
Scrnkfu,

vuxpv:ahgur,bhtvhunh
w

junavhunh
w

WvhuohuoW
w

ahgurhvrncWovhunh
w

,rduouvvpyru,kacugzv

nt,

NtnrhstWjwahju,utdru,eusa

I vtxr ut h ba

Nkhuctuuhya

^

tsnu"rnbjongbskakhyWt
fcus esua,

ayhuutcuhk hrpxohshxjv rmut w

humtkturgkhshngrf,

"tumrvjxhsho"
077thxygriPtreuuhhcruekhi'b/h/

ab,jna,tkphoacgntu,jnahoukcrhtv

vtb,pktu,

abvkfWetsnuWrakhyWt

a,hho

hwfk

mshWevuks,

v,abc

xbh;tvWefprjcWs

.cue
rutv ,kaka

kfhv
hgha,

Rga
hahka

הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

(27 December 20 - 2 January 21) י"ב - י"ח טבת תשפ"א
שבוע פרשת ויחי



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

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

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

 ב"ה,  י"א טבת, ה'תשי"א 

ברוקלין

האברך וו"ח אי"א וכו' מו"ה... שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו מיו"ד כסלו המודיע אשר לפי דעתו מצב בתו... שתחי' הוא רציני ומבקש 

להתפלל בעדה, ומסיים שמתחייב ברגע שתחלים לגמרי להיות ליהודי שומר דת.

לא עניתי לו תיכף מפני רבוי הטרדות אף שבהיותי על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ הזכרתי 

גיסו שי' שמצב בתו  ונוסף על זה שהודיעני  את בתו שת' בבקשת רפואה קרובה. ובטח נתן ברכתו. 

שתחי' הוטב, אקוה שיוכל להודיעני בקרוב שחזרה לבריאותה.

התואר  את  עליו  הנני  כותב  זה  בכל  בדעות,  חפשי  שהנהו  במכתבו  הוא  שכותב  זה  למרות 

איש ירא אלקים כו', שכאשר שמענו לא פעם ושתים מכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ שקרא לאיש יהודי 

וויל זיין אפגעריסן  איש ירא אלקים שכן הוא בטבעו, ובלשונו הוא: א איד ניט ער קען און ניט ער 

פון אלקות, אלא שלפעמים מפני סיבות חיצוניות יוכל לדמות בנפשו שאינו ירא אלקים ח"ו או כמו 

שכותב במכתבו שהוא חפשי בדעות.

זעזוע,  ידי  על  זה  נעשה  בכלל  רואים בטבע שכדי לראות את הפנימיות שבנפש האדם, הנה 

ואפשר להיות בשני אופנים: א( על ידי מאורע לא טוב ח"ו או ב( על ידי ענין של שמחה יוצא מדרך 

הרגיל, על ידי שתי אלו נזדעזעה הנפש ונופלים הלבושים החיצוניים ומתגלה טהרתה ופנימיותה.

ולהבא לא  ויהי רצון שמכאן  ענין של חולי בתו שתחי',  ידי  בנידון שלו נתגלה הפנימיות על 

ענינים  ידי  על  זה  יהי'  הרי  שבפנימיות,  הפנימיות  ג"כ  שתתגלה  רצון  יהי'  ואם  הפנימיות  תתעלם 

ומאורעות של שמחה.

אקוה להתבשר ממנו בקרוב בשורה טובה מבריאות בתו שתחי' ומעניניו בכלל.

בברכה, שיבשר טובות בגו"ר בקרוב,

מנחם שניאורסאהן

סוף זמן קידוש לבנה, יום שלישי בערב, י"ד טבת
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰„e‰Èאֹויבי ּבערף יד ,אחי יֹודּו אּתה ¿»ְְְֶֶֶַַָָֹ

ּבזה 1וגֹו' הּדּיּוק וידּוע אֹומרֹו2. מהּו , ְְְִֶַַַָָ

הּׁשבטים, ּבכל ּכן נאמר ׁשּלא אּתה", ְְְֱִֵֶֶַַַָָָָֹ"יהּודה

הינּו, ,"אחי יֹודּו" ואֹומר ׁשּממׁשי ְְְְִִֵֶֶַַַָּובפרט

הוהֿליּהֿ ואםּֿכן נֹוכח, ּבלׁשֹון ליהּודה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשּמדּבר 

"אּתה" ותבת ,"אחי יֹודּו "יהּודה ְְְֵֵֶַַַַָָלמימר

הּׁשּיכּות  מהי להבין, צרי ּגם לכאֹורה. ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֻמיּתרת

הּפסּוק  ּבהמׁש ׁשּכתּוב למה "אחי ְְְְֵֶֶֶַַַָָּד"יֹודּו

ׁשּיׁש הּוא, ּבזה ׁשהּפר ּוׁש ,"אֹויבי ּבערף יד"ְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

אּלא  ּכלל), אֹויב יהיה ׁשּלא ּבאפן (ולא ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָֹֹֹ"אֹויב"

ּכמֹו רק לא והינּו, ,"אֹויבי "ּבערף הּוא "ְְְְְְֶֶֶַַָֹֹׁש"יד

ערף",3ׁשּכתּוב  אלי אֹויבי ּכל את "ונתּתי ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

עֹוד  אּלא לנגּדֹו, הּוא הערף ולכן ּבֹורח, ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשהאֹויב

כּו'. להּכֹותֹו ,"אֹויבי ּבערף ׁש"יד ְְְְֶֶֶַָֹֹזאת,

הּזקן Ô·eÈÂב) אדמֹו"ר ּבאּור ּבהקּדים ¿»ְְְִֵֵַַַָ

ׁשּלֹו ההּלּולא יֹום חל זה ְִֶֶֶַַָָָ(ׁשּבׁשבּוע

אֹור' ּב'תֹורה טבת) "יֹודּו4ּבכ"ד ענין ׁשּמבאר , ְְְְִֵֵֵֶַָָ

לֹומר  ויׁש ולוי. ׁשמעֹון לראּובן ּבנֹוגע "ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַאחי

יֹודּו" ענין ׁשּמבאר הּדבר טעם אפׁשר' ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּב'דר

אף  ולוי, ׁשמעֹון לראּובן ּבנֹוגע רק "ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַאחי

הּׁשבטים  ּכל על מל היה אחי"5ׁשּיהּודה ּב"יֹודּו החּדּוׁש ׁשעּקר לפי ׁשּזהּו , ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשּנֹולדּו לּׁשבטים ּבנֹוגע ּכי לפניו, ׁשּנֹולדּו ולוי ׁשמעֹון לראּובן ּבנֹוגע ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּוא

ּכ חּדּוׁש זה אין יהּודה, הּדעה לאחרי לפי ּובפרט .ּדרׁשת 6לּֿכ ּבפרּוׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ז"ל  הּפסּוק 7רּבֹותינּו הּגדֹול",8על אחי לרּבֹות - "את וגֹו', "אבי את "ּכּבד ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

יֹודּו" ענין ולכן מּמּנּו. רק ּגדֹול הּוא אם ּגם אּלא הּבכֹור, על רק לא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּקאי
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ט.1) מט, מה).2)פרשתנו ע' תרפ"ח המאמרים (ספר תרפ"ח ריז), ע' פר"ת המאמרים (ספר פר"ת יודוך אתה יהודה רד"ה

כז.3) כג, ואילך.4)משפטים א קנט.5)מה, רמז ויחי שמעוני ילקוט יז. פפ"ד, ב"ר א.6)ראה פג, א. פב, זח"ג ראה

סכ"ב  סר"מ ליו"ד יוסף ברכי יב. כ, יתרו להאריז"ל המצוות שער שמה. סי' חסידים ספר ב'. שרש להרמב"ם סהמ"צ

רפו. ע' היומן רשימת - מנחם תורת וראה שם). ברכה וי"ו 7)(ובשיורי אמך.. ואת אביך את כבד (ושם: א קג, כתובות

הגדול). אחיך את לרבות אמך) (דואת יב.8)יתירא כ, יתרו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: בניו, את יעקב שבירך בברכות
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`jigו jecei dz` dcedi

הּוא  הּבּטּול, ענין ׁשהּוא  הֹודאה, ּבחינת ,"ְְִִִֶֶַַַַָָאחי

מהֿׁשאיןּֿכן  ולוי, ׁשמעֹון לראּובן ּבנֹוגע ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַרק

אצלם  יהּודה ׁשּמעלת הּׁשבטים, לׁשאר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָּבנֹוגע

הֹודאה. ׁשל ּבאפן ולא הּׂשכל, מּצד ְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹהיא

‰Óe ּבענין הּנה ּגֹו', אּתה" "יהּודה ׁשּכתּוב «ְְְִִֵֶַַָָָ

ּבּזהר 9"אּתה" אקרי 10איתא ּדּוכּתי "ּתלת ְְְִִֵֵַַַָָָֹ

ּבזה  ּומבאר ּב"אּתה"11אּתה", הּדרגֹות ׁשּׁשלׁש , ְְְְֶֶַַַָָָָָֹֹ

חכמה. ּובחינת חסד, ּבחינת מלכּות, ּבחינת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָהן

ּכתיב  החכמה ספירת על אבינּו",12ּכי אּתה "ּכי ְְְִִִִִַַַַָָָָ

ּכתיב  החסד ספירת לעֹולם",13ועל ּכהן "אּתה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

ּכהמׁש "אּתה", נקראת הּמלכּות ְְְְְִִֵֵֶַַַַָּוספירת

מה  ּגם וזהּו מלּכי". ּדברתי על ּגֹו' "אּתה ְְְִִִֶַַַַַַָָָהּכתּוב

על  קאי "יהּודה" ּכי אּתה", "יהּודה ּכאן ְְִֵֶַַַָָָָָׁשּכתּוב

ּוכמֹו האחרֹונה, הּספירה ׁשהיא הּמלכּות, ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָספירת

ּכּמבאר 14ׁשּכתּוב  ּבזה, והענין מּלדת". "וּתעמד ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ׁשאמר" ּברּו" ּבדרּוׁשי ּבין 15ּב'ּסּדּור' ההפרׁש ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ׁשהּוא  מי על מֹורה ׁש"הּוא" ל"הּוא", ְִֶֶֶַַָ"אּתה"

מהֿ ּבגּלּוי, ידּועה אינּה ּומהּותֹו ונעלם, ְְְְְִֵֶַַָָָָָנסּתר

ולכן  הּגּלּוי, ּבחינת על מֹורה "אּתה" ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשאיןּֿכן

ּכּלן  ׁשהן מדרגֹות ׁשלׁש על מֹורה "אּתה" ְֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻּתבת

ה  "אּתה",ּבחינת נקראת הּמלכּות ספירת ּגּלּוי. ְְְְִִִִֵַַַַַַָ

ּבעֹולמֹות  והּגּלּוי ההמׁשכה הּוא ׁשענינּה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָלפי

יּפרד" ("ּומּׁשם ועֹוד 16ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ,( ְְְֲִִִִִֵָָָָָ

ספירת  עלֿידי הּוא הּספירֹות ּכל ׁשּגּלּוי ְְְִִִֵֶַַַָֹזאת,

ׁשענין 17הּמלכּות  הּנפׁש, ּבכחֹות ּגם ׁשהּוא ּוכמֹו , ְְְְִֶֶֶֶַַַַַֹ

ׁשּבכל  הּגּלּוי וגם הּזּולת, אל ּגּלּוי הּוא ְְְִִֶֶַַַַַַָהּמלכּות

ׁשּבהם  הּמלכּות ּבחינת ענין הּוא .17הּכחֹות ְְְִִֶֶַַַַַָֹ
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ואילך.9) ב שסג, ב) כרך (ויחי פרשתנו אוה"ת ראה - לקמן ב.10)בהבא קצג, ואילך.11)ח"ג ג לט, דא"ח עם סידור

ואילך. תקכד ע' תכב. ע' ח"א להצ"צ טז.12)ביאוה"ז סג, ד.13)ישעי' קי, לה.14)תהלים כט, 15.11)ויצא הערה הנ"ל

י.16) ב, סע"ד.17)בראשית פט, מסעי לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,Ïeha‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,‰‡„B‰ הוא אם (גם חברו לדברי שמודה כאדם »»∆ƒ¿««ƒ

לפניו ומתבטל אחרת) וסבור ÔBÚÓLמבין Ô·e‡¯Ï Ú‚Ba ˜¯ ‡e‰«¿≈«ƒ¿≈ƒ¿
ÈÂÏÂ,לפניו שנולדו אף יהודה לפני מתבטלים אכן ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Óשהם ¿≈ƒ«∆≈≈

„vÓ ‡È‰ ÌÏˆ‡ ‰„e‰È ˙ÏÚnL ,ÌÈË·M‰ ¯‡LÏ Ú‚Ba¿≈«ƒ¿»«¿»ƒ∆«¬«¿»∆¿»ƒƒ«
,ÏÎO‰ של במעלתו מכירים והם «≈∆

וההגיון  השכל מחייב כך כי יהודה

‰B„‡‰שלהם ÏL ÔÙ‡a ‡ÏÂ¿…¿…∆∆»»
וביטול.

"‰z‡ ‰„e‰È" ·e˙kL ‰Óe«∆»¿»«»
,'Bb שלא מה 'אתה', המילה בתוספת

השבטים, לשאר יעקב בברכות מצינו

"‰z‡" ÔÈÚa ‰p‰9‡˙È‡ ƒ≈¿ƒ¿««»ƒ»
fa10ÈzÎec‰¯מובא  ˙Ïz" «…«¿»¿≈

,"‰z‡ È¯˜‡ מקומות שלוש ƒ¿≈«»
'אתה' נקראו דרגות) (בחינות,

‰Êa ¯‡·Óe11LÏML , ¿…»»∆∆¿…
˙ÈÁa Ô‰ "‰z‡"a ˙B‚¯c‰«¿»¿«»≈¿ƒ«
˙ÈÁ·e ,„ÒÁ ˙ÈÁa ,˙eÎÏÓ«¿¿ƒ«∆∆¿ƒ«
‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒ ÏÚ Èk .‰ÓÎÁ»¿»ƒ«¿ƒ««»¿»

·È˙k12בישעיה‰z‡ Èk" ¿ƒƒ«»
,"eÈ·‡ בקבלה נקראת והחכמה »ƒ

'אבא' ÈÙÒ¯˙וחסידות ÏÚÂ¿«¿ƒ«
·È˙k „ÒÁ‰13בתהילים‰z‡" «∆∆¿ƒ«»
"ÌÏBÚÏ Ô‰k הכוהנים של ועניינם …≈¿»

החסד, מידת »ÈÙÒe¿ƒ¯˙הוא
,"‰z‡" ˙‡¯˜ ˙eÎÏn‰««¿ƒ¿≈«»

·e˙k‰ CLÓ‰k כוהן 'אתה ¿∆¿≈«»
È˙¯·cלעולם' ÏÚ 'Bb ‰z‡"«»«ƒ¿»ƒ

"ÈkÏÓ.המלכות עניין הוא ו'מלכי' «¿ƒ
Ô‡k ·e˙kL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»«
"‰„e‰È" Èk ,"‰z‡ ‰„e‰È"¿»«»ƒ¿»

È‡˜הכוונה˙¯ÈÙÒ ÏÚ »≈«¿ƒ«
‰¯ÈÙq‰ ‡È‰L ,˙eÎÏn‰««¿∆ƒ«¿ƒ»

‰B¯Á‡‰,הספירות BÓÎeבעשר »«¬»¿
·e˙kL14 של אמו לאה, על בתורה ∆»

שנולד לאחר …¬»»"ÓÚzÂ„יהודה,
"˙„lÓ ספירת הוא יהודה כי ƒ∆∆

וממשיך  האחרונה, הספירה המלכות,

ומלכות). חסד חכמה, הספירות לשלוש (ששייך 'אתה' ענין תוכן מהו ומבאר

'¯ecq'a ¯‡·nk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â אדמו"ר של חסידות מאמרי עם סידור ¿»ƒ¿»»∆«¿…»«ƒ
חיים) אלוקים דברי דא"ח', עם 'סידור (הנקרא במאמרי ÈLe¯„aהזקן ƒ¿≈

תפילת  על Ó‡L¯"חסידות Ce¯a"15L¯Ù‰‰ההבדלÔÈa המקומות »∆»««∆¿≈≈

בנוסח הקדושֿברוךֿהוא אל פונים שבהם נוכח "‡z‰"בתפילה לשון «»
ראשון') שלישי'),e‰"Ï‡"('גוף ('גוף נסתר בלשון פונים שבהם למקומות ¿
הוא  ÌÏÚÂוההבדל ¯zÒ ‡e‰L ÈÓ ÏÚ ‰¯BÓ "‡e‰"L מעיניו ∆∆«ƒ∆ƒ¿»¿∆¿»

המדבר, של Èel‚aומהבנתו ‰Úe„È dÈ‡ B˙e‰Óe,נסתרת היא אלא «≈»¿»¿»
‰¯BÓ "‰z‡" ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈«»∆
˙·z ÔÎÏÂ ,Èelb‰ ˙ÈÁa ÏÚ«¿ƒ««ƒ¿»≈≈«

LÏLהמילה ÏÚ ‰¯BÓ "‰z‡"«»»«»…
˙B‚¯„ÓבאלוקותÔlk Ô‰L «¿≈∆≈À»

˙¯ÈÙÒ .Èelb‰ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ¿ƒ«
˙eÎÏn‰ האצילות בעולם שהיא כפי ««¿

dÈÚL ÈÙÏ ,"‰z‡" ˙‡¯˜ƒ¿≈«»¿ƒ∆ƒ¿»»
‰ÎLÓ‰‰ ‡e‰ למטה מלמעלה ««¿»»

Èelb‰Â האלוקיים האורות של ¿«ƒ
שירדו  האצילות בעולם המאירים

Œ‰‡È¯aלהאיר  ˙BÓÏBÚa¿»¿ƒ»
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ מעולם שלמטה ¿ƒ»¬ƒ»

tÈ¯„"האצילות  ÌMÓe")16 ƒ»ƒ»≈
האצילות  עולם בחסידות, כמבואר

בו  שיש משום האחדות, עולם נקרא

וכל  אלוקות, גילוי של רבה מידה

בביטול  לאלוקות בטלים ענייניו

בו  ניכרת ה' שאחדות כך מוחלט

בריאהֿיצירהֿ בעולמות ואילו בגלוי,

וגשמיים) (רוחניים נבראים יש עשייה

בטלים  ואינם מציאותם את שחשים

אלו  בעולמות מוחלט בביטול לאלוקות

לעניין  ורמז מאלוקות, פירוד גם יש

שמגןֿעדן  בתורה האמור הוא הפירוד

'ומשם  נהר נהרות),יצא לכמה ייפרד'

,˙‡Ê „BÚÂ שספירת לכך בנוסף ¿…
ובאמצעותה  שדרכה זו היא המלכות

הנעלים  האורות ומתגלים נמשכים

יש  בריאהֿיצירהֿעשייה, לעולמות

של  מיוחדת שייכות של נוסף עניין

הגילוי  לעניין המלכות ÈelbL∆ƒספירת
˙B¯ÈÙq‰ Ïk ולהשפיע להאיר »«¿ƒ

˙¯ÈÙÒ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈¿ƒ«
˙eÎÏn‰17Ìb ‡e‰L BÓÎe , ««¿¿∆«

˙eÎÏn‰ ÔÈÚL ,LÙp‰ ˙BÁÎaשבנפש˙Ïef‰ Ï‡ Èelb ‡e‰ ¿…«∆∆∆ƒ¿«««¿ƒ∆««
עם', בלא מלך 'אין ‰BÁk˙שהרי ÏÎaL Èelb‰ Ì‚Â לא הנפש, של ¿««ƒ∆¿»«…

עצמו, המלכות מידת Ì‰aLרק ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ÔÈÚ ‡e‰17,שכן ƒ¿«¿ƒ«««¿∆»∆
מלכות  שבחסד, מלכות יש ולכן התכללות, יש והמידות הכוחות בכל
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יׂשראל', 'ּכנסת נקראת הּמלכּות ספירת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָוהּנה,

הּגּלּויים  ּכל ּבתֹוכּה ואֹוספת ׁש'ּכֹונסת' ׁשם ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָעל

מּמּנה  הענינים 18ׁשּלמעלה ּכל וגּלּוי והמׁשכת , ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָ

החסד, ספירת עלֿידי נפעל הּמלכּות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָּבספירת

יֹומין" ּכּלהּו עם ּדאזיל "יֹומא ׁשעל19ֿׁשּנקראת , ְְְִִִִֵֶֶַָָֻ

וכן  הּמלכּות. ּבספירת הּגּלּוי ּכל נמׁש ְְְְִִִִֵַַַַָָָָידּה

הּגּלּוי  ראׁשית ׁשהיא החכמה, הן 20ספירת , ְְִִִִֵֵֶַַַָָ

קטן" "עֹולם ׁשּנקרא ּב"עֹולם 21ּבאדם והן , ְְְִֵֶָָָָָָָָ

למעלה. ּגם וכן ְְְֵַַָָּגדֹול",

e‰ÊÂ ׁשאףֿעלּֿפי ,"אחי יֹודּו אּתה "יהּודה ¿∆ְִֶֶַַַַָָ

הּמלכּות, ספירת על קאי ְְְִֵֶַַַַָָׁש"יהּודה"

ולוי, ׁשמעֹון ראּובן הּׁשבטים על קאי "ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָו"אחי

יֹודּו" מּכלֿמקֹום מּמּנּו, ּולמעלה ְְְִִֶֶַָָָָָׁשּלפניו

ׁשּבספירת  הּגּלּוי מעלת מּצד ׁשּזהּו ,"ְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַאחי

הּגּלּוי), ענין ׁשהּוא אּתה", ("יהּודה ְְְִִֶַַַַַָָהּמלכּות

והינּו, ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ּבעֹולמֹות ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָׁשּנמׁשכת

ענין  יׁשנֹו הּספירֹות ּבׁשאר ׁשּגם ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָׁשאףֿעלּֿפי

זה  ואין ּבמקֹומם, רק הּוא זה ּגּלּוי הרי ְְֲִִִֵֵֶֶַַָהּגּלּוי,

ּגם  הּגּלּוי את ׁשּפֹועלת הּמלכּות לספירת ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַּבער

ּבריאהֿיציר  ּב'תֹורה ּבעֹולמֹות (ּכּמבאר הֿעׂשּיה ְְְְְֲִִִַָָָָָָֹ

נׁשמתֹוֿעדן",22אֹור' אדמֹו"ר ְְְִִֵֶֶַַַָֹּב"כתבֿידֿקדׁש

האיןֿסֹוף', 'עֹולמֹות סֹוף הּוא ְְִֵֵֶַָָׁש'זעירֿאנּפין'

ענין  ׁשּזה ּו הּנבראים, ׁשרׁש היא הּמלכּות ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָֹּוספירת

ּוכרּוב  מּזה, מּקצה אחד "ּכרּוב הּכרּובים', ְְְְִִִֵֶֶַָָָ'ׁשני

מּזה" מּקצה מּצד 23אחד ,"אחי יֹודּו" וזהּו .( ְִִִֶֶֶֶַַָָָ

ּכיון  ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ּבעֹולמֹות ְְְֲִִִִֵַָָָָָהּגּלּוי
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ישראל.18) כנסת ערך הכינויים) ערכי (שער כג שער פרדס כה 19)ראה שער חיים עץ אֿב. קצא, אֿב. קג, זח"ג ראה

האזינו  לקו"ת ואמור. תרומה יתרו פ' רשב"י מאמרי שער פ"א. הסוכות שער חיים עץ פרי ב. דרוש הצלם) דרושי (שער

ועוד. ב. ובכ"מ.20)עו, ד. כו, שה"ש לקו"ת א).21)ראה קא, ב. (ק, תס"ט תקו"ז ב. רנז, זח"ג ג. פקודי תנחומא

אֿב.22) פא, ח.23)תרומה לז, ויקהל יט. כה, תרומה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לאדם  מחוץ ולהשפיע לפעול הכוח של הגילוי הכוחות, ובכל וכו', שבגבורה

כוח. שבאותו המלכות עניין הוא עצמו

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ,‰p‰Â נשמות שורש הסוד, בתורת כמבואר גם, (שהיא ¿ƒ≈¿ƒ«««¿
ÙÒB‡Â˙ישראל), '˙ÒBk'L ÌL ÏÚ ,'Ï‡¯NÈ ˙Òk' ˙‡¯˜ƒ¿≈¿∆∆ƒ¿»≈«≈∆∆∆¿∆∆

‰ÏÚÓlL ÌÈÈelb‰ Ïk dÎB˙a¿»»«ƒƒ∆¿«¿»
‰pnÓ18, שלמעלה מהספירות היינו ƒ∆»

הספירות, בסדר »«¿»¿ÎLÓ‰Â˙מהמלכות
ÌÈÈÚ‰ Ïk Èel‚Â שכנוסים ¿ƒ»»ƒ¿»ƒ

‰eÎÏn˙ואסופים  ˙¯ÈÙÒa שירדו ƒ¿ƒ«««¿
למטה  ויתגלו ŒÏÚויומשכו ÏÚÙƒ¿»«

˙‡¯˜pL ,„ÒÁ‰ ˙¯ÈÙÒ È„È¿≈¿ƒ««∆∆∆ƒ¿≈
e‰lkבזוהר ÌÚ ÏÈÊ‡c ‡ÓBÈ"»¿»ƒƒÀ¿

"ÔÈÓBÈ19, כל שאר עם שהולך יום ƒ
היא  מהמדות אחת כל כלומר, הימים.

אך  אחרת, והארה המשכה נפרד, "יום"

ככתוב  "יומם", (הנקראת החסד בחינת

ה' יצוה כללי "יומם אור היא חסדו")

רק  ולא ה"ימים" בשאר גם המאיר

הארתה  כי שלה, ופועלת ב"יום" שורה

הגילוי  עניין וגם המדרגות, בכל

באמצעות  הוא המלכות שבספירת

החסד  Ïkמידת CLÓ d„ÈŒÏÚL∆«»»ƒ¿»»
ÔÎÂ .˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒa Èelb‰«ƒƒ¿ƒ«««¿¿≈
‡È‰L ,‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ««»¿»∆ƒ

Èelb‰ ˙ÈL‡¯20 היא שהרי ≈ƒ«ƒ
הראשונה, Ì„‡aהספירה Ô‰≈»»»

"ÔË˜ ÌÏBÚ" ‡¯˜pL21 בחכמה ∆ƒ¿»»»»
הנפש, בכוחות שהיא ≈¿Ô‰Âכפי

"ÏB„b ÌÏBÚ"a החכמה בספירת ¿»»
בעולם  מאירה שהיא Ìbכפי ÔÎÂ¿≈«

‰ÏÚÓÏ שהיא כפי החכמה ספירת ¿«¿»
האור  של הגילוי ראשית הגילוי ראשית

הספירות. עשר באמצעות האלוקי

Ee„BÈ ‰z‡ ‰„e‰È" e‰ÊÂ¿∆¿»«»
,"EÈÁ‡,הדברים פנימיות לפי «∆

È‡˜ "‰„e‰È"L ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆¿»»≈
˜‡Èמכוון "EÈÁ‡"Â ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ÏÚמכווןÌÈË·M‰ ÏÚ «¿ƒ«««¿¿«∆»≈««¿»ƒ

,epnÓ ‰ÏÚÓÏe ÂÈÙlL ,ÈÂÏÂ ÔBÚÓL Ô·e‡¯ הספירות ובסדר ¿≈ƒ¿¿≈ƒ∆¿»»¿«¿»ƒ∆
שאר  וכל הספירות, עשר מבין והתחתונה האחרונה היא המלכות ספירת

ממנה, למעלה והן לפניה באות ‡EÈÁ",הספירות Ee„BÈ" ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«∆
המלכות  מספירת שלמעלה  הספירות היינו יהודה, של לספירת ואחיו 'מודים '

ומתבטלים  ספירת e‰fLאליההמלכות כלפי ולביטול להודאה הסיבה ∆∆
היא ("e‰È„‰המלכות ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒaL Èelb‰ ˙ÏÚÓ „vÓƒ««¬««ƒ∆ƒ¿ƒ«««¿¿»

Èelb‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,"‰z‡'אתה' המילה כיצד בהרחבה לעיל כמבואר «»∆ƒ¿««ƒ
הספירה  בתור המלכות ספירת של זה בהקשר במיוחד הגלוי, בעניין קשורה

של  הגילוי הוא ובאמצעותה שדרכה

ועוד  הספירות ÎLÓpL˙שאר ,(∆ƒ¿∆∆
בעולם  שהיא כפי המלכות ספירת

להתגלות ויורדת «¿BÓÏBÚa˙האצילות
,eÈ‰Â ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿«¿
¯‡La ÌbL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆«ƒ¿»

˙B¯ÈÙq‰ המלכות בספירת רק ולא «¿ƒ
‰Ê Èelb È¯‰ ,Èelb‰ ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿««ƒ¬≈ƒ∆

הספירות שאר ¯˜של ‡e‰«
ÌÓB˜Óa היינו) במקום אחת כל ƒ¿»

היא  שבו הרוחני) והעניין הדרגה

ומאירה, C¯Úaנמצאת ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆¿≈∆
ללא  הספירות שבשאר הגילוי ועניין

והשוואה ‰eÎÏn˙יחס ˙¯ÈÙÒÏƒ¿ƒ«««¿
Èelb‰ ˙‡ ˙ÏÚBtL האור של ∆∆∆∆«ƒ

כללות  של »Ìbהספירותהאלוקי
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa¿»¿ƒ»¿ƒ»
‰¯B˙'a ¯‡·nk) ‰iNÚ¬ƒ»«¿…»¿»

'¯B‡22L„˜Œ„ÈŒ·˙Î"aƒ¿««…∆
,"Ô„ÚŒB˙ÓL ¯"BÓ„‡«¿ƒ¿»≈∆

'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'L העליונות המידות ∆¿≈«¿ƒ
'פנים  (הנקראות וכו' גבורה חסד,

בהן  המאיר האלוקי האור כי זעירות'

המאיר  האור לגבי ומועט 'קטן' הוא

אנפין') וב'אריך ÛBÒבמוחין ‡e‰
˙¯ÈÙÒe ,'ÛBÒŒÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ'»»≈¿ƒ«

˙eÎÏn‰ את ומגלה שממשיכה ««¿
למטה  הזה L¯Lהאור ‡È‰ƒ…∆

ÈL' ÔÈÚ e‰fL ,ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ∆∆ƒ¿«¿≈
'ÌÈ·e¯k‰,הארון "e¯k·שעל «¿ƒ¿

‰fÓ ‰ˆwÓ „Á‡ כנגד המכוון ∆»ƒ»»ƒ∆
האין ֿסוף, עולמות  ‡Á„סוף ·e¯Îe¿∆»

"‰fÓ ‰ˆwÓ23 שני בין והחיבור הנבראים, עניין התחלת כנגד המכוון ƒ»»ƒ∆
המלכות  ספירת ידי על הוא הללו ‡EÈÁ",הקצוות Ee„BÈ" e‰ÊÂ .(¿∆«∆

לספירת  'מודים' המלכות מספירת שלמעלה הספירות יהודה', של ה'אחים'

כלפיה  ומתבטלים ‰Èelbהמלכות „vÓ האור הנעלה של האלוקי ƒ««ƒ
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa ספירת ידי על המלכות,שנפעל ¿»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
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`jigח jecei dz` dcedi

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה  לעֹולמֹות הּירידה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָׁשעלֿידי 

ועלּֿדר החכמה. ּבספירת ּגם עּלּוי ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָנעׂשה

ּבּתניא  הׁשּתלׁשלּות 24הּמבאר ׁש"ּתכלית ְְְְְְִִֶַַַַַָָֹ

העליֹונים, עֹולמֹות ּבׁשביל אינֹו כּו' ְְִִִֵֶָָָָהעֹולמֹות

ירידה  האצילּות) עֹולם (אפילּו ולהם ְְֲֲִִִִֶָָָָהֹואיל

ׁשהּגּלּויים  עלֿידיֿזה א ,"יתּבר ּפניו ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמאֹור

ּגם  מתעּלה אזי העׂשּיה, לעֹולם עד ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָנמׁשכים

האצילּות  עֹולם ׁשל ענינֹו והרי האצילּות. ְֲֲֲִִִֵֶַָָָָָעֹולם

החכמה  ספירת הּוא - .25ּבּספירֹות ְְְִִַַַָָ

אֹויביCÈLÓÓe."ג) ּבערף יד" ּבּכתּוב, «¿ƒְְְֶֶַָָֹ

מעלת  מּצד ּדהּנה ּבזה, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָוהענין

ענין  ׁשהּוא  ("אחי יֹודּו" (ׁשּלכן אּתה" ְְִֵֶֶֶַַַָָָ"יהּודה

(ּכּנ"ל), ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ּבעֹולמֹות ְְְֲִִִִַַַָָָָהּגּלּוי

ּדוקא, העׂשּיה ּבעֹולם הּגּלּוי הּוא העּקר ְְֲֲִִִֵַַָָָָָָהרי

"ּדירה  ּפֹועלים ׁשּבֹו הימּנּו, למּטה ּתחּתֹון ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָׁשאין

העבֹודה  עלֿידי ּבתחּתֹונים", יתּבר ְְְֲִִֵֵַַַָָָלֹו

ּבּתניא  ּכּמבאר ואתהּפכא, ׁש"ּכ26ּדאתּכפיא ְְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹ

לפניו  נחתֿרּוח להיֹות יתּבר ּברצֹונֹו ְְְְִִִֵַַַָָָָָעלה

ואתהּפכא  סטראֿאחרא אתּכפיא ּכד ,ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָיתּבר

החׁש ּבמקֹום ה' אֹור ׁשּיאיר לנהֹורא, ְְֲִִִֶֶַָָָֹחׁשֹוכא

כּו' "החׁש מן אֹור ויתרֹון  עז, ויתר ׂשאת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַֹֹּביתר

ּבעֹולם  ולא ּדוקא, למּטה ׁשּי זה ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹ[ׁשענין

רע" יגּור "לא ׁשּׁשם ענין 27האצילּות, וזהּו .[ ְְְְֲִִֶֶַָָָֹ

הּקלּפה  הּוא "אֹויב" ּכי ,"אֹויבי ּבערף יד"ְְְְִִֵֶֶַָָֹ

ׁשּפרּוׁשֹו צד 28וסטראֿאחרא, ׁשאינֹו אחר צד ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָ

והמׁשכה  הׁשראה הּוא הּקדּׁשה צד ּכי ְְְְְִַַַַַָָָָָָֻֻהּקדּׁשה,
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לגני 24) באתי המאמרים ספר מנחם (תורת תשי"א לגני באתי ד"ה קיב. ע' תרע"ח ל. ע' תרנ"ח המאמרים ספר ראה פל"ו.

ט). ע' פי"ג.25)ח"א פ"ה. אבי"ע) דרושי (שער מב שער חיים עץ ג 27)פל"ו.26)ראה ג, במדבר לקו"ת ה. ה, תהלים

פ"ו.28)ואילך. תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰„È¯i‰ È„ÈŒÏÚL ÔÂÈkכאמור המלכות, ספירת BÓÏBÚÏ˙באמצעות ≈»∆«¿≈«¿ƒ»¿»

‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒa Ìb ÈelÚ ‰NÚ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a שהיא ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»«¬»ƒ«ƒ¿ƒ««»¿»
פועל  הדבר ומתגלית, נמשכת היא שכאשר ביותר והנעלית הראשונה הספירה

עלייה. Èza‡בה ¯‡·n‰ C¯cŒÏÚÂ24˙eÏLÏzL‰ ˙ÈÏÎz"L ¿«∆∆«¿…»««¿»∆«¿ƒƒ¿«¿¿
'eÎ ˙BÓÏBÚ‰,האיןֿסוף מאור »»

של  והתכלית והכוונה המטרה היינו

BÓÏBÚ˙הבריאה ÏÈ·La BÈ‡≈ƒ¿ƒ»
,ÌÈBÈÏÚ‰ שבבריאת ייתכן ולא »∆¿ƒ

הכוונה  נשלמה העליונים העולמות

הבריאה  של Ì‰ÏÂוהתכלית ÏÈ‡B‰ƒ¿»∆
העליונים  ÌÏBÚלעולמות eÏÈÙ‡)¬ƒ»

˙eÏÈˆ‡‰ אלוקות גילוי בו שיש »¬ƒ
מאוד  כל )נעלה העליונים, לעולמות

ב'סדר  מהאיןֿסוף התהוותם

היא B‡Ó¯השתלשלות' ‰„È¯È¿ƒ»≈
"C¯a˙È ÂÈtֿהבלי שאורֿאיןֿסוף »»ƒ¿»≈

ירד  העולמות מכל הנעלה גבול

צמצומים  ועבר למדריגה ממדריגה

וכיוון  אלו, עולמות לברוא כדי רבים

פניו', מאור 'ירידה היא מציאותם שכל

והתכלית המטרה הם אין »‡Cבוודאי
ÌÈÈelb‰L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ האור של «¿≈∆∆«ƒƒ

האיןֿסוף  Ú„האלוקי ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ«
,‰iNÚ‰ ÌÏBÚÏ הכי העולם ¿»»¬ƒ»

והמטרה  התכלית הוא שדווקא תחתון,

שם, בתניא כמבואר הבריאה, »¬‡ÈÊשל
.˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ Ìb ‰lÚ˙Óƒ¿«∆«»»¬ƒ
ÌÏBÚ ÏL BÈÚ È¯‰Â«¬≈ƒ¿»∆»

˙eÏÈˆ‡‰‡e‰ - ˙B¯ÈÙqa »¬ƒ«¿ƒ
‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒ25 בתורת כמבואר ¿ƒ««»¿»

אחד  בכל מאירות הספירות עשר הסוד

יותר, ובפרטיות העולמות, מארבעה

החכמה  ספירת בעיקר מאירה באצילות

– ביצירה הבינה, ספירת – (בבריאה

ספירת  – ובעשיה המידות, שש

המלכות)..

,·e˙ka CÈLÓÓe יעקב ‚) בדברי «¿ƒ«»
ואומר אחיך' יודוך אתה ל'יהודה בהמשך ליהודה, Û¯Úaבברכתו E„È"»¿¿…∆

"EÈ·ÈB‡ פנימיות לפי הקשר, מהו השאלה נשאלה המאמר בתחילת (ולעיל ¿∆
הפסוק). חלקי שני בין הדברים,

ÔÎlL) "‰z‡ ‰„e‰È" ˙ÏÚÓ „vÓ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â מפני ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ««¬«¿»«»∆»≈
‡EÈÁ"מעלתו  Ee„BÈ" מתבטלים מעלתו )כלפיו הם בעניין לעיל ונתבאר «∆

יהודה  ‰Èelbשל ÔÈÚ ‡e‰L האצילות בעולם שמאיר הנעלה האור של ∆ƒ¿««ƒ
Ï"pk) ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa המלכות ספירת ידי על ¿»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»««

הלמטה  את ומגלה ‰wÚ¯שממשיכה È¯‰ המעלה ), ועיקר הגילוי עיקר ¬≈»ƒ»
,‡˜Âc ‰iNÚ‰ ÌÏBÚa Èelb‰ ‡e‰הגשמי הזה ÔÈ‡Lהעולם «ƒ¿»»¬ƒ»«¿»∆≈

,epÓÈ‰ ‰hÓÏ ÔBzÁz העולם «¿¿«»≈∆
והסתר  העלם שורר שבו ביותר הנחות

היא  והתכלית והמטרה האלוקות על

אלוקות  גילוי יהיה הזה בעולם שדווקא

BaLתחתון הכי ÌÈÏÚBtבעולם ∆¬ƒ
C¯a˙È BÏ ‰¯Èc"ƒ»ƒ¿»≈

,"ÌÈBzÁ˙a מקום אותו ועושים ««¿ƒ
ויתגלה  'ידור' שהקדושֿברוךֿהוא ראוי

וזאת  ‰B·Ú„‰בו, È„ÈŒÏÚ שיהודי «¿≈»¬»
ה' את בכפיית ÈÙk˙‡c‡עובד ¿ƒ¿«¿»

על  והתגברות הרע היצר והכנעת

הבהמית  והנפש הגוף של התאוות

‡Ît‰˙‡Â לטוב הרע והפיכת ¿ƒ¿«¿»
לאור, Èza‡והחושך ¯‡·nk26 «¿…»««¿»

C¯a˙È BBˆ¯a ‰ÏÚ Ck"L∆«»»ƒ¿ƒ¿»≈
ÂÈÙÏ Áe¯Œ˙Á ˙BÈ‰Ïƒ¿«««¿»»
Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡ „k ,C¯a˙Èƒ¿»≈«ƒ¿«¿»ƒ¿»

‡¯Á‡ הצד האחר, הצד כאשר «¬»
ונכנע  נכפה הקדושה, מצד ההפוך

,‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡Â¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»
לאור  מתהפך ‡B¯והחושך ¯È‡iL∆»ƒ

‰CLÁדווקא ‰' ÌB˜Óa היינו ƒ¿«…∆
תחתון  הכי העולם הגשמי, הזה עולם

האלוקי, האור גילוי ∆∆¿Èa˙¯מבחינת
ÔÓ ¯B‡ ÔB¯˙ÈÂ ,ÊÚ ¯˙ÈÂ ˙‡N¿≈¿∆∆…¿ƒ¿ƒ

"CLÁ‰ ויתרון מיוחדת מעלה ויש «…∆
החושך  מתוך המאיר לאור מיוחד

שמאיר eÎ',וההעלם מאור יותר

אור של Ê‰במקום ÔÈÚL] אור של ∆ƒ¿»∆
החושך מתוך hÓÏ‰המאיר CiL«»¿«»

התחתון הגשמי הזה «¿»Âc˜‡,בעולם
ÌML ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ‡ÏÂ¿…¿»»¬ƒ∆»

"Ú¯ E¯e‚È ‡Ï"27 בכלל אין …¿¿»
האור  על המסתיר ולחושך עליו, ומסתיר לטוב המתנגד לרע מקום ].נתינת

"·ÈB‡" Èk ,"EÈ·ÈB‡ Û¯Úa E„È" ÔÈÚ e‰ÊÂ לאלוקות המתנגד ¿∆ƒ¿«»¿¿…∆¿∆ƒ≈
ה' לעבודת ‰tÏw‰ומפריע ‡e‰ ומסתירים לקדושה המנגדים כוחות «¿ƒ»

הפרי  את המכסה קליפה כמו BLe¯tLעליה ,‡¯Á‡Œ‡¯ËÒÂ28„ˆ ¿ƒ¿»«¬»∆≈«
‰‡¯L‰ ‡e‰ ‰M„w‰ „ˆ Èk ,‰M„w‰ „ˆ BÈ‡L ¯Á‡«≈∆≈««¿À»ƒ««¿À»«¿»»
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ט l"yz'd ,zah g"i ,igie zyxt zay

ׁשּבטל  ּדבר על ׁשּׁשֹורה הּקּב"ה, ׁשל ְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻמּקדּׁשתֹו

ׁשּבכחֹו למּטה יׂשראל איׁש ּככל ,יתּבר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹאצלֹו

נפׁשֹו ּבמסירת הּקּב"ה לגּבי מּמׁש ּבטל ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָלהיֹות

הּידּוע  וכּמאמר הׁשם, קדּׁשת ניט 29על איד, א ְְֲִִֵַַַַַַַַָָֻ

פּון  אּפּגעריסן זיין קען ער ניט אּון וויל ְְְִִִֶֶֶֶַָער

מאלקּות, אֹותֹו ׁשּמפריד ּדבר ּכל ולכן ְְֱֱִֵֵֶַָָָָֹֹאלקּות,

ּבערף  יד" נאמר זה ועל ׁשּלֹו. "אֹויב" זה ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָֹהרי

"הּכחֹות 30אֹויבי התּגּלּות ּבֹו אין "ערף" ּכי , ְְִִֵֶֶַַֹֹ

ׁשאין  'אתּכפיא', ענין הּוא ּובעבֹודה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָהּפנימּיים,

עם  להתעּסק חּיּות לֹו ואין ורצֹון חׁשק ְְְְִִֵֵֵֶַַָלֹו

כּו' ּכתפֹוי" בתר ּדׁשדי ּו"כמאן ּבלא 31הּמנּגד, , ְְְְְֵֵַַַַַָָֹ

ולב  .32לב ֵֵָ

ּבערף e‰ÊÂד) יד ,אחי יֹודּו אּתה "יהּודה ¿∆ְְְֶֶַַָָָֹ

("אּתה") הּגּלּוי ׁשעלֿידי ,"ְְִֵֶֶַַַָאֹויבי

לעֹולם  עד ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ְְְֲִִִַָָָָָָּבעֹולמֹות

כּו', ּד'אתּכפיא' הענין לפעל הּתחּתֹון, ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹהעׂשּיה

החסד  ּבספירֹות ּגם הּספירֹות, ּבכל עּלּוי ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָנעׂשה

לאמּתית  ּבאים ׁשעלֿידיֿזה  ועד ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָוהחכמה.

מלכּות  הּדרגֹות מּׁשלׁש (למעלה ּד"אּתה" ְְְְְְְִִַַַַָָָָָֹהענין

ּבחינת  ׁשּזהּו "אּתה"), ׁשּנקראֹות וחכמה, ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָחסד

ׁשּכתב  (ּכמֹו הּמציאּות אמּתית ְְְֲִִִֶַַַָָהעצמּות,

אמת  לאחר ואין האמת לבּדֹו ׁש"הּוא ְְְְֱֱֵֵֶֶֶַַַַָָהרמּב"ם

אּלא 33ּכאמּתתֹו נמצאּו לא הּנמצאים וכל , ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹ
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סיון).29) כא יום" ב"היום (הועתק תקמז ע' תמוז). כה יום" ב"היום (הועתק שפד ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

ועוד. .(117 ע' .115 ע' ה'שי"ת המאמרים (ספר פ"גֿד ה'שי"ת לגני באתי ג.30)ד"ה שם, ויחי תו"א גם ראה 31)ראה

פכ"ב. לקו"ת 32)תניא גם וראה שם. בפרש"י הובא - ב פכ"ה, ויק"ר וכפי' לג יב, הימיםֿא דברי - הכתוב לשון ע"פ

ע"ד. ריש מב, ה"ד.33)שלח פ"א יסוה"ת הל'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰"aw‰ ÏL B˙M„wÓ ‰ÎLÓ‰Â אלוקות גילוי ÏÚהיינו ‰¯BML ¿«¿»»ƒ¿À»∆«»»∆»«

Ï‡¯NÈ LÈ‡ ÏÎk ,C¯a˙È BÏˆ‡ ÏËaL ¯·cיהודי hÓÏ‰כל »»∆»≈∆¿ƒ¿»≈¿»ƒƒ¿»≈¿«»
הגשמי  הזה בעולם הנמצא גשמי בגוף מלובשת האלוקית שהנשמה למרות

BÁÎaLיהודי כל ‰aw"‰של Èa‚Ï LnÓ ÏËa ˙BÈ‰Ï לביטול ועד ∆¿…ƒ¿»≈«»¿«≈«»»
על לאלוקות  לוותר שמוכן כזו ברמה

˜„M˙חייו ÏÚ BLÙ ˙¯ÈÒÓaƒ¿ƒ««¿«¿À«
Úe„i‰ ¯Ó‡nÎÂ ,ÌL‰29‡ «≈¿««¬»«»««

¯Ú ËÈ Ôe‡ ÏÈÂÂ ¯Ú ËÈ ,„È‡ƒƒ∆ƒƒ∆
ÔeÙ ÔÒÈ¯Úbt‡ ÔÈÈÊ ÔÚ∆̃«¿»¿∆ƒ¿

,˙e˜Ï‡ יכול ולא רוצה לא יהודי, ¡…
מאלוקות, מנותק Ïkלהיות ÔÎÏÂ¿»≈»

¯·c והעלם וחושך רע של »»
È¯‰ ,˙e˜Ï‡Ó B˙B‡ „È¯ÙnL∆«¿ƒ≈¡…¬≈

.BlL "·ÈB‡" ‰Ê∆≈∆
‰Ê ÏÚÂ,זה מסוג ה'אויב' ניצחון על ¿«∆

לעיל Û¯Úaהמבואר E„È" ¯Ó‡∆¡«»¿¿…∆
"EÈ·ÈB‡30"Û¯Ú" Èk בניגוד , ¿∆ƒ…∆

‰BÁk˙לפנים, ˙elb˙‰ Ba ÔÈ‡≈ƒ¿««…
ÌÈiÓÈt‰,האדם נפש של «¿ƒƒƒ
‰„B·Ú·e'ה'עורף של ועניינו «¬»
ה' '‡˙ÈÙk‡',בעבודת ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«ƒ¿«¿»

והכנעת  כפיית של בדרך ה' עבודת

שהיא  התאוות על והתגברות הרע

האדם של BÏעבודה ÔÈ‡L מצד ∆≈
הירוד, הרוחני מצבו מפני עצמו,

˙eiÁ BÏ ÔÈ‡Â ÔBˆ¯Â ˜LÁ≈∆¿»¿≈«
Ô‡ÓÎ"e ,„bn‰ ÌÚ ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ«¿«≈¿«

'eÎ "ÈBÙ˙k ¯˙· È„Lc31, ¿»≈»««¿
כלומר, כתפו, מאחורי שמשליך וכמי

בכך  שלו חיות ההתעסקות ללא היא

אדם  וכמו השפעה והתלהבות שמספק

אוהבו למי  זאת שאינו עושה שאינו

משליך  אלא יפות פנים ובסבר ברצון

להפנות לו  מבלי כתפו, פניו,מאחורי את ה'אליו את כזה,והעובד באופן

שעובד  למי נחשב ורצון, חשק ÏÂ·ללא ·Ï ‡Ïa32 בדברי הכתוב פי (על ¿…≈»≈
ולעדר  אלף חמשים מלחמה כלי בכל מלחמה ערכי צבא יוצאי 'מזבלון הימים

במתכוין  שלא בין במתכוין "בין המדרש, בשם רש"י, ופירש ולב', לב בלא

אמנם  ורצון, כוונה ללא שנעשה לדבר מתייחס הביטוי זה ולפי מנצחין", היו

כלומר  ולב, לב בלא דוד אויבי כנגד מלחמה לערוך היו "אלו פירש הרד"ק

הביטוי  זה, פי ועל דוד", אל שלם אחד לב אם כי לבבות שתי להם היה שלא

בלב  באמת, עשיה על בחסידות אחרים במקומות מתפרש ולב' לב 'בלא

שלם).

,"EÈ·ÈB‡ Û¯Úa E„È ,EÈÁ‡ Ee„BÈ ‰z‡ ‰„e‰È" e‰ÊÂ („¿∆¿»«»«∆»¿¿…∆¿∆
הפנימית המשמעות לפי הכתוב, חלקי שני בין הקשר מובן »∆ŒÏÚLומעתה

Èelb‰ È„È המילה מורה זה (שעל ¿≈«ƒ
"‰z‡" האור של לעיל) כמבואר «»

שיומשך  באצילות המאיר האלוקי

Œ‰‡È¯aלהתגלות  ˙BÓÏBÚa¿»¿ƒ»
ÌÏBÚÏ „Ú ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»«¿»
ÏÚÙÏ ,ÔBzÁz‰ ‰iNÚ‰»¬ƒ»««¿ƒ¿…

,'eÎ '‡ÈÙk˙‡'c ÔÈÚ‰ כדי »ƒ¿»¿ƒ¿«¿»
להיות  יהפוך התחתון העשייה שעולם

תשרה  ובו לקדושֿברוךֿהוא 'דירה'

בגלוי ÏÎaהשכינה ÈelÚ ‰NÚ«¬»ƒ¿»
„ÒÁ‰ ˙B¯ÈÙÒa Ìb ,˙B¯ÈÙq‰«¿ƒ«ƒ¿ƒ«∆∆

‰ÓÎÁ‰Â לספירת במיוחד השייכות ¿«»¿»
ההמשכה  את הפועלת (שהיא המלכות

למטה  מפני מלמעלה למטה) והגילוי

ענין  ל'אתה', אלו ספירות של השייכות

לעיל. כמבואר והעילוי ÚÂ„הגילוי, ¿«
על  העליונות שנפעל בספירות זה ידי

מספירת  למעלה הן עצמן (שמצד

כך כדי עד הוא ≈¿»∆ŒÈ„ÈŒÏÚLהמלכות)
ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡Ï ÌÈ‡a ‰Ê∆»ƒ«¬ƒƒ»ƒ¿»
LÏMÓ ‰ÏÚÓÏ) "‰z‡"c¿«»¿«¿»ƒ¿…
,‰ÓÎÁÂ „ÒÁ ˙eÎÏÓ ˙B‚¯c‰«¿»«¿∆∆¿»¿»

"‰z‡" ˙B‡¯˜pL,לעיל כמבואר ∆ƒ¿»«»
מסוים), ו'גדר 'ציור' עם ספירות שהן

לאמיתו  שהוא כפי 'אתה' ∆∆e‰fLוענין
,˙eÓˆÚ‰ ˙ÈÁa ומהותו עצמותו ¿ƒ«»«¿

בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא של

˙e‡Èˆn‰ ˙ÈzÓ‡ המציאות ¬ƒƒ«¿ƒ
אמיתית  מציאות אכן שהיא היחידה

‰¯Ì"aÓמוחלטת  ·˙kL BÓk) של המציאות גדר בין ההבדל לגבי ¿∆»«»«¿«
הנבראים  כל של המציאות לגדר האלוקות הקדושֿברוךe‰"Lֿ‡עצמיות ∆

בעצמו ‰‡Ó˙הוא Bc·Ïהמוחלטת האמיתית Á‡Ï¯המציאות ÔÈ‡Â ¿«»¡∆¿≈¿«≈
אין  בעצמו ממנו חוץ אחד B˙zÓ‡kולאף ˙Ó‡33 אחד אף של המציאות ¡∆«¬ƒ»

אמיתית, האלקות שמציאות כמו אמיתית איננה ‰ÌÈ‡ˆÓpמהנבראים ÏÎÂ¿»«ƒ¿»ƒ
"B‡ˆn‰ ˙zÓ‡Ó ‡l‡ e‡ˆÓ ‡Ï34 רק נבראו הנבראים וכל …ƒ¿¿∆»≈¬ƒ«ƒ»¿

אמיתית  מציאות שהיא האלוקית המציאות הוא אחד, nk·‡¯ממקור ,(«¿…»
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`jigי jecei dz` dcedi

הּמצאֹו" אֹור'34מאמּתת ּב'תֹורה ּכּמבאר ,(35 ְְְֲִִֵַַָָָֹ

ּכל  ּבפי ׁשגּור ׁשמים ׁש"ּׁשם מה ואפילּו36ׁשּזהּו , ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבבחינת  אינֹו זה ׁשענין כּו', יֹודעים" ְְְִִִִִֵֶֶַָּתינֹוקֹות

הּצמצּום  ענין היה ּב'ּגּלּויים' ׁשהרי ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָה'ּגּלּויים',

מהֿׁשאיןּֿכן  ּבלבד, הארה אּלא ואינם ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכּו',

על  ולכן הּמציאּות, אמּתית ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֶַַַָָהעצמּות

ּכׁשרֹואים  ורק "אּתה", לֹומר ׁשּי לא ְְְִִִֶַַַַַָָָֹהּנמצאים

ּבהם  ׁשּי אזי הּמציאּות, אמּתית את ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָּבּנמצאים

עלֿידי  ּבאים ולזה ּד"אּתה". הענין ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָאמּתית

ׁשעלֿ וגֹו', אּתה" "יהּודה ׁשל ּבאפן ְְְֲֶֶֶַַָָָָֹהעבֹודה

ּד"אּתה", הענין לאמּתית מּגיעים ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָידיֿזה

ּבּתניא  ׁשּכתּוב ּכמֹו החכמה, ּבספירת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשּמתּגּלה

מּמֹורי  ׁשמעּתי "ּכאׁשר ּבהּגה"ה, ל"ה ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָּפרק

אחד  הּוא ּברּוֿהּוא ׁשאיןֿסֹוף כּו' ֵֶֶַָָָָָעליוֿהּׁשלֹום

היא  וזֹו זּולתֹו, ואין הּוא לבּדֹו ׁשהּוא ְְְֱִֵֶֶַָָהאמת

החכמה" הּיעּוד 37מדרגת לקּיּום ׁשּבאים ועד . ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ

עּמים" יּקהת ולֹו ׁשילה יבא ּבאפן 38"ּכי רק (לא ְְְִִִִֶַַַָֹֹֹֹ

ּבאפן  אּלא 'אתּכפיא', ,"אֹויבי ּבערף ְְְְְְִֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁש"יד

יקּים  ׁשאז לקדּׁשה), ויתהּפכּו לגמרי ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻֻׁשּיתּבּטלּו

ׁשּכתּוב  צאנכם",39מה ורעּו זרים "ועמדּו ְְְְִֶֶַָָָָֹ

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח ְְְְִִִֵַַַָָּבביאת
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ה"א.34) ב.35)שם יד, וש"נ.36)וירא כג. ס"ע תרפ"ט המאמרים ספר (המו"ל).37)ראה קצת מט,38)חסר פרשתנו

ה.39)יו"ד. סא, ישעי'

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'¯B‡ ‰¯B˙'a35 הזקן אלוקות e‰fLלאדמו"ר לעצמות הזו ההתייחסות ¿»∆∆

'אתה' הפנייה בצורת הקדושֿברוךֿהוא אל כשפונים לעצמותו »Ó‰והכוונה
Ïk ÈÙa ¯e‚L ÌÈÓL ÌM"L36"ÌÈÚ„BÈ ˙B˜BÈz eÏÈÙ‡Â , ∆≈»«ƒ»¿ƒ…«¬ƒƒ¿ƒ

'eÎ לה שאין יהודים כולל הקדושֿברוךֿהוא, אל מתייחס ידיעה וכשיהודי ם

והבחינות  הדרגות בפרטי והבנה

שהיודעים  תינוקות ואפילו באלוקות,

מתכוונים  האלוקות מציאות על

האלוקות, Ê‰לעצמות ÔÈÚL של ∆ƒ¿»∆
'אתה' באמירת עצמותו אל התייחסות

,'ÌÈÈelb'‰ ˙ÈÁ·a BÈ‡ היינו ≈ƒ¿ƒ««ƒƒ
האלוקי  האור והתפשטות התגלות

ÔÈÚ ‰È‰ 'ÌÈÈelb'a È¯‰L∆¬≈«ƒƒ»»ƒ¿«
ÌeˆÓv‰ האלוקי האור של והמיעוט «ƒ¿
‡l‡האיןֿסופי  ÌÈ‡Â ,'eÎÂ¿¿≈»∆»

„·Ïa רק ‰‡¯‰ הם וה'גילוים' ∆»»ƒ¿«
העצם, ולא מהעצמיות מועטת הארה

‡e‰L ˙eÓˆÚ‰ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈»«¿∆
,˙e‡Èˆn‰ ˙ÈzÓ‡ הארה רק ולא ¬ƒƒ«¿ƒ

ומצומצמת  ÏÚמועטת ÔÎÏÂ¿»≈«
ÌÈ‡ˆÓp‰ היא שלהם שהמציאות «ƒ¿»ƒ

לחלוטין  שונה הגדרה עם מציאות

הימצאו' ÓBÏ¯מ'אמיתות CiL ‡Ï…«»«
ÌÈ‡B¯Lk ˜¯Â ,"‰z‡"«»¿«¿∆ƒ
˙ÈzÓ‡ ˙‡ ÌÈ‡ˆÓpa«ƒ¿»ƒ∆¬ƒƒ

,˙e‡Èˆn‰,האלוקות עצמות כאשר «¿ƒ
בנבראים  מאיר המציאות, כל מקור

באופן  וניכר,בגלוי, CiLהנראה ÈÊ‡¬««»
"‰z‡"c ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡ Ì‰a»∆¬ƒƒ»ƒ¿»¿«»
האלוקות, עצמות ל'אתה', הכוונה כי

בגלוי. בהם ונמצא אותם שברא

‰ÊÏÂ שעצמות כזה נעלה למצב ¿»∆
בגלוי בנבראים נראית תהיה האלוקות ‰B·Ú„‰ומהות È„ÈŒÏÚ ÌÈ‡a»ƒ«¿≈»¬»

,'B‚Â "‰z‡ ‰„e‰È" ÏL ÔÙ‡a שהכוונה באריכות לעיל כמבואר ¿…∆∆¿»«»¿

החכמה  ספירת של גילוי ופעל המלכות בספירת שמתחיל האלקות גילוי לענין

'אתה' נקראות הן שגם החסד של ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰וספירת העבודה מתוך ∆«¿≈∆
לעיל) כמבואר הספירות, בכל עילוי (ופועלת אלה בדרגות שהיא כפי 'אתה'

,"‰z‡"c ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡Ï ÌÈÚÈbÓ האלוקות lb˙nL‰עצמיות «ƒƒ«¬ƒƒ»ƒ¿»¿«»∆ƒ¿«∆
·e˙kL BÓk ,‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒaƒ¿ƒ««»¿»¿∆»
,‰"‰b‰a ‰"Ï ˜¯t ‡Èza««¿»∆∆¿«»»
ŒÂÈÏÚ È¯BnÓ ÈzÚÓL ¯L‡k"«¬∆»«¿ƒƒƒ»»

'eÎ ÌBÏM‰ ממעזריטש המגיד הרב «»
‡e‰ ‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡L∆≈»

˙Ó‡‰ „Á‡ ונמצא שקיים האחד ∆»»¡∆
מוחלטת אמיתית ∆e‰L‡במציאות
,B˙ÏeÊ ÔÈ‡Â ‡e‰ Bc·Ï ומלבדו ¿«¿≈»

אמיתית  במציאות שקיים דבר שום אין

מוחלט  בביטול אליו בטל הכול אלא

"‰ÓÎÁ‰ ˙‚¯„Ó ‡È‰ BÊÂ37. ¿ƒ«¿≈««»¿»
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נשאר  הוא אבל עליו ומתגברים האויב

כמו  אוייב להיות וממשיך במציאותו

על מי  ומתגבר יצרו את שמכניע

יצר  נשאר יצרו אבל שעה לפי תאוותו
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc migqt(ycew zay meil)

:eilr dywne oey`xd yexitl zxfeg `xnbdéàî àlàåjixv §¤¨©
`edy lirl epyxity enk `ed mixteq ly olewy ,xnelàøeøt¥¨

éôkLeàcdyw ok m` ,miprvx ly wac -éàä déì éø÷ éànà- §§§¥©©¨¥¥©
`pzd e`xew dnl,'íéøôBñ ìL ïìB÷'ixdeàéòaéî 'ïéðòöø ìL ïìB÷' ¨¤§¦¨¤©§¨¦¦©§¨

déì.e`xewl el yi - ¥
:`xnbd zvxzníìBòì ,àéòLBà áø øîàeyexit mixteq ly olew ¨©©©§¨§¨
éôkLeàc àøeøt,miprvx wac -déì éø÷ [éànàå] (éàîå)dne - ¥¨§§§¥§©©¨¥¥

`xwp `edy mrhd,'íéøôBñ ìL ïìB÷'meynïé÷aãî énð íéøôBñc ¨¤§¦§§¦©¦§©§¦
ïäéúBøééð eäamiwacn mb miayrn xiip miyerd mixteqdy - §§¨¥¤

.df waca eze`
:dpyna epipy.'åëå íéLð éèéLëz óà øîBà øæòéìà éaø`xnbd ©¦¡¦¤¤¥©©§¦¥¨¦

:`xnbd dywn .'miyp ihiykz' md dn zxxaníéLð éèéLëz©§¦¥¨¦
Czòc à÷ìñxqe`y xnel jzrca dler miyp ihiykz lr ike - ¨§¨©§¨

ox`eva zelzl minya md miyp ihiykz `ld ,xfril` iax
zvxzn .mda yi ung dfi`e ,odipt zriavl wxye lgke ,gixdl

:`xnbdàîéà àlà,xne` xfril` iax' ,jk qexbz -éìetéè óà ¤¨¥¨©¦¥
'íéLð,oxry xiydl oxyal zewacn miypy ung zleq -øîàc ¨¦§¨©

ìàøNé úBða ,áø øîà äãeäé áø©§¨¨©©§¦§¨¥
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עמשך ביאור למס' פסחים ליום שבת קודש המ' ב



יי

.c"qa.l"yz'd ,zah g"i ,igie t"y zgiy
מוגה  בלתי

שמאירה ‡. תורה חיים", "תורת שנקראת מהתורה חלק היא זה, הש "ק ביום שקורין ויחי פרשת
אור" ותורה מצוה אמת"1("נר "תורת וגם בחיים, הדרך את ומורה מציאות 2) שהיא גם נכלל שבזה ,

שיש  הו"ע "אמת" כי, נוסף), לענין הכנה כמו שזהו בחיים, הוראה שמורה רק (לא עצמה בפני ותכלית
אחר). מענין "מסובב" שאינו גם (כולל עצמו בפני תכלית בו

עלמא" וברא באורייתא ש"אסתכל הרגצ'ובי 3[וכיון מ"ש כידוע – בעולם גם נמשך זה הרי בנוגע 4,
נבוכים  במורה הרמב"ם בדברי עצמם,5למ"ש בפני מציאות ואינם מכוונים, שאינם בעולם ענינים שיש

במו"נ  קס"ד רק שזהו שלאח"ז, לענין הכנה רק הנה 6אלא הי"ד, בספר להלכה בא שהענין כפי אבל ,
עצמם  בפני ותכלית מציאות להם יש  שלאח"ז, לענין הכנה רק הם שלכאורה ענינים ].7גם

ולדוגמא:

דרכו" פי על לנער דרכ 8"חנוך פי "על שהחינוך –e אלא לאח"ז, שיבוא לענין הכנה רק לא הוא "
ממנה" יסור לא יזקין כי ש"גם שבדבר, המעלה את שמדגישים כך, כדי ועד עצמו, בפני תכלית גם ,8זהו

בתמידות. שנשאר שזהו"ע היינו,

הרמב"ם  (כמ"ש צרכיו בקשת שענינה שאף לתפלה, בנוגע האדם 9ועד"ז שיבקש הש"י "שציוונו ,(
לבד" ית' ממנו הכנה 10זה רק התפלה אין מ"מ, להתפלל, צריך אינו מיוחדים, צרכים לו כשאין וא"כ, ,

ה' את "ועבדתם – העבודה ענין כללות שזהו ועד עצמה, בפני תכלית בה יש אלא צרכיו, למילוי
דתפלה 11אלקיכם" עשה המצות על ).9(שקאי

דעהו" דרכיך ד"בכל לענין בנוגע ד"ושמרו12ועד"ז הענין זה שאין שאע"פ ,'d jxc צדקה לעשות
"דרכי 13ומשפט" אלא ,j לענין הכנה רק זה אין מ"מ, האדם, של שמו על שנקראים הרשות, עניני ,"

כמ"פ  כמדובר – "דעהו" נעשה גופא "דרכיך" ע"י אלא מעשיך 14התומ"צ, ש"כל באופן רק לא שזהו
שעי"ז 15שמים"mylיהיו עצמו, בפני תכלית מהווים גופא ושתיתו) (אכילתו ש"דרכיך" באופן אלא ,

אביך" אלקי את "דע – "דעהו" ד"16נעשה הפירוש שזהו ,a,"דעהו דרכיך oipraeכל jezay גופא "דרכיך"
ד"דעהו". הענין ישנו

בראשית  ספר כל של הסיום שהיא ויחי, לפרשת בנוגע הוא שהוא 17וכן אבות", "מעשה שתוכנו ,
לבנים" :18"סימן
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כג.1) ו, משלי
א"כ 2) אלא חיים", "תורת שתהי' אפשר ואי אחדים: בזכרון

אמת". "תורת היא
ע"ב.3) ריש קסא, זח"ב
ואילך).4) שעג ע' דברים עה"ת (צפע"נ למו"נ צפע"נ ראה

וש"נ. ס"א. פ"ז צפונות מפענח
ע'5) חנ"ג התוועדויות – מנחם תורת גם וראה פע"ב. ח"א

וש"נ. ואילך. 48
(6– הרמב"ם בעקבות הרגצ'ובי הולך כלל שבדרך ולהעיר,

תורת  גם (ראה זה במקום מלבד במו"נ, במ"ש גם – ביד" "יד
שם). התוועדויות – מנחם

וש"נ.7) .234 ס"ע שם התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ו.8) כב, משלי

תפלה.9) הל' ריש
(דרמ"צ 10) בתחלתו התפלה מצות שרש להצ"צ סהמ"צ

א). קטו,
כה.11) כג, משפטים
ו.12) ג, משלי
יט.13) יח, וירא
וש"נ.14) .104 ע' ח"י לקו"ש ראה
מי"ב.15) פ"ב אבות
ט.16) כח, הימיםֿא דברי
אודות 17) מסופר שבו שמות, לספר הכנה היותה על נוסף

בגלות. בנ"י של ומצבם מעמדם
יב,18) לך לך רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא ראה

ועוד. ו.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc migqt(ycew zay meil)

:eilr dywne oey`xd yexitl zxfeg `xnbdéàî àlàåjixv §¤¨©
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l"yz'dיב ,zah g"i ,igie t"y zgiy

אבות", "מעשה בסיפור הצורך מהו לשאלה מקום שיש משמע, לבנים", סימן אבות "מעשה מהלשון
לבנים", "סימן שזהו הוא, והמענה – זאת? לידע לנו נוגע ומה שנים, אלפי לפני שאירע ענין זה הרי
ומה  לעשות מה החיים, בדרך הוראה מזה ליקח צריכים זה, לדורנו עד הדורות, בכל בנ"י שכל היינו,

טוב. לא ומה טוב מה לעשות, לא

שענין  שלאחרי היא, האמת אבל לבנים. כח ונתינת סימן רק אלא עצמו, בפני דבר זה אין ולכאורה
לעצמו. ותכלית ענין נעשה זה הרי אמת, תורת בתורה, נכתב זה

הזקן  רבינו שמבאר כפי – בזה שלאח"ז,19והענין ששי ביום שחל טבת, דכ"ד ההילולא [בעל
לשלשה" אלא אבות קורין "אין בענין זה] הש"ק מיום לבניהם 20שמתברך ירושה היא האבות "שבחי' ,

. ודור דור בכל ולכן,אחריהם ישראל", נשמות כל ומקור שרש שהם (לפי) אדם, בכל להיות צריך .
בנוגע  כנ"ל נוסף, לענין הכנה רק ולא בפ"ע, ענין בתור עתה גם שישנו אמיתי הו"ע אבות" "מעשה

אמת  תורת וגם חיים תורת התורה, .לכללות

בגלות ·. בנ"י עבודת אופני (ב' ואפרים מנשה של ענינם ביאור – אֿב שיחות "מנשה",21המשך :(
עמלי  כל את אלקים נשני אבי"22"כי בית כל ו"אפרים",23ואת אבי", ל"בית והקשר התשוקה הדגשת –

עניי" בארץ אלקים הפרני והטעם 24"כי דוקא; עניי" "בארץ הירידה ע"י שנעשה היתרון הדגשת –
המכוון  תכלית כי, בברכה, יעקב הקדימו שלכן באפרים, יתירה מעלה יש ואעפ"כ, הבכור, הי' שמנשה

עניי  בארץ הירידה ע"י שנעשה היתרון הקדמת 25הוא ע"י היא ובגלוי בפועל שהעבודה אלא (אפרים),
טוב" ל"עשה מרע" "סור הקדמת כמו (מנשה), אבי בית עם והקשר בעבודת 26הזכרון גם צ"ל זה וכל .

מישראל  459–27כאו"א (ע' בסופו ח"ה ללקו"ש בהוספות ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה
ואילך. 432 ע' חט"ו ואילך);

***
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א).19) (נה, וארא ר"פ תו"א
ב.20) טז, ברכות
בארץ 21) לך הנולדים בניך "שני של המיוחד ענינם שזהו

כמובן  – ה) מח, (פרשתנו מצרימה" אליך בואי  עד מצרים
ומצב המעמד את  להשוות אפשר  שאי ושמעון,בפשטות  ראובן של

ישיבה  פרשה "לא מעולם שאצלו יעקב, של אמותיו בד' שנולדו
ומנשה,כו'" אפרים של ומצב למעמד ב), כח , בארץ (יומא שנולדו

מב, (מקץ הארץ" "ערות שיעקב מצרים, לפני עוד יב), שם, ט.
גו'" להורות גו' לפניו שלח יהודה ש"את לפני (ואפילו הגיע

מצרים. ארץ את להאיר כח)) מו, (ויגש
ד 22) דייקא, כי "עמל" בכם ה' חשק מרובכם ש"לא כיון

ביגיעה  צורך יש לכן ז), ז, (ואתחנן העמים" מכל המעט אתם
וכמדובר  לו". עמלה עמל "נפש כו) טז, (משלי וכמ"ש תמידית,
ואילך. 33 ע' חנ"ב התוועדויות – מנחם תורת (ראה בארוכה פעם
יולד" לעמל ד"אדם הענין אודות וש"נ) .120 ס"ע חנ"ו גם וראה
שיחה" "עמל מלאכה", "עמל ענינים: ג' בזה שיש ז), ה, (איוב

ע"ב). ריש צט, (סנהדרין תורה" ו"עמל
נא.23) מא, מקץ
נב.24) שם,

בארץ 25) יעקב "ויחי – עצמו יעקב אצל מצינו ועד"ז
"טוב", בגימטריא י"ז פרשתנו), (ריש שנה" עשרה שבע מצרים
שנותיו  היו מצרים בארץ יעקב שחי השנים שי"ז והיינו,
ורעים  "מעט אמר שעליהם חייו, ימי לשאר (בניגוד המובחרות
מ"ש  ע"פ להצ"צ, הזקן רבינו שביאר וכפי ט)), מז, (ויגש היו"
בית  לו "להתקין גשנה", להורות גו' לפניו שלח יהודה "ואת
נעשה  ועי"ז להקב"ה, מתקרבים התורה לימוד שע"י כו'", תלמוד
וטעם  טבת), יח – זו דשבת יום" ("היום "ויחי" – במצרים גם
מתוך  האור דיתרון העילוי ישנו במצרים שדוקא לפי – הדבר

וש"נ). ואילך. 160 ע' ח"י לקו"ש (ראה החושך
דאתהפכא.26) לעבודה דאתכפיא העבודה הקדמת ועד"ז
הוא 27) בגוף הנשמה דירידת הענין שכללות – ובהקדים

לראות  אדם חייב ויום יום "בכל [ולכן, למצרים הירידה בדוגמת
הזקן  רבינו (כמ"ש ממצרים" היום יצא הוא כאילו עצמו את

הזכרון  הענין לראש לכל צ"ל ושם פמ"ז)], אבי",*בתניא ד"בית
זר  מה"אל גם) אלא מהסביבה, רק (לא להתפעל שלא שיש **כדי

הירידה  שע"י היתרון בא ולאח"ז ב), קה, (שבת אדם" של בגופו
כו'.

*(envrl oexkfd lr sqepe,sqep icedil mb xikfdl jixv–c aeigd cvn"eaxe ext,"icedi cer zeyrl jixvy,dpey`xd devnd idef ixde
onfa wx `l dpey`x),mgpn zxez d`x) dxezay (zeaiyge dlrna mb `l`±18 dxrd 242 'r g"pg zeiecreezd.(p"ye,dpkdd idefy mb dne

((f"ltx `ipz) zelbd jyn onf lk epzceare epiyrna 'ielzy) giyn z`ial,aq zenai) l"fx`nk,`"rq.(p"ye"lk elkiy cr `a cec oa oi`
sebay zenyp."

**("xf"(envr mc`d `le) `wiic±dxf daygn zlitpl rbepa (g"kt) `ipza owfd epiax ixacn oaenk,edfy"dpeeka lltznd mc` lynk
ecbpl cnere רשע ek'ערל elalal ick enr xacne giyne."
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גו'.‚. אחיך יודוך אתה יהודה ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

(במאמר „. לעיל להמדובר הפסוק 28בהמשך אודות בנוגע 29) גם הנה אחיך", יודוך אתה "יהודה
הפסוק  על – ליהודה ששייך ענין על נתעכב השבוע, בפרשת רש"י פירוש לבאר ארי'30להנהוג "גור

גו'". יהודה

ואח"כ  "גור" תקופות: ב' מצינו אצלו (שרק נתנבא דוד על – ארי' "גור רש"י: בפירוש הביאור
ישראל  את והמביא המוציא הייתה אתה עלינו מלך שאול בהיות גור, בתחלה ארי',31"ארי'"), ולבסוף ,

בתחלתו" בשירויא, יהא שלטון אונקלוס שתרגם וזהו עליהם. "גורכשהמליכוהו ות"י: כבתיב"ע xa(ולא
אריון");

אכלתהו  רעה חי' יוסף טורף בטרוף שחשדתיך ממה לארי'32"מטרף, שנמשל יהודה וזהו בני 33, .
וגו' בצע מה ואמרת עצמך את סלקת ממני 34עלית, צדקה שהודה תמר בהריגת וכן רבץ 35, כרע לפיכך ,

שלמה  בימי וגו'"36וגו', גפנו תחת ,37איש

–") עלית" בני ש"מטרף בגלל היא ראובן) (ולא במלוכה זכה שיהודה לכך שהסיבה jkitlדכיון
דהצ  הענין הן מצינו ראובן שאצל כשם הרי גו'"), רבץ יצועי כרע בלבול על התשובה ענין והן יוסף, לת

מהריגת  רק לא הסילוק על קאי ש"עלית" לפרש מוכרח ולכן יהודה, אצל גם הוא שכן עכצ"ל אביו,
בנוגע היא ראובן של שהמעלה ליהודה, ראובן בין והחילוק תמר. מהריגת גם אלא ואילו envrlיוסף ,

בנוגע היא יהודה של zlefdהמעלה zlvde zaehl לדאוג המלך של תפקידו כי למלכות, יהודה ראוי ולכן ,
העם  –לצרכי

ואילך. 439 ע' חט"ו בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

***

רבינו ‰. של ההילולא יום שלפני הש"ק ביום בעמדנו ובפרט התשובה, באגרת ענין גם ללמוד נהוג
וביום  שלפניו השבת ביום ההילולא, ביום תורתו לימוד להיות צריך בודאי והרי אגה"ת, בעל הזקן,
דאורייתא, רזין של שזהו"ע לכך שנוסף אגה"ת, בלימוד מיוחדת מעלה יש גופא ובזה שלאחריו, השבת

בארוכה  פעם כמדובר דתורה, נגלה של ענין גם זה יותר 38הרי הרבה נגלה ע"פ ענינים ישנם שבאגה"ת
פנימיות  הוא שעיקרם אגה"ק), וכן ראשון חלק והאמונה, היחוד (שער התניא ספר חלקי בשאר מאשר

התורה.

כמ"ש  הוא התשובה ענין כי, – התשובה לענין ההילולא ענין של מהשייכות גם "והרוח 39ולהעיר
נעשה  ההסתלקות ביום שמיד צדיקים אצל ובפרט ההילולא, ענין גם וזהו נתנה", אשר האלקים אל תשוב
בסידור  מהמבואר וכמובן בינתיים, שבאים הענינים כל את לעבור זקוקים שאינם כיון העלי', ענין אצלם

בעומר  ל"ג שמחתו"40בדרושי "יום הוא בעומר של"ג אמר שרשב"י הענין 41, אצלו הי' ביום שבו כיון ,
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ואילך.28) 433 ע' חנ"ח התוועדויות – מנחם תורת
ח.29) מט, פרשתנו
ט.30) שם,
ב.31) ה, שמואלֿב
לג.32) לז, וישב
"גור"33) על הן קאי "ארי'" תיבת ("בתחלה ועפ"ז: שלפניו

. שלאחריו.גור "יהודה" על והן ארי'"), ולבסוף .
כו.34) שם,
כו.35) לח, שם
(36. גור "בתחלה הוא ארי'" ד"גור שהפירוש כיון .כלומר:

הוא הכתוב הרי ארי'", xcqdולבסוף lr דוד כאשר – "גור" (א) :
זמן  – "ארי'" (ב) שאול, מלכות בזמן והמביא המוציא רק הי'

בשלימותו  השלום ענין הי' שאז שלמה, בימי (ג) דוד, של מלכותו
פ"ה  כסלו י"ט וישלח, פ' דמוצש"ק בשלום פדה בד"ה (כמשנ"ת
בנין  הי' שלכן ואילך) 322 ע' חנ"ח התוועדויות – מנחם (תורת

"גור להפירוש משא"כ שלמה); ע"י נמצא,xaביהמ"ק אריון",
שלמה.blcnשהכתוב לתקופת "גור" רק הי' שדוד מהתקופה

ה.37) ה, מלכיםֿא
(38.330 ע' ריש חנ"ד התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
ובכ"מ.39) האזינו. ר"פ לקו"ת וראה ז. יב, קהלת
ואילך.40) ב דש,
שער 41) פע"ח יב. דרוש ספה"ע ענין הכוונות שער ראה

מ"וֿז. פ"ו וסיון אייר מס' מ"ח פ"ז. ספה"ע
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אתקטרנא" קטירא העלי'42ד"בחד שענין לפי שזהו – לפנ"ז גילה שלא התורה סודות אז גילה שלכן ,
העלי'. ענין הי' ביום שבו הזקן, רבינו של ההסתלקות ליום בנוגע הוא וכן ביום. בו הי'

שסיפר  וכפי תחנון), אומרים שאין פולין כמנהג (לא הילולא ביום תחנון לומר מנהגנו טעם גם [וזהו
אדמו"ר  מו"ח הילולא,43כ"ק ביום מאשר תחנון לאמירת טוב יותר זמן ישנו וכי הצ"צ: אמר שפעם

בתחנון]. שמבקשים הענינים כל לפעול יכולים שבו

שייכת  דתורה נגלה והן התורה פנימיות הן בה שיש אגה"ת של המיוחדת המעלה שגם להוסיף, ויש
"הילולא" בשם נקרא הסתלקות שיום הטעם כי: – ההילולא שענין 44ליום לפי הוא, חתונה, שפירושו ,

הנשמה  של חיבור שנעשה ההסתלקות, ענין גם וזהו נפרדים, שהיו ענינים שני של חיבור הוא החתונה
פנימיות  של החיבור ישנו שבה לאגה"ת, השייכות גם וזוהי נפרדים. שהיו לאחרי למעלה מקורה עם

דתורה. נגלה עם התורה

.Â ב"ד 45באגה"ת מיתות ד' עליו לקבל המטה שעל בק"ש סידרו "ולכן הזקן: רבינו כותב פ"ז סוף
וכו'".

ענינו  אין שלכאורה אף – המטה" שעל בק"ש ש"סידרו מה מזכיר הזקן שרבינו הטעם לבאר ויש
שבסידור  בהדרושים (כמו המטה שעל דק"ש הענינים פרטי לבאר לבאר 46באגה"ת רק אלא וכיו"ב),

בסוף  הברייתא מביאור החל התעניות, וענין הקרבנות ענין לפנ"ז שמבאר (כפי לתשובה השייכים ענינים
דיבוריו  מחשבותיו על הנפש חשבון לעריכת הזמן שזהו התשובה, הו"ע המטה שעל ק"ש כי, – יומא)

לבא  אגה"ת של לתוכנה שייך זה הרי ולכן כולו, היום כל במשך התשובה.ומעשיו עניני ר

.Ê:"'וכו הסוד שעפ"י "מלבד – הדברים המשך לבאר ויש

הדבר" אליך ש"קרוב איך שמבאר כיון – הדבר טעם ומובן נגלה. ע"פ נתבארו שבאגה"ת ,47הענינים
ענינים  כמה יש לפנ"ז שגם ובפרט וכו'"? הסוד שעפ"י "מלבד כאן מוסיף למה וא"כ מישראל. אחד לכל
מוסיף  זה בענין ולמה הסוד, ע"פ מבארם אינו ואעפ"כ הסוד, ע"פ גם לבארם שאפשר נגלה, ע"פ שמבאר 

הסוד? ע"פ גם לבאר

בזה: הביאור לומר ויש

. קלות "עבירות שגם לפנ"ז מבאר הזקן "אם רבינו הנה עד"מ", וקלוש קל ענן כהבדלת המבדילים .
. אדם ממש משים וככה ויותר, עבה אחת מחיצה כמו מאפילות הן מאד, לרוב וקלושות קלות מחיצות .

וכו'". ב"ד מיתות ד' עליו לקבל המטה שעל בק"ש סידרו "ולכן ומסיים, וכו'", בנמשל הוא

מיתות  ד' עליו לקבל הצורך מהו ב"ד, מיתות ד' אתמול עליו קיבל שכבר כיון מובן: אינו לכאורה אך
צדיקים" כולם "עמך הרי – שעות כ"ד לאחרי עוה"פ עסקינן"48ב"ד ברשיעי ו"לא עבירות 49, שיעברו ,

היום?! כל במשך

לשון  ואבק תפלה ועיון עבירה הרהור יום, בכל מהם ניצול אדם שאין עבירות "שלש אמנם יש
על 50הרע" שיעבור שייך לא שאז השינה זמן גם שכולל – אחד יום שבמשך יתכן לא אעפ"כ, אבל ,

לחזור  צורך שיהי' עד וחשוך", עב "ענן כמו שיאפילו עבירות ריבוי יעבור – הרע ולשון תפלה עיון
ב"ד?! מיתות ד' עליו ולקבל
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א.42) רפח, זח"ג
וש"נ.43) רצא. ס"ע היומן רשימת – מנחם תורת ראה
(44329 ע' חי"ח התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

שם. 9 בהערה ובהנסמן
התניא 45) בספר ביאורים בלקוטי נדפס – סוס"ז עד מכאן

ואילך. קצד ע' ח"ב ָ(קארף)

א.46) עד, הק"ש שער ג. יט, התפלה שער – דא"ח עם
התניא.47) דספר השער דף
חלק.48) ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי'
וש"נ.49) א. ו, יומא ראה
פי"ב.50) בתניא הובא ואילך. סע"ב קסד, ב"ב
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כו'": הסוד שעפ"י "מלבד הזקן, רבינו מתרץ זה ועל

התניא  ספר של ראשון בחלק כמשנ"ת – הסוד ע"פ לא אפילו זאת לבאר אמנם ש"אף 51יכולים ,
תשוב  נתקבלה לא "שהיום יתכן הרי נכונה", תשובה עשה .שכבר לתשובה תו להעלותו שרוצים או .

באות  הפוגם ש"כל – הסוד" "ע"פ דאס") איז ("געשמאקער זאת להמתיק יש אבל כו'"; יותר ַָעילאה
. וכו' סקילה נתחייב כאילו הוי' שם של חסרה יו"ד שכאשר כך, וכו'", יו"ד באות פוגם ק"ש והמבטל .

עליו  לקבל שצריך שפיר אתי ולכן כו', נתחייב כאילו זה הרי ותפלה, ציצית בתפילין, או בק"ש כוונה
יום. בכל ב"ד מיתות ד'

.Á בשיחה נכללה – ישראל באהבת להתעסקות בנוגע רש"י מפירוש וההוראה תורה" של ה"יינה
(ס"ד). הנ"ל המוגהת

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

ה' ובאהבת התורה באהבת גם ועי"ז ישראל, באהבת ה"קאך" ישנו אהבת 52וכאשר גם פועל זה הרי , ָ
כמ"ש  לבנ"י, ש"כן 53ה' ובאופן המצטרך, בכל בנ"י את הקב"ה מברך ואז ה'", אמר אתכם "אהבתי
יפרוץ" וכן כתלנו"54ירבה אחר עומד זה "הנה שכבר (לאחרי הגאולה לענין ועד המדרש 55, ובלשון ,(56:

נאמר  שעליו הזמן בבוא סלקין", ושמעון ראובן נחתין, ושמעון יקהת 57"ראובן ולו שילה יבוא כי "עד
עמים".

עמך"]. את "הושיעה הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה תפלת [לאחרי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ב).51) (לו, פכ"ט
ואילך.52) 2 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש ראה
ב.53) א, מלאכי
יב.54) א, שמות

(55.316 ע' תרצ"ט סה"ש וראה ט. ב, שה"ש
ה.56) פל"ב, ויק"ר
יו"ד.57) מט, פרשתנו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc migqt(iriax meil)

àøîâ
:uenig icil mi`a mpi`y mixac zhxtnd `ziixa d`ian `xnbd

,õenéç éãéì ïéàa ïéàL íéøác elà ,ïðaø eðzwva,éeôàäxg`ly ¨©¨¨¥§¨¦¤¥¨¦¦¥¦¨¨
,uingn epi` mina dxyi m` s` dt`pyewvae ,ìMeáîäwva ©§¨

ïéçúBøa BèìçL èeìç.migzex mina eze` dxyy - ¨¤£¨§§¦
mgizxny mippev mina ozipy wva `ed 'lyean'y dpian `xnbd

ike :`xnbd dywn .elyaneìMeáîixde ,uingn epi`ìMáîcà §¨©¦§©¥
ònçî déìmcew mixyet mindy cera ,lyazn `edy cr - ¥§©©

:`xnbd zvxzn .uenig icil `a `ed ixd ,egizxiy,àtt áø øîà̈©©¨¨
øîà÷ BìMéaL éeôàäiet` wvay ,xnel `ziixaay `pzd zpeek - ¨¨¤¦§¨¨©

.okn xg`l elyan m` s` uingn epi`
:uenig icil `a epi` gnw eay sqep ote` d`ian `ziixad,àéðz©§¨

óìc BëBúì ìôpL çî÷ ,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaømitlecd min - ©¦¥§©¦§¨¥¤©¤¨©§¤¤
,gnw jezl bbd oneléôàeilr miltep m`àa Bðéà ,Blek íBiä ìk £¦¨©¥¨

,õenéç éãéìuingdl minl dgipn dpi` sehthd zcxihy meyn ¦¥¦
.gnwd z`

:ef dkldl dlabdå ,àtt áø øîàdf oicàeä`weecéè ãéáòcó ¨©©¨¨§§¨¦¦
éè éãäìó,dwqtd `la ef xg` ef zekinqa zetihd zeltepyk - ©£¥¦

oia wqtd yi m` j` ,uingdl miizpia zedy el oi` jk jezny
.uingn `ed miizpia ,dtihl dtih

:gqta '`wize' `xwpd gnw lk`n oica dpc `xnbdéác éøîà- ¨§¦§¥
ly eyxcn ziaa exn`,àìéL éaøenyy gnw lk`néøL ,à÷éúå ©¦¦¨¨¦¨¨¦
.gqta elke`l xzen -

:`xnbd dywnàéðúäå,`ziixaa epipy `lde -øeñà à÷éúå §¨©§¨¨¦¨¨
elke`l:`xnbd zvxzn .gqtaàä ,àéL÷ àìexizdy dn - Ÿ©§¨¨

ote`a `ed ,gqta `wize lek`làçìéîe àçLéîa déãáòc- §©§¥§¦§¨¦§¨
uingn epi` onydy ,glne onya gnwd aexir ici lr e`yry

e ,mivingn mpi` zexit ine ,zexit in `edy iptnàä`ziixad - ¨
ote`a `ed ,gqta `wize lek`l dxq`yàçìéîå àiîa déãáòc- §©§¥§©¨§¦§¨

zngn uingn `edy ,glne mina gnwd aexir ici lr e`yry
.mind

:xepza yaiizpy gnwa dxifb d`ian `xnbdàì ,àøèeæ øî øîà̈©©§¨Ÿ
àðLéáàc àçî÷a àøã÷ Léðéà éçîéìoghpy gnw mc` ozi `l - ¦©¥¦¦¦§¨§¦§¨©£¦§¨

ick liyaz jezl ,xepza dilw ici lr dyaiizpy dgl dhgn
uenig icil `a epi` iet`de ,iet`d xacl aygpy s`e .ezearl

yeygl yi mewn lkn ,`ziixaa lirl x`eankìéLa àì àîìéc¦§¨Ÿ¨¦
øétL,xepza dkxev lk dhgd dzlwp `l `ny -éúàå`eaie - ©¦§¨¥

gnwd.õenéç éãéì¦¥¦
:gqta dxeq`d dhilg ly ote` d`ian `xnbdàì ,óñBé áø øîà̈©©¥Ÿ
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טז

.l"yz'd ,hay c"ei ,`a 't w"yven zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

נערכת  שההתוועדות שכיון להכריז וצוה מלכה", "מלוה לסעודת הק' ידיו נטל שליט"א אדמו"ר [כ"ק
לסעודה]. ידיהם את כולם יטלו מלכה", "מלוה בזמן

דדוד ‡. "סעודתא מלכה", "מלוה של עצמו בפני ענין שישנו אע"פ הנה – זו להתוועדות בנוגע
משיחא" בשו"ע 1מלכא שלם סימן שישנו ועד וסעודת 2, שבת דמוצאי הענין אודות במיוחד שמדבר

שלו  בשו"ע הזקן רבינו ובלשון שבה, מלכה .3מלוה שבת  במוצאי שולחנו אדם "יסדר ללוות : כדי .
. בכניסתו כמו כבוד דרך ביציאתו השבת המלך"את את שמלווין כדרך בכל 4. ישנו זה ענין הרי –

שבת; מוצאי

ההילולא  יום של שבת מוצאי היותו – הוא התאספנו, שבגללו זה, ש"ק במוצאי המיוחד הענין ואילו
דורנו. נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של

"נשיא·. הלשון דיוק :epxec"5ובהקדם

נשיא אדמו"ר  מו"ח כ"ק הי' שלכאורה לחב"ד c"agאע"פ השייכים בענינים לעסוק הי' שענינו היינו, ,
שבזה  אליו, הקרובים אמות (בד' היהדות שמצב הנשיאות, את שקיבל הראשון מהרגע בפועל ראו הרי –

אמות  כד' (שנחשבת המדינה כל –6נכללת באיכות והן בכמות הן – בנין ורוב מנין רוב אז הי' שבה (
מס"נ. מתוך בהם לפעול שהתמסר בענינים בהתעסקותו תלוי הי' ישראל) עם של

קיבל  שאז תר"פ, בשנת – ההם הימים תקופת אודות ששמעו) או (מעצמם שיודעים אלו לכל וכידוע
של  באופן ופעולה לעבודה זקוקים היו וצעד צעד כל שעל באופן אז הי' היהדות שמצב הנשיאות, את

מס"נ אלא בכח, מס"נ רק ולא דוקא, .lreta7מס"נ

להפיץ שענינה תנועה על הנשיאות קבלת ענין עצם – לראש במדינה ולכל עניני', וכל היהדות את
מס"נ  של ענין כבר זה הרי – היהדות נגד להלחם אותם שהסיתו אלו של ממשלתם תחת שעמדה כזו

בפועל.

שבהם  הגלויות בכל תש"י, עד מתר"פ נשיאותו, שנות שלושים כל את שחדרה הנקודה היתה וזו
נקודת  הנשיאות: קבלת של הראשון ברגע שהיתה בנקודה כולם חדורים שהיו – כו' למדינה ממדינה עבר

.8המס"נ 

מס"נ – מס"נlretaוכאמור שכן, ,gka,'שיהי ומצב מעמד בכל ובשלימות, מישראל, אחד לכל יש –
נעלית  בדרגא שעומדים ואלו מיוחדים, במקרים הזמנים, מן בזמן רק בגלוי ובא בכח, רק שזהו אלא
שלושים  של שלימה תקופה אודות מדובר כאן ואילו יותר; תכופים בזמנים בפועל אצלם זה הרי יותר,

במס"נ! שחדורה שנה,
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שער סידור 1) פע"ח ומוצ"ש. הבדלה בכוונת האריז"ל
פכ"ד. השבת

ס"ש.2) או"ח
ס"אֿב.3) שם
בנוגע 4) ס"ד) (סרס"ב מיני' לעיל אדה"ז מלשון ולהעיר

לקראת "כיוצא השבת: שבת .jlndלכניסת לקראת ונצא בואו .
dklnd שכל ידוע והרי ו"מלכה", "מלך" הלשונות ב' שמביא ,"

בנוגע  הן בפועל ונוגעת ומתאימה מדוייקת היא שבשו"ע תיבה
גם  (ראה דאורייתא" "נשמתא התורה, לפנימיות בנוגע והן לנגלה
(תורת  בתחלתה תשכ"ח שבט י"א בשלח, פ' מוצש "ק שיחת

– מנחם תורת וש"נ. .(29 ע' חנ"ב התוועדויות – מנחם
.(28 ע' חנ"ט התוועדויות

מנחם 5) (תורת בתחלתה תשכ"ב שבט יו"ד שיחת גם ראה
התוועדויות  – מנחם תורת ואילך). 18 ע' חל"ג התוועדויות –

ואילך. 156 ע' חמ"ז
וש"נ.6) סוסשצ"ו. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
(7– מנחם (תורת ס"ז תשי"ז שבט יו"ד שיחת גם ראה

וש"נ. .(27 ע' חי"ט התוועדויות
חל"ג 8) ואילך. 303 ע' חי"ח .142 ע' חט"ז לקו"ש גם ראה

.168 ע'



יז l"yz'd ,hay c"ei ,`a 't w"yven zgiy

ע"י  מלבד היהדות החזקת לפעול אחרת ברירה שאין כזה במקום העבודה בעת רק לא – גופא ובזה
בריר  יש ששם הרווחה, במדינת כשנמצאים גם אלא ודעת,מס"נ, טעם ע"פ העבודה שתהי' לכאורה ה

היהדות, והחזקת בביסוס רק לא ונצורות, גדולות לפעול יכולים כזה באופן שגם והגבלה, ומדידה חשבון
הראשון  ברגע כבר התחיל אלו, במדינות אפילו הנה – ובעומק וברוחב באורך היהדות בהפצת גם אלא

בפועל: מס"נ מתוך הענינים בכל לעבוד

דין  בעלמא חיותו בחיים האחרונות השנים עשר היו שבה – לארצותֿהברית ברדתו הראשון ברגע
ה"הנחה" את ולשלול תורה, מקום מארה"ב ולעשות יהדות, עניני להפיץ כדי לכאן שבא כבר הכריז –

אנדערש" איז ש"אלקיכם 9ש"אמעריקא כיון הוא"...10, ָישן

היא – הרי סיני, הר במעמד שניתן זאך") אלטע ("א ישן דבר אמנם היא שהתורה למרות ַַַשכן,
מקום  בכל ובתקפה –באיתנה

עבודה  של אפשריות ששלל הגופני, במצב התחשב שלא שראו, כפי – בפועל מס"נ מתוך בזה ועסק
הטבעית. ונפש הגוף בריאות כללות את לסכן מבלי כזו,

סיני:‚. הר במעמד מודגש – המצבים  בכל מס"נ מתוך העבודה שאופן  ולהעיר,

חז"ל  "פרחה 11אמרו – פשוטו מידי יוצא רז"ל מאמר ואין נשמתן", פרחה ודיבור דיבור כל ש"על
מספרים  ז"ל שחכמינו ועד כפשוטו, בו 11נשמתן" להחיות שעתיד "טל ע"י להם להחזירן צורך שהי'

היעוד  כשיקויים ממש, בקרוב שיהי' כפי – בתוכם.12מתים" והוא עפר", שוכני ורננו "והקיצו

אל  הוי' ד"אנכי הדיבור על רק לא – דיבור" כל "על הי' נשמתן" ד"פרחה יהי'והענין ו"לא קיך"
האחרונות,13לך" הדברות ואפילו הדברות, שאר על גם אלא דין, ע"פ מס"נ של חיוב ישנו שעליהם ,

תתאוה" ו"לא תחמוד" העבירות 14"לא משלש זה אין (שהרי מס"נ של הענין בהם אין דין ע"פ שלכאורה ,
יעבור  ואל יהרג החיוב ישנו שפוסקים15שבהם שיש ועד ,(xeq`y אלו ענינים על נפשו הנה 16למסור –

נשמתן". "פרחה אלו דברות על שגם  הדרך את הראו סיני הר במעמד

אלקים  לך יהי' ו"לא אלקיך" הוי' "אנכי אודות כשמדובר רק שלא – סגולה יחידי של הדרך זוהי אבל
תמיד הולכים תתאוה", ו"לא תחמוד" "לא אודות כשמדובר גם אלא drepzאחרים", dze`a מה יהי' ;

רעש  באותו ועוסקים בתחתונים, דירה יתברך לו לעשות העליונה השליחות להתמלא צריכה – שיהי'
לפי  וקטנים, פרטיים בענינים כמו כלליים וענינים גדולים בענינים מסירותֿנפש ובאותה ("שטורעם")

דמסאנא" ל"ערקתא בנוגע אפילו ועד פרטים, בפרטי ואפילו .17ערך,

אחד" "בדיבור הם הדברות עשרת כל שאצלם לפי – הדבר רק18וטעם גםdligzklnלא אלא ,seqa
הדברות עשרת את שגם רבינו, משה אצל כמו נפרדות, דברות לעשרה להתפרט הוצרכו שמע zeihxtaלא

אחת  .19בבת

שנות  כל במשך הענינים שכל ההילולא, בעל אצל כמו בפועל, ההנהגה אצלם גם היתה לכך ובהתאם
שנה" בשלשים "ויהי – חילוקים 20נשיאותו שייך לא שבה ממש, בפועל מס"נ של בנקודה חדורים היו –

והגבלות  מדידות .8וחשבונות,
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וש"נ.9) .53 ע' תש"ו סה"ש ראה
(10– מנחם (תורת סמ"ז תשכ"ג שבט יו"ד שיחת גם ראה

וש"נ. .(143 ע' חל"ו התוועדויות
ב.11) פח, שבת
יט.12) כו, ישעי'
וֿז.13) ה, ואתחנן בֿג. כ, יתרו
יח.14) שם, ואתחנן יד. שם, יתרו
רפ"ה.15) יסוה"ת הל' רמב"ם א. עד, סנהדרין

ה"ד.16) שם רמב"ם
רע"ב.17) שם, סנהדרין
א.18) שם, יתרו ופרש"י מכילתא
תו"ש 19) ראה – עשה"ד ושמיעת אמירת באופן השיטות

פ"ג. לשם ובמילואים ח', אות שם ליתרו
ח"כ 20) התוועדויות – מנחם תורת גם וראה א. א, יחזקאל

וש"נ. .155 ע'
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לעניננו:„. ובנוגע

נשיא אודות שמדובר הפנימית הנקודה על נשיאc"agנוסף אודות גם מדובר –epxec באופן אבל ,
אבל  (כנ"ל), המס"נ בענין היא שההתחלה כך, חב"ד, נשיא היותו ע"י הוא כולו הדור כל נשיא שהיותו
דרך  נקבעת ועי"ז והשגה, בהבנה דעת, בינה בחכמה נמשך אלא בלבד, המס"נ בענין נשאר זה אין

דעות  בהלכות מונה שהרמב"ם הענינים עשר וכל ומשקהו מאכלו בחיים, עניניו שכל באופן ,21בחיים,
דעהו" דרכיך ש"בכל באופן עניניו.22יהיו בכל אלקות להמשיך –

הדור  מאנשי אחד כל עבור הדרך את לסלול מנת ועל בעצמו, ההילולא בעל הלך שבה הדרך וזוהי
יחד, גם ובגשמיות ברוחניות עושר ומתוך הרווחה שמתוך – לנו סלל אשר בדרך אחריו לילך שיוכל
עמוקה  ופנימיות יתירה והתלהבות חיות מתוך הענינים כל נעשים שאז בגלוי, המס"נ כח לעמוד יוכל

והגבלה. מדידה ללא גם זה הרי שאצלו כיון גבול, ובלי בהרחבה בא זה הרי ממילא ובדרך יותר,

ל  שייכים אם – בנ"י בין הדרגות וחילוקי המחיצות כל את מסירה כזו שהנהגה גם חב"ד,ומובן
הכתוב  בלשון או לנה"י, או עציך"23לחג"ת ד"חוטב תחתונה הכי לדרגא עד שבטיכם", "ראשיכם :

המדרש  כפירוש "נצבים", שכולם – מימיך" מלך"24ו"שואב ד"נצב ובאופן וקיימים", "חיים שאין 25: ,
טורא" עקר מלכא "אמר – הגבלות שום .26עליו

ועד" סלה ד"נצח באופן הורנו אשר ואורחותיו בדרכיו הולכים הקשיים 27וכך כל על התגברות מתוך ,
והגבלה, ומדידה והסתר העלם של הענינים כל על גמור לנצחון ועד ומבחוץ, מבפנים הנסיונות וכל
ולילך  הגלות, של ומכופל כפול מהחושך בקרוב לצאת עולם, של מלכו המלך", "דרך את וסוללים

דידן. ובעגלא צדקנו, משיח פני לקבל לארצנו, קוממיות
***

למעלה ‰. שהיא מס"נ, של הנקודה היתה ההילולא בעל של החיים שנקודת שכיון לעיל, דובר
לענין  דמסאנא" "ערקתא בין המס"נ בענין חילוק הי' לא לכן והגבלות, מדידות וחשבונות מחלוקות

בפועל  ע"ז של העבודות מד' בכל 28שהוא ישראל ובנות בני כל עבור נפשו מסר הענינים לכל ובנוגע ,
יחד. גם וברוחניות בגשמיות לקיומם הקשור בכל שהם, מקום

בתקופה  בפועל, ופעולותיו שלו להנשיאות הראשון מהרגע מיד הנהגתו היתה שזו לעיל, וכאמור
רוב  אז הי' (שבה ההיא במדינה בנ"י של הרוחניים לחיים בהנוגע הן נפשו שמסר – מס"נ נדרשה שבה

ימינו" ואורך חיינו ש"הם והמצוה, התורה בדרך שיהיו ישראל) עם כל של בנין ורוב בהנוגע 29מנין והן ,
ב  בפשטות, הגשמיים שלושים לחיים תקופת לסיום עד גם נמשך וכך וכו'; וכו' והסתדרות פרנסה עניני

תנועה  ומתוך באופן עבודתו כל היתה אז שגם – הרווחה במדינת כבר הי' שאז אע"פ נשיאותו, שנות
מס"נ. של

גם דין, בעלמא חיותו בחיים חייו ימי לכללות בנוגע גם מובן ע"ד iptlומזה – שלו הנשיאות זמן
רועה" הי' "ומשה הראשון, מהימנא ורעיא ישראל רועה אודות במדרש 30מ"ש ואיתא שכתוב 31, מי ש"כל

הי' שבפועל אע"פ "רועה", להיות ומוכן וראוי ממונה הי' משנולד שתיכף היינו, לכך", מתוקן הי' בו
שנות  שלושים במשך שההנהגה בנדו"ד, ועד"ז תחילתו, על מעיד סופו שכן, לאח"ז, שנה שמונים זה

ש"משה באופן היא לכך.id'נשיאותו מתוקן הי' שמתחילתו רועה",

.Â בענין גם זאת ראו – התורה עם הענינים כל קשורים בנ"י שאצל כמ"פ המדובר וע"פ
:32הספרֿתורה 
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רפ"ה.21)
ספ"ג.22) שם רמב"ם וראה ו. ג, משלי
נצבים.23) ר"פ
יג.24) שלח תנחומא כד. פט"ז, במדב"ר רפמ"ד. שמו"ר

ועוד.
ואילך.25) א'רא ע' נצבים אוה"ת וראה מח. כב, מלכיםֿא
ב.26) ג, ב"ב ראה

א).27) (קמו, סז"ך אגה"ק תניא ראה
ה"ג.28) פ"ג ע"ז הל' רמב"ם ראה
נצבים.29) ס"פ הכתוב לשון ע"פ – ערבית תפלת נוסח
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ד.31) פ"ב, שמו"ר
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פרטי  (כידוע אביו בחיי שלו, הנשיאות שקיבל לפני שנים כמה שנכתב ספרֿתורה לו שהי' אע"פ
שבזה  צדקנו.33הענינים משיח פני לקבל תורה ספר  לכתוב צוה הרווחה, למדינת בבואו דוקא הנה – (

רח"ל.– כמוהם, היו שלא נוראים... משיח" "חבלי של הזמן כשהתחיל תש"ב, בשנת הי' זה מאורע

במדרש  המסופר ומיד 34ובדוגמת ביהמ"ק, שחרב אמר, פרתו, געתה פעם שכאשר פרתו כשגעתה
כמסופר  כפשוטו, בגשמיות אלא בלבד, ברוחניות רק לא – ישראל" של מושיען ש"נולד אמר שני',
הגמרא  מדברי וכמובן חייו, ופרטי חי שבו המקום הנולד, הילד של  לשמו בנוגע הדברים פרטי במדרש

ב"ב  שנאמר 35במסכת שכיון ולא 36, הי' לא ש"איוב לומר אפשר אי שמו", איוב עוץ בארץ הי' "איש
הי'". משל אלא נברא

משיח  פני לקבל תורה ספר לכתוב צוה נוראים, הכי משיח חבלי שהיו בזמן שדוקא בנדו"ד, ועד"ז
–צדקנו.

אז  שאמר כפי – הדבר הי' אופן כתיבת 37ובאיזה של ההוצאות כל את בעצמו לממן ביכלתו שיש ,
הס"ת,

סת"ם – אותיות בכתיבת "אומן" גם שהי' ידוע לכתוב 33ובכלל, גם יכול הי' הזמן שבמשך כך, ,
הס"ת  את –בעצמו

והיינו, צדקנו, משיח פני לקבלת ס"ת שזוהי כיון הס"ת, בכתיבת ישראל כל את לזכות שברצונו אלא
כבר  התחיל מהתורה), מתחילים בנ"י עניני שכל לעיל (כאמור מהתורה להתחיל שצריך הגאולה, שענין
גם  הגאולה לבוא שתוכל הגלות, של ומכופל כפול החושך בקיעת ופועל הס"ת, כתיבת בהתחלת

החומריים. בענינים גם אלא הגשמיים, בענינים רק לא טפחים, מעשרה למטה בפשטות,

.Ê:יותר ובפרטיות

לכתחילה  שנעשה (ב) הציבור, ע"י מלכתחילה שנעשה (א) גדרים: שני יש גופא לציבור ששייך בענין
יפה" יפה לציבור "ימסרנו ואח"כ ויחיד, פרט .38ע"י

לציבור  השייכות הרי יפה, יפה לציבור מוסרו ואח"כ היחיד, ע"י לכתחילה נעשה כאשר שגם ומובן,
זוהי  שהרי – הציבור ע"י לכתחילה שנעשה כמו בדבר, ופגימה נגיעה של ענינים ללא בשלימות, היא

הדבר. מציאות את שפועלת ההלכה,

לע  לו ובנוגע היתה – הס"ת בכתיבת ישראל כל את לזכות רצה אדמו"ר מו"ח כ"ק כאשר גם ניננו:
יפה  לציבור ימסרנו ואח"כ הס"ת, לכתיבת הדרוש הכסף כל את בעצמו שיתן באופן זאת לעשות דרך

יפה.

שלא  אלו אצל אפילו ויונח ואחת, אחד כל של בשכלו מובן יהי' שהענין רוצה שחב"ד כיון אבל,
דין  שישנו כלל יודעים שאינם מזה, למטה גם או הלכה, ע"פ שהוא כפי הענין אמיתית בשכלם מתקבל
הנה  – היחיד) ע"י נעשה שלא (וכמו ציבור של ענין נעשה זה הרי יפה" יפה לציבור "מוסרו שכאשר

בהס"ת, חלק לו שיש ויתקבל יונח  כזה יהודי אצל גם

לעיל – אור 39וכאמור בתורה כי 40מ"ש בגלות ישראל שאמרו "מה כי 41בענין גו' ידענו לא אברהם
כו'", פנים בבחי' שפנה קודם אף בעזרו אביו אלקי מישראל כאו"א נפש ניצוץ ש"כל אבינו", הוי' אתה
ניכר  שלא ידענו", לא ש"אברהם ועד פנים, של באופן שהיא בעבודה עדיין אוחז שלא יהודי שגם היינו,
אבינו", הוי' ד"אתה הענין ישנו אצלו וגם מאמין, יהודי הוא גם הנה לאברהם, שייכות לו שיש עליו
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לעניננו:„. ובנוגע

נשיא אודות שמדובר הפנימית הנקודה על נשיאc"agנוסף אודות גם מדובר –epxec באופן אבל ,
אבל  (כנ"ל), המס"נ בענין היא שההתחלה כך, חב"ד, נשיא היותו ע"י הוא כולו הדור כל נשיא שהיותו
דרך  נקבעת ועי"ז והשגה, בהבנה דעת, בינה בחכמה נמשך אלא בלבד, המס"נ בענין נשאר זה אין

דעות  בהלכות מונה שהרמב"ם הענינים עשר וכל ומשקהו מאכלו בחיים, עניניו שכל באופן ,21בחיים,
דעהו" דרכיך ש"בכל באופן עניניו.22יהיו בכל אלקות להמשיך –

הדור  מאנשי אחד כל עבור הדרך את לסלול מנת ועל בעצמו, ההילולא בעל הלך שבה הדרך וזוהי
יחד, גם ובגשמיות ברוחניות עושר ומתוך הרווחה שמתוך – לנו סלל אשר בדרך אחריו לילך שיוכל
עמוקה  ופנימיות יתירה והתלהבות חיות מתוך הענינים כל נעשים שאז בגלוי, המס"נ כח לעמוד יוכל

והגבלה. מדידה ללא גם זה הרי שאצלו כיון גבול, ובלי בהרחבה בא זה הרי ממילא ובדרך יותר,

ל  שייכים אם – בנ"י בין הדרגות וחילוקי המחיצות כל את מסירה כזו שהנהגה גם חב"ד,ומובן
הכתוב  בלשון או לנה"י, או עציך"23לחג"ת ד"חוטב תחתונה הכי לדרגא עד שבטיכם", "ראשיכם :

המדרש  כפירוש "נצבים", שכולם – מימיך" מלך"24ו"שואב ד"נצב ובאופן וקיימים", "חיים שאין 25: ,
טורא" עקר מלכא "אמר – הגבלות שום .26עליו

ועד" סלה ד"נצח באופן הורנו אשר ואורחותיו בדרכיו הולכים הקשיים 27וכך כל על התגברות מתוך ,
והגבלה, ומדידה והסתר העלם של הענינים כל על גמור לנצחון ועד ומבחוץ, מבפנים הנסיונות וכל
ולילך  הגלות, של ומכופל כפול מהחושך בקרוב לצאת עולם, של מלכו המלך", "דרך את וסוללים

דידן. ובעגלא צדקנו, משיח פני לקבל לארצנו, קוממיות
***

למעלה ‰. שהיא מס"נ, של הנקודה היתה ההילולא בעל של החיים שנקודת שכיון לעיל, דובר
לענין  דמסאנא" "ערקתא בין המס"נ בענין חילוק הי' לא לכן והגבלות, מדידות וחשבונות מחלוקות

בפועל  ע"ז של העבודות מד' בכל 28שהוא ישראל ובנות בני כל עבור נפשו מסר הענינים לכל ובנוגע ,
יחד. גם וברוחניות בגשמיות לקיומם הקשור בכל שהם, מקום

בתקופה  בפועל, ופעולותיו שלו להנשיאות הראשון מהרגע מיד הנהגתו היתה שזו לעיל, וכאמור
רוב  אז הי' (שבה ההיא במדינה בנ"י של הרוחניים לחיים בהנוגע הן נפשו שמסר – מס"נ נדרשה שבה

ימינו" ואורך חיינו ש"הם והמצוה, התורה בדרך שיהיו ישראל) עם כל של בנין ורוב בהנוגע 29מנין והן ,
ב  בפשטות, הגשמיים שלושים לחיים תקופת לסיום עד גם נמשך וכך וכו'; וכו' והסתדרות פרנסה עניני

תנועה  ומתוך באופן עבודתו כל היתה אז שגם – הרווחה במדינת כבר הי' שאז אע"פ נשיאותו, שנות
מס"נ. של

גם דין, בעלמא חיותו בחיים חייו ימי לכללות בנוגע גם מובן ע"ד iptlומזה – שלו הנשיאות זמן
רועה" הי' "ומשה הראשון, מהימנא ורעיא ישראל רועה אודות במדרש 30מ"ש ואיתא שכתוב 31, מי ש"כל

הי' שבפועל אע"פ "רועה", להיות ומוכן וראוי ממונה הי' משנולד שתיכף היינו, לכך", מתוקן הי' בו
שנות  שלושים במשך שההנהגה בנדו"ד, ועד"ז תחילתו, על מעיד סופו שכן, לאח"ז, שנה שמונים זה

ש"משה באופן היא לכך.id'נשיאותו מתוקן הי' שמתחילתו רועה",

.Â בענין גם זאת ראו – התורה עם הענינים כל קשורים בנ"י שאצל כמ"פ המדובר וע"פ
:32הספרֿתורה 
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ע"י  לפעול יכולים הגלות, ובזמן אצלו, גם בשלימות שהיא איד") ּפינטעלע ("די היהדות נקודת שזוהי
הגאולה  ענין את פנימיות) שבבחי' העבודה התחלת קודם (עוד זו –נקודה

הס"ת  שזוהי ידע מהציבור אחד שכל באופן תהי' בהס"ת שההשתתפות אדמו"ר מו"ח כ"ק רצה לכן
ely"ו"אובדים "נדחים" שהם אלו ואפילו ויתקבל 42, יונח אצלם גם הנה מימיך", ו"שואב עציך" "חוטב ,

הס"ת שזוהי שלהם בשר ובעיני כל mdlyבשכלם את בה שיש בכך תלוי' הס"ת של הכשרות שכן, –
בס"ת  להיות שצריכים "ישראל":43האותיות בר"ת כמרומז בתורה, אות לו יש מישראל, אחד כל והרי ,

"iשyשיםxותיות`יבואl"הוא"44תורה ישראל שחטא "אע"פ יהודי, וכל "ישורון",45, ולא "יעקב", (לא
" "ישראל".l`xyiאלא לתורה", אותיות ריבוא ששים ד"יש בהר"ת נכלל הוא וגם הוא"),

.Á:שלפנ"ז בזמנים ס"ת לגבי משיח, פני קבלת עם הקשורה בס"ת המיוחדת המעלה ולבאר להוסיף ויש

אתה  אי שבכתב ש"דברים הגדר חל זה שעל שבכתב, תורה הוא תורה ספר של שענינה – ובהקדמה
פה" על לאומרן רשאי 46רשאי אתה אין פה שבעל ש"דברים שבעלֿפה, מתורה היא מחולקת ובזה ,

בכתב" .46לאומרן

כשראו  אבל יכתבוה; לא אם שבע"פ תורה שישכחו חשש הי' שלא כתיקונם, בשנים הי' זה כל אמנם,
משתכחת" והתורה הלב ,47ש"נתמעט

בגמרא – כדאיתא הדעת), עץ מחטא (ששרשו העגל חטא בגלל היא לזה דכתיב 48והסיבה 49"מאי

מישראל" תורה נשתכחה לא ראשונות לוחות נשתברו לא אלמלי הלוחות, על –חרות

תורתך" הפרו להוי' לעשות "עת משום שבע"פ, תורה לכתוב ש"דברים 50התירו שאע"פ והיינו, ,
לא  ואם בעולם, שכחה שיש להוי'", לעשות ש"עת כיון מ"מ, בכתב", לאומרן רשאי אתה אין פה שבעל

רק ולא לכותבם, והתירו תורתך", "הפרו לכן לגמרי , הדברים ישכחו כדי xzenyיכתבו, אלא לכתוב,
בישראל תורה התורה.gxkdaשתשתמר בציווי נכללת שהכתיבה כך, לכתוב,

הקדוש  רבינו –בזמן המשנה את שכתבו קודם [ואפילו הגמרא את שכתבו קודם שאפילו ולהעיר,
"מגילת 51(כידוע  של מציאות היתה כתבה)] גם או המשנה, סידר רק רבי אם בראשונים הדעות חילוקי

סתרים" מגילת ("מצאתי שהיו52סתרים" בזה, שהפירוש ,(micigi,שבע"פ מתורה ענינים לעצמם שכתבו
סתרים", ב"מגילת כתוב שנמצא מה על ובונים סומכים שלכן בישראל, גדולים היו אלו שיחידים וכיון
הפרו  להוי' לעשות "עת מצד זה הרי  ובפשטות לההלכה, בהתאם דין, ע"פ היתה זו שכתיבה מובן, הרי

כנ"ל. תורתך",

.Ë תושב"כ בין חילוק ישנו – שבכתב" "תורה ונעשית נכתבה שבע"פ שתורה לאחרי גם אך
:53לתושבע"פ 

תורה, בספר ח"ו להוסיף יכול אינו ותיק" "תלמיד שאפילו כך, ומוגבל, מדוד באופן היא – תושב"כ
ותיק", ה"תלמיד של מעלתו שתגדל ככל נכתבה; שכבר בתושבע"פ אפילו מאומה להוסיף יכול ואינו
בנוגע  שמצינו כפי שלאח"ז, ישראל גדולי בספרי וכיו"ב בגמרא, או במשנה אחת אות להוסיף לו אסור

חוזר" משנה בדבר ד"טעה בזמן 54לדין הנה בלבד, למשנה בנוגע זה דין הי' האמוראים שבזמן שאף ,
ישראל  תפוצות בכל שנתקבלו והפוסקים הגאונים ודברי הגמרא דברי גם משנה" ב"דבר נכללים 55הזה

ממרים  בהלכות הרמב"ם שפוסק התורה).56(כפי מן ולאֿתעשה עשה של התוקף בהם שיש
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כי l"yz'd ,hay c"ei ,`a 't w"yven zgiy

בלבד זו לא – עצמה בתושבע"פ אדרבה,xzenyאבל אלא כדאיתא jixvלהוסיף, בתורה, להוסיף
נשמתו 57בזהר  ושורש שכלו כפי חידושים ולחדש בתורה להתייגע חיוב שיש והיינו, לה", "לאפשא :58,

"ומצאת" אזי "יגעת", כאשר הנה כדבעי, תורה ולומד זוכה וכמאמר 59וכאשר בתורתך"60, חלקנו "ותן
לחדש  עתיד ותיק שתלמיד מה ב"כל נכלל זה וחידוש התורה, אמיתת לפי בתורה חידושים שמחדש –

מסיני" למשה מתושבע"פ.61(ש)ניתן חלק בתור ,

כמ"פ  בחזרת 62וכמדובר י"ח יוצא אינו בתורה, לחדש ביכלתו שיש שמי הפוסקים, דברי אודות
"יגעת",הלימ  של באופן אינו זה לימוד הרי תורה, לימוד של ענין זה שגם ואף כמ"פ, כבר שלמד וד

ד"מצאת". הענין בזה אין ובמילא

באחרונים  הגמרא 63וכמבואר אף 64בדברי מגילה", מקרא לשמוע ובאין תורה תלמוד "מבטלין
התורה  לימוד של ענין היא עצמה המגילה מאי 65שקריאת ידע ש"לא מי אודות דוקא מדובר לא [שהרי

ש" והפס"ד הלשון עליו חל  המגילה בקריאת המילות פירוש שמבין מי גם אלא תלמוד oilhanדקאמר",
תורה ללמוד יכול כאשר כי, – dwnrdaeתורה"] oeira מהיר (לימוד המגילה קריאת נחשבת אזי וכו',

כמו בלבד) קריאה של תורה.lehiaבאופן תלמוד

שיתוסף  להשתדל צריך ואדרבה, והגבלה, מדידה ללא היא שתושבע"פ – עתה גם ישנו זה וחילוק
וגמרא  במשנה גם שהרי שבכתב", "תורה שנעשתה כפי בתושבע"פ וכן כפשוטה, בתושב"כ משא"כ בה,
יכולים  בתושבע"פ אחת מאות גם שכן, אחת, אות או תיבה לא אפילו מאומה, להוסיף אסור ופוסקים
אחת  מאות ענינים כמה שלומדים שמצינו כפי אלא וגמרא, במשנה דוקא ולאו ענינים, כו"כ ללמוד

וכו'. הדברים מסדר וגם פוסקים, בשאר וכן הרמב"ם בדברי

.È כפי לתושבע"פ עצמה מצד תושב"כ בין החילוק בולט באופן נראה שלא האמור הסדר והנה,
בעולם; שכחה שיש זמן כל רק זה הרי – שבכתב" "תורה שנעשית

הטומאה רוח "את היעוד יקויים שאז צדקנו, משיח כשיבוא הארץ"אבל מן הוי'66אעביר "ומחה ,
פנים" כל מעל דמעה באגה"ק 67אלקים (כמובא בעולם השכחה ענין גם יתבטל ואז יהי'68, לא אזי – (

דוקא  להשאר שצריכים תושבע"פ, עניני לכתוב ייאסר מזה, ויתירה תושבע"פ, עניני בכתיבת וענין צורך
כדי  הי' זה על ההיתר שהרי סתרים", "מגילת של באופן לא (גם כתיבה ללא פה, שבעל בלימוד

לתלמידיו). ללמד ויוכל ישכח, לא היחיד  שלכלֿהפחות

החקירה  לתושבע"פ69וידועה בנוגע – העולם מן שכחה שתתבטל לאחרי – אז הסדר יהי' xakyכיצד
צורך  אין ששוב מאחר וכיו"ב, להדפיסה או ולכותבה לחזור יכולים האם וגמרא, משנה כמו נכתבה,

שכחה. של חשש שאין כיון דפוס, או בכתב

המיוחדת המעלה תהי' צדקנו משיח שבביאת dxezונמצא, xtqay הענינים שאר מכל חלוקה שהיא
יהי' שאז כיון שבכתב", שב"דברים המעלה ישנה בה ielbaeשרק lreta תושב"כ בין העיקרי החילוק

רשאי  אתה אין פה שבעל ו"דברים פה", בעל לאומרם רשאי אתה אין שבכתב ש"דברים – לתושבע"פ
בכתב". לאומרן

.‡È שנרשמו אלו והן אז, שנרשמו אלו הן – בנ"י כל את אדמו"ר מו"ח כ"ק זיכה זה בענין וכאמור,
לעתיד. שיירשמו אלו וגם הזה, היום עד לאח"ז,
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ב.57) יב, ח"א
וש"נ.58) ה"ד. פ"א לאדה"ז ת"ת הל' ראה
ע"ב.59) ריש ו, מגילה
מ"כ.60) פ"ה אבות
(61.252 ע' חי"ט בלקו"ש הנסמן גם וראה ב. יט, שם ראה
תשכ"ז 62) שבט יו"ד בשלח, פ' מוצש"ק שיחת גם ראה

ע' ריש חנ"ו שם .(45 ע' חמ"ט התוועדויות – מנחם (תורת סי"ז
וש"נ. .36

סס"ח.63) חאו"ח אפרים בית שו"ת ראה
א.64) ג, מגילה
שם.65) למגילה דוד ויד רש"ש ראה
ב.66) יג, זכרי'
ט.67) כה, ישעי'
סוסכ"ו.68)
ובספרים 69) סנ"ו, ח"ב בהלכה" המשיח "ימות ס' ראה

שם. שנסמנו

l"yz'd ,hay c"ei ,`a 't w"yven zgiy

ע"י  לפעול יכולים הגלות, ובזמן אצלו, גם בשלימות שהיא איד") ּפינטעלע ("די היהדות נקודת שזוהי
הגאולה  ענין את פנימיות) שבבחי' העבודה התחלת קודם (עוד זו –נקודה

הס"ת  שזוהי ידע מהציבור אחד שכל באופן תהי' בהס"ת שההשתתפות אדמו"ר מו"ח כ"ק רצה לכן
ely"ו"אובדים "נדחים" שהם אלו ואפילו ויתקבל 42, יונח אצלם גם הנה מימיך", ו"שואב עציך" "חוטב ,

הס"ת שזוהי שלהם בשר ובעיני כל mdlyבשכלם את בה שיש בכך תלוי' הס"ת של הכשרות שכן, –
בס"ת  להיות שצריכים "ישראל":43האותיות בר"ת כמרומז בתורה, אות לו יש מישראל, אחד כל והרי ,

"iשyשיםxותיות`יבואl"הוא"44תורה ישראל שחטא "אע"פ יהודי, וכל "ישורון",45, ולא "יעקב", (לא
" "ישראל".l`xyiאלא לתורה", אותיות ריבוא ששים ד"יש בהר"ת נכלל הוא וגם הוא"),

.Á:שלפנ"ז בזמנים ס"ת לגבי משיח, פני קבלת עם הקשורה בס"ת המיוחדת המעלה ולבאר להוסיף ויש

אתה  אי שבכתב ש"דברים הגדר חל זה שעל שבכתב, תורה הוא תורה ספר של שענינה – ובהקדמה
פה" על לאומרן רשאי 46רשאי אתה אין פה שבעל ש"דברים שבעלֿפה, מתורה היא מחולקת ובזה ,

בכתב" .46לאומרן

כשראו  אבל יכתבוה; לא אם שבע"פ תורה שישכחו חשש הי' שלא כתיקונם, בשנים הי' זה כל אמנם,
משתכחת" והתורה הלב ,47ש"נתמעט

בגמרא – כדאיתא הדעת), עץ מחטא (ששרשו העגל חטא בגלל היא לזה דכתיב 48והסיבה 49"מאי

מישראל" תורה נשתכחה לא ראשונות לוחות נשתברו לא אלמלי הלוחות, על –חרות

תורתך" הפרו להוי' לעשות "עת משום שבע"פ, תורה לכתוב ש"דברים 50התירו שאע"פ והיינו, ,
לא  ואם בעולם, שכחה שיש להוי'", לעשות ש"עת כיון מ"מ, בכתב", לאומרן רשאי אתה אין פה שבעל

רק ולא לכותבם, והתירו תורתך", "הפרו לכן לגמרי , הדברים ישכחו כדי xzenyיכתבו, אלא לכתוב,
בישראל תורה התורה.gxkdaשתשתמר בציווי נכללת שהכתיבה כך, לכתוב,

הקדוש  רבינו –בזמן המשנה את שכתבו קודם [ואפילו הגמרא את שכתבו קודם שאפילו ולהעיר,
"מגילת 51(כידוע  של מציאות היתה כתבה)] גם או המשנה, סידר רק רבי אם בראשונים הדעות חילוקי

סתרים" מגילת ("מצאתי שהיו52סתרים" בזה, שהפירוש ,(micigi,שבע"פ מתורה ענינים לעצמם שכתבו
סתרים", ב"מגילת כתוב שנמצא מה על ובונים סומכים שלכן בישראל, גדולים היו אלו שיחידים וכיון
הפרו  להוי' לעשות "עת מצד זה הרי  ובפשטות לההלכה, בהתאם דין, ע"פ היתה זו שכתיבה מובן, הרי

כנ"ל. תורתך",

.Ë תושב"כ בין חילוק ישנו – שבכתב" "תורה ונעשית נכתבה שבע"פ שתורה לאחרי גם אך
:53לתושבע"פ 

תורה, בספר ח"ו להוסיף יכול אינו ותיק" "תלמיד שאפילו כך, ומוגבל, מדוד באופן היא – תושב"כ
ותיק", ה"תלמיד של מעלתו שתגדל ככל נכתבה; שכבר בתושבע"פ אפילו מאומה להוסיף יכול ואינו
בנוגע  שמצינו כפי שלאח"ז, ישראל גדולי בספרי וכיו"ב בגמרא, או במשנה אחת אות להוסיף לו אסור

חוזר" משנה בדבר ד"טעה בזמן 54לדין הנה בלבד, למשנה בנוגע זה דין הי' האמוראים שבזמן שאף ,
ישראל  תפוצות בכל שנתקבלו והפוסקים הגאונים ודברי הגמרא דברי גם משנה" ב"דבר נכללים 55הזה

ממרים  בהלכות הרמב"ם שפוסק התורה).56(כפי מן ולאֿתעשה עשה של התוקף בהם שיש
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l"yz'dכב ,hay c"ei ,`a 't w"yven zgiy

לגבות" העתיד "על גם תורמים שהיו הלשכה, לתרומת בהנוגע שמצינו לאלו 70וע"ד בנוגע ועאכו"כ ,
ואפילו  ללשכה, הכסף שהגיע לפני עוד שהקריבו הציבור בקרבנות חלק יהי' להם שגם בדרך, שנמצאים

בפועל לפ  נתנו שכבר לאלו חלק שיש כמו אופן באותו לגבות", "עתיד רק הוא אלא הכסף, את שגבו ני
אותם. והקריבו הציבור קרבנות את קנו ידו שעל הכסף את

של  חלק בתור רק (לא יחיד לכל חלק יש ציבור בקרבן שגם – זה בענין הביאור אריכות וכידוע
בתור גם) אלא .cigi71הציבור,

בעניני  ישראל כלל של מהציבור חלק שהוא עליו ניכר לא הפרטיים שבחייו מי אפילו אלא עוד ולא
שלהם  הפס"ד חומר (כידוע הציבור" מדרכי ש"פורשים אלו ואפילו כו', חלק 72תורה יש להם גם – (

ציבור  בתמידי חלקם יקובל שלא מיוחדת לתפלה רבינו משה הוצרך ולכן תמיד, שלכאורה 73בקרבן אף ,
קרבן אודות כשמדובר "חלקם" לומר שייך שבודאי xeaivdאיך משה, בימי הציבור קרבן שגם ועכצ"ל, ,

בתור  שנקרב בלבד זו לא הנה וכדרוש , בדיוק פרטיו לכל הקרבן והקרבת השקל מחצית גביית היתה
הפורש  ואפילו יחיד, בתור יחיד כל של מציאותו גם בו יש אלא ישראל, ריבוא ששים כל של ציבור קרבן
בענין  פוגע שאינו באופן שזהו אלא בפ"ע, ענין בתור בקרבן חלק גם לו יש רח"ל, ציבור, מדרכי

שבדבר. ה"ציבור"

עם  רק לא ציבור, של בהס"ת ועד"ז ציבור, הקרבן בענין שנכלל באופן זה הרי – לפועל ובהנוגע
בעניני שהוא כפי גם אלא תומ"צ, ע"פ שהם עניניו עכ"פ או בתומ"צ, שהוא legעניניו כפי ואפילו ,

ש" ומצב הציבור".yxetבמעמד מדרכי

מדה" כנגד "מדה של באופן ההנהגה להיות צריכה שלכאורה שורת 74ואף מצד רק הוא זה כל הנה –
מצד אבל l`xyiהדין; zad`מצד שנובעת ,p"qn, את גם מבטלת היא הרי – המדידות כל את שמבטלת

הוא  שגם כך, הציבור, בתוך – ציבור" מדרכי ה"פורש את גם ומכניסה מדה", כנגד "מדה של המדידה
בהס"ת. נכלל

תורה ספר צדקנו,dnilyונעשית משיח פני לקבל בקרוב עמה ילכו ההילולא, בעל הבטחת כפי אשר, ,
דידן  בעגלא – מתרגום החל העמים, כל בלשון וגם ממש, בקרוב – הקודש בלשון .75הן

***

.·È לפעול ההילולא בעל התחיל הנשיאות, קבלת של הראשון מהרגע הנה (ס"בֿה), לעיל כאמור
הי' ההיא במדינה והרי יחד, גם גשמיים וחיים רוחניים חיים – בנ"י חיי עם הקשורים לענינים בנוגע
להמשך  בנוגע וכן גשמיים, בחיים הסתדרות עבור והן רוחניים בחיים הסתדרות עבור הן במס"נ צורך

חייו. ימי כל במשך אלו אופנים בב' ההסתדרות

ימינו", ואורך חיינו ש"הם המצוות, וקיום התורה לימוד הו"ע – יהודי של רוחניים חיים ובפרטיות:
ש"בכל  היינו, דעהו", דרכיך ד"בכל באופן יהיו שלו הגשמיים הענינים שכל – גשמיים לחיים בנוגע וכן

הרמב"ם  שמונה הענינים עשר בכל ד"דעהו"21דרכיך", הענין יהי' הגמרא 22, כדברי הקב"ה, הכרת –76:
דעהו". דרכיך בכל בה, תלוין תורה גופי שכל קטנה פרשה "איזוהי

הכתוב  נמצא 77ובלשון שהקב"ה שניכר היינו, שנה", אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך הוי' "עיני :
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כג l"yz'd ,hay c"ei ,`a 't w"yven zgiy

–lretae ielba עיני גו' אשר "ארץ שהיא גויים), ע"י אפילו שנקראת (כפי הקודש ארץ על זה נאמר ,
ואחת  אחד כל של והשליחות התפקיד גם זהו אבל שנה"; אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה'

הצ"צ  כפתגם שהם, מקום בכל זאת לפעול רוצה 78מישראל הנך ישראל: לארץ לעלות שרצה לא' שהשיב
עשה – ישראל? ישראל!o`kארץ ארץ לארץ) (בחוץ

בתרומות  חייבת אינה שחו"ל בשעה בה – ישראל" "ארץ לארץ בחוץ לעשות יכולים כיצד ולכאורה:
בארץ? התלויות המצוות שאר לכל בנוגע  ועד"ז מדרבנן), לא (אפילו ומעשרות

התלויות  המצוות ובכללות ומעשרות, בתרומות חייבת ישראל שארץ לכך שהסיבה – הוא הענין אך
אראך" אשר "הארץ היותה בגלל היא, במכילתא 79בארץ, כדאיתא הקב"ה, בחר שבה הארץ זוהי :80:

בארץ. התלויות למצוות בנוגע ועד"ז וכיו"ב, לנבואה בנוגע – הארצות" כל יצאו ישראל ארץ "משנבחרה

מצעדי  "מה' הקב"ה, שלחו (שאליו בעולם מחלקו יעשה שכאשר ברירה, ליהודי ניתנת זה ובענין
כוננו" הוא 81גבר העיקרי שענינה ישראל", "ארץ בבחי' עתה זה מקום יהי' אזי – ית' לו דירה היותה )

בתוכם" "ושכנתי – לחלקו הקב"ה בחר שבה אראך", אשר ואחד"82"הארץ אחד כל "בתוך רק 83, לא ,
הרמב"ם  וכלשון עניניו, ובכל הבהמית ונפשו בגופו גם אלא .21בנשמתו, ניכר "החכם וכו'",: במאכלו .

שנה". אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' ש"עיני כך, דעהו", דרכיך ש"בכל באופן שנעשים

.‚È אפילו ויתקבל יונח שהדבר רצה ההילולא שבעל להס"ת, בנוגע (ס"ז) לעיל האמור ע"ד אמנם,
אלו  אצל ואפילו שבתורה, פס"ד ע"פ שהוא כפי הענין אמיתית והשגת להבנת שייכים שאינם אלו אצל

זה: בענין גם הוא כן –הנה שבתורה הפס"ד אודות כלל יודעים שאינם

גשמיים בחיים להסתדרות בנוגע השתדל ההילולא dheytkבעל l`xyi ux`a כפר" וביסוס מיסוד החל ,
הר 84חב"ד" ל"נחלת בנוגע אחרונים בימים לההמשך ועד מקומות, בכמה חב"ד" ב"שיכוני גם ולאח"ז ,
המתאים 85חב"ד" באופן לשמם הראויים בחיים יהודים שם שחיים – ובשליחותו בכחו נעשה זה שכל –

נועם  בדרכי הקודש, ארץ בכל זו דרךֿחיים להפיץ משתדלים וגם הקודש, טהרת על – הקודש לארץ
ישראל. ואהבת התורה אהבת ה', אהבת על מיוסד שלום, ובדרכי

שזהו אין lretaוכיון הרי – שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני גו' אשר ב"ארץ
לא dxaqdaצורך שעדיין אלו אפילו ישראל"; "ארץ בחו"ל מחלקו לעשות ותפקידו שליחותו מילוי ע"ד

כפשוטו, גשמי באופן הסתדרות שישנה רואים הם גם זאת, ומבינים יודעים ואינם עיניהם את פקחו
השנה למט  מרשית בה אלקיך ה' "עיני אומותֿהעולם, לדעת אפילו שלכו"ע, כזו בארץ טפחים, מעשרה ה

שנה". אחרית ועד

.„È:ולהעיר

כמ"פ  אמר נשיאנו שרבינו אמת להתבונן 86הן עליו לא"י, לעלות רוצה בחו"ל שנמצא יהודי שכאשר ,
בעולם בחלקו לפעול צריך שהי ' הענינים את פעל כבר אם .l"egaולבחון

נקי'" כסולת שעשאה עד מבבל עלה ש"לא – הדרך את הראה הסופר שעזרא שתחילה 87וכפי היינו, ,
ישראל. לארץ עלה כן לאחרי ורק  בבבל, ושליחותו ענינו השלים

גדול, חוג על להשפיע שביכלתו מי וכל בישראל, מנהיג כל ועד"ז ישראל, רועה כל אצל הוא וכן
המשנה  [כפסק מישראל אחת נפש על אפילו או קטן, .88חוג מישראל אחת נפש "המקיים עולם : קיים .
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לגבות" העתיד "על גם תורמים שהיו הלשכה, לתרומת בהנוגע שמצינו לאלו 70וע"ד בנוגע ועאכו"כ ,
ואפילו  ללשכה, הכסף שהגיע לפני עוד שהקריבו הציבור בקרבנות חלק יהי' להם שגם בדרך, שנמצאים

בפועל לפ  נתנו שכבר לאלו חלק שיש כמו אופן באותו לגבות", "עתיד רק הוא אלא הכסף, את שגבו ני
אותם. והקריבו הציבור קרבנות את קנו ידו שעל הכסף את

של  חלק בתור רק (לא יחיד לכל חלק יש ציבור בקרבן שגם – זה בענין הביאור אריכות וכידוע
בתור גם) אלא .cigi71הציבור,

בעניני  ישראל כלל של מהציבור חלק שהוא עליו ניכר לא הפרטיים שבחייו מי אפילו אלא עוד ולא
שלהם  הפס"ד חומר (כידוע הציבור" מדרכי ש"פורשים אלו ואפילו כו', חלק 72תורה יש להם גם – (

ציבור  בתמידי חלקם יקובל שלא מיוחדת לתפלה רבינו משה הוצרך ולכן תמיד, שלכאורה 73בקרבן אף ,
קרבן אודות כשמדובר "חלקם" לומר שייך שבודאי xeaivdאיך משה, בימי הציבור קרבן שגם ועכצ"ל, ,

בתור  שנקרב בלבד זו לא הנה וכדרוש , בדיוק פרטיו לכל הקרבן והקרבת השקל מחצית גביית היתה
הפורש  ואפילו יחיד, בתור יחיד כל של מציאותו גם בו יש אלא ישראל, ריבוא ששים כל של ציבור קרבן
בענין  פוגע שאינו באופן שזהו אלא בפ"ע, ענין בתור בקרבן חלק גם לו יש רח"ל, ציבור, מדרכי

שבדבר. ה"ציבור"

עם  רק לא ציבור, של בהס"ת ועד"ז ציבור, הקרבן בענין שנכלל באופן זה הרי – לפועל ובהנוגע
בעניני שהוא כפי גם אלא תומ"צ, ע"פ שהם עניניו עכ"פ או בתומ"צ, שהוא legעניניו כפי ואפילו ,

ש" ומצב הציבור".yxetבמעמד מדרכי

מדה" כנגד "מדה של באופן ההנהגה להיות צריכה שלכאורה שורת 74ואף מצד רק הוא זה כל הנה –
מצד אבל l`xyiהדין; zad`מצד שנובעת ,p"qn, את גם מבטלת היא הרי – המדידות כל את שמבטלת

הוא  שגם כך, הציבור, בתוך – ציבור" מדרכי ה"פורש את גם ומכניסה מדה", כנגד "מדה של המדידה
בהס"ת. נכלל

תורה ספר צדקנו,dnilyונעשית משיח פני לקבל בקרוב עמה ילכו ההילולא, בעל הבטחת כפי אשר, ,
דידן  בעגלא – מתרגום החל העמים, כל בלשון וגם ממש, בקרוב – הקודש בלשון .75הן

***

.·È לפעול ההילולא בעל התחיל הנשיאות, קבלת של הראשון מהרגע הנה (ס"בֿה), לעיל כאמור
הי' ההיא במדינה והרי יחד, גם גשמיים וחיים רוחניים חיים – בנ"י חיי עם הקשורים לענינים בנוגע
להמשך  בנוגע וכן גשמיים, בחיים הסתדרות עבור והן רוחניים בחיים הסתדרות עבור הן במס"נ צורך

חייו. ימי כל במשך אלו אופנים בב' ההסתדרות

ימינו", ואורך חיינו ש"הם המצוות, וקיום התורה לימוד הו"ע – יהודי של רוחניים חיים ובפרטיות:
ש"בכל  היינו, דעהו", דרכיך ד"בכל באופן יהיו שלו הגשמיים הענינים שכל – גשמיים לחיים בנוגע וכן

הרמב"ם  שמונה הענינים עשר בכל ד"דעהו"21דרכיך", הענין יהי' הגמרא 22, כדברי הקב"ה, הכרת –76:
דעהו". דרכיך בכל בה, תלוין תורה גופי שכל קטנה פרשה "איזוהי

הכתוב  נמצא 77ובלשון שהקב"ה שניכר היינו, שנה", אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך הוי' "עיני :
אחרית  ועד השנה "מראשית  אלא מיוחדים, ובענינים מיוחדים בזמנים רק לא כו', ומשגיח ורואה שם

שנה".
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– מלא"] "עולם שהוא וירגיש ידע הדורות כל בסוף שיהודי כדי יחידי", ש"נברא אדה"ר, כמו מלא",
כשמדובר  [אפילו נפשות" "פיקוח מישראל, נפשות להציל ויכול שלו, אמות בד' השפעה לו שיש שכיון

קודמין" עירך "עניי הרי בזה שגם פרנסה, האם 89אודות עצמו: את ולשאול חשבוןֿצדק לערוך עליו ,[
ושליחותו! תפקידו ממילוי לברוח שרצונו או ישראל, לארץ לעלות רצונו

נדפס  שכבר (כפי מטשערנאביל נחום ר' הרה"צ אודות הסיפור אריכות צדיק 90וכידוע אצל שאפילו ,( ָ
שלאח" כזה רעיון ליפול יכול הי' מצד כמותו בא הוא אם ב"בחינה" צורך והי' ספק אצלו נתעורר ז

השמאל; מצד או הימין

אלו אודות – הוא כאן המדובר dpeilrdאבל, dgbyddy הדבר הביאה שברור כך, הקודש, לארץ אותם
שנה", אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני  גו' אשר "ארץ תהי' הקודש שארץ לפעול שתפקידם

כבר עומדים דגאולה") "אתחלתא קודם ומכופל, כפול (בחושך גופא הגלות שבזמן הגלות,seqaוכיון
ישראל  ארץ ש"עתידה היעוד קיום בשביל בו התלוי את ולעשות להתכונן להתחיל צריך אחד וכל

הארצות" בכל הוי'"91שתתפשט "דבר יצא שמשם הקודש, בארץ שנמצאים אלו כל להשתדל צריכים –92

מעשה" לידי מביא ו"לימוד ה', תורת לשם להביא הגלויות, בכל התפוצות, לכל ה',93ותורתו מצוות –
ומצוותי'. התורה ע"פ חייהם יחיו שבנ"י

.ÂË:הענין ונקודת

אותו  פטרה זה ובגלל הגלות, בארץ שנמצא שכיון לחשוב, לו אין יהודי, נמצא שבו מקום בכל
מחלק  גם עצמו את ולפטור  מדילי', להוסיף יכול אזי בארץ, התלויות המצוות מקיום עצמה התורה

בארץ!... תלויות שאינם מהמצוות

הרמב"ן – בדברי האריכות כידוע לסמוך... מי על לו שיש שטוען דקיום 94ובפרט הענין שכללות ,
"סימנים" בבחי' רק הוא בגלות המצוות שקיום ועד ישראל, ארץ עם קשור המצוות) (כל המצוות

רש"י  שמביא (כפי צדקנו משיח כשיבוא שיקיימו ציונים")96מ"ש 95להמצוות לך –"הציבי

במקום  לפעול עליו הקודש, בארץ בחלקו לזכות רצונו אם הנכון: הוא שההיפך לו, שאומרים כיון
ולעשות נמצא בעולם myשבו בחלקו לפעול מישראל אחד כל של שתפקידו לעיל, כאמור ישראל", "ארץ

שנה". אחרית ועד השנה מראשית בה אלקיך ה' ד"עיני הענין שם שיהי' בחו"ל,

מעמדה  על תהי' ישראל שארץ להשתדל מחוייב יהודי כל שהרי – כולה ישראל ארץ בכל פועל ועי"ז
מחריד" ואין ד"ושכבתם באופן גדול, הכי ובתוקף גו'"97ובחזקתה, לפניכם אויביכם ש"נפלו כיון ,98,

בארצכם" תעבור לא ש"חרב שלום"97ועד של חרב "אפילו ,99.

כמו  היא ישראל ארץ שכל הענין גם ישנו לשבטים, נתחלקה ישראל שארץ לכך שנוסף – ובהקדמה
אחת  .100נקודה

וישנו  יחיד; בתור מישראל אחד כל נחשב שבהם ענינים יש בישראל: אלו ענינים ב' שישנם וע"ד
במעמד  שנעשית החדשה להמציאות ועד מנין, של חדשה מציאות נעשים מישראל שעשרה הענין גם

במדרש  כדאיתא במ"ת, שהי' כפי – מישראל ריבוא ישנו 101ששים ועד"ז כו'", אחד חסרים היו ש"אם
הרזים" חכם ברוך אומר ישראל רבוא) ששים של גדול (חיל אוכלוסי ש"הרואה שזוהי 102הפס"ד כיון ,

למעלה  חדשה מציאות שפועלת חדשה, הרזים".מציאות "חכם נעשה שהקב"ה כביכול, ,
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כה l"yz'd ,hay c"ei ,`a 't w"yven zgiy

כיבוש  כמו בשלימותו, כיבוש להיות יכול יחיד שכיבוש ישראל, לארץ בנוגע שמצינו מה גם וזהו
יחיד,103רבים  כיבוש ע"י שאפילו מקום יש ולכן אחת, נקודה היא ישראל ארץ שכל הענין מצד שזהו –

כל  בנ"י, שכל עי"ז שנעשית להשלימות ההכנה וזוהי הארצות"; בכל "תתפשט בעולם, בחלקו אחד כל
כאשר  דוקא שהם ישראל בארץ דינים כמה שיש בפוסקים כמבואר ישראל, בארץ נמצאים השבטים, י"ב

עלי'" יושבי' .104"כל

הגלות  משך זמן כל ועבודתינו במעשינו תלוי זה בפעם 105וכל ישראל ארץ שכיבוש ע"ד שכן, ,
אגרשנו" מעט ד"מעט באופן הי' נעשית 106הראשונה בשלימותה תהי' ישראל שארץ הפעולה גם כמו"כ ,

את  ומכין בעולם, חלקו ו"כובש" ש"מגרש" במקומו, אחד כל שפועל יחיד" ה"כיבוש ע"י לאט", "לאט
ישראל; ארץ בו שתתפשט העולם כל

של  כחו שנתינת [עי"ז נכבשה שכבר ישראל לארץ בנוגע בו התלוי כל גם עושה זה, עם וביחד
גויים" נחלת להם לתת לעמו הגיד מעשיו "כח טפחים,107הקב"ה, מעשרה למטה ובגלוי בפועל נמשכה ,

תעבור  לא "וחרב מחריד", ואין ד"ושכבתם ומצב מעמד שם שיהי' שטח], ועוד שטח עוד בכיבוש
הכתוב  בסיום מ"ש עם קשור זה שענין – שלום" של חרב "אפילו לאלקים 108בארצכם", לכם "והייתי :

לעם". לי תהיו ואתם

עי"ז  והשלימה, האמיתית והגאולה דגאולה, אתחלתא – הגאולה ומתחילה הגלות, שמסתיימת ועד
. בתורה הוגה דוד מבית מלך .ש"יעמוד ה' מלחמת וילחם בדקה, ולחזק בה לילך ישראל כל ויכוף ..

ישראל" נדחי וקבץ (ואח"כ) במקומו מקדש האמי 109ובנה בגאולה צדקנו,, משיח ע"י והשלימה תית
ממש. בקרוב

***

.ÊË הזקן רבינו פתגם אודות כמ"פ הזמן,110דובר עם לחיות שצריך

הזמן  ענין קשור בנ"י שאצל הזמן"), עם "לחיות הפירוש מהו החסידים לשאלת (במענה שביאר וכפי
קורין  שבוע שבכל לזמנים, נחלקת בס"ת שהקריאה – התורה) עם שקשורים הענינים כל (כמו התורה עם

בתורה, מסויימת פרשה

. ודורשין ש"שואלין מגילה מסכת בסוף בגמרא שמצינו בנגלה וע"ד דין (שזהו בחג" חג הלכות .
יו"ט) להלכות בנוגע הנה 111דתורה הזקן, רבינו שגילה וכפי השבוע, פרשת קריאת שבוע בכל גם יש ,

בשבוע", השבוע "הלכות בבחינת היא השבוע פרשת קריאת

השבוע. לעניני בנוגע השבוע מפרשת הוראות ללמוד – הזמן" עם "לחיות  הפירוש וזהו

.ÊÈ נאמר השבוע עבדים".112בפרשת מבית ממצרים ה' הוציאנו יד "בחוזק :

מזה  כביכול, להתפעל, מבלי ממצרים בנ"י את הוציא שהקב"ה בזה, הפשוט להפירוש בנוגע והנה,
פרעה. של ברצונו להתחשב אין בודאי – קמ"ל?! ומאי גדול, חידוש זה אין – בכך רצו לא ועבדיו שפרעה

(על חזקה "ביד מש"נ ע"ד שזהו – נפלא חידוש בזה יש מארצו"אבל יגרשם ישראל) של ,113כרחם
אתכם" יגרש שבין114"גרש כיון ,i"pa רח"ל שם שנשארו אלו (מלבד ממצרים שלא 115שיצאו כאלו היו (

בנ"י! של לרצונם בניגוד יד", "בחוזק להוציאם צורך והי' לצאת, רצו

וכמ"ש  בעצמו, הקב"ה לו שנתן הבחירה, כח לו שיש יהודי אודות מדובר שהרי – שבזה והחידוש
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כב.

l"yz'd ,hay c"ei ,`a 't w"yven zgiy

– מלא"] "עולם שהוא וירגיש ידע הדורות כל בסוף שיהודי כדי יחידי", ש"נברא אדה"ר, כמו מלא",
כשמדובר  [אפילו נפשות" "פיקוח מישראל, נפשות להציל ויכול שלו, אמות בד' השפעה לו שיש שכיון

קודמין" עירך "עניי הרי בזה שגם פרנסה, האם 89אודות עצמו: את ולשאול חשבוןֿצדק לערוך עליו ,[
ושליחותו! תפקידו ממילוי לברוח שרצונו או ישראל, לארץ לעלות רצונו

נדפס  שכבר (כפי מטשערנאביל נחום ר' הרה"צ אודות הסיפור אריכות צדיק 90וכידוע אצל שאפילו ,( ָ
שלאח" כזה רעיון ליפול יכול הי' מצד כמותו בא הוא אם ב"בחינה" צורך והי' ספק אצלו נתעורר ז

השמאל; מצד או הימין

אלו אודות – הוא כאן המדובר dpeilrdאבל, dgbyddy הדבר הביאה שברור כך, הקודש, לארץ אותם
שנה", אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני  גו' אשר "ארץ תהי' הקודש שארץ לפעול שתפקידם

כבר עומדים דגאולה") "אתחלתא קודם ומכופל, כפול (בחושך גופא הגלות שבזמן הגלות,seqaוכיון
ישראל  ארץ ש"עתידה היעוד קיום בשביל בו התלוי את ולעשות להתכונן להתחיל צריך אחד וכל

הארצות" בכל הוי'"91שתתפשט "דבר יצא שמשם הקודש, בארץ שנמצאים אלו כל להשתדל צריכים –92

מעשה" לידי מביא ו"לימוד ה', תורת לשם להביא הגלויות, בכל התפוצות, לכל ה',93ותורתו מצוות –
ומצוותי'. התורה ע"פ חייהם יחיו שבנ"י

.ÂË:הענין ונקודת

אותו  פטרה זה ובגלל הגלות, בארץ שנמצא שכיון לחשוב, לו אין יהודי, נמצא שבו מקום בכל
מחלק  גם עצמו את ולפטור  מדילי', להוסיף יכול אזי בארץ, התלויות המצוות מקיום עצמה התורה

בארץ!... תלויות שאינם מהמצוות

הרמב"ן – בדברי האריכות כידוע לסמוך... מי על לו שיש שטוען דקיום 94ובפרט הענין שכללות ,
"סימנים" בבחי' רק הוא בגלות המצוות שקיום ועד ישראל, ארץ עם קשור המצוות) (כל המצוות

רש"י  שמביא (כפי צדקנו משיח כשיבוא שיקיימו ציונים")96מ"ש 95להמצוות לך –"הציבי

במקום  לפעול עליו הקודש, בארץ בחלקו לזכות רצונו אם הנכון: הוא שההיפך לו, שאומרים כיון
ולעשות נמצא בעולם myשבו בחלקו לפעול מישראל אחד כל של שתפקידו לעיל, כאמור ישראל", "ארץ

שנה". אחרית ועד השנה מראשית בה אלקיך ה' ד"עיני הענין שם שיהי' בחו"ל,

מעמדה  על תהי' ישראל שארץ להשתדל מחוייב יהודי כל שהרי – כולה ישראל ארץ בכל פועל ועי"ז
מחריד" ואין ד"ושכבתם באופן גדול, הכי ובתוקף גו'"97ובחזקתה, לפניכם אויביכם ש"נפלו כיון ,98,

בארצכם" תעבור לא ש"חרב שלום"97ועד של חרב "אפילו ,99.

כמו  היא ישראל ארץ שכל הענין גם ישנו לשבטים, נתחלקה ישראל שארץ לכך שנוסף – ובהקדמה
אחת  .100נקודה

וישנו  יחיד; בתור מישראל אחד כל נחשב שבהם ענינים יש בישראל: אלו ענינים ב' שישנם וע"ד
במעמד  שנעשית החדשה להמציאות ועד מנין, של חדשה מציאות נעשים מישראל שעשרה הענין גם

במדרש  כדאיתא במ"ת, שהי' כפי – מישראל ריבוא ישנו 101ששים ועד"ז כו'", אחד חסרים היו ש"אם
הרזים" חכם ברוך אומר ישראל רבוא) ששים של גדול (חיל אוכלוסי ש"הרואה שזוהי 102הפס"ד כיון ,

למעלה  חדשה מציאות שפועלת חדשה, הרזים".מציאות "חכם נעשה שהקב"ה כביכול, ,
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l"yz'dכו ,hay c"ei ,`a 't w"yven zgiy

מ"ש 116הרמב"ם  הקב"ה 117שזהו שאצל שכשם והיינו, כביכול, הקב"ה כמו ממנו", כאחד הי' האדם "הן
כך, חפשית, בחירה ליהודי גם יש זה בדוגמת הנה החפשית, בבחירתו והכל ח"ו, הכרח שייך לא

יהודי. של בחירתו היפך לעשות כביכול רוצה אינו שהקב"ה

הטוב" ואת החיים את גו' לפניך נתתי "ראה ליהודי: אומר ממנו 118הקב"ה ומבקש ההיפך, את וגם ,
בחיים" כמארז"ל 119"ובחרת זה, על כח לו ונותן ממנו מבקש לו, אומר הוא מכריחו; אינו אבל "הבא 120,

הרמב"ם  ובלשון הכרח. זה על שייך לא אבל אותו", מסייעים וכו'",116לטהר נתונה אדם לכל "רשות :
השכר  קבלת של הענין ישנו זה בגלל .121ודוקא

של  בבחירתם אפילו להתחשב מבלי – עבדים" מבית ממצרים ה' הוציאנו יד ש"בחוזק החידוש וזהו
בנ"י!

.ÁÈ,הוראה זוהי אלא – מעשיות? סיפורי אינה התורה הרי זאת? לספר התורה הוצרכה מה בשביל
בזהר  בשבוע".122כדאיתא השבוע "הלכות ללמוד שצריך הזקן רבינו וכדברי הוראה, מלשון ש"תורה"

המדרש  וכדברי אדירה, ממלכה היתה כשמצרים אירע התורה שסיפור – הי'123ובהקדמה שפרעה ,
"ממלכה להיות מצרים הפכה מאז, אבל כולו; העולם בכל מושל בכיפה", (כלשון dlty"מושל "

שמבקשים 124ההפטרה  כאלו ישנם ומשונות שונות מסיבות ואעפ"כ, מצרים,). ארץ בפני ומתחננים
ישראל! מארץ חלק להם ויתנו עגול, לשולחן לישב שיסכימו

לא  – אומות שבעה נחלת גויים", נחלת להם לתת לעמו הגיד מעשיו "כח שכאשר לידע צריך ובכן:
"ביד  הנה מרצונם, בכך בוחרים לא יהודים אם דבר! שום אבל 125יעזור עליכם"!... אמלוך גו' חזקה

יהודה" בית הגויים ש"ככל מצב יתכן שלא הדבר שיהודים 126ברור כפי שנשארים הדבר ברור אלא ,
ישראל. ארץ ועם תומ"צ, עם קשורים – להיות צריכים

מצרים, של סגורה לדלת עצמו את ודוחף מתעקש הוא הרי בחירה, ליהודי שניתנה כיון מאי, אלא
ישראל; מארץ חלק להם ליתן בהבטיחו עמו, להתדבר שישבו מהם לבקש שפלה", "ממלכה בהיותה
כביכול, ברירה, שבלית כך, עמהם, להפגש רוצה ואינו לשולחן, לגשת להם מניח לא "פרעה" אבל

ישראל!... בארץ להחזיק ממשיכים

שבו  מהחדר אותם מגרשים – אתכם" יגרש ו"גרש ממצרים", ה' הוציאנו יד ש"בחוזק הסדר, וזהו
כביכול. "שלום" אודות לדבר רוצים

זה  ואין ביסוס; לו ואין יסוד לו אין קיום, לו שאין "שלום" זהו – שלום! זה שאין היא האמת והרי
שוא" דיבר ש"פיהם לכתחילה שיודעים כיון אחד, אף מרמים לא הם שהרי – "שקר" שלכן,127אפילו ,

לעולמים, הי' שכבר וכפי זאת, יקיימו שלא כיון זה, על "לבנות" אפשר אי דברֿמה, מבטיחים כאשר גם
כו'. שינו ומיד שהבטיחו

.ËÈ לפי רק היתה מארצו", יגרשם חזקה ו"ביד בנ"י של הבחירה עם התחשבו שלא זו הנהגה אמנם,
וצעקו  חזרו מארצו, גרשם שפרעה לאחרי שגם והראי', הבחירה, את להם החזירו לאח"ז אבל שעה,

מצרימה"...128"ניתנה  ונשובה ראש

ולהתדבר  להפגש ומבקשים שנדחפים שלמרות – נסים על לסמוך יכולים מתי" "עד שכן, וכיון
עבורם  תהי' אותם שמגרשים שהעובדה הזמן הגיע כבר בעלֿכרחם; אותם מגרשים כו', ולהחזיר

שבשמים" אבינו על אלא להשען לנו אין ש"אנו הכרה לידי ויבואו לבחירתם, בנוגע .129הוראתֿדרך

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

רפ"ה.116) תשובה הל'
כב.117) ג, בראשית
טו.118) ל, נצבים
יט.119) שם,
וש"נ.120) א. קד, שבת
ה"ד.121) שם רמב"ם
ב.122) נג, ח"ג

א.123) ו, זח"ב יו"ד. פט"ו, שמו"ר ה. יד, בשלח מכילתא ראה
יד.124) כט, יחזקאל – וארא דפ'
לג.125) כ, שם
ח.126) כה, שם
יא.127) ח. קמד, תהלים
ד.128) יד, שלח
הע"י).129) (וגירסת בסופה סוטה – חז"ל ל' ע"פ



כז l"yz'd ,hay c"ei ,`a 't w"yven zgiy

הקב"ה  של רצונו אבל שבשמים", אבינו על אלא להשען לנו "אין לו: ולומר לגוי  לבוא יש ולכן,
כמ"ש  הטבע, בדרך במדינה 130שיפעלו שיושב לגוי הולך ולכן תעשה", אשר בכל אלקיך הוי' "וברכך

לו ואומר אתו, לדבר ומוכן אלקים,swezaפלונית בשם רק [לא הקב"ה של בשליחותו אליו שבא ,
הטבע  הוי'"131בגימטריא אמר "כה דוקא אלא כאחד 132, ויהי' הוה הי' שנתן 133, הקודש לארץ בנוגע ,[

קדוש, לעם הקב"ה

ּפיּפל"– ל"האלי שייכת לענד" ש"האלי הטומאה", "אביֿאבות גם עתה הודה שכבר הם כפי ומי , ָָ
ּפיּפל" –ה"האלי ָ

את (לגוי) לו יש – שלום ובדרכי נועם בדרכי הקודש בארץ לחיות צריכים שיהודים zekfdשכיון
שלום, ובדרכי נועם בדרכי וגם זאת, לפעול

טובה תהי' שזו לו, במדרש exearולהסביר (כדאיתא הקב"ה של רצונו את שממלא כיון –134,
עבור  טובה וגם בדבר), דוגמאות כמה שם כמובא שבעולם, הענינים כל ע"י רצונו את ממלא שהקב"ה

mixvn...!לגמרי ממציאותה להתבטל יכולה זאת לולי שהרי שפלה", "ממלכה לכלֿהפחות שתשאר ,

לגמרי! אחר באופן הענין כל על  להסתכל מתחיל אזי – כזה בסגנון הגוי עם מדברים וכאשר

.Î בעצמו והוא ישראל, עם כל של בשליחות אליו שפנה יהודי עוד ישנו שאלה: שואל הגוי אבל
ממנו ממש!...jtidlשמע

במשנה – מ"ש שיודע יחיד שכל הסדר, נעשה בתור 88עכשיו לדבר במקום הנה מלא", "עולם שהוא
מדבר הוא הרי l`xyiיחיד, llk mya בשם ומכריז מצהיר בדעתו, שעולה מה שכל כך, שהם, מקום בכל

ישראל! כל

מ"ש  יודע שאינו כיון עליו, רחמנות – להיפך ממנו ששמע זה שיהודי לגוי, לומר תוקף צריך ובכן:
הוא  – והעיקר להתנהג, עליו כיצד עבורו הוראה היא השבוע שפרשת חושב שלא או השבוע, בפרשת
יפלא  לא ולכן ישראל), בעם אמונה עם קשורה בה' האמונה (שהרי ישראל עם של בכחו מאמין לא

שאינו כיון כו', בתוקף לדבר יכול תוקף!...שאינו להם יש שבנ"י מאמין

לאומים" "חסד מצד הוא ישראל עם של הקיום כל – צריכים 135לדעתו לראש שלכל סבור ולכן ,
רוצה. היהודי מה לו יאמר ואח"כ הגוי, רוצה מה לשמוע

היהודי! רוצה מה לו שיאמרו ממתין הוא מאומה; רוצה לא שהגוי היא, האמת אבל

חצי  "עד ואעשנו, רצונך, מה לי אמור ממנו: ומבקש הגוי לפני ומתחנן היהודי בא ולפועל,
רבעים... שלשת גם ואח"כ השני, החצי או זה חצי המלכות"...

ע"פ  אויסטענה'ן") ("זיך ולדון להתווכח שיכולים שכלי, בענין כמו נגדו, ולטעון להתווכח אפשר ואי
העמים" מכל "המעט שהם כפי יהודים על שמסתכל כיון יהודי, של בכחו אמונה לו אין שהרי – שכל

בחומש  גם נאמר שכך אחת"136[באמרו "כבשה יכולה איך וא"כ, מהתורה...], ראי' לו יש וא"כ ,137

ואח"כ  זאבים", ה"שבעים רוצים מה לדעת לראש לכל צריכים ובמילא, זאבים"?! "שבעים בין להתייצב
שלהם. לרצון עצמו את יתאים

בצדק  תתנהג שהכבשה רוצה לא הזאב מכבשה!... רוצה שזאב מה – זאבים"? "שבעים רוצים מה
שהכבשה  רוצה הוא בזה; צורך לו ואין לו חסר לא שזה כך, מזה, תועלת שום לו תהי' לא שהרי – ויושר

ממציאותה!... תתבטל
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יח.130) טו, ראה פ'
פט,131) של"ה פ"ו. התשובה שער ר"ח פ"ב. שי"ב פרדס

רפ"ו. שעהיוה"א תניא ועוד. א. קפט, א.
ועוד.132) א. ה, כב. ד, שמות
פ"ז 133) שם שעהיוה"א פ"ט. ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח"ג

רס"ה. או"ח אדה"ז שו"ע א). (פב,

במדב"ר 134) ג. פכ"ב, ויק"ר רפ"י. שמו"ר ז. פ"י, ב"ר
ועוד. (ד). ח פ"ה, קה"ר כב. פי"ח,

לד.135) יד, משלי
ז.136) ז, ואתחנן
פ"ט.137) פס"ר וראה יא. פ"י, אסת"ר ה. תולדות תנחומא

l"yz'd ,hay c"ei ,`a 't w"yven zgiy

מ"ש 116הרמב"ם  הקב"ה 117שזהו שאצל שכשם והיינו, כביכול, הקב"ה כמו ממנו", כאחד הי' האדם "הן
כך, חפשית, בחירה ליהודי גם יש זה בדוגמת הנה החפשית, בבחירתו והכל ח"ו, הכרח שייך לא

יהודי. של בחירתו היפך לעשות כביכול רוצה אינו שהקב"ה

הטוב" ואת החיים את גו' לפניך נתתי "ראה ליהודי: אומר ממנו 118הקב"ה ומבקש ההיפך, את וגם ,
בחיים" כמארז"ל 119"ובחרת זה, על כח לו ונותן ממנו מבקש לו, אומר הוא מכריחו; אינו אבל "הבא 120,

הרמב"ם  ובלשון הכרח. זה על שייך לא אבל אותו", מסייעים וכו'",116לטהר נתונה אדם לכל "רשות :
השכר  קבלת של הענין ישנו זה בגלל .121ודוקא

של  בבחירתם אפילו להתחשב מבלי – עבדים" מבית ממצרים ה' הוציאנו יד ש"בחוזק החידוש וזהו
בנ"י!

.ÁÈ,הוראה זוהי אלא – מעשיות? סיפורי אינה התורה הרי זאת? לספר התורה הוצרכה מה בשביל
בזהר  בשבוע".122כדאיתא השבוע "הלכות ללמוד שצריך הזקן רבינו וכדברי הוראה, מלשון ש"תורה"

המדרש  וכדברי אדירה, ממלכה היתה כשמצרים אירע התורה שסיפור – הי'123ובהקדמה שפרעה ,
"ממלכה להיות מצרים הפכה מאז, אבל כולו; העולם בכל מושל בכיפה", (כלשון dlty"מושל "

שמבקשים 124ההפטרה  כאלו ישנם ומשונות שונות מסיבות ואעפ"כ, מצרים,). ארץ בפני ומתחננים
ישראל! מארץ חלק להם ויתנו עגול, לשולחן לישב שיסכימו

לא  – אומות שבעה נחלת גויים", נחלת להם לתת לעמו הגיד מעשיו "כח שכאשר לידע צריך ובכן:
"ביד  הנה מרצונם, בכך בוחרים לא יהודים אם דבר! שום אבל 125יעזור עליכם"!... אמלוך גו' חזקה

יהודה" בית הגויים ש"ככל מצב יתכן שלא הדבר שיהודים 126ברור כפי שנשארים הדבר ברור אלא ,
ישראל. ארץ ועם תומ"צ, עם קשורים – להיות צריכים

מצרים, של סגורה לדלת עצמו את ודוחף מתעקש הוא הרי בחירה, ליהודי שניתנה כיון מאי, אלא
ישראל; מארץ חלק להם ליתן בהבטיחו עמו, להתדבר שישבו מהם לבקש שפלה", "ממלכה בהיותה
כביכול, ברירה, שבלית כך, עמהם, להפגש רוצה ואינו לשולחן, לגשת להם מניח לא "פרעה" אבל

ישראל!... בארץ להחזיק ממשיכים

שבו  מהחדר אותם מגרשים – אתכם" יגרש ו"גרש ממצרים", ה' הוציאנו יד ש"בחוזק הסדר, וזהו
כביכול. "שלום" אודות לדבר רוצים

זה  ואין ביסוס; לו ואין יסוד לו אין קיום, לו שאין "שלום" זהו – שלום! זה שאין היא האמת והרי
שוא" דיבר ש"פיהם לכתחילה שיודעים כיון אחד, אף מרמים לא הם שהרי – "שקר" שלכן,127אפילו ,

לעולמים, הי' שכבר וכפי זאת, יקיימו שלא כיון זה, על "לבנות" אפשר אי דברֿמה, מבטיחים כאשר גם
כו'. שינו ומיד שהבטיחו

.ËÈ לפי רק היתה מארצו", יגרשם חזקה ו"ביד בנ"י של הבחירה עם התחשבו שלא זו הנהגה אמנם,
וצעקו  חזרו מארצו, גרשם שפרעה לאחרי שגם והראי', הבחירה, את להם החזירו לאח"ז אבל שעה,

מצרימה"...128"ניתנה  ונשובה ראש

ולהתדבר  להפגש ומבקשים שנדחפים שלמרות – נסים על לסמוך יכולים מתי" "עד שכן, וכיון
עבורם  תהי' אותם שמגרשים שהעובדה הזמן הגיע כבר בעלֿכרחם; אותם מגרשים כו', ולהחזיר

שבשמים" אבינו על אלא להשען לנו אין ש"אנו הכרה לידי ויבואו לבחירתם, בנוגע .129הוראתֿדרך
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l"yz'dכח ,hay c"ei ,`a 't w"yven zgiy

בד' שתשאר בתנאי בחיים, הכבשה את שיניחו ולפעול ומתן משא לנהל שיכולים באופן זה ואין
ביאת  קודם הנה ו"זאב", "כבשה" אודות כשמדובר כי, – אחרים של אמות בד' תפגע ולא שלה, אמות
הגויים  "ככל לומר יכולה אינה ה"כבשה" גיסא, ולאידך בטבעו... הזאב של רצונו מהו יודעים משיח

ל"זאב"! להפוך יכולה אינה "כבשה" שכן, יהודה", בית

לשלימות  בטבע אחיזה שתהי' (כדי בנ"י על ששומרים כאלו גופא הגויים בין העמיד שהקב"ה אלא
לומר: צריכים ולהם בנ"י), של

שהם  לכם דעו לאומים", "חסד ע"י אלא רח"ל קיום אין שליהודים – בנ"י בשם – לכם שיאמרו אלו
mnvrמדברים zrc lr דרך את שמורה חיים", ו"תורת אמת" "תורת שנקראת התורה, היפך זהו אבל ,

כדי  ועד להם! יוכל לא אחד ואף  וקיימים, נצחיים הם שיהודים היא והאמת היחידה, האמיתית החיים
"חיצי  אומר: הקב"ה שאפילו כלים"!כלים,138כך, אינם והם

הרמב"ם  שפוסק כפי – ישראל ארץ עם בנ"י של להשייכות בנוגע החודש,139ועד"ז לקידוש בנוגע
ח"ו. יהודים יהיו לא ישראל שבארץ מציאות יתכן שלא

לזה  הראי' כלו 140וכידוע דלא ("גמירי שבטים י"ב ישארו שלעולם ליעקב הובטח שהרי –
נחשבים 141שיבטא") ואפרים שמנשה ומה עצמם, בפני ואפרים מנשה של בחלוקה צורך יש זה ובשביל ,

ישראל  בארץ לנחלה בנוגע רק זה הרי שבטים ישראל,142לשני בארץ ישראל שום יהי' לא אם "וא"כ, ,
שיבטא". דכלה ונמצא אחד, שבט ויהי' כלל נ"מ יהי' לא שוב

.‡Î בנוגע גם) אלא לבנ"י, בנוגע רק (לא נפש עגמת חוסכים אזי – האמור בנוסח מדברים וכאשר
כפי  יתנהג שהעולם כדי – נבראו שבשבילו בעולמם תפקידם מהו בבירור שיודעים כיון עצמם, לגויים

הקב"ה. רצון

מלכתחילה  הודיע הקב"ה גויים": נחלת להם לתת לעמו הגיד מעשיו "כח – הקב"ה? של רצונו ומהו
ואח"כ  להם", נתנה "ברצונו שכן, הגוי , של בהסכמתו צורך שאין מיד , והבהיר כו', בטענה יבואו שגויים

לנו" ונתנה מהם אבל 143"נטלה להם, הארץ את הקב"ה נתן אמנם שלכתחילה יודע שיהודי והיינו, ,
לנו". ונתנה מהם "נטלה הזמן שבבוא באופן היתה להם הקב"ה של נתינתו

בחומה" ישראל יעלו "שלא השבועה אמנם (אפילו 144ישנה הגאולה את להביא להתעקש ואסור ,
מארץ  הקב"ה לנו שנתן מה אבל בגלות; עדיין כשנמצאים זמנה, שהגיעה קודם דגאולה") "אתחלתא

לאוה"ע. זאת להחזיר תורה ע"פ איסור  חל – מעשיו" "כח ע"י הקודש, ארץ ישראל,

שפלה". ל"ממלכה גם אלא לעצמו, רק לא נפש ועגמת צרות חוסכים עי"ז וכאמור,

בפרשתנו  במדרש כדאיתא – בתורה הוראה יש זה בענין .145וגם "משל פרעה: של לעונש .בנוגע
או  בגזירה, לו אמר מבאיש, השוק מן דג לו והביא יצא השוק, מן דג לי והבא צא לעבדו שאמר לאחד
הספיק  לא לאכול, התחיל אוכל, הריני לו אמר מנה, מאה לי תתן או מכות, מאה תלקה או הדג, תאכל
אכל  נמצא, מנה, מאה נותן הריני שאמר עד לגמור הספיק לא ששים, לקה לוקה, הריני שאמר עד לגמור
לאחרי  שגם (ובאופן ממונם" וניטל ושילחו לקו למצרים, נעשה כך מנה. מאה ונותן ולוקה, הדג, את

במילואו...). נשאר אלא הממון תשלום נפחת לא ושילחו, שלקו

.·Î בנוגע גם הוא כן הנה – שכל ע"פ גם שיבינו שרוצים בזמן שנמצאים (ס"ז) לעיל וכאמור
הטבע: מצד גם מוכרח זה שענין ישראל, ארץ חלקי על הוויתור לשלילת

של  המענה אזי – שטחים יחזירו כאשר להתקיים אפשרות יש האם אישֿצבא, שואלים כאשר
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כט l"yz'd ,hay c"ei ,`a 't w"yven zgiy

הוא  הגבול כאשר להיות יכולה טבע ע"פ ההגנה שכן, הטבע, בדרך מקום לזה שאין הוא, אישֿצבא
באופן  עיר... של רחובה באמצע הוא המפסיק גבול כאשר לא אבל גבוה, הר או תעלה לים, בסמיכות

הטבע. בדרך ישראל של הקיום להיות יכול לא כזה

אמלוך  חזקה ו"ביד יד" "בחוזק – בנ"י של בעלֿכרחם אלו שטחים נתן שהקב"ה כשרואים ובפרט
רצו  ולא חשבו ולא התכוננו שלא הימים, ששת מלחמת למהלך בנוגע כבר שגילו מה כידוע – עליכם"

כ  הציווי,ללכת נגד העתיקה ירושלים את וכבשו צייתו, ולא שהעיזוֿפנים אלו שנמצאו אלא רחוק, כך ל
נגד  זה שהי' ובגלל הגולן, רמת עד המזרח מצד ההרים את וכבשו סואץ, תעלת עד סיני מדבר את כבשו

בזה. שהתעניינו אלו לכל בפרטיות הסיפור כידוע וכו', הקרבנות במספר הדבר התבטא לכן ההשערה,

וכו'" כך עשה לו אומר "היום גדול", "אומן שהוא היצה"ר ויושר:146אבל, צדק של בטענות בא –

בשטח  הצורך ומהו עמהם, להסתדר כיצד יודעים לא ועכשיו מהירות, מתוך נעשה השטחים כיבוש
השי"ת... יעזור לעתיד, ובנוגע שטח, מספיק יש עתה, שם שנמצאים היהודים בשביל – אחר שטח או זה
בעיני  נשיאתֿחן תהי' ועי"ז עמהם, הקשורים הטירחות כל עם שטחים, מאותם להתפטר יש ובינתיים

ש"וגר  מצב להיות ויוכל כבש"!...147ה"זאבים", עם זאב

יפעל – כבש" עם זאב ד"וגר הענין מצב giynובכן: להיות יכול לא ובמילא בא, לא עדיין ומשיח !
כזה.

ל"כבש", ברירה שאין לו, ולהסביר מקום) בריחוק (שנמצא ל"זאב" לבוא – לפעול כן שיכולים ומה
האמור  ע"פ (ובפרט ּפיּפל" ל"האלי לענד" ה"האלי את נתן כולו העולם מלך שהוא שהקב"ה ָָכיון
"בלית  רק (ולא שם נשאר ולכן היהודים), של בעלֿכרחם השטחים וכל העתיקה ירושלים נתן שהקב"ה
בדרכי  להתדבר כדאי הצדדים, מכל קרבנות לחסוך כדי אלא, יקום! וכן שמחה...), מתוך אלא ברירה",

בעולם. שלום שיהי' ובלבד וכו', כסף  לשלם שלום, ובדרכי נועם

זה, בענין ההילולא בעל של הוראותיו וכידוע בחומה", יעלו ד"לא הענין שישנו שאף לעיל, וכאמור
ענינים  לכמה התנגד הבחירה 84שלכן היתה בנדו"ד ואילו בבחירתו, שתלויים לענינים בנוגע רק זה הרי –

jtidl והציווי הבחירה היפך נעשה ולפועל השטחים, שאר וכל העתיקה ירושלים את לכבוש רצו שלא ,
הקודש! מארץ חלק למסור האיסור אודות מדובר בחומה"; ד"יעלו הענין כאן שייך שלא כך, וההוראה,

אישֿצבא, כששואלים שכן, זאת, יודעים גויים וגם בטבע, גם מקום לו שאין ענין שזהו לעיל, וכאמור
שרק  – גויים מליוני בין טופסים בכו"כ והופץ שנדפס כפי – הוא המענה אזי מאוה"ע, והן מבנ"י הן

לפנ"ז. משא"כ הטבע, בדרך בטוחים גבולות ישראל לארץ יש עכשיו

.‚Î"לבנים סימן אבות לעניני 148ו"מעשה בנוגע הוראות למדים השבוע שמפרשת הזקן רבינו וכפתגם ,
"בחוזק  תפילין": ו"מבצע התפילין לענין בשייכות בא פרשת בסוף ממ"ש שלמדים מה שזהו – השבוע
שפלה"), "ממלכה בהיותה ועאכו"כ בכיפה", "מושלת היתה כשמצרים (אפילו ממצרים" ה' הוציאנו יד

במדרש  (כדאיתא לישראל" מצירות שהם "ע"ש מצרים, שם על שנקראו המלכיות לכל בנוגע ).149ועד"ז

העם" את פרעה בשלח ל"ויהי באים בא פרשת הגלות,150ומסיום קץ לסיום קרובה הכנה וזוהי ,
והשלימה. האמיתית הגאולה והתחלת

מצרים" מארץ צאתך רמה"151ו"כימי ביד יוצאים ישראל ש"בני וברחמים,152, בחסד ה' יעשה כן –
ויגאלנו  יבוא צדקנו, משיח ע"י דידן, ובעגלא ממש בקרוב טפחים, מעשרה למטה והנגלה, הנראה ובטוב

לארצנו. קוממיות ויוליכנו

שמות  לפרשת מלכות' ב'דבר נדפס השיחה המשך
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בד' שתשאר בתנאי בחיים, הכבשה את שיניחו ולפעול ומתן משא לנהל שיכולים באופן זה ואין
ביאת  קודם הנה ו"זאב", "כבשה" אודות כשמדובר כי, – אחרים של אמות בד' תפגע ולא שלה, אמות
הגויים  "ככל לומר יכולה אינה ה"כבשה" גיסא, ולאידך בטבעו... הזאב של רצונו מהו יודעים משיח

ל"זאב"! להפוך יכולה אינה "כבשה" שכן, יהודה", בית

לשלימות  בטבע אחיזה שתהי' (כדי בנ"י על ששומרים כאלו גופא הגויים בין העמיד שהקב"ה אלא
לומר: צריכים ולהם בנ"י), של

שהם  לכם דעו לאומים", "חסד ע"י אלא רח"ל קיום אין שליהודים – בנ"י בשם – לכם שיאמרו אלו
mnvrמדברים zrc lr דרך את שמורה חיים", ו"תורת אמת" "תורת שנקראת התורה, היפך זהו אבל ,

כדי  ועד להם! יוכל לא אחד ואף  וקיימים, נצחיים הם שיהודים היא והאמת היחידה, האמיתית החיים
"חיצי  אומר: הקב"ה שאפילו כלים"!כלים,138כך, אינם והם

הרמב"ם  שפוסק כפי – ישראל ארץ עם בנ"י של להשייכות בנוגע החודש,139ועד"ז לקידוש בנוגע
ח"ו. יהודים יהיו לא ישראל שבארץ מציאות יתכן שלא

לזה  הראי' כלו 140וכידוע דלא ("גמירי שבטים י"ב ישארו שלעולם ליעקב הובטח שהרי –
נחשבים 141שיבטא") ואפרים שמנשה ומה עצמם, בפני ואפרים מנשה של בחלוקה צורך יש זה ובשביל ,

ישראל  בארץ לנחלה בנוגע רק זה הרי שבטים ישראל,142לשני בארץ ישראל שום יהי' לא אם "וא"כ, ,
שיבטא". דכלה ונמצא אחד, שבט ויהי' כלל נ"מ יהי' לא שוב

.‡Î בנוגע גם) אלא לבנ"י, בנוגע רק (לא נפש עגמת חוסכים אזי – האמור בנוסח מדברים וכאשר
כפי  יתנהג שהעולם כדי – נבראו שבשבילו בעולמם תפקידם מהו בבירור שיודעים כיון עצמם, לגויים

הקב"ה. רצון

מלכתחילה  הודיע הקב"ה גויים": נחלת להם לתת לעמו הגיד מעשיו "כח – הקב"ה? של רצונו ומהו
ואח"כ  להם", נתנה "ברצונו שכן, הגוי , של בהסכמתו צורך שאין מיד , והבהיר כו', בטענה יבואו שגויים

לנו" ונתנה מהם אבל 143"נטלה להם, הארץ את הקב"ה נתן אמנם שלכתחילה יודע שיהודי והיינו, ,
לנו". ונתנה מהם "נטלה הזמן שבבוא באופן היתה להם הקב"ה של נתינתו

בחומה" ישראל יעלו "שלא השבועה אמנם (אפילו 144ישנה הגאולה את להביא להתעקש ואסור ,
מארץ  הקב"ה לנו שנתן מה אבל בגלות; עדיין כשנמצאים זמנה, שהגיעה קודם דגאולה") "אתחלתא

לאוה"ע. זאת להחזיר תורה ע"פ איסור  חל – מעשיו" "כח ע"י הקודש, ארץ ישראל,

שפלה". ל"ממלכה גם אלא לעצמו, רק לא נפש ועגמת צרות חוסכים עי"ז וכאמור,

בפרשתנו  במדרש כדאיתא – בתורה הוראה יש זה בענין .145וגם "משל פרעה: של לעונש .בנוגע
או  בגזירה, לו אמר מבאיש, השוק מן דג לו והביא יצא השוק, מן דג לי והבא צא לעבדו שאמר לאחד
הספיק  לא לאכול, התחיל אוכל, הריני לו אמר מנה, מאה לי תתן או מכות, מאה תלקה או הדג, תאכל
אכל  נמצא, מנה, מאה נותן הריני שאמר עד לגמור הספיק לא ששים, לקה לוקה, הריני שאמר עד לגמור
לאחרי  שגם (ובאופן ממונם" וניטל ושילחו לקו למצרים, נעשה כך מנה. מאה ונותן ולוקה, הדג, את

במילואו...). נשאר אלא הממון תשלום נפחת לא ושילחו, שלקו

.·Î בנוגע גם הוא כן הנה – שכל ע"פ גם שיבינו שרוצים בזמן שנמצאים (ס"ז) לעיל וכאמור
הטבע: מצד גם מוכרח זה שענין ישראל, ארץ חלקי על הוויתור לשלילת

של  המענה אזי – שטחים יחזירו כאשר להתקיים אפשרות יש האם אישֿצבא, שואלים כאשר
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סיפר ‡. אדמו"ר וחמי מורי קדושת :1כבוד
הכתוב  את ולמד ילד צדק" ה"צמח "ויחי 2בהיות

לו  תירגם שנה", עשרה שבע מצרים בארץ יעקב
הטורים  בעל פירוש פי על – י"ז 3מורו שאת -

אבינו  ("יעקב במצרים יעקב חי המובחרות שנותיו
אין  יאהרען בעסטע זיבעצעהן די געלעבט ָָהאט
זקנו  את שאל מה"חדר" הביתה כשבא מצרים").
האבות  בחיר אבינו, שיעקב היתכן הזקן: 4אדמו"ר

מצרים  בארץ שגר שנה י"ז חייו שנות מבחר יהיו
הארץ  ?5ערות

כתיב  : הזקן אדמו"ר שלח 6ויענהו יהודה "ואת
ואיתא  גשנה", לפניו להורות יוסף אל לפניו

להתקין 7במדרש  נחמיה ר' אמר – ברש"י מובא -
השבטים  ושיהיו תורה שם שתהא תלמוד, בית לו
כשלומדים  גשנה, לפניו להורות בתורה הוגים
בחינת  היתה ו(לכן) יתברך, לה' מתקרבים תורה
ווערט  תורה לערנט מען ("אז במצרים גם ַ"ויחי"
אין  אויך און ב"ה, אויבערשטן צום נעהנטער מען

געלעבט"). ויחי געווען איז מצרים

שנמסרו ·. ואלו בכלל, נשיאינו רבותינו סיפורי
הם, מדוייקים בפרט, - לפרסם מנת על ידם על לנו

פרטיהם  בכל להבנת 8כידוע, בשייכות הן היינו :
להבנת  ומסייע נוגע פרט שכל - הסיפור תוכן
לה"מוסרֿהשכל" בשייכות והן ענינו, כללות
ה'. בעבודת הוראה טמונה פרט שבכל שבהסיפור,
שאלת  גם כולל - דידן בנדון גם הוא וכן
בכל  בילדותו, אותה ששאל שאף צדק", ה"צמח

ש  מכיון על זאת לנו שנמסר מהסיפור חלק היא גם
רב  תוכן בה שגם בודאי הרי נשיאינו, רבותינו ידי

פי  על ובפרט האדם. בעבודת הוראה גם ו(במילא)
ידיע" מקטפיה בוצין "בוצין ז"ל רבותינו .9מאמר

הזקן  אדמו"ר של ביאורו בזה: נקודה ועוד
שמזה  - בקטנותו עדיין והוא צדק" לה"צמח נאמר
ואחד  אחד לכל שייכות מהסיפור שההוראות מובן
"קטנות" של בדרגא עדיין שהם לאלו גם -

ה'. בעבודת

בלתי ‚. פרטים כמה ישנם ראשונה, בהשקפה
הנ"ל: הסיפור ובהמשך בתוכן מובנים

לכאורה  בו אין הזקן אדמו"ר של ביאורו א)
דהרי  - הצמחֿצדק של לשאלתו מספיקה תשובה

יתכן איך היתה: eiigשאלתו zepy xgany יעקב של
של  המענה ואילו במצרים, שגר שנה הי"ז הן
אפשר  התורה לימוד ידי שעל היה הזקן אדמו"ר

בזה mbלהגיע אין ועדיין "ויחי", לבחי' במצרים
של באופן במצרים" . . ל"ויחי טעם xganנתינת

חייו. שנות

רק  אשר בגיל אז היה שהצמחֿצדק כיון ב)
הביא  למה טוב, שם הבעל פירוש שמע ממורו
לפניו  להורות הפסוק על רז"ל דרשת הזקן אדמו"ר

מ" aen`גשנה ± yxcn מפירוש ולא רש"י", בפירוש 
שהמובא  שאף לומר צריך כן ועל עצמו? רש"י
הוזכר  (שלכן השאלה מתרץ כן גם רש"י בפירוש
ידי  על בזה יתוסף זאת בכל רש"י) פירוש בהמענה

שבמדרש. ההוספה

"לתקן  הנ"ל רז"ל מאמר מובא רש"י בפירוש ג)
ובמדרש  הוראה", תצא שמשם תלמוד בית לו

siqenושיהיו" זה: בתורה";mihaydעל הוגים
איך  לבאר היתה הזקן אדמו"ר כוונת להבין: וצריך

שנותיו מוסיף awricשמבחר ומה - במצרים היו
"שיהיו הענין ידי על הוגים mihaydבזה

?10בתורה"

ב „. ביאור תוספת בהקדם ֿ ויובן הצמח שאלת
צדק:

מבחר  אשר הדבר, עצם על לתמוה אין לכאורה
האחרונות  שנים הי"ז דוקא היו יעקב של שנותיו
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יב).1) ע' טבת יח יום היום
פרשתנו 2) ריש
היו 3) לא שהראשונים שנה י"ז בארמ"צ יעקב ויחי "ד"א

לפנ"ז: מ"ש וראה שאולה.. אבל בני אל ארד כי אמר שהרי חיים
כמנין  אלא צער בלא טובים ימים חי שלא בארץ יעקב ויחי "ד"א
גם  וראה במצרים. שנה ויז שנמכר עד יוסף משנולד שנה יז ויחי

כאן. ואוה"ח אלשיך להאריז"ל, לקו"ת
א.4) פע"ו, ב"ר ג"כ וראה כה. כז, תולדות הפסוקים שער

ב. קמז, ב. קיט, זח"א
לעולם 5) והארץ ד) (א, עה"פ קה"ר וראה יב. ט. מב, מקץ

עומדת.
כח.6) מו, ויגש
(7.10 הערה לקמן וראה עה"פ. יל"ש באבער, תנחומא
ואילך.8) 86 ע' ח"ה .24 ע' ח"א לקו"ש ראה

רע"א.9) מח, ברכות
השבטים)10) "(ושיהיו בהגירסא בחר למה mibedגם:

ולא  בחיי)) ברבינו הובא (וכן באבער תנחומא (כביל"ש, בתורה"
"micnelשיהא" או כאן) (כבב"ר השבטים)"cnlnכו'" (את

כאן)? (תנחומא
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שעיקר  ופשוט מובן כי יוסף, עם ביחד שהיה שלו
ידי  על היתה האבות", "בחיר יעקב, של שמחתו

כ  ומתנהג חי יוסף שראה גם epaזה בצדקתו עומד ,
מצרים  בארץ ארוך זמן המצאו .11לאחרי 

הכתוב  סיפור בביאור רש"י מדברי מובן גם וזה
וגו'", חי יוסף "עוד כי יעקב שנתבשר (לאחר
ותחי  וגו' העגלות את "וירא כי עד גו'" לבו "ויפג

אביהם" יעקב את 12רוח יעקב כראות שדוקא (
zelbrd'הי במה להם מסר סימן רוחו; ותחי אז

בפרשת . . את dlbrעוסק וירא שנאמר זהו ערופה
שלח אשר  שמחתו sqeiהעגלות שעיקר הרי וכו';

עומד  שיוסף בראותו באה ושלימותה יעקב של
כמקדם  עמו וצדקתו ותורתו נעלה רוחני .13במצב

למצרים: בבואו ליוסף יעקב שאמר מה גם וזהו
חי" עודך כי פניך את ראותי דוקא 14"אחרי (והאם

בזה eiptראיית שהכוונה אלא) חי? שהוא מוכיחה
בפניו  יעקב ראה שאותה הרוחנית וחיותו לצדקתו

שמחתו  סיבת עיקר וזהו יוסף, .15של

פני  בראיית יעקב, של זו ששמחתו מובן, ומזה
ביותר  נעלה ועונג שמחה היתה דוקא 16יוסף,

החושך. מתוך האור כיתרון - הארץ ערות במצרים

אריכות  וכן הצמחֿצדק שאלת שכן, ומכיון
ביאור. טעונות - הזקן אדמו"ר מענה

בזה:‰. והביאור
ו  מצרים מלשון הוא ארץ mileab17"מצרים" -

יתברך אלקותו לגילוי מקום נותנת izladשאינה
מקום  הארץ", "ערות היא יותר: ועוד גבול; בעל

כל 18החטא  על ומסתירים המעלימים והקליפות
אלקי .llkaענין

היא: האדם עבודת ממצרים z`vlתכלית
האלקי  אור גילוי אצלו שיורגש היינו אלו, וגבולים

את  לעבוד יתעלה זה ידי שעל גבול, בעל הבלתי
והגבלות  מדידות כל בלי .19ה'

הצמחֿצדק  של שאלתו נקודת היא וזו
שניו  בי"ז שדוקא אמת, הן הזקן: לאדמו"ר
במדריגה  רוחני ועונג לשמחה יעקב בא האחרונות
לאידך, אבל אז: עד אליה הגיעה שלא כזו, נעלית
ו"ערות  וגבולים מצרים למצרים, ירידתו הרי
פנים  כל (ועל והסתר העלם פועלת הארץ",
לצאת  - יתברך עבודתו ושלימות בתכלית הגבלה)
ית' אלקותו רק ולהרגיש העולם, מהגבלות לגמרי

dlrnly הטבע ששנות 20מן אפשר איך זה ומצד -
נקראו במצרים ועבודתו ובפרט xganחייו שנותיו?

מתאים  מקום ישראל בארץ חייו שנות בערך
קדשים  קדש - תמימה עולה .21לקדושת

"התקין  שיעקב הזקן, אדמו"ר מענה בא זה ועל
גם  הנה התורה ידי ועל במצרים, תלמוד" בית לו
("געלעבט") "ויחי" של באופן המצב היה במצרים
הלומד  האדם את המגביה התורה, למוד ידי על –
גם  להתעלות אפשר והגבלות, מדידות מכל למעלה

אמתיים. חיים - "ויחי" לבחינת במצרים

מושרשת התורה ,22יתברך ezenvraוהטעם:
מכל  למעלה הוא יתברך שעצמותו כשם ולכן

בתורה,ה  הוא זה דרך על ומטה", ד"מעלה קצוות
גם  - שלה המדריגות בכל למטה, בהמשכתה שגם

בדברים שנתלבשה עד כו' וירדה miinybכש"נסעה
dfdועניני mler23 גבול בלי בבחינת היא הרי -24.

ידי  שעל בתורה, והדביקות הלימוד בכוח ולכן
לאחדים  להיות כו' נפלא ביחוד עמה מתייחד זה

ופנה  צד מכל ממש האדם 25ומיוחדים את להעלות ,
את  לבטל העולם, של והגבלות המדידות מכל

ד"מצרים". וההסתר ההעלם

לפניו  (יעקב) שלח יהודה ש"את מכיון ולכן:
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כו).11) (מה, ויגש אלשיך ג). (צד, ויגש ב"ר ראה
כוֿז.12) מה, ויגש
ורק 13) להם", האמין "לא בתחלה כי הטעם שבפשטות אף

ש" שהכתוב oniqאחרי מזה הרי – להם האמין כו'" להם מסר
) סימן להם שמסר רק (לא גם)mzqמספר אלא (dn הסימן הי'

ממנו כשפירש עוסק הי' ענין zyxta("במה – ערופה") עגלה
כבפנים. מוכח התורה, לימוד של

ל.14) מו, שם
שם.15) עה"ת ש"ך ל. מו, אוה"ח .11 שבהערה אלשיך
ל.16) מו, כז. מה, ויגש לה. לז, וישב פרש"י ראה
ובכ"מ.17) סע"ג. נז, סע"ד. מט, תו"א
ג.18) יח, מות אחרי יט. יב, לך פרש"י ראה

ובכ"מ.19) ואילך. ג עא, סע"גֿד. לח, תו"א פמ"ז. תניא ראה
ואילך.20) 29 ע' ח"ו לקו"ש ראה
ב.21) כו, תולדות פרש"י
וכהפי'22) כביכול. עצמו את לנו נתן כאלו שם: תניא ראה

במרז"ל  תתקאֿב) ע' יתרו אוה"ת סע"ד. מח, שלח (לקו"ת הידוע
(כגירסת  יהבית" כתבית נפשי אנא נוטריקון "אנכי א): קה, (שבת

הע"י).
פ"ד.23) תניא
בארוכה 24) ראה גו'. מדה מארץ ארוכה ט) יא, (איוב כמש"נ

תרנ"ז. כחתן והוא ד"ה
פ"ה.25) תניא
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תורה" שם שתהא תלמוד בית לו התקין - ,26גו'
למצרים בביאתו היה לא כי dcixiהרי בעבודתו,

מצרים. דארץ והגבולים המצרים תחת נתון היה לא

כשגר  (גם) יהיו שנותיו שמבחר אפשר ולכן
מצרים. בארץ

.Âהן אלו שנים דוקא איך "xgan"ולבאר
"להורות  הפסוק (על רז"ל דרשת מובאת - שנותיו

גשנה") "ושיהיוyxcnnלפניו ההוספה mihaydעם
ג). סעיף (כנ"ל בתורה" הוגים

ה"צמח  ששאל והענין הפסוק באותו והביאור:
בגדלותו  ביאר – ילד בהיותו יעקב 27צדק" "ויחי

עשרה  שבע . . שנה עשרה שבע מצרים בארץ
דמצרים  עשרה שבע ידי על דהיינו טוב, כמספר
נמשך  האור יתרון כי טוב לראות ויחי לבחינת זכה

זכה jygdמן למצרים הירידה ידי שעל והיינו, ."
oexzilמן הנמשך .jygdהאור

.Ê'ב יש החשך" מן האור ב"יתרון והנה
אופנים  - א)28פירושים :mewn ידי על מואר החושך

יותר  ניכרת - יותר גדול שהחושך וכל האור.
גם  לפעול הבלתיֿמוגבל וכחו האור של מעלתו

החושך ב) כזה. גדול חשך של מואר envrבמקום
נעשה זה ידי ועל לאור בהאור,oexziונהפך

בהאור  שאינה יותר נעלית בחינה בהאור שנמשך
עצמו. מצד

הא' ביאור לפי אלו: ביאורים ב' שבין וההפרש
שלגבי  הכוונה אין החושך" מן האור ב"יתרון

ב  יש עצמו ידה lretהאור (שעל חושך של מציאות
בלתי  אור שהוא דמכיון – האור) של יתרונו ניכר
החושך, במקום גם מקום בכל מאיר ובמילא מוגבל
האור  כלפי לתאר אפשר אי שמלכתחילה הרי
מן  האור ב"יתרון והכוונה - חשך של מציאות

jyegdמצד היא "mewnd לולא) חשוך שהוא
שהוא הרואה ומצד האור) אור xcbaהתפשטות

האור  שיתרון הב' לביאור כן שאין מה וחושך;
החושך מן של envrנמשך מציאות ישנה הרי ,

האור וצריך האור, לגבי גם ידי ektdl"חשך" ועל
בא גם כו'.oexziזה האור

" הפסוק בפירוש דידן, בנדון זה פי igieועל
בארץ גו' למצרים mixvnיעקב הירירה ידי שעל ,"

"dkf'כו ויחי jygdלבחינת on jynpd ולא) "
היתהשב  החושך , מקום במצרים zxkipהיותו

שם  גם שהיו שלו, ה"חיים" מעלת לאחרים
הב' ביאור לפי שהוא מובן הרי - העילוי) בתכלית

הנ"ל.

.Á דייק הזקן שאדמו"ר לומר יש זה פי על
"..ושיהיו מהמדרש בתשובתו mihaydלהוסיף

ד"יתרון  זה לביאור לרמז בכדי בתורה" הוגים
החושך". מן הנמשך האור

- והשבטים אצילות, בחינת הם האבות דהנה
דשביט" כוכבא כמו המשכה הם 29"מלשון -

עשיה  יצירה בריאה ליעקב 30בחינת בנוגע ולכן .
האור  (היינו האצילות מדריגת מדריגתו לגבי עצמו,
וההעלם  בהחושך מציאות שום אין מוגבל) הבלתי

מצרים  .31של

"(שתהא  מהמדרש: הזקן אדמו"ר מביא ולכן
ושיהיו תורה) כי mihaydשם - בתורה" הוגים

עשיה  יצירה בריאה הם שהשבטים עלמין 32מכיון ,
בתורה  לימודם ידי על הרי החושך, ומקום דפרודא
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(26. . תורה בחי' הוא ד"יעקב ד פג, מטות מלקו"ת להעיר
אמת". בחי' גילוי עיקר

סע"א.27) שנד, ויחי אוה"ת
ע'28) ב' כרך חב"ד – הערכים בספר שנסמנו מקומות ראה

תקפֿפב.

ויצא.29) ס"פ תו"א
ובכ"מ.30) ב. יז, צו לקו"ת שם. תו"א
(31c"re מדריגת דלגבי ואילך, 198 ע' ח"ו בלקו"ש שנת'

ד"דירה  האופן שייך אין המהות, ראיית – עצמו) (מצד משה
שם). 28 הערה (וראה ויצה"ר נה"ב בירור מצד בתחתונים"

ב. ס, מתו"א גם ולהעיר
כרך 32) (בראשית התורה ואור ואילך) ד (כט, ויחי בביאוה"ז

הענין  מבאר ואילך) א תתשכא ו' כרך ואילך. א תתקצא, ה'
"לפי  ויוסף, דיעקב החיבור מצד שנה" י"ז בארמ"צ יעקב ד"ויחי
להבריח  האור התגלות בחי' רק הוא יעקב של רוחו חיי עיקר שכל
המביא  הוא כו', יסוד בחי' ויוסף, התחתון", לקצה העליון מקצה
ויחי  אוה"ת וראה לבי"ע. מאצילות יעקב" "תולדות וממשיך
חשוכא  התהפכות נעשה בבי"ע יוסף המשכת דע"י ב) (שפו,

עיי"ש. לנהורא.
"שיהיו בזה יתרון דיש מכיון mihaydוי"ל יוסף, כי - כו'"

להמשיך דבירור ipiprשענינו הנ"ל במקומות (ראה בבי"ע יעקב
ממש"), אצי' בבחי' להיות לאצי' מבריאה "להעלות הוא דיוסף
שהם  השבטים, משא"כ החשך; מן האור יתרון אמתית בזה אין
(ראה  היש ביטול הפירוד, מעולם בירור ועבודתם בבי"ע
החשך  מן האור יתרון אמתית נעשה עי"ז הרי הנ"ל), במקומות
טוב  מהרע שעושים דע"י רע"ב: שנד, ויחי אוה"ת (ראה עצמו.
בארמ"צ  יעקב ויחי ע"י דוקא לכן כו' שאת ביתר הטוב נעשה

כו'). טוב לבחי' זכה שנה י"ז
מיתת  שאחרי מה דהטעם ואילך, 31 ע' ח"ו לקו"ש וראה

חדשה ירידה הותחלה -יוסף למצרים" נכנסו היום אותו ו"כאלו
במצרים. יעקב של ברכתו היתה עדיין חי שיוסף כ"ז כי



לג igie zyxt - zegiy ihewl

מצרים  גופא 33בארץ החושך את להאיר פעלו
את  שהפכו ידי ועל לגביהם, מציאות בחי' שהוא
מן  הבא האור "יתרון להם נמשך לאור החושך

עצמו  כנ"ל.34החושך" ,

ביעקב הי' לא הזה האור שיתרון envrואף cvn
ידי  על אבל - מלכתחילה חשך היה לא לגביו כי -
תורה  שם שתהא תלמוד בית לו ש"התקין זה

יהיו זה) ידי פעל mihaydוש(על בתורה", הוגים
הנמשך  האור יתרון . . ויחי לבחינת "זכה הוא שגם

".jygdמן

יצירה  בבריאה עבודה ידי שעל הידוע ובדוגמת
מוסיפים - באצילות.עשיה אור

.Ë הזקן שאדמו"ר מה הטעם יובן גם זה פי על
זה ביאור אמר בגיל yexitaלא המובן (במשל

ברמז; אם כי צדק"), ה"צמח
ישר: באופן להיות צריך האדם עבודת סדר

"xeq ובדבר באופן (עבודה ועשה (חשך) מרע
טוב  להיות) ומוכשר עלול מלכתחילה שהוא

;35(אור)"

נסיונות  של באופן האדם עבודת ידי שעל ואף
התורה  בקיום ועיכובים מניעות לו כשיש -
הוא  - בנסיון ועומד עליהם מתגבר והוא והמצוות
היה  לא הנסיון שלולא כזו, גבוהה לדרגה מתעלה

אליה  התשובה.36מגיע בעבודת מצינו מזו ויתירה ;
מהפך זה ידי oexziנעשה37לזכיות eizepecfשעל

- הב' באופן החושך מן האור

בדיעבד, רק הוא זה כל למקום aedyk`הרי
מתעלה  זה ידי על בנסיונו, ועמד רוחנית סכנה
ממדריגתו  בערך ושלא שאת ביתר בעבודתו

אדם זה דרך ועל רחמנא xakyהקודמת; חטא,
ש"זדונות  עד השלימה תשובתו ידי על הנה ליצלן,

שאמרו  זה לעילוי זוכה הוא כזכיות", לו נעשו
צדיקים 38רז"ל  אין עומדין תשובה שבעלי "במקום

שם". לעמוד יכולין גמורין

סכנה  במקום אדם יעמוד אל אסור 39אבל ,
נסיונות  של במצב לכתחילה עצמו את להעמיד
כמה  אחת ועל חטא, לידי לבוא שעלול ובמקום

לשוב  מנת על ממש בפועל לחטוא שלא ,40וכמה
יום  בכל שמתפללים אלא עוד "41ולא :epi`iaz l`e

שגם - נסיון" לזה.dlrnlnלידי יביאוהו לא

בגיל  עדיין שהוא לקטן, לבאר מקום אין ולכן
התעסקות  ידי על הבאה המעלה את החינוך,
אדרבה, אם כי לאור; להפכו בכדי בהחושך

העבודה להסבירו מרע.xeqcצריכים

את  צדק" לה"צמח הזקן אדמו"ר אמר לא ולכן
וביאר  פירש כך שאחר אלא ברמז; אם כי הענין
על  שנעשה העילוי גודל את בעצמו צדק" ה"צמח
האור  יתרון ידי על מצרים לגלות הירידה ידי

דוקא. החושך מן הנמשך

.È:הנ"ל בסיפור ה' בעבודת הכללית ההוראה
מצרים  לארץ בבואו אבינו, שיעקב פי על אף
ביתו  ובני שיוסף מזה גדול ועונג לשמחה זכה
תמה  זה כל עם – הישר בדרך שם גם מתנהגים
שנמצא  אלו ששנים לומר יתכן איך הצמחֿצדק
"מבחר" תהיינה מצרים דארץ והגבולים בהמצרים
בירידת  הכוונה שתכלית - משום והיינו שנותיו,
מלכתחילה  עבודתו ידי על שהאדם היא, הנשמה

וגבולים  במצרים יהיה בחפזון 42לא יברח אלא ,
מצרים. מארץ תיכף

וגבול  במיצר נמצא כבר באם גיסא: לאידך
יהיה  ששם - היא עבודתו - משם לברוח יכול ואינו

שנותיו". "מבחר

לזה, להגיע איך וההוראה העבודה וסדר
הזקן: אדמו"ר של במענה מבוארים

zehyta לאלו הוראה היא שלו, המענה
את  האלקים "עשה – ה"ישר" בסדר היא שעבודתם

העליונה xyi"43האדם גזירה שמצד אלו דאף ,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

(33" בהגירסא אדה"ז שבחר מה לבאר יש mibedעפ"ז
החשך  מן האור דיתרון הענין כי - (10 הערה לעיל (ראה בתורה"
על  וההעלם החשך ע"י כי יגיעה, ע"י הוא גופא התורה בלימוד
בבלי  תלמוד לימוד במעלת וכידוע השכל. לעומק בא השכל אור
פנ"ד  בכסלו בכ"ה ד"ה אורה שערי (ראה ירושלמי תלמוד על
אמר  ד"ה (בארוכה). תרס"ו לך ויתן זקן, ואברהם ד"ה ואילך.

ואילך). פי"א תש"ח לבסומי איניש חייב רבא
מען 34) אז גשנה, לפניו "להורות אדה"ז: לשון יומתק ועפ"ז

– ב"ה" אויבערשטן צום נעהנטער מען ווערט תורה לערנט
קרוב. נעשה התורה וע"י רחוק שיהי' ששייך דהיינו

טו.35) לד, תהלים
ועוד.36) ואילך. ב קפה, דרמ"צ ואילך. ב יט, ראה לקו"ת
ב.37) פו, יומא

שם.38) בהערה 183 ע' תש"ט סה"מ וראה ב. לד, ברכות
א.39) לב, שבת
פכ"ה.40) תניא וראה יומא. סוף משנה
השחר.41) ברכת נוסח
רפ"ו.42) דעות הל' מרמב"ם להעיר
כט.43) ז, קהלת
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במצרים  הם נמצאים דין בעלמא ושליחותם
במקומות  זהו באם אפילו הזה, דעולם וגבולים
"ערות  בבחינת הם גופא הזה שבעולם כאלו
רק  (לא היא שעבודתם לדעת עליהם - הארץ"
דירה  לעשות גם) אלא וחלילה, חס הירידה, למנוע

יתברך הבלתי mipezgza44לו ה"עצמות" המשכת ,
והגבולים  המצרים בתוככי בהמצאם גם גבול, בעל
היא: לזה היעוצה והעצה - הארץ" "ערות של
חכמתו  גילוי שהיא התורה, לימוד ידי שעל התורה,
ניתן  ושינויים, מהגבלות שלמעלה יתברך ורצונו
זו  ולא כנ"ל; וגבולים למצרים מעל להתעלות הכח
חס  ויורידוהו יגבילוהו לא ש"מצרים" בלבד
. . "ויחי לבחינת לזכות אדרבה אלא ושלום,

מצרים". בארץ אמתיים) חיים - ("געלעבט"

.‡Èלהולכי הוא זה כל ידי xyiאולם שעל ,
תחת  מעיקרא נתונים אינם התורה בלימוד עבודתם

מצרים; דארץ וגבולים המצרים שליטת
הדרך, את ועברו ופגמו שחטאו אלו אבל
השליטה  תחת נפלו כבר שלכאורה ליצלן, רחמנא
אפשר  איך מצרים, דארץ וגבולים המצרים של

גו'"? "ויחי לבחינת להגיע להם

בדרך  הזקן אדמו"ר בתשובת ההוראה באה
fnx עבודת ידי על כי וחלילה, חס להתייאש אין :

החושך  במקום והעבודה היגיעה שהיא התשובה,
יוצא  הוא זה ידי שעל בלבד זו לא  הרי גופא,
זה  ידי על פועל עוד שהוא אלא החושך, ממקום

מןoexziלהיות נעלה,jyegdהאור הכי באופן ,
כנ"ל.

נמשך  האור ביתרון העילוי שאמיתיות ומכיון
לומר  ישר ההולך יטעה אולי עצמו, החושך מן

- שם עבודתי ואעבוד אלך

אמרו fnxלכן ולא זה, עילוי הזקן אדמו"ר
הישרה  הדרך זו שאין להורות בא שזה בפירוש,
ואשוב  אחטא "האומר ואדרבה האדם; לו שיבור

תשובה" לעשות בידו מספיקין אין נופל 40– שהוא ,
הקודמת. ממדריגתו גם

.·È שלא - חלקו יגרע למה הטוען: יטעון ואם
באופן  החושך מן הנמשך אור ליתרון להגיע יוכל
בדרך  בעבודתו הולך שהוא משום - נעלה

ה"ישר"?
אדמו"ר  במענה מרומזת זו לטענה התשובה גם

כ  עצמו הזקן: יעקב דרגת שמצד לעיל, שנתבאר מו
מן האור  דיתרון לגילוי שייך היה envrלא jyegd,

השבטים  ש"יהיו שלו ההתעסקות ידי על זאת בכל
יעקב" "ויחי לבחינת הוא גם הגיע בתורה" הוגים
עצמו; החושך מן האור יתרון – העילוי בתכלית

ידי  על ואחד: אחד כל בעבודת זה דרך על
ותורתו, מה' עדיין הרחוקים אלו עם ההתעסקות
שפועל  ידי על הנה תשובה, בעלי ולעשותם לקרבם
האור  ביתרון חלק לו יש דתשובה, העילוי בהזולת

חבירו  .45של

ד"אתא  המשיח ביאת מקרבים זה כל ידי ועל
.iiwicv`zaeiza"46`לאתבא

(a"lyz ,igie zyxt zay zgiyn)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

דב"דירה"44) ועוד) בתחלתו. רס"ו (המשך בכ"מ כמבואר
כל האדםmvrdנמצא בדירת בהדירה).ezenvry(וכמו דר

בכש"ט 45) (הובא בטלית" אוחזין ד"שנים בפי' כידוע
גדול  א) ט, (ב"ב ממרז"ל ולהעיר ב). כד, הוספות קה"ת) (הוצאת

העושה. מן יותר המעשה
ב.46) קנג, זח"ג ג,ראה שה"ש ב. צב, שמע"צ לקו"ת וראה

ב.

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

ef dqir aygize ,ea zhdel y`dy xepz enk df ixd ,dziit` z`
iax ewlgp dfa mby e` ,dlga zaiige ,xepz dt`nk lkd ixacl

.yiwl yixe opgei
déì øîà,sqei axl `xif iaxdéì àîéà éàîel`eyl il yi dn ± ¨©¥©¥¨¥

,df xac lrcixddéì àðéîà éà,ok epl`y` m` ±éì øîàaiyi - ©¦¨¦¨¥¨©¦
y ,ilïk ïéNBò íéiðò áBøipzepeick qtli`d it cbpk dwea`d z` m £¦¦¦¥

llka `ed df ote` s`e ,miax mivr `ll ,diit`d z` xdnl
dfa s` xhet yiwl yixe ,dxen`d opgei iaxe yiwl yix zwelgn

.dlgn
ici ea mi`vei m`de dlga aiig ipy xyrn m`d dzr dpc `xnbd
yxtend sqep xyrn `ed ipy xyrn .bexz`e dvn zaeg

dpya yixtdl yi df xyrn .oey`x xyrn caln d`eazdn
dxdha lk`pe ,dhinyl ziyingde ziriaxd ,dipyd ,dpey`xd

mi`pzd ewlgpe .cala milyexia ,milrad ici lr(:cp oiyeciw)m`d
milral yiy deab oennk e` milrad oennk aygp ipy xyrn
iabl ef zwelgnn yiy dpin `wtpa dpc epziibeq .elke`l zeyx

.mipey mipic
äqéò ,éqà áø øîàmihgn ziyrpdéaø éøáãì ,éðL øNòî ìL ¨©©©¦¦¨¤©£¥¥¦§¦§¥©¦

øéàîxaeqd(.cp oiyeciw)`id ixd ,deab oenn `ed ipy xyrny ¥¦
,älçä ïî äøeètdxeht mc`d zelraa dpi`y dqiry oeik §¨¦©©¨

oldl x`eaiy enke ,dlgn(.gl)e .,íéîëç éøáãìmixaeqdoiyeciw) §¦§¥£¨¦
(my`id ixd ,milra oenn `ed ipy xyrny.älça úáéiç©¤¤©©¨
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עמשך ביאור למס' פסחים ליום שני המ' ב
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בראשית מח, ב – ויקרבו... ויגד ליעקב ויאמר הנה 
בנך יוסף בא אליך ויתחזק ישראל וישב על המטה

קכח

רמז בפר', למארז"ל )ברכות נז:( דגים קטנים מרפאין, 
ומפרין ומרבין כל גופו של האדם וכו', יוסף הוא בחי' 

"דג" – יסוד

דברים  ששה  וכו',  לחולה  יפה  סימן  דברים1  ששה 

הן  אלו  רפואה,  ורפואתו  מחליו  החולה  את  מרפאין 

ולא  קטנים,  דגים  אף  אומרים  ויש  וכו',  ותרדין  כרוב 

עוד אלא שדגים קטנים מפרין ומרבין כל גופו של אדם.

23ברכות נז, ב

1( ]תרגום ללה"ק[ ששה דברים )הם( יפה לחולה, ואלו הן עיטוש, 

זיעה, שלשול, קרי, ושינה, וחלום )ומבארת הגמ' שיש לדברים אלו 

רמז בפסוקים, ע"ש המשך הגמ'(. ששה דברים מרפאין את החולה 

מחליו, ורפואתו רפואה ואלו הן כרוב, ותרדין, וסיסין )מין נענע( 

יבשין, וקיבה והרת )רחם של בהמה( ויותרת הכבד )]– סרעפת[ של 

בהמה( ויש אומרים אף דגים קטנים )מרפאין את החולה ורפואתם 

רפואה(, ולא עוד אלא שדגים קטנים מפרין )מועילים לפרי' ורבי'( 

ומברין )מבריאים את( כל גופו של אדם ע"ש.

2( פירוש: מבאר ומרמז ד"יוסף" נמשל לבחי' "דג", דיוסף הוא בחי' 

יסוד, וכן דג הוא בחי' יסוד )ראה הביאור והרמזים בהערה 2(, ואבר 

"קטן" של היסוד מרמז לדגים "קטנים" וד"ל.

3( יוסף הוא בחי' דג: מבאר הקשר ל"דג" עם "יוסף", דשניהם הם 

בחי' יסוד – פרי' ורבי', וכאן מביא ראי' מהפסוק הכתוב ב"יוסף" – 

"וידגו לרוב", שיפרו וירבו כדגים.

והנה במאמרי ודרושי חסידות ובלקוטי לוי יצחק מביאים עוד ענינים 

בהשייכות   – התורה  פנימיות  עפ"י  והן  דתורה,  נגלה  עפ"י  הן   –

והקשר של דג ליוסף – בחי' יסוד, והם:

דגים שבים  א( מאחז"ל )סוטה לו, ב( "וידגו לרב בקרב הארץ, מה 

אין העין  יוסף  זרעו של  ואין העין שולטת בהן, אף  מכסים עליהם 

שולטת בהן" ע"ש.

ב( באור התורה דרושים לראש השנה עמוד א'שעב מגמ' יומא עה, 

א "זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם רב ושמואל ח"א דגים 

לשון  ודגה  במדבר,  להם  דנאסרו  עריות,  ופרש"י:  עריות",  וח"א 

תשמיש כמו וידגו לרוב, ע"ש.

ם "יוסף לי ה' בן אחר", הוספה בעוד "בן" – פרו  ג( יוסף הוא על ׁשֵ

ורבו, וזהו"ע דגים שמפרין ומרבין במאוד וכו'.

חג"ת,  בחי'  כנגד  יעקב  יצחק  אברהם  אבות  דהשלשה  ידוע  ד( 

ויוסף הוא הרביעי בחי' יסוד, להמשיך למטה להעולם ממה שקיבל 

כנגד  "ג"  אותיות,  ב'  לו  דיש  "דג",  באותיות  רמז  וזהו  מהאבות, 

האבות, ואות "ד" הרביעי כנגד יוסף.

ה( רמז בהנ"ל בגימטריא, יוסף בגי' ג' פעמים ב"ן )3 × 52 = 156, 

יוס"ף(, והוא “יוסף" מקבל – בחי' בן – מהשלשה אבות, נמצא יוסף 

בחי' "ד", וזהו אותיות "ד-ג".

ו( דג אין לו חלב אמו, וכן יוסף הי' יתום מאמו )לקו"ת מהאריז"ל – 

טעמי המצות פ' שמיני(.

ז( דגים אין להם כסות על עינים – עיני פקיחא, היינו שלא יהי' שום 

יוסף  וזהו"ע  אלקות,  גילוי  והו"ע  בגלוי,  הכל  אלא  והעלם,  הסתר 

יוסף הוא2 בחי'3 דגים4 קטנים5 כמ"ש בו וידגו לרוב 

הוא  מרפאין  קטנים  שדגים  לזה  וראי'  הארץ6,  בקרב 

ממה כשיעקב הי' חולה, הנה כשנאמר לו הנה בנך יוסף 

בא אליך אז ויתחזק7 ישראל כו'.

ומרבין  שמפרין  אלא  עוד  ולא  שם8  בגמרא  ואמרו 

יעקב אחר שנתחזק  גופו של אדם הוא מה שאמר  כל 

שאמר לו הקב"ה9 הנני מפריך והרביתך, והיינו שעי"ז 

נעשה בו  יסוד10, דגים קטנים11 אליו,  יוסף בחי'  שבא 

שיר  התורה  אור  )ראה  למטה  אלקות  גילוי  להמשיך  יסוד,  בחי'   –

השירים עמוד תקט. מובא לקמן סימן קנו הערה 3(.

ע"ש.  מינו,  לאינו  מתחבר  אינו  דג  דגים(  )ערך  תלפיות  במדרש  ח( 

והוא רמז ליוסף שלא נכשל במעשה דפוטיפר.

)לקוטי  דג ע"ש.  דג קטן כמ"ש במאורי אור מע'  ז"א הוא  יסוד   )4

לוי יצחק כאן(

וזהו לשון מאורי אור: דג נק' היסוד בבחי' החסדים, ד"ג גי' ז' והוא 

השט בימים ובנחלים שהוא יסוד דנוק', דג גדול יסוד אבא גם יסוד 

דכורא בעת הגדלות, ודג קטן יסוד זעיר. )ראה גם לקמן סימן קלב. 

לעיל סימן עה(.

5( ראה לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שצא שמביא מהמדרש 

רבה )ב"ר פ' פז, ו( דנק' יוסף “קטן". מובא לעיל סימן מ.

6( ויחי מח, טז.

7( ראה גם לעיל סימן ז.

8( עיין בפנים בלקוטי לוי יצחק דהששה דברים כנגד בחי' תפארת, כי 

רפואה הוא מתפארת רפ"א הוא פא"ר, וכן ברכת רפאנו הוא בתפארת 

כמ"ש בפרי עץ חיים שער העמידה פי"ט וכו' ע"ש. ותפארת מרומז 

זה  “וו",  ו'  ג"כ אות  ו' במילואו הוא  ומפני שאות  ו' מהשם,  באות 

שיש ב' פעמים ששה, ששה דברים סימן יפה לחולה, וששה דברים 

מרפאין את החולה.

אות  לנגד  הוא  א',  דבר  עוד  יש  א"כ  קטנים,  דגים  אף  אומרים  ויש 

א' דהמילוי הו' – וא"ו – והדבר הזה הוא רק “יש אומרים", כי אין 

הכרח שיהי' אות א' במילוי הו', משא"כ ו' המילוי הוא בהכרח, ע"ש 

אריכות הביאור. ובענין מילוי ו"ו או וא"ו ראה עד"ז לקמן סימן קסד. 

וראה ילקוט לוי יצחק פרשת משפטים פרק כא, פסוק יט.

9( שם מח, ד.

10( יוסף בחי' יסוד: ראה זהר חלק א' דף נט, ב "יוסף בגין דנטיר לי' 

לברית זכה דאקרי צדיק". ובתורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס 

עמוד רנג, וז"ל: "יוסף – יסוד, הי' לו נסיון עם פוטיפר, והנסיון הי' 

בזנות שהוא באבר היסוד ע"ש. ובהערות על ספר בראשית עמוד רפד 

"שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי הוא המדה השישית".

וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ בלק עמוד 

15 ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא 

להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע – ראה ביאורי הזהר 

לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )מובא לעיל סימן ד הערה 3(. 

אור התורה ויחי תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך. תורת מנחם – 

ספר המאמרים מלוקט חלק ד' עמוד קז ואילך. ע"ש".

מעלה שמפרין  בהם  יש  קטנים  מה שדגים  דברים  “וטעמן של   )11

ומרבין כל גופו של אדם דתפארת, הוא מפני שיסוד ז"א אם שהוא 

בדעת שלמעלה מתפארת,  מגיע  הרי  אך שרשו  קטן,  דג  קטן,  בחי' 

שער  בע"ח  ועיין  מיניו,  משאר  טפח  שגבוה  הלולב  בענין  וכידוע 

שבה"כ פ"ג ע"ש". )לקוטי לוי יצחק כאן(. ראה לעיל סימן צד הערה 

ילקוט לוי יצחק על התורה



לו

מפרך והרביתך.

והוא מה שמנשה ואפרים נעשים לו עתה בנים כמו 

4. סימן כט הערה 27.

שאמר אח"כ אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי12 

וכו'.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד רלז

12( בראשית מח, ה.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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לז

מח, ד – ויאמר אלי הנני מפרך והרביתיך 
ונתתי את הארץ הזאת  ונתתיך לקהל עמים 

לזרעך אחריך אחזת עולם

לזרעך אחריך, בעולם הזה. אחוזת עולם, אלו ימות  א. 
המשיח.

מדרש שוחר טוב – מובא בתו"ש

ויאמר  בניו  אל  יעקב  ויקרא   – א  מט, 
אתכם  יקרא  אשר  את  לכם  ואגידה  האספו 

באחרית הימים

להם  אמר  לבניו,  הקץ  לגלות  יעקב  שבקש  בשעה  ב. 
האספו ואראה אם אתם ]ראויים[ שאגלה לכם את הקץ, 
מיד עיין בשמותם ולא מצא בהם אותיות קץ, אמר ודאי לא 
אגלה להם את הקץ, אמרו לו אבינו בדוק אם הדבר תלוי 
בחטא, בדק ג"כ בשמותם ולא מצא בהם אותיות חט, אמר 
כיון שאין בהם שום חטא אבדוק עוד בשמותם, בדק עוד 
ִים,  ולא מצא ך ם ץ הרי שלשה אותיות כפולות שעולות ַאְלפַּ
אמר אגלה להם את הקץ, כענין זה אמר להם העולם הוא 

אלפים תורה אלפים ימות המשיח )סנהדרין צז.(.
מכתיבת רבינו אפרים ז"ל – מבעלי התוס'

ג. נודע כי כל הסתר קץ האחרון הוא יען כי הגלות ההוא 
הי' לסיבת שנאת חנם )יומא ט:( וגם לכן נעלם הקץ ההוא 
על  עוברים  אתם  שגם  כמו  בלבי  נקם  יום  כי  גליתי  וללבי 
"אתכם  "יקרא  בר"ת  נרמז  וזה  בלבבך,  אחיך  תשנא  לא 
אשר  חנם  שנאת  היא  איב"ה  ר"ת  "הימים  "באחרית 
יב(  ח,  )דניאל  נאמר  שעליו  האחרון  גלות  הי'  לסיבתה 
יהתלו, ואמנם לא  כי איש ברעהו  יען  ותשלך אמת ארצה 
בס"ת  אמ"ת  אותיות  נרמזו  ולכן  חנם  שנאת  מרוב  ידברו 
ותשלך  בסוד  בר"ת  נרמז  ולא  באחרית"  אתכם"  יקרא" 

אמת ארצה.
וביאור התרופה למכה זו אשר היא התחברותם באהבה 
רבה וז"ש הקבצו, והטעם שתשמעו לקולי ותתקבצו הוא 
ולמה תהי' איבה  בני איש אחד  יעקב  בני  כי הרי כולכם 
אם  והנה  אחד,  איש  בני  שכולכם  אחר  ביניכם  ושנאה 
לשתשמעום,  הכרח  כ"כ  אינו  מדעתי  נאמרים  אלה  דברי 
האמנם כל הדברים האלה הם נבואה מפי השכינה השורה 
ושמעו אל  עלינו עתה וראוי שתשמעום ותקבלום, וז"ש 

ישראל אביכם ישראל סבא.
עץ הדעת טוב

ממנו.  ונסתם  הקץ  לגלות  שביקש  פירש  רש"י  הנה  ד. 
וי"ל הטעם דהנה אמרו חז"ל )סנהדרין צח.( על פסוק אני 
ה' בעתה אחישנה, זכו אחישנה לא זכו בעתה. והנה מדת 
כן  להיות  מוכרח  הי'  הקץ  מגלה  הי'  ואם  אמת  הוא  יעקב 
יהי'  יזכו ישראל  והקב"ה רצה שאם  ליעקב,  כי תתן אמת 
הקץ קודם הזמן כי זכו אחישנה, ע"כ נסתם ממנו הקץ, לכן 
מרומז בס"ת יקר"א אתכ"ם באחרי"ת, אמת, לרמז שעי"ז 

נסתם ממנו הקץ כנ"ל.
צמח צדיק

מט, כז– בנימין זאב יטרף בבוקר יאכל עד 
ולערב יחלק שלל

בנימין זאב יטרף וכמו שרז"ל דרשוהו בשאול דאתי  ו. 
מבנימין, וזהו זאב יטרף שחטף המלכות בחטיפה כי לא הי' 
ראוי לזה. וזהו הטעם בבוקר יאכל עד דדוקא בבוקר הוא 

שיזכה ואחר זה תחזור המלכות ליהודה.

פני דוד

אכלכל  אנכי  תיראו  אל  ועתה   – כא  נ, 
אתכם ואת טפכם וינחם אותם וידבר על לבם

טפכם.  ואת  אתכם  אכלכל  אנכי  תיראו  אל  ועתה  ז. 
צ"ל לשון ועתה, ונ"ל הנה באמת בעו"ה כבר סבלנו צרות 
שיוסף  אלא  באגדות,  כמבואר  יוסף  מכירת  בשביל  רבות 
אמר להם התחת אלקים אנכי לענוש על המחשבה ואתם 
לי  עשיתם  ולא  לטובה  חשבה  אלקים  רעה  עלי  חשבתם 
בשביל  חיי  ימי  כל  אתכם  להעניש  מקום  לי  ואין  מאומה 
על  ה'  מאת  עונש  יקבלו  לעתיד  כי  ראה  אבל  המחשבה, 
ככה דור אשר יקומו אחריהם, ולכן עתה כל זמן שאני ואתם 
יגבה  ה'  לעתיד  אבל  אתכם  אכלכל  אנכי  תיראו  אל  חיים 

דילי' מזרעכם אחריכם כנ"ל.
ובזה יש להבין מה דאיתא במדרש אם יוסף שדיבר על 
לבם דברים רכים כך ניחמם, כשיבוא הקב"ה ויאמר )ישעי' 
מ, ב( דברו על לב ירושלים על אחת כמה וכמה, ועפ"י הנ"ל 
יובן כי מה שיוסף ניחם את אחיו לא הי' נחמה רק כי שלום 
יהי'  שלום  אך  כמו  רק  שלמה  נחמה  זו  ואין  ביניהם  יהי' 
בימי', אבל לעתיד שכבר סבלנו יסורים ועול הגלות וקבלו 
עונש מאת ה' כפלים ככל חטאתי' ולא יוסיף להגלות עוד 
תהי' נחמה כפולה על עתה ועל העתיד, והיינו דכתיב נחמו 
נחמו שיהי' נחמה להוה וגם על לעתיד, ואמרו דברו על לב 
ירושלים כי מלאה צבאה כי נרצה עונה כי לקחה וכו' וכבר 
סבלה כל הראוי' ואין לצפות עוד על הרעה רק על הטוב, 
יוסף שלא נחמם רק לשעה נחמו  כוונת המדרש אם  וזהו 
וקבלו תנחומים כשיבוא הקב"ה לעתיד לנחם אותנו שכבר 
יצאנו ידי חובותינו כי נרצה עונה קל־וחומר שתהי' הנחמה 

בשלימות ותהי' עולמית בב"א.

כתב סופר

מת  אנכי  אחיו  אל  יוסף  ויאמר   – כד  נ, 
ואלקים פקוד יפקוד אתכם והעלה אתכם מן 
הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם 

ליצחק וליעקב

ח. פקוד יפקוד. בישרן בשתי פקודות, פקוד בימי משה, 
יפקוד בימי מלך המשיח.

מדרש הגדול

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויחי 
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יׂשראל  ׁשל ולּבם עיניהם נסּתמּו אבינּו, יעקב ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנפטר
הּׁשעּבּוד  ׁשהתחילּומּצרת אחר:, ּדבר לׁשעּבדם. ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

הּקץ  את לגּלֹות מּמּנּוׁשּבּקׁש ונסּתם .(בב"ר)לבניו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
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mFi lW dxzi dnWp z`iviM EPOn¦¤¦¦©§¨¨§¥¨¤
,l`xUi Fl `xwi `l onf FzF`aE zAW©¨§§¨Ÿ¦§¨¦§¨¥
f` Dpi`e Dl dkld mXd zlrA iM¦©£©©¥¨§¨¨§¥¨¨
dnWPd cFr aEWze ,awri FnW `xwIe©¦§¨§©£Ÿ§¨©§¨¨
okEOd zrSde zpkd zErvn`A `idd©¦§¤§¨£¨©§©¨©©¨
zAWe zAW lkA dxzi dnWp zaWdM©£¨©§¨¨§¥¨§¨©¨§©¨
dfaE .WCwnd mFi zpkd zErvn`A§¤§¨£¨©©§ª¨¨¤
mFwn lkA mrh liMUdl ghal KlY¥¥¨¤©§©§¦©©§¨¨

i awri mWA xW`dAQl `Ed dPMz £¤§¥©£Ÿ¦§©¤©¦¨
avrd zpigAn xaC mW rx`i xW £̀¤¤¡©¨¨¨¦§¦©¨¤¤
zFnFwOdn zvw Ll mWx`e ,oFbIde§©¨§¤§Ÿ§§¨¥©§
zNgY .dpFW`x `vi dfe Ll xi`dl§¨¦§§¤¨¨¦¨§¦©
LnW eil` xn` glWIe 'tA 'd aFh xAC¦¤§©¦§©¨©¥¨¦§
cvl awri FnW didi f` WExR awri©£Ÿ¥¨¦§¤§©£Ÿ§©
l"f mxn`nM FO` zEla`A f` didW¤¨¨¨©£¥¦§©£¨¨
Kxaie FxnF` iM Exn`W (a"t 't x"a)¤¨§¦§©§¨¤
df cvlE mila` zMxA lr oEki FzŸ̀§©¥©¦§©£¥¦§©¤
lkAW `vnY dfle ,awri FnW `xwi¦§¨§©£Ÿ§¨¤¦§¨¤§¨
mbe awri FnW 'd `xw dWxR FzF`¨¨¨¨¨§©£Ÿ§©
awri FnW `xwp lgx zzin onfA¦§©¦©¨¥¦§¨§©£Ÿ
lr daSn awri aSIe ('k d"l) aizkC¦§¦©©¥©£Ÿ©¥¨©
`xw avrd ini EnlXW xg`e ,DzxEaw§¨¨§©©¤¨§§¥¨¤¤¨¨
rQIe (`"k mW) aizkC l`xUi FnW 'd§¦§¨¥¦§¦¨©¦©
xn`W mbde ,l`xUi oMWA ,l`xUi¦§¨¥¦§Ÿ¦§¨¥©£©¤¨©
iM zrcl Ll Wi ,awri ipA EidIe mẄ©¦§§¥©£Ÿ¥§¨©©¦
cvl dzEgR dbxcnA mipAd EidIWM§¤¦§©¨¦§©§¥¨§¨§©
mWA dPMzi a`dW mbd mdiUrn©£¥¤£©¤¨¨¦§©¤§¥
dOaE ,awri mWA EPMzi md l`xUi¦§¨¥¥¦§©§¥©£Ÿ©¤
dUrW didW dUrn cvl EpiptNX¤§¨¥§©©£¤¤¨¨¤¨¨
dnE awri ipA mW mdl `xw oaE`x§¥¨¨¨¤¥§¥©£Ÿ©
l` awri `aIe (f"k) mW cFr xn`X¤¨©¨©¨Ÿ©£Ÿ¤
eia` wgvi iptl didW cvl eia` wgvi¦§¨¨¦§©¤¨¨¦§¥¦§¨¨¦
dNcBde dxxVd aEzMd FA bdp `lŸ¨©©¨©§¨¨§©§ª¨
`vnY oke ,l`xUi mXA zfnxPd©¦§¤¤©¥¦§¨¥§¥¦§¨
'iq hEwli miNdY WxcnA Exn`W¤¨§§¦§©§¦¦©§¦
mIw mdxa` did EN` l"fe d"rzz§¦¨¨©§¨¨©¨
lM oke dxxU bidpn wgvi did K`id¥©¨¨¦§¨©§¦§¨¨§¥¨

LPd .o`M cr 'Eke miwiCSde zFa`d̈¨§©©¦¦§©¨¦§
eia` iptl dxxVd wNYqY iM d`Fx¤¦¦§©¥©§¨¨¦§¥¨¦
dn oke ,awri FnW `xw df mrhlE§©©¤¨¨§©£Ÿ§¥©
ricFi aWIe zWxtA awri mW Fl `xTX¤¨¨¥©£Ÿ§¨¨©©¥¤¦©
ux`A f` awri didW onf lM iM aEzMd©¨¦¨§¨¤¨¨©£Ÿ¨§¤¤
mW zbxcnaE dgp`e oFbiA did orpM§©©¨¨§¨©£¨¨§©§¥©¥
mWx xW` mihrn miPnfA izlEf awri©£Ÿ¨¦¦§©¦ª¨¦£¤¨©
f"l) FxnF`M l`xUi mW mdA aEzMd©¨¨¤¥¦§¨¥§§
gnU did f` 'Fbe ad` l`xUie ('b§¦§¨¥¨©§¨¨¨¨¥©
.l`xUi mW Fl zFxwl avr ilA okEde§©§¦¥¤¦§¥¦§¨¥
`xwp `l sqFi xMnPXn iM `vnze§¦§¨¦¦¤¦§©¥Ÿ¦§¨
b"n) minrR dWlW zlEf l`xUi FnW§¦§¨¥©§Ÿ¨§¨¦
,'Fbe mzrxd dnl l`xUi xn`Ie ('e©Ÿ¤¦§¨¥¨¨£¥Ÿ¤§

`xUi l` dcEdi xn`IemW) ,eia` l ©Ÿ¤§¨¤¦§¨¥¨¦¨
mW) ,mdia` l`xUi mdl` xn`Ie ('g©Ÿ¤£¥¤¦§¨¥£¦¤¨
mdil` xAC iM WxCdl oikixvE (`"i§¦¦§¦¨¥¦¦¥£¥¤
`NW d`xW gxkdd cvl dxxU KxC¤¤§¨¨§©©¤§¥©¤¨¨¤Ÿ
iM fnxe mdilr xxYUpe Fxrvl EWg̈§©£§¦§¨¥£¥¤§¨©¦
mB ,mdia` `EdW cvl mdl lgni `lŸ¦§Ÿ¨¤§©¤£¦¤©
sqFiA FxVAzd zrnE .eixaC ElAwIW¤§©§§¨¨¥¥¦§©§§¥
eilr dgpe (f"k d"n) awri gEx igYe©§¦©©£Ÿ§¨¨¨¨
xn`Ie aEzMd xn` skze 'd gEx©§¥¤¨©©¨©Ÿ¤
xn`Ie ,l`xUi rQIe (g"k mW) ,l`xUi¦§¨¥¨©¦©¦§¨¥©Ÿ¤
xVAzPW cr (e"n) ,l`xUil midl ¡̀Ÿ¦§¦§¨¥©¤¦§©¥
`xTl xfg xaXd eilr lAwe zElbA§¨§¦¥¨¨©¤¤¨©¦¨¥
sqFi eil` dlbp xW` zrA zlEf awri©£Ÿ©§¥£¤¦§¨¥¨¥
FzF` 'd dPM dlFcBd dgnVd axl§Ÿ©¦§¨©§¨¦¨
lrIe (h"k mW) aizkC l`xUi mWA§¥¦§¨¥¦§¦¨©©©
l`xUi xn`Ie ,eia` l`xUi z`xwl¦§©¦§¨¥¨¦©Ÿ¤¦§¨¥
Kli`e mXnE ('l mW) ,mrRd dzEn`̈¨©©©¨¦¨¨¥¨
FzFid ini lM l`xUi mW cFr `xwp `lŸ¦§¨¥¦§¨¥¨§¥¡
FYkl zr riBdW mFi cr mixvn ux`A§¤¤¦§©¦©¤¦¦©¥¤§
l`xUi aWIe (f"n) xn`X dnE .FnlFrl§¨©¤¨©©¥¤¦§¨¥
eipA zEllM l` oEki mixvn ux`A§¤¤¦§©¦§©¥¤§¨¨¨
EidIWM l`xUi mW mdil` qgizIW¤¦§©¥£¥¤¥¦§¨¥§¤¦§
gMn mipAd gM lFcbe ,xWi KxcA§¤¤Ÿ¤§¨Ÿ©©¨¦¦Ÿ©
mMxC Eaihii xW` lM mipAd iM mdia £̀¦¤¦©¨¦¨£¤¥¦©§¨



לט igie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"i oey`x meil inei xeriy
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סתּומה זֹו ּפרׁשה כח)לּמה מז, ּפרּוׁש(רש"י מּובא ּבּמדרׁש ְְִֵַָָָָָָָָ
ׁשּמעת  (היינּו, ׁשּבעֹולם" צרֹות ּכל מּמּנּו "ׁשּסתם ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָנֹוסף:
רׁש"י  אבל ויּסּורים). צרֹות עֹוד סבל לא למצרים ְְְֲִִִִִִַַַָָָָֹּביאתֹו
רֹומזת  סתּומה' ׁש'ּפרׁשה נֹותנת הּדעת ׁשּכן זה, ּבפרּוׁש ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמאן

ּפטירתֹו - ׁשהּוא הּפרׁשה, ׁשל הּכללי לּתכן הּקׁשּור ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלדבר
קׁשּור  זה ּפרּוׁש ואּלּו ּבּה. הּקׁשּורים והמארעֹות יעקב ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשל

ּבלבד. הּפרׁשה ׁשל הראׁשֹונים ְְִִִִֶַַַָָָָלּפסּוקים

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

miAx mzFidl l`xUi mW mdl `xwi¦§¨¨¤¥¦§¨¥¦§¨©¦
FnW z`ixwA wCwci awri oM oi`X dn©¤¥¥©£Ÿ§©§¥¦§¦©§
`xwp `le ,FaSn onf Fz`ixwA fnxl¦§Ÿ¦§¦¨§©©¨§Ÿ¦§¨
ux`A FzFid onf lM l`xUi mWA§¥¦§¨¥¨§©¡§¤¤
f` zEnl eini EaxTW zr cr mixvn¦§©¦©¥¤¨§¨¨¨¨
,mgEx sqFY cvl l`xUi FnW `xwp¦§¨§¦§¨¥§©¥¨
zrA mc` Wtp zlCbd cFq `Ede§©§¨©¤¤¨¨§¥
xn` dfl (:g"ix `"g xdf) ,Fzzin¦¨Ÿ©¨¤¨©
.l`xUi EgYWIe ,l`xUi ini EaxwIe©¦§§§¥¦§¨¥©¦§©¦§¨¥
mFwn lkA liMUdl df Kxcl KNke§©¥§¤¤¤§©§¦§¨¨
dAQl FnW `Ed mW Fl `xwi xW £̀¤¦§¨¥§©¦¨
xdGd ixacA oIre .dOW liMUY xW £̀¤©§¦¨¨§©¥§¦§¥©Ÿ©
lke .Epixacl crq `vnze (:`"ix mW)¨§¦§¨©©¦§¨¥§¨
itM FbA mixaC Wie ,hWR KxC `Ed df¤¤¤§¨§¥§¨¦§§¦

:oiai liMUOde mixaCd zEIpgEx¨¦©§¨¦§©©§¦¨¦
éçéåKixv .'Fbe mixvn ux`A awri ©§¦©£Ÿ§¤¤¦§©¦§¨¦

dn xnFl Kxvd dOl zrcl̈©©¨¨ª§©©©
`l dWw cFre .mixvn ux`A digX¤¨¨§¤¤¦§©¦§¨¤Ÿ
awri ini idie `N` xnFl Kixv did̈¨¨¦©¤¨©§¦§¥©£Ÿ
oFAWgd itl rcFi ip`e 'Fbe f"nw 'Fbe§§©£¦¥©§¦©¤§
mixvn ux`A dig dpW dxUr raW iM¦§©¤§¥¨¨¨¨§¤¤¦§©¦
WBIe zWxtA drcFdA mcTX dnl§©¤¨©©¨¨§¨¨©©¦©
z`nE miWlW ixEbn ipW ('h) aizkC¦§¦§¥§©§Ÿ¦§©
eiIg ipW xnFl Kxvd dOl cFr .dpẄ¨¨¨ª§©©§¥©¨
ilE`e .awri ini idie xnFl wiRqd `le§Ÿ¦§¦©©§¦§¥©£Ÿ§©
`le gp `l awri ini lMW cvl iM¦§©¤¨§¥©£ŸŸ¨§Ÿ
`l oicre FphU clFp clFPXn iM hwẄ©¦¦¤©©§¨©£©¦Ÿ
siqFn dN`e oal cnr FWnW drwẄ§¨¦§¨©¨¨§¥¤¦
lW Dxrv lr mwEd eixg`e ,Fl rxl§©§©£¨©©©£¨¤
,sqFi zca` fbx `FaIe Fl cFre ,dpiC¦¨§©¨Ÿ¤£¥©¥
ux`A awri igie aEzMd xn`W `Ede§¤¨©©¨©§¦©£Ÿ§¤¤
,mcw `le eiIg Eid EN` dpW f"i mixvn¦§©¦¨¨¥¨©¨§ŸŸ¤
ipW awri ini idie FxnF` dfl Knqe§¨©¨¤§©§¦§¥©£Ÿ§¥
Fl didW eini Eid dPd odW fnxl eiIg©¨¦§Ÿ¤¥¥¨¨¨¨¤¨¨
awri ini idie FxnF` `Ede ,zEIg mdÄ¤©§§©§¦§¥©£Ÿ
didW 'iR eiIg ipW dpW f"i mzF` WExR¥¨¨¨§¥©¨¥¤¨¨
mr awri ini zkWnpe .miIg mdA Fl¨¤©¦§¦§¤¤§¥©£Ÿ¦
raW 'Fbe awri ini dPOn dHnNX dn©¤§©¨¦¤¨§¥©£Ÿ§¤©

:'Fbe§
ãBòx"`cz) l"f mxnF` KxC lr dvxi¦§¤©¤¤§¨

daFhA eini sFQW in lM (d"t¨¦¤¨¨§¨
aFI`) mrh `Ede ,daFhA eini lM EN`M§¦¨¨¨§¨§©©¦

dBUi Lzixg`e 'Fbe LziW`x dide ('g§¨¨¥¦§§§©£¦§¦§¤
zixg` aFh ('f zldw) FxnF` mB c`n§Ÿ©§Ÿ¤¤©£¦
miIg awri igie FxnF` `Ede ,'Fbe xaC̈¨§§§©§¦©£Ÿ©¦
did dfA mixvn ux`A delW lW¤©§¨§¤¤¦§©¦¨¤¨¨
'iR eiIg ipW awri ini EidW eipirA§¥¨¤¨§¥©£Ÿ§¥©¨¥
raW mdW eini lM miIg lW mipẄ¦¤©¦¨¨¨¤¥¤©
xrv oFWl idie FxnF` mrhe .'Fbe mipẄ¦§§©©§©§¦§©©

eini EidW mbdW xnFl oEkis` xrvA §©¥©¤£©¤¨¨¨§©©©
lW mNM zFidl eipirA Exfg ok iR lr©¦¥¨§§¥¨¦§ª¨¤

:miIg©¦
LéåaEzMd dPW dOl z`f xwgl Epl §¥¨©§ŸŸ¨¨¦¨©¨

awri lW eizFpW xRqn xcq¥¤¦§©§¨¤©£Ÿ
miwiCSd ipW xRqnA gEwNd xcQn¦¥¤©¨©§¦§©§¥©©¦¦
,ohw xRqnl lFcB xRqn miCwOW¤©§¦¦§¨¨§¦§©¨¨
dpW z`n ('f d"k) aizM mdxa`A§©§¨¨§¦§©¨¨
d"l) aizM wgviA ,'Fbe dpW miraWe§¦§¦¨¨§§¦§¨§¦
dxUA ,dpW mipnWE dpW z`n (g"k§©¨¨§Ÿ¦¨¨§¨¨
.'Fbe mixUre dpW d`n ('` b"k) aizM§¦¥¨¨¨§¤§¦§
`EdW hrOd oipn miCwd iM ilE`e§©¦¦§¦¦§¨©ª¨¤
:miaFh miIge delWA did FAW oFxg`d̈©£¤¨¨§©§¨§©¦¦

ãBòmini iM xg` ot`A aEzMd oEki§©¥©¨§Ÿ¤©¥¦¨¦
eiie`nE oFkp FAl awri didW¤¨¨©£Ÿ¦¨©£¨¨
raW mini md eiIg lkA minlW§¥¦§¨©¨¥¨¦¤©
mxnF`M `Ed mrHde ,dpW mirAx`e§©§¨¦¨¨§©©©§§¨
FbEf zA `ide ad` lgx z` iM l"f¦¤¨¥¨©§¦©
xW` dipaaE DA awri xgA xW £̀¤¨©©£Ÿ¨§¨¤¨£¤
sqFi z` ad` ('b f"l) FxnF`M cilFY¦§§¨©¤¥
,wiYr cFq oM mB dfA Wie ,'Fbe lMn¦¨§§¥¨¤©¥©¦
did `NW onf lM iM zF`l Ll dide§¨¨§§¦¨§¨¤Ÿ¨¨
sxvYWkle ,eipzn lr wU mUIe sqFi¥©¨¤©©¨§¨§¦§¤§¨¥
mB lgx zxagA didW minId oipn¦§©©¨¦¤¨¨§¤§©¨¥©
`"n `vnz FOr sqFi didW mipẄ¦¤¨¨¥¦¦§¨
oal ziaA dUr dpW mixUr iM ,mipẄ¦¦¤§¦¨¨¨¨§¥¨¨
Ex`Wp lgx `UPW cr raW mdn `v¥¥¤¤©©¤¨¨¨¥¦§£
mipW WW sqFi ipXn Erlap mdaE b"i¨¤¦§§¦§¥¥¥¨¦
Fp`vA carl awri ligzd clFPWM iM¦§¤©¦§¦©£Ÿ©£Ÿ§Ÿ
mipW WWe (`"n `"l) aizkC oal lW¤¨¨¦§¦§¥¨¦
dpW f"i oA did EdExkOWkE Lp`vA§Ÿ¤§¤§¨¨¨¤¨¨
,c"k ixd b"ie `"i Ex`Wp 'e mdn `v¥¥¤¦§£§£¥
mipW WWe ,`"n ixd mixvnA f"ie§§¦§©¦£¥§¥¨¦
mini mdW zEhErtA awri didW¤¨¨©£Ÿ§¨¤¥¨¦
`Ede ,f"n ixd oFbIn mwixe gnU aNdW¤©¥¨¥©§¥¨¦¨£¥§

EidW eiIg ipW awri ini idie FxnF`§©§¦§¥©£Ÿ§¥©¨¤¨
dfle ,mirAx`e mipW raW miIg Fl©¦¤©¨¦§©§¨¦§¨¤

ricFdl hrOd hxR miCwdl xgA:df ¨©§©§¦§¨©ª¨§¦©¤
íòèåoEki ,df Kxcl idie FxnF` §©©§©§¦§¤¤¤§©¥

awri milWd `l iM ricFdl§¦©¦Ÿ¦§¦©£Ÿ
`Ede ,mivExgd eiIg ini lM Epia`̈¦¨§¥©¨©£¦§
cvl iM (c"r 't x"a) l"f mxn`n©£¨¨¦§©
lgx iIg zixkde digi `l xn`W¤¨©Ÿ¦§¤§¦§¦©¥¨¥
EidW wgvi ipW oipOn eini Fl Exqgp¤§§¨¨¦¦§©§¥¦§¨¤¨
dfnx dfl ,digi oipnM dpW b"l ,t"w¨¨§¦§©¦§¤¨¤¨§¨
zazA wiCSd ipW oFxqg xrv dxFYd©¨©©¤§§¥©©¦§¥©

:idie©§¦
øàLðådpni dOl aEzMd mrh zzl §¦§¨¨¥©©©¨¨¨¦§¤

riBdW mcw awri ipW oFAWg¤§§¥©£ŸŸ¤¤¦¦©
dpOW xg` iM d`Fx LPd iM xhRl FPnf§©¦¨¥¦¦§¤¦©©¤¨¨
dUrn xn` awri ini idie aEzMd©¨©§¦§¥©£Ÿ¨©©£¥
xg` idie xn` KM xg`e sqFi zrAWd©§¨©¥§©©¨¨©©§¦©©
onE 'Fbe sqFil xn`Ie dN`d mixaCd©§¨¦¨¥¤©Ÿ¤§¥§¦
cr eini mEkq xiMfdl did `l iE`xd̈¨Ÿ¨¨§©§¦§¨¨©
xaC ricFdl oEMzp iM ilE`e ,FzFn mFi§©¦¦§©¥§¦©¨¨
zEnl eini EaxTW awri WiBxd EPOOW¤¦¤¦§¦©£Ÿ¤¨§¨¨¨
xn`e ,'Fbe sqFil Fpal `xw df cSOW¤¦©¤¨¨¦§§¥§§¨©
cvl WExR 'Fbe eiIg ipW awri ini idie©§¦§¥©£Ÿ§¥©¨§¥§©
EidW wgvi iIg zricin eil` mcTX dn©¤¨©¥¨¦¦©©¥¦§¨¤¨
FzbbWA wiCSd WiBxdW mB dpW t"w¨¨©¤¦§¦©©¦§¦§¨
FWprA rcie digi `l zllwA bbW xW £̀¤¨©§¦§©Ÿ¦§¤§¨©§¨§
WcTd gExe Eid mi`iap zFa`d iM¦¨¨§¦¦¨§©©Ÿ¤
ipW oFAWg dUrWM dfle mYWaFl©§¨§¨¤§¤¨¨¤§§¥
FnFi z`ial Wg b"l mdn `ivFde eia`̈¦§¦¥¤¨§¦©

:'Fbe Fpal `xwIe axTW¤¨¥©¦§¨¦§§
Cøãáednl aEzMd x`Azi fnx §¤¤¤¤¦§¨¥©¨§©

sqFi zpigaA midl` ricFdW¤¦©¡Ÿ¦¦§¦©¥
mr digde oGW `Ede xiAWOd `Ed iM¦©©§¦§¤¨§¤§¨©
,ax mr zigdl ('k 'p) Fxn`nM ax©§©£¨§©£Ÿ©¨
aFg zlrA DzFid llWY Ff dpigaE§¦¨¦§Ÿ¡¨©£©
cvlE ,Dl drRWdd zpigaA DzlEfl§¨¨¦§¦©©©§¨¨¨§©
dpW f"i sqFi z` qpxtE of awrIW¤©£Ÿ¨¦§¥¤¥¨¨
mNW dfl 'Fbe f"i oA ('a f"l) aizkC¦§¦¤§¨¤¦¥
awril `Ed riRWde fNd dpigAd©§¦¨©¨§¦§¦©§©£Ÿ
zFAxn zFCn dOM ltM inElWY zCnA§¦©©§¥¤¤©¨¦§ª
ux`A awri igie fnxW `Ede dpW f"i¨¨§¤¨©©§¦©£Ÿ§¤¤
EnlW dfAW ,dpW dxUr raW mixvn¦§©¦§©¤§¥¨¨¤¨¤¨§
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ux`d zexrA mB aFHd z` zFNbl§©¤©©§¤§©¨¨¤

ׁשנה עׂשרה ׁשבע מצרים ּבארץ יעקב כח)ויחי (מז, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֽ
ּבמצרים  ׁשנה י"ז . . אּלא צער ּבלא  טֹובים ימים חי ְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹלא

הטורים) (בעל

מּליּוּבאוויטׁש נ"ע מֹוהריי "צ אדמּו"ר כ"ק קודש'סּפר ('אגרות ְְְִִִֵַַַַָ
שעג) עמוד ה, נ"ע חלק צדק" ה"צמח ּבעל אדמּו"ר ְְִֶֶֶֶַַַַַׁשּבהיֹות

אבינּו, ׁשּיעקב היּתכן נ"ע, הּזקן אדמּו"ר זקנֹו את ׁשאל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹילד,
ּבארץ  ׁשּגר הּׁשנים י"ז חּייו, ׁשנֹות מבחר יהיּו האבֹות, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָּבחיר

הארץ"? "ערות – ְְִִֶֶַַָָמצרים
ּכתיב הּזקן: אדמּו"ר כח)וּיענהּו מו, ׁשלח (ויגש יהּודה "ואת ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ

ּבּמדרׁש ואיתא ּגׁשנה", לפניו להֹורֹות יֹוסף אל ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹלפניו
הפסוק) על שמעוני וילקוט להתקין (תנחומא נחמיה, רּבי ְְְְִִֶַַַָָ"אמר

הֹוגים  הּׁשבטים וׁשּיהיּו ּתֹורה ׁשם ׁשּתהא ּתלמּוד", ּבית ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָלֹו
ּוכׁשּלֹומ  להיֹות ּבּתֹורה. יכֹולים ואז לה', מתקרבים ּתֹורה דים ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָ

הּסּפּור. ּכאן עד ּד"ויחי". ּומּצב ּבמעמד ּבמצרים ְְְְְֲִִִִַַַַַַַַָָּגם
ּכׁשּנמצאים  ּדגם לקֹונֹו, ּבעבֹודתֹו אחד לכל הֹוראה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָּומּזה
ׁשם  רֹואים אין ולכאֹורה הארץ", "ערות ׁשהּוא ּכזה ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּבמקֹום
את  לגּלֹות יכֹולים הּתֹורה, לּמּוד על ־ידי הּנה ּוקדּׁשה, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻטֹוב

ההּוא. ּבּמקֹום ּגם ַַַַָה"טֹוב"

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 427 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)
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מצרים ּבארץ יעקב כח)ויחי (מז, ְְְֲִִִֶֶַַַֹֽ
יעקב". "ויחי ּתחּלתּה: ׁשם על נקראת "ויחי" ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָֹּפרׁשת
ּבפטירתֹו יעקב: חּיי ׁשל ּבהּפּוכם עֹוסקת הּפרׁשה ,ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמאיד
לצרף  יֹותר מתאים היה לכאֹורה מּובן: ואינֹו לּה. ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָּובהכנֹות
חּייו  מתארים ׁשּבּה וּיּגׁש, לפרׁשת יעקב" "ויחי הּפסּוק ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹאת

יעקב? ׁשל ְֲֶַָֹֻּופעּלֹותיו
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ּובכללּות  מׁשּתּנים. ׁשאינם החּיים הם החּיים ענין ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָאמּתּיּות
מׁשּתּנה", ׁש"אינֹו לֹומר אפׁשר ּברּו־הּוא הּבֹורא על ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָרק
מּצד  יׂשראל, ׁשּבני אּלא "נפסדים", הּנם ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּדהּנבראים
ּכמֹו "חּיים", ּכן ּגם נקראים לה', והתקּׁשרּותם ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָּדבקּותם

ּכּלכם". חּיים אלקיכם ּבה' הּדבקים "ואּתם – ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֻׁשּכתּוב
יֹום  עד ּבעצמ ּתאמין "אל ז"ל חכמינּו ׁשאמרּו ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָאּלא
והּצער  הּנסיֹונֹות ּכל ׁשעם אבינּו, יעקב ׁשאפילּו ,"ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹמֹות
עדין  יׂשראל, ּבארץ ּכׁשּגר ואפילּו ּבה', ּדבק עדין ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשעבר,
יֹום  "עד ׁשהרי יעקב", ׁש"ויחי ּולהחליט לסּכם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹאי־אפׁשר
– וּיּגׁש ּבפרׁשת נכּתב לא הּפסּוק לכן ּתאמין". "אל "ְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָֹמֹות

יעקב. חּיי ׁשל ְֲִֵֶַַָֹּבעּצּומם
ׁשּלמרֹו הּוכח לפטירתֹו), סמּו) ויחי ּבפרׁשת היֹותֹוורק ת ְְְְְֱִִִֶַַַַַָָָָ

יכֹולים  ּכאן ׁשלמה", "מּטתֹו עם־ּכל־זה מצרים, ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָּבׁשעּבּוד
"ויחי  וקֹובעת מסּכמת הּתֹורה יעקב". "ויחי ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָֹֹלקּבע

ֲַֹיעקב".
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dciwRd didYW icM `Edd gxHd©Ÿ©©§¥¤¦§¤©§¦¨

zie daFxwzrn miWp`d Elglg §¨§¦§©§£¨£¨¦¥¥
cnrl Elki `l iM d`xWkE ,dciwRd©§¦¨§¤¨¨¦Ÿ¨§©£Ÿ
mFId ode ,lwdl KlFde xQgn did̈¨§©¥§¥§¨¥§¥©
dpW 'r mdA EpizFpW ini EpizFpFrA©£¥§¥§¥¨¤¨¨
mFi sl` mixUre dXng aExwA mdW¤¥§¥£¦¨§¤§¦¤¤
dcFarA Ecnr `l EpOr ipAn miAxe§©¦¦§¥©¥Ÿ¨§©£¨

:FfM dNw©¨¨
íbiM mi`Fx Ep`X dn Epgexd dfA ©¨¤¦§©§©¤¨¦¦

ENt`e Fzpad hrnzY mc`d oiwfIWM§¤©§¦¨¨¨¦§©¥£¨¨©£¦
`Fale z`vl lkEi `l mkg Wi ¦̀¨¨Ÿ©¨¥§¨
Ehrnzie dxFY lW DYnglnA§¦§©§¨¤¨§¦§©£
(miPw sFq) l"f Exn`W mbd eizFWBxd©§¨¨£©¤¨§¦¦
,mdilr zaXizn mYrC dxFY ipwf¦§¥¨©§¨¦§©¤¤£¥¤
mYrC llWl zaXizn xnFl EwCwC¦§§©¦§©¤¤¦§Ÿ©§¨
mlFrlE ztxhzOW ux`d mr ipwf lW¤¦§¥©¨¨¤¤¦§¨¤¤§¨
itlE .qt`i ipEaYde ilkVd gMŸ©©¦§¦§©§¦¥¨¥§¦
iM df xacA oir 'd xi`d dnCwdd©©§¨¨¥¦©¦§¨¨¤¦
gM oi` WtPd iwlg lM EwNYqPW cvl§©¤¦§©§¨¤§¥©¤¤¥Ÿ©
mB lMd xErWM zFUrl x`WPd hrOA©ª¨©¦§¨©£§¦©Ÿ©
Fzvw lr Fzvw cAkie sEBd cnrY `lŸ©£Ÿ©§¦§©§¨©§¨
WtPd `idW oGde wipOd hErn cvl§©¦©¥¦§©¨¤¦©¤¤

:ohw zrcM aEWie§¨§©©¨¨
íbxn`n zpEM Epgexd Ff dnCwdA ©§©§¨¨¦§©§©¨©©£©

oiA dn Exn`W (a"q 't x"a) l"fx©©¤¨§©¥
mipwf zzin mixrp zzinl mipwf zzin¦©§¥¦§¦©§¨¦¦©§¥¦
cr 'Eke dlizRl dtie xPl dti 'Eke§¨¨©¥§¨¨©§¦¨§©
mWkE xpl owGd zzin EliWnd ,o`M̈¦§¦¦©©¨¥§¥§¥
xaM owGd mB hrnznE KlFd xPdW¤©¥¥¦§©¥©©¨¥§¨
oFxg`d wlge WtPd iwlg mdl Ekld̈§¨¤¤§¥©¤¤§¥¤¨©£
Fl dncp didi Fz`iviA FA x`WPW¤¦§©¦¦¨¦§¤¦§¤
wlgd z`iviA WiBxi `NW oWId mc`M§¨¨©¨¥¤Ÿ©§¦¦¦©©¥¤

:oade EPOn¦¤§¨¥
íbxn`X dn WExR Epgexd dfA ©¨¤¦§©§¥©¤¨©

mgEx sqY (c"w miNdY) aEzMd©¨§¦¦Ÿ¥¨
mB ,drEci aEzMd zpEM oi`W oErebi¦§¨¤¥©¨©©¨§¨©
dnCwdd itkE ,mgExA sqY xn` `lŸ¨©Ÿ¥§¨§¦©©§¨¨
oEMzIW WnXd xF`M aEzMd xF` xi`ï¦©¨§©¤¤¤¦§©¥
FWtp zCwR mc`d uw riBIWM iM xnFl©¦§¤©¦©¥¨¨¨§ª©©§
Eklde EcPW WtPd iwlg lM FA EtQezi¦§©§¨¤§¥©¤¤¤¨§¨§
sqY FxnF` `Ede ,dlile dlil iCn¦¥©§¨§©§¨§§Ÿ¥
xakE ,mdNW Dnvr gExd WExR mgEx¨¥¨©©§¨¤¨¤§¨
zxwrp Dpi` zklFdW mbdW Epxn`̈©§¤£©¤¤¤¥¨¤¡¤¤

`id ixd `N` hlgdAdnWPd z`iviM §¤§¥¤¨£¥¦¦¦©©§¨¨
sEBA DxF` xi`OW dpW zrA dliNA©©§¨§¥¥¨¤¥¦¨©
zF`d Ll dfe dlrnl `ide dHnl§©¨§¦§©§¨§¤§¨
wlg WiBxi oWId z` mc` xirdA§¨¦¨¨¤©¨¥©§¦¥¤
dlr xW` wlg mB WiBxie xxFrzOd©¦§¥§©§¦©¥¤£¤¨¨

:oade§¨¥
dnWPd iwlg mzF` iM zrC Epgexd mB©¦§©§©©¦¨¤§¥©§¨¨

:mini mi`xwp¦§¨¦¨¦
äæáeEp`AW aEzMd zErnWn xi`d ¨¤¥¦©§¨©¨¤¨

l`xUi ini EaxwIe xn`W eilr̈¨¤¨©©¦§§§¥¦§¨¥
EPOn ElrW dnWPd iwlg WExR zEnl̈¥¤§¥©§¨¨¤¨¦¤
xn`nM Eaxw dYr od FnFiA mFi xaC§©§¥©¨¨§§©£©
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E„È.לעׂשֹות  ‡ŒÌÈN∑ והּׁשבע.˙Ó‡Â „ÒÁ∑ חסד ֲַƒ»»¿ְִַָ∆∆∆¡∆ֶֶ

אמת, ׁשל חסד הּוא הּמתים עם מצּפה ׁשעֹוׂשין ׁשאינֹו ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַ
ּגמּול  ÌÈ¯ˆÓa.לתׁשלּום È¯a˜˙ ‡ŒÏ‡∑סֹופּה ְְְַ«»ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒָ

ּכּנים עפרּה ּגּופי (להיֹות ּתחת חּוצה .)ּומרחׁשין מתי וׁשאין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
יעׂשּוני  וׁשּלא מחּלֹות. ּגלּגּול ּבצער אּלא חּיים, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹלארץ

.(ב"ר)עבֹודתֿאלילים מצרים  ְֱֲִִִִַַ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

,zEnl FxnF` `Ede mgEx sqY aEzMd©¨Ÿ¥¨§§¨
dAxnd ztqFYA Epia` awri WiBxde§¦§¦©£Ÿ¨¦©¤¤©§ª¨
sqFil Fpal `xwIe mENXd ini E`A iM¦¨§¥©¦©¦§¨¦§§¥

:'Fbe§
àø÷iå`xw `NW mrh .'Fbe sqFil Fpal ©¦§¨¦§§¥§©©¤Ÿ¨¨

hEWR mrh Wi ,sqFil `N ¤̀¨§¥¥©©¨
Kixv `N` .zlki FciA WIW itl xaCA©¨¨§¦¤¥§¨§Ÿ¤¤¨¨¦
wiRqd `le Fpal FxnF` mrh zrcl̈©©©©§¦§§Ÿ¦§¦
.zFrhl xg` sqFi Epl oi`e sqFil xnFl©§¥§¥¨¥©¥¦§
wiRqd `le sqFil c"nl zaY siqFd mB©¦¥©¨¤§¥§Ÿ¦§¦
aEzMd `A iM d`xp .sqFi Fpal xnFl©¦§¥¦§¤¦¨©¨
hFicd `xwi Ki` d`ixTl mrh zzl̈¥©©©§¦¨¥¦§¨¤§
zEklOd cFaMW Epivn `lde KlOl©¤¤©£Ÿ¨¦¤§©©§
zkQnA EwRYqPW ,FAx cFaMn sicr̈¦¦§©¤¦§©§§©¤¤
,FAx `Ede FpA `iraA (:bl) oiWECw¦¦§©£¨§§©
zxnn hWtl dvxWM q"Xd mW xn`e§¨©¨©©§¤¨¨¦§Ÿ¥§©
i`cM ipi` ip` xn`W iel oA rWFdi 'x§ª©¤¥¦¤¨©£¦¥¦§©
iA cFaM mEXn `N` ipA iptA cnrl©£Ÿ¦§¥§¦¤¨¦§¥
ciM Ff `ibqA iYkx`d xakE ,d`iUp§¦¨§¨¤¡©§¦§ª§¨§©
(oFIvl oFW`x) 'a xEAgA ilr daFHd 'd©¨¨©§¦¦§¦
f"q n"x oniqA c"ei lr iYxAgW¤¦©§¦©§¦¨
cEnlYd ixaCn mipR lM lre ,c"yri§©¨¨¦¦¦§¥©©§
iA cFaM aEIg lFcB iM WExtA gkEn¨§¥¦¨¦¨¥
FpA did `l ENt`e eia` lr d`iUp§¦¨©¨¦©£¦Ÿ¨¨§
,d`iUp iaC dipzg `N` `iUp Fnvr©§¨¦¤¨©§¥§¥§¦¨
glWl xaCd awri dUri Ki` oM m`e§¦¥¥©£¤©£Ÿ©¨¨¦§Ÿ©

lxn` dfl ,Flv` `Fal KlOl `xw ¦§Ÿ©¤¤¨¤§¨¤¨©
FzFid cg`d ,xaCA minrh 'a aEzMd©¨§¨¦©¨¨¨¤¨¡
`l dPdn '`aE ,sqFi FzFid 'Ade ,FpA§§©¡¥§¥¥¨Ÿ
mbd FpA did `l m` ,FzFxwl wiRqi©§¦¦§¦Ÿ¨¨§£©
oi` FzF` aaFge aiage wiCv didIW¤¦§¤©¦§¨¦§¥¥
mEXn dGd xaCM zFUrl awriA gMŸ©§©£Ÿ©£©¨¨©¤¦
wiCv did `le FpA did m`e ,Kln cFaM§¤¤§¦¨¨§§Ÿ¨¨©¦
cvl `N` ,FzF` `xFw did `l oM mB©¥Ÿ¨¨¥¤¨§©
FzFidl mB Fpal FxnF` `Ede FpA FzFid¡§§§¦§©¦§
zbltdA rEcId zEwcvA rEcId sqFi¥©¨©§¦§©¨©§©§¨©
df mrhl eia`l `Ede Fl a`d zad ©̀£©¨¨§§¨¦§©©¤
lgnIW rcIW Fl `xwl glXW `Ed¤¨©¦§Ÿ¤¨©¤¦§Ÿ
oiWECw) l"f Exn`W mbde ,FcFaM lr©§©£©¤¨§¦¦
FcFaM oi` FcFaM lr lgOW Kln (:a"l¤¤¤¨©©§¥§
KlnE gWnPW l`xUi Kln `weC ,lEgn̈©§¨¤¤¦§¨¥¤¦§©¨©
zE`ivnA dfM Kln la` l`xUi lr©¦§¨¥£¨¤¤¨¤¦§¦
oFvx zFUrl FcFaM lr lgnl lFki df¤¨¦§Ÿ©§©£§
lFki eia` oi`W zE`ivnA mB ,eia`̈¦©¦§¦¤¥¨¦¨

:eil` KFld̈¥¨

íàWxRzY `p FxnF` .og iz`vn `p ¦¨¨¨¦¥§¨¦§¨¥
oFWl ,dYr oFWlE dWTA oFWl§©¨¨§©¨§
cvl Dpi`W og zE`ivOd llWl dWTA©¨¨¦§Ÿ©§¦¥¤¥¨§©
oFWlE .EPOn aEIgdn eil` mcTX dn©¤¨©¥¨¥©¦¦¤§
awri rci xaM iM Fl fnxl oEMzp dYr©¨¦§©¥¦§Ÿ¦§¨¨©©£Ÿ
zF`d Ll dfe sqFi ipirA og `vn iM¦¨¨¥§¥¥¥§¤§¨
'Fbe eia` z` sqFi lMlkie (a"i f"n)©§©§¥¥¤¨¦§
m` awri eil` xnF` did m` dYrnE¥©¨¦¨¨¥¥¨©£Ÿ¦
Flv` xMd `l iM ciBi df og iz`vn̈¨¦¥¤©¦¦Ÿª©¤§
xn` dfl ,eipirA og `vOW df xaC̈¨¤¤¨¨¥§¥¨¨¤¨©
zE`ivn EPOn WTaOX dn WExR dYr©¨¥©¤§©¥¦¤§¦

:dYrX dn lr `Ed og¥©©¤©¨
BàFWnW axrd riBdW cvl dvxi¦§¤§©¤¦¦©©£¥¦§

libxd cqgd Kxv dlM df ixd£¥¤¨¨Ÿ¤©¤¤¨¨¦
eil` xn` dfl eil` sqFIn dYr cr©©¨¦¥¥¨¨¤¨©¥¨
zbdpdA cinzdl dvFx oicr dYr m ¦̀©¨£©¦¤§©§¦§©§¨©

:'Fbe miU og zE`ivn§¦¥¦§
ãBòzFidl Fl fnxl oEMzp fnx KxcA§¤¤¤¤¦§©¥¦§Ÿ¦§

dYr cr FOr dUrW cqgd lMW¤¨©¤¤¤¨¨¦©©¨
dUFrW cg`d ,oiccv 'a FA oC did̈¨¨§¨¦¨¤¨¤¤
`l eipirA og awri `vOW cvl§©¤¨¨©£Ÿ¥§¥¨Ÿ
dad`d cSn didi dfe dAq zilkzl§©§¦¦¨§¤¦§¤¦©¨©£¨

FkPd'Ade ,og zE`ivnl zqgiznE dp ©§¨¦§©¤¤¦§¦¥§©
oEfl aIgn `EdW aEIgd cvl dUr iM¦¨¨§©©¦¤§ª¨¨
Fl `Ed dRxge ux`d lM KxcM eia`̈¦§¤¤¨¨¨¤§¤§¨
mzF`xle zlEGd lr eig`e eia` liHdl§©¦¨¦§¤¨©©©§¦§¨
iM eil` xn` dfl ,oFfnE mgl ixqg©§¥¤¤¨¨¤¨©¥¨¦
FzpEM dzid dn wtqA `EdW xaCd©¨¨¤§¨¥©¨§¨©¨¨
dYr EPOn l`FXX dOA wtQd xxAzi¦§¨¥©¨¥©¤¤¥¦¤©¨
rcFp FpFvxE Fvtg Fl dUri dYr m ¦̀©¨©£¤¤§§©
FOr dUrX dn iM rxtnl xaCd©¨¨§©§¥©¦©¤¨¨¦
eipirA og `vOW cvl `Ed zFaFHdn¥©§©¤¨¨¥§¥¨
l`FXW xaC iM aNd oFvxE dad`A§©£¨§©¥¦¨¨¤¥
KxhvIW xaC Fpi` z`Gd mrRd EPOn¦¤©©©©Ÿ¥¨¨¤¦§¨¥
dpFkp Fzad` m` zlEf FzFUrl©£©¦©£¨§¨
iENB `Ed dfe Faihdl uRgie dnlWE§¥¨§©§Ÿ§¥¦§¤¦
m`e LipirA og iz`vn iM xard lr©¤¨¨¦¨¨¦¥§¥¤§¦
cqgd mrh iM xaCd xxAzi e`l̈¦§¨¥©¨¨¦©©©¤¤
dfaE EpazMW 'Ad cvl `Ed xaFrd̈¥§©©¤¨©§¨¤

:xar oFWl iz`vn FxnF` wIci§ª©§¨¨¦§¨©
íéNoFWlE onf oFWl WxRzY .`p ¦¨¦§¨¥§§©§

dn caNn ,dWTA oFWl ,dWTA©¨¨§©¨¨¦§©©
dUrOd lr KEnqA dWTA oFWl xn`X¤¨©§©¨¨§¨©©©£¤
caNn iM 'a mrR dWTA xnFl xfg̈©©©¨¨©©¦¦§©
zFUrl Fl xn`ie cqgd lr miMqIW¤©§¦©©¤¤§Ÿ©©£

cqgd lr Fl raXdl FqItn cFr oM¥§©§§¦¨©©©¤¤
oEMzPW dYr oFWl WxRzze ,FnIwl§©§§¦§¨¥§©¨¤¦§©¥
FAW mFId cFr zaEWY EPOn llWl¦§Ÿ¦¤§©©¤
zeOd onf did `l iM df xaC dUri©£¤¨¨¤¦Ÿ¨¨§©©¨¤
ixg` idie df xg` xn`W `vnYW FnM§¤¦§¨¤¨©©©¤©§¦©£¥
`NW Ycnl `d 'Fbe dN`d mixaCd©§¨¦¨¥¤§¨¨©§¨¤Ÿ
eil` xn` dfl ,driqPd wxtA f` did̈¨¨§¤¤©§¦¨¨¤¨©¥¨
xaC `A zr cr zprh ilAn dYr miU¦©¨¦§¦©£©©¥Ÿ§©
zxiqnl awri Wg mB .oFhlW Kln¤¤¦§©¨©£Ÿ¦§¦©
lHal drEaW miCwie xaCd lr drcFn¨¨©©¨¨§©§¦§¨§©¥
DA oi`W drEaW Fl raXie Ff drEaW§¨§¦¨©§¨¤¥¨
l"f mdixacl mB dnE ,zrC zEkinq§¦©©©©§¦§¥¤
m` awri Fl xn`W (`nEgpY) Exn`W¤¨§©§¨¤¨©©£Ÿ¦
,db`Cn zn `Ed ixd Fl raXi `lŸ¦¨©£¥¥¦§¨¨
m` .'Fbe mr iYakWe FxnF`A dfEnxE§¨§§§¨©§¦¦§¦

d gxkd cvl sqFi oMxg` raXi mixaC ¥¥§©¤§¥©©§¨¦¦¨©©©
xn` dfl ,FzrEaWl drEaW miCwIW¤©§¦§¨¦§¨¨¤¨©
cInE skY dYr WExR `p miU eil ¥̀¨¦¨¥©¨¥¤¦¨
drcFn xqOi FAW onGd EPOn rpnE¨©¦¤©§¨¤¦¨¥¨¨

:Ff drEaW lHal§©¥§¨
úéNòåziUre xn` .zn`e cqg icOr §¨¦¨¦¨¦¤¤¤¡¤¨©§¨¦¨

mcTW cvl ,e"`e ztqFzA§¤¤¨§©¤¨©
ziUre xn` drEaXd dUrn zWTA©¨©©£¥©§¨¨©§¨¦¨
l"fx ,zn`e cqg FxnF`e .'e ztqFzA§¤¤§§¤¤¤¡¤©©
mr iEUrd cqg iM (e"v 't x"a) Exn`̈§¦¤¤¤¨¦
il dWwe .zn` lW cqg iExw mizOd©¥¦¨¤¤¤¡¤§¨¤¦
cqg Fl mNXW awril Fl Epivn `ld£Ÿ¨¦§©£Ÿ¤¦¥¤¤
Ll iYzp ip`e (a"k g"n) xn`PW df¤¤¤¡©©£¦¨©¦§
gxFh dY` i"yx WxtE 'Fbe cg` mkW§¤©©§¥¥©¨¥©
mB ,'Fbe iYzp ip`e izxEaw liaWA¦§¦§¨¦©£¦¨©¦§©
iM ciBi xar oFWl iYzp FxnF`n¥§¨©¦§¨¨©¦¦
lATWM dUrn zrWA xaCd FricFd¦©¨¨¦§©©£¤§¤¦¥
awri ,oM xn`p `NW mbde ,gxHd eilr̈¨©Ÿ©©£©¤Ÿ¤¡©¥©£Ÿ
Fgxh xkU Faihdl FYrcA did `din¦¨¨¨§©§§¥¦§©¨§

:zn`e xnFl Fl did `le§Ÿ¨¨©¤¡¤
éìeàåxaCd dUri sqFi iM oEMzp iM §©¦¦§©¥¦¥©£¤©¨¨

:df KxcM§¤¤¤
xMi `l dUrOd KxrA iM xWt` F`¤§¨¦§¤¤©©£¤Ÿª©

:cg` mkW Fl ozPYW oFrxRd©¥¨¤¦¨¥§¤©©
Bàzg`d mixaC 'a EPOn WTAW cvl§©¤¦¥¦¤§¨¦¨©©

lCYWie mixvnA EPxAwi `NW¤Ÿ¦§§¤§¦§©¦§¦§©¥
dlrIW 'Ade ,milENB xirn Fz`vFdA§¨¨¥¦¦¦§©¤©£¤
cqg xn`e ,orpM ux`A EdxAwie `Ed§¦§§¥§¤¤§©©§¨©¤¤
ux`n dIlrd zpigA lr zn` lW¤¡¤©§¦©¨£¦¨¥¤¤
FxnF`l KEnq xn`W `Ede ,mixvn¦§©¦§¤¨©¨§§
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(ì)éðzøá÷e íéøönî éðúàNðe éúáà-íò ézáëLå§¨«©§¦Æ¦£Ÿ©½§¨©̧¦Æ¦¦§©½¦§©§©−¦
:Eøáãë äNòà éëðà øîàiå íúøá÷a¦§ª«¨¨®©Ÿ©¾¨«Ÿ¦−¤§¤¬¦§¨¤«

i"yx£È˙·‡ŒÌÚ Èz·ÎLÂ∑ למעלה מחּבר זֹו וי"ו ¿»«¿ƒƒ¬…«ְְְַָָָֻ
הּמקרא  והּׁשבע :לתחּלת ירכי" ּתחת יד נא "ׂשים ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָ

ואני מּמצרים.לי, ּתּׂשאני ואּתה אבֹותי עם לׁשּכב סֹופי ְְְֲֲִִִִִִִִִִֵַַַַַָָ
אבֹותי  עם הׁשּכיבני אבתי", עם "וׁשכבּתי לֹומר: ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָֹואין

מּמצרים ּבּמערה  "ּונׂשאתני אחריו: ּכתיב ׁשהרי , ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ

ּבקברתם" לׁשֹון ּוקברּתני מקֹום ּבכל מצינּו ועֹוד, . ְְְְְְִִִַַָָָָָֻ
ּכמֹו: הּקבּורה, ולא הּגויעה היא אבֹותיו', עם ְְְְְֲִִִִַַָָָָֹ'ׁשכיבה

ב) א ואחרּֿכ:(מלכים אבֹותיו", עם ּדוד "וּיּקבר "וּיׁשּכב ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָ
ּדוד  ."ּבעיר ְִִָ

(àì)eçzLiå Bì òáMiå éì äòáMä øîàiåìûøNé ©ÀŸ¤¦¨«§¨Æ¦½©¦¨©−®©¦§©¬¦§¨¥−
:ähnä Làø-ìò©¬Ÿ©¦¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ eÁzLiÂ∑ּבעיּדניּה ליּהּתעלא .סגיד «ƒ¿«ƒ¿»≈ְְֲִִֵֵַָָ
‰hn‰ L‡¯ŒÏÚ∑ הּׁשכינה לצד עצמֹו מּכאן ,הפ «…«ƒ»ְְְִִַַַַָָָ

ׁשל  מראׁשתיו למעלה ׁשהּׁשכינה י חֹולה אמרּו (שבת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

מ) אחר נדרים ּדבר מּטתֹו. ׁשהיתה על הּמּטה", ראׁש "על : ְִִֵֶַַַַָָָָָָֹ
ועֹוד  הּוא, מל יֹוסף ׁשהרי רׁשע, ּבּה היה ולא ְְְֲֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹׁשלמה

ּבצדקֹו עֹומד הּוא והרי הּגֹוים, לבין .ׁשּנׁשּבה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָ

ÌÈ¯ˆnÓל  ÈpÏh˙Â È˙‰·‡ ÌÚ ·ekL‡Â¿ƒ¿ƒ¬»»«¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿«ƒ
„aÚ‡ ‡‡ ¯Ó‡Â ÔB‰z¯·˜a Èp¯a˜˙Â¿ƒ¿¿ƒ«ƒƒ¿À¿¿«¬«¬»∆¿≈

:CÓb˙Ùk¿ƒ¿»»

Ï‡¯NÈלא  „È‚Òe dÏ ÌÈi˜Â ÈÏ Ìi˜ ¯Ó‡Â«¬«««ƒ¿«ƒ≈¿ƒƒ¿»≈
:‡Ò¯Ú LÈ¯ ÏÚ«≈«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

mixvnA ipxAwY `p l` zn`e cqg¤¤¤¡¤©¨¦§§¥¦§¦§©¦
daikXd miCwdl Fl iE`xdn dPde§¦¥¥¨¨§©§¦©§¦¨
xiMfdl miCwd o`ke dxEaTd KM xg`e§©©¨©§¨§¨¦§¦§©§¦
`N` ,iYakWe FxnF` mcw dxEaTd©§¨Ÿ¤§§¨©§¦¤¨
df hxR lr iM rAv`A d`xn df ixd£¥¤©§¤§¤§©¦©§¨¤
oFrxR Fl oi` df xace drAWdd `id¦©©§¨¨§¨¨¤¥¥¨
Fl ozPX dnE .onf xg` `le dYr `lŸ©¨§Ÿ©©§¨©¤¨©
FOr dlrIW gxHd lr `Ed cg` mkW§¤©©©©Ÿ©¤©£¤¦
:mW EdxAwie orpM ux`l mixvn ux`n¥¤¤¦§©¦§¤¤§©©§¦§§¥¨

ãBòKxCd df lr aEzMd x`Azi¦§¨¥©¨©¤©¤¤
xaMX dn WExR 'Fbe ziUre§¨¦¨§¥©¤§¨
cqg WExR zn` lW didi icOr ziUr̈¦¨¦¨¦¦§¤¤¡¤¥¤¤
`Ed mkW Fl ozFPX dn iM ,lEnBd©¨¦©¤¥§¤
FzxEawA gxhl zFUrl cizrX dnl§©¤¨¦©£¦§Ÿ©¦§¨

`loM mB wIci dfaE ,xaFrd lEnbYl Ÿ©©§¨¥¨¤§ª©©¥
oFWl mB e"`e ztqFzA ziUre zaY¥©§¨¦¨§¤¤¨©§
FOr aihdl siqFIW e"`e ztqFY ,xar̈©¤¤¨¤¦§¥¦¦
`EdW dUr xaMW cqgd aWgIX dOA©¤¤©§Ÿ©¤¤¤§¨¨¨¤
FcrA FPOn dahd lAwi `le zn` lW¤¡¤§Ÿ§©¥£¨¨¦¤©£
znlWn d`Ad dahdd didY dfaE¨¤¦§¤©£¨¨©¨¨ª§¤¤
Fxag zrC lr rAWp `Ede riAWOdn¥©©§¦©§¦§©©©©£¥
dxYd Fl oi`W Fl dUrW daFh liaWA¦§¦¨¤¨¨¤¥©¨¨
lal awri mMgzpe (d"q mixcp o"x)§¨¦§¦§©¥©£Ÿ§©
mbde ,FzFn xg` drEaXd sqFi xiYi©¦¥©§¨©©©£©
lW dahdd awri xiMfdW Epivn `NW¤Ÿ¨¦¤¦§¦©£Ÿ©£¨¨¤
xg` mFwnA dNB aEzMd ,f` cg` mkW§¤©©¨©¨¦¨§¨©¥
onE Ll iYzp aizkC xaM Fl DxiMfdW¤¦§¦¨§¨¦§¦¨©¦§¦
Fl xn`WM `Ed DpFxkf mFwn mzQd©§¨§¦§¨§¤¨©
xiYi lal drEaXd wGgl il draXd¦¨§¨¦§©¥©§¨§©©¦
KnqI dOA df zlEfe ,cg` mkW Fl ozp̈©§¤©©§©¤©¤¦§Ÿ

lFkIW oeiM Ff drEaWA awri lW FYrC©§¤©£Ÿ¦§¨¥¨¤¨
hxtA Epkx`dW FnkE KM xg` xiYdl§©¦©©¨§¤¤¡©§¦§¨
zrEaWA (e"k e"k) zFclFY zWxtA df¤§¨¨©§¦§©
l"f Exn`X dnE .Klnia`l wgvi¦§¨©£¦¤¤©¤¨§
m` drxtl sqFi xn`W (:e"l dhFq)¨¤¨©¥§©§Ÿ¦
oM mB xiY` ia` zrEaW xiYn ip £̀¦©¦§©¨¦©¦©¥
cvl F` ,dGn dxizq oi` LzrEaW§¨§¥§¦¨¦¤§©
mB F` ,FaiWd drxR lW eixacNW¤¦§¨¨¤©§Ÿ¥¦©
daFh liaWA dzid drxtl FzrEaW§¨§©§Ÿ¨§¨¦§¦¨
dlFcB DzFnM daFh oi`W Fl dUrW¤¨¨¤¥¨§¨§¨

:xWre cFake§¨§Ÿ¤
ìàoFWl `p l` WExR .'Fbe ipxAwY `p ©¨¦§§¥¦§¥©¨§

EdxAwi `l drW itl ENt`W onf§¨¤£¦§¦¨¨Ÿ¦§§¥
FzFlrdl KM xg` lCYWIW Knq lr©§¨¤¦§©¥©©¨§©£
FxnF` `Ede ,Edlri cInE skY `N ¤̀¨¥¤¦¨©£¥§§
.'Fbe ipz`UpE 'Fbe iYakWe KEnqA§¨§¨©§¦§§¨©¦§
mixvnA ipxAwY `p l` znCwd mrhe§©©©§¨©©¨¦§§¥¦§¦§¨¦
ziUre wEqRA iYWxR iYakWe FxnF`l§§§¨©§¦¥©§¦©¨§¨¦¨
iYaXIW mikxCdn '`l 'Fbe icOr¦¨¦§§¥©§¨¦¤¦©§¦
itl x`Azi mikxCd x`Wle .aEzMd©¨§¦§¨©§¨¦¦§¨¥§¦
iM (a"tw aWIe xdf) Epl mcTX dn©¤¨©¨Ÿ©©¥¤¦
`Ede zg` Wtp zpigA Eid sqFie awri©£Ÿ§¥¨§¦©¤¤©©§
`le o"iee 'a Dl WIW d`ln e"`e cFq¨§¥¨¤¥¨¨¦§Ÿ

Wg oM lr xW`e ,EcxRzixg`W awri ¦§¨§©£¤©¥¨©£Ÿ¤©©
EPOn cxRdl sqFi dSxzi `l sq`IW¤¥¨¥Ÿ¦§©¤¥§¦¨¥¦¤
l"f mdixacl mB dnE ,FzFnA mB©§©©§¦§¥¤
`l Epia` awri Exn`W (:d ziprY)©£¦¤¨§©£Ÿ¨¦Ÿ
df xaC llW dfl ,miIgA `Ede zn¥§©©¦¨¤¨©¨¨¤
WExR aMWIWM iM FricFde FYrCn¦©§§¦¦§¤¦§©¥
EPOn gxkdA cxtp `Ed dPd xhRIWM§¤¦¨¥¦¥¦§©§¤§¥©¦¤

'Fbe iPz`UpE dfle eizFa` mr KnQie§¦¨¥¦£¨§¨¤§¨©¦§
:'Fbe ipYxawEl dxez §©§©¦§

.'Bâå äNòà éëðà øîàiå (ìKixv ©Ÿ¤¨Ÿ¦¤§¤§¨¦
dide oM Fl xnFl Kxvd dOl zrcl̈©©¨¨ª§©©¥§¨¨
`id z`fe lrtA dUrOd zFUrl Fl©£©©£¤§Ÿ©§Ÿ¦
xfril`l oM mB EpivOW FnkE ,FzaEWY§¨§¤¨¦©¥¤¡¦¤¤
c"k) mdxa` Fl xn`WM mdxa` car¤¤©§¨¨§¤¨©©§¨¨
dzid daEWYd 'Fbe Lci `p miU ('a¦¨¨§§©§¨¨§¨

:'Fbe Fci z` card mUIe©¨¤¨¤¤¤¨§
ïëàdaEWY Fl xn`W `id dpEMd ¨¥©©¨¨¦¤¨©§¨

`Ed dPde Fl raXl Kixv Fpi`W¤¥¨¦¦¨©§¦¥
:eixacM zFUrl okEn¨©£¦§¨¨

BàzFUrl aIgn `Ed oiCd itMW dvxi¦§¤¤§¦©¦§ª¨©£
`Ede FpA `EdW cvl F` eixacM¦§¨¨§©¤§§
`EdW cvl F` ,dUr` ikp` FxnF`§¨Ÿ¦¤§¤§©¤
(a"px oniq n"eg) dzin zngn dEvn§ª¤¥£©¦¨¦¨
Kixv Fpi`e LxacM FxnF` `Ede§§¦§¨¤§¥¨¦
Fzwcv d"r sqFi ricFd dfaE ,drEaW§¨¨¤¦©¥¦§¨
devn xaC zFUrl `Ed cqg utg iM¦¨¥¤¤©£§©¦§¨

:hEWRd FpFvxn`l dxez ¥§©¨
.éì äòáMä øîàiå (àìxnFl Kxvd ©Ÿ¤¦¨§¨¦ª§©©

wiRqd `le draXd 'a mrR Fl©©¦¨§¨§Ÿ¦§¦
dn itl ,eixacM zFUrl EdprX dOA©¤¤¨¨©£¦§¨¨§¦©
`Fai 'Fbe dUr` ikp` wEqRA EpWxRX¤¥©§©¨¨Ÿ¦¤§¤§¨
Fpi`W xn`X dnl FaiWn iM oFkp lr©¨¦¥¦§©¤¨©¤¥
eixaC `Ed wiCvn iM drEaW Kixv̈¦§¨¦©§¦§¨¨
EPOn WTan `Ed FpFvx zFUrl `N ¤̀¨©£§§©¥¦¤
WExR il draXd FxnF` `Ede ,raXl¦¨©§§¦¨§¨¦¥
,iOr qEnMd mrHl F` ,iYrC qitdl§¨¦©§¦©©©©¨¦¦
rpFn didIW zlEfl WWFg dpEMde§©©¨¨¥§©¤¦§¤¥©



igieמד zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,zah `"i ,igie t"y zgiy)

יׂשראל", "וּיׁשּתחּו הּפסּוק על רׁש"י: ּבפירּוׁש ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָהּביאּור
יׂשראל", "וּיתחּזק הּפסּוק ועל ליּה", סגיד ּבעידניּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָ"ּתעלא
ּכבֹוד, לֹו אחּלק הּוא, מל ּבני, ׁשהּוא אף ־על־ּפי ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ"אמר:

לּמלכּות", ּכבֹוד ׁשחֹולקין ְְִִֶַַָָמּכאן
[לא  היתה ּבעידניּה" "ּתעלא ּבתֹור ליֹוסף ׁשההׁשּתחואה -ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
מּיד  זאת לעׂשֹות צרי היה (ּדאם־ּכן מלכּות ּכבֹוד ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָֹמּטעם
(ולכן  ּבּקׁשתֹו למּלא ׁשּיתרּצה ּכדי לא וגם לפניו), יֹוסף ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכׁשּבא
ּבנֹוגע  כּו'" ּבעידניּה "ּתעלא לפרׁש רׁש"י הּוצר ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹלא
חת), לבני אברהם הׁשּתחואת אֹו לעׂשו, יעקב ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹלהׁשּתחואת
יֹוסף  היה ׁשּבוּדאי (אף ּבּקׁשתֹו למּלא לּׁשבּועה ּבהמׁש ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָאּלא]
זקּוק  היה ׁשּיֹוסף ּכיון ׁשבּועה), ללא ּגם אביו ציּווי ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹמקּיים
ׁשּיּקבר  ּפרעה ׁשל רצֹונֹו על להתּגּבר ׁשּיּוכל מיּוחד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלתֹוקף
ּכדי  אליו, הׁשּתחוה יֹותר, עֹוד לחּזקֹו ּכדי ולכן, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָּבמצרים.
ּבענין  "ּכ"מל עצמֹו ׁשּירּגיׁש ההתנּׂשאּות מּדת אצלֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָלעֹורר
מּתֹו ּבּקׁשתֹו וימּלא ּכנגּדֹו, לעמֹוד יּוכל לא ּדבר ׁשּׁשּום ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹזה,

ׁשּבחּיֹות; הּפיקח ("ּתעלא") ׁשּועל ּכמֹו יתירה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהתחּכמּות
לצד  עצמֹו הפ" הּמּטה", ראׁש "על רׁש"י: ְְְִִִַַַַַַַָָֹּוממׁשי
- חֹולה" ׁשל מראׁשֹותיו למעלה ׁשהּׁשכינה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּׁשכינה..
סגיד  ּבעידניּה ּד"ּתעלא להּפירּוׁש ּבהמׁש הּוא זה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשּפירּוׁש
לצד  עצמֹו ׁש"הפ אּלא ליֹוסף, ׁשהׁשּתחוה היינּו, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָליּה".

ְִָׁשכינה";
הּמּטה, ראׁש על אחר, "ּדבר - נֹוסף ּפירּוׁש רׁש"י ְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּומפרׁש
יֹוסף  ׁשהרי רׁשע, ּבּה היה ולא ׁשלמה, מּטת ֹו ׁשהיתה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹעל
עֹומד  הּוא והרי הּגֹוים, לבין ׁשּנׁשּבה ועֹוד, היה. ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמל
אּלא) ליֹוסף, (לא היתה זֹו ׁשהׁשּתחואה היינּו, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹּבצדקֹו",

והֹודיה  ׁשבח ּבתֹור ׁשלמה.להּקּב"ה, מּטתֹו ׁשהיתה על ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
לא  זה ׁשּבגלל הראׁשֹון ּבּפירּוׁש הּקֹוׁשי מהּו להבין: ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹוצרי
ואף־על־ נֹוסף, ּפירּוׁש לפרׁש צרי אּלא ּבֹו, רׁש"י ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמסּתּפק
הּפירּוׁש הּוא מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו הּפירּוׁש עיקר ְְִִִִֵֵֵֶַַַָּפי־כן

ּדוקא? ְִַָָהראׁשֹון
ּבזה: הּביאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

הן  מקרא: ׁשל ּבפׁשּוטֹו ׁשּמתעֹוררת ׁשאלה לבאר ּבא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָרׁש"י
ּכיון  ליֹוסף להׁשּתחוֹות סיּבה יׁש יעקב ׁשל ׁשּמּצּדֹו ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאמת
הּׁשאלה  אף־על־ּפי־כן, אבל ליּה", סגיד ּבעידניּה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָׁש"ּתעלא

אליו?! יׁשּתחוה אביו ׁשּיעקב הּניח ּכיצד יֹוסף: על ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהיא
מהר"ם  אֹודֹות מהּסיּפּור יֹודע לא אמנם למקרא' חמׁש ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹה'ּבן
רצה  ׁשּלא ּכיון אביו, עם ּביחד לדּור רצה ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹמרֹוטנּבּורג,
ּבפׁשטּות, מּובן אף־על־ּפי־כן אבל אֹותֹו, יכּבד ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָׁשאביו

אליו. אביו הׁשּתחואת את למנֹוע צרי היה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּיֹוסף
להם  להׁשּתחוֹות לאברהם ׁשהּניחּו חת לבני ּבנֹוגע ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבׁשלמא
אליו  להׁשּתחוֹות ליעקב ׁשהּניח עׂשו וכן רׁשעים, היּו הרי -ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ׁשּיעקב  הּניח ּכיצד צּדיק, ׁשהיה יֹוסף אבל רׁשע; היה הרי -ֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

אליו?! יׁשּתחוה ְֲִִֵֶַָָאביו
ראׁש "על הּתיבֹות על ּפירּוׁשֹו ּבהמׁש רׁש"י מתרץ זה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹועל

הּׁשכינה": לצד עצמֹו הפ" - ְְְִִַַַַַָָָהּמּטה"
הפ" ולכן אליו, להׁשּתחֹות לֹו יניח לא ׁשּיֹוסף ידע ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹיעקב
מּסביבֹו הּנמצאים וכל - ׁשּיֹוסף ּכדי הּׁשכינה", לצד ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָעצמֹו
לּׁשכינה, אּלא) ליֹוסף, (לא ׁשּמׁשּתחוה לחׁשֹוב יּוכל -ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשל  לאמיּתֹו אבל זֹו; הׁשּתחואה מּמּנּו ימנע לא ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּובמילא
להׁשּתחוֹות  נתּכּון אם ּכי ליֹוסף, יעקב הׁשּתחוה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹּדבר
וכיון  ּבתחילה, מּיד להׁשּתחֹות צרי היה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָלּׁשכינה,
ּבּקׁשתֹו, ׁשּיקּים נׁשּבע ׁשּיֹוסף לאחרי רק ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשהׁשּתחוה
("ּתעלא  ליֹוסף היתה זֹו ׁשהׁשּתחואה לֹומר, צרי ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָעל־ּכרח
על־ידי  הענין ּבחיזּוק להֹוסיף ּכדי ליּה"), סגיד ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָּבעידניּה
ורק  יג), סעיף (ּכּנ"ל מל ׁשל ההתנּׂשאּות מּדת ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַהתעֹוררּות

הּׁשכינה". לצד עצמֹו הפ"ְְְִַַַַָָ
ענין  ׁשּכל ּכיון ּכי: מסּפיק, אינֹו זה ּפירּוׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאמנם,

ליֹוס  לעמֹוד ההׁשּתחואה ׁשּיּוכל ּבחיזּוקֹו להֹוסיף ּכדי היא ף ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָ
ׁשכינה", לצד עצמֹו ׁש"הפ ּבׁשעה הרי הּבּקׁשה, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָּבקּיּום
יכֹול  היה ׁשּיֹוסף ּכיון זֹו, ׁשּבהׁשּתחואה הּתֹועלת ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבטלה

אליו?! ולא לּׁשכינה, ׁשּמׁשּתחוה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹלחׁשֹוב
(לא  היתה זֹו ׁשהׁשּתחואה - נֹוסף ּפירּוׁש רׁש"י מפרׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹולכן
ׁשהיתה  "על והֹודיה ׁשבח ּבתֹור להּקּב"ה, אּלא) ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָליֹוסף,
ּכ ּכדי עד ּבצדקֹו", עֹומד יֹוסף.. ׁשהרי ׁשלמה.. ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָמּטתֹו
ּכל  למרֹות אביו ּבּקׁשת לקים עצמֹו על לקּבל ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשּמּוכן
צדקּותֹו אֹודֹות ידע לכן מּקֹודם ׁשעֹוד (אף ׁשּבּדבר ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּקׁשים
ּבניו  את וׁשלח הּמקּדׁש, ּבית על ּבכה ׁשהרי יֹוסף, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשל

אצלֹו). ּתֹורה ְְִֶָללמֹוד
ׁשל  מּפׁשּוטֹו יֹותר רחֹוק זה ּפירּוׁש אף־על־ּפי־כן, ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָאבל
ּבּכתּוב  נאמר לא ׁשהרי הּספר, מן חסר העיקר ּכי ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמקרא,
ׁשּכתּוב  ּבמה ׁשּנרמז לֹומר ואין להּקּב"ה. הׁשּתחוה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּיעקב
ׁשל  מראׁשֹותיו למעלה "ׁשהּׁשכינה הּמּטה", ראׁש ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ"על
ראׁש "על הּתיבֹות מׁשמעּות ּכי הא', ּבּפירּוׁש ּכמֹו ְְִֵֵֶַַַַָָֹחֹולה",
ׁשלמה", מּטתֹו ׁשהיתה "על היא הּב' ּבּפירּוׁש ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמּטה"
על  ּתיבֹות ּבאֹותן להׁשּתּמׁש אי־אפׁשר הּכתּובים ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָּובפׁשטּות

ׁשֹונים. ענינים ְִִִָּב'

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

drxR Fl xn`W did oMW FnkE ,FzF`§¤¥¨¨¤¨©©§Ÿ
dhFq) ,l"f mxnF`M FzrEaW xiYIW¤©¦§¨§§¨¨

:Fl rAWp skY dfle (:c"l§¨¤¥¤¦§©

Bà`NW icM iYrcl il draXd xn`iŸ©¦¨§¨¦§©§¦§¥¤Ÿ
xTre FAlA drEaXd lHai§©¥©§¨§¦§¦©

oFgHal oM awri dUre ,aNA drEaXd©§¨©¥§¨¨©£Ÿ¥§¦¨
:xaCA EidIW wtQd iccv lkl` dxez §¨§¨¥©¨¥¤¦§©¨¨



מה igie zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"i oey`x meil inei xeriy

çî(à)óñBéì øîàiå älàä íéøácä éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©Ÿ́¤§¥½
éáà äpääMðî-úà Bnò åéðá éðL-úà çwiå äìç E ¦¥¬¨¦−Ÿ¤®©¦©º¤§¥³¨¨Æ¦½¤§©¤−

:íéøôà-úàå§¤¤§¨«¦
i"yx£ÛÒBÈÏ ¯Ó‡iÂ∑ הּמּגידים מן זה אחד והרי , «…∆¿≈ֲִִִֵֶֶַַַָ

לפני  רגיל היה אפרים אֹומרים: ויׁש קצר. ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָמקרא
ּבתלמּוד  ּגׁשן,יעקב ּבארץ יעקב ּוכׁשחלה ,הל ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

לֹו להּגיד למצרים אביו אצל ‡˙ÈLŒ.אפרים ÁwiÂ ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָ«ƒ«∆¿≈
BnÚ ÂÈ·∑ ׁשּיברכם לפני ּכדי .מֹותֹויעקב »»ƒְְְְֲִֵֵֵֶַָֹ

(á)ða äpä øîàiå á÷òéì ãbiåéìà àa óñBé EE ©©¥´§©«£½Ÿ©¾Ÿ¤¦¥²¦§¬¥−¨´¥¤®
:ähnä-ìò áLiå ìàøNé ÷fçúiå©¦§©¥Æ¦§¨¥½©¥−¤©©¦¨«

i"yx£„biÂ∑ והרּבה מי, ּפרׁש ולא ליעקב, הּמּגיד ««≈ְְְְֲִִֵֵַַַַַֹֹ
לׁשֹון מקראֹות  Ï‡¯NÈ.קצרי ˜fÁ˙iÂ∑:אמר ְְִִֵָָ«ƒ¿«≈ƒ¿»≈ַָ

ּכבֹוד', לֹו אחלק הּוא, מל ּבני, ׁשהּוא ְֱִִֶֶֶֶַַָֹ'אףֿעלּֿפי

לּמלכּות  ּכבֹוד ׁשחֹולקים ּכבֹוד מּכאן חלק מׁשה וכן . ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ
אלי" אּלה עבדי כל "וירדּו יא)לּמלכּות: וכן (שמות , ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָ

וגֹו'" מתניו "ויׁשּנס יח)אלּיהּו: א .(מלכים ְְְִֵֵַַָָָ

(â)æeìa éìà-äàøð écL ìû óñBé-ìà á÷òé øîàiå©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¥½¥¬©©²¦§¨«¥©¬§−
:éúà Cøáéå ïòðk õøàa§¤´¤§¨®©©§−̈¤Ÿ¦«

(ã)ézúðe Eúéaøäå Eøôî éððä éìà øîàiåìä÷ì E ©Ÿ́¤¥©À¦«§¦³©§§Æ§¦§¦¦½§©¦−¦§©´
éøçà Eòøæì úàfä õøàä-úà ézúðå íénòúfçà E ©¦®§¨̧©¦¹¤¨¨¯¤©²Ÿ§©§£¬©«£¤−£ª©¬

:íìBò¨«
i"yx£ÌÈnÚ Ï‰˜Ï EÈz˙e∑ לצאת ׁשעתידים ּבּׂשרני ¿«ƒƒ¿««ƒְֲִִִִֵֶַָ

"ּגֹוי  לי: ׁשאמר ואףֿעלּֿפי ועּמים, קהל עֹוד ְְִִִִִֶֶַַַַָָָמּמּני
ּגֹוים", "קהל ּבנימין, על לי אמר "ּגֹוי", ּגֹוים", ְְְִִִִִַַַַָָּוקהל

לּמדני, ּבן. לי נֹולד לא וׁשּוב מּבנימין, לבד ׁשנים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָֹהרי
ליח  מּׁשבטי אחד אני לק ׁשעתיד מּתנה אֹותּה ועּתה, , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ל .נֹותן ְֵ

(ä)éðá-éðL äzòåíéøöî õøàa Eì íéãìBpä E §©¿̈§¥«¨¤ÁÁ©«¨¦¸§¹§¤´¤¦§©À¦
éìà éàa-ãòäMðîe íéøôà íä-éì äîéøöî E ©Ÿ¦¬¥¤²¦§©−§¨¦¥®¤§©¸¦Æ§©¤½

:éì-eéäé ïBòîLå ïáeàøk¦§¥¬§¦§−¦«§¦«
i"yx£EÈÏ‡ È‡aŒ„Ú 'B‚Â EÏ ÌÈ„ÏBp‰∑ ּבֹואי לפני «»ƒ¿¿«…ƒ≈∆ְִִֵ

ׁשּבאתי ,אלי עד מּמּני מּׁשּפרׁשּת ׁשּנֹולדּו ּכלֹומר ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
אצל.Ì‰ŒÈÏ∑ חלק לּטל הם, ּבני ׁשאר ּבחׁשּבֹון ְְֶƒ≈ְְְִֵֵֶֶַָָֹ

ּכנגּדֹו איׁש .ּבארץ ְְִֶֶָָ

ÛÒBÈÏא  ¯Ó‡Â ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈«¬«¿≈
È‰Ba ÔÈ¯z ˙È ¯·„e Ú¯Ó ·ÈÎL Ce·‡ ‡‰»¬¿ƒ¿»¿«»¿≈¿ƒ

:ÌÈ¯Ù‡ ˙ÈÂ ‰MÓ ˙È dnÚƒ≈»¿«∆¿»∆¿»ƒ

‡˙‡ב  ÛÒBÈ C¯a ‡‰ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈÏ ÈeÁÂ¿«ƒ¿«¬…«¬«»¿»≈¬»
:‡Ò¯Ú ÏÚ ·È˙ÈÂ Ï‡¯NÈ Û˜˙‡Â C˙ÂÏ¿»»¿«¿«ƒ¿»≈ƒ≈««¿»

ÈÏג  ÈÏb˙‡ ÈcL Ï‡ ÛÒBÈÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿≈≈««ƒ¿¿ƒƒ
:È˙È CÈ¯·e ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ÊeÏ·¿¿«¿»ƒ¿»«»ƒ»ƒ

CpbÒ‡Âד  CÏ LÈtÓ ‡‡ ‡‰ ÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ»¬»«≈»¿«¿ƒ»
‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È Ôz‡Â ÔÈË·L ˙LÎÏ Cpz‡Â¿∆¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆≈»«¿»»»

:ÌÏÚ ˙ÒÁ‡ C¯˙a CÈ·Ïƒ¿»«¿»«¬»«¬»

Ú¯‡a‡ה  CÏ e„ÈÏÈ˙‡c CÈa ÔÈ¯z ÔÚÎe¿«¿≈¿»¿ƒ¿¿ƒ»¿«¿»
Ôep‡ ÈÏÈc ÌÈ¯ˆÓÏ C˙ÂÏ È˙ÈÓ „Ú ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ«≈≈¿»»¿ƒ¿«ƒƒƒƒ
:ÈÓ„˜ ÔB‰È ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯k ‰LÓe ÌÈ¯Ù‡∆¿«ƒ¿«∆ƒ¿≈¿ƒ¿¿√»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå úà Bnò åéða éðL (à`NW mrh §¥¨¨¦¤§©©¤Ÿ
rcFi ip`e eipA ipW FxnF`A wiRqd¦§¦§§§¥¨¨©£¦¥©
dXpn xnFl F` ,mixt`e dXpn md iM¦¥§©¤§¤§©¦©§©¤
minEWxd eipA md iM rcFi ip`e mixt`e§¤§©¦©£¦¥©¦¥¨¨¨§¦
zxMfd oiA wiqtd mB ,uTn zWxtA§¨¨©¦¥©¦§¦¥©§¨©
mB ,FOr zazA mnW zrcFde mipAd©¨¦§¨©§¨§¥©¦©
ricFi iM ilE` .minrR 'a z` FxnF`§¤§¨¦©¦¦©
dzidW mzgiwlA sqFi mrh aEzMd©¨©©¥¦§¦¨¨¤¨§¨
Fnvr iptA FzkxA cg` lM zgwl̈©©¨¤¨¦§¨¦§¥©§
,mdia` zMxaA mzF` riBIX dn caNn¦§©©¤©¦©¨§¦§©£¦¤

dn df FOr eipA ipW z` FxnF` `Ede§§¤§¥¨¨¦¤©
mdl rbFp didIW wlgl rbFPX¤¥©§¥¤¤¦§¤¥©¨¤
iptA KxaIW dXpn z` mB ,FzkxaA§¦§¨©¤§©¤¤§Ÿ©¦§¥

:'Fbe mixt` z`e ,Fnvr©§§¤¤§©¦§
Bà'An dkxal md miiE`x iM dvxi¦§¤¦§¦¥¦§¨¨¦

lMW cvlE eipA mdW cvl oiccv§¨¦§©¤¥¨¨§©¤¨
,Fnvr cSn dkxal iE`x mdn cg ¤̀¨¥¤¨¦§¨¨¦©©§
mzFid cvl mB FOr eipA xn` dfle§¨¤¨©¨¨¦©§©¡¨
FOr xn`e .miwiCv mixt`e dXpn§©¤§¤§©¦©¦¦§¨©¦
md in WxtOW oiaY `NW wiqtdl§©§¦¤Ÿ¨¦¤§¨¥¦¥

'` lMW xnFl z`e z` xn`e ,mipAd©¨¦§¨©¤§¤©¤¨
:Fnvr iptA aEWga dxez ¨¦§¥©§

.'Bâå Eøôî éððä (ãLxtn xnFl ltM ¦§¦©§§§¨©©©§§
Fl EidIW mipA 'a cbpM LziAxde§¦§¦¦§¤¤¨¦¤¦§
FxnF`A awri mixaCd WxRW FnM cFr§¤¥¥©§¨¦©£Ÿ§§
miOr ldwl LiYzpE FxnF`e .dYre§©¨§§§©¦¦§©©¦
ldwl cg` lM mipAd 'a EidIW WExR¥¤¦§©¨¦¨¤¨§¨¨

:mred dxez §©
éðá éðL äzòå (ä.'Bâå EdYr WExR §©¨§¥¨¤§¥©¨

cFr mipA il Eid `NW izi`xW¤¨¦¦¤Ÿ¨¦¨¦



igieמו zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 435 'nr e"hg 'zegiy ihewl' itÎlr)

mixvnA clEdl dlrOd©©£¨§¦¨¥§¦§©¦

ל הּנֹולדים ּבני ׁשני "ועּתה ליֹוסף יעקב אמר ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבפרׁשתנּו
ּומנּׁשה  אפרים הם, לי מצרימה אלי ּבֹואי עד מצרים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּבארץ

לי" יהיּו וׁשמעֹון ה)ּכראּובן .(מח, ְְְְִִִִֵ
הרמּב"ן ועוד)והקׁשה כאן, האלשיך הקשה וכן טו. מח, (פרשתנו ְְְִַַָָ

מצרים  ּבארץ ל "הּנֹולדים ּבאמרֹו "להארי הּוצר" ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָמּדּוע
ׁשני  "ועּתה אמר לא מּדּוע הם", לי מצרימה אלי ּבֹואי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹעד
לי"? יהיּו וׁשמעֹון ּכראּובן ּומנּׁשה, אפרים ל הּנֹולדים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָּבני
להּגיד  "רק אּלּו ּבדברים יעקב ּבא ׁשּלא ּבזה, לבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹויׁש
הרמּב"ן) ׁשּתירץ (ּכמֹו לֹו־לי" ׁשּיכים יהיּו יֹוסף מּבני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָאיזה
להיֹות  ּומנּׁשה אפרים ׁשּזכּו לזה הּטעם את לבאר ּגם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאּלא

ל ׁש"נֹולדים ּגּופא ּבזה היתה ׁשּזכּותם ליעקב. ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיכים
מצרימה". אלי ּבֹואי עד מצרים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָּבארץ

והתחּנכּו יעקב, ׁשל ּביאתֹו לפני ּבמצרים ׁשּנֹולדּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹּדאף
ּגם  התנהגּו מּכל־מקֹום נֹוכח, יעקב היה לא ׁשּבּה ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹּבסביבה

ּדר  ּולפי אבינּו, יעקב ׁשל ּכנכדיו ּכזה ּומּצב כיו.ּבזמן ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּדוקא  ּביעקב ּכי הם", "לי ליעקב ׁשּיכים להיֹות זכּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹולכן

ׁשלמה" ׁש"מּטתֹו ועוד)מצינּו ה. פל"ו, ׁשּגם (ויק"ר ועל־ידי , ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשל  זֹו מעלתֹו ּבאה יעקב, ׁשל ּכנכדיו התנהגּו ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹּבמצרים

ׁשלמה". "מּטתֹו נׁשארה ּכי ׁשלימּות, לידי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָֹיעקב

(å)ìò eéäé Eì íäéøçà zãìBä-øLà EzãìBîe«©§§²£¤©¬§¨©«£¥¤−§´¦«§®©´
:íúìçða eàøwé íäéçà íL¥¯£¥¤²¦¨«§−§©«£¨¨«

i"yx£'B‚Â Ez„ÏBÓe∑ עֹוד ּתֹוליד ּבמנין ,אם יהיּו לא «¿¿¿ְְְִִִִַֹ
נכללים, יהיּו ּומנּׁשה אפרים ׁשבטי ּבתֹו אּלא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבני
ואףֿעלּֿפי  הּנחלה, לענין ּבּׁשבטים ׁשם להם יהא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹולא
"לרב  ּכדכתיב: ּגלגלֹותם, למנין הארץ ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֻׁשנחלקה

מן  חּוץ ּבׁשוה נטל ואיׁש איׁש וכל נחלתֹו", ְְְְֲִִִֶַַַָָָָּתרּבּו
נקראּו לא מּכלֿמקֹום אּלּוׁשבטים הּבכֹורֹות, אּלא ְְְְִִִֵֶַָָָָֹ

ּודגלים ( וׁשבט, ׁשבט לכל ונׂשיא הּׁשבטים, ׁשמֹות למנין הארץ ּגֹורל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלהּטיל

ולזה  .)לזה ְֶֶָָ
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מז igie zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"i oey`x meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â ÔctÓ È‡·a È‡Â∑ ׁשאני ואףֿעלּֿפי «¬ƒ¿…ƒƒ«»¿ְֲִִֶַַ

ּכ ולא ּכנען ּבארץ להּקבר להֹוליכני עלי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמטריח
לחם  לבית סמּו מתה ׁשהרי ,לאּמ .עׂשיתי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָ

ı¯‡Œ˙¯·k∑ ּכמּדת אּמה, אלּפים והם ארץ, מּדת ƒ¿«∆∆ְְְִִִֵֶֶַַַַַָ
ּתאמר  ולא הּדרׁשן. מׁשה רּבי ּכדברי ׁשּבת, ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֹֹּתחּום

עת ׁש ּבחברֹון. ּולקברּה מּלהֹוליכּה ּגׁשמים עלי עּכבּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
ּומנּקבת  חלּולה ׁשהארץ היה, .ּככברה הּגריד ְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ

ÌM ‰¯a˜‡Â∑ לחם לבית אפּלּו הֹולכּתיה ולא »∆¿¿∆»»ְְְֲִִֵֶֶַָֹ
לארץ  עלי ,להכניסּה ּבלּב ׁשּיׁש ּדע וידעּתי אבל , ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

לעזרה  ׁשּתהא ׁשם, קברּתיה הּדּבּור ׁשעלּֿפי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָל

ּדר עֹוברים והיּו נבּוזראדן, אֹותם ּכׁשּיגלה ְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָלבניה
עליהם  ּומבּקׁשת ּובֹוכה קברּה על רחל יצאת ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשם,

ׁשּנאמר: לא)רחמים, וגֹו'",(ירמיה נׁשמע ּברמה "קֹול ְְְֱֲִִֶֶַַָָָ
נאם ֿוהּקדֹוׁש לפעּלת ׂשכר  "יׁש מׁשיבּה: ּברּוֿהּוא ְְְְִִֵֵַָָָָָָֻֻ

וׁשבּו וגֹו' 'ּכרּוב ה' ּתרּגם: ואּונקלֹוס לגבּולם". ּבנים ְְְְְְְְִִִֵָָָ
יֹום חריׁשת ׁשעּור ּכדי ארץ (ארעא', אחרים: ואֹומר )ספרים , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

מחרׁשה  ּכדי אֹותֹו קֹורין ׁשהיּו קצב להם ׁשהיה ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאני,
'ּכריב ּכדאמרינן: ּבלע"ז, קוריאד"א 'ּכּמה ותני'אחת, ְְְְִִִִַַַַַָָָָָ

ּכרבא' מּבי ּתעלא .דמּסיק ְְֲִִֵַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 239 'nr l"g 'zegiy ihewl' itÎlr)

'ziAd zxwr' lW xEYiEd zpEkY§©©¦¤£¤¤©©¦

ּבבֹואי  "ואני ליֹוסף יעקב ּדברי הּובאּו ּפרׁשתנּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹּבתחילת
"ּבּדר ׁשם ואקּברה גֹו' רחל עלי מתה ז)מּפּדן ּופירׁש(מח, . ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

לבניה, לעזרה ׁשּתהא ׁשם קברּתיה הּדּבּור "על־ּפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָרׁש"י
ּובֹוכה  קברּה על רחל יצאת כּו' נבּוזראדן אֹותם ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָּכׁשּיגלה
ׂשכר  יׁש מׁשיבּה והּקּב"ה כּו', רחמים עליהם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומבּקׁשת

."ְִֵָלפעּולת
נקּב ׁשרחל מה לבאר ּדהּנה ויׁש אבינּו, יעקב ולא ּבּדר רה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
רׁש"י ּכֹותב אּמנּו רחל ויקרא)על ד"ה ד לא, היתה (ויצא "היא ְִִִֵֵֵַַָָָ

ּבּמדרש איתא וכן הּבית". ב)עקרת ּפע"א, רבה "רחל (בראשית ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבית". ׁשל עיקרֹו ְִִֶַָָָהיתה

מּמצֹות־עׂשה  ׁשּפטּורֹות יׂשראל, לנׁשי ּבנֹוגע מצינּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָוהּנה
ּגרמא א)ׁשהּזמן כט, קידושין מּתלמּוד (משנה ּפטּורֹות וכן , ְְְְְִֵֶַַַָָ

ב)ּתֹורה שם, ּבראׁשֹונים(קידושין ּומבֹואר תפלות . סדר (אבודרהם ְִִָָָ
ע"ג) ר"ס כלבו חול. צרכי של מּטלים הּנׁשים ׁשעל מּפני ְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשהּוא

אּלּו. מּדברים ּפטּורֹות ולכן ְְְִִִֵֵַַָָהּבית,
ׁשּיּוכלּו ׁשּכדי ויּתּור, ׁשל נפלאה ּתכּונה יׁש ׁשּלּנׁשים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָונמצא,
על  מוּתרֹות הן הרי הּבית", ּכ"עקרת ּבתפקידן ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָלׁשּמׁש
לימּוד  ּכמֹו ּגלּויה, קדּוׁשה ּבּה ׁשּיׁש הּׁשם־יתּבר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָעבֹודת
ה' את עֹובדֹות זה ּובמקֹום מצֹות־עׂשה, וקּיּום ְְְְֲִִִֵֶֶַָהּתֹורה
האנׁשים, מה־ּׁשאין־ּכן הּבית. ּבצרכי העיסּוק ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָעל־ידי
ּבהם  ׁשּיׁש ּבדברים ּבעיקר היא הּקּב"ה את ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָעבֹודתם

ּגלּויה. ְְָָקדּוׁשה
ולא  ּבּדר נקּברה אּמנּו ׁשרחל מה לבאר יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹועל־ּפי־זה
מעלה  יׁש הּבית" "עקרת ׁשהיא לרחל רק ּכי אבינּו, ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹיעקב
הּקבּורה  על ׁשנים ואלפי מאֹות ּבמׁש מוּתרת להיֹותּה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָזֹו,
ׁשּכׁשּיהיּו ּכדי הּמכּפלה, מערת - ּגלּויה קדּוׁשה ׁשל ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבמקֹום
ׁשּיתחּיבּו ּכ ּכדי עד רצּוי, ּבלּתי ּומּצב ּבמעמד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָיׂשראל

לבניה"! עזרה "ּתהא - ְְְֵֶֶָָָָּגלּות

(ç):älà-éî øîàiå óñBé éða-úà ìûøNé àøiå©©¬§¦§¨¥−¤§¥´¥®©−Ÿ¤¦¥«¤
i"yx£ÛÒBÈ ÈaŒ˙‡ Ï‡¯NÈ ‡¯iÂ∑,לברכם ּבּקׁש ««¿ƒ¿»≈∆¿≈≈ְְִֵָָ

ׁשכ  מּמּנּוונסּתּלקה ואחאב ינה ירבעם ׁשעתיד לפי , ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָ
מּמנּׁשה  ּובניו ויהּוא מאפרים, ŒÈÓ.לצאת ¯Ó‡iÂ ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ«…∆ƒ

‰l‡∑?לברכה ראּויין ׁשאינן אּלּו יצאּו .מהיכן ≈∆ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָ

‡ÔÈl:ח  ÔÓ ¯Ó‡Â ÛÒBÈ Èa ˙È Ï‡¯NÈ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»≈»¿≈≈«¬««ƒ≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

ipkilFdl LiYgxhdW iR lr s` `id¦©©¦¤¦§©§¦§¦©¦
'Eke iziUr KM `le orpM ux`A xaTl¦¨¥§¤¤§©©§Ÿ¨¨¦¦§
`Ed o`M `l mdixaC itl .o`M cr©¨§¦¦§¥¤Ÿ¨
('l f"n) dlrnl `N` mixaCd mFwn§©§¨¦¤¨§©§¨
ipYxawE mixvOn ipz`UpE Fl xn`WM§¤¨©§¨©¦¦¦§©¦§©§©¦
i`aA ip`e xnFl Fl did dfl KEnq ,'Fbe§¨¨¤¨¨©©£¦§Ÿ¦

zaY FxnF`A FzpEM dn cFr .'Fbe:ilr §©©¨¨§§¥©¨©
ïëàFricFn iM iYWxRX dn itl ¨¥§¦©¤¥©§¦¦¦

E`vIW mdA ghaOd mipAdW¤©¨¦©ª§¨¨¤¤¥§
i`aA ip`e FxnF`A oEMzp EN` md EPOn¦¤¥¥¦§©¥§§©£¦§Ÿ¦
WOn EPOn E`vi `NW dAq `Ed iM 'Fbe§¦¦¨¤Ÿ¨§¦¤©¨
`Ede ,lgx zEnYW mxB `EdW cvl§©¤¨©¤¨¨¥§
izAq lr WExR ilr dzn FxnF`§¥¨¨©¥©¦¨¦

ddXW (f"l 't x"wie) ,l"f mxnF`M§§¨¤¨¨
FxnF`M lNTW dllTd cvl F` FxCp¦§§©©§¨¨¤¦¥§§
digi `l Lidl` z` `vnY xW` mr¦£¤¦§¨¤¡Ÿ¤Ÿ¦§¤
EPOn mi`vFi Eid lgx znIw dzid EN`e§¦¨§¨©¤¤¨¥¨§¦¦¤
awri zpigA `EdW sqFIn E`vi eWkre§©§¨¨§¦¥¤§¦©©£Ÿ

:lgx zpigA mB©§¦©¨¥
ãBòz` zFSxl awri oEMzPW xWt ¤̀§¨¤¦§©¥©£Ÿ§©¤

FO` zzin aAq xW` lr sqFi¥©£¤¦¥¦©¦
aiWgd xW` mrh iM xn`e DPnf mcwŸ¤§©¨§¨©¦©©£¤¤§¦
dzn iM cvl oFrnWe oaE`xM eipA 'a¨¨¦§¥§¦§§©¦¥¨
dn mrhe ,Dzzin axwe lgx eilr̈¨¨¥§¥¥¦¨¨§©©©
ux` zxaM cFrA cFr xnFl Kix`dX¤¤¡¦©§¦§©¤¤
l"f EWxCX dn xnFl oEMzp 'Fbe§¦§©¥©©¤¨§

dUr ok `NW iR lr s` xnFl oEMzPW¤¦§©¥©©©¦¤Ÿ¥¨¨
:'Eke FO`lg dxez §¦§

.'Bâå ìàøNé àøiå (çf"i `lde dWw ©©§¦§¨¥§¨¤©£Ÿ
dxFY cnll eiptl miaWFi Eid dpẄ¨¨§¦§¨¨¦§Ÿ¨
Exn` l"fxe ,mdilr l`FW Ki`e§¥¥£¥¤§©©¨§
zilkU dI`x mdA d`x iM (`nEgpY)©§¨¦¨¨¨¤§¦¨¦§¦
KxC dfe ,mirWx mdn z`vl cizrW¤¨¦¨¥¥¤§¨¦§¤¤¤
.FhEWR itM aEzMd Wxtl Kixve ,WxC§¨§¨¦§¨¥©¨§¦§
EcaM awrIW aEzMd Epl dNB iM `Ede§¦¦¨¨©¨¤©£Ÿ¨§
zF`xl lFki did `NW owGn eipir¥¨¦Ÿ¤¤Ÿ¨¨¨¦§
ipA 'a d`xW mbd df cvlE ,xiMdlE§©¦§©¤£©¤¨¨§¥
FOrW sqFi cal eiptl micnFr mc`̈¨§¦§¨¨§©¥¤¦
EdEricFdW cvl FxiMde xAcn did̈¨§©¥§¦¦§©¤¦
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(è)éì-ïúð-øLà íä éða åéáà-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤¨¦½¨©´¥½£¤¨«©¦¬
:íëøáàå éìà àð-íç÷ øîàiå äæa íéýìû¡Ÿ¦−¨¤®©Ÿ©¾¨«¤¨¬¥©−©«£¨«£¥«

i"yx£‰Êa∑ּובּקׁש ּכתּבה, ּוׁשטר ארּוסין ׁשטר לֹו הראה »∆ְְְְִִֵֵֶַַָָֻ
הּקדׁש רּוח עליו ונחה הּדבר, על רחמים Ó‡iÂ¯.יֹוסף ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹ«…«

ÌÎ¯·‡Â ÈÏ‡ ‡ŒÌÁ˜∑ הּכתּוב ׁשאמר יא)זהּו :(הושע »∆»≈««¬»¬≈ֶֶַַָָ

אנכי  זרֹועתיו", על קחם לאפרים, ּתרּגלּתי ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹֹֹ"ואנכי
על  ׁשּלקחם עד אפרים, ּבׁשביל ּביעקב רּוחי ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָֹּתרּגלּתי

.זרֹועֹותיו  ְָ

ß zah b"i ipy mei ß

(é)Lbiå úBàøì ìëeé àì ï÷fî eãák ìàøNé éðéòå§¥¥³¦§¨¥Æ¨«§´¦½Ÿ¤¬Ÿ©−¦§®©©¥³
íäì ÷açéå íäì ÷Miå åéìà íúà: Ÿ¨Æ¥½̈©¦©¬¨¤−©§©¥¬¨¤«

(àé)éðô äàø óñBé-ìà ìàøNé øîàiåézìlô àì E ©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½§¬Ÿ¨¤−´Ÿ¦¨®§¦
:Eòøæ-úà íb íéýìû éúà äàøä äpäå§¦¥̧¤§¨¬Ÿ¦²¡Ÿ¦−©¬¤©§¤«

i"yx£‡ÏÈzÏlÙ∑ּפני ׁשאראה מחׁשבה לחׁשב לּבי מלאני ּכמֹו:∑ÈzÏlÙ.עֹוד לא מחׁשבה, טז)לׁשֹון (ישעיה …ƒ»¿ƒְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹƒ»¿ƒְְֲַָָ
פלילה  עׂשי עצה, .""הביאי ְֲִִִִֵָָָ

(áé)åétàì eçzLiå åékøa íòî íúà óñBé àöBiå©¥¬¥²Ÿ−̈¥¦´¦§¨®©¦§©¬§©−̈
:äöøà̈«§¨

i"yx£Ì˙‡ ÛÒBÈ ‡ˆBiÂ∑ הֹוציאם ׁשּנׁשקם, לאחר «≈≈…»ְְִֶַַָָָ
לׂשמאל, וזה לימין זה ליּׁשבם ּכדי ּברּכיו, מעם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹיֹוסף

ּולברכם  עליהם ידיו לסמ.ÂÈt‡Ï eÁzLiÂ∑ ּכׁשחזר ְְְֲִֵֶָָָָֹ«ƒ¿«¿«»ְֶַָ
אביו לאחֹוריו  .מּלפני ְֲִִִֵַָָ

(âé)Bðéîéa íéøôà-úà íäéðL-úà óñBé çwiå©¦©´¥»¤§¥¤¼¤¤§©³¦¦«¦Æ
-úàå ìàøNé ìàîOîìûøNé ïéîéî BìàîNá äMðî ¦§´Ÿ¦§¨¥½§¤§©¤¬¦§Ÿ−¦¦´¦§¨¥®

:åéìà Lbiå©©¥−¥¨«
i"yx£Ï‡¯NÈ Ï‡ÓOÓ BÈÓÈa ÌÈ¯Ù‡Œ˙‡∑ ׁשיהא וכון חברֹו, ׂשמאל ּכנגד ימינֹו חברֹו, לקראת הּבא ∆∆¿«ƒƒƒƒ¿…ƒ¿»≈ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

לברכה  מיּמן .הּבכֹור, ְְְִַָָָֻ

ÈÈט  ÈÏ ·‰Èc Ôep‡ Èa È‰e·‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿«ƒƒ«ƒ¿»
:ÔepÎ¯·‡Â È˙ÂÏ ÔÚk Ôep·¯˜ ¯Ó‡Â ‡Î‰»»«¬«»≈ƒ¿«¿»ƒ¿≈»≈ƒ

ÈÊÁÓÏי  ÏekÈ ‡Ï e·ÈqÓ Ô¯˜È Ï‡¯NÈ ÈÈÚÂ¿≈≈ƒ¿»≈¿»»ƒ≈»ƒ¿∆¡≈
ÛÈt‚Â ÔB‰Ï ˜ÈMÂ d˙ÂÏ ÔB‰˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»¿¿»≈¿«ƒ¿¿«ƒ

:ÔB‰Ï¿

Ï‡יא  CÈt‡ ÈÊÁÓÏ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈¿∆¡≈«»»
:CÈa ˙È Û‡ ÈÈ È˙È ÈÊÁ‡ ‡‰Â ˙È¯·Ò¿»ƒ¿»«¬ƒ»ƒ¿»«»¿»

ÏÚיב  „È‚Òe È‰BÓ„˜ ÔÓ ÔB‰˙È ÛÒBÈ ˜Èt‡Â¿«≈≈»¿ƒ√»ƒ¿≈«
:‡Ú¯‡ ÏÚ È‰Bt‡«ƒ««¿»

dÈÓÈaיג  ÌÈ¯Ù‡ ˙È ÔB‰ÈÂ¯z ˙È ÛÒBÈ ¯·„e¿«≈»«¿≈»∆¿«ƒƒƒ≈
dÏ‡Óq· ‰MÓ ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ„ ‡Ï‡ÓqÓƒ¿»»¿ƒ¿»≈¿»¿«∆ƒ¿»≈

:d˙ÂÏ ·È¯˜Â Ï‡¯NÈ„ ‡ÈÓÈÓƒƒ»¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

xEn`M sqFi LpA dPd ('a) Fl Exn`W¤¨§¦¥¦§¥¨¨
lF`W dfl mxiMd `l mipAde dlrnl§©§¨§©¨¦Ÿ¦¦¨¨¤¨

:dN` in mdilr l`Ẅ©£¥¤¦¥¤
ãBòzad` xxFrl awri oEMzPW xWt ¤̀§¨¤¦§©¥©£Ÿ§¥©£©

icM mkxaIW mcw oAd lr a`d̈¨©©¥Ÿ¤¤§¨§¥§¥
dad`d zxAbzA dkxAd didYW¤¦§¤©§¨¨§¦§Ÿ¤¨©£¨

le ,dAgdeicM dN` in l`W df §©¦¨§¨¤¨©¦¥¤§¥
xnFl Flv` aiagd FpA iRn rnWIW¤¦§©¦¦§¤¨¦¤§©
cFq `Ede ,mdl eirn Endie md ipÄ©¥§¤¡¥¨¨¤§
mgx 'Fbe FA ixAC iCn (`"l dinxi)¦§§¨¦¥©§¦§©¥

:'Fbe EPngx`h dxez £©£¤§
.'Bâå éì ïúð øLà (èmiwiCSd KxC £¤¨©¦§¤¤©©¦¦

miwlFg mriBd xW` aFHd mixkFGWM§¤§¦©£¤¦¦¨§¦
b"l) FxnF`M ,ozFPd `Ed iM 'dl cFaM̈©¦©¥§§

:'Fbe midl` opg xW` miclid ('d©§¨¦£¤¨©¤Ÿ¦§
BøîBàåiniA ENt` iM hWRd itM dfA §§¨¤§¦©§¨¦£¦¦¥

.'d Fppg dIxkp ux`A FzElB̈§¤¤¨§¦¨£¨
iM (:e"l dhFq) l"f mxn`nl fnx mB©¨©§©£¨¨¨¦
mihaW a"i cilFdl sqFi did cizr̈¦¨¨¥§¦§¨¦
Eafxp xtihFR zW` dUrn ici lre§©§¥©£¥¥¤¦©¦§§
Ex`Wp `le zFRh 'i eici ipxRv oiAn¦¥¦¨§¥¨¨¦§Ÿ¦§£
df dfA FxnF`A fnxW `Ede ,'a `N ¤̀¨§¤¨©§§¨¤¤
Fl ozp a"i mFwnA a"i `IxhnibA§¦©§¦¨¦§¨©
dxFIW midl` xnFl wCwce .'a midl ¡̀Ÿ¦§¦§¥©¡Ÿ¦¤¤

:hRWOd lri dxez ©©¦§¨
.'Bâå ìàøNé éðéòå (ézrcl Kixv §¥¥¦§¨¥§¨¦¨©©

,df mFwnA Ff drcFd aizM dOl̈¨§¦¨¨§¨¤
KEnQd mr df xacl zEkIWe xWT dnE©¤¤§©¨§¨¨¤¦©¨
Kixv cFr .mdl wAgie mdl wXIe Fl©¦©¨¤©§©¥¨¤¨¦
xnFl Fl didW mdl FxnF` zrcl̈©©§¨¤¤¨¨©
EN` miwECwC ipXW ilE`e .mzF` wXIe©¦©¨§©¤§¥¦§¦¥
cvl iM DYxag zvxzn zg` lM̈©©§¨¤¤£¤§¨¦§©
`NW wAgn did owGn eipir EcaMW¤¨§¥¨¦Ÿ¤¨¨§©¥¤Ÿ
mFwnA `NW wXpnE wEAgd mFwnA¦§©¦§©¥¤Ÿ¦§
mzF` xn` `le mdl xn` dfle wEXPd©¦§¨¤¨©¨¤§Ÿ¨©¨

:oade`i dxez §¨¥
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(ãé)íéøôà Làø-ìò úLiå Bðéîé-úà ìàøNé çìLiå©¦§©Á¦§¨¥̧¤§¦¹©¨̧¤©³Ÿ¤§©¸¦Æ
ìkN äMðî Làø-ìò BìàîN-úàå øéòvä àeäå§´©¨¦½§¤§Ÿ−©´Ÿ§©¤®¦¥Æ

:øBëaä äMðî ék åéãé-úà¤¨½̈¦¬§©¤−©§«
i"yx£ÂÈ„ÈŒ˙‡ ÏkN∑ היה יֹודע ּכי ּומּדעת, לכ ידיו את הׂשּכיל וחכמה, ּבהׂשּכל 'אחּכימּנּון', ּכתרּגּומֹו: ƒ≈∆»»ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

ואףֿעלּֿפיֿכן  הּבכֹור, מנּׁשה עליו ּכי ימינֹו ׁשת .לא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 432 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dede xar ± mixt`e dXpn§©¤§¤§¨¦¨¨§Ÿ¤

והּוא  אפרים על־ראׁש וּיׁשת את־ימינֹו יׂשראל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹוּיׁשלח
מנּׁשה על־ראׁש ואת־ׂשמאלֹו יד)הּצעיר (מח, ְְְִֶֶַַַָֹֹ

ׂשּכל  יֹוסף, ּבני את ּבברכֹו אבינּו, ׁשּיעקב מסּפר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻּבפרׁשתנּו
מּמנּׁשה. הּצעיר אפרים ראׁש על ימינֹו את והּניח ידיו ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹאת
מּמּנּו" "יגּדל ׁשאפרים יעקב הׁשיב יֹוסף, ּתמיהת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹועל

ְִֶַ(מּמנּׁשה).
הּוא  יֹותר, ּגדֹולה ּברכה מקּבל ׁשהּבכֹור הּטעם ּבאּור: ְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָּדרּוׁש
"יגּדל  ׁשאפרים ּומּכיון אחיו, ׁשאר לגּבי מעלה לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמּצד
לכאֹורה  הּבכֹור, יהיה ׁשּמנּׁשה מּלמעלה נקּבע מּדּוע ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָמּמּנּו",

הּבכֹור? יהיה ׁשאפרים להיֹות צרי ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָהיה
ּבזה: ְְֶַַָָָוההסּברה

עבֹודתֹו אפן את מבּטאים לבניו קרא ּׁשּיֹוסף ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשמֹות
ּבמצרים: ְְְִִִַּבהיֹותֹו

ּכל  ואת עמלי ּכל את אלקים נּׁשני "ּכי מּלׁשֹון הּוא ְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹמנּׁשה
ּכתֹוצאה  ׁשאּבד העבר את ליֹוסף הזּכיר מנּׁשה אבי". ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבית
ּבעבֹודת  ויחלׁש עברֹו את חלילה יׁשּכח ׁשּלא ּכדי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמּגלּותֹו.

'מנּׁשה'. ּבנֹו ׁשם את קרא הּוא ְְֵֶֶַָָה',
זהּו עניי". ּבארץ אלקים הפרני "ּכי מּלׁשֹון הּוא אפרים ְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶֶַַָֹואּלּו

ּבעבֹודתֹו ּבֹו ׁשּנפעל והעּלּוי הּיתרֹון על והֹודאה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָׁשבח
ְְִִַּבמצרים.

על־ידי  ּדוקא ּכי מּמנּׁשה: "יגּדל" ׁשאפרים יעקב קבע ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹלכן
ּבמקֹום  ּגם ּבאֹור  מֹוסיפים יעקב ׁשּצאצאי ּבמצרים, ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּפרּיה
ׁשּבירידה  והּיתרֹון יעקב, ׁשל ׁשלמּותֹו מתּגּלה ,ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהחׁש
"אפרים" היא יעקב מּצד הרצּויה העבֹודה ולכן ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹלּגלּות,

.החׁש ּבמקֹום ּגם ּבאֹור ְִֶַַָָָֹהֹוספה
האיׁשית  ּבעבֹודתֹו ּכי הּבכֹור", "מנּׁשה יֹוסף ּבעבּור ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָואּלּו

לנק  עליו מּפניו היה ּוׁשמירה מרע" "סּור ׁשל ּבקו ּתחּלה ט ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹ
את  ולכן, אביו. ּבית את ׁשכח ׁשּלא – עברֹו זכרֹון ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹעל־ידי
מנּׁשה. קרא עבֹודתֹו, ּתחּלת את וסּמל ׁשּנֹולד הּבכֹור, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּבנֹו
ּפעּלה  טֹוב", ּב"עׂשה להתחיל יכֹול היה מּכן לאחר ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֻרק

'אפרים'. הּׁשני לבנֹו ולקרא – ְְְְִִִִֵֶַַַָֹּבּגלּות
אף  על ּכי הּבכֹור; יהיה ׁשּמנּׁשה מּלמעלה נקּבע ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָולכן
היינּו, והתּגּלּות, ּבלדה ּכׁשּמדּבר אפרים, ּבעבֹודת ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻהּמעלה
– מרע" "סּור הּוא הראׁשֹון הּדבר ּבפעל, העבֹודה ְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹסדר
אפרים, – טֹוב" "ועׂשה להיֹות יכֹול אחר־ּכ ורק ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָ"מנּׁשה",

למעלהמה־ּׁשאין־ּכן נעלה.מצד יֹותר ׁשאפרים ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

(åè)eëläúä øLà íéýìûä øîàiå óñBé-úà Cøáéå©§¨¬¤¤¥−©Ÿ©®¨«¡Ÿ¦¿£¤Á¦§©§¸
éúà äòøä íéýìûä ÷çöéå íäøáà åéðôì éúáà£Ÿ©³§¨¨Æ©§¨¨´§¦§½̈¨«¡Ÿ¦Æ¨«Ÿ¤´Ÿ¦½

:äfä íBiä-ãò éãBòî¥«¦−©©¬©¤«

¯LÈ‡יד  ÏÚ ÈeLÂ dÈÓÈ ˙È Ï‡¯NÈ ËÈLB‡Â¿ƒƒ¿»≈»¿ƒ≈¿«ƒ«≈»
‡LÈ¯ ÏÚ dÏ‡Óq ˙ÈÂ ‡¯ÈÚÊ ‡e‰Â ÌÈ¯Ù‡„¿∆¿«ƒ¿¿≈»¿»¿»≈«≈»
‰LÓ È¯‡ È‰B„ÈÏ ÔepÓÈkÁ‡ ‰MÓ„ƒ¿«∆«¿ƒƒƒƒ¬≈¿«∆

:‡¯Îea¿»

‡·‰˙Èטו  eÁÏÙ Èc ÈÈ ¯Ó‡Â ÛÒBÈ ˙È CÈ¯·e»ƒ»≈«¬»¿»ƒ¿»¬»»«
È˙È‡cÓ È˙È ÔÊc ÈÈ ˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡ È‰BÓ„√̃»ƒ«¿»»¿ƒ¿»¿»¿«»ƒƒ¿ƒ»ƒ

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú«»»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå ék åéãé úà ìkN (ãéxn` ¦¥¤¨¨¦§¨©
Wi ,Ktdl mrh `Ede iM zaY¥©¦§©©§¤¤¥
xFkAd dXpn iM KxCd df lr EWxRW¤¥§©¤©¤¤¦§©¤©§

e ok iR lr s`e:'Fb §©©¦¥§
ïBëpäåmcTX dn itl `Ed ipirA §©¨§¥©§¦©¤¨©

ipir iM ricFdl aEzMd©¨§¦©¦¥¥
in xMd lkEi `l owGn EcaM l`xUi¦§¨¥¨§¦Ÿ¤Ÿ©©¥¦
dfl ,xirSd `Ed inE xFkAd `Ed©§¦©¨¦¨¤
xCqnd iM FYrcA oC Kxal dvxWM§¤¨¨§¨¥¨§©§¦©§©¥
xFkAd zFUrl ixqEn KxcA mxCqi§©§¥§¤¤¨¦©£©§
lM mFwn rci dfaE Kxand lW Fpinil¦¦¤©§¨¥¨¤¥©§¨

lr dlrX dn dUre mdn cg ¤̀¨¥¤§¨¨©¤¨¨©
aEzMd xErW `Ed dfe ,zFUr FYaWgn©§©§£§¤¦©¨
xiMde rci oiPn z"`e eici z` lMU¦¥¤¨¨§¦©¦¨©§¦¦
dXpn iM xn` dfl cg` lM lW FnFwn§¤¨¤¨¨¤¨©¦§©¤
oinil didi FzF` iM rci dGnE xFkAd©§¦¤¨©¦¦§¤§¨¦

:eici lMU dfleeh dxez §¨¤¦¥¨¨
.óñBé úà Cøáéå (åèdkxA Epi`x `l ©§¨¤¤¥Ÿ¨¦§¨¨

zMxA iM 'iR o"Anxe .o`M sqFil§¥¨§©§¨¥¦¦§©
zrCd oi`e .'Eke sqFi zMxA `id mipAd©¨¦¦¦§©¥§§¥©©©
sqFi KxAzi `l dOl iM dfA dgFp¨¨¤¦¨¨Ÿ¦§¨¥¥
.zEhxtA eil` mirbFPd mixacA Fnvr©§¦§¨¦©§¦¥¨¦§¨

mWx Kxaie zazA iM ipirA oFkPde§©¨§¥©¦§¥©©§¨¤¨©
cinY didIW sqFil KxA iM aEzMd©¨¦¥¥§¥¤¦§¤¨¦

:Kxan§Ÿ¨
ãBòExn`W mdixaC iR lr x`Azi¦§¨¥©¦¦§¥¤¤¨§

zFkxAd gYtOW (h"l 't x"a)¤©§¥©©§¨
wgvie wgvil FxqnE mdxa` ciA did̈¨§©©§¨¨§¨§¦§¨§¦§¨
Fxqn awrie (`"q 't mW) awril Fxqn§¨§©£Ÿ¨§©£Ÿ§¨
WExR 'Fbe Kxaie FxnF` `Ede ,sqFil§¥§§©§¨¤§¥

:zFkxAd gYtn FciA xqn̈©§¨©§¥©©§¨
øîàiåxxFrl ligzd .'Fbe midl`d ©Ÿ©¨¡Ÿ¦§¦§¦§¥

dad`dxcqM mipFncTd lW ¨©£¨¤©©§¦§¥¤
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(æè)íéøòpä-úà Cøáé òø-ìkî éúà ìàbä Càìnä©©§¨Á©Ÿ¥̧Ÿ¦¹¦¨À̈§¨¥»¤©§¨¦¼
ebãéå ÷çöéå íäøáà éúáà íLå éîL íäá àøwéå§¦¨¥³¨¤Æ§¦½§¥¬£Ÿ©−©§¨¨´§¦§¨®§¦§¬

:õøàä áø÷a áøì̈−Ÿ§¤¬¤¨¨«¤
i"yx£È˙‡ Ï‡b‰ C‡Ïn‰∑ להׁשּתּלח הרגיל מלא ««¿»«…≈…ƒְְְִִֵַַַָָָ

מלא אלי "וּיאמר ׁשּנאמר: ּכענין ּבצרתי, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאלי
אל" ּבית האל אנכי וגֹו' יעקב ּבחלֹום: .האלהים ְֱֲֲִִֵֵֵַַָָָֹֹֹ

ÌÈ¯Úp‰Œ˙‡ C¯·È∑ ואפרים מנּׁשה.eb„ÈÂ∑ ¿»≈∆«¿»ƒְְְִֶֶַַ¿ƒ¿
ׁשֹולטת  הרע עין ואין ורבים, ׁשּפרים הּללּו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכּדגים

.ּבהם  ֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(152 'nr gl mgpn zxez)

הארץ ּבקרב לרב טז)וידּגּו 'עלמא ארץ(מח, היינּו – ְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ּבחסידּות,יםּדאתּגליא'. ּומבאר ּדאתּכּסיא'. 'עלמא היינּו – ְְְְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָֹ

אֹורֹות  אֹותם יתּגּלּו ּדאתּגליא' ּב'עלמא ׁשּגם היא ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָׁשהּברכה

'יחּודא  המׁשכת ענין והּוא ּדאתּכּסיא'. ּב'עלמא ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָהּמאירים
ּתּתאה'. ּב'יחּודא ְִִַָָָָָעילאה'

ß zah c"i iyily mei ß

(æé)Làø-ìò Bðéîé-ãé åéáà úéLé-ék óñBé àøiå©©´§¥À¦«¨¦̧¨¦¯©§¦²©¬Ÿ
dúà øéñäì åéáà-ãé Cîúiå åéðéòa òøiå íéøôà¤§©−¦©¥´©§¥¨®©¦§´Ÿ©¨¦À§¨¦¬Ÿ¨²

:äMðî Làø-ìò íéøôà-Làø ìòî¥©¬«Ÿ¤§©−¦©¬Ÿ§©¤«
i"yx£ÂÈ·‡Œ„È CÓ˙iÂ∑ּבנֹו ראׁש מעל ּבידֹוהרימּה .ּותמכּה «ƒ¿…«»ƒְְְִֵֵַָָָָֹ

(çé)øëaä äæ-ék éáà ïë-àì åéáà-ìà óñBé øîàiå©Ÿ̄¤¥²¤¨¦−Ÿ¥´¨¦®¦¤´©§½Ÿ
ðéîé íéN:BLàø-ìò E ¦¬§¦«§−©Ÿ«

È˙טז  C¯·È ‡LÈa ÏkÓ È˙È ˜¯Ù Èc ‡Î‡ÏÓ«¿»»ƒ¿«»ƒƒ»ƒ»¿»≈»
È˙‰·‡ ÌeLÂ ÈÓL ÔB‰· È¯˜˙ÈÂ ‡iÓÏeÚ≈«»¿ƒ¿¿≈¿¿ƒ¿¬»»«
È· B‚a ÔebÒÈ ‡nÈ ÈeÎe ˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡«¿»»¿ƒ¿»¿≈«»ƒ¿¿¿≈

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡L‡¡»»««¿»

ÏÚיז  dÈÓÈ „È È‰e·‡ ÈeL È¯‡ ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ«¬»≈¬≈«ƒ»ƒ«¿ƒ≈«
‡„È „ÚÒe È‰BÈÚa LÈ‡·e ÌÈ¯Ù‡„ ‡LÈ≈̄»¿∆¿«ƒ¿≈¿≈ƒ¿≈¿»
ÌÈ¯Ù‡„ ‡LÈ¯ ÏÚÓ d˙È ‰‡„Ú‡Ï È‰e·‡„¿»ƒ¿«¬»»»«≈«≈»¿∆¿«ƒ

:‰MÓ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d˙eÁp‡Ï¿«»««≈»ƒ¿«∆

„ÔÈיח  È¯‡ ‡a‡ ÔÎ ‡Ï È‰e·‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»ƒ»≈«»¬≈≈
:dLÈ¯ ÏÚ CÈÓÈ ÂL ‡¯Îea¿»«¿ƒ»«≈≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

oiligzOW oilNRzOW g"i zNtY§¦©¤¦§©§¦¤©§¦¦
xW` midl`d xn`e zFa`d oFxkfA§¦§¨¨§¨©¨¡Ÿ¦£¤
FzEkf mB xiMfde wgvie mdxa` 'Fbe§©§¨¨§¦§¨§¦§¦©§
iz` drxd midl`d xn`e rpvdA§©§¥©§¨©¨¡Ÿ¦¨Ÿ¤Ÿ¦
`Ed iM KxCd df lr FzEkf fnx o`ke§¨¨©§©¤©¤¤¦
dUM KxAzi FpFvxl KNdzn did awri©£Ÿ¨¨¦§©¥¦§¦§¨©§¤
xCQW xg`e ,DzF` drFxd drFx iptl¦§¥¤¨¤¨§©©¤¦¥
K`lOd lNRzdl ligzd zFa` zEkf§¨¦§¦§¦§©¥©©§¨

:'Fbefh dxez §
.'Bâå ìàbä Càìnä (æèxn`n WExR ©©§¨©Ÿ¥§¥©£©

eil` eicici z` 'd evi xW` 'd£¤§©¤§¦¨¥¨
lFw iM K`ln mW `xTizFadl avFg 'd ¦¨¥¥©§¨¦¥©£

'Fbe K`lOd FxnF`A FzpEM `Ede .W ¥̀§©¨¨§§©©§¨§
Kxaie mcrqA 'dC `xnn didIW WExR¥¤¦§¤¥§¨§§©£¨¦¨¥

:mzF`¨
àøwéåEidIW WExR .'Fbe inW mda §¦¨¥¨¤§¦§¥¤¦§

mWkE zFa` dWlW zbxcdA§©§¨©§Ÿ¨¨§¥
F` wYpl lFki mlFrA mc` oi`W¤¥¨¨¨¨¨§©¥
Kixv oi`e zFa` 'Bn cg`A lwlwl§©§¥§¤¨¦¨§¥¨¦

:md ok FnM cgi oNkA xnFl©§ª¨©©§¥¥

ãBòWExR dNcbE xwi oFWl dvxi¦§¤§§¨§ª¨¥
mWl xwi mzErvn`A riBIW¤©¦©§¤§¨¨§¨§¥
ilWn) FxnF` KxC lr `Ede ,zFa`̈§©¤¤§¦§¥
xnF` `Ed oke wiCv ia` libi liB (b"k¦¨¦£¦©¦§¥¥
dfe ,mipa ipA mipwf zxhr (f"i mW)¨£¤¤§¥¦§¥¨¦§¤
mMxce dpEbdd mzpkd zErvn`A didi¦§¤§¤§¨£¨¨¨©£¨§©§¨
:mzFa` zFa`l xwi riBIW cr xWId©¨¨©¤©¦©§¨©££¨

ãBòzxMfd aEAg mdl didi iM fnxi¦§Ÿ¦¦§¤¨¤¦©§¨©
mW zxMfd aEAgM 'd iptl mnW§¨¦§¥§¦©§¨©¥
`vnY ok FnkE ,awrie wgvi mdxa ©̀§¨¨¦§¨§©£Ÿ§¥¦§¨
xiTi oad (`"l dinxi) `iaPd xn`W¤¨©©¨¦¦§§¨£¥©¦
,'Fbe Fa ixAC iCn iM 'Fbe mixt` il¦¤§©¦§¦¦¥©§¦§
ipirA xTizp mixt` lW FnW iM ixd£¥¦§¤¤§©¦¦§©¥§¥¥

:dxzi dAge wWgA FxiMfnE 'd©§¦§¥¤§¦¨§¥¨
eâãéådn KxC lr dpEMd .'Fbe axl §¦§¨Ÿ§©©¨¨©¤¤©

wEqRA ziW`xA 'tA iYWxRX¤¥©§¦§§¥¦©¨
mibCA xEn`d 'Fbe mz` Kxaie (a"k '`)©§¨¤Ÿ¨§¨¨©¨¦
mFwOW cvl mkxal 'd Kxvd iM¦ª§©§¨§¨§©¤§
oFxg`d dvTA iCbp `Ed mzxiC¦¨¨¤§¦©¨¤¨©£
gM mdA liCbd dfl dcNd zpigal¦§¦©©¥¨¨¤¦§¦¨¤Ÿ©

xn` o`ke ,miOA 'it` cilFdl cilFOd©¦§¦£¦©©¦§¨¨©
didie dcNd iEAxA mibcM EbcIW awri©£Ÿ¤¦§§¨¦§¦©¥¨§¦§¤
didY df itkE ,ux`A df xcB mdl̈¤¨¥¤¨¨¤§¦¤¦§¤
mzFidl mibCd zMxAn dlFcB mzkxA¦§¨¨§¨¦¦§©©¨¦¦§¨
fnx axwA xnFl wCwce .oade miOA©©¦§¨¥§¦§¥©§¤¤¨©

`Agp EidIWdn KxC lr miptA mi ¤¦§¤§¨¦¦§¦©¤¤©
onfA (:e"l dhFq) rWFdi mdl xn`X¤¨©¨¤§ª©¨¦§©
Ekl mdA awri zMxA dnIwzPW¤¦§©§¨¦§©©£Ÿ¨¤§
rWFdi iM ,mixriA mknvr E`iAgd©§¦©§§¤©§¨¦¦§ª©
dfA dWxC Wie .EpWExtM aEzMd WxR¥¥©¨§¥¥§¥§¨¨¨¤
oi`W mibcl mliWndW (:d"p zFkxA)§¨¤¦§¦¨§¨¦¤¥
FxnF` df itkE ,mdA zhlFW rxd oir©¦¨©¤¤¨¤§¦¤§
axwA EidIW mbd WExR ux`d axwA§¤¤¨¨¤¥£©¤¦§§¤¤
oFilr xcbA md dfaE ,ux`d̈¨¤¨¤¥§¨¥¤§

:mibCdnfi dxez ¥©¨¦
.éáà ïë àì 'Bâå óñBé øîàiå (çé©Ÿ¤¥§Ÿ¥¨¦
mixaCd dN` lM Kix`dW mrh©©¤¤¡¦¨¥¤©§¨¦
xnFl cFr xfge xkAd df iM ia` ok `lŸ¥¨¦¦¤©§Ÿ§¨©©

:'Fbe Lpini miU¦§¦§§
äpä,mikxC 'An cg`A sqFi wRYqp ¦¥¦§©¥¥§¤¨¦§¨¦
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(èé)àeä-íb ézòãé éðá ézòãé øîàiå åéáà ïàîéå©§¨¥´¨¦À©¸Ÿ¤Æ¨©³§¦§¦Æ¨©½§¦©¬
ìcâé ïèwä åéçà íìeàå ìcâé àeä-íâå íòì-äéäé¦«§¤§−̈§©´¦§¨®§À̈¨¦³©¨ŸÆ¦§©´

:íéBbä-àìî äéäé Bòøæå epnî¦¤½§©§−¦«§¤¬§«Ÿ©¦«
i"yx£ÈzÚ„È È· ÈzÚ„È∑ הּבכֹור ׁשהּוא.‡e‰ŒÌb »«¿ƒ¿ƒ»«¿ƒְֶַ«

'B‚Â ÌÚlŒ‰È‰È∑,מּמּנּו לצאת ּגדעֹון ׁשעתיד ƒ¿∆¿»¿ְִִִֵֶֶָָ
עלֿידֹו נס עֹוׂשה ‡ÂÈÁ.ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ÌÏe‡Â ֵֶֶַַָָָ¿»»ƒ

epnÓ Ïc‚È ÔËw‰∑,מּמּנּו לצאת יהֹוׁשע ׁשעתיד «»…ƒ¿«ƒ∆ְִִֵֶֶַָָֻ

ליׂשראל  ּתֹורה וילּמד הארץ את BÚ¯ÊÂ.ׁשּינחיל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ¿«¿
ÌÈBb‰Œ‡ÏÓ ‰È‰È∑ ּבצאת יתמּלא העֹולם ׁשמעֹוּכל ƒ¿∆¿…«ƒְְְִִֵֵַָָָ

אּילֹון ּכׁשּיעמ ּוׁשמֹו, ּבעמק וירח ּבגבעֹון חּמה .יד ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(38 'nr i zegiy ihewl)

הּגֹוים  מלא יהיה וזרעֹו מּמּנּו יגּדל הּקטן אחיו ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹואּולם
יט) הּבכֹור,(מח, מנּׁשה, את יעקב ּבר לא מּדּוע לׁשאל: ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַֹֹֹיׁש

ּדהּנה  והענין, הּקטן. מאחיו ׁשּיגּדל – עצמּה זֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּבברכה
ּבארץ"), הּגפן את הּמברי" (ּכמֹו 'המׁשכה' ּפרּוׁשּה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ'ּברכה'

ׁשענינּה ולאלהמׁשיהיינּו מּמקֹורֹו, ׁשאינֹולחּדׁשּדבר ּדבר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּמנּׁשה  ּבברכתֹו לפעל יעקב יכֹול היה לא לכן ּבּמקֹור. ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹקּים

ּבּמקֹור. הּמּצב הּוא ּכ ׁשּלא מּכיון מאפרים, ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹיגּדל

(ë)ìàøNé Cøáé Ea øBîàì àeää íBia íëøáéå©§¨̧£¥¹©´©»¥¼§À§¨¥³¦§¨¥Æ
íNiå äMðîëå íéøôàk íéýìû EîNé øîàì¥½Ÿ§¦«§´¡Ÿ¦½§¤§©−¦§¦§©¤®©¨¬¤

:äMðî éðôì íéøôà-úà¤¤§©−¦¦§¥¬§©¤«
i"yx£Ï‡¯NÈ C¯·È Ea∑ יברכם ּבניו, את לבר הּבא ¿¿»≈ƒ¿»≈ְְְֵֵֶַָָָָָ

לבנֹו איׁש ויאמר ּכאפרים ּבברכתם אלהים יׂשימ" : ְְְְְְְְֱִִִִִִֶַַָָֹֹ
‡˙ÌÈ¯Ù‡Œ.וכמנּׁשה" ÌNiÂ∑ לפני ,מנּׁשה ּבברכתֹו, ְְִֶַ«»∆∆∆¿«ƒְְְְִִֵֶַָ

הּנׂשיאים  ּובחנּכת ּבדגלים .להקּדימֹו ְְְְֲִִִִִַַַַָֻ

‡Ûיט  ‡Ú„È È¯· ‡Ú„È ¯Ó‡Â È‰e·‡ ·È¯ÒÂ¿»≈»ƒ«¬«¿«¿»¿ƒ¿«¿»«
È‰eÁ‡ Ì¯·e ÈbÒÈ ‡e‰ Û‡Â ‡nÚÏ È‰È ‡e‰¿≈¿«»¿«ƒ¿≈¿«»ƒ
ÔÈËÈlL ÔB‰È È‰B·e dpÓ ÈbÒÈ ‡¯ÈÚÊ¿ƒ»ƒ¿≈ƒ≈¿ƒ¿«ƒƒ

:‡iÓÓÚa¿«¿«»

C¯·Èכ  Ca ¯ÓÈÓÏ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ÔepÎÈ¯·e¿≈ƒ¿»«¿≈«»¿»≈
‰MÓÎÂ ÌÈ¯Ù‡k ÈÈ CÈeLÈ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿«ƒ»¿»¿∆¿«ƒ¿ƒ¿«∆

:‰MÓ Ì„˜ ÌÈ¯Ù‡ ˙È ÈÂLÂ¿«≈»∆¿«ƒ√»¿«∆

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

Eid mipAd iM awri aWgW `Ed '`d̈¤¨©©£Ÿ¦©¨¦¨
rEcie dkxA zrWA sqFi ciA migEwl§¦§©¥¦§©§¨¨§¨©
Fl`nUaE xFkAd FpiniA gTi iM xaCd©¨¨¦¦©¦¦©§¦§Ÿ
xFkAd awri iptl Eidi df itkE xirSd©¨¦§¦¤¦§¦§¥©£Ÿ©§
oM lr xW`e ,Fpinil xirSde Fl`nUl¦§Ÿ§©¨¦¦¦©£¤©¥
FzF`e xFkAd dXpn iM eici z` lMU¦¥¤¨¨¦§©¤©§§
zpEkAW 'a Kxce ,Fpini ciA eia` miUï¦¨¦§©§¦§¤¤¤§©¨©
lr Fpini mEUl eici z` lMU oEknd©§©¥¦¥¤¨¨¨§¦©
m` dNgzA Fl xn` dfl ,xirSd W`xŸ©¨¦¨¤¨©¦§¦¨¦
mdia` mgwl iM FaWgl `id FzpEM©¨¨¦§¨§¦§¨¨£¦¤
`l xn` sqFi lW Fpinil xFkAd FciA§¨©§¦¦¤¥¨©Ÿ
,xFkAd df iM aWFg dY`W FnM ia` ok¥¨¦§¤©¨¥¦¤©§
xFkAd mixEcq iM rcFi dY` m`e§¦©¨¥©¦§¦©§
Lpini rpFn dY`W `N` 'Fbe Lpinil¦¦§§¤¨¤©¨¥©§¦§
FW`x lr Lpini miU xn` dfl xFkAdn¥©§¨¤¨©¦§¦§©Ÿ
,dilrAn daFHd rpnY dOl WExR¥¨¨¦§©©¨¦§¨¤¨

:df xaC mxBX dn Yrci xakEhi dxez §¨¨©§¨©¤¨©¨¨¤
.'Bâå ézòãé øîàiå åéáà ïàîéå (èé©§¨¥¨¦©Ÿ¤¨©§¦§
dvFx didW cvl ,o`nie FxnF`§©§¨¥§©¤¨¨¤
ltke ,DzF` xiqdl eia` ci Knql¦§Ÿ©¨¦§¨¦¨§¨©
FaiWdl oEMzp ,iYrci ipa iYrci xnFl©¨©§¦§¦¨©§¦¦§©¥©£¦

ixaC 'alcbpM ,EpWxRW FnM xn`W m §§¨¦¤¨©§¤¥©§§¤¤
xkAd df iM ia` ok `l Yxn`W dn©¤¨©§¨Ÿ¥¨¦¦¤©§Ÿ
KtdA mixEcQW aWFg ip`W FnM `le§Ÿ§¤£¦¥¤§¦§¤¤
onE WExR ipA FxnF`A fnxe ipa iYrcï©§¦§¦§¨©§§§¦¥¦
ipini iptl Lpini aiWgY `l mzQd©§¨Ÿ©§¦§¦§¦§¥§¦¦
`le ipinil xFkAd `N` mxCqY `le§Ÿ§©§¥¤¨©§¦¦¦§Ÿ
zFUrl ipzxFdX dn cbpkE ,Lpinil¦¦§§¤¤©¤¥©¦©£
Lpini miU LxnF`A dxFkAd hRWn¦§©©§¨§§§¦§¦§
drici llkaE df mB iYrci FW`x lr©Ÿ¨©§¦©¤¦§©§¦¨
df xaCn aaEqnd zrici mB dqpkp Ff¦§§¨©§¦©©§¨¦¨¨¤
lCbi `Ed mB xn`e ,sqFil oM zFUrA©£¥§¥§¨©©¦§¨
dltW dbxcnA `EdW aWgY `l WExR¥Ÿ©§Ÿ¤§©§¥¨§¥¨
WExR 'Fbe mlE`e ,mrl didie lCbi `N ¤̀¨¦§©§¦§¤§©§¨§¥
`vIX dn cvl `N` izkxA cvl `lŸ§©¦§¨¦¤¨§©©¤¥¥
mbd dfl ,miFBd `ln didi Frxfe EPOn¦¤§©§¦§¤§Ÿ©¦¨¤£©
ohTd didi cizrl ,xFkAd df df onfAW¤¦§©¤¤©§¤¨¦¦§¤©¨¨
dGW (`nEgpY) l"f mxnF`M lFcB xzFi¥¨§§¨©§¨¤¤
rWFdi EPOn `vi dfe oFrcB EPOn `vï¨¦¤¦§§¤¨¨¦¤§ª©
WxUA dzid Ff zlWlW mzQd onE¦©§¨©§¤¤¨§¨§¤
xW`e awri zMxA ilAn haXd znWp¦§©©¥¤¦§¦¦§©©£Ÿ©£¤

:xFkAl FniCwn ip` oM lr©¥£¦©§¦©§

BàlM iYrci KxCd df lr dvxi¦§¤©¤©¤¤¨©§¦¨
,mxB df iM YfnxX dnE ,LizFprh©£¤©¤¨©§¨¦¤Ÿ¤
`Ed ipA WExR ipA `N` mxb df `lŸ¤Ÿ¤¤¨§¦¥§¦
.LixacE LizFnFlgA xaFrd lkl mxBW¤¨©§¨¨¥©£¤§¨¤
mr zkWnp 'a mrR iYrci FxnF`e§§¨©§¦©©¦§¤¤¦
'Fbe mlE`e 'Fbe `Ed mB dPOn dHnl§©¨¦¤¨©§§¨§
lCbi ohTdW d`EapA rcIW WExR¥¤¨©¦§¨¤©¨¨¦§©
Ktd zFUrl lFki Fpi`e lFcBdn¥©¨§¥¨©£¤¤
KExA oFc`d FciA dOC xW` oFfgdn¥¤¨£¤¦¨§¨¨¨¨

:`Edk dxez

.'Bâå øîàì àeää íBia íëøáéå (ë©§¨§¥©©¥Ÿ§
zFkxA KM lM mzF` KxA WExR¥¥¥¨¨¨§¨
cr dPOn dlrnl dkxA oi`W xcB cr©¨¥¤¥§¨¨§©§¨¦¤¨©
.l`xUi Kxal iE`x LA mixnF` lMdW¤©Ÿ§¦§¨§¨¥¦§¨¥
WExR 'Fbe mixt` z` mUIe FxnF`e§§©¨¤¤¤§©¦§¥

n`Adlrnl mFwn raw df xEAC zErv §¤§¨¦¤¨©¨§©§¨
ipAn df `Ed in iM dXpnl mcw xirSl©¨¦Ÿ¤¦§©¤¦¦¤¦§¥
Epia` awri rAhn dPWi xW` l`xUi¦§¨¥£¤§©¤©§¥©©£Ÿ¨¦
dXpnM midl` LniUi Fpal xn`ie§Ÿ©¦§§¦§¡Ÿ¦¦§©¤
iM zF`l df xn`n dide mixt`kE§¤§©¦§¨¨©£¨¤§¦

:xaC lkl dXpn mcw mixt``k dxez ¤§©¦Ÿ¤§©¤§¨¨¨
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(àë)äéäå úî éëðà äpä óñBé-ìà ìàøNé øîàiå©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½¦¥¬¨«Ÿ¦−¥®§¨¨³
:íëéúáà õøà-ìà íëúà áéLäå íënò íéýìû¡Ÿ¦Æ¦¨¤½§¥¦´¤§¤½¤¤−¤£«Ÿ¥¤«

(áë)éçà-ìò ãçà íëL Eì ézúð éðàåøLà E ©«£¦º¨©¯¦§²§¤¬©©−©©¤®£¤³
ãiî ézç÷ì:ézL÷áe éaøça éøîàä ¨©̧§¦Æ¦©´¨«¡Ÿ¦½§©§¦−§©§¦«

i"yx£EÏ Èz˙ È‡Â∑ להתעּסק טֹורח ׁשאּתה לפי «¬ƒ»«ƒ¿ְְְִִֵֵֶַַַָ
לּבקבּורתי, נתּתי אני ואי וגם ּבּה, ׁשּתּקבר נחלה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשּנאמר: ׁשכם, זֹו כד)זֹו? יֹוסף (יהושע עצמֹות "ואת ְְְֱֵֶֶֶֶַַ
ּבׁשכם" קברּו מּמצרים י ׂשראל ּבני העלּו ÌÎL.אׁשר ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָ¿∆

EÈÁ‡ŒÏÚ „Á‡∑ל ּתהיה היא מּמׁש, חלק ׁשכם ««««∆ְְְִִֵֶֶֶַָ
אחי על יתרה ÈzL˜·e.אחד Èa¯Áa∑ּכׁשהרגּו ְֵֶֶַַָָ¿«¿ƒ¿«¿ƒְְֶָ

סביבֹותיהם  ּכל נתּכּנסּו ׁשכם, אנׁשי את ולוי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשמעֹון
ּדבר  ּכנגּדן. מלחמה ּכלי יעקב וחגר להם, ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלהזּדּוג
ׁשני  ּבניו ׁשּיּטלּו הּבכֹורה, היא אחד", "ׁשכם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָאחר:
והרּבה  ּכתרּגּומֹו, הּוא, חלק לׁשֹון ּו'ׁשכם', ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָחלקים,

ּבּמקרא: ּדֹומים לֹו כא)יׁש ׁשכם",(תהלים תׁשיתמֹו "ּכי ְְִִִִֵֵֶֶַָ

לפני  ׂשֹונאי ס)לחלקים.ּתׁשית ׁשכם",(שם "אחּלקה ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָ
ו) חלקֹו,(הושע איׁש ירּצחּוֿׁשכמה", ג)"ּדר (צפניה ְְְְִֶֶֶֶַָ

אחד" ׁשכם ‰‡È¯Ó."לעבדֹו „iÓ ÈzÁ˜Ï ¯L‡∑ ְְְֶֶָָ¬∆»«¿ƒƒ«»¡…ƒ
מעׂשה  ׁשעׂשה עׂשו, ׁשהיה מּיד אחר: ּדבר אמֹורי. ֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

פיו  ּבאמרי אביו ÈzL˜·e.צד Èa¯Áa∑ חכמתי היא ְְִִִֵָָ¿«¿ƒ¿«¿ƒְִִָָ
ולוי,(ּותפּלתי ׁשמעֹון ׁשל חרּבם על לפרׁש ּדאיֿאפׁשר ׁשּכתב ּברא"ם ועּין ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּבלאוֿהכי  ּדעּתי, ולענּיּות זה. על עליהם ּכעס ׁשהרי מּדעּתֹו, עׂשּו לא ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּדהא

ׁשּלקחּוהּו מּפני ליֹוסף ׁשּנתנֹו על יהיה טעם ּנתינת ּדמה עליהם, לפרׁש ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאיֿאפׁשר

לׁשמעֹון  ׁשּיּנתן ראּוי הּטעם מּזה אדרּבא, והלא ּובקׁשּתם, ּבחרּבם ולוי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹׁשמעֹון

ודֹוק  ליֹוסף, ולא .)ולוי, ְְְְִֵֵֹ

ß zah e"h iriax mei ß

èî(à)äãébàå eôñàä øîàiå åéða-ìà á÷òé àø÷iå©¦§¨¬©«£−Ÿ¤¨¨®©ÀŸ¤¥¨«§Æ§©¦´¨
:íéîiä úéøçàa íëúà àø÷é-øLà úà íëì̈¤½¥²£¤¦§¨¬¤§¤−§©«£¦¬©¨¦«

i"yx£ÌÎÏ ‰„Èb‡Â∑(ב"ר) הּקץ את לגּלֹות אחרים ,ּבּקׁש ּדברים לֹומר והתחיל ׁשכינה, מּמּנּו .ונסּתּלקה ¿«ƒ»»∆ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

(á)ìûøNé-ìà eòîLå á÷òé éða eòîLå eöáwä¦¨«§¬§¦§−§¥´©«£®Ÿ§¦§−¤¦§¨¥¬
íëéáà: £¦¤«

(â)úàN øúé éðBà úéLàøå éçk äzà éøëa ïáeàø§¥Æ§´Ÿ¦©½¨Ÿ¦−§¥¦´¦®¤¬¤§¥−
:æò øúéå§¤¬¤¨«

i"yx£ÈB‡ ˙ÈL‡¯Â∑ ׁשּלא ׁשּלֹו, ראׁשֹונה טּפה היא ¿≈ƒƒִִִֶֶָָֹ
מּימיוראה  ּכמֹו:∑‡ÈB.(ב"ר)קרי יב)ּכחי, "מצאתי (הושע ִִֶָָָָƒְִִָָֹ

לי", מ)אֹון אֹונים"(ישעיה "ּולאין אֹונים", È˙¯."מרב ְִִִֵֵֹ∆∆

˙‡N∑ לׁשֹון ּבכהּנה, אחי על יתר להיֹות היית ראּוי ¿≈ְְְִִִֵֶַַָָָָָֻ
ּכּפים  ÊÚ.נׂשיאּות ¯˙ÈÂ∑:ּכמֹו ב)ּבמלכּות, א (שמואל ְִִַַ¿∆∆»ְְְַ

אּלה? ּכל להפסיד ל ּגרם ּומי למלּכֹו", עז ."ויּתן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

È‰ÈÂכא  ˙È‡Ó ‡‡ ‡‰ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈»¬»»ƒƒ≈
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íéäìà äéäå 'Bâå ìàøNé øîàiå (àë©Ÿ¤¦§¨¥§§¨¨¡Ÿ¦
.'Bâå'Fbe zn ikp` FxnF` zpEM §©¨©§¨Ÿ¦¥§

awri zFnA iM EaWgi `NW WExR¥¤Ÿ©§§¦§©£Ÿ
ENt` `N` mdipiAn dpikXd wNYqY¦§©¥©§¦¨¦¥¥¤¤¨£¦
FxnF`e .mdOr midl` didi zEnï¦§¤¡Ÿ¦¦¨¤§§
micwtp EidIW FricFd 'Fbe aiWde§¥¦§¦¤¦§¦§¨¦
wCwce ,xaCA wtq oi`A mzEaW aEWl̈§¨§¥¨¥©¨¨§¦§¥

zFa`l ux`d iM mkizFa` ux` xnFl©¤¤£¥¤¦¨¨¤¨¨
mixvn i`vFil `l DA Ekf mde dpYp¦§¨§¥¨¨Ÿ§§¥¦§©¦
cg` mkW Ll zzl iciA Wi dYrnE¥©¨¥§¨¦¨¥§§¤©©
,eil` EPOn dpizPd wCvY dfA iM 'Fbe§¦¨¤ª§©©§¦¨¦¤¥¨
mbe .'Fbe Ll iYzp ip`e FxnF` `Ede§§©£¦¨©¦§§§©
(b"v 't dAx ziW`xP) l"fx ixacl§¦§¥©©¥§¥¦©¨
awri ipA E`AW DrnWnM Ff mkW iM¦§¤§©§¨¨¤¨§¥©£Ÿ

zEkf zlEf ok iR lr s` ,dillg lr©£¨¤¨©©¦¥©§
`le awri DA dMfi `l ux`A zFa`̈¨¨¤Ÿ¦§¤¨©£Ÿ§Ÿ

:eipAak dxez ¨¨
.'Bâå äzà éøëa ïáeàø (âxirdl Wi §¥§Ÿ¦©¨§¥§¨¦

`Ed iM oaE`xl awri ricFn WECg dn©¦¦©©£Ÿ¦§¥¦
:xFkAd©§

ãBò`Ed dn ipF` ziW`xe igM FxnF`§Ÿ¦§¥¦¦©
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(g"v 't x"a) Exn` l"fxe ,dfA FYrC©§¨¤§©©¨§
,dpFW`x dRh `Ed iM dfA FricFd iM¦¦¨¤¦¦¨¦¨
drcFd zpEM `id dn zrcl Kixv oicre©£©¦¨¦¨©©©¦©¨©¨¨

:oaE`xl Ff¦§¥
ãBòwiRqd `le igM xnFl ltM dOl̈¨¨©©Ÿ¦§Ÿ¦§¦

:ipF` ziW`x xnFl©¥¦¦
ãBòz`U xzi FxnF` zpEM zrcl Kixv̈¦¨©©©¨©§¤¤§¥

U Exn` (mW) l"fxe .fr xziez` §¤¤¨§©©¨¨§§¥
Kixve ,'Eke zEkln df fr dPdM df¤§ª¨¨¤©§§§¨¦
mipW iR wlg xn` `l dOl zrcl̈©©¨¨Ÿ¨©¥¤¦§©¦
oal bVOd ihxR hxtl cxIW xg ©̀©¤¨©§¨¥§¨¥©ª¨§¥
DxiMfdl siqFd qElwp`e .xFkA§§ª§§¦§©§¦¨

:'Eke oiwlg zlY xn`e FnEBxzA§©§§¨©§¨¨§¦§
ãBòmiOM fgR FxnF` zpEM zrcl Kixv̈¦¨©©©¨©§©©©©¦

lr WxR l"f i"yxe .xzFY l ©̀©§¥©©
`l xzFY l` dfl miOM YfgR xW £̀¤¨©§¨©©¦¨¤©©Ÿ
iM fgRd `Ed dnE zExzid Ll didi¦§¤§©§¥©©©©¦
Ep` oikixv oicre .'Fbe iaMWn zilr̈¦¨¦§§¥§©£©¦§¦¦¨
l` xnFl wiRqd `l dOl ircFnl§¨¦¨¨Ÿ¦§¦©©
`Ed zEfgRdW xg` zilr iM xzFY©¦¨¦¨©©¤©©£
cal oerd xiMfdl Fl did oerl iEPM¦¤¨Ÿ¨¨§©§¦¤¨Ÿ§©
:oFfRgA `NW F` oFfRgA F`Ur iN dnE©¦£¨§¦¨¤Ÿ§¦¨

ãBòzrcFd rvn`A WprA wiqtd dOl̈¨¦§¦¨Ÿ¤§¤§©¨©
KxCd df lr xnFl Fl didW oerd¤¨Ÿ¤¨¨©©¤©¤¤
lr F` zilr iM miOM fgR xzFY l ©̀©©©©©¦¦¨¦¨©
l` 'Fbe zilr iM miOM fgR KxCd df¤©¤¤©©©©¦¦¨¦¨§©

:xzFY©
ãBòzilr FxnF` zpEM zrcl Kixv̈¦¨©©©¨©§¨¦¨

:miAx oFWl Lia` iaMWn¦§§¥¨¦§©¦
ãBòiM YlNg f` FxnF` zpEM dn©©¨©§¨¦©§¨¦

miPnfA mixaC 'a dUrW rnWn©§¨¤¨¨§¨¦¦§©¦
iM WExR 'Fbe f` xn` dfle mwNgn§ª¨¦§¨¤¨©¨§¥¦
onGn cxtp onfA did lENgdW cvl§©¤©¦¨¨¦§©¦§¨¦§©
YlNg f` xn` dfl eia` irEvi dlrW¤¨¨§¥¨¦¨¤¨©¨¦©§¨
dUrW lENgd `id dn zrcl Kixve§¨¦¨©©©¦©¦¤¨¨
dpEMd m`e ,'Fbe iaMWn zilr zlEf©¨¦¨¦§§¥§§¦©©¨¨
did 'Fbe lNg FzIlr zErvn`AW `id¦¤§¤§¨£¦¨¦¥§¨¨
xaCde .'Fbe YlNg 'Fbe zilr xnFl Fl©¨¦¨§¦©§¨§§©¨¨
did `le irEvi lNg FzFlrA f`W oaEn¨¤¨©£¦¥§¥§Ÿ¨¨

:f` xnFl Kixv̈¦©¨
íã÷åEpl Wi miaEzMd xE`al `Fal §Ÿ¤¨§¥©§¦¥¨

Ki` `ide zg` dxiwg xwgl©§Ÿ£¦¨©©§¦¥
dxFYA aEzMX dn Ktd awri dUr̈¨©£Ÿ¤¤©¤¨©¨
z` xMal lkEi `l (f"h `"k `vY)¥¥Ÿ©§©¥¤

d d`EpVd oa ipR lr daEd`d oAxkA ¤¨£¨©§¥¤©§¨©§Ÿ
Flv` daEd`d lgx oA sqFi xMA `Ede§¦¥¥¤¨¥¨£¨¤§
mcwe .d`EpVd d`l oA oaE`x ipR lr©§¥§¥¤¥¨©§¨§Ÿ¤
mdilr did zFa`d m` al zzl Kixv̈¦¨¥¥¦¨¨¨¨£¥¤
Epivn `ld iM dxFYd lM mEIw aEIg¦¦¨©¨¦£Ÿ¨¦

`l mdxa`e zFig` 'a `Up awrIW¤©£Ÿ¨¨£¨§©§¨¨Ÿ
:mihxR dOM oke owf didW cr ln̈©¤¨¨¨¥§¥©¨§¨¦

äzòîeoA xMAW Ff `iWwl mFwO dn ¥©¨©¨§ª§¨¤¦¥¤
lW dlxrM Ff didY daEd`d̈£¨¦§¤§¨§¨¤
'a z`iUpke dEhvPW mcw mdxa ©̀§¨¨Ÿ¤¤¦§©¨§¦§¦©
o"Anxl izi`xe .awril zFig £̀¨§©£Ÿ§¨¦¦§©§¨
awril mrh ozPW ('d e"k zFclFY)§¤¨©©©§©£Ÿ
cr ux`A did `l iM zFig` 'a `UPW¤¨¨£¨¦Ÿ¨¨¨¨¤©
iM zFkFnqA miwfg eixaC oi`e ,o`M̈§¥§¨¨£¨¦§¨¦
xnFW did `NW df cFq Fl dNB in¦¦¨¤¤Ÿ¨¨¥
Wxtd oi`W xg` ux`A `N` dxFY¨¤¨¨¨¤©©¤¥¤§¥
zFevOd ihxR ozF`A l"gl ux`d oiA¥¨¨¤§§¨§¨¥©¦§

:zFa`d mExnW `NW¤Ÿ§¨¨¨
ïBëpäåElAw zFa`d iM `Ed ipirA §©¨§¥©¦¨¨¦§

gPn lATW mXn dxFYd©¨¦¥¤¦¥¦Ÿ©
oFW`xd mc`n lATW KFpgn lATW¤¦¥¥£¤¦¥¥¨¨¨¦
f` aizkC dxEaBd iRn Dcnl xW £̀¤§¨¨¦¦©§¨¦§¦¨
`"g xdf) ,mc`l xn`Ie 'Fbe d`ẍ¨§©Ÿ¤¨¨¨Ÿ©
oB carl EdEv DzErvn`AWe (.h"vw§¤§¤§¨¨¦¨©£Ÿ©
'a lirl) wEqRA iYWxRW FnkE ocr¥¤§¤¥©§¦©¨§¥
dEhvp `l K` .DxnWlE Dcarl (e"h§¨§¨§¨§¨©Ÿ¦§©¨
mdilr xari m`W zFvn 'f lr `N ¤̀¨©¦§¤¦©£Ÿ£¥¤
xkUl aFxw dxFYd x`W la` bxdi¥¨¥£¨§¨©¨¨§¨¨
`l m` cqtdd on wFgxe dUri m ¦̀©£¤§¨¦©¤§¥¦Ÿ
zpizp xg` mB Epl WIW KxckE ,mIwi§©¥§¤¤¤¥¨©©©§¦©
mzF` dUri m`W zFvn WIW dxFYd©¨¤¥¦§¤¦©£¤¨
Wpr Fl oi` `l m`e xkU lHi mc`d̈¨¨¦Ÿ¨¨§¦Ÿ¥Ÿ¤
midl` `xA mFIn did ok FnM mdilr£¥¤§¥¨¨¦§Ÿ¡Ÿ¦
,zFevn 'Gn uEg dxFYd lkA mc`̈¨§¨©¨¦¦§
mwWge 'dA mzEaiag cvl zFa`de§¨¨§©£¦¨©§¤§¨
e"k) FxnF`M lMd EnIw oFilr xW`A§Ÿ¤¤§¦§©Ÿ§§
l"f Exn`e ,'Fbe rnW xW` awr ('d¥¤£¤¨©§§¨§
ENt` Epia` mdxa` mIw (:g"k `nFi)¨¦¥©§¨¨¨¦£¦
eiYgY miwd eipA z`e oiliWaY iaExr¥¥©§¦¦§¤¨¨¥¦©§¨
,dxFYd wqre zFvOd zlrFY giexdl§©§¦©¤¤©¦§§¥¤©¨
xaC zlrFY mi`Fx EidW mFwnA la £̀¨§¨¤¨¦¤¤§©
awri xn`YW FnM mdl dglvdd©©§¨¨¨¤§¤Ÿ©©£Ÿ

A FzglvdA WiBxdWMiYW i`EVp §¤¦§¦§©§¨¨§¦¥§¥
KWnPd gexn oir milrd zFig`d̈£¨¤¡¦©¦¥¤©©¦§©
Wpr Fl oi`W oeiM `Edd devOd mEITn¦¦©¦§¨©¥¨¤¥Ÿ¤
dpYp `NW cFr lM dPnIwi `l m ¦̀Ÿ§©§¤¨¨¤Ÿ¦§¨
miUFr EidW xn`p m` mB dnE ,dxFY¨©©¦Ÿ©¤¨¦
Eid mi`iap zFa`d iM xEACd iR lr©¦©¦¦¨¨§¦¦¨
df xace ,oM zFUrl mdl xn` 'de©¨©¨¤©£¥§¨¨¤
zFkldA m"Anx azMX dnl dnFC¤§©¤¨©©§¨§¦§
xn`W `iap iM (h"t) dxFYd icFqi§¥©¨¦¨¦¤¨©
itl dxFYd ixEQ`n xEQ` lr xarl©£Ÿ©¦¥¦¥©¨§¦
lnxMd xdA EdIl`M Fl oirnFW drẄ¨§¦§¥¦¨§©©©§¤
lr dUrn dUrW awri on`i mB 'Fbe§©¥¨¥©£Ÿ¤¨¨©£¤©

itl zFig` 'a `Vl lFkIW Fz`Eap iR¦§¨¤¨¦¨£¨§¦
dnE ,zFig` 'a xEQ` xwrIW `l drẄ¨Ÿ¤©£Ÿ¦£¨©
xaCd lr Wpr mdl did `NW onfA mB©¦§©¤Ÿ¨¨¨¤Ÿ¤©©¨¨
EnIwi m` zlrFYd zaxwd `N ¤̀¨©§¨©©¤¤¦§©§
dWxd K`ln ici lr dcEdi mB ,xMfPM©¦§©©§¨©§¥©§¨ª§¨
(c"t 't x"a) l"f mxnF`M xnY zgwl̈©©¨¨§§¨
zFnWp zlv`dn dPOn KWnPX dnl§©¤¦§©¦¤¨¥©£¨©§¨
awri iM xn`p df itlE ,zFWFcTd©§§¦¤Ÿ©¦©£Ÿ
xW` lr oaE`x Wiprdl eipirA d`xp¦§¨§¥¨§©£¦§¥©£¤
oMW F` dxFkAd EPOn lhpe FrEvi lNg¦¥§§¨©¦¤©§¨¤¥
xn` oMW FnkE ,d`EapA Fl xn`p¤¡©¦§¨§¤¥¨©
oaE`x ('d '`) minId ixacA aEzMd©¨§¦§¥©¨¦§¥
FlNgaE xFkAd `Ed iM l`xUi xkA§Ÿ¦§¨¥¦©§§©§
.sqFi ipal FzxFkA dpYp eia` irEvi§¥¨¦¦§¨§¨¦§¥¥
`l dOl iM wiRqn xaCd oi` oicre©£©¦¥©¨¨©§¦¦¨¨Ÿ
F` dcEdil `le sqFil `N` dpYp¦§¨¤¨§¥§Ÿ¦¨
't xdGd 'qaE ,milFcBd mig` x`Wl¦§¨©¦©§¦§©Ÿ©
l"fe xaCd mrh azM e"rw sC glWIe©¦§©©¨©©©©¨¨§
`Edd lM d`lC dAbl l`rC `YrWA§©§¨§¨¥§©¨§¥¨¨©
lgxA dEd diAle dizErx `ilil¥§¨§¥§¦¥©¨§¨¥
`Car xcd` 'Eke idi` lgxC aiWgC§¨¦§¨¥¦¦§©£©ª§¨
sqFil YxCd` dizxFkA 'Eke dixz`l©£¨¥§§¨¥£©©§§§¥
zlihpl wiRqn df mrh dPd .k"r 'Eke§¦¥©©¤©§¦¦§¦©
`Ed iM sqFiA cnrze oaE`xn dxFkA§¨¥§¥§©£Ÿ§¥¦
dpFW`x daWgnA dlrW zn`d itM§¦¨¡¤¤¨¨§©§¨¨¦¨
awri Frxf lihdWM dpFW`x d`iaA§¦¨¦¨§¤¥¦©§©£Ÿ
Kxvd dOl dWw `N` .FO`A aWg̈©§¦¤¨¨¤¨¨ª§©
'Fbe eia` irEvi FlNgaE xnFl aEzMd©¨©§©§§¥¨¦§

did `l m` ENt` `ldlNgn oaE`x £Ÿ£¦¦Ÿ¨¨§¥§©¥
zrbFp sqFil dxFkAd eia` irEvi§¥¨¦©§¨§¥©©

:xMfPM©¦§©
áMéìelM iM `Ed rEci xaC oiprd §©¥¨¦§¨¨¨¨©¦¨

'bl wNgzn mlFrAW zEIpgEx¨¦¤¨¨¦§©¥§
cg`e ,lFg cg`e ,dXcw cg` ,zFpigA§¦¤¨§ª¨§¤¨§¤¨
`ivFY dWlXdn zg` lke ,rx wlg¥¤©§¨©©¥©§Ÿ¨¦
wlg .Dzpigal dE`zze ditpr£¨¤¨§¦§©¤¦§¦¨¨¥¤
xW`de aFHd itpr gixti dXcTd©§ª¨©§¦©©§¥©§¨Ÿ¤
lgd wlg ,zFlMUnl dE`zze igvPd©¦§¦§¦§©¤§ª§¨¥¤©Ÿ
oirl cngPde dRl axrd lk`l dE`zi¦§©¤¤¡Ÿ¤¨¥©¤§©¤§¨¨©¦
opFkie xtre mipa` iYA dpaie§¦§¤¨¥£¨¦§¨¨¦¥
rxd wlg ,mincp zFpkde miWEAln©§¦©£¨¦§¦¥¤¨©
`pU xW` lM dUrie aErY lkl dE`zi¦§©¤§¨¥§©£¤¨£¤¨¥
lk`le xTWlE zFOxlE lfbl xgaie 'd§¦§©¦§Ÿ§©§©¥§¤¡Ÿ
'Eke mivwW zFtxhE zFlap `nHd wlg¥¤©¨¥§¥§¥§¨¦§
dCp `nh xUA wAgl FWtpl axrie§¤¡©§©§§©¥¨¨¨¥¦¨
miwgxnd xkfe Wi` zW` diFB¨¥¤¦§¨¨©§ª¨¦
lM FpWi dN` 'BnE ,dXcTd zpigAn¦§¦©©§ª¨¦¥¤¤§¨
aFHd iwlgn oiA `vnp lke deFd¤§¨¦§¨¥¥¤§¥©
`Ede rSnnd iwlgA oiA dxdHde§©¨¢¨¥§¤§¥©§ª¨§
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rxd iwlgA oiA lg mi`xFw Ep`W¤¨§¦Ÿ¥§¤§¥¨©
cvl iM l`xUi mrl 'd dEve ,d`nHde§©ª§¨§¦¨§©¦§¨¥¦§©
wlgn Enrhi lal dXcTd zpigA mdW¤¥§¦©©§ª¨§©¦§£¥¥¤
`le dYWnA `le lk`nA `l rxd̈©Ÿ§©£¨§Ÿ§¦§¤§Ÿ
`le dI`xA `le daWgnA `le xEAcA§¦§Ÿ§©§¨¨§Ÿ¦§¦¨§Ÿ
lk`i lal lk`n .gixA `le drinWA¦§¦¨§Ÿ§¥©©£¨§©Ÿ©
zFlapE zFtxhE mi`nh miIg ilrA©£¥©¦§¥¦§¥§¥
oiie Kqp oii dYWi `le 'Eke mivwWE§¨¦§§Ÿ¦§¤¥¤¤§¥
xwW xAci `NW xEAC .dnFCke dlxr̈§¨§©¤¦¤Ÿ§©¥¤¤
rxd oFWle dRd zElape zElikxE§¦§¦§©¤§¨¨©
`le f"rA aWgi lal daWgn .dnFCke§©¤©§¨¨§©©§Ÿ§§Ÿ
Wxgi `le FYrcA d`Bzi `le zEpfA¦§§Ÿ¦§¨¤§©§§Ÿ©£Ÿ
dX` itiA hiAi lal dI`x .oe`̈¤§¦¨§©©¦§Ÿ¦¦¨
mlil`d l` EptY l` FxnF`M dxEq`d̈£¨§§©¦§¤¨¡¦¦
hiAi `le (:b"t miWFcw xdf) 'Fbe§Ÿ©§¦§Ÿ©¦
drinW .zF`xl mixEq`d mixacA¦§¨¦¨£¦¦§§¦¨
lFw `le mivTWnd mixaC rnWi `NW¤Ÿ¦§©§¨¦©§©§¦§Ÿ
gixi `NW gix .dnFCke dxEq`d dX ¦̀¨¨£¨§©¤¥©¤Ÿ¨¦©
dpigA lM cbpkE ,mixEq`d mixaC gix¥©§¨¦¨£¦§¤¤¨§¦¨
,dXcTd wlge lgd wlg Wi dpigaE§¦¨¥¥¤©Ÿ§¥¤©§ª¨
devn dXcTd wlg didIW 'd xfbe§¨©¤¦§¤¥¤©§ª¨¦§¨
xW` zraE zEWx lgd wlge oM zFUrl©£¥§¥¤©Ÿ§§¥£¤
FnM mdn zg` dpigaA mc`d wAci¦§©¨¨¨¦§¦¨©©¥¤§

A FWtp wAcY okaFhl m` `Edd WxX ¥¦§©©§©Ÿ¤©¦§
Wtp didYW mbd dYrnE ,FMtdl m ¦̀§¤§¥©¨£©¤¦§¤¤¤
zErvn`A dxaE dMf dxFdh mc`d̈¨¨§¨©¨¨¨§¤§¨
rxd wlgn FzEIniptl qipki xW £̀¤©§¦¦§¦¦¥¥¤¨©
zFpigA 'An zaxrn `idd WtPd didY¦§¤©¤¤©¦§Ÿ¤¤¦§¦
znirh `idd WtPl aaFqi dfe rxe aFh§©§¤§¥©¤¤©¦§¦©
dGd mlFrA Wtpe sEB F` xQizdl xOd©©§¦§©¥§¤¤¨¨©¤
cFq `Ede ,FzFn xg`l cal Wtp F`¤¤§©§©©§
(:a"pw) zAW idlWA Exn`W dqiaMd©§¦¨¤¨§§¤§¥©¨
itM iM zrcl Ll Wie .qaFMl EpzPi¦¨§©¥§¥§¨©©¦§¦
rxdn WtPA dwAcPW drxd zpigA§¦©¨¨¨¤¦§§¨©¤¤¥¨©
m` xn`YW FnM ,FWtp dE`zY ok FnM§¥¦§©¤©§§¤Ÿ©¦
dE`zY sE`Pd z`nHn d`lgp FWtp©§¤§§¨¦ª§©©¥¦§©¤
iM EpnCwdX dn itM Ff dpigal FWtp©§¦§¦¨§¦©¤¦§©§¦
dAxi ike DA `vFIkl dE`zY dpigA lM̈§¦¨¦§©¤§©¥¨§¦©§¤
rxd iwlgn FWtp hirldl mc`d̈¨¨§©§¦©§¥¤§¥¨©
wgxzie lcAie rxd wWg DA lCbY¦§©¨¥¤¨©§¦¨¥§¦§©¥
iM LciA df llM gTY ,aFHd zpigAn¦§¦©©¦©§¨¤§¨§¦
cEpcp `le mlFrA dUrn xaC Ll oi ¥̀§§©©£¤¨¨§Ÿ¦§
xaC lke ,zEIpgExA cFqi Fl oi`W xaC̈¨¤¥§§¨¦§¨§©
lM xEq` df `Ed iM 'd ricFdW xEQ ¦̀¤¦©¦¤¨¨
wlg FWtpl KWFn `Ed ixd FA wAcPd©¦§¨£¥¥§©§¥¤
xWId xtqA azMX dn cnlE `ve ,rx©§¥§©©¤¨©§¥¤©¨¨
WtPd zpgadA z"x xAgW ('h xrW)©©¤¦¥§©§¨©©¤¤
`vnze .DaiH dn FWtp mc` zrcl̈©©¨¨©§©¦¨§¦§¨
zFUr FzgiUn FWtp oi`W mc` WIW¤¥¨¨¤¥©§§¦££

lr FzgiUOW mc` Wtp Wie sE`p¦§¥¤¤¨¨¤§¦¨©
waC `Ed m` mxFB df xace xaCd©¨¨§¨¨¤¥¦¨¥
Dpi` dpigA DzF` rxd zpigAn FWtpA§©§¦§¦©¨©¨§¦¨¥¨
`vFIM `pUl rxd Drah Ktdl dlFki§¨©£Ÿ¦§¨¨©¦§Ÿ©¥
dMq) l"f mxnF` cFq oM mB `Ede ,FA§©¥§¨ª¨
arx FriAUn mc`A Wi ohw xai` (:a"p¥¨¨¨¥¨¨¨©§¦¨¥

:raU Fairxn©§¦¨¥©
íbWi iM dfA zg` dpgad zFNbl Wi ©¥§©©§¨¨©©¨¤¦¥

xg` hEdl Frah didi clEi iM mc`̈¨¦¦¨¥¦§¤¦§¨©©
mc` Wie ,rWx zFUr lCbie rx zFUr£©§¦§©£¤©§¥¨¨
zpigAn lCgi gxh mEW ilA Frah¦§§¦Ÿ©¤§©¦§¦©
.uRgi m` xFg`l xfgi lwpaE rxd̈©§¨¥©§Ÿ§¨¦©§Ÿ

daMxddn KWOi df xaCdrixf zrWA ¨¨¤¦¨¥¥©©§¨¨¦§©§¦¨
wWgA zaWFg zrxFGd mc` Wtp m ¦̀¤¤¨¨©©©¤¤§¥¤
oi`e ,Fl axri iM dUrOd cvl dUrOd©©£¤§©©©£¤¦¤¡©§¥
F` xg` qFkA Fpir oYi m` xnFl Kixv̈¦©¦¦¥¥§©¥
xFdHd FpinA `NW zFaWgn aWgi©§Ÿ©§¨¤Ÿ§¦©¨
awri oir) d"r dIwfg ipAn cnlE `ve§¥§©¦§¥¦§¦¨¥©£Ÿ
cvl f"r icaFr 'a E`vIW (:'i zFkxA§¨¤¨§§¥§©
daWgOd iM minnrA cilFOd zaWgn©§¤¤©¦©£¨¦¦©©§¨¨
Ll dfe ,clFPA oipAd dpFA aSn FzF`A§©¨¨©¦§¨©¨§¤§
mipFAd md mirixfOd iM lFcB xTr¦¨¨¦©©§¦¦¥©¦
xdhe oFiTpA rxfY m`e ,clFPd Wtpl§¤¤©¨§¦¦§©§¦¨§Ÿ©
lM FA clFY m`e ,zigp `InXn WiCw©¦¦§©¨¨¥§¦¥¨
qpMY mW KxC rxd wlgn `EdW¤¥¥¤¨©¤¤¨¦¨¥
df ,FW`aE Fzpgv lrze rxd zpigA§¦©¨©§©©©£¨¨§¤
`N` rxd zpigal dE`zi `l llMd©§¨Ÿ¦§©¤¦§¦©¨©¤¨
`l xTr lM rx oin FA oi`W lke Fpin¦§¨¤¥¦©¨¦¨Ÿ
xnFl mc` Lgwl m`e ,xaCl dE`zY¦§©¤©¨¨§¦§¨£¨¨©
Ki`e did rxd wlgn llWn mc` ixde©£¥¨¨ª§¨¥¥¤¨©¨¨§¥
bbFW Fl xn` .'d ixaC lr xare `hg̈¨§¨©©¦§¥¡Ÿ¥
ur did xEnB rxd zpigA `l mB did̈¨©Ÿ§¦©¨©¨¨¨¥
midl` obA rEhp iM di`xde zrCd©©©§¨§¨¨¦¨©§©¡Ÿ¦
't x"a) l"f Exn` mB ,rx oi`W mFwn̈¤¥©©¨§
zAW axr cr oiYnn did m`W (`"k¤¦¨¨©§¦©¤¤©¨
xn`C o`nl otb lr WCwn did WcwŸ¤¨¨§©¥©¤¤§¨§¨©
`NW Ycnl `d ,did otB (.'r oixcdpq)©§¤§¦¤¤¨¨¨¨©§¨¤Ÿ
KxrA lg xacM `N` rxd zpigA did̈¨§¦©¨©¤¨¦§©Ÿ§¥¤

:cFq `Ede WcwŸ¤§
íàål`rnWi cli mdxa` Ki` xn`Y §¦Ÿ©¥©§¨¨¨©¦§¨¥

md iM zrcl Ll Wi ,eUr wgvie§¦§¨¥¨¥§¨©©¦¥
ia` gxY a`d mdA rxGW rxd iwlg¤§¥¨©¤¨©¨¤¨¨¤©£¦
Wtp dzvIWkE did f"r caFr mdxa ©̀§¨¨¥¨¨§¤¨§¨¤¤
rxd zpigAn dwEaC d`vi mdxa ©̀§¨¨¨§¨§¨¦§¦©¨©
dtke mdxa` cqg eilr xaBW `N ¤̀¨¤¨©¨¨¤¤©§¨¨§¨¨
DxqnE DcixtdW cr rxd zpigA§¦©¨©©¤¦§¦¨§¨¨
rxd ivFvip did oicre ,l`rnWiA§¦§¨¥©£©¦¨¨¦¥¨©
mcixtde wgvi `AW cr miwaC§¥¦©¤¨¦§¨§¦§¦¨
l"f mxnF` `Ede ,dXcTd zgizxA¦§¦©©§ª¨§§¨

xaE iwp `vi awri iM (b"q 't x"a)¦©£Ÿ¨¨¨¦¨
iM awri dUrnA siwWp dYrnE .'Eke§¥©¨©§¦§©£¥©£Ÿ¦
`l FYaWgn dzid oaE`x zrxfd zrA§¥©§¨©§¥¨§¨©§©§Ÿ
`NW df hxtA aFHd zpigaA dnlW§¥¨¦§¦©©¦§¨¤¤Ÿ
dpigaE daWgOd mFwnA dUrn dUr̈¨©£¤¦§©©§¨¨§¦¨
`vnYW FnkE ,aFHd zbxcnA Dpi` Ff¥¨§©§¥©©§¤¦§¨

"f EaWgWdfl dnFCA (:e"k mixcp) l ¤¨§§¨¦©¤¨¤
dUrn dPYWi iM mbde ,dxEnY ipA§¥§¨©£©¦¦§©¤©£¥
dnlW Fzricie FYaWgn iM cvl awri©£Ÿ§©¦©§©§¦¦¨§¥¨
did mB lgxA aWFg did iM WExR¥¦¨¨¥§¨¥©¨¨
`l lgx z`f `id iM FzriciaE FYrcA§©§¦¦¨¦¦Ÿ¨¥Ÿ
lgxA aWge d`l `idW rcFi didW¤¨¨¥©¤¦¥¨§¨©§¨¥
ok iR lr s` ,dxEnY ipA `xwi dfNW¤¨¤¦§¨§¥§¨©©¦¥
`l zpigAn `EdW lM `Ed xaCd©¨¨¨¤¦§¦©Ÿ
iM dGn `vIX dn cnlE `ve ,xFdḧ§¥§©©¤¨¨¦¤¦
ixd eia` irEvi lAlaE oaE`x `vï¨§¥¦§¥§¥¨¦£¥
dn xFdh iYlAd dUrn FzNrR dUrW¤¨¨§ª¨©£¤©¦§¦¨©
mihaXd lMn cg` ok dUr `NX¤Ÿ¨¨¥¤¨¦¨©§¨¦
mbde .sqFi lW oFiQp ici lr ENt`e©£¦©§¥¦¨¤¥©£©
xnF`d lM (:d"p zAW) opAx Exn`W¤¨§©¨¨©¨¨¨¥
lM mr ,drFh `N` Fpi` `hg oaE`x§¥¨¨¥¤¨¤¦¨
cvl F` `hgd eilr dlrd aEzMd df¤©¨¤¡¨¨¨©¥§§©

:eilr `xTl iE`xW cvl F` F`UrW¤£¨§©¤¨¦¨¥¨¨
äîe,xnY mr akW dcEdIW `vnYX ©¤¦§¨¤§¨¨©¦¨¨

`l iM '`d xaCA Wi zFaEWY 'a§¥©¨¨¨¦Ÿ
l"f mxnF`M Fqp` K`ln mbe Drci§¨¨§©©§¨£¨§§¨
dzvIW iPOn dwcv wEqRA (:b"k zFMn)©©¨¨§¨¦¤¦¤¨§¨
mixaCd E`vi iPOn dxn`e lFw zA©§¨§¨¦¤¦¨§©§¨¦
dxFYd dAxc`C oaE`x oM oi`X dn©¤¥¥§¥§©§©¨©¨

:oEbd iYlA dUrn dUr iM dcird¥¦¨¦¨¨©£¤¦§¦¨
äîei"xd `ltOd axdl izi`xX ©¤¨¦¦§¨©©ª§¨

mikxC zWxR) l"wevf qip`fFx¨¦¨¨©§¨¦
dzid ddlA iM FcrA uildW (`"c¤¥¦©£¦¦§¨¨§¨
Dpi`W WbliR zaY wIce eia` zYtn§ª©¨¦§¦¥¥©¦¤¤¤¥¨
mi`xp eixaC oi` ,y"ri 'Eke oiWECwA§¦¦§¥§¨¨¦§¦
iYWxRW FnkE Eid oiWECwAW i`Ce iM¦©©¤§¦¦¨§¤¥©§¦
qxhpwA aEzMW FnkE FnFwnA mẄ¦§§¤¨§ª§§¥
d"l lirl) aEzMd xn`X dnE ,zFi`xd̈§¨©¤¨©©¨§¥
oaE`x zxaq `idW ilE` WbliR (a"k¦¤¤©¤¦§¨©§¥
ilEAlA mrh aEzMd fnx F` .bbW DAW¤¨¨©¨©©¨©©¦§¥
FO` lEflf iC `l xn`W eia` irEvi§¥¨¦¤¨©Ÿ©¦§¦
lflGY cFr `N` dxiaBd lgx iptA¦§¥¨¥©§¦¨¤¨¦©§¥
awri zW` mlFrlE ,WbliRd iptA¦§¥©¦¤¤§¨¥¤©£Ÿ

aEzMde dzid.DOr akXW eilr dlrd ¨§¨§©¨¤¡¨¨¨¤¨©¦¨
xdGd ixaC iM zrcl liMUY dYrnE¥©¨©§¦¨©©¦¦§¥©Ÿ©
iM `Ed dxFkAd mrHW xn`W¤¨©¤©©©§¨¦
dnE sqFiA dcnr DnFwnA daWgOd©©§¨¨¦§¨¨§¨§¥©
FlNgaE minId ixacA aEzMd xn`X¤¨©©¨§¦§¥©¨¦§©§
iM cg` oipr `Ed 'Fbe eia` irEvi§¥¨¦§¦§¨¤¨¦
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(ã)éáà éákLî úéìò ék øúBz-ìà íénk æçtæà E ©³©©©̧¦Æ©©½¦¬¨¦−¨¦§§¥´¨¦®¨¬
:äìò éòeöé zìlç¦©−§¨§¦¬¨¨«

i"yx£ÌÈnk ÊÁt∑מהרּת אׁשר והּבהלה הּפחז ««««ƒְְֲִֶֶַַַַַָָָ
למרּוצתם, הּממהרים הּללּו ּכּמים ,ּכעס ְְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָלהראֹות

לכ.¯˙BzŒÏ‡∑הּללּו היתרֹות ּכל לּטל ּתרּבה אל ְָ««ְְִֵֶַַַַָָֹ
ּפחזּת? אׁשר הּפחז ּומהּו ,ל ראּויֹות Èk.ׁשהיּו ְְְֲֶֶַַַַַָָָƒ

zÏlÁ Ê‡ EÈ·‡ È·kLÓ ˙ÈÏÚ∑ ׁשם ׁשעלה אֹותֹו »ƒ»ƒ¿¿≈»ƒ»ƒ«¿»ֵֶָָ
הּׁשכינה, והיא יצּועי, עֹולה על להיֹות ּדרּכּה ׁשהיה ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ

יצּועי  למעלה ∑ÊÁt.על טעמֹו לפיכ הּוא, ּדבר ׁשם ְִַ««ְְְֲִֵַַָָָָ
נקּוד  היה עבר, לׁשֹון היה ואּלּו ּפּת"ח, נקּוד ְְְִַָָָָָָָָָֻוכּלֹו

למּטה  וטעמֹו ּפּת"ח וחציֹו קמ"ץ ∑ÈÚeˆÈ.חציֹו ְְְְְֲֶֶַַַַָָָ¿ƒ
לבדין  עלֿידי אֹותֹו ׁשּמּציעים ׁשּום על מׁשּכב, ְְְְִִִִֵֶַַַָָלׁשֹון

לֹו: ּדֹומים והרּבה סג)ּוסדינין, "אםֿזכרּתי(תהלים ְְְְְִִִִִֵַַ
קלב)עלֿיצּועי", יצּועי (שם עלֿערׂש .""אםֿאעלה ְְֱִֶֶֶֶַַָָ

Ì¯aד  ‡iÓÎ ‡‰ CÈt‡ Ï·˜Ï ‡zÏÊ‡c ÏÚ««¬«¿»»√≈«»»¿«»¿«
È¯‡ ·q˙ ‡Ï ¯ÈzÈ ˜ÏBÁ ‡˙È‰‡ ‡Ï»«¬≈»»«ƒ»ƒ»¬≈
‡zÏÁ‡ ÔÎa Ce·‡ È·kLÓ ˙Èa ‡z˜ÏÒ¿∆¿»≈ƒ¿¿≈»¿≈¬∆¿»

:‡z˜ÏÒ È¯a ÈÈeeLÏ¿ƒƒ¿ƒ¿∆¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

daWgOd zErvn`dn `vi lENgd©¦¨¨¥¨¤§¨©©§¨¨
m`e lgxA `N` d`lA dzid `NW¤Ÿ¨§¨§¥¨¤¨§¨¥§¦
oaE`x did `l d`lA FYaWgn dzid̈§¨©§©§§¥¨Ÿ¨¨§¥

:eia` irEvi lNgn§©¥§¥¨¦
äæáexFYtM miaEzMd xE`al `Fap ¨¤¨§¥©§¦©§

FxaC zNgY awri iM ,gxtë¤©¦©£Ÿ§¦©§¨
oaE`xn dxFkAd xiqdl dvxWM aFHd©§¤¨¨§¨¦©§¨¥§¥
iM EpnCwdX dn eiptl qpl cnr̈©§¥§¨¨©¤¦§©§¦
didY Dzlgzd mipAA rxd zFclFY§¨©©¨¦©§¨¨¨¦§¤
oaE`x xn`IW awri Wg dfl ,cilFOdn¥©¦¨¤¨©£Ÿ¤Ÿ©§¥
dUrOl aaFQd `Ed awri iM FAlA§¦¦©£Ÿ©¥©©£¤
cilFOd iM EpnCwdX dn itM `Edd©§¦©¤¦§©§¦©¦
m` aFhl m` oAd WtpA miWxW cilFi¦¨¨¦§¤¤©¥¦§¦
zpigaA did oaE`x `hgW cvlE ,rxl§©§©¤¥§§¥¨¨¦§¦©
xn`e EPOn cWg xiqdl `A daikXd©§¦¨¨§¨¦¨¨¦¤§¨©
ixaFrA Wi dPd ,'Fbe dY` ixkA oaE`x§¥§Ÿ¦©¨§¦¥¥§§¥
(` ,zFbxcd 'b sE`Pd zpigaA dxar£¥¨¦§¦©©¦©§¨
(a .obdM `NW mipA miclFie mit`FPW¤£¦§§¦¨¦¤Ÿ§Ÿ¤
oA cilFn Fpi`e xEQ`A mirixfn©§¦¦§¦§¥¦¥
dOM df xcbA Wie ,drxfdd DzF`n¥¨©©§¨¨§¥§¨¥¤©¨
`le Wi` zW` lr `AW F` zFbxcd©§¨¤¨©¥¤¦§Ÿ
F` xkfA zgXW F` xfnn dPOn clï©¦¤¨©§¥¤¦¥§¨¨
dlil zFpFifgA F` dvx` zgXW¤¦¥©§¨§¤§©§¨
FYWwe mc`d mOgzOW (b ,dxwnA§¦§¤¤¦§©¥¨¨¨§©§
zFrx zFaWgn zErvn`A xrpp¦§©§¤§¨©§¨¨
zbxcn md dN` WlW lke ,dnFCke§©¤§¨¨Ÿ¥¤¥©§¥©
dfl ,d"awd ipirA iE`pVd aErYd©¥©¨§¥¥¨¤
ziW`xe igke ixkA mYWlW cbpM xn`̈©§¤¤§¨§¨§Ÿ¦§Ÿ¦§¥¦
mcw oA iYcli `NW dY` ixFkA ,ipF`¦§¦©¨¤Ÿ¨©§¦¥Ÿ¤
df iM oiWECwe dAzM KxcA `NW Ll§¤Ÿ§¤¤§ª¨§¦¦¦¤
`vi `NW igM ,oFkp iYlAdn oM mB©¥¥©¦§¦¨Ÿ¦¤Ÿ¨¨
`NW ipF` ziW`x ,Ll mcw rxf iPOn¦¤¦¤©Ÿ¤§¥¦¦¤Ÿ
awri iM Ycnl `d ,iYWw dxrpp¦§£¨©§¦¨¨©§¨¦©£Ÿ

:hlgdA sE`p lW Ff dpigAn llWnª§¨¦§¦¨¤¥§¤§¥
íbipF` ziW`xe igM FxnF`A fnx ©¨©§§Ÿ¦§¥¦¦

`vIW dpFW`x dRHn xvFPW¤©¦¦¨¦¨¤¨¨

lr lrA `l iM cnl dY` dGnE awrIn¦©£Ÿ¦¤©¨¨¥¦Ÿ¨©©
zxArzn dzid `l oM m`W milEzAd©§¦¤¦¥Ÿ¨§¨¦§©¤¤
milEzA `ivFd `N` dpFW`x d`iAn¦¦¨¦¨¤¨¦§¦
`d dRHd cqRY `NW icM rAv`A§¤§©§¥¤Ÿ¦¨¥©¦¨¨
xiAbd `l dUrn zrWA mB iM Ycnl̈©§¨¦©¦§©©£¤Ÿ¦§¦
zilkzl did EdUrnE zitEBd de`Yd©©£¨©¦©£¥¨¨§©§¦
cUgl mFwn oi` dYrnE ,dXcw xaC§©§ª¨¥©¨¥¨©§
,aaFQd `Ed iM oaE`x dUrOn awriA§©£Ÿ¦©£¥§¥¦©¥
Fnvr gAWl `le FzpEM zilkY `id Ffe§¦©§¦©¨¨§Ÿ§©¥©©§

:oEMzp¦§©¥
BøîBàåzlihp iM WExR 'Fbe z`U xzi §§¤¤§¥§¥¦§¦©

FxnF`A `Ed fnx mipW iR¦§©¦¨©§§
mipW iR lhFp xFkA mzqE dY` ixkA§Ÿ¦©¨§¨§¥¦§©¦
zFkldn `id dPdMde dNcBd `N ¤̀¨©§ª¨§©§ª¨¦¥¦§
dlrOd KRdzY minrtle ux` KxC¤¤¤¤§¦§¨¦¦§©¥©©£¨
iptl ohw didIW mbd Dl iE`xW inl§¦¤¨¨£©¤¦§¤¨¨¦§¥
lHl cFr oFxzi Ll Wie xn` dfl ,xFkA§¨¤¨©§¥§¦§¦Ÿ

:zEklOde dPdMddxez ©§ª¨§©©§
BàzpigA oFxziA lHl d`p Fl iM dvxi¦§¤¦¨¤¦Ÿ§¦§§¦©

zEklOd zpigA oFxziaE dPdMd©§ª¨§¦§§¦©©©§
zFxFkAd lM iM zFxFkAd lMn xzFi¥¦¨©§¦¨©§
oaE`x lW FzxFkA zpigal EeWi `lŸ¦§¦§¦©§¨¤§¥

:awri xn`W minrHdndxez ¥©§¨¦¤¨©©£Ÿ
ãòållWnA Fnvr wifgd ixd dYr §©©¨£¥¤§¦©§§ª§¨

iM dxFkAd wifgde rxd zpigAn¦§¦©¨©§¤§¦©§¨¦
`A KM xg`e ,d`i Fle d`p oaE`xl Fl¦§¥¨¨§¨¨§©©¨¨
rbFPX dnl oiA ,mixaC 'al mrh zzl̈¥©©§§¨¦¥§©¤¥©
rbFPX dnl oiA EPOn dxqEdW dNcBl©§ª¨¤§¨¦¤¥§©¤¥©
in ohAn oEbd iYlA dUrn zpigal¦§¦©©£¤¦§¦¨¦¤¤¦
rbFPX dn cbpM xn`e gxTd `vï¨©¥¥©§¨©§¤¤©¤¥©

:xn` dizFNcbE dxFkAlc dxez ©§¨§ª¤¨¨©
.'Bâå íénk æçt (ãYfgR dY` WExR ©©©©¦§¥©¨¨©§¨

Lxvi YWaM `le irEvi lAlal§©§¥§©§Ÿ¨©§¨¦§§
YaMr `le fgFRd Wi`M YxdOW `N ¤̀¨¤¦©§¨§¦©¥§Ÿ¦©§¨
,LA WxWPW rxd uFvip gvpl Lnvr©§§¦§Ÿ©¦¨©¤¦§©§

pFxzi 'Bd lMn oFxzi Ll 'idi `l dflzF ¨¤Ÿ¦§¤§¦§¦¨©¦§

l` FxnF`A fnx cFr ,hEWR dUrpe§©£¨¨¨©§§©
xaC zFUrl bdPW zEfigRdW xzFY©¤©§¦¤¨©©£¨¨
WIW xacA FzFUrl bdp `l oEbd iYlA¦§¦¨Ÿ¨©©£§¨¨¤¥
mcw `l daEWY oiprl iM ,oFxzi FA¦§¦§¦§©§¨Ÿ¨©
w"a) l"f mxnF`M daEWY zFUrl `Ed©£§¨§§¨
,dcEdi dcFIW oaE`xl mxB in (a"v¦¨©¦§¥¤¤§¨
l"fe (c"t 't x"a) l"f Exn`W mbde©£©¤¨§§
`AW cr daEXzA gzRW mc` did `lŸ¨¨¨¨¤¨©¦§¨©¤¨
`l iECe df lM mr ,o`M cr 'Eke oaE`x§¥§©¨¦¨¤¦Ÿ
iPOn dwcv xn`e dcEdi `AW cr xn`̈©©¤¨§¨§¨©¨§¨¦¤¦
ip` xn`e oaE`x utw drW DzF`A§¨¨¨¨©§¥§¨©£¦
WxcOA `aEd KM ,ia` zHn iYlAlA¦§©§¦¦©¨¦¨¨©¦§¨
.mciA dlAw KMW (`nEgpY)©§¨¤¨©¨¨§¨¨
mrhl iM xnFl Epl Wi EN` mdixaclE§¦§¥¤¥¥¨©¦§©©
dcEdil oaE`x lW FzEkln dpYp df¤¦§¨©§¤§¥¦¨
oaE`xl FnxB xW` d`cFdd xnB crA§©§©©¨¨£¤§¨¦§¥
d`xp iell dpYPW dPdMde .zFcFdl§§©§ª¨¤¦§¨§¥¦¦§¤
eiUrn zErvn`A `N` DA dkf `l iM¦Ÿ¨¨¨¤¨§¤§¨©£¨
Wi`l ('g b"l dkxA) FxnF`M KM xg ©̀©¨§§§¨¨§¦
`Ed f`e 'Fbe dQnA FziQp xW` Lciqg£¦¤£¤¦¦§©¨§§¨
inin mipR lM lre ,dPdMd iell DpzPW¤§¨¨§¥¦©§ª¨§©¨¨¦¦¥
oaE`xn zFlrOd lM ElHp awri©£Ÿ¦§¨©©£¥§¥
zFlrn 'a awri ozpe xzFY l` FxnF`M§§©©§¨©©£Ÿ©£
diElY 'Bde dcEdil '`e sqFil '`§¥§¦¨§©§¨
Dl iE`xl d"awd DpzPW cr zcnFre§¤¤©¤§¨¨¨¨¨

:'Fbe EdQp xW £̀¤¦¨§
ãâðëeFWxW oipA dUrnl rbFPX dn §¤¤©¤¥©§©£¥¦§©¨§

mrh WExR 'Fbe zilr iM xn`̈©¦¨¦¨§¥©©
dlre FrxGW zrA iM `Ed oM LzFUr£§¥¦§¥¤§¨§¨¨
iM FzIlrA lEAlA did FO` ohaA§¤¤¦¨¨¦§©£¦¨¦
'`d lgxe d`l zFaMWn 'aA dlr̈¨§¦§¨¥¨§¨¥¨
dUrnA iM ,daWgnA '`e dUrnA§©£¤§§©§¨¨¦§©£¤
iM awri aWg daWgnaE d`l dzid̈§¨¥¨§©§¨¨¨©©£Ÿ¦
,Lia` iaMWn FxnF` `Ede ,lgx `id¦¨¥§§¦§§¥¨¦
,dlr irEvi YlNg f`W dAq did dfe§¤¨¨¦¨¤¨¦©§¨§¦¨¨
mWM DzEncA cilFY rxd zpigA iM¦§¦©¨©¦¦§¨§¥



igieנו zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h iriax meil inei xeriy

(ä):íäéúøëî ñîç éìk íéçà éåìå ïBòîL¦§¬§¥¦−©¦®§¥¬¨−̈§¥«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÈÁ‡ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL∑ ועל ׁשכם על אחת ּבעצה ƒ¿¿≈ƒ«ƒְְְֵֶַַַַָ
לכּו ועּתה וגֹו' אחיו אל איׁש "וּיאמרּו ְְְְִִֵֶַַָָֹיֹוסף:
יהּודה, אֹו ראּובן ּתאמר: אם הם? מי ְְְְִִֵֵֵַַַָֹונהרגהּו",
הּׁשפחֹות, ּבני ּתאמר: אם ּבהריגתֹו. הסּכימּו לא ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָֹֹהרי

ׁשלמה  ׂשנאתן היתה לא נער הרי "והּוא ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּוזבּולּון  יׂששכר וגֹו'", זלּפה ואתּֿבני בלהה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָאתּֿבני
מהם  הּגדֹולים אחיהם ּבפני מדּברים היּו ,לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

"אחים" אביהם ׁשּקראם הם, ולוי ׁשמעֹון עלּֿכרח. ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ÒÓÁ ÈÏk∑,ּבידכם הּוא חמס רציחה, ׁשל זֹו אּמנּות ¿≈»»ְְְִֶֶֶָָָָֻ

חמסּתם  ואּתם היא, ׁשּלֹו אּמנּות זֹו. היא עׂשו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֻמּברּכת
הימּנּו ּבלׁשֹון ∑Ì‰È˙¯ÎÓ.אֹותּה ּסיף זין. ּכלי לׁשֹון ֵֶָ¿≈…≈∆ְְְִִֵַַָ

מכי"ר "מכרתיהם"(תנחומא)יוני אחר: ּדבר ּבארץ (ב"ר). ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ּכמֹו:מגּורתם  חמס, ּבכלי עצמן טו)נהגּו (יחזקאל ְְְְֲִֵַָָָָָָ

אּונקלֹוס  ׁשל ּתרּגּום וזה ,"ּומלדתי מכרתי". ְְְְְְִִֶֶַַַֹֹֹֹ

(å)éãák ãçz-ìà íìä÷a éLôð àáz-ìà íãña§Ÿ̈Æ©¨´Ÿ©§¦½¦§¨−̈©¥©´§Ÿ¦®
:øBL-eøwò íðöøáe Léà eâøä ítàá ék¦³§©¨Æ¨´§¦½¦§Ÿ−̈¦§«

i"yx£ÈLÙ ‡·zŒÏ‡ Ì„Òa∑(ב"ר),זמרי מעׂשה זה ¿…»«»…«¿ƒְֲִִֵֶַ
הּמדינית  את להביא ׁשמעֹון ׁשל ׁשבטֹו ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָּכׁשּנתקּבצּו
אם  מּתרת'? אֹו אסּורה 'זֹו לֹו: ואמרּו מׁשה, ְְְֲִִֵֶֶֶָָֹֻלפני

הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ׁשמי ל?ּתאמר יּזכר אל ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹ
ביתֿאב  נׂשיא ּבןֿסלּוא "זמרי ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָּבּדבר,

יעקב  ּבן ּכתב ולא ּכׁשּיקהיל ∑ÌÏ‰˜a.לּׁשמעֹוני" ְְֲִִֶַַַָֹֹƒ¿»»ְְִֶַ
מׁשה קר  על העדה ּכל את לוי, ׁשל מּׁשבטֹו ׁשהּוא ח, ְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

אהרן  È„·k.ועל „ÁzŒÏ‡∑ עּמהם יתיחד אל ׁשם ְֲַַֹ«≈«¿…ƒְִִֵֶַַָָ
ולא ׁשמי  ּבןֿלוי", ּבןֿקהת ּבןֿיצהר "קרח ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

ּבני  ּכׁשּנתיחסּו הּימים' ּב'דברי אבל יעקב', 'ּבן ְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹנאמר:

Ú¯‡aה  ÔÈ¯ab ÔÈ¯·b ÔÈÁ‡ ÈÂÏÂ ÔBÚÓLƒ¿¿≈ƒ«ƒ«¿ƒƒ»ƒ¿««
:‡¯e·‚ e„·Ú ÔB‰˙e·˙Bz»¿¬»¿»

C‰ÓÏו  ÔB‰Lpk˙‡a ÈLÙ ˙Â‰ ‡Ï ÔB‰Ê¯a¿»¿»¬««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿«
eÏË˜ ÔB‰Ê‚¯· È¯‡ È¯˜È ÔÓ ˙È˙Á ‡Ï»¿»ƒƒ¿»ƒ¬≈¿»¿¿¿»

:‰‡Ò ¯eL eÚ¯z ÔB‰˙eÚ¯·e ÏBË¿̃ƒ¿¿«»«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

irEvi lAlA ok FnM lEAlaA dlrW¤¨¨§¦§§¥¦§¥§¥
iM fnxl f` xnFl wCwC dfle ,eia`̈¦§¨¤¦§¥©¨¦§Ÿ¦
`Ed eia` iaMWn dlrW onf lr `lŸ©§©¤¨¨¦§§¥¨¦
miPnf 'a md iM irEvi lNgW xnF`¥¤¦¥§¥¦¥§©¦

W onGWdlrW onf `Ed aMWn dlr ¤§©¤¨¨¦§¨§©¤¨¨
ixg` `Ed lNgW onfE FO` ohaA§¤¤¦§©¤¦¥©£¥

:oMd dxez ¥
.'Bâå éåìå ïBòîL (äiM mig` FxnF` ¦§§¥¦§§©¦¦

zg` zrce mrahA deg`A mpWi¤§¨§©§¨§¦§¨§©©©©
deWi `l df xace mig` zrcM deẄ¨§©©©¦§¨¨¤Ÿ¦§¤
mrh zzl dvxi F` ,mig` lkA§¨©¦¦§¤¨¥©©
mkW dUrnA EUr xW` mdiUrnl§©£¥¤£¤¨§©£¥§¤
zxAbzA mraHW xn`e sqFi dUrnaE§©£¥¥§¨©¤¦§¨§¦§Ÿ¤
`nFi) l"f Exn`W `vnze .W`d cFqi§¨¥§¦§¨¤¨§¨
dkElOd Fl dzlre zg`A lE`W (.a"k¨§©©§¨§¨©§¨
mrHde ,Fl dzlr `le dOkA cece EPOn¦¤§¨¦§©¨§Ÿ¨§¨§©©©
cece bEfn Frah lE`W iM cvl `Ed§©¦¨¦§¨§¨¦
`Ede (f"h `"y) FxnF`M mg Frah¦§©§§§
,FzaMxd itM mc`d z` oC 'de ,ipnc ©̀§Ÿ¦©¨¤¨¨¨§¦©§¨¨
zFid mr W`d cFqi FA xaFBW in iM¦¦¤¥§¨¥¦¡
zcFarA zEfixGd mvr lkA mSrzIW¤¦§©¥§¨Ÿ¤©§¦©£©
hrn wlgaE ,oFibXdn hlOi `l 'dŸ¦¨¥¥©¦§§¥¤ª¨
giexi bEfn mc` dUrIW FzEnSrzdn¥¦§©§¤©£¤¨¨¨©§¦©
iele oFrnW iM xn`e .zF`ibXn Fnvr©§¦§¦§¨©¦¦§§¥¦
mR`l lNw dfle ,mg oFWl mig ©̀¦§Ÿ§¨¤¦¥§©¨
s`d iM `Ed rEcie ,dzWw iM mzxare§¤§¨¨¦¨¨¨§¨©¦¨©
.dAxzIWM W`d cFqin lCbY dxarde§¨¤§¨¦§©¦¨¥§¤¦§©¤

dfl mgd zxAbzA mdW cvl iM xn`e§¨©¦§©¤¥§¦§Ÿ¤©Ÿ¨¤
mdiUrn dOce mdizxkn qng ilM§¥¨¨§¥Ÿ¥¤§¦¨©£¥¤
mdilM EWxi `l iM xnFl ,qng ilkl¦§¥¨¨©¦Ÿ¨§§¥¤
qng ilM `N` cilFOd Wtp WxXn¦Ÿ¤¤¤©¦¤¨§¥¨¨
'itE .mdl mixMOd mixaC md¥§¨¦©ª¨¦¨¤¥
DA lrR `NW dxMd oFWl mdizxkn§¥Ÿ¥¤§©¨¨¤Ÿ¨©¨
la` W`d zxAbd `N` mdia`n mdl̈¤¥£¦¤¤¨©§¨©¨¥£¨
miUrn EUr df xaC zErvn`n md¥¥¤§¨¨¨¤¨©£¦

:sqFi dUrnM mipFkp iYlA¦§¦§¦§©£¥¥
ãBòWExR ,'Fbe qng ilM FxnF`A dvxi¦§¤§§§¥¨¨§¥

qng sqFi z` ExkOW xkOd©¤¤¤¨§¤¥¨¨
.oiCA mdl aIgzp `NX dn lr EdExkn§¨©©¤Ÿ¦§©¥¨¤©¦

`d lMW mbdeliMUYWM EdExkn mig ©£©¤¨¨©¦§¨§¤©§¦
F`FaA dNgYn ,xTrd Eid mdW d`xY¦§¤¤¥¨¨¦¨¦§¦¨§
l"f Exn`e 'Fbe eig` l` Wi` Exn`̈§¦¤¨¦§§¨§
mde iele oFrnW mdW (h"v 't x"a)¤¥¦§§¥¦§¥
oke mdn did lMde dbixd eilr EvrIW¤¨£¨¨£¦¨§©Ÿ¨¨¥¤§¥

:l"f EpizFAx ixacA `Ede dxez §¦§¥©¥
.'Bâå íãña (åaEzMd zpEM zrcl Kixv §Ÿ̈§¨¦¨©©©¨©©¨

mcqA (.h"w oixcdpq) Exn` l"fxe§©©¨§©§¤§¦§Ÿ¨
,gxw dUrn df mldwA ,ixnf dUrn df¤©£¥¦§¦¦§¨¨¤©£¥Ÿ©
,mkW iWp`e xFng df 'Fbe mR`A iM¦§©¨§¤£§©§¥§¤
mEBxY) 'Eke sqFi df 'Fbe mpvxaE¦§Ÿ¨§¤¥§©§
WxC KxC l"f mdixace .k"r (inlWExi§©§¦§¦§¥¤¤¤§¨
xg`nd miCwi dOl dWw hWRd itkE§¦©§¨¨¤¨¨©§¦©§ª¨
EidW sqFie mkW dUrn xg`ie¦©¥©£¥§¤§¥¤¨

:mipFW`x¦¦

ãBòoipr lr iM zaY xn`l wCvi Ki ¥̀ª§©¥Ÿ¥©¦©¦§¨
mr zEkIW Fl oi`W Fnvr iptA¦§¥©§¤¥©¨¦

:EPOn dlrnl§©§¨¦¤
ãBò`Ede iell mB ixnf oer qgin dOl̈¨§©¥£Ÿ¦§¦©§¥¦§

:zFnwp ozFPd `Axc ©̀§©¨©¥§¨
ãBòmpvxaE FxnF` zpEM zrcl Kixv̈¦¨©©©¨©§¦§Ÿ¨

:dfA oFvxd xiMfd dOl̈¨¦§¦¨¨¨¤
ïëàaEzMd lM iM `Ed aEzMd hWR ¨¥§©©¨¦¨©¨

mcqA xn`e sqFi dUrnA xAci§©¥§©£¥¥§¨©§Ÿ¨
dide Fz`pUl EligzdW zrn WExR¥¥¥¤¦§¦¦§Ÿ§¨¨
l` cFq EnixrIWM cFqA mdipiA xaCd©¨¨¥¥¤§§¤©£¦©
Wtp dniMqd `l WExR iWtp `FaŸ©§¦¥Ÿ¦§¦¨¤¤
mcqEdA mdOr zFidl mdA iYrxGW¤¨©§¦¨¤¦§¦¨¤§¦¨§¨
rxd `A FgMn `l iM dfA dpEMde ,cgi©©§©©¨¨¨¤¦Ÿ¦Ÿ¨¨©

:dlrnl EpazMW FnM `Edd©§¤¨©§§©§¨
ãBòcvl xaCd lr Wpri `l iM dvxi¦§¤¦Ÿ¥¨¥©©¨¨§©

`EdW cvl F` .dkM eipA EUrW¤¨¨¨¨¨§©¤
.mipAd oiA FpA z` FzFPWA mz`pw mxB̈©¦§¨¨§©¤§¥©¨¦
aizkC Fbxdl eilr EldwPWM mldwA¦§¨¨§¤¦§£¨¨§¨§¦§¦
cgY l` 'Fbe Edbxdpe Ekl ('k f"l)§§©©§¥§©¥©
lM awri ipA inW lr E`xTi `l icaM§Ÿ¦Ÿ¦¨§©§¦§¥©£Ÿ¨

:drW DzF`A xTr¦¨§¨¨¨
ãBòo`M decg oFWl cgY l` dvxi¦§¤©¥©§¤§¨¨

wENqe EdExarW zFpFbil fnẍ©¦¤£¨§¦
cFaMd zpigA `EdW eilrn dpikXd©§¦¨¥¨¨¤§¦©©¨
zrOW (aWIe `nEgpY) l"f mxnF`M§§¨©§¨©¥¤¤¥¥
eilr dzxW `l sqFi EPOn ca`PW¤¤¡©¦¤¥Ÿ¨§¨¨¨



נז igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h iriax meil inei xeriy
נאמר: הּדּוכן, על ו)קרח א הימים ּבןֿיצהר,(דברי "ּבןֿקרח, ְֱִֶֶֶַַַַַָָֹֹ

ּבןֿיׂשראל" ּבןֿלוי È„·k.ּבןֿקהת „ÁzŒÏ‡∑ ּכבֹוד ְְִִֵֵֶֶֶָָ«≈«¿…ƒָ
ּכמדּבר  לפרׁש צרי אּתה ועלּֿכרח הּוא, זכר ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָלׁשֹון

הּכבֹוד  ּתתיחד אל אל ּכבֹודי, אּתה, עּמהם,ואֹומר: ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
יד)ּכמֹו: ּבקבּורה"(ישעיה אּתם ·‡Ìt."לאֿתחד Èk ְְִִֵַָָֹƒ¿«»

LÈ‡ e‚¯‰∑ חׁשּובין ואינן ׁשכם, ואנׁשי חמֹור אּלּו »¿ƒְְְְֲֲִֵֵֵֶַָ
ּבגדעֹון: אֹומר הּוא וכן אחד. ּכאיׁש אּלא (שופטים ּכּלם ְְְְִִֵֵֶֶָָָֻ

"סּוס ו) ּבמצרים: וכן אחד", ּכאיׁש מדין את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָ"והּכית
הרּבה  אנׁשים ּופׁשּוטֹו: מדרׁשֹו. זהּו בּים", רמה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָורֹוכבֹו
'איׁש' ּכל הרגּו' 'ּבאּפם לעצמֹו, אחד ּכל איׁש, ְְְְִִֵֶַַָָָָָקֹורא

וכן: עליו, יט)ׁשּכעסּו אדם (יחזקאל טרף לטרף "וּילמד ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
BLŒe¯wÚ¯.אכל" Ìˆ¯·e∑ י את לעקר ֹוסף רצּו ַָƒ¿…»ƒ¿ֲֵֶַָֹ

"עּקרּו", לֹו". הדר ׁשֹורֹו "ּבכֹור ׁשּנאמר: ׁשֹור, ְְְֱִִֶֶֶַָָָׁשּנקרא
לׁשֹון ּבלע"ז, יא)אשריטו"ר ּתעּקר (יהושע סּוסיהם .""את ְְְֵֵֶֶַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 251 cenr ,d wlg zegiyÎihewl itÎlr)

Fnvr mkW `l K` ± mkW iWp`e xFng EN ¥̀£§©§¥§¤©Ÿ§¤©§

איׁש הרגּו באּפם ְְִִַָָּכי
ׁשכם ואנׁשי חמֹור רש"י)אּלּו ובפירוש ו. (מט, ְְְֲֵֵֶַ

ׁשּנכלל  אף לבּדֹו, חמֹור את רׁש"י ּׁשּפרט ּדמאחר לעּין, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַיׁש
ׁשכם, את ּגם ּפרט לא מּדּוע אם־ּכן ׁשכם", ּב"אנׁשי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּכבר

ּבּמעׂשה? עּקרי חלק לֹו היה ֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהרי
רק  היתה יעקב ׁשּתֹוכחת מׁשמיענּו, ּגּופא ּדהא לֹומר, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹויׁש
עצמֹו. ׁשכם הריגת על ולא ׁשכם, ואנׁשי חמֹור הריגת ְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַֹעל
ׁשעל־ידי  מּׁשּום היתה ׁשכם אנׁשי הריגת על הּתֹוכחה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּדהּנה

גֹו'" הארץ  ּביֹוׁשב להבאיׁשני אֹותי "עכרּתם (וישלח הריגתם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
לה) מה־ּׁשאין־ּכן לד, ׁשכם, אנׁשי הריגת על רק זהּו א .ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַ

האּמֹות, אצל ּגם ּומחּיבת מּתרת היתה עצמֹו ׁשכם ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻֻהריגת
כּו'" העריֹות מן עצמם ּגדרּו "האּמֹות שם,ׁשהרי וישלח (רש"י ְְֲֲִֵֶַָָָָָֻ

האּמֹות.ז) ּדיני על־ּפי ּגם מיתה, חּיּוב ׁשכם על היה ואם־ּכן ,ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
היה  לא חּסרֹון, ׁשּום היה לא עצמֹו ׁשכם ׁשּבהריגת ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּומּכיון
הֹוכיחם  לא ּכן ועל הארץ", ּביֹוׁשב "להבאיׁשני ּגֹורם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹזה

זה. על ֲֶַַֹיעקב

(æ)í÷lçà äúL÷ ék íúøáòå æò ék ítà øeøà̈³©¨Æ¦´½̈§¤§¨−̈¦´¨¨®¨£©§¥´
:ìàøNéa íöéôàå á÷òéa§©«£½Ÿ©«£¦¥−§¦§¨¥«

i"yx£ÊÚ Èk Ìt‡ ¯e¯‡∑ לא ּתֹוכחה ּבׁשעת אפּלּו »«»ƒ»ְֲִִֵַָֹ
אּקֹוב  "מה ּבלעם: ׁשאמר וזהּו אּפם, את אּלא ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָקּלל

קּבה  ÚÈa˜·.אל"לא Ì˜lÁ‡∑,מּזה זה אפרידם ֵַֹֹ¬«¿≈¿«¬…ְִִֵֶֶַ
חלּוקים. הם והרי הּׁשבטים, ּבמנין לוי יהא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹׁשּלא

אחר  ּתינֹוקֹות ּדבר ּומלּמדי וסֹופרים ענּיים ל אין : ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָ
לוי  ׁשל וׁשבטֹו נפֹוצים, ׁשּיהיּו ּכדי מּׁשמעֹון, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָאּלא
נתן  ּולמעׂשרֹות, לתרּומֹות הּגרנֹות על מחּזר ְְְְְֲִֵַַַַַַָָָעׂשאֹו

ּתפּוצתֹו ּכבֹוד לֹו ּדר. ְֶֶָָ

(ç)äãeäééçà EeãBé äzàéáéà óøòa Eãé EE §À̈©¨Æ´©¤½¨«§−§´Ÿ¤«Ÿ§¤®
éáà éða Eì eåçzLé:E ¦§©«£¬§−§¥¬¨¦«

‡¯Èז  ÔB‰˙ÓÁÂ ÛÈw˙ È¯‡ ÔB‰Ê‚¯ ËÈÏƒ»¿¿¬≈«ƒ¿≈«¿¬≈
:Ï‡¯NÈa Ôep¯c·‡Â ·˜ÚÈa Ôep‚ÏÙ‡ ‡ÈL«̃¿»¬«¿ƒ¿«¬…¿≈«»ƒ¿ƒ¿»≈

Ôe„BÈח  Ca ‡˙˙È‰· ‡ÏÂ ‡˙È„B‡ z‡ ‰„e‰È¿»«¿≈»¿»¿≈¿»»
Ôe¯ca˙È C··„ ÈÏÚa ÏÚ Û˜˙z C„È CÈÁ‡«»¿»ƒ¿≈««¬≈¿»»ƒ¿«¿
ÔB‰ÈÂ CÓ„˜ Ï„˜ ÔÈ¯fÁÓ ÔB‰È C‡Ò«¿»¿¿«¿ƒ¿«√»»ƒ

:Ce·‡ Èa CÓÏLa Ï‡LÓÏ ÔÈÓc˜Ó¿«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»»¿≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

iM FxnF`e .oFbIde avrd cSn dpikW§¦¨¦©¨¤¤§©¨§§¦
ip`W xaCd mrh WExR 'Fbe mR`A§©¨§¥©©©¨¨¤£¦
iM 'Fbe cgY l`e `aY l` xnF`¥©¨Ÿ§©¥©§¦
`Ede ,Ennf Wtp zgwl cgi mcqEdA§¦¨§¨©©¨©©¤¤¨¨§
`NW EpivOW mbde ,Wi` Ebxd FxnF`§¨§¦©£©¤¨¦¤Ÿ
Fzbixd lr EniMqd ixd EdEbxd£¨£¥¦§¦©£¦¨
'Fbe miWgp `ln xFA l` EdElihde§¥¦¤¨¥§¨¦§

:zFzin ipin dOkA mW zEnl̈¨§©¨¦¥¦
íðöøáegPW zrA ENt` WExR .'Fbe ¦§Ÿ¨§¥£¦§¥¤¨

xFAA EdEkilWdW xg` mR ©̀¨©©¤¦§¦©
dcEdi mdl xAce mgl lk`l EaWie§¨§¤¡Ÿ¤¤§¦¥¨¤§¨
EUr ok iR lr s` gEx zgpe iESx ixaC¦§¥¦§©©©©©¦¥¨
sqFi `EdW xFXl EdExwrW drẍ¨¤£¨©¤¥
zErvn`AW (:e"p dhFq) l"f Exn`W¤¨§¨¤§¤§¨

zW` lW rx dxwnE mixvn zcixi§¦©¦§©¦¦§¥©¤¥¤
mihaW dxUr sqFIn Exwrp xtihFR¦©¤¤§¦¥£¨¨§¨¦
`N` Ex`Wp `le a"i clil iE`x didW¤¨¨¨¥¥§Ÿ¦§£¤¨

:mipWf dxez §©¦
.'Bâå æò ék ítà øeøà (æwlgl WExR ¨©¨¦¨§¥©¥¤

libxd xErXn xzFi mdA dAxnd©§ª¤¨¤¥¦¦¨¨¦
libxd wlg mdA x`Xie lNwn `Ed§©¥§¦¨¥¨¤¥¤¨¨¦
`Ad mlFrl xkU lAwl icM mc` lkA§¨¨¨§¥§©¥¨¨¨¨©¨
ok `l m`W 'd zcFarl FzItM lr©§¦¨©£©¤¦Ÿ¥
bVOd xW` FzpigaA mdn llWiª§©¥¤¦§¦¨Ÿ¤©ª¨
dgizxd fr xxwl oETY iM d`xe .gvPl©¤©§¨¨¦¦§¨¥Ÿ¨§¦¨
mwNg` xn`e 'Fbe mwNgl `Ed§©§¨§§¨©£©§¥

:'Fbeg dxez §
.'Bâå äzà äãeäé (çdOl zrcl Kixv §¨©¨§¨¦¨©©¨¨

id FOrW oeiM dY` xnFl KxvdxAcn d ª§©©©¨¥¨¤¦¨¨§©¥
xn` `l dOl cFr .hrnl `A dnE©¨§©¥¨¨Ÿ¨©
mixaC mdW oeiM 'Fbe EegYWie 'Fbe Lcie§¨§§§¦§©£§¥¨¤¥§¨¦

:mitqFp¨¦
äàøðådf lr `Ed aEzMd zpEMW §¦§¤¤©¨©©¨©¤

oi` WExR LEcFi dY` KxCd©¤¤©¨¥¥
x`W KxcM cizrl zlgzn dxxVd©§¨¨©§¤¤¤¨¦§¤¤§¨
mdW mig`d x`Wl mixEn`d zFkxA§¨¨£¦¦§¨¨©¦¤¥
`N` ux`l EqpMIWkl miwFgx miPnfl¦§©¦§¦¦§¤¦¨§¨¨¤¤¨
`Ed oke ,Lig` LEcFi LnvrA dY ©̀¨§©§§©¤§¥
xaB dcEdi ('d '`) minId ixacA xnF`¥§¦§¥©¨¦§¨¨©
sxrA LcIW onf `FaIWkE ,eig`A§¤¨§¤¨§©¤¨§§Ÿ¤
if` miaiF`d lr xABzze LiaiŸ̀§¤§¦§©¥©¨§¦¨©
dfe ,mdilr LEkilnie 'Fbe Ll EegYWi¦§©£§§§©§¦£¥¤§¤



igieנח zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h iriax meil inei xeriy
i"yx£EÈÁ‡ Ee„BÈ ‰z‡ ‰„e‰È∑ את ׁשהֹוכיח לפי ¿»«»«∆ְִִֶֶַ

לאחֹוריו  לּסֹוג יהּודה התחיל ּבקנטּורים, ְְְְֲִִִִִִִַָָָהראׁשֹונים
ּתמר ( מעׂשה על יֹוכיחּנּו רּצּוי:)ׁשּלא ּבדברי יעקב ּוקראֹו , ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

ּכמֹותם' אּתה לא ‡EÈ·È.(ב"ר)'יהּודה, Û¯Úa E„È∑ ְְַָָָֹ»¿¿…∆…¿∆

כב)ּדוד:ּבימי  ב ערף"(שמואל לי ּתּתה Èa."ואֹויבי, ְְִִִֵֶַַָָֹ¿≈
EÈ·‡∑ ּבני' אמר: לא הרּבה, מּנׁשים ׁשהיּו ׁשם על »ƒְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

יצחק  ׁשאמר ּכדר ,'אּמ. ְְִִֶֶֶֶַָָ

(è)õáø òøk úéìò éða óøhî äãeäé äéøà øeb³©§¥Æ§½̈¦¤−¤§¦´¨¦®¨¨©¸¨©¯
:epîé÷é éî àéáìëe äéøàk§©§¥²§¨¦−¦¬§¦¤«

i"yx£‰È¯‡ ¯eb∑:'ּגּור' ּבתחּלה, נתנּבא: ּדוד על «¿≈ְְִִִִֵַַָָ
ה) ב הּמֹוציא (שמואל היית אּתה עלינּו, מל ׁשאּול ְִִִֵֶֶַַָָָָָ"ּבהיֹות

ּכׁשהמליכּוהּו 'אריה', ּולבּסֹוף, יׂשראל", את ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָוהּמביא
ּבׁשרּויא', יהי 'ׁשלטֹון אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָעליהם,

טרף ∑Û¯hÓ.ּבתחּלתֹו ּב"טרף ּׁשחׁשדּתי מּמה ְִִָƒ∆∆ְְֲִִֶַַַָֹֹ

ׁשּנמׁשל  יהּודה וזהּו אכלתהּו", רעה חּיה ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָיֹוסף,
ÈÏÚ˙.לאריה  Èa∑:ואמרּת עצמ את סּלקּת ְְֵַ¿ƒ»ƒ»ְְְְְִֶַַַָָָ

ּתמר  ּבהריגת וכן וגֹו'", "צדקה ,"מהּֿבצע ׁשהֹודה: ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ
לפיכ B‚Â'.מּמּני", ı·¯ Ú¯k∑:ׁשלמה (מלכים ּבימי ְִִִֶָ»«»«¿ְִֵֹֹ

ה) וגֹו'"איׁשא ּגפנֹו ."ּתחת ְְִַַַ

a¯˙È‡ט  ‡ÙBÒ·e ‡Èe¯L· È‰È ÔBËÏLƒ¿¿≈¿≈»¿»ƒ¿«»
È¯a ‡ÏË˜ ÔÈcÓ È¯‡ ‰„e‰È ˙È·cÓ ‡kÏÓ«¿»ƒ¿≈¿»¬≈ƒƒ«¿»¿ƒ
‡È¯‡k ÛB˜˙· È¯LÈ ÁeÈ ‡z˜ÏÒ CLÙ«¿»¿∆¿»¿«ƒ¿≈ƒ¿¿«¿»

:dpÚÊÚÊ˙„ eÎÏÓ ˙ÈÏÂ ‡˙ÈÏÎe¿≈»¿≈«¿ƒ¿«¿¿ƒ≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

oFgvPd ceC dUrWM lE`W iniA did̈¨¦¥¨§¤¨¨¨¦©¦¨
l`xUi EdEkilnde eiaiF` sxrA lFcBd©¨§Ÿ¤§¨§¦§¦¦§¨¥

:mdilrh dxez £¥¤
.'Bâå äéøà øeb (è`"g xdf) l"fx ©§¥§©©Ÿ©

KM xg`e xEB dNgYn Exn` (:f"lx¨§¦§¦¨§©©¨
xiMfdl Kxvd dOl zrcl Kixve dix ©̀§¥§¨¦¨©©¨¨ª§©§©§¦
FxnF` zrcl Kixv cFr .xEB FzFid onf§©¡¨¦¨©©§
lrW Exn` l"fxe .zilr ipA sxHn¦¤¤§¦¨¦¨§©©¨§¤©
ipA Fl xnF` `Ed sxh sxh FxnF`§¨ŸŸ©¥§¦
mdixaclE ,Lnvr YwNq WExR zilr̈¦¨¥¦©§¨©§§§¦§¥¤
dHnlE dlrnl ipA zaY WxRzY l"f¦§¨¥¥©§¦§©§¨§©¨
,zilr sqFi 'iR ipA sxHn KxCd df lr©¤©¤¤¦¤¤§¦¥¥¨¦¨
ipA sqFi lW sxHn KxCd df lr mB©©¤©¤¤¦¤¤¤¥§¦
ipA zaY xn`e ,zilr ipA dY` WExR¥©¨§¦¨¦¨§¨©¥©§¦
KixSW `N` .aNd aExwe dAg oFWl§¦¨§¥©¥¤¨¤¨¦
dYr xnFl dcEdil FcWg awrIW axr̈¥¤©£Ÿ£¨¦¨©©¨
iM zpzFp zrCde cWgdn dlrW eilr̈¨¤¨¨¥¤¨¨§©©©¤¤¦
awri zrC lr dlr `l mlFrn¥¨Ÿ¨¨©©©©£Ÿ
cg` cWgl sqFiA ci EglWi mig`dW¤¨©¦¦§§¨§¥©§Ÿ¤¨
ixaC md l"fx ixaCW `N` ,mdn¥¤¤¨¤¦§¥©©¥¦§¥

:dlAw©¨¨
ãBò'Fbe uax rxM FxnF` zrcl Kixv̈¦¨©©§¨©¨©§

oi`W caNn iM EPniwi in¦§¦¤¦¦§©¤¥
xAC dOl mixaCd zEIhWtl zErnWn©§¨§©§¦©§¨¦¨¨¦¥
ligzdW xcQn dPWe xYqp oFWl§¦§¨§¦¨¦¥¤¤¦§¦
dY` FxnF`M gkFp KxcA FA xAcl§©¥§¤¤¥©§§©¨

:zilr ipA 'Fbe LEcFi§§¦¨¦¨
ïëàdnCwd iR lr miaEzMd Ex`Azi ¨¥¦§¨£©§¦©¦©§¨¨

dxi`d xW` dxaE dMf zg ©̀©©¨¨¨£¤¥¦¨
,EpzxFY xF`n micngp mixacA Epipir¥¥¦§¨¦¤§¨¦¥¨¥
FAW oli` `Ed oFW`xd mc` iM `Ede§¦¨¨¨¦¦¨¤
dXcTd lW zFnWPd lM miiElY Eid̈§¦¨©§¨¤©§ª¨

xW`e mlFr zFid mFIn mlFrl E`vIW¤¨§¨¨¦¡¨©£¤
hlW mc` `hgWkE ,z`vl oicizr£¦¦¨¥§¤¨¨¨¨¨©
,xRqn oi`l iaW EPOn AWIe rxd wlg¥¤¨©©¦§§¦¤§¦§¥¦§¨
Envr dn zn` iWp` xtq lrn EWxce§¨§¥©¥¤©§¥¡¤¤¨§
'd mr ode ,dRlTA dXcTdn miiEaXd©§¦¥©§ª¨©§¦¨§¥©
`ivFdlE xxal mzFid mFIn milCYWn¦§©§¦¦¡¨§¨¥§¦
mixxanE miklFde eiRn FrlÄ§¦¦§§¦§¨§¦
xFwn zErvn`A FcIn mi`ivFnE¦¦¦¨§¤§¨§
`id EpkFzA 'd rhp xW` dXcTd©§ª¨£¤¨©§¥¦
minrtl mB .zFvOde dxFYd©¨§©¦§©¦§¨¦
dWFcTd WtPd zEwaC zErvn`A§¤§¨§¥©¤¤©§¨
dIg Wtp `ivFY Dqp`l d`nHd WtpA§¤¤©ª§¨§¨§¨¦¤¤©¨
wAcYe (b"l glWIe) cFq `Ede ,Dpinl§¦¨§©¦§©©¦§©
Wtp da`XW awri zA dpicA FWtp©§§¦¨©©£Ÿ¤¨£¨¤¤
Dpin dWFcw Wtpl dWFcTd dpiC¦¨©§¨§¤¤§¨¦¨
l"f Exn`e ,mkW KFY dpEzp dzidW¤¨§¨§¨§¤§¨§
`pipg 'x Wtp `Ed iM (awri zldw)Ÿ¤¤©£Ÿ¦¤¤£¦¨
.mici z"agx fnx `Ede .oFicxY oA¤§©§§¤¤©£©¨©¦
mlFrl Dnvrn WtPd `vY minrtle§¦§¨¦¥¥©¤¤¥©§¨¨¨
mlFrA dRlTd zFWtp zvxXd cvl§©©§¨©©§©§¦¨¨¨
zlCan didY Dz`vaE `id mB `vY¥¥©¦§¥¨¦§¤ª§¤¤
zkll dE`zE Drah dRlTd xvF`n¥©©§¦¨¦§¨§©¤¨¤¤
mixBd znWp cFq `Ede aFHd KxcA§¤¤©§¦§©©¥¦
stFYqdl miwWFge mnvrn mixIBzOd©¦§©§¦¥©§¨§§¦§¦§¥
oM mB df xaC llkaE ,dXcTd lvA§¥©§ª¨¦§©¨¨¤©¥
xgai xzFiA dPbn xaC zErvn`A§¤§¨¨¨§ª¤§¥¦§©
`ivFdl lrIlA mc` `EdW i`AXd©©©¤¨¨§¦©©§¦
mFwnA FciA diEaXW dXcTd Wtp¤¤©§ª¨¤§¨§¨¦§
xzFi didIW oerd zpigA `idW dRlw§¦¨¤¦§¦©¤¨Ÿ¤¦§¤¥
dIa`FOd zEx zF`d Ll dfe ,dPbn§ª¤§¤§¨©£¦¨
,zipFnrd dnrpe FYaE a` zEpGn dzvï§¨¦§¨¦§©£¨¨£¦
dPOn dzvIW zEx iM zrcl oigaze§©§¦¨©©¦¤¨§¨¦¤¨

a`FOn dzid ceC ziA zEkln zlWlW©§¤¤©§¥¨¦¨§¨¦¨
xzFi zEtivgA dxar zlrA `idW¤¦©£©£¥¨©£¦¥
l"f mxnF`M dilr zFgikFO diUrnE©£¤¨¦¨¤¨§§¨
`NW oFnrn dzvi dnrpe (:g"l w"a)§©£¨¨§¨¥£¤Ÿ
Ll Wie .DzFg`M mdfn oerd did̈¨¤¨Ÿ§Ÿ¨©£¨§¥§
hFl dUrn dUFr did m` iM zrcl̈©©¦¦¨¨¤©£¥
FzErvn`n mi`vFi Eid `l xg` mc`̈¨©¥Ÿ¨§¦¥¤§¨
hFl cvl `N` zFaFHd zFcixR 'a§¦©¤¨§©
rxd zpigA mB iM FzpigaA lFcB didW¤¨¨¨¦§¦¨¦©§¦©¨©
FGn dlrnl Ff zFlFcB zFbxcd DA Wi¥¨©§¨§§©§¨¦
mdW zFO`dn cnlE `ve ,DzpigA itM§¦§¦¨¨§¥§©¥¨ª¤¥
milFcB mikln mdA WIW dRlTd itpr©§¥©§¦¨¤¥¨¤§¨¦§¦
`Ede .'Fbe mixUe Kxrd iPhw miklnE§¨¦§©¥¨¥¤§¨¦§§
zFawrA (:h"n dhFq) l"f mxnF` cFq§¨¨§¦§
Ep`W cvl iM dfA mzpEM `giWn§¦¨©¨¨¨¨¤¦§©¤¨
dXcTdn dRlTd zqitY lM mixxan§¨§¦¨§¦©©§¦¨¥©§ª¨
awrd `EdW xaC sFql xExAd riBIWM§¤©¦©©¥§¨¨¤¤¨¥
sFq `Ed iM mIawrl zilkYd EPke§¦©©§¦©£¥©¦¦
miPnGA iM `vnY dfle ,mc`d ixai ¥̀§¥¨¨¨§¨¤¦§¨¦©§©¦
dRlTdn mixxAzn Eid mipFW`xd̈¦¦¨¦§¨§¦¥©§¦¨
lFcBd mc`d cnlE `ve zFlFcB zFWtp§¨§§¥§©¨¨¨©¨
`Ed EpiW`x zxhre Epia` miwprÄ£¨¦¨¦©£¤¤Ÿ¥
dxUe mixBAW oFW`x wcv xB mdxa ©̀§¨¨¥¤¤¦¤©¥¦§¨¨
mipFxg` zFxFcaE dIa`FOd zExe EpO ¦̀¥§©£¦¨§©£¦
ode ,xBd qElwp` oFilha`e dirnW§©§¨§©§©§ª§§©¥§¥
EtQW zFidl ,mixIBzOW mbd mFId©£©¤¦§©§¦¦§¤¨
`le dRlTd KFYn dXcTd ivFvip EOY©¦¥©§ª¨¦©§¦¨§Ÿ
xxand gM mB ,zFawrA m` iM Ex`Wp¦§£¦¦©£¥©Ÿ©©§¨¥
mxnF` cFq `Ede dPhw Dnvr dpigAA©§¦¨©§¨§©¨§§¨
oilbx ErbpC (.g"px `"g) xdGA l"f©Ÿ©§¨§©§¦
,DzpigA xxaY dpigA lM iM oilbxA§©§¦¦¨§¦¨§¨¥§¦¨¨
xW` 'd zvr liMUY Ff dnCwd iR lre§©¦©§¨¨©§¦£©£¤



נט igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h iriax meil inei xeriy

(é)ãò åéìâø ïéaî ÷÷çîe äãeäéî èáL øeñé-àì«Ÿ¨¬¥̧¤Æ¦«½̈§Ÿ¥−¦¥´©§¨®©µ
:íénò úäwé Bìå äìéL àáé-ék¦«¨´Ÿ¦½Ÿ§−¦§©¬©¦«

i"yx£‰„e‰ÈÓ Ë·L ¯eÒÈŒ‡Ï∑ואיל אּלּו,מּדוד …»≈∆ƒ»ִִֵֵָָָ
ּבּׁשבט, העם את ׁשרֹודים ׁשּבבבל, ּגלּיֹות ְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻראׁשי

הּמלכּות עלּֿפי ה)ׁשּממּנים ÔÈaÓ.(סנהדרין ˜˜ÁÓe ְְִִֶַַַֻ¿…≈ƒ≈
ÂÈÏ‚¯∑ יׂשראל ארץ נׂשיאי אּלּו Ú„.ּתלמידים, «¿»ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָ«

‰ÏÈL ‡·ÈŒÈk∑ ׁשהּמלּוכה הּמׁשיח, וכן מל ׁשּלֹו, ƒ»…ƒ…ְְִֵֶֶֶֶַַַָָ
ׁשי  "ׁשילֹו", אּגדה: ּומדרׁש אּונקלֹוס. לֹו,ּתרּגם ְְְְִִִֵַַַָָ

עו)ׁשּנאמר: לּמֹורא"(תהלים ׁשי wÈ‰˙."יֹובילּו BÏÂ ֱִֶֶַַַָ¿ƒ¿«
ÌÈnÚ∑,ּביסֹוד היא עּקר ׁשהּיּו"ד העּמים, אסיפת «ƒְֲִִִִֶַַַַָָ

אֹותּיֹות  וכּמה מּמּנּו, ׁשּנֹופלת ּופעמים ,"יפעת" ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָּכמֹו:
ּכגֹון  נֹופל, עּקר נקראים והם זה, ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָמׁשּמׁשֹות

ואל"ף  ,נֹוׁש וׁשל נֹוגף, ׁשל ׁשּב"אחותי נּו"ן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָ
יג)ּבאזניכם" וׁשּב"אבחתֿחרב"(איוב כא). לׁשֹון ((יחזקאל והּוא ְְְְְְְִֵֶֶֶַָָ

זין  לׁשֹון והּוא חרב', 'אימת ּופרּוׁשֹו: ד),)חרב ב ׁשמן".(מלכים ואסּו" ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ׁשּנאמר: עּמים, אסיפת עּמים", "יּקהת זה, (ישעיה אף ְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַַ

לֹו:יא) ודֹומה ידרׁשּו", ּגֹוים ל)"אליו ּתלעג (משלי "עין ְְְִִִִֵֶַַָֹ
מּפני  ׁשּבפניה קמטים לקּבּוץ אם", ליּקהת ותבז ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻלאב

אקהתא  ּומקהּו 'דיתבי ּובּגמרא: ּבׁשּוקי זקנתּה, ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָ
יבמֹות ּבמּסכת [דפּומּבדיתא]', קי)דנהרּדעא ויכל (דף . ְְְְְְְְְִִֶֶַַָָָָֹ

עּמים  קהּית לֹומר: .היה ְִִַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(247Î249 'nr ,l jxk (`"kyz'd) mgpn zxez)

. . ּפסח ׁשל אחרֹון ּבׂשיחת ּפעם ּדיּבר אדמֹו"ר מו"ח ְְֲִִֵֶֶַַַַַַכ"ק
– "ׁשילה" ואמר ׁשילה", יבא ּכי "עד הּפסּוק ְִִִַַַָָָֹֹֹאֹודֹות
"יבא" . . מׁשיח ּבּגימטרּיה – ׁשילה" "יבא מׁשה, ְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹּבּגימטרּיה
ענין  ׁשּיהיה ׁשעל־ידי־זה ּכלֹומר אחד, ּבּגימטרּיה –ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
את  הּׁשם־יתּבר ּברצֹון ימׁשיכּו . . ּבבני־יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהאחדּות
ּבימינּו ּבמהרה צדק ּגֹואל מׁשיח על־ידי הּׁשלימה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּגאּולה

ֵָאמן.
על־ידי  ׁשּניּתנה ּבּתֹורה ּכבר יׁשנֹו הּׁשלֹום ענין ּכללּות [..]ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ
מׂשים  לׁשמּה ּבּתֹורה העֹוסק "ּכל רז"ל ּכמאמר רּבינּו, ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹמׁשה

ׁשּלמּטה". ּובפמליא מעלה ׁשל ּבפמליא ְְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָׁשלֹום

ּבאדם  הּוא הּתֹורה על־ידי הּנפעל הּׁשלֹום ׁשענין ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָאּלא,
ׁשל  "ּפמליא ענין ּבפירּוׁש ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּכמבֹואר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבלבד,
האלקית  הּנפׁש ּבין ׁשלֹום נעׂשה הּתֹורה ׁשעל־ידי ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמּטה",

ּבלבד; ּבאדם הּוא זה ׁשּכל הּבהמית, ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָלּנפׁש
עם  זאב "וגר – החי ּבעֹולם ּגם ׁשלֹום יפעל הּמׁשיח ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָואילּו
אּלא  ׁשאינֹו מפרׁשים' ּכה'ּיׁש אינֹו ּבזה [ׁשהּפירּוׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּכבׂש"

מקֹומֹות ּבד  ּבכּמה החסידּות ּבתֹורת ּכמבֹואר אּלא מׁשל, ר ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָ
הּוא  הּכתּוב ׁשּפירּוׁש תרל"ז), וככה המׁש ּבסּיּום – ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָ(ּומהם
ׁשל  הּׁשֹורׁש ׁשהּוא – הּקדמֹוני ּבּנחׁש ׁשּגם ועד ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָּכפׁשּוטֹו],

ׁשלֹום. הּמׁשיח יפעל ּבֹו ּגם – והּפירּוד הרע ענין ְְְִִִֵַַַַַַָָָָָּכל
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‡ÁÈLÓ È˙ÈÈc „Ú ‡ÓÏÚ „Ú È‰B· ÈaÓƒ¿≈¿ƒ«»¿»«¿≈≈¿ƒ»
ÔeÚnzLÈ dÏÂ ‡˙eÎÏÓ ‡È‰ dÏÈ„c¿ƒ≈ƒ«¿»¿≈ƒ¿«¿

:‡iÓÓÚ«¿«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

Fgixkde K`ln glWe dcEdi lr urï©©§¨§¨©©§¨§¦§¦
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ּכמֹו רּבינּו, מׁשה על־ידי ׁשּניּתנה ּבּתֹורה ניּתן על־זה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹוהּכח
ו"אין  ּבּׁשלֹום", עּמֹו את יבר ה' יּתן לעּמֹו עֹוז "ה' ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּכתּוב
ענין  על ּכֹוח נתינת היא ׁשהּתֹורה ּדהיינּו ּתֹורה", אּלא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָעֹוז
ּבכח  הענין יׁשנֹו עּתה ׁשהיא ּכפי ׁשּבּתֹורה אּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּׁשלֹום,
זה  ענין להמׁשי היא ּבני־יׂשראל ׁשל ועבֹודתם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבלבד,

ְַּבפֹועל.
אינּה הּמׁשיח על־ידי ּבעֹולם הּׁשלֹום ענין ׁשהמׁשכת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָונמצא,

אּלא  ּבּתֹורה; ּכבר ּׁשּנמצא ענין ּגילּוי אּלא חדׁש, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָענין
הּוא  ּבני־יׂשראל ׁשל ותפקידם ּבהעלם, הּוא זה ענין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשעּתה
ּבביאת  יהיה זה ּגילּוי ּוגמר ּבגילּוי, זה ענין ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָלהמׁשי

ִַַָהּמׁשיח.
ּבתיבת  נרמזּו ּומׁשיח ׁשּמּׁשה הּטעם יּובן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹועל־ּפי־זה
ענין  ניתוּסף ׁשּבּמׁשיח אּלא אחד, ענינם ּכי – ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ"ׁשילה"

.[..] הּגילּוי אל מההעלם יבֹוא זה ׁשענין ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹה"יבא",

(àé)ïéia ñak Bðúà éða ä÷øOìå Bøéò ïôbì éøñà«Ÿ§¦³©¤̧¤Æ¦½§©«¥−̈§¦´£Ÿ®¦¥³©©̧¦Æ
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i"yx£‰¯ÈÚ ÔÙbÏ È¯Ò‡∑ יהּודה ארץ על נתנּבא …¿ƒ«∆∆ƒ…ְְִֵֶֶַַָ
לּגפן  יאסר יהּודה איׁש ּכמעין, יין מֹוׁשכת ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּתהא
אתֹון  ּבן אחד, ּומּׂשֹורק אחת מּגפן ויטענּנּו אחד, ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעיר

ּבלע"ז ∑N¯˜‰.אחד  קורייר"א ארּכה, .זמֹורה ֶָ≈»ְְֲַַָָֻ
ÔÈia Òak∑ יין רּבּוי לׁשֹון זה מין לׁש∑eÒ˙‰.ּכל ֹון ƒ≈««ƒְִִֶַָ…ְִ

ּבּמקרא  ּדמיֹון לֹו ואין הּוא, אֹוסר,∑‡È¯Ò.ּבגד ּכמֹו ְְְִִֵֶֶַָ…¿ƒְֵ
קיג)ּדגמתֹו: ּדל",(תהלים מעפר קכג)"מקימי "הּיֹוׁשבי (שם ְְְִִִֵַָָָָֻ

ואּונקלֹוס  זה. ּכענין אתנֹו", "ּבני וכן: ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָֹּבּׁשמים",
ּבמל "עירה",ּתרּגם יׂשראל. הם "ּגפן", הּמׁשיח: ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

יׂשראל אּלּו "ׂשרקה", ירּוׁשלים. ב)זֹו "ואנכי (ירמיה ְְְִִִֵֵֵַָָָָֹ

ׂשֹורק" נטעּתי.BB˙‡ Èa∑:לׁשֹון היכלּה, יבנּון ְְִֵַ¿ƒ¬ְְְִֵֵ
יחזקאל ּבספר האיתֹון" ּבפנים (מ)"ׁשער ּתרּגמֹו ועֹוד , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

עבדי  אתֹונֹו", "ּבני צּדיקים. אּלּו "ּגפן", ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַאחרים:
אתֹונֹות  "רֹוכבי ׁשם: על ּבאלפן, צחֹורֹות".אֹוריתא ְְְְְֲֵֵַַַָֻ

ּדֹומה  ׁשּצּבּועֹו לבּוׁשּוהי, טב ארּגון יהא ּבּיין", ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ"ּכּבס
לֹובׁשּתן  ׁשהאּׁשה סּותה, לׁשֹון הּוא וצבעֹונין ְְְְְִִִִֶַַָָָֹליין,
רּבֹותינּו ואף ּבּה. עיניו ליּתן הּזכר את ּבהן ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּומסיתה
ּכתּבֹות  ּבמּסכת ׁשכרּות הסתת לׁשֹון ּבּגמרא, ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֻּפרׁשּו

קיא) ּתלמּודֿ(דף מרוה'? אינֹו ּתאמר ׁשּמא הּיין, 'ועל :ְְְִֵֶֶַַַַַַָֹ
"סּותה  ."לֹומר: ַֹ

‰dÏÎÈיא  Ôe·È ‡nÚ dz¯˜Ï Ï‡¯NÈ ¯ÁÒÈ«¿«ƒ¿»≈¿«¿≈«»ƒ¿≈¿≈
‡˙È¯B‡ È„·ÚÂ dÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡i˜Ècˆ ÔB‰È¿«ƒ«»¿¿≈¿»¿≈«¿»
È‰BLe·Ï ·Ë ÔÂb¯‡ È‰È dnÚ ÔÙÏe‡a¿¿«ƒ≈¿≈«¿¿»«¿ƒ
:ÔÈBÚ·ˆÂ È¯B‰Ê Ú·ˆ ‡ÏÈÓ ‡ÏÈÓ d˙eÒk¿≈≈»≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå ïôbì éøñà (àéiWxtn EAx od Ÿ§¦©¤¤§¥©§¨§¥
.EWxC WxC KxC oNke df aEzM̈¤§ª¨¤¤§¨¨§
Kln z`iA lr xnFl cFr oEkIW ilE`e§©¤§©¥©©¦©¤¤
`ai iM cr KEnqA xEn`d giWOd©¨¦©¨¨§¨©¦¨Ÿ
eil`W miOr zdwi Fle xn`e 'Fbe dliW¦Ÿ§§¨©§¦§©©¦¤¥¨
xq`nA xq`IW xn` EWxci miOr©¦¦§Ÿ¨©¤¤¡Ÿ§©£¨
l`xUi mdW otBd iptl dqitzaE¦§¦¨¦§¥©¤¤¤¥¦§¨¥
otB ('t miNdY) aizkC otbl ElWnPW¤¦§§§¤¤¦§¦§¦¦¤¤
dxir mdiptl xq`i riQY mixvOn¦¦§©¦©¦©¤¡Ÿ¦§¥¤¦Ÿ
xFngl milWnPd zFO`d lM WExR¥¨¨ª©¦§¨¦©£
xUA xW` (b"k l`wfgi) aizkC¦§¦§¤§¥£¤§©
oiWECw) l"f EWxC oke ,mxUA mixFng£¦§¨¨§¥¨§¦¦
milEWnd mr xFngd mr wEqRA (.g"q©¨¦©£©©§¦
cg` spr iptl WExR dwxVle .xFngl©£§©Ÿ¥¨¥¦§¥¨¨¤¨
ipA oM mB xq`i wxFU `xwPd otBdn¥©¤¤©¦§¨¥¤¡Ÿ©¥§¦
cvl oFz`e xir xnFl wCwce ,Fpz £̀Ÿ§¦§¥©©¦§¨§©
WxW `idW dRlTd zpigaA WIW¤¥¦§¦©©§¦¨¤¦Ÿ¤
dawpE xkf zpigA zFO`d zFWtp©§¨ª§¦©¨¨§¥¨
dawp zpigale xir `xwi xkf zpigale§¦§¦©¨¨¦§¨©¦§¦§¦©§¥¨
`EdW otBd cbpM xn`e .oFz` `xwi¦§¨¨§¨©§¤¤©¤¤¤
`EdW dxir ixq` l`xUi zEllM§¨¦§¨¥Ÿ§¦¦Ÿ¤
cbpkE zFO`d swY `EdW xkGd zpigA§¦©©¨¨¤Ÿ¤¨ª§¤¤
xnFl Fpz` xn` l`xUIn cg` spr̈¨¤¨¦¦§¨¥¨©£Ÿ©

lkl Kxhvi `l dawPd zpigA cvl§©§¦©©§¥¨Ÿ¦§¨¥§¨
:iC cg` spr zErvn`A `N` l`xUi¦§¨¥¤¨§¤§¨¨¨¤¨©

BàxAcn aEzMdW KxCd df lr xn`iŸ©©¤©¤¤¤©¨§©¥
`id '`d ,zFnqxtnd zFlE`Bd 'aA§©§©§ª§¨¨¦
dcizrd dlE`B `id 'Ade ,mixvn lW¤¦§©¦§©¦§¨¨£¦¨
xn` '`d dlE`B cbpM ,mXd zxfrA§¤§©©¥§¤¤§¨¨¨©
mixvOn otB FxnF` KxC lr otBl ixqŸ̀§¦©¤¤©¤¤§¤¤¦¦§©¦
zg` dpigA mdiptl 'd dtM f`W riQY©¦©¤¨¨¨¦§¥¤§¦¨©©
cbpkE otBd iptl rpkde xir z`xwPd©¦§¥©¦§ª§©¦§¥©¤¤§¤¤
EpiniA didYW mXd zxfrA 'Ad dlE`B§¨©§¤§©©¥¤¦§¤§¨¥
wxWi xW` zrA WExR dwxVle xn`̈©§©Ÿ¥¨¥§¥£¤¦§Ÿ
mdl dwxW` ('i dixkf) aizkC 'd¦§¦§©§¨¤§§¨¨¤
miAx oFWl xn` Fpz` ipA f` mvAw`e©£©§¥¨§¥£Ÿ¨©§©¦
z`iviA iM zFO`d zpigA lM xnFl©¨§¦©¨ª¦¦¦©
`N` mdiptl 'd ripkd `l mixvn¦§©¦Ÿ¦§¦©¦§¥¤¤¨

E mixvn mdW zFO` W`xmdW orpk Ÿª¤¥¦§©¦§©©¤¥
lkl zxAbze W`x Eid mdW oinnr 'f£¨¦¤¥¨Ÿ§¦§Ÿ¤§¨
`le Erpkd `l zFO` 'r la` zFO`d̈ª£¨ªŸª§§§Ÿ
d"frA `Fal cizrl la` ,mdl EpYp¦§¨¤£¨¤¨¦¨§
dPhw F` dlFcB dO` zFO`dn giPi `lŸ©¦©¥¨ªª¨§¨§©¨
Fpz` ipA FxnF` `Ede ,mdl ozPY `NW¤Ÿ¦¨¥¨¤§§§¥£Ÿ
,Fpz` ipA mB `N` dxir caNn WExR¥¦§©¦Ÿ¤¨©§¥£Ÿ
dn KxC lr cFr xnFl lkEp ilE`e§©©©©¤¤©

`xhqA iM (:`"lx qgpR) xdGA Exn`X¤¨§©Ÿ©¦§¨¦§¦§¨
xkGdn dwfg xzFi `id dawPd `xg ©̀§¨©§¥¨¦¥£¨¨¥©¨¨
`xwpe dNW zxzFi lhFp xkGd iM¦©¨¨¥¤¤¤¨§¦§¨
dGd oFifgaE dGd xaCke ,caMd zxzFi¤¤©¨¥§©¨¨©¤©¤§©¤
dnglOA iYwa`dW mFlgA ipE`xd¤§¦©£¤¤¡©§¦©¦§¨¨
Fripkdl ipirA lwp idie xkGd mr¦©¨¨©§¦¨¥§¥©§©§¦
iYvO`zp dawPle igkA FzF` iYlRde§¦©§¦§Ÿ¦§©§¥¨¦§©©§¦
dOM xg`e minrR dOM igM lkA§¨Ÿ¦©¨§¨¦§©©©¨
zFlrn dOM DkilWdl iYlki zFgxh§¨¨Ÿ§¦§©§¦¨©¨©£
,xkGd DlraM `l K` ux`l dHnl§©¨¨¨¤©Ÿ§©§¨©¨¨
dcizrd dlE`B cbpM xn` dfle§¨¤¨©§¤¤§¨¨£¦¨
mvAwie 'd wxWi xW` zr dwxVle§©¥¨¥£¤¦§Ÿ¦©§¥
dawPd gMn mi`AW mzF` Fpz` ipA§¦£Ÿ¨¤¨¦¦Ÿ©©§¥¨
.l`xUi ipA iptl 'd xq`i mzF` mB©¨¤¡Ÿ¦§¥§¥¦§¨¥
ixaC miwNgn Ep`W LipirA dWwi `le§Ÿ¦§¤§¥¤¤¨§©§¦¦§¥
iniA wlge dWn iniA wlg aEzMd©¨¥¤¦¥Ÿ¤§¥¤¦¥
xdGd ixaC Yrci `ld iM ,giWOd©¨¦©¦£Ÿ¨©§¨¦§¥©Ÿ©
l`FBd `Ed dWn iM (.k"w a"g) WFcTd©¨¦Ÿ¤©¥
EpzF` l`bi `Ed EpizFa` z` l`B xW £̀¤¨©¤£¥¦§©¨
('` zldw) aizkC mlEabl mipA aiWie§¨¦¨¦¦§¨¦§¦Ÿ¤¤
`le ,dWn z"x didIW `Ed didX dn©¤¨¨¤¦§¤Ÿ¤§Ÿ
`ld KxnF`A df xaC LipirA dWwi¦§¤§¥¤¨¨¤§§¨£Ÿ
lW FrxGn dcEdi haXn giWOd Kln¤¤©¨¦©¦¥¤§¨¦©§¤



סי igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h iriax meil inei xeriy

(áé):áìçî íépL-ïáìe ïéiî íéðéò éìéìëç©§¦¦¬¥©−¦¦¨®¦§¤¦©−¦¥«¨¨«

i"yx£ÈÏÈÏÎÁ∑:וכן ּכתרּגּומֹו, אדם, כג)לׁשֹון (משלי «¿ƒƒְְְְֵֶַֹ
עיניהם  יין, ׁשֹותי ּדר ׁשּכן עינים", חכלילּות ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַ"למי

מרעה ∑ÏÁÓ·.מאדימין  ּבארצֹו ׁשּיהא חלב, מרב ֲִִַ≈»»ְְְְִֵֵֶֶַָָֹ
עינים  אדם הּמקרא: ּפירּוׁש וכן צאן, לעדרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָֹֹטֹוב
ּולפי  חלב. מרב יהא "ּולבןֿׁשּנים" יין, מרב ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹיהא

למרחֹוק. צֹופים ׁשּמּׁשם הרים, לׁשֹון עינים, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָּתרּגּומֹו:
וקּלּוח  מעינֹות לׁשֹון אחרים: ּבפנים ּתרּגמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָועֹוד
הּוא  ארּמי ולׁשֹון ׁשּלֹו, יקבים נעוֹוהי, ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָהּיקבים:

זרה עבֹודה עד)ּבמּסכת יחורן (דף ארּתחּו'. 'נעוה : ְְְְֲֲֶֶַַַַָָָָָָ
"ׁשּנ ּתרּגם: הּסלעים ּבקעתּה, ׁשּני לׁשֹון: .ים", ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָ

(âé)Búëøéå úiðà óBçì àeäå ïkLé íéné óBçì ïìeáæ§ª¾§¬©¦−¦§®Ÿ§Æ§´¢¦½Ÿ§©§¨−
:ïãéö-ìò©¦«Ÿ

i"yx£ÌÈnÈ ÛBÁÏ ÔÏe·Ê∑ יּמים חֹוף ארצֹועל .ּתהיה ¿À¿«ƒְְִִֶַַַ
ÛBÁ∑,ּבלע"ז מרק"א 'ספר', מח)ּכתרּגּומֹו: והּוא (יבמות ְְְְְַַַַ

ׁשאנּיֹות  הּנמל ּבמקֹום אנּיֹות, חֹוף על ּתדיר מצּוי ְְֳֳִִִִִֶֶַַָָָָיהיה
עֹוסק  זבּולן ׁשהיה ּפרקמטיא, ׁשם ְְְְְִֵֶַַָָָָֻמביאֹות

יּׂששכר, לׁשבט מזֹון ּוממציא והם (תנחומא)ּבפרקמטיא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

מׁשה: ׁשאמר הּוא ּבּתֹורה. לג)עֹוסקים "ׂשמח (דברים ְְִֶֶַַַָָֹ
יֹוצא  זבּולן ,"ּבאהלי ויּׂששכר ּבצאת ְְְְְִֵֵֶֶָָָֹֻֻזבּולן

ּבאהלים  ּבּתֹורה עֹוסק ויּׂששכר B˙Î¯ÈÂ.ּבפרקמטיא, ְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹ¿«¿»
Ô„ÈˆŒÏÚ∑ לצידֹון סמּו יהיה ּגבּולֹו ∑B˙Î¯ÈÂ.סֹוף «ƒ…ְְְִִֶָ¿«¿»

הּמׁשּכן  "ּולירּכתי ּכמֹו: ."סֹופֹו, ְְְְְִֵַַָ

(ãé):íéútLnä ïéa õáø íøb øîç øëùOé¦¨−̈£´Ÿ®̈¤Ÿ¥−¥¬©¦§§¨«¦

È‰BÂÚיב  ÔeÙeËÈ È‰BÓ¯Îa È‰B¯eË Ôe˜nÒÈ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬ƒ
:‡Ú È¯„Ú·e ¯e·ÈÚa d˙Ú˜a Ô¯eÁÈ ¯ÓÁa«¬»¿«¿»ƒ¿¬≈¿ƒ¿∆¿≈»»

LaÎÈיג  ‡e‰Â È¯LÈ ‡iÓÓÈ ¯ÙÒ ÏÚ ÔÏe·Ê¿À«¿««¿«»ƒ¿≈¿¿«≈
dÓeÁ˙e ÏeÎÈÈ ‡nÈ ·eËÂ ÔÈÙÒa ÔÈÊBÁÓ¿ƒƒ¿ƒ«¿«»≈¿≈

:ÔB„Èˆ ÏÚ ÈËÓ È‰È¿≈»≈«ƒ

ÔÈaיד  dzÒÁ‡Â ÔÈÒÎa ¯ÈzÚ ¯Î˘OÈƒ»»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¬«¿≈≈
:‡iÓeÁz¿«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

oixcdpq) mixnF` Wie d"r KlOd ceC̈¦©¤¤§¥§¦©§¤§¦
aizkC giWOd Kln Fnvr ceC (:g"v¨¦©§¤¤©¨¦©¦§¦
mdilr Kln ceC iCare (f"l l`wfgi)§¤§¥§©§¦¨¦¤¤£¥¤
mixnF` Ep` K`id oM m`e FrnWnM§©§¨§¦¥¥©¨§¦

:iel haXn `Ad dWn `EdW¤Ÿ¤©¨¦¥¤¥¦
LépigA iM zrcl LldWn znWp z ¥§¨©©¦§¦©¦§©Ÿ¤

ihaW a"In dlElM `id d"r¦§¨¦¦§¥
ditpr Eid `FAx 'Qd lM iM l`xUi¦§¨¥¦¨©¦¨£¨¤¨
,`Ed dWnA ceC lW FHaW spre d"r©£©¦§¤¨¦§Ÿ¤
Kln didW xAcn ux`A EP`vnY dfle§¨¤¦§¨¤§¤¤¦§¨¤¨¨¤¤
didW xFAbe mkge `iape iele odke§Ÿ¥§¥¦§¨¦§¨¨§¦¤¨¨
cizrlE dXcwAW mitprd lM llFM¥¨¨£¨¦¤¦§ª¨§¨¦
zEklOd WxW mlFrA dNBzY `Fal̈¦§©¤¨¨Ÿ¤©©§
giWOd Kln Fnvr `EdW dWnAW¤§Ÿ¤¤©§¤¤©¨¦©

:dliWe oFPi `Ede ceC `Ede§¨¦§¦§¦Ÿ
ñakmxnF` KxC lr x`Azi .'Fbe oIIA ¦¥©©¦§¦§¨¥©¤¤§¨

iM (ziW`xA zWxR g"f) l"f¨¨©§¥¦¦
Kixv mEvrd l`FBd dlBi FAW 'c zElB̈¤¦¨¤©¥¤¨¨¦
dxFYd wqr zevn l`xUi ciA didYW¤¦§¤§©¦§¨¥¦§©¥¤©¨
fnx dfle ,`FAn aMrzi df zlEfe§©¤¦§©¥¦§¨¤¨©
lW FgM iM WExR 'Fbe qAM FxnF`A§§¦¥§¥¦Ÿ¤
zpigA `Ed FnW dliW dRvnd KlOd©¤¤©§ª¤¦Ÿ§§¦©
DpiiA l`xUi EwQrzIW dxFYd wqr¥¤©¨¤¦§©§¦§¨¥§¥¨
wEqRA iYWxRX dn oIre ,dxFY lW¤¨§©¥©¤¥©§¦©¨
,oiId ziA l` ip`iad (a"t x"ydy)¡¦©¦¤¥©©¦
FWEal didi DzErvn`a iM xn`e§¨©¦§¤§¨¨¦§¤§
,FWall eil` oFkp zEklOl iEPM `EdW¤¦©©§¨¥¨§¨§

xnFl oEMzp 'Fbe miapr mcaE FxnF`e§§§©£¨¦§¦§©¥©
oii `vOi `le dlE`Bd onf riBi m` iM¦¦©¦©§©©§¨§Ÿ¦¨¥©¦
dlE`Bd didY dxFY EpA oi` WExR¥¥¨¨¦§¤©§¨
oExivi xW` zElBd swze lr zErvn`A§¤§¨Ÿ§Ÿ¤©¨£¤§¦
l"f mxnF`M l`xUil zFO`d̈ª§¦§¨¥§§¨
mYgPd uw riBIWM iM (f"v oixcdpq)©§¤§¦¦§¤©¦©¥©¤§¨
cinri ml`bl zEkf l`xUiA didi `le§Ÿ¦§¤§¦§¨¥§§¨£¨©£¦
FxnF` `Ede ,'Eke ondM dWw Kln mdl̈¤¤¤¨¤§¨¨§§§
oixEQId zErvn`A iM miapr mcaE§©£¨¦¦§¤§¨©¦¦
ivFvip ExxAzie zFWtPd EkMCfi¦§©§©§¨§¦§¨§¦¥
zErvn`A ExxAzIW KxcM dXcTd©§ª¨§¤¤¤¦§¨§§¤§¨
d`p FYk`ln FGW `N` dxFYd zpigA§¦©©¨¤¨¤§©§¨¨
miapr FxnF`e .d`p iYlA FYk`ln Ffe§§©§¦§¦¨¨§§£¨¦
Dzpkd xnBY oixEQId zErvn`A iM¦§¤§¨©¦¦¦¨¥£¨¨¨
.miaprd mdW otBd ixR lEXA xnbM¦§©¦§¦©¤¤¤¥¨£¨¦
KRWl zFO`d EhlWi `l iM fnx mbe§©¨©¦Ÿ¦§§¨ª¦§Ÿ
`N` lFMW` F` spr F` oli` xnfl mC̈¦§Ÿ¦¨¨¨¤§¤¨

dzEq xn`e .oixBxB WExR miaprfnxl £¨¦¥©§¥¦§¨©Ÿ¦§Ÿ
zEQd iM zEqMdn dHnl dPhw dbxcn©§¥¨§©¨§©¨¥©§¦©
,deqn oFWl igxkdd iEQM oFWl dvxi¦§¤§¦©¤§¥¦§©§¤
oiA didi lFcB Wxtd iM dfA dpEMde§©©¨¨¨¤¦¤§¥¨¦§¤¥
dxFYd zErvn`A dlE`Bd didY m ¦̀¦§¤©§¨§¤§¨©¨
oFilr zEkln iENbA dlBi f` zFvOde§©¦§¨¦¨¤§¦©§¤§
didY xW` dnwPd zErvn`A didzl§¦§¤§¤§¨©§¨¨£¤¦§¤
akFxe ipr zpigaA didi l`xUiA§¦§¨¥¦§¤¦§¦©¨¦§¥

:'Fbeai dxez §
.'Bâå íéðéò éìéìëç (áéKxC lr oEki ©§¦¦¥©¦§§©¥©¤¤

mixiq` `ivFn (g"q miNdY) FxnF`§§¦¦¦£¦¦
ikA (c"t x"cna) l"f EWxce zFxWFMA©¨§¨§§¦
,l`xUil zFxiWe mixvnl ikA zFxiWe§¦§¦§¦§©¦§¦§¦§¨¥
oFWl mipir ililkg FxnF` `Ede§§©§¦¦¥©¦§
lMW mipiCd oipr `EdW zEninc ©̀§¦¤¦§©©¦¦¤¨
iM hRWOd mvr lr dxFi zEninc`d̈©§¦¤©Ÿ¤©¦§¨¦
WExR oiIn xn`e .Erbp mincA minC̈¦§¨¦¨¨§¨©¦¨¦¥
zAq fnxi F` .oiId `EdW oiCd xFwOn¦§©¦¤©©¦¦§Ÿ¦©
ElAgX dn cSn WExR oiIn `id dnwPd©§¨¨¦¦¨¦¥¦©©¤¦§
lr iAl iAl ,cnlNn dxFY ipA ErWtE¨§§¥¨¦¦§Ÿ¦¦¦¦©
ipA Erpn xW` lr irn irn df xaC̈¨¤¥©¥©©£¤¨§§¥
lre ig l` zxFzA wqrn EpzF` dler©§¨¨¥£Ÿ§©¥©§©
zxAbY zExxFrzdA mwp mwpi df¤¦§Ÿ¨¨§¦§§¦§Ÿ¤
algn miPW oalE Fnvr onGaE .mipiCd©¦¦©§©©§§¤¦©¦¥¨¨
ilE`e algn miPW oal Epl d`xi©§¤¨Ÿ¤¦©¦¥¨¨§©
l`xUi lr oalE FxnF`A fnxIW¤¦§Ÿ§§§¤©¦§¨¥
oad (`"l dinxi) aizkC oA 'd F`xTW¤§¨¥¦§¦¦§§¨£¥
zpigA `id algn FxnF`e .il xiTi©¦¦§§¥¨¨¦§¦©
Epilr xxFri xW` mingxde cqgd©¤¤§¨©£¦£¤§¥¨¥
,mwp mwFp `EdW Fnvr onfd Epia`̈¦©§©©§¤¥¨¨
'Fbe Lz`v iniM ('f dkin) FxnF` `Ede§§¦¨¦¥¥§§
ok FnM zFxiWe ikA did f`W mWM§¥¤¨¨¨§¦§¦§¥

:on` EpiniA dxdnA didibi dxez ¦§¤¦§¥¨§¨¥¨¥
øëNOé (ãé.'BâåmxB xng FxnF` ¦¨¨§§£Ÿ¨¤

xrPW ici lr FO` z`ivi WExR¥§¦©¦©§¥¤¨©
dAq did df (d"l dCp) xFngd©£¦¨¤¨¨¦¨
Fpi`e mizRWOd oiA uax xkUVIW¤¦¨¨Ÿ¥¥©¦§§¨¦§¥



igieסב zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h iriax meil inei xeriy
i"yx£Ì¯b ¯ÓÁ ¯Î˘OÈ∑ סֹובל עצמֹות, ּבעל חמֹור ƒ»»¬…»∆ֲֲֵַַָ

ּכבד  מּׂשא אֹותֹו ׁשּמטעינין חזק ּכחמֹור ּתֹורה .על ְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ
ÌÈ˙tLn‰ ÔÈa ı·¯∑,ּובּלילה ּבּיֹום הּמהּל ּכחמֹור …≈≈«ƒ¿¿»ƒְְֲֵַַַַַַָ

רֹובץ  לנּוח, רֹוצה ּוכׁשהּוא ּבּבית, לינה לֹו ְְִִֵֵֶֶַַַָָואין
ׁשם  ׁשהֹולי העירֹות ּבתחּומי הּתחּומין, ְְֲִִִֵֵֶַָָָּבין

.ּפרקמטיא  ְְְַַָ

(åè)èiå äîòð ék õøàä-úàå áBè ék äçðî àøiå©©³§§ª¨Æ¦´½§¤¨−̈¤¦´¨¥®¨©¥³
:ãáò-ñîì éäéå ìañì BîëL¦§Æ¦§½Ÿ©§¦−§©Ÿ¥«

i"yx£·BË Èk ‰ÁÓ ‡¯iÂ∑ מברכת ארץ לחלקֹו ראה ««¿¿À»ƒְְְֶֶֶֶֶָָֹ
ּפרֹות  להֹוציא ÏaÒÏ.וטֹובה BÓÎL ËiÂ∑ ּתֹורה .על ְְִֵָ«≈ƒ¿ƒ¿…ָֹ

È‰ÈÂ∑ יׂשראל אחיו BÚ·„.לכל ÒÓÏ∑ להם לפסק «¿ƒְְִֵֶָָָ¿«≈ְִֶָֹ
ׁשּנאמר: עּבּורין, וסדרי ּתֹורה ׁשל הימים הֹוראֹות (דברי ְְֱִִִֵֶֶֶַָָ

יב) לדעת א לעּתים, בינה יֹודעי יּׂששכר ְְִִִִִֵֵַַָָָָָ"ּומּבני
ראׁשי  מאתים מאתים", ראׁשיהם יׂשראל, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמהּֿיעׂשה

א  וכל העמיד, עלּֿפיהם סנהדראֹות ËiÂ.חיהם ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָ«≈
BÓÎL∑הּטּו" ׁשמים", "וּיט ּכמֹו ׁשכמֹו, הׁשּפיל ƒ¿ְְְִִִִֵַַַָ

ׁשכמֹו "וּיט אחרים: ּבפנים ּתרּגם ואּונקלֹוס ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָאזנכם".
על  יֹוׁשבים ׁשהם מחֹוזֹות, ולכּבׁש מלחמֹות ְְְְְְִִִִֵֶַָֹֹלסּבל",

עֹובד  למס ּתחּתיו ּכבּוׁש האֹויב ויהיה .הּספר ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָ

(æè):ìàøNé éèáL ãçàk Bnò ïéãé ïc̈−¨¦´©®§©©−¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£BnÚ ÔÈ„È Ôc∑,מּפלׁשּתים עּמֹו נקמת ינקם »»ƒ«ְְְְִִִִִַַֹ
עּמֹו" ה' ידין "ּכי Ï‡¯NÈ.ּכמֹו: ÈË·L „Á‡k∑ ְִִַָ¿««ƒ¿≈ƒ¿»≈
ּכאחד  יהיּו יׂשראל ועל עּמֹוּכל ידין, ּכּלם ואת ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֻ

"ּכאחד  לפרׁש: יׁש ועֹוד זֹו. נבּואה נּבא ְְְְְִִֵֵַַָָָׁשמׁשֹון
ׁשּבא  ּדוד הּוא ׁשּבּׁשבטים, ּכּמיחד יׂשראל", ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשבטי

.מיהּודה  ִָ

(æé)CLpä çøà-éìò ïôéôL Cøã-éìò Lçð ïã-éäé§¦¨Æ¨¨´£¥¤½¤§¦−Ÿ£¥®Ÿ©©¥Æ
:øBçà Báëø ìtiå ñeñ-éáwò¦§¥½©¦¬Ÿ«Ÿ§−¨«

‡¯Èטו  ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ·Ë È¯‡ ‡˜ÏeÁ ‡ÊÁÂ«¬»»»¬≈«¿»«¿»¬≈
ÈˆÈLÈÂ ‡iÓÓÚ ÈÊBÁÓ LaÎÈÂ ÔÈ¯ÈÙ ‡„aÚÓ¿«¿»≈ƒƒ«≈»≈«¿«»ƒ≈≈
dÏ ÔB‰È ÔB‰a Ôe¯‡zL‡„e ÔB‰È¯ic ˙È»«»≈¿ƒ¿«¬¿¿≈

:ÔÈqÓ È˜qÓe ÔÈÁÏt«¿ƒ«¿≈«ƒ

È‰BÓBÈaטז  ‡¯·b Ìe˜ÈÂ ¯Áa˙È Ôc ˙È·cÓƒ¿≈»ƒ¿¿«ƒ«¿»¿ƒ
‡iË·L ‡„Ák ÔeÁeÈ È‰BL·e dnÚ ˜¯t˙Èƒ¿¿≈«≈ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ¿«»

:Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈

Ôcיז  ˙È·cÓ Ìe˜ÈÂ ¯Áa˙Èc ‡¯·‚ È‰È¿≈«¿»¿ƒ¿¿«ƒƒ¿≈»
Û˜˙z d˙ÁÓe ‡iÓÓÚ ÏÚ ÈÓ¯˙z d˙ÓÈ‡≈¿≈ƒ¿¿≈««¿«»¿»≈ƒ¿≈
‡Á¯‡ ÏÚ È¯LÈ ÔÓ¯eÁ ÈÂÈÁk È‡zLÏÙaƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»ƒ¿≈«»¿»
È¯ab Ïh˜È ‡ÏÈ·L ÏÚ ÔBÓÎÈ ‡˙ÙÎe¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»¿«≈ƒ»≈

:‡¯BÁ‡Ï ÔB‰È·ÎB¯ ¯bÓÈÂ ÔÈk˙¯e ÔÂÒeÒ ¯wÚÈ ÔÈ‡Ï‚¯ ÌÚ ÔÈL¯t È‡zLÏt ˙È¯MÓ«ƒ¿«¿ƒ¿»≈»»ƒƒ«¿»ƒ¿«≈»»¿ƒƒƒ«≈¿≈«¬»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

ipAW mrh `Ede ,FnFwnA cinY aXin§ª¨¨¦¦§§©©¤§¥
xirn EaaFqi xkUVi itpr mdW dxFY¨¤¥©§¥¦¨¨§§¥¦
cilFi oFkp iYlAd dUrOd iM xirl§¦¦©©£¤©¦§¦¨¦
`EdW xaC dzUr d`l `ide eitpr£¨¨§¦¥¨¨§¨¨¨¤
mB xqEOd KxCn uEg oird zi`xnl§©§¦¨©¦¦¤¤©¨©
s`e ,df KxcM EP`vni dPOn `vFId©¥¦¤¨¦§§¤§¤¤¤§©
dxFY lW DlnrA mivtg ok iR lr©¦¥£¥¦©£¨¨¤¨
dgEpn WExR aFh iM dgEpn `xIe .mrpA§Ÿ©©©§§¨¦¥§¨
hiAdA WExR aFh iM ,dpFilrd̈¤§¨¦¥§©¦
mlFrd zF`pd lkA mc`d opFAzdaE§¦§¥¨¨¨§¨£¨¨¨
ze`Y xn`YW FnM zFWBxPd dGd©¤©¦§¨§¤Ÿ©©£©
lW zEaxrd oi` dYWOde lk`Od©©£¨§©¦§¤¥¨£¥¤
cSn `N` Fnvr cSn wcFv xaC FzF`¨¨¥¦©©§¤¨¦©
cnFrW mwix ilM `Ed xW` sEBd©£¤§¦¥¨¤¥
`NW xvFId FA riAhd oMW zF`Nnl§©§¤¥¦§¦©©¥¤Ÿ
xW`M dfle ,llM mwix aMrzdl lkEi©§¦§©¥¥¨§¨§¨¤©£¤
gTi `NW caNn `l raU mc`d didi¦§¤¨¨¨¨¥©Ÿ¦§©¤Ÿ¦©
mbe dtqkp xW` `Edd lk`Ol zEaxr£¥©©£¨©£¤¦§§¨§©

Dnvr drW DzF`A eil` FWtp dzlM̈§¨©§¥¨§¨¨¨©§¨
FA q`FOW `N` FqxM `NOW mcwŸ¤¤¦¥§¥¤¨¤¥
aEzMd xn`W Edfe ,rxA q`FnM§¥¨©§¤¤¨©©¨
WExR dP`iwY Ylk` LYR (b"k ilWn)¦§¥¦§¨©§¨§¦¤¨¥
FzF` Ylk` m` dGd mlFrd lW zRd©©¤¨¨©¤¦¨©§¨
Fqipkdn q`nY iM EP`iwY KM xg ©̀©¨§¦¤¦¦§©¥©§¦
FA wWgi xW` xaCA mB ,LiR KFYl§¦©©¨¨£¤©§Ÿ
dIxal e`zie oird zi`xnl mc`d̈¨¨§©§¦¨©¦§¦§©¦§¦¨
dxiwgd aihA xwgi xW`M ,dnirp§¦¨©£¤©§Ÿ§¦©£¦¨
`N` Fpi` zEnirpE iti FzF`W d`xi¦§¤¤Ÿ¦§¦¥¤¨
xUaA mc`d opFAzdA iM ilEId d`xn©§¤¦¦¦§¦§¥¨¨¨§¨¨
x`ze iti lM iEpA mdn xW` xFraE§£¤¥¤¨¨Ÿ¦§Ÿ©
iM mdA opFAzdA liMUie d`xi mc`Ä¨¨¦§¤§©§¦§¦§¥¨¤¦
mc` xUaA q`nzie zEnirp mdA oi ¥̀¨¤§¦§¦§¨¥¦§©¨¨
la` ,oFinC `N` lMd oi`e eil` zWBn¦¤¤¥¨§¥©Ÿ¤¨¦§£¨
`Ed wcFSd zEnirPde iYn`d aFHd©¨£¦¦§©§¦©¥
`xIe xn` dfle ,oFilrd mlFr lW¤¨¨¤§§¨¤¨©©©§
`xwPW mlFrd WExR aFh iM dgEpn§¨¦¥¨¨¤¦§¨

aFHd llWl daFh `idW dgEpn§¨¤¦¨¦§Ÿ©
ux`d z`e xMfPM dGd mlFrA dncPd©¦§¤¨¨©¤©¦§©§¤¨¨¤

,zn`d itM dnrp iMlAql FnkW hIe ¦¨¥¨§¦¨¡¤©¥¦§¦§Ÿ
WExR qnl idie dGd mlFrd xrv©©¨¨©¤©§¦§©¥
dPRW WExR car qn Fnvr `Ed didIW¤¦§¤©§©Ÿ¥¥¤¦¨
oYPd qnM Fnvr dUre 'd carl Fnvr©§©£Ÿ§¨¨©§§©©¦¨
zcFar caFr zFidl Fnvr ozp oM¥¨©©§¦§¥£©

:dnirPde daxrd WcTd©Ÿ¤¨£¥¨§©§¦¨
ãBòlMW car qnl idie FxnF`A fnxi¦§Ÿ§§©§¦§©Ÿ¥¤¨

Fzqpxtl qn Fl Elri mi`xaPd©¦§¨¦©£©§©§¨¨
EpivOW FnkE dxFY oal EdEcarie§©©§§¤¨§¤¨¦
FzF` caFr olEaf didW Fnvr xkUVil§¦¨¨©§¤¨¨§ª¥

:xFce xFC lkA okeeh dxez §¥§¨§
.'Bâå ïéãé ïc (æèxn`W cvl iM ilE` ¨¨¦§©¦§©¤¨©

iWtp znY (f"h mihtFW) oFWnW¦§§¦¨Ÿ©§¦
FpWi iM awri xn` dfl miYWlR mr¦§¦§¦¨¤¨©©£Ÿ¦¤§
micgind l`xUi ihtFW mr xcbA§¨¥¦§¥¦§¨¥©§ª¨¦
wiCSn rxbi `le Wxtd oi`A dlrnl§©£¨§¥¤§¥§Ÿ¦¨©¦©¦



סג igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h iying meil inei xeriy
i"yx£ÔÙÈÙL∑ על ּכן ׁשּקרּוי אני ואֹומר נחׁש, הּוא ¿ƒ…ְֲִֵֵֶַָָָ

ׁשהּוא  ג)ּכמֹו:נֹוׁשף,ׁשם עקב"(בראשית ּתׁשּופּנּו ."ואּתה ְְְֵֵֵֶֶַָָ
ÒeÒŒÈ·wÚ CLp‰∑לנחׁש ודּמהּו נחׁש, ׁשל ּדרּכֹו ּכ «…≈ƒ¿≈ְְְִֶַָָָָָָ

סּוס" עּקבי הּנֹוׁש".¯BÁ‡ B·Î¯ ÏtiÂ∑ נגע ׁשּלא ְִֵֵַ«ƒ……¿»ֶַָֹ
ּבׁשמׁשֹון: מצינּו ודגמתֹו טז)ּבֹו, וגֹו'(שופטים "וּילּפת ְְְְְְִִִַָָֹֻ

ואּונקלֹוס  מתּו". הּגג וׁשעל וגֹו' הּתו עּמּודי ׁשני ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָאת
רפּואה  ׁשאין נחׁש מין ׁשם חּורמן', 'ּכחיוי ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָּתרּגם:

צפעֹוני, והּוא ׁשעֹוׂשה לנׁשיכתֹו, ׁשם על חּורמן וקרּוי ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָ
יארב  'יכמֹון', ּפתן, ּכמֹו 'ּוכפתנא', חרם. .הּכל ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָֹֹ

(çé):ýåýé éúée÷ EúòeLéì¦«¨«§−¦¦¬¦§Ÿ̈«
i"yx£'‰ È˙Èe˜ E˙ÚeLÈÏ∑:לֹומר וסֹופֹו עיניו, את ּפלׁשּתים ׁשּינּקרּו א(שם)נתנּבא נא וחּזקני נא "זכרני ƒ»¿ƒƒƒְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

."הּפעם  ַַַ

ß zah f"h iying mei ß

(èé):á÷ò ãâé àeäå epãeâé ãeãb ãb̈−§´§¤®§−¨ª¬¨¥«

i"yx£ep„e‚È „e„b „b∑וכ הם, 'ּגדּוד' לׁשֹון ּכּלם »¿¿∆ְְְֵָָֻ
ּדלתי"ן, ּב' ּבלא 'ּגדּוד' אין ּתאמר: ואם מנחם. ְְְְְִִִֵֵֶַַָֹֹחּברֹו
ׁשּכן  ּדלתי"ן, ׁשני צרי ּדבר, ׁשם 'ּגדּוד', לֹומר ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָיׁש
ואין  ּבסֹופּה, להּכפל אֹותּיֹות ׁשּתי ּבת ּתבה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָּדר

אמר: וכן אֹותּיֹות. ׁשּתי אּלא כו)יסֹודּה "ּכּצּפר (משלי ְְְִִֵֵֶַַָָָֹ
מּגזרת: ז)לנּוד", נדּודים".(איוב ה)"וׂשבעּתי (שופטים ְְְְִִִִַַָָ

'יגּוד', אף צהרים". "יׁשּוד מּגזרת: ׁשדּוד", נפל ְֳִִִַַַָָָָָָָ"ׁשם
מדּבר  ּוכׁשהּוא הם. אחת מּגזרה ּו'גדּוד', ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָ'יגּודּנּו'

יג  ּכמֹו: ּכפּול, אינֹו יפעל ירּום,ּבלׁשֹון ינּוד, ּוד, ְְְִִֵַָָָָ
אחרים, מפעיל אֹו מתּפעל, ּוכׁשהּוא יׁשּוב. ְְְֲִִִֵֵֶַַָָיׁשּוד,
יתּבֹולל, יתרֹומם, יתנֹודד, יתּגֹודד, ּכמֹו: ּכפּול, ְְְְְִִִִֵֵֵֵָהּוא

מפעיל: ּובלׁשֹון קמו)יתעֹודד. ואלמנה (תהלים "יתֹום ְְְְְִִִֵַַָָָ

מט)יעֹודד", אליו",(ישעיה יעקב נח)"לׁשֹובב "מׁשֹובב (שם ְְְֲֵֵֵֵַָֹ
לׁשֹון  אינֹו ּכאן, האמּור "יגּודּנּו" אף ְְִֵֶַָָָָנתיבֹות".

ּכמֹו: הימּנּו, יגּוד ּכמֹו אּלא אחרים, (ירמיה ׁשּיפעילּוהּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ
יגּודּנּו",י) ּגדּוד "ּגד מּמּני. יצאּו יצאּוני", ְְְְִִִֶֶַָָָָ"ּבני

אחיהם  עם הּירּדן ׁשּיעברּו הימּנּו, יגּודּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּגדּודים
הארץ  ׁשּנכּבׁשה עד חלּוץ ּכל e‚È„.לּמלחמה ‡e‰Â ְְְִִֶֶַַָָָָָָָ¿»

·˜Ú∑ׁשּלקחּו לנחלתם עקבם על יׁשּובּו ּגדּודיו ּכל »≈ְְְֲֲֵֶַַָָָָָָָ
איׁש מהם יּפקד ולא הּירּדן, ּבדרּכם ∑Ú˜·.ּבעבר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ»≈ְְַָ

ּכמֹו: יׁשּובּו, ׁשהלכּו, עז)ּובמסּלֹותם "ועּקבֹותי(תהלים ְְְְְִִִֶֶָָָ
וכן נֹודעּו", א)לא השירים ּבלׁשֹון (שיר הּצאן", "ּבעקבי ְְְְִִֵֵַָֹֹ

תרציא"ס  .לע"ז ַַ

(ë):Cìî-épãòî ïzé àeäå Bîçì äðîL øLàî¥«¨¥−§¥¨´©§®§¬¦¥−©«£©¥¤«¤

i"yx£BÓÁÏ ‰ÓL ¯L‡Ó∑ ׁשל מחלקֹו הּבא מאכל ≈»≈¿≈»«¿ְֲֵֶֶַַָָ
והּוא  ּבחלקֹו מרּבים זיתים ׁשּיהיּו ׁשמן, יהא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֻאׁשר

ּברכֹו וכן ּכמעין, ׁשמן ּבּׁשמן מֹוׁש "וטבל מׁשה: ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ

ּב'מנחֹות' ׁשּׁשנינּו ּכמֹו פה)רגלֹו", אחת (דף ּפעם : ְְְִִֶַַַַַָָ
וכּו'הצר  לׁשמן לּודקּיא אנׁשי .כּו ְְְְְְִֵֶֶַָֻ

ÈÈ:יח  ˙È¯aÒ C˜¯eÙÏ¿¿»»«»ƒ¿»

È˙יט  Ôe¯·ÚÈ „k ÔÈiÊÓ ˙È¯MÓ „b ˙È·cÓƒ¿≈»«ƒ¿«¿«¿ƒ«««¿»
ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÒÎ·e ‡·¯˜Ï ÔB‰ÈÁ‡ Ì„˜ ‡c¯È«¿¿»√»¬≈ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ«ƒƒ

:ÔB‰Ú¯‡Ï Ôe·e˙È¿¿«¿¬

È˜eÙ˙aכ  ‡È·¯Ó ‡e‰Â dÚ¯‡ ‡·Ë ¯L‡c¿»≈»»«¿≈¿¿«¿»¿«¿≈
:ÔÈÎÏÓ«¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

l`xUi ihaW cg`M FxnF` `Ede Fpir¥§§§©©¦§¥¦§¨¥
haWe haW lkAW cgind cg`M WExR¥§¤¨©§ª¨¤§¨¥¤§¥¤
mdA Eid mihaXd lM iM l`xUIn¦¦§¨¥¦¨©§¨¦¨¨¤

:l`xUil mihtFWfi dxez §¦§¦§¨¥
.'Bâå ãeãb ãb (èéFnWA FzkxA rilan ¨§§©§¦©¦§¨¦§

,dpgn WExR cEcB oFWl cB WExtE¥¨§§¥©£¤
,sTd oFWlE ,dkiWn oFWlE ,dIcB oFWlE§§¦¨§§¦¨§¤¥
KExrA oIre ,cB zErnWnA mNMW¤ª¨§©§¨¨§©¥§¨

eiaiF` cEcB cB xn`e .cB zaY WExtA§¥¥©¨§¨©¨§§¨
WExR cEbi `Ede ,eizFcB lr EdEaaFqi§§©§¨§¨¥
cFr .dlM cr WExR awr mzF` zxki¦§Ÿ¨¨¥¥©¨¨
EAxzIW dpgn oFWl WExR cEcB dvxi¦§¤§¥§©£¤¤¦§©
`Ede ,KlFde KEWn Edpgn didie eicEcB§¨§¦§¤©£¥¨§¥§
WExR cEbi `Ede FxnF`e ,EPcEbi FxnF`§§¤§§§¨¥
.mcrA mgNie l`xUi dpgn lkl siTi©¦§¨©£¥¦§¨¥§¦¨¥©£¨

lM ElgpIW cr WExR awr̈¥¥©¤¦§£¨
:mzlgpk dxez ©£¨¨

.'Bâå äðîL øLàî (ëoEkIW ilE` ¥¨¥§¥¨§©¤§©¥
FzErvn`n Ff dbVd iM xnFl©¦©¨¨¥¤§¨
'Fbe xW`n FxnF` `Ede DzF` biVd¦¦¨§§¥¨¥§
cSn F` FzEkf cSn F` FCSn WExR¥¦¦¦©§¦©

:FzElCYWd`k dxez ¦§©§



igieסד zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(316 'nr ek zegiy ihewl)

לחמֹו ׁשמנה  כ)מאׁשר יצחק',(מט, לוי ּב'לּקּוטי מבאר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹ
ּבת  ׂשרח ׁשהרי 'אׁשר', ּבחינת על־ידי היתה מצרים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשּגאּלת
עצמֹות  את לקח ואז קבּור, יֹוסף היכן למׁשה הראתה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאׁשר

ּו לצאת,יֹוסף, יכלּו לא זה ּובלי מּמצרים, יצאּו יׂשראל בני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ

ׁשאף  להֹוסיף, ויׁש .ּכ על יֹוסף אֹותם הׁשּביע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהרי
צאת (ּכימי 'אׁשר' ּבחינת על־ידי ּתבֹוא העתידה ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻהּגאּלה
מעינֹות  הפצת היינּו נפלאֹות), אראּנּו מצרים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָמארץ
אׁשר. ׁשל ענינֹו ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה, ה'ּׁשמן' הּתֹורה, ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּפנימּיּות

(àë):øôL-éøîà ïúpä äçìL äìià éìzôð©§¨¦−©¨¨´§ª¨®©Ÿ¥−¦§¥¨«¤

i"yx£‰ÁÏL ‰Ïi‡∑ קּלה ׁשהיא ּגינֹוסר, ּבקעת זֹו «»»¿À»ְִִִֶַַָָ
"אּילה  לרּוץ, קּלה ׁשהיא זֹו ּכאּילה ּפרֹותיה, ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלבּׁשל

לרּוץ  מׁשּלחת אּילה ‡ÙLŒÈ¯Ó¯.ׁשלחה", Ô˙p‰∑ ְְַַַָָָָֻֻ«…≈ƒ¿≈»∆
נתנּבא: סיסרא מלחמת על אחר: ּדבר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכתרּגּומֹו.

ד) נפּתלי (שופטים מּבני איׁש אלפים עׂשרת עּמ ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ"ולקחּת
נא  וכן ּבזריזּות, ׁשם והלכּו ׁשּלּוח וגֹו'" לׁשֹון ׁשם מר ְְְְְְֱִִִֵֶַַָָָ

ּברגליו" ׁשּלח ‡ÙLŒÈ¯Ó¯."ּבעמק Ô˙p‰∑ עלֿידם ְְֵֶַַָָֻ«…≈ƒ¿≈»∆ַָָ
ּוברק  ּדבֹורה יֹום ׁשרּו על ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו ׁשירה. - ְְְִֵַַָָָָָָ

ּבמּסכת  הּמערה, על עׂשו ּכׁשערער יעקב: ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹקבּורת
יג)סֹוטה עדביּה'(דף 'יתרמי ותרּגּומֹו: חבלֹו, יּפל , ְְְְְְִִֵֵֶַַָֹ

וׁשבח  נאים אמרים חלקֹו על יֹודה .והּוא ְְְֲִִֶֶֶַַָָ

(áë)äãòö úBða ïéò-éìò úøt ïa óñBé úøt ïa¥³Ÿ̈Æ¥½¥¬Ÿ̈−£¥¨®¦¨¾¨«£−̈
:øeL-éìò£¥«

i"yx£˙¯t Ôa∑ אּפרין ארּמי: לׁשֹון והּוא חן, ּבן ≈…»ְְֲִִֵֶַַָָ
מציעא' 'ּבבא ּבסֹוף ׁשמעֹון, לרּבי קיח)נמטּיּה Ôa.(דף ְְְְְִִִִֵַַָָָ≈

ÔÈÚŒÈÏÚ ˙¯t∑אֹותֹו הרֹואה העין על נטּוי .חּנֹו …»¬≈»ƒִִַַָָָָ
¯eLŒÈÏÚ ‰„Úˆ ˙Ba∑ צֹועדֹות היּו מצרים ּבנֹות »»¬»¬≈ְְֲִִַָ

"צעדה" הרּבה, ּו'בנֹות' ּביפיֹו, להסּתּכל החֹומה ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָעל
ואחת  אחת מּׁשםּכל לראֹותֹו ׁשּתּוכל ּדבר (ּבמקֹום ְְְִִֶַַַַַָָָָָ

וקלֿלהבין  חֹומה ׁשּור, הּוא ראׁשֹון לפרּוׁש ּכי לֹומר, צרי ּכן .)אחר, ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ

ראּיתֹו, על כד)ּכמֹו:"עליֿׁשּור", ולא (במדבר "אׁשּורּנּו ְְְֲֲִֵֶַָֹ
ליּׁשב  נֹוטה וזה רּבים, יׁש אּגדה ּומדרׁשי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָקרֹוב",

ׁשּבֹו∑t¯˙.הּמקרא  ּתּקּון ּתי"ו ּכמֹו:הּוא הּלׁשֹון, ְִַָ…»ְִֶַָָ
ג) האדם"(קהלת ּבני לׁשּור,∑eL¯."עלּֿדברת ּכמֹו ְְְִֵַַָָָָ

ׁשל  ותרּגּום לׁשּור. ּבׁשביל "עליֿׁשּור", אחר: ְְְֲִִֵֵֶַַָָָּדבר
ׁשבטין  'ּתרין עליֿׁשּור", צעדה "ּבנֹות ְְְְֲֲִִֵֵָָָאּונקלֹוס:
ּבנֹות  ׁשם על "ּבנֹות" וכתב וכּו'', מּבנֹוהי ְְְְְִִִֵַַָָיּפקּון

הּירּדן. עברי ּבׁשני חלק ׁשּנטלּו צלפחד, ּבנֹות ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמנּׁשה,
ּפרּיה  לׁשֹון "ּפרת", יֹוסף', ּדיסּגי ויׁש'ּברי ּורבּיה. ְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָֹ

ׁשּבא  ּבׁשעה הּלׁשֹון: על המתיּׁשבים ּבֹו אּגדה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָמדרׁשי
לפני  ללכת האּמהֹות קּדמּו ּבכּלן יעקב, לקראת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻעׂשו
ורחל  יֹוסף "נּגׁש ּכתיב: ּוברחל להׁשּתחוֹות, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָּבניהם
ׁשּמא  רמה, עינֹו זה, 'רׁשע יֹוסף: אמר ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָוּיׁשּתחוּו".
לכּסֹותּה, קֹומתֹו וׁשרּבב לפניה יצא ּבאּמי', עיניו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָיּתן
יֹוסף, ,עצמ הגּדלּת ּפרת", "ּבן אביו: ׁשּברכֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹוהּוא

לגדּלה  זכית לפיכ עׂשו, ׁשל Ba˙."עליֿעין" ְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֻ»
¯eLŒÈÏÚ ‰„Úˆ∑.מצרים על ּבצאת ּב להסּתּכל »¬»¬≈ְְְְְְִִִֵֵַַַ

יׁשלט ׁשּלא לענין ּדרׁשּוהּו הרע,ועֹוד עין ּבזרעֹו ְְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹ
עין  ׁשאין ּכדגים, ּברכם ואפרים, מנּׁשה ּכׁשּבר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָואף

ּבהם  ׁשֹולטת .הרע ֶֶֶַָָ

(âë):íévç éìòa eäîèNiå eaøå eäøøîéå©§¨«£ª−¨®Ÿ©¦§§ª−©«£¥¬¦¦«

d·„Úכא  ÈÓ¯˙È ‡·Ë Ú¯‡a ÈÏzÙ«¿»ƒ¿««»»ƒ¿¿≈«¿≈
Ô„BÓ ÔB‰È ÔÈ¯ÈÙ ‡„aÚÓ È‰z dzÒÁ‡Â¿«¬«¿≈¿≈¿«¿»≈ƒ¿«

:ÔB‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Óe¿»¿ƒ¬≈

Èˆc·כב  ÔÙ‚k C¯a˙È„ È¯a ÛÒBÈ ÈbÒÈ„ È¯a¿ƒ¿ƒ¿≈≈¿ƒ¿ƒ¿»«¿…∆ƒ¿≈
È‰BaÓ Ôe˜tÈ ÔÈË·L ÔÈ¯z ‡iÓ„ ‡ÈÚ ÏÚ«≈»¿«»¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ

:‡zÒÁ‡Â ‡˜ÏeÁ ÔeÏa˜È¿«¿»»¿«¬«¿»

ÔÈ¯·bכג  dÏ e˜ÈÚ‡Â È‰BÓwÂ d˙È e¯¯Ó˙‡Â¿ƒ¿«¿»≈¿«¿ƒ¿»ƒ≈À¿ƒ
:‡˙B‚ÏÙ ÈÏÚa ÔÈ¯abƒ»ƒ«¬≈«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.óñBé úøt ïa (áë`Ed ltMd mrh ¥Ÿ̈¥©©©¤¤
`Ed iE`x oiccv 'al iM xnFl©¦§§¨¦¨
sqFi `EdX dn cvl '`d ,zFxtl¦§¨§©©¤¥
did iE`x (:e"l dhFq) l"f mxnF`M§§¨¨¨¨¨
zxR oA 'Ade ,mihaW a"i cinrdl sqFi¥§©£¦§¨¦§©¥Ÿ¨
.eipir ixg` dpf `l xW` lr oir ilr£¥¨¦©£¤Ÿ¨¨©£¥¥¨
KxC lr x`Azi dcrv zFpA FxnF`e§§¨¨£¨¦§¨¥©¤¤
xtihFR zW`W (`nEgpY) l"f mxnF`§¨©§¨¤¥¤¦©
milFcBde mixVd iWp lM d`xẅ§¨¨§¥©¨¦§©§¦

mvEAwe mdiptl zxWl sqFi dqipkde§¦§¦¨¥§¨¥¦§¥¤§¦¨
icM xEW ilr ,Ff dcrv`M did mtTde§¤¥¨¨¨§¤§¨¨£¥§¥
WcTd gEx ok iR lr s` ,FA hiAdl§©¦©©¦¥©©Ÿ¤
mWkE ,oe` hiAd `NW eilr dcirn§¦¨¨¨¤Ÿ¦¦¨¤§¥
`l ok FnM mdA lMYqd `l `EdW¤Ÿ¦§©¥¨¤§¥Ÿ

:FA rxd oir hlWYbk dxez ¦§Ÿ©¦¨©
(âëdNgYn WExR .'Fbe EAxe Edxxnie©§¨£ª¨Ÿ§¥¦§¦¨

Ekl ('k f"l) aizkC Fbxdl EaWg̈§§¨§¦§¦§
xtq) l"f mxnF` KxC lr F` ,Edbxdpe§©©§¥©¤¤§¨¥¤

EdEkilWdW mcw iM (aWIe 't xWId©¨¨©¥¤¦Ÿ¤¤¦§¦
dOM FA Elag EdEhiWtdWM xFAl©§¤¦§¦¨§©¨
xn` df cbpkE Fl Exvde zFlag£¨§¥¥§¤¤¤¨©
eilr Evrizp KM xg`e ,Edxxnie©§¨£ª§©©¨¦§©£¨¨
cbpkE mixkpl FxknlE xFAl FkilWdl§©§¦©§¨§§¨§¦§¤¤
EAxd WExR EAxe xn` EN` zFTlg£ª¥¨©¨Ÿ¥¦§
zW` `id miSg ilrA EdnhUIe ,xvdl§¨¥©¦§§ª©£¥¦¦¦¥¤

xtihFRDzAqnA zFAqEOd dizFxage ¦©§©§¤¨©©¦§¦¨¨
dxFId rxf `EdW eiSg EPOn EWTAW¤¦§¦¤¦¨¤¤©©¤



סה igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h iying meil inei xeriy
i"yx£ea¯Â e‰¯¯ÓÈÂ∑וימררּוהּווימררּוהּו אחיו, «¿»¬À»…ְְֲֲֶַַָָָ

ואׁשּתֹו חּייהם"ּפֹוטיפר את "וימררּו לׁשֹון: .לאסרֹו, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָ
ea¯Â∑ הּזה הּלׁשֹון ואין ריב, אנׁשי אחיו לֹו נעׂשּו »…ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָ

ּכמֹו: ורבּו, ליּנקד: לֹו היה ׁשאםּֿכן ּפעלּו, ְְֲִִֵֵֶָָָָָָלׁשֹון
רבּית  לׁשֹון אם ואף וגֹו'", רבּו אׁשר מריבה מי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ"הּמה
ּפעלּו, לׁשֹון אּלא ואינֹו ליּנקד. לֹו היה ּכן הּוא, ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֻחּצים

ב)ּכמֹו: וכן (ירמיה הּוׁשּמּו, לׁשֹון ׁשהּוא ׁשמים", "ׁשּמּו ְְְִֵֶַָָֹ

הּורמּו ׁשּלׁשֹון אּלא הּורמּו, לׁשֹון ׁשהּוא מעט", ְְְְְֶֶֶַָֹ"רּמּו
רּבּו,ו  רּמּו, ׁשמּו, ּולׁשֹון אחרים. עלֿידי הּוׁשמּו, ְְְְֲִֵֵַֹֹֹ

נתרֹוממּו עצמם, את מׁשֹוממים הם הּוא, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָמאליהם
ּכמֹו אי", יֹוׁשבי "ּדּמּו וכן: ריב. אנׁשי נעׂשּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָֹמעצמם,

'ונקמֹוהי' אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ÌÈvÁ.נדּמּו, ÈÏÚa∑ ְְְְְְִִֵֵַַָ«¬≈ƒƒ
"וּתהי  לׁשֹון: פלּגֹותא', 'מרי ותרּגּומֹו: ּכחץ, ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָׁשּלׁשֹונם

נחלה  עּמֹו לחלק ראּויים ׁשהיּו אֹותן .הּמחצה", ְֱֲֲִִֶֶַַַָָָָֹ

(ãë)øéáà éãéî åéãé éòøæ efôiå BzL÷ ïúéàa áLzå©¥³¤§¥¨Æ©§½©¨−Ÿ§Ÿ¥´¨¨®¦¥Æ£¦´
:ìàøNé ïáà äòø íMî á÷òé©«£½Ÿ¦¨¬Ÿ¤−¤¬¤¦§¨¥«

i"yx£BzL˜ Ô˙È‡a ·LzÂ∑ ּבחזק ∑˜BzL.נתיּׁשבה «≈∆¿≈»«¿ְְְִֶַָֹ«¿
ÂÈ„È.חזקֹו ÈÚ¯Ê efÙiÂ∑ על טּבעת נתינת היא זֹו ְָ«»…¿…≈»»ְִִַַַַַ

מידי  לֹו היתה זאת מּופז". "זהב לׁשֹון: ְְִֵָָָָָָֹידֹו,
עלה  ּומּׁשם יעקב", "אביר ׁשהּוא ֲֲִִֶַַָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
לׁשֹון  יׂשראל, ׁשל עּקרן יׂשראל", אבן "רעה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹלהיֹות
ּכ הּוא אף ואּונקלֹוס, מלכּות. לׁשֹון הראׁשה, ְְְְְֶֶַַָָָֹאבן
אׁשר  החלֹומֹות נביאּותּה' ּבהֹון 'ותבת וּתׁשב, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָּתרּגמֹו:
הּוא  ּתֹוספת ּבסתרא', אֹוריתא דקּים 'על להם ,חלם ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָ

רֹוחצנּה', ּבתקפא 'וׁשוי ׁשּבּמקרא, עברי מּלׁשֹון ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹֻולא
על  הּתרּגּום לׁשֹון וכ קׁשּתֹו", "ּבאיתן ׁשל ְְְְְְֵֶַַַַַָָּתרּגּום
הּקדֹוׁשֿ ׁשל ׁשאיתנֹו ּבׁשביל נבּואתֹו וּתׁשב ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהעברי:
יתרמא  'ּבכן ּולמבטח. לקׁשת לֹו היתה ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָּברּוֿהּוא
לׁשֹון  ידיו", זרעי "וּיפּזּו :לכ דרעֹוהי', על ְְְְְִֵַַַָָָָָֹֹדהב

Ï‡¯NÈ.ּפז  Ô·‡∑ אבהן' ּובן, אב נֹוטריקֹון: לׁשֹון ָ∆∆ƒ¿»≈ְְֲִֵָָָ
ּובניו ּובנין' יעקב :. ְֲִַָָֹ

(äë)éáà ìàîúëøa jëøáéå écL úàå jøæòéå E ¥¥̧¨¦¹§©§§¤À¨§¥³©©Æ¦¨´£¤½¨¦§³Ÿ
íéãL úëøa úçz úöáø íBäz úëøa ìòî íéîL̈©̧¦Æ¥½̈¦§¬Ÿ§−Ÿ¤´¤¨®©¦§¬Ÿ¨©−¦

:íçøå̈¨«©
i"yx£EÈ·‡ Ï‡Ó∑יעזרּך והּוא זאת, ל Â‡˙.היתה ≈≈»ƒְְְְְֶַָָָֹ¿≈
ÈcL∑ ּכׁשּלא ,לּב היה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ועם ««ְְְִִֶַָָָָֹ

יברכּך והּוא ,אדֹונת לדברי ÌÈ„L.ׁשמעּת ˙Î¯a ְְְְְְֲֲִֵֶַָָָָָƒ¿…»«ƒ
ÌÁ¯Â∑'יתּברכּו ּכלֹומר ּודאּמא', ּדאּבא ּברּכתא »»«ְְְְְְְִִִַַָָָָ

טּפה  מזריעים הּזכרים ׁשּיהיּו והּיֹולדֹות, ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָהּמֹולידים

ׁשּלהן, רחם את יׁשּכלּו לא והּנקבֹות להריֹון, ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהראּויה
עּבריהן  מתרּגמינן:∑ÌÈ„L.להּפיל יּירה" "ירה ְִֵֶַָֻ»«ƒְְְִִֶַַָָֹ

ּכאן  "ׁשדים" אף יׁשּתדי', ׁשהּזרע ,'איׁשּתדאי ׁשם על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
ּכחץ  .יֹורה ְֵֶ

‡È¯B˙‡כד  Ìi˜„ ÏÚ d˙e‡È· ÔB‰a ˙·˙Â¿»«¿¿ƒ≈«¿«««¿»
‡Ó¯˙È ÔÎa dˆÁB¯ ‡Ù˜e˙· ÈeLÂ ‡¯˙Òa¿ƒ¿»¿«ƒ¿¿»¬»≈¿≈ƒ¿¿»
ÛÈ˜˙e ‡˙eÎÏÓ ÔÈÒÁ‡Â È‰BÚ¯c ÏÚ ·‰„¿««¿»ƒ¿«¬ƒ«¿»¿≈
Èc ·˜ÚÈ„ ‡ÙÈwz Ï‡ Ì„˜ ÔÓ dÏ ˙Â‰ ‡c»¬«≈ƒ√»≈«ƒ»¿«¬…ƒ
:Ï‡¯NÈ„ ‡Ú¯Ê ÔÈ·e Ô‰·‡ ÔÊ d¯ÓÈÓ·¿≈¿≈«¬»»¿ƒ«¿»¿ƒ¿»≈

ÈcLכה  ˙ÈÂ CcÚÒ· È‰È Ce·‡„ ‡‰Ï‡ ¯ÓÈÓ≈«¡»»¿»¿≈¿«¿»¿»««
‡iÓL„ ‡lhÓ Ô˙Ác ÔÎ¯a CpÎ¯·ÈÂƒ»¿ƒ»ƒ¿«¿«¬»ƒ«»ƒ¿«»
Ú¯lÓ ‡Ú¯‡ ÈwÓÚnÓ Ôc‚c ÔÎ¯a ‡lÚlÓƒ¿≈»ƒ¿«¿«¿«ƒ«¬«≈«¿»ƒ¿»

:Cn‡„e Ce·‡„ ‡˙k¯aƒ¿¿»¿»¿ƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

hxR lr aEzMd lM oEki ilE` F` .ugM§¥©§©¥¨©¨©§¨
dYtnd rxd zpigA md Edxxnie df¤©§¨£ª¥§¦©¨©©§©¤
EGtIW dAq Fl did dfe rx zFUrl©£©§¤¨¨¦¨¤¨Ÿ
rxd xvId FtEbA qpkPW cvl eici irxf§Ÿ¥¨¨§©¤¦§©§©¥¤¨©
mxnr ax (.`"t oiWECw) dUrnkE§©£¥¦¦©©§¨
qgizi dRlTd zpigA dPde ,`ciqg£¦¨§¦¥§¦©©§¦¨¦§©¥
zFgM Edxxnie xn` dfl dxn mW Dl̈¥¨¨¨¤¨©©§¨£ªŸ
rxd zFgM EAxW ici lr EAxe .rxd̈©¨Ÿ©§¥¤©Ÿ¨©
lr EAxe dxard lr EdEqp`e eilr̈¨©£¨©¨£¥¨¨Ÿ©
md miSg ilrA EdnhUIe rpFOd©¥©©¦§§ª©£¥¦¦¥
mc`d z` mi`ihgn xW` zFRlTd©§¦£¤©§¦¦¤¨¨¨
xn`e ugM dxFId dlHal rxf `ivFdl§¦¤©§©¨¨©¤§¥§¨©
EaWgi rxd zFgM iM dnhUn oFWl§©§¥¨¦Ÿ¨©©§§

zigWdl dXcTl minhUnM drxl§¨¨§©§§¦©§ª¨§©§¦
`le ix`M xABzp ok iR lr s`e dCng¤§¨§©©¦¥¦§©¥¨£¦§Ÿ
FxnF`e .eici irxf EGtIe `N` FSg dxï¨¦¤¨©¨Ÿ§Ÿ¥¨¨§§
lr Fxfr 'd iM WExR awri xia` icin¦¥£¦©£Ÿ¥¦£¨©
EPafri `l 'd (f"l miNdY) FxnF` KxC¤¤§§¦¦Ÿ©©§¤
`Ed 'd iM mCbpM zExiA` Fl ozpe Fcia§¨§¨©©¦§¤§¨¦
FxnF`e .giCOde ziqOd cbp xfFrd̈¥¤¤©¥¦§©©¦©§§
fnx o`M l`xUi oa` drx mXn¦¨Ÿ¤¤¤¦§¨¥¨¨©
sqFie mipFAd Eq`n oa` (g"iw miNdY)§¦¦¤¤¨£©¦§¥
Wcw zixA xnW xW` Fwcv zErvn`A§¤§¨¦§£¤¨©§¦Ÿ¤
ilWn) cFq `Ede .dW`xd oa`A dkf̈¨§¤¤¨Ÿ¨§¦§¥
oa` drx `xwPW mlFr cFqi wiCv ('i©¦§¨¤¦§¨Ÿ¤¤¤

:Fl Epzp FNXnE oade l`xUick dxez ¦§¨¥§¨¥¦¤¨§

éáà ìàî (äë.'Bâå Eidl`n iM WExR ¥¥¨¦§¥¦¥¡Ÿ¥
,eil` bVOd biVdW `Ed eia`̈¦¤¦¦©ª¨¥¨
.xaCd did eia` zEkfA iM fnxe§¨©¦¦§¨¦¨¨©¨¨
,FxfrA didi cinY oM FnMW lNRzde§¦§©¥¤§¥¨¦¦§¤§¤§
iCW z`e FxnF`e .Jxfrie FxnF` `Ede§§§©§§¤¨§§§¥©©
crqAW mXd `EdW iCW mW mB WExR¥©¥©©¤©¥¤§©©
icFq ipianl rEcIM sqFi Wtp zpigA§¦©¤¤¥©¨©¦§¦¥¥

B dxFYdFliSdl FxfrA did df m ©¨©¤¨¨§¤§§©¦
:FA FkxaE xkp l` zAn¦©¥¥¨¥§

ãBòlr Jkxaie Jxfrie FxnF`A dvxi¦§¤§§§©§§¤¨¦¨£¤¨©
iCWe Fxfr l`W mbdW KxCd df¤©¤¤¤£©¤¥£¨§©©
ok iR lr s` `hgd on lvPdl FaBU¦§§¦¨¥¦©¥§©©¦¥
FxfrA mde xaCd lr daFh Fl miwifgn©£¦¦¨©©¨¨§¥§¤§



igieסו zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"i iyiy meil inei xeriy

(åë)éáà úëøaúåàz-ãò éøBä úëøa-ìò eøáb E ¦§´Ÿ¨¦À¨«§Æ©¦§´Ÿ©½©©«£©−
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì ïééäz íìBò úòáb¦§´Ÿ¨®¦«§¤̧Æ̈§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

i"yx£'B‚Â e¯·b EÈ·‡ ˙Î¯a∑ ׁשּברכני הּברכֹות ƒ¿…»ƒ»¿¿ְְִֵֶַַָ
ׁשּבר הּברכֹות על והלכּו ּגברּו ְְְְֵֶַַַַָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא,

הֹורי  ÌÏBÚ.את ˙Ú·b ˙Â‡zŒ„Ú∑ ׁשהּברכֹות לפי ֶַ««¬«ƒ¿…»ְְִֶַָ
לי  ׁשּנתן עֹולם, ּגבעֹות ּגבּולי סֹוף עד ּגברּו ְְְִִִֵֶֶַַָָָׁשּלי
קצֹות  ארּבע עד מּגעת מצרים, ּבלי ּפרּוצה ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָּברכה
ּׁשּלא  מה וגֹו'" וקדמה יּמה "ּופרצּת ׁשּנאמר: ְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהעֹולם,
לֹו: אמר לאברהם ּוליצחק. אבינּו לאברהם ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָאמר
אׁשרֿאּתה  הארץ ּכל את ּכי וגֹו' ּוראה עיני נא ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ"ׂשא
יׂשראל  ארץ אּלא הראהּו ולא אּתנּנה", ל ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹראה
אּתן  ּולזרע ּכיֿל" לֹו: אמר ליצחק ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָּבלבד.
וגֹו'", אתֿהּׁשבּועה והקימתי האל ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹאתּֿכלֿהארצֹות

יׁשעיה: ׁשאמר נח)זהּו יעקב (ישעיה נחלת והאכלּתי" ְְְְֲֲֲִֶֶַַַַַַַָָֹ
אברהם' 'נחלת אמר: ולא ,"אבי.˙Â‡z∑ ְְֲִַַַַָָָָֹ«¬«

סרּוק  ּבן מנחם חּברֹו ּכ לׁשֹון ∑‰È¯B.אשמול"ץ, ְְִֵֶַָָ«ְ

אּמי הריֹון, ּבמעי ּכמֹוׁשהֹורּוני ג), ּגבר"(איוב ."הרה ְְִִִִֵֵֶֶָָָֹ
˙Â‡zŒ„Ú∑:ּכמֹו קצֹות, לד)עד "והתאּויתם (במדבר ««¬«ְְְְִִֶַַ

קדמה", לגבּול ח)לכם חמת"(שם לבא "ּתתאּו :. ְְְְֲִֵֶָָָָֹ
ÔÈÈ‰z∑ יֹוסף לראׁש ‡ÂÈÁ.ּכּלם ¯ÈÊ∑ ּפריׁשא' ƒ¿∆»ְֵָֹֻ¿ƒ∆»ִָָ

ּבני  מּקדׁשי "ויּנזרּו ּכמֹו: מאחיו, ׁשּנבּדל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָדאחֹוהי',
ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו אחֹור". "נזרּו "LzÂ·יׂשראל", ְְְִֵֵַָָָָֹ«≈∆

"BzL˜ Ô˙È‡a,אדֹוניו ּבאׁשת יצרֹו ּכביׁשת על , ¿≈»«¿ְְְֲִִֵֶַַָ
ּכחץ  יֹורה ׁשהּזרע ׁשם על 'קׁשת', "efÙiÂ.וקֹוראֹו ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַ«»…

"ÂÈ„È ÈÚB¯Ê∑וּיפּוצּו מּבין ,ּכמֹו: הּזרע ׁשּיצא ¿≈»»ְִֵֶֶַַַָָָ
ידיו  ÚÈ˜·.אצּבעֹות ¯È·‡ È„ÈÓ∑לֹו ׁשּנראתה ְְֶָָƒ≈¬ƒ«¬…ְֲִֶָ

ּב'סֹוטה' ּכדאיתא וכּו', אביו ׁשל ּדיֹוקנֹו (דף ּדמּות ְְְְְְִִִֶָָָ
ּתאוה לו) לׁשֹון עֹולם", "ּתאות ּתרּגם ואּונקלֹוס .ְְְְְֲֲִֵַַַָָ

והם וחמּדה  ארץ", "מצקי לׁשֹון: ּו"גבעֹות", , ְְְְְְֵֵֶֶֶָָֻ
ׁשחּמדתן  לקּבלם הּברכֹות והזקיקתֹו .אּמֹו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָ

ß zah f"i iyiy mei ß

(æë)÷lçé áøòìå ãò ìëàé ø÷aa óøèé áàæ ïéîéða¦§¨¦Æ§¥´¦§½̈©−Ÿ¤´Ÿ©©®§¤̈−¤§©¥¬
:ììL̈¨«

i"yx£Û¯ËÈ ·‡Ê ÔÈÓÈa∑יטרף זאב אׁשר נּבא ,הּוא ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ְְֲִִֵֶָָ
חטפנין: להיֹות עתידין ׁשּיהיּו כא)על "וחטפּתם (שופטים ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָ
ּבּגבע  ּבפילגׁש אׁשּתֹו", איׁש ׁשאּול לכם על ונּבא ה. ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָ

ׁשּנאמר: סביב, ּבאֹויביו נֹוצח יד)ׁשּיהיה א (שמואל ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָ
וגֹו', ּובאדֹום ּבמֹואב, וּיּלחם הּמלּוכה לכד ְְְְֱִֶֶַַַָָָָָ"וׁשאּול

ירׁשיע" יפנה אׁשר Ú„.ּובכל ÏÎ‡È ¯˜aa∑ לׁשֹון ְְְֲִִֶֶַַָ«…∆…««ְ
ּדֹומה  לֹו יׁש ועֹוד 'עדאה', הּמתרּגם וׁשלל, ְְְְֲִֵֶַָָָָָָֻּבּזה

עברית: לג)ּבלׁשֹון ועל (ישעיה עדֿׁשלל", חּלק "אז ְְְִִִַַַָָָֻ

ּבקרן ּבתחּלת ׁשעמד אֹומר, הּוא אחרים:(ׁשאּול ספרים ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

יׂשראל )ּפריחתן  ׁשל ÏÏL.ּוזריחתן ˜lÁÈ ·¯ÚÏÂ∑ ְְְִִִֵֶָָָָָ¿»∆∆¿«≈»»
נבּוכדנּצאר, עלֿידי יׂשראל ׁשל ׁשמׁשן מּׁשּתׁשקע ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאף

לּבבל  ÏÏL.ׁשּיגלם ˜lÁÈ∑ ׁשהם ואסּתר מרּדכי ְְֵֶֶַָ¿«≈»»ְְְְֵֵֶֶַָ
בית  "הּנה ׁשּנאמר: המן, ׁשלל את יחּלקּו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמּבנימין
הּכהנים  ׁשלל על ּתרּגם ואּונקלֹוס לאסּתר", נתּתי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹהמן

הּמקּדׁש .ּבקדׁשי ְְְִֵַָָ

„ÈÏÈכו  ‡˙k¯a ÏÚ ÔÙÒBzÈ Ce·‡„ ‡˙k¯aƒ¿¿»¿»ƒ¿»«ƒ¿¿»ƒƒ
ÔÓc ‡i·¯·¯ Ô‰Ï e„ÈÓÁc È˙‰·‡ eÎÈ¯a»ƒ¬»»««¬ƒ¿∆«¿¿«»¿ƒ
ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ Ïk ÔÈÂ‰È ‡ÓÏÚ»¿»∆∆¿«»ƒ≈¿≈»¿≈

:È‰BÁ‡„ ‡LÈ¯t ‡¯·‚Ïe¿«¿»»ƒ»«¬ƒ

dzÒÁ‡·eכז  ‡zÎL È¯Lz dÚ¯‡a ÔÈÓÈaƒ¿»ƒ¿«¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿»¿«¬«¿≈
ÔÈ·¯˜Ó ÔB‰È ‡ÈÙ·e ‡¯Ùˆa ‡Lc˜Ó Èa˙Èƒ¿¿≈«¿¿»¿«¿»¿«¿»¿¿»¿ƒ
ÔÈ‚lÙÓ ÔB‰È ‡LÓ¯ ÔcÚ·e ‡a¯˜ ‡i‰k«¬«»»¿»»¿ƒ««¿»¿¿«¿ƒ

:‡iL„˜ ¯‡MÓ ÔB‰˜ÏeÁ ¯˙BÓ«¿¿ƒ¿«»¿«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.xaCd did EPOn EN`M FzF` oikxanE§¨§¦§¦¦¤¨¨©¨¨
(f"l miNdY) iYWxRX dn d`x `p Kle§¥¨§¥©¤¥©§¦§¦¦
EPriWxi `le FciA EPafri `l 'd wEqRA©¨Ÿ©©§¤§¨§Ÿ©§¦¤

:FhtXdA§¦¨§
CøãáeKxC lr aEzMd fnxi fnx §¤¤¤¤¦§Ÿ©¨©¤¤

dlFYd (.'i zFkxA) l"f mxnF`§¨§¨©¤
,Fnvr zEkfA Fl oilFY mixg` zEkfA¦§£¥¦¦¦§©§
dahdd zilY Lia` l`n FxnF` `Ede§§¥¥¨¦¨¦¨©£¨¨
dfA Lia` zEkGn `idW Ll zbVOd©ª¤¤§¤¦¦§¨¦¨¤
:LzEkfA Ll xfrd dPMzi WExR Jxfrie§©§§¤¨¥¦§©¤¨¥¤§¦§§

ãBòa"a) l"f mxnF` KxC lr fnxi¦§Ÿ©¤¤§¨
inl `N` qp oiUFr oi` (.g"p¥¦¥¤¨§¦
FxnF` `Ede ,FwcvA cnrl cizrW¤¨¦©£Ÿ§¦§§§
dYrnE df xaC Ll did Lia` l`n¥¥¨¦¨¨§¨¨¤¥©¨
xErM xacA lWMY lal Jxfrie§©§§¤¨§©¦¨¥¦§©¦

:on`p mFwnA FQp cinrdlek dxez §©£¦¦§¨¤¡¨
.óøèé áàæ ïéîéða (æëlE`W l` oEMzp ¦§¨¦§¥¦§¨¦§©¥¤¨

sxFHW a`f dUrn dUrW¤¨¨©£¥§¥¤¥
aMrzn Fpi`W a`Gd bdpn iM zExidnA¦§¦¦¦§©©§¥¤¥¦§©¥
xdnn `Ed KM lM `N` FztixhA¦§¦¨¤¨¨¨§©¥

oiYnd `le `Ed dUr ok FnM ,sxFhe§¥§¥¨¨§Ÿ¦§¦
`"y) xdn `N` l`EnW Fl raTW onGl©§©¤¨©§¥¤¨¦¥
lk` `NW dAq did dGnE sxhl (b"i¦§Ÿ¦¤¨¨¦¨¤Ÿ¨©
FxnF`e .FzEkln dwqtpe xwAA `N ¤̀¨©Ÿ¤§¦§§¨©§§§
wNgi FzEkln axr zrl WExR axrle§¨¤¤¥§¥¤¤©§§©¥
cece 'Fbe lE`W dMd (g"i mW) Exn`IW¤Ÿ§¨¦¨¨§§¨¦
FzAq zErvn`AW fnxi F` .eizaaxA§¦§Ÿ¨¦§Ÿ¤§¤§¨¦¨
KxC lr ceC ziA zEkln wNgzY¦§©¥©§¥¨¦©¤¤
ceC xn`WM (:a"k `nFi) l"f mxnF`§¨¨§¤¨©¨¦
zA dzvi dcVd EwlgY `aive dY ©̀¨§¦¨©§§©¨¤¨§¨©



סז igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"i iyiy meil inei xeriy

(çë)úàæå øNò íéðL ìàøNé éèáL älà-ìk̈¥²¤¦§¥¬¦§¨¥−§¥´¨¨®Â§ÂŸ
Cøáéå íäéáà íäì øac-øLàøLà Léà íúBà £¤¦¤̧¨¤³£¦¤Æ©§¨´¤½̈¦²£¤¬

:íúà Cøa Búëøák§¦§¨−¥©¬Ÿ¨«
i"yx£Ì˙B‡ C¯·ÈÂ Ì‰È·‡ Ì‰Ï ¯acŒ¯L‡ ˙‡ÊÂ∑ ¿…¬∆ƒ∆»∆¬ƒ∆«¿»∆»

ּכ אּלא קנטרן? אּלא ּברכם, ׁשּלא מהם יׁש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹוהלא
אביהם" להם אׁשרּֿדּבר "וזאת ּׁשּנאמר ּפרּוׁשֹו: מה , ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹ

ולוי? ׁשמעֹון לראּובן, ּבר ׁשּלא יכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹּבענין.
אֹותם" ויבר" ּבמׁשמע ּתלמּודֿלֹומר: ּכּלם ,.LÈ‡ ְְְְֶַַַַַָָָֻƒ

B˙Î¯·k ¯L‡∑ אחד ּכל על לבא העתידה ּברכה ¬∆¿ƒ¿»ְֲִֶַָָָָָָָֹ

‡˙Ì.ואחד  C¯a∑איׁש" אּלא לֹומר, לֹו היה לא ְֶָ≈«…»ִֶַָָָֹ
ּבר" ּתלמּודֿלֹומר: מה אֹותֹו". ּבר ּכברכתֹו ְְְֲִֵֵֶַַַַַָאׁשר
ּולבנימין  ארי, ּגבּורת ליהּודה ׁשּנתן לפי ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹאתם"?
יכל  אּילה, ׁשל קּלּותֹו ּולנפּתלי זאב, ׁשל ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹחטיפתֹו
ּבר" ּתלמּודֿלֹומר: הּברכֹות? ּבכל ּכּלם ּכללן ְְְְֵֶַַַַָָָָָֹֻׁשּלא

."אתם  ָֹ

(èë)énò-ìà óñàð éðà íäìà øîàiå íúBà åöéå©§©´À̈©³Ÿ¤£¥¤Æ£¦Æ¤«¡¨´¤©¦½
äãNa øLà äøònä-ìà éúáà-ìà éúà eøá÷¦§¬Ÿ¦−¤£Ÿ¨®¤̧©§¨½̈£¤¬¦§¥−

:ézçä ïBøôò¤§¬©«¦¦«
i"yx£ÈnÚŒÏ‡ ÛÒ‡∑ הּנפׁשֹות ׁשּמכניסין ׁשם על ∆¡»∆«ƒְְִִֵֶַַַָ

ׁשהיא  עברי ּבלׁשֹון 'אסיפה' ׁשּיׁש ּגניזתן, מקֹום ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָאל
ּכגֹון: הכנסה, יט)לׁשֹון אֹותם (שופטים מאּסף איׁש "ואין ְְְְְִֵֵַַָָָ

כב)הּביתה", ּבית",(דברים ּתֹו אל כג)"ואספּתֹו (ויקרא ְְֲֵֶֶַַַַָ

מּפני  לּבית הכנסתם הארץ", ּתבּואת את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ"ּבאסּפכם
'א  וכל אתֿמעׂשיכם. ּבאסּפכם סיפה'הּגׁשמים. ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

הכנסה  לׁשֹון היא אף ּבמיתה, ∑‡È˙B·‡ŒÏ.האמּורה ְְְֲִִַַָָָָָ∆¬»
אבֹותי  .עם ֲִַ

Â„‡כח  ¯ÒÚ ÔÈ¯z Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ÔÈl‡ Ïk»ƒ≈ƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈¬«¿»
Èc ¯·b ÔB‰˙È CÈ¯·e ÔB‰e·‡ ÔB‰Ï ÏÈlÓc¿«ƒ¿¬»ƒ»¿¿«ƒ

:ÔB‰˙È C¯a d˙k¯·Î¿ƒ¿¿≈»≈»¿

Lk˙Óכט  ‡‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÔB‰˙È „wÙe«≈»¿«¬«¿¬»ƒ¿¿≈
Èc ‡z¯ÚÓa È˙‰·‡ ˙ÂÏ È˙È e¯·˜ ÈnÚÏ¿«ƒ¿»»ƒ¿«¬»»»ƒ¿«¿»ƒ

:‰‡zÁ ÔB¯ÙÚ Ï˜Á·«¬«∆¿ƒ»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

Ewlgi mraxie mragx Fl dxn`e lFw§¨§¨§©§¨§¨¨§¨©§§
lW oWnW aixrd f`nE ,zEklOd z ¤̀©©§¥¨¤¡¦¦§¨¤

:zFperA l`xUigk dxez ¦§¨¥©£Ÿ
(çëzrcl Kixv .'Fbe ihaW dN` lM̈¥¤¦§¥§¨¦¨©©

,llMA iel m` ,a"i lW df oipn¦§¨¤¤¦¥¦©§¨
`N` sqFil dpFn aEzMd oi` oM m ¦̀¥¥©¨¤§¥¤¨
('d g"n) eil` xn` awrie cg`A§¤¨§©£Ÿ¨©¥¨
m`e ,oFrnWe oaE`xM dXpnE mixt ¤̀§©¦§©¤¦§¥§¦§§¦
aEzMdW EpivOW FnM llMA iel oi ¥̀¥¦©§¨§¤¨¦¤©¨
a"i oFAWgA micEwRd WngA F`pn `lŸ§¨§Ÿ¤©§¦§¤§
dWw ,lbC lkA 'b milbCAW mihaW§¨¦¤©§¨¦§¨¤¤¨¤
cvl m`e ,eia` zMxAn iel rxBi dOl̈¨¦¨©¥¦¦¦§©¨¦§¦§©
xn` `le xEhpw `N` Fl Epivn `NW¤Ÿ¨¦¤¨¦§§Ÿ¨©
oipOA `Fai `l oM m` mikxand `N ¤̀¨©§Ÿ¨¦¦¥Ÿ¨©¦§¨
ligzd `l iM ilE`e .oFrnWe oaE`x mB©§¥§¦§§©¦Ÿ¦§¦
oipnA dXpnE mixt` zFpnl aEzMd©¨¦§¤§©¦§©¤§¦§©
o`ke mixvn z`ivi xg` cr mipW§©¦©©©§¦©¦§©¦§¨
d`xPde .wgC dfe sqFi aEzMd dpn̈¨©¨¥§¤Ÿ©§©¦§¤
aEzMd xn`W cvl iM `Ed dfA xnFl©¨¤¦§©¤¨©©¨
EpivnE 'Fbe KxA FzkxaM xW` Wi ¦̀£¤§¦§¨¥©§¨¦
cg` llkA iele oFrnW llM awrIW¤©£Ÿ¨©¦§§¥¦¦§¨¤¨

:cg`A mdipW dpn dfl̈¤¨¨§¥¤§¤¨
øLàEpi`xW mbd .'Fbe Kxaie 'Fbe xAC £¤¦¤§©§¨¤§£©¤¨¦

,iel `le oFrnW `le oaE`x KxA `NW¤Ÿ¥¥§¥§Ÿ¦§§Ÿ¥¦
`id mdl dWTd FxEAC iM aEzMd ciBi©¦©¨¦¦©¨¤¨¤¦
'Fbe xAC xW` FxnF` `Ede mzkxA¦§¨¨§§£¤¦¤§
ixaC oaE`xl xn`X dnE 'Fbe Kxaie©§¨¤§©¤¨©¦§¥¦§¥
KxC lr dkxAd z` dEv mW xEhpw¦§¨¦¨¤©§¨¨©¤¤
dcFar dcizr (LzlrdA ixtq) mxnF`§¨¦§¦§©£Ÿ§£¦¨£¨
raTW oeiM df itkE ,zFxFkAl xfgYW¤©§Ÿ©§§¦¤¥¨¤¨©
cnrl `Ed cizr dxFkAd mW Fl¥©§¨¨¦©£Ÿ
`vnze `Fal cizrl zxWl§¨¥¤¨¦¨§¦§¨
,cizrd l` mihiAnE mitFv miwiCSdW¤©©¦¦¦©¦¦¤¤¨¦
zFpwl awri lCYWd df mrhlE§©©¤¦§©¥©£Ÿ¦§
wlg Fl didi lal eUrn dxFkAd©§¨¥¥¨§©¦§¤¥¤
dpYPW mbde .`Fal cizrl dcFarA©£¨¤¨¦¨©£©¤¦§¨
E`Faie md milEwW mIeNl dcFard̈£¨©§¦¦§¦¥§¨

arl mdipWzcFar coilrn iM WcTd §¥¤©£Ÿ£©©Ÿ¤¦©£¦
iele oFrnW mbe .oicixFn `le WcTA©Ÿ¤§Ÿ¦¦§©¦§§¥¦
`id Ff mR` xEx` xn`X dOA mkxA¥§¨©¤¤¨©¨©¨¦

mzkxAlwlwnd zxAbzl lNTW ¦§¨¨¤¦¥§¦§Ÿ¤©§©§¥
`Ed mvitde mwNgX dn mB rixnE¥¥©©©¤¦§¨§¥¦¨

:oM mB xW`d zilkY zbVdl§©¨©©§¦¨Ÿ¤©¥
øLàzpigA itM Fl iE`xd 'iR .FzkxaM £¤§¦§¨¥¨¨§¦§¦©

Ll Wi iM ,eiUrn itkE FznWp¦§¨§¦©£¨¦¥§
Dl Wi zg` lM zFWtPd iM zrcl̈©©¦©§¨¨©©¥¨

Wie dPdM DzlrOW Wi dlrOd zpigA§¦©©©£¨¥¤©£¨¨§ª¨§¥
Wie dxEaB Wie dxFY xzM Wie zEkln©§§¥¤¤¨§¥§¨§¥
d`EapA awri oEMzpe ,dglvd Wie xWrŸ¤§¥©§¨¨§¦§©¥©£Ÿ¦§¨
Dl iE`xd FzkxA itM cg` lM Kxal§¨¥¨¤¨§¦¦§¨¨¨¨
lr oke dPdkA odMde zEklnA KlOd©¤¤§©§§©Ÿ¥¦§ª¨§¥©

:zFNqOd Ktd `le KxCd df¤©¤¤§Ÿ¨©©§¦
CøamiAx oFWl mz` xn` .'Fbe mz` ¥©Ÿ¨§¨©Ÿ¨§©¦

cg`e cg` lM zMxA iM zFidl¦§¦¦§©¨¤¨§¤¨
xn`YW FnM eig` lklE Fnvrl lirFY¦§©§§¨¤¨§¤Ÿ©
dPd eiaiF` sxrA FcIW KlOl KxaIWM§¤§¨¥©¤¤¤¨§Ÿ¤§¨¦¥
dAxIWM oke .eig` lkl aFHd riBn©¦©©§¨¤¨§¥§¤©§¤
eig` lkl ,Fzbxcde FrtWe cg` zlrn©£©¤¨§¦§§©§¨¨§¨¤¨
Wi` xn` dfl ,xaC zvTn oM mB EriBi©¦©¥¦§¨¨¨¨¤¨©¦

:mz` KxA FzkxaM xW`hk dxez £¤§¦§¨¥©Ÿ¨
.'Bâå íúBà åöéå (èëmcTOW zFidl ©§©¨§¦§¤¦Ÿ¤

FriAWde sqFil Fpal `xẅ¨¦§§¥§¦§¦
`NW EaWgi `NW ,FzxEawA lRHdl§¦©¥¦§¨¤Ÿ©§§¤Ÿ
dfl mdl `le calA sqFi `N` aIg©¨¤¨¥¦§©§Ÿ¨¤¨¤
`le .FA EwQrzi oNM iM cgi mNkl dEv¦¨§ª¨©©¦ª¨¦§©§§Ÿ
eixacM EUri md iM mriAWdl Kxvdª§©§©§¦¨¦¥©£¦§¨¨
xn`W sqFi ixacA iYWxRW FnM§¤¥©§¦§¦§¥¥¤¨©
dUr` ikp` ('l f"n) awril§©£Ÿ¨Ÿ¦¤§¤

:LixacMl dxez ¦§¨¤



igieסח zyxt - p - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"i iyiy meil inei xeriy

(ì)éðt-ìò-øLà äìtënä äãNa øLà äøòna©§¨º̈£¤̧¦§¥¯©©§¥¨²£¤©§¥¬
äãOä-úà íäøáà äð÷ øLà ïòðk õøàa àøîî©§¥−§¤´¤§¨®©£¤Á¨¨̧©§¨¹̈¤©¨¤À

:øá÷-úfçàì ézçä ïøôò úàî¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−©«£ª©¨«¤

(àì)änL BzLà äøN úàå íäøáà-úà eøá÷ änĹ̈¨¨«§º¤©§¨À̈§¥Æ¨¨´¦§½¨ µ¨
ézøá÷ änLå BzLà ä÷áø úàå ÷çöé-úà eøá÷̈«§´¤¦§½̈§¥−¦§¨´¦§®§¨¬¨¨©−§¦

:äàì-úà¤¥¨«

(áì):úç-éða úàî Ba-øLà äøònäå äãOä äð÷î¦§¥¯©¨¤²§©§¨¨¬£¤−¥¥¬§¥¥«

(âì)-ìà åéìâø óñàiå åéða-úà úeöì á÷òé ìëéå©§©³©«£ŸÆ§©´Ÿ¤¨½̈©¤«¡¬Ÿ©§−̈¤
:åénò-ìà óñàiå òåâiå ähnä©¦¨®©¦§©−©¥¨¬¤¤©¨«

i"yx£ÂÈÏ‚¯ ÛÒ‡iÂ∑ רגליו ÛÒ‡iÂ.הכניס ÚÂ‚iÂ∑:זכרֹונםֿלברכה רּבֹותינּו ואמרּו ּבֹו, נאמרה לא ּומיתה «∆¡…«¿»ְְִִַָ«ƒ¿««≈»∆ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
לא  אבינּו ה)מתיעקב .(תענית ֲִֵַָֹֹ

ð(à):Bì-÷Miå åéìò jáiå åéáà éðt-ìò óñBé ìtiå©¦¬Ÿ¥−©§¥´¨¦®©¥¬§§¨−̈©¦©«

(á)-úà èðçì íéàôøä-úà åéãáò-úà óñBé åöéå©§©̧¥³¤£¨¨Æ¤¨´Ÿ§¦½©«£−Ÿ¤
:ìàøNé-úà íéàôøä eèðçiå åéáà̈¦®©©«©§¬¨«Ÿ§¦−¤¦§¨¥«

i"yx£ÂÈ·‡Œ˙‡ ËÁÏ∑ הּוא ּבׂשמים מרקחת .ענין «¬…∆»ƒְְְִִִַַַָ

‡Ètל  ÏÚ Èc ‡zÏÙk Ï˜Á· Èc ‡z¯ÚÓaƒ¿«¿»ƒ«¬«»∆¿»ƒ««≈
˙È Ì‰¯·‡ Ô·Ê Èc ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ‡¯ÓÓ«¿≈¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿««¿»»»
:‡¯e·˜ ˙ÒÁ‡Ï ‰‡zÁ Ô¯ÙÚ ÔÓ ‡Ï˜Á«¿»ƒ∆¿…ƒ»»¿«¬»«¿»

‡d˙zלא  ‰¯N ˙ÈÂ Ì‰¯·‡ ˙È e¯·˜ Ônz«»¿»»«¿»»¿»»»ƒ¿≈
Ôn˙Â d˙z‡ ‰˜·¯ ˙ÈÂ ˜ÁˆÈ ˙È e¯·˜ Ônz«»¿»»ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈¿«»

:‰‡Ï ˙È ˙È¯·¿̃»ƒ»≈»

Èaלב  ÔÓ d· Èc ‡z¯ÚÓe ‡Ï˜Á ÈÈ·Ê¿ƒ≈«¿»¿«¿»ƒ≈ƒ¿≈
:‰‡zÁƒ»»

LÎeלג  È‰Ba ˙È ‡„wÙÏ ·˜ÚÈ ÈˆÈLÂ¿≈≈«¬…¿«»»»¿ƒ¿«
:dnÚÏ LÈk˙‡Â „È‚˙‡Â ‡Ò¯ÚÏ È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

È‰BlÚא  ‡Î·e È‰e·‡ Èt‡ ÏÚ ÛÒBÈ ÏÙe¿«≈««≈»ƒ¿»«ƒ
:dÏ ˜Le¿≈≈

ËÁÓÏב  ‡˙ÂÒ‡ ˙È È‰Bc·Ú ˙È ÛÒBÈ „ÈwÙe«ƒ≈»«¿ƒ»«¿»»¿∆¿«
:Ï‡¯NÈ ˙È ‡˙ÂÒ‡ eËÁÂ È‰e·‡ ˙È»»ƒ¿»¿«¿»»»ƒ¿»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå eøáw änL (àìdxrOdW zFidl ¨¨¨§§¦§¤©§¨¨
dfl oFxtr did oFW`xd DlrA©£¨¨¦¨¨¤§¨¤
dxU z`e mdxa` z` ExaT dOW xn`̈©¨¨¨§¤©§¨¨§¤¨¨
Ecnre mipFW`xd dilrA Ehrnzp ixd£¥¦§©£§¨¤¨¨¦¦§¨§

wgvi mdW mdxa` iWxFi.l`rnWie §¥©§¨¨¤¥¦§¨§¦§¨¥
hrnl oEMzp 'Fbe wgvi z` Exaw dOẄ¨¨§¤¦§¨§¦§©¥§©¥
wgvi iWxFil dcnre l`rnWi wlg¥¤¦§¨¥§¨§¨§§¥¦§¨
z` iYxaw dOWe ,eUre awri mdW¤¥©£Ÿ§¥¨§¨¨¨©§¦¤
xW` ixawA crde ,eUr hrnl `A d`l¥¨¨§©¥¥¨§¨¥§¦§¦£¤
(.b"i dhFq) l"f EWxce il izixM̈¦¦¦§¨§¨

:'Eke`l dxez §
.'Bâå äãOä äð÷î (áìfnxW xg` ¦§¥©¨¤§©©¤¨©

Fl dxrOd zEkf z`pwd mdl̈¤©§¨©§©§¨¨
xErxrA FpWIW cg` hxR lr xfg FCal§©¨©©§¨¤¨¤¤§§¦§
oilFkIW zg ipA mde dxrOd lr©©§¨¨§¥§¥¥¤§¦
dP`ivFie `xvn xaC `piCn xrxrl§©§¥¦¦¨§©¤§¨§¦¤¨
xvOd oiC oi` oiCd itMW mbde ,mcIn¦¨¨©£©¤§¦©¦¥¦©¤¤
xrxrnd m` `weC df ,iFBd on gwFlA§¥©¦©¤©§¨¦©§©§¥
q"XA Exn`W FnM mrHde l`xUi¦§¨¥§©©©§¤¨§©©
igxa` `ix` dil xn`C (:g"w n"a)§¨©¥©§¨©§§¦

EpiptNW zE`ivOA la` KxvOn Ll§¦¥¨¨£¨©§¦¤§¨¥
oiC Eprhi miFBde ,wcFv df mrh oi ¥̀©©¤¥§©¦¦§£¦
KxrlE ,awri ipA cIn `ivFdl xvOd©¤¤§¦¦©§¥©£Ÿ§¥¤
xaTX dn wiRqi `l xvn zprh©£©¤¤Ÿ©§¦©¤¨©
FnkE ,'Eke dwaxe wgvie dxUe mdxa ©̀§¨¨§¨¨§¦§¨§¦§¨§§
zFkldn b"i wxtA m"Anx azMW¤¨©©§¨§¤¤¥¦§
ixd lwlwe xtg oiA dpA oiAW mipkW§¥¦¤¥¨¨¥¨©§¦§¥£¥
dfl .lwlw m` Fl dMpnE gilWM `Ed§¨¦©§©¤¦¦§¥¨¤
zg ipA z`n 'Fbe dcVd dpwn xn`̈©¦§¥©¨¤§¥¥§¥¥
oIre ,`xvn xA oiC mdl oi`W ot`A§Ÿ¤¤¥¨¤¦©¤§¨§©¥
mrhe ,dxU iIg zWxtA iYazMX dn©¤¨©§¦§¨¨©©¥¨¨§©©
dIpTl KEnq df hxR aEzMd xCq `NW¤Ÿ¦¥©¨§¨¤¨©§¦¨
xcbA zg ipAn FzIpw oi` iM ,oFxtrn¥¤§¦¥§¦¨¦§¥¥§¤¤
`Ed oFxtr iM oFxtrn FzIpw xErWe§¦§¦¨¥¤§¦¤§
mdxa` FcIn dpTW mipFW`xd milrA§¨¦¨¦¦¤¨¨¦¨©§¨¨
WEgn mdA WIW zM `N` opi` zg ipaE§¥¥¥¨¤¨©¤¥¨¤¥
`A dfl ,`xvn xA oiCn xErxr¦§¦¦©¤§¨¨¤¨

:dpFxg`A mdixaCbl dxez ¦§¥¤¨©£¨
.'Bâå úeöì á÷òé ìëéå (âìYcnl `d ©§©©£Ÿ§©Ÿ§¨¨©§¨

('g zldw) xn`p awri lr `NW¤Ÿ©©£Ÿ¤¡©Ÿ¤¤

xaCd didW zeOd mFiA oFhlW oi`e§¥¦§§©¨¤¤¨¨©¨¨
zFEvl dNMW cr FzEWxaE FpFvxA¦§¦§©¤¦¨§©
`Ede 'Fbe eilbx sq`Ie f`e FpFvxM eipal§¨¨¦§§¨©¤¡Ÿ©§¨§§
Epia` awri (:d ziprY) l"fx xn`n©£©©©©£¦©£Ÿ¨¦
dzid `l zeOd FA hlW EN`W ,zn `lŸ¥¤¦¨©©¨¤Ÿ¨§¨
,eilbx sq`l uRgi zr cr dhilW Fl§¦¨©¥©§Ÿ¤¡Ÿ©§¨
wEqR 'itA l"f Exn`X dn cnlE `ve§¥§©©¤¨§§¥¨
in oi`W oFhlW oi`e (g"t zldw)Ÿ¤¤§¥¦§¤¥¦

:'Eke `nElwp` dlzIW` dxez ¤¦§¤ª§§¨§
.Bì ÷Miå (àoi` la` wWp Fl WExR ©¦©¥¨©£¨¥

zOd iM xg` znl ok zFUrl oFkp̈©£¥§¥©¥¦©¥
dlFre zrwFA Fz`nhe d`nhA WEcB̈§ª§¨§ª§¨©©§¨
`N` zwWFPd WtPd mbRze riwxl cr©¨¨¦©§¦¨¥©¤¤©¤¤¤¨
`hinxFC `N` `Ed ig iM awril Fl§©£Ÿ¦©¤¨§¦¨

:mCxpe oWiM Fz`xwa dxez §¨©§¨¥§¦§¨
.íéàôøä eèðçiå (ásqFi oM dUr ©©©§¨Ÿ§¦¨¨¥¥

hRWn ok iM eia` cFaM mEXn¦§¨¦¦¥¦§©
,zEklOd ilFcB oMW lMnE micAkPd©¦§¨¦¦¨¤¥§¥©©§
EdEhpgi `NWM FA Erhi `NW icM F`§¥¤Ÿ¦§§¤Ÿ©§§
EdEUrie gixqd `le zOW F` zn `NW¤Ÿ¥¤¥§Ÿ¦§¦©§©£



סט igie zyxt - p - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"i iyiy meil inei xeriy

(â)íéèðçä éîé eàìîé ïk ék íBé íéòaøà Bì-eàìîiå©¦§§Æ©§¨¦´½¦²¥¬¦§§−§¥´©«£ª¦®
:íBé íéòáL íéøöî Búà ekáiå©¦§¬Ÿ²¦§©−¦¦§¦¬«

i"yx£BÏŒe‡ÏÓiÂ∑ עד חניטתֹו, ימי לֹו הׁשלימּו «ƒ¿¿ְְֲִִִֵַָ
יֹום  ארּבעים לֹו ‡˙B.ׁשּמלאּו ek·iÂ'B‚Â∑ ארּבעים ְְִֶַָָ«ƒ¿…¿ְִַָ

לבכּיה  ּוׁשלׁשים ּברכה לחניטה להם ׁשּבאה לפי , ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָֹ
מתּברכין לרגלֹו נילּוס מי והיּו הרעב ׁשּכלה ,. ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָ

(ã)äòøt úéa-ìà óñBé øaãéå Búéëá éîé eøáòiå©©«©§Æ§¥´§¦½©§©¥´¥½¤¥¬©§−Ÿ
éðæàa àð-eøac íëéðéòa ïç éúàöî àð-íà øîàì¥®Ÿ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥´¥¤½©§¾̈§¨§¥¬

:øîàì äòøô©§−Ÿ¥«Ÿ

(ä)øLà éøá÷a úî éëðà äpä øîàì éðòéaLä éáà̈¦º¦§¦©´¦¥ÀŸ¦¥´¨«Ÿ¦»¥¼§¦§¦À£¤̧
äzòå éðøa÷z änL ïòðk õøàa éì éúéøk̈¦³¦¦Æ§¤´¤§©½©−̈¨¦§§¥®¦§©À̈

:äáeLàå éáà-úà äøa÷àå àp-äìòà¤«¡¤¨²§¤§§¨¬¤¨¦−§¨«¨
i"yx£ÈÏ È˙È¯k ¯L‡∑:ּכמֹו כא)ּכפׁשּוטֹו, (שמות ¬∆»ƒƒƒְְִ

הּלׁשֹון, על מתיּׁשב עֹוד ּומדרׁשֹו איׁש". ְְְִִִִִֵֶַַַָָ"ּכיֿיכרה
קניתי", "אׁשר כו)ּכמֹו: עקיבא:(ר"ה רּבי אמר ְֲֲִִִִֶַַָָָ

ּכירה. למכירה, קֹורין היּו הּים, לּכרכי ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּכׁשהלכּתי

ּדגּור  ּכרי לׁשֹון מדרׁשֹו ּכסף ,ועֹוד ּכל יעקב ׁשּנטל ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹ
ואמר  ּכרי, אֹותֹו ועׂשה לבן מּבית ׁשהביא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָוזהב

'ט  ּבּמערה'לעׂשו: חלק ּבׁשביל זה .ל ְְְְְִִֵֶֶַָָָֹ

(å)éáà-úà øá÷e äìò äòøt øîàiåøLàk E ©−Ÿ¤©§®Ÿ£¥²§¬Ÿ¤¨¦−©«£¤¬
:EòéaLä¦§¦¤«

eÓÈÏLג  Ôk È¯‡ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡ dÏ eÓÈÏLe¿ƒ≈«¿¿ƒƒ¬≈≈¿ƒ
:ÔÈÓBÈ ÔÈÚ·L È‡¯ˆÓ d˙È BÎ·e ‡ihÁ ÈÓBÈ≈¬ƒ«»¿»≈ƒ¿»≈«¿ƒƒ

Èa˙ד  ÌÚ ÛÒBÈ ÏÈlÓe d˙ÈÎ· ÈÓBÈ e¯·ÚÂ«¬»≈¿ƒ≈«ƒ≈ƒ≈
ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t«¿…¿≈»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
:¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t Ì„˜ ÔÚÎ eÏÈlÓ ÔBÎÈÈÚa¿≈≈«ƒ¿«√»«¿…¿≈»

È‡Ó˙ה  ‡‡ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ ÈÏÚ ÌÈi˜ ‡a‡«»«ƒ»«¿≈«»¬»»ƒ
Ônz ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ÈÏ ˙È˜˙‡c È¯·˜a¿ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒƒ¿«¿»ƒ¿«««»
‡a‡ ˙È ¯a˜‡Â ÔÚk ˜Ò‡ ÔÚÎe Èp¯a˜zƒ¿¿ƒ»ƒ¿«∆«¿«¿∆¿«»«»

:·e˙È‡Â¿≈

Ók‡ו  Ce·‡ ˙È ¯B·˜e ˜Ò ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…«¿»»¿»
:CÏÚ ÌÈi˜„¿«ƒ¬»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

mindfnd miOrA `lR `Ed iM Dl ¡̀Ÿ©¦¤¤¨©¦©§Ÿ¨¦
,FzxEaw ux`l Edlri iYlal aaFqe§¥§¦§¦©£¥§¤¤§¨
xaCd mixMfPd minrh Eid `l m`e§¦Ÿ¨§¨¦©¦§¨¦©¨¨
,gixqn did `l dhipg `lA iM hEWR̈¦§Ÿ£¦¨Ÿ¨¨©§¦©
i"ayxA xfrl` 'x dUrOn cnlE `ve§¥§©¦©£¥¤§¨¨§

:(:c"t n"a) q"XA xEn`M̈¨©©
BàEcnrW l`xUi cvl iM xnFl xWt ¤̀§¨©¦§©¦§¨¥¤¨§

zAW) ozndf dwqR ipiq xd lr©©¦©¨§¨ª£¨¨©¨
d`lde f`n l`xUi iwiCv dfle (.e"nw§¨¤©¦¥¦§¨¥¥¨¨¨§¨
ENt`e mzFn xg` oigixqn Eid `lŸ¨©§¦¦©©¨©£¦
xtrl didie Wai ohAA x`WPd WERr¦©¦§¨©¤¤¨¥§¦§¤¤¨¨
lk` zgxqOd `id sEBd zndf iM¦ª£©©¦©©§©©Ÿ¤
mbde ,okl mcw oM oi`X dn mirOAW¤©¥©¦©¤¥¥Ÿ¤¨¥©£©
iM gixqi `l awri lW FtEBW xn`PW¤¤¡©¤¤©£ŸŸ©§¦©¦
lk`Od WERr mipR lM lr la` zn `lŸ¥£¨©¨¨¦¦©©£¨
EAxi iM qEpM mc`d sEbA x`Xi xW £̀¤¦¨¥§¨¨¨¨¦¦§
sqFi Wg dfle gixqie WRrzi minId Fl©¨¦¦§©¥§©§¦©§¨¤¨¥

pgl dEve:h §¦¨©£Ÿ
Bàdf cFQn rci `l sqFi iM xWt ¤̀§¨¦¥Ÿ¨©¦¤

:hpgl dEveb dxez §¦¨©£Ÿ

.øîàì äòøt úéa ìà (ãmBW WExR ¤¥©§Ÿ¥Ÿ¥¤©
drxR l` Exn`i mdil` FxAC xcq¥¤©§£¥¤Ÿ§¤©§Ÿ
dfA hie df xcqA mdipR dNg `Ed iM¦¦¨§¥¤§¥¤¤§¥¨¤
KxC lr xn`i F` .drxR ipirA FPg¦§¥¥©§ŸŸ©©¤¤
xnF`l oiPn (.'c `nFi) l"f mxnF`§¨¨¦©¦¨¥
cr xn`Y laa `EdW xaC Fxagl©£¥¨¨¤§©Ÿ©©
'Fbe 'd xAcie aizkC .xn` Fl xn`IW¤Ÿ©¡Ÿ¦§¦©§©¥§
mWxd EpiptNX dOA ok FnM ,xn`l¥Ÿ§¥©¤¤§¨¥¦§¨
mdl xAC xW` xEACd xcq Exn`IW¤Ÿ§¥¤©¦£¤¦¥¨¤

:drxR zial df KxcA§¤¤¤§¥©§Ÿ
íàdWTA oFWl `p WExR .iz`vn `p ¦¨¨¨¦¥¨§©¨¨

zF`xdl zE`ivn oi` iM onfE§©¦¥§¦§©§
dpFraE zrA m` iM zEPge dAg sqFil§¥¦¨§¦¦¦¨¥¨¨
:xaC mEWl mdl Kixv did `l iM z`Gd©Ÿ¦Ÿ¨¨¨¦¨¤§¨¨

eøaciM cInE skY dYr WExR .`p ©§¨¥©¨¥¤¦¨¦
:drEaXd mEIw xg`l `xi did̈¨¨¥§©¥¦©§¨

éðæàaFxnF` mrh .xn`l drxR §¨§¥©§Ÿ¥Ÿ©©§
mB Exn`i mdW oEMzp ,xn`l¥Ÿ¦§©¥¤¥Ÿ§©
xaCd lr drxR zFSxl mnvrn oM¥¥©§¨§©©§Ÿ©©¨¨

:FzFUrld dxez ©£

.øîàì éðòéaLä (ädhFq) EWxC l"fx ¦§¦©¦¥Ÿ©©¨§¨
mB drEaW xiYp xn`Y m`e (e"l§¦Ÿ©©¦§¨©
hWRd itkE ,dxYdA `id LzrEaW§¨§¦§©¨¨§¦©§¨
drEaXd dzid `l iM xn`l FxnF`§¥Ÿ¦Ÿ¨§¨©§¨
mdl sqFi ixacA xEn`d Fnvr oFWlA¦§©§¨¨§¦§¥¥¨¤
zaY xn` dfl ,drEaXd zpEM `N ¤̀¨©¨©©§¨¨¤¨©¥©
xn`X dn zpEMW xnFl xn`l¥Ÿ©¤©¨©©¤¨©

:'Fbe `id drEaWA¦§¨¦§
CøãáellWl oEMzPW xWt` WxC §¤¤§¨¤§¨¤¦§©¥¦§Ÿ

eil` xn`i iM drxR zprh©£©©§Ÿ¦Ÿ©¥¨
drEaXd mcw FOr Klnp `l dOl̈¨Ÿ¦§©¦Ÿ¤©§¨
dfl ,KlOd zklndn uEg xaC dUre§¨¨¨¨¥©§¨©©¤¤¨¤
iM KlOdl onf Fl did `l iM Fl xn`̈©¦Ÿ¨¨§©§¦¨¥¦
zzinl KEnq dzid drEaXd zxin £̀¦©©§¨¨§¨¨§¦©

n`l ipriAWd FxnF` `Ede ,eia`dPd x ¨¦§§¦§¦©¦¥Ÿ¦¥
`l ipriAWdW drWA WExR zn ikp`̈Ÿ¦¥¥§¨¨¤¦§¦©¦Ÿ
,'Fbe ikp` dPd il xn` `N` onf il ozp̈©¦§©¤¨¨©¦¦¥¨Ÿ¦§

f"n) wEqRA iYWxRW FnM did oke(h"k §¥¨¨§¤¥©§¦©¨
Kx` onf Fl ozp `NW 'Fbe Lci `p miU¦¨¨§§¤Ÿ¨©§©¨Ÿ

:sqFi lW FMg dBdi zn`ee dxez ¤¡¤¤§¤¦¤¥



igieע zyxt - p - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£EÚÈaL‰ ¯L‡k∑,הּׁשבּועה ּבׁשביל לא ואם «¬∆ƒ¿ƒ∆ְְְִִִַָֹ

על  'עבר לֹומר: ירא אבל ,מּניח הייתי ֲֲֲִִִֵַַַָָָֹֹלא
הּׁשבּועה  על אעבר ּכן, אם יאמר: ׁשּלא ְְֱִֵֶֶַַַַָָֹֹֹהּׁשבּועה'!

ׁשאני  הּקדׁש, לׁשֹון על אגּלה ׁשּלא ,ל ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַֹֹׁשּנׁשּבעּתי
לׁשֹון  ׁשבעים על עדף ּבֹו,מּכיר מּכיר אינ ואּתה , ְְְִִִִֵֶַַַַָָֹ

סֹוטה ּבמּסכת לו)ּכדאיתא .(דף ְְִִֶֶַָָ

(æ)éãáò-ìk Bzà eìòiå åéáà-úà øa÷ì óñBé ìòiå©©¬©¥−¦§´Ÿ¤¨¦®©©«£¸¦¹¨©§¥³
:íéøöî-õøà éð÷æ ìëå Búéá éð÷æ äòøô©§ŸÆ¦§¥´¥½§−Ÿ¦§¥¬¤«¤¦§¨«¦

(ç)íðàöå ítè ÷ø åéáà úéáe åéçàå óñBé úéa ìëå§ŸÆ¥´¥½§¤−̈¥´¨¦®©À©¨Æ§Ÿ¨´
:ïLb õøàa eáæò íø÷áe§¨½̈¨«§−§¤¬¤«¤

(è)ãák äðçnä éäéå íéLøt-íb áëø-íb Bnò ìòiå©©©́¦½©¤−¤©¨«¨¦®©§¦¬©©«£¤−¨¥¬
:ãàî§«Ÿ

(é)-eãtñiå ïcøiä øáòa øLà ãèàä ïøb-ãò eàáiå©¨¹Ÿ©´Ÿ¤¨«¨À̈£¤Æ§¥´¤©©§¥½©¦̧§§
ìáà åéáàì Nòiå ãàî ãáëå ìBãb ãtñî íL̈½¦§¥²¨¬§¨¥−§®Ÿ©©©̄§¨¦²¥−¤

:íéîé úòáL¦§©¬¨¦«
i"yx£„Ë‡‰ Ô¯b∑:ּדרׁשּו ורּבֹותינּו היה. אטדין מּקף …∆»»»ְְֲִֵַָָָָָֻ

יג) ּונׂשיאי (סוטה ּכנען מלכי ּכל ׁשּבאּו הּמארע, ׁשם ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹעל
ּתלּוי  יֹוסף ׁשל ּכתרֹו ׁשראּו וכיון למלחמה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָיׁשמעאל

ּכתריהם, ּבֹו ותלּו ּכּלן עמדּו יעקב, ׁשל ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָֹֻּבארֹונֹו
קֹוצים והּקיפּוהּו ׁשל סיג הּמּקף ּכגרן .ּכתרים  ְְְְִִִִֶֶַָָָֹֻ

(àé)ïøâa ìáàä-úà éðòðkä õøàä áLBé àøiå©©¿§¥Á¨¨̧¤©§©«£¦¹¤¨¥À¤§¸Ÿ¤Æ
àø÷ ïk-ìò íéøöîì äæ ãák-ìáà eøîàiå ãèàä̈«¨½̈©Ÿ́§½¥«¤¨¥¬¤−§¦§¨®¦©¥º¨¨³

:ïcøiä øáòa øLà íéøöî ìáà dîL§¨Æ¨¥´¦§©½¦£¤−§¥¬¤©©§¥«

(áé):íeö øLàk ïk Bì åéðá eNòiå©©«£¬¨−̈®¥−©«£¤¬¦¨«
i"yx£Ìeˆ ¯L‡k∑?צּום אׁשר .מהּו «¬∆ƒ»ֲִֶַָ

(âé)úøòîa Búà eøa÷iå ïòðk äöøà åéðá Búà eàNiå©¦§¸Ÿ³¨¨Æ©´§¨§©½©©¦§§´Ÿ½¦§¨©−
äãOä-úà íäøáà äð÷ øLà äìtënä äãN§¥´©©§¥¨®£¤´¨¨Á©§¨¨̧¤©¨¤¹
:àøîî éðt-ìò ézçä ïøôò úàî øá÷-úfçàì©«£ª©¤À¤¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−©§¥¬©§¥«

i"yx£ÂÈ· B˙‡ e‡NiÂ∑:צּום ׁשּכ ּבניו, ּבני ולא «ƒ¿…»»ְְִֵֶָָָָֹ
מּבניכם, אחד ולא מצרי איׁש לא מּטתי יּׂשא ְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹ'אל

אּתם', אּלא ּכנען, מּבנֹות מקֹום:(ב"ר)ׁשהם להם וקבע ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
למּסע  ּוכסדרן רּוחֹות, לארּבע וכן למזרח ְְְְְְְְְִִֵַַַַָָָֹׁשלׁשה

ׁשהּוא  יּׂשא, לא לוי ּכאן. נקּבעּו ּדגלים ׁשל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹמחנה
,מל ׁשהּוא יּׂשא, לא ויֹוסף הארֹון, את לׂשאת ְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹעתיד
עלּֿדגל  "איׁש וזהּו: ּתחּתיהם. יהיּו ואפרים ֹומנּׁשה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַ

מּטתֹו ליּׂשא אביהם להם ׁשּמסר ּבאֹות .ּבאתת", ְְֲִִִֶֶֶַָָָָֹֹ
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ּבמערת  אֹותֹו "וּיקּברּו יעקב לקבּורת ּבנֹוגע הּפסּוק ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָֹעל
הּמכּפלה" יג)ׂשדה עּוזיאל (נ, ּבן יֹונתן ּבתרּגּום איתא , ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ליֹוסף  ׁשביק הוה ולא כּו' רׁשיעא לעׂשו ּפתּגמא ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹ"ּוׁשמיע
ריׁשיּה וקטע סיפא [חּוׁשים] ונטל כּו' אבּוי ית ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָלמיקּבּור

e˜ÈÏÒeז  È‰e·‡ ˙È ¯a˜ÓÏ ÛÒBÈ ˜ÈÏÒe¿≈≈¿ƒ¿«»»ƒ¿ƒ
È·Ò ÏÎÂ d˙È· È·Ò ‰Ú¯Ù È„·Ú Ïk dnÚƒ≈»«¿≈«¿…»≈≈≈¿…»≈

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ

BÁÏ„ח  È‰e·‡ ˙È·e È‰BÁ‡Â ÛÒBÈ ˙Èa ÏÎÂ¿…≈≈«¬ƒ≈»ƒ¿
‡Ú¯‡a e˜·L ÔB‰È¯B˙Â ÔB‰ÚÂ ÔB‰ÏÙË«¿¿¿»¿¿≈¿»¿«¿»

:ÔL‚„¿∆

Â‰Â‰ט  ÔÈL¯t Û‡ ÔÈk˙¯ Û‡ dnÚ e˜ÈÏÒe¿ƒƒ≈«¿ƒƒ«»»ƒ«¬»
:‡„ÁÏ ‰‡ÈbÒ ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»«ƒ»«¬»

Úa·¯‡י  Èc „Ë‡„ È¯„‡ ˙Èa „Ú B˙‡Â«¬«≈ƒ¿≈¿»»ƒ¿ƒ¿»
‡„ÁÏ ÛÈw˙Â ·¯ „tÒÓ Ôn˙ e„ÙÒe ‡„¯È„¿«¿¿»¿»«»ƒ¿≈«¿«ƒ«¬»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡Ï·‡ È‰e·‡Ï „·ÚÂ¿»««¬ƒ∆¿»«¿»ƒ

È·a˙יא  ‡Ï·‡ ˙È ‰‡ÚÎ ‡Ú¯‡ ·˙È ‡ÊÁÂ«¬»»≈«¿»¿«¬»»»∆¿»¿≈
È‡¯ˆÓÏ ÔÈc ÛÈwz Ï·‡ e¯Ó‡Â „Ë‡„ È¯„‡ƒ¿≈¿»»«¬»»≈«ƒ≈¿ƒ¿»≈
‡¯·Úa Èc ÌÈ¯ˆÓ Ï·‡ dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»¿«»≈ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿»

:‡c¯È„¿«¿¿»

Ôep„wÙ:יב  È„ ‡Ók Ôk dÏ È‰B· e„·ÚÂ«¬»¿ƒ≈≈¿»ƒ«≈ƒ

e¯·˜eיג  ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï È‰Ba d˙È eÏËe¿»»≈¿ƒ¿«¿»ƒ¿««¿»
˙È Ì‰¯·‡ Ô·Ê Èc ‡zÏÙk Ï˜Á ˙¯ÚÓa d˙È»≈ƒ¿»«¬«»∆¿»ƒ¿««¿»»»
ÏÚ ‰‡zÁ Ô¯ÙÚ ÔÓ ‡¯e·˜ ˙ÒÁ‡Ï ‡Ï˜Á«¿»¿«¬»«¿»ƒ∆¿…ƒ»»«

:‡¯ÓÓ Èt‡«≈«¿≈
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ּבגֹו ואתנח כּו' מתּגלּגל ּדעׂשו ריׁשא והוה רׁשיעא, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּדעׂשו

אבּוי". ּדיצחק ְְְִִֵָָעיטפיּה
רׁשע  קֹוברין ׁש"אין הּוא הּדין הרי ּביֹותר, ּתמּוּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָולכאֹורה

צּדיק" ס"ה)אצל שסב סי' יו"ד טושו"ע א. מז, ואם־ּכן (סנהדרין , ְִִֵֵֶַ
ּדעׂשו ׁש"ריׁשיּה יּתכן עיטפיּהרׁשיעא ּכיצד "ּבגֹו מּונח " ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָ

ְְִָּדיצחק"?
הּפנימּיּות: ּבדר זה לבאר ְְְְִִֵֵֶֶֶַָויׁש

לא  הּצּדיק ׁשּביצחק ּופׁשּוט, הּוא. ּביצחק - עׂשו ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשרׁשֹו
ּכאׁשר  רק היה רׁשע, עׂשו ׁשהיה וזה ורׁשעּות. רע ׁשּום ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָהיה

ּבענינים  והתעּסק - יצחק - מּׁשרׁשֹו עצמֹו את ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָהבּדיל
וחֹומרּיים. ְְִִִִָּגּופנּיים

א ּגמּור, רע היה עׂשו ׁשל וחמרּיּותו "ּגּופֹו" ׁשרק ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹונמצא,
היה  ביצחק, ׁשהּוא ּכפי ׁשּלֹו וׁשרׁש הּמקֹור ׁשהּוא ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹֹ"ראׁשֹו"

טֹוב. ַרק
ונׁשאר  עׂשו, ׁשל "ּגּופֹו" את וניתקּו הפרידּו ּכא ׁשר ּכן, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָועל
ׁשּי ולכן ּגמּור. טֹוב ּכי־אם רע, ּבֹו אין אזי "ריׁשיּה", ְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָרק

ּדיצחק". עיטפיּה "ּבגֹו מּונח ְְְְְִִִֵֶֶָָׁשּיהיה
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אתֹו וּיקּברּו ּכנען ארצה בניו אתֹו יג)וּיׂשאּו (נ, ְְְְְִִַַַַַָָָֹֹ
ּבנׂשיאת  הּסדר רׁש"י מפרׁש ּבניו" אֹותֹו "וּיּׂשאּו הּפסּוק ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָעל
לׂשאת  עתיד ׁשהּוא יּׂשא לא "לוי ּומסּים יעקב, ׁשל ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹארֹונֹו
יהיּו ואפרים מנּׁשה ,מל ׁשהּוא יּׂשא לא ויֹוסף הארֹון, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאת

ְֵֶַּתחּתיהם".
הּוא  הארֹון נׂשיאת הרי יּׂשא, לא ׁשּלוי הּטעם ּבאּור ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוצרי
על־ידי  אּלא על־ידֹו לא ּגּופא ּובזה הרחֹוק, ׁשּבעתיד ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹענין
ארֹונֹו ּדנׂשיאת הּמצוה את זה ּבגלל מּמּנּו יּקחּו ּומּדּוע ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָּבניו,

אביו? ִֶָׁשל
ּבזה: ְֶַַָָָההסּברה

ׁשרׁש"י  ּכפי ּבמצרים, הּׁשעּבּוד התחיל יעקב ׁשל ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַָֹּבמיתתֹו
נסּתמּו אבינּו, יעקב ׁשּנפטר "ׁשּכיון הּפרׁשה ּבתחּלת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכֹותב
ׁשהתחילּו הּׁשעּבּוד מּצרת יׂשראל ׁשל ולּבם ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָעיניהם

מּמצרים  יעקב ׁשל ׁשהֹוצאתֹו מּובן ּומּזה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹלׁשעּבדם".
וׁשעּבּוד  ּגלּות להיֹות ׁשּיּוכל ּגרמה יׂשראל ּבארץ ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָלקבּורה

ְִִַמצרים.
למעלה  היה לוי ׁשּכן הארֹון, את לוי נׂשא לא זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּומּטעם
לוי  ׁשל ׁשנֹותיו נמנּו "לּמה רׁש"י ׁשּכתב ּוכמֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמהּׁשעּבּוד,
מן  ׁשאחד זמן ׁשּכל הּׁשעּבּוד, ימי ּכּמה להֹודיע ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאּלא
על  ימים הארי ולוי . . ׁשעּבּוד היה לא קּים ְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּׁשבטים
ׁשעּבּוד  "מלאכת לוי לׁשבט ּבנֹוגע אפילּו מּזֹו: ויתירה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֻּכּלם".

לוי". ׁשל ׁשבטֹו על היתה לא ְְְִִִִֵֶַַָָֹמצרים
ׁשּכן  הארֹון, את לׂשאת ׁשעתיד זה עם קׁשּור זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָוענין

ׁש לפי עבֹודה לעׂשֹות רצּו לא . . לוי ׁשל ּידעּו"ׁשבטֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹ
חֹורין" ּבני היּו ּכ ּומּתֹו הארֹון, את לׂשאת ְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָׁשעתידין

יג) א, שמות זקנים) (הדר .(תוספות

(ãé)íéìòä-ìëå åéçàå àeä äîéøöî óñBé áLiå©¨̧¨¥³¦§©¸§¨Æ´§¤½̈§¨¨«Ÿ¦¬
:åéáà-úà Bøá÷ éøçà åéáà-úà øa÷ì Bzà¦−¦§´Ÿ¤¨¦®©«£¥−¨§¬¤¨¦«

i"yx£Bz‡ ÌÈÏÚ‰ŒÏÎÂ ÂÈÁ‡Â ‡e‰∑,ּכאן ּבחזרתן ¿∆»¿»»…ƒƒֲַָָָָ
הקּדים  ּובהליכתן אּתֹו, העֹולים לּמצרים אחיו ְְְֲִִִִִִִִִֶַַָָָָהקּדים
פרעה  עבדי ּכל אּתֹו "וּיעלּו ׁשּנאמר: לאחיו, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹמצרים

לפי  אּלא ואחיו", יֹוסף ּבית "ּכל :ואחרּֿכ ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָוגֹו'"
ּכתריהם  ׁשּתלּו ּכנען, מלכי ׁשעׂשּו הּכבֹוד ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשראּו

ּכבֹוד  ּבהם נהגּו יעקב, ׁשל .ּבארֹונֹו ֲֲֲֶֶַַָָָֹ

(åè)eì eøîàiå íäéáà úî-ék óñBé-éçà eàøiå©¦§³£¥«¥Æ¦¥´£¦¤½©Ÿ́§½¬
øLà äòøä-ìk úà eðì áéLé áLäå óñBé eðîèNé¦§§¥−¥®§¨¥³¨¦Æ½̈¥µ¨¨´¨½̈£¤¬

:Búà eðìîb̈©−§Ÿ«

ÏÎÂיד  È‰BÁ‡Â ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓÏ ÛÒBÈ ·˙Â¿«≈¿ƒ¿«ƒ«¬ƒ¿»
¯·˜c ¯˙a È‰e·‡ ˙È ¯a˜ÓÏ dnÚ e˜ÈÏÒcƒ¿ƒƒ≈¿ƒ¿«»»ƒ»«ƒ¿«

:È‰e·‡ ˙È»»ƒ

e¯Ó‡Âטו  ÔB‰e·‡ ˙ÈÓ È¯‡ ÛÒBÈ ÈÁ‡ BÊÁÂ«¬¬≈≈¬≈ƒ¬«¬»
·È˙È ‡·˙‡Â ÛÒBÈ e··„ ‡Ï ¯hÈ ‡ÓÏcƒ¿»ƒ«»»¿»≈«¬»»»≈

:d˙È ‡ÏÓ‚ Èc ‡˙LÈa Ïk ˙È ‡Ï»»»»ƒ¿»ƒ¿«¿»»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå Bøá÷ éøçà 'Bâå íéìòä ìëå (ãé§¨¨Ÿ¦§©£¥¨§§
xCrp `NW xnFl milrd lM FxnF`§¨¨Ÿ¦©¤Ÿ¤§©
akx mB caMd dpgOd lMn Wi` mdn¥¤¦¦¨©©£¤©¨¥©¤¤
Ekld mNM iM mrHd ozpe ,miWxR mB©¨¨¦§¨©©©©¦ª¨¨§
xfg `le eia` z` xAwl devn xacl¦§©¦§¨¦§Ÿ¤¨¦§Ÿ¨©
,eia` z` sqFi xaTW cr mdn cg ¤̀¨¥¤©¤¨©¥¤¨¦
'Fbe milrd lke 'Fbe aWIe FxnF` `Ede§§©¨¨§§¨¨Ÿ¦§
mNMW Fxaw ixg` mrHde ,EaW mNMª¨¨§©©©©£¥¨§¤ª¨

igElWE devn xacl mzkild dzid̈§¨£¦¨¨¦§©¦§¨§¥
`le mzkildA `l miwFGp oi` devn¦§¨¥¦¦Ÿ©£¦¨¨§Ÿ

:(:'g migqR) mzxfgA©£¨¨¨§¨¦
Bà'Fbe sqFi aWIe KxCd df lr dvxi¦§¤©¤©¤¤©¨¨¥§

ip` milFr dfi`A rcze milrd lke§¨¨Ÿ¦§¥©§¥¤¦£¦
mzF` Wi` mdn xCrp `NW lMd dAxn©§¤©Ÿ¤Ÿ¤§©¥¤¦¨
eia` z` xAwl mzIlr zpEM dzidW¤¨§¨©¨©£¦¨¨¦§Ÿ¤¨¦
xnB dfl ,EN`n EN` mixMp EidI dOaE©¤¦§¦¨¦¥¥¥¨¤¨©

EN` eia` z` Fxaw ixg` xnŸ̀¤©£¥¨§¤¨¦¥
mYaWgn 'Fbe Fxaw ixg` cr EaMrzPW¤¦§©§©©£¥¨§§©§©§¨
devn mWl iM mdiUrn KFYn zxMp¦¤¤¦©£¥¤¦§¥¦§¨
la` ,cg` cr mdn zn `l mzF`e E`Ä§¨Ÿ¥¥¤©¤¨£¨
llkA mpi` zxg` dAql milFrd̈¦§¦¨£¤¤¥¨¦§©

:xaCdeh dxez ©¨¨
.'Bâå eðîèNé eì (åè`N` ,`nlC WExR ¦§§¥§¥¦§¨¤¨

Kixve ,dxFYd lkA Dl xag oi`W¤¥¨¥¨§¨©¨§¨¦



igieעב zyxt - p - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£Ì‰È·‡ ˙ÓŒÈk ÛÒBÈŒÈÁ‡ e‡¯iÂ∑מהּו «ƒ¿¬≈≈ƒ≈¬ƒ∆ַ

רגילים  ׁשהיּו יֹוסף, אצל ּבמיתתֹו הּכירּו ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָ"וּיראּו"?
ּכבֹוד  ּבׁשביל מקרבן והיה יֹוסף ׁשל ׁשלחנֹו על ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹֻלסעד

לא  יעקב ּומּׁשּמת eÓËNÈ.(ב"ר)קרבןאביו, eÏ∑ ְֲִִֵֵֶַָָֹֹƒ¿¿≈
'לּו' יׁש הרּבה: לענינים מתחּלק 'לּו' יׂשטמנּו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשּמא
יהי  "לּו ּכגֹון: 'הלואי', ּולׁשֹון ּבּקׁשה ּבלׁשֹון ְְְְְְִִֵַַַַָָמׁשּמׁש
מתנּו". "לּו הֹואלנּו", "ולּו ׁשמעני", "לּו ,"ְְְְְִִֵֶַַָָכדבר
"לּו ּכגֹון: ו'אּולי', 'אם' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'לּו' ְְְְְִִֵֵַַויׁש

ׁשקל  אנכי "ולּו למצותי", הקׁשבּת "לּו ְְְְְְִִִֵַַָָָֹֹֹחכמּו",
"לּו 'ׁשּמא': ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'לּו' ויׁש ְְְִֵֵֶַַַַָעלּֿכּפי".

ּבּמקרא  ּדֹומה עֹוד לֹו ואין לׁשֹון ,יׂשטמנּו", והּוא ְְְְְְִִֵֵֶַָ
לׁשֹון  אחרי", האּׁשה לאֿתל "אלי ּכמֹו: ְְֲִֵֵַַַָָָֹֻ'אּולי',

ּבּקׁשה  לׁשֹון 'אּולי' ויׁש הּוא. "אּולי ,'ׁשּמא' ּכגֹון: ְְְֵֶַַַָָָ
הּוא  הרי אֹותי", ה' יׁשיב "אּולי ּבעניי", ה' ְְְֲִִִִֵֶַָָיראה
"אּולי  'אם': לׁשֹון 'אּולי' ויׁש ."כדבר יהי "לּו ְְְְְִִִֵֶַַָּכמֹו:

צּדיקם  חמּׁשים ."יׁש ֲִִִִֵַ

(æè)éáà øîàì óñBé-ìà eeöéåBúBî éðôì äeö E ©§©¾¤¥−¥®Ÿ¨¦´¦½̈¦§¥¬−
:øîàì¥«Ÿ

i"yx£ÛÒBÈŒÏ‡ eeˆÈÂ∑,"יׂשראל אלּֿבני "ויצּום ּכמֹו «¿«∆≈ְְְְִֵֵֵֶַַָ
יׂשראל, ּבני אל ׁשלּוחים להיֹות ּולאהרן למׁשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֹצּוה
יֹוסף  אל ׁשליח להיֹות ׁשלּוחם, אל "ויצּוּו" זה: ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָאף

ּבלהה  ּבני את צּוּו? מי ואת ּכן. לֹו ׁשהיּולֹומר , ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

בלהה" ּבני את נער "והּוא ׁשּנאמר: אצלֹו, .רגילין ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָ
‰eˆ EÈ·‡∑(סה יבמות ּכי (ב"ר. הּׁשלֹום, מּפני ּבּדבר ׁשּנּו »ƒƒ»ְִִִֵַַָָָ

ּבעיניו  יֹוסף נחׁשד ׁשּלא ּכן, יעקב צּוה .לא ְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

(æé)éçà òLt àð àN àpà óñBéì eøîàú-äkE Ÿ«Ÿ§´§¥À¨´¿̈¨´Â̈¤´©©¤³
òLôì àð àN äzòå Eeìîâ äòø-ék íúàhçå§©¨¨Æ¦«¨¨´§¨½§©¨Æ¨´½̈§¤¬©

éáà éýìû éãáò:åéìà íøaãa óñBé jáiå E ©§¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¥¬§§¥−§©§¨¬¥¨«
i"yx£EÈ·‡ È‰Ï‡ È„·Ú ÚLÙÏ ‡ ‡N∑ עבדיו והם קּים אלהיו מת, אבי .אם »»¿∆««¿≈¡…≈»ƒְֱֲִִֵֵַָָָָָֹ

(çé)Eì eppä eøîàiå åéðôì eìtiå åéçà-íb eëìiå©¥«§Æ©¤½̈©¦§−§¨¨®©´Ÿ§½¦¤¬§−
:íéãáòì©«£¨¦«

i"yx£ÂÈÁ‡ŒÌb eÎÏiÂ∑ הּׁשליחּות על .מּוסף «≈¿«∆»ְִַַָ

(èé)íéýìû úçúä ék eàøéz-ìà óñBé íäìà øîàiå©Ÿ̄¤£¥¤²¥−©¦¨®¦²£©¬©¡Ÿ¦−
:éðà̈«¦

i"yx£È‡ ÌÈ‰Ï‡ ˙Á˙‰ Èk∑?אני ּבמקֹומֹו ׁשּמא ƒ¬««¡…ƒ»ƒְֲִִֶָ
יכֹול? אני ּכלּום לכם, להרע רֹוצה הייתי אם ְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָּבתמיהה,

ֿוהּקדֹוׁשּֿברּו רעה, עלי חׁשבּתם ּכלכם אּתם ְְְֲֲֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻוהלא
לכם? להרע יכל לבּדי אני והיא לטֹובה, חׁשבּה .הּוא ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֹ

˜„Ìטז  „wt Ce·‡ ¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈ ˙ÂÏ e„ÈwÙe«ƒ¿«≈¿≈»»«≈√»
:¯ÓÈÓÏ d˙BÓ≈¿≈»

ÔÚkיז  ˜B·L eÚ·a ÛÒBÈÏ Ôe¯ÓÈz ÔÈ„k¿≈≈¿¿≈¿»¿¿«
‡˙LÈ· È¯‡ ÔB‰‡ËÁÏÂ CÈÁ‡ ‡·BÁÏ¿»«»¿«¬»¬¬≈ƒ¿»
‡‰Ï‡ È„·Ú ‡·BÁÏ ÔÚk ˜B·L ÔÚÎe CeÏÓ‚¿»¿«¿¿«¿»«¿≈¡»»

:dnÚ ÔB‰˙eÏlÓa ÛÒBÈ ‡Î·e Ce·‡„¿»¿»≈¿«»¿ƒ≈

e¯Ó‡Âיח  È‰BÓ„˜ eÏÙe È‰BÁ‡ Û‡ eÏÊ‡Â«¬»«¬ƒ¿»√»ƒ«¬»
:ÔÈc·ÚÏ CÏ ‡Á‡ ‡‰»¬«¿»»¿«¿ƒ

ÏÁc‡יט  È¯‡ ÔeÏÁc˙ ‡Ï ÛÒBÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈»ƒ«¬¬≈«¬»
:‡‡ ÈÈ„«¿»¬»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

df oFWl aEzMd xAci dOl zrcl̈©©¨¨§©¥©¨¨¤
,dpEMd Ktd `Ed libxd FzErnWOW¤©§¨¨¨¦¤¤©©¨¨
zlEf FA oiadl zFrhl mFwn oi`W mbde©£©¤¥¨¦§§¨¦©
oFWl xnFl Fl did ok iR lr s` ,`nlC¦§¨©©¦¥¨¨©¨
aEzMd iM d`xpe .ilE` F` oR wcFv¥¤©§¦§¤¦©¨
mdW dfA dpEMde ,El xn`w Fnvr ixaC¦§¥©§§¨©§©©¨¨¨¤¤¥
didIW oM didIW i`eNdW xaC lr E`xï§©¨¨¤©§©¤¦§¤¥¤¦§¤

FxnF` `Ede mdl aiWnz` Epl aiWi ¥¦¨¤§§¨¦¨¤
mihaXd mixrhvn Eide drxd lM̈¨¨¨§¨¦§©£¦©§¨¦
`l dfaE mCSn sqFi xrhvPW xErWM§¦¤¦§©¥¥¦¦¨¨¤Ÿ

zFIlBdn sFQal miaIgzn Eid̈¦§©§¦§©¥©¨ª
l"f mxnF`M df `hg crA zFxSdnE¥©¨§©¥§¤§§¨
zElBA mbe mixvn zElB (:'i zAW)©¨¨¦§©¦§©©¨
dxUrl did dn cnlE `ve ,oFxg`d̈©£§¥§©©¨¨©£¨¨

:mlFr icEOrfh dxez ©¥¨
.'Bâå óñBé ìà eeöéå (æèzrcl Kixv ©§©¤¥§¨¦¨©©

dpEMd m`e ,xn`l FxnF` mrh©©§¥Ÿ§¦©©¨¨
l` xn`l xnFl Fl did ,sqFil xn`l¥Ÿ§¥¨¨©¥Ÿ¤
Fl xn`i `NW EpEMzPW ilE`e .sqFi¥§©¤¦§©§¤ŸŸ©
xaCd lr EdEglW mig`d iM xnF`d̈¥¦¨©¦§¨©©¨¨

dEvn eia`n rnW `EdW xn`i `N ¤̀¨Ÿ©¤¨©¥¨¦§©¤
mixaCd eil` xnFl mig`dl§¨©¦©¥¨©§¨¦
'a mrR FxnF` `Ed dfe .mixEn`d̈£¦§¤§©©

:oade xn`lfi dxez ¥Ÿ§¨¥
'Bâå íéäìà úçúä ék (èém` WExR ¦£©©¡Ÿ¦§¥¦

midl` xaCd lr Wpr miaIg mY ©̀¤©¨¦Ÿ¤©©¨¨¡Ÿ¦
`NW mrhe .xH` `le mT` `le htFW¥§Ÿ¤Ÿ§Ÿ¤Ÿ§©©¤Ÿ
oi` gp ipAW cvl xWt` ,mdl lgn̈©¨¤¤§¨§©¤§¥Ÿ©¥
mc` `hgi iM mzlignA iElY xaCd©¨¨¨¦§¦¨¨¦¤§¨¨¨
lfbPd lgnE FlfB xn`YW FnM Fxagl©£¥§¤Ÿ©§¨¨©©¦§¨



עג igie zyxt - p - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i ycew zayl inei xeriy

(ë)ç ízàåäáèì dáLç íéýìû äòø éìò ízáL §©¤¾£©§¤¬¨©−¨¨®¡Ÿ¦Æ£¨¨´§Ÿ½̈
:áø-íò úéçäì äfä íBik äNò ïòîì§©À©£²©¬©¤−§©«£¬Ÿ©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 48 dxrd 247 'nr 'd jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

miaFh mixacl mxFB wfid mB©¤¥¥¦§¨¦¦

הּתניא ּבספר לּמֹוח (פי"ב)איתא מהּלב לֹו "עֹולה ּדכאׁשר : ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
אֹו ּכעס אֹו קנאה איזֹו אֹו חס־וׁשלֹום וׂשנאה טינא ְְְְִִִֵֵַַַָָָָאיזֹו
ועליו  מּמֹוחֹו, להסירן האדם על חבירֹו, על ודֹומיהן" ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָקּפידא
חסד" ּבמּדת חבירֹו עם להתנהג מּמׁש, ההפ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ"לעׂשֹות
וגם  חס־וׁשלֹום, לכעֹוס ולא האחרֹון קצה עד מּמּנּו ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹו"לסּבֹול
לגמֹול  אּדרּבה אּלא חס־וׁשלֹום, ּכפעלֹו לֹו לׁשּלם ְְְְְֳִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא
אחיו". עם מּיֹוסף ללמֹוד ּבּזהר ׁשּכתּוב ּכמֹו טֹובֹות, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹלחיבים
האדם  ׁשעל להבין ׁשאפׁשר ּדאף הּדבר, ּתמּוּה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָולכאֹורה
רחמנא־ ּכפעלֹו לחבירֹו לׁשּלם ולא מּדֹותיו על ְְְְֲֲֲֳִִֵֵַַַַַָָָָֹלהעביר
הּׁשני  הרי טֹובֹות", לחיבים "לגמֹול עליו מּדּוע א ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָליצלן,
ּבטֹובה? ּכ על לֹו לׁשּלם עליו ּומּדּוע רעה, לֹו עׂשה ְְֵַַַַַַָָָָָָָָָהחיב
יׁש זה ׁשּדבר ׁשם, ׁשּכתב מה על־ּפי הּדברים לבאר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָויׁש

אחיו". עם מּיֹוסף ְִִִֵֶָ"ללמֹוד
רעה", עלי "חׁשבּתם ׁשהאחים אף הּצּדיק, יֹוסף אצל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּדהּנה
עׂשה  למען לטֹובה חׁשבּה ׁש"אלקים ּכּולם ראּו ְְֱֲֲִִֶַַָָָָָָָֹֹמּכל־מקֹום

רב" עם להחיֹות הּזה, כ)ּכּיֹום נ, ויחי הכתוב ונמצא,(לשון . ְְְֲִֶַַַַָָ
חס־ ליֹוסף הּזיקּו ׁשהאחים נראה היה ׁשּמתחילה ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּדהגם

לדבר  ּגרמה ׁשּפעּולתם האמת נתּבררה לבּסֹוף הּנה ְְְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָָָָָוׁשלֹום,
ׁשילם  לכן יֹוסף, ׁשל לטֹובתֹו ׁשּגרמּו אּלּו ׁשהם ּומּכיון ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָטֹוב.

טֹובֹות. להם וגמל מעׂשיהם, על יֹוסף ְֲֵֵֶֶֶַַַָָָלהם
וכּמבֹואר  הּדברים, הן הן ּכי ּבּנּדֹון־ּדידן, ללמֹוד יׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָּומּזה

הּתניא כה)ּבספר סימן הקודש ׁשהּוא (אגרת אדם ּדכ"ׁשּבן ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ
האדם  על ממֹונֹו", מּזיק אֹו מּכהּו אֹו מקּללֹו ּבחירה ְְְִִֵַַַַַַָָָָָּבעל
ׁשלּוחים  והרּבה הּׁשמים מן נגזר ּכבר הּניזק ׁש"על ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָלדעת

לֹו". זאת היתה ה' ּו"מאת ְֵֵַָָָֹלּמקֹום"
לט  רחמנא ּדעביד מה ׁש"ּכל מּכיון עביד"ּומעּתה, (ברכות ב ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ב) מלמעלה"ס, יֹורד רע ּדבר ו"אין וראה , ג. פנ"א, רבה (בראשית ְְְִֵֵַַָָָ
יא) סימן הקודש אגרת - ׁשחבירֹותניא נראה אם אף אם־ּכן, ,ְֲִִִֵֵֶֶַ

ּברּור  לֹו", זאת היתה ה' ׁש"מאת מּכיון מּכל־מקֹום לֹו, ְִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹהּזיק
הּטֹובה  ועל ּומֹועיל. טֹוב ּדבר חבירֹו לֹו ּגרם אּלּו ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּבמעׂשיו
יׁש מקֹום, ׁשל ּבׁשליחּותֹו ּבמעׂשיו חבירֹו לֹו ׁשּגרם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּזאת

ּב"טֹובֹות". ְְִלגמֹול
ׁשם  הּקדׁש' ּב'אּגרת זה מבֹואר - 'חיב' נקרא ׁשחבירֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ[וזה

ואין־ּכאן־מקֹומֹו]. ּבחירתֹו. רֹוע מּצד ׁשהּוא ְְְֲִִֵֶַַַָָָּבארּוּכה,

ß zah g"i ycew zay ß

(àë)-úàå íëúà ìkìëà éëðà eàøéz-ìà äzòå§©¨Æ©¦½̈¨«Ÿ¦²£©§¥¬¤§¤−§¤
:íaì-ìò øaãéå íúBà íçðéå íëtè©§¤®©§©¥´½̈©§©¥−©¦¨«

i"yx£ÌaÏŒÏÚ ¯a„ÈÂ∑:הּלב על הּמתקּבלים ּדברים «¿«≈«ƒ»ְְְִִִֵַַַַָ
עבד, ׁשאני עלי מרּננים היּו לכאן, ירדּתם ׁשּלא ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעד
אתכם? הֹורג ואני חֹורין, ּבן ׁשאני נֹודע ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַועלֿידיכם
ונׁשּתּבח  ראה ּבחּורים ׁשל ּכת אֹומרֹות? הּברּיֹות ְְְְִִִֶַַַַַַָָמה

אח  ל יׁש אֹותם, הרג ּולבּסֹוף הם, אחי ואמר ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָּבהן,
נרֹות  עׂשרה אחר: ּדבר אחיו? את יכלּוׁשהֹורג לא ְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

וכּו' אחד נר .לכּבֹות ְְֵֶַָ

(áë)óñBé éçéå åéáà úéáe àeä íéøöîa óñBé áLiå©¥³¤¥Æ§¦§©½¦−¥´¨¦®©§¦´¥½
:íéðL øNòå äàî¥¨¬¨¤−¤¨¦«

ÈÈכ  Ì„˜ ÔÓ ‡LÈa ÈÏÚ Ôez·LÁ Ôez‡Â¿«¬«¿¬«ƒ»ƒ√»¿»
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk „aÚnÏ ÏÈ„a ‡·ËÏ ˙·MÁ˙‡ƒ¿«¿«¿»»¿ƒ¿∆¿«¿»»≈

:ÈbÒ ÌÚ ‡Ói˜Ï¿«»»««ƒ

ÈÂ˙כא  ÔBÎ˙È ÔeÊ‡ ‡‡ ÔeÏÁc˙ ‡Ï ÔÚÎe¿«»ƒ«¬¬»≈»¿¿»
ÏÚ ÔÈÓeÁz ÏlÓe ÔB‰˙È ÌÁÂ ÔBÎÏÙË«¿¿¿«≈»¿«≈«¿ƒ«

:ÔB‰aÏƒ¿

‡·È‰eכב  ˙È·e ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓa ÛÒBÈ ·È˙ÈÂƒ≈≈¿ƒ¿«ƒ≈»ƒ
:ÔÈL ¯ÒÚÂ ‰‡Ó ÛÒBÈ ‡ÈÁÂ«¬»≈¿»«¬«¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

ENt` F` ,dziOn olfBd xEhR Fpi ¥̀¨©©§¨¦¦¨£¦
ciA oi` FxknE l`xUi apB m` l`xUi¦§¨¥¦¨©¦§¨¥§¨¥§©
cFr xn`e .zeOn aPBl Fxhtl apbPd©¦§¨§¨§©©¨¦¨¤§¨©
hRWn mdl oEcl Wi iM mdl̈¤¦¥¨¨¤¦§©

:zEkfk dxez §
dáLç íéäìà 'Bâå ízáLç ízàå (ë§©¤£©§¤§¡Ÿ¦£¨¨

.äáèìoEMzOl dnFC df ixde §Ÿ¨©£¥¤¤©¦§©¥
qFM EdwWde zen qFM Fxag zFwWdl§©§£¥¨¤§¦§¨

md ixde mElM aIgzn Fpi`W oii©¦¤¥¦§©¥§©£¥¥
:minW ipicA mB mi`Mfe mixEhRdxez §¦§©¨¦©§¦¥¨©¦

éçéå úLøt úìñç£¨©¨¨©©§¦
úéLàøa Lnçå§ª©§¥¦



igieעד zyxt - p - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i ycew zayl inei xeriy

(âë)lL éða íéøôàì óñBé àøiåøéëî éða íb íéL ©©³§¥Æ§¤§©½¦§¥−¦¥¦®©À§¥³¨¦Æ
:óñBé ékøa-ìò eãlé äMðî-ïa¤§©¤½ª§−©¦§¥¬¥«

i"yx£ÛÒBÈ Èk¯aŒÏÚ∑ ּברּכיו ּבין ּגּדלן .ּכתרּגּומֹו, «ƒ¿≈≈ְְְְִִֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(247 'nr k jxk zegiy ihewl)

יֹוסף ּברּכי על יּלדּו . . מכיר ּבני כג)ּגם אתילידּו(נ, ּכד  ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָֻ
יֹוסף עּזיאל)ּגזירינּון ּבן יֹונתן הּסנּדק (ּתרּגּום היה ׁשּיֹוסף היינּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

ּברּכיו על ׁשּנּמֹולּו מכיר, ּבני יֹונתן)ׁשל ּכ,(ּפרּוׁש על והקׁשּו . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּבסנּדקאּות  אחד אדם לכּבד ׁשּלא הּוא יׂשראל מנהג ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהרי
אדם  ׁשנה לא ׁש"מעֹולם לּקטרת, ּבדֹומה אחים, ׁשני ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשל

א)ּבּה" כו, סֹופר',(יֹומא ה'חתם ׁשל חּדּוׁשֹו על־ּפי לתרץ ויׁש . ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
אחד, מאח יֹותר עבּור ּכסנּדק לׁשּמׁש יכֹול ּדאתרא' ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁש'ּמרא
ּכאן: ואף ּכרצֹונֹו. קטרת להקטיר יכֹול הּגדֹול ׁשהּכהן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּכׁשם
לֹו הּתר ולכן ּדאתרא', 'מרא הארץ, על הּׁשּליט היה ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֻיֹוסף

אחים. לׁשני סנּדק ְְְִִִֵַַָלהיֹות

(ãë)ã÷t íéýìûå úî éëðà åéçà-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤¤½̈¨«Ÿ¦−¥®¥«Ÿ¦º¨¯Ÿ
úàfä õøàä-ïî íëúà äìòäå íëúà ã÷ôé¦§´Ÿ¤§¤À§¤«¡¨³¤§¤Æ¦¨¨´¤©½Ÿ
:á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì òaLð øLà õøàä-ìà¤¨¾̈¤£¤¬¦§©²§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ

(äë)ã÷ôé ã÷t øîàì ìûøNé éða-úà óñBé òaLiå©©§©´¥½¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ
:äfî éúîöò-úà íúìòäå íëúà íéýìû¡Ÿ¦Æ¤§¤½§©«£¦¤¬¤©§Ÿ©−¦¤«

(åë)Búà eèðçiå íéðL øNòå äàî-ïa óñBé úîiå©¨´¨¥½¤¥¨¬¨¤−¤¨¦®©©«©§´Ÿ½
:íéøöîa ïBøàa íNéiå©¦¬¤¨«¨−§¦§¨«¦

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 474 cenr ,dk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

zElBd KWgn lrRzdl `NW gMd©Ÿ©¤Ÿ§¦§¨¥¥Ÿ¤©¨

ּבמצרים: ּבארֹון פרשתנו)וּייׂשם (סיום ְְִִִֶַָָָֽֽ
ּבטֹוב" ּד"מסּיימין הּכלל ועוד)ידּוע נדה, סוף תוספות ,(עיין ְְְְִִַַַָָ

ׁשּיֹוסף  ּבזה הּוא ּבראׁשית ספר סּיּום מּדּוע ּתמּוּה, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואם־ּכן
זכה  ׁשּלא הּׁשבח, הפ זהּו לכאֹורה הרי ּבמצרים, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹנקּבר

ּבמצרים? ונׁשאר יׂשראל ּבארץ מּיד ליקבר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָיֹוסף
הּתֹורה על "ּבּׁש ּׁשּכתב מה על־ּפי ּבזה לֹומר (פרשתנו ויׁש ְִֵֶֶַַַַַַַַָָָ

כט) ּבארץ מז, ולא ּבמצרים יֹוסף ׁשּנקּבר לזה ׁשהּטעם ,ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹ
עליהם  ׁשּתגן צרי "אּתה ליֹוסף אמר יעקב ּכי הּוא, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל
ּבּגלּות, ׁשהם זמן ּכל וחסד חן להם למׁש צרי ואּתה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹכּו'

ּבּמדּבר". ּולמׁשכם עּמהם ְְְְִִֶֶֶַָָָָָוללכת
יׂשראל  ּבני ׁשאבּו ּבמצרים יֹוסף מּקבּורת ׁשאּדרּבה, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָונמצא,
ּבידעם  הּנה קׁשה, ּגלּות ּבתֹו ׁשהיּו ּדאף וחּזּוק, ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָעּדּוד

מּזה  נתעֹודדּו ּגלּותם, ּבצרת אּתם נמצא הּצּדיק ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיֹוסף
ּבדבקּותם  חזקים ולהיֹות מהּסביבה, להתּפעל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹׁשּלא

ְַָָלהקּב"ה.
קבּורה  ׁשל הּמעלה ּגדל אף ּׁשעל מה לבאר יׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹועל־ּפי־זה
יׂשראל  מרֹועי וכּמה ּכּמה נטמנּו מּכל־מקֹום יׂשראל, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבארץ
עם  יחד ּבּגלּות ׁשּנׁשארּו על־ידי־זה ּכי לארץ, ּבחּוץ ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּדוקא
ה'. ּבעבֹודת וחּזּוק עּדּוד ׁשֹואבים מּזה הּנה מרעיתם, ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָֹצאן
ּבארֹון  "וּייׂשם ּבּפסּוק הּוא ּבראׁשית ספר ׁשּסּיּום ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוזהּו
החזק  ׁשהּוא ונתחּזק", חזק "חזק מכריזים ותכף ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּבמצרים",
אׁשר  עד הּגלּות, ּבמצר ּבהיֹותנּו יׂשראל, מרֹועי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּמקּבלים

ּבימינּו. ּבמהרה הּגֹואל ְְִֵֵֵַָָָיבֹוא

÷fçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥
סימן פה אל פ"ה פסוקים ויחי פ"ה פרשת חסלת

Èaכג  Û‡ ÔÈ‡˙ÈÏz ÔÈa ÌÈ¯Ù‡Ï ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ«¬»≈¿∆¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ«¿≈
:ÛÒBÈ Èa¯Â e„ÈÏÈ˙‡ ‰MÓ ¯a ¯ÈÎÓ»ƒ«¿«∆ƒ¿¿ƒ¿«ƒ≈

k„Ó¯כד  ÈÈÂ ˙È‡Ó ‡‡ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¬»»ƒ«»ƒ¿«
‡„‰ ‡Ú¯‡ ÔÓ ÔBÎ˙È ˜qÈÂ ÔBÎ˙È ¯ÈÎc¿ƒ»¿¿ƒ«»¿ƒ«¿»»»
:·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï Ìi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ«ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…

k„Ó¯כה  ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÛÒBÈ ÈÓB‡Â¿≈≈»¿≈ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿«
:‡kÓ ÈÓ¯b ˙È Ôe˜q˙Â ÔBÎ˙È ÈÈ ¯ÈÎc¿ƒ¿»»¿¿«¿»«¿«ƒ»

eËÁÂכו  ÔÈL ¯ÒÚÂ ‰‡Ó ¯a ÛÒBÈ ˙ÈÓeƒ≈«¿»«¬«¿ƒ«¬»
˜ÊÁ :ÌÈ¯ˆÓa ‡B¯‡· È‰eÓNÂ d˙È»≈¿»ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ

ãîø ¯ âîø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää
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èééúåöî épnî øzñz-ìà õøàá éëðà øb:E ¥´¨«Ÿ¦´¨¨®¤©©§¥¬¦¹¤À¦¦§Ÿ¤«
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éúãò ék æeáå ätøç éìòî:ézøöð EâëeáLé íb −¥«¨©¤§¨´¨®¦−¥«Ÿ¤´¨¨«§¦©³¨«§´
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:éðiççì:Eúàøéì øLà Eúøîà Ecáòì í÷ä ©¥«¦¨¥´−§©§§¦§¨¤®£¹¤À§¦§¨¤«

èìéètLî ék ézøâé øLà éútøç øáòäE ©«£¥´−¤§¨¦£¤´¨®Ÿ§¦¦−¦§¨¤´
:íéáBèîéãwôì ézáàz äpä:éðiç Eú÷ãöa E ¦«−¦¥¨©´§¦§¦ª¤®§¦§¨«§¬©¥«¦

åàî:Eúøîàk EúòeLz ýåýé Eãñç éðàáéå¦«Ÿª´¦£¨¤´§Ÿ̈®§¹¨«§À§¦§¨¤«
áîòàå:Eøáãa ézçèá-ék øáã éôøç äðâî-ìàå §¤«¡¤´«Ÿ§¦´¨®̈¦¹̈©À§¦¦§¨¤«§«©

EètLîì ék ãàî-ãò úîà-øáã étî ìvz©¥Ä¦¦´§©¡¤´©§®Ÿ¦−§¦§¨¤´
:ézìçéãî:ãòå íìBòì ãéîú EúøBú äøîLàå ¦¨«§¦§¤§§−̈¨«§¬¹̈¦À§¨¬¨¤«

äîéãwô ék äáçøá äëläúàå:ézLøã E §¤§©§¨¬¨«§¨®̈¦−¦ª¤´¨¨«§¦
åîéúãòá äøaãàå:LBáà àìå íéëìî ãâð E ©«£©§¨´−§¥«Ÿ¤¤¬¤§¹¨¦À§´Ÿ¥«
æîéúåöîa òLòzLàå:ézáäà øLà Eçî-àOàå §¤§©«£©¬§¹¦§Ÿ¤À£¤´¨¨«§¦§¤¨

éúåöî-ìà étëéwçá äçéNàå ézáäà øLà E:E ©©À¤−¦§Ÿ¤£¤¬¹̈À̈§¦§¨¦¬¨§ª¤«
æèî:éðzìçé øLà ìò Ecáòì øác-øëæðúàæ §¨¨¨¬§©§¤®©¹À£¤´¦«©§¨«¦Ÿ́

:éðúiç Eúøîà ék ééðòá éúîçðàðéðöéìä íéãæ ¤¨«¨¦´§¨§¦®¦−¦§¨«§´¦¨«§¦−¥¦¡¦ª´¦
:éúéèð àì EúøBzî ãàî-ãòáðéètLî ézøëæE ©§®Ÿ¦¹¨«§À´Ÿ¨¦«¦»̈©³§¦¦§¨¤−
:íçðúàå äåäé | íìBòîâðéðúæçà äôòìæ ¥«¨¬§¹Ÿ̈À¨«¤§¤¨«©§¨¨´−£¨©§¦

:EúøBz éáæò íéòLøîãðéwç éì-eéä úBøîæE ¥«§¨¦®«¹Ÿ§¥À«¨¤«−§¦¨«¦¬ª¹¤À
:éøeâî úéáaäðýåýé EîL äìélá ézøëæ §¥´§¨«»̈©³§¦©©´§¨¦§´§Ÿ̈®

:EúøBz äøîLàååðéãwô ék él-äúéä úàæE ¹̈«¤§§À̈«¨¤«¬Ÿ¨«§¨¦®¦−¦ª¤´
:ézøöðçæðì ézøîà ýåýé é÷ìçéøác øîL:E ¨¨«§¦¤§¦−§Ÿ̈¬¹̈©À§¦¦§¬Ÿ§¨¤«

çðéðô éúélç:Eúøîàk éðpç áì-ìëá E ¦¦´¦¨¤´§¨¥®¹̈¥À¦§¦§¨¤«
èðéúãò-ìà éìâø äáéLàå éëøã ézáMç:E ¦©¬§¦§¨¨®¨«¨¦¬¨©¹§©À¤¥«Ÿ¤«
ñì ézäîäîúä àìå ézLçéúåöî øîL:E −©§¦§´Ÿ¦§©§¨®§¦¦¹§ÀŸ¦§Ÿ¤«

àñ:ézçëL àì EúøBz éðãeò íéòLø éìáç¤§¥´§¨¦´¦§ª®¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦
áñéètLî ìò Cì úBãBäì íe÷à äìéì-úBöç£©À§¨−¨§´¨®©¹À¦§§¥¬

:E÷ãöâñìe Eeàøé øLà-ìëì éðà øáçéøîL ¦§¤«¨¥´−¨¦§¨£¤´§¥®¹§«Ÿ§¥À
éãewt:Eãñéwç õøàä äàìî ýåýé EcñçE ¦¤«©§§´−§Ÿ̈¨«§¨¬¹̈À̈¤ª¤¬
:éðãnìèäñäåäé Ecáò-íò úéNò áBè ©§¥«¦−¨¦´¨¦©§§®§¹Ÿ̈À
:Eøáãkåñéúåöîá ék éðãnì úòãå íòè áeèE ¦§¨¤«³©´©¨©´©©§¥®¦¦−§¦§Ÿ¤´
:ézðîàäæñEúøîà äzòå ââL éðà äðòà íøè ¤«¡¨«§¦¤´¤−¤«¡¤£¦´Ÿ¥®§¹©À̈¦§¨«§¬
:ézøîLçñéwç éðãnì áéèîe äzà-áBè:E ¨¨«§¦©¨¬¹¥¦À©§¥¬¦ª¤«

èñøvà | áì-ìëa éðà íéãæ ø÷L éìò eìôè̈«§Ä¨©´¤´¤¥¦®£¹¦À§¨¥³¡ÄŸ
éãewt:EòEúøBz éðà íaì áìçk Lôè ¦¤«¨©´©¥´¤¦¨®£¹¦À¨«§¬

:ézòLòLàòãîìà ïòîì éúépò-éë éì-áBè ¦«£¨«§¦¦¬¦ª¥®¦§¹©À©¤§©¬
éwç:Eáòét-úøBú éì-áBè:óñëå áäæ éôìàî E ª¤«¦¬«©¦®¥« ¹©§¥À¨¨¬¨¨«¤
éâòéãéäãîìàå éððéáä éðeððBëéå éðeNò E ¨¤´−¨¦©§«§®¦£¹¦¥À¦§¤§§¨¬

éúåöî:EãòéàøéEøáãì ék eçîNéå éðeàøé E ¦§Ÿ¤«−§¥¤¦§´¦§¦§¨®¦−¦§¨«§´
:ézìçéäòéètLî ÷ãö-ék ýåýé ézòãéäðeîàå E ¦¨«§¦¨©´§¦−§Ÿ̈¦¤´¤¦§¨¤®¹¤«¡À̈
:éðúépòåòEúøîàk éðîçðì Ecñç àð-éäé ¦¦¨«¦§¦¨´©§§´§©«£¥®¦§¦§¨«§¬
:Ecáòìæòéîçø éðeàáéEúøBú-ék äéçàå E §©§¤«§Ÿ´¦©«£¤´§¤«§¤®¦¹¨«§À
:éòLòLçòéðà éðeúeò ø÷L-ék íéãæ eLáé ©«£ª¨«¥´Ÿ−¥¦¦¤´¤¦§®¦£¹¦À

éãewôa çéNà:Eèòéàøé éì eáeLéE ¨¦¬©§¦¤«¨´¦´§¥¤®
éúãò éòãéå:Eôéwça íéîú éaì-éäéàì ïòîì E ¹§«Ÿ§¥À¥«Ÿ¤«§¦¦¦´¨¦´§ª¤®¹§©À©´Ÿ

:LBáàëàôEøáãì éLôð EúòeLúì äúìk ¥«¨«§¨´¦§¨«§´©§¦®¦§¨«§¬
:ézìçéáôéúî øîàì Eúøîàì éðéò eìk ¦¨«§¦¨´−¥©§¦§¨¤®¥¹ÀŸ¨©¬
:éðîçðzâôéwç øBèé÷a ãàðk éúééä-ékàì E §«©«£¥«¦¦−¨¦¦§´Ÿ§¦®ª¹¤À´Ÿ
:ézçëLãôéôãøá äNòz éúî Ecáò-éîé änk ¨¨«§¦©¨¬§¥©§¤®¨©Ä©«£¤−§«Ÿ§©´
:ètLîäôàì øLà úBçéL íéãæ éì-eøk ¦§¨«¨«¦´¥¦´¦®£¹¤À´Ÿ

:EúøBúëåôéúåöî-ìkéðeôãø ø÷L äðeîà E §«¨¤«¨¦§Ÿ¤¬¡®̈¤−¤§¨´¦
:éðøæòæôézáæò-àì éðàå õøàá éðelk èòîk ¨§¥«¦−¦§©¦´¦¨¨®¤©«¹£¦ÀŸ¨©¬§¦

עמשך תעלים מהמוד ג



mildzעו

éãwô:Eçôét úeãò äøîLàå éðiç Ecñçk:E ¦ª¤«§©§§¬©¥®¦§¹¤§§À̈¥¬¦«
ìèô:íéîMa ávð Eøác ýåýé íìBòìöøãì §¨¬§Ÿ̈®§¹¨«§À¦¨¬©¨¨«¦§´Ÿ

:ãîòzå õøà zððBk Eúðeîà øãåàöéètLîìE −¨Ÿ¡«¨¤®©¬§¨¤¹À¤©©«£«Ÿ−§«¦§¨¤
éãáò ìkä ék íBiä eãîò:EáöEúøBú éìeì ¨«§´©®¦−©´Ÿ£¨¤«¥´−¨«§
:ééðòá ézãáà æà éòLòLâöçkLà-àì íìBòì ©«£ª¨®¹̈À¨©¬§¦§¨§¦«−§¨Ÿ¤§©´

éãewt:éðúéiç íá ék Eãöék éðòéLBä éðà-Eì ¦¤®¦¬¹̈À¦¦¨«¦§«−£¦«¦¥®¦¦−
éãewô:ézLøã Eäöéðãaàì íéòLø ee÷ éì ¦¤´¨¨«§¦¦³¦´§¨¦´§©§¥®¦
éúãò:ïðBaúà Eåöäáçø õ÷ éúéàø äìëz-ìëì ¹¥«Ÿ¤À¤§¨«§«¨−¦§¨¨¦´¦¥®§¨−̈

:ãàî EúåöîîæöíBiä-ìk EúøBú ézáäà-äî ¦§¨«§´§«Ÿ¨¨©¬§¦«¨¤®¨©¹À
:éúçéN àéäçöék Eúåöî éðîkçz éáéàî ¦´¦«¨¦«−¥«´Ÿ§©§©§¥´¦¦§Ÿ¤®¦−

:éì-àéä íìBòìèöék ézìkNä éãnìî-ìkî §¨´¦¦«¦¨§©§©¬¦§©®§¦¦¬
éúåãò:éì äçéN E÷éãewô ék ïðBaúà íéð÷fîE ¥«¹§Ÿ¤À¦´¨¦«¦§¥¦¬¤§®̈¦−¦¤´
:ézøöðà÷ïòîì éìâø éúàìk òø çøà-ìkî ¨¨«§¦¦¨´Ÿ©−¨¨¦´¦©§¨®§¹©À©

:Eøác øîLàá÷éètLnîäzà-ék ézøñ-àì E ¤§¬Ÿ§¨¤«¦¦§¨¤¬Ÿ®̈§¦¦©¹À̈
:éðúøBäâ÷:éôì Lácî Eúøîà ékçì eöìîp-äî «¥¨«¦©¦§§´−§¦¦¦¹§¨¤À¦§©¬§¦«

ã÷éãewtîçøà-ìk | éúàðN ïk-ìò ïðBaúà E ¦¦¤¬¤§®̈©¥¹À¨¥³¦¨ÄŸ©
:ø÷Lðä÷:éúáéúðì øBàå Eøáã éìâøì-øð ¨«¤¥§©§¦¬§¨¤®§¹À¦§¦«¨¦«

å÷ì äîi÷àå ézòaLð:E÷ãö éètLî øîL ¦§©¬§¦¨«£©¥®̈¦¹§ÀŸ¦§§¥¬¦§¤«
æ÷:Eøáãë éðiç äåäé ãàî-ãò éúéðòðç÷úBáãð ©«£¥¬¦©§®Ÿ§¹Ÿ̈À©¥¬¦¦§¨¤«¦§´

éètLîe ýåýé àð-äöø ét:éðãnì Eè÷éLôð −¦§¥¨´§Ÿ̈®«¦§¨¤¬©§¥«¦©§¦´
:ézçëL àì EúøBúå ãéîú étëáé÷íéòLø eðúð §©¦´¨¦®§¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦¨«§Ä§¨¦´

éãewtîe éì çt:éúéòú àì Eàé÷éúåãò ézìçðE ©´¦®¹¦¦¤À´Ÿ¨¦«¦¨©´§¦¥«§Ÿ¤´
:änä éaì ïBNN-ék íìBòìáé÷éaì éúéèð §¨®¦§−¦¦´¥«¨¨¦´¦−¦¦

éwç úBNòì:á÷ò íìBòì Eñâé÷éúàðN íéôòñ ©«£¬ª¹¤À§¨¬¥«¤¥«£¦¬¨¥®¦
:ézáäà EúøBúåãé÷Eøáãì äzà épâîe éøúñ §«¨«§¬¨¨«§¦¦§¦´¨«¦¦´¨®¨¦§¨«§¬

:ézìçéåè÷úåöî äøvàå íéòøî épnî-eøeñ ¦¨«§¦«¦¤¬¦§¥¦®§¹¤§À̈¦§¬Ÿ
:éäìàæè÷éðLéáz-ìàå äéçàå Eúøîàë éðëîñ ¡Ÿ¨«¨§¥´¦§¦§¨«§´§¤«§¤®§©§¹¦¥À¦

:éøáOîæé÷éwçá äòLàå äòLeàå éðãòñE ¦¦§¦«§¨¥¬¦§¦¨¥®¨§¤§−̈§ª¤´
:ãéîúçé÷éwçî íéâBL-ìk úéìñø÷L-ék E ¨¦«−¨¦¨¨¦´¥«ª¤®¦¤¹À¤

:íúéîøzèé÷ïëì õøà-éòLø-ìë zaLä íéâñ ©§¦¨«¦¦À¦§©¬¨¨¦§¥®̈¤¹̈¥À
éúãò ézáäà:Eë÷éøNá Ecçtî øîñ ¨©¬§¦¥«Ÿ¤«¨©´¦©§§´§¨¦®

éètLnîe:éúàøé Eòàë÷÷ãöå ètLî éúéNò «¦¦§¨¤¬¨¥«¦−¨¦¦¦§¨´¨¤®¤
:é÷Lòì éðçépz-ìaáë÷-ìà áBèì Ecáò áøò ©©¹¦¥À¦§«Ÿ§¨«£´Ÿ©§§´§®©

:íéãæ éð÷Lòéâë÷úøîàìe EúòeLéì eìk éðéò ©«©§ª¬¦¥¦«−¥©¨´¦«¨¤®§¦§©¬
:E÷ãöãë÷éwçå Ecñçë Ecáò-íò äNòE ¦§¤«£¥−¦©§§¬§¹©§¤À§ª¤¬

:éðãnìäë÷éúãò äòãàå éððéáä éðà-Ecáò:E ©§¥«¦©§§¨¬¦£¦¥®¦§¹¥«§À̈¥«Ÿ¤«
åë÷:EúøBz eøôä ýåýéì úBNòì úòæë÷ïk-ìò −¥©«£´©«Ÿ̈®¥¹¥À«¨¤«©−¥

éúåöî ézáäà:ætîe áäfî Eçë÷| ïk-ìò ¨©´§¦¦§Ÿ¤®¦¨¨¬¦¨«©¥³
:éúàðN ø÷L çøà-ìk ézøMé ìë éãewt-ìk̈¦´¥´Ÿ¦¨®§¦¨−Ÿ©¤´¤¨¥«¦

ôèë÷éúåãò úBàìt:éLôð íúøöð ïk-ìò E §¨¬¥«§Ÿ¤®©¥¹À§¨¨¬©©§¦«
ì÷éøác çút:íééút ïéáî øéàé Eàì÷ézøòô-ét ¥−©§¨¤¬¹̈¦À¥¦¬§¨¦«¦−¨©§¦

éúåöîì ék äôàLàå:ézáàé Eáì÷éðpçå éìà-äðt ¨«¤§®̈¨¦−§¦§Ÿ¤´¨¨«§¦§¥¥©¬§¨¥®¦
:EîL éáäàì ètLîkâì÷Eúøîàa ïëä éîòt §¹¦§À̈§«Ÿ£¥¬§¤«−§¨©¨¥´§¦§¨¤®
:ïåà-ìë éa-èìLz-ìàåãì÷íãà ÷Lòî éðãt §«©©§¤¦¬¨¨«¤−§¥¦¥´Ÿ¤¨¨®

éãewt äøîLàå:Eäì÷éðtéðãnìå Ecáòa øàä E §¹¤§§À̈¦¤«−¨¤¨¥´§©§¤®§¹©§¥À¦
éwç-úà:Eåì÷eøîL-àì ìò éðéò eãøé íéî-éâìt ¤ª¤«©§¥−©¦¨«§´¥®̈©¹ÀŸ¨«§¬
:EúøBúöæì÷éètLî øLéå ýåýé äzà ÷écö:E «¨¤«©¦´©¨´§Ÿ̈®§¹¨À̈¦§¨¤«

çì÷éúãò ÷ãö úéeö:ãàî äðeîàå E −¦¦¨¤´¤¥«Ÿ¤®¤«¡¨¬§«Ÿ
èì÷éøáã eçëL-ék éúàð÷ éðúúnö:éøö E ¦§©¬§¦¦§¨¦®¦¨«§−§¨¤´¨¨«
î÷:dáäà Ecáòå ãàî Eúøîà äôeøö§−̈¦§¨«§¬§¹ÀŸ§«©§§¬£¥¨«

àî÷éãwt äæáðå éëðà øéòö:ézçëL àì E ¨¦´¨«Ÿ¦´§¦§¤®¦¹ª¤À´Ÿ¨¨«§¦
áî÷:úîà EúøBúå íìBòì ÷ãö Eú÷ãöâî÷-øö ¦§¨«§´¤´¤§¨®§«¨«§¬¡¤«©

éúåöî éðeàöî ÷Böîe:éòLòL Eãî÷÷ãö ¨¬§¨®¦¦¹§Ÿ¤À©«£ª¨«¤−¤
éúåãò:äéçàå éððéáä íìBòì E÷äî÷éúàø÷ ¥«§Ÿ¤¬§¹À̈£¦¥¬¦§¤§¤«¨¨´¦

éwç äåäé éððò áì-ìëá:äøvà Eåî÷éúàø÷E §¨−¥£¥¬¦§¹Ÿ̈Àª¤¬¤«Ÿ̈§¨¦¬
éúãò äøîLàå éðòéLBä:Eæî÷óLpá ézîc÷ «¦¥®¦§¹¤§§À̈¥«Ÿ¤«¦©´§¦−©¤¤

äòeLàå:ézìçé Eøáãìçî÷úBøîLà éðéò eîc÷ ¨«£©¥®¨¦§¨«§¬¦¨«§¦¦§´−¥©©§ª®
:Eúøîàa çéNìèî÷äåäé Ecñçë äòîL éìB÷ ¹̈¦À©§¦§¨¤«−¦¦§¨´§©§¤®§¹Ÿ̈À
:éðiç EètLîkð÷EúøBzî änæ éôãø eáø÷ §«¦§¨¤¬©¥«¦−̈«§«Ÿ§¥´¦®̈¦¨«§¬

:e÷çøàð÷éúåöî-ìëå ýåýé äzà áBø÷:úîà E ¨¨«¨´©¨´§Ÿ̈®§«¨¦§Ÿ¤¬¡¤«
áð÷éúãòî ézòãé íã÷íìBòì ék E ¤´¤−¨©§¦¥¥«Ÿ¤®¦−§¨´

:ízãñéøâð÷àì EúøBú-ék éðölçå ééðò-äàø §©§¨«§¥¨§¦¬§©§¥®¦¦¹¨«§À´Ÿ
:ézçëLãð÷:éðiç Eúøîàì éðìàâe éáéø äáéø ¨¨«§¦¦¨´−¦¦§¨¥®¦§¦§¨«§¬©¥«¦

äð÷éwç-ék äòeLé íéòLøî ÷Bçø:eLøã àì E ¨´¥«§¨¦´§¨®¦ª¹¤À´Ÿ¨¨«
åð÷éîçøéètLîk ýåýé | íéaø E:éðiç Eæð÷íéaø ©«£¤−©¦¬§Ÿ̈®§«¦§¨¤¬©¥«¦−©¦

éúåãòî éøöå éôãø:éúéèð àì Eçð÷éúéàø «Ÿ§©´§¨¨®¥¹¥«§Ÿ¤À´Ÿ¨¦«¦¨¦´¦
:eøîL àì Eúøîà øLà äèèB÷úàå íéãâá−«Ÿ§¦¨«¤§¨®¨£¤¬¦¹§¨«§À´Ÿ¨¨«

èð÷éãewô-ék äàøEcñçk äåäé ézáäà E:éðiç −§¥¦¦¤´¨¨®§¦§¹Ÿ̈À§«©§§¬©¥«¦
ñ÷:E÷ãö ètLî-ìk íìBòìe úîà Eøác-LàøŸ§¨«§¬¡¤®¹§À̈¨¦§©¬¦§¤«
ùàñ÷:éaì ãçt Eøácîe ípç éðeôãø íéøN−¨¦§¨´¦¦¨®¹¦§¨«§À¨©¬¦¦«



עז mildz

áñ÷:áø ììL àöBîk Eúøîà-ìò éëðà NŃ̈−¨«Ÿ¦©¦§¨¤®¹§¥À¨¨¬¨«
âñ÷:ézáäà EúøBz äáòúàå éúàðN ø÷L¤´¤−¨¥¦©«£©¥®¨¨«§¬¨¨«§¦
ãñ÷ézìlä íBia òáL:E÷ãö éètLî ìò E ¤´©−©¦©§¦®©¹À¦§§¥¬¦§¤«
äñ÷:ìBLëî Bîì-ïéàå EúøBú éáäàì áø íBìL̈´−¨§«Ÿ£¥´«¨¤®§¥¨¬¦§«
åñ÷éúåöîe ýåýé EúòeLéì ézøaN:éúéNò E ¦©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®«¦§Ÿ¤¬¨¦«¦
æñ÷éúãò éLôð äøîL:ãàî íáäàå E ¨«§¨´−©§¦¥«Ÿ¤®¨«Ÿ£¥¬§«Ÿ
çñ÷éãewô ézøîLéúãòå E:Ecâð éëøc-ìë ék E ¨©´§¦−¦¤§¥«Ÿ¤®¦−¨§¨©´¤§¤«
úèñ÷éðôì éúpø áø÷z:éððéáä Eøáãk ýåýé E ¦§©³¦¨¦´§¨¤´§Ÿ̈®¦§¨«§¬£¦¥«¦

ò÷éðôì éúpçú àBáz:éðìévä Eúøîàk E ¨´§¦¨¦´§¨¤®§¹¦§¨«§À©¦¥«¦
àò÷éwç éðãnìú ék äläz éúôN äðòaz:E ©©´§¨§¨©´§¦®̈¦−§©§¥´¦ª¤«
áò÷ì ïòzéúåöî-ìë ék Eúøîà éðBL:÷ãv E ©´©−§¦¦§¨¤®¦−¨¦§Ÿ¤´¤«¤
âò÷éãewô ék éðøæòì Eãé-éäz:ézøçá E §¦¨«§¬§¨§¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc migqt(iying meil)

åok it lr s`eäì éø÷ à÷gnwl mewn lka z`xew dxezd - §¨¨¥§
zegpnd'úìBñ'mb diwp zt zeyrl ozipy x`eane ,iwp gnw `edy ¤

mihg zzizl xizdl `ax zgked zigcpe ,mihgd zzizl `la
zta dvn zlik` zevn ici mi`veiy `ziixad ixacn ,gqta

.diwp
:`xnbd zxne`øãäe xfg aeye -,àáø øîàzezll xzeny wx `l £©¨©¨¨

s` `l` ,gqta mihgúBzìì äåöî,devn zvn jxevl oze` ¦§¨¦§
øîàpL(fi ai zeny),'úBvnä úà ízøîLe'z` xenyl jixv ,xnelk ¤¤¡©§©§¤¤©©

e ,uenign zevndéòác àì éàmikixv mihgd oi` m`e -,äúéúì ¦Ÿ§¨¥§¦¨
éàîì øenéLopi` mina e`a `ly onf lk `lde ,mxnyi dnn - ¦§©

e .uingdl zelekiéL éàäLéìc øenzevn miiwiy xn`z m`e - ¦¦§¦¨
ea yi f`y ,jli`e ezyil zrn wvad z` xenyiy jka dxiny

`lde ,uingdl lelre minäLéìc øenéLcalaàeä øenéL åàì ¦§¦¨¨¦
,okl mcew xenyl ligziy jixv `l` ,xeniy zevn ea miiwl

cixdíéøëð ìL úB÷öa ,àðeä áø øîà`ly mdilr xkipy §¨©©¨§¥¤¨§¦
,evingdBñéøk àlîî íãà[daxd lke`-]ïäî,gqt lilaãáìáe ¨¨§©¥§¥¥¤¦§©

ävî úéfk ìëàiLdevn zvn myl dxnzypy,äðBøçàamyl ¤Ÿ©©©¦©¨¨©£¨
`weecy ,wiecne ,devnad dlik`äðBøçàdvnn lke`y ¨©£¨

dnyl dxnzypyïéàj` ,dvn zlik` zaeg ici `vei ok` - ¦
ad dlik`äðBLàømixkp ly zewvan dzt`py dvnn dzidy ¨¦¨

,àìeàîòè éàîi`ce ,dfa mrhd dne -øenéL eäa ãáò àìc íeMî Ÿ©©£¨¦§Ÿ¨©§¦
ok m` j` ,dvingd `ly reciy s`e ,dvn myl mxny `ly -

,dywdéì ãéáòìådf wval dyriy -øenéLdvn myläéiôàî §©£¦¥¦¥£¦¨
,Cìéàå,dvn myl dit`l epwzi ixkpdn wvad z` gwly xg`ly §¥©

aygz jkay ,xepzl ezqpkde ezwlgde ezkixr zk`lna oebk
.daeg ici da `vie ,zxneyn epnn dte`y dvndòîL åàì àlà¤¨¨§©

dpéîy ,dfn gken i`ce -ïðéòa àøwéòî øenéLxeniy jixv - ¦¨¦¥¦¨¨¨¦©
`l` ,jli`e dyildn xeniya ic oi`e ,dziiyr zligzn dvnl
oi` mihgd zzizl `lle ,dvn myl dxnyl jixv okl mcew s`

.dyild mcew dxneyl dnn
:`ped ax ixacn `ax ly ezi`x z` dgec `xnbdéànîeoipne - ¦©

dvna ,dvn zaeg ici z`vl ozip `ly `ped ax ly enrhy
mcew s` xeniy jixvy meyn `ed ,ixkp ly wvan dzt`py

,dyildíúä éðàL àîìécxeniy jixv oi` zn`ay okzi ixd - ¦§¨¨¦¨¨
oicd mixkp ly zewvaa mye ,gnwe mihg ocera dyild mcew

meyn ,dit`n xeniya mdl ic oi`y dpeyúéçðc àðcéòác- ¦§¦§¨§¨¦
cxiy onfayìøenéLdxneyl jxvp eay onfa xnelk ,ungn §¦

xac `edy gnwa min ozep f`y dyild `edy ,uenigd iptn
,uingndãáò àì[dyr-]øenéL dìixkpd ixdy ,dvn myl Ÿ¨©¨¦

,ezligza wvad z` ylúéçðc àðcéòác àëéä ìáàote`a - £¨¥¨¦§¦§¨§¨¦
cxiy onfayìãéáò ,øenéL[dyr-]néL dìøe,dvn myléëä §¦¨¦¨¦¨¦

énð,jk oicd didi ok` -c øenéLcd zrynäLéìjli`eéåä ©¦§¦§¦¨¨¥
[aygp-],øenéL`lye ,xeniy zeyrl jixv oi` okl mcew j` ¦

.`ax ixack
ea xfg `l mewn lkn ,`ax zii`x dzgcpy s`y dgiken `xnbd

:eixacnéëä eléôàå,mixkp ly zewvan ezi`x dzgcpy s`e - ©£¦¨¦
mewn lkndéa øãä àìea xfg `l -àáøxeniy jixvdy dnn Ÿ£©¥¨¨

,dyild mcew mb dvn mylcixdeäì øîà`axéëtäîc eäðäì §¨©§§©§¦§©§¦
éôék,oxeba mznxrd jxevl mixnerd z` miktedy el`l - ¦¥

,xivwd zenia mze` mixyeweeúéëtäî ékmikted mz` xy`k - ¦§©§¦
,mixnerd z`eëéôämze` ektd -ìLíe[myl]äåöîdvn ly £¦§«¦§¨

.dvnl miie`x eidiy ick mzxinya exdfde ,gqtaøáñ÷ àîìà- ©§¨¨¨©
zaegy ,`ax xaqy gkeneøenéL`ed dvn mylàøwéòî- ¦¥¦¨¨
y ,xnelk ,dziiyr zligznBôBñ ãòå Búlçzîdvnd dyrn ly ¦§¦¨§©

ïðéòamihgd zxivw zrn okle ,xeniyd z` zeyrl mikixv - ¨¦©
.uenign mxneyl yi ,dvnd ziiyr jxevl

s` ungn gqtl zevnd xeniy lr citwdy sqep `xen`a dyrn
:dyild mcewdéøa øî[epa-],àðéáøc ©§¥§©¦¨
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עמשך ביאור למס' פסחים ליום חמישי המ' א



עח

יום ראשון - י"ב טבת
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום רביעי - ט"ו טבת
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום שני - י"ג טבת
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום חמישי - ט"ז טבת
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום שלישי - י"ד טבת
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום שישי - י"ז טבת
מפרק פג

עד סוף פרק פז

שבת קודש - י"ח טבת
פרק כ

מפרק פח עד סוף פרק פט

שיעורי תהלים לשבוע פרשת ויחי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...     

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

     ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 
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טבת  י"ב ראשון יום
פרק י  ,eh 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äâøãî äðäå,30 'nr cr:[à"îá

Bæ äâøãî ,äpäå,"el rxe wicv"e "xenb epi`y wicv" - §¦¥©§¥¨
úBâøãî úBááøì ú÷lçúî,ze`haznd -úðéça ïéðòa ¦§©¤¤§¦§©§¥§¦§©§¦©

øàLpä òøä èeòî,wicva x`ypy rx hrn eze` zeki` - ¦¨©©¦§¨
,íéòøä úBãBñé òaøàî úçàî,mind ceqin ea x`ypy yi - ¥©©¥©§©§¨¨¦

jke ,y`d ceqin - yie
efn ef zepey od ok .d`ld
x`ypy rxd zenka
yi .aehl elehia zcnae
`ed ea x`ypy rxd xy`
,xzei dlecb zvw dcna
lha" `edy `l`
it lecb aehd ,"miyya
rxdy jk ,rxd on miyy
enrh oi` ik ,miyya lha
,mb yi ,j` .llk ybxp
zegt `ed x`ypy rxdy
elehiae ,miyyd wlgn
,"sl`a lehia" `ed aehl
xzei e` ,sl` cbpk cg`

:jknBìeha ïéðòáe§¦§©¦
-ìò íéMLa Bèeòîa§¦§¦¦©
óìàa Bà ,ìLî-Cøc¤¤¨¨§¤¤
-Cøc-ìò àöBiëå äááøe§¨¨§©¥©¤¤

.ìLîlehiad zcna - ¨¨
,sl`a ,miyya ,aehl

wicvd ly eizebixcna miiwd ipeyd ielz ,dnecke daaxa
,xenb epi`y,úBøBcä ìëaL íéaøä íé÷écö úðéça íä ïäå§¥¥§¦©©¦¦¨©¦¤§¨©

,"xenb epi`y wicv" zpigaa mdy miwicv mze` -àúéàãk¦§¦¨
àøîba`xnba mi`ven ep`y enk -5:é÷écö éôìà øñéðîúc ©§¨¨¦§¨¦©©§¥©¦¥

.àeä-Ceøa-LBãwä dén÷ éîéé÷miwicv sl` xyr dpeny - ¨§¥©¥©¨¨
lk j` ,miwicva zebixcn daxd jk lk .d"awd iptl miniiw

."xenb epi`y wicv" zbxca dl`b ÷écö úìòî ìò Cà,øeî ©©©£©©¦¨
éàçBé ïa ïBòîL éaø øîàL àeä6::"xdef"d xagn -éúéàø" ¤¨©©¦¦§¤¨¦¨¦¦

,"'eë íéèòeî íäå äiìò éðamzbxcy dl` - "dilr ipa" - §¥£¦¨§¥¨¦
,mihren mde ,xzeia dlrp,"äiìò éða" íéàø÷ð ïëlLiptn - ¤¨¥¦§¨¦§¥£¦¨

òøä ïéëtänL,aehl -àúéàãk ,äMã÷ì BúBà íéìòîe ¤§©§¦¨©©£¦¦§ª¨¦§¦¨
äîc÷äa øäfa7,,"xdef"d xtq ly "dncwd"a aezky enk - ©Ÿ©©©§¨¨

,éàçBé ïa ïBòîL éaø ìëéäì úBìòì àiç éaø äöøLkL- ¤§¤¨¨©¦¦¨©£§¥©©¦¦§¤¨¦
zbixcn ly dnewn ernyn ,i`gei xa oerny iax ly "elkid"

,"xenb wicv":øîàå ÷éôð àì÷ òîL`veid lew rny - ¨©¨¨¨¦§¨©
:fixkneïéîòèå àøBäðì ïëtäî àëBLç éc ïBëpî ïàî"©¦§¦£¨§©§¨¦§¨§©£¦

:'eëå "àëä ïeúéé àì ãò à÷úîì eøéøîjtdy mkn in - §¦§¦§¨©¨¥¨¨§

eytp ly) xnd mrhd z`e ,dyecw ly xe`l mlerd jyeg z`
iptl ,(dyecwd) zewiznle beprzl jtd (rxd exvie zindad
df `ed "xenb wicv"y ,ixd .o`kl qpkidl leki - o`kl ribdy
xe`l zindad ytpd z` dlrn `ed ,xe`l jyegd z` jtdny
siqen ,oldl .dyecwd
lr sqep mrh owfd epax
dlrp beqa miwicvy dn
ipa" mi`xwp ,xzei

"dilr8:
ãBòårecn ,sqep mrh - §

,äiìò éða íéàø÷ð¦§¨¦§¥£¦¨
íúãBáò íbL éðtî¦§¥¤©£¨¨
"áBè äNòå" úðéçáa¦§¦©©£¥
äøBzä íei÷a§¦©¨
Cøöì àeä ,äéúBöîe¦§¤¨§Ÿ¤
ãò äìòî äìòîe dBáb̈©©§¨©§¨©

,úBìònä íeøzxhn - ©©£
d"awd myl `id mzcear
zelrnl cr cala
zelrpd zebixcnle

,xzeiaàìåmzcear - §Ÿ
,dpi`áãì éãkBa ä÷ §¥§¨§¨

ãáìa Cøaúé,ick - ¦§¨¥¦§©
úBeøì,mzceara - §©

äàîvä íLôð ïBàîö¦§©§¨©§¥¨
,'äìdbixcna mpi`y dl`a `ed xacdy enk `l ,xnelk - ©

"mieexn" md jkay iptn ,dxez micnele zeevn miniiwnd ,ef
,oky - d"awa "wacidl" dfrd mzweyze ,zewl`l mpe`nv z`

.d"awa icedid xagzne wac zeevne dxez meiw iciÎlrBîk§
áeúkL9,"íénì eëì àîö ìk éBä" :dl` lk :fixkn `iapd - ¤¨¨¨¥§©©¦

.minl dlynpy dxez ecnli - zewl`l mi`nvdáeúkL Bîëe§¤¨
,øçà íB÷îam` ,oky .zewl`l `ed "oe`nv"d zernyny - §¨©¥

zxeva ynzydl `iapd jixv did `l ,dxezl `ed "oe`nv"d
`nvy in ik ,dxezl - "minl ekl" zexedle !"ied" dfxkdd
:`id dpeekd `l` !da cenll eiptl dpken dxezd ixd - dxezl
dfÎiciÎlr ik ,dxez cenll ,`iapd el dxen ,zewl`l `nvy in
,o`k xaecn mda "dilrd ipa" eli`e .d"awd mr cg`zie waczi
dxezd z` mcenile zeevnd z` mneiw :xzei zilrp dbxc md
dxeva yi jka ixdy ,zewl`l mpe`nv zeexl ick wx mpi`
icky ,zinvrd mzaehe mdly invrd ybxd ieeix meyn dpicr
mi`iand mipipr mze` miyer md - d"awdl aexiwd "gieexdl"

- aexiw eze`làlà,`id mzcear -'íéðewz'a eLøôãk10: ¤¨¦§¥§©¦¦
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íéøîà éèå÷éì
äðäå

äâøãîèåòéî 'éçá ïéðòá úåâøãî úåááøì ú÷ìçúî åæ
íéòøä úåãåñé òáøàî úçàî øàùðä òøäïéðòáå

àöåéëå äááøå óìàá åà î"ãò íéùùá åèåòéîá åìåèéá
íé÷éãö 'éçá íä ïäå î"ãòúåøåãä ìëáù íéáøä

ä"á÷ä 'éî÷ éîéé÷ é÷éãö éôìà øñéðîúã 'îâá àúéàãë
úìòî ìò êàéðá éúéàø é"áùø øîàù àåä øåîâ ÷éãö

äéìò éðá íéàø÷ð ïëìù 'åë íéèòåî íäå äéìòïéëôäîù
äîã÷äá øäæá àúéàãë äùåã÷ì åúåà íéìòîå òøä

ìëéäì úåìòì àééç éáø äöøùëùòîù éàçåé ïá ù"ø
àøåäðì ïëôäî àëåùç éã ïåëðî ïàî øîàå ÷éôð àì÷

åøéøî ïéîòèåãåòå :'åëå àëä ïåúéé àì ãò à÷úéîì
áåè äùòå 'éçáá íúãåáò íâù éðôî äéìò éðá íéàø÷ð
äìòî äìòîå äåáâ êøåöì àåä äéúåöîå äøåúä íåé÷á
úååøì ãáìá 'úé åá ä÷áãì éãë àìå úåìòîä íåø ãò
íéîì åëì àîö ìë éåä ù"îë 'äì äàîöä íùôð ïåàîö

åùøéôãë àìà à"îá ù"îëåãéñç åäæéà íéðå÷éúá
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ב.5. צז, סנהדרין ב; מה, א.7.שם.6.סוכה ד, א כנגד 8.חלק א' טעם א': סוג על הטעמים "ב' שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
לו". וטוב (צדיק) התואר כנגד ב' טעם גמור; צדיק א.9.התואר נה, שם 10.ישעי' ב. רכב, ח"ג ב. קיד, זח"ב ראה ב; א, בהקדמה,



zahפ a"i oey`x mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

:l"f epinkg xn`n z` "xdf ipewiz"a eyxity enk -eäæéà¥¤
,BðB÷ íò ãqçúnä ¯ ãéñç:"mipewiz"a eyxite -ï÷ íò ¨¦©¦§©¥¦¦¥

ìéc,démr cqga bdpzn ciqgd :xnelk ,"ow" oeyln "epew" - ¦¥
ick ,d"awd - exewn ,ely "ow"déøa-àLã÷ àãçéìàeä-C §©£¨ª§¨§¦

,íéðBzçza dézðéëLe- §¦§¥©©§¦
ly "cegii"d z` `iadl
,ezpiky mr d"awd
mb xi`i df "cegii" xe`ye
.mipezgzd zenlera
àéòø'a áeúkL Bîëe§¤¨§©§¨
:àöz úLøt 'àðîéäî§¥§¨¨¨©¥¥
øúa ìczLàc àøák"§¨¨§¦§©¥¨©

,dénàå éeáàoa enk - £§¦¥
eia` zaehl lczynd

,en`eøéúé ïBì íéçøc§¨¦¨¦
déçeøå déLôðå déîøbî¦©§¥§©§¥§¥

,'eë déúîLðåade`y - §¦§¨¥
z` xy`n xzei mze`
egex ,eytpe ,envr

,'eke eznype,"'eë ïBì ÷øôéîì eäéìò äúéîì déîøb øñîe¨©©§¥§¦¨£©§§¦§©
.iaydn en`e eia` z` zectl eytp z` xqene -Bîëe§

,øçà íB÷îa øàaúpL:"dilr ipa" ly dceard jxc idefy - ¤¦§¨¥§¨©¥
miyexitd ipyy owfd epax xiaqn oldl .d"awd ly enyl wx
xaqeny itk ,oky .ipya cg` mixeywe min`ez ,"dilr ipa"a
zkynd - "oiawep oiin z`lrd" iciÎlr dyrp ,dlawd zxeza
z`lrd") dyecwl ezelrde rxd ceair ici lr - "oixekc oiin"
ly mpevxa yi z`fe - ,"c"n zkynd" zeevna jynp ,("o"n
,ilaw oipr `ed xaecndy oeikn .mzcear iciÎlr rval miwicv
xzia eze` oiap ,zeciqgd zxeza eagxle ewnerl xaqend

:mi`ad mixacd jynda ,dxaqdíäéðLe]miyexitd ipy - §¥¤
,"dilr ipa"a,ãçà äð÷a íéìBò,ipyd z` cg` min`ez -ék ¦§¨¤¤¨¦

dâpî íéøøánL íéøeøaä éãé-ìòytpd zkitd iciÎlr - ©§¥©¥¦¤§¨§¦¦Ÿ©
,aehl zindad,"ïéá÷eð ïéî" íéìòî"o"n z`lrd" milret - ©£¦©¦§¦

,"lawn"d ly ecvn zelrzde zexxerzd -íéãeçé íéNòðå§©£¦¦¦
íéðBéìò,mipeilrd zenlera -,"ïéøeëc ïéî" ãéøBäì- ¤§¦§¦©¦§¦

Îmlerl "oixekc oiin" zrtyd jiyndl,dfdíä íäLoiin"d - ¤¥¥
,"oixekcúBöî ç"îøî äåöîe äåöî ìëaL íéãñçä éîéî¥¥©£¨¦¤§¨¦§¨¦§¨¥§¨¦§

,äNòmirax` miz`nn devn lka milednd micqgd inin - £¥
,dyrÎzeevn dpenyeïlkL,zeevnd lk -íéãñç úðéça ïä ¤ª¨¥§¦©£¨¦

,"ïéøeëc ïéî"e,zertyde micqg zpiga -úëLîä eðéäc ©¦§¦§©§©§¨©
Laìúäì ähîì äìòîlî Cøaúé Búeäìà úMã÷§ª©¡Ÿ¦§¨¥¦§©§¨§©¨§¦§©¥

,íéðBzçza,inybd epnlera ziwl`d dyecwd dlbzzy - ©©§¦
:[øçà íB÷îa øàaúpL Bîkipa"a miyexitd ipyy ,ixd - §¤¦§¨¥§¨©¥

.ipyd z` cg` ahid min`eze mixeyw "dilr
ipa" ,milecbd miwicvd ly mzcear lky ,xen`l xywda

myl wxe j` `id ,"dilrd"awdmb ,md mzaehl `le ,
- d"awd l` xzei miaexw zeidl ,zipgexd mzaehl `l
minrt daxd bdep did owfd epax :`ad xetiql mewn yi
zryae ,dtvxd lr lblbzn didy cr ,ezewiaca wnrzdl
epnn mirney eid dyrn

:mirhewn mixeaicippi`"
,jly `ad mlera dvex
ocrÎoba dvex ippi`
ja wx dvex ip` ,jly

"cala (d"awa)w"k .
eizegiyn zg`a epiax
oeik :xn` ,zeyecwd
,df xetiq epl xteqy
mileki ep` mby ixd
lkl ik ,epnn cenll
,eznypa ,dpyi icedi
cvne ,d"awl dad`
ef dwenre zinipt dad`
lka miiw - d"awdl
zgp zeeyl ick ,dxez cenlle zeevn miiwl ybxd icedi
epiax w"k) .eia`l gex zgp `iadl dvexy oak ,d"awl gex
,114 cenr ,`"n wxt seqa "`ipz"a xaqen jky xirn
meyn jka yi ,ab` .("'ek zeidly s`e" dligznd dwqita
milrp mipipr cenila zlrezd dn :miprehy mze`l daeyz
jkn miwegx ep`y oeikn ,dnypde dxezd zebixcna dl`k
epax mrt dpry daeyzd dreci ,ziy`x ?wegix zilkz

xn`p giynd ly epnf lr :ef dl`y lr owfd11izexiqde"
,oexqgd epyi ,zrk :xnelk ,"mkxyan oa`d al z`
- xzeia zelrp zebixcn oiadl leki cg` lky zexnly
eli`e ."oa` al" oae`n eal ik ,llk eal lr dplrtz `l
- gena epiaiy dn lke ,df oexqg xqei giynd z`iaa
,jkl m`zda .zebixcn oze`l mikiiy eidiy ,ala hlwii
dpadd zeidl - ,giynd z`ia iptl ,zrk xak dkixv
mixacd ehlwii ,giynd z`iaa ,okn xg`ly ick ,gena
daeyz lr sqep .cenlle cenll mikixv jk myle - ala
:xen`d xetiqd on mb daeyz micnl ep` ,owfd epax ly ef
edyn cenll xyt` ,zeciqgd zxeza `aend oipr lkn
wxta epcnly dn :lynl .cg`e cg` lkl qgia lretl
mzcear miyerd ,xzeia milrpd miwicvd zebixcn lr df
"dcewp" ,zn`a ,jka dpyi ixd ,cala d"awd myl wx
xxerl icedi lk leki zniieqn dcna .icedi lkl zrbepd
`iadl dxhna zeevn meiwle dxez cenill df ybx ekeza
dze` dpyi ,icedi ly eznypa ,oky .d"awdl gex zgp
xxerl wx eilr ,d"awl gex zgp `iadl :dweyze dad`

.df oevx zelble
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íéøîà éèå÷éì
'éúðéëùå ä"á÷ àãçééì äéìéã ï÷ íò åðå÷ íò ãñçúîä

íéðåúçúáàøáë àöú 'ô àðîéäî 'éòøá ù"îëå
äéîøâî øéúé ïåì íéçøã äéîéàå éåáà øúá ìãúùàã
åäééìò äúéîì äéîøâ øñîå 'åë 'éúîùðå äéçåøå äéùôðå
äð÷á íéìåò íäéðùå] .à"îá ù"îëå 'åë ïåì ÷øôéîì
ïééî íéìòî äâåðî íéøøáîù íéøåøéáä é"ò éë ãçà
íäù ïéøåëã ïééî ãéøåäì íéðåéìò íéãåçé 'éùòðå ïéá÷åð
úåöî ç"îøî äåöîå äåöî ìëáù íéãñçä éîéî íä
úëùîä åðééäã ïéøåëã ïééîå íéãñç 'éçá ïä ïìåëù äùò

äèîì äìòîìî êøáúé åúåäìà úùåã÷ùáìúäì
:[à"îá ù"îë íéðåúçúá
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פי zah b"i ipy mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"ג שני יום
פרק יא  ,30 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæå àé ÷øô,fh 'nr cr.àéøù

.àé ÷øtziwl`d ,zeytpd izyy ,owfd epax xiaqd ,iriyzd wxta ¤¤
wxtae .mc`d ly eteb yeaikl dngln odipia zeldpn ,zindade

zehlzydl ,ekeza lret mc`y dryay ,ezxaqda jiynd ixiyrd

ly rxd ly ezcgkde eyexib icil cr ,zindad ytpd lr ziwl`d ytpd

eze` ribn - zindad ytpd

jkae ."wicv" zbixcnl icedi

"xenb wicv" :zebixcn izy -

jtdp eay "rx"dy in -

okle ,dyecwle aehl ixnbl

"el aehe wicv" mb `xwp `ed

wicv" .aeh wx ea yiy wicv -

"rx"dy in - "xenb epi`y

elek lk jtdp `l oiicr eay

on edyn oiicr ea x`yp ,aehl

mb `xwp `ed okle ,rxd

mpn` ea yi - "el rxe wicv"

rxy `l` ,rxd on edyn

ly lecbd aexa lha df hrn

zbixcnay xiaqd ok .aehd

opyi ,"xenb epi`y wicv"

zewlgznd ,zebixcn daxd

rxd zeki`e zenk zcn itl

zcn itle ,ea x`yp oiicry

.aehl elehia

zbixcnl zcbepnd dbixcnd zece` ,owfd epax xiaqi ,epiptly `"i wxta

okly ,ziwl`d ytpd lr dxabzd ely zindad ytpdy ina mb :wicv

aehe ryx" :miillk miwlg ipyl mipiprd miwlgzn - "ryx" `xwp"el

wx `ed elek lky ryx - "el rxe ryx" .aehd on ea yi oiicry ryx -

:xyrÎcg`d wxta micnel ep` jke .rx

äæ únòì äæå1,eðéäc .Bì òøå ÷écö únòì Bì áBèå òLø , §¤§ª©¤¨¨§§ª©©¦§©§©§
,`ed - "el aehe ryx" -BçîaL úéäìàä BLôðaL áBhäL¤©¤§©§¨¡Ÿ¦¤§Ÿ

,BaìaL éðîéä ììçáe,iriyzd wxta epcnly itk - ¤¨¨©§¨¦¤§¦
,alay ipnid "llg"ae gena `id ziwl`d ytpd ly dnewiny

.éìàîOä ììçaL ätìwäî òøä éaâì ìèáe óeôk"rx"d - ¨¨¥§©¥¨©¥©§¦¨¤§¨¨©§¨¦
itk ,alay il`nyd "llg"ay dtilwdn zindad ytpd ly
xab ,ely zindad ytpay rxd :xnelk .iriyzd wxta epcnly
ytpd ly aehdy ,efk dcna ,ziwl`d ytpd ly aehd lr

.zindad ytpd ly rxl rpkpe lha ziwl`däæåx`ezd - §¤
,"el aehe ryx",úBwìç úBâøãî úBááøì ïk-íb ÷lçúî- ¦§©¥©¥§¦§©§¥£ª

zebixcn daxdl zwlgzn "el rxe wicv" zbixcny myk
zwlgzn mb jk - aehl elehiae rxd zeki`e zenkl m`zda
elehia zcnl m`zda zebixcn daxdl "el aehe ryx" zbixcn

,rxl aehd lyìehaä úeëéàå úenk ïéðòadcn efi`a - §¦§©©§¥©¦
elehia m` :"zenk" .rxl aehd zripk z`hazn megz dfi`ae

iabl cg` `edy e` ,cala rxd ly eieaix llba `ed aehd ly
eze` `hazn mihxt eli`a :"zeki`" .'eke ,sl` iabl ,miyy
yie ,mixeq` mixac zad`a `hazn df elv`y in yi ik ,lehia

:mixg` mihxta `hazn dfy.íBìLå-ñç òøì áBhä úôéôëe§¦©©¨©©§¨
äôéôkäL éî Lé¥¦¤©§¦¨

Bìöà ìehaäåly - §©¦¤§
,`ed rxd iabl aehd
úàæ íb óàå ,øòfî èòî§©¦§¥§©©Ÿ
ìå ,úeãéîúa Bðéàà ¥¦§¦§Ÿ

,íéáBø÷ íé÷øôì øéãz̈¦¦§¨¦§¦
xabzi rxdy c`n xicp -

,aehd lr eaíézòì àlà¤¨§¦¦
ìò òøä øabúî íé÷Bçø§¦¦§©¥¨©©

,áBhäax onf xaer - ©
lr aey xabzi eay rxdy

,aehdøéò"ä úà LáBëå§¥¤¨¦
,óebä àeä "äpè÷itk - §©¨©

iriyzd wxta epcnly
xir" `xwp mc`d seby
ytpd :odizye "dphw
zindade ziwl`d
dyeaikl odipia zengel

.ef dphw xir lyàì Cà©Ÿ
Blkzindad ytpd oi` - ª

df beqa ,ziwl`d ytpd lr zxaeb `idyk elek seba zhley
,o`k xaecnd "el aehe ryx" ly,ãáì Búöwî àlà`id - ¤¨¦§¨§©

,cala sebd on zvwna zhley,BzòîLîì øñ äéäiLeze` - ¤¦§¤¨§¦§©§
ly ezrnynl xq ,zindad ytpd zhley eilr sebd on wlg

,zindad ytpd ly rxdLaìúäì ,Leáìe äákøî Bì äNòðå§©£¨¤§¨¨§§¦§©¥
ìMî ãçà Baìéòì íéøkæpä äéLeáì äL2Bà ,eðéäc . ¤¨¦§Ÿ¨§¤¨©¦§¨¦§¥§©§
,ãáì äNòîa:envr df yealae ,dyrnd "yeal" edfy - §©£¤§©

;íBìLå-ñç úBøeîç àìå úBl÷ úBøáò úBNòìick cry - ©££¥©§Ÿ£©§¨
,rxd zhily dribn `l jk,ãáì øeaãa Bà,envr xeaicae - §¦§©

wxì ÷áà øaãìòøä ïBLmikiiye leabd lr mdy mixeaic - §©¥£©¨¨©
,rxd oeyll;àðåb éàäëe úeðöéìåwxy ,xnelk .dnecke - §¥¨§©©§¨

.seba yalzn zindad ytpd ly xeaicd yealäáLçîa Bà§©£¨¨
,ãáì,cala aeygl -íéLwä äøáò éøeäøämihxta - §©¦§¥£¥¨©¨¦

,miniieqnäøáòî3.`id daygndy dcaerd llba -"yeal" ¥£¥¨
dxeywe xzei daexw ,dyrn e` xeaic xy`n ytpl xzei oicr
dcna ,ytpd z` "dxiar ixedxd" mi`nhn - ytpl xzei

.dnvr dxiard xy`n xzei ,zniieqnøäøäî Bðéà íà íâå§©¦¥§©§¥
,íìBòa äá÷ðe øëæ âeeæ ïéðòa àlà dúBNòì äøáòamvr - ©£¥¨©£¨¤¨§¦§©¦¨¨§¥¨¨¨
,"dawpe xkf beeif" zece` ,zhyten dxeva daygndøáBòL¤¥

"òø øác ìkî zøîLðå" :äøBzä úøäæà ìò4eyxce - ©©§¨©©¨§¦§©§¨¦Ÿ¨¨¨
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íéøîà éèå÷éì
äæå àé ÷øô÷éãö úîåòì åì áåèå òùø äæ úîåòì

'éäìàä åùôðáù áåèäù åðééäã åì òøå
åçåîáùòøä éáâì ìèáå óåôë åáìáù éðîéä ììçáå

úåááøì ïë íâ ÷ìçúî äæå éìàîùä ììçáù äôéì÷äî
úôéôëå ìåèéáä úåëéàå úåîë ïéðòá úå÷åìç úåâøãî

ìåèéáäå äôéôëäù éî ùé å"ç òøì áåèäèòî åìöà
íé÷øôì øéãú àìå úåãéîúá åðéà úàæ íâ óàå øòæî

íé÷åçø íéúòì àìà íéáåø÷áåèä ìò òøä øáâúî
àìà åìåë àì êà óåâä àåä äðè÷ øéòä úà ùáåëå

øñ äéäéù ãáì åúö÷îäáëøî åì äùòðå åúòîùîì
åðééäã ì"ðä äéùåáì äùìùî 'à åá ùáìúäì ùåáìå

ãáì äùòîá åàúåøåîç àìå úåì÷ úåøéáò úåùòì
úåðöéìå òøä ïåùì ÷áà øáãì ãáì øåáéãá åà å"ç

éàäëåíéù÷ä äøéáò éøåäøä ãáì äáùçîá åà àðååâ
äúåùòì äøéáòá øäøäî åðéà íà íâå äøéáòîàìà

úøäæà ìò øáåòù íìåòá äáé÷ðå øëæ âååéæ ïéðòá
àìù òø øáã ìëî úøîùðå äøåúä'åë íåéá øäøäé
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zahפב b"i ipy mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

:l"f epinkg"'eë íBia øäøäé àlL"5;,xaca exedxday ixd - ¤Ÿ§©§¥©
.dxezd ev lr xaer `edäøBza ÷ñòì øLkä úòL àéäL Bà¤¦§©©Ÿ¤©£Ÿ©¨

'úBáà'a ïðúãk ,äìháì Baì äpôî àeäå6:epcnly enk - §§©¤¦§©¨¨§¦§©§¨
:"zea`" zkqna dpyna'eëå äìéla øBòpä"el yie - ©¥©©§¨§
f` cenll zexyt`d

,dxez"'eë Baì äpôîe- §©¤¦
mixaca xdxdl ezaygne
yeal wxy ,xnelk .miwix
ytpd ly daygnd
.seba yalzn zindad
,älà ìkî úçàaL¤§©©¦¨¥¤

ïäa àöBiëålykpyk - §©¥¨¤
efi` dlw dxiara dyrna
mixeaic xacny e` ,`idy
xdxdny e` ,mixeq`
- zexeq` zeaygna
úòa "òLø" àø÷ð¦§¨¨¨¨¥

,àéää:`ed "ryx"e - ©¦
Ba øáBb BLôðaL òøäL¤¨©¤§©§¥
Bôeâa Laìúîe¦§©¥§
øçàå .Bànèîe Bàéèçîe©£¦§©§§©©

Cklykpy ixg`l - ¨
mixacdn cg`a

,mixen`dáBhä Ba øáBb¥©
,úéäìàä BLôðaL¤§©§¨¡Ÿ¦

èøçúîedn lr - ¦§¨¥
,ayg e` xaic ,dyry
äçéìñe äìéçî Lwáîe§©¥§¦¨§¦¨

úöò ét-ìò äéeàøä äáeLúa áL íà ,Bì çìñé 'äå ,'äî¥©¦§©¦¨¦§¨¨§¨©¦£©
ìLa ì"æ eðéîëçLøBc ìàòîLé 'ø äéäL äøtk é÷elç äL £¨¥©¦§Ÿ¨¦¥©¨¨¤¨¨¦§¨¥¥

'eë7,;el oilgeny cr myn ff epi` - aye dyrÎzevn lr xar" -
mixetikd meie dlez daeyz - aye dyrzÎ`lÎzevn lr xar
mixetikd meie daeyz - oicÎzia zezine zezixk lr xar ;xtkn
mirbpae mryt haya izcwte :xn`py ,miwxnn mixeqie milez

,"mper.øçà íB÷îa øàaúpL Bîkdaeyz iciÎlr :xnelk - §¤¦§¨¥§¨©¥
`edy xg`n ,mxa .xary dxiard lr d"awd el lgen - ie`xk
ixg` mb dpd - onfl onfn `hga lykidl el lwy dfk avna
aehe ryx" oiicr `xwp `ed - el lgn d"awde ,daeyza xfgy

."el:epiax w"k zxrdlirlck xenb wicv 'wp ypere xky oiprle"
ddeab dbixcn zece` xaec o`k cr ."'ek myd zzn`a - `"t
,zindad ytpd ly rxd zrtydy ,"el aehe ryx"a xzei
,cala dyrn lr :miyeald on cg` lr rxd zhilya z`hazn
.zexicp mizrl - z`f mbe ,cala daygn lr e` cala xeaic lr

ìL ìk Ba íéLaìúîe ,øúBé Ba øáBb òøäL éî LéåäL §¥¦¤¨©¥¥¦§©§¦¨§Ÿ¨
,òøä ìL íéLeáìmbe xeaica mb ,daygna mb lykp `ed - §¦¤¨©

,dyrnaíéáBø÷ íézòáe ,øúBé úBøeîç úBøáòa Bàéèçîe©£¦©£¥£¥§¦¦§¦

.øúBéyiy ryx ,"el aehe ryx" oiicr `xwp `ed z`f zexnl - ¥
,`hga lykp mpn` `ed ik ,aehd on eaíézðéa Cà`hg oia - ©¥§©¦

`ed ,ipyl cg`úðéçaî äáeLz éøeäøä Bì íéàáe ,èøçúî¦§¨¥¨¦¦§¥§¨¦§¦©
,íézðéa úö÷ øabúnL ,BLôðaL áBhämiler aeh eze`ne - ©¤§©§¤¦§©¥§¨¥§©¦

.daeyz ixedxd eaàlà¤¨
Bì ïéàLgek ,aehl - ¤¥

ì Ck-ìk úeøabúäçvð ¦§©§¨¨§©¥©
åéàèçî Løôì òøä úà¤¨©¦§Ÿ¥£¨¨
äãBî" úBéäì éøîâì§©§¥¦§¤

."áæBòåoi` ,jk icil cr - §¥
xabzdl ely aehd geka

,rxd lreøîà äæ ìòå§©¤¨§
ì"æø8íéàìî íéòLø" : ©©§¨¦§¥¦

,"úBèøçcg` `hg oia - £¨
lr mihxgzn md ipyl
drya mbe ,oey`xd `hgd
c`n okzi mi`heg mdy
`l` ,xacd mdl dxegy
lr helyl mzlkia oi`y

.mnvráø íäL¤¥Ÿ
úðéça LiL ,íéòLøä̈§¨¦¤¥§¦©

.ïéãò íLôða áBè- §©§¨£©¦
zeraep "aeh" eze`ne
.malae mgena zehxgd
zebixcn daxdy ,o`kn
dfn lgd :"el aehe ryx"a
mbe ,xicp onfa lykpy
yealae dlw dxiara z`f
,eiyeal zyly lkae zeaexw mizrl lykpy dfl cre ,ely cg`
zbixcna mlek md millkp z`f mre - dyrne xeaic ,daygna
ly ezetitk zcnn wxe j` raep mdipia lcadd ."el aehe ryx"
xenbd cebipd deedn "el aehe ryx" zbixcn .rxl aehd
ezenka miax milcad mpyi da ,"el rxe wicv" zbixcnl

.ea x`ypy rxd ly ezeki`ae,íìBòì èøçúî BðéàL éî Cà©¦¤¥¦§¨¥§¨
,ei`hg lr -àø÷ð ¯ ììk äáeLz éøeäøä Bì íéàa ïéàå§¥¨¦¦§¥§¨§¨¦§¨

,"Bì òøå òLø",cala rxd ea hleyy ryx -BLôðaL òøäL ¨¨§©¤¨©¤§©§
ãò áBhä ìò Ck-ìk øáb ék ,Baø÷a øàLð Bcáì àeä§©¦§¨§¦§¦¨©¨¨©©©

÷lzñpL,aehd -éwî úðéçáa ãîBòå Baøwîåéìò ó ¤¦§©¥¦¦§§¥¦§¦©©¦¨¨
.äìòîlîxg`n ,mxa .llk aeha yibxn epi` ezeiniptae - ¦§©§¨

- ziwl` dnyp ea yi ,ixdy ,aeh ea yi oiicr "siwn" zpigaay
ì"æø eøîà ïëìå9:"àéøL àzðéëL äøNò éa ìkà" :lk lr - §¨¥¨§©©©¨¥£¨¨§¦§¨©§¨

mb xen` df xac .dpiky dxey ,eidiy in eidi ,micedi dxyr
zpigaa ik ,"el rxe ryx" zpigaa dlilg mdy dl`a,"siwn"

dpikyd z`xydy xg`ne .aehd on mda mb yi ,mipt lk lr
,"siwn" ly oipr ok mb `id ,micedi dxyr mi`vnp ea mewna

.mdipia dpiky dxey - dielb dxeva da miyibxn `ly
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íéøîà éèå÷éì
åáì äðôî àåäå äøåúá ÷åñòì øùåëä úòù àéäù åà

úåáàá ïðúãë äìèáì'åë åáì äðôîå 'åë äìéìá øåòéðä
àéää úòá òùø àø÷ð ïäá àöåéëå äìà ìëî úçàáù

òøäùåàéèçîå åôåâá ùáìúîå åá øáåâ åùôðáù
èøçúîå 'éäìàä åùôðáù áåèä åá øáåâ ë"çàå åàîèîå
áù íà åì çìñé 'äå 'äî äçéìñå äìéçî ù÷áîå

åðéîëç úöò éô ìò äéåàøä äáåùúáäùìùá ì"æ
.à"îá ù"îë 'åë ùøåã ìàòîùé 'ø äéäù äøôë é÷åìç

øúåé åá øáåâ òøäù éî ùéåéùáìúîåäùìù ìë åá '
øúåé úåøåîç úåøéáòá åàéèçîå òøä ìù íéùåáì

øúåé íéáåø÷ íéúòáååì íéàáå èøçúî íééúðéá êà
úö÷ øáâúîù åùôðáù áåèä 'éçáî äáåùú éøåäøä

àìà íééúðéáòøä úà çöðì êë ìë úåøáâúä åì ïéàù
äæ ìòå áæåòå äãåî úåéäì éøîâì åéàèçî ùåøôìåøîà

ùéù íéòùøä áåø íäù úåèøç íéàìî íéòùø ì"æø
åðéàù éî êà .ïééãò íùôðá áåè 'éçáíìåòì èøçúî

åì òøå òùø àø÷ð ììë äáåùú éøåäøä åì íéàá ïéàå
åãáì àåä åùôðáù òøäùêë ìë øáâ éë åáø÷á øàùð

é÷î 'éçáá ãîåòå åáø÷î ÷ìúñðù ãò áåèä ìòåéìò ó
äìòîìî:àéøù àúðéëù äøùò éá ìë ì"æøà ïëìå
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א.5. מו, ד.6.כתובות ג, יומא.7.אבות ב.8.סוף ט, א.9.נדרים לט, סנהדרין
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טבת  י"ד שלישי יום
פרק יב  32 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen,...éðåðéáäå áé ÷øô,32 'nr cr.åéâåðòúå

eytp lr zxaeb zindad eytpy in zece` epcnly dnl xywda
zg`a iaxd xtiqy `ad xetiqd z` `iadl ie`x ,ziwl`d
,"wcv gnv"d iaxd z` mrt l`y cg` qxewit` :eizegiyn
c"eia llk jxca "micedi" dlnd daezk xzq` zlibna recn
ipya "miicedi" aezk ,dxifbd zece` my xaecnyk eli`e ,cg`
zxyr lr fnexd ,xyr df "c"ei" :"wcv gnv"d el dpr ?oic"ei
zindad ytple zegek dxyr ziwl`d ytpl .ytpd zegek
zegek zxyr iciÎlr mibdpeny micedi mpyi .zegek dxyr
zxaeb zindad ytpdy dl`k mb mpyie cala ziwl`d ytpd

Îxvide zindad ytpd zegek zxyr iciÎlr mibdpen mde mda
dl` z` mb ,l`xyi ipa lk z` zelkl dvx ryxd ond .rxd
aey l`y .rxdÎxvid ly miipyd zegekd zxyrn mibdpend
dxifbd dlhay ixg` ep` mi`ven ,jk m` ,recn :qxewit` eze`
:"wcv gnv"d el dpr - ?oic"ei ipya "miicedi" minrt dnk aezk
dreyid z` e`xe ond zexifb z` exar l`xyi ipay ixg`
micedil mieey eidpe ,daeyza micedi mze` mb exfg - ziwl`d
ipy - cala aehÎxvide ziwl`d ytpd iciÎlr mibdpend

.zg` dbxcl eezyd "oic"ei"d

.áé ÷øtaehdy in `ed "wicv"y owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
ly eyexib ick cr ,zindad eytp ly rxd lr xaeb ziwl`d eytp ly

eytp ly aehd lr xaeb zindad eytp ly rxdy in `ed "ryx" .rxd

.daygna ,xeaica ,dyrna `ehgl mc`d z` `iane ziwl`d

z` owfd epax xiaqi a"i wxta

dbixcn ,"ipepia"d zbixcn

edfy - "ryx"l "wicv" oiay

,ziyrnd ezbdpday in

dci ,dyrne xeaic ,daygna

qgia ,ziwl`d ytpd ly

lr `id ,zindad ytpl

zpzep `id oi`e ,dpeilrd

`l s` helyl zindad ytpl

`l elit`e ,sebd on wlg lr

xedxd iciÎlr ,hw rbxl

xeaica ,daeh `l daygna

ziwl`d ytpd iyeal .lreta rx edyn ziiyra `ly i`ceae ,aeh `l

d lka ,mc`d ly eteb lr dhilyd mdl yi ,cala md ,"ipepia"axeyw

zeevn miiwle dxez ixac xacle aeygl - dyrne xeaic ,daygnl

ytpd "mvr"le ziwl`d ytpd "mvr"l qgia xaecnyk eli`e ,dyrna

qgia ,zindadzegeklziwl`d ytpl oi` - odly zecnde lkyd

yi oiicr ,ely zindad ytpd ,xnelk .zindad ytpd lr zepeilr

dze` znlea ziwl`d ytpdy `l` ,mlerd ipiprl zee`zdl ,dgeka

.iyrn revia icil `eal el` zee`zl zpzep dpi`e

òøä ïéà íìBòlL àeä ,éðBðéaäå,zindad eytp ly -øáBb §©¥¦¤§¨¥¨©¥
"äpè÷ øéò"ä úà Laëì Ck-ìk,"dphw xir" `xwpy sebd - ¨¨¦§Ÿ¤¨¦§©¨

oial ziwl`d ytpd oia dnglnd zldpzn eilr dhilyd lry
,zindad ytpd;Bàéèçäì óeba Laìúäìly rxd oi` - §¦§©¥©§©£¦

.ynn `hg icil e`iadl ,mrt s` ea xabzn zindad ytpd
ìML ,eðéäcøeac äáLçî íäL ,úéîäaä Lôð éLeáì äL §©§¤§Ÿ¨§¥¤¤©§¥¦¤¥©£¨¨¦

ätìwä ãvnL äNòîe,oze` aeygl xeq`y zeaygn - ©£¤¤¦©©§¦¨
itky ,mzeyrl xeq`y miyrne mda xacl xeq`y mixeaic
- "`xg` `xhq"e dtilwdn mzeig miwpei ,xaqed xaky

y avna elv` md ,zindad ytpd ly dl` miyeal dylyïéà¥
çna óeba Laìúäì úéäìàä Lôð ìò Ba íéøáBbgendy - §¦©¤¤¨¡Ÿ¦§¦§©¥©©Ÿ©

,zindad ytpd ly "daygnd yeal" - xeq`y dna xdxdi

ätáe"xeaicd yeal" - mixeq` mixeaic xacl -øàLáe ©¤¦§¨
,íéøáà ç"îø,mc`d ixa` dpenye mirax` miz`n x`ya - §¨¥¨¦

,"dyrnd yeal" - xeq`y dn z` mda zeyrlíàéèçäì§©£¦¨
,íBìLå-ñç íànèìe,"ryx" `xwidl dfÎiciÎlre -÷ø §©§¨©§¨©

ìLLôð éLeáì äL §Ÿ¨§¥¤¤
íä úéäìàäícáì ¨¡Ÿ¦¥§©¨

,óeba íéLaìúîcvn - ¦§©§¦©
iyealy ,yibcn `ed cg`
ehlyi `l zindad ytpd
cvne ,sebd lr mrt s`
ytpd iyealy - ipy
cinz ehlyi ziwl`d

,sebaíäLiyeal - ¤¥
:md ,ziwl`d ytpd
äNòîe øeac äáLçî©£¨¨¦©£¤
úBöî â"éøz ìL¤©§©¦§

,äøBzäx`yae dta ,gena zhley `id wx ziwl`d ytpd - ©¨
,cala `id dipipr jxevl mda zynzyne ,mc`d ixa`àìå§Ÿ

,åéîiî äøáò øáò-:epiax w"k zxrd,"dreci `iyewd" ¨©£¥¨¦¨¨
in `ed "ipepia"y ,o`k xne` owfd epaxy dn ,xnelkxar `ly

icediy xacd okzi ixd :jk lr `iyewd dreci ,einin dxiar
ixg` ,ezcearae ,ie`xk daeyza xefgie dxiara dlilg lykii
ixg` ,oky) ?"ipepia"d zbixcna envr z` cinri ,daeyzd
,"wicv" zbixcnl elit` ribdl mc`d leki ixd ,'daeyz'
- c"prtle" (!"ipepia" zbixcnl ribdl leki `edy i`ceae

) eavny `ed ipepiay - 'itd - ezxrda epiax w"k jiynnzrk(
f`y s`) cizra e` xara dxiar ziiyr zllyeny dfk `ed
- k"d`la ik ,dzr lyn dpey ote`a xvid znglne zepeiqp

ryx t"kr `edgka."(l"t `ipz oiire ,zilkza ipepia df oi`e ,
xar `le" xne` owfd epaxy dn :jk `iyewd z` uxzn iaxd
`hg `l "ipepia"y ,miln ly oheytk dpeekd oi` "einin dxiar
iybxÎiniptd eavnay in `xwp "ipepia" :eiig ini jyna llk

igkepd;cizra mbe xara mb ,dxiara lykidl elv` rpnpd on
"ipepia"k`litl :xnelk .`hg `l `ed - `linne ,`heg did

eavnigkepdjldnae xzei miywd zepeiqpa mb `heg did `l
Îoi`yÎdn .dxiara lykpyk el eidy ,rxdÎxvid mr wa`nd
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íéøîà éèå÷éì
éðåðéáäå áé ÷øôøáåâ òøä ïéà íìåòìù àåä

'ðè÷ øéòä úà ùåáëì êë ìë
åàéèçäì óåâá ùáìúäìùôð éùåáì 'ùìùù åðééäã

'ôéì÷ä ãöîù äùòîå øåáã äáùçî íäù úéîäáä
ìò åá íéøáåâ ïéàçåîá óåâá ùáìúäì úéäìàä ùôð

å"ç íàîèìå íàéèçäì íéøáà ç"îø øàùáå äôáå
äùìù ÷øíéùáìúî íãáì íä úéäìàä ùôð éùåáì

úåöî â"éøú ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù óåâá
äøåúäàìå íìåòì øåáòé àìå åéîéî äøéáò øáò àìå
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,igkepd eavna wx `hgl zekiiyd z` zrpen ezbixcn m` ok
`le"ryx" `xwp `ed - xara eavnagekail`ivphet ote`a :

oiicr `edy zxne` z`f - dxiar xearl ,xg` avna ,ezlkia
"ipepia" epi`.l wxta oldl jk lr d`xe - dlnd oaen `elna

"ipepia"y epcnly dn
dxiar xar `ly in `ed
mb xacd jk ixd ,einin

:cizrl qgiaøáòé àìå§Ÿ©£Ÿ
,íìBòìdpeekd oi` - §¨

cizraylelr epi`
yi ixd ik ,dxiar xearl
,`l` ,"dxiga" el

eavn ,xen`kigkepd`ed
didzy rpnpd ony ,dfk
dfi`a ,`hgl zekiiy el

.`edy onfàø÷ð àìå§Ÿ¦§¨
elôà "òLø" íL åéìò̈¨¥¨¨£¦
ãçà òâøå úçà äòL̈¨©©§¤©¤¨

.åéîé ìkxaky itk - ¨¨¨
"ryx" mydy ,xaqed
xaery mc`l m`zen
xeaica ,daygna dxiar
eli`e .dyrna e`
zpigany "ipepia"d

mrt s`y ixd ,dxiar xeariy rpnpd on ,zigkepd ezbixcn
`xwp `ed ,`eti` ,recn ,mxa ."ryx" myd eilr lg `l

?"wicv" `le ,cala "ipepia"Lôð úeîöòå úeäî Cà©¨§©§¤¤
äéúBðéça øNò ïäL ,úéäìàälkyd zegek dylyy dn - ¨¡Ÿ¦¤¥¤¤§¦¤¨

d`eeyda wx df ,ziwl`d ytpd "mvr" mi`xwp zecnd rahe
Îilke mizxynk miynynd ,dyrne xeaic ,daygnd iyeall

,ziwl`d ytpd ly reviaäìLînäå äëeìnä ïcáì ïäì àìŸ¨¤§©¨©§¨§©¤§¨¨
,"äpè÷ øéò"aytpd zegekl mb yi ,oldl xiaqiy itk ,oky - ¨¦§©¨

eala mixxern mdy jka ,sebd lr zniieqn dhily zindad
,egena mixedxd z`lrdl znxebd de`zíézòa íà-ék¦¦§¦¦

,íéðnæîlr zhlgend dhilyd ziwl`d ytpd zegekl yi - §ª¨¦
,eilr drtyd lk zindad ytpd zegekl f` oi`e ,sebdBîk§

úeìãâc ïéçî úòL àéäL ,älôúe òîL úàéø÷ úòLa¦§©§¦©§©§¦¨¤¦§©Ÿ¦§©§
,äìòîìdxi`n dry dze`a :xnelk .mipeilrd zenlera - §©§¨

,xzei dpeilr ziwl` zelbzd ,mipeilrd miipgexd zenlera
ähîì íâådÎmlera -,df,íãà ìëì øLkä úòL àéä- §©§©¨¦§©©Ÿ¤§¨¨¨

,xzei zilrp dbixcnl zelrzdlæàLrny z`ixw zrya - ¤¨
,dltzeøM÷îzegek z` "ipepia"d -BlL úòc-äðéa-äîëç §©¥¨§¨¦¨©©¤

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa Bzòc ÷éîòäì ,'äì`ed - ©§©£¦©§¦§ª©¥¨

ly ezelcb yibxne oian `ed epnn oipra ezaygna wnrzn
,d"awdøøBòìe,zeppeazd iciÎlr -Là étLøk äáäàä úà §¥¤¨©£¨§¦§¥¥

,BaìaL éðîéä ììça,mincewd miwxta xaqedy itk - ¤¨¨©§¨¦¤§¦
,d"awd zlecba daygnd zewnrzde zeppeazd iciÎlry
dad` eala zxxerzn

,eil`íei÷a Ba ä÷áãì§¨§¨§¦
äéúBöîe äøBzä©¨¦§¤¨

,äáäàîezad` - ¥©£¨
eze` zxxern d"awdl
ik ,zeevne dxez miiwl
z` `lnn `ed dfÎiciÎlr
mr cg`zne ezti`y

,d"awdeäfLxxerl - ¤¤
dad`d z` ripdle
zeppeazd iciÎlr d"awdl
ef dad`ae ,'d zlecba
`ed ,zeevne dxez miiwl
úàéø÷a øàáîä ïéðò¦§¨©§Ÿ¨¦§¦©

,àúéøBàc òîL`idy - §©§©§¨
,dxezd on devn
äéðôlL äéúBëøáe¦§¤¨¤§¨¤¨
¯ ïðaøcî ïäL äéøçàìe§©£¤¨¤¥¦§©¨¨
íei÷ì äðëä ïä¥£¨¨§¦

,òîL úàéøwäod - ©§¦©§©
z`ixw ly dpkez meiwl dpkdk l"f epinkg epwizy zekxa

,rnyøçà íB÷îa øàaúpL Bîk1æàå ;,dltzd zrya - §¤¦§¨¥§¨©¥§¨
,'dl zadlyÎadl zad`a `vnp "ipepia"dykììçaL òøä̈©¤§¨¨

éìàîOä,zindad ytpd ly iy`xd dnewin ,alay -óeôk ©§¨¦¨
éðîéä ììça èMtúnä áBhì ìèáeiy`xd dnewin ,alay - ¨¥©©¦§©¥¤¨¨©§¨¦

miraep ,'dl ef ezad` ,df "aeh" .ziwl`d ytpd ly-äîëçî¥¨§¨
;àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa íéøM÷îä çnaL úòc-äðéa- ¦¨©©¤©Ÿ©©§ª¨¦¦§ª©¥¨

dpia ,dnkg ,zegekd zyly lka 'd zlecba ezeppeazdn
dad` ,alay ipnid "llg"dn zhytzne zxxerzn ,zrce
,lha didi zindad ytpd ly rxdy rityn dfe ,z"iydl
mewn oi` `linne ,ziwl`d ytpd ly aehl ,dyrn zrya
xaecn ,xen`d lk - dnecke mlerd ipiprl de`z f` el didzy

,dltzd zrya ,zcgein zelrzd ly onfa,älôzä øçà ìáà£¨©©©§¦¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà úeìãâc ïéçnä úe÷lzñäazelbzdd - §¦§©§©Ÿ¦§©§¥¨

,xzei dxi`n dpi` ,dltzd zrya dxi`nd zcgeind ziwl`d
äåàz äeàúîe ,éìàîOä ììça øBòðå øæBç òøä éøä£¥¨©¥§¥¤¨¨©§¨¦¦§©¤©£¨

.åéâeðòúå äfä íìBò úBåàúìrxdy ,`id jkl daiqd - §©£¨©¤§©£¨
yalaitk ,dltzd ixg` mb etwz lka mvra `ed ,"ipepia"d

.de`z zee`zdl leki `ed okle ,oldl xiaqiy
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íéøîà éèå÷éì
ãçà òâøå úçà äòù 'éôà òùø íù åéìò àø÷ðåéîé ìë

äéúåðéçá øùò ïäù úéäìàä ùôð úåîöòå úåäî êà
äìùîîäå äëåìîä ïãáì ïäì àìíà éë äðè÷ øéòá

àéäù äìôúå òîù úàéø÷ úòùá åîë íéðîåæî íéúòá
úåìãâã ïéçåî úòùúòù àéä äèîì íâå äìòîì

÷éîòäì 'äì åìù ã"áç øù÷î æàù íãà ìëì øùåëä
úìåãâá åúòãéôùøë äáäàä úà øøåòìå ä"á ñ"à

äøåúä íåé÷á åá ä÷áãì åáìáù éðîéä ììçá ùà
äéúåöîåòîù úàéø÷á øàåáîä ïéðò åäæù äáäàî

ïðáøãî ïäù äéøçàìå äéðôìù äéúåëøáå àúééøåàã
ïäììçáù òøä æàå à"îá ù"îë ù"÷ä íåé÷ì äðëä

éðîéä ììçá èùôúîä áåèì ìèáå óåôë éìàîùä
ìáà .ä"á ñ"à úìåãâá íéøùå÷îä çåîáù ã"áçî

ñ"à úåìãâã ïéçåîä úå÷ìúñäá äìôúä øçàéøä ä"á
úåàúì äåàú äåàúîå éìàîùä ììçá øåòéðå øæåç òøä

.åéâåðòúå æ"äåò
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מצוה,1. כל על-ידי היא: הדבר משמעות מדרבנן. - עליה והברכה התורה, מן היא עצמה המצוה - הרי ובברכותיהן, בכלל במצוות
חכמים  תיקנו - מצוה עשייתו בשעת זו אלקית קדושה לקליטת כלי יהיה שיהודי כדי יהודי. של בנפשו אלקית קדושה מלמעלה נמשכת
שייכותה  בבהירות אנו רואים מצוה בכל אך, המצוה. קדושת את לקלוט אותו ומכשירה אותו מרוממת זו וברכה המצוה, על לברך
ציצית", מצות "על הציצית: בברכת תפילין", "להניח התפילין: בברכת כמו ברכה, באותה נזכרת והמצוה מצוה, לאותה הברכה של
- שמע קריאת שלפני לברכות ביחס ואילו, למצוות. והכנתן ושייכותן הברכות, של משמעותן הרי, מובנת בציצית"; "להתעטף או
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טבת  ט"ו רביעי יום
פרק יב  ,32 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àìù éðôî ÷ø,fi 'nr cr.ì"ðë äøåúä

Bcáì Bì àlL éðtî ÷ø,zindad ytpd ly "rx"l -ètLî ©¦§¥¤Ÿ§©¦§©
øéòa äìLînäå äëeìnäziwl`d ytpd ly "aeh"l ,ik - ©§¨§©¤§¨¨¨¦

yi genayok mb,xnel dnçkî Búåàz àéöBäì ìBëé Bðéà¥¨§¦©£¨¦Ÿ©
äáLçîe øeac äNòîa óebä éøáàa Laìúäì ,ìòtä ìà¤©Ÿ©§¦§©¥§¥§¥©§©£¤¦©£¨¨

,Lnî"ynn daygn" - ©¨
:epiid -÷éîòäì§©£¦

íìBò éâeðòúa BzáLçî©£©§§©£¥¨
éà äfäúåàz úàlîì C ©¤¥§©Ÿ©£©

,Baìzernynd idef - ¦
- "ynn daygn" ly

winrdl.jka ezaygn
zeaygn eli`ezeltepd
jxca epeirxa`linn,

de`z eala dpyiy llba
el` oi` ,xac eze`l
zeaygn ."ynn daygn"
zlekia oi` ,el` zetleg
zniiw oiicry ,mc`d
,mxa .repnl ,eala de`z
- "ynn daygn" lr
oze`a zewnrzdd

,ok` ,cvik .oldl xiaqiy itk ,hlzydl ezlkia - zeaygn
hlzydl leki `ed ,eala de`z zniiwy zexnly ,xacd okzi
`l ,dyrna `l ,lreta rveaz `l ef eze`zy ,envr lr

:"`ipz"d xne` jk lr - ?daygna `l s`e xeaicaçnä ék¦©Ÿ©
áeúkL Bîk] álä ìò èélL2úLøt 'àðîéäî àéòø'a ©¦©©¥§¤¨§©§¨§¥§¨¨¨©

íãàä øöBð CkL ,Búøéöé òáèå BzãìBúa [ñçðét¦§¨§©§§¤©§¦¨¤¨©¨¨¨
BçîaL BðBöøa ìBëé íãà ìkL ,BzãìBúaegenay oevxd - §©§¤¨¨¨¨¦§¤§Ÿ

eilry oian ,mc`d z` ripndBúåàz çeøa ìLîìå ÷tàúäì§¦§©¥§¦§Ÿ§©©£¨
øeac äNòîa Baì úBìàLî úàlîì àlL ,BaìaL¤§¦¤Ÿ§©Ÿ¦§£¦§©£¤¦

,äáLçîe`edy iptn `l` ,mc` ly eala de`z dpyiyk mb - ©£¨¨
wt`zdl oevxd ea xvep - eze`z z` `lnl el l`y egena oian
`lnl `le ,ald lr helyl gekd egenay df oevxa yi - jkn

:efn dxizie .eal ze`z ixg`úåàzî éøîâì Bzòc çéqäìe§©¦©©§§©§¥¦©£©
,éøîâì Côää ìà Baìde`za xedxdd z` wzpl ezlkia - ¦¤©¥¤§©§¥

mrhdyk mb z`fe ,de`zdn jtidd `edy xacl ezehdle
lkydy iptn `l` ,dyecwn raep epi` de`zdn ezerpnidl
yi f` mb ,ef eal ze`z ixg` zedpl el xeq`y oian iyep`d

iktd oipra xedxdd z` zehdle de`zdn rpnidl lkyd geka
.de`zdn,äMãwä ãö ìà èøôáezeyrl egeka yi cgeina - ¦§¨¤©©§ª¨

;dyecwl - zee`zn envr z` zehdl jixv icediyk ,z`f
y `ed jkl wenipdykxeq`e dxiar xearl eljixvriwydl

ly mipipra eizepeirx z`
z`xiae dxeza ,dyecw
icedil yi f` - miny
z` rval micgein zegek

.xacdáéúëãk3: §¦§¦
ïBøúé LiL éúéàøå"§¨¦¦¤¥¦§
,úeìëqä ïî äîëçì©¨§¨¦©¦§
ïî øBàä ïBøúék¦§¨¦

,Leøt ;"CLçä- ©Ÿ¤¥
zxaqdl lyn mi`ianyk

aciptn df ixd ,x
wenr `ed lynpdy
,lyndn daxda
mipian lynd zervn`ae
.lynpd z` xzei zelwa
xe`d lyna ,o`k eli`e
dnkgd lr jyegde
xe`y mipiany myk :lynd oaeny enk lynpd oaen ,zelkqde
o`k s` ;zelkqn daeh dnkgy mipian mb jk ,jyegn aeh

ly xzei iniptd dpkez lr xaecnykdnkg"dyecw"l zfnexd
`xwp aehÎxvidy enk)4okqn cli"mkge("zelkqezfnex

owf jln" `xwp rxdÎxvidy itk) "dtilw"lliqkeoaen - ,("
,dn .dtilw ,licadl ,xy`n xzei daehe deey dyecwy ahid
epl xnel wx `a epi` lynd ,`l` ?lynd epze` cnln ,`eti`
cvik ,dxevd z` mb epl zexedl `a lynd ,aeh xzei dfy
"oexzi"y myk :dyecwd ly dzeticr z`hazn jxc efi`ae
daxd "dgec" xe`d on hrny jka `hazn ,jyegd lr xe`d
jxca d`a digcd `l` ,dngln ly jxca `le ,jyegd on
jk - envrn jyegd mlrp ,mewnl xe` zvw qipknyn ,`linn
,dtilwd ly "zelkq"d lr dyecwd ly "dnkg"d "oexzi"a mb
- dtilwd on daxd ,`linn jxca ,dgec dyecwd on hrny

:oldl xacd xaqen jkeäèéìLe ïBøúé Bì Lé øBàäL Bîk§¤¨¥¦§§¦¨
ïî äaøä äçBc éîLb øBà èònL ,CLçä ìò äìLîîe¤§¨¨©©Ÿ¤¤§©©§¦¤©§¥¦

,CLçä- ?jyegd dgcp cvike -åéìàî epnî äçãpL ©Ÿ¤¤¦§¤¦¤¥¥¨
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íéøîà éèå÷éì
éðôî ÷øäëåìîä èôùî åãáì åì àìù

ìà çëî åúåàú àéöåäì ìåëé åðéà øéòá äìùîîäå
äáùçîå øåáã äùòîá óåâä éøáàá ùáìúäì ìòåôä
úàìîì êéà æ"äåò éâåðòúá åúáùçî ÷éîòäì ùîî
'ô î"øá ù"îë] áìä ìò èéìù çåîä éë åáì úåàú
íãàä øöåð êëù åúøéöé òáèå åúãìåúá [ñçðéô
÷ôàúäì åçåîáù åðåöøá ìåëé íãà ìëù åúãìåúá
úåìàùî úàìîì àìù åáìáù åúåàú çåøá ìåùîìå
éøîâì åúòã çéñäìå äáùçîå øåáã äùòîá åáì
äùåã÷ä ãö ìà èøôáå éøîâì êôää ìà åáì úåàúî
ïåøúéë úåìëñä ïî äîëçì ïåøúé ùéù éúéàøå áéúëãë
äèéìùå ïåøúé åì ùé øåàäù åîë 'éô êùåçä ïî øåàä
ïî äáøä äçåã éîùâ øåà èòîù êùåçä ìò äìùîîå
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המעשיות)? המצוות בכל שהדבר כמו שמע, קריאת מצות על ברכות הן אין (הרי החכמים אותן תיקנו מה לשם להבין: צריכים
בכל  אלקיך ה' את ה"ואהבת את בתוכו לעורר הוא שמע קריאת של ענינה עיקר - אלא שמע! לקריאת שייכות כל להן אין לכאורה,
שמע, קריאת ברכות תיקנו כך ולשם - להקב"ה אהבה המעוררים בענינים להתעמק הכנה נדרשת זו, להתעוררות להגיע וכדי לבבך",
לגמרי  מהם מובדל הקב"ה ואיך להקב"ה, בתכלית בטלים - ביותר הנעלים המלאכים איך הקב"ה, של גדולתו בהרחבה מוזכרת בהן
הכנה  משום יש זה בכל וכדומה. אליהם, קירבתו מדת ועל לישראל, הקב"ה אהבת גודל על - השניה ובברכה הראשונה; בברכה -

מט). פרק תניא (ראה בחסידות בהרחבה מוסבר שהדבר כפי להקב"ה, להאהבה שמע, קריאת לתוכן להגיע יהודי שיוכל זהר 2.נכונה,
א. רכד, יג.3.ח"ג ב, יג.4.קהלת ד, קהלת
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טבת  ט"ז חמישי יום
,fi 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åðéà ë"ôòàå,34 'nr cr.'åë äìôú

,àìénîe,jyegd mr mglidl xe`d lr oi` -äçãð Ck ¦¥¨¨¦§¤
ììçaL àøçà-àøèñå ätìwä ìL äaøä úeìëñ àìénî¦¥¨¦§©§¥¤©§¦¨§¦§¨¨¢¨¤§¨¨

éìàîOäzindad ytpd ly "`xg` `xhq"de dtilwd - ©§¨¦
.alay il`nyd "llg"a dnewnyì"æø øîàîk]5:mc` oi` - §©£©©©

dxiar xaer-íà-àlà"¤¨¦
"úeèL çeø Ba ñðëð ïk¥¦§©©§

,['eëål"f epizeax - §
l ixd mi`xewytpd ze`z

- "zehy" mya zindad
"zelkq" edfy xg`ne
eil`n dgcp df - "zehy"e

,`linneäîëçä éðtî¦§¥©¨§¨
úéäìàä LôpaL¤©¤¤¨¡Ÿ¦

dðBöø øLà ,çnaL- ¤©Ÿ©£¤§¨
:ixd `ed ziwl`d ytpd ly,øéòa dcáì ìLîìxir"a - ¦§Ÿ§©¨¨¦

,sebd `id "dphwìLa Laìúäìeíéøkæpä äéLeáì äL §¦§©¥¦§Ÿ¨§¤¨©¦§¨¦

ìéòì6ìéòì økæpk Blk óebä ìëa ,7íäL ,iyeal dyly - §¥§¨©ª©¦§¨§¥¤¥
:md ,ziwl`d ytpdúBöî â"éøz ìL äNòîe øeac äáLçî©£¨¨¦©£¤¤©§©¦§

.ìéòì økæpk ,äøBzäytpd ly df dpevx .c wxta - ©¨©¦§¨§¥
diyealy ,genay ziwl`dcalahley - sebd z` eyiali

ytpdn zraepd de`za
ald zweyzy ,zindad
`l ,lreta ynenz `l
s`e xeaica `l ,dyrna
m` ,mxa .daygna `l
ytply ,xacd `ed jk
lr "oexzi" ely ziwl`d
`ide ,zindad ytpd
,eizeaygn lka zhleyd
ly eiyrne eixeaic
oi` ,`eti` ,recn - ziyrn dpigan eteb lka ,xnelk ,mc`d

- ?"wicv" `xwp `ed

,ììk "÷écö" àø÷ð Bðéà ïë-ét-ìò-óàå`xwp `ed `l` - §©©¦¥¥¦§¨©¦§¨
,"ipepia"ìò úéäìàä Lôð øBàì øLà äfä ïBøúiL éðtî¦§¥¤¦§©¤£¤§¤¤¨¡Ÿ¦©

àlà Bðéà ¯ àìénî äçãpä ätìwä ìL úeìëñå CLçä©Ÿ¤§¦§¤©§¦¨©¦§¤¦¥¨¥¤¨
ìLa,ìéòì íéøkæpä äéLeáì äLxeaic ,daygna ;xnelk - ¦§Ÿ¨§¤¨©¦§¨¦§¥

xzei dwfg ,cala dyrne
ytpdn ziwl`d ytpd

,zindaddúeäîa àìå§Ÿ§¨¨
dúeîöòåytpd ly - §©§¨
,ziwl`ddúeäî ìò©¨¨

ätìwä ìL dúeîöòå- §©§¨¤©§¦¨
,zindad ytpdeék¦

ìL dúeîöòå dúeäî̈¨§©§¨¤
úéîäaä Lôð¤¤©§¥¦
ììçaL ätìwänL¤¥©§¦¨¤§¨¨

éìàîOämvr - ©§¨¦
ytpd ly dze`ivn

,zindadììk äçãð àìŸ¦§¤§¨
øçà éðBðéáa BîB÷nî¦§©¥¦©©

ïéàL ,älôzä,f` - ©§¦¨¤¥
'ä úáäà Là étLø¦§¥¥©£©
ììça Baì úelbúäa§¦§©¦¤¨¨

,éðîéäxacdy enk - ©§¨¦
xen`k ,ezltz zrya
elv` 'd zad`y ,lirl

,dad`d z` eala yibxn `ed ,zelbzda `id f`BëBz íà-ék¦¦
,ealay iniptd wlgd -,"úøzñî äáäà" óeöøeli`e - ¨©£¨§ª¤¤

,dad`d z` yibxn `ed oi` ielbaúéòáhä äáäà àéäL¤¦©£¨©¦§¦
.ïn÷ì øàaúiL Bîk ,úéäìàä LôpaLlkay ,g"i wxta - ¤©¤¤¨¡Ÿ¦§¤¦§¨¥§©¨

.d"awl zxzeqn dad` dpyi icediéæàå,ezlitz ixg` - ©£©
,eala zelbzda dpi` dad`dykìéñkä úeìëñ úBéäì ìBëé̈¦§¦§©§¦

òøäytpd ly - ¨©
,zindadBaì úelbúäa§¦§©¦

,éìàîOä ììça¤¨¨©§¨¦
ìëì äåàz úBeàúäì§¦§©©£¨§¨
íìBò úeiîLb éðéðò¦§§¥©§¦¨

øzäa ïéa ,äfämb - ©¤¥§¤¥
,mzeyrl xzeny mixaca
myl mzeyrl oi`y `l`
,miny myl m`Îik de`z
mdl de`zn `ed eli`e

,mday beprzd llbaïéa¥
,íBìLå-ñç øeqàamb - §¦©§¨

on mixeq` mdy mixaca
,dxezdàì elàk§¦Ÿ

àlà .ììk ìltúä¦§©¥§¨¤¨
Bðéà øeqà øáãaL¤¦§©¦¥
úBNòì Bzòãa äìBò¤§©§©£
Lnî ìòôa øeqàä̈¦§Ÿ©©¨

,íBìLå-ñçoi` jkl - ©§¨
.llk zekiiy "ipepia"l

äøáòî íéLwä äøáò éøeäøä àlàwxta xaqedy itk - ¤¨¦§¥£¥¨©¨¦¥£¥¨
,mcewdäøBzî Bìaìáìe Bçîì úBìòì ìòôì íéìBëé§¦¦§Ÿ©£§Ÿ§©§§¦¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àìéîî äçãð êë àìéîîå åéìàî åðîî äçãðù êùçä
éìàîùä ììçáù à"ñå äôéì÷ä ìù äáøä úåìëñ
['åëå úåèù çåø åá ñðëð ïë íà àìà ì"æø øîàîë]
äðåöø øùà çåîáù úéäìàä ùôðáù äîëçä éðôî
ì"ðä äéùåáì äùìùá ùáìúäìå øéòá äãáì ìåùîì
â"éøú äùòîå øåáã äáùçî íäù ì"ðë åìåë óåâä ìëá

ì"ðë äøåúä úåöî

éðôî ììë ÷éãö àø÷ð åðéà ë"ôòàå
úåìëñå êùåçä ìò úéäìàä ùôð øåàì øùà äæä ïåøúéù
'éùåáì äùìùá àìà åðéà àìéîî äçãðä äôéì÷ä ìù
ìù äúåîöòå äúåäî ìò äúåîöòå äúåäîá àìå ì"ðä
úéîäáä ùôð ìù äúåîöòå äúåäî éë äôéì÷ä
åîå÷îî ììë äçãð àì éìàîùä ììçáù äôéì÷äîù
'ä úáäà ùà éôùø ïéàù äìôúä øçà éðåðéáá
äáäà óåöø åëåú íà éë éðîéä ììçá åáì úåìâúäá
úéäìàä ùôðáù úéòáèä äáäà àéäù úøúåñî
òøä ìéñëä úåìëñ úåéäì ìåëé éæàå ïî÷ì ù"îë
éðééðò ìëì äåàú úåàúäì éìàîùä ììçá åáì 'åìâúäá
àì åìàë å"ç øåñéàá ïéá øúéäá ïéá æ"äåò úåéîùâ
åúòãá äìåò åðéà øåñéà øáãáù àìà ììë ììôúä
äøéáò éøåäøä àìà å"ç ùîî ìòåôá øåñéàä úåùòì
åìáìáìå åçåîì úåìòì ìåòôì íéìåëé äøéáòî íéù÷ä
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א.5. ג, ד.6.סוטה ט.7.פרק פרק
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טבת  י"ז שישי יום
,34 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìéòåî äæìù ÷ø,34 'nr cr.åéçà íò

ì"æø øîàîëe ,äãBáòå8ïäî ìBvð íãà ïéà úBøáò 'â" : ©£¨§©£©©©£¥¥¨¨¦¥¤
,íBé ìëadyw ,oky - §¨

xearln lvpidl c`n
:mde ,mdilrøeäøä¦§

."'eë älôz ïeiòå äøáò£¥¨§¦§¦¨
"dxiar ixedxd"y ixd -

Împexkf epinkgyke ,mdn lvpidl xzeia dywy mixacdn md
miynzyn dkxal
df ,mzq "mc`" x`eza
ixd ."ipepia"d lr fnex
levip epi` "ipepia"dy

,dxiar ixedxdn

¯ ,ïéçna eîéLøä ìéòBî äælL ÷øea x`ypy xkipd myexd ©¤¨¤¦¨§¦©Ÿ¦
zrya 'd zlecba ezaygn zewnrzdn ,dlitzd ixg` mb

,dlitzd¯ ,éðîéä ììça úøzñîä Búáäàå 'ä úàøéå§¦§©§©£¨©§ª¤¤¤¨¨©§¨¦
,el zexfer od ,ealayìå øabúäì¯ äfä òøä ìò èìLly §¦§©¥§¦§Ÿ©¨©©¤

,zindad ytpdäeàúnä©¦§©¤
Bì úBéäì àlL ,äåàz©£¨¤Ÿ¦§
¯ øéòa äìLîîe äèéìL§¦¨¤§¨¨¨¦
dhily rxl didz `ly

,seba dlynneàéöBäì§¦
ìòtä ìà çkî Búåàz©£¨¦Ÿ©¤©Ÿ©

¯.ynn lretaLaìúäì§¦§©¥
elôàå .óebä éøáàa§¥§¥©©£¦
øäøäì ,Bcáì çna©Ÿ©§©§©§¥
äèéìL Bì ïéà ,òøa§©¥§¦¨
-ñç øäøäì äìLîîe¤§¨¨§©§¥©
,BçîaL BðBöøa íBìLå§¨¦§¤§Ÿ

¯mixedxd ea milery dn
`edy iptn df oi` ,mirx
m`Îik ,mda aeygl dvex
oiicr ddep ealy iptn
,mlerd ibeprz ixg`
egena `linn zeltep
,dl` dee`zÎzeaygn

y`l,epevxaìa÷iL¤§©¥
íBìLå-ñç ïBöøa§¨©§¨
äìBòä òøä äæ øeäøä¦§¤¨©¨¤
çnì áläî åéìàî¥¥¨¥©¥©Ÿ©

ìéòì økæpk9¯ ,,ixd ©¦§¨§¥
oi` ,cala gend lr mby

,zindad ytpd ly "rx"l dhilyì Búiìòa ãiî àlà¯ ,íL ¤¨¦¨©£¦¨§¨
,egena xedxdd dleryn¯ ,íéãé ézLa eäçBcz` dgec `ed ¥¦§¥¨©¦

,egena llk mewn el ozep epi`e egek `elna xedxddçéqîe©¦©
ïBöøa Bìa÷î Bðéàå ,òø øeäøä àeäL økæpL ãiî Bzòc©§¦¨¤¦§¨¤¦§©§¥§©§§¨

¯ ,ïBöøa Ba øäøäì elôàzevxl ezrca dler epi`y wx `l £¦§©§¥§¨
rvaljiiy epi` - jka xdxdl oevxd mb `l` ,ef drx daygn

,"ipepia"a,íBìLå-ñç BúBNòì úòcä ìò BúBìòäì ïkL ìëå§¨¤¥§©£©©©©©£©§¨
¯ ,Ba øaãì elôà Bà,"ipepia"d jiiy `ly i`cea jklék £¦§©¥¦

¯ øäøäîä,dxiar ixedxd,äòL dúBàa òLø àø÷ð ïBöøa ©§©§¥§¨¦§¨¨¨§¨¨¨
¯,eli`e¯ .íìBòì úçà äòL elôà òLø Bðéà éðBðéaäå,ixd §©¥¦¥¨¨£¦¨¨©©§¨

.dxiar ixedxda aeygl dvxiy jiiy `ly xnel gxkdd ony
iehia dfi`l ribdl ealay rxl ozep `ed oi`y ,xaec o`k cr
mdy mixacl qgia `edy
mc` oia" ly beqd on
mc` oia ,"mewnl

,d"awdl¯ ïëå,xacd jk §¥
íãà ïéaL íéøáãa¦§¨¦¤¥¨¨

¯ ,Bøáçìozep `ed oi` ©£¥
qgia ,ealay drx dcny
icil `eaz ,ipy icedil
e` ,daygna iygen iehia
`ly i`cee ,xeaica

`l` ,dyrnaãiî¦¨
çnì áläî Bì äìBòL¤¤¥©¥©Ÿ©
-ñç äàðNå àðéè Bæéà¥¦¨§¦§¨©

¯ ,íBìLå,zleflBæéà Bà §¨¥
Bà ñòk Bà äàð÷¦§¨©©
Bðéà ¯ ïäéîBãå àãét÷§¥¨§¥¤¥
Bçîa ììk ïìa÷î§©§¨§¨§Ÿ

¯ .BðBöøáedvxiy ¦§
,oda xdxdl,äaøcàå§©§©¨

çeøa ìLBîe èélL çnä©Ÿ©©¦¥¨©
Côää úBNòì BaìaL¤§¦©£©¥¤

¯ ,Lnîyxecy dnn ©¨
:ealay ybxdâäðúäì§¦§©¥

¯ ,ãñç úcîa Bøáç íò¦£¥§¦©¤¤
ybxl cebipa z`fe
itlk eala yiy - "dxeab"d zcnn raepd - qrkd e` d`pyd

,cqgd zcna eil` qgizi - zlefd¯ Bì úòãeî äøúé äaçå§¦¨§¥¨©©
cr ,zcgein dad` el ze`xdl,ïBøçàä äö÷ ãò epnî ìañì¦§Ÿ¦¤©¨¤¨©£

¯ ,íBìLå-ñç ñòëì àìå,epnn laeq `edy in lràlL íâå §Ÿ¦§Ÿ©§¨§©¤Ÿ
ì¯ ,íBìLå-ñç Bìòôk Bì ílL`ly z`f zeyrl `l mb §©¥§¨¢©§¨

,qrk jezn¯ íéáiçì ìîâì äaøcà àlà,ecbpkBîk ,úBáBè ¤¨©§©¨¦§Ÿ§©¨¦§
øäfa áeúkL10¯ :åéçà íò óñBiî ãîìì ,mixeqid mewnay ¤¨©Ÿ©¦§Ÿ¦¥¦¤¨

mc` oia"y mixaca mby ,ixd .zeaeha mdl mliy - el enxby
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ïäî ìåöéð íãà ïéà úåøéáò 'â ì"æøàîëå äãåáòå äøåúî
'åë äìôú ïåéòå äøéáò øåäøä íåé ìëá

ìéòåî äæìù ÷ø
ììçá úøúåñîä åúáäàå 'ä úàøéå ïéçåîá åîéùøä
äåàú äåàúîä äæä òøä ìò èåìùìå øáâúäì éðîéä
åúåàú àéöåäì øéòá äìùîîå äèéìù åì úåéäì àìù
çåîá 'éôàå óåâä éøáàá ùáìúäì ìòåôä ìà çëî
å"ç øäøäì äìùîîå äèéìù åì ïéà òøá øäøäì åãáì
òøä äæ øåäøä å"ç ïåöøá ìá÷éù åçåîáù åðåöøá
íùì åúééìòá ãéî àìà ì"ðë çåîì áìäî åéìàî äìåòä
àåäù øëæðù ãéî åúòã çéñîå íéãé éúùá åäçåã
ïåöøá åá øäøäì 'éôà ïåöøá åìá÷î åðéàå òø øåäøä
øáãì 'éôà åà å"ç åúåùòì úòãä ìò åúåìòäì ù"ëå
éðåðéáäå äòù äúåàá òùø '÷ð ïåöøá øäøäîä éë åá
íéøáãá ïëå .íìåòì úçà äòù 'éôà òùø åðéà
åæéà çåîì áìäî åì äìåòù ãéî åøéáçì íãà ïéáù
àãéô÷ åà ñòë åà äàð÷ åæéà åà å"ç äàðùå àðéè
çåîä äáøãàå åðåöøáå åçåîá ììë ïìá÷î åðéà ïäéîåãå
ùîî êôää úåùòì åáìáù çåøá ìùåîå èéìù
åì úòãåî äøúé äáéçå ãñç úãîá åøéáç íò âäðúäì
àìù íâå å"ç ñåòëì àìå ïåøçàä äö÷ ãò åðîî ìåáñì
íéáééçì ìåîâì äáøãà àìà å"ç åìòôë åì íìùì

:åéçà íò óñåéî ãåîìì øäæá ù"îë úåáåè
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ב.8. קסד, בתרא בתחלתו.9.בבא ט, א.10.פרק רא, ח"א



zahפח g"i ycew zay mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"ח קודש שבת יום
,gi 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæáå âé ÷øô,36 'nr cr.æ"äåò éðéðò

פרק יג 

iehia icil `eal ealay rxl ozep "ipepia"d oi` ,"exiagl
.dyrna `ly i`ceae xeaica ,daygna

ziwl`d ytpl yi ,lretle dyrnl xeywd lkay ,oaen df wxtn
epi` ,dyer `ed oi` lretl - sebd lr d`lnd dhilyd "ipepia"a
xacne zeevn miiwn m`Îik ,xeq`y dna ayeg epi`e xacn
lkyd zegeka ,xnelk ,ely "mvr"a eli`e .dxeza xdxdne
,wfg ic cnrn zindad ytpd ly rxl yi ,ytpd ly zecnde

zryy ,epcnly dnl xywa .eala zee`z zelrdl ezlkiae
dn siqedl i`ck - zelrzdl icedi lkl oevx zr `id dlitzd
- :eizegiyn zg`a xn` yhiee`aeiln r"p v"iixden iaxdy
,d"awd itlk envr z` yibxn `ed - dxez cnel icediy drya
cnel `ed jk ,eaxn dnkg cnel cinlzy myk .eax iptl cinlzk
`ed - lltzn icediy dryae ;dxez `idy dnkg d"awdn

.eia` iptl oak ,d"awd itlk envr z` yibxn

.âé ÷øtokzi m` mb ,"ipepia"l qgiay ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
de`zdy ,mlea gekk ziwl`d ytpd zynyn - eala de`z xxerzzy

mihlyp ,dl` miyeal dyly .daygna e` xeaica ,dyrna ynenz `l

dxez ixac xacle aeygl - cala ziwl`d ytpd iciÎlr "ipepia"a

.zeevn miiwle

ì ïáeé äæáeøîàî ïBL ¨¤¨§©£©
ì"æø1äæå äæ ¯ íéðBðéa" : ©©¥¦¤¨¤

øöé ,Leøt] "ïèôBL§¨¥¥¤
¯ ,[òøä øöéå áBèÎxvid §¥¤¨©

rxdÎxvide aehd
mdipy miynyn
mirinyne ,mihteyk
`xnbde ."ipepia"a mzrc
:jkl di`x d`ian

áéúëc2ãîòé ék" : ¦§¦¦©£Ÿ
òéLBäì ïBéáà ïéîéì¦¦¤§§¦©
¯ ,"BLôð éèôBMî¦§¥©§
ipy ,miax oeyl "ihtey"
Îxvid ,mc`a mihtey
Îlr .rxdÎxvide aehd
"mipepia"l qgia ,miptÎlk
l"f epinkg miynzyn

dfe df" iehiaa"ohtey-
äæå äæ" eøîà àìå§Ÿ¨§¤¨¤
¯ ,íBìLå-ñç "íéìLBî,heytd yexitk yxtp m` ,oky §¦©§¨

ixd ,zexiar zivgne zeevn zivgn ea yiy in `ed "ipepia"y
,rxdÎxvid mbe aehdÎxvid mb ,mdipyymilyenly eteba

,"milyen" iehiaa ynzydl l"f epinkg lr did f`e - "ipepia"d
helyl rxdÎxvid lr ,dxiar xearl ick ikleynle,mxa .seba

xnel xyt` i` ,"ipepia"d ly ezedn lr xaqedy dn itl
:oldl xaqeiy itk - "milyen"äèéìL Bæéà LiLk ék¦§¤¥¥§¦¨

¯ ,"äpè÷ øéò"a òøä øöiì äìLîîedhilyd lry ,sebd ¤§¨¨©¥¤¨©¨¦§©¨
,rxdÎxvil aehÎxvid oia wa`nd ldpzn eilräòL éôì elôà£¦§¦¨¨

¯ äl÷xeaica ,dyrna dxiara mc`d lykp ,`edy onf dfi`ae ©¨
,daygna e`¯ .äòL dúBàa òLø àø÷ðo`k xaecn ixde ¦§¨¨¨§¨¨¨

,"ryx"a `le "ipepia"a-Cøc-ìò ÷ø Bðéà òøä øöiä àlà¤¨©¥¤¨©¥©©¤¤
¯ ,ètLna Bzòc øîBàä ïiãå èôBL Bîk ìLîel yiy `le ¨¨§¥§©¨¨¥©§©¦§¨

,sebd lr dhily÷ñt äéäé àlL úBéäì ìBëé ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥¨¦§¤Ÿ¦§¤§©
¯ ,äNòîì Ck äëìä,df htey ly ezrckãBò LiL éðtî £¨¨¨§©£¤¦§¥¤¥

,åéìò ÷ìBçä ïiãå èôBL¥§©¨©¥¨¨
éøöå,íäéðéa òéøëäì C §¨¦§©§¦©¥¥¤

.òéøënä éøáãk äëìäå©£¨¨§¦§¥©©§¦©
¯ Ckwa`na xac eze` ©

aehdÎxvid oia ldpznd
:"ipepia"a rxdÎxvid oial
Bzòc øîBà òøä øöiä©¥¤¨©¥©§
¯ ,álaL éìàîOä ììça¤¨¨©§¨¦¤©¥
,ala de`z xxern `ed

n jkazrnyd z`haz
sebd lr cvik "ezrc"

,bdpzdläìBò áläîe¥©¥¤
¯ ,Ba øäøäì çnìdilr ©Ÿ©§©§¥

jxca d`a genl aldn ef
,oky .`linn
,ala de`z zxxerznyk
mixedxd `linn mieedzn

,gena¯ ãiîeziilr mr ¦¨
,gena mixedxdd÷ìBç¥

éðMä èôBMä åéìò̈¨©¥©¥¦
éðîéä ììça èMtúnä ,çnaL úéäìàä Lôpä àeäL¤©¤¤¨¡Ÿ¦¤©Ÿ©©¦§©¥¤¨¨©§¨¦

¯ ,áBè øöiä ïkLî íB÷î álaL,alay ipnid "llg"a ¤©¥§¦§©©¥¤
aehdÎxvid .ziwl`d ytpd ly zecnd ,aehdÎxvid dlbzn
,de`zd ly dyeninl mewn zzl `ly ,rxdÎxvid mr wa`p
,sebd ly mixai`de zegekd lky ,`id aehdÎxvid ly "ezrc"

.cala dyecw ly mipipra milvepn zeidl mikixväëìäå©£¨¨
øöiäì BøæBòä àeä-Ceøa-LBãwä àeä ,òéøënä éøáãk§¦§¥©©§¦©©¨¨¨§§©¥¤

¯ ,áBè,rxdÎxvid lr xabzdl egeka didiyì"æø øîàîk3: §©£©©©
¯ BøæBò àeä-Ceøa-LBãwä àìîìà",aehdÎxvilìBëé ïéà ¦§¨¥©¨¨§¥¨

¯ ."Bì.mei icn mc`a xabznd rxdÎxvil¯ ,øæòäåd"awdy §¨¥¤
:`ed ,aehdÎxvil xferLôð ìò 'ä øBà øéànL äøàää àéä¦©¤¨¨¤¥¦©¤¤
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íéøîà éèå÷éì
äæáå âé ÷øôäæå äæ íéðåðéá ì"æøîàî ïåùì ïáåé

[òøä øöéå áåè øöé 'éô] ïèôåù
åùôð éèôåùî òéùåäì ïåéáà ïéîéì ãåîòé éë áéúëã
äèéìù åæéà ùéùë éë å"ç íéìùåî äæå äæ åøîà àìå
äì÷ äòù éôì 'éôà äðè÷ øéòá òøä øöéì äìùîîå
î"ãò ÷ø åðéà ø"äöéä àìà äòù äúåàá òùø àø÷ð
ìåëé ë"ôòàå èôùîá åúòã øîåàä ïééãå èôåù åîë
ùéù éðôî äùòîì êë äëìä ÷ñô äéäé àìù úåéäì
íäéðéá òéøëäì êéøöå åéìò ÷ìåçä ïééãå èôåù ãåò

úòã øîåà ø"äöéä êë òéøëîä éøáãë äëìäåììçá å
ãéîå åá øäøäì çåîì äìåò áìäîå áìáù éìàîùä
çåîáù úéäìàä ùôðä àåäù éðùä èôåùä åéìò ÷ìåç
áåè øöéä ïëùî íå÷î áìáù éðîéä ììçá èùôúîä
áåè øöéäì åøæåòä ä"á÷ä àåä òéøëîä éøáãë äëìäå
øæòäå åì ìåëé ïéà åøæåò ä"á÷ä àìîìà ì"æø øîàîë
úåéäì úéäìàä ùôð ìò 'ä øåà øéàîù äøàää àéä
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ב.1. סא, לא.2.ברכות קט, ב.3.תהלים ל, קדושין



פט zah g"i ycew zay mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

øöéå ìéñkä úeìëñ ìò äèéìLe ïBøúé dì úBéäì ,úéäìàä̈¡Ÿ¦¦§¨¦§§¦¨©¦§©§¦§¥¤
¯ .ìéòì økæpk ,CLçä ïî øBàä ïBøúék ,òøä,a"i wxta ¨©§¦§¨¦©Ÿ¤©¦§¨§¥

beqp jyegde ,jyegd on daxd dgec xe`d on zvwy myky
jyegdne "zelkq"dn daxd dgcp jk ,mlrpe xe`dn `linn

znerl ,rxdÎxvid ly
dyecwd xe`n hrn
- ziwl`d ytpdn xi`nd
ly ezxfr z`hazn jka

aehdÎxvil d"awd4.
uxzn ,mi`ad eixaca
xy` z` ,owfd epax
wxtd zligza dywd

dn lr ,oey`xd`xnbdy
mlerd lk elit`e" zxne`
wicv jl mixne` elek
"ryxk jipira did ,dz`
zkqna dpynd ixd -
idz l`e" :zxne` zea`
:mbe" ?"jnvr ipta ryx
rxi ryxk eipira didi m`
lkei `le avr didie eaal
aehae dgnya 'd cearl
owfd epax xiaqn - ?"aal

aeygiy `l ,"ryxk" exn`e mpeyla ewiic l"f epinkg :oldl
mixacay inl envr aeygiy ,"ryxk" `l` ,"ryx" envr
mb ,oky ."ipepia"l `id dpeekde ,ryxl dnec `ed miniieqn
de`z ea xexyzy okzie ,etwza oiicr eytpay "rx"d "ipepia"a

."ryx" lv` dfy enk ,alaììçaL òøäL øçàî Cà©¥©©¤¨©¤§¨¨
äåàz úBeàúäì ,BzãìBúk Bt÷úa àeä éðBðéaa éìàîOä©§¨¦©¥¦§¨§§©§§¦§©©£¨
¯ ,áBhä éaâì èeòîa ìhaúð àìå ,äfä íìBò éâeðòz ìëì§¨©£¥¨©¤§Ÿ¦§©¥§¦§©¥©

,"wicv"a xacdy enk ,ziwl`d ytpd lyBîB÷nî äçãð àìå§Ÿ¦§¤¦§
¯ Bì ïéàL ÷ø ,ììk,"rx"lèMtúäì äìLîîe äèéìL §¨©¤¥§¦¨¤§¨¨§¦§©¥

¯ ,óebä éøáàa,sebd ixa` lr drtyde dhily "rx"l oi` §¥§¥©
.mirx mixac aeygl e` xacl ,zeyrl:xirn iaxd- dfa mb"

,etweza rxde ,ezclezn dpzyp `l - rxd zehytzd zripna
:"m`Îik ,mc`ay aehd iptn epi` zehytzdd xcrd ikéðtî¦§¥

Lôpì øéàîe øæBòå ïBéáà ïéîéì ãîBòä àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¨¥¦¦¤§§¥¥¦©¤¤
¯ úéäìàäytpl oi` ,okle ,zindad ytpd cbp cenrl lkezy ¨¡Ÿ¦

ytpd ly envr "rx"d la` .sebd ixa` lr dhily zindad
.ezclezk etwza `ed - zindad¯ àø÷ð ïëì,"ipepia"d ¨¥¦§¨
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שבלבו 4. בתאוה ומושל שולט שכלו הלב", על שליט שה"מוח מתולדתו, האדם שבטבע הזקן, רבנו אמר (י"ב) הקודם שבפרק למרות
על  טעם "זה בהערה: שליט"א  אדמו"ר כ"ק מתרץ כך? לשם מהקב"ה מיוחדת לעזרה האדם שצריך כאן, אומר הוא איפוא, מדוע, -

ש  ההרהור נגד א) היצ"ט: ש ·ÁÂÓנצחון הימני שבחלל ב) ;·Ï· לאחר דקאי בפי"ב משא"כ במוח), יתבונן שלא (אם השמאלי חלל על
שנסתלקו דאף לקמן „‚„ÔÈÁÂÓ""˙ÂÏשהתפלל, ועד"ז במוח, היצה"ר דעת אמירת אפשרות שוללת - שנשארה במוחין הרשימו -

לשמה". תמידי ההגיון מפני יג.5.(ע"ב) ב, אבות



היום יום . . . צ

ה'תש"גיב טבתיום ראשון

חומש: ויחי, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: פרק ט. והנה מקום . . . 26 שבמוחין.

ְנָהג,  ַהּמִ ּוְכִפי  א.  יׁשָ ַקּדִ ֶחְבָרה  ּדְ אי  ְלַגּבַ "ּב[  ]ַהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִנְבַחר  תרמ"ח  ַנת  ׁשְ ּבִ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ֲאָמר "ֵאין ַהּקָ ֶנֶסת. ָאַמר ָאז ַהּמַ ִלְוַית ַעם ָרב ְלֵבית ַהּכְ ְמַחת ּתֹוָרה ּבְ ׂשִ הֹוִבילּו אֹותֹו ּבְ
ְכָלם  ׂשִ יַח  ְלַהּנִ ְצִריִכים  ה,  ַעּתָ ְמָצִאים  ַהּנִ מֹוִחין  ֲעֵלי  ּבַ ים  ָהֲאָנׁשִ ם  "ּגַ ָבָריו:  ּדְ ְוִסּיּום  ְטרּוְנָיא",  ּבִ א  ּבָ
ְהֶיה  ּתִ לֹום ָמָרה  י ַחס-ְוׁשָ ּכִ ְכָלם כּו' ַעד  ׂשִ י  ּפִ ְלַהּטֹות ַעל  ְיכֹוִלים  י  ּכִ ְוַדַעת,  ַעם  ַהּטַ ַאֲחֵרי  ֵליֵלְך  ְולֹא 
י  ּכִ ָוַדַעת,  ְוַטַעם  ֶכל  ַהּשֵׂ ֵליֵלְך ַאַחר  ּלֹא  ׁשֶ יָחא,  ְמׁשִ ּדִ ִעְקבֹות  ּבְ ה  ַהּזֶ ַמן  ּזְ ּבַ ר  ָהִעּקָ ְוֶזהּו  ַאֲחרֹוָנה כּו',  ּבָ

ָרֵאל". אלֵֹקי ִיׂשְ ׁשּוָטה ּבֵ ְתִמימּות ֶוֱאמּוָנה ּפְ ְצֹות ּבִ ם ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ִאם ְלַקּיֵ

ה'תש"גיג טבתיום שני

חומש: ויחי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: אך הנה . . . יד כרשפי אש.

כשמעמידים פנס - מתקבצים החֵפצים באור, כי אור ממשיך - ליכטיגקייט ציהט 
צו.

ְך ֵאָליו. יְך – אֹור מֹוׁשֵ י אֹור ַמְמׁשִ אֹור, ּכִ ִצים ַהֲחֵפִצים ּבָ ס – ִמְתַקּבְ ּנָ ֲעִמיִדים ּפַ ּמַ ׁשֶ ּכְ

ה'תש"גיד טבתיום שלישי

חומש: ויחי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והיא הנקראת . . . שבזה"ק.

הסבא משפאלע - דער שפאלער זיידע - הי' איש נלהב מאד, ביתר שאת ויתר 
עז על שאר חבריו תלמידי המגיד. בביקורו בליאדי אצל רבינו הזקן - שנת תקס"ט 
או תק"ע - סיפר, אשר בהיותו בן שלש שנים ראה את הבעש"ט "און ער האט מיר 
ארויפגעלייגט די הייליגע הַאנט אויפ'ן הַארצען און פון יעמאלט ָאן איז מיר ווארעם".

תנועת צדיק, ומכל שכן ראי' או שמיעת קול, צריך לפעול שלא ישכח לעד.

ָאר  ֵאת ְוֶיֶתר ָעז ַעל ׁשְ ֶיֶתר ׂשְ ּפָאלֶער ֵזיידֶע – ָהָיה ִאיׁש ִנְלָהב ְמֹאד, ּבְ ּפָאלֶע – ּדֶער ׁשְ ְ ָבא ִמּשׁ ַהּסָ
ר  ֲאׁשֶ ר,  ִסּפֵ  – אֹו תק"ע  ַנת תקס"ט  ׁשְ  – ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֵאֶצל  ִליַאִדי  ּבְ ִבּקּורֹו  ּבְ יד.  ּגִ ַהּמַ ְלִמיֵדי  ּתַ ֲחֵבָריו 
י, ּוֵמָאז ַחם  ה ַעל ִלּבִ דֹוׁשָ יַח ֶאת ָידֹו ַהּקְ ם-טֹוב "ְוהּוא ִהּנִ ַעל-ׁשֵ ִנים ָרָאה ֶאת ַהּבַ לֹשׁ ׁשָ ן ׁשָ ְהיֹותֹו ּבֶ ּבִ

ִלי".

ַכח ָלַעד. ָ ּלֹא ִיּשׁ ִמיַעת קֹול, ָצִריְך ִלְפֹעל ׁשֶ ה אֹו ׁשְ ן ְרִאּיָ ּכֵ ל ׁשֶ יק, ּוִמּכָ נּוַעת ַצּדִ ּתְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



צי היום יום . . . 

ה'תש"גטו טבתיום רביעי

חומש: ויחי, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: פרק י. והנה . . . טו כמו השנאה.

"ְוַהֲעָלַאת  ִלְהיֹות:  ָצִריְך  ֶזהּו",  ה  "ְוִהּנֵ ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  "ֹאְסִרי"  ְתִחיל  ּבּור־ַהּמַ ּדִ אֹור"  "ּתֹוָרה 
ת". ְתִחּלַ ָהָיה ּבִ מֹו ׁשֶ ֵהמֹות ִיְתַעּלּו ּכְ ְפלּו ֲאִפּלּו ַהּבְ ּנָ ִניצֹוצֹות ׁשֶ

ִאים  ַהּבָ ּסּוִרים  ְוַהּיִ ִצְדֵקנּו,  יַח  ְמׁשִ ְיֵדי  ַעל  ה  ֻאּלָ ַהּגְ ִהיא מֹוֵעד  ַהּזֹאת  ָהֵעת  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַמע  ּוׁשְ ת  ַהְסּכֵ
ְבִטיִחים  ֶקר ַהּמַ ֶ ֲאִמינּו ִלְנִביֵאי ַהּשׁ ְתׁשּוָבה. ַאל ּתַ א ּבִ ָרֵאל ִנְגָאִלין ֶאּלָ יַח, ְוֵאין ִיׂשְ ָעֵלינּו ֵהם ֶחְבֵלי ָמׁשִ
ר  ֲאׁשֶ ֶבר  ַהּגֶ "ָארּור  ה(  יז,  )ִיְרְמָיה  ם  ֵ ַהּשׁ ַבר  ּדְ ִזְכרּו  ְלָחָמה,  ַהּמִ לֹות  ּכְ ַאֲחֵרי  ְוֶנָחמֹות  ְיׁשּועֹות  ָלֶכם 

ר ְזרֹעֹו, ּוִמן ה' ָיסּור ִלּבֹו". ׂשָ ם ּבָ ָאָדם ְוׂשָ ִיְבַטח ּבָ

ׁש. ָקרֹוב ַמּמָ א ּבְ יַח ִצְדֵקנּו ַהּבָ ֵני ְמׁשִ ל ּפְ יְתָך ְלַקּבֵ ָרֵאל ַעד ה' ֱאלֶֹקיָך, ְוָהֵכן ַעְצְמָך ּוְבֵני ּבֵ ׁשּוָבה ִיׂשְ

ה'תש"גטז טבתיום חמישי

חומש: ויחי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: וצדיק שאינו . . . 30 הכא וכו'.

דער צ"צ הָאט געזָאגט ר' הענדל'ן אויף יחידות: זוהר איז מרומם דעם נפש, מדרש 
איז מעורר דָאס הַארץ, און תהלים מיט טרערען וואשט אויס די כלי.

ֶפׁש, "ִמְדָרׁש" - ְמעֹוֵרר ֶאת  'ְיִחידּות': "ֹזַהר" - ְמרֹוֵמם ֶאת ַהּנֶ ַמח ֶצֶדק" ָאַמר ְלר' הֶעְנְדל ּבִ ַה"ּצֶ
ִלי. ְדָמעֹות – ֵמִדיַח ֶאת ַהּכְ ים ּבִ ב, ּוְתִהּלִ ַהּלֵ

ה'תש"גיז טבתיום ששי

חומש: ויחי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: ועוד . . . כמ"ש במ"א.

מה שנוהגים שלא ללמוד בניתל, שמעתי מאאמו"ר הטעם, שהוא כדי שלא להוסיף 
חיות.

פעם אמר אאמו"ר: די מתמידים וואס די אכט שעה איז זיי נוגע בנפש, הָאב איך 
ניט הָאלט.

והוא רק עד חצות לילה.

ֵדי  ּכְ הּוא  ׁשֶ ַעם,  ַהּטַ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֵמֲאֹדִני  י  ַמְעּתִ ׁשָ ל,  ִניּתְ ּבְ ִלְלֹמד  ּלֹא  ׁשֶ ּנֹוֲהִגים  ֶ ּשׁ ַמה 
ּלֹא ְלהֹוִסיף ַחּיּות. ׁשֶ

ּלֹא לֹוְמִדים[  לּו ]ׁשֶ עֹות ַהּלָ ָ מֹוֶנה ַהּשׁ ְ ּשׁ "ּב[: ַמְתִמיִדים ֵאּלּו ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ַעם ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּפַ
ב. י ְמַחּבֵ ֶפׁש – ֵאיֶנּנִ ּנֶ 'נֹוֵגַע' ָלֶהם ּבַ

ְוהּוא ַרק ַעד ֲחצֹות ַלְיָלה.

יום 
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היום יום . . . צב

ה'תש"גיח טבתשבת

חומש: ויחי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: פרק יא. וזה לעומת . . . שריא.

ם ָהעֹוֶלה ַלּתֹוָרה אֹוֵמר ֲחַזק ֲחַזק ְוִנְתַחּזֵק ּגַ
ֲחִרית. ת ׁשַ ְתִפּלַ סּוק ֹאֶרְך ָיִמים גו', ֲאָבל ֹלא ּבִ ת ֹקֶדׁש ּכֹוְפִלים ּפָ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ֲאִמיַרת ִויִהי ֹנַעם ּבְ ּבַ

בהיות הצ"צ ילד ולמד את הכתוב ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, תירגם 
לו מורו - ע"פ פי' בעה"ט - יעקב אבינו הָאט געלעבט די זיבעצעהן בעסטע יָאהרען 
אין מצרים. כשבא הביתה מהחדר שאל את זקנו אדמו"ר הזקן: היתכן שיעקב אבינו, 

בחיר אבות, יהיו מבחר שנות חייו יז שנה שגר בארץ מצרים ערות הארץ.
גשנה,  לפניו  להורות  יוסף  אל  לפניו  שלח  יהודה  ואת  כתיב  אדמוה"ז:  ויענהו 
ואיתא במדרש - מובא ברש"י - א"ר נחמיה להתקין לו בית תלמוד, שתהא שם תורה 
ושיהיו השבטים הוגים בתורה. להורות לפניו גשנה, אז מען לערענט תורה ווערט 
מען נעהנטער צום אויבערשטען ב"ה, און אויך אין מצרים איז געווען ויחי געלעבט. 

ָנה",  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ ַבע  ׁשְ ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ּבְ ַיֲעֹקב  "ַוְיִחי  תּוב  ַהּכָ ֶאת  ְוָלַמד  ֶיֶלד  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ְהיֹות  ּבִ
ַהּטֹובֹות  ִנים  ָ ַהּשׁ ֵרה  ֶעׂשְ ַבע  ׁשְ ֶאת  ַחי  ָאִבינּו  ַיֲעֹקב   – ַעל־ַהּטּוִרים  ּבַ רּוׁש  ּפֵ י  ּפִ ַעל   – מֹורֹו  לֹו  ם  ְרּגֵ ּתִ
ָאִבינּו,  ֲעֹקב  ּיַ ׁשֶ ֵכן  ֲהִיּתָ ֵקן:  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ְזֵקנֹו  ֶאת  ַאל  ׁשָ ֵמַה"ֵחֶדר",  ְיָתה  ַהּבַ א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ִמְצַרִים.  ּבְ יֹוֵתר  ּבְ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֶעְרַות ָהָאֶרץ? ר ּבְ ּגָ ָנה ׁשֶ יו יז ׁשָ נֹות ַחּיָ ִחיר ָהָאבֹות, ִיְהיּו ִמְבַחר ׁשְ ּבְ

ָנה", ְוִאיָתא  ַלח ְלָפָניו ֶאל יֹוֵסף ְלהֹורֹות ְלָפָניו ּגֹשְׁ ִתיב "ְוֶאת ְיהּוָדה ׁשָ ֵקן: ּכְ ֲעֵנהּו ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ַוּיַ
ְהיּו  ּיִ ְוׁשֶ ּתֹוָרה  ם  ׁשָ ֵהא  ּתְ ׁשֶ ְלמּוד,  ּתַ ית  ּבֵ לֹו  ְלַהְתִקין  ְנֶחְמָיה,  י  ַרּבִ ָאַמר   – "י  ַרׁשִ ּבְ מּוָבא   – ְדָרׁש  ּמִ ּבַ
ֲאַזי  ְלָפָניו",  "ְלהֹורֹות  ּתֹוָרה  לֹוְמִדים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָנה",  ּגֹשְׁ ְלָפָניו  "ְלהֹורֹות  ּתֹוָרה.  ּבַ הֹוִגים  ָבִטים  ְ ַהּשׁ

ַחּיּות. ִמְצַרִים ָהָיה "ַוְיִחי" ּבְ ם ּבְ ּגַ אֹוֶפן ׁשֶ רּוְך הּוא, ּבְ דֹוׁש ּבָ ים' ּוִמְתָקְרִבים ַלּקָ ׁשִ ָנה", 'ִנּגָ "ּגֹשְׁ
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ה'תשפ"א  טבת י"ב ראשון יום 'ברירה'? יש מתי

:Á ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰íéðL§©¦
äæéàì ¯ ïäkì íäép÷ éîã eðúpL Bà ,áeaøòa íäép÷ eç÷lL¤¨§¦¥¤§¦§¤¨§§¥¦¥¤©Ÿ¥§¥¤

.äìBò áéø÷é äöøiL äæéàìe ,úàhç áéø÷é ïäkä äöøiL¤¦§¤©Ÿ¥©§¦©¨§¥¤¤¦§¤©§¦¨
'קן ' מביאה  מהן  אחת  שכל  יולדות  בני שתי  שני או תורים (שני

דמייונה) את  לכהן  נתנו אם  לחטאת , ואחד  לעולה  אחד

'קיניהם ', את  ולהקריב לבחור  הכהן  יכול  במשותף , ה 'קינים '

מהן. אחת  לכל ועולה  חטאת

המפרשים  קורקוס)והקשו  מהר"י משנה, :(כסף

א)הגמרא לז, 'יש(עירובין מדין  זו הלכה  לפרש  חשבה 

אומרים בעליו , לשם  להיקרב  צריך וקרבן היות ברירה':

קרבנות - היולדת  לשם  והחטאת  העולה  את המקריב שהכהן 

לכפרתה , אותן  קנה שהכהן למפרע  הוברר כי הן , שלה אלו

שהקריב הקרבנות  שמא להסתפק יש  ברירה ' 'אין אם כי

ידי יצאה  ולא  בעליה  לשם  הוקרבו ולא חברתה  של הן הכהן 

חובה .

כי הדין , הוא כך ברירה ' 'אין  אם  גם  הגמרא , למסקנת אך

שהנשים  במקרה  מהןepzdמדובר  אחת שכל מתחילה  ביניהן 

שלה . זה יהא  'קינה ' את  יקריב שהכהן

פסק הרמב "ם  להקשות : יש  זה  פ"ז)ולפי  מעשר ש 'אין(הל'

בעת התנו אם  שרק כאן לפרש  היה  צריך ואם ֿכן  ברירה',

להקריב הכהן  יכול  הכהן, בדעת  תלוי  שיהא  הדמים  נתינת 

מהן ! אחת לכל ה 'קינים ' את 

אליעזר ' ה 'דמשק  תיג)ומבאר סו"ס :(או"ח

האמוראים כדעת היא  הרמב"ם  א)שיטת  כה, (גיטין

דין אחרים : בדעת  לתולה עצמו בדעת  תולה  בין המחלקים 

והוא עצמו בדעת  תלוי הדבר כאשר  רק  הוא  ברירה ' 'אין

על  פוסח שהוא  גילה  בכך  כי  להחליט, איך  מסתפק  עצמו 

היתה שכך למפרע  שהוברר  לומר  אין ולכן  הסעיפים  שתי

שאיך  ואומר אחרים  בדעת  התולה  אבל מתחילה , דעתו 

בתחילה בדעתו גמר  שיהיה , רוצה  הוא  כך בדעתם  שיתברר

מכן לאחר שיתברר  אביי)כפי  אמר ד"ה שם רש"י .(ראה

את תלו לכהן , 'קיניהן' דמי  את  שנתנו היולדות ולכן ,

כל  עבור ה 'קן ' את  וכשהקריב הכהן , בדעת ה 'קינים' הקרבת 

וכל  עבורה מתחילה  נקנה  'קן' שכל  למפרע  הוברר  מהן , אחת

בעליה . לשם הוקרבה  יונה

ה'תשפ"א  טבת י"ג שני יום אחת? יחידה או חצאים שני

:‚Î ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰÷ìç̈©
ïäéðéa ïéàå ,äæa äæ ïéòâBð åé÷ìç ïéàå ,ãçà éìëa ïBøOòä̈¦¨¦§¦¤¨§¥£¨¨§¦¤¨¤§¥¥¥¤
.óøöî Bðéà Bà äöéî÷ì éìkä óøöî íà ÷ôñ äæ éøä ¯ äöéçî§¦¨£¥¤¨¥¦§¨¥©§¦¦§¦¨¥§¨¥

.äöøä ,øéè÷ä íàå .øéè÷é àì ,õî÷ íàå ;õî÷é àì Cëéôì§¦¨Ÿ¦§Ÿ§¦¨©Ÿ©§¦§¦¦§¦ª§¨
מסולת בקומצו ממנו "והרים  שנאמר הוא  הדין טעם 

להיעשות צריכה  שהקמיצה  למדים  'ממנו ' ומהמילה  המנחה ",

נפרדים . לחלקים  מחולקת  כשהיא ולא  המנחה , כל  מתוך

יש ביניהם , מגע  ללא  אחד  בכלי  מונחים חלקים  שני וכאשר 

ליחידה מצרפם  שהכלי  או  נפרדים  נחשבים הם  האם להסתפק

יש בדיעבד אך יקמוץ , לא  לכתחילה  הספק, ומחמת  אחת.

כשרה . והקמיצה  כאחד שנחשבים  הסברא  על להסתמך 

בכלי המונחים  פירות  טומאה: לענין  מצינו זה  ומעין

וכתב לא ? או כולם  נטמאו  האם – מהם  באחד טומאה  ונגעה 

הטומאות  אבות  בהל' ה"ז)הרמב "ם  אינם(פי"ב הפירות  שאר  כי

תורה שמדין ומבואר  מדרבנן. אלא  מדאורייתא  נטמאים 

הדברים ולכאורה  כאחד. נחשבים  אינם  בכלי  המונחים פירות 

שבד  כאן לנאמר  כשרה סותרים  הקמיצה  חובת יעבד ידי (ויוצאים

מדאורייתא) ?קמיצה

ולקמיצה : לטומאה  החיבורים בין לחלק  ויש 

יש הפירות , כל את  יטמא אחד  בפרי  הטומאה  שמגע  כדי

לעשות , הכלי בכוח אין  וזאת  ממש , אחד  כגוף  להחשיבם 

שתתייחס כדי יחד  צבורים  המנחה  שחלקי די  בקמיצה  אולם 

נחשבים הם  הרי אחד בכלי  הם וכאשר  לכולה, הקמיצה

בזה  זה  נוגעים  שאינם  למרות  פסחים כצבורים  יחזקאל חזון (ראה

(134 עמ' א מנחות (אילן) מקובצת שיטה א. .יט,

יראה " "בל איסור  לגבי בכלי צירוף  דין  מצאנו ועוד

מונחות ואם כזית, בשיעור  חמץ על  רק  חל שמדאורייתא 

מצרפן הכלי – אחת  כל  כזית  חצי  בשיעור  חתיכות  שתי  בכלי 

יראה" ב"בל  עליהן שו"ע ועובר  וראה סי"א, תמב סי' או"ח (שו"ע

טז) וקו"א כח שם שכןאדה"ז מצרפן , אכן  שהכלי ספק אין  ובזה .

כמו אחד כגוף שייחשבו כדי חיבור  דרגת כאן  נדרשת  לא 

לחברתה מהן  באחת  הנעשית פעולה  לייחס  לא  ואף בטומאה,

בקמיצה) את(כמו להשלים  כדי ביניהן  שייכות ליצור רק  אלא ,

אחד בכלי  הימצאותן  בעצם  די ולכך  האיסור , שיטה שיעור (ראה

(136 עמ' שם .מקובצת

ה'תשפ"א  טבת י"ד שלישי יום 'רדומים' איסורים

:„ ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰ìò áLç̈©©
øæçå ,íB÷nä úáLçîa úéæ éöç ìòå ,ïîfä úáLçîa úéæ éöç£¦©¦§©£¤¤©§©§©£¦©¦§©£¤¤©¨§¨©

.ìebt äæ éøä ¯ ïîfä úáLçîa øçà úéæ éöç ìò áLçå§¨©©£¦©¦©¥§©£¤¤©§©£¥¤¦
א)לעיל  'מחשבת(הל' ההקרבה  בשעת  שהחושב  מבואר 

לזמנו)הזמן' חוץ הקרבן את חשב(לאכול אם  ואילו  פיגול, זה  הרי ,

המקום ' למקומו)'מחשבת  חוץ נעשה(לאוכלו לא  אך  נפסל הקרבן

פיגול.

כזית חצי ועל הזמן מחשבת  כזית  חצי על חשב  וכאשר 
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פיגול ולא פסול כולו – המקום  שלם מחשבת  כזית כאן אין (כי

הזמן) מחשבת עליו .שחשב

מחשבת נוסף  כזית חצי  על ויחשוב  ישוב  מכן לאחר  ואם 

חצי כי פיגול יהיה  שלא  לומר  מקום  היה  לכאורה  הזמן ,

לחצי הצטרף  כבר  הזמן  מחשבת עליו שחשב הראשון הכזית 

לא ושוב  פסול, דין  עליו  וחל  המקום  מחשבת של הכזית 

פיגול. להיות  דינו  ישתנה

זו בהלכה  התחדש  כך א)ועל  לא, זבחים רבא, מחשבת(כדעת כי

ואף הראשון , הכזית  לחצי  מצטרפת  השני  הזית  בחצי  הפיגול

באופן פיגול דין  בו  נותר  אחר , דין עליו  חל שבינתיים  פי על 

מתעורר הוא  נוסף , כזית חצי עם  נפגש  הוא  וכאשר  'רדום ',

פיגול. נעשה  והכל מתרדמתו 

כאשר ברוב : שהתבטל איסור לדין מכאן שלמדו  ויש 

כנגד  שישים  בו שיש  היתר של לתבשיל נפלה איסור  חתיכת 

ואם באכילה . מותרת  והתערובת  ברוב בטל  האיסור  – האיסור 

אף על – התערובת  לתוך איסור  מעט עוד נפל מכאן  לאחר 

יש הראשון  האיסור  בצירוף  אם  לאסור, כדי  בו  אין שבעצמו

ואין הכל , נאסר  – איסור של משישים מאחד  יותר  כאן

אלא להיתר , והפך  התבטל  כבר הראשון שהאיסור  אומרים 

במצב קיים  הוא לאסור  כדי מספקת כמות  בו אין  עוד כל 

וניעור ' 'חוזר  הוא נוסף , איסור  אליו  וכשמצטרף 'רדום ',

הכל  לאסור  לז)ומצטרף  פ"ז, חולין .(רא"ש

וניעור חוזר איננו שהתבטל איסור  כי אומרים  יש  אך

א) עג, ע"ז לתערובת(ראב"ד פיגול  בין  לחלק  יש  ולשיטתם

מלכתחילה lhazdשבפיגול `lהכזית מחצי הפיגול דין 

כשנשלם ולכן  השיעור , חיסרון משום  חל לא  אלא  הראשון,

התבטל  להיתר  שנפל  איסור אך  וניעור , חוזר הוא  הרי השיעור 

איס כאן אין לעולםוכבר וניעור  חוזר  אינו ושוב  תוספות ור  (ראה

שם) הקדש ובטהרת ויקץ, ד"ה א לא, .זבחים

ה'תשפ"א  טבת ט"ו רביעי יום לתועבה  שנהפך קרבן

:‚ ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰ïaø÷ ìk̈¨§¨
,ä÷Bì ,ãéæîa úéfk epnî ìëBàä ìk ..ìeñt àeäL Ba øîàpL¤¤¡©¤¨¨¨¥¦¤©©¦§¥¦¤

."äáòBz ìk ìëàú àì" :øîàpL¤¤¡©ŸŸ©¨¥¨
נלמד  הקרבן הקרבת בעת  פסול  מחשבת  לחשוב  האיסור

יחשב" "לא  ה"א)מהפסוק  התפרש(לעיל לא  זה בפסוק  אך ,

מהפסוק למדים  זאת  ואת  באכילה, נאסר הוא  כך  ידי שעל 

עבירה בו שנעשתה  דבר שכל היינו  תועבה ", כל תאכל "לא 

לאוכלו. ואסור  תועבה  הוא 

"לא נאמר בפסוק  בחלב : בשר  איסור  לגבי לכך ובדומה

lyazנאסר התבשל  שאם  התפרש  לא  אך אמו ", בחלב גדי

נלמד  האכילה  ואיסור ב)באכילה, קיד, חולין – הדעות אחת (לפי

עבירה ונעשתה  מאחר  - תועבה " כל  תאכל "לא  מהפסוק

ונאסר לתועבה נהפך  הוא  הרי  החלב , עם  הבשר בבישול

באכילה .

'נותר ', זמנו , לאחר הקרבן בשר  אכילת  איסור לגבי אמנם,

הרמב "ם ה"י)כותב  כי(להלן יאכל  "לא  מהפסוק  נלמד  שהוא 

כל  תאכל "לא  הפסוק בכלל שאינו  ומשמע הם " קודש 

תועבה".

פעולת  נעשתה כאשר רק  כי שביארו, יש  הדבר (או ובטעם 

כל מחשבת) תאכל  "לא  מהכתוב  נאסר  הוא  הרי בדבר, איסור 

אלא איסור פעולת  בו  נעשתה שלא  'נותר ' אבל תועבה ",

הוא אין אותו, הקריב  לא  שהאדם  הוא  והאיסור  מעצמו נשאר 

'תועבה ' רטז)בגדר  מצוה שיק מהר"ם תסט, מצוה חינוך .(מנחת

הדבר נהפך  מאליו הנעשה  באיסור  שאפילו  שכתבו  יש  אך

מאליו הבשר נפל  אם  אף  בחלב  שבבשר  - והראיה לתועבה ,

שלא למרות  נאסר  הוא  הרי עמו , והתבשל החלב  לתוך

איסור פעולת  בו טז)נעשתה  לתורה, פנים .(שבעים

נחשב הוא  נפסל עצמו הקרבן  כאשר רק כי שביארו ויש 

רק אלא  הקרבן בעצם  פסול שאינו  'נותר ' אך כ'תועבה ',

תועבה  בכלל  אינו שנותר , הבשר  שמח)בחלק  .(אור

ה'תשפ"א  טבת ט"ז חמישי יום מועט'? 'זמן הוא כמה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ˙„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰úòáL¦§©
ìì Búéaî ìBãb ïäk ïéLéøôî ,íéøetkä íBéì íã÷ íéîéBúkL ¨¦Ÿ¤§©¦¦©§¦¦Ÿ¥¨¦¥§¦§¨

,ìeñt äæa òøàé íàL ¯ øçà ìBãb ïäk Bì ïéðé÷úîe ...Lc÷naL¤©¦§¨©§¦¦Ÿ¥¨©¥¤¦¤¡©¨¤§
.åézçz øçàä ãáòé©£Ÿ¨©¥©§¨

יהודה  רבי  א)לדעת  ב, לו(יומא מתקינין  אחרת  אישה  "אף 

זו ביתו  ביתו , ובעד  בעדו  וכפר  שנאמר אשתו, תמות שמא  –

פסק והרמב"ם  אשתו למיתת  חששו לא  חכמים  אולם  אשתו".

כחכמים .

בתוספות וחכמים)ומבואר  ד"ה אין(שם חכמים  לדעת כי ,

בזמן שמדובר כאן כמו דווקא , מועט" "לזמן למיתה  חוששים

חכמים אף  מרובה " "לזמן אבל הכיפורים , ליום הסמוך

אחרים במקומות  שמצינו  כפי  למיתה , א)חוששים כו, .(יבמות

לזמן נחשב  ומאימתי  המועט , הזמן  הוא  כמה ביארו  לא  אולם 

סופר ' ה 'חתם  וכתב  פא)מרובה , סי' ח"ב אה"ע "שצריך (שו"ת

למועט"! רב בין  וגבול שיעור 

דבש ' ג)וה 'יערות  דרוש סוף הוא(ח"ב מועט' ש 'זמן כתב

גדול  לכהן  שמתקינים  יהודה  רבי  לדעת שכן , ימים . שבעה

בגמרא מבואר אחרת , א)אישה  יג, אותה(יומא לישא  לו  שיש 

הרמ "א  וביאר כ 'ביתו '. שתחשב  כדי  הכיפורים יום  (שו"ת לפני

קכה) "דלאסי' לבעילה  אלא  לחופה, לכניסה  רק הכוונה  שאין

כן, ואם התשמיש ". עם לגמרי הכניסה לאחר  רק 'ביתו' מקרי 

יום קודם  ימים שבעה  לפחות  כונסה  גדול שהכהן בהכרח

הכיפורים יום  שקודם  הימים בשבעת שהרי  הכיפורים ,

לא ובודאי  נדה, אשתו תימצא  שמא  מאשתו  אותו מפרישין 

שבו הזמן ששיעור  נמצא , אלו . ימים  בתוך  לכתחילה  יכנוס 

לא חכמים  ואילו  ימים . שבעה הוא  למיתה יהודה  רבי חושש 



צה v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

מועט'. 'זמן שזהו מפני ימים , שבוע של בזמן למיתה  חששו

בגמרא  א)והנה , כח, קטן חלה(מועד אדם  שאם  מבואר

ש 'זמן מובן ומזה  אדם". כל מיתת  היא  "זו  ומת ימים חמישה 

מחמישה בפחות דווקא  הוא למיתה  בו  לחשוש  שאין מועט'

לחשוש שיש  מיתה  זמן  זהו ימים  חמישה  כעבור  אבל ימים,

לו !

סופר ' ה'חתם  ביקור(הנ"ל)ומבאר בהלכות  המבואר  פי על

ימים  שלושה  לאחר  רק  הוא  'חולי' ששם  יו"ד חולים  שו"ע (ראה

ובט"ז) ס"א שלה שנאמרסי' ימים " "חמישה  של  הזמן  זה , ולפי  .

ויחד  למחלה , השלישי  מהיום רק  להימנות  מתחיל  בגמרא 

ימים . שבעה בדיוק  זה  הרי

ה'תשפ"א  טבת י"ז שישי יום גדול  כהן של תפילתו נוסח

:‡ ‰ÎÏ‰ „ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ˙„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰äéä Cëå§¨¨¨
éðôlî ïBöø éäé' :ìltúî,äðeçL Bæ äðL äúéä íàL ,éäìà 'ä E ¦§©¥§¦¨¦§¨¤¡Ÿ©¤¦¨§¨¨¨§¨

.äîeLâ äéäz¦§¤§¨
הרמב "ם של ראשון רומי)בדפוס  "שאם(דפוס במקום  ,didz

"שאם הוא  הנוסח ," שחונה ... זו שחונהdziidשנה זו  שנה 

נוסחא לפי הבקשה  פשר  את להבין  וצריך גשומה". תהיה  –

על  ולא שמתחילה  השנה  על  מתפלל  גדול הכהן  והרי – זו

שהייתה ? זו

לאקלים בהתאם באה  לגשם  התפילה  כי שביאר  ויש 

מדאי יותר  חם  היה  שעבר  הקיץ  ו"אם הקודמת  בשנה  ששרר

השנה אחרית  ועד השנה מראשית  תמיד  הארץ  את הדורש  וה'

והמעיינות שהנחלים  סכנה  צפויה  הגדול, החום  שמפני יודע

יותר הגשם לירידת  הצורך  על  מתפלל  גדול הכהן  אז ייבשו,

שנה הייתה  "שאם  הנוסח פשר  וזהו הבא ". בחורף הרגיל מן

גשומה" תהיה שחונה , – שעברה  בשנה הקיץ  – הדרום זו (קובץ

(8 עמ' מ .חוברת

זה : על  העיר  הרבי  אולם 

חלק אינן  שחונה " זו  שנה הייתה  "שאם  המילים כן , אם 

הקודם הקיץ שאם  – לתפילה  ותנאי הקדמה  אלא  הבקשה , מן

זה : ולפי גשומה . תהיה  שהשנה  מתפלל  הוא הרי  שחון, היה 

שלפני הדברים  בהצעת  להופיע  צריכות  היו  אלו מילים  א .

לא זו  שתפילה  נמצא  ב. התפילה . מנוסח כחלק  ולא  התפילה ,

ו"שונה שנה , בכל קבועה  כבקשה  גדול  הכהן  בתפילת  נכללה

כיֿאם אומרה  היה  –שלא  התפילה משאר  זו  תפילה חלק

שחון". היה  שלפניו כשהקיץ 

הוא : הפירוש  אלא

הן וכו '" זו שנה הייתה  "שאם  המילים  זה , נוסח לפי גם 

גדול  כהן  של תפילתו  נוסח  פי על וזאת , מהתפילה . חלק

בירושלמי ה"ב)המופיעה פ"ה לא(יומא גלות  עלינו  תצא  "שלא

ואם  הזאת, בשנה  ולא  הזה  הזהd`viביום ביום  גלות עלינו

המלים וכוונת  תורה ", למקום גלותינו  תהא  הזאת  בשנה  או

ה '. מאת  עלינו נגזר  כך אם  – הוא  גלות " עלינו יצאה "ואם 

שתהא מלפניו  דין גזר יצא אם  הרמב"ם : בנוסח לפרש  יש  וכן 

גשומה . תהא – שחונה 

(190 'nr ,ai zegiy ihewl)

י  קודש ה'תשפ"א שבת טבת "ח בקונמות  מעילה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ÏÈÚÓ ˙ÂÎÏ‰.íéøãða äìéòî Lé¥§¦¨¦§¨¦
,ìòî ¯ dìëàå ,'Lc÷ä' Bà ,'ïaø÷ éìò Bæ økk' :øîBàä ?ãöék¥©¨¥¦¨¨©¨§¨¤§¥©£¨¨¨©

.íéøçàì úøzî àéäL ét ìò óà©©¦¤¦ª¤¤©£¥¦
שאסור מדבר  שהנהנה ברמב "ם נפסק וכן  בגמרא , הוא  כך

בקונמות". מעילה  "יש  כי  מעל, - בקונם  עליו

לקדשים קשור  שאינו  רגיל  נדר  הוא  קונם לתמוה : ויש 

בתורה מקור  הובא  לא  גם  ובגמרא  יחל', 'בל משום  ואסור 

האם מסברא , קרבן  חיוב  לחדש  ניתן  וכיצד  בקונמות , למעילה 

בעזרה ? חולין הבאת  כאן  אין

למלך ' ה"ט)וה'משנה  פ"ד מעילה במעילה(הל' האם  חוקר

בקונמות מעילה  של שהחידוש או  לאו איסור  גם  יש  בקונמות

את פירט לא  שהרמב "ם ומאחר קרבן , לעניין רק הוא 

יחל', 'בל איסור  אלא  מעילה  כאן שאין  קצת  נראה הדברים ,

ללא מעילות אשם  חיוב  יש  כיצד השאלה  גוברת  כן ואם 

איסור ?

נימוטין: הגר "י  וביאר 

של  חפץ  זה  אין  כי  דמעילה , לאו  איסור  כאן אין אמנם

תורה שאמרה כיון כי  מעילה . איסור  כאן יש  ואעפ "כ הקדש ,

באמרו הרי דיבורו , באמצעות  מותר  דבר  לאסור  יכול שהאדם 

כך  על  להחיל  הכוח לו  יש  'קרבן ' או  'קונם ' מסוים  דבר על 

חולין להפוך שביכולתו  וכשם  בקרבן . שיש  האיסור כל את 

כך  מעילה , בו  יש  קודש  הדבר  ומשנעשה בדיבורו , לקדשים

כולל  לקדשים , דומים גדרים  דבר על להחיל האדם יכול 

גבוה . ושל  קדוש  להיות  יהפוך  שהדבר  מבלי  מעילה , איסור 

מכיכר  האוכל  אינו(למשל)ולכן, אכן  עצמו, על שאסר 

אבל  דברו", יחל "לא  על  אלא  מעילה של לאו על עובר 

לאו אותו זהו  דבר  של ורמב"ם לאמיתו יז, סנהדרין פ"א (ראה מעילה

כל ה"ב) על אסר  שחברו מכיכר  שאכל  אחר  אדם  ואילו ,

דבר , נדר  לא  הוא  שהרי דברו", יחל  "לא  על עבר  לא העולם

מצד  אלא  מעילה , של  הלאו מפני ולא  מעילה מדין  חייב  אבל 

הככר . על והתפיס החיל שחברו האיסור

(123 'nr ,iaxd zpyna gprt zptv)
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ה'תשפ"א  טבת י"ב ראשון יום

zFkldoiWCwOd ilEqR
ספרעבודה-הל'פסוליהמוקדשין

¦§§¥©ª§¨¦
ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦

או 1) מפורשות העוף בעולת שנתערבה העוף חטאת יבאר
סתומות.

.‡ÛBÚ‰ ˙‡hÁ2ÛBÚ‰ ˙ÏBÚa ‰·¯Ú˙pL3˙ÏBÚ B‡ , ««»∆ƒ¿»¿»¿«»«
‡Ba¯a ˙Á‡ elÙ‡ ,ÛBÚ‰ ˙‡hÁa ‰·¯Ú˙pL ÛBÚ‰»∆ƒ¿»¿»¿««»¬ƒ««¿ƒ

e˙eÓÈ Ôlk -4eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . À»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»
;‰ÏBÚ BÊÂ ˙‡hÁ BÊ ÌÈÏÚa‰ ˙ÁÈ˜Ï ˙ÚLa ˙BL¯ÙÓ¿…»ƒ¿«¿ƒ««¿»ƒ«»¿»
Ô‰Óe ˙‡hÁ Ô‰Ó ,B˙·BÁÏ ˙BÙBÚ ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈ƒ¿»≈∆«»≈∆
˙‡hÁ ‰·¯Ú˙Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk ‡l‡ L¯t ‡ÏÂ ,‰ÏBÚ»¿…≈≈∆»À»¿¿ƒ¿»¿»«»

‰·BÁa ‰ÏBÚ B‡5ÌÈÈc Ô‰Ï LÈ - ‰Óe˙q‰ BÊ »¿»«¿»≈»∆ƒƒ
ÌÈ¯Á‡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¿

עני 7) 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
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

חצי 11)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 ‰a¯Ó¿À»«»∆ƒ¿»≈»≈∆»»
˙BÂL Ô‰ÈzL eÈ‰L ÔÈa ,‰Óe˙q‰ ‰·BÁ‰ ÏÚ ÔÈa¯Ó¿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¿«¬≈»

.‰,e·¯Ú˙pL ‰Óe˙Ò ˙¯Á‡ ‰·BÁÂ ‰Óe˙Ò ‰·BÁ»¿»¿»«∆∆¿»∆ƒ¿»¿
Èp˜ ÌÚ ÌÈ·Ê Èp˜ ÔB‚k ,„Á‡ ÌMÓ Ô‰ÈzL eÈ‰L ÔÈa≈∆»¿≈∆ƒ≈∆»¿ƒ≈»ƒƒƒ≈
Èp˜ ÌÚ ÌÈ·Ê Èp˜ ÔB‚k ,˙BÓL ÈMÓ B‡ ,ÌÈ·Ê»ƒƒ¿≈≈¿ƒ≈»ƒƒƒ≈
eÈ‰L ÔÈa „Á‡ Ì„‡Ï Ì‰ÈzL eÈ‰L ÔÈa ,˙B„ÏBÈ¿≈∆»¿≈∆¿»»∆»≈∆»

˙BÂL Ô‰ÈzL eÈ‰ Ì‡ :ÌÈLÏ12¯Lk ‰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 ˙B¯Lk ÔÈˆÁ - ‰ÏÚÓÏ Ïk‰ ‰OÚ Ì‡ .‰Ï ¿«¿»ƒ»»«…¿«¿»∆¿»¿≈¿≈
Ô‰Â ˙B¯Lk 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∆«»»≈¿«»
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צז oiycwend ileqt 'ld - dcear xtq - zah a"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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 e·¯Ú˙pL ˙BÓe˙q‰ ˙B·BÁ‰ 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 ‰a¯Ó‰ - ‰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 ‰a¯Ó‰ ‰Ê È¯‰ - ‰hÓÏe ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«»¬≈∆«¿À∆»≈ƒ¿»»
,‰hÓÏ Ì˙ˆ˜Óe ‰ÏÚÓÏ ÂÈ˙Ba¯˜ ˙ˆ˜nL Úe„È»«∆ƒ¿»»¿¿»¿«¿»ƒ¿»»¿«»

ÂÈ˙Ba¯˜ Ïk eÈ‰È15.ÌÈ¯Lk ƒ¿»»¿¿»¿≈ƒ

קרבנותיו.15) כל של מניין כלומר,

.ÁÈÓ„ e˙pL B‡ ,·e¯Úa Ô‰Èp˜ eÁ˜lL ÌÈL¿«ƒ∆»¿ƒ≈∆¿≈∆»¿¿≈
,˙‡hÁ ·È¯˜È Ô‰k‰ ‰ˆ¯iL ‰ÊÈ‡Ï - Ô‰kÏ Ô‰Èpƒ̃≈∆«…≈¿≈∆∆ƒ¿∆«…≈«¿ƒ«»
ÔÈL¯t˙Ó ÔÈpw‰ ÔÈ‡L ;‰ÏBÚ ·È¯˜È ‰ˆ¯iL ‰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 È¯eaˆ ‰LÏL ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»¿»ƒ≈∆»«»
BÈˆÁÂ ˙BÏBÚ BÈˆÁ ,Ìe˙Ò „Á‡‰Â ˙BÏBÚ „Á‡Â¿∆»¿»∆»»∆¿¿∆¿
‰hÓÏ B‡ ‰ÏÚÓÏ Ôlk ‰OÚ Ì‡ :L¯t ‡ÏÂ ˙B‡hÁ«»¿…≈≈ƒ»»À»¿«¿»¿«»

¯Lk ‰ˆÁÓ -18.ÏeÒt ‰ˆÁÓe ∆¡»»≈∆¡»»

במקומם.18) נעשו העופות מחצית שהרי

.‡È‰hÓÏ ÔÈˆÁÂ ‰ÏÚÓÏ ÔÈˆÁ ‰OÚ19¯Lk‰ ÔÈ‡ - »»∆¿»¿«¿»¿∆¿»¿«»≈«»≈
„·Ïa Ìe˙q‰ ‡l‡20BÈˆÁÂ ‰ÏÚÓÏ BÈˆÁ ‰OÚL ∆»«»ƒ¿«∆»»∆¿¿«¿»¿∆¿

ÌÈÏÚa‰ ÔÈa ˜lÁ˙Ó ‡e‰Â .‰hÓÏ21‰ÏBÚÂ ¿«»¿ƒ¿«≈≈«¿»ƒ¿∆
Ô‰ÈLÏ22L¯t Ô‰Ó ‰Ê È‡Ï Ú„BÈ BÈ‡ Ô‰k‰ È¯‰L , ƒ¿≈∆∆¬≈«…≈≈≈«¿≈∆≈∆≈≈

ÔÈL¯ÙÓ‰ ÔÈ¯eav‰ 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¿«¿»

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. בני 21)והעולות שני של היו כשהקנים המדובר,
מהן. חלק הפריש והכהן סתומות שהביאו אדם

השאר.22) את וישלימו לזה ומחציתו לזה מחציתו

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לבין 1) או העופות לבין גוזל ממנה שפרח סתומה קן יבאר

הקרבנות.

.‡‰Óe˙Ò Ô˜2B‡ ,¯ÈÂ‡Ï ÏÊB‚ ‰pnÓ Á¯tL ≈¿»∆»«ƒ∆»»»¬ƒ
Ôlk e˙eÓiL ˙BÙBÚ‰ ÔÈ·Ï Á¯tL3ÏÊBb ˙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

.·Á¯t5˙B·¯w‰ ÔÈ·Ï6Bc‚k „Á‡ ÏÒBÙe ÏeÒt -7; »«¿≈«¿≈»≈∆»¿∆¿
ÏÊBb‰L8ÏeÒt - ˙B·¯w‰ ÔÈ·Ï ‰Óe˙Ò ÔwÓ Á¯Bt‰ ∆«»«≈«ƒ≈¿»¿≈«¿≈»

Bc‚k „Á‡ ÏÒBÙeÌe˙q‰ ÔÓ ÏÊBb Á¯t ?„ˆÈk . ≈∆»¿∆¿≈«»«»ƒ«»
‰hÓÏ ‰MÓÁ ‰OÚ Ì‡ :˙BÓe˙Ò ˙BÙBÚ ‰¯OÚÏ«¬»»¿ƒ»»¬ƒ»¿«»

˙B¯Lk ˙BÏBÚ LÓÁ È¯‰ - ‰ÏÚÓÏ ‰MLÂ9‰MM‰Ó ¿ƒ»¿«¿»¬≈»≈¿≈≈«ƒ»
‰ÏÚÓ ÏL10‰MÓÁ‰Ó ˙B¯Lk ˙B‡hÁ Úa¯‡Â , ∆«¿»¿«¿««»¿≈≈«¬ƒ»

ÏÊBb‰ ‡nL :¯ÓB‡ È‡L ;‰hÓÏ eOÚpL ˙BÙBÚ∆«¬¿«»∆¬ƒ≈∆»«»
‰hÓ ÏL ‰MÓÁÓ „Á‡ ‡e‰ Á¯Bt‰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
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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 איֿאפשר 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‡ Á¯t ,˙BÓe˙Ò¿»«∆»ƒ»ƒ«¿ƒ»«

˙BiM‰ ÔÓ „Á‡13„Á‡ ¯ÊÁ e·¯Ú˙pL ¯Á‡ .14ÔÓ ∆»ƒ«¿ƒ««∆ƒ¿»¿»«∆»ƒ
ÔÓ „Á‡ ÏÒt - ˙BBL‡¯Ï Á¯Ùe ˙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 Á¯Ùe „Á‡ »«∆»»«ƒ»ƒ«¿ƒ¬ƒ
ÌBi‰ Ïk18„ÈÒÙ‰Ï ÛÈÒBÓ BÈ‡ -19;‰Ê ÏÚ ¯˙È »«≈ƒ¿«¿ƒ»≈«∆

¯Lk ‰ˆÁÓ - BÊa BÊ Ôlk ˙B·¯ÚÓ 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¯‡ ÈM·e ,˙BÙBÚ ÈL Ba LÈ ƒ∆»≈¿≈«≈ƒ«¿»»
,‰¯OÚ ÈLÈÓÁ·e ,‰BÓL ÈÚÈ·¯·e ,‰ML ÈLÈÏM·e«¿ƒƒƒ»»¿ƒƒ¿»«¬ƒƒ¬»»
Á¯Ùe ,¯OÚ ‰Úa¯‡ ÈÚÈ·M·e ,¯OÚ ÌÈL ÈMM·e«ƒƒ¿≈»»«¿ƒƒ«¿»»»»»«
‰iM‰ ÔÓ „Á‡Â ,‰iMÏ ‰BL‡¯‰ ÔÓ ÏÊBb»ƒ»ƒ»«¿ƒ»¿∆»ƒ«¿ƒ»
˙ÈÚÈ·¯Óe ,˙ÈÚÈ·¯Ï ˙ÈLÈÏMÓe ,˙ÈLÈÏMÏ«¿ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒƒ
,˙ÈÚÈ·LÏ ˙ÈMMÓe ,˙ÈMLÏ ˙ÈLÈÓÁÓe ,˙ÈLÈÓÁÏ«¬ƒƒ≈¬ƒƒ¿ƒƒƒƒƒƒ¿ƒƒ
‰BL‡¯Ï ¯ÊÁL „Ú ¯eaˆÏ ¯eavÓ Á¯Ùe „Á‡ ¯ÊÁÂ¿»«∆»»«ƒƒ¿ƒ«∆»«»ƒ»

‰pnÓ Á¯tL„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≈»

¯OÚ ÌÈL dÏ LÈ ˙ÈÚÈ·M‰Â ,‰BÓL24„Á‡ ¯ÊÁ . ¿»¿«¿ƒƒ≈»¿≈»»»«∆»
‰iL ÌÚt Á¯Ùe25ÔÓ Á¯Ùe „Á‡ ¯ÊÁÂ ,BÊÏ BfÓ »«««¿ƒ»ƒ»¿»«∆»»«ƒ

- ‰BL‡¯Ï ¯ÊÁL „Ú ‰pnÓ ‰ÏÚÓlLÏ ‰B¯Á‡‰»«¬»¿∆¿«¿»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≈»¿≈
˙ÈÚÈ·M‰Â ,‰Úa¯‡ dÏ LÈ ˙ÈMM‰Â ,ÌÈ¯Lk ˙BÙBÚ¿≈ƒ¿«ƒƒ≈»«¿»»¿«¿ƒƒ

‰¯OÚ dÏ LÈ27˙ÈLÈÏL ÌÚt Á¯t .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»
.ÔÈ¯Lk ˙BÙBÚ ‰BÓL dÏ e¯‡L ˙ÈÚÈ·M‰Â¿«¿ƒƒƒ¿¬»¿»¿≈ƒ
- ‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ Ú·L ¯OÚ ‰Úa¯‡ ‰OÚiLk¿∆«¬∆«¿»»»»∆«¿«¿»¿∆«¿«»

ÔÈÏeÒt ‰MM‰Â ,ÔÈ¯Lk Ô‰Ó ‰BÓL eÈ‰È30ÈtÓ ƒ¿¿»≈∆¿≈ƒ¿«ƒ»¿ƒƒ¿≈
.‰¯ÊÁ·e ‰ÎÈÏ‰a eÁ¯tL 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.

מפני 24)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
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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 Á¯t ,˙L¯ÙÓ Ô˜Â ≈¿»¿≈¿…∆∆»«ƒ«¿»
ÈMÏ ‚eÊ ÁwÈ - ˙L¯ÙÓÏ32¯ÊÁ .33Á¯tL B‡34„Á‡ «¿…∆∆ƒ««≈ƒ»«∆»«∆»

‰È‰ Ì‡ Á¯tL ‰Ê Ú„È ‡ÏÂ ,‰Óe˙qÏ ˙L¯ÙÓ‰ 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 מפני 35)כתוב:

שמא  למטה, מהתערובת אחד אפילו להקריב שאיֿאפשר
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 Á¯t»«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‡ Á¯Ùe e·¯Ú˙pL ¯Á‡ ¯ÊÁ»«««∆ƒ¿»¿»«∆»ƒ»¿∆»ƒ»

ÚˆÓ‡Ï38Ô‰ È¯‰L ,e˙eÓÈ ÌÈiÚˆÓ‡‰ ÌÈM‰ - »∆¿««¿«ƒ»∆¿»ƒƒ»∆¬≈≈
el‡ - ÔÈ„„v‰Â ;ÔÈ·¯ÚÓ ‰ÏBÚÂ ˙‡hÁ39e·¯˜È «»¿»¿…»ƒ¿«¿»ƒ≈ƒ¿¿

eÈ‰Lk ‰ÏBÚ e·¯˜È el‡Â ˙‡hÁ40ÔÓ Á¯t . «»¿≈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

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
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¯‡ ‰‡È·Ó - ¯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 CÈ¯ˆÔÈ„È¯5‰ÏÚÓÏ6˙Á‡ ‰„È¯Ùe »ƒ«¬»¿ƒƒ¿«¿»¿ƒ»««
‰hÓÏ7‰ÚË .8‰hÓÏ ÌÈzLe ‰ÏÚÓÏ ÌÈzL ‰OÚÂ ¿«»»»¿»»¿«ƒ¿«¿»¿«ƒ¿«»

CÏÓ ‡ÏÂ9˙Á‡ ‰„È¯t „BÚ ‡È·‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ -10 ¿…ƒ¿«¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ»««
‰‡È·‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÏÚÓÏ ‰p·È¯˜ÈÂ¿«¿ƒ∆»¿«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ»
Èa B‡ ÔÈ¯Bz Ôlk eÈ‰L ÔB‚k ,„Á‡ ÔÈnÓ ‰Úa¯‡‰»«¿»»ƒƒ∆»¿∆»À»ƒ¿≈

‰BÈ11,‰BÈ Èa ÈL ÌÚ ÔÈ¯Bz ÈzL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ; »¬»ƒ»¿≈ƒƒ¿≈¿≈»
‰hÓÏ ÌÈLe ‰ÏÚÓÏ ÌÈL ‰OÚÂ12‡È·‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ - ¿»»¿«ƒ¿«¿»¿«ƒ¿«»¿ƒ»¿»ƒ

˙‡ˆÏ È„k ‰ÏÚÓÏ Ô‰ÈzL ‰OÚÈÂ ‰BÈ Ô·e ¯Bz „BÚ∆»¿«¬∆¿≈∆¿«¿»¿≈»≈
ÔÈ¯Bz‰ ÈzL ‰lÁza ‰OÚ Ì‡L ;d˙·BÁ È„È¿≈»»∆ƒ»»«¿ƒ»¿≈«ƒ

‰hÓÏ13d˙·BÁ ÌÈÏL‰Ï ‰ÏÚÓÏ ¯Bz ‰ÎÈ¯ˆ -14, ¿«»¿ƒ»¿«¿»¿«¿ƒ»»
‰BÈ Ôa ‰ÎÈ¯ˆ - ‰hÓÏ ‰Bi‰ Èa ÈL ‰OÚ Ì‡Â¿ƒ»»¿≈¿≈«»¿«»¿ƒ»∆»

‰ÏÚÓÏ15B˙·BÁ ‡È·Ó Ì„‡ ÔÈ‡L .d˙·BÁ ÌÈÏL‰Ï ¿«¿»¿«¿ƒ»»∆≈»»≈ƒ»
„Á‡Â ¯Bz „Á‡ ÏÊBb16ÔÈ¯Bz 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

שקיני 3) 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
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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¯„ ‰L¯t18el‡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 ‰ÎÈ¯ˆ - ‰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¯„ ‰L¯t È¯‰L ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆¬≈≈¿»ƒ¿»¿∆»¿«ƒ∆ƒ¿»

hÓÏ eOÚ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙BÏeÒt Ì‰L ,‰ «¬¿«»∆≈¿«∆¿»ƒ¬ƒ
ÔÈnÓ Ô‰Ó ÌÈLa d¯„ ‰L¯tL ‰Úa¯‡‰ ‰‡È·‰La¿∆≈ƒ»»«¿»»∆≈¿»ƒ¿»ƒ¿«ƒ≈∆ƒƒ

„Á‡21ÔÈÈÓ ÈL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;22‰Úa¯‡ ‡È·z - ∆»¬»ƒ»¿≈ƒƒ»ƒ«¿»»
eOÚÈ d¯„ Ba ‰L¯tL ÔÈnÓ ÌÈL :ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿«ƒƒƒ∆≈¿»ƒ¿»≈»

d¯„Ï23,d˙·BÁÏ eÈ‰È ‰ˆ¯zL 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≈≈»»¬≈
ÌÈ¯Bz 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‰ È·a B‡ ÌÈ¯B˙a29‡È·‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰ - ¿ƒƒ¿≈«»¬≈¿ƒ»¿»ƒ
d¯„Ï ‰BÈ Èa ÈL ÌÚ ÌÈ¯Bz ÈzL30eOÚÈÂ , ¿≈ƒƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿»¿≈»
„Á‡ ÏÊB‚ ‡È·˙Â ,‰ÏÚÓÏ ÔzÚa¯‡31ÌÈÏL‰Ï «¿«¿»¿«¿»¿»ƒ»∆»¿«¿ƒ

‰ÏÚÓÏ ‰OÚÈÂ ,d˙·BÁ32ÌÈL ‰OÚ ¯·kL) ; »»¿≈»∆¿«¿»∆¿»»»¿«ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰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 ‰ÎÈ¯ˆ - »¿≈ƒƒ¿ƒ»¿»ƒƒ»

d¯„Ï ‰BÈ Èa ÈL ÌÚ ÌÈ¯Bz ÈzL35‡È·˙Â , ¿≈ƒƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿»¿»ƒ
‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL d˙·BÁÏ36‰OÚÈÂ , ¿»»¿≈ƒ¿≈¿≈»¿≈»∆

Ô‰kÏ Ì˙˙ Ì‡ ÔÎÂ .‰hÓÏ „Á‡Â ‰ÏÚÓÏ „Á‡∆»¿«¿»¿∆»¿«»¿≈ƒ¿»»««…≈
BÏ ‰˙p ‰Ó ‰ÁÎLÂ37BÈ‡Â ‰OÚÂ Ô‰k‰ CÏ‰Â , ¿»¿»«»¿»¿»««…≈¿»»¿≈

‰hÓÏ Ïk‰ B‡ ‰ÏÚÓÏ Ïk‰ Ì‡ ,‰OÚ ÔÎÈ‰ Ú„BÈ≈«≈»»»ƒ«…¿«¿»«…¿«»
‡È·z BÊ È¯‰ - ‰hÓÏ ‰ˆÁÓe ‰ÏÚÓÏ ‰ˆÁÓ B‡∆¡»¿«¿»∆¡»¿«»¬≈»ƒ

d¯„Ï ‰BÈ Èa ÈL ÌÚ ÌÈ¯Bz ÈzL38‡È·˙Â , ¿≈ƒƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿»¿»ƒ
d˙·BÁÏ ‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL39. ¿≈ƒ¿≈¿≈»¿»»

עלי 24) 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 (כסףֿמשנה, 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

(כסףֿמשנה). 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

(כסףֿמשנה).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, (הכסףֿמשנה 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‡ ‰„È¯Ùe ‰ÏBÚÏ O·k d˙·BÁL ¯LÙ‡Â , »¿»¿∆¿»∆»»∆∆¿»¿ƒ»««

‰ML ‡È·z CÎÈÙÏ ;˙‡hÁÏ ‰BÈ Ôa B‡ ¯Bz∆»¿«»¿ƒ»»ƒƒ»
ÔÈ„È¯t42d˙·BÁÏ ÌÈLe d¯„Ï ‰Úa¯‡ :43„BÚÂ , ¿ƒƒ«¿»»¿ƒ¿»¿«ƒ¿»»¿

O·k ÌÚ ¯Bz B‡ ‰BÈ Ôa „Á‡ ˙‡hÁ ‡È·z44. »ƒ«»∆»∆»ƒ∆∆
.[O·ÎÂ] ˙BÙBÚ ‰Ú·L ‰‡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 (כסףֿמשנה. ללידתה תביא עופות מין מאיזה
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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

כסףֿמשנה). –

.‰Ì‰L ÈtÓ ,˙BÏÎ‡ ÔÈ‡ el‡‰ ˙B‡hÁ‰ ÏÎÂ¿»««»»≈≈»∆¡»ƒ¿≈∆≈
˜ÙÒ45. »≈

(45– הספק על הבא העוף חטאת תמורה: סוף משנה,
תשרף.

ה'תשפ"א  טבת י"ג שני יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ואם 1) לעבודה, מהפסולים אחד שקמצן המנחות כל יבאר

הלבונה. לקט

.‡‰„B·ÚÏ ÔÈÏeÒt‰ ÔÓ „Á‡ ÔˆÓwL ˙BÁn‰ Ïk»«¿»∆¿»»∆»ƒ«¿ƒ»¬»
ÏÒt - ‰B·l‰ 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‡ ¯B¯ˆ B„Èa ‰ÏÚÂ ıÓ»̃«¿»»¿»¿«¿ƒ∆«…∆
ÏeÒt - ‰B·Ï3. ¿»»

חסר 3) וקומץ הגרגיר, או הצרור מקום חסר שהקומץ מפני
פסול. -

.„ıeÁa ‡e‰L „Ú ıÓ˜4¯ÊÁÈ - 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¿»
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,‰„B·ÚÏ ÏeÒt ÔÓM‰ Ô‰ÈÏÚ ˜ˆiL ˙BÁn‰ Ïk»«¿»∆»«¬≈∆«∆∆»»¬»
Ì˙˙t B‡ ÔÏÏaL B‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ¯f‰ ÔB‚k7ÔÁÏÓ B‡ ¿«»¿«≈∆¿»»¿»»¿»»

ÔÙÈ‰ B‡ ÔLÈb‰ .˙B¯Lk -8B‡ LÈbÓe Ô‰k‰ ¯ÊBÁ - ¿≈ƒƒ»¡ƒ»≈«…≈«ƒ
.˙B¯Lk - 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 ‰ÏÈÏ·e ‰˜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¿»«∆∆∆∆
¯qÁ ;‰ÏeÒt - dÓL ¯qÁ .‰ÏÒÙ - ‡e‰L Ïk ÔÈlÁÀƒ»∆ƒ¿¿»ƒ≈«¿»¿»ƒ«

d˙B·Ï9,‰B·Ï ÈË¯˜ ÈL ‰ÈÏÚ eÈ‰iL ‡e‰Â .‰¯Lk - ¿»»¿≈»¿∆ƒ¿»∆»¿≈»¿≈¿»
.d˙B·Ï Ïk ˙‡ :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt - „Á‡ Ë¯˜ Ï·‡¬»…∆∆»¿»∆∆¡«≈»¿»»

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 ‰a¯10ÔÈbÏ ÈL „Ú :d˙B·Ïe11ÏÎÏ ƒ»«¿»¿»»«¿≈Àƒ¿»
‰¯Lk - ‰ÁÓ ÏÎÏ ‰B·Ï ÈˆÓ˜ ÈLe ÔB¯OÚ12ÈL ; 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 - ‰B·Ï ‰ÈÏÚ Ô˙ .‰ÏÒÙ - dlL∆»ƒ¿¿»»«»∆»¿»¿«¿∆»»¿»

‰˜eÁL14¯LÙ‡ 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‡ ‰È¯È15 »«∆∆«¿»∆»««∆»«≈∆
.¯Lk ıÓw‰ È¯‰L ,dÏÒt ‡ÏÂ¿…¿»»∆¬≈«…∆»≈

שמן".15) עליה ישים "לא משום
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.·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‰B·l‰ ÏÒBt BÈ‡Â .18˙ÈÊk ÔziL „Ú …¿»»¿≈≈«¿»«∆ƒ≈¿«ƒ
‰B·Ï19. ¿»

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 ‰B·l‰ 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

.„È¯Ó‡ ‡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 ‡È·È - ‰ˆÈÓ¿̃ƒ»»ƒƒ≈ƒ«¿∆»∆«¿ƒ»ƒ

˙Ú·Bw‰22d˙È˙ ‡Ï ,23.˙¯L ÈÏÎa «««…¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈

שלימה.22) להיות צריכה  הקמיצה לפני 23)בשעת
הקמיצה.

.ÊÈBÓˆÚ ÈÙa ‰B·Ï ıÓ˜ ·c˙‰24Ïk ¯ÒÁ Ì‡ , ƒ¿«≈…∆¿»ƒ¿≈«¿ƒ»≈»
ÌÁl‰ ÌÚL ‰B·Ï 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 LÈ¯Ù‰27„Á‡ „·‡Â ,˙Á‡ ‰ÁÓÏ ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»««¿»«∆»
Úa˜‰ ‡Ï - ‰ˆÈÓ˜ Ì„˜ :Ô‰Ó28- ‰ˆÈÓ˜ ¯Á‡Ï ; ≈∆…∆¿ƒ»…À¿«¿««¿ƒ»

LÈ¯Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ .d˙B·Ï ‰a¯L ÈtÓ ,‰ÏeÒÙe Úa˜‰À¿«¿»ƒ¿≈∆ƒ»¿»»¿≈ƒƒ¿ƒ
ÌÁÏ ÈÎÈÊa ÈLÏ ÌÈˆÓ˜ ‰Úa¯‡29ÌÈL e„·‡Â , «¿»»¿»ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆∆¿»¿¿«ƒ

ÌÈÎÈÊa‰ ˜elÒ Ì„˜ :Ì‰Ó30;ÌÈ¯LÎe eÚa˜‰ ‡Ï - ≈∆…∆ƒ«¿ƒƒ…À¿¿¿≈ƒ
ÈtÓ ÔÈÏeÒÙe eÚa˜‰ - ÔÈÎÈÊa‰ ˜elÒ ¯Á‡Ï¿««ƒ«¿ƒƒÀ¿¿¿ƒƒ¿≈

Èea¯‰31. »ƒ

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,‰v¯Ó ıÈv‰ - B¯ÈË˜‰Â ‡ÓËpL ‰ÁÓ ıÓ…̃∆ƒ¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«∆
ıÓw‰ ‡ˆÈ .Ô¯‰‡ ‡OÂ :¯Ó‡pL32‰¯ÊÚÏ ıeÁ ∆∆¡«¿»»«¬…»»«…∆»¬»»

‰v¯Ó ıÈv‰L .‰v¯Ó ıÈv‰ ÔÈ‡ - B¯ÈË˜‰Â BÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈«ƒ¿«∆∆«ƒ¿«∆
.‡ˆBi‰ ÏÚ ‰v¯Ó BÈ‡Â ,‡Óh‰ ÏÚ««»≈¿≈¿«∆««≈

ביוצא.32) ונפסל

.ÎB‡ Ôlk ‰È¯ÈL e‡ÓË Ck ¯Á‡Â ‰Án‰ ˙‡ ıÓ»̃«∆«ƒ¿»¿««»ƒ¿¿¿»∆»À»
¯ÈË˜È ‡Ï - e„·‡ B‡ ‰¯ÊÚÏ ıeÁ e‡ˆÈ B‡ eÙ¯Oƒ¿¿»¿»¬»»»¿…«¿ƒ
ÔÓ ËÚÓ ¯‡L .‰ˆ¯‰ - ¯ÈË˜‰ Ì‡Â ,ıÓw‰«…∆¿ƒƒ¿ƒÀ¿»ƒ¿«¿«ƒ
ÌÈ¯ÈM‰ Ô˙B‡Â ,ıÓw‰ ¯ÈË˜È - Ô˙e¯LÎa ÌÈ¯ÈM‰«ƒ«ƒ¿«¿»«¿ƒ«…∆¿»«ƒ«ƒ

‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡ e¯‡LpL33. ∆ƒ¿¬¬ƒ«¬ƒ»

מן 33) "והנותרת ג) ב, (ויקרא מהכתוב זה דין ולמדו
הנותרת. מן הנותרת ולא ולבניו" לאהרן המנחה

.‡ÎÔB¯OÚ 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»«¿»

.·Î·¯ÚÓe ‰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 ÔB¯OÚ‰ ˜ÏÁ»«»ƒ»ƒ¿ƒ∆»¿≈¬»»¿ƒ∆
Û¯ˆÓ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰ˆÈÁÓ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡Â ,‰Êa»∆¿≈≈≈∆¿ƒ»¬≈∆»≈ƒ¿»≈
Ì‡Â ,ıÓ˜È ‡Ï CÎÈÙÏ .Û¯ˆÓ BÈ‡ B‡ ‰ˆÈÓ˜Ï ÈÏk‰«¿ƒƒ¿ƒ»≈¿»≈¿ƒ»…ƒ¿…¿ƒ
eÏÎ‡È ‡ÏÂ ,‰ˆ¯‰ - ¯ÈË˜‰ Ì‡Â ,¯ÈË˜È ‡Ï - ıÓ»̃«…«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒÀ¿»¿…≈»¿

.ÌÈ¯ÈM‰«ƒ«ƒ

.„Î„‚k ÔÁÏM‰ ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ıÓw‰ Ô˙Â ıÓ»̃«¿»««…∆¿«¿»««À¿»¿∆∆
ÔÁÏM‰ BLc˜ - ÌÈt‰ ÌÁÏ ˙Î¯ÚÓ d·b35 …««¬∆∆∆∆«»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 בכלי 36)לר' קידושו לפני וביוצא. בלינה
וביוצא. בלינה נפסל אינו השני 37)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¿»«∆»«
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,¯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

.ÂÎLÈ¯Ù‰Â ,ÂÈ˜ÏÁÓ „Á‡ „·‡Â B˜lÁL ÔB¯OÚƒ»∆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 Û¯ËˆÓ ‡e‰ È¯‰ - „·‡L40, ∆»«¬≈ƒ¿»≈ƒ≈∆ƒ¿ƒ¿¿

Û¯ËˆÓ BÈ‡ LÈ¯Ù‰L ‰ÊÂ41ÂÈÏÚ ÌÈÏLÈ ‡l‡42. ¿∆∆ƒ¿ƒ≈ƒ¿»≈∆»«¿ƒ»»
ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔBL‡¯Â L¯ÙÓ - L¯Ùn‰ ‡ÓË43,eÏÒÙÂ ƒ¿»«À¿»À¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿¿

Ô‰nÚ Û¯ËˆÓ BÈ‡ ‡ˆÓpL ‰ÊÂ44˜ÏÁ‰ ‡ÓË . ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»≈ƒ»∆ƒ¿»«≈∆
ÔÈÙ¯ËˆÓ ÂÈzÁz L¯Ùn‰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

.ÊÎÂÈ¯ÈL - ‡ˆÓp‰ ÔÓ ıÓ˜ :‰ˆÈÓ˜ ÔÈÚÏ ÔÎÂ¿≈¿ƒ¿«¿ƒ»»«ƒ«ƒ¿»¿»»
ÔBL‡¯‰ ˜ÏÁ‰ ÌÚ46.ÏÎ‡ BÈ‡ L¯Ùn‰Â ,ÔÈÏÎ‡ ƒ«≈∆»ƒ∆¡»ƒ¿«À¿»≈∆¡»

ÔÈÏÎ‡ ÂÈ¯ÈL - L¯Ùn‰ ÔÓ ıÓ˜47BÈ‡ ‡ˆÓp‰Â , »«ƒ«À¿»¿»»∆¡»ƒ¿«ƒ¿»≈
Ô‰ÈL - ÔBL‡¯‰ ÔÓ ıÓ˜ .ÏÎ‡48;ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡ ∆¡»»«ƒ»ƒ¿≈∆≈∆¡»ƒ

ÌÈ¯˙È ÌÈ¯ÈL Ô‰ÈML ÈÙÏ49ÔB¯OÚ Ô‰ È¯‰L , ¿ƒ∆¿≈∆¿»ƒ¿≈ƒ∆¬≈≈ƒ»
.‰¯eÒ‡ ‡È‰L ‰ˆÓ˜ ‡lL ‰ÁÓÏ ÔÈÓB„Â ,ÌÏL»≈¿ƒ¿ƒ¿»∆…ƒ¿¿»∆ƒ¬»
ÔB¯OÚ ÂÈÙÏ È¯‰Â ,‰f‰ ıÓw‰ ·¯˜ C‡È‰Â¿≈«»≈«…∆«∆«¬≈¿»»ƒ»
,Ô‰k‰ ˙Ú„a ‰ÈeÏz ‰ˆÈÓw‰L ÈtÓ ?‰ˆÁÓe∆¡»ƒ¿≈∆«¿ƒ»¿»¿«««…≈

„·Ïa ÔB¯OÚ‰ ÏÚ ‡l‡ BzÚc ÔÈ‡ ıÓBwL ˙Ú·e50, »≈∆≈≈«¿∆»«»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.

חצאי 50) 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 .˙B¯Lk Ô‰Â ˙Á‡k Ô‰ÈL ¯ÈË˜Ó·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎ «¿ƒ¿≈∆¿««¿≈¿≈¿≈ƒƒ¿»≈

ÌÈ‰k ˙ÁÓa ıÓw‰51B‡ ÌÈÎÒp‰ ˙ÁÓa B‡ «…∆¿ƒ¿«…¬ƒ¿ƒ¿««¿»ƒ
ÏB„b Ô‰k Èz·Áa52Ïk‰ ¯ÈË˜ÈÂ ˙B¯Lk el‡ È¯‰ - «¬ƒ≈…≈»¬≈≈¿≈¿«¿ƒ«…

ÌÈM‡Ï Ïk‰L ,„Á‡k53. ¿∆»∆«…»ƒƒ

כליל.51) מנחה 52)שכולה יום בכל מקריב גדול כהן

כליל. וכולה בערב, ומחציתה בבוקר מחציתה סולת, עשרון
מפני 53) 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 e·¯Ú˙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 ,˙B¯Lk¿≈¿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‰È¯ÈL e·¯Ú˙pL B‡ ,‰È¯ÈLa dˆÓ˜ ·¯Ú˙ƒ¿»≈À¿»ƒ¿»∆»∆ƒ¿»¿¿»∆»
‰˙ÏÚ - ¯ÈË˜‰ Ì‡Â ,¯ÈË˜È ‡Ï - dz¯·Á È¯ÈLaƒ¿»≈¬∆¿»…«¿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.

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
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‰„Bz7¯ÈÊ È˜È˜¯e8ÁL‡lL „Ú :e¯Ò «»¿ƒ≈»ƒ∆»¿«∆…
- Á·f‰ Ìc ˜¯ÊpMÓ ;ÔÈÏeÒt - Á·f‰ Ìc ˜¯Êƒ¿«««∆«¿ƒƒ∆ƒ¿«««∆«

.ÔÈ¯Lk¿≈ƒ

ה.6) הלכה ד פרק שם לקרבן 7)תוספתא בהמה המביא
חלות. ארבעים עמה מביא ימי 8)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 :e¯ÒÁL ¿≈¿≈«∆∆∆»¿«∆…ƒ¿«»»∆
ÌÈO·k10.ÌÈ¯Lk - ÔÓc ˜¯ÊpMÓ ;ÔÈÏeÒt - ¿»ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«»»¿≈ƒ
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עו:9) שלמי 10)שם כבשים שני מקריבים השבועות בחג
א. הלכה ראה הלחם. שתי ועמהם ציבור,

.„ÔÎÂ11ÌÈ¯„Ò ÈL12e¯Ë˜‰ ‡lL „Ú :e¯ÒÁL ¿≈¿≈¿»ƒ∆»¿«∆…À¿¿
ÔÈÎÈÊa‰13.ÌÈ¯Lk - e¯Ë˜‰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 Á·f‰ ·¯wMÓ ÔÈa ,e¯ÒÁL ¬»«¿»ƒ∆»¿≈ƒ∆»««∆«≈
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÎÒ ‡È·ÈÂ ,ÌÈ¯Lk - ·¯˜ ‡lL „Ú«∆…»«¿≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬≈ƒ

.Ô˙‡lÓÏ¿«…»

שם.14) הקרבנות.15)תוספתא עם הבאים

.ÂÌÈÎÒ16Ì‡ :Á·f‰ ÏÒÙÂ ˙¯L ÈÏÎa eL„wL ¿»ƒ∆»¿ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿««∆«ƒ
·¯wÏ ÌÈÎÒp‰ eL„˜ ‡Ï - ‰ËÈÁMa ÏÒÙ17ÏÒÙ ; ƒ¿««¿ƒ»…»¿«¿»ƒƒ»≈ƒ¿«

CÏÈ‡Â ‰ÏawÓ18·¯wÏ ÌÈÎÒp‰ eL„˜ -19ÔÈ‡L ; ƒ«»»¿≈«»¿«¿»ƒƒ»≈∆≈
‰Óe .Á·f‰ ˙ËÈÁLa ‡l‡ ·¯wÏ ÌÈLc˜˙Ó ÌÈÎÒp‰«¿»ƒƒ¿«¿ƒƒ»≈∆»ƒ¿ƒ««∆««

?Ô‰a ‰OÚÈ20d˙B‡a Áe·Ê ¯Á‡ Á·Ê ÌL ‰È‰ Ì‡ «¬∆»∆ƒ»»»∆««≈»«¿»
‰ÚL21¯Á‡ Á·Ê ÌL ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;BnÚ e·¯˜È - »»ƒ¿¿ƒ¿ƒ…»»»∆««≈

‰ÈÏa eÏÒÙpL ÈÓk eOÚ - ‰ÚL d˙B‡a Áe·Ê»«¿»»»«¬¿ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ»
eÙ¯OÈÂ22ÈtÓ ,¯eaˆ Ôa¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ»¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿«ƒƒ¿≈

Ô‰ÈÏÚ ‰˙Ó ÔÈc ˙Èa ·lL23- „ÈÁÈ Ôa¯˜a Ï·‡ ; ∆≈≈ƒ«¿∆¬≈∆¬»¿»¿«»ƒ
¯Á‡ Á·Ê ÌÚ e·¯˜È ‡Ï el‡ È¯‰24Èt ÏÚ Û‡Â , ¬≈≈…ƒ¿¿ƒ∆««≈¿««ƒ

eÏÒtiL „Ú ÔÁÈpÓ ‡l‡ ,‰ÚL d˙B‡a Áe·Ê ‡e‰L∆»«¿»»»∆»«ƒ»«∆ƒ»¿
‰ÈÏa25.eÙ¯OÈÂ ¿ƒ»¿ƒ»¿

מז.16) שם וברייתא עט. שם קדשו 17)משנה אבל
בלינה. כסף18ֿ)להיפסל פסולה. היתה הקבלה פירוש,

כדעת 19)משנה. ליקרב, הנסכים את מקדשת שהשחיטה
(ראה  הראב"ד של השגתו מסולקת ובזה שם. בברייתא רבי

בלי 20)כסףֿמשנה). המזבח על לנסכם איֿאפשר 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

.ÊÌÈÁ·f‰ 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 LÈ¯Ùn‰Â ,d˙¯eÓ˙e ¿«»¿»»¿««¿ƒ»¿»¿»

¯tkL ¯Á‡Ï Ô‡È·‰ Ì‡ :‰ÈzÁz ˙¯Á‡ LÈ¯Ù‰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 ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰ÈL È¯‰ - ˙„ÓBÚ d˙¯eÓ˙e29‰na . ¿»»∆∆¬≈¿≈∆¿ƒƒ∆∆«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c30‰„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 הרי 31)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
לפני 33)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,

.ËLÈ¯Ù‰35‰ÈzÁz ˙¯Á‡ LÈ¯Ù‰Â ,‰„·‡Â B˙„Bz ƒ¿ƒ»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆»
˙BBL‡¯‰ e‡ˆÓÂ ‰ÈzÁz ˙¯Á‡ LÈ¯Ù‰Â ,‰„·‡Â¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆»¿ƒ¿¿»ƒ
‰iL - ‰BL‡¯a ¯tk˙ :˙B„ÓBÚ ÔzLÏL È¯‰Â«¬≈¿»¿»¿ƒ¿«≈»ƒ»¿ƒ»

ÌÁÏ ‰eÚË dÈ‡36ÌÁÏ ‰eÚË ˙ÈLÈÏL ,37¯tk˙ ; ≈»¿»∆∆¿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 LÈ¯Ùn‰39˙BÚÓ LÈ¯Ù‰Â ,e„·‡Â B˙„B˙Ï ««¿ƒ»¿»¿»¿¿ƒ¿ƒ»
„Ú ‰„Bz Ô‰a ÁwÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈzÁz ˙B¯Á‡¬≈«¿≈∆¿…ƒ¿ƒƒ«»∆»«
el‡Óe el‡Ó ‡È·È - ˙BBL‡¯‰ ˙BÚÓ e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿»»ƒ»ƒ≈≈≈≈
‰eÚË dÈ‡Â ‰„Bz Ô‰a ‡È·È ¯‡M‰Â ,dÓÁÏa ‰„Bz»¿«¿»¿«¿»»ƒ»∆»¿≈»¿»

ÌÁÏ40ÌÈÎÒ ‰eÚË Ï·‡ ,41B˙„Bz LÈ¯Ùn‰ ÔÎÂ . ∆∆¬»¿»¿»ƒ¿≈««¿ƒ»
- ˙‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ‰ÈzÁz ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰Â ,‰„·‡Â¿»¿»¿ƒ¿ƒ»«¿∆»¿««»ƒ¿»
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ÌÁÏ ‡Ïa ‰„Bz ˙BÚna ‡È·È42˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰ ÔÎÂ . »ƒ«»»¿…∆∆¿≈««¿ƒ»
Ck ¯Á‡Â Ô‰ÈzÁz ‰„Bz LÈ¯Ù‰Â ,e„·‡Â B˙„B˙Ï¿»¿»¿¿ƒ¿ƒ»«¿≈∆¿««»

dÓÁÏÂ ‰„Bz ˙BÚn‰ ÔÓ ‡È·È - ˙BÚn‰ e‡ˆÓ43, ƒ¿¿«»»ƒƒ«»»¿«¿»
.ÌÁÏ ‡Ïa ·¯˜z ‰B¯Á‡‰ ‰„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.

.‡È¯ÓB‡‰44„·‡ ,dÓÁÏ ‰Ê È¯‰Â ‰„Bz BÊ È¯‰ : »≈¬≈»«¬≈∆«¿»»«
BÈ‡ - ‰„Bz‰ ‰„·‡ ,¯Á‡ ÌÁÏ ‡È·Ó - ÌÁl‰«∆∆≈ƒ∆∆«≈»¿»«»≈
ÏÏ‚a ‡a ÌÁl‰L ÈtÓ .˙¯Á‡ ‰„Bz ‡È·Ó≈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

.·ÈLÈ¯Ù‰46Ô‰a ‡È·Ó - e¯˙BÂ B˙„B˙Ï ˙BÚÓ ƒ¿ƒ»¿»¿¿≈ƒ»∆
.‰„Bz Ô‰a ‡È·Ó BÈ‡ - ¯È˙B‰Â ÌÁlÏ LÈ¯Ù‰ ;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

.‚È¯ÓB‡‰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 ‡È·È Ì‡L ;‰wz dÏ ÔÈ‡ ˙¯‡Lp‰«ƒ¿∆∆≈»«»»∆ƒ»ƒƒ»∆∆

‡È‰ ‰¯eÓz‰ ‡nL48‡nL - ÌÁÏ ‡Ïa d‡È·‰ Ì‡Â , ∆»«¿»ƒ¿ƒ¡ƒ»¿…∆∆∆»
‰Ú¯z ‡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 וכסףֿמשנה, הראב"ד השגת

.„È˙BÏeÒt Ôlk - ‰È˙BlÁÓ ‰lÁ ‰Ò¯ÙpL ‰„Bz50. »∆ƒ¿¿»«»≈«∆»À»¿
˙B¯Lk ˙BlÁ‰ ¯‡L - ‰‡ÓË B‡ ‰lÁ‰ ˙‡ˆÈ51. »»««»ƒ¿¿»¿»««¿≈

‰ËÁL ‡lL „Ú ‡ˆÈ B‡ ‡ÓË B‡ dÓÁÏ Ò¯Ùƒ¿««¿»ƒ¿»»»«∆…ƒ¿¬»
ËÁBLÂ ¯Á‡ ÌÁÏ ‡È·Ó - ‰„Bz‰52¯Á‡ Ì‡Â ; «»≈ƒ∆∆«≈¿≈¿ƒ««

,˜¯fÈ Ìc‰ - ‡ˆÈ B‡ ‡ÓË B‡ Ò¯Ù ËÁLpL∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»»»«»ƒ»≈
ÏeÒt Blk ÌÁl‰Â ,ÏÎ‡È ¯Oa‰Â53‡Ï B¯„ È„ÈÂ , ¿«»»≈»≈¿«∆∆À»ƒ≈ƒ¿…

‡ˆÈ54B‡ ÌÁl‰ ˙ˆ˜Ó Ò¯Ù Ck ¯Á‡Â Ìc‰ ˜¯Ê . »»ƒ¿««»¿««»ƒ¿«ƒ¿»«∆∆

Ì¯Bz - ‡ˆÈ B‡ ‡ÓË55ÔÓe ,Òe¯t‰ 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

וכסףֿמשנה). 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 ÌÈ¯Óe 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 מיני 59)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,¯ ¿»»«∆…»¿¿≈«∆∆««
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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‡ ‰Ù¯Ë 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
לפני 71)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

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
עבודה 1) זו ובאי הקרבנות, שפוסלות המחשבות יבאר

פוסלת. המחשבה מעבודותיה

.‡el‡Â ,˙Ba¯w‰ ˙‡ ÔÈÏÒBtL Ô‰ ˙B·LÁÓ 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 Á·f‰ ˙‡ 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 Á·f‰«∆«∆…¿≈¿»»ƒ«¬∆∆ƒ
˙‡ ËÁML ÔB‚k ?„ˆÈk ÌB˜n‰ ˙·LÁÓ .ÌM‰«≈«¬∆∆«»≈«¿∆»«∆
epnÓ ¯ÈË˜‰Ï B‡ BÓc ˜¯ÊÏ ˙Ó ÏÚ BÓLÏ Á·f‰«∆«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 ÌÈÁ·Êe .ÌB˜n‰ ˙·LÁÓ«¬∆∆«»¿»ƒ∆»«»∆«¬»»
˙·LÁÓ .ÔÓB˜ÓÏ ıeÁ ÔËÁML ÌÈÁ·Ê ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆¿»»ƒ¿»«¬∆∆
˙Ó ÏÚ BÓLÏ Á·f‰ ˙‡ 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˙˜È¯Ê¿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 ÌÈÁ·Êe¿»ƒ∆»«»∆«¬»»≈«ƒ¿»ƒ

eËÁLpL ÌÈÁ·ÊÏebt 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 Á·Ê ¯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«

ÁaÊÓ7Ôa¯w‰ 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‡ ,Bz·LÁÓ ‰„ÒÙ ‡lL Ôa¯˜ Ï·‡¬»»¿»∆…ƒ¿¿»«¬«¿∆»ƒ¿«»
B˙ÏÈÎ‡ ÔÓÊ ¯Á‡Ï epnÓ ¯‡LÂ B˙ÎÏ‰k ÁaÊn‰ ÏÚ««ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ∆¿««¿«¬ƒ»
Ôa¯w‰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 .Ôa¯w‰ ‰ˆ¯Â ÌÈÏÚa‰ e¯tk˙ B˙ÎÏ‰k¿ƒ¿»ƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ¿»«»¿»¿ƒ»≈
ÔÈa Ì„‡Ï ÔÈa ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·„ ‡l‡ Ïbt˙Óƒ¿«≈∆»»»∆≈«ƒƒ≈»»»≈

ÁaÊnÏ8¯‡a˙iL BÓk ,9˙Á‡ Ba ·LÁL Á·Ê „Á‡ . «ƒ¿≈«¿∆ƒ¿»≈∆»∆«∆»«««
·LÁL B‡ ,‰ËÈÁL ˙ÚLa el‡ ˙B·LÁÓ LÏMÓƒ»«¬»≈ƒ¿«¿ƒ»∆»«
B‡ ,ÁaÊnÏ B˙ÎÏB‰ ˙ÚLa B‡ ,Ìc‰ ˙Ïa˜ ˙ÚLaƒ¿««»««»ƒ¿«»»«ƒ¿≈«

.ÁaÊn‰ ÏÚ B˙˜È¯Ê ˙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„B·Ú Úa¯‡aL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ10ÏÒÙ Á·f‰ ƒ¿≈»»≈∆¿«¿«¬«∆«ƒ¿»
,Ìc‰ ˙ÎÏB‰·e ,‰Ïa˜·e ,‰ËÈÁLa :‰·LÁÓa¿«¬»»ƒ¿ƒ»¿«»»¿»««»

.ÁaÊn‰ ÏÚ B˙˜È¯Ê·eƒ¿ƒ»««ƒ¿≈«

.‰ÌÈ¯·„ ÈLa - ÛBÚ‰Â11ÈevÓ·e ,‰˜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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54



קז oiycwend ileqt 'ld - dcear xtq - zah c"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.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˙˜È¯Ê·e ,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 ÌÈ¯Á‡ 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 ÔÈ¯eÓ‡ ˙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„B·Ú Úa¯‡Ó ˙Á‡a ·M ¿≈«¿«≈¿««≈«¿«¬≈¿À»
ÔÈ‡ - el‡ ˙B·LÁÓ LÏMÓ ıeÁ ˙¯Á‡ ‰·LÁÓ«¬»»«∆∆ƒ»«¬»≈≈
·MÁÓ‰ ?„ˆÈk .ÌeÏk ˙„ÒÙÓ ‰·LÁn‰ d˙B‡»««¬»»«¿∆∆¿≈««¿«≈
Ìc ÁÈp‰Ï ‰˜È¯Êe ‰ÎÏB‰Â ‰Ïa˜Â ‰ËÈÁL ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»¿«»»¿»»¿ƒ»¿«ƒ««

‰¯ÊÚÏ ıeÁ Ô‡ÈˆB‰Ï B‡ ¯ÁÓÏ ÂÈ¯eÓ‡ B‡ Á·f‰19, «∆«≈»¿»»¿ƒ»»¬»»
,„BÒÈ‰ „‚k ‡lL L·k‰ 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 Á·f‰«∆«¿≈ƒ¿»«¿ƒ«¬ƒ»
B‡ ,‰„B·ÚÏ ÔÈÏeÒt‰ ¯‡L B‡ ÌÈ‡ÓË Ìe·È¯˜iL∆«¿ƒ¿≈ƒ¿»«¿ƒ»¬»
¯aLÏ ·LÁL B‡ ,ÔÈÏeÒt‰ Ì„a Á·f‰ Ìc ·¯ÚÏ¿»≈««∆«¿««¿ƒ∆»«ƒ¿…
Û¯OÏ ·LÁL B‡ ,‡ epnÓ ÏÎ‡ÏÂ ÁÒt‰ ˙BÓˆÚ«¿«∆«¿∆¡…ƒ∆»∆»«ƒ¿…
ÏÎa - ÔÓB˜ÓÏ ıeÁ B‡ ÔpÓÊÏ ıeÁ ˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ«»«ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿»¿»

¯Lk Á·f‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B·LÁn‰ el‡20Ì‡ ÔÎÂ . ≈««¬»¿«≈»∆«∆«»≈¿≈ƒ
ÈÏkÏ B˙È˙ ˙ÚL·e ‰Án‰ ˙ˆÈÓ˜ ˙ÚLa ·LÁ»«ƒ¿«¿ƒ««ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ
ÁÈp‰Ï L‡‰ ÏÚ B˙˜È¯Ê ˙ÚL·e B˙ÎÏB‰ ˙ÚL·eƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ»«»≈¿«ƒ«
È¯‰ - ıeÁÏ B‡ÈˆB‰Ï B‡ ¯ÁÓÏ d˙B·Ï B‡ dˆÓÀ̃¿»¿»»¿»»¿ƒ«¬≈

.‰¯Lk BÊ¿≈»

רבי 19) 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¯‰ - CÈ¯ˆ BÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈»ƒ¬≈»»¿««¬»»
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 (כסףֿמשנה. 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'תשפ"א  טבת י"ד שלישי יום

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
הבעל,1) אחר או העובד אחר הולכת המחשבה אם יבאר

הראוי  ובדבר לעבודה בהראוי אלא מועלת המחשבה אין
לה.

.‡Ï·‡ ,„·BÚ‰ ¯Á‡ ‡l‡ ˙ÎÏB‰ ‰·LÁn‰ ÔÈ‡≈««¬»»∆∆∆»««»≈¬»
ÌeÏk ˙ÏÚBÓ dÈ‡ Ôa¯w‰ ÏÚa ˙·LÁÓ2elÙ‡ . «¬∆∆«««»¿»≈»∆∆¿¬ƒ

„·BÚ‰ ˙·LÁÓ ‰˙È‰Â ,eÏbtL ÌÈÏÚa‰ eÚÓL»«¿«¿»ƒ∆ƒ¿¿»¿»«¬∆∆»≈
.¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‰BÎ¿»¬≈∆»≈

פי 2) על אף ישמעאל ר' ז)"תני כב, (ויקרא רבה ובמדרש
אלא  הולך הכל אין היום כל ומחשבים יושבים שהבעלים

השוחט". אחר

.·Èe‡¯ ‡e‰L ÈnÓ ‡l‡ ˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰ ÔÈ‡Â¿≈««¬»»∆∆∆»ƒƒ∆»
Èe‡¯ ÌB˜Ó·e ,‰„B·ÚÏ Èe‡¯‰ ¯·„·e ,‰„B·ÚÏ»¬»¿»»»»»¬»¿»»
ÔÈÏeÒt‰ ÔÓ „Á‡ ?„ˆÈk Èe‡¯ ‡e‰L ÈnÓ .‰„B·ÚÏ»¬»ƒƒ∆»≈«∆»ƒ«¿ƒ
˙ÚLa ·LÁÂ ,˜¯Ê B‡ CÈÏB‰ B‡ Ìc‰ ÏawL ‰„B·ÚÏ»¬»∆ƒ≈«»ƒ»«¿»«ƒ¿«
ÏÒt ‡Ï - ÔÓf‰ ˙·LÁÓ B‡ ÌB˜Ó ˙·LÁÓ ‰„B·Ú‰»¬»«¬∆∆»«¬∆∆«¿«…»«
Ìc‰ B˙B‡Â .‰„B·ÚÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÙÏ ,Bz·LÁÓa¿«¬«¿¿ƒ∆≈»»¬»¿«»

‰n‡Ï CÙMÈ - B˙ˆ˜Ó ˜¯fL B‡ ÏawL3¯‡L Ì‡Â . ∆ƒ≈∆»«ƒ¿»ƒ»≈»«»¿ƒƒ¿«
‰·LÁÓa Ïa˜ÈÂ ‰„B·ÚÏ Èe‡¯‰ ¯ÊÁÈ - LÙp‰ Ìc««∆∆«¬…»»»¬»ƒ«≈¿«¬»»
ÏÒt - ‰ËÈÁL ˙ÚLa ÏeÒt‰ ·LÁ Ì‡ Ï·‡ .‰BÎ¿»¬»ƒ»««»ƒ¿«¿ƒ»»«
BÓk ,ÔÈÏeÒÙa ‰¯Lk ‰ËÈÁM‰L ;Bz·LÁÓa¿«¬«¿∆«¿ƒ»¿≈»ƒ¿ƒ¿
- ÔÓLÏ ‡lL eOÚ Ì‡L ,˙Ba¯˜ LÈ .e¯‡aL∆≈«¿≈»¿»∆ƒ«¬∆…ƒ¿»
‰Ê Ô‰k Ìc‰ Ïa˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯‡a˙iL BÓk ,ÔÈ¯Lk¿≈ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»ƒƒ≈«»…≈∆
ÏÒt - B˜¯Ê B‡ BÎÈÏB‰ B‡ ‰„B·ÚÏ Èe‡¯ BÈ‡L∆≈»»¬»ƒ¿»»«

f‰Èt ÏÚ Û‡Â .ÏeÒt ‡e‰L BÓLÏ e‰‡OÚ el‡k ,Á· «∆«¿ƒ¬»»ƒ¿∆»¿««ƒ
ÏÒÙ ¯·k - ˜¯ÊÂ Ïa˜Â ¯Lk‰ ¯ÊÁÂ ,LÙp‰ Ìc LiL∆≈««∆∆¿»««»≈¿ƒ≈¿»«¿»ƒ¿«

Á·f‰4,B˙B‡ ÏÒt ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓ ÈtÓ ‡ÏÂ . «∆«¿…ƒ¿≈«¬∆∆ƒ«≈»«
.e¯‡aL BÓk ,‰„B·ÚÏ ÏeÒt ‡e‰L ÈtÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈∆»»¬»¿∆≈«¿
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ãycew zegiyn zecewpã

la` ..dcearl ie`x `edy inn `l` zlren daygnd oi`"
dhigydy ,ezaygna lqt dhigy zrya leqtd ayg m`

."'ek oileqta dxyk

ששחטו  הפסולין "כל (רפ"ג) זבחים בגמרא ומקורו
בבשר  נוגעין טמאים יהיו שלא ובלבד כשרה... שחיטתן
ודנו  כשר". הזבח ושחט, עבר "אם ומכל־מקום כו'",
את  שוחט טמא שיהיה בכלל יתכן היאך הש"ס מפרשי
נאמר  אם ואפילו המזבח, ירך על ששחיטתו הזבח
נשים  עזרת הרי בחיל, ליכנס שמותר בטמא־שרץ שמדובר
כך, כל ארוכה הסכין שתהיה יתכן ואיך אמה, קל"ה ארוכה
שהוציאוהו  וקודם בעזרה, שנטמא לומר שחייבים אלא
שאינו  בטמא־שרץ שמדובר ומכיון לשחוט, הספיק משם
טומאה  קבלת גם אין הרי כלים, לטמא הטומאה אב נעשה

הסכין. על־ידי
שיהיה, מצב שבאיזה יהודי, של מעלתו גודל רואים מכאן
לשחוט  יכול מהעזרה, להוציאו וצריכים נטמא אם אפילו
יום  של כהן־גדול "פר כולל קדשים, קדשי אפילו
עבודה  אינה שהשחיטה מפני לא זה וכל הכיפורים",
שלפנ"ז  בהלכות שנתבאר כפי העיקר היא אדרבא חשובה,
הזבח", בשחיטת אלא ליקרב מתקדשים הנסכים "אין

השוחט. של מעלתו בגלל רק אלא
ההלכה  את שאמר חנה בן שמואל של כוונתו גם זוהי
שאף  יהודי, של מעלתו את להדגיש בזר" כשרה "שחיטה
עבודה  שהיא השחיטה בעבודת לעסוק יכול כהן, שאינו

עיקרית.
(ep oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

לחוץ.3) יוצא והדם העזרה שברצפת יזרוק למרזב לא ולמה
אינו  פסול שהרי הפסול, זריקת אחר שנשאר הדם מן כשר
בצוואר  שנשאר הדם שרק רבינו דעת שיריים? עושה
שיריים  - במזרק שנשאר הדם אבל שיריים אינו הבהמה
שלא  שבזריקה כז, הלכה א פרק למעלה וראה הוא.
היא  הזריקה כאן ואולי כשר. שבמזרק הדם גם כהלכתה

מועילה. אינה שהמחשבה מפני הכוונה 4)כהלכתה,
הכשר  יחזור פסולים בשאר אבל שיריים, שעושה לטמא

ויקבל.

.‚¯ÓÚ‰ ˙ÁÓ ?„ˆÈk ‰„B·ÚÏ Èe‡¯‰ ¯·„a¿»»»»»¬»≈«ƒ¿«»…∆
dÓLÏ ˙ÈOÚpL ÈÓk BÊ È¯‰ - dÓLÏ ‡lL dˆÓwL∆¿»»∆…ƒ¿»¬≈¿ƒ∆«¬≈ƒ¿»
ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯BÚO‰ ÔÓ ‡È‰L ÈtÓ ;ÔÈÏÎ‡ ‰È¯ÈLe¿»∆»∆¡»ƒƒ¿≈∆ƒƒ«¿ƒ¿≈

˙Ba¯˜ ¯‡LÏ Èe‡¯‰ ¯·c ÌÈ¯BÚO‰5·MÁÓ‰ ÔÎÂ . «¿ƒ»»»»ƒ¿»»¿»¿≈«¿«≈
˙B‡˜ ˙ÁÓa6‰B·l‰ ËwÏiL Ì„˜ ‰ÈÏÚ ‰B·l‰Â ¿ƒ¿«¿»¿«¿»»∆»…∆∆¿«≈«¿»

Èe‡¯‰ ¯·c dÈ‡ È¯‰L ,˙ÏÚBÓ Bz·LÁÓ ÔÈ‡ -≈«¬«¿∆∆∆¬≈≈»»»»»
‰„B·ÚÏ7‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .8. »¬»¿≈…«≈»∆

גורס 5) רבינו החטים. מן באות האחרות המנחות שכל
מן  יוצא דינה זו מנחה פירוש, הוא" "דחידוש שם בגמרא
באה  סוטה שמנחת פי על ואף השעורים, מן שבאה הכלל,

גריסים  שבאה העומר למנחת דומה אינה השעורים, מן גם
גורס  והראב"ד (רש"י), קמח היא סוטה מנחת אבל גסים
שאר  אבל החדשה, התבואה מן באה פירוש היא" "דחדש
שתי  הקרבת עד חדשה מתבואה להביאן אסור המנחות

בשבועות. ואמרה 6)הלחם בעלה, לה שקינא סוטה מנחת
למדו  ד. במנחות לבונה. עליה יתן ולא טו) ה, (במדבר תורה
כחטאת. פסולה לשמה שלא עשאה שאם המקרא מן

לבונה.7) עליה שיש ריבה 8)מפני שמנה, חיסר כגון
יא. בפרק למעלה שנמנו אחרים ופסולים שמנה

.„ÌbÙpL ÁaÊÓ ?„ˆÈk ‰„B·ÚÏ Èe‡¯‰ ÌB˜Óa9 ¿»»»»¬»≈«ƒ¿≈«∆ƒ¿«
ÏÒt ‡Ï - ÌB˜Ó ˙·LÁÓ B‡ ÔÓÊ ˙·LÁÓ ·LÁÂ¿»««¬∆∆¿««¬∆∆»…»«
Èe‡¯ ‰zÚ ÌB˜n‰ ÔÈ‡ È¯‰L ,BÊ ‰·LÁÓa Á·f‰«∆«¿«¬»»∆¬≈≈«»«»»

‰„B·ÚÏ10ıeÁa ‰Án‰ ˙‡ ıÓ˜ .11˙ÚLa ·LÁÂ »¬»»«∆«ƒ¿»«¿»«ƒ¿«
ÔÈ‡ - ÌB˜Ó ˙·LÁÓ B‡ ÔÓÊ ˙·LÁÓ ‰ˆÈÓ¿̃ƒ»«¬∆∆¿««¬∆∆»≈

.ÌeÏk BÊ ‰·LÁÓ«¬»»¿

עליו"9) "וזבחת כ): (שמות מהכתוב למדו נט. בזבחים
הלכה  ג פרק למעלה (וראה חסר כשהוא ולא שלם כשהוא

אחרי 10)כ"ב). לעבודה ראוי שיהיה פי על ואף
לעזרה.11)שיתקנוהו. חוץ

.‰ÌÈ¯·„ el‡12˙Ba¯w‰ ÔÓ ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ≈¿»ƒ∆≈»¿ƒ«¬ƒ»ƒ«»¿»
Ìc‰ :‰¯Ë˜‰Ï ÔÈÈe‡¯e13,‰ÏBÚ‰ ¯O·e ÔÈ¯eÓ‡‰Â ¿ƒ¿«¿»»«»¿»≈ƒ¿«»»

.˙BˆÓ˜p‰ ˙BÁn‰ ÔÓ ‰B·l‰Â ıÓw‰Â¿«…∆¿«¿»ƒ«¿»«ƒ¿»

אחריהן.12) הבאות להלכות הקדמה משמשות הֿז הלכות
אותו,13) זורקים אלא הדם את מקטירים שאין פי על אף

אכילת  שהוא מפני להקטרה הראויים בין רבינו אותו כלל
מזבח.

.Â:‰¯Ë˜‰Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡Â ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ el‡Â¿≈¿ƒ«¬ƒ»¿≈»¿ƒ¿«¿»»
ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡p‰ ÔÈa ,ÌÈÁ·f‰ ÏkÓ ÏÎ‡p‰ ¯Oa‰14 «»»«∆¡»ƒ»«¿»ƒ≈«∆¡»«…¬ƒ

ÌÁl‰ ÈzLe ,˙BÁn‰ È¯ÈLe ,Ì„‡ ÏÎÏ ÏÎ‡p‰ ÔÈa≈«∆¡»¿»»»¿»≈«¿»¿≈«∆∆
.ÌÈt‰ ÌÁÏÂ¿∆∆«»ƒ

קלים.14) קדשים של ושוק וחזה ואשמות חטאות בשר

.Ê‡ÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ el‡Â¿≈¿»ƒ∆≈»¿ƒ…«¬ƒ»¿…
˙Ù¯Op‰ ˙‡hÁ ¯Oa :‰¯Ë˜‰Ï15‰Ó‰a ÏL ¯BÚ‰Â , ¿«¿»»¿««»«ƒ¿∆∆¿»∆¿≈»

‰ÈÏ‡‰ ¯BÚÓ ıeÁ ,Blk16.‰ÏÈÎ‡Ï [Èe‡¯] ‡e‰L À≈»«¿»∆»«¬ƒ»
ÏÈc·Óe ¯BÚa ˜·c‰ ˜c‰ Ìe¯w‰ ‡e‰Â ,‰‡¯n‰ Ï·‡¬»«À¿»¿«¿«««»≈»«¿ƒ
˙BÓˆÚ‰ ÔÎÂ .‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡ - ¯Oa‰ ÔÈ·e BÈa≈≈«»»≈»«¬ƒ»¿≈»¬»
ÛBÚ ÏL ‰ˆBp‰Â ,ÌÈÙÏh‰Â ÌÈ¯w‰Â ÌÈ„Èb‰Â¿«ƒƒ¿««¿«ƒ¿«¿»«ƒ¿«»∆
L‡¯Â ÌÈt‚‡ ÈL‡¯Â ,BlL ÌBË¯Á‰Â ÌÈ¯tv‰Â¿«ƒ»¿«ƒ¿««¿∆¿»≈¬««ƒ¿…
ÌÈ˜e·c‰ el‡ ÏkÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜Ó elÙ‡ .·f‰«»»¬ƒ¿»«ƒƒ»≈«¿ƒ
,‡ˆÈÂ Ìc‰ ıaˆ·È ÈÁ‰ ÔÓ eÎzÁÈ el‡L ,¯Oaa«»»∆ƒ«¿¿ƒ««¿«¿≈«»¿≈≈
Èe‡¯ BÈ‡L ¯·c ÌÈ‡¯˜ - ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»¬ƒƒ¿»ƒ»»∆≈»

w‰ ÔÈÚÏ ‰ÏÈÎ‡Ï,ÔÈÏ·z‰Â ˜¯n‰ ÔÎÂ .˙Ba¯ «¬ƒ»¿ƒ¿««»¿»¿≈«»»¿««¿ƒ
ÏÈÏM‰Â17‡ÈÏM‰Â18ezËÏBtL ¯Oa‰Â ,ÛBÚ‰ ˙ˆÈ·e ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»≈«»¿«»»∆««

‡e‰Â ,¯BÚa ˜a„Ó ¯‡MÈÂ ËLÙ‰ ˙ÚLa ÔÈkq‰««ƒƒ¿«∆¿≈¿ƒ»≈À¿»»¿
˙·LÁÓ ÔÈÚÏ ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ el‡ Ïk - ÏÏ‡ ‡¯˜p‰«ƒ¿»¬»»≈≈»¬ƒ¿ƒ¿««¬∆∆

.‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ ÔÈ‡L ¯·„k Ô‰ È¯‰Â ,˙Ba¯w‰«»¿»«¬≈≈¿»»∆≈»«¬ƒ»
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אימוריה 15) הקטרת אחר בעזרה לכך המיוחד במקום כולה
האלייה".16)למזבח. שתחת "העור קכב. במשנה

האנשים 17) ורוב השחוטה הבהמה במעי שנמצא עובר
אותו. אוכלים ויוצא 18)אינם בו מונח שהעובר העור

הלידה. אחר

.Á¯·c ÏÚ B‡ „ea‡Ï „ÓBÚ‰ ¯·c ÏÚ ÔÈ·MÁÓe¿«¿ƒ«»»»≈¿ƒ«»»
‰Ù¯OÏ „ÓBÚ‰19Úa¯‡ Ô˙B‡Ó ˙Á‡a ·MÁÓ‰ . »≈ƒ¿≈»«¿«≈¿««≈»«¿«

·Ú‰‰ÏÈÎ‡Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯·c ÏÎ‡Ï ÔlÎa B‡ ˙B„B »¬¿À»∆¡…»»∆≈«¿«¬ƒ»
˙·LÁÓa ÔÈa ,‰¯Ë˜‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯·c ¯ÈË˜‰Ï B‡¿«¿ƒ»»∆≈«¿¿«¿»»≈¿«¬∆∆
?„ˆÈk .¯Lk Á·f‰ - ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ÔÈa ÌB˜n‰«»≈¿«¬∆∆«¿««∆«»≈≈«
ÔÓ B‡ ÂÈ¯eÓ‡Ó ÏÎ‡Ï B‡ Á·f‰ ÌcÓ ˙BzLÏ ·MÁƒ≈ƒ¿ƒ««∆«∆¡…≈≈»ƒ
·MÁL B‡ ,¯ÁÓÏ B‡ ıeÁa ‰B·l‰ ÔÓe ıÓw‰«…∆ƒ«¿»«¿»»∆ƒ≈
B‡ ıeÁa ‰Án‰ È¯ÈMÓ B‡ Á·f‰ ¯OaÓ ¯ÈË˜‰Ï¿«¿ƒƒ¿««∆«ƒ¿»≈«ƒ¿»«
B‡ ÏÎ‡Ï ·LÁ Ì‡ ÔÎÂ .¯Lk Á·f‰ È¯‰ - ¯ÁÓÏ¿»»¬≈«∆«»≈¿≈ƒ»«∆¡…
B‡ ˜¯n‰Â ÔÈ„Èb‰Â ˙BÓˆÚ‰ ÔÓe ¯BÚ‰ ÔÓ ¯ÈË˜‰Ï¿«¿ƒƒ»ƒ»¬»¿«ƒƒ¿«»»
˙·LÁÓa ÔÈa ÔÓÊ ˙·LÁÓa ÔÈa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÏ‡‰»¬»¿«≈»∆≈¿«¬∆∆¿«≈¿«¬∆∆
ÌÈ¯tÓ ÏÎ‡Ï ·LÁ Ì‡ ÔÎÂ .¯Lk Á·f‰ - ÌB˜Ó»«∆«»≈¿≈ƒ»«∆¡…ƒ»ƒ
Ô‰ È¯‰ - ¯ÁÓÏ B‡ ıeÁa ÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚOe¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ«¿»»¬≈≈

ÌÈ¯Lk20.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿≈ƒ¿≈…«≈»∆

שסופו 19) לדבר אלא לשורפו, שמצוה לדבר הכוונה אין
קיים. עודנו הוא עליו שמחשב ובשעה ליאבד, או להישרף

כלום".20) ולא עשה לא ובשריפתם פרים באכילת "חישב
שאינם  בדברים אכילה מחשבת בדיני עומדים אנו כאן
חישב  אבל כאן, זה דין של מקומו ולכן לאכילה ראויים
יג. בפרק אלא כאן מקומו אין מצוותם, היא שזו בשריפתם,

.ËÈe‡¯‰ ¯·cÓ ÔÈÏeÒt‰ B‡ ÌÈ‡Óh‰ eÏÎ‡iL ·LÁ»«∆…¿«¿≈ƒ«¿ƒƒ»»»»
¯·cÓ ÔÈÏeÒt‰ B‡ ÌÈ‡Óh‰ e¯ÈË˜iL B‡ ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»∆«¿ƒ«¿≈ƒ«¿ƒƒ»»
Á·f‰ - ‰¯Ë˜‰Â ‰ÏÈÎ‡ ÔÓÊÏ ıeÁ ‰¯Ë˜‰Ï Èe‡¯‰»»¿«¿»»ƒ¿«¬ƒ»¿«¿»»«∆«

Ïebt21e¯‡aL BÓk ,22‰¯Ë˜‰Â ‰ÏÈÎ‡ ÌB˜ÓÏ ıeÁ . ƒ¿∆≈«¿ƒ¿¬ƒ»¿«¿»»
ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -23.Ïebt BÈ‡Â ¬≈∆»¿≈ƒ

טמאים 21) שאכילת מפני והטעם, כרת, חייב והאוכלו
פוסלת. באכילתם המחשבה ולפיכך אכילה, נקראת ופסולים

פיגול.22) היא לזמנו חוץ שמחשבת א, ואין 23)בהלכה
אכילתו. על כרת חייבים

.È‰˙eÁt ‰¯Ë˜‰ ‡ÏÂ ,˙ÈfkÓ ‰˙eÁt ‰ÏÈÎ‡ ÔÈ‡≈¬ƒ»¿»ƒ««ƒ¿…«¿»»¿»
‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ ¯·cÓ ÏÎ‡Ï ·MÁÓ‰ ,CÎÈÙÏ .˙ÈfkÓƒ««ƒ¿ƒ»«¿«≈∆¡…ƒ»»»»«¬ƒ»
Èe‡¯‰ ¯·cÓ ¯ÈË˜‰Ï ·LÁL B‡ ˙ÈÊkÓ ˙BÁt»ƒ¿«ƒ∆»«¿«¿ƒƒ»»»»
ÔÈa ÔÓÊ ˙·LÁÓa ÔÈa ,˙ÈÊkÓ ˙BÁt ‰¯Ë˜‰Ï¿«¿»»»ƒ¿«ƒ≈¿«¬∆∆¿«≈
˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡Ï ·MÁ .¯Lk Á·f‰ - ÌB˜Ó ˙·LÁÓa¿«¬∆∆»«∆«»≈ƒ≈∆¡…«¬ƒ«ƒ
ÏÎ‡Ï ·LÁL B‡ ,ıeÁa ˙ÈÊ ÈˆÁk ¯ÈË˜‰Ïe ıeÁa«¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ«∆»«∆¡…
¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁk ¯ÈË˜‰Ïe ‰ÏÈÎ‡ ÔÓÊ ¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁk«¬ƒ«ƒ««¿«¬ƒ»¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ««

Ê‰¯Ë˜‰Â ‰ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L ;¯Lk Á·f‰ - ‰¯Ë˜‰ ÔÓ¿««¿»»«∆«»≈∆≈¬ƒ»¿«¿»»
:¯Ó‡Â ‰ÏÈÎ‡ ÔBLÏa B‡ÈˆB‰ Ì‡Â .ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ¿ƒƒƒ¿¬ƒ»¿»«
el‡ È¯‰ - ˙ÈÊ ÈˆÁ L‡‰ ÏÎ‡˙Â ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡iL∆…««¬ƒ«ƒ¿…«»≈¬ƒ«ƒ¬≈≈
B‡ ÏÎ‡Ï ·MÁ .‡e‰ „Á‡ ‰ÏÈÎ‡ ÔBLÏ ;ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ¿¬ƒ»∆»ƒ≈∆¡…
¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚ ·LÁÂ ¯ÊÁÂ ,˙ÈÊ ÈˆÁk ¯ÈË˜‰Ï¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ¿»«¿»««¬ƒ«ƒ«≈

ÏÎ‡Ï ·LÁ .ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ‰·LÁn‰ d˙B‡a¿»««¬»»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ»«∆¡…
ÔÈa ,˙ÈÊ ÈˆÁk ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÏÎ‡zLÂ ˙ÈÊ ÈˆÁk«¬ƒ«ƒ¿∆…«¿≈»«»«¬ƒ«ƒ≈
el‡ È¯‰ - ÔÓÊ ˙·LÁÓa ÔÈa ÌB˜Ó ˙·LÁÓa¿«¬∆∆»≈¿«¬∆∆¿«¬≈≈

‡e‰ „Á‡ ‰ÏÈÎ‡ ÌML ;ÔÈÙ¯ËˆÓ24˙ÈÊk ÏÚ ·LÁ . ƒ¿»¿ƒ∆≈¬ƒ»∆»»««¿«ƒ
ÏÎ‡Ï ·LÁ .ÔÈÙ¯ËˆÓ eÏ‡ È¯‰ - ÌÈL e‰eÏÎ‡iL∆…¿¿«ƒ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ»«∆¡…

Ò¯t ˙ÏÈÎ‡ È„kÓ ¯˙BÈa ˙ÈÊk25.Û¯ËˆÓ ‰Ê È¯‰ - ¿«ƒ¿≈ƒ¿≈¬ƒ«¿»¬≈∆ƒ¿»≈
‰˜È¯Ê ˙ÚL·e ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡Ï ‰ÁÈ·Ê ˙ÚLa ·LÁ»«ƒ¿«¿ƒ»∆¡…«¬ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ»
˙·LÁÓa ÔÈa ,ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡Ï∆¡…«¬ƒ«ƒ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ≈¿«¬∆∆
˙ÈÊk ÏÚ ·LÁ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ÔÈa ÌB˜n‰26 «»≈¿«¬∆∆«¿«¿≈ƒ»««¿«ƒ

Úa¯‡L ;‰ÎÏB‰ ˙ÚLa ˙ÈÊk ÏÚÂ ‰Ïa˜ ˙ÚLaƒ¿««»»¿«¿«ƒƒ¿«»»∆«¿«
·LÁ .˙Á‡ ‰„B·Úk Ô‰ È¯‰Â ˙BÙ¯ËˆÓ ˙B„B·Ú‰»¬ƒ¿»¿«¬≈≈«¬»««»«
‰B·l‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ıÓw‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁk ¯ÈË˜‰Ï¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒƒ«…∆¿«¬ƒ«ƒƒ«¿»
‰ÁnÏ ıÓw‰ ÌÚ ‰B·l‰L ;ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ¿»¿ƒ∆«¿»ƒ«…∆«ƒ¿»
ÔÓ ˙ÈÊk ¯ÈË˜‰Ï ·LÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Á·fÏ ÔÈ¯eÓ‡k»≈ƒ«∆«¿ƒ»ƒ»«¿«¿ƒ¿«ƒƒ
.¯‡a˙pL BÓk ,Ïebt ‰Ê È¯‰ - BpÓÊÏ ıeÁ ‰B·l‰«¿»ƒ¿«¬≈∆ƒ¿∆ƒ¿»≈
,¯ÁÓÏ B‡ ıeÁa Blk Á·f‰ Ìc ˜¯ÊÏ ·MÁÓ‰ „Á‡∆»«¿«≈ƒ¿…««∆«À«¿»»
ÔÂÈk - ¯ÁÓÏ B‡ ıeÁa BÓc ˙ˆ˜Ó ˜¯ÊÏ ·LÁL B‡∆»«ƒ¿…ƒ¿»»«¿»»≈»

ÏÒt Ìc‰ ÔÓ ‰Èf‰ È„k ÏÚ ·LÁL27. ∆»««¿≈«»»ƒ«»»«

(מלכי 24) שנאמר אכילה, נקראת כלבים שאכילת םֿב מפני
הכלבים. יאכלו איזבל ואת י): שלוש 25)ט, אכילת זמן

משנה).26)ביצים. (כסף זית" "כחצי להיות: צריך
פיגול.27) - כדינו ולמחר פסול, - כדינו בחוץ כלומר,

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
השם.1) שינוי במחשבת שנשחטו הזבחים יבאר

.‡ÌÈÁ·f‰ Ïk2ÔÈa ,ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓa eËÁLpL »«¿»ƒ∆ƒ¿¬¿«¬∆∆ƒ«≈≈
¯eaˆ ˙Ba¯˜a ÔÈa „ÈÁÈ ˙Ba¯˜a3‡l‡ ,ÌÈ¯Lk - ¿»¿¿»ƒ≈¿»¿¿ƒ¿≈ƒ∆»

‰·BÁ ÌLÏ ÌÈÏÚaÏ eÏÚ ‡lL4˙‡hÁ‰ ÔÓ ıeÁ ; ∆…»«¿»ƒ¿≈»ƒ««»
ÈepL ˙·LÁÓa eOÚ Ì‡L ,ÁÒt‰ÂÔÈÏeÒt - ÌM‰5. ¿«∆«∆ƒ«¬¿«¬∆∆ƒ«≈¿ƒ

˙ÚLa B‡ ‰ËÈÁL ˙ÚLa Á·f‰ ÌL ‰pLÓ‰ „Á‡Â¿∆»«¿«∆≈«∆«ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«
‰˜È¯Êa B‡ ‰ÎÏB‰ ˙ÚLa B‡ ‰Ïa˜6e¯‡aL BÓk ,7. «»»ƒ¿«»»ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿

ÌLÏ ‰ÏBÚ ËÁML ÔB‚k ?‰·BÁ ÌLÏ eÏÚ ‡Ï „ˆÈk≈«…»¿≈»¿∆»«»¿≈
Ì‰L ‰ÏBÚ ÌeMÓ ‡Ï ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÌÈÓÏL¿»ƒ…»¿»«¿»ƒ…ƒ»∆≈
‡È·‰Ï ÔÈ·iÁ ‡l‡ ,ÌÈÓÏL ÌeMÓ ‡ÏÂ da ÔÈ·iÁ«»ƒ»¿…ƒ¿»ƒ∆»«»ƒ¿»ƒ
ÔBÚÓL ÌLÏ Ô·e‡¯ ˙ÏBÚ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .¯Á‡ Á·Ê8 ∆««≈¿≈ƒ»««¿≈¿≈ƒ¿
ÌÈ¯·c ‰na .ÔBÚÓLÏ ‡ÏÂ Ô·e‡¯Ï ‡Ï ‰˙ÏÚ ‡Ï -…»¿»…ƒ¿≈¿…¿ƒ¿«∆¿»ƒ
‰ÚË Ì‡ Ï·‡ ;ÔB„Êa Á·f‰ ÌL ¯˜ÚLk ?ÌÈ¯eÓ‡9 ¬ƒ¿∆»«≈«∆«¿»¬»ƒ»»
‰È˙B„B·Ú Ïk ‰OÚÂ ,‡È‰ ÌÈÓÏL ‰ÏBÚ‰ BfL ‰n„Â¿ƒ»∆»»¿»ƒƒ¿»»»¬∆»
ÔÎÂ .‰·BÁ ÌLÏ ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ - ÌÈÓÏL ÌLÏ¿≈¿»ƒ»¿»«¿»ƒ¿≈»¿≈
ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓa Ô‡OÚL ÁÒt‰Â ˙‡hÁ‰««»¿«∆«∆¬»»¿«¬∆∆ƒ«≈
.‰¯È˜Ú dÈ‡ - ˙eÚËa ‰¯È˜ÚL .ÌÈ¯Lk - ˙eÚËa¿»¿≈ƒ∆¬ƒ»¿»≈»¬ƒ»

ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÔÎÂ10˙·LÁÓa dÓ„ ‰vnL B‡ d˜ÏnL ¿≈«»∆¿»»∆ƒ»»»¿«¬∆∆
˙‡hÁÂ .ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ,‰¯Lk - ÌM‰ ÈepLƒ«≈¿≈»¿…»¿»«¿»ƒ¿««

‰ÏeÒt - ÛBÚ‰11. »¿»

ב.2) זבחים השם)3)משנה (שינוי קודש שינוי ד. שם
ששינוי  כתב, שם המשנה על בפירושו (רבינו בציבור ישנו
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oiycwendקי ileqt 'ld - dcear xtq - zah c"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כאן, בו חזר כנראה חובה, לשם עלו ציבור בקרבנות השם
ר' תוספות ראה בגמרא. מקומות לכמה מנוגד שזה מפני

וצ"ע). שם. איגר מפרש.4)עקיבא שם.5)לקמן משנה
ג. הלכה ראה המקרא, מן זה דין דרשו ז: שם ובגמרא

יג.6) שם ד.7)משנה הלכה יג פרק זה 8)למעלה
והולכה  קבלה בשחיטה, ופוסל בעלים" "שינוי נקרא
זריקה  בשעת בחישב או אחר לשם דמו לזרוק עלֿמנת
אחר  לשם והולכה קבלה שחיטה אבל אחר, לשם שזורק
ראה  ס:), ופסחים ד. (שם חובה לשם ועלו כשרים

כאן. (הכסף9ֿ)משנהֿלמלך כרבא פסק מט. מנחות
עומדת  עב: פסחים דגמרא סתמא וגם "רבא") גורס משנה

זו. נעשית 10)בשיטה שהיא אע"פ סד: זבחים משנה
בהמה. כחטאת שם.11)למעלה

.·ÔÎÂ12ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓa eOÚpL ˙BÁn‰ Ïk ¿≈»«¿»∆«¬¿«¬∆∆ƒ«≈
‡ËBÁ ˙ÁnÓ ıeÁ ;ÌÈÏÚaÏ eÏÚ ‡ÏÂ ,˙B¯Lk -¿≈¿…»«¿»ƒƒƒ¿«≈

˙B‡˜ ˙ÁÓe13˙B„B·Ú Úa¯‡Ó ˙Á‡a ·LÁ Ì‡L ,14 ƒ¿«¿»∆ƒ»«¿««≈«¿«¬
ÌM‰ ÈepL .˙BÏeÒt - ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓ Ô‰lL∆»∆«¬∆∆ƒ«≈¿ƒ«≈
˙ÁÓ ÌLÏ ‰·„ ˙ÁÓ ıÓwL ÔB‚k ?„ˆÈk ‰ÁÓa¿ƒ¿»≈«¿∆»«ƒ¿«¿»»¿≈ƒ¿«

˙LÁ¯Ó B‡ ,‡ËBÁ15ÌLÏ ˙·ÁÓ B‡ ,˙·ÁÓ ÌLÏ ≈«¿∆∆¿≈«¬««¬«¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙LÁ¯Ó«¿∆∆¿≈…«≈»∆

ב.12) כחטאת,13)מנחות דינן אלו שתי סוטה, מנחת
ההלכה. בסוף רבינו שמסיים בכלי 14)כמו נתינה קמיצה,

וראה  יב. שם (משנה המזבח על הקטרה הולכה, שרת,
ו). הלכה יג פרק ומחבת,15)למעלה מרחשת דיני פרטי

הקרבנות. מעשה מהלכות יג בפרק נתבארו

.‚,‰BÎ dÈ‡L ‰·LÁÓ ÌÈL„˜a ·MÁÏ ¯eÒ‡»¿«≈¿»»ƒ«¬»»∆≈»¿»
¯‡a˙iL BÓk16BÓLÏ ‡lL BËÁML Á·Ê ,CÎÈÙÏ . ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»∆«∆¿»∆…ƒ¿

ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,dÓLÏ ‡lL dˆÓwL ‰ÁÓ B‡ƒ¿»∆¿»»∆…ƒ¿»≈¿»≈
elÙ‡ .ÔÓLÏ ˙B„B·Ú ¯‡L ÌÈÏL‰Ï ·iÁ - ‰‚‚Laƒ¿»»«»¿«¿ƒ¿»¬ƒ¿»¬ƒ
˜¯ÊÏ ·iÁ - ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓa CÈÏB‰Â Ïa˜Â ËÁL»«¿ƒ≈¿ƒ¿«¬∆∆ƒ«≈«»ƒ¿…

‰BÎ ‰·LÁÓa17˙‡hÁ‰ ÔÈ„ ‰pzL ‰Ó ÈtÓe . ¿«¬»»¿»ƒ¿≈»ƒ¿«»ƒ««»
˙ÁÓe ‡ËBÁ ˙ÁÓ ÔÈ„Â ,ÌÈÁ·f‰ ÏkÓ ÁÒt‰Â¿«∆«ƒ»«¿»ƒ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿«

·e˙k‰ Ì‰ÈÏÚ ÔiÚL ÈtÓ ?˙BÁn‰ ÏkÓ ˙B‡˜18. ¿»ƒ»«¿»ƒ¿≈∆ƒ≈¬≈∆«»
- ˙‡hÁÏ d˙‡ ËÁLÂ :˙‡hÁa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰¬≈≈¿«»¿»«…»¿«»
‰È˙B„B·Ú ¯‡L ÔÎÂ .˙‡hÁ ÌLÏ ‰ËÈÁL ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿ƒ»¿≈«»¿≈¿»¬∆»
B˙B‡ ÌLÏ ‰OÚzL - B˙‡hÁ ÏÚ :¯Ó‡Â .dÓLÏƒ¿»¿∆¡«««»∆≈»∆¿≈
.‰ÈÏÚa ÌLÏ ‰È‰zL - ÂÈÏÚ ¯tÎÂ :¯Ó‡Â .‡ËÁ‰«≈¿¿∆¡«¿ƒ∆»»∆ƒ¿∆¿≈¿»∆»
Ïk ‰È‰zL - EÈ‰Ï‡ ÈÈÏ ÁÒt ˙ÈOÚÂ :ÁÒÙa ¯Ó‡Â¿∆¡«¿∆«¿»ƒ»∆««»¡…∆∆ƒ¿∆»
‡e‰ ÁÒt Á·Ê Ìz¯Ó‡Â :¯Ó‡Â .ÁÒt ÌLÏ B˙iOÚ¬ƒ»¿≈∆«¿∆¡««¬«¿∆∆«∆«
BÓL ‰pL Ì‡ ‡‰ .ÁÒt ÌLÏ B˙ÁÈ·Ê ‰È‰zL - ÈÈÏ«»∆ƒ¿∆¿ƒ»¿≈∆«»ƒƒ»¿
:¯ÓB‡ ‡e‰ ‡ËBÁ ˙ÁÓ·e .ÏeÒt - ÂÈÏÚa ÌL B‡≈¿»»»¿ƒ¿«≈≈
˙‡˜ ˙ÁÓ Èk :¯Ó‡ ‰ËBÒ ˙ÁÓ·e ,‡È‰ ‰ÁÓƒ¿»ƒ¿ƒ¿«»∆¡«ƒƒ¿«¿»…

ÔÓLÏ Ô‰ÈOÚÓ Ïk eÈ‰iL - ‡È‰19. ƒ∆ƒ¿»«¬≈∆ƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

gaf jkitl ...dpekp dpi`y daygn miycwa aygl xeq`"
milydl aiig ,dbbya oia oecfa oia ...enyl `ly ehgyy

."..onyl zeceard x`y

"חייב  הראשונה בעבודה כבר נפסל שהקרבן אע"פ כלומר,
שלוש  עשה אם ואפילו לשמן", העבודות שאר להשלים
במחשבה  לזרוק "חייב השם שינוי במחשבת עבודות
לשמה. שתהיה ועבודה עבודה כל על חיוב ישנו כי נכונה",
לעולה) (שקודמת בחטאת הדין יהיה מה בזה, לחקור ויש
כל  קודמין אז גם האם ונפסלה, לשמה שלא ששחטה
שאר  לאחר אפשר שנפסלה שכיון או לעולה עבודותיה
רק  שייכת זו שחקירה ולהעיר העולה. לאחרי עבודותיה
בקדימה  משא"כ נוסף, דין מצד לעולה שקדמה לחטאת
העומר  קדימת כמו הקרבן, חיוב עצם מצד המוכרחת
שאם  פשוט הכבשים, לשני הלחם שתי עמו, הבא לכבש
שכן  ומסתבר כדינו. ההקרבה סדר נשאר בשחיטה נפסל

בדבר. לעיין ויש לעולה, החטאת בקדימת הדין
זו  מהלכה וההוראה האדם, בנפש גם ישנו הקרבנות עניין
אלא  עוד ולא כדבעי, שלא היה מסויים פרט אם שגם היא
שלא  נעשו העבודות שרוב עד עניינים וכמה בכמה שנכשל
להיות  חייב - אחר־כך שבא העניין מכל־מקום כדבעי,

נכונה". "במחשבה
(fp oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

הערות.16) שם ראה א, הלכה יח פרק מימרא 17)לקמן
ז: שם רבא ביותר.18)של עליהם ז.19)הזהיר שם

ד. ומנחות

.„dËÁML ÔB‚k ,¯Á‡ Á·Ê ÌLÏ dËÁML ˙‡hÁ«»∆¿»»¿≈∆««≈¿∆¿»»
- ÌÈÓÏL ÌLÏ B‡ ÌL‡ ÌLÏ B‡ ‰ÏBÚ ÌLÏ¿≈»¿≈»»¿≈¿»ƒ
- ÔÈlÁ ÌLÏ dËÁL Ì‡ Ï·‡ .e¯‡aL BÓk ,‰ÏeÒt¿»¿∆≈«¿¬»ƒ¿»»¿≈Àƒ

‰¯Lk BÊ È¯‰20ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ,21. ¬≈¿≈»¿…»¿»«¿»ƒ

מו:20) שם.21)זבחים אביי של כפירושו

.‰ÔÈÏlÁÓ ÌÈL„w‰L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆«√»ƒ¿«¿ƒ
ÌÈL„˜ ÔÈÏlÁÓ ÔÈlÁ‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈL„˜22. »»ƒ¿≈«Àƒ¿«¿ƒ»»ƒ

הלכה 22) הוא שהדין סובר ורבינו מהכתוב. זה למדו שם
רבינו  הקדמת ראה הכתוב. על והסמיכוהו מסיני, למה

הדינים. מחלקי א חלק המשנה על לפירושו

.Â˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰‡aL ÔB‚k ,¯Á‡ ‡ËÁ ÌLÏ dËÁL¿»»¿≈≈¿«≈¿∆»»«¬ƒ«
‰ÏeÒt - Ìc ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ dËÁLe ·ÏÁ23. ≈∆¿»»«¬ƒ«»¿»

ט:23) שם דרבא, בריה אחא כרב

.ÊelÙ‡ ,˙‡hÁ ·iÁÓ ‡e‰L ¯Á‡ Ì„‡ ÌLÏ dËÁL¿»»¿≈»»«≈∆¿À»«»¬ƒ
‰Úe·˜ dÈ‡L ˙‡hÁ24‰ÏeÒt BÊ È¯‰ -25. «»∆≈»¿»¬≈¿»

ויורד.24) עולה קרבן שמביא למקדש טמא נכנס אם כגון
מדוכא  ועני עופות, שני - ועני בהמה. מביא - עשיר היינו,

סולת. נפשטה.25)– שלא שם רבא של בעיא

.Á- ‰ÏBÚ ·iÁÓ ‡e‰L „Á‡ ÌLÏ dËÁL Ì‡ Ï·‡¬»ƒ¿»»¿≈∆»∆¿À»»
‰¯Lk BÊ È¯‰26ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ,27- ÂÈÏÚ ¯tÎÂ . ¬≈¿≈»¿…»¿»«¿»ƒ¿ƒ∆»»

B˙BÓk ˙‡hÁ ·iÁÓ ‡e‰L B¯·Á ÏÚ ‡ÏÂ28. ¿…«¬≈∆¿À»«»¿
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"רב".26) גורסים ויש ג: שם רבא של רבינו 27)מימרא
שכל  רבינו, דעת ד. שבהלכה חולין לשם לדין זה מדמה
שנשנו  דברים מהששה שינוי בהן שיש המחשבות אלו
לא  החטאת, את פוסלות שאינן אלו אפילו שם, במשנה
שם. אביי מדברי לדייק יש וכן חובה. לשם עלתה

ולא 28) עליו" "וכפר מהכתוב למדנו בעלים שינוי פירוש,
כמותו, חטאת מחוייב שהוא חבירו, ומשמעות חבירו. על
נפסלה. לא - חטאת מחוייב שאינו אדם לשם שחט אם אבל

.Ë‰¯Lk - ˙Ó ÌLÏ dËÁL29‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ,30 ¿»»¿≈≈¿≈»¿…»¿»
ÈÓ ÌLÏ dËÁL .ÌÈ˙nÏ ‰¯tk ÔÈ‡L ;ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ∆≈«»»«≈ƒ¿»»¿≈ƒ
‡ÏÂ ‰ÏBÚ ‡ÏÂ ˙‡hÁ ‡Ï ,ÏÏk Ôa¯˜ ·iÁÓ BÈ‡L∆≈¿À»»¿»¿»…«»¿…»¿…
‡e‰ ·iÁÓ ‡nL ,‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - ˙Ba¯˜ ¯‡L31 ¿»»¿»¬≈¿»∆»¿À»

.Ú„BÈ BÈ‡Â¿≈≈«

ט:29) וח'.30)שם ד' בהלכה של 31)כמו מימרא
עשה", מחוייב שאינו בישראל אדם לך "שאין שם רבא
עשה. על מקופיא) הגמרא: (בלשון קצת מכפרת וחטאת
מי  על כששחטה ואעפ"כ לעשה. מתכוון רבינו שגם ומובן
שהעולה  מפני הקודמת), הלכה (ראה כשרה עולה, שמחוייב

שעבר. מצוותֿעשה כל על תכפר שהפריש

.ÈdÓc ˜¯ÊÏ ‰ËÈÁM‰ ˙ÚLa ·MÁÂ dÓLÏ dËÁL¿»»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿««¿ƒ»ƒ¿…»»
ÔÈ·MÁnL ÈÙÏ .‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - dÓLÏ ‡lL∆…ƒ¿»¬≈¿»¿ƒ∆¿«¿ƒ
˙ÚLa ·LÁL ‰·LÁn‰ ˙‡ÊÂ ,‰„B·ÚÏ ‰„B·ÚÓ≈¬»«¬»¿…««¬»»∆»«ƒ¿«
CÎÈÙÏe ,‰˜È¯Ê ˙ÚLa d·LÁ el‡k - ‰ËÈÁM‰«¿ƒ»¿ƒ¬»»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»

‰ÏeÒt32. ¿»

יוחנן.32) כר' והלכה ט: שם לקיש וריש יוחנן ר' מחלוקת
לקבל  עלֿמנת אבל בלבד, לזרוק בעלֿמנת נאמר זה ודין
או  מפיגול למדנו זה דין שהרי כשר, – להוליך עלֿמנת או
מחשבת  או זריקה מחשבת רק ובשניהם בעלים, משינוי

מל"מ). (ראה פוסלות הקטרה

.‡È‰pML ÔÈa ,ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓa BËÁML ÁÒt‰«∆«∆¿»¿«¬∆∆ƒ«≈≈∆ƒ»
¯Á‡ Á·Ê ÌLÏ BÓL33- ÔÈlÁ ÌLÏ e‰pML ÔÈa ¿¿≈∆««≈≈∆ƒ»¿≈Àƒ

ÏeÒt34‰na .'‰Ï ‡e‰ ÁÒt Á·Ê Ìz¯Ó‡Â :¯Ó‡pL ; »∆∆¡««¬«¿∆∆«∆«««∆
‰Úa¯‡ ÌBÈ ‡e‰L ,BpÓÊa BËÁML ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆¿»ƒ¿«∆«¿»»

˙È¯ÁLa BËÁL elÙ‡ .ÔÒÈa ¯OÚ35ÈepL ˙·LÁÓa »»¿ƒ»¬ƒ¿»¿«¬ƒ¿«¬∆∆ƒ
‰·LÁÓa BpÓÊa ‡lL BËÁL Ì‡ Ï·‡ .ÏeÒt - ÌM‰«≈»¬»ƒ¿»∆…ƒ¿«¿«¬»»

ÂÈÏÚa ÌLÏ ‡lL ;¯Lk - BÓLÏ ‡lL36‰OÚ - ∆…ƒ¿»≈∆…¿≈¿»»«¬»
ÌÈÏÚa BÏ ÔÈ‡L ÈÓk37.ÏeÒÙe BpÓÊa ¿ƒ∆≈¿»ƒƒ¿«»

יג:33) ואדרבה,34)שם זה. לדין מקור מצאתי לא
שווה. שדינם ומשמע יחד, ופסח חטאת כוללת המשנה
חולין  לשם ד) הלכה (למעלה עצמו רבינו פסק ובחטאת
"לה'", בו שנאמר מפני זה דין מנמק (בכסףֿמשנה כשרה

חולין). לשם ולא ה' לשם לזבוח שצריך פסק 35)משמע
יש  שבגמרא מפני יהושע, ר' דעת נגד יא: שם כבןֿבתירה

בתירה. בן בדברי בזמנו.36)שקלאֿוטריא שלא
שלא 37) כשחט והפירוש, סא.). (פסחים הגמרא לשון נקט

ז). הערה א הלכה למעלה (ראה בעלים לשם

.·È˙BˆÁ Ì„˜ ¯OÚ ‰Úa¯‡a BÓLÏ BËÁML ÁÒt∆«∆¿»ƒ¿¿«¿»»»»…∆¬

BpÓÊ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÏeÒt -38B˙L ‰¯·Ú .39BËÁLe »¿ƒ∆≈¿«»¿»¿»¿»
ÌLÏ ÌÈÁ·Ê ¯‡L ËÁBM‰ ÔÎÂ ,ÁÒt ÌLÏ BpÓÊaƒ¿«¿≈∆«¿≈«≈¿»¿»ƒ¿≈

ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰ - ˙BˆÁ ¯Á‡ ÔËÁL elÙ‡ ,ÁÒt40, ∆«¬ƒ¿»»««¬¬≈≈¿≈ƒ
.‰·BÁ ÌLÏ ÌÈÏÚaÏ eÏÚ ‡ÏÂ¿…»«¿»ƒ¿≈»

בןֿבתירה.38) בדעת יב. שם יוחנן לקרבן 39)ר' ופסולה
יא.40)פסח. שם יהושע כר'

.‚È‰„Bz41;ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ - ÌÈÓÏL ÌLÏ dËÁML »∆¿»»¿≈¿»ƒ»¿»«¿»ƒ
eÏÚ ‡Ï - ‰„Bz ÌLÏ ÔËÁML ÌÈÓÏLe.ÌÈÏÚaÏ ¿»ƒ∆¿»»¿≈»…»«¿»ƒ

ÌÈÓÏL ˙‡¯˜ ‰„Bz‰L ÈÙÏ42e‡¯˜ ‡Ï ÌÈÓÏLe , ¿ƒ∆«»ƒ¿≈¿»ƒ¿»ƒ…ƒ¿¿
.‰„Bz»

ד.41) תודת 42)זבחים "זבח טו): ז, (ויקרא שנאמר
שם. שלמים, היא שהתודה משמע שלמיו",

.„ÈÏÏk Ôa¯˜ ·iÁÓ BÈ‡L ÈÓ ÏÚ dËÁML ‰ÏBÚ»∆¿»»«ƒ∆≈¿À»»¿»¿»
ÌLÏ ‡lL dËÁL È¯‰L ,ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï -…»¿»«¿»ƒ∆¬≈¿»»∆…¿≈
·iÁÓ BÈ‡ BÓLÏ dËÁML ‰fL Èt ÏÚ Û‡Â .‰ÈÏÚa¿»∆»¿««ƒ∆∆∆¿»»ƒ¿≈¿À»
‰¯tk ·iÁ ‰È‰È ‡lL ¯LÙ‡ È‡ ,BÈÚa ÌeÏk¿¿ƒ¿»ƒ∆¿»∆…ƒ¿∆«»«»»
ÌÏBÚÓ ¯·Ú ‡lL Ï‡¯OÈa Ì„‡ EÏ ÔÈ‡L ;ÌÈÓMÏ«»«ƒ∆≈¿»»¿ƒ¿»≈∆…»«≈»

‰OÚ ˙ÂˆÓ ÏÚ43. «ƒ¿«¬≈

ל.43) הערה ט, הלכה ראה

.ÂË‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‰‡a‰ ‰ÏBÚ44ÌLÏ ‡lL d‡OÚL »«»»¿««ƒ»∆¬»»∆…¿≈
ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ - ‰ÈÏÚa45‰·BÁ ÌLÏ46ÔÈ‡L , ¿»∆»»¿»«¿»ƒ¿≈»∆≈

.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈÏÚa¿»ƒ¿««ƒ»

אותה.44) מקריבים והיורשים בעליה ז:45)שמתו שם
כשהמוריש 46) אפילו אחרת, להביא מחוייב היורש ואין

עולה". עלי "הרי אמר

.ÊË˙¯ˆÚ ÈO·k ÈL47‡Ï - ÌÈÏÈ‡ ÌLÏ ÔËÁML ¿≈ƒ¿≈¬∆∆∆¿»»¿≈≈ƒ…
¯eavÏ eÏÚ48‰·BÁ ÌLÏ49ÌÈÏÈ‡ Ô‰L ‰nc Ì‡Â . »«ƒ¿≈»¿ƒƒ»∆≈≈ƒ

‰¯È˜Ú ‡È‰L ÈtÓ ,Ô‰Ï eÏÚ - ÌÈÏÈ‡ ÌLÏ ÔËÁLe¿»»¿≈≈ƒ»»∆ƒ¿≈∆ƒ¬ƒ»
˙eÚËa50. ¿»

מט.47) והכוונה 48)מנחות "בעלים", שם: בגמרא
הציבור. הקרבנות כל של בעליהם שהם כדין 49)לציבור,

שני  להביא וחייבים נכונה. בלתי במחשבה שנשחט זבח כל
אחרים. א.50)כבשים הלכה ראה

.ÊÈÚ¯ˆÓ ÌL‡51Ô˙ ‡lL B‡ ,BÓLÏ ‡lL BËÁML ¬«¿…»∆¿»∆…ƒ¿∆…»«
˙BB‰a Èab ÏÚ BÓcÓ52ÌÈÎÒ ÔeÚË -53·¯˜È Ì‡L ; ƒ»««≈¿»¿»ƒ∆ƒƒ¿«

‰·„ ·È¯˜Ók ‡ˆÓ - ÌÈÎÒ ‡Ïa54ÌL‡‰ ÔÈ‡Â , ¿…¿»ƒƒ¿»¿«¿ƒ¿»»¿≈»»»
.‰·„ ‡a»¿»»

ברייתא.51) ה. אשם,52)שם מביא שנתרפא מצורע
הימנ  ידו בוהן על מדמו נותן רגלו והכהן בוהן ועל ית

יצא  לא אבל הקרבן, נפסל לא הללו המקרים ובשני הימנית.
אחר. אשם להביא וצריך אשם 53)ידיֿחובתו ככל

טעון 54)מצורע. אשם ואין נדבה, אשם כמקריב כלומר,
בלבד. מצורע אשם אלא נסכים

.ÁÈ¯ÓÚ‰ ÌÚ ‡a‰ O·k55- BÓLÏ ‡lL BËÁML ∆∆«»ƒ»…∆∆¿»∆…ƒ¿
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‡l‡ ,ÌÈB¯OÚ ÈL BlL ÌÈÎÒ ˙ÁÓ ‡È·È ‡Ï…»ƒƒ¿«¿»ƒ∆¿≈∆¿ƒ∆»
˙B·„p‰ ¯‡Lk „Á‡ ÔB¯OÚ56ÌLÏ ‰ÏÚ ‡Ï È¯‰L ; ƒ»∆»ƒ¿»«¿»∆¬≈…»»¿≈

‰ÏÚÈ ‡Ï - BÓLÏ ‡lL BËÁML „ÈÓz ÔÎÂ .B˙·BÁ»¿≈»ƒ∆¿»∆…ƒ¿…«¬∆
ÌÈˆÚ È¯Ê‚ ÈL BnÚ57‡Ï È¯‰L ;ÌÈ„ÈÓz‰ ¯‡Lk ƒ¿≈ƒ¿≈≈ƒƒ¿»«¿ƒƒ∆¬≈…

.˙B·„p‰ ÏÎk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,„ÈÓz‰ ˙·BÁÏ ‰ÏÚ»»¿««»ƒ∆»¬≈¿»«¿»

חוץ 55) הוא, אחד עשרון כבש נסכי כל בניסן, עשר בששה
עשרונים. שני טעונה שהיא העומר, זה 56)ממנחת ואין

הוא  זה שכבש מפני הקודמת, בהלכה מצורע לאשם דומה
כרבא  פסק אחד, עשרון ומנחתה נדבה באה ועולה עולה,
נגד  "רבא") שגרסו שאם, ד"ה שם תוספות (ראה פט: שם

על 57)אביי. עצים מערכת בבוקר שהבעירו אע"פ
עצים, גזרי שני התמיד קרבן עם ביחד מביאים המזבח,
ומוספין  תמידין מהלכות (פ"ב המערכה על אותם ומוסיפים

ה"ב).

.ËÈ˙¯ˆÚ ÈO·k ÈL58B‡ ,ÔÓLÏ ‡lL ÔËÁML ¿≈ƒ¿≈¬∆∆∆¿»»∆…ƒ¿»
˜¯fÈ Ìc‰ - ÔpÓÊ ¯Á‡Ï ÔÈa ÔpÓÊ ÈÙÏ ÔÈa ÔËÁML59 ∆¿»»≈ƒ¿≈¿«»≈¿««¿«»«»ƒ»≈

ÏÎ‡È ¯Oa‰Â60L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌLÏ ¯eavÏ eÏÚ ‡l ¿«»»≈»≈««ƒ∆…»«ƒ¿≈
˜¯ÊÈ ‡Ï - ˙aL ‰˙È‰ Ì‡Â .‰·BÁ61- ˜¯Ê Ì‡Â , »¿ƒ»¿»«»…ƒ¿…¿ƒ»«

.·¯ÚÏ ÔÈ¯eÓ‡ ¯ÈË˜‰Ï ‰ˆ¯‰À¿»¿«¿ƒ≈ƒ»∆∆

השבועות.58) בחג שמקריבים ציבור ברייתא 59)שלמי
מח. את 60)שם לאכול מותר אם דעתו גילה לא רבינו

האימורים, את עדיין הקטירו שלא ואע"פ ביום, הבשר
(ראה  נדבה קרבנות ככל ביוםֿטוב להקטירם אסור שהרי
ד"ה  כ: ביצה ובתוספות ח. הלכה חגיגה מהלכות א פרק
להקטיר  שאסור מפני ביום, אכילתם להתיר מצדדים מאי,
הבשר. את לאכול שמותר נאבדו כאילו זה הרי האימורים
שם  ביצה וצל"ח כבשי, ד"ה כח: נזיר תוספות וראה

בזה). זריקה 61)שהאריך שבות על גזרו לא חכמים
זו. שבות על גזרו בשבת אבל ביוםֿטוב,

.Î¯ÈÊ ÈÓÏL ÔÎÂ62ÏÚ Û‡ ,ÔÓLÏ ‡lL ÔËÁML ¿≈«¿≈»ƒ∆¿»»∆…ƒ¿»««
ÔÈÏÎ‡ Ô‰ È¯‰ - ÌÈÏÚaÏ eÏÚ ‡lL Èt63ÌBÈÏ ƒ∆…»«¿»ƒ¬≈≈∆¡»ƒ¿

‰ÏÈÏÂ64ÌL‡Â ¯ÈÊ ÌL‡ ÔÎÂ .ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â , »«¿»¿≈»¿ƒ∆∆¿≈¬«»ƒ«¬«
eÏÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓLÏ ‡lL ÔËÁML Ú¯ˆÓ¿…»∆¿»»∆…ƒ¿»««ƒ∆…»

.ÌÈÏÎ‡ Ô‰ È¯‰ - ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ¬≈≈∆¡»ƒ

שלא 62) ששחטן נזיר שלמי שאר לוי, "תני כד: נזיר
ליום  ונאכלין חובה לשם לבעלים עלו ולא כשרין כמצוותן,
"שלא  רבינו ומפרש זרוע". ולא לחם לא טעונין ואינן אחד,
ובמנחות  אחרת, פירש שם (רש"י לשמם שלא כמצוותן"

הפירושים). שני הביא אע"ג 63)מח: לוי. תני מח. מנחות
מפני כלוי, פסק פסולים, ד:) (שם רב רב שלדעת שדעת

ה). (שם כשלמים 64)הופרכה ולא נזיר שלמי כדין
שביניהם. ולילה ימים לשני שנאכלים אחרים,

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
וחישב 1) אחרת, מחשבה זמן מחשבת עם עירב אם יבאר

איפכא. או למעלה למטה הניתנים הדמים על

.‡e¯‡a ¯·k2˙B„B·Ú‰ Úa¯‡Ó ˙Á‡a ·MÁÓ‰L , ¿»≈«¿∆«¿«≈¿««≈«¿«»¬

Ì‡Â ;Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt Ôa¯w‰ - ÌB˜n‰ ˙·LÁÓ«¬∆∆«»«»¿»»¿≈ƒ¿ƒ
ÌÈ¯·c ‰na .Ïebt Ôa¯w‰ - ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ·MÁƒ≈«¬∆∆«¿««»¿»ƒ«∆¿»ƒ
‰·LÁÓ ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ÌÚ ·¯Ú ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆…≈≈ƒ«¬∆∆«¿««¬»»

Ì‡ Ï·‡ ;˙¯Á‡3˙·LÁÓ B‡ ,ÌB˜Ó ˙·LÁÓ ·¯Ú «∆∆¬»ƒ≈≈«¬∆∆»«¬∆∆
˙‡hÁ·e ÁÒÙa ÌM‰ ÈepL4- ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ÌÚ , ƒ«≈¿∆«¿«»ƒ«¬∆∆«¿«

CÈÏB‰Â Ïa˜Â ËÁL ?„ˆÈk .Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt Ôa¯w‰«»¿»»¿≈ƒ≈«»«¿ƒ≈¿ƒ
el‡ ˙B„B·Ú Úa¯‡a Bz·LÁÓe ,˜¯ÊÂ5˙·LÁÓ ¿»««¬«¿¿«¿«¬≈«¬∆∆

ÔzÚa¯‡Ó ˙Á‡a Bz·LÁÓ ‰˙È‰L B‡ ,ÔÓf‰«¿«∆»¿»«¬«¿¿««≈«¿«¿»
Bz·LÁÓ ‰˙È‰ ˙B„B·Ú‰ ¯‡L·e ÔÓf‰ ˙·LÁÓ«¬∆∆«¿«ƒ¿»»¬»¿»«¬«¿
¯‡La ÏÏk ‰·LÁÓ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï B‡ ‰BÎ¿»…»¿»»«¬»»¿»ƒ¿»
˙·LÁÓa ËÁL Ì‡ Ï·‡ .Ïebt ‰Ê È¯‰ - ˙B„B·Ú‰»¬¬≈∆ƒ¬»ƒ»«¿«¬∆∆
B‡ ,ÌB˜n‰ ˙·LÁÓa ˜¯Ê B‡ CÈÏB‰ B‡ Ïa˜Â ÔÓf‰«¿«¿ƒ≈ƒ»«¿«¬∆∆«»
˜¯Ê B‡ CÈÏB‰ B‡ Ïa˜Â ÌB˜n‰ ˙·LÁÓa ËÁML∆»«¿«¬∆∆«»¿ƒ≈ƒ»«
ÏeÒt ‡l‡ ,Ïebt BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÓf‰ ˙·LÁÓa¿«¬∆∆«¿«¬≈∆≈ƒ∆»»
ÈepL ˙·LÁÓa ÔËÁML ˙‡hÁ‰Â ÁÒt‰ ÔÎÂ .„·Ïaƒ¿«¿≈«∆«¿««»∆¿»»¿«¬∆∆ƒ

ÌM‰6B‡ ,ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ˜¯ÊÂ CÈÏB‰Â Ïa˜Â «≈¿ƒ≈¿ƒ¿»«¿«¬∆∆«¿«
˜¯Ê B‡ CÈÏB‰ B‡ Ïa˜Â ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ÔËÁML∆¿»»¿«¬∆∆«¿«¿ƒ≈ƒ»«
.ÏeÒt ‡l‡ ,Ïebt ‰Ê ÔÈ‡ - ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓa¿«¬∆∆ƒ«≈≈∆ƒ∆»»

˙BÙBÚa ÔÈc‰ ‡e‰Â7˙BÁn·e8‡l‡ Ïebt ÌL ÔÈ‡ . ¿«ƒ¿«¿»≈≈ƒ∆»
˙·LÁÓ dnÚ ·¯Ú ‡ÏÂ ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ÏÒÙpL Ôa¯»̃¿»∆ƒ¿«¿«¬∆∆«¿«¿…≈≈ƒ»«¬∆∆
dnÚ ·¯Ú ‡ÏÂ ,ÛBqa ‡ÏÂ ‰lÁza ‡Ï ÌB˜n‰«»…«¿ƒ»¿…«¿…≈≈ƒ»
˙·LÁÓa ÔÈÏÒÙpL ˙Ba¯wa ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓ«¬∆∆ƒ«≈«»¿»∆ƒ¿»ƒ¿«¬∆∆

ÌM‰ ÈepL9. ƒ«≈

הנזכרים 2) המונחים פירוש שם, ראה ה"א. פי"ג למעלה
ב.3)כאן. כט, זבחים פסול 4)משנה, השם ששינוי

ב.7)שם.6)בכולן.5)בהם. סד, משנה,8)שם
א. יב, פוסל 9)מנחות אינו השם ששינוי בקדשים אבל

ואע"פ  פיגול, מידי מוציאה השם שינוי מחשבת אין בהם,
ה"א. פט"ו למעלה ראה חובה. לשם עולים שאינם

.·ÏÎ‡Ï ÌlÎa B‡ ˙B„B·Ú‰ Úa¯‡Ó ˙Á‡a ·MÁÓ‰«¿«≈¿««≈«¿«»¬¿À»∆¡…
B‡ ,¯ÁÓÏ ˙ÈÊÎe ıeÁa ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ ¯·cÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ»»»»«¬ƒ»«¿«ƒ¿»»

ıeÁa ˙ÈÊÎe ¯ÁÓÏ ˙ÈÊk10ıeÁa ˙ÈÊ ÈˆÁk B‡ , ¿«ƒ¿»»¿«ƒ««¬ƒ«ƒ«
˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ¯ÁÓÏ ˙ÈÊ ÈˆÁk B‡ ,¯ÁÓÏ ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ¿«¬ƒ«ƒ¿»»«¬ƒ«ƒ¿»»¿«¬ƒ«ƒ

Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt Ôa¯w‰ È¯‰ - ıeÁa11·¯Ú Ì‡ ÔÎÂ . «¬≈«»¿»»¿≈ƒ¿≈ƒ≈≈
‰¯Ë˜‰a ‰·LÁn‰12Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -13. ««¬»»««¿»»¬≈∆»¿≈ƒ

המקום,10) למחשבת הזמן מחשבת הקדים אם בין כלומר,
להיפך. לדעת 11)ובין בניגוד כחכמים, – ב כט, זבחים

למחשבת  הזמן מחשבת קדמה שאם האומר יהודה רבי
פיגול. זה הרי – כזית 12)המקום להקטיר עלֿמנת שחט

המקום. מחשבת הקדים או למקומו חוץ וכזית לזמנו חוץ
פירש 13) לא (רבינו אדם. אכילת כדין מזבח אכילת שדין

כזית  ולהקטיר לזמנו חוץ כזית לאכול חישב אם הדין מה
ש  שמפני ולומר לצדד אפשר למקומו. "שאין חוץ שנינו

אין  ה"י) פי"ד למעלה (ראה מצטרפים" והקטרה אכילה
ולפיכך  האכילה, במחשבת כלל פוגמת ההקטרה מחשבת
לפי  בפירוש נאמר ה"ב פ"ב זבחים בתוספתא פיגול. הקרבן

פיגול). שאינו הגר"א גירסת
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קיג oiycwend ileqt 'ld - dcear xtq - zah c"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‚˙·LÁÓa ˙ÈÊ ÈˆÁk ¯ÈË˜‰Ï B‡ ÏÎ‡Ï ·MÁƒ≈∆¡…¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ¿«¬∆∆
- ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ˙ÈÊk ¯ÈË˜‰Ï B‡ ÏÎ‡ÏÂ ÌB˜n‰«»¿∆¡…¿«¿ƒ¿«ƒ¿«¬∆∆«¿«
¯Á‡L ÔÈa ˙ÈÊk ˙·LÁÓ ÌÈc˜‰L ÔÈa .Ïebt ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈∆ƒ¿ƒ«¬∆∆¿«ƒ≈∆ƒ≈

.˙ÈÊk Ïˆ‡ ·eLÁ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÔÈ‡L .d˙B‡»∆≈¬ƒ«ƒ»≈∆¿«ƒ

.„·MÁ14˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚÂ ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚ ƒ≈«¬ƒ«ƒ¿«¬∆∆«¿«¿«¬ƒ«ƒ
¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚ ·LÁÂ ¯ÊÁÂ ,ÌB˜n‰ ˙·LÁÓa¿«¬∆∆«»¿»«¿»««¬ƒ«ƒ«≈

ÔÓf‰ ˙·LÁÓa15ÏÚ ·LÁ Ì‡ ÔÎÂ .Ïebt ‰Ê È¯‰ - ¿«¬∆∆«¿«¬≈∆ƒ¿≈ƒ»««
˙ÈÊk ÏÚ ·LÁÂ ¯ÊÁÂ ,ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ˙ÈÊ ÈˆÁ16 ¬ƒ«ƒ¿«¬∆∆«¿«¿»«¿»««¿«ƒ

È¯‰ - ÌB˜n‰ ˙·LÁÓa BÈˆÁÂ ÔÓf‰ ˙·LÁÓa BÈˆÁ∆¿¿«¬∆∆«¿«¿∆¿¿«¬∆∆«»¬≈
.Ïebt ‰Ê∆ƒ

הסמוכה.14) ההלכה האומר 15)ראה כרבא א. לא, שם
המקום  שמחשבת אע"פ כלומר, הפיגול". כישן "ויקץ
לפגל. מצטרפות הן – הזמן מחשבות שתי בין הפסיקה

עצמו.16) בפני זית חצי כל על כשיחשב מדבר הקודם הדין
את  אחד בדיבור כלל אם שאפילו רבותא, משמיענו וכאן
עם  הזמן של הזית כחצי מצטרף והמקום, הזמן מחשבת
רב  של מימרא נתפגל, והקרבן הראשון הזמן של זית כחצי

שם. אשי,

.‰Ì˙B‡ ÔzÏ ‰hÓÏ ÔÈzp‰ ÌÈÓc‰ ÏÚ ·LÁ»«««»ƒ«ƒ»ƒ¿«»ƒ≈»
,‰hÓÏ Ìz˙Ï ‰ÏÚÓÏ ÔÈzp‰ ÏÚ B‡ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»««ƒ»ƒ¿«¿»¿ƒ»¿«»
BÓk ÔÈÏÒBt ÔÈ‡L el‡ ˙B·LÁÓa ‡ˆBiÎÂ¿«≈¿«¬»≈∆≈»¿ƒ¿

e¯‡aL17Ô‰nÚ ·¯ÚÂ ,18‰Ê È¯‰ - ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ∆≈«¿¿≈«ƒ»∆«¬∆∆«¿«¬≈∆
Ïebt19dc·Ï ÌB˜n‰ ˙·LÁÓ Ô‰nÚ ·LÁ Ì‡Â .20- ƒ¿ƒ»«ƒ»∆«¬∆∆«»¿«»

.Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt ‰Ê È¯‰¬≈∆»¿≈ƒ

ה"ח.17) פי"ג חישב 18)למעלה אחרת בעבודה פירוש,
זמן. ברייתא.19)מחשבת - א כז, בלי 20)שם פירוש,

אפשר  בדוחק להשמיענו. בא מה להבין קשה הזמן. מחשבת
אלו  נכונות בלתי שמחשבות לחשוב, תטעה שלא לפרש,
מידי  מוציאות אבל החמור, פיגול מידי מוציאות אינן אמנם

"לבדה". המילה את למחוק ורצוי הקל. פסול

.Â·LÁ21,‰hÓÏ ¯ÁÓÏ Bz˙Ï ‰ÏÚÓÏ Ôzp‰ Ìc‰ ÏÚ »«««»«ƒ»¿«¿»¿ƒ¿»»¿«»
B‡ ,‰ÏÚÓÏ ¯ÁÓÏ Bz˙Ï ‰hÓÏ Ôzp‰ Ìc‰ ÏÚ B‡««»«ƒ»¿«»¿ƒ¿»»¿«¿»
¯ÁÓÏ Bz˙Ï ÏÎÈ‰a ÌÈÙa Ôzp‰ Ìc‰ ÏÚ ·LÁL∆»«««»«ƒ»ƒ¿ƒ«≈»¿ƒ¿»»
ÁaÊna Ôzp‰ Ìc‰ ÏÚ ·LÁL B‡ ,ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊna«ƒ¿≈««ƒ∆»«««»«ƒ»«ƒ¿≈«
Û‡ .Ïebt BÈ‡ - ÏÎÈ‰a ÌÈÙa ¯ÁÓÏ Bz˙Ï ÔBˆÈÁ‰«ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ«≈»≈ƒ«
ÌB˜Ó ‰pLÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ·LÁL Èt ÏÚ«ƒ∆»««¬∆∆«¿«ƒ¿ƒ»¿
.Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - Bz·LÁÓa Ìc‰ ˙È˙¿ƒ««»¿«¬«¿¬≈∆»¿≈ƒ

el‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL ¯Á‡Óe22‡lL ÔzpL Ìc‰L , ≈««∆≈«¿«¬»≈∆«»∆ƒ«∆…
‰Ê ‰È‰È ‡Ï ‰nÏ ,BÓB˜Óa Ôz el‡k - BÓB˜Ó·ƒ¿¿ƒƒ«ƒ¿»»…ƒ¿∆∆
BÓB˜Óa ‡lL Ìc‰ ÔzÏ ·LÁL BÊ ‰·LÁÓa Ïebtƒ¿«¬»»∆»«ƒ≈«»∆…ƒ¿
Èt ÏÚ Û‡ ,BÓB˜Óa ‡lL Ôzp‰ Ìc‰L ÈtÓ ?¯ÁÓÏ¿»»ƒ¿≈∆«»«ƒ»∆…ƒ¿««ƒ
BÓk ,‰ÏÈÎ‡a ¯Oa‰ ¯ÈzÓ BÈ‡ ,¯Lk Á·f‰L∆«∆«»≈≈«ƒ«»»«¬ƒ»¿

e¯‡aL23‰˜È¯Ê ÏÎÂ ;24¯Oa‰ ˙¯zÓ dÈ‡L ∆≈«¿¿»¿ƒ»∆≈»«∆∆«»»
.Ïbt ‡Ï - BpÓÊÏ ıeÁ dzÏ ·LÁ Ì‡ ,‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»ƒ»«ƒ¿»ƒ¿«…ƒ≈

CÎÈÙÏ25- ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ‰Ê Á·Êa ·LÁÂ ¯ÊÁ Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»«¿»«¿∆«∆«¬∆∆«¿«
.Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt ‰Ê È¯‰¬≈∆»¿≈ƒ

שכאן 21) מפני הקודמת, שבהלכה לדין דומה זה אין שם.
ולכן  אחרת, פסול מחשבת עם מעורבת עצמה הזמן מחשבת

כסףֿמשנה). (ראה פוסלת אלא מפלגת פ"ב 22)אינה
זוטרא.24)שם.23)ה"י. מר של מימרא - א כז, זבחים
שלמעלה:25) השאלה על רבינו תשובת סיום היא זו פיסקה

פיגול?". זה יהיה לא "למה

.Ê˙ÚLa ‡Ï Ï·‡ ‰ˆÈÓ˜ ˙ÚLa ÔÓÊ ˙·LÁÓ ·LÁ»««¬∆∆¿«ƒ¿«¿ƒ»¬»…ƒ¿«
˙ÚLa ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ·LÁL B‡ ,‰B·l‰ ËewÏƒ«¿»∆»««¬∆∆«¿«ƒ¿«

‰B·l‰ ËewÏ26BÊ È¯‰ - ‰ˆÈÓ˜ ˙ÚLa ‡Ï Ï·‡ ƒ«¿»¬»…ƒ¿«¿ƒ»¬≈
Ïebt dÈ‡Â ‰ÏeÒt27ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ·LÁiL „Ú ; ¿»¿≈»ƒ«∆«¿…«¬∆∆«¿«

¯Èzn‰ ÏÎa28˙ÚLa ,‰B·l‰ ÌÚ ıÓw‰ ‡e‰L , ¿»««ƒ∆«…∆ƒ«¿»ƒ¿«
˙È˙ ˙ÚLa B‡ ,‰B·l‰ ËewÏÂ ıÓw‰ ˙ˆÈÓ¿̃ƒ««…∆¿ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ«

Ô˙˜È¯Ê ˙ÚLa B‡ ,Ô˙ÎÏB‰ ˙ÚLa B‡ ,ÈÏka Ô‰ÈL29. ¿≈∆«¿ƒƒ¿«»»»ƒ¿«¿ƒ»»

בכלי 26) הקומץ את מניח הסולת, מן הכהן שקמץ אחרי
על  ומניחה המנחה, שעל הלבונה כל את ומלקט שרת
ה"ב), הקרבנות מעשה מהל' (פי"ג ביחד ומקטירם הקומץ
אחד. מתיר נקראים – והלבונה הקומץ – ושניהם

פיגול 27) אין האומרים א. טז, מנחות במשנה, כחכמים
מתיר. –28)בחצי הראשון המתיר בחצי שחישב ואע"פ

שליקט  אומרים אנו אין שתק, הלבונה ובילקוט – בקומץ
ואע"ג  החכמים. לדעת כשמואל הראשונה. מחשבת דעת על
משום  דעתו נגד רבינו פסק באיסורין, כרב שהלכה

משנהֿלמלך. ראה שם, וצ"ל 29)שהופרכה סופר, טעות
(כסףֿמשנה). "הקטרתם"

.Á‰B·l‰ ¯ÈË˜iL ıÓw‰ ˙¯Ë˜‰ ˙ÚLa ·LÁ»«ƒ¿««¿»««…∆∆«¿ƒ«¿»
˙ÏbÙÓ ‰¯Ë˜‰ ÔÈ‡L ,Ïebt dÈ‡ - ¯ÁÓÏ¿»»≈»ƒ∆≈«¿»»¿«∆∆

‰¯Ë˜‰30ıÓw‰ B‡ dc·Ï ‰B·l‰ ¯ÈË˜‰ Ì‡ ÔÎÂ . «¿»»¿≈ƒƒ¿ƒ«¿»¿«»«…∆
BÊ È¯‰ - ¯ÁÓÏ ÌÈ¯ÈL ÏÎ‡Ï ·MÁÓ ‡e‰Â Bc·Ï¿«¿¿«≈∆¡…¿»ƒ¿»»¬≈

Ïebt dÈ‡Â ‰ÏeÒt31.¯ÈzÓ ÈˆÁa ÔÈÏbÙÓ ÔÈ‡L , ¿»¿≈»ƒ∆≈¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ
¯ÈË˜iL ·LÁÂ Bc·Ï ıÓw‰ ˙‡ ¯ÈË˜‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿ƒ∆«…∆¿«¿»«∆«¿ƒ

B·Ï·LÁÂ ‰B·l‰ ¯ÈË˜‰ Ck ¯Á‡Â ,¯ÁÓÏ ‰ ¿»¿»»¿««»ƒ¿ƒ«¿»¿»«
‰ËLt È¯‰L ,Ïebt ‰Ê È¯‰ - ¯ÁÓÏ ÌÈ¯ÈM‰ ÏÎ‡iL∆…««¿»ƒ¿»»¬≈∆ƒ∆¬≈»¿»

‰Án‰ ÏÎa ÔÓÊ ˙·LÁÓ32. «¬∆∆¿«¿»«ƒ¿»

כרב 30) לזמנו, חוץ להקטיר אחרת בעבודה חישב אם אלא
דפומבדיתא". "חריפי דעת נגד א. יז, שם רב, בשם חסדא

חנינא.31) רבי בשם המנונא רב שכל 32)שם, ואע"פ
היא  הראשונה שהרי מפלגת, אינה עצמה בפני מחשבה
ההלכה), בתחילת (ראה הקטרה מפלגת ואינה הקטרה,
מפלגות. יחד שתיהן – מתיר בחצי מחשבה היא  והשניה
כחצי  ולהקטיר זית כחצי לאכול לחישב זה דין בין מה (צ"ע
שאין  מפני כשר, שהזבח ה"י), (פי"ד למעלה שאמרנו זית,
שיעור  חצי בין הבדל יש ואולי, מצטרפים. והקטרה אכילה
ובחצי  כשר, הזבח שם שהרי לדבר, וראיה מתיר. לחצי

פסול). הזבח מתיר

.ËÌeLÓL È„k ¯ÈË˜‰33‰B·l‰ ÌÚ ıÓw‰ ÔÓ ƒ¿ƒ¿≈À¿ƒ«…∆ƒ«¿»
ÌÈ¯ÈM‰ ÔÓ ÌeLÓL È„k ÏÎ‡iL ·MÁÓ ‡e‰Â¿¿«≈∆…«¿≈À¿ƒ«¿»ƒ

ÌÈÏL‰L „Ú ,¯ÁÓÏ34‰B·l‰ ÌÚ ıÓw‰ Ïk ¿»»«∆ƒ¿ƒ»«…∆ƒ«¿»
Û‡L ;Ïebt dÈ‡Â ‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - ÔÓf‰ ˙·LÁÓa¿«¬∆∆«¿«¬≈¿»¿≈»ƒ∆«
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C¯c ÔÈ‡ - ËÚÓ ËÚÓ CÎa ‰ÏÈÎ‡ C¯cL Èt ÏÚ«ƒ∆∆∆¬ƒ»¿»¿«¿«≈∆∆
CÎa ‰¯Ë˜‰35¯Ë˜‰ ‡lL ‰ÁÓk BÊ È¯‰ ‡l‡ , «¿»»¿»∆»¬≈¿ƒ¿»∆…À¿«

.dˆÓÀ̃¿»

קטן.33) אחרי 34)גרעין שומשום כדי שהקטיר פירוש,
הקומץ  כל את שגמר עד המחשבה באותה שומשום כדי

אומר 35)והלבונה. אחד ב. טז, שם אמוראים מחלוקת
רבינו  ופסק פיגול. אומר ואחד פסול, אומר ואחד כשר,
דעת  מפני נדחתה פיגול האומר שדעת מפני "פסול",
השניים  דעת מפני נדחתה "כשר" האומר דעת וכן השניים,

(כסףֿמשנה). כשירה אינה שהמנחה שסוברים

.È˙B‡˜ ˙ÁÓ B‡ ‡ËBÁ ˙ÁÓ36‰ÈÏÚ ‰È‰L ƒ¿«≈ƒ¿«¿»∆»»»∆»
‰B·Ï37ËwÏiL Ì„˜ ÔÓf‰ ˙·LÁÓ da ·LÁÂ ¿»¿»«»«¬∆∆«¿«…∆∆¿«≈

¯Á‡ Ì‡Â .Ïebt dÈ‡Â ‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - ‰B·l‰«¿»¬≈¿»¿≈»ƒ¿ƒ««
‰B·l‰ ËwlL38È¯‰ - ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ‰ÈÏÚ ·LÁ ∆ƒ≈«¿»»«»∆»«¬∆∆«¿«¬≈

Ïebt ‰Ê39. ∆ƒ

והערות 36) ה"ג, פי"ד למעלה (ראה לבונה טעונות שאינן
(ראה ופסולות 37)שם). הלבונה את מסלק שאינו זמן כל

ה"י). פי"א (שם).38)למעלה להכשירה וחזרה
כמצוותו.39) המתיר קרב שהרי

.‡Èe¯ÒÁL ÌÈ¯ÈL40¯ÈË˜‰Â ,‰¯Ë˜‰Ï ‰ˆÈÓ˜ ÔÈa ¿»ƒ∆»¿≈¿ƒ»¿«¿»»¿ƒ¿ƒ
eÚa˜ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ıÓw‰«…∆¿«¬∆∆«¿«¬≈∆»≈ƒƒ¿¿
.Ïebt BÈ‡Â eÚa˜ ‡Ï B‡ ,Ïebt Ô‰ È¯‰Â ÏebÙÏ¿ƒ«¬≈≈ƒ…ƒ¿¿¿≈ƒ

חזר 40) ע"ב שם (אמנם יב.). (מנחות נפשטה שלא בעיא
לרבי  שאפילו לומר, רצה כאילו ונראה מדבריו, רבא בו
רבינו  אבל בפיגול. לקובעו מועילה ההקטרה אין עקיבא
עקיבא  שלרבי לפניֿזה שפשט ממה רק בו שחזר סובר,
רבי  מדברי לזה ראיה שאין ואמר לפיגול, ההקטרה קובעת

המוריה'). 'הר בתיקו, הבעיה נשארה ובכן עקיבא,

ה'תשפ"א  טבת ט"ו רביעי יום

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
מהם 1) שנתן והפנימי החיצון מזבח על הניתנים דמים יבאר

בלתי  במחשבה והשנית נכונה, במחשבה ראשונה מתנה
נכונה.

.‡Ì‰Ó Ô˙pL ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ ÌÈÓc‰ Ïk»«»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈««ƒ∆»«≈∆
‰iL ‰znÓ Ô˙Â ,‰BÎ ‰·LÁÓa ‰BL‡¯ ‰zÓ«»»ƒ»¿«¬»»¿»¿»«ƒƒ»»¿ƒ»
B‡ ÌB˜n‰ ˙·LÁÓa B‡ ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓa CÏÈ‡Â¿≈«¿«¬∆∆ƒ«≈¿«¬∆∆«»

Ôa¯w‰ ‰ˆ¯‰Â ¯tk ‰Ê È¯‰ - ÔÓf‰ ˙·LÁÓ2Ì‡Â . «¬∆∆«¿«¬≈∆ƒ≈¿À¿»«»¿»¿ƒ
˙Bzn‰ ÌÈÏL‰Â ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ‰BL‡¯‰ ˙‡ Ô˙»«∆»ƒ»¿«¬∆∆«¿«¿ƒ¿ƒ««»

Ïebt ‰Ê È¯‰ - ÌB˜n‰ ˙·LÁÓa3‰BL‡¯ ‰znL ; ¿«¬∆∆«»¬≈∆ƒ∆«»»ƒ»
¯wÚ‰ ‡È‰4ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ ÌÈÓc‰ Ïk Ï·‡ . ƒ»ƒ»¬»»«»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈«

,e¯‡aL BÓk ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÔlÎÂ ÏÈ‡B‰ ,ÈÓÈt‰«¿ƒƒƒ¿À»¿«¿ƒ∆∆∆¿∆≈«¿
da „ÈÒÙ‰ ‡l‡ d˜˙k ‡lL Ô‰Ó ˙Á‡ Ô˙ Ì‡ƒ»«««≈∆∆…¿ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ»
Á·f‰ - Ô˜˙k ¯‡M‰ Ïk Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,‰·LÁÓ‰««¬»»««ƒ∆»«»«¿»¿ƒ¿»«∆«

ÏeÒt5. »

ãycew zegiyn zecewpã

dpzn mdn ozpy oevigd gafnd lr oipzipd mincd lk"
mincd lk la` ...xtik df ixd ...dpey`x daygna dpey`x
m` ..df z` df oiakrn oleke"...iniptd gafnd lr mipzipd

."leqt gafd ...dpwzk `ly odn zg` ozp

והפנימי  החיצון המזבח זו: מהלכה ה' בעבודת ההוראה
היינו  והפנימיים, החיצוניים העניינים הם האדם בעבודת
עם  קשור המצוות קיום התורה. ולימוד המצוות קיום
שעם  צדקה מצות למשל כמו שבעוה"ז, גשמיים דברים
על  מדובר מכל־מקום העני", נפש ל"החיית קשורה היותה

גשמי. ממון
חיות  היינו דמים, מתן של עניין ישנו המזבחות בשני
וגם  הלב פנימיות של עניינים גם כי שבלב, והתלהבות
בחיות  להעשות צריכים הלב לחיצוניות הקשורים עניינים
קיום  היינו החיצוניים, שבעניינים אלא ובהתלהבות.
הגישה  כלומר העיקר", היא ראשונה "מתנה המצוות
שזהו  ה', רצון לקיום נכונה מחשבה להיות צריכה הכללית
ובזה  וצוונו", במצותיו קדשנו "אשר מצוות של תוכנן
בזה, אחר עניין יתערב שלא יתירה זהירות להיות צריכה
יתערב  אם גם הראשונה במחשבה זאת שפעל אחר אבל
כי  העבודה, את לפסול ביכולתו אין רצוי, בלתי עניין
מדבר  כי־אם יהודי של מפנימיותו אינו רצוי הלא העניין
אבל  בקרבך". אשר מ"הגוי או בו, קשור שאינו חיצוני
ו"כולן  יתירה, זהירות להיות צריכה הלב פנימיות בענייני
צריכה  הלב פנימיות של בעבודה כי זה", את זה מעכבין
יותר  נעלה שהעניין וככל ופרט, פרט כל על זהירות להיות
שנמצא  תלמיד־חכם על־דרך יותר, פעוט עניין בו פוגם כך
שאינו  תלמיד־חכם שאינו מי אצל משא"כ בגדו, על רבב

כלום.
שלא  יתירה זהירות להיות צריכה התורה בלימוד גם כך

לידי ח"ו יבוא שלא רצוי, בלתי עניין בו מצב יתערב
של  בעניינים כי כהלכה", שלא בתורה פנים ש"מגלה
נתן  "אפילו הקב"ה של ורצונו חכמתו שהיא אמת" "תורת

פסול". הזבח כתיקנה, שלא מהן אחת
(gp oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

אחר.2) קרבן להביא צריכים הבעלים פי 3)ואין על ואף
מחשבת  עירב שאם א הלכה טז בפרק למעלה שאמרנו

פיגול. ואינו פסול הזמן מחשבת עם ולפיכך 4)המקום
הפיגול  את מבטלת אינה האחרות במתנות המקום מחשבת

כמצוותו. המתיר קרב המדובר 5)שהרי אין כאן
הסמוכה. בהלכה מבוארים שדיניה הזמן במחשבת

.·¯‡Ma ˜˙LÂ ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ‰BL‡¯a ·LÁ6B‡ , »«»ƒ»«¬∆∆«¿«¿»««¿»
˙·LÁÓa Ô˙pL ‰B¯Á‡‰ ÔÓ ıeÁ Ô˜˙k Ôlk Ô˙pL∆»«À»¿ƒ¿»ƒ»«¬»∆»«¿«¬∆∆

ÔÓf‰7‰fiL „Ú ,Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -8 «¿«¬≈∆»¿≈ƒ«∆«∆
Ô‰ ˙Á‡ ‰zÓa Ôlk È¯‰L ;ÔÓf‰ ˙·LÁÓa9. ¿«¬∆∆«¿«∆¬≈À»¿«»»««≈
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מחשבה 6) דעת "על אומרים: אנו שאין רבינו, משמיענו
עושה". הוא שהמתנה 7)הראשונה אומרים אנו אין
הקובעת. היא בחצי 9)כולן.8)האחרונה מפגלים ואין

מתיר.

.‚˙BiÓÈt‰ ˙B‡hÁ‰ Ì„a Úaˆ‡ ˙ÏÈ·Ë10.˙ÏbÙÓ ¿ƒ«∆¿«¿«««»«¿ƒƒ¿«∆∆
˙·LÁÓ Ìca Úaˆ‡ ˙ÏÈ·Ë ˙ÚLa ·LÁ ?„ˆÈk≈«»«ƒ¿«¿ƒ«∆¿««»«¬∆∆

.‰Èf‰ ˙ÚLa ·MÁÓk ‰Ê È¯‰ - ÔÓf‰«¿«¬≈∆ƒ¿«≈ƒ¿««»»

מזבח 10) על באצבעו הכהן מזה הפנימיות חטאות דם
שבמזרק  בדם הזייה כל לפני אצבעו וטובל שבהיכל הפנימי

אצבעו. את הכהן וטבל ו): ד, (ויקרא בתורה ככתוב

.„˙B‡hÁa ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ·LÁÂ ‰¯ÊÚa „ÓBÚ ‰È‰»»≈»¬»»¿»««¬∆∆«¿«««»
.Ïebt BÈ‡ - ÌÈÙa ‰OÚp‰ ¯·„a ÌÈÙa ˙BOÚp‰««¬ƒ¿ƒ¿»»««¬∆ƒ¿ƒ≈ƒ

.Ïebt ‰Ê È¯‰ - ıeÁa ‰OÚp‰ ¯·„a ·LÁ»«¿»»««¬∆«¬≈∆ƒ

.‰‰¯ÊÚa „ÓBÚ ‰È‰ ?„ˆÈk11ËÁBL ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â ≈«»»≈»¬»»¿»«¬≈ƒ≈
ÌÈÙÏ ‰Èf‰‰L ;Ïebt BÈ‡ - ¯ÁÓÏ BÓc ˙Bf‰Ï¿«»¿»»≈ƒ∆««»»ƒ¿ƒ

.ÏÎÈ‰a«≈»

היא.11) חוץ היכל לגבי

.Â‰fÓ È‡ È¯‰ :¯Ó‡Â ÏÎÈ‰a „ÓBÚ ‰È‰»»≈«≈»¿»«¬≈¬ƒ«∆
ÌÈ¯ÈL CtLÏ12·LÁ È¯‰L ;Ïebt BÈ‡ - ¯ÁÓÏ ƒ¿…¿»ƒ¿»»≈ƒ∆¬≈»«

„ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .ıeÁa ‰OÚp‰ ¯·„a ÌÈÙaƒ¿ƒ¿»»««¬∆«¬»ƒ»»≈
¯ÁÓÏ ÌÈ¯ÈL CtLÏ ·MÁÓ ‡e‰Â ËÁLÂ ‰¯ÊÚa»¬»»¿»«¿¿«≈ƒ¿…¿»ƒ¿»»

ÔÈ¯eÓ‡ ¯ÈË˜‰Ï B‡13;Ïebt ‰Ê È¯‰ - ¯ÁÓÏ ¿«¿ƒ≈ƒ¿»»¬≈∆ƒ
.ıeÁa ‰OÚp‰ ¯·„a ıeÁa ·LÁ È¯‰L∆¬≈»««¿»»««¬∆«

מזבח 12) יסוד אל נשפכים הפנימיות חטאות דם שיירי
מפגלים  - מעכבת אינה שיריים ששפיכת פי על אף החיצון,

מזבח. אכילת שהיא מפני גם 13)בה מקטירים אימוריהן
החיצון. מזבח על כן

.Ê˙‡ ÏbÙÓ BÈ‡ ÌÁl‰Â ,ÌÁl‰ ˙‡ ˙ÏbÙÓ ‰„Bz‰«»¿«∆∆∆«∆∆¿«∆∆≈¿«≈∆
·MÁÓ ‡e‰Â ‰„Bz‰ ˙‡ ËÁBM‰ ?„ˆÈk .‰„Bz‰«»≈««≈∆«»¿¿«≈
‰È¯eÓ‡ ¯ÈË˜iL B‡ dÓc ˜¯ÊÈ B‡ d¯OaÓ ÏÎ‡iL∆…«ƒ¿»»ƒ¿…»»∆«¿ƒ≈∆»
ÏÎ‡Ï ·LÁ Ì‡ Ï·‡ .Ïebt ÌÁl‰ ÌÚ Á·f‰ - ¯ÁÓÏ¿»»«∆«ƒ«∆∆ƒ¬»ƒ»«∆¡…
‰„Bz‰ Á·ÊÂ ,Ïebt Bc·Ï ÌÁl‰ - ¯ÁÓÏ ÌÁl‰ ÔÓƒ«∆∆¿»»«∆∆¿«ƒ¿∆««»

Ïebt BÈ‡14. ≈ƒ

תודה 14) ואין תודה גלל לחם שם: בגמרא נאמר והטעם
נתפגלה  אם ולכן לתודה טפל הוא הלחם פירוש, לחם. גלל

להיפך. לא אבל הלחם, גם נתפגל התודה

.Á˙B‡a‰ ÌÁÏ ÈzL ÌÚ ˙¯ˆÚ ÈO·k ÈLa ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒƒ¿≈ƒ¿≈¬∆∆ƒ¿≈∆∆«»
eÏbt˙ - ÌÈO·ka ÔÓÊ ˙·LÁÓ ·LÁ Ì‡L :Ô‰nÚƒ»∆∆ƒ»««¬∆∆¿««¿»ƒƒ¿«¿
- ¯ÁÓÏ ÌÁl‰ È˙MÓ ÏÎ‡iL ·LÁ ;ÌÁl‰ ÈzL¿≈«∆∆»«∆…«ƒ¿≈«∆∆¿»»
˙Á‡a ·LÁ .Ïebt ÔÈ‡ ÌÈO·k‰Â ,Ïebt ÌÁl‰ ÈzL¿≈«∆∆ƒ¿«¿»ƒ≈»ƒ»«¿««
ÌÚ Á·f‰ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡Ï ˙B„B·Ú‰ Úa¯‡Ó≈«¿«»¬∆¡…¿«ƒƒ¿««∆«ƒ

ÌÁl‰15B‡ ‰„Bz‰Â ,Ïebt Bc·Ï ÌÁl‰ - ¯ÁÓÏ «∆∆¿»»«∆∆¿«ƒ¿«»
.Ïebt ÔÈ‡ ÌÈO·k‰«¿»ƒ≈»ƒ

משנה).15) (כסף לחם זית וכחצי בשר זית כחצי פירוש,

.ËÌÈt‰ ÌÁÏ ÌÚL ‰B·Ï ÈÎÈÊ· ÈL ¯ÈË˜n‰««¿ƒ¿≈¿ƒ≈¿»∆ƒ∆∆«»ƒ
ÌÈt‰ ÌÁÏ ÏÎ‡iL Ô˙¯Ë˜‰ ˙ÚLa ·LÁÂ¿»«ƒ¿««¿»»»∆…«∆∆«»ƒ

Ïebt ÌÁl‰ È¯‰ - ¯ÁÓÏ16. ¿»»¬≈«∆∆ƒ

הלחם 16) את מתירה הבזיכין הקטרת שהרי פשוט, זה
לאכילה.

.ÈÈ˙MÓ ˙Á‡ ÏÎ‡Ï ·LÁÂ ˙¯ˆÚ ÈO·k ÈL ËÁBM‰«≈¿≈ƒ¿≈¬∆∆¿»«∆¡…««ƒ¿≈
.Ïebt Ì‰ÈzL - ¯ÁÓÏ ˙BlÁ‰««¿»»¿≈∆ƒ

.‡È„Á‡ ÏÎ‡Ï ·MÁÓ ‡e‰Â ÌÈÎÈÊa‰ ÈL ¯ÈË˜‰ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒƒ¿¿«≈∆¡…∆»
ÌÈ¯„q‰ ÈMÓ17.Ïebt ÌÈ¯„q‰ ÈL - ¯ÁÓÏ ƒ¿≈«¿»ƒ¿»»¿≈«¿»ƒƒ

שני 17) או מערכות בשתי השולחן על נערך הפנים לחם
על  חישב אם שגם מובן סדר. בכל לחמים ששה סדרים,

פיגול. הסדרים שני אחד, לחם

.·È˙BlÁÓ ˙Á‡a ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ·MÁ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ≈«¬∆∆«¿«¿««≈«
¯epz‰ ‰Ù‡Ó ˙ÁÓ ˙BlÁÓ ˙Á‡a B‡ ‰„Bz‰«»¿««≈«ƒ¿««¬≈««

.Ïebt ˙BlÁ‰ Ïk È¯‰ -¬≈»««ƒ

.‚È„Á‡ B‡ ˙BlÁ‰ È˙MÓ ˙Á‡ ˙‡ÓË Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿»««ƒ¿≈««∆»
ÈÙÏ ÔÈa ,‰„Bz‰ ˙BlÁÓ ˙Á‡ B‡ ÌÈ¯„q‰ ÈMÓƒ¿≈«¿»ƒ««≈««»≈ƒ¿≈

¯Ê ¯Á‡Ï ÔÈa ‰˜È¯Ê¯„q‰ B˙B‡Â ‰lÁ‰ d˙B‡ - ‰˜È ¿ƒ»≈¿««¿ƒ»»««»¿«≈∆
.ÏÎ‡È B˙¯‰Ëa ¯B‰h‰Â ,¯eÒ‡»¿«»¿»√»≈»≈

.„È˙ÈÊk ÏÎ‡iL ÌÈO·k‰ ÈMÓ „Á‡ ˙„B·Úa ·LÁ»««¬«∆»ƒ¿≈«¿»ƒ∆…«¿«ƒ
„Á‡ ˙¯Ë˜‰a ·LÁ Ì‡ ÔÎÂ ,¯ÁÓÏ ÌÁl‰ È˙MÓƒ¿≈«∆∆¿»»¿≈ƒ»«¿«¿»«∆»
- ¯ÁÓÏ ÌÈt‰ ÌÁlÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡iL ÔÈÎÈÊa‰ ÈMÓƒ¿≈«¿ƒƒ∆…«¿«ƒƒ∆∆«»ƒ¿»»
ÏÎa ·LÁiL „Ú ;Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt ÌÁl‰ È¯‰¬≈«∆∆»¿≈ƒ«∆«¿…¿»

ÌÈO·k‰ ÈL ˙„B·Ú ‡e‰L ,¯Èzn‰18ÈL ˙¯Ë˜‰Â ««ƒ∆¬«¿≈«¿»ƒ¿«¿»«¿≈
ÔÈÎÈÊa‰19. «¿ƒƒ

שניהם.18) בהקרבת אלא באכילה ניתר הלחם שאין לפי
הפנים.19) לחם את לאכול אסור שניהם הקטרת ולפני

.ÂËBÊ ‰lÁÓ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡Ï ·LÁÂ „Á‡ ËÁL»«∆»¿»«∆¡…¬ƒ«ƒ≈«»
‰lÁÓ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡Ï ·LÁÂ ÈM‰ ËÁLÂ ,¯ÁÓÏ¿»»¿»««≈ƒ¿»«∆¡…¬ƒ«ƒ≈«»

ÏebÙÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ¯ÁÓÏ ‰iL20‡e‰Â . ¿ƒ»¿»»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿
.ÌÈ¯„q‰ ÈL ÌÚ ÔÈÎÈÊa‰ ÈLa ÔÈc‰«ƒƒ¿≈«¿ƒƒƒ¿≈«¿»ƒ

להקטיר 20) דומה זה ואין המתיר. בכל חשב שהרי
פיגול  שאינו ט, הלכה טז בפרק למעלה שפסק שומשום
הקטרה  דרך ואין בהקטרה המדובר ששם מפני פסול, אלא

שחיטה. בשעת בחישב עוסקים אנו כאן אבל בכך,

.ÊË,ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ÌÈO·k‰ ÈMÓ „Á‡a ·LÁ»«¿∆»ƒ¿≈«¿»ƒ«¬∆∆«¿«
e‰‡OÚL ‰Ê - ‰BÎ ‰·LÁÓa ÈM‰ ‰OÚÂ¿»»«≈ƒ¿«¬»»¿»∆∆¬»»

Ïebt ÔÓf‰ ˙·LÁÓa21¯Lk ÈM‰Â ,22. ¿«¬∆∆«¿«ƒ¿«≈ƒ»≈

שחיטת 21) ולפיכך הכבשים שני בשחיטת מתקדש הלחם
עצמו  הכבש אבל הלחם, את מפגלת אינה אחד כבש
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שלו. מתיר אינו השני הכבש שהרי זה 22)מתפגל, ואין
קרבן  הוא כבש שכל מפני יאֿיב, שבהלכות לדינים דומה

שלו. מתיר אינו והשני עצמו בפני

.ÊÈÏÎ‡iL B˙ËÈÁL ˙ÚLa ·LÁÂ Ô‰Ó „Á‡ ËÁL»«∆»≈∆¿»«ƒ¿«¿ƒ»∆…«
ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡L ;ÌÈ¯Lk Ô‰ÈL - ¯ÁÓÏ ÈM‰ ¯OaÓƒ¿««≈ƒ¿»»¿≈∆¿≈ƒ∆≈¿«¿ƒ

‰Ê ÏÚ ‰fÓ23. ƒ∆«∆

יג:).23) (שם המתיר" את מפגל מתיר "אין

.ÁÈLc˜Ó ÔÈ‡ ˙¯ˆÚ ÈO·k ÈL‡l‡ ÌÁl‰ ˙‡ ÔÈ ¿≈ƒ¿≈¬∆∆≈¿«¿ƒ∆«∆∆∆»
‰ËÈÁM·24ÈepL ˙·LÁÓa ÌÓc ˜¯ÊÂ ÌËÁL ?„ˆÈk . «¿ƒ»≈«¿»»¿»«»»¿«¬∆∆ƒ

ÌÓc ˜¯ÊÂ ÔÓLÏ ÔËÁL .ÌÁl‰ Lc˜ ‡Ï - ÌM‰«≈…ƒ≈«∆∆¿»»ƒ¿»¿»«»»
LB„˜ BÈ‡Â LB„˜ ÌÁl‰ - ÔÓLÏ ‡lL25ÔËÁL . ∆…ƒ¿»«∆∆»¿≈»¿»»

L„˜ ‡Ï - ÔÓLÏ ˜¯fL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓLÏ ‡lL∆…ƒ¿»««ƒ∆»«ƒ¿»…»«
.ÌÁl‰«∆∆

בידינו:24) הוא כלל שמעון, בר' אלעזר ר' דעת נגד כרבי
מחבירו". כרבי פירש 25)"הלכה ולא שם הברייתא לשון

בזה  חולקים שם ובגמרא קדוש". ואינו "קדוש זה מה רבינו
ניתר  "אינו שאמר: כרבא פוסק שרבינו ומובן ורבא אביי

באכילה. אסור פירוש, לכהנים",

.ËÈ˜¯ÊÂ ,‰˜È¯ÊÏ ‰ËÈÁL ÔÈa e‡ˆiL ÌÁl‰ ÈzL¿≈«∆∆∆»¿≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿»«
ÌÁl‰ ÈzL eÏbt˙ - ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ÌÈO·k‰ Ìc««¿»ƒ¿«¬∆∆«¿«ƒ¿«¿¿≈«∆∆

‡ˆBiÏ ˙ÏÚBÓ ‰˜È¯f‰L ;ıeÁa Ô‰L Èt ÏÚ Û‡26Û‡ ««ƒ∆≈«∆«¿ƒ»∆∆«≈«
.ıeÁa ‡e‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ«ƒ∆¬«ƒ«

בפיגול 26) קובעת הדם שזריקת בברייתא, שם עקיבא כר'
לחומרא  ורק הזבח. מגוף שאינו פי על אף הלחם את גם
ולפיכך  לא, לקולא אבל הזבח. כגוף שהלחם רבינו פוסק
שבשר  פי על אף באכילה אסור הלחם לשמו שלא כשזרק

באכילה. מותר הכבש

.ÎÌ‡ :ÌÁl‰ „·‡Â ÔÓLÏ ÔËÁML ˙¯ˆÚ ÈO·kƒ¿≈¬∆∆∆¿»»ƒ¿»¿»««∆∆ƒ
ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ÔÓLÏ ÔÓc ˜¯Ê27ÔÓc ˜¯Ê ; »«»»ƒ¿»¬≈≈¿ƒ»«»»

˜ÙÒ el‡ È¯‰ - ÌÁl‰ „·‡L ¯Á‡ ÔÓf‰ ˙·LÁÓa¿«¬∆∆«¿«««∆»««∆∆¬≈≈»≈
e¯z‰ Ì‡28‰ÏÈÎ‡a29e¯z‰ ‡Ï B‡30. ƒÀ¿«¬ƒ»…À¿

הכבשים.27) את מעכב הכבשים.28)שהלחם
אינה 29) הלחם ואבידת לשמם שלא דמם שנזרק כשלמים

לחם. הטעונים עצרת ככבשי דינם שאין מפני אותם, אוסרת
אבידת 30) ידי על נפסלו ללחם זיקתם שהוקבעה מכיוון

מזיקתם. אותם מוציאה לשמם שלא מחשבת ואין הלחם,

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
האוכל 1) בקדשים, נכונה שאינה מחשבה המחשב יבאר

קדשים  או פיגול או פסול שהוא עליו שנאמר מקרבן
מום. בהם שהוטל

.‡- ÌÈL„˜a ‰BÎ dÈ‡L ‰·LÁÓ ·MÁÓ‰ Ïk»«¿«≈«¬»»∆≈»¿»¿»»ƒ
‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆≈¿…«¬∆∆¬≈≈…

·LÁÈ2. ≈»≈

כט:2) זבחים ינאי, כרבי

.·„ÈÒÙÈ ‡lL ‰Ê ÔÈc ÏÏÎaL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆ƒ¿«ƒ∆∆…«¿ƒ
ÌeÓ ÏÈhÓÏ ‰ÓB„ ‰Ê È¯‰L ,‰·LÁÓa ÌÈL„w‰«√»ƒ¿«¬»»∆¬≈∆∆¿«ƒ

‰˜BÏ BÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÈL„˜a3ÔÈ‡L , ¿»»ƒ¿««ƒ≈≈∆∆≈
‰OÚÓ ‰·LÁn‰4. ««¬»»«¬∆

מהלכות 3) א (פרק לוקה – בקדשים מום שהמטיל אע"פ
ז). הלכה מזבח אין 4)איסורי מעשה, בו שאין לאו וכל

ה"ב). סנהדרין מה' (פי"ח עליו לוקין

.‚ÏÒÙpL ÔÈa ,ÏeÒt ‡e‰L ¯Ó‡pL Ôa¯˜ Ïk»»¿»∆∆¡«∆»≈∆ƒ¿«
,BÏÒtL ¯·„ Ba Ú¯‡L ÔÈa ‰OÚÓa ÔÈa ‰·LÁÓa¿«¬»»≈¿«¬∆≈∆≈«»»∆¿»
‡Ï :¯Ó‡pL .‰˜BÏ - „ÈÊÓa ˙ÈÊk epnÓ ÏÎB‡‰ Ïk»»≈ƒ∆¿«ƒ¿≈ƒ∆∆∆¡«…

‰·ÚBz Ïk ÏÎ‡˙5; …«»≈»

ראה 5) צט. פיסקה ראה פרשת בספרי אחרים כדעת
דֿה. בהלכות בהערות

.„e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ6‡l‡ ¯È‰ÊÓ ·e˙k‰ ÔÈ‡L ,7 ƒƒ«¿»»¿∆≈«»«¿ƒ∆»
.ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÏÚ«¿≈«À¿»ƒ

כל 6) מגדיר ורבינו מגזירהֿשוה, זאת למדו שם, בספרי
גזירהֿשוה  דן אדם שאין מפני השמועה", "מפי גזירהֿשוה

רבו. מפי למדה אם אינו 7)אלא זה שכתוב מדגיש, רבינו
כדי  בלבד, המוקדשים פסולי אלא אחרים איסורים כולל
(הל' שבכללות לאו על לוקין אין הלא לך יוקשה שלא
ולכן  הם, אחד ענין המוקדשים פסולי וכל שם). סנהדרין
קוק, הרב מוסד הוצאת החינוך ראה שבכללות. לאו זה אין

תעח. מצוה

.‰ÌeÓ Ì‰a ÏËe‰L ÌÈL„˜ ÔÎÂ8Ì‰Ó ÏÎB‡‰ , ¿≈»»ƒ∆«»∆»≈≈∆
‰˜BÏ - ˙ÈÊk9‰·ÚBz Ïk ÏÏÎa Ì‰ È¯‰ .10„Ú , ¿«ƒ∆¬≈≈ƒ¿«»≈»«

ÔÓeÓa eÏÎ‡ÈÂ ¯Á‡ ÌeÓ Ì‰Ï „ÏeiL11BÓk , ∆ƒ»≈»∆«≈¿≈»¿¿»¿
e¯‡aL12.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ˜ÙqÓ BÏeqtL ÏÎÂ . ∆≈«¿¿»∆ƒƒ»≈≈ƒ»»

מישראל.8) אדם (ראה 9)בידי פדיונם לפני  אכל אם
הבאה). בהערה אליעזר 10)לקמן "ר' שנינו: שם בספרי

בלאֿ שעובר ממנו, ואוכל בכור אוזן לצורם מנין אומר,
אחרים  תועבה. כל תאכל לא ג): יד, (דברים ת"ל תעשה?
כאן  נאמר מדבר, הכתוב המוקדשים בפסולי אומרים:
בו  יהיה אשר תזבח... לא א) יז, (שם להלן ונאמר תועבה,
בפסולי  להלן האמורה תועבה מה וגו', תועבת כי מום
בפסולי  כאן האמורה תועבה אף מדבר, הכתוב המוקדשים
"אחרים" שלדעת רבינו, וסובר מדבר". הכתוב המוקדשים
כולל  אינו אבל אחרים, בקדשים מום מטיל זה בלאו נכלל
משום  אלא התורה מן באכילה אסור ואינו בכור, אוזן צורם
מפני  בכור, בדין "אחרים" דעת רבינו וקיבל מדרבנן. קנס
פסק  ולפיכך זו, בשיטה עומדת לד: בבכורות הסוגיא שכל
בבכור  מום שהמטיל ז, הלכה בכורות מהלכות ב בפרק
מדרבנן, כלומר קנס, משום זה מום על לאוכלו אסור
בכור  בין ומה לוקה. – כאן פסק המוקדשים ובפסולי
ופקעה  פדיון צריך אינו מום בעל בכור המוקדשים? לפסולי
מן  מותר ולפיכך תועבה, המום אין בחולין והרי קדושתו,
לא  שהוממו אחרים קדשים אבל קנסוהו, וחכמים התורה
אחרי  גם ולפיכך פדיון, וצריכים לגמרי קדושתם פקעה
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ויצאו  שייפדו, עד תועבה להיות ממשיכים המום הטלת
מאליו  ומובן התורה, מן מותרים פדיונם ולאחר לחולין.
אוזן  בצורם כמו רבנן, קנסוהו המוקדשים בפסולי שגם
כמו  שנית, מאליהם שיוממו עד זה במום ייפדו שלא בכור,
נכונות  מוכיחים אלה רבינו (ודברי כאן רבינו שמסיים
אחרי  באכילה מותרים למה כן לא שאם שלנו, ההסבר
תועבה" כל תאכל "לא איסור וכי אחר, מום בהם שנפל
אליהו  ור' זה, פסוק התורה על רש"י ראה הלך?). להיכן
ד"ה  ה"א בכורות מהלכות פ"ד ומשנהֿלמלך שם, מזרחי
סימן  שמעוני ילקוט על רענן זית וראה הכלל. וד"ה ודע,
ונראה  פדיונם. לפני שהמדובר אחרים בדעת שכתב תתצא
וכפי  כאן רבינו כדעת בקדשים, מום למטיל שהתכוון

הקדשים 11)שביארנו. ושאר פדיון, בלי כדינו בכור
על  אפילו לפדותם מותר התורה מן שייפדו. אחר כדינם
על  מדבר שכאן ומפני אסור. קנס משום אבל שהטיל, המום
ושאר  בכור כאן וכולל אחר. מום מצריך אכילה, היתר

שווה. דינם שבזה ב 12)קדשים, פרק בכורות בהלכות
כתבו  אחרי זו הלכה כתב שרבינו להניח, (יש ז הלכה

בכורות). הלכות

.Â¯‡aL BÓk ÔÓf‰ ˙·LÁÓa Ïbt˙pL Ôa¯˜ Ïk,e »»¿»∆ƒ¿«≈¿«¬∆∆«¿«¿∆≈«¿
˙¯k ·iÁ - „ÈÊÓa ˙ÈÊk epnÓ ÏÎB‡‰ Ïk13:¯Ó‡pL ; »»≈ƒ∆¿«ƒ¿≈ƒ«»»≈∆∆¡«

‡Oz dBÚ epnÓ ˙ÏÎ‡‰ LÙp‰Â14epnÓ ÏÎ‡ Ì‡Â . ¿«∆∆»…∆∆ƒ∆¬»ƒ»¿ƒ»«ƒ∆
‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó - ‰‚‚La15. ƒ¿»»≈ƒ«»¿»

ב.13) כריתות יג,14)משנה פרק צו פרשת כהנים בתורת
"ואוכליו  ח): י, (ויקרא בו שנאמר מנותר, גזירהֿשוה למדו

ההיא". הנפש "ונכרתה בו ונאמר ישא", עני 15)עוונו בין
בהמה. קרבן מביא עשיר ובין

.ÊÔÈ·iÁ ÔÈ‡16ÌÈ¯·c ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ ˙¯k ≈«»ƒ»≈∆»«¬ƒ«¿»ƒ
e¯z‰L17ÔÓ ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÁaÊnÏ ÔÈa Ì„‡Ï ÔÈa , ∆À¿≈»»»≈«ƒ¿≈«¬»ƒ»«ƒ

BÓˆÚ ¯Èzn‰18ÏÎB‡k ‰˜BÏ ‡l‡ ,˙¯k ·iÁ BÈ‡ - ««ƒ«¿≈«»»≈∆»∆¿≈
‰ÁÓ ?„ˆÈk .Ïebt Ì‰a ÔÈ‡L ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt¿≈«À¿»ƒ∆≈»∆ƒ≈«ƒ¿»
;˙¯k ·iÁ - „ÈÊÓa ‰È¯ÈMÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ,‰Ïbt˙pL∆ƒ¿«¿»»≈¿«ƒƒ¿»∆»¿≈ƒ«»»≈
BÈ‡ - ‰B·l‰ ÔÓ B‡ dlL ıÓw‰ ÔÓ ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«ƒ«…∆∆»ƒ«¿»≈
.Ì„‡Ï ÌÈ¯ÈM‰ ˙‡ ÌÈ¯Èzn‰ Ô‰ Ô‰L ÈÙÏ ,˙¯k ·iÁ«»»≈¿ƒ∆≈≈««ƒƒ∆«¿»ƒ»»»
ÂÈ¯eÓ‡Ó B‡ B¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ,Ïbt˙pL Á·Ê ÔÎÂ¿≈∆«∆ƒ¿«≈»≈¿«ƒƒ¿»≈≈»
˙ÈÊk ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ ;˙¯k ·iÁ - ‰ÏBÚ‰ ¯OaÓ B‡ƒ¿«»»«»»≈¬»ƒ»«¿«ƒ
¯ÈzÓ Ìc‰L .Ïebt ÌeMÓ ÂÈÏÚ ·iÁ BÈ‡ - Ìc‰ ÔÓƒ«»≈«»»»ƒƒ∆«»«ƒ
˙‡ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ¯eÓ‡‰Â ,ÁaÊnÏ ·¯wÏ ÔÈ¯eÓ‡‰ ˙‡∆»≈ƒƒ»≈«ƒ¿≈«¿»≈ƒ«ƒƒ∆
Ì„Â .ÁaÊnÏ d¯Oa ¯ÈzÓ ‰ÏBÚ‰ Ì„Â .Ì„‡Ï ¯Oa‰«»»»»»¿«»»«ƒ¿»»«ƒ¿≈«¿«
ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ Ì„Â .ÌÈ‰kÏ d¯Oa ¯ÈzÓ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ««»«ƒ¿»»«…¬ƒ¿««»
¯ÈzÓ ˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ Ì„Â .ÁaÊnÏ d¯Oa ¯ÈzÓ«ƒ¿»»«ƒ¿≈«¿««»«ƒ¿»«ƒ
ÌeMÓ Ô‰È¯eÓ‡ ÏÚ ÔÈ·iÁ CÎÈÙÏ ,ÁaÊnÏ Ì‰È¯eÓ‡≈≈∆«ƒ¿≈«¿ƒ»«»ƒ«≈≈∆ƒ
ÈL .ÌÈ‰kÏ ÌÈ¯ÈM‰ ÔÈ¯ÈzÓ ‰B·l‰Â ıÓw‰ .Ïebtƒ«…∆¿«¿»«ƒƒ«¿»ƒ«…¬ƒ¿≈

ÌÁl‰ ÈzL ÔÈ¯ÈzÓ ˙¯ˆÚ ÈO·k19ÈL ÔÎÂ .ÌÈ‰kÏ ƒ¿≈¬∆∆«ƒƒ¿≈«∆∆«…¬ƒ¿≈¿≈
Ï·‡ .ÌÈ‰kÏ ÌÈt‰ ÌÁÏ ÔÈ¯ÈzÓ ‰B·Ï ÈÎÈÊ·¿ƒ≈¿»«ƒƒ∆∆«»ƒ«…¬ƒ¬»
˙B‡hÁ ¯Oa ÔB‚k ,ÔÈ¯ÈzÓ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈ¯·c¿»ƒ∆≈»∆«ƒƒ¿¿««»

˙BÙ¯Op‰20ÔÈÏbt˙Ó ÔÈ‡ - ˙BÙ¯Op‰ ˙BÁÓe «ƒ¿»¿»«ƒ¿»≈»ƒ¿«¿ƒ
.ÌÏBÚÏ¿»

ומג.16) מב: זבחים אחר.17)משנה בגוף עבודה עלֿידי
בהם 18) יש אימורים ולפיכך אחר, מתיר ע"י הותר שלא

הבשר  את מתירים שהם אע"פ לה:), שם (ראה פיגול משום
האימורים  את מתיר שהדם מתיר, לדם שיש מפני לאכילה,
ד"ה  שם תוספות (ראה כאן רבינו שכתב כמו להקטרה,
מפני  כמתיר, חשובים אינם שאימורים שכתבו, והלבונה,
מלשונו  אבל באכילה, מותר הבשר נטמאו או אבדו שאם
ד"ה  מב: שם רש"י ראה כדבריהם, משמע לא כאן רבינו של

הכבשים 19)הקומץ). גם אבל מתפגל, הלחם ולפיכך
דמו  שהרי טז, הלכה יז בפרק למעלה שכתב כמו מתפגלים,
בשרם  מתירים ואימורים להקטרה, אימוריהם מתיר

ח.20)לאכילה. בהלכה מבואר

.ÁÏebt ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ el‡Â¿≈¿»ƒ∆≈«»ƒ¬≈∆ƒƒ
ÔÈa ,ÔÈi‰Â Ìc‰Â ˙¯Ëw‰Â ‰B·l‰Â ıÓw‰ :ÌÏBÚÏ¿»«…∆¿«¿»¿«¿…∆¿«»¿««ƒ≈

ÌÈÎÒp‰ ÌÚ ‡a‰ ÔÈÈ21BÓˆÚ ÈÙa ‡a‰ ÔÈÈ ÔÈa22. «ƒ«»ƒ«¿»ƒ≈«ƒ«»ƒ¿≈«¿
ıÓ˜ Ì‰Ï ÔÈ‡ È¯‰L ,Ôlk ˙BÙ¯Op‰ ˙BÁÓe¿»«ƒ¿»À»∆¬≈≈»∆…∆
¯O·e .ÌÈÎÒ ˙ÁÓe ÌÈ‰k ˙ÁÓ ÔB‚k ,Ô¯Èz‰Ï¿«ƒ»¿ƒ¿«…¬ƒƒ¿«¿»ƒ¿«
Ì‡Â .Ú¯ˆÓ ÏL ÔÓL ‚ÏÂ .˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ«»«ƒ¿»¿…∆∆∆¿…»¿ƒ
,Ba ÈeÏz BÈ‡ ?B¯ÈzÓ ÌL‡‰ Ì„ ‡BÏ‰Â :¯Ó‡z…««¬«»»»«ƒ≈»
‰nk ¯Á‡ ‚ÏÂ ÌBi‰ BÓL‡ ‡È·Ó Ì„‡ È¯‰L∆¬≈»»≈ƒ¬»«¿…«««»

˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ÌÈÓÈBÓB23. »ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

כחכמים 21) נסכים, מנחת שנקראת ומנחתו הקרבן עם
מפני  מתפגל. אינו מתירו שהקרבן ואע"פ שם. במשנה
בקרבן. תלויים אינם זמן, לאחר הנסכים את להביא שיכול

קד:22) מנחות משנה יין, מהלכות 23)מתנדבים ד פרק
נסכים. למנחת דומה זה והרי ב. הלכה כפרה מחוסרי

.ËÔÓÊ ¯Á‡Ï ÌÈL„w‰ ¯OaÓ ¯È˙B‰Ï ¯eÒ‡»¿ƒƒ¿««√»ƒ¿««¿«
„Ú epnÓ e¯È˙B˙ ‡Ï :‰„Bz Ôa¯˜a ¯Ó‡pL ,Ô˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»∆∆¡«¿»¿«»…ƒƒ∆«

Ìlk ÌÈL„w‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ,¯˜a24¯È˙Bn‰Â . …∆¿«ƒƒ¿»«√»ƒÀ»¿«ƒ
‰OÚÏ ·e˙k‰ B˜z È¯‰L ,‰˜BÏ BÈ‡25:¯Ó‡pL , ≈∆∆¬≈ƒ¿«»«¬≈∆∆¡«

.eÙ¯Oz L‡a ¯˜a „Ú epnÓ ¯˙p‰Â¿«…»ƒ∆«…∆»≈ƒ¿…

אמנם 24) הקרבנות, כל מרבה פי"ב צו פרשת כהנים בתורת
מכאן, למדים להותיר גם אבל פיגול, על מדובר שם בתו"כ

פרשה. באותה נכתב איסורו טעמו 25)שהרי פד. פסחים
מעשה. בו שאין לאו על שלוקין הוסבר שם יהודה ר' של
לוקין  אין לדעתו הלא זה, לנימוק רבינו הוצרך למה ותמוה

(כסףֿמשנה). מעשה בו שאין לאו על

.È·iÁ - „ÈÊÓa :¯˙BpL ÌÈL„˜ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ¿«»»ƒ∆«¿≈ƒ«»
:¯Ó‡pL ;‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó - ‚‚BLa ,˙¯k»≈¿≈≈ƒ«»¿»∆∆¡«
.‰˙¯ÎÂ ÏlÁ '‰ L„˜ ˙‡ Èk ‡OÈ BBÚ ÂÈÏÎ‡Â¿…¿»¬ƒ»ƒ∆…∆ƒ≈¿ƒ¿¿»
ÈL„˜ Ì‡ ?¯˙Bp‰ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ˙¯k ·iÁ˙È È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«ƒ¿«≈»≈«¬ƒ««»ƒ»¿≈

Ì‰ ÌÈL„˜26„enÚ ‰ÏÚiL ¯Á‡Ó Ô‰ÈÏÚ ·iÁ - »»ƒ≈«»¬≈∆≈««∆«¬∆«
¯ÁM‰27Ì‰ ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Ì‡Â ;28Ô‰ÈÏÚ ·iÁ - «««¿ƒ»»ƒ«ƒ≈«»¬≈∆

ÈL ÌBÈ ÏL ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜MÓ29‰ÏÈl‰ ˙lÁz ‡e‰L , ƒ¿ƒ«««»∆≈ƒ∆¿ƒ«««¿»
ÏÚÂ Ïebt‰ ÏÚ ·e˙k‰ ¯È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â .ÈLÈÏL ÌBÈ ÏL∆¿ƒƒ¿≈»ƒ¿ƒ«»««ƒ¿«

ÌÈ‡elna ?¯˙Bp‰30Èk ÏÎ‡È ‡Ï :ÌL ¯Ó‡ È¯‰L . «»«ƒƒ∆¬≈∆¡«»……«ƒ
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Ì‰ L„˜31L„wa BÏeÒtL Ïk ÏÚ ¯È‰Ê‰Ï -32‡e‰L …∆≈¿«¿ƒ«…∆¿«…∆∆
.B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰OÚ˙ ‡Ïa¿…«¬∆«¬ƒ»

ולילה.26) ליום עד 27)שנאכלים רק שנאכלים אע"פ
השחר, עמוד שיעלה עד נותר נעשים אינם הלילה, חצות

ז. הלכה ו פרק זבחים ימים 28)תוספתא לשני הנאכלים
ליום  שנאכלים נזיר ואיל מתודה חוץ שביניהם, ולילה

קדשים. כקדשי זה לענין ודינם שם 29)ולילה, תוספתא
נו: זבחים יוחנן אהרן 30)ור' כשנכנסו שקרבו קרבנות

במשכן. לעבודה השני 31)ובניו לּכתּוב הכוונה ַָכנראה
בפסולי  ולא בזר, נאמר "הם" הוא". קודש כי יאכל "לא

כד.32)קודש. פסחים

.‡ÈÔÈÙ¯ËˆÓ ¯˙Bp‰Â Ïebt‰Â33.˙ÈÊÎÏ ‰Ê ÌÚ ‰Ê ¿«ƒ¿«»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆ƒ¿«ƒ
ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ¯˙Bp‰Â ÌÈÏebt‰ ÏÎÂ34. ¿»«ƒƒ¿«»ƒƒ¿»¿ƒ

מצטרפים 33) אין והנותר הפיגול שנינו יז: מעילה במשנה
שהמשנה  שמואל אמר שם ובגמרא שמות. שני שהן מפני
מצטרפים. אכילה לאיסור אבל ידים, בטומאת מדברת
חייב  בשוגג מזה זית וכחצי מזה זית כחצי אכל אם פירוש,

מלקות. חייב בו והתרו ובמזיד טו:34)חטאת, שם משנה
עם  זה מצטרפים הנותרים וכל הפיגולים "כל הגירסא: ושם
בפני  ונותרות עצמם בפני שפיגולים לפרש ואפשר זה",
וכן  ושלמים, מעולה או וממנחה מזבח פיגול כגון עצמם,
אין  מינים משני שהם ונותר פיגול אבל מינים. משני נותרות
האיסור. בשם וגם במין גם חלוקים שהם מפני מצטרפים,
מצטרפים" והנותרים הפיגולים "וכל וכתב: רבינו דייק ולכן
(ראה  מצטרפים אלה שגם להשמיע השני, ה"וכל" והשמיט

זה). לשון בשינוי הרגיש לא כנראה המוריה, הר

.·È,‰‡ÓË Ì‰Ï ·aÒÏ B‡ ÌÈL„w‰ ˙‡ ‡nËÏ ¯eÒ‡»¿«≈∆«√»ƒ¿«≈»∆À¿»
‰˜BÏ BÈ‡ - ÌÈL„w‰ ˙‡ ‡nËÓ‰Â .ÔÏÒBt È¯‰L35. ∆¬≈¿»¿«¿«≈∆«√»ƒ≈∆

- e‡ÓËpL ÌÈL„wÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L ¯B‰Ë Ì„‡ Ï·‡¬»»»»∆»«¿«ƒƒ»»ƒ∆ƒ¿¿
‡Ï ‡ÓË ÏÎa ÚbÈ ¯L‡ ¯Oa‰Â :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ∆∆∆¡«¿«»»¬∆ƒ«¿»»≈…

‡L ,˙Ba¯w‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÏÎ‡È˙ÈÊk ÏÎ‡ Ì ≈»≈¿«ƒƒ¿»«»¿»∆ƒ»«¿«ƒ
- ÈÏk· ‰Lc˜˙pL ¯Á‡ ‰‡ÓËpL ‰Án‰ ˙B·lÓƒ¿««ƒ¿»∆ƒ¿¿»««∆ƒ¿«¿»«¿ƒ

‰˜BÏ36‰¯tk ÈÙÏ e‡ÓËpL ÌÈL„˜ „Á‡ .37B‡ ∆∆»»»ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿≈«»»
‰‡Óh‰ ·‡a e‡ÓËpL ÔÈa .‰¯tk ¯Á‡Ï38„ÏÂa B‡ ¿«««»»≈∆ƒ¿¿¿««À¿»ƒ¿«

˙B‡ÓËa e‡ÓË Ì‡ Ï·‡ .‰¯Bz È¯·c ÏL ‰‡Óh‰«À¿»∆ƒ¿≈»¬»ƒƒ¿¿¿À¿
ÔÈkÓ Ï·‡ ,Ô˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡ - Ì‰È¯·c ÏL∆ƒ¿≈∆≈∆«¬ƒ»»¬»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡39¯Á‡ ÏÎB‡‰ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â . «««¿¿≈∆∆»»≈««
BÈ‡ - ‰˜È¯Ê Ì„˜ ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÓc ˙˜È¯Ê¿ƒ«»ƒ¬»ƒ»«…∆¿ƒ»≈

‰˜BÏ40‡ÓË L„˜ ÏÎB‡ ÌeMÓ41B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ , ∆ƒ≈…∆»≈¬»«ƒ
.˙ec¯Ó ˙kÓ«««¿

לג:35) זבחים יוחנן לד.36)כר' זריקה,37)שם לפני
גמרא  הבשר. את הטהור אכל ואחרֿכך הדם את וזרקו
לאחר  ואכלו דמים זריקת לפני שנטמא בשר כה: במנחות
מרצה. שהציץ מפני עליו? חייבים מה מפני דמים, זריקת

רבינו 38) מונה לטהרות, בהקדמתו במת. שנגע אדם כגון
ובין  וכלים אדם בין הטומאה, באב והנוגע אבות. עשר אחד
ואוכל  לטומאה, ראשון או הטומאה ולד נעשה אוכלין,

שני. נעשה בראשון דרבנן 39)הנוגע איסורי על כעובר

מגזירהֿשוה.40)אחרים. זה דין ולמד לד. שם יוחנן כר'
איסור 41) שעל להשמיענו אלו, מלים ארבע רבינו הוסיף

לפני  קודש אוכל משום לוקה אבל לוקה, אינו טמא קודש
הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות בפי"א שכתב כמו זריקה,
שנאמר  משום לוקה, זריקה לפני קדשים בשר שהאוכל ד,

כאן). (משנהֿלמלך בשעריך לאכול תוכל לא

.‚ÈÏÚ ˙¯k ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰‡ÓË ‡ÓËpL Ì„‡ Ïk»»»∆ƒ¿»À¿»∆«»ƒ»∆»»≈«
Lc˜n‰ ˙‡Èa42L„˜a ÔÈa ,ÌÈL„w‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡Â ƒ««ƒ¿»¿»«¿«ƒƒ«√»ƒ≈¿…∆

‡ÓË L„˜a ÔÈa ¯B‰Ë43·iÁ˙ ‰Ê È¯‰ - „ÈÊÓa : »≈¿…∆»≈¿≈ƒ¬≈∆ƒ¿«≈
ÌÈÓÏM‰ Á·fÓ ÏÎ‡z ¯L‡ LÙp‰Â :¯Ó‡pL ,˙¯k»≈∆∆¡«¿«∆∆¬∆…«ƒ∆««¿»ƒ
‰‚‚La ÏÎ‡ Ì‡Â ;‰˙¯ÎÂ ÂÈÏÚ B˙‡ÓËÂ ÈÈÏ ¯L‡¬∆«»¿À¿»»»¿ƒ¿¿»¿ƒ»«ƒ¿»»

„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó -44‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L ÔÈpÓe . ≈ƒ»¿»∆¿≈ƒ«ƒ∆≈¿«≈∆»
?Ûeb‰ ˙‡ÓËa45‡ÓË ÏÎa Úb˙ Èk LÙÂ :¯Ó‡pL ¿À¿««∆∆¡«¿∆∆ƒƒ«¿»»≈

‡ÓË ı˜L ÏÎa B‡ ‰‡ÓË ‰Ó‰·a B‡ Ì„‡ ˙‡ÓËa¿À¿«»»ƒ¿≈»¿≈»¿»∆∆»≈
‡e‰Â .‰˙¯ÎÂ ÈÈÏ ¯L‡ ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ¯OaÓ ÏÎ‡Â¿»«ƒ¿«∆««¿»ƒ¬∆«»¿ƒ¿¿»¿
?‰Ê ÔBÚ ÏÚ ¯È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â .ÁaÊÓ ÈL„˜ ¯‡LÏ ÔÈc‰«ƒƒ¿»»¿≈ƒ¿≈«¿≈»ƒ¿ƒ«»∆

Úb˙ ‡Ï L„˜ ÏÎa :da ¯Ó‡ È¯‰L .˙„ÏBÈa46. ¿∆∆∆¬≈∆¡«»¿»…∆…ƒ»

בגזירה42ֿ) בטומאה קודש לאוכל אזהרה למדו לג: שם
בדין  שלפנינו הדין רבינו תלה ולפיכך מקדש, מביאת שוה

(כסףֿמשנה). מקדש ופסק 43)ביאת קו. שם משנה
עשיר 44)כתנאֿקמא. ה), (ויקרא בתורה מפורש דין

מדוכא  ועני יונה, בני שני או תורים שני – עני בהמה, מביא
סולת. בשר 45)– בטומאת ולא נטמא האדם שגוף

אל  נמשכת "עליו" שהמלה לפרש אפשר שהרי הקודש,
הבאה.46)"מזבח". ההלכה בתחילת הלימוד המשך ִֶַ

דעתו  נגד לג: שם לקיש ריש של לימודו כאן מקבל רבינו
ששנינו  מפני והטעם, בגזירהֿשוה. זה שלמד יוחנן ר' של

לקיש. כריש בברייתא

.„È‡lL ‡ÓËÏ ‰¯‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆«¿»»¿»≈∆…
Ï·hL ¯Á‡ L„˜ ÏÎB‡‰Â .ÏaËiL Ì„˜ L„˜ ÏÎ‡È…«…∆…∆∆ƒ¿…¿»≈…∆««∆»«

BLÓL ·È¯ÚiL Ì„˜47B˙¯tk ‡È·iL Ì„˜48‰˜BÏ - …∆∆«¬ƒƒ¿…∆∆»ƒ«»»∆
˙¯k ·iÁ BÈ‡Â49„Ú - ÂÈÏÚ B˙‡ÓËÂ :¯Ó‡pL ; ¿≈«»»≈∆∆¡«¿À¿»»»«

.ÂÈÏÚ B˙‡ÓË Ïk ‰È‰zL∆ƒ¿∆»À¿»»»

הכוכבים.47) צאת אחרי כלומר, לגמרי, החמה שתשקע
ואסור  הכוכבים, צאת עד יום" "טבול נקרא שטבל טמא

וקדשים. תרומה ולאכול למקדש וזבה,48)להכנס זב
הקרבת  ולפני קרבנות, להביא חייבים ומצורע יולדת
הם  שטבלו ואע"פ כיפורים, מחוסרי נקראים קרבנותיהם

קודש. ואכילת למקדש כניסה על ולמעלה 49)מוזהרים
על  שגם רבינו פסק ט, הלכה מקדש ביאת מהלכות ג בפרק
שגם  ונראה כרת, חייב כיפורים מחוסר אין מקדש ביאת
מפורשת  מברייתא עליו ותמהו כך. דעתו יום' ב'טבול
חייב  בשוגג לעזרה, שנכנסו כפרה "מחוסרי כז: במנחות
לא  עליו" טומאתו "כל והדרשה כרת". ענוש במזיד חטאת,
אלה. רבינו דברי ביישוב שם כסףֿמשנה ראה מקורה, נמצא

.ÂËÌ‰È¯·c ÏL ˙B‡ÓËa ‡ÓË ‰È‰50,‰˜BÏ BÈ‡ - »»»≈¿À¿∆ƒ¿≈∆≈∆
B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ,˙¯k ·iÁ BÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆≈«»»≈¬»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ51. «««¿
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יב.50) בהלכה למעלה בשר, בטומאת נמשך 51)כמו זה
בטמא  המדברת הקודמת, הלכה של הראשונה הבבא אל
במסכת  שנינו שטבל, אחרי אבל טבילה. לפני קודש שאכל
טבילה) (כלומר, מים ביאת הטעון "כל ה משנה פי"א, פרה
פירוש  ראה בכולם", מותר ביאתו לאחר וכו' סופרים מדברי
א  הלכה הטומאות אבות מהלכות ט בפרק (וראה שם רבינו
טומאות  ובין סופרים, מדברי שעיקרן טומאות בין שמחלק

התורה). מן שעיקרן

.ÊË·iÁ BÈ‡52„Ú ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL L„˜ ÏÚ ˙¯k ≈«»»≈«…∆∆≈«ƒƒ«
Ó ÏÎ‡iLÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÂÈ¯ÈzÓ e·¯wL ¯Á‡ epn ∆…«ƒ∆««∆»¿«ƒ»¬»ƒ»«

‰˜BÏ BÈ‡ - Ìc‰ ˙˜È¯Ê Ì„˜ ¯Oa‰ ˙‡53ÌeMÓ ∆«»»…∆¿ƒ««»≈∆ƒ
ÏÏk‰ ‰Ê .L„w‰ ˙‡ ÏÎ‡L ‡ÓË54BÏ LiL Ïk : »≈∆»«∆«…∆∆«¿»…∆≈

¯˙B ÌeMÓ B‡ Ïebt ÌeMÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ÔÈ¯ÈzÓ«ƒƒ≈«»ƒ»»ƒƒƒ»
ÏÎÂ ;Ô˙ÎÏ‰k ÂÈ¯ÈzÓ e·¯˜iL „Ú ‡ÓË ÌeMÓ B‡ƒ»≈«∆ƒ¿¿«ƒ»¿ƒ¿»»¿…
ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÈÏÎa L„wL ÔÂÈk - ÔÈ¯ÈzÓ BÏ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ≈»∆»«ƒ¿ƒ«»ƒ»»
‡ÓhiL Ì„˜ ¯Oa‰ ‡ÓË elÙ‡ .‰‡ÓË ÌeMÓƒÀ¿»¬ƒƒ¿»«»»…∆∆ƒ»≈

ÏÎB‡‰55- ÏÎ‡ Ck ¯Á‡Â ÔÈ¯Èzn‰ e·¯˜Â ÏÈ‡B‰ , »≈ƒ¿»¿««ƒƒ¿««»»«
˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ ¯OaÓ ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙¯k ·iÁ56 «»»≈¿≈ƒ»«ƒ¿««»«ƒ¿»
.˙¯k ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÓc ˜¯ÊpL ¯Á‡ ‡ÓË ‡e‰Â¿»≈««∆ƒ¿«»»¬≈∆«»»≈

י.52) מעילה (ראה 53)משנה לד. זבחים יוחנן כר'
הי"ב). י.54)למעלה מעילה בהלכה 55)משנה למעלה

וכאן  כרת, חייב טמא קודש בשר שאכל שטמא למדנו, יג
נטמא  ואחרֿכך תחילה בשר נטמא שאפילו רבינו משמיענו
כאן  איסור, על חל איסור שאין ואע"פ כרת, חייב האדם
מפני  בשר, טומאת איסור על חל הגוף טומאת איסור
על  כן לפני נאמרו שלא דברים כולל הגוף טומאת שאיסור

קח. זבחים זה, ט.56)אדם מעילה משנה

.ÊÈEÏ ¯‡a˙ ¯·k57ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ÌÈ¯·c Û‡L , ¿»ƒ¿»≈¿∆«¿»ƒ∆≈«»ƒ
¯˙B ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ - Ïebt ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒƒ«»ƒ¬≈∆ƒ»
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ÔÈ¯ÈzÓ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈ¯·c ?„ˆÈk .‡ÓËÂ¿»≈≈«¿»ƒ∆≈»∆«ƒƒ≈«»ƒ
¯˙B ÌeMÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁÂ ,Ïebt ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒƒ¿«»ƒ¬≈∆ƒ»
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓˆÚ ÔÈ¯Èzn‰ ÔÎÂ .‡ÓËÂ¿»≈¿≈««ƒƒ«¿»««ƒ∆≈«»ƒ
Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ - e¯‡aL BÓk ,Ïebt ÌeMÓ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆ƒƒ¿∆≈«¿«»ƒ¬≈∆

¯˙B ÌeMÓ58Ìc‰ ÔÓ ıeÁ .‡ÓËÂ59ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L , ƒ»¿»≈ƒ«»∆≈«»ƒ
.„·Ïa „Á‡ ¯·c ÌeMÓ ‡l‡ ÌÏBÚÏ ÂÈÏÚ»»¿»∆»ƒ»»∆»ƒ¿«

פיגול 57) על חייבים שאין רבינו, כתב ז בהלכה למעלה
"וכל  כתב: הקודמת ובהלכה מתירין, לו שיש דבר על אלא
משום  עליו חייבים בכלי שקדש כיון מתירין, לו שאין
רבינו. כאן שמסיים כמו לנותר, והואֿהדין טומאה".

פסק 58) - נאכלים שאינם אבל הנאכלים, לדברים הכוונה
שפטורים. הפרק מה:59)בסוף שם במשנה

.ÁÈ˙¯k ·iÁ - ÔÈ¯eÓ‡ ÏÎ‡L ‡ÓË60. »≈∆»«≈ƒ«»»≈

לו:60) שם ברייתא

.ËÈÏÎ‡61‡lL ‰„Bz ÈÓÁÏÂ ,‰Ïˆ ‡lL ÁÒt »«∆«∆…ƒ¿»¿«¿≈»∆…
Ô˙lÁ ‰Ó¯e‰62˙‡ÓË ÌeMÓ ˙¯k ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿»«»»¬≈∆«»»≈ƒÀ¿«

Ô‰M ‰ÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ûeb‰63È‡ . «««ƒ∆≈»¿ƒ¿«∆≈ƒ

Ïebt ÌeMÓ ˙Á‡ ‰ÏÈÎ‡ ÏÚ Ì„‡ ·iÁ˙iL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ¿«≈»»«¬ƒ»««ƒƒ
¯˙B ÌeMÓe64ÏÒÙpL Ôa¯w‰ ‡e‰ Ïebt‰L ; ƒ»∆«ƒ«»¿»∆ƒ¿«

‰ˆ¯ ‡ÏÂ Ôa¯˜ ÌLÏ ‰ÏBÚ BÈ‡Â ,ÔÓf‰ ˙·LÁÓa¿«¬∆∆«¿«¿≈∆¿≈»¿»¿…ƒ¿»
ˆÓk ·¯wL Ôa¯wÓ ¯‡Lp‰ ‡e‰ ¯˙Bp‰Â ,ÏÏkB˙Â ¿»¿«»«ƒ¿»ƒ»¿»∆»«¿ƒ¿»

.B˙ÏÈÎ‡ ÔÓÊ ¯Á‡Ï¿««¿«¬ƒ»

שגרס 61) ללמוד יש כאן הכסףֿמשנה (מדברי טמא אדם
וגירסתנו  דחוק. פירוש לפרש טרח כך ומתוך "אבל",

לחם,62)נכונה). מיני ארבעה עמה מביא תודה המקריב
לכהן, ונותנה מין מכל אחת חלה ומרים מין. מכל עשר
אסורים  כולם ההרמה ולפני לבעלים. נאכלים והשאר

צדדי 63)באכילה. מעשה ורק המתירין, שקרבו מכיון
שם. ורבא חיננא בר דימי רב אכילה, היתר על מעכב אחר

כסףֿמשנה. לא 64)ראה בהמה בחדא ונותר, "פיגול
בכזית  שרק אמרו, שם ובמסקנה יד.) (כריתות לה" משכחת
אפשרות, ישנה כזיתים בשני אבל הדבר, איֿאפשר אחד

אחת". אכילה "על כאן: רבינו כותב ולכן

.Î- ÔÏÎ‡Â ‰Êa ‰Ê ÔÏÏaL ‡Óh‰Â ¯˙Bp‰Â Ïebt‰«ƒ¿«»¿«»≈∆¿»»∆»∆«¬»»
,BÏh·Ó BÈ‡ - B¯·Á ÏÚ ÔÈÓ ‰a¯L Èt ÏÚ Û‡ .·iÁ«»««ƒ∆ƒ»ƒ«¬≈≈¿«¿

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏh·Ó ÔÈ¯eq‡‰ ÔÈ‡L65. ∆≈»ƒƒ¿«¿ƒ∆∆∆

שר'65) מפני לקיש, ריש דעת נגד עט.) (זבחים אלעזר כר'
– אלעזר כר' סובר א) הלכה א פרק חלה (ירושלמי יוחנן

באיסורין.

.‡ÎÁaÊn‰ L‡¯Ï ÔÏÚ‰L ‡ÓË B‡ ¯˙B B‡ ÏebÙeƒ»»≈∆∆¡»¿…«ƒ¿≈«
Ô‰Ó Ô¯eq‡ Ú˜t Ôa¯a ¯e‡‰ ‰ÏLnMÓ -66. ƒ∆»¿»»¿À»»«ƒ»≈∆

‰ÏBÚa ÔÈa ,˙ÈÊÎÏ ¯Oa‰ ÌÚ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ¯eÓ‡‰Â¿»≈ƒƒ¿»¿ƒƒ«»»ƒ¿«ƒ≈¿»
ÌÈL„˜ ¯‡La ÔÈa67B‡ Ïebt ÌeMÓ ÂÈÏÚ ·iÁÏ , ≈ƒ¿»»»ƒ¿«≈»»ƒƒ

.‡ÓË B‡ ¯˙B»»≈

מג:66) שם יוחנן יא 67)ר' הלכה למעלה ראה קט. שם
בהערות.

.·ÎÏbt˙pL Á·Ê68ÏÎ‡Â ,BpÓÊ ¯Á‡Ï ¯˙BpL B‡ ∆«∆ƒ¿«≈∆«¿««¿«¿»«
ÔÓ B‡ ÔÈÏ·z‰ ÔÓ B‡ ˜¯n‰ ÔÓ B‡ ¯BÚ‰ ÔÓ epnÓƒ∆ƒ»ƒ«»»ƒ««¿ƒƒ

ÏÏ‡‰69‰‡¯n‰ ÔÓ B‡70ÌÈ¯w‰ ÔÓe ÌÈ„Èb‰ ÔÓ , »¬»ƒ«À¿»ƒ«ƒƒƒ««¿«ƒ
‰ˆBp‰ ÔÓe ÌBË¯Á‰ ÔÓ ÌÈ¯tv‰ ÔÓ ,ÌÈÙÏh‰ ÔÓeƒ«¿»«ƒƒ«ƒ»¿«ƒƒ««¿ƒ«»
Ûeb‰ ‡ÓË ÔÎÂ .˙¯k ·iÁ BÈ‡ - ÛBÚ‰ ÈˆÈaÓeƒ≈≈»≈«»»≈¿≈¿≈«
.˙¯k ·iÁ BÈ‡ - ¯Lk Ôa¯wÓ el‡ ÌÈ¯·c ÏÎ‡L∆»«¿»ƒ≈ƒ»¿»»≈≈«»»≈

.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡¬»«ƒ«««¿

לה.משנ 68) שם ה"ז.69)ה פי"ד למעלה ראה
פסק 70) ושליה בשליל אבל בגמרא, שם אלעזר כר' שלא

הסמוכה. בהלכה כמותו

.‚Î‡ÈÏM‰ ÔÓ B‡ ÏÈÏM‰ ÔÓ ÏÎ‡71·iÁ -72ÌeMÓ »«ƒ«¿ƒƒ«ƒ¿»«»ƒ
.Á·f‰ ¯Oa ¯‡MÓ ÏÎB‡k ,‡ÓËÂ ¯˙BÂ Ïebtƒ¿»¿»≈¿≈ƒ¿»¿««∆«

שם.71) למעלה נתפגל 72)ראה בבשר פיגל אם כלומר,
(למעלה  רבינו פסק עצמו, בשליל פיגל אם אבל השליל. גם

כאן. ראב"ד ראה נתפגל. שלא שם)

.„ÎÌeMÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈL„»̃¿≈¿≈»ƒ≈«»ƒ¬≈∆ƒ
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‡ÓËÂ ¯˙BÂ Ïebt73.e¯‡aL BÓk ,ÌÈL„w‰ Ìc ÔÎÂ . ƒ¿»¿»≈¿≈««√»ƒ¿∆≈«¿
ÔÎÂÔ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ÌÈˆÚ‰Â ˙¯Ëw‰Â ‰B·l‰ ¿≈«¿»¿«¿…∆¿»≈ƒ≈«»ƒ¬≈∆

¯˙B ÌÂMÓ ‡ÏÂ Ïebt ÌeMÓ ‡Ï ˙¯k74ÌeMÓ ‡ÏÂ »≈…ƒƒ¿…ƒ»¿…ƒ
Ûeb‰ ˙‡ÓË75. À¿««

משום 73) עליהם חייבים אין גויים קדשי מה.) (שם שנינו
שמעון, ר' דברי פטור, – בחוץ והשוחטם וטמא, נותר פיגול
א. בבות: לשתי המשנה את מחלק ורבינו מחייב. יוסי ור'
חייבים  שאין שמעון כר' רבי סתם וטמא, נותר פיגול
יוסי  ר' מחלוקת רבי מביא כאן בחוץ, השוחטם ב. עליהם.
שבכל  אע"פ משנה, כסתם כאן רבינו ופסק שמעון. ור'
פ"ה  זבחים ובתוספתא שמעון, ר' נגד יוסי כר' הלכה מקום
מפני  וטמא, ונותר בפיגול גם שמעון ר' על יוסי ר' חולק
פסק  בחוץ ובשחטם (כסףֿמשנה), כשיטתו משנה שסתם
(ראה  יוסי כר' טז) הלכה יט פרק הקרבנות מעשה (בהלכות
המשנה  על בפירושו רבינו וראה שם. טוב' יום 'תוספות
בחוץ  לשחטם התכוון ואולי יוסי". כר' "והלכה שכתב

כאן). בו שחזר או שם,74)בלבד, בתוספתא שמעון כר'
כחכמים. ולא שמעון כר' פסק למה נתבאר לא ה"ב.

ר"ש 75) בטמא. וחכמים שמעון ר' נחלקו מה: שם במשנה
שלוש  נאמרו שם ובגמרא מחייבים. וחכמים פטור אומר
אבל  עצמם, בטומאת מחלוקת א. המחלוקת: באותה שיטות
בטומאת  מחלוקת ב, לוקה. אינו הכל דברי הגוף בטומאת
בשתיהן  ג, לוקה. הכל דברי עצמם בטומאת אבל הגוף,
מפני  לוקה, אינו הגוף בטומאת רבינו ופסק מחלוקת.
ר' דעת וג' ב' שיטה לפי וגם הכל, דברי זה זו שלשיטה
למעלה  (ראה שלוקה פסק עצמם ובטומאת כן. שמעון
חכמים  דעת היא כן השיטות שלוש שלכל מפני הי"ב),

זה). לביאורנו התכוון ואולי כסףֿמשנה, (ראה

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
וכל 1) והנותר שנטמאו קדשים לשרוף שמצותֿעשה יבאר

מספק. שפיסולו

.‡,e‡ÓËpL ÌÈL„w‰ Ïk Û¯OÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…»«√»ƒ∆ƒ¿¿
L‡ ¯Oa‰Â :¯Ó‡pLL‡a ÏÎ‡È ‡Ï ‡ÓË ÏÎa ÚbÈ ¯ ∆∆¡«¿«»»¬∆ƒ«¿»»≈…≈»≈»≈

:¯Ó‡pL ,BÙ¯OÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ - ¯˙Bp‰ ÔÎÂ .Û¯OÈƒ»≈¿≈«»ƒ¿«¬≈¿»¿∆∆¡«
.Û¯OÈ L‡a ÈLÈÏM‰ ÌBia Á·f‰ ¯OaÓ ¯˙Bp‰Â¿«»ƒ¿««»«««¿ƒƒ»≈ƒ»≈
Ïk‰ ,ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÏÎÂ Ïebt‰ ¯˙Bp‰ ÏÏÎ·eƒ¿««»«ƒ¿»¿≈«À¿»ƒ«…

ÔÈÙ¯O2. ƒ¿»ƒ

א.2) כד, פסחים גמרא ה"ד, פ"ד תמורה תוספתא

.·„iÓ Lc˜na Û¯OÈ - ÏÒÙ B‡ Ïbt˙pL Ôa¯˜3. »¿»∆ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ»≈«ƒ¿»ƒ»
˜ÙqÓ BÏeqtL ÏÎÂ4B˙¯eˆ ¯aÚz -5Û¯OÈ Ck ¯Á‡Â ¿…∆ƒƒ»≈¿À«»¿««»ƒ»≈

Lc˜na6. «ƒ¿»

מיד,3) יישרף בגופו פסול אירע ה"ו: פ"ו פסחים תוספתא
השריפה, לבית ויצא צורתו תעובר – בבעלים או בדם

ב. לד, אם 4)פסחים אבל הקרבן. שבגוף בפסול מדובר
צורה. עיבוד טעון ודאי, פסול אפילו בבעלים, הוא הפסול

ודאי.5) פסול שייפסל כדי אותו, בשלושה 6)ילינו
הדשן  בבית הבית, בהר בעזרה, נשרפים: קדשים מקומות,

ה"גֿד), הקרבנות מעשה מהל' (פ"ז לירושלים שמחוץ
בעזרה. היינו "במקדש" וכתב רבינו דייק לפיכך

.‚ÌÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚOe ÌÈ¯t7Ì‡ ,˜ÙÒ Ì‰a LÈ - »ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ≈»∆»≈ƒ
˙‡ˆÏ ÌpÓÊ ÚÈbiL Ì„˜ ‰‡ÈˆÈ‰Â ‰Èl‰8˙ÏÒBt «ƒ»¿«¿ƒ»…∆∆«ƒ«¿«»»≈∆∆

Ô‰È¯eÓ‡k Ì¯Oa9CÎÈÙÏ .Ô¯Oa ˙ÏÒBt dÈ‡ B‡ , ¿»»¿≈≈∆≈»∆∆¿»»¿ƒ»
¯ÈÓÁ‰Ï Ô˙B‡ ÔÈÏÒBt10‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .‰¯ÊÚa eÙ¯OÈÂ ¿ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ»¿»¬»»¿≈ƒ»»

‰Ó‰a‰ ÈˆÁ11¯·‡‰ ·¯a12Ô˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ Ì‡ - ¬ƒ«¿≈»¿…»≈∆ƒ«¬ƒƒ»
,ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ ÔÈ„Ú B‡ ;¯·‡‰ ·¯ ‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‡ˆBÈk¿≈ƒ¿»»…»≈∆¬«ƒ≈»¿ƒ
˜ÙqÓ eÏÒÙ CÎÈÙÏ .‰Ó‰a‰ ·¯ ‡ˆÈ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»»…«¿≈»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ»≈

‰MÓÁ Ìe‡O Ì‡ ÔÎÂ .‰¯ÊÚa eÙ¯OÈÂ13,Ô‡ÈˆB‰Ï ¿ƒ»¿»¬»»¿≈ƒ¿»¬ƒ»¿ƒ»
ÈˆÁ ‰LÏM‰ e‡ÈˆB‰Â ,ÌÈL e¯‡LÂ ‰LÏL e‡ˆÈÂ¿»¿¿»¿ƒ¿¬¿«ƒ¿ƒ«¿»¬ƒ
.‰¯ÊÚa eÙ¯OÈÂ ˜ÙqÓ eÏÒÙ el‡ È¯‰ - ‰Ó‰a‰«¿≈»¬≈≈ƒ¿¿ƒ»≈¿ƒ»¿»¬»»
¯aÚzL „Ú ÔÈzÓ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ el‡ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆ƒ∆≈≈¿ƒƒ¿«¿ƒ«∆¿À«

Ô˙¯eˆ14‰Ù¯OÏ ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,15elÙ‡ ÌÏBÚÏ »»ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈»¿»¬ƒ
.eÏÒÙ ‡Ï…ƒ¿¿

הדשן 7) בבית בשריפה מצוותו והבשר נקטרים, שאימוריהם
מחוץ  שהוציאוהו לפני פסול בו נפל ואם לירושלים, מחוץ

בעזרה. אותו שורפים הדם.8)לעזרה זריקת אין 9)לפני
כאימורי  ובלינה ביוצא נפסלים שהאימורים בדבר ספק כל
קד:) (זבחים ירמיה רבי שאל בבשרם אבל אחרים, קרבנות
(שם, בעזרה ונשרף המוקדשים כפסולי ודינו נפסל, הוא אם
כמצוות  לירושלים חוץ הדשן בבית יישרף או לוי) תני

נפשטה. לא והאיבעיא משמע 10)הכשרים. שם, (בגמרא
הפוסל  בלבד, פט:) (שם לקיש ריש דעת לפי היא שהאיבעיא

שי  קלים קדשים אבל בשר הדם, זריקת לפני לעזרה חוץ צא
(בשר  לצאת הבשר של שסופו מפני שמכשיר יוחנן לרבי
ברור  – הדם) זריקת אחר ירושלים בכל נאכל קלים קדשים
לצאת. סופו שהרי נפסל, אינו הנשרפים קרבנות בשר שגם
שפסק  רבינו, על משנה' וה'כסף קורקוס הר"י תמהו ולפיכך
להחמיר  כאן פסק ולמה יוחנן, כרבי הל"ב) פ"א (למעלה
מעשה  מהל' פ"ז ולחםֿמשנה כאן, כסףֿמשנה (ראה מספק?
קלים  בקדשים שגם קורקוס, הר"י ותירץ ה"ג). הקרבנות
הל"ב)). פ"א למעלה הערות (ראה באכילה אסור הבשר

שם.11) נפשטה, שלא שיצא 12)בעיא הבהמה בחצי
שנשאר  מיעוטו את לו תצרף ואם אחד, מאבר רוב נמצא

בחוץ. הבהמה של רובה יהיה זו 13)בפנים גם כהנים,
א. קה, שם נפשטה, שלא פסול.14)בעיא ספק כשאר

בזה 15) אין לפיכך שריפתה, למקום רק נוגעת הבעיה וכל
קדשים  פסולי בספק מהֿשאיןֿכן קדשים, ביזוי משום

שריפה. טעונים הם אם הוא שהספק אחרים,

.„‰¯ÊÚa ‡ˆÓp‰ ¯Oa16ÌÈ¯·È‡ :17,˙BÏBÚ - »»«ƒ¿»»¬»»≈»ƒ
˙B‡hÁ - ˙BÎÈ˙ÁÂ18.ÌÈÓÏL - ÌÈÏLe¯Èa ‡ˆÓp‰Â . «¬ƒ«»¿«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»ƒ

¯˙B ‡nL ,‰Ù¯O‰ ˙È·Ï e‡ˆÈÂ Ô˙¯eˆ ¯aÚz Ïk‰Â¿«…¿À«»»¿≈¿¿≈«¿≈»∆»»
B‡ ‰ÏBÚ B˙˜ÊÁ ‰È‰zL ÏÈÚB‰ ‰Ó ,Ôk Ì‡ .‡e‰ƒ≈«ƒ∆ƒ¿∆∆¿»»

ÏÎ‡Â ¯·ÚL ÈÓÏ ?ÌÈÓÏL B‡ ˙‡hÁ19ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ . «»¿»ƒ¿ƒ∆»«¿»«≈¿ƒ
L‡a ÈLÈÏM‰ ÌBia :¯Ó‡pL ,ÌBia ‡l‡ ¯˙Bp‰ ˙‡∆«»∆»«∆∆¡«««¿ƒƒ»≈

.Û¯OÈƒ»≈

פ"ז.16) שקלים צרויה).17)משנה, (ל' אין 18)שלמים
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עולת  איברי לחתוך שמותר ואע"פ עולות, הן שמא לחשוש
הכהנים  נהגו לא הי"ט) פ"ו הקרבנות מעשה הל' (ראה יחיד
שם). המשנה, בפירוש (רבינו כליל שכולם מפני לחתכם,

בשר 19) האוכל אבל מעילה, קרבן חייב – היא עולה אם
באכילה  מותר שהוא מפני מעילה קרבן מביא אינו חטאת

ה"ה). פ"א מעילה (הל' לכהנים

.‰˙lÁzÓ ‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈÓÏM‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«¿»ƒ¬ƒ«¬ƒ»ƒ¿ƒ«
ÌBia ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ - ÈLÈÏL ÏÈÏ20ÔÈa . ≈¿ƒƒ≈¿ƒ»∆»«≈

BpÓÊa21BpÓÊa ‡lL ÔÈa22Û¯O BÈ‡ Ïebt‰ ÔÎÂ . ƒ¿«≈∆…ƒ¿«¿≈«ƒ≈ƒ¿»
ÌBia ‡l‡23‰ÁBc ÏebÙe ¯˙BÂ ‡ÓË ˙Ù¯O ÔÈ‡Â . ∆»«¿≈¿≈«»≈¿»ƒ∆

·BË ÌBÈ ˙‡24¯zÓe .˙aM‰ ˙‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ∆¿≈»ƒ«∆««»À»
„Á‡k ÏebÙe ¯˙BÂ ‡ÓË Û¯OÏ25. ƒ¿…»≈¿»ƒ¿∆»

ב.20) נו, בבוקר.21)זבחים השלישי לא 22)ביום אם
נשרף  שפסח שונים, אנו פ"ו בא פ' (במכילתא בזמנו שרפו
חל  ואם – יוםֿטוב במוצאי היינו – עשר ששה ליום אור
כד, שבת שלנו בגמרא אבל עשר, לשבעה אור נשרף בשבת
תשרופו"... באש בוקר עד ממנו "והנותר חזקיה דבי תני - ב
בליל  אותו שורפים אין פירוש, לשריפתו. שני בוקר לו ליתן

ביומו). אלא עשר לכל 23)ששה אב בנה ישרף, "באש
פ' כהנים' 'תורת ביום", אלא נשרפים יהיו שלא הנשרפים

פי"ב. ב.24)צו כג, כבית 25)שבת - ב טו, פסחים
והטעם, בידיים, קדשים לטמא שאסור ואףֿעלֿפי הלל,
את  ומטמאים עצמם טומאת בהם יש ופיגול שנותר מפני

מדרבנן. הידים

.ÂB˙B‡ ÔÈÙ¯BO - ÌÈÙa ‡ÓËpL ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa¿«»¿≈»»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
ÔÈa .ıeÁa B˙B‡ ÔÈÙ¯BO - ıeÁa ‡ÓË Ì‡Â ,ÌÈÙaƒ¿ƒ¿ƒƒ¿»«¿ƒ«≈

‰‡Óh‰ ·‡a ‡ÓËpL26‰‡Óh‰ „ÏÂa ‡ÓËpL ÔÈa27. ∆ƒ¿»¿««À¿»≈∆ƒ¿»ƒ¿««À¿»
ÌÈ‰k ÏL Ì‰ÈÓÈÓe28¯Oa‰ ˙‡ Û¯OlÓ eÚÓ ‡Ï ƒ≈∆∆…¬ƒ…ƒ¿¿ƒƒ¿…∆«»»

,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰L ,‰‡Óh‰ ·‡a ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿««À¿»∆¬≈ƒ¿À¿»
‰‡Óh‰ „ÏÂa ‡ÓËpL ¯Oa‰ ÌÚ29‡e‰ È¯‰L , ƒ«»»∆ƒ¿»ƒ¿««À¿»∆¬≈

ÈLÈÏL30ÏÚ ‰‡ÓË BÏ ÔÈÙÈÒBnL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒƒ««ƒ∆ƒƒÀ¿»«
BÓk ,ÈL ¯ÊÁÈ - ÔBL‡¯a Ú‚pL ÈLÈÏM‰L ,B˙‡ÓËÀ¿»∆«¿ƒƒ∆»«»ƒ«¬…≈ƒ¿

„BÚ ‡ÏÂ .BÓB˜Óa ¯‡a˙iL31ÔÓL elÙ‡ ‡l‡ , ∆ƒ¿»≈ƒ¿¿…∆»¬ƒ∆∆
ÌBÈ Ïe·Ëa ÏÒÙpL32B˜ÈÏ„‰Ï ¯zÓ - ÈLÈÏL ‡e‰L , ∆ƒ¿«ƒ¿∆¿ƒƒÀ»¿«¿ƒ

·‡ ¯p‰L ,˙Ó ‡ÓË da Ú‚pL ˙ÎzÓ ÏL ¯a¿≈∆«∆∆∆»«»¿≈≈∆«≈«
‰‡Óh‰33ÔBL‡¯ ‰OÚ ÔÓM‰ ‰fL Èt ÏÚ Û‡ .34 «À¿»««ƒ∆∆«∆∆«¬∆ƒ

ÔÈ‡ - ‰‡ÓË ÌeL ÌL LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,¯pa ÚbiLk¿∆ƒ««≈ƒ¿≈»À¿»≈
¯B‰h‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈ¯‰Ê ÔÈ‡Â .dzÙÒBz ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó«¿ƒƒ««¿»¿≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ«»

.ÏÒtÈ ‡lL∆…ƒ»≈

הי"ב.26) פי"ח למעלה פ"ח 27)ראה שקלים במס'
עקיבא. כרבי פוסק ורבינו בזה, דעות ארבע נאמרו מ"וֿז,

א.28) יד, פסחים שם 29)משנה, ובגמרא המשנה, לשון
ולד. בולד שמדובר בולד 30)אמרו שנטמא בשר

באב  שנטמא בבשר יגע ואם שלישי, ולא שני הוא הטומאה
תיקן  ולפיכך טומאה. לו תתווסף לא ראשון שהוא הטומאה
נפלה  הוצאות (בכמה ולד" "בולד וגורס משנה' ה'כסף

שכתבנו). כמו וצ"ל משנה', ב'כסף במשנה 31)טעות

עקיבא. רבי הוסיף - ב החשיך 32)שם, וטרם שטבל טמא
התרומה  את פוסל יום שטבול למדו - א עה, ביבמות היום.
אחרים  ומטמא שנטמא אוכל התורה. מן בנגיעתו והקודש
הנמוך  בשלב נטמא עצמו שהוא אוכל אולם טמא, נקרא
נקרא  – ומשקין אוכלין אפילו בנגיעתו מטמא ואינו ביותר

יט,33)פסול. (במדבר מהכתוב דרשו - ב יד, בפסחים
מקבלת  פירוש עצמו, בחלל הוא שחרב חרב" "בחלל טז)
אלא  חרב דוקא ולאו בו, שנגעה הדבר של טומאה דרגת

כך. דינו מתכת כלי דרגות,34)כל שתי תוספת כאן ויש
אחת. דרגה בתוספת המדברת ראשונה בבבא מהֿשאיןֿכן

.ÊÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÏL ¯˙B35ÂÈÏÚa B˙B‡ ÔÈÙ¯BO - »∆»»ƒ«ƒ¿ƒ¿»»
Ô‰Èz·a36. ¿»≈∆

ירושלים.35) בכל ב.36)שנאכלים פא, שם משנה,

.Á¯Oa B„Èa LiL ¯kÊÂ ÌÈÏLe¯ÈÓ ‡ˆiL ÈÓƒ∆»»ƒ»«ƒ¿ƒ¿«∆≈¿»¿«
L„˜37ÔÈÙBv‰ ¯·Ú Ì‡ :38BÓB˜Óa BÙ¯BO -39Ì‡Â ; …∆ƒ»««ƒ¿ƒ¿¿ƒ

˙ÈÊk Ba LÈ Ì‡ - Â‡Ï40BÙ¯BOÂ ¯ÊBÁ ,¯˙È B‡ »ƒ≈¿«ƒ»≈≈¿¿
˙Èa BÏ ÔÈ‡L Á¯B‡ ‡e‰ Ì‡Â .ÌÈÏLe¯Èa41BÙ¯BO - ƒ»«ƒ¿ƒ≈«∆≈«ƒ¿

‰¯Èa‰ ÈÙÏ42‰Î¯Ún‰ ÈˆÚÓ43. ƒ¿≈«ƒ»≈¬≈««¬»»

א.37) מט, שם אפשר 38)משנה, שממנו מקום, שם
אותו. רואים אין והלאה וממנו המקדש, בית את עוד לראות

לחזור.39) הטריחוהו שם.40)לא כרבנן,
הבית 42)בירושלים.41) הר כולל כולו המקדש בית

"בירה". המזבח,43)נקרא על להבעירם המוכנים עצים
לא  הבירה, אל משלו עצים להביא לאורח לו שקשה מפני
הקדשת  בשעת כך על מתנה וביתֿדין חכמים, חייבוהו
(ראה  שנפסל קודש בשר בהם לשרוף יהיה שמותר העצים,

נטמא). ד"ה פא: שם 'תוספות'

.ËÌÈL„w‰ ˙BÓˆÚ Ïk44ÁÓ Ô‰a ÔÈ‡L45ÔÈ‡ - »«¿«√»ƒ∆≈»∆…«≈»
‰Ù¯O ÔÈeÚË46ÁÒt‰ ˙BÓˆÚÓ ıeÁ ,47¯·k . ¿ƒ¿≈»≈«¿«∆«¿»

e¯‡a48¯BÚ‰ - ËLÙ‰L ¯Á‡ ÏÒÙpL Ôa¯w‰L , ≈«¿∆«»¿»∆ƒ¿«««∆À¿«»
ÌÈ‰kÏ49ÌÈl˜ ÌÈL„˜a ÂÈÏÚ·Ï B‡ ,50Ì‡ Ï·‡ ; «…¬ƒƒ¿»»¿»»ƒ«ƒ¬»ƒ

Ïk‰ Û¯OÈÂ ¯Oak ¯BÚ‰ È¯‰ - ËLÙ‰ Ì„˜ ÏÒÙ51. ƒ¿«…∆∆¿≈¬≈»«»»¿ƒ»≈«…
ÏÒÙpL B‡ ,‰Ù¯Ë ‡ˆÓÂ ËLÙ‰L Á·Ê ÔÎÂ¿≈∆«∆À¿«¿ƒ¿»¿≈»∆ƒ¿«
‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌB˜n‰ ˙·LÁÓa B‡ ÔÓf‰ ˙·LÁÓa¿«¬∆∆«¿«¿«¬∆∆«»ƒ¿…

¯BÚ‰ Û¯OÈ - Á·f‰ ‰ˆ¯52ÔÈa ÌÈL„˜ ÈL„˜a ÔÈa . ƒ¿»«∆«ƒ»≈»≈¿»¿≈»»ƒ≈
ÈepL ˙·LÁÓa ‰OÚ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈl˜ ÌÈL„˜a¿»»ƒ«ƒ¬»ƒ«¬»¿«¬∆∆ƒ

ÌM‰53‰ˆ¯Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÏÚaÏ ‰ÏÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «≈««ƒ∆…»»«¿»ƒƒ¿ƒ¿»
e¯‡aL BÓk ,ÂÈÏÚ·Ï B‡ ÌÈ‰kÏ ¯BÚ‰ È¯‰ -54. ¬≈»«…¬ƒƒ¿»»¿∆≈«¿

‰˜È¯Ê Ì„˜ ËLÙ‰L Á·ÊÂ55ÏÒBt BÈ‡ -56. ¿∆«∆À¿«…∆¿ƒ»≈≈

א.44) פג, שם מוח 45)ברייתא, בהן שהיה פירוש,
בהן  היה לא שאם המוח, את וחילצו העצמות את ושברו
(גמרא, שריפה טעונות אינן הפסח עצמות גם מעולם מוח

טעונות 46)שם). הנותר את ששימשו שעצמות ואע"פ
העצמות  את שברו שהבעלים אומרים, אנו כאן שריפה,

נותר. שנעשה לפני המוח, את בתורה 47)וחילצו שנאמר
שעברו  להניח אין בו", תשברו לא "ועצם מו) יב, (שמות
נעשה  שהמוח לפני העצמות את ושברו תורה איסור על
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שם  שמעון כרבי נשברו, שנפסל אחרי ודאי אלא נותר,
(כלומר, בפסול ולא בכשר – בו תשברו לא ועצם שדורש:
שהרי  שריפה טעונות העצמות ולפיכך לשבור), מותר בפסול
הברייתא  את יצחק בר נחמן רב שם מפרש כך נותר. שימשו
פסק  שהרי רבינו, על חמורה קושיא למלך' ב'משנה (ראה
פסול. פסח עצמות לשבור שאסור ה"ו פסח קרבן מהל' בפ"י
ובזה  הדם, זריקת לפני נפסל שהפסח מניחים, שאנו ותירץ
העצמות). את לשבור שמותר יעקב כרבי שם רבינו סובר

ה"ה.48) פ"ה הקרבנות מעשה קדשים.49)בהל' בקדשי
הי"ט).50) (שם, כשרים קרבנות עורות משנה,51)כמו

בהל' ולחםֿמשנה כסףֿמשנה (ראה כחכמים - ב קג, זבחים
ה"י). פ"ג המזבח 52)בכורות זכה שלא "כל שם: משנה,

מחשבת  טריפה, – אלה וכל בעזרה" כהנים זכו לא בבשרה,
על  אימוריהם מקטירים אין – המקום ומחשבת הזמן

שם.53)המזבח. זו.54)במשנה, בהלכה למעלה
הזבח.55) נפסל הדם 56)ואחרֿכך נזרק ואם העור, את

ואע"פ  א. קד, שם כרבי לבעלים, או לכהנים העור הותר
פ"ה  הקרבנות מעשה (הל' הדם זריקת לפני מפשיטין שאין

והפשיט. כשעבר כאן מדובר הי"ח),

.È‡ÓËpL L„˜ ¯Oa :ÌÈÙ¯Op‰ Ô‰ el‡57¯˙B B‡ ≈≈«ƒ¿»ƒ¿«…∆∆ƒ¿»«
˙‡ÓËpL ‰Án‰ ÔÎÂ ,ÏÒÙ B‡58B‡ ‰ÏÒÙ B‡ ƒ¿«¿≈«ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ¿¿»

ÈeÏz ÌL‡Â .‰¯˙B59Ì„˜ ‡ËÁ ‡lL BÏ Ú„BpL ¿»¿»»»∆«∆…»»…∆
BÓc ˜¯ÊpL60ÏÚ ‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ .˜Ùq‰61. ∆ƒ¿«»¿««»«»»««»≈
¯ÈÊ ¯ÚOe62¯B‰Ë63¯·„Â .Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯Ú‰Â . ¿«»ƒ»¿»»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¿»»

ÏLÂ ‰Ï¯Ú ÏL ÔÈ˜LÓ ÔB‚k ,Û¯O‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L∆≈«¿¿ƒ»≈¿«¿ƒ∆»¿»¿∆
e¯·wÈ el‡ È¯‰ - Ì¯k‰ È‡Ïk64. ƒ¿≈«∆∆¬≈≈ƒ»≈

ב.57) לג, תמורה -58)משנה, ב כב, סוטה משנה,
המנחות. בשאר הדין והוא סוטה, על 59)במנחת הבא

שם. חטא, ואם 60)ספק הדם, בזריקת היא הכפרה עיקר
כלל, כפרה צריך אינו הרי חטא, שלא הזריקה לפני לו נודע
הרי  לו, שנודע לפני הדם נזרק אם אבל האשם, נפסל ולכן

כמצוותו. הספק על וטעונה 61)כיפר לאכלה אסור שם,
הל'62)שריפה. הפלאה, בספר מפורשים נזיר דיני
המקדש 63)נזירות. בבית מגלח נזרו ימי מלאת אחרי

איל  מתבשל שבה האש על נותנים השער ואת נשים, בעזרת
יח). ו, (במדבר שלו שם.64)השלמים

.‡Èe˙nL ÌÈL„˜ :ÌÈ¯a˜p‰ Ì‰ el‡Â65ÈL„˜ ÔÈa , ¿≈≈«ƒ¿»ƒ»»ƒ∆≈≈»¿≈
˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ÔÈa ÁaÊÓ66eÏÈt‰L ÌÈL„˜Â . ƒ¿≈«≈»¿≈∆∆««ƒ¿»»ƒ∆ƒƒ

ÏÙ67‡ÈÏL eÏÈt‰ .68‰Ï‚ÚÂ .Ï˜Òp‰ ¯BLÂ .¯·wz - ≈∆ƒƒƒ¿»ƒ»≈¿«ƒ¿»¿∆¿»
‡ÓË ¯ÈÊ ¯ÚOe .Ú¯ˆÓ È¯tˆÂ .‰Ùe¯Ú69¯ËÙe . ¬»¿ƒ√≈¿…»¿«»ƒ»≈∆∆

¯BÓÁ70.‰¯ÊÚa eËÁLpL ÔÈlÁÂ .·ÏÁa ¯O·e . ¬»»¿»»¿Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»

א.65) לב, שם לצרכי 66)משנה, שהוקדשו חיים בעלי
המזבח. על להקרבה לא אבל המקדש, לג,67)בית שם

נזירותו,69)שם.68)ב. תקופת בתוך במת שנטמא נזיר
ימי  את מחדש למנות ומתחיל ומגלח קרבנות מביא

השער. את לשרוף התורה ציוותה ולא בכור 70)הנזירות,
ונערף. בשה נפדה שלא חמור

.·È‚¯B‡‰71ËÈq‰ ‡ÏÓ72¯BÓÁ ¯ËtÓe ¯ÈÊ ¯ÚOÓ »≈¿…«ƒƒ¿«»ƒƒ∆∆¬
˜ÏcÈ - ˜Oa73. ¿«ƒ»≈

פ"ג.71) ערלה וכן 72)משנה, שם, המשנה על בפירושו
חצי  = (זרת הזרת חצי הוא שהסיט רבינו, כותב פי"ג בשבת
הוא  שהסיט כתב, ה"ז שבת מהל' בפ"ט אולם אמה),
פירש  וכן הזרת, שלישי כשני לאצבע אגודל שבין המרחק
ששיעורו  רש"י כותב - ב קה, ובשבת א. לד, בתמורה רש"י

וצ"ע. מאמה, אצבע חמור 73)כמרחק שפטר ואע"פ
בשק  ארגו אבל שהוא, כמו השיער היינו הי"א), (ראה ייקבר
אסור  שהוא ידע ולא אדם אותו ימצא שמא לקברו, אין
'כסף  ראה שם. בגמרא פירשו כך בו. וישתמש בהנאה

הי"ג. בכורות מהל' פ"ג משנה'

.‚ÈÔÈ¯a˜p‰ Ïk74ÔÈÙ¯Op‰ ÏÎÂ .¯eÒ‡ Ì¯Ù‡ -75ÏL »«ƒ¿»ƒ∆¿»»¿»«ƒ¿»ƒ∆
ÁaÊn‰ ÔLcÓ ıeÁ ,¯zÓ Ô¯Ù‡ - Lc˜‰76ÔBˆÈÁ‰ ∆¿≈∆¿»À»ƒ∆∆«ƒ¿≈««ƒ

.‰¯Bn‰ ÔeM„Â ÈÓÈt‰Â¿«¿ƒƒ¿ƒ«¿»

א.74) לד, שם.75)שם את 76)בגמרא, דרשו שם
בנחת, - ושמו המזבח", אצל "ושמו ג): כה, (ויקרא הכתוב
בהנאה. שאסור משמע יפזר, שלא - ושמו כולו, – ושמו
מזבח  דישון לומדים וממנו החיצון, במזבח נאמר זה פסוק
התכוון  שרבינו ונראה (כסףֿמשנה). והמנורה הפנימי
במחתה  בוקר בכל הכהן שמרים מה היינו הדשן, לתרומת
אסור  אינו הדשן שאר אבל העזרה, רצפת על ונותן כסף של
דעת  וכן הדשן, בתרומת כתוב "ושמו" שהרי בהנאה,
דבריו. לפרש אלא רבינו על לחלוק בא ולא כאן. הראב"ד

.„ÈÔÈÙ¯Op‰ Ïk77e¯·wÈ ‡Ï78‡Ï ÌÈ¯a˜p‰ Ïk ÔÎÂ , »«ƒ¿»ƒ…ƒ»¿¿≈»«ƒ¿»ƒ…
È¯‰ - Ô˙Ù¯Oa ¯ÈÓÁÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ;eÙ¯OÈƒ»¿∆««ƒ∆«¿ƒƒ¿≈»»¬≈

.¯eÒ‡ ÌÈ¯a˜p‰ ¯Ù‡L ,Ô¯Ù‡a Ï˜‰≈≈¿∆¿»∆≈∆«ƒ¿»ƒ»

שם.77) בשריפה.78)משנה, שמצוותם

.ÂË·È¯˜Ó ‰È‰79eÏbt˙ :BÏ ¯Ó‡Â ÌÈÁ·Êa BnÚ80, »»«¿ƒƒƒ¿»ƒ¿»«ƒ¿«¿
ÔÓ‡ - e‡ÓË :BÏ ¯Ó‡Â ˙B¯‰Ëa BnÚ ‰OBÚ81‡Ï . ∆ƒƒ¿»¿»«ƒ¿¿∆¡»…

Ck ÏÚ Ï‡¯OÈ e„LÁ82ÌÈÁ·Ê :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ∆¿¿ƒ¿»≈«»¬»ƒ»«¿»ƒ
ÌBi‰ B˙B‡a EÏ Èz·¯˜‰L83˙B¯‰h‰ Ô˙B‡Â ,eÏbt˙ ∆ƒ¿«¿ƒ¿¿«ƒ¿«¿¿»«¿»

Ì‡Â ;ÂÈ¯·c ÏÚ CÓBÒ - BÏ ÔÓ‡ ‰È‰ Ì‡ ,e‡ÓËƒ¿¿ƒ»»∆¡»≈«¿»»¿ƒ
ÔÓ‡ BÈ‡L ÔÈc‰ ˙¯eL - Â‡Ï84¯ÈÓÁ‰Ï ‰ˆB¯‰Â , »««ƒ∆≈∆¡»¿»∆¿«¿ƒ

ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - BÓˆÚ ÏÚ85. ««¿¬≈∆¿À»

ãycew zegiyn zecewpã

,'ek zexdha enr dyer ,elbtzpe migafa enr aixwn did"
,elbtzp meid eze`a jl izaxwdy migaf el xn` m` la`

...e`nhp zexedhd oze`exingdl dvexde ...eixac lr jneq
."gaeyn df ixd envr lr

התפגלות  על שמאמינו בזה החומרא מהי ולכאורה
זו  אין ולכאורה קדשים, לשריפת גורם בזה הרי הזבחים,

חומרא. אלא קולא
להחמיר "הרוצה הרמב"ם שמדייק שזהו לומר על ויש

כי עצמו  להחמיר", "הרוצה לכתוב מספיק שהיה אף ,"
שנפסלים  כיון חומרא זו אין עצמם לקדשים בנוגע

דווקא. עצמו" "על היא והחומרא שריפה, וטעונים
האדם, בעבודת וההוראה הלימוד ולבאר להוסיף ויש
עצמו". "על בעיקר זאת יעשה להחמיר" ש"הרוצה
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העולם  כלפי חסידות" ב"מדת ינהג שלא יותר, ובפרטיות
תורה  ילמד היינו הדין, לפי ינהג לעצמו ובנוגע שמסביבו,
רק  צדקה ויתן ומצבו, למעמדו בשו"ע המתחייב על־פי רק
מדברי  ההוראה זוהי זאת. יאפשרו הכנסותיו כאשר
תהיה  שההחמרה עצמו" על להחמיר "הרוצה הרמב"ם
שלו  ושתיה באכילה למותרות ובנוגע שלו, לצרכים בנוגע
הנהגה  כי משובח", זה "הרי נעשה על־ידי־זה ודווקא וכו',
העולם. אומות בעיני גם ומכובד "משובח" אותו עושה זו
(hp oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

ב.79) נד, מדובר 80)גיטין "נטמאו" וכן בידו. ועודם
בידו. שם.81)בעודן הברייתא, של שישקר 82)רישא

אחרות. ולתקלות קדשים לשריפת מסוים 83)ויגרום ביום
בידו. עכשיו ואינם עבר דעת 84)שכבר נגד שם כאביי

מעיר, (בכסףֿמשנה כאביי סובר שם אמי שרבי מפני רבא,
כרבא. רבינו פסק ה"ח ומושב משכב מטמאי מהל' שבפי"ג

עיי"ש). בדוחק, אמי,85)ותירץ רבי של מלשונו יוצא זה
לעשות  שרצוי משמע נאמן", אינו הדין "שורת שאמר:

הדין. משורת לפנים

‡zÚiÒa ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿ƒ«¿»
‡iÓL„ƒ¿«»

ה'תשפ"א  טבת ט"ז חמישי יום

mixERMd mFi zcFar zFkld
ספרעבודה-הלכותעבודתיוה"כ

¦§£©©¦¦
ÌBÈ ‰OÚÓ ‰OÚiL :‡È‰Â .˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ∆«¬∆«¬≈
È¯Á‡ ˙L¯Ùa ·e˙kL BÓk ¯„q‰ ÏÚ Blk ÌÈ¯etk‰«ƒƒÀ««≈∆¿∆»¿»»««¬≈
¯‡Le ,¯ÈÚO‰ ÁelLÂ ,ÔÈÈece‰Â ,˙Ba¯w‰ :˙BÓ«»¿»¿«ƒƒ¿ƒ««»ƒ¿»

.˙B„B·Ú‰»¬
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
עבודתן 1) ושאין הצום ביום שמקריבים הקרבנות סדר יבאר

גדול. בכהן אלא

.‡ÔÈ·È¯˜Ó ÌBv‰ ÌBÈa2ÔÈa „ÈÓ˙Â ¯ÁMa „ÈÓz ¿««¿ƒƒ»ƒ«««¿»ƒ≈
ÌBi‰ ÛÒeÓ ÔÈ·È¯˜Óe .ÌBÈÂ ÌBÈ Ïk ¯„Òk ,ÌÈa¯Ú‰»«¿«ƒ¿≈∆»»«¿ƒƒ««
˙‡hÁ ¯ÈÚOe ,˙BÏBÚ Ìlk ,ÌÈO·k ‰Ú·LÂ ÏÈ‡Â ¯t«»«ƒ¿ƒ¿»¿»ƒÀ»¿ƒ«»

ıeÁ· ‰OÚ3¯˙È ÔÈ·È¯˜Ó „BÚÂ .·¯ÚÏ ÏÎ‡ ‡e‰Â , «¬∆«¿∆¡»»∆∆¿«¿ƒƒ»≈
,˙‡hÁÏ ¯˜a Ôa ¯t ‰Ê ÛÒeÓ ÏÚÏÈ‡Â ,Û¯O ‡e‰Â «»∆«∆»»¿«»¿ƒ¿»¿«ƒ

ÏMÓ ‡a‰ ÏÈ‡Â .ÏB„b Ô‰k ÏMÓ Ì‰ÈLe .‰ÏBÚÏ¿»¿≈∆ƒ∆…≈»¿«ƒ«»ƒ∆
‡ ˙L¯Ùa ¯eÓ‡‰ ¯eaˆ¯eÓ‡‰ ÏÈ‡‰ ‡e‰Â ,˙BÓ È¯Á ƒ»»¿»»««¬≈¿»«ƒ»»

ÌÈ„e˜t‰ LÓeÁa4ÏÈ‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÛÒen‰ ÏÏÎa ¿««¿ƒƒ¿««»¿«ƒ¿»≈
:ÌÈfÚ È¯ÈÚO ÈL ¯eaˆ ÏMÓ ÔÈ‡È·Ó „BÚÂ .ÌÚ‰»»¿¿ƒƒƒ∆ƒ¿≈¿ƒ≈ƒƒ
¯ÈÚO ÈM‰Â ,Û¯O ‡e‰Â ,˙‡hÁ ·¯˜ „Á‡∆»»≈«»¿ƒ¿»¿«≈ƒ»ƒ
‰Ê ÌBÈa ÌÈ·¯w‰ ˙BÓ‰a‰ Ïk e‡ˆÓ .ÁlzLn‰«ƒ¿«≈«ƒ¿¿»«¿≈«¿≈ƒ¿∆
ÌÈÏÈ‡ ÈLe ,¯Ùe ,ÔÈ„ÈÓz ÈL :‰¯OÚ LÓÁ5, ¬≈∆¿≈¿≈¿ƒƒ«¿≈≈ƒ

:˙‡hÁ ÌÈ¯ÈÚO ÈLe ;˙BÏBÚ Ìlk - ÌÈO·k ‰Ú·LÂ¿ƒ¿»¿»ƒÀ»¿≈¿ƒƒ«»

ÌÈÙa ‰OÚ ÈM‰Â ,·¯ÚÏ ÏÎ‡Â ıeÁa ‰OÚ „Á‡∆»«¬∆«¿∆¡»»∆∆¿«≈ƒ«¬∆ƒ¿ƒ
.Û¯O ‡e‰Â ,˙‡hÁÏ ÏB„b Ô‰k ¯Ùe ;Û¯OÂ¿ƒ¿»«…≈»¿«»¿ƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

."mixetikd mei zcear zekld"

הרמב"ם  כתב אלו, להלכות בכותרת מדוע להבין צריך
לבאר  כשמתחיל אבל הכיפורים", יום עבודת "הלכות שהם

הצום". "יום הלשון נקט ההלכות, את
הוא  החזקה' ש'היד בהקדמתו שכתב מה על־פי לומר ויש
את  לבאר מתחיל כאשר וממילא הלכות, הלכות ספר
בו  שיש בלשון לנקוט מעדיף זה, יום של ההלכות פרטי
את  שמדגיש הצום" "יום כותב ולכן הלכה, של עניין גם
יום  משא"כ הצום. – הכיפורים יום של ההלכתי החיוב
בו  אין אבל הכפרה שם על הוא בכותרת, שנקט הכיפורים

הלכתי. ענין
(q oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

(ויקרא 2) בתורה מפורשים כאן, האמורים הקרבנות כל
ח). כט, במדבר שבעזרה,3)טז: המזבח על נזרק דמו

- ובהיכל הקדשים בקודש דמו מזים שני חטאת ושעיר
חומש 4)ונשרף. נקרא במדבר ספר שם. במדבר

ישראל. בני מפקד שתחילתו מפני אחד 5)הפקודים,
גדול. כהן של ואחד ציבור של

.·ÌBÈa ÔÈ·¯w‰ el‡ ˙BÓ‰a ‰¯OÚ LÓÁ Ïk ˙„B·Ú¬«»¬≈∆¿≈¿≈≈«¿≈ƒ¿
„·Ïa ÏB„b Ô‰Îa ‡l‡ dÈ‡ ‰Ê6ÁÈLn‰ Ô‰k „Á‡ , ∆≈»∆»¿…≈»ƒ¿«∆»…≈«»ƒ«

ÌÈ„‚·a ‰a¯Ó‰ B‡ ‰ÁLn‰ ÔÓLa7‰˙È‰ Ì‡Â . ¿∆∆«ƒ¿»«¿À∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿»
Ô‰k ‡l‡ B˙B‡ ·È¯˜Ó ÔÈ‡ ˙aL ÛÒeÓ Û‡ - ˙aL«»«««»≈«¿ƒ∆»…≈
˙¯Ë˜‰ ÔB‚k ,‰Ê ÌBÈ ÏL ˙B„B·Ú‰ ¯‡L ÔÎÂ .ÏB„b»¿≈¿»»¬∆∆¿«¿»«
Ô‰Îa ÈeOÚ Ïk‰ - ˙B¯p‰ ˙·Ë‰Â ÌBÈ Ïk ÏL ˙¯Ëw‰«¿…∆∆»«¬»««≈«…»¿…≈
'B˙Èa' ;B˙Èa „Ú·e B„Úa ¯tÎÂ :¯Ó‡pL .ÈeO ÏB„b»»∆∆¡«¿ƒ∆«¬¿«≈≈

.BzL‡ BÊ -ƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

lk ly zxehwd zxhwd oebk ,df mei ly zeceard x`y oke"
."..ieyp lecbÎodka lkd 'ek mei

הגדול  הכהן של שהחיוב בבירור שיטתו נראית מדבריו
הכיפורים, ביום ולא בכהן דין הוא ביוהכ"פ נשוי להיות
יום, בכל גם שנעשות עבודות שאר יכולות היו שאל"כ

נשוי. שאינו כהן־גדול על־ידי להיעשות
המובא  ביוהכ"פ, נשוי שצ"ל כהן־גדול דין את כך כשנסביר
לסיומה, אותו ונקשר יומא, מסכת של הראשונה במשנה
רבי  של במאמרו המסכת, בסוף קשה שאלה תתורץ
מטהר  ומי מטהרים אתם מי לפני ישראל "אשריכם עקיבא
מים  עליכם וזרקתי שנאמר שבשמים, אביכם אתכם
מדוע  שלכאורה, ה'". ישראל מקווה ואומר כו' טהורים
אתם  מי "לפני שאלותיו על כמענה מהנביא פסוקים הביא
יותר  תשובות והרי כו'", אתכם מטהר ומי כו' מטהרים
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במשנה  זה־עתה שהובא מהתורה בפסוק מצינו מפורשות
אתכם  לטהר עליכם יכפר הזה ביום "כי ר"ע : דברי לפני

תטהרו". ה' לפני חטאתכם, מכל
נשוי, שצ"ל כהן־גדול דין המסכת, שבתחילת שכשם אלא,
פסוקים  ר"ע מחפש כך יוהכ"פ, מצד ולא בגברא דין הוא
ולא  מעלתם מצד ישראל את מטהר שהקב"ה משמע מהם
עליכם  "וזרקתי הפסוק את הביא ולכן הקדוש, היום מצד
מכיון  אבל הכיפורים. ביום מדבר שאינו כו'" טהורים מים
הביא  לכן הגאולה, זמן על מדבר זה פסוק שמכל־מקום
שהקב"ה  משמע שממנו ה'", ישראל "מקוה נוסף פסוק

הגאולה. בזמן שלא גם מעלתם מצד ישראל את מטהר
(173 cenr f"ig y"ewl itÎlr)

בין 6) הבדל כל שאין משמע, כאן רבינו של מלשונו
יום, כל של עבודות ובין ממש היום עבודת שהם קרבנות
מן  וכולן וכדומה, הזהב מזבח על קטורת תמידים, כגון
הכסף  (מביאו הריטב"א אולם גדול. לכהן זקוקות התורה
עבודות  רק התורה שמן רבינו, בשם כותב כאן) משנה
לא  אבל גדול, בכהן חובתן הכיפורים ליום המיוחדות
בתחילת  ורמב"ן המאור בעל ראה יום. כל של עבודות
העבודה  ובסדר א. הלכה ד פרק לקמן וראה יומא, מסכת
פייסות  שהיו כתוב, להגאונים המיוחס כיפור, ליום
שכשרות  מוכח מזה שונות. בעבודות יזכה מי (הגרלות)

הדיוט. המפורשים 7)בכהן כהונה, בגדי שמונה שלובש
נמשח  לא אבל א, הלכה ח פרק המקדש כלי בהלכות
ראשון  בית בזמן וכן שני בית תקופת בכל המשחה. בשמן
(הוריות  המשחה שמן היה לא ואילך המלך יאשיהו מימי

יב.).

.‚Ô‰k ÔÈLÈ¯ÙÓ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ Ì„˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ…∆¿«ƒƒ«¿ƒƒ…≈
‰Ïa˜ ‰Ê ¯·„Â .Lc˜naL B˙kLÏÏ B˙ÈaÓ ÏB„b»ƒ≈¿ƒ¿»∆«ƒ¿»¿»»∆«»»
˙Ú·L Ïk BzL‡Ó B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓe .ea¯ ‰LnÓƒ∆«≈«¿ƒƒ≈ƒ¿»ƒ¿«
‡ÓË ‡ˆÓÂ ,‰c BzL‡ ‡ˆnz ‡nL ,el‡ ÌÈÓÈ»ƒ≈∆»ƒ»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»≈
Ô‰k BÏ ÔÈÈ˜˙Óe .„·ÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ¿≈»«¬…«¿ƒƒ…≈
¯Á‡‰ „·ÚÈ - Ïeqt ‰Êa Ú¯‡È Ì‡L ,¯Á‡ ÏB„b»«≈∆ƒ∆¡«»∆ƒ«¬…»«≈

¯ÁL ÏL „ÈÓz Ì„˜ Ïeqt Ba Ú¯‡L ÔÈa .ÂÈzÁz8ÔÈa «¿»≈∆≈«ƒ…∆»ƒ∆««≈
ÒÎpL ‰Ê - Ba¯˜ ·È¯˜‰L ¯Á‡ Ïeqt Ba Ú¯‡L∆≈«ƒ««∆ƒ¿ƒ»¿»∆∆ƒ¿«

CepÁ CÈ¯ˆ BÈ‡ ÂÈzÁz9ezÎpÁÓ B˙„B·Ú ‡l‡ ,10, «¿»≈»ƒƒ∆»¬»¿«¿«
ÌBÈ ¯·Ú .ÔBL‡¯‰ da ˜ÒtL ‰„B·ÚÓ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒ≈¬»∆»«»»ƒ»«
ÈM‰Â ,B˙„B·ÚÏ ¯ÊBÁ ÔBL‡¯‰ È¯‰ - ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¬≈»ƒ≈«¬»¿«≈ƒ

¯·BÚ11ÂÈÏÚ ‰ÏB„‚ ‰p‰k ˙BˆÓ ÏÎÂ .12BÈ‡L ‡l‡ , ≈¿»ƒ¿¿À»¿»»»∆»∆≈
„·Ú Ì‡Â .ÏB„b Ô‰Îk „·BÚ13‰¯Lk B˙„B·Ú -14. ≈¿…≈»¿ƒ»«¬»¿≈»

.ÂÈzÁz ‰pÓ˙Ó ÈM‰ ‰Ê - ÔBL‡¯‰ ˙Ó Ì‡Â¿ƒ≈»ƒ∆«≈ƒƒ¿«∆«¿»

ãycew zegiyn zecewpã

.'ek leqt dfa rx`i m`y ,xg` lecbÎodk el oipiwzne"

תמוה. והוא פסול, במקום "פיסול" נכתב גירסאות בהרבה
יו"ד. בלי "פסול" נכתב רומי ובדפוס

(1 dxrd 188 cenr a"ig y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

"...zepaxw aixwdy xg` ea rxi`y oia"

מהו  לתמוה יש קרבנו", שהקריב "אחר הגירסא ולפי
א"צ  השני הכהן ומדוע קרבנות, לשאר קרבנו בין החילוק
אם  לא אבל קרבנו, את הקריב הראשון אם רק חינוך

קרבנות. שאר הקריב
להאי  ליתא וא"כ קרבנות", שהקריב "אחר הגירסא י"ל לכן
"אחר  בפשטות כתב לא מדוע צ"ע שעדיין אלא קושיא.
שהזכיר  התמיד קרבן על מדבר זה שאז לא, ותו שהקריב"

קודם.
קא־משמע־לן  קרבנות" שהקריב שב"אחר לומר: ויש
דבר  רק לעשות ונשאר הקרבנות כל הקריב אם שאפילו
שמחנכתו, עבודה זה נקרא – כלל קרבן הקרבת שאינו
מקום  שיש מקודש־הקדשים והמחתה הכף הוצאת וכגון

מחנכת. אם לספק
(188 cenr a"ig y"ewl itÎlr)

לעבוד.8) שהתחיל שם 9)לפני אמוראים בין מחלוקת
ככהן  בתפקידו להתחנך מחוייב חדש גדול כהן אם יב.
פסול  אירע אם היום. לעבודת ניגש שהוא לפני גדול
שהוא  ברור שחר של תמיד הקרבת לפני גדול בכהן
כהן  בבגדי אותה עושה שהוא התמיד, בעבודת מתחנך

אם גד  רק איפוא מתעוררת החינוך בעיית שם), (רש"י ול
היוםֿיומיות. העבודות אחרי הפסול על 10)אירע אף

כרב  פסק הדיוט. ככהן בגדים בארבעה נעשית שהיא פי
שם: ונקרא 11)פפא המקדש בבית פעולותיו מפסיק

גורסים  ויש ט:) מגילה משנה (ראה שעבר" גדול "כהן
משנה. ולחם משנה כסף ראה המצוות 12)"עובד", כל

כגון  שעבר, זה על גם מוטלות בהן חייב הגדול שהכהן
(שם  וכדומה באלמנה אסור מת, על ופרימה פריעה איסור

בגדים.13)עג.). ככהן 14)בשמונה דינו התורה מן כי
תתעורר  שלא כדי גדול, ככהן יעבוד שלא גזרו וחכמים גדול
בגדים  בארבעה עבד ואם הגדולים. הכהנים שני בין איבה

שם). (רש"י פסולה עבודתו - הדיוט ככהן

.„‰¯t‰ ¯Ù‡Ó ÂÈÏÚ ÔÈfÓ el‡ ÌÈÓÈ ˙Ú·La¿ƒ¿«»ƒ≈«ƒ»»≈≈∆«»»
ÈÚÈ·M·e B˙L¯Ù‰Ï ÈLÈÏMa15ÌBÈ ·¯Ú ‡e‰L «¿ƒƒ¿«¿»»«¿ƒƒ∆∆∆

ÌBÈ ÏÁ Ì‡Â .Ú„È ‡ÏÂ ˙Óa ‡ÓË ‡nL ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒ∆»ƒ¿»¿≈¿…»«¿ƒ»
‰Èf‰‰ ˙‡ ÔÈÁBc - BlL ÈÚÈ·Ma B‡ ÈLÈÏMa ˙aL16. «»«¿ƒƒ«¿ƒƒ∆ƒ∆««»»

(15... "והזה יט) יט, (במדבר כתבה שהתורה פי על ואף
נטמא  שמא לחוש יש כן ואם השביעי", וביום השלישי ביום
שבעת  כל הזאה ונצריכו הפרשתו לפני אחד יום או ימים שני
הזאה  יקדים שלא רק הקפידה שהתורה יוסי ר' סובר הימים,
ימים  ארבעה של הפסקה ושתהיה השלישי יום לפני ראשונה
הראשונה  ההזאה את לדחות מותר אבל להזאה, הזאה בין

מרובה. שבות 16)לזמן היא בשבת שהזייה פי על ואף
לא  במקדש", שבות "אין בידינו וכלל חכמים) (=גזירת

של  מפני כאן, הגדול התירו הכהן נמצא שבה פלהדרין שכת
שבעת  אלא באותם עזרה, בקדושת נתקדשה לא הימים,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18



קכה k"dei zcear zekld - dcear xtq - zah f"h iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שער  (ראה דרבנן איסורי התירו לא ובה הבית, הר בקדושת
רבינו, כתב ד הלכה ב פרק אדומה פרה ובהלכות כאן). המלך
בשבת  שגם ומשמע השורף הכהן על ימים שבעת שמזים

יתרות. מעלות עשו אדומה שבפרה מפני והטעם, מזים,

.‰˜¯BÊ .˙B„B·Úa B˙B‡ ÔÈÏÈb¯Ó ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk»ƒ¿««»ƒ«¿ƒƒ»¬≈
˙B¯p‰ ˙‡ ·ÈËÓe ,˙¯Ëw‰ ˙‡ ¯ÈË˜Óe ,Ìc‰ ˙‡17, ∆«»«¿ƒ∆«¿…∆≈ƒ∆«≈

ÏÈ‚¯ ‰È‰iL È„k ,ÁaÊn‰ ÏÚ „ÈÓz È¯·È‡ ¯ÈË˜Óe«¿ƒ≈¿≈»ƒ««ƒ¿≈«¿≈∆ƒ¿∆»ƒ
È˜fÓ ÌÈ˜Ê BÏ ÔÈ¯ÒBÓe .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰„B·Úa»¬»¿«ƒƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ¿≈
ÌBi‰ ˙„B·Ú B˙B‡ ÔÈ„nÏÓe ÂÈÙÏ ÌÈ‡¯B˜Â ,ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿¿ƒ¿»»¿«¿ƒ¬««
‰z‡ ‡¯˜ ,ÏB„b Ô‰k ÈLÈ‡ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â .d¯ecÒÂ¿ƒ»¿¿ƒƒƒ…≈»¿»«»
.‰Ê ¯·„ z„ÓÏ ‡Ï ‡nL B‡ zÁÎL ‡nL ,EÈÙa¿ƒ∆»»«¿»∆»…»«¿»»»∆
B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ eÈ‰ ˙È¯ÁLa ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯ÚÂ¿∆∆«ƒƒ¿«¬ƒ»«¬ƒƒ
ÌÈÏÈ‡Â ÌÈ¯t ÂÈÙÏ ÔÈ¯È·ÚÓe Á¯Ên‰ È¯ÚLa¿«¬≈«ƒ¿»«¬ƒƒ¿»»»ƒ¿≈ƒ

Ó ‰È‰iL È„k ,ÌÈO·Îe.‰„B·Úa ÏÈ‚¯Â ¯Èk ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆«ƒ¿»ƒ»¬»

ונותן 17) המנורה את מנקה שכבו, הפתילות את מסיר
ומדליקן. חדשות פתילות

.ÂÏÎ‡Ó epnÓ ÔÈÚBÓ eÈ‰ ‡Ï ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk»ƒ¿««»ƒ…»¿ƒƒ∆«¬»
eÈ‰ ‡Ï ‰ÎLÁ ÌÚ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯Ú .‰˜LÓe«¿∆∆∆«ƒƒƒ¬≈»…»
˙‡ ‡È·Ó ÏÎ‡n‰L ,‰a¯‰ ÏÎ‡Ï B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ∆¡…«¿≈∆««¬»≈ƒ∆
.È¯˜ ‰‡¯È ‡nL ,ÔLÈÏ B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ,‰M‰«≈»¿…»«ƒƒƒ…∆»ƒ¿∆∆ƒ
˙·ÎLÏ ÔÈÏÈb¯n‰ ÌÈ¯·„ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó eÈ‰ ‡ÏÂ¿…»«¬ƒƒ¿»ƒ««¿ƒƒ¿ƒ¿«

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÁ ·ÏÁÂ ÌÈˆÈa ÔB‚k ,Ú¯Ê∆«¿≈ƒ¿»»«¿«≈»∆

.Êıˆ ÈL ˙Èa ÈÓÈa18e‡ˆÈÂ ,Ï‡¯OÈa ˙eÈn‰ ƒ≈«ƒ≈ƒ»«ƒ¿ƒ¿»≈¿»¿
‰¯Bza ÔÈÈÓ‡Ó ÔÈ‡L ,e„·‡È ‰¯‰Ó ,ÔÈ˜B„v‰«¿ƒ¿≈»…≈∆≈»«¬ƒƒ«»
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL ˙¯ËwL ,ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰Â ,‰t ÏÚaL∆¿«∆¿»¿ƒ∆¿…∆∆«ƒƒ
‰ÏÚiLÎe ,˙Î¯tÏ ıeÁ ÏÎÈ‰a L‡‰ ÏÚ d˙B‡ ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ»«»≈«≈»«»…∆¿∆«¬∆

ÌÚh‰ .ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÌÈÙÏ d˙B‡ ÒÈÎÓ dLÚ19: ¬»»«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿…∆«√»ƒ«««
e¯Ó‡ ,˙¯tk‰ ÏÚ ‰‡¯‡ ÔÚa Èk :‰¯Bza ·e˙kL ‰Ê∆∆»«»ƒ∆»»≈»∆«««…∆»¿
,ÌÈÓÎÁ e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .˙¯Ëw‰ ÔÚ ‡e‰ Èkƒ¬««¿…∆ƒƒ«¿»»¿¬»ƒ
,ÔB¯‡‰ ÈÙÏ ÌÈL„w‰ L„˜a ‡l‡ ˙¯Ëw‰ Ô˙B ÔÈ‡L∆≈≈«¿…∆∆»¿…∆«√»ƒƒ¿≈»»
eÈ‰L ÈÙÏe .'‰ ÈÙÏ L‡‰ ÏÚ ˙¯Ëw‰ Ô˙Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»««¿…∆«»≈ƒ¿≈¿ƒ∆»
„ˆÏ ‰ËB ‰Ê ÏB„b Ô‰k ‡nL ÈL ˙È·a ÔÈLLBÁ¿ƒ¿«ƒ≈ƒ∆»…≈»∆∆¿«
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯Ú B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ eÈ‰ ,˙eÈÓƒ»«¿ƒƒ∆∆«ƒƒ

ÈLÈ‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â20,ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL e‡ ,ÏB„b Ô‰k ¿¿ƒƒƒ…≈»»¿≈≈ƒ
ÔÈc ˙Èa ÁÈÏLe eÁeÏL ‰z‡Â21EÈÏÚ e‡ ÔÈÚÈaLÓ . ¿«»¿≈¿ƒ«≈ƒ«¿ƒƒ»»∆

¯·„ ‰pLz ‡lL ‰f‰ ˙Èaa BÓL ˙‡ ÔkML ÈÓa¿ƒ∆ƒ≈∆¿««ƒ«∆∆…¿«∆»»
e‰e„LÁL ÏÚ ,‰ÎB·e L¯Bt ‡e‰Â .EÏ e¯Ó‡L∆»«¿¿¿≈∆«∆¬»
ÈÓÏ e„LÁL ÈÙÏ ,ÔÈÎB·e ÔÈL¯Bt Ô‰Â ;˙eÈÓa¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ∆»¿¿ƒ

.ÌeÏk BaÏa ÔÈ‡ ‡nL ,ÔÈÓe˙Ò ÂÈOÚnL∆«¬»¿ƒ∆»≈¿ƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

dpyz `ly ...jilr epgp` oiriayn ... lecb odk iyi`..."
oiyxet ode ,zepina edecygy lr dkeae yxet `ede ...xac
eala oi` `ny ,oinezq eiyrny ina ecygy itl oikeae

."melk

אין  אם וממה־נפשך זו, להנהגה מקום מה תמוה, ולכאורה

זהו  ואם לבודקו, מבלי ישביעוהו שלא להשביעו ראוי זה
הרי  לבכות יש מדוע אופן, בכל להשביעו שצריך תורה דין
הגדול, הכהן בוכה מדוע להבין יש וכמו"כ ה'. ציווי קיימו

בו. שחושדים אשמתו זו אין הרי
בדבר  נחשד אדם "אין הגמרא מאמר על־פי הוא וההסבר
כו'", בלבו הרהר כו' עשה.. לא ואם עשאו, אלא־אם־כן
אצלו  שיש מוכיחה בו שחושדים העובדה שעצם והיינו
בו. חושדים היו לא שאם־לא־כן לעניין, שייכות איזושהי
הרוב  על התורה מכל־מקום תורה, דין היא שהסיבה ואע"פ

זה. לחשש מקום יש ולכן תדבר,
הקטורת  שעבודת מפני הוא כו" ובוכין פורשין ש"הן ומה
הנוגע  ביותר נעלה עניין היא ולפנים לפני הכיפורים ביום
ויחידה  אחת עבודה והיא כולה, השנה ולכל ישראל לכלל
היה  זה ומפני והקב"ה, ישראל של אחדות עם הקשורה
השלימות  בתכלית תיעשה זו שעבודה להבטיח צורך

ביהודי. לחשוד צריך כך לשם אם גם וההידור,
העובדה  ללבם נגע ישראל, אהבת של הרגש מצד ואעפ"כ
בכיה  לידי הביאם שהדבר כך כדי עד ביהודי, שחשדו

ממש. בדמעות
שהרי  ישראל, אהבת של ההפלאה לגודל הוראה ומכאן
ליום  הגדולה ההכנה שעת הכיפורים, יום ערב על מדובר
ההכנות  את עושים בית־דין שזקני ובזמן הקדוש,
זה  ובזמן כדבעי, תהיה הקטורת שעבודת לוודא האחרונות
שחשדו  על בדמעות לבכות הדרוש הפנאי את מצאו

ביהודי!
(bq oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

הצדוקים.19)צמחה.18) של אדוני.20)נימוקם
דין 21) בית דעת ועל דעתנו על אותך משביעים אנו כלומר,

השבועה, לנוסח להכניס שבדעתך הכוונה לפי לא (פירוש,
לומר  נתכוונו לא אבל הדין), בית וכוונת כוונתנו לפי אלא
בהלכות  פוסק רבינו שהרי לעבודה, דין בית שליח שהוא
הקדושֿ שלוחי שכהנים ח והלכה ה הלכה ו פרק נדרים

הם. ברוךֿהוא

.Á,L¯B„Â ·LBÈ ÏB„b Ô‰k ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÈÏÈÏ Ïk»≈≈«ƒƒ…≈»≈¿≈
‡Ì‡ .ÂÈÙÏ ÌÈL¯Bc - „ÈÓÏz ‰È‰ Ì‡Â .ÌÎÁ ‰È‰ Ìƒ»»»»¿ƒ»»«¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ

,ÂÈÙÏ ÔÈ¯B˜ - Â‡Ï Ì‡Â ,‡¯B˜ - ‡¯˜Ï ÏÈ‚¯ ‰È‰»»»ƒƒ¿…≈¿ƒ»ƒ¿»»
L„w‰ È·˙Îa ?ÂÈÙÏ ÔÈ¯B˜ ‰n·e .ÔLÈÈ ‡lL È„k22. ¿≈∆…ƒ««∆ƒ¿»»¿ƒ¿≈«…∆

‰iÂÏ ÈÁ¯t - ÌÓ˙‰Ï Lwa23Úaˆ‡a ÂÈÙÏ ÔÈkÓ ƒ≈¿ƒ¿«¿≈ƒ¿≈¿ƒ»«ƒ¿»»¿∆¿«
‰„¯ˆ24„ÓÚ ,ÏB„b Ô‰k ÈLÈ‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â , ¿»»¿¿ƒƒƒ…≈»¬…

ÔpËˆ‰Â25.ÔLÈz ‡lL È„k ,‰tˆ¯‰ ÏÚ ËÚÓ ¿ƒ¿«≈¿««»ƒ¿»¿≈∆…ƒ«
BnÚ ÔÈ˜qÚ˙Óe26eÈ‰ ‡ÏÂ .‰ËÈÁL ÔÓÊ ÚÈbnL „Ú ƒ¿«¿ƒƒ«∆«ƒ«¿«¿ƒ»¿…»

È‡cÂa ¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚL ÔÈ¯ÈknL „Ú ÔÈËÁBL27, ¬ƒ«∆«ƒƒ∆»»««««¿««
.‰ÏÈla eËÁLÈ ‡nL∆»ƒ¿¬««¿»

הימים.22) ודברי עזרא דניאל, באיוב, אמרו: שם במשנה
ומשלי. תהלים מוסיף, צעירים.23)ובירושלמי לויים
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k"deiקכו zcear zekld - dcear xtq - zah f"h iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כהונה". "פרחי הגירסה שלפנינו בגמרא 24)במשנה
בכוח  אותה ושומטים לאצבע אגודל מקרבים אגודל. מפרש
ליווי  שימש זה שקול משמע שם בירושלמי קול. משמיע וזה

פה. שבעל רגליו 25)לזמר עליה והעומד צוננת הרצפה
התרדמה. את מפיג וזה "ומעסיקים 26)מצטננות במשנה

לפניו. מזמרים שהיו בגמרא, ופירשו ונזהרו 27)אותו"
וחשבו  הלבנה אור ראו טעו, אחת שפעם מפני מאוד, בזה

ונפסל. התמיד את ושחטו השחר עמוד שזה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
טבילות 1) וכמה זה, ביום משמש שהיה הבגדים סדר יבאר

טובל. היה

.‡‰OÚÓ Ïk2Ô‰k ‰Ê ÌBÈ ÏL ÔÈÙÒen‰Â ÔÈ„ÈÓz‰ »«¬≈«¿ƒƒ¿«»ƒ∆∆…≈
˙B„B·ÚÂ ,·‰Ê È„‚·a Le·Ï ‡e‰Â Ô˙B‡ ‰OBÚ ÏB„b»∆»¿»¿ƒ¿≈»»«¬
˙„ÁÈÓ‰ ‰„B·ÚÂ .Ô·Ï È„‚·a - ‰Ê ÌBÈÏ ˙B„ÁÈÓ‰«¿À»¿∆¿ƒ¿≈»»«¬»«¿À∆∆
ÈLe ,ÏB„b Ô‰k ÏL ¯t‰ ‰OÚÓ ‡È‰ ‰Ê ÌBÈÏ¿∆ƒ«¬≈«»∆…≈»¿≈

ÁlzLn‰ ¯ÈÚO Ô‰Ó „Á‡L ÌÈ¯ÈÚO‰3˙¯Ë˜‰Â , «¿ƒƒ∆∆»≈∆»ƒ«ƒ¿«≈«¿«¿»«
ÌÈL„w‰ L„˜a ˙¯Ëw‰4Ì‰ Ô·Ï È„‚·a el‡ Ïk . «¿…∆¿…∆«√»ƒ»≈¿ƒ¿≈»»≈

.ÌÈOÚ«¬ƒ

ולד.2) לב. לא: השני 3)יומא החטאת שעיר אבל
זהב. בבגדי בהיכל 4)מעשהו הקטורת הקטרת אבל

זהב. בבגדי נעשית

.·ÌÈ„‚a‰ ‰pLiL ˙Ú Ïk5L·BÏÂ ÌÈ„‚a ËLÙÈÂ »≈∆¿«∆«¿»ƒ¿ƒ¿…¿»ƒ¿≈
‰ÏÈ·Ë ÔeÚË ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a6˙‡ ËLÙe :¯Ó‡pL , ¿»ƒ¬≈ƒ»¿ƒ»∆∆¡«»«∆

L·ÏÂ LB„˜ ÌB˜Óa ÌÈn· B¯Oa ˙‡ ıÁ¯Â „a‰ È„‚aƒ¿≈«»¿»«∆¿»««ƒ¿»»¿»«
˙BÏÈ·Ë LÓÁÂ .ÂÈ„‚a ˙‡7ÔÈLec˜ ‰¯OÚÂ8Ï·BË ∆¿»»¿»≈¿ƒ«¬»»ƒƒ≈

ËLBt ‰lÁza ?„ˆÈk .ÌBia Ba Lc˜Óe ÏB„b Ô‰k…≈»¿«≈«≈««¿ƒ»≈
L·BÏÂ ,‚tzÒÓe ‰ÏBÚÂ Ï·BËÂ ,ÂÈÏÚL ÏÁ È„‚aƒ¿≈…∆»»¿≈¿∆ƒ¿«≈¿≈
,„ÈÓz‰ ˙‡ ËÁBLÂ .ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Óe ,·‰Ê È„‚aƒ¿≈»»¿«≈»»¿«¿»¿≈∆«»ƒ
˙‡ ·ÈËÓe ,ÌBÈ Ïk ÏL ¯ÁL ÏL ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜Óe«¿ƒ¿…∆∆««∆»≈ƒ∆
ÔÈz·Á‰ ÌÚ „ÈÓz‰ È¯·È‡ ¯ÈË˜Óe ,˙B¯p‰9 «≈«¿ƒ≈¿≈«»ƒƒ«¬ƒƒ
ÛÒeÓ ÏL ÌÈO·k ‰Ú·LÂ ¯t‰ ·È¯˜Óe ,ÌÈÎÒp‰Â¿«¿»ƒ«¿ƒ«»¿ƒ¿»¿»ƒ∆«
È„‚a ËLBÙe ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â .ÌBi‰«¿««»¿«≈»»¿«¿»≈ƒ¿≈

‚tzÒÓe ‰ÏBÚÂ Ï·BËÂ ,·‰f‰10,Ô·Ï È„‚a L·BÏÂ , «»»¿≈¿∆ƒ¿«≈¿≈ƒ¿≈»»
„·BÚÂ .ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜ÓeÏk :ÌBi‰ ˙„B·Ú ¿«≈»»¿«¿»¿≈¬««»

‰Ï¯‚‰‰ ÌÚ ÌÈÈece‰11ÌÈÙa ÌÈÓc‰ ˙˜È¯Êe ,12, «ƒƒƒ««¿»»¿ƒ««»ƒƒ¿ƒ
¯ÈÚO‰ ¯ÒBÓe ,ÌÈL„w‰ L„˜a ˙¯Ëw‰ ˙¯Ë˜‰Â¿«¿»««¿…∆¿…∆«√»ƒ≈«»ƒ
¯ÈÚO‰Â ¯t‰ È¯eÓ‡ ‡ÈˆBÓe ,ÏÊ‡ÊÚÏ BÁlLÓÏƒ¿«¿«¬»≈ƒ≈≈«»¿«»ƒ
Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â .‰Ù¯OÏ Ô¯‡L ¯ÒBÓe ÌÈÙ¯Op‰«ƒ¿»ƒ≈¿≈»ƒ¿≈»¿««»¿«≈
‰ÏBÚÂ Ï·BËÂ ,Ô·Ï È„‚a ËLBÙe ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È»»¿«¿»≈ƒ¿≈»»¿≈¿∆
.ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Óe ,·‰Ê È„‚a L·BÏÂ ,‚tzÒÓeƒ¿«≈¿≈ƒ¿≈»»¿«≈»»¿«¿»
ÏÈ‡Â BÏÈ‡Â ,ÌBi‰ ÛÒeÓ ÏL ˙‡hÁ ¯ÈÚO ·È¯˜Óe«¿ƒ¿ƒ«»∆««¿≈¿≈
¯ÈÚOÂ ¯t È¯eÓ‡ ¯ÈË˜Óe ,˙BÏBÚ Ì‰Â ,ÌÚ‰»»¿≈«¿ƒ≈≈«¿»ƒ

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz ·È¯˜Óe ,ÔÈÙ¯Op‰13¯Á‡Â . «ƒ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ∆≈»«¿«ƒ¿««
Ï·BËÂ ,·‰Ê È„‚a ËLBÙe ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó Ck»¿«≈»»¿«¿»≈ƒ¿≈»»¿≈
ÂÈ„È Lc˜Óe ,Ô·Ï È„‚a L·BÏÂ ,‚tzÒÓe ‰ÏBÚÂ¿∆ƒ¿«≈¿≈ƒ¿≈»»¿«≈»»
˙‡ ÌMÓ ‡ÈˆBÓe ,ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÒÎÂ .ÂÈÏ‚¯Â¿«¿»¿ƒ¿»¿…∆«√»ƒƒƒ»∆

,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â .‰zÁn‰ ˙‡Â Ûk‰««¿∆««¿»¿««»¿«≈»»¿«¿»
L·BÏÂ ,‚tzÒÓe ‰ÏBÚÂ Ï·BËÂ ,Ô·Ï È„‚a ËLBÙe≈ƒ¿≈»»¿≈¿∆ƒ¿«≈¿≈
ÏL ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜Óe .ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Óe ,·‰Ê È„‚aƒ¿≈»»¿«≈»»¿«¿»«¿ƒ¿…∆∆
ÔÈa ˙B¯p‰ ˙‡ ·ÈËÓe ,ÌBÈ Ïk ÏL ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa≈»«¿«ƒ∆»≈ƒ∆«≈≈
,·‰Ê È„‚a ËLBÙe ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Óe .ÌÈa¯Ú‰»«¿«ƒ¿«≈»»¿«¿»≈ƒ¿≈»»

.‡ˆBÈÂ ÏÁ È„‚a L·BÏÂ¿≈ƒ¿≈…¿≈

להיפך.5) או לבן לבגדי זהב בה 6)מבגדי שיש במקוה
סמך  על הסאה. שיעור בדיוק נתברר לא מים. סאה ארבעים
ליטר. 12 עד 10 מכיל שהסאה להניח יש שבידינו, הנתונים

ל.7) שם או 8)משנה הכיור מן ורגלים ידים רחיצת
ה). הלכה לקמן (ראה זהב של שהכהן 9)מקיתון מנחה

קרבנות  מעשה מהלכות יג פרק (ראה יום בכל מקריב גדול
ב). משני 11)מתנגב.10)הלכה איזה הגורל, הטלת

לקמן  (ראה לעזאזל ישתלח ואיזה חטאת יקרב השעירים
ג). המדויק,12)פרק הסדר על רבינו הקפיד לא כאן

הלכה  ד בפרק לקמן אבל הקטורת. לפני הדם הזאת והקדים
ונג: מז. שם במשנה הקבוע הסדר לפי הקטורת, הקדים א

ומחתה 13) כף שהוצאת כתב, ה"ג ד"ה סז: שם רש"י
משמע  וכדבריו הערבים, בין של תמיד להקרבת קודמת
על  מסתמך רבינו אולם ו. פרק אחרי פרשת כהנים' ב'תורת
מודים  "הכל ב: הלכה ז פרק יומא בירושלמי יוחנן ר' דעת
הערבים" בין של תמיד לאחר שהוא ומחתה, כף בהוצאת

אחרי). פרשת התורה על רמב"ן (ראה

.‚˙BÏÈ·h‰ Ïk14,Lc˜na Ôlk - ÔÈLecw‰Â el‡‰ »«¿ƒ»≈¿«ƒƒÀ»«ƒ¿»
ıeÁ .LB„˜ ÌB˜Óa ÌÈn· B¯Oa ˙‡ ıÁ¯Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«∆¿»««ƒ¿»»
,ÏÁa d˙B‡ ÏaËÏ È‡M¯ ‡e‰L ,‰BL‡¯ ‰ÏÈ·hÓƒ¿ƒ»ƒ»∆««ƒ¿…»«…

È‡LB˙ek ÛÈÒB‰Ï ‡l‡ d15‰‡ÓË ¯kÊÈ Ì‡L ; ∆≈»∆»¿ƒ«»»∆ƒƒ¿…À¿»
ÏÎÂ .dÓLÏ BÊ ‰ÏÈ·Ëa ‰pnÓ L¯ÙÈ - B„ÈaL ‰LÈ¿»»∆¿»ƒ¿ƒ∆»ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿»
Lc˜ ‡lL B‡ ÌÈ„‚·Ï ÌÈ„‚a ÔÈa Ï·Ë ‡lL Ô‰k…≈∆…»«≈¿»ƒƒ¿»ƒ∆…ƒ≈
B˙„B·Ú - „·ÚÂ ‰„B·ÚÏ ‰„B·Ú ÔÈ·e „‚·Ï „‚a ÔÈa≈∆∆¿∆∆≈¬»«¬»¿»«¬»

‰¯Lk16. ¿≈»

ל.14) שם יהודה 15)משנה כר' להזכר, שישתדל
פ"א. שם ל:16)בתוספתא שם גמרא

.„‰ÏBÁ B‡ Ô˜Ê ÏB„b Ô‰k ‰È‰17ÔÈaÏÓ -18 »»…≈»»≈∆¿«¿ƒ
˙BiLLÚ19ÔÈÏÈËÓ ¯ÁÓÏe ,·¯ÚaÓ L‡a ÏÊ¯a ÏL ¬»ƒ∆«¿∆¿≈ƒ»∆∆¿»»¿ƒƒ

ÌÈna Ô˙B‡20˙e·L ÔÈ‡L ;Ô˙pˆ ‚ÈÙ‰Ï È„k »««ƒ¿≈¿»ƒƒ»»∆≈¿
Lc˜na21„Ú ‰Â˜n‰ ÈÓa ÔÈnÁ ÌÈÓ ÔÈ·¯ÚÓ B‡ . «ƒ¿»¿»¿ƒ«ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿∆«

.Ô˙pˆ ‚ÈÙzL∆»ƒƒ»»

קרים.17) במים לטבול לו בברייתא 18)וקשה יהודה ר'
לד: ברזל 20)גושים.19)שם הטלת שאיסור אמרו שם

ומקשה), (מחזק "מצרף" משום הוא קרים למים מלובן
בלשון  ("שבות" חכמים גזירת אלא תורה איסור אינו וצירוף

[נימוק 21)התלמוד). שבמקדש. בעבודות גזרו לא חכמים
הלא  שואלים, הרמב"ם מפרשי וכל שם. בגמרא אמרו זה
"המכבה  ב: הלכה פי"ב שבת בהלכות אומר עצמו רבינו
משמע  חייב". – לצרף נתכוון ואם פטור, מתכת של גחלת
בשם  מבאר שם ובמגידֿמשנה תורה. איסור הוא שמצרף
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של  צירוף אבל תורה, איסור הוא ממש שצירוף הרמב"ן,
צירוף  אינו המים, את לחמם כדי למקווה שהטילו עששיות
ראה  הברזל. את מחזקים שמתחממים שהמים מפני ממש,

זו]. סתירה ביישוב נפלא תירוץ שם בלחםֿמשנה

.‰ÔÓ ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó ÏB„b Ô‰k ÌBÈ ÏÎa¿»…≈»¿«≈»»¿«¿»ƒ
ÏL ÔB˙ÈwÓ Lc˜Ó ÌBi‰Â ,ÌÈ‰k‰ ¯‡Lk ¯Bik‰«ƒƒ¿»«…¬ƒ¿«¿«≈ƒƒ∆

·‰Ê22ÌÈÏBÚ ÌÈ‰k‰ ÌBÈ ÏÎa .B„B·k ÌeMÓ , »»ƒ¿¿»«…¬ƒƒ
L·k ÏL BÁ¯ÊÓa23B·¯ÚÓa ÔÈ„¯BÈÂ24ÌBi‰Â , ¿ƒ¿»∆∆∆¿¿ƒ¿«¬»¿«

ÚˆÓ‡a ÌÈÏBÚ25,ÏB„b Ô‰k ÈÙÏ ÚˆÓ‡a ÔÈ„¯BÈÂ ƒ»∆¿«¿¿ƒ»∆¿«ƒ¿≈…≈»
B¯c‰Ï È„k26‰zÁna ‰ÎfL ÈÓ ÌBÈ ÏÎa .27‰˙BÁ ¿≈¿«¿¿»ƒ∆»»««¿»∆

ÛÒk ÏL ‰zÁÓa28‰¯ÚÓe29ÏL ‰zÁÓÏ L‡‰ ¿«¿»∆∆∆¿»∆»≈¿«¿»∆
·‰Ê30·‰Ê ÏL ‰zÁÓa ÏB„b Ô‰Î ‰˙BÁ ÌBi‰Â , »»¿«∆…≈»¿«¿»∆»»

.‰„B·Ú ˙ÙÒB˙a BÚbÈÏ ‡lL ,ÏÎÈ‰Ï ÒÎ d·e»ƒ¿»«≈»∆…¿«¿¿∆∆¬»
,ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ ˙˜ÊÁÓ ÌBÈ Ïk ÏL ‰zÁÓ ÔÎÂ¿≈«¿»∆»«¬∆∆«¿»»«ƒ
,‰„·k ‰˙È‰ ÌBÈ ÏÎ·e ;ÔÈa˜ ‰LÏL ÌBi‰ ÏLÂ¿∆«¿»«ƒ¿»»¿»¿≈»

‰l˜ ÌBi‰Â31ÌBi‰Â ,‰¯ˆ˜ d„È ÌBÈ ÏÎ·e ; ¿««»¿»»»¿»»¿«
‰k¯‡32.Ú‚ÈÈ ‡lL ÏB„b Ô‰k ÏÚ Ï˜‰Ï È„k ; ¬À»¿≈¿»≈«…≈»∆…ƒ«

˙BÎ¯ÚÓ LÏL ÁaÊn‰ ÏÚ eÈ‰ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa33 ¿»»»««ƒ¿≈«»«¬»
Úa¯‡ ÌL eÈ‰ ÌBi‰Â ,L‡ ÏL34ÔÈÙÈÒBÓ . ∆≈¿«»»«¿«ƒƒ

B¯hÚÏe ÁaÊn‰ ¯c‰Ï È„k ,‰Î¯ÚÓ35. «¬»»¿≈¿«≈«ƒ¿≈«¿«¿

ד 22) פרק יומא בירושלמי כתנאֿקמא. מג: שם משנה
כן  גם ראשון קידוש אם יוסה ור' יונה ר' חולקים ה, הלכה
של  בקיתון והיום סתם: כתב רבינו זהב. של מקיתון היה

כך. ראשון קידוש שגם ומשמע שש 23)זהב, רחב קרש
עולים. הכהנים ובו המזבח של דרום בצד מונח אמה, עשרה
לפנות  שעליהם מפני המזרח בשפת עולים היו יום בכל
יהיו  לא פונה שאתה (פניות) פינות "כל אמרו: שהרי לימין,
את  לקצר כדי מזרח, בשפת עולים ולפיכך לימין" אלא
כל  את לעבור יצטרכו המערבית בשפתו יעלו אם כי הדרך,

מ.). וגמרא שם (משנה הכבש של אחרי 24)רחבו
של  המערבית לשפתו מגיעים המזבח, כל את שהקיפו

יורדים. ושם "כהן 25)הכבש הגירסא: שלפנינו במשנה
לעולם  אומר יהודה ר' באמצע, ויורד באמצע עולה גדול
כמו  רבינו וגירסת באמצע", ויורד באמצע עולה גדול כהן
ראה  רבינו, כגירסת משמע מה. שם ובגמרא כאן. שכתב

עם 26)לחםֿמשנה. ברוב שילך הגדול הכהן את לכבד
אותו. שעל 27)מלווים מהמערכה גחלים בה לחתות

הקטורת. את עליה להקטיר כדי "התורה 28)המזבח,
מתקלקלת  המחתה כי (שם), ישראל" של ממונם על חסה

באש.ק  תדיר בה כשחותים הגחלים.29)צת את שופך
המקדש.30) כבוד משום מקטיר, היה בגמרא 31)ובה

ושל  עבים, דפנותיה היומיומית שהמחתה מפרשים, מד: שם
דקים. גדול.32)היום כהן של זרועו את שתתמוך כדי

יהודה 33) ור' יוסי ור' מאיר ר' נחלקו מג: שם במשנה
מחבריו" כמותו "שהלכה יוסי כר' ופסק המערכות, במנין

מו.). א.34)(עירובין הן: יום שבכל מערכות שלוש
מערכה  ב. הקרבנות: את מקטירים שעליה גדולה מערכה
להקטרת  הגחלים את לוקחים שממנה קטורת, של שניה
אש  הספיקה לא אם האש, לקיום ג. בהיכל: הקטורת

אש  עליה מוסיפים הבשר רוב על להתגבר הגדולה המערכה
זו. להקטיר 35)ממערכה גחלים נוטלים זו וממערכה

הקדשים. לקודש שמכניסים הקטורת

.ÂB˙Èa „Ú·e B„Úa ¯tÎÂ :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»¿ƒ∆«¬¿«≈
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ - Ï‡¯OÈ Ï‰˜ Ïk „Ú·e36,e„ÓÏ ¿«»¿«ƒ¿»≈ƒƒ«¿»»¿

ÌÈ¯·c ÈecÂ ‰fL37‰cÂ˙Ó ‡e‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . ∆∆ƒ¿»ƒƒ¿≈»»≈∆ƒ¿«∆
BÓˆÚ È„È ÏÚ - „Á‡ :ÌÈÈecÂ ‰LÏL ‰Ê ÌBÈa¿∆¿»ƒƒ∆»«¿≈«¿
¯‡L ÌÚ BÓˆÚ È„È ÏÚ - ÈL ÈecÂ .‰lÁz¿ƒ»ƒ≈ƒ«¿≈«¿ƒ¿»

ÌÈ‰k‰38.BÏ ¯L‡ ˙‡hÁ‰ ¯t ÏÚ Ì‰ÈLe . «…¬ƒ¿≈∆««««»¬∆
¯ÈÚO ÏÚ Ï‡¯OÈ Ïk È„È ÏÚ - ÈLÈÏL Èece‰Â¿«ƒ¿ƒƒ«¿≈»ƒ¿»≈«»ƒ

Îa ÌM‰ ˙‡ ¯ÈkÊÓe .ÁlzLn‰LÏL Ô‰Ó ÈecÂ Ï «ƒ¿«≈««¿ƒ∆«≈¿»ƒ≈∆»
„ˆÈk .ÌÈÓÚt39È˙‡ËÁ ,ÌM‰ ‡p‡ ?¯ÓB‡ ‡e‰ ¿»ƒ≈«≈»»«≈»»ƒ

‡ ¯tk ,ÌM‰ ‡p‡ .EÈÙÏ ÈzÚLÙe È˙ÈÂÚ»ƒƒ»«¿ƒ¿»∆»»«≈«∆»
È˙ÈÂÚLÂ È˙‡ËÁL ÌÈÚLtÏÂ ˙BBÂÚÏÂ ÌÈ‡ËÁÏ«¬»ƒ¿»¬¿«¿»ƒ∆»»ƒ¿∆»ƒƒ
¯tÎÈ ‰f‰ ÌBi· Èk :¯Ó‡pL .'eÎÂ ÈzÚLtLÂ¿∆»«¿ƒ¿∆∆¡«ƒ««∆¿«≈
'‰ ÈÙÏ ÌÎÈ˙‡hÁ ÏkÓ ,ÌÎ˙‡ ¯‰ËÏ ÌÎÈÏÚ¬≈∆¿«≈∆¿∆ƒ…«…≈∆ƒ¿≈
ÔÎÂ .ÌM‰ ˙‡ ¯ÈkÊ‰ ÌÈÓÚt LÏL È¯‰ .e¯‰Ëzƒ¿»¬≈»¿»ƒƒ¿ƒ∆«≈¿≈
¯ÈÚO ÏÚ Ï¯Bb‰ ˙‡ Ô˙B ‡e‰LÎe .Ô‰Ó ÈecÂ ÏÎa¿»ƒ≈∆¿∆≈∆«»«¿ƒ
˙‡ ¯ÈkÊÓ ‡ˆÓ .˙‡hÁ ÌM‰Ï :¯ÓB‡ ,˙‡hÁ‰««»≈¿«≈«»ƒ¿»«¿ƒ∆

ÌÈÓÚt ¯OÚ ‰Ê ÌBÈa ÌM‰40¯ÈkÊÓ ‡e‰ ÌlÎ·e . «≈¿∆∆∆¿»ƒ¿À»«¿ƒ
B·˙Îk41‰È‰ ‰BL‡¯a .L¯ÙÓ‰ ÌM‰ ‡e‰L , ƒ¿»∆«≈«¿…»»ƒ»»»

ÌMa BÏB˜ ˙‡ dÈa‚Ó42ÔÈˆe¯t ea¯L ÔÂÈk .43- «¿ƒ«∆«≈≈»∆«¿ƒ
˙eÓÈÚpa BÚÈÏ·Óe .CeÓ ÏB˜a B¯Ó‡Ï e¯ÊÁ44„Ú , »¿¿»¿¿»«¿ƒ«¿ƒ«
.ÌÈ‰k‰ ÂÈ¯·Á elÙ‡ Ba e¯ÈkÈ ‡lL∆…«ƒ¬ƒ¬≈»«…¬ƒ

מסיני.36) למשה הקרבן,37)הלכה על ידיו סומך
מא: לא: שם המתכפרים, עבירות על משנה 38)ומתודה

ואל  החייב, על ויכפר זכאי "יבוא מג: שם ובגמרא מא: שם
החייב". על ויכפר חייב על 39)יבוא הן הנוסחאות כל

אנא  וכו' חטאתי השם "אנא גורס רבינו שם. המשניות פי
חננאל  ורבינו שלפנינו. במשנה הגירסא וכן כפר", השם
ז) הלכה ג (פרק בירושלמי חגי ר' דעת מביא לה:) (שם
ודחה  בשם", אנא ובשניה השם, אנא אומר היה "בראשונה
"אתה  העבודה בסדר אולם המשנה. נוסחת מפני דבריו
הוא  וכן חגי, ר' כדעת כתוב ספרד" "נוסח הנקרא כוננת"

לט:40)בתוספתא. בכינוי 41)שם שקוראים כמו ולא
רב  בשם מביא יט סימן ח פרק יומא ברא"ש "אֿדֿנֿי".

אותיות. מ"ב בן שם מזכיר שהיה גאון, כשהזכיר 42)האי
השם. כהן 43)את כמו ככתבו, השם את לקרוא שהתחילו

את 44)גדול. ומבליע בזמרה ומסלסל מאריך היה בזמרה.
בנעימת  אותו "מבליעים אמרו: עא. קידושין בגמרא השם.
עשרה  שתים בן בשם שם והמדובר הכהנים". אחיהם
בנשיאת  הזכירוהו והם צנועים, לכהנים רק שנמסר אותיות

בהבלעה. כפים

.ÊÌÈ‰k‰ Ïk45Ì‰Lk ,‰¯ÊÚa ÌÈ„ÓBÚ‰ ÌÚ‰Â »«…¬ƒ¿»»»¿ƒ»¬»»¿∆≈
ÏB„b Ô‰k ÈtÓ ‡ˆBÈ L¯ÙÓ‰ ÌM‰ ˙‡ ÌÈÚÓBL¿ƒ∆«≈«¿…»≈ƒƒ…≈»
ÌÈÏÙBÂ ÌÈÂÁzLÓe ÌÈÚ¯Bk eÈ‰ ,‰¯‰Ë·e ‰M„˜aƒ¿À»¿»√»»¿ƒƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ
B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯a :ÌÈ¯ÓB‡Â Ì‰Èt ÏÚ«¿≈∆¿¿ƒ»≈¿«¿
Ï„‚ e·‰ ,‡¯˜‡ '‰ ÌL Èk :¯Ó‡pL .„ÚÂ ÌÏBÚÏ¿»»∆∆∆¡«ƒ≈∆¿»»…∆
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˙‡ ¯Ó‚Ï Ôek˙Ó ‰È‰ ÌÈÈece‰ ˙LÏL·e .eÈ‰Ï‡Ï≈…≈ƒ¿∆«ƒƒ»»ƒ¿«≈ƒ¿…∆
ÌM‰46ÏÎÂ .e¯‰Ëz Ô‰Ï ¯ÓB‡Â ,ÔÈÎ¯·Ó‰ „‚k «≈¿∆∆«¿»¿ƒ¿≈»∆ƒ¿»¿»

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÈecÂÏ ¯Lk ÌBi‰47ÌÈ¯t‰ ÈecÂÏe «»≈¿ƒ«ƒƒ¿ƒ«»ƒ
ÌÈÙ¯Op‰48. «ƒ¿»ƒ

"והם 45) רק גורס ח פרק יומא והמרדכי סו. יומא משנה
גירסת  גם וכן ועד", לעולם מלכותו כבוד שם ברוך עונים

שם. בפיוטים.46)הגר"א אלא בתלמוד נמצא לא
כ:47) מגילה ופר 48)משנה ציבור של דבר העלם פר

ה"א. ופט"ו ה"א, פי"ב שגגות הלכות ראה משיח. כהן

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היו 1) וממה שוין שיהיו צריך אם שמגריל, הגורלות יבאר

וכיצד. מגריל והיכן

.‡˙BÏ¯Bb‰ ÈL2„Á‡Â ,ÌM‰Ï ÂÈÏÚ ·e˙k „Á‡ - ¿≈«»∆»»»»¿«≈¿∆»
¯·c ÏkÓ ÌÈ¯Lk Ì‰Â .ÏÊ‡ÊÚÏ ÂÈÏÚ ·e˙k3ÔÓ ÔÈa : »»»«¬»≈¿≈¿≈ƒƒ»»»≈ƒ

‰È‰È ‡Ï Ï·‡ .˙Îzn‰ ÔÓ ÔÈa ,Ô·‡‰ ÔÓ ÔÈa ,ıÚ‰»≈≈ƒ»∆∆≈ƒ««∆∆¬»…ƒ¿∆
‡l‡ ,·‰Ê „Á‡Â ÛÒk „Á‡ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡∆»»¿∆»»»∆»∆∆¿∆»»»∆»

ÔÈÂL Ì‰ÈL4.eÈ‰ ıÚ ÏLÂ .Ì˙B‡ eOÚ ÈL ˙È··e ¿≈∆»ƒ¿∆≈»¿«ƒ≈ƒ»»
·‰Ê ÏL5˜ÈÊÁn‰ „Á‡ ÈÏÎa ˙BÏ¯Bb‰ ÈL ÔÈÁÈpÓe . ∆»»«ƒƒ¿≈«»ƒ¿ƒ∆»««¬ƒ

ÌÈ„i‰ ÈzL6Ôek˙È ‡ÏÂ ÂÈ„È ÈzL ÒÈÎiL È„k ,7. ¿≈«»«ƒ¿≈∆«¿ƒ¿≈»»¿…ƒ¿«≈
ÏÁ ‰Ê ÈÏÎe8.BÓL ÈtÏ˜Â ,‰È‰ ıÚ ÏLÂ ,‡e‰ ¿ƒ∆…¿∆≈»»¿«¿≈¿

השעירים 2) שני על אהרן ונתן ח): טז, (ויקרא בתורה כתוב
דיניהם  פרטי לעזאזל. אחד וגורל לה' אחד גורל גורלות,
הבאות. בהלכות מבוארים הללו השעירים שני של

א.3) לז, יומא "של 5)שם.4)ברייתא, שם: משנה,
פירוש, זהב", של גמלא בן ועשאן היו, עץ) (מין אשכרוע

גדול. כהן כשנתמנה נדב ידים 6)מכספו שתי רק כלומר,
יותר. גורל 7)ולא איזה ולהכיר בידיו למשמש יוכל שלא

גורל  כשיצא היה טוב (סימן הימנית בידו ויוציאו לה' הוא
שם. רש"י וראה א. לט, שם רבא בימין). לא 8)זה

עושים  ואין עץ, של שהיה מפני שרת כלי בקדושת קידשוהו
(שם). עץ של שרת כלי

.·?ÏÈ¯‚Ó ÔÎÈ‰9ÁaÊn‰ ÔBÙˆa ‰¯ÊÚ‰ Á¯ÊÓa10. ≈»«¿ƒ¿ƒ¿«»¬»»ƒ¿«ƒ¿≈«
Ô‰Èt ÌÈ¯ÈÚO‰ ÈL ÔÈ„ÈÓÚÓe ,ÈtÏw‰ ÌL ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ»««¿≈«¬ƒƒ¿≈«¿ƒƒ¿≈∆
,ÌLÏ ‡a ÏB„b Ô‰ÎÂ .Á¯ÊÓÏ Ì‰È¯BÁ‡Â ·¯ÚÓÏ¿«¬»«¬≈∆¿ƒ¿»¿…≈»»¿»

·‡ ˙Èa L‡¯Â BÈÓÈÓ Ô‚q‰Â11ÈLe .BÏ‡ÓOÓ ¿«¿»ƒƒ¿…≈»ƒ¿…¿≈
.BÏ‡ÓOÏ „Á‡Â BÈÓÈÏ „Á‡ ,ÂÈÙÏ ÌÈ¯ÈÚO‰«¿ƒƒ¿»»∆»ƒƒ¿∆»ƒ¿…

א.9) לז, שם למזבח,10)משנה, מזרחית צפונית כלומר,
בשיטתו  עומד רבינו המזבח. של המזרח קיר מול ולא
שהמזבח  שאע"פ הט"וֿטז, הבחירה בית מהל' שבפ"ה
נקרא  לא העזרה, של הצפונית למחיצתה אמות שבע משוך
ששים  היינו המזבח, מקיר צפוני שהוא המקום אלא צפון
עד  האולם מכותל העזרה אורך לכל ברוחב וחצי אמות
ראה  אמות. ושש שבעים היינו העזרה, של המזרחי כותל
פ"ג  יומא יוםֿטוב' ו'תוספות כאן, ולחםֿמשנה כסףֿמשנה

עבד 11)מ"ט. משמר וכל משמרות, ל24ֿ חולקו הכהנים
אבות, לבתי משמרו את מחלק משמר כל וראש אחד, שבוע

ה"ג  המקדש כלי מהל' פ"ד למעלה ראה ליום, אב בית
והי"א.

.‚Û¯Ë12ÂÈ„È ÈzLa ˙BÏ¯Bb‰ ÈL ‰ÏÚ‰Â ÈtÏwa13 »«««¿≈¿∆¡»¿≈«»ƒ¿≈»»
‰ÏÚ ÌL ÏL Ì‡ .ÂÈ„È Á˙BÙe ÌÈ¯ÈÚO‰ ÈL ÌLÏ¿≈¿≈«¿ƒƒ≈«»»ƒ∆≈»»

ÏB„b Ô‰k ÈLÈ‡ :¯ÓB‡ Ô‚q‰ - BÈÓÈa14da‚‰ , ƒƒ«¿»≈ƒƒ…≈»«¿«
:BÏ ¯ÓB‡ ·‡ ˙Èa L‡¯ - ‰ÏÚ Ï‡ÓOa Ì‡Â .EÈÓÈ¿ƒ∆¿ƒƒ¿…»»…≈»≈
˙BÏ¯Bb‰ ÈL Ô˙BÂ .EÏ‡ÓO da‚‰ ,ÏB„b Ô‰k ÈLÈ‡ƒƒ…≈»«¿«¿…∆¿≈¿≈«»
ÏL ÏÚ Ï‡ÓO ÏLÂ ,ÔÈÓÈ ÏÚ ÔÈÓÈ ÏL :Ì‰ÈL ÏÚ«¿≈∆∆»ƒ«»ƒ¿∆¿…«∆

·kÚ ‡Ï - Ô˙ ‡Ï Ì‡Â .Ï‡ÓO15¯qÁL ‡l‡ , ¿…¿ƒ…»«…ƒ≈∆»∆ƒ≈
‰Ï¯‚‰‰Â .˙·kÚÓ dÈ‡L ‰ÂˆÓ ‰Áp‰‰L ;‰ÂˆÓƒ¿»∆««»»ƒ¿»∆≈»¿«∆∆¿««¿»»

‰„B·Ú dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙·kÚÓ16‰Áp‰‰ ,CÎÈÙÏ . ¿«∆∆««ƒ∆≈»¬»¿ƒ»««»»
‰ÏeÒt ÈtÏw‰ ÔÓ ˙BÏ¯Bb‰ ˙ÈÏÚ‰Â ,¯Êa ‰¯Lk¿≈»¿»¿«¬»««»ƒ««¿≈¿»

¯Êa17. ¿»

למשמש 12) יוכל שלא כדי פתאומית, לקיחה חטף,
(ראה  בשמאל ואיזה בימין לקחת איזה ולבחור בגורלות

א. לט, שם משנה, ו). הערה ואחד 13)למעלה בימין אחד
שם.14)בשמאל. את 15)משנה, להניח צריך לכתחילה

את  ושחט הניח לא אם ובדיעבד, השעירים. על הגורלות
שהגרלה  הגמרא מסקנות - ב מ, שם כשר, – החטאת שעיר

מעכבת. אינה והנחה שהרי 16)מעכבת - ב לט, שם

שם). (רש"י בסגן גם פסק 17)כשרה שרבינו ואע"פ
כהן  של פרו ששחיטת ה"ב, המוקדשין פסולי מהל' בפ"א
עבודה  שאינה אלא מעכבת שחיטה והרי כשרה, בזר גדול
שחיטה  כי לשחיטה, הגרלה לדמות אין מב.) יומא (ראה
(לחםֿ הגרלה מהֿשאיןֿכן לקרבנות, מיוחדת מצוה אינה

משנה).

.„ÔBLÏ ¯LB˜Â18˙È¯B‰Ê ÏL19ÌÈÚÏÒ ÈzL Ï˜LÓ20 ¿≈»∆¿ƒƒ¿«¿≈¿»ƒ
BÁelL ˙Èa „‚k B„ÈÓÚÓe ÁlzLn‰ ¯ÈÚO L‡¯a21, ¿…»ƒ«ƒ¿«≈««¬ƒ¿∆∆≈ƒ

B˙ËÈÁL ˙Èa „‚k ËÁLpÏÂ22¯t ˙‡ ËÁBLÂ . ¿«ƒ¿»¿∆∆≈¿ƒ»¿≈∆«
¯ÈÚO‰ ˙‡Â BÏ ¯L‡ ˙‡hÁ‰23Ï¯Bb‰ ÂÈÏÚ ‰ÏÚL ««»¬∆¿∆«»ƒ∆»»»»«»
.ÌMÏ«≈

ב.18) מב, שם היו 19)משנה, רגילים אדום. צבוע צמר
לשון. בתבנית הצמר חוטי את בשם 20)לקפל אבין כרבי

א. מג, שם יונתן, יוציאוהו.21)רבי שדרכו השער מול
לקשירת 22) הכוונה אם שאלו ובגמרא שם. המשנה, לשון

בית  כנגד השעיר את שמעמידים הכוונה או בצוארו זהורית
כלשון  סתם ורבינו בקשירה. שמדובר והמסקנה שחיטתו,
"אף  כתוב: כוננת", "אתה העבודה סדר ובפיוט המשנה.
הרא"ש  ותמה שחיטתו". בית נגד יעמידנו שם של שעיר
מהגמרא  - הפייטן על הכיפורים יום עבודת סדר בהל'

עיי"ש. רציפות 23)שהבאנו, על כאן מקפיד אינו רבינו
הקטיר  השעיר, לשחיטת הפר שחיטת בין שהרי הסדר,
דיני  להשמיענו שרצה ומפני בפנים, הפר דם והזה קטורת
לשחיטת  השעיר שחיטת כאן הסמיך ובשעיר, בפר ההזיות

הבא. בפרק המבואר הסדר על וסמך הפר,

.‰ÏÎÈ‰Ï ÔÓc ÒÈÎÓe24ÌBia Ô‰ÈL ÌcÓ ‰fÓe , «¿ƒ»»«≈»«∆ƒ«¿≈∆«
˙BÈf‰ LÏLÂ ÌÈÚa¯‡ ‰f‰25‰lÁz ‰fÓ :Ô‰ el‡Â . «∆«¿»ƒ¿»«»¿≈≈«∆¿ƒ»
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קכט k"dei zcear zekld - dcear xtq - zah f"h iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Èca ÔÈa ÌÈL„w‰ L„˜a ˙BÈf‰ ‰BÓL ¯t‰ ÌcÓƒ««»¿∆«»¿…∆«√»ƒ≈«≈
˙¯tkÏ ·B¯˜ ÔB¯‡‰26ÁÙËa27ÈÙÏÂ :¯Ó‡pL , »»»««…∆¿∆«∆∆¡«¿ƒ¿≈

˙¯tk‰28.¯ÓB‚Â ‰fÈÚ·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ ÌL ‰fÓe ««…∆«∆¿≈«∆»««¿«¿»¿∆«
‰hÓÏ29‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .30Ú·L :¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ ¿«»ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡«∆«

‰BL‡¯ ‰Èf‰ ÏÚ ¯˙È ‰fÈ - ÌÈÓÚt31‰È‰ CÎÂ . ¿»ƒ«∆»≈««»»ƒ»¿»»»
.LÏLÂ ˙Á‡ .ÌÈzLe ˙Á‡ .˙Á‡Â ˙Á‡ .˙Á‡ :‰BÓ∆««««¿««««¿«ƒ««¿»
.Ú·LÂ ˙Á‡ .LLÂ ˙Á‡ .LÓÁÂ ˙Á‡ .Úa¯‡Â ˙Á‡««¿«¿«««¿»≈««»≈««»∆«

ÁkLÈ ‡nL ?‰Îk ‰BÓ ‰nÏÂ32‰Èf‰ ‰ÓÈÂ ¿»»∆»»∆»ƒ¿«¿ƒ¿∆«»»
¯ÈÚO‰ ÌcÓ ‰fÓ Ck ¯Á‡Â .Ú·M‰ ÏÏkÓ ‰BL‡ƒ̄»ƒ¿««∆«¿««»«∆ƒ««»ƒ
,‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ ,‰BÓL ÔB¯‡‰ Èca ÔÈa≈«≈»»¿∆««¿«¿»¿∆«¿«»
ÏÎÈ‰a ‰fÓe ¯ÊBÁÂ .¯t‰ Ì„a ‰BnL C¯„k ‰BÓe∆¿∆∆∆∆¿««»¿≈«∆«≈»

˙Î¯t‰ ÏÚ33Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ ,‰BÓL ¯t‰ ÌcÓ ««»…∆ƒ««»¿∆««¿«¿»¿∆«
ÈÙÏÂ ˙¯tk‰ ÏÚ :¯t‰ Ì„a ¯Ó‡ CkL ,‰hÓÏ¿«»∆»∆¡«¿««»«««…∆¿ƒ¿≈

˙¯tk‰34‰fÓe ¯ÊBÁÂ .ÌÈÙa ‰BnL C¯„k ‰BÓe , ««…∆∆¿∆∆∆∆ƒ¿ƒ¿≈«∆
˙Á‡ ,˙BÈf‰ ‰BÓL ˙Î¯t‰ ÏÚ Ôk ¯ÈÚO‰ ÌcÓƒ««»ƒ≈««»…∆¿∆«»««
‰OÚÂ :¯ÈÚO‰ Ì„a ¯Ó‡pL ,‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿∆«¿«»∆∆¡«¿««»ƒ¿»»
‰BnL C¯„k ‰BÓe ,¯t‰ Ì„Ï ‰OÚ ¯L‡k BÓc ˙‡∆»«¬∆»»¿««»∆¿∆∆∆∆
‡Ï ˙Bf‰Ï Ô‰a Ôek˙Ó BÈ‡ ˙BÈf‰‰ el‡ ÏÎÂ .ÌÈÙaƒ¿ƒ¿»≈««»≈ƒ¿«≈»∆¿«…

ÛÈÏˆÓk ‡l‡ ,‰hÓÏ ‡ÏÂ ‰ÏÚÓÏ35·¯ÚÓ Ck ¯Á‡Â . ¿«¿»¿…¿«»∆»¿«¿ƒ¿««»¿»≈
Ì‰ÈMÓ ‰fÓe ,¯ÈÚO‰ Ì„Â ¯t‰ Ìc ,ÌÈÓc‰ ÈL¿≈«»ƒ««»¿««»ƒ«∆ƒ¿≈∆

˙BÈf‰ Úa¯‡36˙B¯˜ Úa¯‡ ÏÚ37·‰f‰ ÁaÊÓ «¿««»««¿««¿ƒ¿««»»
BÚˆÓ‡ ÏÚ ˙BÈf‰ Ú·LÂ ,ÏÎÈ‰aL38.‰Ê ÁaÊÓ ÏL ∆«≈»¿∆««»«∆¿»∆ƒ¿≈«∆

ãycew zegiyn zecewpã

adfd gafn zepxw rax` lr zeifd rax` mdipyn dfne"
."'ek lkiday

כי  התערובת", מדם "ומזה נכתב ליוהכ"פ העבודה ובסדר
ענייני  מרומזים שמונה שבמספר שכיון להדגיש רוצה כאן
הבינה  בספירת היא תשובה־עילאה שהרי הכיפורים, יום
הבנים  "אם הבינה ספירת של עניינה השמינית, שהיא
"רחובות  היא הבינה וספירת השמחה, עניין הוא שמחה"
הלשון  גם כך האדם, ענייני ובכל בתורה הרחבה הנהר",

שמונה. הם - משניהם הזיות ארבע
(315 cenr h"kg y"ewl itÎlr)

ב.24) נג, שם המשנה, ע"פ הוא ההזיות סדר כל
א.25) מב, זבחים על 26)ברייתא, מונחת היתה הכפורת

טפח. ועוביה הברית לוחות שני מונחים שבו הארון
נה,27) שם בגמרא הכפרת. עובי של הטפח מול באויר מזה

אלא  הכפורת על נפל לא והדם כפורת". של עוביה "נגד א:
שיזה  רבינו כוונת לפרש גם (אפשר לארון סמוך הקרקע על

הכפורת). מן מטפח יותר רחוק לא "לפני"28)במקום
ממש. הכפורת על לא ב.29)משמע נג, שם משנה,

מצדד  למעלה מזה "כשהוא פירשו: א נה, שם ובברייתא
פירש  למעלה". ידו מצדד למטה מזה וכשהוא למטה, ידו
ידו  כף הכוונה למטה" ידו ש"מצדד שם חננאל' 'רבינו
הכוונה  למעלה" ידו "מצדד וכן למעלה, ואצבעותיו למטה
שם  רש"י פירש וכן למטה. ואצבעותיו למעלה ידו כף

בפירוש, כותב ליומא, בחידושיו הישר, בספר ('רבינוֿתם'
המשנה, את מפרשת זו 'רבינו שברייתא דברי נוטים ושכן

אחד, במקום נעשו ההזיות שכל ואומר, ומוסיף חננאל'.
לשיטתו  הולך ורבינו שם). רש"י לשיטת מנוגדת זו והוספה

לד. הערה להלן ראה חננאל', 'רבינו תורה 30)של
שמונה.31)שבעלֿפה. הן שם,32)וביחד אלעזר כרבי

משנה'. 'לחם הקדשים 33)ראה קודש בין המבדיל המסך
פני 34)להיכל. "על יד): טז, (ויקרא כתוב הפר בדם

נה.) (שם למדו זה מפסוק הכפורת", ולפני קדמה הכפורת
(שם  ולמטה הקדשים. בקודש למטה ושבע למעלה אחת
(שם  חכמים ופירשו מועד", לאוהל יעשה "וכן כתוב: טז)

כך. יזה בהיכל שגם ורבינו 35)נו:) המשנה. לשון
לפרש  שכוונתו ונראה בשוט, כמלקה אומר: שם בפירושו
מטה  כלפי ולא מעלה כלפי בידו תנועה עשה לא שהכהן
מצדד  היה היד את ורק בשוט, כמלקה אופקית תנועה אלא
'רבינו  דעת ע"פ למעלה שביארנו כמו למעלה או למטה
הכתפים  בין שמתחיל ברצועה "כמכה פירש (רש"י חננאל'
בביתֿדין). למלקות שהכוונה ברור למטה", והולך ומכה

ב.36) נח, שם כז.37)משנה, הערה ה"ב פ"ד לקמן ראה
הקרנות.38) מן מקום בריחוק המזבח, גג על פירוש,

.ÂBÚaˆ‡ Ï·BË ˙BÈf‰ LÏLÂ ÌÈÚa¯‡‰ el‡ ÏÎÂ¿»≈»«¿»ƒ¿»«»≈∆¿»
‰Èf‰ Ïk ÏÚ ‰ÏÈ·Ë Ìca39˙BÈf‰ ÈzL ‰fiL ‡Ï , «»¿ƒ»«»«»»…∆«∆¿≈«»

È·¯ÚÓ „BÒÈ ÏÚ CÙBL Ìc‰ È¯ÈLe .˙Á‡ ‰ÏÈ·hÓƒ¿ƒ»««¿»≈«»≈«¿«¬»ƒ
.ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏL∆ƒ¿≈««ƒ

טבילה.39) הזייה כל על ה"ב: פ"ג, יומא תוספתא

.ÊCk ¯Á‡Â40LÈ‡ „Èa ÈÁ‰ ¯ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLÓ ¿««»¿«≈«∆«»ƒ««¿«ƒ
ÔÎen‰41BÎÈÏB‰Ï ÌÈ¯Lk Ïk‰Â .¯a„nÏ BÎÈÏB‰Ï42, «»¿ƒ«ƒ¿»¿«…¿≈ƒ¿ƒ

Ó eÈ‰ ‡ÏÂ Ú·˜ ÌÈÏB„b ÌÈ‰k eOÚL ‡l‡˙‡ ÌÈÁÈp ∆»∆»…¬ƒ¿ƒ∆«¿…»«ƒƒ∆
˙BkÒÂ .BÎÈÏB‰Ï Ï‡¯OÈ43„Ú ÌÈÏLe¯ÈÓ ÔÈOBÚ eÈ‰ ƒ¿»≈¿ƒ¿À»ƒƒ»«ƒ«

‰a¯‰ ÌÈL‡ B‡ „Á‡ LÈ‡ ˙·BLÂ ,¯a„n‰ ˙lÁz¿ƒ««ƒ¿»¿≈ƒ∆»¬»ƒ«¿≈
‰kqÓ B˙B‡ ÔÈeÏÓ eÈ‰iL È„k ,Ô‰Ó ‰kÒÂ ‰kÒ ÏÎa¿»À»¿À»≈∆¿≈∆ƒ¿¿«ƒƒÀ»
È¯‰Â ÔBÊÓ È¯‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ‰kÒÂ ‰kÒ Ïk ÏÚ .‰kÒÏ¿À»«»À»¿À»¿ƒ¬≈»«¬≈
ÌÏBÚÓe .ÏÎB‡ - ÏÎ‡Ï CÈ¯ˆÂ BÁk ÏLk Ì‡ .ÌÈÓ«ƒƒ»«…¿»ƒ∆¡…≈≈»
ÔÈ„ÓBÚ ‰B¯Á‡‰ ‰kq‰ ÈL‡Â .CÎÏ Ì„‡ C¯ˆ‰ ‡Ï…À¿«»»¿»¿«¿≈«À»»«¬»¿ƒ

ÌeÁz‰ ÛBÒa44‰È‰ „ˆÈk .˜BÁ¯Ó ÂÈOÚÓ ˙‡ ÔÈ‡B¯Â ¿«¿¿ƒ∆«¬»≈»≈«»»
ÂÈ¯˜aL ˙È¯B‰Ê ÏL ÔBLÏ ˜ÏBÁ ?‰OBÚ45BÈˆÁ , ∆≈»∆¿ƒ∆¿«¿»∆¿

BÙÁB„Â .ÂÈ¯˜ ÈzL ÔÈa ¯LB˜ BÈˆÁÂ ÚÏqa ¯LB˜≈«∆«¿∆¿≈≈¿≈«¿»¿¬
ÈˆÁÏ ÚÈbÓ ‰È‰ ‡Ï .„¯BÈÂ ÏbÏb˙Ó ‡e‰Â ÂÈ¯BÁ‡Ï«¬»¿ƒ¿«¿≈¿≈…»»«ƒ««¬ƒ
·LBÈÂ ‡·e .ÌÈ¯·È‡ ÌÈ¯·È‡ ‰OÚ ‡e‰L „Ú ¯‰‰»»«∆«¬∆≈»ƒ≈»ƒ»¿≈

‰B¯Á‡‰ ‰kÒ ˙Áz BÏ46˙Bik¯„Â .CLÁzL „Ú47 ««À»»«¬»«∆∆¿«¿«¿ƒ
ÚÈb‰L eÚ„iL È„k ,ÔÈ¯„eÒa ÔÈÙÈÓe ,ÔÈOBÚ eÈ‰»ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿∆ƒƒ«

¯ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLnL ¯Á‡Â .¯a„nÏ ¯ÈÚO48„Èa »ƒ«ƒ¿»¿««∆¿«≈«∆«»ƒ¿«
,ÌÈÙÏ ÔÓ„ ‰f‰L ¯ÈÚO‰Â ¯t‰ Ïˆ‡ ¯ÊBÁ ,BÎÈÏBÓƒ≈≈∆«»¿«»ƒ∆ƒ»»»ƒ¿ƒ
Ô¯ÈË˜Óe ÈÏka Ì˙BÂ Ô‰È¯eÓ‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓe ÔÚ¯B˜Â¿¿»ƒ∆≈≈∆¿¿»«¿ƒ«¿ƒ»
˙BÏB„b ˙BÎÈ˙Á Ô¯Oa ¯‡L CzÁÓe .ÁaÊn‰ Èab ÏÚ««≈«ƒ¿≈«¿«≈¿»¿»»¬ƒ¿

BÊa BÊ ˙B¯ÚÓ49,Ô˙B‡ ˜¯ÙÓ BÈ‡Â ,‰ÚÈÏ˜ ÔÈÓk ¿…»¿ƒ¿ƒ»¿≈¿»≈»
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‰Ù¯O‰ ˙È·Ï Ô‡ÈˆB‰Ï ÌÈ¯Á‡ „Èa ÔÁlLÓe50, ¿«¿»¿«¬≈ƒ¿ƒ»¿≈«¿≈»
e¯‡aL BÓk ,Ô¯BÚa ÌL Ô˙B‡ ÔÈÁzÓe51. ¿«¿ƒ»»¿»¿∆≈«¿

א.40) סו, שם מי 41)משנה, הכיפורים יום ערב קובעים
"ושלח  כא): טז, (ויקרא בתורה שנאמר השעיר, את יוליך

עתי". איש נאמר 42)ביד ולא "איש" (שם) שנאמר
המשנה,43)"כהן". על מפירושו ב. סו, שם משנה,

היו  סוכות שעשר שם, במשנה מאיר כרבי שדעתו  משמע
ובין  בשבת), ללכת שמותר (מרחק מיל וסוכה סוכה ובין
מילים. שני - השעיר דחיפת למקום האחרונה הסוכה

בשבת 44) ההליכה היתר גבול שהוא הראשון, המיל בסוף
יוסי  ורבי יהודה רבי נגד מאיר כרבי פסק הכיפורים. ויום

שם. במשנה, כמותו רבי שסתם מפני אותה 45)בברייתא,
לא  כאן במשנה ה"ד. למעלה שנזכרה זהורית של לשון
"קושר  נאמר - ב מא, במשנה למעלה וגם "בקרניו", נאמר
קרניים. נזכרו ולא המשתלח" שעיר בראש זהורית של לשון

יישאר 46) שלא כדי שבת, מתחום יותר ללכת לו התירו
הלילה. עד במדבר כל 47)לבדו על שעומדים אנשים

מניף  למדבר השעיר וכשהגיע מזה, זה מסוים במרחק הדרך
גם  ומניף רואה שלפניו וזה סודרים, למדבר הקרוב האחרון
שראו  עד השאר וכן ומניף רואה והשלישי סודרים, הוא

הסימן. את האמור 48)בירושלים כל ב. סז, שם משנה,
הקריאה  אבל למדבר, השעיר שהגיע לפני לעשות מותר כאן
מצוותו. ונגמרה למדבר השעיר שהגיע אחר מצוותה בתורה

ששי. פרק סוף - ב סח, שם ב.49)ראה סז, שם ברייתא,
מעשה 50) מהל' פ"ז (ראה הדשן בית ונקרא לירושלים חוץ

ה"ד). הי"ח.51)הקרבנות הקרבנות מעשה מהל' פ"ה

.ÁÚÈb‰L ÔÂÈk52ÏB„b Ô‰k ‡ˆÈ ¯a„nÏ ¯ÈÚO ≈»∆ƒƒ«»ƒ«ƒ¿»»»…≈»
ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚÏ53B˙‡È¯˜ ÔÓÊ·e .‰¯Bza ˙B¯˜Ï54 ¿∆¿««»ƒƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ»

‰‡B¯‰ ,CÎÈÙÏ .ÔLc‰ ˙È·a ¯ÈÚO‰Â ¯t‰ ÔÈÙ¯BO¿ƒ«»¿«»ƒ¿≈«∆∆¿ƒ»»∆
¯ÈÚOÂ ¯t ‰‡B¯ BÈ‡ - ‡¯B˜ ‡e‰Lk ÏB„b Ô‰k…≈»¿∆≈≈∆«¿»ƒ

¯Ê· ‰¯Lk Ô˙Ù¯Oe .ÔÈÙ¯Op‰55e¯‡aL BÓk ,56. «ƒ¿»ƒ¿≈»»¿≈»¿»¿∆≈«¿

ב.52) סח, שם רב 53)משנה, של מימרא ב. סט, שם
במשנה.54)חסדא. ב סח, פ"ו 55)שם יומא 'ירושלמי'

שם). קרבן' 'שירי (ראה ה"ו מעשה 56)סוף מהל' פ"ז
ה"ה. הקרבנות

.ËBÊ ‰‡È¯˜57‰ˆ¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰„B·Ú dÈ‡ ¿ƒ»≈»¬»¿ƒ»ƒ»»
‰ˆ¯ Ì‡Â .‡¯B˜ - BlMÓ ÌÈ·Ï ÏÁ È„‚·a ˙B¯˜Ïƒ¿¿ƒ¿≈…¿»ƒƒ∆≈¿ƒ»»
˙B‰Ï ez ‰p‰k È„‚aL ;‡¯B˜ - Ô·Ï È„‚·a ˙B¯˜Ïƒ¿¿ƒ¿≈»»≈∆ƒ¿≈¿À»ƒ¿≈»

Ô‰a58e¯‡aL BÓk ,‰„B·Ú ˙ÚLa ‡lL59. »∆∆…ƒ¿«¬»¿∆≈«¿

ב.57) סח, שם -58)משנה, א סט, יומא 'תוספות' ראה
בגדי. מגביל 59)ד"ה שם הי"א. המקדש כלי מהל' פ"ח

מותר  עובד שהוא ביום שרק ואומר, ההיתר את רבינו
עבודה. בשעת שלא גם ללבוש

.È?‡¯B˜ ‡e‰ „ˆÈk60·LBÈ61ÏÎÂ ,ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚa ≈«≈≈¿∆¿««»ƒ¿»
ÔfÁÂ .ÂÈÙÏ ÔÈ„ÓBÚ ÌÚ‰62˙Òk‰63‰¯Bz ¯ÙÒ ÏËB »»¿ƒ¿»»¿«««¿∆∆≈≈∆»

˙Òk‰ L‡¯Ï B˙BÂ64,Ô‚qÏ B˙B ˙Òk‰ L‡¯Â , ¿¿¿…«¿∆∆¿…«¿∆∆¿«¿»
.Ïa˜Óe „ÓBÚ ÏB„b Ô‰ÎÂ ,ÏB„b Ô‰ÎÏ B˙B Ô‚q‰Â¿«¿»¿¿…≈»¿…≈»≈¿«≈

˙L¯ÙaL ¯BOÚa C‡Â ˙BÓ È¯Á‡ ‡¯B˜Â „ÓBÚ≈¿≈«¬≈¿«∆»∆¿»»«
˙B„ÚBÓ65ÔÈÚ‰ ÛBÒ „Ú66‰¯Bz‰ ˙‡ ÏÏB‚Â , ¬«»ƒ¿»¿≈∆«»

ÌÎÈÙÏ È˙‡¯wM ‰nÓ ¯˙BÈ :¯ÓB‡Â B˜ÈÁa dÁÈpÓe«ƒ»¿≈¿≈≈ƒ«∆»»ƒƒ¿≈∆
ÌÈ„e˜t‰ LÓeÁaL ¯BOÚ·e .Ô‡k ·e˙k67ÛBÒ „Ú »»∆»∆¿««¿ƒ«

ÈÙÏ ?‰t ÏÚ ‡¯B˜ ‰nÏÂ .‰t ÏÚ B˙B‡ ‡¯B˜ ÔÈÚ‰»ƒ¿»≈«∆¿»»≈«∆¿ƒ
¯eaˆa ‰¯Bz ¯ÙÒ ÔÈÏÏBb ÔÈ‡L68‡¯˜È ‡Ï ‰nÏÂ . ∆≈¿ƒ≈∆»¿ƒ¿»»…ƒ¿»

,ÌÈ¯ÙÒ ÈL· ‡¯B˜ „Á‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ?¯Á‡ ¯ÙÒa¿≈∆«≈¿ƒ∆≈∆»≈ƒ¿≈¿»ƒ
ÔBL‡¯ Ì‚t ÌeMÓ69. ƒ¿»ƒ

שם.60) למטה 61)משנה, שנאמר ממה זה, למדו בגמרא
ישב. כן שלפני משמע ומקבל", עומד גדול "וכהן במשנה:

א. סט, כך 62)שם חזן, – לשמש קראו המשנה, בזמן
(יא.) שבת המשנה על בפירושו אולם כאן, רש"י פירש
"מלמד  רבינו כותב קוראים", תינוקות היכן רואה "החזן
לשבעת  בתורה המקריא שם, פירש ורש"י תינוקות".
אדם  על מוטלים היו התפקידים ששני ונראה הקרואים.

לתפילה 63)אחד. מיוחד מקום היה המקדש בבית
בתוספתא  ביתֿכנסת. או כנסת ונקרא בתורה, ולקריאה
נכנסים  וימיםֿטובים "ובשבתות כתוב: ה"ד פ"ב חגיגה
מקום  גם היה שכאן נראה הבית", שבהר המדרש לבית

שני. בבית וכל 64)התפילה הכנסת, עניני על הממונה
שם). (רש"י פיו על נחתכים אמור 65)צרכיה פרשת

כו). כג, שבתכם.66)(ויקרא תשבתו בפרשת 67)עד
חומש  נקרא במדבר ספר זֿיא), כט, (במדבר פינחס
למעלה  ראה ישראל. בני במפקד שמתחיל מפני הפקודים,

ה"א. עד 68)פ"א לחכות הציבור את להטריח שלא
שקרא 69)שיגללו. בספר (פסול) פגם נמצא יאמרו שלא

תחילה. בו

.‡È‡¯BwL ˙Úa70C¯„k ‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C¯·Ó ¿≈∆≈¿»≈¿»∆»¿«¬∆»¿∆∆
Ú·L ‰È¯Á‡Ï ÛÈÒBÓe ,˙Òk‰ ˙È·a ÔÈÎ¯·nL71 ∆¿»¿ƒ¿≈«¿∆∆ƒ¿«¬∆»∆«

ÌÈ„BÓ .'eÎÂ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰ˆ¯ :Ô‰ el‡Â ,˙BÎ¯a¿»¿≈≈¿≈¡…≈¿ƒ
,'eÎÂ e‡ËÁ Èk eÈ·‡ eÏ ÁÏÒ .'eÎÂ CÏ eÁ‡¬«¿»¿¿«»»ƒƒ»»¿
Ï‡¯OÈ BnÚ ˙BBÚ ÏÁBÓ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :da Ì˙BÁÂ¿≈»»«»¿»≈¬«ƒ¿»≈

Ô˜˙k ˙BÎ¯a LÏL È¯‰ .ÌÈÓÁ¯a72ÏÚ C¯·Óe . ¿«¬ƒ¬≈»¿»¿ƒ¿»¿»≈«
„ÓÚiL ,dÈÚ ‰È‰È .dÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯a Lc˜n‰«ƒ¿»¿»»ƒ¿≈«¿»ƒ¿∆ƒ¿»»∆«¬…
,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :da Ì˙BÁÂ .BÎB˙a ‰ÈÎLe Lc˜n‰«ƒ¿»¿ƒ»¿¿≈»»«»¿»
.dÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯a Ï‡¯OÈ ÏÚ C¯·Óe .ÔBiˆa ÔÎBL≈¿ƒ¿»≈«ƒ¿»≈¿»»ƒ¿≈«¿»
.CÏÓ Ô‰Ó ¯eÒÈ ‡ÏÂ Ï‡¯OÈ ˙‡ '‰ ÚÈLBiL ,dÈÚƒ¿»»∆ƒ«∆ƒ¿»≈¿…»≈∆∆∆
C¯·Óe .Ï‡¯OÈa ¯ÁBa‰ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :da Ì˙BÁÂ¿≈»»«»¿»«≈¿ƒ¿»≈¿»≈
‰ˆ¯iL ,dÈÚ .dÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯a ÌÈ‰k‰ ÏÚ««…¬ƒ¿»»ƒ¿≈«¿»ƒ¿»»∆ƒ¿∆
:da Ì˙BÁÂ .ÌÎ¯·ÈÂ Ì˙„B·ÚÂ Ì‰ÈOÚÓ ÌB˜n‰«»«¬≈∆«¬»»ƒ»¿≈¿≈»
‰lÙz ¯ÓB‡ Ck ¯Á‡Â .ÌÈ‰k‰ Lc˜Ó ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»¿«≈«…¬ƒ¿««»≈¿ƒ»
:Ì˙BÁÂ ,ÏÈ‚¯ ‡e‰M ‰Ó ÈÙk ‰Lw·e ‰p¯Â ‰pÁ˙e¿ƒ»¿ƒ»«»»¿ƒ«∆»ƒ¿≈
ÔÈÎÈ¯ˆ Ï‡¯OÈ EnÚL ,Ï‡¯OÈ EnÚ '‰ ÚLB‰««¿ƒ¿»≈∆«¿ƒ¿»≈¿ƒƒ

‰lÙz ÚÓBL ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .ÚLe‰Ï73. ¿ƒ»≈«»«»¿»≈«¿ƒ»

א.70) ע, וגמרא ב. סח, שם כתוב 71)משנה, במשנה
הברכה  וגם עליה" "ומברך אמרו: שם אבל "שמונה",
"לאחריה", ומוסיף כותב כאן ורבינו בכלל, הקריאה שלפני
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נמנות  מברך אדם שכל הברכות ושתי "שבע". כתב ולפיכך
על  (בפירושו ברכות. תשע הרי כן לא שאם אחת, כברכה
ראה  אחר. ברכות סדר רבינו כותב - ב מ, סוטה המשנה,

כאן). ישראל' ו'תפארת יוםֿטוב' שהן 72)'תוספות כפי
שמונהֿעשרה. בתפילת "שומע 73)סדורות מונה רבינו

מכניסה  אינו במשנה ורש"י הברכות, שבע במנין תפלה"
במנין  והגירסאות השיטות (רבו הברכות שמונה לחשבון
זו). בהלכה שלפנינו הגירסה לפי הוא כאן ופירושנו הברכות,

ה'תשפ"א  טבת י"ז שישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היו.1) איך הכיפורים שביום המעשים כל סדר יבאר

.‡˙BˆÁk :‡e‰ Ck ‰Ê ÌBÈaL ÌÈOÚn‰ Ïk ¯„Ò≈∆»««¬ƒ∆¿∆»«¬
ÔÈÒÈÙÓ ‰ÏÈl‰2ÔLc‰ ˙Óe¯˙Ï3˙‡ ÔÈ¯cÒÓe . ««¿»¿ƒƒƒ¿««∆∆¿«¿ƒ∆

ÏÎa ÔÈOBÚL C¯„k ,ÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈM„Óe ,‰Î¯Ún‰««¬»»¿«¿ƒ∆«ƒ¿≈«¿∆∆∆ƒ¿»
.„ÈÓz‰ ˙ËÈÁLÏ eÚÈbiL „Ú ,e¯‡aL ¯„q‰ ÏÚ ÌBÈ««≈∆∆≈«¿«∆«ƒƒ¿ƒ««»ƒ
ıea ÏL ÔÈ„Ò ÔÈÒ¯Bt ,„ÈÓz‰ ˙‡ ËÁLÏ eÚÈbiLk4 ¿∆«ƒƒ¿…∆«»ƒ¿ƒ»ƒ∆
¯ÈkiL È„k ?ıea ÏL ‰nÏÂ .ÌÚ‰ ÔÈ·e ÏB„b Ô‰k ÔÈa≈…≈»≈»»¿»»∆¿≈∆«ƒ
,Ï·BËÂ ,ÏÁ È„‚a ËLBÙe .ıea È„‚·a ÌBi‰ ˙„B·ÚL∆¬««¿ƒ¿≈≈ƒ¿≈…¿≈
ËÁBLÂ .ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Óe ,·‰Ê È„‚a L·BÏÂ¿≈ƒ¿≈»»¿«≈»»¿«¿»¿≈
,‰ËÈÁM‰ ¯Ó‚Ï ¯Á‡ ÁÈpÓe ,ÌÈL ·¯ „ÈÓza«»ƒ…¿«ƒ«ƒ««≈ƒ¿…«¿ƒ»
Ck ¯Á‡Â .B˙ÂˆÓk ÁaÊn‰ ÏÚ B˜¯BÊÂ Ìc‰ Ïa˜Óe¿«≈«»¿¿««ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿««»
˙‡ ·ÈËÓe ¯ÁL ÏL ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜Óe ÏÎÈ‰Ï ÒÎƒ¿»«≈»«¿ƒ¿…∆∆««≈ƒ∆
,ÌÈÎÒp‰Â ÔÈz·Á‰Â „ÈÓz‰ È¯·È‡ ¯ÈË˜Óe .˙B¯p‰«≈«¿ƒ≈¿≈«»ƒ¿«¬ƒƒ¿«¿»ƒ
„ÈÓz‰ ¯Á‡Â .e¯‡aL ÌBÈ Ïk ÏL „ÈÓz‰ ¯„Ò ÏÎk¿»≈∆«»ƒ∆»∆≈«¿¿«««»ƒ
¯Á‡Â .ÌBi‰ ÛÒeÓ ÏL ÌÈO·k‰ ˙Ú·LÂ ¯t‰ ·È¯˜Ó«¿ƒ«»¿ƒ¿««¿»ƒ∆««¿««
,Ï·BËÂ ,·‰Ê È„‚a ËLBÙe ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó Ck»¿«≈»»¿«¿»≈ƒ¿≈»»¿≈
Ïˆ‡ BÏ ‡·e .ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Óe ,Ô·Ï È„‚a L·BÏÂ¿≈ƒ¿≈»»¿«≈»»¿«¿»»≈∆
BL‡¯ ,ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa „ÓBÚ ‰È‰ B¯Ùe .B¯t»»»»≈≈»»¿«ƒ¿≈«…

Á¯ÊÓa „ÓBÚ Ô‰k‰Â ,·¯ÚÓÏ ÂÈÙe ÌB¯„ÏÂÈÙe ¿»»»¿«¬»¿«…≈≈¿ƒ¿»»»
.‰cÂ˙Óe ¯t‰ L‡¯ ÏÚ ÂÈ„È ÈzL CÓBÒÂ .·¯ÚÓÏ¿«¬»¿≈¿≈»»«…«»ƒ¿«∆
ÈzÚLt È˙ÈÂÚ È˙‡ËÁ ,ÌM‰ ‡p‡ :¯ÓB‡ ‰È‰ CÎÂ¿»»»≈»»«≈»»ƒ»ƒƒ»«¿ƒ
ÌÈ‡ËÁÏ ‡ ¯tk ,ÌM‰ ‡p‡ .È˙È·e È‡ EÈÙÏ¿»∆¬ƒ≈ƒ»»«≈«∆»«¬»ƒ
ÈzÚLtLÂ È˙ÈÂÚLÂ È˙‡ËÁL ÌÈÚLtÏÂ ˙BBÚÏÂ¿»¬¿«¿»ƒ∆»»ƒ¿∆»ƒƒ¿∆»«¿ƒ
:¯Ó‡Ï Ec·Ú ‰LÓ ˙¯B˙a ·e˙kk .È˙È·e È‡ EÈÙÏ¿»∆¬ƒ≈ƒ«»¿«∆«¿¿≈…
ÏkÓ ,ÌÎ˙‡ ¯‰ËÏ ÌÎÈÏÚ ¯tÎÈ ‰f‰ ÌBi· Èkƒ««∆¿«≈¬≈∆¿«≈∆¿∆ƒ…
ÈL ÏÚ ÏÈ¯‚Ó Ck ¯Á‡Â .e¯‰Ëz '‰ ÈÙÏ ÌÎÈ˙‡hÁ«…≈∆ƒ¿≈ƒ¿»¿««»«¿ƒ«¿≈
ÁlzLn‰ L‡¯a ˙È¯B‰Ê ÏL ÔBLÏ ¯LB˜Â ,ÌÈ¯ÈÚO‰«¿ƒƒ¿≈»∆¿ƒ¿…«ƒ¿«≈«
˙Èa „‚k ËÁLpÏÂ ,BÁelL ˙Èa „‚k B„ÈÓÚÓe«¬ƒ¿∆∆≈ƒ¿«ƒ¿»¿∆∆≈
ÂÈ„È ÈzL CÓBÒÂ ,‰iL B¯t Ïˆ‡ BÏ ‡·e .B˙ËÈÁL¿ƒ»»≈∆»¿ƒ»¿≈¿≈»»
‡p‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ CÎÂ .ÈL ÈecÂ ‰cÂ˙Óe BL‡¯ ÏÚ«…ƒ¿«∆ƒ≈ƒ¿»≈»»
È·e È˙È·e È‡ EÈÙÏ ÈzÚLt È˙ÈÂÚ È˙‡ËÁ ,ÌM‰«≈»»ƒ»ƒƒ»«¿ƒ¿»∆¬ƒ≈ƒ¿≈
ÌÈ‡ËÁÏ ‡ ¯tk ,ÌM‰ ‡p‡ .EÈLB„˜ ÌÚ Ô¯‰‡«¬…«¿∆»»«≈«∆»«¬»ƒ
ÈzÚLtLÂ È˙ÈÂÚLÂ È˙‡ËÁL ÌÈÚLtÏÂ ˙BBÚÏÂ¿»¬¿«¿»ƒ∆»»ƒ¿∆»ƒƒ¿∆»«¿ƒ
·e˙kk .EÈLB„˜ ÌÚ Ô¯‰‡ È·e È˙È·e È‡ EÈÙÏ¿»∆¬ƒ≈ƒ¿≈«¬…«¿∆«»
Ck ¯Á‡Â .¯ÓB‚Â ‰f‰ ÌBi· Èk :Ec·Ú ‰LÓ ˙¯B˙a¿«∆«¿∆ƒ««∆¿≈¿««»

‡e‰L ÈÓÏ B˙BÂ ,BÓc ˙‡ Ïa˜Óe ¯t‰ ˙‡ ËÁBL≈∆«»¿«≈∆»¿¿¿ƒ∆
L¯˜È ‡lL B„„Ó5„·¯‰ ÏÚ [dÁÈpÓe] ,6ÈÚÈ·¯‰ ¿«¿¿∆…ƒ¿««ƒ»«»…∆»¿ƒƒ
ıeÁaÓ ÏÎÈ‰ ÏL7da ‰˙BÁÂ ‰zÁn‰ ˙‡ ÏËBÂ . ∆≈»ƒ«¿≈∆««¿»¿∆»

ÏÚÓ :¯Ó‡pL ,·¯ÚÓÏ CeÓq‰ ÔÓ ÁaÊn‰ ÏÚÓ L‡≈≈««ƒ¿≈«ƒ«»¿«¬»∆∆¡«≈«
.‰¯ÊÚaL „·¯‰ ÏÚ dÁÈpÓe „¯BÈÂ ,'‰ ÈÙlÓ ÁaÊn‰«ƒ¿≈«ƒƒ¿≈¿≈«ƒ»«»…∆∆»¬»»
ÔÓ ‰wc ˙¯Ë˜ ‡ÏÓ ÈÏÎe Ûk‰ ˙‡ BÏ ÔÈ‡ÈˆBÓeƒƒ∆««¿ƒ»≈¿…∆«»ƒ

‰wc‰8˙B˜eÁÓ ‡Ï ,ÂÈÙÁ ‡ÏÓ ‰pnÓ ÔÙBÁÂ ,9‡ÏÂ ««»¿≈ƒ∆»¿…»¿»…¿¿…
˙BLe„‚10˙BÙeÙË ‡l‡ ,11ÔËw‰Â BÏ„‚ ÈÙÏ ÏB„b‰ , ¿∆»¿«»¿ƒ»¿¿«»»

‰ÎÏB‰L ,e¯‡a ¯·k .Ûk‰ CB˙Ï Ô˙BÂ ,BË˜ ÈÙÏ¿ƒ»¿¿≈¿««¿»≈«¿∆»»
,˙B„B·Ú‰ ¯‡L·e ÌÈL„w‰ Ì„a ˙ÏÒBt Ï‡ÓOaƒ¿…∆∆¿««√»ƒƒ¿»»¬
ÛÎÂ BÏ‡ÓOa ‰zÁn‰ CÈÏBiL ÔÈc‰ ÔÓ ‰È‰ CÎÈÙÏe¿ƒ»»»ƒ«ƒ∆ƒ««¿»ƒ¿…¿«
„BÚÂ ,‰zÁn‰ „·k ÈtÓ Ï·‡ ;BÈÓÈa ˙¯Ëw‰«¿…∆ƒƒ¬»ƒ¿≈…∆««¿»»
,ÔB¯‡‰ „Ú BÏ‡ÓOa dÏ·ÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ,‰nÁ ‡È‰L∆ƒ«»≈»¿»¿»ƒ¿…«»»

BÏ‡ÓOa ˙¯Ëw‰ ÛÎÂ BÈÓÈa ‰zÁn‰ ÏËB CÎÈÙÏ12, ¿ƒ»≈««¿»ƒƒ¿««¿…∆ƒ¿…
.ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ÏÎÈ‰a Cl‰Óe¿«≈«≈»«∆«ƒ«¿…∆«√»ƒ

‰Ùe¯t ˙Î¯t‰ ‡ˆÓ13„Ú ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÒÎ . »»«»…∆¿»ƒ¿»¿…∆«√»ƒ«
ÔÈa ‰zÁn‰ Ô˙B ,ÔB¯‡Ï ÚÈb‰ .ÔB¯‡Ï ÚÈbÓ ‡e‰L∆«ƒ«»»ƒƒ«»»≈««¿»≈
‰È‰ ,ÔB¯‡ ‰È‰ ‡lL ,ÈL ˙È··e .ÌÈca‰ ÈL¿≈««ƒ¿«ƒ≈ƒ∆…»»»»»

‰i˙M‰ Ô·‡ ÏÚ dÁÈpÓ14ÈL‡¯a Ûk‰ ˙ÙO ÊÁB‡Â . «ƒ»«∆∆«¿ƒ»¿≈¿«««¿»≈
CB˙Ï BÏ„e‚a ˙¯Ëw‰ ‰¯ÚÓe ,ÂÈpLa B‡ ÂÈ˙BÚaˆ‡∆¿¿»¿ƒ»¿»∆«¿…∆¿»¿
BÊÂ .‰˙È‰Lk ÂÈÙÁ ‡BÏÓÏ d¯ÈÊÁnL „Ú ÂÈÙÁ»¿»«∆«¬ƒ»ƒ¿»¿»¿∆»¿»¿

¯·BˆÂ .Lc˜naL ‰L˜ ‰„B·Ú ‡È‰15ÏÚ ˙¯Ëw‰ ˙‡ ƒ¬»»»∆«ƒ¿»¿≈∆«¿…∆«
‰È‰zL È„k ,‰zÁna ÌÈÙÏ B„Èa ÌÈÏÁb‰ Èab«≈«∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿»¿≈∆ƒ¿∆
.‰ÂkÈ ‡lL ,ÂÈtÓ ‰˜BÁ¯e ÔB¯‡Ï ‰·B¯˜ ˙¯Ëw‰«¿…∆¿»»»¿»ƒ»»∆…ƒ»∆
‡e‰Â .‡ˆBÈÂ ÔLÚ ˙Èa‰ ‡lÓ˙iL „Ú ÌL ÔÈzÓÓe«¿ƒ»«∆ƒ¿«≈««ƒ»»¿≈¿
ÂÈ¯BÁ‡Â L„wÏ ÂÈt ,ËÚÓ ËÚÓ ˙Èp¯BÁ‡ Cl‰Ó¿«≈¬«ƒ¿«¿«»»«…∆«¬»
ÏÎÈ‰a ÌL Ïlt˙Óe .˙Î¯t‰ ÔÓ ‡ˆiL „Ú ,ÏÎÈ‰Ï«≈»«∆≈≈ƒ«»…∆ƒ¿«≈»«≈»
,ÌÚ‰ ˙‡ ˙ÈÚ·‰Ï ‡lL ,‰¯ˆ˜ ‰lÙz ‡ˆiL ¯Á‡««∆»»¿ƒ»¿»»∆…¿«¿ƒ∆»»
ÔBˆ¯ È‰È :Ïlt˙Ó ‰È‰ CÎÂ .ÏÎÈ‰a ˙Ó e¯Ó‡È ‡nL∆»…¿≈«≈»¿»»»ƒ¿«≈¿ƒ»
‰eÁL BÊ ‰L ‰È‰z Ì‡L ,eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈∆ƒƒ¿∆»»¿»
‡ÏÂ .‰„e‰È ˙ÈaÓ Ë·L ¯eÒÈ ‡ÏÂ .‰ÓeL‚ ‰È‰zƒ¿∆¿»¿…»≈∆ƒ≈¿»¿…
Òkz Ï‡Â .‰Ò¯ÙÏ ÔÈÎÈ¯ˆ Ï‡¯OÈ ˙Èa EnÚ eÈ‰Èƒ¿«¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ¿«¿»»¿«ƒ»≈

.ÌÈÎ¯„ È¯·BÚ ˙lÙz EÈÙÏ¿»∆¿ƒ«¿≈¿»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

z` hegyl eribiyk ...`ed jk df meiay miyrnd lk xcq"
."'ek uea ly oicq oiqxet cinzd

סידור  הדשן תרומת עבודות נשתנו מה להבין, וצריך
על־ידי  להיעשות צריכות שאינן המזבח ודישון המערכה

יום". בכל שעושין כדרך "מפיסין אלא הגדול הכהן
שיצטרכו  כל־כך חשובות אינן אלו שעבודות לומר ואין
קל־וחומר: דברים הלא גדול, כהן על־ידי להיעשות
ולא  קדשי־קדשים", אפילו בזרים כשרה קדשים "שחיטת
אע"פ  הכיפורים יום של כהן־גדול "פר שאפילו אלא עוד
זאת, ולעומת כשר". זר שחטו אם אהרן, ושחט בו שנאמר
המערכה  את שסידר זר וכן כהן, צריכה הדשן הרמת
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k"deiקלב zcear zekld - dcear xtq - zah f"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ביוהכ"פ  התמיד שחיטת אם ועל־פי־זה פסול". "סידורה
על־אחת־כמה־ המערכה וסידור הדשן תרומת כהן, צריכה

וכמה!
מדוע  דווקא, כה"ג מוכרחות אינן אלו עבודות אם ולאידך,

כהן־גדול? בידי להיעשות התמיד שחיטת תצטרך
(bq oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

גורל.2) מן 3)מטילים קצת כהן מוריד הלילה חצות אחר
נקרא  וזה המזבח מן רחוק לא ומניחו המזבח שעל הדשן
ביום  הדשן שתרומת יוצא, רבינו מדברי הדשן. תרומת
שכתב  ומה גדול) כהן (=לא הדיוט בכהן כשרה הכיפורים
זה  גדול" בכהן עשוי "הכל ב הלכה א בפרק למעלה
הנעשית  הדשן בתרומת לא אבל בלבד, היום בעבודת
בעל  ראה יומא מסכת בתחילת במלחמות (רמב"ן בלילה

שם). בוץ?4)המאור של "ולמה שם. משנה פשתן, של
לא:). שם (גמרא בוץ" בבגדי היום שעבודת שיכיר , כדי

שהרי 5) הקדשים, בקודש הקטורת את מקטיר שהוא בזמן
דמו. הזיית ובין הפר שחיטת בין מקומה זו הקטרה

(בלטות).6) מרצפות מקטיר 7)שורת גדול שכהן בזמן
להיכל. להכנס אדם לכל אסור יום 8)הקטורת בערב

העומדת  הדקה הקטורת את שנית כותשים הכיפורים
ו:). (כריתות למחרת היד 9)להקטרה אצבעות ראשי

היד. בכף מפסיקה 10)נוגעות היד וכף האצבעות בין
קטרת. של ניכרת מכף 11)כמות קצת מרוחקות האצבעות

מידה  פירש: בערוך מח.), שם (רש"י צפות, כאילו היד,
"בביסה  שאמרו ז. במנחות משמע וכדבריו ומדוייקת. נכונה

כרש"י. לפרש קשה ושם שהולכת 12)טפופה" פי על ואף
איברים  בהולכת רק (שהרי התורה מן פוסלת בשמאל דם
מן  פוסלת אינה ששמאל כד: בזבחים אביי אמר לכבש
וביום  מדרבנן רק פסולה בשמאל הקטורת הולכת התורה),
(כסף  גדול כהן של חולשתו מפני גזרו, לא הכיפורים

מחוברים מ 13)משנה). והקיפולים הצד מן קצת קופלת
פרוכות, שתי שהיו אומר קמא ותנא נב: שם משנה בקרסים,
ב. הלכה הבחירה בית מהלכות ד בפרק רבינו כתב וכן
בין  הבדילה ראשון בבית אבל שני, בבית המדובר שם אולם
הפתח  ונגד אמה, שעובייה חומה הקדשים לקודש היכל
מדבר, ראשון בבית ורבינו נד.) (שם אחת פרוכת הייתה
היה  לא שני ובבית לארון" מגיע שהוא "עד מסיים שהרי

(בקדש 14)ארון. שם הייתה "אבן נג:) (שם שנינו
נקראת". הייתה ושתייה ראשונים נביאים מימות הקדשים)

עבה 15) שכבה צובר אלא הקטורת, את מפזר אינו פירוש,
לארון. יותר קרובה היינו יט:) שם (ברייתא

.·˙¯Ëw‰ ˙¯Ë˜‰ ˙ÚLa16ÌÚ‰ Ïk ÌÈL„w‰ L„˜a ƒ¿««¿»««¿…∆¿…∆«√»ƒ»»»
ÔÈaÓ ÌÈL¯Bt ÔÈ‡Â ,„·Ïa ÏÎÈ‰‰ ÔÓ ÌÈL¯Bt¿ƒƒ«≈»ƒ¿«¿≈»¿ƒƒ≈

ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰17ÌÏe‡‰ ÔÈaÓ ÌÈL¯Bt ÔÈ‡L ; »»¿«ƒ¿≈«∆≈¿ƒƒ≈»»
˙ÚL·e ÌBÈ ÏÎa ÏÎÈ‰a ‰¯Ë˜‰ ˙ÚLa ‡l‡ ÁaÊnÏÂ¿«ƒ¿≈«∆»ƒ¿««¿»»«≈»¿»ƒ¿«
.ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,ÏÎÈ‰a ÌÈÓc ÔzÓ««»ƒ«≈»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒƒ
ÒÎÂ ,B„„Ó ‡e‰L ‰fÓ ¯t‰ Ìc ÏËB Ck ¯Á‡Â¿««»≈««»ƒ∆∆¿«¿¿¿ƒ¿»

Ó ‰fÓe ,ÌÈL„w‰ L„˜Ï Ba˙BÈf‰ ‰BÓL ÌL epn ¿…∆«√»ƒ«∆ƒ∆»¿∆«»

Ôk ÏÚ ÏÎÈ‰a BÁÈpÓe ‡ˆBÈÂ ,ÔB¯‡‰ Èca ÔÈa18·‰f‰ ≈«≈»»¿≈«ƒ«≈»«««»»
˙‡ ËÁBLÂ ,ÏÎÈ‰‰ ÔÓ ‡ˆBÈ Ck ¯Á‡Â .ÌL ‰È‰L∆»»»¿««»≈ƒ«≈»¿≈∆
,ÌÈL„w‰ L„˜Ï Ba ÒÎÂ ,BÓc ˙‡ Ïa˜Óe ¯ÈÚO‰«»ƒ¿«≈∆»¿ƒ¿»¿…∆«√»ƒ
‡ˆBÈÂ ,ÔB¯‡‰ Èca ÔÈa ˙BÈf‰ ‰BÓL ÌL epnÓ ‰fÓe«∆ƒ∆»¿∆«»≈«≈»»¿≈
ÏËB Ck ¯Á‡Â .ÏÎÈ‰aL ÈL ·‰f‰ Ôk ÏÚ BÁÈpÓe«ƒ«««»»≈ƒ∆«≈»¿««»≈
„‚k ˙Î¯t‰ ÏÚ epnÓ ‰fÓe Ôk‰ ÏÚÓ ¯t‰ Ìc««»≈««««∆ƒ∆««»…∆¿∆∆
Ìc ÏËBÂ ,¯t‰ Ìc ÁÈpÓe .˙BÈf‰ ‰BÓL ÔB¯‡‰»»¿∆«»«ƒ«««»¿≈«
‰BÓL ÔB¯‡‰ „‚k ˙Î¯t‰ ÏÚ epnÓ ‰fÓe ¯ÈÚO‰«»ƒ«∆ƒ∆««»…∆¿∆∆»»¿∆
,¯ÈÚO‰ Ìc CB˙Ï ¯t‰ Ì„ ‰¯ÚÓ Ck ¯Á‡Â .˙BÈf‰«»¿««»¿»∆««»¿««»ƒ
È„k ,¯t‰ Ì„ Ba ‰È‰L ˜¯ÊnÏ Ïk‰ ¯ÈÊÁÓe«¬ƒ«…«ƒ¿»∆»»««»¿≈
ÔÈa ·‰f‰ ÁaÊnÓ ÌÈÙÏ „ÓBÚÂ .‰ÙÈ ‰ÙÈ e·¯Ú˙iL∆ƒ¿»¿»∆»∆¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿««»»≈

˙Bf‰Ï ÏÈÁ˙Óe ,‰¯Bn‰Â ÁaÊn‰19˙·¯Úz‰ ÌcÓ «ƒ¿≈«¿«¿»«¿ƒ¿«ƒ«««¬…∆
ÏÚ ‰fÓe CÏB‰Â ·aÒÓ ‡e‰Â ,·‰f‰ ÁaÊÓ ˙B¯˜ ÏÚ««¿ƒ¿««»»¿¿«≈¿≈«∆«
,˙ÈBÙˆ ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯wÓ ÏÈÁ˙Óe .ıeÁaÓ ˙B¯w‰«¿»ƒ««¿ƒƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ
˙ÈÓB¯„Ï ,˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓÏ ,˙È·¯ÚÓ ˙ÈBÙˆÏƒ¿ƒ«¬»ƒ¿«¬»ƒ¿ƒƒ¿ƒ

ÔÏÚÓÏ ÔhÓlÓ Ô˙B ‡e‰ Ôlk ÏÚÂ .˙ÈÁ¯ÊÓ20ıeÁ , ƒ¿»ƒ¿«À»≈ƒ¿«»¿«¿»
ÔÏÚÓÏÓ Ô˙B ‡e‰L ÂÈÙÏ ‰˙È‰L ‰B¯Á‡‰ ÔÓƒ»«¬»∆»¿»¿»»∆≈ƒ¿«¿»

ÂÈÏk eÎÏÎÏ˙È ‡lL È„k ,ÔhÓÏ21ÌÈÏÁb‰ ‰˙BÁÂ . ¿«»¿≈∆…ƒ¿«¿¿≈»¿∆«∆»ƒ
‰l‚nL „Ú CÏÈ‰Â CÏÈ‰ ·‰f‰ ÁaÊÓaL ¯Ù‡‰Â¿»≈∆∆¿ƒ¿««»»≈«¿≈««∆¿«∆
Ú·L ÁaÊÓ ÏL B¯‰Ë ÏÚ ˙·¯Úz‰ ÌcÓ ‰fÓe ,B·‰Ê¿»«∆ƒ«««¬…∆«»√∆ƒ¿≈«∆«
˙BzÓ eÓÏML ÌB˜na ,ÌB¯c‰ „ˆa ÌÈÓÚt¿»ƒ¿««»«»∆»¿«¿
È·¯ÚÓ „BÒÈ ÏÚ Ìc‰ È¯ÈL CÙBLÂ ‡ˆBÈÂ .ÂÈ˙B¯«̃¿»¿≈¿≈¿»≈«»«¿«¬»ƒ
¯ÈÚO Ïˆ‡ ‡a Ck ¯Á‡Â .ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏL∆ƒ¿≈««ƒ¿««»»≈∆»ƒ
CÎÂ .‰cÂ˙Óe BL‡¯ ÏÚ ÂÈ„È ÈzL CÓBÒÂ ÁlzLn‰«ƒ¿«≈«¿≈¿≈»»«…ƒ¿«∆¿»
EÈÙÏ eÚLÙe eÂÚ e‡ËÁ ,ÌM‰ ‡p‡ :¯ÓB‡ ‡e‰≈»»«≈»¿»»¿¿»∆
ÌÈ‡ËÁÏ ‡ ¯tk ,ÌM‰ ‡p‡ .Ï‡¯OÈ ˙Èa EnÚ«¿≈ƒ¿»≈»»«≈«∆»«¬»ƒ
EÈÙÏ eÚLtLÂ eÂÚLÂ e‡ËÁL ÌÈÚLtÏÂ ˙BBÚÏÂ¿»¬¿«¿»ƒ∆»¿¿∆»¿∆»¿¿»∆
Èk :Ec·Ú ‰LÓ ˙¯B˙a ·e˙kk .Ï‡¯OÈ ˙Èa EnÚ«¿≈ƒ¿»≈«»¿«∆«¿∆ƒ
˙‡ ÁlLÓ Ck ¯Á‡Â .¯ÓB‚Â ÌÎÈÏÚ ¯tÎÈ ‰f‰ ÌBi·««∆¿«≈¬≈∆¿≈¿««»¿«≈«∆
ÒÈÎ‰L ¯ÈÚOÂ ¯t È¯eÓ‡ ‡ÈˆBÓe .¯a„nÏ ¯ÈÚO‰«»ƒ«ƒ¿»ƒ≈≈«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ

Ï ÔÓcÔLc‰ ˙È·Ï ¯‡M‰ ÁlLÓe ,ÈÏka Ô˙BÂ ÌÈÙ »»ƒ¿ƒ¿¿»«¿ƒ¿«≈««¿»¿≈«∆∆
¯Á‡ ÌL ‡¯B˜Â ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚÏ ‡ˆBÈÂ .‰Ù¯OÏƒ¿≈»¿≈¿∆¿««»ƒ¿≈»««
ËLBÙe ,Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â .¯a„nÏ ¯ÈÚO‰ ÚÈbiL∆«ƒ««»ƒ«ƒ¿»¿««»¿«≈≈
ÂÈ„È Lc˜Óe ,·‰Ê È„‚a L·BÏÂ ,Ï·BËÂ ,Ô·Ï È„‚aƒ¿≈»»¿≈¿≈ƒ¿≈»»¿«≈»»
ÏÏkÓ ‡e‰L ,ıeÁa ‰OÚp‰ ¯ÈÚO‰ ‰OBÚÂ .ÂÈÏ‚¯Â¿«¿»¿∆«»ƒ««¬∆«∆ƒ¿«
;ÌÚ‰ ÏÈ‡Â BÏÈ‡ ·È¯˜Óe ,ÌBi‰ ÛÒeÓ ˙Ba¯»̃¿¿«««¿ƒ≈¿≈»»
.ÌÚ‰ ˙ÏÚ ˙‡Â B˙ÏÚ ˙‡ ‰OÚÂ ‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»¿»»∆…»¿∆…«»»
·È¯˜Óe .ÔÈÙ¯Op‰ ¯ÈÚOÂ ¯t ÏL ÔÈ¯eÓ‡‰ ¯ÈË˜Óe«¿ƒ»≈ƒ∆«¿»ƒ«ƒ¿»ƒ«¿ƒ
,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â .ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz»ƒ∆≈»«¿«ƒ¿««»¿«≈»»¿«¿»
.Lc˜Óe ,Ô·Ï È„‚a L·BÏÂ ,Ï·BËÂ ,·‰Ê È„‚a ËLBÙe≈ƒ¿≈»»¿≈¿≈ƒ¿≈»»¿«≈
˙‡Â Ûk‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓe ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÒÎÂ¿ƒ¿»¿…∆«√»ƒƒ∆««¿∆
,Ï·BËÂ ,Ô·Ï È„‚a ËLBÙe ,Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â .‰zÁn‰««¿»¿««»¿«≈≈ƒ¿≈»»¿≈
ÔÈa ÏL ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜Óe .Lc˜Óe ,·‰Ê È„‚a L·BÏÂ¿≈ƒ¿≈»»¿«≈«¿ƒ¿…∆∆≈
¯‡Lk ,ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL ˙B¯p‰ ˙‡ ·ÈËÓe ,ÌÈa¯Ú‰»«¿«ƒ≈ƒ∆«≈∆≈»«¿«ƒƒ¿»
È„‚a ËLBÙe ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â .ÌÈÓi‰«»ƒ¿««»¿«≈»»¿«¿»≈ƒ¿≈
ÌÚ‰ ÏÎÂ .B˙È·Ï ‡ˆBÈÂ ,BÓˆÚ È„‚a L·BÏÂ ·‰Ê»»¿≈ƒ¿≈«¿¿≈¿≈¿»»»
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‡ˆiL ÏÚ ‰OBÚ ‰È‰ ·BË ÌBÈÂ .B˙Èa „Ú B˙B‡ ÔÈeÏÓ¿«ƒ«≈¿»»∆«∆»»
.L„w‰ ÔÓ ÌBÏLa¿»ƒ«…∆

ãycew zegiyn zecewpã

"..melya `viy lr dyer did h"eie"

שסיבת  המפרשים וכתבו מ"ד), (פ"ז יומא במשנה ומקורו
"בשעה  במשנה אחרת כגירסא ולא שיצא" "על הגירסא
שהיא  שיוצא בשעה יו"ט לעשות יכול שאין - היא שיצא",
כך, על הקשו כבר אבל למחרת. רק אלא יוהכ"פ, עדיין
כו' הנרות הטבת אחר הערב עד נמשך שהיה שאפשר
לגרוס  אפשר וא"כ לילה, היה לביתו שכשהגיע באופן

שיצא". "בשעה
הטעמים  בשני תלויות הגירסאות ששתי לומר, ונראה
בתור  הוא האם הגדול. הכהן עושה שהיה היו"ט בסיבת
שצריכים  "ארבעה על־דרך סכנה, ממקום שיצא על הודאה
בחיים, יוצא היה לא ראוי היה לא אם שהרי כו'", להודות
ישראל, את להבעית שלא כדי בתפילתו האריך לא ולכן
ויצא  ברוך־הוא ה' לפני מעשיו שנתרצו מצד שהוא או

בשלום.
"בשעה  או שיצא" "על הגירסאות שתי הן לזה, ובהתאם
שנתרצתה  על כטעם הוא שיצא" "בשעה הגורסים שיצא".
עוונותיהם  שמכפר ליוהכ"פ בהמשך הוא והיו"ט עבודתו,
שטעם  סוברים שיצא", "על הגורסים אבל ישראל. של

לכה"ג. מוות אירע שלא על הוא היו"ט
באוהל 16) יהיה לא אדם "וכל יז): טז, (ויקרא בתורה כתוב

יהיה  שלא פירוש, צאתו", עד בקודש לכפר בבואו מועד
הקדשים, בקדשי נמצא הגדול שהכהן בשעה אדם שם

שבמשכן. מועד כאוהל הוא המקדש בבית בין 17)והיכל
שהוא  עצמו, והאולם אמות. ושתיים עשרים למזבח האולם
עשרה  אחת למערב המזבח מן רחבו להיכל, פרוזדור כעין
א  פרק כלים במסכת ששנינו שמה רבינו ומשמיענו אמה.
הקטרה" בשעת למזבח האולם מבין "פורשים ט משנה
אבל  בהיכל, יום בכל הקטורת הקטרת בשעת הכוונה
ולא  בלבד, ההיכל מן רק פורשים הקדשים בקודש בהקטרה

למזבח. האולם לתת 19)בסיס.18)מבין  לומר רצונו
"ומזה" לפרש יש וכן מרחוק. ממש הזאה ולא באצבע הדם

למעלה.20)לקמן. ועולה וממשיך למטה להזות מתחיל
לצדד 21) יכול אינו ממש לפניו היא שהקרן מכיוון

כלפי  ואוחזן המרוחקות בהזיות כמו מטה כלפי אצבעותיו
זה, במצב למטה מלמעלה ההזאה את ימשוך ואם מעלה

כותנתו. לשרוול הדם יזוב

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ודין 1) בפנים, לבן בבגד לחבירו מעשה הקדים אם יבאר

הפר. לדם השעיר דם הקדים

.‡˙B„B·Ú Ïk2ÏÎÈ‰a ÌÈÙa Ô·Ï È„‚·a „·BÚL3 »¬∆≈¿ƒ¿≈»»ƒ¿ƒ«≈»
Ô‰a ÌÈc˜‰ Ì‡Â ,e¯‡aL ¯„q‰ ÏÚ Ô˙BOÚÏ CÈ¯ˆ4 »ƒ«¬»««≈∆∆≈«¿¿ƒƒ¿ƒ»∆

.ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - B¯·ÁÏ ‰OÚÓ«¬∆«¬≈…»»¿

שם.2) בברייתא יהודה ר' של וכפירושו ס. יומא משנה
לבן 3) בבגדי הנעשים "בדברים נאמר: שם בברייתא

אבל  הקדשים, לקודש שהכוונה רש"י, ופירש מבפנים".
מדברי  אולם פוסל. סדר שינוי אין בהיכל הנעשים בדברים
היכל. היינו "מבפנים" מפרש שהוא יוצא כאן רבינו
יהודה  שלר' אמרו מ. בזבחים הרי הקשה, ובלחםֿמשנה
(וביומא  בעזרה? הזאות אין והרי מעכב, אינו הזאות סדר
לדם  במזבח הפר דם הקדים אם יהודה שלר' אמרו, מ.
ואומר  זו, לקושיא יישוב מצא ולא כשר). – בהיכל השעיר
ההיכל", מן "לפנים וצ"ל רבינו, בדברי סופר שטעות

הקדשים. בקודש להיכל,4)כלומר, שמחוץ עבודות אבל
הדם, שירי ושפיכת וידוי הגרלה, כגון הקדשים, לקודש או
הסדר  אין בגדים) (בארבעה לבן בבגדי נעשים שהם אע"פ

מעכב.

.·dÙÁL ˙¯Ë˜5‰OÚ ‡Ï - ¯t‰ ˙ËÈÁL Ì„˜ ¿…∆∆¬»»…∆¿ƒ««»…»»
ÌÈt C¯ˆ ,‰¯ÊÚa ‰ÈÙÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ .ÌeÏk¿««ƒ∆«¬ƒ»»¬»»…∆¿ƒ

ÌÈt ˙„B·Úa6BËÁML ¯ÈÚO ÔÎÂ .‡È‰7ÔzÓ Ì„˜ «¬«¿ƒƒ¿≈»ƒ∆¿»…∆««
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ¯t ÏL BÓc8Èt ÏÚ Û‡ . »∆«…»»¿««ƒ

ÌÈÙÏ ÒÎ BÓ„ È¯‰ ,‰¯ÊÚa ‰ËÈÁM‰L9. ∆«¿ƒ»»¬»»¬≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ

שם.5) חנינא רב של לפי 6)מימרא שם אמרו זה נימוק
רבינו  שדעת מכאן כמותו. פוסק שרבינו יהודה, ר' דעת
גם  אלא פנים עבודות יאחר שלא רק לא הקפידה שהתורה
היא  שהשחיטה לנמק עליו היה כן לא שאם יקדימן, שלא
כתבו, אבל, ד"ה ס. שם ישנים בתוספות אבל פנים. צורך
מפני  הוא כאן הפסול שיטתם, ולפי כשר. – הקדימן שאם

פנים. צורך היא סא.7)שהשחיטה שם עולא, של מימרא
אחר.8) שעיר וישחוט הפר דם יזה כלומר,9)כלומר,

נמצא  לא שם בגמרא פנים. צורך היא השחיטה ולפיכך
אם  אפילו שהרי כאן, לו צריכים אנו ואין זה נימוק
שאיחר  מפני כלום, עשה לא חוץ כעבודת דינה השחיטה
שאם  ביומא, שאמרו כמו הקדשים, בקודש הפר דם מתן
בקודש  השעיר דם למתנות שבהיכל הפר דם מתנות הקדים
הנעשים  דברים הם הפר שמתנות ואע"פ פסול, – הקדשים
וראה  הלחםֿמשנה, גירסת ב הערה למעלה (ראה מחוץ

נהי). ד"ה מ. שם ישנים תוספות

.‚˙„B·Ú Ì„˜ Ô˙B‡ ‰OÚL ÔÈÙÒen‰ ¯ÈÚOÂ ÏÈ‡«ƒ¿»ƒ«»ƒ∆»»»…∆¬«
ÌBi‰10ÌeÏk ÔÈ‡ -11. «≈»¿

ההזאה 10) אחר וזמנם והשעיר, הפר דם הזאת לפני פירוש,
פ"ד). סוף למעלה (ראה אימוריהם הקטרת ולפני

אחרים.11) מוסף ושעיר איל וישחוט היום, עבודות יעשה
דם  שהזאת מפני נפסלו בחוץ, הנעשים דברים שהם ואע"פ
ההערה  (ראה הם בפנים הנעשים דברים והשעיר הפר
כהן  של אילו את כאן השמיט שרבינו לפלא, הקודמת).
וצ"ע. היום. עבודות אחר שזמנו פסק פ"ד בסוף והרי גדול,

.„¯ÈÚO‰ Ìc ÌÈc˜‰12ÌÈL„w‰ L„˜a ¯t‰ Ì„Ï ƒ¿ƒ««»ƒ¿««»¿…∆«√»ƒ
¯Ó‚iL Ì„˜13B˙ÂˆÓk ¯t‰ ÌcÓ ‰fÈ - B˙„B·Ú14, …∆∆ƒ¿…¬»«∆ƒ««»¿ƒ¿»

BÓcÓ ‰fÈÂ B˙B‡ ËÁLÈÂ ¯Á‡ ¯ÈÚO ‡È·È Ck ¯Á‡Â¿««»»ƒ»ƒ«≈¿ƒ¿«¿«∆ƒ»
Ìc ÌÈc˜‰ .ÔBL‡¯‰ ÏÒtÈÂ ,B˙ÂˆÓk ÌÈL„w‰ L„˜a¿…∆«√»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»≈»ƒƒ¿ƒ«
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- ˙Î¯t‰ ÏÚ ÏÎÈ‰aL ˙Bzna ¯t‰ Ì„Ï ¯ÈÚO‰«»ƒ¿««»««»∆«≈»««»…∆
¯t‰ Ìc ¯Á‡Ï ‰iL ÌÚt ¯ÈÚO‰ ÌcÓ ‰fÈÂ ¯ÊÁÈ15. «¬…¿«∆ƒ««»ƒ««¿ƒ»¿««««»

ס.12) שם דם 13)משנה להזות שהתחיל אע"פ כלומר,
דם  והזה והפסיק ההזאות, כל את גמר שלא אלא הפר

פסול. – ואינה 14)השעיר מדעתו, רבינו הוסיף זו תיבה
אלא  שפסק ממקום מתחיל שאינו לומר והתכוון במשנה.
משנה, כסתם פסק כלום. נתן לא כאילו ההזאות  כל נותן
שדין  וסובר סא. שם בברייתא שמעון ור' אלעזר כר' ולא
הסמוכה). בהלכה לקמן (ראה נשפך כדין הקדים

למעלה 15) (ראה בהיכל פוסל אינו הסדר ששינוי ואע"פ
חזר  לא אם בדיעבד ורק לכתחילה, להזות צריך ב), הערה
בדין  כך אינו ולמה א). בהלכה (לחםֿמשנה כשר – והזה
דם  מתן לפני השעיר שחיטת הקדים ששם מפני הקודם?
נפסל  ולפיכך לתקן, אפשר אי וזה הקדשים, בקודש הפר

במקומו. אחר ומביאים הראשון השעיר

.‰Ìc‰ CtL16L„˜aL ˙BzÓ ¯Ó‚ ‡lL „Ú ƒ¿««»«∆…»««»∆¿…∆
¯Á‡ Ì„ ‡È·È - ÌÈL„w‰17‰lÁza ‰fÈÂ ¯ÊÁÈÂ «√»ƒ»ƒ»«≈¿«¬…¿«∆«¿ƒ»

.ÌÈL„w‰ L„˜a¿…∆«√»ƒ

ס.16) שם אחרת.17)משנה בהמה ישחוט פירוש,

.Â¯Ób18˙Bzna ÏÈÁ˙‰Â ÌÈL„w‰ L„˜aL ˙BzÓ »««»∆¿…∆«√»ƒ¿ƒ¿ƒ««»
¯Á‡ Ì„ ‡È·È - ¯Ó‚ ‡lL „Ú Ìc‰ CtLÂ ÏÎÈ‰aL∆«≈»¿ƒ¿««»«∆…»«»ƒ»«≈

ÏÎÈ‰aL ˙BÈf‰ ˙lÁzÓ ÏÈÁ˙ÈÂ19. ¿«¿ƒƒ¿ƒ««»∆«≈»

בקודש 19)שם.18) ולהזות לחזור צריך אינו אבל
כמצוותה  ונעשתה עצמה בפני כפרה שהן מפני הקדשים,

הסמוכה). בהלכה (ראה

.Ê¯Ób20ÁaÊÓ ÏÚ ÔzÏ ÏÈÁ˙‰Â ÏÎÈ‰aL ˙BzÓ »««»∆«≈»¿ƒ¿ƒƒ≈«ƒ¿«
¯Á‡ Ì„ ‡È·È - ¯Ó‚ ‡lL „Ú Ìc‰ CtLÂ ·‰f‰«»»¿ƒ¿««»«∆…»«»ƒ»«≈
ÈÙa ‰¯tk ÔlkL .ÁaÊn‰ ˙BzÓ ˙lÁzÓ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒƒ¿ƒ««¿«ƒ¿≈«∆À»«»»ƒ¿≈

Ô‰ ÔÓˆÚ21. «¿»≈

השני.21)שם.20) את מעכב אחד אין ולפיכך

.ÁBÈ‡ - Ìc‰ CtL Ck ¯Á‡Â ÁaÊn‰ ˙BzÓ ¯Ób»««¿«ƒ¿≈«¿««»ƒ¿««»≈
ÁaÊÓ ÏÚ ÌÈ¯ÈM‰ ˙ÎÈÙML ;¯Á‡ Ì„ ‡È·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ»«≈∆¿ƒ««¿»ƒ«ƒ¿≈«

˙·kÚÓ dÈ‡ ÔBˆÈÁ‰22CtLpL ‡e‰ ¯t‰ Ìc Ì‡Â . «ƒ≈»¿«∆∆¿ƒ««»∆ƒ¿«
˙Bzn‰ Ïk ¯Ó‚iL Ì„˜23,¯Á‡ ¯t ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - …∆∆ƒ¿…»««»¬≈∆≈ƒ««≈

Ì„˜ ‰iL ÌÚt ˙¯Ë˜ ÔtÁÈÂ24¯ÈË˜ÈÂ ,¯t‰ ˙ËÈÁL ¿«¿…¿…∆««¿ƒ»…∆¿ƒ««»¿«¿ƒ
epnÓ ‰fÈÂ BÓ„ ‡È·È Ck ¯Á‡Â ,˙¯Ëw‰25. «¿…∆¿««»»ƒ»¿«∆ƒ∆

מז.22) זבחים ומשנה ברייתא סא. נתן 23)שם אם אפילו
כל  נתן ולא הפרוכת, ועל הקדשים בקודש המתנות כבר

הזהב. מזבח על "אחר",24)המתנות מגיה הכסףֿמשנה
שחיטת  קודם שחפנה קטורת כתב: ב בהלכה למעלה שהרי

כלום. עשה לא הראשון,25)הפר הפר של הסדר לפי
בדם  המדובר ז ו, ה, ובהלכות להזאות. קודמת שהקטורת

השעיר.

.ËÔÈ‡Â26ÌÈ„‚a ‡nËÓ27ÔLc‰ ˙È·a Û¯O ÔÈ‡Â28 ¿≈¿«≈¿»ƒ¿≈ƒ¿»¿≈«∆∆
.‰¯tk‰ ‰¯Ó‚ BaL ÔB¯Á‡‰ ‰f‰ ¯t‰ ‡l‡∆»«»«∆»«¬∆ƒ¿¿»««»»

כרבנן.26) ופסק ורבנן, שמעון ר' מחלוקת סא: שם
את 27) ורחץ בגדיו יכבס אותם "והשורף בתורה: כתוב

כח). טז, (ויקרא במים" ה"ז 28)בשרו ג פ, למעלה ראה
פ"ז  (ראה בעזרה נשרף נשפך שדמו והפר מח. הערה

ה"ד). הקרבנות מעשה מהלכות

.ÈBÏ ·¯Ú˙29¯Ó‚iL Ì„˜ ¯ÈÚO‰ Ì„a ¯t‰ Ì„ ƒ¿»≈««»¿««»ƒ…∆∆ƒ¿…
ÌLÏ ‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ Ô˙B - ˙BÈf‰‰««»≈««¿«¿»¿∆«¿«»¿≈

¯t30ÌLÏ ‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ Ô˙BÂ ¯ÊBÁÂ , «¿≈¿≈««¿«¿»¿∆«¿«»¿≈
‰B¯Á‡ ‰zÓa e·¯Ú˙ .¯ÈÚO31˙Á‡ Ô˙B - »ƒƒ¿»¿¿«»»«¬»≈««

‰hÓÏ32Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ Ô˙BÂ ¯ÊBÁÂ ,¯t ÌLÏ ¿«»¿≈«¿≈¿≈««¿«¿»¿∆«
.¯ÈÚO ÌLÏ ‰hÓÏ¿«»¿≈»ƒ

נז.29) שם ירמיה, ר' של כשנתערבו 30)מימרא המדובר
אחת  שאמר ומה הקדשים. בקודש הפר דם שנתן אחר
אבל  הפרוכת. שעל להזאות הכוונה למטה, ושבע למעלה
הפר  דם מתן לפני השעיר את שחט הרי כן, לפני כשנתערבו
דייק  ולפיכך ב), הלכה למעלה (ראה ופסול הקדשים בקודש
בשם  (כסףֿמשנה ההזאות" שיגמור "קודם וכתב: רבינו,
כלום. בפנים שנתן קודם פירש: שם ורש"י קורקוס). הר"י

זה. פירושו על תמהו שם על 31)ובתוספות שנתן פירוש,
גורס  (רש"י למטה ושש למעלה אחת הפר, מדם הפרוכת
למעלה  אחת הפר מדם שנתן ופירש האחרונות", "במתנות

הדמים). נז:32)ונתערבו שם בגמרא גירסתו היא כך
למטה). שבע גורס: (ורש"י

.‡ÈeÙlÁ˙33Ìc ÒBk ‡e‰ ‰Ê È‡ Ú„È ‡ÏÂ ˙BÒBk‰ ƒ¿«¿«¿…»«≈∆«
Ô‰Ó „Á‡Ó Ô˙B - ¯ÈÚO‰ Ìc ÒBk ‡e‰ ‰Ê È‡Â ¯t‰«»¿≈∆««»ƒ≈≈∆»≈∆
˙Á‡ ÈM‰ ÔÓ Ô˙BÂ ,‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡««¿«¿»¿∆«¿«»¿≈ƒ«≈ƒ««
ÔBL‡¯‰ ÔÓ Ô˙BÂ ¯ÊBÁÂ) ,‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ34 ¿«¿»¿∆«¿«»¿≈¿≈ƒ»ƒ

Ô˙pL ÌB˜Ó ÏkÓ ‡ˆÓ .(‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡««¿«¿»¿∆«¿«»ƒ¿»ƒ»»∆»«
.¯ÈÚO‰ ÌcÓ ÂÈ¯Á‡Â ¯t‰ ÌcÓƒ««»¿«¬»ƒ««»ƒ

השעיר,34)שם.33) מדם היא הראשונה הכוס שמא
פעם  עוד ממנו ומזה חוזר ולכן הפר, דם לפני אותו והזה
הסוגריים  את (למחוק ה"ד למעלה ראה הפר, דם הזאת אחר
היתה  כסףֿמשנה בעל לעיני בטעות. זו בבא הסובבים
אחת  השני, מן ונותן "וחוזר מוטעית: תוספת עם גירסא
למוחקה, וצריך אמר: זו תוספת ועל למטה". ושבע למעלה
שרשם  ומי נשארת. הראשון" מן ונותן "וחוזר הבבא אבל

הכסףֿמשנה). בדברי טעה הסוגריים, את

.·È¯ÈÚO‰ Ìc Ïa˜Â ,˙BÒBk ÈzLa ¯t‰ Ìc Ïaƒ̃≈««»ƒ¿≈¿ƒ≈««»ƒ
e·¯Ú˙Â ,˙BÒBk ÈzLa35˙BÒBk‰ ˙ˆ˜Ó36Ú„B ‡ÏÂ ƒ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ¿»«¿…«

Ïk ‰fÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÚO‰ Ìc ÒBkÓ ¯t‰ Ìc ÒBk««»ƒ««»ƒ¬≈∆«∆»
CÙBLÂ ,e·¯Ú˙ ‡lL ˙BÒBk‰ ÔÓ Ô˙ÂˆÓk ˙BÈf‰‰««»¿ƒ¿»»ƒ«∆…ƒ¿»¿¿≈
Ô˙B‡Â ,‰Âˆnk „BÒÈ‰ ÏÚ Ô‰Ó ‰f‰L el‡ È¯ÈL¿»≈≈∆ƒ»≈∆««¿«ƒ¿»¿»

‰n‡Ï eÎÙMÈ e·¯Ú˙pL ˙BÒBk‰37. «∆ƒ¿»¿ƒ»¿»«»

הפר 36)שם.35) דם איזו מכיר הוא כוסות שתי כלומר,
יודע  ואינו לו, נתחלפו האחרות ושתים השעיר, דם ואיזו
שהדמים  פירש (ורש"י השעיר דם ואיזוהי הפר דם איזוהי
שאמרו: כפירושו, מוכיחה הגמרא ולשון נתערבו, מעצמם
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וכנראה  כוסות". "מקצת אמרו ולא נתערבו, דמים" "מקצת
רבינו). לפני היתה אחרת היה 37)גירסא מרזב כעין

שנפסלו, הדמים את שופכים שלתוכה העזרה, רצפת באמצע
פפא, כרב העזרה. שבכותל חור דרך לחוץ יוצאים והם
על  הנשפכים שיריים דין עליהם אין שנתערבו שהכוסות

למזבח. ראויות שאינן מפני היסוד,

.‚È¯t38‰B˜ ÏB„b Ô‰kL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ««ƒƒ««ƒ∆…≈»∆
‰ - BÏ ¯L‡ ˙‡hÁ‰ ¯t :¯Ó‡pL ,BlMÓÌB˜n ƒ∆∆∆¡««««»¬∆«»

‰È‰ ‡Ï el‡L ;ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ÏÎÏ Ba BBÓÓ ¯È˜Ù‰ƒ¿ƒ»¿»∆»«…¬ƒ∆ƒ…»»
Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ba ÔÈ¯tk˙Ó eÈ‰ ‡Ï - ˙eÙzL Ba Ô‰Ï»∆À»…»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»ƒ
„ÓBÚL Ô‰k‰ - ¯t‰ ËÁMiL Ì„˜ ÏB„b Ô‰k ˙Ó≈…≈»…∆∆ƒ»≈«»«…≈∆≈
ÏL ˙‡ ËÁBL ‡l‡ ,¯Á‡ ¯t ‡È·Ó BÈ‡ ÂÈzÁz«¿»≈≈ƒ««≈∆»≈∆∆

˙eÓzL ‰ÈÏÚa e˙nL ˙‡hÁ BÈ‡Â .ÔBL‡¯39ÔÈ‡L , ƒ¿≈«»∆≈¿»∆»∆»∆≈
¯tÎiL Ì„˜ ˙Óe ¯t‰ ˙‡ ËÁL .‰˙Ó ÌÈa¯‰ ˙‡hÁ««»«ƒ≈»»«∆«»≈…∆∆¿«≈

Ba ¯tÎÓe ‰Ê Ì„a ÒÎ ¯Á‡‰ Ô‰k‰ - BÓ„a40. ¿»«…≈»«≈ƒ¿»¿«∆¿«≈

נא:38) המוקדשים 39)שם פסולי מהלכות ד פרק ראה
א. בדין 40)הלכה לקיש וריש חנינא ר' נחלקו מט: שם

סובר  נ.) (שם אשי שרב מפני לקיש, כריש רבינו ופסק זה,
כמותו.

.„ÈÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È¯ÈÚO ÈL41ÔÈÂL eÈ‰iL Ô˙ÂˆÓ ¿≈¿ƒ≈«ƒƒƒ¿»»∆ƒ¿»ƒ
‰‡¯Óa42‰ÓB˜·e43ÌÈÓ„·e44Û‡ .˙Á‡k Ô˙ÁÈ˜Ïe , ¿«¿∆¿»¿»ƒ¿ƒ»»¿«««

ÔÈ¯Lk - ÔÈÂL ÔÈ‡L Èt ÏÚ45ÌBi‰ Ô‰Ó „Á‡ Á˜Ï . «ƒ∆≈»»ƒ¿≈ƒ»«∆»≈∆«
.ÌÈ¯Lk - ¯ÁÓÏ „Á‡Â¿∆»¿»»¿≈ƒ

סב.41) שם לבן.42)משנה והשני שחור אחד יהיה שלא
מהשני.43) גבוה אחד יהיה מחירם 44)שלא שיהיה

מהכתוב. זה דין דרשו שם: בגמרא שם.45)שוה.

.ÂËÔ‰Ó „Á‡ ˙Ó46ÁwÈ - ˙Ó ÏÈ¯‚‰ ‡lL „Ú Ì‡ : ≈∆»≈∆ƒ«∆…ƒ¿ƒ≈ƒ«
ÏÈ¯‚ÈÂ ÌÈL ‡È·È - ˙Ó ÏÈ¯‚‰MÓ Ì‡Â ;ÈMÏ ‚eÊ«≈ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿ƒ≈»ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ

‰lÁza Ô‰ÈÏÚ47ÏL ‰È‰ Ì‡ :˙nL e‰Ê È‡ ‰‡B¯Â . ¬≈∆«¿ƒ»¿∆≈∆∆≈ƒ»»∆
Ìi˜˙È ÌMÏ Ï¯Bb‰ ÂÈÏÚ ‰ÏÚL ‰Ê :¯ÓB‡ - ÌL≈≈∆∆»»»»«»«≈ƒ¿«≈
‰Ê :¯Ó‡È - ÏÊ‡ÊÚ ÏL ˙n‰ ‰È‰ Ì‡Â ;ÂÈzÁz«¿»¿ƒ»»«≈∆¬»≈…«∆
ÈM‰Â .ÂÈzÁz Ìi˜˙È - ÏÊ‡ÊÚÏ Ï¯Bb‰ ÂÈÏÚ ‰ÏÚL∆»»»»«»«¬»≈ƒ¿«≈«¿»¿«≈ƒ

ÛBÒa Ô‰ÈÏÚ ÏÈ¯‚‰L ÌÈM‰ ÔÓ48ÏtiL „Ú ‰Ú¯È - ƒ«¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¬≈∆¿ƒ¿∆«∆ƒ…
‰·„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ ¯ÎnÈÂ ,ÌeÓ Ba49˙‡hÁ ÔÈ‡L ; ¿ƒ»≈¿ƒ¿»»ƒ¿»»∆≈««

.‰˙Ó ¯eav‰«ƒ≈»

שם.46) ראשונה.47)משנה בהגרלה במשנה 48)כמו
שהגריל  השנים "מן הוסיף: ורבינו ירעה", "והשני כתוב:
איזה  בדבר יוחנן ור' רב נחלקו שם, בגמרא בסוף". עליהם
יקרב, ראשון שבזוג השני אומר: רב רועה. ואיזה קרב מהם
רבינו  ופסק להיפך, אומר יוחנן ור' ירעה. שני שבזוג והשני
(ביצה  יוחנן כר' הלכה יוחנן ור' רב למקובל, בניגוד כרב
כג, הלכה המוקדשים פסולי מהלכות בפ"ג פסק וכן ד.).

לחםֿמשנה). (ראה שם הערה ד 49)ראה פרק שם ראה
שם. והערה א, הלכה

.ÊË¯ÈÚOÂ ¯t50LÈ¯Ù‰Â ,e„·‡L ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL «¿»ƒ∆«ƒƒ∆»¿¿ƒ¿ƒ
eÚ¯È - ÌÈBL‡¯‰ e‡ˆÓÂ ,e·¯˜Â Ô‰ÈzÁz ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ«¿≈∆¿»¿¿ƒ¿¿»ƒƒƒ¿

Ì‡ ÔÎÂ .‰·„Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ e¯ÎnÈÂ ,e·‡zÒiL „Ú«∆ƒ¿»¬¿ƒ»¿¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»»¿≈ƒ
e·¯˜È - el‡ e·¯˜iL Ì„˜ ÌÈBL‡¯‰ e‡ˆÓƒ¿¿»ƒƒ…∆∆ƒ¿¿≈ƒ¿¿

ÌÈBL‡¯‰51,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú ÌÈiM‰ eÚ¯ÈÂ , »ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ«∆ƒ…»∆
.‰˙Ó ¯eav‰ ˙‡hÁ ÔÈ‡L .‰·„Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»»∆≈«««ƒ≈»

ר'50) דעת נגד שמעון, ור' אליעזר כר' נ: שם ברייתא
ימותו. האומר: והערה 51)יהודה טו, הלכה ראה כרב,

מז.

.ÊÈÏÒBt Ìen‰52ÌeÓ elÙ‡ ,ÁlzLn‰ ¯ÈÚOa «≈«»ƒ«ƒ¿«≈«¬ƒ
¯·BÚ53ÔÓÊ ¯qÁÓ ‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ .54ÏÒÙ -55ÔB‚k . ≈¿≈ƒ«¬»¿À«¿«ƒ¿«¿

B˙iÁcL .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰ÏBÁÏ Bn‡ ‰ËÁLpL∆ƒ¿¬»ƒ¿∆¿«ƒƒ∆¿ƒ»
L ‡È‰ ÏÊ‡ÊÚÏB˙ËÈÁ56. «¬»≈ƒ¿ƒ»

סג:52) זמן.53)שם אחר אינו 54)שיתרפא עכשיו
ראוי. יהיה מסויים זמן וכשיעבור שם.55)ראוי,

לא 56) בנו ואת "אותו כח): כא, (ויקרא אמרה והתורה
שם  רבא דברי זמן, מחוסר הוא ולפיכך אחד", ביום תשחטו
אם  כי ההגרלה, אחרי אמו כשנשחטה [והמדובר סד.
לשעיר  מיוחד לריבוי צריכים אנו אין כן לפני נשחטה
ששני  מפני פסול הוא שהרי לה', קרבן מהכתוב המשתלח
חטאת, לקרבן היינו לה', ראויים להיות צריכים השעירים

סג:]. בגמרא שם ראה

.ÁÈÈÁ „ÓÚÈ :¯Ó‡pL ;ÏeÒt - ‰Ù¯Ë ‰È‰57. »»¿≈»»∆∆¡«»√««

ושם 57) יא: בחולין מקורו זה דין חיה. אינה וטריפה
לה', הראוי את אלא לעזאזל קובע הגורל שאין מפני נימקו:
שהטעם  מפני נימוקו, הוסיף ורבינו לקרבן. פסולה וטריפה
ומן  בלבד, ההגרלה לפני בנטרף יפה כוחו בגמרא, שאמרו
– ההגרלה אחרי נטרף אם שאפילו לומדים אנו הכתוב
מקור  מצאו לא הרמב"ם מפרשי (משנהֿלמלך). נפסל.
המובא. מהכתוב זאת למד עצמו שמדעת ונראה זו, לדרשה

.ËÈ‰ÏÁ58ÏÚ B·Èk¯Ó - Cl‰Ï ÏBÎÈ ÔÈ‡Â ¯ÈÚO‰ »»«»ƒ¿≈»¿«≈«¿ƒ«
.˙aLa elÙ‡Â ,BÙ˙k¿≈«¬ƒ¿«»

סו:58) שם

.ÎÁlLÓ‰ ‰ÏÁ59¯Á‡ „Èa BÁlLÓ ‰Ê È¯‰ -60. »»«¿«≈«¬≈∆¿«¿¿««≈

פ"ג 60)שם.59) ראה מאתמול. לכך הוזמן שלא אע"פ
ז. הלכה

.‡Î‡ÓË61Lc˜nÏ ÒÎ ‰Ê È¯‰ - ÁlLÓ‰62 ƒ¿»«¿«≈«¬≈∆ƒ¿»«ƒ¿»
- ‰¯a„n‰ ÈzÚ LÈ‡ „Èa :¯Ó‡pL ;‡ˆBÈÂ BÏËBÂ¿¿¿≈∆∆¡«¿«ƒƒƒ«ƒ¿»»

.‡ÓË elÙ‡ ,ÔÎe‰L ‰Ê „Èa¿«∆∆«¬ƒƒ¿»

אין 62)שם.61) כרת, חייב למקדש הנכנס שטמא ואע"פ
זה  דין דרשו שם טהור. אחר בידי השעיר את שולחים

מהכתוב.

.·ÎÂÈ¯Á‡ „¯È - ˙Ó ‡ÏÂ ¯ÈÚO‰ ÏÙÂ BÙÁc¿»¿»««»ƒ¿…≈≈≈«¬»
ep˙ÈÓÈÂ63‰Ê ¯ÈÚO È¯·È‡Â .B˙ÈÓnL ¯·c ÏÎa ƒƒ∆¿»»»∆¿ƒ¿≈¿≈»ƒ∆

‰È‰a ÔÈ¯zÓ64. À»ƒ«¬»»

ורבא 64)שם.63) ושמואל, רב בין מחלוקת סז. שם
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שלח  תורה אמרה "שלא שמותרים סז:) (שם מכריע
אפשר  בהנאה, אסורים שהם תאמר שאם פירוש לתקלה",
שעיר  שאיברי ידעו ולא שימצאום אדם בני בהם שייכשלו

מהם. וייהנו הם המשתלח

.‚Î;‰fÓ ‰È‰ ‡Ï - ÏÎÈ‰ ÏL ‰¯˜z ‰˙ÁÙƒ¿¬»ƒ¿»∆≈»…»»«∆
„ÚBÓ Ï‰‡a :¯Ó‡pL65. ∆∆¡«¿…∆≈

מ.65) זבחים שלמעלה. הכיסוי בלי אוהל ואין

.„ÎÁaÊÓ66;ÂÈÏÚ ‰fÈ ‡Ï - ˙¯Ëwa CpÁ˙ ‡lL ƒ¿≈«∆…ƒ¿«≈«¿…∆…«∆»»
.ÌÈnq‰ ˙¯Ë˜ ÁaÊÓ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿«¿…∆««ƒ

אלא 66) המזבח את מחנכים שאין מט. מנחות משנה
בין  "של במשנה שגרסו משמע נ. ובגמרא הסמים. בקטורת
ורבינו  שחר. של בקטורת נאמר: שם ובברייתא הרבים",
תמידין  מה' בפ"ג למעלה שכתב מה על והסתמך סתם כאן
של  כהכרעתו הערבים", בין של "בקטורת ה"א ומוספין

אביי.

.‰Î¯ÒÁ67‰ÈnqÓ „Á‡ ˙¯Ëw‰ ÔÓ68‰ÏÚÓ B‡ »«ƒ«¿…∆∆»ƒ«»∆»«¬∆
ÔLÚ69-¯Ó‡pL ;‰ÈÏÚ ‰˙ÈÓ ·iÁ70Èk ˙eÓÈ ‡ÏÂ : »»«»ƒ»»∆»∆∆¡«¿…»ƒ

B˙‡Èa ÏÚ ‰˙ÈÓ ·iÁ ÔÎÂ .˙¯tk‰ ÏÚ ‰‡¯‡ ÔÚa∆»»≈»∆«««…∆¿≈«»ƒ»«ƒ»
‰ÂˆÓ ‡Ïa71‰‡È·a ‚‚L Ì‡ ,CÎÈÙÏ .72„ÈÊ‰Â ¿…ƒ¿»¿ƒ»ƒ»«¿ƒ»¿≈ƒ

˙¯Ë˜a73‰¯ÒÁ‰ ÌÚ ‰ÓÏL ˙¯Ë˜a ÒÎpL B‡ ,74- ƒ¿…∆∆ƒ¿«ƒ¿…∆¿≈»ƒ«¬≈»
.‰˙ÈÓ ·iÁ«»ƒ»

נג.67) שם היו 68)בברייתא סממנים מיני  עשר אחד
כריתות  בגמרא ה"ב). המקדש כלי מהלכות (פ"ב בקטורת
את  והסמיכו מסיני, למשה הלכה זה שדבר הונא רב אמר ו:

סמים. לך קח ל): (שמות הכתוב על צמח 69)ההלכה מין
עשר  אחד במנין ואינו אותו, כשמבעירים רב עשן שמעלה
עשן, מעלה גם שמוסיפים הכתובים מן למדו שם הסממנים.

בושם. צמחי ממיני בגמרא 70)שאינו עשן. למעלה נימוק
חד  אשי: רב ואמר הקטורת, ענן וכסה הפסוק גם מובא שם
את  רק רבינו הביא למה לתמוה ויש לעכב. וחד למצוה

בלבד. הראשון הקטרה.71)הכתוב מצוות קיים לא שהרי
מצוה.72) בלי הקדשים לקודש להכנס שאסור ידע שלא
חסרה.73) קטורת להקטיר שאסור ביאתו 74)ידע וא"כ

חסירה. קטורת והקטיר עבר אבל מצוה, עם היתה

.ÂÎ˙ÈÊk ÌÈL„w‰ L„˜ ÏL ˙¯Ëw‰ ÔÓ ¯ÈË˜‰ƒ¿ƒƒ«¿…∆∆…∆«√»ƒ¿«ƒ
‰˙ÈÓ ·iÁ - ÏÎÈ‰a75. «≈»«»ƒ»

ר'75) על החולקים חכמים שלדעת משמע קט: בזבחים
ששיעור  ואע"פ כזית, הקטרת על חייב שם, במשנה אליעזר
מפני  והטעם חפניו. מלא הוא הקדשים בקודש הקטרה

היא. הקטרה כזית שבהיכל

.ÊÎ˙¯Ëw‰ ˙ÈÙÁ76‰·LÁn‰Â ,‰„B·Ú -77˙ÏÒBt ¬ƒ««¿…∆¬»¿««¬»»∆∆
ÌÈÏÁb‰ ˙i˙Á ÔÎÂ .da78,‰·LÁÓa ˙ÏÒÙ ˙¯ËwÏ »¿≈¬ƒ««∆»ƒ«¿…∆ƒ¿∆∆¿«¬»»

.Ôa¯˜k Ôa¯˜ È¯ÈLÎnL∆«¿ƒ≈»¿»¿»¿»

מח.76) ביומא שנפשטה פסולי 77)בעיא בהלכות
הפוסלות. המחשבות הן מה מבואר ה"א פי"ג המוקדשים

ופלא 78) לחומרא. ופסק מח: שם בתיקו. שנשארה בעיא

שבהלכה  בדינים שכתב כמו ספק, שזה כתב לא למה הדבר,
(כסףֿמשנה). כח

.ÁÎB‡ ,ÔÈ„„v‰ ÔÓ B‡ ,ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯a ÔÙÁ»«¿»≈∆¿¿»ƒ«¿»ƒ
‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ79·¯˜Â BÊ B„È·e BÊ B„Èa ÔÙÁL B‡ , ƒ«»¿«¿»∆»«¿»¿»¿≈«

BÊÏ BÊ80ı¯‡‰ ÏÚ B„iÓ ˙¯Ë˜ ‰¯ft˙pL B‡ , »∆ƒ¿«¿»¿…∆ƒ»«»»∆
dÙÒ‡Â81ÂÈÙÁÏ Ô˙Â B¯·Á ÔÙÁL B‡ ,82ÔÙÁL B‡ , «¬»»∆»«¬≈¿»«¿»¿»∆»«

ÔBL‡¯ ÔÙÁL ‰Óa ÈL ÒÎÂ ˙ÓÂ83,˜ÙÒ el‡ Ïk - »≈¿ƒ¿«≈ƒ¿«∆»«ƒ»≈»≈
.‰ˆ¯‰ - ¯ÈË˜‰ Ì‡Â ,¯ÈË˜È ‡ÏÂ¿…«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒÀ¿»

הקטורת,79) על הכהן יד כשגב היא הנכונה החפינה
נכנסת  והקטורת פשוקות, כשאצבעותיו בלחיצה ומוליכה
לכף  והעלה הקטורת לתוך אצבעותיו תחב ואם ידו. לכף

פסולה. – שלא 80)ידו בעיות הן אלה דינים שלשה
מז:). (שם מח.81)נפשטו שם – נפשטה שלא בעיא

מט.82) רק 83)שם היא שהבעיא אמרו בגמרא שם.
הקטורת  את שנית חופן אינו הגדול שהכהן הסוברים לדעת
ה"א) פ"ד (למעלה פסק שרבינו ומכיון הקדשים, בקודש
ורב  פפא רב מחלוקת אלא כלל, בעיא שם אין וחופן שחוזר
כמי, הלכה כאן הכריע לא ורבינו יהושע. דרב בריה הונא

לחםֿמשנה. ראה ספק. שהוא אמר ולכן

‡zÚiÒa ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¬««ƒƒ¿ƒ«¿»
‡iÓL„ƒ¿«»

-dcearxtq
zFklddlirn ¦§§¦¨

ÌÈzLe ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ :˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿«ƒ
ÏÚBn‰ ÌlLÏ (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«≈«≈
.ÏÚBn‰ ÔÈ„ e‰ÊÂ .Ôa¯˜Â LÓÁ ˙ÙÒB˙a ‡ËÁ ¯L‡¬∆»»¿∆∆…∆¿»¿»¿∆ƒ«≈
.ÌÈL„˜ ÊÊ‚Ï ‡lL (‚ .ÌÈL„˜a „·ÚÏ ‡lL (·∆…«¬…¿»»ƒ∆…ƒ¿…»»ƒ

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
מעל,1) מהם והנהנה השם מקדשי ליהנות שאסור יבאר

בשוגג. או במזיד מעל ואם

.‡ËBÈ„‰Ï ¯eÒ‡2ÌM‰ ÈL„wÓ ˙B‰Ï3ÔÈa , »¿∆¿≈»ƒ»¿≈«≈≈
·cÓ˜„a ÈL„wÓ ÔÈa ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ÔÈ·¯w‰ ÌÈ¯ ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ««≈«ƒ¿≈«≈ƒ»¿≈∆∆
˙Èa‰4‰Ëe¯t ‰ÂLa ‰‰p‰ ÏÎÂ .5- ÌM‰ ÈL„wÓ ««ƒ¿»«∆¡∆¿»∆¿»ƒ»¿≈«≈

ÏÚÓ6. »«

ה'2) לגבי כי מישראל. אדם כל כאן כולל "הדיוט" המונח
הדיוטות. ידֿטז).3)כולם ה, (ויקרא בתורה מבואר זה

ועומדים 4) הקדש רכוש שהם דברים א. טו, מעילה משנה,
המקדש  בבנין שיפורים או תיקונים לצרכי בהם להשתמש

הבית. בדק קדשי נקראים א.5)וכדומה, יח, שם משנה,
התלמוד, חכמי בזמן ביותר הקטנה המטבע היא הפרוטה
ה"ח  פ"ז לקמן ערך. כחסר נידון פרוטה משווה ופחות
אבל  חומש, ומהוספת מקרבן רק שפטור רבינו, כותב וה"ט,

הקרן. את להחזיר ומחויב תורה איסור על מלשון 6)עבר
מעל". בו "ומעלה יד): (שם, הכתוב

.·‰ÏÈÎ‡a e¯z‰L ÌÈ¯·c7¯Oa ÔB‚k ,˙Ba¯w‰ ÔÓ ¿»ƒ∆À¿«¬ƒ»ƒ«»¿»¿¿«
¯Á‡ ÌÁl‰ ÈzL B‡ ÔÓc ˙˜È¯Ê ¯Á‡ ÌL‡Â ˙‡hÁ«»¿»»««¿ƒ«»»¿≈«∆∆««
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‰ÏÈÚÓ Ô‰a ÔÈ‡ - ÌÈO·k‰ ÈL Ìc ˙˜È¯Ê8elÙ‡ . ¿ƒ««¿≈«¿»ƒ≈»∆¿ƒ»¬ƒ
ÔÈ¯zÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡Ó ¯f‰ ÏÎ‡»««»≈≈¿«≈»∆ƒ¿≈À»ƒ
‡Ï Ô‰Ó ‰‰p‰ Ïk - Ô‰a ˙B‰Ï Ì„‡ Èa ˙ˆ˜ÓÏ¿ƒ¿»¿≈»»≈»»∆»«∆¡∆≈∆…

‰ÏÈÎ‡a e¯Ò‡Â eÏÒÙ elÙ‡Â .ÏÚÓ9‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰ , »««¬ƒƒ¿¿¿∆∆¿«¬ƒ»ƒ¿»¿»
.‰ÏÈÚÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ¯z‰ ˙ÚL Ô‰Ï»∆¿«∆≈≈«»ƒ¬≈∆¿ƒ»

א.7) ב, מעילה ולפיכך 8)משנה, לכהנים, נאכלים כולם
וחטאה  (שם): אמרה והתורה ה'. קדשי נקראים אינם

ה'. מקדשי רבי 9)בשגגה אמר "כלל שם: במשנה,
בה, מועלים אין - לכהנים היתר שעת לה שהיה כל יהושע,
איזו  בה. מועלים - לכהנים היתר שעת לה היה שלא וכל
ושנטמאה  שלנה לכהנים? היתר שעת לה שהיה היא
והותרו  הדם זריקת אחר כשנפסלו שמדובר מובן, ושיצאה".

באכילה.

.‚‰˜BÏ - ÔB„Êa ÏÚBn‰ Ïk10ÌlLÓe ,11Ì‚tM ‰Ó12 »«≈¿»∆¿«≈«∆»«
BL‡¯a L„w‰ ÔÓ13‰¯‰Ê‡Â .14‰fÓ ‰ÏÈÚÓ ÏL ƒ«…∆¿…¿«¿»»∆¿ƒ»ƒ∆

E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…«∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿
‰¯‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .EÈ¯„e ¯ÓB‚Â¿≈¿»∆ƒƒ«¿»»¿∆«¿»»

‰ÏBÚ ¯OaÓ ÏÎB‡Ï15ÌMÏ BlÎÂ ÏÈ‡B‰ ,16‡e‰Â . ¿≈ƒ¿«»ƒ¿À«≈¿
L„˜ Ïk ¯‡LÏ ÔÈc‰17ÔÈa ,Bc·Ï ÌM‰Ï ‡e‰L «ƒƒ¿»»…∆∆¿«≈¿«≈

‰‰ Ì‡ ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„wÓ ÔÈa ÁaÊn‰ ÈL„wÓƒ»¿≈«ƒ¿≈«≈ƒ»¿≈∆∆««ƒƒ∆¡»
‰‚‚La ÏÚÓ .‰˜BÏ - ‰Ëe¯t ‰ÂL Ô‰a18ÌlLÓ - »∆»∆¿»∆»«ƒ¿»»¿«≈

LÓÁ ˙ÙÒB˙Â ‰‰pM ‰Ó19ÈLa ÏÈ‡ ‡È·Óe , «∆∆¡»¿∆∆…∆≈ƒ«ƒƒ¿≈
ÌÈÚÏÒ20‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .BÏ ¯tk˙Óe ÌL‡ B·È¯˜Óe ¿»ƒ«¿ƒ»»ƒ¿«≈¿∆«ƒ¿»

'‰ ÈL„wÓ ‰‚‚La ‰‡ËÁÂ :¯Ó‡pL .˙BÏÈÚÓ ÌL‡¬«¿ƒ∆∆¡«¿»¿»ƒ¿»»ƒ»¿≈
L„w‰ ÔÓ ‡ËÁ ¯L‡ ˙‡Â .¯ÓB‚Â BÓL‡ ˙‡ ‡È·‰Â¿≈ƒ∆¬»¿≈¿≈¬∆»»ƒ«…∆
˙ÙÒB˙a Ô¯w‰ ÌelLÂ .¯ÓB‚Â B˙LÈÓÁ ˙‡Â ÌlLÈ¿«≈¿∆¬ƒƒ¿≈¿ƒ«∆∆¿∆∆

.‰OÚ ˙ÂˆÓ - Ôa¯w‰ ˙‡·‰ ÌÚ LÓÁ…∆ƒ¬»««»¿»ƒ¿«¬≈

בברייתא,10) כחכמים פסק שמים. בידי מיתה חייב ואינו
א. לג, על 11)פסחים המלקות, על שנוסף משמע לכאורה

רבינו  שהרי כך, לפרש אפשר אי אבל לשלם. גם המועל
חובל  מהל בפ"ד וכן הי"א, בתולה נערה מהל' בפ"א פסק
המוריה' 'הר ובספר ומשלם. לוקה אדם שאין ה"ט ומזיק
למלקות  בו והתרו במזיד פירוש, משלם. או לוקה מפרש:
נגד  - ב לב, בכתובות יוחנן כרבי משלם, אינו אבל לוקה –
משלם  בו התרו וכשלא ומשלם. לוקה הסובר עולא, דעת
ריש  לדעת בניגוד - ב לד, שם יוחנן כרבי לוקה, ואינו

והקדש 12)לקיש. נהנה אם אבל להקדש, שהפסיד מה
מלשלם. פטור – הפסיד בלי 13)לא בלבד הקרן פירוש,

בראשו, אותו ושלם כד): (ה, שם המקרא לשון תוספת. כל
חומש. מוסיף בשוגג עונשים 14)אבל שאין בידינו, כלל

ובפרשתנו  לעשותו, שלא הזהירה שהתורה דבר על אלא
אזהרה. כל אין למעלה ואפילו 15)המובאת א. ז, מכות

הדם. זריקת המזבח.16)לאחר על אותה מקטירים
לב,17) תמורה במסכת אמנם (כסףֿמשנה). מעולה לומדים

(ויקרא  מהכתוב ואשם, בחטאת מעילה דין רבי לומד - ב
לחייבו  בשוגג המדובר שם אבל לה'", חלב "כל טז): ג,

במזיד. מלקות לא אבל ואשם, וחומש דינו 18)קרן
ידֿטז). ה, (שם במקרא ה"ה.19)מפורש לקמן ראה

וגו'20) איל לה' אשמו את "והביא כתוב: (שם) בתורה
פ"כ, ויקרא פרשת כהנים' וב'תורת שקלים". כסף בערכך
דינרים? לפרש) שהוא מי יכול (כלומר, יכול דרשו:
תלמודֿלומר  נחושת? שקלי יכול "שקלים": תלמודֿלומר
יביא  - א כב, כריתות במשנה וכן הגר"א). (גירסת כסף"
שקל  הוא בתלמוד האמור סלע סתם סלעים. בשני אשם

רומאיים. כסף דינרי ארבעה וערכו בתורה, הכתוב

.„Ô¯w‰ ÌeÏLz21ÌL‡‰ ˙‡·‰Â22,‰¯tk‰ ÔÈ·kÚÓ «¿«∆∆«¬»«»»»¿«¿ƒ««»»
ÏÈ‡ - ÌL‡‰ ÏÈ‡a :¯Ó‡pL ;·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡Â¿≈«…∆¿«≈∆∆¡«¿≈»»»«ƒ

ÌL‡Â23.·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡Â ,ÔÈ·kÚÓ ¿»»¿«¿ƒ¿≈«…∆¿«≈

א.21) קיא, בבאֿקמא בגמרא 23)הקרבן.22)ברייתא,
הקרן. – פירושו כאן הנאמר שאשם מהמקרא, למדו שם

.‰B˙ÏÈÚÓ ‡È·‰24BÓL‡ ‡È·‰ ‡lL „Ú25‡Ï - ≈ƒ¿ƒ»«∆…≈ƒ¬»…
‡ˆÈ26BÏ ˜tzÒ .27ÔÓ ¯eËt - ÏÚÓ ‡Ï B‡ ÏÚÓ Ì‡ »»ƒ¿«≈ƒ»«…»«»ƒ

Ôa¯w‰ ÔÓe ÔÈÓeÏLz‰28˙lÁ˙k ‡e‰ È¯‰ LÓÁ‰Â . ««¿ƒƒ«»¿»¿«…∆¬≈ƒ¿ƒ«
LÓÁ‰ ÏÚ LÓÁ ÛÈÒBÓ - Ba ‰‰ Ì‡Â ,Lc˜‰‰29. «∆¿≈¿ƒ∆¡»ƒ…∆««…∆

e¯‡a ¯·Îe30„Á‡ LÓÁ‰L ,ÌÈÓÚt ‰nk ¿»≈«¿«»¿»ƒ∆«…∆∆»
‰Úa¯‡Ó31BLÓÁÂ ‡e‰ ‰È‰iL „Ú ,Ô¯w‰ ÔÓ ≈«¿»»ƒ«∆∆«∆ƒ¿∆¿À¿

.‰MÓÁ¬ƒ»

מעילה.24) קרבן הקודמת).25)פירוש, הלכה (ראה קרן
שאם 26) "מנין להיפך: היא שם, בברייתא שלפנינו הגירסה

על  והעיר יצא?" שלא מעילתו הביא שלא עד אשמו הביא
הראב"ד  בדין זאת רבינו על חולק אינו אולם בהשגותיו,

ומעילתו  האשם, קרבן פירושו בברייתא אשם כי עצמו,
כבר  לנו הודיע ורבינו שם), רש"י פירוש (ראה קרן היינו
הכוונה  זה במקום בתורה האמור שאשם הקודמת בהלכה
בשם  כסףֿמשנה (ראה המתאים הסגנון נקט ולכן לקרן,
בסופה, מפרשת עצמה הברייתא וגם קורקוס). הר"י

קרן. היינו מחייב 27)שהאשם - א כב, כריתות במשנה
חייבי  בספק כמו מעילה, ספק על תלוי אשם עקיבא רבי

כחכמים. ופסק עליו. חולקים וחכמים לפי 28)כריתות.
ה"ה. כאן מסתיימת אמרו 29)הענין, ב. נד, בבאֿמציעא

ומשם  שהקדיש, שדהו ובגואל תרומה האוכל בזר זה דין
מעילה. של לחומש ה"כ,30)למדנו פ"י תרומות הל'

ה"א. פ"ה שני ובלשון 31)ומעשר א. נד, שם גמרא,
מלבר. חומשא התלמוד:

.ÂÈ¯·cÓ ‰ÏÈÚÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ∆≈«»ƒ¬≈∆¿ƒ»ƒƒ¿≈
‰¯Bz32.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰a ˙B‰Ï ¯eÒ‡ Ï·‡ , »¬»»≈»»∆ƒƒ¿≈¿ƒ

ÛÈÒBÓ BÈ‡Â ,„·Ïa Ô¯˜ ÌlLÓ - Ô‰Ó ‰‰p‰Â¿«∆¡∆≈∆¿«≈∆∆ƒ¿«¿≈ƒ
LÓÁ33.ÌL‡ ‡È·Ó BÈ‡Â …∆¿≈≈ƒ»»

מהם 32) ליהנות שאסור דברים שיש שנינו פ"ג במעילה
רבינו  ומפרש מועלין", ולא נהנין "לא מעילה, דין בהם ואין
- א ג, תמורה בגמרא פירשו וכן מדרבנן, היינו נהנין לא
מועלין". ולא נהנין לא גויים "קדשי הברייתא את

לא.33) דרבנן חומש, משלמים דאורייתא ב. ב, מעילה

.ÊÌÈL„˜ ÔÈa ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa ,ÁaÊÓ ÈL„˜ Ïk»»¿≈ƒ¿≈«≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ
„·Ú˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .‰„B·ÚÂ ‰f‚a ÔÈ¯eÒ‡ ,ÌÈl«̃ƒ¬ƒ¿ƒ»«¬»∆∆¡«…«¬…
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¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .E‡ˆ ¯BÎa Ê‚˙ ‡ÏÂ E¯BL ¯Î·aƒ¿…∆¿…»…¿…∆¿«ƒƒ¿»
ÌÈL„˜34- Ô‡va „·BÚ‰ B‡ ¯BM‰ ˙‡ ÊÊBb‰Â . »»ƒ¿«≈∆«»≈«…
‰˜BÏ35ÊÊB‚k BÈ‡ LÏB˙Â .‰¯Bz‰ ÔÓ36,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ∆ƒ«»¿≈≈¿≈¿≈»∆ƒ

ËÈq‰ ·Á¯ È„k ÊÊ‚iL „Ú ‰˜BÏ BÈ‡L37‡Ï .ÏeÙk ∆≈∆«∆ƒ¿…¿≈…««ƒ»…
˙aMÓ ¯eÓÁ ‰Ê ‰È‰È38. ƒ¿∆∆»ƒ«»

בגיזה 34) אסורים הבית בדק קדשי אבל מזבח, קדשי
הי"ב). (לקמן מדרבנן כה,35)ועבודה בכורות ברייתא,

בזה? זה ושל בזה, זה של האמור את ליתן "מנין א:
וא"ו  רש"י: ופירש תגוז". ולא תעבוד לא תלמודֿלומר

מזה. זה שניהם וילמדו ראשון, ענין על שם.36)מוסיף
ב. כד, שם משנה, רבינו 37)וראה פירש כך הזרת. שתות

שבת  מהל' בפ"ט אולם פי"ג, שבת ובהל' פ"ג, ערלה בהל'
פסולי  בהל' הערה ראה זרת. שלישי כשני שהסיט כתב ה"ז,

הי"ב. פי"ט כשיעור 38)המוקדשין שיגזוז עד חייב שאינו
הקודמת. בהערה ראה זה.

.ÁÌÈL„˜ ˜ÙÒ39¯BÎa ˜ÙÒ ‡È‰L ‰Ó‰a ÔB‚k , ¿≈»»ƒ¿¿≈»∆ƒ¿≈¿
ÊÊBb‰Â ,‰„B·ÚÂ ‰f‚a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ È¯‰ - da ‡ˆBiÎÂ¿«≈»¬≈≈¬ƒ¿ƒ»«¬»¿«≈

‰˜BÏ BÈ‡ - Ô‰a „·BÚ‰ B‡40. »≈»∆≈∆

(בכסףֿמשנה 39) ב. ו, ובבאֿמציעא א. יט, נדרים ברייתא,
דיוק  על שהסתמך ולפלא יח, בבכורות הדין מקור ציין

מפורשת). ברייתא על ודילג על 40)מגמרא, לוקים אין
עבירה. ספק

.ËLc˜‰ ˙Ó‰a41BÓk ˙cÙÂ ÌeÓ da ÏÙpL ∆¡«∆¿≈∆»«»¿ƒ¿»¿
e¯‡aL42‡È‰ È¯‰Â ,‰„B·ÚÂ ‰f‚a ˙¯zÓ dÈ‡ - ∆≈«¿≈»À∆∆¿ƒ»«¬»«¬≈ƒ
d¯eq‡a43- dBÈ„t ¯Á‡ ‰ËÁL .ËÁMzL „Ú ¿ƒ»«∆ƒ»≈ƒ¿¬»««ƒ¿»

‰ÏÈÎ‡a ‰¯z‰44Ì„wLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . À¿»«¬ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«
ÔÓeÓ ˙‡ ÔLc˜‰45¯·BÚ ÌeÓ Ì„˜ B‡46;ÔLc˜‰Ï ∆¿≈»∆»»«≈¿∆¿≈»

dÈ‡ - ÁaÊnÏ Úe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰ Ï·‡¬»««¿ƒ«¬«»««ƒ¿≈«≈»
¯eÒ‡Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ‰„B·ÚÂ ‰f‚a ‰47È¯‰ - ˙cÙ ; ¬»¿ƒ»«¬»∆»ƒƒ¿≈∆ƒ¿»¬≈

„·Ú‰Ïe ÊÊb‰Ï ÔÈlÁÏ ‡ˆ˙Â ,¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁk BÊ48. ¿Àƒ¿»»»¿≈≈¿Àƒ¿ƒ»≈¿≈»≈
¯BÎa‰ ÔÓ ıeÁ49¯OÚn‰Â50ÏÚ ‰ÏÁ ‰M„w‰L , ƒ«¿¿««¬≈∆«¿À»»»«

,Ô˙lÁzÓ ÔÈÚe·˜ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔÙeb»««ƒ∆≈«¬≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»
ÌÏBÚÏ „·Ú‰Ïe ÊÊb‰Ï ÔÈlÁÏ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â51¯eÒ‡Â . ¿≈»¿ƒ¿Àƒ¿ƒ»≈¿≈»≈¿»¿»

¯BÎ·a ÚÈa¯‰Ï52ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa B‡53. ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ¿≈«À¿»ƒ

א.41) יד, בכורות מזבח 42)משנה, איסורי מהל' פ"א
מהמקרא.43)ה"י. זה דין למדו - א טו, שם בגמרא
"עד 44) למעלה שכתב ממה משתמע כך בגיזה. והואֿהדין

- א כה, בבכורות בפירוש ה'תוספות' כתבו וכך שתשחט",
שער. חמורה.45)ד"ה הגוף קדושת עליהם וירדה

מסוים.46) זמן אחר שיתרפא חכמים.47)מום מגזירת
א. יד, קדושה 48)שם מעולם עליה חלה שלא מפני

ראויה  היתה לא שהרי בלבד, דמים קדושת אלא חמורה
לה 49)למזבח. שאין קדושה גופו על חלה לידתו עם

לעולם. לחולין יוצא ואינו לעשר 50)פדיון, מצותֿעשה
מהל' (פ"ו שנה באותה שנולדו והצאן הבקר את שנה כל
יגאל", "לא לב): כז, (ויקרא תורה ואמרה ה "א), בכורות
כבכור  במומו נאכל אלא פדיון עלֿידי לחולין יוצא שאינו

מום. הערה 51)בעל למעלה ראה שיישחטו. עד כלומר,
"תנו 52)מג. א: יב, קטן מועד בברייתא זו הלכה מקור

בו  כיוצא מועד, של בחולו בהמה מרביעים אין רבנן,
המוקדשין". בפסולי ולא בבכור מרביעים אין לכך) (בדומה
בקדשים. עבודה איסור משום שהטעם שם, רש"י ופירש
אינו  אבל בזה, יש איסור שרק כאן רבינו מדברי ומשמע
הוא  רק עבודה עושה אינו שהאדם מפני והטעם, לוקה.
השגותיו  ראה (משנהֿלמלך, תעבוד שהבהמה גורם
אחר). מקור שהביא הכסףֿמשנה על החמורות

שנפל53) כנאמר קדשים ועבודה, בגיזה ואסורים מום בהם
עבודה  ואיסורי מעילה בדיני כאן עוסק רבינו ה"ט. למעלה
בהערה  שכתוב כמו לוקה, אינו זה איסור ועל בקדשים
שכתב  כמו כלאים מרביע משום הוא לוקה אבל הקודמת,

דבר. של טעמו שם ראה הי"א. כלאים מהל' בפ"ט

.ÈLÏ˙Ï ¯zÓ54ÌÈL„w‰ ÔÓ ‰lÁzÎÏ ¯ÚO‰ ˙‡ À»ƒ¿∆«≈»¿«¿ƒ»ƒ«√»ƒ
LÏzL ¯ÚO‰ B˙B‡Â .‰ÁÓÓÏ Ìen‰ ˙B‡¯‰Ï È„k¿≈¿«¿«¿À¿∆¿«≈»∆»«

‰Ó‰a‰ ÔÓ ¯LpL B‡55È¯‰ - ¯OÚn‰Â ¯BÎa‰ ÔÓ B‡ ∆»«ƒ«¿≈»ƒ«¿¿««¬≈¬≈
;ÔÓeÓ ÈtÓ eËÁMiL ¯Á‡Ï elÙ‡ ,‰È‰a ¯eÒ‡ ‰Ê∆»«¬»»¬ƒ¿««∆ƒ»¬ƒ¿≈»

Ô˙B‡ ‰‰LÈ ‡nL ‰¯Êb56ÔÈ‡a ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ¿≈»∆»«¿∆»ƒ¿≈»»ƒ
‰¯tÎÏ57- ÌL‡‰Â ˙‡hÁ‰ ÔÓ ¯LBp‰ ¯Óˆ Ï·‡ . ¿«»»¬»∆∆«≈ƒ««»¿»»»

‰È‰a ¯zÓ58ÏÈ‡B‰ ;ÔÓeÓ ÈtÓ Ô˙ËÈÁL ¯Á‡Ï À»«¬»»¿««¿ƒ»»ƒ¿≈»ƒ
Ô˙B‡ ‰‰LÓ BÈ‡ ,ÔÈ‡a Ô‰ ‰¯tÎÏe59LÏ˙ Ì‡Â . ¿«»»≈»ƒ≈«¿∆»¿ƒƒ¿«

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏBÚ‰ ÔÓ60ÏkÓ LÏziL ÏÎÂ . ƒ»»¬≈∆»≈¿…∆ƒ»≈ƒ»
ÌÈL„w‰61¯zÓ ‡e‰ È¯‰ - ÌeÓ Ô‰a ÏÙpL ¯Á‡ «√»ƒ««∆»«»∆¬≈À»

¯BÎa‰ ÔÓ ıeÁ ;B„Èa LÏz ‡Ï È¯‰L ,‰È‰a«¬»»∆¬≈…»«¿»ƒ«¿
¯OÚn‰Â62ÌeÓ Ba ÏÙpL ¯Á‡ epnÓ LÏ˙p‰ Û‡L , ¿««¬≈∆««ƒ¿»ƒ∆««∆»«

.‰È‰a ¯eÒ‡»«¬»»

ב.54) כד, בכורות או 55)משנה, לשלמים שהקדישה
כשנשר  אבל מום, בה שנפל לפני כשנשר ומדובר לתודה,
שבכל  ההלכה בסוף רבינו כותב מום, בה שנפל לאחר
שם. בהערה ראה ומעשר. מבכור חוץ מותר הקדשים

כחכמים 56) פסק מהם. שינשור בצמר להשתמש כדי
ב. כה, שם בחיים 57)במשנה, יישארו אם לו איכפת ולא

רב. למד 58)זמן זה דין מום, בה שנפל לפני נשר ואפילו
שנתלש  תמימה בעולה שם ינאי רבי של מהאיבעיא רבינו
שהצמר  ספק כל אין ואשם שבחטאת שם ואמרו צמר, ממנה
מותר  שהוממו לפני נתלש שאפילו יוצא ומזה מותר,
אם  אבל הנושר, ודוקא קורקוס). הר"י בשם (כסףֿמשנה
איכא  מי "תולש שם: בגמרא מבואר זה אסור. בידים תלש

תולש?). שיתיר מי אין (הלא דשרי?" מעוניין 59)מאן כי
ולהתכפר. למהר לא 60)הוא עיקרה עולה שם. איבעיא,

ולפיכך  מצוותֿעשה, על עבירות מכפרת היא אבל לכפרה,
נפשטה. לא והאיבעיא ולכאן. לכאן פנים אפילו 61)יש

הצמר  דין מהו שאל שם ינאי רבי ושלמים, ותודה עולה
מום, מבעלת נתלש שאם ומשמע תמימה. מעולה שנתלש

נז. הערה למעלה ראה שמותר. לו היה משנה,62)ידוע
מבכור  שנתלש הצמר את בפירוש חכמים אסרו א. כה, שם
עליו  חלה הגוף קדושת שהרי למעשר, והואֿהדין מום, בעל
בהלכה  ראה בבכור, כמו מום בעלת היא כשהבהמה אפילו
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לקבוע, יש זו, בהלכה שנאמרו הדינים ובסיכום הקודמת.
ק  בהמות של לצמר הקרבנות שבנוגע את רבינו מחלק דשים

ג. ותודה. שלמים ב. ומעשר: בכור א. סוגים: לשלשה
ב' סוג ספק אלא עצמו בפני סוג אינה עולה ואשם. חטאת
אסור  בידים שנתלש צמר הם: דיניהם ופרטי ג'. סוג ספק
סוג  – תמימה כשהבהמה מאליו נשר הסוגים. שלושת בכל
מום  בה שנפל אחרי מאליו נשר מותר. ג' וסוג אסור, וב' א'
ג', או ב' ספק כאמור היא עולה אסור. א' מותר, וג' ב' –
של  תמיהתם את מסלק זה פירושנו לחומרא. והולכים
שאמר  למה סותרים כאן רבינו דברי שכאילו האחרונים
והציעו  הבהמה", מן שנשר "או עצמה: זו בהלכה למעלה
כל  אין פירושנו ולפי הבהמה", "מן התיבות את למחוק

סתירה.

.‡ÈËÁBM‰63˙‡ LÏBz - ÔÈLc˜Ó ¯‡L B‡ ¯BÎa «≈¿¿»À¿»ƒ≈∆
„·Ï·e ,ÔÈkqÏ ÌB˜Ó ˙BOÚÏ Ô‡kÓe Ô‡kÓ ¯ÚO‰«≈»ƒ»ƒ»«¬»««ƒƒ¿«

epÊÈÊÈ ‡lL64.BÓB˜nÓ ∆…¿ƒ∆ƒ¿

ב.63) כד, שם את 64)משנה, ממקומו יזיז שלא פירוש,
הקבוע  בצמר מסובך שהוא כך יניחו אלא שתלש הצמר

בעור.

.·È˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜65È¯·cÓ ‰„B·ÚÂ ‰f‚a ÔÈ¯eÒ‡ »¿≈∆∆««ƒ¬ƒ¿ƒ»«¬»ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ66,CÎÈÙÏ .ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈ‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ Ï·‡ , ¿ƒ¬»ƒ«»≈»¬ƒ¿ƒ»

ÔÈkÓ Ï·‡ ,‰˜BÏ BÈ‡ - Ô‰a „·BÚ‰ B‡ Ô˙B‡ ÊÊBb‰«≈»»≈»∆≈∆¬»«ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡67. «««¿

א.65) כה, שם אלעזר, רבי של שם 66)מימרא פירשו כך
אלעזר. רבי דברי דעת 67)את שיקול כפי מדרבנן מלקות

הדין. בית

.‚ÈLÈc˜n‰68ÁaÊnÏ ¯aÚ69‰„B·Úa ‰¯eÒ‡ Bn‡ - ««¿ƒÀ»«ƒ¿≈«ƒ¬»«¬»
,¯aÚ‰ ˙‡ ˙LÁÎÓ d˙„B·ÚL ÈtÓ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈∆¬»»«¿∆∆∆»À»

‚a ˙¯zÓ ‡È‰ È¯‰Â .da e¯Êb„ÒÙ‰ ‰Êa ÔÈ‡L ,‰f »¿»«¬≈ƒÀ∆∆¿ƒ»∆≈»∆∆¿≈
„Á‡ ¯·‡ LÈc˜‰ .„ÏeÏ70˜„·Ï ÔÈa ,‰Ó‰a‰ ÔÓ «»»ƒ¿ƒ≈∆∆»ƒ«¿≈»≈¿∆∆

˙Èa‰71‰¯eÒ‡ Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰ È¯‰ - ÁaÊnÏ ÔÈa ««ƒ≈«ƒ¿≈«¬≈«»»»≈ƒ¬»
‰f‚a dlk72‰„B·ÚÂ73ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‰¯eÒ‡ dÈ‡ B‡ À»¿ƒ»«¬»≈»¬»¿ƒ»≈

.‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏƒ»∆»

ב.68) יא, לבדק 69)תמורה העובר הקדיש שאם משמע
הקודמת, בהלכה שאמר ואע"פ בעבודה, מותרת אמו הבית,
שבנידון  מפני והטעם, בעבודה. אסורים הבית בדק שקדשי
בדק  קדשי על גזרו לא מדרבנן, הוא העבודה איסור דלפנינו
מדרבנן. רק הוא בהם העבודה איסור שכל הבית,

נפשטה.70) שלא (שם) אם 71)בעיא היא שם הבעיא
גם  אסרה שהתורה נאמר ואם התורה, מן אסורה היא
מדרבנן  שאסור הבית בדק בקדשי גם אחר, אבר בהקדיש
('הר  תיקנו דאורייתא כעין - חכמים שתיקנו שכל כך, הדין

בגיזה.72)המוריה'). שאסור פשוט שהקדיש, האבר אבל
אבר. אותו על היא שהאיבעיא פירש שם מקובצת' וב'שיטה

ומשמע 73) בלבד, בגיזה היא הבעיא שלפנינו בגמרא
אותו  גם שהרי כלל, מסופק השואל היה לא שבעבודה
ואולי  שם. רש"י פירש וכן העבודה, ע"י יכחיש האבר

"ועבודה". המילה את למחוק ויש כאן, טעותֿסופר

ה'תשפ"א  טבת י"ח ש"ק יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
או 1) זריקה קודם בהם מועל אם קלים קדשים יבאר

בהם  מועלים מאימתי הקדשים כל ודין .אחריה,

.‡˜¯fiL „Ú Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ÌÈl˜ ÌÈL„»̃»ƒ«ƒ≈¬ƒ»∆«∆ƒ»≈
Ìc‰2e‡ˆiL „Ú Ô‰È¯eÓ‡a ÔÈÏÚBÓ - Ìc‰ ˜¯Ê . «»ƒ¿««»¬ƒ¿≈≈∆«∆≈¿

ÌÈM‡Ï Ô‰ È¯‰L ,ÔLc‰ ˙È·Ï3¯·„a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡Â , ¿≈«∆∆∆¬≈≈»ƒƒ¿≈¬ƒ¿»»
Ô‰lL ÔÈ¯eÓ‡‰ ‰ÏÚ‰ elÙ‡ .e¯‡aL BÓk ,ÏÎ‡p‰«∆¡»¿∆≈«¿¬ƒ∆¡»»≈ƒ∆»∆
˜¯fiL „Ú Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ‰˜È¯Ê Ì„˜ ÁaÊnÏ«ƒ¿≈«…∆¿ƒ»≈¬ƒ»∆«∆ƒ»≈
ÔÈ‡ - ‰˜È¯Ê Ì„˜ ıeÁÏ Ô‰È¯eÓ‡ ‡ÈˆB‰ .Ìc‰«»ƒ≈≈∆«…∆¿ƒ»≈
Èt ÏÚ Û‡ ,Ìc‰ ˜¯Ê ;Ìc‰ ˜¯fiL „Ú Ô‰a ÔÈÏÚBÓ¬ƒ»∆«∆ƒ»≈«»ƒ¿««»««ƒ
Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - Ô¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ ıeÁa Ô‰ ÔÈ„ÚL4. ∆¬«ƒ≈«¿…∆¡ƒ»¬ƒ»∆

Ï˜‰Ï ÔÈa ‡ˆBiÏ ˙ÏÚBÓ ‰˜È¯f‰L5¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈa6. ∆«¿ƒ»∆∆«≈≈¿»≈≈¿«¿ƒ

למלך).2) (משנה התורה מן אסור עומדים 3)אבל
המזבח. על פירשו 4)להקטרה שם בגמרא עקיבא. כר'

לידי  מביאה כתיקונה שלא אפילו שהזריקה עקיבא, ר' דעת
עד 5)מעילה. בו שמועלים קדשים, קדשי בבשר כגון

ר' ואומר מעילה בו אין זריקה לאחר אבל  הדם, שייזרק
זריקה  בשעת בחוץ הבשר אם שאפילו שם) (במשנה עקיבא
רבינו. פוסק וכן מעילה, מידי הזריקה אותו מוציאה

משנה).6) (כסף למעלה כאמור קלים קדשים באימורי

.·„Ú eLc˜‰MÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÌÈL„˜ ÈL„˜ Ïk»»¿≈»»ƒ¬ƒ»∆ƒ∆À¿¿«
BlkL ¯·„a Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - Ìc‰ ˜¯Ê .Ìc‰ ˜¯fiL∆ƒ»≈«»ƒ¿««»¬ƒ»∆¿»»∆À

ÔLc‰ ˙È·Ï ‡ˆÈÂ Û¯OiL „Ú ÌÈM‡Ï7ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡Â , »ƒƒ«∆ƒ»≈¿≈≈¿≈«∆∆¿≈¬ƒ
.e¯‡aL BÓk ,ÏÎ‡p‰ ¯·„a¿»»«∆¡»¿∆≈«¿

יוחנן 7) כר' בו, מועלים המזבח על שהאפר זמן כל אבל
ט. שם

.‚˙ÏBÚ „Á‡Â ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ „Á‡ ,‰ÏBÚ‰ ?„ˆÈk≈«»»∆»«»¿∆»«
ıÓw‰Â ,‰Ó‰a8‰B·l‰Â9ÌÈ‰k ˙ÁÓe ,10 ¿≈»¿«…∆¿«¿»ƒ¿«…¬ƒ

ÔÈz·Á‰Â11ÌÈÎÒ ˙ÁÓe12˙ÚMÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - ¿«¬ƒƒƒ¿«¿»ƒ¬ƒ»∆ƒ¿«
˙È·Ï ÁaÊn‰ ÏÚ Ô˙Ù¯O ¯Á‡ e‡ˆiL „Ú ÔLc˜‰∆¿≈»«∆≈¿««¿≈»»««ƒ¿≈«¿≈

.ÔLc‰«∆∆

קומצו 8) מלא הכהן ממנה לוקח למנחה סולת המביא
לכהנים. נאכלים והשיריים המזבח על מין 9)ומקטיר

במקום  מביא עני שחוטא למנחה חוץ מנחה, כל בושם.
למזבח. וכולה לבונה טעונה המביא 10)בהמה, כהן

"וכל  טז) ו, (ויקרא שנאמר המזבח על כולה מקטירים מנחה
תאכל". לא תהיה כליל כהן מקטיר 11)מנחת גדול כהן

ומחציתה  בבוקר מחציתה למנחה, סולת עשרון יום כל
חביתין. מנחת ונקראת נקטרת וכולה רוב 12)בערב,

מביאים  ציבור קרבנות ובין יחיד קרבנות בין - הקרבנות
שהביאו  מפני נסכים מנחת ונקראת למנחה סולת עימהם

המזבח. על לנסך יין עימה

.„ÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚOe ÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯t ÔÎÂ13- ¿≈»ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ
¯Ób˙Â eÙ¯OiL „Ú ÔLc˜‰ ˙ÚMÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ¬ƒ»∆ƒ¿«∆¿≈»«∆ƒ»¿¿ƒ»≈
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ÔLc‰ ˙È·a Ô˙Ù¯O14CzÈÂ15CziL Ì„˜ Ï·‡ ;¯Oa‰ ¿≈»»¿≈«∆∆¿ƒ««»»¬»…∆∆ƒ«
.ÔLc‰ ˙È·a ‡e‰Â Ba ÔÈÏÚBÓ -¬ƒ¿¿≈«∆∆

דין 13) בית שמביאים פר הכיפורים, יום של ושעיר פר
על  ישראל ועשו כרת בו שיש איסור והתירו בהוראה שטעו
וכל  ושעיר, פר מביאים זרה עבודה והתירו שגו ואם פיהם,
בבית  שורפים ובשרם המזבח על אימוריהם מקטירים אלה

קדשים.14)הדשן. קדשי יתפרק.15)כאימורי ימס,

.‰„Ú ‰Lc˜‰MÓ da ÔÈÏÚBÓ - ‰n„‡ ‰¯t ÔÎÂ¿≈»»¬À»¬ƒ»ƒ∆À¿¿»«
˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜k ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ .¯Ù‡ ‰OÚzL16, ∆≈»∆≈∆««ƒ∆ƒ¿»¿≈∆∆««ƒ

,‡e‰ ÔÈc ˙Èa È‡˙e .‡È‰ ˙‡hÁ :da ¯Ó‡ È¯‰¬≈∆¡«»«»ƒ¿«≈ƒ
‰¯t‰ ¯Ù‡a Ì„‡ ÏÚÓÈ ‡lL17. ∆…ƒ¿«»»¿≈∆«»»

ãycew zegiyn zecewpã

,xt` dyrizy cr dycwedyn da oilren dnec` dxt"
,"`id z`hg" da xn`p ixd ,ziad wca iycwk `idy t"r`

."dxtd xt`a mc` lerni `ly `ed oicÎzia i`pze

שהיא  "אע"פ הלשון מהו א. הרמב"ם: מפרשי והקשו
הבית? בדק בקדשי מעילה אין וכי הבית", בדק כקדשי

באפר  אדם ימעול שלא הוא, בית־דין "תנאי מהמילים ב.
שנעשתה  אחר בה מועלים כן תורה שמדין משמע הפרה",
היא" "חטאת שנאמר ממה לומדים שהרי היא, ולא אפר.

באפרה. גם מעילה שיש מלמד
הכוונה  הבית", בדק כקדשי "שהיא שכתב שמה ותירצו
היה  לא ממש קדשים שאינה וכיון כמותם, ממש שאינה
ובנוגע  חטאת". רחמנא דקריי' "אלא בה שימעלו הדין מן
באפר  אדם ימעול שלא הוא בית־דין "תנאי שכתב למה
בה  דאורייתא הוו, תקנות ש"שתי בגמ' איתא הפרה",
שמזלזלים  חכמים שראו וכיון מועלין", אין באפרה מועלין,
הזאות  מספק שנמנעים שראו וכיון מעילה , בה גזרו בה

דאורייתא. על העמידוה מעילה חשש מפני
קשים: אלו תירוצים גם אמנם

ובלשון  בפירוש לכתוב לו היה הרמב"ם, כוונת זו שאם א:
בלשון  לכתוב ולא הבית", בדק קדשי שאינה "אע"פ ברורה

הבית". בדק כקדשי שהיא "אע"פ להיפך המשתמעת
אדם  ימעול שלא הוא בית־דין "תנאי הלשון פשטות ב:
אבל  באפרה, מועלין אין שמדרבנן הוא הפרה" באפר

באפרה. גם מועלין מהתורה
(dq oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

קדשי 16) כעין אלא ממש, הבית בדק קדשי אינה כלומר,
מיוחדת. לדרשה הוצרכו ולפיכך הבית, משנה 17)בדק

תקנות  ששתי שם, בגמרא אשי רב ופירש ז. ז, פרק שקלים
ומכיוון  באפרה לא אבל בבשרה מועלים מדאורייתא היו,
התקינו  חול לצרכי באפרה שמשתמשים חכמים שראו
לקבל  מסרבים טמאים שספק וכשנוכחו באפר. גם שמועלים
התקנה  ביטלו מעילה, חשש מפני פרה אפר הזאות

תורה. דין על והעמידוהו

.Â¯eaˆ ÈÓÏL ÈÁ·ÊÂ ÌL‡Â ‰Ó‰a ˙‡hÁ18- ««¿≈»¿»»¿ƒ¿≈«¿≈ƒ

Ìc‰ ˜¯Ê ;Ìc‰ ˜¯fiL „Ú eLc˜‰MÓ ÔlÎa ÌÈÏÚBÓ¬ƒ¿À»ƒ∆À¿¿«∆ƒ»≈«»ƒ¿««»
ÔÈ‡Â ,ÔLc‰ ˙È·Ï e‡ˆiL „Ú Ô‰È¯eÓ‡a ÔÈÏÚBÓ -¬ƒ¿≈≈∆«∆≈¿¿≈«∆∆¿≈
da ÔÈÏÚBÓ - ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ÔÎÂ .¯Oaa ÔÈÏÚBÓ¬ƒ«»»¿≈««»¬ƒ»
da ÔÈ‡ - dÓ„ ‰f‰ ;dÓ„ ‰fiL „Ú ‰Lc˜‰MÓƒ∆À¿¿»«∆«∆»»À»»»≈»

d˙‡¯Óa ˙B‰Ï ¯eÒ‡ Ï·‡ .‰ÏÈÚÓ19d˙ˆBÂ20, ¿ƒ»¬»»≈»¿À¿»»¿»»
.ÏÚÓ ‡Ï - ‰Èf‰ ¯Á‡ Ô‰a ‰‰p‰Â¿«∆¡∆»∆«««»»…»«

והם 18) לשלמים כבשים שני הציבור מביא השבועות בחג
דבר. לכל קדשים בתורה 20)הזפק.19)קדשי כתוב

בנוצתה  מוראתה את "והסיר טז): א, (ויקרא העוף עולת גבי
מעילה  מידי שיצאה בתוספתא ושנינו וגו'" אותה והשליך
לד. בתמורה אמרו זה ועל הדשן בית על שהשליכוהו אחרי
אחרי  נמשך זה דין בהנאה. אסורה אבל בה אין שמעילה
אין  העוף בחטאת אבל העוף, בעולת ג בהלכה שכתב מה
ממנה  מקטירים אין שהרי ונוצה, המוראה את כלל מסירים
כדין  המוראה ודין לכהנים ניתנת וכולה המזבח על כלום

לאכילה. ראויים שאינם הגוף חלקי כשאר או בשרה,

.ÊÈt ÏÚ Û‡ ,eLc˜‰MÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - ˙BÁn‰«¿»¬ƒ»∆ƒ∆À¿¿««ƒ
.ıÓw‰ ¯ÈË˜iL „Ú ,˙¯L ÈÏÎa eLc˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»≈«∆«¿ƒ«…∆
eÏÒÙ Ì‡Â .‰ÏÈÎ‡a ÌÈ¯ÈM‰ e¯z‰ - ıÓw‰ ·¯»̃««…∆À¿«¿»ƒ«¬ƒ»¿ƒƒ¿¿
ÏÈ‡B‰ ,ıÓw‰ ¯ÈË˜‰ Ck ¯Á‡Â e¯ÒÁ B‡ ÌÈ¯ÈM‰«¿»ƒ»¿¿««»ƒ¿ƒ«…∆ƒ
È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡a ÌÈ¯ÈM‰ ˙¯zÓ dÈ‡ BÊ ‰¯Ë˜‰Â¿«¿»»≈»«∆∆«¿»ƒ«¬ƒ»¬≈

.e‡ˆÈ ‡Ï B‡ ‰ÏÈÚÓ È„È e‡ˆÈ Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰«»»»≈ƒ»¿¿≈¿ƒ»…»¿

.ÁÌÈt‰ ÌÁÏ21Èt ÏÚ Û‡ ,Lc˜‰MÓ Ba ÔÈÏÚBÓ - ∆∆«»ƒ¬ƒƒ∆À¿«««ƒ
¯ÈË˜‰ .ÔÈÎÈÊa‰ ¯ÈË˜iL „Ú ,‰Ù‡ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…∆¡»«∆«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿ƒ

ÌÁl‰ ÈzL ÔÎÂ .‰ÏÈÎ‡a ¯z‰ - ÔÈÎÈÊa‰22ÔÈÏÚBÓ - «¿ƒƒÀ««¬ƒ»¿≈¿≈«∆∆¬ƒ
.ÌÈO·k‰ Ìc ˜¯fiL „Ú ,eÙ‡iL Ì„˜ ,eLc˜‰MÓ Ô‰a»∆ƒ∆À¿¿…∆∆≈»«∆ƒ»≈««¿»ƒ

.‰ÏÈÎ‡a e¯z‰ - ÌÈO·k‰ Ìc ˜¯Êƒ¿«««¿»ƒÀ¿«¬ƒ»

שולחן 21) על שבת בכל שמסדרים חלות עשרה שתים
מיוחד  (כלי בזיכים שני מעמידים ידן ועל שבהיכל הזהב
הלבונה  את מקטירים הבאה ולשבת לבונה, ממולאים לכך)

הלחם. את אוכלים מביאים 22)והכהנים השבועות בחג
אחר  לכהנים נאכלות והן חלות שתי גם הכבשים שני עם

הכבשים. דם זריקת

.Ëe„¯È .eLc˜‰MÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - ÌÈÎÒp‰«¿»ƒ¬ƒ»∆ƒ∆À¿¿»¿
ÔÈ˙ÈMÏ23‚Áa ÌÈÎqnL ÌÈÓ .Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - «ƒƒ≈¬ƒ»∆«ƒ∆¿«¿ƒ¿«

„ka Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,˙Bkq‰24ÔÈ‰ ÔÈ‡ - ·‰Ê ÏL25 «À»¿«∆≈««∆»»≈∆¡ƒ
ÏÚÓ ‡Ï - ‰‰p‰Â ,Ô‰a26- ˙ÈÁBÏva Ô˙B‡ e˙ ; »∆¿«∆¡∆…»«»¿»«¿ƒ

ÔlÎa ÔÈÏÚBÓ27.ÌÈÎÒp‰ ÏÏkÓ Ô‰ È¯‰L , ¬ƒ¿À»∆¬≈≈ƒ¿««¿»ƒ

שמנסכים 23) והמים היין נופלים שלתוכו המזבח תחת חלל
מט.). סוכה (רש"י המזבח היו 24)על לניסוך המים

מנסכים, וממנה זהב של בצלוחית השילוח נהר מן שואבים
בצלוחית  ישאבו ואם השילוח מן להביא אסור ובשבת
דבר  ככל בלינה וייפסלו המים יוקדשו שרת כלי שהיא
או  בכד שבת בערב שאבו ולפיכך שרת, בכלי שנתקדש
המים  את מקדשת ואינה שרת כלי שאינה קטנה בחבית
וממנה  לצלוחית המים את שופכים ובשבת בלינה להיפסל
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הקדש.25)מנסכים. לצורך שנלקחו מפני 26)מפני
שרת. בכלי נתקדשו לוגין 27)שלא שלושה לנסך מצוה

יוחנן  רבי נחלקו לוגין משלושה יותר בצלוחית היו ואם
לוגין, בשלושה רק או המים בכל מועלים אם לקיש וריש

בכולם. שמועלים יוחנן כר' ופסק

.ÈÔÓL ‚Ï28ÈÏÎa Lc˜‰MÓ Ba ÔÈÏÚBÓ - Ú¯ˆÓ ÏL …∆∆∆¿…»¬ƒƒ∆À¿«ƒ¿ƒ
ÌL‡‰ Ìc ˜¯fiL „Ú29ÔÈ‰ ‡Ï - ÌL‡‰ Ìc ˜¯Ê . «∆ƒ»≈«»»»ƒ¿««»»»…∆¡ƒ

epnÓ e˙ .ÂÈ˙BzÓ epnÓ eziL „Ú ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ¿…¬ƒ«∆ƒ¿ƒ∆«¿»»¿ƒ∆
ÌÈ¯ÈM‰ e¯z‰ - ˙Bzn‰30‰ÏÈÎ‡a31˙‡hÁ ¯O·k ««»À¿«¿»ƒ«¬ƒ»ƒ¿««»

.ÌL‡Â¿»»

ועולה 28) חטאת מביא שנתרפא מצורע מד. זבחים ברייתא
האשם  דם זריקת ואחרי שמן לוג גם ועימהם ואשם
הזאות  שבע כפו על שיצק השמן מן הכהן מזה ומתנותיו,
ועל  המצורע של הימנית אזנו תנוך על שמן נותן כך ואחר
כף  על והנשאר הימנית רגלו בוהן ועל הימנית ידו בוהן

יד). (ויקרא ראשו על נותן דעת 29)הכהן נגד כחכמים
שאמרנו. המתנות אחרי עד שמועלים האומר, רבי

בלוג.30) שנשאר לכהנים.31)השמן

.‡ÈÌÈL„w‰ ˙ËÈÁL ÈÓc Ïk32,Ba ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - »¿≈¿ƒ««√»ƒ≈¬ƒ
ÏÁÏ ‡ˆiL „Ú ,‰¯tk ¯Á‡Ï ÔÈa ‰¯tk ÈÙÏ ÔÈa≈ƒ¿≈«»»≈¿«««»»«∆≈≈¿««

ÔB¯„˜33Ba ÔÈÏÚBÓ - ÔB¯„˜ ÏÁÏ ‡ˆÈ .34ÈtÓ , ƒ¿»»¿««ƒ¿¬ƒƒ¿≈
Ìc ÊÈwn‰ Ï·‡ .Lc˜‰ ÂÈÓ„Â ˙Bp‚Ï ¯kÓ ‰È‰L∆»»ƒ¿»¿«¿»»∆¿≈¬»««ƒ»
ÔÈÏÚBÓe ‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰ - ÌÈL„˜ ˙Ó‰·Ï¿∆¡«»»ƒ¬≈»«¬»»¬ƒ

Ba35‡e‰ È¯‰ ,Ì„ ‡Ïa ˙BÈÁÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ;ƒ¿≈»¿»ƒ¿¿…»¬≈
dÙe‚k36. ¿»

שנשחטה.32) אחר הבהמה מן לא 33)שיצאו קטן נחל
נזרקו  או בעזרה שנשפכו הדמים וכל המקדש מבית רחוק
חור  דרך זה לנחל ויוצאים לאמה יורדים המזבח על

מעילה 34)שבכותל. "אותה כותב: בהשגותיו הראב"ד
כך  שהרי כן, רבינו דעת שגם ברור מדרבנן". אלא אינה
אין  התורה שמן מודים הכל נט: ביומא בפירוש אמרו

רבינו כתב שם המשנה על ובפירושו הלכה מועלים. שאין
לנחל  שיצאו אחר בדמים מועלים שאמר שמעון כרבי

כאן. בו שחזר ונראה משנה)35)קדרון. (כסף התורה מן
אבל  מועלים אין קלים ובקדשים קדשים, בקדשי והמדובר

התורה. מן מועלים 36)אסור לזריקה ראוי שאינו מפני
מדברים  מעילה דין בדם שאין מהם שלמדו המקראות בו,

לזריקה. הראוי בדם

.·ÈeL¯tL ÌÈÙÏh‰Â ÌÈ¯w‰Â ÌÈ„Èb‰Â ˙BÓˆÚ‰»¬»¿«ƒƒ¿««¿«ƒ¿«¿»«ƒ∆≈¿
Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ÈÙÏ ÌÈL„˜ ÈL„wÓ37; ƒ»¿≈»»ƒƒ¿≈¿ƒ«»ƒ¬ƒ»∆
Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ¯Á‡Ï eL¯t38. ≈¿¿««¿ƒ«»ƒ≈¬ƒ»∆

ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ‰˜È¯Ê ÈÙÏ eL¯tL ‰ÏBÚ‰ ˙BÓˆÚ«¿»»∆≈¿ƒ¿≈¿ƒ»≈¬ƒ
‰˜È¯Ê ¯Á‡Ï Ô‰a39Ì˙B‡ ˙¯zÓ ‰˜È¯f‰L ,40Ì‡Â ; »∆¿««¿ƒ»∆«¿ƒ»«∆∆»¿ƒ

ÌÏBÚÏ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - ‰˜È¯Ê ¯Á‡ eL¯t41˙BÓˆÚ . ≈¿««¿ƒ»¬ƒ»∆¿»«¿
eÚ˜tL ‰ÏBÚ‰42- ‰ÏÈl‰ ˙BˆÁ Ì„˜ ÁaÊn‰ ÏÚÓ »»∆»¿≈««ƒ¿≈«…∆¬««¿»

Ô‰a ÔÈÏÚBÓ43Û‡ .Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ˙BˆÁ ¯Á‡Ï ; ¬ƒ»∆¿««¬≈¬ƒ»∆«
‰ÏÈl‰ ˙BˆÁ ÚÈb‰L ÔÂÈk ,˙BˆÁ Ì„˜ eÚ˜tL Èt ÏÚ«ƒ∆»¿…∆¬≈»∆ƒƒ«¬««¿»

.¯Ù‡ eOÚÂ eÏk‡˙pL ÈÓk ÌÈ¯·È‡‰ Ïk eOÚ«¬»»≈»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿¿«¬≈∆

כל 37) הותרו הדם שנזרק אחר אבל הדם, שייזרק עד
משנה). (כסף המזבח על להקטרה עומדים שאינם החלקים

לאכילה.38) ראויים שאינם פי על לפני 39)אף אבל
אחרים. קדשים בקדשי כמו בהן מועלים הזריקה

ראויות 40) אינן זריקה לפני שפירשו שהעצמות מפני
העולה 41)להקטרה. כל את להקטרה מכשירה הזריקה כי

שיוציא  מה אין שפירשו ואחרי פירשו, שלא עצמותיה על
זריקה  לפני בפירשו כן שאין מה מעילה, מידי אותן

למעלה. שאמרנו כמו הזריקה אותן קפצו 42)שהתירה
הרצפה. על גבי 43)ונפלו שם במשנה נאמר זה דין

עצמות  משווה שרבינו משנה הכסף וכתב שפקעו, אברים
לאיברים.

.‚ÈÔÈa ˙BˆÁ ÈÙÏ ÔÈa ,ÁaÊn‰ ÏÚÓ ‰Ú˜tL ˙ÏÁb«∆∆∆»¿»≈««ƒ¿≈«≈ƒ¿≈¬≈
˙ÏÁb Ï·‡ .ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ ÔÈ‰ ‡Ï - ˙BˆÁ ¯Á‡Ï¿««¬…∆¡ƒ¿…¬ƒ¬»«∆∆
‡Ï - ˙·‰ÏM‰Â .da ÔÈÏÚBÓ - ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ÏL∆»¿≈∆∆««ƒ¬ƒ»¿««¿∆∆…

.ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ ÔÈ‰∆¡ƒ¿…¬ƒ

.„ÈÔBˆÈÁ‰ ÁaÊn‰ ÔLc44ÔLc‰ ˙Ó¯‰ Ì„˜ ÔÈa , ∆∆«ƒ¿≈««ƒ≈…∆¬»««∆∆
‰Ó¯‰ ¯Á‡ ÔÈa45.Ba ÔÈÏÚBÓ - ≈««¬»»¬ƒ

המזבח.44) על מועלים 45)כשעודנו שאין פי על ואף
תרומת  עם מצוותו נגמרה שלא מפני מצוותו, שנעשה בדבר
ככתוב  למחנה, מחוץ הדשן כל הוצאת אחרי אלא הדשן

למחנה". מחוץ אל הדשן את "והוציא ד) ו, (ויקרא

.ÂË‡Ï - ‰¯Bn‰ ÔeM„Â ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔeMcƒ«ƒ¿≈««¿ƒƒ¿ƒ«¿»…
ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ ÔÈ‰46. ∆¡ƒ¿…¬ƒ

הדשן 46) את שהניח אחרי שהמדובר במשנה, מפרש רש"י
מזבח  של הדשן תרומת שמניחים במקום החיצון מזבח אצל

בו. מועלים - המזבח על שהוא זמן כל אבל החיצון,

.ÊËÔÈa ,ÌeÓ ˙ÏÚa ‡È‰L ÌÈL„˜ ÈL„˜ ˙Ó‰a Ïk»∆¡«»¿≈»»ƒ∆ƒ«¬«≈
dLc˜‰ Ì„wL ÔÈa dLc˜‰Ï Úe·˜ ÌeÓ Ì„wL∆»«»«¿∆¿≈»≈∆»«∆¿≈»

ÔÓÊ ¯qÁÓ ‰˙È‰ elÙ‡Â ,Úe·˜ ÌeÓÏ47ÔÈÏÚBÓ - ¿»««¬ƒ»¿»¿À«¿«¬ƒ
ÚÈb‰ ‡lL ÔÈ¯Bz Ï·‡ .e„tiL „Ú eLc˜‰MÓ Ì‰a»∆ƒ∆À¿¿«∆ƒ»¬»ƒ∆…ƒƒ«

ÔpÓÊ48Û‡ ,ÁaÊÓ ÈL„˜ Ô‰Â ÔpÓÊ ¯·ÚL ‰BÈ È·e ¿«»¿≈»∆»«¿«»¿≈»¿≈ƒ¿≈««
ÏÚÓ ‡Ï ‰‰p‰ - Ô‰a ˙B‰Ï ¯eÒ‡L Èt ÏÚ49. «ƒ∆»≈»»∆«∆¡∆…»«

˙B‡hÁk Ì‰ È¯‰ - ÔBÈ„ÙÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ¿¬≈≈««»
.Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,˙B˙n‰«≈¿ƒ»≈¬ƒ»∆

מסויים 47) זמן לאחר אבל להקרבה ראוייה אינה עכשיו
בתוך  עגל כגון המכשיר, מעשה שום בלי להקרבה תוכשר
כז): כב, (שם שנאמר למזבח ראוי אינו ללידתו ימים שמונה
יירצה  והלאה השמיני ומיום אמו תחת ימים שבעת "והיה
בין  ביום בו לשוחטה אסור נשחטה שאמה בהמה וכן וגו'".
מותרת. תהיה היום ולמחרת מזבח לצרכי בין אדם לצרכי

רק 48) יונה ובני קטנים, לא אבל גדולים כשרים תורים
כשרים. ובגמרא 49)קטנים שמעון. רבי נגד כחכמים פסק

מפני  העוף, מדין הבהמה דין הבדל את מנמקים יב. שם
ראוייה  שאינה פי על אף מום בבעלת מעילה יש שבבהמה
אבל  כך, זמן מחוסרת גם להיפדות, עומדת אלא להקרבה
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אין  שהרי להקרבה, ראוי שאינו בעוף מעילה מצאנו לא
לעוף. פדיון

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואם 1) מעילה מידי יצאו אם שמתו מזבח קדשי יבאר

אחת. שעה הותרו

.‡ÈL„˜2ÁaÊÓ3¯·c ‰ÏÈÚÓ È„ÈÓ e‡ˆÈ - e˙nL »¿≈ƒ¿≈«∆≈»¿ƒ≈¿ƒ»¿«
Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ Ï·‡ ,‰¯Bz»¬»¬ƒ»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒ
¯·kL ,˙Ba¯w‰ Ô‰a eÏÒtiL ÌÈ¯·„a eÏÒÙƒ¿¿ƒ¿»ƒ∆ƒ»¿»∆«»¿»∆¿»
ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - Ìe¯‡a≈«¿¬ƒ»∆ƒƒ¿≈¿ƒ«∆¿»ƒ
˙ÏÈÎ‡Ï ¯z‰ ˙ÚL Ô‰Ï ‰È‰ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆…»»»∆¿«∆≈«¬ƒ«
˙ÚL ÌÈÏÎ‡p‰ ÌÈL„˜ ÈL„˜Ï ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈ‰k…¬ƒ¬»ƒ»»¿»¿≈»»ƒ«∆¡»ƒ¿«
e¯z‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÏÈÎ‡a e¯Ò‡Â eÏÒÙ Ck ¯Á‡Â ¯z‰∆≈¿««»ƒ¿¿¿∆∆¿«¬ƒ»ƒ¿À¿
Èe‡¯ ‰È‰L ¯·„ B˙B‡a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ˙Á‡ ‰ÚL»»««≈¬ƒ¿»»∆»»»

‰ÏÈÎ‡Ï4ÌÈL„˜ ÈL„˜ ?„ˆÈk .e¯‡aL BÓk , «¬ƒ»¿∆≈«¿≈«»¿≈»»ƒ
ÔB‚k ,Ô˙ÎÏ‰k ÁaÊnÏ Ìc‰ ÚÈbiL Ì„˜ eÏÒÙpL∆ƒ¿¿…∆∆«ƒ««»«ƒ¿≈«¿ƒ¿»»¿

ÌB¯ca ÔËÁML5B‡ ,ÔBÙva ÏawL Èt ÏÚ Û‡ ∆¿»»«»««ƒ∆ƒ≈«»
˜¯ÊÂ ÌBia ËÁML B‡ ,ÌB¯ca Ïa˜Â ÔBÙva ÔËÁML∆¿»»«»¿ƒ≈«»∆»««¿»«
Ô‡OÚL B‡ ,ÌBia ˜¯ÊÂ ‰ÏÈla ËÁML B‡ ,‰ÏÈla««¿»∆»«««¿»¿»««∆¬»»
eÏawL B‡ ,ÌB˜n‰ ˙·LÁÓa B‡ ÔÓf‰ ˙·LÁÓa¿«¬∆∆«¿«¿«¬∆∆«»∆ƒ¿

ÔÈÏeÒt‰6B‡ ,ÌÈ¯Lk e‰e˜¯fL Èt ÏÚ Û‡ ÔÓc ˙‡ «¿ƒ∆»»««ƒ∆¿»¿≈ƒ
B‡ ,ÌÈ¯Lk e‰eÏawL Èt ÏÚ Û‡ ÔÈÏeÒt e‰e˜¯fL∆¿»¿ƒ««ƒ∆ƒ¿¿≈ƒ

Blk ¯Oa‰Â Ìc‰ ‡ˆiL7ÔlL B‡ ,Ìc‰ ˙˜È¯Ê Ì„˜ ∆»»«»¿«»»À…∆¿ƒ««»∆»
ÔÈÏÚBÓ el‡ ÏÎa - Ìc‰8ÌÏBÚÏ ÔlÎa9‡Ï È¯‰L , «»¿»≈¬ƒ¿À»¿»∆¬≈…

ÁaÊnÏ Ìc‰ ÚÈb‰ Ì‡ Ï·‡ .¯z‰ ˙ÚL Ô‰Ï ‰È‰»»»∆¿«∆≈¬»ƒƒƒ««»«ƒ¿≈«
‡ÓËpL B‡ ,ÔÈ¯eÓ‡‰ B‡ ¯Oa‰ ÔÏ Ck ¯Á‡Â B˙ÂˆÓk¿ƒ¿»¿««»»«»»»≈ƒ∆ƒ¿»
ÔÈ¯eÓ‡‰ B‡ ¯Oa‰ ‡ˆiL B‡ ,ÔÈ¯eÓ‡‰ B‡ ¯Oa‰10 «»»»≈ƒ∆»»«»»»≈ƒ

- ÌÈÓc ˙˜È¯Ê Ì„˜ ¯Oa‰ ˙ˆ˜Ó ‡ˆiL B‡ ,ıeÁÏ«∆»»ƒ¿»«»»…∆¿ƒ«»ƒ
Ô¯Oa ¯‡La ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏÎa11, ¿»≈¿«≈»∆≈¬ƒƒ¿»¿»»
e¯‡aL BÓk ,‰ÏÈÎ‡Ï ¯z‰ ˙ÚL BÏ ‰È‰ È¯‰L12. ∆¬≈»»¿«∆≈«¬ƒ»¿∆≈«¿

יב.2) מעילה יוחנן, ר' של סתם 3)מימרא אמר יוחנן ר'
ראיה  ומכאן "מזבח" הוסיף ורבינו שמתו", "קדשים
אמרו  וכן מעילה, בהם יש שמתו הבית בדק קדשי שלדעתו,
שאם  יוחנן ר' אמר קדשים איזה (על "במאי? טו.): (שם
בדק  בקדשי תאמר) (שמא אילימא מעילה), מידי יצאו מתו
כמו  זה (יהיה אשפה דאקדיש אלא יהא לא וכו' הבית
נאמר  יוחנן ר' של ונימוקו הבית)?" לבדק אשפה שהקדיש
אי  לפדותם לכלום, ראויים שאינם מפני לב: בתמורה
הכהן  לפני העמדה בלי נפדית אינה הקדש בהמת כי אפשר,
את  "והעמיד יבֿיג): כז, (ויקרא שנאמר כמו והערכה,
אפשר  אי המתה ואת אותה", והעריך הכהן לפני הבהמה
פודים  שאין מפני שני, נימוק אמרו כט. ובפסחים להעמיד.
לאדם  ראויה אינה ונבילה לכלבים, להאכילם הקדשים את
שפסק  כאן רבינו על לתמוה [ויש לכלבים. אלא מישראל
מהלכות  ה ובפרק בהם, מועלים שמתו הבית בדק שקדשי
טעונים  הבית בדק קדשי שגם בפירוש כתב יב הלכה ערכין
הבהמה  מתה אם ולפיכך שם: ומסיים והערכה, העמדה
ראה  תקבר. אלא אותה פודים אין ותפדה, שתיערך קודם

למעט  כאן התכוון שרבינו ונראה שם. ורדב"ז כסףֿמשנה
משמע  מזבח" "קדשי – מום בעלת בהמה כשהקדיש
לג. בתמורה יוחנן כר' וסובר – למזבח הראויים קדשים
ולא  "אותה", (שם) שנאמר והערכה, העמדה צריכה שאינה
משמע  וכן שנפדית. מודים והכל להקדשה, מומה שקדם
מום. בהם נפל אם שכתב: שם, ערכין בהלכות מלשונו
להאכילם  הקדשים את פודים אין הלא להקשות, יש אמנם
תוספות  וראה עצמה. הגמרא על גם קשה זה אבל לכלבים,
הבית  בדק שקדשי שפירשו, פודים, אין ד"ה שם פסחים
שקדשי  כתבו, ואפילו, ד"ה שם ובמעילה התורה, מן פודים
לאכילת  חוץ אחרות להנאות לפדות מותר הבית בדק

לה 4)כלבים]. שהיה "כל סתם: כתוב ב. מעילה במשנה
נחלקו  ה. שם ובגמרא בה", מועלים אין לכהנים היתר שעת
זריקה  היתר אומר חזקיה המשנה. בפירוש יוחנן ור' חזקיה
כמצוותן, נעשו הדם וקבלת השחיטה אם כלומר, שנינו,
יוחנן  ור' בבשר. מועלים אין – הדם את לזרוק היה ומותר
הבשר  והותר הדם כשנזרק כלומר, שנינו, אכילה היתר אמר
– הדם נזרק שלא זמן כל אבל בו, מועלים אין באכילה
של  תלמידו שהוא ואע"פ יוחנן, כר' רבינו ופסק מועלים.
וגם  לשיטתו, ראיות כמה הביאו שם שבגמרא מפני חזקיה,
(כסףֿמשנה). שיטתו לפי נאמרה הסוגיא כל קב. במנחות

בצפונו 5) דמם וקבלת שחיטה וטעונים מזבח, של בדרומו
של  ארוכה שורה כאן מפרט רבינו מז.). זבחים (משנה
התורה  מן מעילה בהם שאין אומר הוא כולם ועל פסולים,

מדבר  שם אלא [אמנם ב: במעילה הדין מקור סופרים. י
אימורי  העלה שאם רבה, דעת לפי רק המשנה את כך פירשו
שגם  רבינו דעת אבל להורידם, צריך המזבח על הפסולים
פסק  ולפיכך זה, לפירוש מודים ירדו, לא עלו אם הסוברים
לדעתו  ניגוד בזה ואין התורה, מן מעילה בהם שאין כאן
ראה  (לחםֿמשנה, ירדו שלא ה"ז) פ"ג המוקדשים (פסולי

מזרע 6)כסףֿמשנה). שאינו מי כגון הקרבנות, לעבודת
מום. בעל או ו:7)אהרן שם במשנה הבשר. או כלומר,

מעילה, מידי להוציאו ליוצא מועלת שזריקה עקיבא ר' אמר
ביצא  אלא אמר לא עקיבא שר' יוחנן ר' מפרש שם ובגמרא
ז.) (שם פפא ורב בו, מועלים כולו ביצא אבל מקצתו,
אין  דם אבל בשר, שיצא אלא עקיבא ר' אמר לא אומר:
אין  שיצא הדם אותו זרק אם פירוש, ליוצא. מועלת זריקה
שם). (רש"י בו מועלים ולפיכך הבשר, את מתרת  הזריקה

(למעלה 8) כלל מעילה אין עצמו בדם אבל בבשר, פירוש,
יא). הלכה ב הדם.9)פרק שנזרק לאחר לא 10)אפילו

מועלים  באימורים הלא לכאן? אימורים ענין מה נתפרש
פ"ב  (כלמעלה הדשן לבית שיצאו עד שהוקדשו משעה
לאחריה. או הדם זריקת לפני נפסלו בין ההבדל ומהו ה"ב),

חזוןֿאיש. הגהות את 11)ראה למחוק ויש סופר, טעות
(חזוןֿאיש), בבשרם מועלים אין ולגרוס "שאר", המלה
שם  רש"י (ראה מעילה בו אין שיצא הבשר מקצת גם שהרי

איתמר). זו.12)ד"ה בהלכה למעלה

.·eÏa˜13Ìc‰ ˙‡ ÔÈÏeÒt‰14e¯ÊÁÂ ,e‰e˜¯Êe ƒ¿«¿ƒ∆«»¿»¿»¿
LÙp‰ Ìc ¯‡L eÏa˜Â ‰„B·ÚÏ ÌÈ¯Lk‰15e‰e˜¯Êe «¿≈ƒ»¬»¿ƒ¿¿»««∆∆¿»

¯‡L ÔÈOBÚ ÔÈÏeÒt‰ ÔÈ‡L ;Ô¯O·a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ -≈¬ƒƒ¿»»∆≈«¿ƒƒ¿»
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‰ ÌcÌÈ¯ÈL LÙp16Èe‡¯Â ÏÈ‡B‰ ,‡Óh‰ ÔÓ ıeÁ . ««∆∆ƒ«ƒƒ«»≈ƒ¿»
¯eaˆ ˙„B·ÚÏ17ÌÈ¯ÈL Ìc ¯‡L ‰OBÚ ,18. «¬«ƒ∆¿»»ƒ«ƒ

ה:13) הדם.14)שם מקצת העור 15)פירוש, דם ולא
הבשר. אחר 16)או הבהמה בצואר או בכלי הנשאר הדם

לשפכו  ומצוותו שיריים נקרא בכלי, שנתקבל הדם זריקת
זרקו  שאם רבינו ומשמיענו לזריקה. ופסול המזבח יסוד על
שיריים  הדם שאר נעשה לא הדם, מקצת לעבודה פסולים
ובהערות  כח הלכה המוקדשים פסולי מהלכות א פרק (ראה
מעילה. מידי ומוציאה כשירה השניה הזריקה ולפיכך שם),

מהלכות 17) ד (פרק הטומאה את דוחים ציבור שבקרבנות
ט). הלכה מקדש שאינם 18)ביאת יחיד, בקרבנות אפילו

הטומאה. את דוחים

.‚¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,˜¯ÊÂ ‡Óh‰ Ïa˜ ?„ˆÈk≈«ƒ≈«»≈¿»«««ƒ∆»«
¯Lk‰19‡Ï el‡ È¯‰ - B˜¯Êe LÙp‰ Ìc ¯‡L Ïa˜Â «»≈¿ƒ≈¿»««∆∆¿»¬≈≈…
‰˙È‰20Ìc‰ ‰fL ;ÔlÎa ÔÈÏÚBÓe ¯z‰ ˙ÚL Ô‰Ï »¿»»∆¿«∆≈¬ƒ¿À»∆∆«»

¯·k .˙ÏÚBÓ ÌÈ¯ÈM‰ ˙˜È¯Ê ÔÈ‡Â ,‡e‰ ÌÈ¯ÈLƒ«ƒ¿≈¿ƒ««ƒ«ƒ∆∆¿»
e¯‡a21ıeÁ ÌÏBÚÏ ‰ÏÈÚÓ ÌÈl˜ ÌÈL„˜a ÔÈ‡L , ≈«¿∆≈¿»»ƒ«ƒ¿ƒ»¿»

‡e‰Â .Ìc‰ ˙˜È¯Ê ¯Á‡ Ô‰È¯eÓ‡Ó22‰˜È¯Ê ‰È‰zL ≈≈≈∆««¿ƒ««»¿∆ƒ¿∆¿ƒ»
eÏbt˙pL ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Ï·‡ ;˙ÏÚBn‰23Èt ÏÚ Û‡ , «∆∆¬»»»ƒ«ƒ∆ƒ¿«¿««ƒ

ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - Ìc‰ ˜¯ÊpL24‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .Ô‰È¯eÓ‡a ∆ƒ¿««»≈¬ƒ¿≈≈∆¿≈ƒ»»
B˜¯Êe B¯ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ìc‰25ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - «»««ƒ∆∆¡ƒ¿»≈¬ƒ

.Ô‰È¯eÓ‡a¿≈≈∆

טהור.19) כהן מפני 20)כלומר, באכילה, הותר לא הבשר
פסולות. הזריקות א.21)ששתי הלכה ב פרק למעלה

לזרוק 23)בתנאי.22) העבודות מארבע באחת שחישב
והואֿהדין  למחר, האימורים את להקטיר או הדם את
המוקדשים  פסולי הלכות (ראה במקומם שלא במחשבת

א). הלכה יג רב,24)פרק אמר גידל רב אמר ג: שם
קלים. בקדשים מעילה לידי מביאה ואינה וכו' פיגול זריקת
כסףֿמשנה). מביאו קורקוס, (הר"י שם הופרך לא זה ודין

ז.25) שם ברייתא

.„˙B˙n‰ ˙B‡hÁ Ïk26d˙¯eÓ˙e ˙‡hÁ „ÏÂ ÔB‚k ,27 »«»«≈¿¿««»¿»»
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ28‡Ï - ‰‰ Ì‡Â ,Ô‰a ˙B‰Ï ¯eÒ‡ - ¿«≈»∆»≈»»∆¿ƒ∆¡»…

ÏÚÓ29. »«

בהלכות 26) דינן ראה פדיון. להן ואין להקריבן שאסור
א. הלכה ד פרק המוקדשים בהמת 27)פסולי לפניו היו

החולין  בהמת על ואמר לחטאת, שהוקדשה ובהמה חולין
לג): כז, (ויקרא שנאמר קדושות, שתיהן זו, תמורת זו הרי
קודש. יהיה ותמורתו הוא והיה ימירנו המר ואם

באחרת.28) בעליה ושכיפרו בעליה, שמתו חטאת
י:29) שם משנה

.‰˙‡hÁ ÏÎÂ30‰Ú¯zL31- ÌeÓ da ÏtiL „Ú ¿»«»∆ƒ¿∆«∆ƒ…»
.‰„tzL „Ú da ÔÈÏÚBÓ¬ƒ»«∆ƒ»∆

יא:30) הבעלים 31)שם שכיפרו לפני שנתה שעברה כגון
באחרת.

.ÂLÈ¯Ùn‰32,‰ÈzÁz ˙¯Á‡ LÈ¯Ù‰Â ‰„·‡Â B˙‡hÁ ««¿ƒ«»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆»

,˙B„ÓBÚ Ô‰ÈzL È¯‰Â ‰BL‡¯‰ ˙‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿»»ƒ»«¬≈¿≈∆¿
˙Á‡k Ô‰ÈzL ËÁLÂ33ÔÈ‡ - Ô‰Ó ˙Á‡ Ìc ˜¯ÊÂ ¿»«¿≈∆¿««¿»««««≈∆≈

¯O·a ‡ÏÂ dÓc ˜¯ÊpL BÊ ¯O·a ‡Ï ÔÈÏÚBÓ¬ƒ…ƒ¿«∆ƒ¿«»»¿…ƒ¿«
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,dz¯·Á34ÏÈ‡B‰ ,‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ ¬∆¿»¿««ƒ∆≈»«¬ƒ»ƒ

Ì‡ Ï·‡ .˜¯BÊ ‰fÓ ‰ˆ¯ Ì‡Â ˜¯BÊ ‰fÓ ‰ˆ¯ Ì‡Â¿ƒ»»ƒ∆≈¿ƒ»»ƒ∆≈¬»ƒ
dÓc ÔÈ‡ - BÊ ¯Á‡ BÊ ËÁL35¯O·Ï ÏÈÚBÓ »«««≈»»ƒƒ¿«

dz¯·Á36dÏ ‰˙È‰ ‡Ï È¯‰L ,‰˜È¯Ê ¯Á‡Ï elÙ‡Â , ¬∆¿»«¬ƒ¿««¿ƒ»∆¬≈…»¿»»
d¯Oa ¯Èz‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰ÚL37. »»»¿»¿«ƒ¿»»

ז:32) ז. שם).33)שם (רש"י כהנים שני ששחטון כגון
קודם.35)השני.34) ששחט אותה להוציאו 36)של

מעילה. החטאת 37)מידי דם לזרוק שאסור מפני
באחרונה. שנשחטה

.ÊÛBÚ ˙‡hÁ Ïk38ÈepLa ‰ÏÒÙpL ÛBÚ ˙ÏBÚ B‡ »«««∆ƒ¿¿»¿ƒ
d˙iOÚ39d˙iOÚ ÌB˜Ó ÈepLa B‡40;da ÔÈÏÚBÓ - ¬ƒ»»¿ƒ¿¬ƒ»»¬ƒ»

˙‡hÁ ˙˜ÈÏÓk ‰hÓÏ ˜ÏÓpL ÛBÚ‰ ˙ÏBÚÓ ıeÁ≈«»∆ƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ««»
Ï ‰˙ÏÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡L ,˙‡hÁ ÌLÏÌLÏ ÌÈÏÚa ¿≈«»∆««ƒ∆…»¿»«¿»ƒ¿≈

‰·BÁ41da ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ -42dÓL ‰pLÂ ÏÈ‡B‰ , »≈¬ƒ»ƒ¿ƒ»¿»
Ba ÔÈ‡L ¯·c ÌLÏ ‰ÈOÚÓ ‰pLÂ d˙ÈOÚ ÌB˜Óe¿¬ƒ»»¿ƒ»«¬∆»¿≈»»∆≈

‰ÏÈÚÓ43. ¿ƒ»

סו:38) סו. זבחים הגוף 39)משנה מן הראש הבדיל
מעשה  הלכות (ראה בעולה הבדיל לא אם וכן בחטאת,

ו). הלכה ז ופרק כ, הלכה ו פרק עולת 40)הקרבנות
חטאת  ושל המזבח, של העליונה במחיצתו דמה מזים העוף
מלק  אם וכן פסול. – שינה ואם התחתונה, במחיצתו העוף
מליקתה  העוף חטאת אבל פסולה, – למטה העוף עולת

ט). הלכה שם (רבינו מקום בכל הבעלים 41)כשרה על
המוקדשים  פסולי מהלכות טו (פרק אחרת עולה להביא

סו:42)ה"א). שם יהושע העוף 43)כר' חטאת
גם  ולפיכך מעילה, בה אין חטאת לשם למטה שעשאה

בה. מועלים אין כך שנעשתה העוף עולת

.Á‰ÁÓ44‰Ïbt˙pL45˙·LÁÓa ˙ÈOÚpL B‡ ƒ¿»∆ƒ¿«¿»∆«¬≈¿«¬∆∆
ÌB˜n‰46B‡ eÏbt˙pL ÌÈt‰ ÌÁÏÂ ÌÁl‰ ÈzL ÔÎÂ , «»¿≈¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ∆ƒ¿«¿

‡Ï È¯‰L ,Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - ÌB˜n‰ ˙·LÁÓa eÏÒÙpL∆ƒ¿¿¿«¬∆∆«»¬ƒ»∆∆¬≈…
¯z‰ ˙ÚL Ô‰Ï ‰˙È‰47. »¿»»∆¿«∆≈

קמח.44) ג.45)קרבן הלכה הדם 46)ראה את לזרוק
שתי  בדין ההבדל במקומם. שלא אימורים להקטיר או
בשר  האוכל הזמן, מחשבת הוא: אלו פסולות מחשבות
באכילתו. כרת אין המקום, ומחשבת כרת. חייב הקרבן
"פיגול", הזמן במחשבת שנפסל לקרבן קוראים כלל בדרך
הבדל  כשאין ולפעמים "פסול", – המקום במחשבת ולנפסל
"פסול". או "פיגול" במונח שניהם נכללים בדינם,

א.47) בהלכה כלמעלה

.ËÔÎÂ48- B¯ÈË˜‰Â ¯ÊÁÂ ÔÏ B‡ ıeÁÏ ‡ˆiL ıÓ˜ ¿≈…∆∆»»«»¿»«¿ƒ¿ƒ
Ï·‡ .¯z‰ ˙ÚL ÌL ‰È‰ ‡Ï È¯‰L ,ÌÈ¯ÈMa ÔÈÏÚBÓ¬ƒ«¿»ƒ∆¬≈…»»»¿«∆≈¬»

ıÓw‰ ‡ÓË Ì‡49;ÌÈ¯ÈMa ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - B¯ÈË˜‰Â ƒƒ¿»«…∆¿ƒ¿ƒ≈¬ƒ«¿»ƒ
ıÈv‰L50‰v¯Ó51ÏÚ ‡Ï ‰v¯Ó BÈ‡Â ,‡Óh‰ ÏÚ ∆«ƒ¿«∆««»≈¿≈¿«∆…«
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Ôl‰52ÌÈ¯ÈM‰ e‡ˆÈ .‡ˆBi‰ ÏÚ ‡ÏÂ53e‡ÓË B‡ «»¿…««≈»¿«¿»ƒƒ¿¿
ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ıÓw‰ ¯ÈË˜‰ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿ƒ«…∆««ƒ∆≈¬ƒ

Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ‰ÏÈÎ‡a54ıÓw‰ ·¯˜ È¯‰L , «¬ƒ»≈¬ƒ»∆∆¬≈»««…∆
.B˙ÂˆÓk¿ƒ¿»

כה.48) מנחות חיים.49)משנה בעלי בקרבנות כדם דינו
הדם. דין א הלכה למעלה שהכהן 50)ראה הזהב ציץ

מצחו. על נושא קרבן 51)הגדול הקריבו אם בדיעבד,
עוון  את אהרן ונשא לח): כח, (ויקרא שנאמר שנטמא, יחיד

בתוספתא 52)הקדשים. אבל היוצא", "על שנינו במשנה
הלן  על מרצה הציץ שאין נאמר: ח, הלכה ד פרק מנחות

היוצא. יצאו 53)ועל אם אבל השיריים, מקצת פירוש,
(למעלה  כולו שיצא בבשר כמו בהם, מועלים – כולם
בשר  כדין במנחה שיריים דין מקום בכל שהרי א). בהלכה
א  פרק המוקדשים פסולי הלכות (ראה חיים בעלי בקרבנות
קורקוס. הר"י בשם כסףֿמשנה כ). הלכה יא ופרק ל, הלכה

מועלת 54) הקומץ שהקטרת בתוספתא, שם עקיבא כר'
פסולי  בהלכות מעילה. מידי השיריים את להוציא ליוצא
נפסלו  "ואם רבינו: כתב ז, הלכה ב פרק המוקדשים
יצאו  אם ספק הדבר הרי וכו' השיריים חסרו או השיריים
רואה  בכסףֿמשנה) כאן (מובא קורקוס והר"י מעילה". מידי
שם  התכוון שרבינו ונראה שם. לדבריו גלויה סתירה כאן

המוריה). (הר התליעו כגון אחר, לפסול

.ÈB‡ ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ÈÙÏ Ìlk ÌÈL„˜ ÈL„wÓ ‰‰p‰«∆¡∆ƒ»¿≈»»ƒÀ»ƒ¿≈¿ƒ«»ƒ
ÔÓ ‰‰pL B‡ ,‰˜È¯Ê ¯Á‡Ï ÌÈl˜ ÌÈL„˜ È¯eÓ‡Ó≈≈≈»»ƒ«ƒ¿««¿ƒ»∆∆¡»ƒ
ÌÈ‰k ˙ÁÓe ‰B·l‰Â ıÓw‰ ÔÓ B‡ dlk ‰ÏBÚ‰»»À»ƒ«…∆¿«¿»ƒ¿«…¬ƒ

‰‰pM ‰Ó ÏtÈ - ÔÈz·Á‰Â55‰·„Ï56ÏÚÓ . ¿«¬ƒƒƒ…«∆∆¡»ƒ¿»»»«
‰kLlÏ ‰‰pM ‰Ó ÏtÈ - ¯eav‰ ˙Ba¯˜a57. ¿»¿¿«ƒƒ…«∆∆¡»«ƒ¿»

ג.55) הלכה א פרק ראה והחומש. לקרבנות 56)הקרן
ציבור. הרא"ש).57)נדבת בשם (כסףֿמשנה הבית לבדק

ציבור  קרבנות להיפך: שונים אנו מעילה, סוף בתוספתא
היתה  אחרת גירסא כנראה ללשכה, למעלה והמנויים לנדבה

רבינו. לעיני

.‡È‰‰58‰˜È¯Ê Ì„˜59ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯OaÓ ∆¡»…∆¿ƒ»ƒ¿«»¿≈»»ƒ
ÏÚ Û‡ ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜ È¯eÓ‡Ó ‰‰pL B‡ ,‡ÓËpL∆ƒ¿»∆∆¡»≈≈≈»»ƒ«ƒ««

ÁaÊn‰ L‡¯Ï ÔÏÚ‰L Èt60¯eËt ‰Ê È¯‰ -61. ƒ∆∆¡»¿…«ƒ¿≈«¬≈∆»

י.58) מעילה רבא של זריקה 59)מימרא אחר וכלֿשכן
שם). שאמרנו 60)(רש"י ואע"פ הדם, זריקת לפני

לחמו  שנעשו יב) הלכה ג פרק המוקדשים פסולי (בהלכות
מבררת  שההעלאה אומרים אנו אין ירדו, ולא מזבח של
אורֿ (ראה מעילה לידי ומביאה ה'" "אשי שהוא החלק
כאן  ואולי ה"א. בפ"ב למעלה כבר נאמר זה [דין שמח).

זריקה?]. ולאחר שנטמאו באימורים הטעם 61)המדובר
שהרי  לגבוה, הפסד כל מביא שאינו מפני שם, בגמרא אמרו
של  [מלשונו מצוותם. כל נעשית וגם לכלום, ראויים אינם
מדברי  אפילו מעילה בהם ואין לגמרי, שפטור משמע רבינו
שאם  א בהלכה למעלה שכתב למה מנוגד וזה סופרים,
ומכאן  בו, מועלים אין זריקה אחר קדשים קדשי בשר נטמא
הכל, ד"ה שם תוספות וראה מועלים. זריקה לפני שנטמא

בו, שמועלים מודים הכל זריקה לפני שבנפסל שהוכיחו,
מהבשר  זריקה אחרי כשנהנה שהמדובר פירשו ולפיכך
בגירסא  מוצאים אנו לדבריהם והוכחה זריקה. לפני שנטמא
שנטמא  קדשים קדשי מבשר "נהנה שם: בגמרא שלפנינו
המלים  את ממקומם כאן להזיז שיש ונראה זריקה". לפני
ובהתאם  "שנטמא", המלה אחרי ולהעמידן זריקה", "קודם
וכשם  זריקה, לאחר כשנהנה והמדובר שבגמרא, לגירסא

לטמא]. מועלת כך ליוצא מועלת שזריקה

.·ÈÁaÊn‰ ÈL„˜62Ï ¯eÒ‡ Ô‰ÈˆÈ·e Ô·ÏÁ -˙B‰ »¿≈«ƒ¿≈«¬»»≈≈∆»≈»
ÏÚÓ ‡Ï - ‰‰p‰Â ,Ô‰Ó63ÌÈL„w‰ „ÏÂ ,CÎÈÙÏ .64 ≈∆¿«∆¡∆…»«¿ƒ»¿««√»ƒ

˙¯Á‡ ‰Ó‰aÓ ‡l‡ ,Bn‡Ó ˜ÈÈ ‡Ï ¯OÚn‰ „ÏÂ ÔÎÂ¿≈¿«««¬≈…ƒ«≈ƒ∆»ƒ¿≈»«∆∆
BÊ ‰Ó‰a ·ÏÁ :¯ÓBÏÂ ·c˙‰Ï Ì„‡Ï LÈÂ .ÔÈlÁÀƒ¿≈¿»»¿ƒ¿«≈¿«¬≈¿≈»

Lc˜‰ ‰È‰È ÔÈlÁ‰65È„k e‰e˜ÈiL ÌÈL„w‰ ˙B„ÏÂÏ «Àƒƒ¿∆∆¿≈¿«¿«√»ƒ∆ƒ¿¿≈
.e˙eÓÈ ‡lL∆…»

יב.62) מעילה למזבח 63)משנה ראויים שאינם מפני
יג). הלכה פירשו,64)(ראה בתוספות יג. שם משנה

את  הקדישו שהבעלים לפני שנולד בוולד שהמדובר
שעישרה. לפני שנולד פירושו המעושרת" "ולד וכן הבהמה,
שנולד  לוולד גם שהכוונה לפרש מקום ויש סתם, ורבינו
כעבודה  שזה מפני מאמו לינק לו ואסור ההקדש, לאחר
זה. נימוק אומר המשנה על בפירושו רבינו בקדשים.

וכסףֿמשנה).65) ראב"ד (ראה מזומן יהיה פירוש,

.‚ÈLÈc˜‰66ÔB‚k ,ÌÈÓc ˙M„˜ ÁaÊnÏ ÛBÚÂ ‰Ó‰a ƒ¿ƒ¿≈»»«ƒ¿≈«¿À«»ƒ¿
ÌÈÎÒÏ BÊ ‰Ó‰a ÈÓc :¯Ó‡L67‰Ê ‰BÈ Ôa ÈÓ„e , ∆»«¿≈¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈∆»∆

ÌÈÓÏLÏ68ÔÈÏÚBÓe ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜k Ô‰ È¯‰ - ƒ¿»ƒ¬≈≈¿»¿≈∆∆««ƒ¬ƒ
.¯‡a˙iL BÓk ,Ô‰ÈˆÈ··e Ô·ÏÁa«¬»»¿≈≈∆¿∆ƒ¿»≈

יב:66) או 67)שם לעולה זו בהמה דמי אמר אם אבל
(רבא,לשל  תוקרב עצמה והיא הגוף קדושת עליה חלה מים,

טו  פרק הקרבנות מעשה בהלכות רבינו פסק וכן ה. כריתות
ה). כקדשי 68)הלכה דינה ולפיכך שלמים, קרב עוף אין

הקודמת. בהערה ראה הבית. בדק

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אם 1) לשלמים או לעולה או לחטאת מעות המפריש יבאר

בהן. מועלים

.‡LÈ¯Ùn‰2BÓL‡ÏÂ B˙ÏBÚÏ B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ ««¿ƒ»¿«»¿»¿«¬»
.LÈ¯Ù‰L ‰ÚMÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - ‰BÈ È·e ÔÈ¯B˙Ïe¿ƒ¿≈»¬ƒ»∆ƒ»»∆ƒ¿ƒ

Ì‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ÌÈÓÏLÏ LÈ¯Ù‰3. ƒ¿ƒƒ¿»ƒ≈¬ƒ»∆

ובדמי 2) חטאת בדמי מועלים ה"ד: פ"א מעילה תוספתא,
שלמים. בדמי מועלים ואין עדיפים 3)עולה, אינם

עליהם. הגוף שקדושת עצמם משלמים

.·LÈc˜‰4ÂÈÓ„Ï „Á‡ ¯·‡5˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÁaÊnÏ ƒ¿ƒ≈∆∆»¿»»«ƒ¿≈«¬≈∆»≈
·¯˜z CÎÈÙÏ ,‰ËLt ‡Ï B‡ ÔlÎa ‰M„˜ ‰ËLt Ì‡ƒ»¿»¿À»¿À»…»¿»¿ƒ»ƒ¿«

‰„tÈ ‡ÏÂ6ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ‰cÙ Ì‡Â .7.BBÈ„Ùa ¿…ƒ»∆¿ƒƒ¿»≈¬ƒ¿ƒ¿

יא:).4) (תמורה נפשטה שלא הקדישו 5)בעיא אם
היה  אם בכולה פשטה הגוף שקדושת ספק כל אין למזבח,
(ראה  וכדומה ראש או לב כגון בו, תלויה שהנשמה אבר זה
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האבר  את בהקדיש אבל ה"ב), פט"ו הקרבנות מעשה הל'
מהו  שם רבא שאל לו, ראויה זו שבהמה קרבן לצורך לדמיו
הבהמה  כל הקדיש שאם ברור, הם: הבעיה וצדדי הדין,
לרבא  לו היה וברור הגוף, קדושת עליה חלה – לדמיה
הקדושה  פשטה הגוף קדושת האבר את הקדיש שאם גםֿכן
אומרים  אנו אם לדמיו, אחד באבר היה ומסופק בכולה.
קדושת  עליו חלה דמים קדושת האבר על שחלה מתוך
אומרים  אין או כולה, קדשה אחד אבר שקדש ומתוך הגוף,
מיגו  תרי אמר, - מיגו "חד התלמוד: בלשון "מתוך". שני
שהנשמה  באבר כאן שמדובר מזה, ויוצא אמר". לא -
רבינו  פסק בו תלויה הנשמה שאין אבר שאילו בו, תלויה
קדושת  בהקדישו שאפילו הקרבנות, מעשה מהל' פט"ו
מהל' בפ"ה אולם הבהמה. בכל הקדושה פשטה לא הגוף
פרה  של רגלה "דמי באומר זה דין רבינו כותב הי"ב ערכין
שם. ולחםֿמשנה כסףֿמשנה ראה למזבח". הקדש זו

תמימים.6) לקדשים פדיון ראוי 7)שאין שאינו משום
הקדושה  אין לפיכך בכולה, קדושה פשטה שמא לפדיון,
הר"י  בשם וכסףֿמשנה ראב"ד (ראה הדמים על עוברת

קורקוס).

.‚LÈ¯Ùn‰8B˙e¯ÈÊÏ ˙BÚÓ9,Ô‰a ˙B‰Ï ¯eÒ‡ - ««¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈»»∆
Ìlk ‡B·Ï ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÈtÓ ;ÏÚÓ ‡Ï - ‰‰ Ì‡Â¿ƒ∆¡»…»«ƒ¿≈∆≈¿ƒ»À»

ÌÈÓÏL10Ô‰È¯eÓ‡a ‡l‡ ‰ÏÈÚÓ ÌÈÓÏLa ÔÈ‡Â , ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»∆»¿≈≈∆
ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ¯Á‡11˙Ó .12‰·„Ï eÏtÈ -13eÈ‰ . ««¿ƒ«»ƒ≈ƒ¿ƒ¿»»»

ÌÈL¯ÙÓ14ÁÏn‰ ÌÈÏ eÎÏÈ - ˙‡hÁ ÈÓc :15‡ÏÂ , ¿…»ƒ¿≈«»≈¿¿»«∆«¿…
,‰ÏBÚ e‡È·È - ‰ÏBÚ ÈÓc ;ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ ÔÈ‰∆¡ƒ¿…¬ƒ¿≈»»ƒ»

Ô‰a ÔÈÏÚBÓe16¯‡M‰Â È˙‡hÁÏ el‡ :¯Ó‡ .17 ¬ƒ»∆»«≈¿«»ƒ¿«¿»
¯‡M‰ ÏÎa ‰‰ Ì‡ ,È˙e¯ÈÊÏ18ÏÚÓ -19‰‰ ; ƒ¿ƒƒƒ∆¡»¿»«¿»»«∆¡»

ÏÚÓ ‡Ï - B˙ˆ˜Óa20È˙ÏBÚÏ el‡ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿»…»«¿≈ƒ»«≈¿»ƒ
ÏÚÓ - ÔlÎa ‰‰Â ,È˙e¯ÈÊÏ ¯‡M‰Â21‰‰ ; ¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿∆¡»¿À»»«∆¡»

‰ÏÈÚÓ ÌÈÓÏL ÈÓ„a ÔÈ‡L .ÏÚÓ ‡Ï - Ô˙ˆ˜Óa22. ¿ƒ¿»»…»«∆≈ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ»
Ó LÈ¯Ù‰È˙‡hÁÏ el‡Â È˙ÏBÚÏ el‡ :¯Ó‡Â ˙BÚ ƒ¿ƒ»¿»«≈¿»ƒ¿≈¿«»ƒ

ÔÈÏÚBÓe ÔlÎa ÔÈÏÚBÓ - e·¯Ú˙Â ,ÌÈÓÏLÏ el‡Â¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿¬ƒ¿À»¬ƒ
Ô˙ˆ˜Óa23?‰OÚÈ „ˆÈÎÂ .24,˙BÓ‰a LÏL ÁwÈ ¿ƒ¿»»¿≈««¬∆ƒ«»¿≈

,˙‡hÁ‰ ÏÚ ‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa ˙‡hÁ ÈÓc ÏlÁÓe¿«≈¿≈«»¿»»∆«««»
.ÌÈÓÏL ÏÚ ÌÈÓÏL ÈÓ„e ,‰ÏBÚ‰ ÏÚ ‰ÏBÚ ÈÓ„e¿≈»«»»¿≈¿»ƒ«¿»ƒ

א.8) יא, מעילה מביא 9)משנה, נזרו, ימי שמלאו אחר
ושלמים. עולה חטאת, קרבנות: שלושה מפני 10)הנזיר

שלמים  בכולם לקנות יכול "לנזירותי" סתם שאמר
הפריש). ד"ה שם למעלה 11)('תוספות' שנתבאר כמו

ה"א. וגם 12)פ"ב אלה, בדמים בהמות שקנה לפני הנזיר
ולשלמים. לעולה ואיזה לחטאת הוא כסף איזה קבע לא

חטאת 13) דמי בהם שמעורבים ואע"פ ציבור, נדבת לעולות
בנזיר  מסיני למשה היא הלכה המלח, לים השלכה שדינם

כה.). בנזיר יוחנן, דמי 14)(רבי אלו פירש שמת, לפני
שלמים. דמי ואלו עולה דמי אלו דמי 15)חטאת, כדין

ה"א), המוקדשין פסולי מהל' (פ"ה בעליה שמתו חטאת
במעות  היינו בנזיר", היא "הלכה יוחנן: רבי שאמר ומה

(למעלה 16)סתומות. מועלים אין שלמים שבדמי ומובן
ב.17)ה"א). כו, שנשארו.18)נזיר הדמים בכל

העולה.19) בדמי שנהנה בדמי 20)מפני נהנה אולי
נזירות, "לשאר" והשאר הגירסא: שם (בגמרא בלבד שלמים
הקרבנות  שאר לכל כלומר, פ"א. מעילה בתוספתא גם וכן
אמר  שאם ומכאן ושלמים, עולה היינו להביא, שעליו
כמו  המעות, בכל בנהנה אפילו מעילה אין לנזירות, והשאר
ויש  לנזירות. מעות בהפריש זו הלכה בתחילת שאמרנו
ונראה  "לשאר". המילה את השמיט למה רבינו, על לתמוה

המעתיקים). עלֿידי בטעות שנהנה 21)שהושמטה מפני
לא  אם – חטאת ובדמי מת, לא בין מת בין עולה, בדמי

זו. בהלכה למעלה שנתבאר כמו נהנה 22)מת, ושמא
בלבד. שלמים העולים 23)בדמי בדמים נהנה אם פירוש,

אם  אבל קורקוס), הר"י בשם (כסףֿמשנה השלמים דמי על
נהנה  שמא מעל, לא השלמים מדמי פחות בסכום נהנה

בלבד. השלמים ה"ה.24)מדמי פ"א מעילה תוספתא,

.„ÔÈp˜ È·iÁnÓ „Á‡25el‡ :¯Ó‡Â ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰L ∆»ƒ¿À¿≈ƒƒ∆ƒ¿ƒ»¿»«≈
Ô˙ˆ˜Óa ÔÈÏÚBÓe ÔlÎa ÔÈÏÚBÓ - È˙·BÁÏ26Ì‡Â . ¿»ƒ¬ƒ¿À»¬ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ

‰·„Ï eÏtÈ - e˙Ó27˙e¯ÈÊa e¯‡aL BÓk ,28, ≈ƒ¿ƒ¿»»¿∆≈«¿ƒ¿ƒ
.Ô‰a ÔÈÏÚBÓe¬ƒ»∆

עופות,25) שני להביא שמחויבים ויולדת, וזבה זב כגון
לעולה. ואחד לחטאת יש 26)אחד הקרבנות ששני מפני

מעילה. למשה 27)בהם שההלכה אמרו - א כו, בנזיר
גם  נאמרה הקודמת, בהלכה למעלה שהובאה מסיני

קינים. ה"ג.28)במחוייבי למעלה נזירות, בדין

.‰LÈ¯Ùn‰29ÏÚ d‡È·‰Â ·ÏÁ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ˙‡hÁ ««¿ƒ«»«¬ƒ«≈∆∆¡ƒ»«
¯tk ‡Ï ‰Ê È¯‰ - Ìc ˙ÏÈÎ‡30ÏÚÓ ‡Ï CÎÈÙÏ ,31. ¬ƒ«»¬≈∆…ƒ≈¿ƒ»…»«

˙BÚÓ LÈ¯Ù‰32:Ìc ˙‡hÁ Ô‰a ‰˜Â ·ÏÁ ˙‡hÁÏ ƒ¿ƒ»¿««≈∆¿»»»∆««»
¯tk - ‚‚BLa33,¯tk ‡Ï - „ÈÊÓa ;ÏÚÓ CÎÈÙÏ , ¿≈ƒ≈¿ƒ»»«¿≈ƒ…ƒ≈

ÏÚÓ ‡Ï CÎÈÙÏ34. ¿ƒ»…»«

ב.29) כז, כח):30)כריתות ד, (ויקרא בתורה כתוב
צריך  שהקרבן שם, במשנה ודרשו חטאתו", על "קרבנו...
לחטא  זה מחטא יעבירנו ולא החטא, אותו לשם להיות

כלום.31)אחר. נהנה לא שהרי השינוי, במעשה
היא 32) שבהמה הוא, לבהמה מעות בין ההבדל שם.

אין  ולפיכך לעולם, לחולין יוצאה ואינה הגוף קדושת
דמים  מהֿשאיןֿכן כלום, בה לשנות יכולים הבעלים
בהמה  בהם כשקונה או בהם מועל אם לחולין שיוצאים

אבל 33)לקרבן. וכיפר". "מעל סתם נאמר שלנו, בגמרא
רבינו. כדברי שונים אנו ה"ו, פ"ד כריתות בתוספתא

(34– שמעל מפני במעילה, הכפרה את תולים שם בגמרא
(כסףֿמשנה). להיפך אומר ורבינו כיפר.

.ÂLÈ¯Ùn‰35ÈL Ô‰a Á˜ÏÂ ÌL‡Ï ÌÈÚÏÒ ÈzL ««¿ƒ¿≈¿»ƒ¿»»¿»«»∆¿≈
.ÏÚÓ - ÌL‡ ÈÓ„a ÔÈlÁ ‰˜Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈlÁÏ ÌÈÏÈ‡≈ƒ¿Àƒƒ¿»»Àƒƒ¿≈»»»«

ÌÈ¯È„ ‰¯OÚ ÌlLÏ ·iÁÂ36ÌÈÚÏÒ ÈzL Ô‰L , ¿«»¿«≈¬»»ƒ»ƒ∆≈¿≈¿»ƒ
LÓÁÂ37ÏÚ ÌL‡ Ôa¯˜ ‡È·ÈÂ ,ÌL‡ Ô‰a ‡È·ÈÂ , »…∆¿»ƒ»∆»»¿»ƒ»¿«»»«

‰wL ÌÈÏÈ‡‰ ÈMÓ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B˙ÏÈÚÓ¿ƒ»¿ƒ»ƒ»»∆»ƒ¿≈»≈ƒ∆»»
‡È·È - ÔÈ¯È„ ‰¯OÚ ‰ÙÈ ÈM‰Â ÌÈÚÏÒ ÈzL ‰ÙÈ»∆¿≈¿»ƒ¿«≈ƒ»∆¬»»ƒ»ƒ»ƒ

LÓÁ‰ ÌÚ ‰ÏÈÚn‰ ˙Áz ÌL‡ ‰¯OÚ ‰ÂM‰38, «»∆¬»»»»«««¿ƒ»ƒ«…∆
Á˜Ï .B˙ÏÈÚÓ ÏÚ ÌL‡ ÌÈÚÏÒ ÈzL ‰ÂM‰ ‡È·ÈÂ¿»ƒ«»∆¿≈¿»ƒ»»«¿ƒ»»«
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ÔÈlÁÏ „Á‡Â ÌL‡Ï „Á‡39‰ÙÈ ÌL‡ ÏL ‰È‰ Ì‡ , ∆»¿»»¿∆»¿Àƒƒ»»∆»»»∆
ÌÈÚÏÒ ÈzL40ÔBL‡¯‰ BÓL‡Ï B˙B‡ ‡È·È -41ÔÎÂ , ¿≈¿»ƒ»ƒ«¬»»ƒ¿≈

ÌL‡ B˙B‡ ‡È·È - ÌÈzL ‰ÙÈ ÔÈlÁ‰ ‰Ê ‰È‰ Ì‡ƒ»»∆«Àƒ»∆¿«ƒ»ƒ¬«
B˙ÏÈÚÓ42ÌL‡‰ ÈÓcÓ ˙Á‡ ÚÏÒa ÏÚÓ È¯‰L ,; ¿ƒ»∆¬≈»«¿∆«««ƒ¿≈»»»

ÌÈ¯È„ ‰MÓÁ ÌlLÈÂ43‰·„Ï eÏtÈÂ44. ƒ«≈¬ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»

שם.35) בגמרא שנתפרשה כפי ב. כו, שם משנה,
דינרים.36) ארבעה הוא ה"ג.37)סלע פ"א למעלה ראה
ואע"פ 38) חומש, ותוספת שגזל מה את להקדש השיב ובזה

הוא  שהרווח מפני והטעם אחד, בסלע רק לו עלה שהאיל
חולין. הם האילים שהרי באחד.39)שלו, רק ומעל

להביא 40) שאין מזה ולמדו שקלים", "כסף נאמר באשם
סלע  הוא שבתורה שקל שקלים. משני בפחות אשם

הכ"ב. פ"ד המוקדשין פסולי הל' ראה כאן 41)שבמשנה.
זה. אשם בדמי מעל לא שהרי להקדש, ואע"פ 42)הרווח

בהערה  כלמעלה ונתייקר, אחד סלע אלא עליו הוציא שלא
מביתו.43)לז. יביא זה וכסף וחומשו. שמעל, הסלע
פסולי 44) הל' ראה לנדבה. שנופלים אשם מותר הם שהרי

הי"ד. פ"ד המוקדשין

.Ê‰‰p‰45- B˙‡hÁ ‰·¯˜ ‡lL „Ú ˙‡hÁ ÈÓcÓ «∆¡∆ƒ¿≈«»«∆…»¿»«»
ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ ‰‰pM ‰Ó ÏÚ LÓÁ ÛÈÒBÈ46B˙‡hÁ47, ƒ…∆««∆∆¡»¿»ƒ¿»»«»

ÈÓcÓ ‰‰ Ì‡ ÔÎÂ .B˙ÏÈÚÓ ÏÚ ÌL‡ Ôa¯˜ ‡È·ÈÂ¿»ƒ»¿«»»«¿ƒ»¿≈ƒ∆¡»ƒ¿≈
‡È·ÈÂ LÓÁ ÛÈÒBÈ - BÓL‡ ·¯˜ ‡lL „Ú ÌL‡»»«∆…»«¬»ƒ…∆¿»ƒ
˙Ba¯wL .B˙ÏÈÚÓÏ ¯Á‡ ÌL‡ ‡È·ÈÂ ,BÓL‡ ÂÈÓ„a¿»»¬»¿»ƒ»»«≈ƒ¿ƒ»∆»¿¿

ÁaÊn‰48˜„· ÈL„˜Â ,ÁaÊn‰ ˙Ba¯˜Ï Ô˙ÏÈÚÓ - «ƒ¿≈«¿ƒ»»¿»¿¿«ƒ¿≈«¿»¿≈∆∆
ÏÚnL BÏ Ú„B .˙Èa‰ ˜„·Ï Ô˙ÏÈÚÓ - ˙Èa‰49¯Á‡Â ««ƒ¿ƒ»»¿∆∆««ƒ«∆»«¿««

B˙‡hÁ ‰·¯˜ Ck50B˙ÏÈÚÓ LÈ¯Ù‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ51B‡ , »»¿»«»«¬«ƒ…ƒ¿ƒ¿ƒ»
B˙‡hÁ ÈÓ„a dÏÏk ‡ÏÂ dLÈ¯Ù‰L52CÈÏBÈ - ∆ƒ¿ƒ»¿…¿»»ƒ¿≈«»ƒ

ÁÏn‰ ÌÈÏ dLÓÁÂ ‰ÏÈÚn‰53¯Á‡ ÏÚnL BÏ Ú„B . «¿ƒ»¿À¿»¿»«∆««∆»«««
dLÓÁÂ ‰ÏÈÚn‰ ˙BÚÓ eÏtÈ - B˙‡hÁ ‰·¯wL∆»¿»«»ƒ¿¿«¿ƒ»¿À¿»

„ea‡Ï ‰lÁza ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ;‰·„Ï54Ck ÔÈ·e . ƒ¿»»∆≈«¿ƒƒ«¿ƒ»¿ƒ≈»
BÏ Ú„BpL ÔÈa ,ÌL‡·e .B˙ÏÈÚÓ ÌL‡ ‡È·È Ck ÔÈ·e≈»»ƒ¬«¿ƒ»¿»»≈∆«
Ïtz - ·¯wL ¯Á‡ B‡ BÓL‡ ·¯wL Ì„˜ ÏÚnL∆»«…∆∆»«¬»««∆»«ƒ…

ÌL‡ ¯˙BÓk ‡e‰L ÈtÓ ,‰·„Ï dLÓÁÂ B˙ÏÈÚÓ55. ¿ƒ»¿À¿»ƒ¿»»ƒ¿≈∆¿«»»
.B˙ÏÈÚÓ ÌL‡ ‡È·ÈÂ¿»ƒ¬«¿ƒ»

ב.45) ט, מעילה החומש.46)ברייתא, עם הקרן דמי
יפה.47) יותר למזבח.48)בהמה הם והחומש הקרן

בו. שמעל כזה קרבן בהם לקנות מן 49)כלומר, בחלק
שנשארו.50)הדמים. בדמים שנהנה 51)שנקנתה מה

בלבד.52)וחומשו. שנשארו בדמים קנה כדין 53)אלא
רבי  דעת לפי הוא זה שדין אביי, אמר יא. (שם חטאת מותר
לרבנן  אבל תמות, בעליה שכיפרו חטאת שכל שמעון
באחרת  בעליה וכיפרו אבדה אם אלא מתה שאינה הסוברים
פסק  שרבינו ומכיון לנדבה. יפלו המעות נמצאה, ואח"כ
כאן: כותב למה כרבנן, ה"א פ"ד המוקדשין פסולי בהל'
בכסףֿ ה"ז כאן (מובא קורקוס והר"י המלח? לים ילכו
מה  להפריש עליו יהיה שמעל שידע שמכיון מתרץ משנה)
אלא  כך עשה ולא החטאת, דמי על ולהוסיף וחומשו שנהנה
כמו  בידים כדחייה זה הרי שנשארו, מהדמים חטאתו הקריב

הראשונה  ונמצאת אחרת והפריש ואבדה, חטאת שהפריש
שם  שאמרנו מהן, אחת ושחט בביתֿדין להמלך בא ולא
בידים). אותה שדחה מפני תמות, שהשניה ה"ג פ"ד

עליו 54) היה חטאתו, שקרבה לפני שמעל לו כשנודע
היו  ולא החטאת דמי על ולהוסיפה מעילתו להפריש
כדמי  זה הרי כך עשה כשלא ולפיכך לאיבוד, הולכים
הרי  כפרה, אחרי לו נודע אם אבל בעליה, שכיפרו חטאת
לאיבוד. מראש גורלם נקבע עכשיו שיפריש והחומש הקרן

ובהערות.55) ה"ו למעלה ראה

.Á¯ÎBn‰56ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ÂÈÓÏLe B˙ÏBÚ57ÔÈ„Â . «≈»¿»»…»»¿¿ƒ
eÈ‰L BÓk ÔÈlÁ ˙BÚn‰ e¯ÊÁiL ,‰¯Bz58eÒ˜Â ; »∆«¿¿«»Àƒ¿∆»¿»¿

B˙B‡59‰˙È‰ elÙ‡ .‰·„Ï ˙BÚn‰ eÏtiL ,ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆ƒ¿«»ƒ¿»»¬ƒ»¿»
‰MÓÁ‰ - ‰MÓÁa d¯ÎÓe ‰Úa¯‡ ‰ÂL ‰Ó‰a‰«¿≈»»»«¿»»¿»»«¬ƒ»«¬ƒ»

Ôlk60‰·„Ï eÏtÈ61È¯·cÓ ‡Ï ‰ÏÈÚÓ Ô‡k ÔÈ‡Â . À»ƒ¿ƒ¿»»¿≈»¿ƒ»…ƒƒ¿≈
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ

וברייתא 56) הגר"א) גירסת (לפי ה"ז פ"ז פסחים תוספתא,
ב. פט, הראשונים 57)שם בעליו לשם הקרבן ומקריבים

משנהֿלמלך. ראה שם). לקונה.58)(רש"י יחזירן והמוכר
החרמת 59) כעין אחרים, של קרבן שקנה מפני הקונה, את

הקרבן  את אבל הוגן, בלתי ומתן משא בו שנעשה הכסף
פירש, ורש"י עליו. הגוף קדושת שהרי להחרים, איֿאפשר
גנב, עכברא "לא העממי: לפתגם בהתאם הקונה את שקנסו
נמלט  שהוא החור אלא הגנב, העכבר (לא גנב" חורא אלא

היא 60)שם). מתנה החמישי שהדינר אומרים אנו ואין
שם). (רש"י ציבור.61)למוכר לנדבת

.ËÌÈ¯„a ‰ÏÈÚÓ LÈ62BÊ ¯kk :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk . ≈¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈«»≈ƒ»
Lc˜‰ B‡ Ôa¯˜ ÈÏÚ63ÏÚÓ - dÏÎ‡Â ,64Èt ÏÚ Û‡ , »«»¿»∆¿≈«¬»»»«««ƒ

CÎÈÙÏ .ÌÈ¯Á‡Ï ˙¯zÓ ‡È‰L65È¯‰L ,ÔBÈ„t dÏ ÔÈ‡ ∆ƒÀ∆∆«¬≈ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿∆¬≈
L„˜ BÊ ¯kk :¯Ó‡ .„·Ïa ‰ÊÏ ‡l‡ L„˜ dÈ‡66B‡ ≈»…∆∆»»∆ƒ¿«»«ƒ»…∆

CÎÈÙÏ .ÏÚÓ - ¯Á‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,dÏÎ‡Â ,Ôa¯˜67 »¿»«¬»»≈≈«≈»«¿ƒ»
ÔBÈ„t dÏ LÈ68ÂÈÙÏ ‰˙È‰ .69¯˜Ù‰ ÏL ¯kk70 ≈»ƒ¿»¿»¿»»ƒ»∆∆¿≈

ÏÚÓ - dÏÎ‡Ï ˙Ó ÏÚ dÏË ,Lc˜‰ BÊ ¯kk :¯Ó‡Â¿»«ƒ»∆¿≈¿»»«¿»¿»¿»»«
lk ÈÙÏ˙·BË ÈÙÏ ÏÚÓ - dLÈ¯B‰Ï ˙Ó ÏÚ ;d ¿ƒÀ»«¿»¿ƒ»»«¿ƒ«

‰È‰71.daL ¬»»∆»

כרבי 62) ופסק ורבנן, מאיר רבי מחלוקת א. לה, נדרים
כב, שבשבועות ועוד, כן. סובר שם נחמן שרב מפני מאיר
אומרים  חכמים היינו השיטות, את להפוך שיש אמרו - ב
שם). נדרים, (ר"ן מעל לא אומר מאיר ורבי מעל,

הקדש.63) "עלי" שאמר קרן 64)פירוש, להקדש ומשלם
שם). (נדרים, לאחרים,65)וחומש מותרת שהיא מפני

הקדש. של ממון זו 66)ואינה ככר אמר: אם והואֿהדין
רכושו 67)הקדש. ונעשית אדם לכל אסורה שהיא מפני

הקדש. הבית.68)של בדק קדשי של 69)ככל מימרא
ב. לד, שם ארבע 70)רבא, בתוך מונחת כשהכיכר מדובר

לו  קונות אדם של אמות וארבע המקדיש, של אמותיו
כדין  להקדש, בה לזכות יכול ולפיכך י:), (בבאֿמציעא
חבירו. קנה - חבירו) (בשביל לחבירו מציאה המגביה

לו 71) שיוריש כדי לו, לתת מוכן שבנו ההנאה ערך שמין
להקדש. ישלם וחומש, הזה הסכום ואת הכיכר, את
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.ÈB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰72d˙e ¯ÊÁÂ ,Lc˜‰ EÈÏÚ È¯kk : »≈«¬≈ƒ»ƒ»∆∆¿≈¿»«¿»»
ÏÚÓ BÊ ‰zÓ Ïa˜Ó‰ - BÏ73‡ÈˆBiLÎÏ74È¯‰L , «¿«≈«»»»«ƒ¿∆ƒ∆¬≈

ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ dÈ‡ Ô˙Bp‰75‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «≈≈»¬»»»¿≈…«≈»∆
˙BÓBw‰ ¯‡MÓ76ÏÎÂ .Ô‰a ¯Ò‡pÏ ‰ÏÈÚÓ Ô‰a LÈ ƒ¿»«»≈»∆¿ƒ»«∆¡»»∆¿»

Ì‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ‰Êk ¯„pÓ ÂÈÏÚ ÔÈ¯Ò‡p‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«∆¡»ƒ»»ƒ∆∆»∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
ÌlkÓ ‰‰77.ÏÚÓ - ‰Ëe¯t ‰ÂLa ∆¡»ƒÀ»¿»∆¿»»«

שנפשטה.72) בעיא שמכיון 73)שם, אומרים, אנו ואין
שאינה  מפני איסורה, פקע הנותן מרשות יצאה שהכיכר

בה.74)כיכרו. עליו,75)כשיהנה גם אסורה היתה לו
בה. מועל הוא או 76)היה "הקדש" אמר לא אם פירוש,

י, שם במשנה שנמנו הכינויים ושאר "קונם" אלא "קרבן"
הדברים 77)א. בכל אבל פרוטה, שוה היה לא אחד בכל

פרוטה. שוה היה יחד

.‡È¯ÓB‡‰78ÔÈ‡ Ì‡ Ôa¯˜ el‡‰ ˙BÚÈËp‰ : »≈«¿ƒ»≈»¿»ƒ≈»
,ÌBi‰ Û¯Oz ‡Ï Ì‡ Ôa¯˜ ‰Ê ˙ÈlËÂ ,ÌBi‰ ˙Bˆˆ˜ƒ¿»«¿«ƒ∆»¿»ƒ…ƒ»≈«

È¯‰ - ˙Èlh‰ ‰Ù¯O ‡ÏÂ eˆˆ˜ ‡ÏÂ ÌBi‰ ¯·ÚÂ¿»««¿…ƒ¿¿¿…ƒ¿¿»««ƒ¬≈
BLc˜‰‰ ¯‡Lk e„tÈÂ ,Lc˜‰ Ì‰‰‰È Ck ¯Á‡Â ˙ ≈∆¿≈¿ƒ»ƒ¿»«∆¿≈¿««»≈»∆

„Ú Ôa¯˜ el‡‰ ˙BÚÈËp‰ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .Ô‰a»∆¬»ƒ»«¬≈«¿ƒ»≈»¿»«
e„tiL ˙Ú ÏÎaL ;Ô˙BcÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - eˆˆwiL∆ƒ»¿≈»ƒ¿»∆¿»≈∆ƒ»

Lc˜‰ e¯ÊÁÈ79ÔÈ‡ eˆˆ˜pL ÔÂÈÎÂ ,eˆˆwiL „Ú «¿¿∆¿≈«∆ƒ»¿¿≈»∆ƒ¿¿≈»
ÔBÈ„t ÔÈÎÈ¯ˆ80ÌÈ¯·c ‰na .„iÓ Ô‰a ÔÈ‰ ‡l‡ , ¿ƒƒƒ¿∆»∆¡ƒ»∆ƒ»«∆¿»ƒ

- ¯Á‡ Ô‡„t Ì‡ Ï·‡ ;LÈc˜n‰ Ô‡„tLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆¿»»««¿ƒ¬»ƒ¿»»«≈
ÔÈlÁÏ ÔÈ‡ˆBÈ el‡ È¯‰81‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ¬≈≈¿ƒ¿Àƒ««ƒ∆¬«ƒ…

.LÈc˜nÏ Û‡ ÔÈ¯zÓ eÈ‰ÈÂ ,eˆˆ˜ƒ¿¿¿ƒ¿À»ƒ«««¿ƒ

ב.78) וכח, א. כח, שם וגמרא, שם.79)משנה פדא כרב 
הבאה). הערה (ראה פדא לבר עולה מודה שבזה סובר רבינו

יצאו 80) ולפיכך שיקצצו, עד אלא אותן הקדיש לא שהרי
פדא. בר דעת נגד שם כעולא הקציצה, אחרי לחולין

הקדיש 81) לא והוא הפודה, של רכושו הן הנטיעות שהרי
א. ל, שם יוחנן, רבי של מימרא אותן.



meil cg` wxt m"anx ixeriyzah g"iÎa"i -`"tyz'd

ה'תשפ"א  טבת י"ב ראשון יום

zFklddMq
-mipnfxtqzFklddMeq

¦§ª¨
¦§ª̈

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
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‰2ÔÈ‡ .¯·c ÏkÓ ¯LÎ BÈ‡ ‰kÒ ÏL «¿»∆À»≈»≈ƒ»»»≈
ı¯‡‰ ÔÓ BÏecbL ¯·„a ‡l‡ ÔÈÎkÒÓ3ÔÓ ¯˜ÚpL , ¿«¿ƒ∆»¿»»∆ƒƒ»»∆∆∆¡«ƒ

ı¯‡‰4‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡Â ,5Ú¯ BÁÈ¯ ÔÈ‡Â ,6BÈ‡Â , »»∆¿≈¿«≈À¿»¿≈≈«¿≈
„ÈÓz Ï·B BÈ‡Â ¯LB7. ≈¿≈≈»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

`l` mikkqn oi` ,xac lkn xyk epi` dkeq ly jkqd"
."'ek ux`d on eleciby xaca

אלא  מסככים "אין לכתוב הסתפק לא מדוע בלשונו וקשה
של  "הסכך ההקדמה טעם ומה הארץ" מן שגידולו בדבר
י"ב  בהלכה קשה כמו־כן דבר". מכל כשר אינו סוכה
הבית" בתוך עשאה כאילו האילן תחת סוכתו "העושה
לשון  שהוא ואף פסול. שהוא בקיצור כתב לא ומדוע
באילן  אלא שנו "לא נוסף דין ממנו למדו ובגמרא המשנה,
כשר" מצילתו מרובה חמתו אבל מחמתו, מרובה שצילתו
השתמש  הנ"ל החילוק הזכיר שלא הרמב"ם מדוע אבל
- בקיצור כתב ולא הבית", בתוך עשאה "כאילו בלשון

פסולה.
שלא  מיוחד ודיוק לימוד ישנו כאשר גם בזה: והביאור
המשנה  בלשון לכתוב מקפיד זאת בכל הרמב"ם, הביאו

שבמשנה. הדיוקים לתוכן כוונתו שאין אף
שכשמוצא  הרמב"ם בכללי שמצינו מה פי על להוסיף ויש
כטעם  אותה מביא הגמרא, מסברת יותר לו הנראית סברא
מהפסול  יותר מודגש בית של הפסול ובענייננו, להלכה.
דורותיכם  ידעו "למען הוא סוכה מצות תוכן כי סוכה, של
מארץ  אותם בהוציאי ישראל בני את הושבתי בסוכות כי
משא"כ  לסוכה מנוגד - קבע דירת - שבית ומובן מצרים"

אילן.
כשר  אינו סוכה של "הסכך הרמב"ם לשון גם יובן ומעתה
אינו  שהסגנון אף כי כו'". אלא בו מסככים אין דבר, מכל
סגנון  ביופי מוסיף והוא יש בהלכה, חידוש שום מכריח

הסוכה "דפני הקודם הפרק בסיום כי onהלשון, mixyk

lkd לסגנון ובהמשך כו'" מחיצה אלא צריכים אנו שאין
דבר". מכל כשר אינו סוכה של "הסכך כתב זה

(al oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

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
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(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 CkÒ¯aÁÓ· B‡ ,ı¯‡‰ ÔÓ ƒ≈¿»»∆≈ƒ»ƒ»»∆ƒ¿À»
Ì‡ Ï·‡ .‰ÏeÒt - ‰‡ÓË Ïa˜nL ¯·„· B‡ ,ı¯‡Ï»»∆¿»»∆¿«≈À¿»¿»¬»ƒ
Ú¯ BÁÈ¯L ¯·„· B‡ ,¯LBÂ Ï·Bp‰ ¯·„a CkÒÂ ¯·Ú»«¿ƒ≈¿»»«≈¿≈¿»»∆≈«
È„k ‡l‡ ,el‡a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ ,e¯Ó‡ ‡lL ;‰¯Lk -¿≈»∆…»¿≈¿«¿ƒ»≈∆»¿≈

‡ˆÈÂ ‰kq‰ ÁÈpÈ ‡lL8eÈ‰È ‡lL ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ . ∆…«ƒ««À»¿≈≈¿»ƒ¿ƒ»≈∆…ƒ¿
ÌÈÁÙË ‰¯OÚ CB˙Ï ÔÈ„¯BÈ CÎÒ ÏL ÔÈÏÚÂ ÔÈˆe‰9, ƒ¿»ƒ∆¿»¿ƒ¿¬»»¿»ƒ
˙BÎzÓ ÈÈÓa dÎkÒ .B˙·ÈLÈa BÏ ¯ˆÈ ‡lL È„k10, ¿≈∆…≈«ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ≈«»

˙B¯BÚÂ ˙BÓˆÚ· B‡11ÈÏecb ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰ÏeÒt - «¬»¿¿»ƒ¿≈∆≈»ƒ≈
‰Ï„‰ .Ú˜¯˜12ÌÈÙb ‰ÈÏÚ13„Ú ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ «¿«ƒ¿»»∆»¿»ƒ¿«≈»∆«

e¯˜Ú ‡Ï È¯‰L ,‰ÏeÒt - ‰kÒ eOÚpL14dÎkÒ . ∆«¬À»¿»∆¬≈…∆¡»ƒ¿»
ÈÏÎa15˙BÏˆÁÓ·e ıÚ16‡ˆBiÎÂ ‰·ÈÎLÏ ˙BÈeOÚ‰ ƒ¿≈≈¿«¿»»¬ƒ¿ƒ»¿«≈

Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ô‰L ÈtÓ ,‰ÏeÒt - Ô‰·»∆¿»ƒ¿≈∆≈¿«¿ƒÀ¿»¿≈ƒ
Ô‰È˙BÈÏ·e ÌÈÏÎŒÈ¯·La dÎkÒ17ÏÈ‡B‰ ;‰ÏeÒt , ƒ¿»¿ƒ¿≈≈ƒ¿»≈∆¿»ƒ

ÔÈ„ÚL ÌÈ¯·La CkÒÈ ‡nL - ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó eÈ‰Â¿»¿«¿ƒÀ¿»∆»¿«≈ƒ¿»ƒ∆¬«ƒ
e¯‰Ë ‡Ï18. …»¬

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 dÎkÒ19ÔÈÏa˜Ó Ô‰L ÈtÓ ,‰ÏeÒt - ƒ¿»»√»ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿«¿ƒ
ÌÈ‡˙ ÈÎBÒ .‰‡ÓË20ÌÈ·Ú ÈÏÈk¯t ;ÌÈ‡z Ô‰·e21 À¿»≈¿≈ƒ»∆¿≈ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ

˙B„aÎÓ ;ÌÈ·Ú Ô‰·e22‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈ¯Óz Ô‰·e »∆¬»ƒ«¿»»∆¿»ƒ¿≈…«≈
˙ÏÒt Ì‡ ÔÈ‡B¯ :Ô‰·23ÔÈÎkÒÓ - ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ ‰a¯Ó »∆ƒƒ¿…∆¿À»«»√»ƒ¿«¿ƒ

Ô‰a24˙B˜¯Èa CkÒ .Ô‰a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;25, »∆¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆ƒ≈ƒ»
Ó Ô‰a ¯‡MÈ ‡ÏÂ eÏBaÈ eL·ÈÈ Ì‡LÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ln ∆ƒƒ¿ƒ¿…ƒ»≈»∆«»««ƒ

‡e‰ el‡k ·LÁ ÔÓB˜Ó È¯‰ - ÌÈÁÏ ‰zÚ Ô‰L∆≈«»«ƒ¬≈¿»∆¿»¿ƒ
¯ÈÂ‡26ÌÈ‡ el‡Îe27. ¬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
(כסףֿ ה"ב לעיל רבינו שכתב כמו ויצא, יניחנה שמא

משנה).

.„ıÚ‰ ÈzLÙa dÎkÒ28B‡ ˜„ ‡lL ,Ô˙29‡ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿≈»≈∆…»»¿…
Ôˆt30Ô˙B‡ ıtÂ ˜c Ì‡Â .‡e‰ ıÚ ÔÈ„ÚL ,‰¯Lk - ƒ¿»¿≈»∆¬«ƒ≈¿ƒ»¿ƒ≈»

Ba ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ -31el‡Îe ,B˙¯eˆ ˙ÈpzLpL ÈtÓ , ≈¿«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈»¿ƒ
·ÈÒ ÏL ÌÈÏ·Áa ÔÈÎkÒÓ .Ú˜¯˜ ÈÏecbÓ ÔÈ‡32ÏLÂ ≈»ƒƒ≈«¿«¿«¿ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿∆

ÛÏÁ33ÔÈ‡Â „ÓBÚ Ô˙¯eˆ È¯‰L ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ≈∆¿«≈»∆∆¬≈»»≈¿≈
ÌÈÏk ÌÈÏ·Á‰34. «¬»ƒ≈ƒ

בפשתי 28) "ותטמנם ו: ב, ביהושע שנאמר מה עלֿפי
במכתשת.29)העץ". כתתם סרקם 30)שלא  שלא

טומאה 31)במסרק. מקבל שאינו אףֿעלֿפי 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',

.‰ÌÈ¯ÎÊa :ÌÈvÁa dÎkÒ35˙B·˜a ;‰¯Lk -36- ƒ¿»¿ƒƒƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿≈
,ÏÊ¯·a ˙‡lÓ˙‰Ï ÈeOÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;‰ÏeÒt¿»««ƒ∆»¿ƒ¿«…¿«¿∆

Ïea˜ŒÈÏk ÏÎk ‰‡ÓË Ïa˜Óe ,‡e‰ Ïea˜ ˙Èa37. ≈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,
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˙Ò38Œ‡l‡ ,da ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ; ¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆»

CekÒÏ d˙B‡ ‰OÚ ÔkŒÌ‡39,CekÒÏ dÓ˙Ò - ‰ÏB„b ; ƒ≈»»»¿ƒ¿»¿»»¿ƒ
d˙B‡ ‰OÚ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ;da ÔÈÎkÒÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿«¿ƒ»∆»ƒ≈»»»

‰·ÈÎLÏ40¯È˜ dÏ LÈ Ì‡Â .41ÔÈ‡ ,‰ÏB„‚ elÙ‡ - ƒ¿ƒ»¿ƒ∆»ƒ¬ƒ¿»≈
da ÔÈÎkÒÓ42Ïh elÙ‡Â ;Ïea˜ŒÈÏÎk ‡È‰ È¯‰L , ¿«¿ƒ»∆¬≈ƒƒ¿ƒƒ«¬ƒƒ«

ŒÈ¯·Lk ‡È‰L ÈtÓ ,da ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ ,dlL ¯Èw‰«ƒ∆»≈¿«¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈÏÎ43. ≈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

.ÊÌÈ¯Ò44ÔÈÎkÒÓ ,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÔaÁ¯a ÔÈ‡L ¿»ƒ∆≈¿»¿»«¿»»¿»ƒ¿«¿ƒ
ÔÈtLÓ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a45ÔaÁ¯a LÈ Ì‡Â . »∆««ƒ∆≈¿Àƒ¿ƒ≈¿»¿»
Ô‰a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ - ‰Úa¯‡46ÌÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , «¿»»≈¿«¿ƒ»∆¿««ƒ∆≈»

‡È‰L ‰n„ÈÂ ‰¯˜z‰ ˙Áz ·LÈ ‡nL ‰¯Êb ;ÔÈtLÓ¿Àƒ¿≈»∆»≈≈«««ƒ¿»ƒ«∆∆ƒ
‰kÒÎ47‰Úa¯‡ BaÁ¯a LiL „Á‡ ¯Ò ‰ÈÏÚ Ô˙ . ¿À»»«»∆»∆∆∆»∆≈¿»¿«¿»»
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‰¯Lk - ÌÈÁÙË48ÂÈzÁz ÔÈLÈ ÔÈ‡Â ,49ÔLi‰Â . ¿»ƒ¿≈»¿≈¿≈ƒ«¿»¿«»≈
ÔaÁ¯a LiL ÔÈ¯Ò eÈ‰ .B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ÂÈzÁz«¿»…»»¿≈»»¿»ƒ∆≈¿»¿»
ÔÈ‡L Ô‰Ècˆa ÔÎÙ‰Â ,‰Úa¯‡ ÔÈ·Úa ÔÈ‡Â ‰Úa¯‡«¿»»¿≈¿»¿»«¿»»«¬»»¿ƒ≈∆∆≈
¯Òp‰ È¯‰L ;‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - Ô‰a CkÒÂ ‰Úa¯‡ Ô‰a»∆«¿»»¿ƒ≈»∆¬≈¿»∆¬≈«∆∆

BÈ·Úa CkqL ÔÈa BaÁ¯a CkqL ÔÈa ,ÏeÒt50. »≈∆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 ‰¯˜z51ËÈh‰ ‡È‰L , ƒ¿»∆≈»∆»«¬ƒ»∆ƒ«ƒ
BÊ È¯‰ - „·Ïa ÔÈÚe˜z ÔÈ¯Ò ‡l‡ ,ÌÈ·‡‰Â¿»¬»ƒ∆»¿»ƒ¿ƒƒ¿»¬≈
.˙Èa ÌLÏ ‡l‡ ,‰kÒ ÌLÏ eOÚ ‡Ï È¯‰L ;‰ÏeÒt¿»∆¬≈…«¬¿≈À»∆»¿≈»ƒ

ÌÈ¯ÓÒn‰ „È‰Â ÌÈ¯Òp‰ ˜t˜t Ì‡ CÎÈÙÏ52ÌLÏ ¿ƒ»ƒƒ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒ««¿¿ƒ¿≈
¯Ò ÏÎa ‰È‰È ‡lL „·Ï·e ,‰¯Lk BÊ È¯‰ - ‰kÒÀ»¬≈¿≈»ƒ¿«∆…ƒ¿∆¿»∆∆

ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ¯ÒÂ53ÌÈ˙ÈaÓ „Á‡ ÏË Ì‡ ÔÎÂ . »∆∆«¿»»¿»ƒ¿≈ƒ»«∆»ƒ≈¿«ƒ
BÊ È¯‰ - ‰kÒ ÌLÏ ¯Lk CÎÒ BÓB˜Óa ÁÈp‰Â¿ƒƒ«ƒ¿¿»»≈¿≈À»¬≈

‰¯Lk54. ¿≈»

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 ‰kÒ55‰¯Lk -56, À»∆«¬≈¿ƒ¿»»ƒ»»¿≈»
‰È‰zL ,‡e‰Â .‰ÂˆÓ ÌLÏ ˙ÈOÚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…«¬≈¿≈ƒ¿»¿∆ƒ¿∆

ÏˆÏ ‰ÈeOÚ57Ì"ekÚ ˙kÒ ÔB‚k ;58‰Ó‰a ˙kÒÂ59 ¬»¿≈¿À««¿À«¿≈»
Ô‰· ‡ˆBik ÏÎÂ60‰ÈÏ‡Ó ˙ÈOÚpL ‰kÒ Ï·‡ .61- ¿…«≈»∆¬»À»∆«¬≈≈≈∆»

LÈ„‚a ËËBÁ‰ ÔÎÂ .ÏˆÏ ˙ÈOÚ ‡lL ÈÙÏ ,‰ÏeÒt62 ¿»¿ƒ∆…«¬≈¿≈¿≈«≈¿»ƒ
‰kÒ e‰OÚÂ63‰Ê LÈ„b ¯nÚ ‡Ï È¯‰L ,‰kÒ dÈ‡ - ¿»»À»≈»À»∆¬≈…ƒ≈»ƒ∆

ÁÙË ÏÏÁ ‰lÁ˙a ‰OÚ Ì‡ CÎÈÙÏ .ÏˆÏ64CLÓa ¿≈¿ƒ»ƒ»»ƒ¿ƒ»¬«∆«¿∆∆
dÓÈÏL‰Â ÔÎ È¯Á‡ da ËËÁÂ ,‰kÒ ÌLÏ ‰Ú·Lƒ¿»¿≈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 ÈÏÈ·ÁÂ ÌÈˆÚ ÈÏÈ·ÁÂ L˜ ÈÏÈ·Á65ÔÈ‡ , ¬ƒ≈««¬ƒ≈≈ƒ«¬ƒ≈¿»ƒ≈
ÏÚ ˙BÏÈ·Á Ô˙B‡ ‰OÚÈ ‡nL ‰¯Êb - Ô‰a ÔÈÎkÒÓ¿«¿ƒ»∆¿≈»∆»«¬∆»¬ƒ«

ÔLaÈÏ È„k Bbb66,‰kÒ ÌLÏ Ô‰ÈzÁz ·LÈÂ CÏnÈÂ , «¿≈¿«¿»¿ƒ»≈¿≈≈«¿≈∆¿≈À»
‰kÒk ˙‡ˆÓÂ ,ÏˆÏ ‰Ê CÎÒ ‰OÚ ‡Ï ‰lÁzÓ ‡e‰Â¿ƒ¿ƒ»…»»¿»∆¿≈¿ƒ¿≈¿À»

Ì¯Èz‰ Ì‡Â .‰ÈÏ‡Ó ˙ÈOÚpL67˙B¯Lk -68ÔÈ‡Â . ∆«¬≈≈≈∆»¿ƒƒƒ»¿≈¿≈
ÌÈc· ‰MÓÁÂŒÌÈ¯OÚÓ ‰˙eÁt ‰ÏÈ·Á69. ¬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

.‡È·ÁÔÈÓÏ Ô˙B‡ e„‚‡L ˙BpË˜ ˙BÏÈ70ÔÈÎkÒÓ , ¬ƒ¿«∆»¿»¿ƒ¿»¿«¿ƒ
Ô‰a71˙Bi¯Á‰Â Ï˜c‰ L‡¯ C˙BÁ‰ ÔÎÂ .72Ba ˙B„e‚‡ »∆¿≈«≈…«∆∆¿«¬À¬

ÌÈÓL È„Èa „‚‡L ,Ba ÔÈÎkÒÓ -73‰ÏÈ·Ák BÈ‡74. ¿«¿ƒ∆∆∆ƒ≈»«ƒ≈«¬ƒ»
,„Á‡‰ „vÓ Ôlk ˙Bi¯Á‰ ÈL‡¯ ¯L˜ elÙ‡Â«¬ƒ»«»≈«¬ÀÀ»ƒ«»∆»
È„Èa ÌÈL‡¯ ÈMÓ „Á‡ ,˙Á‡ ‰ÏÈ·Áa e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿«¬ƒ»««∆»ƒ¿≈»ƒƒ≈
ıÚ „‚B‡‰L ;da ÔÈÎkÒÓ - Ì„‡ È„Èa „Á‡Â ÌÈÓL»«ƒ¿∆»ƒ≈»»¿«¿ƒ»∆»≈≈
‰„e‚‡ È¯‰L ,‡È‰ „Á‡ ıÚk BÊÂ ;‰ÏÈ·Á BÈ‡ ,„Á‡∆»≈¬ƒ»¿¿≈∆»ƒ∆¬≈¬»

ÌÈÓL È„Èa75BÏËÏËÏ ÈeOÚ BÈ‡L „‚‡ Ïk ÔÎÂ .76, ƒ≈»»ƒ¿≈»∆∆∆≈»¿«¿¿
„‚‡ BÈ‡77. ≈∆∆

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‰78CB˙a d‡OÚ el‡k - »∆À»««»ƒ»¿ƒ¬»»¿
˙Èa‰79.Ô‰Èc·e ˙BÏÈ‡‰ ÈÏÚ ‰ÈÏÚ ‰Ï„‰80CkÒÂ , «»ƒƒ¿»»∆»¬≈»ƒ»«≈∆¿ƒ≈

Ôab ÏÚ81Cekq‰ ‰È‰ Ì‡ :Ôˆv˜ CkŒ¯Á‡Â82‰a¯‰ ««»¿««»ƒ¿»ƒ»»«ƒ«¿≈
Ô‰Ó83B˙lÁzÓ ‰È‰L Cekq‰ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;‰¯Lk - ≈∆¿≈»¿ƒ…»»«ƒ∆»»ƒ¿ƒ»

ÚÚÏ CÈ¯ˆ - Ô‰Ó ‰a¯‰ ¯Lk84,Ô˙ˆÈˆ˜ ¯Á‡ Ô˙B‡ »≈«¿≈≈∆»ƒ¿«¬≈«»««¿ƒ»»
‰kÒ ÌLÏ ‰ÈeOÚ ‰È‰zL È„k85. ¿≈∆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
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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 ·¯Ú86ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡L ¯·„a ≈«»»∆¿«¿ƒ¿»»∆≈¿«¿ƒ
Ba87ÏÚ ¯˙È ¯Lk‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - Ì‰ÈLa CkÒÂ¿ƒ≈ƒ¿≈∆««ƒ∆«»≈»≈«

‰ÏeÒt ,ÏeÒt‰88‰Ê ,BÓˆÚÏ ‰Ê·e BÓˆÚÏ ‰Êa CkÒ . «»¿»ƒ≈»∆¿«¿»∆¿«¿∆
‰Ê „ˆa89ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏeÒt CÎÒa LÈ Ì‡ : ¿«∆ƒ≈ƒ¿»»¿»¿»ƒ

BÊ È¯‰ - „v‰ ÔÓ ÔÈa ,ÚˆÓ‡a ÔÈa ,„Á‡ ÌB˜Óa¿»∆»≈¿∆¿«≈ƒ««¬≈
‰ÏeÒt90. ¿»

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

(כסףֿמשנה). ט: בסוכה מעורבים.89)הגמרא שאינם
א.90) יח, סוכה

.„È‰kÒa Ï·‡ ;‰pË˜ ‰kÒa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿À»¿«»¬»¿À»
‰Úa¯‡a ‰ÏÒBt ,ÚˆÓ‡a ÏeÒt CÎÒ - ‰ÏB„‚¿»¿»»¿∆¿«¿»¿«¿»»

ÌÈÁÙË91„v‰ ÔÓe .‰¯Lk - ÔkÓ ˙BÁt ;92ÏÒBt - ¿»ƒ»ƒ≈¿≈»ƒ««≈
˙Èa ?„ˆÈk .‰¯Lk - ÔkÓ ˙BÁÙe ;˙Bn‡ Úa¯‡a¿«¿««»ƒ≈¿≈»≈««ƒ

BÚˆÓ‡a ˙ÁÙpL93¯ˆÁ 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 ¯·„Â94. ¿»»∆¬»»¿∆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 ‰Ú·L ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·Lƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¿»…
ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·L ÏeÒt‰ CÎÒ ÏÚ ¯˙È da ¯‡MiL∆ƒ»≈»»≈«¿»«»ƒ¿»¿»ƒ«

.¯Lk CÎÒ ÌÈÁÙË ‰Ú·Lƒ¿»¿»ƒ¿»»≈

.ÊËÔÈ‡Â ,‰Ê „ˆa ‰Ê ,¯Lk ¯·„Â ÏeÒt ¯·„a CkÒƒ≈¿»»»¿»»»≈∆¿«∆¿≈
ÌÈÁÙË ‰LÏL ·Á¯ ÏeÒt‰ CÎqÓ „Á‡ ÌB˜Óa95, ¿»∆»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‰ ıe¯Ùk ÏeÒt CÎqL ÈtÓ ;‰ÏeÒt96. ¿»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 O¯t97‰ÈzÁz O¯tL B‡ , ≈«»∆»∆∆ƒ¿«¿»∆≈««¿∆»
¯Lp‰ ÈtÓ98‰ÏeÒt -99d˙B‡Ï È„k BO¯t .100- ƒ¿≈«¿»¿»≈¿¿≈¿»»

‰¯Lk101ÈÈÓa d¯hÚÂ ,d˙ÎÏ‰k dÎkÒ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»¿≈ƒƒ¿»¿ƒ¿»»¿ƒ¿»¿ƒ≈
‰ÈÏ˙Îa ÔÈa ,ÔÈÈeÏzL ,ÌÈÏÎÂ ÌÈ„‚Ó ÈÈÓ·e ˙B¯Ù≈¿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 ÈÈB102ÔÈËÚÓÓ Ï·‡ , ≈À»≈¿«¬ƒ¿»¿»¬»¿«¬ƒ
‰aÁ¯a103ÔÈ‚ÏÙÓ ‰kÒ‰ ÈÈB eÈ‰ .104‰Úa¯‡ dbbÓ ¿»¿»»≈«À»À¿»ƒƒ«»«¿»»

‰ÏeÒt - ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË105,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
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 CÎÒ106¯ÈÂ‡‰L‰‡¯ ¿»∆»««∆»¬ƒƒ¿∆
CkÒÓ‰ ÌB˜Ó ÏÎk ¯ÈÂ‡‰ ÏÎa LÈ Ì‡ :Ô‰Ó107- ≈∆ƒ≈¿»»¬ƒ¿»»«¿À»

‰a¯Ó ‰È‰z d˙nÁL ÈtÓ ,‰ÏeÒt BÊ È¯‰¬≈¿»ƒ¿≈∆«»»ƒ¿∆¿À»
d˙lvÓ108;CÎÒ BÈ‡ ,Ïv‰ ÏÚ ‰a¯Ó ‰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?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na109„Á‡ ÌB˜Óa ‰È‰ ‡lLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»¿»∆»
ÌÈÁÙË ‰LÏL ¯ÈÂ‡110‰LÏL ¯ÈÂ‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ¬ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ»»¬ƒ¿»

BÊ È¯‰ - „v‰ ÔÓ ÔÈa ,ÚˆÓ‡a ÔÈa ,ÌÈÁÙË¿»ƒ≈»∆¿«≈ƒ««¬≈
‰ÏeÒt111‰LÏMÓ epËÚÓiL „Ú ,112¯·„a BËÚÓ . ¿»«∆¿«¬∆ƒ¿»ƒ¬¿»»

- ‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰kÒ Ì‡ :˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ÔB‚k ,ÏeÒt‰«»¿»ƒ¿»ƒÀ»¿»ƒ
‰¯Lk113‰ÏeÒt - ‰pË˜ ‰kÒa Ì‡Â ;114„Ú , ¿≈»¿ƒ¿À»¿«»¿»«

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48



קני dkeq zekld - mipnf xtq - zah a"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

B˙lˆ Cekq‰ ·¯ ‰È‰ .Ba ÔÈÎkÒnL ¯·„a epËÚÓiL∆¿«¬∆¿»»∆¿«¿ƒ»»…«ƒƒ»
ÏÈ‡B‰ - B˙lvÓ ‰a¯Ó B˙nÁ BËeÚÓe ,B˙nÁÓ ‰a¯Ó¿À»≈«»ƒ«»¿À»ƒƒ»ƒ

‰¯Lk ,Ïk‰ ˙nÁÓ ‰a¯Ó Ïk‰ ˙lˆÂ115. ¿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.

ראוי 114) 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‰ C¯c∆∆«ƒƒ¿«¿≈∆≈»ƒ∆
ÌÈÏB„b‰ ÌÈ·ÎBk‰116‰aÚÓ ‰˙È‰ .117- ˙Èa ÔÈÓk «»ƒ«¿ƒ»¿»¿À»¿ƒ«ƒ

‰¯Lk ,dÎBzÓ ÔÈ‡¯ ÌÈ·ÎBk‰ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡118. ««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 ‰ÏÚÓÏ119‰È‰È ‡lL „·Ï·e ; ¿«¿»ƒ¿»¿«»»≈ƒ¿«∆…ƒ¿∆
ÌÈÁÙË ‰LÏL „¯Bi‰Â ‰ÏBÚ‰ ÔÈa120‰È‰ Ì‡Â . ≈»∆¿«≈¿»¿»ƒ¿ƒ»»

‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯˙È B‡ ÁÙË ‰ÏBÚ‰ ‰Ê ·Á¯a¿…«∆»∆∆«»≈««ƒ∆
„¯È el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ¯˙È dB·‚»«»≈ƒ¿»¿»ƒƒ¿ƒ»«

„¯Bi‰ ‰Ê ˙ÙOa Ú‚Â ‰hÓÏ121ÔeÎÓ ‰È‰iL ,‡e‰Â . ¿«»¿»«ƒ¿«∆«≈¿∆ƒ¿∆¿À»
„¯Bi‰ ˙ÙO „‚k122. ¿∆∆¿««≈

'ירושלמי').116) בשם (כסףֿמשנה 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, הרי 121)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 ÈÓk123- ‰BÈÏÚ‰Â ; ¿ƒ∆»»À»¿««ƒ¿»∆¿»

?‰ÏeÒÙ ‰BzÁz‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰¯Lk¿≈»«∆¿»ƒ¬ƒ∆««¿»¿»
ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰BÈÏÚ‰ ÏÏÁ d·b ‰È‰La124B‡ ¿∆»»…«¬«»∆¿»¬»»¿»ƒ

˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k Ïa˜Ï ÏBÎÈ ‰BzÁz‰ ‚b ‰È‰Â ,¯˙È»≈¿»»«««¿»»¿«≈»ƒ¿»
˜Ác‰ È„ÈŒÏÚ elÙ‡ ,‰BÈÏÚ ÏL125ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ . ∆∆¿»¬ƒ«¿≈«¿»¬»ƒ≈

˙È‰ ‡lL B‡ ,‰¯OÚ ‰BÈÏÚ ÏL d‰·b‰BzÁz‰ ‰ »¿»∆∆¿»¬»»∆…»¿»««¿»
elÙ‡ ‰BÈÏÚ ÏL ˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k Ïa˜Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«≈»ƒ¿»∆∆¿»¬ƒ

(Û‡) - ˜Ác‰ È„ÈŒÏÚ126,‡e‰Â .‰¯Lk ‰BzÁz‰ «¿≈«¿»«««¿»¿≈»¿
;‰n‡ ÌÈ¯OÚ ÏÚ ¯˙È Ô‰ÈzL d·b ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆…«¿≈∆»≈«∆¿ƒ«»

˙¯z ‡È‰ ‰BÈÏÚ‰ CÎÒa ,‰BzÁz‰L127. ∆««¿»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 איֿאפשר
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

(כסףֿמשנה). מצילתה מרובה חמתה אם מעשרים,

.‚Î‰¯OÚ ‰‰B·b Ì‡ - ‰kq‰ CB˙aL ‰hÓƒ»∆¿«À»ƒ¿»¬»»
ÌÈÁÙË128z ·LBi‰ ,ÈtÓ ,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ‰ÈzÁ ¿»ƒ«≈«¿∆»…»»¿≈»ƒ¿≈

‰kÒ CB˙a ‰kÒk ‡È‰L129‰ÏÈk ÔÎÂ .130‚b dÏ LiL ∆ƒ¿À»¿À»¿≈ƒ»∆∆»»
ÁÙË elÙ‡131ÔÈLÈ ÔÈ‡ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·b Ì‡ - ¬ƒ∆«ƒ¿»¬»»¿»ƒ≈¿≈ƒ

ÔÈ„Ò O¯Ùe ÌÈ„enÚ ‰Úa¯‡ „ÈÓÚn‰ ÔÎÂ .‰kqa da»«À»¿≈««¬ƒ«¿»»«ƒ≈«»ƒ
CB˙a ‰kÒk ‰Ê È¯‰ ,‰¯OÚ ÔÈ‰B·b Ì‡ - Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ¿ƒ¬»»¬≈∆¿À»¿

‰kÒ132. À»

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 O¯tL ÌÈ„enÚ ÈL Ï·‡¬»¿≈«ƒ∆≈«¬≈∆»ƒ¿≈
Ô‰LŒÏk ÔÈ‰B·b elÙ‡ - ÁÙË db‚a ÔÈ‡L ‰ÏÈk133, 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 ‰kÒ134¯Lk - ‰ÏeÊb‰ ÔÎÂ ;.‰ À»¿»¿≈»¿≈«¿»¿≈»
dÏÊ‚e ,B˙kqÓ B‡ÈˆB‰Â B¯·Á ÏÚ Û˜z Ì‡ ?„ˆÈk≈«ƒ»««¬≈¿ƒƒÀ»¿»»

˙ÏÊ‚ Ú˜¯w‰ ÔÈ‡L ,‡ˆÈ - da ·LÈÂ135ÏÊb Ì‡Â . ¿»«»»»∆≈««¿«ƒ¿∆∆¿ƒ»«
‰kÒ Ô‰Ó ‰OÚÂ ÌÈˆÚ136‡ˆÈ -137ÌÈÓÎÁ ˙wzL ; ≈ƒ¿»»≈∆À»»»∆«»«¬»ƒ

„·Ïa ÌÈˆÚ ÈÓc ‡l‡ ÌÈˆÚ‰ ÏÚ·Ï ÔÈ‡L ,‡È‰138. ƒ∆≈¿««»≈ƒ∆»¿≈≈ƒƒ¿»
Ô‰· ‰pL ‡ÏÂ Ô¯aÁ ‡ÏÂ ÔÁÈp‰Â ,ÌÈ¯Ò ÏÊb elÙ‡Â«¬ƒ»«¿»ƒ¿ƒƒ»¿…ƒ¿»¿…ƒ»»∆
BÊ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a B˙kÒ ‰OBÚ‰ .‡ˆÈ - ÌeÏk¿»»»∆À»ƒ¿»«ƒ¬≈

‰¯Lk139. ¿≈»

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 ואיֿאפשר
אלא  שותפות, זו אין פרוטה שוה אחד לכל שאין ומכיון

שם). (רש"י שאולה בסוכה שיוצאים כרחנו והיא 135)על
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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
(כסףֿמשנה). 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)(כסףֿמשנה). אינה שקרקע שביאר, כמו
וכשרה. שאולה כסוכה היא והרי

ה'תשפ"א  טבת י"ג שני יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
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 ÌÈ¯eËt ÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL2. »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«À»
BÈˆÁL ÈÓ ÔÎÂ .˜ÙqÓ ÌÈ·iÁ ,ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓËÀ¿¿«¿¿ƒ«»ƒƒ»≈¿≈ƒ∆∆¿
,Bn‡Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L ÔË˜ .·iÁ - ÔÈ¯BÁŒÔ· BÈˆÁÂ „·Ú∆∆¿∆¿∆ƒ«»»»∆≈»ƒ¿ƒ

LL Ô·k [LÓÁ Ô·k] ‡e‰L3È¯·cÓ ‰kqa ·iÁ - ∆¿∆»≈¿∆≈«»«À»ƒƒ¿≈
.˙BˆÓa BÎpÁÏ È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ¿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 ÌÈ¯eËt 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…

ÌÈLBÚ¯t‰Â ÌÈ·e·f‰ 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 ÔÈÈ·LBM‰ ÏÎÂ ,Ô˙ÁÂ .‰kqa ·iÁ Ï·‡‰»»≈«»«À»¿»»¿»«¿ƒƒ¿»¿≈
‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt ,‰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 ÌÈ¯eËt9ÔÈ·e ÌBia ÔÈa , ¿≈ƒ¿»¿ƒƒ«À»≈«≈
‰ÏÈla10‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ÌBia ÌÈÎ¯„ ÈÎÏB‰ . «»¿»¿≈¿»ƒ«¿ƒƒ«À»
ÌBia11- ‰ÏÈla ÌÈÎ¯„ ÈÎÏB‰ .‰ÏÈla ÔÈ·iÁÂ , «¿«»ƒ«»¿»¿≈¿»ƒ««¿»

È¯ÓBL .ÌBia ÌÈ·iÁÂ ,‰ÏÈla ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt¿ƒƒ«À»««¿»¿«»ƒ«¿≈
.‰ÏÈla ÌÈ·iÁÂ ÌBia ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ÌBia ¯ÈÚ‰»ƒ«¿ƒƒ«À»«¿«»ƒ«»¿»

Èla ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ‰ÏÈla ¯ÈÚ‰ È¯ÓBL‰Ï ¿≈»ƒ««¿»¿ƒƒ«À»««¿»
ÔÈa ,ÔÈ¯eËt ,ÔÈÒc¯Ùe ˙Bp‚ È¯ÓBL .ÌBia ÌÈ·iÁÂ¿«»ƒ«¿≈««¿≈ƒ¿ƒ≈
Ú„È ,‰kÒ ¯ÓBM‰ ‰OÚÈ Ì‡L ;‰ÏÈla ÔÈ·e ÌBia«≈««¿»∆ƒ«¬∆«≈À»≈«
ÔÓ ·‚ÈÂ ‡B·ÈÂ ,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¿∆≈
ÔÈ·e ÌBia ÔÈa ,ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk ‰kqa ¯„Â ‰˙BLÂ¿∆¿»«À»»ƒ¿««»ƒ≈«≈

‰ÏÈla13.‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La B˙È·a ¯„ ‡e‰L C¯„k , ««¿»¿∆∆∆»¿≈ƒ¿»¿«»»
˙‡Â È‡¯Ú B˙Èa ˙‡ Ì„‡ ‰OBÚ ÌÈÓi‰ ˙Ú·L ÏÎÂ¿»ƒ¿««»ƒ∆»»∆≈¬«¿∆
."ÌÈÓÈ ˙Ú·L e·Lz ˙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 - ˙B¯Ú˜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 ,‰Ú·L Ïk ‰kqa ÌÈLÈÂ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡¿ƒ¿ƒƒ≈ƒ«À»»ƒ¿»≈«
Ïk ‰kqÏ ıeÁ ‰„eÚÒ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â .‰ÏÈla ÔÈ·e≈«»¿»¿»∆¡…¿»«À»»
B‡ ,‰ˆÈak ,È‡¯Ú ˙ÏÈÎ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ‡l‡ ;‰Ú·Lƒ¿»∆»ƒ»«¬ƒ«¬««≈»
elÙ‡ ,‰kqÏ ıeÁ ÌÈLÈ ÔÈ‡Â .ËÚÓ ¯˙È B‡ ˙BÁÙ»»≈¿«¿≈¿≈ƒ«À»¬ƒ

È‡¯Ú ˙L17ÌÈÓ ˙BzLÏ ¯zÓe .18ıeÁ ˙B¯t 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»»
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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‡ ˙B¯t ‡l‡ ‰Ú·L 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 Ba¯Â 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»¿»

.ËÔÈ·nLÎe .‰kq‰ CB˙a ‡¯B˜ ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk»ƒ¿««»ƒ≈¿«À»¿∆≈ƒ
‰kqÏ ıeÁ ÔÈ·È - ‡¯˜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 ÏÈL·z elÙ‡ ,ÏÒtÈ ÏÈL·z‰ CB˙Ï23‰È‰ . ¿««¿ƒƒ»≈¬ƒ«¿ƒ∆»»
Ùe B˙È·Ï ÒÎÂ ,ÌÈÓL‚ e„¯ÈÂ ‰kqa ÏÎB‡e˜Ò ≈«À»¿»¿¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈»¿

B˙B‡ Ïk) ‰kqÏ ¯ÊÁÏ B˙B‡ ÌÈ·iÁÓ 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‡ ÔÈÁÈ¯ËÓ«¿ƒƒ«¬…«À»»««¿»∆»

.¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL „Ú B˙È·a 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

.‡È¯ÈzÈ ‡Ï - ˙È¯ÁLa ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÏÎ‡lÓ ¯Ób»«ƒ∆¡…««¿ƒƒ¿«¬ƒ…«ƒ
B˙kÒ24ÔÓ ,Ô˙B‡ ‰pÙÓe ÂÈÏk ˙‡ ‡e‰ „È¯BÓ Ï·‡ ; À»¬»ƒ∆≈»¿«∆»ƒ

˙BpÙÏ ÌB˜Ó BÏ ÔÈ‡ .‰ÏÚÓÏe ‰Án‰25da ˙ÁBt - «ƒ¿»¿»¿»≈»¿«≈»
‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡26ÌBi‰ ¯‡La „ÚÒÏ C¯ˆ‰ Ì‡Â . «¿»»««¿»»¿ƒÀ¿«ƒ¿…ƒ¿»«

.‰Ú·L Ïk d˙ÂˆnL ,‰kqa ÏÎ‡Ï CÈ¯ˆ -»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

.·ÈC¯·Ó ,‰Ú·L Ïk ‰kqa ·LÈÏ ÒkiL ÔÓÊ Ïk27 »¿«∆ƒ»≈≈≈«À»»ƒ¿»¿»≈
·LiL Ì„˜28·LÈÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡' : …∆∆≈≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»≈≈

‰kq‰ ÏÚ C¯·Ó ,ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈ ÈÏÈÏ·e .'‰kqa29 «À»¿≈≈»ƒ¿»≈««À»
ÔÓf‰ ÏÚ CkŒ¯Á‡Â30ÏÚ ˙BÎ¯a‰ Ïk ¯cÒÓe , ¿««»««¿«¿«≈»«¿»«

ÒBk‰31„ÓÚÓ Lc˜Ó ‡ˆÓ .32'‰kqa ·LÈÏ' C¯·Óe , «ƒ¿»¿«≈≈…∆¿»≈≈≈«À»
·LBÈÂ33‚‰Ó ‰È‰ ‰ÊÎÂ .ÔÓf‰ ÏÚ C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â , ¿≈¿««»¿»≈««¿»¿»∆»»ƒ¿«

Ïa „ÓÚÓ Lc˜Ï ,„¯ÙÒ Èa¯Â È˙Ba¯ÏL 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

.‚ÈÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ e‡L ,‰f‰ ÔÓfa34- «¿««∆∆»ƒ¿≈»ƒƒ
‡e‰L ,ÈÈÓM‰ ÌBi·e .ÌÈÓÈ ‰BÓL ‰kqa ÔÈ·LBÈ¿ƒ«À»¿»»ƒ««¿ƒƒ∆
ÔÈ‡Â da ÔÈ·LBÈ ,˙¯ˆÚŒÈÈÓL ÏL ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈƒ∆¿ƒƒ¬∆∆¿ƒ»¿≈

'‰kqa ·LÈÏ' ÔÈÎ¯·Ó35,ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË ÔÎÂ . ¿»¿ƒ≈≈«À»¿≈À¿¿«¿¿ƒ
ÔÈ·iÁ Ô‰L ÈtÓ ,'‰kqa ·LÈÏ' ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈¿»¿ƒ≈≈«À»ƒ¿≈∆≈«»ƒ

˜ÙqÓ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â ,˜ÙqÓ36. ƒ»≈¿≈¿»¿ƒƒ»≈

שני 34) 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 מצּווה. שאינה כיוון הסוכה

מצּוות. שאינן פי על אף

.„È‰pÙÓe ÂÈÏk „È¯BÓ - ÈÈÓM‰ ÌBia ÏÎ‡lÓ ¯Ób»«ƒ∆¡…««¿ƒƒƒ≈»¿«∆
ÂÈÏk ˙‡ „È¯B‰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 ˙B¯Ú˜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
ÈÚÈ·L ÌBÈ ÛBÒa elÙ‡ ;„ÚBÓ ÏL BlÁa ‰kÒ ‰OBÚ∆À»¿À∆≈¬ƒ¿¿ƒƒ
ÔÈ¯eÒ‡ ‰kÒ ÈˆÚ .‰Ú·L 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 ÈÚÈ·M‰ ÌBiL∆«¿ƒƒÀ«À»À¿»«≈

˙BLÓM‰40ÏL ˙BLÓM‰ŒÔÈ·Ï ˙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»¿≈¿»»
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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 ;‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆∆¬≈…ƒ¿»»¿…»»¬≈∆

.d˙BÓk e·LÁ ‡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'תשפ"א  טבת י"ד שלישי יום

-mipnfxtq
zFkldalEl ¦§¨

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
וביאור 1) הן. מה מכשיריו, וכל לולב עניני בו נתבארו

ועניין  להם. הדומין אחרים למינין מקצתן שבין ההבדל
מן  ניטלים זמן זה ובאי ושיעורן, ומדתן ומניינן נטילתן
התורה  מן נטילתן מקום הגבלת וכן ומדבריהם. התורה
הפרק  ונסתיים וענינה. שביעי ביום ערבה ודין ומדבריהם.
שהוקצו  מפני אלו ממינין ליהנות שאסור מה בביאור

החג. ימי שבעת כל למצוותם

.‡‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ÌÈ¯Óz ˙BÙk2˙Bi¯Á Ô‰3ÏL «¿»ƒ»¬«»≈¬À∆
Ô‡ÎÏ Ô‰lL ÔÈÏÚ‰ e„¯t˙iL Ì„˜ ,eÁÓˆiLk ,Ï˜c∆∆¿∆ƒ¿¿…∆∆ƒ¿»¿∆»ƒ∆»∆¿»

Ô‡ÎÏe4‡¯˜p‰ ‡e‰Â ;ËÈ·¯L BÓk ‰È‰iLk ‡l‡ , ¿»∆»¿∆ƒ¿∆¿«¿ƒ¿«ƒ¿»
·ÏeÏ5. »

מ.2) כג, לו 4)ענפים.3)ויקרא "אמר א: לב, סוכה
לענף  הכוונה, (אולי הרותא? אימא - אשי לרב רבינא
בעינא  - רש"י) עיין לכאן, וזה לכאן זה פנו ועליו שנתקשה,
אפשרות  שתהיה ּכפּות, כמו ּכּפות (דרשו וליכא" ַָכפות
ולהכפת). להאגד יכול אינו וזה ולאגדו, אותו לכפות

(5- תמרים" כפות הדר, עץ "פרי שם: אונקלוס תרגם כן
ולולבין". "אתרוגין

.·‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ¯„‰ ıÚ È¯t6‚B¯˙‡ ‡e‰7ÛÚÂ . ¿ƒ≈»»»»«»∆¿«¬«
‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ˙·Ú ıÚ8ÔÈÙBÁ ÂÈÏÚL ,Ò„‰‰ ‡e‰ ≈»…»»«»«¬«∆»»ƒ

BˆÚ ˙‡9Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ÔÈÏÚ ‰LÏL eÈ‰iL ÔB‚k ; ∆≈¿∆ƒ¿¿»»ƒ»≈«≈
ÏBÚ·‚a10‰Ê ,‰ÂLa ÔÈÏÚ‰ ÈL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .„Á‡ ¿ƒ¿∆»¬»ƒ»¿≈∆»ƒ¿»∆∆

‰Ê ÔÈ‡ - Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ ÈLÈÏM‰ ‰ÏÚ‰Â ,‰Ê „‚k¿∆∆∆¿∆»∆«¿ƒƒ¿«¿»≈∆≈∆
‰ËBL Ò„‰ ‡¯˜ Ï·‡ ,˙·Ú11. »…¬»ƒ¿»¬«∆

שם.6) קיבלו 7)ויקרא, וכך הנ"ל, אונקלוס כתרגום
- הדר" עץ "פרי שם: שנאמר ממה זאת ולמדו חז"ל.
וכן  לה.). (סוכה האתרוג והוא לעץ, בטעמו שוה שהפרי

עתה עד נון] [בן מיהושע ספק בלא היו ˘‰‡˙¯Â‚"ראינו
לפירוש  בהקדמתו (רבינו שנה" בכל הלולב עם לוקחים

ה"ד). להלן וראה זרעים. סדר והיינו 9)שם.8)המשנה,
(רש"י  זה על זה מורכבים שהם שרשרת מעשה - עבות

ההדס.10)שם). בדי משלושת ובד בד בכל לומר, רוצה
סי' (באו"ח וה'טור' כד) כלל (בתשובות, הרא"ש נקטו וכן
לד. והערה ה"ה פ"ח להלן ועיין הרמב"ם. בדעת תרמו)
רובו" או ההדס שיעור כל כן להיות ש"צריך הראב"ד ודעת

וכסףֿמשנה). במגידֿמשנה ב.11)(וראה לב, סוכה
משובשים  אלא כסדר, עליו שאין מפני שוטה הדס ונקרא
(=שוט  דאסא שוטתא מלשון שהוא אומרים, ויש כשוטה.
וזה  התפשטות, בלא ביושר עומד כשר שהדס הדס), של
הענפים  ריבוי שם ועל עצים, כעין בענפים מרובה נעשה

שם). ('מאירי' שוטה קוראו

.‚‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ÏÁ È·¯Ú12Ï„b‰ ¯·c Ïk ÔÈ‡ , «¿≈««»¬«»≈»»»»«»≈
ÏÁ È·¯Ú ‡¯˜p‰ ‡e‰ Úe„È ÔÈÓ ‡l‡ ,ÏÁp‰ ÏÚ13: ««««∆»ƒ»««ƒ¿»«¿≈««

ÏÁpk CeLÓ BlL ‰ÏÚ14˜ÏÁ ÂÈÙe ,15BlL ‰˜Â , »∆∆»«««ƒ»»¿»∆∆
‰·¯Ú ‡¯˜p‰ ‡e‰ e‰ÊÂ ,Ì„‡16ÏÚ Ï„b ‰Ê ÔÈÓ ·¯Â . »…¿∆«ƒ¿»¬»»¿…ƒ∆»≈«

'ÏÁ È·¯Ú' ¯Ó‡ CÎÏ ,ÌÈÏÁp‰17Ï„‚ ‰È‰ elÙ‡Â . «¿»ƒ¿»∆¡««¿≈»««¬ƒ»»»≈
.¯Lk ,ÌÈ¯‰· B‡ ¯a„na«ƒ¿»∆»ƒ»≈

שם.12) בברייתא.13)ויקרא, ב לג, ולא 14)סוכה
(שם). פגימות 15)עגול עשוי אינו חודו לומר, רוצה

א.16)פגימות. לד, בסוכה 17)שם שלישית ברייתא
ת"ל  מנין? הרים ושל בעל של נחל, ערבי אלא לי "אין שם:
(פ"ג  והרא"ש רש"י). - רבים (=מלשון מכלֿמקום" ערבי,
נחל". ערבי נקרא "לכך רבינו בלשון הביא יג) סי' דסוכה
ערבי  "ת"ר שם: בסוכה הראשונה לברייתא הכוונה ולפי"ז
ואין  הנחל. על הגדל ממין כלומר, הנחל", על הגדילין נחל,
השלישית  הברייתא כדעת הלשון מריבוי זאת להוציא צורך

בכסףֿמשנה). (וראה

.„BlL ‰ÏÚL ‡l‡ ,‰·¯ÚÏ ‰ÓBc ¯Á‡ ÔÈÓ LÈÂ¿≈ƒ«≈∆«¬»»∆»∆»∆∆
¯qÓÏ ‰ÓBc ÂÈÙe ,Ï‚Ú18e‰ÊÂ ;Ì„‡ BÈ‡ BlL ‰˜Â , »…ƒ∆¿«»¿»∆∆≈»…¿∆

‰ÏeÒt ‡È‰Â ,‰ÙˆÙˆ ‡¯˜p‰19,‰·¯Ú ÔÈÓ ÌL LÈÂ . «ƒ¿»«¿»»¿ƒ¿»¿≈≈ƒ¬»»
LÈ ‡l‡ ,¯qÓk BÈ‡Â ,˜ÏÁ dlL ‰ÏÚ‰ Èt ÔÈ‡L∆≈ƒ∆»∆∆»»»¿≈¿«»∆»∆
‰ÊÂ ,ÔË˜ ÏbÓ Èt BÓk ,„‡Ó „Ú ÌÈpË˜ ÌÈÓÏz Ba¿»ƒ¿«ƒ«¿…¿ƒ«»»»¿∆

¯Lk20‰LnÓ ,‰ÚeÓM‰ ÈtÓ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ . »≈¿»«¿»ƒ«≈ƒƒ«¿»ƒ∆
eL¯t˙ ,ea¯21. «≈ƒ¿»¿

גדולות.18) א.19)שפגימותיה לד, סוכה
(שם).20) גילא" "חילפי נקרא והיה קטנות, שפגימותיו
ו.21) הערה למעלה ראה

.‰‰Ê ÔÈ·kÚÓe ,Ô‰ ˙Á‡ ‰ÂˆÓ el‡ ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡«¿»»ƒƒ≈ƒ¿»««≈¿«¿ƒ∆
‰Ê ˙‡22·ÏeÏ ˙ÂˆÓ ÌÈ‡¯˜ ÔlÎÂ ,23ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â . ∆∆¿À»ƒ¿»ƒƒ¿«»¿≈¬ƒ

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó24„Á‡ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . ≈∆¿≈ƒƒ¬≈∆¿ƒ…ƒ¿»∆»
Ô‰ÓBÏ ‰ÓBc‰ ¯Á‡ ÔÈÓ ÂÈzÁz ÌÈ‡È·Ó ÔÈ‡ -25. ≈∆≈¿ƒƒ«¿»ƒ«≈«∆

ב.22) לד, סוכה וברייתא א. כז, מנחות הואיל 23)משנה,
להלן  וראה לז:). (סוכה שמו על נקראו מכולם, גבוה והוא

כח. והערה ו המינים 24)הלכה על נוסף אחר מין
א). לא, דף בסוכה (ברייתא ב:25)שהוזכרו שם, סוכה

דבר  ולא רימון ולא פריש לא יביא לא אתרוג, מצא "לא
אחר".

.Â‰·¯ÚÂ Ò„‰Â ·ÏeÏ „‚‡Ï ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ«À¿»∆¡…»«¬««¬»»
˙Á‡ ‰c‚‡ ÔzLÏL ˙BOÚÏÂ26ÌÏËB ‡e‰LÎe . ¿«¬¿»¿»¬À»∆»¿∆¿»

‰lÁz C¯·Ó ,Ô‰a ˙‡ˆÏ27'·ÏeÏ ˙ÏÈË ÏÚ'28, »≈»∆¿»≈¿ƒ»«¿ƒ«»
BÏ ÔÈÎeÓÒ ÔlÎÂ ÏÈ‡B‰29‰c‚‡‰ ÏËB CkŒ¯Á‡Â . ƒ¿À»¿ƒ¿««»≈»¬À»
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BÈÓÈa ˙‡f‰30C¯c ÔÏËBÂ .BÏ‡ÓOa ‚B¯˙‡Â , «…ƒƒ¿∆¿ƒ¿…¿¿»∆∆
Ô‰ÈL‡¯Â ,ı¯‡Ï ‰hÓÏ Ô‰È¯wÚ eÈ‰iL ,Ô˙ÏÈ„b¿ƒ»»∆ƒ¿ƒ»≈∆¿«»»»∆¿»≈∆

¯ÈÂ‡Ï ‰ÏÚÓÏ31- „Á‡ „Á‡ ÔÏËe ,Ô„‚‡ ‡Ï Ì‡Â . ¿«¿»»¬ƒ¿ƒ…¬»»¿»»∆»∆»
‡ˆÈ32·‡ .BÏˆ‡ ÔÈÈeˆÓ ÔzÚa¯‡ eÈ‰iL ‡e‰Â ;Ì‡ Ï »»¿∆ƒ¿«¿«¿»¿ƒ∆¿¬»ƒ

- „Á‡ ÔÈÓ ¯ÒÁL B‡ ,„Á‡ ÔÈÓ ‡l‡ BÏ ‰È‰ ‡Ï…»»∆»ƒ∆»∆»≈ƒ∆»
¯‡M‰ ‡ˆÓiL „Ú ÏhÈ ‡Ï33. …ƒ…«∆ƒ¿»«¿»

מצוה 26) "לולב שאמרו: יא:), (סוכה יהודה דרבי כרבנן
- ואנוהו" אלי "זה ב) טו, (שמות שנאמר משום לאגדו,
זו. במצוה הוא נוי זה, ואגד במצוות. לפניו התנאה

לעשייתן 27) עובר עליהן מברך המצוות שכל שנוטלן. לפני
רבינו). בדעת תרנא סי' או"ח ה'טור' פירש ולא 28)(כן

כאן רבינו כוונת ואין המינים, יתר נטילת על ÁÒÂÏמברך
שאם  הט"ו ברכות מהל' בפי"א כתב כבר שהרי הברכה,
אחר  מברך ואם לולב". "ליטול אומר: שיטול, קודם מברך
שמברך  המדובר וכאן לולב". נטילת "על אומר: הנטילה,
(כסףֿ לולב" "ליטול לומר: צריך כן ואם שנוטל, לפני

גבוה 29)משנה). שהוא לפי לו טפלים כולם כלומר,
אינם  שאם אומרים ויש מנוח'. 'רבינו – לז:) (סוכה מכולן
אחר  בזה בהם שיצא אלא הלולב את אגד "שלא לו סמוכים
שם). ('מאירי' עצמו" בפני ואחד אחד כל על מברך זה,
שרק  מט), הערה שם (ראה ה"ח להלן רבינו מדברי [ונראה
אבל  טפח. מהם יוצא לולב של שדרו שיהיה צריך אגדן אם
הלולב]. מן גבוה אחר מין להיות יכול אגדן, לא אם

החשובה 30) ימין ביד נוטלה - מצוות שלש בה שיש לפי
לז:). ירמיה 31)(סוכה א"ר חזקיה "אמר ב: מה, בסוכה

אלא  בהן יוצא אדם אין כולן המצוות כל  רשב"י, משום
דרך  שעומדים - עומדים" שטים "עצי שנאמר גדילתן, דרך

יא:):32)גדילתם". (סוכה שאמרו יהודה, דרבי כרבנן
כשר". - אגדו לא ואם לאגדו, מצוה במנחות 33)"לולב

מעכבים  מינים "ארבעה במשנה שם ששנו מה על א. כז,
לו, שאין אלא שנו לא רבא, בר חנן רב "אמר - זה" את זה
רש"י). - כאחד אגדן לא (אפילו מעכבין" אין - לו יש אבל
וחד  חד כל דנטל "ואע"ג דסוכה): (פ"ג הרי"ף כתב וכן
אגד" צריך אין לולב דקיימאֿלן חובתו, ידי נפיק  לחודיה,
מפני  חובתו, ידי יצא לבדו, ואחד אחד כל שלקח (=אע"פ

אגד"). צריך אינו "לולב היא: שהלכה

.Ê?Ô‰Ó ÏËB ‰nk34„Á‡ ·ÏeÏ35„Á‡ ‚B¯˙‡Â ,36, «»≈≈∆»∆»¿∆¿∆»
‰·¯Ú Èca ÈLe37Ò„‰ Èca ‰LÏLe ,38‰ˆ¯ Ì‡Â . ¿≈«≈¬»»¿»«≈¬«¿ƒ»»

Ò„‰a ÛÈÒB‰Ï39,ÛÈÒBÓ - ‰ÏB„‚ ‰c‚‡ ‰È‰zL È„k ¿ƒ«¬«¿≈∆ƒ¿∆¬À»¿»ƒ
‡e‰ ‰ÂˆÓ ÈÈBÂ40ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡ ,ÔÈÈn‰ ¯‡L Ï·‡ . ¿≈ƒ¿»¬»¿»«ƒƒ≈ƒƒ

Ô‰Ó ÔÈÚ¯Bb ÔÈ‡Â ÌÈÓ ÏÚ41- Ú¯‚ B‡ ÛÈÒB‰ Ì‡Â . «ƒ¿»»¿≈¿ƒ≈∆¿ƒƒ»«
(ÏÒt ‡Ï :Ï"ˆ) ÏeÒt42. »…»«

ב.34) לד, סוכה תמרים"35)משנה, "כפת שכתוב מפני
(שם  אחד שלולב מכאן - "כפות" כתוב ולא וא"ו), (בלי

ולא 36)וברש"י). אחד משמע - הדר" עץ "פרי שכתוב
וברש"י). (שם לשון 37)שנים - נחל" "ערבי שכתוב

יד). סי' שם (רא"ש שנים - רבים ומיעוט רבים,
תיבות"38) בשלש עבות עץ ענף - הטעם: בגמרא "פירשו

ברש"י). והוא ליתא, בגמרא ולפנינו שם, ('מאירי'

הביא 39) וכן "ובערבה". נוסף קושטא, ודפוס רומי בדפוס
בפרק  הר"ן הביא וכן רבינו, בספרי כן שהגיהו מנוח' 'רבינו
רבינו  בשם בכסףֿמשנה (וראה רבינו בלשון הגזול לולב
כתב  וכן כלפנינו. הנוסחא כתביֿיד בכמה אבל ירוחם).
בגמרא  שמצאנו בהדס, אלא הותר שלא בתשובה, רבינו
אחד, בבד שדי כר"ע, הלכה "שהרי בו להוסיף שהתירו
שאומר  טרפון כרבי להו לידרוש לד:) (סוכה אמר והוא
להלן. עוד וראה כסףֿמשנה). ועיין שם, ('מאירי' בשלשה"

(להלן 40) חציצה משום לא בו אין לנוי, שבא דבר שכל
תקלה). ח"א רשב"א (שו"ת תוסיף בל משום ולא הי"א)
שום  אין - וערבה ואתרוג לולב בתוספת אבל בהדס, זה וכל

שם). (רשב"א שלפנינו 41)נוי כנוסחא מוכח [מכאן
גם  המדובר וכאן בערבה, ולא בהדס" "להוסיף למעלה
למעלה, קושטא ודפוס רומי בדפוס הנוסחא לפי בערבה.
באתרוג  אלא המדובר אין וכאן בערבה, גם שם מדובר
אלא  אינם הלא גורעים" "אין בהם שייך מה כן אם ובלולב,

קיג)42)אחד]. סי' אברהם רבי (תשובת אברהם רבינו
או  הוסיף "ואם כך: בידו הספר ותיקן חזר שרבינו הביא
אם  אלא לפסול שאין הראב"ד דעת וכן פסל". לא גרע,

אחר. ממין הוסיף

.Á˙BÁt ÔÈ‡ - ·ÏeÏ ?Ì‰Ó ÔÈÓ Ïk C¯‡ ¯eÚL ‰nk«»ƒ…∆»ƒ≈∆»≈»
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Ó43‡e‰LŒÏk C¯‡ ‰È‰ Ì‡Â ;44- ≈«¿»»¿»ƒ¿ƒ»»»…»∆

¯Lk45B˙¯„MÓ - B˙„È„Óe .46L‡¯Ó ‡Ï ,„·Ïa »≈¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ¿»…≈…
‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ‰·¯ÚÂ Ò„‰Â .ÌÈÏÚ‰∆»ƒ«¬««¬»»≈»ƒ¿»

ÌÈÁÙË47Ô‰LŒÏk ÔÈk¯‡ eÈ‰ Ì‡Â ;48.ÌÈ¯Lk - ¿»ƒ¿ƒ»¬Àƒ»∆≈¿≈ƒ
- ÔÈÁÏ ÔÈÏÚ ‰LÏL ‡l‡ „·e „a ÏÎa ÔÈ‡ elÙ‡Â«¬ƒ≈¿»««∆»¿»»ƒ«ƒ

„a‰ L‡¯a eÈ‰iL ‡e‰Â ;ÌÈ¯Lk49·Ïel‰ „‚‡ Ì‡Â . ¿≈ƒ¿∆ƒ¿¿…«»¿ƒ»««»
Ò„‰‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ·ÏeÏ ÏL B¯„L ‰È‰iL CÈ¯ˆ -»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿∆»≈ƒ«¬«

¯˙BÈ B‡ ÁÙË ‰·¯ÚÂ50Â .˙BÁt ÔÈ‡ - ‚B¯˙‡ ¯eÚL «¬»»∆«≈¿ƒ∆¿≈»
‰ˆÈakÓ51‡e‰LŒÏk ÏB„‚ ‰È‰ Ì‡Â .52.¯Lk - ƒ«≈»¿ƒ»»»»∆»≈

ב.43) לב, טפחים.44)סוכה מארבעה למעלה
שיעור 45) לו ואין למטה שיעור לו יש לולב א. מב, מנחות

שם).46)למעלה. (סוכה, הענפים מתפרדים שממנו הקנה
שם.47) נלמד 48)סוכה, וזה המפורש. מהשיעור למעלה

שיעור  לו שאין מד) הערה (למעלה בלולב שנאמר ממה
מנוח'). ו'רבינו צו עמ' ח"א גיאת בן יצחק (רבינו למעלה

בו 49) ונשארו ההדס) (של עליו רוב "יבשו א: לג, סוכה
ורש"י) ר"ח ועיין הרמב"ם. לפי (כצ"ל לחיין עלין שלשה
רבינו  וסובר ואחד". אחד כל ובראש חסדא, רב אמר כשר.
רק  שלא להורות כאן רבינו זאת [והביא לערבה. שהואֿהדין
כשרים, הם - לחים עלים ומלאים ארוכים שהם באופן
אלא  שאינו, כמי למעלה המיותר את רואים לומר שאפשר
שאינו  כמי העליון שאם כן, לומר שאיֿאפשר באופן אפילו
כשרים, הם אףֿעלֿפיֿכן – לחים עלין שלשה כאן אין
שם]. ובכסףֿמשנה לד, והערה ה"ה פ"ח להלן וראה

של 50) שדרו שיהיה צריך אין - אגדו לא שאם [נראה,
בגמרא  נראה וכן כח). הערה למעלה (וראה כו' יוצא לולב
(ונגביה  ולבריך" לאתרוג "ולגבהיה שהקשו: לז:) (סוכה
ולא  אתרוג)? מצות על ונברך הלולב, מן יותר האתרוג את
אגודים  שהם מפני - אותם שיגביהו וערבה, מהדס הקשו
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אתו]. אגוד שאינו - מהאתרוג אלא לד,51)אתו, סוכה
יהודה. כרבי שבא 52)ב. עקיבא כרבי מביצה, למעלה

לו:). (סוכה כתפו על ואתרוגו הכנסת לבית

.ËdÈa‚iMÓ53Ô‰Èa‚‰L ÔÈa - el‡ ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡ ƒ∆«¿ƒ««¿»»ƒƒ≈≈∆ƒ¿ƒ»
‰Ê ¯Á‡ ‰Êa ÔÈa ,˙Á‡k54Ï‡ÓOa ÔÈa ,ÔÈÓÈa ÔÈa , ¿««≈»∆««∆≈¿»ƒ≈ƒ¿…

‡ˆÈ -55Ô˙ÏÈ„b C¯c Ô‰Èa‚iL ,‡e‰Â .56‡lL Ï·‡ ; »»¿∆«¿ƒ≈∆∆¿ƒ»»¬»∆…
dÈa‚iL - d˙ÎÏ‰k ‰ÂˆÓe .‡ˆÈ ‡Ï - Ô˙ÏÈ„b C¯c∆∆¿ƒ»»…»»ƒ¿»¿ƒ¿»»∆«¿ƒ«
,Ï‡ÓOa ‚B¯˙‡Â ,ÔÈÓÈa ÔÈÈÓ ‰LÏL ÏL ‰c‚‡¬À»∆¿»ƒƒ¿»ƒ¿∆¿ƒ¿…

„È¯BÈÂ ‰ÏÚÈÂ ‡È·ÈÂ CÈÏBÈÂ57LÏL ·Ïel‰ ÚÚÈÂ ¿ƒ¿»ƒ¿«¬∆¿ƒƒ«¬≈««»»
Áe¯Â Áe¯ ÏÎa ÌÈÓÚt58. ¿»ƒ¿»«»«

א.53) מב, ו.54)שם הלכה שאמרו:55)למעלה ומה
אלא  זה אין לא:) (שם בשמאל ואתרוג בימין לולב
לא  הפכו שאמרו: שמה מב.) (שם ר"ח דעת אבל לכתחילה.
בימין. ואתרוג בשמאל לולב נטל אם היינו יצא,

ו.56) הלכה למעלה ב.57)נתבאר לז, מקור 58)סוכה
ה"י. פ"ג סוכה ב'ירושלמי' הדברים

.È,ÌÈÓÚt LÏL ·Ïel‰ L‡¯ ÚÚÓe CÈÏBÓ ?„ˆÈk≈«ƒ¿«¬≈«…«»»¿»ƒ
ÔÎÂ ,ÌÈÓÚt LÏL ·Ïel‰ L‡¯ ÚÚÓe ‡È·Óe≈ƒ¿«¬≈«…«»»¿»ƒ¿≈
˙‡È¯˜ ˙ÚLa ?‡È·Óe CÈÏBÓ ÔÎÈ‰Â .‰„È¯ÈÂ ‰iÏÚa«¬ƒ»ƒƒ»¿≈»ƒ≈ƒƒ¿«¿ƒ«

lÁz '·BË Èk '‰Ï e„B‰'a - Ïl‰‰‡p‡'·e ,ÛBÒÂ ‰ ««≈¿«ƒ¿ƒ»»¿»»
'‡p ‰ÚÈLB‰ '‰59,·ÏeÏ ˙ÏÈËÏ ¯Lk ÌBi‰ ÏÎÂ . ƒ»»¿»«»≈ƒ¿ƒ«»

‰ÏÈla ÏËB BÈ‡Â60. ¿≈≈«»¿»

טז,59) הימיםֿא (דברי שנאמר משום ב. לז, סוכה משנה,
לה' "הודו לו וסמוך וגו'", יער עצי כל ירננו "אז לגֿלה):
בהודו). ד"ה שם ('תוספות' הושיענו" ואמרו וגו' טוב כי

הראשון",60) ביום לכם "ולקחתם שנאמר: ב. כ, מגילה
בלילה. ולא ביום

.‡ÈÔBÓÈb BÊ ‰c‚‡Ï ‰OÚ61·‰Ê ÏLÂ ÛÒk ÏL62, »»«¬À»ƒ∆∆∆¿∆»»
È„ÈŒÏÚ ‰ÁÈ˜Ï .‡ˆÈ - dÏËe ÔÈ„Ò ‰ÈÏÚ C¯kL B‡∆»«»∆»»ƒ¿»»»»¿ƒ»«¿≈

‰ÁÈ˜Ï dÓL ,¯Á‡ ¯·c63„B·k C¯c ‰È‰iL ‡e‰Â . »»«≈¿»¿ƒ»¿∆ƒ¿∆∆∆»
Ï·‡ .ıˆBÁ BÈ‡ B˙B‡Ï ‡e‰L ÏkL ,¯ec‰ C¯„Â¿∆∆ƒ∆»∆¿»≈≈¬»
dÏËe ‰¯„˜· B‡ ıÈˆÚa el‡‰ ÔÈÈn‰ ˙‡ Ô˙ Ì‡ƒ»«∆«ƒƒ»≈¿»ƒƒ¿≈»¿»»

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï -64. …»»¿≈»

גמן).61) ערך ('ערוך' חוס כלומר גמי, כאנשי 62)מלשון
זהב  של בגימוניות לולביהם את אוגדים שהיו ירושלים
להלן  עוד וראה מאיר), דרבי אליבא במשנה, לו: (סוכה

סה. והערה יב כרבא.63)הלכה א. לז, מב,64)שם שם
א.

.·ÈÔÈa ÏÈc·‰Â ,‰·¯Ú‰Â Ò„‰‰ ÌÚ ·Ïel‰ ˙‡ „‚‡»«∆«»ƒ«¬«¿»¬»»¿ƒ¿ƒ≈
‰Ê È¯‰ - d· ‡ˆBiÎÂ ˙ÈÏËÓa Ò„‰‰ ÔÈ·e ·Ïel‰«»≈«¬«¿«¿ƒ¿«≈»¬≈∆
ÔÈnL ,ıˆBÁ BÈ‡ - Ò„‰ ÈÏÚa Ô‰ÈÈa ÏÈc·‰ .ıˆBÁ≈ƒ¿ƒ≈≈∆«¬≈¬«≈≈∆ƒ

ıˆBÁ BÈ‡ BÈÓa65ËeÁa ·Ïel‰ ˙‡ „‚‡Ï BÏ LÈÂ . ¿ƒ≈≈¿∆∆¡…∆«»¿
B˙„È‚‡ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰ˆ¯iL ÔÈÓ ÏÎ·e ,‰ÁÈLÓ· B‡ƒ¿ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿≈¬ƒ»

·kÚÓ66. ¿«≈

ב.65) לז, במשנה,66)שם לו: בסוכה מאיר כרבי

לפי  תוסיף", "בל כאן ואין במינו, שלא הלולב את שאוגדים
אנשי  של טעמם וזהו בגמרא). (שם מעכב אינו שהאגד
וכיון  זהב. של בגימוניות לולביהם אוגדים שהיו ירושלים
שכל  חוצץ, זה אין יא:) (סוכה לנוי הוא האגד ענין שכל

חוצץ. אינו - לנאותו שהוא

.‚È,„·Ïa ‚Á ÏL ÔBL‡¯ ÌBÈa ÏËp‰Ï ·ÏeÏ ˙ÂˆÓƒ¿«»¿ƒ»≈¿ƒ∆«ƒ¿»
ÌB˜Ó ÏÎa67ÓÊ ÏÎ·eÔ68˙aLa elÙ‡Â ,69:¯Ó‡pL ; ¿»»¿»¿««¬ƒ¿«»∆∆¡«

Bc·Ï Lc˜n·e .'ÔBL‡¯‰ ÌBia ÌÎÏ ÌzÁ˜Ïe'¿«¿∆»∆«»ƒ«ƒ¿»¿«
,‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa B˙B‡ ÔÈÏËB¿ƒ¿»»ƒƒ¿«¿≈∆»
ÌBÈ ÏÁ .'B‚Â ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ ÌzÁÓOe' :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿∆ƒ¿≈¡…≈∆¿»

˙aLa Ïh BÈ‡ - ‚Á‰ ÈÓÈ CB˙a ˙BÈ‰Ï ˙aM‰70, ««»ƒ¿¿¿≈∆»≈ƒ»¿«»
,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ B„Èa epÎÈÏBÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»ƒ∆¿»«¿««ƒ¿»«ƒ

¯ÙBLa e¯ÊbL BÓk71. ¿∆»¿¿»

המקדש.67) לבית חוץ שבית 68)אפילו בזמן בין
קיים. המקדש בית שאין בזמן ובין קיים, המקדש

יד.69) הלכה להלן המקדש 70)יבואר בבית אפילו
ה"ו.71)(מגידֿמשנה). שופר מהל' פ"ב

.„È?ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈa BÊ ‰¯Ê‚ e¯Ê‚ ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…»¿¿≈»¿»ƒ
.ÔÈÏe·‚a elÙ‡Â ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ«»«¬ƒƒ¿ƒ
¯‡LaL ;‰ÂL ÌÈÓi‰ ¯‡L ÔÈ„Â BÈc ÔÈ‡L ,‡ˆÓƒ¿»∆≈ƒ¿ƒ¿»«»ƒ»∆∆ƒ¿»

Lc˜na ‡l‡ ,·ÏeÏ ÏhÏ ·iÁ Ì„‡ ÔÈ‡ ‚Á‰ ÈÓÈ72. ¿≈∆»≈»»«»ƒ…»∆»«ƒ¿»

מן 72) מצוותו הוא שגם השנה, בראש ושופר א. מג, סוכה
עליו  גזרו זאת ובכל בגבולין, ובין במקדש בין התורה
התקיעות  בשעת עוד ידעו לא הרוב שעלֿפי מפני - בשבת

שם). סוכה ור"ן ('תוספות' החודש נתקדש אם

.ÂËÏh ·ÏeÏ ‰È‰iL ,eÈ˜˙‰ Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁMÓƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»
Lc˜nÏ ¯ÎÊ ,‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk ÌB˜Ó ÏÎa73ÏÎÂ . ¿»»»ƒ¿«¿≈∆»≈∆«ƒ¿»¿»

eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡' ÂÈÏÚ C¯·Ó ÌBÈÂ ÌBÈ»¿»≈»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»
È¯·cÓ ‰ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓ ,'·ÏeÏ ˙ÏÈË ÏÚ«¿ƒ«»ƒ¿≈∆ƒƒ¿»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ74Ôa¯ ÔÈ˜˙‰L ˙Bwz‰ Ïk ÌÚ ,BÊ ‰w˙Â . ¿ƒ¿«»»ƒ»««»∆ƒ¿ƒ«»
‰aiLk - Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁMÓ È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ»»∆««ƒ∆»«≈«ƒ¿»¿∆ƒ»∆

.ÔLÈÏ ÌÈ¯·c‰ e¯ÊÁÈ ,Lc˜n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»««¿«¿»ƒ¿»¿»

שכתוב 73) למקרא זאת והסמיכו א. מא, סוכה משנה,
נאום  ארפאך וממכותיך לך ארוכה אעלה "כי יז) ל, (ירמיה
אין  דורש - לה" אין דורש היא, ציון לך קראו נדחה כי ה',
שם  (סוכה זכר לה שיעשו דרישה, צריכה שהיא מכלל לה,

אשר 74)בגמרא) הדבר מן תסור "לא - ציונו? והיכן
כג.) (שבת – יא) יז, (דברים ושמאל" ימין לך יגידו

.ÊËÌBia Ïh ·ÏeÏ ‰È‰ ,Ìi˜ Lc˜n‰Œ˙ÈaL ÔÓÊaƒ¿«∆≈«ƒ¿»«»»»»ƒ»«
,˙BÓB˜n‰ ¯‡La ÔÎÂ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÔBL‡¯‰»ƒ∆»ƒ¿¿«»¿≈ƒ¿»«¿
.Ï‡¯OÈŒı¯‡a ‚Á‰ ÌBÈ ‡e‰ ‰Ê ÌBiL È‡cÂa eÚ„iL∆»¿¿««∆∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈
˙eÚÈ·˜a ÌÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡lL ,ÌÈ˜BÁ¯‰ ˙BÓB˜n‰ Ï·‡¬»«¿»¿ƒ∆…»¿ƒƒ¿ƒ

.˜ÙqÓ ·Ïel‰ ÔÈÏËB eÈ‰ ‡Ï ,L„ÁŒL‡…̄…∆…»¿ƒ«»ƒ»≈

.ÊÈ‡ Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁMÓe˙‡ ÏhÏ ÌÈÓÎÁ e¯Ò ƒ∆»«≈«ƒ¿»»¿¬»ƒƒ…∆
Ï‡¯OÈŒı¯‡ Èa elÙ‡Â ,ÔBL‡¯‰ ÌBia ˙aLa ·Ïel‰«»¿«»«»ƒ«¬ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈
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,ÌÈ˜BÁ¯‰ ÔÈÏe·b‰ Èa ÈtÓ ,L„Á‰ ˙‡ eLcwL∆ƒ¿∆«…∆ƒ¿≈¿≈«¿ƒ»¿ƒ
ÔÈÂL Ïk‰ eÈ‰iL È„k ,L„Á‰ ˙ÚÈ·˜a ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ¿ƒ««…∆¿≈∆ƒ¿«…»ƒ
ÔÈ‡ el‡Â ˙aLa ÔÈÏËB el‡ eÈ‰È ‡ÏÂ ,‰Ê ¯·„a¿»»∆¿…ƒ¿≈¿ƒ¿«»¿≈≈
„Á‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa ÔBL‡¯ ÌBÈ ·eiÁÂ ÏÈ‡B‰ ;ÔÈÏËB¿ƒƒ¿ƒƒ¿»»∆»

Ba ˙BÏz‰Ï Lc˜Ó ÌL ÔÈ‡Â ,‡e‰75. ¿≈»ƒ¿»¿ƒ»

הלולב 75) נוטלים הקרובים היו קיים, המקדש שבית שבזמן
לא  ואףֿעלֿפיֿכן נוטלים, אינם והרחוקים במקדש, כמו
נראה  קיים המקדש בית כשאין אבל תורות, כשתי נראה היה

(לחםֿמשנה). תורות כשתי הדבר

.ÁÈÔBaLÁ‰ ÈtŒÏÚ ÔÈOBÚ Ïk‰L ,‰f‰ ÔÓf·e76, «¿««∆∆«…ƒ«ƒ«∆¿
˙aLa ·ÏeÏ ÏËpÈ ‡lL ,‰È‰L ˙BÓk ¯·c‰ ¯‡Lƒ¿»«»»¿∆»»∆…ƒ»≈»¿«»
ÌBÈa elÙ‡Â ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡ÏÂ ÔÈÏe·‚· ‡Ï ,ÏÏk¿»…ƒ¿ƒ¿…¿∆∆ƒ¿»≈«¬ƒ¿
.L„Á‰ ˙ÚÈ·˜a ÌÈÚ„BÈ Ïk‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔBL‡ƒ̄¿««ƒ∆«…¿ƒƒ¿ƒ««…∆

e¯‡a ¯·Îe77- ˙aLa ·Ïel‰ ˙ÏÈËa ¯eq‡‰ ¯wÚL , ¿»≈«¿∆ƒ«»ƒƒ¿ƒ««»¿«»
.ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ ep¯È·ÚÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»«¬ƒ∆«¿««ƒ¿»«ƒ

שני 76) עושים ואףֿעלֿפיֿכן העדים. עדות פי על ולא
מנהג  לבטל שלא ז"ל רבותינו שהזהירונו מפני ימים,

ד:). (ביצה הי"ג.77)אבותינו למעלה

.ËÈ;·Ïel‰ ˙ÏÈËa ·iÁ ,‰kq·e ¯ÙBLa ·iÁL Ïk…∆«»¿»¿À»«»ƒ¿ƒ««»
·ÏeÏ ˙ÏÈËpÓ ¯eËt ,‰kÒÂ ¯ÙBMÓ ¯eËt‰ ÏÎÂ78. ¿»«»ƒ»¿À»»ƒ¿ƒ«»

È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ·Ïela ·iÁ - ÚÚÏ Ú„Bi‰ ÔË»̃»«≈«¿«¿≈««»«»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈
˙BˆÓa BÎpÁÏ79. ¿«¿¿ƒ¿

גרמן".78) שהזמן "מצוותֿעשה הן אלו מצוות ששלשת
א.79) מב, סוכה משנה,

.Î‰·¯Ú Lc˜na ÔÈ‡È·nL ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰¬»»¿∆ƒƒ«∆¿ƒƒ«ƒ¿»¬»»
·ÏelaL ‰·¯ÚÓ ıeÁ ˙¯Á‡80È„È ‡ˆBÈ Ì„‡ ÔÈ‡Â . «∆∆≈¬»»∆«»¿≈»»≈¿≈

·ÏelaL ‰·¯Úa B˙·BÁ81‰ÏÚ elÙ‡ - d¯eÚLÂ . »»¬»»∆«»¿ƒ»¬ƒ»∆
„Á‡ „·a „Á‡82. ∆»¿«∆»

ãycew zegiyn zecewpã

ueg zxg` daxr ycwna oi`iany ipiqn dynl dkld"
."'ek ...alelay daxrn

שהיו  שהערבה משמע אחרת" ערבה "מביאין מלשונו
שהיא  בזה שבלולב מהערבה שונה המזבח בצדי זוקפין
כחכמים  ופסק הגברא, חיוב מצד רק ולא אחרת "חפצא"
ולא  מסיני למשה הלכה היא שבמקדש שערבה שלומדים
שבלולב. כערבה נחל" מ"ערבי שנלמדת שאול אבא כדעת
שארבעת  הריי"ץ הרבי דברי ידועים בזה: הפנימי והביאור
בקיום  שווים ישראל שכל מלמדים שבלולב המינים
וגם  תורה גם בו שיש מי את מסמל האתרוג המצוות,
בהם  שיש לולב שבבחינת יהודים גם אבל טובים, מעשים

מ  "תלמוד שהרי טובים, מעשים בעלי הם גם תורה ביא רק
וגם  השכל, כח בעיקר בהם שמאיר אלא מעשה" לידי
שיש  בוודאי טובים מעשים בו שיש הדס שבבחינת יהודי
שמאיר  אלא טובים.. מעשים למד מהיכן כי תורה גם בו

שבבחינת  יהודי ואפילו שבלב, המידות כח בעיקר בו
שלא  אלא מצוות, ולא תורה לא בו שאין הפשט אין ערבה
שמקיים  ומה המידות, כח ולא השכל כח לא בו מאיר
מאמר  וידוע הפשוטה. האמונה כח מצד הוא ולומד
דבר  היא הפשוטים האנשים של שהפשיטות הבעש"ט
בעיקר  מתבטא זה ועניין ית', עצמותו פשיטות עם אחד
האחדות; עניין ישנו המינים מארבעת אחד בכל בערבה.
כפופין", ש"עליו בלולב קינא", בחד "תלתא שגודל בהדס
גדולה  שבערבה האחדות אבל באילנו", ש"דר ובאתרוג

הערבות. שאר עם ואחדות באחווה שגדלה יותר
הערבה  במצות יותר מתבטא שבלולב האחדות עניין לכן,
שאינה  באופן הערבה את רק לקחו שאז שבמקדש,
שלה, האחדות בדרגת שאינם המינים שאר עם מעורבת
"חפצא" היא שבמקדש שהערבה הרמב"ם סבר כך ומשום

שבלולב. מהערבה אחרת
החורבן  אחר ואף בשבת, גם זו מצוה קיימו זה מטעם
רבה' 'הושענא צריך אם החודש את מעברים שיהיו תיקנו

בשבת. לצאת
(222 cenr h"k wlg y"ewl it lr)

לד.)80) (סוכה שאמר שאול, אבא על החולקים כחכמים
ואחת  ללולב אחת שתים, "ערבי - נחל" "ערבי שנאמר שמה
מן  אסמכתא בלי היא, מסיני למשה הלכה אלא - למקדש"

(שם). א.81)הפסוק מד, כרב 82)סוכה ב. מד, שם
ששת.

.‡Î˙Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ?d˙ÂˆÓ ‰˙È‰ „ˆÈk≈«»¿»ƒ¿»»¿»»ƒƒ¿«
˙Bia¯Ó ÔÈ‡È·Ó eÈ‰ ÌÈÓi‰83ÔÈÙ˜BÊÂ ‰·¯Ú ÏL «»ƒ»¿ƒƒÀ¿ƒ∆¬»»¿¿ƒ

Ô˙B‡84ÈabŒÏÚ ÔÈÙeÙk Ô‰ÈL‡¯Â ,ÁaÊn‰ È„„ˆ ÏÚ »«¿»≈«ƒ¿≈«¿»≈∆¿ƒ««≈
,d˙B‡ ÔÈ¯„BÒÂ d˙B‡ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰L ˙Ú·e .ÁaÊn‰«ƒ¿≈«»≈∆»¿ƒƒ»¿¿ƒ»

ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜Bz85˙BÈ‰Ï ˙aL ÌBÈ ÏÁ . ¿ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ»«»ƒ¿
‰·¯Ú ÔÈÙ˜BÊ ÔÈ‡ - ‚Á‰ CB˙a86ÏÁ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ; ¿∆»≈¿ƒ¬»»∆»ƒ≈»

È„k ,˙aLa d˙B‡ ÔÈÙ˜BÊ - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÈÚÈ·L ÌBÈ¿ƒƒƒ¿¿«»¿ƒ»¿«»¿≈
‰ÂˆÓ ‡È‰L ,dÓÒ¯ÙÏ87. ¿«¿¿»∆ƒƒ¿»

ביד 84)ענפים.83) אותה נוטלים אותה, שזוקפים ואחרי
פח. והערה כב הלכה כדלהלן נטילה, מצות לקיים כדי

במשנה.85) א מה, ארבע 86)שם יעבירנה שמא גזירה
מג:). (סוכה הרבים ברשות שאינה 87)אמות לפי

מן  שהיא לפרסמה הוצרכו כ) הלכה (כנ"ל בתורה מפורשת
שם). (סוכה שבת ודוחה התורה

.·Î˙aLŒ·¯ÚÓ d˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ?ÔÈOBÚ eÈ‰ „ˆÈk≈«»ƒ¿ƒƒ»≈∆∆«»
‡lL È„k ,·‰Ê ÏL ˙Bi‚È‚a d˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,Lc˜nÏ«ƒ¿»«ƒƒ»¿ƒƒ∆»»¿≈∆…

ÔÈÏÚ‰ eLÓÎÈ88ÈabŒÏÚ d˙B‡ ÔÈÙ˜BÊ ¯ÁÓÏe . ƒ¿¿∆»ƒ¿»»¿ƒ»««≈
,d˙B‡ ÔÈÏËBÂ ‰pnÓ ÔÈÁ˜BÏÂ ÌÚ‰ ÔÈ‡·e ,ÁaÊn‰«ƒ¿≈«»ƒ»»¿¿ƒƒ∆»¿¿ƒ»

ÌBÈ ÏÎa ÔÈOBÚL C¯„k89dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,BÊ ‰·¯ÚÂ . ¿∆∆∆ƒ¿»«¬»»ƒ¿≈»
‰¯Bza Le¯Ùa90ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk d˙B‡ ÔÈÏËB ÔÈ‡ , ¿≈«»≈¿ƒ»»ƒ¿«¿≈

‡e‰ „·Ïa ÈÚÈ·M‰ ÌBia ‡l‡ ,Lc˜nÏ ¯ÎÊ ‚Á‰∆»≈∆«ƒ¿»∆»««¿ƒƒƒ¿«
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alelקנח zekld - mipnf xtq - zah e"h iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

„a Á˜BÏ ?‰OBÚ „ˆÈk .‰f‰ ÔÓfa d˙B‡ ÔÈÏËBpL∆¿ƒ»«¿««∆≈«∆≈««
Ë·BÁÂ ,·ÏelaL ‰·¯ÚÓ ıeÁ ,‰a¯‰ ÔÈc· B‡ „Á‡∆»«ƒ«¿≈≈¬»»∆«»¿≈
‡Ïa LÏL B‡ ÌÈÓÚt ÈÏk‰ ÏÚ B‡ Ú˜¯w‰ ÏÚ da»«««¿«««¿ƒ«¬«ƒ»¿…

‡e‰ ÌÈ‡È· ‚‰Ó ‰Ê ¯·cL ,‰Î¯·91. ¿»»∆»»∆ƒ¿«¿ƒƒ

ãycew zegiyn zecewpã

למקדש  זכר הזה בזמן ערבה נטילת ענין סומך הרמב"ם
כדי  בשבת, במקדש ערבה נטילת אודות להלכה בהמשך
לערבה  מיוחד יותר יום זה היה במקדש שגם להדגיש
החילוק  לשיטתו כי בשבת. כשחל גם אותה נוטלין שהיו
הוא  המזבח בצדי שזקפו לערבה שבלולב הערבה בין
גברא  חיוב רק ולא (הערבה) המצוה של ב"חפצא" חילוק

שבלולב. הערבה על נוסף
(6 dxrd 220 cenr h"k wlg y"ewl it lr)

אלא 88) אינה הכמישה העדר וסגולת א. מה, סוכה משנה,
זהב, דוקא למה כן שאם מים, בהם שנותנים ולא זהב, בכלי
משום  ולא יכמושו, שלא טעם נתנו הרי - כבוד משום ואם
חכמון). בן ישמעאל ר' בשם רוקח' ('מעשה כבוד

הערבה 89) שמצות ב מג, בסוכה הגמרא מסקנת שכן
שדעתם  זוקפין, ד"ה א מה, שם ב'תוספות' (וראה בנטילה
ד"ה  מג: שם רש"י דעת וכן לזקוף, ואחרֿכך ליטול שצריך
כג  הלכה כדלהלן בערבה מקיפים אין ואעפ"כ והביאום).

צא. כיון 90)והערה - מסיני למשה הלכה שהיא אע"פ
זכר  שבעה כל שיטלו תיקנו לא בתורה, בפירוש שאינה

במגידֿמשנה). (וראה ב.91)למקדש מד, סוכה

.‚ÎÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ eÈ‰ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»»«ƒƒ∆«ƒ¿≈«
Ô‰È·ÏeÏa92'‰ ‡p‡' :ÔÈ¯ÓB‡Â ˙Á‡ ÌÚt Ô‰È„Èa ¿¿≈∆ƒ≈∆««««¿¿ƒ»»

ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e .'‡ ‰ÁÈÏˆ‰ '‰ ‡p‡' ,'‡p ‰ÚÈLB‰ƒ»»»»«¿ƒ»»««¿ƒƒ
ÌÈÓÚt Ú·L ÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ93e‚‰ ¯·Îe . «ƒƒ∆«ƒ¿≈«∆«¿»ƒ¿»»¬

Œ˙Èa ÚˆÓ‡a ‰·z ÁÈp‰Ï ,˙BÓB˜n‰ ÏÎa Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»«¿¿«ƒ«≈»¿∆¿«≈
ÌBÈ ÏÎa d˙B‡ ÔÈÙÈwÓe ˙Òk‰94eÈ‰L C¯„k , «¿∆∆«ƒƒ»¿»¿∆∆∆»

.Lc˜nÏ ¯ÎÊ ,ÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ«ƒƒ∆«ƒ¿≈«≈∆«ƒ¿»

ערבה 92) שמצות למעלה שפסק ואע"פ בערבה. ולא
שמואל  רבינו בשם גיאת בן יצחק רבינו כתב וכן בנטילה.

שגם שאין הלוי, לומר מקום יש בנטילה, דאמר למאן
סוכה, הגאונים' 'אוצר (ראה בלולב אלא בערבה מקיפים

.(62 עמוד התשובות א.93)חלק מה, סוכה משנה,
(94.(60 עמוד שם הגאונים' ('אוצר גאון האי רב כתב כן

.„ÎÌÈÏLe¯Èa ‚‰n‰ ‰È‰ Ck95B˙ÈaÓ Ì„‡ ‡ˆBÈ : »»»«ƒ¿»ƒ»«ƒ≈»»ƒ≈
‡e‰Â ,˙Òk‰Œ˙È·Ï ÒÎÂ ,B„Èa B·ÏeÏÂ ˙È¯ÁL«¬ƒ¿»¿»¿ƒ¿«¿≈«¿∆∆¿

B„È· ‡e‰Â ,Ïlt˙Ó ;B„È·96ÌÈÏBÁ ¯w·Ï ‡ˆBÈÂ ; ¿»ƒ¿«≈¿¿»¿≈¿«≈ƒ
B„È· ‡e‰Â ,ÌÈÏ·‡ ÌÁÏe97,L¯„nÏ ÒkiLÎe . ¿«≈¬≈ƒ¿¿»¿∆ƒ»≈«ƒ¿»

.Bc·Ú „Èa B‡ Ba „Èa B˙È·Ï BÁlLÓ¿«¿¿≈¿«¿¿««¿

בברייתא.95) ב מא, לאחוז 96)סוכה שאין ואףֿעלֿפי
בידו  ומעות כלים או בידו ותפילין בזרועו תורה ספר
בידו  ולולבו הוא מתפלל - בהם טרוד שלבו מפני ויתפלל,
אינה  - עליו שחביבה ומתוך היום, מצות שהיא מפני

קריאת  "קורא מפורש: בברייתא [ושם שם). (סוכה מטרידתו
קריאת  "קורא השמיט ורבינו בידו". ולולבו ומתפלל שמע
לאחוז  אסרו שלא כלל, חידוש בזה שאין מפני שמע",
וכלֿשכן  שמע קריאת בעת ביד מעות או כלים או תפילין

מצוותו]. בעת בחג משום 97)לולב זה וכל שם. סוכה,
מצוה. חביבות

.‰Î˙Ïa˜Ó98,dÏÚa „iÓ B‡ da „iÓ ·Ïel‰ ‰M‡ ¿«∆∆ƒ»«»ƒ«¿»ƒ««¿»
˙aLa ÌÈnÏ B˙¯ÈÊÁÓe99·ÏeÏ ÔÈÏËB eÈ‰L ÔÓÊa , «¬ƒ»««ƒ¿«»ƒ¿«∆»¿ƒ»

˙aLa100ÌÈn‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ - ·BËŒÌBÈ·e .101; ¿«»¿ƒƒ«««ƒ
- „ÚBn·e.ÌÈn‰ ÔÈÙÈÏÁÓ «≈«¬ƒƒ«»ƒ

א.98) מב, סוכה שהאשה 99)משנה, ואף יכמוש. שלא
שראוי  כיון לטלטלו, לה מותר - לולב ממצות פטורה

וברש"י). (שם אנשים וביום100ֿ)לנטילת המקדש, בזמן
למעלה  רבינו שכתב כמו בשבת, להיות שחל ראשון טוב

(כסף101ֿ)הט"ז. טירחא משום מחליפין, לא אבל
משנה).

.ÂÎBÈ‡L ÈtÓ ,Ba ÁÈ¯‰Ï ¯eÒ‡ ,·ÏelaL Ò„‰¬«∆«»»¿»ƒ«ƒ¿≈∆≈
¯eÒ‡ ,‰ÂˆnÏ ‰ˆ˜‰Â ÏÈ‡B‰Â ;ÁÈ¯Ï ‡l‡ Èe‡»̄∆»¿≈«¿ƒ¿À¿»«ƒ¿»»
È¯‰L ,Ba ÁÈ¯‰Ï ¯zÓ ,‚B¯˙‡ Ï·‡ .Ba ÁÈ¯‰Ï¿»ƒ«¬»∆¿À»¿»ƒ«∆¬≈

‰ÏÈÎ‡Ó ‰ÂˆnÏ ‰ˆ˜‰102. À¿»«ƒ¿»≈¬ƒ»

ב.102) לז, סוכה

.ÊÎ‚B¯˙‡ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â103ÈtÓ ,ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ Ïk ¿»∆¡…∆¿»«¿ƒƒƒ¿≈
BlÎÏ ‰ˆ˜‰ - ÌBi‰ ˙ˆ˜ÓÏ ‰ˆ˜‰L104ÈÈÓM·e . ∆À¿»¿ƒ¿»«À¿»¿À«¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ105ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ e‡L ,‰f‰ ÔÓf·e . À»«¬ƒ»«¿««∆∆»ƒ¿≈»ƒ
ÈÈÓMa ·ÏeÏ ÔÈÏËB ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ -106‚B¯˙‡‰ , ««ƒ∆≈¿ƒ»«¿ƒƒ»∆¿

ÔÓÊa ÈÈÓMa ¯eÒ‡ ‰È‰L C¯„k ,ÈÈÓMa ¯eÒ‡»«¿ƒƒ¿∆∆∆»»»«¿ƒƒƒ¿«
˜ÙÒ ‡e‰L ,˜Ùq‰ ÈtÓ ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ eÈ‰L∆»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈«»≈∆»≈

ÈÚÈ·L107- ÌÈÓi‰ ˙Ú·LÏ ÔÈ‚B¯˙‡ ‰Ú·L LÈ¯Ù‰ . ¿ƒƒƒ¿ƒƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ
¯ÁÓÏ dÏÎB‡Â ,dÓBÈÏ d· ‡ˆBÈ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk108. »««¿««≈»¿»¿¿»¿»»

עליו.103) יוחנן.104)שבירך כרבי ב. מו, סוכה
הט"ו.105) סוכה מהל' פ"ו למעלה שאףֿעל106ֿ)ראה

שבעה  כל שהיא הי"ג) פ"ו (למעלה בסוכה בו שיושבים פי
התורה  מן מצוותו שאין לולב בו נוטלים לא - התורה מן
(מגידֿמשנה). בלבד הראשון ביום אלא בגבולין,

כאביי.107) שם, שם.108)סוכה סוכה,

ה'תשפ"א  טבת ט"ו רביעי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הברכות,1) ועניין קדם, שכבר מה עשיית סידור בו נתבאר

שנוטלן  מי של אינן אם וכן בהן. שיש הזמן בין שיש ומה
נוהגת  שהיתה השמחה בביאור הפרק ונסתיים בהן. יוצא אם

החג. ימי בשבעת במקדש

.‡‰·¯ÚÂ Ò„‰Â ·ÏeÏ Ô‰L ,el‡‰ ÔÈÈÓ ˙Úa¯‡«¿««ƒƒ»≈∆≈»«¬««¬»»
L·È Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰L ,‚B¯˙‡Â2ÏeÊ‚ B‡3,·e‚ B‡ ¿∆¿∆»»∆»≈∆»≈»»

Le‡È ¯Á‡Ï elÙ‡4˙„·Úp‰ ‰¯L‡Ó ‰È‰iL B‡ ;5, ¬ƒ¿««≈∆ƒ¿∆≈¬≈»«∆¡∆∆
d„·ÚlÓ ‰¯L‡‰ eÏhaL ÈtŒÏÚŒÛ‡6ÏL ‰È‰L B‡ ; ««ƒ∆ƒ¿»¬≈»ƒ¿»¿»∆»»∆
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˙Ácp‰ ¯ÈÚ7ÏL Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ .ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ƒ«ƒ««¬≈∆»»»∆»≈∆∆
‡ˆÈ ,ÏË Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ ÏhÈ ‡Ï - ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú8. ¬«»ƒ…ƒ…¿«¿ƒ»¿ƒ»«»»

LeÓk ‰È‰9¯Lk - L·ÈÏ ¯Ó‚ ‡ÏÂ ,10˜Ác‰ ˙ÚL·e . »»»¿…»«ƒ«»≈ƒ¿««¿»
¯Lk L·i‰ ·ÏeÏ - ‰kq‰ ˙ÚLa B‡11‡Ï Ï·‡ , ƒ¿«««»»»«»≈»≈¬»…

ÔÈÈn‰ ¯‡L12. ¿»«ƒƒ

וֿלד:2) לג: לב: כט: בסוכה במשניות מפורשים כולם
נאמר  שלא ואףֿעלֿפי הדור. אינו שיבש מפני הפסול וטעם
מאתרוג  כולם למדו - מינים בשאר ולא באתרוג אלא "הדר"
לולב). ד"ה כט: ב'תוספות' ועיי"ש לא. (סוכה

שם.3) קונה 4)במשניות, הגזלן אין לבד שביאוש מפני
ה"א, גזילה מהל' בפ"ב רבינו שפסק כמו הגזילה, את
שלכם  שיהיה "לכם" ולקחתם כתוב הראשון ביום ובסוכות
(כסףֿמשנה). פסול ולכן י) הלכה (להלן אחר של ולא

לעבודהֿזרה.5) היתה נטיעתה מאוסה 6)שעיקר שהיא
(כסףֿמשנה). רואים 7)למצוה לשריפה, שעומדת שכיון

הגמרא  ובלשון שיעור, בה ואין נשרפה כבר כאילו אותה
שיעוריה". מיכתת "כתותי לא:): שם.8)(סוכה סוכה,

מאוסה  אינה לעבודהֿזרה מתחילתה ניטעה שלא שכיון
(כסףֿמשנה). אשרה כמו לחות.9)כלֿכך עדיין בו שיש

א.10) לא, את 11)שם כרכין בני שהורישו "מעשה
בשעת  כשר שיבש ומכאן לא:). (שם בניהם" לבני לולביהן
נטלו  אלא חובה ידי בהם יצאו שלא הראב"ד ודעת הדחק.
לולב. תורת תשתכח שלא כדי בלבד לסמל אותו

לנו 12) ואין מינים. בשאר ולא בלולב היה הנ"ל שהמעשה
פ"ז  למעלה זה (וכעין במפורש חכמים שהזכירו מה אלא

לח). הערה

.·‰Ï¯Ú ÏL ‚B¯˙‡13‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏLÂ14ÏLÂ ∆¿∆»¿»¿∆¿»¿≈»¿∆
Ï·Ë15È‡Óc ÏL .ÏeÒt -16¯È˜ÙiL ¯LÙ‡L ;¯Lk - ∆∆»∆¿«»≈∆∆¿»∆«¿ƒ

È‡Óc ÏÎ‡Ï BÏ ¯znL ,ÈÚ ‰È‰ÈÂ ÂÈÒÎ17ÏL ‚B¯˙‡ . ¿»»¿ƒ¿∆»ƒ∆À»∆¡…¿«∆¿∆
‰¯B‰Ë ‰Óe¯z18ÌÈÏLe¯Èa ÈL ¯OÚÓ ÏLÂ19‡Ï - ¿»¿»¿∆«¬≈≈ƒƒ»«ƒ…

B¯ÈLÎÈ ‡nL ,ÏhÈ20ËÏ¯Lk - ÏË Ì‡Â .‰‡Ó21. ƒ…∆»«¿ƒ¿À¿»¿ƒ»«»≈

והתורה 13) כג), יט, (ויקרא ובהנאה באכילה האסורה
לכם  ראוי שיהי' לכם", "ולקחתם מ) כג, (שם אמרה

לה.). (סוכה ועומדת 14)ולהנאתכם באכילה שאסורה
לה:). (שם לכם" "ולקחתם בכלל ואינה לשריפה,

שהרי 15) בו, חלק וללוי לכהן יש וגם באכילה. שאסור
ד"ה  לח. פסחים ('תוספות' שלהם והמעשר התרומות
ר"ן  (עיין כשר טבל של שאתרוג אומרים ויש אתיא),

שם). חכמים 16)בסוכה, שהצריכו הארץ עם תבואת
מספק. תרומה ממנה מ"א.17)להפריש פ"ג דמאי משנה,

ב. ל, לכהן.18)וסוכה לאכילה שראוי 19)שראויה
אינו  - לאכילה ראוי שאינו לירושלים מחוץ אבל לאכילה.

בדיעבד. אפילו בו מקבל 20)יוצא אוכל שום שאין
נאמר  זה ועל תחילה, מים עליו נתנו אלאֿאםֿכן טומאה
עליו, מנבלתם ונפל זרע על מים יותן "וכי לח): יא, (ויקרא
שהוא  הלולב אל האתרוג שמקרב ומכיון לכם". הוא טמא
את  מרטיב הוא הרי הכ"ה) פ"ז (למעלה במים תמיד
טומאה  לגרום ואסור טומאה לקבל ומכשירו האתרוג
"משמרת  ח): יח, (במדבר שנאמר משום לתרומה,

טומאה  לגרום אסור וכן בטהרה, לשמרה שצריך תרומותי"
"וכל  ל): כז, (ויקרא שנאמר קודש, כמו שדינו שני, למעשר
שם). ורש"י לה: (סוכה לה'" קודש וגו' הארץ מעשר

לד:).21) שם וגמרא, (משנה לאכילה ראויים שהם

.‚ÏeÒt - BL‡¯ ÌË˜pL ·ÏeÏ22˜cÒ .23Ì‡ - »∆ƒ¿«…»ƒ¿«ƒ
,ÌÈLk e‡¯iL „Ú ‰fÓ ‰Ê ÂÈ˜„Ò ÈL e˜Á¯˙ƒ¿«¬¿≈¿»»∆ƒ∆«∆≈»ƒ¿«ƒ

ÏeÒt24Ì˜Ú ‰È‰ .25,ÂÈÙÏÏÚa ·‚k B¯„L È¯‰L »»»»…¿»»∆¬≈ƒ¿¿«««
ÂÈ¯BÁ‡Ï Ì˜Ú ‰È‰ .ÏeÒt - ˙¯ËBËÁ26BÊL ,¯Lk - ¬∆∆»»»»…«¬»»≈∆

ÏeÒt - ÂÈ„„vÓ „Á‡Ï Ì˜Ú .B˙i¯· ‡È‰27e„¯Ù .28 ƒ¿ƒ»∆¡«¿««ƒ¿»»»ƒ¿¿
˙Bi¯Á‰ ÈÏÚk eÏcÏc ‡ÏÂ ‰Ê ÏÚÓ ‰Ê ÂÈÏÚ29.¯Lk - »»∆≈«∆¿…ƒ«¿¿«¬≈«¬À»≈

eÏcÏciL ‡e‰Â ,ÂÈÏÚ eˆ¯Ù30ÈÏÚk ·ÏeÏ ÏL B¯„MÓ ƒ¿¿»»¿∆ƒ«¿¿ƒƒ¿∆»«¬≈
eÒt - ˙Bi¯Á‰.Ï «¬À»

העליון 22) העלה ראש שנקצץ והיינו ב. כט, סוכה משנה,
(מגידֿמשנה). הלולב כלה העליון.23)שבו העלה

התיומת"24) "נחלקה שמטעם ואףֿעלֿפי א. לב, סוכה
כט). הערה להלן (ראה נפסל אינו ד) הלכה (להלן

לפניו 25) היה שלא נראה (82 עמ' (שם, לסוכה [ב'מאירי'
רוקח' ב'מעשה וראה עקום. לולב דיני כל כאן רבינו בדברי

מכתבֿיד]. אחר נוסח לב.).26)בשם (שם השדרה לצד
הראשון.27) הלשון לפי שם, ולא 28)סוכה התפרדו

מהשדרה. הרבה שהם 29)התרחקו החריות טבע
מזה. זה הרבה ומתרחקים מתפרדים והם כעץ, מתקשים

(מגיד30ֿ) למטה תלויים שעליהם עד כלֿכך שנפרדו
כט:). (סוכה במשנה זה וכל משנה).

.„,ÔÈÏ„b Ì‰Lk :‡È‰ Ck ·ÏeÏ ÏL ÔÈÏÚ ˙i¯a¿ƒ«»ƒ∆»»ƒ¿∆≈¿≈ƒ
ÔÈÏÚ ÈL Ïk ·‚Â ;ÔabÓ ÔÈ˜e·„e ,ÌÈL ÌÈL ÔÈÏ„b¿≈ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«»¿«»¿≈»ƒ

˙ÓBÈz ‡¯˜p‰ ‡e‰ ÔÈ˜e·c‰31- ˙ÓBÈz‰ ‰˜ÏÁ . «¿ƒ«ƒ¿»¿∆∆¿¿»«¿∆
B˙i¯a ˙lÁzÓ ˙Á‡ ˙Á‡ ÂÈÏÚ eÈ‰ .ÏeÒt32‡ÏÂ , »»»»««««ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿…

·bŒÏÚ ‰Ê ÂÈÏÚ eÈ‰ ‡Ï .ÏeÒt - ˙ÓBÈz Ì‰Ï ‰È‰»»»∆¿∆»…»»»∆««
L‡¯ Ì‡ :‰Ê ˙Áz ‰Ê ‡l‡ ,ÔÈ·Ïel‰ Ïk C¯„k ‰Ê∆¿∆∆»«»ƒ∆»∆««∆ƒ…
Ïk ‡ˆÓpL „Ú ,epnÓ ‰ÏÚÓlL ¯wÚÏ ÚÈbÓ ‰Ê∆«ƒ«»ƒ»∆¿«¿»ƒ∆«∆ƒ¿»»

¯Lk - ÔÈÏÚa ‰qÎÓ ·ÏeÏ ÏL B¯„L33ÔÈ‡ Ì‡Â ; ƒ¿∆»¿À∆¿»ƒ»≈¿ƒ≈
ÏeÒt - ‰Ê ÏL B¯wÚ „ˆÏ ÚÈbÓ ‰Ê ÏL BL‡¯34. …∆∆«ƒ«¿«ƒ»∆∆»

שבלולב 31) העלין רוב שנחלקו והיינו א . לב, סוכה
התיומת  שנחלקה ואומרים, חולקים ויש (מגידֿמשנה).
לפי  וגם מכולם. העליון האמצעי העלה נחלק אם  היינו
(מגידֿמשנה). ברובו נסדק אם אלא פוסל אינו דבריהם

נסדק. בדין ה"ג למעלה ואינו 32)וראה הוא מום בעל
שם). (סוכה, שנזכרו 33)"הדר" הברזל" הר "ציני והם
כט:). (סוכה א.34)במשנה לב, שם

.‰BL‡¯ ÌË˜pL Ò„‰35- ÂÈÏÚ ·¯ e¯L .¯Lk - ¬«∆ƒ¿«…»≈»¿…»»
„Á‡ Ô˜a ÔÈÏÚ ‰LÏL e¯izL Ì‡36eÈ‰ .¯Lk , ƒƒ¿«¿¿»»ƒ¿≈∆»»≈»

ÂÈ·Ú37˙Bw¯È Ì‡ :ÂÈÏÚÓ ˙Ba¯Ó38Ì‡Â ;¯Lk - ¬»»¿À≈»»ƒ¿À»≈¿ƒ
ÏeÒt - ˙B¯BÁL B‡ ˙Bn„‡39.¯Lk - ÔËÚÓ Ì‡Â . ¬À¿»¿ƒƒ¬»»≈

Ôw˙Ók ‡e‰L ÈÙÏ ,·BËŒÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡Â40. ¿≈¿«¬ƒ»¿¿ƒ∆ƒ¿«≈
‰ÏÈÎ‡Ï „Á‡ „Á‡ ÔËwlL B‡ ,ÔËwÏÂ ¯·Ú41È¯‰ - »«¿ƒ¿»∆ƒ¿»∆»∆»«¬ƒ»¬≈

.¯Lk ‰Ê∆»≈
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טרפון 35) כרבי שהלכה לפי מהעץ. העליון החלק שנקצץ
במשנה) לד: (סוכה כשר קטומים שלשתם אפילו שאמר
ראשו, שנקטם שהדס שפסקה לב:) (שם משנה כסתם ולא
מדרשו, בבית הקודש רוח שהופיע כתב, והראב"ד פסול.

שפסול. משנה כסתם שהלכה כאן 36)לאמר מדובר
מצראה", "אסא והוא אחד, בקן עלים שבעה לו שיש בהדס
מפרשים, ויש (מגידֿמשנה). כשר שלשה שנשארו וכיון
אם  כשר ואעפ"כ עליו, רוב ונשרו רגיל בהדס שהמדובר
הערה  ה"א פ"ז למעלה וראה אחד, בקן עלים שלשה נשארו

מח. והערה וה"ח ההדסים,37)ט, על הגדל קטן פרי מין
ענב. מראה.38)ונקרא שינוי כאן ואין ההדס כמראה

(סוכה 39) ופסול "הדר" זה אין לעץ, דומה הפרי שאין כיון
שם). ורש"י ומתקן 40)לג: למצוה, ההדס את שמכשיר

ה"ח). יו"ט מהלכות (פ"ד אסור ביוםֿטוב שאז 41)כלי
ודבר  לתקן, מכוין אינו שהרי לכתחילה, כן לעשות מותר
(שם) ובגמרא מקומות. בכמה כמפורש מותר, מתכוין שאינו
כן  לא שאם אחר, הדס לו שיש באופן שהמדובר אמרו,
והרי  רישיה" "פסיק הוא הרי מכוין שאינו שאע"פ אסור,
והוא  כן, סובר רבינו גם משנה' ה'מגיד [ולדעת כמכוין. הוא
בכת"י  הוא וכן אחר", שלקטם "או רבינו בדברי גורס
מי  כלומר, משנה': ה'מגיד בזה ופירש ותימן. אוקספורד
כסףֿמשנה). (ועי' זה בהדס חובה ידי לצאת צריך שאינו
והגיה  אחד" שליקטם "או אחד בספר כתוב שהיה ונראה
וטעו  הנ"ל) (כהמגידֿמשנה "אחר" בגליון: מישהו
להם  ויצא ובשיבוש, בפנים זו הגהה והכניסו המעתיקים

אחד"]. "אחד

.ÂdL‡¯ ÌË˜pL ‰·¯Ú42.‰¯Lk -‰ÈÏÚ eˆ¯Ù43- ¬»»∆ƒ¿«…»¿≈»ƒ¿¿»∆»
.‰ÏeÒt¿»

בגמרא 42) שהכשירו שכשם רבינו וסובר עצמו. העץ ראש
(שם  המפורשת המשנה את ודחו שנקטם, הדס לד:) (סוכה
בערבה. הדין כן לג), (הערה ה"ה למעלה שפסק כמו לב:)
בעבותו  הוא יופיו שכל הדס, בין לחלק הרמב"ן ודעת
כלֿכך  ניכרת עצו קטימת ואין עצו, את חופין שעליו
ניכרת  שהקטימה מינים ושאר ערבה לבין כשר, הוא ולפיכך
גיאת. אבן יצחק רבי והרב הרי"ף דעת נראה וכן בהם.

(מגידֿמשנה).43) בו מחוברים שהם מהקנה שנדלדלו

.ÊLlÙÓ ·˜ ·wpL ‚B¯˙‡44‡e‰LŒÏk45ÏeÒt -46; ∆¿∆ƒ«∆∆¿À»»∆»
¯q‡k ‰È‰ Ì‡ - LlÙÓ BÈ‡LÂ47.ÏeÒt ,¯˙È B‡ ¿∆≈¿À»ƒ»»¿ƒ»»≈»

‡e‰L Ïk ¯ÒÁ48Bcc Ïh .ÏeÒt -49L‡¯‰ ‡e‰Â ; »«»∆»ƒ««¿»…
ÈeÏ˙ ‡e‰L ıÚ‰ Ïh .ÏeÒt - B· BzLBML ÔËw‰«»»∆«¿»ƒ«»≈∆»

‡nb BÓB˜Ó ¯‡LÂ ,‚B¯˙‡‰ ¯wÚÓ ÔÏÈ‡a Ba50- »ƒ»≈ƒ«»∆¿¿ƒ¿«¿À»
ÏeÒt51˙ÈÊÊÁ ‰˙ÏÚ .52LÏLe ÌÈLa Ì‡ :ÂÈÏÚ‰ »»¿»¬»ƒ»»ƒƒ¿«ƒ¿»

˙BÓB˜Ó53‰˙ÏÚ Ì‡ - „Á‡ ÌB˜Óa Ì‡Â ;ÏeÒt - ¿»¿ƒ¿»∆»ƒ»¿»
ÏeÒt ,Ba¯ ÏÚ54- ‡e‰L Ïk elÙ‡Â ,Bcc ÏÚ Ì‡Â ; «À»¿ƒ«««¬ƒ»∆

ÏeÒt55,B¯qÁÓ BÈ‡L ,BlL ‰BˆÈÁ‰ Ìe¯w‰ ÛÏ˜ . »ƒ¿««¿«ƒ»∆∆≈¿«¿
Blk ÛÏ˜ Ì‡ :B˙i¯· ‡È‰L ˙BÓk ˜¯È ¯‡L ‡l‡∆»ƒ¿»»…¿∆ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«À

ÏeÒt -56¯Lk - ‡e‰LŒÏk epnÓ ¯‡L Ì‡Â ;57. »¿ƒƒ¿«ƒ∆»∆»≈

עד 44) שנקב מפרשים ויש לו.). בסוכה (רש"י לעבר מעבר
שבתוכו. הזרע כלום.45)חדרי חסר ואינו מחט, עלֿידי

שהוא 46) כל חסר "ניקב, לד:): (סוכה במשנה הוא כן
לא  אם אפילו פסול שניקב הרי "וחסר") גרס (ולא פסול"
אלאֿ פוסל הנקב שאין הראב"ד ודעת (מגידֿמשנה). חסר
כל  וחסר "ניקב הנוסחא לפי וזהו שהוא, כל חסר אםֿכן

ששמו 47)שהוא". מטבע של כגודל היה הנקב רוחב
כגון  האתרוג, בעצם חסרון היה כשלא והמדובר איסר,

לו.). (סוכה בו שתחב יתד ע"י מבשר 48)שנקב שנחסר
עצמו. פסול"49)האתרוג - פיטמתו "ניטלה היינו

שם. סוכה, האתרוג50)שבמשנה חסר שהוא.והרי כל
(מגידֿמשנה).51) ברי"ף הוא כא,52)כן (ויקרא ילפת

בהן  שיש אבעבועות כמין והן "חזזן", אונקלוס תרגם כ)
עצמו. מהאתרוג קצת וגבוהות כמנומר.53)ממש שנראה

ב.54) לה, ב.55)סוכה לד, סוכה שאינו 56)משנה,
לה:). (שם לה,57)"הדר" שם וגמרא ב. לד, שם משנה,

א. לו, ב.

.ÁÁeÙ˙ ‡e‰L ‚B¯˙‡58Le·k ,Áe¯Ò ,59˜eÏL ,60, ∆¿∆»«»«»»
¯nÓ ,Ô·Ï ,¯BÁL61Èz¯kk ˜¯È ,62ÏeÒt -63BÏcb . »»»¿À»»…««¿ƒ»ƒ¿

ÒeÙ„a64e‰OÚ .ÏeÒt - ˙¯Á‡ ‰i¯a ÔÈÓk e‰OÚÂ ƒ¿¿»»¿ƒ¿ƒ»«∆∆»»»
ÔÈtc ÔÈt„ e‰OÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - B˙i¯a ÔÈÓk65.¯Lk , ¿ƒ¿ƒ»««ƒ∆»»«ƒ«ƒ»≈

ÌBÈz‰66¯Òa‰Â67Ì‰lL ÔÈ‚B¯˙‡‰L ÌB˜Ó .¯Lk , «¿¿«…∆»≈»∆»∆¿ƒ∆»∆
ÌÈ¯BÁL eÈ‰ Ì‡Â .ÔÈ¯Lk - ‰ËeÚÓ ˙e¯ÁL ÔÈÚk¿≈«¬¿»¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÈLek Ì„‡k ¯˙BÈa68. ¿≈¿»»ƒ¬≈∆»¿»»

וברש"י 58) לו. (סוכה נרקב או והתנפח מים עליו שנפלו
כמו 61)מבושל.60)בחומץ.59)שם). צבעים כמה
ירק.62)נמר. שם.63)מין בסוכה, זה בעודו 64)כל

מדת  לפי וגדל דפוס, כמין מסביבו עשאו בעץ ומחובר קטן
לו:). (שם ותמונתו של 65)הדפוס ריחיים של גלגל כעין

ששני 66)מים. או בזה זה דבוקים אתרוגים שני שגדלו
שהוא  כל למטה ומחוברין מלמעלה חלוקים האתרוג חצאי

האי). רב בשם תיום, ערך נגמר 67)('ערוך' לא שעדיין
עקיבא). רבי של החולקים כחכמים לו. (שם בישולו

א.68) לו, שם

.ËÔÈÓeÓ ÈtÓ ÔÈÏeÒt Ì‰L e¯Ó‡L el‡ Ïk»≈∆»«¿∆≈¿ƒƒ¿≈ƒ
ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa - ‰·‚e ÏÊ‚ ÈtÓ B‡ e¯‡aL∆≈«¿ƒ¿≈»≈¿≈»¿ƒ
Ïk‰ - ÌÈÓi‰ ¯‡L ÌÚ ÈL ·BËŒÌBÈa Ï·‡ ;„·Ïaƒ¿»¬»¿≈ƒƒ¿»«»ƒ«…

¯Lk69,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌeMÓ ‡e‰L ˙eÏÒt‰Â . »≈¿««¿»∆ƒ¬«»ƒ
ÔÈa - ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ ‚B¯˙‡ B˙B‡L ÈtÓ B‡ƒ¿≈∆∆¿»«¬ƒ»≈

.ÏeÒt ,ÌÈÓÈ ¯‡La ÔÈa ,ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa¿ƒ≈ƒ¿»»ƒ»

חנינא 69) שרב לו:), (סוכה שאמרו ממה הגאונים למדו כן
שהואֿהדין  – שני ביוםֿטוב החסר באתרוג חובתו ידי יצא

(מגידֿמשנה). המומים לכל

.ÈB·ÏeÏa ‚Á ÏL ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa ‡ˆBÈ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»≈¿ƒ∆«¿»
‰zÓa BÏ epziL „Ú ;epnÓ epÏ‡LiL ,B¯·Á ÏL70. ∆¬≈∆ƒ¿»∆ƒ∆«∆ƒ¿∆¿«»»

È„È B· ‡ˆBÈ ‰Ê È¯‰ - B¯ÈÊÁ‰Ï ˙ÓŒÏÚ BÏ B˙¿»«¿»¿«¬ƒ¬≈∆≈¿≈
ÊÁÓe B˙·BÁdÓL ¯ÈÊÁ‰Ï ˙ÓŒÏÚ ‰znL ;B¯È »«¬ƒ∆«»»«¿»¿«¬ƒ¿»

‰zÓ71‡ˆÓpL ,‡ˆÈ ‡Ï - B¯ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡Â . «»»¿ƒ…∆¡ƒ…»»∆ƒ¿»
ÏeÊ‚Î72ÔË˜Ï B˙B‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .73‰B˜ ÔËw‰L ,74 ¿»¿≈¿ƒ¿»»∆«»»∆

Ì‡L ‡ˆÓÂ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ¯Á‡Ï ‰˜Ó BÈ‡Â¿≈«¿∆«¬≈ƒƒ«»¿ƒ¿»∆ƒ
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ÔÈÓ Ïk „Á‡Â ,·Ïel‰ „Á‡Â .¯ÊBÁ BÈ‡ BÏ B¯ÈÊÁ‰∆¡ƒ≈≈¿∆»«»¿∆»»ƒ
,Ïe‡L Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ - BaL ÔÈÈÓ Úa¯‡Ó ÔÈÓÂ»ƒ≈«¿«ƒƒ∆ƒ»»∆»≈∆»

ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa Ba ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡75. ≈¿ƒ¿ƒ

ביום 70) לכם "ולקחתם מ) כג, (ויקרא שנאמר מפני
שאינו  מכאן משלכם", - "לכם חכמים ודרשו וגו'" הראשון
(סוכה  חבירו של בלולבו ראשון ביו"ט חובתו ידי יוצא

כל 71)מא:). נפקע - החזיר שלא זמן שכל שם. סוכה,
שאינם  במתנה, שמתנים תנאי ככל הוא והתנאי הנותן, כח

כלל. מהמתנה קנה 72)גורעים לא שמעולם שמתברר
שם). (סוכה, התנאי קיים לא שהרי זו, לפני 73)מתנה

בו. לו 74)שיצא מקנה כשגדול התורה מן גמור קנין
שם). שם):75)(סוכה, (ויקרא תורה אמרה שהרי

וענף  תמרים כפות הדר עץ פרי הראשון ביום לכם "ולקחתם
ולא  "לכם" אמרה כולם שעל הרי נחל", וערבי  עבות עץ

אחרים. של

.‡ÈÔÈ‡ - ˙eÙzLa ‚B¯˙‡ B‡ ·ÏeÏ ewL ÔÈÙzLÀ»ƒ∆»»∆¿¿À»≈
BÏ ÔziL „Ú ,ÔBL‡¯a B˙·BÁ È„È B· ‡ˆBÈ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆≈¿≈»»ƒ«∆ƒ≈

‰zÓa B˜ÏÁ76˙ÒÈÙzÓ ÔÈ‚B¯˙‡ ewL ÔÈÁ‡‰ . ∆¿¿«»»»«ƒ∆»∆¿ƒƒ¿ƒ«
˙Èa‰77ÏBÎÈ Ì‡ :B· ‡ˆÈÂ ‚B¯˙‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏËÂ , ««ƒ¿»«∆»≈∆∆¿¿»»ƒ»

‡ˆÈ - CÎa ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈÁ‡‰ ÔÈ‡Â BÏÎ‡Ï78eÈ‰ Ì‡Â ; ¿»¿¿≈»«ƒ«¿ƒƒ¿»»»¿ƒ»
.‰zÓa Ì˜ÏÁ BÏ eziL „Ú ,‡ˆÈ ‡Ï - ÔÈ„Èt˜Ó«¿ƒƒ…»»«∆ƒ¿∆¿»¿«»»

¯t ‰ÊÂ ‚B¯˙‡ ‰Ê ‰˜ Ì‡ÂLÈ79„Á‡k ewL B‡ , ¿ƒ»»∆∆¿¿∆»ƒ∆»¿∆»
‡ˆBÈ BÈ‡ - ˙Èa‰ ˙ÒÈÙzÓ LÈ¯Ùe ÔBn¯Â ‚B¯˙‡∆¿¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«««ƒ≈≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;‰zÓa B˜ÏÁ BÏ ÔziL „Ú ,‚B¯˙‡a»∆¿«∆ƒ≈∆¿¿«»»¿««ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ BÏÎ‡ Ì‡L80. ∆ƒ¬»≈«¿ƒƒ»»

זה 76) וכל קלז:). (בבאֿבתרא שלו כולו שיהיה שצריך
בכל  בו, לצאת לקחוהו אם אבל לאוכלו, אותו קנו אם דוקא
ראוי  שאינו יודעים היו שלקחוהו שבשעה בו, יוצאין אופן
אחד  כל שיטלנו שבשעה לקחוהו כן דעת ועל להתחלק,
בהרבה  סמכו זה ועל שלו. כולו שיהא - בו לצאת מהם
ביום  בו יוצאים הקהל וכל אחד, לולב שלוקחים מקומות

(מגידֿמשנה). בין 77)הראשון החלוקה לפני הירושה
בכללו  שהבית הבית", "תפיסת נקראת היורשים
לכל  מיוחד כאן ואין הנכסים, את תופס כולה) (=המשפחה

בירושה. שותפים וכולם חלקם,78)אחד על שויתרו
אתרוג. אחד לכל שיש לכל 79)מאחר אתרוג שאין כיון

מחילתם  מועילה ולא בו, רוצים שכולם אפשר ואחד, אחד
מחמת 80)בסתמא. הם שמקפידים ודאי - שוויו מחמת

(לחםֿמשנה). המצוה לקיים רוצים הם שגם המצוה,

.·ÈÔ‰a ÁÓOÏ ‰ÂˆÓ ˙B„ÚBn‰ ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡81 ««ƒ∆»«¬ƒ¿»ƒ¿…«»∆
,‰¯˙È ‰ÁÓO ÌBÈ Lc˜na ‰˙È‰ ˙Bkq‰ ‚Áa -¿««À»¿»«ƒ¿»ƒ¿»¿≈»
˙Ú·L ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ ÌzÁÓOe' :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿∆ƒ¿≈¡…≈∆ƒ¿«

'ÌÈÓÈ82?ÔÈOBÚ eÈ‰ „ˆÈÎÂ .83·BËŒÌBÈŒ·¯Ú »ƒ¿≈«»ƒ∆∆
ÌÈLpÏ ÌB˜Ó Lc˜na ÔÈw˙Ó eÈ‰ ÔBL‡¯‰»ƒ»¿«¿ƒ«ƒ¿»»«»ƒ
el‡ e·¯Ú˙È ‡lL È„k ,‰hÓlÓ ÌÈL‡ÏÂ ,‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿»¬»ƒƒ¿«»¿≈∆…ƒ¿»¿≈

el‡ ÌÚ84·BËŒÌBÈŒÈ‡ˆBnÓ ÁÓOÏ ÔÈÏÈÁ˙Óe . ƒ≈«¿ƒƒƒ¿…«ƒ»≈
„ÚBÓ ÏL BlÁ ÈÓÈÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ÔÎÂ ;ÔBL‡¯‰»ƒ¿≈¿»»ƒ≈À∆≈

ÌÈa¯Ú‰ŒÔÈa ÏL „ÈÓz e·È¯˜iL ¯Á‡Ó ÔÈÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ≈««∆«¿ƒ»ƒ∆≈»«¿«ƒ
.‰ÏÈl‰ Ïk ÌÚ ÌBi‰ ¯‡LÏ ÁÓOÏƒ¿…«ƒ¿»«ƒ»«»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

zekeqd bga ,oda genyl devn zecrend lky it lr s`"
'd iptl mzgnye xn`py ,dxizi dgny mei ycwna dzid

zray mkiwel`."mini

עם  יתירה" ה"שמחה שקישר שמזה המפרשים וכתבו
כלל  להזכיר מבלי אלוקיכם" ה' לפני "ושמחתם הפסוק
היתירה  השמחה הרמב"ם שלדעת מלמד המים, ניסוך את

להבין: צריך זה ולפי מהתורה, חיוב היא
מתחילה  מדוע מהתורה, חיוב הוא יתירה" ה"שמחה אם א.
שדוחה  פשיטא הלא ראשון, יו"ט ממוצאי רק השמחה

שבות. נאסרה שלא במקדש ובוודאי שיר, כלי איסור
על  מדבר הנ"ל שהפסוק הרמב"ם של מקורו הוא היכן ב.
- אחר דין ממנו למדה הגמרא הלא יתירה" "שמחה

ימים. שבעת כל הלולב נוטלין היו שבמקדש
וכל  הארץ עמי אותה עושין היו "ולא כתב י"ד בהלכה ג.

וראש  ישראל, חכמי גדולי אלא שירצה ישיבות מי י
כל  אבל כו' מעשה... ואנשי והזקנים והחסידים והסנהדרין
ולשמוע". לראות באים כולם והנשים האנשים העם
ראשי  בין לחלק מניין מהתורה, חיוב הוא אם ולכאורה

הארץ. ועמי העם
הנ"ל  השמחה את עושין היו אלו שדווקא המקור מהו ד.

מעשה". ואנשי "חסידים רק הוזכרו במשנה והלא
שבעת  "ושמחתם.... הפסוק את בהביאו בזה: הביאור
של  נוספת מצוה שישנה לומר הרמב"ם התכוון לא ימים"
שחיוב  מכיון אלא הידועה, יו"ט משמחת יותר שמחה
נהגו  פעמים, שלוש בתורה מופיע הסוכות בחג השמחה
חביבות  את בנפשם שהרגישו הם (שבעיקר ישראל גדולי
מדוייק  זה עניין הסוכות. בחג זו בשמחה להרבות המצוה)
מזכיר  ולא יתירה" שמחה במקדש "היתה שכתב בלשונו

וכד'. ציווי בלשון אותה
בית  שמחת את העושים רשימת גם לכך, בהתאם
מתוארים  שבה סוכה, במסכת מהגמרא הועתקה השואבה

השואבה. בית שמחת בזמן תנאים כמה של מעשיהם
שהיה  חנניה בן יהושע מרבי הרמב"ם למד ישראל" "חכמי

אתונה. חכמי עם להתווכח ונשלח בחכמתו ידוע
הוא  שרבי כיון שמעון, מרבי הרמב"ם למד ישיבות" "ראשי

תלמידים. לו שיש למי תואר
נשיא  שהיה גמליאל בן שמעון מרבן למד "הסנהדרין"

הסנהדרין.
ברשימת  הוא גם המוזכר הזקן מהלל למד "הזקנים"

השואבה. בית בשמחת המשתתפים
('c xen` zyxt ,fi wlg y"ewl it lr)
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לפני 81) "ושמחת יא): טז, (דברים מפורש השבועות בחג
בחגך", "ושמחת יד): סז, (שם הסוכות ובחג אלקיך", ה'
הוקשו  שהרי הסוכות, וחג השבועות לחג הוקש הפסח וחג

ד:). השנה (ראש לזה זה המועדים ממה 82)כל חוץ
שם). (דברים בחגך" "ושמחת סוכה 83)שנאמר משנה,

א. עבירה.84)נא, לידי ויבואו

.‚È‰kÓ ÏÈÏÁ‰ ?BÊ ‰ÁÓO ‰˙È‰ C‡È‰Â85ÔÈbÓe , ¿≈«»¿»ƒ¿»∆»ƒ«∆¿«¿ƒ
ÌÈÏ··e ¯BpÎa86ÌÈzÏˆÓ·e87„Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ , ¿ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿»∆»¿∆»
‡e‰L ¯ÈLŒÈÏÎa- ‰ta Ú„BiL ÈÓe ;Ba ÔbÏ Ú„BÈ ƒ¿ƒƒ∆≈«¿«≈ƒ∆≈««∆

ÔÈ˜tÒÓe ÔÈ„˜B¯Â .‰ta88ÔÈÁtËÓe89ÔÈÊfÙÓe «∆¿¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
ÔÈ¯k¯ÎÓe90ÌÈ¯ÓB‡Â ,Ú„BiL BÓk „Á‡Â „Á‡ Ïk , ¿«¿¿ƒ»∆»¿∆»¿∆≈«¿¿ƒ

‡Ï ,‰ÁBc dÈ‡ BÊ ‰ÁÓOÂ .˙BÁaL˙Â ˙B¯ÈL È¯·cƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈»»…
·BËŒÌBÈ ˙‡ ‡ÏÂ ˙aM‰ ˙‡91. ∆««»¿…∆

מ"ד.85) פ"ג בביכורים המשנה שהי'86)מלשון כלי זה
עד  ביותר, מתוקים ניגוניו שהיו נבל, ונקרא מיתרים כמה לו
ה"ו). דסוכה פ"ה ('ירושלמי' שבעולם שיר כלי כל שמנבל

בזו 87) זו (=שמכים) שמקישים מתכת של קערות שתי
נ:). (פירוש 88)(סוכה בצלצל" וההכאה הניגון "הוא

מ"ב). פ"ה ביצה להרמב"ם, על 89)המשניות כף מכים
יחי  ויאמרו כף "ויכו יב): יא, (מלכיםֿב שכתבו כמו כף,

"וטפחו". מתורגם: "ויכו" - הכתוב 90)המלך" מלשון
ומכרכר", מפזז דוד המלך את "ותרא טז): ו, (שמואלֿב

יו"ט). (תוס' ריקוד לשון אסור 91)שהוא שבשבת פירוש,
שהי  שהשיר ואף שיר. ובכלי בחליל על לחלל שרים ו

שמחה  של שיר - ויו"ט שבת דוחה היה בכלי, הקרבנות
(מגידֿמשנה). ושבת ביו"ט ואסור דוחה, אינו

.„ÈÔÈOBÚ eÈ‰ ‡ÏÂ .BÊ ‰ÁÓOa ˙Ba¯‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«¿¿ƒ¿»¿…»ƒ
ÈÓÎÁ ÈÏB„b ‡l‡ ;‰ˆ¯iL ÈÓ ÏÎÂ ı¯‡‰ŒÈnÚ d˙B‡»«≈»»∆¿»ƒ∆ƒ¿∆∆»¿≈«¿≈
ÌÈ„ÈÒÁ‰Â ÔÈ¯„‰q‰Â ˙B·ÈLÈ‰ ÈL‡¯Â Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»≈«¿ƒ¿««¿∆¿ƒ¿«¬ƒƒ
ÔÈ„w¯Ó eÈ‰L Ì‰ - ‰OÚÓ ÈL‡Â ÌÈ˜f‰Â¿«¿≈ƒ¿«¿≈«¬∆≈∆»¿«¿ƒ
‚Á ÈÓÈa Lc˜na ÔÈÁnOÓe ÔÈbÓe ÔÈ˜tÒÓe¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»ƒ≈«
ÔÈ‡a Ôlk ,ÌÈLp‰Â ÌÈL‡‰ ,ÌÚ‰ Ïk Ï·‡ .˙Bkq‰«À¬»»»»»¬»ƒ¿«»ƒÀ»»ƒ

.ÚÓLÏÂ ˙B‡¯Ïƒ¿¿ƒ¿…«

.ÂË‰Âˆn‰ ˙iOÚa Ì„‡ ÁÓOiL ‰ÁÓO‰«ƒ¿»∆ƒ¿«»»«¬ƒ««ƒ¿»
‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰„B·Ú - Ô‰· ‰evL Ï‡‰ ˙·‰‡·e92. ¿«¬«»≈∆ƒ»»∆¬»¿»ƒ

,epnÓ Ú¯t‰Ï Èe‡¯ ,BÊ ‰ÁÓOÓ BÓˆÚ ÚBn‰ ÏÎÂ¿»«≈««¿ƒƒ¿»»¿ƒ»«ƒ∆
EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz' :¯Ó‡pL∆∆¡«««¬∆…»«¿»∆¡…∆

ÒÈ‚n‰ ÏÎÂ .'··Ï ·eË·e ‰ÁÓOa93˜ÏBÁÂ BzÚc ¿ƒ¿»¿≈»¿»«≈ƒ«¿¿≈
- el‡ ˙BÓB˜Óa ÂÈÈÚa „ak˙Óe BÓˆÚÏ „B·k»¿«¿ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿≈
Ï‡' :¯Ó‡Â ‰ÓÏL ¯È‰Ê‰ ‰Ê ÏÚÂ .‰ËBLÂ ‡ËBÁ≈¿∆¿«∆ƒ¿ƒ¿……¿»««
BÙeb Ï˜Óe BÓˆÚ ÏÈtLn‰ ÏÎÂ .'CÏÓ ÈÙÏ ¯c‰˙zƒ¿««ƒ¿≈∆∆¿»««¿ƒ«¿≈≈
„·BÚ‰ ,„aÎÓ‰ ,ÏB„b‰ ‡e‰ - el‡ ˙BÓB˜Óaƒ¿≈«»«¿À»»≈
„BÚ È˙l˜e' :¯Ó‡ Ï‡¯OÈ CÏÓ „Âc ÔÎÂ .‰·‰‡Ó≈«¬»¿≈»ƒ∆∆ƒ¿»≈»«¿«…ƒ
,„B·k‰Â ‰l„b‰ ÔÈ‡Â .'ÈÈÚa ÏÙL È˙ÈÈ‰Â ˙‡fÓƒ…¿»ƒƒ»»¿≈»¿≈«¿À»¿«»

CÏn‰Â' :¯Ó‡pL ,'‰ ÈÙÏ ÁÓOÏ ‡l‡94ÊfÙÓ „Âc ∆»ƒ¿…«ƒ¿≈∆∆¡«¿«∆∆»ƒ¿«≈
B‚Â '‰ ÈÙÏ ¯k¯ÎÓe.' ¿«¿≈ƒ¿≈¿

ãycew zegiyn zecewpã

lÎ`d zad`ae zevnd ziiyra mc` gnyiy dgnyd"
xkxkne fftn cece xn`py ..`id dlecb dcear da deivy

."'d iptl

זאת  עם וביחד ביותר, קשה עבודה היינו גדולה, עבודה
עד  לבב וטוב שמחה מתוך להיעשות העבודה צריכה
לשמוח  אפשר היאך ולכאורה, ומכרכר". "מפזז של לאופן
ממשיך  כך על הגשמי. בעוה"ז נמצאים כאשר כזה באופן
זמן  ובכל מקום בכל כי ה'" "לפני הוא זה שעניין הרמב"ם
וממילא  מישראל, ואחד אחד כל עם ביחד הקב"ה נמצא
השו"ע  בתחילת שכתוב כמו ה'" "לפני היהודי נמצא

תמיד". לנגדי ה' "שויתי
ומגלה  מישראל לכאו"א פנים מאיר שהקב"ה וכשם
של  הנהגתו גם לפנים" הפנים ש"כמים הרי להם, אהבתו
העבודה  וזוהי הא־ל", "אהבת - אופן באותו היא יהודי
ומצב  במעמד שנמצא עד תמיד" לנגדי ה' "שויתי להיות
ית' ממנו גם נמשך ואז יהודי להוולד שזכה על שמחה של

תמידי. באופן חיים" מלך פני "באור של העניין
(el oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

ה'.92) בעבודת עליונה כלומר 93)מדריגה "גס", מלשון
"המלך".94)מתגאה. צ"ל:

ה'תשפ"א  טבת ט"ז חמישי יום

-mipnfxtq
milwW zFkld¦§§¨¦

˙ÈˆÁÓ LÈ‡ Ïk ÔzÏ :‡È‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««»ƒƒ≈»ƒ«¬ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e .‰L ÏÎa Ï˜M‰«∆∆¿»»»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
שיעורה,1) השקל", "מחצית מצות עניני בו נתבארו

בפני  אלא נוהגת ושאינה ממנה, והפטורים בה והחייבים
כפיה  בענין הפרק ונסתיים השקלים. על ההכרזה ודין הבית,

השקלים. על

.‡Ï‡¯OiÓ LÈ‡ Ïk ÔzÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»ƒ≈»ƒƒƒ¿»≈
‰LÂ ‰L ÏÎa Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ2Ò¯t˙n‰ ÈÚ elÙ‡ . «¬ƒ«∆∆¿»»»¿»»¬ƒ»ƒ«ƒ¿«¿≈

˙eÒk ¯ÎBÓ B‡ ÌÈ¯Á‡Ó Ï‡BLÂ ,·iÁ ‰˜„v‰ ÔÓƒ«¿»»«»¿≈≈¬≈ƒ≈¿
:¯Ó‡pL ;ÛÒk Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ Ô˙BÂ ,BÙ˙k ÏÚL∆«¿≈¿≈«¬ƒ«∆∆∆∆∆∆¡«
BÈ‡Â .¯ÓB‚Â ËÈÚÓÈ ‡Ï Ïc‰Â ‰a¯È ‡Ï ¯ÈLÚ‰∆»ƒ…«¿∆¿««…«¿ƒ¿≈¿≈
‡l‡ ,ËÚÓ ¯ÁÓÏe ËÚÓ ÌBi‰ ,˙Ba¯ ÌÈÓÚÙa B˙B¿ƒ¿»ƒ««¿«¿»»¿«∆»

.˙Á‡ ÌÚÙa ˙Á‡k Blk B˙B¿À¿««¿««∆»

לחדשי 2) בחדשו חדש עולת "זאת הכתוב על דרשו שהרי
מתרומה  (בניסן) קרבן והבא חדש תורה, אמרה - השנה"
לתרומת  השנה ראש שהוא בחודש שנה שבכל הרי חדשה,
מהם  לקנות השקל מחצית הבאת לחדש צריכים - השקלים

ציבור. קרבנות

.·‡ÈˆBÓ·e ‰zÙÓ·e ÒB‡a ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ÛÒk ÔÈÓƒ¿«∆∆»»«»¿≈ƒ¿«∆¿ƒ
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קסג milwy zekld - mipnf xtq - zah f"i iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌB˜Ó ÏÎa ¯Ó‡p‰ Ï˜L ‡e‰ ,„·Ú ‚¯B‰Â Ú¯ ÌL≈«¿≈∆∆∆∆«∆¡»¿»»
¯·Îe .‰¯BÚO ÌÈ¯OÚÂ ˙B‡Ó LÏL BÏ˜LÓe .‰¯Bza«»ƒ¿»¿≈¿∆¿ƒ¿»¿»

ÂÈÏÚ ÌÈÓÎÁ eÙÈÒB‰3ÚaËn‰ Ï˜LÓk BÏ˜LÓ eOÚÂ , ƒ¬»ƒ»»¿»ƒ¿»¿ƒ¿«««¿≈«
?ÚÏq‰ Ï˜LÓ ‡e‰ ‰nÎÂ .ÈL ˙Èa ÔÓÊa ÚÏÒ ‡¯˜p‰«ƒ¿»∆«ƒ¿««ƒ≈ƒ¿«»ƒ¿««∆«

.˙ÈBÈa ‰¯BÚO ÌÈBÓLe Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL¿≈¿«¿«¿ƒ¿»≈ƒ

ממשקלו.3) ששית

.‚.ÔÈÚÓ LL - ¯Èc‰Â ,ÔÈ¯È„ ‰Úa¯‡ - ÚÏq‰«∆««¿»»ƒ»ƒ¿«ƒ»≈»ƒ
‡È‰ ‰ÚÓe .‰¯b ea¯ ‰LÓ ÈÓÈa ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ‰ÚÓe»»ƒ«ƒ¿≈ƒ≈∆«≈≈»»»ƒ
- ‰Ëe¯Ùe .ÔÈ¯q‡ ÈL - ÔBÈ„eÙe ,ÔÈBÈ„et ÈL¿≈¿¿ƒ¿¿¿≈ƒ»ƒ¿»
‡È‰Â ,‰Ún‰ Ï˜LÓ ‡ˆÓ .¯ÒÈ‡a ‰BÓLÓ ˙Á‡««ƒ¿∆»ƒ»ƒ¿»ƒ¿««»»¿ƒ
Úa¯‡ - ¯ÒÈ‡‰ Ï˜LÓe ,˙B¯BÚO ‰¯OÚ LL - ‰¯b‰«≈»≈∆¿≈¿ƒ¿«»ƒ»«¿«

.‰¯BÚO ÈˆÁ - ‰Ëe¯t‰ Ï˜LÓe ,˙B¯BÚO¿ƒ¿««¿»¬ƒ¿»

.„ÈzL BÏ˜LÓ ‰È‰L ,ÌL ‰È‰ ¯Á‡ ÚaËÓ „BÚÂ¿«¿≈««≈»»»∆»»ƒ¿»¿≈
‡e‰Â ,ÌÈÚÏÒÔlk ˙BÚaËn‰ el‡Â .ÔBk¯c ‡¯˜ ‰È‰ ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿¿≈««¿¿À»

ÔÈ¯ÚLnL Ô‰ ,Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ï˜LÓ e¯‡·e ,e¯Ó‡L∆»«¿≈«¿ƒ¿«»∆»≈∆≈∆¿«¬ƒ
‰È‰‡ ‡lL È„k ,Ìe¯‡a ¯·Îe ;ÌB˜Ó ÏÎa Ô‰a»∆¿»»¿»≈«¿¿≈∆…∆¿∆

.ÌB˜Ó ÏÎa ÌÏ˜LÓ L¯ÙÏ CÈ¯»̂ƒ¿»≈ƒ¿»»¿»»

.‰ÚaËÓ ˙ÈˆÁÓ ÔziL d˙ÂˆÓ BÊ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆ƒ¿»»∆ƒ≈«¬ƒ«¿≈«
Ï˜MÓ ÏB„b ÚaËÓ B˙B‡ ‰È‰ elÙ‡ ,ÔÓf‰ B˙B‡ ÏL∆«¿«¬ƒ»»«¿≈«»ƒ∆∆
Ï˜M‰ ÈˆÁÓ ˙BÁt Ï˜BL BÈ‡ ÌÏBÚÏe .L„w‰«…∆¿»≈≈»≈¬ƒ«∆∆

ea¯ ‰LÓ ÈÓÈa ‰È‰L4ÌÈMLÂ ‰‡Ó BÏ˜LÓ ‡e‰L , ∆»»ƒ≈∆«≈∆ƒ¿»≈»¿ƒƒ
.‰¯BÚO¿»

האמור 4) שקל של המטבע את ולהעלות להוסיף מותר
לפחות. לא אבל בתורה

.ÂÏk ‰È‰ ,˙BBk¯c ÔÓÊ B˙B‡ ÏL ÚaËÓ ‰È‰L ÔÓÊaƒ¿«∆»»«¿≈«∆¿««¿»»»
ÔÓÊ·e ;ÚÏÒ BlL Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓa Ô˙B „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»≈¿«¬ƒ«∆∆∆∆«ƒ¿«
˙ÈˆÁÓa „Á‡ Ïk Ô˙B ‰È‰ ,ÌÈÚÏÒ ÚaËn‰ ‰È‰L∆»»««¿≈«¿»ƒ»»≈»∆»¿«¬ƒ
‰È‰L ÔÓÊ·e ;ÔÈ¯È„ ÈL ‡e‰L ,ÚÏÒ ÈˆÁ BlL Ï˜M‰«∆∆∆¬ƒ∆«∆¿≈ƒ»ƒƒ¿«∆»»
˙ÈˆÁÓa Ô˙B „Á‡Â „Á‡ Ïk ‰È‰ ,ÚÏÒ ÈˆÁ ÚaËn‰««¿≈«¬ƒ∆«»»»∆»¿∆»≈¿«¬ƒ
Ï‡¯OÈ eÏ˜L ‡Ï ÌÏBÚÓe .ÚÏq‰ ÈˆÁ B˙B‡ Ï˜M‰«∆∆¬ƒ«∆«≈»…»¿ƒ¿»≈

.‰¯Bz ÏL Ï˜L ÈˆÁÓ ˙BÁt Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓa¿«¬ƒ«∆∆»≈¬ƒ∆∆∆»

.ÊÌÈiÂÏ ,ÌÈ‰k :Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ÔzÏ ÔÈ·iÁ Ïk‰«…«»ƒƒ≈«¬ƒ«∆∆…¬ƒ¿ƒƒ
ÌÈ¯¯ÁLÓ ÌÈ„·ÚÂ ÌÈ¯‚Â ,ÌÈÏ‡¯OÈÂ5‡Ï Ï·‡ ; ¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈ƒ«¬»ƒ¿À¿»ƒ¬»…

ÌÈL6ÌÈ„·Ú ‡ÏÂ7ÌÈpË˜ ‡ÏÂ8ÔÈÏa˜Ó - e˙ Ì‡Â . »ƒ¿…¬»ƒ¿…¿«ƒ¿ƒ»¿¿«¿ƒ
Ì‰Ó9ÌÈ˙ek‰ Ï·‡ .10ÔÈ‡ - Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ e˙pL ≈∆¬»«ƒ∆»¿«¬ƒ«∆∆≈

˙ÈˆÁÓ ÂÈÏÚ ÔzÏ ÂÈ·‡ ÏÈÁ˙‰L ÔË˜ .Ì‰Ó ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ≈∆»»∆ƒ¿ƒ»ƒƒ≈»»«¬ƒ
‰L ÏÎa ÂÈÏÚ Ô˙B ‡l‡ ,˜ÒBt BÈ‡ ·eL - Ï˜M‰«∆∆≈≈∆»≈»»¿»»»

BÓˆÚ ÏÚ ÔzÈÂ ÏÈc‚iL „Ú ,‰LÂ11. ¿»»«∆«¿ƒ¿ƒ≈««¿

שדינם 5) ושוחררו, עבדות לשם וטבלו שמלו כנענים
ולא 6)כגרים. איש - נפשו" כופר איש "ונתנו שנאמר"
כנשים.7)אשה. שדינם שוחררו, הביאו 8)שלא שלא

שערות. ומסרום 9)שתי גמורה במתנה נתנו אם ודווקא

שלם. בלב עזרא 10)לציבור ידי על מפורש "וכן שנינו:
להם  ושלחו המקדש, בית לבניין לסייען הכותיים (כשרצו
ולנו  לכם לא לאֿלוהיכם") נדרוש ככם כי עמכם "נבנה

לאֿלהינו". בית שנתת 11)לבנות מאחר לו, שאומרים
עליו  תן המצוה, זאת עליו והעמדת שעברה בשנה עליו

תפסוק. ולא שיגדל עד תמיד

.Á˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ÔÈ‚‰B ÔÈ‡ ÌÈÏ˜M‰12ÔÓÊ·e . «¿»ƒ≈»¬ƒ∆»ƒ¿≈««ƒƒ¿«
ı¯‡a ÔÈa ÌÈÏ˜M‰ ˙‡ ÔÈ˙B ,Ìi˜ Lc˜n‰ ˙ÈaL∆≈«ƒ¿»«»¿ƒ∆«¿»ƒ≈¿∆∆

ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa Ï‡¯OÈ13,·¯Á ‡e‰L ÔÓÊ·e ; ƒ¿»≈≈¿»»»∆ƒ¿«∆»≈
.ÔÈ‚‰B ÔÈ‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡a elÙ‡¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈≈¬ƒ

קיים.12) המקדש שבית זמן שקלים 13)כל מצוות שהרי
לארץ. בחוץ בין בארץ בין ונוהגת הגוף חובת היא

.ËÌÈÏ˜M‰ ÏÚ ÔÈÚÈÓLÓ ¯„‡a „Á‡a14ÔÈÎiL È„k , ¿∆»«¬»«¿ƒƒ««¿»ƒ¿≈∆»ƒ
.ÔzÏ „È˙Ú ‰È‰ÈÂ ,BlL Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»«¬ƒ«∆∆∆¿ƒ¿∆»ƒƒ≈

ÌÈÁÏM‰ e·LÈ Ba ¯OÚ ‰MÓÁa15‰È„Ó ÏÎa «¬ƒ»»»»¿«À¿»ƒ¿»¿ƒ»
eÏa˜È - Ì‰Ï ÔziL ÈÓ Ïk ;˙Áa ÔÈÚ·B˙Â ‰È„Óe¿ƒ»¿¿ƒ¿««»ƒ∆ƒ≈»∆¿«¿
‰MÓÁa .ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - Ô˙ ‡lL ÈÓe ,epnÓƒ∆ƒ∆…»«≈ƒƒ≈«¬ƒ»
ÔÈÙBk CÏÈ‡Â Ô‡kÓe ,˙Ba‚Ï Lc˜na e·LÈ Ba ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ»¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ
- ÔzÈ ‡lL ÈÓ ÏÎÂ ,ÔziL „Ú Ô˙ ‡lL ÈÓ ˙‡∆ƒ∆…»««∆ƒ≈¿»ƒ∆…ƒ≈

BËB·Ú ÔÈÁ˜BÏÂ ,B˙B‡ ÔÈkLÓÓ16elÙ‡Â BÁ¯k ÏÚa ¿«¿¿ƒ¿¿ƒ¬¿«»¿«¬ƒ
.B˙eÒk¿

ישראל.14) ערי בכל (=הפורטים 15)מכריזים החלפנים
למשכון.16)כספים). חפץ

.ÈÌÈÏ˜La ·iÁ BÈ‡L ÈÓ Ïk17Bk¯cL Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ∆≈«»ƒ¿»ƒ««ƒ∆«¿
ÔzÏ „È˙Ú ‡e‰ B‡ ÔzÏ18ÔÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈkLÓÓ ÔÈ‡ - ƒ≈»ƒƒ≈≈¿«¿¿ƒ¿≈

;ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,ÌÏBÚÏ ÌÈ‰k‰ ˙‡ ÔÈkLÓÓ¿«¿¿ƒ∆«…¬ƒ¿»ƒ¿≈«¿≈»
„Ú Ô˙B‡ ÔÈÚ·B˙Â ,Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó - eziLk ‡l‡∆»¿∆ƒ¿¿«¿ƒ≈∆¿¿ƒ»«

eziL19. ∆ƒ¿

ועבדים.17) נשים כשיגדל.18)כגון קטן כן 19)כגון
הא  - ממשכנין "אין קטן: גבי שאמרו ממה רבינו למד

תובעין". לתבוע

ה'תשפ"א  טבת י"ז שישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
תיבות 1) עשרה שלש השקלים, כונסים כיצד רבינו בו ביאר

וכיצד  הלשכה, תורמים בשנה פרקים בשלשה שבמקדש,
אותה. תורמין

.‡ÏÎa ?ÌÈÏ˜M‰ ˙‡ ÌÈÁÏM‰ ÔÈÒBk „ˆÈk2 ≈«¿ƒ«À¿»ƒ∆«¿»ƒ¿»
‰È„Óe ‰È„Ó3˙B·z ÈzL Ì‰ÈÙÏ ÔÈÁÈpÓ4ÈÏeL . ¿ƒ»¿ƒ»«ƒƒƒ¿≈∆¿≈≈≈

ÔÈÓk ,‰ÏÚÓÏÓ ¯ˆ ‰ÈÙe ,‰hÓlÓ ÔÈ·Á¯ ‰·z‰«≈»¿»ƒƒ¿«»ƒ»«ƒ¿«¿»¿ƒ
ÁwÏ ¯LÙ‡ ‰È‰È ‡ÏÂ ,ÔÎB˙Ï eÎÈÏLiL È„k ;¯ÙBL»¿≈∆«¿ƒ¿»¿…ƒ¿∆∆¿»ƒ«

˙Áa Ô‰Ó5- ˙Á‡ ?˙B·z ÈzL ÔÈOBÚ ‰ÓÏÂ . ≈∆¿««¿»»ƒ¿≈≈««
BÊ ‰L ÏL ÌÈÏ˜L da ÔÈÎÈÏLnL6- ‰iM‰Â , ∆«¿ƒƒ»¿»ƒ∆»»¿«¿ƒ»

‰¯·ÚL ‰L ÈÏ˜L da ÔÈÁÈpÓ7‡lL ÈnÓ ÔÈ·BbL , «ƒƒ»ƒ¿≈»»∆»¿»∆ƒƒƒ∆…
.‰¯·ÚL ‰Ma Ï˜L»««»»∆»¿»
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ה"ט.2) פ"א למעלה וראה "מכל", בשקלים 3)בכת"י:
שופרות  היו כך במקדש, שופרות שהיו "כשם מ"א: פ"ב

(כסףֿמשנה 4)במדינה". שתים "שופרות" מיעוט
טוב'). יום ה"א:5)ו'תוספות פ"ו שקלים ב'ירושלמי'

ורחבות  מלמעלן צרות היו, עקומות הללו "השופרות
להראות  ידן להכניס יוכלו (שלא הרמאין" מפני מלמטן,
העדה'). 'קרבן – מתוכן ונוטלין לתוכן, נותנים כאילו עצמן

חדתין".6) "תקלין ונקראת מ"ה. פ"ו ונקראת 7)שקלים
במדינה  שגם רבינו, בדברי מפורש והנה עתיקין". "תקלין
מפורש: ה"א) (פ"ב ב'ירושלמי' ואילו חדתין. תקלין היו
(ועי' במדינה" עתיקין ואין במקדש עתיקין כן "ותני
נוסחא  היתה שלהרמב"ם הדבר [וברור טוב'). יום ב'תוספות
שם  הריבב"ן של פירושו מתוך יוצא וכן ב'ירושלמי', אחרת
מרגליות  אותן "ויעשה ה'ירושלמי': לשון שזה ב'ירושלמי'.
שמא  - הדרך)? טורח למעט מרגליות, בשקלים (=יקנה
מתניתא  וכו', מפסיד ההקדש ונמצא המרגליות תוזיל
ופירש  בדא". לא עתיקין בתקלין אבל חדתין בתקלין
ולא  מרגליות לקנות מותר עתיקין בתקלין "כלומר הריבב"ן:
אלא  באין שאין תיזול שמא חוששים) (=ולא חיישינן
ברא"ש  ועי' מ"ב, משקלים (פ"ד ומגדלותיה" העיר לחומות
ולפי  עתיקין. תקלין היו במדינה שגם הרי מ"ה), פ"ו ורע"ב
ואין  במקדש עתיקין כן "דתני הא גרס דלא כרחנו על זה,
לפני  שהיה ב'ירושלמי' נמצא אמנם וכן במדינה". עתיקין

רוקח']. 'מעשה בעל

.·Lc˜n·e8„ÈÓz Ì‰ÈÙÏ ‰È‰9‰¯OÚ LÏL,˙B·z «ƒ¿»»»ƒ¿≈∆»ƒ¿∆¿≈≈
BÊ ‰L ÈÏ˜LÏ - ‰BL‡¯ :¯ÙBL ÔÈÓk ‰·z Ïk10. »≈»¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿≈»»

‰¯·ÚL ‰L ÈÏ˜LÏ - ‰iL11ÈÓ ÏÎÏ - ˙ÈLÈÏL . ¿ƒ»¿ƒ¿≈»»∆»¿»¿ƒƒ¿»ƒ
„Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL Ôa¯˜ ÂÈÏÚ LiL∆≈»»»¿«¿≈ƒ¿≈¿≈»∆»

˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ12.BÊ ‰·˙Ï Ô‰ÈÓc CÈÏLÓ , »¿∆»«»«¿ƒ¿≈∆¿≈»
,„·Ïa ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÂÈÏÚ LiL ÈÓ ÏÎÏ - ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿»ƒ∆≈»»«»ƒ¿«
·c˙‰L ÈÓÏ - ˙ÈLÈÓÁ .BÊ ‰·˙Ï ‰ÈÓc CÈÏLÓ«¿ƒ»∆»¿≈»¬ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈

Ô‰a ‰Î¯ÚnÏ ÌÈˆÚ ˙B˜Ï ˙BÚÓ13ÈÓÏ - ˙ÈML . »ƒ¿≈ƒ««¬»»»∆ƒƒ¿ƒ
·c˙‰L ÈÓÏ - ˙ÈÚÈ·L .‰B·ÏÏ ˙BÚÓ ·c˙‰L∆ƒ¿«≈»ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈

˙¯tkÏ ·‰Ê14˙ÈÈÓL .15ÔB‚k .˙‡hÁ ¯˙BÓÏ - »»««…∆¿ƒƒ¿««»¿
ÔÓ ¯È˙B‰Â ˙‡hÁ Á˜ÏÂ ,B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰L∆ƒ¿ƒ»¿«»¿»««»¿ƒƒ
¯˙BÓÏ - ˙ÈÚÈLz .dÎB˙Ï ¯‡M‰ CÈÏLÈ ,˙BÚn‰«»«¿ƒ«¿»¿»¿ƒƒ¿«
.˙B„ÏBÈÂ ˙B·ÊÂ ÌÈ·Ê Èp˜ ¯˙BÓÏ - ˙È¯ÈOÚ .ÌL‡»»¬ƒƒ¿«ƒ≈»ƒ¿»¿¿
- ‰¯OÚ ÌÈzL .¯ÈÊ ˙Ba¯˜ ¯˙BÓÏ - ‰¯OÚ ˙Á‡««∆¿≈¿«»¿¿»ƒ¿≈∆¿≈
·c˙‰L ÈÓÏ - ‰¯OÚ LÏL .Ú¯ˆÓ ÌL‡ ¯˙BÓÏ¿«¬«¿…»¿∆¿≈¿ƒ∆ƒ¿«≈

.‰Ó‰a ˙ÏBÚÏ ˙BÚÓ»¿«¿≈»

מ"ה.8) פ"ו בשקלים הדברים ומקור ורע"ב). (רא"ש בעזרה
עשר 9) מחמשה אלא היו לא שבמדינה השופרות ואילו

ט. הלכה הקודם בפרק כמבואר תקלין 10)באדר, והוא
עתיקין.11)חדתין. תקלין מ"ה.12)והוא פ"ו שקלים

(שם). יהודה רבי על החולקים ב'מעשה 13)כחכמים
"בהן". תיבת חסירה רבינו 14)רוקח', מדברי נראה

וראה  הקודש, ארון של לכפורת שהכוונה המשנה, בפירוש
שם. זק"ש ניסן הרב ובהערת הרא"ש מכאן 15)בפירוש

ושם: דשקלים, פ"ג התוספתא עלֿפי הוא ההלכה, סוף עד

קיני  ומותר אשמות ומותר חטאות מותר כנגד לנדבה "ששה
נזיר  קרבנות [ומותר] (קיני) יולדות קיני זבות, קיני זבין,
ולוקחין  כו' לנדבה זו וסלע לנדבה זו מנה האומר ומצורע,

שם. טוב' יום 'תוספות ועי' עולות". בהן

.‚·e˙k ,‰·z‰ CB˙a ÂÈ˙BÚÓ eÈ‰iL ,¯·c Ïk ÌLÂ¿≈»»»∆ƒ¿¿»¿«≈»»
‰·z‰ ÏÚ16ıeÁaÓ17Ïk ÏÚ ‡e‰ ÔÈc ˙Èa È‡˙e . ««≈»ƒ«¿«≈ƒ«»

‰Ó‰a ˙ÏBÚ e·¯˜iL ,˙B¯˙Bn‰18,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . «»∆ƒ¿¿«¿≈»ƒ¿≈»»≈
- ˙BB¯Á‡‰ ˙B·z‰ LLa ˙B‡ˆÓp‰ ˙BÚn‰ ÏkL∆»«»«ƒ¿»¿≈«≈»«¬
Ïk ¯‡Lk ,ÌÈ‰kÏ - ‰È˙B¯BÚÂ ,‰Ó‰a ˙ÏBÚÏ¿«¿≈»¿∆»«…¬ƒƒ¿»»
Ô‰a ÁwÏ - ˙ÈLÈÏL ‰·˙aL ˙BÚn‰ ÏÎÂ ;˙B¯BÚ‰»¿»«»∆¿≈»¿ƒƒƒ«»∆
- ˙ÈÚÈ·¯aLÂ ;˙B‡hÁ ÔÈˆÁÂ ˙BÏBÚ ÔÈˆÁ ,˙BÙBÚ∆¿»¿∆¿»«»¿∆»¿ƒƒ

.ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÔlkÀ»«»

מ"ה.16) פ"ו לשים 17)שקלים תיבה לאיזו לדעת
שהביא. הכהן 18)המעות יהוידע של מדרשו מ"ו. שם,

וכסף  אשם "כסף יז): יב, (מלכיםֿב שנאמר ממה הגדול,
כסף  לו נשאר שאם יהיו", לכהנים ה', בית יובא לא חטאות
לבדק  ה' בית יובא לא לאשם, או לחטאת שהפריש ממה
ממנו  לוקחין והם הכסף, אותו יהיה לכהנים אלא הבית,
אשום  הוא, "אשם יט): ה, (ויקרא שנאמר וממה עולות.
הנאכל  אשם כדין שמשמע הוא", "אשם לה'", אשם
כיצד? הא לה', כולו שיהיה משמע לה'", ו"אשם לכהנים,
ומותר  חטאת (=מותר אשם ומשום חטאת משום שבא כל -

לכהנים. ועור לה' הבשר עולות; בהם ילקח אשם),

.„ÔÈÁlLÓ ,ÌÈÏ˜M‰ ÔÈ·BbLk ,‰È„Óe ‰È„Ó ÏÎa¿»¿ƒ»¿ƒ»¿∆ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ
Û¯ˆÏ Ì‰Ï LÈÂ .Lc˜nÏ ÌÈÁeÏL „Èa Ô˙B‡19Ô˙B‡ »¿«¿ƒ«ƒ¿»¿≈»∆¿»≈»

C¯c‰ ÈB‡OÓ ÈtÓ ,·‰Ê È¯È„a20ÔÈˆa˜˙Ó Ïk‰Â .21 ¿ƒ¿≈»»ƒ¿≈««∆∆¿«…ƒ¿«¿ƒ
˙BÎLl‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰kLÏa Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,Lc˜nÏ«ƒ¿»«ƒƒ»¿ƒ¿»««ƒ«¿»

‰È˙B˙Ïc Ïk ÔÈ¯‚BÒÂ ,Lc˜na22ÔÈÓ˙BÁÂ ,˙BÁzÙÓa «ƒ¿»¿¿ƒ»«¿∆»¿«¿¿¿¿ƒ
ÌL eˆ·wiL ÌÈÏ˜M‰ ÏkÓ ÔÈ‡ÏÓÓe .˙BÓ˙BÁ ‰ÈÏÚ»∆»»¿«¿ƒƒ»«¿»ƒ∆ƒ»¿»
ÏÈÎzL È„k - ‰t˜ Ïk ¯eÚL ;˙BÏB„b ˙Bt˜ LÏL»À¿ƒ»À»¿≈∆»ƒ

ÔÈ‡Ò ÚLz23‰ÊÂ .‰kLla B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ¯‡M‰Â , ≈«¿ƒ¿«¿»«ƒƒ«ƒ¿»¿∆
‰kLl‰ ˙Óe¯z ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ˙Btw‰ CB˙aL24‰ÊÂ , ∆¿«À«ƒ¿»¿««ƒ¿»¿∆

‡¯˜p‰ ‡e‰ - ˙Btwa LiM ‰Ó ÏÚ ¯˙È ÌL ¯‡MiL∆ƒ»≈»»≈««∆≈«À«ƒ¿»
‰kLl‰ È¯ÈL25. ¿»≈«ƒ¿»

מ"א.20)להחליף.19) פ"ב בכת"י:21)שקלים
חכמים 22)"מתקבץ". תיקנו שלכן יד, בהם תשלוט שלא

אפשר  יהיה "ולא א): בהלכה (למעלה שופרות כמין תיבות
בנחת". מהן פ"ג 23)ליקח (שקלים ב'ירושלמי' הוא כן

סאין, תשע שהן סאין שלש של קופות בשלש "תניא, ה"ב):
רבינו  והביאו הלשכה". את תורמין סאין, ושבע עשרים שהן
תורמים  גדולות קופות אותן ומתוך המשנה. בפירוש
שכל  קטנות, קופות שלש פעם כל בשנה, פרקים בשלשה
וראה  ומ"ב), מ"א דשקלים (פ"ג סאים שלשה מכילה אחת

לא. והערה ה הלכה ולהלן שם, ורע"ב וממנה 24)ברא"ש
ה"א). פ"ד (להלן השנה כל של הציבור קרבנות קונים

להלן 25) כמבואר וכו', ומגדליה העיר צרכי קונים וממנה
ה"ח. בפ"ד

.‰ÌÈ˜¯t ‰LÏLa26:‰kLl‰ ˙‡ ÔÈÓ¯Bz ‰Ma ƒ¿»¿»ƒ«»»¿ƒ∆«ƒ¿»
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ÔÒÈ L„Á L‡¯a27ÌBÈ Ì„˜ ,È¯Lz L„Á L‡¯·e , ¿……∆ƒ»¿……∆ƒ¿≈…∆
·BË28ÂÈ¯Á‡ B‡29.ÌBÈ ¯OÚ ‰MÓÁa ˙¯ˆÚ Ì„˜Â , «¬»¿…∆¬∆∆«¬ƒ»»»

,‰kLl‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ÒÎ „Á‡ ?d˙B‡ ÔÈÓ¯Bz „ˆÈÎÂ¿≈«¿ƒ»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»
?Ì¯˙‡ :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ıeÁa ÌÈ„ÓBÚ ÔÈ¯ÓBM‰Â¿«¿ƒ¿ƒ«¿≈»∆∆¿…

ÌÈÓÚt LÏL - Ì¯z ,Ì¯z ,Ì¯z :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â30. ¿≈¿ƒ¿…¿…¿…»¿»ƒ
Ô‰Ó ‰t˜ Ïk ,˙BpË˜ ˙Bt˜ LÏL ‡lÓÓ Ck ¯Á‡Â¿««»¿«≈»À¿«»À»≈∆

ÔÈ‡Ò LÏL ‰ÏÈÎÓ31˙BÏB„b‰ ˙Bt˜ LÏL Ô˙B‡Ó ,32, ¿ƒ»»¿ƒ≈»»À«¿
Ô‰Ó ˜tzÒ‰Ï È„k ,ıeÁÏ Ô‡ÈˆBÓe33.eÏÎiL „Ú ƒ»«¿≈¿ƒ¿«≈≈∆«∆ƒ¿

LÏL ÔÓ ˙BpËw‰ ˙Bt˜ LÏM‰ Ô˙B‡ ‡lÓÓe ¯ÊBÁÂ¿≈¿«≈»«»À«¿«ƒ»
„Ú Ô‰Ó ÔÈ˜tzÒÓe ,˙¯ˆÚ Ì„˜ ‰iL ÌÚt ˙BÏB„b¿««¿ƒ»…∆¬∆∆ƒ¿«¿ƒ≈∆«

.eÏÎiL∆ƒ¿

מ"א.26) פ"ג "בפרוס 27)שקלים שם: במשנה, כמפורש
- "פרס שם: ובירושלמי החג", ובפרוס עצרת בפרוס הפסח
דהיינו  יום, משלשים (=חצי יום דשלשים פלגא פלגא,
בהלכותיו". שדורשים למועד קודם יום) עשר חמשה

שהוא 28) מפני בתשרי, באחד אמרו "ולא שם: משנה,
לפני 29)יוםֿטוב". להקדים שאפשר שכשם רבינו סובר

(כסףֿמשנה). לאחר אפשר כן כמו שקלים 30)יוםֿטוב,
סה. במנחות כמו דבר, כל לשלש חכמים דרך וכן מ"ג. פ"ב

והרע"ב). (הרא"ש קו: ב.31)וביבמות משנה שם
כב.32) והערה ד הלכה למעלה קרבנות 33)ראה לקנות

למקדש. הצריכים ציבור

.ÂLÏM‰ ÔÓ ˙ÈLÈÏL ÌÚt Ô˙B‡ ‡lÓÓe ¯ÊBÁÂ¿≈¿«≈»««¿ƒƒƒ«»
,eÏÎiL „Ú Ô‰Ó ÔÈ˜tzÒÓe ,È¯L˙a ˙BÏB„b‰ ˙BtÀ̃«¿¿ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ≈∆«∆ƒ¿
ÔÈÓ¯Bz ÔÒÈ L„Á L‡¯·e ;ÔÒÈ L„Á L‡¯ „Ú«……∆ƒ»¿……∆ƒ»¿ƒ

‰L„Á ‰Óe¯zÓ34ÌÈÏ˜M‰ Ô‰Ï e˜ÈtÒ‰ ‡Ï . ƒ¿»¬»»…ƒ¿ƒ»∆«¿»ƒ
LÚÈb‰ ‡lL „Ú eÏÎÂ ,˙BÏB„b‰ ˙Bt˜ LÏLa35ÔÒÈ ∆¿»À«¿¿»«∆…ƒƒ«ƒ»

‰kLl‰ È¯ÈMÓ ÔÈÓ¯B˙Â ÔÈ¯ÊBÁ -36. ¿ƒ¿¿ƒƒ¿»≈«ƒ¿»

לתרומת 34) השנה ראש בניסן "באחד א: ז, השנה ראש
חודש  עולת "זאת יד): כח, (במדבר שנאמר שקלים",
קרבן  והבא חדש תורה "אמרה - השנה" לחדשי בחדשו
שנאמר  ממה ונלמד מדבר, הכתוב ובניסן חדשה". מתרומה
לחדשי  ניסן) (=חודש לכם הוא "ראשון ב) יב, (שמות
גזירהֿשוה  השנה" "לחדשי - השנה" "לחדשי השנה".

ניסן. כאן אף ניסן, שם מה "אשר 35)היא: בכת"י:
שלישית 36)הגיע". "שלמה ה"ג: פ"ג שקלים 'ירושלמי'

שלשתן  שלמו לראשונה, חוזר שניה שלמה לשניה, חוזר
רבי  שהיה לשיריים, חוזר אומר מאיר רבי ושוקל, חוזר
בסוף", להן יצטרכו שמא בשיריים, מועלין אומר מאיר
מעילה  מהל' ופ"ו כסףֿמשנה, (ועי' מאיר כרבי והלכה

הי"ג).

.ÊÔ‡ÈˆBÓe Ì‰a Ì¯Bz ‡e‰L ,˙BpËw‰ ˙Bt˜ LÏL»À«¿«∆≈»∆ƒ»
Ï"ÓÈb ,˙"Èa ,Û"Ï‡ :Ô‰ÈÏÚ ·e˙k ,ıeÁÏ37È„k ; «»¬≈∆»∆≈ƒ»¿≈

‰BL‡¯‰ ÔÓ e˜tzÒiL38Ck ¯Á‡Â ,‰ÏÎzL „Ú ∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ»«∆ƒ¿∆¿««»
ÔÓ ÔÈ˜tzÒÓ Ck ¯Á‡Â ,‰iM‰ ÔÓ ÔÈ˜tzÒÓƒ¿«¿ƒƒ«¿ƒ»¿««»ƒ¿«¿ƒƒ
˙Á‡‰ ‰tw‰ ÔÓ ‰BL‡¯ Ì¯B˙Â .˙ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¿≈ƒ»ƒ«À»»««

‰ÏB„b‰39˙ÁtËÓa ‰ÏB„b‰ d˙B‡ ‰tÁÓe ,40; «¿»¿«∆»«¿»¿ƒ¿««

‰tÁÓe ,‰iM‰ ‰ÏB„b‰ ‰tw‰Ó ‰iM‰ Ì¯B˙Â¿≈«¿ƒ»≈«À»«¿»«¿ƒ»¿«∆
ÔÓ ˙ÈLÈÏM‰ Ì¯B˙Â ;˙ÁtËÓa ‰ÏB„b‰ d˙B‡»«¿»¿ƒ¿««¿≈«¿ƒƒƒ
d˙B‡ ‰tÁÓ BÈ‡Â ,˙ÈLÈÏM‰ ‰ÏB„b‰ ‰tw‰«À»«¿»«¿ƒƒ¿≈¿«∆»
ÏÈÁ˙ÈÂ ,ÌiÒ daL ˙¯k ‰È‰zL È„k ;˙ÁtËÓa¿ƒ¿««¿≈∆ƒ¿∆ƒ∆∆∆»ƒ≈¿«¿ƒ
.˙¯ˆÚ Ì„˜ ÒkiLk ,‰iL ÌÚÙa ‰lÁza ‰pnÓƒ∆»«¿ƒ»¿««¿ƒ»¿∆ƒ»≈…∆¬∆∆
‰tÁÓe ,‰l‚Ó ‰˙È‰L ‰ÏB„b‰ ÔÓ ‰BL‡¯‰ Ì¯B˙Â¿≈»ƒ»ƒ«¿»∆»¿»¿À»¿«∆
‰pnÓ Ì¯zL ‰ÏB„b‰ ÔÓ ‰iM‰ Ì¯B˙Â ;d˙B‡»¿≈«¿ƒ»ƒ«¿»∆»«ƒ∆»
˙ÈLÈÏM‰ Ì¯B˙Â ;d˙B‡ ‰tÁÓe ,‰lÁz ‰BL‡¯a»ƒ»¿ƒ»¿«∆»¿≈«¿ƒƒ
È„k ;d˙B‡ ‰tÁÓ BÈ‡Â ,dÏ ‰ÎeÓq‰ ‰ÏB„b‰ ÔÓƒ«¿»«¿»»¿≈¿«∆»¿≈
ÒkiLk ,˙ÈLÈÏL ÌÚÙa ‰lÁza ‰pnÓ ÏÈÁ˙iL∆«¿ƒƒ∆»«¿ƒ»¿««¿ƒƒ¿∆ƒ»≈
˙ÈLÈÏLe ‰iLe ‰BL‡¯ Ì¯Bz ‡ˆÓpL „Ú .È¯L˙a¿ƒ¿≈«∆ƒ¿»≈ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ

˙BÏB„b‰ ÔÓ ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkÓ ˙BpËw‰41. «¿«ƒ»««¿««ƒ«¿

מ"ב.37) פ"ג ה"ב.38)שקלים שם 'ירושלמי'
ומחפה 39) הראשונה את "תרם תנן: מ"ד, פ"ג בשקלים

מחפה,בטב  היה לא שלישית בטבלאות, ומחפה שניה לאות,
הרא"ש  ופירשו התרום". הדבר מן ויתרום ישכח שמא

- הראשונה את תרם ¯‡˘Â‰והרע"ב: ‰ÓÂ¯˙ בפרוס -
בלשכה.ÙÁÓÂ‰הפסח. שנשארו השקלים כל -‰È˘-

עצרת. מחפה ˘È˘ÈÏ˙בפרוס היה ומדוע החג, בפרוס -
מחפה  ולכן השיריים, מן יתרום שמא ובשניה? בראשונה
החיפוי. על ושמים חדשים שקלים ומביאים אותם
אבל  לתרום. גמרו כבר שהרי לחפות צריך אין ובשלישית

מפרש: הראשונה.‰¯‡˘Â‰רבינו הגדולה ‰˘È‰מהקופה
השניה. הגדולה הקופה -˙È˘ÈÏ˘‰ הגדולה הקופה -

מוזכרות  לא במשנה הלא זה, על הרא"ש (והעיר השלישית
קופה  ומחפה נזכרו), ב'ירושלמי' ורק הגדולות, הקופות כלל
ישכח  "שמא שלישית מחפה ואינו ושניה, ראשונה גדולה
בעצרת  גם לתרום יתחיל כלומר התרום", הדבר מן ויתרום
שמא  חשש אין רבינו, ולדעת בפסח. בה שהתחיל מאותה
אינם  שיריים ה"ד) (למעלה דעתו שלפי השיריים, מן יתרום
הגדולות. הקופות משלש חוץ הנשארים אותם אלא

רבים.40) עורות - "בקטבלאות" שם: ונמצא 41)במשנה,
ישראל, ארץ לשם ישראל: לכל תרם גדולה קופה שמכל
והמדינות  ומדי בבל ולשם לה, המוקפות כרכים לשם
קופה  בכל שהרי ה"ח, להלן כמפורש ישראל, וכל הרחוקות
שם). המשניות' ('פירוש מישראל קצת על הוא תורם וקופה

מד. הערה להלן וראה

.Áel‡ ˙Bt˜ LÏL Ì¯Bz ‡e‰Lk42˙‡ Ì¯Bz , ¿∆≈»À≈≈∆
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÌLÏ ‰BL‡¯‰43ÔÈk¯k ÌLÏ ‰iM‰Â , »ƒ»¿≈∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ»¿≈¿«ƒ

ÔÈÙwn‰44Ï‡¯OÈ (ı¯‡) Ïk ÌLÏe dÏ45˙ÈLÈÏM‰Â , «À»ƒ»¿≈»∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒƒ
˙B˜BÁ¯‰ ˙BÈ„n‰ ÌLÏe È„Ó ÌLÏe Ï·a ÌLÏ¿≈»∆¿≈»«¿≈«¿ƒ»¿

.Ï‡¯OÈ Ïk ¯‡L ÌLÏe¿≈¿»»ƒ¿»≈

שם.42) להביא 43)שקלים, שהספיקו הראשונים שהם
למקומות  [והכוונה למקדש. קרובים שהם שקליהם, את
מד]. הערה להלן ראה ישראל, בארץ הקרובים

עמון 44) כגון: ישראל, לארץ הקרובים כלומר הסמוכים,
המזרחי. הירדן בעבר חסירה 45)ומואב התימנים, בכת"י

בדפוס  גם הוא כן לפנינו, שהוא כמו [אבל "ארץ". המלה
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לשם  שהכוונה ונראה נכון. וכן רוקח', וב'מעשה רומי
רבינו  כתב שהרי גופא. ישראל בארץ הרחוקים המקומות

על תורם הוא וקופה קופה שבכל המשניות ˜ˆ˙בפירוש
על  בשניה תורם הוא תימן כת"י לנוסחת ואילו מישראל,

ÏÎ והערה ל' עמוד לשקלים הרא"ש בפרישת וראה ישראל.
סו].

.ËÌ¯Bz ‡e‰Lk46LiL Èe·b‰ ÏÚ Ì¯˙Ï Ôek˙Ó , ¿∆≈ƒ¿«≈ƒ¿…««»∆≈
‰kLla47‰kLlÏ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èe·b‰ ÏÚÂ ,48, «ƒ¿»¿««»∆¬«ƒ…ƒƒ««ƒ¿»

˙B·bÏ „È˙Ú‰ ÏÚÂ49,ÌÈÏ˜M‰ el‡ eÈ‰iL È„k ; ¿«∆»ƒƒ¿¿≈∆ƒ¿≈«¿»ƒ
el‡Îe ,Ï‡¯OÈ ÏÚ ‰¯tk ,Ô‰Ó ˜tzÒ‰Ï Ô‡ÈˆB‰L∆ƒ»¿ƒ¿«≈≈∆«»»«ƒ¿»≈¿ƒ
.BÊ ‰Óe¯z Ô‰Ó ‰Ó¯˙Â ,‰kLlÏ Ô‰ÈÏ˜L Ïk eÚÈb‰ƒƒ»ƒ¿≈∆«ƒ¿»¿ƒ¿¿»≈∆¿»

א.46) קח, הגדולות.47)כתובות הקופות בשלש שאינו
בדרך.48) והיה 49)ונמצא באדר, שקלו שלח ולא שנאנס

כולה. השנה כל משלחו

.ÈÌ¯Bz‰ ÒkiLk50¯LÙ‡L „‚·a ÒkÈ ‡Ï ,Ì¯˙Ï ¿∆ƒ»≈«≈ƒ¿……ƒ»≈¿∆∆∆∆¿»
‡ÏÂ ,ÏcÒa ‡ÏÂ ÏÚÓa ‡ÏÂ ,ÛÒk Ba ˙BaÁ‰Ï¿«¿∆∆¿…¿ƒ¿»¿…¿«¿»¿…

‰lÙ˙a51ÌÚ‰ B˙B‡ e„LÁÈ ‡nL ;ÚÓ˜a ‡ÏÂ ƒ¿ƒ»¿…¿»≈«∆»«¿¿»»
dÓ¯zLk ÂÈzÁz ‰kLl‰ ˙BÚnÓ ‡ÈaÁ‰ :e¯Ó‡ÈÂ52. ¿…¿∆¿ƒƒ¿«ƒ¿»«¿»¿∆¿»»

,‡ˆiL ‰ÚL „Ú ÒkiL ‰ÚMÓ BnÚ eÈ‰ ÌÈ¯a„Óe¿«¿ƒ»ƒƒ»»∆ƒ»≈«»»∆≈≈
ÂÈt CB˙Ï ÔzÈ ‡lL È„k53Ïk ÌÈ¯‰ÊpL Èt ÏÚ Û‡Â . ¿≈∆…ƒ≈¿ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»ƒ»

Ï‰· ‡e‰L ÈÓ B‡ ÈÚ ,Ck54ÈtÓ ,Ì¯˙È ‡Ï ÔB‰Ï »»ƒƒ∆ƒ¿»«…ƒ¿…ƒ¿≈
Ï‡¯OiÓe '‰Ó Ìi˜ Ì˙ÈÈ‰Â :¯Ó‡pL ;„LÁ‰55. «¬»∆∆¡«ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ≈ƒƒ¿»≈

מ"ב.50) פ"ג "בתפילין"51)שקלים שם: במשנה,
('מעשה  רבינו בדברי אחר בנוסח הוא וכן רבים. בלשון

ויאמרו 52)רוקח'). יעני, "שמא אמרו: (שם) במשנה
מתרומת  ויאמרו יעשיר, שמא או העני, הלשכה מעוון
הלשכה" מן לפנים נכנס "אחד שהרי העשיר". הלשכה

ה"ה). ה"ב)53)(למעלה פ"ג (שקלים וב'ירושלמי'
יראו  ועלֿידיֿזה מים, פיו (ימלא מים פומיה "וימלא שאלו:
(שצריך  הברכה מפני תנחום, רבי אמר בפיו)? כסף שאין

שקלים)". תרומת התרמת על ב'ירושלמי'54)לברך
מפני  יתרום לא קווץ ישמעאל, רבי דבי "תני (שם):
מלשון  שיער, בעל הוא קווץ מפרש, כאן הראב"ד החשד".
הרמב"ם  אבל בשערו. יחביא שמא תלתלים, קווצותיו
א, (שמות "ויקוצו" מלשון: להון, ונבהל עני שהוא מפרש
"קבץ" שגורס או מו), כז, (בראשית בחיי" "קצתי או יב),

קבצן. צריך 55)מלשון שאדם "לפי (שם): המשנה לשון
שנאמר: המקום, ידי לצאת שצריך כדרך הבריות, ידי לצאת
טוב  ושכל חן ומצא ואומר: ומישראל, מה' נקיים והייתם

ואדם". אלקים בעיני

ה'תשפ"א  טבת י"ח ש"ק יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שאבד 1) ומי בו, והחייבים שיעורו קלבון, דיני בו כלל

שקלו.

.‡Ïk ÔziL È„k ,Ô‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ïk‰ - ÌÈÏ˜M‰ ÈÈˆÁ¬»≈«¿»ƒ«…¿ƒƒ»∆¿≈∆ƒ≈»
Ï .·iÁ ‡e‰L Ï˜L ÈˆÁ „Á‡Â „Á‡‰È‰Lk ,CÎÈÙ ∆»¿∆»¬ƒ∆∆∆«»¿ƒ»¿∆»»

Û¯ˆÓe ÈÁÏM‰ Ïˆ‡ CÏB‰ Ì„‡2,ÔÈ‡ˆÁ ÈLa Ï˜L »»≈≈∆«À¿»ƒ¿»≈∆∆ƒ¿≈¬»ƒ
Ï˜M‰ ÏÚ ˙ÙÒBz BÏ ÔzÈ3˙‡¯˜ ˙ÙÒBz‰ d˙B‡Â , ƒ≈∆∆««∆∆¿»«∆∆ƒ¿≈

ÔBaÏ˜4- Ì‰ÈL ÏÚ Ï˜L e˙pL ÌÈL ,CÎÈÙÏ . «¿¿ƒ»¿«ƒ∆»¿∆∆«¿≈∆
ÔBaÏ˜a ÔÈ·iÁ5. «»ƒ¿«¿

המטבע.3)ופורט.2) חילוף שזהו 4)דמי שכתבו יש
להכריע  שנותנים ומועט קל דבר "קלֿבון", נוטריקון:

ורע"ב). (רא"ש הכסף פירוט בשביל בקלבון 5)ביניהם
הנותן  שאחד רבינו מדברי ונראה מ"ו). פ"א (שקלים אחד
מאיר  כרבי ולא פ"א) (תוספתא מקלבון פטור השקל מחצית
שנתנו  שנים ולדבריו, (שם). זה באופן אף בקלבון שמחייב

שם). (משנה, קלבונות בשני חייבים - שקל

.·ÈÓ Ïk6B‡ ÌÈL ÈzL ÔB‚k ,ÌÈÏ˜La ·iÁ BÈ‡L »ƒ∆≈«»«¿»ƒ¿¿≈»ƒ
ÌÈ„·Ú ÈL7Ï˜L e˙pL ,8.ÔBaÏw‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ¿≈¬»ƒ∆»¿∆∆¿ƒƒ«»¿

ÏÚ ·iÁ‰ Ô˙Â ,¯eËt „Á‡Â ·iÁ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»∆»«»¿∆»»¿»«««»«
¯eËt‰ È„È9L LÈ‡ ÔB‚k ,‰M‡ ÏÚÂ ÂÈÏÚ Ï˜L Ô˙p ¿≈«»¿ƒ∆»«∆∆»»¿«ƒ»

ÔÎÂ .ÔBaÏw‰ ÔÓ ¯eËt - „·Ú B‡10ÔÈ¯eËt ÌÈ‰k‰ ∆∆»ƒ««¿¿≈«…¬ƒ¿ƒ
ÔBaÏw‰ ÔÓ11ÔÓ ¯eËt Ô‰k‰ „È ÏÚ Ï˜BM‰Â . ƒ««¿¿«≈«««…≈»ƒ

.ÔBaÏw‰««¿

שם.6) כהנים 7)משנה, לא "אבל שנינו: שם [במשנה
במתניתין  גרס לא רבינו כי ויתכן וקטנים". ועבדים ונשים
לא  וכן טוב') יום וב'תוספות משנה בכסףֿ (ראה "כהנים"
דרך  אלא הלוואה בדרך אינו לקטן השוקל כי "קטנים", גרס
השוקל  גם זה ובאופן בקטן, התחייבות אין הרי כי מתנה,
נראה  וכן ה"ג. להלן כמפורש הקלבון, מן פטור לגדול
קטן  הזכיר לא שהרי "קטן", גרס שלא המשניות בפירוש

הדין.8)כלל]. משורת שיחזירו 9)לפנים הלוואה דרך
אפילו  פטור - מתנה בדרך נתן אם אבל ידו. כשתמצא לו
רא"ש  (עי' ה"ג כדלהלן בשקלים, שחייב מי עלֿידי נתן אם

('מעשה 10)ורע"ב). ההלכה סוף עד מכאן חסר בכת"י
הדין 11)רוקח'). מצד השקל במחצית חייבים הכהנים

(שם  אותם ממשכנים אין אבל ה"ז) בפ"א למעלה (כמבואר
(כסףֿמשנה). קלבון תוספות מלתת פטורים ולכן ה"י)

.‚Ô˙Bp‰12ÂÈÏÚ Ï˜L13ÈÚ‰ ÏÚÂ14B‡ BÎL ÏÚ B‡ «≈∆∆»»¿«∆»ƒ«¿≈
ÔÓ ¯eËt - ‰zÓ Ì‰Ï B˙ Ì‡ :B¯ÈÚ Ôa ÏÚ«∆ƒƒ¿»»∆«»»»ƒ

¯‰L ,ÔBaÏw‰˙Ba¯‰Ï È„k ‰zÓ Ï˜L ÈˆÁ Ô˙ È ««¿∆¬≈»«¬ƒ∆∆«»»¿≈¿«¿
C¯c Ì„È ÏÚ Ï˜ML ÈˆÁ‰ Ì‰Ï Ô˙ Ì‡Â ;ÌÈÏ˜Laƒ¿»ƒ¿ƒ»«»∆«¬ƒ∆»««»»∆∆
·iÁ - Ì„È ‡ˆÓzLk BÏ e¯ÈÊÁiL „Ú ,‰‡ÂÏ‰«¿»»«∆«¬ƒ¿∆ƒ¿»»»«»

.ÔBaÏ˜a¿«¿

מ"ז.12) פ"א עצמו.13)שם העני.14)בשביל ובשביל

.„ÔÈÁ‡‰15Ì‰Ï ÁÈp‰M ‰Ó e˜ÏÁ ‡Ï ÔÈ„ÚL »«ƒ∆¬«ƒ…»¿«∆ƒƒ«»∆
ÌÈÙzM‰ ÔÎÂ ,Ì‰È·‡16Ì‰ÈL È„È ÏÚ Ï˜L e˙pL ¬ƒ∆¿≈«À»ƒ∆»¿∆∆«¿≈¿≈∆

ÔBaÏw‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt -17?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒƒ««¿«∆¿»ƒ¬ƒ
ÔÈÚ ‰pzLÂ ,˙eÙzM‰ ˙BÚÓa e˙Â e‡OpL ÔÈÙzLa¿À»ƒ∆»¿¿»¿ƒ¿«À»¿ƒ¿«»≈

˙BÚn‰18ÂÈ˙BÚÓ ‰ÊÂ ÂÈ˙BÚÓ ‰Ê ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡ ; «»¬»ƒ≈ƒ∆¿»¿∆¿»
Ìe·¯ÚÂ19- Ìe‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ ˙BÚn‰ epzL ‡Ï ÔÈ„ÚÂ , ¿≈¿«¬«ƒ…ƒ¿««»¿…ƒ

ÔBaÏ˜a ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰20ÔÓÊ ¯Á‡Â ,e˙Â e‡O . ¬≈≈«»ƒ¿«¿»¿¿»¿¿««¿«
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ÔBaÏ˜a ÔÈ·iÁ - eÙzzLÂ e¯ÊÁÂ ,e˜ÏÁ21„Ú , »¿¿»¿¿ƒ¿«¿«»ƒ¿«¿«
zLÈÂ ,‰B¯Á‡‰ BÊ ˙eÙzLa ezÈÂ e‡OiL.˙BÚn‰ ep ∆ƒ¿¿ƒ¿¿À»»«¬»¿ƒ¿««»

שם.15) "האחים 16)משנה, שם: במשנה גרס רבינו
וראה  השותפים", "האחים גרס: והראב"ד והשותפים".

את 17)להלן. עוד חלקו שלא שכיון פטורים, האחים
ופטור  בעדם, נותן אביהם כאילו הדבר נחשב הרי הרכוש,
אחד  אדם כאילו הדבר שחשוב פטורים, והשותפים מקלבון.
הוא  כי זה, על חולק הראב"ד אבל ופטורים. בעדם, נותן
האחים  אחד: דין וזהו השותפים", "האחים במשנה גורס

אביהם. בעזבון שותפים שהכניסו 18)שהם שהכספים
בינתיים. התחלפו עושה 19)לשותפות זה שעירוב

ה"א). ושותפין שלוחין מהל' (פ"ד דין 20)השותפות
הותירו  או ופחתו קיימין, שהמעות זמן שכל הוא: השותפות
חלקם  לפי ההפסד או השכר חולקים - המטבע שינוי מחמת
ופחתו  בהם ונתנו נשאו ואילו נשתתפו). לא (כאילו במעות
(הל' בשוה ביניהם הפחת או השכר חולקים הותירו, או
משנה'. ו'כסף עוז' 'מגדל וראה ה"ג), שם ושותפין שלוחין

נו: בבכורות מהמשנה הבאה הערה להלן משנה,21)ועי'
מקלבון, פטורים ששותפים רבינו ולדעת ב. נו, בכורות
וכן  המעות. הוציאו לא כשעוד מדובר שכאן לפרש הוכרח

שם. המשנה בפירוש כתב

.‰,ÌÈÙÒÎe ‰Ó‰a Ô‰Ï ‰È‰L ÔÈÙzM‰Â ÔÈÁ‡‰»«ƒ¿«À»ƒ∆»»»∆¿≈»¿»ƒ
ÁÂÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBaÏ˜a ÌÈ·iÁ - ÌÈÙÒka e˜Ï ¿»¿«¿»ƒ«»ƒ¿«¿««ƒ∆¬«ƒ

e˜ÏÁ ‡ÏÂ ,‰Ó‰a‰ e˜ÏÁ Ì‡Â .‰Ó‰a‰ e˜ÏÁ ‡Ï…»¿«¿≈»¿ƒ»¿«¿≈»¿…»¿
e˜ÏÁiL „Ú ,ÔBaÏw‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt - ÌÈÙÒk‰«¿»ƒ¿ƒƒ««¿«∆«¿¿

‰wÏÁÏ ÔÈ„ÓBÚ Ì‰ È¯‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ;ÌÈÙÒk‰22. «¿»ƒ¿≈¿ƒ¬≈≈¿ƒ«¬À»

ב.22) נו, בכורות

.Â˙ÈˆÁÓ BÏ e·MÁiL È„k ,Lc˜‰Ï Ï˜L Ô˙Bp‰«≈∆∆¿∆¿≈¿≈∆¿«¿«¬ƒ
‰a‚pM ‰nÓ Ï˜L ÈˆÁ ÏhÈÂ ,da ·iÁ ‡e‰L Ï˜M‰«∆∆∆«»»¿ƒ…¬ƒ∆∆ƒ«∆ƒ¿»

˙BBaÏ˜ ÈL ·iÁ - ÌÈ¯Á‡‰ ÔÓ23‰È‰ el‡L ; ƒ»¬≈ƒ«»¿≈«¿∆ƒ»»
ÌÈÏ˜LÏ Blk Ï˜M‰24„Á‡ ÔBaÏ˜ ·iÁ ‰È‰ ,25. «∆∆Àƒ¿»ƒ»»«»»¿∆»

קורין 23) (העם שקל ונוטל סלע "הנותן מ"ו: פ"א בשקלים
של  ושקל שנה, בכל שוקלים שהיו הסלעים לחצי שקלים
התורה) על בפירושו רמב"ן - כתרגומו סלע, קורין משה

קלבונות". שני ועל 24)חייב עליו שלם, שקל כששוקל
ג). הלכה (למעלה הלוואה בדרך ועכשיו 25)חבירו

קלבון. עוד חייב שקל, חצי מההקדש שהוציא

.Ê?ÔBaÏw‰ ¯eÚL ‡e‰ ‰nk26ÔÈ˙B eÈ‰L ÔÓÊa «»ƒ««¿ƒ¿«∆»¿ƒ
ÔÈ¯È„ ÈL Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓa27ÈˆÁ ÔBaÏw‰ ‰È‰ , ¿«¬ƒ«∆∆¿≈ƒ»ƒ»»««¿¬ƒ

¯È„a ¯OÚ ÌÈMÓ „Á‡ ‡È‰L ,‰ÚÓ28‡Ï ÌÏBÚÓe . »»∆ƒ∆»ƒ¿≈»»¿ƒ»≈»…
‰fÓ ˙BÁt ÔBaÏw‰ Ôz29,ÌÈÏ˜Lk ÔÈ‡ ˙BBaÏw‰Â . ƒ«««¿»ƒ∆¿««¿≈»ƒ¿»ƒ

„Ú ,ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈÁÏM‰ Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ‡l‡∆»«ƒƒ»«À¿»ƒƒ¿≈«¿»«
Lc˜‰‰ Ô‰Ó ˜tzÒiL30. ∆ƒ¿«≈≈∆«∆¿≈

מ"ז.26) פ"א ה"ו.27)שקלים פ"א ובזמן 28)למעלה
שלעולם  שלמה, מעה הקלבון היה שלם, סלע נותנים שהיו
'תוספות' (עיין וארבעה מעשרים אחד הכרעה לתת צריך

התקבלת). ד"ה מד: שקלו 29)שבועות לא מעולם שהרי

ה"ו). פ"א (למעלה שקל מחצי ב'ירושלמי'30)פחות
רבי  נופלין? הקלבונות היו "לאיכן ה"ד): פ"א (שקלים
שמעון  רבי לנדבה, אומר: לעזר רבי לשקלים, אומר: מאיר
בן  הקדשים, קודש לבית וציפוי זהב ריקועי אומר: שזורי
אומרים: ויש בשער, אותן נוטלין היו שולחנין אומר: עזאי
ונראה  לירושלים)". השקלים (להביא דרכים להוצאת
בלחםֿמשנה. ועי' לנדבה, שאמר לעזר כרבי פוסק שרבינו

.Áep¯ÒÓiL „Ú ,B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - BÏ˜L „·‡L ÈÓƒ∆»«ƒ¿«»¿«¬»«∆ƒ¿¿∆
¯aÊbÏ31,ÁÈÏL „Èa Ô‰ÈÏ˜L ˙‡ eÁÏML ¯ÈÚ‰ Èa . «ƒ¿»¿≈»ƒ∆»¿∆ƒ¿≈∆¿«»ƒ«

‡e‰ ÌpÁ ¯ÓBL Ì‡ ,e„·‡ B‡ e·‚Â32‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿¿»¿ƒ≈ƒ»¬≈∆
Ì‰Ï ÚaL33ÌpÁ È¯ÓBL Ïk ÔÈ„k ,¯ËÙÂ34Ô‰Â , ƒ¿»»∆¿ƒ¿»¿ƒ»¿≈ƒ»¿≈

‰iL ÌÚt Ô‰ÈÏ˜L ÔÈ˙BÂ ÔÈ¯ÊBÁ35e¯Ó‡ Ì‡Â . ¿ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆««¿ƒ»¿ƒ»¿
ÔÈ‡ ,eÈÏ˜L ÔÈÓlLÓ e‡Â ÏÈ‡B‰ :¯ÈÚ‰ ÈL‡«¿≈»ƒƒ¿»¿«¿ƒ¿»≈≈
ÔÈ‡ - eÏ ÔÓ‡ ‡e‰L ,ÁÈÏM‰ Ú·MiL eBˆ¿̄≈∆ƒ»««»ƒ«∆∆¡»»≈
ÔÈ‡L ,‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wzL ÈÙÏ ;Ô‰Ï ÔÈÚÓBL¿ƒ»∆¿ƒ∆«»«¬»ƒƒ∆≈

‰Úe·L ‡Ïa ‡ˆBÈ Lc˜‰36ÌÈÏ˜M‰ e‡ˆÓ . ∆¿≈≈¿…¿»ƒ¿¿«¿»ƒ
el‡Â el‡ - ÁÈÏM‰ ÚaLpL ¯Á‡ ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ««∆ƒ¿««»ƒ«≈»≈

˙¯Á‡ ‰LÏ Ô‰Ï ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â .Ì‰ ÌÈÏ˜L37, ¿»ƒ≈¿≈ƒ»∆¿»»«∆∆
eÏtÈ ÌÈB¯Á‡‰Â ,‰M‰ Ï˜LÏ eÏtÈ ÌÈBL‡¯‰Â¿»ƒƒƒ¿¿∆∆«»»¿»«¬ƒƒ¿

‰¯·ÚL ‰L Ï˜LÏ38. ∆∆∆»»∆»¿»

מפורש 31) וכן יוחנן. כרבי ה"א) (פ"ב שקלים 'ירושלמי'
בסמוך. המובאה לפי 32)במשנה מ"א. פ"ב שקלים

נח. מציעא בבבא אלעזר רבי של שנגנב 33)האוקימתא
פשע  לא וגם בו להשתמש יד בו שלח ולא שנאבד, או
תקנת  זו ושבועה ה"א). ופקדון שאלה מהל' (פ"ד בשמירתו
(בבאֿ בהקדש שבועה אין התורה מן שהרי היא, חכמים

שם). מגניבה 34)מציעא ופטורים בפשיעה החייבים
שאינם 35)ואבידה. חנם, לשומרי השקלים שמסרו שכיון

פעם  לשקול וחייבים הם פושעים כלֿכך, לשמור מחויבים
י  הלכה להלן וראה התרומה, נתרמה כבר אם אף שניה,

שם.36)(כסףֿמשנה). שקלים, שקלים 37)'ירושלמי'
הבאה  לשנה חובתו ידי לצאת יכול אינו כלומר מ"א. פ"ב

הנ"ל. המיותרים ('ירושלמי'38)בשקלים עתיקין תקלין
אחרונים? הם ומי ראשונים הם ומי ה"א). פ"ב שקלים

מג. הערה עיי"ש ט, הלכה סוף להלן יבואר

.Ë¯ÎO ¯ÓBL „Èa Ì‰ÈÏ˜L ˙‡ eÁÏL39È¯‰L , »¿∆ƒ¿≈∆¿«≈»»∆¬≈
ÔB‚k ,Ò‡a epnÓ e„·‡Â ,‰„·‡Â ‰·‚a ·iÁ ‡e‰«»ƒ¿≈»«¬≈»¿»¿ƒ∆¿…∆¿
Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - ¯eËt ‡e‰L ,ÌÈiÊÓ ÌÈËÒÏ ÌeÁ˜lL∆¿»ƒ¿ƒ¿À»ƒ∆»ƒƒ

‰Óe¯z‰ ‰Ó¯˙pL ¯Á‡40ÁÈÏM‰ ÚaL - Ò‡ ««∆ƒ¿¿»«¿»∆¡«ƒ¿»«»ƒ«
ÌÈ¯aÊbÏ41ÏÚ Ì¯Bz Ì¯Bz‰L ;ÔÈ¯eËt ¯ÈÚ‰ È·e , «ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ∆«≈≈«

Èe·b‰42,Ô‰ Lc˜‰ ˙eL¯·e ,˙B·bÏ „È˙Ú‰ ÏÚÂ «»¿«∆»ƒƒ»ƒ¿∆¿≈≈
e¯ÒÓ ‡Ï È¯‰ ?˙BOÚÏ Ô‰Ï ‰È‰ ‰Ó ¯ÈÚ‰ È·e¿≈»ƒ∆»»»∆«¬¬≈…»¿
Ï·‡ ,‰„·‡Â ‰·‚a ·iÁ ‡e‰L ,¯ÎO ¯ÓBLÏ ‡l‡∆»¿≈»»∆«»ƒ¿≈»«¬≈»¬»
‰Ó¯˙pL Ì„˜ e„·‡ Ì‡Â .ÈeˆÓ BÈ‡ Ò‡‰»…∆≈»¿ƒ»¿…∆∆ƒ¿¿»
ÁÈÏM‰Â ,Ì‰ ¯ÈÚ‰ Èa ˙eL¯a ÔÈ„Ú - ‰Óe¯z‰«¿»¬«ƒƒ¿¿≈»ƒ≈¿«»ƒ«
e·‚Â ÚaL .ÔÈÓlLÓ Ô‰Â ,¯ÈÚ‰ ÈL‡ ÈÙÏ ÚaLƒ¿»ƒ¿≈«¿≈»ƒ¿≈¿«¿ƒƒ¿«¿»
el‡ - ÌÈËÒl‰ Ìe¯ÈÊÁ‰ Ck ¯Á‡Â ,˙ÈL ÌÈÏ˜L¿»ƒ≈ƒ¿««»∆¡ƒ«ƒ¿ƒ≈

˙¯Á‡ ‰LÏ Ô‰Ï ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â .ÌÈÏ˜L el‡Â43, »≈¿»ƒ¿≈ƒ»∆¿»»«∆∆
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ÈÓ LÈ .‰¯·ÚL ‰L ÈÏ˜LÏ eÏtÈ ÌÈiM‰Â¿«¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿≈»»∆»¿»≈ƒ
ÈÏ˜LÏ eÏtiL ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏ˜M‰L ,¯ÓB‡L∆≈∆«¿»ƒ»ƒƒ∆ƒ¿¿ƒ¿≈

‰lÁza e·‚pL ÌÈÏ˜M‰ Ì‰ ,‰M‰B‡ e„·‡Â «»»≈«¿»ƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ»¿»¿
ÌÈÏ˜M‰L ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ ;e¯ÊÁÂ eÒ‡∆∆¿¿»¿¿≈ƒ∆≈∆«¿»ƒ

‰lÁz ¯aÊb‰ „ÈÏ eÚÈb‰L Ô‰ ÌÈBL‡¯‰44. »ƒƒ≈∆ƒƒ¿««ƒ¿»¿ƒ»

בבא39ֿ) שמואל אוקימתת לפי שם, מ"א פ"ב שקלים
שם. ה"ט.40)מציעא בפ"ב למעלה אף 41)המבוארת

(כסףֿמשנה). לב הערה כנ"ל חכמים מתקנת היא זו שבועה
האבוד".42) ועל הגבוי "על נוסף 43)בכת"י: בכת"י

בהלכה  כמו - הקדש" לשקלי יפלו "והראשונים כאן:
רוקח'). ('מעשה (שם):44)הקודמת ב'ירושלמי' הוא כן

רבי  השניים? הן ואילו הראשונים? הם) (איזו הן "אילו
בני  ששלחו אלו אמר חד מארי, אבא ורבי חייא ב"ר פנחס
לידי  שהגיעו אלו אמר (=השני) וחרונה תחילה, העיר

תחילה". גזברין

.ÈÔ˙Bp‰45Ï˜LÏ ÈÁÏMÏ BÎÈÏB‰Ï B¯·ÁÏ Ï˜L ÈˆÁ «≈¬ƒ∆∆«¬≈¿ƒ«À¿»ƒƒ¿…
B„È ÏÚ B˙B‡46CÏ‰ ,47BÓˆÚ È„È ÏÚ BÏ˜Le48È„k , «»»«¿»«¿≈«¿¿≈

B˙B‡ ekLÓÈ ‡lL49ÏÚÓ - ‰Óe¯z‰ ‰Ó¯˙ Ì‡ , ∆…¿«¿¿ƒƒ¿¿»«¿»»«
Ï˜BM‰50¯·kL ,‡e‰ Lc˜‰ ˙eL¯a Ï˜M‰ ‰fL ; «≈∆∆«∆∆ƒ¿∆¿≈∆¿»

BÓˆÚ ÏÈv‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,˙B·bÏ „È˙Ú‰ ÏÚ eÓ¯z51 »¿«∆»ƒƒ»¿ƒ¿»∆ƒƒ«¿
‰Ó¯˙ ‡Ï Ì‡Â .‰f‰ Ï˜Ma ‰‰Â Lc˜‰‰ ÔBÓÓa¿»«∆¿≈¿∆¡»«∆∆«∆¿ƒ…ƒ¿¿»
Ï˜L ÈˆÁ B¯·ÁÏ ÔzÏ ·iÁ ‡e‰Â ,ÏÚÓ ‡Ï - ‰Óe¯z‰«¿»…»«¿«»ƒ≈«¬≈¬ƒ∆∆

BÏ˜Le Ï˜L ÈˆÁ ·Bb‰ B‡ ÏÊBb‰ ÔÎÂ .BÏ Ô˙pL52- ∆»«¿≈«≈«≈¬ƒ∆∆¿»
‡ˆÈ53ÌÈL ÌÈÏÚaÏ ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰Â ,54ÛÈÒB‰Ï B‡ »»¿«»¿«≈«¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ

LÓÁ55. …∆

מ"ב.45) פ"ב בשביל 46)שקלים כלומר בשבילו,
עצמו.48)בשוגג.47)המשלח. שהרי 49)בשביל

ה"ט). פ"א (למעלה שקלים נותן שאינו מי את ממשכנים
מעילה.50) קרבן ולהביא להקדש וחומש קרן לשלם חייב

כשקרבה  המדובר הי"א, להלן כמו כאן, שאף אומרים ויש
.(8 הערה יט עמוד ועיי"ש (רא"ש. שלא 51)הבהמה

השקל  מחצית מצות קיום ועצם ('ירושלמי'). אותו ימשכנו
לאו  שמצוות משום מעילה. קרבן לחייבו הנאה חשובה לא

המשנה). בפירוש (רמב"ם ניתנו בשביל 52)ליהנות
השקל.53)עצמו. מחצית נתינת במצות חובתו ידי

"הגונב",54) על מוסב וזה התרומה. נתרמה לא עדיין אם
כפל. משלם אינו "הגוזל" לשקר 55)אבל ונשבע כפר אם

ה"א). גזילה מהל' (פ"ז הודה ושוב

.‡ÈÔ˙Bp‰56Lc˜‰‰ ÔÓ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ57‰Ó¯˙Â , «≈«¬ƒ«∆∆ƒ«∆¿≈¿ƒ¿¿»
‰pnÓ e˜tzÒiLk - epnÓ ‰Óe¯z‰58·iÁ˙È , «¿»ƒ∆¿∆ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ¿«≈

˙BÚnÓ B˙ .Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ È„È ‡ˆÈÂ ,‰ÏÈÚÓaƒ¿ƒ»¿»»¿≈«¬ƒ«∆∆¿»ƒ¿
Bc‚k ÏÎ‡È - ÈL ¯OÚÓ59ÈÓcÓ ;ÌÈÏLe¯Èa «¬≈≈ƒ…«¿∆¿ƒ»«ƒƒ¿≈

˙ÈÚÈ·L60ÏL ‰È‰ .˙ÈÚÈ·L ˙M„˜a Bc‚k ÏÎ‡È - ¿ƒƒ…«¿∆¿ƒ¿À«¿ƒƒ»»∆
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ˙Ácp‰ ¯ÈÚ61. ƒ«ƒ««…»»¿

מ"ב.56) פ"ב של 57)שקלים שקל בידו שיש בשוגג.
(רע"ב). חולין של שהוא וסבר הבית, כלומר,58)בדק

שלא  זמן כל אבל התרומה. מאותה שקנו הבהמה כשקרבה

ואין  נשתנה, ולא שהוא, מקום בכל הוא הקדש - קרבה
המשנה). (פירוש מעילה חולין 59)חיוב כסף יביא

מעשרֿשני, של השקל חצי שנמצא מקום כל ויאמר: מביתו,
עליהם  וחלה פירות עבורו ויקנה הזה. הכסף על מחולל יהא
לחולין  יוצא המוכר שביד השקל וחצי מעשרֿשני. קדושת
שלמפרע  ונמצא מתקיף). ד"ה נו. קידושין 'תוספות' (עי'
מחצית  חובת ידי ויוצא הזה השקל בחצי גם הקרבן נקנה

שבסמוך. שביעית לענין והואֿהדין שניתנה 60)השקל.
שמיטה  מהל' בפ"ה (ראה וכו' להפסד ולא לאכילה רק

ממעות 61)ויובל). "נתנו למעלה שנאמר מה על מוסב זה
הנדחת  עיר של היה זה שני מעשר שאם - שני" מעשר
אפשר  ואי הט"ו, עכו"ם מהל' בפ"ד כמפורש להגנז, שדינו
כמפורש  שריפה, טעון יהיה יפדוהו, שאם לחולין, להוציאו
יוצא  ואינו כלום עשה לא ולפיכך (הי"ג), הקדש לענין שם
באיסורו  נשאר זה שקל חצי שהרי השקל, מחצית חובת ידי

המשנה'. 'מרכבת ועי' הקרבן. ממנו נקנה ולא

.·ÈLÈ¯Ùn‰62‡ˆÓÂ ,Ba ·iÁ ‡e‰L ¯e·ÒÂ ,BÏ˜L ««¿ƒƒ¿¿»∆«»¿ƒ¿»
L„˜ ‡Ï - ·iÁ BÈ‡L63‡ˆÓÂ ,ÌÈL LÈ¯Ùn‰ . ∆≈«»…»«««¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»

ÔB¯Á‡‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Êa Ì‡ :„Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L∆≈«»∆»∆»ƒ»∆««∆»«¬
L„˜ ‡Ï64ÈM‰Â ,ÌÈÏ˜L „Á‡‰ - ˙Á‡ ˙·a Ì‡Â ; …»«¿ƒ¿«««»∆»¿»ƒ¿«≈ƒ

ÌÈÏ˜L ¯˙BÓ65‰·„Ï ÏtÈ - ˙ÓÂ BÏ˜L LÈ¯Ù‰ .66. «¿»ƒƒ¿ƒƒ¿»≈ƒ…ƒ¿»»

שקלים 62) ה"ג.'ירושלמי' אינו 63)פ"ב בטעות שהקדש
בראשון.64)הקדש. יצא שכבר לחולין,65)כיון ויוצא

יג. בהלכה בסמוך שכתב ה"ד.66)כמו שם 'ירושלמי'
"לכפר  טו) ל, (שמות בשקלים התורה שאמרה מפני והטעם
מצוה  חינוך', ('מנחת למתים כפרה ואין נפשותיכם", על

קה).

.‚ÈÁ˜Bl‰67B‡ ,ÈÏ˜LÏ el‡ :¯Ó‡Â B„Èa ˙BÚÓ «≈«»¿»¿»«≈¿ƒ¿ƒ
‰ÚÓ ‰ÚÓ ËwÏÓ ‰È‰L68,‰Ëe¯t ‰Ëe¯t B‡ ∆»»¿«≈»»»»¿»¿»

ÈÏ˜LÏ ˙BÚÓ ËwÏÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ ËwÏÏ ÏÈÁ˙‰LÎe¿∆ƒ¿ƒ¿«≈»«¬≈ƒ¿«≈»¿ƒ¿ƒ
‡e‰L Ï˜L ÈˆÁ Ô‰Ó Ô˙B ,ÒÈk ‡ÏÓ ËwÏ elÙ‡ -¬ƒƒ≈¿…ƒ≈≈∆¬ƒ∆∆∆

ÔÈlÁ - ÌÈÏ˜M‰ ¯˙BnL ;ÔÈlÁ ¯‡M‰Â ,Ba ·iÁ69. «»¿«¿»Àƒ∆««¿»ƒÀƒ

ה"ג.67) שם הלל.68)'ירושלמי' כבית מ"ג, פ"ב שקלים
שצירף 69) ומה שקלו, כדי עד אלא להקדיש התכוון שלא

הקדש. ואינו בטעות הקדש הוא יותר

.„È˙BÚÓ70‰·˙Ï ÌÈÏ˜L ÏL ‰·z ÔÈa e‡ˆÓpL »∆ƒ¿¿≈≈»∆¿»ƒ¿≈»
‰·„ ÏL71·B¯˜ ,ÌÈÏ˜LÏ eÏtÈ - ÌÈÏ˜LÏ ·B¯˜ : ∆¿»»»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ»

‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ ,‰·„Ï eÏtÈ - ‰·„Ï72eÏtÈ - ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»»∆¡»«∆¡»ƒ¿
‰·„Ï73ÌÈM‡Ï ‰ÏBÚ dlk ‰·„p‰L ÈtÓ ;74, ƒ¿»»ƒ¿≈∆«¿»»À»»»ƒƒ

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„ÏÂ ˙BÏBÚÏ Ô‰Ó ÔÈ˜tzÒÓ ÌÈÏ˜M‰Â75. ¿«¿»ƒƒ¿«¿ƒ≈∆¿¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ

מ"א.70) פ"ז ה"ב.71)שקלים שני בפרק למעלה ראה
לחומרא.72) והולכים המעות, נפלו מאין ספק הוא
לבאר.73) שממשיך כמו יותר, חמורה נשרף 74)שהיא

מבשרה. אוכלים הכהנים ואין האש, שמשיירי 75)על
בפ"ד  להלן כמבואר ומגדליה, העיר צרכי עושים הלשכה

ה"ח.

.ÂËÔÎÂ76‰·˙Â ‰·z Ïk ÔÈa ÌÈ‡ˆÓp‰ ˙BÚn‰ Ïk ¿≈»«»«ƒ¿»ƒ≈»≈»¿≈»
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‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ e‡ˆÓ .·B¯wÏ eÏtÈ -77ÔÈa Ì‡ : ƒ¿«»ƒ¿¿∆¡»¿∆¡»ƒ≈
‰B·ÏÏ eÏtÈ - e‡ˆÓ ‰B·ÏÏ ÌÈˆÚ78ÌÈp˜ ÔÈa ,79 ≈ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒƒ
‰ÏBÚ ÈÏÊB‚Ï eÏtÈ - ‰ÏBÚ ÈÏÊB‚Ï80:ÏÏk‰ ‰Ê . ¿¿≈»ƒ¿¿¿≈»∆«¿»

ÔlÎa ·B¯w‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰81- ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ , ¿ƒ«««»¿À»∆¡»¿∆¡»
- ˙Èa‰ ¯‰a ˙B‡ˆÓp‰ ˙BÚn‰ ÏÎÂ .¯ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒ¿»«»«ƒ¿»¿«««ƒ

ÔÈlÁ82‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ˙BÚÓ ‡ÈˆBÓ ¯aÊb‰ ÔÈ‡L ; Àƒ∆≈«ƒ¿»ƒ»ƒ¿««ƒ¿»
˙Ba¯wÏ Á˜BlL ˙BÓ‰a‰ ÏÚ ÔÏlÁÓ ‡e‰L „Ú83. «∆¿«¿»««¿≈∆≈««»¿»

מ"א.76) פ"ז זה 77)שקלים הרי - מחצה". "על בכת"י:

שמבואר. כמו ביותר, לחמור הכסף ונותנים ספק
מכשירי 78) אלא אינם עצים ואילו קרבן, עצמה שהיא

עולה.79)קרבן. ואחד חטאת שאחד יונים, קרבן
חטאת 80) גם יש בקנים ואילו כליל, כולה שהעולה

לכהנים. להחמיר.81)הנאכלת ובין להקל בין
מ"ב.82) פ"ז ה"ב.83)שקלים שם 'ירושלמי'



zeevnd xtq m"anx ixeriyzah g"iÎa"i -`"tyz'd

ה'תשפ"א  טבת י"ב ראשון יום

קלא. תעשה לא מצות
― הקל"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

הּזמן אחר הּקדׁשים מּבׂשר מהּֿׁשּנׁשאר והּוא ְְְְֳִִִֶֶַַַַַַַַַָָאתֿהּנֹותר,
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 עדֿיֹום "והּנֹותר הּׁשלמים: ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָקרּבן
ירצה, לא הּוא ּפּגּול הּׁשליׁשי ּבּיֹום יאכל האכל ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹואם
הּנפׁש ונכרתה חּלל ה' ּכיֿאתֿקדׁש יּׂשא עונֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹואכליו

מעּמיה" gÎe)ההוא ,hi my)אם ּבכרת ׁשהּוא נתּבאר הּנה , ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
הּנה קבּועה. חּטאת חּיב ― ּבׁשֹוגג אכל ואם מזיד; ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָהּוא
מּמהּֿׁשאמר היא האזהרה אבל ּבּכתּוב; מפרׁש ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹהענׁש

הּוא" ּכיֿקדׁש לאֿיאכל "וזר cl)ּבּמּלּואים: ,hk zeny). ְִִִֶַַָֹֹֹ
מהּֿׁשּנתקלקל ּכל ּגם ּכֹולל הּוא "הּוא", ׁשהּוא זה, ְְִִֵֵֶֶֶַַַֹּכּנּוי

ּובמעילה ּכּנֹותר. ― לאכלֹו ואסּור (fi:)מןֿהּקדׁשים ְְְְֳִִִִַַָָָָָ
אין והּנֹותר "הּפּגּול הּמׁשנה: מהּֿׁשאמרה על ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָאמרּו

ׁשמֹות ׁשני ׁשהן מּפני זה עם זה `mixeqiמצטרפין ly) ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָ
(mipeyהּידים לטמאת אּלא ׁשנּו לא אמרּו: ,"erbpy mici) ְְְִֶַַַָָָָֹֻ

(n mz`nehy ,xzepe lebt ly znieqn zenkaאבל ְֲַָָָּדרּבנן;
אליעזר(xeriy)לענין רּבי ּדתניא: מצטרפין, אכילה ְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָָ

ּפסּול, ּכלֿׁשּבּקדׁש ― הם קדׁש ּכי "לאֿיאכל ִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹאֹומר:
מּפסּולי הם והּנֹותר והּפּגּול אכילתֹו", על לאֿתעׂשה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹלּתן
על אכילתֹו על מזהרים מהם ּכלֿאחד ּולפיכ ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻהּמקּדׁשין
ענׁש נתּבאר ּוכבר הם". ּכיֿקדׁש "לאֿיאכל אמרֹו: ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹֹּפי

ּכרת. ׁשהּוא ֵֶַָָהּנֹותר

ה'תשפ"א  טבת י"ג שני יום

קכט. קל. תעשה לא מצות
― ּוׁשלׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ

אמרֹו והּוא ׁשּנטמאּו, קדׁשים ּבׂשר מּלאכֹול ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֻׁשהזהרנּו
יאכל" לא ּבכלֿטמא יּגע אׁשר "והּבׂשר (xwie`יתעּלה: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

(hi ,aiזבחים ּובתֹוספּתא לֹוקה. ― ואכלֹו ׁשעבר ּומי ;ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָ
(d wxt)זה הרי ― טמא ּבׂשר ׁשאכל ׁשּטהֹור ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר,

ּפסחים מּגמרא ב' ּובפרק אתֿהארּבעים. (ck:)לֹוקה ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ
הּגּוף "טמאת ycw)אמרּו: ly xya lk`y `nh),ּבכרת ְְְֵַַָָֻ

הּבׂשר ycw)טמאת ly `nh xya lk`y)ּוכבר ּבלאו". ְְְַַָָָָֻ
מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני a)נתּבארּו dpyn). ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

― הקכ"ט מּלאכֹולהּמצוה הּטמא ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
לאֿתּגע" "ּבכלֿקדׁש ּבּיֹולדת: אמרֹו והּוא c)קדׁש, ,my). ְְְִֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

ספרא rixfz)ּולׁשֹון zyxt)ֿואל לאֿתּגע "ּבכלֿקדׁש : ְְְְִִֶֶָָָֹֹ
ענּוׁש ּבטמאה לֹו הּנכנס מקּדׁש מה ― תבא לא ְְְְְִִִַַָָָָָָָֹֹֻהּמקּדׁש
ולמד ּכרת". ענּוׁש ּבטמאה האֹוכלֹו הּקדׁש אף ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹֻּכרת,
הּכלל על ׁשּסֹומ ּבמזיד, ׁשאכל ּבאדם "לאֿתּגע" ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבאמרֹו

ּבמּכֹות אמ(ci:)ׁשּנתּבאר "ּבכלֿקדׁשּבבאּור יתעּלה: רֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשאכל טמא מּכֹות: ּבגמרא אמרם והּוא תּגע", ְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹלא
אׁשרּֿתאכל "והּנפׁש ּכתיב: ענׁש ּבׁשלמא ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאתֿהּקדׁש,
ונכרתה" עליו וטמאתֹו לה' אׁשר הּׁשלמים מּזבח ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֻּבׂשר

(k ,f my)."לאֿתּגע מ"ּבכלֿקדׁש אתיא לן? מנא אזהרה ;ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹֹ
לאֹוכל. אזהרה ― לאֿתּגע" "ּבכלֿקדׁש אמרּו: ְְְְִֵֶַָָָָָָָֹֹוׁשם
לּנֹוגע? אזהרה אּלא אינֹו אֹו לאֹוכל, אזהרה אֹומר ְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָאּתה
לא ואלֿהּמקּדׁש לאֿתּגע "ּבכלֿקדׁש לֹומר: ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֹֹּתלמּוד
ּבֹו ׁשּיׁש מקּדׁש מה לּמקּדׁש: קדׁש מּקיׁש ― ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹתבא"

נׁשמה zxk)נטילת aeig)נטילת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר קדׁש אף ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ
איּכא נׁשמה נטילת מאי ― לנגיעה ואי (`jiנׁשמה; ְְְְְִִִִִַַָָָָָָ

(dnyp zlihp okzizרחמנא ואּפקּה לאכילה. אּלא ?ְְֲֲִֶַַַַָָָָ
(d`hazd dxezd)ּדנגיעה למימר נגיעה ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִִִֵַַָָָלאכילה

ׁשאכל ׁשּטמא ,ל יתּבאר האּלה ּומןֿהּלׁשֹונֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכאכילה.
הּוא אם אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכרת, חּיב ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאתֿהּקדׁש
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 .(ew.)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

ה'תשפ"א  טבת י"ד שלישי יום

צא. עשה מצות
יום ראשוןֿ שלישי י "בֿ י "ד טבת 

― הצ"א הּנֹותרהּמצוה לׂשרֹוף ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
xg`l odn xzepde minieqn zepaxw zlik`l onf draw dxezd)

("xzep" `ed onfdמּבׂשר "והּנֹותר יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְִִֶַַַָָ
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יּׂשרף" ּבאׁש הּׁשליׁשי ּבּיֹום fi)הּזבח ,f `xwie)ּובפרּוׁש . ְְִִִֵֵֵַַַַָָָ
תֹותירּו "לא הּפסח: ּבכבׂש יתעּלה ׁשאמר זה על ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹאמרּו

ּתׂשרפּו" ּבאׁש עדּֿבקר מּמּנּו והּנֹותר עדּֿבקר (zenyמּמּנּו ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
(i ,aiֿלא על עׂשה לּתן הּכתּוב "ּבא ּבמכלּתא: אמרּו ,ְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹ

ּבפסחים רּבים ּובמקֹומֹות fhe.)ּובמּכֹות(ct.)תעׂשה". :v) ְְְֲִִִִֶַַַָ
mitqep)וזּולתם miax zenewn)ּדנֹותר ׁשּלאו ּבפרּוׁש אמרּו ְְְְֵֶָָָָָ

הּוא לעׂשה ׁשּנּתק "y`aלאו :"dyr"d z` miiwn m`y) ֲִֵֶַַָ
(elhane e`ld z` wzpn Ð "etxyz.עליו לֹוקין אין ּולפיכ ,ְִִֵָָָ

עד מּמּנּו "והּנֹותר ׁשּנאמר: מהּֿׁשהזּכרנּו, הּוא ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָוהעׂשה
הּפּגּול ודין ּתׂשרפּו". ּבאׁש aygּבקר aixwnd odkdy) ְְִִִֵֶַָֹֹ

(jxevd itk `ly ,zenieqn zeaygnּכמֹו ׁשוה, ְְֶַָָוהּנֹותר
לאֿתעׂשה ּבמצות alw)ׁשאבאר dyrz `l)הזּכיר ׁשּכבר , ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָֹֹ

זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר "נֹותר". ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָאתֿהּפּגּול
ּתמּורה(fk:)ּבפסחים .(cl.)ּובסֹוף ְְְִִָָ

ה'תשפ"א  טבת ט"ו רביעי יום

צ. עשה מצות
― ּתׁשעים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָ

"והּבׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּנטמאּו, קדׁשים ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָלׂשרֹוף
יּׂשרף" ּבאׁש יאכל לא ּבכלֿטמא יּגע hi)אׁשר ,f `xwie), ְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹ

ׁשּבת להדליק(ck:)ּובגמרא אסּור מהּֿטעם ּבאּוֿלבאר, ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָ
"ׁשּבתֹון ואמרּו: ׁשּנטמא ּתרּומה dziaydׁשמן zevn) ְְְְִֶֶֶַָָָָ

(aehÎmeia dk`lnnעׂשה טֹוב יֹום והוי הּוא, ְֲֲֵֵֵָעׂשה
עׂשה ואין e`nhpy)ולאֿתעׂשה, miycw ztixy ly)ּדֹוחה ְְֲֲֵֵֶֶַֹ

הּוא: האּלה הּדברים ענין ועׂשה". לאֿתעׂשה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאת
על עֹובר והעֹוׂשה אסּורה, טֹוב ּביֹום מלאכה ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָׁשעׂשּית
ּביֹום אמרֹו והּוא עׂשה, מצות ּבּטל ׁשּכן עׂשה, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָמצות

ׁשּבתֹון" לכם "יהיה ck)טֹוב: ,bk my)מצות על ועֹובר ; ְְְִִֵֶֶַַַָָ
"ּכלֿ אמרֹו: והּוא לאו, על ׁשעבר לפי ְְְֲִֶֶַַַָָָָֹלאֿתעׂשה,

בהם" לאֿיעׂשה fh)מלאכה ,ai zeny)ּביֹום ּכלֹומר: , ְְְֵֶֶַָָָָֹ
אבל עׂשה,טֹוב. מצות אּלא אינּה טמאים קדׁשים ׂשרפת ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ׁשהזּכיר: הּכלל מחמת טֹוב ּביֹום לׂשרפם אסּור ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּולפיכ
ׁשם ואמרּו ועׂשה". לאֿתעׂשה את ּדֹוחה עׂשה (zay"אין ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

(.dkקדׁשים לׂשרֹוף ׁשּמצוה "ּכׁשם לׁשֹונֹו: וזֹו ּדבר, ְְְְְִִִֵֶָָָָָעֹוד
ׁשמן לׂשרֹוף מצוה ּכ wec`)ׁשּנטמאּו, e`l)ּתרּומה ְְְְְִִִֶֶֶָָָ

ּבפסחים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר (at.)ׁשּנטמא". ְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָ
ּתמּורה .(bl:)ּובסֹוף ְְָ

ה'תשפ"א  טבת ט"ז חמישי יום

מט. עשה מצות
― המ"ט הּיֹום,הּמצוה ּבעבֹודת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַַַָ

ּכּפּור צֹום ּביֹום חֹובה ׁשהן והּוּדּויין ּכלֿהּקרּבנֹות ְְְְִִִֵֶַַַָָָָּכלֹומר:
ּכלֿ והיא הּכתּוב. ׁשאמר ּכמֹו ּכלֿהעונֹות, ּבהם ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹלכּפר

מֹות' ּב'אחרי האמּורה `)החּקה ,fh `xwie)והראיה . ְְְֲֲֵַַָָָָָָֻ
מּכּפּורים ה' ּפרק ּבסֹוף אמרם אחת, מצוה :(q.)ׁשהּכל ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

הקּדים הּסדר, על האמּור הּכּפּורים יֹום ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ"ּכלֿמעׂשה
ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ּכלּום". עׂשה לא ― לחברֹו ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹמעׂשה
יֹומא. מּסכת והיא לּה, המיחדת ּבּמּסכת זֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻמצוה

ה'תשפ"א  טבת י"ז שישי יום

קיח. מט. עשה מצות
הקודם. ביום נדפסה המ"ט ְִַַָהּמצוה

― הקי"ח ׁשּכלֿהּנהנההּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
― ּבׁשגגה ּתרּומה ּכלֹומר: קדׁש, אֹוכל אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹמןֿההקּדׁש
חמׁש, ּתֹוספת עם מהּֿׁשּנהנה ּכדי אֹו ּׁשאכל מה ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹיחזיר
יׁשּלם מןֿהּקדׁש חטא אׁשר "ואת יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוהּוא

עליו" יֹוסף fh)ואתֿחמיׁשתֹו ,d `xwie):עֹוד ואמר , ְְֲִִֵֶַָָָ
וגֹו" ּבׁשגגה קדׁש ּכיֿיאכל ci)"והאיׁש ,ak my)ּוכבר . ְְְְִִִֶַָָָָֹֹ
מעילה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּבמּסכת(eh.)נתּבארּו וגם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

f)ּתרּומֹות wxt). ְ

ה'תשפ"א  טבת י"ח ש"ק יום

קיג. תעשה לא מצות
יום רביעיֿ שבתֿ קודש ט "וֿ י "ח טבת 

― הקי"ג מּלעבֹודהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
miycw)ּבּקדׁשים zndaa yexgl :oebk):יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְֳִִֶַַָָ

"ׁשֹור ּבבכר תעבד hi)"לא ,eh mixac)ׁשאר ולמדנּו , ְְְְֲִֶַַָָֹֹֹ
ּוכבר ּבעבֹודה. אסּורים ּכּלם ׁשּיהיּו מןֿהּבכֹור ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָֻקדׁשים

מּכֹות מּסכת ּבסֹוף מןֿ(k`:)נתּבאר ּבאחד ׁשהעֹובד , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
לֹוקה. ― ֳִֶַָהּקדׁשים
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èî-÷øô äéîøéhlÎfl

æìétà ïBøç-úà äòø | íäéìò éúàáäå íLôð éL÷áî | éðôìå íäéáéà éðôì íìéò-úà ézzçäå§©§©¦´¤¥Â¨¦§¥̧Ÿ§¥¤¹§¦§¥´§©§¥´©§À̈§¥¥¦̧£¥¤¯¨¨²¤£¬©¦−
:íúBà éúBlk ãò áøçä-úà íäéøçà ézçlLå ýåýé-íàðçìíMî ézãáàäå íìéòa éàñë ézîNå §ª§¨®§¦©§¦³©«£¥¤Æ¤©¤½¤©¬©¦−¨«§©§¦¬¦§¦−§¥¨®§©£©§¦¬¦¨²

:ýåýé-íàð íéøNå Cìîèì:ýåýé-íàð íìéò úeáL (úéáù)-úà áéLà (áåùà) íéîiä úéøçàa | äéäå ¤¬¤§¨¦−§ª§¨«§¨¨´§©£¦´©¨¦À¨¦²¤§¬¥−̈§ª§¨«
ð-÷øô äéîøéfÎ`

à:àéápä eäéîøé ãéa íécNk õøà-ìà ìáa-ìà ýåýé øac øLà øácäáeòéîLäå íéBbá eãébä ©¨À̈£¤̧¦¤¯§¨²¤¨¤−¤¤´¤©§¦®§©−¦§§¨¬©¨¦«©¦̧©¦³§©§¦ÆÆ
:äéìelb ezç äéaöò eLéáä Cãøî úç ìa Léáä ìáá äãkìð eøîà eãçëz-ìà eòéîLä ñð-eàNe«§¥½©§¦−©§©¥®¦§Á¦§§¨̧¨¤¹Ÿ¦¬¥Æ©´§Ÿ̈½Ÿ¦´£©¤½¨©−¦¤«¨

âì döøà-úà úéLé-àeä ïBôvî éBb äéìò äìò ékeãð äîäa-ãòå íãàî da áLBé äéäé-àìå änL ¦´¨¨Á¨¤̧¨¹¦¨À«¨¦³¤©§¨Æ§©½̈§«Ÿ¦§¤¬¥−¨®¥¨¨¬§©§¥−̈¨¬
:eëìäãBëáe CBìä åcçé äãeäé-éðáe änä ìàøNé-éðá eàáé ýåýé-íàð àéää úòáe änää íéîia ¨¨«©¨¦̧¨¥¹¨¨¥³©¦Æ§ª§½̈¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²¥¬¨§¥«§−̈©§¨®¨³¨Æ

:eLwáé íäéýìà ýåýé-úàå eëìéäàì íìBò úéøa ýåýé-ìà eåìðå eàa íäéðô äpä Cøc eìàLé ïBiö ¥¥½§¤§¨¬¡Ÿ¥¤−§©¥«¦´¦§½̈¤−¤¥´¨§¥¤®µŸ§¦§´¤§½̈§¦¬−̈¬Ÿ
:çëMúåeëìä äòáb-ìà øäî íeááBL (íéááåù) íéøä íeòúä íäéòø énò eéä (äéä) úBãáà ïàö ¦¨¥«©³Ÿ«Ÿ§Æ¨´©¦½Ÿ¥¤´¦§½¨¦−«§®¥©³¤¦§¨Æ¨½̈

:íöáø eçëLæ÷ãö-äåð ýåýéì eàèç øLà úçz íLàð àì eøîà íäéøöå íeìëà íäéàöBî-ìk ¨§−¦§¨«¨§¥¤´£¨½§¨¥¤¬¨§−´Ÿ¤§¨®©À©£¤̧¨§³©«¨Æ§¥¤½¤
:ýåýé íäéúBáà äå÷îe¦§¥¬£«¥¤−§¨«

i"yx
(ÁÏ).éàñë éúîùå:שלי מצור

(·).ñð åàùå:הוא אסיפה סימן בלע"ז ìá.פורק"א
.êãåøîå:בבל של כוכבים עבודת ïåôöî.(‚)שמות éåâ

ופרס: äðä.(‰)מדי êøã ירושלים הזה המקום דרך
כורש  ברשיון מתוכה ויצאו בבל כשתחרב פניהם יסבו

פרס: íåòúä.(Â)מלך íäéòåø:מעלי התעום גדוליהם
.íéááåù íéøä,שבהרים כוכבים עבודת אל ההרים אל

וי"ת  מלכיהם, שובבום בלע"ז אנווייזאנ"ץ שובבום
בזונון: שלטוניא שובבום íäéúåáà.(Ê)הרים äå÷îå

אבהתהון: וסבור

cec zcevn
(ÊÏ).È˙˙Á‰Â:עילם את אשרÈ˙ÁÏ˘Â.אשבור המקומות אל 

שמה : È‡ÒÎ.(ÁÏ)ינוסו  È˙Ó˘Âבעילם ימשול  מי אין  ר "ל 
למשול : מי יהיה ולא  שרים אאבד מהם  כי לבד  אני כי ֿאם 

(ËÏ).ÌÈÓÈ‰ ˙È¯Á‡·:רב זמן  אחר  ˘·Â˙.ר"ל ˙‡ ·È˘‡
עילם: של  השבי את  לארצם  אשיב

(‡).ÌÈ„˘Î ı¯‡ Ï‡ Ï·· Ï‡:כשדים ארץ ועל  בבל  על 
(·).Â„È‚‰בשורה עכו"ם בין הגידו חדשות המבשרים  אתם 

החריבו הם  כי על  להם יחשב  לשמחה כי בבל  מחורבן זו 
רבים: Ò.עמים  Â‡˘Â:וישמעו כולם יאספו ‡Ïלמען

.Â„ÁÎ˙:החורבן מגודל  מה  דבר תעלימו ·Ï.אל  ˘È·Â‰
עמם: את  להציל  יוכלו ולא  נשבר ומרודך  נתבייש בל הפסל

.'ÂÎÂ Â˘È·Â‰:ונשברו נתביישו הפסילים  ÔÂÙˆÓ.(‚)כל  ÈÂ‚
מזרחית: צפונית במקצוע צפון בפאת השוכנים  ופרס  מדי  הם 

.ÂÎÏ‰ Â„:בגולה והלכו משם Ï‡¯˘È.(„)נדו È·הם
בני עם  ונטפלו  השבטים  עשרת גלות  אחרי בארץ הנשארים

לבבל : עמהם  וגלו ובנימין  ÂÎÂ'.יהודה  ‰Ó‰ ישראל בני  ר"ל
יחד : יבואו יהודה ÂÎÏÈ.ובני  ÂÎ·Â ÍÂÏ‰:מצלחת ודרך  עזר  ממנו  לשאול  יבקשו ה' ואת  ילכו  ובתחנונים ˆÔÂÈ(‰)בתשובה

.ÂÏ‡˘È: פה דרך פניהם ויסבו לציון  ההולך הדרך עד ·Â‡Â.את המתקיים בברית  ה' אל והתחברו  באו לאלו אלו אמרו ר"ל
עוד : תשכח  ולא ‡Â„·Â˙.(Â)עולם Ô‡ˆכי העדר מן האבוד כצאן עמי היו הנה עד  הנה  שאמר ה ' בשם הנביא  מאמר הוא

רע: בדרך  ללכת  התעום וגדוליהם  ה' מדרך  פנו  ר"ל בהרים לעלות לבם בדרכי ללכת ועזבום תועה בדרך הנהיגום גדוליהם 
.¯‰Ó:מארצם ונגרשו ההרים על  בגולה הלכו לכן לומר  ורצה רבצם , מקום ושכחו גבעה  אל  מהר הלכו  Ì‰È‡ˆÂÓ.(Ê)ולכן ÏÎ

יאכלם : אותם המוצא שכל  ומופקר התועה  כצאן והיו אוכליםÌ‰È¯ˆÂ.ר "ל  שאנו מה על אשמה לנו יהיה  לא  אמרו האויבים
המורה ה' הוא ושמו תקותם מילא והוא אבותיהם  תוחלת והוא  כולו הצדק  ומקוה  נוה  שהוא  לה ' חטאו אשר  בעבור אותם

בהם: נאשם ולא  לאבדון  המה  ראוים לו וחטאו והואיל בכל מושל שהוא

oeiv zcevn
(ÊÏ).È˙˙Á‰Âקשתותם חתתה כמו שבר נ"א)ענין :(לקמן

(ËÏ).˙È¯Á‡·:בסוף.˙Â·˘:שבי מל '
(·).Òבו לרמז  עשוי והוא בראשו ומפה  ארוך  כלונס

ממני˙Â„ÁÎ.אסיפה : תכחד  נא אל  כמו העלמה  ג)ענין :(ש"א
.˘È·Â‰: בושה בבל:Ï·.Í„Â¯Ó.מל ' גלולי עניןÁ˙.שמות

עילם את והחתתי כמו מט)שבירה יקראוÈ·ˆÚ‰.:(לעיל כן
ואינם אליו צועקים עובדיהם לב  מעציב כי על  הגלולים

עליו È˘È˙.(‚)נענים: יושת  כופר  אם  כמו שימה (שמות ענין

נדידה:Â„.:כ"ח) ולכאן:‰‰.(‰)מלשון עניןÂÂÏÂ.לפה
הגר ונלוה  כמו י"ד)התחברות דבר·¯È˙.:(ישעיה בכ "מ  ענינו

תועה:‰˙ÌÂÚ.(Â)המתקיים: ההליכות˘ÌÂ··Â.מלשון ענינו
שובבה  מדוע כמו הלב  ח')בדרך  מקום¯·ˆÌ.:(לעיל ענין

כארי רבץ כרע  כמו לנוח  מ"ט)שכיבה  Ì‰È¯ˆÂ.(Ê):(בראשית
ועון:Ì˘‡.אויביהם: אשמה  עניןÂ‰.בעבור:˙Á˙.מל'

ותוחלת:Â˜ÓÂ‰.מדור: תקוה מל'

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

.ãiî óøOé ïúð íàå ,úñBøçägnw ozp m`eøéàî éaø ,ìcøçä CBúì ©£¤§¦¨©¦¨¥¦¨§©©§¨©¦¥¦
ãiî óøOé øîBà,uingiy mcew,ãiî ìëàé íéøîBà íéîëçåoi`e ¥¦¨¥¦¨©£¨¦§¦¥¨¥¦¨

wx ewlgpy x`ean ixd .eplk`iy mcew uingi `ny miyyeg
.zqexga `le lcxga

:ef zwelgna dkld wqtdéøa àðeä áø øîà[epa-],äãeäé áøc ¨©©¨§¥§©§¨
íéîëç éøáãk äëìä ,ìàeîL øîà ,ïîçð áø øîàlek`l mixiznd ¨©©©§¨¨©§¥£¨¨§¦§¥£¨¦

:`xnbd zxxan .gnw ea ozpy lcxg cinøa ïîçð áø déì øîà̈©¥©©§¨©
déøa àðeä áøì ÷çöé[epa-],äãeäé áøc ¦§¨§©¨§¥§©§¨

1

2

3

4

5

6

7

8

עמשך ביאור למס' פסחים ליום חמישי המ' ב



קעי pÎhn wxt dinxi - mi`iap

èî-÷øô äéîøéhlÎfl

æìétà ïBøç-úà äòø | íäéìò éúàáäå íLôð éL÷áî | éðôìå íäéáéà éðôì íìéò-úà ézzçäå§©§©¦´¤¥Â¨¦§¥̧Ÿ§¥¤¹§¦§¥´§©§¥´©§À̈§¥¥¦̧£¥¤¯¨¨²¤£¬©¦−
:íúBà éúBlk ãò áøçä-úà íäéøçà ézçlLå ýåýé-íàðçìíMî ézãáàäå íìéòa éàñë ézîNå §ª§¨®§¦©§¦³©«£¥¤Æ¤©¤½¤©¬©¦−¨«§©§¦¬¦§¦−§¥¨®§©£©§¦¬¦¨²

:ýåýé-íàð íéøNå Cìîèì:ýåýé-íàð íìéò úeáL (úéáù)-úà áéLà (áåùà) íéîiä úéøçàa | äéäå ¤¬¤§¨¦−§ª§¨«§¨¨´§©£¦´©¨¦À¨¦²¤§¬¥−̈§ª§¨«
ð-÷øô äéîøéfÎ`

à:àéápä eäéîøé ãéa íécNk õøà-ìà ìáa-ìà ýåýé øac øLà øácäáeòéîLäå íéBbá eãébä ©¨À̈£¤̧¦¤¯§¨²¤¨¤−¤¤´¤©§¦®§©−¦§§¨¬©¨¦«©¦̧©¦³§©§¦ÆÆ
:äéìelb ezç äéaöò eLéáä Cãøî úç ìa Léáä ìáá äãkìð eøîà eãçëz-ìà eòéîLä ñð-eàNe«§¥½©§¦−©§©¥®¦§Á¦§§¨̧¨¤¹Ÿ¦¬¥Æ©´§Ÿ̈½Ÿ¦´£©¤½¨©−¦¤«¨

âì döøà-úà úéLé-àeä ïBôvî éBb äéìò äìò ékeãð äîäa-ãòå íãàî da áLBé äéäé-àìå änL ¦´¨¨Á¨¤̧¨¹¦¨À«¨¦³¤©§¨Æ§©½̈§«Ÿ¦§¤¬¥−¨®¥¨¨¬§©§¥−̈¨¬
:eëìäãBëáe CBìä åcçé äãeäé-éðáe änä ìàøNé-éðá eàáé ýåýé-íàð àéää úòáe änää íéîia ¨¨«©¨¦̧¨¥¹¨¨¥³©¦Æ§ª§½̈¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²¥¬¨§¥«§−̈©§¨®¨³¨Æ

:eLwáé íäéýìà ýåýé-úàå eëìéäàì íìBò úéøa ýåýé-ìà eåìðå eàa íäéðô äpä Cøc eìàLé ïBiö ¥¥½§¤§¨¬¡Ÿ¥¤−§©¥«¦´¦§½̈¤−¤¥´¨§¥¤®µŸ§¦§´¤§½̈§¦¬−̈¬Ÿ
:çëMúåeëìä äòáb-ìà øäî íeááBL (íéááåù) íéøä íeòúä íäéòø énò eéä (äéä) úBãáà ïàö ¦¨¥«©³Ÿ«Ÿ§Æ¨´©¦½Ÿ¥¤´¦§½¨¦−«§®¥©³¤¦§¨Æ¨½̈

:íöáø eçëLæ÷ãö-äåð ýåýéì eàèç øLà úçz íLàð àì eøîà íäéøöå íeìëà íäéàöBî-ìk ¨§−¦§¨«¨§¥¤´£¨½§¨¥¤¬¨§−´Ÿ¤§¨®©À©£¤̧¨§³©«¨Æ§¥¤½¤
:ýåýé íäéúBáà äå÷îe¦§¥¬£«¥¤−§¨«

i"yx
(ÁÏ).éàñë éúîùå:שלי מצור

(·).ñð åàùå:הוא אסיפה סימן בלע"ז ìá.פורק"א
.êãåøîå:בבל של כוכבים עבודת ïåôöî.(‚)שמות éåâ

ופרס: äðä.(‰)מדי êøã ירושלים הזה המקום דרך
כורש  ברשיון מתוכה ויצאו בבל כשתחרב פניהם יסבו

פרס: íåòúä.(Â)מלך íäéòåø:מעלי התעום גדוליהם
.íéááåù íéøä,שבהרים כוכבים עבודת אל ההרים אל

וי"ת  מלכיהם, שובבום בלע"ז אנווייזאנ"ץ שובבום
בזונון: שלטוניא שובבום íäéúåáà.(Ê)הרים äå÷îå

אבהתהון: וסבור

cec zcevn
(ÊÏ).È˙˙Á‰Â:עילם את אשרÈ˙ÁÏ˘Â.אשבור המקומות אל 

שמה : È‡ÒÎ.(ÁÏ)ינוסו  È˙Ó˘Âבעילם ימשול  מי אין  ר "ל 
למשול : מי יהיה ולא  שרים אאבד מהם  כי לבד  אני כי ֿאם 

(ËÏ).ÌÈÓÈ‰ ˙È¯Á‡·:רב זמן  אחר  ˘·Â˙.ר"ל ˙‡ ·È˘‡
עילם: של  השבי את  לארצם  אשיב

(‡).ÌÈ„˘Î ı¯‡ Ï‡ Ï·· Ï‡:כשדים ארץ ועל  בבל  על 
(·).Â„È‚‰בשורה עכו"ם בין הגידו חדשות המבשרים  אתם 

החריבו הם  כי על  להם יחשב  לשמחה כי בבל  מחורבן זו 
רבים: Ò.עמים  Â‡˘Â:וישמעו כולם יאספו ‡Ïלמען

.Â„ÁÎ˙:החורבן מגודל  מה  דבר תעלימו ·Ï.אל  ˘È·Â‰
עמם: את  להציל  יוכלו ולא  נשבר ומרודך  נתבייש בל הפסל

.'ÂÎÂ Â˘È·Â‰:ונשברו נתביישו הפסילים  ÔÂÙˆÓ.(‚)כל  ÈÂ‚
מזרחית: צפונית במקצוע צפון בפאת השוכנים  ופרס  מדי  הם 

.ÂÎÏ‰ Â„:בגולה והלכו משם Ï‡¯˘È.(„)נדו È·הם
בני עם  ונטפלו  השבטים  עשרת גלות  אחרי בארץ הנשארים

לבבל : עמהם  וגלו ובנימין  ÂÎÂ'.יהודה  ‰Ó‰ ישראל בני  ר"ל
יחד : יבואו יהודה ÂÎÏÈ.ובני  ÂÎ·Â ÍÂÏ‰:מצלחת ודרך  עזר  ממנו  לשאול  יבקשו ה' ואת  ילכו  ובתחנונים ˆÔÂÈ(‰)בתשובה

.ÂÏ‡˘È: פה דרך פניהם ויסבו לציון  ההולך הדרך עד ·Â‡Â.את המתקיים בברית  ה' אל והתחברו  באו לאלו אלו אמרו ר"ל
עוד : תשכח  ולא ‡Â„·Â˙.(Â)עולם Ô‡ˆכי העדר מן האבוד כצאן עמי היו הנה עד  הנה  שאמר ה ' בשם הנביא  מאמר הוא

רע: בדרך  ללכת  התעום וגדוליהם  ה' מדרך  פנו  ר"ל בהרים לעלות לבם בדרכי ללכת ועזבום תועה בדרך הנהיגום גדוליהם 
.¯‰Ó:מארצם ונגרשו ההרים על  בגולה הלכו לכן לומר  ורצה רבצם , מקום ושכחו גבעה  אל  מהר הלכו  Ì‰È‡ˆÂÓ.(Ê)ולכן ÏÎ

יאכלם : אותם המוצא שכל  ומופקר התועה  כצאן והיו אוכליםÌ‰È¯ˆÂ.ר "ל  שאנו מה על אשמה לנו יהיה  לא  אמרו האויבים
המורה ה' הוא ושמו תקותם מילא והוא אבותיהם  תוחלת והוא  כולו הצדק  ומקוה  נוה  שהוא  לה ' חטאו אשר  בעבור אותם

בהם: נאשם ולא  לאבדון  המה  ראוים לו וחטאו והואיל בכל מושל שהוא

oeiv zcevn
(ÊÏ).È˙˙Á‰Âקשתותם חתתה כמו שבר נ"א)ענין :(לקמן

(ËÏ).˙È¯Á‡·:בסוף.˙Â·˘:שבי מל '
(·).Òבו לרמז  עשוי והוא בראשו ומפה  ארוך  כלונס

ממני˙Â„ÁÎ.אסיפה : תכחד  נא אל  כמו העלמה  ג)ענין :(ש"א
.˘È·Â‰: בושה בבל:Ï·.Í„Â¯Ó.מל ' גלולי עניןÁ˙.שמות

עילם את והחתתי כמו מט)שבירה יקראוÈ·ˆÚ‰.:(לעיל כן
ואינם אליו צועקים עובדיהם לב  מעציב כי על  הגלולים

עליו È˘È˙.(‚)נענים: יושת  כופר  אם  כמו שימה (שמות ענין

נדידה:Â„.:כ"ח) ולכאן:‰‰.(‰)מלשון עניןÂÂÏÂ.לפה
הגר ונלוה  כמו י"ד)התחברות דבר·¯È˙.:(ישעיה בכ "מ  ענינו

תועה:‰˙ÌÂÚ.(Â)המתקיים: ההליכות˘ÌÂ··Â.מלשון ענינו
שובבה  מדוע כמו הלב  ח')בדרך  מקום¯·ˆÌ.:(לעיל ענין

כארי רבץ כרע  כמו לנוח  מ"ט)שכיבה  Ì‰È¯ˆÂ.(Ê):(בראשית
ועון:Ì˘‡.אויביהם: אשמה  עניןÂ‰.בעבור:˙Á˙.מל'

ותוחלת:Â˜ÓÂ‰.מדור: תקוה מל'



i`קעב wxt l`ipc - miaezk

àé-÷øô ìàéðãkÎeh

åèçk ïéàå åéøçáî íòå eãîòé àì áâpä úBòøæe úBøöáî øéò ãëìå äììBñ CtLéå ïBôvä Cìî àáéå§¨ŸÆ¤´¤©¨½§¦§ŸÆ«£½̈§¨©−¦´¦§¨®§Ÿ³©¤Æ¤Æ´Ÿ©£½Ÿ§©Æ¦§¨½̈§¥¬−Ÿ©
:ãîòìæè:Bãéá äìëå éávä-õøàa ãîòéå åéðôì ãîBò ïéàå BðBöøk åéìà àaä Nòéåæéåéðt | íNéå ©£«Ÿ§©̧©©¨³¥¨Æ¦§½§¥¬¥−§¨¨®§©£¬Ÿ§¤«¤©§¦−§¨¨¬§¨«§¨¥´Â̈¨

:äéäú Bì-àìå ãîòú àìå dúéçLäì Bì-ïzé íéLpä úáe äNòå Bnò íéøLéå Búeëìî-ìk ó÷úa àBáì̈º§¯Ÿ¤¨©§²¦¨¦¬¦−§¨¨®©³©¨¦Æ¦¤´§©§¦½̈§¬Ÿ©£−Ÿ§Ÿ¬¦§¤«
çé:Bì áéLé Bútøç ézìa Bì Bútøç ïéö÷ úéaLäå íéaø ãëìå íéiàì åéðt | íNéå (áùéå)èéáLéå §¨¥¯¨¨²§¦¦−§¨©´©¦®§¦§¦̧¨¦³¤§¨Æ½¦§¦¬¤§¨−¨¦¬«§¨¥´

:àöné àìå ìôðå ìLëðå Böøà éfeòîì åéðtëíéãçà íéîéáe úeëìî øãä NâBð øéáòî Bpk-ìò ãîòå ¨½̈§¨¥−©§®§¦§©¬§¨©−§¬Ÿ¦¨¥«§¨©¯©©²©£¦¬¥−¤´¤©§®§¨¦³£¨¦Æ
:äîçìîá àìå íétàá àìå øáMé¦¨¥½§¬Ÿ§©©−¦§¬Ÿ§¦§¨¨«

i"yx
(ÂË).åéøçáî íòå:במלחמה ãåîòì.יהיו çë ïéàå

דרך  יתירה וי"ו כאן שיש פי על ואף הצפון מלך מפני
מלוכה  שם ואין חוריה כמו זה בלשון כן לדבר מקרא

לד): ישעיה (בספר הצפון ùòéå.(ÊË)יקראו המלך
כרצונו: הנגב מלך אל éáöä.הבא õøàá בארץ

åãéá.ישראל: äìëå:באוכלוסיו הארץ את וכלה
(ÊÈ).åéðô íùéå מלכותו כל בתוקף לבוא הצפון מלך

הנגב: מלך åîò.של íéøùéå עליהם גם הנגב מלך עם
הימי': באותן הצפון מלך úáåוהצליח:äùòå.ילחם

.äúéçùäì åì ïúé íéùðä בנשים היפה ישראל כנסת זו
אני  ואומר להשחיתה, צבאו לשר הצפון מלך יצוה

ישר  על גזרו' שגזר יון מלך הרשע אנטיוכס אל שהוא
שמו  הקורא כל את להרוג צבאו שר לפוליפוס וצוה

יוסיפון: בספר שכתוב כמו ãåîòú.יהודי àìå עצתו
äéäú.זאת: åì àìå בן מתתיהו שעמד הנשים בת

ישראל: מעל עולו ופרק ÷ïéö(ÁÈ)יוחנן úéáùäå
.åì åúôøç חרפתו ואת גדופו את הקב"ה והשבית

שכתוב  כמו ישראל ואת הקב"ה את מחרף שהיה
בעודו  רע בשחין שהכהו עליו והשיבו יוסיפון בספר
ונשרו  בשרו והסריח ירושלים על לצור שהלך בדרך
הספיק  ולא לאנטוכיא להשיבו לעבדיו ואמר אבריו

רעים: בחוליים שמת עד שם åöøà.(ËÈ)לבוא éæåòîì
מבצריו: עיר אל ùâåð.(Î)לשוב øéáòî åðë ìò ãîòå

יוחנן  בן מתתיהו המודעית בהר בסיסו על ויתחזק
והוא: וגו' ישראל מעל יון נוגש úåëìî.המעביר øãä

בני  אחריו זרעו וכל הוא יהיה וגבור שר כי בישראל
øáùé.החשמונים: íéãçà íéîéáå מועטים בימים

מלכותם: íéôàá.תשבר àìå:אחרת אומה àìåשל
.äîçìîá אריסתובלוס יקנאו אשר ובהם מהם כי

המלוכה: דבר על והורקנוס

cec zcevn
(ÂË).‰ÏÏÂÒ ÍÂÙ˘ÈÂ: הנגב מלך  מבצרי ‰‚·.על ˙ÂÚÂ¯ÊÂ

במלחמה: יעמדו ולא  ועוזריו  זרועו  ÂÈ¯Á·Ó.אנשי ÌÚÂואף
לא אעפ"כ  עמו גבוריו מבחורי ההיא במלחמה  עמו יהיו  כי 

במלחמה : ולהתחזק לעמוד בהם  הכח  ‡ÂÈÏ.(ÊË)יהיה  ‡·‰
מי ואין כרצונו  בו יעשה הנגב  מלך  על  הבא הצפון מלך 

לפניו: א"י:ÂÓÚÈÂ„.יעמוד  על במלחמה ·Â„È.יעמוד  ‰ÏÎÂעם תחשב אחת  ולמלכות  יון  מלך  אנטיוכס והוא בכחו  ישחיתה
יון : מלכות את רומא לקח  זמן  לאחר כי ÂÈÙ.(ÊÈ)רומא Ì˘ÈÂבחוזק בא "י לבוא מחשבתו ישים אנטיוכס והוא  הצפון מלך

מלכותו: אנשי מכל רב ÂÓÚ.עם  ÌÈ¯˘ÈÂהתחברו אשר ישראל  רשעי והם בעזרתו  יהיו מהם  מקצת ישראל  הם ישרים  ומעם 
כחפצו:ÚÂ˘‰.עמו: עם  בחוזק  בא"י  ‰ÌÈ˘.יעשה ˙·Â:( ה (ש"ה  בנשים היפה הנקראה ישראל עדת  ÂÏ.היא Ô˙Èימסור

גזירות: עליהם  ולגזור להשחיתה  ישראל  עדת את ימסור  לו הצבא  שר פוליפוס והוא המלחמה את  שאסר ˙ÂÓÚ„.למי  ‡ÏÂ
למטה: יאמר וכאשר  לעבדים  ישראל  עדת  לו תהיה ולא  תעמוד לא  ההיא  הרעה גזרת פניוÈÂ.ÂÈÙ˘·.(ÁÈ)אבל  יחזור אח "ז 

מהם : רבים וילכוד  הים איי  על  למלחמה ˜ˆÔÈ.ללכת ˙È·˘‰Âויתן מעלה כלפי חרף אשר  חרפתו את  העולם שר ישבית  אח "ז 
למטה: יאמר  כאשר עליו  Â˙Ù¯Á.החרפה È˙Ï·אחר לו שמור  יהיה פשעיו יתר עונש גמול לו  ישיב החירוף  עונש  גמול  לבד 

ÂÈÙ.(ËÈ)המיתה: ·˘ÈÂ:ארצו מבצרי אל  ללכת  פניו יחזיר הים איי שילכוד  בשחיןÏ˘ÎÂ.אחר הוכה  כי  מהלכו בדרך  יוכשל 
ביוסיפון: כמ "ש איברים איברים ממנו ונפלו בשרו ונסרח ÓÈˆ‡.רע  ‡ÏÂ:ואיננו מת כי בעולם  ימצא  לא ÏÚ(Î)עוד „ÓÚÂ

.ÂÎ:חשמונאי מלכות והוא נגישת מישראל מעביר  יעמוד  ובסיסו  חזקו ÂÎÏÓ˙.על מיקירי‰„¯ יהיו כי מלכות פאר  יותן בהם 
ומוצלחים : גבורים  ‡ÌÈ„Á.כהונה ÌÈÓÈ·Âולא אחרת מאומה אף  חרון  בעבור ולא  המלוכה ויחלש  ישבר  זמן במעט אבל

עצמן על הרומים ויביאו המלוכה בדבר בזה זה יתקנאו ואריסתובלוס  הורקנוס  האחים כי ובהם  מהם כ"א אחר  עם במלחמה 
ביוסיפון: כמ "ש בהם למשול 

oeiv zcevn
(ÂË).‰ÏÏÂÒעליו לעלות העיר  מול  העושים  העפר תל  הוא

העיר: על  תקפו·˙Û˜Â.(ÊÈ)ללחום  מעשה כמו בחוזק 
י): קצין˜ˆÔÈ.ויבטל :È·˘‰Â˙.(ÁÈ)(אסתר כמו ומושל שר

ב): (ישעיה  לנו  תהיה 
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·ìcânä úáz,çôè çúBt da Lé,çôè çúBt dúàéöéa ïéàå,dëBúa äàîè–àîè úéaä;úéaa äàîè– ¥©©¦§¨¤¨¥©¤©§¥¦¦¨¨¥©¤©ª§¨§¨©©¦¨¥ª§¨©©¦
øBäè dëBúaM äî;úàöì äàîhä CøcL,ñðkäì dkøc ïéàå.éñBé éaøøäèî,éðtîdàéöBäì ìBëé àeäL ©¤§¨¨¤¤¤©ª§¨¨¥§¥©§¨§¦¨¥©¦¥§©¥¦§¥¤¨§¦¨

íéàöçì,dîB÷îa dôøNì Bà. ©£¨¦§¨§¨¦§¨
‚çútä CBúa ãîBò äéä,õeçì çzôðå,BëBúa äàîè–øBäè úéaä;úéaa äàîè–BëBúaM äîàîè; ¨¨¥§©¤©§¦§©©ª§¨§©©¦¨ª§¨©©¦©¤§¨¥

úàöì äàîhä CøcL,ñðkäì dkøc ïéàå.úBòaöà LGL åéøBçàì äëeLî BlL éðëeî äúéä,ãâðk íL äàîè ¤¤¤©ª§¨¨¥§¥©§¨§¦¨¥¨§¨§¦¤§¨©£¨¨¤§¨ª§¨¨§¤¤
úBøBwä–øBäè úéaä.íéøeîà íéøác äna?çôè çúBt íL LiL ïîæa,äàöBé dðéàå,äcna àa ìcânäå. ©©©¦¨©¤§¨¦£¦¦§©¤¤¨¥©¤©§¥¨§¨§©¦§¨¨©¦¨

a.lcbnd zaiz:íé÷ùîå ïéìëåàå íéìë íäá òéðöäì éãë ,õò ìù ìãâî êåúá úåðè÷ úåáéú úåùòì íéìéâø.gth gzet da yiyçúåô äììçá ùéù
:äðåîè äàîåè àéåä àìã ,çôè.dz`ivia oi`e:çôè åá ïéà äçúô øåçá.`nh ziad dkeza d`nehêøãù éðôî ,àîòè ùøôîãë .ïè÷ äçúôù ô"òàå

:äúàéöé êøã ãéî àîèî êëéôì ,äæ çúô êøã úàöì äôåñ êçøë ìò ,úàöì äàîåè.xedh dkezay dnéöéá ïéàå ìéàåäúà àéáî åðéà çôè çúåô äúà
:äàîåèä.qpkil d`neh jxc oi`e:úî äì ñéðëäì åôåñ ïéàù.xdhn iqei 'xeìåëé éøäù äàîåè øåòéù äá àäéù äæ çúô êøã úàöì åôåñ ïéà àîùã

:éñåé 'øë äëìä ïéàå .äîå÷îá äôøåùì åà íéàöçì äàéöåäì
b.did:õåçì äáéúä çúôù àìà úéáä êåúá åìåë ãîåò ìãâîä.xedh ziad dkeza d`nehäá ùéã àëéì äàîåè àä ,äééåîèì àëéà éàî íåùîã

:úéáä êåúá íéðôì äúàéöé ïéà àäã àéîèî àì éîð äàîåè ìù äàéöé íåùîå ,àéä äðåîè åàìå çôè çúåô.xedh ekezay dn ziaa d`nehêøã ïéàù
:íù ñðëéì äàîåè.ipken:íå÷îì íå÷îî åëéìåäì ìãâîì éåùòä ìâìâ.eixeg`l dkeynçúôä ìò ãîåò ìãâîäù .úéáä ãöì ìãâîä éøåçàî ú÷çåøî

.åéìò ìéäàî úéáäù ô"òà .úéáä úåøå÷ ãâðë éðëåîä êåúá íù äàîåèå ,íéðôá úéáä ãöì åéøçàî äëåùî éðëåîäå.xedh ziad,ìãâîë éðëåî áùçðã

`xephxa yexit
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ìcânä úáz: שבמגדל מגירה –çôè çúBt da Lé בחללה יש  – ÅÇÇÄÀÈÆÈÅÇÆÇ
טפח רום על טפח על  טפח המגירה awern),של  gth)dúàéöéa ïéàåÀÅÄÄÈÈ

המגירה, של  בפתחה –çôè çúBt,טפח על טפח של  פתיחה – ÅÇÆÇ
dëBúa äàîè,המגירה בתוך  המת מן  כזית יש  אם –àîè úéaä ËÀÈÀÈÇÇÄÈÅ

טמא, שהבית טפח, פותח ביציאתה יש שאם לומר צורך  אין כלומר  –

ה  שדרך  טפח,לפי פותח ביציאתה אין אפילו  אלא לצאת, טומאה
שסוף  משום טמא, הבית מקום מכל  לצאת, לטומאה דרך שאין  ונמצא

טפח, פותח בחללה אין  שאם לומר, צורך אין וכן לצאת; טומאה
אלא  הבית, לתוך  הבוקעת היא רצוצה שטומאה לפי  טמא, שהבית

מקום  מכל רצוצה, טומאה זו  שאין  טפח, פותח בחללה יש  אפילו
להלן כמבואר לצאת, הטומאה שדרך לפי טמא, ("תפארת הבית

טהרות"); "סדרי dëBúaMישראל "; äî ,úéaa äàîè שנמצא מה – ËÀÈÇÇÄÇÆÀÈ
המגירה, טפח,øBäèבתוך  על  טפח המגירה בפתח ואין שהואיל – È

לשם, מתפשטת שבבית הטומאה úàöìאין äàîhä CøcL– ÆÆÆÇËÀÈÈÅ
הבית  לתוך לצאת סופה המגירה בתוך  כשהטומאה היינו  ממקומה,

ולפיכך nh`,ולטמאו, ziad ,dkeza d`nehñðkäì dkøc ïéàå– ÀÅÇÀÈÀÄÈÅ
אם ולכן  שבתוכו, לאוהל  להיכנס שבבית הטומאה דרך  d`nehאין 

dkezay dn ,ziaa(המגדל תיבת שתיבת xedh.(בתוך  פי  על ואף

במידה באה אינה gla),המגדל  d`q mirax` zwfgn dpi`y)מכל
נחשבת  התיבה אף אוהל, וחשוב במידה בא והמגדל הואיל  מקום

כשטומאה  ולכן  ממנו, נשמטת ואינה בו  קבועה שהיא כיון אוהל,
שבתוכה. מה על  מצילה היא הרי  øäèîבבית éñBé éaø את – ÇÄÅÀÇÅ

המגדל, תיבת בתוך  כשטומאה dàéöBäìהבית, ìBëé àeäL éðtîÄÀÅÆÈÀÄÈ
המגירה, מתוך הטומאה את להוציא –íéàöçì,כזיתים בחצאי – ÇÂÈÄ

מטמאים, dîB÷îaשאינם dôøNì Bà הטומאה את לשרוף – ÀÈÀÈÄÀÈ
רב  המגירה; עלבתוך  טפח התיבה בפתח ואין הואיל  סובר , יוסי י 

הטומאה  שסוף כאן , אומרים ואין  כלל, ממנה יוצאת הטומאה אין טפח,
בשיעור התיבה מן  תצא לא שלעולם שאפשר , מפני הבית, לתוך לצאת

הלכך : ישרפנה, או כזיתים בחצאי  יוציאנה אלא כזית, שהוא טומאה
.xedh ziad dkeza d`nehרבי אף טפח, על  טפח בפתח יש אם ברם,

לצאת הטומאה שדרך  מודה מהרי"ח ;יוסי  חידושי טוב"; יום ("תוספות

ירושלים ). מגאוני אחד בשם  טהרות " "סדרי ישראל"; ויש"תפארת 
אומרים  אין  טפח על טפח של בפתח אף יוסי  רבי שלדעת מפרשים,

על גם חולק שהוא והרי במשנה, הנזכר מהטעם לצאת, טומאה סוף
הקודמת טהרות ").המשנה "סדרי (הרא "ש;

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ãîBò äéä,המגדל –çútä CBúaחלל כל  וממלא הבית, של  – ÈÈÅÀÇÆÇ
õeçìהפתח, çzôðåלצד ולא חוץ לצד  נפתח המגדל ופתח – ÀÄÀÇÇ
BëBúaהבית; äàîè, המגדל בתוך –øBäè úéaä שהטומאה – ËÀÈÀÇÇÄÈ

שהמגדל פי  על ואף לבית; נכנסת ואינה המגדל  פתח דרך  לחוץ יוצאת
הריהו  אוהל , וחשוב גדול והוא הואיל  מקום מכל  הבית, בתוך  כולו 

הטומאה. בפני  BëBúaMחוצץ äî ,úéaa äàîè,המגדל בתוך  – ËÀÈÇÇÄÇÆÀ
àîè בוקעת הטומאה הפתח, חלל  כל ממלא והמגדל  שהואיל – ÈÅ

בכגון  כאן  ומדובר שבתוכו ; מה ומטמאת המגדל  דופני  דרך  ויוצאת
פתוח אחר פתח לבית "שאין ישראל"; טהרות ");("תפארת  CøcLÆÆÆסדרי

úàöì äàîhä,לחוץ המגדל  מן  או הבית מן  –dkøc ïéàå ÇËÀÈÈÅÀÅÇÀÈ
ñðkäì:גורסים ויש לבית. המגדל מן –ekezay dn ,ziaa d`neh ÀÄÈÅ

xedh יום "תוספות  ועיין ב; קכה , חולין גמרא עיין ברטנורא; (הר "ש;

שם.טוב "); להיכנס הטומאה דרך  שאין לפי הטעם, äúéäÈÀÈומבארים
åéøBçàì äëeLî BlL éðëeî,בפתח העומד המגדל לאחורי  – ÀÄÆÀÈÇÂÈ

ולפנים, הבית לצד GLúBòaöàהיינו  Lמטפח פחות שהן –gth) ÈÆÀÈ
,(zerav` 4 `ed היינו שהמוכני ב), יח, לכלים (בהקדמה בארנו  וכבר

שהיא  מבארים ויש למקום; ממקום להוליכו  למגדל, העשוי הגלגל

עליו ; יושב שהמגדל  íLהבסיס äàîè, המוכני בחלל –ãâðk ËÀÈÈÀÆÆ
úBøBwä אף הבית, תקרת כנגד  לפנים המשוך חלק באותו  כלומר  – Ç

עליה, מאהיל שהבית פי øBäèעל úéaä אינה והמוכני שהואיל – ÇÇÄÈ
ברם  כמגדל; הריהי אצבעות, משלוש  יותר  המגדל  לאחורי משוכה
דרך שאין כמגדל, דינה אין  אצבעות, משלוש יותר  משוכה היתה אם

המגדל  מן המוכני את כך כל ברטנורא);להרחיק מבארים (הר "ש; ויש 
פחות  היינו  אצבעות, שלוש אלא לבית משוכה ואינה שהואיל הטעם,

טמא. הבית אין לפיכך לעיל , שבארנו  כמו íéøácמטפח, änaÇÆÀÈÄ
íL LiL ïîæa ?íéøeîà,הטומאה נמצאת שבו  המוכני, בחלל – ÂÄÄÀÇÆÆÈ

çôè çúBtהמוכני זה שבכגון  טפח, רום על  טפח על טפח – ÅÇÆÇ
טפח,נחש פותח שם אין אם אבל הטומאה; בפני וחוצצת אוהל  בת

הבית; לתוך ועולה בוקעת והיא רצוצה, טומאה זו äàöBéהרי dðéàåÀÅÈÀÈ
נשמטת  היא שאם לו , מחוברת אלא המגדל , מן  נשמטת המוכני  ואין  –

בפני לחצוץ כאוהל  נחשבת ואינה עצמו, בפני ככלי נחשבת היא הרי
שבה; äcnaהטומאה àa ìcânäå סאה ארבעים מחזיק שהוא – ÀÇÄÀÈÈÇÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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åèçk ïéàå åéøçáî íòå eãîòé àì áâpä úBòøæe úBøöáî øéò ãëìå äììBñ CtLéå ïBôvä Cìî àáéå§¨ŸÆ¤´¤©¨½§¦§ŸÆ«£½̈§¨©−¦´¦§¨®§Ÿ³©¤Æ¤Æ´Ÿ©£½Ÿ§©Æ¦§¨½̈§¥¬−Ÿ©
:ãîòìæè:Bãéá äìëå éávä-õøàa ãîòéå åéðôì ãîBò ïéàå BðBöøk åéìà àaä Nòéåæéåéðt | íNéå ©£«Ÿ§©̧©©¨³¥¨Æ¦§½§¥¬¥−§¨¨®§©£¬Ÿ§¤«¤©§¦−§¨¨¬§¨«§¨¥´Â̈¨

:äéäú Bì-àìå ãîòú àìå dúéçLäì Bì-ïzé íéLpä úáe äNòå Bnò íéøLéå Búeëìî-ìk ó÷úa àBáì̈º§¯Ÿ¤¨©§²¦¨¦¬¦−§¨¨®©³©¨¦Æ¦¤´§©§¦½̈§¬Ÿ©£−Ÿ§Ÿ¬¦§¤«
çé:Bì áéLé Bútøç ézìa Bì Bútøç ïéö÷ úéaLäå íéaø ãëìå íéiàì åéðt | íNéå (áùéå)èéáLéå §¨¥¯¨¨²§¦¦−§¨©´©¦®§¦§¦̧¨¦³¤§¨Æ½¦§¦¬¤§¨−¨¦¬«§¨¥´

:àöné àìå ìôðå ìLëðå Böøà éfeòîì åéðtëíéãçà íéîéáe úeëìî øãä NâBð øéáòî Bpk-ìò ãîòå ¨½̈§¨¥−©§®§¦§©¬§¨©−§¬Ÿ¦¨¥«§¨©¯©©²©£¦¬¥−¤´¤©§®§¨¦³£¨¦Æ
:äîçìîá àìå íétàá àìå øáMé¦¨¥½§¬Ÿ§©©−¦§¬Ÿ§¦§¨¨«

i"yx
(ÂË).åéøçáî íòå:במלחמה ãåîòì.יהיו çë ïéàå

דרך  יתירה וי"ו כאן שיש פי על ואף הצפון מלך מפני
מלוכה  שם ואין חוריה כמו זה בלשון כן לדבר מקרא

לד): ישעיה (בספר הצפון ùòéå.(ÊË)יקראו המלך
כרצונו: הנגב מלך אל éáöä.הבא õøàá בארץ

åãéá.ישראל: äìëå:באוכלוסיו הארץ את וכלה
(ÊÈ).åéðô íùéå מלכותו כל בתוקף לבוא הצפון מלך

הנגב: מלך åîò.של íéøùéå עליהם גם הנגב מלך עם
הימי': באותן הצפון מלך úáåוהצליח:äùòå.ילחם

.äúéçùäì åì ïúé íéùðä בנשים היפה ישראל כנסת זו
אני  ואומר להשחיתה, צבאו לשר הצפון מלך יצוה

ישר  על גזרו' שגזר יון מלך הרשע אנטיוכס אל שהוא
שמו  הקורא כל את להרוג צבאו שר לפוליפוס וצוה

יוסיפון: בספר שכתוב כמו ãåîòú.יהודי àìå עצתו
äéäú.זאת: åì àìå בן מתתיהו שעמד הנשים בת

ישראל: מעל עולו ופרק ÷ïéö(ÁÈ)יוחנן úéáùäå
.åì åúôøç חרפתו ואת גדופו את הקב"ה והשבית

שכתוב  כמו ישראל ואת הקב"ה את מחרף שהיה
בעודו  רע בשחין שהכהו עליו והשיבו יוסיפון בספר
ונשרו  בשרו והסריח ירושלים על לצור שהלך בדרך
הספיק  ולא לאנטוכיא להשיבו לעבדיו ואמר אבריו

רעים: בחוליים שמת עד שם åöøà.(ËÈ)לבוא éæåòîì
מבצריו: עיר אל ùâåð.(Î)לשוב øéáòî åðë ìò ãîòå

יוחנן  בן מתתיהו המודעית בהר בסיסו על ויתחזק
והוא: וגו' ישראל מעל יון נוגש úåëìî.המעביר øãä

בני  אחריו זרעו וכל הוא יהיה וגבור שר כי בישראל
øáùé.החשמונים: íéãçà íéîéáå מועטים בימים

מלכותם: íéôàá.תשבר àìå:אחרת אומה àìåשל
.äîçìîá אריסתובלוס יקנאו אשר ובהם מהם כי

המלוכה: דבר על והורקנוס

cec zcevn
(ÂË).‰ÏÏÂÒ ÍÂÙ˘ÈÂ: הנגב מלך  מבצרי ‰‚·.על ˙ÂÚÂ¯ÊÂ

במלחמה: יעמדו ולא  ועוזריו  זרועו  ÂÈ¯Á·Ó.אנשי ÌÚÂואף
לא אעפ"כ  עמו גבוריו מבחורי ההיא במלחמה  עמו יהיו  כי 

במלחמה : ולהתחזק לעמוד בהם  הכח  ‡ÂÈÏ.(ÊË)יהיה  ‡·‰
מי ואין כרצונו  בו יעשה הנגב  מלך  על  הבא הצפון מלך 

לפניו: א"י:ÂÓÚÈÂ„.יעמוד  על במלחמה ·Â„È.יעמוד  ‰ÏÎÂעם תחשב אחת  ולמלכות  יון  מלך  אנטיוכס והוא בכחו  ישחיתה
יון : מלכות את רומא לקח  זמן  לאחר כי ÂÈÙ.(ÊÈ)רומא Ì˘ÈÂבחוזק בא "י לבוא מחשבתו ישים אנטיוכס והוא  הצפון מלך

מלכותו: אנשי מכל רב ÂÓÚ.עם  ÌÈ¯˘ÈÂהתחברו אשר ישראל  רשעי והם בעזרתו  יהיו מהם  מקצת ישראל  הם ישרים  ומעם 
כחפצו:ÚÂ˘‰.עמו: עם  בחוזק  בא"י  ‰ÌÈ˘.יעשה ˙·Â:( ה (ש"ה  בנשים היפה הנקראה ישראל עדת  ÂÏ.היא Ô˙Èימסור

גזירות: עליהם  ולגזור להשחיתה  ישראל  עדת את ימסור  לו הצבא  שר פוליפוס והוא המלחמה את  שאסר ˙ÂÓÚ„.למי  ‡ÏÂ
למטה: יאמר וכאשר  לעבדים  ישראל  עדת  לו תהיה ולא  תעמוד לא  ההיא  הרעה גזרת פניוÈÂ.ÂÈÙ˘·.(ÁÈ)אבל  יחזור אח "ז 

מהם : רבים וילכוד  הים איי  על  למלחמה ˜ˆÔÈ.ללכת ˙È·˘‰Âויתן מעלה כלפי חרף אשר  חרפתו את  העולם שר ישבית  אח "ז 
למטה: יאמר  כאשר עליו  Â˙Ù¯Á.החרפה È˙Ï·אחר לו שמור  יהיה פשעיו יתר עונש גמול לו  ישיב החירוף  עונש  גמול  לבד 

ÂÈÙ.(ËÈ)המיתה: ·˘ÈÂ:ארצו מבצרי אל  ללכת  פניו יחזיר הים איי שילכוד  בשחיןÏ˘ÎÂ.אחר הוכה  כי  מהלכו בדרך  יוכשל 
ביוסיפון: כמ "ש איברים איברים ממנו ונפלו בשרו ונסרח ÓÈˆ‡.רע  ‡ÏÂ:ואיננו מת כי בעולם  ימצא  לא ÏÚ(Î)עוד „ÓÚÂ

.ÂÎ:חשמונאי מלכות והוא נגישת מישראל מעביר  יעמוד  ובסיסו  חזקו ÂÎÏÓ˙.על מיקירי‰„¯ יהיו כי מלכות פאר  יותן בהם 
ומוצלחים : גבורים  ‡ÌÈ„Á.כהונה ÌÈÓÈ·Âולא אחרת מאומה אף  חרון  בעבור ולא  המלוכה ויחלש  ישבר  זמן במעט אבל

עצמן על הרומים ויביאו המלוכה בדבר בזה זה יתקנאו ואריסתובלוס  הורקנוס  האחים כי ובהם  מהם כ"א אחר  עם במלחמה 
ביוסיפון: כמ "ש בהם למשול 

oeiv zcevn
(ÂË).‰ÏÏÂÒעליו לעלות העיר  מול  העושים  העפר תל  הוא

העיר: על  תקפו·˙Û˜Â.(ÊÈ)ללחום  מעשה כמו בחוזק 
י): קצין˜ˆÔÈ.ויבטל :È·˘‰Â˙.(ÁÈ)(אסתר כמו ומושל שר

ב): (ישעיה  לנו  תהיה 
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·ìcânä úáz,çôè çúBt da Lé,çôè çúBt dúàéöéa ïéàå,dëBúa äàîè–àîè úéaä;úéaa äàîè– ¥©©¦§¨¤¨¥©¤©§¥¦¦¨¨¥©¤©ª§¨§¨©©¦¨¥ª§¨©©¦
øBäè dëBúaM äî;úàöì äàîhä CøcL,ñðkäì dkøc ïéàå.éñBé éaøøäèî,éðtîdàéöBäì ìBëé àeäL ©¤§¨¨¤¤¤©ª§¨¨¥§¥©§¨§¦¨¥©¦¥§©¥¦§¥¤¨§¦¨

íéàöçì,dîB÷îa dôøNì Bà. ©£¨¦§¨§¨¦§¨
‚çútä CBúa ãîBò äéä,õeçì çzôðå,BëBúa äàîè–øBäè úéaä;úéaa äàîè–BëBúaM äîàîè; ¨¨¥§©¤©§¦§©©ª§¨§©©¦¨ª§¨©©¦©¤§¨¥

úàöì äàîhä CøcL,ñðkäì dkøc ïéàå.úBòaöà LGL åéøBçàì äëeLî BlL éðëeî äúéä,ãâðk íL äàîè ¤¤¤©ª§¨¨¥§¥©§¨§¦¨¥¨§¨§¦¤§¨©£¨¨¤§¨ª§¨¨§¤¤
úBøBwä–øBäè úéaä.íéøeîà íéøác äna?çôè çúBt íL LiL ïîæa,äàöBé dðéàå,äcna àa ìcânäå. ©©©¦¨©¤§¨¦£¦¦§©¤¤¨¥©¤©§¥¨§¨§©¦§¨¨©¦¨

a.lcbnd zaiz:íé÷ùîå ïéìëåàå íéìë íäá òéðöäì éãë ,õò ìù ìãâî êåúá úåðè÷ úåáéú úåùòì íéìéâø.gth gzet da yiyçúåô äììçá ùéù
:äðåîè äàîåè àéåä àìã ,çôè.dz`ivia oi`e:çôè åá ïéà äçúô øåçá.`nh ziad dkeza d`nehêøãù éðôî ,àîòè ùøôîãë .ïè÷ äçúôù ô"òàå

:äúàéöé êøã ãéî àîèî êëéôì ,äæ çúô êøã úàöì äôåñ êçøë ìò ,úàöì äàîåè.xedh dkezay dnéöéá ïéàå ìéàåäúà àéáî åðéà çôè çúåô äúà
:äàîåèä.qpkil d`neh jxc oi`e:úî äì ñéðëäì åôåñ ïéàù.xdhn iqei 'xeìåëé éøäù äàîåè øåòéù äá àäéù äæ çúô êøã úàöì åôåñ ïéà àîùã

:éñåé 'øë äëìä ïéàå .äîå÷îá äôøåùì åà íéàöçì äàéöåäì
b.did:õåçì äáéúä çúôù àìà úéáä êåúá åìåë ãîåò ìãâîä.xedh ziad dkeza d`nehäá ùéã àëéì äàîåè àä ,äééåîèì àëéà éàî íåùîã

:úéáä êåúá íéðôì äúàéöé ïéà àäã àéîèî àì éîð äàîåè ìù äàéöé íåùîå ,àéä äðåîè åàìå çôè çúåô.xedh ekezay dn ziaa d`nehêøã ïéàù
:íù ñðëéì äàîåè.ipken:íå÷îì íå÷îî åëéìåäì ìãâîì éåùòä ìâìâ.eixeg`l dkeynçúôä ìò ãîåò ìãâîäù .úéáä ãöì ìãâîä éøåçàî ú÷çåøî

.åéìò ìéäàî úéáäù ô"òà .úéáä úåøå÷ ãâðë éðëåîä êåúá íù äàîåèå ,íéðôá úéáä ãöì åéøçàî äëåùî éðëåîäå.xedh ziad,ìãâîë éðëåî áùçðã

`xephxa yexit
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ìcânä úáz: שבמגדל מגירה –çôè çúBt da Lé בחללה יש  – ÅÇÇÄÀÈÆÈÅÇÆÇ
טפח רום על טפח על  טפח המגירה awern),של  gth)dúàéöéa ïéàåÀÅÄÄÈÈ

המגירה, של  בפתחה –çôè çúBt,טפח על טפח של  פתיחה – ÅÇÆÇ
dëBúa äàîè,המגירה בתוך  המת מן  כזית יש  אם –àîè úéaä ËÀÈÀÈÇÇÄÈÅ

טמא, שהבית טפח, פותח ביציאתה יש שאם לומר צורך  אין כלומר  –

ה  שדרך  טפח,לפי פותח ביציאתה אין אפילו  אלא לצאת, טומאה
שסוף  משום טמא, הבית מקום מכל  לצאת, לטומאה דרך שאין  ונמצא

טפח, פותח בחללה אין  שאם לומר, צורך אין וכן לצאת; טומאה
אלא  הבית, לתוך  הבוקעת היא רצוצה שטומאה לפי  טמא, שהבית

מקום  מכל רצוצה, טומאה זו  שאין  טפח, פותח בחללה יש  אפילו
להלן כמבואר לצאת, הטומאה שדרך לפי טמא, ("תפארת הבית

טהרות"); "סדרי dëBúaMישראל "; äî ,úéaa äàîè שנמצא מה – ËÀÈÇÇÄÇÆÀÈ
המגירה, טפח,øBäèבתוך  על  טפח המגירה בפתח ואין שהואיל – È

לשם, מתפשטת שבבית הטומאה úàöìאין äàîhä CøcL– ÆÆÆÇËÀÈÈÅ
הבית  לתוך לצאת סופה המגירה בתוך  כשהטומאה היינו  ממקומה,

ולפיכך nh`,ולטמאו, ziad ,dkeza d`nehñðkäì dkøc ïéàå– ÀÅÇÀÈÀÄÈÅ
אם ולכן  שבתוכו, לאוהל  להיכנס שבבית הטומאה דרך  d`nehאין 

dkezay dn ,ziaa(המגדל תיבת שתיבת xedh.(בתוך  פי  על ואף

במידה באה אינה gla),המגדל  d`q mirax` zwfgn dpi`y)מכל
נחשבת  התיבה אף אוהל, וחשוב במידה בא והמגדל הואיל  מקום

כשטומאה  ולכן  ממנו, נשמטת ואינה בו  קבועה שהיא כיון אוהל,
שבתוכה. מה על  מצילה היא הרי  øäèîבבית éñBé éaø את – ÇÄÅÀÇÅ

המגדל, תיבת בתוך  כשטומאה dàéöBäìהבית, ìBëé àeäL éðtîÄÀÅÆÈÀÄÈ
המגירה, מתוך הטומאה את להוציא –íéàöçì,כזיתים בחצאי – ÇÂÈÄ

מטמאים, dîB÷îaשאינם dôøNì Bà הטומאה את לשרוף – ÀÈÀÈÄÀÈ
רב  המגירה; עלבתוך  טפח התיבה בפתח ואין הואיל  סובר , יוסי י 

הטומאה  שסוף כאן , אומרים ואין  כלל, ממנה יוצאת הטומאה אין טפח,
בשיעור התיבה מן  תצא לא שלעולם שאפשר , מפני הבית, לתוך לצאת

הלכך : ישרפנה, או כזיתים בחצאי  יוציאנה אלא כזית, שהוא טומאה
.xedh ziad dkeza d`nehרבי אף טפח, על  טפח בפתח יש אם ברם,

לצאת הטומאה שדרך  מודה מהרי"ח ;יוסי  חידושי טוב"; יום ("תוספות

ירושלים ). מגאוני אחד בשם  טהרות " "סדרי ישראל"; ויש"תפארת 
אומרים  אין  טפח על טפח של בפתח אף יוסי  רבי שלדעת מפרשים,

על גם חולק שהוא והרי במשנה, הנזכר מהטעם לצאת, טומאה סוף
הקודמת טהרות ").המשנה "סדרי (הרא "ש;

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ãîBò äéä,המגדל –çútä CBúaחלל כל  וממלא הבית, של  – ÈÈÅÀÇÆÇ
õeçìהפתח, çzôðåלצד ולא חוץ לצד  נפתח המגדל ופתח – ÀÄÀÇÇ
BëBúaהבית; äàîè, המגדל בתוך –øBäè úéaä שהטומאה – ËÀÈÀÇÇÄÈ

שהמגדל פי  על ואף לבית; נכנסת ואינה המגדל  פתח דרך  לחוץ יוצאת
הריהו  אוהל , וחשוב גדול והוא הואיל  מקום מכל  הבית, בתוך  כולו 

הטומאה. בפני  BëBúaMחוצץ äî ,úéaa äàîè,המגדל בתוך  – ËÀÈÇÇÄÇÆÀ
àîè בוקעת הטומאה הפתח, חלל  כל ממלא והמגדל  שהואיל – ÈÅ

בכגון  כאן  ומדובר שבתוכו ; מה ומטמאת המגדל  דופני  דרך  ויוצאת
פתוח אחר פתח לבית "שאין ישראל"; טהרות ");("תפארת  CøcLÆÆÆסדרי

úàöì äàîhä,לחוץ המגדל  מן  או הבית מן  –dkøc ïéàå ÇËÀÈÈÅÀÅÇÀÈ
ñðkäì:גורסים ויש לבית. המגדל מן –ekezay dn ,ziaa d`neh ÀÄÈÅ

xedh יום "תוספות  ועיין ב; קכה , חולין גמרא עיין ברטנורא; (הר "ש;

שם.טוב "); להיכנס הטומאה דרך  שאין לפי הטעם, äúéäÈÀÈומבארים
åéøBçàì äëeLî BlL éðëeî,בפתח העומד המגדל לאחורי  – ÀÄÆÀÈÇÂÈ

ולפנים, הבית לצד GLúBòaöàהיינו  Lמטפח פחות שהן –gth) ÈÆÀÈ
,(zerav` 4 `ed היינו שהמוכני ב), יח, לכלים (בהקדמה בארנו  וכבר

שהיא  מבארים ויש למקום; ממקום להוליכו  למגדל, העשוי הגלגל

עליו ; יושב שהמגדל  íLהבסיס äàîè, המוכני בחלל –ãâðk ËÀÈÈÀÆÆ
úBøBwä אף הבית, תקרת כנגד  לפנים המשוך חלק באותו  כלומר  – Ç

עליה, מאהיל שהבית פי øBäèעל úéaä אינה והמוכני שהואיל – ÇÇÄÈ
ברם  כמגדל; הריהי אצבעות, משלוש  יותר  המגדל  לאחורי משוכה
דרך שאין כמגדל, דינה אין  אצבעות, משלוש יותר  משוכה היתה אם

המגדל  מן המוכני את כך כל ברטנורא);להרחיק מבארים (הר "ש; ויש 
פחות  היינו  אצבעות, שלוש אלא לבית משוכה ואינה שהואיל הטעם,

טמא. הבית אין לפיכך לעיל , שבארנו  כמו íéøácמטפח, änaÇÆÀÈÄ
íL LiL ïîæa ?íéøeîà,הטומאה נמצאת שבו  המוכני, בחלל – ÂÄÄÀÇÆÆÈ

çôè çúBtהמוכני זה שבכגון  טפח, רום על  טפח על טפח – ÅÇÆÇ
טפח,נחש פותח שם אין אם אבל הטומאה; בפני וחוצצת אוהל  בת

הבית; לתוך ועולה בוקעת והיא רצוצה, טומאה זו äàöBéהרי dðéàåÀÅÈÀÈ
נשמטת  היא שאם לו , מחוברת אלא המגדל , מן  נשמטת המוכני  ואין  –

בפני לחצוץ כאוהל  נחשבת ואינה עצמו, בפני ככלי נחשבת היא הרי
שבה; äcnaהטומאה àa ìcânäå סאה ארבעים מחזיק שהוא – ÀÇÄÀÈÈÇÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù
‡õeçì äøeî÷ Bðéòå úéaä CBúa ãîBò àeäL øepz,únä éøáB÷ åéìò eìéäàäå–éànL úéaíéøîBà:ìkä ©¤¥§©©¦§¥§¨©§¤¡¦¨¨§¥©¥¥©©§¦©Ÿ

àîè;ìlä úéáeíéøîBà:àîè øepzä,øBäè úéaäå.àáé÷ò éaøøîBà:øBäè øepzä óà. ¨¥¥¦¥§¦©©¨¥§©©¦¨©¦£¦¨¥©©©¨
·L äaøàäiìòì úéaä ïéa,ä÷Lî ñðBëa äáe÷ðe äéìò äðeúð äøã÷e–éànL úéaíéøîBà:àîè ìkä;úéáe £ª¨¤¥©©¦¨£¦¨§¥¨§¨¨¤¨§¨§¥©§¤¥©©§¦©Ÿ¨¥¥

ìläíéøîBà:äàîè äøãwä,äøBäè äiìòå.àáé÷ò éaøøîBà:äøBäè äøãwä óà. ¦¥§¦©§¥¨§¥¨©£¦¨§¨©¦£¦¨¥©©§¥¨§¨

éðëåîä ÷éçøäì êøã ïéàã ,ìãâîë éåä àìã úåòáöà äùìùî éôè äëåùî äúéä íà éèåòîì ,è÷ðã úåòáöà äùìùå .õåçì çúôðå çúôá ãîåò ìãâîä éøäå
:éàä éìåë ìãâîä ïî.gth gzet my yiy onfa:äìåòå úò÷åáã äöåöø äàîåè àäú àìù ,çôè çúåô åá äàîåèäù éðëåîä ììçã.d`vei dpi`eéàùï

:ìãâîä ïî éøîâì úèîùð éðëåîä.dcna `a lcbndeéðôá õöåçå ,äàîåè ìá÷î åðéà åæ äãîá àåäùëù .ùáéá íééøåë íäù çìá äàñ íéòáøà ÷éæçîù
:éøééî äãîá àáä ìãâîá ,ïé÷øôá ïðéðúã ìãâî ìëå .äàîåèä éðôá õöåç åðéàå äàîåè íéìá÷îä íéìë øàùë éåä ,åæ äãîî úåçôá ìáà .äàîåèä

d`.dxenw epire ziad jeza cner `edy xepz:úéáì õåç çðåî åðîî àöåé ïùòäù øåðúá éåùòä á÷ð.znd i`yep eilr elid`deíéàùåð åéäùë
:ïéòä ìò úîä ìéäàä åøá÷ì úîä úà.`nh lkd mixne` i`ny zia:úéáì äéô êøã äàöåéå åðéò êøã øåðúì úñðëð äàîåè éøáñ÷ziade `nh xepzd

.xedh:äéô êøã äàöåé äàîåèä ïéàù ,øåäè úéáäå ,àîè åúö÷î ìò úîä ìéäàäù øåðúä.xedh xepzd s` xne` `aiwr 'xìò ìéäàä àìã ïåéëã
:ììä úéáë äëìäå .àîè øåðúä ïéà ,åðîî àöåéä ïéòä ìò àìà øåðúä

a.daex`:äéìòä úéò÷ø÷ àåäù úéáä ââáù ïåìç ïéîë.dwyn qpeka:á÷ðä åúåà êøã åëåúì ïé÷ùîä íéñðëð íé÷ùîä ìò éìëä íéîéùîùëlkd
.`nh:çôè çúåô äì ùéù äáåøà êøã äìåò äàîåèå ,úìöî äøã÷ä ïéàù .àîè äéìòáù äî ìëå äøéã÷ä ,úéáá äàîåè ùé íàmixne` lld ziae

.d`nh dxicwdäøéã÷ä áâù ïåâëå ,äàîåèä ìò úìöî äøéã÷äù åäì àøéáñ àáé÷ò 'øëã ,äøéã÷ä úà àîèì ììä úéá ïéøéîçîù àéä àîìòá àøîåç
:ììä úéáë äëìäå .åáâî äàîåè ìá÷î ñøç éìë ïéàù ,äàîåèä ìöà äèîì äðåô

`xephxa yexit

טומאה, מקבל אינו זו  במידה שכן  ביבש, סאה שישים שהם בלח

זו , ממידה בפחות אבל  הטומאה. בפני החוצץ כאוהל  נחשב והוא
ואינו  טומאה, המקבלים כלים כשאר הוא אלא כאוהל , חשוב אינו

הטומאה. בפני חוצץ

i p y m e i
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øepz,חרס של –õeçì äøeî÷ Bðéòå úéaä CBúa ãîBò àeäL ÇÆÅÀÇÇÄÀÅÀÈÇ
–xepzd oir המשנה ובאה העשן, ליציאת בתנור העשוי  חור הוא

מן  היוצא צינור  ידי  על  היינו  לבית, חוץ יוצאת העין שאם ללמד ,

קטן גגון כעין ויש  החוצה, ובולט הבית קיר את ועובר  (oexnw)התנור 
ייכנס  שלא כדי שבחוץ, הצינור  פתח גבי  על  היינו  העין , גבי  על 

לתוכו , únäהגשם éøáB÷ åéìò eìéäàäå את שנשאו בשעה – ÀÆÁÄÈÈÀÅÇÅ
העין, גגון מעל  המת את האהילו  לקברו íéøîBà:המת éànL úéaÅÇÇÀÄ

àîè ìkä הטומאה שמאי  בית שלדעת שבבית, מה וכל התנור  – ÇÙÈÅ
לבית. התנור דרך  ויוצאת העין דרך לתנור  íéøîBà:נכנסת ìlä úéáeÅÄÅÀÄ

àîè øepzä, עינו על  המת והאהיל  הואיל –øBäè úéaäå שאין – ÇÇÈÅÀÇÇÄÈ
לבית. מהתנור  יוצאת øepzäהטומאה óà :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÇÇÇ

øBäè היוצאת העין על  אלא התנור  על המת האהיל  ולא שהואיל  – È
טמא. התנור  אין  lld.ממנו, ziak dklde

ברור לא זה פירוש לפי אבל מברטנורא. הרב פירוש כפי המשנה את בארנו 
מאד נדחקים המפרשים שאר ואמנם שבמשנתנו. התנאים של  המחלוקת טעם

בה נאמרו  שונים ופירושים המשנה, "`edilבביאור ;"aeh mei zetqez" oiir)
.("dpexg` dpyn" ;"`ax

היתה  לא התנור  שעין  בכגון במשנתנו  שמדובר  מפרש, ישראל " "תפארת בעל 
עומד כולו  התנור  היה אילו  כן  פי  על ואף מטפח, פחות אלא לחוץ פתוחה
נכנסת  הטומאה ולכן  פתיל, צמיד לו אין שהרי התנור , נטמא היה בחוץ,
עומד והתנור  הואיל  אבל מטפח, פחות שהוא אף שבעין , הנקב דרך לתנור
ודינו אוהלים, בדפנות כמחובר זה הרי הבית, בכותל  ומחובר הבית בתוך
אלא  טפח, של בפתח אלא התורה מן לתוכו נכנסת טומאה שאין  כאוהל ,
לבית, חוץ העומד משום הבית בתוך העומד בתנור  גוזרים שמאי בית שלדעת
התנור אפילו שהרי התנור , דרך  לבית הטומאה נכנסת התנור , שנטמא וכיון 
שלא  הטומאה בפני לחצוץ מועיל פתיל צמיד אין  הבית, בפנים לגמרי סתום
הטומאה. בפני  חוצץ טמא כלי  ואין  התנור, שנטמא כאן שכן  וכל לחוץ, תצא
מחמירים  אין  אבל  בלבד , התנור על  אלא גוזרים שאין  סוברים, הלל בית אבל 
גוזרים  אין  בתנור שאף סובר, עקיבא ורבי  הבית. כל את זו גזירה משום לטמא

בחוץ. העומד תנור  משום בבית בעומד 
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äiìòì úéaä ïéaL äaøà רצפת שהיא הבית בתקרת חלון  כעין  – ÂËÈÆÅÇÇÄÈÂÄÈ
טפח, על טפח בארובה ויש שאינה äøã÷eהעלייה, חרס, של – ÀÅÈ

מאחוריה, טומאה äéìòמקבלת äðeúð והקדירה הארובה; על  – ÀÈÈÆÈ
הבי כלפי למטה ושוליה העלייה כלפי למעלה –äáe÷ðeת,פיה ÀÈ

ä÷Lîבשוליה, ñðBëa,משקים על הקדירה את נותנים היו  שאילו – ÀÅÇÀÆ
הנקב, אותו דרך לתוכה נכנסים המשקים íéøîBà:היו  éànL úéaÅÇÇÀÄ

àîè ìkä שבעלייה מה וכל  הקדירה בבית, למטה מת יש  אם – ÇÙÈÅ
עולה  והטומאה הטומאה, בפני  חוצצת הנקובה הקדירה שאין  טמאים,

לעלייה; הארובה äàîèדרך  äøãwä :íéøîBà ìlä úéáe– ÅÄÅÀÄÇÀÅÈÀÅÈ
הנקב, דרך  טומאה מקבלת הריהי משקה, בכונס נקובה והיא שהואיל

משקה  בכונס נקב בו  יש אם הכלי על  מציל  אינו פתיל שצמיד כשם

רבא "), "אליהו עיין  טהרות "; äøBäè("סדרי äiìòå פותח שאין  לפי – ÇÂÄÈÀÈ
לעלייה; הבית בין äøBäèטפח äøãwä óà :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÇÇÀÅÈÀÈ

עוברת  הטומאה שאין העלייה, לגבי כסתומה נחשבת והיא שהואיל  –

נכנסת  הטומאה ואין כסתומה, נחשבת עצמה לגבי  אף לעלייה, דרכה
טומאה מקבלת היא אין הרי ומאחוריה טהרות ").לתוכה; יש("סדרי

על מצלת שהקדרה עקיבא, כרבי סוברים הלל  בית שאף מפרשים
הקדירה  את לטמא הם שמחמירים היא, בלבד  שחומרה אלא הטומאה,

ברטנורא ). (רא "ש;

היא, במשנתנו  התנאים שמחלוקת לו, שנראה כותב, אחרונה" "משנה בעל 
אבל מטפח, בפחות עוברת הטומאה אין  לבית שמבית  לן, שקיימא לפי
פתיל צמיד  דווקא שבכלי הוא, ופשוט נקב. דרך  הטומאה נכנסת לכלי
בכונס  שהנקב לפי  טמאה, כאן עצמה שהקדרה שמאי, בית וסוברים מציל,
שיעורו כן  אם אלא מטהר  נקב שאין  מליטמא, אותה מציל אינו משקה
בזיתים", שיעורן והקדירה "האלפס ב): ג , (כלים ששנינו כמו זית, במוציא

שהקדרה  חוצץ,וכיון  הטמא ואין  nh`.טמאה lkd:סוברים הלל dxicwdובית
d`nh,הטומאה בפני חוצצת מקום ומכל זית, כמוציא הנקב ואין הואיל –

בכונס  אף טהור התורה מן  אבל  מדרבנן , אלא אינו זית כמוציא ששיעור 
dv),משקה migaf zetqez oiir),הטומאה בפני חוצץ התורה מן  שטהור  וכל 

הלכך מדרבנן , שטמא פי  על  dxedh.אף diilrd אף אומר : עקיבא ורבי
,dxedh dxicwdחלון או  פתח הסותמת שקדירה בפרקנו, להלן  ששנוי  לפי 

כאוהל, שדינה וכיון  כאוהל, עצמה היא שחשובה אוהלים, דפנות עם מצלת
הלל ובית שמאי בית ברם מטפח. פחות לאוהל  נכנסת טומאה אין  הרי
כאוהל, אינה עצמה היא אוהלים, דפנות עם שמצלת פי  על שאף סוברים,

אוהל. נעשה חרס כלי שאין 
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‚äîìL äúéä–ìlä úéaíéøîBà:ìkä ìò úìvî;éànL úéaíéøîBà:íéìëàä ìò àlà úìvî dðéà,ìòå ¨§¨§¥¨¥¦¥§¦©¤¤©©Ÿ¥©©§¦¥¨©¤¤¤¨©¨Ÿ¨¦§©
íé÷Lnä,ñøç éìk ìòå.eøæçìlä úéaéøáãk úBøBäìéànL úéa. ©©§¦§©§¥¤¤¨§¥¦¥§§¦§¥¥©©

„ïéøBäè ïé÷Lî àìî àeäL ïéâì–äòáL úàîè àîè ïéâlä,ïéøBäè ïé÷Lnäå.øçà éìëa ïpt íàå–ïéàîè. ¨¦¤¨¥©§¦§¦©¨¦¨¥ª§©¦§¨§©©§¦§¦§¦¦¨¦§¦©¥§¥¦
ì àéäL äMàääáøòa äL,äáøòäå äMàä–äòáL úàîè íéàîè,÷öaäå–øBäè.øçà éìëì ezpt íàå– ¨¦¨¤¦¨¨¨£¥¨¨¦¨§¨£¥¨§¥¦ª§©¦§¨§©¨¥¨§¦¦©¦§¦©¥

àîè.eøæçìlä úéaéøáãk úBøBäìéànL úéa. ¨¥¨§¥¦¥§§¦§¥¥©©

b.lkd lr zlvn:äàîåèä éðôá úööåç àéäù .äéìòáù äî ìë ìòlr `l` zlvn dpi`.qxg ilk lre miwynd lre milke`dõøàä íò ìù äøéã÷á
åìù íéìëä ÷éæçî õøàä íòù éôìå .äàîåèä éðôá õöåç åðéà àîè éìë ìëå ,øáç ìöà íä ïéàîè õøàä íò ìù åéìëã íåùî éàîù úéáã åäééîòèå .éøééî
åàìáå íòâîîå íäî íéìãá íéøáçä éøäù ,åäì ïðéøäèîã àåä ãáìá äéùôðìã ,äéìòáù ñøç éìëå ïé÷ùîå íéìëåà ìò ìéöî àåäù äéì ïðéøîà ,øåäèá
éùéìù äàæä àìá äãåçì äìéáèá íäá ùîúùéå øáçì íìéàùî àåä éøä íøäèú íà ,äå÷îá äøäè íäì ùéù íéìë øàù ìáà .àîè íìëàî ìë éîð éëä

:éòéáùå
c.oibl:äìù äáåøà éô ìò úçðåî äøéã÷äù åæ äéìòá çðåîù úëúî ìù åà õò ìù.dray z`neh `nh oibldéìëå õò éìë ìò úìöî äøéã÷ä ïéàù

:ïøîàãë úåëúî.mixedh miwynde:íé÷ùîå íéìëåà ìò úìöî äøéã÷äù.dpit m`eìëù ,ïàîèî øçàä éìëä ,äéìò äúåàáù øçà éìëì åììä íé÷ùîä
ïéà ë"à ,ïë úøîà íàù ,äòáù úàîåè àîè àåäù ô"òà ïàîèî åðéà åëåúá ïé÷ùîä åéäù ïåùàøä éìëä ìáà .ñøç éìëî õåç ,íéàîè äéìòáù íéìëä

:ïé÷ùîå ïéìëåà ìò úìöî àéäù ïðéøîà ïðàå ,íìåòì ïé÷ùîä ìò úìöî äáåøàáù äøéã÷ä.mi`nh daixrde dy`d:ïäéìò úìöî ñøç ìù äøéã÷ä ïéàù

`xephxa yexit

i y i l y m e i
ג ה נ ש מ ר ו א ב

הבית  שבין בארובה לדון  מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
עליה. נתונה חרס של וקדירה לעלייה

äîìL äúéä ונתונה נקב, בלי  שלמה חרס של  הקדירה היתה – ÈÀÈÀÅÈ
לעלייה, הבית שבין הארובה ìòעל úìvî :íéøîBà ìlä úéaÅÄÅÀÄÇÆÆÇ

ìkäהואיל הטומאה, בפני חוצצת שהקדרה שבעלייה, מה כל על  – ÇÙ
מאחוריה; מיטמאה úìvîואינה dðéà :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÅÈÇÆÆ

ñøç éìk ìòå ,íé÷Lnä ìòå ,íéìëàä ìò àlà,שבעלייה – ÆÈÇÈÙÈÄÀÇÇÇÀÄÀÇÀÅÆÆ
להם  שיש  דברים על לא אבל במקוה, טהרה להם שאין דברים היינו 
פתיל צמיד המוקף חרס כלי בענין טעמם כמבואר  במקוה, טהרה

,(a ,h milk dpynl epxe`a oiire ;ci ,` zeicr) היא הקדירה שמא גזירה
בהלכות  בקי  הארץ עם ואין שהואיל טמאה, היא והרי הארץ, עם של

טמאה, הקדירה ואם הם, טמאים בחזקת כליהם כל  וטהרה, טומאה
בפ  חוצצת אינה וכליהרי והמשקים האוכלים ואמנם הטומאה. ני

אלא  אינה טהרתם הרי  הארץ, עם של  הם שאם לפי  טהורים, החרס
אינו  וטהרה, טומאה בדיני  שנזהר  החבר, שכן  עצמו , הארץ לעם
חרס  בכלי  ולא הארץ עם של  ומשקים באוכלים לא ממילא משתמש

כלים  אבל  במקוה. טהרה להם ואין  אצלו, הם טמאים שבחזקת שלו,
אותם  לשאול החבר  רגיל  מתכת, כלי  כגון במקוה, טהרה להם שיש 

חושש, החבר ואין  בהם. ומשתמש מטבילם הוא שכן הארץ, מעם
ביום  הפרה אפר ממי הזאה וצריכים המת בטומאת נטמאו  שמא

טהורים  שהם לומר  נאמן  הארץ שעם לפי השביעי , וביום השלישי 
אנו  שבעלייה, אלו  כלים הארץ לעם נטהר אם מכאן, מת. מטומאת

המת, מטומאת טהורים שהם לו ויאמר  לחבר ישאילם שמא חוששים
ובשביעי ; בשלישי הזאה בלא טבילתם, לאחר החבר בהם וישתמש

להם  שיש הכלים על  מצלת הקדירה שאין  שמאי , בית גזרו הלכך 
הקדירה  אגב שכן טהורה, בחזקת שהיא בקדירה ואפילו במקוה, טהרה

בכלל . קדירה כל על גזרו הארץ עם úBøBäìשל ìlä úéa eøæçÈÀÅÄÅÀ
éànL úéa éøáãk בית של  טעמם את הלל  בית ששמעו לאחר  – ÀÄÀÅÅÇÇ

על אלא מצלת הקדירה שאין  שמאי, כבית והורו  בהם חזרו שמאי
במשנתנו  שמדובר מפרשים, יש חרס. כלי ועל המשקים ועל האוכלים

שמאי בית אף חבר, של  בקדירה אבל  הארץ; עם של  בקדירה דווקא
הכל על מצלת שהיא ברטנורא ).מודים, הרא "ש; (הר"ש ;

כאן: ששנינו  שמה מפרשים, i`ny"יש ziak zexedl lld zia exfg" גם מוסב
לגמרי, טהורה העלייה אין שם, הלל  בית לדעת שאף ב, במשנה ההלכה על 

בלבד  חרס וכלי והמשקים האוכלים a).אלא dpyn lr my iyp` zetqez),ברם

חבר של בקדירה שגם והמאירי, והראב"ד הרמב"ם לשיטת הכרחי זה פירוש
במשנתנו; שבארנו כמו  במקוה, טהרה להם שיש דברים על תציל  שלא גזרו
הארץ, עם של  בקדירה דווקא במשנתנו שמדובר והרא"ש הר "ש לשיטת אבל 
שכן ב. במשנה ההלכה על  גם מוסב הלל" בית ש"חזרו לפרש, הכרח אין

ובמשנת  חבר, של  בקדירה דווקא מדובר ב שבמשנה לפרש, מדובראפשר נו
הארץ עם של  bxacleb).בקדירה zxecdn zeld` zkqn)
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עליה, נתונה שלמה וקדירה לעלייה הבית שבין בארובה ללמד  מוסיפה משנתנו

בבית. למטה מונח ומת

ïéâì,מתכת של  או  עץ של  כד –ïéøBäè ïé÷Lî àìî àeäL ÈÄÆÈÅÇÀÄÀÄ
ומונח שלה,– הארובה על נתונה שהקדרה זו àîèבעלייה ïéâläÇÈÄÈÅ

äòáL úàîèכ מצלת – הקדירה שאין הקודמת, במשנה ששנינו מו ËÀÇÄÀÈ
שם, שבארנו  מהטעם במקוה, טהרה להם שיש כלים ïé÷LnäåÀÇÇÀÄעל

ïéøBäè.והמשקים האוכלים על  מצלת שהקדרה –éìëa ïpt íàå ÀÄÀÄÄÈÄÀÄ
øçà,ונטמא בעלייה שהיה אחר  שטף לכלי המשקים את עירה – ÇÅ

ïéàîè זמן כל ואמנם אותם. מטמא האחר שהכלי המשקים, – ÀÅÄ
שנטמא, בשעה בו שהיו  כלי באותו היינו  הראשון, בכלי שהמשקים

הללו , המשקים על  טומאה חכמים גזרו  שלא טמאים, המשקים אין 
לכלי הבאים המשקים אבל עליהם, מצלת שבארובה שהקדרה מאחר 

הכלי  מחמת טמאים שנטמא, אחרונה ").לאחר  מבארים ("משנה ויש 
המשקים  את מטמא אינו  הראשון שהכלי אמרו  שלפיכך הטעם,

מצלת  שבארובה הקדירה שאין  נמצא שמטמאם, נאמר שאם שבתוכו ,
לעולם המשקים ברטנורא ).על  זה,(רמב"ם ; פירוש על  תמהים ויש

אבנים, בכלי או  חרס שבכלי  המשקים על  מצלת שתהא אפשר שהרי 
לומר, כך כל  לגזור חכמים רצו שלא הוא, הטעם שלדעתם אלא

כשיהיו  ולא בטהרתם, הם נשארים חרס, בכלי כשהמשקים שדווקא
בכלי שנשארו המשקים את טיהרו חכמים ואדרבא, שנטמא, בכלי 

נשרוף  ולא מדרבנן אלא אינה אלו כלים שטומאת שנדע כדי  הראשון ,
וקדשים תרומה אחרונה").עליה "משנה ועיין ישראל"; äMàäÈÄÈ("תפארת 

äáøòa äLì àéäL,עליה מצלת בארובה שקדירה זו בעלייה – ÆÄÈÈÈÂÅÈ
äòáL úàîè íéàîè äáøòäå äMàäשל הקדירה שאין  – ÈÄÈÀÈÂÅÈÀÅÄËÀÇÄÀÈ

הקדירה  תהא שלא חכמים, גזרו האדם על  ואף עליהם; מצלת חרס
הזאה  ללא טבילה, לאחר חבר בו ישתמש  שמא מחשש  עליו , מצלת

ובשביעי, øBäèבשלישי ÷öaäåעל מצלת שבארובה שהקדרה – ÀÇÈÅÈ
מבואר, בתוספתא הקודמת. במשנה ששנינו כמו  שבעלייה, האוכלים
אם  אבל  טהור , הבצק הבצק, מן האשה פירשה שלא זמן  כל  שדווקא

הבצק. את מטמאת זו הרי  אותו, ולשה וחזרה ממנו , ידיה íàåÀÄמשכה

izdw - zex`ean zeipyn
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‡õeçì äøeî÷ Bðéòå úéaä CBúa ãîBò àeäL øepz,únä éøáB÷ åéìò eìéäàäå–éànL úéaíéøîBà:ìkä ©¤¥§©©¦§¥§¨©§¤¡¦¨¨§¥©¥¥©©§¦©Ÿ

àîè;ìlä úéáeíéøîBà:àîè øepzä,øBäè úéaäå.àáé÷ò éaøøîBà:øBäè øepzä óà. ¨¥¥¦¥§¦©©¨¥§©©¦¨©¦£¦¨¥©©©¨
·L äaøàäiìòì úéaä ïéa,ä÷Lî ñðBëa äáe÷ðe äéìò äðeúð äøã÷e–éànL úéaíéøîBà:àîè ìkä;úéáe £ª¨¤¥©©¦¨£¦¨§¥¨§¨¨¤¨§¨§¥©§¤¥©©§¦©Ÿ¨¥¥

ìläíéøîBà:äàîè äøãwä,äøBäè äiìòå.àáé÷ò éaøøîBà:äøBäè äøãwä óà. ¦¥§¦©§¥¨§¥¨©£¦¨§¨©¦£¦¨¥©©§¥¨§¨

éðëåîä ÷éçøäì êøã ïéàã ,ìãâîë éåä àìã úåòáöà äùìùî éôè äëåùî äúéä íà éèåòîì ,è÷ðã úåòáöà äùìùå .õåçì çúôðå çúôá ãîåò ìãâîä éøäå
:éàä éìåë ìãâîä ïî.gth gzet my yiy onfa:äìåòå úò÷åáã äöåöø äàîåè àäú àìù ,çôè çúåô åá äàîåèäù éðëåîä ììçã.d`vei dpi`eéàùï

:ìãâîä ïî éøîâì úèîùð éðëåîä.dcna `a lcbndeéðôá õöåçå ,äàîåè ìá÷î åðéà åæ äãîá àåäùëù .ùáéá íééøåë íäù çìá äàñ íéòáøà ÷éæçîù
:éøééî äãîá àáä ìãâîá ,ïé÷øôá ïðéðúã ìãâî ìëå .äàîåèä éðôá õöåç åðéàå äàîåè íéìá÷îä íéìë øàùë éåä ,åæ äãîî úåçôá ìáà .äàîåèä

d`.dxenw epire ziad jeza cner `edy xepz:úéáì õåç çðåî åðîî àöåé ïùòäù øåðúá éåùòä á÷ð.znd i`yep eilr elid`deíéàùåð åéäùë
:ïéòä ìò úîä ìéäàä åøá÷ì úîä úà.`nh lkd mixne` i`ny zia:úéáì äéô êøã äàöåéå åðéò êøã øåðúì úñðëð äàîåè éøáñ÷ziade `nh xepzd

.xedh:äéô êøã äàöåé äàîåèä ïéàù ,øåäè úéáäå ,àîè åúö÷î ìò úîä ìéäàäù øåðúä.xedh xepzd s` xne` `aiwr 'xìò ìéäàä àìã ïåéëã
:ììä úéáë äëìäå .àîè øåðúä ïéà ,åðîî àöåéä ïéòä ìò àìà øåðúä

a.daex`:äéìòä úéò÷ø÷ àåäù úéáä ââáù ïåìç ïéîë.dwyn qpeka:á÷ðä åúåà êøã åëåúì ïé÷ùîä íéñðëð íé÷ùîä ìò éìëä íéîéùîùëlkd
.`nh:çôè çúåô äì ùéù äáåøà êøã äìåò äàîåèå ,úìöî äøã÷ä ïéàù .àîè äéìòáù äî ìëå äøéã÷ä ,úéáá äàîåè ùé íàmixne` lld ziae

.d`nh dxicwdäøéã÷ä áâù ïåâëå ,äàîåèä ìò úìöî äøéã÷äù åäì àøéáñ àáé÷ò 'øëã ,äøéã÷ä úà àîèì ììä úéá ïéøéîçîù àéä àîìòá àøîåç
:ììä úéáë äëìäå .åáâî äàîåè ìá÷î ñøç éìë ïéàù ,äàîåèä ìöà äèîì äðåô

`xephxa yexit

טומאה, מקבל אינו זו  במידה שכן  ביבש, סאה שישים שהם בלח

זו , ממידה בפחות אבל  הטומאה. בפני החוצץ כאוהל  נחשב והוא
ואינו  טומאה, המקבלים כלים כשאר הוא אלא כאוהל , חשוב אינו

הטומאה. בפני חוצץ

i p y m e i
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øepz,חרס של –õeçì äøeî÷ Bðéòå úéaä CBúa ãîBò àeäL ÇÆÅÀÇÇÄÀÅÀÈÇ
–xepzd oir המשנה ובאה העשן, ליציאת בתנור העשוי  חור הוא

מן  היוצא צינור  ידי  על  היינו  לבית, חוץ יוצאת העין שאם ללמד ,

קטן גגון כעין ויש  החוצה, ובולט הבית קיר את ועובר  (oexnw)התנור 
ייכנס  שלא כדי שבחוץ, הצינור  פתח גבי  על  היינו  העין , גבי  על 

לתוכו , únäהגשם éøáB÷ åéìò eìéäàäå את שנשאו בשעה – ÀÆÁÄÈÈÀÅÇÅ
העין, גגון מעל  המת את האהילו  לקברו íéøîBà:המת éànL úéaÅÇÇÀÄ

àîè ìkä הטומאה שמאי  בית שלדעת שבבית, מה וכל התנור  – ÇÙÈÅ
לבית. התנור דרך  ויוצאת העין דרך לתנור  íéøîBà:נכנסת ìlä úéáeÅÄÅÀÄ

àîè øepzä, עינו על  המת והאהיל  הואיל –øBäè úéaäå שאין – ÇÇÈÅÀÇÇÄÈ
לבית. מהתנור  יוצאת øepzäהטומאה óà :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÇÇÇ

øBäè היוצאת העין על  אלא התנור  על המת האהיל  ולא שהואיל  – È
טמא. התנור  אין  lld.ממנו, ziak dklde

ברור לא זה פירוש לפי אבל מברטנורא. הרב פירוש כפי המשנה את בארנו 
מאד נדחקים המפרשים שאר ואמנם שבמשנתנו. התנאים של  המחלוקת טעם

בה נאמרו  שונים ופירושים המשנה, "`edilבביאור ;"aeh mei zetqez" oiir)
.("dpexg` dpyn" ;"`ax

היתה  לא התנור  שעין  בכגון במשנתנו  שמדובר  מפרש, ישראל " "תפארת בעל 
עומד כולו  התנור  היה אילו  כן  פי  על ואף מטפח, פחות אלא לחוץ פתוחה
נכנסת  הטומאה ולכן  פתיל, צמיד לו אין שהרי התנור , נטמא היה בחוץ,
עומד והתנור  הואיל  אבל מטפח, פחות שהוא אף שבעין , הנקב דרך לתנור
ודינו אוהלים, בדפנות כמחובר זה הרי הבית, בכותל  ומחובר הבית בתוך
אלא  טפח, של בפתח אלא התורה מן לתוכו נכנסת טומאה שאין  כאוהל ,
לבית, חוץ העומד משום הבית בתוך העומד בתנור  גוזרים שמאי בית שלדעת
התנור אפילו שהרי התנור , דרך  לבית הטומאה נכנסת התנור , שנטמא וכיון 
שלא  הטומאה בפני לחצוץ מועיל פתיל צמיד אין  הבית, בפנים לגמרי סתום
הטומאה. בפני  חוצץ טמא כלי  ואין  התנור, שנטמא כאן שכן  וכל לחוץ, תצא
מחמירים  אין  אבל  בלבד , התנור על  אלא גוזרים שאין  סוברים, הלל בית אבל 
גוזרים  אין  בתנור שאף סובר, עקיבא ורבי  הבית. כל את זו גזירה משום לטמא

בחוץ. העומד תנור  משום בבית בעומד 
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äiìòì úéaä ïéaL äaøà רצפת שהיא הבית בתקרת חלון  כעין  – ÂËÈÆÅÇÇÄÈÂÄÈ
טפח, על טפח בארובה ויש שאינה äøã÷eהעלייה, חרס, של – ÀÅÈ

מאחוריה, טומאה äéìòמקבלת äðeúð והקדירה הארובה; על  – ÀÈÈÆÈ
הבי כלפי למטה ושוליה העלייה כלפי למעלה –äáe÷ðeת,פיה ÀÈ

ä÷Lîבשוליה, ñðBëa,משקים על הקדירה את נותנים היו  שאילו – ÀÅÇÀÆ
הנקב, אותו דרך לתוכה נכנסים המשקים íéøîBà:היו  éànL úéaÅÇÇÀÄ

àîè ìkä שבעלייה מה וכל  הקדירה בבית, למטה מת יש  אם – ÇÙÈÅ
עולה  והטומאה הטומאה, בפני  חוצצת הנקובה הקדירה שאין  טמאים,

לעלייה; הארובה äàîèדרך  äøãwä :íéøîBà ìlä úéáe– ÅÄÅÀÄÇÀÅÈÀÅÈ
הנקב, דרך  טומאה מקבלת הריהי משקה, בכונס נקובה והיא שהואיל

משקה  בכונס נקב בו  יש אם הכלי על  מציל  אינו פתיל שצמיד כשם

רבא "), "אליהו עיין  טהרות "; äøBäè("סדרי äiìòå פותח שאין  לפי – ÇÂÄÈÀÈ
לעלייה; הבית בין äøBäèטפח äøãwä óà :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÇÇÀÅÈÀÈ

עוברת  הטומאה שאין העלייה, לגבי כסתומה נחשבת והיא שהואיל  –

נכנסת  הטומאה ואין כסתומה, נחשבת עצמה לגבי  אף לעלייה, דרכה
טומאה מקבלת היא אין הרי ומאחוריה טהרות ").לתוכה; יש("סדרי

על מצלת שהקדרה עקיבא, כרבי סוברים הלל  בית שאף מפרשים
הקדירה  את לטמא הם שמחמירים היא, בלבד  שחומרה אלא הטומאה,

ברטנורא ). (רא "ש;

היא, במשנתנו  התנאים שמחלוקת לו, שנראה כותב, אחרונה" "משנה בעל 
אבל מטפח, בפחות עוברת הטומאה אין  לבית שמבית  לן, שקיימא לפי
פתיל צמיד  דווקא שבכלי הוא, ופשוט נקב. דרך  הטומאה נכנסת לכלי
בכונס  שהנקב לפי  טמאה, כאן עצמה שהקדרה שמאי, בית וסוברים מציל,
שיעורו כן  אם אלא מטהר  נקב שאין  מליטמא, אותה מציל אינו משקה
בזיתים", שיעורן והקדירה "האלפס ב): ג , (כלים ששנינו כמו זית, במוציא

שהקדרה  חוצץ,וכיון  הטמא ואין  nh`.טמאה lkd:סוברים הלל dxicwdובית
d`nh,הטומאה בפני חוצצת מקום ומכל זית, כמוציא הנקב ואין הואיל –

בכונס  אף טהור התורה מן  אבל  מדרבנן , אלא אינו זית כמוציא ששיעור 
dv),משקה migaf zetqez oiir),הטומאה בפני חוצץ התורה מן  שטהור  וכל 

הלכך מדרבנן , שטמא פי  על  dxedh.אף diilrd אף אומר : עקיבא ורבי
,dxedh dxicwdחלון או  פתח הסותמת שקדירה בפרקנו, להלן  ששנוי  לפי 

כאוהל, שדינה וכיון  כאוהל, עצמה היא שחשובה אוהלים, דפנות עם מצלת
הלל ובית שמאי בית ברם מטפח. פחות לאוהל  נכנסת טומאה אין  הרי
כאוהל, אינה עצמה היא אוהלים, דפנות עם שמצלת פי  על שאף סוברים,

אוהל. נעשה חרס כלי שאין 
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‚äîìL äúéä–ìlä úéaíéøîBà:ìkä ìò úìvî;éànL úéaíéøîBà:íéìëàä ìò àlà úìvî dðéà,ìòå ¨§¨§¥¨¥¦¥§¦©¤¤©©Ÿ¥©©§¦¥¨©¤¤¤¨©¨Ÿ¨¦§©
íé÷Lnä,ñøç éìk ìòå.eøæçìlä úéaéøáãk úBøBäìéànL úéa. ©©§¦§©§¥¤¤¨§¥¦¥§§¦§¥¥©©

„ïéøBäè ïé÷Lî àìî àeäL ïéâì–äòáL úàîè àîè ïéâlä,ïéøBäè ïé÷Lnäå.øçà éìëa ïpt íàå–ïéàîè. ¨¦¤¨¥©§¦§¦©¨¦¨¥ª§©¦§¨§©©§¦§¦§¦¦¨¦§¦©¥§¥¦
ì àéäL äMàääáøòa äL,äáøòäå äMàä–äòáL úàîè íéàîè,÷öaäå–øBäè.øçà éìëì ezpt íàå– ¨¦¨¤¦¨¨¨£¥¨¨¦¨§¨£¥¨§¥¦ª§©¦§¨§©¨¥¨§¦¦©¦§¦©¥

àîè.eøæçìlä úéaéøáãk úBøBäìéànL úéa. ¨¥¨§¥¦¥§§¦§¥¥©©

b.lkd lr zlvn:äàîåèä éðôá úööåç àéäù .äéìòáù äî ìë ìòlr `l` zlvn dpi`.qxg ilk lre miwynd lre milke`dõøàä íò ìù äøéã÷á
åìù íéìëä ÷éæçî õøàä íòù éôìå .äàîåèä éðôá õöåç åðéà àîè éìë ìëå ,øáç ìöà íä ïéàîè õøàä íò ìù åéìëã íåùî éàîù úéáã åäééîòèå .éøééî
åàìáå íòâîîå íäî íéìãá íéøáçä éøäù ,åäì ïðéøäèîã àåä ãáìá äéùôðìã ,äéìòáù ñøç éìëå ïé÷ùîå íéìëåà ìò ìéöî àåäù äéì ïðéøîà ,øåäèá
éùéìù äàæä àìá äãåçì äìéáèá íäá ùîúùéå øáçì íìéàùî àåä éøä íøäèú íà ,äå÷îá äøäè íäì ùéù íéìë øàù ìáà .àîè íìëàî ìë éîð éëä

:éòéáùå
c.oibl:äìù äáåøà éô ìò úçðåî äøéã÷äù åæ äéìòá çðåîù úëúî ìù åà õò ìù.dray z`neh `nh oibldéìëå õò éìë ìò úìöî äøéã÷ä ïéàù

:ïøîàãë úåëúî.mixedh miwynde:íé÷ùîå íéìëåà ìò úìöî äøéã÷äù.dpit m`eìëù ,ïàîèî øçàä éìëä ,äéìò äúåàáù øçà éìëì åììä íé÷ùîä
ïéà ë"à ,ïë úøîà íàù ,äòáù úàîåè àîè àåäù ô"òà ïàîèî åðéà åëåúá ïé÷ùîä åéäù ïåùàøä éìëä ìáà .ñøç éìëî õåç ,íéàîè äéìòáù íéìëä

:ïé÷ùîå ïéìëåà ìò úìöî àéäù ïðéøîà ïðàå ,íìåòì ïé÷ùîä ìò úìöî äáåøàáù äøéã÷ä.mi`nh daixrde dy`d:ïäéìò úìöî ñøç ìù äøéã÷ä ïéàù

`xephxa yexit
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הבית  שבין בארובה לדון  מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
עליה. נתונה חרס של וקדירה לעלייה

äîìL äúéä ונתונה נקב, בלי  שלמה חרס של  הקדירה היתה – ÈÀÈÀÅÈ
לעלייה, הבית שבין הארובה ìòעל úìvî :íéøîBà ìlä úéaÅÄÅÀÄÇÆÆÇ

ìkäהואיל הטומאה, בפני חוצצת שהקדרה שבעלייה, מה כל על  – ÇÙ
מאחוריה; מיטמאה úìvîואינה dðéà :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÅÈÇÆÆ

ñøç éìk ìòå ,íé÷Lnä ìòå ,íéìëàä ìò àlà,שבעלייה – ÆÈÇÈÙÈÄÀÇÇÇÀÄÀÇÀÅÆÆ
להם  שיש  דברים על לא אבל במקוה, טהרה להם שאין דברים היינו 
פתיל צמיד המוקף חרס כלי בענין טעמם כמבואר  במקוה, טהרה

,(a ,h milk dpynl epxe`a oiire ;ci ,` zeicr) היא הקדירה שמא גזירה
בהלכות  בקי  הארץ עם ואין שהואיל טמאה, היא והרי הארץ, עם של

טמאה, הקדירה ואם הם, טמאים בחזקת כליהם כל  וטהרה, טומאה
בפ  חוצצת אינה וכליהרי והמשקים האוכלים ואמנם הטומאה. ני

אלא  אינה טהרתם הרי  הארץ, עם של  הם שאם לפי  טהורים, החרס
אינו  וטהרה, טומאה בדיני  שנזהר  החבר, שכן  עצמו , הארץ לעם
חרס  בכלי  ולא הארץ עם של  ומשקים באוכלים לא ממילא משתמש

כלים  אבל  במקוה. טהרה להם ואין  אצלו, הם טמאים שבחזקת שלו,
אותם  לשאול החבר  רגיל  מתכת, כלי  כגון במקוה, טהרה להם שיש 

חושש, החבר ואין  בהם. ומשתמש מטבילם הוא שכן הארץ, מעם
ביום  הפרה אפר ממי הזאה וצריכים המת בטומאת נטמאו  שמא

טהורים  שהם לומר  נאמן  הארץ שעם לפי השביעי , וביום השלישי 
אנו  שבעלייה, אלו  כלים הארץ לעם נטהר אם מכאן, מת. מטומאת

המת, מטומאת טהורים שהם לו ויאמר  לחבר ישאילם שמא חוששים
ובשביעי ; בשלישי הזאה בלא טבילתם, לאחר החבר בהם וישתמש

להם  שיש הכלים על  מצלת הקדירה שאין  שמאי , בית גזרו הלכך 
הקדירה  אגב שכן טהורה, בחזקת שהיא בקדירה ואפילו במקוה, טהרה

בכלל . קדירה כל על גזרו הארץ עם úBøBäìשל ìlä úéa eøæçÈÀÅÄÅÀ
éànL úéa éøáãk בית של  טעמם את הלל  בית ששמעו לאחר  – ÀÄÀÅÅÇÇ

על אלא מצלת הקדירה שאין  שמאי, כבית והורו  בהם חזרו שמאי
במשנתנו  שמדובר מפרשים, יש חרס. כלי ועל המשקים ועל האוכלים

שמאי בית אף חבר, של  בקדירה אבל  הארץ; עם של  בקדירה דווקא
הכל על מצלת שהיא ברטנורא ).מודים, הרא "ש; (הר"ש ;

כאן: ששנינו  שמה מפרשים, i`ny"יש ziak zexedl lld zia exfg" גם מוסב
לגמרי, טהורה העלייה אין שם, הלל  בית לדעת שאף ב, במשנה ההלכה על 

בלבד  חרס וכלי והמשקים האוכלים a).אלא dpyn lr my iyp` zetqez),ברם

חבר של בקדירה שגם והמאירי, והראב"ד הרמב"ם לשיטת הכרחי זה פירוש
במשנתנו; שבארנו כמו  במקוה, טהרה להם שיש דברים על תציל  שלא גזרו
הארץ, עם של  בקדירה דווקא במשנתנו שמדובר והרא"ש הר "ש לשיטת אבל 
שכן ב. במשנה ההלכה על  גם מוסב הלל" בית ש"חזרו לפרש, הכרח אין

ובמשנת  חבר, של  בקדירה דווקא מדובר ב שבמשנה לפרש, מדובראפשר נו
הארץ עם של  bxacleb).בקדירה zxecdn zeld` zkqn)
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עליה, נתונה שלמה וקדירה לעלייה הבית שבין בארובה ללמד  מוסיפה משנתנו

בבית. למטה מונח ומת

ïéâì,מתכת של  או  עץ של  כד –ïéøBäè ïé÷Lî àìî àeäL ÈÄÆÈÅÇÀÄÀÄ
ומונח שלה,– הארובה על נתונה שהקדרה זו àîèבעלייה ïéâläÇÈÄÈÅ

äòáL úàîèכ מצלת – הקדירה שאין הקודמת, במשנה ששנינו מו ËÀÇÄÀÈ
שם, שבארנו  מהטעם במקוה, טהרה להם שיש כלים ïé÷LnäåÀÇÇÀÄעל

ïéøBäè.והמשקים האוכלים על  מצלת שהקדרה –éìëa ïpt íàå ÀÄÀÄÄÈÄÀÄ
øçà,ונטמא בעלייה שהיה אחר  שטף לכלי המשקים את עירה – ÇÅ

ïéàîè זמן כל ואמנם אותם. מטמא האחר שהכלי המשקים, – ÀÅÄ
שנטמא, בשעה בו שהיו  כלי באותו היינו  הראשון, בכלי שהמשקים

הללו , המשקים על  טומאה חכמים גזרו  שלא טמאים, המשקים אין 
לכלי הבאים המשקים אבל עליהם, מצלת שבארובה שהקדרה מאחר 

הכלי  מחמת טמאים שנטמא, אחרונה ").לאחר  מבארים ("משנה ויש 
המשקים  את מטמא אינו  הראשון שהכלי אמרו  שלפיכך הטעם,

מצלת  שבארובה הקדירה שאין  נמצא שמטמאם, נאמר שאם שבתוכו ,
לעולם המשקים ברטנורא ).על  זה,(רמב"ם ; פירוש על  תמהים ויש

אבנים, בכלי או  חרס שבכלי  המשקים על  מצלת שתהא אפשר שהרי 
לומר, כך כל  לגזור חכמים רצו שלא הוא, הטעם שלדעתם אלא

כשיהיו  ולא בטהרתם, הם נשארים חרס, בכלי כשהמשקים שדווקא
בכלי שנשארו המשקים את טיהרו חכמים ואדרבא, שנטמא, בכלי 

נשרוף  ולא מדרבנן אלא אינה אלו כלים שטומאת שנדע כדי  הראשון ,
וקדשים תרומה אחרונה").עליה "משנה ועיין ישראל"; äMàäÈÄÈ("תפארת 

äáøòa äLì àéäL,עליה מצלת בארובה שקדירה זו בעלייה – ÆÄÈÈÈÂÅÈ
äòáL úàîè íéàîè äáøòäå äMàäשל הקדירה שאין  – ÈÄÈÀÈÂÅÈÀÅÄËÀÇÄÀÈ

הקדירה  תהא שלא חכמים, גזרו האדם על  ואף עליהם; מצלת חרס
הזאה  ללא טבילה, לאחר חבר בו ישתמש  שמא מחשש  עליו , מצלת

ובשביעי, øBäèבשלישי ÷öaäåעל מצלת שבארובה שהקדרה – ÀÇÈÅÈ
מבואר, בתוספתא הקודמת. במשנה ששנינו כמו  שבעלייה, האוכלים
אם  אבל  טהור , הבצק הבצק, מן האשה פירשה שלא זמן  כל  שדווקא

הבצק. את מטמאת זו הרי  אותו, ולשה וחזרה ממנו , ידיה íàåÀÄמשכה

izdw - zex`ean zeipyn
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‰íéììâ éìk eéä,íéðáà éìk,äîãà éìk–øBäè ìkä.úàhçìå Lãwì øBäè éìk äéä–øBäè ìkä,ìkäL ¨§¥§¨¦§¥£¨¦§¥£¨¨©Ÿ¨¨¨§¦¨©Ÿ¤§©©¨©Ÿ¨¤©Ÿ
úàhçä ìò ïéðîàð,ïéøBäè ñøç éìëe ïéøBäè íéìkäL éðtî,íéìäà úBðôc íò ïéìévîe. ¤¡¨¦©©©¨¦§¥¤©¥¦§¦§¥¤¤§¦©¦¦¦¨§Ÿ¨¦

Âãöék?åéìò äðeúð äLéôëe úéaaL úecäå øBaä–øBäè.ä÷ìç øàa äúéä íà,äúeçt úøek Bà,äLéôëe ¥©©§©¤©©¦§¦¨§¨¨¨¨¦¨§¨§¥£¨¨©¤¤§¨§¦¨
äéìò äðeúð–àîè.÷ìç øñð äéä íà,íétb dì ïéàL äãéøñ Bà–øBäè,úBðôc íò íéìévî íéìkä ïéàL §¨¨¤¨¨¥¦¨¨¤¤¨¨§¦¨¤¥¨©©¦¨¤¥©¥¦©¦¦¦¨§

.xedh wvadeéøä ,äùìå äøæçå äðîî äéãé éúù ääéáâä íà ìáà ,äðîî äùøéô àìù ïîæ ìë à÷åãå .íéìëåàä ìò úìöî äøéã÷äù:÷öáä úà äàîèî åæ
d.millb ilk:ø÷á éòéôö ìù.dnc` ilke mipa` ilkåìéôà ìëä ìò ïéìéöî ,äáåøà éô ìò íéçðåî íàå .íéøåäè õøàä íò ãéá åìéôà ,íéìë êðä ìë

:óèù éìë ìò.z`hgle ycewl xedh ilk didéìëä êëìä ,åîöòì äîá äðåáå êìåä ãçà ìë àäé àìù éãë ,ùãå÷ä ìò úåöøàä éîòì ïðáø åäðéðîäã
áéúëã ,äøô øôà ìù úàèçä ìò ïéðîàð ïä ïëå .éàîù úéáì åìéôà ìëä ìò ìéöî ùãå÷ì øåäèä(è"é øáãîá)ìëä ,úøîùîì ìàøùé éðá úãòì äúéäå

:äúøéîù ìò íéðîàð.mixedh milkdy iptnùã÷ì ïäùë ïéøåäè ïäù ñøç éìë ïëå .äàîåè ìá÷ìî íéøåäè ïäù äîãà éìëå íéðáà éìëå íéììâ éìë ïåâë
.ïøîàãë úàèçìå ùãå÷ì ïîàð õøàä íòù ,ïîàð ,õøàä íò ìù ïäù ô"òà .úàèçìå,milde` zeptc mr oilivn el` lkäàîåèä éðôá ïéööåç øîåìë

:ìéæàå ùøôîãë ,íéìéöî ïéà ,úåðôã ïéàù íå÷îá ìáà .àáéùç íéìäà úåðôãë äéìòì úéá ïéáù äáåøà éàäå ,íéìäåàì úåðôã ùéù íå÷îá íéçðåî íäùë
e.ziaay zecde xead:ïéðáá úåãå äøéôçá øåáù àìà ò÷ø÷á ïäéðù úåãå øåá .ïäéúåáéáñ úåöéçî äáåâ ùéå ,úåãáå øåáá íéìëå úéáá úîäå.dyitke

:úåãäå øåáä éô ìò äðåúðå äàîåè ìá÷î åðéàå .øúåé åà äàñ íéòáøà ÷éæçî àåäå ïøîåëì íéúéæä åá íéùáåëù ìåãâ ìñ.xedhìéàåä ïëåúáù äî ìë
:úåöéçî íù ùéå.dwlg x`a:úåðôã àëéì àúùäã ,áéáñ äöéçî åì ïéàå úéáä ò÷ø÷ì äåù øàáä éôù.dzegt zxeek e`ú÷æçîù äìåãâ úøååë ïåâë
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øçà éìëì ezpt,נטמא שכבר אחר  לכלי הבצק את שהעבירה – ÄÇÄÀÄÇÅ
àîè. הלגין בענין  לעיל שבארנו  כמו הכלי , מחמת הבצק –eøæç ÈÅÈÀ

éànL úéa éøáãk úBøBäì ìlä úéa נחלקו שתחילה כלומר – ÅÄÅÀÀÄÀÅÅÇÇ
ששנינו  כמו טהור , שהכל  וסברו אלו  בהלכות שמאי בית על  הלל בית
בית  כדברי  להורות הסכימו טעמם את ששמעו לאחר אבל ג, במשנה

טמאים. והעריבה הלגין טהורים, והבצק שהמשקים פי  על  שאף שמאי,
בתוספתא: מובא ryediוכן  iax xn`:( שמאי mkixacn(לבית ipyea

,dray mi`nh daixre dy` Ð daixra dyl dy` xyt` ,i`ny zia
mixedh miwyne dray z`neh `nh oibl Ð miwyn `ln oibl ?xedh wvae
mnrh jl xne` :el xn` .i`ny zia icinlzn cg` cinlz el lthp ?
?uveg epi` e` uveg `nh ilk :el xn` !xen` :el xn` ?i`ny zia ly

el xn`:(לתלמיד יהושע nh`(רבי ux`d mr ly Filk Ð .uveg epi`
el xn` ?xedh e`:(יהושע el(רבי xne` dz` m`e Ð .`nh לעם)

טמא),nh`הארץ): m`y(שכליֹו `l` ,cer `le !?jilr gibyn melk
jl xne` ,`nh :el xne` dz`:(הארץ nh`.(עם jlye xedh ilyedfe

i`ny zia ly onrh.(ג במשנה בפרוטרוט שבארנו jld(כמו cin
zia zenvr mkl iziprp :xn` .i`ny zia ixaw lr ghzype ryedi iax

!dnke dnk zg` lr zeyxetn ,jk mkly zenezq dne ,i`ny חוזרת מכאן
ג: במשנה שנינו  שכבר מה על zexedlמשנתנו  lld zia exfg

i`ny zia ixack.(" רבא "אליהו (עיין

i r i a x m e i
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eéä,לעלייה הבית שבין בארובה נתונים –íéììâ éìk כלים – ÈÀÅÀÈÄ
בקר, מגללי  äîãàשנעשו  éìk ,íéðáà éìk מטיט שנעשו  כלים – ÀÅÂÈÄÀÅÂÈÈ
בכבשן , נשרפו להם ìkäולא שיש כלים ואפילו  שבעלייה, מה – ÇÙ

במקוה, טומאה,øBäèטהרה מקבלים אינם וכו' גללים שכלי – È
הארץ. עם של הם ואפילו  הכל , על הם מצילים מונח äéäהלכך – ÈÈ

Lãwìבארובה, øBäè éìkלקדשי שישמש  יחדוהו שבעליו כלי  – ÀÄÈÇÙÆ
קדשים, בשר  או נסכים או מנחות כגון שיחדוהו úàhçìåמזבח, או  – ÀÇÇÈ

ה  ואפילו אדומה, פרה לאפר חרס,שישמש  כלי øBäèוא ìkä– ÇÙÈ
שמאי, בית לדעת אף טהור , שבעלייה מה ìòכל  ïéðîàð ìkäLÆÇÙÆÁÈÄÇ

úàhçä טהורים אלו  שכלים לומר , נאמנים הארץ עמי שאפילו – ÇÇÈ
שאפילו  לרבותא, חטאת נקטה משנתנו  א). ד, חגיגה (עיין טומאה מכל
הקודש על שכן  וכל  נאמנים, קדושה שום בה שאין  החטאת על 

ישראל"); "תפארת הטעם:(מהר "ם ; מבואר  ג) (חגיגה iptnובתוספתא
dpea ipixd :xne` cg`e cg` lk `di `ly ?ycewd lr mipn`p lkd dn

.invrl dxt sxey ipixd ,invrl gafn,בכתוב אסמכתא כך  על מצאו  כן 

אדומה בפרה ט):שנאמר יט, zxnynl"(במדבר l`xyi ipa zcrl dzide"
שמירתה; על נאמנים הכל  –,x`al `pzd xfeg eiykre אם שלפיכך

טהור, הכל  ולחטאת, לקודש  טהור  כלי או וכו ' גללים כלי  éðtîÄÀÅהיו
ïéøBäè íéìkäL גללים כלי כגון טומאה, מקבלים שאינם כלים – ÆÇÅÄÀÄ

אדמה, וכלי  אבנים ïéøBäèוכלי  ñøç éìëe מיוחדים כשהם – ÀÅÆÆÀÄ
כמו  הם, טהורים הארץ עם של  שהם פי על  שאף לחטאת, או לקודש

לעיל, אחר :ïéìévîeשבארנו  נוסח –oilivnמיני שני – וא"ו ) (בלי ÇÄÄ
שבעלייה, מה כל על  מצילים אלו  íéìäàכלים úBðôc íòכלומר – ÄÈÀÙÈÄ

אוהלים, דפנות שיש  במקום מונחים כשהם הטומאה בפני  שחוצצים
בפני החוצץ אוהל  הם גם להיחשב אוהלים דפנות עם שמצטרפים

אבל אוהלים. כדפנות נחשבת לעלייה בית שבין זו  וארובה הטומאה,
הבאה. במשנה כמבואר  מצילים, אינם אוהלים דפנות שאין במקום

הגירסה לפי  מפרשים milkdyויש  iptn :"oilivne" גללים כלי  היינו –
הארץ,mixedhוכו ', עם ביד  אפילו  הם, –qxg ilke המיוחדים –

לחטאת, או כמבוארoixedhלקודש  הארץ, עם ביד  אפילו  הם, –
הלכך לעיל, `mildהטעם zeptc mr oilivne ;xedh lkd זו פיסקה –

דבוקים  הכלים פיות שאם ללמדנו , המשנה ובאה עצמו, בפני  ענין  היא
אוהל מחמת מצילים הם הבית טהרות ").בדפנות "סדרי (רמב "ם;

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ãöék?אוהלים דפנות עם מצילים טהורים כלים –úecäå øBaä ÅÇÇÀÇ
úéaaL–xea;בנין היקף בלא באדמה. חפירה בורzecהיינו  היינו ÆÇÇÄ

מלט או אבן בנויים סביב שקירותיו  מרתף), בתרא (כעין  בבא (רשב "ם

א ). מפרשים:סד , הקרקע zecויש  על מחיצות מוקף מקום היינו

ישראל "), "תפארת  רמב "ם; היא äLéôëe(רש"י; ואין גדול, סל  כמין – ÀÄÈ
הטהורים, הכלים מן  שהיא טומאה, åéìòמקבלת äðeúð כפויה – ÀÈÈÈ

הדות, פי על או  הבור  פי בזמן øBäèעל בדות, או  שבבור מה כל – È
הבור סביבות בולטות מחיצות ויש שהואיל הבית, בתוך מת שיש 

סביב  הבולטות והדות הבור  דפנות עם מצלת הכפישה לפיכך  והדות,
ונעשות  הדות או הבור לדפנות מצטרפת שהכפישה כלומר לפיו,

שבתוכו. מה על המציל  אחד  ä÷ìçכאוהל  øàa äúéä íà– ÄÈÀÈÀÅÂÈÈ
לפיו , סביב בולטות דפנות ואין הבית לקרקע שווה הבאר שפי בבית,

äúeçt úøek Bà מעליה כלי שם ובטל  מדפנותיה קצת שנפחת – ÇÆÆÀÈ
גורסים: ויש כאוהל. dgeztונראית zxeek הבאה שלמה כוורת –

gla)במידה d`q mirax` zwfgnd epiid) והיא טומאה, מקבלת שאינה
למעלה, äéìòפתוחה äðeúð äLéôëeפי על או  הבאר פי  על  – ÀÄÈÀÈÈÆÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéìäà,úBðôc ïäì àäiL ãò.ïôcä àäz änëå?çôè.ïàkî çôè éöçå ïàkî çôè éöç dì äéä–ïôc dðéà, Ÿ¨¦©¤§¥¨¤§¨§©¨§¥©Ÿ¤¤©¨¨¨£¦¤©¦¨©£¦¤©¦¨¥¨Ÿ¤
ãçà íB÷nî çôè dì àäiL ãò. ©¤§¥¨¤©¦¨¤¨

Êíéðôaî ïéìévnL íLk–õeçaî ïéìévî Ck.ãöék?õeçaî úBãúéä ìò äðeúð àéäL äLéôk,äézçz äàîè §¥¤©¦¦¦¦§¦¨©¦¦¦©¥©§¦¨¤¦§¨©©§¥¦©ª§¨©§¤¨
–íéøBäè äLéôkaL íéìk.øöç ìúk äéä íà,äpb ìúk Bà–ìévî Bðéà.ìúëì ìúkî äðeúð äúéäL äøB÷, ¥¦¤©§¦¨§¦¦¨¨Ÿ¤¨¥Ÿ¤¦¨¥©¦¨¤¨§¨§¨¦Ÿ¤§Ÿ¤

da äéeìz äøã÷e,äézçz äàîè,äøãwaL íéìk–àáé÷ò éaøøäèî,íéîëçåïéànèî. §¥¨§¨¨ª§¨©§¤¨¥¦¤©§¥¨©¦£¦¨§©¥©£¨¦§©§¦
È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù

‡ànèì ïéìäà ïéNòð íéìëå íãà,øäèì àG ìáà.ãöék?Caãpä úà ïéàNBð äòaøà,åézçz äàîè–íéìk ¨¨§¥¦©£¦Ÿ¨¦§©¥£¨§©¥¥©©§¨¨§¦¤©¦§¨ª§¨©§¨¥¦

ôå .äàîåè úìá÷î äðéàù ,äàñ íéòáøà:ù÷á ä÷å÷ô äðéàù ,äúåç.dilr dpezp dyitke:úøååëä éô ìò åà øåáä éô ìò.`nhíò àìà íéìéöî ïéàã
:ïä íéìäåà úåðôã åàì úøååëä úåðôãå ,úåðôã ïéà øàááå ,íéìäà úåðôã.wlg xqp did:éìë äæ ïéàã.miitb dl oi`y dcixq e`àìã ,úåöéçî äì ïéàù

:éìë àáéùç.xedh,íéìäåà úåðôã íò àìà úìöî äðéà éìë àéäù äùéôë à÷åãã ,øåäèå íéìéöî ,äúåçô úøååë éáâ ìò åà ä÷ìç øàá ìò íéðåúð íà
íéðâåà ,íééôâ .äá ùîúùî íåúçðäù õò ìù äðè÷ äáéøò ïéîë ,äãéøñ .íéìäåà úåðôã àìá íéìéöî ,åäðéð íéìë åàìã ,íééôâ äì ïéàù äãéøñå øñð ìáà

:íéðæåàå.o`kn gth ivge o`kn gth ivgøåáä ìò ìéöî çôè úåðôã éìëì ùé íà ìáà ,çôè úåðôã åì ïéàù éìëá åðééä ä÷ìç øàáá ìéöî éìë ïéàã àä
øàá ìò äðåúð àéä íàù ìéòì ïøîàã äùéôëå .íéôøèöî ïéà øåáä éðôåãã çôè éöçå éìëã çôè éöçã øîà÷ àúùäå ,ììë íéèìåá åéúåðôã ïéàù ô"òà

:çôè úåðôã äá ïéàù éøééî úìöî äðéà ä÷ìç
f.miptan milivny myk:ìéæàå ùøôîãë íéìäåà úåðôã íò õåçáî íéìéöî êë íéìäåà úåðôã íò.uegan zeczi lräëåùî àäú àìù ìúåëì êåîñ

àéä íâ äùéôëä úáùçð ìäåàì äæ ìúåë äùòðù úéá ìúåëá à÷åãå .äáâ ìòù íéìëì äéúçúù äàîåè ïéá ÷éñôäì ìäåà äáåùç æàå [çôè] ìúåëä ïî
÷éñôäì ìäåà äùéôëä áùçú àì ìäåàì äùòð àìù äðéâå øöç ìúåëá ìáà ,÷éñôäì ìäåà:.da dielz dxicweäøéã÷ä éúôù íàù àúôñåúá çëåî

éâéìô àì àîìò éìåë ,äøå÷á ÷áãåî äøã÷ä éô éàå ,íéàîè äøã÷áù íéìëå ,úìöî äðéàã éâéìô àì àîìò éìåë çôè çúåôá õåçìå äøå÷ä úôùî íéëåùî
äëìäå .íéàîèå úìöî äðéà íéøîåà íéîëçå ,íéøåäèå úìöî øîåà àáé÷ò 'ø .çôè çúåô àëéìå äøå÷ä ïî äëåùîã àëéä éâéìô éë .íéøåäèå úìöîã

:íéîëçë
e`.`nhl mild` oiieyr milke mc`åìéàë ,äàîåèä ãâðë àìù åìéôà åéúçúù íéìë àîèì ìäåà áùçð íéìë éãé ìò åà íãà éãé ìò êîñðä ìäåà

`xephxa yexit

שבבית,àîèהכוורת, המת מחמת בכוורת או  שבבאר מה כל  – ÈÅ
ודפנות  דפנות, אין  ובבאר  אוהלים, דפנות עם אלא מציל  הכלי שאין

כלי . כדפנות אלא אוהל  כדפנות חשובות אינן  øñðהכוורת äéä íàÄÈÈÆÆ
÷ìç,הכוורת פי על  או הבאר פי  על נתון  –äãéøñ Bà כמין – ÈÈÀÄÈ

רשת, מפרשים: ויש  íétbעריבה; dì ïéàL;מסביב מחיצות – ÆÅÈÇÇÄ
חשובים  אינם והסרידה הנסר והרי ואזניים; אוגנים מפרשים ויש 

והסרידה øBäèככלים, שהנסר הכוורת, בתוך או  הבאר  שבתוך מה – È
בכיסוי מצילים הם הלכך  כלים, ואינם הואיל  טומאה, מקבלים אינם

דפנות, לו שאין  פי על אף íòהאוהל, íéìévî íéìkä ïéàLÆÅÇÅÄÇÄÄÄ
íéìäà úBðôc מ כלומר  הבור– על  מצלת הכפישה שאין ששנינו  ה ÈÀÙÈÄ

הריהו  חלק בנסר מכוסה הוא אם אבל  דפנות, לו יש  כן  אם אלא
מצילים  הכלים שאין  לפי הוא, הטעם אוהלים, דפנות בלי  אפילו מציל

עם אוהלים,אלא ïäìדפנות àäiL ãò,לאוהלים או לכלים – ÇÆÀÅÈÆ
úBðôc– דפנות אין אם אף כלל, דופן לכלי כשאין אבל  ממש ; ÀÈ

האוהל. שבתוך  מה להציל הכיסוי מועיל ïôcäלאוהל , àäz änëåÀÇÈÀÅÇÙÆ
הטומאה? מפני  הבור  על  יציל שהכלי  כדי  בבור , או בכלי –çôèÆÇ

דופן  עליו  הכפוי בכלי שיש או טפח, דופן הבור  מן בולטת אם –

הבור . על מציל הכלי  הרי  éöçåטפח, ïàkî çôè éöç dì äéäÈÈÈÂÄÆÇÄÈÇÂÄ
ïàkî çôè הבולטת והדופן  טפח, חצי  הכלי דופן  היתה כלומר – ÆÇÄÈ

טפח, חצי  היתה הבור ïôcמן dðéàשל לדופן מצטרפים אינם – ÅÈÙÆ
ãçàטפח, íB÷nî çôè dì àäiL ãò תהא הבור שדופן  או  – ÇÆÀÅÈÆÇÄÈÆÈ

טפח הכלי דופן שתהא או  טפח, ישראל").בולטת "תפארת (ברטנורא;

הסיפא כי מפרשים, milivn"יש  milkd oi`y" למה טעם אינה וכו'

הוא חדש ענין אלא לעיל, "oi`e"),ששנינו  mewna "oi`y") הדביק שאם
דופן  עצמו לכלי שיהא עד  מציל הכלי  אין  האוהל , בדופן  הכלי  את

האוהל מדופן יוצא והיה טפח, חצי  דופן לכלי היה אם אבל  טפח,
מציל  אינו  טפח, בועז ").חצי  ישראל , "תפארת  עיין טוב"; יום ("תוספות 

i y i n g m e i
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íLkïéìévnL,אוהלים דפנות עם הכלים –íéðôaî,בבית – ÀÅÆÇÄÄÄÄÀÄ

ïéìévî Ck,אוהלים דפנות עם –õeçaî מפרשת שהמשנה כמו  – ÈÇÄÄÄÇ
äLéôkוהולכת: ?ãöék,טומאה מקבלת שאינה –äðeúð àéäL ÅÇÀÄÈÆÄÀÈ

õeçaî úBãúéä ìò,טפח גבוהות והיתדות הבית, לכותל סמוך  – ÇÇÀÅÄÇ
מטפח, פחות אלא לכותל פיה בין ואין לכותל , פונה הכפישה ופי

äézçz äàîè,היתדות בין הכפישה, תחת –äLéôkaL íéìk ËÀÈÇÀÆÈÅÄÆÇÀÄÈ
íéøBäèהואיל כלומר  האוהל , דופן  עם עליהם מצלת שהכפישה – ÀÄ

בולטת  תקרה היא כאילו הכפישה דופן  הרי הבית, לכותל סמוכה והיא
שבתוכה  לכלים שתחתיה הטומאה בין חוצצת שהיא הבית, מכותל 

גבה. äpbושעל ìúk Bà ,øöç ìúk äéä íàהכותל אם – ÄÈÈÙÆÈÅÙÆÄÈ
גינה, כותל או  חצר כותל  הוא לו סמוכה ìévîשהכפישה Bðéà– ÅÇÄ

נחשבת  אינה הכפישה אף ולכן לאוהל, כדופן הכותל  נעשה שלא
לחצוץ  אוהל  נעשה כלי שאין מצלת, אינה עצמה בפני והכפישה אוהל,

הטומאה. טפח,÷äøBבפני על  טפח בה שיש –äðeúð äúéäL ÈÆÈÀÈÀÈ
ìúëì ìúkî, שכנגדו אחר בית של לכותל אחד בית של מכותל – ÄÙÆÀÙÆ

da äéeìz äøã÷e הקדירה ופי  מתחתיה, הקורה,– פני  äàîèכלפי ÀÅÈÀÈÈËÀÈ
äézçz מביאה היא הרי  טפח, פותח בה שיש וכיון הקורה; תחת – ÇÀÆÈ

שתחתיה; מה לכל  øäèî,טומאה àáé÷ò éaø ,äøãwaL íéìkÅÄÆÇÀÅÈÇÄÂÄÈÀÇÅ
ïéànèî íéîëçå רחוק הקדירה פי שאם מבואר, בתוספתא – ÇÂÈÄÀÇÀÄ

טמאים, שבקדרה והכלים מצלת, שאינה מודים הכל  טפח, מהקורה

והכלים  מצלת, שהקדרה מודים הכל לקורה מודבק הקדירה פי  ואם
פי שאין  בזמן  אלא וחכמים עקיבא רבי נחלקו  לא טהורים, שבתוכה

מצלת  הקדירה עקיבא רבי שלדעת טפח, הקורה מן  רחוק הקדירה
וחכמים  לקורה, מודבק הקדירה פי  היה כאילו  שבתוכה, מה על 

לקורה  ממש מודבק פיה כן  אם אלא מצלת הקדירה שאין  סוברים,

(ברטנורא ).

א ה נ ש מ ר ו א ב

ànèì ïéìäà ïéNòð íéìëå íãà האהילו כלים או  אדם אם – ÈÈÀÅÄÇÂÄÙÈÄÀÇÅ
והטהור, המת על  המאהיל האוהל  את שנשאו  או  טהור , ודבר  המת על 

הטהור, øäèìנטמא àG ìáàבפני לחצוץ אוהל  נחשבים אינם – ÂÈÀÇÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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‰íéììâ éìk eéä,íéðáà éìk,äîãà éìk–øBäè ìkä.úàhçìå Lãwì øBäè éìk äéä–øBäè ìkä,ìkäL ¨§¥§¨¦§¥£¨¦§¥£¨¨©Ÿ¨¨¨§¦¨©Ÿ¤§©©¨©Ÿ¨¤©Ÿ
úàhçä ìò ïéðîàð,ïéøBäè ñøç éìëe ïéøBäè íéìkäL éðtî,íéìäà úBðôc íò ïéìévîe. ¤¡¨¦©©©¨¦§¥¤©¥¦§¦§¥¤¤§¦©¦¦¦¨§Ÿ¨¦

Âãöék?åéìò äðeúð äLéôëe úéaaL úecäå øBaä–øBäè.ä÷ìç øàa äúéä íà,äúeçt úøek Bà,äLéôëe ¥©©§©¤©©¦§¦¨§¨¨¨¨¦¨§¨§¥£¨¨©¤¤§¨§¦¨
äéìò äðeúð–àîè.÷ìç øñð äéä íà,íétb dì ïéàL äãéøñ Bà–øBäè,úBðôc íò íéìévî íéìkä ïéàL §¨¨¤¨¨¥¦¨¨¤¤¨¨§¦¨¤¥¨©©¦¨¤¥©¥¦©¦¦¦¨§

.xedh wvadeéøä ,äùìå äøæçå äðîî äéãé éúù ääéáâä íà ìáà ,äðîî äùøéô àìù ïîæ ìë à÷åãå .íéìëåàä ìò úìöî äøéã÷äù:÷öáä úà äàîèî åæ
d.millb ilk:ø÷á éòéôö ìù.dnc` ilke mipa` ilkåìéôà ìëä ìò ïéìéöî ,äáåøà éô ìò íéçðåî íàå .íéøåäè õøàä íò ãéá åìéôà ,íéìë êðä ìë

:óèù éìë ìò.z`hgle ycewl xedh ilk didéìëä êëìä ,åîöòì äîá äðåáå êìåä ãçà ìë àäé àìù éãë ,ùãå÷ä ìò úåöøàä éîòì ïðáø åäðéðîäã
áéúëã ,äøô øôà ìù úàèçä ìò ïéðîàð ïä ïëå .éàîù úéáì åìéôà ìëä ìò ìéöî ùãå÷ì øåäèä(è"é øáãîá)ìëä ,úøîùîì ìàøùé éðá úãòì äúéäå

:äúøéîù ìò íéðîàð.mixedh milkdy iptnùã÷ì ïäùë ïéøåäè ïäù ñøç éìë ïëå .äàîåè ìá÷ìî íéøåäè ïäù äîãà éìëå íéðáà éìëå íéììâ éìë ïåâë
.ïøîàãë úàèçìå ùãå÷ì ïîàð õøàä íòù ,ïîàð ,õøàä íò ìù ïäù ô"òà .úàèçìå,milde` zeptc mr oilivn el` lkäàîåèä éðôá ïéööåç øîåìë

:ìéæàå ùøôîãë ,íéìéöî ïéà ,úåðôã ïéàù íå÷îá ìáà .àáéùç íéìäà úåðôãë äéìòì úéá ïéáù äáåøà éàäå ,íéìäåàì úåðôã ùéù íå÷îá íéçðåî íäùë
e.ziaay zecde xead:ïéðáá úåãå äøéôçá øåáù àìà ò÷ø÷á ïäéðù úåãå øåá .ïäéúåáéáñ úåöéçî äáåâ ùéå ,úåãáå øåáá íéìëå úéáá úîäå.dyitke

:úåãäå øåáä éô ìò äðåúðå äàîåè ìá÷î åðéàå .øúåé åà äàñ íéòáøà ÷éæçî àåäå ïøîåëì íéúéæä åá íéùáåëù ìåãâ ìñ.xedhìéàåä ïëåúáù äî ìë
:úåöéçî íù ùéå.dwlg x`a:úåðôã àëéì àúùäã ,áéáñ äöéçî åì ïéàå úéáä ò÷ø÷ì äåù øàáä éôù.dzegt zxeek e`ú÷æçîù äìåãâ úøååë ïåâë

`xephxa yexit

øçà éìëì ezpt,נטמא שכבר אחר  לכלי הבצק את שהעבירה – ÄÇÄÀÄÇÅ
àîè. הלגין בענין  לעיל שבארנו  כמו הכלי , מחמת הבצק –eøæç ÈÅÈÀ

éànL úéa éøáãk úBøBäì ìlä úéa נחלקו שתחילה כלומר – ÅÄÅÀÀÄÀÅÅÇÇ
ששנינו  כמו טהור , שהכל  וסברו אלו  בהלכות שמאי בית על  הלל בית
בית  כדברי  להורות הסכימו טעמם את ששמעו לאחר אבל ג, במשנה

טמאים. והעריבה הלגין טהורים, והבצק שהמשקים פי  על  שאף שמאי,
בתוספתא: מובא ryediוכן  iax xn`:( שמאי mkixacn(לבית ipyea

,dray mi`nh daixre dy` Ð daixra dyl dy` xyt` ,i`ny zia
mixedh miwyne dray z`neh `nh oibl Ð miwyn `ln oibl ?xedh wvae
mnrh jl xne` :el xn` .i`ny zia icinlzn cg` cinlz el lthp ?
?uveg epi` e` uveg `nh ilk :el xn` !xen` :el xn` ?i`ny zia ly

el xn`:(לתלמיד יהושע nh`(רבי ux`d mr ly Filk Ð .uveg epi`
el xn` ?xedh e`:(יהושע el(רבי xne` dz` m`e Ð .`nh לעם)

טמא),nh`הארץ): m`y(שכליֹו `l` ,cer `le !?jilr gibyn melk
jl xne` ,`nh :el xne` dz`:(הארץ nh`.(עם jlye xedh ilyedfe

i`ny zia ly onrh.(ג במשנה בפרוטרוט שבארנו jld(כמו cin
zia zenvr mkl iziprp :xn` .i`ny zia ixaw lr ghzype ryedi iax

!dnke dnk zg` lr zeyxetn ,jk mkly zenezq dne ,i`ny חוזרת מכאן
ג: במשנה שנינו  שכבר מה על zexedlמשנתנו  lld zia exfg

i`ny zia ixack.(" רבא "אליהו (עיין
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eéä,לעלייה הבית שבין בארובה נתונים –íéììâ éìk כלים – ÈÀÅÀÈÄ
בקר, מגללי  äîãàשנעשו  éìk ,íéðáà éìk מטיט שנעשו  כלים – ÀÅÂÈÄÀÅÂÈÈ
בכבשן , נשרפו להם ìkäולא שיש כלים ואפילו  שבעלייה, מה – ÇÙ

במקוה, טומאה,øBäèטהרה מקבלים אינם וכו' גללים שכלי – È
הארץ. עם של הם ואפילו  הכל , על הם מצילים מונח äéäהלכך – ÈÈ

Lãwìבארובה, øBäè éìkלקדשי שישמש  יחדוהו שבעליו כלי  – ÀÄÈÇÙÆ
קדשים, בשר  או נסכים או מנחות כגון שיחדוהו úàhçìåמזבח, או  – ÀÇÇÈ

ה  ואפילו אדומה, פרה לאפר חרס,שישמש  כלי øBäèוא ìkä– ÇÙÈ
שמאי, בית לדעת אף טהור , שבעלייה מה ìòכל  ïéðîàð ìkäLÆÇÙÆÁÈÄÇ

úàhçä טהורים אלו  שכלים לומר , נאמנים הארץ עמי שאפילו – ÇÇÈ
שאפילו  לרבותא, חטאת נקטה משנתנו  א). ד, חגיגה (עיין טומאה מכל
הקודש על שכן  וכל  נאמנים, קדושה שום בה שאין  החטאת על 

ישראל"); "תפארת הטעם:(מהר "ם ; מבואר  ג) (חגיגה iptnובתוספתא
dpea ipixd :xne` cg`e cg` lk `di `ly ?ycewd lr mipn`p lkd dn

.invrl dxt sxey ipixd ,invrl gafn,בכתוב אסמכתא כך  על מצאו  כן 

אדומה בפרה ט):שנאמר יט, zxnynl"(במדבר l`xyi ipa zcrl dzide"
שמירתה; על נאמנים הכל  –,x`al `pzd xfeg eiykre אם שלפיכך

טהור, הכל  ולחטאת, לקודש  טהור  כלי או וכו ' גללים כלי  éðtîÄÀÅהיו
ïéøBäè íéìkäL גללים כלי כגון טומאה, מקבלים שאינם כלים – ÆÇÅÄÀÄ

אדמה, וכלי  אבנים ïéøBäèוכלי  ñøç éìëe מיוחדים כשהם – ÀÅÆÆÀÄ
כמו  הם, טהורים הארץ עם של  שהם פי על  שאף לחטאת, או לקודש

לעיל, אחר :ïéìévîeשבארנו  נוסח –oilivnמיני שני – וא"ו ) (בלי ÇÄÄ
שבעלייה, מה כל על  מצילים אלו  íéìäàכלים úBðôc íòכלומר – ÄÈÀÙÈÄ

אוהלים, דפנות שיש  במקום מונחים כשהם הטומאה בפני  שחוצצים
בפני החוצץ אוהל  הם גם להיחשב אוהלים דפנות עם שמצטרפים

אבל אוהלים. כדפנות נחשבת לעלייה בית שבין זו  וארובה הטומאה,
הבאה. במשנה כמבואר  מצילים, אינם אוהלים דפנות שאין במקום

הגירסה לפי  מפרשים milkdyויש  iptn :"oilivne" גללים כלי  היינו –
הארץ,mixedhוכו ', עם ביד  אפילו  הם, –qxg ilke המיוחדים –

לחטאת, או כמבוארoixedhלקודש  הארץ, עם ביד  אפילו  הם, –
הלכך לעיל, `mildהטעם zeptc mr oilivne ;xedh lkd זו פיסקה –

דבוקים  הכלים פיות שאם ללמדנו , המשנה ובאה עצמו, בפני  ענין  היא
אוהל מחמת מצילים הם הבית טהרות ").בדפנות "סדרי (רמב "ם;

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ãöék?אוהלים דפנות עם מצילים טהורים כלים –úecäå øBaä ÅÇÇÀÇ
úéaaL–xea;בנין היקף בלא באדמה. חפירה בורzecהיינו  היינו ÆÇÇÄ

מלט או אבן בנויים סביב שקירותיו  מרתף), בתרא (כעין  בבא (רשב "ם

א ). מפרשים:סד , הקרקע zecויש  על מחיצות מוקף מקום היינו

ישראל "), "תפארת  רמב "ם; היא äLéôëe(רש"י; ואין גדול, סל  כמין – ÀÄÈ
הטהורים, הכלים מן  שהיא טומאה, åéìòמקבלת äðeúð כפויה – ÀÈÈÈ

הדות, פי על או  הבור  פי בזמן øBäèעל בדות, או  שבבור מה כל – È
הבור סביבות בולטות מחיצות ויש שהואיל הבית, בתוך מת שיש 

סביב  הבולטות והדות הבור  דפנות עם מצלת הכפישה לפיכך  והדות,
ונעשות  הדות או הבור לדפנות מצטרפת שהכפישה כלומר לפיו,

שבתוכו. מה על המציל  אחד  ä÷ìçכאוהל  øàa äúéä íà– ÄÈÀÈÀÅÂÈÈ
לפיו , סביב בולטות דפנות ואין הבית לקרקע שווה הבאר שפי בבית,

äúeçt úøek Bà מעליה כלי שם ובטל  מדפנותיה קצת שנפחת – ÇÆÆÀÈ
גורסים: ויש כאוהל. dgeztונראית zxeek הבאה שלמה כוורת –

gla)במידה d`q mirax` zwfgnd epiid) והיא טומאה, מקבלת שאינה
למעלה, äéìòפתוחה äðeúð äLéôëeפי על או  הבאר פי  על  – ÀÄÈÀÈÈÆÈ

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn iyy wxt zeld` zkqn

íéìäà,úBðôc ïäì àäiL ãò.ïôcä àäz änëå?çôè.ïàkî çôè éöçå ïàkî çôè éöç dì äéä–ïôc dðéà, Ÿ¨¦©¤§¥¨¤§¨§©¨§¥©Ÿ¤¤©¨¨¨£¦¤©¦¨©£¦¤©¦¨¥¨Ÿ¤
ãçà íB÷nî çôè dì àäiL ãò. ©¤§¥¨¤©¦¨¤¨

Êíéðôaî ïéìévnL íLk–õeçaî ïéìévî Ck.ãöék?õeçaî úBãúéä ìò äðeúð àéäL äLéôk,äézçz äàîè §¥¤©¦¦¦¦§¦¨©¦¦¦©¥©§¦¨¤¦§¨©©§¥¦©ª§¨©§¤¨
–íéøBäè äLéôkaL íéìk.øöç ìúk äéä íà,äpb ìúk Bà–ìévî Bðéà.ìúëì ìúkî äðeúð äúéäL äøB÷, ¥¦¤©§¦¨§¦¦¨¨Ÿ¤¨¥Ÿ¤¦¨¥©¦¨¤¨§¨§¨¦Ÿ¤§Ÿ¤

da äéeìz äøã÷e,äézçz äàîè,äøãwaL íéìk–àáé÷ò éaøøäèî,íéîëçåïéànèî. §¥¨§¨¨ª§¨©§¤¨¥¦¤©§¥¨©¦£¦¨§©¥©£¨¦§©§¦
È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù

‡ànèì ïéìäà ïéNòð íéìëå íãà,øäèì àG ìáà.ãöék?Caãpä úà ïéàNBð äòaøà,åézçz äàîè–íéìk ¨¨§¥¦©£¦Ÿ¨¦§©¥£¨§©¥¥©©§¨¨§¦¤©¦§¨ª§¨©§¨¥¦

ôå .äàîåè úìá÷î äðéàù ,äàñ íéòáøà:ù÷á ä÷å÷ô äðéàù ,äúåç.dilr dpezp dyitke:úøååëä éô ìò åà øåáä éô ìò.`nhíò àìà íéìéöî ïéàã
:ïä íéìäåà úåðôã åàì úøååëä úåðôãå ,úåðôã ïéà øàááå ,íéìäà úåðôã.wlg xqp did:éìë äæ ïéàã.miitb dl oi`y dcixq e`àìã ,úåöéçî äì ïéàù

:éìë àáéùç.xedh,íéìäåà úåðôã íò àìà úìöî äðéà éìë àéäù äùéôë à÷åãã ,øåäèå íéìéöî ,äúåçô úøååë éáâ ìò åà ä÷ìç øàá ìò íéðåúð íà
íéðâåà ,íééôâ .äá ùîúùî íåúçðäù õò ìù äðè÷ äáéøò ïéîë ,äãéøñ .íéìäåà úåðôã àìá íéìéöî ,åäðéð íéìë åàìã ,íééôâ äì ïéàù äãéøñå øñð ìáà

:íéðæåàå.o`kn gth ivge o`kn gth ivgøåáä ìò ìéöî çôè úåðôã éìëì ùé íà ìáà ,çôè úåðôã åì ïéàù éìëá åðééä ä÷ìç øàáá ìéöî éìë ïéàã àä
øàá ìò äðåúð àéä íàù ìéòì ïøîàã äùéôëå .íéôøèöî ïéà øåáä éðôåãã çôè éöçå éìëã çôè éöçã øîà÷ àúùäå ,ììë íéèìåá åéúåðôã ïéàù ô"òà

:çôè úåðôã äá ïéàù éøééî úìöî äðéà ä÷ìç
f.miptan milivny myk:ìéæàå ùøôîãë íéìäåà úåðôã íò õåçáî íéìéöî êë íéìäåà úåðôã íò.uegan zeczi lräëåùî àäú àìù ìúåëì êåîñ

àéä íâ äùéôëä úáùçð ìäåàì äæ ìúåë äùòðù úéá ìúåëá à÷åãå .äáâ ìòù íéìëì äéúçúù äàîåè ïéá ÷éñôäì ìäåà äáåùç æàå [çôè] ìúåëä ïî
÷éñôäì ìäåà äùéôëä áùçú àì ìäåàì äùòð àìù äðéâå øöç ìúåëá ìáà ,÷éñôäì ìäåà:.da dielz dxicweäøéã÷ä éúôù íàù àúôñåúá çëåî

éâéìô àì àîìò éìåë ,äøå÷á ÷áãåî äøã÷ä éô éàå ,íéàîè äøã÷áù íéìëå ,úìöî äðéàã éâéìô àì àîìò éìåë çôè çúåôá õåçìå äøå÷ä úôùî íéëåùî
äëìäå .íéàîèå úìöî äðéà íéøîåà íéîëçå ,íéøåäèå úìöî øîåà àáé÷ò 'ø .çôè çúåô àëéìå äøå÷ä ïî äëåùîã àëéä éâéìô éë .íéøåäèå úìöîã

:íéîëçë
e`.`nhl mild` oiieyr milke mc`åìéàë ,äàîåèä ãâðë àìù åìéôà åéúçúù íéìë àîèì ìäåà áùçð íéìë éãé ìò åà íãà éãé ìò êîñðä ìäåà
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שבבית,àîèהכוורת, המת מחמת בכוורת או  שבבאר מה כל  – ÈÅ
ודפנות  דפנות, אין  ובבאר  אוהלים, דפנות עם אלא מציל  הכלי שאין

כלי . כדפנות אלא אוהל  כדפנות חשובות אינן  øñðהכוורת äéä íàÄÈÈÆÆ
÷ìç,הכוורת פי על  או הבאר פי  על נתון  –äãéøñ Bà כמין – ÈÈÀÄÈ

רשת, מפרשים: ויש  íétbעריבה; dì ïéàL;מסביב מחיצות – ÆÅÈÇÇÄ
חשובים  אינם והסרידה הנסר והרי ואזניים; אוגנים מפרשים ויש 

והסרידה øBäèככלים, שהנסר הכוורת, בתוך או  הבאר  שבתוך מה – È
בכיסוי מצילים הם הלכך  כלים, ואינם הואיל  טומאה, מקבלים אינם

דפנות, לו שאין  פי על אף íòהאוהל, íéìévî íéìkä ïéàLÆÅÇÅÄÇÄÄÄ
íéìäà úBðôc מ כלומר  הבור– על  מצלת הכפישה שאין ששנינו  ה ÈÀÙÈÄ

הריהו  חלק בנסר מכוסה הוא אם אבל  דפנות, לו יש  כן  אם אלא
מצילים  הכלים שאין  לפי הוא, הטעם אוהלים, דפנות בלי  אפילו מציל

עם אוהלים,אלא ïäìדפנות àäiL ãò,לאוהלים או לכלים – ÇÆÀÅÈÆ
úBðôc– דפנות אין אם אף כלל, דופן לכלי כשאין אבל  ממש ; ÀÈ

האוהל. שבתוך  מה להציל הכיסוי מועיל ïôcäלאוהל , àäz änëåÀÇÈÀÅÇÙÆ
הטומאה? מפני  הבור  על  יציל שהכלי  כדי  בבור , או בכלי –çôèÆÇ

דופן  עליו  הכפוי בכלי שיש או טפח, דופן הבור  מן בולטת אם –

הבור . על מציל הכלי  הרי  éöçåטפח, ïàkî çôè éöç dì äéäÈÈÈÂÄÆÇÄÈÇÂÄ
ïàkî çôè הבולטת והדופן  טפח, חצי  הכלי דופן  היתה כלומר – ÆÇÄÈ

טפח, חצי  היתה הבור ïôcמן dðéàשל לדופן מצטרפים אינם – ÅÈÙÆ
ãçàטפח, íB÷nî çôè dì àäiL ãò תהא הבור שדופן  או  – ÇÆÀÅÈÆÇÄÈÆÈ

טפח הכלי דופן שתהא או  טפח, ישראל").בולטת "תפארת (ברטנורא;

הסיפא כי מפרשים, milivn"יש  milkd oi`y" למה טעם אינה וכו'

הוא חדש ענין אלא לעיל, "oi`e"),ששנינו  mewna "oi`y") הדביק שאם
דופן  עצמו לכלי שיהא עד  מציל הכלי  אין  האוהל , בדופן  הכלי  את

האוהל מדופן יוצא והיה טפח, חצי  דופן לכלי היה אם אבל  טפח,
מציל  אינו  טפח, בועז ").חצי  ישראל , "תפארת  עיין טוב"; יום ("תוספות 
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íLkïéìévnL,אוהלים דפנות עם הכלים –íéðôaî,בבית – ÀÅÆÇÄÄÄÄÀÄ

ïéìévî Ck,אוהלים דפנות עם –õeçaî מפרשת שהמשנה כמו  – ÈÇÄÄÄÇ
äLéôkוהולכת: ?ãöék,טומאה מקבלת שאינה –äðeúð àéäL ÅÇÀÄÈÆÄÀÈ

õeçaî úBãúéä ìò,טפח גבוהות והיתדות הבית, לכותל סמוך  – ÇÇÀÅÄÇ
מטפח, פחות אלא לכותל פיה בין ואין לכותל , פונה הכפישה ופי

äézçz äàîè,היתדות בין הכפישה, תחת –äLéôkaL íéìk ËÀÈÇÀÆÈÅÄÆÇÀÄÈ
íéøBäèהואיל כלומר  האוהל , דופן  עם עליהם מצלת שהכפישה – ÀÄ

בולטת  תקרה היא כאילו הכפישה דופן  הרי הבית, לכותל סמוכה והיא
שבתוכה  לכלים שתחתיה הטומאה בין חוצצת שהיא הבית, מכותל 

גבה. äpbושעל ìúk Bà ,øöç ìúk äéä íàהכותל אם – ÄÈÈÙÆÈÅÙÆÄÈ
גינה, כותל או  חצר כותל  הוא לו סמוכה ìévîשהכפישה Bðéà– ÅÇÄ

נחשבת  אינה הכפישה אף ולכן לאוהל, כדופן הכותל  נעשה שלא
לחצוץ  אוהל  נעשה כלי שאין מצלת, אינה עצמה בפני והכפישה אוהל,

הטומאה. טפח,÷äøBבפני על  טפח בה שיש –äðeúð äúéäL ÈÆÈÀÈÀÈ
ìúëì ìúkî, שכנגדו אחר בית של לכותל אחד בית של מכותל – ÄÙÆÀÙÆ

da äéeìz äøã÷e הקדירה ופי  מתחתיה, הקורה,– פני  äàîèכלפי ÀÅÈÀÈÈËÀÈ
äézçz מביאה היא הרי  טפח, פותח בה שיש וכיון הקורה; תחת – ÇÀÆÈ

שתחתיה; מה לכל  øäèî,טומאה àáé÷ò éaø ,äøãwaL íéìkÅÄÆÇÀÅÈÇÄÂÄÈÀÇÅ
ïéànèî íéîëçå רחוק הקדירה פי שאם מבואר, בתוספתא – ÇÂÈÄÀÇÀÄ

טמאים, שבקדרה והכלים מצלת, שאינה מודים הכל  טפח, מהקורה

והכלים  מצלת, שהקדרה מודים הכל לקורה מודבק הקדירה פי  ואם
פי שאין  בזמן  אלא וחכמים עקיבא רבי נחלקו  לא טהורים, שבתוכה

מצלת  הקדירה עקיבא רבי שלדעת טפח, הקורה מן  רחוק הקדירה
וחכמים  לקורה, מודבק הקדירה פי  היה כאילו  שבתוכה, מה על 

לקורה  ממש מודבק פיה כן  אם אלא מצלת הקדירה שאין  סוברים,

(ברטנורא ).

א ה נ ש מ ר ו א ב

ànèì ïéìäà ïéNòð íéìëå íãà האהילו כלים או  אדם אם – ÈÈÀÅÄÇÂÄÙÈÄÀÇÅ
והטהור, המת על  המאהיל האוהל  את שנשאו  או  טהור , ודבר  המת על 

הטהור, øäèìנטמא àG ìáàבפני לחצוץ אוהל  נחשבים אינם – ÂÈÀÇÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéàîè åéab ìòL;åéab ìò äàîè–íéàîè åézçzL íéìk;øæòéìà éaøøäèî.íéìk äòaøà ìò ïeúð,elôà ¤©©¨§¥¦ª§¨©©¨¥¦¤©§¨§¥¦©¦¡¦¤¤§©¥¨©©§¨¨¥¦£¦
íéììâ éìk,íéðáà éìk,äîãà éìk,åézçz äàîè–íéàîè åéab ìòL íéìk;åéab ìò äàîè–åézçzL íéìk §¥§¨¦§¥£¨¦§¥£¨¨ª§¨©§¨¥¦¤©©¨§¥¦ª§¨©©¨¥¦¤©§¨

íéàîè.íéiç çeø Ba LiL øác ìò Bà íéðáà òaøà ìò ïeúð,åézçz äàîè–ïéøBäè åéab ìòL íéìk;äàîè §¥¦¨©©§©£¨¦©¨¨¤¤©©¦ª§¨©§¨¥¦¤©©¨§¦ª§¨
åéab ìò–ïéøBäè åézçzL íéìk. ©©¨¥¦¤©§¨§¦

·äøãñëàa íéøáBò eéäL únä éøáB÷,éâäåçzôna Bëîñe úìcä úà ïäî ãçà ó,éðôa ãBîòì úìcä ìBëé íà §¥©¥¤¨§¦¨©§©§¨§¥¦¤¨¥¤¤©¤¤§¨©©§¥©¦¨©¤¤©£¦§¥
Bîöò–øBäè;åàì íàå–àîè.úBøâBøb ìL úéáç ïëå,ïáz ìL ät÷ Bà,ïBlça úBðeúð ïäL,ïéìBëé íà ©§¨§¦¨¨¥§¥¨¦¤§§ª¨¤¤¤¤¥§©©¦§¦

ïîöò éðôa ãBîòì ïázäå úBøâBøbä–ïéøBäè;åàì íàå–ïéàîè.çéèa çèå íép÷ð÷a BööçL úéa:ìBëé íà ©§§§©¤¤©£¦§¥©§¨§¦§¦¨§¥¦©¦¤£¨§©§©¦§¨§¦©¦¨
Bîöò éðôa ãBîòì çéhä–øBäè;åàì íàå–àîè. ©¦©©£¦§¥©§¨§¦¨¨¥

ìäåàá íéðåúð:úîä.xdhl `l la`:äàîåèä éðôá õåçì ìäåà íéáùçð ïéàã.jacp:ììâ ïáà éã ïéëáãð ïåùì .äáçøå äìåãâ ïáàeiab lry milk
.oi`nh:øäèì ìäåà éåùò ïéàã ,éîã äéúéìã ïàîëå õöåç åðéàù.mi`nh eizgzy milk:íéìäåà íéùòð àîèìã.xdhn xfril` iaxeøáñã .åäééååøúá

:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .äàîåèä éðôá õöåçå øäèì ìäåà äùòð.milk drax` lr oezpïéàù íéììâ éìë åìéôà íéìë äòáøà ìò ïåúð êáãðä äéä íà
:äàîåè íéìá÷î.mipa` drax` lr:äàîåèä éðôá õåçì ìäåà áùçð ,íéìë ïðéàù.miig gex ea yiy xac:íãàî õåç

a.odn cg`éâä íà ïéãä àåäå .äèîä éàùåðî àìå åøáå÷ì úîä úà íéåìîä íúåàî:è÷ð àúìîã àçøåà àìà ,øçà íãà úìãä úà ó.zlcd z` sibd
:äáâ ìò äø÷ú ùéã ,úéáä éðôìù äøãñëà êøã åøáòéù äòùá úéáì äàîåèä ñðëú àìù éãë.cenrl zlc dleki m`äéì äåä ,çúôî úëéîñ àìá

:äàîåèä éðôá õöåç úìãäå äéúéìã ïàîë çúôî.`nh e`l m`eíéùòð íéìëå íãà ïéàã ïøîàãë ,äàîåèä éðôá õöåç åðéà íéìëá êîñðä øáã ìëã
:íéð÷ð÷å äôå÷å úéáç íäù íéìë éãé ìò ïúãéîòã íåùî ,çéèã àîòè åðééäå ,úåøâåøâã àîòè åðééäå ,ïáúã àîòè åðééäå .øäèì íéìäà.oelga mipezp ody

:úéáì úéáî äàîåèä úà àéáîù çôè ìò çôè åá ùéù.onvra cenrl oazde zexbexbd mileki m`:äôå÷å úéáç àìá.mixedh,ïðéàù åîë íéìëäù
,ïúåðôì åúòã ïéàå åäì ìèáîå äîäá úìéëàì éåàø åðéàå çøñåî ïáúä ïëå ,äìéëàì úåéåàø ïðéàå åçéøñäù úåøâåøâä åéäéù àåäå .íéìéöî ïáúäå úåøâåøâäå

:éöééç àì åäì ìèáî àì éà ,úéáçå äôå÷ íå÷î àëéàã àëä ïåâë ,ìëä íéîúåñ úåøâåøâäå ïáúä ïéàã àëéä ìëã ,éöééç éëä íåùîå.oi`nh e`l m`e
úéáçä áâ íà ìáà .äàîåèä éðôá õöåç åðéà äàîåè ìá÷îä øáã ìëù ,úìöî äðéà êëéôìå äàîåèä ãâðë äéô ñøç ìù àéä íà úéáçä àäúù ãáìáå

:åáâî äàîåè ìá÷î ñøç éìë ïéàù ,äàîåèä éðôá úööåç ,äàîåèä ãâðë.mipwpwa evvgy zia:íéìéöî ïéà åéùëòã ,äàîåèä éôìë ïäéôå.giha ghe
:õåçáî ïéá íéðôáî ïéá.xedh envr ipta cenrl gihd leki m`:äàîåèä éðôá õöåç çéèäù

`xephxa yexit

חוצץ?ãöékהטומאה. אינו וכלים אדם ידי  על  הנישא אוהל  – ÅÇ
äòaøà,אדם בני  –Caãpä úà ïéàNBð ורחבה גדולה אבן  – ÇÀÈÈÀÄÆÇÄÀÈ

ברטנורא ); גורסים:(הר "ש; ארון ceexpd,או caxpdויש  כמין והוא
מוטות על שלמה),הנישא מלאכת  åézçz(עיין äàîè,הנדבך תחת – ËÀÈÇÀÈ

ïéàîè åéab ìòL íéìkבני ידי  על  ונישא הואיל חוצץ, שאינו – ÅÄÆÇÇÈÀÅÄ
åéabאדם; ìò äàîè,הנדבך גבי על –íéàîè åézçzL íéìk ËÀÈÇÇÈÅÄÆÇÀÈÀÅÄ

הוא  הרי  ומשירדה תחתיו, הטומאה יורדת חוצץ, ואינו שהואיל  –

שתחתיו; מה כל לטמא אוהל øäèîנעשה øæòéìà éaø את – ÇÄÁÄÆÆÀÇÅ
אדם  בני ידי  על הנישא אוהל שלדעתו  שתחתיו , או  גביו שעל הכלים

הטומאה. בפני  `xfril.חוצץ iaxk dkld oi`eäòaøà ìò ïeúðÈÇÇÀÈÈ
íéìk,כלים ארבעה על  נתון הנדבך היה אם –,íéììâ éìk elôà ÅÄÂÄÀÅÀÈÄ

äîãà éìk ,íéðáà éìk,טומאה מקבלים שאינם –,åézçz äàîè ÀÅÂÈÄÀÅÂÈÈËÀÈÇÀÈ
åézçzL íéìk ,åéab ìò äàîè ;íéàîè åéab ìòL íéìkÅÄÆÇÇÈÀÅÄËÀÈÇÇÈÅÄÆÇÀÈ

íéàîè.חוצץ אינו כלים, גבי על  ונתמך שהואיל  –òaøà ìò ïeúð ÀÅÄÈÇÇÀÇ
íéðáà,כלים שאינן  אבנים, ארבע על נתון הנדבך היה –ìò Bà ÂÈÄÇ

íéiç çeø Ba LiL øác,האדם מן חוץ –íéìk ,åézçz äàîè ÈÈÆÆÇÇÄËÀÈÇÀÈÅÄ
ïéøBäè åézçzL íéìk ,åéab ìò äàîè ;ïéøBäè åéab ìòLÆÇÇÈÀÄËÀÈÇÇÈÅÄÆÇÀÈÀÄ

הטומאה. בפני וחוצץ אוהל , שנחשב –

i y y m e i
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äøãñëàa íéøáBò eéäL únä éøáB÷ המקורה עמודים בנין  – ÀÅÇÅÆÈÀÄÈÇÀÇÀÈ
הבית, לפני  בנוי  שהוא äבתקרה, úà ïäî ãçà óéâäåúìc– ÀÅÄÆÈÅÆÆÇÆÆ

המת  את שהכניסו  קודם הבית, של  הדלת את נעל המת ממלווי  אחד 

הבית, לתוך  הטומאה תיכנס שלא כדי çzônaלאכסדרה, BëîñeÀÈÇÇÀÅÇ
מפרשים: ויש  תיפתח; שלא במפתח, הדלת את וסמך –eknq e`

,gztna המטה נושאי שיצאו  עד  בדלת אחז  שאדם או כלומר 
במפתח, הדלת את שסמך  או  ãBîòìמהאכסדרה, úìcä ìBëé íàÄÈÇÆÆÇÂ

Bîöò éðôa,בה לאחוז מבלי  או  המפתח, סמיכת בלי  –øBäè– ÄÀÅÇÀÈ
הטומאה; בפני  חוצצת שהדלת שבבית, מה åàìכל íàå שאין – ÀÄÈ

עצמה, בפני  לעמוד  יכולה הנסמךàîèהדלת דבר שכל הבית, – ÈÅ
הנסמך שאוהל כשם הטומאה, בפני  חוצץ אינו  כלים או  אדם ידי על 

הטומאה. מפני לחצוץ אוהל נחשב אינו כלים או אדם ידי  ïëåÀÅעל
ïBlça úBðeúð ïäL ïáz ìL ät÷ Bà ,úBøâBøb ìL úéáçÈÄÆÀÀËÈÆÆÆÆÅÀÇÇ

אחר, לאוהל המת אוהל בין פתוח והוא טפח, על טפח של –íàÄ
ïîöò éðôa ãBîòì ïázäå úBøâBøbä ïéìBëé החבית בלא – ÀÄÇÀÀÀÇÆÆÇÂÄÀÅÇÀÈ

הקופה, והקופה ïéøBäèאו  שהחבית הטומאה, בפני  חוצצים כלומר – ÀÄ
סרוחות  בגרוגרות כאן ומדובר  מצילים; והתבן  והגרוגרות אינם, כאילו 
בהמה  למאכל  לא ראוי שאינו  סרוח בתבן וכן  לאכילה, ראויות שאינן 

דעתם  ואין אותם מבטלים הבעלים זה שבכגון להסקה, ולא לטיט ולא
חוצצים הלכך משם, טוב");לפנותם יום  "תוספות  עיין ברטנורא, (רמב"ם;

åàì íàå,עצמם בפני לעמוד  יכולים והתבן הגרוגרות שאין – ÀÄÈ
ïéàîè שהיא החבית, אם ודווקא הטומאה. בפני  חוצצים אינם – ÀÅÄ

בעצמה  חוצצת החבית אין זה שבכגון  הטומאה, כנגד  פיה חרס, של
גב  אם אבל הטומאה; בפני חוצץ אינו טומאה המקבל  דבר  שכל לפי

שאין  הטומאה, בפני  חוצצת בעצמה החבית הטומאה, כנגד החבית
מגבו. טומאה מקבל חרס íép÷ð÷aכלי BööçL úéa בו שעשה – ÇÄÆÂÈÀÇÀÇÄ

הטומאה, לצד  ופיהם קנקנים, של  çéèaמחיצה çèåאחד בצד – ÀÈÀÄÇ
המחיצה, øBäèשל ,Bîöò éðôa ãBîòì çéhä ìBëé íà– ÄÈÇÄÇÇÂÄÀÅÇÀÈ

הטומאה; בפני  חוצץ åàìהטיח íàåלעמוד יכול הטיח שאין  – ÀÄÈ
עצמו, ידיàîèבפני על  נסמך והוא הואיל חוצץ, הטיח אין – ÈÅ

לצד שפיהם מאחר  חוצצים, אינם עצמם הקנקנים ואף הקנקנים;
אם  ברם, חוצץ. אינו  טמא וכלי מתוכם, שנטמאו ונמצא הטומאה,

וכלי הואיל  חוצצים, הם הרי  הטומאה, לצד  הקנקנים של גבם היה
מגבו . מיטמא אינו חרס

izdw - zex`ean zeipyn
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‚úéaä úà LnLîä ìúk–äöçîì äöçî ïBcé.ãöék?BëBúa äàîhäå øéåàì àeäL ìúk,íéðôìå Béöçî– Ÿ¤©§©¥¤©©¦¦¤¡¨§¤¡¨¥©Ÿ¤¤¨£¦§©ª§¨§¥¤§§¦§¦
àîè úéaä,øBäè ïìòîìî ãîBòäå;õeçìå Béöçî–øBäè úéaä,àîè ïìòîìî ãîBòäå;äöçîì äöçî–úéaä ©©¦¨¥§¨¥¦§©§¨¨¥¤§§©©©¦¨§¨¥¦§©§¨¨¥¤¡¨§¤¡¨©©¦

àîè,ïìòîìî ãîBòäå–øéàî éaøànèî,íéîëçåïéøäèî.äãeäé éaøøîBà:úéaì ìúkä ìk. ¨¥§¨¥¦§©§¨©¦¥¦§©¥©£¨¦§©£¦©¦§¨¥¨©Ÿ¤©©¦
„BëBúa äàîhäå íézá éðL ïéaL ìúk,äàîhì áBøwä úéa–àîè;äøäèì áBøwäå–øBäè;äöçîäöçîì Ÿ¤¤¥§¥¨¦§©ª§¨§©¦©¨©ª§¨¨¥§©¨©©£¨¨¤¡¨§¤¡¨
–ïéàîè íäéðL.ìúka íéìëå ïäî ãçàa äàîè,äàîè étìëe Béöçî–ïéàîè;Béöçîäøäè étìëe– §¥¤§¥¦ª§¨§¤¨¥¤§¥¦©Ÿ¤¥¤§§©¥ª§¨§¥¦¥¤§§©¥©£¨

ïéøBäè;äöçîì äöçî–ïéàîè ïä éøä.äiìòì úéaä ïéaL äáéæòî,dëBúa äàîè,ïhîìe déöçî–úéaä §¦¤¡¨§¤¡¨£¥¥§¥¦©£¥¨¤¥©©¦¨£¦¨ª§¨§¨¥¤§¨§©¨©©¦
àîè,äøBäè äiìòå;ïìòîìe déöçî–äàîè äiìòä,øBäè úéaäå;äöçîì äöçî–ïéàîè ïäéðL.ãçàa äàîè ¨¥©£¦¨§¨¥¤§¨§©§¨¨£¦¨§¥¨§©©¦¨¤¡¨§¤¡¨§¥¤§¥¦ª§¨§¤¨

äáéæòna íéìëå ïäî,äàîè étìëe déöçî–ïéàîè;äøäè étìëe déöçî–ïéøBäè;äöçîäöçîì–ïä éøä ¥¤§¥¦©©£¥¨¥¤§¨§©¥ª§¨§¥¦¥¤§¨§©¥©£¨§¦¤¡¨§¤¡¨£¥¥
ïéàîè.äãeäé éaøøîBà:äiìòì äáéæònä ìk. §¥¦©¦§¨¥¨©©£¥¨¨£¦¨

b.xie`l `edy lzek:äðéâì úéá ïéá åà øöçì úéá ïéá ÷éñôîù ìúåë ïåâë ,úéáä úà ùîùî øçàä åãöå ,íìåòä øéåà ãçà åãöù.ekeza d`nehe
:÷ãñä êåúá åììçá äàîåè ùéå ìúåëä ÷ãñðù.miptle eivgn:úéáä ãöì ìúåë ìù éöçä ïî äàîåèä íà.`nh ziadàåääã ,úéáä êåúá äúéä åìéàë

äì ïðéáùç àäã ,äìåòå úò÷åá äðéàå ,äáéùç äöåöø äàîåèë åàìã ,øåäè äàîåèä ãâðë ãîåò åìéôà äìòîì ìúåëá ãîåòäå .äéì ïðéãù úéá øúá àâìô
:ìäåàá úçðåîë.uegle eivgnäöåöø äàîåè àéä éøä àéä ìäåàá úçðåîë åàìã ïåéë àîè äìòîìî ãîåòä êëéôìå ,úéá øúá äì ïðéãù àì ,øéåàä ãöì
:äìåòå úò÷åáå.dvgnl dvgn:òöîàá äàîåèäù.`nhn xi`n iax:àøîåçì øéåà øúáå úéá øúá ìúåëì äéì ïðéãùã.mixdhn minkgeïðéãù éøîâìã

:íéîëçë äëìäå .úéá øúá äéì.zial lzekd lk:úéáä êåúá úçðåî åìéàë àéä éøä øéåàä ãö ìù éöçá äàîåèä úãîåò åìéôà
c.miza ipy oiay lzek:íéúá éðù ïéá ÷éñôîä ìúåë.odn cg`a d`neh:íéúáä ïî ãçàá.daifrn:äéìòì úéá ïéá ú÷ñôîä äø÷údcedi iax

.'eke xne`:äãåäé 'øë äëìä ïéàå

`xephxa yexit
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úéaä úà LnLîä ìúk בין מפסיק והוא הבית, לשם שנבנה – ÙÆÇÀÇÅÆÇÇÄ
הרבים, לרשות הבית בין  או החצר, לבין  äöçîìהבית äöçî ïBcéÄÆÁÈÀÆÁÈ

אינו  חוץ שלצד הכותל וחצי כבית, דינו  הבית שלצד  הכותל  חצי  –

øéåàìכבית. àeäL ìúk ?ãöék ואינו חוץ, כלפי  האחד שצידו – ÅÇÙÆÆÈÂÄ
אחר , לבית גם כותל BëBúaמשמש  äàîhäå והיא הכותל , בתוך  – ÀÇËÀÈÀ

טפח, ברום טפח על טפח של  חלל  לה שאין  רצוצה, BéöçîÅÆÀטומאה
íéðôìå,הבית שלצד  בחציו  מונחת הטומאה אם –àîè úéaä– ÀÄÀÄÇÇÄÈÅ

בבית; המת ïìòîìîכאילו ãîBòäåעומד אפילו  הכותל , על  – ÀÈÅÄÀÇÀÈ
הטומאה, רצוצה øBäèכנגד כטומאה נחשבת הטומאה שאין – È

בבית; מונחת היא כאילו  אותה רואים שאנו משום ועולה, הבוקעת
õeçìå Béöçî,חוץ שלצד  בחציו  מונחת הטומאה ואם –úéaä ÅÆÀÀÇÇÇÄ

øBäè,בבית מונחת כאילו  נחשבת שאינה –ïìòîìî ãîBòäå– ÈÀÈÅÄÀÇÀÈ
הכותל, ברם,àîèעל  ועולה. בוקעת והיא רצוצה שהטומאה לפי – ÈÅ

הבית; את לטמא לצדדין  מתפשטת äöçîìאינה äöçî אם – ÆÁÈÀÆÁÈ
פנים  שלצד בחציו  מחציתה היינו  הכותל, באמצע מונחת הטומאה

חוץ, שלצד  בחציו  àîèומחציתה úéaä הטומאה מחצית שהרי  – ÇÇÄÈÅ
בבית מונחת כאילו  דינה הבית טהרות"),שלצד אין ("סדרי אם ואף

הטומאה  כל כאילו לחומרה דנים מקום מכל הטומאה, במחצית כזית

ולפנים, הכותל  ïìòîìîמחצי ãîBòäå,הכותל על –øéàî éaø ÀÈÅÄÀÇÀÈÇÄÅÄ
ànèî,הדברים בשני  לחומרה שהולך –ïéøäèî íéîëçå– ÀÇÅÇÂÈÄÀÇÂÄ

מונחת  היא כאילו  הטומאה את שרואים משום טמא, והבית שהואיל
הבית. בתוך  היא כאילו  דינה מלמעלה העומד לגבי  אף éaøÇÄבבית,

úéaì ìúkä ìk :øîBà äãeäé הטומאה ואפילו כבית, דינו  – ÀÈÅÈÇÙÆÇÇÄ
והעומד טמא הבית היינו הבית, בתוך מונחת כאילו  דינה ולחוץ, מחציו 

טהור. מלמעלה

y c e w z a y
ד ה נ ש מ ר ו א ב

BëBúa äàîhäå íézá éðL ïéaL ìúk והיא הכותל, בתוך – ÙÆÆÅÀÅÈÄÀÇËÀÈÀ
àîèרצוצה, ,äàîhì áBøwä úéa מונחת הטומאה כאילו  – ÇÄÇÈÇËÀÈÈÅ

הבית; אותו äøäèìבתוך áBøwäå מן רחוק  שהוא הבית כלומר  – ÀÇÈÇÇÂÈ

טהור ;øBäèהטומאה, מקום בכל מלמעלה העומד  וכן –äöçî ÈÆÁÈ
äöçîì,הקודמת במשנה שבארנו  כמו הכותל, באמצע הטומאה אם – ÀÆÁÈ

ïéàîè íäéðL.לחומרה שהולכים טמאים, הבתים שני  –äàîè ÀÅÆÀÅÄËÀÈ
ïäî ãçàa,הבתים משני באחד –ìúka íéìëå:שביניהם – ÀÆÈÅÆÀÅÄÇÙÆ

äàîè étìëe Béöçîשלצד הכותל  של  בחציו המונחים הכלים – ÅÆÀÀÇÅËÀÈ
הטומאה;ïéàîèהטומאה, שבו  הבית בתוך מונחים כאילו  –Béöçî ÀÅÄÅÆÀ

äøäè étìëe, הטהור הבית שלצד  בחציו  המונחים הכלים –ïéøBäè ÀÇÅÇÂÈÀÄ
נשנית  זו שהלכה ממה מדייקים יש  הטהור, בבית מונחים כאילו  –

הטומאה  אם לאויר , שהוא בכותל  שאמנם הקודמת, במשנה ולא כאן 
כאילו  טמאים, הכלים ולחוץ, מחציו  הם אפילו בכותל, וכלים בבית

בבית טהרות ").הם "סדרי ישראל "; äöçîì("תפארת  äöçî אם – ÆÁÈÀÆÁÈ
הכותל , באמצע הם ïéàîèהכלים ïä éøä.לחומרה שהולכים – ÂÅÅÀÅÄ

äiìòì úéaä ïéaL äáéæòî;לעלייה הבית בין המפסקת תקרה – ÇÂÅÈÆÅÇÇÄÈÂÄÈ
daifrn:התקרה קורות על שטחים טיט של  טיח dëBúaהיינו  äàîèËÀÈÀÈ

רצוצה, והיא המעזיבה, בתוך –ïhîìe déöçî הטומאה אם – ÅÆÀÈÀÇÈ
הבית, שלצד בחציה äøBäèמונחת äiìòå ,àîè úéaä כאילו – ÇÇÄÈÅÇÂÄÈÀÈ

הבית; בתוך  ïìòîìeמונחת déöçî בחציה מונחת הטומאה אם – ÅÆÀÈÀÇÀÈ
העלייה, øBäèשלצד úéaäå ,äàîè äiìòä מונחת היא כאילו – ÈÂÄÈÀÅÈÀÇÇÄÈ

äöçîìבעלייה. äöçî,המעזיבה באמצע מונחת הטומאה אם – ÆÁÈÀÆÁÈ
ïéàîè ïäéðL וגם בבית גם היא כאילו לחומרה, שהולכים – ÀÅÆÀÅÄ

ïäîבעלייה. ãçàa äàîè,בעלייה או בבית –äáéæòna íéìëå ËÀÈÀÆÈÅÆÀÅÄÇÇÂÅÈ
שביניהם, –äàîè étìëe déöçî בחציה מונחים הכלים אם – ÅÆÀÈÀÇÅËÀÈ

הטומאה, הטומאה;èïéàîשלצד באוהל  מונחים כאילו  הכלים, – ÀÅÄ
äøäè étìëe déöçî המקום שלצד בחציה מונחים הכלים ואם – ÅÆÀÈÀÇÅÇÂÈ

הטומאה, שם הכלים;ïéøBäèשאין  –äöçîì äöçî אם – ÀÄÆÁÈÀÆÁÈ
המעזיבה, באמצע מונחים ïéàîèהכלים ïä éøä שהולכים – ÂÅÅÀÅÄ

הטומאה. באוהל מונחים כאילו אותם ורואים äãeäéלחומרה, éaøÇÄÀÈ
äiìòì äáéæònä ìk :øîBà דומה זה ואיו  לעלייה; שייכת – ÅÈÇÇÂÅÈÈÂÄÈ

מאשר זה לבית יותר משמש  הכותל  שאין  לפי  בתים, שני  שבין לכותל

יהודה  רבי  סובר הלכך  לעלייה, יותר משמשת מעזיבה אבל זה, לבית
כעלייה. דינה dcedi.שכולה iaxk dkld oi`e

izdw - zex`ean zeipyn



קעט a dpyn iyy wxt zeld` zkqn

ïéàîè åéab ìòL;åéab ìò äàîè–íéàîè åézçzL íéìk;øæòéìà éaøøäèî.íéìk äòaøà ìò ïeúð,elôà ¤©©¨§¥¦ª§¨©©¨¥¦¤©§¨§¥¦©¦¡¦¤¤§©¥¨©©§¨¨¥¦£¦
íéììâ éìk,íéðáà éìk,äîãà éìk,åézçz äàîè–íéàîè åéab ìòL íéìk;åéab ìò äàîè–åézçzL íéìk §¥§¨¦§¥£¨¦§¥£¨¨ª§¨©§¨¥¦¤©©¨§¥¦ª§¨©©¨¥¦¤©§¨

íéàîè.íéiç çeø Ba LiL øác ìò Bà íéðáà òaøà ìò ïeúð,åézçz äàîè–ïéøBäè åéab ìòL íéìk;äàîè §¥¦¨©©§©£¨¦©¨¨¤¤©©¦ª§¨©§¨¥¦¤©©¨§¦ª§¨
åéab ìò–ïéøBäè åézçzL íéìk. ©©¨¥¦¤©§¨§¦

·äøãñëàa íéøáBò eéäL únä éøáB÷,éâäåçzôna Bëîñe úìcä úà ïäî ãçà ó,éðôa ãBîòì úìcä ìBëé íà §¥©¥¤¨§¦¨©§©§¨§¥¦¤¨¥¤¤©¤¤§¨©©§¥©¦¨©¤¤©£¦§¥
Bîöò–øBäè;åàì íàå–àîè.úBøâBøb ìL úéáç ïëå,ïáz ìL ät÷ Bà,ïBlça úBðeúð ïäL,ïéìBëé íà ©§¨§¦¨¨¥§¥¨¦¤§§ª¨¤¤¤¤¥§©©¦§¦

ïîöò éðôa ãBîòì ïázäå úBøâBøbä–ïéøBäè;åàì íàå–ïéàîè.çéèa çèå íép÷ð÷a BööçL úéa:ìBëé íà ©§§§©¤¤©£¦§¥©§¨§¦§¦¨§¥¦©¦¤£¨§©§©¦§¨§¦©¦¨
Bîöò éðôa ãBîòì çéhä–øBäè;åàì íàå–àîè. ©¦©©£¦§¥©§¨§¦¨¨¥

ìäåàá íéðåúð:úîä.xdhl `l la`:äàîåèä éðôá õåçì ìäåà íéáùçð ïéàã.jacp:ììâ ïáà éã ïéëáãð ïåùì .äáçøå äìåãâ ïáàeiab lry milk
.oi`nh:øäèì ìäåà éåùò ïéàã ,éîã äéúéìã ïàîëå õöåç åðéàù.mi`nh eizgzy milk:íéìäåà íéùòð àîèìã.xdhn xfril` iaxeøáñã .åäééååøúá

:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .äàîåèä éðôá õöåçå øäèì ìäåà äùòð.milk drax` lr oezpïéàù íéììâ éìë åìéôà íéìë äòáøà ìò ïåúð êáãðä äéä íà
:äàîåè íéìá÷î.mipa` drax` lr:äàîåèä éðôá õåçì ìäåà áùçð ,íéìë ïðéàù.miig gex ea yiy xac:íãàî õåç

a.odn cg`éâä íà ïéãä àåäå .äèîä éàùåðî àìå åøáå÷ì úîä úà íéåìîä íúåàî:è÷ð àúìîã àçøåà àìà ,øçà íãà úìãä úà ó.zlcd z` sibd
:äáâ ìò äø÷ú ùéã ,úéáä éðôìù äøãñëà êøã åøáòéù äòùá úéáì äàîåèä ñðëú àìù éãë.cenrl zlc dleki m`äéì äåä ,çúôî úëéîñ àìá

:äàîåèä éðôá õöåç úìãäå äéúéìã ïàîë çúôî.`nh e`l m`eíéùòð íéìëå íãà ïéàã ïøîàãë ,äàîåèä éðôá õöåç åðéà íéìëá êîñðä øáã ìëã
:íéð÷ð÷å äôå÷å úéáç íäù íéìë éãé ìò ïúãéîòã íåùî ,çéèã àîòè åðééäå ,úåøâåøâã àîòè åðééäå ,ïáúã àîòè åðééäå .øäèì íéìäà.oelga mipezp ody

:úéáì úéáî äàîåèä úà àéáîù çôè ìò çôè åá ùéù.onvra cenrl oazde zexbexbd mileki m`:äôå÷å úéáç àìá.mixedh,ïðéàù åîë íéìëäù
,ïúåðôì åúòã ïéàå åäì ìèáîå äîäá úìéëàì éåàø åðéàå çøñåî ïáúä ïëå ,äìéëàì úåéåàø ïðéàå åçéøñäù úåøâåøâä åéäéù àåäå .íéìéöî ïáúäå úåøâåøâäå

:éöééç àì åäì ìèáî àì éà ,úéáçå äôå÷ íå÷î àëéàã àëä ïåâë ,ìëä íéîúåñ úåøâåøâäå ïáúä ïéàã àëéä ìëã ,éöééç éëä íåùîå.oi`nh e`l m`e
úéáçä áâ íà ìáà .äàîåèä éðôá õöåç åðéà äàîåè ìá÷îä øáã ìëù ,úìöî äðéà êëéôìå äàîåèä ãâðë äéô ñøç ìù àéä íà úéáçä àäúù ãáìáå

:åáâî äàîåè ìá÷î ñøç éìë ïéàù ,äàîåèä éðôá úööåç ,äàîåèä ãâðë.mipwpwa evvgy zia:íéìéöî ïéà åéùëòã ,äàîåèä éôìë ïäéôå.giha ghe
:õåçáî ïéá íéðôáî ïéá.xedh envr ipta cenrl gihd leki m`:äàîåèä éðôá õöåç çéèäù

`xephxa yexit

חוצץ?ãöékהטומאה. אינו וכלים אדם ידי  על  הנישא אוהל  – ÅÇ
äòaøà,אדם בני  –Caãpä úà ïéàNBð ורחבה גדולה אבן  – ÇÀÈÈÀÄÆÇÄÀÈ

ברטנורא ); גורסים:(הר "ש; ארון ceexpd,או caxpdויש  כמין והוא
מוטות על שלמה),הנישא מלאכת  åézçz(עיין äàîè,הנדבך תחת – ËÀÈÇÀÈ

ïéàîè åéab ìòL íéìkבני ידי  על  ונישא הואיל חוצץ, שאינו – ÅÄÆÇÇÈÀÅÄ
åéabאדם; ìò äàîè,הנדבך גבי על –íéàîè åézçzL íéìk ËÀÈÇÇÈÅÄÆÇÀÈÀÅÄ

הוא  הרי  ומשירדה תחתיו, הטומאה יורדת חוצץ, ואינו שהואיל  –

שתחתיו; מה כל לטמא אוהל øäèîנעשה øæòéìà éaø את – ÇÄÁÄÆÆÀÇÅ
אדם  בני ידי  על הנישא אוהל שלדעתו  שתחתיו , או  גביו שעל הכלים

הטומאה. בפני  `xfril.חוצץ iaxk dkld oi`eäòaøà ìò ïeúðÈÇÇÀÈÈ
íéìk,כלים ארבעה על  נתון הנדבך היה אם –,íéììâ éìk elôà ÅÄÂÄÀÅÀÈÄ

äîãà éìk ,íéðáà éìk,טומאה מקבלים שאינם –,åézçz äàîè ÀÅÂÈÄÀÅÂÈÈËÀÈÇÀÈ
åézçzL íéìk ,åéab ìò äàîè ;íéàîè åéab ìòL íéìkÅÄÆÇÇÈÀÅÄËÀÈÇÇÈÅÄÆÇÀÈ

íéàîè.חוצץ אינו כלים, גבי על  ונתמך שהואיל  –òaøà ìò ïeúð ÀÅÄÈÇÇÀÇ
íéðáà,כלים שאינן  אבנים, ארבע על נתון הנדבך היה –ìò Bà ÂÈÄÇ

íéiç çeø Ba LiL øác,האדם מן חוץ –íéìk ,åézçz äàîè ÈÈÆÆÇÇÄËÀÈÇÀÈÅÄ
ïéøBäè åézçzL íéìk ,åéab ìò äàîè ;ïéøBäè åéab ìòLÆÇÇÈÀÄËÀÈÇÇÈÅÄÆÇÀÈÀÄ

הטומאה. בפני וחוצץ אוהל , שנחשב –

i y y m e i
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äøãñëàa íéøáBò eéäL únä éøáB÷ המקורה עמודים בנין  – ÀÅÇÅÆÈÀÄÈÇÀÇÀÈ
הבית, לפני  בנוי  שהוא äבתקרה, úà ïäî ãçà óéâäåúìc– ÀÅÄÆÈÅÆÆÇÆÆ

המת  את שהכניסו  קודם הבית, של  הדלת את נעל המת ממלווי  אחד 

הבית, לתוך  הטומאה תיכנס שלא כדי çzônaלאכסדרה, BëîñeÀÈÇÇÀÅÇ
מפרשים: ויש  תיפתח; שלא במפתח, הדלת את וסמך –eknq e`

,gztna המטה נושאי שיצאו  עד  בדלת אחז  שאדם או כלומר 
במפתח, הדלת את שסמך  או  ãBîòìמהאכסדרה, úìcä ìBëé íàÄÈÇÆÆÇÂ

Bîöò éðôa,בה לאחוז מבלי  או  המפתח, סמיכת בלי  –øBäè– ÄÀÅÇÀÈ
הטומאה; בפני  חוצצת שהדלת שבבית, מה åàìכל íàå שאין – ÀÄÈ

עצמה, בפני  לעמוד  יכולה הנסמךàîèהדלת דבר שכל הבית, – ÈÅ
הנסמך שאוהל כשם הטומאה, בפני  חוצץ אינו  כלים או  אדם ידי על 

הטומאה. מפני לחצוץ אוהל נחשב אינו כלים או אדם ידי  ïëåÀÅעל
ïBlça úBðeúð ïäL ïáz ìL ät÷ Bà ,úBøâBøb ìL úéáçÈÄÆÀÀËÈÆÆÆÆÅÀÇÇ

אחר, לאוהל המת אוהל בין פתוח והוא טפח, על טפח של –íàÄ
ïîöò éðôa ãBîòì ïázäå úBøâBøbä ïéìBëé החבית בלא – ÀÄÇÀÀÀÇÆÆÇÂÄÀÅÇÀÈ

הקופה, והקופה ïéøBäèאו  שהחבית הטומאה, בפני  חוצצים כלומר – ÀÄ
סרוחות  בגרוגרות כאן ומדובר  מצילים; והתבן  והגרוגרות אינם, כאילו 
בהמה  למאכל  לא ראוי שאינו  סרוח בתבן וכן  לאכילה, ראויות שאינן 

דעתם  ואין אותם מבטלים הבעלים זה שבכגון להסקה, ולא לטיט ולא
חוצצים הלכך משם, טוב");לפנותם יום  "תוספות  עיין ברטנורא, (רמב"ם;

åàì íàå,עצמם בפני לעמוד  יכולים והתבן הגרוגרות שאין – ÀÄÈ
ïéàîè שהיא החבית, אם ודווקא הטומאה. בפני  חוצצים אינם – ÀÅÄ

בעצמה  חוצצת החבית אין זה שבכגון  הטומאה, כנגד  פיה חרס, של
גב  אם אבל הטומאה; בפני חוצץ אינו טומאה המקבל  דבר  שכל לפי

שאין  הטומאה, בפני  חוצצת בעצמה החבית הטומאה, כנגד החבית
מגבו. טומאה מקבל חרס íép÷ð÷aכלי BööçL úéa בו שעשה – ÇÄÆÂÈÀÇÀÇÄ

הטומאה, לצד  ופיהם קנקנים, של  çéèaמחיצה çèåאחד בצד – ÀÈÀÄÇ
המחיצה, øBäèשל ,Bîöò éðôa ãBîòì çéhä ìBëé íà– ÄÈÇÄÇÇÂÄÀÅÇÀÈ

הטומאה; בפני  חוצץ åàìהטיח íàåלעמוד יכול הטיח שאין  – ÀÄÈ
עצמו, ידיàîèבפני על  נסמך והוא הואיל חוצץ, הטיח אין – ÈÅ

לצד שפיהם מאחר  חוצצים, אינם עצמם הקנקנים ואף הקנקנים;
אם  ברם, חוצץ. אינו  טמא וכלי מתוכם, שנטמאו ונמצא הטומאה,

וכלי הואיל  חוצצים, הם הרי  הטומאה, לצד  הקנקנים של גבם היה
מגבו . מיטמא אינו חרס

izdw - zex`ean zeipyn
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‚úéaä úà LnLîä ìúk–äöçîì äöçî ïBcé.ãöék?BëBúa äàîhäå øéåàì àeäL ìúk,íéðôìå Béöçî– Ÿ¤©§©¥¤©©¦¦¤¡¨§¤¡¨¥©Ÿ¤¤¨£¦§©ª§¨§¥¤§§¦§¦
àîè úéaä,øBäè ïìòîìî ãîBòäå;õeçìå Béöçî–øBäè úéaä,àîè ïìòîìî ãîBòäå;äöçîì äöçî–úéaä ©©¦¨¥§¨¥¦§©§¨¨¥¤§§©©©¦¨§¨¥¦§©§¨¨¥¤¡¨§¤¡¨©©¦

àîè,ïìòîìî ãîBòäå–øéàî éaøànèî,íéîëçåïéøäèî.äãeäé éaøøîBà:úéaì ìúkä ìk. ¨¥§¨¥¦§©§¨©¦¥¦§©¥©£¨¦§©£¦©¦§¨¥¨©Ÿ¤©©¦
„BëBúa äàîhäå íézá éðL ïéaL ìúk,äàîhì áBøwä úéa–àîè;äøäèì áBøwäå–øBäè;äöçîäöçîì Ÿ¤¤¥§¥¨¦§©ª§¨§©¦©¨©ª§¨¨¥§©¨©©£¨¨¤¡¨§¤¡¨
–ïéàîè íäéðL.ìúka íéìëå ïäî ãçàa äàîè,äàîè étìëe Béöçî–ïéàîè;Béöçîäøäè étìëe– §¥¤§¥¦ª§¨§¤¨¥¤§¥¦©Ÿ¤¥¤§§©¥ª§¨§¥¦¥¤§§©¥©£¨

ïéøBäè;äöçîì äöçî–ïéàîè ïä éøä.äiìòì úéaä ïéaL äáéæòî,dëBúa äàîè,ïhîìe déöçî–úéaä §¦¤¡¨§¤¡¨£¥¥§¥¦©£¥¨¤¥©©¦¨£¦¨ª§¨§¨¥¤§¨§©¨©©¦
àîè,äøBäè äiìòå;ïìòîìe déöçî–äàîè äiìòä,øBäè úéaäå;äöçîì äöçî–ïéàîè ïäéðL.ãçàa äàîè ¨¥©£¦¨§¨¥¤§¨§©§¨¨£¦¨§¥¨§©©¦¨¤¡¨§¤¡¨§¥¤§¥¦ª§¨§¤¨

äáéæòna íéìëå ïäî,äàîè étìëe déöçî–ïéàîè;äøäè étìëe déöçî–ïéøBäè;äöçîäöçîì–ïä éøä ¥¤§¥¦©©£¥¨¥¤§¨§©¥ª§¨§¥¦¥¤§¨§©¥©£¨§¦¤¡¨§¤¡¨£¥¥
ïéàîè.äãeäé éaøøîBà:äiìòì äáéæònä ìk. §¥¦©¦§¨¥¨©©£¥¨¨£¦¨

b.xie`l `edy lzek:äðéâì úéá ïéá åà øöçì úéá ïéá ÷éñôîù ìúåë ïåâë ,úéáä úà ùîùî øçàä åãöå ,íìåòä øéåà ãçà åãöù.ekeza d`nehe
:÷ãñä êåúá åììçá äàîåè ùéå ìúåëä ÷ãñðù.miptle eivgn:úéáä ãöì ìúåë ìù éöçä ïî äàîåèä íà.`nh ziadàåääã ,úéáä êåúá äúéä åìéàë

äì ïðéáùç àäã ,äìåòå úò÷åá äðéàå ,äáéùç äöåöø äàîåèë åàìã ,øåäè äàîåèä ãâðë ãîåò åìéôà äìòîì ìúåëá ãîåòäå .äéì ïðéãù úéá øúá àâìô
:ìäåàá úçðåîë.uegle eivgnäöåöø äàîåè àéä éøä àéä ìäåàá úçðåîë åàìã ïåéë àîè äìòîìî ãîåòä êëéôìå ,úéá øúá äì ïðéãù àì ,øéåàä ãöì
:äìåòå úò÷åáå.dvgnl dvgn:òöîàá äàîåèäù.`nhn xi`n iax:àøîåçì øéåà øúáå úéá øúá ìúåëì äéì ïðéãùã.mixdhn minkgeïðéãù éøîâìã

:íéîëçë äëìäå .úéá øúá äéì.zial lzekd lk:úéáä êåúá úçðåî åìéàë àéä éøä øéåàä ãö ìù éöçá äàîåèä úãîåò åìéôà
c.miza ipy oiay lzek:íéúá éðù ïéá ÷éñôîä ìúåë.odn cg`a d`neh:íéúáä ïî ãçàá.daifrn:äéìòì úéá ïéá ú÷ñôîä äø÷údcedi iax

.'eke xne`:äãåäé 'øë äëìä ïéàå

`xephxa yexit

ג ה נ ש מ ר ו א ב

úéaä úà LnLîä ìúk בין מפסיק והוא הבית, לשם שנבנה – ÙÆÇÀÇÅÆÇÇÄ
הרבים, לרשות הבית בין  או החצר, לבין  äöçîìהבית äöçî ïBcéÄÆÁÈÀÆÁÈ

אינו  חוץ שלצד הכותל וחצי כבית, דינו  הבית שלצד  הכותל  חצי  –

øéåàìכבית. àeäL ìúk ?ãöék ואינו חוץ, כלפי  האחד שצידו – ÅÇÙÆÆÈÂÄ
אחר , לבית גם כותל BëBúaמשמש  äàîhäå והיא הכותל , בתוך  – ÀÇËÀÈÀ

טפח, ברום טפח על טפח של  חלל  לה שאין  רצוצה, BéöçîÅÆÀטומאה
íéðôìå,הבית שלצד  בחציו  מונחת הטומאה אם –àîè úéaä– ÀÄÀÄÇÇÄÈÅ

בבית; המת ïìòîìîכאילו ãîBòäåעומד אפילו  הכותל , על  – ÀÈÅÄÀÇÀÈ
הטומאה, רצוצה øBäèכנגד כטומאה נחשבת הטומאה שאין – È

בבית; מונחת היא כאילו  אותה רואים שאנו משום ועולה, הבוקעת
õeçìå Béöçî,חוץ שלצד  בחציו  מונחת הטומאה ואם –úéaä ÅÆÀÀÇÇÇÄ

øBäè,בבית מונחת כאילו  נחשבת שאינה –ïìòîìî ãîBòäå– ÈÀÈÅÄÀÇÀÈ
הכותל, ברם,àîèעל  ועולה. בוקעת והיא רצוצה שהטומאה לפי – ÈÅ

הבית; את לטמא לצדדין  מתפשטת äöçîìאינה äöçî אם – ÆÁÈÀÆÁÈ
פנים  שלצד בחציו  מחציתה היינו  הכותל, באמצע מונחת הטומאה

חוץ, שלצד  בחציו  àîèומחציתה úéaä הטומאה מחצית שהרי  – ÇÇÄÈÅ
בבית מונחת כאילו  דינה הבית טהרות"),שלצד אין ("סדרי אם ואף

הטומאה  כל כאילו לחומרה דנים מקום מכל הטומאה, במחצית כזית

ולפנים, הכותל  ïìòîìîמחצי ãîBòäå,הכותל על –øéàî éaø ÀÈÅÄÀÇÀÈÇÄÅÄ
ànèî,הדברים בשני  לחומרה שהולך –ïéøäèî íéîëçå– ÀÇÅÇÂÈÄÀÇÂÄ

מונחת  היא כאילו  הטומאה את שרואים משום טמא, והבית שהואיל
הבית. בתוך  היא כאילו  דינה מלמעלה העומד לגבי  אף éaøÇÄבבית,

úéaì ìúkä ìk :øîBà äãeäé הטומאה ואפילו כבית, דינו  – ÀÈÅÈÇÙÆÇÇÄ
והעומד טמא הבית היינו הבית, בתוך מונחת כאילו  דינה ולחוץ, מחציו 

טהור. מלמעלה

y c e w z a y
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BëBúa äàîhäå íézá éðL ïéaL ìúk והיא הכותל, בתוך – ÙÆÆÅÀÅÈÄÀÇËÀÈÀ
àîèרצוצה, ,äàîhì áBøwä úéa מונחת הטומאה כאילו  – ÇÄÇÈÇËÀÈÈÅ

הבית; אותו äøäèìבתוך áBøwäå מן רחוק  שהוא הבית כלומר  – ÀÇÈÇÇÂÈ

טהור ;øBäèהטומאה, מקום בכל מלמעלה העומד  וכן –äöçî ÈÆÁÈ
äöçîì,הקודמת במשנה שבארנו  כמו הכותל, באמצע הטומאה אם – ÀÆÁÈ

ïéàîè íäéðL.לחומרה שהולכים טמאים, הבתים שני  –äàîè ÀÅÆÀÅÄËÀÈ
ïäî ãçàa,הבתים משני באחד –ìúka íéìëå:שביניהם – ÀÆÈÅÆÀÅÄÇÙÆ

äàîè étìëe Béöçîשלצד הכותל  של  בחציו המונחים הכלים – ÅÆÀÀÇÅËÀÈ
הטומאה;ïéàîèהטומאה, שבו  הבית בתוך מונחים כאילו  –Béöçî ÀÅÄÅÆÀ

äøäè étìëe, הטהור הבית שלצד  בחציו  המונחים הכלים –ïéøBäè ÀÇÅÇÂÈÀÄ
נשנית  זו שהלכה ממה מדייקים יש  הטהור, בבית מונחים כאילו  –

הטומאה  אם לאויר , שהוא בכותל  שאמנם הקודמת, במשנה ולא כאן 
כאילו  טמאים, הכלים ולחוץ, מחציו  הם אפילו בכותל, וכלים בבית

בבית טהרות ").הם "סדרי ישראל "; äöçîì("תפארת  äöçî אם – ÆÁÈÀÆÁÈ
הכותל , באמצע הם ïéàîèהכלים ïä éøä.לחומרה שהולכים – ÂÅÅÀÅÄ

äiìòì úéaä ïéaL äáéæòî;לעלייה הבית בין המפסקת תקרה – ÇÂÅÈÆÅÇÇÄÈÂÄÈ
daifrn:התקרה קורות על שטחים טיט של  טיח dëBúaהיינו  äàîèËÀÈÀÈ

רצוצה, והיא המעזיבה, בתוך –ïhîìe déöçî הטומאה אם – ÅÆÀÈÀÇÈ
הבית, שלצד בחציה äøBäèמונחת äiìòå ,àîè úéaä כאילו – ÇÇÄÈÅÇÂÄÈÀÈ

הבית; בתוך  ïìòîìeמונחת déöçî בחציה מונחת הטומאה אם – ÅÆÀÈÀÇÀÈ
העלייה, øBäèשלצד úéaäå ,äàîè äiìòä מונחת היא כאילו – ÈÂÄÈÀÅÈÀÇÇÄÈ

äöçîìבעלייה. äöçî,המעזיבה באמצע מונחת הטומאה אם – ÆÁÈÀÆÁÈ
ïéàîè ïäéðL וגם בבית גם היא כאילו לחומרה, שהולכים – ÀÅÆÀÅÄ

ïäîבעלייה. ãçàa äàîè,בעלייה או בבית –äáéæòna íéìëå ËÀÈÀÆÈÅÆÀÅÄÇÇÂÅÈ
שביניהם, –äàîè étìëe déöçî בחציה מונחים הכלים אם – ÅÆÀÈÀÇÅËÀÈ

הטומאה, הטומאה;èïéàîשלצד באוהל  מונחים כאילו  הכלים, – ÀÅÄ
äøäè étìëe déöçî המקום שלצד בחציה מונחים הכלים ואם – ÅÆÀÈÀÇÅÇÂÈ

הטומאה, שם הכלים;ïéøBäèשאין  –äöçîì äöçî אם – ÀÄÆÁÈÀÆÁÈ
המעזיבה, באמצע מונחים ïéàîèהכלים ïä éøä שהולכים – ÂÅÅÀÅÄ

הטומאה. באוהל מונחים כאילו אותם ורואים äãeäéלחומרה, éaøÇÄÀÈ
äiìòì äáéæònä ìk :øîBà דומה זה ואיו  לעלייה; שייכת – ÅÈÇÇÂÅÈÈÂÄÈ

מאשר זה לבית יותר משמש  הכותל  שאין  לפי  בתים, שני  שבין לכותל

יהודה  רבי  סובר הלכך  לעלייה, יותר משמשת מעזיבה אבל זה, לבית
כעלייה. דינה dcedi.שכולה iaxk dkld oi`e
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‰íeMä útì÷k äézçúå úBøBwä ïéa äàîè,çôè çúBt íL Lé íà–àîè ìkä;çôè çúBt íL ïéà íà– ª§¨¥©§©§¤¨¦§¦©©¦¤¨¥©¤©©Ÿ¨¥¦¥¨¥©¤©
íèà àéä elàk äàîhä úà ïéàBø.úéaä CBúa úéàøð äúéä–Ck ïéáe Ck ïéa,àîè úéaä. ¦¤©ª§¨§¦¦Ÿ¤¨§¨¦§¥§©©¦¥¨¥¨©©¦¨¥

d.zexewd oia d`nehäúéä íàù øîà÷ àúùäå .äééìòì äáéæòî ìë øîàã äãåäé 'øë ïéúéðúîå .ïáâ ìò äáéæòîäå ïäéìò íéøñðäù äø÷úä úåøå÷ ïéá
,úéáá úéàøð äàîåèä ïéàù úéáì äàîåèä ïéá úööåç íåùä úôéì÷ë ä÷ã àéäù äöéçîå äáéæòîä úçúù úåøå÷á äàîåègzet d`nehd mewna yi m`

.gth:äàîåèä íå÷îá çôè ììç ùéù åðééä.`nh lkd:äéìòäå úéáä.mhe` `id eli`k d`nehd z` mi`exúò÷åá àìà úéáì äàîåèä äàöåé ïéàå
:äìåòå.ziad jezl zi`xp dzid:íåùä úôéì÷ë äéúçú ïéàù.jk oiae jk oia:çôè çúåô äá ïéà ïéá çôè çúåô äá ùé ïéá
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úBøBwä ïéa äàîè,המעזיבה תחת שהן  התקרה, קורות בין  – ËÀÈÅÇ
äézçúå,הטומאה תחת –íeMä útì÷k דקה אפילו מחיצה – ÀÇÀÆÈÄÀÄÇÇ

השום, íLכקליפת Lé íà,הטומאה במקום –çôè çúBt– ÄÆÈÅÇÆÇ
טפח, רום על  טפח על  טפח של àîèחלל ìkä,והעלייה הבית – ÇÙÈÅ

האוהלים  כל  את המטמא סתום כקבר הוא הטומאה שמקום לפי
סביב בו `).הנוגעים ,f oldl x`eank)çôè çúBt íL ïéà íà– ÄÅÈÅÇÆÇ

טפח, רום על  טפח על טפח של חלל אין הטומאה במקום ïéàBøÄאם
íèà àéä elàk äàîhä úà פיסקה על נאמרו  שונים פירושים – ÆÇËÀÈÀÄÄÙÆ

מפרשים: יש `mheזו. `id eli`k d`nehd z` oi`ex הטומאה ואין  –

פרק  להלן השנוי אטומה נפש כדין  ועולה, בוקעת אלא לבית יורדת
א משנה ברטנורא).ז  אנו (הר"ש; שאין  זה, פירוש  על  מקשים יש  אבל 

ויורדת, בוקעת גם תהא שלא ועולה שבוקעת בטומאה מוצאים
הרמב"ם ),ומפרשים ועולה (כפי הבוקעת היא רצוצה טומאה שאמנם

בלבד  שכנגדה מה אלא מטמאה אינה אבל ויורדת, (הרא"ש ;בוקעת

טוב"). יום "תוספות  לפיועיין טמאה, העלייה שאמנם מפרשים, ויש 

יד):שכתוב יט , הכתוב (במדבר  בא ודרשו: יטמא..." באוהל אשר "וכל 

שהאוהל טהור, הבית אבל  כמוהו ; התהום עד  בית של  קרקעו לעשות
לתוכו  ויורדת בוקעת תהא שלא רצוצה, טומאה בפני  אפילו  חוצץ

טהרות"). מפרש:("סדרי `mheוהגר "א `id eli`k d`nehd z` oi`ex
העלייה  ולמעלה מחציה טהורה, ועלייה טמא הבית ולמטה ומחציה –

טהור. והבית –äúéäטמאה הטומאה –úéaä CBúa úéàøð– ÈÀÈÄÀÅÀÇÇÄ
השום, כקליפת אפילו מחיצה תחתיה היתה Ckשלא ïéáe Ck ïéaÅÈÅÈ

טפח, פותח שם אין בין טפח פותח שם יש  בין –àîè úéaä– ÇÇÄÈÅ
הבית. בתוך הטומאה כאילו

הקוד המשנה של כחכמים משנתנו  ליישב אפשר  שאי  מפרשים, שהרייש מת,
כשהטומאה  שכן וכל  טמא, הבית ולמטה מחציה עצמה במעזיבה לדעתם
כל הסובר : היא, יהודה כרבי  שהמשנה אלא המעזיבה, שתחת הקורות בין
בין הבדל  יש יהודה רבי  שלדעת ללמד, המשנה ובאה לעלייה, המעזיבה

למעזיבה a"xde).הקורות y"xd)
הבדל שיש בתוספתא, ששנו  שכשם כחכמים, משנתנו  מפרש הרמב"ם אבל 
מחצה, על מחצה נידון בנין  של שכותל סלע, של לכותל  בנין  של  כותל בין
שמעזיבה  לקורה, מעזיבה בין לחלק משנתנו באה כך  השום, כקליפת סלע ושל
הטעם, מבאר משנה" "כסף ובעל  סלע; של ככותל  וקורה בנין , ככותל דינה

ליבקע עשויה אינה והקורה ליסתר  עשוי  בנין aeh",שכותל mei zetqez" oiir)
.(y"xd yexit lr s`e ,df yexit lr dywny "dpexg` dpyn" oiire

izdw - zex`ean zeipyn

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

Cì éòaéz ék,wtzqdl jl yi `pz dfi` ly ezhiyl -àaélà ¦¦¨¥¨©¦¨
[ezhiyl-]øîàc ,äãeäé éaøc,ipy xyrn sqka dpwpy lke`y §©¦§¨§¨©

,`nhpe,øáwéoicd dn wtzqdl jl yi ezrcl ,oeict el oi`y oeik ¦¨¥
,dcedi iax zrcl wtqd iccv z` `xnbd x`azy iptle .ef dlga

.minkge dcedi iax ewlgp day dpynd z` `xnbd d`ian
:mzwelgn z` dpynd d`ianïðúcipy xyrn zkqna(i"n b"t), ¦§©

lk`n,àîèpL ,éðL øNòî óñëa çe÷lä,mixne` minkg,äãté ©¨©§¤¤©£¥¥¦¤¦§¨¦¨¤
e .edellig eilry xg`d lk`nd lr ezyecw dlgeäãeäé éaø©¦§¨

,øáwé ,øîBàezyecw oi` ,ipy xyrn sqka dpwpd lk`ny itl ¥¦¨¥
xaca dyecw qitzdl gk ea oi`e ,envr xyrnd zyecwk dwfg
epic ,dlik`a xeq` `edy oeike ,oeict el oi` `nhp m` okle ,xg`

.dxeawa
:dcedi iax zhiyl wtqd iccv z` `xnbd zx`an dzréî¦

ïðéøîà,mixne` ep` m`d -éåä çe÷ì àì éàå ìéàBäeli`y oeik - ¨§¦©¦§¦Ÿ¨©£¥
ly lk`n df did `l` ,ipy xyrn sqka dpwp df lk`n did `l
xzen did `linne oeict el did ,`nhpe ,envr ipy xyrn
ixdy ,ok epic ipy xyrn sqkn gewl s` ,zeayend lka dlik`l
,daxc` `l` ,ezxneg zngn epi` dctp epi` gewly mrhd
dleki dpi`e ,jk lk dxeng ezyecw oi`y ,ea yiy `lew zngn
s`y ,'dlg'a o`k xaecny s`e .ea dctpd lk`na zqtzp zeidl
,zeayen lka xzid dl did `l envr ipy xyrn ly dzid m`

a dxeq` `id z`nhpy xg`ly oeikixd mewn lkn ,dlik`
,lirl dx`azpy 'li`ed' zxaq o`k zkiiyå ìéàBäåeli`àø÷ àì §¦§Ÿ¨¨

äéìòipy xyrn eze` lr -íL,dlgénhéàå,[`nhp dide-]Bì Lé ©¥¥§¦©¥¤
déa ÷éôðå úBáLBîa øzéä,dvn zaeg ici ea mi`veie -énð àzLä ¤¥§¨§¨¦¥©§¨©¦

déa ÷éôðsqkn gewl `edy s`e ,dlg my eilr `xwpy dzr s` - ¨¦¥

.daeg ici ea mi`vei mewn lkn ,ipy xyrnàîìéc Bà`ny e` - ¦§¨
wxy ,xn`pïðéøîà ìéàBä ãçick mixne` zg` 'li`ed' zxaq - ©¦¨§¦©

la` ,zeayen lka dlik`l ozipk lk`nd z` aiygdlìéàBä éøz§¥¦
ïðéøîà àì,lk`n eze`a 'li`ed' ly zexaq izy mixne` oi` - Ÿ¨§¦©

yi df ote`ay oeike ,zeayen lka dlik`l ie`xk eaiygdl ick
lk`nd aygpe ,ok mixne` oi` ,li`ed ly zexaq izya jxev
'li`ed' zxaq mda mipte`de .zeayen lka dlik`l ie`x epi`k
epiid ,zeayen lka dlik`l die`xk dvnd z` aiygdl dliren
my dilr `xw `l eli`e li`edy ,dnvr ipy xyrn zlg oebk
sqka dgwipy oileg zvn oke .zeayena xzid dl did dlg
xyrn zerna dpwpd lk`n df did `l eli`e li`ed ,ipy xyrn
mb ,zeayen lka lk`pk aygp did ,envr ipy xyrn `l` ,ipy

.daeg ici ea mi`vei dzr
zhyet `xnbd:df wtqàøazñî ,àáø øîàz` heytl xazqn - ¨©¨¨¦§©§¨
y xnele wtqdàeä ãç 'øNòî' íLenvr ipy xyrnl dey oic yi ± ¥©£¥©

myke ,mdipia wlgl oi`e ,ipy xyrn sqka dpwpy lk`nle
dlga mi`vei jk ,'li`ed' zxaq meyn xyrn zlga mi`veiy
xingdl oi`e ,d`a `id xyrn gkn ixdy ,xyrn sqka dgewld

.dvn oiprl epnn xzei da
dpyna epipy(.dl lirl):,'åëå øéæð é÷é÷øe äãBz úìçenvrl o`yr ©Ÿ¨§¦¥¨¦
.oda `vei oi`

:`xnbd zl`eyéléî éðä àðîmi`vei oi`y ,df oic cnlp oipn - §¨¨¥¦¥
jxevl mc`d o`yry xifp iwiwxe dcez zelga dvn zaeg ici

.uenign zexeny ody s` ,envr
:`xnbd daiynàø÷ øîàc ,äaø øîàzevn iabl xn`py - ¨©©¨§¨©§¨
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

עמשך ביאור למס' פסחים ליום שלישי המ' א



קפי d dpyn iyy wxt zeld` zkqn

‰íeMä útì÷k äézçúå úBøBwä ïéa äàîè,çôè çúBt íL Lé íà–àîè ìkä;çôè çúBt íL ïéà íà– ª§¨¥©§©§¤¨¦§¦©©¦¤¨¥©¤©©Ÿ¨¥¦¥¨¥©¤©
íèà àéä elàk äàîhä úà ïéàBø.úéaä CBúa úéàøð äúéä–Ck ïéáe Ck ïéa,àîè úéaä. ¦¤©ª§¨§¦¦Ÿ¤¨§¨¦§¥§©©¦¥¨¥¨©©¦¨¥

d.zexewd oia d`nehäúéä íàù øîà÷ àúùäå .äééìòì äáéæòî ìë øîàã äãåäé 'øë ïéúéðúîå .ïáâ ìò äáéæòîäå ïäéìò íéøñðäù äø÷úä úåøå÷ ïéá
,úéáá úéàøð äàîåèä ïéàù úéáì äàîåèä ïéá úööåç íåùä úôéì÷ë ä÷ã àéäù äöéçîå äáéæòîä úçúù úåøå÷á äàîåègzet d`nehd mewna yi m`

.gth:äàîåèä íå÷îá çôè ììç ùéù åðééä.`nh lkd:äéìòäå úéáä.mhe` `id eli`k d`nehd z` mi`exúò÷åá àìà úéáì äàîåèä äàöåé ïéàå
:äìåòå.ziad jezl zi`xp dzid:íåùä úôéì÷ë äéúçú ïéàù.jk oiae jk oia:çôè çúåô äá ïéà ïéá çôè çúåô äá ùé ïéá

`xephxa yexit

ה ה נ ש מ ר ו א ב

úBøBwä ïéa äàîè,המעזיבה תחת שהן  התקרה, קורות בין  – ËÀÈÅÇ
äézçúå,הטומאה תחת –íeMä útì÷k דקה אפילו מחיצה – ÀÇÀÆÈÄÀÄÇÇ

השום, íLכקליפת Lé íà,הטומאה במקום –çôè çúBt– ÄÆÈÅÇÆÇ
טפח, רום על  טפח על  טפח של àîèחלל ìkä,והעלייה הבית – ÇÙÈÅ

האוהלים  כל  את המטמא סתום כקבר הוא הטומאה שמקום לפי
סביב בו `).הנוגעים ,f oldl x`eank)çôè çúBt íL ïéà íà– ÄÅÈÅÇÆÇ

טפח, רום על  טפח על טפח של חלל אין הטומאה במקום ïéàBøÄאם
íèà àéä elàk äàîhä úà פיסקה על נאמרו  שונים פירושים – ÆÇËÀÈÀÄÄÙÆ

מפרשים: יש `mheזו. `id eli`k d`nehd z` oi`ex הטומאה ואין  –

פרק  להלן השנוי אטומה נפש כדין  ועולה, בוקעת אלא לבית יורדת
א משנה ברטנורא).ז  אנו (הר"ש; שאין  זה, פירוש  על  מקשים יש  אבל 

ויורדת, בוקעת גם תהא שלא ועולה שבוקעת בטומאה מוצאים
הרמב"ם ),ומפרשים ועולה (כפי הבוקעת היא רצוצה טומאה שאמנם

בלבד  שכנגדה מה אלא מטמאה אינה אבל ויורדת, (הרא"ש ;בוקעת

טוב"). יום "תוספות  לפיועיין טמאה, העלייה שאמנם מפרשים, ויש 

יד):שכתוב יט , הכתוב (במדבר  בא ודרשו: יטמא..." באוהל אשר "וכל 

שהאוהל טהור, הבית אבל  כמוהו ; התהום עד  בית של  קרקעו לעשות
לתוכו  ויורדת בוקעת תהא שלא רצוצה, טומאה בפני  אפילו  חוצץ

טהרות"). מפרש:("סדרי `mheוהגר "א `id eli`k d`nehd z` oi`ex
העלייה  ולמעלה מחציה טהורה, ועלייה טמא הבית ולמטה ומחציה –

טהור. והבית –äúéäטמאה הטומאה –úéaä CBúa úéàøð– ÈÀÈÄÀÅÀÇÇÄ
השום, כקליפת אפילו מחיצה תחתיה היתה Ckשלא ïéáe Ck ïéaÅÈÅÈ

טפח, פותח שם אין בין טפח פותח שם יש  בין –àîè úéaä– ÇÇÄÈÅ
הבית. בתוך הטומאה כאילו

הקוד המשנה של כחכמים משנתנו  ליישב אפשר  שאי  מפרשים, שהרייש מת,
כשהטומאה  שכן וכל  טמא, הבית ולמטה מחציה עצמה במעזיבה לדעתם
כל הסובר : היא, יהודה כרבי  שהמשנה אלא המעזיבה, שתחת הקורות בין
בין הבדל  יש יהודה רבי  שלדעת ללמד, המשנה ובאה לעלייה, המעזיבה

למעזיבה a"xde).הקורות y"xd)
הבדל שיש בתוספתא, ששנו  שכשם כחכמים, משנתנו  מפרש הרמב"ם אבל 
מחצה, על מחצה נידון בנין  של שכותל סלע, של לכותל  בנין  של  כותל בין
שמעזיבה  לקורה, מעזיבה בין לחלק משנתנו באה כך  השום, כקליפת סלע ושל
הטעם, מבאר משנה" "כסף ובעל  סלע; של ככותל  וקורה בנין , ככותל דינה

ליבקע עשויה אינה והקורה ליסתר  עשוי  בנין aeh",שכותל mei zetqez" oiir)
.(y"xd yexit lr s`e ,df yexit lr dywny "dpexg` dpyn" oiire

izdw - zex`ean zeipyn

ohw cren zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: ד אחר:דף באופן גמליאל רבן של טעמו מבאר אשי éMà,רב áø øîà àlà¤¨¨©©©¦

Bðéc úéáe ìàéìîb ïaø ד טעמם אך התורה, מן שביעית לתוספת ביטלוה éøáñאכן ©¨©§¦¥¥¦¨§¥
dì éøéîb àúëìä øîàc ìàòîLé éaøk dì,מסיני למשה הלכה שקיבלוה - ¨§©¦¦§¨¥§¨©¦§§¨§¦¥¨

àúëìä éøéîb éëå נאמרה שההלכה וסברו -àéîec ,íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa §¦§¦¥¦§§¨¦§©¤¥©¦§¨©¨§¨
להלכה  בדומה -íénä Ceqéðc בזמן רק ושייכת עמה, יחד שנאמרה המזבח, על §¦©©¦

àìהמקדש, íéi÷ Lc÷nä úéa ïéàL ïîæa ìáà.ביטלוה ולכן נאמרה £¨¦§©¤¥¥©¦§¨©¨Ÿ
במשנה: ïBìéwä.שנינו énîe íéîLbä énî àì ìáà£¨Ÿ¦¥©§¨¦¦¥©¦

הגמרא: מ àîìLaמקשה להשקות ÷ïBìéאסור éî ד עמוק, בור [-יש]àkéàשהוא ¦§¨¨¥¦¦¨
àøéúé àçøéè,הפסד במקום אף ואסור זה מבור éàîלדלות íéîLb éî àlà ¦§¨§¥¨¤¨¥§¨¦©
àkéà àçøéè ש די הרי מהם, להשקות יש טרחה איזו לשדהו,- לבוא דרכם יפתח ¦§¨¦¨

הגמרא: מתרצת נאסרו. ïðçBé,ומדוע éaø øîà àòìéà éaø øîà גזרו חכמים ¨©©¦¦¨¨¨©©¦¨¨
äøéæb מ ישקו eèàשלא ,íéîLb éî מ להשקות יבואו שמא -éMà áø .ïBìé÷ éî §¥¨¥§¨¦¨¥¦©©¦

eäééôeb íéîLb éî ,øîà[עצמם-] מהם שמשקה eúàמתוך ïBìé÷ éî éãéì- ¨©¥§¨¦©§¦¥¥¦¨
אז. גם מהם לדלות ויבוא קילון, כמי ויעמיקו יתמעטו

הגמרא: אשי éâìôéî÷åמבארת ורב יוחנן רבי ונחלקו -a דינוøîàc ,àøéæ éaøã §¨¦§§¥§§©¦¥¨§¨©
íéî ïéëLBnä úBøäð ,ìàeîL øîà äéîøé øa äaø øîà àøéæ éaø שבהם - ©¦¥¨¨©©¨©¦§§¨¨©§¥§¨©§¦©¦

היוצאים  íénâàäמים ïî,גשמים מי ãòBî,של ìL Bleça ïäî úB÷Läì øzeî ¦¨£©¦¨§©§¥¤§¤¥
אחר. מנהר וישקה שיתמעטו לחשוש ואין רבים, הסובר øîשמימיהם אשי רב - ©

הגשמים, מי יתמעטו שמא déìשחוששים úéà דינו את סובר -,àøéæ éaøc שהרי ¦¥§©¦¥¨
יתמעטו, אלו שנהרות שייך קילון,øîeאין במי ישקה שמא שגוזרים הסובר יוחנן רבי - ©

déì úéì דינו את סובר אינו -,àøéæ éaøc.זו גזירה שייכת אלו בנהרות ואף ¥¥§©¦¥¨
זירא: רבי בדברי דנה øîàהגמרא äéîøé øa äaø øîà àøéæ éaø øîà ,àôeb¨¨©©¦¥¨¨©©¨©¦§§¨¨©

ìL Bleça ïäî úB÷Läì øzeî íénâàä ïî íéî ïéëLBnä úBøäð ,ìàeîL§¥§¨©§¦©¦¦¨£©¦¨§©§¥¤§¤
.ãòBî¥

,àøéæ éaøì äéîøé éaø déáéúéà,במשנתנו במועד ìáàשנינו משקים àìאין ¥¦¥©¦¦§§¨§©¦¥¨£¨Ÿ
,ïBìé÷ énî àìå íéîLb énî ויתמעטו הגשמים יפסקו שמא שחוששים ומבואר ¦¥§¨¦§Ÿ¦¥¦

שיתמעטו. נחשוש מהם הנמשכים בנהרות ואף מעומקם, לדלות ויבוא ©øîà̈המים,
éøa äéîøé ,déì,[בני-]eîc é÷ñt àìc àiîk ìáác íénâà éðä האגמים - ¥¦§§¨§¦¨¥£©¦§¨¤§©¨§Ÿ¨§¥¨

שיתמעטו. לחשוש ואין פוסקים, מימיהם ואין הם שגדולים שונים שבבבל

נוספים: ממקומות במועד השקיה בענין úBëéøaäåברייתא úB÷éñtä ,ïðaø eðz- ¨©¨¨©§¦§©§¥
מים, ïäîחפירות úB÷Läì øeñà ,áBè íBé áøòî íéî eàlîúpL שדהBleça ¤¦§©§©¦¥¤¤¨§©§¥¤§
,ãòBî ìL ויטרח אחר, ממקום וישקה בהשקייתה, ונחסרים רבים מימיהם שאין משום ¤¥

íénäבמועד. únà äúéä íàå פוסקת ואינה ממעין מים המוליכה תעלה -úøáBò §¦¨§¨©©©©¦¤¤
øzeî ,ïäéðéa.האמה מן ימשוך יחסרו אם שאף מהן, להשקות ¥¥¤¨

ה  זה:נחלקו בהיתר äãNחכמים dúBà ìL daeøL àeäå ,àtt áø øîà שמשקה ¨©©¨¨§¤¨¤¨¨¤
íénä únà dúBàî äúBL אם אך המים, שיחסרו חושש אינו שאז אחת, בפעם ¨¥¨©©©©¦

ו  מהן. להשקות ואסור המים שיחסרו חושש ממנה, שותה óàאינה ,øîà éMà áø©©¦¨©©
äúBL äãN dúBà ìL daeø ïéàL ét ìò,אחת בפעם àëLîממנה à÷c ïåék ©¦¤¥¨¤¨¨¤¨¥¨§¨¨§¨

àéúàå ו שיחסרו, חושש אינו תדיר, מים מושכת שהאמה -àì éà ,øîà øîéî §¨§¨¥©¨©¦Ÿ
àîBé ãçì àéúL אחד ביום שותה השדה אין אם אף -éîBé àúìúe éøúì ézLz ©§¨§©¨¦§¥¦§¥§¨¨¥

שלושה. או ביומיים תשתה -

i"yx

úéáù ïîæá àúëìä åøéîâ éë
íéé÷ ùã÷îä-oax exy ike

epic ziae l`ilnb-oi`y onfa
.miiw ycwnd ziaíéîùâ éî äøéæâ

-.oeliw in carnl iz` `nlcéî
ïåìé÷ éî éãéì éúà éîð íéîùâ-

`ied `lc dpin elcn ik ,xnelk
d`iln-,oeliw in `linn ziyrp

.`zln `gixhe ,`ln epi`y
íéîâàä ïî ïéëùåîä úåøäð-

,minb` in dil rnyn `zyd
.iwqtc `ciarïäî úå÷ùäì øúåî

ãråî ìù åìåçá-`nlc ixfb `le
gxhe lf`e ,minb` in `wiqt

.xg` xdp on izii`eàòìéà éáø
ïðçåé éáø øîàin opixfb xn`c -

iwqt `lc `kid elit` minyb
in iy` ax xn`wcn oeliw in eh`
iaxc llkn iz` oeliw icil minyb
icil `iz` `lc elit` xq` opgei
`lc `xif iaxc dil zil oeliw in

.xfbïåìé÷ éî àì ìáà éáéúéî-
on `ivedl gxhe ,iwqtn `nlc
yegip `l i`n` :inp `kd .wenrd

?minb` in iwqtn `nlcäéì øîà
åîã é÷ñô àìã àéîë-`kile

.yginlúåëéøáå úå÷éñô-`cg
.`id `zliníéîä úîà íà
ïäéðéá úøáår-elld zekixad oia

-i`c ,minyb inn zewydl xzen
minyb in iwqt-zn`n dwyn

.mindäúåà ìù äáåøù àåäå
äúåù äãùíéîä úîà äúåàî

'åë-dcyd aex zewydl lekiy
.mind zn` dze`n zg` mrta
mrta zewydl leki epi` m` la`
ly aex mind zn` dze`n zg`

dcy-zewiqtn dwyn epi`
.lif`e wiqtn `nlc ,zekixae

éîåé àúìú åà éøúì éúùéú-
gxh `le ,mind zn` `iddn

`pixg` mind zn`n iziine.



xcde"קפב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc migqt(oey`x meil)

íéøetkä íBéa äìáð ìëBàä,bbeyaøeètzlik` ly z`hg oaxwn ¨¥§¥¨§©¦¦¨
mixetikd mei,ef dkizg lr dliap xeqi` lg dligzy meyn ,

lr lg mixetikd mei xeqi` oi` ,mixetikd mei qpkpyk ,jk xg`e
xeqi` ,oerny iax lr miwlegd minkg zrcl la` .dliap xeqi`
llek ipyd xeqi`d m` ,xnelk ,el mcwy xeqi` lr lg llek
lg xeqi`dy jezn ,oey`xd xeqi`a exq`p `ly zetqep zekizg
xaky dkizg dze` lr mb lg `ed ixd ,zetqepd zekizgd lr
mixetikd meia dliap lke`d jkitle ,oey`xd xeqi`a dxq`p
milk`nd lk z` dlik`a xqe` mixetikd meiy jezn oky ,aiig
oicd `ed mzhiyle .dliapd z` s` xqe` `ed ixd ,mleray
,mleray ung lk xqe` ung xeqi`y jezny ,lah ly ungl
ung xeqi` ea yiy oeike ,lah ly ungd z` mb xqe` df ixd

.gqta ezaeg ici ea `vei mc`
:`ziixad ixaca xg` xe`ia d`ian `xnbdeléôà ,øîà àðéáø©¦¨¨©£¦

àîézzhiya elit` diepy `ziixady xnel dz` leki -,ïðaø ¥¨©¨¨
oi`y xnel `ziixad zpeeke ,lah lr lg ung xeqi`y mixaeqd

a `l` dvn ici mi`veiL éîdidi ungzp m`ìa' íeMî Bøeqéà ¦¤¦¦©
àöé ,ãáìa 'õîç ìëàzlahL äæungzp m`ìa íeMî Bøeqéà ïéà Ÿ©¨¥¦§©¨¨¤¤¥¦¦©

.ìáè ìëàz ìa íeMî óà àlà ,ãáìa õîç ìëàzŸ©¨¥¦§©¤¨©¦©Ÿ©¤¤
:df uexiz `xnbd dgecéãéîung lk`z la' [ike-]áéúk 'ãáìa ¦¦¦§©§¦

ezawx dveniga yiy dvna `weec mi`veiy cnlzy ick ,dx
dvn lka mi`veiy `id weqtd zernyn ixde ,ung xeqi`
.mitqep mixeqi` da yi m` s`e ,ung xeqi` icil `eal dlekiy

:`xnbd dwiqnàzøåeçî àlàz` ayiil yiy [`ed xexa xac-] ¤¨§©©§¨
`ziixadkevexiz,úLL áøã,oerny iaxk zxaeq `ziixady §§©¥¤

xeqi` lr ung xeqi` lg `l `linne ,xeqi` lr lg xeqi` oi`y
.dvn zaeg ici ea mi`vei oi` mb jkle ,lah

uegn ipy xyrn ly dvna mi`vei oi`y epzpyna epipy
dpc epiptly `ziixad .dlik`a dxeq` `idy meyn ,milyexil

:milyexi jeza ipy xyrn zvna mi`vei m`dïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨
ìBëéy xnel ziida BúáBç éãé íãà àöBély dvn,éðL øNòî ¨¥¨¨§¥¨§©£¥¥¦

dlke`ykøîBì ãeîìz ,íéìLeøéaweqta xn`p jkl -(b fh mixac) ¦¨©¦©§©
'zFSn eilr lk`Y mini zraW,'éðò íçìeli`k z`f yexcl yie ¦§©¨¦Ÿ©¨¨©¤¤Ÿ¦

wxy cnll ,xrve zepip` oeyln ,s"l`a 'ipe` mgl' azkpäî©
ìëàpMelke`l xzeny dvn oin -,úeðéðàazevn ea miiwl ozip ¤¤¡©©£¦¦§©

,dvn zlik`àöéel` zevn llknäæ,ipy xyrn zvn ±BðéàL ¨¨¤¤¥
ìëàð[elk`l xeq`y-]àlà úeðéðàawxäçîNa,mi`vei oi` okle ¤¡¨©£¦¤¨§¦§¨

,dvn zaeg ici ea.éìéìbä éñBé éaø éøác¦§¥©¦¥©§¦¦
àáé÷ò éaøe wleg,øîBàdxeza xn`py oeik'úBvî' 'úBvî'minrt ©¦£¦¨¥©©

,zeaxäaéøzlk`p dpi`y ipy xyrn ly dvn s`y jka aezkd ¦¨
:eixac z` `aiwr iax x`an .ezaeg ici da `vei ,zepip`a,ïk íà¦¥

,ipy xyrn zvn hrnl `a weqtd oi`yøîBì ãeîìz äîdn ± ©©§©
oeyl dazky jka epcnll dxezd d`a.'éðBò íçì'dcnil dxezd ¤¤¦

jxc idefy ,mina dyelipy dqira wx daeg ici mi`vei oi`y jka
,zeiprèøt[hrnl-],Láãe ïîLå ïééa äLBlépL äqéòìjxc idefy §¨§¦¨¤¦¨§©¦§¤¤§©

.devn zvn zaeg ici da mi`vei oi`e ,'iper mgl' ef oi`e zexiyr
ililbd iqei iax ly mzwelgn mrh edn `xnbd zxxan dzr

:`xnbd zl`ey .`aiwr iaxeàîòè éàîenrh edn -,àáé÷ò éaøc ©©£¨§©¦£¦¨
iax yxcy itk ,zepip`a lk`py mgl 'iper mgl'n hrnn epi`y

.ililbd iqei
,`aiwr iax xaeq :`xnbd daiynéî[ike-]ò íçì' áéúk,'éðB ¦§¦¤¤¦

`ld ,[zepip`-] 'ipe`' zernyna epyxcpy icka ,e"`ea'mgl'éðòŸ¦
áéúkepiide ,'ipr mgl' xn`p eli`k z`f yexcl ozipe ,e"`e `la §¦¨¦

.dxiyr dvn hrnl ,miipr ly mgl
:ililbd iqei iax ly enrh z` zyxtne `xnbd dkiynnåeli` §

éìéìbä éñBé éaølkn j` ,e"`e `ll ,'ipr' miazeky s`y ,xaq ©¦¥©§¦¦Ÿ¦
mewnïðéø÷ éîz`f mi`xew ike -,'éðò'`ld,ïðéø÷ 'éðBò',xnelk ¦¨¦©¨¦¦¨¦©

yexcl yi okle ,'ipr' `le 'iper' z`f mixew ez`ixw zxeqn itly
.zepip` ly zernynae ,'ipe`' xn`p eli`k z`f

:`aiwr iax ixac z` yxtl zxfeg `xnbdàáé÷ò éaøå,xaeqéàä §©¦£¦¨©

'éðBò' déa ïðéø÷cick df oi` ,'ipr' `le 'ipFr' z`f mi`xewy dn ± §¨¦©¥¦¦¨¦
`id ezernyn `l` ,zepip` zernyna eyxecløîàc ,ìàeîLãk§¦§¥§¨©

,ìàeîLdvnl dxezd d`xw,'éðBò íçì'`edy itlïéðBòL íçì §¥¤¤¦¤¤¤¦
[mixne`-]åéìògqt lila,äaøä íéøáclldd z` eilr mixneby ¨¨§¨¦©§¥

.dcbdd z` eilr mixne`e
ddnz .dxiyr dvna mi`vei oi`y `aiwr iax ixaca dpc `xnbd

:`xnbdåikàáé÷ò éaø øáñyàì Láãe ïîLå ïééa äLBlépL äqéò §¨©©¦£¦¨¦¨¤¦¨§©¦§¤¤§©Ÿ
,daeg ici da mi`veiàéðúäå,zxg` `ziixaa epipy ixde -ïéà §¨©§¨¥

ì,Láãe ïîLå ïééa çñta äqéò ïéLuingdl zxdnn `idy meyn ¨¦¦¨©¤©§©¦§¤¤§©
.mina dyelipy dqirn xzeiíàåe xarìL,el` miwyna dze` §¦¨

,carica epic dn mi`pz dfa ewlgp,ãiî óøOz ,øîBà ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥¥¦¨¥¦¨
.uenign dxneyl xyt` i`y meyn,íéøîBà íéîëçåcarica ©£¨¦§¦

ìëàé.uenign dxneyl xyt`y itl ,dze` Ÿ©
:ztqep dhiy d`ian `ziixadézaL ,àáé÷ò éaø øîàå[izziay-] §¨©©¦£¦¨©©¦

cg` gqt ly lbxaìå ,òLBäé éaøå øæòéìà éaø ìöà äúéäíäì ézL ¨§¨¥¤©¦¡¦¤¤§©¦§ª©§©§¦¨¤
,øác éì eøîà àìå ,Láãe ïîLå ïééa äqéòmdy di`x ef ixde ¦¨§©¦§¤¤§©§Ÿ¨§¦¨¨

uingdl mixdnn mpi` zexit iny mixaeqe `nw `pz lr miwleg
.dligzkl mb mda yell xzen ok lre ,minn xzei

:`ziixad dkiynnì ïéàL ét ìò óàåïéLonye oiia dqir gqta §©©¦¤¥¨¦
mewn lkn ,yaceBa ïéôh÷îxg`l dqird ipt z` ea migh - §©§¦

.dzkixr`ziixad :`ziixad ixac z` `xnbd zyxtnïàúà£¨
[d`a-]ìzhiy z` yxtàn÷ àpú,yace onye oiia yell xq`y §©¨©¨

ina oiyl oi`y `nw `pz xaqy s`y eprinydl `ziixad d`ae
mpi` dfk hren xeriyay meyn ,mda oithwny `ed dcen zexit

.dqird z` mivingn
:dfa ztqep dhiy d`ian `ziixadlL úà ,íéøîBà íéîëçåBa ïéL ©£¨¦§¦¤¤¨¦

,min epiide ,dqird z` ea yell xzeny dwyn wx -,Ba ïéôh÷î§©§¦
ì ïéàL úàåBa ïéLony oii oebk ,ea yell xeq`y dwyn la` - §¤¤¥¨¦

s` ,yace,Ba ïéôh÷î ïéàz` md mivingn df hren xeriya s`y ¥§©§¦
:`ziixad zniiqn .dqirdïéåLåmicen lkde ±ì ïéàLïéLgqta §¨¦¤¥¨¦

ïéøLBôa äqéòä úàmixdnn mdy meyn ,zvwna ming mina ± ¤¨¦¨§§¦
.uingdl

ef `ziixaay ,zeziixad oia dxizq yiy `vnp mipt lk lre
onye oiia dvnd z` yell xzen `aiwr iax ixacly x`ean
`aiwr iax yxc zncewd `ziixaa eli`e ,dligzkl s` yace

.yace onye oiia dyelipy dqir hrnl yiy 'iper mgl'n
:`xnbd zvxzn .mzq dvnl devn zvn oia zwlgn `xnbdàìŸ

àéL÷,zeziixad oia dxizq oi`e ,`iyew ef oi` -àä,ef `ziixa - ©§¨¨
dvn hrnl 'iper mgl'n `aiwr iax yxc day ,dpey`xd

wx epiid ,yace ony oiia dyelipyalilïBLàø áBè íBé,gqt ly §¦
zaeg ici mi`vei oi`e ,dvn zifk zlik` ly dyr zevn ea yiy

e .dxiyr dvna `le ,cala iper mgla `l` ef devnàä`ziixa - ¨
onye oiia dqird z` yl `aiwr iaxy xteqn da ,dipyd ,ef

did ,yaceéðL áBè íBéadaeg dpi` ea dvn zlik`y ,gqt ly §¥¦
.zeyx `l`

:df weligl dgked d`ian `xnbdeäì øîàãkmdl xn`y enke ± ¦§¨©§
déðáì òLBäé éaø,[eipal-]àáìça éì eLeìz àì àn÷ àîBémeia ± ©¦§ª©¦§¥¨©¨Ÿ¨¦©£¨¨

z` il eyelz l` ,devn zvn lek`l jixvy ,gqt ly oey`x aeh
zaeg ici da mi`vei oi`e ,`id dxiyr dvn oky ,alga dvnd

la` ,dvn,Cìéàå ïàkî,gqtd ini x`yaéì eLeìdqird z` ¦¨§¥©¦
àáìçaiax ixacke ,dvn zlik` aeig mda oi`y meyn ,[alga-] ©£¨¨

s` mda yell xzene uingdl mixdnn mpi` zexit iny `aiwr
.dligzkl

dvnd z` yell ,ryedi iax ly ef dbdpd lr dzr ddnz `xnbd
z` yell eipal ryedi iax dxed cvik :`xnbd dywn .alga

,alga eizevnàéðúäå,`ziixaa epipy ixde -ì ïéàäqéòä úà ïéL §¨©§¨¥¨¦¤¨¦¨
,áìça,dpyd zeni x`ya s`ì íàåL,alga dze`útä ìk ¤¨¨§¦¨¨©©

dpnn dzt`pyäøeñà,dlik`abøä éðtîäøéáò ì`ny yygn - £¨¦§¥¤§¥£¥¨
dexq` ok lre ,xya mr dlke`l e`eaie alga yelipy egkyi
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קפג ezny in` cenr el sc ± iyily wxtmigqt
íéøåôëä íåéá äìéáð ìëåàä.bbey Ðøåèôlr lg mixetkd mei xeqi` oi`c ,z`hgn Ð

dlapzp meia ea m`e .dliap xeqi`meyn ,mixetkd mei mcew dxeq` dzid ikd elit` Ð

.igd on xa`áéúë ãáìá éãéî`vei dz` ,ea bdep ung xeqi`y in lkc ,rnyn `xw Ð

.dvn meyn eaúåðéðàá ìëàðù éîmgl" dia yexc .ope` `edyk elke`l xzeny Ð

aizkc ,zepip`a lk`p epi` ipy xyrne ,"ipe`

mixac)."epnn ipe`a izlk` `l" :(ekáéúë éî
éðåò,e"iea Ðrnyzc.ipe` dipinåéìò ïéðåòù

íéøáãmixneby Ðmixne`e ,lldd z` eilr

.dcbd eilräñéòä úà ïéùì ïéàzevn ly Ð

yace onye oiiadaexwy iptn Ðzxdnne

leki mc` oi`e ,uingdl.dxneylm` ,jkitl

ylcrenae .cin sxyz Ð.aeh meia `le ,xn`w

dxradcxn`c (opgei iaxle) .`id jxevl `ly

oivingn oi` zexit in :lirl,jd `iyw `l Ð

`le ,xn`w "zxk evenig lr oiaiig oi`" edi`c

ied dywep ung `l` ,xenb ung iedxnelk Ð

i`e ,uingdl oixdnn od uenig eze`e ,rx

.oxneyl xyt`ìëàú íéøîåà íéîëçåÐ

cin opiqxb `l `kde .dxneyl xyt` :ixaqwc

dt`pync Ð.uingz `läúéä éúáùÐ

izziayxfril` iax lv` cg` gqt lbx ,dzid

.ryedi iaxeïéôè÷îoigh Ðxg`l dipt

.dzkixrïéøùåô.uingdl oixdnn Ðíåé
ïåùàødvndy ,oey`xd dlil Ðopira ,daeg

."iper mgl"áìçá äñéò ïéùì ïéàzeni lk Ð

.dnr xya lk`i `ly ,dpydàøåú ïéòëÐ

lik`c ,alga yell xzen xey ly oirk hrn

iypilc dil idyn `le ,zg` zaa cin dil

yelipy.algaàðù éàîåúåçðîîeda opzc Ð

ze`acikd elit`e ,zevnzeyelp,oixyeta

oxnyne:opiqxb ikd :evingi `lyïéæéøæ íéðäë
.íääúéúìoxeyl Ðoyzekle ,hrn mina

xiqdl zyzkna,opqxen`dzy ickozleq

.diwpïéæéøæá àúéì äúéúìd`ianyk Ðxfd

.zleq `id xakäùéìzagn zgpn oebk Ð

oite`y ,xepz dt`n zgpne zygxnedze`

oizzet jk xg`e ,zelg xyr dligzcr oze`

oxifgnyzezt" :(a `xwie) aizkck ,ozlql

,dlleae ony ozep jk xg`e ,"mizt dze`wveie

dligz d`t`yke .unewedyelip.oixyeta

'åë äìéìáå ä÷éöé ìò ãîéìzgpna ipde Ð

dyil xg`l xepz dt`ndzizte diit`e.edpip

àúéà íéæéøæ íå÷îázagndy ,dxfra Ð

zygxnde.ycwn ly xepz oke ,od zxy ilk

`zi` dxfrac oeikeoicnlne ,mipdk dl efg Ð

.da xdfidl eze`àðù éàîå,zegpn x`y Ð

oi` l`eny xn`wczgpnn ,mze` oizzel

,dze` oizzel :da opzc xnerdoixaeve,dze`

.dinin eaefiyéðàù øåáéöxnerd zgpn Ð

lke ,`id xeaiv oaxwoiwqrit lr oiyrp dly

;oic zia,dzxivwaedaidedzizle ,dlyÐ

oifixfae ,oic ziaa lkd:ixn`c `ki`e .`ed

eavdze` oixaeve li`edc ,ip`y xdinin Ð

,`cg .`id `zlin e`le .oivingn oi`e oiaf

`l` oixaeve ipzw `le ,dl ipzw `ztqezac

xeava `zpwz `ki` i` ,cere .oixxeae(ly) Ð

inp zegpn ly mihigedpizzlil.edpixavipe

íéøåëáámixeka oihig el e`iady odk oebk Ð

.milyexiaíéìùåøéá àìà ïéìëàð ïéà íéøåëá"jci znexze" :(`,fi zekn) xn xn`e ,'ebe "jixrya lek`l lkez `l" :xn`py Ð.mixeka el` Ðøåøîå äöîaezkd oyiwd Ðlr" Ð

."mixexne zevníéøåëá åðéà øåøîmixeka) opzc Ð`l` mixeka oi`ian oi` :(b dpyn oey`x wxt" aizkc ,oipin drayn"jvx`ngayn Ð(`,ct) "zepaxw lk" wxta zegpna ,jvx`

.(`,bp) "ebdpy mewn"a onwle
øãä
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ìëåàä`l Ð mixetkd meia dlapzp elit` :qxhpewd yxit Ð mixetkd meia dliap

epiaxl dywe .igd on xa` xeqi` dlr ded ixdc ,mixetkd mei xeqi` dlr `liig

,zg` zaa dliape mixetkd mei xeqi` dlr legi Ð igd on xa` xeqi` rwt ik `dc :wgvi

liig `l mixetkd meia dlapzp elit` :xnel yi edine !zg` zaa xeqi`a oerny iax dcenc

ded geaf oi`y xeqi`c ,mixetkd mei xeqi` dlr

.dpin rwt `l izk`e ,`xwirn inp dia

éðåò(`,al dkeq) alel iabc `de Ð dia opixw

xn` `le ,aizk "ztk"c ecen `nlr ilek

xne` !lehil mialel ipy jxhvie ,opixw "zetk"

ur ixt" `xw` opiknq mzdc meyn :wgvi epiax

mzd ecen jkl ,cg `l` rnyn `lc Ð "xcd

.zxeqn opiyxcc `nlr ilek

íå÷îá`kd `de :xn`z m`e Ð `zi` mifixf

dzidy ,ixiin xepz dt`n zgpna

?dxfra zllapy olpn dze`e ,mixyeta dyelip

dlilady itl Ð dxfra zllapy dgpn x`ye

eid xepz dt`n mbc :xnel yie !zxy ilka dzid

.uingz `ly ,ycew ly xepzl jenq dxfra oiyl

eid ok lrc :yxtn xeabd mixt` xa mixt` epiaxe

dze` oiccen eidy itl ,dxfra dze` oiyl
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הקישויים שפוגשים בעבודה הקדושה דהפצת המעיינות חוצה והפצת היהדות בכלל, אין זה אלא ניסיון.
ממכתב כ"ח טבת, תש"כ



קפה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc migqt(oey`x meil)

eàéöBàdf llkn,íéøekéa ïðéîa LiL ,ïéøBòNe ïéhéçxn`p `linne ¦¦¦§¦¤¥§¦¨¦¦
lrey zleaiye oetiy oinqeka `l` dvn zaeg ici e`vi `ly

:`xnbd zx`an .mixekia mdn mi`ian oi`yøîBì ãeîìzjkl - ©§©
miweqta xn`p'úBvî' 'úBvî'jkae ,zeax minrtäaéømb aezkd ©©¦¨

ici mda `vei mixekia mpina yiy s`y ,mixerye mihg ly zevn
.ezaeg

:`xnbd dywnéàxn`py jkay `aiwr iax xaeq m` -'úBvî' ¦©
äaéø 'úBvî'dpina yiy s`e dxerye dhig ly dvn s` aezkd ©¦¨

y df ieaixn cnlp ok m` ,mixekiaeléôàly dvnaíéøekéa,ynn £¦¦¦
énð.ezaeg ici da `vei ok mb - ©¦

ok` :`xnbd dwiqndéa øãä[ea xfg-]àáé÷ò éaøhriny dnn £©¥©¦£¦¨
yiy ililbd iqei iaxl dcede ,xexnl dvn ywidn mixekia zvn

.'mkizeayen lka'n dhrnl
:df uexizk `ziixan dgiken `xnbdàéðúc,`ziixaaìBëéziid §©§¨¨

y xnela BúáBç éãé íãà àöézvnøîBì ãeîìz ,íéøekéajkl - ¥¥¨¨§¥¨§¦¦©§©
weqta xn`p(k ai zeny),'úBvî eìëàz íëéúBáLBî ìëa'cnll §Ÿ§¥¤Ÿ§©

a `l` dvn zaeg ici mi`vei oi`yúBáLBî ìëa úìëàpä ävî©¨©¤¡¤¤§¨¨
,[mewn lka-]eàöédf llkn,úBáLBî ìëa ïéìëàð ïðéàL ,íéøekéa ¨§¦¦¤¥¨¤¡¨¦§¨¨

íéìLeøéa àlàzxxan .dvn zaeg ici mda mi`vei oi`y ,cala ¤¨¦¨©¦
:`ziixadìBëéxnel ziidàéöBî éðàLlka'n hrnn ± ¨¤£¦¦

'mkizeayenéðL øNòî óàzaeg ici ea mi`vei oi`y ,milyexia ©©£¥¥¦
,cala milyexia `l` zeayen lka lk`p epi` `ed s`y ,dvn
jezl qpkpy xg`l oky ,dict ici lr zeayen lka exizdl oi`e

:`ziixad zx`an .ezectl xyt` i` aey milyexiøîBì ãeîìz- ©§©
zeax minrt dxeza xn`p jkl,'úBvî' 'úBvî'jkaeäaéøaezkd ©©¦¨

.milyexia ipy xyrn zvna s` ezaeg ici `veiy
:`xnbd zl`eyúBaøì úéàø äîezvn 'zevn zevn'n,éðL øNòî ¨¨¦¨§©©£¥¥¦

àéöBäìezvn 'mkizeayen lka'n hrnle -,íéøekéa`l recne §¦¦¦
lka'e ,mixekia zeaxl `a 'zevn zevn'y ,jtida xn`p

.ipy xyrn zvn hrnn 'mkizeayen
:`xnbd daiyn,éðL øNòî éðà äaøî,dvn zaeg ici ea mi`veiy ©§¤£¦©£¥¥¦

meynøzéä Bì LiLdlik`úBáLBî ìëae ,mieqn ote`akeixac ¤¤¤¥§¨¨¦
,[øæòìà] (øæòéìà) éaøã,jenqa x`eaiy enkéðà àéöBîehrnne - §©¦¤§¨¨¦£¦

d z` ip`,íéøekéameynøzéä ïäì ïéàLdlik`úBáLBî ìëa,llk ¦¦¤¥¨¤¤¥§¨¨
.milyexia wx `l` milk`p md oi` mlerle

:`xnbd zyxtnéðL øNòîì ïépî ,[øæòìà] (øæòéìà) éaø øîàc§¨©©¦¤§¨¨¦©¦§©£¥¥¦
,íéìLeøéa eléôà BúBà ïéãBtL ,àîèpLxyrn mzqy s`y xnelk ¤¦§¨¤¦£¦¦¨©¦

xq`pe `nhp m` mewn lkn ,milyexi jeza ezectl xeq` ipy
,milyexia elit` eze` oicet ,dlik`aøîBì ãeîìzxn`p jkl - ©§©

ipy xyrn iabl(dk-ck ci mixac)KxCd LOn dAxi ike'ìëeú àì ék §¦¦§¤¦§©¤¤¦Ÿ©
BúàNxW` mFwOd l` Yklde LciA sqMd Yxve sqMA dYzpe 'ebe §¥§¨©¨©¨¤§©§¨©¤¤§¨§§¨©§¨¤©¨£¤

wegx `vnpd ipy xyrna wqer weqtd hyte ,'FA Lidl` 'd xgai¦§©¡Ÿ¤
sqk lr ellgl lekiy ,milyexil e`yepl el dywe milyexin
mlk`ie mixg` milk`n sqka dpwie milyexil sqkd z` gwie
ote`a z`f yexcl yi xfrl` iaxl mpn` .ipy xyrn zyecwa

,sqepåy epiid'úàN' ïéào`k weqta xen`dàlàoeyln,äìéëà §¥§¥¤¨£¦¨
enkøîàpLeig`e sqei iabl(cl bn ziy`xa),'åéðt úàî úàNî àOiå' ¤¤¡©©¦¨©§Ÿ¥¥¨¨

ik' aezkd yxcp df itle ,dlik`l zepn eig`l sqei ozpy ,xnelk
zngn ipy xyrnd z` lek`l leki `ed oi`y 'ez`y lkez `l
lk lre .milyexi jeza elit` ezectl dxezd el dxizde ,`nhpy
znieqn zexyt` yi milyexia ipy xyrna s`y `vnp ,mipt
`ziixad dcinrd ok lre ,zeayen lka elke`le ellgl elkeiy
dzry elit`e ,ipy xyrn zvn lr 'zevn' 'zevn' ly ieaixd z`

oeik mewn lkn ,ezectl xyt` i`e ipy xyrnd `nhp `lyiy
mihrnn oi` ,zeayen lka edelk`ie edecti f`e `nhiy zexyt`

.'mkizeayen lka'n eze`
ly ywiddn ea xfg `aiwr iaxy dzii`x z` zniiqn `xnbd
mixekiad z` mihrnny ililbd iqei iaxl dcede ,xexne dvn
x`ean ef `ziixaa ixd :`xnbd dgiken .'mkizeayen lka'n

e ,ipy xyrn ly dvna devn zvn zaeg ici mi`veiyúòîL ïàî©¨§©

déa ÷éôð éðL øNòîa øîàc déì`edy eprnyy `pzd `ed ine - ¥§¨©§©£¥¥¦¨¦¥
`ld ,milyexia ipy xyrn zvna daeg ici mi`veiy xaeqéaø©¦

àáé÷òlirl `ziixaa xn`y ,`ed(`"r)xyrn zvna mi`veiy £¦¨
zyxcn ipy xyrn zvn hrnnd ililbd iqei iax lr wlgpe ,ipy

,dxn` `aiwr iax ef `ziixay ixde ,'ipe`'å`ziixaa epipy §
ceäì èéòîî÷hrnn `edy -ìzvn,'íëéúBáLBî ìëa'î íéøekéa ¨§©¥§§¦¦¦§Ÿ§¥¤

ok m`e ,xexnl dvn ywid zngn dze` hrnn epi`edpéî òîL- §©¦¨
c ef `ziixan gkendéa øãäywiddn `aiwr iax ea xfgy - £©¥

lka'n mixekiad z` mihrnny ililbd iqei iaxl dcede ,xen`d
.'mkizeayen

zvn oipra lirl `ziixaa ililbd iqei iax ixaca dpc `xnbd
:`xnbd dywn .mixekia,éìéìbä éñBé éaøåhrnl jxved recn §©¦¥©§¦¦

,'mkizeayen lka'n mixekia zvn'éðBò íçì'î déì ÷etézixd - ¦¥¦¤¤¦
le `ivedl `ed lekiyxcy itke ,'iper mgl' weqtdn df oic cenl

lirl `ziixaa df weqt(`"r)eli`k yxcpy ,ipy xyrn oiprl
zaeg ici mi`vei oi`y cnll aezkd `ae ,s"l`a 'ipe`' xn`p

a `weec `l` dvnéîdvn oin -ìëàpLmbéðBàa,[zepip`a-]àöé ¦¤¤¡©§¦¨¨
äæ,[mixekia-],äçîNa àlà ìëàð ïéàL.oldl x`eaiy enke ¤¤¥¤¡¨¤¨§¦§¨

ililbd iqei iax :`xnbd zvxzn,ïBòîL éaøk déì øáñxiznd ¨©¥§©¦¦§
jxved okle ,'ipe`'n z`f hrnl ozip `le ,ope`l mixekia zlik`
ep`vn okid `xnbd d`iane .'mkizeayen lka'n mixekia hrnl

,oerny iax zrc `id okyàéðúc,`ziixaa epipy jk ixdy - §©§¨
ïéøeñà íéøekéadlik`a.øézî ïBòîL éaøå ,ïðBàì ¦¦£¦§¥§©¦¦§©¦

mixekia zlik` oipra mi`pzd zwelgn z` zyxtn `xnbd
:`xnbd zxxan .ope`lïðaøc àîòè éàî,minkg ly mnrh edn - ©©£¨§©¨¨

meyn :`xnbd zx`an .ope`l mixekia mixqe`dáéúëc(fi ai mixac) ¦§¦
éøòLa ìBëàì ìëeú àì'E,'Lci znExzE 'ebe LpbC xUrnøî øîàå Ÿ©¤¡¦§¨¤©§©§¨§§©¨¤§¨©©
zekn zkqna epipye ±(:fi),df weqt xe`iaaeøz'elà 'Eãé úî §©¨¤¥

,íéøekéa`vnpeL÷zéàcdf weqta [ywedy-]øNòîì íéøekéaipy ¦¦§¦§©¦¦§©£¥
,cenll yi `linne ,aezkd zligza xkfpyøNòn äîipyøeñà ©©£¥¨

,ïðBàìxn`py(ci ek mixac),'EPOn ip`a iYlk` `l'íéøekéa óà §¥Ÿ¨©§¦§Ÿ¦¦¤©¦¦
å .ïðBàì øeñàeli`ïBòîL éaøxyrnl mixekia yiwdl oi`y xaeq ¨§¥§©¦¦§

c meyn ,df oiprlàðîçø eäðéø÷ 'äîeøz'dxezd df weqtay ± §¨¨¦§©£¨¨
mpic okle ,'jci znexz' mixekiad z` dpknäîeøz äî ,äîeøúk¦§¨©§¨

úøzeîdlik`a.ïðBàì øzeî íéøekéa óà ,ïðBàì ¤¤§¥©¦¦¨§¥
:`xnbd dywndéì úéì Léwéäc éäð ,ïBòîL éaøåyxec epi`y s` - §©¦¦§§¦§¤¥¥¥

,ipy xyrnl mixekia ly df ywidàáéúk ázëéî àäéî 'äçîN'¦§¨¦¨¦§¨§¦¨
eäa,'dgny' oeyl mixekiaa dxn`p mewn lkn ixd -áéúëcmy) §¦§¦

(`i ek,'áBhä ìëa zçîNå',dgnya `le zelia`a iexy ope`y oeike §¨©§¨§¨©
.mixekia zlik` eilr xeq`l yi

y xaeq oerny iax :`xnbd zvxznàeääzgnye' ly df weqt - ©
,mixekiaa xn`py 'aehd lkaàúàc àeä äçîN ïîæìcnll `a - ¦§©¦§¨©£¨

aezka x`eank mixekiad `ian `xewy dyxtd z`ixw oiprlmy)

(i-d,dgny ly onfa wx dze` `xew epi`y aezkd epicnlne ,
lr gny mc`d df onfay ,zekeqd bg cre zereayd bgn epiide

enk ,ez`eaz zhiwle zxivwïðúcmixekia zkqna epipyy ±`"t) ¦§©
(e"n,âçä ãòå úøöòî,zekeq cr zereayn ±àéáîeixekia z` mc` ¥£¤¤§©¤¨¥¦

ycwnlàøB÷åhwel mc`y onf edfy ,mixekia zyxt mdilr §¥
,eiyrna gny `ede ez`eazàéáî ,äkeðç ãòå âçäîmc`d ¥¤¨§©£¨¥¦

,mixekiaàøB÷ Bðéàåonf epi`e ,dxivw onf df oi`y itl ,mdilr §¥¥
.dgny

lirl `ziixaa x`azd(`"r)ina dyelipy dvna mi`vei oi`y
el` zx`an epiptly `ziixad .'iper mgl' df oi`y meyn zexit

:'iper mgl' oeyln ehrnzd mixac cerïðaø eðzxn`p ,`ziixaa ¨©¨¨
dxeza(b fh mixac)dnne ,'ipr mgl zFSn eilr lk`Y mini zraW'¦§©¨¦Ÿ©¨¨©¤¤Ÿ¦

dvnl dxezd d`xwy,'éðBò íçì',hrnl epcnlì èøtmglèeìç ¤¤¦§¨§¨
oigzexa lyean -,äLéLàìåopi`e zeaeyg ody ,dlecb `wqelb - §©£¦¨

.dvn zaeg ici oda mi`vei oi`e ,iper mgl
,'iper mgl' aezkd jixvdy xg`n :`ziixad zxxanìBëéziid ¨

e ,ynn zeipr ly mgla jxev yiy xnelBúáBç éãé íãà àöé àìŸ¥¥¨¨§¥¨
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xcde"קפו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc migqt(ipy meil)

ïéøézî ìlä úéáe'dar zt'y `xnbd dzr dpiade .dar zt zet`l ¥¦¥©¦¦
.`id dar `l` ,daxd zccexn dqird oi`y ,eheytk epiid

:`xnbd zxxanäáò út änëåexizdy ztd iaer xeriy edn - §©¨©¨¨
:`xnbd daiyn .uenigl eyyg `le ,gqta zet`l lld ziaøîà̈©

,íéðtä íçìa eðéöî ïkL ,çôè ,àðeä áøs`e ,ung ezeyrl xeq`y ©¨¤©¤¥¨¦§¤¤©¨¦
eizeptc iaer did ok it lr,çôè,'mipt mgl' oeyld zernynk ¤©

ozipy x`eane .gth iaern zezegt mipt oi`e ,mipt el yiy mgl
i` jkn xzeia la` ,gth diaery s` ,uingz `ly dqir xenyl

.uenign dxneyl xyt`
:miptd mgln `ped ax zii`x z` dgec sqei axé÷úîáø dì ó ©§¦¨©

,óñBé,gqta dvn ziit`l miptd mgln di`x `iadl xyt` ji`d ¥
:mdipia wlgl zexaq dnk yi ixde

.`eøîà íàgth eiaery miptd mgl ziit` exizdeamdy ,mipdk ¦¨§§
,ïéæéøæike ,uenign ahid mixdfpeeøîàémb okamc` ipa x`y §¦¦Ÿ§¦

.ïéæéøæ ïðéàL¤¥¨§¦¦
.aeøîà íàoka`edy ,miptd mgl'äìéîò úô'milnry mgl - ¦¨§§©£¥¨

ze`n ynge ,cia miteyty ze`n yly oerh `edy ,daxd ea
ike ,uingdl xdnn epi` jk jezne ,sexb` zehiraeøîàémb ok Ÿ§

a`idy dvn mzqäìéîò BðéàL út,daxd ea elnr `ly mgl - ¦©¤¥£¥¨
.uingdl xzei xdnne

.beøîà íàdt`p zeidl jixvy ,miptd mgla okaly y`íéöò ¦¨§§¥¦
ïéLáéike ,ax mnegyeøîàézeidl dlekiy dvn mzqa mb ok §¥¦Ÿ§

mb zit`p,íéçì íéöòaxzei dlelr `ide ,jk lk ax mneg oi`y §¥¦©¦
.uenig icil `al

.ceøîà íàdt`py ,miptd mgla okíç øepúacinz wqend ¦¨§§©©
ike ,ax enege ,dcez zepaxw ingle zegpnd ziit` jxevleøîàéŸ§

zit`py dvn mzqa mb okïðBö øepúaoi`e ,cinz wqen epi`y §©¥
.jk lk ax eneg

.deøîà íàdt`p zeidl jixvy miptd mgla okúëzî ìL øepúa ¦¨§§©¤©¤¤
ike ,ax enegyeøîàémb zit`p zeidl dlekiy dvna okìL øepúa Ÿ§§©¤

,ñøç.ax eneg oi`y ¤¤
xe`ia `xnbd d`ian ,`ped ax ixac z` dzgc `xnbdy xg`l

:lld ziae i`ny zia zwelgna xg`,àaà øa äéîøé áø øîà̈©©¦§§¨©©¨
ãeçéa éaø úà úéìéàL.ipial epia zecigia ixen z` izl`y ± §¥¦¤©¦§¦

:zxxane `a` xa dinxi ax ly eixac z` dwiqtn `xnbdepîe± ©
`ed `ld :`xnbd zxne` .`a` xa dinxi ax ly eax `ed ine.áø©

:df dyrna zxg` `qxib d`ian `xnbdéøîàc àkéàyi - ¦¨§¨§¦
xn` jke ,l`eyd did envr axy mixne`øîà àaà øa äéîøé áø©¦§§¨©©¨¨©

áø,ax mya -.ãeçéa éaø úà úéìéàL`xnbd dwiqtn aey ©§¥¦¤©¦§¦
:zxxaneepîe`ed `ld :`xnbd zxne` .ax ly eax `ed ine ± ©

.LBãwä eðéaø©¥©¨
:dnvr dl`yl zxfeg `xnbdéàîdze` `id dn -äáò út ©©¨¨

,ixen il aiyde .lld ziae i`ny zia da ewlgpyäaeøî út- ©§¨
j` ,zg` zaa zevn daxd ziit` jxevl dyelipy ,dlecb dqir

.dar dpi` dnvr ipta dvn lk
:`xnbd zl`eydéì eø÷ éànàåmya `ziixaa dze` epik recne - §©©¨¥

.'äáò út':`xnbd daiynäLéìa àLéôðc íeMîonfay itl - ©¨¨¦¦§¦¨§¦¨
:sqep uexiz .dare daexn dqird dyildàîéà úéòa éàåm`e - §¦¨¥¥¨

`edy ,'dar zt' oeyl dpynd dhwpy dn x`al lkez dvxz
y meynàpz éàäc déøúàa,ef `ziixa dpyy `pzd ly enewna ± §©§¥§©©¨

,déì eø÷ 'äáò út' äaeøî úôìmlv` dyniy 'dar' oeyle §©§¨©¨¨¨¥
.'daexn' zernyna

ziae i`ny zia ly zwelgnd zxaq z` xxal zxfeg `xnbd
:`xnbd zl`ey .lldàîòè éàîi`ny zia exq`y mrhd edn - ©©£¨

,daexn zt zet`lc íeMî éàdaexn dqir dte`dàçøéè çøè à÷ ¦¦§¨¨©¦§¨
éøö àìcC`l ixdy ,meid jxevl dpi`y `gxih aeh meia gxeh - §Ÿ¨¦

aeh meia zet`l gxeh `vnpe ,zevnd lk z` aeh meia lk`i
`l` edexq` uenig yyg meyn `ly epiide ,legd zeni jxevl

ok m` ,aeh meia `gxih xeqi` meynàéøéà éàîdhwp recn ± ©¦§¨

`weec ok zeyrl exq` i`ny ziay `ziixad,çñta`ldeléôà ©¤©£¦
áBè íBéaxg`énð.z`f xeq`l mdl yi ok mb - §©¦
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רש"י                                                                                                                                     תוספות

העניין ד"פותחין בדבר מלכות", בהתחלת הפרשה, הוא הן בנוגע לתורה־שבכתב, והן בנוגע לתורה־שבעל־פה, היינו, התחלת הפרשה 
בתורה־שבכתב כפי שנתבארה בתורה־שבעל־פה.

משיחת י"א טבת, ה'תשכ"ז
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.opgei iaxl dpin `zaeiz aizeneåæá ú÷åìçîë
efa aiignd ,xnelk Ð,efa aiign Ðxhetde

efajitnc `yixe .efa xhet ÐediizbeltÐ

ine ,iccd` oiiywe edpixn` `pz `cg e`l

zi` `pz i`d .ef dpy `l ef dpyydil

ixnegncilewne i`ny zia,`id lld zia

`pzedhilgoicd `ede.dqirnlzi` i`de

ilewnc dili`ny ziaixnege,`id lld zia

`pzedqirndoicd `ede.dhilglàøáúÐ

.iccd` oiiywñôìéà äùòî øáñ àî÷ àðú
ïéáééçdqirnd `dz leki :xn`w ikde Ð

dlga oiaiig dhilgde,"mgl" :xnel cenlz Ð

oilyean ozyil mcewc ,edpip mgl e`l ipde

et`p `ly ,qtli` dyrn la` .od oigzexa

xe`d lr `l`,xepz dyrnl od oiaexw Ð

seqale wiacd elit`e ,aiige ,edpip mgle

.gizxdqtli` dyrn :dcedi iax dil xn`e

.xepza iet`d `l` mgl oi`c ,oixeht inpøæçù
ïàôàåøåðúáxn`w ikde .qtli` dyrnl Ð

"mgl" xnel cenlz :`nw `pze`l ipde Ð

milyeanc ,edpip mgloicd `ede .od mina

,gizxd seqale wiacdy ,inp qtli` dyrnl

xepza e`t`e xfg la` .edpip mgl e`l inpÐ

.dia `pixw mgløáñ äãåäé éáøåiet` Ð

oebk ,mixepz ipya `le ,opira cg` xepza

.xepze qtli`íéðôáî ÷éáãämgld Ð

.qtli`aõåçáî çéúøäå,xe`d lr dpzpy Ð

.miyer ep`y enkåäî.mgl ied in Ðåäéð éä
minkg ea ewlgpy qtli` dyrn od el` Ð

.yiwl yixe opgei iaxä÷åáàååãâðëÐ

,dlrnlnmegey`dhdelxdnne qtli`a

,eziit`.`l e` xepz oirk ied in ?ednáåø
ïéùåò íééðòmdl oi`y ,ok qtli` dyrn lk Ð

.zet`l xdnn `ed jkae ,mivréáø éøáãì
øéàî) oiyecwc ipy wxta xn`c Ð:(a,cp

`ed deab oenn xyrn,dlgd on dxeht Ð

"mkizeqixr"c ,yxtnck.deab ly `le ,aizk
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xab d`zz oiae xab d`lir oiac `py i`n :iraw ikdle .mvnevn dlg xeriy `l` diaÐ

.dixeriyn dil xqge epnn hrn lyazi `ly xyt` i`

øîà`l Ð `ipzc `id i`pz opgei iax jl

`pyill `l` i`pz igeky`l jixhvi`

dfe dfc `pyill la` ,xehtl dfe df dl ixn`c

aeiglÐlrc ,`teb `ziixa jda i`pz `ki`

`aiignc `d jgxkÐ,xepza i`c .qtli`a epiid

xeht qtli`a la`Ðiaxa l`rnyi 'x ok m`

.minkg epiid iqeiéìåëãqtli` dyrn `nlr

,yiwl yixk l`ppg epiax wqt Ð mixeht

.oixeht qtli` dyrn `nlr ilekc xn`wcn

`xif 'xc dixeg` sqei axe dax aizic :cereÐ

d`xp wgvi epiaxle .ixiin yiwl yixc `ail`

"ulegd"a dl aiyg `lcn ,ol `niiw opgei 'xkc

yiwl yixk dkldc dyly icda (`,el zenai)

ici lrc :wgvi epiax xne`e .opgei iax iabl

,mixeht qtli` dyrnc opgei 'x dcen dwyn

inlyexia gkenck "`ivend" eilr jxan oi`e

lk :opgei 'x xn` ,dlgc `nw wxta dlg zkqnc

eizgz jldn xe`dyÐoikxane ,dlga aiig

.gqta ezaeg ici da `vei mc`e "`ivend" eilr

oikxan oi`e ,dlga aiig epi` :xn` yiwl yix

ta ezaeg ici ea `vei mc` oi`e `ivend eilr.gq

xne`e .oiwyn ici lr `diy calae :opgei 'x xn`e

opgei 'xc ,ibilt dkx ezlilaa `weecc :mz epiax

,dlga aiige ,mgl edyer qtli`a eziit` :xaq

la` .xehte ,mgl edyer oi` :xaq yiwl yixe

dar ezlilaÐ,dlga aiigc ecen `nlr ilek

zryn ied dlg aeig `dc .dwyn ici lr elit`

zkqna rnyn oke izkec dnka gkenck ,leblb

dqir :opzc ,(d dpyn oey`x wxt) dlg

oipbteq dteqe dzlgzyÐ,dlgd on dxeht

dqir dzlgz ,dqir dteqe oipbteq dzlgz

oipbteq dteqeÐmz epiaxl d`xpe .dlga zaiig

di`x `iane ,"`ivend" eilr oikxan inp ikdc

(a,fl zekxa) "oikxan cvik"ne (a,dr) zegpnn

xne` milyexia dgpn aixwne cner did :xn`c

elke`l elhp ,"epiigdy"Ð."`ivend" xne`

zagn zgpn elit` ,zegpnd lk ipze wiqtwe

`xaq oi`e .onya zpbehny it lr s` ,zygxne

i"levptl lr ,ok m` .onyl min oia wlgl

i"pehlb lre ,"zepefn ipin `xea" xne` i"hlhipte

d`xp i"whlte` lre ."`ivend" jxan i"laxie

eze` oiyery it lr s` "`ivend" jxan oi`y

dwyn `laÐ.`ndpc `zixez mdilr oi`c

yi elit` ,dlg epnn oiyixtn oi` ixdy ,rcz

lqdy it lr s` ,dlg xeriyk cg` lqa daxd

opixn` `zixhc ab lr s`e .dlgl otxvn

"zepefn ipin `xea" eilr oikxane ,dlga aiigc (my) "oikxan cvik"aÐjxan oi` i"lfnixb lr s`c xne` did mz epiaxe .ald creq epi`e ,`ed `nlra `laebc mzd yxtnck `edd

.dlga aiig `nzqnc ab lr s` ,`ndpc `zixez eda zilc ,"`ivend"íçì'xl dielz epi` `lde ?dyw dlila oiae dkx dlila oia wlgl olpn :xn`z m`e Ð cg` xepza iet` oi`y

'eke xepza iet`d mgl dcedi 'xl :eyexit ikdc ,mz epiax xne`e !cg` xepza iet`a `l` dcediÐ.dyw ezlila epiid ,xepza zet`l oilibxy mgl÷éáãäuegan gizxde miptan

qtli`a ixiinc yxtnc ,qxhpewd yexitl Ð ednÐyiwl yixe opgei iax ibiltc dax xaq i`na ok m` :dnizÐaxl dil `irain i`n ok m` ,miptan gizxde miptan wiacda jgxk lr

`ed xepzc oeik :dil `iraine ,ixiin xepza wiacda `kdc :wgvi epiaxl d`xpe ?edn ecbpk dwea`e miptan dwiacd :ikd xza sqeiÐaxle .`py `l :`nlic e` ,qtli` dyrn aiyg `l

.l`ppg epiax yxit oke .ecbpky wqidn lyazn `l` ,ewiqd `le xepza wiacdyk `irain sqei
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לא די בכך שיהודי לומד תורה ומתעלה ביראת שמים כו' בהיותו במעמד ומצב של מנוחה – שהרי בשביל זה לא היה צורך בירידת 
הנשמה למטה.

משיחת י"א טבת, ה'תשכ"ז
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ycwzn epi`e ,eze` milhlhnyk xayp `edy oeik ,epnn

,dcez ingl zyecwaïì òîLî à÷eprinydl `ax jxved jkl - ¨©§©¨
,cg` mgl aygp `ed dcez oaxw oiprl s`e ,qextk aygp epi`y

.epnn mikynp miheg oi`y onf lk
:`ziixan opgei iax zhiy lr dzr dywn `xnbdéáéúéîeywd - ¥¦¥

dlg zkqna epipy ,opgei iax zhiy lr `ziixan daiyid ipa`"t)
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y xnel jixveBæ äðL àì ,Bæ äðML éî`yixd z` dpyy `pzd - ¦¤¨¨Ÿ¨¨
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:qtli` dyrnaàéðúc,`ziixaaìBëéy xnel ziidäqéòî àäé §©§¨¨§¥§¦¨
øîBì ãeîìz ,älça ïéáéiç äèeìçådlg zyxta xn`p jkl - ©£¨©¨¦©©¨©§©

(hi eh xacna)n mklk`A'íçlmipin hrnl d`a 'mgl' oeyle 'ux`d ©£¨§¤¦¤¤¨¨¤¤¤

.mgl miaygp mpi`y ,el`éeôàä àlà íçì ïéà ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¥¤¤¤¨¨¨
.øepza©©

ixdy :qtli` dyrna ef `ziixaa ewlgpy `xnbd dgikene
,dyw dxe`klàn÷ àpz eðééä äãeäé éaødcedi iax zhiy `ld - ©¦§¨©§©¨©¨

meyn dhelge dqirn mixhet mdipyy ,`nw `pz zhiy epiid
.ewlgp dnae ,mgl opi`yåàì àlàick ,xnel gxkd oi` m`d - ¤¨¨

y ,mzwelgn z` x`aleäééðéa àkéà ñôìéà äNòîmzwelgn - ©£¥¦§¨¦¨¥©§
,qtli`a dzyrpy dqir oica `id,øáñ àn÷ àpzmdy zewvay ©¨©¨¨©

,ñôìéà äNòîici lr eyrpy meyn ,xepza diit`l md minec ©£¥¦§¨
okle ,y`dïéáéiçitl ,zexeht dhilge dqirn `weece ,dlga ©¨¦

.'mgl' opi`e ,migzexa elyazp xak ozyil mcewyåeli`éaø §©¦
øáñ äãeäéody zewva s`yïéøeèt ñôìéà äNòîitl ,dlgn §¨¨©©£¥¦§¨§¦

`pze dcedi iax ewlgpy ixd .xepza iet`d `l` 'mgl' iexw oi`y
`nw `pzk xaeq opgei iaxe ,dlga aiig qtli` dyrn m` `nw
minkg ixacn epgkedy s`e .dlga qtli` dyrn aiignd
oeik epiid ,dlgn xeht qtli` dyrny zncewd `ziixaay
iax eli`e ,dipyd `ziixaay dcedi iaxk mixaeq my minkgy

.dipyd `ziixaay `nw `pzk wqet opgei
`linne ,dcedi iaxe minkg zwelgna xe`iad z` dgec `xnbd

:`xnbd dgec .opgei iax ixaca uexizd dgcpàìgxkd oi` - Ÿ
dyrn oica ewlgpy ,df ote`a dipyd `ziixad z` yxtl

okzi `l` ,qtli`àîìò éleëcdcedi iax oiae `nw `pz oia - §¥¨§¨
y mixaeq,ïéøeèt ñôìéà äNòîzncewd `ziixaa minkg zrcke ©£¥¦§¨§¦

,[opgei iax lr `iyewd x`yiz ok m`e]àëäå`ziixaa ,o`ke - §¨¨
,dipydî à÷ øepza Bàôàå øæçL ïBâkéâìôéote`a ewlgp - §¤¨©©£¨©©¨¦§§¦

,xepza e`t`e xfg qtli`a e`yry xg`ly,øáñ àn÷ àpúcs`y §©¨©¨¨©
mewn lkn ,dlgn xehte ,mgl aygp epi` qtli` dyrnyïåék¥¨

déa ïðéø÷ 'íçì' ,øepza Bàôàå øæçLaiige ,mgl `xwp `ed ixd - ¤¨©©£¨©©¤¤¨¦©¥
.dlgaåeli`ïéà ,øáñ äãeäé éaøiexwøepza éeôàä àlà 'íçì' §©¦§¨¨©¥¤¤¤¨¨¨©©

àøwéòî,eziiyr zligzn ±c ïåéëåqtli` dyrnåàì àøwéòî ¥¦¨¨§¥¨§¥¦¨¨¨
dééôà øepza,qtli`a `l` xepza dligzn e`t` `l -'íçì' åàì ©©©§¥¨¤¤

,àeä.dlgn xehte
:dcedi iax ly enrh z` df xe`ia itl zyxtn `xnbd,àáø øîà̈©¨¨

äãeäé éaøc àîòè éàîdyrn z` dt`e xfg m` elit`y xaeqd ©©£¨§©¦§¨
meyn ,dlgn `ed xeht ,xepza qtli`dáéúëcdgkezd zyxta ¦§¦

(ek ek `xwie),'ãçà øepúa íëîçì íéLð øNò eôàå'cenll yi o`kny §¨¤¤¨¦©§§¤§©¤¨
`weecyãçà øepúa éeôàä íçì,cg` xepz oina wx -,íçì éeø÷ ¤¤¨¨§©¤¨¨¤¤

ådn mle`a éeôà ïéàLoin,ãçà øepú,mixepz ipin ipya `l` §¤¥¨§©¤¨
,xepza jk xg`e qtli`a dyrpy epiideïéà`ed,íçì éeø÷epi`e ¥¨¤¤

'ux`d mgNn mklk`A' llka(hi eh xacna).dlg aeiga xn`py ©£¨§¤¦¤¤¨¨¤
dyrn oipra mi`xen`d epcy mipey mipecip d`ian `xnbd

:qtli`àøéæ éaøc déøBçà óñBé áøå äaø áéúésqei axe dax eayi - ¨¦©¨§©¥£¥§©¦¥¨
,`xif iax ixeg`nàleòc dén÷ àøéæ éaø áéúéå`xif iax ayie - §¨¦©¦¥¨©¥§¨

,`ler iptl,àøéæ éaøì äaø déì øîà,`ler iptl ayiydépéî éòa ¨©¥©¨§©¦¥¨§¦¦¥
àleòîm` ,ef dl`y `ler z` l`y -÷éaãädqird z` mc`d ¥¨§©¦§¦

íéðôaî,qtli`d jeza -õeçaî çézøäåelek qtli`d z` gipd - ¦¦§¦§¦§¦©¦©
,y`d iab lreäîm`d ,dlg aeig oiprl ef dqir ly dpic dn - ©

dt`n oiny dcei ,dlgn xeht qtli` dyrny xaeqd ,yiwl yix
.`l e` ,dlga aiig df

déì øîà,daxl `xif iax aiyd -déì àîéà éàîil yi dn ± ¨©¥©¥¨¥
,df xac lr el`eyldéì àðéîà éàc,z`f epl`y` m` ixd ±øîà §¦¨¦¨¥¨©

î eäéð éä ,éìñôìéà äNòewlgpy qtli` dyrn edfy il aiyi - ¦¥¦©£¥¦§¨
.lirl opgei iaxe yiwl yix ea

gizxdy ote`a `ed libxd 'qtli` dyrn'y x`azpy xg`l
:sqep wtq `xnbd d`ian ,ueganéòa ,àøéæ éaøì óñBé áø déì øîà̈©¥©¥§©¦¥¨§¦

dépéî[l`y-]àleòîm` ,zxg` dl`y÷éaãäqtli`a dqird z` ¦¥§©¥¨¦§¦
Bcâðk ä÷eáàå ,íéðôaîqtli`d it cbpk y` zwea` gipde ± ¦¦§¦©£¨§¤§

,dlrnlneäîm`d ,dlg aeig oiprl ef dqir ly dpic dn - ©
xdnne ,qtli`a z`vnpd dnvr dqira hdel y`d megy xg`n
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xcde"קצ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gl sc migqt(iyily meil)

:sqep oicéðL øNòî ìL úBvî,milyexia,øéàî éaø éøáãìxaeqd ©¤©£¥¥¦§¦§¥©¦¥¦
,mc`d zelraa epi`e `ed deab oennyéãé da àöBé íãà ïéà¥¨¨¥¨§¥

,çñta BúáBçe .oldl x`eaiy mrhk,íéîëç éøáãìmixaeqd ¨©¤©§¦§¥£¨¦
mc` ,`ed milra oenn ipy xyrny.çñta BúáBç éãé da àöBé¥¨§¥¨©¤©

:sqep oicøéàî éaø éøáãì ,éðL øNòî ìL âBøúà,deab oenn `edy ¤§¤©£¥¥¦§¦§¥©¦¥¦
ïéàmc`áBè íBéa BúáBç éãé Ba àöBée ,zekeq ly,íéîëç éøáãì ¥¥§¥¨§§¦§¥£¨¦

,milra oenn `edy.áBè íBéa BúáBç éãé Ba àöBé íãà̈¨¥§¥¨§
:iq` ax lr `xnbd dywné÷úîdì ó[dywd-]àîìLa ,àtt áø ©§¦¨©¨¨¦§¨¨

iabl xacd oaen -,äqéòok m` `l` dlga zaiigzn dpi`y dn ¦¨
meyn ,milra oenn `idáéúëcdlga(k eh xacna)ziW`x'íëúñøò ¦§¦¥¦£¦−Ÿ¥¤

`id mkizeqixr oeyl zernyne ,'dnExz EnixY dNg [mkwva-]©¨¨¦§¨
dqir `weec,íëlMî,dlgn xeht ipy xyrn xi`n iaxl okle ¦¤¨¤

ae .`ed deab oenn ixdyâBøúàipy xyrn lyénðoaen ok mb - ¤§©¦
meyn ,elya `l` oey`xd meia `vei mc` oi`y dnáéúëcea ¦§¦

(n bk `xwie)íëì ízç÷ìe'zernyne ,'ebe 'xcd ur ixR oFW`xd mFIA §©§¤¨¤©¨¦§¦¥¨¨
oeyl'íëì'y `idàäé íëlMîxi`n iax zrcl okle ,bexz`d ¨¤¦¤¨¤§¥

.ipy xyrn ly bexz`a mi`vei oi` ,deab oenn `ed ipy xyrny
àlà[iabl la`-]ävî`l xi`n iax zrcl recn ,ipy xyrn ly ¤¨©¨

,daeg ici da e`viáéúk éîoeyl da xn`p ike -,'íëúvî' ¦§¦©©§¤
.ely dvna `l` `vei mc` oi`y xn`p ok zngny

:`xnbd zvxznàîézéàå ,àáø øîàok xn`y [mixne` yie-]áø ¨©¨¨§¦¥¨©
,àéîìL øa øîéé,mc`d ly zeidl dkixv dvny ,ef dkldàéúà ¥©©§¨§¨¨§¨

dey dxifba [zcnlp-]'íçì' 'íçì',dlg aeignàëä áéúkxn`p - ¤¤¤¤§¦¨¨
oeyl ,dvn iabl ,o`k'éðBò íçì'(b fh mixac),íúä áéúëexn`pe - ¤¤¦§¦¨¨

,dlg iabl ,my'õøàä íçlî íëìëàa äéäå'(hi eh xacna)yie , §¨¨©£¨§¤¦¤¤¨¨¤
,cenllïläl äîdqira `l` bdep aeigd oi` ,dlg iably myk - ©§©¨

ïàk óà ,íëlMîdvna `l` daeg ici mi`vei oi` dvna.íëlMî ¦¤¨¤©¨¦¤¨¤
mi`vei oi` ,deab oenn `ed ipy xyrny xi`n iax zrcl `linne

.dvn zlik` zaeg ici ea
:`xnbd zxxan .`ziixan iq` ax ixacl zriiqn `xnbdàîéì¥¨

déì òéiñîepipyy dnn iq` ax ixacl reiq yiy xn`p m`d ± §©©¥
,`ziixaaò.øéàî éaø éøác ,älçä ïî äøeèt éðL øNòî ìL äqé ¦¨¤©£¥¥¦§¨¦©©¨¦§¥©¦¥¦

,íéøîBà íéîëçå`idyúáéiçipy xyrn aeigy ixd .dlga ©£¨¦§¦©¤¤
ipy xyrn m`d ,minkge xi`n iax zwelgna ielz dlg zyxtda

.milra oenn e` deab oenn `ed
ef dgked lr xnel ozip ike :dl`yd oeyl lr `xnbd ddnz

,'òéiñî àîéì'iq` ax ixace `ziixad ixac `ld ,dl`y oeyla ¥¨§©©
Cä eðééä.iq` ax ixack `ziixaa yxetne ,ixnbl miey - ©§©

:`xnbd zvxzn(déì) øîà÷ éëä`xen`d zpeek dzid jk - ¨¦¨¨©¥
,iq` axl zriiqn `ziixad m`d wtzqdyäqéòa éâéìôcî àîéì¥¨¦¦§¦¦§¦¨

,ipy xyrn ly dqira ewlgpy `ziixaa epipyy dnn m`d -
ðäaéâéìt énð Cyi ok m`e ,dvnae bexz`a mb ewlgpy di`x yi - §¨¨©¦§¦¦

.iq` ax ixac lkl `ziixadn dgkedàîìéc Bàxn`p `ny e` - ¦§¨
cíúä éðàL,dlga ,my xacd dpey -áéúëcda'íëéúBñéøò' ¨¦¨¨¦§¦£¦¥¤

éðîéæ éøz 'íëéúBñéøò'xn`py ,minrt izy -(`k-k eh xacna) £¦¥¤§¥¦§¥
.Dz` EnixY oM oxB znExzM dnExz EnixY dNg mkzqxr ziW`x'¥¦£¦Ÿ¥¤©¨¨¦§¨¦§©Ÿ¤¥¨¦Ÿ¨
df xeziine ,'mkizxcl dnExY 'dl EpYY mkizqxr ziW`xn¥¥¦£¦Ÿ¥¤¦§©§¨§ŸŸ¥¤
jka ic oi`e ,dilra ly xenb oenn dlgd didzy jixvy ,epcnl
ipy xyrny xi`n iax zhiyl ok lre ,dlik`a el zxzen `idy
ea xn`py ,bexz`a la` .dlga aiig `ed oi` ,milrad oenn epi`
`di `ly 'mkl' oeyln yexcpy jka ic ,cala zg` mrt 'mkl'
s` ,dlik` xzid ea el yi m` j` ,lefb e` le`y ipy xyrnd

.daeg ici ea mi`vei ,ynn ely `xwp epi`y
dqirn dyxtedy dlgn dieyrd dvn oica wtq d`ian `xnbd

:`xnbd zwtzqn .ipy xyrn lyéòa[wtzqd-]ïa ïBòîL éaø ¨¥©¦¦§¤
,Lé÷ìmilra oenn `ed ipy xyrny mixaeqd minkg zhiyl ¨¦

,dlga aiigeíãà àöiL eäî[odk-]a BúáBç éãédieyrd dvn ©¤¥¥¨¨§¥¨§
n.íéìLeøéa ,éðL øNòî ìL älç©¨¤©£¥¥¦¦¨©¦

:df wtqa wtzqdl ozip in zrcl `xnbd zyxtnàaélà©¦¨

[ezhiyl-],éìéìbä éñBé éaøclirl xaeqd(.el)ici mi`vei oi`y §©¦¥©§¦¦
,zepip`a lk`p epi`y meyn ,ipy xyrn zvna dvn zaegàìŸ

Cì éòaéz,xnege lw mixacd `ldy ,xaca wtzqdl oi` -àzLä ¦¨¥¨©§¨
m` dne -azqir,ïéleç,ipy xyrn ly dqird ixiiya epiide §¦

,dlgd dlhipy xg`l÷éôð àìzngn ,daeg ici mi`vei oi` ± Ÿ¨¦
,zepip`a zlk`pd dvn ef oi`yBúlça`id s`y ,ipy xyrnd ly §©¨

,ope`l dxeq`àéòaéîzaeg ici da mi`vei oi`y xnel jixv ike ± ¦©§¨
.dvn
,`l`Cì éòaéz ék,wtzqdl jl yi `pz dfi` ly ezhiyl ±àaélà ¦¦¨¥¨©¦¨

[ezhiyl-],àáé÷ò éaøcly dvna daeg ici mi`veiy xaeqd §©¦£¦¨
dlga daeg ici mi`vei m`d wtzqdl jl yi ezrcl ,ipy xyrn
xn`p ixdy ,`ed mdipia wlgl mrhde .ipy xyrnn dyxtedy

(k ai zeny)minkg eyxce ,'zFSn Elk`Y mkizaWFn lkA'(:el lirl) §Ÿ§Ÿ¥¤Ÿ§©
zeidl die`xy dvna `l` daeg ici mi`vei oi`y ,ef oeyln
ici mi`veiy `aiwr iax xaeq mewn lkne ,zeayend lka zlk`p
,milyexil uegn dlke`l xeq`y s` ,ipy xyrn ly dvna daeg
uegn elke`le ezectl ozip `di xyrnd `nhi m`y meyn epiide

m`d ,wtzqdl yi dzrne ,milyexil÷éôðc àeä ïéleçawx - §¦§¨¦
oileg `idy ,dlgd zyxtd xg`l ,ipy xyrn ly dqird ixiiya

meyn ,daeg ici mc`d `vei ,mc` lkl zxzeneenhéî éàc- §¦¦©
e`nhi m`yøzéä ïäì Lédlik`ad lk,úBáLBîmcew s` okle ¥¨¤¤¥§¨

,'mkizeayen lka'n mihrnzn mpi` e`nhpyìáàdälç £¨©¨
,ipy xyrnn dyxtedyàénhî éàc,`nhiz m` mby -úéì[oi`-] §¦¦©§¨¥

øzéä dìdlik`alk,úBáLBî,d`nh dlg lek`l xeq` ixdy ¨¤¥§¨
àìæà äôéøNìåwx dlke`l xzen dxedh `idyke ,[zkled `id-] §¦§¥¨¨§¨

jkitl ,oeictl die`x dpi`e ,milyexia÷éôð àì`vei mc`d oi` - Ÿ¨¦
.dvn zlik` zaeg ici daàîìéc Bàly dlga s` `ny e` - ¦§¨

xzid dl yi ipy xyrn cvn ixdy ,daeg ici mi`vei ipy xyrn
dtxeyl mikixv z`nhpy dlgy s`e .`nhiz m` zeayen lka

mewn lkn ,llk dlik` xzid dl oi`eïðéøîà,mixne` ep` - ¨§¦©
íL äéìò àø÷ àì eléàå ìéàBä,dlgénhéàå,z`nhp dzide -úéà ¦§¦Ÿ¨¨¨¤¨¥§¦©¥¦

yiy oicd did -øzéä dìdlik`alk,úBáLBî,ipy xyrn x`yk ¨¤¥§¨
÷éôðå`vei dide -da'ipy xyrn' myy `vnp ,dvn zaeg ici §¨¦¨

okle ,zeayen lka zlk`p dpi`y ink ef dvn aiygn epi` ecal
énð àzLä,dxedh `id m` ,dlg my dl `xwy ,dzr s` -÷éôð ©§¨©¦¨¦

dlqetl oi` cal 'dlg' my cvny oeik ,dvn zaeg ici da `vei -
epipyy enke ,zeayen lka zlk`p `id ixdy ,dxedh `idyk

dpyna(.dl lirl),dlqetl oi` ok mb cal 'ipy xyrn' my cvne ,
o`ky s`e ,zeayen lka xzid dl `dz `nhiz eli`y meyn
dlke`l xyt` i` ok zngne ,zg` dvna zenyd ipy etxhvd

.dlqet df oi` ,`nhiz m` zeayen lka
:xen`d wtqd ly ote`a xg` xe`ia d`ian `xnbdéøîàc àkéà¦¨§¨§¦

,zxg` oeyla ef dreny exn`y yi -Cì éòaéz àì éàcå àäoica - ¨©©Ÿ¦¨¥¨
dvn zlik` zaeg ici mi`vei i`ceae ,llk wtzqdl jl oi` df

meyn ,milyexia ipy xyrn ly dlgaïðéøîà éàcåc,ef `xaq §©©¨§¦©
yìéàBä,zeayen lka xzid dl did dlg my dl `xw `l eli`e ¦

.da mi`vei dzr s`Cì éòaéz ék,wtzqdl jl yi eay ote`de ± ¦¦¨¥¨
a `edälç,oileg zqirn dyxtedyçe÷läodk ici lr dzpwpy - ©¨©¨©
óñëaly,éðL øNòîxyrn zyecw dzr da dqtzpe ,milyexia §¤¤©£¥¥¦

.wtqd iccv `xnbd x`az jyndae ,ipy
:ok wtzqdl ozip in zrca zx`an `xnbdàì ïðaøc àaélàå§©¦¨§©¨¨Ÿ

Cì éòaézjl oi` ,oldl e`aei mdixacy ,minkg zrcle - ¦¨¥¨
,xaca wtzqdléøîàc ïåékgewld `nh lke` s`y [exn`y-] ¥¨§¨§¦

ipy xyrn sqknäãtémdixacle ,ezectl ozip -øNòî eðééä- ¦¨¤©§©£¥
,envr ipy xyrn oick `ed ipy xyrn sqka dzpwpy ef dlg oic
ink zaygp ef dlg s` okle ,`nhi m` zeayen lka xzid el yiy
dxeq` dnvr `idy it lr s` ,zeayen lka xzid dl yiy
did `l eli`y 'li`ed' mixne` ep` ,d`nhpy xg`l dlik`a

.lirl x`azdy enke ,zxzen dzid dlg my dl `xew
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קצי ezny in` cenr gl sc ± iyily wxtmigqt
äá àöåé íãà ïéà øéàî éáø éøáãì 'åë øùòî ìù äöîåiper yixc `l elit`e Ð

zepip` oeyl?"mkzvn" aizk in :jixt onwle .deab ly `le ,ely dvn opira Ðéëä
øîà÷`dacnc ,iq` axc dizlin lkl `d `riiqn `nil Ðibiltbexz`a Ðinp

.ibiltéðîéæ éøúle`y ihernl "mkl" mzd la` Ð.lefbexyrn ly bexz` la`

dlik`l dil aidizi`c i`d ,ipy,dia witp Ð

elit`e.xi`n iaxléìéìâä éñåé éáøãxn`c Ð

.zepip`a lk`p epi`y df `vi :lirlïéìåçáÐ

.dicic oilega witp `l ,ezlg dlhpy xg`l

àáé÷ò éáøì êì éòáéú éë.ipe` yixc `lc Ð

zeayena xzid ,edinehrinck ,iralirl

meyn daix ipy xyrne .`nrh i`dn mixeka

qpkpy xg`l elit` zeayen xzid dia zi`c

.xfrl` iaxk ,`nhp m` milyexiläôéøùì
äìæà,dlik`a dxeq` d`nh dnexzc Ð

dceraemeyn zeayena xzid dl oi` dxedh

zevign dehlwc xzae .`ed ipy xyrncÐ

.diict dil zil`l eli`e li`ed `nlic e`

zeayena xzid dl zi` dlg my dilr `xw

witpe `nhp m` Ðrwt `l inp `zyd Ð

`dc ,dlg my z`ixw meyn dpin dvn zxez

opzck ,dvn llkn `wtp `l `nlra dlg

dcegl `d `l` .dlga mipdkde :oizipznÐ

li`ed opixn`e ,zeayena dil dxeq`c meyn

.witpeéðù øùòî óñëá çå÷ìä,milyexia Ð

"jytp de`z xy` lka sqkd dzzpe" aizkck

.'ebeïðáøã àáéìàåiaxc dilr ibiltc Ð

`nhpy xyrn sqka gewl :ixn`e ,dcediÐ

,jl iraiz `l .epeict qtzinl `nil`c ,dcti

,zeayena xzid dl zil dlg jdc ab lr s`c

,milyexia diict dl oi` `nhp `ly onf lkc

`nhpynedlik` xzid dl oi` aey`dc Ð

`id dlgeli`e li`ed :opixn` ikd elit` Ð

zeayena xzid dl ded my dilr `xw `l

milyexia s` da witpc ,d`neh ici lrÐ

.diteb xyrna oxn`ck ,witp inp `zydøá÷é
ewl lk Ðmeyn ,`nhpy ipy xyrn sqka g

qtzinl mil` `le dizyecw `yilwc

dlg my dilr `xw `l inp i`e .dipeictÐ

.zeayena xzid dil ded `lïðéøîà éî éàî
àåä çå÷ì åàì éàå ìéàåäli`ed ,xnelk Ð

,dizngn i`d iz`c diteb ipy xyrneliwe

dipin i`dopiwtp Ðdil zi`c ,dicic dvna

dil zilc `de .d`neh ici lr zeayena xzid

i`dl xzid`l` diabl `ed `xneg e`l Ð

,epeict qtzinl mil` `lc meyn ,`ed `lew

dlgc meyn i`e .`xwirnck xing `l jkld

xzid dil zil inp gewl e`lae ,`ed`kd Ð

`l eli`e li`ed :`pixg` "li`ed" `nip inp

.`ed gewl `le ,my dilr `xwãç àîìéã åà
ïðéøîà ìéàåä`lc ,diteb xyrn zlg oebk Ð

`xw `l i`e "li`ed" ici lr `l` da iwtp

iwtp `l gewl ly oileg ,inp i` .my dilr

`ed gewl e`l i`e "li`ed" ici lr `l` dazlg la` .ixye li`ed opixn` mzd Ð

"li`ed" ixz irac ,gewlzlga :xn`z m`e .opixn` `l Ðixz inp diteb xyrn

dil zi`e dl wixt `nhin i`e li`ede ,my dilr `xw `l i`e "li`ed" ,`ki` li`ed

zeayena xzidzeyrl ecia yiy xac li`ed `pixw `l `kd Ðd`neh dl mexbl Ð

.wixte ,cinàåä ãç øùòî íù àøáúñîitpc ikid ike Ðditeb xyrna wwitp Ð

,ezlgazlga inp witpe .dvn llkn `nlra witp `l dlg mye li`ed`dc ,gewld

.dipin dil opixngn `le ,d`a xyrn gkn
íúøîùå
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àéúàopirac ,mgl mgl opitlic oeik :y"pilxe`c awri epiax axd dywd Ð mgl mgl

la" meyn exeqi`y in laha `vi `ly ihernl lirl jixhvi` i`n` ,mkly dvn

ixyknc i`nc ly bexz` `dc !mkly epi` lahe ,mkly opirac dil wetiz ?'ek "ung lk`z

,ipr iede diqkpl xwtn ira i`c meyn :mzd yxtn ,(a,dl dkeq) "lefbd alel"a lld zia

dil ifgeÐrnyn .dia opixw mkly inp `zyd

:wgvi epiax uxize !mkly aiyg `l xenb lahc

ely aiyg `l lah ly bexz`Ðjixvy oeik

bexz`d lk `diy opirae ,ielle odkl epnn ozil

ozep did m`y jk lk lk` m`y ,dvn la` .ely

lk` izk` lk`y dnn xyrn e` dnexz epnn

dvn xeriyÐoa oeyny epiaxe .ely xity aiyg

dny `kidl `xw lirl jixhvi`c :uxiz mdxa`

e` iel e` odk `ed m` oebk ,ely didi yixtiy

xkk epnn lhpe .ipr l`xyixyrne dnexz

.dia opixw mklyc ,oey`xìáài`c ezlg

(`,k zekn) xn`c o`nk `ibeqd ef Ð `inhn

opaxcn i`c ,`ziixe`c helwl dvignÐdl yi

zictp dvignl ueg d`vi i`c ,zeayen xzid

mdl oi` opaxcnc oeik :inp i` .dxedh elit`

diictÐ.zeayen lka lk`p aiyg `l

åàdniz Ð my dl ixw `l eli`e li`ed `nlic

mixeka ok m` ,"li`ed" zxn` i` :wgvi epiaxl

dil ixw `le li`ed ,mkizeayen lka milk`p inp

lk`p epi` mixeka myc ,inc `lc :xnel yie !my

`kd la` .mkizeayen lkaÐlk`p dlg my

lk`p dicegl xyrn my oke ,mkizeayen lka

xity xn` xyrn zlga ,jkld .mkizeayen lka

zxn` i` :dywd cere ."my dl ixw `le li`ed"

"li`ed"Ðmkizeayen lka lk`p inp ipy xyrn

jixhvi` i`n`e ,milyexil edlrd `le li`ed

i`c :xnel yie ?xfrl` iaxk (a,el) lirl `nwe`l

xfrl` iaxc meyn e`lÐxyrn my aiyg `l

`le li`edc meyn mkizeayen lka lk`p ipy

milyexil edlrdÐ`le li`ed xnel oi`y enk

.xyrn my el `xwéáøÐ xawi xne` dcedi

`le oey`x sqk yixcc meyn dcedi iaxc dinrh

wegxa xedh gewl dctp epi` jkle ,ipy sqk

.mewn aexwa `nh dctp oi`y oicd `ede .mewn

."ez`y lkez `l"n ,iwtp `xw cgn ediiexzc

ixaqe ,ipy sqk `le oey`x sqk iyxc `l opaxe

`nh oicd `ede ,mewn wegxa dctp xedh gewlc

,mdxa` oa oeyny epiaxl dywe .mewn aexwa

`le :jixt (`,hn migaf) "onewn edfi`" yixac

`ed xyrn ixde ?xwird on xeng lthy epivn

`nhpy gewld :opzc .dctp epi` gewle ,dctpÐ

`nhp ,dctiÐ`nhp `l ,oi`Ðepiide .`l

.dctp envr xyrn `peeb i`dkc ,mewn wegxa

:`nl` ,xwird on xeng lth ied `l xg` oiprae

!mewn wegxa xedh dctp epi` inp opaxl gewl

:opaxcn ixiin mzdc :wgvi epiax uxize

úåìçwgvi epiaxl d`xp Ð xifp iwiwxe dcez

hgyp `ly ixiinc ,qxhpewd yexitk

eycwed i`c .eycwed `le ,gafd mdilrÐl wetizmgl lirl opixnbc "mkzvn" opirac di

:eyexit ikde .ixiin eycwed `lac rnyn ,oda oi`vei weya xeknl :xn`wc ,cere .mgl

dvn myl zxnzynd dvnÐoilk`p oi`y oke .dpyicwiyk ,gaf myl zxnzyny ef d`vi

cg` meil `l`Ð:jixtc `de .dray myl zxnyp `dzy opirac ,jinq zxnzync `xw`

zeayen lka oilk`p oi`ye ,zepip`a oilk`p oi`y dil wetizeÐdyrp oi`y :eyexit ikd

`l` ,mkzvn zeidl dyrp oi`y :jixt `lc `de .zepip`a lek`le mkizeayen lka lek`l

deablÐmkzvnc leqt `icda azk `lc oeikÐ.ikd jxtinl jiiy `l
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קצב
ezny ina cenr gl sc ± iyily wxtmigqt

äöî íùì äøéîù äì ãéáò úåöîä úà íúøîùå`ly dxnyn dz`y xeniy lk Ð

uingzoeekzd.devn ly dvn myl'åë úàöéciar gqt zevn ly dvn myl e`lc Ð

.gaf ly dvn myl `l` ,dläòáùì úìëàð äðéàù,xzep `ied dlile mei xg`lc Ð

) aizkck`xwiefodilr hgyp `lc `kide .'ebe "epaxw meia einly zcez gaf xyae" :(

,drayl xzid dl yi eiykrc ab lr s` ,gafd

dcar ik edindie`xd dvn myl e`l Ð

devnl,oeekzi`ileqti`l `zrc` dcar ikc

`d sqei axl dil zi`e ,dcar dlilae meia

,devn myl xeniy opirac (`axc) dyxc

`edd`eoieki` inp i`c :bilt `dae ,jinq `xw

inp dlxeniylmeyn da wtinl ,devn zvn

dvn meyne dcezxeniy opirac ,witp `l Ð

.dray lk dvn meyläðéàã äéì ÷åôéúå
ïðåàì úìëàðlkc ?`pixg` `xw il dnle Ð

) zenaia ,ope`l oixeq` miycwol `iz` (a,br

`l" dxez dxn` lwd xyrn dn :xnege lwa

xeng ycew xya ,"ipe`a izlk`oky lk `l Ð?

øîàã àáé÷ò éáøë äì øáñ) lirl Ð:(`,el

xeq`c ab lr s`e .witp ipy xyrn ly dvna

ipr `l` ,ipe` oeyl iper yixc `lc ,ope`l

.zxeqnkäéì ÷åôéúåipr yixcc oeik Ð`d Ð

.onya dyelip `dc ,`id diipr dvn e`l

àéä úéòéáø,dcezl `ian ony bel ivg Ð

eivge ,oiwiwx xyre zelg xyrl eivg ,edvege

.dkeaxl"zecn izy" wxta zegpn zkqna

)zexifpae .(`,htzelg `l` dkeax dzid `l

opixn`ck ,ziriax `l` `ian did `le ,oiwiwxe

ony ziriax ,jkld .mzd inpzelg mixyrl

zeyrpy zelecbyily zegt zepexyr rayn

mzd opixn`ck oxeriy `ed dfy ,oexyr

"dcezd"a.xyer o`k oi` Ðïðéàã äéì ÷åôéúå
úåáùåî ìëá úåìëàð,milyexia `l` Ð

,dnegd on miptl milw miycw zvignc

) aizkckmixacaid iptl zlk`e" :(lke 'ebe '

aizkc ,oilqtp e`vi m`e ,"xecz xy` jixcp

)zenyakoeik ,'ebe "dtxh dcya xyae" :(

ezvignl ueg xya `viy.xq`p Ðúøîåà úàæ
dil `wtp `lcn Ð"mkizeayen lka"nÐ

iwiwxe dcez zelg :xaqwaepa zelk`p xifp

oerny iaxk `lce ,oerabe`nw wxta xn`c

) dlibnca ,hepiidc ,oerabe aepa axw `lc (

odl reawd zeaege migqt `l` ,dlecb dna

reaw onf odl oi`y zeaeg la` .onf.`l Ð

) migafc `xza wxta xn`c o`nk `lceo`ke o`k :(`,fiwebb y`xa dyer didy dphw dnae ,oerabe aepc dlecb dna Ðeaxwy oze` lre .minlye dler `l` cigil eaxw `l Ð

di`x `iadl jxved oerabe aepamzxnye"nzevn"ne "zevnd z`"mkizeayen lka"n iwtp `lc ,'ebe "elk`zmewn lka okiledl oileki eidy ,zeayen lka xzid edl zi`c Ð

) migafc `xza wxta opzc .ozlik` onf jeza evxiyoerabe aepl e`a :(a,aiw.l`xyi ixr lka ipy xyrne milw miycw ,mirlwd on miptl oilk`p miycw iycw ,zenad exzed Ð

,zexekaa dceare zexzen zena eid okynd mwed `ly crmwedynocxid z` exar .zenad exq`pe mipdka dcear okynderawedeeyaiky dray lblbaewligy drayeeid Ð

,ewligy xg`l dliyl e`a .zexzen zenadrawedemy okyndaypyk ,ilr inia dliy daxg .migafc `xza wxta i`xwn yxtn edleke .zenad exq`p Ðmizylt ux`a oex`d

edexifgdyky ,my did `l oex` la` .zygpd gafn my rawede ,did mipa` ly zia `l` ,okyn my did `le ,aepl odl e`a Ðzixwa cnr mizyltmixrijlny cr dpy mixyr

cecoeivae ,oeivl e`iade) aizkck ,ycwnd zia dnly dpay cr cnrg ` miklnd zixa oex` z` mipdkd e`iaie" :('aizkck ,l`enye le`y ini lk aepa did zygpd gafne .'ebe "

)`k ` l`eny['ebe] ycew mgl m` ik ici zgz l` leg mgl oi` xn`ie" :(mixqendd iptln'ozipe ,oerabl mdl e`ae ,cecl mgl epzpy iptn le`y mbxdy ,df xac lr aep daxg ."

) minid ixaca aizkck ,ziad dnly dpay cr zygpd gafn my`.(`kúéøá.dreay Ðéøîàã àëéàådynl dkldk `nrh ira `lc ,'ek mixacd od ike :dil xn` dinza Ð

ipiqn?éàî àîòèå`l ixd ?oxkn `l m` oda `vei dcez ikxevl weya xeknl o`yry i`n `nrhe :dl ira `xnb Ðdxnzypgaf myl `l` ,dvn myl!åäá ÷åôéààðàici Ð

.dvn zaeg
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úàæwxta xn`c ,oerny 'xk iz` `lc :qxhpewd yxitÐ xifp iwiwxe dcez zelg zxne`

reaw oi`y la` ,onf mdl reawd zeaege migqt `l` eaxw `l (a,h) dlibnc `nw

onf mdlÐacipe xcipd lk :mzd `ipzc ,(`,fiw) migafc `xza wxta rnyn eyexitke .`l

Ðzeler `l` eaxw `l :mixne` minkge .xi`n 'x ixac 'eke xcip oi`ye ,dnaa axw

`l xeaiv s` :xne` oerny iax .cala minlye

rnyn .onf odl reawd zeaeg `l` eaixwd

dgpn eaxw `lc minkgl oerny 'x dcenc

(a,h) dlibnc `nw wxtac ,dywe .dnaa zexifpe

.gqt `l` dphw dnal dlecb dna oia oi` :opz

acipe xcipy lk :llkd dfÐoi`y ,dnaa axw

ipn :`xnba xn`e .'eke xcipÐm` .`id oerny 'x

acipe xcipc ,dnaa dgpn daxw oerny 'xl ok

'x `dc ,dnaa dicicl axw inp zexifpe .`ed

axw acipe xcipy lk :`pyil i`da ipzwc xi`n

:mzd xn`c ,dnaa `ki` xifp iwiwx xaqe ,dnaa

xi`n 'xc `nrh i`nÐoeyrz `l" `xw xn`

ik :dyn edl xn` .'ebe "miyer epgp` xy` lkk

ux`l oezilrÐ`l zeaeg ,eaixw` zexyi

zexifpc ,edpip zexyi zexifpe dgpne .eaixw`

zepaxwdc ab lr s` ,`ed acipe xcip ediiteb

,dnaa dgpn oi` ixaqc mzd yxtn opaxe .daeg

`ed xcipc ab lr s` zexifpeÐoaxwd mewn lkn

`yexit ikdc ,wgvi epiaxl d`xpe ,daeg

dlecb dna oia welig oi`c :dlibnc oizipznc

xcipd lk :llkd df .migqt `l` dphw dnal

dlecb dnaa axwd ,acipeÐ,dphw dnaa axw

dn yxtl `l` zigp `le .'eke xcip oi`y lke

enk acipe xcip yi la` ,dphwl dlecbd deyy

.efa `le efa `l oiaixw opi`y zexifpe dgpn

íéìëàðm` :miqp epiax dywdÐ oerabe aepa

lka"n mixekia hrnn ikid ok

onf odl reawd daeg eed mixekia `de ,"zeayen

`xewe `ian bgd cr zxvrnc ,dgny onfaÐm`

miaixw eidy ,migqt enk oerabe aepa miaixw ok

yie li`ed ,mixekiac :xnel yie !`nlr ilekl

jk lk lecb onf mdlÐepiaxe .reaw onf aiyg `l

eed ikd meync :yxtn mdxa` oa oeyny

oi` m`y oeik ,reaw onf odl oi`y daeg mixekia

zexit elÐ.mixekia `iai `l
`zeev`
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"úBvnä úà ízøîLe"¯ì úønzLnä ävî,ävî íL §©§¤¤©©©¨©¦§©¤¤§¥©¨
ì úønzLî ïéàL Bæ äúöéì àlà ävî íL.çáæ íeL ¨§¨¤¥¦§©¤¤§¥©¨¤¨§¤©

"eìëàz úBvî íéîé úòáL" :àø÷ øîà ,øîà óñBé áø©¥¨©¨©§¨¦§©¨¦©Ÿ¥
¯ì úìëàpä ävîúìëàð dðéàL Bæ äúöé ,íéîé úòáL ©¨©¤¡¤¤§¦§©¨¦¨§¨¤¥¨¤¡¤¤
ì,äaøc déúååk àéðz .äìéìå íBéì àlà íéîé úòáL §¦§©¨¦¤¨§¨©§¨©§¨§¨¥§©¨

àöé ìBëé :äaøc déúååk àéðz .óñBé áøc déúååk àéðúå§©§¨§¨¥§©¥©§¨§¨¥§©¨¨¥¥
:øîBì ãeîìz øéæð é÷é÷øe äãBz úBlça BúáBç éãé§¥¨§©¨§¦¥¨¦©§©

"úBvnä úà ízøîLe"¯ì úønzLnä ävî,ävî íL §©§¤¤©©©¨©¦§©¤¤§¥©¨
ì úønzLî dðéàL Bæ äúöéì àlà ävî íL.çáæ íeL ¨§¨¤¥¨¦§©¤¤§¥©¨¤¨§¤©

BúáBç éãé íãà àöé ìBëé :óñBé áøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©¥¨¥¥¨¨§¥¨
íéîé úòáL" :øîBì ãeîìz ,øéæð é÷é÷øe äãBz úBlça§©¨§¦¥¨¦©§©¦§©¨¦

"eìëàz úBvî¯ì úìëàpä ävîBæ äúöé ,äòáL ©Ÿ¥©¨©¤¡¤¤§¦§¨¨§¨
ì úìëàð dðéàLdéì ÷Btéúå .äìéìå íBéì àlà äòáL ¤¥¨¤¡¤¤§¦§¨¤¨§¨©§¨§¥¥

"éðò íçì"î¯ìëàð BðéàL äæ àöé ,úeðéðàa ìëàpL éî ¦¤¤Ÿ¦¦¤¤¡¨©£¦¨¨¤¤¥¤¡¨
øîàc ,àáé÷ò éaøk dì øáñ !äçîNa àlà úeðéðàa©£¦¤¨§¦§¨¨©¨§©¦£¦¨§¨©
øîà !äøéLò ävî déì äåäc déì ÷Btéúå .áéúk "éðò"Ÿ¦§¦§¥¥©£¨¥©¨£¦¨¨©
àéä ú÷lçúîe ,àéä úéòéáø :÷çöé áø øa ìàeîL§¥©©¦§¨§¦¦¦¦§©¤¤¦
!úBáLBî ìëa úBìëàð ïðéàc déì ÷Btéúå .úBlç änëì§©¨©§¥¥§¥¨¤¡¨§¨¨
øéæð é÷é÷øe äãBz úBlç úøîBà úàæ :Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦Ÿ¤¤©¨§¦¥¨¦
ézìàL ,éàòìéà éaø øîà :àéðz .ïBòáâå áBða ïéìëàð¤¡¨¦§§¦§©§¨¨©©¦¤§©¨©§¦
é÷é÷øe äãBz úBlça íãà àöiL eäî :øæòéìà éaø úà¤©¦¡¦¤¤©¤¥¥¨¨§©¨§¦¥
éaø éðôì ézìàLå éúàa .ézòîL àì :éì øîà ?øéæð̈¦¨©¦Ÿ¨©§¦¨¦§¨©§¦¦§¥©¦
øéæð é÷é÷øe äãBz úBlç eøîà éøä :éì øîà ,òLBäé§ª©¨©¦£¥¨§©¨§¦¥¨¦

Bîöòì ïàNòL¯÷eMa øBkîì ,ïäa àöBé íãà ïéà¯ ¤£¨¨§©§¥¨¨¥¨¤¦§©
,øæòéìà éaø éðôì íéøác éúéöøäå éúàaLk .ïäa àöBé¥¨¤§¤¨¦§¦§¥¦§¨¦¦§¥©¦¡¦¤¤
äLîì Bì eøîàpL íéøácä ïä ïä ,úéøa :éì øîà̈©¦§¦¥¥©§¨¦¤¤¤§§¤
Bì eøîàpL íéøácä ïä ïä ,úéøa :éøîàc àkéà .éðéña§¦©¦¨§¨§¦§¦¥¥©§¨¦¤¤¤§
øîà ?éàî àîòèå ?àéòa àîòè àìå !?éðéña äLîì§¤§¦©§¨©§¨©£¨§©§¨©¨©

ïacæî éà :øîà ,Cìîéî éëBìnéà ÷eMì ìk :äaø¯.àðà eäa ÷Btéà ïacæî àì éà ,ïacæî ©¨Ÿ©¦§¥¦§©¨©¦¦§©¥¦§©¥¦¨¦§©¥¥§£¨
äðùî

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

פסחים. פרק שני - כל שעה דף לח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

לא די בכך שיהודי לומד תורה ומתעלה ביראת שמים כו' בהיותו במעמד ומצב של מנוחה – שהרי בשביל זה לא היה צורך בירידת 
הנשמה למטה.

משיחת י"א טבת, ה'תשכ"ז



קצג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc migqt(iyily meil)

,'úBvnä úà ízøîLe'ly devn zvn zaeg ici mi`veiy o`kne §©§¤¤©©
a `weec gqt lilúønzLnä ävîuenignìävî íL,devn ly ©¨©¦§©¤¤§¥©¨

myl eyrp uingz `ly dze` mixnyny zexinyd lky ,xnelk
,gqt lil ly devn zvnäúöédvn,Bæiwiwxe dcez zelg ly ¨§¨

,xifpúønzLî ïéàLuenign zexinyd lk da eyr `ly -ìíL ¤¥¦§©¤¤§¥
ävî,gqt lyì àlàíeLly dvn [myl-]çáæ,xifp inlye dcez ©¨¤¨§¤©

.daeg ici da mi`vei oi` ok lre
:df leqta sqep mrh d`ian `xnbd,øîà óñBé áøezxaq mpn` ©¥¨©

la` ,dleqt devn zvn myl dzt`p `ly dvny ,dpekp dax ly
ok mb ,gaf myle gqt myl ,mixac ipy myl ef dvn dt` m` mb

c oeik ,gqta dvn zlik` zaeg ici da mi`vei oi`àø÷ øîàmy) ¨©§¨
(eh ai,'eìëàz úBvî íéîé úòáL'wx daeg ici mi`veiy cnll ¦§©¨¦©Ÿ¥

aì úìëàpä ävîíéîé úòáLzrc lr dzt`py ,xnelk ,gqt ly ©¨©¤¡¤§¦§©¨¦
,gqtd ini zray lk dlik`a zxzen didzyäúöédvn,Bæ ¨§¨

,xifp iwiwx e` dcez zelg myl mb d`t`yì úìëàð dðéàLlk ¤¥¨¤¡¤¤§
íéîé úòáLdray dlik`a zxzen didzy zrc lr d`t` `ly - ¦§©¨¦

,miniàlàwx dlik`a zxzen didzy zrc lr,äìéìå íBéìoick ¤¨§¨©§¨
mzaxwd meia wx milk`py ,mnvr xifpd li`e dcezd oaxw
oky oeike ,xzep meyn milqtp md okn xg`le ,eixg`ly dlilae
oeik ,gqt ly devn zvn myl mb zevnd ziit`a oiekzpy s`
mi`vei oi` ,mini zray ly dlik` myl mb eidiy oiekzp `ly

.dvn zevn zaeg ici mda
:sqei ax ixacle dax ixacl zepey zeziixan zriiqn `xnbd

déúååk àéðzezhiyk `ziixaa epipy -déúååk àéðúå ,äaøc- ©§¨§¨¥§©¨§©§¨§¨¥
ezhiyk ,zxg` `ziixaa epipye.óñBé áøc:`xnbd zyxtnàéðz §©¥©§¨

ìBëé ,äaøc déúååky xnel ziidàöémc`BúáBç éãégqt lila §¨¥§©¨¨¥¥§¥¨
aly dvnøîBì ãeîìz ,øéæð é÷é÷øe äãBz úBlçaezkd epcnln - §©¨§¦¥¨¦©§©

(fi ai my),'úBvnä úà ízøîLe'wxyì úønzLnä ävîävî íL §©§¤¤©©©¨©¦§©¤¤§¥©¨
,daeg ici da mi`veiäúöédvnì úønzLî dðéàL ,Bæ,ävî íL ¨§¨¤¥¨¦§©¤¤§¥©¨

ì àlàíeL[myl-].çáæ ¤¨§¤©
e :zyxtne `xnbd dkiynndéúååk àéðzzxg` `ziixaa epipy - ©§¨§¨¥

ezhiykìBëé ,óñBé áøcy xnel ziidúBlça BúáBç éãé íãà àöé §©¥¨¥¥¨¨§¥¨§©
øîBì ãeîìz ,øéæð é÷é÷øe äãBz(eh ai my),'eìëàz úBvî íéîé úòáL' ¨§¦¥¨¦©§©¦§©¨¦©Ÿ¥

wxy jcnllì úìëàpä ävîlkäòáL,da mi`vei gqtd iniäúöé ©¨©¤¡¤¤§¦§¨¨§¨
dvnì úìëàð dðéàL ,BæäòáL,miniäìéìå íBéì àlàokle ,cala ¤¥¨¤¡¤¤§¦§¨¤¨§¨©§¨

oi` ,dray lk dlik`a zevnd zexzene gafd hgyp `l m` s`
.gaf myl dzt`py oeik ,daeg ici da mi`vei

zevn hrnl cgein cenila jxev yi recn dzr dywn `xnbd
axe dax ewwfed recn :`xnbd dywn .xifp e` dcez oaxw ly el`

,zcgein dyxcn df oic cenll sqeidéì ÷etéúåozip ixde - §¦¥
df oic cenlle `ivedlîdxeza xn`py dn(b fh mixac),'éðBò íçl' ¦¤¤¦

lirl ililbd iqei iax yxcy enke(.el)zaeg ici mi`vei oi`y ,
zlik`a `l` dvnéîdvn oin -úeðéðàa ìëàpLmei zelia`a - ¦¤¤¡¨©£¦

,dxezd on `idy ,miaexwd zrayn cg` lr oey`xdàöéoin ¨¨
zevn,äæ,xifp iwiwx e` dcez oaxw lyìëàð BðéàLxeq`y - ¤¤¥¤¡¨

elke`làlà úeðéðàawx,äçîNaoi` okle ,miycwd lk oick ©£¦¤¨§¦§¨
cenll epwwfed recne ,el` zevn zlik`a dvn zaeg ici mi`vei

.zexg` zeyxcn df oic
:`xnbd zvxzndì øáñmixaeq el` mi`xen` -àáé÷ò éaøk ¨©¨§©¦£¦¨

(my),øîàcxn`p eli`k ,ililbd iqei iaxk weqtd z` yexcl oi`y §¨©
weqta ixdy ,'ipe` mgl'k 'éðò',áéúeyxecl yie ,e"`e `la ¨¦§¦

daeg ici mi`vei oi`y cnll ,zeipr epiidc ,dheytd ezernyna
.'dxiyr dvn'a

.xg` mewnn df oic epcnl `l recn ,zeywdl dtiqen `xnbd
,`aiwr iaxk el` mi`xen` mixaeq ok` m` :`xnbd dywn
,dxiyr dvna daeg ici mi`vei oi`y 'ipr mgl' weqtdn yxecd
yexcl ewwfed recn ,zexit ina e` onya dyelipy dvna xnelk
,xifp iwiwxe dcez zelga daeg ici mi`vei oi`y mixg` miweqtn

déì ÷etéúåiax ly ezyxcn df oic cenlle `ivedl xyt` ixde - §¦¥
meyn epiide ,envr `aiwrdéì äåäcef ixdy -,äøéLò ävîoeik ©£¨¥©¨£¦¨

,onya zellap od `l` ,cal mina zet`p opi` el` zevny
dcez oaxwa xn`py(ai f `xwie)iwiwxE onXA zlElA zFSn zFNg'©©§Ÿ©¤¤§¦¥

xifp oaxwae ,'onXA migWn zFSn(eh e xacna)zNg zlq zFSn lqe' ©§ª¦©¨¤§©©Ÿ¤©Ÿ
leqtl yi df mrhne ,'onXA migWn zFSn iwiwxE onXA zlElA§Ÿ©¤¤§¦¥©§ª¦©¨¤

.gqt ly devn zevnl el` zevn
:`xnbd zvxzn,÷çöé áø øa ìàeîL øîàmiaxrny onyd zcin ¨©§¥©©¦§¨

,xifpd iwiwxe dcezd zelgaúéòéáøcala beldú÷lçúîe ,àéä §¦¦¦¦§©¤¤
,úBlç änëì àéäzeaygp zelgd oi` dfky hren ony xeriyae ¦§©¨©

z` cenll mi`xen`de zeziixad ewwfed okle ,dxiyr dvnl
.zexg` zeyxcn xifp iwiwxe dcez zelg ly leqtd

:dywne `xnbd dtiqendéì ÷etéúåcenlle `ivedl ozip ixde - §¦¥
meyn ,xifp iwiwxe dcez zelga mi`vei oi`y ,df oiccel` zevn §

,úBáLBî ìëa úBìëàð ïðéàlirl eyxce ,cala milyexia `l`(.el) ¥¨¤¡¨§¨¨
dvn zlik` zevna xn`py dnn(k ai zeny)mkizaWFn lkA'§Ÿ§Ÿ¥¤

die`xy dvna wx daeg ici mi`veiy cnll ,'zFSn Elk`YŸ§©
.cala milyexia `le ,zeayend lka lk`idl

:`xnbd zvxznúøîBà úàæ ,Lé÷ì Léø øîàephrin `ly dnn - ¨©¥¨¦Ÿ¤¤
y di`x `iadl yi ,'mkizeayen lka'n el` zevnäãBz úBlç©¨

øéæð é÷é÷øee mi`aen eidïéìëàðgafnd cnry onfa,ïBòáâå áBða §¦¥¨¦¤¡¨¦§§¦§
lka' milk`p mdy `vnpe ,l`xyi ux` lka did mzlik` mewne

xaeqd oerny iax ixack `ly edfe .'zeayen(:h dlibn)onfay
mdl yiy daeg zepaxw wx ea eaixwd oerabae aepa okynd didy
zepaxw mdy ,el`a `veike xifpe dcez zepaxw `le ,reaw onf
,my miaxw eid dacp zepaxw s`y zeziixad zexaeq `l` ,dacp
zeyxcn `ed gqta dvn zaeg ici mda mi`vei oi`y mrhde

.'mkizeayen lka' meyn `le ,zexg`
epzpyna dxn`py dkldd xewn z` d`ian epiptly `ziixad

:xifp iwiwxe dcez zelg oicaàéðz,`ziixaa,éàòléà éaø øîà ©§¨¨©©¦¦§©
íãà àöiL eäî ,øæòéìà éaø úà ézìàLici mc` `vei m`d - ¨©§¦¤©¦¡¦¤¤©¤¥¥¨¨

dvn zlik` zaeg,øéæð é÷é÷øe äãBz úBlçaeézòîL àì ,éì øîà §©¨§¦¥¨¦¨©¦Ÿ¨©§¦
,xne`e i`rli` iax jiynn .df oecipa dkldd z`ézìàLå éúàä¦§¨©§¦

òLBäé éaø éðôìe ,ef dl`yeøîà éøä ,éì øîà,minkgäãBz úBlç ¦§¥©¦§ª©¨©¦£¥¨§©¨
ïàNòL øéæð é÷é÷øemc`dìly oaxw jxevàöBé íãà ïéà ,Bîöò §¦¥¨¦¤£¨¨§©§¥¨¨¥

ïäaick o`yr m`e ,ezaeg iciøBkîìoze`÷eMamc` ipal ¨¤¦§©
`ed ixd ,mz`ada miaiigd ,mixg`ïäa àöBémiiqn .ezaeg ici ¥¨¤

,xne`e i`rli` iaxéúéöøäå éúàaLkd z` izxciqe -íéøácelld §¤¨¦§¦§¥¦§¨¦
ryedi iaxn izrnyyúéøa ,éì øîà ,øæòéìà éaø éðôì,dreay - ¦§¥©¦¡¦¤¤¨©¦§¦

.éðéña äLîì Bl eøîàpL íéøácä ïä ïä¥¥©§¨¦¤¤¤§§Ÿ¤§¦©
:xfril` iax ly ezaeyza xg` oeyl d`ian `xnbdéøîàc àkéà¦¨§¨§¦

xg`l ,i`rli` iaxl xfril` iax el xn` jky ,mixne` yi -
,ddinza ,ryedi iax ly ezaeyz z` rnyy,úéøaikeïä ïä §¦¥¥

éðéña äLîì Bì eøîàpL íéøácädynl dkld' `ed df oic ike - ©§¨¦¤¤¤§§Ÿ¤§¦©
,'ipiqnàéòa àîòè àìå`xaq oi` `ld ,mrh dkixv dpi`e - §Ÿ©£¨¨£¨

oial envrl o`yr oia wlgl.weya xeknl o`yr
:`xnbd zl`ey .df oic ly mrhd z` zxxan `xnbdéàî àîòèå§©£¨©

`vei epi` envrl o`yr m`y ,df welig ly enrh zn`a edn ±
ici oda `vei weya oxkenl o`yr m`e ,gqta ezaeg ici oda

.daeg
:`xnbd daiynìk ,äaø øîàick oze` dyryìa oxken,÷eM ¨©©¨Ÿ§

oziiyr zligzn ixdCìîéî éëeìîéàe ezrca `ed jlnp -,øîà ¦§¥¦§©¨©
ïácæî ,ïácæî éàe ,oze` xekn` ,oxkenl gilv` m` -ïácæî àì éà ¦¦§§©¦§§©¦Ÿ¦§§©
àðà eäa ÷etéàzaeg ici ip` oda `v` ,oxkenl gilv` `l m`e - ¥§£¨

aiegny ina ok oi`y dn .devn zvn myl o`yry `vnpe ,dvn
oze` dyer epi` ,ef ezaeg myl o`yre ,xifp iwiwxe dcez zelg
ici oda mi`vei oi` okle ,epaxw myl `l` devn zvn myl

.daeg
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xcde"קצד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc migqt(iriax meil)

äðùî
zevn zaeg ici mda mi`veiy zewxid ipin z` zx`an dpynd

:mda mi`vei mipte` dfi`ae ,gqt lila xexn zlik`elàåmd §¥
dBúáBç éãé ïäa àöBé íãàL úB÷øéxexn zevna,úøæça ,çñta §¨¤¨¨¥¨¤§¥¨©¤©©£¤¤

ìeòáe ,àðéáçøçáe ,àëîúa.øBøîáe ,ïéLeïéa ïäa ïéàöBémdykïéçì §©§¨§©§§¦¨§§¦§¨§¦¨¤¥©¦
eïéamdykïéLáé,hrnàì ìáàmdykïéLeák,unegaàìåmdyk ¥§¥¦£¨Ÿ§¦§Ÿ

ïé÷eìL,miqnpy cr c`n daxd milyean -ås`àìmdyk §¦§Ÿ
ïéìMeáî.leyia jxckïéôøèöîedfl df el` mipin lkìxeriy §¨¦¦§¨§¦§

úéfklkn zif ivgk lk` m`e ,xexn zevn zaeg ici mi`vei eay ©©¦
.xexn zaeg ici `vi ,el` mipinn mipyn cg`ïéàöBéådaeg ici §§¦

ïälL çìwamigl mdyk wx mi`vei milra j` ,miyai mdyk s`. ©¤©¤¨¤
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פותחין בדבר מלכות – דבר מלכות של הקדוש־ברוך־הוא, מלכו של עולם – היא התורה.
משיחת י"א טבת, תשכ"ז



קצז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc migqt(iriax meil)

àéäL äâeøòdzciny -äMLjxe` migthíéçôè äML ìò,agex £¨¤¦¦¨©¦¨§¨¦
ïéòøBærexfl xzen -äMîç dëBúaipinòaøà ,ïéðBòøæmiperxfdn §¦§¨£¦¨¥§¦©§©

,äâeøòä úBçeø òaøà ìò,xg` cv ly leaba cg` lkúçàårxfe-] ©©§©¨£¨§©©
iying oinn [cg`òöîàaipydn wegx rxf lky oeiky ,dbexrd §¤§©

.mi`lk meyn mzrixfa oi`e ,dfn df miwpei mpi` migth dyly
eidiy ote`a dbexra rexfl ozipy dpyna x`azp xaky oeike
jxved recn ,mi`lk xeqi` lr xeari `le dfn df miwegx mirxfd
.xexn zaeg ici mda mi`veiy zewxi ipina mb z`f eprinydl ax

oky ,zewxia mb df oic rinydl jxved ax :`xnbd zvxzneäî©
éléî éðä àîéúc`wec xn`p migth dyly zwgxd xeriya icy §¥¨¨¥¦¥

,ïéòøæaoebk ,mirxfpd mipirxbd z` mdn milke`y mipina epiidc ¦§¨¦
,ziphwe d`eaz,úB÷øéa ìáàz` mdn milke`y mipina epiidc £¨¦¨

,qtxke zxfge oepv oebk ,mdn gnevdàìmeyn ,df xeriya ic Ÿ
,mirxfd zwipin daexn mzwipiyïì òîLî à÷mb bdep df oicy ¨©§©¨

.zewxia
:`xnbd dywnàøîéîìxnel ozip ike -àîélà úB÷øéczwipiy - §¥§¨¦¨©¦¨

xzei dwfg zewxiîzwipiïðúäå ,íéòøfdpyna(a"n b"t mi`lk),ìk ¦§¨¦§¨§©¨
ïéòøBæ ïéà íéòøæ éðéîmze`,úçà äâeøòamirxf dying mdy s` ¦¥§¨¦¥§¦©£¨©©

eli`e ,migth dyy lr dyy ly dbexraïéòøBæ úB÷øé éðéî ìk̈¦¥§¨§¦
mze`.úçà äâeøòadpynde ,xzei dwfg mirxf zwipiy gkene ©£¨©©

,zewxia dxn`p zg` dbexra mirxf ipin dying zrixf dxizdy
ax jxved dn dyw aey ok m`e ,mzkldk mirxfp ok` mdy

.mzkldk cgi mirxfpy eprinydl
ipin z` rexfl xzeny eprinydl jxved ax :`xnbd zyxtn okl

oky ,cgi xexndøBøî éðä àîéúc eäîel` xexn ipin -íéòøæ ïéî ©§¥¨¨¥¨¦§¨¦
eäðéðmdn mipin dnk rexfl xeq` `linne ,zewxi oin `le [md-] ¦§

,dfn df migth dyly wigxdyk s` zg` dbexraïì òîLî à÷̈©§©¨
mdn mipin dnk rexfl xzene ,md wxi oin xexnd ipiny ax

.migth dyly wegixa zg` dbexra
oin `ed xexn ike :`xnbd dywnïðz àäå ,Czòc à÷ìñ íéòøæ§¨¦¨§¨©§¨§¨§©

el`' xexn iabl epzpynaúB÷øé,'ezaeg ici oda `vei mc`yåok §¨§
àøt÷ øa éðzel`' xexn ipin oipra `ziixaå ,'úB÷øéokéác éðz- ¨¥©©¨¨§¨§¨¥§¥

ly eyxcn ziaaìàeîLel`','úB÷øé`l wxi oin `edy oeike §¥§¨
zg` dbexra xexn ipin dnk rexfl xzeny eprinydl ax jxved

.dfn df migth dyly wgxna
:`xnbd zvxzndéì àëéøèöéà úøæçzrxfpy ,eprinydl axl £¤¤¦§§¦¨¥

mipin drax` mr migth dyy ly dbexra zewxid ipin x`yk
oky ,mitqep,àðéîà Czòc à÷ìñydôBñå ìéàBädly glwd ly ¨§¨©§¨¨¦¨¦§¨

úBLwäì,dar zeyrdleéôè àçååø dì áéúéðoind oial dpia ozi - §¦¨¥¦¨¦§¨§¥
ike ,migth dylyn xzei lecb geix ipydéaøa éñBé éaø øîà åàì̈¨©©¦¥§©¦
Bì ïéáéçøî äL÷eäL áeøk ìL çì÷ ,àðéðçzrixf mewnòáBø úéa £¦¨¤©¤§¤§¨©§¦¦¥©

za mirxef oi`e ,migth dylyn xzei `edy ,eiccv lkn awdje
,xg` oin df mewn,àîìàyàçååø déì ïðéáäé úBLwäì BôBñc ïåék ©§¨¥¨§§¦¨¨£¦©¥¦§¨

éôèok m`e ,mirxfd x`yn xzei lecb geix el mipzep -énð àëä §¥¨¨©¦
zxfgaéôè àçååø dì áéúéðoind oial dpia ozil jixvy xn`p - ¥¦¨¦§¨§¥

,xzei lecb geix ipydïì òîLî à÷zwgxda ic zxfgl s`y ax ¨©§©¨
.zewxid lkk migth dyly

,gqta xexn zaeg ici mda mi`veiy zewxidy :dpyna epipy
.'åë ïéLáé ïéa ïéçì ïéa ïäa ïéàöBé§¦¨¤¥©¦¥§¥¦

:ef dkldl dlabdeðL àì ,àcñç áø øîàmb mi`veiy dpyna ¨©©¦§¨Ÿ¨
,xexn mrh mdl yi oiicry oeik ,miyai zewxiaçìwa àlà,mdly ¤¨©¤©

,enrh lk cqtiy cr ixnbl yaiizn epi` dar `edy jeznyìáà£¨
ïéìòamdyk ,mdlyïéà ,ïéçìmdyk la` ,mda mi`vei ok` - ¤¨¦©¦¦

àì ïéLáé.mrh `la `nlra xtrk mdy meyn ,mda mi`vei §¥¦Ÿ
:`xnbd dywnéðz÷cî àäåaàôéñmi`veiy dpynd lyçìwa §¨¦§¨¨¥¥¨©¤©

ììkî ,ïälLrnyn -ca dpynd ixacàLéøoia mda mi`veiy ¤¨¤¦§¨§¥¨
a mixen` miyai mdyk oiae migl mdyk,ïéìòs` mi`veiy gkene ¨¦

:`xnbd zvxzn .`cqg axk `lye miyai milraLøôî à÷ éLeøẗ¥¨§¨¥
c ,`yixd z` `tiqdéðz÷ éëxexnd ipina mi`veiy `yixaïéa ¦¨¨¥¥

ïéçìe,ïéLáé ïéá`wecçìwàmilray oeik ,milrd lr `le ok epipy ©¦¥§¥¦©¤©

.miyai mdyk mi`vei `l ok`
:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyïäa ïéàöBé,xexnd ipina - ¥¦¥§¦¨¤

åmbïéa ,ïälL çìwamdykïéçìeïéámdyk.øéàî éaø éøác ,ïéLáé §©¤©¤¨¤¥©¦¥§¥¦¦§¥©¦¥¦
,íéøîBà íéîëçåmd m`,ïäa ïéàöBé ïéçìmd m` j`ïéà ïéLáé ©£¨¦§¦©¦§¦¨¤§¥¦¥

ïéåLå .ïäa ïéàöBémixaeqy dna ,minkge xi`n iax mzrca §¦¨¤§¨¦
ïäa ïéàöBiLmdykïéLeîk,ixnbl eyai `l oiicry ,[milaep-] ¤§¦¨¤§¦

àì ìáàmdyk mda mi`veiïéLeák,unegaàìåmdykïé÷eìL- £¨Ÿ§¦§Ÿ§¦
,miqnpy cr daxd milyeanàìåmdykïéìMeáî.leyia jxck §Ÿ§¨¦

,Ba ïéàöBé ,øBøî íòè Ba LiL ìk ,øác ìL Bììkz`vl ozip okle §¨¤¨¨Ÿ¤¤©©¨§¦
,miyenka s`,øBøî íòè Ba ïéàL ìëåe` wely e` yeak oebk §Ÿ¤¥©©¨

,lyean.Ba ïéàöBé ïéàmigl oia mda mi`veiy xi`n iax ixacne ¥§¦
diepy epzpyne ,mi`vei miyai milra mby rnyn ,miyai oiae
wx mi`veiy dpyna `cqg ax yxit cvike ,xi`n iax zhiyk

.miyai milra `le yai glwa
:`xnbd zvxznàîebøzxi`n iax xn`y dn z` yxtz - ©§¨

wx ,miyai mdyk s` mi`veiy,çìwà.milrd lr `le ©¤©
:gqta xexn oiprl miyenk zewxi oica mi`pz da ewlgpy `ziixa

ïäa ïéàöBé ïéà ,ïðaø eðzmdyk gqta xexn ipina -íeMî .ïéLeîk ¨©¨¨¥§¦¨¤§¦¦
[mya-]ïäa ïéàöBé ,eøîà ÷Bãö éaøa øæòéìà éaømdyk mb.ïéLeîk ©¦¡¦¤¤§©¦¨¨§§¦¨¤§¦

ipy xyrn ly xexna devnd miniiwn m` wtq d`ian `xnbd
:opaxcn ea aiig `edyBúáBç éãé íãà àöiL eäî ,àîç øa éîø éòä¥¨¦©¨¨©¤¥¥¨¨§¥¨

,gqt lila xexn zevn lyéðL øNòî ìL øBøîaxedh.íéìLeøéa §¨¤©£¥¥¦¦¨©¦
:wtqd z` `ng xa inx yxtneàáé÷ò éaøc àaélàmb xiyknd ©¦¨§©¦£¦¨

,ipy xyrn zvnCì éòaéz àìmb xiykny wtzqdl jl oi` - Ÿ¦¨¥¨
ixdy ,ipy xyrn ly xexnävîa àzLäipy xyrna zaiigy ©§¨§©¨

n,àúééøBàcn dlqetl okzielka' dlke`l xzid oi`y mey §©§¨
c `aiwr iax xn` mewn lkn ,milyexil uegn 'mkizeayen÷éôð̈¦

lka' s` oeictd z` lk`ie dpcti `nhiz m`y oeik ,da
,'mkizeayenøBøîan wx ipy xyrna aiigy,ïðaøcdxezd one §¨§©¨¨

,'mkizeayen lka' elke`l ozipàéòaéî.ea z`vl lekiy xnel ¦©§¨
`l`,Cì éòaéz ékwxéìéìbä éñBé éaøc àaélàxyrn zvn lqetd ¦¦¨¥¨©¦¨§©¦¥©§¦¦
,ipyéàîwx m`d ,ipy xyrn ly xexna oicd dn -ävîa ©§©¨

n ipy xyrna zaiigy÷éôð àìc àeä àúééøBàcdvn zaeg ici da §©§¨§Ÿ¨¦
,milyexil uegn dlik`a dxeq` dxezd ony oeik ,gqt lilaìáà£¨

øBøîn wx ipy xyrna aiigy÷éôð ,ïðaøcdxezd on ixdy ,ea ¨§©¨¨¨¦
.llk xyrn epi`ïéòk ïðaø eðéwúc ìk ,àîìéc BàdevndàúééøBàc ¦§¨¨§©¦©¨¨§¥§©§¨

,ïe÷zepic `diy epwiz ,wxia ipy xyrn oic minkg epwizyke ¨
zaeg ici mi`vei oi`y myke ,dxezd on aiigd ipy xyrn lkk
meyn ,dvna epiidc dxezd on eaeigy ipy xyrna dlik` zevn
ywedy xexna mb jk ,'mkizeayen lka' elke`l leki epi`y
,dzenk 'mkizeayen lka' dlik` xzid el didiy jixv ,dvnl

.opaxcn wx `ed eaeigy ely ipy xyrna mi`vei oi`e
:wtqd z` zhyet `xnbdàøazñî ,àáø øîàoeik ,dey mpicy ¨©¨¨¦§©§¨

yøBøîe ävîxyrn ly dvna mi`vei oi`y myke ,dfl df eywed ©¨¨
wx eaeigy s` ,ipy xyrn ly xexna mi`vei oi` mb jk ,ipy

.opaxcn

äðùî
cvn gqta mixzende mixeq`d minieqn miyrn zhxtn dpynd

:ung xeqi`ïéøBL ïéàgqtaïñøenä úà[dard mihgd ztilw-] ¥¦¤©§¨
elik`dl ick mina,íéìBâðøzìici lr dvingn dtilwdy iptn ©©§§¦

.dziixyïéèìBç ìáàmigzex min jeza oqxend z` mipzep - £¨§¦
.uingdl el migipn mpi`y ,gqta

:df oipra mitqep xzide xeqi`äøLú àì äMàäminaïñøenä úà ¨¦¨Ÿ¦§¤¤©§¨
éìBzLC[dkilen `idy-]õçønì dãéadxya lr etytyl ick ¤¦§¨¨©¤§¨

dpi`e cnere dcia ddeyy ici lry ,drifd z` dpnn xiqdl
.uenig icil `a ,ea zwqrznäôL ìáà[ztytyn-]äøNáa àéä £¨¨¨¦¦§¨¨

oqxen,Láédxya lr min hrn yiy s`. ¨¥
:dfa sqep xeqi`ïéhéç íãà ñBòìé àì,eitaçépéåmze`Búkî ìò Ÿ¦§¨¨¦¦§©¦©©©¨

,gqta d`txlïäL éðtî[mihgd-]úBöéîçî.ewex ici lr ¦§¥¤¥©§¦
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éããä éãäa éhéç éøzipy mc` [migzex mina jilyi-] helgi `l - §¥¦¥©£¥£¨¥
,gqta cgi dhg ipirxbdzøáçc àéøéöa äáúéå àãç àìæà àîìéc¦§¨¨§¨£¨§¨§¨§¦§¨©£¤§¨

,dzxiag ly wcql zg` dhg cnvz `ny -eäì ÷éìñ àìå§Ÿ¨¦§
àúçeø òaøàî àiîc àìewécrax` lkl mind zgizx ribz `le - ¦¨§©¨¥©§©£¨

,dizegexéúàå[`eaze-],õenéç éãéìuenign zrpen dhilgd oky §¨¥¦¥¦
j` ,dlek dhgl zg` zaa miribn migzexd mindyk wx
md ,dpnn wlgl wx `l` cin dhgd lkl miribn mpi`yk
dhg lk helgi ,gqta mihg helgl `ad jkle .dze` mivingn

.dnvr ipta
:gqta y`a mihg ileay zkixg iabl sqep oecip d`ian `xnbd

éããä éãäa éìBaL éøz Léðéà Ceøçéì àì ,ééaà øîàåjexgi `l - §¨©©©¥Ÿ¦©¦¦§¥¦¥©£¥£¨¥
,gqta cgi mihg ileaiy izy y`a mc`éàäî àiî é÷ôð àîìéc¦§¨¨§¦©¨¥©

Cãéà òìáeerlaie ,ef zleaiyay mihgdn min e`vi `ny - ¨©¦¨
,dipyd zleaiyay mihgaàéúàåmzngn `eaze -.õenéç éãéì §¨§¨¦¥¦

àáø déì øîà,iia`lénð àãç eléôà éëä éàyyeg dz` m` - ¨©¥¨¨¦¨¦£¦£¨©¦
izy wx `l ok m` ,mi`veid mind zngn dhgd uingzy
yiy ,zg` zleaiy s` `l` ,gqta cgi jexgl oi` mileaiy

yeyglàLéø Cãéà òìáe àLéø éàäî ÷éôð àîìéce`vi `ny - ¦§¨¨¦¥©¥¨¨©¦¨¥¨
,ipyd dy`xay mihga erlaie ,cg`d dy`xay mihgdn min

.evingie
,àáø øîà àlàodn mi`veiy s`e ,gqta mihg jexgl xeqi` oi` ¤¨¨©¨¨

el` min oky ,dkixgd zra mineäðéð úBøét éî,[md-]úBøét éîe ¥¥¦§¥¥
.ïéöéîçî ïðéà¥¨©§¦¦

:`xnbd dtiqenàéääî ééaà déa øãäådnn ea xfg iia` s`e - ©£©¥©©¥¥©¦
,`ax ly enrhn `l j` ,gqta cgi mileaiy izy jexgl xq`y

,xg` mrhn `l` ,mivingn zexit in ezrcl okyábà ìëc§¨©©
éönçî àì eäééìcîoky ,mivingn mpi` mzlitp jxca miny - ¦§©§Ÿ§©§¦

lr ef dhgn min miltep dkixgd zray s` okle ,mirlap mpi`
mpi`e dilr miltep mdy oeik dze` mivingn mpi` ,ef dhg

epivn oky .da mirlapàðLéáàc àaöç éàä ,ééaà øîàceze` - §¨©©©¥©©§¨©£¦§¨
,dilw jxca xepza mihg ekeza miyaiiny ckéøL àôéçñm` - §¦¨¨¦

meyn ,gqta mihg ekeza yaiil xzen ,dhnl eite jetd ckd
l` mi`veie miaf ,xepzd meg ici lr mihgdn mihltpd mindy

ckd m` j` ,ckl uegnàôé÷æ,dlrnl eite [sewf-]øeñàyaiil §¦¨¨
mirlape mixfeg odn mihltpd mindy meyn ,xepza mihg ekeza
iny meyn jetd cka xizdy jkne .mze` mivingne mihga
jxca mihgd in evingiy yyg `ly gken ,uegl miaf mihgd
mb ixdy ,cgi mileaiy izy jexgl xq`y dnn ea xfge ,mzlitp

.miltepe odipt lr miwilgn `l` ,mihga mirlap mind oi` oda
:dfa mb iia` lr wlg ezhiyl `axénð àôé÷æ eléôà ,øîà àáø̈¨¨©£¦§¦¨©¦

éøLmindy meyn ,gqta xepza mihg yaiil xzen sewf cka s` - ¨¦
mdn mihltpdeäðéð úBøét éî,[md-].ïéöéîçî ïðéà úBøét éîe ¥¥¦§¥¥¥¨©§¦¦

:gqta mixery zzizl oipra dpc `ziixadïéúúBì ïéà ,ïðaø eðz̈©¨¨¥§¦
,çñta ïéøBòN,mind zngn evingi `ny,úúì íàåm`eòwaúð §¦©¤©§¦¨©¦§©§

od ixd ,mind ici lr odl znxbpd zegitpd zngn mixeryd
,úBøeñàm`e ,uingdl zexdnn i`ce erwazpy oeikyeòwaúð àì £Ÿ¦§©§

,øîBà éñBé éaø .úBøzeîyyege zegtpzn ody d`ex `ed m` ¨©¦¥¥
,evingi `nyïúîBö õîBçå ,õîBça ïøBLrpene [owcdne oxagn-] ¨©¤§¤§¨

.ovenig z`.éñBé éaøk äëìä ïéà ,ìàeîL øîà̈©§¥¥£¨¨§©¦¥
:`nw `pz ixac xe`iaa zwelgn d`ian `xnbdàcñç áø øîà̈©©¦§¨

,àá÷eò øî øîàzngn mixeryd erwazp m`y epipyy dn ¨©©§¨
,exq`p ozzizlàìy ote`a wx df oi` -ìk àlà ,Lnî eòwaúð Ÿ¦§©§©¨¤¨Ÿ

ick cr egtpzdyLeléàdidúéáç ét ìò ïçépîoii lyïäå[eide-] ¤¦©¦¨©¦¨¦§¥
,ïäéìéàî úBòwaúðixd ,oiid gix iptn cenrl zeleki opi`y meyn ¦§©§¥£¥¤

.zexeq` od,øîà ìàeîLem` wxLnî eòwaúð`l m` j` ,exq`p §¥¨©¦§©§©¨
.exq`p `l daxd egtpzdy s` ,erwazp

:`xnbd d`ianàãáeò ìàeîL ãáòdyrn dyr l`eny - ¨©§¥§¨
,ezhiykBLç øa éác àøeãamc` ly extka ezzlpy mixerya - §¨§¥©£

gix zngn rwazdl zeie`x eidy cr egtpzde ,'eyg xa' enyy
m` wx ezrcly oeik ,l`eny oxizde ,erwazp `l oiicr j` ,oiid

Lnî eòwaúðwx `l` erwazp `l el`y oeike ,zexeq` od ¦§©§©¨
.exq`p `l ,egtpzd

:gqta dzizld oipra ztqep dkldLôð ìòa ,äaø øîà[ciqg-] ¨©©¨©©¤¤
úBzìé àìoiprl mb exn`p dax ixacy dzr dxeaq `xnbd .gqta Ÿ¦§

,dywn okle ,mixery zzizlàéøéà éàî`weec dax hwp recn - ©¦§¨
,'Lôð ìòa'`ldeléôàlénð àîìò élek,zezll xeq`àéðz àäc ©©¤¤£¦¥¨§¨©¦§¨©§¨

,lirl `ziixaa.çñta ïéøBòN ïéúúBì ïéà¥§¦§¦©¤©
:dax ixac z` zx`an `xnbdøîà÷ éëäoi` oicd xwirn ,dax ¨¦¨¨©

j` ,dzizla uingdl zexdnny mixery wx zezll,'Lôð ìòa'©©¤¤
éøéøLc ïéhéç eléôàzexdnn opi`e ,mixeryn zeyw ody - £¦¦¦¦§¦¦

,uingdl.úBzìé àìŸ¦§
:zwleg drcàaàì déì úééöc ïàî ,ïîçð áø (déì) øîàin - ¨©¥©©§¨©§¨¦¥§©¨

,gqta mihg zzel epi`e xingne dax ixack dyeryàîäð ìéëà̈¦©£¨
àLetéòc,diwp dpi`y zleqn dieyrd zytern zt lke` - §¦¨

oi` zeciqg zcn s`e ,dnr cgi zpghpe zx`yp dhigd ztilwy
.dzizld zripnaéúúì àðeä áø éa àäcax ziaa s` ixdy - §¨¥©¨¨§¦

,gqta mihg mizzel eid `pedéúúì ïéáà øa àáø éaeziaa oke - ¥¨¨©¨¦¨§¦
.mizzel eid oia` xa `ax
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משיחת י"א טבת, ה'תשכ"ז
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äìçú õîåçunegc ab lr s`c Ðaxern xak

liyaza.ekeza ozipd z` lyan `ed Ð

øåàä ìòî ïøéáòäùÐmr zay axr ,oigzexn

.dkiygïéìáú ïëåúì ïúé àìoey`x ilkc Ð

.zaya oilaz lyan `vnpe ,lyanêåúì
äøò÷ä.lyan epi` ipy ilkc Ðïúåð àåä ìëì

,ipy ilka oilaz ozep `ed lk`n ipin lkl Ð

unegdy ,xive uneg ea yiy xacn ueg,olyan

.mcwy ab lr s`eäéðéòá éìéî éðäÐ

unegdykliyaza axern `edyk la` ,oira

.wfg egk oi` Ðäæ ãçàå äæ ãçàuneg oia Ð

seqa uneg oia dlgz.xeq` Ðéà÷ãøåáìÐ

.oinezgpéñéñçá.`peya`c `gnw Ðàúëåãá
éãáò éçéëùãmicardy ,`zelb yix ia oebk Ð

.xzeie xzei xeqi` xaca oilflfn

äðùîúñåøç,uneg ea yie ,q"exbii` Ð

lke gnw ea zzl milibxe ,xya ea lahl ieyre

ddwny xacuingn onf xg`l gnwe .enrh z`

.mrhd z` ddwneïéìùáî ïéàaizkc Ð

)zenyai"lyean lyae `p epnn elk`z l`" :(

.'ebeïé÷ùîá àì."mina" aizkc ab lr s` Ð

.`xnba yxtn `nrheïéëñzrya Ð.eziilv

ïéìéáèîå.ezlik` zrya Ðìù åùéîùú éî
íåúçðopvny Ð`edy drya eici eajxer

shwnedvnd z`.ektyi Ðàøîâú÷åìçî
cin elke`l `nw `pz dil ixyc Ðozepa Ð

xdn dgipn oi`e ,wfg `edy itl ,lcxgd jezl

.uingdl
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àìodn zeyrl xeq` micea` mi`lka `wecc :wgvi epiax xne` Ð xengl zrcxn epyri

mi`lka la` .exyaa rbi `ly inp xdfi `le ,ecba lr i`lh epyri `ny ,zrcxn

mireciÐxengd zrcxn :(c dpyn iriyz wxt) mi`lk zkqna opixn`ck .ixyÐda oi`

wxta opixn`c ab lr s` .xyaa rbi `ly calae ,zqke xk odn zeyrl xzene ,mi`lk meyn

ab lr ef zervn xyr elit` :(a,ci) dviac `nw

exya lr `nip el jxkz `ny xeq` efÐxk `ny

.jk lk jxkil oilibx oi` zrcxne zqke

ìáà`de :xn`z m`e Ð znl oikixkz edyer

"zlkzd" wxtae 'ebe "yxl brel" `ki`

xn` `pqiw xa iaeh ax xn` (`,`n zegpn)

(ax xn`) ziviva oiaiig `qtew ilk :l`eny

,dxehty eceakl d`yry owfa l`eny dcene

,"yxl brel" meyn dil opinx i`ce `zry `idde

xne`e !znl mi`lk dyri `l inp `nrh i`dne

jkl ,zevnd lk cbpk dlewy zivivc :mz epiax

"zlkzd"a opixn`ck ,ith "yxl brel" `ki`

'd zevn lk z` mzxkfe" :(a,bn my)"Ðcnln

xn`c `de .zevnd lk cbpk ziviv dlewyy

iaxe `iig iax :(`,gi zekxa) "ezny in" wxta

`icy ied ,zexawd ziaa ilf`e ilwy eed ozpei

`ly diilc `iig 'x dil xn` ,ozpei iaxc zlkz

,epze` mibirln meide eplv` mi`a xgnl exn`i

epiax xne` !ziviv mdl yi inp miznc ab lr s`e

oi`xny itl ,beril oda jiiy mewn lknc :mz

dnec epi`e ,oieevn opi` ode zevna oieevnk onvr

dne .dyere deevn oi`y inl dyere deevn

mizn ly zezilhn dfd onfa mixiqnyÐoikneq

,(xyr mipy wxt) zegny zkqna `ipzc `d`

zgz edexaw :eipal dev zipha oa le`y `a`

,ipeiltn zlkz exizde ,`a` ly eizelbxn

mipevig mixtq lr oikneq ep` mixac dnkae

(a,`l) dlibnc `xza wxtac ,eply `xnb oigipne

zaya zeidl lgy a` yceg y`x :opixn`Ð

,diryi oefg epiidc "mkicrene mkiycg" oixihtn

.`zwiqta `ed oke ,"i`qk minyd" oixihtn ep`e

lr s` ,eply ziprza oixew ep` "lgie" zyxtae

ziprza oixewy (my df mb) dlibna opzc ab

mixteq zkqn lr oikneq op`e ,zekxae zellwa

.(f dkld xyr dray wxt)

ñôìéàäozi `l oigzexn oxiardy dxicwde

gikedl oi` o`kn Ð oilaz okezl

`ly `zeax opirny` `lcn ,ipy ilkk iexirc

c`c .dkeza oilazdy dxrwd lr dxriwec :dax

jezl `ed ozep la` :ipzwc ,`kti` `tiqn

yiy dxrwd lr dxrn la` :ipzw `le ,dxrwd

dil zi`c l`eny elit`c d`xpe .oilaz da

(`,er onwl) "oilev cvik"a `ipze ,"xab d`zz"

dizeekÐ,dtilw ick iexird lyan ikd elit`

jezl mg :l`enyc dizeek `ipz ,mzd xn`c

opevÐopev jezl opev ,slewÐzlebpxzd lr oigzex exir m`e .gicnÐiexir ici lr elirbdl lkei `l oey`x ilka eynzypy ilke .dtilw jixvÐ`ede ,dtilw ick `l` lyan oi`c

opev jezl mg ixyc (`,an zay) "dxik" wxta opixn`c `de .dtilw ickn xzei rlaÐaxrznd xac `edy min dhn ly opevde li`ed ,dtilw ick `l` lyan epi`y oeik :xnel yiÐ

axrzn epi`y xac la` .mind zepipv zngn lyazdl leki epi`Ðdn .ehlet jk erleak :wiqne .'eke `tpcb dil xcd`e iebn dxei oaf `awer xn :xn` (`,er) dxf dcear idliyae .`l

zevevipa erleaÐ`l` liya `l i`ce `l` !iexir epiidc ,zevevipa hilt dxenb drila rla elit` ?zevevipa rlac meyn `ixi` i`n ,`ed oey`x ilkk iexir i`e zevevipa ehlet s`

'eke zaya oinga eze` oigicn ,zayd iptl oinga `a `ly lk :(a,dnw zay) "ziag" wxta opzc `de .dtilw ickÐ:dywe .dxeq` dgcd elit` oey`x ilkac ,ipy ilka `nwe`l jixv

oixey la` ,oigicn `wec ipzwcÐiegnzd jezl e` dxrwd jezl ozep la` :ipzw oilaz iab `kde .`lÐoixeyyke ,leyia xac icina ixiin mzdc :wgvi epiax xne`e !oixey elit` epiidc

ipy ilka elit` eze`Ðdpei 'x ?dlrnln odilr zexrle dhnln oilaz ozil edn :ira "dxik" wxta inlyexiae .lyank ifgin `le ,dxicwd wznl oiieyr oilaz la` .lyank ifgin

"xayi ea lyeaz xy` yxg ilke" :`cd on dpei 'xc dilig .`ed oey`x ilkk iexirc ,xeq` :xne`Ðrlea qxg ilk :onz iq` 'x igce .gzex ekezl dxiry cg`e ea lyiay cg`Ðoilaz

.dinza !?rla zygp ilk xninl jl zi` .jk zygp ilka s` `ipzde :oea xa iq` 'x aizd .lyan epi`àáø`dc :dywe .`peyia`c `gniw :qxhpewd yxit Ð iqiqga `xciw dil egn

"iqiqga" jexra yxitck :wgvi epiaxl d`xpe !biltc o`n `kile ,opixq` (a,hl) lirlÐ.jk lk uenig icil `al mkxc oi`c ,miycr ly gnw
`l
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éaøàa dénéà déì àè÷ðîd`ln dxrw exear zgwel dzid en` - §©§¨¥¦¥§©§¥
ozripvne ,daxd oda zxdfpe ,ozxivw zryn ozxnyy ,mihg

.gqtd jxevl onvr ipta
:ixkpl mina exyipy mihg zxikn oipra dkldéhéçc àaøà àeää©©§¨§¦¥

,mihg d`ln dpitq dzid -àzLéça àòáècxdpa drahy - §¨§¨§¦§¨
da eidy mihgd exyip jk ici lre ,gqtd mcew '`zyig' enyy

,xdpd inaéðeaæì àáø àéøLmcew el` mihg xeknl `ax xizd - ¨§¨¨¨§©¥
gqtd,íéøëðì.l`xyil `l j` §¨§¦

:`ax lr `iyewdéáéúéà[dywd-],àáøì éàeéì øa äaøepipy ¥¦¥©¨©¦©§¨¨
,`ziixaaíéàìk Ba ãáàL ãâaozyte xnv ihegn bx`py cba - ¤¤¤¨©¦§©¦

,mi`lk `edy cbaa xkip `le ,mi`lk xeqi`a dyiala xq`pe cgi
` did xnv e` ozyt ly cg` heg wxy meyn,ea bexàì äæ éøä£¥¤Ÿ

epøkîécbad z` xekni `l -,éøëðìl`xyil ixkpd epxkni `ny ¦§§¤§¨§¦
.mi`lk xeqi`a lykie ,epyalie mi`lk ea yiy rci `le ,xg`åok §

Ba äNòé àìdf cbaa -,øBîçì úòcøîmigipny ske` oirk `ede Ÿ©£¤¦§©©©£
.ecbaa epxtzie myn eplhi jk xg` `ny ,enngl eilrïéNBò ìáà£¨¦

,úîì ïéëéøëz BúBàxeq` epi`e zeevnd on xeht envr zndy oeik ©§¦¦§¥
zn icbay oeik ,ecbaa epxtzie eplhi `ny yyg oi` mbe ,mi`lka

,i`eil xa dax wiic .d`pda mixeq`àì àîòè éàî éøëðìdn - §¨§¦©©£¨Ÿ
,mi`lk ea ca`y cba ixkpl xekni `ly mrhdåàì`l m`d - ¨

ïéaæî øãäc íeMîepxknie ixkpd xefgi `ny yyg yiy -ìàøNéì ¦§¨©§©¥§¦§¨¥
mcew xdpa erahy mihg zxikn mb xeq`l yi mrh eze`ne ,xg`
uenigd oi`y oeiky ,xg` l`xyil mxkni `ny ,ixkpl gqtd

.gqta mlk`ie evingdy rci `l ,mda xkip
:ef `iyew zngn ea xfg `axøãäe [xfg-]àa÷ eäðéaæì ,àáø øîà £©¨©¨¨©§¦§©¨

àa÷envr ipta el` mihgn aw lk xekni -,ìàøNéìxekni `le ©¨§¦§¨¥
,cg` yi`l daxdàçñét én÷ àéìëc éëéä éklk elkiy ick - ¦¥¦§¨§¨©¥¦§¨

.gqt iptl mihgd
:gqta liyaz jezl gnw zpizpa dpcd `ziixa d`ian `xnbd

äøéãwä úà ïéììBî ïéà ,ïðaø eðzgnw mipzep oi` xnelk ,gnwa ¨©¨¨¥§¦¤©§¥¨
min ekeza yiy liyaz jezl,çñta,liyazd gzx `l oiicryk ©¤©

,uingdl liyazay gnwd lelr gizxiy cry,ìBìîiL äöBøäå§¨¤¤¦§
çîwä úà ïúBðliyazaecinïúBð Ck øçàeilr,õîBçä úà ¥¤©¤©©©¨¥¤©¤

mcew ozi `l j` .uingdl egipn epi`e gnwd z` lyan unegdy
egek yz ,liyaza axrzp xak unegdy xg`ly oeik ,unegd z`

.ekezl ozipd gnwd z` lyan epi`eïúBð óà ,íéøîBà Léåmcew §¥§¦©¥
õîBçä úàliyaza,çîwä úà ïúBð Ck øçàåxg`l mb mzrcly ¤©¤§©©¨¥¤©¤©

egipn epi`e gnwd z` lyan `ed ,liyaza axrzp unegdy
.uingdl

:`xnbd zxxanïàîmd in -íéøîBà Lé:`xnbd daiyn .el` ©¥§¦
ïðúc ,àéä äãeäé éaø ,àcñç áø øîà(:an zay),ñôìéàäilk oin-] ¨©©¦§¨©¦§¨¦¦§©¨¦§¨

[leyiaïøéáòäL äøéãwäå,dkiyg mr zay axra y`d lrn §©§¥¨¤¤¡¦¨
mdykïéìáz ïëBúì ïzé àì ,ïéçzeøîilky meyn ,jiygdy xg`l §¨¦Ÿ¦¥§¨©§¦

s` ekezay dn z` lyan [y`d iab lr ea lyiay ilk-] oey`x
oilazd z` lyan `edy `vnpe ,y`d on edexiardy xg`l

.leyia xeqi` lr xaere zayaïúBð ìáàoilaz `edäøòwä CBúì £¨¥§©§¨¨
éeçîzä CBúì Bàon liyaz mkezl exiry [dlecb dxrw oirk-] §©©§

.lyan epi` ipy ilke ,md ipy ilk oky ,qtli`d on e` dxicwd
ïúBð àeä ìkì ,øîBà äãeäé éaøjezl oilaz zzl zaya xzen - ©¦§¨¥©Ÿ¥

,ipy ilka `vnpd lk`n lkøácî õeç[lk`n xac-]õîBç Ba LiL ¦¨¨¤¤¤
øéöåozi `ly ,yakna mze` miyaekyk mibcd on shepd ahex - ¨¦

ilka s` oilazd z` milyan mdy meyn ,zaya oilaz mkezl
,liyaza axrzpy xg`l mb lyan unegdy xaeqy x`eane .ipy
,uneg ea axrzpy liyaz jezl gnw zzl xzen mb `linne

.uingdl egipn epi`e gnwd z` lyany
:`xnbd zl`eydî÷Bðåmixne` yid ixac z` `cqg ax cinrie - §§¨

[àéðúã] (ïðúã) ,éñBé éaøk`ziixaa(`"r lirl),,øîBà éñBé éaø §©¦¥§©§¨©¦¥¥
xeryyyege zegtpzny d`exe ,mina [oze` dxy-] ozzly mi

,evingiyïúîBö õîBçå ,õîBça ïøBLepi`e [owcdne oxagn-] ¨§¤§¤§¨
axern unegd xy`k mby ,dzr `xnbd dxaqe .uingdl ogipn
ok m`e ,uingdl ea ozipd gnwl gipn epi` ,oira epi`e liyaza

:`xnbd daiyn .iqei iaxk `cqg ax cinrd `l recnïðéòîLà ék¦©§§¦©
déìeprny izni` -éñBé éaøìz` zinvn unegdy xaqy ¥§©¦¥

,uingdl ogipn epi`e mixeryddéðéòa déúéàc éléî éðämixac - ¨¥¦¥§¦¥§¥¥
,envr ipta xnelk ,epira cner unegdyk `weec mixen` el`

,xg` xaca axrzp `le,úáBøòz éãé ìò ìáà`edyk xnelk £¨©§¥©£¤
,xg` xaca axern,àìoi`y dcen iqei iax mb df ote`a `nye Ÿ

yid ixac z` cinrdl ozip `l okle ,uenigd rpen unegd
mdixac cinrdl `cqg ax jxvede ,iqei iax zrck mixne`

.dcedi iaxk `weec
:gqta liyaza gnw zliln oipra zxg` drcäæ ãçà ,øîà àleò¨¨©¤¨¤

äæ ãçàåz` jk xg`e gnwd z` dligz liyazl ozep m` oia - §¤¨¤
,gnwd z` jk xg`e unegd z` dligz ozep m` oiae ,unegdøeñà̈

,gqtaíeMîlynd jxcke ,dwgxdøBçñ àøéæð ïðéøîà Cì Cì ¦¤¤¨§¦©§¦¨§
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(bxzen dfy s` ,eizeaiaq l` axwz l`e mxkd on wgxzde jl ,
,mzlik` xeqi`a lyki `ly ick ,miaprd zlik`a wx xq`pe el

yaza gnwd zliln exq` o`k s`e,oira uneg eilr ozepyk s` li
.liyaza axern unega xizdl e`eai `ly ick

eyaiizdy mihgn gqta gnwa liyaz zliln oipra dkld
:xepzaàúeìb Léø éác é÷écøeáì déì éøL éôt áøxizd - ©¨¦¨¥¥§§¦¦§¥¥¨¨

,dlebd y`x ly eziaay [milyande mite`d-] minezgpl
äçîîìay liyazd z` axrl -éñéñça äøéã÷oghpy gnwa - §¦§¥§¥¨©£¦¥

.uingn epi`y iet` gnwk aygpy oeik ,xepza eyaiizdy mihgn
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ea miievny mewna - icar igikWC `YkEcA dfk xac xizny§§¨¦§¦¦©§¥
ixde ,mixeqi`a xzeia milflfny ,[dlebd y`x ziaa oebk] micar
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`le ,xepza eyaiizdy mihgn gnw liyazd jezl ozp envr `ax
,dlebd y`x ziaa `l` mzq gnwa jk zeyrl e`eai `ny yyg
.mixeqi` lr xearl miceyge ,mipebd mpi`y micar ea miievny

äðùî
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.zexit inae miwyna
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xcde"רב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc migqt(iyiy meil)

øî øîà÷ úñBøçàexn`y minkg ixack dkld zxn`y dn - ©£¤¨¨©©
da s`y ,gnw da ozipy zqexg lr s` epiid m`d ,'cin lk`i'

,cin dlik`a dexizde minkg ewlgpøî øîà÷ ìcøçà Bàe` - ©©§¨¨¨©©
dklde edexizdy zxn` gnw ea ozipy lcxg lr wx `ny

.exizd `l zqexgd z` j` ,mzenk
déì øîà,dcedi ax ly epa `ped axdpéî à÷ôð éàîìdfi`l - ¨©¥§©¨§¨¦¨

,wgvi xa ongp ax el xn` .z`f zrcl jixv dz` oiprìeixacáøã ¦§©
àðäk,mdipia wligy,àðäk áø øîàcdú÷Bìçîiaxe minkg ly ©£¨§¨©©©£¨©£¤
xi`ngnw ozepa wx `id cin sxyi e` cin lk`i m`dCBúì§

ìáà ,ìcøçäepzepykúñBøçä CBúìl,ãiî óøOé ìkä éøácm`e ©©§¨£¨§©£¤¦§¥©Ÿ¦¨¥¦¨
dfa wleg dz`y ixd ,zqexga mb minkgk dkldy jixac zxn`
oiae lcxga oia `id zwelgndy xaeqe ,`pdk ax ixac lr

.zqexga
déì øîà,dcedi ax ly epa `ped axéì òéîL àìizrny `l - ¨©¥Ÿ§¦©¦

,`pdk ax ixac z`éì àøéáñ àì ,øîBìkeixack xaeq ippi` - §©Ÿ§¦¨¦
zqexga mb cin lek`l exizd minkg `l` ,welig dfa yiy

.mzenk dklde ,gnw da ozipy
:`pdk axk dgked `xnbd d`ianàðäk áøc déúååk ,éMà áø øîà̈©©©¦§¨¥§©©£¨

àøazñîwx exizd minkgy `pdk ax ly ezhiyk xazqn - ¦§©§¨
,zqexga `le lcxgaîdn,ìàeîL øîàcyéñBé éaøk äëìä ïéà ¦§¨©§¥¥£¨¨§©¦¥

lirl xn`y(.n)orpene ozzly mixeryd z` zinvn unegdy
.uenig rpen epi`e zinvn epi` unegd `l` ,uingdlnåàì éàî©¨

c ,dfn rnyn `l m`d -àònçî éòenç àä úéîö àìc àeä éúenö©¥§Ÿ¨¦¨©¥§©§¨
`ed ixd ,gtpzdl elgdy mixeryd z` zinvn epi`y oeiky -
oeike ,mkezl ozipd gnwd uenig z` mixdnny miwyn x`yk
ozipd gnwd z` uingdl xdnn `ed ixd ,uneg axern zqexgay
`weec ewlgp minkgy `pdk axk xaq l`enyy gkene ,ekezl
meyn cin sxyzy micen gnw da ozipy zqexga j` ,lcxga

.day unegd
:di`xd z` dgec `xnbdàìminkgy l`eny ixacn di`x oi` - Ÿ

ozipd gnwd z` dvingn uneg da axerny zqexgy micen
oky ,dkezlònçî òenç àìå úéîö úîöî àì àîìécs` `ny - ¦§¨Ÿ¦§¨¨¦§Ÿ©©§©©

lkn ,uingdl elgdy mixeryd uenig z` rpen unegd oi`y
xeriy xg`l wx uingn `l` ,uenigd z` xdnn epi` mb mewn

.uingiy mcew cin elke`l xzen okle ,dlibx dqir ly uenig
:dpyna epipy'åëå ïéìMáî ïéàina `le oiwyna `l gqtd z` ¥§©§¦

.zexit
:df oic xewna `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzoaxwa xn`p ¨©¨¨

gqtd(h ai zeny)lXan lWaE `p EPOn Elk`Y l`','íénayie ©Ÿ§¦¤¨¨¥§ª¨©¨¦
,wiicléì ïéàdf weqtn cenllàlà`edyk elke`l xeq`y ¥¦¤¨

lyean,'íéîa'a lyean `edyk j`ïéépî ,ïé÷Lî øàLxeq`y §©¦§¨©§¦¦©¦
.elke`l,zøîànøîBçå ì÷,z`f cnlpïîòè ïéâéôî ïéàL íén äîe ¨©§¨©¨¤©©¦¤¥§¦¦©§¨

mewn lkn ,xyaa mnrh mipzep mpi`y -ïéøeñàlek`l xeq` - £¦
,mda lyazpy gqtd oaxw z`ïîòè ïéâéônL ,ïé÷Lî øàL- §¨©§¦¤§¦¦©§¨

,xyaa mnrh mipzepyïkL ìk àìmda lyazpy gqtd xyay Ÿ¨¤¥
.dlik`a xq`p

,øîBà éaø,weqtd mvrn miwyn x`ya s` xeqi`d z` micnl ©¦¥
xn`péì ïéà ,'íéna'gqt oaxw lek`l xeq`l cenllàlà`edyk ©¨¦¥¦¤¨

a lyean,íéîa lyean `edykïéépî ,ïé÷Lî øàL,elke`l xeq`y ©¦§¨©§¦¦©¦
øîBì ãeîìzaezkay zelitkd epcnln -,'ìMeáî ìLáe'didy ©§©¨¥§¨

y ,'mina lyeane `p' wx xnel lekiíB÷î ìkîelke`l xeq` ¦¨¨
.miwyn x`ya lyazp m` s` ,lyean `edyk

:xeqi`d zexewn oia dkldl weligd z` `xnbd zx`anéàî©
eäééðéa,el` micenil ipy oia lcadd dn -øã÷ éìö eäééðéa àkéà ¥©§¦¨¥©§§¦¥¨

,'xcw'a gqtd xya z` dlvy ote`a micenild oia lcad yi -
lyazn `edy ,xg` dwyn e` min da oi`y dxicw jeza epiidc
leyia xeq`l ecnly minkgly ,epnyn mihltpd mind jeza
,xyaa mrh mipzepy meyn ,minn xnege lwa miwyn x`ya

ote`a ixdy ,minn cenll oi` df ote`a,xyaa mrh ozep epi` df
daxzp df ote` s` ,'lyean lyae'n cnly iaxle ,elke`l xzene

.leyia oink `edy oeik ,xeqi`l
:`xnbd zxxaneäì éãáò éàî 'ìMeáî ìLa' éàä ïðaøåxg`n - §©¨¨©¨¥§¨©¨§¦§

gqt zlik` xeqi` zeaxl 'lyean lyae'n eyxc `l minkgy
daiyn .ef zelitkn miyxec md dn ,miwyn x`ya lyazpy

:`xnbdàéðúãkì déì éòaîitk dkld cnll mdl zkxvp `id - ¦¨¥¥§¦§©§¨
,`ziixaa epipyy ,`ziixaa diepy `idyBìMagqtd oaxwløçàå ¦§§©©

áéiç ,BìMa Ck øçàå BàìvL Bà ,Bàìö Ck,ezlik` lr zewln ¨§¨¤§¨§©©¨¦§©¨
.'lXan lWaE 'ebe Elk`Y l`' ly dyrz `l lr xary meyn©Ÿ§¨¥§ª¨
gqt zlik`y zeaxl 'lyean lyae' zelitkdn cnlp df xeqi`e

.leyia ly ote` lka dxeq` lyean
:`xnbd dywnàîìLam`y oaen mpn` -Bàìö Ck øçàå BìMa ¦§¨¨¦§§©©¨§¨

déìLa àäc ,áéiçoi`e ,lyean dyrp xake dligz elyia ixdy - ©¨§¨©§¥
,leyiad z` zlhan leyiad xg`l dilvdCk øçàå Bàìö àlà¤¨§¨§©©¨

àä ,BìMadf ote`a ixd -,àeä Là éìö,elyia jk xg`y `l` ¦§¨§¦¥
e ,el dncwy dilvd z` lhan leyiad oi`eéànàlr aiig recn - ©©

.ezlik`
:`xnbd zvxznépî àä ,àðäk áø øîàin zhiyk ef `ziixa - ¨©©©£¨¨©¦

zhiyk ,diepy `idàéðúc ,àéä éñBé éaø,`ziixaa epipyy -ïéàöBé ©¦¥¦§©§¨§¦
dvn zlik` zevn zaeg ici z`vl ozip -÷é÷øajxe wc dt`n - ¦§©§¨¦

éeøMäliyaza,eziit` xg`lçBnéð àlL ìMeáîáeozip oke - ©¨¦§¨¤Ÿ¦©
qnp `le miiw `ed m` lyazpy wiwxa dvn zaeg ici z`vl

,mgl iexw `ed oiicry ,ixnbl,øîBà éñBé éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦¥¥
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.dt`py xg`l el didy mgl mW epnn lhan leyiady meyn¥
aygp lyazp jk xg`e dt`py xac iqei iax zrcly x`eane
leyiad ,lyazp jk xg`e dlvpy xacy oicd `ede ,lyeank
xg`l lyazpy gqt okle ,dilvd z` lhan dilvd xg`ly

.dlik`a xq`p eziilv
:xg` uexizàîéz eléôà ,øîà àleò`ziixady xn`z m` s` - ¨¨©£¦¥¨

zhiya diepyøéàî éaødilvd e` dit`d xg`ly leyiad oi`y ©¦¥¦
lyazp jk xg`e dlvpy gqt recn dyw `l mb ,lyeank aygp

oky ,xeq`àëä éðàL,dkldd dpey lyean gqt xeqi`a o`k - ¨¦¨¨
oeikàø÷ øîàcweqta xn`py -'ìMeáî ìLáe',oeyld zelitka §¨©§¨¨¥§¨

leyia xeq`l micnl,íB÷î ìkî,dlvpy xg`l lyazp m` s` ¦¨¨
.`id aezkd zxifbe

:jexg gqt zlik` oipra `ziixa d`ian `xnbdìBëé ,ïðaø eðz̈©¨¨¨
y gqt oaxwy xnel ziidBkøBö ìk Bàìö,el ie`xd itkn xzei - §¨¨§

áéiç àäéxn`py ,dyrz `l lr xary meyn ,ezlik` lr zewln §¥©¨
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BkøBö.ezlik` lr xeht okle ,el ie`xy itkn xzei - §

:`xnbd zx`anéîc éëéä,ekxev lk dilv `ed ote` dfi`a -øîà ¥¦¨¥¨©
àëeøç àéåLc ,éMà áø.etxye gqtd z` jxgy - ©©¦§©§¨£¨

:ig gqt zlik` oipra zxg` `ziixaìBëé ,ïðaø eðzxnel ziid ¨©¨¨¨
m`yìëàgqtd onúéfk`edyk xya,éç,llk dlvp `ly epiidc ¨©©©¦©

áéiç àäélr xary meyn zewlnxn`py dn(my)Elk`Y l`' §¥©¨©Ÿ§
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,'ìMeáî ìLáe àð epnî eìëàzgqtdyk `weecyàðj` ielv - Ÿ§¦¤¨¨¥§¨¨
eic ielv epi`ìLáelyean `edy e` -Eì ézøîàlr miaiigy ¨¥¨©§¦§

,ezlik`àìågqtdykéçmpn` .dlvp `leìBëé`ly xnel ziid §Ÿ©¨
s` `l` ,ezlik` lr zewln aiig epi`y wxøzeî àäédligzkl §¥¨

,xeqi` mey jka oi`e ig elke`løîBì ãeîìzaezkd epcnln - ©§©
`p EPOn Elk`Y l`','Là éìö íà ék`edyk wx elke`l yiy ©Ÿ§¦¤¨¦¦§¦¥

.ig `l` ielv epi`yk `le ,ielv
:`xnbd zx`anéîc éëéäxya `ed dn -àðdlik`a xq`py ¥¦¨¥¨
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minkgk dkld l`eny xn` ikelcxg` Ð.xn`wéñåé éáøë äëìä ïéàlirl xn`c Ð

.oznev unegåàì éàîoiwyn x`yk `nl` ,xak gtpil eligzdy oihg zinv `lcn Ð

`edireng` Ðinprngndlgzn ozipd z`

`pdk axk l`eny :`nl` .`pdk axck ,ekezl

minkgk dkld l`eny xn`w ike .dil `xiaq

Ðlcxg`.zqexg` `le ,xn`wúîöéî àì
úéîö`le ,uingdl ligzdy z` Ðinp rngn

.mink ied `lc ,ekezl ozipd z`íéîáÐ
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."lyeane `p" azkinl dil dedcøã÷ éìöÐ
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lya" inp i`d.`ed "lyeanáééçlr zewln Ð

.ezlik`àéä éñåé éáøxg`l leyia :xn`c Ð

dit`.`ed leyia Ðïéàöåédvn zaeg ici Ð

wiwxait lr s`e ,eziit` xg`l liyaza iexyd
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.lyeana oke .ixnbl genip `lyàì ìáà
ìùåáîáit lr s`e ,dia `pixw mgl e`lc Ð
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e`lv `xw iaxc oeik ,`pz `eddc ;melk epi`

`l il dn `kexg diey il dn ,elyia jk xg`e
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ùà,`ki` y` ilv m` ik lk`z `lc e`l Ð

.leyiac e`l `lee`l lr oiwel xaqe

.zellkayàéãäámeyn `cqg ax aiigc Ð

.leyia meyn e`le ,y` ilv
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àì.`bilt oizipzn :xaqw ,dizeek `ipzc ab lr s` Ð il `xiaq `l xnelk il riny

øîàãîd`xp ok lre .zqexgl uneg incn `zyd Ð iqei iaxk dkld oi` l`eny

xeq` jk oiae jk oia lirl xn`c `lerc wgvi epiaxlÐxegq `xifp opixn` jl jl meyn

axwz `l `nxkl xegqÐixacl zqexg jezl la` xn`c `pdk ax `dc .`pdk axc` bilt

jl jl meyn `l` xq` `l `lerle ,sxyi lkd

.opixn`éàîdyw Ð rngn znvn `lcn e`l

ozep s` mixne` yi :xn`w lirlc ,wgvi epiaxl

'xk `nwele :jixte .'eke jk xg`e ,unegd z`

rnyn .oznev unege unega oxey xn`c ,iqei

mixne` yic `nw `pzcÐ'xc `nw `pz epiid

xn`w ikd elit`e .zinv unegc dil zilc ,iqei

`nl` .unegd z` ozep jk xg`e gnwd ozep

zinv `lc ab lr s` :xaqwÐ`l inp ireng

itl ixii` lirlc :wgvi epiax xne`e !rngn

.`kdc `pwqnd

ïéàÐ 'eke oiwyna `l gqtd z` milyan

`pzc meyn i` ?o`k e`py dnl :dniz

zelyeane zewely zewxiÐel did cin ok m`

.dixg` jenqa zepylàëéàxcw ilv ediipia

`nlr ilekl la` .`l i` eilr dwel i` :yexit Ð

xac zngn ilvc dia zi` inp dyre ,ied leqt

onwl) "oilev cvik" yixa opixn`ck ,`ed xg`

eilr xfge qxgd lr eahexn shp :(a,drÐlehi

xepz ly eqxga rbp ,enewn z`Ðz` selwi

`l` slinl jixhvi` `l oiwyn x`y oke .enewn

`ki` zegtd lklc `hiyt la` ,zewln oiprl

sili ikide :xn`z m`e ."y` ilv m` ik"c dyr

on oixidfn oi` `de ?xnege lwn oiwyn x`y

dlbn `l` epi` xnege lw i`dc :xnel yie !oicd

.oiwyn x`ya s` ixii` `xwc leyiac

øîà:dniz Ð `id iqei 'x ipn `d `pdk ax

opaxl ,iqei iaxk dl iwenc `pdk axc

xg`e e`lvc ?edl icar i`n "lyean lya" i`d

elyia jkÐopirci `xaqnc ,`xw jixv `l

.dvn iab iqei iax xn`ck ,dilvd lhan leyiac

q `pdk axc :xnel yielya"n sili iqei iaxc xa

.diit` lhan leyiac "lyean

ìáàleyiac :qxhpewd yxit Ð lyeana `l

ixiin eyexitle .mgl zxezn dil lhan

zxezn witp `l dar ezlilac ,dkx ezlilaa

ixiinc :yxtn wgvi epiaxe .lirl yxitck ,mgl

iziine .dxiyr dvn meyn dleqte ,dar ezlilaa

zxezn dil witn leyiac iqei iax xaqc ikid ikc

dt`p `l eli`k ,dxiyr dvn dieeyl diit`Ð

.dilv my leyia dipin xwr gqt iab inp ikd

àìåò`kd Ð 'eke xi`n 'x `niz elit` xn`

`lc epiide ,dvn leyial gqt incn

xn`wc (a,gl zekxa) "oikxan cvik"c `pwqnk

oikxan zewly :opgei 'xc dinyn `ler mzd

iab `kd dil zi`c iqei iaxl ."lkdy" mdilr

dit`d lhan leyiac dvnÐleyia inp ikd

iax xn`w `l o`k cr :igce .wxi my mdn lhan

`lc ,dinrhl `lere .dvn mrh opirac `l` iqei

mrh opirac iqei iaxc `nrh `kd `iegcl ira

."lkdy" jxan iqei iaxlc xn`w inp mzde .dvn

ìëàmizy dwel `p zifkÐzeaezk) "zexrp el`" yixa opiayg i`n` :y"pilxe`c awri epiax axd dywd Ð y` ilv m` ik elk`z l` aizk eli`k iedc y` ilv m` ik meyne `p meyn

e`la y` ilv m` ik `kd opiaygc ikid ik `d .aizk "einrn dleza m` ik"c `cixb dyra lecb odkl dlera (`,lÐiedc ,e`la lecb odkl dlera iaeygi`l dil ded inp ikd
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íéúù ä÷åìilv m` ik"c ,"y` ilv m` ik elk`z `l" meyne ,"`p lk`z `l" meyn Ð

inp "y`e`l`.i`w "elk`z `l"cíéúù ä÷åì ìùåáî`l" meyne ,lyean meyn Ð

."y` ilv m` ik elk`zàåä úåììëáù åàìipin lk ea llekc Ðmileyadilv opi`y

.xeq`lé÷ì àìã àåä éúøú éøîàã àëéàmeyn [e`] `p meyn dwel `edy oeik Ð

lyeanilv m` ik"c llk meyn iwl `l ez Ð

."y`é÷ì àäéî àãç ìáàinga lyand oebk Ð

`le ,leyiac zewln o`k oi`c ,elk`e `ixah

`p ly zewln."y` ilv m` ik" meyn dwel Ð

é÷ì àì éîð àãç éøîàã àëéàåm` ik" meyn Ð

e`lk dicic die`l cgein `lc ,"y` ilv

`kinqe ,exeqi` yxtn `edy ,dniqgcdil

.dipin lirl zewln zyxtíéúù ä÷åì âæ ìëà
meyne ,"lk`i `l bf" meyn ,elk`y xifp Ð

dyri xy` lkn"otbnoiid"mipvxgn,'ebe

inp i`w "lk`i `l"clkn"`."dyri xy`åàì
úåììëáù"dyri xy` lkn" lr oiwel oi` ÐÐ

mipvxg lleky ,`ed zellkay e`lcmibfe

miyaie migl miapre.oialele milreàì éúøú
é÷ìovxg e` bf lk`c `kid ÐiwleediilrÐ

dcene ."dyri xy` lkn" meyn ez iwl `l

ovxge bf lk` m`c iia`oeikc ,mizy dwel Ð

yxetncenvrl cg` lk`lc e`l` inp i`w Ð

ikde .cge cg lk` e`l azkc o`nk iede ,lk`i

`l` iia` bilt `lc ,xifp zkqna gken

zewln`."dyri xy` lkn"cé÷ì àäéî àãç
bfc zewln o`k oi`c ,oialele oilr lk` m` Ð

ovxge."dyri xy` lkn"c e`l meyn iwl Ð

øåèô íåé ãåòáî àð úéæë ìëàyxtn `nrh Ð

.i`xwn dinwläøåáç éðáî åîöò úà ìñô àì
) onwl opixn`c Ð`l lk`p gqtd oi` :(`,et

ipya lke` lke`d oi`e ,cg`k zexeag izya

ol `wtpe .zenewn,"lk`i cg` ziaa"n

`xeaga :opinbxzne`cgdlik`e .lk`zi

ceranclek`l xzene ,`id dlik` e`l mei

dpnpy dxeag ipa mr jygzyn.odnrúéæë
äëéùçùî éìö.eilr dpnpy gqtn Ðìñô

äøåáç éðáî åîöòlke`d oi`y ,ziyixtck Ð

.zenewn ipya epnid lek`l xzenåðéàù äòùá
éìö ìåëà íå÷á,ilv zlik` xzid el oi`c Ð

.`p lk`z `lc e`la epyiy oic epi`àì åàÐ

epyiy drya :xg` oipra `l` ,ok xn`p `l e`

elk`e" :aizkc ,dlila epiidc ,ilv lek` mewa

"dfd dlila xyad z`.`p lk`z laa epi` Ð

éìö ìöà åììëî øúåä éøäù äîúú ìàå`dc Ð

:aizkck ,meia lek`l xeq` did ilv elit`

"dfd dlila xyad z` elk`e".meia `le Ð

dyr xeqi` llkn xzed dkygyke,ilvc

`p lv` dlgzkl xzed `lc idp :inp `nipeÐ

.elk` m` dilr aiigl `l edinãåîìú ïéàù
ùà éìö íà éë øîåìdipin lirl aizk `dc Ð

.'ebe "zevne y` ilv"ìùá éðà àø÷àjiic Ð.lya z`ixwa dil dedéì ïéà.epnf xwir `edy ,dkiygyn elyia ok m` `l` xya zlik` lr aiigziy Ðíåé ãåòáî åìùéáÐ

oipn ,jygzyn elk`e?äé÷ôà àäåoiwyn x`yl lirl diyxc diteb iax Ðilvle.xcwìùåáî ìùá.inp izixg` dyxc dia yixc dixeaca ipycn Ðáééç íåé ãåòáî éìö úéæë
.dinwl dil yxtn Ðéðú÷ilvc `aeig Ðceranc.dkiygyn `pc `aeigc `inec ,mei
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àëéà`ixah inge iga :qxhpewd yxit Ð iwl `din `cg ixn`cÐm` ik meyn aiig

,lirlc `ziixa edl iywiz `axl oia iia`l oia ok m` :mz epiaxl dywe .y` ilv

"lawnd" wxta xn`c :cere !ig lr iwl `l `nl` .ig `le ,jl izxn` lyeane `p :`ipzc

:xn` dcedi axc ,akxe migix laega dcedi axe `ped axc `zbelt` (a,ehw `rivn `aa)

wiqne .yly dwel :xn` `ped axe ,mizy dwel

`l o`k cr ,dcedi axk elit` ixn`c `p` :`ax

mzd dcedi ax xn`wÐ`ed ytp ik"c `l`

"laegÐ`kd la` .`z`c `ed mixg` mixacl

qxhpewd yexitle ?`z` i`nl "y` ilv m` ik"

Ðd`xp okl !`ixah ingle igl jixhvi` `d

m` ik"c ,`nlr ilekl iwl `l ig`c mz epiaxl

,dyrl `l` zewlnl `z`c rnyn `l "y` ilv

`ed ytp ik"l inc `le ,"elk`z y` ilv m` ik"c

x`y` dwelc `nlr ilek ecen `eddac "laeg

bef lag :`ziixaa `icda mzd ipzwck ,mixac

zext ly cnve mixtq lyÐik"c ,mizy dwel

`edy ,e`l oeyla xity rnyn "laeg `ed ytp

ytp xac `edy lk :mrh zpizpÐ.leagz `l

`ed ytp ikc mzd `ax xn`wc `d xity `z`e

laegÐilv m` ik" la` .mixac x`yl `z`

"y`Ðlyeane `pae .dyrl `l` `z` `l

el`l diknq ikdl :xaq `axc ,ibilt `weecÐ

.`wlin ipa mdy lyeane `p lr eilr zewll

`de .zellkay e`l lr oiwel oi` :xn` iia`e

iwl `wlin zdin `cg :xn`wcÐ:eyexit ikd

la` ,ecal "y` ilv m` ik" meyn ea exzd m`

lyeane `p zewln lrÐipdn ikdlc ,dwli `l

,iwl `din ecal ,edine .llk oeyla aezky dn

.zewln ipa mdy el`l eknqyøîàlk` `ax

xnzi` `axe iia`c `zbelt `d Ð mizy dwel bf

pdke (a,gl xifp) "oipin dyly" wxta `kti`d

.`xnba zeax

ïéàùab lr s` Ð y` ilv m` ik xnel cenlz

m` ik meyn eilr zewldl jixhvi`c

y` ilvÐ.lyeane `pl diknqc meyn inp epiid

íàlyean lyean e` lya lya `xw `nil ok

zg` daiz letkl `xwc digxe`c rnyn `kd Ð

"daexn"a oke ,mipiipr ipyan ith cg` oipra

"laegd"ae ,"`vnz `vnd" iab (`,dq `nw `aa)

eid" yixac :dywe ."`txi `txe" iab (a,dt my)

azkinl dil iedcn :xn`w (a,n oixcdpq) "oiwcea

"ahid" azke ,"xewgz xewg" e` "yexcz yexc"

Ðikd azk ded i`c rnyn .iiept`l dpin rny

Ðwcwcl yg `l mzd `nye !dpten ded `l

.dptenc gikedl wx ,oeyla
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äëéLçMî¯íBé ãBòaî éìö úéfk ìëà .áéiç¯àì ¦¤¨¥¨©¨¨©©©¦¨¦¦§Ÿ
äëéLçMî éìö úéfk ,äøeáç éðaî Bîöò ìñt¯ìñt ¨©©§¦§¥£¨©©¦¨¦¦¤¨¥¨¨©

îöòàð úéfk ìëà ìBëé :Cãéà àéðz .äøeáçä éðaî B ©§¦§¥©£¨©§¨¦¨¨¨©©©¦¨
BðLiL äòLa äîe :àeä ïéãå ,áéiç àäé íBé ãBòaî¦§§¥©¨§¦©§¨¨¤¤§

éìö ìBëà íe÷a¯BðéàL äòLa ,àð ìëàz ìáa BðLé §¡¨¦¤§§©Ÿ©¨§¨¨¤¥
éìö ìBëà íe÷a¯Bà ?àð ìëàz ìáa BðLiL ïéc Bðéà §¡¨¦¥¦¤¤§§©Ÿ©¨

éìö ìBëà íe÷a BðéàL äòLa :àì¯ìëàz ìáa BðLé Ÿ§¨¨¤¥§¡¨¦¤§§©Ÿ©
éìö ìBëà íe÷a BðLiL äòLa ,àð¯ìëàz ìáa Bðéà ¨§¨¨¤¤§§¡¨¦¥§©Ÿ©

éìö ìöà Bììkî øzeä éøäL ,dîúz ìàå .àð¯ãeîìz ¨§©¦§©¤£¥©¦§¨¥¤¨¦©§
íà ék íéna ìMáî ìLáe àð epnî eìëàz ìà" :øîBì©©Ÿ§¦¤¨¨¥§ª¨©¨¦¦¦
äîe "Là éìö íà ék" øîBì ãeîìz ïéàL ,"Là éìö§¦¥¤¥©§©¦¦§¦¥©

"Là éìö íà ék" øîBì ãeîìz¯äòLa :Eì øîBì ©§©¦¦§¦¥©§§¨¨
éìö ìBëà íe÷a BðLiL¯äòLa ,àð ìëàz ìáa BðLé ¤¤§§¡¨¦¤§§©Ÿ©¨§¨¨

éìö ìBëà íe÷a BðéàL¯éaø .àð ìëàz ìáa Bðéà ¤¥§¡¨¦¥§©Ÿ©¨©¦
"ìMáî" øîBì ãeîìz äî "ìLa" éðà àø÷à :øîBà¯ ¥¤§¨£¦¨¥©©§©§ª¨

ãBòaî BìMa ,äëéLçMî BìMéaL àlà éì ïéà ìBëiL¤¨¥¦¤¨¤¦§¦¤¨¥¨¦§¦§
ïépî íBé¯"ìMáî ìLa" :øîBì ãeîìz¯.íB÷î ìkî ¦©¦©§©¨¥§ª¨¦¨¨

ìå øã÷ éìöì éaø dé÷tà "ìMáî ìLa" éàäåøàL §©¨¥§ª¨©§¥©¦¦§¦¤¤§¦§¨
ìMáî" Bà "ìLa ìLa" Bà àø÷ àîéì ïk íà !ïé÷Lî©§¦¦¥¥¨§¨¨¥¨¥§ª¨

ìMáî ìLa éàî ,"ìMáî¯.ézøz dpéî zòîL §ª¨©¨¥§ª¨¨§©§¦¨©§¥
íBé ãBòaî éìö ìëà :ïðaø eðz¯àð úéfëå ,áéiç ¨©¨©¨©¨¦¦§©¨§©©¦¨

äëéLçMî¯åàìa àp äî ,àðc àéîec éìö éðú÷ .áéiç ¦¤¨¥¨©¨¨¨¥¨¦§¨§¨©¨§¨
¯àð àîìLa .åàìa éìö óà¯eìëàz ìà" :áéúk ©¨¦§¨¦§¨¨¨§¦©Ÿ§

äìéla "äfä äìéla øNaä úà eìëàå" :áéúëc ?ïìðî éìö àlà "àð epnî¯íBia ,ïéà¯.àì ¦¤¨¤¨¨¦§¨©¦§¦§¨§¤©¨¨©©§¨©¤©©§¨¦©¨
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פסחים. פרק שני - כל שעה דף מא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

העבודה דבירור המוחין היא עבודה קשה שלאו כל מוחא סביל דא, ועיקר העניין דבירור המוחין יהיה לעתיד־לבוא, שאז יהיה גם 
כיבוש ג' העממין דקני קניזי וקדמוני, שאי-אפשר לבררם בזמן הזה.

ממאמר י"א טבת, תשכ"ז



רה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc migqt(iyiy meil)

íézL ä÷BìElk`Y l`' ly e`ld meyn zg` ,zeiwln izy - ¤§©¦©Ÿ§
'`p EPOn(h ai zeny)'ebe EPOn Elk`Y l`' ly e`ld meyn zg`e , ¦¤¨©Ÿ§¦¤

'W` ilv m` iM(my)gqt lk` m` oke ,íézL ä÷Bì ìMeáîizy - ¦¦§¦¥§¨¤§©¦
lXan lWaE 'ebe EPOn Elk`Y l`' ly e`ld meyn zg` ,zeiwln©Ÿ§¦¤¨¥§ª¨

'miOA(my)ilv m` iM 'ebe EPOn Elk`Y l`' ly e`ld meyn zg`e , ©¨¦©Ÿ§¦¤¦¦§¦
zifk epnn lk` m`e .'W`e àðzifkìL ä÷Bì ,ìMeáîL,zeiwln ¥¨§¨¤¨Ÿ

ly e`ld meyn zg`e ,'`p EPOn Elk`Y l`' ly e`ld meyn zg`©Ÿ§¦¤¨
ly e`ld meyn zg`e ,'miOA lXan lWaE 'ebe EPOn Elk`Y l`'©Ÿ§¦¤¨¥§ª¨©¨¦

.'W` ilv m` iM 'ebe EPOn Elk`Y l`'©Ÿ§¦¤¦¦§¦¥
epnn elk`z l`' ly sqepd e`ld lr zewlnd iabl zxg` drc

:'y` ilv m` ik 'ebeúBììëaL åàì ìò ïé÷Bì ïéà ,øîà ééaà- ©©¥¨©¥¦©¨¤¦§¨
epi` lyean e` `p gqt lke`d okle ,mixeqi` dnk ekeza lleky
meyn ,'W` ilv m` iM 'ebe EPOn Elk`Y l`' ly e`ld lr dwel©Ÿ§¦¤¦¦§¦¥

.ilv mpi`y mileyia ipin dnk xeq`l llek df e`ly
:iia` zrca zehiy izyéøîàc àkéàiia` zrcly ,mixne` yi - ¦¨§¨§¦

é÷ì àìc àeä ézøzoebk ,zeiwln izy eaiigl ie`xy ote`a - ©§¥§Ÿ¨¥
e`ld lr od xary ,lyean `edyk e` `p `edyk gqt lk`y
e`ld lr ode ,'W` ilv m` iM 'ebe EPOn Elk`Y l`' ly illkd©Ÿ§¦¤¦¦§¦¥
e`ld lr zg` zewln dwely oeik ,el` mixeqi` ly ihxtd

j` .illkd e`ld lr cer dwel epi` ,ihxtdé÷ì úäéî àãç- £¨¦©¨¥
oebk ,illkd e`ld lr `ide zg` zewln wx eaiigl ie`xy ote`a
e`ld meyn ezewldl oi`y ,`ixah inga lyean `edyk elk`y
epi`y oeik ,'miOA lXan lWaE 'ebe EPOn Elk`Y l`' ly ihxtd©Ÿ§¦¤¨¥§ª¨©¨¦
epi`y] '`p' ly ihxtd e`ld meyn `l mbe ,y`d zcleza lyean
e`ld meyn dwely iia` dcen ,'`p' epi`y oeik ,[ixnbl ielv

.y` ilv epi`yk gqt xya zlik` ly illkd
eéøîàc àkéàiia` zrcly ,mixne` yie -é÷ì àì énð àãçmb - ¦¨§¨§¦£¨©¦Ÿ¨¥

e`ld lr xary lr zg` zewln `l` eaiigl ep`a `ly ote`a
dwel epi` illkdmeyn ,déåàì ãçééî àìclr `l` miwel oi`y - §Ÿ§©©¨¥

mieqn xacl yxetne cgeind e`lkd enäîéñçc åàì`l' ly - §¨©£¦¨Ÿ
'FWicA xFW mqgz(c dk mixac)zewln aeig ipic micnl epnny ©§Ÿ§¦

.mixeqi` dnk llekd e`l lr `le ,dxezay oie`ld lka
,miapr ly mibfe mipvxg zlik`a xeq`y ,xifpa dnec zwelgn

:mlk` m` dwel zeiwln dnk,øîà àáøm`ìëàxifpdâæ ¨¨¨©¨©¨
[miapr ztilw-]íézL ä÷Bìly e`ld meyn zg` ,zeiwln izy - ¤§©¦

'lk`i `l bf'(c e xacna)dUri xW` lMn' ly e`ld meyn zg`e , ¨ŸŸ¥¦Ÿ£¤¥¨¤
'lk`i `l 'ebe oiId otBn(my)xifpd lk` m` oke ,ïöøçipirxb-] ¦¤¤©©¦ŸŸ¥©§¨

[miapríézL ä÷Bìly e`ld meyn zg` ,zeiwln izy - ¤§©¦
'lk`i `l 'ebe miPvxgn'(my)xW` lMn' ly e`ld meyn zg`e , ¥©§©¦ŸŸ¥¦Ÿ£¤

lk` m`e .'lk`i `l 'ebe oiId otBn dUriìL ä÷Bì ,ïöøçå âæL ¥¨¤¦¤¤©©¦ŸŸ¥¨§©§¨¤¨Ÿ
e`ld meyn zg`e ,'lk`i `l bf' ly e`ld meyn zg` ,zeiwln¨ŸŸ¥
xW` lMn' ly e`ld meyn zg`e ,'lk`i `l 'ebe miPvxgn' ly¥©§©¦ŸŸ¥¦Ÿ£¤

.'lk`i `l 'ebe oiId otBn dUri¥¨¤¦¤¤©©¦ŸŸ¥
,úBììëaL åàì ìò ïé÷Bì ïéà ,øîà ééaàovxg e` bf lke`d okle ©©¥¨©¥¦©¨¤¦§¨

`l 'ebe oiId otBn dUri xW` lMn' ly e`ld meyn dwel epi`¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤©©¦Ÿ
miapr ,mibf ,mipvxg mdy ,mixeqi` dnk llek `edy iptn ,'lk`iŸ¥

.mdialele miptb ilre ,miyaie migl
:zehiy izy exn`p o`k mbéøîàc àkéàzrcly ,mixne` yi - ¦¨§¨§¦

iia`é÷ì àìc àeä ézøzoebk ,zeiwln izy eaiigl ie`xy ote`a - ©§¥§Ÿ¨¥
e`ld lr ode ihxtd e`ld lr od xary ,ovxg e` bf lk`y
e`ld lr cer dwel epi` ,ihxtd e`ld lr dwely oeik ,illkd

j` ,'lk`i `l 'ebe oiId otBn dUri xW` lMn' ly illkdàãç ¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤©©¦ŸŸ¥£¨
é÷ì úäéîe`ld lr `ide zg` zewln wx eaiigl ie`xy ote`a - ¦©¨¥

dwely iia` dcen ,mdialele miptb ilr lk`y oebk ,illkd
e .zg` zewlnéøîàc àkéàiia` zrcly ,mixne` yie -énð àãç ¦¨§¨§¦£¨©¦

é÷ì àìe`ld meyn zg` zewln wx eaiigl ie`xy ote`a mb - Ÿ¨¥
meyn ,dwel epi` ,illkddéåàì ãçééî àìclr `l` miwel oi`y - §Ÿ§©©¨¥

mieqn xacl yxetne cgeind e`lkd enäîéñçc åàì`l' ly - §¨©£¦¨Ÿ
.mixeqi` dnk llekd e`l lr `le ,'FWicA xFW mqgz©§Ÿ§¦

gqt oaxw zlik` xeqi` ly epnf oipra `ziixa d`ian `xnbd
:`p `edykàð úéfk ìëà ,ïðaø eðzgqt axra gqt oaxwnîãBòa ¨©¨¨¨©©©¦¨¦§

øeèt ,íBélk` m` mpn` ,zewlnnàð úéfkgqt lila,äëéLçMî ¨©©¦¨¦¤£¥¨
áéiçzlik` zevn onfa `l` bdep `p zlik` xeqi` oi`y ,zewln ©¨

.okl mcew `le ,gqt lila `edy gqtd
m` :gqtd oaxw zlik` mewn oipra `ziixaa ztqep dkldìëà̈©

gqtd oaxwnéìö úéfkgqt axraíBé ãBòaî,cg` mewnaìñt àì ©©¦¨¦¦§Ÿ¨©
z`î Bîöòmr gqt lila elke`léðadäøeáçlr mdnr dpnpy ©§¦§¥£¨

dpi` epnfa `ly gqtd zlik`y oeik ,xg` mewna df gqt
mewna gqtd oaxw z` lek`ln elqetl dlirend dlik` zaygp

gqtd oaxwn lk` m` mpn` .xg`éìö úéfkgqt lilaäëéLçMî ©©¦¨¦¦¤£¥¨
,cg` mewnaìñtz`î Bîöòmr elk`läøeáçä éðadpnpy ¨©©§¦§¥©£¨

zenewn ipya gqtd z` lek`l ozip `ly oeik ,xg` mewna mdnr
.zexeag izya e`

:mei ceran `p zlik` lr xehtd xewn z` zxxany `ziixaàéðz©§¨
Cãéà,[zxg` `ziixaa-]ìBëém`y ,xnel ziidúéfk ìëàon ¦¨¨¨©©©¦

`edyk gqtdàðgqt axraáéiç àäé ,íBé ãBòaîmeyn zewln ¨¦§§¥©¨
,'`p EPOn Elk`Y l`' ly e`ld lr xaryïéãå[xnege lw-],àeä ©Ÿ§¦¤¨§¦

éìö ìBëà íe÷a BðLiL äòLa äîezry `id f`y gqt lila m` - ©§¨¨¤¤§§¡¨¦
xn`py ,ielv gqt oaxw zlik` zevn meiw(g ai zeny)z` Elk`e'§¨§¤

,'W` ilv dGd dliNA xUAda BðLéxeqi`ìa'[l`-]'àð ìëàz- ©¨¨©©§¨©¤§¦¥¤§§©©Ÿ©¨
,`p gqt oaxw zlik` xeqi` ea xn`péìö ìBëà íe÷a BðéàL äòLa§¨¨¤¥§¡¨¦

gqt zlik` zevn meiw onf epi` f`y mei ceran gqt axra -
,ielvàð ìëàz ìáa BðLiL ïéc Bðéàoaxw zlik`y xn`p `l ike - ¥¦¤¤§§©Ÿ©¨

.dxeq` `p `edyk gqtd
Bà`nyàìdxeq`y xn`p zxg` `xaqn j` ,df xneg lw yexcp Ÿ

dxq`p `ly xn`pe siqep s`e ,mei ceran gqt axra `p zlik`
wx `ny ,xn`p jke .gqt lila `p zlik`ìBëà íe÷a BðéàL äòLa§¨¨¤¥§¡

éìöceran gqt axra epiidc ,ielv gqt zlik`a deevn epi`y - ¨¦
,meia BðLéxeqi`,àð ìëàz ìaj`,éìö ìBëà íe÷a BðLiL äòLa ¤§§©Ÿ©¨§¨¨¤¤§§¡¨¦

,gqt lila epiidcàð ìëàz ìáa Bðéàgqt zlik` dxq`p `l - ¥§©Ÿ©¨
.`p `edyk
dîúz ìàåly xeqi`d xn`p `l devnd onfay ef `xaq lr §©¦§©
,`p zlik`éøäLs` dlik`a gqtd xq`p mei ceran gqt axra ¤£¥

gqt lil ribdyne ,ielv `edykøzeägqtdBììkîllkn - ©¦§¨
exeqi`ìöàzlik`,éìö,dxzed `p zlik` s`y xnel yi okle ¥¤¨¦

,ok xn`p `ly icke .gqt lila dilr dwli `leøîBì ãeîìz- ©§©
aezkd epcnln(h ai my)íéna ìMeáî ìLáe àð epnî eìëàz ìà'©Ÿ§¦¤¨¨¥§¨©¨¦

øîBì ãeîìz ïéàL ,'Là éìö íà ékxnel jxev oi`y -éìö íà ék' ¦¦§¦¥¤¥©§©¦¦§¦
,'Làmcewd weqta xn`p xak ixdy(g ai my)xUAd z` Elk`e' ¥§¨§¤©¨¨

,'W` ilv dGd dliNA,'Là éìö íà ék' øîBì ãeîìz äîe`a `l` ©©§¨©¤§¦¥©©§©¦¦§¦¥
aezkdéìö ìBëà íe÷a BðLiL äòLa ,Eì øîBìdeevn dz`y - ©§§¨¨¤¤§§¡¨¦

,gqt lila epiidc ,ielv `edyk gqt zlik`aàð ìëàz ìáa BðLé¤§§©Ÿ©¨
j` ,`p `edyk elk`l `ly mb deevn dz` -íe÷a BðéàL äòLa§¨¨¤¥§

éìö ìBëàmei ceran epiidc ,ielv `edyk elk`l deevn jpi`y - ¡¨¦
s` ,gqt axraàð ìëàz ìáa Bðéàelk`l `ly deevn jpi` - ¥§©Ÿ©¨

.`p `edyk
:df weqta zxg` dyxc,øîBà éaø,le`yl yi'ìLa' éðà àø÷à- ©¦¥¤§¨£¦¨¥

,lyean gqt zlik` xeq`l rcpy ick 'lya' aezk didiy ic ixd
eøîBì ãeîìz äîaezkd ztqed epcnll `a dn -.'ìMeáî'yie ©©§©§¨

,aiydlìBëiL,xnel ziidéì ïéàlr zewln aiigziy xnel ¤¨¥¦
lyean gqt zlik`àlàk,äëéLçMî BìMéaLepnf xwir `edy ¤¨¤¦§¦¤£¥¨

m` j` ,gqtd lyBìMagqt axraíBé ãBòaîdkiygyn elk`e ¦§¦§
,gqt lilaïépî,zewln aiig df ote`a mbyøîBì ãeîìzepcnln - ¦©¦©§©

aezkd'ìMeáî ìLa','lyean' zaiz xeziae zelitka xn`py ¨¥§¨
lyean gqt zlik` xeqi` lr xaery epcnll,íB÷î ìkîs` ¦¨¨

.ezlik` onfa `ly lyazpyk
:df weqtn iax zyxc lr `iyewéàäåly ef zelitk ixde -ìLa' §©¨¥

dé÷tà 'ìMeáîdpnn yxc xak -éaølirl `ziixaa envr(`"r) §¨©§¥©¦
ì`edyk gqtd zlik` xeq`øã÷ éìöan -`la dxicwa lye §§¦¥¨
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xcde"רו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc migqt(ycew zay meil)

zhiyk,àéðúc ,àéä äãeäé éaøzlra dnda zycwd iabl xn`p ©¦§¨¦§©§¨
men(bk ak `xwie)e'BúBà äNòz äáãð èeì÷å òeøN äNå øBLxcplE §¨¤¨©§¨§¨¨©£¤§¥¤

mixcep oi` ,el` minen mda yiy dy e` xey ,xnelk ,'dvxi `lŸ¥¨¤
mze` miyicwn `l` ,gafnd iab lr maixwdl oaxwl myicwdl
wiecne .ziad wca ikxv mdinca `iadle mxknl zpn lr dacpl

wxy ,'eze`' zaiznBúBà,men zlra dnda epiidcñétúî äzà©¨©§¦
[yicwn-]ìzyecwñétúî äzà éàå ,úéaä ÷ãadz` oi` j` - ¦¤¤©©¦§¦©¨©§¦

zenda yicwníéîéîzmaixwdl miie`xd men mda oi`y epiidc §¦¦
,gafnd iab lríéîéîz ñétúnä ìk ,eøîà ïàkî .úéaä ÷ãáì§¤¤©©¦¦¨¨§¨©©§¦§¦¦

a øáBò ,úéaä ÷ãáìzevn'äNò'.'Fz` dUrY dacp' ly eféì ïéà §¤¤©©¦¥§£¥§¨¨©£¤Ÿ¥¦
dfn cenllàlàxaer ziad wcal mininz yicwndy,äNòa ¤¨©£¥

axeqi`ïépî 'äNòú àì',xaer `edyøîBì ãeîìzepcnln - §Ÿ©£¤¦©¦©§©
ef dyxt zligza aezkd(fi ak my),'øîàl äLî ìà 'ä øaãéå'weqte ©§©¥¤Ÿ¤¥Ÿ

dfdlek äLøtä ìk ìò ãnéì,ef dyxta xn`py dn lk lr - ¦¥©¨©¨¨¨¨
àäiLxdfen eilr xaerd.äãeäé éaø éøác ,'äNòú àì'a ¤§¥§Ÿ©£¤¦§¥©¦§¨

:df cenil zyxca mixe`ia ipyòîLî éàî ,àøt÷ øáì éaø Bì øîà̈©©¦§©©¨¨©©§©
.'dyrz `l' xeqi` jka yiy df weqta rnyn cvik -Bì øîàxa ¨©

,`xtwáéúëcea xn`py -,'øîàì'[zeaiz iy`x-] oewixhep `ede ¦§¦¥Ÿ
,'íéøáca øîàð ,àì'mixaca xn`p 'dyrz `l' xeqi` xnelk Ÿ¤¡©©§¨¦
.ef dyxta mixen`d

eéøîà áø éa,ef dyxca xg` xe`ia exn` ax ly eyxcn ziaa - ¥©¨§¦
y'øîàì'[zeaiz iy`x-] oewixhep `ed,'øBîà åàì'deiv ,xnelk ¥Ÿ¨¡

mixen`d mixaca e`l xeqi` yiy mdl xen` ,dynl d"awd
.dyxta
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ìL :ïðaø eðz .éç ÷øéå ,Lãç øëLå ,øaé÷ út :ïä eìà .íãà,ìáfä úà ïéèòîî íéøác äL ¨¨¥¥©¦¨§¥¨¨¨§¨¨©¨©¨©§¨§¨¦§©£¦¤©¤¤

äéi÷ð út .ïLé ïééå ,ïîL øNa äéi÷ð út :ïä eìà .íéðéòä úà ïéøéàîe ,äîBwä úà ïéô÷Bæå§§¦¤©¨§¦¦¤¨¥©¦¥¥©§¦¨¨¨¨¥§©¦¨¨©§¦¨
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אמיתית עניין החיות )"יחי"( שצריכה להיות בקיום התורה ומצוות היא דווקא כאשר ישנו העניין דוא"ו המוסיף )ויחי"(, שזהו עניין 
ההוספה בעבודה.

משיחת י"א טבת, ה'תשכ"ז
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àãéîñã.zleq Ðàúøéôöãçúôà àìã.dcli `ly fr Ðé÷éúò ÷éúòyly ly oyi Ð

.mipyéìòîã ìëdf ilegl Ð.dfl dyw Ðlirendcg`l e` ,mipirl dyw all

i`elgzn.mixa`d x`yàìéáâðæ.`"xaifpif Ðéøòù äéá åîøãoilihny Ðin ekezl

.icna eze` oiyere .eply xky oebk ,oixeryéãîä øëùoibdep oi` minid oze`ay itl Ð

`l` xky zeyrlicnae ,mixnznxky oiyer

xky dil ixw ,eply oze` oirk oixery inn

.icndåãùãéøòù äéáoixery oipzep oiia Ð

ick minlympiiy itl .evingdlpi`e ,aeh`a e

.oixery ekezl oipzepy cr uenig iciläìéçúá
ziayk Ðmikqp oi`ian eid ,miiw ycwnd

mpiia mrh did mikqpd zekfae ,dcedin`le

.'ek uingn didäáøçä äàìîà`xwc `yix Ð

'ebe "g`d milyexil xev dxn` ori"`lnz` Ð

ondpaxeg.milyexi lyxeve.`id mec`n

íàìåõîàé íàìîxeab eyryk Ðawri Ð

.cgi miiwzn mdipy zekln oi` .ylgãîúÐ

mzqe .uingn epi`e aeh did oiidy itl .h"itea

.`a did cnz on mdly unegåéùëòålha Ð

.uingdl xdnne ,oiid mrhøåèôÐ,xyrln

ick `l` `vn `ly ,min `l` o`k oi` ixdy

dizefgc ab lr s`e .ezcn`xng `nrheÐ

.dia liirc `ed `nlra `xitc `deiwéáøå
áééçî äãåäé.`nrhe `zefg xza lif`c Ðéëä

øîà÷inr ecygp `l :`ziinw `zipzn Ð

z` xyrln ux`dcnzdaeyg epi`y itl Ð

jkitl ,mdipiraegweldepnnon xeht Ð

.i`ncdåãùçð àîéà úéòá éàådcedi iaxe Ð

`ziinw `zipznaxehtc meyn dinrh Ð

cnzae .i`ce xyrnn elit`ipvxetc,xn`w

oipvxga min oipzepygizxne uingn `ede

oiik onf xg`l.qqezddia zile ,cnz epiide

dcedi iax ipzwc `de .`xitc `deiw `l`

aiign`ede ,min mixnya oipzepy ,`weexca Ð

ab lr s` dcedi iax aiign `edda .cnz inp

ly oiidy itl ,ezcn ick `l` `vn `lc

.mixnya x`yp mind one ,ea axern mixny

éîèøå÷,`"wixen Ð.b"exwêéðîéñå`ly Ð

.ixry xn` o`ne ihig xn` o`n drhzê"îñ
ê"îñ.ixry xn` enya j"nq yiy sqei ax Ð

jipniqe :`pixg` `pyilipqiq,ok enyy ilk Ð

) opixn`ck) (zeaezkai`e :(a,fq `rivn `aa

edpiab`ipqiqaoniq `di df ilk mye .dpw Ð

ixry xn` sqei axc ,ef `qxiblipy Ðo"iknq

.cgiåøúåäì.cgi oze` oixey Ðàçáãîãòåàúøöò.zxvr cre gqtn Ðèéî÷ãxevr Ð.eiawpnäéì éôøîÐ.elylynéôøãåèéî÷äéìleyliy el yiy inl Ð.exvrnàúðëñ
lylyny Ð.i`cn xzeiàøåéçã àéî.oiaeq in Ðåòáöãàáì åäáÐ.`"kxqàøåøéôéôëùåàãÐ,c"elbxdemiprvoiwacnwlgznyk xerd z` eazexer izy oiwacn e` ,mizyl

.mixteq ly i`n yxtn dinwle .oetiy ly gnw da zzl okxce .dar ozeyrl cgiïìåôéèíéøéùò úåðá ìù,zleq ly `idy Ðzexiiynodixeiynmixteq zepal,zewepiz icnln Ð

oletihne .miipr odyxninl ivn `l miipr zepa lyzeiprc Ð.ciq `l` zleq odl oi`letihwiacne lthn oeyl Ð.xryd xiydl oxya lr zleq e` ciq e` ,xac eze`éðú àäå
àééç éáø,mda epipy dpicn ipin rax` :xn`e ,oizipznc ipda `pniq aidie Ðoikixvd,xky ,gzek :oiieyr d`etxl e` lk`nl ixdy .one` `l oia one` oia ,mc` lkl,unege.mezife

la`onef`l` ie`x epi`,miravloleweieyr xiip = oinezgp ly olinre ,mixteq lymiayrn.c"elb oixewy wac ici lríéùð éèéùëú,wxye lgk `ed Ðminyaezelezyodix`eva

`ki` ung i`ne ,gixdl?
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àäcnzd on ezwfgy opixn`c `de Ð ipvxetca `de `weexcaÐ,ipvxetc cnzn epiid

ipweexc la`Ð.uneg mlerl miyrp mpi`e ,c`n aehêéðîéñådna"a Ð ipqiq

ely awa `vei rhiwd iab (`,eq zay) "d`vei dy`Ðj"nq jipniqe :opiqxb ,xqe` iqei iax

j"nqÐikd xninl ivn `l `kde .xzei aeh oniq `edÐ.aizk o"iya ixryc meyn

ïìåôéèm` :xn`z m`e Ð mixiyr zepa ly

axd uxize !miyp ihiykz epiid ok

ly mipta ixiin `kdc :y"pilxe`c awri epiax

.mdipt lr miltehyk jk lk qi`n `lc ,dlrn

miyp ihiykzeÐmiltehy ,dhn ly mipta epiid

.ith qi`nc xryd xiqdl
dnl
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10

ïîL øNa ,àãéîñc¯ïLé ïéé ,çzôà àìc àzøéôöc ¦§¦¨¨¨¨¥¦§¦§¨§¨¦§©©¦¨¨
¯éàäì élòîc éléî ìk .é÷ézò ÷ézò¯,éàäì äL÷ ©¦©¦¥¨¦¥¦§©¥§©¨¤§©

éàäì äL÷ãe¯,àáéèø àìéábðfî øa ,éàäì élòî §¨¤§©§©¥§©©¦©§§¦¨§¦¨
,äéi÷ð úôe ,àzëéøà éìtìéôeïîL øNa ,àãéîñc ¦§§¥£¦¨¨©§¦¨¦§¦¨¨¨¨¥
ïLé ïéé ,çzôà àìc àzøéôöcZìk .é÷ézò ÷ézò ¦§¦§¨§¨¦§©©¦¨¨©¦©¦¥¨

éìtìéôe ,àáéèø àìéábðfî øa ,éàäì élòî éàäì äL÷ãe ,éàäì äL÷ éàäì élòîc éléî¦¥¦§©¥§©¨¤§©§¨¤§©§©¥§©©¦©§§¦¨§¦¨¦§§¥
ïLé ïééå ,ïîL øNáe ,äéi÷ð úôe ,àzëéøà¯b éleëì élòîc"éãnä øëL" .déôe¯éî déa eîøc £¦¨¨©§¦¨¨¨¨¥§©¦¨¨¦§©¥§¥¥¥¨©¨¦§¨¥¥

ïéàéáî eéäLk ,älçza :÷çöé øa ïîçð áø øîà .éøòN déa eãLc ."éîBãàä õîBçå" .éøòN©£¥§¤¨£¦§¨¥©£¥¨©©©§¨©¦§¨©§¦¨§¤¨§¦¦
äãeäéî íéëñð¯BúBà ïéøB÷ eéäå ,ïéøBòN ïëBúì ïéðúBpL ãò õéîçî äãeäé ìL íðéé äéä àì §¨¦¦¨Ÿ¨¨¥¨¤§¨©£¦©¤§¦§¨§¦§¨¦

BúBà ïéøB÷å ,ïéøBòN ïëBúì ïéðúBpL ãò õéîçî íéiîBãà ìL íðéé ïéà åéLëòå .íúñ õîBç¤§¨§©§¨¥¥¨¤£¦¦©§¦©¤§¦§¨§¦§¦
Bæ äàìî íà "äáøçä äàìnà" :øîàpM äî íéi÷ì ,éîBãàä õîBç¯äàìî íàå ,Bæ äáøç ¤¨£¦§©¥©¤¤¡©¦¨§¨¨¢¨¨¦§¥¨£¥¨§¦§¥¨

Bæ¯:äãeäé éaø øîà ,àéðz ."õîàé íàìî íàìe" :àëäî ,øîà ÷çöé øa ïîçð áø .Bæ äáøç£¥¨©©§¨©¦§¨¨©¥¨¨§Ÿ¦§Ÿ¤¡¨©§¨¨©©¦§¨
õøàä íòî õîBç ç÷Blä äðBLàøa ,äãeäéa¯éøö Bðéààlà àa Bðéà ä÷æçL éðtî ,øOòì C ¦¨¨¦¨©¥©¤¥©¨¨¤¥¨¦§©¥¦§¥¤£¨¨¥¨¤¨
õøàä íòî õîBç ç÷Blä ,åéLëòå .ãîzä ïî¯éøö.ïéiä ïî àlà àa Bðéà Bú÷æçL ,øOòì C ¦©¤¤§©§¨©¥©¤¥©¨¨¤¨¦§©¥¤¤§¨¥¨¤¨¦©©¦

àöîe ,äcna íéî ïúðå ãnúîä :àéðz àäå ?àeä éøeOò øa åàì ãîz äãeäé éaø øáñå§¨©©¦§¨¤¤¨©©¥§¨©§¨©§©¥§¨©©¦©¦¨¨¨
Búcî éãk¯éà .ãîzä ìò õøàä énò eãLçð àì :øîà÷ éëä !áéiçî äãeäé éaøå ,øeèt §¥¦¨¨§©¦§¨§©¥¨¦¨¨©Ÿ¤§§©¥¨¨¤©©¤¤¦

àä :àéL÷ àìå .eãLçð :àîéà úéòa¯àä ,à÷ååøãa¯.éðöøeôãa'åëå éøönä íBúéæå"." ¨¥¥¨¤§§§¨©§¨¨¦§©§¨¨¦§§§¥§¦©¦§¦
áø .àçìî àzìúå ,éîèøe÷ àzìz ,éøòN àzìz :óñBé áø àðz ?éøönä íBúéæ éàî©¦©¦§¦¨¨©¥¦§¨©£¥¦§¨§§¥§¦§¨¦§¨©

,éhéç ìéiòîe éøòN ÷étî àttéðîéñåeúLå ,eäì éðçèå ,eäì eì÷å ,eäì eøz .éðñéñ C ©¨©¦©£¥§©¥¦¥§¦¨¥¦¨¥¨§§¨§§¨£¥§§¨
èéî÷c .àzøöò ãòå àçáécî eäì¯éôøãe ,déì étøî¯äøaeò äMàìe äìBçì .déì èéî÷î §¦¦§¨§©£©§¨§¨¥§©¥¥§¨¥©§¦¥§¤§¦¨¨¨

¯'åëå íéòaö ìL ïîBæå" .àzðkñìL ïìéîòå" .àaì eäa éòáöc éøåéçc àiî eîébøz àëä ." ©©§¨§¨¤©¨¦¨¨©§¦©¨§¦§¦§¨§¦§©¨©£¦¨¤
'åëå íéçaè"¯.àîäefä úáàBLå äøéã÷ ét ìò dçépnL ,LéìL äàéáä àlL äàeáz út ©¨¦©§¨¤Ÿ¥¦¨§¦¤©¦¨©¦§¥¨§¤¤©£¨

'åëå íéøôBñ ìL ïìB÷å"ïìetéè äæ :øîà äàðæBçî éîéL áø .éôkLeàc àøeøt :àîebøz àëä " §¨¤§¦¨¨©§¨¥¨§§¨¥©¦¦§§¨¨¨©¤¦¨
éðéî äòaøà :àéiç éaø àðz àäå !?éðéà .íéiðò úBðáì BúBà úBøéiLnL íéøéLò úBða ìL¤§£¦¦¤§©§¦§£¦¦¦¦§¨¨¨©¦¦¨©§¨¨¦¥

ìLe ,äðéãîíéøéLò úBða ìL ïìetéè zøîà éàå .úeðneà éðéî äL¯?àkéà úeðneà éðéî éàî §¦¨§¨¦¥¨§¦¨§©§¦¨¤§£¦¦©¦¥¨¦¨
éàî àlàå¯ïéðòöø ìL ïìB÷ ?íéøôBñ ìL ïìB÷ éàä déì éø÷ éànà ,éôkLeàc àøeøt §¤¨©¥¨§§¨¥©©¨¥¥©¨¤§¦¨¤©§¨¦

íéøôBñ ìL ïìB÷ déì éø÷ éàîe ,éôkLeàc àøeøt íìBòì :àéòLBà áø øîà !déì àéòaéî¯ ¦¨£¨¥¨©©©£¨§¨¥¨§§¨¥©¨¥¥¨¤§¦
'åëå íéLð éèéLëz óà øîBà øæòéìà éaø" .ïäéúBøééð eäa ïé÷aãî éîð íéøôBñcéèéLëz ." §§¦©¦§©§¦§§¨¥¤©¦¡¦¤¤¥©©§¦¥¨¦©§¦¥

ìàøNé úBða :áø øîà äãeäé áø øîàc ,íéLð éìetéè óà :àîéà àlà !?Cúòc à÷ìñ íéLð̈¦¨§¨©£¨¤¨¥¨©¦¥¨¦§¨©©§¨¨©©§¦§¨¥
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עיקר קיבול השכר אינו בגן־עדן, כי אם לעתיד־לבוא בעולם התחייה, לנשמות בגופים דווקא.
ממאמר י"א טבת, תשכ"ז



רט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc migqt(ycew zay meil)

àãéîñce .zleqn ieyrd mgl ±ïîL øNaepiidàìc àúøéôöc ¦§¦¨¨¨¨¥¦§¦§¨§Ÿ
çútàe .dcli `ly xnelk ,dngx gztp `ly dfir ly ±ïLé ïéé ¦§©©¦¨¨

epiidé÷ézò ÷ézò.mipy yly ly oyi oii ± ©¦©¦¥
:milk`nd ze`ixa oipra llk zxne` `xnbdélòîc éléî ìk̈¦¥¦§©¥

éàäì,cg` xai` ze`ixal milireny milk`nd lk ±éàäì äL÷ §©¨¤§©
e` mipirl wifn all lirend xac oebk ,xg` xai`l miwifn md ±

,xg` xai`léàäì äL÷ãe,df xai`l miwifny milk`nde ±élòî §¨¤§©§©¥
éàäì,xg` xai` ze`ixal miliren ±øa[ueg±]àáéèø àìéábðfî §©©¦©§§¦¨§¦¨

,gl liabpf ±àzëéøà éìtìéôe,mikex` miltlit ±äéi÷ð úôe± ¦§§¥£¦§¨©§¦¨
,zleqn ieyrd mglïîL øNáe,dcli `ly dfir lyïLé ïééåly ¨¨¨¥§©¦¨¨

,mipy ylydéôeb éleëì élòîcixai` lk ze`ixal milireny ± ¦§©¥§¥¥
.sebd

:dpyna epipyL.éãnä øëz` miyer eid dnn zx`an `xnbd ¥¨©¨¦
mrhd :gqta ezeyxa ezedydl xeq` jk meyny ,icna xkyd

meyn `ed ,gqta xeq` icnd xkyyéøòN éî déa eîøc± §¨¥¥§¨¥
.mixery in ekezl miqipkny

:dpyna epipy.éîBãàä õîBçåunegd ieyr dnn zx`an `xnbd §¤¨£¦
mrhd :gqta ezeyxa ezedydl xeq` jk meyny ,mec` ly

meyn `ed ,gqta xeq` inec`d unegyéøòN déa eãLceidy ± §¨¥§¨¥
.evingdl ick minly mixery ekezl miqipkn

:inec`d uneg oipra `xnin d`ian `xnbdøa) ïîçð áø øîà̈©©©§¨©
älçza ,(÷çöé,miiw did ycwnd ziayk -ïéàéáî eéäLkoii ¦§¨©§¦¨§¤¨§¦¦

lî íéëñðux`ìL íðéé äéä àì ,äãeäéipa,õéîçî äãeäédidy §¨¦¥§¨Ÿ¨¨¥¨¤§¨©§¦
,mikqpd zevn zekfa mpiia mrhL ãòeidïéøBòN ïëBúì ïéðúBpick ©¤§¦§¨§¦

,evingdlBúBà ïéøB÷ eéäåedevingdy xg`,íúñ õîBçmeyn §¨¦¤§¨
,df jxca dyrp did mdly uneg mzqyåéLëòåzia axgy §©§¨

ipa ly mpiia aehd mrhd lha ,mikqp mi`ian oi`e ycwnd
onf eze`ne ,envrn uingdl ligzde ,dcediíéiîBãà ìL íðéé ïéà¥¥¨¤£¦¦

[mec` ux`±],ïéøBòN ïëBúì ïéðúBpL ãò õéîçî`edy meyne ©§¦©¤§¦§¨§¦
,aeh oii dyrp.'éîBãàä õîBç' BúBà ïéøB÷åly oiid dyrpy dne §¦¤¨£¦

`ed ,dcedi ipa ly mpii rxed xy`k ,aeh mec`øîàpM äî íéi÷ì§©¥©¤¤¡©
aezkd xn`n dfa miiwzn ±(a ek l`wfgi)lr xS dxn` xW`' ,£¤¨§¨Ÿ©

,il` dAqp miOrd zFzlC dxAWp ,g`d ,mlWExi'äáøçä äàìnà §¨©¦¤¨¦§§¨©§¨©¦¨¥¨¥¨¦¨§¨¨¢¨¨
y micnl ep` dfne .dpaxegn ip` `lnz` -,Bæ äáøç Bæ äàìî íà¦§¥¨£¥¨

àëäî ,øîà ÷çöé øa ïîçð áø .Bæ äáøç Bæ äàìî íàådf weqtn ± §¦§¥¨£¥¨©©§¨©¦§¨¨©¥¨¨
xn`py ,dler mec` zcxei dcedi m`y yexcl yi(bk dk ziy`xa)

,EcxRi KirOn miO`l ipWE ,KphaA miFb ipW ,Dl 'd xn`Ie'íàìe ©Ÿ¤¨§¥¦§¦§¥§¥§ª¦¦¥©¦¦¨¥§Ÿ
'õîàé íàìîoke ,ylg awri f` ,xeaib [mec` ia`] eyryk ± ¦§Ÿ¤¡¨

.cgi zniiwzn mdipy zekln oi`y ,jtidl
exewny ,xyrn oiprl dcedi ly uneg oica welig d`ian `xnbd

:lirl x`azpy dnaàéðz,`ziixaa epipy ±,äãeäé éaø øîà ©§¨¨©©¦§¨
aux`äðBLàøa ,äãeäémi`ian eidy ,miiw did ycwnd ziayk ± §§¨¨¦¨

y oicd did ,uingn mpii did `le mvx`n mikqpl oiiõîBç ç÷Blä©¥©¤
éøö Bðéà õøàä íòî,øOòì Cux`d mrn zexit gweld lky s` ¥©¨¨¤¥¨¦§©¥

,oxyrl jixvä÷æçL éðtîunegdy `edàa Bðéà[ieyr-]ïî àlà ¦§¥¤£¨¨¥¨¤¨¦
ãîzäepi` cnzde ,mixnyd lr e` mipvxgd lr epzpy minn ± ©¤¤

meyn ,uingdy oiin ieyr epi`y i`ce la` ,xyrna aiig
uingn did `le ,mikqpd zevn zekfa aeh mpii did onf eze`ay

.llkåéLëòåmrh lhae ,mikqp mi`ian oi`e ycwnd zia axgyn §©§¨
y `ed oicd ,uingdl xdnne oiidéøö õøàä íòî õîBç ç÷BläC ©¥©¤¥©¨¨¤¨¦

,øOòìmeynBú÷æçLy unegd ly.ïéiä ïî àlà àa Bðéà §©¥¤¤§¨¥¨¤¨¦©©¦
dcedi iax ixacn `ziixaa dcedi iax ixac lr dywn `xnbd

:`xnbd dywn .xg` mewna envraåikäãeäé éaø øáñyåàì ãîz §¨©©¦§¨¤¤¨
àeä éøeOò øa,xyrna aiig epi` -[ïðz] (àéðú) àäåepipy ixde ± ©©¥§¨§©

dpyna(e"n d"t zexyrn),ãnúîäe` miapr ipvxga min ozepd - ©§©¥
,lah ly oii ixnyaäcna íéî ïúðåxg`e ,ozp min dnk ccn ± §¨©©¦©¦¨

mppiq cnz eyrpyàöîemdaBúcî éãk,ozpy min zcin dze` - ¨¨§¥¦¨
øeèt.min `l` llk oii o`k oi`y oeik ,xyrnd onäãeäé éaøå ¨§©¦§¨

,áéiçîz` aiign dcedi iaxy ixd .oii lyk ezi`xne enrhy oeik §©¥
.xyrna cnzd

ziayky ,`ziixaa dcedi iax xn`y dn :`xnbd zvxzn
on `a `edy itl xyrnd on xeht unegd did miiw did ycwnd

`l` ,xyrnd on xeht cnzdy meyn epi` ,cnzdøîà÷ éëä± ¨¦¨¨©
,xnel ezpeek jkãîzä ìò õøàä énò eãLçð àì,exyrl `ly Ÿ¤§§©¥¨¨¤©©¤¤

jkitle ,exyrl `ly eilr miqg mpi`e mdipira aeyg epi`y
.exyrln xeht ux`d mrn uneg gweld

:sqep uexiz zvxzn `xnbdàîéà úéòa éàlkez dvxz m` - ¦¨¥¥¨
mlerl ,jk z`f ayiileãLçð,cnzd z` xyrl `ly ux`d inr ¤§§

àéL÷ àìåoky ,dcedi iax lr dcedi iaxnàäday ,dpyna ± §Ÿ©§¨¨
xaecn ,cnzd z` xyrl dcedi iax aiignà÷ååøãacnza - §¦§¨¨

didy oiidn ea axerny meyn xyrl aiigy ,oii ixnyn dyrpd
e .mixnya relaàäz` xyrln dcedi iax xhty `ziixaa - ¨

xaecn ,cnzdéðöøeôãaaiig epi`y ,mipvxgn dyrpd cnza ± ¦§§¨¥
ng `l` ea oi`y itl ,xyrna.ynn oii `le ixtd zevi

:dpyna epipy.'åëå éøönä íBúéæådyrp did dnn zx`an `xnbd §¥©¦§¦
zxxan .gqta ezeyxa ezedydl xeq` jk meyny ixvnd mezif

:`xnbdéàîedn -.éøönä íBúéæ:`xnbd daiynàðzdpy jk ± ©¥©¦§¦¨¨
,óñBé áøda yiy zaexrzn ieyrd dwyn `ed ixvnd mezif ©¥

éøòN àzìz,mixery yily ±éîèøe÷ àzìz,mekxk yily ± ¦§¨§¨¥¦§¨§§¥
àçìî àzìúå.gln yilye ±éøòN ÷étî àtt áø`iven - §¦§¨¦§¨©¨¨©¦§¨¥

,mixeryd z` sqei ax ly ezqxibnéhéç ìéiòîemewna qipkne ± §©¥¦¥
zxne` .mihg yily dpey `ed mixery yily mewnay ,mihg df

,`xnbdéðîéñåCxn` in drhz `ly ,mixacd oexkifl oniqd ± §¦¨¨
,mixery xn` ine mihgéðñéñ,xnelk ,[mixnz ea migipny ilk-] ¦§¥

axy ,ef `qxibl oniq `di j"nq zeize` izy ea yiy df ilk my
z` mda yiy 'mixery' xn` ,j"nq ze`d z` enya yiy sqei

.j"nq ze`l eiehiaa dnecy ,o"iy ze`d
:mezifd ziiyr jxc z` zx`an `xnbdeäì eøzmze` mixey ± ¨§

,cgieäì eì÷å,y`a mze` milewe ±eäì éðçèå,mze` mipgehe ± §¨§§¨£¦§
ì eúLåàzøöò ãòå àçáécî eäcre gqtn mze` mizeye ± §¨§¦¦§¨§©£©§¨

.zereay
:d`etxl liren df dwyny zx`an `xnbdèéî÷cxevry in ± §¨¦

,eiawpndéì étøî,lylyl el mxeb ±éôøãe,leyliy el yiy ine ± §©¥¥§¨¥
déì èén÷î.eiawpn xevr didiy el mxeb ± §©¥¥

:`xnbd zniiqnäøaeò äMàìe äìBçì,[zxaern-]àzðkñdpkq ± §¤§¦¨¨¨©©§¨
.i`cn xzei lylyl mdl mxeby ,mzezyl mdl `id

:dpyna epipy.'åëå íéòaö ìL ïîBæå:edn zx`an `xnbdàëä §¨¤©¨¦¨¨
eîébøz`edy ,eyxit laaa o`k -éøeéçc àiî,oiaeq in ±éòáöc ©§¦©¨§¦§¥§¨§¦

àaì eäa.minec` zexer mda miraevy ± §¦¨
:dpyna epipy.'åëå íéçaè ìL ïìéîòåolinr :edn zx`an `xnbd ©£¦¨¤©¨¦

`id migah lyútly gnwn dieyrd,LéìL äàéáä àlL äàeáz ©§¨¤Ÿ¥¦¨§¦
dçépnLgahdét ìòdäøéã÷xya lyúáàBLåz`àîäefä ¤©¦¨©¦§¥¨§¤¤©£¨

.lk`nd jezn [jelkl-]
:dpyna epipy.'åëå íéøôBñ ìL ïìB÷å:edn zx`an `xnbdàëä §¨¤§¦¨¨

àîebøz`edy ,eyxit laaa o`k -éôkLeàc àøeøtly wac ± ©§¨¥¨§§§¥
.oetiy ly gnw ea ozil milibxy miprvxäàðæBçî éîéL áømy-] ©¦¦§§¨¨

[mewníéøéLò úBða ìL ïìetéè äæ ,øîàmixiyrd zepay zleq - ¨©¤¦¨¤§£¦¦
,xriyd z` xiydl ick oxya lr gexnl zelibxBúBà úBøéiLnL¤§©§

epzil ick ,ea eynzydy xg`íéiðò úBðáì.oxya lr edegxniy ¦§£¦¦
:`ziixan d`pfegn iniy ax ly eyexit lr dywn `xnbdéðéà± ¥¦

,mixiyr zepa ly oletih `ed mixteq ly olewy `ed jk m`d
àðz àäådpy ixde ±àéiç éaøungd ipin zray zxikfl oniq §¨¨¨©¦¦¨

dpen `idy xn`e ,epzpynayäðéãî éðéî äòaøàmipin ± ©§¨¨¦¥§¦¨
one` `edy oia dpicna mc` lkl d`etxl e` dlik`l mikxvpd
,inec`d uneg ,icnd xky ,ilaad gzek ,mdy ,one` epi`y oiae

,ixvnd mezifeìLeúeðneà éðéî äL,mipne`l mikxvpd mipin ± §Ÿ¨¦¥¨
.migah ly olinre ,mixteq ly olew ,mirav ly onef ,mdyéàå§¦

úøîà`ed mixteq ly olewy xn`z m`e ±úBða ìL ïìetéè ¨§©¦¨¤§
àkéà úeðneà éðéî éàî ,íéøéLò,zepne` ipin aygp `ed recn - £¦¦©¦¥¨¦¨

.dy` mzql mb jxvp `ed `lde
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עמשך בהמוד י



רי

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

:`xnbd zvxznàlàe ,df dyrna `qxibd z` zepyl yiéëä ¤¨¨¦
øîà÷,eipal ryedi iax xn` jke -éì eLeìú àì àn÷ àîBéz` ¨¨©¨©¨Ÿ¨¦

zevndàLáeãala` ,[yaca-].àLáeãa éì eLeì ,Cìéàå ïàkî §§¨¦¨§¥©¦§§¨
:sqep uexizàîéà úéòaéàå,xg` uexiz xn`z dvxz m`e -íìBòì §¦¨¥¥¨§¨

el yell mdl xn` zn`a -àáìçaepiide ,[alga-]øîàãk ©£¨¨¦§¨©
àøBz ïéòk ,àðéáø,xey ly oir enk ,dqir ly ohw xeriy -éøL- ©¦¨§¥¨¨¦

zedydl jxc oi`e zg` zaa cin elke`y oeik ,alga yell xzen
mr elke`l `eaie alga yelipy gkyi `ny yeygl oi`e ,eze`

e .xyaénð àëäz` yell ryedi iax ly ezbdpda ,o`k s` - ¨¨©¦
,zhren dqira xaecn ,alga dvnd.àøBz ïéòk§¥¨

epipy .lirl d`aedy `ziixad ixac z` yxtl zxfeg `xnbd
:`ziixaaïéåLå,df oica micen lkd -ì ïéàLäqéòä úà ïéLly §¨¦¤¥¨¦¤¨¦¨

dvnd,ïéøLBôaly dvngdd z` mixdnn mixyet miny itl §§¦
:`xnbd dywn .dqirdàðL éàîgqt ly dvn dpey dna - ©§¨

,úBçðnîoyell exizd mewn lkne ,ueniga zexeq` od s`y ¦§¨
,mixyetaïðúcdpyna epipy jky -(.dp zegpn),úBçðnä ìk ¦§©¨©§¨

(ïéønzLîe) ,ïéøLBôa úBLBléðoze` exnyiy calae -.eöîçé àlL ¦§§¦¦§©§¦¤Ÿ¥¨§
.z`f exizd `l gqt ly dvna recne

:`xnbd zvxzneøîà íà,mixyeta yell xzeny ,df oicïéæéøæa ¦¨§§§¦¦
eyeli m` s`e ,md mifixfy mipdk ici lr zeyelipy zegpna ±

ike ,dqird uingz `ly xdfdl erci mixyetaeøîàéokïéàLa Ÿ§§¤¥
ïéæéøæmifixf mpi`y mc` ipa mzq ici lr mb zit`py gqtd zvn - §¦¦

eyeli m` uenign da xdfdl erci `ly yeygl yie ,jk lk
.mixyeta

:dywne `xnbd zxfegéëä éàmzefixf lr mikneq ep`y ,jk m` - ¦¨¦
,uingdl dqirl egipi `ly mipdkd lyúéúì énð úzìéîyi ± ¦§¨©¦¨¦

ly mihgd z` [mina zexyl-] zezll mb mipdkl xizdl
mihgd e`eai jk jezn `ny yeygp `le ,ozpigh mcew zegpnd

,md mifixf mipdkd ixdy ,uenig iciläîlà[recne-]éaø øîà ©¨¨¨©©¦
ïéà úBçðî ìL ïéhéç ,ìàeîL øîà ,äéîøé øa äaø øîà ,àøéæ¥¨¨©©¨©¦§§¨¨©§¥¦¦¤§¨¥

,dúBà ïéúúBì.evingi `ny §¦¨
:`xnbd zvxznàúéà ïéæéøæa ,äLéìici lr ziyrp dyild - ¦¨¦§¦¦¦¨

`ly exdfiy mzefixf lr mikneq ep`e ,mifixf mdy ,mipdkd
oiprl la` ,mixyeta dyell exizd okle ,dqird uingzäúéúì§¦¨

,dzeyrl xizp m` oky ,jk lr jenql mileki ep` oi`ïéæéøæa àúéì¥¨¦§¦¦
,mc` lk cia dxeqn `dz `l` ,mipdkd ici lr dyriz `l -
okle ,dpegh zleq xak `idyk dxfrl ezgpn z` `ian xfd ixdy

.zegpnd evingiy yygn ,z`f exizd `l
:dywne `xnbd zxfegàúéà éî äLéìåziyrp ok dyild ike - §¦¨¦¦¨

áéúëäå ,ïéæéøæadgpn acpzny mc` iabl xn`p ixde -(a-` a `xwie) ¦§¦¦§¨§¦
ìà dàéáäå 'åâå ïîL äéìò ÷öéå'mXn unwe ,mipdMd oxd` ipA §¨©¨¤¨¤¤¤¡¦¨¤§¥©£Ÿ©Ÿ£¦§¨©¦¨

xihwde Dzpal lM lr DpnXnE DYlQn Fvnw `lnïäkäz` §Ÿª§¦¨§¨¦©§¨©¨§Ÿ¨¨§¦§¦©Ÿ¥¤
`iadl yi dvinwd iptl wxy aezka x`eane ,'dgAfOd DzxMf ©̀§¨¨¨©¦§¥¨

wxy jkn cenll yie ,odkl dgpnd z`Cìéàå äöéîwîefúåöî ¦§¦¨§¥©¦§©
äpeäke ,mipdkd zceara jxev yi -ãnéìaezkdäìéìáe ä÷éöé ìò §¨¦¥©§¦¨§¦¨

,dzvinwl zencewy ,zegpnd ly,íãà ìëa äøéLkLdpi`e ¤§¥¨§¨¨¨

aeye .mifixfa ziyrp dpi` dgpnd zyily `vnpe ,dpedk dkixv
`ny eyyg `le mixyeta dyell exizd recn `iyewd zxfeg

.uingz
oiprl :`xnbd zvxznäLéìlymzefixf lr mikneq ep` dgpnd ¦¨

c ,mipdkd lyàúéì ïéæéøæác éäðdyild oi` zn`ay s` ± §¦§¦§¦¦¥¨
mewn lkn la` ,mifixf mdy mipdk ici lr `weec ziyrpíB÷îa¦§

àúéà ïéæéøæepiidc ea miievn mipdkdy mewna ziyrp `id - §¦¦¦¨
,dxfracixdøî øîàelit` ,yxcnd ziaa ef `xnin dxn`p - ©¨©©

y,øæa äøéLk äìéìamipdk ici lr zeyridl dkixv dpi`e §¦¨§¥¨§¨
ziyrp m` mewn lkn ,`weeca,äøæò úîBçì õeç`id,äìeñt §©£¨¨§¨

z` mi`ex md ixd ,mifixf mdy mipdk dxfra miievny xg`ne
da xdfdl dziiyra wqerd lk z` micnlne ,dqird ziiyr

e .uingz `lyé÷etàìdf llkn hrnle `ivedle -,äúéúì §©¥§¦¨
dðéàc`l ziyrp,ïéæéøæ íB÷îa àìå ,ïéæéøæaici lr ziyrp `l` §¥¨¦§¦¦§Ÿ¦§§¦¦

icil `eaz `ny da yeygl yi okle ,mewn lkae ,mc` lk
.uenig

dywn .zegpnd z` oizzel oi`y l`eny ixaca cer dpc `xnbd
:`xnbdàðL éàîeel oi`y zegpnd lk mipey dnae -,mze` oizz ©§¨

,øîBòä úçðnî.dze` mizzelyàéðúc,`ziixaaøîBòä úçðî ¦¦§©¨¤§©§¨¦§©¨¤
å ,dúBà ïéúúBìjk xg`ïéøáBöminxer -dúBàick ,dnixra §¦¨§§¦¨

gnwd uingi `le ,dzpigh zrya dyiai didze ,dinin eaefiy
`ny xnerd zgpna miyyeg oi`y ixd .dzizld in zngn
oi`y zegpn x`yn ef dgpn dpey dnae ,dzizld ici lr uingz

.evingiy yygn mze` mizzel
:`xnbd zvxznéðàL øeaéöxnerd zgpn iabl oicd dpey - ¦¨¦

s`e ,oic zia it lr miyrp diyrn lk oky ,xeaiv zgpn `idy
oi`e ,zefixfa ziyrp `id ok lre ,oic zia ici lr ziyrp dzzizl

.uenig icil `eaz `ny yeygl
dieyrd dvna ezaeg ici `vei m`d dpc epiptly `ziixad

:mixekia z`eaznïðaø eðz,`ziixaaìBëéy xnel ziidàöBé ¨©¨¨¨¥
da BúáBç éãé íãàzvníéøekáel e`iady odk oebke ,milyexia ¨¨§¥¨§¦¦

,zevn odn dt`e ,mixekial mihgøîBì ãeîìziabl xn`p jkl - ©§©
dvn zlik` zevn(k ai zeny),'úBvî eìëàz íëéúáLBî ìëa' ¦§©§Ÿ§Ÿ¥¤Ÿ§©

a wx devn zvn zaeg ici mi`veiy cnllìëa' úìëàpä ävî©¨©¤¡¤¤§Ÿ
'íëéúBáLBî,mewn lka -eàöédf llknìëa ïéìëàð ïéàL ,íéøeka §¥¤¨§¦¦¤¥¤¡¨¦§Ÿ

íéìLeøéa àlà ,íëéúBáLBî,calaé éaø éøácéaø .éìéìbä éñB §¥¤¤¨¦¨©¦¦§¥©¦¥©§¦¦©¦
,øîBà àáé÷òmeyn ,mixekia zvna mi`vei oi` xg` mrhn £¦¨¥

dxeza exn`pyøBøîe ävîxn`py ,cgi(`i h xacna)zFSn lr' ©¨¨©©
,jcnll ,dfl df aezkd myiwdy ixd ,'Edlk`i mixxnEäî- §Ÿ¦Ÿ§ª©

y mykøBønoin `ed da mi`veiy,íéøeka BðéàLmixekia ixdy ¨¤¥¦¦
,mipind zrayn wx mi`aävî óàdvn `id da mi`veiydðéàL ©©¨¤¥¨

.íéøeka¦¦
:`xnbd zxxanéà,xexnl dvn yiwn `aiwr iaxy ,ok m` - ¦

,yexcpe jiynp `nyøBøn äîxac `ed ea mi`veiyBðéîa ïéàL ©¨¤¥§¦
íéøeka,llkóàaävîefk dvna `l` daeg ici e`vi `ly xn`p ¦¦©©¨

íéøeka dðéîa ïéàL,llk ¤¥§¦¨¦¦
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עמשך ביאור למס' פסחים ליום ראשון המ' א

ויהי-רצון – והוא העיקר – שמהדיבור, התפילה והבקשה על הגאולה, נבוא לקיום במעשה בפועל באופן של סמיכת גאולה לתפילה, 
סמיכות ממש ללא הפסק כלל.

משיחת שבת פרשת ויחי ה'תנש"א



ריי

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

(a"n `"t,,ïélb úøæçå úøæçokeìeòìeòå ïéL,äãN éLokeïéLéøk- £¤¤©£¤¤©¦§¦§§¥¨¤§¥¦
dpiba milcbd 'izxk' mnyy zewxiäãN éLéøëelcbd izxk - §¥¥¨¤

enyy wxi oin oke ,dcyaøañeëå øañeka lcbd,äãNokeìcøç §¨§§¨¨¤©§¨
å ,éøöî ìcøçåokå éøönä úòìãzrlc,äöeîøämdn bef lkíðéà §©§¨¦§¦§§©©©¦§¦§¨§¨¥¨
,äæa äæ íéàìkcg`d ly enyy s`e ,cg` oink miaygpy oeik ¦§©¦¤¨¤

,rnyne .eny z` delnd sqep my yi ipyle ,mzqa `ed bef lkn
`weecyïélb úøæçå úøæç,xg` befay mipy e`ïéàmpi` ok` - £¤¤©£¤¤©¦¦

j` ,dfa df mi`lkìeòå úøæçïéLeze`n mpi`y mipind x`y e` £¤¤§§¦
,befàìoin mleky s`y x`eane ,dfa df mi`lk mpi`y xn`p Ÿ

meyn mda oi`y ax ixack `lye ,dfa df mi`lk md xexn
.mi`lk

:`ax siqeneäì éðz÷ éããäa eälek àîéz éëådvxz m`e - §¦¥¨§©£¨¥¨¨¥§

lk lr mixen` 'dfa df mi`lk mpi`' dpynd ixacy ,xnel
,jk xnel ozip ike .bef lkay mipy lr wx `le ,cgi mipindàäå§¨

,áø øîàyúBâeæ úBâeæmipin lyéðz÷epiide ,dpyna epipy - ¨©©¨¨¥
mipind ipy oi`y dpynd dxn` envr ipta bef lk lr wxy
dywe ,dfa df mi`lk i`ce md mipind x`y j` ,dfa df mi`lk

.ax ixacl
,mi`lk meyn mda yie md mipey mipin mlerl :`xnbd zvxzn

eéàî[dpeekd dn-]ïéòøæð''zg` dbexra,áø øîàcmdyïéòøæðda ©¦§¨¦§¨©©¦§¨¦
,ïúëìäkdwgxdd xeriyk exiagn oin lk zwgxda xnelk §¦§¨¨

.mewn eze`n mlek ewpii `ly ick ,jenqa `aeiy
mirxfpy xnel ax `ay okzi ike :`xnbd dywn,ïúëìäkdf `ld §¦§¨¨

xakàðéðzdpyna epipy -(`"n b"t my), §¦¨
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עמשך ביאור למס' פסחים ליום רביהי המ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  ד' טבת, ה'תשי"א 

ברוקלין

 ש"ב הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי ציבור וכו' 

מוהר"ר עזריאל זליג שי'

שלום וברכה!

ביום זה, יום הכנס בנו משה שלמה שי' לעונת הבר מצוה, הנני לשלוח בזה ברכותי, נוסף על 

הטלגרמה ששלחתי, שיגדל להיות ירא שמים חסיד ולמדן, ויגדלוהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים 

מתוך הרחבה, כפי שנתבארו כל הענינים האלה בתורת החסידות.

ת"ח על שלחו לכאן המודעה ע"ד הבחירות וכן הקטע מהגליון ע"ד ניגון הרב מליאדי, ובטח 

יעשה כן גם להבא ות"ח מראש על הטרחה בזה.

אחכה לבשורות טובות על דבר הילדה... תי' ויה"ר שיוכל לבשר תמיד אך טוב בכלל ובפרט.

ת"ח על הודעתו מחגיגת ט-י, יט-כ כסלו וכן בשבת מברכים. בטח ישתדלו גם להבא להתועד 

לפרקים קרובים ולהוסיף אומץ בהפצת המעיינות חוצה, שזהו תפקידנו עתה בזמן הזה.

בהאי  דאשתכח  דאתפטר,  וצדיקא  ר"ח,  בערב  הציון  על  בהיותי  קראתי  שי'  בנו  בעד  הפ"נ 

עלמא יתיר מבחיוהי, בטח נתן ברכתו והשי"ת ימלאה על מילואה.

נודעתי אשר בשכונת בית ישראל ישנו שיעור בחסידות והמשפיע הוא הרה"ח וכו' ר'... שהוא 

ג"כ ממקבלי תמיכה מכולל חב"ד. אבל זה חדשים אחדים שהפסיקו את תמיכתו, ובמילא אפשר שעל 

ידי זה יהי' חלישות או אפילו ביטול לגמרי ח"ו של השיעור הנ"ל.

ונימוקם עמם, אבל בשים  יודע הטעם למה הפסיקו התמיכה להנ"ל, ובטח הי' טעמם  איני 

לב שזה מטיל בספק שיעור ברבים בתורת נשיאנו, אקוה שישתדל למצוא מוצא באופן שלא יהי' ח"ו 

הפסק בהשיעור, ואם אי אפשר בלאו הכי הרי גם מכאן נשתתף בתמיכה הנ"ל.

מה שכותב ע"ד התיסדות שיעורים בדא"ח בכמה מקומות, וכותב שנצרך לזה משפיע וספרים, 

הנה מטובו להודיעני יותר פרטים בזה, היינו באיזה שכונות, מי הם המשפיעים וכו' ולאיזה ספרים 

מתכון, ואשתדל בל"נ לראות מה יש ביכלתי לעשות בזה.

בברכה,

מנחם שניאורסאהן
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עמשך ביאור למס' פסחים ליום שישי המ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א טבת, ה'תשי"א 

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ו כסלו

)א( המודיע אשר הוא מורה לתלמידים בתלמוד תורה בכתה גבוהה ושרצה לעזוב עבודתו זאת 

וו"ח  יוסף יצחק ליובאוויטש" ומנעו המנהל הרה"ח  ולהכנס בתור תלמיד בישיבה הקדושה "אהלי 

אי"א עוסק בצרכי ציבור באמונה וכו' הר"מ שי' מזה.

טוב עשה שממשיך בעבודת החינוך ללמד תורת השם יתברך ויתעלה, ובאשר כפי מכתבו הנה 

איזה פעמים בשבוע מבקר הוא בישיבתנו הק' ושומע דברי חסידות, הנה על פי מאמר רז"ל )תמורה 

טו, א( לימודו בתור מורה תביא תועלת להבנה יותר טובה ותפיסה יותר מהירה בלימודו הוא, נוסף על 

זה אשר בתור מורה זכה לקרן אורה לקרב לבן של בני ישראל לאביהם שבשמים. ומה ידמה ומה ישוה 

לגודל הנחת רוח שגורם הוא על ידי זה למעלה מעלה.

)ב( עוד כותב שזה שלש שנים שמרגיש שהוא לפעמים כאב ולפי דבריו הרופאים שבקר אותם 

לא מצאו תרופה לזה.

וישתדל  )נערווען(  לעצבים  מומחה  ורופא  פנימיים  לאברים  מומחה  רופא  יבקר  לדעתי  הנה 

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  שקבע  השיעורים  ג'  ושמירת  בהנהגה.  הוראות  לו  ויתנו  ביניהם  שיתדברו 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ, שהם: אמירת תהלים בכל יום כמו שנחלקו לימי החודש, חומש עם 

פרש"י )ביום ראשון בפרשת השבוע עד שני, ביום שני משני עד שלישי וכו'(, ולימוד התניא כפי שנחלק 

לימי השנה, הרי הם כלים רחבים להמשיך ברכה לרפואה קרובה.

)ג( עוד שואל אם יחשוב על דבר שידוך עם בת אחיו, הנה בכלל כדאי להתענין גם כן בהצעות 

אחרות, ואח"כ ישוה אותם להצעה עם בת אחיו שת' והאלקים ינחנו בדרך הישר שיבחר את זיווגו 

בשעה טובה ומוצלחת. ויאמר בכל יום תהלים קאפ' ע"א וכן יעשה עד י"ב תמוז הבע"ל.

אתענין לדעת מהו סדר הלימודים שלומד בתלמוד תורה, וכמה תלמידים יש בכתה שלו, ואם 

לומדים עמהם דינים וענינים של יראת שמים.

בברכת רפואה קרובה והסתדרות הנכונה,

מנחם שניאורסאהן
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.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

àééìBäì úeðìa÷a éøëð Bì øëOL éîìàøNé úéaî äøBçqä ç÷ìå éøëpä àáe ,éðBìt íB÷îì BúøBçñ C ¦¤¨©¨§¦§©§¨§¦§¨§¨§¦¨©¨§¦§¨©©§¨¦¥¦§¨¥
ïéòä úéàøî éðtî àlà øeqà ïàk ïéàL ét ìò óà ,úaLa[brBñð÷ì éeàø ¯ å"îø ïnña øàaúpL Bîk §©¨©©¦¤¥©¦¤¨¦§¥©§¦¨©¦§¤¦§¨¥§¦¨¨§¨§

BøLò éôì ïBîîa[crïéc úéa éðéò úBàø éôk úe÷ìîa Bà ,[dr.ïBîî Bì ïéà íà §¨§¦¨§§©§§¦§¥¥¥¦¦¥¨
.ââBLa äNòL øîBì ïîàðå ,BúBà ïéñðB÷ ïéà ¯ øznL øáqL äòè íàå§¦¨¨¤¨©¤ª¨¥§¦§¤¡¨©¤¨¨§¥

âéìônL ét ìò óà ,íBé ãBòaî Búéaî äøBçqä ç÷ì íàå[er:íL øàaúpL Bîk ,øzî ¯ úaLa øéòä ïî §¦¨©©§¨¦¥¦§©©¦¤©§¦¦¨¦§©¨ª¨§¤¦§¨¥¨
יא  סעיף בדיבור התלויים שבת דיני שז, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

5

dkld ixe`ia
ïéòä úéàøî [âò מלאכה העושה הנכרי של דעתו -

נחשב  ואינו בלבד המלאכה להשלמת נתונה בקבלנות
את  להוציא לו מותר הדין ומעיקר ישראל, של כשלוחו

בשבת  הסחורה 113הסחורה להוציא לו אסרו אך ,
או  לקנות לנכרי שאמר שיחשדו הרואים מפני בשבת

בשבת  עבורו .114למכור

åøùò éôì [ãò על לחזור שלא לו שיגרום קנס -
.115מעשהו 

ïéã úéá [äò המלקות כמות את משערים דין בית -
עליו. שתשפיע
âéìôîù [åò מתרחק -116.

zetqede mipeiv
והנכרי 113) שבת, בערב הסחורה את לו שמסר והיינו

ולא  מדינא אסור הוא דאל"כ בשבת להוציאה רוצה מדעתו
י. ס"ק קו"א רמד בסי' כמבואר העין מראית מפני

בהמשך 114) כאן זה דין (והובא ס"ה רמו סי' עלֿפי
של  בסחורה בשבת המתעסק בנכרי העוסקות להלכות

רשות  או כרמלית שבמקום ד) (סעיף שם וראה ישראל),
זה. נכרי ע"י בשבת חפציו שולח שהוא יחשדו הרבים

בעל 115) על תמיד ישפיע לא רגיל, אדם אצל המועיל קנס
ממון.
שבת.116) מתחום יותר

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

·È לאורו אכילה כלי להדיח השפחה שמדלקת נר אבל
זו  הדלקה אין הישראל לצורך היא זו שהדחה אע"פ
(מנר  נהנה הישראל גוף ואין הואיל ישראל בשביל נקרא
חייבת  והיא מודחים שלו שכלים אלא זו) (מהדחה זה)
ומותר  בה למחות וא"צ מדלקת היא לצרכה להדיחם

זה: נר לאור להשתמש

‚È לצרכו אפילו נכרי שעשאה במדורה אבל בנר זה וכל
אסור  סכנה בו שיש אפילו חולה לצורך או בלבד
עצים  הנכרי ירבה שמא גזרה כנגדה להתחמם לבריא
לנר  דומה ואינה בה להתחמם לו מותר יהיה אם בשבילו
למאה  נר לאחד שנר בשבילו שירבה חשש שם שאין

ב  המתחממים משא"כ אדם בני שמתרבים מה שכל מדורה
את  חימם אם אבל להרחיבה עצים בה להרבות צריך בה
מבית  לילך לבריא מותר חולה לצורך או לצרכו החורף בית
ירבה  שמא לחוש שאין בו להתחמם החורף לבית הקיץ

למאה. חימום לאחד שחימום בשבילו לחממו

בשבילו  ירבה שמא גוזרים ואין במדורה אפילו מתירין ויש
קצת  נהנה היה בשבילו מרבה היה לא אם שאף מפני
אין  בריוח ממנו נהנה העצים רבוי שע"י ואף מהמדורה
להרבות  לו יאמר שמא בשבילה לגזור כדאי זו הנאה תוספת

לצרכו  קטנה מדורה הנכרי עשה אם ואף עצים בשבילו
כנגדה  להתחמם זה בא ואח"כ חולה לצורך או בלבד
זו  הוספה אין עצמו מדעת בשבילו עצים הנכרי  והוסיף
קצת  שם להתחמם יכול שהיה כיון שם להתחמם אוסרתו
יום  מבעוד דולקת המדורה היתה אם וכן זו הוספה בלא אף
מותר  ישראל בשביל עצים הנכרי בה הוסיף ובשבת

כנגדה. להתחמם

העצים  אם בו למחות זה בכל ליזהר צריך שלכתחלה (רק
שנתבאר). כמו ישראל של

סופרים: בדברי להקל דבריהם על לסמוך יש הצורך ולעת

* * *
„È או יום מבעוד שהודלקו עצים כלו כבר אם מקום ומכל

זו  במדורה דולקים ואין חולה לצורך או נכרי לצורך
להתחמם  אסור ישראל בשביל בשבת שהוסיף העצים אלא
או  נכרי לצורך או יום מבעוד דולק נר היה אם וכן כנגדה
אין  ישראל בשביל נר עוד והוסיף נכרי ובא חולה לצורך
אבל  דולק הראשון שהנר בעוד אלא לאורו להשתמש היתר
אם  וכן השני לאור להשתמש אסור הראשון שכבה לאחר
עד  אלא לאורו להשתמש היתר אין הדולק בנר שמן הוסיף

אסור. ואח"כ בתחלה בנר שהיה השמן שיכלה בכדי
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בהוספת  בין בנר בין במדורה בין ומתירין זה על חולקין ויש
כשעשה  שבתחלה דכיון ישראל של שהם אע"פ השמן
לא  ממנו ליהנות מותר היה הישראל בשביל האיסור הנכרי
או  הראשונים עצים שכלו לאחר אף לעולם התירו מידי יצא
דהיינו  גדול צורך ובמקום הראשון השמן או הראשון הנר

להקל: דבריהם על לסמוך יש בזה תלוי שבת שעונג

ÂË בית או המדורה כנגד בחימום שנתבארו האיסורים וכל
בארצות  אבל קרות שאינן בארצות אלא אינן החורף

מד  לעשות לנכרי לומר מותר אלו במדינות כמו ורה הקרות
את  לחמם לו לומר וכן גדול שהקור ביום ישראל בשביל
אבל  הגדול הקור אצל כחולים הם שהכל לפי החורף בית
שמצטערים  קטנים לו אין אם כך כל גדול הקור שאין ביום
בית  לחמם או מדורה לעשות לנכרי לומר אסור הרבה

החורף.

בידו  למחות צריך ישראל מעצי מעצמו מדורה עושה ואם
החורף  בית חימם ואם כנגדה להתחמם אסור מיחה לא ואם
כדי  בו ליכנס אסור ישראל מעצי ישראל בשביל מעצמו

ממנו: לצאת א"צ בו דר הוא אם אבל להתחמם

ÊË ימות כל ויום יום בכל לו שיסיקנו הנכרי שכר אם
זה  הרי גדול הקור כשאין בשבת גם והסיקו החורף
צריך  שלכתחלה אלא מביתו לצאת וא"צ מעצמו כעושה

בו: למחות

ÊÈ מקום מכל גדול הקור שאין ביום אף היתר והנוהגים
מזידים  יהיו ואל שוגגים שיהיו שמוטב בידם מוחין אין
פעמים  שני החורף בית לחמם אין גדול שהקור ביום ואף
בבקר  ראשון פעם התנור שהסיק במה די כי השבת ביום
ממשיך  אם החורף בית ולפי הקור לפי הכל מקום ומכל

בראשו: עיניו והחכם מרובה זמן החום

סעיפים: י"ז ובו בשבת הנכרי שהדליק נר דיני רעו סימן ב חלק

* * *
הדלת ‡ פתיחת (נגד הדלת אל קרוב מונח שהוא דולק נר

ינשב  אם לכבות יוכל הדלת שכשיפתחו בענין ממש)
הרוח  יכבנו שמא כנגדו הדלת לפתוח אסור מבחוץ הרוח
מכל  מותר מתכוין שאינו ודבר לכיבוי מתכוון שאינו ואף
ופסיק  יכבה שלא אפשר אי הרוח ינשב שאם כיון מקום
מנשב  רוח שאין בשעה אף לפיכך הוא ימות ולא רישיה
לפתוח  שיתחיל מיד לנשב יתחיל שמא לפותחה אסור בחוץ
שנפתחת  דלת כגון הדלת אחורי מונח הוא הנר אם ואפילו
הנר  אם לפותחה אסור דלוק נר בבית מונח ומאחריה לפנים
דהיינו  ממש הדלת פתיחת נגד (מכוון והוא לדלת קרוב הוא
מבפנים  בה קבועים שהצירים למזוזה הדלת שבין החלל נגד

הדלת). פתיחת ע"י נעשה זה שחלל

יכבה  שלא בשביל לנעלה מותר כבר פתוחה הדלת אם אבל
שעל  נר שכנגד החלון וכן הבערה גרם משום בזה ואין הנר
אליו  קרוב הנר אם לפתחו ואסור לנועלו מותר השלחן

קצת:

הדלת · לפתוח אסור הדלת אחורי בכותל קבוע הנר ואם
ואי  שאחוריה בנר נוקשת הדלת תהא שמא בחול כדרכו

יזהר  אלא הוא רישיה ופסיק בו כשתנקש תכבנו שלא אפשר
לנועלה  אבל שאחוריה בנר הדלת תגע שלא בנחת לפתוח

ענין. בכל מותר

על  הדלת תנקש כדרכו בחוזק שכשינעול בענין הוא ואם
נר  ויתנדנד הכותל כל שיתנדנד עד כך כל בחוזק המזוזה
ויתחייב  הפתילה אצל שבנר השמן קצת ויתקרב בו הקבוע
מכבה  משום בזה ויש ממנה קצת יתרחק או מבעיר משום
(בענין  בנחת שתהא בנעילה בין בפתיחה בין ליזהר צריך

מהדלת: רחוק הנר אם אף רישיה) פסיק יהא שלא

* * *
אסור ‚ שמן של הוא אם עצמה בדלת קבוע הנר ואם

הפתיחה  ידי שעל בחול כדרכו הדלת לנעול או לפתוח
אל  השמן קצת יתקרב שלא אפשר אי כדרכו ונעילה
(ויש  ממנו קצת יתרחק או מבעיר) משום (ויתחייב הפתילה
יהא  שלא בענין בנחת ונועל פותח אלא מכבה) משום בו

רישיה. פסיק

בה  הקבוע המוקצה הנר משום הדלת בטלטול איסור ואין
חשובה  שהיא מפני לנר בסיס נעשית לא שהדלת לפי

להנר. ולא אצלו ובטלה לבית שמשמשת

ולנעול  לפתוח מותר בו וכיוצא שעוה של נר הוא ואם
אם  לגמרי שיכבה לחוש) (שיש בענין הוא א"כ אלא כדרכו
לארץ  כך ע"י יפול אם אבל בנחת ולנעול לפתוח יזהר לא

שיתבאר. כמו כלום בכך אין

לחוש  שאין בענין והוא הדלת אחורי הוא הנר אם וכן
אלא  לחדר) מחדר נפתח שהדלת (כגון שמבחוץ להרוח
פותחה  אם עליו שמנשבת עצמה הדלת מחמת שיכבה
יהיה  שלא (בענין בנחת לפותחה ליזהר צריך בחול כדרכו

רישיה): פסיק

אל „ קצת הקרובה המדורה כנגד הדלת לפתוח אסור
המדורה  מבערת שהרוח מבחוץ מנשבת הרוח אם הדלת
בודאי  מבערת שאינה מצויה רוח אלא שם אין ואפילו יותר
מבערת  שהיא מצויה שאינה רוח משום גזרה המדורה את
כנגד  פתוחה היתה אם אבל הוא רישיה ופסיק בודאי

מכבה: משום בזה ואין לסגרה מותר המדורה

ממנה ‰ לסלקו ושכח יום מבעוד טבלא גבי על נר הניח
ולהשתמש  לטלטלה הטבלא לו ונצרכה שחשכה קודם
הארץ  על מעליה נופל והנר הטבלא את מנער בשבת בה
הנר  לכבות יתכוין שלא ובלבד שירצה מקום לכל ומטלטלה
בכך  אין נפילתו ידי על מאליו נכבה אם ואף זה בניעור
רישיה  פסיק כאן ואין הוא מתכוין שאינו שדבר כלום

כך. ע"י יכבה שלא שאפשר

בו  נשאר ולא מהנר השמן כלה כשכבר אמורים דברים במה
אבל  בו וכיוצא שעוה של נר שהוא או דולקת פתילה רק
שאי  לפי מעליה להפילו הטבלא לנער אסור שמן בו שיש נר
משום  ויתחייב הפתילה אל קצת השמן יתקרב שלא אפשר
שכן  וכל מכבה משום בו ויש ממנו קצת יתרחק או מבעיר

קצת. ממנו ישפוך אם

רישיה  פסיק שכל לנערה לנכרי לומר מותר מקום ומכל
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רטו c"ag i`iyp epizeax zxezn

בנר  אף ולפיכך רנ"ג בסי' שנתבאר כמו נכרי ידי על מותר
אלא  בעצמו הישראל יעשה שלא טוב בו וכיוצא שעוה של
לטבלא  שא"צ או נכרי למצוא בקל אפשר אם נכרי ידי על

כך. כל

שעליה  הנר עם לטלטלה יכול הטבלא למקום צריך ואם
בסי'אפיל  שיתבאר כמו שירצה מקום לאיזה שמן של הוא ו

ש"ט:

* * *
Â השבת כניסת קודם מהטבלא הנר לסלק כששכח זה וכל

כיון  המוקצה לדבר בסיס הטבלא נעשית לא שלכן
מחמת  אלא הבית בעל מדעת לנר אז משמשת שאינה
עליה  שיהיה הטבלא על הנר הניח מדעתו אם אבל שכחתו
ואסורה  אליו וטפלה להנר בסיס נעשית הרי השבת בכניסת
של  הוא הנר אם אף לנערה אסור לפיכך כמוהו בטלטול
מותר  אבל הטבלא למקום צריך אם ואף בו וכיוצא שעוה
בסי' כמ"ש מוקצה בכל ליגע שמותר כמו בטבלא ליגע
שנתבאר  מטעם ולנערה לטלטלה מותר נכרי ידי ועל ש"ח

רע"ו. בסי'

דעתו  היתה א"כ אלא בסיס נקראת שאינה אומרים ויש
לסלקו  דעתו היה אם אבל כולה השבת כל עליה הנר שיהיה
שאר  או ניעור ידי על או נכרי ידי על השבת כניסת אחר
שעוה  של הנר אם לנערה מותר זה הרי הצד מן טלטול
כגון  הפסד במקום להקל דבריהם על לסמוך ויש בו וכיוצא
ישרף  שלא וחושש השלחן על שנפל השלחן שעל נר
שעוה  של הוא אם מעליו נופל והנר השלחן ינער השלחן
השלחן  מעל לסלקו יום מבעוד דעתו היה אם בו וכיוצא

הצד. מן טלטול ידי על או נכרי ידי על בשבת

עומד  היה שהנר אע"פ השלחן שעל המפה על הנר נפל ואם
הכל  לדברי לו בסיס המפה נעשית לא השבת בכניסת עליה
מעליה  הנר שיפול לנערה ויכול ש"ט בסי' שיתבאר מטעם
הפסד  שם שאין אע"פ בשבת עליה שנפל מוקצה שאר או

ינער. לא אם

בסיס  שנעשה השלחן שעל מוקצה שאר או הנר נפל אם ואף
היה  אם מקום מכל השבת בכניסת עליו מונח שהיה להנר
גם  השמשות בבין דהיינו השבת בכניסת השלחן על מונח
ולהיתר  לאיסור בסיס נעשה הרי השבת) (שלצורך לחם
נעשה  לא ממנו הלחם שסלקו לאחר ואף השבת בכניסת
השבת  כניסת אחר כבר שהוא כיון בלבדו להנר בסיס
לטלטלו  מוקצה ושאר הנר מעליו להפיל לנערו יכול ולפיכך
השמשות  בין עליו מונחים היו אם וכן שירצה כמו אח"כ
שאר  או) (הלחם שיהיו והוא מוקצים שאינם דברים שאר
השלהבת  מן דהיינו הנר דליקת מן יותר חשובים הדברים

רע"ט. בסי' כמ"ש אליה בסיס נעשה שהנר

* * *
ל  השלחן לגוף צריך אפשר ואם אם אחר למקום טלטלו

ממנו  ינערנו זה) לנר עוד שא"צ (כגון הנר ממנו לנער
יטלטלנו  ואח"כ מעליו הנר ויפול השלחן שיטה ע"י מתחלה
עוד  צריך שהוא (כגון לנער אפשר אי ואם שירצה למקום
שלא  זה בניעור הפסד חשש שיש או האחר במקום זה לנר

נעשה  ולא הואיל עליו הנר בעוד לטלטלנו רשאי הנר) ישבר
עוד  צריך אינו אם ואפילו השמשות בבין בלבדו לו בסיס
יוכל  לא הנר שם ינער ואם השלחן למקום שצריך אלא לנר
הנר  עם השלחן לטלטל מותר מקום באותו חפצו לעשות
השמשות  בבין השלחן נעשה ולא הואיל אחר למקום שעליו
וש"י  ש"ט בסי' זה כל שיתבאר וכמו בלבדו לאיסור בסיס

וטעמיהם: אלו דינים פרטי כל שם עיין

Ê וידלוק אילן גבי על יום מבעוד שבת של נר להניח מותר
האילן  על דולק יו"ט של נר מניחין אין אבל בשבת שם
ליטול  ביו"ט באילן יעלה שמא גזרה יום מבעוד אפילו
שהוא  ביו"ט לקרקע במחובר משתמש ונמצא הנר ממנו
לחוש  אין בשבת אבל של"ו בסי' שיתבאר מטעם אסור
אסור  הוא שהרי שיכבה לאחר הנר ליטול עליו יעלה שמא

רע"ט: בסי' שיתבאר כמו שיכבה לאחר אף בטלטול

Á שלא בשביל הנר גבי על חרס של קערה לכפות מותר
בשבת  הקערה מטלטל שהוא שמה בקורה האור יאחוז
שום  בזה אין בשבת בטלטול האסורה הקורה הצלת בשביל
לשמש  כדי הנר על לכפותה שמותר שכן וכל כלל איסור
לא  שאם תחתיה אויר מעט שיניח צריך מקום ומכל מטתו

הנר: יכבה כן

סעיפים: ח' ובו הנר כבוי לגרום שלא רעז סימן ב חלק

* * *
הוא ‡ אם שיישן החולה בשביל הנר את לכבות מותר

שמתיירא  מי וכן יישן לא אם סכנה חשש בו  שיש חולה
יראוהו  שלא הנר לכבות מותר יהרגוהו שלא לסטים מפני
כמו  סכנה ספק בחשש אפילו שבת דוחה נפש שפקוח

שכ"ח. בסי' שיתבאר

וכן  ממון סכנת אלא נפשות סכנת חשש שם אין אם אבל
סופרים  מדברי לכבות אסור סכנה בו שאין חולה בשביל
במלאכה  אלא התורה מן איסור שאין מפני פטור כבה ואם
גופה  בשביל לו צריכה שהמלאכה כלומר לגופה הצריכה

נעשי  המלאכה שגוף הדבר גוף לו שצריך כגון דהיינו בו ת
ראויים  שהם הפחמים בשביל דולקים עצים שמכבה
שהם  הפחמים בגוף נעשה הכיבוי מלאכת שגוף לצורפים
כשהיא  היא לגופה צריכה שאינה מלאכה אבל לו צריכים
בו  נעשית המלאכה גוף שאין אחר דבר בשביל לו צריכה
כולו  ידלק שלא השמן על שחס מפני הנר את שמכבה כגון
כשהפתילה  יבקע שלא הנר חרס על שחס מפני או עכשיו
והוא  בפתילה נעשה הכיבוי מלאכת שגוף עליו דולקת
המכבה  וכן לנר או לשמן שצריך מפני במלאכתו מתכוין
בשביל  גחלת המכבה וכן ממונו על שחס מפני הדליקה את
מפני  או החולה בשביל שמכבה זה וכן רבים בה יזוקו שלא
שאינו  כיון לגופה צריכה שאינה מלאכה זה הרי הלסטים
נעשה  שהכיבוי הפתילה או הפחמים צורך בשביל מתכוין

בהן.

אלא  חייב אינו לפתילה שצריך בשביל מכבה אם ואפילו
פתילה  היא וגם זמן אחר ולהדליקה לחזור צריך כן אם
קודם  הובהבה לא וגם שהודלקה ראשון פעם שזהו חדשה
ממה  יותר להדלקה מיתקנת היא זה כיבוי שע"י שהודלקה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96
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לאחר  ולהדליקה לחזור צריך אין אם אבל בתחלה שהיתה
פתילה  שהיא אלא ולהדליקה לחזור צריך אם ואפילו זמן
חדשה  פתילה היא ואפילו אחת פעם הודלקה שכבר ישנה
שהודלקה  קודם שהובהבה אלא כלל מקודם הודלקה שלא
שהיתה  ממה יותר להדלקה מותקנת אינה זה כיבוי שע"י
שהוא  שאף לגופה צריכה שאינה מלאכה זה הרי בתחלה
שהפחם  דהיינו בו נעשית שהמלאכה הדבר לגוף צריך
לחזור  נוח שיהא לו צריך הוא בו נעשה שהכיבוי שבראשה

אינו  בו נעשה שהמלאכה שהדבר כיון מקום מכל ולהדליקה
הרי  בתחלה שהיה ממה יותר המלאכה ע"י כלום מתתקן
שאין  כיון כלל דבר אותו של לגופה צריכה המלאכה אין
לגופה  הצריכה מלאכה נקראת ואינה כלום אותו מתקנת
בו  שנעשית הדבר גוף את מתקנת שהמלאכה כן אם אלא
שיהא  וגם לגופה צריכה היא שאז בתחלה שהיה ממה יותר
אותו: ומתקנת בו נעשית שהמלאכה הדבר בגוף לאדם צורך

סעיפים: ד' ובו החולה בשביל הנר לכבות שיכול רעח סימן ב חלק
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שבלב Ó‚Â„‰Â‡(כ) הטבעיי' במדות ג"כ יובן מזה
בבחי' הנפש בעצם בתקפם שהן כמו
א' במקום זע"ז שיתחברו אפשר בלתי פשוט עצם
רק  כו'. יחד חו"ג או יחד ושנאה האהב' כמו כנ"ל
כמו  מהיפוכה שכלולה מדה כל המדו' יתחלקו כאשר
ואש  דמים המזיגה כמשל שבחסד והדין שבדין החסד
שבמרקחת  ומתיקות דחריפות המזיגה כמשל או שבעץ
שמדותיו  דעת בן בגדול אבל כנ"ל). יחד יוכללו אז כו'
הלב  על שליט שהמוח ודעת השכל עפ"י מתנהגים
שליטת  מחמת הנה כנ"ל. לקצה הקצה מן להטות'
נכנעים  והן תקפם מעצם מתחלשי' במדות השכל
שוה  במזג שיוכללו עד דוקא היפוכה מדה כל שיסבול
ראוי  הטעם שמזה בדין חסד צד ימצא השכל ע"פ (כי
במזג  שיומזגו עד לחסד טעם ימצא בדין וכן לחסד
א' טעמים ב' כאן יש ונמצא א'). בהתכללות השוה

שאנו  כמו בגדול שבלב המדות על שליט שהשכל מצד
מה  בדבר ויחשוק שיאהוב אף ברשותו שלבו רואי'
יטה  וכן השכל נגד הוא אם שיבטלנו טבעית בתאוה
כל  וכן לשנאה. מאהבה ולהיפוך לאהב' משנאה הלב
ומרע  לרע מטוב השכל יהפוך בלבו שיתאוה מה
לעשות  השכל כפי הכל ודין דחסד במדות וכן לטוב.
וע"כ  דחו"ג. הפכים ב' אצלו שוין כאילו טבעו נגד
במדו' הפכי' ב' ג"כ להתחבר יוכלו השכל ע"י
בא  שהשכל לפי הב' וטעם א'. במקום הטבעיים
שיכול  עד שונים אופני' בכמה רבות וסברות בטעמי'
כמו  ממש הפכים ב' בו שיהי' א' דבר לחייב השכל
הטעם  ומאותו זה מטעם וחסד האהב' השכל שיחייב
יחד  ההפכים ב' ויסבול ודין שנאה השכל ימצא עצמו
מחסד  בשכל מקום יש כי כלל. זא"ז סותרים ואינם
זה  מטעם מה דבר לאהוב וכן לחסד. ומדין לדין
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זה  מדבר וירחיק שישנא סברא יש עצמו טעם ובאותו
ירחיק  זה זולת ובאופן ויקרב יאהוב כך באופן דהיינו
והמזיגה  המיצוע והוא ודין בחסד וכן כו'. וישנא
מדה  כל השכל שמחלק לפי הפכים מב' השכל שעוש'

ענין  והוא כו'. המנגד מהיפוכו בה שנמצא עד  ומדה
לפי  השכל לגבי המדות של החלישות טעם עם א'
שמתמזגים  עד השכל מחמת תקפם מעצם שמתחלשים

וד"ל: כנ"ל היפוכו עם דבר
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(76.fi ,cr miNdY§¦¦

(77:c"qy devn.` ,gl lirl daEWzE iECie zevn ¦§¨¦§©¦§¨§¥

(78.bk ,fi gxwŸ©

(79:oxd` dHn gxtie wEqR lr xg` mFwnAzevn oOwl qRcPd `Ed d`xPM §¨©¥©¨§¦§©©¥©£Ÿ©¦§¤©¦§¨§©¨¦§©

.` aiw mipdM zMxA.zFxrde mipEIvA x"Enc` zXEcw cFaM zxrd ± ¦§©Ÿ£¦¤¨©§§©©§§¦¦§¤¨

.b ,dp gxw dxFz ihETl¦¥¨Ÿ©

(80:qgpR dWxR xdf xE`iaA.Kli`e b ,fhw xdGd ixE`iA d`x §¥Ÿ©¨¨¨¦§¨§¥¥¥©Ÿ©¨¥¨

(81.a ,an miNdY§¦¦

(82:`bzA WOYW`cE ycwd zxb`A.hk oOiq §¦¤¤©Ÿ¤§¦§©¥§¨¨¦¨

:FwlgA gnU . . zcgEin dxFY.ciz cEOr mixvTd owGd x"Enc` ixn`n ¨§¤¤¨¥©§¤§©£¨¥©§©¨¥©§¨¦©

(83.bi ,cp dirWi§©§¨

(84:mFlW axe wEqR lr dxFY.` ,hk d`x zWxR dxFz ihETl ¨©¨§©§¦¥¨¨¨©§¥

(85.dl ,hk xFn ¡̀

(86:a"rwz zpW zxvr ipinXd mFIA wEqR lr dxFYligzOd xEAC `Ed d`xPM ¨©¨©©§¦¦£¤¤§©©¦§¤¦©©§¦

.dxFz ihETlA qRcPd "iW`xl zgY Fl`nU 'Ek zxvr ipinXd mFiA"zxrd ± §©§¦¦£¤¤§Ÿ©©§Ÿ¦©¦§¨§¦¥¨¤¨©

.zFxrde mipEIvA x"Enc` zXEcw cFaM§§©©§§¦¦§¤¨

(87:FwlgA gnU . . zcgEin dxFY.ciz cEOr mixvTd owGd x"Enc` ixn`n ¨§¤¤¨¥©§¤§©£¨¥©§©¨¥©§¨¦©

(88:dzUr oicq wEqR lr xE`iaAcEOr ` wlg d"qwz owGd x"Enc` ixn`n §¥©¨¨¦¨§¨©£¨¥©§©¨¥¥¤©

.qx cEOr mixvTd owGd x"Enc` ixn`n d`x .hiy§¥©£¨¥©§©¨¥©§¨¦©

(89ck ,`l ilWn¦§¥

•
.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced
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‰‰Â הקב"ה ברא דברים בעשרה איתא בפדר"א
ובדעת  בתבונה בחכ' בשלשה וכללן עולמו
בדעתו  בתבונה שמים כונן ארץ יסד בחכ' ה' שנאמר
בהן  שברא דברים בהעשרה הלא וצ"ל נבקעו. תהומות
וכמשארז"ל  ודעת, ותבונה חכ' קחשיב עולמו הקב"ה
בחכ' העולם נברא דברים בעשרה ע"א די"ב בחגיגה
עוד  שאומר ומהו כו' ובגערה בכח ובדעת ובתבונה
כמ"ש  הוא וכללן דפי' הוא הענין אך בשלושה. וכללן

חסר  העולם הי' מה וארז"ל השביעי ביום אלקים ויכל
רק  ג"כ, נשלם שבשבת מנוחה, בא שבת בא מנוחה
השמים  ע"פ ובזהר המלאכה. העדר כ"א מלאכה שאינו
מספרין  אלא סיפור ל' מספרים לאו אל, כבוד מספרים
כתי' הנה כי ומנצצין, מנהרין ופי' ומנצצין, מנהרין
ימים, בששת א' ולא השו"א, את ה' עשה ימים ששת
בבחי' נשפלו עצמם עליונים ימים שהששת נשמע
בחי' האיר ראשון ביום מדות ששה בחי' והיינו עשי'
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מאמרות  בעשרה שארז"ל דהגם כו', גבורה ובשני חסד
ג"כ, חב"ד בהם שיש ספירות העשר כל שהם נבה"ע
ימים  בוא"ו נברא העולם דהנה אמת, שניהם הנה אך
מוחין  ג"כ יש בז"א גם הנה אך מדות, ששה בחי' שהם
לכן  המדות, ערך לפי שהם דיניקה מוחין בחי' והם
והמוחין  המדות על היא שהכוונה בעש"מ ארז"ל
ערוך  אין באמת הנה אך כו'. עשרה יחד שהם שלהם
ויובן  עצמם, המוחין לגבי דז"א המוחין בחי' כלל
ג"כ  יש שבמשנה וגמ', המשנה מענין ביניהם ההפרש
משל  חוץ כשרים השופרות כל כמו דבר של טעמו קצת
אבל  הטעם, מקצת יש כי הרי קרן, שהוא מפני פרה
רוב  מחמת אשר דבר של טעמו באריכות נת' בגמ'
לגמרי, חדשה סברא להמציא יכולי' הטעם ביאור
מדות. ששה בחי' ו"ק הם משנה סדרי שיתא כי והיינו
הם  אכן טעם, בחי' מוחין קצת ג"כ יש בהמדות והנה
בחי' משא"כ המדות, ערך לפי שהם דיניקה מוחי'
ביום  אלקים ויכל וזהו נעלה. יותר הוא עצמם המוחין
מבחי' הוא מנוחה כי מנוחה, בא שבת בא השביעי
ולכן  כנודע, דאבא מוחין בחי' היא ושבת כו', המוחין
כי  ומנצצין מספרין וזהו כו'. מנוחה בא שבת כשבא
שגם  ואף ית', מדותיו מאיר המעשה ימי וא"ו בכל

כו', דיניקה מוחין הם המוחין אכן מוחין, יש בהמדות
מבחי' שמאיר מפני ומנצצין מספרין הם בשבת אבל

עצמן. המוחין
Â‰ÊÂ בעשרה תחלה שנא' שהגם בשלשה, וכללן ג"כ

חכ' גם קחשיב אלו דברים ובעשרה דברים
דז"א, המוחין בחי' הוא כ"ז הנה אך ודעת, ותבונה
וכענין  כו' עצמן חב"ד בחי' הוא בשלושה וכללן אבל
בשלשים  בס"י מ"ש ג"כ יובן ובזה מנוחה. בא שבת בא

צבאות ו  ה' י"ה וחקק ברא חכ' פליאות נתיבות שתים
פי' ובסיפור, ובספר בסופר אותו וברא עולמו את
וסופר  אותיות, וך"ב מאמרות עשרה הם ושתים שלשים
בחי' הוא וסופר תושב"כ, בחי' הוא ספר וסיפור, וספר
נק' והם סופרים דברי עלי ערבים כי סופרים דברי
כי  ונמצא סיפור, בחי' ויש הספר, מקור סופרים
עצמם. חב"ד בחי' הם וסיפור וספר סופר בחי' השלשה
שהם  כו', ברא חכ' פליאות נתיבות בל"ב תחלה ואמר
בחי' הוא וסיפור וספר בסופר וברא דז"א המוחין בחי'
וזהו  בשלשה. וכללן בפדר"א שאמר כמו עצמם חב"ד
העולם, את שמקיימין לצדיקים טוב שכר ליתן וכדי פי'
עצמן  חב"ד בחי' ממשיכים הם תורתם ע"י הצדיקים כי

כו'. נפקת מחכ' אורייתא כי החול בימי גם
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*‰Ê" האמּתית הּכּונה ׁשלמּות ,"מעׂשי ּתחּלת הּיֹום ∆ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָ
אֹור  ּגּלּוי להמׁשי ארץ, עלי האדם ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָּבבריאת
הּזה  ּבּיֹום נמׁש אׁשר הּקדֹוׁשה, ּתֹורתנּו א ּפנימּיּות ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

אּגרת  (לׁשֹון הּׁשנה ּכללּות על ּכללית המׁשכה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָּבבחינת
יֹום ב הּקדׁש הּוא הּׁשנה ראׁש והּנה תרס"ב). ּכסלו, ט"ז , ְְִִֵֵֶַַָָֹֹ

ּדמיא  אריכּתא ּכיֹומא הּׁשנה ּדראׁש הּימים ּדׁשני ,ג אר, ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָֹֹ
ויֹום, ּדלילה ההתחּלקּות ּבֹו אין הרי אר ּדביֹום ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹוהינּו
מהּו להבין וצרי ּבערּבּוביא. ּבֹו מׁשּמׁשים וחׁש ְְְְְְְְְִִִִֶַַָָָֹואֹור
יֹום  לאֹור אלקים "וּיקרא ּכתיב ּדהּנה ,אר ּדיֹום ְְְְֱֲִִִִֵַַַָָָָֹֹהּמעלה
והּיֹום  ולילה, יֹום הם וחׁש ּדאֹור לילה", קרא ְְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָֹֹולחׁש
יֹום  בקר ויהי ערב "ויהי ּדכתיב ּובקר, מערב ׁשּכלּול ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹהּוא
לי"ב  מתחּלקים ׁשּבמעתֿלעת ׁשעֹות ּדהכ"ד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָאחד",
אֹור, ׁשהם הּיֹום ׁשעֹות וי"ב ,חׁש והם הּלילה ְְְְְֵֵֶֶַַַָֹׁשעֹות
ּכל  אם וכן יֹום, זה אין ,חׁש הם ׁשעֹות הכ"ד ּכל ְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹואם
ּכׁשּכלּול  הּוא והּיֹום יֹום, זה אין אֹור, הם ׁשעֹות ְְֵֵֶֶַַָָהכ"ד
הּבקר  ׁשּיהיה ּדבכדי להּיֹום, קֹודמת והּלילה וחׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹמאֹור
יֹומא  מעלת מהּו ּכן ואם ערב, ּתחּלה להיֹות צרי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָאֹור
וחׁש ואֹור ולילה, ליֹום מתחּלק ּׁשאינֹו מה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹאריכּתא
אריכּתא  יֹומא הלא ּובאמת ּבערּבּוביא. ּבֹו ְְְְְְֱֲֲִִִֶֶַָָָֹמׁשּמׁשים
טֹוב  וׂשכר ּגדֹולה מעלה הּוא ימים אריכּות ענין ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָׁשהּוא
ימיו  לֹו מאריכים ּבאחד הּמארי "ּכל ּוכמאמר ְְְֲֲֲִִִֶַַַַַָָָָָוכפּול,
ׁשהּוא  ּבזה ּכפּול הּוא ימים ּדאריכּות ּדהּׂשכר ְְֲִִֶֶַַָָָָָָּוׁשנֹותיו",

ּדין  ּבעלמא ּגלּוי "יפה ד ׂשכר ז"ל ּכאמרם ּכפּול וענינֹו , ְְְְְְִֵַָָָָָָָָָָָ

ּבאריכּות  הלא טֹובים", ּומעׂשים ּבתׁשּובה אחת ְֲֲֲִִִִַַַַָָָֹׁשעה
להבין  וצרי ּומצוֹות, ּתֹורה לקּים יֹום ּבכל מֹוסיף ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָהּימים
קדם  ּדערב הּדבר טעם והּנה .אר יֹום ׁשל מעלתֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹמהּו
את  לברא ּבמחׁשבה עלה "ּבתחּלה ּכמאמר הּוא ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָֹלּיֹום,
עּמֹו ׁשּתף מתקּים העֹולם ׁשאין ראה הּדין, ּבמּדת ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהעֹולם
ּׁשעלה  מה רק זה אין הרי ּדבאמת הרחמים", ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמּדת
ׁשּכן  אּלא הּדין ּבמּדת העֹולם את לברא לבד ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבמחׁשבה
הּדין, מּדת ידי על הּוא העֹולם ּדהתהּוּות ּבפעל, ְְְְִִִֵַַַַַָָֹהּוא
ואת  הּׁשמים את אלקים ּברא "ּבראׁשית ׁשּכתּוב ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכמֹו

הּוא ּדאלקים ׁשההתהּוּות הארץ", והּצמצּום, הּדין מּדת ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ
"ּביֹום  ּכתיב ּכ ואחר אלקים, ׁשם ידי על  הּוא ְְְְְֱִִֵֵַַַַָֹֹּבפעל
מּדת  עּמֹו ּדׁשּתף וׁשמים", ארץ אלקים הוי' ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹעׂשֹות
הם  העֹולמֹות ּבריאת ּדהּנה הּוא, ּבזה והענין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָהרחמים,
יׁש ּבבחינת ׁשּיהיה עֹולם להּוֹות היא והּכּונה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבכּונה,
והּכּונה  ּגׁשמי, ּבגּוף ּתתלּבׁש אלקית ּונׁשמה ְְְְְְֱִִִִֵַַַַָָָָֹּומציאּות,
עבֹודתֹו ידי על ׁשהאדם ותכליתֹו ּתכלית, לּה יׁש ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּלזֹו
הּגׁשמי  ּגּופֹו את יזּכ הּמצות וקּיּום הּתֹורה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹּבלּמּוד
העֹולם  את להאיר למּטה סֹוף אין אֹור ּגּלּוי ְְְְִִִֵֶַַָָָָוימׁשי
אלקים", הוי' ּומגן ׁשמׁש "ּכי ּכתיב ּדהּנה ּתֹורה, ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶָָָָֹּבאֹור
הּׁשמׁש, ּומגן הּׁשמׁש ּכדגמת הּוא ואלקים הוי' ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻּדיחּוד
ּבענינים  הּׂשגה ּתהיה ׁשּבּנבראים היא העליֹונה ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּדהּכּונה
האנֹוׁשי, ּבׂשכלם ּבהּׂשגתם מּׂשגים ׁשּיהיּו ְְְְֱֱִִִִִִֶַָָָָָָֹֻאלקּיים

העל  הרּוחנּיים אֹורֹות הּגּלּויי ּכל הּנפלאים ולזאת יֹונים ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ
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ּבעניני  ּגם ּבדגמתן יׁש הרי אנֹוׁשי, ׂשכל והּׂשגת ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻמהבנת
אׁשר  האנֹוׁשי, ׂשכל והּׂשגת ּבהבנת הּנתּפסים ְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּנבראים
ּבמדרגֹות  הּוא אי קצהּו אפס ויּׂשג יּובן ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָֻמהם
ׁשהם  ּדהענינים אלקּה", אחזה "מּבׂשרי ׁשּזהּו ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹהעליֹונֹות,
הּנה  ּבהם, ּתֹופס האנֹוׁשי ׂשכל הרי הּבׂשר אל ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָקרֹובים
אפס  הּפחֹות לכל להבין אלקּה אחזה ּדגמתם ידי ְְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻעל
ּומגן  "ׁשמׁש וזהּו הרּוחנים, האלקּיים ּבהענינים ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹקצהּו
רּוחני  יחּוד הּוא ואלקים ּדהוי' ּדהּיחּוד אלקים", ְֱֲִִִִִֵַַָָָֹֹה'
מהּׁשמׁש מּובן קצהּו אפס הּנה אנֹוׁשי, מּׂשכל ְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻהּמפלא
מכּסה  הּוא הּׁשמׁש ונרּתק מגן ּדהּנה ׁשּלּה, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָוהּנרּתיק
ׁשהּוא  ּכמֹו הּׁשמׁש ּדאֹור הּׁשמׁש, אֹור על ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַּומעלים
לגמרי, מתּבּטל והיה לקּבלֹו העֹולם ּביכלת אין ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבעצמֹו
האֹור  עצם על ּומעלים ׁשּמכּסה ונרּתק הּמגן ידי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָועל
ּבלבד  זֹו ולא לקּבלֹו, העֹולם ּביכלת אז הּנה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּדהּׁשמש
עֹוד  אּלא מתּבּטל, ׁשאינֹו הינּו ּכללית ּבקּבלה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָלקּבלֹו
ּתבּואת  "מּמגד ּדכתיב וחּומֹו, לאֹורֹו נהנה להיֹות ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹזאת
הּנמׁשכֹות  ּפעּלֹות יׁשנם הרי ירחים", ּגרׁש ּומּמגד ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻׁשמׁש
הּמגן  והעלם ּכּסּוי ידי על ּדוקא והּוא והּירח, ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמהּׁשמׁש
עצמּה, מהּׁשמׁש היא הּפעּלה ּדעצם ּדהגם ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻוהּנרּתק,
ּבכדי  אמנם ּומרּפא, צדקה ׁשמׁש היא עצמּה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּדהּׁשמׁש
כן  ּכמֹו הּׁשמׁש, על המכּסה הּמגן ידי על הּוא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָׁשּיתקּבל
הוי', ׁשם ידי על הּוא ּדההתהּוּות אלקים, ּבהוי' ְְְֱֲֲִִֵֵַַַַָָָָֹהּוא
ּתמידּות  על מֹורה הוי' ּדׁשם והּיּו"ד מהּוה, הּוא ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָּדהוי'
אֹור  ּדהוי' וכלים, אֹורֹות הם ואלקים ּדהוי' ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹההתהּוּות,
סימן  הּקדׁש ּבאּגרת ז"ל רּבנּו ׁשאמר וזהּו ּכלים, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹואלקים
הוי', מּׁשם הּוא ׁשההתהּוּות הינּו מהּוה, הּוא ּדהאֹור ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָכ
וזהּו אלקים, ׁשם ידי על הּוא ּבפעל ההתהּוּות ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָֹֹאמנם
היֹות  עם ּומגן ּבהּׁשמׁש ּכמֹו אלקים", ה' ּומגן ׁשמׁש ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ"ּכי
ידי  על ּבפעל ּובאים עצמֹו מהּׁשמׁש הן הּפעּלֹות ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻּדכל
מּׁשם  היא ׁשההתהּוּות היֹות עם כן ּכמֹו ּדוקא, ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמגן
ּדׁשם  וההעלם הּכּסּוי ידי על ּבא הּוא ּבפעל אבל ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהוי'

ֱִֹאלקים.
.¯ev˜,לּיֹום קֹודם ערב ,אר ּדיֹום הּמעלה מהּו יקׁשה ƒְְֲֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ׁשמׁש ואלקים, הוי' הרחמים, למּדת הּדין ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמּדת
אלקים. ׁשם ידי על מהוי' ההתהּוּות ּוכלי, אֹור ְְְֱֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֹּומגן,

היה e‡·e¯ב) ּבפעל ההתהּוּות אם ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹ
העֹולמֹות  היּו לא אז עצמֹו, הוי' ְֲִֵַָָָָָָֹמּׁשם
ּתכלית  ּבבחינת היּו אם ּכי ּכלל, ּומציאּות יׁש ְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָּבבחינת
היתה  ׁשההתהּוּות ידי ועל ּבּׁשמׁש, הּׁשמׁש ּכזיו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּבּטּול
הּנה  אלקים, ּבׁשם ׁשּמתלּבׁש הוי' ׁשם הארת ידי ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹעל
ּומציאּות, יׁש ּבבחינת ונבראים עֹולמֹות ְְְְְִִִִִִֵַַָָנתהּוּו
הּוא  ּומציאּות יׁש ּבבחינת ונבראים ּדעֹולמֹות ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָוההתהּוּות
ּבבחינת  ׁשהם ּבּנבראים ּדגם ,יתּבר וחסּדֹו טּובֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָמּמּדת

טבע  מּצד ּדזהּו אלקי, אֹור ּגּלּוי ּבהם יהיה ּומציאּות ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹיׁש
יהיה  ּומציאּות יׁש ׁשהם נבראים ּדגם להיטיב, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָהּטֹוב
מאּתנּו, נעלמים הּבריאה טעמי ּדהּנה אלקּות. ּגּלּוי ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבהם
ׁשׁש", עּמּודי "ׁשֹוקיו האמּור הּוא ּבזה ידיעתנּו ְְִֵֵֵֶַָָָָָָוכל
הּקדֹוׁש ׁשּנׁשּתֹוקק העֹולם, זה – "ׁשֹוקיו רז"ל: ְְְִֵֶֶַַַָָָָָואמרּו
הּוא  הּטֹוב ׁשּטבע מּפני והּוא לבראתֹו", הּוא ְְְִִֵֶֶַַָֹּברּו
הּכללים  ׁשער חּיים ּבעץ ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָלהיטיב,
את  ולברא להאציל יתּבר ּברצֹונֹו ּדכׁשעלה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבהתחלתֹו,
ויזּכּו ּגדּלתֹו ׁשּיּכירּו לברּואיו להיטיב ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֻהעֹולמֹות
הּוא  ּדטבע ,יתּבר ּבֹו להּדבק למעלה מרּכבה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָלהיֹות
וטבע  ודעת, טעם ּבבחינת ׁשאינֹו ּדבר לכל הּמׁשאל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻׁשם
ּכדגמת  סֹוף, אין ּבבחינת הּוא סֹוף אין ּדעצמּות ְְְְְִִֵֵַַַַֻהּטֹוב
ּדכׁשם  העצם, ּכמֹו הּוא ּדהאֹור הּוא סֹוף אין אֹור ְְְְִִֵֵֶֶַָָענין

ּכ סֹוף אין ּבבחינת הּוא ּבבחינת ׁשהעצם הּוא האֹור ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
ׁשהּוא  סֹוף, ּדאין הּטֹוב ּבטבע הּוא כן ּכמֹו סֹוף, ְְְֵֵֵֶֶַַאין
ּומציאּות, יׁש ּבבחינת ּגם הּטֹוב ּומּגיע סֹוף אין ְְְִִִִִִֵֵַַַַַַּבבחינת
סֹוף  ׁשאין הּוא סֹוף ּדאין הּטֹוב ּדטבע ְְְְֵֵֶֶַַַוהינּו
להמׁשי והּנברא ּבהּיׁש ּגם ּכח ונֹותן ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָֹלהתּפּׁשטּותֹו
ּכמֹו זה ּדבר ויּובן נעלים. הּיֹותר הּגּלּויים ּכל ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָּבעבֹודתֹו
אין  ענין ּפרּוׁש ּבין ההפרׁש ּבענין אחר ּבמקֹום ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּמבאר
אין  וענין ּפרּוׁש ּובין מאצילּות למעלה ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָסֹוף
יצירה, ּבספר איתא ּדהּנה ּבאצילּות, ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָסֹוף
סֹוף", להן ׁשאין עׂשר מּדתן מה, ּבלי ספירֹות ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָ"עׂשר
עׂשר  הן ּדאצילּות ּדהּספירֹות וענינֹו, ּדבר ּכאן אֹומר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהרי
עׂשר  ּתׁשע, ולא עׂשר ׁשהן ּבמסּפר, מגּבלים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻספירֹות
סֹוף, להם אין זה ועם עׂשר, מּדתן ּדזהּו עׂשר, אחד ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹולא
להתּפּׁשטּותן, סֹוף אין ּדאצילּות ספירֹות ּדעׂשר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָוהינּו
זהּו הרי מקֹום מּכל להתּפּׁשטּותן, סֹוף ּדאין היֹות ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַָָָּדעם
ּבחינת  ּכן ּׁשאין מה לאצילּות, חּוץ ולא ּבאצילּות ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַֹרק
אין  ענין ּפרּוׁש הּנה מאצילּות, ׁשּלמעלה סֹוף אין ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָאֹור
מחּוץ  ּגם סֹוף אין ּבחינת ׁשהן להתּפּׁשטּותן ְְְְִִִֵֵֶַַַָסֹוף
סֹוף, אין ּבבחינת הּוא מקֹום ּדבכל והינּו ְְְְֲִִִִֵַַַָָלאצילּות,
סֹוף  ּדאין סֹוף, אין ּדעצמּות הּטֹוב ּבטבע כן ְְְְְֵֵֵֶַַַּוכמֹו
הּוא  ׁשם וגם ּומציאּות, ּביׁש ּגם ּומּגיע ְְְְְְִִִֵַַַַַָלהתּפּׁשטּותֹו
הּטֹוב  טבע ּבמעלת יתרֹון זאת ועֹוד סֹוף, אין ְְְְֲִִִֵֶַַַַַֹּבבחינת
למעלה  ׁשהּוא ּכמֹו סֹוף אין וענין ּפרּוׁש לגּבי סֹוף ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָּדאין
ּדבר  לכל מׁשאל ׁשם הּוא טבע ּדלהיֹות ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֻמאצילּות,
הּטֹוב  טבע מּצד הרי ּכן אם ודעת, טעם ּבבחינת ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַׁשאינֹו
ּבהּיׁש ּבהיֹותֹו ּגם להתּפּׁשטּותֹו סֹוף ׁשאין הּוא סֹוף ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַּדאין
ּבתֹורה  ּבעבֹודתֹו ׁשהאדם הּכח נתינת ענין ּדזהּו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּנברא,
נעלים  הּיֹותר הּגּלּויים ּכל להמׁשי יּוכל ְְְֲִִִִִֵַַַַַָּומצוֹות
ּכחֹות  ּדעׂשר הּנפׁש, ּבכחֹות יֹותר זה ויּובן ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹעליֹונים.
ּבעׂשר  הּוא ּדׁשרׁשם והינּו ספירֹות, עׂשר ּכנגד הם ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָהּנפׁש
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ּורעּותא ּדאצילּות, הּלב ה ּדלּבא ספירֹות נקּדת ׁשהיא , ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֻ
ׁשּלמעלה  סֹוף אין מהאֹור הם הּיהדּות, ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָֻּונקּדת
התחּלקּות  יׁש הרי הּנפׁש ּבכחֹות הּנה ולזאת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹמאצילּות,
הם  הּכחֹות ּכל אצלם אׁשר ּכאּלּו ּדיׁשנם ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבהתּגּלּותן,
אצלם  היא אחת מּדה ׁשרק ויׁשנם טֹובה, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָּבהתּגּלּות
הּנפׁש ּכחֹות לּצלן רחמנא אׁשר ּכאּלּו ויׁשנם ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבהתּגּלּות,
הּמה  ׁשלמים הם ּגם הּנה העצם ּדמּצד ּבהתּגּלּות, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאינם
ׁשאינּה רק חּסרֹון ּבֹו אין הרי עצמֹו ּדהּנפׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּבכחֹותיהם,
הּיהדּות  נקּדת ׁשהיא ּדלּבא הרעּותא אבל ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָֻּבהתּגּלּות,
יׂשראל  ׁשּכל ּפׁשּוטה אמּונה ּדזהּו ּבׁשוה, ּבכּלם ְְְְְֱִֵֶֶֶָָָָָָֻהּוא
אין  ּדעצמּות להיטיב, הּטֹוב ּדטבע וזהּו לטֹובה. ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשוין
ּגּלּוי  ּבהם ׁשּיהיה מּטה למּטה ּגם מּגיע הּוא ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָסֹוף
האצילּות, מאֹור ּדהארה הארה הּוא והּגּלּוי ְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָֹאלקּות,
הּנׁשמה  עצם ׁשּזהּו היא", "טהֹורה ּבחינת ּגּלּוי ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָוהינּו
ּׁשאין  מה הּנה האצילּות אֹור אמנם ּבאצילּות, ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהיא
חּוץ  לא אבל ּבאצילּות רק הּוא להתּפּׁשטּותֹו ְְְֲֲִִַַַָֹסֹוף
ּגם  ׁשּמּגיע ּדעצמּות הּטֹוב טבע ידי ועל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַלאצילּות,
ּדבחינת  ּדהארה הארה ׁשל הּגּלּוי ׁשּיהיה הינּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלמּטה,
ׁשם  ידי על היא ּׁשההתהּוּות מה הּוא זה  ּדכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָטהֹורה,
הוי' ׁשם ידי על ּבפעל ההתהּוּות היתה ׁשאם ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹאלקים,
ּבהם  היה ולא הּיׁש מציאּות היה לא אז הּנה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹעצמֹו,
הוי' ׁשם מהארת היא ׁשההתהּוּות זה ידי ועל ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאלקּות,
יׁש ּבבחינת העֹולם נתהּוה אלקים ׁשם ידי על ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּבאה
ׁשּבכל  החּיּות ּדזהּו אלקּות, ּגּלּוי יׁש ּבהם וגם ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹּומציאּות,
ׁשהּנברא  והגם אלקּות, ׁשהּוא מהּנבראים ואחד ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאחד
מקֹום  מּכל אלקּות, הּוא ׁשהחּיּות ּומרּגיׁש יֹודע ְֱִִֵֵֶַַַַָָֹאינֹו
המחּיה  חּיּות ּבֹו ׁשּיׁש ּומרּגיׁש יֹודע הּוא הּנברא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהלא
ידי  ועל אלקּות, הּוא הּזה החּיּות ּדבאמת ְְְֱֱֵֶֶֶַַַַֹאֹותֹו,
וכן  אלקּות, הּוא זה ׁשחּיּות ּבעצמֹו מרּגיׁש הּוא ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָֹהעבֹודה
פארׁשטאנדען) (ּגעטליכע האלקּיים הּׂשגֹות ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹּכל

וו  ּגעפיעלן) (ּגעטליכע אלקּיֹות ּדי והרּגׁשֹות ארּום ְְְְֱִִִִֶֶֶַָָֹ
הערען  נאר פארׁשטיין, נאר ניט איז הּׂשגה פּון ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָאמּתית

אים  ּדערהערען אּון ענין אֹור ו ּדעם ּגּלּוי הּוא זה ּדכל , ְְְִִִֶֶֶֶֶָָ
הּוא  ּבפעל ּכׁשההתהּוּות ּדוקא הּוא זה ּכל הּנה ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָֹֹאלקי,

אלקים. ׁשם ידי ְֱִֵֵַֹעל
.¯ev˜ נתהּוה אלקים ּבׁשם ההתלּבׁשּות ידי ׁשעל יבאר ƒְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ּגם  להיטיב הּטֹוב טבע ׁשּמּצד ּומציאּות ְְִִִֵֵֶֶַַַַיׁש
מאצילּות  ׁשּלמעלה סֹוף אין אלקי, אֹור ּגּלּוי יהיה ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹּבהם

ּבאצילּות. ׁשהּוא ּכמֹו סֹוף ְְֲִֵֶַואין
ּבפעל e‰ÊÂג) ׁשההתהּוּות אלקים", ּברא "ּבראׁשית ¿∆ְְְֱִִִֵֶַַַָָֹֹ

אלקים, ׁשם ידי על הּוא ונבראים ְְְְֱִִִֵֵַָָֹּדעֹולמֹות
הוי' ׁשם ּגּלּוי הּוא הרחמים מּדת עּמֹו ׁשּתף ּכ ְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָואחר
ׁשם  הארת ידי על העֹולמֹות ׁשּנתהּוּו ּדלאחר והינּו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָעצמֹו,

ׁשם  ּגּלּוי לקּבל יכֹולים ּכ אחר הּנה אלקים, ּבׁשם ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹהוי'
חּיים  ּבעץ ּׁשּכתּוב מה מבאר הרי ּדבזה עצמֹו, ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהוי'
ּבעץ  ׁשּמקׁשה הּקו, אֹור וגּלּוי הּצמצּום ענין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָּבכללּות
ׁשאחר  היא העליֹונה הּכּונה ׁשעּקר ּדמאחר ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָחּיים
הּצמצּום, ׁשּלפני סֹוף אין האֹור את ימׁשיכּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָהּצמצּום
הרי  העבֹודה ידי ׁשעל אחר ּבמקֹום ענינֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹּומבאר
אין  ּדאֹור ּבהּגּלּוי יֹותר עליֹונה מּמדרגה היא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָההמׁשכה
סֹוף  אין האֹור ּגּלּוי מּכמֹו ּגּופא הּצמצּום ׁשּלפני ְְְִִִִֵֵֶַָָסֹוף
ׁשם  ּדמבאר הּצמצּום, קדם ׁשהּוא ּכמֹו הּצמצּום ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלפני
הגם  הּצמצּום, ׁשּלפני סֹוף אין ּדאֹור הא' ענינים, ב' ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּבזה
ּכח  ּגם הרי מקֹום מּכל ּגבּול, ּבלי ּבבחינת הּוא ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָֹּדכללּותֹו
מה  הּצמצּום ּפעּלת ענין ׁשּזהּו ּבֹו, ּכלּול היה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָֻהּגבּול
הרי  הּצמצּום, ׁשּלפני סֹוף ׁשּבאין הּגבּול ּכח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּׁשּמתּגּלה

ּבה  ּכלּול היה הּגבּול ּכח הּנה הּצמצּום הּבלי קדם ּכח ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹֹ
ידי  על ׁשּממׁשיכים אֹור ּבהּגּלּוי ּכן ּׁשאין מה מּמׁש, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּגבּול
ּבֹו ׁשאין מּמׁש ּגבּול הּבלי סֹוף אין אֹור הּוא ְְֲִֵֵֶַַָָעבֹודה
הּצמצּום, ידי על נתּגּלה ׁשּכבר הּגבּול, ּכח ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹהתּכּללּות
הּבלי  ּדכח ההתּגּלּות ׁשּיהיה לעתיד הּגּלּוי ּדבאמת ְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָֹוהב'
מּמדרגה  עֹוד יהיה הּצמצּום ׁשּלפני סֹוף ׁשּבאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּגבּול
עבֹודת  ידי על היא ׁשההמׁשכה ּבזה יֹותר, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעליֹונה
הּכּונה  מׁשלימים ׁשּבזה לעׂשתם", ּד"הּיֹום ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹהּתחּתֹונים
היה  צר לאיזה ּכן ואם העצמּות, ּבהתּגּלּות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהעליֹונה
נתּגּלה  הרי הּצמצּום ידי ׁשעל ׁשם, ּומתרץ הּצמצּום. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָענין
הּקו  ידי על ּבגּלּוי ּובא העֹולמֹות, ער ּׁשּלפי מה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָהאֹור
ּולאחר  וענינֹו, ערּכֹו לפי ועֹולם עֹולם לכל ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָּבמדידה
ּגם  לקּבל ּביכלּתם אז ּבעֹולמֹות, מתקּבל הּזה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהאֹור
ּומצוֹות  ּבּתֹורה העבֹודה ידי ועל יֹותר, עליֹון אֹור ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָּגּלּוי
ּבהּגּלּויים  העליֹונה הּכּונה מׁשלימים הּנה ּדוקא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָלמּטה
ּומקּבל, מׁשּפיע מׁשל ּדר על זה ויּובן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּדלעתיד.
ּכלל, הּמׁשּפיע ׁשל ּומהּותֹו מערּכֹו אינֹו הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָּדהמקּבל
אל  ּופנימיּותה חכמתֹו עמק יגּלה הּמׁשּפיע הרב ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹואם
ולא  המקּבל חּוׁשי ּכל יתּבלּבלּו הרי המקּבל, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָֹהּתלמיד
ולא  ּכלל, ההּוא הּׂשכל את ידע ולא מאּומה לקּבל ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹיּוכל
להיֹות  יכֹול הרי ההּוא, הּׂשכל את יֹודע ׁשאינֹו ּבלבד ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָזֹו
ּׁשּלפי  מה ׂשכל ּגם לקּבל יּוכל ולא ּכ ּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּיתּבלּבל
ּדכאׁשר  ּבזה, הּמׁשל אחר ּבמקֹום ׁשּמבאר ּוכמֹו ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹערּכֹו,
ׁשאינֹו ׁשּלֹו הראּיה ּכח נטרד אז הרי ּבהּׁשמׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמסּתּכלים
ּבעצם  ההסּתּכלּות קדם אׁשר ּבדבר ּגם לראֹות ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹיכֹול
אֹור, הׁשּפעת ידי על כן ּכמֹו לראֹותֹו, יכֹול היה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָהּׁשמׁש
זה  ׁשּלא המקּבל, חּוׁשי יתּבלּבלּו ּבערּכֹו ּׁשאינֹו מה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּכל
יכֹול  עֹוד אּלא ההיא, ההׂשּכלה מּׂשיג ׁשאינֹו ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבלבד
אמרּו ולכן ההׂשּכלה, הפ ׁשהם ּבענינים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלטעֹות
קצרה", ּבדר לתלמידֹו אדם יׁשנה "לעֹולם ז"ל ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָרּבֹותינּו
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הלב.ה. אותו.ו.ורצון ולהפנים הענין את לשמוע גם אלא להבין, רק איננה ההשגה ואמיתית היות
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אם  ּכי קצהּו, אפס רק לֹו ׁשּמגּלה זה אין הרי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּדבהּקּצּור
מ  ּכל ׁשאינֹו לֹו ּומגּלה ּדבר, חצי ולא ּדבר לא מּמּנּו עלים ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

והּׂשכל  ּבהּקּצּור, ּומעלימּה ׁשּמלּביׁשּה רק ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָההׂשּכלה,
אין  אריכּות ּכי לקּבלֹו, הּתלמיד יכֹול ּבּקּצּור ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָּכמֹו
הּדברים  את מקּבל המקּבל וכאׁשר לקּבל, יכֹול ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָהמקּבל
עֹומד  הּוא הרי ּבהם, ּומדּיק ׁשהן, ּכמֹו הרב ּדברי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻּבמכּון,
אינׁש קאים "לא ּוכמאמר הּכּונה, ּופנימּיּות עמק ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹעל
ׁשנין  מ' לאחר אבל ׁשנין", ארּבעין עד ּדרּביּה ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָאּדעּתא

קאים  הּׂשכל ז הּוא את מקּבל ׁשּתחּלה זה ידי על והּוא , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
לעמד  יכֹול הּוא אז הּנה ׁשּלֹו, והחּוׁשים הּכחֹות ער ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹלפי
מה  ּולהּׂשיגֹו ולהבינֹו ההּוא הּמׂשּכל ּופנימּיּות עמק ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָֹֻעל
הּוא  כן ּוכמֹו ּכלל. לקּבל לֹו אפׁשר היה לא ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹּׁשּבתחּלה
עצמֹו, הוי' מּׁשם ההתהּוּות היתה ּדאם ההתהּוּות, ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָּבענין
מציאּות  ּבבחינת ׁשהיּו אֹו יׁש, ּבבחינת עֹולמֹות היּו ְְְִִִִִֵֶַַָָָֹלא
ידי  ועל אלקי, והרּגׁש הּׂשגה ׁשּום ּבהם היה ׁשּלא ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּכזֹו
אלקים, ׁשם ידי ׁשעל הוי' ׁשם מהארת היא ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשההתהּוּות
עבֹודה  ידי ּדעל יׁש, מציאּות ּבבחינת היא ההתהּוּות ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָהּנה
הוי' ׁשם ּגּלּוי ּגם לקּבלה ּכלי נעׂשה והדרגה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבסדר
ּדירה  יתּבר לֹו להיֹות ענין אמּתית ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָעצמֹו,
ּוכמֹו הּוא, ּברּו סֹוף אין אֹור ּגּלּוי והינּו ְְְְִִֵַַַָּבּתחּתֹונים,
ׁשהּוא  הּזה", ּבּמקֹום הוי' "יׁש ּדכתיב הּמקּדׁש ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבמקֹום
ּככתבֹו. הּׁשם את קֹורין היּו ּבּמקּדׁש ולכן הוי', ׁשם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּגּלּוי
ואלקים  הוי' ׁשם ׁשהם וכלים, אֹורֹות ,וחׁש אֹור ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹוזהּו
ּבקר, ּכ ואחר ערב ּתחּלה להיֹות וצרי והעלם, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּגּלּוי
הּוא  ּכ ואחר אלקים ּדׁשם ההעלם הּוא ּדתחּלה ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָֹוהינּו

עצמֹו. הוי' ּדׁשם ְְֲִֵַַָָהּגּלּוי
.¯ev˜ ׁשם ּגּלּוי לקּבל יכֹולים ההתהּוּות ּדלאחר יבאר ƒְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָ

א  וגּלּוי הּצמצּום ׁשּלאחר ּוכמֹו הּקו הוי', ֹור ְְְְֲִִֶַַַַַָָ
ּבמׁשל  ויּובן מּמׁש, ּגבּול הּבלי אֹור ּגם לקּבל ְְְְְְִִֵַַַַַָָָיכֹולים

ּומקּבל. ְְִִֵַַַמּמׁשּפיע
הּוא p‰Â‰,ד) אבל הוי', מּׁשם הּוא ההתהּוּות להיֹות ¿ƒ≈ְְֲֲִִִֵַַָָָ

התלּבׁשּות  ידי על ׁשּבא הוי' ׁשם ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָהארת
אלקים, מּׁשם הּוא ּבפעל ׁשההתהּוּות אלקים, ְְְֱֱִִִִֵֵֶַַַֹֹֹּבׁשם
הּנה  לזאת ,וחׁש אֹור וכלים אֹורֹות הם ואלקים ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹֹּדהוי'
ּומדרגֹות  ּבחינֹות ב' ּבהם יׁש הרי ׁשּנתהּוּו הּנבראים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבכל
ּגם  הּוא ּדכן לאֹור, קדם והחׁש ,וחׁש אֹור ְְְֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשהם
ׁשהם  ,וחׁש אֹור ּומדרגֹות, ּבחינֹות ב' יׁשנם הרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבאדם,
קֹודם  הּגּוף ּדהתהּוּות לאֹור, קדם והחׁש וגּוף, ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹנפׁש
קדם  הּנפׁש התּגּלּות היתה ּדאם הּנפׁש, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹלהתּגּלּות
לזאת  ּכלל, הּגּוף התהּוּות היה לא הרי הּגּוף, ְְְֲִִֵַַַַָָָָֹֹהתהּוּות
התּגּלּות  ּכ ואחר הּגּוף התהּוּות היה ּתחּלה ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָהּנה

הּצּורה, לבנין קדּום החמר ּׁשּבנין מה ּדזהּו ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּנׁשמה,
האדמה", מן עפר האדם את אלקים ה' "וּייצר ְֱֲִִִִִֶֶַָָָָָָָָֹּדכתיב
ּבעבֹודה, הּוא וכן חּיים", נׁשמת ּבאּפיו "וּיּפח ּכ ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָואחר
קדּום  והחׁש ,וחׁש אֹור ּומדרגֹות ּבחינֹות ב' יׁש ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָֹֹהרי
ועבֹודה  ּדגּוף עבֹודה עבֹודה, סּוגי ב ' יׁש ּדהּנה ְְֲֲֲִֵֵֵַָָָָלאֹור,

ּדמרירּו העבֹודה עבֹודה, אפני ב' ּדהם ּדכבד ּדנׁשמה ת ְְְְְֲֲִִִֵֵֶָָָָָָֹ
ׁשהיא  עצמּה ּדתפּלה והעבֹודה הּתפּלה, ׁשּקדם ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹראׁש
אּלא  להתּפּלל עֹומדין "אין רז"ל: אמרּו ּדהּנה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבׂשמחה,
זֹו (ּדעבֹודה וׁשפלּות, הכנעה ׁשענינֹו ראׁש", ּכבד ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֹמּתֹו
היא  העבֹודה ּותחּלת חצֹות, ּדתּקּון העבֹודה המׁש ְְְֲֲֲִִִִֵֶַָָָָהיא
והּוא  ׁשּיתּבאר*), ּוכמֹו הּמּטה ׁשעל ׁשמע ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּבקריאת
ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּוא ּברּו סֹוף אין ּבאֹור מתּבֹונן ְְְְֲִֵֵֶֶַָָּדכאׁשר
מלא  יתּבר ׁשהּוא מלא", אני הארץ ואת הּׁשמים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ"את
ואיהּו עלמין ּכל ממּלא ּדאיהּו הארץ, ואת הּׁשמים ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאת

מּניּה ּפנּוי אתר ולית עלמין ּכל מקֹום ח סֹובב ּובכל , ְְְֲִִֵֵֵַָָָָָ
והּו ׁשם, הוי' ּבסּבת ׁשהּוא, הרחּוק ּבתכלית מרחק א ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֻ

ּבזה  ּבהתּבֹוננֹו הּנה ׁשּלֹו, והּגּסּות והחמרּיּות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָהּיׁשּות
עצּומה, ּבמרירּות ּבנפׁשֹו יתמרמר הרי הּדעת ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָּבהעמקת
הּגּוף, חמרּיּות ׁשבירת ׁשהיא ּבקרּבֹו ורּוחֹו לּבֹו ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָונׁשּבר
ענין  ּבֹו ׁשּי אינֹו ּדחמרּיּות וגׁשמּיּות, חמרּיּות יׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָּדהּנה
ּתּקנתֹו, זהּו לגמרי ּבדחּיה ׁשבירתֹו אּלא והּברּור, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּזּכּו
ּבבּטּול  העבֹודה ּדזהּו ּוברּור, זּכּו ּבֹו ׁשּי ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָוהּגׁשמּיּות
ׁשהיא  עצמּה ּבתפּלה העבֹודה היא אז הּנה ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָהּגּוף,
היא  ּבתפּלה העבֹודה עּקר ּדהּנה ּבׂשמחה, ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָָהעבֹודה
ׁשהיא  לאלקּות אהבה והתעֹוררּות ּבאלקּות ְְְֱֱֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹההּׂשגה
הּגּוף  ּבבּטּול העבֹודה הקּדמת ידי על והּוא ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָּבׂשמחה,
אינֹו הרי ּבחמרּיּותֹו קׁשּור ּדבעֹודּנּו מיּבעי ּדלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּדוקא,
להיֹות  צרי ׁשּגם אּלא ּכלל, ּדתפּלה לעבֹודה ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּי
הקּדמת  ידי ועל ּבהּגׁשמּיּות, והּברּור ההזּדּככּות ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָּתחּלה
ׁשּבּתפּלה, להעבֹודה ּכלי נעׂשה הּגּוף ּבבּטּול ְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַָָָָָהעבֹודה
ּוכמֹו אֹור, ׁשהּוא ּדיֹום הּגּלּוי אל הערב הקּדמת ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָוזהּו

כו  ּבפרק ז"ל רּבנּו ולב ט ׁשּכתב נׁשּברה רּוח ּבענין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ׂשׂשֹון  ּלי הׁשיבה וגֹו' וׂשמחה ׂשׂשֹון "ּתׁשמיעני ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָנׁשּבר,
ראׁש ּדכבד ּבהּמרירּות העבֹודה ידי ּדעל וגֹו', "ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹֹיׁשע
הּוא  ּכ אחר הּנה ונדּכה, נׁשּבר ּבלב הּתפּלה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּקדם
אלקית  ּבההּׂשגה הּׂשמחה – מֹותר" יהיה עצב ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ"ּבכל
ׁשּכתּוב  וזהּו ׁשּבּתפּלה. ויראה אהבה ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָּבהתעֹוררּות
רּבנּו ואמר ּבעֹודי", לאלקי אזּמרה ּבחּיי, הוי' ְְְְְֲֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָָֹ"אהללה

הּיחּוד ּבׁשער נמׁשכים [והאמּונה]ז"ל ׁשהחּיים ו ּפרק ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָָ
אלקים  מּׁשם הּטפל הּגּוף ׁשהּוא וה"עֹוד" הוי', ְֱֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹמּׁשם
ורע, מות הּוא עצמֹו ׁשהּגּוף הּנׁשמה, היא ְְְִֶֶַַַַָָָָָ("חּיי"
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עומד.ז. הוא שנה ארבעים לאחר אבל שנה, ארבעים עד רבו דעת על עומד אדם העולמות,ח.אין כל את ממלא שהוא
בעולם). האלקי האור בהשפעת שונות (דרגות ממנו פנוי מקום ואין העולמות כל את (מקיף) סובב מספר ט.והוא

התניא.
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יֹודע  עבֹודה ידי ּׁשעל מה וזהּו ּבעצם, חי היא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּונׁשמה
אלקּות  ׁשהיא ׁשהּנׁשמה אלקּות, הּוא ׁשהחּיּות ְֱֱִִֶֶֶַַַַָָֹֹּומּׂשיג

וה" אמּתים, חּיים טפל זהּו ׁשהּוא הּגּוף ׁשהּוא עֹוד" ְֲִִִֵֶֶֶַַַָ
עבֹודה, סּוגי ב' והם החי), הּנפׁש אחר ונגרר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָונמׁש
הּוא  ּדתחּלה הּנׁשמה, אֹור ּדגּלּוי ועבֹודה ּדגּוף ְְְְֲֲִִִַַָָָָָעבֹודה
ּבהּׁשבירה  הּגּוף עבֹודת ׁשהּוא ּבעֹודי", לאלקי ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָֹ"אזּמרה
ׁשהּוא  ּבחּיי", ה' "אהללה הּוא ּכ ואחר ְְְְֲִֶַַַַַָָָוהּבּטּול,
ׁשהּוא  "אזּמרה" לׁשֹון הּגּוף ּבעבֹודת ואֹומר ְְְְֲֲֵֶַַַַַָָָהּנׁשמה,
אחר  נמׁש הּוא ּבעצם ּדהּגּוף עריצים, לזּמר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָמּלׁשֹון
מהּדברים  הרי ולכן לזה, נטּיה לֹו ויׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּגׁשמּיּות
ׁשּזהּו האּסּור, אל נמׁש להיֹות וׁשלֹום חס יכֹול ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֻהּמּתרים
אל  והמׁשכה נטּיה לֹו ׁשּיׁש ּבעצמֹו הּגּוף טבע ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָמּצד
ּדהעבֹודה  ּבעֹודי", לאלקי "אזּמרה אמר ולכן ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹהחמרּיּות,

ׁשהם  החֹוחים את לזמר ענינים, ּבהב' היא ְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹּבּגּוף
והב' ּגמּור, ּבדחּוי לדחֹותם החמרּיים ּדענינים ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָהּקֹוצים
ּדנפׁש הּכפּיה ידי על הּגׁשמּיּות ׁשל וזּכּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּבהּברּור
מּצד  העבֹודה היא ּבחּיי" הוי' "ואהללה ְְֲֲֲֲִִִַַַַַַָָָָָָהּבהמית,
מּלׁשֹון  "אהללה" אמר ולכן אֹור, ּגּלּוי ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָהּנׁשמה
ׁשּיהיה  ּדבכדי אֹור, ּגּלּוי ׁשהּוא ראׁשי" עלי נרֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֹ"ּבהּלֹו
העבֹודה  היא ּדתחּלה לּיֹום, קדם לילה הּנה אֹור ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹּבקר
והינּו הּנׁשמה, ּדאֹור התּגּלּות היא ּכ ואחר הּגּוף ְְְְְְְִִִַַַַַַָָָּדבּטּול

ּבאתּכפיא  היא העבֹודה אל י ּדתחּלת ּבא הּוא ּכ ואחר ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָ
לנהֹורא  חׁשֹוכא אתהּפכא להיֹות האמּתי .יא הּתכלית ְְְְְֲֲִִִִִִַַַָָָָ

.¯ev˜,וגּוף נפׁש קדם, וחׁש וחׁש אֹור ענין יבאר ƒְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
"אהללה  ּבׂשמחה, ּותפּלה ראׁש ּכבד ְְְְֲֲִִֶַַָָָָֹֹּבעבֹודה

ּבעֹודי". לאלקי "אזּמרה אׁשר אחרי ּבחּיי" ְְְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹהוי'
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ÌÈ¯„ ˙¯˙‰ ¯Á‡
אור"‡. "תורה הסידור לאור יצא תרמ"ז בשנת

מתוך  אתי ללמוד הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד החל ואז
במהדורה  זה סידור נדפס תרמ"ט בשנת הסידור.

שניה.
היה  הרה"ק אאמו"ר כ"ק שהוד אז, היה הסדר
אחרי  בבוקר, השנה ראש בערב  הפדיונות את מקבל
נדרים. התרת ועורך מתפלל התפלה, לפני סליחות,
אאמו"ר  כ"ק הוד עם הולך עדיין הייתי לא שנים באותן
הרה"ק  זקני כ"ק הוד של הקודש לאהלי הרה"ק

צדק". "צמח הרה"ק זקני אבי כ"ק והוד מוהר"ש,
נדרים  התרת אחרי תרמ"ט השנה ראש ערב 
לעשות  יש מה הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד את שאלתי
ראש  בערב  הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד ענה עתה?
בתשובה  לחזור תהלים, היום כל לומר צריכים השנה
כך  החולפת, בשנה שנעשו טובים הלא הדברים על
כבר  נהיה השנה, ראש של ערבית תפלת שלקראת
שעברה. השנה של טובים הלא ההרגלים מכל נקיים
כהכנה  איפוא משמשת השנה ראש ערב  עבודת
התפלה  בסדר התכוונו ולכך השנה, ראש לעבודת
הסדר  השנה. ראש של הראשון הלילה של והקידוש
ראש  של ערבית תפלת מתפללים שבתחילה הרי, הוא
נדפס  בסידור ואילו קידוש, עושים מכן ולאחר השנה
שמונה־ נוסח מכן ולאחר הקידוש נוסח בתחילה

עשרה.

שהרי  לכאורה, מובן אינו זה, סדר של טעמו
ערבית, תפלת אחרי עושים קידוש

נוסח  בתחילה נדפס החסידי, בסידור ואילו
נוסח  מכן ולאחר השנה ראש ליל של הקידוש

שמונה־עשרה?
השנה  ראש לקראת להתקדש יש בראשונה אלא,

השנה. ראש תפלת לומר יכולים ואז
˘"‡ È˜ÊÓ ÈÏÏÎ‰ "Ù‰ ˙¯ÈÒÓ È¯Á‡
‰"‰ÏÏ˜ÂˆÊ ˆ"ÈÈ¯‰ÂÓ ¯"ÂÓ„‡ ˜"ÎÏ ÌÈÓÈÓ˙‰Â

:¯Ó‡ ,Ú"ÈÊ Ó"‚·
הקב"ה ·. אומר השנה, ראש של הקביעות על

של  הדין בית פסיקת לפי לנהוג מעלה של הדין לבית
להיות  גם עלול מטה של הדין שבית למרות מטה,

מוטעה.
שלו, הרע והיצר הבהמית הנפש מצד בכלל, נברא
בית  של מציאות להיות יכולה לכן מוטעה, הוא הרי

היא  הקביעות כן פי על אף מוטעה. פסיקת דין כפי
תורת  הרי היא שהתורה למרות זה. מוטעה דין בית
כך  אלא כן, להיות צריך היה לא ולכאורה אמת,
גם  זה, דין לבית לציית שיש לכתחילה, בתורה נקבע

מוטעה. כשהוא
של  הראשון היום הוא השנה ראש ועוד, זאת
נאמר, תשובה ימי עשרת על תשובה. ימי עשרת
בעשרת  רבים שתפלת מובן הרי כרבים, יחיד שתפלת

נעלית. יותר עוד היא תשובה ימי
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של  הדין בית על גם – פוסק זה דין כשבית הרי
השי"ת  שיתן בקשתנו, שתמולא לכך, להסכים מעלה
תצמיח", מהרה עבדך דוד צמח "את זו בשנה
כלל  בקשות ימלא והשי"ת שבפ"נ הבקשה ושתתמלא
בגשמיות  ומתוקה טובה שנה ותהיה ישראל

וברוחניות.
ÏÏÎ· È"·Á‡ „"Ú '·‰ "Ù‰ ˙¯ÈÒÓ È¯Á‡

:¯Ó‡ ,ÌÈÏ ¯·ÚÓ˘ Ë¯Ù· ˘"‡Â
עצם ‚. יש מעלה, של והכינויים השמות בתוארי

למעלה  הוא בעניינו השם עצם השם. ומילוי השם
בעניני  ואילו בכללות. הוא זה כל השם. מילוי מאשר
מדרגא  לעלות הכוח כלומר לדרגא, מדרגא העליה

השם. במילוי בעיקרו זה הרי לדרגא,
הפ"נ  את כשקראתי אדמו"ר:) כ"ק (וסיים

זה. פ"נ גם כבר בו קראתי הראשון
כ"ק „. הוד בהנהגת המיוסד המסודר בסדר

רבי  בקבלה ברובם הם המנהגים הרה"ק, אאמו"ר

כ"ק  הוד נוהג השנה ראש של ראשון בליל מרבי.
מבית  ערבית, תפלת אחרי בבואו, הרה"ק, אאמו"ר
בהיותם  לילדים גם אחד, לכל לומר לביתו, הכנסת
ותחתם", תכתב טובה "לשנה ביותר, קטנים עדיין

הכנסת. בבית למתפללים כך שאיחל מה על נוסף
אבות ‰. ובמנהגי  בכלל אבות במנהגי  ענינים שני

טעם, לו שיש מנהג בפרט: והחסידים החסידות
נשכח. וטעמו שסיבתו ומנהג המנהג, סיבת שזוכרים

בפסוק  הענינים שני הם ויגדך 1אלה אביך "שאל :
עניני  על מוסב ויגדך" אביך "שאל לך". ויאמרו זקניך
נקבעו. הם ומתי מדוע סיבתם, שיודעים המנהגים
יודעים  שאין המנהגים על מוסב לך" ויאמרו "זקניך
נקבע  שבגללו המאורע יודעים כשלא גם טעמם.

היא" תורה ישראל "מנהג הרי בתורה 2המנהג, שכן, ,
יש  האנושי שלשכל מה א) ידיעה: אופני שני ישנם
ההלכה, היא שכך ב) המצוה. בענין והשגה הבנה

האנושי. השכל מהבנת למעלה
c"yz dpyd y`x axr
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ז.1) לב, יא.2)דברים תרי, סי' אפרים מטה

•
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micedid ixxev ly miiecie - c"n wxt

ליאזנא. של הנאספים ראשיה את מאוד שעניינו חשובים פרטים היו שמעון חיים של בפיו
צוררי  שני וקוזיצקי, ניקולייב עלֿידי היהודים נגד הדם עלילת לרקימת שמיעה עד שהיה התברר
עליו  העיר, ראש לפני יופיע כאשר כי לניקולייב אומר קוזיצקי, את שמע שמעון חיים היהודים.
בטוח  הוא כי ניקולייב לו השיב כך על אותם. להרשים כדי ובהחלטיות, ברורה בשפה לדבר
אף  ניקולייב בדויים. הדברים כי יבחין לא שאיש כזו במידה הדרוש הרושם את יעשו שדבריו
היהודים  אליהם יבואו - שלהם העלילה שתתקבל לאחר שמיד בטוח הוא כי ואמר המשיך

עליהם. להשפיע כדי גדולים סכומים להם ויעניקו

והם  רעם, בהם פגע כאילו בתדהמה, וניקולייב קוזיצקי את הכו שמעון חיים של דבריו
סודם. על לעמוד היהודי הנער הצליח כיצד דעתם על עלה לא מבוכה. מבטי ביניהם החליפו
חיים  עתה. לעשות עליהם מה שידעו מבלי הם , אף נבוכים היו המושל, בראשות העיר, מנהיגי

דבריו. מהשפעת שיתרגש מבלי ובוטח זקוף לעמוד המשיך מצידו שמעון

מיהר  לא מדוע בשאלה היהודי הצעיר אל פנה הוא הדממה. את שהפר הראשון היה המושל
בדעתם  ימלכו שהמעלילים קיווה כי השיב שמעון חיים אירע. שהדבר לאחר סיפורו את לספר
לאחר  בתכניתם. ידבקו אם ולבדוק הערב עד להמתין החליט לפיכך בעצמם. מזימתם את ויבטלו

לו. הידוע את בנוכחותם ולספר לבוא החליט - לכאן הגיעו אכן כי שנוכח
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מסוגם  לטיפוסים אופיינית ובחוצפה הרגילה, לשלוותם וקוזיצקי ניקולייב חזרו בינתיים
חיים  כי הנוכחים את לשכנע ניסו אף בדבריהם שמעון. חיים של סיפורו את להכחיש החלו
כך  כדי תוך הנוצריים. המנהיגים של מוחותיהם את לבלבל כדי היהודים עלֿידי נשלח שמעון
חיים  ברם, הצעיר. "שליחם" ושל היהודים של ואופיים מהותם על וגפרית אש בדבריהם שפכו
בעצם  כי הסביר הוא הנוכחים. על רב רושם שהשאיר דבר ורגוע, שליו להיות המשיך שמעון

הוא הלך. לאן ידוע לא שלו בביתו ואפילו יהודי, לשום הדבר ידוע ביוזמתו לא הכל עשה
מעוניינים  הנאספים שגם בטוח הוא האמת. את לגלות משאיפתו רק שותפות, כל וללא העצמית

לאמיתתה. האמת בגילוי ורק אך

לחדר  נכנסו והכומר הוא ואילו הגדול, ההמתנה בחדר להמתין שמעון לחיים הורה המושל
לפתע  התפרצו בחדרֿההמתנה לבדו נותר שמעון שחיים שעה באותה בעניין. להתייעץ כדי צדדי
רבה  בזריזות ולהכותו. עליו להתנפל בכוונה בעיניהם רצחני כשמבט לעברו וניקולייב קוזיצקי
המשיכו  שבו החדר אל נמלט לספסל מספסל דילוג כדי ותוך מהם, להתחמק שמעון חיים הצליח

לשבת העיר המשיכו ראשי וקוזיצקי ניקולייב מהתייעצותם. והכומר המושל של לחזרתם ולהמתין
והעניק  וזריז, חזק נער היה שמעון חיים ברם, להכותו. והחלו להשיגו והצליחו אחריו ברדיפתם
החל  ודם זה, של חוטמו נפגע מכך וכתוצאה קומתו, מלוא נפל שהלה כך חזקה, דחיפה לניקולייב
של  כתפיו על בקפיצה נתלה שמעון חיים איתו. להתמודד קוזיצקי המשיך מאידך, ממנו. לזוב
זה  מפתיע מצב השנייה. ידו באגרוף בפניו אותו  הכה צווארו את מקיפה האחת וכשזרועו תוקפו,
ולברוח  מקוזיצקי, להשתחרר שמעון לחיים שאפשר דבר לזמןֿמה, לחסרֿאונים קוזיצקי את ְִֵֶעשה

מחסה. למצוא כדי העיר, ראשי של גבם מאחורי אל

מכות. חטפו עצמם שהם בשעה מהם, נמלט שקורבנם על חימה מלאו וניקולייב קוזיצקי
קוזיצקי  שאירע. במה התעניינו הרעש ולשמע ההתרחשות, זירת אל והכומר המושל חזרו בינתיים 
אל  יצאו כאשר בהתקפה, שפתח מי שמעון חיים זה היה כי להצהיר העזו וניקולייב
האמת. הוא ההיפך כי והכריז הדבר את הכחיש שמעון שחיים מובן מים. לשתות חדרֿההמתנה
העיר  ראשי את וכן הכל, את וראה ההמתנה בחדר שנכח הזקיף את לחקור למושל הציע הוא
חצי  ולאחר ברור, דבר העלו לא החקירות ברם, ההתכנסות. בחדר שהתרחש מה כל את שראו
בקשר  הן לאמיתה, האמת את לברר כדי כי החלטתם את והכומר המושל הודיעו שעה
עונשי  יוטלו נוצרי, ילד רצחו היהודים כי להאשמה בקשר והן במקום שהייתה להתכתשות
צליפות  עשרים יקבלו וקוזיצקי ניקולייב שמעון, חיים על וגם וניקולייב קוזיצקי על גם מלקות

צליפות. עשרה חמש - שמעון וחיים אחד, כל

להמתין  עליהם שבו - חלונות חסר - אטום לחדר הנידונים שלושת את להכניס פקד המושל
יאן  את להביא המושל פקד בבד בד עונשם. לקבלת ההלקאות ספסל אל אחדֿאחד שייקראו עד

הדין. גזר ביצוע לשם שלו, השוט עם יחד ההלקאות, מומחה ראוס,

וקוזיצק  שמעון ניקולייב חיים מאידך, רגליהם. על לעמוד יכלו ובקושי מדוכאים, היו י
פחד. או רפיון של סימן שום להראות מבלי יציב, להישאר המשיך

קוזיצקי. על נפל והגורל המלקות, לקבלת הראשון יהיה מי גורל הוטל הכומר, הצעת לפי
קוזיצקי  הוכנס ומפותלים, רטובים ענפים כשבידיו הכן עמד ראוס ויאן מוכן, היה שהכל לאחר
העונש. ביצוע לשם למלקות הנידון את קושרים היו אליו הספסל נמצא שבו המיוחד החדר אל
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התרשמו  לא הללו הספסל. אל אותו לקשור שהחלו השוטרים עם להיאבק ניסה קוזיצקי
עטפו  בגדיו, את ממנו הסירו הם עליו. השתלטו נאמנות מכות הענקת כדי ותוך מהתמרדותו
עוזריו  ושני ראוס יאן בחבלים. קשורים ורגליו כשידיו הספסל על והשכיבוהו רטוב בסדין אותו
מפחד  רעד גופו וכל להיאבק, חדל קוזיצקי במלאכתם. להתחיל מוכנים בידיהם והענפים עמדו

מוות.

תקיפות, להפגין ניסה קוזיצקי להודות. מוכן הוא אם אותו ושאל אליו ניגש הלשכה פקיד
אמת. דובר אינו שמעון חיים שכן להודות, מה על לו שאין והצהיר

הצליף  ראוס מכאבים. מתפתל קוזיצקי כאשר בעבודתו, החל וראוס האות את נתן המושל
קוזיצקי  היה יכול לא שוב השישית למכה בהגיעם ההצלפות. את מונה כשהפקיד לאחת, אחת
לקוזיצקי  ניגש והפקיד מהנידון, הרפה ראוס האמת. על יודה כי והכריז הייסורים את לשאת
המושל  שמעון. חיים של דבריו כל את לאשר בסרבו חלקי, היה וידויו ברם, בפיו. מה לשמוע

המלקות. במתן להמשיך ראוס על ופקד הוידוי, את דחה

קוזיצקי  היה שבו הסדין מלקות. ארבעֿעשרה עד מנה והפקיד להצליף, ראוס החל שוב
דם. שותתי פצעים כבר נראו המולקה של ובגופו המכות, עוצמת מחמת לגזרים נקרע כבר עטוף
דבריו  שכל שמעון, חיים עם המלא הצדק כולה: האמת על מודה הוא כי לצעוק קוזיצקי החל אז

מוחלטת. אמת

הבחין  היכנסו עם הודה. חברו כי כבר ידע הוא ניקולייב, הוכנס החדר ואל מקוזיצקי, הרפו
אומץ  אזר אך לו, מהצפוי פחד והתמלא החוויר הוא מייסורים. ונאנח דם שותת השוכב בקוזיצקי
בכוח  נמתח וניקולייב הפקודה, ניתנה מיד קוזיצקי. ושל שמעון חיים של בפיהם שקר כי והכריז

עיטוף  הבגדים, הפשטת של התהליך חזר שוב הספסל. אל על וקשירה רטוב, בסדין הגוף
ולמרות  כאביו, על להתגבר ניקולייב התאמץ כשבתחילה בהצלפותיו, החל ראוס יאן הספסל.
נכונותו  על והצהיר התמוטט השמינית במכה רק מעשיו. על הודה לא שלו הכאב צעקות

להתוודות.

האמת. את אמר שמעון חיים כי בפניו, שהודה ניקולייב אל ניגש והפקיד פסקו ההצלפות
בקוזיצקי. למעשה תלויה האשמה עיקר כי חוקריו את לשכנע ניסה זאת עם

שוחרר  שמעון וחיים הכלא, לבית כבד משמר תחת דם שותתי הובלו היהודים צוררי שני
ובחוץ  מאד מאוחרת הייתה שהשעה מאחר במקום, ללון רשות לו ניתנה בקשתו לפי לגמרי.
על  אחת במלה ולּו משפחתו לבני שיספר מבלי הביתה הלך בבוקר למחרת סערה. רוח השתוללה
לא  כאילו גדולה, בכוונה שם והתפלל הכנסת לבית אביו עם הלך שבת בכל כמו הלילה. קורות
של  דעתו על שיעלה מבלי חברו, בבית הלילה לן הוא כי סברו הבית בני וכל אביו דבר. אירע

הלילה. ביצע גבורה משימת איזו מישהו

ראשון  שביום אלא בלשכה, שבת ליל אותו שאירע מה על כלל יודע היה לא בעיירה איש
והלה  המאורע, בשעת שנכחו הגויים אחד עם להיפגש ליאזנא קהילת מראשי לאחד נזדמן בערב
שגילה  היהודי הצעיר זה היה מי לומר המספר ידע לא זאת עם המעניין. הסיפור את לו סיפר
טרודים  היו הגויים ההתרחשות. בעת כלל עצמו את הציג לא שמעון חיים שכן שכזה, לב אומץ

אביו. בשם או הצעיר של בשמו התעניינו לא שכלל עד ההתפתחויות של הדרמטי במהלך

להם  נמסרה ושם הלשכה, אל הקהילה ראשי לפתע נקראו שבוע אותו של השלישי ביום
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עלילת  על המוזמנים שמעו גמורה בהפתעה האחרון. בשבוע שאירע מה על הרשמית ההודעה
הקהילה  ראשי לאל. אותה לשים הצליח יהודי שבחור כך ועל ליאזנא, יהודי על שאיימה הדם

כך. על להם לענות ידעו לא בלשכה אך צעיר, אותו של זהותו את לדעת ביקשו

הקהל  מראשי דרש ולכן הצעיר, על פרטים לדעת מהכל יותר מעוניין היה עצמו המושל
אליו. אותו ויביאו זהותו את יבררו יומיים שתוך

זהותו, את לדעת מעוניינים היו שהכל האגדי, הצעיר אחר חיפושים החלו ליאזנא בכל
אודות  השיחות הגיעו שמעון חיים לאוזני אליו. להביאו המושל פקודת שחזקה משום ובעיקר
על  כי הכנסת בבית הכריז העיר שרב לאחר רק עצמו. את גילה ולא שתק הוא אך מעלליו,
שמעון  חיים בא - חמור לחטא  הדבר  לו ייחשב לאו אם וכי עצמו, את "להסגיר" היהודי הצעיר

את  הקהילה ראשי נטלו למחרת המעשה. "גיבור" הוא כי לו וגילה הרב איתם אל שמעון חיים
שקבע  הדין גזר על והודיע שמעון, לחיים שבח דברי השמיע המושל המושל. ללשכת והלכו
בכך  ובו , בכומר שפגעו  על מהם אחד לכל נוספות מלקות וחמש עשרים ולקוזיצקי: לניקולייב

מחפירה. דם בעלילת לשתפם שניסו

לנאספים  לספר וקוזיצקי ניקולייב את ואילץ הגויים העיירה תושבי של לעצרת קרא המושל
איש  יהין שלא חדֿמשמעית פקודה הּוצאה בבד בד היהודים. על להעליל שזממו העלילה ְָעל
מפני  יהודים על להגן הישרים הנוצרים מכל דרש אף המושל מפשע. החפים ביהודים לפגוע

כזו. התקפה של מקרה לכל בחייהם לערבים המעלילים שני את וקבע אפשרית, התקפה

לכן  שזכה שמעון, חיים הוא היום גיבור כי יודעים כשהכל ושמחו, צהלו ליאזנא יהודי
"האמיץ". לתואר:

הוא  רגילה. תופעה משום בדבר היה לדידו לעניין. חשיבות כל ייחס לא מצידו שמעון חיים
בראשות  שהייתה בישיבה תורה ללמוד כדי למינסק נסע הפסח חג לאחר ומיד בלימודיו, המשיך

לייב. אריה רבי הגאון

מהם  אחד בכישרונותיהם. שהצטיינו תלמידים שני בישיבה שמעון חיים הכיר תצ"ז בשנת
אך  שמעון, חיים של בןֿגילו היה אברהם פוזנא. של רבה שמואל, רבי של בנו אברהם, היה
אברהם  היה והחלטי, נועז טיפוס היה שמעון שחיים בעוד מליוזנא. לצעיר מנוגד אופי בעל היה
נבע  הדבר החוצה. לצאת פחד ובלילה בבית, לבדו להישאר פחד ביום אפילו בטבעו. פחדן

תצ"ו. בשנת משפחתו ועל עליו שעברו והפחד מהאימה

נאסרו, רבים יהודים המקום. יהודי על העלילו בפוזנא שהגויים מעלילתֿדם כתוצאה זה היה
בחוגי  מוכר שהיה מפוזנא, והנדיב השתדלן העשיר יעקב, ר' גדולה. בסכנה נתונים והיו
כקרבנות  נבחרו אלה שניים הנאסרים. בין הם אף היו הדרשן, לייב אריה רבי והגאון הממשלה,
וחמורים  קשים בעינויים עונו שניהם היהודית. בקהילה והחשובים הגדולים היותם בגלל העלילה
ברם, מצות. אפיית לצורך בדם משתמשים שהיהודים בכך הודאה מפיהם לסחוט כדי ביותר,
הגבירו, שוביהם העלילה. את ובהתמדה בתוקף והכחישו בעינויים בגבורה עמדו הקדושים שני

הקדושות. נשמותיהם את שנפחו עד הרף, ללא  העינויים את אפוא,

אך  העלילה, עם בקשר העיירה, כרב הוא, אף מבוקש היה אברהם, של אביו שמואל, רבי
מגורל  ניצל בכך ללנצבורג. משפחתו עם להימלט והספיק מועד בעוד הדבר לו נודע נס בדרך
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השאירו  ובבריחה, שבסכנה והאימה הפחד ברם, מוות. עד עינוי של האחרים לקדושים דומה
רב. זמן משך מאוד אותו ודיכאו הצעיר אברהם על כבד רושם

נדרו  ואת שלה, המפורסמת בישיבה ללמוד כדי למינסק ברגל ללכת אברהם נדר בלנצבורג
בישיבה. ללמוד הם אף שבאו מחבריו שניים עם יחד ביצע

אך  עלילתֿדם, של חוויה עבר מהם אחד שכל צעירים, שני במינסק בישיבה נפגשו כך
אישיותם  לגבי והן מוצאם קהילות לגבי הן ומנוגדות, שונות היו העלילות שתי של התוצאות
שעברו, החוויות על לרעהו איש מספרים היו החדשים הידידים שני עצמם. שלהם ואופיים
תורה  ללמוד למינסק לבואם מכריעים גורמים שהיוו בקהילותיהם, שהיו הדם עלילות על ובכללן

במשותף.

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ycew zexb`

תרפ"ב] טבת [יב

ב"ה 

שי' ברוך אברהם מו"ה

וברכה. שלום

מה  מאד נהניתי העבר וישלח מפ' מכתבך על במענה

משפיע  להיות עליך, העמסתי אשר כפי מקיים שאתה

בעניני  לכנוס מינסק, בעיר ית' בעזרתו תורה ומרביץ

כפי  שיהיו החדרי' ומנהלי הלומדים של הרוחניים החיים

בעתים  הטרדה רוב מפני אשר האמיתית, והכוונה הרצון

כן  לא אשר בהטפל, ומתעסקים העיקר, את עוזבים הללו,

זי"ע  נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד הורונו

פנינו, האמת אל נשית כי באמת, ולבנינו לנו בהטוב החפץ

יש  וכאשר כלל, הסתרים עליו ואין לעד, קיים והאמת

ולא  בנו, היא הסיבה כי לדעת צריכים אז הסתרים

בהזולת.

כדבעי, לא בודאי שהוא כזה, זולת דישנו (והגם

או  עליו, מנגד שהוא במה הענין כלל לפ"ע שאינו ומכ"ש

דעה, אומר אחד כל האחרונה, בעת (אשר בו מחזיק גם

ענין  כללות אשר ממאן, וזה חפץ זה בכה, וזה בכה זה

היינו  חסידים דעות, להגיד בגבולינו, מעולם הי' לא כזה

מהות  עם התחשב מבלי עלינו, ציוו אשר ככל לשמוע

בטל  להיות אנחנו וחסידים א"ל, חפצי הנני אם עצמינו,

רצוה"ע  לגבי וכלל כלל מקום תפיסת שום בלי ומבוטל,

רבותינו  אבותינו כ"ק הקדושים עבדיו ע"י הנאמר ב"ה

רק  הוא כי לומר, ירהיב אשר זה הוא מי כי  הקדושי'),

להציור  שייך שאינו מי (ורק והנהגה בלימוד דרך יודע הוא

ועוד  ללמוד. צריכים כי יודעים הכל אלא כלל), הפנימי

בנסיון  להביא צריכי' שלומדי' דמה העיקר וזה יותר

ראומה, בבחי' והמולה, ברעש שלא זה וגם בפו"מ,

ולהתחנן  מהותו, לידע צריך א' כל כי שקר, של ושפלות

לזכך  יוכל אשר ככל לתקן נפשו בעזרי יהי' כי הטוב להאל

מזמן  ר"ל יורד הוא הנה כן, עושה שאינו ומי מדותיו,

ומ"מ  ר"ל, ירידתו אופן כלל בעצמו מרגיש ואינו לזמן,

ומדבר  א"ע, לתקן איך מלחשוב היינו שלו, את עוזב ה"ה

לשום  אין כזו, ומדרי' בחינה לכאורה אשר הזולת. אודות

מדבר, שהוא מה מקום ליתן אין כלומר כלל, זה על לב

מפורש  אמנם טוב. לא שהוא לפי מדבר שהוא להיות

מנגדים, לו כשיש דהאדם תרס"ג, בשמח"ת בזה, שמענו

הוא  דוקא שהזולת ורק עצמו) (של שלו טוב הלא הוא

ענין  כל וא"כ במוחש. הוא וכן מנגד, הוא ולכן זאת, מגלה

הלא  ומקור בסיבת הבא האמת, על הסתר הוא התנגדות

זה  טוב, לא פראן איז זיך באיי ואיילע און שבעצמו, טוב

מן  ודקה בדקות, אפילו ח"ו, התנגדות שיהי' מקום נותן

הדקה).

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד הורונו כבר לזה  והעצה

עול, בקבלת לעבוד שצריכים זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה

ועל  התורה על ולעורר להעיר נצטוינו, אשר כפי לקיים

נפשו  בנקודת לו אור אשר ואחד, אחד בכל העבודה,

אבות  בנו שנטעו עילאה, דטהירו קדישא רוחא מההוא

בקירוב  חסידות מדות על עינים ולפקוח בתורתם, העולם

גרמא, שהזמן בכ"א בחול, שי' אנ"ש ובהתועדות הדעת,

יחפוץ  אשר לכל מוכן נמצא ולהיות ומועד, בש"ק ובפרט

וכאשר  התורה. ולימוד וישרה טובה מדה בכל להתדבק

וכולם  האלקים, יעזרך עליך, העמסתי אשר כפי תעשה כה

אמיתי. נועם בענג יתענגו

דא"ח. חוזר שי' ר"מ כי שמעתי מאשר נהניתי מאד

יוסיפ  וכן ירבה כן במאד, הדבר התורה,טוב מרביצי ו
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הוא  ומי ויתעלה, יתברך אלקינו ה' לשם אגודות מאגדי

להוסיף  צריכי' רק ח"ו, מחזקתו מי את לדחות החפץ זה

עליהם  ד' התמימים מפעלות חזו ולכו האפשרי, בכל אומץ

אור  עליון לאל תהלה אשר עיירות, וכמה בכמה יחיו

האלקים. יברכם במושבותם,

וסלולה  ישרה בדרך והלוך והתחזק, השתדל ועתה

כל  בעיני וחסד חן האלקים לך ויתן לנו, ניתן ַאשר

כל  והרחק מאהבה, עבוד פיך. עם ויהי' אותך, הרואים

ח"ו  ופגיעה ולה"ר הרכילות (הוא באמת הנמאס דבר

ח"ו  מחלוקת לשום מקום תתן ואל ואיש), איש בכבוד

כל  את ותמנע זה, על יפתך אם ביצרך ותגער וח"ו,

ח"ו, והדומה רכילות בדברי מלהתעסק ידך על העוזרים

דבר, של טהרתה על ונתונה מסורה לבבכם תהי' כ"א

ויהי' ממש, בפועל החסידות ואור התורה, קרן להרים

בגו"ר. עמכם אלקים

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`
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,diwp zleqn dieyrdäîìL ìL úBvîk eléôàådidy ,jlnd ©£¦§©¤§ŸŸ

:`ziixad zniiqn .diwp zleqn zt wx lk`e bpernïk íàep`y ¦¥
,diwp zleqn dieyrd dvn miaxnøîBì ãeîìz äîxn`p recn - ©©§©

,'éðBò íçì'yexcpy ick i`ce `l`,äLéLàìå èeìçì èøtmdy ¤¤¦§¨§¨§©£¦¨
jxc oi`y ,libxd jxck `ly miieyre micakpe miaeyg mingl
,milecb miyp` ipta mda cakzdl ick `l` mzeyrl mc` ipa

.ezaeg ici ea mi`vei ezeyrl mc` ipa milibxy mgl la`
`ziixaa xkfedy 'dyiy`' myl xewnd z` dzr zyxtn `xnbd

.daeyg ztk:`xnbd zyxtnòîLî éàîecenll yi okidne - ©©§©
àúeáéLçc àðLéì 'äLéLà' éàäcoeyl `id ef 'dyiy`'y ± §©£¦¨¦§¨©£¦¨

,zeaiygáéúëczixad oex` z` dlrdy drya ,jlnd cec iabl ¦§¦
cec xir l` izibd mec` caer zian(hi e 'a l`eny),íòä ìëì ÷lçéå'©§©¥§¨¨¨

øtLàå úçà íçì úlç Léàì ,äMà ãòå Léàîì ìàøNé ïBîä ìëì§¨£¦§¨¥§¥¦§©¦¨§¦©©¤¤©©§¤§¨
,'åâå 'úçà äLéLàå ãçà'øtLà' ,àaà øa ïðç áø øîàåxen`d ¤¨©£¦¨¤¨§¨©©¨¨©©¨¤§¨

`ed ,df weqtaøta äMMî ãçàe ,[xt ziyy-]'äLéLà'zt `id ¤¨¦¦¨©¨£¦¨
n dieyrdäôéàa äMMî ãçàlecb xeriy edfy ,[dti` ziyyn-] ¤¨¦¦¨¨¥¨

.c`n
:df weqt yexit lr wlegy in d`ian `xnbdå,`a` xa opg ax §

,dti`d ziyiy `id 'dyiy`'y yxtndìàeîLc àâéìtwleg ± §¦¨¦§¥
,df weqta l`eny ly eyexit lr'äLéLà' ,ìàeîL øîàcdxen`d §¨©§¥£¦¨

`id ,weqtaàøîçc àaøb,oii `ln ilk ±áéúëcryed zgkeza ©§¨§©§¨¦§¦
mixg` midl` l` mipR mde' l`xyi mr z` ade` 'dy ,l`xyil§¥Ÿ¦¤¡Ÿ¦£¥¦

'íéáðò éLéLà éáäàå(` b ryed)iriaba zezyl miade`y ,xnelk , §Ÿ£¥£¦¥£¨¦
.dxeza miwqer mpi`e oii

:dar dvna mi`pz zwelgn d`ian epiptly `ziixadïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaa,éànL úéa éøác ,çñta (áBè íBéa) äáò út ïéôBà ïéà¥¦©¨¨§©¤©¦§¥¥©©
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עמשך ביאור למס' פסחים ליום ראשון המ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc migqt(iyiy meil)

,llk dwynìåïé÷Lî øàLx`ya lyazpy gqt zlik` xeq`le - §¦§¨©§¦
gqt lek`l xeqi` cnll zxzein dpi`e ,mina `le miwyn

.mei ceran gqt axra lyazpy
:`xnbd zvxznïk íàgqt lek`l xeq`l wx aezkd `ay ¦¥

,miwyn x`ya lyean e` xcw ilv `edykàø÷ àîéì- ¥¨§¨
xn`ie ,dnvr daiz dze` z` aezkd letki'ìLa ìLa' Bà¨¥¨¥

éàî ,'ìMeáî ìMeáî' Bàazke epeyl dpiy recn -ìLa' §¨§¨©¨¥
,'ìMeáîi`ce `l`ézøz dpéî úòîLz` o`kn cenll yi - §¨¨§©¦¨©§¥

gqtdyk s`y zeaxl yi oeyld ltk mvrn ,mipicd ipy
jkne ,elke`l xeq` miwyn x`ya lyean e` xcw ilv `ed
zlik` lr zewln aiigy yexcl yi epeyl aezkd dpiyy
ceran gqt axra lyazpyk s` ,gqt lila lyean gqt

.mei
ceran gqt zlik`a e`l xeqi` zycgnd `ziixa d`ian `xnbd

:mei,ïðaø eðzm`ìëà`edyk gqtd oaxwn zifkéìögqt axra ¨©¨¨¨©¨¦
áéiç íBé ãBòaî,zewlnålk` m` okúéfk`edyk gqtd onàð ¦§©¨§©©¦¨

gqt lilaáéiç ,äëéLçMî.zewln ¦¤£¥¨©¨
:`xnbd zwiicnéðz÷gqtd zlik` lr aeigdy ,`ziixaa epipy - ¨¨¥

`edykéìö`ed ,mei ceranàðc àéîeczlik` lr aeigl dneca - ¨¦§¨§¨
,gqt lila `päîzlik`y myk -àpdxeq`åàìaz` aiignd ©¨§¨

,zewlna elke`dóà`edyk gqtd zlik`éìödxeq` mei ceran ©¨¦
åàìa:`xnbd zl`ey df itle .zewlna elke`d z` aiignd §¨

àîìLa`edyk gqtd zlik` lr aeigd xewn oaen mpn` -àð ¦§¨¨¨
oky ,gqt lilaáéúkgqta xn`p -(h ai zeny)epnî eìëàz ìà' §¦©Ÿ§¦¤

àlà ,'àð`edyk ezlik`éìö,mei ceranïìðî`idy epl oipn - ¨¤¨¨¦§¨¨
.e`la dxeq`

dnn :`xnbd daiynáéúëcgqta [xn`py-](g ai my)úà eìëàå' ¦§¦§¨§¤
,'äfä äìéla øNaäwcwcl yieïéà 'äìéla'j` ,edelk`z ok` - ©¨¨©©§¨©¤©©§¨¦

àì íBia,e`l lr xary aygp df xeqi` lr xary oeike ,edelk`z ©Ÿ
.zewln aiige

:`xnbd dywnéàäeilr miaiigy 'dyrz `l' epi` df e`l ixd - ©
`l` ,zewlnììkî àaä åàìzevn [zernynn-],àeä 'äNò' ¨©¨¦§¨£¥

,dyr zevnn eze` miwiicn ixdyåy `id dklddàaä åàì ìk §Ÿ¨©¨
ììkîzevn,'äNò'zevnk epic,'äNò'.dwel epi` eilr xaerdy ¦§¨£¥£¥

:`xnbd zvxznépî àä ,àcñç áø øîàin zhiya ef `ziixa - ¨©©¦§¨¨©¦
,diepy `id
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רלט iyily ,ipy ,oey`x - gn ,fn - igie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éçéå úùøô
æîçëéçéåäøNr òáL íéøöî õøàa á÷ré ©§¦³©«£ŸÆ§¤´¤¦§©½¦§©¬¤§¥−

íéðL òáL åéiç éðL á÷ré-éîé éäéå äðL̈®̈©§¦³§¥©«£ŸÆ§¥´©½̈¤´©¨¦½
:äðL úàîe íéraøàåèëìàøNé-éîé eáø÷iå §©§¨¦¬§©−¨¨«©¦§§´§¥«¦§¨¥»

àð-íà Bì øîàiå óñBéì Bðáì | àø÷iå úeîì̈¼©¦§¨´¦§´§¥À©³Ÿ¤Æ¦¨̧
éðéra ïç éúàöîéëøé úçz Eãé àð-íéN E ¨¨³¦¥Æ§¥¤½¦«¨¬¨«§−©´©§¥¦®

éðøa÷ú àð-ìà úîàå ãñç éãnr úéNrå§¨¦³¨¦¨¦Æ¤´¤¤«¡¤½©¨¬¦§§¥−¦
:íéøöîaìéðúàNðe éúáà-ír ézáëLå §¦§¨«¦§¨«©§¦Æ¦£Ÿ©½§¨©̧¦Æ

äNrà éëðà øîàiå íúøá÷a éðzøá÷e íéøönî¦¦§©½¦§©§©−¦¦§ª«¨¨®©Ÿ©¾¨«Ÿ¦−¤§¤¬
:EøáãëàìBì òáMiå éì äráMä øîàiå ¦§¨¤«©ÀŸ¤¦¨«§¨Æ¦½©¦¨©−®

:ähnä Làø-ìr ìàøNé eçzLiåô(éåì) ©¦§©¬¦§¨¥−©¬Ÿ©¦¨«
çîàøîàiå älàä íéøácä éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©Ÿ́¤

éáà äpä óñBéìBnr åéðá éðL-úà çwiå äìç E §¥½¦¥¬¨¦−Ÿ¤®©¦©º¤§¥³¨¨Æ¦½
:íéøôà-úàå äMðî-úàáøîàiå á÷réì ãbiå ¤§©¤−§¤¤§¨«¦©©¥´§©«£½Ÿ©¾Ÿ¤

ða äpäéìà àa óñBé EáLiå ìàøNé ÷fçúiå E ¦¥²¦§¬¥−¨´¥¤®©¦§©¥Æ¦§¨¥½©¥−¤
:ähnä-ìrâécL ìû óñBé-ìà á÷ré øîàiå ©©¦¨«©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¥½¥¬©©²

a æeìa éìà-äàøð:éúà Cøáéå ïrðk õøà(ìàøùé) ¦§¨«¥©¬§−§¤´¤§®̈©©§−̈¤Ÿ¦«
ãézúðe Eúéaøäå Eøôî éððä éìà øîàiåE ©´Ÿ¤¥©À¦«§¦³©§§Æ§¦§¦¦½§©¦−

Erøæì úàfä õøàä-úà ézúðå íénr ìä÷ì¦§©´©¦®§¨̧©¦¹¤¨¨¯¤©²Ÿ§©§£¬
éøçà:íìBò úfçà Eäéðá-éðL äzråE ©«£¤−£ª©¬¨«§©¿̈§¥«¨¤ÁÁ

éìà éàa-ãr íéøöî õøàa Eì íéãìBpäE ©«¨¦¸§¹§¤´¤¦§©À¦©Ÿ¦¬¥¤²
ïBòîLå ïáeàøk äMðîe íéøôà íä-éì äîéøöî¦§©−§¨¦¥®¤§©¸¦Æ§©¤½¦§¥¬§¦§−

:éì-eéäéåEì íäéøçà zãìBä-øLà EzãìBîe ¦«§¦««©§§²£¤©¬§¨©«£¥¤−§´
:íúìçða eàøwé íäéçà íL ìr eéäéæ| éðàå ¦«§®©´¥¯£¥¤²¦¨«§−§©«£¨¨«©«£¦´

Cøca ïrðk õøàa ìçø éìr äúî ïctî éàáa§Ÿ¦´¦©À̈¥Á¨Á¨©̧¨¥¹§¤³¤§©̧©Æ©¤½¤
íM äøa÷àå äúøôà àáì õøà-úøák ãBòa§¬¦§©¤−¤¨´Ÿ¤§¨®¨¨«¤§§¤³¨¨Æ

:íçì úéa àåä úøôà CøãaçìûøNé àøiå §¤´¤¤§½̈¦−¥¬¨«¤©©¬§¦§¨¥−
:älà-éî øîàiå óñBé éða-úàèóñBé øîàiå ¤§¥´¥®©−Ÿ¤¦¥«¤©³Ÿ¤¥Æ

äæa íéýìû éì-ïúð-øLà íä éða åéáà-ìà¤¨¦½¨©´¥½£¤¨«©¦¬¡Ÿ¦−¨¤®
:íëøáàå éìà àð-íç÷ øîàiå©Ÿ©¾¨«¤¨¬¥©−©«£¨«£¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(270 'nr dk zegiy ihewl)

BÏ Ú·MiÂ ÈÏ ‰Ú·M‰ ¯Ó‡iÂ(לא הּמפרׁשים,(מז, הקׁשּו «…∆ƒ»¿»ƒ«ƒ»«ְְְִִַָ

לֹומר, ויׁש ׁשבּועה. ודרׁש ּבהבטחה יעקב הסּתּפק לא ְְְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָֹֹמּדּוע

את  וידחה ּבמצרים ארֹונֹו את יׁשאיר ׁשּיֹוסף חׁשׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּיעקב

ּבמצרים, יׂשראל ּבני עם ׁשּיּׁשאר ּכדי - וזאת הבטחתֹו, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹקּיּום

לא  זה מּטעם והרי הּגלּות. ׁשנֹות ּבמׁש עליהם ּתגן ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּוזכּותֹו

יׂשראל  לארץ ארֹונֹו את להעלֹות מאחיו עצמֹו יֹוסף ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבּקׁש

ׁשהיא  ׁשבּועה, מּמּנּו ּדרׁש לכן הּגאּלה. ּבֹוא עם רק אּלא ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻמּיד,

וׁשּקּולים. מחׁשּבֹונֹות ּולמעלה ודעת מּטעם ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָלמעלה

,ïåùàø
éðùéúBàøì ìëeé àì ï÷fî eãák ìàøNé éðérå§¥¥³¦§¨¥Æ¨«§´¦½Ÿ¤¬Ÿ©−¦§®

:íäì ÷açéå íäì ÷Miå åéìà íúà Lbiåàéøîàiå ©©¥³Ÿ¨Æ¥½̈©¦©¬¨¤−©§©¥¬¨¤«©³Ÿ¤
éðô äàø óñBé-ìà ìàøNéäpäå ézìlô àì E ¦§¨¥Æ¤¥½§¬Ÿ¨¤−´Ÿ¦®̈§¦§¦¥̧

:Erøæ-úà íb íéýìû éúà äàøäáéóñBé àöBiå ¤§¨¬Ÿ¦²¡Ÿ¦−©¬¤©§¤«©¥¬¥²
:äöøà åétàì eçzLiå åékøa írî íúàâéçwiå Ÿ−̈¥¦´¦§¨®©¦§©¬§©−̈¨«§¨©¦©´

ìàîOî Bðéîéa íéøôà-úà íäéðL-úà óñBé¥»¤§¥¤¼¤¤§©³¦¦«¦Æ¦§´Ÿ
Lbiå ìûøNé ïéîéî BìàîNá äMðî-úàå ìàøNé¦§¨¥½§¤§©¤¬¦§Ÿ−¦¦´¦§¨¥®©©¥−

:åéìàãéLàø-ìr úLiå Bðéîé-úà ìàøNé çìLiå ¥¨«©¦§©Á¦§¨¥̧¤§¦¹©¨̧¤©³Ÿ
Làø-ìr BìàîN-úàå øérvä àeäå íéøôà¤§©¸¦Æ§´©¨¦½§¤§Ÿ−©´Ÿ

:øBëaä äMðî ék åéãé-úà ìkN äMðîåèCøáéå §©¤®¦¥Æ¤¨½̈¦¬§©¤−©§«©§¨¬¤
éúáà eëläúä øLà íéýìûä øîàiå óñBé-úà¤¥−©Ÿ©®¨«¡Ÿ¦¿£¤Á¦§©§¸£Ÿ©³
éãBòî éúà ärøä íéýìûä ÷çöéå íäøáà åéðôì§¨¨Æ©§¨¨´§¦§½̈¨«¡Ÿ¦Æ¨«Ÿ¤´Ÿ¦½¥«¦−

:äfä íBiä-ãræèòø-ìkî éúà ìàbä Càìnä ©©¬©¤«©©§¨Á©Ÿ¥̧Ÿ¦¹¦¨À̈
éúáà íLå éîL íäá àøwéå íéørpä-úà Cøáé§¨¥»¤©§¨¦¼§¦¨¥³¨¤Æ§¦½§¥¬£Ÿ©−

:õøàä áø÷a áøì ebãéå ÷çöéå íäøáà©§¨¨´§¦§¨®§¦§¬¨−Ÿ§¤¬¤¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(11 'nr dk zegiy ihewl)

ı¯‡‰ ·¯˜a ·¯Ï eb„ÈÂ(טז ÌÈÓ(מח, ÌiaL ÌÈ‚c ‰Ó ¿ƒ¿»…¿∆∆»»∆«»ƒ∆«»«ƒ
ÛÒBÈ ÏL BÚ¯Ê Û‡ ,Ì‰a ˙ËÏBL Ú¯‰ ÔÈÚ ÔÈ‡Â Ì‰ÈÏÚ ÔÈqÎÓ¿«ƒ¬≈∆¿≈«ƒ»«∆∆»∆««¿∆≈

Ì‰a ˙ËÏBL Ú¯‰ ÔÈÚ ÔÈ‡(א כ, למקֹור (ברכות ּבטלים ּדגים ≈«ƒ»«∆∆»∆ְְִִִֵָ

הּמים. את רק ורֹואים נראים, אינם עצמם הם ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָחּיּותם,

ּגדֹול. ּברּבּוי ה' לברּכת ראּויים ּכלים הם ,מּכ ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָּוכתֹוצאה

הּוא  הּמגּבל, ׁשּלֹו, ה'אני' את מרּגיׁש הּנברא עֹוד ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּכן,

ה'אני' ּבּטּול ואּלּו ּבלבד; מגּבלת הׁשּפעה רק לקּבל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻיכֹול

והגּבלה. מּמדידה ׁשּלמעלה ּבאפן הׁשּפעה לקּבל ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמכׁשירֹו

éùéìùæé-ìr Bðéîé-ãé åéáà úéLé-ék óñBé àøiå©©´§¥À¦«¨¦̧¨¦¯©§¦²©
òøiå íéøôà Làøøéñäì åéáà-ãé Cîúiå åéðéra ¬Ÿ¤§©−¦©¥´©§¥¨®©¦§´Ÿ©¨¦À§¨¦¬

:äMðî Làø-ìr íéøôà-Làø ìrî dúàŸ¨²¥©¬«Ÿ¤§©−¦©¬Ÿ§©¤«
çéøëaä äæ-ék éáà ïë-àì åéáà-ìà óñBé øîàiå©Ÿ̄¤¥²¤¨¦−Ÿ¥´¨¦®¦¤´©§½Ÿ

ðéîé íéN:BLàø-ìr Eèéøîàiå åéáà ïàîéå ¦¬§¦«§−©Ÿ«©§¨¥´¨¦À©¸Ÿ¤Æ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc migqt(oey`x meil)

äàøãä úôa àlàxaiw zt ,xnelk ,dxcd lk lhipy zt ± ¤¨§©¦§¨¨
,qb gnwn dieyrdøîBì ãeîìzdxeza xn`p jkl -'úBvî' 'úBvî' ©§©©©

e ,zeax minrtäaéødvna s` ezaeg ici `veiy aezkd jka ¦¨
,diwp zleqn dieyrdäîìL ìL úBvîk eléôàådidy ,jlnd ©£¦§©¤§ŸŸ

:`ziixad zniiqn .diwp zleqn zt wx lk`e bpernïk íàep`y ¦¥
,diwp zleqn dieyrd dvn miaxnøîBì ãeîìz äîxn`p recn - ©©§©

,'éðBò íçì'yexcpy ick i`ce `l`,äLéLàìå èeìçì èøtmdy ¤¤¦§¨§¨§©£¦¨
jxc oi`y ,libxd jxck `ly miieyre micakpe miaeyg mingl
,milecb miyp` ipta mda cakzdl ick `l` mzeyrl mc` ipa

.ezaeg ici ea mi`vei ezeyrl mc` ipa milibxy mgl la`
`ziixaa xkfedy 'dyiy`' myl xewnd z` dzr zyxtn `xnbd

.daeyg ztk:`xnbd zyxtnòîLî éàîecenll yi okidne - ©©§©
àúeáéLçc àðLéì 'äLéLà' éàäcoeyl `id ef 'dyiy`'y ± §©£¦¨¦§¨©£¦¨

,zeaiygáéúëczixad oex` z` dlrdy drya ,jlnd cec iabl ¦§¦
cec xir l` izibd mec` caer zian(hi e 'a l`eny),íòä ìëì ÷lçéå'©§©¥§¨¨¨

øtLàå úçà íçì úlç Léàì ,äMà ãòå Léàîì ìàøNé ïBîä ìëì§¨£¦§¨¥§¥¦§©¦¨§¦©©¤¤©©§¤§¨
,'åâå 'úçà äLéLàå ãçà'øtLà' ,àaà øa ïðç áø øîàåxen`d ¤¨©£¦¨¤¨§¨©©¨¨©©¨¤§¨

`ed ,df weqtaøta äMMî ãçàe ,[xt ziyy-]'äLéLà'zt `id ¤¨¦¦¨©¨£¦¨
n dieyrdäôéàa äMMî ãçàlecb xeriy edfy ,[dti` ziyyn-] ¤¨¦¦¨¨¥¨

.c`n
:df weqt yexit lr wlegy in d`ian `xnbdå,`a` xa opg ax §

,dti`d ziyiy `id 'dyiy`'y yxtndìàeîLc àâéìtwleg ± §¦¨¦§¥
,df weqta l`eny ly eyexit lr'äLéLà' ,ìàeîL øîàcdxen`d §¨©§¥£¦¨

`id ,weqtaàøîçc àaøb,oii `ln ilk ±áéúëcryed zgkeza ©§¨§©§¨¦§¦
mixg` midl` l` mipR mde' l`xyi mr z` ade` 'dy ,l`xyil§¥Ÿ¦¤¡Ÿ¦£¥¦

'íéáðò éLéLà éáäàå(` b ryed)iriaba zezyl miade`y ,xnelk , §Ÿ£¥£¦¥£¨¦
.dxeza miwqer mpi`e oii

:dar dvna mi`pz zwelgn d`ian epiptly `ziixadïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaa,éànL úéa éøác ,çñta (áBè íBéa) äáò út ïéôBà ïéà¥¦©¨¨§©¤©¦§¥¥©©

.mnrh x`eai oldle
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc migqt(iyiy meil)

,llk dwynìåïé÷Lî øàLx`ya lyazpy gqt zlik` xeq`le - §¦§¨©§¦
gqt lek`l xeqi` cnll zxzein dpi`e ,mina `le miwyn

.mei ceran gqt axra lyazpy
:`xnbd zvxznïk íàgqt lek`l xeq`l wx aezkd `ay ¦¥

,miwyn x`ya lyean e` xcw ilv `edykàø÷ àîéì- ¥¨§¨
xn`ie ,dnvr daiz dze` z` aezkd letki'ìLa ìLa' Bà¨¥¨¥

éàî ,'ìMeáî ìMeáî' Bàazke epeyl dpiy recn -ìLa' §¨§¨©¨¥
,'ìMeáîi`ce `l`ézøz dpéî úòîLz` o`kn cenll yi - §¨¨§©¦¨©§¥

gqtdyk s`y zeaxl yi oeyld ltk mvrn ,mipicd ipy
jkne ,elke`l xeq` miwyn x`ya lyean e` xcw ilv `ed
zlik` lr zewln aiigy yexcl yi epeyl aezkd dpiyy
ceran gqt axra lyazpyk s` ,gqt lila lyean gqt

.mei
ceran gqt zlik`a e`l xeqi` zycgnd `ziixa d`ian `xnbd

:mei,ïðaø eðzm`ìëà`edyk gqtd oaxwn zifkéìögqt axra ¨©¨¨¨©¨¦
áéiç íBé ãBòaî,zewlnålk` m` okúéfk`edyk gqtd onàð ¦§©¨§©©¦¨

gqt lilaáéiç ,äëéLçMî.zewln ¦¤£¥¨©¨
:`xnbd zwiicnéðz÷gqtd zlik` lr aeigdy ,`ziixaa epipy - ¨¨¥

`edykéìö`ed ,mei ceranàðc àéîeczlik` lr aeigl dneca - ¨¦§¨§¨
,gqt lila `päîzlik`y myk -àpdxeq`åàìaz` aiignd ©¨§¨

,zewlna elke`dóà`edyk gqtd zlik`éìödxeq` mei ceran ©¨¦
åàìa:`xnbd zl`ey df itle .zewlna elke`d z` aiignd §¨

àîìLa`edyk gqtd zlik` lr aeigd xewn oaen mpn` -àð ¦§¨¨¨
oky ,gqt lilaáéúkgqta xn`p -(h ai zeny)epnî eìëàz ìà' §¦©Ÿ§¦¤

àlà ,'àð`edyk ezlik`éìö,mei ceranïìðî`idy epl oipn - ¨¤¨¨¦§¨¨
.e`la dxeq`

dnn :`xnbd daiynáéúëcgqta [xn`py-](g ai my)úà eìëàå' ¦§¦§¨§¤
,'äfä äìéla øNaäwcwcl yieïéà 'äìéla'j` ,edelk`z ok` - ©¨¨©©§¨©¤©©§¨¦

àì íBia,e`l lr xary aygp df xeqi` lr xary oeike ,edelk`z ©Ÿ
.zewln aiige

:`xnbd dywnéàäeilr miaiigy 'dyrz `l' epi` df e`l ixd - ©
`l` ,zewlnììkî àaä åàìzevn [zernynn-],àeä 'äNò' ¨©¨¦§¨£¥

,dyr zevnn eze` miwiicn ixdyåy `id dklddàaä åàì ìk §Ÿ¨©¨
ììkîzevn,'äNò'zevnk epic,'äNò'.dwel epi` eilr xaerdy ¦§¨£¥£¥

:`xnbd zvxznépî àä ,àcñç áø øîàin zhiya ef `ziixa - ¨©©¦§¨¨©¦
,diepy `id
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àeä-íâå írì-äéäé àeä-íb ézrãé éðá ézrãé̈©³§¦§¦Æ¨©½§¦©¬¦«§¤§−̈§©´
äéäé Bòøæå epnî ìcâé ïèwä åéçà íìeàå ìcâé¦§¨®§À̈¨¦³©¨ŸÆ¦§©´¦¤½§©§−¦«§¤¬

:íéBbä-àìîëEa øBîàì àeää íBia íëøáéå §«Ÿ©¦«©§¨̧£¥¹©´©»¥¼§À
íéøôàk íéýìû EîNé øîàì ìàøNé Cøáé§¨¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ§¦«§´¡Ÿ¦½§¤§©−¦

å:äMðî éðôì íéøôà-úà íNiå äMðîë §¦§©¤®©¨¬¤¤¤§©−¦¦§¥¬§©¤«
àëäéäå úî éëðà äpä óñBé-ìà ìàøNé øîàiå©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½¦¥¬¨«Ÿ¦−¥®§¨¨³

:íëéúáà õøà-ìà íëúà áéLäå íënr íéýìû¡Ÿ¦Æ¦¨¤½§¥¦´¤§¤½¤¤−¤£«Ÿ¥¤«
áëEì ézúð éðàåéçà-ìr ãçà íëLøLà E ©«£¦º¨©¯¦§²§¤¬©©−©©¤®£¤³

:ézL÷áe éaøça éøîàä ãiî ézç÷ìô ¨©̧§¦Æ¦©´¨«¡Ÿ¦½§©§¦−§©§¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(432 'nr eh zegiy ihewl)

‰MÓ ÈÙÏ ÌÈ¯Ù‡ ˙‡ ÌNiÂ(כ "ּכי MÓ‰(מח, ׁשם על – «»∆∆∆¿«ƒƒ¿≈¿«∆¿«∆ִֵַ

צרי ׁשּיהּודי מֹורה הּמׁשּכיחה f‰Ï‰¯נּׁשני", הּגלּות, מּפני ְִִִֶֶַַָ¿ƒ»≈ְְִִֵַַַָָ

אבי'. ּב'בית הּוא האמּתי ׁשּמקֹומֹו העבּדה על ‡ÌÈ¯Ùאת – ְְְֲִִִֵֶֶָָָָֻ∆¿«ƒַ

ׁשעליו מֹורה הפרני", "ּכי ידי È‡‰Ï¯ׁשם על הּגלּות את ְִִִֵֶֶַָָ¿»ƒְֵֶַַָ

ׁשּלֹו הּקדּׁשה ּבדרּגת ּגם להֹוסיף ּובכ ּוקדּׁשה, אֹור ְְְְְְִֶַַַַַָָָָֻֻהֹוספת

ׁשּזהּו מּׁשּום לאפרים, קֹודם ׁשּמנּׁשה סבר יֹוסף Ò„¯עצמֹו. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ≈∆

את המסּמל אפרים, את הקּדים ויעקב hÓ¯˙העבֹודה; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ«¿«

'הפרני'). הּירידה, ּבאמצעּות ׁשּבאה (העלּיה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָהעבֹודה

éòéáø
éùéîç,

èîàøîàiå åéða-ìà á÷ré àø÷iå©¦§¨¬©«£−Ÿ¤¨®̈©ÀŸ¤
íëúà àø÷é-øLà úà íëì äãébàå eôñàä¥¨«§Æ§©¦´¨¨¤½¥²£¤¦§¨¬¤§¤−

:íéîiä úéøçàaáá÷ré éða eòîLå eöáwä §©«£¦¬©¨¦«¦¨«§¬§¦§−§¥´©«£®Ÿ
:íëéáà ìàøNé-ìà eòîLåâäzà éøëa ïáeàø §¦§−¤¦§¨¥¬£¦¤«§¥Æ§´Ÿ¦©½¨

:ær øúéå úàN øúé éðBà úéLàøå éçkãæçt Ÿ¦−§¥¦´¦®¤¬¤§¥−§¤¬¤¨«©³©
éáà éákLî úéìr ék øúBz-ìà íénkæà E ©©̧¦Æ©©½¦¬¨¦−¨¦§§¥´¨¦®¨¬

:äìr éreöé zìlçôäéìk íéçà éåìå ïBòîL ¦©−§¨§¦¬¨¨«¦§¬§¥¦−©¦®§¥¬
:íäéúøëî ñîçåéLôð àáz-ìà íãña ¨−̈§¥«Ÿ¥¤«§Ÿ̈Æ©¨´Ÿ©§¦½

Léà eâøä ítàá ék éãák ãçz-ìà íìä÷a¦§¨−̈©¥©´§Ÿ¦®¦³§©¨Æ¨´§¦½
:øBL-eøwr íðöøáeæær ék ítà øeøà ¦§Ÿ−̈¦§«¨³©¨Æ¦´½̈

íöéôàå á÷réa í÷lçà äúL÷ ék íúøárå§¤§¨−̈¦´¨¨®¨£©§¥´§©«£½Ÿ©«£¦¥−
:ìàøNéaôçäãeäééçà EeãBé äzàEãé E §¦§¨¥«§À̈©¨Æ´©¤½¨«§−

éáéà óøòaéáà éða Eì eåçzLé E:Eèøeb §´Ÿ¤«Ÿ§¤®¦§©«£¬§−§¥¬¨¦«³
äéøàk õáø òøk úéìr éða óøhî äãeäé äéøà©§¥Æ§½̈¦¤−¤§¦´¨¦®¨¨©¸¨©¯§©§¥²

:epîé÷é éî àéáìëeéäãeäéî èáL øeñé-àì §¨¦−¦¬§¦¤««Ÿ¨¬¥̧¤Æ¦«½̈
úäwé Bìå äìéL àáé-ék ãr åéìâø ïéaî ÷÷çîe§Ÿ¥−¦¥´©§¨®©µ¦«¨´Ÿ¦½Ÿ§−¦§©¬

:íénràéïôbì éøñàáéúëäøéòéø÷ä÷øOìå Bøér ©¦««Ÿ§¦³©¤̧¤Æ¦½§©«¥−̈
íéáðr-íãáe BLáì ïéia ñak Bðúà éða§¦´£Ÿ®¦¥³©©̧¦Æ§ª½§©£¨¦−

áéúëäúåñéø÷:Búeñáéïéiî íéðér éìéìëç «©§¦¦¬¥©−¦¦®̈¦
:áìçî íépL-ïáìeôâéïkLé íéné óBçì ïìeáæ §¤¦©−¦¥«¨¨«§ª¾§¬©¦−¦§®Ÿ

:ïãéö-ìr Búëøéå úiðà óBçì àeäåôãéøëùOé §Æ§´¢¦½Ÿ§©§¨−©¦«Ÿ¦¨−̈
:íéútLnä ïéa õáø íøb øîçåèäçðî àøiå £´Ÿ®̈¤Ÿ¥−¥¬©¦§§¨«¦©©³§§ª¨Æ

ìañì BîëL èiå äîrð ék õøàä-úàå áBè ék¦´½§¤¨−̈¤¦´¨¥®¨©¥³¦§Æ¦§½Ÿ
:ãáò-ñîì éäéåñæèàk Bnr ïéãé ïcéèáL ãç ©§¦−§©Ÿ¥«−̈¨¦´©®§©©−¦§¥¬

:ìàøNéæé-éìr ïôéôL Cøã-éìr Lçð ïã-éäé ¦§¨¥«§¦¨Æ¨¨´£¥¤½¤§¦−Ÿ£¥
:øBçà Báëø ìtiå ñeñ-éáwr CLpä çøà®Ÿ©©¥Æ¦§¥½©¦¬Ÿ«Ÿ§−¨«

çé:ýåýé éúée÷ EúreLéìñ ¦«¨«§−¦¦¬¦§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr `i zegiy ihewl)

‰ÏÈL ‡·È Èk „Ú(י ÁÈLÓ.(מט, ‡i¯ËÓÈ‚a ‰ÏÈL ‡·È «ƒ»…ƒ…»…ƒ…¿ƒ«¿ƒ»»ƒ«
‰LÓ ‡i¯ËÓÈ‚a ‰ÏÈL(הּטּורים ÏÈL‰(ּבעל  ‡·È ּביאת היינּו – ƒ…¿ƒ«¿ƒ»…∆ִַַַ»…ƒ…ְִַַ

ּבפעל. ׁשהרי ÏÈL‰הּמׁשיח ּביאתֹו, על ּכח' ה'ּנתינת היינּו – ְִַַַָֹƒ…ְְֲִִֵֶַַַַַָֹ

ידי  על ׁשהיה ּתֹורה, ּבמּתן ה"יבא". לפני עֹוד קּים ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ"ׁשילה"

לברר  היינּו הּגאּלה, את להביא הּכח יׂשראל לבני נּתן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻמׁשה,

.יתּבר לֹו ּדירה מּמּנּו ולעׂשֹות העֹולם את ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּולזּכ

éùéîçèéàeäå epãeâé ãeãb ãb:á÷r ãâéñ −̈§´§¤®§−¨ª¬¨¥«
ë:Cìî-épãrî ïzé àeäå Bîçì äðîL øLàîñ ¥«¨¥−§¥¨´©§®§¬¦¥−©«£©¥¤«¤

àë:øôL-éøîà ïúpä äçìL äìià éìzôðñ ©§¨¦−©¨¨´§ª®̈©Ÿ¥−¦§¥¨«¤
áëa ïér-éìr úøt ïa óñBé úøt ïaäãrö úBð ¥³Ÿ̈Æ¥½¥¬Ÿ̈−£¥®̈¦¨¾¨«£−̈

-éìr:øeLâëéìra eäîèNiå eaøå eäøøîéå £¥«©§¨«£ª−¨®Ÿ©¦§§ª−©«£¥¬
:íévçãëåéãé érøæ efôiå BzL÷ ïúéàa áLzå ¦¦«©¥³¤§¥¨Æ©§½©¨−Ÿ§Ÿ¥´¨¨®

:ìàøNé ïáà ärø íMî á÷ré øéáà éãéî¦¥Æ£¦´©«£½Ÿ¦¨¬Ÿ¤−¤¬¤¦§¨¥«
äëéáà ìàîúëøa jëøáéå écL úàå jøæréå E ¥¥̧¨¦¹§©§§¤À¨§¥³©©Æ¦«¨£́¤½¨¦§³Ÿ

ìrî íéîLúëøa úçz úöáø íBäz úëøa ¨©̧¦Æ¥½̈¦§¬Ÿ§−Ÿ¤´¤®̈©¦§¬Ÿ
:íçøå íéãLåëéáà úëøaúëøa-ìr eøáb E ¨©−¦¨¨«©¦§´Ÿ¨¦À¨«§Æ©¦§´Ÿ

óñBé Làøì ïééäz íìBò úòáb úåàz-ãr éøBä©½©©«£©−¦§´Ÿ®̈¦«§¤̧Æ̈§´Ÿ¥½
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìeô §¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(452 'nr dk zegiy ihewl)

ÂÈÁ‡ ¯ÈÊ(כו ÈBÁ‡c(מט, ‡¯˜Èa ¯È‰Ê(עּזיאל ּבן יֹונתן (ּתרּגּום ¿ƒ∆»»ƒƒ»»¿∆ְִֵֶַָָֻ

זֹו ולא ּכגמּולם, לאחיו הׁשיב לא ׁשּיֹוסף ּבלבד זֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹלא

היה אּלא ּבכבֹודם, ּפגע ׁשּלא ויׁשÈ‰Ê¯ּבלבד ּבכבֹודם! ְְִִֶֶַַָָָָָֹ»ƒְְִֵָ

ה'ּׁשער' היתה והיא זֹו ּבהנהגה טפי" "זהיר ׁשהיה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָלֹומר,
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עד  נפלאה, הֹוראה למדים ּומּכאן עבֹודתֹו. עניני ׁשאר ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָלכל

יהּודי  ּכלּפי אפּלּו יׂשראל ּבאהבת להתנהג אדם צרי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָּכּמה

ח"ו, ּכפעלֹו לֹו לׁשּלם ׁשּלא הּתניא: ספר ּובלׁשֹון לֹו. ְְְְֳִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהרע

ׁשּכתּוב ּכמֹו טֹובֹות, לחּיבים לגמל אדרּבה, ללמד fa‰¯אּלא, ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹ«…«ְִֹ

אחיו. עם ִִֵֶָמּיֹוסף

éùùæëáørìå ãr ìëàé ø÷aa óøèé áàæ ïéîéða¦§¨¦Æ§¥´¦§½̈©−Ÿ¤Ÿ́©©®§¨¤−¤
:ììL ÷lçéçëíéðL ìûøNé éèáL älà-ìk §©¥¬¨¨«¨¥²¤¦§¥¬¦§¨¥−§¥´

Cøáéå íäéáà íäì øac-øLà úàæå øNr̈¨®Â§ÂŸ£¤¦¤̧¨¤³£¦¤Æ©§¨´¤
:íúà Cøa Búëøák øLà Léà íúBàèëåöéå ½̈¦²£¤¬§¦§¨−¥©¬Ÿ¨«©§©´

eøá÷ énr-ìà óñàð éðà íäìà øîàiå íúBàÀ̈©³Ÿ¤£¥¤Æ£¦Æ¤«¡¨´¤©¦½¦§¬
ïBøôr äãNa øLà äørnä-ìà éúáà-ìà éúàŸ¦−¤£Ÿ¨®¤̧©§¨½̈£¤¬¦§¥−¤§¬

:ézçäì-øLà äìtënä äãNa øLà äørna ©«¦¦«©§¨º̈£¤̧¦§¥¯©©§¥¨²£¤
íäøáà äð÷ øLà ïrðk õøàa àøîî éðt-ìr©§¥¬©§¥−§¤´¤§¨®©£¤Á¨¨̧©§¨¹̈
:øá÷-úfçàì ézçä ïøôr úàî äãOä-úà¤©¨¤À¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−©«£ª©¨«¤

àìBzLà äøN úàå íäøáà-úà eøá÷ änĹ̈¨¨«§º¤©§¨À̈§¥Æ¨¨´¦§½
änLå BzLà ä÷áø úàå ÷çöé-úà eøá÷ änL̈µ¨¨«§´¤¦§½̈§¥−¦§¨´¦§®§¨¬¨

:äàì-úà ézøá÷áìäørnäå äãOä äð÷î ¨©−§¦¤¥¨«¦§¥¯©¨¤²§©§¨¨¬
:úç-éða úàî Ba-øLàâìúeöì á÷ré ìëéå £¤−¥¥¬§¥¥«©§©³©«£ŸÆ§©´Ÿ

óñàiå òåâiå ähnä-ìà åéìâø óñàiå åéða-úà¤¨½̈©¤«¡¬Ÿ©§−̈¤©¦¨®©¦§©−©¥¨¬¤
:åénr-ìàðàjáiå åéáà éðt-ìr óñBé ìtiå ¤©¨«©¦¬Ÿ¥−©§¥´¨¦®©¥¬§§

:Bì-÷Miå åéìrá-úà åéãár-úà óñBé åöéå ¨−̈©¦©«©§©̧¥³¤£¨¨Æ¤
-úà íéàôøä eèðçiå åéáà-úà èðçì íéàôøä̈´Ÿ§¦½©«£−Ÿ¤¨¦®©©«©§¬¨«Ÿ§¦−¤

:ìàøNéâeàìîé ïk ék íBé íéraøà Bì-eàìîiå ¦§¨¥«©¦§§Æ©§¨¦´½¦²¥¬¦§§−
:íBé íéráL íéøöî Búà ekáiå íéèðçä éîé§¥´©«£ª¦®©¦§¬Ÿ²¦§©−¦¦§¦¬«

ãäòøt úéa-ìà óñBé øaãéå Búéëá éîé eøáriå©©«©§Æ§¥´§¦½©§©¥´¥½¤¥¬©§−Ÿ
àð-eøac íëéðéra ïç éúàöî àð-íà øîàì¥®Ÿ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥´¥¤½©§¾̈

:øîàì äòøô éðæàaäøîàì éðréaLä éáà §¨§¥¬©§−Ÿ¥«Ÿ¨¦º¦§¦©´¦¥ÀŸ
õøàa éì éúéøk øLà éøá÷a úî éëðà äpä¦¥´¨«Ÿ¦»¥¼§¦§¦À£¤̧¨¦³¦¦Æ§¤´¤
äøa÷àå àp-äìrà äzrå éðøa÷z änL ïrðk§©½©−̈¨¦§§¥®¦§©À̈¤«¡¤¨²§¤§§¨¬

:äáeLàå éáà-úàåøá÷e äìr äòøt øîàiå ¤¨¦−§¨«¨©−Ÿ¤©§®Ÿ£¥²§¬Ÿ
éáà-úà:EréaLä øLàk Eæøa÷ì óñBé ìriå ¤¨¦−©«£¤¬¦§¦¤«©©¬©¥−¦§´Ÿ

Búéá éð÷æ äòøô éãár-ìk Bzà eìriå åéáà-úà¤¨¦®©©«£¸¦¹¨©§¥³©§ŸÆ¦§¥´¥½
:íéøöî-õøà éð÷æ ìëåçåéçàå óñBé úéa ìëå §−Ÿ¦§¥¬¤«¤¦§¨«¦§ŸÆ¥´¥½§¤−̈

õøàa eáær íø÷áe íðàöå ítè ÷ø åéáà úéáe¥´¨¦®©À©¨Æ§Ÿ¨´§¨½̈¨«§−§¤¬¤
:ïLbèéäéå íéLøt-íb áëø-íb Bnr ìriå «¤©©´©¦½©¤−¤©¨«¨¦®©§¦¬

:ãàî ãák äðçnäéøLà ãèàä ïøb-ãr eàáiå ©©«£¤−¨¥¬§«Ÿ©¨¹Ÿ©´Ÿ¤¨«¨À̈£¤Æ
ãáëå ìBãb ãtñî íL-eãtñiå ïcøiä øára§¥´¤©©§¥½©¦̧§§½̈¦§¥²¨¬§¨¥−

:íéîé úráL ìáà åéáàì Nriå ãàîàéàøiå §®Ÿ©©©̄§¨¦²¥−¤¦§©¬¨¦«©©¿§
ãèàä ïøâa ìáàä-úà éðrðkä õøàä áLBé¥Á¨¨̧¤©§©«£¦¹¤¨¥À¤§¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈
àø÷ ïk-ìr íéøöîì äæ ãák-ìáà eøîàiå©Ÿ́§½¥«¤¨¥¬¤−§¦§®̈¦©¥º¨¨³

:ïcøiä øára øLà íéøöî ìáà dîLáéeNriå §¨Æ¨¥´¦§©½¦£¤−§¥¬¤©©§¥«©©«£¬
:íeö øLàk ïk Bì åéðáâéåéðá Búà eàNiå ¨−̈®¥−©«£¤¬¦¨«©¦§¸Ÿ³¨¨Æ

äãN úørîa Búà eøa÷iå ïrðk äöøà©´§¨§©½©©¦§§´Ÿ½¦§¨©−§¥´
äð÷ øLà äìtënääãOä-úà íäøáà ©©§¥¨®£¤´¨¨Á©§¨¨̧¤©¨¤¹

:àøîî éðt-ìr ézçä ïøôr úàî øá÷-úfçàì©«£ª©¤À¤¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−©§¥¬©§¥«
ãéíéìòä-ìëå åéçàå àeä äîéøöî óñBé áLiå©¨̧¨¥³¦§©¸§¨Æ´§¤½̈§¨¨«Ÿ¦¬

:åéáà-úà Bøá÷ éøçà åéáà-úà øa÷ì Bzà¦−¦§´Ÿ¤¨¦®©«£¥−¨§¬¤¨¦«
åèeì eøîàiå íäéáà úî-ék óñBé-éçà eàøiå©¦§³£¥«¥Æ¦¥´£¦¤½©Ÿ́§½¬

ärøä-ìk úà eðì áéLé áLäå óñBé eðîèNé¦§§¥−¥®§¨¥³¨¦Æ½̈¥µ¨¨´¨½̈
:Búà eðìîb øLàæèéáà øîàì óñBé-ìà eeöéåE £¤¬¨©−§Ÿ«©§©¾¤¥−¥®Ÿ¨¦´

:øîàì BúBî éðôì äeöæéóñBéì eøîàú-äk ¦½̈¦§¥¬−¥«ŸŸ«Ÿ§´§¥À
éçà òLt àð àN àpàärø-ék íúàhçå E ¨´¿̈¨´Â̈¤´©©¤³§©¨¨Æ¦«¨¨´

éáà éýìû éãár òLôì àð àN äzrå EeìîâE §¨½§©¨Æ¨´½̈§¤¬©©§¥−¡Ÿ¥´¨¦®
:åéìà íøaãa óñBé jáiåçéeìtiå åéçà-íb eëìiå ©¥¬§§¥−§©§¨¬¥¨«©¥«§Æ©¤½̈©¦§−

:íéãárì Eì eppä eøîàiå åéðôìèéøîàiå §¨¨®©Ÿ́§½¦¤¬§−©«£¨¦«©Ÿ̄¤
:éðà íéýìû úçúä ék eàøéz-ìà óñBé íäìà£¥¤²¥−©¦¨®¦²£©¬©¡Ÿ¦−¨«¦

ëdáLç íéýìû ärø éìr ízáLç ízàå§©¤¾£©§¤¬¨©−¨®̈¡Ÿ¦Æ£¨¨´
:áø-ír úéçäì äfä íBik äNr ïrîì äáèì§Ÿ½̈§©À©£²©¬©¤−§©«£¬Ÿ©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(193 'nr eh zegiy ihewl)

‰„N ˙¯ÚÓa B˙B‡ e¯a˜iÂ ÔÚk ‰ˆ¯‡ ÂÈa B˙B‡ e‡OiÂ«ƒ¿»»«¿»¿«««ƒ¿¿ƒ¿»«¿≈
‰ÏtÎn‰(יג עּכב (נ, ׁשעׂשו מבאר, עּזיאל ּבן יֹונתן ּבתרּגּום ««¿≈»ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ

התּגלּגל  והראׁש ראׁשֹו, את הּתיז ּדן ּבן וחּוׁשים הּקבּורה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹאת

קֹוברין  אין הרי וקׁשה, יצחק. ׁשל ּבחיקֹו ונח הּמערה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָלתֹו

'ּגּופֹו', מּצד רק רׁשע הּוא ׁשעׂשו לבאר, ויׁש צּדיק. אצל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָרׁשע

ׁשרׁשֹו היינּו 'ראׁשֹו', מּצד אבל הּזה; ּבעֹולם ׁשהּוא ּכפי ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹהיינּו

מּמּנּו יצאּו ׁשּלכן ּגבֹוהים, קדּׁשה נּצֹוצֹות ּבֹו יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֻהרּוחני,

ּכרּב ּגבֹוהֹות, עׂשו,נׁשמֹות ׁשל ראׁשֹו ואת ואּונקלֹוס. מאיר י ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹ

יצחק. אצל לקּבר נּתן מּגּופֹו, נפרד ׁשהּוא ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָֹּכפי



xihtnרמב ,iriay - p - igie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éòéáùàëíëúà ìkìëà éëðà eàøéz-ìà äzrå§©¨Æ©¦½̈¨«Ÿ¦²£©§¥¬¤§¤−
:íaì-ìr øaãéå íúBà íçðéå íëtè-úàå§¤©§¤®©§©¥´½̈©§©¥−©¦¨«

áëéçéå åéáà úéáe àeä íéøöîa óñBé áLiå©¥³¤¥Æ§¦§©½¦−¥´¨¦®©§¦´
:íéðL øNrå äàî óñBéâëíéøôàì óñBé àøiå ¥½¥¨¬¨¤−¤¨¦«©©³§¥Æ§¤§©½¦

lL éðaeãlé äMðî-ïa øéëî éða íb íéL §¥−¦¥¦®©À§¥³¨¦Æ¤§©¤½ª§−
:óñBé ékøa-ìrãëéëðà åéçà-ìà óñBé øîàiå ©¦§¥¬¥«©³Ÿ¤¥Æ¤¤½̈¨«Ÿ¦−

íëúà äìräå íëúà ã÷ôé ã÷t íéýìûå úî¥®¥«Ÿ¦º¨¯Ÿ¦§´Ÿ¤§¤À§¤«¡¨³¤§¤Æ
òaLð øLà õøàä-ìà úàfä õøàä-ïî¦¨¨´¤©½Ÿ¤¨¾̈¤£¤¬¦§©²

:á÷réìe ÷çöéì íäøáàìäë-úà óñBé òaLiå §©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ©©§©´¥½¤
íëúà íéýìû ã÷ôé ã÷t øîàì ìûøNé éða§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¤½

:äfî éúîör-úà íúìräååë-ïa óñBé úîiå §©«£¦¤¬¤©§Ÿ©−¦¤«©¨´¨¥½¤
ïBøàa íNéiå Búà eèðçiå íéðL øNrå äàî¥¨¬¨¤−¤¨¦®©©«©§´Ÿ½©¦¬¤¨«¨−

:íéøöîa§¦§¨«¦
÷fçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(252 'nr dk zegiy ihewl)

ÌÎtË ˙‡Â ÌÎ˙‡ ÏkÏÎ‡ ÈÎ‡(כא נקראים (נ, זה ׁשם ועל »…ƒ¬«¿≈∆¿∆¿∆«¿∆ְְִִֵֶַָ

יֹוסף ׁשם על יׂשראל ב)ּכל פב, מּפני (תהילים וכי וקׁשה, . ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ

ויׁש לעֹולם. ׁשמֹו על נקראים קצרה ּתקּופה ּבמׁש ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּכלּכלם

ּדהּנה הּמדינה לבאר, עניני וכל העֹולם, ּבעניני עסק יֹוסף ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָ

(ואּלּו ּבתכלית ּבה' ּדבּוק נׁשאר זאת ּובכל ּבידיו, ְְְְְְְְִִִַַַָָָָֹֻהפקדּו

ּכדי  מהעֹולם, ּפרּוׁשים צאן, רֹועי להיֹות ּבחרּו ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֹהּׁשבטים

נ  לכן הפרעֹות). ּבלי ה' את לעבד יׂשראל ׁשּיּוכלּו ּכל קראים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ּומעניק  רּוחני ּב'מזֹון' ּתמיד אֹותם מפרנס הּוא ּכי ׁשמֹו, ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָעל

ׁשלטֹון  ּתחת ּבהיֹותם ּגם ּבה' ּדבּוקים להיֹות הּכח  את ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹלהם

הּגלּות. ּבזמן ְִַַָָזר,

øéèôîâëlL éða íéøôàì óñBé àøiåéða íb íéL ©©³§¥Æ§¤§©½¦§¥−¦¥¦®©À§¥³
:óñBé ékøa-ìr eãlé äMðî-ïa øéëîãëøîàiå ¨¦Æ¤§©¤½ª§−©¦§¥¬¥«©³Ÿ¤

ã÷ôé ã÷t íéýìûå úî éëðà åéçà-ìà óñBé¥Æ¤¤½̈¨«Ÿ¦−¥®¥«Ÿ¦º¨¯Ÿ¦§´Ÿ
-ìà úàfä õøàä-ïî íëúà äìräå íëúà¤§¤À§¤«¡¨³¤§¤Æ¦¨¨´¤©½Ÿ¤
:á÷réìe ÷çöéì íäøáàì òaLð øLà õøàä̈¾̈¤£¤¬¦§©²§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ

äëóñBé òaLiåã÷t øîàì ìûøNé éða-úà ©©§©´¥½¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¸Ÿ
:äfî éúîör-úà íúìräå íëúà íéýìû ã÷ôé¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¤½§©«£¦¤¬¤©§Ÿ©−¦¤«

åëBúà eèðçiå íéðL øNrå äàî-ïa óñBé úîiå©¨´¨¥½¤¥¨¬¨¤−¤¨¦®©©«©§´Ÿ½
:íéøöîa ïBøàa íNéiå©¦¬¤¨«¨−§¦§¨«¦

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,zah `"i ,igie t"y zgiy)

הּיׁשר", "ספר ׁשּנקרא ּבראׁשית, ספר ׁשל הּסּיּום ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלאחרי

נכנסים  - יׁשרים" "ׁשּנקראּו האבֹות אֹודֹות ּבֹו ׁשּמדּוּבר ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָּכיון

אף  ׁשּכן, הּגאּולה". "ספר ׁשהּוא ׁשמֹות, ספר ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלהתחלת

נעׂשה  לאחריֿזה הרי הּגלּות, ענין אֹודֹות מסּוּפר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּבתחילתֹו

ּבנין  אֹודֹות מדּוּבר ׁשּבֹו הּספר לסּיּום ועד הּגאּולה , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָענין

ְִַָהּמׁשּכן.

"נמׁשלּו יׂשראל ׁשּבני רׁש"י ּכֹותב זה ספר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּובהתחלת

ׁשינּויים, ּבהם ׁשאין היא הּכֹוכבים ּתכּונת והרי ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלּכֹוכבים",

והם  ּבּלילה, והן ּבּיֹום הן ּומּצב, מעמד ּבאֹותֹו ּתמיד ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָועֹומדים

הּביטּול. ענין ׁשּזהּו ולּירח), לּׁשמׁש (ּבהׁשואה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָקטּנים

הם  יׂשראל ׁשּבני ּכ על הּבט ׁשּמּבלי - ּבזה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוהענין

ללא  הּתֹוקף ּבכל הם עֹומדים העּמים", מּכל ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ"המעט

את  ׁשּמבּטלים ועד הּגלּות, מחׁשכת להתּפעל מּבלי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשינּויים,

הּגאּולה, את ּופֹועלים הּגלּות, ׁשל קטן" ְֲִֶֶֶַַַָָָָָה"רגע

"וּיאמר  ּבראׁשית: ספר ּבסּיּום ּכבר מדּוּבר ׁשאֹודֹותּה -ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ספר  ׁשל ׁשּסֹופֹו ּכ אתכם", יפקֹוד ּפקד ואלקים . . ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹיֹוסף

- ׁשמֹות ספר ׁשל ּבתחּלתֹו נעּוץ ְְְִִִֵֵֶֶָָּבראׁשית

ויגאלנּו. יבֹוא צדקנּו, מׁשיח ְְְְְִִִֵֵֵַַָָעלֿידי

ïîéñ äô ìà ä"ô íé÷åñô ä"ô

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le



רמג
.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì éçéå úùøôì äøèôä

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå

á ÷øô à íéëìîá

áà-úà åöéå úeîì ãåã-éîé eáø÷iå©¦§§¬§¥«¨¦−¨®©§©²¤
:øîàì Bðá äîìLáúééäå z÷æçå õøàä-ìk Cøãa Cìä éëðà §Ÿ¬Ÿ§−¥«Ÿ¨«Ÿ¦´Ÿ¥½§¤−¤¨¨¨®¤§¨«©§¨−§¨¦¬¨

:LéàìâúøîLî-úà zøîLå|éýìû ýåýéåéëøãa úëìì E §¦«§¨«©§º̈¤¦§¤´¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¨¤³¤¦§¨¨Æ
ìäLî úøBúa áeúkk åéúBãrå åéètLîe åéúBöî åéúwç øîL ¦§¸ŸªŸ¨³¦§¨Æ¦§¨¨´§¥«§½̈©¨−§©´Ÿ¤®

:íL äðôz øLà-ìk úàå äNrz øLà-ìk úà ìékNz ïrîì§©´©©§¦À¥µ¨£¤´©«£¤½§¥²¨£¤¬¦§¤−¨«
ãeøîLé-íà øîàì éìr øac øLà Bøác-úà ýåýé íé÷é ïrîì§©Á©Á¨¦̧§Ÿ̈¹¤§¨À£¤̧¦¤´¨©»¥Ÿ¼¦¦§§¸

éðáíLôð-ìëáe íááì-ìëa úîàa éðôì úëìì íkøc-úà E ¨¤¹¤©§À̈¨¤³¤§¨©Æ¤«¡¤½§¨§¨−̈§¨©§¨®
:ìàøNé àqk ìrî Léà Eì úøké-àì øîàìääzà íâå ¥¾Ÿ«Ÿ¦¨¥³§Æ¦½¥©−¦¥¬¦§¨¥«§©´©¨´

`xenl iy
,Léàì úééäå (áìLBîe æéøæ §¨¦¨§¦¨¦¥

.Eøöé úà LáBëå ELôðaïòîì (â §©§§§¥¤¦§§§©©
,ìékNzäøBzä úøéîL øeáòa ©§¦©£§¦©©¨

.çéìöz,íâå (äàéä úàæ íâå ©§¦©§©§©Ÿ¦

.òLøä éLðà øòáì 'ä éëøcîøLà ¦©§¥§©¥©§¥¨¤©£¤
,áàBé éì äNòàNîòå øðáà ¨¨¦¨©§¥©£¨¨

mixn zxhr
àåöéå úeîì ãåã-éîé eáø÷iå©¦§§¬§¥«¨¦−¨®©§©²

:øîàì Bðá äîìL-úàáéëðà ¤§Ÿ¬Ÿ§−¥«Ÿ¨«Ÿ¦´
õøàä-ìk Cøãa Cìäâäðnk Ÿ¥½§¤−¤¨¨®̈¤©¦§¨

úBiøaä ìëa âeäpäz÷æçåäzàL íò ©¨§¨©§¦§¨«©§−̈¦¤©¨

ïa àéää úòa äéä äîìL) øòð EãBò§©©§ŸŸ¨¨¨¥©¦¤

(èë à"äã ÷"ãø) äðL äøNò íézL§¥¤§¥¨¨

Léàì úééäåìéàBä ,åéðLa íìMä §¨¦¬¨§¦«©¨¥§¨¨¦

:úeîàåâúøîLî-úà zøîLå| §¨§¨«©§º̈¤¦§¤´¤
éýìû ýåýéåéëøãa úëìì E §Ÿ̈´¡Ÿ¤À¨¤³¤¦§¨¨Æ

eäBîk ãñç áøå íeçø úBéäììøîL ¦§©§©¤¤¨¦§¸Ÿ
åéúwçïäéîòè elbúð àlL úBönä ªŸ¨³©¦§¤Ÿ¦§©©£¥¤

åéúBöîíB÷nì íãà ïéaM äî ¦§¨Æ©¤¥¨¨©¨

åéètLîeBøáçì íãà ïéaM äî ¦§¨¨´©¤¥¨¨©£¥

åéúBãråãéòäì ïäéîòè øLà úBöî §¥«§½̈¦§£¤©£¥¤§¨¦

'ä éãòBîe úaLk 'ä úBàìôð ìò©¦§§§©¨£¥

íéîBcäåäLî úøBúa áeúkk §©¦©¨−§©´Ÿ¤®
øLà-ìk úà ìékNz ïrîì§©´©©§¦À¥µ¨£¤´
äðôz øLà-ìk úàå äNrz©«£¤½§¥²¨£¤¬¦§¤−

:íLãéðá eøîLé-íà øîàì éìr øac øLà Bøác-úà ýåýé íé÷é ïrîìøîàì íLôð-ìëáe íááì-ìëa úîàa éðôì úëìì íkøc-úà E ¨«§©Á©Á¨¦̧§Ÿ̈¹¤§¨À£¤̧¦¤´¨©»¥Ÿ¼¦¦§§¸¨¤¹¤©§À̈¨¤³¤§¨©Æ¤«¡¤½§¨§¨−̈§¨©§®̈¥¾Ÿ
:ìàøNé àqk ìrî Léà Eì úøké-àìäì äNr øLà äéeøö-ïa áàBé éì äNr-øLà úà zrãé äzà íâåìàøNé úBàáö éøN-éðL «Ÿ¦¨¥³§Æ¦½¥©−¦¥¬¦§¨¥«§©´©¨´¨©¿§¨¥Á£¤¨̧¨¦¹¨´¤§À̈£¤´¨¨´¦§¥«¨¥´¦§´¦Â§¨¥Â



רמד

-ïa áàBé éì äNr-øLà úà zrãé̈©¿§¨¥Á£¤¨̧¨¦¹¨´¤
ì äNr øLà äéeøöúBàáö éøN-éðL §À̈£¤´¨¨´¦§¥«¨¥´¦§´

øúé-ïá àNîrìå øð-ïa øðáàì ìàøNé¦Â§¨¥Â§©§¥̧¤¥¹§©«£¨¨³¤¤̧¤Æ
ïziå íìLa äîçìî-éîc íNiå íâøäiå©©´©§¥½©¨¬¤§¥«¦§¨−̈§¨®Ÿ©¦¥º
åéðúîa øLà Búøâça äîçìî éîc§¥´¦§¨À̈©«£«Ÿ̈Æ£¤´§¨§½̈

:åéìâøa øLà BìrðáeåúéNrå §©«£−£¤¬§©§¨«§¨¦−¨
íìLa BúáéN ãøBú-àìå Eúîëçk§¨§¨¤®§«Ÿ¥¯¥¨²§¨−Ÿ

:ìàLæ-äNrz éãrìbä élæøá éðáìå §«Ÿ§¦§¥̧©§¦©³©¦§¨¦Æ©«£¤
ðçìL éìëàa eéäå ãñçéðtî éçøáa éìà eáø÷ ïë-ék E ¤½¤§¨−§«Ÿ§¥´ª§¨¤®¦¥Æ¨«§´¥©½§¨§¦¾¦§¥−

éçà íBìLáà:Eçéðéîéä-ïá àøb-ïá érîL Enr äpäå ©§¨¬¨¦«§¦¥´¦Â§Â¦§¦̧¤¥¨´¤©§¦¦»
íéðçî ézëì íBéa úöøîð äìì÷ éðìì÷ àeäå íéøçaî¦©«ª¦¼§³¦§©̧¦Æ§¨¨´¦§¤½¤§−¤§¦´©«£¨®¦
-íà øîàì ýåýéá Bì òáMàå ïcøiä éúàø÷ì ãøé-àeäå§«¨©³¦§¨¦Æ©©§¥½¨«¤¨̧©³©«Ÿ̈Æ¥½Ÿ¦

:áøça Eúéîàèzrãéå äzà íëç Léà ék eäwðz-ìà äzrå £¦«§−¤¨«¤§©¨Æ©§©¥½¦²¦¬¨¨−¨®¨§¨«©§¨Æ
:ìBàL íãa BúáéN-úà zãøBäå Bl-äNrz øLà úàéákLiå ¥´£¤´©«£¤½§«©§¨¯¤¥«¨²§−̈§«©¦§©¬

:ãåc øéra øáwiå åéúáà-ír ãåcàéãåc Cìî øLà íéîiäå ¨¦−¦£Ÿ¨®©¦¨¥−§¦¬¨¦«§©¨¦À£¤̧¨©³¨¦Æ
íéðL òáL Cìî ïBøáça äðL íéraøà ìàøNé-ìr©¦§¨¥½©§¨¦−¨¨®§¤§³¨©Æ¤´©¨¦½

ìL Cìî íéìLeøéáeìLå íéL:íéðL LáéáLé äîìLe ¦«¨©´¦¨©½§Ÿ¦¬§¨−Ÿ¨¦«§Ÿ¾Ÿ¨©¾
:ãàî Búëìî ïkzå åéáà ãåc àqk-ìr©¦¥−¨¦´¨¦®©¦¬Ÿ©§ª−§«Ÿ

`xenl iy
áLçé ïëì ,áàBé íâøä äæ ìk íòå ,BúeçéìLa eëìäå ãåc úçèáäa eàä§©§¨©¨¦§¨§¦§¦§¦¨¤£¨¨¨¨¥¥¨¥

.ãåãì änìk øácä,íBìLa äîçìî éîcì éeàøä ícíéLðàa CtL ©¨¨§¦¨§¨¦§¥¦§¨¨§¨¨¨¨¦§Ÿ¨£¨¦

.eðîBìL éLðàa àeä CôL ,eða íéîçBlä,BúøâçaBaøç øâçL äna ©£¦¨¨©§©§¥§¥©£Ÿ̈©¤¤¨©©§

.ìtì äçBð àäzL éãk Baçøì åéðúîa úãnöî,åéìâøa øLà Bìòðáe §ª¤¤§¨§¨§¨§§¥¤§¥¨¦Ÿ§©££¤§©§¨
èòî äçL ,àNîò ìeî àöiLëe§¤¨¨£¨¨¨¨§©

døòzî áøçä äìôðå ,Bìòð ïwúì§©¥©£§¨§¨©¤¤¦©§¨

.àNîò úà âøäå Bãéa däéaâäå§¦§¦¨§¨§¨©¤£¨¨

áøçäL äàø ék ,øîLð àì àNîòå©£¨¨Ÿ¦§©¦¨¨¤©¤¤

.äìôð dîöòîúéNòå (å ¥©§¨¨§¨§¨¦¨
,EúîëçkBì àöîz Eúîëç éôì §¨§¨¤§¦¨§¨§¦§¨

.äañ,ãñç äNòz (æãñç ìk ¦¨©£¤¤¤¨¤¤

.ìëezLðçìL éìëBàa eéäå,E ¤©§¨§§¥ª§¨¤
ðçìL éìëBàa eéäé íâå.E §©¦§§§¥ª§¨§

,úöøîð (ç.úLøôîe ä÷æçíBéa ¦§¤¤£¨¨§Ÿ¤¤§
,íéðçî ézëìéðtî ãåc çøaLk ¤§¦©£¨¦§¤¨©¨¦¦§¥

áLéå íéðçî ãò Cìä ,íBìLáàíL ©§¨¨©©©£©¦§¨©¨

.íéìLeøéì Búøæç ãòãøé àeäå ©£¨¨¦¨©¦§¨©
,éúàø÷ì.éúBà ñiôì ¦§¨¦§©¥¦

mixn zxhr
øð-ïa øðáàììeàL àáö øNúé-ïá àNîrìåøøLà íBìLáà àáö øN §©§¥̧¤¥¹©§¨¨§©«£¨¨³¤¤̧¤Æ©§¨©§¨£¤

úàæ ìk íòå BúeçéìLa eëìäå ãåc úçèáäa eàaíNiå áàBé íâøäiå ¨§©§¨©¨¦§¨§¦§¦§¦¨Ÿ©©´©§¥½¨©¨¬¤
äîçìî-éîcì éeàøäíúBà CôLå éàðBNa CBtLíìLaéîBìL éLðàa §¥«¦§¨−̈¨¨¦§§§©§¨©¨§¨®Ÿ§©§¥§¦

BlL äîøòaåéðúîa øLà Búøâça äîçìî éîc ïziåBaøç øâçL ¨¨§¨¤©¦¥º§¥´¦§¨À̈©«£«Ÿ̈Æ£¤´§¨§½̈¤¨©©§

àäzL éãëa ,Baçøì åéðúîa úãnöî§ª¤¤§¨§¨§¨§¦§¥¤§¥

àöiLëe ,úèòeî äiçLa ìBtéì äçBð¨¦¦§¦¨¤¤§¤¨¨

èòî äçL àLîò ìeîøLà Bìrðáe £¨¨¨¨§©§©«£−£¤¬
åéìâøaáøçä äìôðå ,Bìòðî ïwz §©§¨«¦¥¦§¨§¨§¨©¤¤

.Lôð eäkäå Bãéa déaâäå ,døòzî¦©§¨§¦§¦©§¨§¦¨¤¤

øLà äàø ék ìò ,øîLð àì àLîòå©£¨¨Ÿ¦§©©¦¨¨£¤

:døòzî äìôð dîöòîåúéNrå ¥©§¨¨§¨¦©§¨§¨¦−¨
Eúîëçkéãk äañå äléò Bì àöîz §¨§¨¤®¦§¨¦¨§¦¨§¥

BúáéN ãøBú-àìåãøé àlL §«Ÿ¥¯¥¨²¤Ÿ¥¥

ìàL íìLa:Bîöò úúéîa øáwì §¨−Ÿ§«Ÿ©¤¤§¦©©§

æ-äNrz éãrìbä élæøá éðáìå§¦§¥̧©§¦©³©¦§¨¦Æ©«£¤
ðçìL éìëàa eéäå ãñçïë-ék E ¤½¤§¨−§«Ÿ§¥´ª§¨¤®¦¥Æ

íBìLáà éðtî éçøáa éìà eáø÷̈«§´¥©½§¨§¦¾¦§¥−©§¨¬
éçàE,ãåãa íBìLáà ãønLkçøa ¨¦«§¤¨©©§¨§¨¦¨©

ïcøiä øáòaL íéðçîì íéìLeøéî ãåc̈¦¦¨©¦§©£©¦¤§¥¤©©§¥

á-îù) éãòìbä élæøa íL BúBà ìkìëå§¦§¥¨©§¦©©¦§¨¦

:(èë-æë æé/åèçérîL Enr äpäå§¦¥´¦Â§Â¦§¦̧
àøb-ïáäøBz Bãnìî äéäL-ïá ¤¥¨´¤¨¨§©§¨¤

éðìì÷ àeäå íéøçaî éðéîéä©§¦¦»¦©«ª¦¼§³¦§©̧¦Æ
úöøîð äìì÷(æè á-îù)íBéa §¨¨´¦§¤½¤§−
íéðçî ézëìéðtî ãåc çøaLk ¤§¦´©«£¨®¦§¤¨©¨¦¦§¥

íBìLáàéúàø÷ì ãøé-àeäå ©§¨§«¨©³¦§¨¦Æ
ïcøiäéúBà ñiôìBì òáMàå ©©§¥½§©¥¦¨«¤¨̧©³

áøça Eúéîà-íà øîàì ýåýéá©«Ÿ̈Æ¥½Ÿ¦£¦«§−¤¨«¤
éúî÷ð úç÷ì éîöòa ìëeà àì ïëì̈¥Ÿ©§©§¦¨©©¦§¨¦

:epnîèäzråCBìîz äzàå ìéàBä ¦¤§©¨Æ¦§©¨¦§

ézçzeäwðz-ìàäfä ïBòäîék ©§©©§©¥½¥¤¨©¤¦²
äzà íëç Léàúåî ïBò Bì àBöîì ¦¬¨−̈®̈¨¦§£¨¤

ãçà øác ìéáLaøLà úà zrãéå ¦§¦¨¨¤¨§¨«©§¨Æ¥´£¤´
Bl-äNrzBúhî ìò úeîì Bçépz àì ©«£¤½Ÿ©¦¨©¦¨

íãa BúáéN-úà zãøBäå§«©§¨¯¤¥«¨²§−̈
:ìBàLéãåc øéra øáwiå åéúáà-ír ãåc ákLiå:ïBiö àéäàéòáL Cìî ïBøáça äðL íéraøà ìàøNé-ìr ãåc Cìî øLà íéîiäå §«©¦§©¬¨¦−¦£Ÿ®̈©¦¨¥−§¦¬¨¦«¦¦§©¨¦À£¤̧¨©³¨¦Æ©¦§¨¥½©§¨¦−¨®̈§¤§³¨©Æ¤´©

ìL Cìî íéìLeøéáe íéðLìLå íéLíéðL L:íéLãç äML íBìLáàî ócøð äéä ék ìò ,ïàk íúBðîì Lç àìå ,(á á-îù) íéLãç äMLåáéäîìLe ¨¦½¦«¨©´¦¨©½§Ÿ¦¬§¨−Ÿ¨¦«§¦¨¢¨¦§Ÿ©¦§¨¨©¦¨¨¦§¨¥©§¨¦¨¢¨¦§Ÿ¾Ÿ
ãàî Búëìî ïkzå åéáà ãåc àqk-ìr áLé:íéðBéìòä ìò óà ¨©¾©¦¥−¨¦´¨¦®©¦¬Ÿ©§ª−§«Ÿ©©¨¤§¦

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤



רמה

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
àïåùàøàälàåäîéøöî íéàaä ìàøNé éða úBîL §¥À¤§Æ§¥´¦§¨¥½©¨¦−¦§¨®§¨

:eàa Búéáe Léà á÷ré úàáéåì ïBòîL ïáeàø ¥´©«£½Ÿ¦¬¥−¨«§¥´¦§½¥¦−
:äãeäéåâ:ïîéðáe ïìeáæ øëùOéããb éìzôðå ïc ¦«¨«¦¨¨¬§ª−¦§¨¦«¨¬§©§¨¦−¨¬
:øLàåäíéráL á÷ré-Cøé éàöé Lôð-ìk éäéå §¨¥«©§¦À¨¤²¤«Ÿ§¥¬¤«¤©«£−Ÿ¦§¦´

:íéøöîá äéä óñBéå Lôðååéçà-ìëå óñBé úîiå ¨®¤§¥−¨¨¬§¦§¨«¦©¨³¨¥Æ§¨¤½̈
:àeää øBcä ìëåæeöøLiå eøt ìûøNé éðáe §−Ÿ©¬©«§¥´¦§¨¥À¨¯©¦§§²

õøàä àìnzå ãàî ãàîa eîöriå eaøiå©¦§¬©©«©§−¦§´Ÿ§®Ÿ©¦¨¥¬¨−̈¤
:íúàô(éåì)çøLà íéøöî-ìr Lãç-Cìî í÷iå Ÿ¨«©¨¬̈¤«¤¨−̈©¦§¨®¦£¤¬

:óñBé-úà òãé-àìèír äpä Bnr-ìà øîàiå «Ÿ¨©−¤¥«©−Ÿ¤¤©®¦¥À©µ
:epnî íeörå áø ìàøNé éðaéBì äîkçúð äáä §¥´¦§¨¥½©¬§¨−¦¤«¨¬¨¦§©§−̈®

-íb óñBðå äîçìî äðàø÷ú-ék äéäå äaøé-ït¤¦§¤À§¨º̈¦«¦§¤³¨¦§¨¨Æ§©³©
:õøàä-ïî äìrå eða-íçìðå eðéàðN-ìr àeäÆ©´§¥½§¦§©−̈§¨¨¬¦¨¨«¤

àéíúìáña Búpr ïrîì íéqî éøN åéìr eîéNiå©¨¦³¨¨Æ¨¥´¦¦½§©¬©©Ÿ−§¦§Ÿ¨®
-úàå íút-úà äòøôì úBðkñî éør ïáiå©¦¹¤¨¥³¦§§Æ§©§½Ÿ¤¦−Ÿ§¤

:ññîrøáéõøôé ïëå äaøé ïk Búà epré øLàëå ©«©§¥«§©«£¤Æ§©´Ÿ½¥¬¦§¤−§¥´¦§®Ÿ
:ìàøNé éða éðtî eö÷iå(ìàøùé)âéíéøöî eãáriå ©¨ª¾¦§¥−§¥¬¦§¨¥«©©«£¦¯¦§©²¦
:Cøôa ìûøNé éða-úàãéíäéiç-úà eøøîéå ¤§¥¬¦§¨¥−§¨«¤©§¨«£¸¤©¥¤¹

äãár-ìëáe íéðáìáe øîça äL÷ äãára©«£Ÿ̈´¨À̈§¸Ÿ¤Æ¦§¥¦½§¨£Ÿ̈−
:Cøôa íäá eãár-øLà íúãár-ìk úà äãOa©¨¤®¥µ¨£´Ÿ̈½̈£¤¨«§¬¨¤−§¨«¤

åèøLà úiøárä úãléîì íéøöî Cìî øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤´¤¦§©½¦©«§©§−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ£¤̧
:äret úéðMä íLå äøôL úçàä íLæèøîàiå ¥³¨«©©Æ¦§½̈§¥¬©¥¦−¨«©ÀŸ¤

-íà íéðáàä-ìr ïúéàøe úBiøárä-úà ïëãléa§©¤§¤Æ¤¨´¦§¦½§¦¤−©¨«¨§¨®¦¦
:äéçå àåä úa-íàå Búà ïzîäå àeä ïa¥¬Æ©«£¦¤´Ÿ½§¦©¬¦−¨¨«¨

æéøLàk eNr àìå íéýìûä-úà úãléîä ïàøézå©¦¤³¨©«§©§ŸÆ¤¨«¡Ÿ¦½§´Ÿ¨½©«£¤²
:íéãìéä-úà ïéiçzå íéøöî Cìî ïäéìà øac¦¤¬£¥¤−¤´¤¦§®̈¦©§©¤−¨¤©§¨¦«

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



לוח זמנים לשבוע פרשת ויחי - בערים שונות בעולם רמו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:386:408:328:349:089:1010:0110:0312:1212:1516:4616:5017:1417:1816:2917:29באר שבע )ח(

6:416:438:328:349:099:1110:0110:0412:1112:1416:4516:4917:1017:1516:1517:26חיפה )ח(

6:386:398:308:339:079:0910:0010:0212:1012:1316:4816:5217:1217:1616:1217:27ירושלים )ח(

6:406:428:328:359:099:1110:0210:0412:1212:1516:4416:4817:1317:1716:2617:28תל אביב )ח(

7:057:079:089:119:429:4510:3710:4012:5412:5717:4317:4618:0918:1317:2618:23אבו דאבי )ח(

7:457:458:599:019:489:5010:3210:3412:2612:2916:0716:1216:4616:5115:5317:05אוסטריה, וינה )ח(

5:586:028:508:549:389:4110:5310:5713:5814:0120:4620:4721:1821:1920:2721:32אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:407:419:009:029:479:4910:3210:3512:2812:3116:1616:2216:5416:5916:0317:13אוקראינה, אודסה )ח(

7:187:198:338:359:229:2410:0610:0812:0012:0315:4215:4716:2116:2615:2816:40אוקראינה, דונייצק )ח(
אוקראינה, דנייפרופטרובסק 

)ח(
7:317:328:458:479:349:3610:1810:2012:1112:1415:5115:5616:3016:3515:3716:50

8:058:059:129:1410:0410:0510:4610:4812:3712:3916:0916:1416:5016:5515:5517:10אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:587:589:059:079:579:5810:3910:4112:2912:3216:0016:0616:4216:4715:4717:02אוקראינה, קייב )ח(

8:038:039:269:2810:1210:1310:5710:5912:5512:5716:4916:5417:2317:2816:3317:41איטליה, מילאנו )ח(

6:116:148:408:439:119:1410:1410:1712:4612:4918:1918:2218:4318:4618:0418:56אקוואדור, קיטו )ח(

5:415:468:328:369:169:2010:3010:3413:3113:3420:1020:1120:4020:4119:5220:54ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:136:189:059:099:5810:0111:1511:1914:2414:2721:2021:2121:5621:5721:0322:12ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:257:269:049:069:459:4710:3410:3612:3812:4116:5016:5517:2317:2716:3617:39ארה״ב, בולטימור )ח(

7:197:208:548:569:369:3810:2410:2712:2712:3016:3616:4017:0817:1316:2117:26ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:197:208:558:579:379:3910:2510:2712:2812:3116:3616:4117:0917:1316:2217:26ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

8:018:019:329:3410:1510:1711:0311:0513:0413:0617:0717:1217:4117:4516:5317:58ארה״ב, דטרויט )ח(

7:167:179:119:149:479:5010:4010:4312:5312:5617:3117:3517:5818:0217:1518:13ארה״ב, האוסטון )ח(

6:566:578:458:479:239:2510:1410:1712:2312:2616:5116:5517:2017:2516:3717:36ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:067:089:089:109:429:4510:3710:3912:5212:5517:3917:4318:0518:0917:2418:19ארה״ב, מיאמי )ח(

7:177:188:518:539:339:3510:2110:2312:2312:2616:2916:3417:0317:0716:1517:20ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:427:439:189:2010:0010:0210:4810:5112:5112:5417:0017:0517:3317:3816:4617:50ארה״ב, פיטסבורג )ח(

7:177:188:508:529:339:3510:2010:2312:2212:2516:2716:3117:0017:0516:1217:18ארה״ב, שיקגו )ח(

6:016:048:428:459:159:1810:2310:2613:0713:0919:0719:0919:3319:3518:5119:45בוליביה, לה-פס )ח(

8:468:469:509:5210:4310:4511:2511:2713:1413:1616:4116:4717:2317:2916:2817:44בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:458:459:509:5210:4210:4411:2411:2613:1413:1716:4316:4917:2517:3016:3017:46בלגיה, בריסל )ח(

5:205:248:068:098:428:459:529:5512:4212:4519:0019:0219:2319:2418:3919:35ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:105:147:557:588:318:349:419:4412:3012:3318:4218:4419:0919:1118:2619:21ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

8:068:069:089:1010:0210:0310:4310:4512:3212:3515:5916:0516:4016:4615:4717:01בריטניה, לונדון )ח(

8:258:259:199:2110:1610:1710:5510:5712:4012:4315:5516:0216:4116:4715:4517:03בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:178:179:169:1710:1110:1210:5110:5312:3812:4116:0016:0616:4316:4815:4517:04גרמניה, ברלין )ח(

8:248:249:329:3410:2310:2511:0611:0812:5713:0016:2916:3517:1017:1616:1617:31גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:155:198:028:068:408:439:519:5412:4312:4619:0919:1119:3019:3118:4519:43דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:107:129:209:239:539:5510:5010:5213:1013:1318:0918:1318:3518:3817:5418:48הודו, מומבאי )ח(

7:057:079:169:199:489:5110:4610:4813:0613:0918:0718:1018:3218:3517:5118:45הודו, פונה )ח(

7:317:328:488:509:369:3810:2010:2212:1512:1815:5916:0416:3716:4215:4516:56הונגריה, בודפשט )ח(

7:247:258:599:019:419:4310:2910:3212:3212:3416:3916:4417:1217:1716:2517:29טורקיה, איסטנבול )ח(

7:407:419:219:2310:0110:0310:5110:5312:5612:5917:1317:1717:4417:4916:5818:00יוון, אתונה )ח(



רמז

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת ויחי - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
7:507:519:089:109:569:5810:4110:4312:3612:3916:2216:2717:0017:0516:0817:19מולדובה, קישינב )ח(

7:087:109:189:219:519:5310:4810:5013:0713:1018:0618:1018:3218:3517:5118:45מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:464:537:367:428:388:429:5810:0213:1313:1520:2120:2021:0120:5920:0221:16ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:536:558:528:549:279:2910:2110:2312:3512:3817:1717:2117:4417:4817:0217:59נפאל, קטמנדו )ח(

7:357:369:129:149:539:5510:4210:4412:4512:4816:5617:0117:2817:3316:4017:45סין, בייג'ין )ח(

7:047:079:329:3510:0310:0611:0511:0813:3613:3919:0719:1019:3119:3418:5219:43סינגפור, סינגפור )ח(

7:457:458:458:479:399:4110:2010:2212:0712:1015:2915:3516:1316:1915:1616:35פולין, ורשא )ח(

5:455:488:238:268:558:5810:0110:0412:4212:4518:3418:3718:5919:0218:1919:11פרו, לימה )ח(

8:218:229:439:4510:3010:3111:1511:1713:1213:1517:0317:0817:3917:4416:4917:58צרפת, ליאון )ח(

8:448:449:569:5810:4610:4811:2911:3113:2213:2517:0217:0717:4017:4516:4718:00צרפת, פריז )ח(

6:026:058:278:308:589:019:5910:0212:2812:3117:5317:5618:1718:2017:3818:30קולומביה, בוגוטה )ח(

7:507:519:189:2010:0310:0510:4910:5212:4912:5216:5116:5617:2217:2716:3417:40קנדה, טורונטו )ח(

7:347:348:578:599:439:4510:2810:3112:2612:2816:1916:2416:5416:5916:0417:12קנדה, מונטריאול )ח(

6:526:538:398:419:179:2010:0810:1112:1712:2016:4116:4617:1117:1616:2717:27קפריסין, לרנקה )ח(

9:209:2010:0810:0911:0711:0811:4511:4713:2713:3016:3516:4117:2317:2816:2217:46רוסיה, ליובאוויטש )ח(

9:008:599:429:4410:4310:4411:2011:2213:0113:0416:0616:1316:5216:5815:4917:16רוסיה, מוסקבה )ח(

8:078:089:259:2710:1310:1510:5711:0012:5212:5516:3816:4317:1517:2016:2417:35רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:138:139:309:3210:1810:2011:0211:0412:5713:0016:4716:5217:2017:2516:2817:39שוויץ, ציריך )ח(

6:406:428:568:589:279:3010:2610:2912:4912:5217:5918:0218:2418:2717:4418:37תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךחמר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל
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