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אגרות קודש

]י"א אד"ר, תשכ"ב[

במענה למכתבו מכ"ז טבת - שנתקבל באיחור זמן רב -

זי"ע, מתאים  נבג"מ  זצוקללה"ה  כ"ק מו"ח אדמו"ר  על הציון הק' של  יזכירוהו  רצון  בעת 

לתוכן כתבו.

או  יהי' הספר  לזה, אשר  ידועה העצה  ותפלה,  הלימוד  זרות בשעת  אודות מחשבות  לכתבו 

הסידור פתוח לפניו בעת הלימוד והתפלה, והאותיות אוחזות את המחשבה ותופסות אותה.

ומאחר שהובטחנו יגעת ומצאת, וזכה ללמוד בישיבה הק' תומכי תמימים, מיסודם ובהנהלתם 

של רבותינו נשיאינו, בודאי כשילמוד בהתמדה ושקידה ימשיך זה ברכת השי"ת בכל המצטרך לו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



ד

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





כללי מפתח  

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

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

)ג בלילה ההואה "מאמר ד    

ה   ............................  ה"תשכ'ה ניש-אדר ז"ט, צופרשת  שבת 

)ד  כב  ........  ה"כתש'ה ראשון-אדר ח"י, אשתפ "ששיחת

)ה כי תשא' ק פ"ועש' ה', ד ,'גלות לי משיחות ,  

לב  .............................  ב"תשנ'ה ראשון- אדר ח"י-ד"י

)ו מג  .......................  זטכרך  פרשת תשא שיחות -לקוטי  

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

אנ  ....................................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ר

)ח  נד  .....................  פרשת תשא  –ילקוט גאולה ומשיח

)ט נה  ................  פרשת תשא  לשבועיומי חומש  ישיעור

)י  פח  ......................פרשת תשא לשבוע שיעורי תהלים

)יא מוגה(התניא  שיעורים בספר(   

פט  ............................................פרשת תשא לשבוע  

)יב  צז  ....................  פרשת תשא לשבוע " היום יום"לוח

)יג ק  .................................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)יד – קג  ...................  פרשת תשא לשבוע פרקים ליום ' ג

)טו –  נבק   ...............  פרשת תשא לשבוע פרק אחד ליום

)טז – סזק  ...................  פרשת תשא לשבוע ות צוספר המ

)יז  נביאים וכתובים  

עק  .....................................................  גפרק  איכה, טפרק  הרמיי

)יח  אבתרבבא מסכת  –משניות  

עבק  ........................................................ביאור קהתי

)יט  קפא  ..................................................  מגילהמסכת  עקביעין

  

  



)כ  עם ביאורים חוליןמסכת  

קפב  .....................................................  חפעד דף  פבמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כא  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

יר  ............................................................  ר הזקן"אדמו

)כב ציציתת שולחן ערוך הלכו  

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

)כג כי תשא את ראשה "ד אור תורה  

יגר  ..........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כד  התשובשערי   

כאר  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

)כה דרך מצותיך –צ "מאמרי הצ  

כבר  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כו ב"תורת שמואל תרל   

כגר  ......................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)כז  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

כדר  ....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)כח קונטרסים –ם מאמריספר ה  

כהר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"בלה ג"תש- ב"שת'ספר השיחות ה)כט

כזר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)ל  אגרות קודש  

כחר  .................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

כטר  ........................................חומש לקריאה בציבור)לא

)לב לזר  ........................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת

)לג  לחר  .............................  פרשת תשא לשבוע לוח זמנים

)לד  לטר  ....................  לשבת קודשסדר מצות הדלקת נרות
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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
‰ÏÈla1 ה ּמל ׁשנת  נדדה  ונת ּבאר 2הה ּוא  , ««¿»ְְְְִֵֶֶַַַָָָ

על  (מיּוסד  ּפּורים  ׁשל  ּבּמאמר  ְְֲִֵֶַַַָָלעיל 

אדמ ֹו"ר  מו"ח  כ "ק  ה ּמנהג3מאמר  טעם  (4 ְְֲִַַַַַַָ

ק ֹול ֹו להג ּביּה צרי הה ּוא " ְְְִִִֶַַַַַָָׁשּמ"ּבּלילה 

ׁשל  ׁשּתק ּפֹו הינּו ה ּנס , עיקר  ׁשּזה ּו לפי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבקריאת ֹו,

ׁשנת  נדדה  הה ּוא  ׁש"ּבּלילה   ּבכ הת ּבּטא  ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָנס 

" ע ֹולם 5ה ּמל ׁשל  מל ּכֹו מעמד 6, אז ׁשהיה  ּדאף  , ְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּכלל ּות  ׁשּזה ּו ׁשינה , זמן ׁשה ּוא  לילה , ׁשל  ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָּומ ּצב 

יׁשנה  אני ה ּגל ּות , א ּלא 8ּבגל ּותא 7ענין ע ֹוד  ולא  , ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ

הה ּוא ", ּד"לילה  ּבא ֹופן היה  ּגּופא  ְְְְֶֶַַַַָָָָָׁשה ּלילה 

אס ּתיר " "הס ּתר  ההעלם , ּתכלית  על  9ׁשּמֹורה  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַ

ׁשל  מל ּכֹו ׁשנת  "נדדה  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ּכפ ּול ), ְְְְִֵֶֶַַָָָָָ(הס ּתר 

ָע ֹולם ".

ה ּלילה LÈÂב ) ענין ּכלל ּות  ּולבאר  לה ֹוסיף  ¿≈ְְְְְִִֵַַַָָָ

ּבנֹוגע  ׁשה ּוא  ּכפי ה ּׁשינה , זמן ְְְִֵֵֶֶַַַָׁשה ּוא 

ּגם  ּכן נע ׂשה  ֿ ידיֿזה  ׁשעל  האדם , ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָלעב ֹודת 

ה ּׁשינה  ּבׁשעת  ּגם  ּדה ּנה  ּבזה , והענין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָלמעלה .

ׁשנּוי  ׁשּיׁש א ּלא  ּבׁשלמ ּות , האברים  ּכל  ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָיׁשנם 

ואינּה סג ּורה  היא  ׁשהעין ּבעין, ּבעיקר  ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּנּכר 

כ ּו'. ׁשֹומעת  אינּה האזן ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ְֵֶֶֶֶַַַָָָֹר ֹואה ,

מר ֹום  ׂשא ּו ּכתיב  ּדה ּנה  האדם , ּבעב ֹודת  ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָוענינֹו

ּורא ּו א ּלה עיניכם  ּברא  ׁשמי10מי אראה  ּכי , ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָ

ּכֹוננּתה  א ׁשר  וכ ֹוכבים  ירח  אצ ּבע ֹותי ,11מע ׂשה  ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּד"מה  הענינים  ּפרטי לכל  ּבנֹוגע  ֿ זה   ּדר ֿ ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָועל 

הוי'" מע ׂשי הוי'"12ר ּבּו מע ׂשי ּגדל ּו ,13ּו"מה  ְֲֲֲֲֶֶַַַַָָָָָ
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ו     

אמר ּו וכן כ ּו'. ּפרטית  ּדה ׁשּגחה  הענינים  ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָּופרטי

ז"ל  ה ּנֹולד ,14ר ּבֹותינּו את  הר ֹואה  חכם  איזה ּו ֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ה ּזקן  ר ּבנּו ה ּוא 15ּוכפיר ּוׁש אי ּדבר  ּכל  ׁשר ֹואה  , ְֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשּיׁש ׁשר ֹואה  והינּו כ ּו', ליׁש מאין ונתה ּוה  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָנֹולד 

זֹו" לבירה  ֿ ה ּבית  ׁשה ּבעל ּות 16"ּבעל  ּובא ֹופן , ְְֲִִֶֶַַַַַַָ

ּכיון  ורגע , רגע  ּבכל  א ּלא  אחת , ּפעם  רק  לא  ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהיא 

א ֹות ֹו ּומח ּיה  ּומק ּים  מה ּוה  ה ּוא  הרי זה  ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַׁשּברגע 

והאמ ּונה ' ה ּיח ּוד  ּב'ׁשער  (ּכמבאר  ליׁש ),17מאין ְְְְֱִִֵֵַַַַַָָָֹ

ועל ֿ לגמרי. אחר  ּבא ֹופן היא  ה ּבעל ּות  ֿ ּכן ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַואם 

וההבנה  ה ּׁשמיעה  ענין אצל ֹו נע ׂשה  ֿ זה  ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָידי

לא  ׁש"אני ּבע ֹולם , ּבריאת ֹו לתכלית  ְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹּבנֹוגע 

ק ֹוני" את  ל ׁשּמׁש א ּלא  לפי 18נבראתי והינּו , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ

ל ֹו ודירה  מכ ֹון יהיה  ׁשהע ֹולם  ּברצ ֹונֹו ְְְִִִֶֶֶָָָָָָׁשעלה 

 וׁשכנּתי 19ית ּבר" ֿ ידי על  להיֹות  יכ ֹול  זה  וענין , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

מ ּיׂשראל 20ּבת ֹוכם " ואחד  אחד  ּכל  ּבת ֹו ,21, ְְְְִִֵֶֶָָָָָ

ֿ ּפי  על  הח ּיים  ענין להיֹות  צרי זה  ְְְִִִִִִִֶֶַַַַָׁשּבׁשביל 

עב ֹודת  ענין ּכלל ּות  ׁשּזה ּו מצ ֹותיה , וק ּיּום  ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָה ּתֹורה 

ּבּקׁש ט ֹוב  וע ׂשה  מרע  ּד"ס ּור  הענינים  ּבפרטי ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָה '

ּבת ֹוכם ",22ׁשל ֹום " "וׁשכנּתי נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  , ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָ

את  ּולה ׁשלים  למ ּלא  ק ֹונֹו את  מ ׁשּמׁש ה ּוא  ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָּובזה 

. ית ּבר ל ֹו ּדירה  יהיה  ׁשהע ֹולם  העליֹון ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָהרצ ֹון

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו האדם , ּבריאת  ּתכלית  ּכל  23וזֹוהי ְְְְִִִֶַַָָָָָ

ׁשּכל  והינּו ּבראתי, עליה  ואדם  ארץ  ע ׂשיתי ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹאנכי

האדם  ּבׁשביל  ה ּוא  הארץ  ע ׂשּית  וענין 24ענין , ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ

ּתרי"ג ּבגימטר ּיא  "ּבראתי" ּבׁשביל  ה ּוא  ְְְְִִִִִַַַָָָָָָהאדם 

ּובחסיד ּות  ּבּקּבלה  מר ּומז 25(ּכמבאר  זה  וענין .( ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ
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א.14) לב , פמ "ג.15)תמיד רפל"ט .16)תניא ב "ר בש"ס 18)פ "א.17)ראה הגירסא (ע "פ  בסופה קידושין וברייתא משנה

ועוד). שם. קידושין למשניות שלמה במלאכת וכ"ה תשכ"ד). ירושלים - בבלי  תלמוד של כתבי ֿהיד (אוסף  ראה 19)כת"י 

ובכ"מ . רפל"ו. תניא ו. פי "ג, במדב "ר ג. בחוקותי  טז. נשא ח .20)תנחומא כה, האהבה 21)תרומה שער חכמה ראשית ראה

סע "ב . כ, נשא לקו"ת א. רא, א. סט , של"ה פסוקים). ושני  (ד"ה לתחילתו קרוב  טו.22)פ "ו לד, מה,23)תהלים ישעי '

ב .24)יב . רה, זח "א ע '25)ראה תרצ "ו סה"מ  א'י . ע ' יתרו ב . תתרמד, ח "ו בראשית אוה"ת שם. לזהר מלך מקדש ראה

תרח "ץ  .152 ע ' תרפ "ז סה"ש חשון). כב  יום" ב "היום (הועתק  שכא ע ' ח "ד מהוריי "צ  אדמו"ר אג"ק  כה. ע ' תרח "ץ  .139
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„ÏBp‰ ˙‡ ‰‡B‰ ÌÎÁ e‰ÊÈ‡ שמסוגל שמי  הכוונה פשוטו  ולפי  ≈∆»»»∆∆«»
חכם, הוא הרי  העתיד  את ולצפות ‰Ô˜fלדעת ea LeÈÙÎe15 המבאר ¿≈«≈«»≈

הדברים, פנימיות לפי  אלו  ז "ל  חכמינו  דברי  משמעות החכם BL‡‰את ∆∆
c Ïkבעולם ÏB„שקיים ‡e‰ CÈ‡ נוצרÔÈ‡Ó ‰e‰˙Â »»»≈»¿ƒ¿«∆≈«ƒ
ֿ מציאות קיימת LÈÏלא מציאות ¿≈

,'eÎ בבורא להכרה בא הוא ומזה

ŒÏÚa" LiL ‰‡BL eÈ‰Â¿«¿∆∆∆≈««
"BÊ ‰ÈÏ ˙Èa‰16 שאמר כפי  ««ƒ¿ƒ»

בוראו ', את 'הכיר  כאשר  אבינו  אברהם

˙eÏÚa‰L ÔÙB‡e ֿ הקדוש של  ¿∆∆««¬
כולו , העולם ה'בירה' על  ֿ הוא ברוך 

,˙Á‡ ÌÚt ˜ ‡Ï ‡È‰ לא ƒ…«««««
ֿ פעמית חד  בעלות על  «∆‡l‡מדובר 

Ú‚aL ÔÂÈk ,Ú‚Â Ú‚ ÏÎa¿»∆«¿∆«≈»∆¿∆«
‰Êמחדש ורגע רגע ‰e‡כל  È‰ ∆¬≈

של  הבית' 'בעל  ֿ הוא, ֿ ברוך  הקדוש

iÁÓe‰העולם Ìi˜Óe ‰e‰Ó¿«∆¿«≈¿«∆
‡Ók) LÈÏ ÔÈ‡Ó B˙B‡≈«ƒ¿≈«¿…»
'‰eÓ‡‰Â „eÁi‰ ÚL'a17 ¿«««ƒ¿»¡»

שהעולם  העובדה כיצד  התניא בספר 

שיתהווה  מחייבת ל 'יש' מ'אין ' נברא

מחדש), ורגע רגע כל  חיות ויקבל 

ÔkŒÌ‡Â של שהבעלות מאחר  ¿ƒ≈
מתחדשת  העולם על  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

ורגע, רגע ‰È‡בכל  ˙eÏÚa‰««¬ƒ
ÈÓ‚Ï Á‡ ÔÙB‡a בתוספת ¿∆«≈¿«¿≈

וחוזק. שהאדם ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰תוקף ¿«¿≈∆
בכך  ומתבונן  בבריאה ∆¬»NÚ‰מביט

‰‰‰Â ‰ÚÈÓM‰ ÔÈÚ BÏˆ‡∆¿ƒ¿««¿ƒ»¿«¬»»
פנימית  הכרה לידי  מגיע »≈¿Ú‚Baוהוא

,ÌÏBÚa B˙‡Èa ˙ÈÏÎ˙Ï¿«¿ƒ¿ƒ»»»
‡l‡ È˙‡ ‡Ï È‡"L∆¬ƒ…ƒ¿≈ƒ∆»

"ÈB˜ ˙‡ LnLÏ18 ועניינו ¿«≈∆ƒ
ה', את לעבוד  הוא והבלעדי  העיקרי 

BBˆa ‰ÏÚL ÈÙÏ eÈ‰Â של ¿«¿¿ƒ∆»»ƒ¿
ֿ הוא ֿ ברוך  È‰È‰הקדוש ÌÏBÚ‰L∆»»ƒ¿∆

Ca˙È BÏ ‰È„Â ÔBÎÓ19, והשראת אלוקות גילוי  יהיה שבו  מקום »¿ƒ»ƒ¿»≈
Ê‰השכינה ÔÈÚÂ להיות הופך  שהעולם לאחר  בעולם השכינה השראת של  ¿ƒ¿»∆

לכך  ראוי  ÌÎB˙a"מקום ÈzÎLÂ" È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ20, »ƒ¿«¿≈¿»«¿ƒ¿»
כן  ואם מקדש", לי  "ועשו  נאמר  שבתחילתו  זה פסוק על  ז "ל  חכמינו  כדרשת

שנאמר ס  וממה יחיד , לשון  בתוכו ", "ושכנתי  להיות צריך  היה הפסוק יום

"ושכנתי ", השכינה, להשראת שהכוונה למדים בתוכם" Ïk"ושכנתי  CB˙a¿»
Ï‡NiÓ „Á‡Â „Á‡21, ∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

‰Ê ÏÈLaL אחד שכל  כדי  ∆ƒ¿ƒ∆
בו  שתשרה ראוי  יהיה מישראל 

ÔÈÚהשכינה ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿ƒ¿«
ÌÈiÁ‰ חייו את לחיות האדם על  ««ƒ

אותם ‰Bz‰ולנהל  ÈtŒÏÚ«ƒ«»
˙eÏÏk e‰fL ,‰È˙BˆÓ Ìei˜Â¿ƒƒ¿∆»∆∆¿»

ÔÈÚ של הכללי  ‰'התוכן  ˙„BÚ ƒ¿«¬«
ביטוי  לידי  בא הכללי  שהעניין  כפי 

ÚÓ eÒ"c ÌÈÈÚ‰ ÈËÙaƒ¿»≈»ƒ¿»ƒ¿≈»
ֿ תעשה  לא מצוות על  מלעבור  זהירות

BË ‰NÚÂ עשה ֿ מצוות קיום «¬≈
"ÌBÏL Lwa22‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL , «≈»∆«¿≈∆

,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ" ‰NÚ«¬∆¿»«¿ƒ¿»
‰Êe השראת את פועל  האדם כאשר  »∆

בעולם  ‡˙השכינה LnLÓ ‡e‰¿«≈∆
BB˜'ה את ≈»¿lÓÏ‡עובד 

ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ‰ ˙‡ ÌÈÏL‰Ïe¿«¿ƒ∆»»»∆¿
BÏהאלוקי  ‰Èc ‰È‰È ÌÏBÚ‰L∆»»ƒ¿∆ƒ»

.Ca˙Èƒ¿»≈
È‰BÊÂ העליון הרצון  והשלמת מילוי  ¿ƒ

הוא  בתחתונים" ÈÏÎz˙ל "דירה Ïk»«¿ƒ
של  והכוונה »Èa¿ƒ‡˙המטרה

e˙kL BÓk ,Ì„‡‰23 »»»¿∆»
אומר  ֿ הוא ֿ ברוך  ÈÎ‡»…ƒשהקדוש

‰ÈÏÚ Ì„‡Â ı‡ È˙ÈNÚ»ƒƒ∆∆¿»»»∆»
eÈ‰Â ,È˙‡a הפנימית המשמעות »»ƒ¿«¿

הפסוק  iNÚ˙של  ÔÈÚ ÏkL∆»ƒ¿«¬ƒ«
Ì„‡‰ ÏÈLa ‡e‰ ı‡‰24 »»∆ƒ¿ƒ»»»

כוונת  את ולהשלים למלא מוטל  שעליו 

‰‡„Ìהבריאה, ÔÈÚÂ ותכלית ¿ƒ¿«»»»
"È˙‡a"בריאתו  ÏÈLa ‡e‰ƒ¿ƒ»»ƒ

a‚"Èz ‡iËÓÈ‚ המצוות מספר  Ïawa‰שהוא ‡Ók) ¿ƒ«¿ƒ»«¿««¿…»««»»
˙e„ÈÒÁe25,(.המצוות קיום בשביל  היא האדם בריאת שתכלית ללמדנו  «¬ƒ
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ז     

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּבמאמר  ּבׁשביל 27"ּברא ׁשית 26ּגם  ְְְֲִִִֵֵַַַַ

ׁשּכת ּוב  ּדמה  כ ּו', את 27יׂשראל " אלקים  "ּברא  ְְֱִִֵֵֶַָָָָֹ

ּכל  את  ּכֹולל  זה  הרי הארץ ", ואת  ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָה ּׁשמים 

עד  העליֹונים  הר ּוחנּיים  מהע ֹולמ ֹות  ְְִִִִֵֶַַָָָָָָה ּבריאה ,

ּגם  וכ ֹולל  ּכפ ׁשּוטם , וארץ  ּבּׁשמים  מ ּטה  ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָלמ ּטה 

ּב'זהר ' ּכמבאר  ה ּספיר ֹות , ענין זה 28את  ועל  . ְְְְִִֶֶַַַַַַָֹֹ

יׂשראל  ּבׁשביל  ה ּוא  זה  ׁשּכל  "ּברא ׁשית ", ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָנאמר 

ּתכלית  - ּגּופא  ויׂשראל  "רא ׁשית ", ְְְְְִִִִֵֵֶַָָׁשּנקרא ּו

ׁשּנקראת  ה ּתֹורה  ּבׁשביל  היא  ְְְִִִִִֵֶַָָָּבריאתם 

וה ּׁשמיעה ,26"רא ׁשית " הרא ּיה  ענין ּכלל ּות  וזה ּו . ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ּומ ּזה  ּכדבעי. העב ֹודה  עניני ּכל  נע ׂשים  ֿ ידן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשעל 

ּכא ׁשר  ה ּוא  האדם  ּבעב ֹודת  ה ּׁשינה  ׁשענין ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָמ ּובן

ה ּנ"ל . וה ּׁשמיעה  הרא ּיה  ענין ְְְְִִִֵַַַַָָָָחסר 

e‰ÊÂ( ה ּׁשינה זמן ה ּוא  (ׁשאז ה ּלילה  ענין ּגם  ¿∆ְְְִֵֶַַַַַַָָָ

יֹום  ׁשּבין מהחל ּוק  ּכּמּובן ֲִֵֵֶַַָָָּבעב ֹודה ,

נאמר  זה  (ׁשעל  יֹום 29ולילה  בקר  ויהי ערב  ויהי ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ּב'זהר 'אחד , אחד "30ואיתא  "יֹום  ׁשּיהיה  ׁשּכדי ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

יׁש ׁשּבּיֹום  ולילה ), יֹום  ובקר , ערב  להיֹות  ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹצרי

ּכפי  הענינים  ּכל  את  ר ֹואים  ואז ּבע ֹולם , ְְְִִִִֶָָָָָָא ֹור 

ׁשּנמ ׁש ׁשהא ֹור  והינּו, כ ּו', מק ֹומם  על  ְְְְִֵֶֶֶַַָָָׁשהם 

ּבׁשאר  ֿ זה   ּדר ֿ (ועל  ה ּׁשמ ׁש א ֹור  ּכמ ֹו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָמ ּלמעלה ,

ּבא ֹור  ה ּנראה  ה ּדבר  את  ּבֹורא  אינֹו א ֹור ), ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָעניני

וכל  ה ּדבר  את  ר ֹואים  הא ֹור  ֿ ידי ׁשעל  א ּלא  ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָזה ,

ה ּנה  ּבּלילה , ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  כ ּו'. מ ּסביב ֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָה ּנע ׂשה 

ֿ מק ֹום  מ ּכל  עצמם , ּבּדברים  ׁשנּוי נע ׂשה  ׁשּלא  ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹאף 

ּכמ ֹו א ֹותם  ר ֹואה  אינֹו ּבמחיצתם  ׁשּנמצא  ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָהאדם 

מח ּפּוׂש וח ּפּוׂש ֿ וטריא  ׁשקלא  וצרי 31ׁשהם , ְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

וענינֹו, מק ֹומ ֹו ּדבר , ּכל  ׁשל  מה ּות ֹו לברר  ְְְְְִֵֵֶַָָָָָּכדי

ֿ זה   ּדר ֿ ועל  כ ּו'. ע ּמֹו להתנהג  צרי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָוכיצד 

ּומ ּצב  מעמד  על  מ ֹורה  ׁש"יֹום " האדם , ֲֲֶֶַַַַַָָָָָּבעב ֹודת 
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א.26) א, בראשית ורמב "ן בפירש"י  שם.27)הובא ואילך.28)בראשית סע "ב  תפז, בראשית אוה"ת וראה ב . רנו, ח "א

ה.29) שם, ב .30)בראשית צג, ח "ג ב . מו, ח "ב  א. מו, ח "א זהר ב .31)ראה ז, פסחים - חז"ל לשון

    
‰Ê ÔÈÚÂהמצוות בקיום ה' עבודת היא הבריאה Ìbשתכלית ÊÓeÓ ¿ƒ¿»∆¿»«

Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡Óa26˙ÈL‡a"27 נאמר עליה העולם בריאת ¿«¬««≈¿≈ƒ
היא אלוקים' ברא Ï‡NÈ"'בראשית ÏÈLa'ראשית' eÎ',שנקראו  ƒ¿ƒƒ¿»≈

e˙kL ‰Óc27È‰ ,"ı‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡a" ¿«∆»»»¡…ƒ≈«»«ƒ¿≈»»∆¬≈
,‰‡Èa‰ Ïk ˙‡ ÏÏBk ‰Ê∆≈∆»«¿ƒ»
ÌÈiÁe‰ ˙BÓÏBÚ‰Ó≈»»»»ƒƒ
‰hÓ ‰hÓÏ „Ú ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ«¿«»«»

ı‡Â ÌÈÓMa הגשמיים «»«ƒ»»∆
ÔÈÚ ˙‡ Ìb ÏÏBÎÂ ,ÌËeLÙkƒ¿»¿≈«∆ƒ¿«

˙BÈÙq‰ האלוקיות הספירות עשר  «¿ƒ
שבאמצעותם  (הכוחות העליונות

את  ומנהיג  בורא ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

‰Ê'a'העולמות), ‡Ók28. «¿…»«…«
,"˙ÈL‡a" Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«¿≈ƒ

‰Ê ÏkL כולה,כל הבריאה ∆»∆
ועד  הנעלים הרוחניים מהעולמות

הכול  (שכאמור  הגשמי  הזה העולם

לרוחניות) (הרומזים ב'שמים' נכלל 

לגשמיות), (הרומזת ‰e‡ו 'ארץ'
e‡˜pL Ï‡NÈ ÏÈLaƒ¿ƒƒ¿»≈∆ƒ¿¿

"˙ÈL‡" המטרה הם וישראל  ≈ƒ
ושל  העולמות כל  של  והתכלית

וכו ', Ùeb‡הספירות Ï‡NÈÂ הם ¿ƒ¿»≈»
- ‰È‡עצמם Ì˙‡Èa ˙ÈÏÎz«¿ƒ¿ƒ»»ƒ

˙‡˜pL ‰Bz‰ ÏÈLaƒ¿ƒ«»∆ƒ¿≈
"˙ÈL‡"26 ז "ל חכמינו  כמאמר  ≈ƒ

היינו  ראשית, ב' בשביל  "בראשית",

עניינים  שני  בשביל  נברא שהעולם

והתורה. ֿ ישראל  בני  'ראשית', שנקראו 

Ïk e‰ÊÂ‰i‡‰ ÔÈÚ ˙eÏ ¿∆¿»ƒ¿«»¿ƒ»
Ô„ÈŒÏÚL ,‰ÚÈÓM‰Â כאשר ¿«¿ƒ»∆«»»

את  בה ורואה בבריאה מתבונן  האדם

את  ומפנים ומבין  ושומע ה' גדולת

לעיל , כמבואר  Ïkהדברים, ÌÈNÚ«¬ƒ»
ÈÚ„k ‰„BÚ‰ ÈÈÚ.כנדרש ƒ¿¿≈»¬»ƒ¿»≈

‰ÈM‰ ÔÈÚL ÔeÓ ‰fÓeƒ∆»∆ƒ¿««≈»
L‡k ‡e‰ Ì„‡‰ ˙„BÚa«¬«»»»«¬∆
‰ÚÈÓM‰Â ‰i‡‰ ÔÈÚ ÒÁ»≈ƒ¿«»¿ƒ»¿«¿ƒ»

Ï"p‰ האדם של  הרוחני  מצבו  ואז  ««
ואינו  רואה שאינו  ישן  לאדם דומה

שומע.

e‰ÊÂ הוא ה' בעבודת 'שינה' המושג  משמעות אודות לעיל  Ìbהמבואר  ¿∆«

Ôenk ,‰„BÚa (‰ÈM‰ ÔÓÊ ‡e‰ Ê‡L) ‰ÏÈl‰ ÔÈÚƒ¿«««¿»∆»¿««≈»»¬»«»
˜eÏÁ‰Ó ההבדל‰Ê ÏÚL) ‰ÏÈÏÂ ÌBÈ ÔÈaL יש שבבריאה כך  על  ≈«ƒ∆≈»«¿»∆«∆

לילה של  מצב ויש יום של  העולם Ó‡29מצב בריאת בסיפור  בתורה ∆¡«
‡˙È‡Â ,„Á‡ ÌBÈ ˜ È‰ÈÂ Ú È‰ÈÂמובא'‰Ê'a30È„kL «¿ƒ∆∆«¿ƒ…∆∆»¿ƒ»«…«∆¿≈

CÈˆ "„Á‡ ÌBÈ" ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆»»ƒ
,‰ÏÈÏÂ ÌBÈ ,˜Â Ú ˙BÈ‰Ïƒ¿∆∆»…∆»«¿»
ו 'יום' 'לילה' של  חיבור  יש וכאשר 

'יום  של  מלאה מציאות יש ביחד 

הוא ),אחד ' ולילה יום בין  וההבדל 

Ê‡Â ,ÌÏBÚa B‡ LÈ ÌBiaL∆«≈»»¿»
ÈÙk ÌÈÈÚ‰ Ïk ˙‡ ÌÈ‡Bƒ∆»»ƒ¿»ƒ¿ƒ

,'eÎ ÌÓB˜Ó ÏÚ Ì‰L ומצבם ∆≈«¿»
גלוי , B‡‰Lהאמיתי  ,eÈ‰Â¿«¿∆»

CLÓpL ומתגלה,‰ÏÚÓlÓ ∆ƒ¿»ƒ¿«¿»
LÓM‰ B‡ BÓk ביום המאיר  ¿«∆∆

ÈÈÚ ‡La ‰ÊŒCcŒÏÚÂ)¿«∆∆∆ƒ¿»ƒ¿¿≈
B‡' וכד הנר  אור  ‡BÈכמו  ,(≈

‡Ba יוצר‰‡p‰ c‰ ˙‡ ≈∆«»»«ƒ¿∆
‰Ê B‡a, מציאותו את מחדש ואינו  ¿∆

‰ È„ÈŒÏÚL ‡l‡ÌÈ‡B B‡ ∆»∆«¿≈»ƒ
‰NÚp‰ ÏÎÂ c‰ ˙‡∆«»»¿»««¬∆
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .'eÎ BÈqÓƒ¿ƒ«∆≈≈
‰NÚ ‡lL Û‡ ‰p‰ ,‰ÏÈla««¿»ƒ≈«∆…«¬∆

ÌÓˆÚ ÌÈca ÈeL ומצד ƒ«¿»ƒ«¿»
ביום, כמו  בדיוק קיימים הם עצמם

‡ˆÓpL Ì„‡‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»»»∆ƒ¿»
Ì˙B‡ ‰‡B BÈ‡ Ì˙ˆÈÁÓaƒ¿ƒ»»≈∆»

Ì‰L BÓk האפשרות את לו  ואין  ¿∆≈
שלהם, האמיתית המציאות את לראות

‡ÈËÂŒ‡Ï˜L CÈˆÂ ועיון דיון  ¿»ƒ«¿»¿«¿»
NetÁÓ NetÁÂ31 לשון דרך  על  ¿ƒƒƒ

בדיקת  דיני  לגבי  בגמרא ז "ל  חכמינו 

בהם  הפסוקים מלשונות הנלמדים חמץ

היא  והמשמעות חיפוש, הביטוי  נזכר 

הרבה  B˙e‰Óלחפש Ï È„k¿≈¿»≈«
,BÈÚÂ BÓB˜Ó ,c Ïk ÏL∆»»»¿¿ƒ¿»
'eÎ BnÚ ‚‰˙‰Ï CÈˆ „ˆÈÎÂ¿≈«»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ
הללו  הדברים כל  אור  כשיש ואילו 

צורך  ללא מיד , ומובנים ונראים גלויים

ועיון . וחיפש ∆∆∆»¿ÊŒCcŒÏÚÂ‰ביגיעה
ולילה  יום בין  קיים הזה שההבדל  כשם

גם כך  בגשמיות, וחושך  ‰‡„Ìואור  ˙„BÚa,ברוחניות"ÌBÈ"L «¬«»»»∆
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ח     

הוי'" "ׁשמ ׁש אצל ֹו הענינים 32ׁשּמאיר  ּכל  ׁשאז , ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָ

ה ּוא  זה  ׁשּדבר  ּבבר ּור  ר ֹואה  ולכן אצל ֹו, ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָמ ּוארים 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו הפכ ֹו, ה ּוא  זה  ודבר  וט ֹוב , 33ח ּיים  ְְְֲִֶֶַָָָָ

וג ֹו', ה ּטֹוב  ואת  הח ּיים  את  ג ֹו' לפני נת ּתי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָראה 

ּבח ּיים  ּובחר ּת יבחר , ּבמה  ֿ ּׁשאין34ּֿומ ּובן מה  . ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ

אצל ֹו היא  הוי'" "ׁשמ ׁש ּכא ׁשר  "ּבּלילה ", ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָּכן

אזי  ׁשּתהינה ), סיּבֹות  איזה  (מ ּצד  והס ּתר  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּבהעלם 

"ּבח ׁש הה ֹולכים  ּד"העם  ּומ ּצב  מעמד  ,35נע ׂשה  ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָֹ

רע , ול ּטֹוב  ט ֹוב  "לרע  א ֹומרים  הם  הרי זה  ְְֲִִֵֵֶַַַַָּומ ּצד 

למת ֹוק  מר  ׂשמים  ,לח ׁש וא ֹור  לא ֹור  ח ׁש ְְְְִִֶֶַָָָֹֹׂשמים 

למר " .36ּומת ֹוק  ְַָ

e‰ÊÂ,( ה ּׁשינה (זמן ולילה  ה ּׁשינה  ענין ּכלל ּות  ¿∆ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָ

יׁשנה " ("אני ה ּגל ּות  ענין נע ׂשה  ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּמּזה 

חלק  ׁשהיא  ׁשּנׁשמת ֹו והינּו, ּבעב ֹודה , ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּבגל ּותא )

ממ ׁשא  מ ּמעל  היא 37לקה  ּבריאת ֹו ותכלית  , ְְְִִִִֶַַַַַָָֹ

ּבג ּופ ֹו ּבגל ּות , אצל ֹו נמצאים  ק ֹונֹו, את  ְְְְְִִֵֶֶַָָל ׁשּמׁש

ראינּו" לא  "את ֹותינּו ׁשאז ה ּבהמית , ,38ונפ ׁשֹו ְְֲִִֵֶַַַָָֹֹ

ּכחלמים " ּגל ּות 39ו"היינּו ּגם  מ ׁשּתל ׁשלת  ּומ ּזה  . ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ

חטאינּו ּד"מ ּפני הענין ּכלל ּות  ׁשּזה ּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָחיצ ֹונית ,

מארצנּו" יׂשראל 40ּגלינּו ׁשּבני ּכפ ׁשּוט ּה, ּגל ּות  , ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָ

הע ֹולם . א ּומ ֹות  ּבין ּבגל ּות  ְְִִֵָָָָנמצאים 

˙aÒÂ ּבעב ֹודת ה ּׁשינה  ׁשענין לפי היא  ה ּדבר  ¿ƒ«ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ

למעלה  ה ּׁשינה  ענין את  ּפֹועל  ְְְִֵֵֶַַַָָָָָהאדם 

מענין  - למעלה  ה ּׁשינה  ענין ויּובן ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּכביכ ֹול .

אזי  ער , ׁשהאדם  ּבׁשעה  ּדה ּנה , למ ּטה . ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָה ּׁשינה 

אצל ֹו מק ֹום  ׁשּתֹופס  ה ּׂשכל , ֿ ּפי על  היא  ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהנהגת ֹו

יׁשן, ּכׁשה ּוא  ֿ ּׁשאיןּֿכן מה  ּוברא ׁשֹונה , ְִֵֵֵֶֶַָָָָֹּברא ׁש

מס ּודר . ּבל ּתי ׂשכל  ה ּוא  ּבֹו, ׁשּיׁש ה ּׂשכל  ּגם  ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָה ּנה 

על  ה ּׂשכל  ה ׁשּפעת  ּגם  ׁשחסרה  זאת , ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָֹוע ֹוד 

ענין  ּבחל ֹום  להיֹות  יכ ֹול  ׁשּלכן זּולת ֹו, ְְֲִִֵֶַַָָָָֹה ּכח ֹות 

ה ּׂשכל ,  היפ ׁשהם  וענינים  הפכים , ח ּבּור  ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשל 
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יב .32) פד, תהלים טו.33)ע "פ  ל, יט .34)נצבים א.35)שם, ט , כ.36)ישעי ' ה, ט .38)רפ "ב .תניא37)שם עד, תהלים

ובכ"מ .39) ג. כח , וישב  תו"א וראה א. קכו, דיו"ט .40)שם מוסף  תפילת

    
vÓe „ÓÚÓ ÏÚ ‰BÓ'ה בעבודת ‡ˆBÏנעלה È‡nL האור ∆««¬»«»∆≈ƒ∆¿

של  ‰ÈÂ'"והגילוי  LÓL"32,BÏˆ‡ ÌÈ‡eÓ ÌÈÈÚ‰ Ïk Ê‡L , ∆∆¬»»∆»»»ƒ¿»ƒ»ƒ∆¿
‡e‰ ‰Ê „Â ,BËÂ ÌÈiÁ ‡e‰ ‰Ê cL ea ‰‡B ÔÎÏÂ¿»≈∆¿≈∆»»∆«ƒ¿¿»»∆

,BÎÙ‰,וברורים חדים ההבדלים כי  ופשוטה, קלה ביניהם BÓkוהבחירה ¬»¿
e˙kL33EÈÙÏ Èz˙ ‰‡ ∆»¿≈»«ƒ¿»∆

Bh‰ ˙‡Â ÌÈiÁ‰ ˙‡ 'B‚∆««ƒ¿∆«
,ÁÈ ‰Óa ÔeÓe ,'B‚Â¿»«∆ƒ¿«

ÌÈiÁa zÁe34 כאמור כי  »«¿»««ƒ
 ֿ להיפך  והטוב החיים בין  ההבדלים

היטב  נראים ֿ הטוב והיפך  החיים

לפניו . MŒ‰ÓÔkŒÔÈ‡וגלויים «∆≈≈
L‡k ,"‰ÏÈla" והגילוי האור  ««¿»«¬∆

‡ˆBÏשל  ‡È‰ "'ÈÂ‰ LÓL"∆∆¬»»ƒ∆¿
‰ÊÈ‡ „vÓ) zÒ‰Â ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿∆¿≈ƒ«≈∆

(‰È‰zL ˙BaÈÒ האור ובהעדר  ƒ∆ƒ¿∆»
בחושך , שרוי  הוא NÚ‰הרי  ÈÊ‡¬««¬∆

ÌÚ‰"c vÓe „ÓÚÓ«¬»«»¿»»
"CLÁa ÌÈÎÏB‰‰35 ואינם «¿ƒ«…∆

ומה  טיבו  מה ולדעת להבחין  יודעים

דבר , כל  של  ‰Èמהותו  ‰Ê „vÓeƒ«∆¬≈
BË ÚÏ" ÌÈÓB‡ Ì‰≈¿ƒ»«
B‡Ï CLÁ ÌÈÓN ,Ú BhÏÂ¿««»ƒ…∆¿
Ó ÌÈÓN ,CLÁÏ B‡Â¿¿…∆»ƒ«

"ÓÏ ˜B˙Óe ˜B˙ÓÏ36 ובמצב ¿»»¿«
בין  להבדיל  מאד  קשה כזו  מבוכה של 

ולבחור  מזה שהפוך  למה וטוב חיים

בטוב. דווקא

‰ÈM‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk e‰ÊÂ¿∆¿»ƒ¿««≈»
‰fnL ,(‰ÈM‰ ÔÓÊ) ‰ÏÈÏÂ¿«¿»¿««≈»∆ƒ∆
של  נכונה ו 'שמיעה' 'ראיה' מהעדר 

ה' בעבודת ומבוכה ובלבול  הדברים

È‡") ˙eÏb‰ ÔÈÚ ‰NÚ«¬∆ƒ¿««»¬ƒ
‡˙eÏ‚a "‰LÈ בגלות( ¿≈»¿»»

B˙ÓLpL ,eÈ‰Â ,‰„BÚa«¬»¿«¿∆ƒ¿»
של  האלוקית È‰L∆ƒ‡האדם הנפש

LÓÓ ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ37, ≈∆∆…«ƒ«««»
LnLÏ ‡È‰ B˙‡Èa ˙ÈÏÎ˙Â¿«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈

,BB˜ וההבנה ‡˙ המודעות הנה ∆
בריאתו  של  ובתכלית במטרה וההכרה

BÙe‚a ,˙eÏ‚a BÏˆ‡ ÌÈ‡ˆÓƒ¿»ƒ∆¿¿»¿
˙ÈÓ‰a‰ BLÙÂ שמעלימים ¿«¿««¬ƒ

על  בזמן Ê‡Lהנשמה,ומסתירים ∆»

eÈ‡"הגלות  ‡Ï eÈ˙B˙‡"38 אותות רואים מגילוי לא שנובעים …≈…»ƒ
ÌÈÓÏÁk"אלוקות, eÈÈ‰"Â39 בגלות ישראל  בני  של  נמשל מצבם ¿»ƒ¿…¿ƒ

דברים  רואה האדם אין  שבו  ל 'חלום' וכן  בהרחבה, כאן  כמבואר  ל 'שינה'

ומסודרת. ברורה ברוחניות,fÓe‰בצורה והמבוכה ההעלם מהגלות, ƒ∆
˙eÏb Ìb ˙ÏLÏzLÓƒ¿«¿∆∆«»

,˙ÈBˆÈÁ בין ישראל  בני  גלות ƒƒ
eÏÏk˙העולם אומות  e‰fL∆∆¿»

eÈÏb eÈ‡ËÁ ÈtÓ"c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿≈¬»≈»ƒ
"eˆ‡Ó40, שמצב רוחני היינו  ≈«¿≈

גשמי  מצב ישתלשל  שמזה גורם ירוד ,

ÈaLירוד  ,dËeLÙk ˙eÏb»ƒ¿»∆¿≈
ÔÈa ˙eÏ‚a ÌÈ‡ˆÓ Ï‡NÈƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿»≈

.ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡»»
ÔÈÚL ÈÙÏ ‡È‰ c‰ ˙aÒÂ¿ƒ««»»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«
ÏÚBt Ì„‡‰ ˙„BÚa ‰ÈM‰«≈»«¬«»»»≈
‰ÏÚÓÏ ‰ÈM‰ ÔÈÚ ˙‡∆ƒ¿««≈»¿«¿»

,ÏBÎÈk,חלישות שיש היינו  ƒ¿»
של  ובשמירה בהשגחה כביכול ,

ישראל  לבני  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

הגלות  עניין  משתלשל  מזה וכתוצאה

‰ÈM‰למטה. ÔÈÚ ÔeÈÂ¿»ƒ¿««≈»
‰ÏÚÓÏ- כביכול  ÔÈÚÓבאלוקות, ¿«¿»≈ƒ¿«

‰hÓÏ ‰ÈM‰ כפי באדם, «≈»¿«»
ומבאר . שממשיך 

,Ú Ì„‡‰L ‰ÚLa ,‰p‰c¿ƒ≈¿»»∆»»»≈
ÈtŒÏÚ ‡È‰ B˙‚‰‰ ÈÊ‡¬««¿»»ƒ«ƒ
BÏˆ‡ ÌB˜Ó ÒÙBzL ,ÏÎO‰«≈∆∆≈»∆¿

,‰BL‡e L‡a של כטבעו  »…»ƒ»
העיקרי  הדבר  הוא שהשכל  אדם

ֿ פיו  שעל  והכוח אצלו  ביותר  והחשוב

חייו  את מנהל  ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהוא
ÏÎO‰ Ìb ‰p‰ ,ÔLÈ ‡e‰Lk¿∆»≈ƒ≈««≈∆

Ba LiL לפעול הממשיך  השכל  ∆≈
בצורה  בעת באדם ומצומצמת מועטת

„eÒÓ.השינה, ÈzÏa ÏÎN ‡e‰≈∆ƒ¿ƒ¿»
˙‡Ê „BÚÂ את דבר שמאפיין  נוסף ¿…

השינה, בעת השכל  «≈¬∆ÒÁL‰פעולת
˙BÁk‰ ÏÚ ÏÎO‰ ˙ÚtL‰ Ìb««¿»««≈∆««…

,B˙ÏeÊ מלבד הנפש כוחות שאר  »
Ïהשכל , ÏBÎÈ ÔÎlL˙BÈ‰ ∆»≈»ƒ¿

ÌBÏÁa השינה בעת ÔÈÚשהוא «¬ƒ¿»
,ÌÈÎÙ‰ eaÁ ÏL לא דברים ∆ƒ¬»ƒ
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ט     

ּומ ּזה  ה ּׁשינה . ּבׁשעת  ה ּוא  ׁשה ּׂשכל  ּכפי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָאפיל ּו

ׁשה ּוא  ּכביכ ֹול , למעלה  ה ּׁשינה  ענין ּגם  ְְְְִִֵֶַַַַָָָָמ ּובן

למעמד  (ועד  ּדלעילא  ה ּמֹוחין הס ּתּלק ּות  ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָענין

הארץ " את  הוי' ׁש"עזב  ולכן,41ּומ ּצב  ּכביכ ֹול ). ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

א ּתם  "ּבנים  יׂשראל  ּבני היֹות  ׁשּמּצד  אף  ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָה ּנה 

אלקיכם " וכל 42לה ' ר ּוחני ט ּוב  ּכל  להם  מ ּגיע  ְֱִִֵֶֶַַַָָָָֹ

הס ּתּלק ּות  למעלה  ּכׁשּיׁש הרי ּגׁשמי, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָט ּוב 

ּכפי  אינּה ׁשההנהגה  הינּו ּכביכ ֹול , ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָה ּמֹוחין

זה  הרי וה ּׂשגה , הבנה  ֿ ּפי על  להיֹות  ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּצריכה 

ּומ ּצ מעמד  יׂשראל  אצל  ּד"ּגלינּוּפֹועל  ב  ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ

וגל ּו לבבל  ּגל ּו לאד ֹום , ּגל ּו וכא ׁשר  ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָמארצנּו",

ע ּמהם " "ׁשכינה  אזי ׁשכינּתא 43לעילם , , ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ

.44ּבגל ּותא  ְָָ

הה ּוא ",e‰ÊÂג ) ׁש"ּבּלילה  נס , ׁשל  ּתק ּפֹו ¿∆ְְֵֶֶַַַָָ

," ה ּמל ׁשנת  "נדדה  ההעלם , ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָּתכלית 

ה ּגל ּוי  ּתכלית  ּבא ֹופן 45ונע ׂשה  זה  ׁשאין והינּו, . ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָ

נת ּבּטל  " ה ּמל ׁשנת  ׁש"נדדה  ֿ ידיֿזה  ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשעל 

"ּבּלילה  ה ּכת ּוב  ּבל ׁשֹון א ּלא  וההעלם , ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָה ּלילה 

ּבתכלית  ּבהיֹות ֹו ּגּופא  הה ּוא " ׁש"ּבּלילה  ְְְְִִֶַַַַַָָהה ּוא ",

" ה ּמל ׁשנת  ּד"נדדה  הענין נפעל  .46ההעלם , ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּגם  מ ּצבי, ה ּמׁשל  ּפּורים  נס  על  ה ּובא  ְְִִִֵֵֶַַַָָָָולכן

אחת  עינֹו קמ ּוצה ) אחת  (ועינֹו ׁשּיׁשן ְְְֵֵֵֶַַַַָָָָּבׁשעה 

ּד"ּבּלילה 47ּפת ּוחה  ההעלם  עם  ׁשּביחד  הינּו, , ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָ

," ה ּמל ׁשנת  ּד"נדדה  הענין ּגם  יׁשנֹו ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָהה ּוא ",

ה ּגל ּוי  ׁשנת 48ּתכלית  ׁש"נדדה  ּבזה , והענין . ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

ּגם  ׁשּנמ ׁש אלקי א ֹור  ּגל ּוי על  קאי " ְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹה ּמל
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ט .41) ט , יב . ח , א.42)יחזקאל יד, ראה מסעי .43)פ ' ס "פ  ספרי  א. כט , מגילה ב .44)ראה קכ, זח "א בהבא 45)ראה

זה). (ממאמר ואילך 42 ע ' ח "ז לקו"ש ראה - א.46)לקמן ק , א. צא, תו"א (ראה בטבע  מלובש הי ' דפורים הנס  שהרי 

ממש"ובכ"מ ). אחשורוש המלך "שנת או עולם", של מלכו "שנת המלך", שנת ב "נדדה הפירושים* ב ' שייכות תובן ובזה

הטבע  בלבושי  דהתלבשות באופן הי ' עולם" של מלכו המלך שנת ש"נדדה שמה מכיון כי  - (6 שבהערה ויל"ש (מגילה

ממש". אחשורוש המלך שנת ש"נדדה במה נתלבש זה ע "כ ההוא", "בלילה קטז,47)- מג"א תו"א וראה ספ "ח . שהש"ר

בב "ר 48)ד. אבל עינים. משתי  שלמטה א' בעין הבטה - יראיו אל ה' עין בחי ' על הוא שם שבמדרש הצבי  משל

לזה . זה  הם  שייכים  - אחד שבפסוק  הפירושים  שכל  ,782 ע ' ח "ג  לקו"ש ראה  (*

    
ÏÎO‰Lמציאותיים, ÈÙk eÏÈÙ‡ ,ÏÎO‰ CÙÈ‰ Ì‰L ÌÈÈÚÂ¿ƒ¿»ƒ∆≈≈∆«≈∆¬ƒ¿ƒ∆«≈∆

‰ÈM‰ ˙ÚLa ‡e‰ ומנהל מכווין  לא השכל  השינה שבעת משום וזאת ƒ¿««≈»
הכוחות. שאר  פעולת את

ÔÈÚ ‡e‰L ,ÏBÎÈk ‰ÏÚÓÏ ‰ÈM‰ ÔÈÚ Ìb ÔeÓ ‰fÓeƒ∆»«ƒ¿««≈»¿«¿»ƒ¿»∆ƒ¿«
˙e˜lzÒ‰ בחינת של  ועלייה סילוק ƒ¿«¿

‡ÏÈÚÏc ÔÈÁBn‰,שלמעלה «ƒƒ¿≈»
vÓeבאלוקות  „ÓÚÓÏ „ÚÂ)¿«¿«¬»«»

"ı‡‰ ˙‡ 'ÈÂ‰ ÊÚ"L41 ∆»«¬»»∆»»∆
ÏBÎÈk בהשגחה חיסרון  ויש ƒ¿»

על  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  ובשמירה

כי  ויבאר , שימשיך  כפי  ישראל , בני 

גילוי  ואין  גדול  כך  כל  וההסתר  ההעלם

vnL„אלוקות  Û‡ ‰p‰ ,ÔÎÏÂ .(¿»≈ƒ≈«∆ƒ«
Ìz‡ ÌÈa" Ï‡NÈ Èa ˙BÈ‰¡¿≈ƒ¿»≈»ƒ«∆

"ÌÎÈ˜Ï‡ '‰Ï42Ì‰Ï ÚÈbÓ «¡…≈∆«ƒ«»∆
ישפיע  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש הם ראויים

למטה  מלמעלה eËלהם Ïk»
,ÈÓLb eË ÏÎÂ ÈÁe זאת בכל  »ƒ¿»«¿ƒ

˙e˜lzÒ‰ ‰ÏÚÓÏ LiLk È‰¬≈¿∆≈¿«¿»ƒ¿«¿
eÈ‰ ,ÏBÎÈk ÔÈÁBn‰«ƒƒ¿»«¿
‰ÎÈvL ÈÙk dÈ‡ ‰‚‰‰‰L∆««¿»»≈»¿ƒ∆¿ƒ»
,‰‚O‰Â ‰‰ ÈtŒÏÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿«ƒ¬»»¿«»»

‰Ê È‰ והסתלקות התעלמות ¬≈∆
‡ˆÏלמעלה המוחין  ÏÚBt≈≈∆

eÈÏb"c vÓe „ÓÚÓ Ï‡NÈƒ¿»≈«¬»«»¿»ƒ
eÏb L‡ÎÂ ,"eˆ‡Ó≈«¿≈¿«¬∆»
eÏ‚Â ÏÏ eÏb ,ÌB„‡Ï∆¡»¿»∆¿»
‰ÈÎL" ÈÊ‡ ,ÌÏÈÚÏ¿≈»¬«¿ƒ»

"Ì‰nÚ43 ז "ל חכמינו  (ולפי כדברי  ƒ»∆
בגלות  שגם היא המאמר  כוונת הפשט

לפי  אך  איתנו , נמצאת פנימיות השכינה

נגרם  הגלות שעניין  כיוון  הדברים,

הסתלקות  למעלה שיש מכך  כתוצאה

וירידה  גלות גורם והדבר  המוחין 

מסויים  שבמובן  היא הכוונה למטה,

גם  כאשר  היא ישראל  בני  של  הגלות

גלות), של  עניין  יש כביכול , למעלה,

‡˙eÏ‚a ‡zÈÎL44.בגלות השכינה ¿ƒ¿»¿»»

Bt˜z e‰ÊÂ והחוזק ‚) Òהעיקר  ÏL אף) זה בפסוק שמתחיל  פורים ¿∆»¿∆≈
התרחש  בפועל  ישראל  בני  הצלת של  הנס המקראות פשטות שלפי  ֿ פי  ֿ על 

המאורעות), ‰‰ÌÏÚ,בהמשך  ˙ÈÏÎz ,"‡e‰‰ ‰ÏÈla"L כמבואר ∆««¿»««¿ƒ«∆¿≈
ומתוך  והסתר , העלם של  לשונות הם ו 'הוא' 'לילה' הביטויים ששני  לעיל 

הזה  הנחות L˙המצב ‰„„"»¿»¿«
,"CÏn‰ השינה מצב התבטל  «∆∆
‰NÚÂ,הקצה אל  הקצה מן  מהפך  ¿«¬»

אל  ההעלם ÈÏÎz«¿ƒ˙מתכלית
ÈeÏb‰45‰Ê ÔÈ‡L ,eÈ‰Â . «ƒ¿«¿∆≈∆

‰„„"L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ÔÙB‡a¿∆∆«¿≈∆∆»¿»
‰ÏÈl‰ Ïha˙ "CÏn‰ ˙L¿««∆∆ƒ¿«≈««¿»
e˙k‰ ÔBLÏa ‡l‡ ,ÌÏÚ‰‰Â¿«∆¿≈∆»ƒ¿«»
‰ÏÈla"L ,"‡e‰‰ ‰ÏÈla"««¿»«∆««¿»

‡Ùeb "‡e‰‰ עצמו B˙BÈ‰aבו  «»ƒ¿
ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÏÎ˙a כדי תוך  ¿«¿ƒ«∆¿≈

התוקף, בכל  הוא »¿ÏÚÙƒשההעלם
˙L ‰„„"c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»¿»¿«

"CÏn‰46. הגילוי תכלית ונהיה «∆∆
ÌÈet Ò ÏÚ ‡e‰ ÔÎÏÂ¿»≈»«≈ƒ

ז "ל  חכמינו  ÈvÓ,בדברי  ÏLn‰«»»ƒ¿ƒ
BÈÚÂ) ÔLiL ‰ÚLa ÌbL∆«¿»»∆»≈¿≈

‰ˆeÓ˜ ˙Á‡ ועצומה )סגורה ««¿»
‰Áe˙t ˙Á‡ BÈÚ47, כלומר ≈««¿»

שינה  זו  אין  השינה, כדי  תוך  שגם

בנמשל , גם וכך  ¿»‰eÈ,מוחלטת
‰ÏÈla"c ÌÏÚ‰‰ ÌÚ „ÁÈaL∆¿««ƒ«∆¿≈¿««¿»

"‡e‰‰ נמשך שההעלם כדי  ותוך  «
ומסתיר , מעלים בבד בד BLÈועדיין  ∆¿

˙L ‰„„"c ÔÈÚ‰ Ìb«»ƒ¿»¿»¿»¿«
ÈeÏb‰ ˙ÈÏÎz ,"CÏn‰48. «∆∆«¿ƒ«ƒ

מהות  את יותר  בפרטיות ומבאר  והולך 

תוך  שהאיר  הגילוי " "תכלית הגילוי ,

נמשך . שההעלם כדי 

˙L ‰„„"L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆»¿»¿«
È‡˜ "CÏn‰ מכווןÈeÏb ÏÚ «∆∆»≈«ƒ

È˜Ï‡ B‡ מאד CLÓpLנעלה ¡…ƒ∆ƒ¿»
שמתאים  מצב מרומם, במצב רק לא

אלא  אלוקות, לגילוי  ‰ÏÈl‰,וראוי  ÌÏÚ‰a Ìb ראוי לא שלכאורה מצב «¿∆¿≈««¿»
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י     

ּד"לילה  ה ּכפ ּול  ּבהעלם  ואפיל ּו ה ּלילה , ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבהעלם 

העל ּוי  ּגֹודל  על  מ ֹורה  ּגּופא  זה  ׁשענין ְִִֶֶֶֶַַָָָהה ּוא ",

מ 'א ֹור ', ׁשּלמעלה  הח ׁש מ ּבחינת  ׁשּׁשר ׁשֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּבֹו,

(למעלה  למעל ּיּותא  הה ּוא " "לילה  ענין ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָׁשּזה ּו

ּכמ ֹו הא ֹור ), עצם  על  ּדקאי הה ּוא " מ "יֹום  ְְִֵֶֶַַַָָּגם 

ּבאר ּוּכה . לעיל  ְְֲִֵֵֶַָָׁשּנת ּבאר 

ÔÈÚ‰Â ה ּוא "יֹום ", ׁשּנקרא  'א ֹור ' ּדה ּנה  ּבזה , ¿»ƒ¿»ְְִִֵֶֶָָ

להיֹות  יכ ֹול  אינֹו ולכן מ ּוג ּבל , ְְְִֵֵָָָא ֹור 

ּכי  סתם ), ּבלילה  (אפיל ּו ה ּלילה  ּבהעלם  ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָנמ ׁש

ׁשנת  "נדדה  אמנם , אליו. מנּגד  ה ּלילה  ְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָהעלם 

א ֹור  ׁשּכל ּפי מ ּוג ּבל , ּבל ּתי א ֹור  על  מ ֹורה  " ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָה ּמל

מנּגד  אינֹו ההעלם  ה ּנה  - ּגם זה  נמ ׁש ולכן , ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ

הה ּוא " ׁשה ּמעלה 49"ּבּלילה  לה ֹוסיף , ויׁש . ְְְֲִֵֶַַַַַָָ

ּגם  מ ּובנת  "יֹום ", לג ּבי " ה ּמל ׁשנת  ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָּד"נדדה 

זמן  אינֹו ּכלל ,  ּבדר ה ּיֹום , זמן ּדה ּנה , ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָּבפ ׁשט ּות .

יׁשנים  ׁשֹונה 50ׁשּבֹו ּבּיֹום , ה ּׁשינה  הע ּדר  אבל  . ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּכי  ּבּלילה , ּכׁשּנֹודדת  ה ּׁשינה  מהע ּדר  ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלגמרי

ׁשּזה ּו ה ּיֹום , א ֹור  מ ּצד  ה ּוא  ּבּיֹום , ה ּׁשינה  ְִֵֵֶֶֶַַַַָהע ּדר 

ה ּׁשינה  נדידת  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  לאדם , ׁשּמח ּוץ  ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּדבר 

(ה ּנפ ׁשי  ה ּמּצב  ּבגלל  היא  - האדם 51ּבּלילה  ׁשל  ( ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָ
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(ע "פ  קכב  ע ' אור (יהל עינים ב ' מבחי ' שלמעלה דעתיקא א' עין בחי ' על וקאי  אברהם", זה יראיו אל ה' "עין רפ "מ :

שם)). לב "ר היפ "ת קושיית סרה (ועפ "ז תרצ "ד כו' ברא לא אר"י  ד"ה גם וראה וירא. ס "פ  אוה"ת גם וראה ב ). קכט , זח "ג

ש  הפירושים שכל הידוע  א'וע "פ  עין לבחי ' שייכת עינים ב ' מבחי ' שלמטה א' עין שבחי ' צ "ל זל"ז*, שייכים א' בפסוק 

שם, (זהר דעתיקא א' עין שזהו נאים", דלא פקיחא עינא מבחי ' נמשך "להיות שם: תו"א גם (וראה עינים. מב ' שלמעלה

השינה). ענין בה  שייך  שאין הגילויים,סע "ב ), בענין רק  הוא שם, שבשהש"ר א' עין בחי ' על עינים ב ' בחי ' שמעלת וי "ל

האור  עצם אבל בלבוש"), "שמתלבש שם: בתו"א (וכמ "ש הטבע  בלבושי  בהתלבשות באה א' דעין שההשגחה והוא

ע "ק , בחי ' ית' ועצמותו מהותו לבחי ' לך "ודמה שם: בתו"א וכדאי ' דעתיקא. א' עין דבחי ' האור אותו הוא זו שבבחי '

בעשיית  מותר שפורים מה בענין ואילך) סע "ד (צט , אינש חייב  ד"ה בתו"א המבואר (וע "ד כו'". לצבי  להיות יומשך ומשם

שם. אור יהל (ראה אלו הבטה בחי ' ב ' [הממשיכות ויר"ע  יר"ת - שביראה הבחי ' בב ' גם הוא עד"ז - עיי "ש ). מלאכה.

בבחי ' מאהבה למטה היותה (עם יר"ת גם מהותם, לעצם בנוגע  אבל הגילויים, בענין רק  שחלוקות - שם)] אר"י  ד"ה

.(18 ע ' העבודה (קונט ' ית' בעצמותו היא - וידבר 49)הגילויים) תרס "ו). (בהמשך תרס "ח  הקבצו (ד"ה הידוע  ובדוגמת

קודם  שהוא כמו לאחה"צ  גם הוא נמצא  ולכן הבל"ג, אור  על להעלים הצמצום  ביכולת שאין ובכ"מ ) בסופו. תש"ד אלקים

וראה 50)הצמצום. טו. סע ' וס "ד סרל"א או"ח  וטושו"ע  ב  כו, סוכה ביום. יישן ולא ה"ה: פ "ד דיעות הל' רמב "ם ראה

הבוקר. אור קודם משינתו לקום שצריך בתחלתו, אדה"ז שו"ע  וגם 51)גם כו'. אומרים ויש נדדה: ד"ה בפירש"י  ראה

(תו"א  האדם" בתוכיות.. נכנס  (דשמש) הזיו "אין שהרי  היום, דאור מהפעולה יותר בפנימיות היא גופו חומר על פעולתו

    
אלוקות  גילוי  בו  ‰‰e‡",שיהיה ‰ÏÈÏ"c ÏeÙk‰ ÌÏÚ‰a eÏÈÙ‡Â«¬ƒ«∆¿≈«»¿«¿»«
העלם, של  לשונות Ùeb‡שתי  ‰Ê ÔÈÚL זה שאור  העובדה עצם עצמו , ∆ƒ¿»∆»

ביותר , גדול  והסתר  העלם בתוך  אפילו  ‰ÈeÏÚמאיר  Ï„Bb ÏÚ ‰BÓ∆«∆»ƒ
,'B‡'Ó ‰ÏÚÓlL CLÁ‰ ˙ÈÁaÓ BLML ,BaL כמבואר ∆∆»¿ƒ¿ƒ««…∆∆¿«¿»≈

הנקראות  עליונות דרגות שיש בחסידות

"ישת  (ככתוב סתרו ")'חושך ' חושך 

מגילוי  למעלה שהם ∆∆e‰fLמשום
"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ" ÔÈÚ התעלמות ƒ¿««¿»«

Ìbכפולה  ‰ÏÚÓÏ) ‡˙eiÏÚÓÏ¿«¬ƒ»¿«¿»«
È‡˜c "‡e‰‰ ÌBÈ"Ó המכוון ƒ«¿»≈

B‡‰ ÌˆÚ ÏÚ הארה רק ולא «∆∆»
BÓkהאור של והתפשטות  ,(¿

.‰ke‡a ÏÈÚÏ ‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈«¬»
האור  של  מעלתו  את ומבאר  והולך 

אפילו  ומאיר  הנמשך  הנעלה האלוקי 

ביותר , גדול  והסתר  העלם של  במצב

'חושך  בחינת שהוא ו 'לילה'האור  '

למעליותא.

'B‡' ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
ומצב  במעמד  המאיר  רגילה במדריגה

גדולה, ירידה אינו  שאמנם רגיל  רוחני 

מגדר  יוצאת התעלות אינו  גם אבל 

‡Bהרגיל  ‡e‰ ,"ÌBÈ" ‡˜pL∆ƒ¿»
ÔÎÏÂ ,Ïa‚eÓ אור שהוא מאחר  ¿»¿»≈

מאיר  הוא כמה עד  גבול  ויש מוגבל 

הוא  מצב באיזה גם גבול  יש ומתפשט,

ובהיותו  מוגבל מאיר , ≈‡BÈאור 
CLÓ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ביכולתו ואין  »ƒ¿ƒ¿»

ולהתגלות  Ì˙Òלהאיר  ‰ÏÈÏa eÏÈÙ‡) ‰ÏÈl‰ ÌÏÚ‰a בהעלם ¿∆¿≈««¿»¬ƒ¿«¿»¿»
ההוא" "בלילה של  במצב להתגלות יכול  שאינו  ֿ שכן  וכל  ‰ÌÏÚרגיל , Èk ,(ƒ∆¿≈

ÂÈÏ‡ „bÓ ‰ÏÈl‰.ההעלם על  לגבור  בכוחו  "„„‰ואין  ,ÌÓ‡ ««¿»¿«≈≈»»¿»»¿»
,"CÏn‰ ˙L,השינה עניין  ÏÚביטול  ‰BÓ של והתגלות המשכה ¿««∆∆∆«

ÈtÏkL ,Ïa‚eÓ ÈzÏa B‡ƒ¿ƒ¿»∆¿«≈
BÈ‡ ÌÏÚ‰‰ ‰p‰  ‰Ê B‡∆ƒ≈«∆¿≈≈

ÔÎÏÂ ,„bÓ אור זה, נעלה אור  ¿«≈¿»≈
מוגבל , "ÏÈla‰בלתי  Ìb CLÓƒ¿»«««¿»

"‡e‰‰49 והסתר העלם ישנו  כאשר  «
מבלי  (ואפילו  כפול  הסתר  ביותר , גדול 

יתבטל ). וההסתר  שההעלם

‰ÏÚn‰L ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆««¬»
"CÏn‰ ˙L ‰„„"c הארה ¿»¿»¿««∆∆

ה'לילה' בתוך  שבאה והתגלות

"ÌBÈ",וה'שינה' Èa‚Ï רגיל מצב ¿«≈
גילוי , eËLÙa˙.של  Ìb ˙eÓ∆∆«¿«¿

,ÏÏk C„a ,ÌBi‰ ÔÓÊ ,‰p‰c¿ƒ≈¿««¿∆∆¿»
ÌÈLÈ BaL ÔÓÊ BÈ‡50 אלא ≈¿«∆¿≈ƒ

בלילה. היא שהשינה הוא הרגיל  הסדר 

,ÌBia ‰ÈM‰ cÚ‰ Ï‡¬»∆¿≈«≈»«
‰ÈM‰ cÚ‰Ó ÈÓ‚Ï ‰BL∆¿«¿≈≈∆¿≈«≈»
cÚ‰ Èk ,‰ÏÈla ˙„„BpLk¿∆∆∆««¿»ƒ∆¿≈
B‡ „vÓ ‡e‰ ,ÌBia ‰ÈM‰«≈»«ƒ«
ıeÁnL c e‰fL ,ÌBi‰«∆∆»»∆ƒ

Ì„‡Ï, עצמוÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó »»»«∆≈≈
‡È‰  ‰ÏÈla ‰ÈM‰ ˙„È„¿ƒ««≈»««¿»ƒ

ÈLÙp‰) vn‰ ÏÏ‚a51ÏL ( ƒ¿«««»««¿ƒ∆
‡Ùeb Ì„‡‰ זו כן  ואם עצמו , »»»»

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



יי     

ׁשא ֹור  ּבא ֹופן זה  אין ׁשּבּיֹום  זאת , וע ֹוד  ְְֵֶֶֶֶַָֹּגּופא .

ליׁשֹון  מניח  אינֹו ׁשהאדם 52ה ּיֹום  רק  ּפֹועל  א ּלא  , ִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ה ּׁשינה  ּכא ׁשר  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ליׁשֹון, ירצה  ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹלא 

מאפ ׁשר  ׁשאינֹו ּבמ ּצב  האדם  נמצא  ׁשאז ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָנֹודדת ,

יֹום  ּבין חל ּוק  אין ּכזה  ּובמ ּצב  ׁשינה , ׁשל  ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָענין

התע ֹורר ּות  ה ּוא  ׁשנת " ּד"נדדה  ה ּמּצב  ּכי ְְְְְְְִִַַַַָָָָללילה ,

(העלם ), ׁשינה  ׁשל  מציא ּות  אין ׁשּלג ּביה  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכזֹו

"לילה  (ואפיל ּו ה ּלילה  ׁשהעלם  ׁשּי לא  ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹולכן

זה . על  ינּגד  ְֵֶַַַהה ּוא ")

e‰ÊÂ ה ּקֹול את  להג ּביּה ׁשּצרי ה ּטעם  ּגם  ¿∆ְְִִֶֶַַַַַַַָ

ׁשנת  נדדה  הה ּוא  "ּבּלילה  ְְְְִִַַַַַָָָּבקריאת 

ה ּדּבּור , ּבעת  ה ּקֹול  הג ּבהת  ּדה ּנה , ." ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָה ּמל

ח ֹודר  זה  ׁשּדּבּור  האחד , ענינים . ׁשני עם  ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָק ׁשּורה 

ּבח ּוׁש ׁשר ֹואים  ּכפי נפ ׁשֹו, ּבפנימ ּיּות  ְְְְִִִִִֶַָָָּבאדם 

אזי  ּביֹותר , ל ֹו ׁשּנֹוגע  ענין א ֹוד ֹות  מד ּבר  ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּכא ׁשר 

,נמ ּו ּבק ֹול  ּולד ּבר  ּבמנּוחה  להיֹות  יכ ֹול  ְְְְִִֵֵַָָָאינֹו

ׁשּדּבּור  וה ּׁשני, ּגב ֹוּה. ּבק ֹול  נאמרים  ּדבריו ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָא ּלא 

ּגב ֹוּה ׁשה ּקֹול  ּוככל  יֹותר , למרח ֹוק  נׁשמע  ְְְִֵֵֶֶַַָָָָזה 

ּגם  ה ּוא  וכן י ֹותר . למרח ֹוק  יׁשמע  ְְִֵֵֵֵַַָָיֹותר ,

ע ֹולם ", ׁשל  מל ּכֹו ׁשנת  ּד"נדדה  הא ֹור  ְְְְְְֶַַַַָָָָָּבהמ ׁשכת 

נע  מ ּמק ֹום  נמ ׁש ׁשּבֹוׁשהא ֹור  ּביֹותר , ועמ ֹוק  לה  ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָ

למרח ֹוק  ונמ ׁש (ּכּנ"ל ), ההעלם  ּגדר  ׁשּי ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלא 

להעלם  ועד  ּתח ּתֹון, ה ּיֹותר  ּבהעלם  ּגם  ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַּביֹותר ,

הה ּוא  ּד"ּבּלילה  ׁשה ּקריאה  ּוכדי הה ּוא ". ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָּד"לילה 

זה  ענין ותפעל  ּתמ ׁשי " ה ּמל ׁשנת  ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָנדדה 

ונע ׂשים "53(ּכּיד ּוע  "נזּכרים  ׁשּכא ׁשר 54ּבפיר ּוׁש , ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָ

ּבּה ׁשּיׁש ה ּקֹול , ּבהג ּבהת  ה ּקריאה  להיֹות  צריכה  "נע ׂשים "), אזי - ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ"נזּכרים "

למעלה  ּגם  א ּלּו ענינים  ׁשני ּפֹועלים  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ה ּנ"ל , מעל ֹות  .55ׁשּתי ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

אין ÓBÚe˜ד ) " ה ּמל ׁשנת  ּד"נדדה  ה ּגל ּוי ׁשּלג ּבי ּבלבד  זֹו לא  ה ּנה  יֹותר , ¿∆ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
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עצמו  הפה ש"אותו באופן הי ' ,(46 הערה לעיל (ראה בטבע  הנס  שהתלבשות בנמשל, גם וכ"ה ובכ"מ ). ע "ב . ריש פז,

חשוכא  אתהפכא ענין שהוא בעיניכם, כטוב  היהודים על כתבו ואתם אמר עצמו הוא בעיניך, כטוב  בו לעשות והעם שאמר

ב ). צד, (תו"א כו'" רסרל"א:52)לנהורא שם טושו"ע  וראה ביום. ישן שם: ובר"ח  ופרע . יזיף  א: סה, מעירובין להעיר

יישן. כו' אא"פ  שער 53)אם פע "ח  גם (וראה פכ"ט . (להחיד"א) דוד לב  בספר ונתבאר הובא - שובבים תיקון בספר רמ "ז

(פור  פ "ה).יט  כב .54)ים) ט , (דרמ "צ 55)אסתר החסידות ובל' דסוטה). ספ "ק  (משנה לו מודדין בה מודד שאדם דבמדה

ידה. על ונמשכת המתעוררת  דלעילא האתערותא ובדוגמת מעין להיות צריכה דלתתא האתערותא ובכ"מ ) א. קס , א. קכג,

    
ביום. השינה העדר  מאשר  לשינה חזקה יותר  הרבה הפרעה

,˙‡Ê „BÚÂ הוא בלילה שינה לנדודי  ביום השינה אי  בין  נוסף הבדל  ¿…
ÔBLÈÏ ÁÈÓ BÈ‡ ÌBi‰ B‡L ÔÙB‡a ‰Ê ÔÈ‡ ÌBiaL52 ולא ∆«≈∆¿∆∆«≈≈ƒ«ƒ

בפועל , השינה את היום ‡l‡מאפשר  Ï‡אור  Ì„‡‰L ˜ ÏÚBt ∆»≈«∆»»»…
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,ÔBLÈÏ ‰ˆÈƒ¿∆ƒ«∆≈≈
Ê‡L ,˙„„B ‰ÈM‰ L‡k«¬∆«≈»∆∆∆»
BÈ‡L vÓa Ì„‡‰ ‡ˆÓƒ¿»»»»¿«»∆≈

‰ÈL ÏL ÔÈÚ LÙ‡Ó למרות ¿«¿≈ƒ¿»∆≈»
לישון , רוצה כן  מצידו  שהאדם

˜eÏÁ ÔÈ‡ ‰Êk vÓe הבדל ¿«»»∆≈ƒ
vn‰ Èk ,‰ÏÈÏÏ ÌBÈ ÔÈa≈¿«¿»ƒ««»
‡e‰ "˙L ‰„„"c¿»¿»¿«
ÔÈ‡ ‰Èa‚lL BÊk ˙eBÚ˙‰ƒ¿¿»∆¿«∆»≈
,(ÌÏÚ‰) ‰ÈL ÏL ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆≈»∆¿≈

CiL ‡Ï ÔÎÏÂ ייתכן ÌÏÚ‰Lלא ¿»≈…«»∆∆¿≈
‰ÏÈÏ" eÏÈÙ‡Â) ‰ÏÈl‰««¿»«¬ƒ«¿»

‰Ê ÏÚ „bÈ ("‡e‰‰ שום ואין  «¿«≈«∆
שינה  לגרום שיכול  זמן  ושום דבר 

ה"נדדה". למרות

CÈvL ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ הקורא ¿∆««««∆»ƒ
המגילה  ‰ÏBwאת ˙‡ dÈa‚‰Ï¿«¿ƒ«∆«

‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla" ˙‡È˜aƒ¿ƒ«««¿»«»¿»
˙‰a‚‰ ,‰p‰c ."CÏn‰ ˙L¿««∆∆¿ƒ≈«¿»«
‰eL˜ ,eac‰ ˙Úa ÏBw‰«¿≈«ƒ¿»

ÌÈÈÚ ÈL ÌÚ לגרום שעשויים ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
מהרגיל . יותר  קולו  את להגביה לאדם

„BÁ ‰Ê eacL ,„Á‡‰»∆»∆ƒ∆≈
ÈÙk ,BLÙ ˙eiÓÈÙa Ì„‡a»»»ƒ¿ƒƒ«¿¿ƒ

LeÁa ÌÈ‡BL מוחשית בצורה ∆ƒ¿
ÔÈÚ ˙B„B‡ a„Ó L‡kL∆«¬∆¿«≈ƒ¿»

Ú‚BpL אכפתÈÊ‡ ,˙BÈa BÏ ∆≈«¿≈¬«
ÁeÓa ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡‰ ≈»ƒ¿ƒ¿»

‡l‡ ,CeÓ ÏB˜a a„Ïe האדם ¿«≈¿»∆»
ולכן  ומתרגש, ««¿ÂÈcמתפעל 
dBb ÏB˜a ÌÈÓ‡ מהרגיל. ∆¡»ƒ¿»«
‰Ê eacL ,ÈM‰Â האדם שבו  ¿«≈ƒ∆ƒ∆

קולו  את BÁÓÏ˜מגביה ÚÓLƒ¿»¿≈»
dBb ÏBw‰L ÏÎÎe ,˙BÈ≈¿»∆«»«
.˙BÈ ˜BÁÓÏ ÚÓLÈ ,˙BÈ≈ƒ»«¿≈»≈

˙ÎLÓ‰a Ìb ‡e‰ ÔÎÂ והתגלות ¿≈«¿«¿»«

B‡‰, מוגבל הבלתי  האור  מאד , ÏLהנעלה BkÏÓ ˙L ‰„„"c »¿»¿»¿««¿∆
B‡‰L ,"ÌÏBÚ הזה BÓÚÂ˜הנעלה ‰ÏÚ ÌB˜nÓ CLÓ »∆»ƒ¿»ƒ»«¬∆¿»

(Ï"pk) ÌÏÚ‰‰ „b CiL ‡Ï BaL ,˙BÈa ששום אור  הוא כי  ¿≈∆…«»∆∆«∆¿≈««
לא  עליו ,דבר  ולהסתיר  להעלים ˙BÈa,יכול  ˜BÁÓÏ CLÓÂ¿ƒ¿»¿≈»¿≈

נעצרת, לא שלו  וההארה ההתפשטות

,ÔBzÁz ˙Bi‰ ÌÏÚ‰a Ìb«¿∆¿≈«≈«¿
"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"c ÌÏÚ‰Ï „ÚÂ¿««∆¿≈¿«¿»«

והכפול . הגדול  וההסתר  ההעלם

‰ÏÈla"c ‰‡Èw‰L È„Îe¿≈∆«¿ƒ»¿««¿»
"CÏn‰ ˙L ‰„„ ‡e‰‰ בעת «»¿»¿««∆∆

בפורים  המגילה CÈLÓz«¿ƒקריאת
‰Ê ÔÈÚ ÏÚÙ˙Â האור המשכת של  ¿ƒ¿«ƒ¿»∆

ֿ גבול  Úe„ik)53LeÈÙaהבלי  «»«¿≈
האמור  הפסוק על  החסידות תורת של 

אסתר  ÌÈkÊ"ƒ¿»ƒבמגילת
"ÌÈNÚÂ54L‡kL , ¿«¬ƒ∆«¬∆

"ÌÈNÚ" ÈÊ‡  "ÌÈkÊ"ƒ¿»ƒ¬««¬ƒ
בבוא  נזכרים, הימים כאשר  כלומר 

שנה, מידי  והמועד  החג  של  התאריך 

הם  אזי  החג , מצוות את ועושים

שהיו  והגילויים והאורות "נעשים"

ונמשכים  חוזרים הראשונה בפעם

מחדש), BÈ‰Ï˙ומאירים ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿
,ÏBw‰ ˙‰a‚‰a ‰‡Èw‰«¿ƒ»¿«¿»««
,Ï"p‰ ˙BÏÚÓ ÈzL da LiL∆≈»¿≈«¬««
ומעלת  והרגש ההתפעלות מעלת

למרחוק, ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰ההמשכה
Ìb el‡ ÌÈÈÚ ÈL ÌÈÏÚBt¬ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈«

‰ÏÚÓÏ55 אור שיתגלה ויומשך  ¿«¿»
והארתו , להמשכתו  גבול  שאין  נעלה

לעיל . כמבואר 

BÊ ‡Ï ‰p‰ ,˙BÈ ˜ÓBÚe („¿∆≈ƒ≈…
ÈeÏb‰ Èa‚lL „Ïa האור של  ƒ¿«∆¿«≈«ƒ

הנעלה  L˙האלוקי  ‰„„"c¿»¿»¿«
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יב     

ה ּגל ּוי  ולכן להעלים , הה ּוא " "לילה  ְְְְְִִִֵֶַַַַָָּביכ ֹולת 

מ ּזה , יתרה  א ּלא  הה ּוא ", "ּבּלילה  ּגם  ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָנמ ׁש

ה ּסּבה  ה ּוא  ּגּופא  הה ּוא " ּד"לילה  ְְְִֵֶֶַַַַָָָׁשההעלם 

." ה ּמל ׁשנת  ּד"נדדה  ה ּגל ּוי ּוממ ׁשכת  ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּמע ֹוררת 

ֿ ודם , ּבׂשר  אצל  ה ּׁשינה  נדידת  מ ּמׁשל  ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָויּובן

ׁשאינֹו ּבּיֹום  ולא  ּדוקא , ּבּלילה  ׁשּי זה  ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשענין

ּבר ּוחנּיּות  ּגם  מ ּובן ּומ ּזה  ּכלל . ׁשינה  ְְְִִֵֶַַָָָָזמן

והס ּתר  ההעלם  ּגֹודל  ּבגלל  ׁשּדוקא  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהענינים ,

ּבזמן  יׂשראל  ּבני נמצא ּו [ׁשּבֹו הה ּוא " ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָּד"לילה 

אז  נקראת  ׁשּלכן המן, יׂשראל '56ּגזרת  'ּכנסת  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

נפעל  אס ּתיר "] "הס ּתר  מ ּלׁשֹון אס ּתר , ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַּבׁשם 

ה ּוא  וכן ע ֹולם ". ׁשל  מל ּכֹו ׁשנת  ּד"נדדה  ְְְְְִֵֶַַַָָָה ּגל ּוי

ר ֹוצה  האדם  ׁשּכא ׁשר  ה ּקֹול , הג ּבהת  ּבענין ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָּגם 

מג ּביּה אזי למרח ֹוק , נׁשמעים  יהיּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָׁשּדבריו

ׁשּמע ֹוררת  ה ּסּבה  ה ּוא  ׁשהרח ּוק  - ונמצא  ְְְִִִֶֶֶֶַָָָק ֹול ֹו,

יֹותר  ּגד ֹול  ׁשהרח ּוק  ּוככל  ה ּקֹול , ְְִֵֶַַַָָָָהג ּבהת 

יֹותר  ה ּקֹול  הג ּבהת  ּתהיה  הה ּוא ") ְְְִֵֶַַַַַַָָ("ּבּלילה 

נס "). ׁשל  ְֵֶָ("ּתק ּפֹו

ÔÈÚ‰Â הה ּוא ׁש"לילה  ה ּבא ּור  ּדלפי "ּבזה , ¿»ƒ¿»ְְִִֵֶֶַַַָָ

ּד"נדדה  ה ּגל ּוי על  להעלים  יכ ֹול  ְְְְִִֵַַַָָָאינֹו

הה ּוא " "ּבּלילה  ּגם  נמ ׁש ולכן ," ה ּמל ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָׁשנת 

"לילה  ּבסיּבת  מתע ֹורר  הא ֹור  ׁשּגל ּוי לא  ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹ(אבל 

אין  " ה ּמל ׁשנת  ּד"נדדה  ה ּגל ּוי ּגּופא ), ְְְִֵֶֶַַַַָָָהה ּוא "

והינּו ּגּופא , הה ּוא " "לילה  עם  ּפנימית  ׁשּיכ ּות  ְְְְִִִַַַַָָָל ֹו

ׁשל  ענין נׁשאר  ּבפנימ ּיּות ֹו, עצמ ֹו, ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָׁשה ּלילה 

ּבל ּתי  להיֹות ֹו ׁשהא ֹור , א ּלא  זה  ואין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָהעלם ,

ּבֹו ּגם  נמ ׁש ׁשהא ֹור 57מ ּוג ּבל , מ ֹורה  זה  [והרי ְְֲִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּיּוכל  עד  ּגּופא  לח ׁש ׁשּי אינֹו ולכן הא ֹור , ּבענין ׁשּמּוגדר  ּגדר , איזה  ל ֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹיׁש

ה ּוא  הרי ּגּופא  וה ּגל ּוי הא ֹור  ׁשּבענין א ּלא  זה  ואין לא ֹור , הח ׁש את  ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלהפ ֹו

ה ּבא ּור  לפי ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  מעלים ]. הח ׁש אין ׁשּלג ּביו עד  מ ּוג ּבל , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּבל ּתי
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קסז).56) ע ' תרכ"ז (סה"מ  הגלות זמן בכללות חשוכא 57)ועד"ז דאתהפכא באופן דפורים הנס  הי ' זה ביאור לפי  שגם ואף 

ויאמר  ד"ה בארוכה (וראה לאור נהפך עצמו מצד שהחושך ולא - האור מצד זה הי ' מ "מ  ,(51 הערה לעיל (ראה לנהורא

הפיכה  לנהורא: חשוכא אתהפכא שבבחי ' האופנים ב ' וש"נ), ואילך. סז ע ' תשי "א (סה"מ  ואילך פ "ג תשי "א יהונתן לו

עצמו). החושך ומצד האור, מצד

    
ÌÈÏÚ‰Ï "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ" ˙ÏBÎÈa ÔÈ‡ "CÏn‰ הנעלה מאיר והאור  «∆∆≈ƒ¿∆«¿»«¿«¿ƒ

כפול , והסתר  העלם שורר  כאשר  "ÏÈla‰גם Ìb CLÓ ÈeÏb‰ ÔÎÏÂ¿»≈«ƒƒ¿»«««¿»
"‡e‰‰, לעיל ÏÈÏ"c‰כמבואר  ÌÏÚ‰‰L ,‰fÓ ‰˙È ‡l‡ «∆»¿≈»ƒ∆∆«∆¿≈¿«¿»

‡Ùeb "‡e‰‰ עצמוÈeÏb‰ ˙ÎLÓÓe ˙BÚnL ‰aq‰ ‡e‰ «»«ƒ»∆¿∆∆«¿∆∆«ƒ
"CÏn‰ ˙L ‰„„"c לא כלומר  ¿»¿»¿««∆∆

את  מונע איננו  שההעלם בלבד  זו 

וממשיך  מעורר  עצמו  הוא אלא הגילוי ,

ומבאר . שממשיך  כפי  הגילוי , את

‰ÈM‰ ˙„È„ ÏLnÓ ÔeÈÂ¿»ƒ¿«¿ƒ««≈»
‰Ê ÔÈÚL ,Ì„ÂŒNa Ïˆ‡ של ≈∆»»»»∆ƒ¿»∆

שינה  Âc˜‡,נדודי  ‰ÏÈla CiL«»««¿»«¿»
‰ÈL ÔÓÊ BÈ‡L ÌBia ‡ÏÂ¿…«∆≈¿«≈»

ÏÏk. לעיל ÔeÓכמבואר  ‰fÓe ¿»ƒ∆»
,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÁea Ìb«¿»ƒ»ƒ¿»ƒ
ÌÏÚ‰‰ Ï„Bb ÏÏ‚a ‡˜ÂcL∆«¿»ƒ¿«∆«∆¿≈
BaL] "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"c zÒ‰Â¿∆¿≈¿«¿»«∆
ירוד  רוחני  במצב הגדול , בהסתר 

˙Êb ÔÓÊa Ï‡NÈ Èa e‡ˆÓƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«¿≈«
Ê‡ ˙‡˜ ÔÎlL ,ÔÓ‰56 »»∆»≈ƒ¿≈»

'Ï‡NÈ ˙Òk' ישראל עם כללות ¿∆∆ƒ¿»≈
zÒ‰" ÔBLlÓ ,zÒ‡ ÌLa¿≈∆¿≈ƒ¿«¿≈
ÈeÏb‰ ÏÚÙ ["ÈzÒ‡«¿ƒƒ¿««ƒ
ÏL BkÏÓ ˙L ‰„„"c¿»¿»¿««¿∆

"ÌÏBÚ מעורר עצמו  ההעלם כי  »
לעיל . כאמור  הגילוי , את וממשיך 

˙‰a‚‰ ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ¿««¿»«
ÏBw‰ בהתאם לענייננו  ששייכת «

שבפסוק  צריך זה למנהג  הקורא

לעיל , כמבואר  קולו , להגביה

ÂÈcL ‰ˆB Ì„‡‰ L‡kL∆«¬∆»»»∆∆¿»»
ÈÊ‡ ,˜BÁÓÏ ÌÈÚÓL eÈ‰Èƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈»¬«
 ‡ˆÓÂ ,BÏB˜ dÈa‚Ó«¿ƒ«¿ƒ¿»

˜eÁ‰L עצמו‰aq‰ ‡e‰ ∆»ƒ«ƒ»
,ÏBw‰ ˙‰a‚‰ ˙BÚnL∆¿∆∆«¿»««
˙BÈ ÏB„b ˜eÁ‰L ÏÎÎe¿»∆»ƒ»≈

"‡e‰‰ ‰ÏÈla") וריחוק העלם ««¿»«
מהרגיל  ‰‚a‰˙גדול  ‰È‰z (ƒ¿∆«¿»«

.("Ò ÏL Bt˜z") ˙BÈ ÏBw‰«≈»¿∆≈
והריחוק  ההעלם כיצד  ומבאר  והולך 

גדול  לגילוי  סיבה בעצם הוא עצמו 

ביותר .

e‡a‰ ÈÙÏc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â העניין ‰‰e‡"בתחילת ‰ÏÈÏ"L ¿»ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ«≈∆«¿»«
"CÏn‰ ˙L ‰„„"c ÈeÏb‰ ÏÚ ÌÈÏÚ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ בגלל ≈»¿«¿ƒ««ƒ¿»¿»¿««∆∆

גבול , בלי  גילוי  שהוא הגילוי  "ÏÈla‰הגילוי ÔÎÏÂעוצמת Ìb CLÓ ¿»≈ƒ¿»«««¿»
‰ÏÈÏ" ˙aÈÒa BÚ˙Ó B‡‰ ÈeÏbL ‡Ï Ï‡) "‡e‰‰«¬»…∆ƒ»ƒ¿≈¿ƒ««¿»

,‡Ùeb "‡e‰‰ ביאור לפי  כלומר , «»
אינו  ההעלם כי  בהעלם מאיר  האור  זה

אינו  ההעלם אבל  עליו , להסתיר  יכול 

לגילוי  וסיבה ‰ÈeÏbגורם ,(«ƒ
BÏ ÔÈ‡ "CÏn‰ ˙L ‰„„"c¿»¿»¿««∆∆≈
‰ÏÈÏ" ÌÚ ˙ÈÓÈt ˙eÎiL«»¿ƒƒƒ«¿»

‡Ùeb "‡e‰‰ שינוי פועל  ואיננו  «»
ההעלם, של  מהותו  ¿»¿eÈ‰Âבעצם

,B˙eiÓÈÙa ,BÓˆÚ ‰ÏÈl‰L∆««¿»«¿ƒ¿ƒƒ
ÌÏÚ‰ ÏL ÔÈÚ ‡L למרות ƒ¿»ƒ¿»∆∆¿≈

B‡‰L,הגילוי , ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆∆»∆»
CLÓ ,Ïa‚eÓ ÈzÏa B˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»

Ba Ìb57 נשאר עצמו  ההעלם אבל  «
שהיה  Ê‰כפי  È‰Â] העובדה «¬≈∆

עד  מוגבל  בלתי  היותו  עם שהאור ,

ההעלם  במקום גם ומאיר  להאיר  היכן 

פועלת  לא שהארתו  העובדה זאת, בכל 

בהעלם  LÈשינוי  B‡‰L ‰BÓ∆∆»≈
,„b ‰ÊÈ‡ BÏ והגבלה הגדרה ≈∆∆∆

‰‡B,מסויימת, ÔÈÚa „‚enL∆¿»¿ƒ¿«»
שייכות  לו  ואין  האור  בגדרי  מוגדר  הוא

וגילוי , אור  שאינו  למה ≈«¿ÔÎÏÂפנימית
כאור  שלו  ההגדרה CiLבגלל  BÈ‡≈«»

ÏÎeiL „Ú ‡Ùeb CLÁÏ«…∆»«∆«
B‡Ï CLÁ‰ ˙‡ CBÙ‰Ï«¬∆«…∆¿
שהיה, כפי  נשאר  וההעלם והחושך 

B‡‰ ÔÈÚaL ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆∆»∆¿ƒ¿«»
ÈzÏa ‡e‰ È‰ ‡Ùeb ÈeÏb‰Â¿«ƒ»¬≈ƒ¿ƒ

,Ïa‚eÓ גבול בלי  הוא זה ולעניין  ¿»
גבול  ללא ומתגלה »Ú„שמאיר 

ÌÈÏÚÓ CLÁ‰ ÔÈ‡ ÂÈa‚lL∆¿«»≈«…∆«¿ƒ
מאיר  הוא החושך ולכן  במקום ].גם
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יג     

ׁשּמע ֹוררת  ס ּבה  מה ּוה  הה ּוא " ּד"לילה  ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשההעלם 

ׁשּגם  מ ּובן ," ה ּמל ׁשנת  ּד"נדדה  הענין ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָאת 

ׁש"לילה  עצמ ֹו, ּבהעלם  היא  הא ֹור  ְְְְִֵֶֶַַַַָָּפע ּולת 

ׁש"לילה  לפי והינּו, לא ֹור , נה ּפ ּגּופא  ְְְְְְִֶֶַַַַָָהה ּוא "

נע ׂשה  ה ּוא  הרי ֿ ּכן ואם  הא ֹור , את  מביא  ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָהה ּוא "

ׁשנת  ּד"נדדה  ׁשה ּמדרגה  מ ֹורה  זה  וענין ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָא ֹור .

וגל ּוי, העלם  ׁשל  ּבגדרים  מ ּוגדרת  אינּה " ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָה ּמל

'א ֹור '. - 'מ 'ח ׁש להיֹות  יכ ֹול  על ֿיד ּה ְְִֵֵֶַָָָָֹולכן

ּבלבד LÈÂה ) זֹו (ׁשּלא  לעיל  ּבהאמ ּור  לה ֹוסיף  ¿≈ְְְְִִֵֶַָָֹ

נמ ׁש " ה ּמל ׁשנת  ּד"נדדה  ְְְְִִֶֶֶַַַָָָׁשה ּגל ּוי

ע ֹוד  א ּלא  עליו, מעלים  ׁשאינֹו הה ּוא " ְְִֵֶֶַַַַָָָָ"ּבּלילה 

ה ּגל ּוי  את  מע ֹורר  ּגּופא  הה ּוא " ׁש"לילה  ְְִֵֶֶַַַָָֹזאת ,

ּבא ּור  ּתֹוספת  ּבהק ּדים  ,(" ה ּמל ׁשנת  ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָּד"נדדה 

הה ּוא " "יֹום  ה ּזה " ּד"יֹום  ה ּמדרג ֹות  אר ּבע  ְְְְְִֵֶַַַַַַַּבענין

וׁשר ׁשם  הה ּוא ", ו"לילה  ה ּזה " ּבבחינת 58"לילה  ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָ

ּולמ ּטה  קץ  אין עד  מעלה  למעלה  ֿ ס ֹוף  ֿ אין ְְְְֵֵֵַַַַָָָא ֹור 

ּתכלית  אין עד  ה ּוא 59מ ּטה  ּד'יֹום ' ׁשה ּׁשר ׁש , ְְִֵֶֶַַַַָֹ

אין  עד  למ ּטה  ה ּוא  ֿ ס ֹוף  ֿ אין ׁשא ֹור  ְְִִֵֵֶַַָָמ ּבחינה 

ׁשא ֹור ֿ מ ּבחינה  ה ּוא  ּד'לילה ' וה ּׁשר ׁש ְְְְְִִִֶֶַַַָָֹּתכלית ,

ה ּבחינה  והרי קץ . אין עד  למעלה  ה ּוא  ֿ ס ֹוף  ְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָאין

היא  קץ  אין עד  למעלה  ה ּוא  ֿ ס ֹוף  ֿ אין ְְִֵֵֵֶַַָׁשא ֹור 

ֿ ס ֹוף  ֿ אין ׁשא ֹור  מה ּבחינה  יֹותר  ּובעל ּוי ְְְִִֵֵֵֶֶַָּבע ֹומק 

ׁשּׁשר ׁש וכ ּיד ּוע  ּתכלית , אין עד  למ ּטה  ְְְִֵֶֶַַַַַָָֹה ּוא 

ה ּגל ּוי. מ ּׁשר ׁש למעלה  ה ּוא  ְְְִִֵֶֶַַַָֹההס ּתר 

ÔÈÚ‰Â יד ּוע ּדה ּנה  הא ֹור ֹות 60ּבזה , ׁשּבכלל ּות  ¿»ƒ¿»ְְִִֵֶֶַָָָָ

יׁשר ' 'א ֹור  יׁש מ ּלמעלה , ְְְִִִֵַַָָָָה ּנמ ׁשכים 

ׁשּמאיר  הא ֹור  ה ּוא  יׁשר ' 'א ֹור  ח ֹוזר '. ְִֵֵֶָָָו'א ֹור 

ונקרא  כ ּו', ה ּׁשמ ׁש א ֹור  ּכמ ֹו למ ּטה , ְְְְְְִִֶֶַַַָָָמ ּלמעלה 

ה ּוא  ֿ ס ֹוף  ֿ אין ּׁשא ֹור  מה  ענין וה ּוא  'יֹום ', ְְְִֵֵֶַַּבׁשם 
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גם 58) וראה ואילך. תכא ע ' לנ"ך האמצעי  אדמו"ר במאמרי  אסתר, ותוסף  מ "ש ענין להבין והנה ד"ה ראה - לקמן בהבא

ואילך). שצז ע ' (שם הזהב  שרביט  את לאסתר המלך ויושט  ד"ה - שלפניו חדש 59)במאמר זהר נז. תיקון סוף  תקו"ז ראה

יט . תיקון תקו"ז גם וראה סע "ג. לד, (שער 60)יתרו לט  שער חיים עץ  פכ"ב . והנהגה) מהות (שער ח  שער פרדס  ראה

ואילך. סע "א תרמו, ח "ג נח  אוה"ת ב . צב , שלח  ואילך. ג עו, אחרי  האמצעי  לאדמו"ר ביאוה"ז טו. דרוש ומ "ד) מ "ן

ובכ"מ .

    
e‡a‰ ÈÙÏ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó לעיל ÏÈÏ"c‰השני  ÌÏÚ‰‰L «∆≈≈¿ƒ«≈∆«∆¿≈¿«¿»

˙BÚnL ‰aÒ ‰e‰Ó "‡e‰‰ וממשיכה ‰ÔÈÚוגורמת ˙‡ «¿«∆ƒ»∆¿∆∆∆»ƒ¿»
˙ÏeÚt ÌbL ÔeÓ ,"CÏn‰ ˙L ‰„„"c השפעת‡È‰ B‡‰ ¿»¿»¿««∆∆»∆«¿«»ƒ

,eÈ‰Â ,B‡Ï Ct‰ ‡Ùeb "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"L ,BÓˆÚ ÌÏÚ‰a«∆¿≈«¿∆«¿»«»∆¿«¿¿«¿
‡ÈÓ "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"L ÈÙÏ¿ƒ∆«¿»«≈ƒ

ומעורר  ŒÌ‡Âוממשיך  ,B‡‰ ˙‡∆»¿ƒ
‡e‰ È‰ Ôk עצמו NÚ‰החושך  ≈¬≈«¬∆

‰BÓ ‰Ê ÔÈÚÂ .B‡¿ƒ¿»∆∆
˙L ‰„„"c ‰‚„n‰L∆««¿≈»¿»¿»¿«

"CÏn‰ הנעלה האלוקי  האור  מדרגת «∆∆
'שינה', תהיה לא שלמעלה שגורם

ÌÈ„‚aכביכול , ˙„‚eÓ dÈ‡≈»¿∆∆ƒ¿»ƒ
ÈeÏ‚Â ÌÏÚ‰ ÏL שהיא והעובדה ∆∆¿≈¿ƒ

שזו  בגלל  היא ומתגלית מאירה

היא  אלא מוגדרת היא שבה התכונה

מגדרים, d„ÈŒÏÚלמעלה ÔÎÏÂ¿»≈«»»
'B‡' Y 'CLÁ'Ó ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿≈…∆

הגדרים.פעולה  ושינוי  ביטול  של 

ÛÈÒB‰Ï LÈÂ ועומק ‰) חידוש ¿≈¿ƒ
ÏÈÚÏנוסף  eÓ‡‰a החידוש על  ¿»»¿≈

בגילוי  המלך "הגדול  שנת "נדדה של 

BÊ ‡lL)ÈeÏb‰L „Ïa ∆…ƒ¿«∆«ƒ
CLÓ "CÏn‰ ˙L ‰„„"c¿»¿»¿««∆∆ƒ¿»

של  ההעלם «¿»»"ÏÈla‰למרות
"‡e‰‰ כיוון עצמו , ההעלם ובתוך  «

‡l‡ ,ÂÈÏÚ ÌÈÏÚÓ BÈ‡L∆≈«¿ƒ»»∆»
"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"L ,˙‡Ê „BÚ…∆«¿»«
ÈeÏb‰ ˙‡ BÚÓ ‡Ùeb»¿≈∆«ƒ

"CÏn‰ ˙L ‰„„"c וההעלם ¿»¿»¿««∆∆
כמבואר  לגילוי , והגורם הסיבה הוא

באריכות  ÙÒBz˙לעיל  ÌÈc˜‰a ,(¿«¿ƒ∆∆
˙B‚„n‰ Úa‡ ÔÈÚa e‡a≈¿ƒ¿««¿«««¿≈

"‰f‰ ÌBÈ"c שהרי הגילוי  תכלית ¿«∆
לשון  "הזה", וגם גילוי  הוא "יום"

גילוי  הוא ‰‰e‡"נוכח, ÌBÈ"«
יותר  במדריגה אבל  "יום" גילוי , שהוא

הוא  נסתר , לשון  "הוא", שכן  נמוכה,

‰f‰"העלם, ‰ÏÈÏ" של העלם «¿»«∆
"זה" כי  מוחלט העלם לא אבל  'לילה'

גילוי  על  ‰‰e‡"מורה ‰ÏÈÏ"Â¿«¿»«

תכלית  כפול , הללו ,ÌLLÂ58ההעלם,הסתר  הדרגות ארבעת של  ¿»¿»
‰hÓÏe ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«≈¿«¿»«¿»«≈≈¿«»

˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓ59, האלוקי האור  וחסידות, בקבלה כמבואר  «»«≈«¿ƒ
והיא  מעלה", "למעלה והתעלמות, בעלייה מוגבל  אינו  ֿ גבול  ובלי  ֿ סוף האין 

ובאותה  קץ" אין  "עד  להיות יכולה

וההארה  וגילוי  באור  מוגבל  אינו  מידה

יכולה  מטה" "למטה וההתפשטות

תכלית" אין  "עד  ∆…»∆LM‰Lלהיות
'ÌBÈ'cוהארה ‰e‡גילוי  ¿

‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡L ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»∆≈
˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏ גבול ואין  ¿«»«≈«¿ƒ

שלו , והארה ∆…»¿LM‰Âלהתגלות
'‰ÏÈÏ'c והסתר ‰e‡העלם ¿«¿»

‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡L ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»∆≈
‰ÏÚÓÏ ונעלם ‡ÔÈמתעלה „Ú ¿«¿»«≈

ŒB‡L ‰ÈÁa‰ È‰Â .ı≈̃«¬≈«¿ƒ»∆
ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡≈¿«¿»«≈

ı˜ גבול בלי  ונעלם ‰È‡ומתעלה ≈ƒ
ÈeÏÚe ˜ÓBÚa מופלא דבר  והיא ¿∆¿ƒ

‰ÈÁa‰Ó ˙BÈŒÔÈ‡ŒB‡L ≈≈«¿ƒ»∆≈
‡e‰ ÛBÒ והתגלות בהמשכה

Úe„iÎÂ ,˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏ¿«»«≈«¿ƒ¿«»«
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ zÒ‰‰ LML∆…∆«∆¿≈¿«¿»

ÈeÏb‰ LMÓ לידי בא והדבר  ƒ…∆«ƒ
דבר  היא והתגלות שההארה בכך  ביטוי 

מאיר  להיות האור  טבע כי  מאליו  מובן 

חידוש. היא וההתעלמות וההתעלות

ששורש  לכך  הטעם את ומבאר  והולך 

הגילוי . משורש גבוה ההעלם

Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â60 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«
וחסידות  «¿eÏÏÎaL∆ƒ˙בקבלה

ÌÈÎLÓp‰ ˙BB‡‰ ומתגלים »«ƒ¿»ƒ
'LÈ B‡' LÈ ,‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»≈»»
‡e‰ 'LÈ B‡' .'ÊBÁ B‡'Â¿≈»»

B‡‰ האלוקי‰ÏÚÓlÓ È‡nL »∆≈ƒƒ¿«¿»
עליונים לעולם hÓÏ‰עולמות עד  ¿«»

הוא  שלו  ההארה ואופן  התחתון , הזה

'eÎ LÓM‰ B‡ BÓk שמאיר ¿«∆∆
מהשמש, ÌLaומגלה ‡˜Â¿ƒ¿»¿≈

'ÌBÈ', וגילוי אור  ¿e‰Â‡המסמל 
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יד     

ׁשּנת ּבאר  ּכמ ֹו ּתכלית , אין עד  מ ּטה  ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָלמ ּטה 

ּדיּו"ד 61לעיל  לג ּני" "ּבאתי ההיל ּולא  מהמ ׁש) ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

עד 62ׁשבט  האלקי הא ֹור  הת ּפּׁשט ּות  ענין ׁשה ּוא  ( ְְְְֱִִִֶַַַָָָֹ

מ ּטה  ֿ ידי 63למ ּטה  ׁשעל  מה  ה ּוא  ח ֹוזר ' ו'א ֹור  . ְְְֵֵֶַַַַָָ

העלם  ׁשל  ּבא ֹופן למ ּטה  ּבע ֹולם  האדם  ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָעב ֹודת 

מה ּבחינה  נמ ׁש ועקתא , צרה  ּומצר , ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָוהס ּתר 

ה ּגב ּורה  ּכח  ׁשּמּצד  קץ ', אין עד  מעלה  ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּד'למעלה 

ּבׁשם  נקרא  ׁשּכלל ּות ֹו וההעלם , ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָוה ּצמצ ּום 

לפי  ה ּוא  זה  וכל  וה ּגל ּוי. הא ֹור   הפ ְְְְִִֵֶֶַַָָָ'לילה ',

ּדוקא , ה ּמּטה  ּבבר ּור  ה ּוא  ה ּבריאה  ְְְְִִֵֶַַַַַָָָׁשּתכלית 

את  לת ּקן ּכדי למ ּטה  ירדה  לא  ה ּנׁשמה  ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהרי

ה ּבהמית  ונפ ׁש ה ּגּוף  את  לת ּקן ּכדי א ּלא  ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָעצמ ּה,

ּבע ֹולם  ּבר ּור 64וחלק ֹו נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  , ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָ

ה ּכלים . ּבׁשבירת  למ ּטה  ׁשּנפל ּו ְְְִִִִֵֶַַַַָָה ּניצ ֹוצ ֹות 

יגיעה  ׁשל  ּבא ֹופן ּבעב ֹודה   צ ֹור יׁש זה  ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָּוב ׁשביל 

כ ּו' העב ֹודה 65(יגע ּת א ֹופ ּני ּבׁשני ּוכמ ֹו ּדוקא , ( ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָ

ֿ ידי 66ה ּנ"ל  (ׁשעל  ּתֹורה ' ו'ע ֹול  ארץ '  ּדר ּד'ע ֹול  ְְְֵֶֶֶֶֶַַַָ

ּבעלמא  ה ּנׁשמה  ׁשליח ּות  ּתכלית  נע ׂשית  ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָׁשניהם 

ולכן  כ ּו', ה ּבהמית  ונפ ׁש ה ּגּוף  את  לברר  ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָּדין,

 ּדר ּב'ע ֹול  ׁשהעב ֹודה  ּבזֹו), זֹו להחליפן ְְְְֲֲִִֶֶֶַָָָיכ ֹולים 

ׁשּמתיגע  ּכפ ׁשּוט ֹו, ה ּגּוף  יגיעת  ֿ ידי על  היא  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַארץ '

ּוכמ ֹו כ ּו', ה ּנפ ׁש ּפזּור  ׁשל  לא ֹופן עד  ְְְִֶֶֶֶַַַַָָּבפרנסה 

ּובכל  ּובלבנים  "ּבחמר  ּבמצרים  ה ּׁשע ּבּוד  ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָֹק ֹוׁשי

 ּפר עב ֹודת  ׁשל  ּבא ֹופן ּבּׂשדה " ועל 67ֿעב ֹודה  , ְְֲֲֶֶֶֶֶַַַָָ

ההעלם  ּוכלל ּות  ה ּגל ּות , ליּסּורי ּבנֹוגע  ֿ זה   ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּדר

ה ּוא  זה  ּבכל  המכ ּון ּכא ׁשר  הע ֹולם , ׁשל  ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֻוההס ּתר 

ּפקד ּתי" ּד"ּפקד  הענין יהיה  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  68ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּב'ע ֹול  העב ֹודה  וכן ה ּגל ּות . מן ליציאה  ְְְֲִִִֵַַָָָָועד 

ּדוקא ,  ּפר ועב ֹודת  יגיעה  ׁשל  ּבא ֹופן היא  ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָּתֹורה '

ה 'זהר ' ק ּוׁשיא ,69ּכפיר ּוׁש ּדא  - ק ׁשה  "ּבעבדה  ְְֲֵַַַָָָָָֹֹ
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(61.(8 ע ' חמ "ג התוועדויות - מנחם (תורת פ "ה שנהֿזו הפורים דחג ההוא בלילה ה'שי "ת 62)ד"ה (סה"מ  ואילך פי "ג

ואילך). 133 ו 63)ע ' קפח  ס "ע  תרס "ו המשך ב ).64)אילך.ראה (מח , פל"ז ב .65)תניא ו, ההוא 66)מגילה בלילה ד"ה

.(7 ע ' חמ "ג התוועדויות - מנחם (תורת פ "ד יד.67)הנ"ל א, טז.68)שמות ג, א.69)שם קנג, (רע "מ ) ח "ג א. כז, ח "א

    
,˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓ ‰hÓÏ ‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡M ‰Ó ÔÈÚƒ¿««∆≈¿«»«»«≈«¿ƒ

שלו  להתגלות גבול  ÏÈÚÏשאין  ‡a˙pL BÓk61CLÓ‰Ó) ¿∆ƒ¿»≈¿≈≈∆¿≈
‡ÏeÏÈ‰‰ ההסתלקות ליום לדפוס שנמסרו  אחד  בהמשך  מאמרים קבוצת «ƒ»

בפסוק שפותח 'המשך ' הריי "צ, הרבי  eÈc"„של  "Èp‚Ï È˙‡a"»ƒ¿«ƒ¿
ËL62 גם שנה וכמידי  תש"י , בשנת ¿»

אמר  תשכ "ה, זו , שנה שבט ביו "ד 

בו  זה פסוק על  חסידות מאמר  הרבי 

זה  עניין  ÔÈÚביאר  ‡e‰L (∆ƒ¿«
È˜Ï‡‰ B‡‰ ˙eËMt˙‰ ללא ƒ¿«¿»»¡…ƒ

גםÚ„גבול  hÓÏ‰שמאיר  «¿«»
‰hÓ63‰Ó ‡e‰ 'ÊBÁ B‡'Â . «»¿≈«

Ì„‡‰ ˙„BÚ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬«»»»
ÏL ÔÙB‡a ‰hÓÏ ÌÏBÚa»»¿«»¿∆∆
‰ˆ ,ˆÓe zÒ‰Â ÌÏÚ‰∆¿≈¿∆¿≈≈«»»

‡˙˜ÚÂ,ומצוקה CLÓסבל  ¿«¿»ƒ¿»
יותר , נעלה ממקור  אלוקי  אור  ומתגלה

‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ'c ‰ÈÁa‰Ó≈«¿ƒ»ƒ¿«¿»«¿»
,'ı˜ ÔÈ‡ „Ú של האלוקי  הכוח «≈≈

והתעלמות  Ákהתעלות „vnL∆ƒ«…«
,ÌÏÚ‰‰Â ÌeˆÓv‰Â ‰eb‰«¿»¿«ƒ¿¿«∆¿≈
,'‰ÏÈÏ' ÌLa ‡˜ B˙eÏÏkL∆¿»ƒ¿»¿≈«¿»

ÈeÏb‰Â B‡‰ CÙ‰ וכשעובדים ≈∆»¿«ƒ
ממשיכים  והצער , הדוחק מתוך  ה' את

הזה. הנעלה האור  Ê‰את ÏÎÂ הטעם ¿»∆
חוזר ' 'אור  ממשיכים זו  שבעבודה לכך 

ישר ' מ'אור  יותר  ÈÙÏהנעלה ‡e‰¿ƒ
˙ÈÏÎzL של והכוונה המטרה ∆«¿ƒ

ea ‡e‰ ‰‡Èa‰ הפרדת «¿ƒ»¿≈
של  לקדושה והעלאתו  מהרע הטוב

‰ÓLp‰ È‰L ,‡˜Âc ‰hn‰««»«¿»∆¬≈«¿»»
Ôw˙Ï È„k ‰hÓÏ ‰„È ‡Ï…»¿»¿«»¿≈¿«≈

,dÓˆÚ למעלה,‡˙ בהיותה כי  ∆«¿»
שום  בנשמה היה לא הירידה, קודם

תיקון  הדורש Ôw˙Ïפגם È„k ‡l‡∆»¿≈¿«≈
˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰ ˙‡∆«¿∆∆««¬ƒ

ÌÏBÚa B˜ÏÁÂ64 המסויים החלק ¿∆¿»»
על  מוטל  שלו  והזיכוך  שהבירור  בעולם

בפרט, זה ֿ ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰אדם על  ∆«¿≈∆
ביותר , התחתון  ה'מטה' בירור  ידי 

˙BˆBˆÈp‰ ea ‰NÚ«¬∆≈«ƒ
hÓÏ‰האלוקיים  eÏÙpL∆»¿¿«»

ÌÈÏk‰ ˙ÈLa שהיו התוהו  בעולם הזה, העולם בריאת לפני  שהייתה ƒ¿ƒ««≈ƒ
מכך  וכתוצאה האורות את להכיל  יכלו  שלא מועטים בכלים מרובים אורות בו 

הכלים'. 'שבירת Ê‰היתה ÏÈLe והדוחק הצרה מתוך  ה' את לעבוד  כדי  ƒ¿ƒ∆
הזה העולם את (zÚ‚Èולברר  ‰ÚÈ‚È ÏL ÔÙB‡a ‰„BÚa CBˆ LÈ≈∆«¬»¿∆∆¿ƒ»»«¿»

'eÎ65ÈLa BÓÎe ,‡˜Âc («¿»¿ƒ¿≈
Ï"p‰ ‰„BÚ‰ ÈpÙB‡66 «≈»¬»««

בפורים  שנאמר  במאמר  לעיל  שנתבארו 

זו  ÏBÚ'Âשנה 'ı‡ Cc ÏBÚ'c¿∆∆∆∆¿
È„ÈŒÏÚL) '‰Bz שילוב »∆«¿≈

Ì‰ÈL יחד˙ÈNÚ נשלמת ¿≈∆«¬≈
˙ÈÏÎz של והמטרה הכוונה «¿ƒ

ÔÈc ‡ÓÏÚa ‰ÓLp‰ ˙eÁÈÏL¿ƒ«¿»»¿»¿»≈
הזה, ‰Ûebבעולם ˙‡ Ï¿»≈∆«

ÔÎÏÂ ,'eÎ ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ¿∆∆««¬ƒ¿»≈
ÔÙÈÏÁ‰Ï ÌÈÏBÎÈ שתי את ¿ƒ¿«¬ƒ»

ארץ' דרך  'עול  של  האמורות העבודות

תורה' BÚ‰L„‰ועול  ,(BÊa BÊ¿∆»¬»
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ 'ı‡ Cc ÏBÚ'a¿∆∆∆∆ƒ«¿≈
,BËeLÙk Ûeb‰ ˙ÚÈ‚È¿ƒ««ƒ¿
ÔÙB‡Ï „Ú ‰ÒÙa Ú‚È˙nL∆ƒ¿«≈«««¿»»«¿∆

,'eÎ LÙp‰ eÊt ÏL היגיעה ∆ƒ«∆∆
שהוא  כך  כדי  עד  גדולים והמאמץ

הנפש, מנוחת ואת הריכוז  את מאבד 

ÌÈˆÓa „eaÚM‰ ÈLB˜ BÓÎe¿ƒ«ƒ¿¿ƒ¿«ƒ
‰„BÚ ÏÎe ÌÈÏe ÓÁa"¿…∆ƒ¿≈ƒ¿»¬»
˙„BÚ ÏL ÔÙB‡a "‰„Oa«»∆¿∆∆¬«

Ct67,, כפשוטו קשה ויגיעה עבודה ∆∆
ÈeqÈÏ Ú‚Ba ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«¿ƒ≈
ÌÏÚ‰‰ ˙eÏÏÎe ,˙eÏb‰«»¿»«∆¿≈

,ÌÏBÚ‰ ÏL zÒ‰‰Â שכדי ¿«∆¿≈∆»»
ה' בעבודת צורך  יש עליהם להתגבר 

גדולה יגיעה ‰ÔeÎÓמתוך  L‡k«¬∆«¿À»
ŒÏÚLהמטרה  È„k ‡e‰ ‰Ê ÏÎa¿»∆¿≈∆«

„˜t"c ÔÈÚ‰ ‰È‰È ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿∆»ƒ¿»¿»…
"Èz„˜t68 לבני נמסרה שבו  הלשון  »«¿ƒ

הגאולה בשורת במצרים »¿ÚÂ„ישראל 
˙eÏb‰ ÔÓ ‰‡ÈˆÈÏ בא זה שכל  ƒƒ»ƒ«»

'עול  שנקראת פרך ' ה'עבודת ֿ ידי  על 

ארץ'. ÏBÚ'aדרך  ‰„BÚ‰ ÔÎÂ¿≈»¬»¿
'‰Bz במגע בא האדם אין  שבה אף »

הזה  עולם ענייני  עם È‰ƒ‡ישיר 
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טו     

ל ּבּון  ּדא  - ּובלבנים  ֿ וח ֹומר , קל  ּדא  - ְְִִִֵֶֶַַָָֹּבחמר 

ּבדר ּוׁשי  א ֹור ' ּב'ת ֹורה  ּבאר ּוּכה  (ּכמבאר  ְְְְְֲִִֵַַָָָָֹהלכתא "

ׁשמ ֹות  ׁשּזה ּו70ּפר ׁשת  ׁשּבזה ), הענינים  ּפרטי ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ה ּפל ּפּול  אריכ ּות  מ ּצד  ּבּתֹורה , ה ּגל ּות  ְְֲִִִִַַַַַָָענין

והינּו, כ ּו', ה ּקּוׁשיֹות  ּבר ּבּוי ּבבלי' ְְְְְְְִִֶַַַַׁשּב'תלמ ּוד 

ה ּוא  הרי  ל ּקּוׁשיא , ה ּתר ּוץ  את  ׁשּמֹוצא  ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּקֹודם 

זה  על  ּומתמרמר  ל ֹו, ּומר  ׁשרע  ּומ ּצב  ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָּבמעמד 

ה ּגיע  לא  ועדין ה ּקֹודמת , ה ּסברא  ל ֹו ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאבדה 

ׁשל  וההס ּתר  ההעלם  מ ּצד  ה ּנכ ֹונה , ה ּסברא  ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאל 

ּומ ּתֹו ה ּיגיעה  ֿ ידי על  ּדוקא   א ְְְְִִֵַַַַַָָה ּקּוׁשיֹות .

הרי  כ ּו', ה ּקּוׁשיֹות  ׁשל  וההס ּתר  וההעלם  ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹהח ׁש

לעל ּוי  ׁשּבא  ועד  הלכתא ", "ל ּבּון לידי ּבא  ְְְִִִִֵֶַָָָָה ּוא 

ל ֹו" ל ּמח ּכה  ּבמ ּלי 71ּד"יע ׂשה  ּדדחקין למאן , ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָ

'א ֹור 72ּדח ּוכמתא  ׁשהמ ׁשכת  ּבזה , הענין ּוכלל ּות  . ְְְְְְְִֶֶַַָָָָָ

מ ּתֹו וה ּיגיעה  העב ֹודה  ֿ ידי על  ׁשּנע ׂשית  ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָח ֹוזר '

ׁשּצרי) "לילה " - והח ׁש וההס ּתר  ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹההעלם 

וה ּגל ּוי  הא ֹור  המ ׁשכת  ּבֹו ׁש"לילה 73לפעל  ועד  , ְְְְְִִֶַַַַַָָָֹ

יאיר " יׁשר '74ּכּיֹום  מ 'א ֹור  יֹותר  למעלה  היא  ,( ְְִִֵֵַַָָָָ

ּומ ּצב  ּבמעמד  האדם  עב ֹודת  ֿ ידי על  ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָּׁשּנמ ׁש

יר ּוׁשלמי' ּב'תלמ ּוד  ּכמ ֹו ּביגיעה ,  צ ֹור ְְְְְִִִֵֶֶַַָּׁשאין

מק ֹומ ֹות  ּבכ ּמה  ּבאר ּוּכה  ּבד ּבּור 75ֿ(ּכמבאר  וגם  , ְְְְְֲִַַַַָָָֹ

מ ֹו"ח  לכ "ק  לבס ּומי איניׁש ח ּיב  ְְְִִִִֵַַַָה ּמתחיל 

תרפ "א  מ ּׁשנת  ).76אדמ ֹו"ר  ְְִַַ

˙eiËÙe ּגּופא יׁשר ' ּב'א ֹור  ּגם  ה ּנה  יֹותר , ƒ¿»ƒְִֵֵַָָָ

מ ּלמעלה  ׁשּנמ ׁש הא ֹור  ְְְִִֶֶַָָָ(ׁשה ּוא 

להאיר  האדם , ּבעב ֹודת  וכן הע ֹולם , את  ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָלהאיר 

האדם " זה  קטן ה "ע ֹולם  עב ֹודת ֹו77את  ׁשּתהיה  , ְֲִֶֶֶֶָָָָָָָָ

עב ֹודה ), ליכטיקע  א  וגל ּוי, א ֹור  ׁשל  ְְְֲִִִֶֶֶַָּבא ֹופן

"יֹום  א ֹופ ּנים , ׁשני יׁש - "יֹום " ּבׁשם  ְְְִִֵֵֵֶַָׁשּנקרא 
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טז     

ׁשהא ֹור  הינּו ה ּזה ", "יֹום  הה ּוא ". ו"יֹום  ְְֶֶֶַַַַָה ּזה "

למ ּטה  ׁשּגם  ּבא ֹופן ּבגל ּוי  למ ּטה  מת ּפּׁשט  ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָֹהאלקי

ּבעב ֹודה  נמ ׁש [ּומ ּזה  אלקי א ֹור  ׁשּזה ּו ְְֱֲִִִִֶֶֶַָָֹיֹודעים 

ּׁשּכת ּוב  מה  ּומצ ֹות , הוי'78ּדת ֹורה  ה ּזה  ה ּיֹום  ְְֲִֶֶַַַָָָָ

וג ֹו', הא ּלה  הח ּקים  את  לע ׂשֹות  מצ ּו ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָֹֻאלקי

ּבּיֹום  ּבֹו ּכאל ּו חד ׁשים , ּבעיני יהיּו יֹום  ְְְְֲִִִֵֶֶַָָׁשּבכל 

עליהם  הענין 79נצט ּוית  ה ּוא  מ ּזה  ּולמעלה  .[ ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשהא ֹור  ּכפי ׁשּזה ּו (למעל ּיּותא ), הה ּוא " ְְְֲִִֶֶֶַַָָּד"יֹום 

עדין  ה ּוא  א ּלא  מ ּטה , למ ּטה  ׁשּנמ ׁש ק ֹודם  ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָה ּוא 

ּבׁשר ׁשֹו ּובטל  ּכל ּול  ׁשה ּוא  ּכפי ועד  ְְְְְְִֵֶַַָָָָלמעלה ,

ול ֹומר  עליו לה ֹור ֹות  ֿ אפ ׁשר  אי ׁשאז ְְְְִֶֶַָָָָּומק ֹור ֹו,

יׁש ֿ כן ּוכמ ֹו ּגל ּוי. ׁשל  ּבא ֹופן ׁשאינֹו ּכיון ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָ"זה ",

ׁשּנקרא ׁשנ  ח ֹוזר ', ה 'א ֹור  ּבהמ ׁשכת  א ֹופ ּנים  י ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

הה ּוא ". ו"לילה  ה ּזה " "לילה  "לילה ", ְְְְְֵֶַַַַַָָָּבׁשם 

ח ֹוזר ' ּד'א ֹור  ("זה ") ה ּגל ּוי ה ּוא  ה ּזה " ְְִֵֶֶַַַָ"לילה 

"לילה "), - והח ׁש ההעלם  מ ּתֹו ְְְִֵֶֶֶַַַָָֹ(ׁשּבא 

יׁשר ' ּד'א ֹור  מה ּׁשר ׁש ּגם  יֹותר  למעלה  ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּׁשר ׁשֹו

"לילה  יֹותר , נעלית  ּבחינה  ויׁש הה ּוא "). ְְְֲִֵֵֵַַַָָ("יֹום 

לגמרי  ׁשּלמעלה  לבחינה  ׁשּמּגיעים  הינּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָהה ּוא ",

יׁשר ') ('א ֹור  ּד'יֹום ' ה ּגיל ּויים  וגדר  ענין ְְְִִִִֶֶַָָָָמ ּכל 

ּבחינת  ׁשּזה ּו ּכיון ח ֹוזר '), ('א ֹור  ְְְִֵֵֶֶַַָָו'לילה '

'א ֹור  ּגם  ּכֹולל  מ 'א ֹור ', (ׁשּלמעלה  ְְֵֵֶַַַָָה 'ּמא ֹור '

(ּכמ ֹו 'מא ֹור ' מ ּבחינת  ּגם  למעלה  ועד  ְְְְְִִֵַַַַָָח ֹוזר '),

ּבאר ּוּכה ). לעיל  ְְֲִֵֵֶַָָׁשּנת ּבאר 

ÏÚÂ ּבּיֹום ּפני אס ּתיר  הס ּתר  "ואנכי נאמר  זה  ¿«ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָֹ

א ֹור ' ּב'ת ֹורה  מבאר  ּדה ּנה , 80הה ּוא ". ְְְִֵַָָֹ

ּכמ ֹו ֿ לבא , לעתיד  על  קאי הה ּוא " ְְִֵֶַַַָָָֹׁש"ּבּיֹום 

זה ,81ׁשּכת ּוב  אלקינּו ה ּנה  הה ּוא  ּבּיֹום  ואמר  ְֱִֵֵֶֶַַַָָֹ

הה ּוא ", "ּבּיֹום  ּדבחינת  ("זה ") ה ּגל ּוי יהיה  ְְִִִִֶֶֶַַַַָׁשאז

ׁשּנקרא  ח ֹוזר ' 'א ֹור  והן 'יֹום ', ׁשּנקרא  יׁשר ' 'א ֹור  (הן ה 'א ֹור ' ּבחינת  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהינּו,

- ח ֹוזר ' ו'א ֹור  הה ּוא ", "י ֹום  - יׁשר ' ('א ֹור  ּומק ֹור ֹו ּבׁשר ׁשֹו ׁשה ּוא  ּכפי ְְְְְְִֵֶַַָָָָ'לילה ')
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א). קא, טז.78)ב . כו, יג.79)תבוא יא, עקב  פירש"י  וראה עה"פ . שער 80)פירש"י  אורה שערי  וראה א. צב , ד. צ , מג"א

.(57 ע ' חמ "ג התוועדויות - מנחם (תורת סמ "ב  פורים שיחת גם וראה ב ). (נז, פ "י  מלכות לבוש יביאו ד"ה הפורים

ט .81) כה, ישעי '

    
ÌÈpÙB‡ ÈL LÈ , עצמו הגילוי  בעניין  דרגות שתי  ‰f‰"שהם ÌBÈ" ≈¿≈«ƒ«∆

הגילוי  ‰‰e‡"תכלית ÌBÈ"Â אך מופחת לגילוי  ביטוי  הוא שלכאורה ¿«
ומפרט. שממשיך  כפי  יותר , עוד  נעלה בעניין  מדובר  דבר  של  "ÌBÈלאמיתו 

ËMt˙Ó È˜Ï‡‰ B‡‰L eÈ‰ ,"‰f‰ ומאירÈeÏ‚a ‰hÓÏ «∆«¿∆»»¡…ƒƒ¿«≈¿«»¿ƒ
‰hÓÏ ÌbL ÔÙB‡a בעולם ¿∆∆«¿«»

מעלימים  עצמם שמצד  ובנבראים

האלוקי  האור  על  ÌÈÚ„BÈ¿ƒומסתירים
לכך  מודעים ‡Bמכירים, e‰fL∆∆

‰fÓe] È˜Ï‡ בגילוי מההכרה ¡…ƒƒ∆
B˙c‰האלוקות ‰„BÚa CLÓƒ¿»«¬»¿»

e˙kM ‰Ó ,˙BˆÓe78ÌBi‰ ƒ¿«∆»«
EeˆÓ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰f‰«∆¬»»¡…∆¿«¿
‰l‡‰ ÌÈwÁ‰ ˙‡ ˙BNÚÏ«¬∆«Àƒ»≈∆
EÈÈÚa eÈ‰È ÌBÈ ÏÎaL ,'B‚Â¿∆¿»ƒ¿¿≈∆
ÌBia Ba eÏ‡k ,ÌÈL„Á¬»ƒ¿ƒ«

Ì‰ÈÏÚ ˙ÈeËˆ79 ההתייחסות ƒ¿«≈»¬≈∆
היום  כאילו  חדש, כדבר  ומצוות לתורה

נובעת  לראשונה, כך  על  הציווי  ניתן 

בעולם  המאיר  האלוקי  באור  ].מהכרה
ÔÈÚ‰ ‡e‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ∆»ƒ¿»

) "‡e‰‰ ÌBÈ"c הביטוי וכאן  ¿«
הוא  העלם, על  שמורה לשון  "ההוא,

ÈÙk e‰fL ,(‡˙eiÏÚÓÏ¿«¬ƒ»∆∆¿ƒ
‡e‰ B‡‰L הע ליון במקורו  ∆»
CLÓpL Ì„B˜ בגלוי לרדת ולהאיר  ∆∆ƒ¿»

ÔÈ„Ú ‡e‰ ‡l‡ ,‰hÓ ‰hÓÏ¿«»«»∆»¬«ƒ
ÏeÏk ‡e‰L ÈÙk „ÚÂ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«¿ƒ∆»

BB˜Óe BLLa ÏËe ואינו »≈¿»¿¿
עצמה, בפני  כמציאות ומתגלה נמשך 

˙BB‰Ï LÙ‡ŒÈ‡ Ê‡L∆»ƒ∆¿»¿
"Ê‰",להצביע  ÓBÏÂ ÂÈÏÚ»»¿«∆

ÈeÏb ÏL ÔÙB‡a BÈ‡L ÔÂÈk≈»∆≈¿∆∆ƒ
מגילוי .אלא  למעלה

ÌÈpÙB‡ ÈL LÈ ÔÎŒBÓÎe¿≈≈¿≈«ƒ
,'ÊBÁ B‡'‰ ˙ÎLÓ‰a¿«¿»«»≈
,"‰ÏÈÏ" ÌLa ‡˜pL∆ƒ¿»¿≈«¿»

"‰f‰ ‰ÏÈÏ" והסתר ועם העלם «¿»«∆
גילוי  של  לשון  "זה", עליו  נאמר  זאת

"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"Â הסתר של  לשון  ¿«¿»«
‰ÈeÏbכפול . ‡e‰ "‰f‰ ‰ÏÈÏ"«¿»«∆«ƒ

) 'ÊBÁ B‡'c ("‰Ê") אור ∆¿≈
‰‰ÌÏÚוגילוי  CBzÓ ‡aL∆»ƒ«∆¿≈

LM‰Ó Ìb ˙BÈ ‰ÏÚÓÏ BLML ,("‰ÏÈÏ"  CLÁ‰Â¿«…∆«¿»∆»¿¿«¿»≈«≈«…∆
("‡e‰‰ ÌBÈ") 'LÈ B‡'c נעלה ההעלם ששורש לעיל  כמבואר  ¿»»«

הגילוי . ‰eÈמשורש ,"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ" ,˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰ÈÁa LÈÂ¿≈¿ƒ»«¬≈≈«¿»««¿
„‚Â ÔÈÚ ÏkÓ ÈÓ‚Ï ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁÏ ÌÈÚÈbnL∆«ƒƒƒ¿ƒ»∆¿«¿»¿«¿≈ƒ»ƒ¿»¿∆∆
('LÈ B‡') 'ÌBÈ'c ÌÈÈeÏÈb‰«ƒƒ¿»»

,('ÊBÁ B‡') '‰ÏÈÏ'Â דרגה ¿«¿»≈
של  ולהגבלות להגדרות שמעל  נעלית

ו 'העלם' ÈÁa˙'גילוי ' e‰fL ÔÂÈk≈»∆∆¿ƒ«
'B‡n'‰ האור (ÏÚÓlL‰מקור  «»∆¿«¿»
'B‡'Ó הארה אלא שאינו  ≈

הוא  ולכן  מה'מאור ', והתפשטות

'אור ' של  דרגה מכל  ≈ÏÏBkלמעלה
‰ÏÚÓÏ „ÚÂ ,('ÊBÁ B‡' Ìb«≈¿«¿«¿»

Ìb אפילו'B‡Ó' ˙ÈÁaÓ «ƒ¿ƒ«»
ÏÈÚÏ ‡a˙pL BÓk)¿∆ƒ¿»≈¿≈

(‰ke‡a מכל למעלה הוא כי  «¬»
הגדרה.

‰Ê ÏÚÂ"ההוא "בלילה בחינת על  ¿«∆
העלם  של  מצב היא פשוטו  שלפי 

א  כפול , העניינים והסתר  בפנימיות בל 

ולמעלה  מגילויים שלמעלה העלם זהו 

הגדרה, "ÈÎ‡Âמכל  Ó‡∆¡«¿»…ƒ
ÌBia Èt ÈzÒ‡ zÒ‰«¿≈«¿ƒ»««
‡Ó ,‰p‰c ."‡e‰‰«¿ƒ≈¿…»

'B‡ ‰B˙'a80 הזקן לאדמו "ר  ¿»
È‡˜ "‡e‰‰ ÌBia"L מכווןÏÚ ∆««»≈«

e˙kL BÓk ,‡ÏŒ„È˙ÚÏ81 ¿»ƒ»…¿∆»
‡e‰‰ ÌBia Ó‡Â הגאולה בזמן  ¿»«««

‰È‰È Ê‡L ,‰Ê eÈ˜Ï‡ ‰p‰ƒ≈¡…≈∆∆»ƒ¿∆
ÌBia" ˙ÈÁc ("‰Ê") ÈeÏb‰«ƒ∆ƒ¿ƒ««
'B‡'‰ ˙ÈÁa ,eÈ‰ ,"‡e‰‰««¿¿ƒ«»

אור ( של  המדרגות '‡Bבכל  Ô‰≈
B‡' Ô‰Â ,'ÌBÈ' ‡˜pL 'LÈ»»∆ƒ¿»¿≈
ÈÙk ('‰ÏÈÏ' ‡˜pL 'ÊBÁ≈∆ƒ¿»«¿»¿ƒ
B‡') BB˜Óe BLLa ‡e‰L∆¿»¿¿

Y 'LÈ הוא שלו  ומקור  שהשורש »»
B‡'Âבחינת  ,"‡e‰‰ ÌBÈ"«¿

Y 'ÊBÁ הוא שלו  ומקור  שהשורש ≈
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יז     

ֿ לבא , (לעתיד  אז יהיה  לזה  ונֹוסף  ה ּזה "). ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ"לילה 

ׁשהיא  "ּפני", ּדבחינת  ה ּגל ּוי ּגם  הה ּוא ") ְִִִִֶַַַַַַָ"ּבּיֹום 

(הינּו הה ּוא " "יֹום  לג ּבי אס ּתיר " ּד"הס ּתר  ְְְְְְִֵֵֶַַַַַּבא ֹופן

ה ּבחינה  מר ּגיׁש אינֹו הה ּוא " "ּבּיֹום  ְְְִִִֵֶַַַַַָׁשּבחינת 

אתיּדע  ולא  ידע  ּדלא  ריׁשא   ּדר ֿ ועל  ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּד"ּפני",

ּבריׁשא  ּדהוה  (ׁשה ּוא 82מה  הה ּוא " "לילה  - ( ְְֲֵֶַַַַָָָ

מ ּוס ּתר , עצמ ֹו ׁשההס ּתר  אס ּתיר ", "הס ּתר  ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָּכמ ֹו

העב ֹודה  ֿ ידי על  נע ׂשה  זה  וכל  א ). סעיף  ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָּכּנ"ל 

ּדוקא  ּגּופא  ּוב ּלילה  "לילה ", - ה ּגל ּות  ְְְְִַַַַַַָָָָָּבזמן

ּדמ ׁשיחא , ּדעקבתא  ּבדרא  ה ּלילה , ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָּבת ֹוקף 

ּומ ּצב  "לילה ּבמעמד  ּכפ ׁשּוט ֹו, אס ּתיר " ּד"הס ּתר  ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ

ּבאים  ֿ ידיֿזה  על  ׁשּדוקא  לגריע ּותא , ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהה ּוא "

ׁשּלמעלה  ּבחינה  למעל ּיּותא , הה ּוא " ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָל "לילה 

ּכּנ"ל . ויֹום , ְְִַַַָמ ּלילה 

'א ֹור p‰Â‰ו) ּבמעלת  לעיל  האמ ּור  ֿ ּפי על  ¿ƒ≈ְְֲִֵַַַָָ

לה ֹוסיף  יׁש יׁשר ', 'א ֹור  על  ְִֵֵַָָח ֹוזר '

'הלכ ֹות ', לג ּבי ּגם  ה ּפּורים  ּדחג  העל ּוי ְְְֲִִֵֵַַַַָָּבבא ּור 

ז"ל  ר ּבֹותינּו אמר ּו ׁשניהם  עתידין 83ׁשעל  ׁשאין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

וכל  ה ּנביאים  ספרי ּכל  ּכא ׁשר  ּגם  ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָליּבטל ,

והענין  ה ּמׁשיח . לימ ֹות  ליּבטל  עתידין ְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָה ּכת ּובים 

אין  והלכ ֹות  אס ּתר  ׁשּמגלת  ּבּטעם  ּדה ּנה  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבזה ,

א ֹור ' ּב'ת ֹורה  מבאר  ליּבטל , לפי 84עתידין ׁשּזה ּו , ְְְֲִִִִֵֶֶָָָֹ

ה ּטבע ,  ּבדר מל ּוּבׁש היה  ּפּורים  ׁשל  ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשה ּנס 

נעלית  מ ּמדרגה  נמ ׁש זה  ׁשּנס  מ ּובן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּומ ּזה 

למ ּטה  לבא  יכ ֹולה  מעלת ּה ּגֹודל  ׁשּמּצד  ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹּביֹותר ,

ּכמ ׁשל  ה ּטבע , ּבלב ּוׁשי להתל ּבׁש ועד  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַּביֹותר ,

עד  ּגד ֹותיה  ּכל  על  ׁשּנתמ ּלאה  יין ׁשל  ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָחבית 

ההלכ ֹות , ּבענין ּגם  ה ּוא  וכן לח ּוץ . ְְְְֲִִֵֶַַַַַָׁשּנׁשּפ

עילאה  חכמה  ּבחינת  התל ּבׁשּות  יׁשנּה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשּבהן

ל 'הלכ ֹות ', ּבנֹוגע  ׁשּגם  [וזה ּו ּגׁשמ ּיים  ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָּבדברים 

כ ּו'85מ ּובא  לאח ֹוריו רא ׁשֹו ׁשּמחזיר  ה ּצבי ׁשעינֹו86מ ׁשל  ה ּצבי מ ׁשל  ּבד ּוגמת  , ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

אבל  ג ]. סעיף  ּכּנ"ל  לפ ּורים , ּבנֹוגע  ׁשה ּובא  ּפת ּוחה , אחת  ועינֹו קמ ּוצה  ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאחת 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

א).82) פרק  (ריש ב  קעו, דצניעותא) (ספרא לזח "ב  רשב "י  מאמרי  שער ע "ב . ריש רפח , (אד"ז) זח "ג ירושלמי83)ראה ראה

הי "ח . פ "ב  מגילה הל' רמב "ם ה"ה. פ "א ואילך.84)מגילה ד צ , סע "ב .85)מג"א צד, שם א.86)תו"א יד, זח "ב  ראה

    
(ÏŒ„È˙ÚÏ‡,בחינת  Ê‡ ‰È‰È ‰ÊÏ ÛÒBÂ .("‰f‰ ‰ÏÈÏ"«¿»«∆¿»¿∆ƒ¿∆»¿»ƒ»…

Èt" ˙ÈÁc ÈeÏb‰ Ìb ("‡e‰‰ ÌBia" הכתוב לשון  כהמשך  " ««««ƒƒ¿ƒ«»«
פני ", אסתיר  הסתר  ההוא "פני "È‰L‡"ביום כפול בחינת בהסתר  מוסתרת ∆ƒ

˙ÈÁaL eÈ‰) "‡e‰‰ ÌBÈ" Èa‚Ï "ÈzÒ‡ zÒ‰"c ÔÙB‡a¿∆¿«¿≈«¿ƒ¿«≈««¿∆¿ƒ«
LÈbÓ BÈ‡ "‡e‰‰ ÌBia"««≈«¿ƒ

"Èt"c ‰ÈÁa‰ ממנו הנעלית «¿ƒ»¿»«
ממנו , LÈ‡ונעלמת CcŒÏÚÂ¿«∆∆≈»

‰Ó ÚcÈ˙‡ ‡ÏÂ Ú„È ‡Ïc¿…»«¿…∆¿»««
‡LÈa ‰Â‰c82 ההעלם בחינת «¬»¿≈»

"ראש  בזוהר  נקראת מגילוי  שלמעלה

באחד  וכמובא נודע" ולא ידע שלא

ראשים  שלושה בזוהר : המקומות

מזה. למעלה וזה זה לתוך  זה נגלפו ,

המכוסה  סתימאה חכמה אחד , ראש

ראש  סתומה, זו  וחכמה נפתחת, ואינה

ראש  החכמות; שאר  של  הראשים לכל 

דכל  סתימא קדישא, עתיקא עליון ,

שאינו  ראש הראשים, כל  ראש סתימין ;

ולא  היה ראש מה נודע ולא ידע,

ולא  בחכמה לא נדבק שלא זה בראש

– ‰‰e‡"בסכלות...) ‰ÏÈÏ" שתי «¿»«
הסתרה של  BÓkלשונות ‡e‰L)∆¿

zÒ‰‰L ,"ÈzÒ‡ zÒ‰"«¿≈«¿ƒ∆«∆¿≈
ÛÈÚÒ Ï"pk ,zÒeÓ BÓˆÚ«¿¿»««¿ƒ
È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰Ê ÏÎÂ .(‡¿»∆«¬∆«¿≈
 ˙eÏb‰ ÔÓÊa ‰„BÚ‰»¬»ƒ¿««»

‡Ùeb ‰ÏÈle ,"‰ÏÈÏ" עצמו «¿»««¿»»
‡„a ,‰ÏÈl‰ Û˜B˙a ‡˜Âc«¿»¿∆««¿»¿»»

,‡ÁÈLÓc ‡˙˜Úc של בדור  ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
קרוב  הגלות, בסוף המשיח, עקבות

גוברים, והחושך  הגלות שאז  לגאולה

zÒ‰"c vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»¿«¿≈
‰ÏÈÏ" ,BËeLÙk "ÈzÒ‡«¿ƒƒ¿«¿»

,‡˙eÚÈ‚Ï "‡e‰‰ והסתר העלם «ƒ¿ƒ»
כפשוטו  ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰קשה ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈∆

לעיל  (כמבואר  עצמו  ההעלם מתוך 

גורם  הוא עצמו  שההעלם באריכות

עבודת  וכן  ביותר  הגדול  לגילוי  וסיבה

את  פועל  פרך ' 'עבודת יגיעה, מתוך  ה'

גדול ) הכי  ÏÈÏ"Ï‰העילוי  ÌÈ‡a»ƒ««¿»
‰ÈÁa ,‡˙eiÏÚÓÏ "‡e‰‰«¿«¬ƒ»¿ƒ»

,ÌBÈÂ ‰ÏÈlÓ ‰ÏÚÓlL למעלה ∆¿«¿»ƒ«¿»¿
ו 'גילוי ' 'העלם' של  »»Ï"pk.מהגדרים

'ÊBÁ B‡' ˙ÏÚÓa ÏÈÚÏ eÓ‡‰ ÈtŒÏÚ ‰p‰Â (Â על שנמשך  ¿ƒ≈«ƒ»»¿≈¿«¬«≈
יגיעה, ידי  על  ובפרט האדם, עבודת LÈ'ידי  B‡' ÏÚ,מלמעלה שנמשך  «»»

,'˙BÎÏ‰' Èa‚Ï Ìb ÌÈet‰ ‚Ác ÈeÏÚ‰ e‡a ÛÈÒB‰Ï LÈ≈¿ƒ¿≈»ƒ¿««ƒ«¿«≈¬»
Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡ Ì‰ÈL ÏÚL83ÏËaÈÏ ÔÈ„È˙Ú ÔÈ‡L ∆«¿≈∆»¿«≈«∆≈¬ƒƒƒ»≈

לבוא, ÈÙÒלעתיד  Ïk L‡k Ìb««¬∆»ƒ¿≈
ÌÈe˙k‰ ÏÎÂ ÌÈ‡Èp‰«¿ƒƒ¿»«¿ƒ
˙BÓÈÏ ÏËaÈÏ ÔÈ„È˙Ú¬ƒƒƒ»≈ƒ

.ÁÈLn‰«»ƒ«
ÌÚha ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«««
ÔÈ‡ ˙BÎÏ‰Â zÒ‡ ˙Ï‚nL∆¿ƒ«∆¿≈«¬»≈
‡Ó ,ÏËaÈÏ ÔÈ„È˙Ú¬ƒƒƒ»≈¿…»

'B‡ ‰B˙'a84ÈÙÏ e‰fL , ¿»∆∆¿ƒ
LaeÏÓ ‰È‰ ÌÈet ÏL Òp‰L∆«≈∆ƒ»»¿»

Úh‰ C„a את וכשקוראים ¿∆∆«∆«
ואפשר  בגלוי  נראה הנס אין  המגילה

של  שההצלה ישראל בני לחשוב

בהשתלשלות  הייתה המן  מגזירת

הטבע, בדרך  ÔeÓמאורעות ‰fÓeƒ∆»
‰‚„nÓ CLÓ ‰Ê ÒpL∆≈∆ƒ¿»ƒ«¿≈»

,˙BÈa ˙ÈÏÚ יותר נעלה מקור  «¬≈¿≈
מהטבע ממקור  שלמעלה הניסים

d˙ÏÚÓ Ï„Bb „vnL מדריגה של  ∆ƒ«∆«¬»»
˙BÈa,זו  ‰hÓÏ ‡Ï ‰ÏBÎÈ¿»»…¿«»¿≈

,Úh‰ ÈLeÏa LaÏ˙‰Ï „ÚÂ¿«¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«∆«
ÔÈÈ ÏL ˙ÈÁ ÏLÓkƒ¿«»ƒ∆«ƒ
„Ú ‰È˙B„b Ïk ÏÚ ‰‡lÓ˙pL∆ƒ¿«¿»«»¿∆»«

.ıeÁÏ CtLpL∆ƒ¿««
,˙BÎÏ‰‰ ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ¿««¬»
˙ÈÁa ˙eLaÏ˙‰ dLÈ Ô‰aL∆»∆∆¿»ƒ¿«¿¿ƒ«

‰‡ÏÈÚ ‰ÓÎÁ,עליונה חכמה »¿»ƒ»»
ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש של  חכמתו 

ומדברת  בתורה, ועוסקת שנתלבשה

ÌbL e‰ÊÂ] ÌÈiÓLb ÌÈ„aƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿∆∆«
‡eÓ ,'˙BÎÏ‰'Ï Ú‚Ba85 ¿≈««¬»»

BL‡ ÈÊÁnL Èv‰ ÏLÓ¿««¿ƒ∆«¬ƒ…
'eÎ ÂÈBÁ‡Ï86ÏLÓ ˙Ó‚e„a , «¬»¿¿«¿«

‰ˆeÓ˜ ˙Á‡ BÈÚL Èv‰«¿ƒ∆≈««¿»
‡e‰L ,‰Áe˙t ˙Á‡ BÈÚÂ¿≈««¿»∆»
‚ ÛÈÚÒ Ï"pk ,ÌÈeÙÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ««¿ƒ
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יח     

ֿ ידי  ׁשעל  ההמ ׁשכה  ּבין ועיקרי ּגד ֹול  חל ּוק  ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָיׁש

ׁשההמ ׁשכה  ה ּפּורים , ּדחג  להמ ׁשכה  ְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָההלכ ֹות 

יׁשר ', 'א ֹור  ׁשל  ּבא ֹופן היא  ההלכ ֹות  ֿ ידי ְְֲִֵֶֶֶַַָָָׁשעל 

ׁשהא ֹור  מה  רק  ׁשּזה ּו והינּו למ ּטה , ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָמ ּלמעלה 

ה ּגׁשמ ּיים  ּבּדברים  מ ּטה , למ ּטה  עד  ויֹורד  ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָנמ ׁש

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  ההלכ ֹות , נתל ּבׁשּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבהם 

'א ֹור  ׁשל  ּבא ֹופן היא  ה ּפּורים  ּדחג  ְְְִִֶֶַַַַָָההמ ׁשכה 

ּדחג ׁשה ּנס  וכ ּנ"ל  למעלה , מ ּלמ ּטה  ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָח ֹוזר ',

ה ּטעם ה ּפּור  וזה ּו ּגּופא . ההס ּתר  מ ּצד  ּבא  ים  ְְִִֵֶֶַַַַַַָָ

למר ּדכי  מתיחס  ההלכ ֹות  נס 87ׁשענין ואיל ּו , ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ

ה ּוא  מר ּדכי ׁשל  ענינֹו ּכי לאס ּתר , מתיחס  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָּפּורים 

ׁשּזה ּו יׁשר '), ('א ֹור  למ ּטה  מ ּלמעלה  ְְְְִֶֶַַַָָָָָָהמ ׁשכה 

א ּבא ' 'יס ֹוד  ּבחינת  היא  ּכיון 88ׁשּבחינת ֹו א ּלא  , ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

אר ֹו א ּבא ' למ ּטה 89ׁש'יס ֹוד  ּגם  נמ ׁש זה  הרי , ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָ

ה ּוא  אס ּתר  ׁשל  ענינּה ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָמ ּטה ,

ח ֹוזר ' 'א ֹור  ּבחינת  אס ּתיר ", .90"הס ּתר  ְְְִִֵֵַַַ

ׁשני LÈÂז) עם  ה ּנ"ל  ּכל  ּולק ּׁשר  לה ֹוסיף  ¿≈ְְְִִֵֵַַַָ

ּב'ל ּקּוטי  ׁשּנת ּבאר ּו ּפּורים  ׁשל  ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָהענינים 

צו 91ּתֹורה ' ׁשּקֹורין 92ּפר ׁשת  ה ּפר ׁשה  (ׁשּזֹוהי ִִֶֶַַַָָָָָָ

ה ּפּורים  לחג  ּבסמיכ ּות  ׁשנים  ׁשּזה 93ּבכ ּמה  , ְְְִִִִֶֶַַַָָ

ה ּפּורים  לחג  ׁשּיכ ּות ּה על  ענין 94מ ֹורה  .( ְְִִֶַַַַָָָ
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(87.88 שבהערה ובכ"מ .88)תו"א א. צט , א. צג, שם ג.89)תו"א נד, (בהוספות) ויקרא שיחת 90)לקו"ת בארוכה ראה

חוזר. ואור ישר אור וכלים; אורות בחי ' הם ואסתר שמרדכי  ואילך), 357 ע ' חט "ז (לקו"ש דאשתקד בהבא 91)פורים

"שבעת  וענין אהרן" קרבן "זה לענין והשייכות הקשר גם נתבאר ושם זה). (ממאמר ואילך 40 ע ' ח "ז לקו"ש ראה - לקמן

עיי "ש. המילואים", בסמיכות 92)ימי  היא הפסח  דחג הגאולה והרי  הפסח , חג מאמרי  גם ישנם זו שבפרשה לכך נוסף 

לגאולה". גאולה "מיסמך ב ) ו, (מגילה כמארז"ל דפורים, חל 93)לגאולה צו פ ' הש"ק  שיום זו, שנה בקביעות ובפרט 

לט "ז  בנוגע  (ב ) הש "ק , ביום ונכללים מתעלים זה שבשבוע  הפורים ימי  (א) בשתים: היא השייכות שאז - אדרֿשני  בט "ז

חלק  הוא בתורה קס "ד שגם לכך שנוסף  והיינו, כתיב ", יעבור ולא שיתסר.. "ואימא מגילה): (ריש בגמרא איתא אדר

וש"נ), .279 ע ' חל"ו התוועדויות - מנחם תורת (ראה אמת הלימוד מתורת ע "י  זאת ששוללים הגמרא למסקנת גם הרי 

בענין  המעלה בזה: שאין מה בזה ויש  עכ"פ . שלילי  באופן המגילה) (וקריאת לפורים אדר ט "ז שייך יעבור", "ולא ממ "ש

בו  להיות צריכה ובמילא לפורים, שייך עצמו מצד שהיום - הב ' בענין והמעלה חיובי ; באופן היא שהשייכות - הא'

שבת). דערב  ("טרח ") מהעבודה כתוצאה ממילא, בדרך בשבת", ד"יאכל באופן רק  (ולא דפורים של"ה 94)העבודה ראה

    
שמעון  לרבי  הלך  הגדול ... חייא רבי  וקיצור ), בתרגום (להלן  בזוהר  כמובא

האילים, לעפר  או  לצבי  לך  ודמה דודי  ברח אומר , שהיה שמע יוחאי , בר 

אלא  מתרחק, ולא הולך  לא ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש שיהיה ישראל  של  תאוותם

כעופר  או  הצבי  כמו  עושה בעולם חיה אין  האיילים.... כעופר  או  כצבי  בורח

מעט  הולך  בורח, שהוא בזמן  האיילים,

שיצא  למקום ראשו  את ומחזיר  מעט

ראשו  את מחזיר  הוא ולעולם ממנו ,

של  ריבונו  ישראל , אמרו  כך  לאחוריו ,

שתסתלק  גורמים אנו  אם עולם,

הצבי  כמו  שתברח רצון , יהי  מבינינו ,

בורח  שהוא האיילים עופר  כמו  או 

זהו  שהניח... למקום ראשו  את ומחזיר 

בארץ  בהיותם זאת גם ואף שכתוב

געלתים  ולא מאסתים לא אויביהם

ישן , כשהוא הצבי  אחר , דבר  לכלותם.

נעור , הוא והאחרת אחת, בעין  ישן  הוא

ֿ הוא, ֿ ברוך  לקדוש ישראל  אמרו  כך 

ולא  ינום לא שהנה הצבי  כמו  עשה

ישראל ]. שומר  יישן 

È˜ÈÚÂ ÏB„b ˜eÏÁ LÈ Ï‡¬»≈ƒ»¿ƒ»ƒ
L ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈaÈ„ÈŒÏÚ ≈««¿»»∆«¿≈

‚Ác ‰ÎLÓ‰Ï ˙BÎÏ‰‰«¬»««¿»»¿«
,ÌÈet‰ שאינם נאמר  שניהם שעל  «ƒ

לעיל , כאמור  ֿ לבוא לעתיד  בטלים

‰ÎLÓ‰‰L האלוקי האור  של  ∆««¿»»
ÔÙB‡a ‡È‰ ˙BÎÏ‰‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¬»ƒ¿∆
‰ÏÚÓlÓ ,'LÈ B‡' ÏL∆»»ƒ¿«¿»
‰Ó ˜ e‰fL eÈ‰Â ,‰hÓÏ¿«»¿«¿∆∆««
„Ú „BÈÂ CLÓ B‡‰L∆»ƒ¿»¿≈«

,‰hÓ ‰hÓÏגם ÌÈcaומאיר  ¿«»«»«¿»ƒ
‰ÎLÓ‰‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,˙BÎÏ‰‰ eLaÏ˙ Ì‰aL ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ∆»∆ƒ¿«¿«¬»«∆≈≈««¿»»
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ,'ÊBÁ B‡' ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ ÌÈet‰ ‚Ác¿««ƒƒ¿∆∆≈ƒ¿«»¿«¿»

‡Ùeb zÒ‰‰ „vÓ ‡a ÌÈet‰ ‚Ác Òp‰L Ï"pÎÂ כמבואר ¿««∆«≈¿««ƒ»ƒ««∆¿≈»

שהמעלה  שההעלם לעיל  היא המלך ' שנת נדדה ההוא 'בלילה של  המיוחדת

לגילוי . וסיבה גורם הוא ‰‰BÎÏ˙עצמו  ÔÈÚL ÌÚh‰ e‰ÊÂ שאינן ¿∆«««∆ƒ¿««¬»
לבוא  לעתיד  ÈÎcÓÏבטלות ÒÁÈ˙Ó87ÒÁÈ˙Ó ÌÈet Ò eÏÈ‡Â , ƒ¿«≈¿»¿¿«¿ƒ≈ƒƒ¿«≈

‰ÎLÓ‰ ‡e‰ ÈÎcÓ ÏL BÈÚ Èk ,zÒ‡Ï אלוקי אור  של  ¿∆¿≈ƒƒ¿»∆»¿¿««¿»»
B‡') ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»

B˙ÈÁaL e‰fL ,('LÈ של »»∆∆∆¿ƒ»
'BÒÈ„מרדכי  ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«¿
'‡a‡88, בחינת של  הפנימיות «»

ב'תורה  (כמבואר  העליונה החכמה

בזמן  ..." אסתר , מגילת דרושי  אור '

שלא  מוחין  מקבלת הנוקבא הגלות

ממוחין  ֿ אם כי  ֿ אנפין  זעיר  ֿ ידי  על 

כמו  אבא... יסוד  עילאה חכמה עליונים

ודעת  חכמה דברי  לדבר  יכול  שהאדם

שבלב... המידות אמצעות בלי  שבמוחו 

אבא") יסוד  הארת הוא... «∆‡l‡פורים
CB‡ '‡a‡ „BÒÈ'L ÔÂÈk89 ≈»∆¿«»»

גדול  חכם כמו  להמשכתו , גבול  ואין 

מדריגות  חכמתו  את להוריד  שיכול 

שלו  ההשפעה את ו 'להאריך ' רבות

hÓÏ‰הרבה, Ìb CLÓ ‰Ê È‰¬≈∆ƒ¿»«¿«»
‰hÓ שבה הגשמיים לדברים ם עד  «»

ההלכות, ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óנתלבשו 
zÒ‰" ‡e‰ zÒ‡ ÏL dÈÚƒ¿»»∆∆¿≈«¿≈
B‡' ˙ÈÁa ,"ÈzÒ‡«¿ƒ¿ƒ«

'ÊBÁ90 ההעלם מתוך  דווקא שבא ≈
וההסתר .

Ïk M˜Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Ê¿≈¿ƒ¿«≈»
ÏL ÌÈÈÚ‰ ÈL ÌÚ Ï"p‰««ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ∆
ÈËewÏ'a e‡a˙pL ÌÈetƒ∆ƒ¿»¬¿ƒ≈

'‰Bz91Âˆ ˙Lt92ÌÈL ‰nÎa ÔÈBwL ‰Lt‰ È‰BfL) »»»««∆ƒ«»»»∆ƒ¿«»»ƒ
ÌÈet‰ ‚ÁÏ ˙eÎÈÓÒa93‚ÁÏ d˙eÎiL ÏÚ ‰BÓ ‰fL , ƒ¿ƒ¿««ƒ∆∆∆««»»¿«

ÌÈet‰94 שחלים למועדים התורה פרשיות בין  קשר  שיש בספרים כמובא «ƒ
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יט     

ּפס ּוק  על  מעט  ּבא ּור  ֿ ה ּמתחיל : ּבד ּבּור  ְְְִִִֵַַַַָָהרא ׁשֹון,

ה ּפס ּוק  נת ּבאר  (ׁשּבֹו אכ ֹול  קר ּבן 95ואכל ּתם  זה  ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּׁשם  ּובניו), ּבה ּגהה 96אהרן צדק ' ה 'צמח  ּכֹותב  ֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

לב ּוׁש יביא ּו ּפס ּוק  על  ּבבא ּור  ּׁשּכת ּוב  מה  ְְְִֵֵֶַַַָָָ"ועין

והיה 97מלכ ּות " ֿ ה ּמתחיל : ּבד ּבּור  ה ּׁשני, וענין . ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָ

ימי  ׁשבעת  ענין עם  (ה ּקׁשּור  ה ּלבנה  ְְְְִִִֵַַַַָָָא ֹור 

ׁשּבֹו98ה ּמּלּואים  "ּוכמ ֹו99), צדק ' ה 'צמח  מצ ּין ְְִִֵֶֶֶֶַַַַ

לבס ּומי  איניׁש חיב  ֿ ה ּמתחיל  ֿ ּדּבּור  ס ֹוף  ְְִִִִִֵֶַַַָָׁשּכת ּוב 

אס ּתר " ּבמגלת  ׁשם  ׁשּום  אין  ּדלכ .100ּבפ ּור ּיא , ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

ÌÈc˜‰e לכא ֹורה מ ֹורים  ה ּנ"ל  צ ּיּונים  ׁשּׁשני ¿«¿ƒְְִִִִֵֶַַָ

זה  הפכ ּיים  ׁשהם  ענינים  ׁשני ְְְִִִִֵֵֶֶַָָעל 

על  מעט  ּבא ּור  ֿ ה ּמתחיל : ּבד ּבּור  ּדה ּנה , ְְְְִִִִֵֵֶַַַַמ ּזה .

האציל ּות  ׁשע ֹולם  מבאר  אכ ֹול , ואכל ּתם  ְְֲֲִֶֶַַָָָָָֹּפס ּוק 

ה ּבריאה , ע ֹולם  ּכמ ֹו מאין יׁש התח ּדׁשּות  ְְְְִִִֵֵֵַַַָָאינֹו

מצ ּין  זה  ועל  ה ּגל ּוי, אל  מההעלם  נמ ׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָא ּלא 

לב ּוׁש יביא ּו ּפס ּוק  על  לבא ּור  צדק ' ְְִֵֶֶֶַַַָָה 'צמח 

נאמר  ׁשּבֹו ה ּקו 101מלכ ּות , ׁשל  ה ּגל ּוי ׁשרא ׁשית  ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַ

ֿ ה ּמתחיל  ּבד ּבּור  ואל ּו (ּדאציל ּות ). ּב'חכמה ' ְְְְְֲִִִִַַַָָה ּוא 

חתן  "ק ֹול  ׁשּבחינת  מבאר  ה ּלבנה , א ֹור  ְְְְִֶַַָָָָָָָֹוהיה 

ה 'צמח  מצ ּין זה  ועל  ע ּתה , ּבגל ּוי אינּה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָוכ ּלה "

לבס ּומי  איניׁש חיב  ֿ ה ּמתחיל  ֿ ּדּבּור  לס ֹוף  ְְְִִִִִֵֶֶַַַָצדק '

נת ּבאר  ׁשּׁשם  ׁשּבמגלת 102ּבפ ּור ּיא ,  לכ ה ּטעם  ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

לפי  ה ּקד ֹוׁשים , מ ּׁשמ ֹות  ׁשם  ׁשּום  נזּכר  לא  ְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹאס ּתר 

החתן  וכמ ׁשל  ּבטבע , מל ּוּבׁש היה  ּפּורים  ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּנס 

ּגל ּוי  זה  ׁשאין והינּו, כ ּו', ּבב ּורסקי לל ּון  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָׁשה ֹול
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א). (רצז, וישב  ר"פ  תושב "כ יג.95)חלק  ו, סע "ב .96)פרשתנו במאמר,97)ח , להמבואר ציון רק  זה הרי  שבפשטות ואף 

הכל  אלא ח "ו, במקרה דבר שום אין העולם בעניני  שאפילו מזה (במכ"ש הדיוק  בתכלית הם התורה עניני  שכל כיון מ "מ 

לפורים. שייכותו על הוכחה מהווה מלכות", לבוש יביאו ע "פ  "בביאור הוא זה שענין גופא הא הנה פרטית), בהשגחה הוא

המילואים".98) ימי  שבעת "ענין הוא זה ד"ה למאמר הביאור שעל שה"כותרת" רע "ג.99)ועד שם 100)ט , נסמן וגם

סע "א): (יו"ד המאמר וחותם ובסיום ע "ד); (שם, עמלק  לך עשה אשר את זכור לד"ה היהודים"; וקבל ע "פ  ל"ביאור (ע "ג)

הפורים". שער בפע "ח  ג.101)"ועיין צב , ב .102)תו"א ק , שם

    
פרשה  כל  של  ÏÈÁ˙n‰Œea„aבשבוע ,ÔBL‡‰ ÔÈÚ במאמר ). ƒ¿»»ƒ¿ƒ««¿ƒ

במילים: (BaLהפותח ÏBÎ‡ ÌzÏÎ‡Â ˜eÒt ÏÚ ËÚÓ e‡a≈¿««»«¬«¿∆»∆
˜eÒt‰ ‡a˙95 צו בפרשת ÂÈe),האמור  Ô‰‡ Ôa˜ ‰Ê ƒ¿»≈«»∆»¿««¬…»»

ÌML96'תורה ב'לקוטי  זה b‰a‰‰במאמר  '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ˙Bk ∆»≈«∆«∆∆««»»
ÏÚ e‡a e˙kM ‰Ó ÔÈÚÂ"¿«≈«∆»¿≈«
LeÏ e‡ÈÈ ˜eÒt»»ƒ¿

"˙eÎÏÓ97. «¿
,ÈM‰ ÔÈÚÂ ב'לקוטי נוסף במאמר  ¿ƒ¿»«≈ƒ
צו  פרשת ÏÈÁ˙n‰Œea„a¿ƒ««¿ƒ:תורה'

eLw‰) ‰l‰ B‡ ‰È‰Â¿»»«¿»»«»
ÈÓÈ ˙ÚL ÔÈÚ ÌÚƒƒ¿«ƒ¿«¿≈

ÌÈ‡eln‰98 בפרשת מדובר  בהם «ƒƒ
יהיה  החמה "ואור  הכתוב, כסיום צו ,

הימים" שבעת כאור  ),שבעתיים
BaL99זה ‰'ˆÁÓבמאמר  ÔiˆÓ ∆¿«≈«∆«

ŒÛBÒ e˙kL BÓÎe" '˜„∆̂∆¿∆»
LÈÈ‡ ÈÁ ÏÈÁ˙n‰Œeacƒ««¿ƒ«»ƒƒ
ÔÈ‡ CÎÏc ,‡ieÙa ÈÓeÒÏƒ¿≈¿«»ƒ¿»≈

ÌL ÌeL ֿ הקדוש של  משמותיו  ≈
מפורש ֿ הוא »Ï‚Óaƒ¿ƒ˙ברוך 
"zÒ‡100. ∆¿≈

Ï"p‰ ÌÈeiˆ ÈML ÌÈc˜‰e¿«¿ƒ∆¿≈ƒƒ««
צו  פרשת תורה' ב'לקוטי  פורים לענייני 

ÈL ÏÚ ‰B‡ÎÏ ÌÈBÓƒƒ¿»«¿≈
‰Ê ÌÈiÎÙ‰ Ì‰L ÌÈÈÚƒ¿»ƒ∆≈»¿ƒƒ∆
Œea„a ,‰p‰c .‰fÓƒ∆¿ƒ≈¿ƒ
ÏÚ ËÚÓ e‡a :ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ≈¿««
‡Ó ,ÏBÎ‡ ÌzÏÎ‡Â ˜eÒt»«¬«¿∆»¿…»
BÈ‡ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚL∆»»¬ƒ≈
BÓk ÔÈ‡Ó LÈ ˙eLcÁ˙‰ƒ¿«¿≈≈«ƒ¿

‰‡Èa‰ ÌÏBÚ התהוותו שלפני  »«¿ƒ»
קיים, היה לא ו 'יש' «∆‡l‡כמציאות

האצילות  ÌÏÚ‰‰Óעולם CLÓƒ¿»≈«∆¿≈
ÈeÏb‰ Ï‡ מציאות כי ואינו  חדשה ∆«ƒ

 ֿ ֿ יצירה בריאה עולמות כמו  'יש' אינו 

היא  מהותו  אלא e‡Ïאלוקות,עשיה '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ÔiˆÓ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆¿«≈«∆«∆∆¿≈
Ó‡ BaL ,˙eÎÏÓ LeÏ e‡ÈÈ ˜eÒt ÏÚ101˙ÈL‡L «»»ƒ¿«¿∆∆¡«∆≈ƒ

Âw‰ ÏL ÈeÏb‰ הצמצום לאחר  שהאיר  והדק המועט האלוקי  האור  «ƒ∆««

ÏÈÁ˙n‰Œea„aהראשון  eÏ‡Â .(˙eÏÈˆ‡c) '‰ÓÎÁ'a ‡e‰¿»¿»«¬ƒ¿ƒ¿ƒ««¿ƒ
dÈ‡ "‰lÎÂ Ô˙Á ÏB˜" ˙ÈÁaL ‡Ó ,‰l‰ B‡ ‰È‰Â¿»»«¿»»¿…»∆¿ƒ«»»¿«»≈»

‰zÚ ÈeÏ‚a לבוא,אלא לעתיד  ˆ„˜'יתגלה ÁÓˆ'‰ ÔiˆÓ ‰Ê ÏÚÂ ¿ƒ«»¿«∆¿«≈«∆«∆∆
,‡ieÙa ÈÓeÒÏ LÈÈ‡ ÈÁ ÏÈÁ˙n‰ŒeacŒÛBÒÏ ב'תורה ¿ƒ««¿ƒ«»ƒƒƒ¿≈¿«»

אסתר , מגילת «∆ÌMLאור '
‡a˙102CÎÏ ÌÚh‰ ƒ¿»≈«««¿»

ÌeL kÊ ‡Ï zÒ‡ ˙Ï‚ÓaL∆ƒ¿ƒ«∆¿≈…ƒ¿»
ÈÙÏ ,ÌÈLB„w‰ ˙BÓMÓ ÌL≈ƒ≈«¿ƒ¿ƒ
LaeÏÓ ‰È‰ ÌÈet ÒpL∆≈ƒ»»¿»
CÏB‰L Ô˙Á‰ ÏLÓÎÂ ,ÚËa«∆«¿ƒ¿«∆»»∆≈

'eÎ È˜Òea ÔeÏÏ לשון (וזה »¿¿¿ƒ
ב'תורה שלא המאמר  הטעם ...." אור ':

שאר  ולא במגילה הוי "ה שם נזכר 

והעניין  ֿ הוא. ֿ ברוך  הקדוש של  שמות

בזוהר  המבואר  המשל  ֿ דרך  על  הוא

כתיב  לכלותם גבי  בחוקתי  פרשת סוף

לבורסקי  ללון  שהולך  החתן  כמשל 

מלכות בשביל  כן  שם, עיין  כו ' הכלה

בעולמות  מאד  למטה נשפלת דאצילות

העליון  החתן  זה כל  ועם תחתונים...

לשם  ויורד  נמשך  שלמעלה חסד  בחינת

ונפלאה  נראה אז  אדרבה כן  ואם

כן  גם הוא ֿ זה ֿ דרך  ועל  יותר , האהבה

כו ' הטבע בלבוש הנס התלבשות

כן  גם הולך  האהבה מעוצם שהוא

לבוש  שהוא הבורסקי  בבית להתלבש

הוי "ה  שם נזכר  לא כן  ועל  כו ' הטבע

הכלולה  הכלה הי ' שאז  מפני  במגילה

על  כו '. שמסתתרת השפלות בתכלית

שלמעלה  החסד  גילוי  להיות מוכרח כן 

לשם  לירד  התלבשות בבחינת כן  גם

נזכר  לא ולכן  הם אשר  המקום אל 

שבלי  הגילוי  בחינת שהוא השמות

הנה  שבהמשל  כמו  אך  כו '. לבוש

האהבה  עוצם על  מורה הוא זו  ירידה

למעלה  הוא זו  במגילה המלובש האור  כן  כמו  שם. בזוהר  שכתוב כמו 

שמות...") eÎ'מבחינת ˙eLaÏ˙‰ ‡l‡ ÈeÏb ‰Ê ÔÈ‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆≈∆ƒ∆»ƒ¿«¿
אור ' ב'תורה פורים למאמרי  צו  פרשת תורה' ב'לקוטי  הציונים ששני  ונמצא
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כ     

ׁשּׁשני  ּכיון ּבאמת , אבל  כ ּו'. התל ּבׁשּות  ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָא ּלא 

ּוׁשניהם  ּפר ׁשה , ּבא ֹות ּה מ ֹופיעים  ְְִִִִֵֶַָָָָה ּצּיּונים 

ה ּׁשוה  צד  ׁשּיׁש ל ֹומר  צרי ּפּורים , ְִִִֵֵֶֶַַַָָמ ּדר ּוׁשי

ׁשני  ּבין ּומח ּברת  ׁשּמק ּׁשרת  מ ׁשּוּתפת  ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָּונק ּודה 

ּבדברי  ה ּדבר  ּומר ּומז ה ּנ"ל . ׁשּבּצּיּונים  ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָהענינים 

ׁשּמביא  (לאחרי ה ּצּיּונים  ׁשּבׁשני צדק ', ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַה 'צמח 

ּב'ל ּקּוטי  לה ּמד ּוּבר  (ּבגל ּוי) ׁשּנֹוגעים  ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָהענינים 

ׁשּב"ע ּין  ל ֹומר , ּדיׁש ׁשם ", "ע ּין מ ֹוסיף  ְְִֵֵֵֶַַַָָּתֹורה ')

"יביא ּו ּפס ּוק  על  ל ּבא ּור  ה ּצּיּון ׁשּלאחרי ְֲִִֵֵֶַַַַָָָׁשם "

"והיא  ה ּתב ֹות  מע ּתיק  (ׁשּמּׁשם  מלכ ּות " ְְְִִִֵֶַַַָָלב ּוׁש

למה  לר ּמז ּכּונת ֹו ּבחכמה "), ה ּגל ּוי ְְְְִִֵֵַַַַָָָָרא ׁשית 

ֿ ּפי  "על  היה  וח ּוט  ׁשה ּקו ׁשם  צמצ ּום 103ׁשּכת ּוב  ְְִִֶֶַַַָָָָ

ּפ ֿ ס ֹוף ּומק ֹום  אין ּבחינת  ּבגל ּוי להיֹות  ׁשּלא  נּוי.. ְְְִִֵֶַָָָֹ

ּבא  ּב'חכמה ' ׁשּנמ ׁש ׁשה ּגל ּוי והינּו, ְְְְְִִֶֶַַָָָָכ ּו'",

ה ּצּיּון  ׁשּלאחרי ׁשם " ּוב "ע ּין צמצ ּום . ֿ ידי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָעל 

לבס ּומי  איניׁש חיב  ֿ ה ּמתחיל  ֿ ּדּבּור  ְְְִִִִִֵַַַָלס ֹוף 

ׁשם  ׁשּום  אין  ּדלכ" מע ּתיק  (ׁשּמּׁשם  ְְְִִִֵֵֶַַָָָּבפ ּור ּיא 

מר ּמז  כ ּו'") ּבהעלם  מל ּוּבׁשים  אס ּתר .. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָּבמגלת 

המגלה  קריאת  ׁש"ענין ׁשם  למבאר  ה ּוא 104ּגם  ְְְְִִִֶַַַַַָָָֹ

הא ֹור ", ּגל ּוי ּוממ ׁשי ׁשּקֹורא  ּבּתֹורה , ק ֹורא  ְְִִֵֵֶַַָָּכמ ֹו

ּבמגלת  ׁשם  ׁשּום  "ׁשאין ׁשּמההעלם  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַוהינּו,

נמ ׁש - המגלה  קריאת  ֿ ידי על  ה ּנה  ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָאס ּתר ",

ּגל ּוי  ה ּוא  מ ּזה  ׁשּבא  ה ּגיל ּוי ואדר ּבה , א ֹור , ְְִִִִֶֶַַַָָּגל ּוי

מ ּבחינת  ׁש"למעלה  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ס ֹוף  אין ְְְְִִֵֵֶַַַָָמעצמ ּות 

ֵׁשמ ֹות ".

ÔÈÚ‰Â מלכ ּות לב ּוׁש יביא ּו ֿ ה ּמתחיל  ּבד ּבּור  ּדה ּנה  ׁשּיתר ֹון 84ּבזה , מבאר  ¿»ƒ¿»ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּכּנ"ל  ּבטבע , מל ּוּבׁש היה  ׁשה ּנס  ּבזה  ה ּוא  ה ּפּורים  ּדחג  ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָה ּמעלה 

לב ּוׁש יביא ּו ֿ ה ּמתחיל  לד ּבּור  ּבא ּור  ּב"ּתֹוספת  ה ּנה  לזה , ּובהמ ׁש ו). ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ(סעיף 

ׁשא ֹור  ׁשּכיון ּפנּוי", ּומק ֹום  צמצ ּום  ֿ ּפי "על  ׁשּבא  ה ּקו ּבענין נת ּבאר  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמלכ ּות ",

ּביֹותר  ּגד ֹול  ּתֹוקף  ּבֹו ׁשּיׁש מ ֹורה  זה  הרי ה ּצמצ ּום , את  ּבקע  יׁש105ה ּקו ּובזה  , ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבד ּוגמת  - ה ּצמצ ּום  ק ֹודם  החלל  מק ֹום  את  ממ ּלא  ׁשהיה  הא ֹור  לג ּבי יתר ֹון ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּגם 
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בתו"א):103) זה בדרוש לקמן (וכן פפ "ד אורה שבשערי  לבוש יביאו ד"ה ראה אבל "ע "פ ". הראשון בדפוס  גם הוא כן

-104)"ע "י ". "מגילה" בשם דוקא אלא העלם, עם שקשור "אגרת" בשם לא - אסתר" "מגילת בשם שנקראת לכך נוסף 

א). קיט , שם תו"א (ראה גילוי  ר 105)מלשון ב . רלב , סידור עד"ז ואילך.ראה סע "ד ח , פרשתנו לקו"ת גם וראה א. נח ,

    
הקו  אור  התגלות ביותר , נעלה וגילוי  הארה על  מדבר  שהאחד  הפכיים הם

בלבושי  פורים נס התלבשות והעלם, לבוש על  מדבר  והשני  דאצילות, בחכמה

‰ÌÈeivהטבע, ÈML ÔÂÈk ,˙Ó‡a Ï‡ אסתר מגילת לדרושי  ¬»∆¡∆≈»∆¿≈«ƒƒ
אור ' תורה'ÌÈÚÈÙBÓב'תורה Lt‰ב'לקוטי  d˙B‡a, צו פרשת ƒƒ¿»»»»

,ÌÈet ÈLecÓ Ì‰ÈLe¿≈∆ƒ¿≈ƒ
‰ÂM‰ „ˆ LiL ÓBÏ CÈ»̂ƒ«∆≈««»∆
˙M˜nL ˙ÙzeLÓ ‰„e˜e¿»¿∆∆∆¿«∆∆
ÌÈÈÚ‰ ÈL ÔÈa ˙aÁÓe¿«∆∆≈¿≈»ƒ¿»ƒ

Ï"p‰ ÌÈeivaL הנראים ∆«ƒƒ««
הופכיים. בעניינים «¿ÊÓeÓeכמדברים

c‰ שני בין  המשותפת הנקודה «»»
השונים  ‰'ˆÁÓהעניינים È„a¿ƒ¿≈«∆«

ÌÈeiv‰ ÈLaL ,'˜„∆̂∆∆ƒ¿≈«ƒƒ
ÌÈÈÚ‰ ‡ÈnL ÈÁ‡Ï)¿«¬≈∆≈ƒ»ƒ¿»ƒ
ae„n‰Ï (ÈeÏ‚a) ÌÈÚ‚BpL∆¿ƒ¿»¿«¿»
ÔiÚ" ÛÈÒBÓ ('‰Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»ƒ«≈
ÔiÚ"aL ,ÓBÏ LÈc ,"ÌL»¿≈«∆¿«≈

iv‰ ÈÁ‡lL "ÌLe‡aÏ Ôe »∆¿«¬≈«ƒ«≈
LeÏ e‡ÈÈ" ˜eÒt ÏÚ«»»ƒ»
˜ÈzÚÓ ÌMnL) "˙eÎÏÓ«¿∆ƒ»«¿ƒ
ÈeÏb‰ ˙ÈL‡ ‡È‰Â" ˙Bz‰«≈¿ƒ≈ƒ«ƒ
‰ÓÏ ÊnÏ B˙ek ,("‰ÓÎÁa¿»¿»«»»¿«≈¿«

ÌL e˙kL מאמר Âw‰Lבאותו  ∆»»∆««
ËeÁÂ שהוא האור המצומצם האלוקי  ¿

לאחר  שנמשך  וחוט קו  כמו  'דק'

האינסופי  האור  של  ««‰È‰הצמצום
ÈtŒÏÚ"103ÌB˜Óe ÌeˆÓˆ «ƒƒ¿»

ÈeÏ‚a ˙BÈ‰Ï ‡lL ..Èet»∆…ƒ¿¿»
,eÈ‰Â ,"'eÎ ÛBÒŒÔÈ‡ ˙ÈÁa¿ƒ«≈¿«¿
'‰ÓÎÁ'a CLÓpL ÈeÏb‰L∆«ƒ∆ƒ¿»¿»¿»

ÌeˆÓˆ È„ÈŒÏÚ ‡a הדבר כן  ואם »«¿≈ƒ¿
שהוא  והעלם, להתלבשות גם קשור 

השני . הציון  ÌL"תוכן  ÔiÚ"e¿«≈»
ŒeacŒÛBÒÏ Ôeiv‰ ÈÁ‡lL∆¿«¬≈«ƒ¿ƒ
ÈÓeÒÏ LÈÈ‡ ÈÁ ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ«»ƒƒƒ¿≈
˜ÈzÚÓ ÌMnL) ‡ieÙa¿«»∆ƒ»«¿ƒ
˙Ï‚Óa ÌL ÌeL ÔÈ‡ CÎÏc"ƒ¿»≈≈ƒ¿ƒ«
ÌÏÚ‰a ÌÈLaeÏÓ ..zÒ‡∆¿≈¿»ƒ¿∆¿≈
ÌL ‡ÓÏ Ìb ÊnÓ ("'eÎ¿«≈««¿…»»

‰Ï‚Ó‰ ˙‡È˜ ÔÈÚ"L104 ∆ƒ¿«¿ƒ««¿ƒ»
,‰Bza ‡B˜ BÓk ‡e‰¿≈«»
,"B‡‰ ÈeÏb CÈLÓÓe ‡BwL∆≈«¿ƒƒ»

הראשון  הציון  תוכן  הוא הגילוי  עניין  "ÔÈ‡Lוהרי  ÌÏÚ‰‰nL ,eÈ‰Â¿«¿∆≈«∆¿≈∆≈
 ‰Ï‚Ó‰ ˙‡È˜ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,"zÒ‡ ˙Ï‚Óa ÌL ÌeL≈ƒ¿ƒ«∆¿≈ƒ≈«¿≈¿ƒ««¿ƒ»
ÈeÏb ‡e‰ ‰fÓ ‡aL ÈeÏÈb‰ ,‰a„‡Â ,B‡ ÈeÏb CLÓƒ¿»ƒ¿«¿«»«ƒ∆»ƒ∆ƒ
"˙BÓL ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ"L ‡e‰ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚÓ≈«¿≈»∆¿«¿»ƒ¿ƒ«≈
שם" "עיין  התוספת שבאמצעות ונמצא

להדגיש  צדק' ה'צמח מתכווין 

שלא  בכך  ההעלם דבר  של  שלאמיתו 

על  מלמד  שם' שום במגילה נזכר 

שייכותו  פורים, נס של  הגדולה המעלה

משמות. שלמעלה ֿ סוף אין  לעצמות

Œea„a ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ
LeÏ e‡ÈÈ ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ»ƒ¿

˙eÎÏÓ84 אסתר מגילת בדרושי  «¿
אור ' ÔB˙iLב'תורה ‡Ó¿…»∆ƒ¿

‡e‰ ÌÈet‰ ‚Ác ‰ÏÚn‰««¬»¿««ƒ
LaeÏÓ ‰È‰ Òp‰L ‰Êa¿∆∆«≈»»¿»
.(Â ÛÈÚÒ) Ï"pk ,ÚËa«∆«««¿ƒ
˙ÙÒBz"a ‰p‰ ,‰ÊÏ CLÓ‰e¿∆¿≈¿∆ƒ≈¿∆∆
e‡ÈÈ ÏÈÁ˙n‰Œea„Ï e‡a≈¿ƒ««¿ƒ»ƒ
ÔÈÚa ‡a˙ ,"˙eÎÏÓ LeÏ¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«
ÌeˆÓˆ ÈtŒÏÚ" ‡aL Âw‰««∆»«ƒƒ¿

et ÌB˜ÓeB‡L ÔÂÈkL ,"È »»∆≈»∆
,ÌeˆÓv‰ ˙‡ Ú˜a Âw‰ והוא ««»«∆«ƒ¿

ֿ סוף  האין  מהאור  מסויימת הארה

לאחר  ומאיר  שחוזר  הצמצום שלפני 

הצמצום  את ש'בוקע' עד  הצמצום

להסתר  מבעד  וחודר  דרכו  ≈¬‰Èומאיר 
ÏB„b Û˜Bz Ba LiL ‰BÓ ‰Ê∆∆∆≈∆»

˙BÈa105LÈ ‰Êe הקו , לאור  ¿≈»∆≈
B‡‰ Èa‚Ï ÔB˙È Ìb סוף ֿ האין  «ƒ¿¿«≈»

ÌB˜Ó ˙‡ ‡lÓÓ ‰È‰L∆»»¿«≈∆¿
ÌeˆÓv‰ Ì„B˜ ÏÏÁ‰ והאיר ∆»»∆«ƒ¿

- גבולות כל  ‰‡eÓללא ˙Ó‚e„a¿¿«»»
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כי     

" ה ּמל ׁשנת  ׁש"נדדה  ג ) (סעיף  לעיל  ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָהאמ ּור 

ׁשּלכן  ּביֹותר , נעלית  מ ּמדרגה  א ֹור  ּגל ּוי על  ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמ ֹורה 

אמנם , הה ּוא ". ּד"ּבּלילה  ּבהעלם  ּגם  נמ ׁש ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָה ּוא 

מר ּדכי. ּבחינת  יׁשר ', 'א ֹור  ּבבחינת  ה ּוא  זה  ְְְְִִִִֶַַַָָָּגל ּוי

איניׁש חיב  ֿ ה ּמתחיל  ּבד ּבּור  מ ֹוסיף  זה  ְְְִִִִִֶַַַַָועל 

ּבחג יֹותר  נעלה  ענין ּבפ ּור ּיא , ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָלבס ּומי

נת ּבאר 106ה ּפּורים  ׁשּׁשם  ה ּיתרה 107, ה ּמעלה  ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ

"הק ּדמת  לג ּבי אח ׁשור ֹוׁש" ּבימי ק ּבל ּוה  ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָּד"ה ּדּור 

ֿ ּתֹורה  מ ּתן ּבזמן ׁשהיתה  לנׁשמע " ,108נע ׂשה  ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָ

א ֹור  ּגל ּוי מ ּצד  היתה  לנׁשמע " נע ׂשה  ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָׁש"הק ּדמת 

ּבימי  ק ּבל ּוה  "ה ּדּור  ואל ּו ְְְְִִִִֵֶַָָָׁשּמּלמעלה ,

ֿ ּדלת ּתא 108אח ׁשור ֹוׁש" אתער ּותא   ּבדר היה  ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָ

ּבאה  ֿ ּדלת ּתא  ׁשהאתער ּותא  וכיון עצמם . ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָמ ּצד 

ּד"הס ּתר  ּבמ ּצב  אז היּו יׂשראל  ׁשּבני זה  ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמ ּצד 

הענין  את  אצלם  ע ֹורר  זה  וענין ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָאס ּתיר ",

ֿ ּתֹורה , מ ּמּתן יֹותר  נעלה  ּבא ֹופן ְְְֲִִֵֶֶַַַָָּד"ק ּבל ּוה "

ּגּופא  ׁשההס ּתר  מ ּובן הרי ח ֹוזר ', 'א ֹור   ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָּבדר

ד ) (סעיף  לעיל  האמ ּור   ּדר ֿ על  - לא ֹור  ְְְְִִֵֵֶֶַַָָנתה ּפ

(ּובא  את  ע ֹורר  ּגּופא  הה ּוא " ּד"לילה  ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָׁשההס ּתר 

ולכן, ." ה ּמל ׁשנת  ּד"נדדה  הא ֹור  ּגל ּוי ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָלידי)

אס ּתר  ׁשּמגלת  ׁשהענין מבאר  זה , מאמר  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבס ּיּום 

ּבהס ּתר  ׁשּיׁשנֹו העל ּוי מ ּצד  ה ּוא  ּתת ּבטל  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹלא 

קריאת  ֿ ידי (על  ּבא  זה  ּומהס ּתר  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבמגלה ,

העצמ ּות  ּגל ּוי מ ּׁשמ ֹות .109המגילה ) ׁשּלמעלה  ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

e‰ÊÂ את לע ֹורר  ּכדי ה ּוא  ההס ּתר  ּתכלית  ּכי אס ּתר ", "מגלת  ּׁשּנקראת  מה  ּגם  ¿∆ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַ

ּדהינּו אס ּתר ", "מגלת  ענין וזה ּו ּפנימ ּיּות ֹו, את  ּולג ּלֹות  ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשר ׁשֹו

א ֹור  ּבֹו ׁשּיאיר  רק  (לא  יאיר  ּגּופא  ׁשההס ּתר  ּדאס ּתר ", (ה ּפנימ ּיּות ) ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ"ההת ּגּלּות 

יאיר " ּכּיֹום  ׁש"לילה  ועד  ל ֹו), ּׁשּכת ּוב 74ׁשּמח ּוצה  מה   ּדר ֿ על  ׁשּזה ּו והיה 110, ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

א ֹור  ל ּה ׁשּיהיה  ה ּמאמר ), מתחיל  ׁשּבֹו ה ּפס ּוק  (ׁשּזה ּו הח ּמה  ּכא ֹור  ה ּלבנה  ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָא ֹור 
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דחייב 106) הענין תוכן שזהו ואילך, (319 ע ' חמ "ב  התוועדויות - מנחם (תורת פ "ג מלח  תשבית ולא ד"ה לעיל ראה

ידע . דלא עד כו' רע "א.107)לבסומי  צט , מג"א א.108)תו"א פח , בו 109)שבת נגע  שלא האור מבחי ' גם שלמעלה

וגילוי שהתפשטות ואילך), 133 ע ' תש"י  (סה"מ  ואילך פי "ג תש"י  לגני  באתי  המשך וראה הקו. נמשך שממנו הצמצום,

הוא  הראשון בשרשו שגם תכלית", אין עד מטה ד"למטה הענין מצד הוא בתכלית, שפלות היותר במדריגות גם - האור

פט "ו), (שם קץ " אין עד מעלה "למעלה מבחי ' הוא וההסתרים, ההעלמות שורש משא"כ וי "ז). פט "ז (שם גילוי  בגדר

גילוי . בגדר שאינו "אוצר" כו.110)בחי ' ל, ישעי '

    
B‡ ÈeÏb ÏÚ ‰BÓ "CÏn‰ ˙L ‰„„"L (‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ∆»¿»¿««∆∆∆«ƒ
ÌÏÚ‰a Ìb CLÓ ‡e‰ ÔÎlL ,˙BÈa ˙ÈÏÚ ‰‚„nÓƒ«¿≈»«¬≈¿≈∆»≈ƒ¿»««∆¿≈

."‡e‰‰ ‰ÏÈla"c¿««¿»«
‰Ê ÈeÏb ,ÌÓ‡ הקו אור  ÈÁa˙של  ,'LÈ B‡' ˙ÈÁa ‡e‰ »¿»ƒ∆ƒ¿ƒ«»»¿ƒ«

ÛÈÒBÓ ‰Ê ÏÚÂ .ÈÎcÓ»¿¿«¿«∆ƒ
LÈÈ‡ ÈÁ ÏÈÁ˙n‰Œea„a¿ƒ««¿ƒ«»ƒƒ
‰ÏÚ ÔÈÚ ,‡ieÙa ÈÓeÒÏƒ¿≈¿«»ƒ¿»«¬∆

ÌÈet‰ ‚Áa ˙BÈ106ÌML , ≈¿««ƒ∆»
‡a˙107‰˙i‰ ‰ÏÚn‰ ƒ¿»≈««¬»«¿≈»

ÈÓÈa ‰eÏa˜ ec‰"c¿»ƒ¿»ƒ≈
˙Óc˜‰" Èa‚Ï "LBÂLÁ‡¬«¿≈¿«≈«¿»«
ÔÓÊa ‰˙È‰L "ÚÓLÏ ‰NÚ«¬∆¿ƒ¿«∆»¿»ƒ¿«
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˜eÒt‰ e‰fL) ‰nÁ‰ B‡k¿««»∆∆«»
Ó‡n‰ ÏÈÁ˙Ó BaL ב'לקוטי ∆«¿ƒ««¬»

צו  פרשת dÏתורה' ‰È‰iL ,(∆ƒ¿∆»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

    

" ה ּמל ׁשנת  ׁש"נדדה  ג ) (סעיף  לעיל  ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָהאמ ּור 

ׁשּלכן  ּביֹותר , נעלית  מ ּמדרגה  א ֹור  ּגל ּוי על  ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמ ֹורה 

אמנם , הה ּוא ". ּד"ּבּלילה  ּבהעלם  ּגם  נמ ׁש ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָה ּוא 

מר ּדכי. ּבחינת  יׁשר ', 'א ֹור  ּבבחינת  ה ּוא  זה  ְְְְִִִִֶַַַָָָּגל ּוי

איניׁש חיב  ֿ ה ּמתחיל  ּבד ּבּור  מ ֹוסיף  זה  ְְְִִִִִֶַַַַָועל 

ּבחג יֹותר  נעלה  ענין ּבפ ּור ּיא , ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָלבס ּומי

נת ּבאר 106ה ּפּורים  ׁשּׁשם  ה ּיתרה 107, ה ּמעלה  ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ

"הק ּדמת  לג ּבי אח ׁשור ֹוׁש" ּבימי ק ּבל ּוה  ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָּד"ה ּדּור 

ֿ ּתֹורה  מ ּתן ּבזמן ׁשהיתה  לנׁשמע " ,108נע ׂשה  ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָ

א ֹור  ּגל ּוי מ ּצד  היתה  לנׁשמע " נע ׂשה  ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָׁש"הק ּדמת 

ּבימי  ק ּבל ּוה  "ה ּדּור  ואל ּו ְְְְִִִִֵֶַָָָׁשּמּלמעלה ,

ֿ ּדלת ּתא 108אח ׁשור ֹוׁש" אתער ּותא   ּבדר היה  ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָ

ּבאה  ֿ ּדלת ּתא  ׁשהאתער ּותא  וכיון עצמם . ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָמ ּצד 

ּד"הס ּתר  ּבמ ּצב  אז היּו יׂשראל  ׁשּבני זה  ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמ ּצד 

הענין  את  אצלם  ע ֹורר  זה  וענין ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָאס ּתיר ",

ֿ ּתֹורה , מ ּמּתן יֹותר  נעלה  ּבא ֹופן ְְְֲִִֵֶֶַַַָָּד"ק ּבל ּוה "

ּגּופא  ׁשההס ּתר  מ ּובן הרי ח ֹוזר ', 'א ֹור   ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָּבדר

ד ) (סעיף  לעיל  האמ ּור   ּדר ֿ על  - לא ֹור  ְְְְִִֵֵֶֶַַָָנתה ּפ

(ּובא  את  ע ֹורר  ּגּופא  הה ּוא " ּד"לילה  ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָׁשההס ּתר 

ולכן, ." ה ּמל ׁשנת  ּד"נדדה  הא ֹור  ּגל ּוי ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָלידי)

אס ּתר  ׁשּמגלת  ׁשהענין מבאר  זה , מאמר  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבס ּיּום 

ּבהס ּתר  ׁשּיׁשנֹו העל ּוי מ ּצד  ה ּוא  ּתת ּבטל  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹלא 

קריאת  ֿ ידי (על  ּבא  זה  ּומהס ּתר  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבמגלה ,

העצמ ּות  ּגל ּוי מ ּׁשמ ֹות .109המגילה ) ׁשּלמעלה  ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

e‰ÊÂ את לע ֹורר  ּכדי ה ּוא  ההס ּתר  ּתכלית  ּכי אס ּתר ", "מגלת  ּׁשּנקראת  מה  ּגם  ¿∆ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַ

ּדהינּו אס ּתר ", "מגלת  ענין וזה ּו ּפנימ ּיּות ֹו, את  ּולג ּלֹות  ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשר ׁשֹו

א ֹור  ּבֹו ׁשּיאיר  רק  (לא  יאיר  ּגּופא  ׁשההס ּתר  ּדאס ּתר ", (ה ּפנימ ּיּות ) ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ"ההת ּגּלּות 

יאיר " ּכּיֹום  ׁש"לילה  ועד  ל ֹו), ּׁשּכת ּוב 74ׁשּמח ּוצה  מה   ּדר ֿ על  ׁשּזה ּו והיה 110, ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

א ֹור  ל ּה ׁשּיהיה  ה ּמאמר ), מתחיל  ׁשּבֹו ה ּפס ּוק  (ׁשּזה ּו הח ּמה  ּכא ֹור  ה ּלבנה  ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָא ֹור 
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דחייב 106) הענין תוכן שזהו ואילך, (319 ע ' חמ "ב  התוועדויות - מנחם (תורת פ "ג מלח  תשבית ולא ד"ה לעיל ראה

ידע . דלא עד כו' רע "א.107)לבסומי  צט , מג"א א.108)תו"א פח , בו 109)שבת נגע  שלא האור מבחי ' גם שלמעלה

וגילוי שהתפשטות ואילך), 133 ע ' תש"י  (סה"מ  ואילך פי "ג תש"י  לגני  באתי  המשך וראה הקו. נמשך שממנו הצמצום,

הוא  הראשון בשרשו שגם תכלית", אין עד מטה ד"למטה הענין מצד הוא בתכלית, שפלות היותר במדריגות גם - האור

פט "ו), (שם קץ " אין עד מעלה "למעלה מבחי ' הוא וההסתרים, ההעלמות שורש משא"כ וי "ז). פט "ז (שם גילוי  בגדר

גילוי . בגדר שאינו "אוצר" כו.110)בחי ' ל, ישעי '

    
B‡ ÈeÏb ÏÚ ‰BÓ "CÏn‰ ˙L ‰„„"L (‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ∆»¿»¿««∆∆∆«ƒ
ÌÏÚ‰a Ìb CLÓ ‡e‰ ÔÎlL ,˙BÈa ˙ÈÏÚ ‰‚„nÓƒ«¿≈»«¬≈¿≈∆»≈ƒ¿»««∆¿≈

."‡e‰‰ ‰ÏÈla"c¿««¿»«
‰Ê ÈeÏb ,ÌÓ‡ הקו אור  ÈÁa˙של  ,'LÈ B‡' ˙ÈÁa ‡e‰ »¿»ƒ∆ƒ¿ƒ«»»¿ƒ«

ÛÈÒBÓ ‰Ê ÏÚÂ .ÈÎcÓ»¿¿«¿«∆ƒ
LÈÈ‡ ÈÁ ÏÈÁ˙n‰Œea„a¿ƒ««¿ƒ«»ƒƒ
‰ÏÚ ÔÈÚ ,‡ieÙa ÈÓeÒÏƒ¿≈¿«»ƒ¿»«¬∆

ÌÈet‰ ‚Áa ˙BÈ106ÌML , ≈¿««ƒ∆»
‡a˙107‰˙i‰ ‰ÏÚn‰ ƒ¿»≈««¬»«¿≈»
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˙Óc˜‰" Èa‚Ï "LBÂLÁ‡¬«¿≈¿«≈«¿»«
ÔÓÊa ‰˙È‰L "ÚÓLÏ ‰NÚ«¬∆¿ƒ¿«∆»¿»ƒ¿«

‰BzŒÔzÓ108, חכמינו כמאמר  ««»
עליהם  "כפה תורה מתן  שבזמן  ז "ל 

והכריח  כגיגית" הר  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

 ֿ ומכל  התורה, את לקבל  ישראל  בני  את

קבלו  ישראל  שבני  נחשב זה הרי  מקום

אחשורוש  בימי  כי  ברצון  התורה את

מרצונם, התורה את וקבלו  חזרו 

שהקבלה  שם אור ' ב'תורה ומבואר 

(ככתוב  ואסתר  מרדכי  בימי  שקבלו 

יתרון  לה יש וקבלו ") "קיימו  במגילה

תורה  במתן  הקבלה »«¿»∆Óc˜‰"L˙על 
"ÚÓLÏ ‰NÚ תורה בזמן מתן  «¬∆¿ƒ¿«

סיני  ‡Bבהר  ÈeÏb „vÓ ‰˙È‰»¿»ƒ«ƒ
ec‰" eÏ‡Â ,‰ÏÚÓlnL∆ƒ¿«¿»¿ƒ»

"LBÂLÁ‡ ÈÓÈa ‰eÏa˜108 ƒ¿»ƒ≈¬«¿≈
‡z˙ÏcŒ‡˙eÚ˙‡ C„a ‰È‰»»¿∆∆ƒ¿¬»ƒ¿«»
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Ê‡ eÈ‰ Ï‡NÈ ואסתר מרדכי  בימי  ƒ¿»≈»»
,"ÈzÒ‡ zÒ‰"c vÓa¿«»¿«¿≈«¿ƒ
˙‡ ÌÏˆ‡ BÚ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆≈∆¿»∆
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'ÊBÁ B‡' C„a ,‰Bz»¿∆∆≈
בהתעוררות  שבא בכך  היא שמעלתו 

האדם, zÒ‰‰Lמצד  ÔeÓ È‰¬≈»∆«∆¿≈

(„ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ eÓ‡‰ CcŒÏÚ Y B‡Ï Ct‰˙ ‡Ùeb»ƒ¿«≈¿«∆∆»»¿≈¿ƒ
ÈeÏb (È„ÈÏ ‡e) ˙‡ BÚ ‡Ùeb "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"c zÒ‰‰L∆«∆¿≈¿«¿»«»≈∆»ƒ≈ƒ

."CÏn‰ ˙L ‰„„"c B‡‰»¿»¿»¿««∆∆
,ÔÎÏÂ לאור הופך  עצמו  שההעלם הוא זה מאמר  שתוכן  ÌeiÒaכיוון  ¿»≈¿ƒ

‰Ê Ó‡Ó,' אור ‡Óב'תורה «¬»∆¿»≈
‡Ï zÒ‡ ˙Ï‚nL ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»∆¿ƒ«∆¿≈…

ÏËa˙zלבוא vÓ„לעתיד  ‡e‰ ƒ¿«≈ƒ«
zÒ‰a BLiL ÈeÏÚ‰»ƒ∆∆¿«∆¿≈
‡a ‰Ê zÒ‰Óe ,‰Ï‚ÓaL∆«¿ƒ»≈∆¿≈∆»
(‰ÏÈ‚Ó‰ ˙‡È˜ È„ÈŒÏÚ)«¿≈¿ƒ««¿ƒ»

˙eÓˆÚ‰ ÈeÏb109‰ÏÚÓlL ƒ»«¿∆¿«¿»
.˙BÓMÓƒ≈

˙Ï‚Ó" ˙‡˜pM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆ƒ¿≈¿ƒ«
,"zÒ‡ גילוי לשון  "מגילת" ∆¿≈

הסתר  לשון  ÈÏÎz˙ו "אסתר " Èkƒ«¿ƒ
של  והמטרה ‰e‡הכוונה zÒ‰‰«∆¿≈

˙Bl‚Ïe BLL ˙‡ BÚÏ È„k¿≈¿≈∆»¿¿«
ÔÈÚ e‰ÊÂ ,B˙eiÓÈt ˙‡∆¿ƒƒ¿∆ƒ¿«
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B‡ Ba È‡iL ˜ ‡Ï) È‡È»ƒ…«∆»ƒ

BÏ ‰ˆeÁnL גם להאיר  שבכוחו  ∆ƒ»
חל  לא כזה באופן  כי  הסתר , בתוך 

עצמו  בהסתר  מהותי  ÚÂ„שינוי  ,(¿«
"È‡È ÌBik ‰ÏÈÏ"L74, היינו ∆«¿»«»ƒ

לאור  יהפוך  עצמו  (ההסתר ) הלילה

Ó‰(גילוי ) CcŒÏÚ e‰fL∆∆«∆∆«
e˙kM110‰l‰ B‡ ‰È‰Â ∆»¿»»«¿»»

˜eÒt‰ e‰fL) ‰nÁ‰ B‡k¿««»∆∆«»
Ó‡n‰ ÏÈÁ˙Ó BaL ב'לקוטי ∆«¿ƒ««¬»
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כב

       
מוגה  בלתי

 הפסוק כתרגומו,1על  קבלה , לשון תשא , "כי רש "י: מפרש  ישראל ", בני ראש  את  תשא  "כי
השקל , מחצית  אחד  כל  יתנו אלא  לגלגולת , תמנם  אל  הם , כמה  לדעת  מנינם  סכום  לקבל  כשתחפוץ 

מנינם ". ותדע  השקלים  את  ותמנה 

רש "י  בכללי ידוע  ובנדון 2והנה , הפשוט . הפירוש  את  שולל  הוא  הרי "כתרגומו", כותב  רש "י שכאשר 
במפרשים  איתא  - במדרש 3דידן (כדאיתא  הרמה  לשון הוא  ש "תשא " הפירוש  את  לשלול  רש "י ),4שכוונת 

כתרגומו" קבלה , "לשון שהוא  מפרש  ולכן הרמה , של  ענין כאן שייך  לא  מקרא  של  פשוטו ֿ פי על  כי,
("תקבל ").

"לשון  הוא  ש "תשא " מקרא  של  בפשוטו לפרש  יכול  רש "י היה  לכאורה  להבין: צריך  עדיין אבל 
וישב  בפרשת  שפירש  כפי - שאר 5חשבון" כשיפקוד  חשבון, "לשון ראשך ", את  פרעה  "ישא  הפסוק  על 

. תהיה עבדיו ֿ ישראל  בני מספר  של  החשבון שעריכת  כאן, גם  מתאים  זה  ופירוש  עמהם ". אותך  ימנה  .
כתרגומו"? קבלה , "לשון לפרש  רש "י הוצרך  ולמה  השקל ; מחצית  נתינת  ֿ ידי על 

למה  מובן אינו קבלה ", "לשון הוא  "תשא " אם  גם  רש "י: בפירוש  קושיא " "קלאץ  גם  יש  לזה , ָונוסף 
"מפ  רש "י "רש  ולא  כו'", מנינם  סכום  "כשתחפוץ "לקבל  תיבת  הרי - מנינם " סכום 

לא  ובודאי ירושלמי), ותרגום  עוזיאל  בן יונתן בתרגום  ולא  אונקלוס , בתרגום  (לא  בתרגום  מופיעה  אינה 
זו? תיבה  רש "י מוסיף  למה  ֿ כן, ואם  בפסוק , נתפרשה 

: בזה והביאור 
לשון הוא  ש "תשא " לפרש  יכול  אינו אותם ",רש "י "בפקוד  - מנין לשון נאמר  הכתוב  בהמשך  כי, ,

רש "י  מפרש  ולכן - פעמים ? ב ' המנין ענין נכפל  למה  מובן: אינו מנין, לשון הוא  ש "תשא " נאמר  ואם 
לשון תשא , "."כי

בכתוב : הענינים  סדר  מובן אינו - "כשתקבל " הוא  קבלה ) (לשון ד "תשא " שהפירוש  נאמר  אם  אבל ,
לפקודיהם "כי ישראל  בני ראש  צריכה את  ("ונתנו") הנתינה  שהרי - גו'" נפשו כופר  איש 

"להיות  רש "י מפרש  ולכן - ("תשא ")? כו'".הקבלה  מנינם  סכום  לקבל 

: נוסף ענין רש "י מבהיר  - כו'" מנינם  סכום  לקבל  "כשתחפוץ  - זה  ובפירוש 
לפרש , מקום  יש  שטחי, באופן גו'" נפשו כופר  איש  ונתנו גו' תשא  "כי הפסוק  את  לומדים  כאשר 

ֿ ישראל  בני את  מונים  ֿ ישראל .שכאשר  בבני נגף  יהיה  שלא  כדי השקל , מחצית  ליתן צריך  אזי ,

במפרשים  שמצינו רש "י 6וכפי שמביא  (כפי לגולגלותם  ֿ ישראל  בני את  דוד  מנה  למה  הקושיא  בתירוץ 
דוד ") בימי "שמצינו ממה  הפסוק  ימנם 7בהמשך  שלא  שגזרה  הפרשה  זאת  בימיו קרא  לא  דוד  "וכי ,

כופר 3לגולגלותם " איש  יתנו כך  אחר  לגולגלותם  "כשתמנם  הוא  הפסוק  שפירוש  סבור  שהיה  כיון -
נפשו".

איש  "ונתנו שכתוב  ממה  זה  לפירוש  הוכחה  להביא  יש  ולכאורה  ," כופר" של  ענין שהרי - "
לגולגלותם . היה  שהמנין זה  על  לכפר  בכדי שזהו ועכצ "ל , ֿ רצוי, בלתי ענין בגלל  הוא  כפרה ,

חז"ל  במדרשי שמצינו הלימוד 8[ומה  באופן זה  הרי - העגל  חטא  על  הכפרה  ענין הוא  נפשו" ש "כופר 
ל " בהמשך  בא  נפשו" כופר  איש  ש "ונתנו מקרא , של  בפשוטו לא  אבל  הדרש , ֿ דרך  גו'",על  תשא 

אלא  חובה  זה  שאין (שבודאי שמשמעותו העגל  חטא  על  הכפרה  אודות  כאן מדובר  שלא  ועכצ "ל , ,
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יב).1) (ל , פרשתנו ריש
חומשים.2) בכמה הנדפס רש"י " בדברי  "כללים
הרא"ם.3) פי '
ואילך .4) ג  אות סוף פרשתנו תנחומא ראה

כ .5) שם, וראה יג . מ ,
האורה.6) לבוש
כד .7) ֿ ב שמואל 
יו"ד .8) פרשתנו תנחומא ה"ג . פ"ב שקלים ירושלמי 



כג       

הנה  ֿ ישראל , בני את  למנות  (רשות ) תרצה  שכאשר  הוא  הכתוב  פירוש  אלא  חובה ), אלא  רשות  אינה 
לגולגלותם ]. המנין על  לכפר  נפשו, כופר  כך  אחר  יתנו לגולגלותם , כשתמנם 

לה ' נפשו כופר  איש  "ונתנו הוא  הכתוב  לשון כי, כן, מפרש  אינו רש "י אבל  ,היינו ,"
שנעשה  המנין על  לכפר  באה  השקל  מחצית  שנתינת  ולא  השקל , מחצית  נתינת  ֿ ידי על  הוא  עצמו שהמנין

לגולגלותם .

הם , כמה  לדעת  מנינם  סכום  לקבל  "כשתחפוץ  רש "י: מפרש  ולכן   כל יתנו אלא  ,
"ולא  הדבר : טעם  לפרש  ממשיך  שהכתוב  וכפי מנינם ", ותדע  השקלים  את  ותמנה  השקל , מחצית  אחד 
הפירוש  גם  וזהו דוד ". בימי שמצינו כמו עליהם , בא  והדבר  הרע , עין בו שולט  "שהמנין נגף ", בהם  יהיה 

הענין  בסיום  רש "י שמפרש  כפי - נפשו" מנין".9ד "כופר  ֿ ידי על  תנגפו "שלא  נפשותיכם ", על  "לכפר  :

היה  שלכאורה  אף  - ֿ המתחיל  דבור  באותו אחד , בהמשך  זה  כל  כותב  שרש "י מה  גם  יובן ֿ זה  ֿ פי ועל 
עצמו  בפני בד "ה  כו'" לגולגולת  תמנם  "אל  לפרש  כך  ואחר  כו'", קבלה  לשון "תשא  תחילה  לכתוב  לו
אלא  אותם "), "בפקוד  הכתוב : בהמשך  נתפרש  המנין ענין (שהרי מנין לשון אינו ש "תשא " כיון כי, -

" אלא  המנין), (לאחרי מנינם  סכום  קבלת  ולא  קבלה ", (שהרי "לשון כו'" מנינם  סכום  לקבל 
תמנם  "אל  - לגולגלותם  אינו שהמנין לפרש  בהכרח  אזי אותם "), בפקוד  גו' "ונתנו נאמר  ֿ זה  לאחרי רק 

מנינם ". ותדע  השקלים  את  ותמנה  השקל , מחצית  אחד  כל  יתנו אלא  לגלגולת ,

 רואים כאן גם  הנה  - כו' מופלאים  ענינים  גם  יש  רש "י שבפירוש  פעמים  כמה  המדובר  ֿ פי ועל 
בגמרא : מימרות  שתי בין סתירה  מתורצת  זה  רש "י פירוש  ֿ ידי שעל 

ברכות  .10במסכת  הקב "ה  ליה  "אמר  ֿ רצוי, בלתי באופן הקב "ה  כלפי התבטא  שדוד  שכיון .מסופר 
ישראל  בני ראש  את  תשא  כי דכתיב  אותו, יודעים  רבן בית  של  תינוקות  שאפילו בדבר  מכשילך  אני הרי 

ישראל  על  שטן ויעמוד  מיד  וגו', נפשו כופר  איש  ונתנו וכתיב 11לפקודיהם  לאמר 12, בהם  דוד  את  ויסת 
ישראל ". את  מנה  לך 

יומא  דכתיב 13ובמסכת  מצוה , לדבר  אפילו ישראל  את  למנות  "אסור  (לשון 14שנינו: בבזק  ויפקדם 
דהאי  ממאי אשי, רב  לה  מתקיף  החרסים ). ומנו לפניו והשליך  חרס  ואחד  אחד  כל  נטל  חרסים , שברי

כדכתיב  הוא , דמתא  שמא  ודילמא  הוא , דמיבזק  לישנא  וישמע 15בזק  מהכא , אלא  בזק , אדוני 16וימצאו

. המלך  מצאן טלה  אחד  כל  לקחת  (צום  בטלאים " ויפקדם  העם  את  הטלאים ).שאול  ונמנו .

מובן  אינו :17ולכאורה 

או  בבזק " "ויפקדם  בשאול  שכתוב  ממה  ישראל  את  למנות  האיסור  למדים  יומא  שבמסכת  הטעם  מהו
גו'", נפשו כופר  איש  ונתנו לפקודיהם  ישראל  בני ראש  את  תשא  "כי שכתוב  ממה  ולא  בטלאים ", "ויפקדם 
איסור  זה  הרי ֿ כן ואם  תורה ", "דברי הוא  גו'" תשא  "כי מהפסוק  שהלימוד  בשעה  בה  - ברכות  במסכת  כמו
"דבר  והוא  בטלאים "), "ויפקדם  או בבזק " "ויפקדם  הפסוקים  כמו קבלה , מדברי רק  (ולא  התורה  מן
"ויפקדם  הפסוק  ובפרט  קבלה , שבדברי הפסוקים  ֿ כן ֿ שאין (מה  אותו" יודעים  רבן בית  של  תינוקות  שאפילו

הוא ")? דמתא  שמא  ודילמא  הוא , דמיבזק  לישנא  בזק  דהאי "ממאי אשי רב  הקשה  זה  שעל  בבזק ",

שנתחדש  חידוש  זה  אין הרי - בטלאים " "ויפקדם  או בבזק " "ויפקדם  בשאול  שכתוב  מה  ועיקר : ועוד 
שמצינו  (כפי אחר  באופן לסבור  שיכולים  דוד  של  דינו בית  את  מחייב  זה  שאין שאול , של  דינו בבית 

כו' ביניהם  חלוקים  ראש 18שהיו את  תשא  "כי שכתוב  מה  בגלל  היתה  כזה  באופן שאול  הנהגת  אלא  ,(
ולא  שאול , מהנהגת  האיסור  למדים  למה  ֿ כן, ואם  גו'", נפשו כופר  איש  ונתנו לפקודיהם  ישראל  בני

עצמו?! נפשו" כופר  איש  ונתנו גו' תשא  "כי מהפסוק 
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טו.9) ל , פרשתנו
ב.10) סב,
א.11) כא, ֿ א הימים דברי 
א.12) כד , ֿ ב שמואל 
(ובפרש"י ).13) ב כב,
ח .14) יא, ֿ א שמואל 

ה.15) א, שופטים ס'
ד .16) טו, ֿ א שמואל 
א.17) כח , תמיד  שבע באר שם. יומא מהרש"א חדא"ג  ראה
ב.18) יט , סנהדרין סע"א. נג , עירובין בתוד "ה ראה הובא

א. טז, חגיגה - יוסי 



כד      

קנ"ו בסימן  שכתב  הזקן, רבינו  של  בשולחן ֿערוך  לדייק  יש  למנות 19וכן "אסור  ובמ "מ : כו'", ישראל  את 
הזקן רבינו ֿ ידי על  נכתבו אם  ידוע  שלא  (שאף  ֿ ידי לשם  על  נכתבו בודאי הרי כו', אחיו ֿ ידי על  או בעצמו,

ֿ סמכא  ל "פ "ב 20בר  מצויין א ) שמואל  רש "י מ "א , ה "ד , תמידין מה ' פ "ד  רמב "ם  ע "ב , כ "ב  ד ' דיומא 
ד '" גו'"21סט "ו תשא  "כי הפסוק  הובא  שבה  ברכות  למסכת  צויין ולא  ,22.

תירוץ ].[ על  לחשוב  יוכלו שבינתיים  כדי כאן, שיפסיק  אמר , שליט "א  אדמו"ר  קדושת  כבוד 

***

 מתרצים תשא 23יש  "כי שהפסוק  והיינו, מישראל , חלק  למנין ישראל  כל  מנין בין חילוק  שיש  ,
אודות  גם  מדובר  ששם  יומא , במסכת  זה  פסוק  הובא  לא  ולכן דוקא , ֿ ישראל  בני כל  של  במנין קאי גו'"
ֿ ישראל . מבני חלק  רק  נימנו שבו דשאול  מהמנין ראיה  הגמרא  מביאה  זה  ועל  ֿ ישראל , מבני חלק  של  מנין
במסכת  זה  על  הובא  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  צבא , יוצאי רק  אלא  ישראל , כל  נימנו לא  דוד  אצל  גם  הרי אבל ,

דוד ". בימי שמצינו "כמו מביא  הפסוק  על  בפירושו רש "י וגם  גו'", תשא  "כי הפסוק  ברכות 
המפרשים  כדברי לומר  הרשות :24ובהכרח  לדבר  מצוה  דבר  בין שמחלקים 

ישראל  את  למנות  "אסור  להדיא  מפורש  יומא  במסכת    הפסוקים הובאו זה  ועל  ,"
הובא  לא  ולכן מצוה "; "לדבר  - המלחמה  לצורך  היו אלו שמנינים  בטלאים ", "ויפקדם  בבזק " "ויפקדם 

אלא  מצוה  דבר  שאינו במנין שקאי גו'", תשא  "כי הפסוק  "שם  הכתוב  לשון כמשמעות  ," תשא
" רש "י: שמדייק  וכפי ג ), סעיף  שתלוי .(כנ"ל  הרשות  דבר  שזהו והיינו, הם ", כמה  לדעת  .

משה . של  ברצונו

בברכות  הגמרא  מביאה  זה  שעל  פירושו), בהמשך  רש "י (שמזכיר  דוד  בימי המנין גם  היה  כזה  ובאופן
וטען  דוד  עם  התווכח  שיואב  מזה  כדמוכח  מצוה , לצורך  היה  לא  זה  שמנין - גו'" תשא  "כי הפסוק  את 

של  באופן היה  זה  שמנין ועכצ "ל  ֿ ישראל , בני את  למנות  צורך  .שאין

 מסכת שבין הסתירה  את  רק  מתרץ  רשות , של  למנין מצוה  לדבר  מנין בין הנ"ל  חילוק  אמנם ,
הזקן: רבינו של  ֿ ערוך  לשולחן בנוגע  יוקשה  עדיין אבל  יומא , למסכת  ברכות 

רשות , של  במנין ואילו (כנ"ל ), קבלה  מדברי רק  הוא  ישראל  את  למנות  האיסור  - מצוה  לדבר  בנוגע 
בין  החילוקים  פרטי לבאר  המקום  כאן (ואין התורה  מן הוא  האיסור  גו'", תשא  "כי הפסוק  קאי זה  שעל 

התורה  מן לאיסור  קבלה  מדברי ישראל 25איסור  את  למנות  ש "אסור  כותב  הזקן רבינו כאשר  כן, ואם  .(
התורה ?. מן שאיסורו יותר , חמור  רשות  של  שמנין להוסיף  לו היה  מצוה ", לדבר  אפילו .

להרמב "ם  בנוגע  ויפקדם 26בשלמא  שנאמר  אחר , דבר  ידי על  אלא  ישראל  למנות  ש "אסור  שכתב 
לדברי  יותר  מתאים  התורה  מן לאיסור  דרבנן איסור  בין החילוק  שהדגשת  לכך  [נוסף  הרי - בטלאים "
בהלכות  זה  דין כותב  הרמב "ם  הנה ] בכך , דרכו אין הרמב "ם  ֿ כן ֿ שאין מה  יותר , לפרט  שדרכם  האחרונים 

ומוספין  שזהו26תמידין הפייסות , בשביל  למנין בנוגע   בסימן זה  דין כותב  הזקן רבינו אבל  ;
מדובר  ששם  רשות ,קנ"ו של  למנין בנוגע  גם  להוסיף  לו היה  כן, ואם  האדם , הנהגת  כללות  אודות 

גו'"? תשא  "כי מהפסוק  התורה , מן שאיסורו

מחצית  שנתינת  מקרא  של  פשוטו ֿ פי על  (לא  הזקן רבינו נקט  ההלכה , דרך  ֿ ערוך , שבשולחן לומר , ויש 
"כופר  היתה  השקל  מחצית  שנתינת  הדרוש  דרך  לפי אלא ) מנין", ידי על  תנגפו "שלא  כדי היתה  השקל 
ישראל . את  למנות  שאסור  ראיה  מכאן אין ֿ זה , ֿ פי ועל  ג ), סעיף  (כנ"ל  העגל  חטא  על  לכפר  כדי נפשו"
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סט "ו.19)
(20.28 הערה 24 ע' חי "ד  לקו"ש גם ראה
ס"ע 21) חכ "ג  (אג "ק זו שנה תשא כי  פ' ועש"ק מכתב ראה

בהערה. שמג )
שם.23) יומא אמת שפת כד . אות מ  מע' (להחיד "א) זוכר עין

שם.24) יומא לע"י  יוסף ועץ יעקב עיון
דברי 25) ערך ז) (כרך  תלמודית אנציק ' קו ראה (ע' קבלה

וש"נ. ואילך ).
שם .26) ומוספין תמידין הל'



כה       

:להבין צריך  עדיין אך 
ורש "י  מצוה ", "לדבר  מנין - ֿ ישראל  בני את  למנות  משה  את  הקב "ה  צוה  הפקודים  חומש  27בתחילת 

ישראל  את  למנות  אסור  התורה  מן שגם  ונמצא , לגולגולת ", בקע  שקלים  ידי "על  היה  שהמנין מפרש 
הפקודים ? מחומש  הזקן רבינו ֿ ערוך  בשולחן ראיה  הובאה  לא  למה  כן, ואם  מצוה , לדבר  אפילו

לומר : ויש 

נתפרש  לא  שהרי - אחר  דבר  ֿ ידי על  אלא  ישראל  את  למנות  שאסור  להוכיח  אין הפקודים  מחומש 
. המפרשים  מן "הרבה  ואדרבה : שקלים , ֿ ידי על  היה  שהמנין בלא בקרא  היה  זה  שמספר  אמרו .

שכתוב 28שקלים " ממה  - היא  אחר  דבר  ֿ ידי על  אלא  ישראל  את  למנות  שאסור  היחידה  ההוכחה  כן, ואם  ,
כביומא . בטלאים ", "ויפקדם  בשאול 

- לגולגולת " בקע  שקלים  ידי "על  היה  הפקודים  דחומש  שהמנין רש "י שכתב  מה  גם  מזה : ויתירה 
. דכתיב  מצוה , לדבר  אפילו ישראל  את  למנות  ש "אסור  הלכה , ֿ פי על  הוא  שכן בגלל  זה  ויפקדם הרי .

מקרא . של  בפשוטו הדבר  שמוכרח  בגלל  ולא  בטלאים ",

אין  לגולגולת ", בקע  שקלים  ידי "על  היה  הפקודים  דחומש  שהמנין רש "י פירוש  לפי שגם  ולהעיר ,
קריאת  וכמו מדרבנן, כחיוב  שנחשבים  משה  בימי שהיו ענינים  כמה  מצינו וכפי התורה , מן דין נעשה  זה 

כו'" לישראל  להם  תיקן רבינו ש "משה  מדרבנן,29התורה , אלא  התורה , מן חיוב  זה  אין ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  ,
התורה  מן איסור  אין שקלים , ֿ ידי על  המנין היה  משה  בימי אם  שגם  ֿ ישראל , בני למנין בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 

מ  רק  אלא  מצוה , לדבר  ישראל  את  קבלה .למנות  דברי

 כלשון משה , של  ברצונו שתלוי ֿ ישראל  בני מנין אודות  כאן שמדובר  לעיל  האמור  ֿ פי על  אמנם ,
" מובן:.רש "י אינו - הם " כמה  לדעת  .

שענין  בשעה  בה  ֿ ישראל , בני את  למנות  יחפוץ  מהימנא ", "רעיא  נאמן, רועה  רבינו, שמשה  יתכן כיצד 
נגף  של  סכנה  עם  כרוך  כשלעצמו נגף "?!30המנין יהיה  ש "לא  עצה  לחפש  צריכים  שלכן ,

בזה : והביאור 

הפסוק  .31על  שמנאן ֿ פי "אף ֿעל  רש "י: מפרש  מצרימה ", הבאים  ישראל  בני שמות  (בפרשת "ואלה  .
.32ויגש  ומנאן חזר  בזה ) וכמבואר  כו'". חיבתן להודיע  כל 33. של  החשיבות  את  מדגיש  המנין שענין ,

בשוה . נימנים  שכולם  פשוט , לאיש  במעלה  גדול  בין חילוק  ללא  מישראל  אחד 

חיבתן  את  ולגלות  לעורר  כדי ֿ ישראל  בני את  למנות  שיחפוץ  - רבינו למשה  בנוגע  גם  מובן ומזה 
המקום . לפני

אלא  לגולגולת , תמנם  אל  הם , כמה  לדעת  מנינם  סכום  לקבל  "כשתחפוץ  הקב "ה : לו אמר  זה  ועל 
"לא  אזי כזה , באופן יהיה  המנין וכאשר  מנינם ", ותדע  השקלים  את  ותמנה  השקל , מחצית  אחד  כל  יתנו

גו'". נגף  בהם  יהיה 

***

'גו תשא  כי ֿ המתחיל  דבור  שיחה ) (כעין .34מאמר 

***
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ב).27) (א, במדבר ר"פ
עה"פ.28) יקר כלי 
רפי "ב.29) תפלה הל ' רמב"ם
שהסכנה30) שנתבאר, אחדים, היא בזכרון המנין ענין שע"י 

(ברכות מארז"ל  ע"ד  עוונותיו- מזכירים  דברים  "שלשה  רע "א ) נה ,
.של במעשיו אדם למעלה "מפשפשים שעי "ז כיון  תפלה", עיון .

שם). (פרש"י  כו'"

שמות.31) ר"פ
ואילך .32) ח  מו,
וש"נ.33) .116 ע' חמ "ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ד "ה 34) מאמר על  מיוסד  שהי' - שהגיע המאמר  בביכל  זה

ובו השבי ', מן הגיע לאחרונה לא - הצדקה מצות מעלת נתבאר
(לידינו ).לע"ע



כו      

 בגמרא בכי 35איתא  לו, אמר  ישראל , קרן תרום  במה  עולם , של  רבונו הקב "ה , לפני משה  "אמר  :
לצדקה ). כופר  מהם  (קח  תשא "

ביותר : תמוה  ולכאורה 

היה " ישראל  ו"אוהב  מהימנא , רעיא  הוא  רבינו רק 36משה  לא  - מרעיתו צאן עבור  נפשו שמסר  ועד  ,
באמרו  - העגל  חוטאי עבור  אפילו אלא  צדיקים , מחני 37עבור  אין ואם  כו') טוב  (הרי חטאתם  תשא  "אם 

גו'". נא 

" להקב "ה : ויטעון יבוא  רבינו שמשה  יתכן כיצד  כן, ואם  !?" ישראל קרן

של  מעלתה  מהי - לצדקה " כופר  מהם  "קח  תשא ", בכי לו ש "אמר  הקב "ה  מענה  להבין צריך  וגם 
ישראל ? קרן להרמת  בנוגע  הצדקה  מצות 

 כיון הנה  ישראל , ואוהב  מהימנא  רעיא  היה  רבינו שמשה  בגלל  שדוקא  - בזה  הביאור  ונקודת 
מסירת  ֿ ידי שעל  בכך  רבינו משה  הסתפק  לא  לכן, ירוד , ומצב  במעמד  ֿ ישראל  בני היו העגל  חטא  שלאחרי
קרנם  ש "תרום  - ֿ ישראל  בני אצל  יותר  גדול  עילוי לפעול  רצה  אלא  הסליחה , ענין הקב "ה  אצל  פעל  נפשו

ישראל ". של 
ש "תרום  בהם  גם  לפעול  ורצה  רבינו, משה  ראה  אותם  שגם  - הבאים  לדורות  בנוגע  גם  הוא  וכן

קרנם ".

ולדוגמא :

משתתף  "מגבית " עורכים  וכאשר  חת "ת , ולומד  מתפלל  הוא  מהם : רוצים  מה  מבינים  שלא  כאלו ישנם 
מעי"... בני "שישו ובמילא , לבו, נדבת  כפי ונותן הוא  גם 

בברוקלין  בהיותו עכשיו, אבל  כו'; להתייסר  צריך  היה  ברוסיא  שבהיותו - הוא  טוען - בכך  די
העיתון, את  ולקרוא  "דזשוס ", לשתות  חצות , אחר  קודש  השבת  ביום  לישן לנוח , הוא  יכול  שבאמעריקא ,

מ  לדעת  מסורק ,כדי יהיה  שזקנו להקפיד  - מכובד  יהודי ולהיראות  מדינות , ובשאר  בוואשינגטאן קורה  ַָה 
ברוסיא , בהיותו מקום  תפיסת  להם  היתה  שלא  ענינים  בשאר  בזה  וכיוצא  במקומה ... תהיה  ושהעניבה 

נפש !... אוכל  עבור  גם  לפעמים  חסר  היה  ששם  בבעשענקאוויטש  או ָבנעוועל 

ושוקעים  הולכים  - הבוץ  וכטבע  בלאטע "), אמעריקאנער  דער  ("אין אמעריקא  של  ב "בוץ " נמצא  ַָהוא 
ויותר ... יותר  בו

אדמו"ר - וחמי מורי קדושת  כבוד  שסיפר  הסיפור  היה 38וכידוע  מהם  שאחד  אחים , שני אודות  ,
לאחיו  החסיד  אמר  נפגשו, וכאשר  עשיר , והיה  חסיד , היה  לא  והשני עני, והיה  הזקן, רבינו מחסידי
שקועה  היא  כאשר  וגם  בטינופת , ושקועה  מונחת  בהיותה  הוא  שלה  התענוג  שכל  כזו חיה  יש  העשיר :
("איבערן  לראשה  מעל  גם  בטינופת  שקועה  אינה  מדוע  היא : היחידה  דאגתה  הנה  צוארה , עד  בטינופת 

הגמרא  כדברי "עשיר "... נקראת  זו ש "חיה " וסיים , מחזירא "...39קא ּפ")!... דעתיר  "לית  : ָ

עליו  למה  ממנו: רוצים  מה  מבין אינו - כו' הרצוי ומצב  מעמד  זה  שאין לו להסביר  מנסים  וכאשר 
הויט ")?!... די פון ("ארויסש ּפרינגען מעורו ַלצאת 

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  בחשכת 40וכדברי זמן משך  נמצאים  שכאשר  בקרעמענטשוק , ה "מרתף " אודות 
אור !... שזהו שמדמים  ועד  חושך , שזה  מרגישים  לא  שוב  לחושך , ומתרגלים  המרתף 

הוא  מה  לעצמו: חושב  - המשיח " בביאת  מאמין "אני המשיח , ביאת  אודות  עמו מדברים  וכאשר 
יבוא  כשמשיח  יהיה  מה  יודע  ומי טיים "... "גוד  לו יש  לו, טוב  עכשיו הזה ?!... ה "טראבל " כל  את  ָצריך 

בהידור ... מצוה  ולקיים  לרגע , עצמו" על  "לשכוח  עליו לצוות  עלול  משיח  -
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(ובפרש"י ).35) ב יו"ד , ב"ב
ואילך .36) סע"א סה, מנחות
(ובפרש"י ).37) לב לב, פרשתנו
(38- מנחם תורת גם וראה .21 ע' תש"ב סה"ש ראה

.185 ע' חי "ד  התוועדויות
ב.39) קנה, שבת
(40.140 ע' תש"א סה"ש תפב. ע' ח "א שלו אג "ק גם ראה

.191 ע' שם מנחם תורת וראה .125 ס"ע תש"ד  .81 ע' תש"ב



כז       

המדבר  דור  טענת  כיון 41[ובדוגמת  לארץ , להכנס  רצו שלא  המוכן,, מן צרכיהם  כל  להם  היו שבמדבר 
בעניני  להתעסק  יצטרכו שבה  לארץ  להיכנס  להם  למה  כן, ואם  במנוחה , תורה  וללמוד  לישב  ויכולים 

לחם " תאכל  אפך  ש "בזעת  באופן ].42פרנסה 

בגלותא " "שכינתא  מאי, תהלים !...43אלא  יאמר  אזי -

ֿ ידי  על  להיעשות  יכול  זה  שענין טוען - חוצה  המעיינות  בהפצת  לעסוק  שצריך  לו כשאומרים  כן וכמו
שלו... הענין זה  ואין למקום ", שלוחים  "הרבה  שהרי אחר ,

הסיפור  היה 44[וכידוע  שהמדובר  כיון הדבר , לו נוגע  היה  ולא  כו', המכתב  את  שקרא  המלמד  אודות 
שלו]. ולא  אחר , מישהו של  אביו אודות 

כו'). המדבר  של  חסרונו בגלל  זה  הרי (וכנראה  מועיל  זה  אין - פעמים  מאה  שדובר  לאחרי וגם 

לאמיתתו, ומצב  המעמד  את  רואה  רבינו שמשה  וכיון

"פתי"- בשם  שנקרא  אף  לרמות 45שהרי אפשר  שאי ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  אותו, לרמות  אפשר  אי ,
הקב "ה  המציאות ...46את  את  משנה  זה  אין אופן, ובכל  ,-

תכלית  זוהי וכי - זה ?! שבדור  ישראל " קרן תרום  במה  ֿ עולם , ֿ של  "רבונו להקב "ה : רבינו משה  אומר 
זקנם , את  יטפחו הזה , שבעולם  עדן" "גן שבאמעריקא , בברוקלין שישבו בתחתונים ", ד "דירה  הכוונה 

העניבה ?!... של  המדוייק  מקומה  על  ויקפידו

:" תשא "בכי - למשה  הקב "ה  השיב  זה  ועל 
חכמה  למדריגת  ועד  החכמה , בתכלית  שהיה  זה  עם  ביחד  אשר , רבינו, למשה  ציווי הוא  - תשא " "כי

בחסידות  (כמבואר  נאמר 47דאצילות  עליו הנה  במדרש "פתי 48), (כדאיתא  דבר " לכל  והיה 45יאמין ,(
שכתוב  כמו במציאות , ביטול  - הביטול  פני 49בתכלית  על  אשר  האדם  מכל  "עניו היה  ולכן מה ", "ונחנו

כו'50האדמה " שלהם  נפש  המסירות  גודל  את  בראותו דמשיחא , דעקבתא  דרא  לגבי וכפי 51(ובפרט  ,(
שמחה  בה ' ענוים  ויספו ֿ המתחיל  (בדבור  הזקן רבינו על 52שמבאר  גם  שקאי האדם " מכל  ד "עניו הדיוק  (

האדמה " פני על  אשר  העם  מכל  ועמך  אני ש "ונפלינו (אף  ).53"נכרי"

קרן  "תרום  ֿ זה  ֿ ידי שעל  הביטול , ענין ֿ ישראל  בני אצל  לפעול  יכול  רבינו משה  דוקא  הנה  ולכן,
ישראל ".

לו  חייב  אינו שהרי חוב , פריעת  של  ענין זה  שאין - לצדקה " כופר  מהם  "קח  - הצדקה  ענין גם  וזהו
לנפשיה " נייחא  ש "עביד  בגלל  מתנה  של  ענין לא  וגם  כו', ליה 54מאומה  ש "לית  עני אודות  מדובר  ;

כלום " זה 55מגרמיה  הרי ולכן, כו', הביטול  ענין מצד  שזהו - צדקה  לו ליתן שצריך  מרגיש  מצדו והוא  ,
ישראל ". קרן ש "תרום  פועל 

: מזה וההוראה 
"קח  תשא ", "בכי ישראל ", קרן תרום  "במה  שאלתו על  למשה  השיב  שהקב "ה  שלאחרי - ובהקדמה 

וכ  לטעות , מקום  בו שאין מוחלט  ענין נעשה  זה  הרי לצדקה ", כופר  (שבזה מהם  משנה  בדבר  "טעה  מו
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וש"נ.41) .279 ע' ח "מ  התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
יט .42) ג , בראשית
וראה 43) ועוד . ב. עה, ח "ג  ב. ב, ח "ב ב. כז, ח "א זהר ראה

מסעי . ס"פ ספרי  א. כט , מגילה
(44.165 ע' חמ "ב התוועדויות - מנחם תורת בארוכה ראה

וש"נ.
רפ"ג .45) שמו"ר
וש"נ.46) .233 ס"ע חי "ג  התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ב.47) מט , נצבים ואילך . סע"ד  צא, מסעי  לקו"ת ראה
ובכ "מ .

טו.48) יד , משלי 
ֿ ח .49) ז טז, בשלח 
ג .50) יב, בהעלותך 
התוועדויות ראה 51) - מנחם בשוה "ג .תורת 41 ע ' חמ"א 

וש "נ .
נא.52) ע' ח "א תקס"ב אדה"ז מאמרי 
טז.53) לג , פרשתנו
א.54) קנו, ב"ב א. טז, ב"מ  ב. נ, גיטין ב. כו, מגילה ראה
ובכ "מ .55) ס"י . אגה"ק תניא ראה



כח      

הטור  כמו [ו]הפוסקים  הגאונים  פסקי של  פסוקות  הלכות  ו"גם  האמוראים " "מימרות  גם  נכללים 
כו'" ֿ ערוך  חוזר "56והשולחן רבן.57) בית  של  לתינוקות  גם  שידוע  ענין שזהו ועד  ,

כו'. ביטול  ומתוך  הצדקה , בנתינת  ולהרבות  להוסיף  שצריך  הוראה  זו הרי ֿ דידן, ובנדון

באמעריקא  שיש  המיוחדת  המעלה  זוהי שמונחים 58והרי ֿ פי ֿ על  שאף  ראשו - הפרנסה  בענין ושקועים 
כפיך " ד "יגיע  באופן רק  (לא  ישנה 59ורובו גיסא , לאידך  הרי קא ּפ"), ("איבערן מהראש  למעלה  וגם  ,(ָ

כו', ביטול  של  תנועה  מתוך  להיות  צריכה  הצדקה  שנתינת  (אלא , ובהרחבה  בריבוי צדקה  ליתן היכולת 
כנ"ל ).

נדח " ממנו  ידח  ש "לא  התורה  פוסקת  הכי  בלאו שגם  ֿ פי  שאף ֿעל  של ,60ולהעיר , רצונם  ֿ מקום , מכל 
בענין  ולהרבות  להוסיף  יש  ולכן כו'. הרחבה  ומתוך  נועם , בדרכי זה  שיהיה  לפעול  נשיאינו רבותינו

הגאולה . לענין בנוגע  ישראל  קרן להרמת  ועד  ישראל ", קרן ש "תרום  פועלים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  הצדקה ,

***

:רש "י מפרש  אתו", לדבר  בואו עד  פניו על  המסוה  את  משה  "והשיב  הפסוק  על  פרשתנו, בסיום 
פניו". מעל  נוטלו אתו לדבר  זה "וכשבא  שלפני "וראו 61ובפסוק  רש "י: מפרש  ישראל ", בני אל  "ודיבר  ,

ההוד  גו'".קרני המסוה  את  משה  "והשיב  אזי - מהם " מסתלק  וכשהוא  בפניו,
על  בפירושו רש "י מוסיף  מה  מובן: ואינו  את יסיר  אתו לדבר  ה ' לפני משה  "ובבוא  -

גו' המסוה  את  משה  והשיב  גו' משה  פני את  ישראל  בני וראו גו' ישראל  בני אל  ודיבר  ויצא  גו' המסוה 
אתו"?! לדבר  בואו עד 

:מובן אינו דלכאורה  - הכתובים  בפשטות  הביאור  בהקדים  ויובן
עד א ) פניו על  המסוה  את  משה  והשיב  משה  פני עור  קרן כי משה  פני את  ֿ ישראל  בני "וראו הפסוק 

- אתו" לדבר  בואו  זה 62לכאורה לפני נאמר  כבר  שהרי את 63, ֿ ישראל  בני וכל  אהרן "וירא 
מסוה " פניו על  "ויתן ולכן פניו", עור  קרן והנה  את 64משה  יסיר  אתו לדבר  ה ' לפני משה  "ובבוא  ,

זה ?!61המסוה " לפני נאמר  לא  שעדיין האחרון בפסוק  ניתוסף  ומה  ;

מאורע  אודות  מדובר  הראשון בחלק  שונים : זמנים  אודות  מדברת  זו שפרשה  לומר  אפשר  היה  לכאורה 
משה  ירידת  ביום  שהיה  ֿ פעמי "ויהי חד  - סיני .65מהר  משה  .ברדת  ההר  מן .. פניו עור  קרן ויראו . .

.מגשת  משה  אליהם  ויקרא  .אליו אליהם  משה  וידבר  מסוה ";. פניו על  ויתן אתם  מדבר  משה  ויכל  .
יסיר  אתו לדבר  ה ' לפני משה  "ובבוא  - הזמן כל  למשך  שנקבע  ההנהגה  סדר  אודות  מדובר  השני ובחלק 

. המסוה  .את  ישראל  בני  אל  ודיבר  משה . והשיב  משה  פני עור  קרן כי משה  פני את  ישראל  בני וראו .

. המסוה  אתו".את  לדבר  בואו עד  .

אליהם " משה  "וידבר  בפסוק  שהרי כן, לומר  אפשר  אי באמת  רש "י 66אבל  מפרש  - הראשון בחלק  -
שהחלק  (ולא  קבוע  באופן ההנהגה  סדר  אודות  מדבר  הענין" ש "כל  היינו, הענין", כל  הוא  הוה  "ולשון

מדב  השאלה הראשון נשאלת  כן, ואם  סיני). מהר  משה  ירידת  ביום  שהיה  ֿ פעמי חד  ענין אודות  רק  ר 
האחרון? בפסוק  הענין נכפל  מדוע  הנ"ל :

רז"ל ב ) ממאמר  כמובן בדיוק , שהיא  - הפסוקים  לחלוקת  אנן 67בנוגע  משה  פסקיה  דלא  פסוקא  "כל 
יצווה " אשר  את  ישראל  בני אל  ודיבר  "יצא  משה  שכאשר  כיון מובן: אינו - ליה " פסקינן "יצא 61לא 

רש "י  (כפירוש  מסוה " משה 64בלא  פני את  ישראל  בני "וראו - הענין את  לסיים  לכאורה  מתאים  היה  ,(
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רפ"56) לאדה"ז ת"ת הל ' וש"נ.ראה ב.
וש"נ.57) ב. פד , כתובות
וש"נ.58) .64 ס"ע חל "ט  התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
(59.208 הערה 212 ע' חמ "ב התוועדויות - מנחם תורת ראה

וש"נ.
ת"ת 60) הל ' ספל "ט . תניא וראה יד . יד , ֿ ב שמואל  ע"פ

סה"ג . פ"ד  לאדה"ז
לד .61) שם,
כאן.62) אוה"ח  גם ראה
ל .63) שם,
לג .64) שם,



כט       

עצמו, בפני בפסוק  יצווה " אשר  את  ֿ ישראל  בני אל  ודיבר  "ויצא  נאמר  ולמה  פסוק , באותו - גו'" קרן כי
עצמו? בפני בפסוק  גו'" קרן כי משה  פני את  ֿ ישראל  בני "וראו

המסוה ג ) את  יסיר  אתו לדבר  ה ' לפני משה  "ובבוא  נאמר  בתחילה  בכתוב : סתירה  יש  לכאורה 
 היה שבצאתו שמשמעותו, ,"  . ישראל  בני אל  ודיבר  "ויצא  נאמר  זה  לאחרי ומיד  ;.
 יצא ש "בצאתו היינו, גו'", קרן כי משה  פני את  ישראל  רש "י בני (כפירוש  )?!68מסוה "

: בזה הביאור  לומר  ויש 
הוה  ש "לשון לפרש  רש "י של  הכרחו  מפשטות הוא  גו'") משה  "ובבוא  מהפסוק  רק  (ולא  "

הכתובים :

נאמר  הכתוב  את 69בהמשך  לא "ויצום  סיני מהר  שברדתו וכיון סיני", בהר  אתו ה ' דיבר  אשר 
עכצ "ל , זה , שלאחרי הזמן כל  במשך  נאמרו ענינים  וכמה  כמה  שהרי התורה , עניני כל  את  משה  לימד 
"לשון  - זה  שלאחרי  הזמן משך  לכל  בנוגע  גם  אלא  סיני, מהר  רדתו זמן אודות  רק  כאן מדובר  שלא 
או  הפרשה  ומלמד  חוזר  לזקנים  שלמד  ש "אחר  הזמן, כל  במשך  הסדר  היה  שכך  היינו, הענין", כל  הוה 

לישראל " וכו'".70ההלכה  המשנה  סדר  כיצד  רבנן "תנו שממשיך : וכפי ,

" מסוה פניו על  ויתן אתם  מדבר  משה  "ויכל  הדברים : סדר  את  לבאר  רש "י ש "לכבוד 64וממשיך  ,
(שהרי  ישראל  עם  מדבר  שהיה  בשעה  ונוטלו כנגדן, המסוה  נותן היה  מהם  הכל  יזונו שלא  ההוד  קרני
ובשעה  מסוה ), בלא  היה  אתם  כשדיבר  אבל  מסוה ", פניו על  "ויתן אזי אתם " מדבר  משה  "ויכל  כאשר  רק 

הכתוב  (כהמשך  צאתו" עד  עמו נדבר  עד 61שהמקום  המסוה  את  יסיר  אתו לדבר  ה ' לפני  משה  "ובבוא 
צאתו").

בפניו": ההוד  קרני וראו ישראל  בני אל  ודיבר  מסוה  בלא  יצא  - "ובצאתו רש "י, וממשיך 

המסוה  את  "יסיר  הכתוב  לשון שמשמעות  ֿ פי ֿ על  אף  , מסוה עם  יצא  שבצאתו היא  "
" שכתוב  מה  ֿ מקום , שיצטרך (ותו"מי)מכל  מבלי בפניו" ההוד  קרני ("וראו ישראל " בני אל 

מסוה ". בלא  יצא  ש "בצאתו באופן זה  הרי המסוה ), את  להסיר 

צאתו" "עד  (א ) יציאה : אופני ב ' הם  ו"ויצא " צאתו" ש "עד  מסוה ),-ועכצ "ל  עם  יצא  (ואז
שמשה  שלאחרי והיינו, מסוה ), בלא  יצא  (ואז ישראל " בני אל  ודיבר  תומ "י) אלא  לאהלו, (לא  "ויצא  (ב )
מסוה ; בלא  יוצא  היה  ואז ומיד , תיכף  ֿ ישראל  לבני מלמד  היה  לפעמים  הנה  הקב "ה , של  דיבורו שמע 

מסוה . עם  יוצא  היה  ואז ֿ ישראל ), לבני  מלמד  היה  ֿ כך  אחר  (ורק  לאהלו תחילה  חוזר  היה  ולפעמים 

:"'גו פניו על  המסוה  את  משה  והשיב  (אזי) מהם  מסתלק  "וכשהוא  רש "י, וממשיך 
הם  גו'" קרן כי משה  פני את  ישראל  בני "וראו שהתיבות  כיון   פסוק באותו (ולא 

מדבר  משה  שהיה  לאחרי שגם  ללמדנו, בא  זה  שפסוק  עכצ "ל , ישראל "), בני אל  ודיבר  "ויצא  נאמר  שבו
עור  קרן כי משה  פני את  ֿ ישראל  בני "וראו הוסיפו הדיבור ), בשעת  בפניו ההוד  קרני (וראו ישראל  עם 

"כשהוא  ורק  עמהם , לדבר  כשגמר  מיד  המסוה  את  השיב  שלא  כיון פניו, מזיו ונהנו משה ", פני
פניו". על  המסוה  את  משה  "והשיב  אזי לדבר ) שסיים  לאחרי עמהם  ששהה  זמן משך  (לאחרי מהם "

ומהי  הצורך  מהו עמהם , שדיבר  בשעה  בפניו ההוד  קרני שראו כיון דלכאורה , - בזה  וההסברה 
הוצרכו  עמהם  שדיבר  בשעה  כי, - מהם ) שיסתלק  (קודם  זמן משך  איזה  עוד  פניו את  שיראו בכך  התועלת 

מוחלטת  ונתינה  מסירה  של  ומצב  במעמד  להיות   מראיית ליהנות  יכולים  היו לא  ובמילא  ,
שיהיה  - מהם  שנסתלק  עד  הדיבור  גמר  לאחרי - מיוחד  בזמן צורך  היה  ולכן פניו,  לראיית

.71פניו 
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ואילך .65) כט  שם,
לא.66) שם,
וש"נ.67) ב. כז, תענית
כאן.68) לדוד  משכיל  גם ראה

לב.69) שם,
עה"פ.70) פרש"י 
(71) ס"ב ויקהל  ש"פ שיחת גם ראה - הענין תורת לשלימות

חמ "ב  התוועדויות - ואילך ).מנחם 304 ע'



ל      

:"פניו מעל  נוטלו אתו לדבר  וכשבא  אתו, לדבר  בואו "עד  רש "י, ומסיים 
"עד  חז"ל בפירוש  לשון ֿ דרך  (על  הענין אל  בואו עד  (א ) אופנים : בב ' לומר  יש  - אתו" :72לדבר 

ובין  בינו הפסק  יהיה  שלא  כדי המסוה , את  מסיר  היה  אז שרק  הדיבור , אל  - מעשה ") לאותו "כשבא 
לפני  עוד  המסוה , את  מסיר  היה  אז שכבר  המקום , שינוי ענין שהוא  כפשוטו, בואו עד  (ב ) הדיבור ,

עצמו. הדיבור  אל  שהגיע 

" רש "י: שמפרש  רק וזהו שכאשר  היינו, אתו", עוד לדבר  אתו, לדבר  כדי למקום ) (ממקום 
המסוה . את  מסיר  כבר  היה  הדיבור , אל  שהגיע  לפני

היתה  עמו" נדבר  שהמקום  ובשעה  ישראל  עם  מדבר  שהיה  "בשעה  המסוה  שהסרת  והיינו, 
מדה  כנגד  מדה  נוסף .73- זמן במשך  גם  אלא  עצמו, הדיבור  בעת  רק  לא  -

: להלכה בנוגע  לימוד  זה  בענין יש  - אגב  ובדרך 
רז"ל  אימה )74אמרו מחמת  (מרירות  מר  נוטפות  שפתותיו ואין רבו לפני שיושב  חכם  תלמיד  "כל  :

אינו  זאת  ולולי רבו, תורת  לשמיעת  כולו כל  ונתון מסור  להיות  צריך  מרבו שלומד  שבשעה  והיינו, כו'",
שאי  מובן, הרי רבו, בתורת  לגמרי מונח  להיות  צריך  מעשה  שבשעת  וכיון כדבעי. קיבול  כלי להיות  יכול 

רבו. פני מראיית  לא  אפילו נוסף , מדבר  הנאה  לו תהיה  שעה  שבאותה  אפשר 

ידוע  הרי גיסא , האי 75ולאידך  רבי ש "אמר  וכפי כו', והשגה  להבנה  מועילה  הרב  פני שראיית 
דכתיב  טפי, מחדדנא  הוה  מקמיה  חזיתיה  ואילו מאחוריה , מאיר  לרבי דחזיתיה  מחבראי והיו 76דמחדדנא 

מוריך " את  רואות  .77עיניך 

דברי  שמיעת  בשעת  כי, זה , את  זה  סותרים  אינם  הענינים  שני כיצד  מובן לעיל  המבואר  ֿ פי על  אך 
לקבל  בתכלית  ביטול  אלא  הרב , פני מראיית  הנאה  אפילו צדדי, ענין שום  להיות  אסור  רבו מפי תורה 
שלאחרי  רבינו, משה  גבי וכנ"ל  הרב ; פני ראיית  להיות  - וצריך  - יכול  הדיבור  בגמר  ורק  רבו, דברי
וליהנות  לראות  שיוכלו כדי מסוה , בלא  עמהם  לשהות  מסויים  זמן מקדיש  היה  ֿ ישראל , לבני דיבורו גמר 

פניו. מזיו

ונתון  מסור  בהיותו הלימוד , בשעת  (לא  היא  הרב  פני שבראיית  והתועלת  הענין שעיקר  ונמצא ,
הלימוד  לאחרי תיכף  אלא ) הרב , פני לראיית  מיוחדת  ֿ לב  שימת  מקדיש  אינו ולכן הרב , דברי לשמיעת 

דוקא .

 יש - משה  דברי שמיעת  גמר  לאחרי רק  היתה  משה  של  פניו הוד  קרני שראיית  האמור  ֿ פי ועל 
נוספת : תמיהה  לתרץ 

בגמרא  דכתיב 78איתא  "בנשיא , - מהם  ואחד  כהות ", עיניו דברים  בג ' המסתכל  "כל  מהודך 79: ונתתה 
משה ?! פני את  ראו ֿ ישראל  שבני בקרא  מפורש  הרי מובן: ואינו עליו".

סתם . ראיה  ֿ כן ֿ שאין מה  הסתכלות , על  רק  הוא  שהאיסור  להסתכלות , ראיה  בין לחלק  אפשר  לכאורה 
כהות  עיניו בהם  שהמסתכל  הדברים  מג ' אחד  שזהו מ "קשת ", רק 78וכדמוכח  הוא  שהאיסור  ,

והתבוננות  עיון של  באופן סתם 80בקשת , לראיה  בנוגע  ֿ כן ֿ שאין מה  ברכה 81, תיקנו חכמים  אדרבה : הרי ,
ביותר " בו להסתכל  ש "אסור  אלא  הקשת , ראיית  על  .82מיוחדת 

הפסוק  על  רש "י מפירוש  כדמוכח  אחד , ענין הם  והסתכלות  ראיה  הכתובים , בפשטות  "83אבל ,
" ישראל ", אלקי "את  כו'", האלקים "והציצו "היו84את  ,."'כו בו
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ועוד .72) יתרו. ר"פ מכילתא
ועוד .73) ז. יא, יא. ז, נח  פרש"י 
וש"נ.74) (ובפרש"י ). ב ל , שבת
ע'75) חל "ד  בלקו"ש הובא ה"ב. פ"ה ביצה ירושלמי  ראה

ועוד . .269
כ .76) ל , ישעי '
ב.77) יג , עירובין

א.78) טז, חגיגה
כ .79) כז, פינחס
וש"נ.80) .32 הערה 80 ע' חל "ה לקו"ש ראה
שם.81) יעקב עיון גם ראה
ס"א.82) סרכ "ט  או"ח  שו"ע
יו"ד .83) כד , משפטים
יא.84) שם,



לי       

הזקן: אדמו"ר  בסידור  להלכה  גם  כן נקט  [ולכאורה 

לברך  וכשיתחיל  הברכה , קודם  אחת  פעם  בלבנה  "ויביט  הזקן: רבינו כותב  לבנה  קידוש  בסדר 
  ."

השל "ה  בדברי הוא  הדברים  המקובלים 85ומקור  מדברי שמביא  בסידורו 86, זאת  כותב  הזקן רבינו (אבל 
ש "אסור  נפש ) לכל  לשכינה ,השוה  הלבנה  קידוש  של  השייכות  בגלל  - הדבר  וטעם  בלבנה ".

בגמרא  ההסתכלות 87כדאיתא  איסור  ֿ דרך  ועל  שכינה ". פני מקבל  כאילו בזמנו החדש  על  המברך  "כל 
"דכתיב  משום  .88בקשת , הקשת  ה '"כמראה  כבוד  דמות  מראה  הוא  .78.

ֿ ערוך  בשולחן הלשון קשת  שגבי בו82[ולהעיר , להסתכל  ש "אסור  להביט הוא  שמותר  ומשמע , ,"
ש "לא  הזה  אדמו"ר  כותב  לבנה  בקידוש  ואילו אסורה ; הסתכלות  ורק  אחת "), "פעם  רק  (ולא  הזמן כל  בה 

בה  דיעה יראה  שמצינו לפי - הדבר  טעם  לבאר  ויש  זמן 89". כל  בה  עיניו שתולה  לבנה  קידוש  גבי
ֿ ערוך  בשולחן המחבר  מלשון משמע  וכן לבנה , קידוש  סדר  המחבר 90אמירת  כתב  קשת  גבי גם  ולכן .

בו "להסתכל  לבנה ).שלא  בקידוש  (כמו כן לעשות  שצריך  אלא  מותר  רק  לא  בעלמא  ראיה  כי ,"
פעם  שהביט  שאחרי כתב  ולכן הברכה , קודם  אחת  פעם  להביט  שמספיק  בסידורו פסק  הזקן אדמו"ר  אבל 

"לא  "].בה אחת 

"אסור  הוא  השל "ה  שלשון ֿ פי ֿ על  אף  לעניננו: הזקן ובנוגע  רבינו כתב  ֿ מקום  מכל  בלבנה ",
ש "לא    מוכח ומזה  עליה ), לברך  אפשר  אי הכי בלאו כי אחת , פעם  בה  להביט  רק  (ומותר  "

אחד ]. ענין הם  והסתכלות  שראיה 

: בזה הביאור  לומר  ויש 
למדו ֿ ישראל  שבני י"ז) (סעיף  לעיל  מוחלטת ,נתבאר  ונתינה  מסירה  של  באופן רבינו ממשה  תורה 

מיוחד  בזמן צורך  היה  זה  (ובשביל  פניו מזיו ליהנות  אפילו יכולים  היו לא  הלימוד  שבשעת  כך , כדי עד 
.( הלימוד

(ותורתו), רבינו משה  עם  ונתאחדו לגמרי ממציאותם  ֿ ישראל  בני נתבטלו הלימוד  שבשעת  ונמצא ,
רבינו. משה  של  המציאות  היתה  שלהם  המציאות  שכל  כך ,

אלא  אינה  שלו המציאות  שכל  כיון הנשיא , על  להסתכל  איסור  אין כזה  ומצב  שבמעמד  ומובן,
בכהנים  (וכן בנשיא  להסתכל  והאיסור  ממנו; חלק  - הנשיא  של  היתה 78מציאותו לא  כאשר  רק  הוא  (

לגמרי. המציאות  ביטול  של  באופן תורתו לימוד  ֿ ידי על  לזה  הכנה 

עד  הביטול , בתכלית  ונתינה  מסירה  של  באופן להיות  צריך  התורה  שלימוד  - מזה  וההוראה 
ש "כל  באופן בעולם  שבחלקו הרשות  עניני גם  נעשים  ֿ זה  ֿ ידי ועל  תורנית , מציאות  נעשית  שלו שהמציאות 

שמים " לשם  יהיו דעהו"91מעשיך  דרכיך  כו'92ו"בכל  ואתהפכא  דאתכפיא  העבודה  ֿ ידי על  ,93.
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א.85) עד , א. עג ,
כא,86) דף לר"ה הכבוד  אוצר בס' - הלוי  מאיר רבינו בשם

סודות. שושן בס' הובא
א.87) מב, סנהדרין
כח .88) א, יחזקאל 
רסתכ "ו.89) רבה ואלי ' לבוש

שם90) החיים כף וראה ס"ב. סתכ "ו וש"נ.או"ח  סקל "ד .
מי "ב.91) פ"ב אבות
אדה"ז 92) שו"ע ספ"ג . דעות הל ' רמב"ם וראה ו. ג , משלי 

ס"ב. סקנ"ו
(93) הסיום ).חסר



לב

           
   

מאידית - -תרגום

חידוש :א . דבר  מצינו תשא  כי בפרשת 

אל  הקצה  מן ענינים  אודות  מדובר  זו בפרשה 
הראשונות  הלוחות  - ושבירת הקצה  העגל  חטא  ,

תפלת הלוחות  ע "י החטא  על  וכפרה  תיקון ,
הקב "ה משה  של  כבודו משה  ראיית  , מדות י"ג  ,

האחרונות הרחמים  לוחות  נתינת  , להסיום עד  ,
משה " פני עור  "קרן אלו אודות  שענינים  דאע "פ  .

לכך  נוסף  הרי אחד , בהמשך  שאירעו מאורעות  הם 
הוראה  (מלשון התורה  מדוע  להבין מספרת שיש  (

רצויים לנו הבלתי  הענינים  אודות  (ובפרט באריכות 
הוה  דהוה  מאי בהמה דלכאורה : "בגנות  ואפילו ,
הכתוב " דיבר  לא  שונים טמאה  ענינים  ה "ה  (

הכי  הערך  בריחוק  הקצה , אל  הקצה  מן לגמרי,
ביניהם : גדול 

הכי ענין הם  הראשונות  שניתנוהלוחות  נעלה 
מעשה  "הלוחות  מכתב מלמעלה , והמכתב  אלקים 

העגל )אלקים " מעשה  (בגלל  הלוחות  שבירת  ,
וראיית  הרחמים  מדות  י"ג  כמותה , שאין ירידה  הוא 
מכן  ולאחר  נעלה , הכי ענין - ה ' של  בכבודו משה 
לגמרי  אחר  לוחות  סוג  - האחרונות  לוחות  נתינת 

החטא "("פסל  בגלל  שבאו משה ), ידי מעשה  ,
שונה  בזמן וניתנו הראשונות , הלוחות  ושבירת 
יום  ארבעים  בסוף  הראשונות  לוחות  [נתינת 

האחרונות  לוחות  ונתינת  בסוף הראשונים , -
ביום  האחרונים , יום  ואעפ "כ הכפורים ארבעים  ,[

שמזה  אחד . בהמשך  אחת , בפרשה  כולם  כאן באים 
ענינים  מהמשך  חלק  הם  שכולם  לידע  שנוגע  מובן

אחד .

מזו: יתירה 

הפרטים אודות מדובר בפרשתנו
באצבע ("לוחות הלוחות  כתובים  אבן 
"לוחות אלקים " מזה , עבריהם  משני כתובים 

והמכתב  המה  אלקים  מעשה  והלוחות  גו' ומזה 
הלוחות " על  חרות  הוא  אלקים  שגם ,מכתב עד 

הלוחות  מעלת  את  מדגישים  האחרונות  בלוחות 
- אבנים הראשונות  לוחות  שני לך  "פסל 

למעלת גו'" מגיעים  אינם  כי הדמיון, בכ "ף  ,
אלקים "). "מעשה  שהם  ה "ראשונים "

היו  הראשונות  הלוחות  מעלת  פרטי ולכאורה :
מקום  הוא  שם  משפטים , פ ' בסוף  להכתב  צריכים 

("עלה העיקרי הראשונות  לוחות  אודות  אלי המדבר 
גו'" האבן לחת  את  לך  ואתנה  גו' וכאן,ההרה  .(

בקיצור כתוב שיהי' מספיק הי' בפרשתנו,
"ויתן  הלוחות ) ושבירת  העגל  למעשה  (כהקדמה 
לוחות  שני סיני בהר  אתו לדבר  ככלתו משה  אל 

אבן" לוחות  כי העדות  העם  "וירא  ולאח "ז ,
גו'" משה  .בושש 

אודות  המדבר  שבמקום  מתאים  (החטא איך 
ל ) ענינים הלוחות שהביא  יוסיפו הראשונות 

במעלת  לועגחדשים  ע "ד  ה "ז - הראשונות  הלוחות 
ח "ו?!לרש 

באים  שכאן עכצ "ל , אלא  הראשונות - הלוחות 
והקדמה  כטפל  הלוחות ,(לא  ושבירת  העגל  למעשה 

ודהמשך  הענין מכל  כחלק  של -אלא )
הלוחות שבירת הראשונות, ולוחותהלוחות

האחרונות .
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ֿ טז.1) טו לב, יח . לא,
ואילך .2) א לב,
ואילך .3) ל  שם,
ואילך .4) יז לג ,
ואילך .5) ה לד ,
ואילך .6) א שם,
ואילך .7) כט  שם,
ב.8) נג , זח "ג  וראה ועוד . ח . יט , לתהלים רד "ק ראה
ועוד .9) ב. ה, יומא ע"ד 

א.10) ג , פסחים וראה א. קכג , ב"ב
טז.11) לב, פרשתנו
א.12) לד , שם
כט .13) שם, פרש"י 

יח .14) לא, פרשתנו
ֿ טז.15) טו לב, שם
יב.16) כד , משפטים
ב.17) מג , סוטה א. יח , ברכות ה. יז, משלי 



לג               

פירש "י לפי מוקדם אפילו  ש "אין  ומאוחר ,
המשכן  מלאכת  לציווי קודם  העגל  מעשה  בתורה ,

הי', רבים  הלוחות ימים  נשתברו תמוז בי"ז שהרי
ולמחרת וביום  לישראל  הקב "ה  נתרצה  הכפורים 

אי"ז  לכאורה  א ) הרי - כו'" המשכן בנדבת  התחילו
אודות  כאן המסופרים  להפרטים  בנוגע  ביאור 

הוא  שמקומו הראשונות , משפטים ,הלוחות  בס"פ 
ב )כנ "ל  . ע "פ במקום הידוע : שגם 

טעם  ישנו בתורה " ומאוחר  מוקדם  "אין שאומרים 
הוא  - בתורה  סדר  גם  - בתורה  דבר  (כל  זה  לסדר 

 הנ"ל הענינים  מדוע  להבין צריך  - הדיוק )
תשא  כי בפ ' כאן .מסופרים 

ענין  עוד  הפרשה  לסיום  קרוב  מובא  לכך , נוסף 
הצי  - לכאן כלל  שייכות  לו אין על שלכאורה  ווי

רגלים  !שלש 

מצד ב . יותר  עוד  מתחזקת  הפרשה השאלה  שם 
תשא " "כי -:

תוכןידוע  על  מורה  הפרשה  כל ששם 
שם  לפרשתנו: בנוגע  ביאור  צריך  ועפ "ז הפרשה .
הציווי  על  רק  בפשטות  קאי תשא ") ("כי הפרשה 
לו  ואין השקל , מחצית  לתת  הפרשה  בתחלת 

כמדובר  - הפרשה  לרוב  כלל  שרוב שייכות  לעיל ,
לגמרי, אחרים  ענינים  אודות  מדברת  הפרשה 
הפרשה ! להתחלת  שייכות  כל  להם  אין שלכאורה 

שתופס  - העגל מעשה  מזו: חשוב יתירה  חלק 
ה "ה  - מהפרשה    חזרה" עי"ז ,

הדעת זוהמתן" עץ  ש "פסקה מחטא  (לאחרי

במ "ת  ושרש זוהמתן" ראש  שזהו עד דכל ),
כמ "ש  עליהם החטאים , ופקדתי פקדי "וביום 

עונותיהם  עליהם  כשאפקוד  "תמיד  חטאתם ",
העונות , שאר  עם  הזה  העון מן מעט  עליהם  ופקדתי
קצת  בה  שאין ישראל  על  באה  פורענות  ואין
הפרשה  (שם  מתוכן להיפך  בדיוק  - העגל " מפרעון

ישראל ", בני ראש  את  תשא  "כי (- 
 בנ"י!

דרוש  - ההוד  קרני בענין - הפרשה  בסוף  וכן
עור  ד "קרן המעלה  במשה  נוספה  מדוע  ביאור :

הלוחות  את  שקיבל  לאחר  דוקא  ,פניו"
הראשונות  לוחות  בקבלת  "והלא ולא  , כבר

השכינה  מזיו כמונהנה  הראשונים  יום  בארבעים 
השלישיים "בארבעים  הגילוי יום  ואדרבה : ?

"מעשה (בהיותם הראשונות בלוחות אלקות
האחרונות  מהלוחות  יותר  נעלה  ה "ה  אלקים ")
לוחות  שנתינת  לכך  נוסף  משה ), ידי מעשה  (שהיו
והקולות  הנעלה  הגילוי לאחר  באה  הראשונות 
האחרונות  הלוחות  (משא "כ  תורה  דמתן וברקים 

בחשאי) בקבלת ניתנו שדוקא  היתכן וא "כ, -
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לג ,18) (בסופו). טז ל , שם פרש"י  גם וראה יח . לא, פרשתנו
ח . תרומה התנחומא כדעת - יא

לפי19) קצה,וכן ח "ב הזהר כדעת - ויקהל  (ר"פ הרמב"ן '
ציווי לאחרי  הי ' העגל  חטא (כי  הסדר על  נאמרו שהפרשיות א)
בפ' לישראל  משה ציווי  וקודם המשכן, עשיית על  למשה ה'
מעלת  על  הפרטים כאן לספר נוגע מה ביאור, צריך  - ויקהל )

בפנים.לוחות כנ"ל  ,
ב.20) תב, של "ה ראה
משה 21) תפלת הזכיר כן "ואחר פרשתנו: ריש ראב"ע ראה

ההר, מן רדתו לדעת לפני  בתחלה העגל  מעשה להזכיר
לדעת  כדי  המוסגר" "מאמר כאילו שזהו היינו כו'". התפלל  למה
הדיוק, בתכלית הם התורה עניני  שכל  מכיון אבל  התפלל . למה
והמשך  לתוכן נוגע בפרשתנו העגל  מעשה שהזכרת מובן,

הענינים.
ואילך .22) יח  לד , פרשתנו
אהבה.23) בסו"ס השנה כל  תפלות בסדר ברמב"ם נקראת כן
ועוד .24) ואילך . 57 ע' ח "ה לקו"ש בארוכה ראה
ספל "ו.25) תניא וראה ב. קצג , ח "ב ב. נב, ח "א זהר
א.26) קמו, שבת

שם.27) זהר שם. שבת
ובפרש"י .28) לד  לב, פרשתנו
נתינת 29) (ע"י  בנ"י " ראש את ש"תשא חז"ל  פירוש לפי  גם

פ"ב  שקלים (ירושלמי  העגל  חטא על  לכפר באה השקל ) מחצית
ועוד ). ֿ יא. י  פרשתנו תנחומא ה"ג . סוף

תנחומא 30) ו. פמ "ז, (משמו"ר כט  לד , פרשתנו פרש"י  ראה
אחרונות  לוחות כשהביא - משה ברדת "ויהי  לז): פרשתנו

. מן ביוהכ "פ אמרו רבותינו ההוד  לקרני  משה זכה ומהיכן .
כב) לג , (פרשתנו שנאמר פניו על  ידו הקב"ה שנתן המערה
מבואר  דוד ) דברי  גו"א. (רא"ם. רש"י  ובמפרשי  כפי ". ושכותי 
בלוחות  ההוד  קרני  באמת היו לא למה היא: רש"י  שקושיית
הלוחות  ממעלת לה שזכה אומרים אנו ("דלכאורה הראשונות

יש דוד ולמה דברי  - מהראשונות " טפי  באחרונות שם).מעלייתא 
שנאמר  פניו על  ידו הקב"ה שנתן המערה "מן רש"י  פירש זה ועל 
קודם  שהי ' מעשה ע"י  דוקא לו בא ש"זה (היינו כפי " ושכותי 

שם). דוד  דברי  - עצמן) הלוחות ע"י  (ולא אחרונות"
ושני סיני  מהר משה ברדת "ויהי  הכתוב לשון מפשטות אבל :

קרן כי  גו' משה ביד  העדות מובן ,לוחות אתו" בדברו  פניו עור
לענין שייכות  לזה  ללוחות דלוחות שיש  (ולא דוקא האחרונות

משה  תפלת ע"י  דוקא הי ' כפי " ש"ושכותי  ובפרט  הראשונות).
הראשונות. לוחות שבירת לאחרי 

שם.31) הרא"ם לשון
לא 32) זה  פירוש (אבל  שם בתנחומא שני  פירוש לפי  ובפרט 

מניצוצות  תורה מלמדו הקב"ה שהי ' "בשעה בפרש"י ) הובא
לימוד  עיקר ולכאורה, ההוד ". קרני  נטל  השכינה מפי  שיצאו

(מפי  בארבעיםהתורה הראשונות לוחות  נתינת  לפני  הי' השכינה )
הראשונים. ימים

ג .33) לד , פרשתנו פרש"י  לא. פרשתנו תנחומא ראה



לד              

עור לוחות  "קרן במשה  ניתווסף  האחרונות 
פניו"?!

יוב ג . זה  בכל  פרשה הביאור  שבכל  בהקדים  ן
פרשיות  בה (מג "ן ובפ "ע  מיוחד  ענין יש  בתורה  (

מזה  גם  כמובן הפרשיות . משאר  נחלקת  היא 
סופה  ועד  (מתחלתה  פרשה  כל  פעם שקורין רק  (

. בשנה

שכי  ע "ז יחד  תשא : כי לפרשת  בנוגע  ועד "ז
שיש  נפלאה  פרשה  ה "ה  בפ "ע , פרשה  היא  תשא 
כוללת  שהיא  הפרשיות ) שאר  כל  (לגבי חידוש  בה 
ועד  מתחלתו ההשתלשלות , סדר  כל  את  בתוכה 
סדר  הוא  (שממנה  בתורה  שהוא  כפי החל  סופו.

העולמות  כולה השתלשלות  התורה  כל  - (
התורה . לסיום  עד  התורה  כוללת מהתחלת  ובמילא 

הענינים  כל  את  כולם .הפרשה 

למצוא - אפשר  בתורה  ענין כל בכל  את 
כמאחז"ל  בה הענינים , והפך  בה  "הפך 

 גם אלא  התורה , כללות  על  רק  לא  שקאי די"ל  ,"
פרשה  ועאכו"כ  בתורה , פרטי ענין כל  שלימה על 

ה "כולא  הענינים  ברוב  אבל  ברמז - רק  נמצא  בה "
"הפך  יגיעה  (ע "י זאת  ולגלות  למצוא  וצריך  וכיו"ב 
החידוש  תשא  כי בפרשת  משא "כ  בה "); והפך  בה 

בה " שה "כולא  שם הוא , דתורה נמצא  באופן  ,
.בגלוי בכתב  -

והענין:ד .

בכללות  נחלקים  הענינים  שכל  קבע  הקב "ה 
וסוף  (אמצע ) תוך  ראש , לראש לשלשה : לכל  .

והתחלת  הראש  (כוונת בא  בתוכו שכולל  - הכל 
עצמו,ותכלית ) הדבר  בא  - מכן  לאחר  הדבר . כל 

התכלית  נעשה  ֿ ידו שעל  והאמצע, "סוף התוך  (כי 
תחלה " במחשבה  ).מעשה 

- תורה  א ) של  הענינים  בג ' נחלק  ה "ז ובכללות 

חז"ל  כדברי הענינים , כל  והתחלת  היסוד 

נקראת  קדמה ש "תורה  היא  כי דרכו", ראשית 
הענינים ,לעולם  דכל  והכוונה  התכלית  וזהו ,

ראשית " שנקראת  התורה  בשביל  ב )"בראשית  .
והעבודה  בכלל ) השתלשלות  (וסדר  העולם  בריאת 

כדי  תכליתה בבריאה  את  התורה ),למלאות  (בשביל 
הכל  ושלימות  גמר  האמיתית ג) בגאולה  -

בריאת  ושלימות  "תכלית  כשמתמלא  והשלימה ,
מתחלתו" נברא  שלכך  הזה  .עולם 

מרומזים  אלו ענינים  שג ' לומר , בשלשת ויש 
כלולה  התורה  כל  ג ': ב ' א ' הראשונות  האותיות 

הדברות  הראשונה בעשרת  בתיבה  הכלולים 
באל "ף "אנכי" ומתחילה  בריאת הנכללת  .

ואת  השמים  את  אלקים  ברא  "בראשית  - העולם 
בבי"ת הארץ " מתחיל  - נברא ב "בי"ת  כי ,

בחז"ל  כמבואר  דגאולה העולם ", התיבה  וראש  .
גימ "ל . האות  -

בסדר  אלו ענינים  ג ' ישנם  יותר  ובפרטיות 
א ) עצמה : הבריאה  עלה השתלשלות  - כל קודם 

לברוא  יתברך  הבריאה ברצונו ב ) העולם . את 
- העתידה  בגאולה  - הבריאה  שלימות  ג ) בפועל .

להמשיך  ועבודתינו" "מעשינו אלקות ע "י ולגלות 
הקבלה בעולם  ובלשון לכל והחסידות . א ) :

אוא "ס  - המציאות  כל  ממלא  סוף  אין אור  לראש ,
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ע"ב).34) ריש (כט , תי "ג  תקו"ז ב. רו, זח "ב ב. קד , זח "א
תורה  ספר הל ' לרש"י  האורה ספר התורה. קריאת - הרס"ג  סידור

עג . סי '
אחרים משא"כ 35) בזמנים גם קורין סדרות מכמה

וכיו"ב). השנה מועדי  קריאת פרשיות, הארבע (כמו בשנה
ֿ ב.36) א קסא, זח "ב בתחלתו. ב"ר ראה
ספ"ה.37) אבות
(התוועדויות 38) ס"ד  תש"נ בהו"ב ש"פ שיחת גם ראה

ואילך ). 206 ע' ח "ג  תש"נ
דודי ".39) "לכה פיוט 

תנחומא40) וראה  בראשית. ר"פ  ורמב "ן  ה.פרש "י שם
כב.41) ח , משלי 
ועוד .42) ב. פח , שבת
פל "ו.43) תניא
יב.44) כד , משפטים פרש"י  ה"א. פ"ו שקלים ירושלמי  ראה

וש"נ. ס"א. מילואים טז כרך  תו"ש וראה רפנ"ג . תניא
אנכי45) שבדיבור הפרטים כל  כוללת "אנכי " שתיבת כידוע

לך  יהי ' ולא ש"אנכי  הבעש"ט ), בשם ד ) (כג , יוסף פורת (ראה
וש"נ), שם. תו"ש וראה רפ"כ . (תניא כולה" התורה כל  כללות הם
(ראה  לך  יהי ' לא הדיבור גם כולל  אנכי  שדיבור - מזו ויתירה

ואילך ). מח  ס"ע וש"ס הרמב"ם על  הדרנים - מנחם תורת
ב.46) כ , יתרו ההפלאה) (לבעל  יפות פנים ראה

בראשית. ר"פ (47
באות 48) אינה העולם ובריאת התורה שהתחלת והטעם

לעולם  קדמה דאנכי  ואל "ף האותיות, כל  ראשון (דאנכי ), אל "ף
הביאורים  עם והתיווך  ו. סעיף לקמן ראה - הבריאה תכלית והוא
החסידות  ע"ד  והביאור הבאה שבהערה חז"ל  במדרשי  בזה
ראה  - ועוד ) ב. יט , ראה לקו"ת וראה א. תקסו, בראשית (אוה"ת

ואילך . ס"ז תשמ "ז שלח  ש"פ שיחת
(באבער)49) תנחומא י . פ"א, ב"ר ה"ב. פ"ב חגיגה ָירושלמי 

בראשית. ר"פ שלימה בתורה הובאו - ועוד  טז. יתרו
רפל "ז.50) תניא ראה
ע "ח51) בתחלתו .ראה  תרס "ו המשך .בתחלתו .



לה               

כך  האור  צמצום  - לאח "ז ב ) הצמצום . לפני
פנוי. ומקום  חלל  היא שנשאר  הצמצום  וכוונת 

- הגילוי  עד בשביל  בעולם , אלקות  גילוי  שיהי '
בתוך שמגיעים  שממשיכים  הגילוי, שלימות  ג ) אל 

אוא "ס , - פנוי ומקום  גבול החלל  הבלי לאוא "ס  עד 
הצמצום , דירה שלפני - שנעשה  -עד  יתברך  לו

לעצמותו  בתחתונים .לו -

הענינים ה . שכל  שמכיון לומר  נמשכים ויש 
העולם , של  ופינקסאות " (ה "דיפתראות  התורה  ע "י

עלמא  וברא  באורייתא  נחלקת ואסתכל  לכן - (
אלו: ענינים  לג ' בהתאם  עצמה  התורה 

"בראשית " היא  התורה  התחלת  -א ) כולל  שזה 
הבריאה , התחלת  רק  האל "ף לא  לראש  לכל  אלא 

שכן לעולם, שקדמה התורה של (ראשית)
התורה  "בשביל  פירושו שנקראת "בראשית "

גם  וכמודגש  (כנ"ל ). (ד "בראשית ")ראשית " בבי"ת 
שבי"ת  לאחר עצמו, כשני  בא  שהוא  "מכריז"

דתורה .האל "ף  (אנכי) האל "ף  -

ואת  השמים  את  אלקים  ברא  "בראשית  ב )
בזה  ישנם  - [ובפרטיות  העולם  בריאת  - הארץ "
הפרשיות  כל  המשך  ולאח "ז כנ"ל ], דרגות , ג ' גופא 
סיפור המשך אודות מדובר בם שבתורה,
הכוונה  את  למלאות  והעבודה  בעולם  המאורעות 

כמסופר  - התורה ) (בשביל  העולם  ומצווה דבריאת 
דחמשה  הפרשיות  בכל  תורה .בארוכה  חומשי

שה ' כך  על  מדובר  בה  התורה , סיום  ג ) עד 
היום  "עד  למשה  להסיום האחרון"מראה  עד  ,

"לכל  - המורא ממש  ולכל  גו' והמופתים  האותות 
ישראל " כל  לעיני משה  עשה  אשר  סיום הגדול  -

התורה , דהגאולה ושלימות  לשלימות  שקשורה 
הוא האמיתית  (שמשה  צדקנו משיח  ע "י והשלימה 

אחרון  גואל  הוא  ראשון השלימות גואל  כשיהי' ,(
כל  "לעיני והמופתים ") ("האותות  אלקות  דגילוי

כמ "ש  מצרים ישראל ", מארץ  צאתך  "כימי
נפלאות ". אראנו

פרקי  התחלת  א ) אבות : בפרקי גם  כמרומז
ענין  כללות  - מסיני" תורה  קיבל  "משה  היא  אבות 

(כמאחז"ל  עתיד התורה  ותיק  שתלמיד  מה  "כל 
וכו' "ומסרה  ב ) מסיני"). למשה  ניתן לחדש 

וכו'" הרבה  תלמידים  דמסורת והעמידו הסדר  ,
בפרטיות  התורה  התגלות  אופן - לדור  מדור  התורה 
כל  סיום  ג ) לחדש "). עתיד  ותיק  "תלמיד  (ע "י

ועד " לעולם  ימלוך  "ה ' - אבות  שכולל הפרקי ,
הגאולה  - הזמנים  כל  סוף  עד  הזמן המשך  כל 
ועד ", לעולם  ימלוך  כש "ה ' והשלימה , האמיתית 

שלו" המלוכה  שכל  לבוא  שלימות "לעתיד  -
ולימוד  ומסירת  התורה  דקבלת  הכוונה  מילוי

הדורות . כל  במשך  התורה 

מדוע  לכך  הטעמים  אחד  שזהו לומר , ויש 
כדברי  - ד "תליתאי" לענין קשורה  תורה  (מתן)

לעם חז"ל  תליתאי אוריאן דיהיב ) רחמנא  "(בריך 
בירחא  תליתאי ביום  תליתאי ידי על  תליתאי
של  ענינים  עוד  מבאר  שם  גאון (ור "נ תליתאי"
(מתן) שע "י היות  כי תורה ), למתן בקשר  שלשה 

השתלשלות  סדר  כל  תכלית  מתמלא  -תורה 
וסוף ), תוך  (ראש  לשלשה  נחלקת הנחלקת  לכן

ג ' ב ' א ' ל "תליתאי", .התורה 

בגלוי ו. נמצאים  - אלו ענינים  שג ' לומר  ויש 
בפרשתנו:

עשרת  חקוק  שעליהם  - הראשונות  הלוחות  א )
הראשונות  (החל הדברות  תורה  במתן שנאמרו

ויסוד)מהאל "ף  (ההתחלה  האל"ף  הם  ד "אנכי "),
שנברא  העולם , בריאת  כל  כולל  הענינים , דכל 

ראשית ". שנקראת  התורה  "בשביל 

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

רפל "ו.52) תניא ועוד . טז. נשא ג . בחוקותי  תנחומא ראה
ובכ "מ .
מלוקט 53) בסה"מ  הנסמן תפט . ע' ח "א תקס"ה סה"מ  ראה

.32 הערה רמא ע' ח "ב
ב.54) לד , ברכה ורש"י  ספרי 
ֿ יב).55) יא (לד , ברכה ס"פ
הפסוקים 56) שער א. רנג , זח "א ו. שם, ד . פ"ב, שמו"ר ראה

ב. עה, משפטים תו"א ויחי . פ'

טו.57) ז, מיכה
שמו"ר 58) ה"ד . פ"ב פאה ירושלמי  ב. יט , מגילה ראה

.252 ע' חי "ט  בלקו"ש הנסמן רפמ "ז.
מ "א.59) פ"א אבות
יח .60) טו, בשלח 
יז.61) שם, פרש"י 
א.62) פח , שבת
אלף 63) משולשות שאותיותי ' "תורה שם, גאון ר"נ פי ' ראה

גימל ". בית
(64.(211 ע' (לעיל  10 הערה זו שנה יתרו ש"פ שיחת ראה

וש"נ.



לו              

לשבירת  שהביאה  העגל  דחטא  הירידה  ב )
הכללית  הירידה  הבי"ת , ענין על  רומזת  - הלוחות 
לענין  מקום  שנותנת  גו'"), ברא  ("בראשית  בעולם 

כידוע  כו', והשבירה  העגל החטא  שחטא 
כתוצאה  בא  כנ"ל ) הראשון, לחטא  (שקשור 
קטרוג ולאח "ז הכלים  ושבירת  הראשון מצמצום 
השתלשלות ריבוי ולאחרי הלבנה, ומיעוט
של  לענין מקום  נותן ה "ז - כו' ופרסאות  וצמצומים 

ר "ל . בפועל  חטא 

אפילו  למטה , העבודה  שע "י היא , בזה  והכוונה 
הבריאה , כוונת  את  ימלאו ירידה , של  במצב 

(כדלקמן). התורה " "בשביל 

הגימ "ל  ענין את  מבטאים  האחרונות  הלוחות  ג )
הלוחות : ושבירת  הירידה  ע "י שבאה  העלי' -

בחז"ל  (בסיום מבואר  ישראל " כל  "לעיני על 
"נשאו  שמשה  הלוחות  שבירת  על  דקאי התורה )

שנאמר  לעיניהם  הלוחות  לשבור  ואשברם לבו
שנאמר  לדעתו הקב "ה  דעת  והסכימה  לעיניכם ,

מהו  ולכאורה : ששברת ". כחך  יישר  שברת , אשר 
כך  על  יאמר  שהקב "ה  עד  הלוחות  משבירת  העילוי

כחך "?! "יישר 

בזה  הביאור  העגל וי"ל  חטא  שע "י כשם  :
תשובה  דבעלי המעלה  בבנ"י זה ניתווסף  [ובגלל 

הצדיקים  מעבודת  שלמעלה  כדלקמן], החטא , הי'
גמורין  צדיקים  עומדין תשובה  שבעלי ("מקום 

עומדין" "אינם  שאין עד  ,"בו -לעמוד  (
דחטא  (המסובב  הלוחות  לשבירת  בנוגע  גם  כך 
שעי"ז  בכדי הוא  כך  על  (פנימי) שהטעם  העגל ),

שי  האחרונות  הלוחות  - בתורה  עילוי ש יתווסף 
כדבריבהם  הראשונות , הלוחות  לגבי מעלה 
שהצטער חז"ל  (ע "ז רבינו למשה  אמר  שהקב "ה 

בלוחות תצטער "אל הלוחות) שבירת על
לבד  הדברות  עשרת  אלא  היו שלא  הראשונות 
הלכות  בהם  שיהא  לך  נותן אני השניים  ובלוחות 

. ואגדות  כפלים מדרש  . וכדברי לתושי'".
להם הגמרא  ניתן לא  ישראל  חטאו לא  "אלמלא 

בלבד  יהושע  וספר  תורה  חומשי חמשה  אלא 
שבעטו שנאמר  "לפי כעס ", רוב  חכמה  ברוב  כי

יותר " להטריחן חכמה  רוב  להם  נוסף  .וחטאו

היו  האחרונות  שהלוחות  בכך  העילוי גם  וזהו
ידי אלקים "("פסל מעשה  "מעשה  לא  לך "),

הלוחות  הראשונות :כמו

כפי  הוא  (האל "ף ) הראשונות  הלוחות  מעלת 
גם  לעבודה  כח  נותן וזה  מלמעלה  ניתנת  שהתורה 
שאל "ף  הענין כפשטות  וגימ "ל ), (הבי"ת  למטה 
וגימ "ל . לבי"ת  מוליך  וזה  האותיות  כל  ראש  הוא 
לא  הוא  מלמעלה ) (הגילוי מצ "ע  שאל "ף  היות  אבל 
(הבי"ת  התחתונים  בגדרי חודר  ואינו בערך 
מצד  כי כו', השבירה  ענין בזה  שייך  ד "בראשית "),
היא  התורה  התחלת  [ולכן לכך  מוכנים  לא  הבריאה 
שיומשך  היא  הכוונה  כי באל "ף , ולא  בבי"ת  אכן
העבודה  ע "י נפעלו לזה  שההכנות  בעולם , ויחדור 

תורה  מתן עד  הדורות  ].בכ "ו

ע "י  שבאים  האחרונות , לוחות  ע "י משא "כ 
מעשה  הם  עצמן והלוחות  (תשובה ), האדם  עבודת 
שיגלו  הבריאה , וכוונת  תכלית  מתמלאת  - משה  ידי
נפעל  ולכן התורה ". "בשביל  שהוא  איך  בעולם 

ואין - האחרונות  דלוחות  בתורה  העילוי בזה עי"ז
מיתווסף  - ואדרבה  כלל , "כפלים שבירה  בתורה 

נשארת  (הלוחות ) שהתורה  ובאופן לתושי'",
ולעולמי  לעד  נצחי באופן למטה  בשלימות 

.עולמים 

- הגימ "ל  ענין לשלימות  מביא  שזה  - עד 
יתגלה שאז והשלימה, האמיתית הגאולה
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ח "א 65) קונטרסים (סה"מ  תרצ"א יאמרו כן על  ד "ה ראה

ע' ח "ה מלוקט  (סה"מ  תשל "א לגני  באתי  ד "ה ואילך ). ב קצא,
וש"נ. ואילך ). קנה

ברכה.66) ס"פ ורש"י  ספרי 
שם.67) רש"י  ל '
יז.68) ט , עקב
ב.69) י , עקב א. לד , פרשתנו
ואילך .70) 240 ע' ח "ט  לקו"ש גם ראה
בפנים.71) לקמן נעתק - סע"ב ד , ע"ז ראה
ב.72) לד , ברכות
ה"ד .73) פ"ז תשובה הל ' רמב"ם
רפמ "ו.74) שמו"ר

ו.75) יא, איוב
תרס"ו 76) המשך  ב'נז. ע' פרשתנו אוה"ת וראה ב. כב, נדרים

ועוד . ואילך . 36 ע' תש"ו סה"מ  ואילך . פז ע'
יח .77) א, קהלת
שם.78) נדרים פרש"י 
תשמ "ז.79) שלח  ש"פ שיחת ראה
נגנז 80) שבתוכו) לוחות ושברי  הלוחות (עם הארון שהרי 

לע"ל . ויתגלה רפ"ד ), ביהב"ח  הל ' רמב"ם ב. נב, (יומא



לז               

חטא בשלימות  על  דבנ"י  התשובה  העגל מעלת 

האחרונות  הלוחות  שבירת ומעלת  ע "י (שבאו
- הראשונות ) עבודת לוחות  ע "י שבאה  המעלה 

למטה  התשובה )האדם  עבודת  ע "י (ובפרט 
התורה ". "בשביל  - הבריאה  תכלית  למלאות 

ג ' כל  בגלוי נמצאים  תשא  כי שבפ ' נמצא 
הבי"ת  דתורה , ("ראשית ") האל "ף  - הענינים 
התורה , סיום  - והגימ "ל  גו'", ברא  ד "בראשית 

ששברת ". כחך  "יישר  ישראל ", כל  "לעיני

באים ז. תשא  כי בפ ' אלו ענינים  ג ' וכל 
את  להשוות  אפשר  כיצד  ולכאורה : אחד . בהמשך 
לחטא  מלמעלה ) (שניתנו הראשונות  הלוחות 

למטה  חסרון בגלל  שבאה  הלוחות  (דאע "פ ושבירת 
נעלית  לעלי' לאח "ז  מביא  ע "י שזה  בא  ה "ז יותר ,

האדם )? חטא 

בזה : הביאור  וי"ל 

סדר  הם  הנ"ל  ושלבים  הענינים  קבע ,ג '
וגימ "ל  בי"ת  אל "ף , - לשלש  יתחלקו הענינים  שכל 
(אל "ף ) הענין ראשית  שלאחר  וסוף ): תוך  (ראש 
מתמלאת  ֿ ידו שעל  (בי"ת ) הענין אמצע  יבוא 
הענין  ושלימות  לגמר  מביא  זה  ודוקא  התכלית ,

לעיל . כמדובר  (גימ "ל ),

בנוגע  רק  לא  היא  הבי"ת  שדרגת  לומר  ויש 
בנוגע  גם  אלא  (הצמצום ), הבריאה  לכללות 
כו' ושבירה  החטא  לענין עד  מזה , שבאים  לתוצאות 

ס "ו), כנ"ל  כו', הצמצום  ע "י (שנעשה 

שחסידות  מאחז"ל כפי את  עה "פ מבארת 

עי"ז  בא  עה "ד  שחטא  אדם ", בני על  עלילה  "נורא 
הראשון) (באדם  בו" נתלה  שזה ש "עלילה  -

דיצה "ר  הרע  גובר  ויחטא "ש"לפעמים  האדם  על 
היצה "ר  עליו הסיתו ש "מלמעלה  משום  ה "ז

זה " לחטא  .להביאו

וכלל  כלל  שייכים  אינם  עצמם  מצד  בנ"י שכן
ח "ו  החטא  זה לענין בגלל  רק  בא  הענין וכל  ,

לעלי' בנ"י את  להביא  רצה  הגדול  בחסדו שהקב "ה 
"עלילה  לכן מצ "ע ), ממצבם  (למעלה  גדולה  הכי
מש "נ  (ע "ד  שעה  לפי ירידה  ונעשית  בו" נתלה 

עזבתיך " קטן למראה "ברגע  (רק  ובחיצוניות  (
רק  ולא  בערך , שלא  העלי' את  להביא  בכדי עינים ),
אלא  עזבתיך "), קטן "רגע  (כנגד  קטן לרגע  עלי'
שיהי' כפי כלל . הפסק  אחרי' שאין נצחית  עלי'
הירידה  ע "י שבאה  - והשלימה  האמיתית  בגאולה 
אחרי' שאין נצחית  גאולה  - בגלות  הגדולה 

עלי'גלות  עליות , עוד  מיתווספים  - ואדרבה  ,
יראה  חיל  אל  מחיל  "ילכו קץ , אין עד  עלי' אחר 

בציון" אלקים  .אל 

הרי  עלי', צורך  היא  ירידה  שכל  להכלל  נוסף 
אינה  היא  לאמיתתה  עצמה  הירידה  - לבנ"י בנוגע 
בערך . שלא  יותר  נעלית  לעלי' הדרך  אלא  ירידה ,

(שבדוגמת  העגל  לחטא  בנוגע  חטא ועד "ז 
בגמרא  כמפורש  - את עה "ד ) ישראל  עשו ש "לא  ,

"לא  תשובה ", לבעלי פה  פתחון ליתן אלא  העגל 
"גזירת  אלא  מעשה ", לאותו ראוין ישראל  היו
לבעלי  פה  פתחון ליתן כדי כו' היתה  המלך 

.תשובה "

- (ד "בראשית ") שהבי"ת  בכך  גם  כמודגש 
מבטא  ענינו עצם  מצד  - והחטא  הירידה  את  שכולל 
שהבי"ת  היינו (דאנכי), האל "ף  בא  לזה  שקודם 
שבא  שני שלב  רק  באמת  היא  בחיצוניות ) (הירידה 

(הגאולה ). לגימ "ל  ומוליך  האל "ף  לאחר 
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הטעם81) שזהו  ושם, .241 ע ' ח "ט  לקו "ש שפרש"יראה 
מראה  כשהקב"ה ברכה, פ' בסיום דוקא ששברת" כחך  "יישר
הבאה  המעלה תתגלה אז כי  האחרון", היום "עד  רבינו למשה

האחרונות. לוחות ע"י 
לחטא 82) חטאתם" עליהם ופקדתי  פקדי  ש"ביום ומכיון

לע"ל  דוקא תהי ' התשובה ששלימות מובן בפנים), (כנ"ל  העגל 
לגמרי . החטא כשיבטל 

דלעתיד "83) הגילוי  ש"אמיתת שנט  ע' עטר"ת סה"מ  ראה
וראה  האחרונות. לוחות של  התורה בכח  הבירורים ע"י  דוקא הוא
בבלי דתלמוד  להמעלה [בנוגע צב) (ס"ע תרס"ו לך  ויתן ד "ה
השניות  שבלוחות המעלה בדוגמת שהיא ירושלמי , תלמוד  לגבי 
יהי ' מזה הגילוי  ש"עיקר צג )] ע' (שם האחרונות לוחות לגבי 

לעתיד ".
ואילך ).84) א (יג , ואילך  פ"י  לך  ויתן ד "ה תולדות תו"ח 

.(45 הערה 395 ע' חי "ח  בלקו"ש (נסמן ובכ "מ 
ד .85) וישב תנחומא
ה.86) סו, תהלים

שם.87) התו"ח  ל '
רע"ב.88) יג , (ח "ג  הזהר -ובלשון תחטא כי  "נפש א) טז,

תווהא".
ז.89) נד , ישעי '
קטז,90) פסחים - ונאמר ה"ג  תוד "ה א. טו, בשלח  מכילתא

ועוד . ב.
ח .91) פד , תהלים
סע"ב.92) ד , ע"ז
שם.93) פרש"י 



לח              

-ח . בפרשה  הענינים  ג ' שכל  מובן עפ "ז
חטא  ואפילו האחרונות  לוחות  הראשונות , לוחות 
מסדר  חלק  הם  - שבינתיים  הלוחות  ושבירת  העגל 

- מזו ויתירה  תשא ", "כי אחת  ופרשה  
'ועלי ראש  הנשיאת  תשא ", "כי - שתוכנו ,

ודרגות :דבנ"י  שלבים  לג ' נחלק  שהענין אלא  .
בביטוי  ואופנים  ענינים  ג ' וגימ "ל , בי"ת  אל "ף ,

בנ"י: ראש  נשיאת 

 בפשטות שפעלו הראשונות , לוחות 
במ "ת . בנ"י הלוחות עליית  ושבירת  החטא 

התשובה  ענין את  שפעל  ששברת "), כחך  ("יישר 
מהתשובה  החל  תשובה "), לבעלי פה  ("פתחון
כבודו  דגילוי נעלה  הכי הענין - גם  כולל  אז, דבנ"י
("סדר  הרחמים  מדות  י"ג  וגילוי למשה  הקב "ה  של 

רחמים " לאח "זבקשת  הביא  וזה  ,(-
- כולל  האחרונות , דלוחות  גדולה  הכי העלי'
(כדלקמן), משה " פני עור  ד "קרן נעלה  הכי הגילוי
האמיתית  בגאולה  שלהם  הגילוי לשלימות  עד 

והשלימה .

הלוחות  שענין לכך  הטעם  גם  לומר  יש  ועפ "ז
על  הציווי לאחר  - תשא  בפ ' כאן מסופר  וכו'

היתה מעשה  הלוחות  ששבירת  (אע "פ  המשכן
המשכן  עשיית  כי, - הנ"ל ) כפרש "י מקודם ,

מקדש  לי בתוכם "("ועשו הכוונה ושכנתי היא  (
ה "נתאוה  את  למלאות  ההשתלשלות , סדר  דכל 

בתחתונים " דירה  יתברך  לו להיות  עי"ז הקב "ה  ,
בעולם  התורה שמגלים  "בשביל  הוא  שתכליתו

בבית ישראל "ובשביל  בשלימות  שיהי' כפי ,
ידיך " כוננו אד ' "מקדש  השלישי, .המקדש 

מסיימת  שהתורה  לאחרי כך : לספר ומשום 
מעשה  על  למשה  ה ' ציווי (בפ 'אודות  המשכן

מוסר  שמשה  לפני תשא ), פ ' ותחלת  תצוה  תרומה ,
ג ' התורה  מספרת  - ויקהל ) (בפ ' לבנ"י שלבים זאת 

הכוונה : במילוי  שישנם  הלוחות כלליים  - אל "ף 
הלוחות  ושבירת  הירידה  - בי"ת  הראשונות ,

ענין  יותר , נעלית  עלי' להביא  - הוא  שענינה 
האחרונות . הלוחות  - הגימ "ל 

כי ט . פ ' בכללות  שגם  לומר , יש  יותר  ובכללות 
ענינים  ג ' מרומזים  - סופה  עד  מתחלתה  - תשא 

אלו:

את  תשא  "כי א )   בתחלת) "
הענינים , דכל  (אל "ף ) ה "ראש " על  קאי הפרשה )

ישראל  העולם ,שהם  נברא  שבשבילם  ותורה ,
ישראל בשביל  ובשביל  ראשית  שנקראת  התורה 

בניראשית שנקראו "ראש ועאכו"כ  ישראל ",.
ד "תשא ". במצב  נמצא  שה "ראש " וכפי

הענינים  ב ' גופא  בזה  נכללים  [ובפרטיות 
הבי"ת  גם  נכלל  ואל "ף  בראש  (שכן האחרים 
על  "העובר  - הירידה  וסוף ): האמצע  וגימ "ל ,

-הפקודים " מזה  שבאה  והעלי' על , "לכפר 
"כופר נפשותיכם " ע "י ,["נפשו.

ושבירת  העגל  מעשה  - הפרשה  המשך  ב )
הבי"ת . ענין הלוחות ,

(ענין  האחרונות  לוחות  - הפרשה  סיום  ג )
ההר  מן משה  ירידת  - ממש  להסיום  עד  הגימ "ל ),
פניו  עור  ד "קרן המעלה  עם  האחרונות  הלוחות  עם 

אליו" מגשת  (בסיום ויראו הענין ע "ד  שזהו ,
גו' והמופתים  האותות  ד "לכל  תורה ) חומשי חמשה 
כל  לעיני משה  עשה  אשר  הגדול  המורא  ולכל 

ע ישראל " המדובר [נוסף  נפלאות " "אעשה  ל 
בפרשה  ].לפנ"ז

בשלש  אלו ענינים  ג ' מרומזים  רגלים ועד "ז
הפסח  חג  הפרשה ): לסוף  הראשון(קרוב  הוא 

האביב "לרגלים  ל"חודש  וקשור  , אל"ף (ר "ת 
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א 94) צ, גיטין (ראה ודאי  לשון גם הוא (תשא)" "כי  והרי 
שם). ובפרש"י 

יט .95) לג , פרשתנו פרש"י 
ח .96) כה, תרומה
ביום 97) בארץ השכינה שרתה אימתי  ב: פי "ג , במדב"ר ראה

המשכן. שהוקם
יז.98) טו, בשלח 

ג .99) ב, ירמי '
(100.29 הערה כנ"ל  העגל  חטא על  וקאי  ֿ יד . יג  ל , פרשתנו
טו.101) שם,
יב.102) שם,
(לוחות 103) ענינים דהג ' השייכות יותר עוד  תומתק ועפ"ז

("כי הפרשה לשם האחרונות) ולוחות הלוחות שבירת הראשונות,
(שבירת  הבי "ת ענין גם נכלל  (אל "ף) ה"ראש" בענין כי  - תשא")

(לוח "א). והגימ "ל  הלוחות)
ל .104) לד , פרשתנו
לע 105) ברכה : ס "פ  ספורנו ישראל,ראה  כל וירא יני  כאמרו

מגשת  וייראו פניו עור קרן והנה משה את ישראל  בני  וכל  אהרן
אליו.

י .106) לד , פרשתנו
א.107) ד , ר"ה
יח .108) לד , פרשתנו



לט               

הבי"ת ולאח "ז למטה בא  מלמעלה  גילוי ,(

בבישולה " מתבכרת  השבועות ).("שהתבואה  חג
וקשור  לרגלים , השני חטים "- קציר  -ל "בכורי

למעלה  מלמטה  האדם  האסיף עבודת  ו"חג 
השנה " שאתה תקופת  "בזמן תבואתך - אוסף 

"שהוא  לבית ", השדה  השנה "מן  -בחזרת 
ברגלים , דכל השלישי ושלימות  להאסיפה  קשור 

בגאולההעבודה, הוא האמיתיתששלימותה
כל  אסיפת  כשיהי' "אסף (כמ "ש בנ"יוהשלימה ,

ושל  ה '"), נאום  שבכל אסיפם  קדושה  ניצוצי כל 
כולו. העולם 

של י. ההוד  דקרני החידוש  ג "כ  יובן הנ"ל  ע "פ 
ע "י שניתוספו האחרונות משה  [שזהולוחות 

העילוי דבי"ת ,ע "ד  העבודה  ע "י  שבא  דגימ "ל ,
הלוחות ]: ושבירת  העגל  חטא 

הירידה  ע "י שבאו - האחרונות  הלוחות  דוקא 
ע "י  נפעל  (שזה  הבירורים  עבודת  לפעול  למטה 
הגילוי את פועלים - האחרונות) הלוחות

לתושי'" כפלים  חכמה  בחי'ד "תעלומות  בתורה ,
הגלוי' מחכמה  למעלה  החכמה , ועצמית  פנימית 
במשה  עי"ז ניתווסף  שלכן הראשונות . בלוחות 
פניו" עור  "קרן האחרונות ) הלוחות  (מקבל  רבינו

"חכמת  פניו"(ע "ד  תאיר  אור אדם  שזהו - (
מהתלבשות . שלמעלה  עצמי

שהמ  היות  האחרונות ולאידך : דלוחות  עלה 
בעולם  למטה  והתלבשות  הירידה  ע "י דוקא  באה 
בעולם  דאבנים  לך " "פסל  ד "בראשית "), (הבי"ת 
"מעשה שהם הראשונות הלוחות כמו (לא
הבלתי  הענינים  את  גם  שמהפכים  עד  אלקים "),
מגשת  "וייראו פעל  פניו" עור  ה "קרן לכן - רצויים 

מסוה " פניו על  "ויתן ולכן בכדי אליו", ,

מה "התלבשות להסתיר  שבתורה  אלקות  גילוי
הבירורים " ;בענין

מצד  לבנ"י בנוגע  לא  הוא  המסוה  הסתר  אבל 
" שכן - " עמכם ה ' (בלי דיבר 

בני  אל  "דיבר  שמשה  בשעה  ולכן, כלל ). הסתר 
יצוה " אשר  את  המסוה ישראל  את  הסיר  הוא 

משה " פני עור  קרן כי משה  פני את  בנ"י ."וראו
העולם  לעניני שייכות  יש  ובנ"י שלמשה  בשעה  ורק 
- התלבשות ) בדרך  הבירור  את  שם  לפעול  (בכדי

המסוה " את  משה  "והשיב  שהעולם אז בכדי ,
ממציאותו. להתבטל  ולא  הגילוי את  לקבל  יוכל 
בכדי  אלא  העלם , לא  - כוונתו המסוה  שגם  כלומר ,

בעולם . להתקבל  יוכל  שהגילוי

העולם  וזיכוך  בבירור  יהודי של  עבודתו וע "י
הוא  בעולם  נמצא  שיהודי כפי שגם  פועל , הוא 
שיהי' כפי פניו", עור  ד "קרן הגילוי את  לקבל  יוכל 
- (גימ "ל ) והשלימה  האמיתית  בגאולה  בשלימות 
את  רואות  עיניך  והיו מוריך  עוד  יכנף  "ולא 

עם מוריך " ומתעסקים  שנמצאים  כפי גם  בבנ"י
"ונגלה  - עצמו בעולם  גם  יהי' שעד "ז עד  העולם ,

כל  וראו ה ' מקיר יחדיו"כבוד  "אבן ,
בנפעל .תזעק " הפועל  דכח  הגילוי ,

לימוד יא . ישנו תשא  בפ ' אלו ענינים  מג '
הזמנים, בכל האדם לעיל,בעבודת כאמור

שקוראין פרשה  בשנה ,שבהיותה  אחת  פעם  אותה 
ועאכו"כ  כולה , השנה  לכל  לימוד  מזה  ישנו
וצריך  - כשקוראין עצמו תשא  פ ' בשבת  בעמדנו

עם  הפרשה :לחיות  כל  -
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א.109) קפו, זח "ב ראה
וש"נ.110) .148 ע' חי "ז לקו"ש ראה
שם.111) פרשתנו פרש"י 
כב.112) שם, פרשתנו
שם.113) פרש"י 
יג .114) ח , ירמי '
ע'115) ב'עה. ס"ע פרשתנו אוה"ת ראה - לקמן בהבא

א'קעז. ע' ח "ב תער"ב המשך  קלב. ע' תרס"ח  סה"מ  ֿ עח . ב'עז
ועוד . תכ . ע' עטר"ת

ב.116) מט , נדרים וראה א. ח , קהלת
שם.117) אוה"ת
לג .118) שם, פרשתנו

כרך 119) שלימה תורה ראה - המסוה ענין ופירוש ביאור
שער  ראה - והחסידות הקבלה וע"ד  ו. סימן מילואים כ "א
פרשתנו  אוה"ת פרשתנו. סוף (להאריז"ל ) הליקוטים וס' הפסוקים

ועוד . קצט . ע' יצחק לוי  תורת שם. תער"ב המשך  ב'פא. ע'
והאברבנאל 120) העקידה פירוש וראה שם. תער"ב המשך 

שם). מילואים בתו"ש (נעתקו פרשתנו סוף
ד .121) ה, ואתחנן
לד .122) שם, פרשתנו
לה.123) שם,
שם.124)
פל "ו.125) תניא וראה כ . ל , ישעי '
ה.126) מ , שם
א.127) טז, חגיגה א. יא, תענית וראה יא. ב, חבקוק 
חשון.128) ב' יום" "היום - הידועה הזקן אדמו"ר כתורת

ובכ "מ .



מ              

את  לפעול  הכח  ניתן ליהודי  -
ועד  מ "אל "ף מתחלתם  שבינתיים , מה  וכל  סופם 

בשלשת  שנחלקים  כפי - ובכללות  תי"ו", עד 
גימ "ל . בי"ת  אל "ף  הראשונות , האותיות 

בעבודתו  נמצאים  אלו ענינים  ג ' שכל  כפי החל 
ויום : יום  בכל 

"ברי' (כשנעשה משנתו כשניעור מיד
כו'חדשה " לפניך  אני "מודה  אומר  הוא  (

נשמתי" בי .שהחזרת 

של  עבודתו של  - והתחלה  היסוד  - האל "ף 
(האל "ף  להקב "ה  וההודאה  הביטול  הוא : יהודי

ד "אנכי").

. "מודה  - ד "אני" האל "ף  מציאותו, שכל  .עד 
שנמצא  כפי (גם  יהודי של  ה "אני" שכן לפניך ",
ד "אנכי" ה "אני" עם  אחד  דבר  הוא  למטה )

חד  כולא  וקוב "ה  (ישראל  וכמרומז שלמעלה  - (
(הקב "ה ) ויו"ד  למטה  (יהודי) יו"ד  א ': אות  בצורת 

המחברם  וקו של למעלה  שפשיטות  וכידוע  .
העצמות  פשיטות  עם  אחד  דבר  היא  וענין יהודי .

"מודה  באמירת  בגלוי ביטוי לידי בא  הפשיטות 
השמות ) ענין מכל  למעלה  ההודאה , (ענין .אני"

ילדים  אפילו - בנ"י שכל  ישראל  מנהג  שלכן
אני". "מודה  אומרים  - קטנים  וקטני  קטנים 

ובטלה  טפלה  "מודה " תיבת  אפילו מזו: יתירה 
(לכאורה ) כאן העיקר  שכן "אני", של ) (האל "ף  אל 
ישנו  משנתו כשניעור  מיד  כי - "אני" תיבת  הוא 
אברים  רמ "ח  (עם  האדם  של  מציאותו לראש  לכל 
עושה  (ה "אני") הוא  לאח "ז ורק  גידים ), ושס "ה 
. ד "מודה  והפעולה  מהאמירה  החל  .פעולה ,

"אני  ולא  אני" "מודה  אומרים  ואעפ "כ  לפניך ".
עם  קשור  יהודי של  ה "אני" כך  כדי עד  כי - מודה "
ה "אני", מציאות  קודמת  שבזמן שהגם  הקב "ה ,

לפניך . דהודאה  במצב  תיכף  ה "אני" אעפ "כ 

השחר  ברכות  באים  זה  שחרית ,ולאחרי ותפלת 

לביהמ "ד  דעבודת ומביהכנ "ס  האל "ף  כללות  -
היום .

יהודי  של  היומית  בעבודתו הבי"ת  בא  לאח "ז
ערב " עדי ולעבודתו לפעלו אדם  "יצא  - הוא ,

(מביהכנ" (הבי"תיוצא לעולם וביהמ"ד) ס
במשך  העבודה  את  לעשות  גו'") ברא  ד "בראשית 

ארץ " דרך  מנהג  בהן "הנהג  כולו, היום  ,כל 
באופן  העולם  בעניני והתעסקותו התלבשותו

באמונה  ומתנו .דמשאו

גמר  - הגימ "ל  בא  היום  וחותם  בסיום  לאח "ז,
הנפש  חשבון כשעושה  היום , עבודת  ושלימות 
ובכללות  היום , במשך  ומעשיו עניניו דכל  ֿ הכל  וסך 
"אך  - לסיומה  עד  ערבית , בתפלת  זאת  עושה  הוא  -

גו'" לשמך  יודו (כמו צדיקים  לה ' הודאה  ,
ושלימות  גמר  בתור  אבל  בבוקר ), אני" "מודה 
ומוסר  המטה , שעל  שמע  קריאת  - עד  העבודה ,

רוחי" אפקיד  "בידך  - להקב "ה  לגמרי .עצמו

של  עבודתו בכללות  אלו ענינים  ג ' ישנם  ועד "ז
ושנים  ימים  לאריכות  - חייו ימי במשך  יהודי
סיום  עד  העבודה , אמצע  העבודה , תחלת  - טובות 
הדור  - זה  בדורנו ועאכו"כ  העבודה . ושלימות 
לאחרי  - דהגאולה  הראשון והדור  בגלות  האחרון
ועבודתינו" ד "מעשינו גדול  הכי הריבוי כבר  שישנו
וכעת  זה , שלפני והשנים  הדורות  כל  במשך  דבנ"י
כעת  הרי - האחרונים  הבירורים  את  גם  סיימו
ושלימות  סיום  על  לראש  ולכל  בעיקר  ההדגשה 
דגאולה  הגימ "ל  את  להביא  - העבודה  וגמר 

ממש ! בפועל  והשלימה  האמיתית 

כל יב . את  לפעול  יכול  יהודי שכל  לכך  והכח 
מהאל "ף  בא  סופם ) ועד  (מתחלתם  הענינים 
אחד  ודבר  קשור  יהודי כל  של  שה "אני" - הראשון
יורד  שיהודי כפי שאפילו עד  שלמעלה , "אנכי" עם 
"בשביל  נברא  העולם  כל  הרי - בעולם  למטה 
דכל  וראשית  הראש  ראשית ", שנקראו ישראל 

כולה . הבריאה 
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רס"ו.129) רס"ד . או"ח  אדה"ז שו"ע
שו"ע 130) או"ח . שו"ע ריש בעט "ז הובא - היום" "סדר

בתחלתו. אדה"ז סידור ס"ו). שם (ובמהדו"ת ס"ה ס"א אדה"ז
ס"ט . החסידות תורת של  ענינה קונטרס וראה

א.131) עג , זח "ג  ראה
א'.132) אדר ח ' יום" "היום ראה
סקנ"ד .133) הוספות טוב שם כתר ראה

סי "א. הנ"ל  קונטרס ראה (134

ועוד .135) ברכות. סוף ראה
כג .136) קד , תהלים
ב.137) לה, ברכות
א.138) לא, שבת ראה
יד .139) קמ , תהלים
ו.140) לא, שם



מי               

בא  יהודי בכל  זאת  לגלות  שהכח  לומר  ויש 
שבכל  דמשה  אתפשטותא  ועד "ז רבינו, ממשה 

נשיא דור  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  - זה  ובדורנו ,
דלוחות  ענינים  הג ' כל  נפעלים  ֿ ידו שעל  דורנו,
יחד  האחרונות , ולוחות  הלוחות  שבירת  הראשונות ,

ההוד . קרני עם 

שקוראין בשבת  כשנמצאים  כל ועאכו"כ את 
- (תשא  ישראל " בני ראש  את  תשא  ד "כי הפרשה 
בכלל , ראש  הם  שבנ"י לכך  שנוסף  - רבינו) משה 
ראש  הנשיאת  - רבינו משה  של  בכחו - גם  נעשה 
תוכן  את  לפעול  לאח "ז הכח  את  נותן שזה  דבנ"י,
הראשונות ), (לוחות  דאל "ף  הענין - הפרשה  המשך 
במצב  אפילו עד  בעולם , העבודה  - דבי"ת  הענין
ולהפכו  ממנו, למטה  תחתון שאין דתחתון
הגילוי  עם  האחרונות , דלוחות  להדרגא  ולהעלותו

ההוד , שע "י דקרני עד  לקבל , יהודי כל  של  שבכחו
בעולם  בהיותו שגם  פועל  הוא  בעולם  העבודה 

זאת . לקבל  יוכל 

את  מקבל  יהודי שכל  לכך  נוסף  מזו: יתירה 
ההוד  דקרני הענין נפעל  ההוד , דקרני הגילוי

עצמו  שבקרבו:ביהודי משה  בחי' מצד  -

בתניא  מבאר  הזקן במאחז"ל אדמו"ר 

מעמך עה "פ  שואל  אלקיך  ה ' מה  ישראל  "ועתה 
מילתא  יראה  "אטו אלקיך ", ה ' את  ליראה  אם  כי
היא " זוטרתא  מילתא  משה  לגבי אין היא ? זוטרתא 
מילתא  "יראה  אחד  שבכל  משה  בחי' שמצד  -

אצלו. זוטרתא "

איך  גיסא : לאידך להבין  צריך  מתאים לפי"ז
שבכל  (ומשה  משה  שאצל  ענין לומר  ישנו א ')

(קטנות )? ד "זוטרתא "

וכמה  כמה  ישנם  גופא  שבמשה  לומר , ויש 
לראשו  עד  משה , של  גופו משה , של  רגלו דרגות :

ליראה  ובנוגע  משה . של  הקשור וכתרו ,

" (ע "ד  משה  של  רגלו אנכי עם  אשר  העם 
"מילתא בקרבו" הלשון נאמר  ,( אבל ."

בדרגת  שהם  ענינים  במשה  ישנם  מזה  למעלה 
מזה  ולמעלה  הראש  דרגת  רבתי, בדרגת  עד  בינוני,
ההוד  דקרני הענין שזהו מהראש , שלמעלה  כתר  -

הכתר  דרגת  - משה  כידוע של  מלכות , כתר  ,.

שבכל  משה  לבחי' בנוגע  ג "כ  מובן ועד "ז
הדרגות , כל  בתוכו כולל  יהודי זה  שמצד  - ישראל 
לענין  - עד  "רבתי", עד  "בינוני", מ "זוטרתא ",

הוא  בדבר  והחידוש  ההוד ). (קרני -הכתר 
דוקא  וניתן בלעו"ז שייך  לא  (אמיתי) הכתר  שענין

מלכים " "בני הם  (שכן -ליהודי מזו ויתירה 
-"מלכים " המצבים  ובכל  הזמנים  שבכל  ,(

הכתר  את  ליהודי יש  - הגלות  ומצב  בזמן אפילו
ההוד . דקרני מלכות 

עד  הרצון כח  על  קאי כתר  - הנפש  ובכחות 
נפש  נמצא למסירת  יהודי של  לה ' שהרצון .

לבנ"י  תמיד  ויש  הי' שלכן הזמנים , בכל  בתוקף 
בעניני  כשרצונו אפילו כי - בגלות  לעמוד  הכח 
האמיתי  רצונו אז גם  - ניכר  לא  ותומ "צ  קדושה 

הידוע  הרמב "ם  כפס "ד  ה ', רצון את  לקיים  .הוא 

הי' כשעוד  הגלות , זמן בתחלת  מיבעי ולא 
רבי" בימי ד "ותותר  המשיכו הענין זמן ובמשך  ,

הראי' ע "פ  זה לקדש  לאחרי גם  אלא  ,-
והגילוי  התוקף  בכל  מאיר  - הגלות  בעומק  אפילו

בבנ"י. ההוד  דקרני הכתר 
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פמ "ד .141) תניא וראה תס"ט . תקו"ז א. רעג , זח "ג 
משה 142) של  קרנו כו' הן קרנות עשר ו: פ"ב, איכ "ר ראה

וכיון  ישראל  של  בראשן נתונות היו וכולן כו', פניו עור כי  דכתיב
מחזירן  הקב"ה תשובה עושין וכשישראל  כו', מהן ניטלו שחטאו

למקומם.
רפמ "ב.143)
ב.144) לג , ברכות
יב.145) י , עקב
שם.146) תניא ראה

כא.147) יא, בהעלותך 
(ד "נעוץ 148) וסיומה הפרשה דתחלת הקשר לבאר יש ועפ"ז

ישראל " בני  ראש את "תשא ע"י  בסופן"): ותחלתן בתחלתן סופן
הכתר  לדרגת והעלי ' ההתנשאות נעשית רבינו) משה (ע"י 
משה  של  ההוד  בקרני  הוא זה גילוי  ושלימות הראש. מן שלמעלה

מישראל . א' שבכל  משה בבחי ' זה ומעין הפרשה), (בסוף
פרשתנו 149) שלימה (תורה טו בהעלותך  ישן תנחומא ראה

מכתרים  באו ההוד  (שקרני  א פח , שבת פרש"י  וראה רלג ). אות
גדר  "הוה פניו עור שקרן כאן, עה"ת ובצפע"נ משה). שלקח 

מלכות". וכתר מלך  נעשה דאז מלוכה
ואילך .150) סע"ב צא, אסתר מגילת תו"א
א.151) סז, שבת
רע"ב).152) (א, בהקדמה תקו"ז
שם.153) תו"א ראה
ספ"ב.154) גירושין הל '
ב.155) קיג , שבת יד . ב, רות
ה"ג .156) פ"ה קדה"ח  הל ' רמב"ם ראה
(גם 157) הראי ' ע"פ לקדש אפשר סמוך  שב"ד  ולהעיר

שם  מג "א וראה קנג . מ "ע בסהמ "צ רמב"ן (ראה החורבן) לאחרי 
שיחות  בארוכה (ראה הרי "ף של  בב"ד  כנראה שהי ' כמו בסופו).



מב              

רבנן" מלכי ב "מאן יותר  בגלוי נמצא  ,וזה 
לדורנו  עד  ודור , דור  בכל  ו"יועציך " ה "שופטיך "
כהכנה  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  מכ "ק  החל  זה ,
ועציך י ו נה כבראשו שופטיך ל"ואשיבה

המשיח ,כבתחלה " מלך - ובראשם  "וירם ,
ליושנה משיחו" דוד  בית  "מלכות  יחזיר  והוא  ,

נדחי  ומקבץ  המקדש  ובונה  הראשונה  ולממשלה 
כשהיו  בימיו המשפטים  כל  וחוזרין ישראל ,

וכו'" קרבנות  מקריבין .מקודם ,

ֿ ראשון,יג . אדר  בחודש  שבעמדנו רצון, ויהי
גאולה  ו"מיסמך  - שני לאדר  הכנה  המהוה 

לגאולת לגאולה " שני) (באדר  פורים  גאולת  ,
ומיד  שתיכף  - הגאולה  חודש  ניסן, בחודש  פסח 
ובדרך  והשלימה , האמיתית  הגאולה  תבוא  ממש 
חדשי  ניסן וחודש  שני אדר  חודש  יהיו ממילא 

לגאולה ". גאולה  ד "מיסמך  באופן הגאולה ,

חז"ל  הוראת  בקיום  שמוסיפים  עי"ז ובפרט 

שנמצאים  ובפרט  בשמחה ", מרבין אדר  "משנכנס 
ראשון, אדר  דחודש  הכניסה  לאחר  ימים  כו"כ  כבר 
המהוים  קטן, פורים  ושושן קטן, פורים  ולאחר 
באופן  - גדול  פורים  ושושן גדול  לפורים  הכנה 

יהי'" גדול  הקטן לשון ד "זה  "יהי'" רק  ולא  ,
את  שחגגו עי"ז והוה , עבר  לשון "הי'" אלא  עתיד ,
גדולה , בשמחה  קטן פורים  ושושן קטן פורים 

באופן  ליום  מיום  ושמחה  ואור  והולך  ומוסיף 
בקודש " דפורים ד "מעלין יהי'" ה "גדול  שאז ,

גדול  יותר , עוד  יהיו גדול  פורים  ושושן גדול 
מגדול  .למעלה 

הגדרים  כל  פורצים  שמחה  לעיקר וע "י עד  ,
האחרון שמהרגע  הראשון- הרגע  נעשה  דהגלות 

ממש .דהגאולה , ומיד  תיכף  - העיקר  והוא  ועוד 
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תשמ "ה  ב') (התוועדות בראשית וש"פ ואילך  סי "ט  ער"ה ליל 
תשמ "ה  ואילך . 2683 ע' ח "ד  תשד "מ  (התוועדויות ואילך  סל "ח 
(הל ' הרמב"ם בדברי  הב"י  שיטת וידועה ואילך )). 466 ע' ח "א
קיבל  שהב"י  ועד  הזה, בזמן לסמיכה בנוגע הי "א ) פ"ד  סנהדרין
שו"ת  שבסוף הסמיכה קונטרס (ראה רב בי  ממהר"י  סמיכה
בראשית  ש"פ שיחת וראה במילואים. חי "ב תו"ש מהרלב"ח .
כל  הסכימו שאם הדברים לי  "נראין הרמב"ם: וז"ל  הנ"ל ),
אלו  הרי  אותם, ולסמוך  דיינים למנות ישראל  שבארץ החכמים
לאחרים". לסמוך  להן ויש קנסות דיני  לדון להן ויש סמוכים,
כן  תאמר לא שאם מבאר, מ "ג ) פ"א (סנהדרין המשניות ובפירוש
לעולם  הגדול  ב"ד  שתמצא אפשר אי  היום גם לסמוך  שאפשר
כבראשונה  שופטיך  "ואשיבה שנאמר שישובו הבטיח  והקב"ה

כבתחלה". ויועציך 
סע"א.158) סב, גיטין ראה
תנש"א )159 שופטים ש"פ שיחת בארוכה וראה כו. א, ישעי '

ואילך ). 190 ע' ח "ד  תנש"א (התוועדויות
י .160) ב, ֿ א שמואל 
רפי "א.161) מלכים הל ' רמב"ם
ב.162) ו, מגילה
סע"א.163) כט , תענית
המילה.164) סדר נוסח 

וש"נ.165) א. כח , ברכות
קטן)166) פורים ושושן קטן (פורים אלו מועדים לקשר ויש

של  המועדים שבכל  (כידוע השבוע בפרשת לעיל  המבואר עם
חלק  של "ה - בהן שחלות הפרשיות לאותן שייכות יש השנה

א)): (רצז, וישב ר"פ תושב"כ 
כז. ט , (אסתר במ "ת כבר" שקבלו מה "קיימו הפורים בימי 
קונטרס  (ראה ההוא בזמן היהודים של  המס"נ ע"י  א) פח , שבת
לוחות  של  המעלה ע"ד  וש"נ), .(332 ע' (לעיל  תשנ"ב קטן פורים
רק  שהוא הכפורים, יום (והרי  הראשונות לוחות לגבי  האחרונות
ב  כו, תענית (משנה האחרונות לוחות של  מ "ת הוא ֿ פורים, כ 
הענינים  גם מהפכים - זה ובכח  ב)). ל , שם גמרא ובפרש"י .

הוא". "ונהפוך  העגל ), חטא (כמו דלעו"ז
לבסומי איניש "חייב ב) ז, (מגילה המאחז"ל  מובן ועפ"ז
- ולכאורה מרדכי ". לברוך  המן ארור בין ידע דלא עד  בפוריא
המן" "ארור בין להבחין שאא"פ קדושה בעניני  לומר היתכן
לעיל  המבואר (ע"פ בזה הביאור לומר ויש מרדכי "?! ו"ברוך 
עלי ' להביא כדי  ורק אך  היא המן" ב"ארור הכוונה שכל  בפנים),
ע"י נעשה זה וענין מצ"ע. בקדושה מהעלי ' למעלה יותר, נעלית

המן"השמחה ב "ארור הפנימיות  שמגלים  בפורים , (לבסומי )
ובין  בינו להבחין אא"פ זה שמשום עד  נעלית), הכי  (מעלתו
(גם  בפרשתנו ענינים הג ' שכל  לעיל  המדובר (ע"ד  מרדכי " "ברוך 
ראש  את תשא ד "כי  הענין - הוא חד  תוכנם והשבירה) החטא
למעלה  הוא אל "ף) (באות "ארור" של  שהבירור ולהוסיף, בנ"י ").
על  המורה "בראשית"), של  (הבי "ת "ברוך " של  מענין יותר

הקדושה. טבע שמצד  הברכה
(לגבי יותר נעלה חידוש ניתוסף פורים שבשושן לומר ויש

" לדורות שנקבע בשמו כמודגש - (ולא פורים) פורים"
אחשורוש  לעו"ז, של  הבירה עיר ע"ש וכיו"ב), דמוקפין פורים
מזמן  חומה מוקפות עיירות לכל  נוגע ה"ז שלדינא [אף פרס מלך 
(הל ' הרמב"ם דברי  ע"פ ובפרט  שושן. עיר רק ולא נון, בן יהושע
כבוד  לחלוק כדי  יהושע בימי  הדבר תלו "ולמה ה"ה) פ"א מגילה

. הזמן באותו חריבה שהיתה ישראל  הם לארץ כאלו ויחשבו .
כי  - חרבין"] עתה שהם אע"פ חומה המוקפין פורים כרכין

היינו  (דקדושה), פורים של  ענין הוא (שושן) הלעו"ז שגם מודגש
באופן  רק ולא גקה"ט , של  גם אלא ק"נ, של  הבירור רק לא
חט "ז  לקו"ש (ראה טוב נעשה עצמו שהרע אלא הרע, שדוחים

.(413 ע'
קטן  פורים בה שיש מעוברת, בשנה ניתוסף - גופא ובזה

פורים ז,ושושן (עמוס כמ "ש יהי '", גדול  הקטן "זה אשר ,
הביטול  שע"י  הוא", קטן כי  יעקב יקום "מי  ב) ס, חולין וראה ב.
דלוחות  (ע"ד  יתירה וגדלות העלי ' נעשית בי "ת, בדרגא (תשובה)
פורים  ושושן בפורים (250 ע' חכ "ו לקו"ש ראה - האחרונות

 ממעמד אתהפכא על  המורה - "יקום" בלשון [וכמודגש .
רצוי ]. בלתי  ומצב

ואילך .167) רכג  ע' תרנ"ז סה"מ  ראה
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הפסוק  אומרים 1על  השקל " מחצית יתנו ... "זה
התורה 2חז "ל  על  בפירושו  זאת מצטט  ורש"י "אמר 3, :

 ֿ הקדושֿברוך  הוציא אש של  מטבע כמין  מאיר : רבי
זה  לו : ואמר  למשה, והראהו  כבודו  כסא מתחת הוא

יתנו ". כזה יתנו ,

שבהם  דברים, מספר  עוד  מוצאים אנו  לכך  בדומה
הדבר  של  דוגמא למשה הקדושֿברוך ֿהוא הראה

עליו  עד 4שציוה המנורה במעשה משה "נתקשה א) :
אש" של  מנורה הקדושֿברוך ֿהוא לו  ב)5שהראה ,

את  באצבע לו  והראה הלבנה.. מולד  על  משה "נתקשה
וקדש" ראה כזה לו : ואמר  ברקיע לגבי 6הלבנה ג) .

הטמא" לכם "וזה – שרצים ועוד 7איסור  ,8.

להבין  להבין 9וצריך  אפשר  האחרים הדברים לגבי :
למשה  להראותם הקדושֿברוך ֿהוא היה צריך  ,10מדוע

במנורה, מסובכים: וציורים פרטים כוללים הם כי
היו  וכולם ופרחים, כפתורים גביעים היו  למשל ,
היה  צריך  פרט  וכל  אחת", "מקשה להיעשות צריכים
וכן  וכו '; המיוחדת ובצורתו  המיוחד , במקומו  להיות
"באיזו  בדיוק לדעת היה צריך  הלבנה מולד  לגבי

לקדש" ראויה ותהיה תראה לדעת 11שיעור  וצריך  ,
הלבנה  שזוהי אופן 12בוודאות את לתאר  ולדעת ,

בעת  מזכירה שהגמרא הפרטים ככל  – ברקיע עמידתה
העדים  מראה 13בדיקת את ידעו  שלא – השרצים וכן  ,

.14כולם 

השקל  מחצית ענין  קושי 15ואילו  בשום כרוך  אינו 
משמעותו  מהי לדעת אצל 16כדי זאת מוצאים וכבר  ,

אברהם  עבד  הקדושֿברוך ֿהוא 17אליעזר  אם היה ודי ,
הראה  כאן  גם ומדוע השקל . מחצית שיתנו  מצווה היה

אש"? של  "מטבע הקדושֿברוך ֿהוא לו 

ב"מנחות" מסבירים ה"תוספות" אין 18בעלי מדוע ,
משה  נתקשה שבהם הענינים בין  שם מונה הגמרא
השקל : מחצית את ושרצים), החודש קידוש (מנורה,

ידע  הוה דלא משום אלא נתקשה, התם שייך  19"דלא

מחצית  (=שבענין  מראהו " היה לא אם ענין  בשום
לא  כלל  אלא התקשה, שמשה לומר  שייך  לא השקל 
לו ). מראה היה לא ה' אם הכוונה מהי יודע היה
יודע  משה היה לא מדוע כלל : מובן  זה אין  ולכאורה,

השקל  מחצית שיעור  ידע,20מהו  לא הוא אם ואף ?
לו  לפרט  יכול  הקדושֿברוך ֿהוא כמה היה

להיות  ומשקלו 21צריך  ?22שיעורו 
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יג .1) ל, פרשתנו 
במדב"ר 2) יא. נשא ט. פרשתנו  תנחומא ה"ד. פ"א שקלים ירושלמי 

– (בסופו ). פט"ז  רבתי  פסיקתא תשא). (כי  פ"ב דר"כ פסיקתא ג . פי "ב,
מטבע  (בסופו ): פ"י  ובפס"ר קלים. בשינוים בכהנ "ל – עה"פ תו "ש  ראה
לא  שם  אבל אש . של שערה של מטבע כמין  לפנ "ז : ושם קטן : אש  של
בטוורא  למשה איתחמי  שיעורא דין  עה"פ: ובתיב"ע מאיר. ר' בשם הובא

יתנון . כדין  א"ל והיכדין  דאשא כדינרא הי 
צא.3) מזמור תהלים (כבמדרש  כבודו " כסא "מתחת שם ליתא אבל

בפנים. לקמן  וראה השקל". מחצית "ומשקלה ומוסיף הנ "ל), פס"ר
שמו "ר 4) ד. ח, בהעלותך ספרי  ב. יב, בא מכילתא א. כט, מנחות

יא, שמיני  ובפרש "י  פרשתנו , בפרש "י  וגו "א רא"ם וראה  ועוד. כח. פט"ו ,
שם. בהעלותך ב.

"עד 5) ישמעאל ר' דבי  בתנא שם ובגמ' מ. כה, תרומה רש "י  לשון 
בפרש "י  וכ"ה שם). וספרי  במכילתא (ועד"ז  באצבעו " הקב"ה לו  שהראה

שם. ובהעלותך תרומה וגו "א רא"ם וראה שם. בהעלותך
שם.6) בא רש "י  לשון 
ב.7) יא, שם רש "י  וראה כט. יא, שמיני 
שלשה 8) תוד"ה וראה שחיטה". הלכות "אף שם (ומכילתא) במנחות

הנאמר  משא"כ המשחה. שמן  הראהו  .. דברים ד' שם: ובשמו "ר שם.
השמים  מן  ירדו  כו ' אש  של ושלחן  אש  של "ארון  שם: במנחות לפנ "ז 
שם). תרומה גו "א (ראה בהם נתקשה לא – כמותם" ועשה משה וראה

הא').9) (קושיא עה"פ אלשיך פרשתנו . בפרש "י  בגו "א שהקשה כמו 
עה"פ. אוה"ח פרשתנו . ליל"ש  רענן  זית

שם.10) מנחות חדא"ג  שם. שמיני  גו "א ראה
שם.11) וגו "א רא"ם וראה שם. בא רש "י  לשון 
שם).12) בא עה"ת צפע"נ  (ראה הראגוצובי  לפי ' ובפרט
אינה 13) לבנה מולד בשעת חודש : ראש  ד"ה שם מנחות בפרש "י 

ראיתם. כזה אם ראיתם כזה בר"ה כדאמרינן  ניכרת ואינה מעט כ"א נראית
טהור.14) ואיזה טמא איזה מכיר הי ' לא שרצים, שם: בפרש "י 

מוגרמת. היא מהיכן  מבין  הי ' לא שחיטה, הלכות
לך 15) אתקשי  לא ומכולא סע"ב): (קנז , בזח"ב מרע"מ להעיר

דשמך באתוון  דרשימין  מלין  תלת אלא חודש .קליםנורהלמעבד
דברים 16) אלא מנו  לא דשם בפרש "י : (להט"ז ) דוד דברי  ראה

הי ' לא כאן  אבל כו ' בהם פרטים הרבה יש  כי  להבינם משה שנתקשה
השקל. מחצית של במטבע קושי 

כב17) כד, .ח"ש 
שלשה.18) ד"ה שם
כו '.19) לא אם יביאו  מטבע איזה ס"א שם: ובשטמ"ק
הי '20) לא מנורה "בשלמא שמקשה (שלאחרי  שם רענן  בזית וצ"ע

הול"ל  לו  להראות הוצרך מה הכא אבל לו  מראה הי ' לא אם להבין  לו 
ואולי  בזה. כיוצא כתבו  במנחות והתוס' מוסיף): השקל", מחצית שיתנו 

.(29 הערה לקמן  וראה בפנים. לקמן  (הובא בחולין  והתוס' צ"ל:
(21 המבואר וע"פ בפרשתנו . שבגו "א (הא') בתי ' להקשות יש 

פירושו . גם לבאר יש  בפנים לקמן 
שהקשה 22) בפרש "י , לדוד משכיל פירושו :ראה (ולפי  התוס' פי ' על

קושי  יש  דה"נ  אינך כמו  נתקשה .. אש  של מטבע דהראהו  דדריש  למאן 
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המדוייק  השיעור  שאת נניח  אם אף יתר ֿעל ֿכן :
דוגמא  באמצעות רק לדעת ניתן  השקל  מחצית של 
של  "מטבע להיות היתה צריכה מדוע – מוחשית

 את לו  להראות יותר  מדוייק היה – אדרבה ?"
השקל  כשם 23מחצית מכסף, – ממש לתת שצריך 

ושרצים  ברקיע, לבנה לו  הראה .24שהקדושֿברוך ֿהוא

"מנורה  למשה הראה שהקדושֿברוך ֿהוא [העובדה
כל  היתה לא אז  עד  כי מובנת, אש" בעולם של  ל 

כזאת  זהב מנורת של  השקל 25מציאות מחצית אבל  ,
גשמי  ומשקל  שיעור  בעלת קיימת מטבע ].26היתה

חולין  במסכת ה"תוספות" להבין : יש לכך  27בנוסף

במסכת  ה"תוספות" של  דלעיל , לשאלה עונים
אףֿעל ֿפי  (=אלו ) "הני שונה: תירוץ "מנחות"
מה  הדבר : על  שתמה אלא בהן , נתקשה לא שהראהו ,

נפשו  כופר  ליתן  אדם ֿ 28יוכל  הקדושֿברוך  הראהו  ,
זה  סותרים ה"תוספות" תירוצי שני ולכאורה – הוא..."
היה  השקל  במחצית הרי ב"מנחות", התירוץ לפי לזה:
ידע  הוה "לא כלל  הוא כי משה", "נתקשה מאשר  יותר 
לפי  זאת, ולעומת מראהו ". היה לא אם ענין  בשום
בהן ", נתקשה "לא שמשה יוצא, ב"חולין " התירוץ

לא וידע הקדושֿברוך ֿהוא אם גם השיעור , את

בגלל  "הראהו " הקדושֿברוך ֿהוא אבל  לו , מראה היה
אחרת  ?29סיבה

.
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דברי  את תחילה להסביר  יש זאת, להבין  כדי
"הציווי 30הרמב"ם  השקל : מחצית מצות לגבי

אמרו  והוא שנה, בכל  השקל  מחצית ליתן  שנצטוינו 
יתנו " זה ואמר : נפשו , כופר  איש ונתנו  .31יתעלה:

הפסוקים  שני את הרמב"ם מצטט  מה לשם לכאורה:
יתנו " "זה בפסוק מסתפק קשה 32ואינו  במיוחד  ?

כתוב  השקל  מחצית נתינת על  שהציווי כיוון  הדבר ,
מחצית  הפקודים על  העובר  כל  יתנו  "זה בפסוק דוקא

כופר 33השקל " איש "ונתנו  בפסוק זאת, ולעומת ,
השקל , מחצית נתינת מצות עצם מוזכרת אין  נפשו "
אז  הרי ישראל " בני ראש את "תשא שאם אלא,
נגף  בהם יהיה ש"לא כדי נפשו " "כופר  – "ונתנו "

אותם". בפקוד 

.‚
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השקל  מחצית נתינת במצות הוא: לכך  ההסבר 
פעמית, חד  להיות צריכה הנתינה א) דינים: שני ישנם
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דכל  השטמ"ק) גירסת ע"פ (ובפרט התוס' כוונת וי "ל המשקל). בדקדוק
וזה  מסוים, וציור צורה גם לו  יש  כ "א ומשקל, שיעור רק לא הוא מטבע
הי ' לא שעדיין  נאמר אם ובפרט להראותו . הוצרך כ"א להודיע קשה

(הוא דוחק וכמובן  משקל. רק היינו  שם ח"ש  (ובפרש "י  כזו *
יג ). פסוק ריש  פרשתנו  מרמב"ן  (ולהעיר

מצורת  יותר להבין  קשה שזה לומר אין  כי  מובן , אינו  עדיין  אבל
הוה  דלא משום אלא נתקשה התם שייך "דלא עד כו ' והחודש  המנורה

ענין ". בשום ידע
בפרש "י .23) אבנים חלקי  ראה
וכו '.24) הדרוש  ע"ד שם דוד ודברי  אלשיך בגו "א. הב' תי ' ראה
המנורה 25) הרי  להראותו , זהב מנורת לעשות יכול הי ' שהקב"ה ואף

תרומה  בפרש "י  גו "א ראה – (בנ "י ) משה ע"י  שתיעשה צריכה שבמשכן 
למגנא  ניסא קוב"ה עביד ולא – שם רא"ם ראה אבל שם. ובהעלותך
לבד  בה להשתמש  אסור (שהרי  אח"כ ולבטלה זהב מנורת לברוא

דהאיסור י "ל גם ואולי  סע"א במשכן ). כד, (ר"ה כו ' ז ' בת מנורת
השקל. במחצית זה משא"כ למעלה. על גם חל וש "נ ) ואילך.

מראה אתה "אשר נאמר בהמנורה ועיקר: שם,ועוד (תרומה "
מחה"ש . משא"כ שם). מנחות שם. פרש "י  ראה

נראה26) – המטבע וצורת לגודל הבית ובנוגע דזמן  במטבעות
היו  שלא בזה.וכו '

זאת.27) ד"ה א מב,
רק 28) נתקשה לא התם א"נ  שם: מנחות לתוס' בשטמ"ק הוא ועד"ז 

העגל. עון  על יכפר מועט דדבר בהא
לו 29) אמר  לא  עדיין  הקב"ה היא: בפשטות בחולין  התוס' כוונת

היתה  נפשו " כופר ליתן  אדם יוכל "מה ותמיהתו  השקל, מחצית שיתנו 
הנ "ל  במדרשים [וכדמוכח נפשו ", כופר איש  "ונתנו  הקב"ה לו  שאמר ע"ז 
תנחומא  לפנ "ז , שם דר"כ (פסיקתא הנ "ל במדרשים ממ"ש  וכן  ,2 הערה
ואולי  כו ']. כסף ככר ליתן  שצריך סבורין  שהיו  (ובכ"מ)), יא פרשתנו 
מאמירת  ענין " בשום ידע הוה "דלא מנחות בתוס' גם רענן  הזית כן  מפרש 
מנחות  לתוס' קדשים צאן  (וראה לחוד נפשו " כופר איש  "ונתנו  הקב"ה
ולא  אש , של מטבע לו  להראות הוצרך למה צ"ע: גופא הא אבל שם).

השקל. מחצית שיתנו  באמירה די 
קעא.30) מ"ע בסהמ"צ
כל 31) יתנו  זה "ואמרו  שלפנינו  ובסהמ"צ קאפח. בהעתקת כ"ה

ֿ יד). (יג  הפסוקים ב' עירוב וגו '" עשרים מבן  הפקודים על העובר
וגו '". עשרים "מבן  ליתא העליר ובהעתקת

כותב 32) אחד מפסוק  יותר שמביא בסהמ"צ מקומות בכו "כ משא"כ
כאן . משא"כ במק"א, הנאמר ומביא (וכיו "ב) הציווי " זה נכפל "וכבר
להפסיק  ולא זה אחר זה להביאו  הו "ל הפסוקים ב' להביא רוצה אם ואפי '
(ועוד) בסופן  ומכות ברכות וראה ענין . עוד שזהו  כאילו  (ואמרו ). "ואמר"

ואומר". "מאי 
ובפיה"מ 33) היד ספר שבריש  המצוות במנין  הביא זה כתוב ורק

כו '". שכתב הרב "ולדברי  מ"ד: פ"א שקלים תיו "ט וראה שקלים. ריש 

                     



מה    

הרמב"ם  היום 34כפסק רבות בפעמים נותנו  "ואינו 
אחת". בפעם כאחת כולו  נותנו  אלא מעט  ולמחר  מעט 

לתת צריך  כסף"ב) השקל  "מחצית (וברור 35של 
השקל  מחצית של  בשווי כסף" "שווה ).36שלא

מחצית  את לתת שצריך  הרמב"ם של  פסקו  על 
הרוגוצ'בי  הגאון  מסביר  אחת, בפעם ,37השקל 

כקרבן  היא השקל  מחצית שנתינת היא, לכך  שהסיבה
כפי  לחצאין , נתינה מועילה אין  ובכפרה – וכפרה

הגמרא  (לכהן )38שאומרת "החזירהו  הגר  גזל  לגבי
רחמנא" קריא אשם טעמא? מאי יצא, לא חצאין 
שהוא  אשם, בשם זה כסף כינתה שהתורה (=משום

וכפרה). קרבן 

בשני  לראות אפשר  השקל  שבמחצית הכפרה את
מתבטא  השקל  מחצית של  הכפרה גדר  א) אופנים:
השנה, במשך  הציבור  קרבנות נקנים זה שבכסף בכך ,

לכפרה  הם אלו  מחצית 39וקרבנות נתינת שעצם ב) ;
יחיד . כקרבן  – כפרה היא השקל 

לרמב"ם: רש"י בין  מחלוקת שזוהי לומר , ויש
מסביר  על 40רש"י לכפר  נאמר : תרומה אותה "ועל 

כלומר , באים". הם לכפרה שהקרבנות נפשותיכם,
– נפשותיכם" על  "לכפר  נאמר  השקל  שבמחצית
באמצעות  כי ציבור , על  כפרה שזוהי רבים, בלשון 

הציבור , קרבנות נקנים .41כפרה הכסף

הפסוק  מן  כדלעיל , זאת, לומד  הרמב"ם ואילו 
איש "ונתנו  , כלומר יחיד . בלשון  שנאמר  ,"

שזהו  אלא הציבור , שבקרבנות לכפרה הכוונה אין 
עצמו "כ "קרבן  כפרה 42בפני היא עצמה הנתינה –43.

רש"י  בין  נוסף להבדל  הסיבה שזוהי לומר , ויש
רש"י  לדעת מחצית 44לרמב"ם: נתינת בעת לכוון  צריך 

ואילו  ציבור , קרבנות לצורך  היא שנתינתו  השקל ,
כפי  עצמו , בפני ענין  שזהו  מובן  הרמב"ם מדברי
הוא  שקלים בהלכות הראשון  שבפרק מכך  שמוכח 
אופן  ועל  השקל  מחצית נתינת מצות על  רק מדבר 

כלל  מזכיר  ואינו  התורה 45קיומה, מן  ש"מצותֿעשה
ושנה", שנה בכל  השקל  מחצית מישראל  איש כל  ליתן 

ציבור  קרבנות להקריב שצריך  חדשה,46מפני מתרומה
כענין  זה ענין  מתחיל  הוא ד ' בפרק וגם 47:

"     של תמידין  ממנה לוקחין  ,
עצם  כלומר , הציבור ". קרבנות וכל  והמוספין  יום כל 
הציבור , קרבנות בשביל  איננה השקל  מחצית נתינת
נקנים  זה שבכסף והעובדה עצמה, בפני ככפרה אלא

עצמו  בפני ענין  הוא הציבור  .48קרבנות

.„
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המצוות  בספר  הרמב"ם מצטט  מדוע מובן  זה לפי
נלמדת  מהם אחד  מכל  כי – הנ "ל  הפסוקים שני את
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שקלים.34) הל' ריש 
מחצית 35) שיתן  מצותה זו  מחה"ש  ה': ובהלכה שם. הרמב"ם לשון 

בכורות  להרמב"ם ובפיה"מ ה"ו . שם וראה כו '. הזמן  אותו  של מטבע
צרוף כסף להיות צריך שהוא השקל מחצית מ"ח: פ"ח  כמו *

בשקלים. שם שנתבאר מביאין  "אין  במשנה ב מט, שם בכורות ובפרש "י 
לתת  לו  הי ' וכן  סו : סי ' הריב"ש  ובשו "ת שקלים". חצי  של מטבע אלא
גם  ליתן  שאפשר סוברין  יש  אבל בעינו . כסף במטבע השקל מחצית

ועוד. סוסק"א. שם ובמנ "ח קה. מצוה חינוך ראה – פרוטות
שם.36) בכורות משנה
הל'37) ריש  לרמב"ם צפע"נ  וראה ואילך. א ג , השלמה צפע"נ 
שקלים.
שם).38) (צפע"נ  כופר" גבי  ע"א מ' דף "ושם וברש "י . א קי , ב"ק
בתחלתה.39) שבועות ראה
וראה 40) שלש ). (ד"ה ב כט, מגילה בפרש "י  ועד"ז  טו . ל, פרשתנו 

יב. פסוק חזקוני 
השלמה 41) בצפע"נ  במ"ש  וצע"ק ב. פ"א, שקלים תוספתא גם ראה

כפרה" שם עליהם דיש  דשקלים ספ"א בתוספתא מבואר "ולכך שם
שקלים  הל' צפע"נ  וראה בפ"ע". קרבן  שם עליו  "יש  למש "כ בהמשך

ה"ט. פ"א
שם.42) בהשלמה הצפע"נ  לשון 
יב)43) (פסוק פרשתנו  ריש  הרמב"ן  ממ"ש  גם משמע כן  ולכאורה

בין  סלע מחצי  פחות וליתן  לפחות רשאי  אדם אין  ומ"מ דבריו : באמצע

אבל  גו '. יתנו  זה כדכתיב מכן  פחות הנפש  כופר אין  כי  רבים, בין  יחיד
יביא  המצוות חיוב לכלל שהגיע כפרה הצריך שכל כתב: דבריו  בסוף
שקלים  וראה בפרש "י ). שם רא"ם (וראה לקרבנות. אחד השקל מחצית

ובכ"מ. יו "ד, פרשתנו  תנחומא סה"ג . פ"ב
שם.44) השלמה בצפע"נ  הובא א) נב, (מנחות לרבות ד"ה
ה"א.45) פ"א שקלים וש "נ . ב. כט, מגילה ראה

ל' וראה אמר. רב שקלים פרשת מאי  ד"ה שם מגילה ר"ן  וראה
כו '". ידעת כבר "פירוש  הראשונה) (והמשנה שקלים ריש  המאירי 

כדי 46) השקלים על משמיעין  באדר "בא' שכ' שם בה"ט לא גם
אינו  (וגם כו '" ליתן  עתיד ויהי ' שלו  השקל מחצית ואחד אחד כל שיכין 
שקלים: מס' ריש  ובפיהמ"ש  שם). מגילה ר"ח ל' ראה למקדש . מוסיף
שתהי ' כדי  שקליהם אדם בני  שיכינו  עליהם מכריזין  משמיעין  ופירוש 

כו '. ניסן  בר"ח כלומר בזמנה הלשכה תרומת
דשקלים.47) רפ"ד המשנה לשון  שתפס לומר שיש  אף
יש 48) הקרבנות) בשביל או  בפ"ע מצוה הוא שקלים (אם עפ"ז 

שקלים  פרשת אם ב) כט, (מגילה ושמואל רב מחלוקת לכאורה לבאר
תשא". "כי  או  לחמי ", קרבני  את אליהם ואמרת ישראל בני  את "צו  הוא

שם. ר"ן  וראה כו '. תשא כי  למ"ד בשלמא הגמרא: בקושית ועיי "ש 
שם) פרש "י  (ראה טבי  כדר' מאי  טעמא שם הגמרא תירוץ לפי  אבל
השלמה  צפע"נ  וראה לזה. שייך דאינו  לדחות יש  הגמרא מהמשך וכן 

ואכ"מ. שם.

        



מו   

מן  השקל : מחצית נתינת מצות של  אחרת משמעות
מחצית  שנתינת לומדים, נפשו " כופר  איש "ונתנו  הפסוק

" הפסוק ומן  כקרבן ; כפרה היא לשון השקל  יתנו ",
כסכום  ניתן  שאינו  אחד , דבר  של  נתינה על  המראה
אחת, בפעם לתתם ויש (נפרדים), גרה עשר  של  וצירוף

שקל  הרוגוצ'בי כמחצית הגאון  (כלשון  ,49– (
מצטרף". "שיעור  ולא העצמיי", "שיעור 

לנתינה  בקשר  אחד  הדינים: שני נלמדים מכך 
ל "שעל ֿידי בקשר  ואחד  , מחצית של  "

" הפסוק מן  לומדים השקל : נפשו " כופר  50איש

 ֿ בבת ליתנו  צריך  שהוא לגברא, בקשר  ההלכה את
לחצאין  ולא "51אחת, הפסוק ומן  כדלעיל ; ," יתנו

הניתן , הדבר  ה"חפצא", לגבי ההלכה את לומדים
" דוקא לתת היא המציאות שהחובה את – של 52"

– ממש השקל  השקל מחצית מחצית ולא 53של  ,
במשקלו . או  בשוויו  כסף

הבטויים  בשני מודגשים אלו  שדברים לומר , [ויש
אחת" בפעם ב) כאחת כולו  א) "נותנו : ].54שברמב"ם

.‰
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"כמין  הוא, יתנו " ל "זה ההסבר  מדוע יובן  לפיֿזה
כסא  מתחת הקדושֿברוך ֿהוא הוציא אש של  מטבע

יתנו ", כזה – יתנו  זה לו  ואמר  למשה והראהו  כבודו 
לו  הראה  שהקדושֿברוך ֿהוא לכך  הסיבה ומובנת

של  מטבע כדלהלן :דוקא ,

חומר  של  אחרים יסודות לבין  אש בין  ההבדל 
–55הבריאה  ועפר  מים רוח  – אחרים חומר  סוגי הוא:

לפי  או  תופסים, שהם הנפח  לפי כמותם, לפי נמדדים
שהיא  המקום לפי נמדדת אינה "אש" ושוויים. ערכם
של  מהותה – בנפח  או  בשטח  מוגבלת ואיננה תופסת

איכותית  יותר  היא מתפשטת ,56ה"אש" קטנה אש ואף
.57והולכת 

לו  מראה הקדושֿברוך ֿהוא היה אילו  לפיכך ,
בדיוק  מהי ברור  היה לא עדיין  מכסף, השקל  מחצית
בכך  די האם לתת: ישראל  צריכין  ומה המצוה
להביא  ואפשר  השקל , מחצית של  השווי את שמביאים
מחצית  כשווי יהיה הדבר  ששווי ובלבד  שרוצים, מה
מחצית  במשקל  כסף דוקא לתת שצריך  או  כסף, השקל 
כסף. השקל  כמחצית שמשקלה מטבע דוקא או  השקל ,

"כמין  הקדושֿברוך ֿהוא לו  הראה לכן  
 להדגיש כדי השקל ", "מחצית הוא ש"משקלה" ,"

בכסף) (אפילו  והשווי הכמות נתינת איננה שהמצוה
השקל  מחצית של  המטבע את אלא השקל , מחצית של 

.58בלבד 
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מהל'49) פ"א מש "כ "עי ' ומציין  ה"ב. פ"ב תשובה הלכות צפע"נ 
.52 בהערה בהנסמן  וראה שקלים".

כולו 50) אלא מעט נותנו  ואינו  שקלים: הלכות ריש  ספר בקרית
שיתן  למימר דאי  השקל ממחצית ימעיט לא דכתיב אחד בפעם כאחד
לומר  דרוצה ימעיט לא וקאמר שקל חצי  יתן  לכתוב סגי  הוה שקל חצי 
קדומים  נחל עד"ז  (וראה שקל ממחצית ימעיט לא בנתינה אפילו 

עה"פ). פרשתנו  להחיד"א
לא  "העשיר הכתוב הביא שקלים הלכות ריש  שהרמב"ם אף אבל
מן  המתפרנס עני  ד"אפילו  ע"ז  הביאו  הרי  גו '" ימעיט לא והדל ירבה
חיוב  לעצם הכתוב שיביא מצינו  ולא כו '". מאחרים ושואל חייב הצדקה

המצוה.
ומזה  ימעיט, דלא בנתינה פרטי  דין  רק הרי "ז  לדעתו  ועוד:
וי "ל  המצוה. גדר מעצם שזהו  משמע א' בהלכה תיכף כתבו  שהרמב"ם
קיים  שלא או  זה, פרט שחסר אלא המצוה קיים אם בפועל גם דנפק"מ
רי "פ  בסופו . פא אות פ"ח בכורות הלכות אלגזי  רי "ט וראה כלל. המצוה

ועוד. ואילך). ג  (קמח, כ' עשה ג ). (צב, ז  מ"ע לרס"ג  פערלא
ד"51) בהלימוד כבר נכלל שזה ליתן ואף שצריך דמכיון  יתנו ",

(ולהעיר  לחצאין  נתינה להיות אא"פ ממילא בדרך הרי  כסף מטבע
הערה  כנ "ל יתנו , זה הכתוב רק הביא שקלים בפיה"מ וכן  המצות שבמנין 
או  שלם. למטבע שיצטרפו  עד זה מטבע חתיכות נתינת דממעט י "ל ,(33
להודיע  נפשו " כופר איש  "ונתנו  הפסוק גם הביא שהרמב"ם מכיון  –
הרי  נפשו , כופר שהוא דהגברא, השקל מחצית נתינת מצות גדר (גם)

" בקיום רק לא חסר  רבות בפעמים נותנו  דכאשר יתנו "נמצא

דהגברא. הנתינה – נפשו " כופר איש  ד"יתנו  בהקיום גם אלא (דהחפצא),
ג .52) ע, ג . ב, מהד"ת צפע"נ  ראה
נותנין 53) דשנים שקלים) דהל' (רפ"ג  הרמב"ם לדעת שמצינו  וזה

חייבין  שניהם על שנתנו  "שנים כתב א) הרי  שניהם, על אחד שקל
ד(לדעת  י "ל ועיקר: ב) שניהם"*. על שקל נותנין  "שנים כ' ולא בקלבון "
הטעם  וזהו  השקל, מחצית מטבע נתן  שכ"א נחשב אז  גם הרמב"ם)
לכן  כסף, השקל מחצית מטבע ליתן  שחייבין  דלפי  "קלבון ", נתינת לחיוב
השקל  מחצית נתינת מצות שיקיים בכדי  שניהם), (על שקל כשנותן 
שקלים  חצאי  ב' על השקל להחליף המקבל) הגזבר או  (השולחני  צריכין 
יתנו ") ד"זה המצוה לקיים נתינתו  נחשב אז  (שרק להקדש  ניתן  וזה

ה"ו . שם רמב"ם וראה ב"קלבון ". חייבין  וממילא
נותנו 54) "ואינו  בהשלילה שם הרמב"ם לשון  אריכות וצע"ק

ענינים  ב' הם ואולי  מעט", ולמחר מעט היום (ומוסיף) רבות בפעמים
"כולו  במש "כ גם זו ) ואצ"ל (זו  כצ"ל ולכאורה זו ". ואצ"ל ד"זו  ובסדר
בהנתינה  שניהם אלא) כבפנים, (דלא נפרש  אם אף אחת" בפעם כאחת

ולהעיר  ואכ"מ.דגברא. אחת". "פעם (פרענקל) ברמב"ם מהגירסא
רפ"ד.55) יסוה"ת הל' רמב"ם
במה 56) הא') (בתי ' פרשתנו  הגו "א בפי ' גם להסביר יש  עד"ז 

ואכ"מ. דוקא. אש  של מטבע להראותו  שהוצרך
שם.57) ליל"ש  רענן  מזית להעיר
דאמרינן 58) מה וזהו  וה"ה: ה"ג  שם לרמב"ם מצפע"נ  להעיר

כמשקלו  ר"ל כזה דדוקא אחד דברים שני  ר"ל כו ' דשקלים בירושלמי 
פט. מכתב תורה מכתבי  וראה כו '. יפחת דאם ונ "מ מטבע וגם
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של  ובשווי במשקל  כסף לתת איננה המצוה כלומר ,
יהיה  זה שכסף גם הוא התנאים ואחד  השקל , מחצית

" המצוה: מהות כל  זוהי אלא מטבע, יתנו "בצורת
מטבע השקל .נתינת מחצית –

שאיננה  אש", של  ב"מטבע דוקא מתבטא זה דבר 
במציאותה  אלא ובשווי, בערך  למדידה הניתן  דבר 

הממשית.

ממש, אש", של  "מטבע לתת שאיֿאפשר  ברור ,
לענין  היא "זה" של  במטבע והכוונה המצוי

כסף. של  במטבע נמצא שהוא כפי אש של 

.Â
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(שהובאו  התירוצים שני כיצד  להבין  אפשר  לפיֿזה
מתאימים  אלא זה, על  זה חולקים אינם א) בסעי' לעיל 
כפי  השקל , מחצית שבנתינת המשמעויות לשתי
"משום  ב"תוספות" נאמר  מנחות במסכת שהוסבר :

יביאו  מטבע (איזה ידע הוה לא 59דלא אם ענין  בשום (
– מראהו " היה

מטבע  לו  מראה הקדושֿברוך ֿהוא היה לא אילו 
שהיה  בלבד  זו  (ולא כלל  יודע משה היה לא אש, של 

" לגבי להיות שצריך  הדין  מהו  מהו מתקשה) יתנו ",
להיות שצריך  כדלעיל .התנאי המטבע, של 

של  שתמיהתו  ב"תוספות", נאמר  חולין  במסכת
יוכל  "מה – הגברא נתינת על  היתה משה

  קרבן זה אין  שהרי ,"60.

.Ê
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שמחצית  מאיֿידיעתו  נבעה משה שתמיהת לפיֿזה,
של  מטבע ש"הראהו  שהענין  יוצא, קרבן , הוא השקל 

המצוה  משמעות את לו  להסביר  כדי רק היה לא אש"
גם  אלא השקל , מחצית של  החפצא להסביר 61מצד  כדי

כקרבן ). (כפרה הגברא נתינת את

הוא: לזה ההסבר 

באמצעות  כפרה א) ענינים: שני כלולים בכפרה
נפשו ". "כופר  ב) נפשותיכם", על  "לכפר  קרבנות,

" המושג כמשמעות היא, הקרבנות על ֿידי "
נסלחת החטא שטומאת מחילה, – ;כפרה

" איננהואילו  אלאנפשו " החטא,
 מוחלפת בכך  כביכול . תמורתה נתינת ,62,

חדשה. כמציאות ונעשית כביכול ,

בענין  בכלל  הקיימים סוגים שני הם אלו  ענינים שני
כפשוטה  מטומאה היטהרות .63של 

באש,טבילה טבילה הטומאה; את מסירה
הגמרא  מסירה "64וכדברי אינה בנורא", טבילותא

הטומאה  –65את כפשוטה האש כפעולת תוכנה אלא ,
לגמרי  חדשה מציאות נוצרת – לכבשן " .66"מחזירן 

"כופר  לבין  שבקרבנות הכפרה בין  ההבדל  וזהו 
כללי) (באופן  הקרבנות השקל : מחצית שעל ֿידי נפשו "

שגגות  על  ומיתות 67מכפרים כריתות על  לא ובודאי ,
כבפעם 68ביתֿדין  מטרתה, השקל  מחצית נתינת ואילו  ;

העגל  חטא על  לכפר  לעצם 69הראשונה, שנוגע
" להיות צריך  ולפיכך  מיתה, חובת – המציאות

חדשה. מציאות להתהוות צריכה – נפשו "

למשה  הקדושֿברוך ֿהוא גילה זאת את וגם
של  הכפרה שמשמעות אש" של  "מטבע באמצעות
מציאות  יצירת – באש כטבילה היא השקל  מחצית

.70חדשה 
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(59.19 הערה כנ "ל שם מקובצת השיטה גירסת
מטבע 60) כמין  לו  שהראה דר"מ בהא הסוגיות חילוקי  על להעיר

(בחיוב  השקל דמחצית החפצא לענין  הובא שקלים בירושלמי  אש : של
ובמפרשים); שם העדה קרבן  (ראה ליתן  צריך מטבע איזה קלבון ),
מי  משה לתמיהת בהמשך הכפרה לענין  – (2 (הערה הנ "ל במדרשים

נפשו . כופר ליתן  יוכל
שהוא 61) שס"ל עה"ת), (בפירושו  רש "י  לדעת משא"כ התוס'. לדעת

ולהעיר  השקל. דמחצית בהחפצא הדין  להודיעו  יתנו " "זה כפשוטו 
מנין  בשביל במחה"ש  רק מדבר הפרשה המשך כל דרש "י  הא' פי ' דעפ"י 

ש "מהמנין  אלא ואכ"מ.בנ "י  האדנים". נעשו 
גו '"62) נפשו  פדיון  ונתן  עליו  יושת כופר אם יומת. "בעליו  ע"ד

ֿ ל). כט כא, (משפטים
הטומאה,63) להסיר ענינים ב' שם: תשובה הל' מצפע"נ  להעיר

ואכ"מ. בזה. ההסברות וב' ולטהרה,

סע"א.64) לט, סנהדרין 
וראה 65) אש . משא"כ טומאה, שיקבלו  אפשר עצמם דמים להעיר,

כו '. אש  מה א: כב, ברכות
ל,66) (פסחים התורה תוד"ה שם. אלא ובתוד"ה א. צו , זבחים ראה

טו  ס"ז ). (פ"ב שם רא"ש  שם ב). שו "ע שם. ובב"י  תנא סי ' או "ח ר
ס"ט. ואדה"ז  סוס"א,

צבור 67) בקרבנות גם כ"א כו ' ואשם חטאת היחיד קרבנות רק לא
מצות  מצותיך) (דרך להצ"צ סהמ"צ וראה בתחלתה. שבועות ראה –

לשם). (ובציונים ערופה עגלה
שם 68) (שבועות ב"ד ומיתות כריתות על מכפר המשתלח שעיר ורק

ה"ב). פ"א תשובה הל' רמב"ם המשנה. בסוף
(69.2 הערה הנ "ל ובמדרשים .43 שבהערה ותנחומא ירושלמי  ראה

.(28 הערה (כנ "ל מנחות בתוס' הוא מפורש  השטמ"ק ולגירסת
הקב "ה70) "הראהו  שם חולין  בתוס ' מש "כ יובן  ועפ"ז  
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כדי  אש" של  "מטבע למשה הראה הקב"ה אמנם,
השקל  מחצית שנתינת שווי להדגיש של  ענין 

" אלא בכל ומשקל , אך  לעיל , שהוסבר  כפי יתנו ",
בעלת  היתה אש" של  שה"מטבע אומר  רש"י זאת,

מטבע 71משקל  כמין  לו  "הראה – השקל  מחצית של 
אש השקל ",של  מחצית

נס, בתוך  נס עשה שהקדושֿברוך ֿהוא העובדה ומן 
שמטבע  נס נעשה אש", של  "מטבע שהראה די שלא

בעל של  של היתה בפרט  שגם ברור ,
חי  למשה,"משקל " מה דבר  הקדושֿברוך ֿהוא דש

אש של  "מטבע לו  מראה היה לא שאלולא "...
מעצמו . זה פרט  יודע משה היה

חשוב  השקל , מחצית בנתינת אחרות: במילים
של  ל "מטבע דוקא דומה תהיה השקל  "שמחצית

שהיא "אש של  "מטבע זו  שתהא די ולא ,
בלבד .

.Ë
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של  שמקורה ולהסביר , להקדים יש זאת להבין  כדי
נפשו ", כופר  ליתן  אדם יוכל  "מה משה תמיהת
של  מטבע הקדושֿברוך ֿהוא לו  הראה שבעקבותיה

במדרש  הוא ("ונתנו ..72אש, שהציווי מוסבר  ושם ,
משה  ש"שמע הדברים משלשת אחד  הוא נפשו ") כופר 
שם  נאמר  וכך  לאחוריו ", ונרתע ונבהל  הגבורה מפי

ֿ 73"בשעה  בני את צו  הקדושֿברוך ֿהוא: לו  שאמר 
יוכל  מי משה: אמר  לאשי, לחמי קרבני את ישראל 
חיתו  כל  לפניו  מקריבין  אנו  אם קרבנות, לו  להספיק
הקדושֿברוך ֿהוא: לו  אמר  לו ... מספיק אינו  שדי...

שאמר  בשעה כו '. כוחן  לפי אלא כחי לפי מבקש איני
בתוכם, ושכנתי מקדש לי ועשו  הקדושֿברוך ֿהוא לו 
בתוכו  שישרה מקדש לו  לעשות יוכל  מי משה: אמר 
 ֿ הקדוש אמר  יכלכלוך ... לא השמים ושמי השמים הנה

כחן ...". לפי אלא כחי לפי מבקש איני ברוך ֿהוא:

לפניֿכן  שמע כבר  משה הרי להבין : לגבי 74וצריך  ,
ואם  כחן ", לפי אלא כחי לפי מבקש ש"איני המשכן ,
"ונתנו  המילים את בשמעו  ותמה "נבהל " מדוע כך 

נפשו "? כופר  איש

מכך  נבעה משה של  שתמיהתו  לומר  אין  לכאורה,
לעצם  הנוגע העגל , חטא על  נפשו " "כופר  שזהו 

כדלעיל  מוצאים,75המציאות, זאת לגבי גם כי ,
המילואים  בימי פר  להקריב ציוה שהקדושֿברוך ֿהוא

"לכפר  פר "76למען  שהוא העגל  מעשה .77על 

הוא: לכך  ההסבר 

היה  ישראל  שעשו  מה שכל  מובן : המשכן  לגבי
"כל  לבם, נדבת לפי בזה השתתפו  הם כי כחן ", "לפי

לבו " ידבנו  אשר  יביאה"78איש לב נדיב "כל  וכך 79, ;
לגבי  ההלכה כי הדבר , מובן  הפר  הקרבת בענין  גם

לרצונו " אותו  ש"יקריב היא, תלויים 80קרבן  הדברים –
"לפי  שזה המדגיש דבר  הקרבן , ובעל  המנדב ברצון 

ישראל "; של  "כחן  כאן  יש – כחן "

השקל  מחצית במצות אחד אבל  כל 
" ואף  לאו , אם ובין  רוצה הוא אם בין  להשתתף,

יתן  שלא מי וכל  שיתן  עד  נתן  שלא מי את
 עבוטו ולוקחין  " כסותו –81ואפילו 

אבל  אותו ", "כופין  של  דין  יש בקרבנות גם [אמנם
עד  אותו  "כופין  של  באופן  "82, כלומר ,

האדם חייב הקרבן  הקרבת בעת  רוצה"
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היטב  "להבחין  צריך מה מובן : אינו  פשוטו  דלפי  לישראל", ולהודיע
היטב  להבחין  הקב"ה שהראהו  יומתק, הנ "ל וע"פ לישראל"*? ולהודיע

של) (מטבע שענינו  השקל, דמחצית הכפרה ותוכן  שנעשה בגדר
חדשה. מציאות

רק  (ולא נפשו " "כופר הוא שענינו  זה לכאורה: מובן  אינו  ועדיין 
ליתן  יוכל מה הדבר על שתמה "אלא לפנ "ז  גם ידע הרי  דקרבנות) כפרה
ש "הראהו  בזה לו  נתחדש  ומה נפשו  כופר זהו  איך והיינו  נפשו ", כופר

של בפנים.מטבע לקמן  המבואר ע"פ ויובן  ?"
(71.(2 הערה לעיל (הובא עה"פ מתיב"ע גם להעיר
(72.2 הערה שם
שם.73) במדב"ר הנ "ל לשון  מקומות בשאר קלים) .(בשינויים
נפשו "74) כופר איש  "ונתנו  תשא כי  דפ' דמחה"ש  הפרשה שהרי 

וכדמוכח  גו '", מקדש  לי  "ועשו  תרומה) (בפ' שנצטוו  לאחרי  נאמרה
על  אותו  ונתת גו ' הכפורים כסף את "ולקחת טז ) ל, (פרשתנו  ממש "נ 

גו '". מועד אהל עבודת
וש "נ .75) ואילך. 179 ע' ח"ג  [המתורגם] לקו "ש  ראה
א.76) כט, תצוה פרש "י 
פרה.77) ד"ה כב יט, חוקת מפרש "י  להעיר
ב.78) כה, תרומה
כב),79) (שם, גו '" הביאו  לב נדיב "כל בפועל הי ' וכן  ה. לה, ויקהל

ז ). לו , (שם והותר גו ' דים היתה שהמלאכה – ועד
וש "נ .80) א. ו , ר"ה מתו "כ. שם פרש "י  ג . א, ויקרא
וש "נ .81) ה"ט. שם שקלים הלכות רמב"ם
(82.80 הערה לעיל נסמן 
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הרי  כפוי, דיבור  זה שבחיצוניות ואףֿעל ֿפי אני",
בפנימיות  כי לאמת, זה דיבור  מתאים דבר  של  לאמיתו 
(כמוסבר  ה' רצון  את לקיים יהודי כל  רוצה נפשו 

מוצאים 83ברמב"ם  איננו  השקל  מחצית בענין  ואילו  ;(
שהנתינה  הכרח  כל  ואין  אני", "רוצה לומר  שצריך 
בלבד , חיצונית יד  פעולת היא והנתינה מרצון , תהיה

בה], ניכרת אינה היהודי שנפש

שנתינה ייתכן  כיצד  "כופר ואםֿכן , תהיה
אשר 84נפשו " בעוד  ,– "כוחו " של  ענין  בכלל  כאן 

ישראל "! של  כחן 

ומשקלה  אש של  "מטבע למשה הקב"ה הראה לכן 
כסא  "מתחת המדרש, כדברי שנלקחה, השקל ", מחצית

להלן . שיוסבר  כפי כבודו "

.È
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הדין  את אין  השקל  שבמחצית לכך  הפנימי ההסבר 
קשה  (ובמיוחד  אני" רוצה שיאמר  עד  אותו  "כופין  של 
הוא, כקרבן ) היא זו  שנתינה ג' בסעי' האמור  לפי הדבר 
שפגע  העגל , חטא על  ככפרה ניתנה השקל  שמחצית
גם  אותם וניתק ישראל , של  ומציאותם קיומם בעיקר 
נתינה  כאן  תועיל  ולא ר "ל , ופנימיותם נפשם מצד 

אני". רוצה שיאמר  עד  אותו  "כופין  של  באופן 

"הוציא  אשר  אש" של  מטבע לו  "הראה לפיכך 
כפי  הנשמה פנימיות מצד  כבודו ": כסא מתחת הקב"ה
להיות  יכולה זו  נתינה היתה לא בגוף נמצאת שהיא
מצד  רק להיעשות יכול  זה דבר  ישראל . של  כחן  לפי

 היא הנשמה עצמות כי מגילוי, הנעלה הנשמה,
עצמות 85.החיצונית העשיה כולל  ,

" של  המשמעות זוהי ,גילה הקב"ה – "
נלקחת  אש" של  "מטבע שגם למטה, שמלמעלה בדרך 
שבנשמה, ה"אש" בחינת את – כבודו " כסא "מתחת
כדברי  למעלה, בשורשה שהיא כפי הנשמה, עצם

הכבוד "86חז "ל  כסא מתחת גזורות .87"הנשמות

הורדת  – "משקלה" אל  והוריד  גילה הוא זאת ואת
כאן  הנפש כחות כל  אל  הנשמה ואפילו עצם ,

עצם  – אש" של  "מטבע כלומר , וכו '. משקל  לתוך 
המתבטאים  הכחות מן  נפרד  דבר  איננה – הנשמה

– עצמה אש" של  ה"מטבע אלא גשמית, בנתינה
"." השקל מחצית

היהודי  על ֿידי מתבצעת הנתינה כאשר  גם לפיכך ,
ללא  וחומרית, גשמית נתינה אני", "רוצה אמירתו  ללא
מטה  כלפי ומושך  השוקל  כ "משקל " – ושמחה רצון 
אז  גם הרי בדבר , הכרח  יש ואף כך  לשם לטרוח  וצריך 

נתינה גם יהודי, שאצל  היא, ל "אש האמת קשורה
גילוי  היא והנתינה העשיה כח  פנימיות כי שבנשמה",

נשמתו . עצם – כבודו " כסא "תחת של 

.‡È

Ï˜˘‰ ˙ÈˆÁÓ˘ ÌÈÈÚ‰ È˘ ÔÈ ˘˜‰

הענינים  שני בין  הקשר  מובן  לעיל  האמור  כל  לפי
איש  "ונתנו  של  הענין  – השקל  במחצית הכלולים הנ "ל 

" של  והענין  קרבן ) היא (שהנתינה נפשו " יתנו "כופר 
שניהם  שהרי כזו ) מטבע דוקא להיות (שחייבת
נובעת  השקל  מחצית שנתינת נקודה, אותה מבטאים

הנשמה: מעצם מ "אש",

שגם  ומובן , מ "התחלקות". נעלית הנשמה עצם
בבת  לתת צריך  לכך : דומה ממנה שנובעת הנתינה
כמותי  איננו  המטבע של  ושיעורו  חלוקה, ללא – אחת

איכותי. אלא משקלו ) את או  שוויו  את לתת (אין 

של  באופן  היא השקל  מחצית של  הכפרה ולכן 
מתגלה  כאשר  כי לגמרי, חדשה מציאות יצירת "אש"

הנפש  כחות כל  משתנים הנשמה האדם.88עצם של 

.È

"˘‡"‰ ÈÂÏÈ‚ È„ÈÏ ‡ÈÓ ‰˘Ó Ï˘ "ÚÂÊÚÊ"‰

"Ï˜˘Ó"

הקב"ה... הוציא אש של  "מטבע של  הענין  כל 
לאחר  רק התרחש למשה", "נבהל 89והראהו  שמשה

"משה" של  המדרגה כאשר  דוקא כי לאחוריו ", ונרתע
ה"חכמה" יכולה 90– ואינה "נבהלת", – שבקדושה

להיות  יכולה חיצונית ופעולה עשיה כיצד  להבין 
יראה  שהקב"ה כך  לידי ומביא מעורר  זה הרי כפרה,
לתוך  עד  שבנשמה "אש" של  הדרגה את למטה ויגלה
עצם  גילוי כלומר , "משקל ", של  הנמוכה הדרגה

עד  למטה בכוחותיה של המצו הנשמה ות
יהודי.
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גירושין .83) דהלכות ספ"ב
כיון 84) דממשכנין  שם שקלים בתוספתא במש "כ השקו "ט וידוע

וראה  אותם. ממשכנין  אין  ואשמות חטאות חייבי  והרי  כפרה, דהוי 
וש "נ . ה"ט, שם שקלים לרמב"ם צפע"נ  בארוכה

וש "נ .85) ,135 ע' ח"ח [המתורגם] לקו "ש  ראה

ועוד.86) ב. קכג , נשא רע"ב. כט, צו  רע"מ
ועוד.87) עה"פ. אלשיך ראה
ואילך).88) 32 (ע' פ"ה העבודה קונטרס ראה
ואילך.89) 40 ע' ח"ו  [המתורגם] לקו "ש  עד"ז  ראה
פט,90) מסעי  ועוד.לקו "ת רע"א. צב, ד.



נ   

אחד  כל  של  לעבודתו  הנלמדת ההוראה וזוהי
וחיות  תענוג מרגיש היהודי אין  לפעמים ואחד :
זאת  עושה והוא המצוות, ובקיום התורה בלימוד 

נשמה" בלי כגוף מלומדה", אנשים ולעתים 91כ "מצות ,
צריך  והוא וכעול , כטירחה אצלו  הדברים נחשבים
שאין  כעבד  רק ה', רצון  את לקיים עצמו  את להכריח 

– ברירה לו 

מתוך  כך  על  מחשבתו  שעצם לדעת, עליו 
"משה" דרגת על ֿידי לנפשו , והתעמקות התבוננות

שבנפש" "חכמה – לו ,92שבו  שאין  מכך 
יעוררו  ה', בעבודת וחיות של 93רצון  הענין  את

שהקדושֿברוך ֿהוא  אש...", של  מטבע "הראהו 
– האש את שבנפשו , "משה" דרגת את ויגלה יעזרהו ,
"משקלה", של  הנמוכה הדרגה תוך  אל  – הנשמה עצם

באופן  למעשה, עד  הנפש כחות .ואל 

.‚È

˙ÂÂˆÓÏÂ ‰Â˙Ï È„Â‰È ÏÎ ˜Ï

יהודי, יש כאשר  הוראה: מכאן  נלמדת שני מצד 
אברהם  בן  להתנהג שצריך  כפי מתנהג אינו  שבינתיים
לקרבו  יהודי כל  על  החובה מוטלת ויעקב, יצחק
לומר  אפשר  כיצד  הטוענים: יש אבל  ולמצוות. לתורה
לקרוא  או  תפילין , עכשיו  להניח  שעליו  כזה ליהודי
את  כלל  מבין  הוא אין  כאשר  וכדומה, שמע קריאת
ומהי  לבצעם, רצון  שום לו  ואין  הדברים, משמעות
זאת  עושה הוא אם תפילין , להניח  נכריחו  אם התועלת

מעשה  אבל  לסרב, לו  קשה נימוס שמתוך  מפני רק
בעיניו ? כלל  משמעותי איננו  עצמו  המצוה

בתחילה, שונה: להיות הסדר  צריך  לטענתם,
אחר  יום צעד , אחר  צעד  לו  להסביר  צריך  לדבריהם,
שצריך  בשכלו  יבין  אשר  עד  כזאת במדה ולשכנעו  יום,
מתוך  לקיימן  בעצמו  יתחיל  הוא ואז  מצוות, לקיים

ותענוג. רצון 

יהודי  כאשר  השקל : ממחצית לומדים אנו  כך  על 
שום  ללא "משקלה", של  באופן  ואפילו  מצוה, מקיים
 ֿ הקדוש לו  מראה כפיה, מתוך  ואפילו  ורצון , תענוג
של  מטבע היא זו  עשיה דבר  של  שלאמיתו  ברוך ֿהוא

שהיא  הנשמה, עצם של  ה"אש" מן  ונובעת רצונו אש,
האמיתי.

לקיים  אחר  על  ישפיע שיהודי על ֿידי – ואדרבה
שבאמיתית  מכיון  כפיה, מתוך  אפילו  המצוה את
כך  לידי הדבר  יביא שבנשמה, "אש" עם קשור  הריֿזה

תתגלה אש" של  עד שה"מטבע הדרגות, בכל 
ותענוגו  רצונו  יהיה וזה הגשמי, ולמעשה ל "משקלה",
בכל  המצוה את יקיים הוא דבר  של  ובסופו  בגלוי,

הנשמה. אש של  והחום ההתלהבות

(שהובאו  הקרבנות הקרבת את יחיש זה 94ודבר 

עיר  בירושלים השלישי המקדש בבית השקל ) ממחצית
" אשר  לבנותה הקודש, עתיד  "ואני 95אתה ,"

חומת ה' נאום לה בימינו 96סביב אהיה במהרה ,"
ממש.
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פל"ח.91) תניא ראה
פמ"ב.92) תניא ראה
מרגיש 93) שאינו  כזו  נמוכה במדרי ' הוא שהאדם זה י "ל: מזו  ויתירה

מלמעלה בא גופא זה העליון , רצון  לקיים רוצה ואינו  לעורר כו ' *
עצם  גילוי  – אש " של מטבע ל"הראה... לבוא ועי "ז  שבו , משה בחי '

שלו . במחדו "מ – במשקלה הנשמה,

שיחידים 94) ע"י  יהיו  דלעת"ל הראשונים ציבור קרבנות דלכאורה
המקדש  כלי  הל' רמב"ם ואילך. סע"א ז , (ר"ה יפה יפה לציבור ימסרום

מחה"ש . שיגבו  עד ה"ז ) פ"ח
ה"ג .95) פ"ד ברכות ירושלמי  – נחם נוסח
ט.96) ב, זכרי '

                      



ני

בראשית לז, ז – והנה אנחנו מאלמים אלמים בתוך 
השדה והנה קמה אלמתי וגם נצבה והנה תסבינה 

אלמתיכם ותשתחוין לאלמתי

טו

ביאור כמה וכמה שאלות בפרשה, ומבאר החלום של יוסף 
"מאלמים אלומים בתוך השדה וגו'", שיוסף השפיע לאחיו 
הרזין וסודות התורה – שהוא הרזי תורה והכתונת פסים 

– שקיבל מאביו "ישראל" וכו', ועי"ז יתבררו הניצוצין 
שנפלו לבי"ע וכו'

מ"ש1 ביוסף והשבטים והנה אנחנו מאלמים אלמים 

בתוך השדה.

אסרן2  מאסרין  הוא  אלמים  מאלמים  שפירוש 

אלם  פירוש  כי  קשרים,  קושרין  שהיו  והיינו  כתרגומו, 

הוא קשר בחוזק.

בריא3  כמו  חוזק  הוא מלשון  ג"כ מה שאלם  )שזהו 

אולם, היינו קשר בחוזק לבל יסור לעולם, וענין צרירת 

וקשר הדבר הוא להעלימו בל יתגלה לחוץ, היינו ג"כ 

1( בסימן הזה מבאר "עשר" שאלות בפרשה:

א( "אלה תולדות יעקב יוסף" – למה דוקא "יוסף" הוא תולדות יעקב. 

)ראה אבות דרבי נתן פ"ב, ה. ספר המאמרם תרנ"ד עמוד קז. ועוד(?

יעקב", ואח"כ כתוב  ם "יעקב" כמ"ש "אלה תולדות  ב( מתחיל מׁשֵ

ם "ישראל" כמ"ש "וישראל אהב את יוסף מכל בניו"? ׁשֵ

ג( "כי בן זקנים הוא לו" – כתוב בבעל הטורים "זקנים בגי' רז, שמסר 

לו רזי תורה", מהו הדיוק רזי תורה דוקא?

ד( למה דוקא בענין ה"תולדה" כתוב שם "יעקב", ובשעת שאמר לו 

הרזי תורה "כי בן זקנים הוא לו" כתוב השם "ישראל"?

ה( מה ענין ה"כתנת פסים" שנתן יעקב ליוסף. למה דוקא "כתונת" 

– לבוש?

ו( במסכת שבת )י, ב( כתוב שהכתונת הי' שוה שני סלעים. למה דוקא 

"שני סלעים"?

ז( כשסיפר יוסף לאחיו החלומות, הנה מתחלה – בחלום האלומים – 

כתוב "ויחלם יוסף חלום ויגד לאחיו", ובחלום השני כתוב "ויחלום 

עוד חלום אחר ויספר אתו לאחיו"! מה הדיוק בחלום הראשון דכתוב 

"ויגד"?

ח( "והנה אנחנו מאלמים אלמים בתוך השדה", מהו הדיוק "בתוך" 

השדה?

ב(  כתרגומו,  קשר  מלשון  א(  פירושים:  ג'  יש  "אלמים"  בתיבת  ט( 

פלוני  מלשון  "העלם"  מלשון  ג(  אולם,  בריא  כמו  "חוזק"  מלשון 

אלמוני. מה הקשר והשייכות דהג' פירושים?

י( מהו הג' דברים בהאלומה דיוסף, א( שהי' שוה עם שאר השבטים 

ג(  אלמתי",  קמה  "והנה  ב(  השדה",  בתוך  אלמים  מאלמים  "אנחנו 

"וגם נצבה"?

וע"ז מבאר )כבפנים(.

אונקלוס:  ובתרגום  השדה"  בתוך  אלמים  מאלמים  אנחנו  "והנה   )2

גוֹ ַחְקָלא. ְוָהא ֲאַנְחָנא ְמַאְסִרין ֱאָסָרן ּבְ

3( תהלים עג, ד.

מה שאלם הוא מלשון כמו4 פלוני אלמוני(.

ליוסף,  משתחווים  היו  דהשבטים  והאלומות 

ואלומותיהם  מאלומותיהם,  למעלה  דיוסף  שהאלומה 

דהשבטים הם מקבלים מהאלומה דיוסף.

ויש לומר:

הוא  והשבטים,  דיוסף  והקשרים  האלומות  שענין 

יעקב  שייך למ"ש מקודם, מקודם כתיב5 אלה תולדות 

יוסף כו' ואח"כ כתיב וישראל אהב את יוסף כו' כי בן 

זקנים הוא לו ועשה לו כתנת פסים.

והיינו, יעקב הוא תפארת6, ותולדתו יוסף הוא7 יסוד.

וישראל  ויעקב,  ולא  כו'  אהב  וישראל  כתיב  אח"כ 

שלמעלה  דעת9  בחי'  והוא  מיעקב8,  עליונה  בחי'  הוא 

מתפארת10.

4( שמואל-א כא, ג. רש"י ד"ה ואל.

5( בראשית לז, ב.

תיקון  שער  חיים  עץ  א.  שב,  דף  ג'  חלק  לזוהר  השמטות  ראה   )6

הנוקבא )שער לד( פרק ב' כלל יט. לקוטי תורה פרשת ואתחנן ה, ב. 

תורה אור פרשת נח יא, א. וראה הביאור לעיל סימן ד הערה 3.

7( 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 

השישית".  המדה  הוא  כי  הוי'  פעמים  ו'  מספרו  יסוד  בחי'  "שיוסף 

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 

א  ואילך. תתשכ"א  א  תתקצ"א  ויחי  התורה  אור  ואילך.  ד  כט,  ויחי 

רטו.  רז.  ב עמוד  – ספר המאמרים מלוקט חלק  ואילך. תורת מנחם 

חלק ד עמוד קז ואילך. ע"ש".

"לי- אותיות  "ישראל"  הוא:  ויעקב  ישראל  בין  החילוק  בכללות   )8

ראש" – השכל, ובפרטיות הוא בחי' דעת )ראה הערה 9(, "יעקב" הוא 

בחי' מדות, ובפרטיות בחי' תפארת. ראה המשך תער"ב ד"ה ואשים 

דברי בפיך ח"א עמוד רס ואילך. וראה הערה 10.

9( "ישראל הוא מספר* בינ"ה דע"ת היינו יסוד אימא שבדעת, כי דעת 

ובינה קשורים זה בזה כמאמר )אבות ג, יז( אם אין דעת אין בינה אם 

אין בינה אין דעת, כי יסוד אימא מלובש בדעת, וישראל הוא שיר** 

אל גבורה וחסד, הוא התרין עטרין*** דחו"ג שבדעת" )לקוטי לוי 

יצחק כאן(.

)474( = 145. ראה  )76( + דע"ת  וכן בינ"ה  ישרא"ל בגי' 145,   )*

לקמן סימן נט.

הוא אותיות שיר-אל, שיר הו"ע גבורה ע"ד השיר של  **( ישראל 

וֵׁשם "אל" הוא "חסד"  וכו',  לויים בחי' השתוקקות ועלי' למעלה 

כמ"ש )תהלים נב, ג( "חסד אל כל היום". ראה גם לקמן סימן צט 

הערה 81.

***( התרין עטרין: ראה לקמן הערה 81.

פנימיות  המדות(  של  החיות   -( הוא  שדעת  בחסידות  ומבואר   )10

ד"תפארת" )ראה לקוטי תורה פרשת ואתחנן ה, א ואילך(. וההשפעה 

השכל  הוא  "דעת"  בחינת  נמצא  היסוד.  מדת  ידי  על  בא  בפועל 

)יעקב(,  עצמה  המדה  "תפארת"  )ישראל(,  המדה  של  "החיות" 

השפעת המדה הוא ע"י מדת ה"יסוד" )יוסף(.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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הנה מה שיוסף הוא בן זקנים בר חכים שמסר לו רזי 

תורה כי מספר זקנים הוא ר"ז כמ"ש בבעל הטורים11 

שם, והוא ההלכות דשם12 ועבר שהם רזי תורה וכמ"ש 

ברשימה ע"פ וישראל אהב את יוסף כו' ע"ש, זהו מה 

שיוסף – יסוד, מקבל מבחי'13 ישראל – דעת, שלמעלה 

מיעקב – תפארת וכו'.

וכתיב אח"כ ועשה לו כתנת פסים, שעשה ליוסף – 

יסוד, כתנת יקרה מיוחדת.

להבן  האב  שנותן  הלבוש  הוא  בזה  והלבוש 

בתניא  כמ"ש  תשמיש  בשעת  עצמו  את  כשמקדש 

ביותר שנמשך  הקידוש  הי'  יוסף  להזרעת  הנה  פ"ב14, 

נמשך  הזה  והלבוש  פסים,  כתנת  מאד  יקר  לבוש  לו 

וגבורה שבדעת כמ"ש בטעמי מצות להרח"ו  מחסד15 

שם,  בתניא  שהובאו  להאריז"ל16  תורה  ובלקוטי  ז"ל 

11( וז"ל: בן זקונים הוא לו, סופי תיבות אמון, שמסר לו סתרי תורה 

זקנים,  שעשועים.  ואהי'  אמון  אצלו  ואהי'  ל(  ח,  )משלי  בה  שנא' 

שמסר לו רזי תורה ובגימטריא רז ע"ש )משלי יז, ו( עטרת זקנים בני 

בנים. עכ"ל.

12( ראה בראשית רבה פרשה פד, ח: וישראל אהב את יוסף ר' נחמי' 

ם ועבר מסרן לו. ראה לעיל סימן יב. יג. אמר שכל הלכות שמסרו ׁשֵ

הוא  זקונים  בן  כי  יוסף  את  אהב  "וישראל  הפסוק  וזהו המשך   )13

ם ישראל )לי ראש( השכל – דעת. לו", שמסר לו רזי תורה ולכן נקט ׁשֵ

עצמו  שיקדש  תלוי  שהעיקר  חדש  ובזהר  בזהר  ומ"ש  וז"ל:   )14

בשעת תשמיש דווקא משא"כ בני עמי הארץ כו' היינו משום שאין 

לך נפש רוח ונשמה שאין לה לבוש מנפש דעצמות אביו ואמו וכל 

המצות שעושה הכל ע"י אותו הלבוש כו' ואפי' השפע שנותנים לו 

מן השמים הכל ע"י לבוש זה ואם יקדש את עצמו ימשיך לבוש קדוש 

לנשמת בנו ואפילו היא נשמה גדולה צריכה לקידוש אביו כו' אבל 

הנשמה עצמה הנה לפעמים נשמת אדם גבוה לאין קץ בא להיות בנו 

של אדם נבזה ושפל כו' כמ"ש האר"י ז"ל כל זה בליקוטי תורה פ' 

וירא ובטעמי מצות פ' בראשית. ע"ש.

ראה גם אור התורה וישב עמוד ערב וז"ל: ועוד יש לומר כתונת פסים 

שהלבוש  וירא  תורה  בלקוטי  האריז"ל  בשם  ב  פרק  בתניא  דאיתא 

לנפש הוא על ידי שהמקדש את עצמו בשעת תשמיש ואם כן לבוש 

זה נמשך לפי ערך הכוונה. וזהו כי בן זקונים הוא ר"ל שהטפה נמשך 

פסים  כתונת  הוא  הלבוש  וע"כ  זקנים.  הנקרא  וכתר  מאו"א  שרשה 

גבוה מאד כו', ועמ"ש מענין משי גבי לא ימוש עמוד הענן.

ג. ד. שחסד הוא השורש דמצות עשה, וגבורה  15( ראה תניא פרק 

וגבורה  ומבאר דהמדות חסד  גם פרק מא,  למצות לא תעשה. ע"ש 

בלב זה בחי' "יעקב", אבל הלבוש )ראה הערה 16( נמשך מבחי' חסד 

וגבורה שבדעת בחי' "ישראל".

16( וז"ל: מצות פרי' ורבי' נתבאר אצלינו בשער הגלגולים פרק א' 

הקדושה,  אל  ולהחזיר  נוגה  הקליפת  שבתוך  ניצוצין  הרפ"ח  לברר 

והנה האב ואם נותנים מצד רוחם בשעת הזיווג ב' כסוים לנשמות, 

א' מן האב, וא' מן האם, כי הנשמה שיהי' הולד הוא מחסד וגבורה 

דזו"ן עילאין והלבוש מאביו ואמו, ולבוש זה מסייעו לעשות מצות 

כי  מגולגל  הוא  אם  ובפרט  קטן  שהוא  לעשותם  יכול  אינו  הוא  כי 

אין עונותיו מניחים לעשות מצות וצריך סעד לתומכו בזה הלבוש, 

באופן  הזה  בעולם  להיות  הורגלה  ולא  היא  וכן אם הנשמה חדשה 

היינו מה שהלבוש נמשך מישראל בחי' דעת.

ומשקלו הי' ב' סלעים17 מילת, ב' סלעים דוקא הוא 

התרין18 עטרין דחסד וגבורה שבדעת.

לאחיו,  ויגד  חלום19  יוסף  ויחלם  אח"כ  כתיב  הנה 

ענין ההגדה שהגדה רומז על סודות20 ורזין דאורייתא, 

הוא מה שיוסף, בחי' יסוד, שקיבל הרזי תורה מישראל, 

דעת, הגיד לאחיו שהשפיע להם וכו'.

בתוך  אלמים  מאלמים  שכולם  הוא  החלם,  ומהו 

ואסיפת  בירור  הוא  ענין מאלמים אלמים  הנה  השדה. 

על  וישב  פ'  אור21  בתורה  כמ"ש  שבבי"ע  הניצוצין 

מן השמים  שנותנין  ואפילו השפע  הלבוש  זה  רק  אינו  המסייעו  כי 

ובזה  בולד.  אשתו  עם  האדם  שותפות  ענין  וזהו  הלבוש,  ע"י  הוא 

תבין כמה החמירה התורה אל האדם לקדש את עצמו בשעת תשמיש 

כנודע, שאם יקדש האדם את עצמו ימשיך בנשמה ההיא לבוש קדוש 

שע"י זה יזכה לעבוד את ה', ואע"פ שהיא נשמה גדולה צריכה אל 

קידוש אביו ואמו בשעת תשמיש להמציא לו לבוש מעולה ולא יהי' 

לבוש זה סיבה לחטא דוגמת יצר הרע, נמצא שאם יחטא הבן העונות 

נחשבים אל האב. ע"ש.

י: לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים, שבשביל משקל  17( שבת 

שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו נתקנאו בו אחיו 

ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. רש"י: משקל שני סלעים, לאו 

דוקא נקט. מילת, צמר נקי בן יומו וכו'.

ולפי המבואר כאן בלקוטי לוי יצחק "משקל שני סלעים" הוא דוקא, 

רמז לחסד וגבורה וכו'.

)וראה גם לעיל סימן יג הערה 8, רמז ב' פעמים סלע(.

לקוטי  ראה  שבדעת,  וגבורה  דחסד  )כתרים(  "עטרין"  התרין   )18

לוי יצחק הערות לזהר שמות-דברים עמוד קסד בביאור הטעם שנק' 

על המדות  בבחי' מקיף  וגבורה שבדעת הם  "חסד  וז"ל:  "עטרין", 

עטרין,  נקראין  דדעת  וגבורה  שחסד  מה  וזהו  עצמן,  וגבורה  חסד 

עטרא דחסד, עטרא דגבורה, שעטרה היא בבחי' מקיף, כי הם בבחי' 

מקיף על המדות דחסד וגבורה עצמן". עכ"ל.

19( מבאר בזה דיוק הפסוק, דכתוב בפסוק ה' "ויחלום יוסף חלום 

ויגד לאחיו", ובחלום שני פסוק ט' כתוב "ויספר אותו לאחיו". כי 

ענין "הגדה" הוא קשור עם הענין ד"מאלמים אלומים" כדלקמן.

20( ראה בזוהר ח"א דף רלד, ב וז"ל )בראשית מט, א(: ויקרא יעקב 

אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית 

בעא  היא(,  דחכמה  )סוד  היא  דחכמתא  רזא  ואגידה,  מאי  הימים. 

לגלאה סופא דכל עובדיהן דישראל )רצה לגלות את הקץ שהוא סוף 

כל מעשיהם של ישראל(, ע"ש. וראה בלקוטי שיחות חלק י' פרשת 

ויחי )ב( סעיף ג, דהוא פנימיות וסתים דאורייתא ע"ש.

הי'  שזה  השדה,  בתוך  אלומים  מאלמים  אנחנו  ...והנה  וז"ל:   )21

שנפלו  הניצוצין  מבררים  שהיו  כו'  שמעון  ראובן  השבטים  עבודת 

בבחי' פירוד בשבירת הכלים והיו מעלים אותם בבחי' מ"ן להתכלל 

במלכות דאצילות וכו'. עד"מ כמו שקושרים העמרים שמקבצין כמה 

שבולים רבים מאוד ומחברין אותן וקושרין אותן באגודה אחת וזהו 

נקרא אלמה כידוע, והרי מתחלה היו השבולים מפורדים זה מזה וע"י 

והעלאת  הבירורים  ענין  הוא  ממש  כמו"כ  לאחדים,  היו  זו  קשירה 

מ"ן  בבחי'  להתכלל  דפרודי  מטורי  אותן  כשמעלין  הנ"ל  הנצוצות 

באחדות ה' שנמצא נעשו ונכללו בבחי' אחד ממש מה שהיו בתחלה 

בבחי' פירוד ורבוי וכו'. ע"ש כל הביאור.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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פסוק זה ע"ש.

את  ולאסוף  לברר  יכולים  דבר  שבאיזה  יובן  אך 

דתורה  שבחכמה  דוקא  תורה  ע"י  הוא  הניצוצין 

הרזי  מישראל  שקיבל  התורה  בכח  והוא  אתברירו22, 

תורה ההלכות דשם ועבר, וצריך לקשור23 את הרזי תורה 

שלא יסורו לעולם, שאז כמו"כ מה שבכחם קושר את 

הניצוצין הוא ג"כ קשר של קיימא שלא יפולו ויתפזרו 

עוד הפעם בבי"ע, )משא"כ אם התורה תשתכח ממנו 

ח"ו אז יתפזרו ג"כ הניצוצין ויפולו עוד הפעם לבי"ע(.

והאלומה דיוסף שקמה וגם נצבה, הוא בסוד הקמת 

הברית24.

קמה, הוא עלייתו לתפארת25 – יסוד שבחזה.
וגם נצבה, הוא עלייתו לדעת26, כנ"ל שיסוד מגיע 

לדעת.

ואלומה שפירושו קשר הוא מה שיוסף, יסוד, קשר 

פסים  בהכתנת  דעת,  מישראל,  שקיבל  תורה  הרזי  את 

שלו האמור מקודם.

שהשדה,  השדה,  בתוך  הם  דהשבטים  והאלומות 

דנוקבא  ביסוד  נקשרים  שהם  היינו  מלכות27  על  קאי 

וראה לקוטי שיחות חלק י עמוד 120-119.

22( ראה עץ חיים שער י"ח פ"ה. תורה אור פרשת יתרו ע, ב.

23( ראה לקוטי שיחות חלק כא עמוד 236 סעיף ו.

24( ראה בזה לקמן סימן כ.

25( שהוא בחי' "יעקב".

26( שהוא בחי' "ישראל".

27( מצינו בחז"ל "שדה" נמשלה לאשה – נקבה, וכמארז"ל )תענית 

ו, ב( "מיטרא בעלה דארעא הוא", וכן )סנהדרין עד, ב( "אסתר קרקע 

מקבל  האשה  כן  מצמיח,  ועי"ז  הגשם  מקבל  הארץ  דכמו  עולם", 

"מלכות"  בחי'  והחסידות,  הקבלה  ובלשון  מוליד,  ועי"ז  מהזכר 

בירורי  לברר  כדי  העליונות,  מספירות  שמקבלת   – לשדה  נמשלה 

דהיינו  דהשדה  בפנים  היינו  דוקא,  בתוך  בתוך,  וזהו 

ביסוד דנוקבא שהוא חלל שקוע בפנים כמובן.

והנה אל"ם מספרו ע"א28, ונחלק לא' ל' מ', רמז שיש 

דהאלומה  הקשר  הוא  אחד  קשר  והיינו  קשרים,  ע"א 

ל"מ  אותיות  שהם  קשרים  וע'  פסים,  בהכתנת  דיוסף 

דאלם הוא הקשרים דהאלומות דהשבטים בתוך השדה 

כי  ע' קשרים הוא  ומה שהם  דהיינו בהיסוד דמלכות, 

בפרט הם29 ע' נפש יוצאי ירך יעקב )ויוסף הוא למעלה 

שיצאו  וד"ל(  במצרים,  הי'  ויוסף  אח"כ  כמ"ש  מהם 

מהי"ב שבטים.

כמו שתים עשרה עינות מים ושבעים תמרים שהיו 

באלימה30 הרומזים על הי"ב31 שבטים והע' נפש, והי' 

זה באלימה, אילימה הוא ג"כ ע"ד אלומה וד"ל.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים סוף עמוד קמט 
ואילך. "ראה לקוטי שיחות חלק י' עמוד 119 ואילך

ניצוצות דעולמות בי"ע דאין מלך בלא עם מלשון עוממות )תניא – 

שער היחוד והאמונה פרק ז – עמוד פא, ב(. ראה גם לקמן סימן טז.

לשון  דהוא  "מאלמים"  תיבת  בשרש  מרומז  הנ"ל  דכל  מרמז   )28

"אלם" כנ"ל, דהאות "א" מרמז ליוסף שהוא למעלה מן השבטים, 

הוא  שבעים  בגי'  "לם"  והאותיות  יסוד,  בחי'   – להם  משפיע  והוא 

כנגד השבטים )בחי' מלכות( והוא ע"ד מ"ש בפסוק "שבעים נפש", 

ואח"כ כתוב "ויוסף הי' במצרים", דהוא נמנה בפני עצמו וד"ל.

בביאור  יצחק  לוי  בלקוטי  בפנים  "ל-ם"  פרטי  מספר  ביאור  ראה 

הסיפור בזוהר ח"ב דף ק"צ ע"א "אנא אצרור לה בתלתין או בארבעין 

קשרין" ע"ש.

29( שמות א, ה. "ויהי כל נפש יצאי ירך יעקב שבעים נפש ויוסף הי' 

במצרים". )ראה גם לקמן סימן קי(.

30( שם טו, כז. "ויבאו אילמה ושם שתים עשרה עינת מים ושבעים 

תמרים ויחנו שם על המים".

31( ראה אור התורה במדבר כרך ד' פרשת מסעי עמוד א'שצג.

ילקוט לוי יצחק על התורה

             

        
         

          
         
           

          
         
          
          

 

         
      

     
            

        
        

        
      

     







































המשך ביאוט למס' חולין ליום חמישי עמ' א



מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת תשאנד
ל, כג – ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור 
חמשים  מחציתו  בושם  וקנמן  מאות  חמש 

ומאתים וקנה בושם חמשים ומאתים

א. ראוי שתעורר על מה שנאמר בשמן המשחה )ל, כג( 
ואתה קח לך ולא נסתפק לומר ]ועשית[ כמ"ש )שם פסוק 
יח( בכיור וכנו וברוב כלי המקדש, או )שם פסוק לד( קח לך 

כמ"ש בקטורת, אבל הוסיף לומר ואתה קח לך.
וזה בלא ספק מעיד על אמיתת מה שזכרו חז"ל שלא 
נעשה שמן המשחה כי אם פעם אחת שעשאו משה רבינו 
בידו ולא יעשה עוד בעתיד, אמרו במסכת הוריות )ד' י"א( 
במדבר  משה  שעשה  המשחה  שמן  אותו  אומר  יהודה  ר' 
כמה ניסין נעשו בו מתחלה ועד סוף וכו', ואותו שמן קיים 
לעתיד לבוא שנאמר )שם פסוק לא( שמן משחת קדש יהי' 
זה לי לדורותיכם זה בגמטריא תריסר הוי, ועוד אמרו שם 
משנגנז הארון נגנז עמו צלוחית שמן המשחה וצנצנת המן 
פלשתים  ששלחו  וארגז  ופרחי'  שקדי'  אהרן  של  ומקלו 

דורון לאלקי ישראל.
ומה שחלק הראב"ע על זה, כבר השיב הרמב"ן והוכיח 
משחת  שמן  הכתוב  אמר  לא  מאשר  ז"ל  דעתם  אמתת 
לדורותם כמ"ש בבגדים. אבל  ולבניו  זה לאהרן  יהי'  קדש 
ההוא  העשוי  השמן  שיהי'  מורה  לדורותיכם,  לי  יהי'  אמר 

מתמיד למשוח בו לכל הדורות.
אחרת  טענה  הרמב"ן  טענות  על  להוסיף  לי  ונראה 
לב(  פסוק  )שם  כאן  שנאמר  מה  והיא  חז"ל  דעת  לקיום 
בשמן המשחה ובמתכונתו לא תעשו כמוהו קדש הוא קדש 
יהי' לכם איש אשר יעשה כמוהו וגו'. ואם בא הכתוב לצוות 
שיעשה שמן המשחה תמיד בזה התואר הי' ראוי שתאמר 
בענין  שאמרה  כמו  לצורכנו  כמוהו  נעשה  שלא  התורה 
הקטורת )שם פסוק לז( והקטורת אשר תעשה במתכונתה 
שלא  אלא  המשחה  בשמן  כן  אמר  ולא  לכם  תעשו  לא 
רוצה  כמוהו  יעשה  אשר  איש  בהחלט  ואמר  כלל  נעשהו 
לומר לא לה' ולא לכם כי היא אזהרה מוחלטת והוא לאות 
זולתו  המשחה  שמן  בהחלט  יעשה  שלא  תורה  שכיוונה 

בשום דור מהדורות.
ועוד אני עושה על זה טענה שלישית והוא שאם היתה 
לא  אחרות  פעמים  המשחה  שמן  שיעשו  התורה  כוונת 
ההרכבה  יחס  שלא  בלבד  הסמים  כמות  לכתוב  ראוי  הי' 
ולא  יהי'  בבד  בד  לד(  פסוק  )שם  בקטורת  שאמרה  כמו 
יעשו  שפעמים  לפי  מהם  א'  מכל  שיקח  המשקל  ביארה 
הפשוטים  ויחס  ההרכבה  סדר  אבל  פחות,  ופעמים  יותר 
שיעשה  עת  בכל  תמיד  שמור  יהי'  וערכם  בה  הנכנסים 
אותו וכבר זכר זה הרלב"ג. וכל זה מוכיח שקבלת חז"ל היא 

האמת שלא הי' שם שמן משחה אחר אלא אותו שעשה 
הי' כהן משוח בבית  זה תמצא שלא  ומפני  משה במדבר, 
עם  יאשיהו  שגנזו  המשחה  שמן  נגנז  הי'  שכבר  לפי  שני 

שאר הדברים הקדושים ולא הי' להם רשות לעשותו.
ומפני זה נאמר כאן למשה במצות שמן המשחה ואתה 
האלה  הדברים  לך  תקח  בעצמך  אתה  לומר  רוצה  לך  קח 
כל  עוד  אחר  אדם  אותו  יעשה  לא  המשחה  שמן  ותעשה 

ימי הארץ.
אברבנאל

)ריש פרק א( קחשיב  הרמב"ם בהלכות כלי מקדש  ב. 
מצות עשה לעשות שמן המשחה, ולכאורה קשה שהרי לפי 
הכלל שביאר הרמב"ם בספר המצות )שרש ג'( אין לחשוב 
לדורות,  ולא  במדבר  אז  רק  נהג  שלא  מה  המצות  במנין 
ע"ש שהשיג על הבה"ג, ומטעם זה לא קחשיב בחבורו כל 
המצות הללו, וא"כ איך קחשיב מ"ע דעשיית שמן המשחה 
כיון שזה לא נהג לדורות שהרי לא עשה שמן המשחה רק 
משה אז וזה קיים לדור דורות כדילפינן )הוריות ה:( מקרא 

דיהי' זה לי לדורות, וכן פסק גם הרמב"ם )שם(.
השמן  שישמור  ג"כ  זו  מ"ע  בכלל  דאיכא  כיון  וי"ל 
המשחה ושלא יאבדו דזה הוא בכלל יהי' זה לי, לכן שפיר 
ל"ה(  )מ"ע  המצות  בספר  ולכן  לדורות  שנוהג  מ"ע  הוי 
באמת לא קחשיב מצות עשיי' רק המצות שיהי' לנו שמן 

המשחה ומייתי קרא דיהי' זה לי וזה ג"כ כוונתו בחבורו.
דאיכא  משום  נעשה  וכיצד  הסמנים  דקחשיב  ומה 

נפקותא לדורות לענין במתכונתו לא תעשה כמוהו.
ערוך לנר כריתות ה. ד"ה המפטם את השמן

בשיר  שנאמר  כמו  בשמים1  ראשי  לומר  לו  הי'  ג. 
אנת  נבוכדנצר,  זה  ראש  בשמים  לדרוש,  אלא  השירים2, 
הוא רישא דדהבא3. מר דרור ת"ק שמלך בכיפה4. קנה5 בגי' 
אנטיוכס, על שם שקנה ישראל, שנאמר )יואל ד( מכרתם 
לבני היונים. ר"נ כנגד יון שלא מלכו אלא בירושלים שהוא 
בחצי העולם6. בקנמון וקדה נאמר בשם כנגד פרס ויון שלא 
החריבו הבית. קדה ת"ק כנגד אדום שפשטה מלכותו בכל 
העולם, קדה קרי בי' דקה, הנה קטן נתתיך בגוים7 )עובדי'(.

ג' בפסוק אחד, מר וקנמון וקנה, כנגד בבל מדי יון שהי' 
זה אחר זה, קדה בפסוק שני ששקולה כשלשתן, והי' ריוח 
סמים  בין  ג'  להגן9  כנגד  כן  מכולם,  גלותן  ומשך  ביניהם8 

לסמים10 נטף ושחלת וחלבנה, והרביעי לבד ולבנה זכה.
פירוש הרוקח )מבעלי התוס'(

1( הכוונה בפסוק ל, כג. ואתה קח לך בשמים ראש.

2( ד, טו: נרד וכרכם קנה וקנמון עם כל עצי לבונה מר ואהלות עם כל ראשי בשמים.

3( פסוק: דניאל ב, לח.

4( מגילה י"א א', ור"ל והעולם מהלך ת"ק.

5( הכוונה עם הכולל.

6( יומא נ"ד ב'.

אדום  גלות  וכשראה  גליות,  הד'  בחלום  יעקב  דראה  ויצא  פרשת  תנחומא  עיין   )7

נתירא, וא"ל הקב"ה דלעתיד לבוא אני מורידו.

8( בין השלוש הנ"ל לאדום. עיין ויקרא רבה פי"ג, ה.

9( ר"ל וכן כנגדן בקטרת.

10( פסוק לד.
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‡O˙ Èk∑, ק ּבלה ּכׁשּתח ּפץ ל ׁשֹון ּכתר ּגּומ ֹו, ƒƒ»ְְְְְֶַַַָָֹ

ל ּגל ּגלת , ּתמנם  אל  הם , ּכּמה  לדעת  מנינם  סכ ּום  ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻלק ּבל 
את א ּלא  ותמנה  ה ּׁשקל , מחצית  אחד  ּכל  יּתנּו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ

מנינם  ותדע  Û‚.ה ּׁשקלים  Ì‰ ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑ ְְְִִֵַַָָָ¿…ƒ¿∆»∆∆∆
ּכמ ֹו עליהם , ּבא  וה ּדבר  הרע , עין ּבֹו ׁשֹולט  ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשה ּמנין

ּדוד  ּבימי .ׁשּמצינּו ִִִֵֶָָ

         

חטא  ללי .  וע חטא  ה א  עב דה ־זרה , היתה  העגל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָע ת
'נמה   ג ה א  ־כ כמ ה מה , כללת  ג ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָזה 
ר העגל, חטא  היה  אכ כפי  ר. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָה ללית'
י ראל, ני   רא ,נר מ ה    מס ימת נפילה  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹירידה 

ז"ל תינר ז)מאמר לב , לקמ רש"י (פירוש רד  ל" ְֲֵֵֶַַַַ
."ת ד ְְִָֻמ

ל   ר העגל חטא  מ ־רה וה ה , עת (י  ה יתה  עני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
ה ות"  לא מ "חירת ל למ ב  י ראל  תיקוני־זהר זכ) ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

נו ) עת,תיקו ־ה ע חטא  את  מחד ע רר העגל וחטא  ;ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ל  לעני  ר זה  חטא  נמצא  .( ל לע מיתה  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהביא 
ה ר  א מ ה ללית'). (ה 'נמה  נר מ ה    ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ'מיתה '

לעיל. ה ד ר  יקיצ הס ק ת ל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻלעני

         

ה  , ל ע ל נר מ ה : אל י   מ ה  אל ה ' ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹויד ר
מע ה  זה ־ע ה   א היה   (בפרט י ראל קר  רְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
 י אפיל (לל לד רת  לאמר ה "ה : ל אמר ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹהעגל).

 עגל)  את ח  עליה פקד י  אז) (א ר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָקדי 
מ ה  (ורק  י ראל ל   רא  וקא  א ה   תא " ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ"י 
הר  אז היה  הרי  העגל, לעני כ ת  ל ל היתה  לא  ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

ה ').  ִע
הגהה ",   רא את "לאת כל  " רא את ְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹ"תא 
לגת   ת א מ ה  ," רא את "א   א ר ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹעל־ידי 
הרמת  ה נע  החטא  על לכ ר  .  ק ה לפני   ת ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָח
 "נפ פר  אי ונתנ"  העגל) חטא   (בפרט  ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָקרנ

רק . צדקה   וחטא אמר  מ ְְְְְְֱֲִֶֶֶַָָָָצדקה ,
מ חינת    י י ראל מ ית ונפ נפ ל א ר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוכיו
על־ידי ,תנפר ה ראה  הרי    ל עליו ־ה נר ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹמ ה 
יגה  א ר על־ידי  ,קרנ  להרי ואחד  אחד  ל על ,ז ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָחינה 
ה ' נ אהב  ל ע אהבת א ר ננהת ,  ק ה לפני  ת ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָח
,' כ נ וקרב  החמרי    ה ה א   חר בנ ' כ ְְְְֱִֵֵַַַַָָָָָֹאלקינ
לדבקה  ה א    יתע רר " ניל  ני ה  י" מ ילא  ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאזי 
ל  להעלת למ ה  ר־ה א    ־סאי א ר  י להמ ְְְְֲִֵַַַָָָ
על־ידי בפרט מצת, ה רה  על־ידי   ה לה ', ל  ל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהע
 לנה  על וע לה  המע ת ה צת ע ר היא  ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָה דקה ,

 מ לע ת ה י  תח ני. מי י  רית ל ודירה   ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָ

ÓÈÓÏ:יא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Ï‡NÈיב  Èa ÔaLÁ ˙È Ïa˜˙ È‡¬≈¿«≈»À¿«¿≈ƒ¿»≈
ÈÈ Ì„˜ dLÙ Ô˜t b ÔezÈÂ ÔB‰ÈÈÓÏ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿¿«À¿««¿≈√»¿»
„k ‡˙BÓ ÔB‰ È‰È ‡ÏÂ ÔB‰˙È ÈÓz „k«ƒ¿≈»¿¿»¿≈¿»«

:ÔB‰˙È ÈÓzƒ¿≈»¿

 

   

      
        

    
    

     
      
    



     
     

     

    
      
     

     
  

    

    

      

      
      

     
      

    

   



נו                
               

הרי  " רא את "תא  העני  מה :ב מ אינ ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹלכא רה 
? אד עלי נה  ה תר ה דרגה  ה א  ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹה 'ראש '

(מה ר"ב ) אדמ "ר כ "ק  יחת על־י   זה  ה א ר ְְְִִֵֶַַַַַַָָָויד ע 
ל  ה כלית  ,( קרי הח על־י    ה א  וכ) ־עדמתְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָנ
לד גמא : הימ ה , מעלה  דרגה  לה לל היא  מדרגה  ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָל

כלל   ה מח  ותכלית מח , כלל   מ ה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַֻֻכלית
המד ר, מי , לאד נגע  ועל־ר־זה  הלאה , וכ ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָחי ,
כלית  ה כלית) נפ) ה כל מעלת היא  עלתְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ
 עני  ה מה כל, מעלה  למדרגה  להתע ת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהיא 

." רא את ְִֶָֹ"תא 

              

    

מחצית מחצית מחצית מחצית  .... ....  נ נ נ נ י י י י |||| זהזהזהזה .... .... ליהוהליהוהליהוהליהוה נפנפנפנפ פרפרפרפר  אי אי אי אי  ְְְְָָָָונתנ ונתנ ונתנ ונתנְְְְִִִִֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ
ֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַההההקלקלקלקל

ה קל, מחצית קל מ  א ל מטע  מי ל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהראה 
נ י זה  ל רש"י)ואמר ובפירוש יב ־יג . (ל, ְְִֶַָָ

הצר עד   ל עליו ־ה ינר מ ה  נתק ה  מה  , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻוהק
? א ל מטע  ל להרא ת ְְְֵֵֶַַַַָָה "ה 

ה קל  מחצית היתה , מ ה  מיהת ד אמת למר  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹוי
לכא רה  העגל, חטא  על לנפ פר להי ת אה  ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהרי 
 רחמנא ־לצל לגמרי  על־ידי ־זה   נכרתי זה  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָחטא 
נתינת  ידי  על יכ ר זה  חטא  כ י  ואי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמה "ה ,

ְֵַַמטע ?
מחצית   ק  א ל מטע  ה "ה  ל הראה  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָולכ

זה   לאד אי נראה  חיצנת  א ללד  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָה קל,
("א  " א" נפ לכל  י אמת אבל ה "ה ,  ע ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָק ר
רה  ה הד ת") ("נק ת ה מה   עצ היא  ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻפייערל")
לא  עב דה ־זרה  ל חטא  ואפיל יהיה , מ ב  כל ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלה "ה 
זה . חטא  על   רה   י זה  מ ד  זה , ק ר מנק  ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמסיר
ל  "מטע  א א  ה מה ,  עצ רק  לא  נמצא  זה  ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוק ר
ע ה  ז  א ה קל", מחצית קל מ" היה  ז " ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָא
האד ל ע לתיו    יו דמ מי , מ קל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָה "ה 
מטע נתינת   לכ  ה מה   עצ  ת ח  מעצ ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָא ת
ע ה נימי  הק ר  " א ל ה "טע  נמצא  ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָמית,

חטאיו . על ה תינה  מכ רת ולכ ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָה "ה ,

     ¤´¦§À¨¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½©«£¦¬©¤−¤
      §¤´¤©®Ÿ¤¤§¦³¥¨Æ©¤½¤©«£¦´©¤½¤

 §−̈©«Ÿ̈«
ezÈ ‰Ê∑(רבה מט ּבע (שמות ּכמין ל ֹו הראה  ∆ƒ¿ְְְִֵֶַַָ

א ׁש ּכזה ׁשל  ל ֹו: ואמר  ה ּׁשקל , מחצית  ּומ ׁשקל ּה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ÌÈ„˜t‰ŒÏÚ.יּתנּו Ú‰∑ מעבירין ה ּמֹונין  ּדר ְִ»…≈««¿Àƒֲִִִֶֶַַ

וכן זה , אחר  זה  ה ּנמנין כז)את  א ׁשר (ויקרא  "ּכל  : ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַֹ
וכן ה ּׁשבט ", ּתחת  לג )יעבר  ה ּצאן (ירמיה "ּתעברנה  : ְְֲֲֵֶַַַַַַָָֹֹֹ

מ ֹונה " ֿ ידי ‰L„w.על  Ï˜La Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ∑ ְֵֶַ«¬ƒ«∆∆¿∆∆«…∆
ׁשקלי  ּבֹו ל ׁשקל   ל ׁשּקצב ּתי ה ּׁשקל  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹּבמ ׁשקל 
ערכין  ּבפר ׁשת  האמ ּורין ׁשקלים  ּכג ֹון ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹה ּקד ׁש,

אח ּזה  ‰Ï˜M.ּוׂשדה  ‰b ÌÈNÚ∑ּפר ׁש עכ ׁשו ְֲֵָֻ∆¿ƒ≈»«∆∆ְֵַַָ
ה ּוא  ּכּמה   ל.‰b∑וכן מעה , ב )ל ׁשֹון א :(שמואל  ְַָ≈»ְְֵָָ

ל ֹו לה ׁשּתח ֹות  ֿ לחם "יב ֹוא  וכ ּכר  ּכסף  ."לאג ֹורת  ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָ
Ï˜M‰ ‰b ÌÈNÚ∑ אר ּבעה ה ּׁשלם  ׁשה ּׁשקל  ∆¿ƒ≈»«∆∆ְֵֶֶֶַַַָָָ

א ּלא  מע ֹות , חמ ׁש מ ּתח ּלת ֹו וה ּזּוז ּבא ּוזּוזים , ְְִִִֵֶַָָָָָ
ׁשת ּות , עליו ּכסף ,וה ֹוסיפ ּו מעה  ל ׁשׁש והעל ּוה ּו ְְְְֱִֵֶֶֶָָָָ

ּתר ּומה  יּתנּו , ל ׁשאמר ּתי ה ּזה  ה ּׁשקל  ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָּומחצית 
.לה ' ַ

         

לאח ריו ... והריע  ה "ה  מ מ ה  מע   ברי ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹלה 
י כל  מי  מ ה : אמר ,פר־נפ  אי ונתנ ל אמר יוְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
מ חת   א ל מטע  מי ה "ה  נטל ...?פר־נפ  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹלי

נ י זה  ,נ י זה  למ ה : ל והראה  ה ב ד  (במדבר א  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
יב ) פרשה  רבה 

מלאכת  את ללמד  החליט  לאד מה ? ה בר ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלמה 
 א ה לאכה . ל את  דל וה ה  , רצ אצל הל ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָה רפת.
ח ה  לה ית  :ל אמר לא   מאליו  ב ה  אחד  ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹבר
פי וע ה  ה למיד  הל ה הב .  א  סל מ חת  הא ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאת
תרנ  ס וה ה הב  ב מ ה ית... לא   הא את  א ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמד ,

ebÏt˙יג  ‡iÈÓ ÏÚ Úc Ïk ÔezÈ ÔÈc≈ƒ¿»¿»««ƒ¿»«»«¿
‡ÚÏÒ ÔÈÚÓ ÔÈÒÚ ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ‡ÚÏÒƒ¿»¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ»ƒƒ¿»

:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eLÙ‡ ‡ÚÏÒ ˙ebÏt«¿ƒ¿»«¿»»√»¿»

 

     
     

   

    
       

   

  
    

  



נז                 
. ה ְִֵֶפי 

נתינת  :דנלל , א ל מטע  למ ה  ה "ה  הראה   ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלפיכ
תני  א ;פר־נפ ל יכ לה  אינ לבד  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹמטע 

'פ ה  מ 'עצ ה א ת והתלהב ת ח ת , א ל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָמטע 
ה טע כח  אזי  ,(" אד נמת ה ' ("נר לנר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹמ לה 

.פ ה על ְֵֶֶַַַלכ ר

         

עד ,נת א  מי  את פי" ה א  ה קל מחצית י ְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹה
"(ט הלכה  א רק קלי הלכת " רמ) מ זה  ועל . ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

?פר־נפ להי ת יכ לה  פיה  נתינה  יצד  ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹמ ה ,
מחצית  קל  א ל מטע  ה "ה   הראה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלכ
כדי מ ה , לי   מ ה בר ת מע מ  מ קל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָה קל.

כפה . ואפיל  מאמ צר  י  ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹלהרימ
א ר    : תנינ י ראל ני  ה קל מחצית י א ־ה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָה

ע  וה ,ת לע ה בר  לה פה ,'בד '  מ זאת  י ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
," א ל "מטע  היא  ז נתינה    וח ת, רצ ל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹללא 
ה מה .  עצ  ה ב ד " א  "חת ק רה  היא  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמאחר

        

בכדי מחצית, רק  ה א  הרי  , פני ־עצמ נמצא  יה די  ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָא ר
ועד ני , יה די   ע להתאחד  עליו   " ד ה "קל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלהי ת
 ק  וזה י ראל. מ ני  ואחד  אחד  ל  ע ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלהתאחד 
רק  לא  ה א  " רע" ר ," מ  לרע  ואהב" ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹה צוה 
קצוי מצא  יה די  אפיל א א  אליו , קרב  מצא  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָיה די 
ניא , ק ה אדמ "ר תב   מ היא  לזה  וה ה  ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָבל.

מ על  אלקה  "חלק  ה א  י ראל מ ני  ואחד  אחד  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹל
פס  א ה  ,מקצת פס  א ה   העצ" והרי  ," ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמ
אחת. מציא ת  ה י ראל ני  ל הרי  ־ וא  " כְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָֻ
 לי ־רצי  עני חבר אצל ללל  מקרה  ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָואפיל
יע על־ידי  היא  זאת לפעל יעילה  הכי  ה רה  ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹהרי 

. ל בדרכי   נע דרכי  ְְְְֵֵַַַָָָֹעליו 

              

       

 נ נ נ נ י י י י זהזהזהזה  ל ל ל ל ואמרואמרואמרואמר .... ....  א א א א ל ל ל ל  מטמטמטמטע ע ע ע   מי מי מי מי  ל ל ל ל ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהראההראההראההראה
רש"י) ובפירוש יג . (ל,

ה טע ל הראה  זה  ה "ה  רמז מה  א ר,  ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָוצרי
וקא ?  א ְְִֵַָדמ ת

'פר  להי ת אה  הרי  ה קל מחצית ה ה  למר,  ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוי
י ראל. לבני  "ְְְִִֵֵַָנפ

טבילה  א . . דרי ב ' ינ מ מאת מ  חפ טהרת ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַָָָָָֻוה ה 
ב . .מאת מ ה טל את  מטהרי רק   המי , יְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָֻ
א א  ה לי  טמאת מסירה  רק  לא   הא , א לי  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻטבילת

חד ה . למציא ת ה לי  את ְְְֲִִִֶַַָָָמ ה 
רה  א . . א  דרי ני   נ י חטא , על כ רה  כ  מְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
טמאת  סירה  .' תיכנפ על 'לכ ר קרנת ידי  ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻעל
החטא  ה סר רק  א  'נפ 'פר ב . . האד מעל ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהחטא 

מ  פ ה ית.א א  ְִֵֶֶֶַַָ
חטא  על לכ ר די  לרמז , א ל מטע   הראה ְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָולכ
וזה  ,פ ה מציא ת את נה  לרה   קי זק ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָהעגל,

ה קל. מחצית ידי  על עלְֲֲִֵֶֶַַַָ

     ÀŸ¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½¦¤²¤§¦¬¨−̈
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     ©¨®¤¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½§©¥−©©§«Ÿ¥¤«

ÌÎÈ˙LÙŒÏÚ tÎÏ∑ּתּנגפ ּו ֿ ידי ׁשּלא  על  ¿«≈««¿…≈∆ְְִֵֶַָֹ
ׁשרמז  לפי נפ ׁשתיכם , על  לכ ּפר  אחר : ּדבר  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמנין.

ה ', ּתר ּומת  ּכאן ׁשּנכ ּתב  ּתר ּומ ֹות , ׁשל ׁש ּכאן ְְְִֶֶַַָָָָֹלהם 
ׁשּמנאן  אדנים , ּתר ּומת  אחת , ּפעמים : ְְְֲִִֶַַַָָָָָֹׁשל ׁש

ÔÈLיד  ÔÈÒÚ aÓ ‡iÈÓ ÏÚ Úc Ïk…¿»««ƒ¿»«»ƒ«∆¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eLÙ‡ ÔzÈ ‡lÚÏe¿≈»ƒ≈«¿»»√»¿»

ÚÊÈטו ‡Ï ÔkÒÓ„e ÈbÒÈ ‡Ï ÈzÚc¿«ƒ»«¿≈¿ƒ¿≈»«¿≈
ÈÈ Ì„˜ ‡˙eLÙ‡ ˙È ÔzÓÏ ‡ÚÏÒ ˙ebÏtÓƒ«¿ƒ¿»¿ƒ«»«¿»»√»¿»

:ÔBÎÈ˙LÙ ÏÚ ‡tÎÏ¿«»»««¿»≈

 

    
      

    

   
    

     

 



נח                
ואחד  אחד  ּכל  וּנתנּו ה ּמׁשּכן, ּבנדבת  ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָּכׁשהתחיל ּו

ׁשּנאמר  ה ּכּכר , למאת  ועלה  ה ּׁשקל  לח)מחצית  :(לקמן ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
נע ׂשּו ּומהם  ּכּכר ", מאת  העדה  ּפק ּודי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ"וכסף 
וג ֹו'". ה ּכסף  ּכּכר  מאת  "ויהי ׁשּנאמר  ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָהאדנים ,
מ ּׁשה ּוקם  ׁשּמנאן מנין, ֿ ידי על  היא  אף  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוה ּׁשנית 
ה ּפק ּודים  ח ּמׁש ּבתח ּלת  האמ ּור  ה ּמנין ה ּוא  ְְְְִִִִִַַַַַָָָָֻה ּמׁשּכן,

א) ונתנּו(במדבר ה ּׁשנית ", ּבּׁשנה  ה ּׁשני לחד ׁש "ּבאחד  :ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

קר ּבנֹות  מהן לקנֹות  והן ה ּׁשקל , מחצית  אחד  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּכל 
ענּיים  ּבהם  וה ׁשוּו וׁשנה , ׁשנה  ּכל  ׁשל  ְְְֲִִִֶֶָָָָָָֻצ ּבּור 
על  "לכ ּפר  נאמר : ּתר ּומה  א ֹות ּה ועל  ְְְֱֲִִֵֶַַַַַָָוע ׁשירים ,
ּבאים . הם  לכ ּפרה  ׁשה ּקר ּבנֹות  ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹנפ ׁשתיכם ",

ׁשּנאמר  ּכמ ֹו ה ּמׁשּכן, ּתר ּומת  היא  (לקמן וה ּׁשליׁשית , ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָ
מ לה) "ּכל  יד : היתה  ולא  ּונח ׁשת " ּכסף  ּתר ּומת  רים  ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ל ּבֹו ּׁשּנדב ֹו מה  איׁש איׁש א ּלא  ּבּה, ׁשוה  .ּכּלם  ְִִִֶֶַָָָָָָֻ

     §¨«©§º̈¤¤´¤©¦ª¦À¥¥Æ§¥´¦§¨¥½
      §¨«©¨´Ÿ½©£Ÿ©−´Ÿ¤¥®§¨¨Á¦§¥̧
      ¦§¨¥³§¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§©¥−©©§«Ÿ¥¤«

„ÚBÓ Ï‰‡ ˙„ÚŒÏÚ B˙‡ z˙Â∑,למד ּת ¿»«»…«¬…«…∆≈ְַָָ
מע ׂשה  אחר  ה ּמׁשּכן נדבת  ּבתח ּלת  למנֹותם  ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָׁשּנצטוּו

ׁשּנאמר  ּכמ ֹו מ ּגפה , ּבהם  ׁשּנכנס  מ ּפני (לקמן העגל , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
על לב ) החביבה  לצאן מ ׁשל  העם ", את  ה ' "וּיּגף  :ְֲִִֶַַַָָָָָֹֹ

לר ֹועה : ל ֹו אמר  ּומ ּׁשּפסק , ּדבר , ּבּה ׁשּנפל  ְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבעליה ,
ּבהם , נֹותר ּו ּכּמה  ודע  צאני, את  מנה  ,מ ּמ ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּבב ּקׁשה 
ל ֹומר  אפ ׁשר  ואי עליו. חביבה  ׁשהיא  ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָלה ֹודיע 
ׁשהרי  ה ּפק ּודים , ּבח ּמׁש האמ ּור  ה ּוא  ה ּזה  ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשה ּמנין

ּבֹו א)נאמר  וה ּמׁשּכן (במדבר ה ּׁשני", לחד ׁש "ּבאחד  : ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּנאמר  הרא ׁשֹון, לחד ׁש ּבאחד  מ)ה ּוקם  "ּביֹום (לקמן : ְְֱִֶֶֶֶַַַָָֹ

ּומה ּמנין  וג ֹו'", ּתקים  לחד ׁש ּבאחד  הרא ׁשֹון ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהחד ׁש
ׁשּנאמר  ׁשּלֹו, מ ּׁשקלים  האדנים , נע ׂשּו לח)ה ּזה  :(לקמן ְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ

למד ּת, הא  וג ֹו'", לצקת  ה ּכסף  ּכּכר  מאת  ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ"ויהי
יֹום  אחר  נדבתן ּבתח ּלת  אחת  היּו: ְְְִִִִֶַַַַַַָָָׁשּׁשּתים 
ּבא ּיר , ּׁשנּיה  ּבּׁשנה  ואחת  הרא ׁשֹונה , ּבּׁשנה  ְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָָה ּכּפּורים 
ׁשּבׁשניהם  אפ ׁשר  וכי ּתאמר : ואם  ה ּמׁשּכן. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹמ ּׁשה ּוקם 
אלפים  ּוׁשל ׁשת  אלף  מא ֹות  ׁשׁש ׁשוים  יׂשראל  ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹהיּו

העדה  ּפק ּודי ּבכסף  ׁשהרי וחמ ּׁשים , מא ֹות  ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוחמ ׁש
ּכן נאמר  ּבֹו אף  ה ּפק ּודים  ּובח ּמׁש ּכן, (במדבר נאמר  ְְֱֱִֵֵֶֶַַַַַֻ

ּוׁשל ׁשת א) אלף  מא ֹות  ׁשׁש ה ּפק ּודים  ּכל  "וּיהיּו :ְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹ
ׁשנים  ּבׁשּתי והלא  וחמ ּׁשים ". מא ֹות  וחמ ׁש ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹאלפים 
ּבני  הרא ׁשֹון מנין ּבׁשעת  היּו ׁשּלא  אפ ׁשר  ואי ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹהיּו,
ע ׂשרים ? ּבני נע ׂשּו ּוב ּׁשנּיה  נמנּו, ׁשּלא  ׁשנה  ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹי"ט 
אחת  ּבׁשנה  - האנׁשים  ׁשנֹות  אצל  ל ּדבר , ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָּתׁשּובה 
ׁשנים , ׁשּתי היּו - מצרים  יציאת  למנין אבל  ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָנמנּו,
ׁשּׁשנינּו ּכמ ֹו מ ּניסן, מ ֹונין מצרים  ׁשּליציאת  ְְְִִִִִִִִִֶֶַַָָלפי

ּברא ׁשֹונה ,ּבמ ּסכ  ה ּמׁשּכן ונבנה  ה ּׁשנה ', 'רא ׁש ת  ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
אבל  ּבניסן. ּבאחד  ׁשנה  ׁשּנתח ּדׁשה  ּבּׁשנּיה , ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָוה ּוקם 
ה ּמתחילין  ע ֹולם  ׁשנֹות  למנין מנּויין האנׁשים  ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָׁשנֹות 

אחת , ּבׁשנה  ה ּמנינים  ׁשני נמצא ּו ה ּמנין מ ּתׁשרי, ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָ
ׁשּנתר ּצה  ה ּכּפּורים  יֹום  לאחר  ּבת ׁשרי, היה  ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהרא ׁשֹון
ה ּמׁשּכן, על  ונצט ּוּו להם , לסלח  ליׂשראל  ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹה ּמק ֹום 

ּבא ּיר  ּבאחד  ÚBÓ„.וה ּׁשני Ï‰‡ ˙„ÚŒÏÚ∑ הן ְְְִִֵֶַָָ«¬…«…∆≈ֵ
ּבֹו ׁשּנע ׂשּו .אדנים  ֲֲִֶַָ

               

ה קל" "מחצית נתינת על־ידי  ע ה  י ראל ני  ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָמני
הרי  ימעיט" לא  וה ל ירה  לא  "הע יר באפ ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹוקא ,

וההגלה . ה דידה  כלית ְְְְִִֶַַַַָָָזה 
מעלה  ה בה  עני  ה  " תיכנפ על ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ"לכ ר
על־ידי ה רה ־מצת עני כללת וההגלה  ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמה דידה 
," רא את "תא  העני רעל־)  יקי ה ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹעב דת

פר וכ ד ע  ,('נפ ה 'סירת עני  ה מה כל, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָלמעלה 
על־ידי ," ביט  י מע "בה  ז"ל חכמינ ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָל
 ,הינ . מאירי  ביט  ה  י ע ה  ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָה בה 
מעלה  העי י   נמ בהגלה , מדידה   ה  י מעְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

והגלה . ְְְִִַָָָמ דידה 

         

ברברברבר  פל פל פל פל  .... ....  לצא לצא לצא לצא טז)מ מ מ מ ל ל ל ל  ל, תנח מא (רש"י  וא ְְְְָָָָָָָָֹֹ ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
 נכנס" לצא מ ל למר,זאבי זאבי זאבי זאבי מ בא   וי ."  בקע ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹ

,הנאמ הרעה  ,נר מ ה  היה  העגל חטא  עת ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹה ה 
ה פה . החטא , לתצאת ק ר ל ל היה  א  ב מ ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהר,

Ï‡NÈטז Èa ÔÓ ‡ietk ÛÒk ˙È q˙Â¿ƒ«»¿«ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÈÏ È‰ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt ÏÚ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»≈«»¿««¿«ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈
ÏÚ ‡tÎÏ ÈÈ Ì„˜ ‡Î„Ï Ï‡NÈƒ¿»≈¿»¿»»√»¿»¿«»»«
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נט                 
 אי (י   כ   א אינ הרעה   בר, מ ת נקט ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלכ
ל  מקרה  ־אימה ־ מ גפה ); צאנ את למר  ידְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

למר   פקיד (הרי    א הרעה    , זאבי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהתנלת
.( ניה מ א ה ְִֵֶַַֹעל

    ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

      §¨¦¹¨¦¬§²¤§©¬§−¤§¨§¨®§¨«©¨´
        ŸÀ¥«³Ÿ¤¥Æ¥´©¦§¥½©§¨«©¨¬−̈¨¨«¦

Bik∑ ה ּמריקים ּדּדים  ול ּה ּגד ֹולה , ּדּוד  ּכמין ƒְְְְִִִִַַָָ
מים  מ ֹוׁשב ∑BpÎÂ.ּבפיהם  ּובסיס ּה, ּכתר ּגּומ ֹו: ְִִֶַ¿«ְְְִֵַַ
לכ ּיֹור  ה ּכּיֹור ∑ÁÏˆ‰.מת ּקן על  ÔÈe.מ ּוסב  ְְִָֻ¿»¿»ִַַָ≈

ÁaÊn‰∑ ּפתח לפני ׁשה ּוא  ּבֹו ׁשּכת ּוב  העלה , מזּבח  «ƒ¿≈«ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ
וע ֹומד  קמעא  מ ׁשּו ה ּכּיֹור  והיה  מ ֹועד , אהל  ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹמ ׁשּכן

ּכלל  מפסיק  ואינֹו וה ּמׁשּכן, ה ּמזּבח  ׁשּבין אויר  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכנגד 
ׁשּנאמר  מ ּׁשּום  מ)ּבינתים , הע ֹולה (לקמן מזּבח  "ואת  : ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָ

לפני  מזּבח  ּכל ֹומר  ֿ מ ֹועד ", אהל  מ ׁשּכן ּפתח  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹׂשם 
ּכיצד ? הא  מ ֹועד , אהל  לפני ּכּיֹור  ואין מ ֹועד , ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹאהל 

ּב'זבחים ' ׁשנּויה  ּכ ה ּדר ֹום , ּכל ּפי קמעא  מ ׁשּו. ְְְְִִִֵַַָָָָָָ

          

 עני (י  ה ר נע ה   ה  ברי מה ב י ה ר ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָעני
ה  ברי   א יס )  זי (ריקט מתא  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָה ר
רא ת  נח ת 'ג ה ר את  ע ו תב   מ ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָנע ה ),

מה  מק מ ת) (בכ ה  א ר' 'תרה  וכ ב אר ,'ג ְְְְְְַַַַָָָה בא ת
אס קלריא  מרא ת, ב '  י י  , יר ל 'מרא ת' ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָתב 

מאירה . אינ ואס קלריא  ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָה אירה 

     §¨«£²©«£¬Ÿ¨−̈¦¤®¤§¥¤−§¤
©§¥¤«

Ì‰ÈÏ‚Œ˙‡Â Ì‰È„ÈŒ˙‡∑ היה אחת  ּבבת  ∆¿≈∆¿∆«¿≈∆ְַַַָָ
ידיו  ּכיצד מק ּדׁש ּב'זבחים ': ׁשנינּו  וכ ורגליו, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ

רגל ֹו ּגּבי על  הימנית  יד ֹו מ ּניח  ורגלים ? ידים  ְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָָָק ּדּוׁש

ה ּׂשמאלית , רגל ֹו ּגּבי על  ה ּׂשמאלית  ויד ֹו ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָהימנית ,
.ּומק ּדׁשן  ְְַָ

               

     

'ג ר "וע ית ה ר ע ת על ה י  מ בא  תנפרְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָ
" רגליה ואת  ידיה את  מ בניו  אהר יח־יט)ורחצ .(ל, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

' ני רא' מצינ סימ א חלק הרשב "א שאלות־ותשובות (ראה  ִִִָָ
ועד ) לפניקצ "א,  ורגליה  ידיה  הני ה  ק את ר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַֹ

ה פה . לפני  פ  לרח הח ב   ע ְְְֲִִִִִֵַַָָָֹהעב דה 
 " הרמ תב  ג )וה ה  הלכה  ד  פרק תפילה  "חרית (הלכות ְְֲִִֵַַַַָָ

,יטתל  לע  וי יתל". ואחר־ ורגליו  ידיו  ניו   חְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָר
ואת   ידיה "את  לרח נצט  הני ה רחיצת  טע ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹֹמה 

. ני ה את    לרח י ה פה  ולפני  לבד , " ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹרגליה
:ר ה דר זה  לבאר ְְְְֵֵֶֶֶַָוי

ורגלי  די ה א ,  ורגלי  די לה  ני ה י ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָהחילק 
 מק  ה  ני ה ־אימה ־ , האד ל הע ה  ח  כְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
הרא ה   ח ה כל, ח  ,  עלי ה ה ח ת  ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹמ

זה . וכ צא  וה ר ְְְְִִֵֶַַַָָוה מיעה 
להרחיצה   הני ה  ק י הח ק  לפר  י ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹועל־י ־זה 
נעלה , מ ב  י ראל  הי ה ית בזמ ה פה . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָלפני 
לה ' לי  מיד   הי  תיה מ  כל   עלי ה  תיה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹוכח
ח ת  י  " ני" ה את לטהר  לק  צריכי  הי ולא  , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹלב

מ יל   רי טה  הי  אה  ורגליה  ידיה ורק  א . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
נצרכי  הי תה , באכילה  ח ל בדי ע  ק ְְְְְְְֲִִִִִִַַָָָָהתע

וטהרה .  ְְֳִָָלק
 מ קיע   האד  ה  בי מ  נ י ,נ זמ ־איְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמה ־
על  ה פה  לפני  ולכ ה ה ,  ל ע עניני  ול כל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאת
לפה , הכנה  "ניו " את    לק לנת לטהר  ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָהאד

בטהרה . קד ה  נ ק לפני  לעמד  י כל ְְְְֲֳִִֵַַַַָָָֹלמע

ÓÈÓÏ:יז ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

LÁ‡יח  dÒÈÒe ‡LÁ„ ‡Bik „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿»»¿ƒ≈¿»»
ÔÈe ‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa d˙È Ôz˙Â Lec˜Ï¿ƒ¿ƒ≈»≈≈«¿«ƒ¿»≈

:‡iÓ Ônz Ôz˙Â ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ≈«»«»

ÈÂ˙יט  ÔB‰È„È ˙È dpÓ È‰Be Ô‰‡ ÔeLc˜ÈÂƒ«¿«¬…¿ƒƒ≈»¿≈¿»
:ÔB‰ÈÏ‚«¿≈

 

    
   

    

      

         
    

   



ס                
          

ה ת, ירר עני ה א  " ידיה ורחצ" ה ת, ה " ידיה"ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
ורחצ" מע ה , י ר מח בה   י ב ה  ה " ורגליה"ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ד ע , הרעי  י ב ה הסרת עני ה א  " רגליה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאת
קלי ה , מלכ ת ה א  רגל , רגליה אבק  העל עניְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ז רחיצה  לע מת־זה . מע ה  ר מח בה  עני ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָוה א 
מ רא ת  ע ה  ר מ ה  ת החכמה  מ י  ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהיא 
פ ה בירר מצת ה רה  לב י    ,והינ ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָה בא ת,

.' כ החכמה  מי  רחיצה   צריכי ְְְְֲִִִִֵַַַָָָה המית

      §Ÿº̈¤Ÿ¤¥²¦§£©−¦§´Ÿ¨ª®´
      §¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥½§©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈«

„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ Ì‡a∑ זבחים שמיני , פרשת כהנים, (תורת ¿…»∆…∆≈
להקטיר יט) הער ּבים : ּובין לה ּזֹות ׁשחרית  א ֹו קטרת , ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹ

אלילים  עב ֹודת  ּוׂשעירי ה ּמׁשיח  ּכהן ּפר  ÏÂ‡.מ ּדם  ְֱֲִִִִִֵֵַַַַַָֹ¿…

e˙ÓÈ∑נאמר ּו ׁשּבּתֹורה  ימ ּות ּו. ירחצ ּו, לא  אם  הא  »Àְְֱֲִִֶֶַָָָֹ
הן ּכלל ֹות , ׁשֹומע  א ּתה  לאו ∑‡ÁaÊn‰ŒÏ.ּומ ּכלל  ְְִֵֵַַַָָָ∆«ƒ¿≈«

אהל החיצ ֹון, ּביאת  ּכאן ּבחצר ׁשאין א ּלא  .מ ֹועד , ִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

      §¨«£²§¥¤¬§©§¥¤−§´Ÿ¨ª®§¨«§¨̧¨¤
    ¨¨²¬§©§−§«ŸŸ¨«

e˙ÓÈ ‡ÏÂ∑ לא הרא ׁשֹונה  ׁשּמּמיתה  ורגלים , ידים  רח ּוץ  ואינֹו ּבּמזּבח  המ ׁשּמׁש על  מיתה  לח ּיב  ¿…»Àְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
להיכל  ה ּנכנס  על  א ּלא  .ׁשמענּו ְְִֵֶַַַַָָָָ

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

     §©¨´©§»§¨¦´Ÿ¼¨§Æ£¥´
     ¥½§¦§¨¤¬¤©«£¦−£¦¦´¨¨®¦§¥

  −Ÿ¤£¦¦¬¨¨«¦
L‡ ÌÈÓNa∑ ח ׁשּובים.ÌNaŒÔÓp˜Â∑ לפי ¿»ƒ…ֲִ¿ƒ¿»∆∆ְִ

ריח  ּבֹו ויׁש ט ֹוב  ׁשה ּוא  יׁש ה ּוא , עץ  קל ּפת  ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשה ּקּנמ ֹון
ל ֹומר   הצר  לכ ּכעץ , א ּלא  ׁשאינֹו ויׁש וטעם , ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֻט ֹוב 

ה ּטֹוב  מן ֿ ּבׂשם ", ÌÈMÓÁ."ק ּנמן B˙ÈˆÁÓ ְִִֶֶַָ«¬ƒ¬ƒƒ
ÌÈ˙‡Óe∑הבאת ֹו ּומאתים ,מחצית  חמ ּׁשים  ּתהא  »»ƒְֲֲֲִִִִֵַַָָָ

ֿ ּדר  מר  ׁשע ּור  ּכמ ֹו מא ֹות , חמ ׁש ּכּלֹו ּכן,נמצא  אם  ֹור . ְְְֲִִִֵֵֵָָֻ

להביא ֹו היא  ה ּכת ּוב  ּגזרת  חצאין? ּבֹו נאמר  ְֱֲֲִִִֵֶַַַַָָָָל ּמה 
ׁשֹוקלין  ׁשאין הכרע ֹות , ׁשּתי ּבֹו להר ּבֹות  ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָלחצאין,

ּבעין, ּב'כרית ֹות 'עין ׁשנּויה   ה)וכ Œ‰˜e.(דף  ְְְְִִִִַַָָ¿≈
ÌN∑ ׁשל ׁשאינן קנים  ׁשּיׁש לפי ּבׂשם , ׁשל  קנה  …∆ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹ

ּבׂשם  ל ֹומר   הצר ÌÈ˙‡Óe.ּבׂשם , ÌÈMÓÁ∑ ס ְֶֶַַֹֹֻ¬ƒƒ»»ƒַ
.ּכּלֹומ ׁשקל  ְִַֻ

       §¦¾̈£¥¬¥−§¤´¤©®Ÿ¤§¤¬¤©−¦¦«

‰c˜Â∑: חכמים ּובל ׁשֹון ע ׂשב , ׁשר ׁש ׁשם  ¿ƒ»ְֲִִֵֵֶֶָֹ
יׂשראל ,∑‰ÔÈ.קציעה  חכמי ּבֹו ונחלק ּו ל ֹוגין. י"ב  ְִָƒְְְְְִִֵֵֶַָ

ר ּבי  ל ֹו אמר  הע ּקרין. את  ׁשלק ּו ּבֹו א ֹומר : מאיר  ְִִִִִֵֵֶַַַָָָָר ּבי
ס ּפק ? אינֹו הע ּקרין את  לס ּו והלא  א ּלא יה ּודה : ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

הציף ׁשרא ּום  ּכ ֿ ואחר  ה ּׁשמן, את  יבלע ּו ׁשּלא  ּבמים  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
וק ּפח ֹו הריח , ׁשּקלט  עד  ה ּׁשמן מעל עליהם  ל ּׁשמן ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

.הע ּקרין  ִִָָ

     §¨¦´¨ŸÀ¤ ¤¦§©½Ÿ¤¬Ÿ©¦§©−©
    ©«£¥´Ÿ¥®©¤¬¤¦§©−Ÿ¤¦«§¤«

ÏÂ‡כ  ‡iÓ ÔeLc˜È ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔB‰ÏÚÈÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿«¿«»¿»
‡LnLÏ ‡Áa„ÓÏ ÔB‰˜Ó B‡ Ôe˙eÓÈ¿¿ƒ¿»¿¿«¿¿»¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a˜ ‡˜q‡Ï¿«»»À¿»»√»¿»

Ôe˙eÓÈכא  ‡ÏÂ ÔB‰ÈÏ‚Â ÔB‰È„È ÔeLc˜ÈÂƒ«¿¿≈¿«¿≈¿»¿
:ÔB‰È„Ï È‰BÏÂ dÏ ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰Ï È‰˙e¿≈¿¿»»»≈¿ƒ¿ƒ¿»≈

ÓÈÓÏ:כב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„ÈÎ‡כג  ‡ÈÓ ‡LÈ ÔÈÓÒea CÏ Ò z‡Â¿«¿«»¿ƒ≈»≈»«¿»
d˙ebÏt ÌOa ÔÓp˜Â ‰‡Ó LÓÁ Ï˜˙Ó«¿«¬≈¿»¿ƒ¿»…∆«¿≈
Ï˜˙Ó ‡ÓÒe ‰˜e ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó Ï˜˙Ó«¿«»»¿«¿ƒ¿≈¿»«¿«

:ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ

ÈÚÏÒaכד  ‰‡Ó LÓÁ Ï˜˙Ó ‡˙ÚÈˆ˜e¿ƒ»»«¿«¬≈¿»¿ƒ¿≈
:‡È‰ ‡ÏÓ ‡˙ÈÊ ÁLÓe ‡L„e˜¿»¿«≈»¿≈ƒ»

ÌÒaכה  ‡L„e˜ ˙e ÁLÓ d˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»≈¿«¿¿»…∆
‡L„e˜ ˙e ÁLÓ eÓÒea „BÚ ÌqÓ¿«»«¿»¿«¿¿»

:‡‰È¿≈



סי                 
˙Á˜Ó Á˜∑' וה ּטעם ה ּוא . ּדבר  ׁשם  רקח ', …«ƒ¿««ְֵַַַַָָֹ

למעלה , ׁשה ּוא  רגע ,מ ֹוכיח  רקע , ּכמ ֹו ה ּוא  והרי ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָ
ּכמ ֹו נא)ואינֹו ּוכמ ֹו(ישעיה ה ּים ", "רגע  מב ): "רקע (שם : ְְְֵַַַָֹֹ

ּבחבר ֹו המערב  ּדבר  וכל  למ ּטה . ׁשה ּטעם  ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהארץ ",

מ ּזה , ק ֹופח  ׁשּזה  מרקחת עד  קר ּוי טעם , א ֹו ריח  .א ֹו ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
˙Á˜Ó Á˜∑ אמנּות ֿ ידי על  הע ׂשּוי רקח  …«ƒ¿««ְֳֵֶַַָָֹ

Á˜.ותער ֹוב ֹות  ‰NÚÓ∑ ּבּדבר האמן .ׁשם  ְֲַ«¬≈…≈«ֳֵַָָָָ

      ¨«©§¨¬−¤´Ÿ¤¥®§¥−£¬¨«¥ª«
B zÁLÓe∑, יונית ּכ"ף  ּכמין ה ּמׁשיח ֹות  נזר ּכל  ּכמין ׁשהן מלכים , מ ּׁשל  .ח ּוץ  »«¿»ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

   §¤©ª§¨Æ§¤¨¥½̈§¤©§Ÿ̈−§¤
   ¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤

   §¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−Ÿ
§¤©«

      §¦©§¨´Ÿ½̈§¨−´Ÿ¤¨«¨¦®¨©Ÿ¥¬©¨¤−
¦§¨«

Ì˙‡ zLc˜Â∑ מק ּדׁשּתם זֹו להיֹות מ ׁשיחה  ¿ƒ«¿»…»ְְְְִִַַָָ
ּכל  וג ֹו". ה ּנֹוגע  "ּכל  קד ּׁשתם ? היא  ּומה  קד ׁשים , ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻקד ׁש
קד ּׁשת  קד ֹוׁש לת ֹוכ ֹו, מ ּׁשּנכנס  ׁשרת , לכלי ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֻהרא ּוי
נפ ּדה  ואינֹו ֿ יֹום  ּוטב ּול  ולינה  ּביֹוצא , לה ּפסל  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָה ּגּוף 
אין  – להם  רא ּוי ׁשאינֹו ּדבר  אבל  לח ּלין, ְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָֻלצאת 
מזּבח , אצל  ׁשלמה  מ ׁשנה  היא  ּוׁשנּויה  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָמק ּדׁשין.

ׁשּנאמר  כט)מ ּתֹו יק ּדׁש",(לעיל  ּבּמזּבח  ה ּנֹוגע  "ּכל  : ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ל ֹומר : ּתלמ ּוד  רא ּוי? ׁשאינֹו ּבין רא ּוי ּבין אני ְֲִֵֵֵֵֶַַַָָׁשֹומע 
ּכל  רא ּוי. ּכל  אף  רא ּויים , ּכב ׂשים  מה  ְְְִִִַַָָָָָ"ּכב ׂשים ",
'ר ּבּוי', ל ׁשֹון מתר ּגם  ּומלכים  וכהנים  מ ׁשּכן ְְְְְְְֲִִִִִַָָָֹֻמ ׁשיחת 
יּסד  כן "ּכי לגד ּלה , א ּלא  מ ׁשיחתן  צר ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻלפי
ּכג ֹון: מ ׁשיח ֹות  ּוׁשאר  ּגד ּלתן, ח ּנּו ׁשּזה  " ְְְְִִֶֶֶֶַָָָֻה ּמל

מ ׁשּוחין, ו)רקיקין ימ ׁשח ּו",(עמוס  ׁשמנים  "ורא ׁשית  ְְְְְִִִִִִֵָָ
ּכל ׁשֹו ּבהן אר ּמית  עברית ל ׁשֹון .ן ְְֲִִִֶַָָָ

     §¤©«£¬Ÿ§¤¨−̈¦§¨®§¦©§¨¬Ÿ−̈§©¥¬
¦«

     §¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®ŸÂ¤¤¦§©
    ̧Ÿ¤¦«§¤¬¤²¦−§Ÿ«Ÿ¥¤«

ÌÎÈ˙„Ï∑(יא לבא (הוריות לעתיד  ק ּים  ׁשּכּלֹו ל ֹומר  ר ּבֹותינּו למד ּו הוּו∑Ê‰.מ ּכאן ל ֹוגין ּתריסר  .ּבגימטר ּיא  ¿……≈∆ְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ∆ְְְֲִִִֵַַָ

      ©§©³¨¨Æ´Ÿ¦½̈§©̧§ª§½¬Ÿ©«£−
     ̈®Ÿ´Ÿ¤½−Ÿ¤¦«§¤¬¨¤«

CÒÈÈ ‡Ï∑ּכמ ֹו יּפעל , לא  ל ׁשֹון יּודי"ן, ּבׁשני …ƒ»ְְְִִִֵֵָֹ
ו) ל '(דברים ייטב  'למען :.‡Ï Ì„‡ NaŒÏÚ ְִַַַָ«¿«»»…

CÒÈÈ∑עצמ ֹו ה ּזה  ה ּׁשמן ˙eNÚ.מן ‡Ï Bzk˙Óe ƒ»ְִֶֶֶַַַ¿«¿À¿…«¬
e‰Ók∑(ה אחר (כריתות תע ׂשּו לא  סממניו, ּבסכ ּום  »…ְְֲִֵַַַָָֹ

‡B‡כו ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È d Èa˙e¿«ƒ≈»«¿«ƒ¿»¿»¬»
:‡˙e„‰Ò„¿«¬»

ÈÂ˙כז ‡zÓ ˙ÈÂ È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡B˙t ˙ÈÂ¿»»»¿»»»ƒ¿»¿«¿»¿»
:‡iÓÒea ˙Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡‰Ó»»»¿»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»

ÈÂ˙כח  È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚc Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿««¬»»¿»»»ƒ¿»
:dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡Bikƒ»¿»¿ƒ≈

Ïkכט  ‡iL„e˜ L„˜ ÔB‰ÈÂ ÔB‰˙È Lc˜˙e¿«≈»¿ƒ…∆¿«»»
:Lc˜˙È ÔB‰a ˜Èc¿ƒ¿«¿ƒ¿«»

ÔB‰˙Èל  Lc˜˙e Èaz È‰Ba ˙ÈÂ Ô‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿«ƒ¿«≈»¿
:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ¿«»»√»»

ÁLÓלא  ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«
:ÔBÎÈ„Ï ÈÓ„˜ ÔÈ„ È‰È ‡L„e˜ ˙e¿¿»¿≈≈√»«¿»≈

d˙eÓ„eלב  Cq˙È ‡Ï ‡L‡„ ‡Òa ÏÚ«ƒ¿»«¬»»»ƒ¿««ƒ¿≈
È‰È ‡L„e˜ ‡e‰ ‡L„e˜ d˙Âk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿»≈¿»¿»¿≈

:ÔBÎÏ¿

 

        



סב                
ׁשמן, הין מ ּדת  לפי ה ּלל ּו, סממנין ּבמ ׁשקל  ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָּכמ ֹוה ּו
ׁשמן  הין מ ּדת  לפי סממנין ר ּבה  א ֹו ּפחת  אם  ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָאבל 
ה ּס אין זה , ׁשל  ּבמת ּכנּתֹו הע ׂשּוי ואף  מ ּתר , –ְְְְֵֶֶֶַַַָָָֻֻ

הר ֹוקח ֹו א ּלא  ח ּיב , ל ׁשֹון ∑Bzk˙Óe.מ ּמּנּו ְִֶֶַָָָ¿«¿À¿ְ
ּכמ ֹו ה)ח ׁשּבֹון, וכן (לעיל  ה ּלבנים ", "מת ּכנת  : ְְְְְִֵֵֶֶַַֹ

קטרת  ׁשל  ."ּבמת ּכנּתּה" ְְְְֶֶַָֹֻ

       ¦ £¤´¦§©´¨½Ÿ©«£¤¬¦¥²¦¤−©¨®
  §¦§©−¥«©¨«

epnÓ ÔzÈ L‡Â∑ מ ׁשה ׁשל  Ê.מא ֹות ֹו ÏÚ∑ ּומלכ ּות ּכה ּנה   צר .ׁשאינֹו «¬∆ƒ≈ƒ∆ֵֶֶֹ«»ְְֵֶֶַָֹֻ

      ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¤¤¹©§´©¦À¨¨³
       §¥̧¤Æ§¤§§½̈©¦−§Ÿ¨´©¨®©¬§©−¦«§¤«

ÛË∑ ה ּנֹוטף ׂשרף  א ּלא  ׁשאינֹו ועל  צרי, ה ּוא  »»ְֳִֵֵֶֶַַָָָ
ק ֹורין  וה ּצרי גומ "י, ּובלע "ז נטף , קר ּוי ה ּקטף , ְְְֲֳִִֵֵַַַַָָָָמעצי

טריאק "ה  ּומצהיר ∑ÏÁLe˙.ל ֹו חלק  ּבׂשם  ׁשר ׁש ¿≈∆ְִֶֶַָָֹֹ
ׁשּתר ּגם  וזה ּו 'צ ּפרן', קר ּוי ה ּמׁשנה  ּובל ׁשֹון ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹּכּצּפרן,

'וט ּופרא ' רע ∑aÏÁÂ‰.א ּונקל ֹוס : ׁשריח ֹו ּבׂשם  ְְְְָ¿∆¿¿»ֵֶֶַֹ
סממני  ּבין ה ּכת ּוב  ּומנא ּה גלבנ"א , ל ֹו ְְְִֵֵַַָָָָוק ֹורין
ע ּמנּו לצרף  ּבעינינּו יקל  ׁשּלא  לל ּמדנּו, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹה ּקטרת ,

יׂשראל  ּפֹוׁשעי את  ּותפ ּלֹותינּו ּתענּיֹותינּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֻּבאג ּדת 
ע ּמנּו נמנין kÊ‰.אחרים ∑ÌÈnÒ.ׁשּיהיּו ‰Ïe∑ ְְִִִִֶָ«ƒֲִֵ¿…»«»

ו) סממנין (כריתות ע ׂשר  אחד  ר ּבֹותינּו: למד ּו ְְִִֵַַַַָָָָָמ ּכאן
נטף  ׁשנים . "ס ּמים ", מע ּוט  ּבסיני: למ ׁשה  ל ֹו ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָֹנאמר ּו
"ס ּמים ", חמ ׁשה . הרי ׁשל ׁשה , וחל ּבנה  ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹּוׁשחלת 

אחד לר ּבֹות  הרי ּולבנה , ע ׂשר . הרי א ּלּו, ּכמ ֹו ע ֹוד  ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָֹ
וה ּלב ֹונה , החל ּבנה  וה ּצּפרן, ה ּצרי הן: וא ּלּו ְְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹע ׂשר ,
ׁשמ ֹונה , הרי וכר ּכם , ֿ נר ּד ׁשּבלת  ּוקציעה , ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָֹֹמ ֹור 
ה ּקֹוׁשט  ל ׁשּבלת . ּדֹומה  ׁשה ּנר ּד אחד , ונר ּד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשה ּׁשּבלת 
ּכר ׁשינה  ּבֹורית  ע ׂשר . אחד  הרי וה ּקּנמ ֹון, ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָוה ּקּלּופה ,
ׁשּתהא  לל ּבנּה, ה ּצּפרן את  ׁשפין ּבֹו א ּלא  נקטר , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאינֹו

È‰È‰.נאה  „a „a∑ ּכאן ה ּנזּכרים  האר ּבעה  א ּלּו ָָ«¿«ƒ¿∆ְְִִֵַַָָָָָ
ּכ זה  ׁשל  ּכמ ׁשקל ֹו ּבמ ׁשקל , מ ׁשקל  ׁשוין ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָיהיּו
החל ּבנה  וה ּצּפרן, ה ּצרי ׁשנינּו: וכן זה , ׁשל  ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמ ׁשקל ֹו
'ּבד ' ּול ׁשֹון מנה . ׁשבעים  ׁשבעים  מ ׁשקל  ְְְְְְִִִִִֶַַַָָוה ּלב ֹונה ,

ז  יהיה , ּבאחד  אחד  יחיד , ל ׁשֹון ׁשה ּוא  ּבעיני ה נראה  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
זה  .ּכמ ֹו ְֶ

      §¨¦³¨Ÿ¨Æ§½Ÿ¤−Ÿ©©«£¥´¥®©§ª−̈
 ̈¬«Ÿ¤

ÁlÓÓ∑ ׁשחיקתן ׁשּיערב  'מערב ', ּכתר ּגּומ ֹו: ¿À»ְְְְְִֵֶַַָָָָ
ל ֹו ׁשּדֹומה  אני, וא ֹומר  זה . עם  זה  יפה , א)יפה  :(יונה ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָ

ה ּמּלחים ", כז)"וּיירא ּו על (יחזקאל  ,"וחבלי מ ּלחי" ְְְִִִִַַַַַַַָָֹ
את  ּכׁשּמנהיגים  ּבמ ׁשֹוט ֹות  ה ּמים  את  ׁשּמה ּפכין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַׁשם 

לערבן  טר ּופ ֹות  ּביצים  ּבכף  ה ּמה ּפ ּכאדם  ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָה ּספינה ,
יפה  יפה  לערב  ר ֹוצה  ׁשהאדם  ּדבר  וכל  ה ּמים , ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָעם 

ּבבז א ֹו ּבאצ ּבע , ˜„L.מה ּפכ ֹו B‰Ë ÁlÓÓ∑ ְְְְְֶַַָָ¿À»»…∆
יהיה , וטה ֹור  יהיה , יהיה ממ ּלח  .וקד ׁש ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָֹֻ

      §¨«©§¨´¦¤»¨»¨¥¼§¨«©¨̧¦¤¹¨¦§¥³¨«¥ªÆ
       §´Ÿ¤¥½£¤²¦¨¥¬§−¨®¨¬Ÿ¤¨«¨¦−

 ¦«§¤¬¨¤«

ÏÚלג  dpÓ ÔzÈ È„Â d˙ÂÎc ÌqÈ Èc b¿«ƒ¿««ƒ¿»≈¿ƒƒ≈ƒ≈«
:dnÚÓ ÈˆzLÈÂ ÈBlÁƒ»¿ƒ¿≈≈≈«≈

ÙBË‡לד  ÔÈÓÒea CÏ Ò ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«»¿ƒ¿»
‡˙ÈÎ„ ‡˙eÏe ÔÈÓÒea ‡˙aÏÁÂ ‡ÙeËÂ¿¿»¿∆¿¿≈»¿ƒ¿¿»»ƒ»

:È‰È Ï˜˙Óa Ï˜˙Ó«¿«¿«¿«¿≈

ÔÈÓÒeaלה  ˙Ë˜ d˙È „aÚ˙Â„BÚ ÌÒa ¿«¿≈»«¿…∆¿ƒ…∆«
:‡L„e˜ ÈÎc ÚÓ eÓÒea¿»¿»«¿≈¿»

˜„Ìלו dpÓ Ôz˙Â ˜Èc˙Â dpÓ ˜BÁL˙Â¿ƒ¿ƒ«¿«ƒ¿ƒ≈ƒ«√»
CÏ ÈÓÈÓ ÔnÊ‡ Èc ‡ÓÊ ÔkLÓa ‡˙e„‰Ò«¬»¿«¿«ƒ¿»ƒ¡«≈≈¿ƒ»

:ÔBÎÏ È‰z ÔÈL„e˜ L„˜ Ônz«»…∆¿ƒ¿≈¿

 

    
  

     
      

      
    

   

     
    

    
     

      

      
      

     
     
    

     
    
     

   



סג                 
'B‚Â ‰pnÓ ‰z˙Â∑ יֹום ׁשּבכל  קטרת  היא  ¿»«»ƒ∆»¿ְְִֶֶָֹ

מ ֹועד ויֹום , ּבאהל  ׁשה ּוא  ה ּפנימי ה ּמזּבח  .ׁשעל  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
‰nL EÏ „Úe‡ L‡∑ ׁשאק ּבע ּדּבּור  מ ֹועדי ּכל  ¬∆ƒ»≈¿»»ְֲִֵֶֶַָ

, מק ֹום ל לא ֹות ֹו ק ֹובעם  .אני ְְְֲִָָ

     §©§¸Ÿ¤Æ£¤´©«£¤½§©̧§ª§½̈¬Ÿ©«£−
    ̈¤®²Ÿ¤¦«§¤¬§−©«Ÿ̈«

dzk˙Óa∑ סממניה Ï‰'.ּבמנין EÏ ‰È‰z L„˜∑ ל ׁשמי א ּלא  ּתע ׂשּנה  .ׁשּלא  ¿«¿À¿»ְְְִֶַַָָ…∆ƒ¿∆¿«ְֲִִֶֶֶַָָֹ

     ¦²£¤©«£¤¬¨−¨§¨¦´©¨®§¦§©−
 ¥«©¨«

da ÁÈ‰Ï∑ ל ּצּבּור למסר ּה ּכדי ,מ ּׁשּל ּבמת ּכנּתּה א ּתה  ע ֹוׂשה  .אבל  ¿»ƒ«»ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

    ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

     §¥−¨¨´¦§¥®§©§¥²¤¦¬¤−
 §©¥¬§¨«

ÌL È˙‡˜∑,מלאכ ּתי ּבצלאל לע ׂשֹות  .את  »»ƒ¿≈ְְְְֲִֵֶַַַ

     ̈«£©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬
 §©−©§¨§¨¨«

‰ÓÎÁa∑ ולמד מאחרים  ּדברים  ׁשֹומע  ּׁשאדם  ּדברים ∑e˙e‰.מה  מ ּתֹו מ ּלּבֹו, ּדבר  מבין ¿»¿»ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָƒ¿»ְִִִִִֵָָָ
ה ּקד ׁש∑Ú„e˙.ׁשּלמד  .ר ּוח  ֶַָ¿««ֶַַֹ

     ©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤©§«¤
˙LÁÓ LÁÏ∑ ח ֹוׁשב מע ׂשה  .אריגת  «¿…«¬»…ֲֲִֵֵַַ

     ©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−
§¨§¨¨«

˙LÁe∑ּכמ ֹו אמנּות , מ)ל ׁשֹון "חר ׁש(ישעיה : «¬…∆ְְָָָֻ
אבנים  ׁשאמן ּבפר ּוׁשן, וׁשּנה  ּפר ׁש וא ּונקל ֹוס  ְְְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָחכם ",

נּגר  קר ּוי עץ  וחר ׁש אמן, לה ֹוׁשיב ּה∑lÓÏ‡˙.קר ּוי ְֵַָָָָָָָ¿«…ְִָ

למ ּדת  ה ּמׁשּבצת  לע ׂשֹות  ּבמ ּלּוא ּה ׁשּלּה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָּבּמׁשּבצת 
ועביּה האבן .מ ֹוׁשב  ְְֶֶַָָָ

      ©«£¦º¦¥¨©´¦¦À¥´¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨Æ
     §©¥½̈§¥¬¨£©¥−¨©´¦¨§¨®§¨¾

  ¥−¨£¤¬¦¦¦«

Ï‡לז d˙eÓ„a „aÚ˙ Èc ÔÈÓÒea ˙Ë˜e¿…∆¿ƒƒ«¿≈ƒ¿»»
:ÈÈ Ì„˜ CÏ È‰z ‡L„e˜ ÔBÎÏ Ôe„aÚ«̇¿¿¿¿»¿≈»√»¿»

ÈˆzLÈÂלח  d ‡Á‡Ï d˙ÂÎc „aÚÈ„ b¿«¿«¿≈ƒ¿»««¬»»«¿ƒ¿≈≈
:dnÚÓ≈«≈

ÓÈÓÏ:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ב  Èe‡ a Ï‡Ïˆa ÌeL È˙Èa„ ÈÊÁ¬≈¿«≈ƒ¿¿«¿≈«ƒ«
:‰„e‰È„ ‡ËLÏ eÁ¿ƒ¿»ƒ»

ÓÎÁa˙‡ג  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Áe dnÚ ˙ÈÓÏL‡Â¿«¿≈ƒƒ≈«ƒ√»¿»¿»¿¿»
:‡„ÈÚ ÏÎe ÚcÓe e˙ÏÎeÒe¿¿¿»¿««¿»ƒƒ»

tÒÎe‡ד  ‡‰„a „aÚÓÏ ÔÂÓe‡ ‡Ùl‡Ï¿«»»«¿»¿∆¿«¿«¬»¿«¿»
:‡LÁeƒ¿»»

ebe˙ה  ‡ÓÏL‡Ï ‡Ë Ô‡ ˙eÓ‡e¿»»∆∆»»¿«¿»»¿«»
:‡„ÈÚ ÏÎa „aÚÓÏ ‡Ú‡»»¿∆¿«¿»ƒƒ»

aו ‡ÈÏ‰‡ ˙È dnÚ ˙È‰È ‡‰ ‡‡Â«¬»»¿»ƒƒ≈»»√ƒ»«
ÈÓÈkÁ Ïk ‡aÏe Ô„„ ‡ËLÏ CÓÒÈÁ‡¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»¿ƒ»»«ƒ≈
È„ ÏÎ ˙È Ôe„aÚÈÂ ‡˙ÓÎÁ ˙È‰È ‡aÏƒ»¿»ƒ»¿¿»¿«¿¿»»ƒ

:Cz„˜Ù«≈ƒ»

 

   
   

  
   

    
   



סד                
'B‚Â ÏŒÌÎÁŒÏk Ïe∑ א ׁשר ּכל  את  "וע ׂשּו חכמה , ּבֹו נת ּתי א ׁשר  וכל  ׁשּבכם  לב  חכמי ׁשאר  וע ֹוד  ¿≈»¬«≈¿ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

 צ ּוית". ִִִ

     ¥´´Ÿ¤¥À§¤¨«¨ŸÆ¨«¥ª½§¤©©−Ÿ¤
    £¤´¨¨®§¥−¨§¥¬¨«Ÿ¤

˙„ÚÏ Ô‡‰ ˙‡Â∑ העד ּות ל ּוח ֹות   לצר. ¿∆»»…»≈Àְֵֶָֹ

   §¤©ª§¨Æ§¤¥½̈§¤©§Ÿ̈¬©§Ÿ̈−
   §¤¨¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤

‰‰h‰∑ זהב ׁשם  כט)טה ֹור על  .(מנחות «¿…»ֵַָָָ

   §¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−
 §¤©«

      §¥−¦§¥´©§¨®§¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½
  §¤¦§¥¬¨−̈§©¥«

„O‰ È„‚a ˙‡Â∑ ׁשל ּפׁשּוט ֹו לפי אני א ֹומר  ¿≈ƒ¿≈«¿»ְְֲִִֵֶ
לפי  מד ּבר , ּכה ּנה  ׁשּבבגדי ל ֹומר  ֿ אפ ׁשר  ׁשאי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻמקרא ,
ה ּכהן  לאהרן ה ּקד ׁש ֿ ּבגדי "ואת  אצלם : ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשּנאמר 
הם  ה ּׂשרד , ּבגדי א ּלּו א ּלא  לכהן", ּבניו ֿ ּבגדי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָואת 
האמ ּורים  ׁשני, ות ֹולעת  והאר ּגמן ה ּתכלת  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבגדי

מ ּסע ֹות  ד )ּבפר ׁשת  ּתכלת ",(במדבר ּבגד  עליו "ונתנּו : ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבגד  עליהם  "ונתנּו אר ּגמן", ּבגד  עליו ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ"ונתנּו

ׁשּנאמר  ּדברי, ונראין ׁשני". לט)ּתֹולעת  "ּומן (לקמן : ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָ
ׂשרד  בגדי ע ׂשּו ה ּׁשני ות ֹולעת  והאר ּגמן ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָה ּתכלת 

ּבבגדי  ואם  ע ּמהם . ׁשׁש הזּכר  ולא  ּבּקד ׁש", ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֻל ׁשרת 
א ֹו אר ּגמן מהם  ּבאחד  מצינּו לא  מד ּבר , ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻּכה ּנה 

ׁשׁש ּבלא  ׁשני ‰O„.ּתֹולעת  È„‚a∑ מפר ׁשים יׁש ְִֵַַָֹƒ¿≈«¿»ְְִֵָ
ׁשּמּוׁשא ', 'לב ּוׁשי ּכתר ּגּומ ֹו וׁשר ּות , עב ֹודה  ְְְְְֲִֵֵַָָל ׁשֹון
אר ּמי  ל ׁשֹון ׁשה ּוא  א ֹומר  ואני ּבּמקרא . ּדמיֹון ל ֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָואין

"מכ ּבר ", ׁשל  ותר ּגּום  "קלעים " ׁשל  ׁשהיּוּכּתר ּגּום  ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָ
לצידי"ן  נקבים , נקבים  ע ׂשּויים  ּבמחט , ְְְֲֲִִִִַַָָאר ּוגים 

.ּבלע "ז  ְַַ

     §¥̧¤¤©¦§¨²§¤§¬Ÿ¤©©¦−©®Ÿ¤
   §¬Ÿ£¤¦¦¦−©«£«

L„wÏ ÌÈnq‰ ˙Ë˜Œ˙‡Â∑ קד ׁשלצר ׁשה ּוא  ההיכל  .הקטרת  ¿∆¿…∆««ƒ«…∆ְְֵֶֶֶַַַָָֹֹ

    ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

      §©º̈©¥̧¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ©¬¤
      ©§Ÿ©−¦§®Ÿ¦Á¸¦¹¥¦³¥«¥¤Æ

     §Ÿ́Ÿ¥¤½¨©¾©¦²£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«
Ï‡NÈ ÈaŒÏ‡ ac ‰z‡Â∑ֿ על ֿ אף  וא ּתה , ¿«»«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְַַַָ

ה ּמׁשּכן, מלאכת  על  לצ ּוֹותם  ׁשהפקד ּתי יקל ּפי אל  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
מלאכה  א ֹות ּה מ ּפני ה ּׁשּבת  את  לדח ֹות  ּבעיני.C‡ ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ«

eÓLz È˙˙aL רד ּופין ∑‡˙ ׁשּתהיּו ֿ ּפי ֿ על  אף  ∆«¿…«ƒ¿…ְְִִִֶַַ

ÈÂ˙ז ‡˙e„‰ÒÏ ‡B‡ ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È»«¿«ƒ¿»¿»¬»¿«¬»¿»
:‡kLÓ ÈÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÏÚ È„ ‡ztk«À¿»ƒ¬ƒ¿»»»≈«¿¿»

„ÈÎ˙‡ח  ‡zÓ ˙ÈÂ È‰BÓ ˙ÈÂ ‡B˙t ˙ÈÂ¿»»»¿»»ƒ¿»¿«¿»»ƒ»
˙BË˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡‰Ó Ïk ˙ÈÂ¿»»»»»¿»«¿¿»ƒ¿∆

:‡ÈÓÒea¿«»

ÈÂ˙ט  È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¬»»¿»»»ƒ¿»
:dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡BÈkƒ»¿»¿ƒ≈

˜L„e‡י  ÈLeÏ ˙ÈÂ ‡LeÓL ÈLeÏ ˙ÈÂ¿»¿≈ƒ»¿»¿≈¿»
:‡LnLÏ È‰B ÈLeÏ ˙ÈÂ ‡‰k Ô‰‡Ï¿«¬…«¬»¿»¿≈¿ƒ¿«»»

iÓÒea‡יא  ˙Ë˜ ˙ÈÂ ‡˙e„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿…∆¿«»
:Ôe„aÚÈ Cz„wÙ Èc ÏÎk ‡L„e˜Ï¿¿»¿…ƒ«≈¿»«¿¿

ÓÈÓÏ:יב  ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

Ìaיג  ÓÈÓÏ Ï‡NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ z‡Â¿«¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿«
‡È‰ ˙‡ È‡ Ôehz ÈÏ Èc ‡iaL ÈÓBÈ ˙È»≈««»ƒƒƒ¿¬≈«ƒ
È‡ ÚcÓÏ ÔBÎÈ„Ï ÔBÎÈÈe ÈÓÈÓ ÔÈa≈≈¿ƒ≈≈¿»≈¿ƒ«¬≈

:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡‡¬»¿»¿«ƒ¿



סה                 
מ ּפניה . ּתּדחה  אל  ׁשּבת  ה ּמלאכה , ּבזריזּות  ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָּוזריזין
מ ּמלאכת  ׁשּבת  למעט  מע ּוטין, ו"ר ּק"ין "א ּכ"ין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָּכל 

ÌÎÈÈe.המ ׁשּכן  ÈÈa ‡Â‰ ˙B‡ Èk∑ גד ּולה א ֹות  ְִַָƒƒ≈ƒ≈≈∆ְָ

יֹום  את  לכם  ּבהנחילי ּבכם  ׁשּבחר ּתי ּבינינּו, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהיא 
למנּוחה  ה '∑Ú„Ï˙.מנּוחתי אני "ּכי ּבּה, הא ּמֹות  ְְִִָָ»««ֲִִָָֻ

."מק ּדׁשכם  ְְִֶַ

     §©§¤Æ¤©©½̈¦²¬Ÿ¤¦−¨¤®
      §©«£¤̧¨Æ´½̈¦À¨¨«Ÿ¤¬¨Æ§¨½̈

    §¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¤«¨
˙ÓeÈ ˙BÓ∑ והתראה עדים  יׁש התראה ∑ÎÂ˙‰.אם  ּבקד ּׁשת ּה∑ÈÏlÁÓ‰.ּבלא  ח ֹול  ּבּה .ה ּנֹוהג  »ְְִִֵֵַָָ¿ƒ¿¿»ְְַָָֹ¿«¿∆»ְִֵַָָָֻ

     ¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À
     ©©©¨²−Ÿ¤©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤§¨¨²

   §¬©©−̈¬¨«
ÔB˙aL ˙aL∑ מנּוחת ולא  מר ּגֹוע , מנּוחת  «««»ְְְְַַַַֹ

ÔB˙aL(עראי: ˙aL∑ ל ֹומר ה ּכת ּוב , ּכפל ֹו  לכ ֲָ«««»ְְַַָָָ
יֹום  וכן נפ ׁש. אכל  אפ ּלּו מלאכה , ּבכל  ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָֹׁשאס ּור 

ּבֹו: ׁשּנאמר  כג )ה ּכּפּורים , היא (ויקרא ׁשּבת ֹון "ׁשּבת  : ֱִִִֶֶַַַַַָ
נאמר  לא  ֿ ט ֹוב  יֹום  אבל  מלאכה . ּבכל  אס ּור  ְְֱֲֶֶַָָָָָָֹלכם ",

ה ּׁשמיני  ּוב ּיֹום  ׁשּבת ֹון הרא ׁשֹון "ּבּיֹום  ֿ אם : ּכי ְִִִִִַַַַָָּבֹו
ּומ ּתרים (שם)ׁשּבת ֹון" עב ֹודה , מלאכת  ּבכל  אס ּורים  , ְְֲֲִִֶֶַָָָָֻ

נפ ׁש) אכל  Ï‰'.ּבמלאכת  L„˜∑קד ּׁשת ּה ׁשמירת  ְִֶֶֶֶֶֹ…∆«ְְִַָָֻ
ּובמצותי  .ל ׁשמי ְְְִִִִָ

    §¨«§¬§¥«¦§¨¥−¤©©¨®©«£¤
    ©©¨²§«ŸŸ−̈§¦¬¨«

       ¥¦À¥Æ§¥´¦§¨¥½¬¦−§Ÿ¨®¦¥´¤
     ̈¦À¨¨³§Ÿ̈Æ¤©¨©´¦§¤¨½̈¤©Æ

   ©§¦¦½¨©−©¦¨©«
LÙpiÂ∑'נֹופ ׁש' ל ׁשֹון וכל  'ונח ', ּכתר ּגּומ ֹו «ƒ»«ְְְְְֶַָָ

ּבהר ּגיע ֹו ּונׁשימת ֹו נפ ׁשֹו ׁשּמׁשיב  'נפ ׁש', ל ׁשֹון ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָה ּוא 
ּבֹו ׁשּכת ּוב  ּומי ה ּמלאכה , מ)מ ּטרח  ייעף (ישעיה "לא  : ְִִִֶַַַָָָֹֹ

ּפעל ֹו וכל  ייגע " מנּוחה ולא  הכ ּתיב  ּבמאמר , ְְְְְֲֳִִִַָָָָָֹ
ל ׁשמע  יכלה  ּׁשהיא  מה  האזן ל ׂשּבר  .לעצמ ֹו? ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹ

ÔBÎÏיד  ‡È‰ ‡L„e˜ È‡ ‡˙aL ˙È Ôeh˙Â¿ƒ¿»«¿»¬≈¿»ƒ¿
„aÚÈc Ïk È‡ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ dpÏlÁÓ¿«¿ƒ«ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¬≈»¿«¿∆
BbÓ ‡e‰‰ ‡L‡ ÈˆzLÈÂ ‡„ÈÚ da«ƒƒ»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ

:dnÚ«≈

ÓBÈe‡טו ‡„ÈÚ „Ú˙È ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿»
Ïk ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜ ‡˙aL ˙L ‰‡ÚÈL¿ƒ»»¿««»»¿»√»¿»»
‡ÏË˜˙‡ ‡˙aL„ ‡ÓBÈa ‡z„Ú „aÚÈc¿«¿≈ƒƒ¿»¿»¿«¿»ƒ¿¿»»

:ÏË˜˙Èƒ¿¿≈

È˙טז „aÚÓÏ ‡˙aL ˙È Ï‡NÈ Èa ÔehÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈»«¿»¿∆¿«»
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È„Ï ‡˙aL«¿»¿»≈¿«»»

‰È‡יז ˙‡ Ï‡NÈ Èa ÔÈe ÈÓÈÓ ÔÈa≈≈¿ƒ≈¿≈ƒ¿»≈«ƒ
‡iÓL ˙È ÈÈ „Ú ÔÈÓBÈ ‡zL È‡ ÌÏÚÏ¿»»¬≈ƒ»ƒ¬«¿»»¿«»
:ÁÂ ˙L ‰‡ÚÈL ‡ÓBÈe ‡Ú‡ ˙ÈÂ¿»«¿»¿»¿ƒ»»¿«¿»

 

     
    

     
     
    

     
     

      
      

     
      

    
    

   
    

   
    
    

    
     

      
     

    
    

    
     

   
  

     
   

    
    

  



סו                

      

       ©¦¥´¤¤À§©ŸÆ§©¥³¦Æ§©´¦©½§¥−
      ª´Ÿ¨«¥ª®ª´Ÿ¤½¤§ª¦−§¤§©¬¡Ÿ¦«

'B‚Â ‰LÓ Ï‡ ÔziÂ∑ ּומאחר מק ּדם  אין «ƒ≈∆…∆¿ְְֵָָֻֻ
ה ּמׁשּכן  מלאכת  לצ ּוּוי ק ֹודם  העגל  מע ׂשה  ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבּתֹורה ,
נׁשּתּבר ּו ּבת ּמּוז ּבי"ז ׁשהרי היה , ר ּבים  ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָימים 
ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש נתר ּצה  ה ּכּפּורים  ּוביֹום  ְְִִִַַַַָָָה ּלּוח ֹות ,
וה ּוקם  ה ּמׁשּכן, ּבנדבת  התחיל ּו ּולמחרת  ְְְְְְְְֳִִִִִֵַַַָָָָליׂשראל ,
ּכּסדר , ה ּכל  ּדלמא  ט ּובא , ע ּיּון צרי) ּבניסן. ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבאחד 
ימים  ּבאר ּבעים  היה  למ ׁשה  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ְְְְִִִֶַַָָָָָָֹוצ ּוּוי
מההר  רד ּתֹו וקדם  העגל , ע ׂשֹותם  טרם  ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹהרא ׁשֹונים ,
צ ּוּוי  ליׂשראל  ה ּגיד  לא  ּומ ׁשה  העגל , את  ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹע ׂשּו
יׂשראל  ׁשהיּו ה ּכּפּורים , יֹום  למחרת  עד  ְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָה ּמׁשּכן
ּב'זהר ' ּבהדיא  ה ּוא  וכן ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ לה ּקד ֹוׁש ְְְְְְִֵֶַַָָָֹֻמר ּצים 
ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ּבצ ּוּוי ּכן, על  א ׁשר  ְְֲִֵֵֶַַַַָָ"וּיקהל ".
ּכמ ֹו ֿ רב , ערב  ּגם  ּדהינּו איׁש", ּכל  "מאת  ְְְְִִֵֵֵֶַַַָּכתיב :

איׁש", "איׁש ֿ לברכה : זכר ֹונם  ר ּבֹותינּו ְְְִִִִֵֶַָָָָׁשּדר ׁשּו
"קח ּו ליׂשראל  אמר  ּבּצּוּוי ּומ ׁשה  וכ ּו'. ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹמל ּמד 
ּגרמ ּו ׁשהם  לפי ֿ רב , מערב  ולא  ּדיקא , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמא ּתכם "

להבין) וקל  חסר ,∑B˙lÎk.ּבנזקין, ּכתיב  ּככ ּלת ֹו ְְְִִִַָָ¿«…ְְִֵַָָ
היה  ׁשּלא  לחתן, ּככ ּלה  ּבמ ּתנה  ּתֹורה  ל ֹו ְְְְְִֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשּנמסרה 

ללמד  מה יכל  אחר : ּדבר  ּכזה . מ ּועט  ּבזמן ּכּלּה ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻ
הן  ק ּׁשּוטין, ואר ּבעה  ּבע ׂשרים  מתק ּׁשטת  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּכּלה 
צרי חכם  ּתלמיד  אף  יׁשעיה , ּבספר  ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהאמ ּורים 

ספרים  ואר ּבעה  ּבע ׂשרים  ּבקי ‡Bz.להיֹות  a„Ï∑ ְְְְְְִִִִֶַָָָָ¿«≈ƒ
ה ּמׁשּפטים " ׁשּב"וא ּלה  וה ּמׁשּפטים  a„Ï.הח ּקים  ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֻ¿«≈

Bz‡∑, ה ּגב ּורה מ ּפי ׁשֹומע  מ ׁשה  ׁשהיה  מל ּמד  ƒְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
וׁשֹונין  יחד וח ֹוזרין ׁשניהם  ההלכה  ∑ÁÏ˙.את  ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָÀ…

ּכתיב ," ׁשוֹות לחת " ׁשּתיהן .ׁשהיּו ְְִֵֶֶַָָֻ

         

ו ו ו ו תתתת  יה יה יה יה  הי הי הי הי תיב תיב תיב תיב ,,,, יח)לחתלחתלחתלחת לא, ס ק (רש"י ֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹ
"האב לח ת את ל יב )"וא נה  כד , משפטי)    תיב  ְְְְִֵֶֶֶֶַָָֻ

לבאר,  וי . על ר"י  התע ב  לא     א חסר, ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֻ"לח ת"
מעלת  את  י מד הרי  ה תב  לר"י : הק ה  אְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻ

 בית") אלקי אלקי אלקי אלקי ה ח ת חסר,אצ אצ אצ אצ ע ע ע ע  תיב   י מ ע  ,(" ְְְְְְְְְֱֱֱֱִֶֶֶֶַַַַַֹֹ ְִִִִִֵֵַַָֹֹ
דנלל א  , מתר ?ר ח ת מעיהיהיהיה  הי הי הי הי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

"ו ו ו ו תתתת  ה ה כיח  בר , אלקי אלקי אלקי אלקי לאדמע מע מע מע ה ה ה ה  י  ," ֱֱֱֱֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ ְִִִִִָָֹֹ
. צמצ ל־ לד ק  ְְְְִִֵֶַָָָאי ־אפר
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‰LÓ LL Èk∑:וכן אח ּור , ל ׁשֹון ּכתר ּגּומ ֹו, ƒ…≈…∆ְְְְִֵַ
רכ ּבֹו" ה)"ּבׁשׁש ּבֹוׁש"(שופטים עד  "וּיחיל ּו ג '), ּכי (שם , ְִִִֵַַָֹ

יֹום  אר ּבעים  לס ֹוף  להם : אמר  להר , מ ׁשה  ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹּכׁשעלה 
יֹום  ׁשא ֹות ֹו הם  ּכסב ּורים  ׁשע ֹות . ׁשׁש ּבת ֹו ּבא , ְְֲִִִֵֵֶָָאני

ׁשלמים , להם  אמר  וה ּוא  ה ּוא , ה ּמנין מן ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשעלה 
ע ּמֹו, ליל ֹו אין על ּית ֹו ויֹום  ע ּמֹו, וליל ֹו יֹום  ְְְֲִִִִֵֵֵַָָאר ּבעים 
ּבי"ז  אר ּבעים  יֹום  נמצא  עלה , ּבסיון ּבז' ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָׁשהרי
והראה  הע ֹולם  את  וער ּבב  ה ּׂשטן ּבא  ּבט "ז ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָּבת ּמּוז,
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סז                 
מת  וּדאי ל ֹומר : וער ּבּוביא , ואפלה  ח ׁש ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹּדמ ּות 
מת  להם : אמר  לע ֹולם . ער ּבּוביא  ּבא   לכ ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹמ ׁשה ,

ּבא ּו ׁשּכבר  ּכדאיתא מ ׁשה , וכ ּו', ּבא  ולא  ׁשע ֹות  ׁשׁש ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֹ
ׁשּבת  פט)ּבמ ּסכת  א ּלא .(דף  טע ּו ׁשּלא  ל ֹומר  אפ ׁשר  ואי  ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשהרי  חצ ֹות , לאחר  ּבין חצ ֹות  קדם  ּבין ה ּמע ּנן, ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָֹֻּבּיֹום 
"וּיׁשּכימ ּו ׁשּנאמר  ה ּמחרת , יֹום  עד  מ ׁשה  ירד  ְֱֳִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלא 

ע ֹול ֹות " וּיעל ּו eÈÙÏ.מ ּמחרת  eÎÏÈ L‡∑ ֲֳִַַָָ¬∆≈¿¿»≈
להם  א ּוּו הר ּבה  ‰‡LÈ.אלה ּות  ‰LÓ ‰Ê Èk∑ ּכמין ְֱִֵֶַָָƒ∆…∆»ƒְִ

א ֹות ֹו ׁשּנֹוׂשאים  ה ּׂשטן להם  הראה  מ ׁשה  ְְְִֶֶֶֶַָָָָֹּדמ ּות 
ה ׁשמים  רקיע  ı‡Ó.ּבאויר  eÏÚ‰ L‡ ְֲִִִַַַַָ¬∆∆¡»≈∆∆

ÌÈˆÓ∑.ּבּה נעלה  א ׁשר   ה ּדר לנּו מ ֹורה  והיה  ƒ¿«ƒְֲֲֶֶֶֶֶַַָָָָ
לפנינּו ילכ ּו א ׁשר  לאלה ּות  אנּו צריכין .ע ּתה , ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָ

         

ה ס ק  על ז"ל חכמינ מאמר את מבארת חסיד ת ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ...פי 
על־ידי ־  א  ע ־ה עת חטא  ," אד ני  על עלילה  ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ"נרא 
לפעמי" ה   ( הרא  אד) " נתלה  "עלילה  ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָזה 
 מ זה  הרי  ו חטא "  האד על יצר־הרע  הרע  ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָבר

זה ". לחטא   להביא ה צר־הרע  עליו  הסית ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ"מלמעלה 
 לעני כלל לל  כי  אינ  ד ־עצמ מ י ראל ני  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ה "ה  זה  גלל רק  א  העני וכל , ל חס ־ו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהחטא 
הכי לעלה  י ראל ני  את להביא  רצה  ה ד ל  חסְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
נתלה  "עלילה  לכ ,( ד ־עצמ מ  ב מ (למעלה  ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָָד לה 
"רגע אמר מה  רעל־) עה  לפי  ירידה  ונע ית "ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
להביא  כדי  ,( עיני למראה  (רק  בחיצנת (" י עזב ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹקט
(נגד קט לרגע  עלה  רק  ולא  ,ער א  העלה  ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאת

לת, אחריה  אי נצחית עלה  א א  ,(" י עזב קט ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ"רגע 
 אי עד  עלה  אחר עלה  עלת, ע ד  מתו פת  ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַָָָואדרה 

."צ  אלקי אל יראה  חיל אל מחיל  ילכ" , ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹק
לבני נגע  הרי  עלה , צר היא  ירידה  ל ללל  סְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹנ
ר ה א א  ירידה , אינ ת לאמי  עצמ ה רידה   ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָי ראל

.ער א  י תר נעלית ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָֹלעלה 
ע ־ה עת) חטא  (ש דגמת העגל לחטא  נגע  ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻועל־ר־זה 
  לי א א  העגל את י ראל  ע "לא  מרא , פר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
ת לא יי רא י ראל  הי "לא  לבעלי ־בה ", ה   תחְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹ
ה   תח  לי די  ' כ היתה  ל ה "זרת א א  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמע ה ",

ְְֲֵַָלבעלי ־בה ".
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ÌÎÈL ÈÊ‡a∑ ה ּנׁשים' ּבל ּבֹו: אהרן אמר  ¿»¿≈¿≈∆ְֲִִַַַָָֹ
ה ּדבר  יתע ּכב  ׁשּמא  הן, ּבתכ ׁשיטיהן חסים  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוהילדים 
מעל  ּופרק ּו המ ּתינּו לא  והם  מ ׁשה ', יבא  ּכ ְְְְִִֵֵֶַָָָֹֹֹּובת ֹו

ליחיד ,∑e˜t.עצמן  'ּפרק ' מ ּגזרת  צ ּוּוי, ל ׁשֹון ְַָ»¿ְְְִִִִֵַָָ
' ּבר' מ ּגזרת  'ּברכ ּו' .ּכמ ֹו ְְְִִֵַָָ

    ©¦§¨«§Æ¨¨½̈¤¦§¥¬©¨−̈£¤´
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e˜t˙iÂ∑ ּכׁשּנטל ּום מ ּׂשא . ּפריקת  ל ׁשֹון «ƒ¿»¿ְְְְִֶַַָָ
הם  נמצא ּו דיׁשקריי"ר מאזניהם , מ ּנזמיהם , מפרקים  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹ

ÈÓÊ.ּבלע "ז  ּכמ ֹו∑‡˙ מ ּנזמי, ט)ּכמ ֹו :(לעיל  ְַַ∆ƒ¿≈ְְְִִֵ
העיר  מן העיר ", את  ."ּכצאתי ְִִִִֵֶָָ

         

עקבתא  רא  הינ ע ה , ה ר האריז"ל, כתבי  ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָאיתא 
ה ד ר: ר ל לל ה א  ְְְִִִִֶַָָמ יחא ,

את  ... רקת ו" נאמר  העגל, חטא  היה  ה ד ר ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָד ר
, י ה ולא  וקא ,  יהאנ  " אזניה א ר ה הב  ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹנזמי 
  ה נדבת זאת, לע מת העגל; עב ר לתת רצ ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹא 
 כי סמ  י ה  ע" ," י ה על  יהאנ  בא ו" ְֱֲִִִִִֶַַַַַָָָָָֹנאמר

. קדמ  י ה ,הינ ." ְְֲִֵֶֶַַָָאליה
ה "ה  לה נת" אליעזר' רי  'פרקי  איתא  זה  ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָועל
," יהאנ מ י תר  י י ־חד רא מ רת ה ...כרְְְֲֳִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
נהיגי "ני   סחי מ כת 'ירלמי ' תב  מה   הְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
טב (מנהג מנהג" ירחא , י מא  עביד א ... למיעבד  ְְְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹלא 

. מ לק  ריכי ְְְִִֶַה א ),
למידי ־חכמי מ יחא  עקבתא  דרא   ע ה  ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָוזה
י ה הע בדה  מתאת זה    תיהלנ  מעיְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנ
עקבתא  דרא  ה א   (ה לל ה ד ר ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָד ר

. יהאנ ־אימה ־ דבעי , התנהג ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָמ יחא )
"רה " א א ) , ברי ס ר (לא   ה ה רה  עניני  ל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוהרי 

ה ראה :  מ ְִָָ
על־ידי להתנהל  צריכי  העניני ב רת  ינ נ ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָי
אר  וכל רנסה , לה יג  צריכי  עלי וה , עלי ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָה
 ־וכ ה יתה  יביא  ה על בלבד  , טפלי  ה  ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהעניני

ה ית. ה צא ת את לנהל כל  לריְְְִִֵֶֶַַַָ

„„‰‡ב  ÈL„˜ e˜Èt Ô‰‡ ÔB‰Ï Ó‡Â«¬«¿«¬…¿ƒ»»≈¿«¬»
ei˙È‡Â ÔBÎÈ˙e ÔBÎÈa ÔBÎÈL È„e‡a Ècƒ¿¿≈¿≈¿≈¿»≈¿«¿ƒ

:È˙ÂÏ¿»ƒ

Ècג  ‡‰„„ ÈL„˜ ˙È ‡nÚ Ïk e˜Èt˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ»«»»»»≈¿«¬»ƒ
:Ô‰‡Ï ei˙È‡Â ÔB‰È„e‡¿¿≈¿«¿ƒ¿«¬…



סח                
לדעת  צריכ ת  י ה  לעיל מהאמ ר הה ראה   ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָועל
ה א  ענינ ,ולכ ה ד ר. ר ל לל ה א  זה  רנְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
צריכה  האח ת)  א ה ת וכ) הא ה  ,הינ . מ ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָלבנת
 נתינת־מק היה  להניח  ולא  , מ  מה ית ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלע ת

"ע ה הב ".עב ר גל ֲֵֶַָָ
צריכי  ס ביל נטה  איז נרת  א אפיל ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָלמר:
תק לעמ ד  הא ה  צריכה   יהד ת ל עני על ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלו ר
לה "ה ,  מק  מ להי ת  צרי ה ית יו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹולצעק :
זה  בית למר, ," כת "ו כני  עליו  למר ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָכל
על  לו ר אי ־אפר  י  והא ר ה ד ה   ע ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאתה 

יהד ת! ל  ְֲִִֶַָעניני
ס ה הב ", "עגל  ע היה  מה  היא  ה אלה  מאי , ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָא א 
עב ר  היא   ס ה ל ה כלית :בכ   העניני וכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָפרנסה 
ספינ א ר ואיל ; י לב תה  אכילה  ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָה צא ת
עב ר   ה  י מ אזי   רציה  אינ דר  לריְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ועב ר  ("טעקסעס "), " י מ" ועב ר ,רחמנא ־ליצל , פאיְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָר
להרויח  א  היה  מ טב  א ר .עגמת־נפ ל  עניני ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאר
ה "ה  א א  ,פ עגמת־ה היה  א  בלבד  , א  לריְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
קטי  י ח  חי פ א ההצטרכ ת ל את  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָי

. בריאיְִִ
  הא ("זיי   י ה על  הה  מי   כְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ

לאפר  ונע ה   הטחנ  הרפ ה הב  עגל ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָא יס עפירט")
 הי ה  י ה ל עזרת) נבנה   ה ואיל , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָוע
רי פ א ( ק וה  ה בנת לס ע  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהרא נת
על   אתחזיא" ' ו ר' ק ' מא תת  ע  א)  ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָה
לעתיד ־לבא  עד  , ל לע  מי וק  מדי ע י א ") ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹסטרא 

ז"ל), חכמינ מדרי  ְְְְֲִִִֵֵַָָ(דאיתא 
ה ר  ל ה לל ה א  מ יחא  עקבתא  דרא  ־כ מְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
הינ ה הב ", "עגל עני את למנע   י ה ל יד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהה א ,
ואדרה , יהד ת. עניני  על ו ר די    סל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהה חואה 
  מ יה מ לע ת די  , יגי  ס ה את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלנל

ה כינה , לה ראת  מקְְְְִִַַַָָָ
הא ה  ריא , ה על ,צטר ה כל מא מה  חסר לא  ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹואז
לימג ו מחה  ריא ת  מ , ריאי  לדי וה ְְְְְְְְְִִִִִִִִַַָָָריאה 
י נע  וה , ביט  י למע לח ה  לתרה   הילדי ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻאת
ר   העמיד  י ה  מצרי יציאת  מ  ה '" ְְְֱִִִִִִִֶֶַַַָ"צבא ת
א ־לי "זה  ואמר   ־ס י קריעת ה "ה  את יר הְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

." ְְֵַואנוה
ל יד מ  וכאמ ר, ית מ ע ה  אחת ל  י ה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ויהיה  ו מח , חי  ריא , ה ית יהיה  אז לה "ה ,  מקְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
 וילדיה עליה  ע יחד   יז ועל־ידי ־זה  גלי , אלק ת ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
.אמ ימינ מהרה  ,צדקנ מ יח  לקראת קרב  ליל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָ
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ËÁa B˙‡ ˆiÂ∑, ּפנים ּבׁשני לתר ּגמ ֹו יׁש «»«…«∆∆ְְְְִִֵֵַָ

ס ּודר , ל ׁשֹון - 'ּבחרט ' ק ׁשירה , ל ׁשֹון 'וּיצר ' ְְְִֶֶֶַַַָָָָָהאחד :
ג )ּכמ ֹו והחריטים ",(ישעיה "וה ּמט ּפח ֹות  ה): ב  :(מלכים ְְְְֲִִִַָָ

'וּיצר ', וה ּׁשני: חרטים ", ּבׁשני ּכסף  ּכּכרים  ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ"וּיצר 
ׁשח ֹורצין  ה ּצֹורפין אמנּות  ּכלי – ּבחרט  צ ּורה . ְְְְֳִִִֶֶֶַַָָל ׁשֹון
א ֹות ּיֹות  הח ֹורט  ס ֹופר  ּכעט  ּבזהב , צ ּור ֹות  ּבֹו ְְְְִִֵֵֵַָָוח ֹורטין

ּכמ ֹו ּופנקסין, ח)ּבל ּוח ֹות  ּבחרט (ישעיה עליו "ּוכתב  : ְְְְְִִֶֶָָָֹ
ּבזיפא ', ית ּה 'וצר  א ּונקל ֹוס : ׁשּתר ּגם  וזה ּו ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַָָאנֹוׁש",
ּבזהב  ּבֹו ׁשח ֹורצין אמנּות  ּכלי ה ּוא  זּיּוף , ְְְְֳִִִֶָָָל ׁשֹון
ניי"ל  ּבלע "ז ׁשּקֹורין ּוׁשקדים , ְְִִִֵֶַַא ֹותיֹות 

ח ֹותמ ֹות  ֿ יד ֹו על  ּומזּיפין Ï‚Ú.(גראבשטיכל ), ְְִַַָָ≈∆

‰ÎqÓ∑ מכ ּׁשפי ּבא ּו ּבּכּור , לא ּור  ׁשה ׁשליכ ֹו ּכיון «≈»ְְְִִֵֵֶַַָָָ
ּבכ ׁשפים . וע ׂשא ּוה ּו מ ּמצרים  ע ּמהם  ׁשעל ּו ֿ רב  ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָערב 
ּדּמּוסי  מ ּתֹו ׁשּיצא  ׁשם  היה  מיכה  א ֹומרים , ְְִִִִֵֵֶָָָָָָויׁש
וטס  ׁשם  ּביד ֹו והיה  ּבמצרים , ּבֹו  ׁשּנתמע ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּבנין
להעל ֹות  ׁשֹור !" עלה  ׁשֹור ! "עלה  מ ׁשה : ּבֹו ְֲֲֲֵֵֶֶַַָֹׁשּכתב 
ה ּכּור  לת ֹו וה ׁשליכ ֹו ניל ּוס , מ ּתֹו יֹוסף  ׁשל  ְְְֲִִִִֵֶַאר ֹונֹו

העגל  קא)ויצא  ּדבר ∑ÎqÓ‰.(סנהדרין מ ּתכת . ל ׁשֹון ְֵֶָָָ«≈»ְֶֶַָָ
ׁשל  ּכגימטר ּיא  ּבֹו, היּו זהב  קנטרין קכ "ה  ְְְִִִֵֶַַַָָָָָאחר :

‡EÈ‰Ï.מ ּסכה  ‰l‡∑ מ ּכאן 'אלהינּו', נאמר  ולא  ֵַָ≈∆¡…∆ְֱֱִֵֶַָֹֹ
אהרן  על  ׁשּנקהל ּו הם  מ ּמצרים , ׁשעל ּו ֿ רב  ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשערב 

אחריו והם  יׂשראל  את  הטע ּו ּכ ֿ ואחר  .ׁשע ׂשא ּוה ּו, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ

      ©©´§©«£½Ÿ©¦¬¤¦§¥−©§¨¨®©¦§¨³©«£ŸÆ
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d„ÚÂד  ‡ÙÈÊa d˙È ˆÂ ÔB‰È„ÈÓ ÈÒe¿ƒƒ≈¿«»≈¿ƒ»¿»¿≈
Èc Ï‡NÈ CzÏÁc ÔÈl‡ eÓ‡Â ‡ÎzÓ Ï‚Ú≈««¿»«¬»ƒ≈««¿»ƒ¿»≈ƒ

:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó Ce˜q‡«¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

˜e‡ה  È‰BÓ„˜ ‡Áa„Ó ‡e Ô‰‡ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…¿»«¿¿»√»ƒ¿»
:ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ Ó‡Â Ô‰‡«¬…«¬««»√»¿»¿»

 

     
        



סט                 
Ô‰‡ ‡iÂ∑ ׁשּנאמר ח ּיים , ר ּוח  ּבֹו ׁשהיה  ««¿«¬…ֱִֶֶֶַַַָָ

קו) ע ׂשב ",(תהלים א ֹוכל  ׁשֹור  "ּבתבנית  ׁשהצליח : וראה  ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
ׂשטן, הי מע ׂשה  לגמרי ולא  לדח ֹותם  ּפה  ל ֹו ÔiÂ.ה  ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹ«ƒ∆

ÁaÊÓ∑ לדח ֹותם.ÁÓ '‰Ï ‚Á Ó‡iÂ∑ ולא ƒ¿≈«ְִָ«…«««»»ְֹ
ּפׁשּוט ֹו. זה ּו ׁשּיעבד ּוה ּו, קדם  מ ׁשה  יבא  ׁשּמא  ְְֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹה ּיֹום ,
אהרן, ראה  הר ּבה  ּדברים  ר ּבה ': ּב'וּיקרא  ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹּומדר ׁשֹו
וזה ּו והרג ּוה ּו, מ ֹוכיחם  ׁשהיה  אח ֹות ֹו ּבן ח ּור  ְֲֲִֶֶֶַָָָָָָראה 

בינה)"וּיבן לפניו.(לשון מ ּזב ּוח  וּיבן לפניו", וע ֹוד מזּבח  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבהם . ולא  ה ּסרח ֹון ּבי ׁשּיּתלה  מ ּוטב  ואמר , ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹראה 
מביא  זה  ה ּמזּבח , את  ּבֹונים  הם  אם  ואמר , ראה  ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוע ֹוד 
ּבבת  ע ׂשּויה  מלאכ ּתן ונמצאת  אבן, מביא  וזה  ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָצר ֹור 
ּבמלאכ ּתי, ּומתע ּצל  א ֹות ֹו ּבֹונה  ׁשאני מ ּתֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַאחת .

ּבא  מ ׁשה  ּכ ּובין ּכ Ï‰'.ּבין ‚Á∑ היה ּבל ּבֹו ֵֵֶָָָֹ««ְִָָ
ה ּמק ֹום  את  ויעבד ּו מ ׁשה  ׁשּיבא  היה  ּבט ּוח  .ל ּׁשמים , ְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

              

   

לפניולפניולפניולפניו מז מז מז מז ח ח ח ח   ב ב ב ב ו ו ו ו  אהר אהר אהר אהר ְְְְֲֲֲֲַַַַַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽו ו ו ו רא רא רא רא  ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
 ת לדח – מזח  רש"י)ויב ובפירוש ה . (לב , ְְִִִֵֶַַָ

 מק  י לא  לעב דה ־זרה   ה הרי  ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹוק ה ,
ב ) קט, א (מנחות , ת לדח היתה  אהר נת  א   וא ,ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹ

 מל לאהר ה ר  ואי לעב דה ־זרה ,  מ הרי  ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֻפעל
? מְִַָ

ה ס ק  על למר:  תצוה )וי את (בפרשת  אלי הקרב  "וא ה  ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָ

גמר  לאחר ר"י : מפר לי " לכהנ '  אחי ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹאהר
, ה מלאכת מר לאחר רק  הינ . ה ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָמלאכת

."ה" י בניו  אהר על ֲִֵַַַָָֹה חל
היה  לא  העגל) (וע ת ה זח  נת עת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹועל־י ־זה ,
 י לא  לעב דה ־זרה   ה ודוקא  .ה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹֹאהר
 עה  ה היה  לא  ה א   א אבל , מקְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ

. כ נפסל אינ ְְֲִֵַַָָָָלעב דה ־זרה ,

     ©©§¦̧Æ¦¨«¢½̈©©«£´Ÿ½Ÿ©©¦−§¨¦®
      ©¥³¤¨¨Æ¤«¡´Ÿ§¨½©ª̈−§©¥«

eÓÈkLiÂ∑ׁשּיחטא ּו ּכדי זרזם , .ה ּׂשטן ««¿ƒְְְֱֵֵֶֶַָָָ
˜ÁˆÏ∑ ׁשּנאמר ּכמ ֹו עריֹות , ּגל ּוי ה ּזה  ּבּמׁשמע  יׁש ¿«≈ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָ

לט) ׁשּנאמר (בראשית ּכמ ֹו ּדמים , ּוׁשפיכ ּות  ּבי", "לצחק  :ְְְֱִִִֶֶֶַַָ

ב ) ב  אף (שמואל  לפנינּו", ויׂשחק ּו ה ּנערים  נא  "יק ּומ ּו :ְְֲִִֵַַַָָָָ
ח ּור  נהרג  .ּכאן ֱֶַָ

      ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤®¤¥¾¦ ¦¥´©§½
   £¤¬¤«¡¥−¨¥¤¬¤¦§¨«¦

a„ÈÂ∑ק ׁשי ּכמ ֹול ׁשֹון מב )ה ּוא , :(בראשית «¿«≈ְְִֹ
ק ׁשֹות " א ּתם  לב )∑ŒCÏ„."ויד ּבר  רד (ברכות ְִֵַַָָ∆≈ֵ

ּבא ֹות ּה ּבׁשבילם . א ּלא  ּגד ּלה   ל נת ּתי לא  , ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָֹֻֻמ ּגד ּלת
מעלה  ׁשל  ּבית ּֿדין מ ּפי מ ׁשה  נתנּדה  ÁL˙.ׁשעה , ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹƒ≈

EnÚ∑","ע ּמ" א ּלא  נאמר , לא  העם " ׁשחת  «¿ְֱִֵֶֶַַָָָֹ
ּבי, נמלכ ּת ולא  וג ּיר ּתם   מעצמ ׁשּקּבל ּת ֿ רב  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹערב 
ׁשחת ּו הם  ּבּׁשכינה , ּגרים  ׁשּיּדבק ּו ט ֹוב  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָואמר ּת:

.וה ׁשחית ּו ְְִִ

      ́̈©¥À¦©¤̧¤Æ£¤´¦¦¦½¨´¨¤½
     ¥−¤©¥¨®©¦§©«£Æ©¦§§½©Ÿ́§½¥³¤

      ¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤¦§¨«¦

     ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½
  §¦¥¬©§¥−Ÿ¤«

ÛÚŒ‰L˜∑ ל ׁשמע ּוממאנים  מ ֹוכיחיהם  לנגד  ער ּפם  ק ׁשי .מחזירין ¿≈…∆ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ÔÂÏÚו e˜Èq‡Â È‰B˙„ ‡ÓBÈa eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿»¿«¿ƒ¿«ƒ¬»»
ÈzLÓÏe ÏÎÈÓÏ ‡nÚ ÁÒ‡Â ÔÈÒÎ eÈ˜Â¿»ƒƒ¿ƒ¿«¿««»¿≈«¿ƒ¿≈

:‡ÎiÁÏ eÓ˜Â¿»¿«»»

ÏÈaÁז È‡ ˙eÁ ÏÊ‡ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ∆¬≈«ƒ
:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó ‡z˜q‡ Èc CnÚ«»ƒ«∆¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

e„Úח  Ôepz„wÙ Èc ‡ÁB‡ ÔÓ ÚÈÙa eËÒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ«∆¿ƒ¬»
dÏ eÁa„Â dÏ e„È‚Òe ‡ÎzÓ Ï‚Ú ÔB‰Ï¿≈««¿»¿ƒ≈¿«»≈
Ce˜q‡ Èc Ï‡NÈ CzÏÁc ÔÈl‡ eÓ‡Â«¬»ƒ≈««¿»ƒ¿»≈ƒ«¿

:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

‰„ÔÈט  ‡nÚ ÈÓ„˜ ÈÏb ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈√»««»»≈
:‡e‰ Ï„˜ ÈL˜ ‡nÚ ‡‰Â¿»«»¿≈¿«

 

       



ע                

      §©¨Æ©¦´¨¦½§¦«©©¦¬¨¤−©«£©¥®§¤«¡¤¬
  «§−§¬¨«

Èl ‰ÁÈp‰∑ מ ׁשה ׁשהת ּפּלל  ׁשמענּו לא  עדין «ƒ»ƒְְֲִִֵֶֶַַַָֹֹ
ּפתח  ּכאן א ּלא  לי"? "ה ּניחה  א ֹומר : וה ּוא  ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָעליהם ,

ית ּפּלל  ׁשאם  ּבֹו, ּתל ּוי ׁשה ּדבר  וה ֹודיע ֹו ּפתח  ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָל ֹו
יכ ּלם  לא  רבה)עליהם  .(שמות ְֲֵֵֶַֹ

      ©§©´¤½¤§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©ÀŸ¤¨¨³
      §Ÿ̈Æ¤«¡¤³©§Æ§©¤½£¤³¥̧¨Æ¥¤´¤

    ¦§©½¦§¬Ÿ©¨−§¨¬£¨¨«
'B‚Â '‰ ‰ÓÏ∑ ּבג ּבֹור ּגּבֹור  ּבחכם , חכם  א ּלא  מתק ּנא  .ּכל ּום  »»¿ְְְְִִִֵֶַָָָָָ

     ̈Á¨Á«Ÿ§¸¦§©¹¦¥ÀŸ§¨¨³«¦¨Æ
      ©«£³ŸŸ¨Æ¤«¨¦½§©̧Ÿ½̈¥©−§¥´¨«£¨¨®

     ¥«£´©¤½§¦¨¥¬©¨«¨−̈§©¤«
ÌÁp‰Â∑ להם להטיב  אחרת  מח ׁשבה  להם ∑Ú‰ŒÏÚ‰.התע ּׁשת  ח ׁשב ּת .א ׁשר  ¿ƒ»≈ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ«»»»ְֲֶֶַָָָ

      §¿Ÿ§©§¨¨Á§¦§¨̧§¦§¨¥¹£¨¤À£¤̧
      ¦§©´§¨¨¤»¨¼©§©¥´£¥¤½©§¤Æ¤©§£¤½
     §«§¥−©¨¨®¦§¨¨¨̧¤©¹Ÿ£¤´¨©À§¦

   ¤¥Æ§©§£¤½§¨«£−§Ÿ¨«
Ì‰‡Ï ÎÊ∑(רבה ע ׂשרת (שמות על  עבר ּו אם  : ¿…¿«¿»»ְֲִֶֶַָ

נסיֹונֹות  ּבע ׂשר  נתנּסה  אביהם  אברהם  ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָה ּדּבר ֹות ,
ּבע ׂשר  ע ׂשר  ויצא ּו ל ֹו, ּתנה ּו ׂשכר ֹו. ק ּבל  לא  .ועדין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

Ï‡NÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰‡Ï∑(רבה ל ׂשרפה (שמות אם  ¿«¿»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈ְִִֵָ
לאברהם  זכר  ּבא ּור הם , עלי לה ּׂשרף  עצמ ֹו ׁשּמסר  ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

צ ּואר ֹו ׁשּפׁשט  ליצחק  זכר  להרגה , אם  ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּכׂשּדים .
ואם  לחרן. ׁשּגלה  ליעקב  זכר  לגל ּות , אם  ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹֹלעקדה .
"ואע ׂשה  לי א ֹומר  א ּתה  מה  ּבזכ ּותן, נּצֹולין ְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָאינן
אינֹו רגלים  ׁשל ׁש ׁשל  ּכּסא  ואם  ּגד ֹול "? לג ֹוי  ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹא ֹות

רגל  ׁשל  לכ ּסא  ֿ וחמר  קל  , ּכעס ּבׁשעת  לפני ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹע ֹומד 
לב )אחד  Ca.(ברכות Ì‰Ï zÚaL L‡∑נׁשּבע ּת לא  ֶָ¬∆ƒ¿«¿»»∆»ְְִַָֹ

לא  ּבארץ , ולא  ּבּׁשמים  לא  ּכלה , ׁשה ּוא  ּבדבר  ְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹלהם 
 ּוׁשב ּועת ק ּים  ׁשא ּתה  ,ּב א ּלא  ּבגבע ֹות , ולא  ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹבהרים 

ׁשּנאמר  לע ֹולם , טז)ק ּימת  כב  נאם (בראשית נׁשּבע ּתי "ּבי : ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֻ
נאמר  ּוליצחק  ג )ה '", כו ֿ ה ּׁשב ּועה (שם את  "והקימתי : ְְְֱֲִִִֶֶַַַָָֹ

נאמר  ּוליעקב  ,"אבי לאברהם  נׁשּבע ּתי לה א ׁשר  (שם ְְְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹ
ּב"אל יא) ל ֹו נׁשּבע  ּורבה ", ּפרה  ׁשּדי אל  "אני :ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַ

.ׁשּדי" ַַ

ÈÊ‚eי  Û˜˙ÈÂ ÈÓ„˜ ÔÓ C˙eÚa Áp‰ ÔÚÎe¿«««»»ƒ√»«¿ƒ¿«¿ƒ
:ÈbÒ ÌÚÏ C˙È „aÚ‡Â ÔepˆÈLÈ‡Â ÔB‰¿¿≈≈ƒ¿∆¿≈»»¿««ƒ

ÈÈיא  ‡ÓÏ Ó‡Â d‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¡»≈«¬«¿»¿»
‡Ú‡Ó ‡z˜t‡ Èc CnÚa CÊ‚e Û˜˙Èƒ¿≈¿»¿«»ƒ«∆¿»≈«¿»

:‡ÙÈw˙ ‡„Èe  ÏÈÁa ÌÈˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ»«ƒ»

zLÈa‡יב  ÓÈÓÏ È‡ˆÓ ÔeÓÈÈ ‡ÓÏ¿»≈¿ƒ¿»≈¿≈«¿ƒ¿»
‡ieË ÈÈa ÔB‰˙È ‡Ïh˜Ï Ôepz˜t‡«∆¿ƒ¿«»»»¿≈≈«»
ÛB˜zÓ ez ‡Ú‡ Èt‡ ÏÚÓ ÔB‰˙eÈˆÈLÏe¿≈»¿≈««≈«¿»ƒ¿
„aÚÓÏ ‡zÏlÓc ‡˙LÈa ÔÓ È˙‡Â CÊ‚e¿»¿»≈ƒƒ»»¿«∆¿»¿∆¿«

:CnÚÏ¿«»

CÈcÚיג  Ï‡NÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰‡Ï k„‡ƒ¿«¿«¿»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¿»
ÔB‰nÚ ‡zÏlÓe CÓÈÓa ÔB‰Ï ‡zÓi˜ Ècƒ«∆¿»¿¿≈¿»«∆¿»ƒ¿
‡Ú‡ ÏÎÂ ‡iÓL ÈÎBÎk ÔBÎÈa ˙È ÈbÒ‡«¿≈»¿≈¿¿≈¿«»¿»«¿»
ÔeÒÁÈÂ ÔBÎÈÏ Ôz‡ ˙ÈÓ‡ Èc ‡„‰»»ƒ¬»ƒ∆≈ƒ¿≈¿«¿¿

:ÌÏÚÏ«¬»

 

    
    

       
      

      
    

     
   

        

    
 
     

    
    

     

        

      
    

     
    
    

     
     

   
    

     
    



עי                 

     ©¦−̈¤§Ÿ̈®©¨´¨½̈£¤¬¦¤−©«£¬
 §©«

      ©¦¹¤©¥³¤¤Æ¦¨½̈§¥²ª¬Ÿ¨«¥ª−
       §¨®ªÀŸ§ª¦Æ¦§¥´¤§¥¤½¦¤¬¦¤−¥¬

§ª¦«
Ì‰ÈÚ ÈMÓ∑ נּסים ּומע ׂשה  נקרא ֹות , הא ֹות ּיֹות  קד )היה היּו .(שבת ƒ¿≈∆¿≈∆ְֲִִִִֵַָָָָָ

     §©̧ª½Ÿ©«£¥¬¡Ÿ¦−¥®¨§©¦§À̈¦§©³
   ¡Ÿ¦Æ½¨−©©ª«Ÿ

‰n‰ ÌÈ‰Ï‡ ‰NÚÓ∑ ה ּוא ּכמ ׁשמע ֹו, «¬≈¡…ƒ≈»ְְַָ
לחבר ֹו: הא ֹומר  ּכאדם  אחר : ּדבר  ע ׂשאן. ְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָּבכב ֹוד ֹו
ּכל  ּכ ּפל ֹונית ', ּבמלאכה  ּפל ֹוני ׁשל  עסקיו ְְְֲִִִֶָָָָָָָ'ּכל 

ּבּתֹורה  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשל  ∑eÁ˙.ׁשע ׁשּועיו ֲֶַַַָָָָ»
ח ּקּוק , ל ׁשֹון ׁשניהם  ה ּוא , אחד  - וחרט  חרת  ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶָל ׁשֹון

(איינׁשניידען) ּבלע "ז .אנטליי"ר  ְַַ

     ©¦§©§ª²©¤¬¨−̈§¥®Ÿ©¸Ÿ¤Æ
   ¤¤½¬¦§¨−̈©©«£¤«

‰Úa∑ וצ ֹוחקים ּוׂשמחים  מריעים , ׁשהיּו .ּבהריע ֹו, ¿≈…ְְְֲֲִִִִִֵֶַָ

       ©ÀŸ¤¥¬Æ£´§½̈§¥¬−£´
    £¨®´©½¨«Ÿ¦−Ÿ¥«©

‰eb ˙BÚ ÏB˜ ÔÈ‡∑ נראה ה ּזה  ק ֹול  אין ≈¬¿»ְִֵֶֶַ
ח ּלׁשים  ק ֹול  ולא  נּצח ֹון, ה ּצֹועקים  ּגּבֹורים  ענּית  ְֲֲִִִִִִַַַָָֹק ֹול 

ניסה  א ֹו וי, חר ּופין ∑ÏB˜˙BpÚ.ׁשּצֹועקים  ק ֹול  ֲִִֶַָ«ִֵ
ל ֹו ּכׁשּנאמרין ׁשֹומען נפ ׁש את  המע ּנין .וג ּדּופין ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָ

     ©§¦À©«£¤³¨©Æ¤©©«£¤½©©¬§¤¨¥−¤
     §Ÿ®Ÿ©¦«©©´¤À©©§¥³¦¨¨Æ¤©ª½Ÿ

   ©§©¥¬Ÿ−̈©¬©¨¨«
'B‚Â ÂÈ„iÓ CÏLiÂ∑(פז ּפסח (שבת מה  'אמר : ««¿≈ƒ»»¿ֶַַַָ

ֿ נכר  ֿ ּבן "ּכל  ּתֹורה : אמרה  ה ּמצות , מן אחד  ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשה ּוא 
מ ּומרים , יׂשראל  וכל  ּכאן ּכּלּה ה ּתֹורה  ּבֹו", ֿ יאכל  ְְִִֵַַָָָָָָֹֹֻלא 

להם '? ‰‰.וא ּתנּנה  ˙Áz∑ ההר .לרגלי ְְֶֶֶָָ««»»ְְֵַָָ

aÚÓÏ„יד  ÏÈlÓ Èc ‡˙LÈa ÔÓ ÈÈ ˙Â¿«¿»ƒƒ¿»ƒ«≈¿∆¿«
:dnÚÏ¿«≈

ÈÁeÏטו ÔÈ˙e ‡eË ÔÓ ‰LÓ ˙Áe Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈¿«…∆ƒ»¿≈≈
ÔÈzÓ ÔÈÈ˙k ÈÁeÏ d„Èa ‡˙e„‰Ò«¬»ƒ≈≈¿ƒƒƒ¿≈

:ÔÈÈ˙k Ôep‡ ‡kÓe ‡kÓ ÔB‰ÈÚƒ¿≈ƒ»ƒ»ƒ¿ƒƒ

˙k‡טז ‡˙Îe Ôep‡ ÈÈ„ ‡„BÚ ‡iÁeÏÂ¿«»»»«¿»ƒ¿»»¿»»
:‡iÁeÏ ÏÚ LÙÓ ‡e‰ ÈÈ„«¿»¿»«««»

ÔÈaÈÓיז „k ‡nÚ Ï˜ ˙È ÚLB‰È ÚÓLe¿«¿À«»««»«¿«¿ƒ
:‡˙ÈLÓa ‡˜ Ï˜ ‰LÓÏ Ó‡Â«¬«¿…∆«¿»»¿«¿ƒ»

Û‡Âיח  ‡˜a ÔÈÁˆc ÔÈab Ï˜ ‡Ï Ó‡Â«¬«»«ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿»»¿«
‡‡ ÔÈÎiÁÓc Ï˜ ÔÈazÓc ÔÈLlÁ Ï˜ ‡Ï»««»ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¬»

:ÚÓL¿»

È˙יט  ‡ÊÁÂ ‡˙ÈLÓÏ È˜ „k ‰Â‰Â«¬»«»ƒ¿«¿ƒ»«¬»»
‡Óe ‰LÓ„ ‡Ê‚e ÛÈ˜˙e ÔÈbÁÂ ‡Ï‚Ú∆¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿»¿…∆¿»
ÈÏBtLa ÔB‰˙È a˙Â ‡iÁeÏ ˙È È‰B„ÈÓƒƒ»«»¿««»¿¿ƒ≈

:‡eË»

 

      
       

     

    
    

  

   

   
    


     

      
     

    

    
           

          
       

      
               

 



עב                
              

    

ההרההרההרההר:::: חתחתחתחת  את את את את וי וי וי וי רררר אתאתאתאת־ ־ ־ ־ ההההחתחתחתחת מ מ מ מ דו דו דו דו   ל ל ל ל לב ,ו ו ו ו) ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ ְְְְֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֹֹ ַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
יט)

אר נחי מ לח ת ו ברי  צט,לח ת מנחות ב . יד , (בבא־בתרא ְְִִֵָָָ
א) עמוד   סו

צריכי ה רה  לד  :נ לק  האד עב דת זה  לבאר  ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָי
לח ת. ו ברי  לח ת –  הפכיי  ברי ני  ְְְְְְִִִִִֵֵָָלהי ת

 כמ "לח ת". בחינת להי ת  האד על אחד , ְְְִִִִִֶַַַָָָָמ ד 
ואי ־  , האבני על חק ק ת  הי ה ח ת על ְֲֲִִִֶֶַַַָָָָהא תת
 להבי  האד על ־כ מ , יניה להפריד  היה  ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאפר
וה רה  כל עד  ה רה , ברי  את ה א  כל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָלה יג
רה , תב  מה  לבד  מאמי דכ , מ  לאחדי  ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָיהי
 בי ורק  רה , למ ד  ידי ־ח בת זה  י צא  אינ ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָעדי

.בת ח ידי  י צא  ה א  הרי  ה רה , את כלְְְֲִֵֵֵֶַָָ

"ברי    הי ה ח ת,  נחי מ  "אר" ת א , מאיד  ְְִִִֵֵַַַָָָָא
האד ל כל על ה רה , לד  ב ביל ְְְִִִִֶַַָָָָלח ת",

ְִֵָ"לה בר".
מ כל  ע ר לאי ב הה  ה "ה  ל חכמת יו מ ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָי 
 יבי ה כל אי ־אפר תכלית,  מ רח קה  , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאד

ה "ה . ל חכמת אמ ית ְְֲִִִֶַַָָָָוי יג
מתל  לח ת", "ברי  בחינת ה א   האד על־ידי  ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָורק 
ר־ית  ה ל מס ע  אזי  ה "ה , ל לחכמת ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָלגמרי 
לה יג  מס ל ויהיה  י תר, ב הה  לבחינה  כל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻתע ה 
נר  אלקי  תפת  מרי א  כמ רה . ל ת ְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָֹֹאמי
"תח  להי ת יכל לאחרי ־זה  ורק  היה " לל עפר ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ"ונפי 

."רתת ְִִֶָלי 

      ©¦©º¤¨¥̧¤£¤³¨Æ©¦§´Ÿ¨¥½©¦§©−
      ©´£¤¨®©¦̧¤Æ©§¥´©©½¦©©−§¤§¥¬

¦§¨¥«
ÊiÂ∑:וכן נּפּוץ , יא)ל ׁשֹון נוה ּו(איוב  על  "יזרה  «ƒ∆ְְְִֵֵֶַָֹ

וכן א)ּגפרית ", ׁשּזֹורין (משלי  הר ׁשת ", מזרה  ח ּנם  "ּכי : ְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹ
וקטנּיֹות  ּדגן Ï‡NÈ.ּבּה ÈaŒ˙‡ ˜LiÂ∑(סז (יומא ְְִִָָָ««¿¿∆¿≈ƒ¿»≈

ּכס ֹוט ֹות . לבדקם  אם נת ּכּון ׁשם , נּדֹונּו מית ֹות  ׁשל ׁש ְְְְִִִִֵַָָָָֹ

עיר  אנׁשי ּכמ ׁשּפט  ּבסיף , - והתראה  עדים  ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָיׁש
ּבמ ּגפה ,ה ּנּדחת  - התראה  ּבלא  עדים  מר ּבים . ׁשהן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻ

התראה  ולא  עדים  לא  העם ". את  ה ' "וּיּגף  ְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּנאמר :
ּבטניהם  וצב ּו ה ּמים  ׁשּבדק ּום  ּבהדר ֹוקן, -. ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

      ©³Ÿ¤¤Æ¤©«£½Ÿ¤«¨¨¬§−¨¨´©¤®
   ¦«¥¥¬¨¨−̈£¨¨¬§Ÿ¨«

‰f‰ ÌÚ‰ EÏ ‰NÚŒ‰Ó∑ זה חטא  עליהם  ּתביא  ׁשּלא  עד  ,ׁשּיּסר ּו סבל ּת יּסּורים  .ּכּמה  ∆»»¿»»«∆ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

      ©´Ÿ¤©«£½Ÿ©¦¬©©−£Ÿ¦®©¨Æ¨©´§¨
   ¤¨½̈¦¬§−̈«

‡e‰ Ú Èk∑ ה ּמק ֹום ּבדר לפני ּובנסיֹונֹות  ּתמיד  ה ֹולכין הם  .רע  ƒ¿»ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

      ©´Ÿ§¦½£¥¨´¡Ÿ¦½£¤¬¥«§−§¨¥®
       ¦¤´¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ

  ̈©−§¤¨¬¨«

ea‡כ  „˜B‡Â e„Ú È„ ‡Ï‚Ú ˙È ÈÒe¿≈»ƒ¿»ƒ¬»¿≈¿»
‡iÓ Èt‡ ÏÚ ‡Êe ˜Èw„ ‰Â‰c „Ú ÛLÂ¿«««¬»«ƒ¿»««≈«»

:Ï‡NÈ Èa ˙È È˜L‡Â¿«¿≈»¿≈ƒ¿»≈

nÚ‡כא  CÏ „Ú ‰Ó Ô‰‡Ï ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…»¬«»«»
:‡a ‡BÁ È‰BÏÚ ‡˙È˙È‡ È‡ ÔÈ„‰»≈¬≈«¿≈»¬ƒ»«»

‡zכב  ÈBa„ ‡Ê‚e Û˜˙È ‡Ï Ô‰‡ Ó‡Â«¬««¬…»ƒ¿≈¿»¿ƒƒ«¿
:‡e‰ LÈa È‡ ‡nÚ ˙È zÚ„È¿««¿»«»¬≈¿ƒ

ÔÎ‰Èכג  Èc ÔÏÁc ‡Ï „ÈÚ ÈÏ eÓ‡Â«¬»ƒƒ≈»»«¬«ƒ¿»»
‡˜q‡ Èc ‡b ‰LÓ ÔÈ„ È‡ ‡Ó„√̃»»»¬≈≈…∆«¿»ƒ«¿»»
:dÏ ‰Â‰ ‰Ó ‡Ú„È ‡Ï ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»¿«¿»«¬»≈

 

        



עג                 

     ̈«Ÿ©³¨¤Æ§¦´¨½̈¦§¨−̈©¦§¦®
    ̈«©§¦¥´¨¥½©¥¥−¨¥¬¤©¤«

Ì‰Ï Ó‡Â∑, לבד זהב ' 'למי אחד : לי ּדבר  וּיּתנּו והת ּפרק ּו מהר ּו L‡.והם  e‰ÎÏL‡Â∑ ידע ּתי ולא  »…«»∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ»«¿ƒ≈»≈ְְִַָֹ
ה ּזה , העגל  .ויצא ׁשּיצא  ְֵֵֵֶֶֶַָָָ

      ©©³§¤Æ¤¨½̈¦¬¨ª−©®¦«§¨´Ÿ
   ©«£½Ÿ§¦§−̈§¨«¥¤«

ÚÙ∑ּכמ ֹו ּוקל ֹונֹו, ׁשמצ ֹו נת ּגּלה  ה)מג ּלה , הא ּׁשה "(במדבר רא ׁש את  "ּופרע  :.Ì‰ÈÓ˜a ‰ˆÓLÏ∑ להיֹות »À«ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֻ¿ƒ¿»¿»≈∆ְִ
עליהם  ה ּקמים  ּכל  ּבפי לגנּות  ה ּזה  ה ּדבר  .להם  ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

      ©©«£³Ÿ¤Æ§©´©©©«£¤½©¾Ÿ¤¦¬©«Ÿ̈−
    ¥¨®©¥¨«§¬¥−̈¨§¥¬¥¦«

ÈÏ‡ '‰Ï ÈÓ∑ אלי יבא.ÈÂÏ Èa Ïk∑(סו ּכׁשר (יומא ה ּׁשבט  ׁשּכל  .מ ּכאן ƒ«≈»ֵַָֹ»¿≈≈ƒִֵֵֶֶַָָָ

       ©´Ÿ¤¨¤À«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦¬
      ¦«©§−©§¥®¦§¸¨¹¦©³©¨©̧©Æ

     ©©«£¤½§¦§¦«¤¨¦²§¦¬¤¥¥−§¦¬
¤§Ÿ«

'B‚Â Ó‡ ‰k∑? אמר כב )והיכן ּב'ּמכיל ּתא '(לעיל  ׁשנּויה  ּכ יחרם ", לאלהים  "זבח  :.ÂÈÁ‡∑,וה ּוא מא ּמֹו …»«¿ְְְְֱֳִִֵֵַַַָָָָָָָָֹֹ»ƒְִֵ
.יׂשראל  ְִֵָ

      ©©«£¬§¥«¥¦−¦§©´¤®©¦³Ÿ¦¨¨Æ©´
    ©½¦§¬¤©§¥−¦«

       ©´Ÿ¤¤À¦§¸¤§¤³©Æ©«Ÿ̈½¦²¦¬
     ¦§−§¨¦®§¨¥£¥¤²©−§¨¨«

ÌÎ„È e‡ÏÓ∑ּתתח ּנכ ּו זה  ּבּדבר  א ֹותם , הה ֹורגים  ל ּמק ֹום א ּתם  ּכהנים  קטו)להיֹות  ‡LÈ.(זבחים Èk∑ מ ּכם ƒ¿∆¿∆ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹƒƒִֶ
ּבבנֹו יד ֹו .ּובאחיו ימ ּלא  ְְְִִֵַָָ

     ©«§¦Æ¦¨«¢½̈©³Ÿ¤¤Æ¤¨½̈©¤¬
      £¨¤−£¨¨´§Ÿ¨®§©¨Æ¤«¡¤´¤§Ÿ̈½©¬

  £©§−̈§©¬©©§¤«

e‰ÈÂכד  e˜Èt ‡‰c ÔÓÏ ÔB‰Ï ˙ÈÓ‡Â«¬»ƒ¿¿»«¬»»ƒƒ»
:ÔÈ„‰ ‡Ï‚Ú ˜Ùe ‡ea d˙ÈÓe ÈÏƒ¿ƒ≈¿»¿«∆¿»»≈

‡Èכה  ‡e‰ ÏÈË È‡ ‡nÚ ˙È ‰LÓ ‡ÊÁÂ«¬»…∆»«»¬≈¿ƒ¬≈
LÈa ÌeL ÔB‰˙eÒ‡Ï Ô‰‡ ÔepÏÈË»≈ƒ«¬…«¬»¿ƒ

:ÔB‰È„Ï¿»≈

ÔÓכו Ó‡Â ‡˙ÈLÓ Ú˙a ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆ƒ¿««¿ƒ»«¬«»
Ïk d˙ÂÏ eLpk˙‡Â È˙ÂÏ Ôe˙ÈÈ ÈÈ„ ‡iÏÁc«¬«»«¿»≈¿»ƒ¿ƒ¿«»¿»≈»

:ÈÂÏ Èa¿≈≈ƒ

„Ï‡NÈכז ‡‰Ï‡ ÈÈ Ó‡ Ô„k ÔB‰Ï Ó‡Â«¬«¿ƒ¿«¬«¿»¡»»¿ƒ¿»≈
ee˙Â eÚ dkÈ ÏÚ daÁ ‚ eeL«¿««¿≈««¿≈ƒ«¿
˙È ‚ eÏeË˜e ‡˙ÈLÓa Ú˙Ï ÚzÓƒ¿«ƒ¿«¿«¿ƒ»¿¿«»
:dÈ˜ ˙È L‡Â dÁ ˙È ‚e È‰eÁ‡»ƒ¿«»«¿≈∆¡«»»ƒ≈

ÔÓכח  ÏÙe ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk ÈÂÏ È e„ÚÂ«¬»¿≈≈ƒ¿ƒ¿»»¿…∆¿«ƒ
:‡b ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙k ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‡nÚ«»¿»«ƒ¿»»«¿ƒ«¿»

˜eÈכט  ‰LÓ Ó‡Â‡ÓBÈ ‡a˜ ÔBÎ„È «¬«…∆»ƒ∆¿À¿»»»
È‰eÁ‡e da b È‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„≈√»¿»¬≈¿«ƒ¿≈¿»ƒ

:ÔÎa ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÏÚ ‰‡˙È‡Ïe¿«¿»»¬≈»≈ƒ¿»

nÚÏ‡ל  ‰LÓ Ó‡Â È‰B˙„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿«¿ƒ«¬«…∆¿«»
ÈÈ Ì„˜ ˜q‡ ÔÚÎe ‡a ‡BÁ ÔezÁ Ôez‡««¿»«»¿«∆«√»¿»

:ÔBÎÈBÁ ÏÚ tÎ‡ ÌÈ‡Ó»ƒ¬«≈«≈

 

     
      

    
  

    
   



עד                
ÌÎ˙‡hÁ „Úa ‰tÎ‡∑ החטא ּובין ּביניכם  להב ּדיל  ח ּטאתכם , לנגד  ּוסתימה  וק ּנּוח  ּכפר  .א ׂשים  ¬«¿»¿«««¿∆ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

      ©¨¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®¨´À̈¨º̈¨¨³
       ©¤Æ£¨¨´§Ÿ½̈©©«£¬¨¤−¡Ÿ¥¬¨¨«

‰Ê È‰Ï‡∑(פו יומא לב ; ׁשּגרמ ּת(ברכות ה ּוא  'א ּתה  : ¡…≈»»ְֶַַָָָ
ּיע ׂשּולהם , מה  חפצם , וכל  זהב  להם  ׁשה ׁשּפע ּת ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

את  ּומ ׁשקה  מאכיל  ׁשהיה   למל מ ׁשל  יחטא ּו? ְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא 

ּומעמיד ֹו ּבצ ּואר ֹו, ּכיס  ל ֹו ות ֹולה  ּומק ּׁשט ֹו ְְְְְֲִִֶַַַָּבנֹו
יחטא '? ׁשּלא  ה ּבן ּיע ׂשה  מה  זֹונֹות . ּבית  .ּבפתח  ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

     §©−̈¦¦¨´©¨¨®§¦©¾¦§¥´¦½̈
  ¦¦§§−£¤¬¨¨«§¨

Ì˙‡hÁ ‡OzŒÌ‡ ‰zÚÂ∑ איני' ט ֹוב : הרי ¿«»ƒƒ»«»»ֲִֵֵ
קצר , מקרא  וזה  מחני'! אין, ואם  מחני!  ל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָא ֹומר 

הר ּבה  לב )∑EÙqÓ.וכן ּכּלּה,(ברכות ה ּתֹורה  מ ּכל  : ְְֵֵַƒƒ¿¿ִַָָָֻ

עליהם  לב ּקׁש ּכדאי הייתי ׁשּלא  עלי יאמר ּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא 
.רחמים  ֲִַ

      ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¦ £¤´¨«¨¦½¤§¤−
 ¦¦§¦«

      §©º̈¥´§¥´¤¨À̈¤³£¤¦©̧§¦Æ½̈
        ¦¥¬©§¨¦−¥¥´§¨¤®§´¨§¦½¨«©§¦¬£¥¤−

©¨¨«
CÏ Èzac L‡ Ï‡∑ ּדּבּור אצל  ' ל' ּכאן יׁש ∆¬∆ƒ«¿ƒ»ִֵֵֶָָ

וכן ,'אלי' ב )ּבמק ֹום  א על (מלכים ל ֹו "לד ּבר  : ְְְִֵֵֵֶַַ
ÈÎ‡ÏÓ.אדנּיה ּו" ‰p‰∑ אני ולא.È„˜t ÌBÈe ֲִָֹƒ≈«¿»ƒְֲִֹ¿»¿ƒ

'B‚Â∑ ותמיד יחד , מ ּלכ ּלֹותם  אלי ׁשמע ּתי ע ּתה  ¿ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

"ּופקד ּתי  עונֹותיהם , עליהם  ּכׁשאפקד  ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹתמיד ,
ואין  העונֹות . ׁשאר  עם  ה ּזה  העון מן מעט  ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹעליהם "
עון  מ ּפרע ֹון קצת  ּבּה ׁשאין יׂשראל  על  ּבאה  ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻּפרענּות 

.העגל  ֵֶָ

       ©¦¬Ÿ§Ÿ̈−¤¨¨®©£¤´¨´¤¨¥½¤
   £¤¬¨−̈©«£«Ÿ

ÌÚ‰ ˙‡ '‰ ÛbiÂ∑ התראה ּבלא  לעדים  ׁשמים  ּבידי .מיתה  «ƒ…∆»»ְְְִִִִֵֵַַָָָָֹ

Áלא  eÚa Ó‡Â ÈÈ Ì„˜Ï ‰LÓ ˙Â¿«…∆ƒ√»¿»«¬»¿»«
ÔÏÁc ÔB‰Ï e„ÚÂ ‡a ‡BÁ ÔÈ„‰ ‡nÚ«»»≈»«»«¬»¿«¬«

:‰„cƒ¿»

Ï‡לב  Ì‡Â ÔB‰ÈBÁÏ ˙˜L Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ«¿«¿≈¿ƒ»
:‡z˙Î Èc CÙqÓ ÔÚÎ ÈÁÓ¿≈ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ¿«¿»

‡dpÁÓלג  ÈÓ„˜ Á Èc ÔÓ ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»ƒ«√»«∆¿ƒ≈
:ÈÙÒÓƒƒ¿ƒ

Ècלד  ˙‡Ï ‡nÚ ˙È ac ÏÈf‡ ÔÚÎe¿«ƒ≈««»«»«¬«ƒ
ÌBÈe CÓ„˜ C‰È ÈÎ‡ÏÓ ‡‰ CÏ ˙ÈÏlÓ«≈ƒ»»«¿»ƒ¿«√»»¿

:ÔB‰ÈBÁ ÔB‰ÈÏÚ ÚÒ‡Â È˙eÚÒ‡«¿¬ƒ¿«¿«¬≈≈

‡e„aÚzLלה  Èc ÏÚ ‡nÚ ˙È ÈÈ ‡ÁÓe¿»¿»»«»«ƒƒ¿«¿»
:Ô‰‡ „Ú Èc ‡Ï‚ÚÏ¿∆¿»ƒ¬««¬…

 

       

     
   
    

  
    

   
     

     
     

      

    
    

 
   

    



עה                 

      ©§©¥̧§Ÿ̈³¤¤Æ¥´£¥´¦¤½©¨´
     §¨½̈£¤¬¤«¡¦−¨¥¤´¤¦§¨®¦¤¨À̈¤
     £¤´¦Â§©Â§¦§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ

 §©§£−¤§¤«¨
‰fÓ ‰ÏÚ CÏ∑ מ ּכל ּגבהה  יׂשראל  ארץ  ≈¬≈ƒ∆ְְִִֵֶֶָָָֹ

ּכל ּפי  אחר : ּדבר  "עלה !". נאמר :  לכ ְְֱֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָהארצ ֹות ,
ּבׁשעת  ל ֹו אמר  ֿ רד !"  ל" ה ּכעס : ּבׁשעת  ל ֹו ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָׁשאמר 

עלה !"  ל" ÌÚ‰Â.רצ ֹון: ‰z‡∑: אמר לא  ּכאן ֲֵֵָ«»¿»»ַָָֹ
'וע ּמ'. ְְַ

     §¨«©§¦¬§¨¤−©§¨®§¥«©§¦À¤©§©«£¦Æ
    ́̈¡Ÿ¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½©«¦¦−§©§¦«

'B‚Â ÈÚk‰ ˙‡ ÈzL‚Â∑ מאליו מ ּפניהם  ּופנה  עמד  וה ּגר ּגׁשי הן, א ּמֹות  .ׁשּׁשה  ¿≈«¿ƒ∆«¿«¬ƒ¿ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ

       ¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¦Á¸Ÿ¤«¡¤¹§¦§§À
    ¦³©§¥¸Ÿ¤Æ©½¨¤£¤§−©¨«¤

L„e ÏÁ ˙Ê ı‡ Ï‡∑ ל א ֹומר  אני ∆∆∆»«»»¿»ְֲִֵ
Ea˜a.להעל ֹותם  ‰ÏÚ‡ ‡Ï Èk∑ א ֹומר אני  לכ ְֲַָƒ…∆¡∆¿ƒ¿¿ְֲִֵָ

: ל" מלא לפני ÛÚŒ‰L˜ŒÌÚ."וׁשלח ּתי Èk ְְְְְִֶַַָָָƒ«¿≈…∆

‰z‡∑,ּבי ממרים  וא ּתם  ּבקר ּבכם  ּוכ ׁשּׁשכינתי «»ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָ
זעם  עליכם  אני ּכּליֹון ∑‡EÏÎ.מר ּבה  .ל ׁשֹון ְֲֲִֵֶֶַַַ¬∆¿ְִָ

     ©¦§©´¨À̈¤©¨¨¬¨¨²©¤−©¦§©¨®
   §Ÿ¨²¦¬¤§−¨¨«

Ú‰ c‰∑ ע ּמם ּומה ּלכת  ׁשֹורה  ה ּׁשכינה  BÈ„Ú.ׁשאין LÈ‡∑(פח ּבח ֹורב (שבת להם  ׁשּנּתנּו ּכתרים  «»»»»ְְִִֵֶֶֶַַָָָƒ∆¿ְְְִִֵֶֶָָ
ונׁשמע ' 'נע ׂשה  .ּכׁשאמר ּו: ְְְְֲִֶֶַַָ

    ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡³Ÿ¤§¥«¦§¨¥Æ
     ©¤´©§¥½Ÿ¤¤©¤¨²¤«¡¤¬§¦§§−

       §¦¦¦®§©À̈¥³¤§§Æ¥«¨¤½§¥«§−̈¨¬
¤«¡¤¨«

EÈ˙ÈlÎÂ Ea˜ ‰ÏÚ‡ „Á‡ Ú‚∑ אם ∆«∆»∆¡∆¿ƒ¿¿¿ƒƒƒִ
ער ּפכם , ּבק ׁשיּות  ּבי ממרים  וא ּתם  ּבקר ּב ְְְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָאעלה 

ׁשּנאמר  זעמי, ׁשע ּור  ׁשה ּוא  אחד , רגע  עליכם  ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹאזעם 
כו) ואכ ּלה (ישעיה זעם ", יעבר  עד  רגע  ּכמעט  "חבי :ְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַַֹ

‡zא  ‡kÓ ˜Ò ÏÈf‡ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ≈«ƒ»«¿
‡Ú‡Ï ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó ‡z˜q‡c ‡nÚÂ¿«»¿«∆¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»
ÓÈÓÏ ˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰‡Ï ˙ÈÓi˜ Ècƒ«≈ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«

:dpz‡ CÈÏƒ¿»∆¿ƒ«

È‡Úkב  ˙È C˙‡Â ‡Î‡ÏÓ CÓ„˜ ÁÏL‡Â¿∆¿«√»»«¿»»¿≈»≈»¿«¬»≈
:È‡ÒeÈÂ È‡eÁ È‡fÙe È‡zÁÂ È‡BÓ‡¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ»≈

‡lÒ˜ג  ‡Ï È‡ L„e ÏÁ ‡cÚ ‡Ú‡Ï¿«¿»«¿»¬»¿»¬≈»¬«≈
z‡ Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ È‡ CÈaÓ ÈzÎL¿ƒ¿ƒƒ≈»¬≈«¿≈¿««¿

:‡Á‡a CpˆÈL‡ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈≈ƒ»¿»¿»

‰„ÔÈד  ‡LÈ ‡Ób˙t ˙È ‡nÚ ÚÓLe¿««»»ƒ¿»»ƒ»»≈
:È‰BÏÚ dÈÊ Ôewz b eÈeL ‡ÏÂ eÏa‡˙‡Â¿ƒ¿«»¿»«ƒ¿«ƒ≈≈¬ƒ

‡Ôezה  Ï‡NÈ ÈÏ ÓÈ‡ ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈«
ÈzÎL ˜lÒ‡ ‡„Á ‰ÚL Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ«¿≈¿«»»¬»¬«≈¿ƒ¿ƒ
CpÓ CÈÊ Ôewz È„Ú‡ ÔÚÎe CpˆL‡Â CÈaÓƒ≈»¿≈≈ƒ»¿««¿ƒƒ≈»ƒ»

:CÏ „aÚ‡ ‰Ó ÈÓ„˜ ÈÏb¿≈√»«»«¿≈»

 

   
   

      

      

    
    

     

     
     

       
      

     

      
       

     
      

    
    

      

      

     



עו                
 מלא ׁשא ׁשלח  לכם  ט ֹוב  , לפיכ ∑zÚÂ‰.אתכם . ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָ¿«»

מעליכם  עדיכם  ׁשּתֹוריד ּו מ ּיד , ּתלק ּו זֹו .ּפרענּות  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֻ
ClŒ‰NÚ‡ ‰Ó ‰Ú„‡Â∑ אני העון, ׁשאר  ּבפק ּדת  ¿≈¿»»∆¡∆»ְְֲִִֶַָָֹֻ

 ל לע ׂשֹות  ּׁשּבל ּבי מה  .יֹודע  ְֲִִֵֶַַַָ

    ©¦§©§§¥«¦§¨¥²¤¤§−̈¥©¬¥«
BÁ ‰Ó ÌÈ„ÚŒ˙‡∑ ח ֹורב מהר  ּבידם  ׁשהיה  העדי .את  ∆∆¿»≈«≈ְֲִֵֵֶֶַָָָָָ

     ¤Á¦©̧¤¨¹Ÿ¤§¨«¨´¦´©©«£¤À
      ©§¥Æ¦©©«£¤½§¨¬¨−´Ÿ¤¥®§¨¨Æ
      ̈§©¥´§Ÿ̈½¥¥Æ¤´Ÿ¤¥½£¤−¦¬

©©«£¤«
‰LÓe∑ והלאה עון ‡˙Œ.מא ֹות ֹו ÁwÈ …∆ְֵָָָָֹƒ«∆

Ï‰‡‰∑ מח ּוץ ונֹוטה ּו אהל ֹו ל ֹוקח  ה ּוא , הוה  ל ׁשֹון »…∆ְְֳִֵֵֶַָֹ
לרב , מנּדה  אמר : ל ּתלמיד ל ּמחנה . ∑‰Á˜.מנּדה  ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָֻֻ«¿≈

ׁשּנאמר  ּכענין א ּמה , ג )אל ּפים  יהיה (יהושע  רח ֹוק   א" : ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָ
א ּמה  ּכאל ּפים  ּובינו BÏ.ּבּמּדה "ּביניכם  ‡˜Â∑ ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ¿»»

למבק ׁשי  ועד  ּבית  ה ּוא  מ ֹועד , אהל  ל ֹו ק ֹורא  ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָֹוהיה 

‰'.ּתֹורה  LwÓŒÏk∑,זקן ּפני למב ּקׁש מ ּכאן ָ»¿«≈ְְִִֵֵֵַָָ
ׁשכינה  ּפני ÚBÓ„.ּכמק ּבל  Ï‰‡ŒÏ‡ ‡ˆÈ∑ּכמ ֹו ְְְִִֵֵַָ≈≈∆…∆≈ְ

אפ ּלּו ה '", ֿ מב ּקׁש ּכל  "והיה  אחר : ּדבר  ְְֲִֵֵֵַַָָָָָיֹוצא .
ה ּׁשרת , ׁשכינה ,מלאכי מק ֹום  ׁשֹואלים  ּכׁשהיּו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָ

מ ׁשה  ׁשל  ּבאהל ֹו ה ּוא  הרי להם : א ֹומרים  .חבריהם  ְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַָָֹ

     §¨À̈§¥³¤Æ¤¨½Ÿ¤¨¸Æ¨¨½̈
      §¦̧§½¦−¤´©¨«¢®§¦¦̧Æ©«£¥´¤½

 ©Ÿ−¨«Ÿ¡¨
È‰Â‰∑ הוה LÓ‰.ל ׁשֹון ˙‡ˆk∑ מן ¿»»ְֶֹ¿≈…∆ִ

האהל  אל  ללכת  ÌÚ‰ŒÏk.ה ּמחנה , eÓe˜È∑ ֲֶֶֶֶֶַַָָֹ»»»»
מהם  ׁשּנת ּכּסה  עד  יֹוׁשבין ואין מ ּפניו .ע ֹומדים  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

‰LÓ ÈÁ‡ eËÈa‰Â∑ א ּׁשה יל ּוד  א ׁשרי ל ׁשבח : ¿ƒƒ«¬≈…∆ְְְִִֵַַָ
אהל ֹו לפתח  אחריו ּתּכנס  ׁשה ּׁשכינה  מבטח , ׁשּכ. ְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

      §¨À̈§³Ÿ¤Æ¨½Ÿ¡¨¥¥Æ©´¤«¨½̈
    §¨©−¤´©¨®Ÿ¤§¦¤−¦¤«

‰LÓŒÌÚ a„Â∑.' מ ׁשה עם  'ּומד ּבר  ּכמ ֹו ¿ƒ∆ƒ…∆ְְִֵֶַֹ
ׁשכינה , ּכב ֹוד  ׁשה ּוא  מ ׁשה ', עם  'ּומתמ ּלל  ְְְְִִִֵֶֶַַָֹּתר ּגּומ ֹו:

ז)ּכמ ֹו ואינֹו(במדבר אליו", מ ּדּבר  ה ּקֹול  את  "וּיׁשמע  : ְְְִִֵֵֵֶַַַַָ
'מ ּדּבר ' ק ֹורא  ּכׁשה ּוא  אליו. (ּבׁשוא ) 'מד ּבר ' ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָק ֹורא 

עצמ ֹו לבין ּבינֹו 'מ ּדּבר ' ה ּקֹול  ּפתר ֹונֹו: ְְְְִִִִֵֵֵַַַ(ּבחיריק ),
'מד ּבר ' ק ֹורא  ּוכ ׁשה ּוא  מאליו, ׁשֹומע  ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָוההדיֹוט 

ההדיֹוט  עם  מד ּבר   ׁשה ּמל .מ ׁשמע  ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַ

      §¨¨³¨¨¨Æ¤©´¤«¨½̈Ÿ¥−¤´©
      ̈®Ÿ¤§¨³¨¨¨Æ§¦§©«£½¦−¤¬©¨«¢«

eÂÁzL‰Â∑ ל ּׁשכינה. ¿ƒ¿«¬ְִַָ

ÔB‰ÈÈÊו Ôewz ˙È Ï‡NÈ È e‡ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈»ƒ≈≈
:BÁ„ ‡ehÓƒ»¿≈

aÓ‡ז dÏ dÒÙe ‡kLÓ ˙È ÈÒ ‰LÓe…∆¿ƒ»«¿¿»«¿≈≈ƒ»»
dÏ È˜Â ‡˙ÈLÓ ÔÓ ˜ÈÁ‡ ‡˙ÈLÓÏ¿«¿ƒ»«¿≈ƒ«¿ƒ»¿»≈≈
ÔÙÏe‡ Ú˙c Ïk È‰ÈÂ ‡ÙÏe‡ ˙Èa ÔkLÓ«¿«≈¿»»ƒ≈»¿»«¿«
‡aÓ ‡ÙÏe‡ ˙Èa ÔkLÓÏ ˜Ù ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»¿«¿«¿«≈¿»»ƒ»»

:‡˙ÈLÓÏ¿«¿ƒ»

Ïkח  ÔÈÓi˜ ‡kLÓÏ ‰LÓ ˜Ù „k ‰Â‰Â«¬»«¿«…∆¿«¿¿»«¿ƒ»
‡kLÓ Ú˙a b ÔÈ„zÚ˙Óe ‡nÚ«»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿««¿¿»
ÏÏÚc „Ú ‰LÓ ÈBÁ‡ ÔÈÏkzÒÓeƒ¿«¿ƒ¬≈…∆«¿»≈

:‡kLÓÏ¿«¿¿»

ÈÁ˙ט  ‡kLÓÏ ‰LÓ ÏÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«»≈…∆¿«¿¿»»ƒ
‡kLÓ Ú˙a Ì‡˜Â ‡Úc ‡„enÚ«»«¬»»¿»≈ƒ¿««¿¿»

:‰LÓ ÌÚ ÏlÓ˙Óeƒ¿«≈ƒ…∆

˜‡Ìי  ‡Ú„ ‡„enÚ ˙È ‡nÚ Ïk ÔÊÁÂ«¬»»«»»«»«¬»»»≈
b ÔÈ„‚ÒÂ ‡nÚ Ïk ÔÈÓi˜Â ‡kLÓ Ú˙aƒ¿««¿¿»¿«¿ƒ»«»¿»¿ƒ¿«

:dkLÓ Ú˙aƒ¿««¿¿≈

 

     
    
     
    

     
    

    

     
    

  



עז                 

     §¦¤̧§Ÿ̈³¤¤Æ¨¦´¤¨¦½©«£¤²
     §©¥¬¦−¤¥¥®§¨Æ¤©©«£¤½§¨̧§¹

       §ª³©¦Æ©½©¬Ÿ¨¦−¦¬¨«Ÿ¤
ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt ‰LÓŒÏ‡ '‰ a„Â∑ ¿ƒ∆∆…∆»ƒ∆»ƒ

מ ׁשה  עם  ‡Án‰ŒÏ‰.ּומתמ ּלל  LÂ∑ לאחר ְִִֵֶַֹ¿»∆««¬∆ְַַ
ע ּמֹו, ּומל ּמד ׁשּנד ּבר  ה ּמחנה  אל  ׁשב  מ ׁשה  היה  ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ה ּזה  וה ּדבר  ּׁשּלמד . מה  מ ּיֹום ל ּזקנים  מ ׁשה  נהג  ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ּבי"ז  ׁשהרי יֹותר , ולא  ה ּמׁשּכן ׁשה ּוקם  עד  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹה ּכּפּורים 

ה ּלּוח ֹות  נׁשּתּבר ּו כח)ּבת ּמּוז את (תענית ׂשרף  ּובי"ח  , ְְְְִֶַַַַָ
ׁשּנאמר  עלה , ּובי"ט  הח ֹוטאים , את  ודן (לעילהעגל  ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָ

וג ֹו'",לב ) העם  אל  מ ׁשה  וּיאמר  מ ּמחרת  "ויהי :ְְֳִִֶֶֶַַָָָָֹֹ
ׁשּנאמר  רחמים , ּוב ּקׁש יֹום  אר ּבעים  ׁשם  (דברים וע ׂשה  ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּוברא ׁשֿט) וג ֹו'", ה ' לפני "ואתנּפל  אל ּול : חד ׁש ְְְְֱִֵֶֶַַָֹֹ
ל ּוח ֹות  לק ּבל  סיני" הר  אל  ב ּבקר  "ועלית  ל ֹו: ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֹנאמר 

ּבהם  ׁשּנאמר  יֹום , אר ּבעים  ׁשם  וע ׂשה  (שם האחר ֹונֹות , ְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָָ
מה י ) וג ֹו'", הרא ׁשֹונים  ּכּימים  ּבהר  עמד ּתי "ואנכי :ְְְִִִִִַַָָָָָָָֹ

אמר  ּברצ ֹון. האחר ֹונים  אף  ּברצ ֹון, ְְֱֲִִִַַָָָָֹהרא ׁשֹונים 
נתר ּצה  ּבת ׁשרי ּבי' ּבכעס . היּו אמצע ּיים  ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָמע ּתה ,
ׁשלם , ּובלב  ּבׂשמחה  ליׂשראל  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָה ּקד ֹוׁש
ל ּוח ֹות  ל ֹו ּומסר  " ּכדבר "סלח ּתי למ ׁשה : ל ֹו ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹואמר 
ה ּמׁשּכן, מלאכת  על  לצ ּוֹות ֹו והתחיל  וירד  ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָאחר ֹונֹות ,
ע ּמֹו נד ּבר  לא  ּומ ּׁשה ּוקם  ּבניסן, אחד  עד  ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹוע ׂשא ּוה ּו

מ ֹועד  מאהל  א ּלא  ‰Án‰.ע ֹוד  Ï‡ LÂ∑ ֵֵֶֶָֹ¿»∆««¬∆
הוה , ל ׁשֹון ׁשה ּוא  לפי למ ׁשריתא ', 'ותב  ְְְְְְִִֶֶַַָָֹּתר ּגּומ ֹו:
"ונּצב ּו", וחזן. העם ", כל  "וראה  הענין. ּכל  ְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָוכן
"וה ׁשּתחוּו", ּומס ּתּכלין. "וה ּביט ּו", ְְְְְְְֲִִִִִִַַָוקיימין.
אל  ׁשּיׁשּוב  מ ׁשה ", אל  ה ' "וד ּבר  ּומדר ׁשֹו: ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָֹוסגדין.
ֿ ּכן  אם  ּבכעס , וא ּתה  ּבכעס  'אני ל ֹו: אמר  ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַַָָה ּמחנה .

יקרבם '? .מי ְְִֵָ

      

      ©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À§Â¥Â©º̈Ÿ¥³¥©Æ
      ©©¤¨¨´©¤½§©¨Æ´Ÿ«©§©½¦¥¬

      £¤¦§©−¦¦®§©¨³¨©̧§¨Æ§©§¦´§¥½
  §©¨¨¬¨¥−§¥¨«

ÈÏ‡ Ó‡ ‰z‡ ‰‡∑ול ּב עיני ּתן ראה , ¿≈«»…≈≈«ְְְִֵֵֵֶ
לא  וא ּתה  וג ֹו' אלי א ֹומר  "א ּתה  :ּדברי ְְְֵֵֶַַַַָָָֹעל 

לי אמר ּת וא ׁשר  וג ֹו'". כג )ה ֹודע ּתני אנכי (לעיל  "ה ּנה  : ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ
," מלא ּבּהׁשֹולח  חפץ  אני ׁשאין ה ֹודעה , זֹו .אין ְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

ÌL EÈzÚ„È zÓ‡ ‰z‡Â∑ ּבני מ ּׁשאר  ה ּכר ּתי ¿«»»«¿»¿«¿ƒ¿≈ְְְִִִֵַָ
ח ׁשיב ּות , ּבׁשם  ליאדם  אמר ּת יט)ׁשהרי "ה ּנה (לעיל  : ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָ

יאמינּו ּב וגם  וג ֹו' הענן ּבעב  אלי ּבא  ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹאנכי
."לע ֹולם  ְָ

       §©¿̈¦¨Á¨¨̧¦¥¹§¥¤À«¦¥³¦¨Æ
      ¤§¨¤½§¥¨´£½§©¬©¤§¨¥−§¥¤®§¥¾

   ¦¬©§−©¬©¤«
‰zÚÂ∑,ּבעיני חן ׁשּמצאתי אמת  אם  ¿«»ְֱִִֵֵֶֶֶָָ

נֹותן  א ּתה  ּׂשכר  מה  ," ּדרכ את  ֿ נא  ְִִֵֵֶֶַַָָָָָ"ה ֹודיעני
?ּבעיני חן ‡ÔÁŒ‡ˆÓ.למ ֹוצאי ÔÚÓÏ EÚ„‡Â ְְְֵֵֵֶ¿≈»¬¿««∆¿»≈

EÈÈÚa∑ מציאת היא  מה  , ּתגמ ּול מ ּדת  ּבזֹו ואדע  ¿≈∆ְְְְְִִִֵַַַַַ
חן",חן  אמצא  "למען ּופתר ֹון .ּבעיני ׁשּמצאתי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

א ּכיר  החן למען מציאת  ׂשכר  EnÚ.ּכּמה  Èk ‰‡e ְְְִִֵַַַַַַַָ¿≈ƒ«¿

‰f‰ ÈBb‰∑" ּגד ֹול לג ֹוי  א ֹות "ואע ׂשה  ּתאמר  ׁשּלא  ««∆ְְְֱֶֶֶַָֹֹ
ּבהם  ואם  מ ּקדם , הם  ע ּמ ּכי ראה  ּתעזב , א ּלה  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹואת 
ׁשּיתק ּימ ּו, מחלצי ה ּיֹוצאים  על   ס ֹומ איני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָּתמאס ,

ה ּזה  ּבעם  ׁשּלי ה ּׂשכר  ּתׁשל ּום  ּתֹודיעני.ואת  ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּברכ ֹות  ּבמ ּסכת  ּדר ׁשּוה ּו ז)ור ּבֹותינּו ליּׁשב (דף  ואני , ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָ

ּבאתי  סדרם  ועל  אפניהם  על  .ה ּמקרא ֹות  ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

ÏÏÓÓיא  ÌÚ ÏÏÓÓ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏlÓ˙Óeƒ¿«≈¿»ƒ…∆«¿«ƒ«¿«
‡˙Â dÁ ÌÚ b ÏlÓÓc ‡Ók¿»ƒ¿«≈¿«ƒ«¿≈¿»≈

dLÓeLÓe ‡˙ÈLÓÏÔe a ÚLB‰È ¿«¿ƒ»¿¿»≈¿À««
:‡kLÓ BbÓ È„Ú ‡Ï ‡ÓÈÏeÚ≈»»¬≈ƒ«¿¿»

ÈÏיב  Ó‡ z‡„ ÈÊÁ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¬≈¿«¿»«ƒ
Èc ˙È ÈzÚ„B‰ ‡Ï z‡Â ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ˜Èq‡«≈»«»»≈¿«¿»«¿«ƒ»ƒ
Û‡Â ÌeLa C˙Èa zÓ‡ z‡Â ÈnÚ ÁÏLƒ̇¿«ƒƒ¿«¿»«¿¿«ƒ»¿¿«

:ÈÓ„˜ ÔÈÓÁ ‡zÁkL‡«¿«¿»«¬ƒ√»»

˜„CÓיג  ÔÈÓÁ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»
CÓÁ Úc‡Â CeË ÁB‡ ˙È ÔÚÎ ÈÚ„B‰«¿ƒ¿«»«»¿ƒ««¬»
È‡ CÓ„˜ ÈÏ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÁ ÁkL‡c ÏÈ„a¿ƒ¿«¿««¬ƒ√»»¿≈»»»¬≈

:ÔÈ„‰ ‡nÚ CnÚ«»«»»≈

 

        



עח                

    ©Ÿ©®¨©¬¥¥−©«£¦¬Ÿ¦¨«
eÎÏÈ Èt Ó‡iÂ∑:ּכמ ֹו , אל ּבעצמי אני , מלא ע ֹוד  א ׁשלח  לא  יז)ּכתר ּגּומ ֹו, ב  ה ֹולכים "(שמואל  ּופני «…«»«≈≈ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

."ּבּקרב  ְַָ

      ©−Ÿ¤¥¨®¦¥³¨¤̧Æ«Ÿ§¦½©©«£¥−
¦¤«

ÂÈÏ‡ Ó‡iÂ∑ מ ּזה ּתעלנּו אל   מלא ֿ ידי על  ּכי חפץ , אני .ּבזֹו «…∆≈»ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

      ©¤´¦¨©´¥À¦«¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£¦´
      §©¤½£−§¤§§´¦¨®§¦§¦̧Æ£¦´§©§½

    ¦¨̧¨½̈£¤−©§¥¬¨«£¨¨«
‡BÙ‡ Ú„eÈ ‰ne∑ הלא" החן, מציאת  יּודע  «∆ƒ»«≈ְֲִִֵַַַָֹ

ׁשּלא  ,מ ּמ ׁשֹואל  אני אחר  ּדבר  וע ֹוד  ע ּמנּו", ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹּבלכ ּת
 ׁשכינת אלילים ת ׁשרה  ע ֹובדי א ּמֹות  על  .ע ֹוד  ְְְְֱִִִֵֶַַָֻ

EnÚÂ È‡ eÈÏÙÂ∑ מ ּכל ה ּזה  ּבּדבר  מב ּדלים  ונהיה  ¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿«¿ְְְִִִֶֶַַָָָָֻ
ּכמ ֹו ט)העם , יׂשראל (לעיל  מקנה  ּבין ה ' "והפלה  : ְְְְְִִִֵֵֵָָָָ

."וג ֹו' ְ

      

      ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©´¤©¨¨¬©¤²£¤¬
      ¦©−§¨¤«¡¤®¦«¨¨³¨¥Æ§¥©½¨«¥¨«£−§¥«

‰f‰ c‰Œ˙‡ Ìb∑ ע ֹוד ׁשכינתי ּתׁשרה  ׁשּלא  «∆«»»«∆ְְִִִֶֶָֹ
ּבלעם  ׁשל  ּדבריו ואין אע ׂשה . אלילים , ע ֹובדי ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַָָָעל 
ּוגל ּוי  "נֹופל  א ּלא : ׁשכינה , ׁשר ּית  ֿ ידי על  ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָהר ׁשע 

ּכג ֹון ד )עינים ", ׁשֹומעין (איוב  יג ּנב ", ּדבר  "ואלי : ְְְְִִֵֵַַָָָֻ
ׁשליח  ֿ ידי .על  ְִֵַַָ

   ©Ÿ©®©§¥¬¦−̈¤§Ÿ¤«
'B‚Â ‡ È‡‰ Ó‡iÂ∑, מק ּבלים ּודבריו רצ ֹון עת  ׁשהיה  מ ׁשה  מראית ראה  להרא ֹות ֹו ל ׁשאל  וה ֹוסיף  «…««¿≈ƒ»¿ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻ

.ּכב ֹוד ֹו ְ

      ©ÀŸ¤£¦̧©«£¦³¨¦Æ©¨¤½§¨¨¦
       §¥²§Ÿ̈−§¨¤®§©Ÿ¦Æ¤£¤´¨½Ÿ§¦«©§¦−

 ¤£¤¬£©¥«
'B‚Â ÈÚ‡ È‡ Ó‡iÂ∑ ׁשּתראה ׁשעה  ה ּגיעה  «…∆¬ƒ«¬ƒ¿ְִִִֶֶָָָ

ר ֹוצה  ׁשאני לפי לרא ֹות ,  א ֹות ּׁשאר ׁשה  מה  ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַּבכב ֹודי
רחמים  לב ּקׁש ׁשּכׁשּנצרכ ּת ּתפ ּלה , סדר   לל ּמד ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוצרי
ׁשאם  א ּתה  ּכסב ּור  אב ֹות , זכ ּות  לי הזּכר ּת יׂשראל , ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָעל 

ּכל  אעביר  אני ּתקוה ? ע ֹוד  אין אב ֹות , זכ ּות  ְְֲֲִִִֵַַָָָָּתּמה 
ּבּמערה  צפ ּון וא ּתה  ה ּצּור  על  לפני ט ּובי .מ ּדת  ְְְִִֶַַַַַָָָָָ

EÈÙÏ '‰ ÌL È˙‡˜Â∑ ּבּקׁשֹות סדר   לל ּמד ¿»»ƒ¿≈¿»∆ְְֵֶֶַַָ
אב ֹות  זכ ּות  ּתכלה  אם  אף  יז)רחמים , השנה ּוכסדר (ראש , ְְְֲִִִֵֶֶַַָ

CÏ:יד  ÁÈ‡Â C‰˙ ÈzÎL Ó‡Â«¬«¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ«»

Îl‰Ó‡טו CzÎL ˙ÈÏ Ì‡ È‰BÓ„˜ Ó‡Â«¬«√»ƒƒ≈¿ƒ¿»¿«¿»
:‡kÓ ‡È˜Ò˙ ‡Ï ‡È≈»»»«¿ƒ»»ƒ»

ÔÈÓÁטז ˙ÈÁkL‡ È‡ ‡Î‰ ÚcÈ˙È ‰ne«∆ƒ¿««»»¬≈«¿»ƒ«¬ƒ
‡nÚ CzÎL C‰Óa ‡Ï‰ CnÚÂ ‡‡ CÓ„√̃»»¬»¿«»¬»¿≈«¿ƒ¿»ƒ»»
ÏkÓ ÈpLÓ CnÚÏe ÈÏ ÔLÈÙ ‡Ï Ô„aÚ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«»»¿ƒ»ƒ¿«»¿«≈ƒ»
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עט                 
הוי  מ ּדֹות , י"ג  וק ֹורא  מע ּטף  א ֹותי ר ֹואה  ׁשא ּתה  ְְֱִִֵֵֶֶֶַָָֻזה 
לפני  ׁשּיזּכיר ּו ֿ ידי ועל  ּכן, לע ׂשֹות  יׂשראל  את  ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמל ּמד 

רחמי  ּכי נענין, יהיּו וח ּנּון', ּכלים 'רח ּום  È˙pÁÂ.לא  ְְֲֲִִִִַַַַַָֹ¿«…ƒ
ÔÁ‡ L‡ ּפעמים ∑‡˙ לח ֹון א ֹותן .ׁשארצה  ∆¬∆»…ְְִֶֶֶָָָ

ÈzÓÁÂ∑הבטיח ֹו לא  ּכאן עד  לרחם . ׁשאח ּפץ  עת  ¿ƒ«¿ƒְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹ
ּבׁשעת  אבל  אענה , לא  וע ּתים  אענה  ע ּתים  ְְֱֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָֹא ּלא 
הבטיח ֹו ּברית ", ּכֹורת  אנכי "ה ּנה  ל ֹו: אמר  ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹמע ׂשה 

ריקם  ח ֹוזר ֹות  שם)ׁשאינן השנה .(ראש ְֵֵֶָָ

      ©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ¤¨¨®¦²«Ÿ¦§©¬¦
 ̈«¨−̈¨¨«

'B‚Â ÏÎe˙ ‡Ï Ó‡iÂ∑ ּפני את  לרא ֹות  ר ׁשּות   ל נֹותן איני ,ּפני על  ט ּובי ּכל  ּכׁשאעביר  .אף  «…∆…«¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

      ©´Ÿ¤§Ÿ̈½¦¥¬¨−¦¦®§¦©§−̈©©«
Èz‡ ÌB˜Ó ‰p‰∑,ע ּמ מד ּבר  אני א ׁשר  ּבהר  ƒ≈»ƒƒְְֲֲִִֵֶַָָ

ׁשּלא  ׁשם  ׁשאטמינ ,לצר ּכ לי מ ּוכן מק ֹום , יׁש ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹּתמיד 
ּפׁשּוט ֹו. זה ּו ּׁשּתראה , מה  ּתראה  ּומ ּׁשם  ְְְִִִֶֶֶֶַַָּתּוזק ,

וא ֹומר : מד ּבר , ׁשם  ׁשה ּׁשכינה  מק ֹום  על  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָּומדר ׁשֹו,
ׁשה ּקד ֹוׁשֿ ּבּמק ֹום , אני א ֹומר  ואינֹו א ּתי, ְֲִִִֵֵֶַַַָָָה ּמק ֹום 

מק ֹומ ֹו ע ֹולמ ֹו ואין ע ֹולם , ׁשל  מק ֹומ ֹו ֿ ה ּוא  ּבר ּו. ְְְֵֶָָָ

      §¨¨Æ©«£´Ÿ§Ÿ¦½§©§¦−§¦§©´©®
    §©Ÿ¦¬©¦²¨¤−©¨§¦«

È„k Úa∑ ּכׁשאעברלפני.˙˜a «¬…¿…ƒְְֱֶֶֶָֹ¿ƒ¿«
ev‰∑טז)ּכמ ֹו ּתנּקר ",(במדבר ההם  האנׁשים  "העיני : «ְְֲִֵֵֵֵַַָָָ
ל ) נחל ",(משלי  ע ֹורבי "יּקר ּוה  לז): קר ּתי (ישעיה "אני : ְְְֲִִִֵַַַָ

ּכר ּית  ה ּצּור , נקרת  להם . אחת  ּגזרה  מים ", ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָוׁשתיתי

ÈtÎ.ה ּצּור  È˙kNÂ∑(ויקרא פרשת כהנים, ׁשּנּתנה (תורת מ ּכאן : ַ¿«…ƒ«ƒְִִֶָָ
ּבמימרי', 'ואגין ותר ּגּומ ֹו: לח ּבל , ל ּמח ּבלים  ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָר ׁשּות 
 לס ֹוכ צרי ׁשאינֹו מעלה , ׁשל  ּכב ֹוד   לדר ה ּוא  ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָּכּנּוי

ּבכף  .מ ּמׁשעליו ְַַָָָ

     ©«£¦«Ÿ¦Æ¤©¦½§¨¦−¨¤£Ÿ̈®¨©−¬Ÿ
 ¥«¨«

ÈtkŒ˙‡ È˙Ò‰Â∑ דברת ית  יקרי,ואעדי «¬ƒ…ƒ∆«ƒְְְְִִֵַַַָ
מ ּׁשם  ללכת  ּפני מ ּכנגד  ּכב ֹודי הנהגת  ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּכׁשּתס ּתּלק 

‡˙ÈÁ‡Œ.ּולה ּלן  ˙È‡Â∑ ּתפ ּלין ׁשל  ק ׁשר  .הראה ּו ְַָ¿»ƒ»∆¬…»ְְִִֶֶֶֶָ

         

 י י י יפפפפ ל ל ל ל  ק ק ק ק ר ר ר ר  כג )הראההראההראההראה לג , מאחר (רש"י הק ה : לר"י  ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
ביכ ל טית'   מע' היה  יט)ה "ה  פסוק יצד(רש"י , ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻ

והרי אח רי ")? את ("וראית ה כינה  ב ד את מ ה  ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹראה 
, מתר אח ריו . את ה ית מכ ה   טית  בל  אדְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

לאחר  ,'תפילי 'מע ר  וג טית'   מע' היה  ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֻֻה "ה 
והראה  מה 'ית' חלק  הסיר  הרחמי מ ת י "ג ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָרא 

.' רא 'אח רי  'פילי ה 'ק ר את ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַֹֹלמ ה 

              

     

אתאתאתאת־ ־ ־ ־ אחריאחריאחריאחרי ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹוראיתוראיתוראיתוראית ָָָָֹֹ
 ק ר  הראהיפ רש"י)ל ובפירוש כג . (לג , ְְִִֶֶֶֶָ

" רחמי ק ת "סדר למ ה  ה "ה  ד  עת ינ ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמ
ה א   א  עצמ את ה "ה  ל הראה  מ ת, י "ג ְְְְִִִֶֶַַַָָָקריאת

טית "  ויאמר )"מע דבור ־המתחיל יט ,ש מע ר (רש"י , ְְְִַָָֻֻ
."יפ ל ק ר  הראה" – יתפְְְִִִִִֶֶֶֶָ

סליחה  לב ת ,יתפ טית י ה כ ת מהי   לע  ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָוי
מ ת? י "ג קריאת ְְִִִַָמחילה 

על  יעבר  האד  י  אי  לתמ  י ה ה  זה , לבאר  ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹוי
ני  מאמיני"  ה י ראל והרי  ה "ה , ל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמצתיו 

" א)מאמיני צז, לימה (שבת אמ נה  ה א  מאמי , ְֱֲֲִִִֵֶַַָָ
 ־ וא רא ית", מע ה  מיד    י כל  מח" ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָה "ה 
ת א ה רא  ה "ה ,  יל ח יו  זה  רגע   ידעְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ
לעבר  רגע  ת א ה א   י  אי מיד ",   י "כל  מחְְְְֲִֵֶַַַַָָָֹ

?רית נרצ ְְִֵַָעל
ה א  "כח " רית נרצ על ע בר הה א  רגע  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָא א ,

‡Èכ  ÈzÎL Èt‡ ˙È ÈÊÁÓÏ ÏeÎÈ˙ ‡Ï Ó‡Â«¬«»ƒ¿∆¡≈»«≈¿ƒ¿ƒ¬≈
:Ìi˜˙ÈÂ ‡L‡ ÈÈÊÁÈ ‡Ï»∆¡ƒ«ƒ¡»»¿ƒ¿«»

zÚ˙˙Â„כא  ÈÓ„˜ Ô˜˙Ó ˙‡ ‡‰ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»»»««¿«√»»¿ƒ¿««
:‡pË ÏÚ«ƒ»»

pË‡כב  ˙ÚÓa CÈeL‡Â È˜È ÚÓa È‰ÈÂƒ≈¿≈¬«¿»ƒ¿≈«ƒ»ƒ¿»«ƒ»»
:Ú‡c „Ú CÏÚ ÈÓÈÓa ÔÈ‚‡Â¿»≈¿≈¿ƒ¬»«¿∆¿«

È˙cכג  ˙È ÈÊÁ˙Â È˜È ˙c ˙È ÈcÚ‡Â¿«¿≈»ƒ¿«¿»ƒ¿∆¡≈»¿«¿»
:ÔeÊÁ˙È ‡Ï ÈÓ„˜„Â¿ƒ√»«»ƒ¿¬



פ                
ל  האמ נה  את "זכר" היה   וא ה "ה . נת אמ ְֱֱִֵֵֶֶַַָָָָָָָעל
 רצ על  ל חס ־ו לעבר  י היה  לא  נימה , לְְְְֲִִַַַַָָָָָֹֹ

.ר־ית  ְִֵֵַָה
החטא , על לכ ר לעק ר רצה   האד  ע ה  ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָוזה
עט להי ת  צרי מה "ה ,  רחמי  לב מ ת י "ג ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָוא מר

ה "כירה ". עני  כנ  א מצת י  י  ,יתפ ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָית
מצת  ל את  זכר ת א  ראית" היא  ציצית ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָמצות

לט)ה '" טו , י (שלח רלז ' "והיה  היא  יפ מצות  וג ,ְְְְְִִִִִֵַַָָָ
" ט)עיני יג , .(בא ֵֶ

      

    ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§²§¥«ª¬Ÿ
    £¨¦−¨¦«Ÿ¦®§¨«©§¦Æ©©ª½Ÿ¤©̧§¨¦½

     £¤¬¨²©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤¬¦©«§¨
EÏŒÏÒt∑מ ּתֹו סנּפירינֹון מחצב  הראה ּו ¿»¿ְְְִִִֶַַַָ

נתע ּׁשר  ּומ ּׁשם  ,ׁשּל יהיה  ה ּפסלת  ל ֹו: ואמר  ְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאהל ֹו,
הר ּבה  הרא ׁשֹונֹות ,∑EÏŒÏÒt.מ ׁשה  ׁשבר ּת א ּתה  ְֵֶַֹ¿»¿ְִַַָָָָ

מ ׁשל  אחר ֹות .  ל ּפסל  למדינת א ּתה   ׁשהל  למל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
קלק ּול  מ ּתֹו ה ּׁשפח ֹות . עם  אר ּוסת ֹו וה ּניח  ְְְֲִִִִִַַַָָָה ּים 
וקרע  ׁשֹוׁשבינּה עמד  רע , ׁשם  עליה  יצא  ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָה ּׁשפח ֹות 
ל ֹו אמר  להרג ּה,  ה ּמל יאמר  "אם  אמר : ְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֹֻּכת ּבת ּה.
היה  ׁשּלא  ּומצא   ה ּמל ּבדק  ."'א ׁשּת אינּה ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ'עדין

ל ֹו אמר  ל ּה. נתר ּצה  ה ּׁשפח ֹות , מן א ּלא  ְְְִִִֶַַַַָָָָָה ּקלק ּול 
ׁשּנקרעה  אחרת , ּכת ּבה  ל ּה "ּכתב  ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֻׁשֹוׁשבינּה:
א ֹות ּה, קרע ּת "א ּתה  : ה ּמל ל ֹו אמר  ְִֶֶַַַַָָָָָָָהרא ׁשֹונה ",
ידי". ּבכתב  ל ּה אכ ּתב  ואני אחר , ניר   ל קנה  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹא ּתה 
א ּלּו ה ּׁשפח ֹות , ֿ ה ּוא . ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש זה  , ה ּמל ,ְֵֶֶֶַַַָָָָּכ
ׁשל  אר ּוסת ֹו מ ׁשה . זה  וה ּׁשֹוׁשבין, ֿ רב . ְְֲִֵֶֶֶֶַַָֹערב 
"ּפסל  נאמר :  לכ יׂשראל . א ּלּו ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ ְְְֱִֵֵֶַַָָָָָה ּקד ֹוׁש

 ל". ְ

       

האחרנת: ולח ת הרא נת לח ת [י [=ההב ל ְְֲִִֵֵֶֶַַָָח ק 
סל־  ה נת , אלקי מע ה  הרא נת  עצמ ְְְֱֲִִִֵַַַַָָָֹֻלח ת
ז"ל  תינר דרת ה ח ת, על חרת  המכ ב  .ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻל

א) נד , בי ראל (ער י ני  מעלת הרא נת. ח ת רק  ה א  ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָֻ
סקה  סיני  הר על  עמד , יקיצ הרא נת ח ת ְְְִִִִֶַַַַַָָָָֻ
מ ־רה   מ ה  מעלת עלי ־בה . נת ,ְְְְֲֲֲִֵֶַַַַַַָָָָֹֻזהמת

 מ לנ העגל בחטא  מ נה , א רת  אל למ ה  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹנ
דאיתא  ,ל  תנינ ת (רק  ה נת לח ת חזר ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹולא 
ה נת  לח ת מעלת .(' י ח  ע 'פרי  תב ]  מ]ְְְֲִִִִֵֶַַַַָ
לתה   פלי ,' כ א ד ת מדר הלכ ת ־  ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָ
'מ ת  מדר] מ "ו  רה ' 'מ ת תב ]  מ] ְְְְְְִִִִֶַָָָָדאיתא 

מ ה . ני  ע ר וקיר מו ], רה  ח ת ְְְִִֵֶַַָָָָֹרה '

         

תתתתתתתת וקרע וקרע וקרע וקרע   בינ בינ בינ בינ א)עמד עמד עמד עמד  לד , יט)לעיל(רש"י (לב , ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
, מרי מ וי ראל ,א  "ה רה  אחר:  טע ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻהביא 
את  למסר נצטה  מ ה  ה ה  לבאר,  וי ." לה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹוא ננה 

לא  אבל י ראל, לבני  ה יה ח ת את   ק א  לבד  ז ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

ר"י הביא  לכ . ת א בר א א  לי ראל,  ת א נת ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹולא 
את מס יר  הרא  ע ה : טעמי ה ח ת,אי אי אי אי ־ ־ ־ ־ נתינת נתינת נתינת נתינת ני  ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָ

את מס יר ה ני   ע וה בירת בירת בירת בירת. ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ

              

  

על על על על ־ ־ ־ ־ ההההחת חת חת חת   הי הי הי הי א א א א רררר  ברי ברי ברי בריאתאתאתאת־ ־ ־ ־ הההה על על על על ־ ־ ־ ־ ההההחתחתחתחת ְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽוכתב וכתב וכתב וכתב י י י י  ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻ ֹֹ
::::רררר א א א א רררר  ני ני ני ני א)הרא הרא הרא הרא (לד , ִִִִָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ

ר  ח י ר : לקי  רי אמר – ר (שבת א ר ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
א) פז,

"י ר  למ ה  ה "ה  אמר מ ע  הק ה , א יפת'  ני'ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ
 ח ולא  , ינ ה   י  עיאר   לס רק  "ר  חְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹֹ

ה ח ת? את בר ְִֶֶַַָָמ ד 
דר ה ברי  על־י  לי ב   א)וי מו , פרשה  "אמר (שמות־רבה  ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ

א א   הי א  הרא נת לח ת צטער אל ה "ה , ְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹל

הא  ל תנ אני   ינ ה בלח ת לבד , הד רת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַע רת
לתה ".  פלי ' כ וא ד ת מדר הלכ ת  הְְְְֲִִִִֶַַָָָָָ

מע ה  על היה  לא  ה ח ת בירת דה בח  ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹונמצא ,
י ראל   זכ ה בירה  על־ידי   י ־א , עצמ ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָה בירה 

וא ד ת". מדר "הלכ ת  ה  הי ה נת ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָללח ת
ל ה  רק  "ר  ח "י ר ה "ה  ל אמר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹולכ
הביא  ה בירה  ע ה  רק  י  נת, לח ת ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָעל
היתה  ה בירה    נתרר ה נת, ה ח ת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָלנתינת

טב . ֲֶַמע ה 

‡i‡א  ÈÁeÏ ÔÈz CÏ ÏÒt ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»»¿≈≈«¿«»
È„ ‡iÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ BzÎ‡Â È‡Ó„˜k¿«¿»≈¿∆¿««»»ƒ¿»«»ƒ

:‡z˙ Èc È‡Ó„˜ ‡iÁeÏ ÏÚ BÂ‰¬««»«¿»≈ƒ¿«¿»



פי                 

      ¤«§¥¬¨−©®Ÿ¤§¨¦³¨©¸Ÿ¤Æ¤©´¦©½
    §¦©§¨¬¦²−̈©¬Ÿ¨¨«

ÔBÎ∑ מזּמן. »ְָֻ

     §¦ÆŸ©«£¤´¦½̈§©¦¬©¥−̈§¨
     ̈¨®©©³Ÿ§©¨¨Æ©¦§½¤−¨¨¬

©«
CnÚ ‰ÏÚÈŒ‡Ï LÈ‡Â∑ ּבת ׁשּוא ֹות ׁשהיּו ֿ ידי על  אין הרא ׁשֹונֹות , רעה . עין ּבהן ׁשלטה  ּוקהל ֹות , וק ֹול ֹות  ¿ƒ…«¬∆ƒ»ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

ה ּצניע ּות  מן יפה   ל. ְְִִֶַָ

     ©¦§¿Ÿ§¥«ª¸Ÿ£¨¦¹¨¦«Ÿ¦À©©§¥̧¤³
        ©¸Ÿ¤Æ©©̧©Æ¤©´¦©½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´

   §¨½§¥−ª¬Ÿ£¨¦«

       ©¥³¤§Ÿ̈Æ¤«¨½̈©¦§©¥¬¦−¨®©¦§¨¬§¥−
§Ÿ̈«

'‰ ÌL ‡˜iÂ∑:ּדה ''מתר ּגמינן ב ׁשמא  .'ּוקרא  «ƒ¿»¿≈ְְְְְִִַַָָָ

     ©©«£¸Ÿ§Ÿ̈¬©¨¨»©¦§¨¼§Ÿ̈´§Ÿ̈½¥¬
     ©−§©®¤¬¤©©−¦§©¤¬¤¤«¡¤«

'‰ יז)∑‰' ֿ השנה אחת :(ראש היא , רחמים  ֲִִִַַַַמ ּדת 
ׁשּיחטא קדם  לאחר  ואחת  אף ∑‡Ï.ויׁשּוב ׁשּיחטא , ְְְֱֱֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ≈ַ

א ֹומר  ה ּוא  וכן רחמים , מ ּדת  כב )זֹו אלי,(תהלים "אלי, : ְֲִִִִֵֵֵֵַַ
עז  עזב ּתני',למה  'למה  ה ּדין למ ּדת  ל ֹומר  ואין ב ּתני". ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָ

ּב'ּמכיל ּתא ' מצאתי ּכ.ÌÈt‡ C‡∑(קיא :(סנהדרין ְְִִַָָָָ∆∆««ƒ

א ּפֹו יע ׂשה מארי ׁשּמא  לה ּפרע , ממהר  ואינֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
להם ∑ÒÁŒÂ„.ּתׁשּובה  ׁשאין חסד , ל ּצריכים  ְָ¿«∆∆ְִִֵֶֶֶֶַָ

ּכ ֿ ּכל  יז)זכ ּיֹות  ֿ השנה ט ֹוב ∑Ó‡Â˙.(ראש ׂשכר  ל ׁשּלם  ְָָֻ∆¡∆ְֵַָָ
רצ ֹונֹו .לע ֹוׂשי ְְֵ

         

וי וי וי וי ב ב ב ב  חטא חטא חטא חטא  לאחרלאחרלאחרלאחר ואחתואחתואחתואחת חטא חטא חטא חטא ,,,,  קד קד קד קד (רש"י אחתאחתאחתאחת ַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֱֱֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
ו ) חטא .לד ,  קד  רחמי  אד  רי מה  ה יא , ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻיד עה 

למר:  חטא חטא חטא חטא וי  קד קד קד ר קדלהת  לאד ע זר הוי '   – ְֵַֹֹ ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹ

מ כ ח ה . חטא  לה ל ולא  יצר חטאחטאחטאחטאעל לאחרלאחרלאחרלאחר ְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
הוי 'וי וי וי וי ב ב ב ב    ל ע זר עברה , עבר  האד  א   – ְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָָָָָ

תבה . לב  י תר) נעלית ְְְֲִֵֵַַָָָ(דרה 

       Ÿ¥¬¤̧¤Æ¨«£¨¦½Ÿ¥¬¨²Ÿ¨¤−©§©¨¨®§©¥Æ
       ´Ÿ§©¤½Ÿ¥´£´Ÿ¨À©¨¦Æ§©§¥´¨¦½
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:‡eË LÈ ÏÚ Ônz ÈÓ„˜ „zÚ˙˙Â ÈÈÒ„¿ƒ«¿ƒ¿««√»««»«≈»

ÈÊÁ˙Èג  ‡Ï L‡ Û‡Â CnÚ ˜qÈ ‡Ï L‡Â∆¡«»ƒ«ƒ»¿«¡«»ƒ¿¬≈
Ï˜Ï ÔeÚÈ ‡Ï ‡B˙Â ‡Ú Û‡ ‡eË ÏÎa¿»»«¬»¿»»ƒ¿»√≈

:‡e‰‰ ‡eË»«

Ìc˜‡Âד  È‡Ó„˜k ‡i‡ ÈÁeÏ ÔÈz ÏÒÙe¿«¿≈≈«¿«»¿«¿»≈¿«¿≈
‡Ók ÈÈÒ„ ‡eËÏ ˜ÏÒe ‡Ùˆ ‰LÓ…∆¿«¿»¿≈¿»¿ƒ«¿»
:‡i‡ ÈÁeÏ ÔÈz d„Èa Òe d˙È ÈÈ „wÙ„¿«≈¿»»≈¿≈ƒ≈¿≈≈«¿«»

˜e‡ה  Ônz dnÚ „zÚ˙‡Â ‡Úa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿««ƒ≈«»¿»
:ÈÈc ‡ÓLƒ¿»«¿»

ÈÈו ÈÈ ‡˜e È‰Bt‡ ÏÚ dzÎL ÈÈ aÚ‡Â¿«¿«¿»¿ƒ¿≈««ƒ¿»¿»¿»
ÈbÒÓe Ê‚ ˜ÈÁÓ ‡pÁÂ ‡ÓÁ ‡‰Ï‡¡»»«¬»»¿«»»«¿ƒ¿««¿≈

:ËBL˜e ÔÂË „aÚÓÏ¿∆¿««¿»¿
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פב                
„ÒÁ ˆ∑ ע ֹוׂשה .לפניו ׁשהאדם  …≈∆∆ְֶֶָָָָָ

ÌÈÙÏ‡Ï∑ ּדֹור ֹות אלפים  א ּלּו∑BÂÚ˙.ל ׁשני »¬»ƒְֲִִֵָ¬…ֵ
ע ֹוׂשה  ׁשאדם  ה ּמרדים  א ּלּו ּפׁשעים , ְְְִִֵֶֶַַָָָָה ּזד ֹונֹות .

wÈ‰.להכעיס  ‡Ï ‰wÂ∑ מ ׁשמע ּפׁשּוט ֹו, לפי ְְִַ¿«≈…¿«∆ְְְִַַ
מ ּמּנּו נפרע  א ּלא  לגמרי, העון על  מוּתר  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
ל ּׁשבים , ה ּוא  מנּקה  ּדר ׁשּו: ור ּבֹותינּו מעט . ְְְְְִֵֶַַַַַָָמעט 

ׁשבים  ל ׁשאינן ינּקה  פו)ולא  ‡B˙.(יומא ÔÂÚ „˜t ְְְִֵֶֶַָָֹ…≈¬…»
ÌÈaŒÏÚ∑, ּבידיהם אב ֹותיהם  מע ׂשה  ּכׁשא ֹוחזים  «»ƒְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַ

"ל ׂשֹונאי" אחר , ּבמקרא  ּפר ׁש ÏÚÂ.ׁשּכבר  ְְְְְִֵֵֶַַָָָ¿«
ÌÈÚa∑ על מר ּבה  ט ֹובה  מ ּדה  נמצאת  רביעי. ּדֹור  ƒ≈ƒְְְִִִִֵַָָָֻ

לחמ ׁש אחת  ּפרענּות  ט ֹובה מ ּדת  ׁשּבמ ּדה  מא ֹות , ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻ
לאלפים  חסד  "נצר  א ֹומר : ."ה ּוא  ֲִֵֵֶֶָָֹ

    ©§©¥−¤®©¦¬Ÿ©−§¨©¦§¨«
‰LÓ ‰ÓÈÂ∑וּיׁשּתח ּו" מ ּיד : ה ּקריאה , ק ֹול  וׁשמע  ע ֹוברת  ׁשכינה  מ ׁשה  ."ּכׁשראה  «¿«≈…∆ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

       ©¿Ÿ¤¦¨Á¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£Ÿ½̈¥«¤¨¬
     £Ÿ−̈§¦§¥®¦³©§¥¸Ÿ¤Æ½§¨«©§¨²

  ©«£Ÿ¥¬§©¨¥−§©§¨«
ea˜a '‰ ‡ŒCÏÈ∑,ׁשהבטח ּתנּו ּכמ ֹו ≈∆»¿ƒ¿≈ְְְִֶַָ

ה ּוא " ֿ ערף  ק ׁשה  "עם  ואם  עון, נֹוׂשא  ׁשא ּתה  ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמאחר 
א ּתה  ," ּבּדר  אכל "ּפן זאת : על  ואמר ּת ,ּב ְְְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָֹוימר ּו
'אם ' ּבמק ֹום  'ּכי' יׁש וג ֹו', לעונינּו .ּתסלח  ְְְֲִִִִֵֵַַֹ

ezÏÁe∑ אחר (ספרים  לנחלה   ל ים :ות ּתננּו ¿«¿»ְְְְְֲֲִִִֵֵַָָ
"ונפלינּו ּבּקׁשת : היא  זֹו מיחדת , נחלה ) לנּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּתּתן

,"וע ּמ ע ֹובדי אני הא ּמֹות  על   ׁשכינת ת ׁשרה  ׁשּלא  ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֻ
.אלילים  ֱִִ

      

      ©ÀŸ¤¦¥´¨«Ÿ¦»Ÿ¥´§¦¼¤³¤¨©§Æ
     ¤«¡¤´¦§¨½Ÿ£¤²«Ÿ¦§§¬§¨¨−̈¤§¨
     ©¦®§¨¨´¨Â̈Â̈£¤©¨̧§¦§¹¤
       ©«£¥³§Ÿ̈Æ¦«¨´½£¤¬£¦−Ÿ¤¬¦¨«

˙Èa ˙k∑ זאת על.˙‡ÏÙ ‰NÚ‡∑ ע ֹובדי הא ּמֹות  מ ּכל  ּבזֹו מב ּדלים  ׁשּתהיּו ונפלינּו, ל ׁשֹון …≈¿ƒַֹ∆¡∆ƒ¿»…ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָֻֻ
עליהם  ׁשכינתי ּתׁשרה  ׁשּלא  .אלילים , ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶָֹ

       §¨̧§½¥²£¤¬¨«Ÿ¦−§©§´©®¦«§¦Ÿ¥´
      ¦¨¤À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©§©«£¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−

§©§¦«
'B‚Â ÈÓ‡‰ מ ּפניהם :ׁשׁשה ∑‡˙ ּופנה  עמד  ה ּגר ּגׁשי ּכי ּכאן, יׁש א ּמֹות  ∆»¡…ƒ¿ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻ

      ¦¨´¤§À¤¦§³Ÿ§¦Æ§¥´¨½̈¤£¤¬
     ©−̈¨´¨¤®¨¤¦«§¤¬§¥−§¦§¤«

È‚Òe„:ח  ‡Ú‡ ÏÚ ÚÎe ‰LÓ ÈÁB‡Â¿ƒ…∆¿«««¿»¿ƒ

ÈÈט  CÓ„˜ ÔÈÓÁ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ Ó‡Â«¬«ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»¿»
ÈL˜ ÌÚ È‡ ‡Èa ÈÈ„ ‡zÎL ÔÚk C‰z¿«¿«¿ƒ¿»«¿»≈»»¬≈«¿≈
‡‡ËÁÏÂ ‡BÁÏ ˜BaL˙Â ‡e‰ Ï„¿̃«¿ƒ¿¿»»¿«¬»»»

:‡ÒÁ˙Â¿«¿¿»»

CnÚי  Ïk Ì„˜ ÌÈ˜ Êb ‡‡ ‡‰ Ó‡Â«¬«»¬»¿«¿«√»»«»
‡Ú‡ ÏÎa e‡Èa˙‡ ‡Ï Èc ÔLÈt „aÚ‡∆¿≈¿ƒ»ƒ»ƒ¿¿ƒ¿»«¿»
ÔB‰ÈÈa z‡ Èc ‡nÚ ÏÎ ÈÊÁÈÂ ‡iÓÓÚ ÏÎe¿»«¿«»¿∆¡≈»«»ƒ«¿≈≈
„Ú ‡‡ Èc ‡e‰ ÏÁ„ È‡ ÈÈ„ ‡„BÚ ˙È»»»«¿»¬≈»≈ƒ¬»»≈

:CnÚƒ»

‰‡יא  ÔÈ„ ‡ÓBÈ Cc˜ÙÓ ‡‡ Èc ˙È CÏ Ë»»»ƒ¬»¿«¿»»≈»
È‡ÚÎe È‡BÓ‡ ˙È CÓ„˜ ÔÓ C˙Ó ‡‡¬»¿»≈ƒ√»»»¡»≈¿«¬»≈

:È‡ÒeÈÂ È‡eÁÂ È‡fÙe È‡zÁÂ¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈

‡Ú‡יב  ˙ÈÏ ÌÈ˜ Ê‚˙ ‡ÓÏÈc CÏ nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿«¿«¿»≈«¿»
:CÈa ‡Ï˜˙Ï È‰È ‡ÓÏÈc dÏÚ ÏÏÚ z‡ Ècƒ«¿»≈¬«ƒ¿»¿≈¿«¿»≈»

 

               



פג                 

    ¦³¤¦§§Ÿ¨Æ¦Ÿ½§¤©¥«Ÿ−̈§©¥®
 §¤£¥−̈¦§Ÿ«

ÂÈL‡∑( מד זרה א ֹות ֹו(עבודה ׁשע ֹובדים  אילן .ה ּוא  ¬≈»ְִִֶָ

        ¦²¬Ÿ¦§©«£¤−§¥´©¥®¦³§Ÿ̈Æ©¨´§½
  ¥¬©−̈«

BÓL ‡p˜∑ מע ֹוזביו ּופ ֹורע  ּבנצח ֹונֹו א ֹוחז קנאה , ל ׁשֹון ּכל  וזה ּו מוּתר , ואינֹו לה ּפרע  .מק ּנא  «»¿ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

     ¤¦§¬Ÿ§¦−§¥´¨¨®¤§¨´©«£¥´
      ¡«Ÿ¥¤À§¨«§Æ¥´Ÿ¥¤½§¨¨´§½§¨«©§−̈

¦¦§«
BÁfÓ zÏÎ‡Â∑ּכ ׁשּמּתֹו ּבעב ֹודת ֹו, ּכמ ֹודה  עלי מעלה  ואני ּבאכילת ֹו, ענׁש ׁשאין א ּתה  ּכסב ּור  ¿»«¿»ƒƒ¿ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

לבני מ ּבנֹותיו ול ֹוקח  ּבא  ה)א ּתה  :(שם ְְְִֵֶַַָָָָ

       §¨«©§¨¬¦§Ÿ−̈§¨¤®§¨´§ŸÀ̈©«£¥Æ¡´Ÿ¥¤½
    §¦§Æ¤¨¤½©«£¥−¡«Ÿ¥¤«

   ¡Ÿ¥¬©¥−̈¬Ÿ©«£¤¨«

     ¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©̧¨¦¹Ÿ©³
       ©Æ£¤´¦¦¦½§¥−´Ÿ¤¨«¨¦®¦ §´Ÿ¤

  ̈«¨¦½¨−̈¨¦¦§¨«¦
È‡‰ L„Á∑ּבב ּׁשּול ּה מת ּבּכרת  ׁשה ּתב ּואה  ה ּבּכּור , .חד ׁש …∆»»ƒְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

       ¨¤¬¤¤−¤¦®§¨¦§§Æ¦¨½̈¤−¤¬
̈¤«

ÈÏ ÌÁ ËtŒÏk∑ ּבאדם.Îfz E˜ÓŒÏÎÂ »∆∆∆∆ƒָָָ¿»ƒ¿¿ƒ»»
'B‚Â∑, וׂשה ׁשֹור  ּבפטר  ּתּזכר  א ׁשר  מקנ א ׁשר וכל  ¿ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶָָָָ

רחמ ּה את  זכר  וכן∑Ët.יפטר  ּפתיחה , (משלי ל ׁשֹון ְְִֶַָָָֹ∆∆ְְְִֵָ

ל ׁשֹון יז) ּתּזכר , ׁשל  ּתי"ו מד ֹון". רא ׁשית  מים  "ּפֹוטר  :ְִִִֵֵֶַָָָָ
ה ּיֹולדת  על  מ ּוסב  היא , .נקבה  ְִֵֶֶַַָָ

ÈÂ˙יג  ÔeÚ˙z ÔB‰ÈB‚‡ ˙È È‡ÔB‰˙Ó˜ ¬≈»¬≈¿«¿¿»»«¿
:Ôeˆv˜z ÔB‰ÈL‡ ˙ÈÂ Ôea˙z¿«¿¿»¬≈≈¿«¿

ÈÈיד  È‡ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ „BbÒ˙ ‡Ï È‡¬≈»ƒ¿¿«¬««¿«»¬≈¿»
:‡e‰ ‡p˜ Ï‡ dÓL ‡p«̃»¿≈≈«»

ÔeÚËÈÂטו ‡Ú‡ ˙ÈÏ ÌÈ˜ Ê‚˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿«¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿
Ôe˜ÈÂ ÔB‰˙ÂÚËÏ ÔeÁa„ÈÂ ÔB‰˙ÂÚË ˙a»««¬«¿¿ƒ¿¿¿«¬«¿¿ƒ¿

:ÔB‰ÈÁcÓ ÏeÎÈ˙Â CÏ»¿≈ƒƒ¿≈

ÔB‰˙aטז ÔiÚËÈÂ CÈÏ ÔB‰˙aÓ q˙Â¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ¿««¿«¿
˙a Ca ˙È ÔiÚËÈÂ ÔB‰˙ÂÚË ˙a»««¬«¿¿ƒ¿««»¿»»«

:ÔB‰˙ÂÚË«¬«¿

CÏ:יז „aÚ˙ ‡Ï ‡Î˙Óc ÔÏÁc«¬«¿«¿»»«¿≈»

ÔÈÓBÈיח  ‡ÚL hz ‡iÈhÙ„ ‡bÁ ˙È»«»¿«ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡ÁÈ ÔÓÊÏ Cz„wÙ È„ ‡Ók ‡Èht ÏeÎÈz≈«ƒ»¿»ƒ«≈¿»ƒ¿««¿»
‡z˜Ù ‡Èa‡„ ‡ÁÈa È‡ ‡Èa‡„¿«ƒ»¬≈¿«¿»¿«ƒ»¿«¿»

:ÌÈˆnÓƒƒ¿»ƒ

ÔÈÎcיט  CÈÚa ÏÎÂ ÈÏÈc ‡cÏÂ Á˙t Ïk»»««¿»ƒƒ¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ
:ÓÈ‡Â Bz BÎa Lc˜z«¿≈¿¿ƒ»

 

    
   

    

     
     

      

    
    

   



פד                

     ¤³¤£Æ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−
        ©«£©§®´Ÿ§³¨¤̧Æ¦§¤½§Ÿ¥«¨¬¨©−¥¨«

BÓÁ ËÙe∑ טמאה ּבהמה  ׁשאר  .ולא  ∆∆¬ְְְְֵֵָָָֹ
‰N ‰cÙz∑ ּביד ח ּלין וה ּוא  ל ּכהן ׂשה  ּכהן,נֹותן ƒ¿∆¿∆ְְִֵֵֵֶַַֹֹֻ

ל ּבעלים  ּבעב ֹודה  מ ּתר  חמ ֹור  ∑BzÙÚÂ.ּופטר  ְֲֲִֶֶַַָָָֻ«¬«¿
יפסד   לפיכ ּכהן, ממ ֹון הפסיד  ה ּוא  ּבק ּופיץ . ְְְְְְִִִִֵַָֹֻע ֹורפ ֹו

cÙz‰.ממ ֹונֹו EÈa BÎa Ïk∑ סלעים חמ ּׁשה  ָ…¿»∆ƒ¿∆ְֲִִָָ
ׁשּנאמר  קצ ּוב , יח)ּפדיֹונֹו חד ׁש(במדבר מ ּבן "ּופד ּויו : ְְֱִִֶֶֶֶַָָֹ

Ì˜È.ּתפ ּדה " ÈÙ e‡ÈŒ‡ÏÂ∑ ׁשל ּפׁשּוט ֹו לפי ְִֶ¿…≈»»«≈»ְְִֶ

ה ּבכ ֹור , על  מ ּוסב  ואינֹו ה ּוא  עצמ ֹו ּבפני ּדבר  ְְְְְִִֵֵַַַָָָָמקרא ,
אחרת  אזהרה  א ּלא  ּפנים , רא ּית  ּבכ ֹור  ּבמצות  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאין
ריקם , ּפני ֿ ירא ּו לא  לרא ֹות , לרגל  ּוכ ׁשּתעל ּו ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהיא ,
מדר ׁש ּולפי ּפנים . רא ּית  עלת  להביא  עליכם  ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹמצוה 
לל ּמד  ׁשוה ', ל 'גזרה  ּומפנה  ה ּוא  יתר  מקרא  ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻּבריתא ,
סלעים  חמ ּׁשה  ׁשה ּוא  עברי, עבד  ׁשל  הענקת ֹו ְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָעל 

ק ּדּוׁשין ּבמ ּסכת  ּבכ ֹור . ּכפדיֹון ומין מין יז)מ ּכל  .(דף  ְְְְִִִִִִֶֶַָָ

          

הההה פפפפהההה חמ חמ חמ חמ רררר כ)פטרפטרפטרפטר החמרת,חמ חמ חמ חמ ר ר ר ר (לד , את – ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָ
ה ה ה ה  א פ פ פ פ ה ה ה ה  פרת ר"י  ל) מצוה " ל צא"  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ו ) אי (יב ,  לה  ויקח" ה י  אב ת":ה ה ה ה לגי  לבית ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
מצוה "). ל צא  לכ  קח מעב דה ־זרה   ידיכ  כ מ"ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ

     ¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ©¬©§¦¦−¦§®Ÿ
  ¤«¨¦¬©¨¦−¦§«Ÿ

˙aLz Èˆwe LÈÁa∑חריׁש נזּכר  ל ּמה  ∆»ƒ«»ƒƒ¿…ְִִַָָָ
ערב וקציר ? ׁשל  חריׁש על  א ֹומרים  מר ּבֹותינּו יׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ה ּיֹוצא  ׁשביעית  ׁשל  וקציר  ל ׁשביעית , ה ּנכנס  ְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַָָׁשביעית 
על  מחל  ׁשּמֹוסיפין , לל ּמד ׁשביעית , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹלמ ֹוצאי

ט)ה ּקד ׁש ֿ השנה ּתעבד (ראש ימים  "ׁשׁשת  מ ׁשמע ֹו:  וכ , ְְֲִֵֶֶַַַַָָֹֹ
ה ּימים  ׁשׁשת  ועב ֹודת  ּתׁשּבת ", ה ּׁשביעי ְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹּוב ּיֹום 

ואין  אס ּור , וה ּקציר  ׁשהחריׁש ׁשנה  יׁש , ל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשה ּתר ּתי
ּכבר  ׁשהרי ׁשביעית , ׁשל  וקציר  חריׁש ל ֹומר  ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָצרי

כה)נאמר  א ֹומרים (ויקרא ויׁש וג ֹו'". תזרע  לא   ׂשד" : ְְְְְֱִִֵֶַָָֹ
ּבֹו, ׁשהזּכר  וקציר  וחריׁש ּבׁשּבת , א ּלא  מד ּבר  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשאינֹו

ר ׁשּות , - חריׁש מה  , ל יצא ל ֹומר  ר ׁשּות , - קציר  אף  ְְְִִֶַַָָָָ
ה ּׁשּבת  את  וד ֹוחה  מצוה  ׁשה ּוא  העמר  .קציר  ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹ

       §©³¨«ªŸÆ©«£¤´§½¦¥−§¦´¦¦®§©Æ
   ¨´¨¦½§©−©¨¨«

ÌÈhÁ Èˆ˜ Èeka∑ ׁשּתי' ּבֹו מביא  ׁשא ּתה  ƒ≈¿ƒƒƒְִֵֵֶַָ
הח ּטים ה ּלחם ' כא)מן השנה מנחה ∑Èeka.(ראש ׁשהיא  ִִִֶֶַַƒ≈ְִִֶָ

ּכי  ל ּמק ּדׁש, ח ּטים  ׁשל  החד ׁש מן ה ּבאה  ְִִִִִִֶֶַַָָָָָָרא ׁשֹונה 
היא  ה ּׂשע ֹורים  מן ּבפסח , ה ּבאה  העמר  ÁÂ‚.מנחת  ְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ¿«

ÛÈÒ‡‰∑ ה ּׂשדה מן  ּתב ּואת א ֹוסף  ׁשא ּתה  ּבזמן »»ƒְְְִִֵֶֶַַַָָָ

ּכמ ֹו ל ּבית , הכנסה  ל ׁשֹון זֹו 'אסיפה ' כב )ל ּבית . :(דברים ְְְֲִִִַַַַַָָָ
" ּבית ּתֹו אל  ‰M‰."ואספ ּתֹו ˙Ùe˜z∑ ׁשהיא ְֲֵֶֶַַ¿««»»ִֶ

ה ּבאה  ה ּׁשנה  ּבתח ּלת  ה ּׁשנה , ∑Ùe˜z˙.ּבחזרת  ְֲִִַַַַַַָָָָָָָ¿«
וה ּקפה  מס ּבה  .ל ׁשֹון ְְְִַָָָ

      ¨¬§¨¦−©¨¨®¥«¨¤Æ¨§´§½¤§¥²
   ¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

EeÎÊŒÏk∑ ה ּזכרים מצוֹות ׁשּב.ּכל  הר ּבה  »¿¿ְְְְִִֵֶַַָָ
ּפעמים  ׁשל ׁש מהם  ויׁש ונכ ּפל ּו, נאמר ּו ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹּבּתֹורה 

ועל  ׁשּבהם , לאוין מנין על  ולענׁש לח ּיב  ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹואר ּבע ,
ׁשּבהם  'ע ׂשה ' .מנין ְֲִֵֶֶַָ

Ï‡כ  Ì‡Â ‡ÓÈ‡a ˜BÙz ‡ÓÁ„ ‡Îee¿»«¬»»ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ»
˜BÙz CÈ„ ‡Îea Ïk dÙ˜˙Â ˜BÙƒ̇¿¿«¿¿≈»¿»ƒ¿»ƒ¿

:ÔÈ˜È ÈÓ„˜ ÔeÊÁ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¬√»«≈»ƒ

ÚÈL‡‰כא  ‡ÓBÈe ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿»¿ƒ»»
:Áez ‡„ˆÁe ‡ÚBÊa Áez¿«ƒ¿»«¬»»¿«

Áˆ„כב  Èeka CÏ „aÚz ‡iÚeL„ ‡bÁÂ¿«»¿»«»«¿≈»ƒ≈¬«
:‡zLc ‡˜ÙÓa ‡LÎc ‡bÁÂ ÔÈhÁƒƒ¿«»ƒ¿»»¿ƒ¿»¿«»

CÈeÎcכג  Ïk ÔeÊÁ˙È ‡zLa ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬»¿»
:Ï‡NÈ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ‡ÓÏÚ ÔBa Ì„√̃»ƒ»¿»¿»¡»»¿ƒ¿»≈

 

              



פה                 

     ¦«¦³¦Æ¦¨¤½§¦§©§¦−¤§ª¤®
     §«Ÿ©§¬Ÿ¦Æ¤©§§½©«£«Ÿ§À¥«¨Æ¤

      §¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬§¨¦−©¨¨«
LÈB‡∑וכן ,אתרי ב )ּכתר ּגּומ ֹו: "החל (דברים : ƒְְְֲֵֵֵַָָ

וכן לב )ר ׁש", ל ׁשֹון (במדבר האמ ֹורי", את  "וּיר ׁש : ְְֱִֵֶֶַָָֹ
EÏb.ּגר ּוׁשין  ˙‡ ÈzÁ‰Â∑ מ ּבית רח ֹוק  וא ּתה  ִֵ¿ƒ¿«¿ƒ∆¿À∆ְִֵַָָ

אני   לכ ּתמיד , לפני לרא ֹות  יכ ֹול  ואינ ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָה ּבחירה 
 ל ה ּלל ּוק ֹובע  רגלים  .ׁשל ׁשה  ְְְִֵַַָָָֹ

    «Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦´©½Ÿ¤
  ¤−©©¬©¨«©

'B‚Â ËÁL˙Œ‡Ï∑ ועדין ה ּפסח  את  ּתׁשחט  לא  …ƒ¿«¿ְֲִִֶֶַַַַַֹ
ק ּים , לאחד חמץ  א ֹו ל ּזֹורק  א ֹו ל ּׁשֹוחט , מ ּבני אזהרה  ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

סג )חב ּורה  לינה ∑ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ.(פסחים אין ּכתר ּגּומ ֹו. ֲָ¿…»ƒְְִֵַָ

ּבע ּמּוד מ ֹועלת  א ּלא  לינה  ואין ה ּמזּבח , ּברא ׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
‰ÁÒt.ה ּׁשחר  ‚Á ÁÊ∑,א ּתה אמ ּוריו ּומ ּכאן ַַַ∆«««»«ִֵַָָָ

ואברים  חלבים  הקטר  לכל  .למד  ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָ

     ¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´
      ¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«

E˙Ó„‡ Èeka ˙ÈL‡∑ ה ּמינין מ ּׁשבעת  ≈ƒƒ≈«¿»¿ְִִִִַַ
 ארצ ּבׁשבח  ח)האמ ּורים  ּוׂשע ֹורה (דברים ח ּטה  "ארץ  : ְְְְֲִִִֶֶַַָָָ

ה ּוא  ּודב ׁש, וג ֹו'". ּתמרים וגפן ÏM˙Œ‡Ï.ּדב ׁש ְְְְְִֶֶַָָ…¿«≈
È„b∑, ּבחלב לב ׂשר  ּכת ּוב אזהרה  ּפעמים  וׁשל ׁש ¿ƒְְְְִֶַָָָָָָָָָֹ

לא ּסּור  ואחד  להנאה  ואחד  לאכילה , אחד  ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָּבּתֹורה :

קטו)ּבּׁשּול  עגל ∑È„b.(חולין ואף  ּבמ ׁשמע ,  ר ולד  ּכל  ִ¿ƒְְְֵֶַַַַָָָ
"ּגדי  מק ֹומ ֹות  ּבכ ּמה  לפר ׁש  ּׁשהצר מ ּמה  ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻוכב ׂש,
ּבמ ׁשמע  יֹונקים  ּכל  סתם , ׁש"ּגדי" למד ּת, .ע ּזים " ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָ

Bn‡ ÏÁa∑ ׁשאין חלב , ל ֹו ׁשאין לע ֹוף , ּפרט  «¬≈ƒְְֵֵֶֶָָָ
ס ֹופרים  מ ּדברי א ּלא  ה ּתֹורה  מן .א ּסּור ֹו ְְִִִִִֵֶַָָ

       

ה רה  מ יעה  ,תנפר חלב " לב ר ה "אזהרה  ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָאת
ה ט  דר , אמנ ." א חלב  די  תב ל "לא   יְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ל   דעי  א ,  ע ר למעט :" א" ה ה  ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָאה 
למר, הכרחי  ,טילחל  קי מד רה   ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהעניני

"  העניני וה רא א א א חלב די די די די פנימ ת ר ה ה א  " ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
האכזרת.לכל לכל לכל לכל  מ ני  ה א  חלב , ר ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָ

אכזרת  מ ני  לה מר עלינ ה  עד  י תר  י מד ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָה בר
ד לה  ה  עד  ללמד  נ  מ . י ח עלי  צער ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹמ ני 
ועל־אחת־  , אד ל צער לגי  ה הירת להי ת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָצריכה 

ני , איר הרי  יה די , ל צער לגי  ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמה ־וכמה 
,בהנאת " א חלב  "די  אכילת להי  ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאכזרת
ל   א א א  לבד , " א חלב  "די  רק  לא  ה רה  ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹאסרה 
 ב ל  א א א  בהנאה , אכילה  רק  ולא  חלב , ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָֹר
אכזרת  לידי  להביאנ  ליהעל  י ע מ  להרחיק ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָדי 

.ְֲִַָָָרחמנא ־לצל
כלל, ה רת אהבת יקרה  ה  עד   מ  מדיל ני , ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָמ ד 
על־אחת־   " אלקיכ לה '   א  ני"  י ראל ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹואהבת

ְַַָָה ־וכ ה .

      

    ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§−¤©§¨¦´
      ¨¥®¤¦º©¦´©§¨¦´¨¥À¤¨©¦¦§²

 §¦−§¤¦§¨¥«
‰l‡‰ ÌÈc‰Œ˙‡∑ לכ ּתב ר ּׁשאי א ּתה  ֿ ּפה ולא  ׁשּבעל  .ּתֹורה  ∆«¿»ƒ»≈∆ְְְִֶֶַַַַָָֹֹ

È˙כד  ÈzÙ‡Â CÓ„˜ ÔÓ ÔÈÓÓÚ C˙‡ È‡¬≈¬»≈«¿ƒƒ√»»¿«¿≈»
C˜ÒÓa CÚ‡ ˙È L‡ „ÓÁÈ ‡ÏÂ CÓeÁz¿»¿»«¿≈¡«»«¿»¿ƒ¿»
ÔÈÓÊ ˙Ïz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‰‡fÁ˙‡Ï¿ƒ¿«»»√»¿»¡»»¿«ƒ¿ƒ

:‡zLa¿«»

Ôe˙Èכה  ‡ÏÂ ÈÁÒt Ìc ÚÈÓÁ ÏÚ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
‡bÁ ˙ÒÎ Èaz ‡Áa„nÓ a ‡ÙˆÏ¿«¿»«ƒ«¿¿»«¿≈ƒ¿««»

:‡ÁÒÙ„¿ƒ¿»

ÈÈcכו ‡Lc˜Ó ˙ÈÏ È˙Èz CÚ‡ Èeka LÈ≈ƒ≈«¿»«¿≈¿≈«¿¿»«¿»
:ÏÁa Na ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï C‰Ï‡¡»»»≈¿¿««¬»

iÓb˙t‡כז ˙È CÏ ˙k ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»ƒ¿»«»
˙ÈÊb ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ÓÈÓ ÏÚ È‡ ÔÈl‡‰»ƒ≈¬≈«≈«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»ƒ

:Ï‡NÈ ÌÚÂ ÌÈ˜ CnÚƒ»¿«¿ƒƒ¿»≈

 

   
  

     
      

   
     



פו                

    ©§¦¨´¦§Ÿ̈À©§¨¦¬Æ§©§¨¦´
       ©½§¨¤¤´Ÿ¨©½©−¦´Ÿ¨¨®©¦§´Ÿ

      ©©ªÀŸ¥¦§¥´©§¦½£¤−¤©§¨¦«
         

אכל אכל אכל אכל  לא לא לא לא   לח לח לח לח .... ....      י י י י  עי עי עי עיאראראראר .... ....      כח)ויהי ויהי ויהי ויהי  תב(לד , ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ַַַַַָָָָָֹֹ
ב )ה הר"א  עה , האמצעי ,(יומא   י  עילאר ה נה  ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָ

העגל". חטא  על י ראל ביל "והתע ה  בכעס ,  היְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

 י  עיאר מד ר קנ ס הרי  ד ל,  ע  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָוצרי
.רצ  הי , ניְֲִֶַָָָהאחר

       ©§¦À§¤³¤¤Æ¥©´¦©½§¥̧ª³Ÿ¨«¥ªÆ
      §©¤½§¦§−¦¨¨®¤´«Ÿ¨©À¦¬¨©²

   ¬¨−̈§©§¬¦«
‰LÓ ˙„a È‰ÈÂ∑, אחר ֹונֹות ל ּוח ֹות  ּכׁשהביא  «¿ƒ¿∆∆…∆ְֲִֵֶַ

ה ּכּפּורים  ˜Ô.ּביֹום  Èk∑ ׁשהא ֹור קרנים , ל ׁשֹון ְִִַƒ»«ְְִֶַַָ
לקרני  מ ׁשה  זכה  ּומהיכן קרן. ּכמין ּוב ֹולט  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמבהיק 

ה ּקד ֹוׁשֿהה ֹוד ? ׁשּנתן ה ּמערה , מן אמר ּו: ר ּבֹותינּו ְְִֵֶַַַַַָָָָָ
ׁשּנאמר  ּפניו, על  יד ֹו ֿ ה ּוא  לג )ּבר ּו "וׂשּכתי (לעיל  : ְֱִֶֶַַַָָָָֹ

."כ ּפי  ִַ

      ©©̧§©«£¹Ÿ§¨§¥³¦§¨¥Æ¤¤½§¦¥¬¨©−
    ́¨¨®©¦«§−¦¤¬¤¥¨«

ÂÈÏ‡ ˙LbÓ e‡ÈiÂ∑ּגד ֹולה ּב ּכּמה  ּוראה  א  «ƒ¿ƒ∆∆≈»ְְֵַָָֹ
ּבעברה , ידיהם  ּפׁשט ּו ׁשּלא  ׁשעד  עברה , ׁשל  ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכח ּה

א ֹומר  כד )מה ּו אכלת (לעיל ּכא ׁש ה ' ּכב ֹוד  "ּומראה  : ְְְֵֵֵֶֶַַֹ

ולא  יראים  ולא  יׂשראל " ּבני לעיני ההר  ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵָָָֹֹֹּברא ׁש
ׁשל  ה ֹוד ֹו מקרני  אף  העגל , את  ּומ ּׁשע ׂשּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמזּדעזעים .

ּומזּדעזעים  מר ּתיעים  היּו .מ ׁשה  ְְְְִִִִֶַַָֹ

      ©¦§¨³£¥¤Æ¤½©¨ª¥¨²©«£¬Ÿ§¨
    ©§¦¦−¨«¥¨®©§©¥¬¤−£¥¤«

‰„Úa ÌÈ‡Np‰∑ העדה נׂשיאי ‡Ì‰Ï.ּכמ ֹו ‰LÓ a„ÈÂ∑ ה ּוא הוה  ּול ׁשֹון מק ֹום , ׁשל  ּכל ׁשליח ּות ֹו «¿ƒƒ»≈»ְְִֵֵָָ«¿«≈…∆¬≈∆ְְִֶֶָָֹ
ה ּזה  .הענין ְִֶַָָ

     §©«£¥¥¬¦§−¨§¥´¦§¨¥®©§©¥¾¥Á
     ̈£¤̧¦¤§Ÿ̈²¦−§©¬¦¨«

eLb ÔÎŒÈÁ‡Â∑ ח ֹוזר ל ּזקנים , ׁשּלּמד  אחר  ¿«¬≈≈ƒ¿ְִִֵֵֵֶַַַ
ר ּבנן: 'ּתנּו ליׂשראל : ההלכה  א ֹו ה ּפר ׁשה  ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָָּומל ּמד 
ה ּגב ּורה , מ ּפי ל ֹומד  היה  מ ׁשה  ה ּמׁשנה ? סדר  ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכיצד 
ויׁשב  אהרן נס ּתּלק  ּפרק ֹו, מ ׁשה  ל ֹו ׁשנה  אהרן, ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹנכנס 
מ ׁשה  להם  ׁשנה  ּבניו, נכנס ּו מ ׁשה . ל ׂשמאל  ְְְִִֶֶֶָָָָָֹֹֹל ֹו
מ ׁשה  לימין אלעזר  יׁשב  הם , נס ּתּלק ּו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹּפרקם ,

להם  ׁשנה  זקנים , נכנס ּו אהרן. ל ׂשמאל  ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֹואיתמר 
ּכל  נכנס ּו לצדדין. יׁשב ּו זקנים , נס ּתּלק ּו ּפרקם , ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹמ ׁשה 

נמצ  ּפרקם . מ ׁשה  להם  ׁשנה  העם העם , ּכל  ּביד  א , ְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָֹ
ּביד  ׁשל ׁשה , אהרן ּבני ּביד  ׁשנים , ה ּזקנים  ּביד  ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹאחד ,

ּב'ער ּובין' ּכדאיתא  וכ ּו'', אר ּבעה  .(נד )אהרן ְְְְֲִִִֵַַָָָֹ

ÔÈÓÓÈכח  ÔÈÚa‡ ÈÈ Ì„˜ Ôn˙ ‰Â‰Â«¬»«»√»¿»«¿¿ƒ¿»ƒ
‡Ï ‡iÓe ÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa‡Â¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»¬««»»
‡ÓÈ˜ ÈÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ˙Îe È˙L¿≈¿«««»»ƒ¿»≈¿»»

:ÔÈÓb˙t ‡NÚ«¿»ƒ¿»ƒ

ÔÈ˙eכט  ÈÈÒ„ ‡ehÓ ‰LÓ ˙Á „k ‰Â‰Â«¬»«¿«…∆ƒ»¿ƒ«¿≈
ÔÓ d˙ÁÓa ‰LÓ„ ‡„Èa ‡˙e„‰Ò ÈÁeÏ≈«¬»ƒ»¿…∆¿≈¬≈ƒ
‡˜È ÂÈÊ È‚Ò È‡ Ú„È ‡Ï ‰LÓe ‡eË»…∆»¿«¬≈¿≈ƒ¿»»

:dnÚ d˙eÏlÓa È‰Bt‡„¿«ƒ¿«»≈ƒ≈

Â‰‡ל  ‰LÓ ˙È Ï‡NÈ Èa ÏÎÂ Ô‰‡ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…¿»¿≈ƒ¿»≈»…∆¿»
‡˜˙‡lÓ eÏÈÁ„e È‰Bt‡„ ‡˜È ÂÈÊ È‚Ò¿≈ƒ¿»»¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿»»

:d˙ÂÏ¿»≈

ÏÎÂלא  Ô‰‡ d˙ÂÏ e˙Â ‰LÓ ÔB‰Ï ‡˜e¿»¿…∆¿»¿»≈«¬…¿»
:ÔB‰nÚ ‰LÓ ÏlÓe ‡zLÎa ‡i«¿¿«»ƒ¿ƒ¿»«≈…∆ƒ¿

Ï‡NÈלב  Èa Ïk eÈ˜˙‡ Ôk ˙e»«≈ƒ¿¿ƒ»¿≈ƒ¿»≈
‡eËa dnÚ ÈÈ ÏlÓ Èc Ïk ˙È Ôep„wÙe«≈ƒ»»ƒ«≈¿»ƒ≈¿»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

 

    
     

   
      

      
     

   
      

      
    

       

   



פז                 

      ©§©´¤½¦©¥−¦¨®©¦¥¬©¨−̈©§¤«

‰ÂÒÓ ÂÈtŒÏÚ ÔziÂ∑,א ּפי ּבית  ּכתר ּגּומ ֹו: «ƒ≈«»»«¿∆ְְֵֵַַ
ּבּגמרא  ה ּוא  אר ּמי סב )ל ׁשֹון וע ֹוד (כתובות ל ּבא ', 'סוי : ְְְֲִִֵַַָָָָ

ה ּבטה , ל ׁשֹון לא ּפּה', מסוה  קא  'הוה  ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֻּב'כת ּבֹות ':
ּכנגד  ה ּנּתן ּבגד  מסוה , ּכאן, אף  ּבּה. מס ּתּכל  ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה 

ׁשּלא  הה ֹוד , קרני ולכב ֹוד  העינים , ּובית  ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹה ּפרצ ּוף 
ונֹוטל ֹו ּכנג ּדן ה ּמסוה  נֹותן היה  מהם , ה ּכל  ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיזּונּו
ׁשה ּמק ֹום  ּוב ׁשעה  יׂשראל  עם  מד ּבר  ׁשהיה  ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבׁשעה 

מסוה  ּבלא  יצא  ּובצאת ֹו צאת ֹו, עד  ע ּמֹו .נד ּבר  ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹ

      §¸Ÿ¤¹¦§¥³§Ÿ̈Æ§©¥´¦½¨¦¬
     ¤©©§¤−©¥®§¨À̈§¦¤Æ¤§¥´¦§¨¥½

  ¥−£¤¬§ª¤«
Ï‡NÈ ÈaŒÏ‡ a„Â∑ מהם מס ּתּלק  ּוכ ׁשה ּוא  ּבפניו, הה ֹוד  קרני .ורא ּו ¿ƒ∆∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

       §¨³§¥¦§¨¥Æ¤§¥´¤½¦´¨©½−§¥´
     ¤®§¥¦̧¤³¤©©§¤Æ©¨½̈©Ÿ−

  §©¥¬¦«
Bz‡ a„Ï B‡aŒ„Ú ÂÈtŒÏÚ ‰ÂÒn‰Œ˙‡ ‰LÓ ÈL‰Â∑:ּפניו מעל  נֹוטל ֹו א ּתֹו, לד ּבר  ּוכ ׁשּבא  ¿≈ƒ…∆∆««¿∆«»»«…¿«≈ƒְְְִֵֵֶַַָָָ

.סימ חננא"ל ,פסוקי תשא קל"ט כי  פרשת חסלת

ÏÚלג  ‰ÈÂ ÔB‰nÚ ‡ÏlÓÏÓ ‰LÓ ÈˆÈLÂ¿≈≈…∆ƒ¿«»»ƒ¿ƒ««
:Èt‡ ˙Èa È‰Bt‡«ƒ≈«≈

dnÚלד  ‡ÏlÓÏ ÈÈ Ì„˜Ï ‰LÓ ÏÏÚ „ÎÂ¿«»≈…∆»√»¿»¿«»»ƒ≈
˜ÙÂ d˜tÓ „Ú È‰Bt‡ ˙Èa ˙È ÈcÚ‡«¿ƒ»≈«ƒ«ƒ¿≈¿»≈
:„wt˙Ó È„ ˙È Ï‡NÈ Èa ÌÚ ÏlÓÓe¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈»ƒƒ¿«»

È‚Òלה  È‡ ‰LÓ Èt‡ ˙È Ï‡NÈ Èa ÔÊÁÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈»«≈…∆¬≈¿≈
˙Èa ˙È ‰LÓ ˙‡Â ‰LÓ Èt‡„ ‡˜È ÂÈÊƒ¿»»¿«≈…∆«¬≈…∆»≈
:dnÚ ‡ÏlÓÏ ÏÏÚc „Ú È‰Bt‡ ÏÚ Èt‡«≈««ƒ«¿»≈¿«»»ƒ≈

       

             

          
          

        
        

           
          

           
 

    
       

         
      

         
        

       
         

        
           

       
           

          
            


         

         
           

         


           
        

           
         

         
          

         
          

      
       

      
         

        
         

          
          

          
         

       
        

           
         

        
  









































































































המשך ביאוט למס' חולין ליום שלישי עמ' א



פח

יום ראשון - י"ב אדר א'
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום רביעי - ט"ו אדר א'
פרק כ, מפרק עז
עד סוף פרק עח

יום שני - י"ג אדר א'
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום חמישי - ט"ז אדר א'
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום שלישי - י"ד אדר א'
פרק כ, פרק עב
עד סוף פרק עו

יום שישי - י"ז אדר א'
מפרק פג

עד סוף פרק פז

שבת קודש - י"ח אדר א'
פרק כ

מפרק פח עד סוף פרק פט

לשבוע פרשת כי־תשא תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

 ... בשר  ועד 



פט               

א' אדר י"ב ראשון  יום 
        



א' אדר י"ג שני יום 
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ז.9. כב, יט .10.תהלים יב, ד .11.משלי  מה, דברים תורה א.12.לקוטי  קל , תהלים



צ              

א' אדר י"ד שלישי יום 
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ה.13. נא, 14.תהלים    נהורא סליק יהא לא ובכ "ז המבדיל , (עוון) דבר שאין - פלא זהו לכאורה "והנה
- ועון רע יצה"ר לו שאין - חלל  ולבי  שאמר לאחר גם  תמיד , נגדי  וחטאתי  דוד  אמר ולכן מהכתוב זה מכריח  ולכן בהגוף. דנשמתא
שזהו  לומר ומוכרח  פעם? חטא שהוא מה לנגדו ולעמוד  בזכרון אצלו להיות תמיד  צריך  מדוע וא"כ  - פ"א כדלעיל  צדיק, מדרי '

כו'". יותר תשו"ע עצמו, הטוב במדרי ' עלי ' א.15.בשביל  קעח , זח "ג  ראה



צי               

א' אדר ט "ו  רביעי יום 
           

      
         
         
          
         

       
        
           
        



         
          
         

         
   

  
    

    
    
   
   
   
  

   
  
   

 
 

  
   

  
 

  
   

   
       

        
        

        
         

          
        

         
         
        
        

    

         
       

       
         

  
  
  
  
 

    
  

   
    
  
   
  
  
  
    
  
 
   

  
   
  
        

        
       

          
        

         
       

       
          

        
      

         

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

 
    
       
         
       
       
        
         
      
       
       
      
       
       
       
         
       
        
        

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

כג .16. פרק לעיל  ו.17.ראה פרק לעיל  ֿ ד .18.ראה ג  כד , א.19.תהלים ה, ה.20.ברכות ד , א.21.תהלים ל , קידושין ראה
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תרצ"ט .22. בשנת ושוטרים" "שופטים במאמר נ"ע מוהריי "צ אדמו"ר כ "ק אמר כך  - בצירי  נ' בשבא, פ' בחיריק, ל ' - 23.לפני 

ו. ג , ז.24.מלאכי  - ו כב.25.פרק ופרק ו ד .26.פרק א, עובדי '
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לא.27. יג , א.28.במדבר טו, ערכין ב. נג , מנחות א. לה, מ .29.סוטה  יד , לא.30.במדבר פסוק יב.31.שם ביהושע מפורטים

לה.32. כט , כז, פסוקים יד , לט .33.במדבר פסוק שם



צד              

א' אדר ט "ז חמישי יום 
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ט .34. פרק סוף לעיל  גם ראה א. קסג , תמוז.35.ח "ב  טו יום, י .אבות1.היום משנה ד  ד .2.פרק משנה ב פרק אבות



צה               

א' אדר י"ז שישי יום 
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ו.3. ז, ד . ז, הושע ד .4.ראה ב, ויקרא תורה לקוטי  א.5.ראה משנה ד  פרק יב.6.אבות פרק



צו               

א' אדר י"ח קודש  שבת יום 
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טו.7. לד , ה.8.תהלים ו, דברים על  9.ספרי     אגה"ק כמשנ"ת ידרשון יום ויום בכאו"א צ"ל  "שזה
מ "ב.10.ס"א". בפרק

               

א' אדר י"ח קודש  שבת יום 
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טו.7. לד , ה.8.תהלים ו, דברים על  9.ספרי     אגה"ק כמשנ"ת ידרשון יום ויום בכאו"א צ"ל  "שזה
מ "ב.10.ס"א". בפרק

             

         
          

        
          

         
         

           
         

        
         

    
        

        
        
        
       

       
        
        
       

        


         

        
        

  
         

        
            

         
         

         


         

         
          

         
        

         

            
         

          
         

       

























































































המשך ביאוט למס' חולין ליום שני עמ' א



צז היום יום . . . 

             

         
          

        
          

         
         

           
         

        
         

    
        

        
        
        
       

       
        
        
       

        


         

        
        

  
         

        
            

         
         

         


         

         
          

         
        

         

            
         

          
         

       

























































































ה'תש"גיב אדר איום רביעי

חומש: תצוה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וא"כ הוא . . . 72 ספי"ג.

ָחְכָמָתם  ם ּבְ ֵ דֹוֵלי ַהּשׁ ֵהם ּגְ ים ׁשֶ ן ָאָדם ַיְרִחיב לֹו, ְוִלְפֵני ְגדֹוִלים ַיְנֶחּנּו". ֵיׁש ְלָך ֲאָנׁשִ ִתיב: "ַמּתָ ּכְ
ה  ת, ִהּנֵ ַהְחָזַקת ַהּדָ קּות ּבְ ֵאיֶזה ִהְתַעּסְ ּלֹו ּבְ ָהָאָדם נֹוֵתן ֶאת ָהָאָדם ׁשֶ ׁשֶ ן ָאָדם, ּכְ ָרם, ֲאָבל ַמּתָ ָעׁשְ אֹו ּבְ

י ִלְפֵני ְגדֹוִלים ַיְנֶחּנּו. א עֹוד ֹזאת ּכִ י ַיְרִחיב לֹו, ֶאּלָ ְלַבד ּכִ לֹא זֹו ּבִ

ה'תש"גיג אדר איום חמישי

חומש: תצוה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ובפרט . . . 72 נגדי תמיד.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

אאמו"ר אמר: בא מיר איז ברור, אז א חסידישער איד זיצט אין בית המדרש, און 
לערענט ָאדער חזר'ט א חסידות ברבים, איז א שמחה בא די זיידעס, און זייער שמחה 

איז מספיק פאר איהם, קינדער און קינד'ס קינדער רוב טוב בגשמיות וברוחניות.

ְדָרׁש, ְולֹוֵמד  ֵבית ַהּמִ ב ּבְ ר ְיהּוִדי ֲחִסיִדי יֹוׁשֵ ֲאׁשֶ ּכַ רּור ִלי, ׁשֶ "ּב[ ָאַמר: ּבָ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ָניו – רֹב  ֶקת ֲעבּורֹו, ְלָבָניו ּוְבֵני ּבָ ְמָחָתם ַמְסּפֶ ְמָחה ֵאֶצל ְזֵקַני, ְוׂשִ ים, ֲהֵרי זֹו ׂשִ ַרּבִ אֹו חֹוֵזר ֲחִסידּות ּבָ

ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות. ַגׁשְ טּוב ּבְ

ה'תש"גיד אדר א, פורים קטןיום ששי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: תצוה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: וגם מי . . . לז ומעשה.

אאזמו"ר סיפר לאאמו"ר: די מאמרים ווָאס זיינען געדרוקט אין לקוטי תורה, האט 
דער טַאטע )הצ"צ( אויסגעקליבען פון צוויי טויזענט מאמרים.

סּו  ְדּפְ ּנִ ׁשֶ ֲאָמִרים  ַהּמַ "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ַלֲאֹדִני  ר  ִסּפֵ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ ְזֵקִני מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ִים ַמֲאָמִרים. ָרָרם ִמּתֹוְך ַאְלּפַ ַמח ֶצֶדק"( ּבְ א )ַה"ּצֶ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה", ַאּבָ ּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . צח

ה'תש"גטו אדר א, שו"פ קטןשבת
ֵאין אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים ְוִצְדָקְתָך.

חומש: תצוה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: עוד ישים . . . כמ"ש בזה"ק.

ּלֹא ַלֲחֹתְך. ת ַהּמֹוִציא, ֲאָבל ִנְזָהִרים ׁשֶ ְרּכַ ֶחם ֹקֶדם ּבִ ִמים ַעל ַהּלֶ רֹוׁשְ
ת אֹוְמִרין ַסְבִרי ָמָרָנן. ִקּדּוׁש ַעל ַהּפַ ם ּבְ  ּגַ

אויף לעתיד לבוא שטעהט: אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה. איצטער שווייגט 
דער דומם, מ'טרעט אויף איהם און ער שווייגט. ָאבער עס וועט קומען א צייט אין 
דעם גילוי פון לעתיד, ווָאס דער דומם וועט ָאנהויבען ריידען, דערציילען, און ער 
וועט מָאנען, אויב מען הָאט גייענדיג ניט געטרַאכט ָאדער גערעדט דברי תורה, פאר 

ווָאס הָאט מען אויף איהם געטרָאטען.
די ערד ווָאס מען טרעט אויף איהר, ווארט טויזענטער יָאהרען, פון ששת ימי 
בראשית, און עס טרעטען אויף איהר דערווייל כמה ברואים בעלי חיים כו', ביז עס 
וועט דָארט טרעטען א איד, צוויי אידען, און וועלען ריידען א דבר תורה. ובאם 

לאו - זָאגט זי: דו ביזט דָאך אויך ווי א בהמה.

ַהּדֹוֵמם.  ַמֲחִריׁש  ֵעת  ּכָ ה".  ַיֲעֶנּנָ ֵמֵעץ  ְוָכִפיס  ְזָעק  ּתִ יר  ִמּקִ "ֶאֶבן  תּוב:  ּכָ ָלֹבא"  "ֶלָעִתיד  אֹודֹות 
ע:  ְוִיְתּבַ ר,  ר, ְלַסּפֵ ַהּדֹוֵמם ַיְתִחיל ְלַדּבֵ ָעִתיד, ׁשֶ ּלֶ ּלּוי ׁשֶ ּגִ ּבַ ּדֹוְרִכים ָעָליו – ְוהּוא ׁשֹוֵתק. ַאְך ָיֹבא ְזַמן 

ְרכּו ָעָליו?! ִדְבֵרי ּתֹוָרה, ַמּדּוַע ּדָ ֵדי ֲהִליָכה לֹא ִהְרֲהרּו אֹו ׂשֹוֲחחּו ּבְ ִאם ּתֹוְך ּכְ

ּוֵביְנַתִים ּדֹוְרִכים ָעֶליָה  ית,  ֵראׁשִ ּבְ ְיֵמי  ת  ׁשֶ ִנים, ֵמָאז ׁשֵ יָנה ַאְלֵפי ׁשָ ָהֲאָדָמה ָעֶליָה ּדֹוְרִכים, ַמְמּתִ
ּוְבִאם  ּתֹוָרה.  ִדְבֵרי  ּבְ ִויׂשֹוְחחּו  ְיהּוִדים,  ֵני  ׁשְ ְיהּוִדי,  ם  ׁשָ ְצַעד  ּיִ ׁשֶ ַעד  כּו'  ים  ַחּיִ ֲעֵלי  ּבַ רּוִאים,  ּבְ ה  ּמָ ּכַ

ֵהָמה! מֹו ּבְ ם ּכְ ה ֲהֵרי ּגַ ָלאו – אֹוֶמֶרת ִהיא: ַאּתָ

ה'תש"גטז אדר איום ראשון

חומש: כי תשא, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: פרק ל. עוד . . . 76 כמ"ש במ"א.

ְבִריק זּוַלת ַמְראֹות  ָבר ַהּמַ ת. ְולֹא ָהָיה ּדָ ן ָהיּו ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנֹחשֶׁ ּכָ ׁשְ ְתרּוַמת ַהּמִ ֵקן ָאַמר: ּבִ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֵלי  ּכְ ָכל  ּבְ ַאֲחרֹוָנה  ּבָ ּתֹוָרה[  ]ּבַ ִאים  ַהּבָ ְוַכּנֹו ֵהם  ּיֹור  ַהּכִ ְוַכּנֹו.  ּיֹור  ַהּכִ ַנֲעׂשּו  ֶהן  ּמֵ ׁשֶ ַהצֹוְבאֹות, 

סֹוָפן. ָתן ּבְ ִחּלָ י ָנעּוץ ּתְ ן, ּכִ ּכָ ׁשְ ל ֲעבֹודֹות ַהּמִ רֹאׁש ]=ַהְתָחַלת[ ּכָ ִמיׁשֹו הּוא ּבְ ְוַתׁשְ

ה'תש"גיז אדר איום שני

חומש: כי תשא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: והנה באמת . . . 76 בתולדתו.

א סך יָאהרען נָאך פַאר ּפעטערבורג )המאסר שם בשנת תקנ"ט(, איז דער אלטער 
רבי אמָאל ארויס צום עולם און הָאט געזָאגט: אין גן עדן דערהערט מען די טייערקייט 
אלץ  ווָאלטען  הראשונים  נאצלים  אפילו  השרת,  מלאכי  מיבעי  לא  הזה.  עולם  פון 
אוועקגעגעבען פאר א אמן יהא שמי' רבא פון א אידען, אז ער זָאגט בכל כחו כפירושו 

בכל כוונתו, היינו אז ער איז אינגַאנצען אין דעם.

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

             

        
         

      
         

        
         

         
        

          
         

             
        

          
        

          
      

       
            

          
          

             
         

        
          

        
         

        
           

          
        

           
         

   
        

          
        

       
       

         
        


        
         

        
        

          
         

        
      

       
         

          
       

         
         

          
         

          
         
         
          

           
         

         
       

         
        

         











































































































































צט היום יום . . . 
התלהבות  אזא  געפועלט  הָאט  ער  און  מאמר,  גאנצער  דער  געווען  איז  דָאס 
והתלהטות בא די הערער, ַאז א גאנץ יָאהר הָאט מען געזָאגט איש"ר מיט א ברען.

ָהל  ֵקן ֶאל ַהּקָ נּו ַהּזָ ַעם ַרּבֵ ַנת תקנ"ט( ָיָצא ּפַ ׁשְ ֲאָסר ּבִ ם ָהָיה ַהּמַ עֶטְרּבּוְרג )ׁשָ ִנים ַרּבֹות ִלְפֵני ּפֶ ׁשָ
ם ֶנֱאָצִלים ָהִראׁשֹוִנים  א( ּגַ ֵרת, )ֶאּלָ ָ ה; לֹא ַרק ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ל עֹוָלם ַהּזֶ יָקרֹו ׁשֶ ים ּבִ ַגן־ֵעֶדן ָחׁשִ ְוָאַמר: ּבְ
ָכל  ֵפרּוׁשֹו, ּבְ ָכל ּכֹחֹו, ּכְ אֹוֵמר ּבְ ל ְיהּוִדי ׁשֶ א" ׁשֶ ֵמיּה ַרּבָ ֲעבּור "ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ ִרים ַעל ַהּכֹל ּבַ – ָהיּו ְמַוּתְ

ֶזה. ח ּבָ ּלֹו ֻמּנָ ּכֻ לֹוַמר ׁשֶ ָנתֹו – ּכְ ּוָ ּכַ

ָאְמרּו  ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ זֹו,  ּכָ ְוִהְתַלֲהטּות  ִהְתַלֲהבּות  ׁשֹוְמָעיו  ֵאֶצל  ַעל  ּפָ ְוהּוא  ֲאָמר.  ַהּמַ ל  ּכָ ָהָיה  ֶזה 
ַלַהט. א" ּבְ ֵמיּה ַרּבָ "ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ

ה'תש"גיח אדר איום שלישי

חומש: כי תשא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: והנה באמת . . . 76 באריכות.

ה  רּוְך ַאּתָ רֹות, ּבָ ֶפן ְוַעל ַהּפֵ ִרי ַהּגֶ יִנים, חֹוֵתם: ְוַעל ּפְ רֹות ִמז' ַהּמִ ָתה ַיִין ְוָאַכל ּפֵ ֹלׁש, ִאם ׁשָ ְבָרָכה ֵמֵעין ׁשָ ּבִ
רֹות(. רֹות )ְוֹלא "ְוַעל" ַהּפֵ ֶפן ְוַהּפֵ ִרי ַהּגֶ ה' ַעל ּפְ

שבת 
קודש

             

        
         

      
         

        
         

         
        

          
         

             
        

          
        

          
      

       
            

          
          

             
         

        
          

        
         

        
           

          
        

           
         

   
        

          
        

       
       

         
        


        
         

        
        

          
         

        
      

       
         

          
       

         
         

          
         

          
         
         
          

           
         

         
       

         
        

         









































































































































המשך ביאוט למס' חולין ליום טאשון עמ' ב



ק            

ה'תשע''ט  א' אדר י"ב ראשון יום  ?        

      
        
         

  
ל'בית בכניסתה  אוכלה  את מטמאה טהור  עוף  נבילת 

מוציאתן  המליקה מליקה, הטעונים  העוף  וקרבנות הבליעה ',

ושנינו נבילה . טומאת א)מידי  סח, המליקה(זבחים אם  שגם

כהלכה בלילה)אינה  או  לעבודה פסול  כהן  ידי  על  והקרבן (שנעשתה

נבילה . מידי  מטהרת  היא  הרי  פסול,

א)והגמרא  סט, זאת:(שם מבארת 

העוף  במיתת  אם  רק  הבליעה' ב 'בית  מטמאה  עוף  נבילת 

את מתירה מליקה אבל בחיים , עליה שהיה  איסור  ניתר לא 

קודם  בעוף  שהיה  כהנים)האיסור ואכילת המזבח על  ולכן (הקרבה ,

המתירה כהלכה  מליקה רק  ולא  נבילה . טומאת מטמאה  אינה

המזבח  על העוף  הקרבת  להקרבה)את  ראוי  היה לא חי  שבהיותו  (לאחר 

המליקה כי  נבילה  מידי מטהרת  פסולה  מליקה  גם  אלא

בעוד בדיעבד , ירד ' לא למזבח  עלה ש 'אם  לענין מתירה

ו'אם בדיעבד , אפילו להקרבה  ראוי  אינו חי, העוף  שבהיות 

ירד'. - למזבח  עלה 

התוספות הראשון )וכתבו בביאור  מלק, ד "ה א סח, זו (שם שהלכה

שמעון רבי לדעת א)היא  פד , מתירה(שם בלילה  שמליקה 

לדעת אך למזבח , עלה  אם העוף  קרבן את להקריב  בדיעבד 

בדיעבד גם  ההקרבה את  פוסלת  בלילה מליקה  יהודה רבי 

ב 'בית העוף  יטמא  בלילה  מלק  ואם ירדו , למזבח עלו ואם 

הבליעה'.

אחרונים העירו זה , שם ולפי  אורה קרן  מ"ה. פ"ז  זבחים יו "ט (תוס'

ועוד ) א. :סט,

ה"ו )הרמב "ם פ"ג שבהמת(לעיל  יהודה רבי  כדעת פסק 

כאן  כתב  ואיך  תרד', - עלתה 'אם  בלילה  שנשחטה  קדשים 

הבליעה ? בבית מטמא ואינו כנבילה  אינו  בלילה  מלק  שאם

השני ):ותירצו בתירוצם שם, התוספות דברי  יהודה ,(ע"פ רבי  לדעת

גם להקריבו אפשר אי  בלילה שנשחט  קרבן בבהמה רק 

מהמזבח  ירד  לא - בלילה  נמלק  אם  גם  בעוף  אבל  בדיעבד ,

האיסור את  המתירה  מליקה זו  ולכן, בדיעבד . העלוהו אם 

ירד ) - למזבח עלה אם הבליעה'.(שבחייו  ב 'בית מטמאת  ואינה 

ה'תשע''ט  א' אדר י"ג  שני יום         

       
         

       
סתמי , באופן הוקדשו שבה העופות  ששני – סתומה' 'קן

מהם אחד ואם  לעולה . ואיזה  לחטאת  מהם איזה  לפרש  בלי 

בצירוף  השני את  להקריב  ניתן להקריבו, אפשרות ואין נעלם 

אחר . עוף 

כאשר היינו מפורשת', ב 'קן גם נוהג זה  דין ולמעשה

שבאופן  אלא  לעולה , ואיזה לחטאת  מהעופות איזה  התפרש

כי חברו, ללא האחד  את להקריב  שאפשר ברור  זה

ב 'קן  שאפילו הוא והחידוש  בזה  זה תלויים אינם מלכתחילה 

בזה זה תלויים  העופות  ששני  לחטאת סתומה' האחד  הקרבת (כי 

ולהיפך ) כעולה השני  של  דינו  את ניתקובעת מהם  אחד אבד אם ן ,

השני . את  להקריב 

אחד את להקריב  ניתן לא  בהן דוגמאות שלוש  ונקטו 

נוסף : חידוש  יש  מהן אחת  בכל כי  העופות ,

לא עדיין  זה  גוזל לאויר", גוזל "פרח הראשון, במקרה 

אדם ידי  על  יילכד  או שישוב  אפשר כי  מהקרבה , לגמרי נדחה

נדחה . לא  חברו גם ולכן כקרבן, אותו שיביא 

שימותו  העופות לבין "פרח  השני , במקרה מכך יתירה 

להקריבם)כולם " ואסור  למיתה שדינם עופות בקבוצת שהתערב שבכך(היינו 

חברו.הוא  את  להקריב  אפשר  ואף ֿעל ֿפי ֿכן  להקרבה,

את לזהות  שיצליחו סיכוי  יש  עדיין השני במקרה  גם  אך 

התחדש כך ועל גמור. דיחוי  כאן אין ולכן הפורח , העוף 

כל אין ושוב  אחד " גוזל  "מת  אם  שאפילו  השלישי  במקרה

חברו את להקריב  ניתן שיקרב , ומפרש אפשרות  רא"ש  א, כג, (קנים

.שם)

יותר גדול חידוש  יש  הראשון במקרה כי מפרשים  ויש 

העוף  את ילכוד מישהו שמא לחשוש  יש  כי  באחרים מאשר

עולה נעשה  שכנגדו זה  וממילא  חטאת  בתור ויקריבהו שפרח

להיפך ) כדינו.(או  שלא נקריבהו מכך יודעים  אנו  שאין וכיון

הגוזל את להקריב  ואפשר לכך לחשוש  צריך אין  ומכלֿמקום 

הרז "ה)הנותר בשם שם .(רא"ש 

ה'תשע''ט  א' אדר י"ד שלישי יום       

      
         
       

       
משנה ': ה 'כסף  ומבאר

ידי על הגוף  קדושת  מתקדשים  הקרבן עם הבאים  נסכים 

הקרבן  שחיטת  עם  רק  שרת בכלי  א)נתינתם  עט, .(מנחות

נפסלים שהנסכים היינו לינה ', 'פסול  לענין אמורים  והדברים 

לילה לינת  ב'לינה')מחמת  הנפסל  בכלי(כקרבן  שנתקדשו לאחר  רק 

קדשו  לא  בשחיטה  נפסל "אם  ולכן הקרבן. ונשחט  שרת



קי             

רש "י פירש  ש "כך וכתב  ב 'לינה '. נפסלים ואינם הנסכים"

אחר" כת"י )בלשון התוספות(רש "י  כתבו וכן אין ). ד "ה בשם(שם

רש "י .

טוב ' יום ה 'תוספות מ"ד )ותמה  פ"ז  :(שם

מ"ט)שנינו פ"ב שקדש(מעילה "כיון  והנסכים  המנחות  כל :

הרמב "ם פסק  וכן נותר". משום עליו חייבין פ"ב בכלי  מעה"ק (הל '

בלינה .הי "ב) נפסלים  הם הרי שרת, בכלי  הנסכים  קדשו שאם 

שרת בכלי  הנסכים  נתינת הרמב "ם  שלדעת יתכן איך כן, ואם 

הזבח? שחיטת לאחר רק  ב 'לינה ' ונפסלים  מקדשתם, אינה

ומבאר:

כבר הנסכים על הגוף  קדושת  חלה אכן  הרמב "ם לדעת

שרת  בכלי  ב'לינה').בנתינתם הנסכים(ונפסלים "שאין ודבריו

אלא ליקרב  מתקדשים לשנות לענין  אמורים 

אחר לקרבן הנסכים נפסל )את  - הופרשו  שלשמו  הקרבן  כל(כי  כי  ,

הזבח  עבור הנסכים נתקדשו לא הזבח נשחט  שלא  זמן

נשחט  אם  אך אחר , לזבח  להקריבם ואפשר לשמו שהופרשו

אחר לזבח  להקריבם  אפשר  אי  ציבורהזבח, בקרבן  אך  יחיד , (בקרבן 

ההלכה) בהמשך  כמבואר  אחר , לזבח להקריבם .אפשר 

הלכות' ב 'לקוטי  כתב  ל וכן מאי  ד "ה תודה זבח שם, או )(מנחות

נפסל "אם כאן הרמב "ם לשון  דיוק  הוא  שכן והוסיף 

הנסכים  קדשו לא  - להקריבםבשחיטה ש "יכול היינו ,"

ידי "על כי  שעה ", באותה זבוח כבר שהיה  אחר זבח  עם 

אבל אחר", לזבח  לשנותם  עדיין יכול לבד  הכלי  קדושת 

הנסכים . נתקדשו - לינה  פסול  לענין

ה'תשע''ט  א' אדר ט"ו רביעי יום     '    '

      
        

          
בגמרא  הוא הדברים  ב)מקור ד , ישנו (זבחים קודש  "שינוי 

קרבן  לשם  שהוקרב  ציבור שקרבן היינו כביחיד", בציבור

יחיד . בקרבן כמו חובה, לשם  עלה לא אחר

האחרונים  זבחים)ותמהו ריש  נתן , חק מאירות פנים אם(רעק"א, :

המשניות בפירוש  הרמב "ם דברי פשר מה מ"א)כן, פ"א (זבחים

ציבור? בקרבנות פוסלת  אינה השם  שינוי  שמחשבת

שהרמב "ם לומר  מאירות' ה 'פנים  רצה זו סתירה  ובגלל 

נתן' ה 'חק  אך במתניתין", שפירש  מפירושו בחיבורו "חזר 

מבאר:

מוסף  עולת בשחט  השם': שינוי ב 'מחשבת סוגים שני  יש 

לשם עלתה שלא הרמב "ם יסבור וודאי  הציבור , חטאת  לשם

חטאת - סוג מאותו קרבים אינם  אלו קרבנות  שני  שהרי  חובה

וזהו  הצאן. מן באה  מוסף  ועולת  מהשעירים , באה  הציבור

חובה לשם עלו לא  ציבור קרבנות  שגם  כאן הרמב "ם שכתב 

שהוקדשה בהמה  אבל השם , שינוי  במחשבת  נשחטו אם 

למוסף  הוקדשה  אם  או  מוסף  לעולת ושחטוה תמיד  לעולת

- סוג מאותו קרבים ששניהם כיון תמיד, לקרבן ושחטוה

שאם יחיד , מקרבנות דינם חלוק  ובזה חובה . לשם עלתה 

לשם שחט אך  לעולה  והפריש  ושלמים עולה להביא התחייב 

שלמים . משום  ולא עולה  משום  לא לו עלתה  לא שלמים 

נוסף : ביאור

בין  השם  שינוי  במחשבת  לשחוט אסור לכתחילה

ציבור בקרבנות בין יחיד בציבורבקרבנות ישנו  קודש  ("שינוי 

עלו כביחיד ") - ציבור קרבנות שונים : דיניהם  בדיעבד אך ,

אף  ידועים  בעלים להם  שיש  יחיד קרבנות  ואילו חובה , לשם

חובה לשם עלו לא המשניות)שכשרים, בפירוש  הרמב"ם שחילק .(כמו 

עלו "שלא כאן הרמב "ם לשון דיוק  גם  לשםוזה

להם אין ציבור  קרבנות כי  יחיד , לקרבנות  שכוונתו חובה",

בעלים .

ה'תשע''ט  א' אדר ט"ז חמישי יום     

       
           

    
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 ֿ ידי ֿזה שעל

עבירה בו שנעשתה דבר שכל  היינו תועבה ", כל  תאכל  "לא 

לאוכלו. ואסור  תועבה  הוא

"לא נאמר בפסוק  בחלב : בשר  איסור  לגבי  לכך  ובדומה

נאסר 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 .

אכי איסור  לגבי 'נותר',אמנם , זמנו, לאחר הקרבן  בשר  לת 

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 

כלמחשבת) תאכל לא  מהכתוב  נאסר הוא  הרי  בדבר, איסור

נשאר אלא  איסור  פעולת  בו נעשתה שלא  'נותר ' אבל תועבה ,

בגדר הוא  אין אותו, הקריב  לא  שהאדם הוא  והאיסור מעצמו

רטז )'תועבה' 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 



קב            

ה'תשע''ט  א' אדר י"ז שישי יום           

       
         
         

     
להבין : צריך  לכאורה

צריכות הכפורים יום עבודות  שכל התורה  קבעה  מדוע 

לעבודות שקודם ובפרט  דווקא , נשוי  גדול בכהן להיעשות

[קודם אלו" ימים שבעת כל מאשתו אותו "מפרישין אלו 

הכפורים ] ה"ב)?ליום (להלן 

לבאר: ויש 

ישראל כל על מכפר  הכיפורים יום של הל 'שעיר (רמב"ם

פ"א  בשליחותה"ב)תשובה הוא מתוודה הגדול שהכהן והוידוי 

עבירות כל  על מכפר השעיר  אין שני , מצד  ישראל . כל

תשובה  עשה  אם אלא  השעיר(שם)שבתורה , כפרת  כלומר, .

שלוחם שהוא  הגדול הכהן ידי  על הנעשית כולו הציבור על

תשובה . עשה כן  אם אלא ליחיד  מועילה  אינה ישראל , כל  של

הציבור לכל שייך שהשעיר היות  עם כי  הוא  הדבר וטעם

צריכה הכפרה  זאת  עם  בציבור, נכלל  ויחיד יחיד וכל כולו

תשובה ). שעשה  (בתנאי עצמו בפני יחיד כל על  לחול

על לחול צריכה  השעיר  שכפרת – זו הדגשה  פי  ועל

נוסף  פר הגדול הכהן  הביא  מדוע  מובן – עצמו בפני  היחיד 

עצמו ה"ד )לכפרת  פ"ד  נוסף (לקמן  כי  הכלל, בכפרת  נכלל ואינו

יש ישראל  כל  של  ובא ֿכוחם כשלוחם  הציבור איש  להיותו

לכפרת נוסף  פר להביא  עליו ולכן פרטית , מציאות גם  לו

עצמו.

וכולל נשוי  להיות צריך הגדול שהכהן לכך  הסיבה  גם  וזו

שאת משתמע  בכך כי  עצמו, בכפרת אשתו') ('זו 'ביתו' את 

אלא הציבור כנציג מביא איננו עצמו לכפרת  שמביא  הפר

פרטי . כאיש 

    

ה'תשע''ט  א' אדר י"ח קודש  שבת ?          

       
          
          
          

      
היה הכיפורים , ביום הקדשים מקודש  הגדול הכהן בצאת 

השעיר דם את לה')מניח הגורל  עליו  הכן (שעלה כדיעל  שבהיכל 

אברהם ' ה'מגן ומבאר הפרוכת . על  להזות הפר דם את  ליטול 

שם) השקל  במחצית וראה סקי "א, קמז  סי ' את(או "ח להניח  צריך שהיה

שלא הפר דם את  ליטול ימינו יד  את  לפנות כדי השעיר דם 

ימין  ביד  הן המקדש  עבודות  כל כי  בשמאלו, לקחתו יצטרך

בימין ) השעיר  דם את ליטול  כדי  הפר  דם את גם הניח כך  .(ואחר 

דם לתוך הפר  דם מערה  כך  "ואחר הרמב "ם שכתב  ומה 

שיתערבו  כדי  הפר דם בו שהיה  למזרק  הכל  ומחזיר השעיר 

נלמד הזהב , מזבח  על התערובת מדם להזות כדי  יפה ", יפה

במשנה ב)מהנאמר  נג, השעיר(יומא דם לתוך הפר  דם "עירה 

בריקן ". המלא  את ונתן 

משנה ' ה 'לחם הכ "א)ותמה  פ"א פסוה"מ :(הל 

הגמרא פירשה  א)בתחילה נח, "ונתן (שם המשנה דברי את 

המזרק  את  הושיב  הגדול  שהכהן היינו בריקן", המלא  את 

הריק  המזרק  לתוך המעורבים  בדמים  ממנו המלא  עירה (שקודם

הפר ) דם במינו את ש 'מין מכאן להוכיח  הגמרא מנסה זה ולפי  ,

הדם , עם  המזרק  את  בידו 'לוקח' שאינו אף  כי  חוצץ ', אינו

כאן  אין – המלא למזרק  ידו בין חוצץ  הריק  המזרק  כי 

מין. מאותו הם  המזרקים  שני  כי  חציצה,

כלומר , בריקן ". המלא  את  "ונתן ומפרשת: הגמרא  ודוחה 

את ומערה  חוזר השעיר דם לתוך הפר דם את  שעירה לאחר

הריק  המזרק  לתוך המזרק הדמים בתוך  המלא המזרק את מניח (ולא

חוצץ '.הריק) אינו במינו ש 'מין להוכיח  אין כן ואם ,

שפסק  הרמב "ם כן, שם)ואם  פסומ"ק אינו (הל ' במינו  ש 'מין

הגמרא שסברה כפי  שבמשנה  ההלכה את  לפרש  יכל חוצץ '

הכהן  הכניס  השעיר לדם  הפר דם  עירוי  שלאחר  בתחילה ,

שכתב  כפי  ולא הריק , המזרק  לתוך המלא  המזרק  את הגדול

הפר "! דם  בו שהיה למזרק  הכל  "ומחזיר  כאן

משנה ': ה 'לחם ומבאר 

ההוכחה את  לדחות  כדי  רק  נאמרה  לא  הגמרא  מסקנת 

חוצץ') אינו  במינו  לאחר(ש 'מין  נעשתה פעולה  איזו לגלות  גם אלא

בחזרה הדמים  שני  את  שעירה  - השעיר  לדם  הפר דם  עירוי 

יפה". יפה  לערבן "כדי למזרק ,
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ה'תשע"ט  א' אדר י"ב ראשון  יום 

 
ספרעבודה-הל'פסוליהמוקדשין


   1 

והקריב 1) אבדו או ומת לחטאתו מעות המפריש יבאר
תחתיהן. חטאת

.‡˙BÚn‰ eÎÏÈ  ˙ÓÂ B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈÙn‰««¿ƒ»¿«»»≈≈¿«»
ÁÏn‰ ÌÈÏ2,e„‡Â B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈÙn‰ ÔÎÂ . ¿»«∆«¿≈««¿ƒ»¿«»¿»¿

‰tk Á‡ ˙BÚn‰ e‡ˆÓÂ ,Ô‰ÈzÁz ˙‡hÁ È˜‰Â¿ƒ¿ƒ«»«¿≈∆¿ƒ¿¿«»«««»»
ÁÏn‰ ÌÈÏ eÎÏÈ 3. ≈¿¿»«∆«

בני2) בהם ייכשלו שלא וכדי  בעליה, שמתו כחטאת דינם
המלח . לים אותם משליכים שכיפרו 3)אדם כחטאת

בעליה.

.BÚÓ LÈÙ‰˙BÚÓ LÈÙ‰Â ,e„‡Â B˙‡hÁÏ ˙ ƒ¿ƒ»¿«»¿»¿¿ƒ¿ƒ»
˙‡hÁ Ô‰a ÁwÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈzÁz ˙BÁ‡¬≈«¿≈∆¿…ƒ¿ƒƒ«»∆«»
el‡Â el‡Ó ‡ÈÈ  ˙BBL‡‰ ˙BÚÓ e‡ˆÓpL „Ú«∆ƒ¿¿»»ƒ»ƒ≈≈»≈

‰„Ï eÏtÈ ‡M‰Â ,˙‡hÁÏ4. ¿«»¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

ציבור.4) לעולות

.‚˙‡hÁ LÈÙ‰Â ,e„‡Â B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈÙ‰ƒ¿ƒ»¿«»¿»¿¿ƒ¿ƒ«»
e‡ˆÓpL „Ú dÈ˜‰Ï ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈzÁz«¿≈∆¿…ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»«∆ƒ¿¿
‡ÈÈÂ ,Înz  ÌeÓ ˙ÏÚa ˙‡hÁ‰ È‰Â ,˙BÚn‰«»«¬≈««»«¬«ƒ»≈¿»ƒ

.‰„Ï eÏtÈ ‡M‰Â ,˙‡hÁ el‡Â el‡Ó≈≈»≈«»¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

.„˙BÚÓ LÈÙ‰Â ,‰„‡Â B˙‡hÁ LÈÙ‰ƒ¿ƒ«»¿»¿»¿ƒ¿ƒ»
˙‡ˆÓpL „Ú Ì‰a ÁwÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,‰ÈzÁz«¿∆»¿…ƒ¿ƒƒ«»∆«∆ƒ¿»
‡ÈÈÂ ,Înz  ÌeÓ ˙ÏÚa ‡È‰ È‰Â ,B˙‡hÁ«»«¬≈ƒ«¬«ƒ»≈¿»ƒ

.‰„Ï eÏtÈ ‡M‰Â ,˙‡hÁ el‡Â el‡Ó≈≈»≈«»¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

.‰LÈÙ‰5tk˙Ó  ˙eÈÁ‡Ï ˙BÚÓ Èeaˆ ÈL ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈»¿«¬»ƒ¿«≈
‰„Ï ÏtÈ ÈM‰Â ,Ì‰Ó „Á‡a6. ¿∆»≈∆¿«≈ƒƒ…ƒ¿»»

בניגוד 5) מזה, וקצת זה מציבור קצת לקחת אסור אבל
ומאלו". מאלו "יביא בהם שנאמר ב ֿד שבהלכות לדינים

הלכה 6) ד פרק  למעלה לאחריות, חטאות שתי  בהפריש כמו
ה.

.Â‡e‰L eÒÎe ,B˙‡hÁ ÈÓ„ B‡ B˙‡hÁ LÈÙn‰««¿ƒ«»¿≈«»¿»∆
ÔÈlÁ el‡ È‰  iÁ BÈ‡L ‡ˆÓÂ iÁ7‡ÏÂ «»¿ƒ¿»∆≈«»¬≈≈Àƒ¿…

eÒÎe ,ÌÈzL ÈÓ„ B‡ ÌÈzL LÈÙ‰ .eLc˜˙ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈¿«ƒ¿»
 ˙Á‡ ‡l‡ iÁ BÈ‡L ‡ˆÓÂ ÌÈzL iÁ ‡e‰L∆«»¿«ƒ¿ƒ¿»∆≈«»∆»««

‡M‰Â ,˙Á‡ ‡ÈÈ8‰„Ï eÏtÈ9. »ƒ««¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

הקדישו.7) לא כן מנת ועל טעות הקדש בהפריש 8)שזה
עד  שירעו הכוונה בהמות ובהפריש כפשוטו, המובן דמים

יפול  הכסף  ושאר אחת חטאת ויקנו וימכרן מום בהן שיפול
קדושה.9)לנדבה. עליהם שחלה מפני 

.ÊB„Èa ˙BÚÓ Á˜Bl‰10ËwÏÓ ‰È‰L B‡11:Ó‡Â «≈«»¿»∆»»¿«≈¿»«
ÔÈlÁ ˙Bn‰  È˙‡hÁ Ì‰Ó ‡È‡ el‡12‰‡È ÔÎÂ . ≈»ƒ≈∆«»ƒ«»Àƒ¿≈≈»∆
˙Baw‰ ‡La ÓÁÂ Ï˜ c‰L ,ÈÏ13˙Bn‰L ƒ∆«»»«»…∆ƒ¿»«»¿»∆«»

.ÔÈlÁÀƒ

מטבעות.10) כמה אחת בבת בידו פרוטה 11)לקח  מצרף 
גדול. סכום שנתלקט  עד בהמה 12)לפרוטה בהם קנה אם

אביא  שאמר, מפני  חולין, הוא הרי  מותר, ונשאר לחטאת
הקרבן. של מחירו כדי  אלא כולם הקדיש לא חטאתי , מהם
לחטאת", "אלו כשאמר אבל מהם", "אביא כשאמר זה וכל

כולן. שהקדיש מפני  נדבה, המותר באה 13)- חטאת
מפני מחובתו, יותר לתת התכוון ואולי  חטא, על לכפרה
וחומר  קל ולפיכך נדבה בקרבנות כן שאין מה נוקפו, שלבו

חולין. שהמותר הוא

.ÁÌ‰Ó ‡È‰Â ‡ËBÁ ˙ÁÓÏ ˙BÚÓ LÈÙn‰««¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿≈ƒ≈∆
B˙ÁÓ14‰È˙B‰Â ‡ËBÁ ˙ÁÓ LÈÙ‰L B‡ ,15 ƒ¿»∆ƒ¿ƒƒ¿«≈¿ƒ»

‰„ ˙ÁÓ ‡ÈÈ ˙Bn‰16˙ÈÈOÚ ˙BÓ Ï‡ . «»»ƒƒ¿«¿»»¬»«¬ƒƒ
ÔÈzÁ‰ ‡È‰L ,ÏB„b Ô‰k ÏL ‰ÙÈ‡‰17.˜È  »≈»∆…≈»∆ƒ«¬ƒƒƒ¿«

 ÈÊ ÏL BÓÁÏ ˙BÓe ‰„Bz ÈÓÁÏ ˙BÓ ÔÎÂ¿≈««¿≈»««¿∆»ƒ
e˜È18‰„Ï eÏtÈ  ÂÈÎÒ ÈÓc ˙BÓe .19k . ƒ¿¿«¿≈¿»»ƒ¿ƒ¿»»¿»

.ÔÈlÁ  ÌÈÏ˜M‰ ˙BnL ,ÌÈÏ˜La e‡a≈«¿ƒ¿»ƒ∆««¿»ƒÀƒ

מהכסף .14) חלק  שהיה 15)ונשאר ממה יותר קמח  הביא
להביא. במשנה 16)צריך נדבה. שקרב  חטאת מותר ככל

הכהן  יהוידע  דרש מדרש זה שנינו: ד הלכה ז פרק  שקלים
עולות. בהם יקח  אשמה, ושום חטאת משום הבא כל וכו'
המותר  את מקריב  שהחוטא משמע  רבינו של מלשונו
החטאת  כמותר שזה אמרו שם בגמרא אבל נדבה, כמנחת
לעולות  המזבח  לקיץ  הוא חטאת שמותר שם, שנינו והרי 

עשירית 17)ציבור. מנחה יום בכל מקריב  גדול כהן
חביתין. מנחת נקראת והיא סולת והטעם,18)האיפה

כתוספת  אלא עצמו, בפני  קרב  לחם מצאנו שלא מפני 
הנזיר  כי  אחר, נזיר של לקרבנו זה מותר לצרף  ואין לקרבן,
ואינו  בתורה כמפורש משלו, נזיר לחמי  להביא חייב  האחר
כי ירקבו, תודה לחמי  גם הטעם ומזה עליהם. להוסיף  יכול

תקנה. להם כמותר 19)אין ודינם הם קדשים קדשי  נסכים
ואשם. חטאת

.ËÌÈÊ Èp˜ ˙BÓ20,˙B„ÏBÈ Èp˜ ,˙BÊ Èp˜ , «ƒ≈»ƒƒ≈»ƒ≈¿
‰„Ï eÏtÈ Ì‰È˙BÓ  ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ21 «»«¬»¿≈∆ƒ¿ƒ¿»»

‰ÏBÚ ˙BÓ .e‡aL BÓk ,˙BÏBÚ e˜ÈÂ22 ¿ƒ¿¿¿∆≈«¿«»
‰ÁÓ ˙BÓ .ÌÈÓÏLÏ  ÌÈÓÏL ˙BÓ .‰ÏBÚÏ¿»«¿»ƒƒ¿»ƒ«ƒ¿»

ÌÈÓÏLÏ  ÁÒt ˙BÓ .‰ÁÓÏ 23˙BÓ . ¿ƒ¿»«∆«ƒ¿»ƒ«
ÌÈÈÊ24ÈÊ B˙B‡Ï  ÈÊ ˙BÓ .ÌÈÈÊÏ 25. ¿ƒƒƒ¿ƒƒ«»ƒ¿»ƒ

‰„Ï ˙‡hÁ ˙BnL ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na? «∆¿»ƒ¬ƒ∆««»ƒ¿»»
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‰Úe˜ ˙‡hÁa26Ôa˜a iÁ ‡e‰L ÈÓ Ï‡ ; ¿«»¿»¬»ƒ∆«»¿»¿»
„BÈÂ ‰ÏBÚ27‰Ó‰a ˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈÙ‰L ∆¿≈∆ƒ¿ƒ»¿««¿≈»

ÈÚ‰Â28ÔÏlÁÓe ÛBÚ Ì‰ÈzÁz ‡ÈÓ 29ÏÚ ¿∆¡ƒ≈ƒ«¿≈∆¿«¿»«
Ì‰Ó ‰‰ÈÂ ÛBÚ‰30ÛBÚ‰ ÈÓc LÈÙ‰ Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈»∆≈∆¿≈ƒƒ¿ƒ¿≈»

ÈÚ‰Â31ÏlÁÈÂ ‰ÙÈ‡‰ ˙ÈÈOÚ Ì‰ÈzÁz ‡ÈÓ  ¿∆¡ƒ≈ƒ«¿≈∆¬ƒƒ»≈»ƒ«≈
.Ì‰a ‰‰ÈÂ ‰ÈÏÚ ˙BÚn‰«»»∆»¿≈»∆»∆

הוא 20) כך ואחר זיבה מראיית נקיים ימים שבעה סופר זב 
טו, (ויקרא יונה בני  שני  או תורים שתי  קרבן להביא חייב 

קן. נקרא זה עופות זוג התלמוד ובלשון לנדבות 21)יד)
בהמה 22)ציבור. מהם וקנה נדבה לעולת מעות שהפריש

נדבת  היא השנייה וגם עולה עוד בהן יקנה מעות, ונשארו
ציבור. לנדבת שנופל ואשם חטאת למותר בניגוד יחיד

הצאן 23) מן "ואם מהכתוב  זה דין למדו שם בירושלמי 
מן  אלא בא שאינו דבר ו) ג, (שם שלמים" לזבח  קרבנו
מן  ולא הצאן מן אלא בא שאינו הוא ומה שלמים. - הצאן

פסח . זה קרבנות 24)הבקר? לקנות כספים גבו אם
בהן  יקנו מעות, נשארו שקנו ואחרי  נזירים כמה בשביל

אחרים. נזירים בשביל מיוחד 25)קרבנות היה הכסף 
הוא  אלא אחר, נזיר קרבן בו לקנות אין ולפיכך נזיר לאותו
"מותר  בפירוש: כתוב  במשנה נדבה. קרבן זה במותר מביא

לנדבה". - קרבן.26)נזיר אותו מביא עשיר בין עני  בין
הן. קבועות החטאות בהמה 27)רוב  חטאת מביא עשיר

מדוכא  עני  הוא ואם יונה בני  שני  או תורים שתי  מביא ועני 
"דלי התלמוד: בלשון למנחה. סולת האיפה עשירית מביא
אכל  או למקדש שנכנס  טמא או שבועה על העובר דלות".
בהמה, דררגות: (שלוש ויורד עולה קרבן חייב  קודש
עופות. כבש, דרגות: (שתי  ויולדת ה). ויקרא סולת. עופות,

זֿח ). יב , מנכסיו.28)שם על 29)ירד קדושתן מעביר
לחולין. יוצאות והן חולין.30)העופות דלי31)כמכסף 

דלות.

.È‡ÈÈÂ Înz  ÌeÓ da ÏÙÂ ‰Ó‰a LÈÙ‰ƒ¿ƒ¿≈»¿»«»ƒ»≈¿»ƒ
‡ÈÈ ‡Ï  ÏÒÙÂ ÛBÚ LÈÙ‰ Ì‡ Ï‡ .ÛBÚ ‰ÈÓ„a¿»∆»¬»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿«…»ƒ
BÓk ,ÔBÈ„t ÛBÚÏ ÔÈ‡L ;‰ÙÈ‡‰ ˙ÈÈOÚ ÂÈÓ„a¿»»¬ƒƒ»≈»∆≈»ƒ¿¿

ÁaÊn‰ Èeq‡a e‡aL32. ∆≈«¿¿ƒ≈«ƒ¿≈«

כמו 32) חילול להן יש עוף  בהן לקנות שהפריש מעות אבל
ט . בהלכה שנתבאר

.‡ÈÔÈp˜ ÈiÁ Ïk33˙BÚÓ eLÈÙ‰L ‰BzaL »«»≈ƒƒ∆«»∆ƒ¿ƒ»
ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ˙BÚn‰ ÏÎa ‡È‰Ï ‰ˆ ,Ô‰Èp˜Ï¿ƒ≈∆»»¿»ƒ¿»«»««»

‡ÈÈ  dcÏ34dcÏ ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ Ô‰a ‡È‰Ï ‰ˆ , ¿«»»ƒ»»¿»ƒ»∆«»¿«»
ÈÓc el‡Â È˙‡hÁ ÈÓc el‡ :Ó‡ elÙ‡ .‡ÈÈ »ƒ¬ƒ»«≈¿≈«»ƒ¿≈¿≈

BÏ LÈ  È˙ÏBÚ35„Á‡k Ô‰a ÁwÏÂ ˙BÚn‰ ÚÏ »ƒ≈¿»≈«»¿ƒ«»∆¿∆»
;‰ÏBÚ B‡ ˙‡hÁ Ïka ÁwÏ B‡ ,B˙ÏBÚÂ B˙‡hÁ«»¿»ƒ««…«»»

˙BLt˙Ó ÔÈw‰ ÔÈ‡L36ÌÈÏÚa‰ ˙ÁÈ˜Ïa ‡l‡37B‡ ∆≈«ƒƒƒ¿»¿∆»ƒ¿ƒ««¿»ƒ
Ô‰k ˙iOÚa38. «¬ƒ«…≈

לעולה.33) ואחד לחטאת אחד עופות. שני  פירושו קן סתם
לעולה.34) אחר עוף  לו.35)ויקנה נקבעות 36)מותר

לעולה. ואיזהו לחטאת בפירוש 37)איזהו קנו כשהבעלים

ואחר  סתם זוג קנה אם אבל לעולה, זה ועוף  לחטאת זה עוף 
לשנות. לו מותר עולה, וזה חטאת יהיה זה אמר כך

לעולה,38) או לחטאת שירצה איזה להקריב  רשאי  הכהן
בין  שקבעו פי  על ואף  לקיחה בשעת קבעו לא הבעלים אם

להקרבה. לקיחה

.ÈCÎÈÙÏ39 ˙ÓÂ Ì˙Ò ÔÈp˜Ï ˙BÚÓ LÈÙ‰ Ì‡ , ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿»»≈
‰„Ï ÔÈÓe˙q‰ ˙BÚn‰ Ô˙B‡ Ïk eÏtÈ40Ôlk È‰L , ƒ¿»»«»«¿ƒƒ¿»»∆¬≈À»

.‰ÏBÚ ‡BÏ ÔÈÈe‡¿ƒ»»

עולה.39) הדמים בכל לקנות רשאי  שהוא ואין 40)מפני 
לים  להשליכם שצריך הבעלים שמתו חטאת כדמי  דינם

המלח .

.‚È‰ÏBÚ ÈÏÚ È‰ :Ó‡Â ˙‡hÁ iÁÓ ‰È‰L ÈÓ41, ƒ∆»»¿À»«»¿»«¬≈»«»
È˙BÁÏ el‡ :Ó‡Â ˙BÚÓ LÈÙ‰Â42‡È‰Ï ‰ˆ , ¿ƒ¿ƒ»¿»«≈¿»ƒ»»¿»ƒ

˙Ó .‡ÈÈ  ‰Ó‰a ˙ÏBÚ ,‡ÈÈ  ‰Ó‰a ˙‡hÁ Ô‰a»∆««¿≈»»ƒ«¿≈»»ƒ≈
ÁÏn‰ ÌÈÏ eÎÏÈ  ˙BÚn‰ ÁÈp‰Â43. ¿ƒƒ««»≈¿¿»«∆«

עולה.41) להביא חובה עליו אם 42)ומוטלת פירש ולא
עליו. חובה שתיהן והרי  לעולה או לא 43)לחטאת ולמה

זה  דומים הדברים שני  אין יב ? בהלכה כמו לנדבה יפלו
לחטאת  אלו אומרים הבעלים אם אפילו יב  בהלכה לזה.
"כולן  ולפיכך לעולה כולן לעשות הם רשאים לעולה ואלו
שמסופקים  זו בהלכה כן שאין מה לעולה", לבוא ראויים
לים  ילכו הספק  ומפני  לעולה או לחטאת התכוון אם אנו
אבל  התכוון, למה דעתו גילה ולא כשמת זה וכל המלח ,
מגלה  הוא הרי  עולה או חטאת אלו מדמים מביא כשהוא

משנה). (לחם "לחובתי " באמירתו כוונתו את

   1 
אחד 1) או מהחטאות אחת בהן שנתערב  הזבחים כל יבאר

מזבח . מאיסורי 

.‡ÌÈÁf‰ Ïk2˙B˙n‰ ˙B‡hÁÓ ˙Á‡ Ô‰a Ú˙pL »«¿»ƒ∆ƒ¿»≈»∆««≈«»«≈
,e˙eÓÈ Ôlk  ‡Baa „Á‡ elÙ‡ ,Ï˜Òp‰ BL B‡«ƒ¿»¬ƒ∆»¿ƒÀ»»
Ì‡Â .ÔÈÏËa ÌÈ‡Â Ô‰ ÔÈeLÁ ÌÈiÁ ÈÏÚaL ÈÙÏ¿ƒ∆«¬≈«ƒ¬ƒ≈¿≈»¿≈ƒ¿ƒ

ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡L ,‰ˆ‰  È˜‰3. ƒ¿ƒÀ¿»∆≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ

ע :2) זבחים שלפי3)משנה אמרו עג: שם בגמרא
התערובת  את הקריב  אם נדחים, אינם חיים שבעלי  השיטה
למעלה  לשיטתו ורבינו מהקרבה, שנדחו אע "פ  הורצה,

נדחים. אינם חיים שבעלי  כד הלכה ד בפרק 

.ÁaÊn‰ Èeq‡Ó „Á‡ Ô‰a Ú˙4Ìlk eÚÈ  ƒ¿»≈»∆∆»≈ƒ≈«ƒ¿≈«ƒ¿À»
‰Ùi‰ ÈÓ„a ‡ÈÈÂ ,eÎnÈÂ ,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú«∆ƒ…»∆¿ƒ»¿¿»ƒƒ¿≈«»∆

Ô‰aL5Ú˙pL ÌÈL„˜ ÏL ÔÈn‰ B˙B‡Ó6. ∆»∆≈«ƒ∆»»ƒ∆ƒ¿»≈

קדשים 4) בהמת כשנתערבה המדובר הקודמת בהלכה שם.
בתערובת  עוסקים אנו זו ובהלכה מיתה, שדינן בבהמות
למזבח , להקריבן שאסור בהמות פירוש, מזבח . באיסורי 
או  אחד עד עלֿפי  אשה שרבע  או אדם שהמית שור כגון
כשרים, עדים שני  עלֿפי  אלא נסקל שאינו הבעלים, עלֿפי 

וכדומה. טריפה בהמה היתה 5)או קדשים בהמת שמא
ביותר. ואם 6)היפה עולה, מקריב  – עולה היתה אם
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המכירה  מדמי  לוקח  עושה? הוא וכיצד שלמים. – שלמים
בהמת  ואומר: ביותר, השמנה הבהמה למחיר שווה סכום
כסף  על מחוללת תהא שהיא מקום בכל שנתערבה, הקדשים
כמה  כבר נתבאר הכסף . על בזה עוברת הקרבן וקדושת  זה,
שיפול  עד ירעו ולפיכך פדיון, לו אין תמים שקרבן פעמים,

מום. בהם

.‚eÚ˙7ÔÈlÁ‰ eÎnÈ  ÌÈÓÈÓz ÔÈlÁa ÌÈL„˜ ƒ¿»¿»»ƒ¿Àƒ¿ƒƒƒ»¿«Àƒ
ÔÈn‰ B˙B‡ ÈÎˆÏ ˙ÚzaL8?„ˆÈk .Ôlk e˜ÈÂ ∆««¬…∆¿»¿≈«ƒ¿ƒ¿¿À»≈«

ÔÈlÁ ˙BÓ‰a Úa‡a eÚ˙pL ÌÈÓÏL ˙BÓ‰a Úa‡«¿«¿≈¿»ƒ∆ƒ¿»¿¿«¿«¿≈Àƒ
ÔÈlÁ ÏL Úa‡‰ eÎnÈ  ÌÈÓÈÓz9CÈˆ ‡e‰L ÈÓÏ ¿ƒƒƒ»¿»«¿«∆Àƒ¿ƒ∆»ƒ

B‡ ‰ÏBÚa ÔÎÂ .ÌÈÓÏL Ïk‰ e˜ÈÂ ÌÈÓÏL ‡È‰Ï¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿«…¿»ƒ¿≈¿»
Á ÈÓ„ È‰L ,c ÏÎÏ ÔÈlÁ ÌÈÓc‰Â .ÌL‡a.Ô‰ ÔÈl ¿»»¿«»ƒÀƒ¿»»»∆¬≈¿≈Àƒ≈

ואם 8)שם.7) שלמים, – שלמים אם שנתערב , הזבח  מין
עולה. – לו 9)עולה מוכר שהוא בפירוש, לקונה יאמר

יעילה  יותר היא זו תקנה חולין. שהן הבהמות ארבע  את
ב . שבהלכה מזו

.„Ú˙10ÏB„b  ÏÁ ÏL ÌÈÂLa Lc˜‰ BL ƒ¿»≈∆¿≈ƒ¿»ƒ∆…»
Lc˜‰ ÔlÎaL11eÎnÈÂ ,12.ÔÈn‰ B˙B‡ ÈÎˆÏ ‡M‰ ∆¿À»∆¿≈¿ƒ»¿«¿»¿»¿≈«ƒ

ÌÈL„˜a ÌÈL„˜ eÚ˙13BÈÓa ÔÈÓ14˜È ‰Ê  ƒ¿»¿»»ƒ¿»»ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿«
ÂÈÏÚa ÌLÏ15Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚa ÌLÏ ˜È ‰ÊÂ , ¿≈¿»»¿∆ƒ¿«¿≈¿»»««ƒ

ÌÈc ‰na .Ba˜ ÈkÓ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÔÈ‡L∆≈»∆»≈∆«ƒ»¿»«∆¿»ƒ
‰ÎÈÓÒ Ì‰a ÔÈ‡L ,ÌÈL ˙Ba˜a ?ÌÈeÓ‡16Ï‡ ; ¬ƒ¿»¿¿»ƒ∆≈»∆¿ƒ»¬»

ÏÚ CÓÒÏ CÈˆ „Á‡ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL‡ ˙Ba»̃¿¿¬»ƒƒ¿»∆»»ƒƒ¿…«
„Á‡‰ ÔziL „Ú e˜È ‡Ï el‡ È‰  Ba˜ L‡…»¿»¬≈≈…ƒ¿¿«∆ƒ≈»∆»

BÁÏ B˜ÏÁ17,eÎnÈÂ ,Ïka ÌeÓ ÏtiL „Ú B‡ , ∆¿«¬≈«∆ƒ…«…¿ƒ»¿
.ÔÈn‰ B˙B‡Ó Ô‰aL ‰Ùi‰ ÈÓ„a „Á‡ Ïk e‡ÈÈÂ¿»ƒ»∆»ƒ¿≈«»∆∆»∆≈«ƒ

ב .10) הלכה פי "ג מנחות את 11)תוספתא יקריב  כלומר,
ואם  עולה, – עולה אם קרבן, מין לאותו שבהם הגדול
של  הם השוורים כשכל והמדובר שלמים. – שלמים
אבל  הגדול, את להקריב  יכול הוא ולפיכך המקדיש,
להקריב  יכול המקדיש אין אחרים של בשוורים כשנתערב 
דבר  מקדיש אדם ואין שלו, שור זה אין שמא הגדול, את
שנתערב  בפירוש: כתוב  שם מנחות ובתוספתא שלו. שאינו

קח : מנחות גמרא וראה שיקבל 12)"בשוריו". והדמים
הוא  מהנמכרים אחד אם ואפילו חולין. הם השוורים  בעד
בו  שאין קרבן כי  הדמים, על עוברת קדושתו אין הקדש,

שם). רש"י  (ראה מתחלל אינו עא:13)מום זבחים משנה
בני14) שני  של והם בשלמים, שלמים או בעולה עולה

בעליו.15)אדם. שהוא מי  פרק 16)לשם למעלה ראה
ובהערות. בפנים יד, הלכה קלים 17)ד בקדשים המדובר

ואינו  ממונו אינם קדשים קדשי  אבל בעלים, ממון שהם
פסק  רבינו שהרי  לתמוה, יש (אולם במתנה ליתנם יכול
ושלמיו  עולתו ש"המוכר ח , הלכה מעילה מהלכות ד בפרק 
במשנה  איגר עקיבא ר' הגהות ראה כלום". ולא עשה לא

שם).

.‰BÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ eÚ˙18‰ÏBÚ ÔB‚k , ƒ¿»¿ƒ¿∆≈ƒ¿»
Ô‰aL ‰eÓÁk elÙ‡ e˜È ‡Ï  ÌÈÓÏLa19, ƒ¿»ƒ…ƒ¿¿¬ƒ«¬»∆»∆

.ÏeÒt‰ ˙ÈÏ ÌÈL„˜ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡L∆≈¿ƒƒ»»ƒ¿≈«¿

עה:18) שם 19)שם במשנה עולה. שניהם להקריב 
נאכל  שזה אלא נאכלים, ששניהם ושלמים באשם המדובר
בעזרה, הקלעים מן ולפנים ולילה ליום כהונה לזכרי 
אדם  ולכל שביניהם ולילה ימים לשני  נאכלים ושלמים

אומר:מישראל  שמעון ר' ורבנן. שמעון ר' בזה ונחלקו .
וחכמים  שבהם", כחמור ויאכלו אשם) (כדין בצפון "ישחטו
פירוש  הפסול", לבית קדשים מביאים "אין ואומרים חולקים
כי אכילתם, זמן צמצום ידי  על פסול לקדשים לגרום אין
ייפסל  והנשאר הבשר, כל את לאכול יספיקו לא שמא
זה  ובמקרה ושלמים, בעולה כאן מדבר רבינו אבל בנותר.
לבית  קדשים מביאים שאין לנימוק  כלל צריכים אנו אין
הלכה  מזבח  איסורי  מהלכות ה בפרק  רבינו שהרי  הפסול,
ואם  לוקה, – למזבח  קלים קדשים בשר שהמעלה פסק  ד
נקט  שרבינו ונראה שבהם. כחמור להקריבם אי ֿאפשר כן
"מין  המונח  את לבאר לדוגמה, ושלמים" "עולה כאן
אבל  וכבש, שור כגון לפרש תטעה שלא מינו", בשאינו
בשאינו  מין של תערובות סוגי  כל כוללת עצמה ההלכה
בפני תערובת סוג כל דיני  מפורטים הבאות ובהלכות מינו,

עצמו.

.ÂÔÈ‡ Ck ,Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÓÊa ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡L ÌLÎe¿≈∆≈¿«¬ƒƒ¿«¬ƒ»»»≈
Ô‰ÈÏÎB‡a ÔÈËÚÓÓ20Ô˙ÏÈÎ‡ ÌB˜Óa ‡ÏÂ21‡l‡ . ¿«¬ƒ¿¿≈∆¿…ƒ¿¬ƒ»»∆»

?‰OÚÈ „ˆÈk22,ÌeÓ Ì‰a ÏtiL „Ú Ïk‰ eÚÈ ≈««¬∆ƒ¿«…«∆ƒ…»∆
BcÏ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÎnÈÂ23‰Ùi‰ ÈÓ„a ‡ÈÈÂ , ¿ƒ»≈»∆»≈∆¿«¿»ƒƒ¿≈«»∆

,Á‡‰ ÔÈnÓ Ô‰aL ‰Ùi‰ ÈÓ„e ,‰Ê ÔÈnÓ Ô‰aL∆»∆ƒƒ∆ƒ¿≈«»∆∆»∆ƒƒ»«≈
˙Bn‰ „ÈÒÙÈÂ24.B˙ÈaÓ ¿«¿ƒ«»ƒ≈

ימים 20) לשני  נאכלים ששניהם בהמה, ומעשר בכור כגון
נאכל  ובכור מישראל, אדם לכל מותר שהמעשר אלא ולילה,

לכהנים. במקום 21)רק  צמצום בו שיהיה דבר מצאנו לא
אכילתו, בזמן או באוכליו או צמצום גם בו יהיה ולא

בכלל. זה דין רבינו הביא למה נתבאר לא זה 22)ולפיכך
הקודמת. להלכה גם יחד,23)נמשך שניהם ימכור שאם

שבהם. היפה מחיר כמה ידע  דמי24)לא שבין ההפרש,
גרועה. דמי  ובין יפה

.ÊÁL ‰ÏBÚ È˜‰ kL Èt ÏÚ Û‡B‡ da i ««ƒ∆¿»ƒ¿ƒ»∆«»»
ÔÈ˜‰Ï iÁ ‰È‰L ÌÈÓÏL25È˜Ó ‰Ê È‰ 26 ¿»ƒ∆»»«»¿«¿ƒ»¬≈∆«¿ƒ

.ÌÈÁ‡ ÌÈÓÏLe ˙Á‡ ‰ÏBÚ ˙Úz‰ ÈÓcÓƒ¿≈««¬…∆»«∆∆¿»ƒ¬≈ƒ

נדרו.25) קיום יאחר שלא פרק 26)כדי  זבחים תוספתא
ב . הלכה ח 

.Á˙‡hÁ27„Ú Ïk‰ eÚÈ  ÌÈÓÏLa ‰Ú˙pL «»∆ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒƒ¿«…«
,ÌÈÓÏL Ô‰aL ‰Ùi‰ ÈÓ„a ‡ÈÈÂ ,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL∆ƒ…»∆¿»ƒƒ¿≈«»∆∆»∆¿»ƒ
˙‡hÁ È˜‰Â Ì„˜ Ì‡Â .˙‡hÁ Ô‰aL ‰Ùi‰ ÈÓ„eƒ¿≈«»∆∆»∆«»¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ«»

e˙eÓÈ Ôlk  BÏ dLÈÙ‰L ˙‡hÁ ÏÚ ˙Á‡28. «∆∆««»∆ƒ¿ƒ»À»»

שם.27) בעליה 28)תוספתא וכיפרו שאבדה חטאת כדין
רבינו, וסובר ה"א). ד פרק  (למעלה שנמצאה לפני 

ולחםֿמשנה. כסף ֿמשנה ראה כאבודה. דינה - שנתערבה

.ËÔÎÂ29 ÌL‡ ˙BÚÓa ˙‡hÁ ˙BÚÓ eÚ˙ Ì‡ ¿≈ƒƒ¿»¿»«»¿»»»
ÌB˜Ó ÏÎa ˙‡hÁ ÈÓc ÏlÁÓe ,˙BÓ‰a ÈzL Á˜BÏ≈«¿≈¿≈¿«≈¿≈«»¿»»
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k Ì‡Â .ÌL‡ ÏÚ ÌL‡ ÈÓ„e ,˙‡hÁ ÏÚ ‡e‰L∆««»¿≈»»«»»¿ƒ¿»
B˙‡hÁ ‰˜30ÁÏn‰ ÌÈÏ ˙BÚn‰ Ïk CÈÏBÈ 31. »¿»«»ƒ»«»¿»«∆«

BÓL‡ ‰˜ k Ì‡Â32‰„Ï Ïk‰ eÏtÈ 33. ¿ƒ¿»»¿»¬»ƒ¿«…ƒ¿»»

שם.29) דמי30)תוספתא כאן והרי  הכסף , שחילל לפני 
מעורבים  האבודה שנמצאה לפני  בעליה שכיפרו חטאת

אשם. א.31)בדמי  הלכה ב  בפרק  והחטאת 32)כמו
קרבה. בהמה 33)לא שיקנה אחרי  שישאר מה כל פירוש,

אשם. מותר כדין לנדבה יפול – לחטאת ויקריבנה יפה

.È‰„Bz34d˙eÓ˙a ‰Ú˙pL35,‰˜z Ô‰ÈzL  »∆ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿≈∆ƒ¿«¿»
Ô‰nÚ ÌÁl‰ ÛÈÈÂ36CÎÂ .37‡La ‰„Bz ‰Ú˙ Ì‡ ¿»ƒ«∆∆ƒ»∆¿»ƒƒ¿»¿»»ƒ¿»

„Ú Ïk‰ eÚÈ  B˙„Bz ‰wL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÁÊ¿»ƒ««ƒ∆»¿»»ƒ¿«…«
,˙Á‡ ‰„Bz ‰Ùi‰ ÈÓ„a ‡ÈÈÂ ,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL∆ƒ…»∆¿»ƒƒ¿≈«»∆»«∆∆

.Á‡ ÁÊ ‰Ùi‰ ÈÓ„eƒ¿≈«»∆∆««≈

תמורת 35)שם.34) זו הרי  חולין בהמת על אמר אם
"ואם  לג): כז, (ויקרא שנאמר קדושות, שתיהן זו, תודה

קודש". יהיה ותמורתו הוא והיה ימירנו, עם 36)המר
אותן  ומניפין תודה) (לחמי  חלות ארבעים מביאים התודה
בתמורתה  התודה נתערבה ואם התודה, עם ביחד בעזרה
ח , הלכה יב  פרק  לקמן (ראה שתיהן עם  הלחם מניפים

יג). הלכה 37)והלכה שם תוספתא וֿז. להלכות נמשך זה
או  לחם טעונה זו שניה תודה אם פירש ולא רבינו סתם ג.
וכסף ֿמשנה  ראב "ד ראה ללחם. רמז אין בתוספתא וכן לא,

כאן.

.‡ÈÈÊ ÏÈ‡a ‰Ú˙38‰˜z Ì‰ÈzL 39, ƒ¿»¿»¿≈»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿»
ÌÁl‰ ÛÈÈÂ40.Ô‰nÚ ¿»ƒ«∆∆ƒ»∆

לשלמים.38) איל מביא נזיר שהזרוע 39)שם. ואע "פ 
חששו  שלא מפני  באוכליו, וממעט  קדשים כקדשי  נאכל

(כסף ֿמשנה). כזה קטן לה.40)לחלק  הערה ראה

.ÈBÎa41„Ú eÚÈ Ì‰ÈL  ÁÒÙa Ú˙pL ¿∆ƒ¿»≈¿∆«¿≈∆ƒ¿«
ÌeÓ Ì‰a ÏtiL42BÎk eÏÎ‡ÈÂ ,43‡Ï ‰nÏÂ . ∆ƒ…»∆¿≈»¿ƒ¿¿»»…

,˙BˆÁ „Ú Ì„‡ ÏÎÏ ÏÎ‡ ÁÒt‰L ÈÙÏ ?e˜Èƒ¿¿¿ƒ∆«∆«∆¡»¿»»»«¬
;ÌÈ‰kÏ ‡l‡ ÏÎ‡ BÈ‡Â ,ÌÈÓÈ ÈLÏ BÎa‰Â¿«¿ƒ¿≈»ƒ¿≈∆¡»∆»«…¬ƒ
ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡Â ,ÏeÒt‰ ˙ÈÏ ÌÈL„˜ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒƒ»»ƒ¿≈«¿¿≈¿«¬ƒ

.Ô˙ÏÈÎ‡a«¬ƒ»»

צח :41) פסחים ד, הלכה ח  פרק  זבחים תוספתא
הנוגעים 42) שם.) (פסחים רבא דברי  כאן השמיט  רבינו

בהמה  שמביא היינו פדיון, שצריך הפסח  של לתקנתו
פסח . מותר כדין שלמים, ומקריבה הפסח  את עליה ומחלל

ושחיטת 43) הקבוע , באטליז לשוחטו שאסור בכור כחומרת
ואין  באיטליז בשרו את מוכרים אין וגם חולין, בהמות
עצמה  באכילה אבל באומד, אלא במשקלות אותו שוקלים
 ֿ וכסף  שם, רש"י  (ראה חומרה כל מום בעל בבכור אין

כאן). משנה

.‚ÈOÚÓ ÔÎÂ44ÌeÓ Ô‰a ÏtiLk ,ÁÒÙa Ú˙pL ¿≈«¬≈∆ƒ¿»≈¿∆«¿∆ƒ…»∆
eÏÎ‡È  eÚ˙pL OÚn‰Â BÎa‰ .OÚÓk eÏÎ‡È≈»¿¿«¬≈«¿¿««¬≈∆ƒ¿»¿≈»¿

ÔÓeÓa45. ¿»

על 44) הפסח  את לחלל צריך כאן גם שם. זבחים תוספתא
(לחםֿמשנה). שלמים ויקריבנה אחרת כל 45)בהמה בלי 

בעלי מעשר לדיני  בכור דיני  בין הבדל כל אין שהרי  תיקון,
מומים.

.„ÈÌÈL„˜ ‡L ÔÎÂ46 OÚÓe BÎa eÚ˙pL ¿≈¿»»»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿¿«¬≈
Ba ÏÙpL BÎk eÏÎ‡ÈÂ ,ÌeÓ Ì‰a ÏtiL „Ú eÚÈƒ¿«∆ƒ…»∆¿≈»¿ƒ¿∆»«

.ÌeÓ Ba ÏÙpL OÚÓk B‡ ÌeÓ¿«¬≈∆»«

עא:46) זבחים משנה

.ÂËÌL‡47ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓÏLa Ú˙pL »»∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ««ƒ∆≈
 ÏÎ‡ Oa‰ Ï‡ ÔÈeÓ‡‰ ‡l‡ Ô‰ÈMÓ ÔÈÈ˜Ó«¿ƒƒƒ¿≈∆∆»»≈ƒ¬»«»»∆¡»

e˜È ‡Ï48‡ÈÈÂ ,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú eÚÈ ‡l‡ , …ƒ¿¿∆»ƒ¿«∆ƒ…»∆¿»ƒ
˙Bn‰Â ,ÌÈÓÏL ‰Ùi‰ ÈÓ„e ,ÌL‡ ‰Ùi‰ ÈÓ„aƒ¿≈«»∆»»ƒ¿≈«»∆¿»ƒ¿«»
Ô‰ÈL  BÓL‡ È˜‰Â Ì„˜ Ì‡Â .B˙ÈaÓ „ÈÒÙÈ«¿ƒƒ≈¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¬»¿≈∆

‰„Ï eÏtÈ49. ƒ¿ƒ¿»»

עה:47) שם ולילה,48)משנה ליום נאכל שאשם מפני 
מביאים  ו"אין שביניהם, ולילה ימים לשני  נאכלים ושלמים

ה). הלכה (למעלה הפסול" לבית עולות 49)קדשים
חטאת). בדין ח  הלכה למעלה (ראה אשם מותר כדין ציבור,

.ÊËÌÈL„w‰ Ïk50ıeÁ ,BÈÓa ÔÈÓ eÚ˙iL LÙ‡ »«√»ƒ∆¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
ÈÎfÓ ‡l‡ ÌL‡‰ ÔÈ‡L ;ÌL‡‰ ÌÚ ˙‡hÁ‰ ÔÓƒ««»ƒ»»»∆≈»»»∆»ƒƒ¿≈
.‰˜ ‡l‡ ÌÈOk‰ ÔÓ ˙‡hÁ EÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈOk¿»ƒ¿≈¿«»ƒ«¿»ƒ∆»¿≈»

עא:50) שם משנה

.ÊÈÔÈÚ˙n‰ el‡ ÏÎÂ51 È˜‰ Ì‡ ,ÌÈiÁa ¿»≈«ƒ¿»¿ƒ««ƒƒƒ¿ƒ
ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡L ,‰ˆ‰52. À¿»∆≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ

עג:51) שם ובהערות 52)גמרא א, הלכה למעלה ראה
שם.

.ÁÈ‰Ó‰a53„Ú Ïc‚Ó „ÚÂ ÌÈÏLeÈÓ ˙‡ˆÓpL54, ¿≈»∆ƒ¿≈ƒ»«ƒ¿«ƒ¿«≈∆
d˙cÓÎe55 ‡È‰ d˙L ˙a ‰˜ Ì‡ :Áe ÏÎÏ ¿ƒ»»¿»«ƒ¿≈»«¿»»ƒ

‡È‰ ˙‡hÁ ‡nL ,˙eÓzL „Ú ‰tÎÏ dÒBk56‰˙È‰ . ¿»¿ƒ»«∆»∆»«»ƒ»¿»
ÌÈzL ˙a57ÌÈÓÏL ‰p‡ÈÈ 58ÌÁÏ dnÚ ‡ÈÈÂ ,59, «¿«ƒ¿ƒ∆»¿»ƒ¿»ƒƒ»∆∆

‡È‰ ‰„Bz ‡nL60BÏ ÔÈ‡  ÌÈL ÈzL Ôa ÎÊ ‡ˆÓ . ∆»»ƒ»»»»∆¿≈»ƒ≈
‡e‰ ÌL‡ ‡nL ,‰wz61ÂÈÏÚa etk ‡Ï ÔÈ„ÚÂ62. «»»∆»»»«¬«ƒ…ƒ¿¿»»

‰L Ôa ÎÊ ‡ˆÓ63,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú BÁÈpÓ  »»»»∆»»«ƒ«∆ƒ…
‰ÏBÚ Ì‡ :ÓB‡Â ‰˙Óe ,ÂÈzÁz ˙BÓ‰a ÈzL ‡ÈÓe≈ƒ¿≈¿≈«¿»«¿∆¿≈ƒ»
‰Ê  ‰È‰ ÌÈÓÏL Ì‡Â ,ÂÈzÁz ‰ÏBÚ ‰Ê  ‰È‰»»∆»«¿»¿ƒ¿»ƒ»»∆

ÂÈÎÒe ,‰ÏBÚ „Á‡‰ È˜Óe ;ÂÈzÁz ÌÈÓÏL64ÏMÓ ¿»ƒ«¿»«¿ƒ»∆»»¿»»ƒ∆
eaˆ65.‰È‰ ‰„Bz ‡nL ,ÌÁl‰ ÌÚ ÌÈÓÏL Á‡‰Â , ƒ¿»«≈¿»ƒƒ«∆∆∆»»»»

‰È‰ elÙ‡L .BÓeÓa ÏÎ‡È ?‡ˆÓp‰ ‰Êa ‰OÚi ‰Óe«≈¬∆»∆«ƒ¿»≈»≈¿∆¬ƒ»»
OÚÓ B‡ BÎa66ÁÒt Ì‡Â ;ÏÎ‡ ‡e‰ BÓeÓa  ¿«¬≈¿∆¡»¿ƒ∆«

ÌÈÓÏL ‰Ê È‰  ‡e‰ BpÓÊ Á‡67Ïk‰  BpÓÊe ; ««¿«¬≈∆¿»ƒƒ¿««…
Ba ÔÈ‰Ê68ÌL‡ B‡ ÈÊ ÌL‡ ‡nL :Ó‡z Ì‡Â . ƒ¿»ƒ¿ƒ…«∆»¬«»ƒ¬«

ÚˆÓ69eLÁ ‡Ï CÎÈÙÏ ,„ÈÓz ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡  ‡e‰ ¿…»≈»¿ƒ»ƒ¿ƒ»…»
.Ô‰Ï»∆

קידושין 53) יוחנן ר' של ופירושו ד. ז, פרק  שקלים משנה

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



קז                  
         

לירושלים.54)נה: קרובה עיר זה.55)שם כמרחק 
הם. קרבנות זבחי  רובן שם, הנמצאות ואין 56)בהמות

שם. אביי  דברי  תקנה. ולעולה,57)לה לחטאת ופסולה
בת  כשהיתה רב  זמן לפני  נאבדה שמא חוששים אנו ואין

ותודה.58)שנה. לשלמים כולל שם הוא "שלמים"
לה.59) והערה י , הלכה למעלה של 60)ראה מלשונו

שתודה  ואף ֿעלֿפי  הבהמה, אותה רק  שמקריב  משמע  רבינו
מביאים  ואין ולילה, ימים לשני  ושלמים ולילה, ליום נאכלת
להקריב  מותר כאן יב ), הלכה (ראה הפסול לבית קדשים
(הר  קרבן לאותו אחרת תקנה אין שהרי  כדיעבד, שזה מפני 
בהמה  גם שמביא בפירוש נאמר שם בגמרא אולם המוריה).

לחםֿמשנה). (ראה שתים.61)אחרת בן הוא אשם קרבן
ודמיו 62) שיומם, עד ברעייה תקנה לו יש כיפרו שאם

יד). הלכה ד פרק  (למעלה לנדבה הוא 63)נופלים והרי 
שלמים. ספק  עולה עם 64)ספק  שמביאים ויין שמן

הבאתם,65)הקרבנות. חובת להטיל מי  על אין שהרי 
שם. שקלים פדיון.66)משנה להם בדין 67)שאין גם

בהערה  שהבאנו המוריה" "הר של להסברו צריכים אנו זה
אחרים  ושלמים ולילה, ליום נאכל זמנו אחר פסח  שהרי  נט ,
הפסול. לבית קדשים מביאים ואין ימים, לשני  נאכלים

יאבד.68) שלא עליו שנה.69)משגיחים בני  באים שניהם

.ËÈeËÁLpL Á‡ ÌÈL„˜a ÌÈL„˜ eÚ˙70 ƒ¿»¿»»ƒ¿»»ƒ««∆ƒ¿¬
ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa eÚ˙ .Ô‰aL eÓÁk eÏÎ‡È71 ≈»¿∆»∆»∆ƒ¿»¿ƒ¿≈«À¿»ƒ

Ô˙eˆ aÚz  ‰ÊÚa eËÁLpL ÔÈlÁa B‡72e‡ˆÈÂ ¿Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»¿À«»»¿≈¿
.‰ÙO‰ ˙ÈÏ¿≈«¿≈»

ד.70) ח , פרק  שם ותוספתא עה: זבחים משנה
שם.71) בלינה.72)תוספתא שיפסלו כדי  אותן, ילינו

נפסלו. שלא קדשים לשרוף  שאסור

.Î˙‡hÁ ÈÈ‡73‰ÏBÚ ÈÈ‡a eÚ˙pL74 ≈¿≈«»∆ƒ¿»¿¿≈¿≈»
ÔÈÙBOÂ ,Ô˙eˆ aÚ˙e e„ÒtiL „Ú Ïk‰ ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ«…«∆ƒ»¿¿À«»»¿¿ƒ

Ô˙B‡75ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÔÈÙBOL ÌB˜na ‰ÊÚa76. »»¬»»«»∆¿ƒ¿≈«À¿»ƒ

עז.73) שם אבל 74)משנה המזבח , על הקטרה שטעונים
להקטירם. ואסור לכהנים נאכלים חטאת כדעת 75)איברי 

הם  חשובים שאיברים מפני  ביטול, להם ואין שם. רבנן
בתערובת. בטלים הלכות 76)ואינם ראה העזרה. בתוך

ג. הלכה ז פרק  הקרבנות מעשה

.‡Î‡77ÈÈ‡a Ú˙pL ÔÈÓeÓ ÈÏÚa ÏL ≈∆∆«¬≈ƒ∆ƒ¿»≈¿≈¿≈
˙ÈÏ Ïk‰ e‡ˆÈ  ÌÈÈ‡ ÛÏ‡a ‡ elÙ‡ ,ÌÈL„»̃»ƒ¬ƒ≈∆¿∆∆≈»ƒ≈¿«…¿≈
˙Úz‰ ÔÓ „Á‡Ó ıeÁ Ôlk e˜ elÙ‡Â .‰ÙO‰«¿≈»«¬ƒ»¿À»≈∆»ƒ««¬…∆
ÈÏeÒt ÔÈÙBOL ÌB˜na ‰ÊÚa ÛOÈ ‰Ê È‰ ¬≈∆ƒ»≈»¬»»«»∆¿ƒ¿≈

.ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒ

עז:77) שם משנה

.Î˙BÎÈ˙Á78˙BÎÈ˙Áa eÚ˙pL ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¬ƒ»¿≈»»ƒ∆ƒ¿»¿«¬ƒ
ÈLÏ ÔÈÏÎ‡a „Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡p‰ B‡ ,ÌÈl˜ ÌÈL„»̃»ƒ«ƒ«∆¡»ƒ¿∆»¿∆¡»ƒƒ¿≈

.Ô‰aL eÓÁk eÏÎ‡È  ÌÈÓÈ»ƒ≈»¿¿»∆»∆

עה:78) שם משנה

.‚Î‰ÎÈ˙Á79‰‡Óa ‰Ú˙pL ‰‡ÓË ˙‡hÁ ÏL ¬ƒ»∆«»¿≈»∆ƒ¿»¿»¿≈»
ÌÁÏ ÏL ‰Òet ÔÎÂ ,‰B‰Ë ˙‡hÁ ÏL ˙BÎÈ˙Á¬ƒ∆«»¿»¿≈¿»∆∆∆
ÌÁÏ ÏL ˙BÒet ‰‡Óa ‰Ú˙pL ‡ÓËpL ÌÈt‰«»ƒ∆ƒ¿»∆ƒ¿»¿»¿≈»¿∆∆∆

‰ÏÚz ‰Ê È‰  B‰h‰ ÌÈt‰80e‡aL BÓk , «»ƒ«»¬≈∆«¬∆¿∆≈«¿
˙BÓe˙a81. ƒ¿

פא:79) יבמות את 80)ברייתא לאכול ומותר מתבטלת,
לכבד  ראויות שאינן קטנות בחתיכות המדובר התערובת.
הברייתא  את לקיש ריש מעמיד שם בגמרא אורחים. בהן
שהלכה  יוחנן ר' אבל חשיבות, כל בה שאין כשנימוחה
מחשיב  אדם כל שלא קטנות, בחתיכות מעמידה כמותו
וראה  דברי . וד"ה יוחנן ר' ד"ה שם תוספות ראה אותן.

כ. הלכה יד.81)למעלה הלכה יד פרק  תרומות בהלכות

.„ÎÏ‡82a ‰Ú˙pL ˙‡hÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á‰‡Ó ¬»¬ƒ»∆«»∆ƒ¿»¿»¿≈»
ÌÈt‰ ÌÁÏ ÏL ‰Òet ÔÎÂ ,ÔÈlÁ ÏL ˙BÎÈ˙Á¬ƒ∆Àƒ¿≈¿»∆∆∆«»ƒ
È‰  ÔÈlÁ ÏL ˙BÒet ‰‡Óa ‰Ú˙pL B‰h‰«»∆ƒ¿»¿»¿≈»¿∆Àƒ¬≈

ÌÈ‰kÏ Ïk‰ ÏÎ‡È ‡l‡ ,eÏÚÈ ‡Ï el‡83ÏÎk ≈…«¬∆»≈»≈«…«…¬ƒ¿»
˙BÚn„Ó‰84. «¿À»

מפני83)שם.82) מתבטלת, אינה  למה הנימוק  זהו
בהלכה  מהֿשאיןֿכן לכהנים, הכל להאכיל שאפשר

וחולין.84)הקודמת. קודש של תערובת

   1 
וכל 1) בלילה, והמולק  שמלקו, לעבודה הפסולין כל יבאר

בקודש. פסולו שהיה

.‡ÔÈÏeÒt‰ Ïk2e˜ÏnL ‰„BÚÏ3Ô˙˜ÈÏÓ  »«¿ƒ»¬»∆»¿¿ƒ»»
‰ÏeÒt4BÈ‡  ÏeÒt ÛBÚ‰ B˙B‡L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿»¿««ƒ∆»»≈

‰‡ÓËÏ B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ïk5,‰ÏÈla ˜ÏÓ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿«»«»¿À¿»¿≈ƒ»«««¿»
ËÁML B‡6ıeÁa ÌÈL„˜Â ÌÈÙa ÔÈlÁ7ÌÈ‡  ∆»«Àƒƒ¿ƒ¿»»ƒ«≈»

.‰Ïpk«¿≈»

א.2) סח , זבחים נשחטים 3)משנה, אינם העוף  קרבנות
שנאמר  בציפרנו, העורף  מן מולקם הכהן אלא בסכין,

ראשו". את "ומלק  טו): א, טעונה 4)(ויקרא שמליקה
ומלק ". וגו' הכהן "והקריבו (שם): שנאמר כשר, כהן

פסול 5) כשמלק  אבל טמא. – טהור עוף  נבילת האוכל
להוציא  המליקה מועילה נפסל, שהקרבן אע "פ  קדשים,

נבילה. קדשים 7)עופות.6)מטומאת לשחט  והואֿהדין
א. סט , שם ברייתא בפנים,

.ÌÈBz ˜ÏÓ8ÔpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL9ÚL ‰BÈ Èe »«ƒ∆…ƒƒ«¿«»¿≈»∆»«
dtb LiLÂ ,ÌpÓÊ10dÈÚ ˙ÈÓÒpLÂ11‰ÚË˜pLÂ ¿«»¿∆»««»¿∆ƒ¿≈≈»¿∆ƒ¿¿»

Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .c ÏÎÏ ‰Ï BÊ È‰  dÏ‚«¿»¬≈¿≈»¿»»»∆«¿»…
L„wa dÏeÒt ‰È‰L12‡Ï ;‰Ï dÈ‡Â ‰ÏeÒt  ∆»»¿»«…∆¿»¿≈»¿≈»…

.c ÏÎÏ ‰Ï BÊ È‰  L„wa dÏeÒt ‰˙È‰»¿»¿»«…∆¬≈¿≈»¿»»»

שם.8) משיזהיבו 9)משנה, בלבד גדולים כשרים תורים
זמן  כל קטנים, כשהם רק  באים יונה ובני  נוצותיהם,
איסורי (הל' דם מקומה ומתמלא גדולה נוצה שעוקרים

ה"ג). פ "ב  אבל 11)כנפה.10)מזבח  העין, שנחטטה
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מומים  להקרבה. כשרה שלימה, והיא ראייתה איבדה אם
דינו  - אבר ויבש אבר, נטילת אלא בעוף  פוסלים אינם
וזכרות  תמות ואין בבהמה, וזכרות "תמות האבר. כניטל
רק  ובאה תמימה להיות צריכה בהמה עולת (פירוש, בעוף 
נקטעה  גפה, יבש יכול העוף ), עולת לא אבל הזכרים, מן
כל  ולא העוף " "מן תלמודֿלומר עינה? ונחטטה רגלה
מקומות). ובכמה ב  כד, קידושין (ברייתא העוף "

ד"ה 12) ו'תוספות' שם. (רש"י  לעזרה שהביאו אחרי  שנפסל
שחיטה). אחרי  שנפסלו מפרשים אמר,

.‚˜ÏBn‰ ,CÎÈÙÏ13‰ÙË ˙‡ˆÓÂ14˜ÏnL B‡ , ¿ƒ»«≈¿ƒ¿≈¿≈»∆»«
 ıeÁa ÌÈL„˜Â ÌÈÙa ÔÈlÁ ˜ÏnL B‡ ,ÔÈkÒa¿«ƒ∆»«Àƒƒ¿ƒ¿»»ƒ«

‰Ï BÊ È‰15˙zÓ ‰˜ÈÏn‰ ÔÈ‡L ;c ÏÎÏ ¬≈¿≈»¿»»»∆≈«¿ƒ»«∆∆
.ÁaÊnÏ Lk ‡e‰L „ ‡l‡ ˙‰ËÓe¿«∆∆∆»»»∆»≈«ƒ¿≈«

ב .13) סט , שם העוף 14)משנה, את פוסלת טריפות
ה"א). פ "ג (שם א.15)למזבח  סח , שם משנה,

.„Úap‰ Ï‡16‰ˆ˜n‰Â ,17„Úp‰Â18Ô˙‡‰Â ,19 ¬»«ƒ¿»¿«À¿∆¿«∆¡»¿»∆¿»
ÈÁn‰Â20È‰  e˜ÏÓpL ,ÒBÈ‚Bc‡‰Â ÌeËÓh‰Â , ¿«¿ƒ¿«À¿¿»«¿¿ƒ∆ƒ¿¿¬≈

˙Èa ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓe ,c ÏÎÏ ‰Ï el‡≈¿≈»¿»»»¿«¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ‡ È‰Â ,Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ‰M„w‰ ÔÈ‡L ;‰ÚÈÏa‰«¿ƒ»∆≈«¿À»»»¬≈∆«¬≈≈

.L„wa ÔÏeÒt¿»«…∆

ב .16) פה, לעבודהֿזרה.17)שם להקריבו שהופרש
זונה.19)כאליל.18) שמכר 20)אתנן היינו כלב , מחיר

כג, (דברים בתורה כתוב  כשרה. בהמה במחירו וקיבל כלב 
אלקיך". ה' בית כלב  ומחיר זונה אתנן תביא "לא יט ):

.‰˙Baw‰ ‰OÚÓa e‡a k21ÛBÚ‰ ˙‡hÁL , ¿»≈«¿¿«¬≈«»¿»∆««»
‰hÓÏ ˙ÈOÚ22‰ÏÚÓÏ ÛBÚ‰ ˙ÏBÚÂ ,23˙‡hÁ . «¬≈¿«»¿«»¿«¿»««

d˙Èf‰ ‰OÚL ÔÈa .‰ÏeÒt  ‰ÏÚÓÏ d‡OÚL ÛBÚ‰»∆¬»»¿«¿»¿»≈∆»»«»»»
˙‡hÁ ‰OÚÓk24‰ÏBÚ ‰OÚÓk d‡OÚL ÔÈa25ÔÈa , ¿«¬≈«»≈∆¬»»¿«¬≈»≈

.˙‡hÁ ÌLÏ d‡OÚL ÔÈa ‰ÏBÚ ÌLÏ d‡OÚL∆¬»»¿≈»≈∆¬»»¿≈«»

ה"ו.21) ופ "ז ה"כ, התחתון 22)פ "ו בחציו דמה את מזים
ונקרא  באמצעו, המזבח  את חוגר היה אדום קו המזבח . של
למעלה  הניתנים הדמים מקום בין ומבדיל הסיקרה" "חוט 

למטה. הניתנים בהמה,23)ומקום מקרבנות להיפך
למטה. והעולה למעלה מעשיה את 24)שהחטאת הזה

בצוואר. הנשאר את ומיצה או 25)הדם הזיה. בלי  מיצוי 
(ויקרא  בפירוש נאמר ובחטאת הגוף , מן הראש את שהבדיל

יבדיל". ולא "ומלק ... ט ): ה,

.ÂÔÓÈÒ ˜ÏÓ elÙ‡ ,‰hÓÏ d‡OÚL ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÔÎÂ¿≈«»∆¬»»¿«»¬ƒ»«ƒ»
ÔÈa .‰ÏeÒt  ‰ÏÚÓÏ „Á‡ ÔÓÈÒÂ ‰hÓÏ „Á‡∆»¿«»¿ƒ»∆»¿«¿»¿»≈

‰ÏBÚ ˙˜ÈÏÓk B˜ÏnL26‰OÚÓk d‡OÚL ÔÈa ∆¿»ƒ¿ƒ«»≈∆¬»»¿«¬≈
ÌLÏ d‡OÚL ÔÈa ˙‡hÁ ÌLÏ d‡OÚL ÔÈa ,˙‡hÁ«»≈∆¬»»¿≈«»≈∆¬»»¿≈

.‰ÏBÚ»

  

        
       

 

לעולה , חטאת שבי החילוק  ידוע  , האד בעבודת ומשמעו 
"פרקליט  על־דר ,דורו היא  ועולה  לכפר, באה  שחטאת
שסרח   כאד" אחריו , דורו נכנס  פרקליט ריצה  שנכנס ,
מביא  פניו  להקביל וכשבא  ,פרקליטי על־ידי  וריצהו  במל

בידו ". דורו
ועולת  למטה , נעשית ש "חטאת במה  הפנימי  הפירוש  וזהו 
תשובה  עשה  שכבר הכפרה  אחרי  שאפילו  למעלה ",  העו
המזבח , גבי  על הקריבוהו  וכבר לבית־המקדש  קרב והביא 
תתאה ' 'תשובה  בבחינת והוא  למטה " "נעשית זאת בכל
זה  עניי למעלה . יתעלה  ואז לרצות, כדי  עולה  שיביא  עד 
 דרכ ש "בעלי ־תשובה   " הרמב שכתב  במה   ג מתבטא 
לומר  הוא  גמור "חטא  ולכ ביותר",  וענווי  שפלי להיות
האיסור  בכלל והוא  , הראשוני מעשי זכור לבעל־תשובה 

אחיו ". את איש  תונו  "ולא  של
      

הגוף .26) מן הראש שהבדיל

.Ê‰hÓÏ d˜ÏnL ÛBÚ‰ ˙‡hÁ27‰ÏBÚ ˙˜ÈÏÓk ««»∆¿»»¿«»ƒ¿ƒ«»
B‡ ,‰ÏBÚ ÌLÏ ˙‡hÁ ‰OÚÓk B‡ ,˙‡hÁ ÌLÏ¿≈«»¿«¬≈«»¿≈»

‰ÏeÒt  ‰ÏBÚ ÌLÏ ‰ÏBÚ ‰OÚÓk28. ¿«¬≈»¿≈»¿»

בחטאת 28)כמצוותה.27) כמו בעוף  פוסל השם שינוי 
ה"א. פט "ו לקמן ראה בהמה.

.Á˙‡hÁ ‰OÚÓk ‰ÏÚÓÏ d‡OÚL ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÔÎÂ¿≈«»∆¬»»¿«¿»¿«¬≈«»
 ˙‡hÁ ÌLÏ ˙‡hÁ ‰OÚÓk B‡ ,‰ÏBÚ ÌLÏ¿≈»¿«¬≈«»¿≈«»

‰ÏeÒt29‰Lk  ˙‡hÁ ÌLÏ ‰ÏBÚ ‰OÚÓk .30, ¿»¿«¬≈»¿≈«»¿≈»
‰BÁ ÌLÏ ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡lL „Ïe31. ƒ¿«∆…»¿»«¿»ƒ¿≈»

פסולה.29) – מעשיה ששינה כיוון במקומה, שעשאה אע "פ 
לשמה.30) שלא שעשאה בהמה חייבים 31)כעולת

אחרת. עולה להביא

.ËB‡ Ô˙iOÚ ÌB˜Ó ÈtÓ eÏÒÙpL ˙BÙBÚ‰ el‡ Ïk»≈»∆ƒ¿¿ƒ¿≈¿¬ƒ»»
˙Ïk ÔÈ‡  ÌÓL ÈepL B‡ Ô‰ÈOÚÓ ÈepL ÈtÓƒ¿≈ƒ«¬≈∆ƒ¿»≈»¿ƒ¿«

ÛBÚ‰32ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ B‡ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ »¿À¿»¿≈««»«»
‰Ïbt˙pL33dÈ‡  ˙B ˙ÈOÚ B‡ ‰‡ÓË B‡ ∆ƒ¿«¿»ƒ¿¿»«¬≈»≈»
‰‡nËÓ34‰ÚÈÏa‰ ˙Èa35el‡ ÏkL .ÛBÚ‰ ˙Ïk ¿«¿»¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿«»∆»≈

.L„wa ÔÏeÒt¿»«…∆

ב .32) סו, זבחים לקמן 33)משנה, מבוארים פיגול דיני 
יג. א.34)פרק  סט , שם טהור 35)ברייתא, עוף  נבלת

שהיא  ובשעה אותה כשאוכלים אלא בנגיעה מטמאה אינה
הבליעה. בבית נוגעת

.È,d˙ÂˆÓk ˙ÈOÚ  ˜Ùq‰ ÏÚ ‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ««»«»»««»≈«¬≈¿ƒ¿»»
˙ÏÎ‡ dÈ‡Â36.ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÏÎk ÛOz ‡l‡ , ¿≈»∆¡∆∆∆»ƒ»≈¿»¿≈«À¿»ƒ

˜ÙÒ ‰M‡‰ ‰˙È‰L ÔB‚k ?˜Ùq‰ ÏÚ ‡Bz „ˆÈÎÂ¿≈«»««»≈¿∆»¿»»ƒ»¿≈
˙„ÏBÈ ˜ÙÒ B‡ ‰Ê37eÏ ÔÈ‡Â .‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ »»¿≈∆∆¿…«≈»∆¿≈»

ËÁ Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡L ;˜ÙÒ ÏÚ ‰Ó‰a ˙‡hÁ‡ ««¿≈»«»≈∆ƒƒ¿«≈ƒ»»
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‡a˙iL BÓk ,ÈeÏz ÌL‡ ‡ÈÈ  ‡ËÁ ‡Ï Ì‡ƒ…»»»ƒ»»»¿∆ƒ¿»≈
˙B‚‚L ˙BÎÏ‰a38. ¿ƒ¿¿»

א.36) כט , שמביאות 37)נזיר עד לגמרי  נטהרות שאינן
אבל  מספק , קרבנות להביא להן התירו לפיכך קרבנותיהן,
ספק  על מביא אינו העוף , חטאת להביא חייב  שהוא חוטא

ה"ב ). פי "א שגגות (הל' ה"א.38)חטא פ "ח 

.‡ÈÛBÚ‰ ˙‡hÁ39‡È‰L dÏ Ú„BÂ ˜Ùq‰ ÏÚ ‰‡a‰ ««»«»»««»≈¿«»∆ƒ
 dÏ Ú„B ‰˜ÏÓ ‡lL „Ú Ì‡ :È‡cÂ da ˙iÁ«∆∆»««ƒ«∆…ƒ¿¿»«»

ÏÎ‡˙Â ˙È‡cÂ ‰OÚz40dÏ Ú„B ‰˜ÏÓpL Á‡ Ì‡Â ; ≈»∆«»ƒ¿≈»≈¿ƒ««∆ƒ¿¿»«»
B˙ÈˆÓ˙Â dÓc ˙Èf‰ ÓB‚ ‰Ê È‰ 41ÛO˙Â42È„k , ¬≈∆≈«»«»»¿«¿ƒ¿ƒ»≈¿≈

,ÏÎ‡z ˜Ùq‰ ÏÚ ‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ :eÓ‡È ‡lL∆……¿««»«»»««»≈≈»≈
‰‡a ˜ÙÒ ÏÚ ‰lÁza È‰L43. ∆¬≈«¿ƒ»«»≈»»

ב .39) כו, שם וגמרא ב . כב , כריתות משנה,40)משנה,
שבצוואר.41)שם. הדם מותר ב .42)מיצוי  כו, שם

יוחנן. כרבי  ופסק  יוחנן, ורבי  רב  וקל 43)מחלוקת
לטעות.

.È ‰˜ÏÓpL Á‡Ó da ˙iÁ dÈ‡L dÏ Ú„B«»∆≈»«∆∆»≈««∆ƒ¿¿»
wz BÊ È‰44. ¬≈ƒ»≈

שמן 44) מפרשים - ב  כו, שם ובגמרא א. כה, שם משנה,
הוזה  שלא מאחר הוא, חולין שהרי  בהנאה, מותרת התורה
פ "ד  למעלה ראה אסרוה. ורבנן ספיקה, כיפרה ולא הדם

תלוי . אשם בדין ה"כ

ה'תשע"ט  א' אדר י"ג שני יום 

   1 
או 1) מפורשות העוף  בעולת שנתערבה העוף  חטאת יבאר

סתומות.

.‡ÛBÚ‰ ˙‡hÁ2ÛBÚ‰ ˙ÏBÚa ‰Ú˙pL3˙ÏBÚ B‡ , ««»∆ƒ¿»¿»¿«»«
‡Baa ˙Á‡ elÙ‡ ,ÛBÚ‰ ˙‡hÁa ‰Ú˙pL ÛBÚ‰»∆ƒ¿»¿»¿««»¬ƒ««¿ƒ

e˙eÓÈ Ôlk 4eÈ‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . À»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»
;‰ÏBÚ BÊÂ ˙‡hÁ BÊ ÌÈÏÚa‰ ˙ÁÈ˜Ï ˙ÚLa ˙BLÙÓ¿…»ƒ¿«¿ƒ««¿»ƒ«»¿»
Ô‰Óe ˙‡hÁ Ô‰Ó ,B˙BÁÏ ˙BÙBÚ ‡È‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒ≈ƒ¿»≈∆«»≈∆
˙‡hÁ ‰Ú˙Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk ‡l‡ Lt ‡ÏÂ ,‰ÏBÚ»¿…≈≈∆»À»¿¿ƒ¿»¿»«»

‰BÁa ‰ÏBÚ B‡5ÌÈÈc Ô‰Ï LÈ  ‰Óe˙q‰ BÊ »¿»«¿»≈»∆ƒƒ
ÌÈÁ‡6. ¬≈ƒ

פעמים 2) כמה הנזכרים אחדים מונחים של פירושם נקדים
תורים  שתי  משמעותו - "קן" א) הבאים: הפרקים בשלושת
"חובה" ב ) המזבח . על להקריבם שהופרשו יונה בני  שני  או
מחוייב  שאדם עולה ואחד חטאת אחד קן, - חובה" "קן או
לא  לקיחתו, שבשעת חובה, קן - סתומה" "קן ג) להביא.
"קן  ד) לעולה. ואיזה לחטאת עוף  איזה הבעלים קבעו
עופות  שני  מביא "קן" להקריב  שהתנדב  אדם - נדבה"

אחד. עוף  - "פרידה" ה) עולות. ושניהם אפילו 3)כאמור,
בריבוא. של 4)אחת התחתון בחציו נעשית שחטאת מפני 

פסול. שינה ואם בעליון, ועולה היינו 5)המזבח  שלם, קן

לעולה. ואחד לחטאת אחד ביד 6)זוג, שהרשות מפני 
לעולה. או לחטאת שירצה מהם איזה להקריב  הבעלים

.‰BÁa ˙‡hÁ ‰Ú˙ Ì‡ ?Ô‰ÈÈc „ˆÈÎÂ7BÊ ¿≈«ƒ≈∆ƒƒ¿»¿»«»¿»
‰BÁaL ˙B‡hÁ ÔÈÓ ‡l‡ Lk ÔÈ‡  ‰Óe˙q‰«¿»≈»≈∆»ƒ¿««»∆«»

„Ïa8˙‡hÁ‰ ÌÚ ‰BÁaL ˙BÏBÚ‰ ÔÈÓ Ï‡ ; ƒ¿«¬»ƒ¿«»∆«»ƒ««»
ÔÈÏeÒt  Ô‰a ‰Ú˙pL9˙‡hÁ ‰Ú˙ È‰L , ∆ƒ¿»¿»»∆¿ƒ∆¬≈ƒ¿»¿»«»

.˙BÏBÚa¿

עני7) חוטא של או ענייה יולדת זבה, זב , של קן כגון
על  שעבר או בטומאה, קודש אכל או למקדש שנכנס 

כבשה. במקום קן שמביא הביא 8)שבועה, אם לדוגמא:
שתי מהם להקריב  יכול עופות ארבעה שהם קינים שני 
מתוך  חטאות שתי  למטה להקריב  הוא רשאי  שהרי  חטאות,
של  חשש כל כאן ואין שירצה מהם איזה הקינים שני 
כי להקריב , לו אסור חטאות שלוש אבל עולה , תערובת
ואין  החובה קיני  מן הם שהקריב  העופות שלושת כל שמא

חטאות. שתי  רק  חטאות 9)בהם שתי  שהקריב  אחרי 
ספק  הוא עוף  וכל אחת וחטאת עולות שתי  בתערובת נשארו
עולה  נתערבה אם הדין והוא עולה. ספק  שנתערבה, חטאת
עופות  ושלושת עולות, שתי  מקריב  חובה, קיני  בשני 

פסולים. - שנשארו

.‚˙‡hÁa ÌÈzL ‰BÁ‰ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ10ÈˆÁ  ¿ƒ»ƒ»¿»«»¿«ƒ¿«»¬ƒ
Lk ‰BÁ‰11‡e‰L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ .ÏeÒt dÈˆÁÂ , «»»≈¿∆¿»»¿≈»∆ƒ∆

.˙‡hÁ ‰OÚÓk ,ÔhÓÏ Ôlk ‰OBÚ∆À»¿«»¿«¬≈«»

שמספר 10) והרא"ש, הראב "ד ופירשום שם. המשנה לשון
החטאות  ממספר שניים פי  היה החובה שבקיני  העופות

ק  בשני  חטאות שתי  שנתערבו כגון סתומים.שנתערבו, ינים
למטה והמדובר וחציים למעלה חציים הכהן כשהקריב 

וחצי כשר חצי  ודינם: הקודמת. המשנה של לסיומה בהתאם
כי פסולים, ושלושה כשרים עופות שלושה פירוש פסול,
שנתערבו  החטאות שתי  למעלה הקריב  שמא חוששים אנו
העוף  ורק  החטאות שתי  ונפסלו מהסתומות אחד ועוף 
חטאות  שתי  הוקרבו ולמטה וכשר, עולה הוא השלישי 
והעולה  כשרות השתיים כן ואם השנייה ועולה חובה מקיני 

חצי11)פסולה. ועשה חטאות של זוגי  מספר כשנתערב 
אם  אבל התערובת, חצי  כשר למטה וחצי  למעלה התערובת
אפשרות  אין אחת, חטאת כגון זוגי , בלתי  מספר נתערב 
מניין  את אלא לחצאים, התערובת כל את לחלק  מציאותית
שזה  כשר" החובה "חצי  וכתב : רבינו דייק  ולפיכך החובה,

שהיא. תערובת בכל שייך

.„ÔÈ‡  ‰Óe˙q‰ BÊ ‰BÁa ‰ÏBÚ ‰Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿»¿»»¿»«¿»≈
˙B‡hÁ‰ ÔÈÓ Ï‡ ;‰BÁaL ˙BÏBÚ ÔÈÓ ‡l‡ Lk»≈∆»ƒ¿«∆«»¬»ƒ¿«««»
È‰L ,ÔÈÏeÒt  Ô‰a ‰Ú˙pL ‰ÏBÚ‰ ÌÚ ‰BÁaL∆«»ƒ»»∆ƒ¿»¿»»∆¿ƒ∆¬≈
‰Óe˙q‰ ‰BÁ‰ ‰˙È‰L ÔÈa .˙‡hÁa ‰ÏBÚ ‰Ú˙ƒ¿»¿»»¿«»≈∆»¿»«»«¿»
˙BÏBÚ‰ eÈ‰L ÔÈa ,da Ú˙pL ˙BÏBÚ‰ ÏÚ ‰aÓ¿À»«»∆ƒ¿»≈»≈∆»»
˙BÂL Ô‰ÈzL eÈ‰L ÔÈa ,‰Óe˙q‰ ‰BÁ‰ ÏÚ ÔÈaÓ¿Àƒ««»«¿»≈∆»¿≈∆»
Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰BÁaL ˙BÏBÚ ÔÈÓ ‡l‡ Lk ÔÈ‡ ≈»≈∆»ƒ¿«∆«»¿ƒ»ƒ
,Lk ‰BÁ‰ ÈˆÁ  ˙BÏBÚa ÌÈzL ‰BÁ‰ ‰˙È‰»¿»«»¿«ƒ¿¬ƒ«»»≈
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,‰ÏÚÓÏ Ôlk ‰OBÚ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ .ÏeÒt dÈˆÁÂ¿∆¿»»¿≈»∆ƒ∆∆À»¿«¿»
.‰ÏBÚ ‰OÚÓk¿«¬≈»

.‰,eÚ˙pL ‰Óe˙Ò ˙Á‡ ‰BÁÂ ‰Óe˙Ò ‰BÁ»¿»¿»«∆∆¿»∆ƒ¿»¿
Èp˜ ÌÚ ÌÈÊ Èp˜ ÔB‚k ,„Á‡ ÌMÓ Ô‰ÈzL eÈ‰L ÔÈa≈∆»¿≈∆ƒ≈∆»¿ƒ≈»ƒƒƒ≈
Èp˜ ÌÚ ÌÈÊ Èp˜ ÔB‚k ,˙BÓL ÈMÓ B‡ ,ÌÈÊ»ƒƒ¿≈≈¿ƒ≈»ƒƒƒ≈
eÈ‰L ÔÈa „Á‡ Ì„‡Ï Ì‰ÈzL eÈ‰L ÔÈa ,˙B„ÏBÈ¿≈∆»¿≈∆¿»»∆»≈∆»

˙BÂL Ô‰ÈzL eÈ‰ Ì‡ :ÌÈLÏ12Lk ‰ˆÁÓ  ƒ¿«ƒƒ»¿≈∆»∆¡»»≈
ÏeÒt ‰ˆÁÓe13Ïk‰ B‡ ‰ÏÚÓÏ Ïk‰ ‰OÚL ÔÈa . ∆¡»»≈∆»»«…¿«¿»«…

 ‰hÓÏ ÔÈˆÁÂ ‰ÏÚÓÏ ÔÈˆÁ ‰OÚ B‡ ,‰hÓÏ¿«»»»∆¿»¿«¿»¿∆¿»¿«»
ÔÈˆÁ Ïk‰L ÈtÓ .ÏeÒt ‰ˆÁÓe Lk ‰ˆÁÓ ÌÏBÚÏ¿»∆¡»»≈∆¡»»ƒ¿≈∆«…∆¿»
‰ÏBÚ‰Â ‰hÓÏ ˙‡hÁ‰Â ,˙‡hÁ ÔÈˆÁÂ ‰ÏBÚ»¿∆¿»«»¿««»¿«»¿»»

ÚÓÏÔ‰Â ˙BLk ÔÈˆÁ  ‰ÏÚÓÏ Ïk‰ ‰OÚ Ì‡ .‰Ï ¿«¿»ƒ»»«…¿«¿»∆¿»¿≈¿≈
Ô‰Â ˙BLk ÔÈˆÁ  ‰hÓÏ Ôlk ‰OÚ Ì‡Â ,˙BÏBÚ¿ƒ»»À»¿«»∆¿»¿≈¿≈
ÈˆÁ  ‰ÏÚÓÏ ÔÈˆÁÂ ‰hÓÏ ÔÈˆÁ ‰OÚ .˙B‡hÁ«»»»∆¿»¿«»¿∆¿»¿«¿»¬ƒ

˙Úz‰ ÈtÓ Lk ‰ÏÚÓÏ ‰OÚpL ÈˆÁ‰14‡e‰Â «≈ƒ∆«¬»¿«¿»»≈ƒ¿≈««¬…∆¿
.˙B‡hÁ ‡e‰Â Lk ‰hÓ ÏL ÈˆÁ‰ ÈˆÁÂ ,˙BÏBÚ«¬ƒ«≈ƒ∆«»»≈¿«»

השנייה.12) של הקנים כמספר האחת של הקנים מספר
ושתיים 13) לזו, שתיים לזו, ואחת לזו אחת שם: במשנה

פסול. ומחצה כשר מחצה - לזו ושלוש לזו שלוש לזו,
זה. דין של טעמו כאן ומבאר ממשיך פירוש,14)ורבינו

לחשוש, ויש אדם. בני  שני  של קרבנותיהם שמעורבים מפני 
חציים, ונפסלו רחל של העופות כל למעלה הקריבו שמא
העולות. ונפסלו לאה של כולם היו ולמטה החטאות היינו

.Â‰ÏB„‚ BÊ eÚ˙pL ˙BÓe˙q‰ ˙BBÁ‰ ÈzL eÈ‰»¿≈««¿∆ƒ¿»¿¿»
:LL ‰iM‰Â ˙BÙBÚ Úa‡ ˙Á‡ ‰˙È‰L ÔB‚k ,BfÓƒ¿∆»¿»«««¿«¿«¿ƒ»≈
‰ˆÁÓ  ‰hÓÏ Ïk‰ ‰OÚ B‡ ‰ÏÚÓÏ Ïk‰ ‰OÚ Ì‡ƒ»»«…¿«¿»»»«…¿«»∆¡»
ÔÈˆÁ ‰OÚ .e‡aL ÌÚhÓe ,Lk ‰ˆÁÓe ÏeÒt»∆¡»»≈ƒ««∆≈«¿»»∆¿»
 Ôk ‰OÚ Ï‡ML Á‡ Ì‡ :‰ÏÚÓÏ ÔÈˆÁÂ ‰hÓÏ¿«»¿∆¿»¿«¿»ƒ««∆»«»»≈
.Lk ‰aÓ‰  ‰OÚ BzÚcÓ Ì‡Â ,Lk ËÚen‰«»»≈¿ƒƒ«¿»»«¿À∆»≈

.Ê‰ÏÚÓÏ ÔÈˆÁ BzÚcÓ Ô‰k‰ ‰OÚL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»…∆»»«…≈ƒ«¿∆¿»¿«¿»
„Á‡ ÏMÓ ‰È‰È ‡lL LÙ‡ È‡Â ,‰hÓÏ ÔÈˆÁÂ¿∆¿»¿«»¿ƒ∆¿»∆…ƒ¿∆ƒ∆∆»
„Â ÏÈ‡B‰ ;Lk ‰aÓ‰ ‰Ê È‰  ‰hÓÏe ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«»¬≈∆«¿À∆»≈ƒ¿»»
,‰hÓÏ Ì˙ˆ˜Óe ‰ÏÚÓÏ ÂÈ˙Ba˜ ˙ˆ˜nL Úe„È»«∆ƒ¿»»¿¿»¿«¿»ƒ¿»»¿«»

ÂÈ˙Ba˜ Ïk eÈ‰È15.ÌÈLk ƒ¿»»¿¿»¿≈ƒ

קרבנותיו.15) כל של מניין כלומר,

.ÁÈÓ„ e˙pL B‡ ,eÚa Ô‰Èp˜ eÁ˜lL ÌÈL¿«ƒ∆»¿ƒ≈∆¿≈∆»¿¿≈
,˙‡hÁ È˜È Ô‰k‰ ‰ˆiL ‰ÊÈ‡Ï  Ô‰kÏ Ô‰Èpƒ̃≈∆«…≈¿≈∆∆ƒ¿∆«…≈«¿ƒ«»
ÔÈLt˙Ó ÔÈpw‰ ÔÈ‡L ;‰ÏBÚ È˜È ‰ˆiL ‰ÊÈ‡Ïe¿≈∆∆ƒ¿∆«¿ƒ»∆≈«ƒƒƒ¿»¿ƒ
BÓk ,Ô‰k‰ ˙iOÚa B‡ ÌÈÏÚa‰ ˙ÁÈ˜Ïa ‡l‡∆»ƒ¿ƒ««¿»ƒ«¬ƒ««…≈¿

.e‡aL∆≈«¿

.ËÔ‰ÈzL ‰OÚ ,˙BÏBÚÂ ˙B‡hÁ Ô‰k‰ ÈÙÏ eÈ‰16 »ƒ¿≈«…≈«»¿»»¿≈∆
Lk ‰ˆÁÓ  ‰hÓÏ Ô‰ÈzL B‡ ‰ÏÚÓÏ17‰ˆÁÓe ¿«¿»¿≈∆¿«»∆¡»»≈∆¡»

Ú„È ‡ÏÂ ,‰hÓÏ ÔÈˆÁÂ ‰ÏÚÓÏ ÔÈˆÁ ‰OÚ .ÏeÒt»»»∆¿»¿«¿»¿∆¿»¿«»¿…»«

È‰  ˙BÏBÚ‰ B‡ ‰hÓÏ ‰OÚL Ì‰ ˙B‡hÁ‰ Ì‡ƒ««»≈∆»»¿«»»¬≈
‰hÓÏ ‰OÚL Ì‰ ˙BÏBÚ‰ :ÓB‡ È‡L ;ÏeÒt Ïk‰«…»∆¬ƒ≈»≈∆»»¿«»

.‰ÏÚÓÏ ˙B‡hÁ‰Â¿««»¿«¿»

כולן.16) או 17)כלומר, החטאות - אחד שמין מפני 
כמצוותו. כולו נעשה - העולות

.È˙B‡hÁ „Á‡ ,˙BÙBÚ Èeaˆ ‰LÏL ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»¿»ƒ≈∆»«»
BÈˆÁÂ ˙BÏBÚ BÈˆÁ ,Ìe˙Ò „Á‡‰Â ˙BÏBÚ „Á‡Â¿∆»¿»∆»»∆¿¿∆¿
‰hÓÏ B‡ ‰ÏÚÓÏ Ôlk ‰OÚ Ì‡ :Lt ‡ÏÂ ˙B‡hÁ«»¿…≈≈ƒ»»À»¿«¿»¿«»

Lk ‰ˆÁÓ 18.ÏeÒt ‰ˆÁÓe ∆¡»»≈∆¡»»

במקומם.18) נעשו העופות מחצית שהרי 

.‡È‰hÓÏ ÔÈˆÁÂ ‰ÏÚÓÏ ÔÈˆÁ ‰OÚ19Lk‰ ÔÈ‡  »»∆¿»¿«¿»¿∆¿»¿«»≈«»≈
„Ïa Ìe˙q‰ ‡l‡20BÈˆÁÂ ‰ÏÚÓÏ BÈˆÁ ‰OÚL ∆»«»ƒ¿«∆»»∆¿¿«¿»¿∆¿

ÌÈÏÚa‰ ÔÈa ˜lÁ˙Ó ‡e‰Â .‰hÓÏ21‰ÏBÚÂ ¿«»¿ƒ¿«≈≈«¿»ƒ¿∆
Ô‰ÈLÏ22Lt Ô‰Ó ‰Ê È‡Ï Ú„BÈ BÈ‡ Ô‰k‰ È‰L , ƒ¿≈∆∆¬≈«…≈≈≈«¿≈∆≈∆≈≈

ÔÈLÙÓ‰ ÔÈeav‰ ÈLe .Ìe˙q‰ ‰È‰ Ô‰Ó ‰Ê È‡Ïe¿≈∆≈∆»»«»¿≈«ƒƒ«¿…»ƒ
‰Ê È‡Â ‰ÏÚÓÏ ‰OÚ ‰Ê È‡ Ú„È ‡Ï È‰L ;ÔÈÏeÒt¿ƒ∆¬≈…»«≈∆»»¿«¿»¿≈∆
˙‡hÁ‰Â ‰hÓÏ ˙ÈOÚ ‰ÏBÚ‰ ‡nLÂ ,‰hÓÏ ‰OÚ»»¿«»¿∆»»»«¬≈¿«»¿««»

.‰ÏÚÓÏ¿«¿»

למטה 19) אחד וציבור למעלה אחד ציבור הקריב  פירוש,
למטה. וחציו למעלה חציו עשה הסתום השלישי  והציבור

אבל 20) כהלכתו, למטה וחציו למעלה נעשה חציו שהרי 
למעלה  החטאות עשה שמא פסולים, כולם המפורשים

למטה. בני21)והעולות שני  של היו כשהקנים המדובר,
מהן. חלק  הפריש והכהן סתומות שהביאו אדם

השאר.22) את וישלימו לזה ומחציתו לזה מחציתו

   1 
לבין 1) או העופות לבין גוזל ממנה שפרח  סתומה קן יבאר

הקרבנות.

.‡‰Óe˙Ò Ô˜2B‡ ,ÈÂ‡Ï ÏÊB‚ ‰pnÓ ÁtL ≈¿»∆»«ƒ∆»»»¬ƒ
Ôlk e˙eÓiL ˙BÙBÚ‰ ÔÈÏ ÁtL3ÏÊBb ˙nL B‡ , ∆»«¿≈»∆»À»∆≈»

ÈMÏ ‚eÊ ÁwÈ  „Á‡4. ∆»ƒ««≈ƒ

הפרק 2) בתחילת ההגדרות ראה א. ב , פרק  קנים משנה
בפרק 3)הקודם. למעלה המובאות כדוגמאות כך, שדינם

סתומה,4)ח . בקן שאפילו לרבותא, "סתומה" נקט 
בין  ראוי  היה מהן אחד וכל הגוזלות, שני  בין קשר שקיים
חציו  הוא שהנשאר אומרים אנו אין לעולה, ובין  לחטאת
קובעים  הכהן או והבעלים פרח , לא (אם עולה וחציו חטאת
וכן  לזה, מזה החטאת חלק  עובר עולה, ואיזה חטאת איזה
שפסק  מפורשת, בקן מכלֿשכן תקנה, לו ואין העולה) חלק 
לנשאר  זוג ליקח  שיכול דבוודאי  הגוזלות, שני  בין הקשר

ג). יכין ישראל (תפארת

.Át5˙Bw‰ ÔÈÏ6Bc‚k „Á‡ ÏÒBÙe ÏeÒt 7; »«¿≈«¿≈»≈∆»¿∆¿
ÏÊBb‰L8ÏeÒt  ˙Bw‰ ÔÈÏ ‰Óe˙Ò ÔwÓ ÁBt‰ ∆«»«≈«ƒ≈¿»¿≈«¿≈»

Bc‚k „Á‡ ÏÒBÙeÌe˙q‰ ÔÓ ÏÊBb Át ?„ˆÈk . ≈∆»¿∆¿≈«»«»ƒ«»
‰hÓÏ ‰MÓÁ ‰OÚ Ì‡ :˙BÓe˙Ò ˙BÙBÚ ‰OÚÏ«¬»»¿ƒ»»¬ƒ»¿«»
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קיי                  
         

˙BLk ˙BÏBÚ LÓÁ È‰  ‰ÏÚÓÏ ‰MLÂ9‰MM‰Ó ¿ƒ»¿«¿»¬≈»≈¿≈≈«ƒ»
‰ÏÚÓ ÏL10‰MÓÁ‰Ó ˙BLk ˙B‡hÁ Úa‡Â , ∆«¿»¿«¿««»¿≈≈«¬ƒ»

ÏÊBb‰ ‡nL :ÓB‡ È‡L ;‰hÓÏ eOÚpL ˙BÙBÚ∆«¬¿«»∆¬ƒ≈∆»«»
‰hÓ ÏL ‰MÓÁÓ „Á‡ ‡e‰ ÁBt‰11‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ . «≈«∆»≈¬ƒ»∆«»¿≈ƒ»»

Lk‰ ‡ˆÓ  ‰ÏÚÓÏ ‰MÓÁÂ ‰hÓÏ ‰ML Ì‰Ó≈∆ƒ»¿«»«¬ƒ»¿«¿»ƒ¿»«»≈
‡nL :ÓB‡ È‡L ;˙BÏBÚ Úa‡Â ˙B‡hÁ LÓÁ»≈«»¿«¿«∆¬ƒ≈∆»
‰OÚ‰Ó Lk‰ ‡ˆÓ .‰ÏÚÓ ÏL ‰MÓÁÓ ÏÊBb‰«»≈¬ƒ»∆«¿»ƒ¿»«»≈≈»¬»»

„Á‡ ÏÒt È‰ .‰ÚLz12. ƒ¿»¬≈»«∆»

שעומדות 6)שם.5) אחרים, בעלים של סתומות קנים
פסולים.7)להקרבה. שבתערובת גוזלות לשון 8)שני 

אולם  האמור, לדין טעם נתינת על מורה הסגנון המשנה.
הדין  על מילולית חזרה אלא נימוק  כל כאן אין למעשה

בזה). שמרגיש ישראל תפארת נעשו 9)(ראה שהרי 
כמצוותם. אלה 10)למעלה בין הוא שפרח  זה אם בין

התערובת, בעלת של הם הששה כל אם ובין למעלה שקרבו
כשרות. עולות חמש כאן ארבע 11)יש רק  והוקרבו

כשרים  גוזלות תשעה הרי  התערובת, בעלת משל חטאות
פסולים. לשון 12)ושנים פסול". כן גם בעצמו "והפורח 

שם  המשנה על ישראל תפארת ראה למשנה. בפירושו רבינו
שבתערובת  שהסבירו פרח , ד"ה וברטנורא ב , ובועז יכין
של  חבירו והשני  במקומו, אחר או הפורח  – אחד נפסל
לעולה, ולא לחטאת לא להקריבו אי ֿאפשר שהרי  הפורח ,
מקריבים  ולפירושם קרבן. לאותו הפורח  הוקרב  שמא
מהם  ושנים כולם, שהקריבו מפרש כאן רבינו אולם עשרה,

הנשאר. הגוזל של דינו פירש ולא פסולים.

.‚˙BiL ˙BÙBÚ ‰Úa‡Â ˙BÓe˙Ò ˙BÙBÚ ‰Úa‡«¿»»¿¿«¿»»¿ƒ
ÏÒt  ˙BiMÏ ˙BBL‡‰ ÔÓ „Á‡ Át ,˙BÓe˙Ò¿»«∆»ƒ»ƒ«¿ƒ»«

˙BiM‰ ÔÓ „Á‡13„Á‡ ÊÁ eÚ˙pL Á‡ .14ÔÓ ∆»ƒ«¿ƒ««∆ƒ¿»¿»«∆»ƒ
ÔÓ „Á‡ ÏÒt  ˙BBL‡Ï ÁÙe ˙BiM‰«¿ƒ»«»ƒ»«∆»ƒ

˙BBL‡‰15ÌÈzL ˙BBL‡‰ ÔÓ Lk‰ ‡ˆÓÂ . »ƒ¿ƒ¿»«»≈ƒ»ƒ¿«ƒ
„Ïa16. ƒ¿«

כתוב 13) דינה שהרי  נאמרה, עצמה בשביל לא זו, בבא כל
הקדמה  כעין היא אלא הקודמת, ההלכה של בסיפא כבר

השני . אין 14)לדין "חזר", אלה בדינים שנאמר מקום כל
כל  אין זה במקרה שהרי  שפרח , עוף  אותו שחזר הכוונה
לומר, מתכוון אלא שפרח . לפני  שהיה כמו והכל בעיה
ואפשר  הראשונות, הקנים אל התערובת מן אחד שפרח 
בפירושו  (רבינו במקומו אחר או עצמו גוזל אותו שחזר

כאן). בפריחה 15)למשנה כמו פסול החוזר שגם ומובן
אחד  פוסל לזו, מזו פרח  אמרו: שם במשנה הראשונה.
גם  המקרים, ובשני  בחזירתו. אחד פוסל חזר, בהליכתו.

נפסל. – במקומו אחר או עצמו מן 16)הפורח  וכן
בלבד, לעולה ואחד לחטאת אחד להקריב  יכול השניות,
שחזר  אותו שמא לחשוש יש חטאות שתי  יקריב  שאם
לחטאת, שם אותו ויקריבו השניות, משל היה לראשונות
היו  לא והרי  הקנים, משתי  חטאות שלוש תהיינה וביחד

חטאות. משתי  יותר בשניות

.„ÊÁ17elÙ‡ ,˙BiMÏ ˙BBL‡‰ ÔÓ ÁÙe „Á‡ »«∆»»«ƒ»ƒ«¿ƒ¬ƒ

ÌBi‰ Ïk18„ÈÒÙ‰Ï ÛÈÒBÓ BÈ‡ 19;‰Ê ÏÚ ˙È »«≈ƒ¿«¿ƒ»≈«∆
Lk ‰ˆÁÓ  BÊa BÊ Ôlk ˙BÚÓ Ô‰ elÙ‡L∆¬ƒ≈¿…»À»»∆¡»»≈

e‡aL BÓk ,ÏeÒt ‰ˆÁÓe20. ∆¡»»¿∆≈«¿

הקנים 17) את והשלים מהתערובת, אחד שחזר אחר פירוש,
לשניות. ופרח  הראשונות מן אחד חזר הראשונות,

וכמה 18) כמה ובחזרה לשניות מראשונות אחד פרח 
כאן,19)פעמים. ושנים כאן משנים יותר מפסיד אינו

פסול, ומחצה כשר מחצה כולם, נתערבו אם אפילו שהרי 
כאן. רבינו שמסיים ה.20)כמו הלכה ח  פרק  למעלה

.‰„Á‡ eaˆ21,‰Úa‡ ÈMe ,˙BÙBÚ ÈL Ba LÈ ƒ∆»≈¿≈«≈ƒ«¿»»
,‰OÚ ÈLÈÓÁe ,‰BÓL ÈÚÈe ,‰ML ÈLÈÏMe«¿ƒƒƒ»»¿ƒƒ¿»«¬ƒƒ¬»»
ÁÙe ,OÚ ‰Úa‡ ÈÚÈMe ,OÚ ÌÈL ÈMMe«ƒƒ¿≈»»«¿ƒƒ«¿»»»»»«
‰iM‰ ÔÓ „Á‡Â ,‰iMÏ ‰BL‡‰ ÔÓ ÏÊBb»ƒ»ƒ»«¿ƒ»¿∆»ƒ«¿ƒ»
˙ÈÚÈÓe ,˙ÈÚÈÏ ˙ÈLÈÏMÓe ,˙ÈLÈÏMÏ«¿ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒƒ
,˙ÈÚÈLÏ ˙ÈMMÓe ,˙ÈMLÏ ˙ÈLÈÓÁÓe ,˙ÈLÈÓÁÏ«¬ƒƒ≈¬ƒƒ¿ƒƒƒƒƒƒ¿ƒƒ
‰BL‡Ï ÊÁL „Ú eaˆÏ eavÓ ÁÙe „Á‡ ÊÁÂ¿»«∆»»«ƒƒ¿ƒ«∆»«»ƒ»

‰pnÓ ÁtL„Á‡Â B˙ÎÈÏ‰a „Á‡ ÏÒBt  ‰BL‡ ∆»«ƒ∆»ƒ»≈∆»«¬ƒ»¿∆»
B˙ÈÊÁa22ÌeÏk Ì‰Ï ÔÈ‡ ‰iM‰Â ‰BL‡‰ .23, «¬ƒ»»ƒ»¿«¿ƒ»≈»∆¿

dÏ LÈ ˙ÈÚÈ‰Â ,˙BÙBÚ ÈL dÏ LÈ ˙ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒ≈»¿≈¿»¿ƒƒ≈»
dÏ LÈ ˙ÈMM‰Â ,‰ML dÏ LÈ ˙ÈLÈÓÁ‰Â ,‰Úa‡«¿»»¿«¬ƒƒ≈»ƒ»¿«ƒƒ≈»

OÚ ÌÈL dÏ LÈ ˙ÈÚÈM‰Â ,‰BÓL24„Á‡ ÊÁ . ¿»¿«¿ƒƒ≈»¿≈»»»«∆»
‰iL ÌÚt ÁÙe25ÔÓ ÁÙe „Á‡ ÊÁÂ ,BÊÏ BfÓ »«««¿ƒ»ƒ»¿»«∆»»«ƒ

 ‰BL‡Ï ÊÁL „Ú ‰pnÓ ‰ÏÚÓlLÏ ‰BÁ‡‰»«¬»¿∆¿«¿»ƒ∆»«∆»«»ƒ»
˙ÈLÈÏM‰ .B˙ÈÊÁa „Á‡Â B˙ÎÈÏ‰a „Á‡ ÏÒBt≈∆»«¬ƒ»¿∆»«¬ƒ»«¿ƒƒ

ÌeÏk Ì‰Ï ÔÈ‡ ˙ÈÚÈ‰Â26ÈL dÏ LÈ ˙ÈLÈÓÁ‰Â , ¿»¿ƒƒ≈»∆¿¿«¬ƒƒ≈»¿≈
˙ÈÚÈM‰Â ,‰Úa‡ dÏ LÈ ˙ÈMM‰Â ,ÌÈLk ˙BÙBÚ¿≈ƒ¿«ƒƒ≈»«¿»»¿«¿ƒƒ

‰OÚ dÏ LÈ27˙ÈLÈÏL ÌÚt Át .28,BÊÏ BfÓ ÏÊBb ≈»¬»»»«««¿ƒƒ»ƒ»
˙ÈÚÈ ÌÚt ÊÁÂ29B˙ÎÈÏ‰a „Á‡ ÏÒBt  BÊÏ BfÓ ¿»«««¿ƒƒƒ»≈∆»«¬ƒ»

,Ôlk eÏÒÙ ˙ÈMM‰Â ˙ÈLÈÓÁ‰Â ,B˙ÈÊÁa „Á‡Â¿∆»«¬ƒ»¿«¬ƒƒ¿«ƒƒƒ¿¿À»
.ÔÈLk ˙BÙBÚ ‰BÓL dÏ e‡L ˙ÈÚÈM‰Â¿«¿ƒƒƒ¿¬»¿»¿≈ƒ
 ‰hÓÏ ÚLÂ ‰ÏÚÓÏ ÚL OÚ ‰Úa‡ ‰OÚiLk¿∆«¬∆«¿»»»»∆«¿«¿»¿∆«¿«»

ÔÈÏeÒt ‰MM‰Â ,ÔÈLk Ô‰Ó ‰BÓL eÈ‰È30ÈtÓ ƒ¿¿»≈∆¿≈ƒ¿«ƒ»¿ƒƒ¿≈
.‰ÊÁe ‰ÎÈÏ‰a eÁtL el‡ ˙BÏÊBb ˙Úz«¬…∆»≈∆»¿«¬ƒ»«¬»»

ג.21) שם שכל 22)משנה נמצא, ג. בהלכה כלמעלה
בחזרה. והן בהליכה הן שלם, קן מפסידה פריחה

כמו 23) הראשונה, בפעם ממנה כשפרח  נפסלת הראשונה
לשלישית  אחד עוף  ממנה כשפרח  והשניה למעלה, שביארנו
רק  אצלה ונשארו הוא משלה שפרח  זה שמא חוששים,
חטאת  אחד רק  להקריב  אפשר ולפיכך משלה, עופות שלשה
שפרח  העוף  יוקבע  חטאות שתי  תקריב  שאם עולה, ואחד

יקריב  ושמא לעולה ותהיינה לשלישית חטאת, שם והו
יצא  כך ומתוך שתים, בעלת של מעופותיה חטאות שלוש
עולות  רק  אחת חטאת אף  מהשלישית להקריב  יהיה שאסור
מהשניה  אחד ופרח  חזר וכאשר גדול, יותר הפסד ויהיה
ואם  שנים, רק  ונשארו פרח  משלה שמא חוששים לראשונה
שני לחטאות הקריבו שמא בלבד אחת חטאת אפילו תקריב 
משלה  חטאות שלש יקריבו כן ואם שפרחו, שלה העופות
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עולה. תוקרב  אם הדבר וכן חייבת, שהיא שתים במקום
(המפרש  זו שבהלכה הדינים כל יוצאים החשבון, אותו ולפי 
למה  כלום, לה אין השניה אם מתפלא, שם המשנה על
עופות  ששני  חשש כל אין הרי  שנים, רק  השלישית מקריבה
שפרח  שזה מכיון לעולות, או לחטאות יוקרבו משלה
לה  אין הראשונה אם הקשה: ועוד כלל. יוקרב  לא לשניה
ממנה  שפרח  העוף  הרי  כלום? לה אין השניה למה כלום,
הכלל  שנקבע  שמפני  בדוחק , ותירץ  יוקרב . לא לראשונה
החששות  שם שאין במקום גם גזרו בחזירתו, שפוסל
לסוף  ירדתי  ולא זו. למשנה בפירושו רבינו וראה שנאמרו.

מפני24)דעתו). שלפניה, מאלו פחות מפסידה השביעית
מהאחרות  ואילו לששית, – בלבד אחד עוף  פרח  שממנה
שלפניה. ואחד שלאחריה לאלו אחד שנים, פרחו

אחד 25) פרח  שאם השלישית, מן אחד פרח  פירוש,
עומד  הוא הרי  כלום, להם שאין השניה או מהראשונה
המתות  חטאות של תערובת מפני  כולם ונפסלו למיתה
מקינים, ב  פרק  בסוף  הרא"ש פירוש וראה ישראל. (תפארת

בעוף ). נוהג המתות חטאות דין אם אחת 26)בענין כל
וכפי הראשונה וחזרה בפריחה כמו עופות, ארבעה מפסידה

החשבון. בדין 27)אותו שביארנו כפי  שניים, רק  מפסידה
ראשונה. שלמעלה,28)פריחה והדינים החשבונות

זו. בבא גם  רבינו 29)מסבירים השלישית. החזרה כלומר,
בפני מספר חזרה וקבע  הפריחות, מנין סדר את כאן שינה

הקודמים. המניינים כדרך שלא יש 30)עצמו, שמא
שכולם  ואפשר אחרות, מקנים עופות שלשה בתערובת
מכאן  שלושה פוסלים אנו ולפיכך למטה, כולם או למעלה
כשרות  עולות וארבע  חטאות ארבע  ונשארו מכאן, ושלושה

חובה. לשם לבעליהן שעלו

.Â‰Óe˙Ò Ô˜31‰Óe˙q‰ ÔÓ Át ,˙LÙÓ Ô˜Â ≈¿»¿≈¿…∆∆»«ƒ«¿»
ÈMÏ ‚eÊ ÁwÈ  ˙LÙÓÏ32ÊÁ .33ÁtL B‡34„Á‡ «¿…∆∆ƒ««≈ƒ»«∆»«∆»

‰È‰ Ì‡ ÁtL ‰Ê Ú„È ‡ÏÂ ,‰Óe˙qÏ ˙LÙÓ‰ ÔÓƒ«¿…∆∆«¿»¿…»«∆∆»«ƒ»»
;‰Óe˙qaL ˙BÙBÚ‰ Ïk e˙eÓÈ  ˙‡hÁ B‡ ‰ÏBÚ»«»»»»∆«¿»
daL ˙B‡hÁ‰ Ïk  ‰ÏBÚ Ô‰a ‰Ú˙ Ì‡L∆ƒƒ¿»¿»»∆»»««»∆»

˙BÏeÒt35daL ˙BÏBÚ‰ Ïk  ‰Ú˙ ˙‡hÁ Ì‡Â , ¿¿ƒ«»ƒ¿»¿»»»∆»
Ôlk e˙eÓÈ CÎÈÙÏ ,˙BÏeÒt36. ¿¿ƒ»»À»

ד.31) שם לעולה.32)משנה ואיזה לחטאת איזה ויקבע 
חטאת  איזו יודע  ואינו השלושה כל כשנתערבו והמדובר
לכאן  שפרח  העוף  אלא נתערבו, לא שאם עולה. ואיזו
הראשון  הזוג בעל יכול העולה, עם או החטאת עם נתערב 
עמו. שנתערב  קרבן לאותו ולהקריבו אחד עוף  חזרה לקחת
חטאת  כדין וימותו, פסולים כולם השלושה ואותם

ישראל). ותפארת (ברטנורא בעולה אחד 33)שנתערבה
ג. הלכה למעלה ראה השלושה. פרח 34)מן שלא פירוש,

במשנה  לתוכה. פרח  המפורשת מן אלא הסתומה, מן כלום
"ראשון". המפורשת מן שפרח  או מפני35)כתוב :

שמא  למטה, מהתערובת אחד אפילו להקריב  שאי ֿאפשר
העולה. נתערבה 36)היא חטאת אם יודעים אנו אין שהרי 

החטאות. ונפסלו נתערבה עולה או העולות, ונפסלו

.ÊÔ‡kÓ ˙‡hÁ37,ÚˆÓ‡a ‰Óe˙Òe Ô‡kÓ ‰ÏBÚÂ «»ƒ»¿»ƒ»¿»»∆¿«
 „Á‡ CÏÈ‡Â „Á‡ CÏÈ‡ ÔÈ„„vÏ ÚˆÓ‡‰ ÔÓ Át»«ƒ»∆¿««¿»ƒ≈«∆»¿≈«∆»

Ïˆ‡ CÏ‰L ‰Ê :Ó‡È ‡l‡ ,ÌeÏk „ÈÒÙ‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ¿∆»…«∆∆»«≈∆
.‰ÏBÚ ˙BÏBÚ‰ Ïˆ‡ CÏ‰L ‰ÊÂ ,˙‡hÁ ˙B‡hÁ‰««»«»¿∆∆»«≈∆»»
Ô‡kÓ „Á‡Â Ô‡kÓ „Á‡ ÁÙe eÚ˙pL Á‡ ÊÁ»«««∆ƒ¿»¿»«∆»ƒ»¿∆»ƒ»

ÚˆÓ‡Ï38Ô‰ È‰L ,e˙eÓÈ ÌÈiÚˆÓ‡‰ ÌÈM‰  »∆¿««¿«ƒ»∆¿»ƒƒ»∆¬≈≈
el‡  ÔÈ„„v‰Â ;ÔÈÚÓ ‰ÏBÚÂ ˙‡hÁ39e˜È «»¿»¿…»ƒ¿«¿»ƒ≈ƒ¿¿

eÈ‰Lk ‰ÏBÚ e˜È el‡Â ˙‡hÁ40ÔÓ Át . «»¿≈ƒ¿¿»¿∆»»«ƒ
˙ÈÚˆÓ‡‰41ÔÈ„„vÏ42BÚ ‡nL ,e˙eÓÈ Ôlk ‰Ï »∆¿»ƒ«¿»ƒÀ»»∆»»

.˙BÏBÚa ˙‡hÁÂ ˙B‡hÁa ‰Ú˙ƒ¿»¿»««»¿«»»

ה.37) שם שפרחו 38)משנה אותם חזרו אם יודע  ואינו
בתחילה. שם שהיו אלה או מתחילה 39)לשם, ההלכה

חטאות  הרבה כשהיו גם אבל "חטאת", יחיד: בלשון אמנם
כך. חטאת 40)הדין של תערובת חשש אין בצדדים

הסתומה, ונשארה פרחה המפורשת אם שאפילו ועולה,
עולה. ובין חטאת בין להקריבה שפרחו 41)אפשר אחר

מכאן. ואחד מכאן אחד ואחד 42)לתוכה, זה לצד אחד
מן  שפרח  או "חזר הגירסא: שלפנינו במשנה זה. לצד

ופרח ". "חזר גורס : רבינו אולם לצדדין", האמצע 

   1 
וילדה 1) זכר כשאלד קן עולה הרי  שאמרה האשה יבאר

לחובתי . ואלו לנדרי  אלו ואמרה לכהן פירשה ודין זכר,

.‡‰M‡‰2‰„ÏÈ ,ÎÊ „Ï‡Lk Ô˜ ÈÏÚ È‰ :‰Ó‡L »ƒ»∆»¿»¬≈»«≈¿∆≈≈»»»¿»
Ô‰Â ,d„Ï ÌÈL :˙BÙBÚ ‰Úa‡ ‰‡ÈÓ  ÎÊ»»¿ƒ»«¿»»¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈

e‡aL BÓk ‰ÏBÚ3‰„Ï ÌeMÓ d˙BÁÏ ÌÈLe ,4, »¿∆≈«¿¿«ƒ¿»»ƒ≈»
Ô‰k‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ .˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ Ô‰Â¿≈∆»»¿∆»«»ƒ¿≈»»≈∆«…≈

t LÏL ˙BOÚÏ CÈˆÔÈ„È5‰ÏÚÓÏ6˙Á‡ ‰„ÈÙe »ƒ«¬»¿ƒƒ¿«¿»¿ƒ»««
‰hÓÏ7‰ÚË .8‰hÓÏ ÌÈzLe ‰ÏÚÓÏ ÌÈzL ‰OÚÂ ¿«»»»¿»»¿«ƒ¿«¿»¿«ƒ¿«»

CÏÓ ‡ÏÂ9˙Á‡ ‰„Èt „BÚ ‡È‰Ï ‰ÎÈˆ 10 ¿…ƒ¿«¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ»««
‰‡È‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .‰ÏÚÓÏ ‰pÈ˜ÈÂ¿«¿ƒ∆»¿«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ»
Èa B‡ ÔÈBz Ôlk eÈ‰L ÔB‚k ,„Á‡ ÔÈnÓ ‰Úa‡‰»«¿»»ƒƒ∆»¿∆»À»ƒ¿≈

‰BÈ11,‰BÈ Èa ÈL ÌÚ ÔÈBz ÈzL eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ; »¬»ƒ»¿≈ƒƒ¿≈¿≈»
‰hÓÏ ÌÈLe ‰ÏÚÓÏ ÌÈL ‰OÚÂ12‡È‰Ï ‰ÎÈˆ  ¿»»¿«ƒ¿«¿»¿«ƒ¿«»¿ƒ»¿»ƒ

˙‡ˆÏ È„k ‰ÏÚÓÏ Ô‰ÈzL ‰OÚÈÂ ‰BÈ Ôe Bz „BÚ∆»¿«¬∆¿≈∆¿«¿»¿≈»≈
ÔÈBz‰ ÈzL ‰lÁza ‰OÚ Ì‡L ;d˙BÁ È„È¿≈»»∆ƒ»»«¿ƒ»¿≈«ƒ

‰hÓÏ13d˙BÁ ÌÈÏL‰Ï ‰ÏÚÓÏ Bz ‰ÎÈˆ 14, ¿«»¿ƒ»¿«¿»¿«¿ƒ»»
‰BÈ Ôa ‰ÎÈˆ  ‰hÓÏ ‰Bi‰ Èa ÈL ‰OÚ Ì‡Â¿ƒ»»¿≈¿≈«»¿«»¿ƒ»∆»

‰ÏÚÓÏ15B˙BÁ ‡ÈÓ Ì„‡ ÔÈ‡L .d˙BÁ ÌÈÏL‰Ï ¿«¿»¿«¿ƒ»»∆≈»»≈ƒ»
„Á‡Â Bz „Á‡ ÏÊBb16ÔÈBz Ô‰ÈL B‡ ‡l‡ ,‰BÈ Ôa »∆»¿∆»∆»∆»¿≈∆ƒ

‰BÈ Èa Ô‰ÈL B‡17. ¿≈∆¿≈»

לפירושו 2) בהתאם הדינים כאן מבאר רבינו מ "ו. פ "ג קנים
בזה. אחרת שיטה סז:) (זבחים לרש"י  אולם זו. למשנה

שקיני3) במפורש תורה' ב 'משנה מקום בשום מצאתי  לא
בפירוש  כן כתב  אמנם עולות. כולם הם ונדבה נדר
על  בפירושו מקומות ובכמה קדשים לסדר בהקדמתו
מתכוון  שביארנו" "כמו סתם: אומר כשרבינו אבל המשנה,
שכתב  למה שכוונתו להניח  יש ולפיכך הגדול, לספרו הוא
תודה), (כולל שלמים בא עוף  שאין הי "א, בפ "א למעלה
שכולן  מזה יוצא חטא, על אלא באים אינם ואשם וחטאת
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כבש 4)עולות. מביאה עשירה אבל עניה, ביולדת מדובר
ח ). ו, יב , (ויקרא לחטאת ועוף  עופות.5)לעולה שלושה

עולה.6) חובה.7)כדין שאל 9)הכהן.8)חטאת לא
קובע  הוא כן ואם עולה, ואיזו חטאת איזו האשה את

ה"ח ). פ "ז והן 10)(למעלה כשרות שלמעלה השתים
פסולה  והשניה כשרה, – חטאת והיא – אחת ולמטה עולות,

שלישית. עולה להביא מביאה 11)ועליה עניה, יולדת
יונה. בני  שני  או תורים אחד 12)שתי  מין שעשה פירוש,

ואיזה  למטה מין איזה יודע  ואינו למטה, אחד ומין למעלה
וכן  רבינו, דברי  פירש אלא השיג לא ראב "ד, (ראה למעלה

למשנה). בפירושו עצמו רבינו הקריבה 13)פירש כן ואם
כמו  יונה, בן ולא לעולה תור להביא ומחויבת לחטאת, תור

זו. בהלכה רבינו הלידה.14)שמסיים כמו 15)קרבנות
בתורים. תור 16)שביארנו אחד "גוזל ר"מ : רומא בדפוס 

נכונה. זו וגירסה יונה", בן צריכה 17)ואחד ולפיכך
סתם: שנינו מ "ה, פ "ב  שם, במשנה יונה. ובני  תור להביא
ורבינו  תורין". נגד יונה ובני  יונה בני  נגד תורין מביאין "אין
קן  שרק  לך לומר חובתו", מביא אדם "שאין וכתב : הוסיף 
להביא  מותר נדבה אבל אחד, ממין להיות צריכה חובה
כהנים' ב 'תורת למדו זה שדין מפני  והטעם, מינים . משני 
האחד  ואת חטאת האחד "את הכתוב  מן פ "ד) (תזריע 
לעולה  "אחד כ): יב , (שם הכתוב  ומן ז) ה, (ויקרא עולה"

חובה. בקיני  נאמרו ושניהם לחטאת", ואחד

.d„ ‰Lt18el‡Â È„Ï el‡ :Ô‰kÏ ‰Ó‡Â ≈¿»ƒ¿»¿»¿»«…≈≈¿ƒ¿ƒ¿≈
È˙BÁÏ19ÌÈzLe ‰ÏÚÓÏ ÌÈzL Ô‰k‰ Ì‡OÚÂ , ¿»ƒ«¬»»«…≈¿«ƒ¿«¿»¿«ƒ

‰Ê È‡Â ‰ÏÚÓÏ ‰OÚ Ô‰Ó ‰Ê È‡ Ú„È ‡ÏÂ ,‰hÓÏ¿«»¿…»«≈∆≈∆»»¿«¿»¿≈∆
:˙BÙBÚ ‰LÏL ‡È‰Ï ‰ÎÈˆ  ‰hÓÏ ‰OÚ Ô‰Ó≈∆»»¿«»¿ƒ»¿»ƒ¿»

d„Ï ÌÈL20ÌÈM‰ eOÚÈÂ .d˙BÁ ÌÈÏL‰Ï „Á‡Â ¿«ƒ¿ƒ¿»¿∆»¿«¿ƒ»»¿≈»«¿«ƒ
d„ ÏL ÌÈL ‡nLÂ ,d„ ‰Lt È‰L ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆¬≈≈¿»ƒ¿»¿∆»¿«ƒ∆ƒ¿»

hÓÏ eOÚ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .˙BÏeÒt Ì‰L ,‰ «¬¿«»∆≈¿«∆¿»ƒ¬ƒ
ÔÈnÓ Ô‰Ó ÌÈLa d„ ‰LtL ‰Úa‡‰ ‰‡È‰La¿∆≈ƒ»»«¿»»∆≈¿»ƒ¿»ƒ¿«ƒ≈∆ƒƒ

„Á‡21ÔÈÈÓ ÈL eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ;22‰Úa‡ ‡Èz  ∆»¬»ƒ»¿≈ƒƒ»ƒ«¿»»
eOÚÈ d„ Ba ‰LtL ÔÈnÓ ÌÈL :ÌÈÁ‡¬≈ƒ¿«ƒƒƒ∆≈¿»ƒ¿»≈»

d„Ï23,d˙BÁÏ eÈ‰È ‰ˆzL ÔÈÓ ‰Ê È‡Ó ÌÈLe , ¿ƒ¿»¿«ƒ≈≈∆ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿¿»»
.‰hÓÏ „Á‡Â ‰ÏÚÓÏ „Á‡ eOÚÈÂ¿≈»∆»¿«¿»¿∆»¿«»

לפירוש 18) בהתאם מתבארת זו הלכה גם  מ "ו. פ "ג קנים
זו. למשנה הכהן.19)רבינו ביד  שלוש 20)ונתערבו

(למעלה  סתומה בקן שנתערבה עולה כדין נפסלו, עופות
החובה  שבקיני  העולות מנין אלא כשר שאין ה"ד), פ "ח 
עולות  שתי  להביא עליה כן ואם ההערות), שם (ראה
נפסלה  שהביאה החטאת שהרי  לחובתה, חטאת וגם לנדרה,

כן. ושנים 21)גם אחד, ממין היו הארבעה כל פירוש,
לנדרה. שהם פירשה אחד 22)מהם מין קבעה ואשה

למטה. ומה למעלה עשה מה זוכר אינו והכהן לנדרה,
(ראה 23) עולות ושתיהן תורים שתי  נדרה האשה דוגמה:

כדין  ונפסלו, למטה התורים שתי  הכהן עשה ושמא ה"א),
אחרות, שתים להביא עליה ואםֿכן למטה, שעשאה עולה
שלה, החובה חטאת את האשה הקריבה לא זה ובמקרה

ונפסלה. למעלה נעשתה שהביאה החטאת שהרי 

.‚d„ ‰Ú˜24È‰  ÎÊ „Ï‡ Ì‡ :‰Ó‡Â »¿»ƒ¿»¿»¿»ƒ≈≈»»¬≈
ÌÈBz ÈzL ÈÏÚ25‰Úa‡ ‰‡È‰Â ‰„ÏÈÂ , »«¿≈ƒ¿»¿»¿≈ƒ»«¿»»

˙BÙBÚ26‰OÚÂ ,d˙BÁÏ ÌÈLe d„Ï ÌÈL ,27 ¿«ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ¿»»¿»»
‰Ê È‡ Ú„È ‡ÏÂ ,‰hÓÏ ÌÈLe ‰ÏÚÓÏ ÌÈL¿«ƒ¿«¿»¿«ƒ¿«»¿…»«≈∆

‰hÓÏ ‰OÚ ‰Ê È‡Â ‰ÏÚÓÏ ‰OÚ28‡È‰ Ì‚Â , «¬»¿«¿»¿≈∆«¬»¿«»¿«ƒ
Ì‡ d„ ‰Ú˜ ÔÈÓ ‰Ê È‡a ‰Ú„È ‡ÏÂ ‰ÁÎL»¿»¿…»¿»¿≈∆ƒ»¿»ƒ¿»ƒ

‰Bi‰ Èa B‡ ÌÈB˙a29‡È‰Ï ‰ÎÈˆ BÊ È‰  ¿ƒƒ¿≈«»¬≈¿ƒ»¿»ƒ
d„Ï ‰BÈ Èa ÈL ÌÚ ÌÈBz ÈzL30eOÚÈÂ , ¿≈ƒƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿»¿≈»
„Á‡ ÏÊB‚ ‡È˙Â ,‰ÏÚÓÏ ÔzÚa‡31ÌÈÏL‰Ï «¿«¿»¿«¿»¿»ƒ»∆»¿«¿ƒ

‰ÏÚÓÏ ‰OÚÈÂ ,d˙BÁ32ÌÈL ‰OÚ kL) ; »»¿≈»∆¿«¿»∆¿»»»¿«ƒ
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .(˙‡hÁ Ì‰L ,‰hÓÏ¿«»∆≈«»«∆¿»ƒ¬ƒ

‰lÁz ‰Úa‡‰ ‰‡È‰Lk33Ì‡ Ï‡ ;„Á‡ ÔÈnÓ ¿∆≈ƒ»»«¿»»¿ƒ»ƒƒ∆»¬»ƒ
ÔÈÈÓ ÈL eÈ‰34:˙BÙBÚ ‰ML ‡È‰Ï ‰ÎÈˆ  »¿≈ƒƒ¿ƒ»¿»ƒƒ»

d„Ï ‰BÈ Èa ÈL ÌÚ ÌÈBz ÈzL35‡È˙Â , ¿≈ƒƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿»¿»ƒ
‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈBz ÈzL d˙BÁÏ36‰OÚÈÂ , ¿»»¿≈ƒ¿≈¿≈»¿≈»∆

Ô‰kÏ Ì˙˙ Ì‡ ÔÎÂ .‰hÓÏ „Á‡Â ‰ÏÚÓÏ „Á‡∆»¿«¿»¿∆»¿«»¿≈ƒ¿»»««…≈
BÏ ‰˙p ‰Ó ‰ÁÎLÂ37BÈ‡Â ‰OÚÂ Ô‰k‰ CÏ‰Â , ¿»¿»«»¿»¿»««…≈¿»»¿≈

‰hÓÏ Ïk‰ B‡ ‰ÏÚÓÏ Ïk‰ Ì‡ ,‰OÚ ÔÎÈ‰ Ú„BÈ≈«≈»»»ƒ«…¿«¿»«…¿«»
‡Èz BÊ È‰  ‰hÓÏ ‰ˆÁÓe ‰ÏÚÓÏ ‰ˆÁÓ B‡∆¡»¿«¿»∆¡»¿«»¬≈»ƒ

d„Ï ‰BÈ Èa ÈL ÌÚ ÌÈBz ÈzL38‡È˙Â , ¿≈ƒƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿»¿»ƒ
d˙BÁÏ ‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈBz ÈzL39. ¿≈ƒ¿≈¿≈»¿»»

עלי24) הרי  ואמרה המין, את קבעה כשנדרה פירוש, שם.
חובתה. ידי  יצאה לא שני  מין הביאה ואם פלוני , מין להביא

מין 25) איזה בשכחה מדובר שהרי  "תורים". נקט  לדוגמה
ואיזו 26)קבעה. לנדרה מהם איזו ופירשה אחד, ממין

יוםֿטוב '). 'תוספות וראה (כסף ֿמשנה, לחובתה
את 28)הכהן.27) למעלה עשה אם יודע  שאינו כלומר,

לנדרה. האשה שקבעה היא 29)העופות יודעת כלומר,
אם  יודעת אינה אבל לנדרה, להקריבו לכהן נתנה מין איזה

(כסף ֿמשנה). שנדרה בשעה שקבעה המין הוא יש 30)זה
אינם  שנתנה העופות שמא א. לחומרא: ספקות שני  כאן
שני עוד להביא אותה מחייב  זה וספק  שנדרה, המין מאותו
שני תביא תורים היו הראשונים אם כגון השני , ממין עופות
הראשונים  מארבעת תורים שני  כי  יותר, ולא לנדרה יונה בני 
שני את למטה הכהן עשה שמא ב . ספק  לידתה. לחובת עלו

לנדר  שפירשה נפסלו העופות זה במקרה למעלה, שדינם ה
ומפני נדרה, לתשלום כלום הקריבה לא כן ואם שניהם.
צריכה  – יונה בני  או תורים – נדרה מה יודעת שאינה
למעלה, וכולם עופות ארבעה היינו מזה, וקן מזה קן להביא

עולות. כולם על 31)שהרי  נוסף  שתרצה, מין מאיזה
השנים  שמא ללידתה, חטאת יוקרב  זה וגוזל הארבעה.
לעולות. לנדרה שפירשה אלה היו למטה שהוקרבו

(כסף ֿמשנה).32) המוקפות התיבות ולמחוק  למטה. צ "ל:
הראשונים.33) הקינים מין 34)שני  איזה זוכר אינו והכהן

למטה. ואיזה למעלה אחד.35)עשה במין כמו
היתה 36) מין מאיזה יודעים אנו אין מינים, שני  כשהביאה

ממין  להיות צריכות והעולה שהחטאת ומפני  הלידה, עולת
החטאת  את להשלים יכולה אינה ה"א), למעלה (ראה אחד
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קיד                 
         

לעולה. ואחד לחטאת אחד שני  זוג להביא צריכה אלא
נתנה 37) אם יודעת אינה אבל לנדרה, קבעה מה יודעת

שנדרה. המין אותו שילמה 38)לכהן אם ידוע  לא שהרי 
נדרה. שפירשה 39)את העופות את למטה עשה שמא

אנו  שאין ומפני  כלל. חטאת הקריבה ולא ונפסלו, לנדרה
מחויבת  לחובתה, שעלתה העולה היתה מין מאיזה יודעים
מעיר, (הכסף ֿמשנה שתרצה מאיזה אחד ממין עולה להביא
שם  שנאמר מה כי  במשנה, נמצא אינו הזה האחרון שדין

בה"ד). למטה מתפרש וכו'" לכהן "נתנתם

.„d˙BÁ ‰Ú˜40‰na ‰ÁÎLÂ d„ ‰Ú˜Â »¿»»»¿»¿»ƒ¿»¿»¿»«∆
‰Ú˜41˙Á‡ ‰„ÈÙe ‰ÏBÚÏ Ok d˙BÁL LÙ‡Â , »¿»¿∆¿»∆»»∆∆¿»¿ƒ»««

‰ML ‡Èz CÎÈÙÏ ;˙‡hÁÏ ‰BÈ Ôa B‡ Bz∆»¿«»¿ƒ»»ƒƒ»
ÔÈ„Èt42d˙BÁÏ ÌÈLe d„Ï ‰Úa‡ :43„BÚÂ , ¿ƒƒ«¿»»¿ƒ¿»¿«ƒ¿»»¿

Ok ÌÚ Bz B‡ ‰BÈ Ôa „Á‡ ˙‡hÁ ‡Èz44. »ƒ«»∆»∆»ƒ∆∆
.[OÎÂ] ˙BÙBÚ ‰ÚL ‰‡È‰L ˙‡ˆÓƒ¿≈∆≈ƒ»ƒ¿»»∆∆

קרבנות 40) ללידתה, תביא קרבנות של סוג איזה קבעה
קבעה  לא אבל כג), הערה למעלה (ראה עניה או עשירה
פירוש  וראה (כסף ֿמשנה. ללידתה תביא עופות מין מאיזה

זו). למשנה מה 41)רבינו שכחה וגם ולנדרה, ללידתה
הכל  או למעלה הכל עשה אם זוכר אינו והכהן לכהן, נתנה

למטה. ומחצה למעלה מחצה או עופות.42)למטה
הקודמת.43) שבהלכה בדין קרבנות 44)כמו קבעה שמא

הכבש  עם ביחד העוף  חטאת להביא ומחויבת עשירה,
עוף  חטאת עם ביחד עוף  עולת כבר שהקריבה אע "פ  לעולה
למשניות  רבינו פירוש על מיוסדות זה שבפרק  (ההלכות
אלא: כבש, הוזכר לא שם עצמה במשנה אמנם  קנים.
כבש, הוסיף  רבינו אבל אחת". וחטאת לחובתה "ושתים
חטאת  עוד להביא חייבת היא למה לו היה שקשה מפני 
ואחד  לחטאת אחד עופות שני  שהקריבה אחרי  אחת,
ללידתה  קבעה שאולי  פירש זו, קושיה לסלק  וכדי לעולה.
העוף  חטאת ועמו כבש, גם להביא ועליה עשירה, קרבנות

כסף ֿמשנה). –

.‰Ì‰L ÈtÓ ,˙BÏÎ‡ ÔÈ‡ el‡‰ ˙B‡hÁ‰ ÏÎÂ¿»««»»≈≈»∆¡»ƒ¿≈∆≈
˜ÙÒ45. »≈

(45– הספק  על הבא העוף  חטאת תמורה: סוף  משנה,
תשרף .

ה'תשע"ט  א' אדר י"ד ג' יום 

   1 
ואם 1) לעבודה, מהפסולים אחד שקמצן המנחות כל יבאר

הלבונה. לקט 

.‡‰„BÚÏ ÔÈÏeÒt‰ ÔÓ „Á‡ ÔˆÓwL ˙BÁn‰ Ïk»«¿»∆¿»»∆»ƒ«¿ƒ»¬»
ÏÒt  ‰Bl‰ ËwÏ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÏeÒt Ì‰ È‰ 2, ¬≈≈¿¿≈ƒƒ≈«¿»»«

.ıÓ˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»«

שעל 2) הלבונה כל את הכהן מלקט  הקומץ  הקטרת אחרי 
ומקטירה. המנחה

.Ô˙Â BÈÓÈa ıÓ˜ ,ÏeÒtÏ Ô˙Â Lk‰ ıÓ»̃««»≈¿»««»»«ƒƒ¿»«

L„˜ ÈÏkÓ ıÓ˜ ;ÈÏkÏ B˙ Ck Á‡Â ,BÏ‡ÓOÏƒ¿…¿««»¿»«¿ƒ»«ƒ¿ƒ…∆
.ÏÒt  ÏÁ ÈÏÎÏ Ô˙Â¿»«ƒ¿ƒ…»«

.‚Ë˜ B‡ ÁÏÓ Èb‚ B‡ Bˆ B„Èa ‰ÏÚÂ ıÓ»̃«¿»»¿»¿«¿ƒ∆«…∆
ÏeÒt  ‰BÏ3. ¿»»

חסר 3) וקומץ  הגרגיר, או הצרור מקום חסר שהקומץ  מפני 
פסול. -

.„ıeÁa ‡e‰L „Ú ıÓ˜4ÊÁÈ  ÌÈÙÏ ÒÎÂ »««∆«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«¬…
.LÎÂ ÌÈÙa ıÓ˜ÈÂ¿ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»≈

לעזרה.4) חוץ 

.‰epÙÒ‡ÈÂ ÊÁÈ  ‰tˆ‰ Èab ÏÚ ıÓw‰ ft˙5. ƒ¿«≈«…∆««≈»ƒ¿»«¬…¿««¿∆

אם 5) אבל שרת, בכלי  שנתקדש אחר כשנתפזר והמדובר,
הרצפה  על שנשפך דם כמו נפסל, - שנתקדש לפני  נתפזר

בכלי . שנתקבל לפני 

.ÂdˆÓ˜ ‰È‰L B‡ ,˙L ÈÏÎa ‡lL ‰Án‰ ‰˙È‰»¿»«ƒ¿»∆…ƒ¿ƒ»≈∆»»À¿»
ÈÏÎa ‡lL ÁaÊnÏ e‰ÏÚ‰L B‡ ,˙L ÈÏÎa ‡lL∆…ƒ¿ƒ»≈∆∆¡»«ƒ¿≈«∆…ƒ¿ƒ

‰ÊÚÏ ıeÁ dÓLa dÏÏaL B‡ ,˙L6,‰ÏeÒt  »≈∆¿»»¿«¿»»¬»»¿»
.ÌÈÙa d˙ÏÈÏa ‰È‰zL „Ú«∆ƒ¿∆¿ƒ»»ƒ¿ƒ

בחוץ .6) פסולה - בזר כשרה שבלילה פי  על ואף 

.Ê,‰„BÚÏ ÏeÒt ÔÓM‰ Ô‰ÈÏÚ ˜ˆiL ˙BÁn‰ Ïk»«¿»∆»«¬≈∆«∆∆»»¬»
Ì˙˙t B‡ ÔÏÏaL B‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ f‰ ÔB‚k7ÔÁÏÓ B‡ ¿«»¿«≈∆¿»»¿»»¿»»

ÔÙÈ‰ B‡ ÔLÈb‰ .˙BLk 8B‡ LÈbÓe Ô‰k‰ ÊBÁ  ¿≈ƒƒ»¡ƒ»≈«…≈«ƒ
.˙BLk  Ô‰k‰ ÛÈ‰ ‡ÏÂ LÈb‰ ‡Ï Ì‡Â ;ÛÈÓ≈ƒ¿ƒ…ƒƒ¿…≈ƒ«…≈¿≈
‰ˆÈÓwÓ  ıÓ˜Â Ô‰‡ Èa Ï‡ d‡È‰Â :Ó‡pL∆∆¡«∆¡ƒ»∆¿≈«¬…¿»«ƒ¿ƒ»
‰LkL ‰ÏÈÏe ‰˜ÈˆÈ ÏÚ „nÏ ;‰p‰k ˙ÂˆÓ CÏÈ‡Â¿≈«ƒ¿«¿À»ƒ≈«¿ƒ»¿ƒ»∆¿≈»

.Êa¿»

"פתות 7) ו): ב , (ויקרא בתורה כתוב  המחבת על במנחה
המנחות. לכל מכאן למדו עה. שם ובגמרא פתים" אותה

ויש 8) והנפה, למזבח  הגשה טעונות מהן יש המנחות
תנופה. ולא הגשה טעונות

.ÁÔÓL B‡ ˙Á‡ ‰ÁÓ ÔÓL dÎB˙Ï ÏÙpL ‰ÁÓƒ¿»∆»«¿»∆∆ƒ¿»«∆∆∆∆
;‰ÏeÒt  dÓL qÁ .‰ÏÒÙ  ‡e‰L Ïk ÔÈlÁÀƒ»∆ƒ¿¿»ƒ≈«¿»¿»

d˙BÏ qÁ9ÈË˜ ÈL ‰ÈÏÚ eÈ‰iL ‡e‰Â .‰Lk  ƒ«¿»»¿≈»¿∆ƒ¿»∆»¿≈»¿≈
Ïk ˙‡ :Ó‡pL ;‰ÏeÒt  „Á‡ Ë˜ Ï‡ ,‰BÏ¿»¬»…∆∆»¿»∆∆¡«≈»

.d˙BÏ¿»»

יפחות 9) לא לבונה עלי  הרי  "האומר קו:) (שם שנינו
ז) הלכה יב  פרק  הקרבנות מעשה (בהלכות ורבינו מקומץ "
קומץ . שיעורה המנחה עם הבאה הלבונה שגם פוסק ,
אם  בדיעבד אבל לכתחילה הוא זה ששיעור כאן ומלמדנו

כשרה. חיסר

.ËdÓL ‰a10ÔÈbÏ ÈL „Ú :d˙BÏe11ÏÎÏ ƒ»«¿»¿»»«¿≈Àƒ¿»
‰Lk  ‰ÁÓ ÏÎÏ ‰BÏ ÈˆÓ˜ ÈLe ÔBOÚ12ÈL ; ƒ»¿≈À¿≈¿»¿»ƒ¿»¿≈»¿≈

.‰ÏeÒt  ‰Ê ÏÚ ˙BÈ B‡ ÔÈˆÓ˜ ÈL B‡ ÔÈbÏÀƒ¿≈¿»ƒ≈«∆¿»
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קטו                  
         

סולת.10) עשרון לכל שמן לוג כגון 11)מצוותה
של  שמן לתוכה נפל אם אבל זו, למנחה לוגין שני  שהפריש
פסול. שהוא כל אפילו אחרת מנחה של או חולין

ואילו 12) עשרון" לכל לוגין "שני  רבינו כתב  שמנה בריבה
בת  גדולה מנחה שאפילו ומשמע  מנחה" "לכל כתב  כאן
אולם  בלבד, לבונה אחד קומץ  טעונה עשרונות כמה
(כך  קמצים משני  שיתן "והוא כתב : המשנה על בפירושו

בעשרון". ומעלה לבונה של להיות) צריך

.È‡ËBÁ ˙ÁÓ13ıÓw‰ ÏÚ B‡ ÔÓL ‰ÈÏÚ Ô˙pL ƒ¿«≈∆»«»∆»∆∆««…∆
‰˙È‰ .‰pËwÏÈ  ‰BÏ ‰ÈÏÚ Ô˙ .‰ÏÒÙ  dlL∆»ƒ¿¿»»«»∆»¿»¿«¿∆»»¿»

‰˜eÁL14LÙ‡ È‡ È‰L ,˜ÙqÓ ‰ÏeÒt BÊ È‰  ¿»¬≈¿»ƒ»≈∆¬≈ƒ∆¿»
.ËwÏÏ¿«≈

יתן 13) ולא שמן עליה ישים "לא יא): ה, (ויקרא בה נאמר
לבונה". מעורבת 14)עליה אינה אבל ללוקטה, אפשר ואי 

בסולת.

.‡ÈL ÏÚ ÔÓL Ô˙‰˜BÏ BÈ‡  ıÓwL Á‡ ‰ÈÈ15 »«∆∆«¿»∆»««∆»«≈∆
.Lk ıÓw‰ È‰L ,dÏÒt ‡ÏÂ¿…¿»»∆¬≈«…∆»≈

שמן".15) עליה ישים "לא משום

.ÈÔÓL e‰MÓ Ô˙16 ‰Án‰ ÔÓ ˙ÈÊk Èab ÏÚ »««∆∆∆««≈¿«ƒƒ«ƒ¿»
˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÚ ÔÓM‰ Ô˙ Ì‡ Ï‡ .˜ÙqÓ dÏÒt¿»»ƒ»≈¬»ƒ»««∆∆«»ƒ¿«ƒ

dÏÒÙ ‡Ï 17‰Bl‰ ÏÒBt BÈ‡Â .18˙ÈÊk ÔziL „Ú …¿»»¿≈≈«¿»«∆ƒ≈¿«ƒ
‰BÏ19. ¿»

אחרת.16) מנחה של או חולין שנאמר 17)של משום
חשוב . שיעור משמע  ועליה עליה" ישים "לא (שם):

פוסלת.18) אינה  הלבונה נאמר 19)פירוש, בלבונה
שנאמר  בשמן כן שאין מה בכזית, ונתינה יתן" "לא (שם):

ישים". "לא בו

.‚È ‰Án‰ ÔÓ ‡e‰L Ïk ÏÚ ‰Bl‰ Ô˙ elÙ‡¬ƒ»««¿»«»∆ƒ«ƒ¿»
ÏÒt20.ËwÏiL „Ú »««∆¿«≈

"עליה"20) פעם עוד נאמר שבלבונה מפני  והטעם,
אחר  ריבוי  אין בידינו: וכלל חשוב , שיעור שמשמעותה

למעט . אלא ריבוי 

.„ÈÓ‡ ‡Ï ;‰Lk  ıÓ˜Â ÌÈÓa dÏabƒ¿»¿«ƒ¿»«¿≈»…∆¡«
‰Á21.ÔÓMÓ ‡l‡ ¬≈»∆»ƒ∆∆

וחריבה 21) ו) ז, (ויקרא וחריבה" בשמן בלולה מנחה "וכל
חוטא. מנחת היינו

.ÂËelÙ‡ .‰Lk  ÌÈÓÚt dˆÓwL ‰ÁÓƒ¿»∆¿»»«¬«ƒ¿≈»¬ƒ
,˙Á‡ ˙a ˙ÈÊk ÈË˜iL ‡e‰Â .˙Ba ÌÈÓÚt¿»ƒ«¿∆«¿ƒ¿«ƒ¿«««

.˙ÈÊkÓ ‰˙eÁt ‰Ë˜‰ ÔÈ‡L∆≈«¿»»¿»ƒ¿«ƒ

.ÊËÁÏn‰L ;‰ÏeÒt  ÁÏÓ ‡Ïa ıÓw‰ È˜‰ƒ¿ƒ«…∆¿…∆«¿»∆«∆«
Ì„˜ ‰ÒÁL ‰ÁÓ .e‡aL BÓk ,‰ÁÓa kÚÓ¿«≈¿ƒ¿»¿∆≈«¿ƒ¿»∆»¿»…∆
‡È‰ ‰ˆÈÓw‰L ;‰p‡ÏÓÈÂ B˙Èa CBzÓ ‡ÈÈ  ‰ˆÈÓ¿̃ƒ»»ƒƒ≈ƒ«¿∆»∆«¿ƒ»ƒ

˙ÚBw‰22d˙È˙ ‡Ï ,23.˙L ÈÏÎa «««…¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈

שלימה.22) להיות  צריכה הקמיצה לפני23)בשעת
הקמיצה.

.ÊÈBÓˆÚ ÈÙa ‰BÏ ıÓ˜ c˙‰24Ïk ÒÁ Ì‡ , ƒ¿«≈…∆¿»ƒ¿≈«¿ƒ»≈»
ÌÁl‰ ÌÚL ‰BÏ ÈÎÈÊa ÈL ÔÎÂ .ÏeÒt  ‡e‰L25, ∆»¿≈¿≈¿ƒ≈¿»∆ƒ«∆∆

ÔÈÏeÒt  ‡e‰L Ïk Ô‰Ó „Á‡ ÒÁ Ì‡26eÈ‰iL „Ú , ƒ»≈∆»≈∆»∆¿ƒ«∆ƒ¿
.ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ÔÈˆÓ˜ ÈL¿≈¿»ƒƒ¿ƒ»¿«

סולת.24) מנחת עם בתורה 25)לא כתוב  הפנים בלחם
- בזיכים זכה". לבונה המערכת על "ונתת ז): כד, (ויקרא

הלבונה. את בהם שנותנים שאינה 26)כלים פי  על ואף 
הלחם. עם אלא לבדה באה

.ÁÈÔÈˆÓ˜ ÈL LÈÙ‰27„Á‡ „‡Â ,˙Á‡ ‰ÁÓÏ ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»««¿»«∆»
Úa˜‰ ‡Ï  ‰ˆÈÓ˜ Ì„˜ :Ô‰Ó28 ‰ˆÈÓ˜ Á‡Ï ; ≈∆…∆¿ƒ»…À¿«¿««¿ƒ»

LÈÙ‰ Ì‡ ÔÎÂ .d˙BÏ ‰aL ÈtÓ ,‰ÏeÒÙe Úa˜‰À¿«¿»ƒ¿≈∆ƒ»¿»»¿≈ƒƒ¿ƒ
ÌÁÏ ÈÎÈÊa ÈLÏ ÌÈˆÓ˜ ‰Úa‡29ÌÈL e„‡Â , «¿»»¿»ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆∆¿»¿¿«ƒ

ÌÈÎÈÊa‰ ˜elÒ Ì„˜ :Ì‰Ó30;ÌÈLÎe eÚa˜‰ ‡Ï  ≈∆…∆ƒ«¿ƒƒ…À¿¿¿≈ƒ
ÈtÓ ÔÈÏeÒÙe eÚa˜‰  ÔÈÎÈÊa‰ ˜elÒ Á‡Ï¿««ƒ«¿ƒƒÀ¿¿¿ƒƒ¿≈

Èea‰31. »ƒ

ולפיכך 28)לבונה.27) למנחה השתייכותם נקבעה לא
אחד. קומץ  רק  היה קביעתה שבשעת מצוותה 29)כשרה,

של  המערכות לשתי  קמצים שני  היינו מערכת, לכל קומץ  -
הפנים. על 30)לחם הלחם את מסדרים שבת בכל

הבאה  ולשבת הלבונה את עליו ונותנים שבהיכל השולחן
כן  ואחר הלבונה את ומקטירים הבזיכים את מסלקים

לכהנים. הלחם את לבונתם.31)מחלקים שריבה

.ËÈ,‰vÓ ıÈv‰  BÈË˜‰Â ‡ÓËpL ‰ÁÓ ıÓ…̃∆ƒ¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«∆
ıÓw‰ ‡ˆÈ .Ô‰‡ ‡OÂ :Ó‡pL32‰ÊÚÏ ıeÁ ∆∆¡«¿»»«¬…»»«…∆»¬»»

‰vÓ ıÈv‰L .‰vÓ ıÈv‰ ÔÈ‡  BÈË˜‰Â BÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈«ƒ¿«∆∆«ƒ¿«∆
.‡ˆBi‰ ÏÚ ‰vÓ BÈ‡Â ,‡Óh‰ ÏÚ««»≈¿≈¿«∆««≈

ביוצא.32) ונפסל

.ÎB‡ Ôlk ‰ÈÈL e‡ÓË Ck Á‡Â ‰Án‰ ˙‡ ıÓ»̃«∆«ƒ¿»¿««»ƒ¿¿¿»∆»À»
ÈË˜È ‡Ï  e„‡ B‡ ‰ÊÚÏ ıeÁ e‡ˆÈ B‡ eÙOƒ¿¿»¿»¬»»»¿…«¿ƒ
ÔÓ ËÚÓ ‡L .‰ˆ‰  ÈË˜‰ Ì‡Â ,ıÓw‰«…∆¿ƒƒ¿ƒÀ¿»ƒ¿«¿«ƒ
ÌÈÈM‰ Ô˙B‡Â ,ıÓw‰ ÈË˜È  Ô˙eLÎa ÌÈÈM‰«ƒ«ƒ¿«¿»«¿ƒ«…∆¿»«ƒ«ƒ

‰ÏÈÎ‡a ÔÈeÒ‡ e‡LpL33. ∆ƒ¿¬¬ƒ«¬ƒ»

מן 33) "והנותרת ג) ב , (ויקרא מהכתוב  זה דין ולמדו
הנותרת. מן הנותרת ולא ולבניו" לאהרן המנחה

.‡ÎÔBOÚ Ba LiL ÈÏÎa ‰hÓlÓ ‰ˆÈÁÓ ‰˙È‰»¿»¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¿ƒ∆≈ƒ»
‡Ï  ‰ÏÚÓÏÓ ÚÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÁÓ ÏL∆ƒ¿»««ƒ∆¿…»ƒ¿«¿»…

.‰ÏeÒt  ıÓ˜ Ì‡Â ,ıÓ˜Èƒ¿…¿ƒ»«¿»

.ÎÚÓe ‰ÏÚÓÏÓ ‰ˆÈÁÓa ˜eÏÁ ÈÏk‰ ‰È‰»»«¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿»¿…»
epnÓ ıÓB˜  ‰hÓlÓ34. ƒ¿«»≈ƒ∆

שעריבת 34) רבינו ומפרש אחד. ככלי  דינה תרנגולים עריבת
מגיעה  אינה והמחיצה למעלה במחיצה חלוקה תרנגולים

הכלי . לשולי 

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



קטז                 
         

.‚Î‰Ê ÔÈÚ‚B ÂÈ˜ÏÁ ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÈÏÎa ÔBOÚ‰ ˜ÏÁ»«»ƒ»ƒ¿ƒ∆»¿≈¬»»¿ƒ∆
ÛˆÓ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È‰  ‰ˆÈÁÓ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡Â ,‰Êa»∆¿≈≈≈∆¿ƒ»¬≈∆»≈ƒ¿»≈
Ì‡Â ,ıÓ˜È ‡Ï CÎÈÙÏ .ÛˆÓ BÈ‡ B‡ ‰ˆÈÓ˜Ï ÈÏk‰«¿ƒƒ¿ƒ»≈¿»≈¿ƒ»…ƒ¿…¿ƒ
eÏÎ‡È ‡ÏÂ ,‰ˆ‰  ÈË˜‰ Ì‡Â ,ÈË˜È ‡Ï  ıÓ»̃«…«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒÀ¿»¿…≈»¿

.ÌÈÈM‰«ƒ«ƒ

.„Î„‚k ÔÁÏM‰ ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ıÓw‰ Ô˙Â ıÓ»̃«¿»««…∆¿«¿»««À¿»¿∆∆
ÔÁÏM‰ BLc˜  ÌÈt‰ ÌÁÏ ˙ÎÚÓ db35 …««¬∆∆∆∆«»ƒƒ¿«À¿»

ÏÒt‰Ï36„Ú ˜ BÈ‡Â .wÏ BLc˜Ó BÈ‡ Ï‡ , ¿ƒ»≈¬»≈¿«¿ƒ»≈¿≈»≈«
ÈÏÎa Lc˜˙iL37.ıÓ˜Ï Èe‡‰ ˙L ∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»≈»»¿…∆

הוא 35) כך הפנים לחם את מקדש השולחן שאויר כשם
טפחים  עשר חמישה היינו הגובה באותו הקומץ  את מקדש

צו. שם יהודה בכלי36)לר' קידושו לפני  וביוצא. בלינה
וביוצא. בלינה נפסל אינו השני37)שרת בפירושו רש"י 

אפילו  להקריבו ואין לגמרי  נפסל שהקומץ  מפרש, פז: שם
כפירושו  סובר ורבינו שרת, בכלי  כן אחר יקדשוהו אם
את  להקריב  כדי  מספיק  אינו השולחן שקידוש הראשון,

שרת. בכלי  נוסף  קידוש וטעון הקומץ 

.‰ÎıÓ˜Â ÈÏk‰ ÔÙ„Ï ıÓw‰ ˜Èa„‰38CÙ‰L B‡ , ƒ¿ƒ«…∆¿…∆«¿ƒ¿»«∆»«
,ÈË˜È ‡Ï  ‰hÓÏ ÂÈÙe BÎBzÓ ıÓ˜Â B„È ÏÚ ÈÏk‰«¿ƒ«»¿»«ƒƒ¿«»…«¿ƒ

.‰ˆ‰  ÈË˜‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒÀ¿»

רבינו 38) מפרש כך ממש, הכלי  דופן יד שעל הסולת מן
שאחרי שהמדובר מפרש שם רש"י  אבל האיבעיא. את
ולא  לקדשו כדי  שרת כלי  לדופן הקומץ  את הדביק  הקמיצה

שוליו. על הכלי  בתוך הניחו

.ÂÎLÈÙ‰Â ,ÂÈ˜ÏÁÓ „Á‡ „‡Â B˜lÁL ÔBOÚƒ»∆ƒ¿¿»«∆»≈¬»»¿ƒ¿ƒ
ÔzLÏL È‰Â ,„e‡‰ ‡ˆÓÂ ÂÈzÁz Á‡ ˜ÏÁ≈∆«≈«¿»¿ƒ¿»»»«¬≈¿»¿»

‰Êa ‰Ê ÔÈÚ‚B ÔÈ‡Â „Á‡ ÈÏÎa ÔÈÁpÓ39‰Ê ‡ÓË : À»ƒƒ¿ƒ∆»¿≈¿ƒ∆»∆ƒ¿»∆
eÏÒÙÂ ÔBL‡ ˜ÏÁ ÌÚ ÛËˆÓ ‡e‰ È‰  „‡L40, ∆»«¬≈ƒ¿»≈ƒ≈∆ƒ¿ƒ¿¿

ÛËˆÓ BÈ‡ LÈÙ‰L ‰ÊÂ41ÂÈÏÚ ÌÈÏLÈ ‡l‡42. ¿∆∆ƒ¿ƒ≈ƒ¿»≈∆»«¿ƒ»»
ÔÈÙËˆÓ ÔBL‡Â LÙÓ  LÙn‰ ‡ÓË43,eÏÒÙÂ ƒ¿»«À¿»À¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿¿

Ô‰nÚ ÛËˆÓ BÈ‡ ‡ˆÓpL ‰ÊÂ44˜ÏÁ‰ ‡ÓË . ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»≈ƒ»∆ƒ¿»«≈∆
ÔÈÙËˆÓ ÂÈzÁz LÙn‰Â „e‡‰ È‰  ÔBL‡‰45. »ƒ¬≈»»¿«À¿»«¿»ƒ¿»¿ƒ

מה 39) מצרף  (שרת) "כלי  כ: חגיגה במסכת ושנינו
בזה. זה נוגעים אין ואפילו טומאה) (לעניין שבתוכו"

אחת.40) למנחה מצורפים שניהם היו שאבד לפני  שהרי 
ולפיכך 41) יחד להצטרף  מעולם עמדו לא אלה שני  שהרי 

להיפסל. מצרפם הכלי  שחסרה 42)אין מנחה כדין
טז. שנמצא 43)בהלכה לפני  אחת למנחה שהצטרפו מפני 

האבוד. עם 44)החלק  להצטרף  עמד לא מעולם כי 
לראשון.45)המופרש. מצורפים היו ששניהם מפני 

.ÊÎÂÈÈL  ‡ˆÓp‰ ÔÓ ıÓ˜ :‰ˆÈÓ˜ ÔÈÚÏ ÔÎÂ¿≈¿ƒ¿«¿ƒ»»«ƒ«ƒ¿»¿»»
ÔBL‡‰ ˜ÏÁ‰ ÌÚ46.ÏÎ‡ BÈ‡ LÙn‰Â ,ÔÈÏÎ‡ ƒ«≈∆»ƒ∆¡»ƒ¿«À¿»≈∆¡»

ÔÈÏÎ‡ ÂÈÈL  LÙn‰ ÔÓ ıÓ˜47BÈ‡ ‡ˆÓp‰Â , »«ƒ«À¿»¿»»∆¡»ƒ¿«ƒ¿»≈
Ô‰ÈL  ÔBL‡‰ ÔÓ ıÓ˜ .ÏÎ‡48;ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡ ∆¡»»«ƒ»ƒ¿≈∆≈∆¡»ƒ

ÌÈ˙È ÌÈÈL Ô‰ÈML ÈÙÏ49ÔBOÚ Ô‰ È‰L , ¿ƒ∆¿≈∆¿»ƒ¿≈ƒ∆¬≈≈ƒ»

.‰eÒ‡ ‡È‰L ‰ˆÓ˜ ‡lL ‰ÁÓÏ ÔÈÓB„Â ,ÌÏL»≈¿ƒ¿ƒ¿»∆…ƒ¿¿»∆ƒ¬»
ÔBOÚ ÂÈÙÏ È‰Â ,‰f‰ ıÓw‰ ˜ C‡È‰Â¿≈«»≈«…∆«∆«¬≈¿»»ƒ»
,Ô‰k‰ ˙Ú„a ‰ÈeÏz ‰ˆÈÓw‰L ÈtÓ ?‰ˆÁÓe∆¡»ƒ¿≈∆«¿ƒ»¿»¿«««…≈

„Ïa ÔBOÚ‰ ÏÚ ‡l‡ BzÚc ÔÈ‡ ıÓBwL ˙Úe50, »≈∆≈≈«¿∆»«»ƒ»ƒ¿«
.‰Êa ‰Ê ÔÈÚ‚B ÔÈ‡ ÌÈ˜ÏÁ‰ È‰Â«¬≈«¬»ƒ≈»¿ƒ∆»∆

שיריים.46) אותו עשה הנמצא של שהקומץ  כולו,
הראשון.47) החלק  כל אבל 48)וכן והמופרש; האבוד

נאכלים. הראשון שלושת 49)שיירי  לכל שייך הקומץ 
עשרון  אלא להתיר יכול ואינו ומחצה עשרון היינו החלקים,
הראשון. חלק  של השיריים נאכלים כן פי  על ואף  אחד.

חצאי50) משני  ואחד קמץ  שממנו העשרון חצי  היינו
- הצטרף  איזה יודעים אנו שאין ומפני  האחרים העשרונים

אסורים. שניהם

.ÁÎ ˙Á‡ ‰ÁÓ ıÓ˜a Ú˙pL ‰ÁÓ ıÓ…̃∆ƒ¿»∆ƒ¿»≈¿…∆ƒ¿»«∆∆
Â .˙BLk Ô‰Â ˙Á‡k Ô‰ÈL ÈË˜ÓÚ˙ Ì‡ ÔÎ «¿ƒ¿≈∆¿««¿≈¿≈¿≈ƒƒ¿»≈

ÌÈ‰k ˙ÁÓa ıÓw‰51B‡ ÌÈÎÒp‰ ˙ÁÓa B‡ «…∆¿ƒ¿«…¬ƒ¿ƒ¿««¿»ƒ
ÏB„b Ô‰k ÈzÁa52Ïk‰ ÈË˜ÈÂ ˙BLk el‡ È‰  «¬ƒ≈…≈»¬≈≈¿≈¿«¿ƒ«…

ÌÈM‡Ï Ïk‰L ,„Á‡k53. ¿∆»∆«…»ƒƒ

כליל.51) מנחה 52)שכולה יום בכל מקריב  גדול כהן
כליל. וכולה בערב , ומחציתה בבוקר מחציתה סולת, עשרון

מפני53) השנייה, את מבטלת האחת ואין האש. על מוקטר
זה  מבטלים אין להקרבה) למזבח  העולים (דברים ש"עולים
שהשיריים  מנחות שאר כן שאין מה כב :), (שם זה" את

להקטירם. ואסור נאכלים

.ËÎÌ‡ :BÊa BÊ eÚ˙pL eˆÓ˜ ‡lL ˙BÁÓ ÈzL¿≈¿»∆…ƒ¿¿∆ƒ¿»¿»ƒ
BÓˆÚ ÈÙa BfÓ ıÓ˜Ï ÏBÎÈ54 BÓˆÚ ÈÙa BfÓe »ƒ¿…ƒƒ¿≈«¿ƒƒ¿≈«¿

.˙BÏeÒt  Â‡Ï Ì‡Â ,˙BLk¿≈¿ƒ»¿

השנייה.54) מהמנחה קמח  בקומץ  יתערב  ולא

.Ï‡Ï  ‰ˆÓ˜ ‡lL ‰ÁÓa Ú˙pL ıÓ…̃∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»∆…ƒ¿¿»…
ÈË˜È55‰˙ÏÚ ‰ˆÓ˜pL BÊ  Ïk‰ ÈË˜‰ Ì‡Â ; «¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ«…∆ƒ¿¿»»¿»

ÌÈÏÚaÏ56.ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï ‰ˆÓ˜ ‡lL BÊÂ , «¿»ƒ¿∆…ƒ¿¿»…»¿»«¿»ƒ

נקמצה.55) שלא המנחה  את להקטיר יצאו 56)שאסור
חובתם. ידי 

.‡Ï‰ÈÈL eÚ˙pL B‡ ,‰ÈÈLa dˆÓ˜ Ú˙ƒ¿»≈À¿»ƒ¿»∆»∆ƒ¿»¿¿»∆»
‰˙ÏÚ  ÈË˜‰ Ì‡Â ,ÈË˜È ‡Ï  dzÁ ÈÈLaƒ¿»≈¬∆¿»…«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿»

ÌÈÏÚaÏ57. «¿»ƒ

שם 57) בגמרא הקומץ ? את מבטלים השיריים אין ולמה
שקמצים  כשם מקמצים, שיריים שווה בגזירה למדו (כג:)
את  מבטלים אינן שיריים גם כך זה את זה מבטלים אינם

הקומץ .

   1 
או 1) שהוסיף  התנופה ועומר הפנים ולחם הלחם שתי  יבאר

במדתם. חסר

.‡ÈzL2ÌÁl‰3ÌÈt‰ ÌÁÏÂ4‰Ùez‰ ÓÚÂ5 ¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ¿…∆«¿»
.˙BÏeÒt  ‡e‰L Ïk qÁ B‡ Ô˙cÓa ÛÈÒB‰L∆ƒ¿ƒ»»ƒ≈»∆¿
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א.2) הלכה ח  פרק  מנחות בחג 3)תוספתא שמקריבים
לחם. לכל עשרון מצוותם בכל 4)השבועות, שמסדרים

לחם. לכל עשרונים שני  מצוותם שמקריבים 5)שבת,
נזכר  לא בתוספתא אחד. עשרון מצוותו בניסן, עשר בששה
דינן. שם שנאמר המנחות בכל נכלל והוא התנופה , עומר

עו: מנחות ברייתא וראה

.˙BlÁ6‰„Bz7ÈÊ È˜È˜e8ÁL‡lL „Ú :eÒ «»¿ƒ≈»ƒ∆»¿«∆…
 Áf‰ Ìc ˜ÊpMÓ ;ÔÈÏeÒt  Áf‰ Ìc ˜Êƒ¿«««∆«¿ƒƒ∆ƒ¿«««∆«

.ÔÈLk¿≈ƒ

ה.6) הלכה ד פרק  שם לקרבן 7)תוספתא בהמה המביא
חלות. ארבעים עמה מביא ימי8)תודה, מלאת אחרי  נזיר

חלות  עשר עמהן ומביא בהמות, שלוש להקריב  חייב  נזרו
לרקיקים? חלות בין ומה עח .). שם (משנה רקיקים ועשרה
נילושים  ורקיקים פושרים, ובמים בשמן נילושות חלות
בשמן  אותם מושחים אפייתם ואחרי  בלבד, פושרם במים

ח ). הלכה יג פרק  הקרבנות מעשה (הלכות

.‚ÌÁl‰ ÈzL ÔÎÂ9ÏL ÔÓc ˜Ê ‡lL „Ú :eÒÁL ¿≈¿≈«∆∆∆»¿«∆…ƒ¿«»»∆
ÌÈOk10.ÌÈLk  ÔÓc ˜ÊpMÓ ;ÔÈÏeÒt  ¿»ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«»»¿≈ƒ

עו:9) שלמי10)שם כבשים שני  מקריבים השבועות בחג
א. הלכה ראה הלחם. שתי  ועמהם ציבור,

.„ÔÎÂ11ÌÈ„Ò ÈL12eË˜‰ ‡lL „Ú :eÒÁL ¿≈¿≈¿»ƒ∆»¿«∆…À¿¿
ÔÈÎÈÊa‰13.ÌÈLk  eË˜‰MÓ ;ÔÈÏeÒt  «¿ƒƒ¿ƒƒ∆À¿¿¿≈ƒ

שם.11) הפנים.12)תוספתא לחם של מערכות שתי 
יז.13) הלכה יא פרק  למעלה ראה

.‰Ï‡14ÌÈÎÒp‰15ÔÈa Áf‰ wMÓ ÔÈa ,eÒÁL ¬»«¿»ƒ∆»¿≈ƒ∆»««∆«≈
ÌÈÁ‡ ÌÈÎÒ ‡ÈÈÂ ,ÌÈLk  ˜ ‡lL „Ú«∆…»«¿≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬≈ƒ

.Ô˙‡lÓÏ¿«…»

שם.14) הקרבנות.15)תוספתא עם הבאים

.ÂÌÈÎÒ16Ì‡ :Áf‰ ÏÒÙÂ ˙L ÈÏÎa eL„wL ¿»ƒ∆»¿ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿««∆«ƒ
wÏ ÌÈÎÒp‰ eL„˜ ‡Ï  ‰ËÈÁMa ÏÒÙ17ÏÒÙ ; ƒ¿««¿ƒ»…»¿«¿»ƒƒ»≈ƒ¿«

CÏÈ‡Â ‰ÏawÓ18wÏ ÌÈÎÒp‰ eL„˜ 19ÔÈ‡L ; ƒ«»»¿≈«»¿«¿»ƒƒ»≈∆≈
‰Óe .Áf‰ ˙ËÈÁLa ‡l‡ wÏ ÌÈLc˜˙Ó ÌÈÎÒp‰«¿»ƒƒ¿«¿ƒƒ»≈∆»ƒ¿ƒ««∆««

?Ô‰a ‰OÚÈ20d˙B‡a ÁeÊ Á‡ ÁÊ ÌL ‰È‰ Ì‡ «¬∆»∆ƒ»»»∆««≈»«¿»
‰ÚL21Á‡ ÁÊ ÌL ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;BnÚ e˜È  »»ƒ¿¿ƒ¿ƒ…»»»∆««≈

‰ÈÏa eÏÒÙpL ÈÓk eOÚ  ‰ÚL d˙B‡a ÁeÊ»«¿»»»«¬¿ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ»
eÙOÈÂ22ÈtÓ ,eaˆ Ôa˜a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ¿ƒ»¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿«ƒƒ¿≈

Ô‰ÈÏÚ ‰˙Ó ÔÈc ˙Èa lL23 „ÈÁÈ Ôa˜a Ï‡ ; ∆≈≈ƒ«¿∆¬≈∆¬»¿»¿«»ƒ
Á‡ ÁÊ ÌÚ e˜È ‡Ï el‡ È‰24Èt ÏÚ Û‡Â , ¬≈≈…ƒ¿¿ƒ∆««≈¿««ƒ

eÏÒtiL „Ú ÔÁÈpÓ ‡l‡ ,‰ÚL d˙B‡a ÁeÊ ‡e‰L∆»«¿»»»∆»«ƒ»«∆ƒ»¿
‰ÈÏa25.eÙOÈÂ ¿ƒ»¿ƒ»¿

מז.16) שם וברייתא עט . שם קדשו 17)משנה אבל
בלינה. ֿ 18)להיפסל כסף  פסולה. היתה הקבלה פירוש,

כדעת 19)משנה. ליקרב , הנסכים את מקדשת שהשחיטה
(ראה  הראב "ד של השגתו מסולקת ובזה שם. בברייתא רבי 

בלי20)כסף ֿמשנה). המזבח  על לנסכם אי ֿאפשר הלא
נסכים.21)קרבן? עמו כמו 22)ואין נעשו עט : שם

ישרפם, ואחרֿכך להלינם צריך ואעפ "כ בלינה. שנפסלו
אין  וגם כב ), הערה (ראה כשרים הם התורה שמן מפני 
זו  הלכה בסוף  וראה אחר. דבר מחמת אלא בגופם פסולם

זבוח . זבח  כשיש יחיד, קרבן דואג 23)בדין ביתֿהדין
הזבח , ייפסל שאם ּומתנה האפשריים, המכשולות ְֶַלכל
להקריבם  מותר הדין ומן אחר, זבח  עם הנסכים יקרבו
גזרו  וחכמים שעה, באותה זבוח  היה שלא זבח  עם אפילו

(שם). ביתֿדין 24)ואסרו לב  לומר אין יחיד שבקרבן
אפשר. ד"ה טו: שם תוספות ראה בלשון 25)מתנה. ְֶַ

ו  פרק  פסחים בתוספתא שנינו צורה". "עיבור התלמוד:
בגופו  פסול אירע  הכלל, "זה לד: שם ובגמרא ו, הלכה
לבית  ויצא צורתו תעובר ובבעלים בדם מיד, יישרף 
ולפיכך  הנסכים, בגוף  הפסול אין שלפנינו, ובדין השריפה".

צורה. עיבור טעונים

.ÊÌÈÁf‰ ÏÎÂ26e˜È  ÔÓLÏ ‡lL eÁaÊpL ¿»«¿»ƒ∆ƒ¿¿∆…ƒ¿»ƒ¿¿
.Ì‰ÈkÒƒ¿≈∆

וכלל.26) ופרט  מכלל זה דין למדו צא. שם

.Á‰„Bz „ÏÂ27‰„‡Â B˙„Bz LÈÙn‰Â ,d˙eÓ˙e ¿«»¿»»¿««¿ƒ»¿»¿»
tkL Á‡Ï Ô‡È‰ Ì‡ :‰ÈzÁz ˙Á‡ LÈÙ‰Â28 ¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆»ƒ¡ƒ»¿««∆ƒ≈

‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â ;ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡  ‰BL‡ ‰„B˙a¿»ƒ»≈»¿ƒ∆∆¿ƒ¬«ƒ…
ÏÂe ‡È‰ B‡ d˙ÙÈÏÁÂ ‡È‰ È‰Â ,da tk‡È‰ B‡ d„ ƒ≈»«¬≈ƒ«¬ƒ»»ƒ¿»»ƒ

ÌÁÏ ÔÈÎÈˆ Ô‰ÈL È‰  ˙„ÓBÚ d˙eÓ˙e29‰na . ¿»»∆∆¬≈¿≈∆¿ƒƒ∆∆«∆
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc30‰„Bz „Ba31‰„ ˙„Bz Ï‡ ;32 ¿»ƒ¬ƒ¿≈»¬»«¿»»

ÌÁÏ ÔÈeÚË d˙eÓ˙e d˙ÙÈÏÁ 33BÈ‡ d„ÏÂe , ¬ƒ»»¿»»¿ƒ∆∆¿»»≈
‰tk Á‡Ï ÔÈa ‰tk ÈÙÏ ÔÈa ,ÌÁÏ ÔeÚË34. »∆∆≈ƒ¿≈«»»≈¿«««»»

עט :27) שם וגמרא שקרבה 28)משנה אחר כלומר,
והלחם 29)ראשונה. שירצה מהן איזו יקריב  כלומר,

בפירוש  שנינו כן לחם. טעונה אינו השניה אבל עמה,
שם. לחם.30)בברייתא טענים הרי31)ששניהם שאמר

מתה, או נאבדה (אם באחריותה ונתחייב  תודה להביא עלי 
בולד  גם חובתו ידי  לצאת יכול ולפיכך אחרת), להביא חייב 
(ר' הקדש" בשבח  מתכפר "אדם שהרי  שהפריש, הבהמה
כשהוא  הלחם, את עמו שמקריב  ומובן פ .). שם יוחנן

ראשון. חייב 32)מקריבו ואינו תודה, זו הרי  שאמר
לפני33)באחריותה. בין – חליפתה כדינה: אחת כל

(לשון  בתודות" כ"מרבה שהוא מפני  כפרה, לאחר בין כפרה
של  חליפתה כלל אינה השניה פירוש, שם) הגמרא
במקום  אחרת להביא חייבים אינם הבעלים שהרי  הראשונה,
ולפיכך  חדשה, נדבה תודת זו הרי  הביאו ואם האבודה,
אין  תודה, בתמורת אבל כפרה. לאחר אפילו לחם טעונה
חובה  תודה שתמורת וכשם לנודב , נודר בין לחלק  טעם
נדבה. תודת תמורת גם כך כפרה, לאחר לחם טעונה אינה

רבי פסק  שם.וכן ראה יג, בהלכה לקמן בפירוש נו
בלבד.34) תודה ולד לדין נמשכת זו אחרונה פיסקה

כשהקריבו  לחם טעון אינו למה נתבאר פ .) (שם ובגמרא
אינו  תודה מותר וכל תודה, מותר הוא שהולד מפני  ראשון,
הרש"ש  של תמיהתו מסלק  זה פירושנו לחם. טעון
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בהלכה  עצמו דברי  שסותר רבינו, על שם למנחות בהגהותיו
אחרים. ואחרונים החזוןֿאיש בזה ונתבלטו יג,

.ËLÈÙ‰35‰ÈzÁz ˙Á‡ LÈÙ‰Â ,‰„‡Â B˙„Bz ƒ¿ƒ»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆»
˙BBL‡‰ e‡ˆÓÂ ‰ÈzÁz ˙Á‡ LÈÙ‰Â ,‰„‡Â¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆»¿ƒ¿¿»ƒ
‰iL  ‰BL‡a tk˙ :˙B„ÓBÚ ÔzLÏL È‰Â«¬≈¿»¿»¿ƒ¿«≈»ƒ»¿ƒ»

ÌÁÏ ‰eÚË dÈ‡36ÌÁÏ ‰eÚË ˙ÈLÈÏL ,37tk˙ ; ≈»¿»∆∆¿ƒƒ¿»∆∆ƒ¿«≈
‰BL‡ ,ÌÁÏ ‰eÚË dÈ‡ ‰iL  ˙ÈLÈÏMa«¿ƒƒ¿ƒ»≈»¿»∆∆ƒ»
ÔÈ‡ Ô‰ÈzL  ˙ÈÚˆÓ‡a tk˙ ;ÌÁÏ ‰eÚË¿»∆∆ƒ¿«≈»∆¿»ƒ¿≈∆≈»

ÌÁÏ ˙BeÚË38. ¿∆∆

הראשונה.36)שם:35) של חליפתה היא שהרי 
השניה 37) של אלא הראשונה, של חליפתה שאינה מפני 

הוקרבה. לא עם 38)והיא ישיר קשר שלשתיהן לפי 
האמצעית.

.È˙BÚÓ LÈÙn‰39˙BÚÓ LÈÙ‰Â ,e„‡Â B˙„B˙Ï ««¿ƒ»¿»¿»¿¿ƒ¿ƒ»
„Ú ‰„Bz Ô‰a ÁwÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈzÁz ˙BÁ‡¬≈«¿≈∆¿…ƒ¿ƒƒ«»∆»«
el‡Óe el‡Ó ‡ÈÈ  ˙BBL‡‰ ˙BÚÓ e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿»»ƒ»ƒ≈≈≈≈
‰eÚË dÈ‡Â ‰„Bz Ô‰a ‡ÈÈ ‡M‰Â ,dÓÁÏa ‰„Bz»¿«¿»¿«¿»»ƒ»∆»¿≈»¿»

ÌÁÏ40ÌÈÎÒ ‰eÚË Ï‡ ,41B˙„Bz LÈÙn‰ ÔÎÂ . ∆∆¬»¿»¿»ƒ¿≈««¿ƒ»
 ˙‡ˆÓ Ck Á‡Â ‰ÈzÁz ˙BÚÓ LÈÙ‰Â ,‰„‡Â¿»¿»¿ƒ¿ƒ»«¿∆»¿««»ƒ¿»

ÌÁÏ ‡Ïa ‰„Bz ˙BÚna ‡ÈÈ42˙BÚÓ LÈÙn‰ ÔÎÂ . »ƒ«»»¿…∆∆¿≈««¿ƒ»
Ck Á‡Â Ô‰ÈzÁz ‰„Bz LÈÙ‰Â ,e„‡Â B˙„B˙Ï¿»¿»¿¿ƒ¿ƒ»«¿≈∆¿««»

dÓÁÏÂ ‰„Bz ˙BÚn‰ ÔÓ ‡ÈÈ  ˙BÚn‰ e‡ˆÓ43, ƒ¿¿«»»ƒƒ«»»¿«¿»
.ÌÁÏ ‡Ïa ˜z ‰BÁ‡‰ ‰„Bz‰ BÊÂ¿«»»«¬»ƒ¿«¿…∆∆

יא.39) הלכה ח  פרק  שם כמותר 40)תוספתא שדינה
תודה.41)תודה. את 42)ככל יקריב  בראשונה פירוש,

שקנה  השניה את לחם, בלי  ואחריה הלחם, עם האבודה
שהפריש. את 43)במעות בתחילה מקריבים כלומר,

הבהמה  את שהפריש קודם שהופרשו בדמים שקנה התודה
ח , בהלכה למעלה להאמור סתרה אלה בדינים ואין לתודה.
בהמות  בין לחלק  יש כי  שירצה, מהן איזו להקריב  שיכול

למעות.

.‡ÈÓB‡‰44„‡ ,dÓÁÏ ‰Ê È‰Â ‰„Bz BÊ È‰ : »≈¬≈»«¬≈∆«¿»»«
BÈ‡  ‰„Bz‰ ‰„‡ ,Á‡ ÌÁÏ ‡ÈÓ  ÌÁl‰«∆∆≈ƒ∆∆«≈»¿»«»≈
ÏÏ‚a ‡a ÌÁl‰L ÈtÓ .˙Á‡ ‰„Bz ‡ÈÓ≈ƒ»«∆∆ƒ¿≈∆«∆∆»ƒ¿«

‰„Bz‰45.ÌÁl‰ ÏÏ‚a ‰‡a ‰„Bz‰ ÔÈ‡Â , «»¿≈«»»»ƒ¿««∆∆

רבא.44) של מימרא פ . שאמר 45)שם אע "פ  ולפיכך,
קיימת. כשהתודה אחר לחם להביא חייב  זו", "הרי 

.ÈLÈÙ‰46Ô‰a ‡ÈÓ  e˙BÂ B˙„B˙Ï ˙BÚÓ ƒ¿ƒ»¿»¿¿≈ƒ»∆
.‰„Bz Ô‰a ‡ÈÓ BÈ‡  È˙B‰Â ÌÁlÏ LÈÙ‰ ;ÌÁÏ∆∆ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ≈≈ƒ»∆»

תודה,46) נקרא שלחם מפני  והטעם, שם. רבא של מימרא
אבל  מצות", חלות התודה זבח  על "והקריב  (שם): שנאמר

לחם. קרויה אינה תודה

.‚ÈÓB‡‰47,d˙eÓ˙a ‰Ú˙Â ,‰„Bz BÊ È‰ : »≈¬≈»¿ƒ¿»¿»ƒ¿»»
BÊ È‰  ‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙Óe≈»««≈∆¿≈»«≈ƒ¬≈
 ÌÁÏ dnÚ ‡ÈÈ Ì‡L ;‰wz dÏ ÔÈ‡ ˙‡Lp‰«ƒ¿∆∆≈»«»»∆ƒ»ƒƒ»∆∆

‡È‰ ‰eÓz‰ ‡nL48‡nL  ÌÁÏ ‡Ïa d‡È‰ Ì‡Â , ∆»«¿»ƒ¿ƒ¡ƒ»¿…∆∆∆»
‰Úz ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ BÊ ˜z ‡Ï CÎÈÙÏ .‡È‰ ‰„Bz‰«»ƒ¿ƒ»…ƒ¿«¿»∆»ƒ¿∆

ÌeÓ da ÏtiL „Ú49. «∆ƒ…»

חייא.47) ר' תני  לחם.48)שם. צריכה אינה ותמורה
כפרה  לפני  שתמורה ח  בהלכה למעלה שאמרנו ואע "פ 
רבינו  דעת עומדים, אנו כפרה לפני  וכאן לחם, טעונה
שאינו  מפני  כפרה, כלאחר דינה ומתה, זו" "הרי  שבאומר

במקומה. אחרת להביא מעות 49)חייב  ויפריש ותימכר
לתודה  בהמה ואלה אלה מדמים ויקח  אחרת, לתודה
צריכה  ואינה תודה, למותר יהיו הדמים ומותר ולחמה,
(ראה  עלי  הרי  באומר באבודה, י  בהלכה שכתב  כמו לחם,

כד). סי ' חכםֿצבי  ותשובות וכסף ֿמשנה, הראב "ד השגת

.„È˙BÏeÒt Ôlk  ‰È˙BlÁÓ ‰lÁ ‰ÒÙpL ‰„Bz50. »∆ƒ¿¿»«»≈«∆»À»¿
˙BLk ˙BlÁ‰ ‡L  ‰‡ÓË B‡ ‰lÁ‰ ˙‡ˆÈ51. »»««»ƒ¿¿»¿»««¿≈

‰ËÁL ‡lL „Ú ‡ˆÈ B‡ ‡ÓË B‡ dÓÁÏ ÒÙƒ¿««¿»ƒ¿»»»«∆…ƒ¿¬»
ËÁBLÂ Á‡ ÌÁÏ ‡ÈÓ  ‰„Bz‰52Á‡ Ì‡Â ; «»≈ƒ∆∆«≈¿≈¿ƒ««

,˜fÈ Ìc‰  ‡ˆÈ B‡ ‡ÓË B‡ ÒÙ ËÁLpL∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»»»«»ƒ»≈
ÏeÒt Blk ÌÁl‰Â ,ÏÎ‡È Oa‰Â53‡Ï B„ È„ÈÂ , ¿«»»≈»≈¿«∆∆À»ƒ≈ƒ¿…

‡ˆÈ54B‡ ÌÁl‰ ˙ˆ˜Ó ÒÙ Ck Á‡Â Ìc‰ ˜Ê . »»ƒ¿««»¿««»ƒ¿«ƒ¿»«∆∆
ÌBz  ‡ˆÈ B‡ ‡ÓË55ÔÓe ,Òet‰ ÏÚ ÌÏM‰ ÔÓ ƒ¿»»»≈ƒ«»≈««»ƒ

.ıeÁaL ÏÚ ÌÈÙaM ‰nÓe ,‡Óh‰ ÏÚ B‰h‰«»««»≈ƒ«∆ƒ¿ƒ«∆«

ובין 50) התודה שחיטת בין כשנפרסה והמדובר יב : שם
הדם. אחת 51)זריקת שיצאה מהברייתא, לומד שם רבא

הכל  שהרי  נטמאה, ומכלֿשכן הנשארות, נפסלו לא מהן
הטומאה. על מרצה שהציץ  המדובר,52)מודים

או  נפרסו מקצתן אם אבל כולן, ונטמאו יצאו כשנפרסו,
לפני יצא אם שונים, אנו מו. שם בברייתא ישלים. נטמאו
ביוצא. נפסל לא שחיטה שלפני  מפני  מכניסו, שחיטה
שגם  ומשמע  אחר", לחם "מביא כאן כתב  שרבינו ולפלא,

כן. הדין דין 53)ב 'יצאו' כאן משווה רבינו שם. ברייתא
ההלכה. בתחילת לדבריו מנוגד וזה נפרס . לדין ויצא, נטמא
יצאו  או כשנטמאו המדובר שכאן לפרש, אפשר ובדוחק 

וכסף ֿמשנה). הראב "ד השגת (ראה וצריך 54)כולן
בנטמא  נאמר שם בברייתא ולחמה. אחרת תודה להביא
שגירסת  וכנראה הטמא". על מרצה שהציץ  יצא, נדרו "וידי 

לרבינו. היתה עם 55)אחרת באים לחם מיני  ארבעה
מין  מכל אחד מרים והכהן מין, מכל עשרה עשרה התודה,
הקרבנות  מעשה מהלכות (פ "ט  לכהנים ונאכלים ומניפם,
"מורם  נקראות אלו חלות וארבע  יזֿיח ). יב , הלכות

מתודה".

.ÂË‰„Bz56‡Ï  ˙BlÁ ÌÈBÓL ÏÚ ‰ËÁLpL »∆ƒ¿¬»«¿ƒ«…
eL„˜57eLc˜È :Ó‡ Ì‡Â .ÌÈBÓL CBzÓ ÌÈÚa‡ »¿«¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿¿

ÌÈÚa‡ CLBÓ  ÌÈBÓL CBzÓ ÌÈÚa‡58CBzÓ «¿»ƒƒ¿ƒ≈«¿»ƒƒ
Ôa˜ ÏkÓ ˙Á‡ Ì‰Ó ÌÈÓe ÌÈBÓL59ÌÈÚa‡‰Â , ¿ƒ≈ƒ≈∆««ƒ»»¿»¿»«¿»ƒ

e„tÈ ˙BiM‰60ÔÈlÁÏ e‡ˆÈÂ61. «¿ƒƒ»¿≈¿¿Àƒ

יוחנן.56) ור' חזקיה מחלוקת וע : מח . יוחנן 57)שם כר'
שקדשו 58)שם. מודה, יוחנן ר' גם שבזה שם, זירא כר'

שמונים  כשהביא היא, והמחלוקת שמונים. מתוך ארבעים
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כלום. אמר ולא התודה מיני59)עם מארבעת מין מכל
הי "ד. למעלה ראה משמע )60הלחם. מח : שם בגמרא

שם  הלא לשאול, (ויש פדיון צריכים הנשארים זה שבכגון
כאן  אבל הקדש, מכספי  שבאים הלחם בשתי  המדובר
צריכים  למה הנשארים הארבעים קדשו לא אם יחיד, בקרבן
הכ"ד: הקרבנות ממעשה בפ "ט  כתב  רבינו והרי  פדיון?
יוצא  לעזרה". חוץ  ותודה) (נזיר שניהם של הלחם "ומעשה
ואפשר  גמורים. חולין והם בכלי  נתקדשו שלא מזה,
אלו  הרי  שאמר בפה, כולם את כשהקדיש כאן שהמדובר
יקדשו  אמר התודה שחיטת שבשעת אלא תודה, ללחמי 

השמונים). מתוך יעשה 61)ארבעים מה רבינו פירש לא
הי "ג). למעלה (ראה בדמים

.ÊËËÁBM‰62˙ÓBÁÏ ıeÁ dÓÁÏ ‰È‰Â ‰„Bz‰ ˙‡ «≈∆«»¿»»«¿»¿«
È‚t ˙Èa63ıeÁ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;ÌÁl‰ L„˜ ‡Ï  ≈«ƒ…»««∆∆¬»ƒ»»

ÌÈÙÏ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÌÁl‰ L„˜  ‰ÊÚÏ64. »¬»»»««∆∆««ƒ∆≈ƒ¿ƒ

עח :62) שם וגמרא (רבינו 63)משנה הבית הר חומת
בבא  רש"י  וראה שם. רש"י  פירש וכן המשנה, על בפירושו

צ .). שם.64)מציעא יוחנן כר' בעזרה.

.ÊÈdËÁL65epza ÌÁl‰ Èt eÓ˜ ‡lL „Ú, ¿»»«∆…»¿¿≈«∆∆««
L„˜ ‡Ï  Ô‰Ó ˙Á‡Ó ıeÁ Ôlk eÓ˜ elÙ‡Â«¬ƒ»¿À»≈««≈∆…»«

ÌÁl‰66. «∆∆

שם.65) נאפה 66)משנה לא שאם משמע , שם בגמרא
שאם  י "ד בהלכה למעלה ולמדנו כפרוס , הוא הרי  כראוי 

פסולים. כולם אחד נפרס 

.ÁÈdËÁL67ÔÓÊ ˙LÁÓa d˙ËÈÁLa ‰ÏÒÙÂ68B‡ ¿»»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»»¿«¬∆∆¿«
ÌB˜Ó ˙LÁÓa69ÌÁl‰ L„˜ 70˙ÏÚa ˙‡ˆÓ . ¿«¬∆∆»»««∆∆ƒ¿≈«¬«

ÌeÓ71dÓLÏ ‡lL dËÁML B‡ ‰ÙË B‡72‡Ï  ¿≈»∆¿»»∆…ƒ¿»…
ÈÊ ÏÈ‡a ÔÈc‰ ÔÎÂ .ÌÁl‰ L„˜73.BlL ÌÁl‰ ÌÚ »««∆∆¿≈«ƒ¿≈»ƒƒ«∆∆∆

שם.67) וגמרא ולילה.68)משנה יום אחרי  לאכלה חשב 
בחוץ 69) הדם את לזרוק  או לעזרה חוץ  המורם את לאכול

ה"א). פי "ג ולא 70)(ראה השחיטה עם בא שהפסול מפני 
לפני71)לפניה. פסולין מום ובעלת טריפה שם. כחכמים

קדש  לא שחיטה, קודם שפיסולו כל הכלל, "זה השחיטה.
שם. ברייתא הלחם". קדש שחיטה, אחר פיסולו הלחם.

לא 72) שחיטה, אחר שפיסולו ואע "פ  אחר, קרבן לשם אלא
דרשו  יא) פרק  צו (פרשת כהנים בתורת הלחם. קדש
הלחם  שאין מלמד התודה", זבח  "על יב ) ז, (ויקרא מהכתוב 

תודה. לשם זביחתה שתהא עד שם.73)מתקדש משנה
שכל  מפני  והטעם, עט . שם פפא רב  של פירושו וכפי 
שם  ובמשנה מתודה, לומדים לחם עמהם שמביאים הזבחים
זה, דין השמיט  כאן ורבינו וכו'. עצרת כבשי  שני  וכן כתוב :

למה. נתברר ולא

    1 
עבודה 1) זו ובאי  הקרבנות, שפוסלות המחשבות יבאר

פוסלת. המחשבה מעבודותיה

.‡el‡Â ,˙Baw‰ ˙‡ ÔÈÏÒBtL Ô‰ ˙BLÁÓ LÏL»«¬»≈∆¿ƒ∆«»¿»¿≈
ÌM‰ ÈepL ˙LÁÓ :Ô‰2,ÌB˜n‰ ˙LÁÓe , ≈«¬∆∆ƒ«≈«¬∆∆«»

‰Ê ?„ˆÈk ÌM‰ ÈepL ˙LÁÓ .ÔÓf‰ ˙LÁÓe«¬∆∆«¿««¬∆∆ƒ«≈≈«∆
‰ÏBÚ ‰È‰L ÔB‚k ,BÓLÏ ‡lL Áf‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«∆«∆…ƒ¿¿∆»»»

ÌÈÓÏL ‡e‰L LÁÈÂ3‰ÏBÚ ÌLÏ epËÁLÈ B‡ , ¿«¿…∆¿»ƒƒ¿»∆¿≈»
ËÁML B‡ ,‰ÏBÚ ÌLÏe ÌÈÓÏL ÌLÏ B‡ ,ÌÈÓÏLe¿»ƒ¿≈¿»ƒ¿≈»∆»«
ÈepL ˙LÁÓ ‡È‰ BÊ  ÂÈÏÚa ÌLÏ ‡lL Áf‰«∆«∆…¿≈¿»»ƒ«¬∆∆ƒ
˙‡ ËÁML ÔB‚k ?„ˆÈk ÌB˜n‰ ˙LÁÓ .ÌM‰«≈«¬∆∆«»≈«¿∆»«∆
epnÓ ÈË˜‰Ï B‡ BÓc ˜ÊÏ ˙Ó ÏÚ BÓLÏ Áf‰«∆«ƒ¿«¿»ƒ¿…»¿«¿ƒƒ∆
epnÓ ÏÎ‡Ï B‡ ,‰ÊÚÏ ıeÁ ‰Ë˜‰Ï Èe‡‰ „»»»»¿«¿»»»¬»»∆¡…ƒ∆
‡È‰ BÊ  B˙ÏÈÎ‡ ÌB˜ÓÏ ıeÁ ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡‰ „»»»»«¬ƒ»ƒ¿¬ƒ»ƒ
 BÊ ‰LÁÓ Ô‰a LÁL ÌÈÁÊe .ÌB˜n‰ ˙LÁÓ«¬∆∆«»¿»ƒ∆»«»∆«¬»»
˙LÁÓ .ÔÓB˜ÓÏ ıeÁ ÔËÁML ÌÈÁÊ ÌÈ‡˜p‰ Ì‰≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆¿»»ƒ¿»«¬∆∆
˙Ó ÏÚ BÓLÏ Áf‰ ˙‡ ËÁML ÔB‚k ?„ˆÈk ÔÓf‰«¿«≈«¿∆»«∆«∆«ƒ¿«¿»
ÔÓÊ BÈ‡L ,‰nÁ‰ Ú˜LzL Á‡Ó BÓc ˜ÊÏƒ¿…»≈««∆ƒ¿«««»∆≈¿«
ÈË˜‰Ï Èe‡‰ „ epnÓ ÈË˜‰Ï B‡ ,B˙˜ÈÊ¿ƒ»¿«¿ƒƒ∆»»»»¿«¿ƒ
ÔÓÊ BÈ‡L ,ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL Á‡Ó ÁÓÏ¿»»≈««∆«¬∆««««∆≈¿«
Á‡Ï ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡‰ „ epnÓ ÏÎ‡Ï B‡ ,B˙Ë˜‰«¿»»∆¡…ƒ∆»»»»«¬ƒ»¿««
.ÔÓf‰ ˙LÁÓ ‡È‰ BÊ  B˙ÏÈÎ‡Ï Èe‡‰ ÔÓÊ¿«»»«¬ƒ»ƒ«¬∆∆«¿«
ÌÈ‡˜p‰ Ì‰  BÊ ‰LÁÓ Ô‰a LÁL ÌÈÁÊe¿»ƒ∆»«»∆«¬»»≈«ƒ¿»ƒ

eËÁLpL ÌÈÁÊÏebt ÌÈ‡˜p‰ Ì‰Â ,ÔpÓÊÏ ıeÁ ¿»ƒ∆ƒ¿¬ƒ¿«»¿≈«ƒ¿»ƒƒ
‰Bza eÓ‡‰ Ïebt e‰ÊÂ ,ÌB˜Ó ÏÎa4. ¿»»¿∆ƒ»»«»

לשמם 2) שלא שנזבחו הזבחים כל א. ב , זבחים משנה,
הפסח  מן חוץ  חובה, לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים,

ממש). פסולים (שהם שעולה 3)והחטאת ששנינו ואע "פ 
כאן  רבינו אותה כולל כשרה, לשמה שלא שנשחטה
וחייב  חובה לשם עלתה שלא מפני  הפוסלות, במחשבות

אחרת. ה"ב ).4)להביא (ראה יהיה" "פיגול יח : ז, ויקרא

.‰Bza Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ5Ì‡Â : ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««»¿ƒ
‡l‡ a„Ó BÈ‡  ÂÈÓÏL ÁÊ OaÓ ÏÎ‡È ÏÎ‡‰≈»…≈»≈ƒ¿«∆«¿»»≈¿«≈∆»

MÁÓa6.ÈLÈÏMa epnÓ ÏÎ‡iL ‰˜‰ ˙ÚLa ƒ¿«≈ƒ¿««¿»»∆…«ƒ∆«¿ƒƒ
ÂÈOÚÓ ˙ÚLa ÂÈÏÚ LÁL Ôa˜ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»»¿»∆»«»»ƒ¿««¬»
.Ôa˜ B˙B‡ ˙ÏÈÎ‡Ï Èe‡‰ ÔÓÊ Á‡Ï epnÓ ÏÎ‡iL∆…«ƒ∆¿««¿«»»«¬ƒ«»¿»
Èe‡‰ c ÁaÊna epnÓ ÈË˜‰Ï LÁ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¿«¿ƒƒ∆«ƒ¿≈«»»»»
e„ÓÏ Ck .[‰Ë˜‰Ï Èe‡‰ ÔÓÊ Á‡Ï] ‰Ë˜‰Ï¿«¿»»¿««¿«»»¿«¿»»»»¿
˙ÏÈÎ‡ „Á‡Â Ì„‡ ˙ÏÈÎ‡ „Á‡ :‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»∆»¬ƒ«»»¿∆»¬ƒ«

ÁaÊÓ7Ôaw‰ È‰  ÔpÓÊ Á‡ Ô‰ÈÏÚ MÁ Ì‡ , ƒ¿≈«ƒƒ≈¬≈∆««¿«»¬≈«»¿»
.Ïebtƒ

כט .6)שם.5) "ואם 7)שם כתבה: התורה כח . שם
משמע . אכילות שתי  יאכל", האכל

.‚BÓc ˜Ê ‡l‡ ,BzLÁÓ ‰„ÒÙ ‡lL Ôa˜ Ï‡¬»»¿»∆…ƒ¿¿»«¬«¿∆»ƒ¿«»
B˙ÏÈÎ‡ ÔÓÊ Á‡Ï epnÓ ‡LÂ B˙ÎÏ‰k ÁaÊn‰ ÏÚ««ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ∆¿««¿«¬ƒ»
Ôaw‰Â ,BÏÎ‡Ï eÒ‡Â ,˙B ‡˜ ‡Lp‰ B˙B‡ «ƒ¿»ƒ¿»»¿»¿»¿¿«»¿»
ÂÈz˙ È‡Â :Ìca ÓB‡ ‡e‰ È‰ .tÎÂ ‰ˆ k¿»ƒ¿»¿ƒ≈¬≈≈«»«¬ƒ¿«ƒ
ÁaÊnÏ Ìc ÚÈb‰L ÔÂÈk  tÎÏ ÁaÊn‰ ÏÚ ÌÎÏ»∆««ƒ¿≈«¿«≈≈»∆ƒƒ«»«ƒ¿≈«
ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .Ôaw‰ ‰ˆÂ ÌÈÏÚa‰ etk˙ B˙ÎÏ‰k¿ƒ¿»ƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ¿»«»¿»¿ƒ»≈
ÔÈa Ì„‡Ï ÔÈa ÔÈÈzÓ BÏ LiL „ ‡l‡ Ïbt˙Óƒ¿«≈∆»»»∆≈«ƒƒ≈»»»≈

ÁaÊnÏ8‡a˙iL BÓk ,9˙Á‡ Ba LÁL ÁÊ „Á‡ . «ƒ¿≈«¿∆ƒ¿»≈∆»∆«∆»«««
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LÁL B‡ ,‰ËÈÁL ˙ÚLa el‡ ˙BLÁÓ LÏMÓƒ»«¬»≈ƒ¿«¿ƒ»∆»«
B‡ ,ÁaÊnÏ B˙ÎÏB‰ ˙ÚLa B‡ ,Ìc‰ ˙Ïa˜ ˙ÚLaƒ¿««»««»ƒ¿«»»«ƒ¿≈«

.ÁaÊn‰ ÏÚ B˙˜ÈÊ ˙Úa¿≈¿ƒ»««ƒ¿≈«

א.8) מג, שם עיי "ש.9)משנה, ה"ז, פי "ח  לקמן
דברים 10) בארבעה נפסל "שהזבח  א. יג, זבחים משנה,

וכו'".

.„˙B„BÚ Úa‡aL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ10ÏÒÙ Áf‰ ƒ¿≈»»≈∆¿«¿«¬«∆«ƒ¿»
,Ìc‰ ˙ÎÏB‰e ,‰Ïa˜e ,‰ËÈÁLa :‰LÁÓa¿«¬»»ƒ¿ƒ»¿«»»¿»««»

.ÁaÊn‰ ÏÚ B˙˜ÈÊeƒ¿ƒ»««ƒ¿≈«

.‰ÌÈ„ ÈLa  ÛBÚ‰Â11ÈevÓe ,‰˜ÈÏÓa : ¿»ƒ¿≈¿»ƒƒ¿ƒ»¿ƒ
Ìc‰12. «»

א.11) וס "ה, ב . סד, שם סובר 12)משנה, רבינו
ובין  העוף  בעולת בין הדם במיצוי  פוסלת שמחשבה
וזה  הזאה, טעונה העוף  שחטאת ואע "פ  העוף , בחטאת
שמיצוי ה"ז, הקרבנות מעשה מהל' בפ "ז לדעתו בהתאם
במשנה  וכן ההזאה, גמר הוא ולפיכך מעכב , העוף  בחטאת
פסול". – לשמה שלא דמה "מיצה העוף  בחטאת שנינו שם

.Â‰Úa‡a  ˙BˆÓ˜p‰ ˙BÁn‰Â13‰ˆÈÓ˜a :14, ¿«¿»«ƒ¿»¿«¿»»ƒ¿ƒ»
˙L ÈÏÎa ıÓw‰ ˙È˙e15ıÓw‰ ˙ÎÏB‰e , ƒ¿ƒ««…∆ƒ¿ƒ»≈¿»««…∆

.L‡‰ ÏÚ B˙˜ÈÊe ,ÁaÊnÏ«ƒ¿≈«ƒ¿ƒ»«»≈

א.13) יב , מנחות בזבח ,14)משנה, לשחיטה דומה
הקומץ  וגם לבשר, (הדם) מזבח  חלק  בין מפרידה השחיטה

יג:). זבחים (רש"י  הדם.15)כן לקבלת דומה

.Êel‡Ó ıeÁ ÌÈÁ‡ ÌÈ„a LÁ Ì‡ Ï‡16ÔB‚k , ¬»ƒ»«ƒ¿»ƒ¬≈ƒ≈≈¿
˙ÚLa B‡ Áez ˙ÚLa B‡ ËLÙ‰ ˙ÚLa LÁL∆»«ƒ¿«∆¿≈ƒ¿«ƒ«ƒ¿«
‰Án‰ ˙ÏÈÏa ˙ÚLa B‡ ,ÁaÊnÏ ÔÈeÓ‡ ˙ÎÏB‰17 »«≈ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿«¿ƒ««ƒ¿»

d˙Lb‰ ˙ÚLa B‡18ÔÈ‡  el‡ ÌÈ„ ‡ˆBiÎÂ , ƒ¿««»»»¿«≈ƒ¿»ƒ≈≈
˙LÁÓ ‰˙È‰L ÔÈa .ÌeÏk ˙ÏÚBÓ ‰LÁn‰ d˙B‡»««¬»»∆∆¿≈∆»¿»«¬∆∆
.ÔÓf‰ ˙LÁÓ ÔÈa ,ÌB˜n‰ ˙LÁÓ ÔÈa ,ÌM‰ ÈepLƒ«≈≈«¬∆∆«»≈«¬∆∆«¿«

שאין 16) למדו, - ה"ד פי "ב  צו פרשת כהנים' ב 'תורת
וכל  הכפרה, את המעכבים בדברים אלא פוסלת המחשבה

מעכבים. אינם מחשבה 17)אלו ואין הקמיצה, לפני 
(ראה  השחיטה לפני  בזבח  כמו קמיצה לפני  פוסלת

הכלל). זה ד"ה - ב  יג, זבחים ההערה 18)'תוספות' ראה
הקודמת.

.ÁÁÓ‰ ÔÎÂÔlÎa B‡ el‡ ˙B„BÚ Úa‡Ó ˙Á‡a M ¿≈«¿«≈¿««≈«¿«¬≈¿À»
ÔÈ‡  el‡ ˙BLÁÓ LÏMÓ ıeÁ ˙Á‡ ‰LÁÓ«¬»»«∆∆ƒ»«¬»≈≈
MÁÓ‰ ?„ˆÈk .ÌeÏk ˙„ÒÙÓ ‰LÁn‰ d˙B‡»««¬»»«¿∆∆¿≈««¿«≈
Ìc ÁÈp‰Ï ‰˜ÈÊe ‰ÎÏB‰Â ‰Ïa˜Â ‰ËÈÁL ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»¿«»»¿»»¿ƒ»¿«ƒ««

‰ÊÚÏ ıeÁ Ô‡ÈˆB‰Ï B‡ ÁÓÏ ÂÈeÓ‡ B‡ Áf‰19, «∆«≈»¿»»¿ƒ»»¬»»
,„BÒÈ‰ „‚k ‡lL Lk‰ ÏÚ Ìc‰ ˜ÊÏ LÁL B‡∆»«ƒ¿…«»««∆∆∆…¿∆∆«¿
‰hÓÏ ÔÈzp‰ ˙‡Â ‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏ ÔÈzp‰ ˙‡ ÔzÏ B‡ƒ≈∆«ƒ»ƒ¿«¿»¿«»¿∆«ƒ»ƒ¿«»
ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊna ÔÈzp‰ ÌÈÓc ÔzÏ B‡ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ≈»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈««ƒ
B‡ ,ÔBˆÈÁÏ ÈÓÈta ÔÈzp‰ ˙‡ B‡ ÈÓÈt‰ ÁaÊna«ƒ¿≈««¿ƒƒ∆«ƒ»ƒ«¿ƒƒ«ƒ

eÏÎ‡iL LÁL B‡ ,ÌÈÙÏ ˙‡hÁ‰ Ìc ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ«««»ƒ¿ƒ∆»«∆…¿
B‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÏeÒt‰ ‡L B‡ ÌÈ‡ÓË Áf‰«∆«¿≈ƒ¿»«¿ƒ«¬ƒ»
B‡ ,‰„BÚÏ ÔÈÏeÒt‰ ‡L B‡ ÌÈ‡ÓË ÌeÈ˜iL∆«¿ƒ¿≈ƒ¿»«¿ƒ»¬»
aLÏ LÁL B‡ ,ÔÈÏeÒt‰ Ì„a Áf‰ Ìc ÚÏ¿»≈««∆«¿««¿ƒ∆»«ƒ¿…
ÛOÏ LÁL B‡ ,‡ epnÓ ÏÎ‡ÏÂ ÁÒt‰ ˙BÓˆÚ«¿«∆«¿∆¡…ƒ∆»∆»«ƒ¿…
ÏÎa  ÔÓB˜ÓÏ ıeÁ B‡ ÔpÓÊÏ ıeÁ ˙BÙOp‰ ˙B‡hÁ«»«ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿»¿»

Lk Áf‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BLÁn‰ el‡20Ì‡ ÔÎÂ . ≈««¬»¿«≈»∆«∆«»≈¿≈ƒ
ÈÏkÏ B˙È˙ ˙ÚLe ‰Án‰ ˙ˆÈÓ˜ ˙ÚLa LÁ»«ƒ¿«¿ƒ««ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ
ÁÈp‰Ï L‡‰ ÏÚ B˙˜ÈÊ ˙ÚLe B˙ÎÏB‰ ˙ÚLeƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ»«»≈¿«ƒ«
È‰  ıeÁÏ B‡ÈˆB‰Ï B‡ ÁÓÏ d˙BÏ B‡ dˆÓÀ̃¿»¿»»¿»»¿ƒ«¬≈

.‰Lk BÊ¿≈»

רבי19) לדעת בניגוד - ב  לה, זבחים במשנה, כחכמים
אלה. בשלושה הפוסל כאן 20)יהודה, שנמנו הדינים כל

בלי - א ולו, ב . לה, שם נשנו הנשרפת, חטאת מדיני  חוץ 
א. לה, שם בברייתא שנינו הנשרפת, חטאת דיני  מחלוקת.

.Ëe‡a k21dÈ‡  Ï‚a ‡lL ‰ÎÏB‰L , ¿»≈«¿∆»»∆…»∆∆≈»
Cl‰Ó‰Â .da ˙ÏÒBt ‰LÁn‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‰ÎÏB‰»»¿ƒ»≈««¬»»∆∆»¿«¿«≈
‰LÁn‰Â ,‰ÎÏB‰ BÊ È‰  CÈˆ BÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈»ƒ¬≈»»¿««¬»»
BÓB˜Óa „ÓBÚ ‡e‰Â Ìc‰ Ïa˜ ?„ˆÈk .da ˙ÏÒBt∆∆»≈«ƒ≈«»¿≈ƒ¿

ÁaÊn‰ ÏÚ B˜ÊÏ B„È ËLÙe22ËLtL ˙Úa LÁÂ , »«»¿»¿««ƒ¿≈«¿»«¿≈∆»«
Ïa˜ Ì‡ Ï‡ ;da ˙ÏÒBt ‰LÁn‰ ÔÈ‡  Ìca B„È»«»≈««¬»»∆∆»¬»ƒƒ≈
Ba CÏ‰ ‡l‡ ,ÁaÊn‰ Èa‚Ï Ba CÏ‰ ‡ÏÂ ÌÈÙa Ìc‰«»ƒ¿ƒ¿…»«¿«≈«ƒ¿≈«∆»»«

ıeÁÏ B‡ÈˆB‰Â23ıeÁÏ BÎel‰ ˙ÚLa LÁÂ , ¿ƒ«¿»«ƒ¿«ƒ«
˙ÏÒBt BÊ È‰  da ‡ˆBiÎÂ ÔÓf‰ ˙LÁÓa24. ¿«¬∆∆«¿«¿«≈»¬≈∆∆

הכ"ג.21) פ "א ברגל.22)למעלה שלא הולכה זוהי 
המזבח 23) מן ריחוק  אלא לעזרה מחוץ  לא - ב  טו, זבחים

שם). יג,24)(רש"י  שם אלעזר ורבי  תנאֿקמא מחלוקת
שם  בסוגיה גירסתנו לפי  (כסף ֿמשנה. כתנאֿקמא. ופסק  א.
החזרתו  בשעת רק  פוסלת שהמחשבה משמע  - ב  טו,
המזבח  מן המרחיקה בהולכה אבל שהרחיקו, אחרי  למזבח 
לעיני היתה אחרת גירסה ואולי  שם. רש"י  דעת וכן לא,

שם). המשנה, על בפירושו ברטנורא ראה רבינו.

ה'תשע"ט  א' אדר ט "ו  ד' יום 

     1 
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‡ Ôaw‰ ÏÚa ˙LÁÓ2elÙ‡ . «¬∆∆«««»¿»≈»∆∆¿¬ƒ

„BÚ‰ ˙LÁÓ ‰˙È‰Â ,eÏbtL ÌÈÏÚa‰ eÚÓL»«¿«¿»ƒ∆ƒ¿¿»¿»«¬∆∆»≈
.Lk ‰Ê È‰  ‰BÎ¿»¬≈∆»≈

פי2) על אף  ישמעאל ר' ז)"תני  כב , (ויקרא רבה ובמדרש
אלא  הולך הכל אין היום כל ומחשבים יושבים שהבעלים
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.Èe‡ ‡e‰L ÈnÓ ‡l‡ ˙ÏÚBÓ ‰LÁn‰ ÔÈ‡Â¿≈««¬»»∆∆∆»ƒƒ∆»
Èe‡ ÌB˜Óe ,‰„BÚÏ Èe‡‰ „e ,‰„BÚÏ»¬»¿»»»»»¬»¿»»
ÔÈÏeÒt‰ ÔÓ „Á‡ ?„ˆÈk Èe‡ ‡e‰L ÈnÓ .‰„BÚÏ»¬»ƒƒ∆»≈«∆»ƒ«¿ƒ
˙ÚLa LÁÂ ,˜Ê B‡ CÈÏB‰ B‡ Ìc‰ ÏawL ‰„BÚÏ»¬»∆ƒ≈«»ƒ»«¿»«ƒ¿«
ÏÒt ‡Ï  ÔÓf‰ ˙LÁÓ B‡ ÌB˜Ó ˙LÁÓ ‰„BÚ‰»¬»«¬∆∆»«¬∆∆«¿«…»«
Ìc‰ B˙B‡Â .‰„BÚÏ Èe‡ BÈ‡L ÈÙÏ ,BzLÁÓa¿«¬«¿¿ƒ∆≈»»¬»¿«»

‰n‡Ï CÙMÈ  B˙ˆ˜Ó ˜fL B‡ ÏawL3‡L Ì‡Â . ∆ƒ≈∆»«ƒ¿»ƒ»≈»«»¿ƒƒ¿«
‰LÁÓa Ïa˜ÈÂ ‰„BÚÏ Èe‡‰ ÊÁÈ  LÙp‰ Ìc««∆∆«¬…»»»¬»ƒ«≈¿«¬»»
ÏÒt  ‰ËÈÁL ˙ÚLa ÏeÒt‰ LÁ Ì‡ Ï‡ .‰BÎ¿»¬»ƒ»««»ƒ¿«¿ƒ»»«
BÓk ,ÔÈÏeÒÙa ‰Lk ‰ËÈÁM‰L ;BzLÁÓa¿«¬«¿∆«¿ƒ»¿≈»ƒ¿ƒ¿
 ÔÓLÏ ‡lL eOÚ Ì‡L ,˙Ba˜ LÈ .e‡aL∆≈«¿≈»¿»∆ƒ«¬∆…ƒ¿»
‰Ê Ô‰k Ìc‰ Ïa˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‡a˙iL BÓk ,ÔÈLk¿≈ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»ƒƒ≈«»…≈∆
ÏÒt  B˜Ê B‡ BÎÈÏB‰ B‡ ‰„BÚÏ 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¿«

Áf‰4,B˙B‡ ÏÒt ÌM‰ ÈepL ˙LÁÓ ÈtÓ ‡ÏÂ . «∆«¿…ƒ¿≈«¬∆∆ƒ«≈»«
.e‡aL BÓk ,‰„BÚÏ ÏeÒt ‡e‰L ÈtÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈∆»»¬»¿∆≈«¿

  

        
       

  

ששחטו  הפסולי "כל (רפ"ג)  זבחי בגמרא  ומקורו 
בבשר  נוגעי  טמאי יהיו  שלא  ובלבד  כשרה ... שחיטת
ודנו  כשר". הזבח  ושחט, עבר  א"  ומכל־מקו כו '",
את  שוחט טמא  שיהיה  בכלל יתכ היא הש "ס  מפרשי 
נאמר   א ואפילו  המזבח , יר על ששחיטתו  הזבח 
נשי עזרת הרי  בחיל, ליכנס  שמותר  בטמא ־שר שמדובר
,כ כל ארוכה  הסכי שתהיה  יתכ ואי אמה , קל"ה  ארוכה 
שהוציאוהו   וקוד בעזרה , שנטמא  לומר  שחייבי אלא 
שאינו   בטמא ־שר שמדובר ומכיו לשחוט, הספיק   מש
טומאה  קבלת  ג אי הרי  , כלי לטמא  הטומאה  אב  נעשה 

.הסכי על־ידי 
שיהיה , מצב  שבאיזה  יהודי , של מעלתו  גודל  רואי מכא
לשחוט  יכול מהעזרה , להוציאו   וצריכי נטמא   א אפילו 
יו של כה־גדול "פר כולל , קדשי קדשי  אפילו 
עבודה  אינה  שהשחיטה  מפני  לא  זה  וכל ," הכיפורי
שלפנ"ז  בהלכות שנתבאר כפי  העיקר היא  אדרבא  חשובה ,
הזבח ", בשחיטת אלא  ליקרב   מתקדשי  הנסכי אי"

השוחט. של מעלתו  בגלל רק  אלא 
ההלכה  את שאמר חנה  ב שמואל של כוונתו   ג זוהי 
שא יהודי , של מעלתו  את להדגיש  בזר" כשרה  "שחיטה 
עבודה  שהיא  השחיטה  בעבודת לעסוק  יכול ,כה שאינו 

עיקרית.
      

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 ‰„BÚÏ Èe‡‰ „a¿»»»»»¬»≈«ƒ¿«»…∆
dÓLÏ ˙ÈOÚpL ÈÓk BÊ È‰  dÓLÏ ‡lL dˆÓwL∆¿»»∆…ƒ¿»¬≈¿ƒ∆«¬≈ƒ¿»
ÔÈ‡Â ,ÌÈBÚO‰ ÔÓ ‡È‰L ÈtÓ ;ÔÈÏÎ‡ ‰ÈÈLe¿»∆»∆¡»ƒƒ¿≈∆ƒƒ«¿ƒ¿≈

˙Ba˜ ‡LÏ Èe‡‰ c ÌÈBÚO‰5MÁÓ‰ ÔÎÂ . «¿ƒ»»»»ƒ¿»»¿»¿≈«¿«≈
˙B‡˜ ˙ÁÓa6‰Bl‰ ËwÏiL Ì„˜ ‰ÈÏÚ ‰Bl‰Â ¿ƒ¿«¿»¿«¿»»∆»…∆∆¿«≈«¿»

Èe‡‰ c dÈ‡ È‰L ,˙ÏÚBÓ BzLÁÓ ÔÈ‡ ≈«¬«¿∆∆∆¬≈≈»»»»»
‰„BÚÏ7‰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 ‰„BÚÏ Èe‡‰ ÌB˜Óa9 ¿»»»»¬»≈«ƒ¿≈«∆ƒ¿«
ÏÒt ‡Ï  ÌB˜Ó ˙LÁÓ B‡ ÔÓÊ ˙LÁÓ LÁÂ¿»««¬∆∆¿««¬∆∆»…»«
Èe‡ ‰zÚ ÌB˜n‰ ÔÈ‡ È‰L ,BÊ ‰LÁÓa Áf‰«∆«¿«¬»»∆¬≈≈«»«»»

‰„BÚÏ10ıeÁa ‰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

אחרי10)כ"ב ). לעבודה ראוי  שיהיה פי  על ואף 
לעזרה.11)שיתקנוהו. חוץ 

.‰ÌÈ„ el‡12˙Baw‰ ÔÓ ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ≈¿»ƒ∆≈»¿ƒ«¬ƒ»ƒ«»¿»
Ìc‰ :‰Ë˜‰Ï ÔÈÈe‡e13,‰ÏBÚ‰ Oe ÔÈeÓ‡‰Â ¿ƒ¿«¿»»«»¿»≈ƒ¿«»»

.˙BˆÓ˜p‰ ˙BÁn‰ ÔÓ ‰Bl‰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 ,ÌÈÁf‰ ÏkÓ ÏÎ‡p‰ Oa‰14 «»»«∆¡»ƒ»«¿»ƒ≈«∆¡»«…¬ƒ
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ÌÁl‰ ÈzLe ,˙BÁn‰ ÈÈLe ,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»¿…
˙ÙOp‰ ˙‡hÁ Oa :‰Ë˜‰Ï15‰Ó‰a ÏL BÚ‰Â , ¿«¿»»¿««»«ƒ¿∆∆¿»∆¿≈»

‰ÈÏ‡‰ BÚÓ ıeÁ ,Blk16.‰ÏÈÎ‡Ï [Èe‡] ‡e‰L À≈»«¿»∆»«¬ƒ»
ÏÈcÓe BÚa ˜c‰ ˜c‰ Ìew‰ ‡e‰Â ,‰‡n‰ Ï‡¬»«À¿»¿«¿«««»≈»«¿ƒ
˙BÓˆÚ‰ ÔÎÂ .‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡ BÈ‡  Oa‰ ÔÈe BÈa≈≈«»»≈»«¬ƒ»¿≈»¬»
ÛBÚ ÏL ‰ˆBp‰Â ,ÌÈÙÏh‰Â ÌÈw‰Â ÌÈ„Èb‰Â¿«ƒƒ¿««¿«ƒ¿«¿»«ƒ¿«»∆
L‡Â ÌÈt‚‡ ÈL‡Â ,BlL ÌBËÁ‰Â ÌÈtv‰Â¿«ƒ»¿«ƒ¿««¿∆¿»≈¬««ƒ¿…
ÌÈ˜ec‰ el‡ ÏkÓ ÌÈk‰ ˙BÓB˜Ó elÙ‡ .f‰«»»¬ƒ¿»«ƒƒ»≈«¿ƒ
,‡ˆÈÂ Ìc‰ ıaˆÈ ÈÁ‰ ÔÓ eÎzÁÈ el‡L ,Oaa«»»∆ƒ«¿¿ƒ««¿«¿≈«»¿≈≈
Èe‡ BÈ‡L c ÌÈ‡˜  ÔÈeLÁ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»¬ƒƒ¿»ƒ»»∆≈»

w‰ ÔÈÚÏ ‰ÏÈÎ‡Ï,ÔÈÏz‰Â ˜n‰ ÔÎÂ .˙Ba «¬ƒ»¿ƒ¿««»¿»¿≈«»»¿««¿ƒ
ÏÈÏM‰Â17‡ÈÏM‰Â18ezËÏBtL Oa‰Â ,ÛBÚ‰ ˙ˆÈe ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»≈«»¿«»»∆««

‡e‰Â ,BÚa ˜a„Ó ‡MÈÂ ËLÙ‰ ˙ÚLa ÔÈkq‰««ƒƒ¿«∆¿≈¿ƒ»≈À¿»»¿
˙LÁÓ ÔÈÚÏ ÔÈeLÁ ÔÈ‡ el‡ Ïk  ÏÏ‡ ‡˜p‰«ƒ¿»¬»»≈≈»¬ƒ¿ƒ¿««¬∆∆

.‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡ ÔÈ‡L „k Ô‰ È‰Â ,˙Baw‰«»¿»«¬≈≈¿»»∆≈»«¬ƒ»

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

.Ác ÏÚ B‡ „ea‡Ï „ÓBÚ‰ c ÏÚ ÔÈMÁÓe¿«¿ƒ«»»»≈¿ƒ«»»
‰ÙOÏ „ÓBÚ‰19Úa‡ Ô˙B‡Ó ˙Á‡a MÁÓ‰ . »≈ƒ¿≈»«¿«≈¿««≈»«¿«

Ú‰‰ÏÈÎ‡Ï Bkc ÔÈ‡L c ÏÎ‡Ï ÔlÎa B‡ ˙B„B »¬¿À»∆¡…»»∆≈«¿«¬ƒ»
˙LÁÓa ÔÈa ,‰Ë˜‰Ï Bkc ÔÈ‡L c ÈË˜‰Ï B‡¿«¿ƒ»»∆≈«¿¿«¿»»≈¿«¬∆∆
?„ˆÈk .Lk Áf‰  ÔÓf‰ ˙LÁÓa ÔÈa ÌB˜n‰«»≈¿«¬∆∆«¿««∆«»≈≈«
ÔÓ B‡ ÂÈeÓ‡Ó ÏÎ‡Ï B‡ Áf‰ ÌcÓ ˙BzLÏ MÁƒ≈ƒ¿ƒ««∆«∆¡…≈≈»ƒ
MÁL B‡ ,ÁÓÏ B‡ ıeÁa ‰Bl‰ ÔÓe ıÓw‰«…∆ƒ«¿»«¿»»∆ƒ≈
B‡ ıeÁa ‰Án‰ ÈÈMÓ B‡ Áf‰ OaÓ ÈË˜‰Ï¿«¿ƒƒ¿««∆«ƒ¿»≈«ƒ¿»«
B‡ ÏÎ‡Ï LÁ Ì‡ ÔÎÂ .Lk Áf‰ 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‡‰»¬»¿«≈»∆≈¿«¬∆∆¿«≈¿«¬∆∆
ÌÈtÓ ÏÎ‡Ï LÁ Ì‡ ÔÎÂ .Lk Áf‰  ÌB˜Ó»«∆«»≈¿≈ƒ»«∆¡…ƒ»ƒ
Ô‰ È‰  ÁÓÏ B‡ ıeÁa ÔÈÙOp‰ ÌÈÈÚOe¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ«¿»»¬≈≈

ÌÈLk20.‰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‰ eÈË˜iL B‡ ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»∆«¿ƒ«¿≈ƒ«¿ƒƒ»»

Áf‰  ‰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 Áf‰  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 Áf‰  ‰Ë˜‰ ÔÓ¿««¿»»«∆«»≈∆≈¬ƒ»¿«¿»»
:Ó‡Â ‰ÏÈÎ‡ ÔBLÏa B‡ÈˆB‰ Ì‡Â .ÔÈÙËˆÓƒ¿»¿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 ;ÔÈÙËˆÓƒ¿»¿ƒ¿¬ƒ»∆»ƒ≈∆¡…
Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚ LÁÂ ÊÁÂ ,˙ÈÊ ÈˆÁk ÈË˜‰Ï¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ¿»«¿»««¬ƒ«ƒ«≈
ÏÎ‡Ï LÁ .ÔÈÙËˆÓ 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 ;ÔÈÙËˆÓ24˙ÈÊk ÏÚ LÁ . ƒ¿»¿ƒ∆≈¬ƒ»∆»»««¿«ƒ
ÏÎ‡Ï LÁ .ÔÈÙËˆÓ eÏ‡ È‰  ÌÈL e‰eÏÎ‡iL∆…¿¿«ƒ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ»«∆¡…

Òt ˙ÏÈÎ‡ È„kÓ ˙BÈa ˙ÈÊk25.ÛËˆÓ ‰Ê È‰  ¿«ƒ¿≈ƒ¿≈¬ƒ«¿»¬≈∆ƒ¿»≈
‰˜ÈÊ ˙ÚLe ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡Ï ‰ÁÈÊ ˙ÚLa LÁ»«ƒ¿«¿ƒ»∆¡…«¬ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ»
˙LÁÓa ÔÈa ,ÔÈÙËˆÓ 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‡ ‰„BÚk Ô‰ È‰Â ˙BÙËˆÓ ˙B„BÚ‰»¬ƒ¿»¿«¬≈≈«¬»««»«
‰Bl‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ıÓw‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁk ÈË˜‰Ï¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒƒ«…∆¿«¬ƒ«ƒƒ«¿»
‰ÁnÏ ıÓw‰ ÌÚ ‰Bl‰L ;ÔÈÙËˆÓ el‡ È‰ ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ∆«¿»ƒ«…∆«ƒ¿»
ÔÓ ˙ÈÊk ÈË˜‰Ï LÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÁfÏ ÔÈeÓ‡k»≈ƒ«∆«¿ƒ»ƒ»«¿«¿ƒ¿«ƒƒ
.‡a˙pL BÓk ,Ïebt ‰Ê È‰  BpÓÊÏ ıeÁ ‰Bl‰«¿»ƒ¿«¬≈∆ƒ¿∆ƒ¿»≈
,ÁÓÏ B‡ ıeÁa Blk Áf‰ 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«»»«

(מלכי24) 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,

     1 
השם.1) שינוי  במחשבת שנשחטו הזבחים יבאר

.‡ÌÈÁf‰ Ïk2ÔÈa ,ÌM‰ ÈepL ˙LÁÓa eËÁLpL »«¿»ƒ∆ƒ¿¬¿«¬∆∆ƒ«≈≈
eaˆ ˙Ba˜a ÔÈa „ÈÁÈ ˙Ba˜a3‡l‡ ,ÌÈLk  ¿»¿¿»ƒ≈¿»¿¿ƒ¿≈ƒ∆»
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‰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 Áf‰ ÌL ‰pLÓ‰ „Á‡Â¿∆»«¿«∆≈«∆«ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«
‰˜ÈÊa 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 ÔÈiÁ ‡l‡ ,ÌÈÓÏL ÌeMÓ ‡ÏÂ da ÔÈiÁ«»ƒ»¿…ƒ¿»ƒ∆»«»ƒ¿»ƒ
ÔBÚÓL ÌLÏ Ôe‡ ˙ÏBÚ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .Á‡ ÁÊ8 ∆««≈¿≈ƒ»««¿≈¿≈ƒ¿
ÌÈc ‰na .ÔBÚÓLÏ ‡ÏÂ Ôe‡Ï ‡Ï ‰˙ÏÚ ‡Ï …»¿»…ƒ¿≈¿…¿ƒ¿«∆¿»ƒ
‰ÚË Ì‡ Ï‡ ;ÔB„Êa Áf‰ ÌL ˜ÚLk ?ÌÈeÓ‡9 ¬ƒ¿∆»«≈«∆«¿»¬»ƒ»»
‰È˙B„BÚ 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 .ÌÈLk  ˙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
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. ֿ 9)משנהֿלמלך (הכסף  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 ,˙BLk ¿≈¿…»«¿»ƒƒƒ¿«≈

˙B‡˜ ˙ÁÓe13˙B„BÚ 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¿«

˙LÁÓ B‡ ,‡ËBÁ15ÌLÏ ˙ÁÓ B‡ ,˙ÁÓ ÌLÏ ≈«¿∆∆¿≈«¬««¬«¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙LÁÓ«¿∆∆¿≈…«≈»∆

ב .12) כחטאת,13)מנחות דינן אלו שתי  סוטה, מנחת
ההלכה. בסוף  רבינו שמסיים בכלי14)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 ÁÊ ,CÎÈÙÏ . ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»∆«∆¿»∆…ƒ¿

ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,dÓLÏ ‡lL dˆÓwL ‰ÁÓ B‡ƒ¿»∆¿»»∆…ƒ¿»≈¿»≈

elÙ‡ .ÔÓLÏ ˙B„BÚ ‡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 ,ÌÈÁf‰ 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„BÚ ‡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 ÁÊ ÌzÓ‡Â :Ó‡Â .ÁÒt ÌLÏ B˙iOÚ¬ƒ»¿≈∆«¿∆¡««¬«¿∆∆«∆«
BÓL ‰pL Ì‡ ‡‰ .ÁÒt ÌLÏ B˙ÁÈÊ ‰È‰zL  ÈÈÏ«»∆ƒ¿∆¿ƒ»¿≈∆«»ƒƒ»¿
:ÓB‡ ‡e‰ ‡ËBÁ ˙ÁÓe .ÏeÒt  ÂÈÏÚa ÌL B‡≈¿»»»¿ƒ¿«≈≈
˙‡˜ ˙ÁÓ Èk :Ó‡ ‰ËBÒ ˙ÁÓe ,‡È‰ ‰ÁÓƒ¿»ƒ¿ƒ¿«»∆¡«ƒƒ¿«¿»…

ÔÓLÏ Ô‰ÈOÚÓ Ïk eÈ‰iL  ‡È‰19. ƒ∆ƒ¿»«¬≈∆ƒ¿»

  

       
        

  

"חייב הראשונה  בעבודה  כבר נפסל שהקרב אע "פ כלומר,
שלוש  עשה   א ואפילו  ,"לשמ העבודות שאר  להשלי
במחשבה  לזרוק  "חייב   הש שינוי  במחשבת עבודות
לשמה . שתהיה  ועבודה  עבודה  כל על חיוב  ישנו  כי  נכונה ",
לעולה ) (שקודמת בחטאת הדי יהיה  מה  בזה , לחקור ויש 
כל  קודמי אז  ג  הא ונפסלה , לשמה  שלא  ששחטה 
שאר  לאחר אפשר שנפסלה  שכיו או  לעולה  עבודותיה 
רק  שייכת זו  שחקירה  ולהעיר העולה . לאחרי  עבודותיה 
בקדימה  משא "כ  , נוס די מצד  לעולה  שקדמה  לחטאת
העומר  קדימת כמו  ,הקרב חיוב   עצ מצד  המוכרחת
שא פשוט , הכבשי לשני   הלח שתי  עמו , הבא  לכבש 
 שכ ומסתבר כדינו . ההקרבה  סדר נשאר בשחיטה  נפסל

בדבר. לעיי ויש  לעולה , החטאת בקדימת הדי
זו  מהלכה  וההוראה  , האד בנפש   ג ישנו  הקרבנות עניי
אלא  עוד  ולא  כדבעי , שלא  היה   מסויי פרט  א  שג היא 
שלא  נעשו  העבודות שרוב  עד   ענייני וכמה  בכמה  שנכשל
להיות  חייב   אחר־כ שבא  העניי  מכל־מקו כדבעי ,

נכונה ". "במחשבה 
      

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‡ ÁÊ 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
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קכד                 
         

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 BÁ ÏÚ ‡ÏÂ28. ¿…«¬≈∆¿À»«»¿

"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¿…»»
ÔÈMÁnL ÈÙÏ .‰ÏeÒt BÊ È‰  dÓLÏ ‡lL∆…ƒ¿»¬≈¿»¿ƒ∆¿«¿ƒ
˙ÚLa LÁL ‰LÁn‰ ˙‡ÊÂ ,‰„BÚÏ ‰„BÚÓ≈¬»«¬»¿…««¬»»∆»«ƒ¿«
CÎÈÙÏe ,‰˜ÈÊ ˙ÚLa dLÁ 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‡ ÁÊ ÌLÏ BÓL33 ÔÈlÁ ÌLÏ e‰pML ÔÈa ¿¿≈∆««≈≈∆ƒ»¿≈Àƒ

ÏeÒt34‰na .'‰Ï ‡e‰ ÁÒt ÁÊ ÌzÓ‡Â :Ó‡pL ; »∆∆¡««¬«¿∆∆«∆«««∆
‰Úa‡ ÌBÈ ‡e‰L ,BpÓÊa BËÁML ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ∆¿»ƒ¿«∆«¿»»

˙ÈÁLa 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  (בכסף ֿמשנה 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 ÌÈÁÊ ‡L ËÁBM‰ ÔÎÂ ,ÁÒt ÌLÏ BpÓÊaƒ¿«¿≈∆«¿≈«≈¿»¿»ƒ¿≈
ÌÈLk 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
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.ÊË˙ˆÚ ÈOk 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

.ÊÈÚˆÓ 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)ידי ֿחובתו ככל

טעון 54)מצורע . אשם ואין נדבה, אשם כמקריב  כלומר,
בלבד. מצורע  אשם אלא נסכים

.ÁÈÓÚ‰ ÌÚ ‡a‰ Ok55 BÓLÏ ‡lL BËÁML ∆∆«»ƒ»…∆∆¿»∆…ƒ¿
‡l‡ ,ÌÈBOÚ ÈL BlL ÌÈÎÒ ˙ÁÓ ‡ÈÈ ‡Ï…»ƒƒ¿«¿»ƒ∆¿≈∆¿ƒ∆»

˙B„p‰ ‡Lk „Á‡ ÔBOÚ56ÌLÏ ‰ÏÚ ‡Ï È‰L ; ƒ»∆»ƒ¿»«¿»∆¬≈…»»¿≈
‰ÏÚÈ ‡Ï  BÓLÏ ‡lL BËÁML „ÈÓz ÔÎÂ .B˙BÁ»¿≈»ƒ∆¿»∆…ƒ¿…«¬∆

ÌÈˆÚ ÈÊ‚ 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 ÈOk 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 ÔÈeÓ‡ 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 ,

.ÎÈÊ 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 ÚˆÓ¿…»∆¿»»∆…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,

    1 
וחישב 1) אחרת, מחשבה זמן מחשבת עם עירב  אם יבאר

איפכא. או למעלה למטה הניתנים הדמים על

.‡e‡a k2˙B„BÚ‰ Úa‡Ó ˙Á‡a MÁÓ‰L , ¿»≈«¿∆«¿«≈¿««≈«¿«»¬
Ì‡Â ;Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt Ôaw‰  ÌB˜n‰ ˙LÁÓ«¬∆∆«»«»¿»»¿≈ƒ¿ƒ
ÌÈc ‰na .Ïebt Ôaw‰  ÔÓf‰ ˙LÁÓ MÁƒ≈«¬∆∆«¿««»¿»ƒ«∆¿»ƒ
‰LÁÓ ÔÓf‰ ˙LÁÓ ÌÚ Ú ‡lLa ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿∆…≈≈ƒ«¬∆∆«¿««¬»»

Ì‡ Ï‡ ;˙Á‡3˙LÁÓ B‡ ,ÌB˜Ó ˙LÁÓ Ú «∆∆¬»ƒ≈≈«¬∆∆»«¬∆∆
˙‡hÁe ÁÒÙa ÌM‰ ÈepL4 ÔÓf‰ ˙LÁÓ ÌÚ , ƒ«≈¿∆«¿«»ƒ«¬∆∆«¿«

CÈÏB‰Â Ïa˜Â ËÁL ?„ˆÈk .Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt Ôaw‰«»¿»»¿≈ƒ≈«»«¿ƒ≈¿ƒ
el‡ ˙B„BÚ Úa‡a BzLÁÓe ,˜ÊÂ5˙LÁÓ ¿»««¬«¿¿«¿«¬≈«¬∆∆

ÔzÚa‡Ó ˙Á‡a BzLÁÓ ‰˙È‰L B‡ ,ÔÓf‰«¿«∆»¿»«¬«¿¿««≈«¿«¿»
BzLÁÓ ‰˙È‰ ˙B„BÚ‰ ‡Le ÔÓf‰ ˙LÁÓ«¬∆∆«¿«ƒ¿»»¬»¿»«¬«¿
‡La ÏÏk ‰LÁÓ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï B‡ ‰BÎ¿»…»¿»»«¬»»¿»ƒ¿»
˙LÁÓa ËÁL Ì‡ Ï‡ .Ïebt ‰Ê È‰  ˙B„BÚ‰»¬¬≈∆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˙BÁne8‡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 ˙Bawa 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
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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„BÚ‰ 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 Ôaw‰ È‰  ıeÁa11Ú 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

.‚˙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‡ ˙BLÁÓa ‡ˆBiÎÂ¿«≈¿«¬»≈∆≈»¿ƒ¿

e‡aL17Ô‰nÚ ÚÂ ,18‰Ê È‰  ÔÓf‰ ˙LÁÓ ∆≈«¿¿≈«ƒ»∆«¬∆∆«¿«¬≈∆
Ïebt19dcÏ 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, בלי20)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

.ÂLÁ21,‰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‰  BzLÁÓa 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˜Óƒ¿¿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 Áf‰L∆«∆«»≈≈«ƒ«»»«¬ƒ»¿

e‡aL23‰˜ÈÊ ÏÎÂ ;24Oa‰ ˙zÓ dÈ‡L ∆≈«¿¿»¿ƒ»∆≈»«∆∆«»»
.Ïbt ‡Ï  BpÓÊÏ ıeÁ dzÏ LÁ Ì‡ ,‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»ƒ»«ƒ¿»ƒ¿«…ƒ≈

CÎÈÙÏ25 ÔÓf‰ ˙LÁÓ ‰Ê ÁÊa 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

כסף ֿמשנה). (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‡ ,‰Bl‰ ËewÏƒ«¿»∆»««¬∆∆«¿«ƒ¿«

‰Bl‰ ËewÏ26BÊ È‰  ‰ˆÈÓ˜ ˙ÚLa ‡Ï Ï‡ ƒ«¿»¬»…ƒ¿«¿ƒ»¬≈
Ïebt dÈ‡Â ‰ÏeÒt27ÔÓf‰ ˙LÁÓ LÁiL „Ú ; ¿»¿≈»ƒ«∆«¿…«¬∆∆«¿«

Èzn‰ ÏÎa28˙ÚLa ,‰Bl‰ ÌÚ ıÓw‰ ‡e‰L , ¿»««ƒ∆«…∆ƒ«¿»ƒ¿«
˙È˙ ˙ÚLa B‡ ,‰Bl‰ ËewÏÂ ıÓw‰ ˙ˆÈÓ¿̃ƒ««…∆¿ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ«

Ô˙˜ÈÊ ˙ÚLa B‡ ,Ô˙ÎÏB‰ ˙ÚLa B‡ ,ÈÏka Ô‰ÈL29. ¿≈∆«¿ƒƒ¿«»»»ƒ¿«¿ƒ»»

בכלי26) 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
(כסף ֿמשנה). "הקטרתם"

.Á‰Bl‰ ÈË˜iL ıÓw‰ ˙Ë˜‰ ˙ÚLa LÁ»«ƒ¿««¿»««…∆∆«¿ƒ«¿»
˙ÏbÙÓ ‰Ë˜‰ ÔÈ‡L ,Ïebt dÈ‡  ÁÓÏ¿»»≈»ƒ∆≈«¿»»¿«∆∆

‰Ë˜‰30ıÓw‰ B‡ dcÏ ‰Bl‰ ÈË˜‰ Ì‡ ÔÎÂ . «¿»»¿≈ƒƒ¿ƒ«¿»¿«»«…∆
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BÊ È‰  ÁÓÏ ÌÈÈL ÏÎ‡Ï MÁÓ ‡e‰Â BcÏ¿«¿¿«≈∆¡…¿»ƒ¿»»¬≈
Ïebt dÈ‡Â ‰ÏeÒt31.ÈzÓ ÈˆÁa ÔÈÏbÙÓ ÔÈ‡L , ¿»¿≈»ƒ∆≈¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ

ÈË˜iL LÁÂ BcÏ ıÓw‰ ˙‡ ÈË˜‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒƒ¿ƒ∆«…∆¿«¿»«∆«¿ƒ
BÏLÁÂ ‰Bl‰ ÈË˜‰ Ck Á‡Â ,ÁÓÏ ‰ ¿»¿»»¿««»ƒ¿ƒ«¿»¿»«

‰ËLt È‰L ,Ïebt ‰Ê È‰  ÁÓÏ ÌÈÈM‰ 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‰Bl‰ ÌÚ ıÓw‰ ÔÓ ƒ¿ƒ¿≈À¿ƒ«…∆ƒ«¿»
ÌÈÈM‰ ÔÓ ÌeLÓL È„k ÏÎ‡iL MÁÓ ‡e‰Â¿¿«≈∆…«¿≈À¿ƒ«¿»ƒ

ÌÈÏL‰L „Ú ,ÁÓÏ34‰Bl‰ ÌÚ ıÓw‰ Ïk ¿»»«∆ƒ¿ƒ»«…∆ƒ«¿»
Û‡L ;Ïebt dÈ‡Â ‰ÏeÒt BÊ È‰  ÔÓf‰ ˙LÁÓa¿«¬∆∆«¿«¬≈¿»¿≈»ƒ∆«
Cc ÔÈ‡  ËÚÓ ËÚÓ CÎa ‰ÏÈÎ‡ CcL Èt ÏÚ«ƒ∆∆∆¬ƒ»¿»¿«¿«≈∆∆

CÎa ‰Ë˜‰35Ë˜‰ ‡lL ‰ÁÓk BÊ È‰ ‡l‡ , «¿»»¿»∆»¬≈¿ƒ¿»∆…À¿«
.dˆÓÀ̃¿»

קטן.33) אחרי34)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,

(כסף ֿמשנה). כשירה אינה שהמנחה שסוברים 

.È˙B‡˜ ˙ÁÓ B‡ ‡ËBÁ ˙ÁÓ36‰ÈÏÚ ‰È‰L ƒ¿«≈ƒ¿«¿»∆»»»∆»
‰BÏ37ËwÏiL Ì„˜ ÔÓf‰ ˙LÁÓ da LÁÂ ¿»¿»«»«¬∆∆«¿«…∆∆¿«≈

Á‡ Ì‡Â .Ïebt dÈ‡Â ‰ÏeÒt BÊ È‰  ‰Bl‰«¿»¬≈¿»¿≈»ƒ¿ƒ««
‰Bl‰ 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 

.‡ÈeÒÁL ÌÈÈL40ÈË˜‰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  לפני ֿזה שפשט  ממה רק  בו שחזר סובר,
רבי מדברי  לזה ראיה שאין ואמר לפיגול, ההקטרה קובעת

המוריה'). 'הר בתיקו, הבעיה נשארה ובכן עקיבא,

ה'תשע"ט  א' אדר ט "ז ה' יום 

    1 
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«≈¿«¬∆∆«»

Ôaw‰ ‰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 ÔÈkÚÓ ÔlÎÂ ÏÈ‡B‰ ,ÈÓÈt‰«¿ƒƒƒ¿À»¿«¿ƒ∆∆∆¿∆≈«¿
da „ÈÒÙ‰ ‡l‡ d˜˙k ‡lL Ô‰Ó ˙Á‡ Ô˙ Ì‡ƒ»«««≈∆∆…¿ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ»
Áf‰  Ô˜˙k ‡M‰ Ïk Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÁÓ‰««¬»»««ƒ∆»«»«¿»¿ƒ¿»«∆«

ÏeÒt5. »

  

        
        
        

      

והפנימי החיצו המזבח  זו : מהלכה  ה ' בעבודת ההוראה 
היינו  , והפנימיי  החיצוניי  הענייני  ה  האד בעבודת
ע קשור המצוות  קיו התורה . ולימוד  המצוות  קיו
שע צדקה  מצות למשל כמו  שבעוה "ז,  גשמיי  דברי
על  מדובר  מכל־מקו העני ", נפש  ל"החיית קשורה  היותה 

גשמי . ממו
חיות  היינו  , דמי מת של עניי ישנו  המזבחות בשני 
וג הלב  פנימיות של  ענייני  ג כי  שבלב , והתלהבות
בחיות  להעשות  צריכי הלב  לחיצוניות  הקשורי  ענייני
קיו היינו  , החיצוניי  שבענייני אלא  ובהתלהבות.
הגישה  כלומר העיקר", היא  ראשונה  "מתנה  המצוות
שזהו  ה ', רצו  לקיו נכונה  מחשבה  להיות צריכה  הכללית
ובזה  וצוונו ", במצותיו  קדשנו  "אשר מצוות של תוכנ
בזה , אחר עניי יתערב  שלא  יתירה  זהירות להיות צריכה 
יתערב  א  ג הראשונה  במחשבה  זאת שפעל אחר אבל
כי העבודה , את לפסול ביכולתו  אי רצוי , בלתי  עניי
מדבר   כי ־א יהודי  של מפנימיותו  אינו  רצוי  הלא  העניי
אבל  ."בקרב אשר מ "הגוי  או  בו , קשור שאינו  חיצוני 
 ו "כול יתירה , זהירות להיות צריכה  הלב  פנימיות בענייני 
צריכה  הלב  פנימיות של בעבודה  כי  זה ", את זה  מעכבי
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יותר  נעלה  שהעניי וככל ופרט, פרט כל על זהירות להיות
שנמצא   תלמיד ־חכ על־דר יותר, פעוט עניי בו   פוג כ
שאינו   תלמיד ־חכ אינו  מי  אצל משא "כ  בגדו , על רבב 

. כלו
שלא  יתירה  זהירות להיות צריכה  התורה  בלימוד   ג כ

לידי  ח "ו  יבוא  שלא  רצוי , בלתי  עניי בו  מצביתערב 
של   בענייני כי  כהלכה ", שלא  בתורה   פני ש "מגלה 
 נת "אפילו  הקב "ה  של ורצונו  חכמתו  שהיא  אמת" "תורת

פסול". הזבח  כתיקנה , שלא  מה אחת
      

אחר.2) קרבן להביא צריכים הבעלים פי3)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 ‰BÁ‡‰ 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»¿«»»««≈

מחשבה 6) דעת "על אומרים: אנו שאין רבינו, משמיענו
עושה". הוא שהמתנה 7)הראשונה אומרים אנו אין
הקובעת. היא  בחצי9)כולן.8)האחרונה מפגלים ואין

מתיר.

.‚˙BiÓÈt‰ ˙B‡hÁ‰ Ì„a Úaˆ‡ ˙ÏÈË10.˙ÏbÙÓ ¿ƒ«∆¿«¿«««»«¿ƒƒ¿«∆∆
˙LÁÓ Ìca Úaˆ‡ ˙ÏÈË ˙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«∆
ÌÈÈL CtLÏ12LÁ È‰L ;Ïebt BÈ‡  ÁÓÏ ƒ¿…¿»ƒ¿»»≈ƒ∆¬≈»«

„ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ .ıeÁa ‰OÚp‰ „a ÌÈÙaƒ¿ƒ¿»»««¬∆«¬»ƒ»»≈
ÁÓÏ ÌÈÈL CtLÏ MÁÓ ‡e‰Â ËÁLÂ ‰ÊÚa»¬»»¿»«¿¿«≈ƒ¿…¿»ƒ¿»»

ÔÈeÓ‡ 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‰«»≈««≈∆«»¿¿«≈
‰ÈeÓ‡ ÈË˜iL B‡ dÓc ˜ÊÈ B‡ dOaÓ ÏÎ‡iL∆…«ƒ¿»»ƒ¿…»»∆«¿ƒ≈∆»
ÏÎ‡Ï LÁ Ì‡ Ï‡ .Ïebt ÌÁl‰ ÌÚ Áf‰  ÁÓÏ¿»»«∆«ƒ«∆∆ƒ¬»ƒ»«∆¡…
‰„Bz‰ ÁÊÂ ,Ïebt BcÏ 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 ÈOk ÈLa ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒƒ¿≈ƒ¿≈¬∆∆ƒ¿≈∆∆«»
eÏbt˙  ÌÈOka ÔÓÊ ˙LÁÓ LÁ Ì‡L :Ô‰nÚƒ»∆∆ƒ»««¬∆∆¿««¿»ƒƒ¿«¿
 ÁÓÏ ÌÁl‰ È˙MÓ ÏÎ‡iL LÁ ;ÌÁl‰ ÈzL¿≈«∆∆»«∆…«ƒ¿≈«∆∆¿»»
˙Á‡a LÁ .Ïebt ÔÈ‡ ÌÈOk‰Â ,Ïebt ÌÁl‰ ÈzL¿≈«∆∆ƒ¿«¿»ƒ≈»ƒ»«¿««
ÌÚ Áf‰ OaÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡Ï ˙B„BÚ‰ Úa‡Ó≈«¿«»¬∆¡…¿«ƒƒ¿««∆«ƒ

ÌÁl‰15B‡ ‰„Bz‰Â ,Ïebt BcÏ ÌÁl‰  ÁÓÏ «∆∆¿»»«∆∆¿«ƒ¿«»
.Ïebt ÔÈ‡ ÌÈOk‰«¿»ƒ≈»ƒ

משנה).15) (כסף  לחם זית וכחצי  בשר זית כחצי  פירוש,

.ËÌÈt‰ ÌÁÏ ÌÚL ‰BÏ 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 ÈOk 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

שני17) 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 ‰˜ÈÊ„q‰ B˙B‡Â ‰lÁ‰ d˙B‡  ‰˜È ¿ƒ»≈¿««¿ƒ»»««»¿«≈∆
.ÏÎ‡È B˙‰Ëa B‰h‰Â ,eÒ‡»¿«»¿»√»≈»≈

.„È˙ÈÊk ÏÎ‡iL ÌÈOk‰ ÈMÓ „Á‡ ˙„BÚa LÁ»««¬«∆»ƒ¿≈«¿»ƒ∆…«¿«ƒ
„Á‡ ˙Ë˜‰a LÁ Ì‡ ÔÎÂ ,ÁÓÏ ÌÁl‰ È˙MÓƒ¿≈«∆∆¿»»¿≈ƒ»«¿«¿»«∆»
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 ÁÓÏ ÌÈt‰ ÌÁlÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡iL ÔÈÎÈÊa‰ ÈMÓƒ¿≈«¿ƒƒ∆…«¿«ƒƒ∆∆«»ƒ¿»»
ÏÎa LÁiL „Ú ;Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt ÌÁl‰ È‰¬≈«∆∆»¿≈ƒ«∆«¿…¿»

ÌÈOk‰ ÈL ˙„BÚ ‡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 ÔÈÙËˆÓ 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 ÌÈOk‰ ÈMÓ „Á‡a LÁ»«¿∆»ƒ¿≈«¿»ƒ«¬∆∆«¿«
e‰‡OÚL ‰Ê  ‰BÎ ‰LÁÓa ÈM‰ ‰OÚÂ¿»»«≈ƒ¿«¬»»¿»∆∆¬»»

Ïebt ÔÓf‰ ˙LÁÓa21Lk ÈM‰Â ,22. ¿«¬∆∆«¿«ƒ¿«≈ƒ»≈

שחיטת 21) ולפיכך הכבשים שני  בשחיטת מתקדש הלחם
עצמו  הכבש אבל הלחם, את מפגלת אינה אחד כבש

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»∆…«
ÔÈMÁÓ ÔÈ‡L ;ÌÈLk Ô‰ÈL  ÁÓÏ ÈM‰ OaÓƒ¿««≈ƒ¿»»¿≈∆¿≈ƒ∆≈¿«¿ƒ

‰Ê ÏÚ ‰fÓ23. ƒ∆«∆

יג:).23) (שם המתיר" את מפגל מתיר "אין

.ÁÈLc˜Ó ÔÈ‡ ˙ˆÚ ÈOk ÈL‡l‡ ÌÁl‰ ˙‡ ÔÈ ¿≈ƒ¿≈¬∆∆≈¿«¿ƒ∆«∆∆∆»
‰ËÈÁM24ÈepL ˙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 ,‰˜ÈÊÏ ‰ËÈÁL ÔÈa e‡ˆiL ÌÁl‰ ÈzL¿≈«∆∆∆»¿≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿»«
ÌÁl‰ ÈzL eÏbt˙  ÔÓf‰ ˙LÁÓa ÌÈOk‰ Ìc««¿»ƒ¿«¬∆∆«¿«ƒ¿«¿¿≈«∆∆

‡ˆBiÏ ˙ÏÚBÓ ‰˜Èf‰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 ÈOkƒ¿≈¬∆∆∆¿»»ƒ¿»¿»««∆∆ƒ
ÔÈÏeÒt el‡ È‰  ÔÓLÏ ÔÓc ˜Ê27ÔÓc ˜Ê ; »«»»ƒ¿»¬≈≈¿ƒ»«»»

˜ÙÒ el‡ È‰  ÌÁl‰ „‡L Á‡ ÔÓf‰ ˙LÁÓa¿«¬∆∆«¿«««∆»««∆∆¬≈≈»≈
ez‰ Ì‡28‰ÏÈÎ‡a29ez‰ ‡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,

     1 
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¿«»≈»«
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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 

 ֿ בלא 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
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 ‡ÈÓ  ‰‚‚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", עני15)עוונו בין
בהמה. קרבן מביא עשיר ובין

.ÊÔÈiÁ ÔÈ‡16ÌÈc ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ ˙k ≈«»ƒ»≈∆»«¬ƒ«¿»ƒ

ez‰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 ‰ÈÈMÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ,‰Ïbt˙pL∆ƒ¿«¿»»≈¿«ƒƒ¿»∆»¿≈ƒ«»»≈
BÈ‡  ‰Bl‰ ÔÓ B‡ dlL ıÓw‰ ÔÓ ÏÎ‡ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«ƒ«…∆∆»ƒ«¿»≈
.Ì„‡Ï ÌÈÈM‰ ˙‡ ÌÈÈzn‰ Ô‰ Ô‰L ÈÙÏ ,˙k iÁ«»»≈¿ƒ∆≈≈««ƒƒ∆«¿»ƒ»»»
ÂÈeÓ‡Ó B‡ BOaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ,Ïbt˙pL ÁÊ 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
˙‡ ÔÈÈzÓ ÔÈeÓ‡‰Â ,ÁaÊnÏ wÏ ÔÈeÓ‡‰ ˙‡∆»≈ƒƒ»≈«ƒ¿≈«¿»≈ƒ«ƒƒ∆
Ì„Â .ÁaÊnÏ dOa ÈzÓ ‰ÏBÚ‰ Ì„Â .Ì„‡Ï Oa‰«»»»»»¿«»»«ƒ¿»»«ƒ¿≈«¿«
ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ Ì„Â .ÌÈ‰kÏ dOa ÈzÓ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ««»«ƒ¿»»«…¬ƒ¿««»
ÈzÓ ˙BÙOp‰ ˙B‡hÁ Ì„Â .ÁaÊnÏ dOa ÈzÓ«ƒ¿»»«ƒ¿≈«¿««»«ƒ¿»«ƒ
ÌeMÓ Ô‰ÈeÓ‡ ÏÚ ÔÈiÁ CÎÈÙÏ ,ÁaÊnÏ Ì‰ÈeÓ‡≈≈∆«ƒ¿≈«¿ƒ»«»ƒ«≈≈∆ƒ
ÈL .ÌÈ‰kÏ ÌÈÈM‰ ÔÈÈzÓ ‰Bl‰Â ıÓw‰ .Ïebtƒ«…∆¿«¿»«ƒƒ«¿»ƒ«…¬ƒ¿≈

ÌÁl‰ ÈzL ÔÈÈzÓ ˙ˆÚ ÈOk19ÈL ÔÎÂ .ÌÈ‰kÏ ƒ¿≈¬∆∆«ƒƒ¿≈«∆∆«…¬ƒ¿≈¿≈
Ï‡ .ÌÈ‰kÏ ÌÈt‰ ÌÁÏ ÔÈÈzÓ ‰BÏ ÈÎÈÊ¿ƒ≈¿»«ƒƒ∆∆«»ƒ«…¬ƒ¬»
˙B‡hÁ Oa ÔB‚k ,ÔÈÈzÓ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈc¿»ƒ∆≈»∆«ƒƒ¿¿««»

˙BÙOp‰20ÔÈÏbt˙Ó ÔÈ‡  ˙BÙOp‰ ˙BÁÓe «ƒ¿»¿»«ƒ¿»≈»ƒ¿«¿ƒ
.ÌÏBÚÏ¿»

ומג.16) מב : זבחים אחר.17)משנה בגוף  עבודה על ֿידי 
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 ÔÈiÁ ÔÈ‡L ÌÈ„ el‡Â¿≈¿»ƒ∆≈«»ƒ¬≈∆ƒƒ
ÔÈa ,ÔÈi‰Â Ìc‰Â ˙Ëw‰Â ‰Bl‰Â ıÓw‰ :ÌÏBÚÏ¿»«…∆¿«¿»¿«¿…∆¿«»¿««ƒ≈

ÌÈÎÒp‰ ÌÚ ‡a‰ ÔÈÈ21BÓˆÚ ÈÙa ‡a‰ ÔÈÈ ÔÈa22. «ƒ«»ƒ«¿»ƒ≈«ƒ«»ƒ¿≈«¿
ıÓ˜ Ì‰Ï ÔÈ‡ È‰L ,Ôlk ˙BÙOp‰ ˙BÁÓe¿»«ƒ¿»À»∆¬≈≈»∆…∆
Oe .ÌÈÎÒ ˙ÁÓe ÌÈ‰k ˙ÁÓ ÔB‚k ,ÔÈz‰Ï¿«ƒ»¿ƒ¿«…¬ƒƒ¿«¿»ƒ¿«
Ì‡Â .ÚˆÓ ÏL ÔÓL ‚ÏÂ .˙BÙOp‰ ˙B‡hÁ«»«ƒ¿»¿…∆∆∆¿…»¿ƒ
,Ba ÈeÏz BÈ‡ ?BÈzÓ ÌL‡‰ Ì„ ‡BÏ‰Â :Ó‡z…««¬«»»»«ƒ≈»
‰nk Á‡ ‚ÏÂ ÌBi‰ BÓL‡ ‡ÈÓ 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¿««¿«
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קלי                  
         

„Ú epnÓ eÈ˙B˙ ‡Ï :‰„Bz Ôa˜a Ó‡pL ,Ô˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»∆∆¡«¿»¿«»…ƒƒ∆«
Ìlk ÌÈL„w‰ ‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ,˜a24È˙Bn‰Â . …∆¿«ƒƒ¿»«√»ƒÀ»¿«ƒ
‰OÚÏ e˙k‰ B˜z È‰L ,‰˜BÏ BÈ‡25:Ó‡pL , ≈∆∆¬≈ƒ¿«»«¬≈∆∆¡«

.eÙOz 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

(כסף ֿמשנה). מעשה בו שאין לאו על

.ÈiÁ  „ÈÊÓa :˙BpL ÌÈL„˜ OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ¿«»»ƒ∆«¿≈ƒ«»
:Ó‡pL ;‰Úe˜ ˙‡hÁ ‡ÈÓ  ‚‚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
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 השני31)ובניו לּכתּוב  הכוונה ַָכנראה
בפסולי ולא בזר, נאמר "הם" הוא". קודש כי  יאכל "לא

כד.32)קודש. פסחים

.‡ÈÔÈÙËˆÓ ˙Bp‰Â Ïebt‰Â33.˙ÈÊÎÏ ‰Ê ÌÚ ‰Ê ¿«ƒ¿«»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆ƒ¿«ƒ
ÔÈÙËˆÓ 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 ,˙Baw‰ ‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÏÎ‡È˙ÈÊk ÏÎ‡ Ì ≈»≈¿«ƒƒ¿»«»¿»∆ƒ»«¿«ƒ
 ÈÏk ‰Lc˜˙pL Á‡ ‰‡ÓËpL ‰Án‰ ˙BlÓƒ¿««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 Èc ÏL ‰‡Óh‰«À¿»∆ƒ¿≈»¬»ƒƒ¿¿¿À¿
ÔÈkÓ Ï‡ ,Ô˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡  Ì‰Èc ÏL∆ƒ¿≈∆≈∆«¬ƒ»»¬»«ƒ

˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡39Á‡ ÏÎB‡‰ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â . «««¿¿≈∆∆»»≈««
BÈ‡  ‰˜ÈÊ Ì„˜ ÏÎ‡ Ì‡ Ï‡ ;ÌÈÓc ˙˜ÈÊ¿ƒ«»ƒ¬»ƒ»«…∆¿ƒ»≈

‰˜BÏ40‡ÓË L„˜ ÏÎB‡ ÌeMÓ41B˙B‡ ÔÈkÓ Ï‡ , ∆ƒ≈…∆»≈¬»«ƒ
.˙ecÓ ˙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 ÔÈiÁL ‰‡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‰Ë43iÁ˙ ‰Ê È‰  „ÈÊÓa : »≈¿…∆»≈¿≈ƒ¬≈∆ƒ¿«≈
ÌÈÓÏM‰ ÁfÓ 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˜ ‡ÈÓ 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‰ ÁÊ 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»

(42 ֿ בגזירה בטומאה קודש לאוכל אזהרה למדו לג: שם
בדין  שלפנינו הדין רבינו תלה ולפיכך מקדש, מביאת שוה

(כסף ֿמשנה). 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
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.„È‡lL ‡ÓËÏ ‰‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆«¿»»¿»≈∆…
ÏhL Á‡ L„˜ ÏÎB‡‰Â .ÏaËiL Ì„˜ L„˜ ÏÎ‡È…«…∆…∆∆ƒ¿…¿»≈…∆««∆»«

BLÓL ÈÚiL Ì„˜47B˙tk ‡ÈiL 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 כסף ֿמשנה ראה מקורה, נמצא

.ÂËÌ‰Èc ÏL ˙B‡ÓËa ‡ÓË ‰È‰50,‰˜BÏ BÈ‡  »»»≈¿À¿∆ƒ¿≈∆≈∆
B˙B‡ ÔÈkÓ Ï‡ ,˙k iÁ BÈ‡L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆≈«»»≈¬»«ƒ

˙ecÓ ˙kÓ51. «««¿

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

.ÊËiÁ BÈ‡52„Ú ÔÈÈzÓ BÏ LiL L„˜ ÏÚ ˙k ≈«»»≈«…∆∆≈«ƒƒ«
Ó ÏÎ‡iLÏÎ‡ Ì‡ Ï‡ ;ÂÈÈzÓ ewL Á‡ epn ∆…«ƒ∆««∆»¿«ƒ»¬»ƒ»«

‰˜BÏ BÈ‡  Ìc‰ ˙˜ÈÊ Ì„˜ Oa‰ ˙‡53ÌeMÓ ∆«»»…∆¿ƒ««»≈∆ƒ
ÏÏk‰ ‰Ê .L„w‰ ˙‡ ÏÎ‡L ‡ÓË54BÏ LiL Ïk : »≈∆»«∆«…∆∆«¿»…∆≈

˙B ÌeMÓ B‡ Ïebt ÌeMÓ ÂÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡  ÔÈÈzÓ«ƒƒ≈«»ƒ»»ƒƒƒ»
ÏÎÂ ;Ô˙ÎÏ‰k ÂÈÈzÓ e˜iL „Ú ‡ÓË ÌeMÓ B‡ƒ»≈«∆ƒ¿¿«ƒ»¿ƒ¿»»¿…
ÂÈÏÚ ÔÈiÁ ÈÏÎa L„wL ÔÂÈk  ÔÈÈzÓ BÏ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ≈»∆»«ƒ¿ƒ«»ƒ»»
‡ÓhiL Ì„˜ Oa‰ ‡ÓË elÙ‡ .‰‡ÓË ÌeMÓƒÀ¿»¬ƒƒ¿»«»»…∆∆ƒ»≈

ÏÎB‡‰55 ÏÎ‡ Ck Á‡Â ÔÈÈzn‰ e˜Â ÏÈ‡B‰ , »≈ƒ¿»¿««ƒƒ¿««»»«
˙BÙOp‰ ˙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˙ k57ÔÈiÁ ÔÈ‡L ÌÈc Û‡L , ¿»ƒ¿»≈¿∆«¿»ƒ∆≈«»ƒ
˙B ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈiÁ  Ïebt ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒƒ«»ƒ¬≈∆ƒ»
ÔÈiÁ ÔÈ‡  ÔÈÈzÓ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈc ?„ˆÈk .‡ÓËÂ¿»≈≈«¿»ƒ∆≈»∆«ƒƒ≈«»ƒ
˙B ÌeMÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈiÁÂ ,Ïebt ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒƒ¿«»ƒ¬≈∆ƒ»
ÔÈiÁ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓˆÚ ÔÈÈzn‰ ÔÎÂ .‡ÓËÂ¿»≈¿≈««ƒƒ«¿»««ƒ∆≈«»ƒ
Ô‰ÈÏÚ ÔÈiÁ  e‡aL BÓk ,Ïebt ÌeMÓ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆ƒƒ¿∆≈«¿«»ƒ¬≈∆

˙B ÌeMÓ58Ìc‰ ÔÓ ıeÁ .‡ÓËÂ59ÔÈiÁ 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  ÔÈeÓ‡ ÏÎ‡L ‡ÓË60. »≈∆»«≈ƒ«»»≈

לו:60) שם ברייתא

.ËÈÏÎ‡61‡lL ‰„Bz ÈÓÁÏÂ ,‰Ïˆ ‡lL ÁÒt »«∆«∆…ƒ¿»¿«¿≈»∆…
Ô˙lÁ ‰Óe‰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 Ôaw‰ ‡e‰ Ïebt‰L ; ƒ»∆«ƒ«»¿»∆ƒ¿«
‰ˆ ‡ÏÂ Ôa˜ ÌLÏ ‰ÏBÚ BÈ‡Â ,ÔÓf‰ ˙LÁÓa¿«¬∆∆«¿«¿≈∆¿≈»¿»¿…ƒ¿»

ˆÓk wL ÔawÓ ‡Lp‰ ‡e‰ ˙Bp‰Â ,ÏÏkB˙Â ¿»¿«»«ƒ¿»ƒ»¿»∆»«¿ƒ¿»
.B˙ÏÈÎ‡ ÔÓÊ Á‡Ï¿««¿«¬ƒ»

שגרס 61) ללמוד יש כאן הכסף ֿמשנה (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

צדדי63)באכילה. מעשה ורק  המתירין, שקרבו מכיון
שם. ורבא חיננא בר דימי  רב  אכילה, היתר על מעכב  אחר

כסף ֿמשנה. לא 64)ראה בהמה בחדא ונותר, "פיגול
בכזית  שרק  אמרו, שם ובמסקנה יד.) (כריתות לה" משכחת
אפשרות, ישנה כזיתים בשני  אבל הדבר, אי ֿאפשר אחד

אחת". אכילה "על כאן: רבינו כותב  ולכן

.Î ÔÏÎ‡Â ‰Êa ‰Ê ÔÏÏaL ‡Óh‰Â ˙Bp‰Â Ïebt‰«ƒ¿«»¿«»≈∆¿»»∆»∆«¬»»
,BÏhÓ BÈ‡  BÁ ÏÚ ÔÈÓ ‰aL Èt ÏÚ Û‡ .iÁ«»««ƒ∆ƒ»ƒ«¬≈≈¿«¿

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏhÓ ÔÈeq‡‰ 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 Ôeq‡ Ú˜t Ôaa e‡‰ ‰ÏLnMÓ 66. ƒ∆»¿»»¿À»»«ƒ»≈∆

‰ÏBÚa ÔÈa ,˙ÈÊÎÏ Oa‰ ÌÚ ÔÈÙËˆÓ ÔÈeÓ‡‰Â¿»≈ƒƒ¿»¿ƒƒ«»»ƒ¿«ƒ≈¿»
ÌÈL„˜ ‡La ÔÈa67B‡ Ïebt ÌeMÓ ÂÈÏÚ iÁÏ , ≈ƒ¿»»»ƒ¿«≈»»ƒƒ

.‡ÓË B‡ ˙B»»≈
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מג:66) שם יוחנן יא 67)ר' הלכה למעלה ראה קט . שם
בהערות.

.ÎÏbt˙pL ÁÊ68ÏÎ‡Â ,BpÓÊ Á‡Ï ˙BpL B‡ ∆«∆ƒ¿«≈∆«¿««¿«¿»«
ÔÓ B‡ ÔÈÏz‰ ÔÓ B‡ ˜n‰ ÔÓ B‡ BÚ‰ ÔÓ epnÓƒ∆ƒ»ƒ«»»ƒ««¿ƒƒ

ÏÏ‡‰69‰‡n‰ ÔÓ B‡70ÌÈw‰ ÔÓe ÌÈ„Èb‰ ÔÓ , »¬»ƒ«À¿»ƒ«ƒƒƒ««¿«ƒ
‰ˆBp‰ ÔÓe ÌBËÁ‰ ÔÓ ÌÈtv‰ ÔÓ ,ÌÈÙÏh‰ ÔÓeƒ«¿»«ƒƒ«ƒ»¿«ƒƒ««¿ƒ«»
Ûeb‰ ‡ÓË ÔÎÂ .˙k iÁ BÈ‡  ÛBÚ‰ ÈˆÈaÓeƒ≈≈»≈«»»≈¿≈¿≈«
.˙k iÁ BÈ‡  Lk ÔawÓ el‡ ÌÈc ÏÎ‡L∆»«¿»ƒ≈ƒ»¿»»≈≈«»»≈

.˙ecÓ ˙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‡71iÁ 72ÌeMÓ »«ƒ«¿ƒƒ«ƒ¿»«»ƒ
.Áf‰ 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 ÔÈiÁ ÔÈ‡  ÌÈÎBk È„BÚ ÈL„»̃¿≈¿≈»ƒ≈«»ƒ¬≈∆ƒ
‡ÓËÂ ˙BÂ Ïebt73.e‡aL BÓk ,ÌÈL„w‰ Ìc ÔÎÂ . ƒ¿»¿»≈¿≈««√»ƒ¿∆≈«¿

ÔÎÂÔ‰ÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡  ÌÈˆÚ‰Â ˙Ëw‰Â ‰Bl‰ ¿≈«¿»¿«¿…∆¿»≈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 (כסף ֿמשנה), 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  כסף ֿמשנה, (ראה

    1 
וכל 1) והנותר שנטמאו קדשים לשרוף  שמצותֿעשה יבאר

מספק . שפיסולו

.‡,e‡ÓËpL ÌÈL„w‰ Ïk ÛOÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…»«√»ƒ∆ƒ¿¿
L‡ Oa‰Â :Ó‡pLL‡a ÏÎ‡È ‡Ï ‡ÓË ÏÎa ÚbÈ  ∆∆¡«¿«»»¬∆ƒ«¿»»≈…≈»≈»≈

:Ó‡pL ,BÙOÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ  ˙Bp‰ ÔÎÂ .ÛOÈƒ»≈¿≈«»ƒ¿«¬≈¿»¿∆∆¡«
.ÛOÈ L‡a ÈLÈÏM‰ ÌBia Áf‰ OaÓ ˙Bp‰Â¿«»ƒ¿««»«««¿ƒƒ»≈ƒ»≈
Ïk‰ ,ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÏÎÂ Ïebt‰ ˙Bp‰ ÏÏÎeƒ¿««»«ƒ¿»¿≈«À¿»ƒ«…

ÔÈÙO2. ƒ¿»ƒ

א.2) כד, פסחים גמרא ה"ד, פ "ד תמורה תוספתא

.„iÓ Lc˜na ÛOÈ  ÏÒÙ B‡ Ïbt˙pL Ôa˜3. »¿»∆ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ»≈«ƒ¿»ƒ»
˜ÙqÓ BÏeqtL ÏÎÂ4B˙eˆ aÚz 5ÛOÈ 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

.‚ÌÈÙOp‰ ÌÈÈÚOe ÌÈt7Ì‡ ,˜ÙÒ Ì‰a LÈ  »ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ≈»∆»≈ƒ
˙‡ˆÏ ÌpÓÊ ÚÈbiL Ì„˜ ‰‡ÈˆÈ‰Â ‰Èl‰8˙ÏÒBt «ƒ»¿«¿ƒ»…∆∆«ƒ«¿«»»≈∆∆

Ô‰ÈeÓ‡k ÌOa9CÎÈÙÏ .ÔOa ˙ÏÒBt dÈ‡ B‡ , ¿»»¿≈≈∆≈»∆∆¿»»¿ƒ»
ÈÓÁ‰Ï Ô˙B‡ ÔÈÏÒBt10‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÊÚa eÙOÈÂ ¿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 eÙOÈÂ13,Ô‡ÈˆB‰Ï ¿ƒ»¿»¬»»¿≈ƒ¿»¬ƒ»¿ƒ»
ÈˆÁ ‰LÏM‰ e‡ÈˆB‰Â ,ÌÈL e‡LÂ ‰LÏL e‡ˆÈÂ¿»¿¿»¿ƒ¿¬¿«ƒ¿ƒ«¿»¬ƒ
.‰ÊÚa eÙOÈÂ ˜ÙqÓ eÏÒÙ el‡ È‰  ‰Ó‰a‰«¿≈»¬≈≈ƒ¿¿ƒ»≈¿ƒ»¿»¬»»
aÚzL „Ú ÔÈzÓ‰Ï ÔÈÎÈˆ el‡ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ¿≈»∆ƒ∆≈≈¿ƒƒ¿«¿ƒ«∆¿À«

Ô˙eˆ14‰ÙOÏ 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
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קלד                 
         

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, כסף ֿמשנה (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‰ Oa16ÌÈÈ‡ :17,˙BÏBÚ  »»«ƒ¿»»¬»»≈»ƒ
˙B‡hÁ  ˙BÎÈ˙ÁÂ18.ÌÈÓÏL  ÌÈÏLeÈa ‡ˆÓp‰Â . «¬ƒ«»¿«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»ƒ

˙B ‡nL ,‰ÙO‰ ˙ÈÏ 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‡ ˙‡hÁ19ÔÈÙBO ÔÈ‡ . «»¿»ƒ¿ƒ∆»«¿»«≈¿ƒ
L‡a ÈLÈÏM‰ ÌBia :Ó‡pL ,ÌBia ‡l‡ ˙Bp‰ ˙‡∆«»∆»«∆∆¡«««¿ƒƒ»≈

.ÛOÈƒ»≈

פ "ז.16) שקלים צרויה).17)משנה, (ל' אין 18)שלמים
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 ÔÈeÒ‡ ÌÈÓÏM‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«¿»ƒ¬ƒ«¬ƒ»ƒ¿ƒ«
ÌBia ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÙBO ÔÈ‡  ÈLÈÏL ÏÈÏ20ÔÈa . ≈¿ƒƒ≈¿ƒ»∆»«≈

BpÓÊa21BpÓÊa ‡lL ÔÈa22ÛO BÈ‡ Ïebt‰ ÔÎÂ . ƒ¿«≈∆…ƒ¿«¿≈«ƒ≈ƒ¿»
ÌBia ‡l‡23‰ÁBc ÏebÙe ˙BÂ ‡ÓË ˙ÙO ÔÈ‡Â . ∆»«¿≈¿≈«»≈¿»ƒ∆

BË ÌBÈ ˙‡24zÓe .˙aM‰ ˙‡ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â , ∆¿≈»ƒ«∆««»À»
„Á‡k ÏebÙe ˙BÂ ‡ÓË ÛOÏ25. 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 ואף ֿעלֿפי  הלל,
את  ומטמאים עצמם טומאת בהם יש ופיגול שנותר מפני 

מדרבנן. הידים

.ÂB˙B‡ ÔÈÙBO  ÌÈÙa ‡ÓËpL ÌÈL„˜ ÈL„˜ Oa¿«»¿≈»»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
ÔÈa .ıeÁa B˙B‡ ÔÈÙBO  ıeÁa ‡ÓË Ì‡Â ,ÌÈÙaƒ¿ƒ¿ƒƒ¿»«¿ƒ«≈

‰‡Óh‰ ‡a ‡ÓËpL26‰‡Óh‰ „ÏÂa ‡ÓËpL ÔÈa27. ∆ƒ¿»¿««À¿»≈∆ƒ¿»ƒ¿««À¿»

ÌÈ‰k ÏL Ì‰ÈÓÈÓe28Oa‰ ˙‡ ÛOlÓ 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 ÏeËa 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‡ ÔÈÙBO  »∆»»ƒ«ƒ¿ƒ¿»»
Ô‰Èza36. ¿»≈∆

ירושלים.35) בכל ב .36)שנאכלים פא, שם משנה,

.ÁOa B„Èa LiL kÊÂ ÌÈÏLeÈÓ ‡ˆiL ÈÓƒ∆»»ƒ»«ƒ¿ƒ¿«∆≈¿»¿«
L„˜37ÔÈÙBv‰ Ú Ì‡ :38BÓB˜Óa BÙBO 39Ì‡Â ; …∆ƒ»««ƒ¿ƒ¿¿ƒ

˙ÈÊk Ba LÈ Ì‡  Â‡Ï40BÙBOÂ ÊBÁ ,˙È B‡ »ƒ≈¿«ƒ»≈≈¿¿
˙Èa BÏ ÔÈ‡L ÁB‡ ‡e‰ Ì‡Â .ÌÈÏLeÈa41BÙBO  ƒ»«ƒ¿ƒ≈«∆≈«ƒ¿

‰Èa‰ ÈÙÏ42‰ÎÚn‰ 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'
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.ËÌÈL„w‰ ˙BÓˆÚ Ïk44ÁÓ Ô‰a ÔÈ‡L45ÔÈ‡  »«¿«√»ƒ∆≈»∆…«≈»
‰ÙO ÔÈeÚË46ÁÒt‰ ˙BÓˆÚÓ ıeÁ ,47k . ¿ƒ¿≈»≈«¿«∆«¿»

e‡a48BÚ‰  ËLÙ‰L Á‡ ÏÒÙpL Ôaw‰L , ≈«¿∆«»¿»∆ƒ¿«««∆À¿«»
ÌÈ‰kÏ49ÌÈl˜ ÌÈL„˜a ÂÈÏÚÏ B‡ ,50Ì‡ Ï‡ ; «…¬ƒƒ¿»»¿»»ƒ«ƒ¬»ƒ

Ïk‰ ÛOÈÂ Oak BÚ‰ È‰  ËLÙ‰ Ì„˜ ÏÒÙ51. ƒ¿«…∆∆¿≈¬≈»«»»¿ƒ»≈«…
ÏÒÙpL B‡ ,‰ÙË ‡ˆÓÂ ËLÙ‰L ÁÊ ÔÎÂ¿≈∆«∆À¿«¿ƒ¿»¿≈»∆ƒ¿«
‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌB˜n‰ ˙LÁÓa B‡ ÔÓf‰ ˙LÁÓa¿«¬∆∆«¿«¿«¬∆∆«»ƒ¿…

BÚ‰ ÛOÈ  Áf‰ ‰ˆ52ÔÈa ÌÈL„˜ ÈL„˜a ÔÈa . ƒ¿»«∆«ƒ»≈»≈¿»¿≈»»ƒ≈
ÈepL ˙LÁÓa ‰OÚ Ì‡ Ï‡ .ÌÈl˜ ÌÈL„˜a¿»»ƒ«ƒ¬»ƒ«¬»¿«¬∆∆ƒ

ÌM‰53‰ˆÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÏÚaÏ ‰ÏÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «≈««ƒ∆…»»«¿»ƒƒ¿ƒ¿»
e‡aL BÓk ,ÂÈÏÚÏ B‡ ÌÈ‰kÏ BÚ‰ È‰ 54. ¬≈»«…¬ƒƒ¿»»¿∆≈«¿

‰˜ÈÊ Ì„˜ ËLÙ‰L ÁÊÂ55ÏÒBt 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
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 כסף ֿמשנה (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 :ÌÈÙOp‰ 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 ÚOe62B‰Ë63„Â .Ìk‰ È‡ÏÎÂ ‰ÏÚ‰Â . ¿«»ƒ»¿»»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¿»»

ÏLÂ ‰ÏÚ ÏL ÔÈ˜LÓ ÔB‚k ,ÛO‰Ï Bkc ÔÈ‡L∆≈«¿¿ƒ»≈¿«¿ƒ∆»¿»¿∆
ewÈ el‡ È‰  Ìk‰ 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„˜ :ÌÈa˜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 .ÚˆÓ ÈtˆÂ .‰ÙeÚ69ËÙe . ¬»¿ƒ√≈¿…»¿«»ƒ»≈∆∆

BÓÁ70.‰ÊÚa eËÁLpL ÔÈlÁÂ .ÏÁa Oe . ¬»»¿»»¿Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»

א.65) לב , שם לצרכי66)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‰ ‡ÏÓ72BÓÁ 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'

.‚ÈÔÈa˜p‰ Ïk74ÔÈÙOp‰ ÏÎÂ .eÒ‡ ÌÙ‡ 75ÏL »«ƒ¿»ƒ∆¿»»¿»«ƒ¿»ƒ∆
ÁaÊn‰ ÔLcÓ ıeÁ ,zÓ ÔÙ‡  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 (כסף ֿמשנה). 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

.„ÈÔÈÙOp‰ Ïk77ewÈ ‡Ï78‡Ï ÌÈa˜p‰ Ïk ÔÎÂ , »«ƒ¿»ƒ…ƒ»¿¿≈»«ƒ¿»ƒ…
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È‰  Ô˙ÙOa ÈÓÁÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ;eÙOÈƒ»¿∆««ƒ∆«¿ƒƒ¿≈»»¬≈
.eÒ‡ ÌÈa˜p‰ Ù‡L ,ÔÙ‡a Ï˜‰≈≈¿∆¿»∆≈∆«ƒ¿»ƒ»

שם.77) בשריפה.78)משנה, שמצוותם

.ÂËÈ˜Ó ‰È‰79eÏbt˙ :BÏ Ó‡Â ÌÈÁÊa BnÚ80, »»«¿ƒƒƒ¿»ƒ¿»«ƒ¿«¿
ÔÓ‡  e‡ÓË :BÏ Ó‡Â ˙B‰Ëa BnÚ ‰OBÚ81‡Ï . ∆ƒƒ¿»¿»«ƒ¿¿∆¡»…

Ck ÏÚ Ï‡OÈ e„LÁ82ÌÈÁÊ :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 ;ÂÈc ÏÚ CÓBÒ  BÏ ÔÓ‡ ‰È‰ Ì‡ ,e‡ÓËƒ¿¿ƒ»»∆¡»≈«¿»»¿ƒ
ÔÓ‡ BÈ‡L ÔÈc‰ ˙eL  Â‡Ï84ÈÓÁ‰Ï ‰ˆB‰Â , »««ƒ∆≈∆¡»¿»∆¿«¿ƒ

ÁaLÓ ‰Ê È‰  BÓˆÚ ÏÚ85. ««¿¬≈∆¿À»

  

        
         

      
    

התפגלות  על שמאמינו  בזה  החומרא  מהי  ולכאורה 
זו  אי ולכאורה  , קדשי לשריפת  גור בזה  הרי  , הזבחי

חומרא . אלא  קולא 
להחמיר "הרוצה   " הרמב שמדייק  שזהו  לומר עלעלעלעלויש 

כיעצמועצמועצמועצמו להחמיר", "הרוצה  לכתוב  מספיק  שהיה   א ,"
שנפסלי כיו חומרא  זו  אי  עצמ  לקדשי בנוגע 

דווקא . עצמו " "על היא  והחומרא  שריפה ,  וטעוני
, האד בעבודת וההוראה  הלימוד  ולבאר  להוסי ויש 
עצמו ". "על בעיקר זאת יעשה  להחמיר" ש "הרוצה 
העול כלפי  חסידות" ב "מדת ינהג שלא  יותר, ובפרטיות
תורה  ילמד  היינו  ,הדי לפי  ינהג לעצמו  ובנוגע  שמסביבו ,
רק  צדקה  וית ומצבו , למעמדו  בשו "ע  המתחייב  על־ פי  רק 
מדברי ההוראה  זוהי  זאת. יאפשרו  הכנסותיו  כאשר
תהיה  שההחמרה  עצמו " על להחמיר "הרוצה   " הרמב
שלו  ושתיה  באכילה  למותרות ובנוגע  שלו ,  לצרכי בנוגע 
הנהגה  כי  משובח ", זה  "הרי  נעשה  על־ידי ־זה  ודווקא  וכו ',
. העול אומות בעיני   ג ומכובד  "משובח " אותו  עושה  זו 
      

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, (בכסף ֿמשנה 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'תשע"ט  א' אדר י"ז שישי יום 

   
"


ÌBÈ ‰OÚÓ ‰OÚiL :‡È‰Â .˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ∆«¬∆«¬≈
ÈÁ‡ ˙LÙa e˙kL BÓk „q‰ ÏÚ Blk ÌÈetk‰«ƒƒÀ««≈∆¿∆»¿»»««¬≈
‡Le ,ÈÚO‰ ÁelLÂ ,ÔÈÈece‰Â ,˙Baw‰ :˙BÓ«»¿»¿«ƒƒ¿ƒ««»ƒ¿»

.˙B„BÚ‰»¬
:el‡ ÌÈ˜Ùa BÊ ‰ÂˆÓ e‡e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

 1 
עבודתן 1) ושאין הצום ביום שמקריבים הקרבנות סדר יבאר

גדול. בכהן אלא

.‡ÔÈÈ˜Ó ÌBv‰ ÌBÈa2ÔÈa „ÈÓ˙Â ÁMa „ÈÓz ¿««¿ƒƒ»ƒ«««¿»ƒ≈
ÌBi‰ ÛÒeÓ ÔÈÈ˜Óe .ÌBÈÂ ÌBÈ Ïk „Òk ,ÌÈaÚ‰»«¿«ƒ¿≈∆»»«¿ƒƒ««
˙‡hÁ ÈÚOe ,˙BÏBÚ Ìlk ,ÌÈOk ‰ÚLÂ ÏÈ‡Â t«»«ƒ¿ƒ¿»¿»ƒÀ»¿ƒ«»

ıeÁ ‰OÚ3˙È ÔÈÈ˜Ó „BÚÂ .ÚÏ ÏÎ‡ ‡e‰Â , «¬∆«¿∆¡»»∆∆¿«¿ƒƒ»≈
,˙‡hÁÏ ˜a Ôa t ‰Ê ÛÒeÓ ÏÚÏÈ‡Â ,ÛO ‡e‰Â «»∆«∆»»¿«»¿ƒ¿»¿«ƒ

ÏMÓ ‡a‰ ÏÈ‡Â .ÏB„b Ô‰k ÏMÓ Ì‰ÈLe .‰ÏBÚÏ¿»¿≈∆ƒ∆…≈»¿«ƒ«»ƒ∆
‡ ˙LÙa eÓ‡‰ eaˆeÓ‡‰ ÏÈ‡‰ ‡e‰Â ,˙BÓ ÈÁ ƒ»»¿»»««¬≈¿»«ƒ»»

ÌÈ„e˜t‰ LÓeÁa4ÏÈ‡ ‡˜p‰ ‡e‰Â ,ÛÒen‰ ÏÏÎa ¿««¿ƒƒ¿««»¿«ƒ¿»≈
:ÌÈfÚ ÈÈÚO ÈL eaˆ ÏMÓ ÔÈ‡ÈÓ „BÚÂ .ÌÚ‰»»¿¿ƒƒƒ∆ƒ¿≈¿ƒ≈ƒƒ
ÈÚO ÈM‰Â ,ÛO ‡e‰Â ,˙‡hÁ ˜ „Á‡∆»»≈«»¿ƒ¿»¿«≈ƒ»ƒ
‰Ê ÌBÈa ÌÈw‰ ˙BÓ‰a‰ Ïk e‡ˆÓ .ÁlzLn‰«ƒ¿«≈«ƒ¿¿»«¿≈«¿≈ƒ¿∆
ÌÈÏÈ‡ ÈLe ,Ùe ,ÔÈ„ÈÓz ÈL :‰OÚ LÓÁ5, ¬≈∆¿≈¿≈¿ƒƒ«¿≈≈ƒ

:˙‡hÁ ÌÈÈÚO ÈLe ;˙BÏBÚ Ìlk  ÌÈOk ‰ÚLÂ¿ƒ¿»¿»ƒÀ»¿≈¿ƒƒ«»
ÌÈÙa ‰OÚ ÈM‰Â ,ÚÏ ÏÎ‡Â ıeÁa ‰OÚ „Á‡∆»«¬∆«¿∆¡»»∆∆¿«≈ƒ«¬∆ƒ¿ƒ

.ÛO ‡e‰Â ,˙‡hÁÏ ÏB„b Ô‰k Ùe ;ÛOÂ¿ƒ¿»«…≈»¿«»¿ƒ¿»

  

   

" הרמב כתב  אלו , להלכות בכותרת מדוע  להבי צרי
לבאר  כשמתחיל אבל ," הכיפורי  יו עבודת "הלכות  שה

." הצו  יו" הלשו נקט ההלכות, את
הוא  החזקה ' ש 'היד  בהקדמתו  שכתב  מה  על־פי  לומר ויש 
את  לבאר מתחיל כאשר וממילא  הלכות, הלכות ספר
בו  שיש  בלשו לנקוט  מעדי זה ,  יו של ההלכות פרטי 
את  שמדגיש  " הצו  יו" כותב  ולכ הלכה , של עניי  ג
יו משא "כ  . הצו –  הכיפורי  יו של ההלכתי  החיוב 
בו  אי אבל הכפרה   ש על הוא  בכותרת, שנקט  הכיפורי

הלכתי . עני
      

(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
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קלז                  
         

.ÌBÈa ÔÈw‰ el‡ ˙BÓ‰a ‰OÚ LÓÁ Ïk ˙„BÚ¬«»¬≈∆¿≈¿≈≈«¿≈ƒ¿
„Ïa ÏB„b Ô‰Îa ‡l‡ dÈ‡ ‰Ê6ÁÈLn‰ Ô‰k „Á‡ , ∆≈»∆»¿…≈»ƒ¿«∆»…≈«»ƒ«

ÌÈ„‚a ‰aÓ‰ 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„BÚ‰ ‡L ÔÎÂ .ÏB„b»¿≈¿»»¬∆∆¿«¿»«
Ô‰Îa ÈeOÚ Ïk‰  ˙Bp‰ ˙Ë‰Â ÌBÈ Ïk ÏL ˙Ëw‰«¿…∆∆»«¬»««≈«…»¿…≈
'B˙Èa' ;B˙Èa „Úe B„Úa tÎÂ :Ó‡pL .ÈeO ÏB„b»»∆∆¡«¿ƒ∆«¬¿«≈≈

.BzL‡ BÊ ƒ¿

  

          
    

הגדול  הכה של שהחיוב  בבירור שיטתו  נראית מדבריו 
, הכיפורי  ביו ולא  בכה די הוא  ביוהכ "פ נשוי  להיות
, יו בכל  ג שנעשות עבודות שאר יכולות היו  שאל"כ 

נשוי . שאינו  כה־גדול על־ידי  להיעשות
המובא  ביוהכ "פ, נשוי  שצ"ל כה־גדול די את כ כשנסביר
לסיומה , אותו  ונקשר יומא , מסכת של הראשונה  במשנה 
רבי של במאמרו  המסכת,  בסו קשה  שאלה   תתור
מטהר  ומי   מטהרי  את מי  לפני  ישראל  אשריכ" עקיבא 
מי  עליכ וזרקתי  שנאמר , שבשמי  אביכ  אתכ
מדוע שלכאורה , ה '". ישראל מקווה  ואומר כו '  טהורי
את מי  "לפני  שאלותיו  על כמענה  מהנביא   פסוקי הביא 
יותר  תשובות והרי  כו '",  אתכ מטהר ומי  כו '  מטהרי
במשנה  עתה  זה  שהובא  מהתורה  בפסוק  מצינו  מפורשות
אתכ לטהר  עליכ יכפר הזה   ביו "כי  ר"ע : דברי  לפני 

תטהרו ". ה ' לפני  , חטאתכ מכל
נשוי , שצ"ל כה־גדול די המסכת, שבתחילת  שכש אלא ,
פסוקי ר"ע  מחפש  כ יוהכ "פ, מצד  ולא  בגברא  די הוא 
ולא   מעלת מצד  ישראל את מטהר שהקב "ה  משמע   מה
עליכ "וזרקתי  הפסוק  את הביא  ולכ הקדוש ,  היו מצד 
 מכיו אבל . הכיפורי  ביו מדבר שאינו  כו '"  טהורי  מי
הביא  לכ הגאולה , זמ על מדבר זה  פסוק   שמכל־מקו
שהקב "ה  משמע  שממנו  ה '", ישראל "מקוה   נוס פסוק 

הגאולה . בזמ שלא   ג  מעלת מצד  ישראל את מטהר 
    

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 ÔÈLÈÙÓ ÌÈetk‰ ÌBÈÏ Ì„˜ ÌÈÓÈ ˙ÚLƒ¿«»ƒ…∆¿«ƒƒ«¿ƒƒ…≈
‰Ïa˜ ‰Ê „Â .Lc˜naL B˙kLÏÏ B˙ÈaÓ ÏB„b»ƒ≈¿ƒ¿»∆«ƒ¿»¿»»∆«»»
˙ÚL Ïk BzL‡Ó B˙B‡ ÔÈLÈÙÓe .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 ˙ÚLƒ¿«»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 CÈˆ BÈ‡ ÂÈzÁz9ezÎpÁÓ B˙„BÚ ‡l‡ ,10, «¿»≈»ƒƒ∆»¬»¿«¿«
ÌBÈ Ú .ÔBL‡‰ da ˜ÒtL ‰„BÚÓ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒ≈¬»∆»«»»ƒ»«
ÈM‰Â ,B˙„BÚÏ ÊBÁ ÔBL‡‰ È‰  ÌÈetk‰«ƒƒ¬≈»ƒ≈«¬»¿«≈ƒ

BÚ11ÂÈÏÚ ‰ÏB„‚ ‰p‰k ˙BˆÓ ÏÎÂ .12BÈ‡L ‡l‡ , ≈¿»ƒ¿¿À»¿»»»∆»∆≈
„Ú Ì‡Â .ÏB„b Ô‰Îk „BÚ13‰Lk B˙„BÚ 14. ≈¿…≈»¿ƒ»«¬»¿≈»

.ÂÈzÁz ‰pÓ˙Ó ÈM‰ ‰Ê  ÔBL‡‰ ˙Ó Ì‡Â¿ƒ≈»ƒ∆«≈ƒƒ¿«∆«¿»

  

        

תמוה . והוא  פסול,  במקו "פיסול" נכתב  גירסאות בהרבה 
יו "ד . בלי  "פסול" נכתב  רומי  ובדפוס 

      

  

     

מהו  לתמוה  יש  קרבנו ", שהקריב  "אחר הגירסא  ולפי 
א "צ  השני  הכה ומדוע  קרבנות, לשאר קרבנו  בי החילוק 
א לא  אבל קרבנו , את הקריב  הראשו  א רק  חינו

קרבנות. שאר הקריב 
להאי ליתא  וא "כ  קרבנות", שהקריב  "אחר הגירסא  י "ל לכ
"אחר  בפשטות כתב  לא  מדוע  צ"ע  שעדיי אלא  קושיא .
שהזכיר  התמיד  קרב על מדבר זה  שאז לא , ותו  שהקריב "

. קוד
 קא ־משמע ־ל קרבנות" שהקריב  שב "אחר לומר: ויש 
דבר  רק  לעשות ונשאר הקרבנות כל הקריב   א שאפילו 
דמחנכתו , עבודה  זה  נקרא  – כלל קרב הקרבת שאינו 
מקו שיש   מקודש ־הקדשי והמחתה   הכ הוצאת וכגו

מחנכת.  א לספק 
    

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
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קלח                 
         

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 ˙ÚLa¿ƒ¿«»ƒ≈«ƒ»»≈≈∆«»»
ÈÚÈMe B˙LÙ‰Ï ÈLÈÏMa15ÌBÈ Ú ‡e‰L «¿ƒƒ¿«¿»»«¿ƒƒ∆∆∆

ÌBÈ ÏÁ Ì‡Â .Ú„È ‡ÏÂ ˙Óa ‡ÓË ‡nL ,ÌÈetk‰«ƒƒ∆»ƒ¿»¿≈¿…»«¿ƒ»
‰Èf‰‰ ˙‡ ÔÈÁBc  BlL ÈÚÈMa 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,

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„BÚa B˙B‡ ÔÈÏÈbÓ ÌÈÓi‰ ˙ÚL Ïk»ƒ¿««»ƒ«¿ƒƒ»¬≈
˙Bp‰ ˙‡ ÈËÓe ,˙Ëw‰ ˙‡ ÈË˜Óe ,Ìc‰ ˙‡17, ∆«»«¿ƒ∆«¿…∆≈ƒ∆«≈

ÏÈ‚ ‰È‰iL È„k ,ÁaÊn‰ ÏÚ „ÈÓz ÈÈ‡ ÈË˜Óe«¿ƒ≈¿≈»ƒ««ƒ¿≈«¿≈∆ƒ¿∆»ƒ
È˜fÓ ÌÈ˜Ê BÏ ÔÈÒBÓe .ÌÈetk‰ ÌBÈa ‰„BÚa»¬»¿«ƒƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ¿≈
ÌBi‰ ˙„BÚ B˙B‡ ÔÈ„nÏÓe ÂÈÙÏ ÌÈ‡B˜Â ,ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿¿ƒ¿»»¿«¿ƒ¬««
‰z‡ ‡˜ ,ÏB„b Ô‰k ÈLÈ‡ :BÏ ÔÈÓB‡Â .decÒÂ¿ƒ»¿¿ƒƒƒ…≈»¿»«»
.‰Ê „ z„ÓÏ ‡Ï ‡nL B‡ zÁÎL ‡nL ,EÈÙa¿ƒ∆»»«¿»∆»…»«¿»»»∆
B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ eÈ‰ ˙ÈÁLa ÌÈetk‰ ÌBÈ ÚÂ¿∆∆«ƒƒ¿«¬ƒ»«¬ƒƒ
ÌÈÏÈ‡Â ÌÈt ÂÈÙÏ ÔÈÈÚÓe ÁÊn‰ ÈÚLa¿«¬≈«ƒ¿»«¬ƒƒ¿»»»ƒ¿≈ƒ

Ó ‰È‰iL È„k ,ÌÈOÎe.‰„BÚa 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‰ ˙ÚL Ïk»ƒ¿««»ƒ…»¿ƒƒ∆«¬»
eÈ‰ ‡Ï ‰ÎLÁ ÌÚ ÌÈetk‰ ÌBÈ Ú .‰˜LÓe«¿∆∆∆«ƒƒƒ¬≈»…»
˙‡ ‡ÈÓ 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 ÔÈÏÈbn‰ ÌÈ„ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó eÈ‰ ‡ÏÂ¿…»«¬ƒƒ¿»ƒ««¿ƒƒ¿ƒ¿«
.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÁ ÏÁÂ ÌÈˆÈa ÔB‚k ,ÚÊ∆«¿≈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«»
ÌÈetk‰ ÌBÈ ÏL ˙ËwL ,ÔÈÓB‡ eÈ‰Â ,‰t ÏÚaL∆¿«∆¿»¿ƒ∆¿…∆∆«ƒƒ
‰ÏÚiLÎe ,˙ÎtÏ ıeÁ ÏÎÈ‰a L‡‰ ÏÚ d˙B‡ ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ»«»≈«≈»«»…∆¿∆«¬∆

ÌÚh‰ .ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÌÈÙÏ d˙B‡ ÒÈÎÓ dLÚ19: ¬»»«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿…∆«√»ƒ«««
eÓ‡ ,˙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 ˙Èa ÔÈLLBÁ¿ƒ¿«ƒ≈ƒ∆»…≈»∆∆¿«
ÌÈetk‰ ÌBÈ Ú B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ eÈ‰ ,˙eÈÓƒ»«¿ƒƒ∆∆«ƒƒ

ÈLÈ‡ :BÏ ÌÈÓB‡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 ,‰ÎBe LBt ‡e‰Â .EÏ eÓ‡L∆»«¿¿¿≈∆«∆¬»
ÈÓÏ e„LÁL ÈÙÏ ,ÔÈÎBe ÔÈLBt Ô‰Â ;˙eÈÓa¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ∆»¿¿ƒ

.ÌeÏk BaÏa ÔÈ‡ ‡nL ,ÔÈÓe˙Ò ÂÈOÚnL∆«¬»¿ƒ∆»≈¿ƒ¿

  

        
        
        



 אי  א וממה ־נפש זו , להנהגה   מקו מה  תמוה , ולכאורה 
זהו   וא לבודקו , מבלי  ישביעוהו  שלא  להשביעו  ראוי  זה 
הרי לבכות יש  מדוע  ,אופ בכל להשביעו  שצרי תורה  די
הגדול, הכה בוכה  מדוע  להבי יש  וכמו "כ  ה '. ציווי  קיימו 

בו .  שחושדי אשמתו  זו  אי הרי 
בדבר  נחשד   אד אי" הגמרא  מאמר על־פי  הוא  וההסבר
כו '", בלבו  הרהר כו ' עשה .. לא   וא עשאו , ־כ אלא ־א
אצלו  שיש  מוכיחה  בו   שחושדי העובדה   שעצ והיינו 
בו .  חושדי היו  לא  כ לא   שא ,לעניי שייכות איזושהי 
הרוב על התורה   מכל־מקו תורה , די היא  שהסיבה  ואע "פ

זה . לחשש   מקו יש  ולכ תדבר,
הקטורת  שעבודת מפני  הוא  כו " ובוכי פורשי ש "ה ומה 
הנוגע ביותר נעלה  עניי היא   ולפני לפני   הכיפורי  ביו
ויחידה  אחת עבודה  והיא  כולה , השנה  ולכל ישראל לכלל
היה  זה  ומפני  והקב "ה , ישראל של אחדות  ע הקשורה 
השלימות  בתכלית תיעשה  זו  שעבודה  להבטיח  צור

ביהודי . לחשוד  צרי כ  לש  א  ג וההידור,
העובדה   ללב נגע  ישראל, אהבת של הרגש  מצד  ואעפ"כ 
בכיה  לידי   הביא שהדבר כ כדי  עד  ביהודי , שחשדו 

ממש . בדמעות
שהרי ישראל, אהבת של ההפלאה  לגודל הוראה  ומכא
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ליו הגדולה  ההכנה  שעת , הכיפורי  יו ערב  על מדובר
ההכנות  את  עושי בית־די שזקני  ובזמ הקדוש ,
זה  ובזמ כדבעי , תהיה  הקטורת שעבודת לוודא  האחרונות
שחשדו  על בדמעות לבכות הדרוש  הפנאי  את מצאו 

ביהודי !
      

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
 ֿ הקדוש שלוחי  שכהנים ח  והלכה ה הלכה ו פרק  נדרים

הם. ברוךֿהוא

.Á,LB„Â LBÈ ÏB„b Ô‰k ÌÈetk‰ ÌBÈ ÈÏÈÏ Ïk»≈≈«ƒƒ…≈»≈¿≈
‡Ì‡ .ÂÈÙÏ ÌÈLBc  „ÈÓÏz ‰È‰ Ì‡Â .ÌÎÁ ‰È‰ Ìƒ»»»»¿ƒ»»«¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ

,ÂÈÙÏ ÔÈB˜  Â‡Ï Ì‡Â ,‡B˜  ‡˜Ï ÏÈ‚ ‰È‰»»»ƒƒ¿…≈¿ƒ»ƒ¿»»
L„w‰ È˙Îa ?ÂÈÙÏ ÔÈB˜ ‰ne .ÔLÈÈ ‡lL È„k22. ¿≈∆…ƒ««∆ƒ¿»»¿ƒ¿≈«…∆

‰iÂÏ ÈÁt  ÌÓ˙‰Ï Lwa23Úaˆ‡a ÂÈÙÏ ÔÈkÓ ƒ≈¿ƒ¿«¿≈ƒ¿≈¿ƒ»«ƒ¿»»¿∆¿«
‰„ˆ24„ÓÚ ,ÏB„b Ô‰k ÈLÈ‡ :BÏ ÌÈÓB‡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 ÔÈÈknL „Ú ÔÈËÁBL27, ¬ƒ«∆«ƒƒ∆»»««««¿««
.‰ÏÈla eËÁLÈ ‡nL∆»ƒ¿¬««¿»

הימים.22) ודברי  עזרא דניאל, באיוב , אמרו: שם במשנה
ומשלי . תהלים מוסיף , צעירים.23)ובירושלמי  לויים

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

   1 
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„BÚÂ ,‰Ê È„‚a LeÏ ‡e‰Â Ô˙B‡ ‰OBÚ ÏB„b»∆»¿»¿ƒ¿≈»»«¬
˙„ÁÈÓ‰ ‰„BÚÂ .ÔÏ 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 ÌÈÈÚO‰3˙Ë˜‰Â , «¿ƒƒ∆∆»≈∆»ƒ«ƒ¿«≈«¿«¿»«
ÌÈL„w‰ L„˜a ˙Ëw‰4Ì‰ ÔÏ È„‚a el‡ Ïk . «¿…∆¿…∆«√»ƒ»≈¿ƒ¿≈»»≈

.ÌÈOÚ«¬ƒ

ולד.2) לב . לא: השני3)יומא החטאת שעיר אבל
זהב . בבגדי  בהיכל 4)מעשהו הקטורת הקטרת אבל

זהב . בבגדי  נעשית

.ÌÈ„‚a‰ ‰pLiL ˙Ú Ïk5LBÏÂ ÌÈ„‚a ËLÙÈÂ »≈∆¿«∆«¿»ƒ¿ƒ¿…¿»ƒ¿≈
‰ÏÈË ÔeÚË ÌÈÁ‡ ÌÈ„‚a6˙‡ ËLÙe :Ó‡pL , ¿»ƒ¬≈ƒ»¿ƒ»∆∆¡«»«∆

LÏÂ LB„˜ ÌB˜Óa ÌÈn BOa ˙‡ ıÁÂ „a‰ È„‚aƒ¿≈«»¿»«∆¿»««ƒ¿»»¿»«
˙BÏÈË LÓÁÂ .ÂÈ„‚a ˙‡7ÔÈLec˜ ‰OÚÂ8ÏBË ∆¿»»¿»≈¿ƒ«¬»»ƒƒ≈

ËLBt ‰lÁza ?„ˆÈk .ÌBia Ba Lc˜Óe ÏB„b Ô‰k…≈»¿«≈«≈««¿ƒ»≈
LBÏÂ ,‚tzÒÓe ‰ÏBÚÂ ÏBËÂ ,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∆
ÔÈzÁ‰ ÌÚ „ÈÓz‰ ÈÈ‡ ÈË˜Óe ,˙Bp‰9 «≈«¿ƒ≈¿≈«»ƒƒ«¬ƒƒ
ÛÒeÓ ÏL ÌÈOk ‰ÚLÂ 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 ÏBËÂ ,‰f‰10,ÔÏ È„‚a LBÏÂ , «»»¿≈¿∆ƒ¿«≈¿≈ƒ¿≈»»
„BÚÂ .ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È Lc˜ÓeÏk :ÌBi‰ ˙„BÚ ¿«≈»»¿«¿»¿≈¬««»

‰Ï‚‰‰ ÌÚ ÌÈÈece‰11ÌÈÙa ÌÈÓc‰ ˙˜ÈÊe ,12, «ƒƒƒ««¿»»¿ƒ««»ƒƒ¿ƒ
ÈÚO‰ ÒBÓe ,ÌÈL„w‰ L„˜a ˙Ëw‰ ˙Ë˜‰Â¿«¿»««¿…∆¿…∆«√»ƒ≈«»ƒ
ÈÚO‰Â t‰ ÈeÓ‡ ‡ÈˆBÓe ,ÏÊ‡ÊÚÏ BÁlLÓÏƒ¿«¿«¬»≈ƒ≈≈«»¿«»ƒ
Lc˜Ó Ck Á‡Â .‰ÙOÏ Ô‡L ÒBÓe ÌÈÙOp‰«ƒ¿»ƒ≈¿≈»ƒ¿≈»¿««»¿«≈
‰ÏBÚÂ ÏBËÂ ,ÔÏ È„‚a ËLBÙe ,ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È»»¿«¿»≈ƒ¿≈»»¿≈¿∆
.ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È Lc˜Óe ,‰Ê È„‚a LBÏÂ ,‚tzÒÓeƒ¿«≈¿≈ƒ¿≈»»¿«≈»»¿«¿»
ÏÈ‡Â BÏÈ‡Â ,ÌBi‰ ÛÒeÓ ÏL ˙‡hÁ ÈÚO È˜Óe«¿ƒ¿ƒ«»∆««¿≈¿≈
ÈÚOÂ t ÈeÓ‡ ÈË˜Óe ,˙BÏBÚ Ì‰Â ,ÌÚ‰»»¿≈«¿ƒ≈≈«¿»ƒ

ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz È˜Óe ,ÔÈÙOp‰13Á‡Â . «ƒ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ∆≈»«¿«ƒ¿««
ÏBËÂ ,‰Ê È„‚a ËLBÙe ,ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È Lc˜Ó Ck»¿«≈»»¿«¿»≈ƒ¿≈»»¿≈
ÂÈ„È Lc˜Óe ,ÔÏ È„‚a LBÏÂ ,‚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‰««¿∆««¿»¿««»¿«≈»»¿«¿»
LBÏÂ ,‚tzÒÓe ‰ÏBÚÂ ÏBËÂ ,ÔÏ È„‚a ËLBÙe≈ƒ¿≈»»¿≈¿∆ƒ¿«≈¿≈
ÏL ˙Ë˜ ÈË˜Óe .ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È Lc˜Óe ,‰Ê È„‚aƒ¿≈»»¿«≈»»¿«¿»«¿ƒ¿…∆∆
ÔÈa ˙Bp‰ ˙‡ ÈËÓe ,ÌBÈ Ïk ÏL ÌÈaÚ‰ ÔÈa≈»«¿«ƒ∆»≈ƒ∆«≈≈
,‰Ê È„‚a ËLBÙe ,ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È Lc˜Óe .ÌÈaÚ‰»«¿«ƒ¿«≈»»¿«¿»≈ƒ¿≈»»

.‡ˆBÈÂ ÏÁ È„‚a LBÏÂ¿≈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 ). משני11)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
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הערבים" בין של תמיד לאחר שהוא ומחתה, כף  בהוצאת
אחרי ). פרשת התורה על רמב "ן (ראה

.‚˙BÏÈh‰ Ïk14,Lc˜na Ôlk  ÔÈLecw‰Â el‡‰ »«¿ƒ»≈¿«ƒƒÀ»«ƒ¿»
ıeÁ .LB„˜ ÌB˜Óa ÌÈn BOa ˙‡ ıÁÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿»«∆¿»««ƒ¿»»
,ÏÁa d˙B‡ ÏaËÏ È‡M ‡e‰L ,‰BL‡ ‰ÏÈhÓƒ¿ƒ»ƒ»∆««ƒ¿…»«…

È‡LB˙ek ÛÈÒB‰Ï ‡l‡ d15‰‡ÓË kÊÈ Ì‡L ; ∆≈»∆»¿ƒ«»»∆ƒƒ¿…À¿»
ÏÎÂ .dÓLÏ BÊ ‰ÏÈËa ‰pnÓ LÙÈ  B„ÈaL ‰LÈ¿»»∆¿»ƒ¿ƒ∆»ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿»
Lc˜ ‡lL B‡ ÌÈ„‚Ï ÌÈ„‚a ÔÈa ÏË ‡lL Ô‰k…≈∆…»«≈¿»ƒƒ¿»ƒ∆…ƒ≈
B˙„BÚ  „ÚÂ ‰„BÚÏ ‰„BÚ ÔÈe „‚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 ÏÊa ÏL ¬»ƒ∆«¿∆¿≈ƒ»∆∆¿»»¿ƒƒ

ÌÈna Ô˙B‡20˙eL ÔÈ‡L ;Ô˙pˆ ‚ÈÙ‰Ï È„k »««ƒ¿≈¿»ƒƒ»»∆≈¿
Lc˜na21„Ú ‰Â˜n‰ ÈÓa ÔÈnÁ ÌÈÓ ÔÈÚÓ 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 
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„Bk ÌeMÓ , »»ƒ¿¿»«…¬ƒƒ
Lk ÏL BÁÊÓa23BÚÓa ÔÈ„BÈÂ24ÌBi‰Â , ¿ƒ¿»∆∆∆¿¿ƒ¿«¬»¿«

ÚˆÓ‡a ÌÈÏBÚ25,ÏB„b Ô‰k ÈÙÏ ÚˆÓ‡a ÔÈ„BÈÂ ƒ»∆¿«¿¿ƒ»∆¿«ƒ¿≈…≈»
Bc‰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 , »»¿«∆…≈»¿«¿»∆»»

.‰„BÚ ˙ÙÒB˙a BÚbÈÏ ‡lL ,ÏÎÈ‰Ï ÒÎ de»ƒ¿»«≈»∆…¿«¿¿∆∆¬»
,ÔÈa˜ ‰Úa‡ ˙˜ÊÁÓ ÌBÈ Ïk ÏL ‰zÁÓ ÔÎÂ¿≈«¿»∆»«¬∆∆«¿»»«ƒ
,‰„k ‰˙È‰ ÌBÈ ÏÎe ;ÔÈa˜ ‰LÏL ÌBi‰ ÏLÂ¿∆«¿»«ƒ¿»»¿»¿≈»

‰l˜ ÌBi‰Â31ÌBi‰Â ,‰ˆ˜ d„È ÌBÈ ÏÎe ; ¿««»¿»»»¿»»¿«
‰k‡32.Ú‚ÈÈ ‡lL ÏB„b Ô‰k ÏÚ Ï˜‰Ï È„k ; ¬À»¿≈¿»≈«…≈»∆…ƒ«

˙BÎÚÓ LÏL ÁaÊn‰ ÏÚ eÈ‰ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa33 ¿»»»««ƒ¿≈«»«¬»
Úa‡ ÌL eÈ‰ ÌBi‰Â ,L‡ ÏL34ÔÈÙÈÒBÓ . ∆≈¿«»»«¿«ƒƒ

BhÚÏe ÁaÊn‰ c‰Ï È„k ,‰ÎÚÓ35. «¬»»¿≈¿«≈«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 אחרי24)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 „Úe B„Úa tÎÂ :‰Bza Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»¿ƒ∆«¬¿«≈
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ  Ï‡OÈ Ï‰˜ Ïk „Úe36,e„ÓÏ ¿«»¿«ƒ¿»≈ƒƒ«¿»»¿

ÌÈc 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 ÏBb‰ ˙‡ Ô˙B ‡e‰LÎe .Ô‰Ó ÈecÂ ÏÎa¿»ƒ≈∆¿∆≈∆«»«¿ƒ
˙‡ ÈkÊÓ ‡ˆÓ .˙‡hÁ ÌM‰Ï :ÓB‡ ,˙‡hÁ‰««»≈¿«≈«»ƒ¿»«¿ƒ∆

ÌÈÓÚt OÚ ‰Ê ÌBÈa ÌM‰40ÈkÊÓ ‡e‰ ÌlÎe . «≈¿∆∆∆¿»ƒ¿À»«¿ƒ
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קמי                  
         

B˙Îk41‰È‰ ‰BL‡a .LÙÓ‰ ÌM‰ ‡e‰L , ƒ¿»∆«≈«¿…»»ƒ»»»
ÌMa BÏB˜ ˙‡ dÈa‚Ó42ÔÈˆet eaL ÔÂÈk .43 «¿ƒ«∆«≈≈»∆«¿ƒ

˙eÓÈÚpa BÚÈÏÓe .CeÓ ÏB˜a BÓ‡Ï eÊÁ44„Ú , »¿¿»¿¿»«¿ƒ«¿ƒ«
.ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ elÙ‡ Ba eÈkÈ ‡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. בכינוי41)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 LÙÓ‰ ÌM‰ ˙‡ ÌÈÚÓBL¿ƒ∆«≈«¿…»≈ƒƒ…≈»
ÌÈÏÙBÂ ÌÈÂÁzLÓe ÌÈÚBk eÈ‰ ,‰‰Ëe ‰M„˜aƒ¿À»¿»√»»¿ƒƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ
B˙eÎÏÓ „Bk ÌL Cea :ÌÈÓB‡Â Ì‰Èt ÏÚ«¿≈∆¿¿ƒ»≈¿«¿
Ï„‚ e‰ ,‡˜‡ '‰ ÌL Èk :Ó‡pL .„ÚÂ ÌÏBÚÏ¿»»∆∆∆¡«ƒ≈∆¿»»…∆
˙‡ Ó‚Ï Ôek˙Ó ‰È‰ ÌÈÈece‰ ˙LÏLe .eÈ‰Ï‡Ï≈…≈ƒ¿∆«ƒƒ»»ƒ¿«≈ƒ¿…∆

ÌM‰46ÏÎÂ .e‰Ëz Ô‰Ï ÓB‡Â ,ÔÈÎÓ‰ „‚k «≈¿∆∆«¿»¿ƒ¿≈»∆ƒ¿»¿»
ÌÈetk‰ ÌBÈ ÈecÂÏ Lk ÌBi‰47ÌÈt‰ ÈecÂÏe «»≈¿ƒ«ƒƒ¿ƒ«»ƒ

ÌÈÙOp‰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

   1 
היו 1) וממה שוין שיהיו צריך אם שמגריל, הגורלות יבאר

וכיצד. מגריל והיכן

.‡˙BÏBb‰ ÈL2„Á‡Â ,ÌM‰Ï ÂÈÏÚ e˙k „Á‡  ¿≈«»∆»»»»¿«≈¿∆»
c ÏkÓ ÌÈLk 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 ˙Èe ¿≈∆»ƒ¿∆≈»¿«ƒ≈ƒ»»
‰Ê ÏL5˜ÈÊÁn‰ „Á‡ ÈÏÎa ˙BÏBb‰ 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‰ ÁÊÓa10. ≈»«¿ƒ¿ƒ¿«»¬»»ƒ¿«ƒ¿≈«
Ô‰Èt ÌÈÈÚO‰ ÈL ÔÈ„ÈÓÚÓe ,ÈtÏw‰ ÌL ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ»««¿≈«¬ƒƒ¿≈«¿ƒƒ¿≈∆
,ÌLÏ ‡a ÏB„b Ô‰ÎÂ .ÁÊÓÏ Ì‰ÈBÁ‡Â ÚÓÏ¿«¬»«¬≈∆¿ƒ¿»¿…≈»»¿»

‡ ˙Èa L‡Â BÈÓÈÓ Ô‚q‰Â11ÈLe .BÏ‡ÓOÓ ¿«¿»ƒƒ¿…≈»ƒ¿…¿≈
.BÏ‡ÓOÏ „Á‡Â BÈÓÈÏ „Á‡ ,ÂÈÙÏ ÌÈÈÚO‰«¿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 כסף ֿמשנה

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.

.‚ÛË12ÂÈ„È ÈzLa ˙BÏBb‰ ÈL ‰ÏÚ‰Â ÈtÏwa13 »«««¿≈¿∆¡»¿≈«»ƒ¿≈»»
‰ÏÚ ÌL ÏL Ì‡ .ÂÈ„È Á˙BÙe ÌÈÈÚO‰ 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¿…»»…≈»≈
˙BÏBb‰ 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‡ÓO15qÁL ‡l‡ , ¿…¿ƒ…»«…ƒ≈∆»∆ƒ≈
‰Ï‚‰‰Â .˙kÚÓ dÈ‡L ‰ÂˆÓ ‰Áp‰‰L ;‰ÂˆÓƒ¿»∆««»»ƒ¿»∆≈»¿«∆∆¿««¿»»

‰„BÚ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙kÚÓ16‰Áp‰‰ ,CÎÈÙÏ . ¿«∆∆««ƒ∆≈»¬»¿ƒ»««»»
‰ÏeÒt ÈtÏw‰ ÔÓ ˙BÏBb‰ ˙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
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מעכבת. אינה והנחה שהרי16)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
 ֿ (לחם הגרלה מהֿשאיןֿכן לקרבנות, מיוחדת מצוה אינה

משנה).

.„ÔBLÏ LB˜Â18˙ÈB‰Ê ÏL19ÌÈÚÏÒ ÈzL Ï˜LÓ20 ¿≈»∆¿ƒƒ¿«¿≈¿»ƒ
BÁelL ˙Èa „‚k B„ÈÓÚÓe ÁlzLn‰ ÈÚO L‡a21, ¿…»ƒ«ƒ¿«≈««¬ƒ¿∆∆≈ƒ

B˙ËÈÁL ˙Èa „‚k ËÁLpÏÂ22t ˙‡ ËÁBLÂ . ¿«ƒ¿»¿∆∆≈¿ƒ»¿≈∆«
ÈÚO‰ ˙‡Â BÏ L‡ ˙‡hÁ‰23ÏBb‰ 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»

Èca ÔÈa ÌÈL„w‰ L„˜a ˙BÈf‰ ‰BÓL t‰ ÌcÓƒ««»¿∆«»¿…∆«√»ƒ≈«≈
˙tkÏ B˜ ÔB‡‰26ÁÙËa27ÈÙÏÂ :Ó‡pL , »»»««…∆¿∆«∆∆¡«¿ƒ¿≈

˙tk‰28.ÓB‚Â ‰fÈÚLÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ ÌL ‰fÓe ««…∆«∆¿≈«∆»««¿«¿»¿∆«
‰hÓÏ29‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .30ÚL :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««¿»
.ÚLÂ ˙Á‡ .LLÂ ˙Á‡ .LÓÁÂ ˙Á‡ .Úa‡Â ˙Á‡««¿«¿«««¿»≈««»≈««»∆«

ÁkLÈ ‡nL ?‰Îk ‰BÓ ‰nÏÂ32‰Èf‰ ‰ÓÈÂ ¿»»∆»»∆»ƒ¿«¿ƒ¿∆«»»
ÈÚO‰ ÌcÓ ‰fÓ Ck Á‡Â .ÚM‰ ÏÏkÓ ‰BL‡ƒ»ƒ¿««∆«¿««»«∆ƒ««»ƒ
,‰hÓÏ ÚLÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ ,‰BÓL ÔB‡‰ Èca ÔÈa≈«≈»»¿∆««¿«¿»¿∆«¿«»
ÏÎÈ‰a ‰fÓe ÊBÁÂ .t‰ Ì„a ‰BnL C„k ‰BÓe∆¿∆∆∆∆¿««»¿≈«∆«≈»

˙Ît‰ ÏÚ33ÚLÂ ‰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 ˙Ît‰ ÏÚ Ôk ÈÚO‰ ÌcÓƒ««»ƒ≈««»…∆¿∆«»««
‰OÚÂ :ÈÚO‰ Ì„a Ó‡pL ,‰hÓÏ ÚLÂ ‰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 ‰ÏÚÓÏ35ÚÓ 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‰ ÚLÂ ,ÏÎÈ‰aL38.‰Ê ÁaÊÓ ÏL ∆«≈»¿∆««»«∆¿»∆ƒ¿≈«∆

  

        
 

כי התערובת",  מד "ומזה  נכתב  ליוהכ "פ העבודה  ובסדר
ענייני  מרומזי שמונה  שבמספר שכיו להדגיש  רוצה  כא

, הכיפורי  יו
השמינית, שהיא  הבינה  בספירת היא  תשובה ־עילאה  שהרי 
 עניי הוא  שמחה "  הבני  א" הבינה  ספירת של עניינה 
הרחבה  הנהר", "רחובות היא  הבינה  וספירת השמחה ,
הזיות  ארבע  הלשו  ג כ , האד ענייני  ובכל בתורה 

שמונה .  ה   משניה
    

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
פני34)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,
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.ÂBÚaˆ‡ ÏBË ˙BÈf‰ LÏLÂ ÌÈÚa‡‰ el‡ ÏÎÂ¿»≈»«¿»ƒ¿»«»≈∆¿»
‰Èf‰ Ïk ÏÚ ‰ÏÈË Ìca39˙BÈf‰ ÈzL ‰fiL ‡Ï , «»¿ƒ»«»«»»…∆«∆¿≈«»

ÈÚÓ „BÒÈ ÏÚ CÙBL Ìc‰ ÈÈLe .˙Á‡ ‰ÏÈhÓƒ¿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 ÌÈLk 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 ÌÈÏLeÈÓ 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 ÔÈÓB‡ ‰kÒÂ ‰kÒ Ïk ÏÚ .‰kÒÏ¿À»«»À»¿À»¿ƒ¬≈»«¬≈
ÌÏBÚÓe .ÏÎB‡  ÏÎ‡Ï CÈˆÂ BÁk ÏLk Ì‡ .ÌÈÓ«ƒƒ»«…¿»ƒ∆¡…≈≈»
ÔÈ„ÓBÚ ‰BÁ‡‰ ‰kq‰ ÈL‡Â .CÎÏ Ì„‡ Cˆ‰ ‡Ï…À¿«»»¿»¿«¿≈«À»»«¬»¿ƒ

ÌeÁz‰ ÛBÒa44‰È‰ „ˆÈk .˜BÁÓ ÂÈOÚÓ ˙‡ ÔÈ‡BÂ ¿«¿¿ƒ∆«¬»≈»≈«»»
ÂÈ˜aL ˙ÈB‰Ê ÏL ÔBLÏ ˜ÏBÁ ?‰OBÚ45BÈˆÁ , ∆≈»∆¿ƒ∆¿«¿»∆¿

BÙÁB„Â .ÂÈ˜ ÈzL ÔÈa LB˜ BÈˆÁÂ ÚÏqa LB˜≈«∆«¿∆¿≈≈¿≈«¿»¿¬
ÈˆÁÏ ÚÈbÓ ‰È‰ ‡Ï .„BÈÂ ÏbÏb˙Ó ‡e‰Â ÂÈBÁ‡Ï«¬»¿ƒ¿«¿≈¿≈…»»«ƒ««¬ƒ
LBÈÂ ‡e .ÌÈÈ‡ ÌÈÈ‡ ‰OÚ ‡e‰L „Ú ‰‰»»«∆«¬∆≈»ƒ≈»ƒ»¿≈

‰BÁ‡‰ ‰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
ÔÈË˜Óe ÈÏka Ì˙BÂ Ô‰ÈeÓ‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓe ÔÚB˜Â¿¿»ƒ∆≈≈∆¿¿»«¿ƒ«¿ƒ»
˙BÏB„b ˙BÎÈ˙Á ÔOa ‡L CzÁÓe .ÁaÊn‰ Èab ÏÚ««≈«ƒ¿≈«¿«≈¿»¿»»¬ƒ¿

BÊa BÊ ˙BÚÓ49,Ô˙B‡ ˜ÙÓ BÈ‡Â ,‰ÚÈÏ˜ ÔÈÓk ¿…»¿ƒ¿ƒ»¿≈¿»≈»
‰ÙO‰ ˙ÈÏ Ô‡ÈˆB‰Ï ÌÈÁ‡ „Èa ÔÁlLÓe50, ¿«¿»¿«¬≈ƒ¿ƒ»¿≈«¿≈»

e‡aL BÓk ,ÔBÚa ÌL Ô˙B‡ ÔÈÁzÓe51. ¿«¿ƒ»»¿»¿∆≈«¿

א.40) סו, שם מי41)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˜ ÔÓÊe .‰Bza ˙B˜Ï54 ¿∆¿««»ƒƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ»

‰‡B‰ ,CÎÈÙÏ .ÔLc‰ ˙Èa ÈÚO‰Â t‰ ÔÈÙBO¿ƒ«»¿«»ƒ¿≈«∆∆¿ƒ»»∆
ÈÚOÂ t ‰‡B BÈ‡  ‡B˜ ‡e‰Lk ÏB„b Ô‰k…≈»¿∆≈≈∆«¿»ƒ

Ê ‰Lk Ô˙ÙOe .ÔÈÙOp‰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 .‰„BÚ dÈ‡ ¿ƒ»≈»¬»¿ƒ»ƒ»»
‰ˆ Ì‡Â .‡B˜  BlMÓ ÌÈÏ ÏÁ È„‚a ˙B˜Ïƒ¿¿ƒ¿≈…¿»ƒƒ∆≈¿ƒ»»
˙B‰Ï ez ‰p‰k È„‚aL ;‡B˜  ÔÏ È„‚a ˙B˜Ïƒ¿¿ƒ¿≈»»≈∆ƒ¿≈¿À»ƒ¿≈»

Ô‰a58e‡aL BÓk ,‰„BÚ ˙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‰ „ˆÈk60LBÈ61ÏÎÂ ,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¿«¿»¿¿…≈»¿…≈»≈¿«≈
˙LÙaL BOÚa C‡Â ˙BÓ ÈÁ‡ ‡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 BOÚe .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¿»
,ÌÈÙÒ 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
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קמד                 
         

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 ‰ÈÁ‡Ïe ‰ÈÙÏ CÓ ¿≈∆≈¿»≈¿»∆»¿«¬∆»¿∆∆
ÚL ‰ÈÁ‡Ï ÛÈÒBÓe ,˙Òk‰ ˙Èa ÔÈÎnL71 ∆¿»¿ƒ¿≈«¿∆∆ƒ¿«¬∆»∆«

ÌÈ„BÓ .'eÎÂ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰ˆ :Ô‰ el‡Â ,˙BÎa¿»¿≈≈¿≈¡…≈¿ƒ
,'eÎÂ e‡ËÁ Èk eÈ‡ eÏ ÁÏÒ .'eÎÂ CÏ eÁ‡¬«¿»¿¿«»»ƒƒ»»¿
Ï‡OÈ BnÚ ˙BBÚ ÏÁBÓ ,ÈÈ ‰z‡ Cea :da Ì˙BÁÂ¿≈»»«»¿»≈¬«ƒ¿»≈

Ô˜˙k ˙BÎa LÏL È‰ .ÌÈÓÁa72ÏÚ CÓe . ¿«¬ƒ¬≈»¿»¿ƒ¿»¿»≈«
„ÓÚiL ,dÈÚ ‰È‰È .dÓˆÚ ÈÙa ‰Îa Lc˜n‰«ƒ¿»¿»»ƒ¿≈«¿»ƒ¿∆ƒ¿»»∆«¬…
,ÈÈ ‰z‡ Cea :da Ì˙BÁÂ .BÎB˙a ‰ÈÎLe Lc˜n‰«ƒ¿»¿ƒ»¿¿≈»»«»¿»
.dÓˆÚ ÈÙa ‰Îa Ï‡OÈ ÏÚ CÓe .ÔBiˆa ÔÎBL≈¿ƒ¿»≈«ƒ¿»≈¿»»ƒ¿≈«¿»
.CÏÓ Ô‰Ó eÒÈ ‡ÏÂ Ï‡OÈ ˙‡ '‰ ÚÈLBiL ,dÈÚƒ¿»»∆ƒ«∆ƒ¿»≈¿…»≈∆∆∆
CÓe .Ï‡OÈa ÁBa‰ ,ÈÈ ‰z‡ Cea :da Ì˙BÁÂ¿≈»»«»¿»«≈¿ƒ¿»≈¿»≈
‰ˆiL ,dÈÚ .dÓˆÚ ÈÙa ‰Îa ÌÈ‰k‰ ÏÚ««…¬ƒ¿»»ƒ¿≈«¿»ƒ¿»»∆ƒ¿∆
:da Ì˙BÁÂ .ÌÎÈÂ Ì˙„BÚÂ Ì‰ÈOÚÓ ÌB˜n‰«»«¬≈∆«¬»»ƒ»¿≈¿≈»
‰lÙz ÓB‡ Ck Á‡Â .ÌÈ‰k‰ Lc˜Ó ,ÈÈ ‰z‡ Cea»«»¿»¿«≈«…¬ƒ¿««»≈¿ƒ»
:Ì˙BÁÂ ,ÏÈ‚ ‡e‰M ‰Ó ÈÙk ‰Lwe ‰pÂ ‰pÁ˙e¿ƒ»¿ƒ»«»»¿ƒ«∆»ƒ¿≈
ÔÈÎÈˆ Ï‡OÈ EnÚL ,Ï‡OÈ EnÚ '‰ ÚLB‰««¿ƒ¿»≈∆«¿ƒ¿»≈¿ƒƒ

‰lÙz ÚÓBL ,ÈÈ ‰z‡ Cea .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 
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'תשע"ט  א' אדר י"ח ש "ק יום 

   1 
היו.1) איך הכיפורים שביום המעשים כל סדר יבאר

.‡˙BˆÁk :‡e‰ Ck ‰Ê ÌBÈaL ÌÈOÚn‰ Ïk „Ò≈∆»««¬ƒ∆¿∆»«¬
ÔÈÒÈÙÓ ‰ÏÈl‰2ÔLc‰ ˙Óe˙Ï3˙‡ ÔÈcÒÓe . ««¿»¿ƒƒƒ¿««∆∆¿«¿ƒ∆

ÏÎa ÔÈOBÚL C„k ,ÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈM„Óe ,‰ÎÚn‰««¬»»¿«¿ƒ∆«ƒ¿≈«¿∆∆∆ƒ¿»
.„ÈÓz‰ ˙ËÈÁLÏ eÚÈbiL „Ú ,e‡aL „q‰ ÏÚ ÌBÈ««≈∆∆≈«¿«∆«ƒƒ¿ƒ««»ƒ
ıea ÏL ÔÈ„Ò ÔÈÒBt ,„ÈÓz‰ ˙‡ ËÁLÏ eÚÈbiLk4 ¿∆«ƒƒ¿…∆«»ƒ¿ƒ»ƒ∆
ÈkiL È„k ?ıea ÏL ‰nÏÂ .ÌÚ‰ ÔÈe ÏB„b Ô‰k ÔÈa≈…≈»≈»»¿»»∆¿≈∆«ƒ
,ÏBËÂ ,ÏÁ È„‚a ËLBÙe .ıea È„‚a ÌBi‰ ˙„BÚL∆¬««¿ƒ¿≈≈ƒ¿≈…¿≈
ËÁBLÂ .ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È Lc˜Óe ,‰Ê È„‚a LBÏÂ¿≈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 ÔÈzÁ‰Â „ÈÓz‰ ÈÈ‡ ÈË˜Óe .˙Bp‰«≈«¿ƒ≈¿≈«»ƒ¿«¬ƒƒ¿«¿»ƒ
„ÈÓz‰ Á‡Â .e‡aL ÌBÈ Ïk ÏL „ÈÓz‰ „Ò ÏÎk¿»≈∆«»ƒ∆»∆≈«¿¿«««»ƒ
Á‡Â .ÌBi‰ ÛÒeÓ ÏL ÌÈOk‰ ˙ÚLÂ t‰ È˜Ó«¿ƒ«»¿ƒ¿««¿»ƒ∆««¿««
,ÏBËÂ ,‰Ê È„‚a ËLBÙe ,ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È Lc˜Ó Ck»¿«≈»»¿«¿»≈ƒ¿≈»»¿≈
Ïˆ‡ BÏ ‡e .ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È Lc˜Óe ,ÔÏ È„‚a LBÏÂ¿≈ƒ¿≈»»¿«≈»»¿«¿»»≈∆
BL‡ ,ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa „ÓBÚ ‰È‰ BÙe .Bt»»»»≈≈»»¿«ƒ¿≈«…

ÁÊÓa „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˙Èe È‡ EÈÙÏ¿»∆¬ƒ≈ƒ»»«≈«∆»«¬»ƒ
ÈzÚLtLÂ È˙ÈÂÚLÂ È˙‡ËÁL ÌÈÚLtÏÂ ˙BBÚÏÂ¿»¬¿«¿»ƒ∆»»ƒ¿∆»ƒƒ¿∆»«¿ƒ
:Ó‡Ï EcÚ ‰LÓ ˙B˙a e˙kk .È˙Èe 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 ˙ÈB‰Ê ÏL ÔBLÏ LB˜Â ,ÌÈÈÚO‰«¿ƒƒ¿≈»∆¿ƒ¿…«ƒ¿«≈«
˙Èa „‚k ËÁLpÏÂ ,BÁelL ˙Èa „‚k B„ÈÓÚÓe«¬ƒ¿∆∆≈ƒ¿«ƒ¿»¿∆∆≈
ÂÈ„È ÈzL CÓBÒÂ ,‰iL Bt Ïˆ‡ BÏ ‡e .B˙ËÈÁL¿ƒ»»≈∆»¿ƒ»¿≈¿≈»»
‡p‡ :ÓB‡ ‡e‰ CÎÂ .ÈL ÈecÂ ‰cÂ˙Óe BL‡ ÏÚ«…ƒ¿«∆ƒ≈ƒ¿»≈»»
Èe È˙Èe 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‰‡ Èe È˙Èe È‡ EÈÙÏ¿»∆¬ƒ≈ƒ¿≈«¬…«¿∆«»
Ck Á‡Â .ÓB‚Â ‰f‰ ÌBi Èk :EcÚ ‰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„BÚ‰ ‡Le 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 dÏÒÏ 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

‰Ùet ˙Ît‰ ‡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 ˙Èe .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 dÈÊÁnL „Ú ÂÈÙÁ»¿»«∆«¬ƒ»ƒ¿»¿»¿∆»¿»¿
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קמה                  
         

BˆÂ .Lc˜naL ‰L˜ ‰„BÚ ‡È‰15ÏÚ ˙Ëw‰ ˙‡ ƒ¬»»»∆«ƒ¿»¿≈∆«¿…∆«
‰È‰zL È„k ,‰zÁna ÌÈÙÏ B„Èa ÌÈÏÁb‰ Èab«≈«∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿»¿≈∆ƒ¿∆
.‰ÂkÈ ‡lL ,ÂÈtÓ ‰˜BÁe ÔB‡Ï ‰B˜ ˙Ëw‰«¿…∆¿»»»¿»ƒ»»∆…ƒ»∆
‡e‰Â .‡ˆBÈÂ ÔLÚ ˙Èa‰ ‡lÓ˙iL „Ú ÌL ÔÈzÓÓe«¿ƒ»«∆ƒ¿«≈««ƒ»»¿≈¿
ÂÈBÁ‡Â L„wÏ ÂÈt ,ËÚÓ ËÚÓ ˙ÈpBÁ‡ Cl‰Ó¿«≈¬«ƒ¿«¿«»»«…∆«¬»
ÏÎÈ‰a ÌL Ïlt˙Óe .˙Ît‰ 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 eÓ‡È ‡nL∆»…¿≈«≈»¿»»»ƒ¿«≈¿ƒ»
‰eÁL BÊ ‰L ‰È‰z Ì‡L ,eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈∆ƒƒ¿∆»»¿»
‡ÏÂ .‰„e‰È ˙ÈaÓ ËL eÒÈ ‡ÏÂ .‰ÓeL‚ ‰È‰zƒ¿∆¿»¿…»≈∆ƒ≈¿»¿…
Òkz Ï‡Â .‰ÒÙÏ ÔÈÎÈˆ Ï‡OÈ ˙Èa EnÚ eÈ‰Èƒ¿«¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ¿«¿»»¿«ƒ»≈

.ÌÈÎ„ ÈBÚ ˙lÙz EÈÙÏ¿»∆¿ƒ«¿≈¿»ƒ

  

         
     

סידור  הדש תרומת עבודות נשתנו  מה  ,להבי וצרי
על־ידי להיעשות צריכות שאינ המזבח  ודישו המערכה 

." יו בכל שעושי כדר מפיסי" אלא  הגדול הכה
שיצטרכו  כל־כ חשובות אינ אלו  שעבודות לומר ואי
קל־וחומר:  דברי הלא  גדול, כה על־ידי  להיעשות
ולא  ," קדשי ־קדשי אפילו   בזרי כשרה   קדשי "שחיטת
אע "פ   הכיפורי  יו של כה־גדול "פר שאפילו  אלא  עוד 
זאת, ולעומת כשר". זר שחטו   א ,אהר ושחט בו  שנאמר
המערכה  את שסידר זר וכ ,כה צריכה  הדש הרמת
ביוהכ "פ  התמיד  שחיטת  א ועל־פי ־זה  פסול". "סידורה 
על־אחת־כמה ־  המערכה  וסידור הדש תרומת ,כה צריכה 

וכמה !
מדוע דווקא , כה "ג מוכרחות אינ אלו  עבודות  א ,ולאיד

כה־גדול? בידי  להיעשות התמיד  שחיטת תצטר
      

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 

שהרי5) 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 ÌÈLBt ÔÈ‡Â ,„Ïa ÏÎÈ‰‰ ÔÓ ÌÈLBt¿ƒƒ«≈»ƒ¿«¿≈»¿ƒƒ≈

ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰17ÌÏe‡‰ ÔÈaÓ ÌÈLBt ÔÈ‡L ; »»¿«ƒ¿≈«∆≈¿ƒƒ≈»»
˙ÚLe 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 ˙Ît‰ ÏÚ epnÓ ‰fÓe Ôk‰ ÏÚÓ t‰ Ìc««»≈««««∆ƒ∆««»…∆¿∆∆
Ìc ÏËBÂ ,t‰ Ìc ÁÈpÓe .˙BÈf‰ ‰BÓL ÔB‡‰»»¿∆«»«ƒ«««»¿≈«
‰BÓL ÔB‡‰ „‚k ˙Ît‰ 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 eÚ˙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 ˙ÈÁÊÓ ÔwÓ ÏÈÁ˙Óe .ıeÁaÓ ˙Bw‰«¿»ƒ««¿ƒƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ
˙ÈÓB„Ï ,˙ÈÓBc ˙ÈÚÓÏ ,˙ÈÚÓ ˙ÈBÙˆÏƒ¿ƒ«¬»ƒ¿«¬»ƒ¿ƒƒ¿ƒ

ÔÏÚÓÏ ÔhÓlÓ Ô˙B ‡e‰ Ôlk ÏÚÂ .˙ÈÁÊÓ20ıeÁ , ƒ¿»ƒ¿«À»≈ƒ¿«»¿«¿»
ÔÏÚÓÏÓ Ô˙B ‡e‰L ÂÈÙÏ ‰˙È‰L ‰BÁ‡‰ ÔÓƒ»«¬»∆»¿»¿»»∆≈ƒ¿«¿»

ÂÈÏk eÎÏÎÏ˙È ‡lL È„k ,ÔhÓÏ21ÌÈÏÁb‰ ‰˙BÁÂ . ¿«»¿≈∆…ƒ¿«¿¿≈»¿∆«∆»ƒ
‰l‚nL „Ú CÏÈ‰Â CÏÈ‰ ‰f‰ ÁaÊÓaL Ù‡‰Â¿»≈∆∆¿ƒ¿««»»≈«¿≈««∆¿«∆
ÚL ÁaÊÓ ÏL B‰Ë ÏÚ ˙Úz‰ ÌcÓ ‰fÓe ,B‰Ê¿»«∆ƒ«««¬…∆«»√∆ƒ¿≈«∆«
˙BzÓ eÓÏML ÌB˜na ,ÌBc‰ „ˆa ÌÈÓÚt¿»ƒ¿««»«»∆»¿«¿
ÈÚÓ „BÒÈ ÏÚ Ìc‰ ÈÈL CÙBLÂ ‡ˆBÈÂ .ÂÈ˙B«̃¿»¿≈¿≈¿»≈«»«¿«¬»ƒ
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קמו                 
         

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 :EcÚ ‰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 ÈeÓ‡ ‡ÈˆBÓe .a„nÏ ÈÚO‰«»ƒ«ƒ¿»ƒ≈≈«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ

Ï ÔÓcÔLc‰ ˙ÈÏ ‡M‰ ÁlLÓe ,ÈÏka Ô˙BÂ ÌÈÙ »»ƒ¿ƒ¿¿»«¿ƒ¿«≈««¿»¿≈«∆∆
Á‡ ÌL ‡B˜Â ÌÈLp‰ ˙ÊÚÏ ‡ˆBÈÂ .‰ÙOÏƒ¿≈»¿≈¿∆¿««»ƒ¿≈»««
ËLBÙe ,Lc˜Ó Ck Á‡Â .a„nÏ ÈÚO‰ ÚÈbiL∆«ƒ««»ƒ«ƒ¿»¿««»¿«≈≈
ÂÈ„È Lc˜Óe ,‰Ê È„‚a LBÏÂ ,ÏBËÂ ,ÔÏ 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 .ÔÈÙOp‰ ÈÚOÂ t ÏL ÔÈeÓ‡‰ ÈË˜Óe«¿ƒ»≈ƒ∆«¿»ƒ«ƒ¿»ƒ«¿ƒ
,ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È Lc˜Ó Ck Á‡Â .ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz»ƒ∆≈»«¿«ƒ¿««»¿«≈»»¿«¿»
.Lc˜Óe ,ÔÏ È„‚a LBÏÂ ,ÏBËÂ ,‰Ê È„‚a ËLBÙe≈ƒ¿≈»»¿≈¿≈ƒ¿≈»»¿«≈
˙‡Â Ûk‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓe ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÒÎÂ¿ƒ¿»¿…∆«√»ƒƒ∆««¿∆
,ÏBËÂ ,ÔÏ È„‚a ËLBÙe ,Lc˜Ó Ck Á‡Â .‰zÁn‰««¿»¿««»¿«≈≈ƒ¿≈»»¿≈
ÔÈa ÏL ˙Ë˜ ÈË˜Óe .Lc˜Óe ,‰Ê È„‚a LBÏÂ¿≈ƒ¿≈»»¿«≈«¿ƒ¿…∆∆≈
‡Lk ,ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL ˙Bp‰ ˙‡ ÈËÓe ,ÌÈaÚ‰»«¿«ƒ≈ƒ∆«≈∆≈»«¿«ƒƒ¿»
È„‚a ËLBÙe ,ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È Lc˜Ó Ck Á‡Â .ÌÈÓi‰«»ƒ¿««»¿«≈»»¿«¿»≈ƒ¿≈
ÌÚ‰ ÏÎÂ .B˙ÈÏ ‡ˆBÈÂ ,BÓˆÚ È„‚a LBÏÂ ‰Ê»»¿≈ƒ¿≈«¿¿≈¿≈¿»»»
‡ˆiL ÏÚ ‰OBÚ ‰È‰ BË ÌBÈÂ .B˙Èa „Ú B˙B‡ ÔÈeÏÓ¿«ƒ«≈¿»»∆«∆»»

.L„w‰ ÔÓ ÌBÏLa¿»ƒ«…∆

  

     

שסיבת   המפרשי וכתבו  מ "ד ), (פ"ז יומא  במשנה  ומקורו 
"בשעה  במשנה  אחרת כגירסא  ולא  שיצא " "על הגירסא 
שהיא  שיוצא  בשעה  יו "ט לעשות יכול שאי  היא  שיצא ",
,כ על הקשו  כבר אבל למחרת. רק  אלא  יוהכ "פ, עדיי
כו ' הנרות הטבת אחר הערב  עד  נמש שהיה  שאפשר
לגרוס  אפשר וא "כ  לילה , היה  לביתו  שכשהגיע  באופ

שיצא ". "בשעה 
הטעמי בשני  תלויות הגירסאות ששתי  לומר, ונראה 
בתור  הוא   הא הגדול. הכה עושה  שהיה  היו "ט בסיבת
שצריכי "ארבעה  על־דר סכנה ,  ממקו שיצא  על הודאה 
, בחיי יוצא  היה  לא  ראוי  היה  לא   א שהרי  כו '", להודות
ישראל, את להבעית שלא  כדי  בתפילתו  הארי לא  ולכ
ויצא  ברו־הוא  ה ' לפני  מעשיו  שנתרצו  מצד  שהוא  או 

. בשלו
בשעה  או  שיצא " "על הגירסאות שתי  ה לזה ,  ובהתא
שנתרצתה  על  כטע הוא  שיצא " "בשעה   הגורסי שיצא ".
עוונותיה שמכפר ליוהכ "פ בהמש הוא  והיו "ט עבודתו ,

שטע  סוברי שיצא ", "על  הגורסי 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 

   1 
ודין 1) בפנים, לבן בבגד לחבירו מעשה הקדים אם יבאר

הפר. לדם השעיר דם הקדים

.‡˙B„BÚ Ïk2ÏÎÈ‰a ÌÈÙa ÔÏ È„‚a „BÚL3 »¬∆≈¿ƒ¿≈»»ƒ¿ƒ«≈»
Ô‰a ÌÈc˜‰ Ì‡Â ,e‡aL „q‰ ÏÚ Ô˙BOÚÏ CÈˆ4 »ƒ«¬»««≈∆∆≈«¿¿ƒƒ¿ƒ»∆

.ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï  BÁÏ ‰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 Cˆ ,‰ÊÚa ‰ÈÙÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ .ÌeÏk¿««ƒ∆«¬ƒ»»¬»»…∆¿ƒ

ÌÈt ˙„BÚa6BËÁML 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 לפי6)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
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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

.‚˙„BÚ 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˙„BÚ14, …∆∆ƒ¿…¬»«∆ƒ««»¿ƒ¿»

BÓcÓ ‰fÈÂ B˙B‡ ËÁLÈÂ Á‡ ÈÚO ‡ÈÈ Ck Á‡Â¿««»»ƒ»ƒ«≈¿ƒ¿«¿«∆ƒ»
Ìc ÌÈc˜‰ .ÔBL‡‰ ÏÒtÈÂ ,B˙ÂˆÓk ÌÈL„w‰ L„˜a¿…∆«√»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»≈»ƒƒ¿ƒ«
 ˙Ît‰ 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„ ‡ÈÈ  ÌÈL„w‰17‰lÁza ‰fÈÂ ÊÁÈÂ «√»ƒ»ƒ»«≈¿«¬…¿«∆«¿ƒ»

.ÌÈL„w‰ L„˜a¿…∆«√»ƒ

ס .16) שם אחרת.17)משנה בהמה ישחוט  פירוש,

.ÂÓb18˙Bzna ÏÈÁ˙‰Â ÌÈL„w‰ L„˜aL ˙BzÓ »««»∆¿…∆«√»ƒ¿ƒ¿ƒ««»
Á‡ Ì„ ‡ÈÈ  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

.ÊÓb20ÁaÊÓ ÏÚ ÔzÏ ÏÈÁ˙‰Â ÏÎÈ‰aL ˙BzÓ »««»∆«≈»¿ƒ¿ƒƒ≈«ƒ¿«
Á‡ Ì„ ‡ÈÈ  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 ÌÈÈM‰ ˙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 ‡ÈÓ ‰Ê È‰  …∆∆ƒ¿…»««»¬≈∆≈ƒ««≈

Ì„˜ ‰iL ÌÚt ˙Ë˜ ÔtÁÈÂ24ÈË˜ÈÂ ,t‰ ˙ËÈÁL ¿«¿…¿…∆««¿ƒ»…∆¿ƒ««»¿«¿ƒ
epnÓ ‰fÈÂ BÓ„ ‡ÈÈ 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 הכסף ֿמשנה
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‰ ˙Èa ÛO ÔÈ‡Â28 ¿≈¿«≈¿»ƒ¿≈ƒ¿»¿≈«∆∆
.‰tk‰ ‰Ó‚ BaL ÔBÁ‡‰ ‰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˙29Ó‚iL Ì„˜ ÈÚO‰ Ì„a t‰ Ì„ ƒ¿»≈««»¿««»ƒ…∆∆ƒ¿…
ÌLÏ ‰hÓÏ ÚLÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ Ô˙B  ˙BÈf‰‰««»≈««¿«¿»¿∆«¿«»¿≈

t30ÌLÏ ‰hÓÏ ÚLÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ Ô˙BÂ ÊBÁÂ , «¿≈¿≈««¿«¿»¿∆«¿«»¿≈
‰BÁ‡ ‰zÓa eÚ˙ .ÈÚO31˙Á‡ Ô˙B  »ƒƒ¿»¿¿«»»«¬»≈««

‰hÓÏ32ÚLÂ ‰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  (כסף ֿמשנה 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 
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.‡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 ÚLÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡««¿«¿»¿∆«¿«»¿≈ƒ«≈ƒ««
ÔBL‡‰ ÔÓ Ô˙BÂ ÊBÁÂ) ,‰hÓÏ ÚLÂ ‰ÏÚÓÏ34 ¿«¿»¿∆«¿«»¿≈¿≈ƒ»ƒ

Ô˙pL ÌB˜Ó ÏkÓ ‡ˆÓ .(‰hÓÏ ÚLÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡««¿«¿»¿∆«¿«»ƒ¿»ƒ»»∆»«
.ÈÚO‰ ÌcÓ ÂÈÁ‡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  כסף ֿמשנה 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

הכסף ֿמשנה). בדברי  טעה הסוגריים, את

.ÈÈÚO‰ Ìc Ïa˜Â ,˙BÒBk ÈzLa t‰ Ìc Ïaƒ̃≈««»ƒ¿≈¿ƒ≈««»ƒ
eÚ˙Â ,˙BÒBk ÈzLa35˙BÒBk‰ ˙ˆ˜Ó36Ú„B ‡ÏÂ ƒ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ¿»«¿…«

Ïk ‰fÓ ‰Ê È‰  ÈÚO‰ Ìc ÒBkÓ t‰ Ìc ÒBk««»ƒ««»ƒ¬≈∆«∆»
CÙBLÂ ,eÚ˙ ‡lL ˙BÒBk‰ ÔÓ Ô˙ÂˆÓk ˙BÈf‰‰««»¿ƒ¿»»ƒ«∆…ƒ¿»¿¿≈
Ô˙B‡Â ,‰Âˆnk „BÒÈ‰ ÏÚ Ô‰Ó ‰f‰L el‡ ÈÈL¿»≈≈∆ƒ»≈∆««¿«ƒ¿»¿»

‰n‡Ï eÎÙMÈ eÚ˙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
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,

.‚Èt38‰B˜ ÏB„b Ô‰kL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈetk‰ 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 ÔÈtk˙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 ‡ÈÓ 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.

.„ÈÌÈetk‰ ÌBÈ ÈÈÚO ÈL41ÔÈÂL eÈ‰iL Ô˙ÂˆÓ ¿≈¿ƒ≈«ƒƒƒ¿»»∆ƒ¿»ƒ
‰‡Óa42‰ÓB˜e43ÌÈÓ„e44Û‡ .˙Á‡k Ô˙ÁÈ˜Ïe , ¿«¿∆¿»¿»ƒ¿ƒ»»¿«««

ÔÈLk  ÔÈÂL ÔÈ‡L Èt ÏÚ45ÌBi‰ Ô‰Ó „Á‡ Á˜Ï . «ƒ∆≈»»ƒ¿≈ƒ»«∆»≈∆«
.ÌÈLk  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 ‡ÈÈ  ˙Ó ÏÈ‚‰MÓ Ì‡Â ;ÈMÏ ‚eÊ«≈ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿ƒ≈»ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ

‰lÁza Ô‰ÈÏÚ47ÏL ‰È‰ Ì‡ :˙nL e‰Ê È‡ ‰‡BÂ . ¬≈∆«¿ƒ»¿∆≈∆∆≈ƒ»»∆
Ìi˜˙È ÌMÏ ÏBb‰ 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 ÏBb‰ ÂÈÏÚ ‰ÏÚL∆»»»»«»«¬»≈ƒ¿«≈«¿»¿«≈ƒ

ÛBÒa Ô‰ÈÏÚ ÏÈ‚‰L ÌÈM‰ ÔÓ48ÏtiL „Ú ‰ÚÈ  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

.ÊËÈÚOÂ t50LÈÙ‰Â ,e„‡L ÌÈetk‰ ÌBÈ ÏL «¿»ƒ∆«ƒƒ∆»¿¿ƒ¿ƒ
eÚÈ  ÌÈBL‡‰ e‡ˆÓÂ ,e˜Â Ô‰ÈzÁz ÌÈÁ‡¬≈ƒ«¿≈∆¿»¿¿ƒ¿¿»ƒƒƒ¿
Ì‡ ÔÎÂ .‰„Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ eÎnÈÂ ,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‰ eÚÈÂ , »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 .ÌÈetk‰ 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  ‰ÙË ‰È‰57. »»¿≈»»∆∆¡«»√««

ושם 57) יא: בחולין מקורו זה דין חיה. אינה וטריפה
לה', הראוי  את אלא לעזאזל קובע  הגורל שאין מפני  נימקו:
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קמט                 
         

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 BÈkÓ  Cl‰Ï ÏBÎÈ ÔÈ‡Â ÈÚO‰ »»«»ƒ¿≈»¿«≈«¿ƒ«
.˙aLa elÙ‡Â ,BÙ˙k¿≈«¬ƒ¿«»

סו:58) שם

.ÎÁlLÓ‰ ‰ÏÁ59Á‡ „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 .

.ÎÂÈÁ‡ „È  ˙Ó ‡ÏÂ ÈÚO‰ ÏÙÂ BÙÁc¿»¿»««»ƒ¿…≈≈≈«¬»
ep˙ÈÓÈÂ63‰Ê ÈÚO ÈÈ‡Â .B˙ÈÓnL c ÏÎa ƒƒ∆¿»»»∆¿ƒ¿≈¿≈»ƒ∆

‰È‰a ÔÈzÓ64. À»ƒ«¬»»

ורבא 64)שם.63) ושמואל, רב  בין מחלוקת סז. שם
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 .

.‰ÎÒÁ67‰ÈnqÓ „Á‡ ˙Ëw‰ ÔÓ68‰ÏÚÓ B‡ »«ƒ«¿…∆∆»ƒ«»∆»«¬∆
ÔLÚ69Ó‡pL ;‰ÈÏÚ ‰˙ÈÓ iÁ70Èk ˙eÓÈ ‡ÏÂ : »»«»ƒ»»∆»∆∆¡«¿…»ƒ

B˙‡Èa ÏÚ ‰˙ÈÓ iÁ ÔÎÂ .˙tk‰ ÏÚ ‰‡‡ ÔÚa∆»»≈»∆«««…∆¿≈«»ƒ»«ƒ»
‰ÂˆÓ ‡Ïa71‰‡Èa ‚‚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 ,‰„BÚ 77˙ÏÒBt ¬ƒ««¿…∆¬»¿««¬»»∆∆
ÌÈÏÁb‰ ˙i˙Á ÔÎÂ .da78,‰LÁÓa ˙ÏÒÙ ˙ËwÏ »¿≈¬ƒ««∆»ƒ«¿…∆ƒ¿∆∆¿«¬»»

.Ôa˜k Ôa˜ ÈÈLÎnL∆«¿ƒ≈»¿»¿»¿»

מח .76) ביומא שנפשטה פסולי77)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,

(כסף ֿמשנה). כח 

.ÁÎB‡ ,ÔÈ„„v‰ ÔÓ B‡ ,ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡a ÔÙÁ»«¿»≈∆¿¿»ƒ«¿»ƒ
‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ79˜Â BÊ B„Èe BÊ B„Èa ÔÙÁL B‡ , ƒ«»¿«¿»∆»«¿»¿»¿≈«

BÊÏ BÊ80ı‡‰ ÏÚ B„iÓ ˙Ë˜ ‰ft˙pL B‡ , »∆ƒ¿«¿»¿…∆ƒ»«»»∆
dÙÒ‡Â81ÂÈÙÁÏ Ô˙Â BÁ 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 ÌÈetk‰ ÌBÈ ˙„BÚ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¬««ƒƒ¿ƒ«¿»
‡iÓL„ƒ¿«»
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ÏÚBn‰ ÌlLÏ (‡ :ÔËÙ ‡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≈

   1 
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 ÔÈw‰ ÌÈ ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ««≈«ƒ¿≈«≈ƒ»¿≈∆∆
˙Èa‰4‰Ëet ‰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 ez‰L ÌÈc7Oa ÔB‚k ,˙Baw‰ ÔÓ ¿»ƒ∆À¿«¬ƒ»ƒ«»¿»¿¿«
Á‡ ÌÁl‰ ÈzL B‡ ÔÓc ˙˜ÈÊ Á‡ ÌL‡Â ˙‡hÁ«»¿»»««¿ƒ«»»¿≈«∆∆««

‰ÏÈÚÓ Ô‰a ÔÈ‡  ÌÈOk‰ ÈL Ìc ˙˜ÈÊ8elÙ‡ . ¿ƒ««¿≈«¿»ƒ≈»∆¿ƒ»¬ƒ
ÔÈzÓ 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 eÒ‡Â eÏÒÙ elÙ‡Â .ÏÚÓ9‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰ , »««¬ƒƒ¿¿¿∆∆¿«¬ƒ»ƒ¿»¿»
.‰ÏÈÚÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈiÁ 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  רבי9)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 EÈÚLa 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 ,BcÏ ÌM‰Ï ‡e‰L «ƒƒ¿»»…∆∆¿«≈¿«≈

‰‰ Ì‡ ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„wÓ ÔÈa ÁaÊn‰ ÈL„wÓƒ»¿≈«ƒ¿≈«≈ƒ»¿≈∆∆««ƒƒ∆¡»
‰‚‚La ÏÚÓ .‰˜BÏ  ‰Ëet ‰ÂL Ô‰a18ÌlLÓ  »∆»∆¿»∆»«ƒ¿»»¿«≈

LÓÁ ˙ÙÒB˙Â ‰‰pM ‰Ó19ÈLa ÏÈ‡ ‡ÈÓe , «∆∆¡»¿∆∆…∆≈ƒ«ƒƒ¿≈
ÌÈÚÏÒ20‡˜p‰ e‰ÊÂ .BÏ tk˙Óe ÌL‡ BÈ˜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 Ôw‰ ÌelLÂ .ÓB‚Â B˙LÈÓÁ ˙‡Â ÌlLÈ¿«≈¿∆¬ƒƒ¿≈¿ƒ«∆∆¿∆∆

.‰OÚ ˙ÂˆÓ  Ôaw‰ ˙‡‰ 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 בלי13)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 (כסף ֿמשנה). 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 

.„Ôw‰ ÌeÏLz21ÌL‡‰ ˙‡‰Â22,‰tk‰ ÔÈkÚÓ «¿«∆∆«¬»«»»»¿«¿ƒ««»»
ÏÈ‡  ÌL‡‰ ÏÈ‡a :Ó‡pL ;kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡Â¿≈«…∆¿«≈∆∆¡«¿≈»»»«ƒ

ÌL‡Â23.kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡Â ,ÔÈkÚÓ ¿»»¿«¿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

Ôaw‰ 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 ,Ôw‰ 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,
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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  כסף ֿמשנה (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 לפי28)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:

.ÂÈcÓ ‰ÏÈÚÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡L ÌÈc LÈ≈¿»ƒ∆≈«»ƒ¬≈∆¿ƒ»ƒƒ¿≈
‰Bz32.ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ô‰a ˙B‰Ï eÒ‡ Ï‡ , »¬»»≈»»∆ƒƒ¿≈¿ƒ

ÛÈÒBÓ BÈ‡Â ,„Ïa Ô˜ ÌlLÓ  Ô‰Ó ‰‰p‰Â¿«∆¡∆≈∆¿«≈∆∆ƒ¿«¿≈ƒ
LÓÁ33.ÌL‡ ‡ÈÓ 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 .‰„BÚÂ ‰f‚a ÔÈeÒ‡ ,ÌÈl«̃ƒ¬ƒ¿ƒ»«¬»∆∆¡«…«¬…
‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .E‡ˆ BÎa Ê‚˙ ‡ÏÂ EBL Îaƒ¿…∆¿…»…¿…∆¿«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„˜ ˜ÙÒ39BÎa ˜ÙÒ ‡È‰L ‰Ó‰a ÔB‚k , ¿≈»»ƒ¿¿≈»∆ƒ¿≈¿
ÊÊBb‰Â ,‰„BÚÂ ‰f‚a ÔÈeÒ‡ Ô‰ È‰  da ‡ˆBiÎÂ¿«≈»¬≈≈¬ƒ¿ƒ»«¬»¿«≈

‰˜BÏ BÈ‡  Ô‰a „BÚ‰ B‡40. »≈»∆≈∆

(בכסף ֿמשנה 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 ,‰„BÚÂ ‰f‚a ˙zÓ dÈ‡  ∆≈«¿≈»À∆∆¿ƒ»«¬»«¬≈ƒ
deq‡a43 dBÈ„t Á‡ ‰ËÁL .ËÁMzL „Ú ¿ƒ»«∆ƒ»≈ƒ¿¬»««ƒ¿»

‰ÏÈÎ‡a ‰z‰44Ì„wLk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . À¿»«¬ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«
ÔÓeÓ ˙‡ ÔLc˜‰45BÚ ÌeÓ Ì„˜ B‡46;ÔLc˜‰Ï ∆¿≈»∆»»«≈¿∆¿≈»

dÈ‡  ÁaÊnÏ Úe˜ ÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰ Ï‡¬»««¿ƒ«¬«»««ƒ¿≈«≈»
eÒ‡Ì‰ÈcÓ ‡l‡ ‰„BÚÂ ‰f‚a ‰47È‰  ˙cÙ ; ¬»¿ƒ»«¬»∆»ƒƒ¿≈∆ƒ¿»¬≈

„Ú‰Ïe ÊÊb‰Ï ÔÈlÁÏ ‡ˆ˙Â ,c ÏÎÏ ÔÈlÁk BÊ48. ¿Àƒ¿»»»¿≈≈¿Àƒ¿ƒ»≈¿≈»≈
BÎa‰ ÔÓ ıeÁ49OÚn‰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‡Â51eÒ‡Â . ¿≈»¿ƒ¿Àƒ¿ƒ»≈¿≈»≈¿»¿»

BÎa 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 הכסף ֿמשנה 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‰61zÓ ‡e‰ È‰  ÌeÓ Ô‰a ÏÙpL Á‡ «√»ƒ««∆»«»∆¬≈À»
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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 (כסף ֿמשנה
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
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≈∆
„Ïe ,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„˜65ÈcÓ ‰„BÚÂ ‰f‚a ÔÈeÒ‡ »¿≈∆∆««ƒ¬ƒ¿ƒ»«¬»ƒƒ¿≈
ÌÈÙBÒ66,CÎÈÙÏ .ÔÈeÒ‡ ÔÈ‡ ‰Bz‰ ÔÓ Ï‡ , ¿ƒ¬»ƒ«»≈»¬ƒ¿ƒ»

ÔÈkÓ Ï‡ ,‰˜BÏ BÈ‡  Ô‰a „BÚ‰ B‡ Ô˙B‡ ÊÊBb‰«≈»»≈»∆≈∆¬»«ƒ
˙ecÓ ˙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‰„BÚa ‰eÒ‡ Bn‡  ««¿ƒÀ»«ƒ¿≈«ƒ¬»«¬»
,aÚ‰ ˙‡ ˙LÁÎÓ d˙„BÚL ÈtÓ .ÌÈÙBÒ ÈcÓƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈∆¬»»«¿∆∆∆»À»

‚a ˙zÓ ‡È‰ È‰Â .da eÊb„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‰„BÚÂ73ÔÈ‡ 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'תשע"ט  א' אדר י"ב א' יום 

 
ספרעבודה-הל'פסוליהמוקדשין


   1 

אחד 1) או מהחטאות אחת בהן שנתערב  הזבחים כל יבאר

מזבח . מאיסורי 

.‡ÌÈÁf‰ Ïk2˙B˙n‰ ˙B‡hÁÓ ˙Á‡ Ô‰a Ú˙pL »«¿»ƒ∆ƒ¿»≈»∆««≈«»«≈
,e˙eÓÈ Ôlk  ‡Baa „Á‡ elÙ‡ ,Ï˜Òp‰ BL B‡«ƒ¿»¬ƒ∆»¿ƒÀ»»
Ì‡Â .ÔÈÏËa ÌÈ‡Â Ô‰ ÔÈeLÁ ÌÈiÁ ÈÏÚaL ÈÙÏ¿ƒ∆«¬≈«ƒ¬ƒ≈¿≈»¿≈ƒ¿ƒ

ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡L ,‰ˆ‰  È˜‰3. ƒ¿ƒÀ¿»∆≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ
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ע :2) זבחים שלפי3)משנה אמרו עג: שם בגמרא
התערובת  את הקריב  אם נדחים, אינם חיים שבעלי  השיטה
למעלה  לשיטתו ורבינו מהקרבה, שנדחו אע "פ  הורצה,

נדחים. אינם חיים שבעלי  כד הלכה ד בפרק 

.ÁaÊn‰ Èeq‡Ó „Á‡ Ô‰a Ú˙4Ìlk eÚÈ  ƒ¿»≈»∆∆»≈ƒ≈«ƒ¿≈«ƒ¿À»
‰Ùi‰ ÈÓ„a ‡ÈÈÂ ,eÎnÈÂ ,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú«∆ƒ…»∆¿ƒ»¿¿»ƒƒ¿≈«»∆

Ô‰aL5Ú˙pL ÌÈL„˜ ÏL ÔÈn‰ B˙B‡Ó6. ∆»∆≈«ƒ∆»»ƒ∆ƒ¿»≈

קדשים 4) בהמת כשנתערבה המדובר הקודמת בהלכה שם.
בתערובת  עוסקים אנו זו ובהלכה מיתה, שדינן בבהמות
למזבח , להקריבן שאסור בהמות פירוש, מזבח . באיסורי 
או  אחד עד עלֿפי  אשה שרבע  או אדם שהמית שור כגון
כשרים, עדים שני  עלֿפי  אלא נסקל שאינו הבעלים, עלֿפי 

וכדומה. טריפה בהמה היתה 5)או קדשים בהמת שמא
ביותר. ואם 6)היפה עולה, מקריב  – עולה היתה אם

המכירה  מדמי  לוקח  עושה? הוא וכיצד שלמים. – שלמים
בהמת  ואומר: ביותר, השמנה הבהמה למחיר שווה סכום
כסף  על מחוללת תהא שהיא מקום בכל שנתערבה, הקדשים
כמה  כבר נתבאר הכסף . על בזה עוברת הקרבן וקדושת  זה,
שיפול  עד ירעו ולפיכך פדיון, לו אין תמים שקרבן פעמים,

מום. בהם

.‚eÚ˙7ÔÈlÁ‰ eÎnÈ  ÌÈÓÈÓz ÔÈlÁa ÌÈL„˜ ƒ¿»¿»»ƒ¿Àƒ¿ƒƒƒ»¿«Àƒ
ÔÈn‰ B˙B‡ ÈÎˆÏ ˙ÚzaL8?„ˆÈk .Ôlk e˜ÈÂ ∆««¬…∆¿»¿≈«ƒ¿ƒ¿¿À»≈«

ÔÈlÁ ˙BÓ‰a Úa‡a eÚ˙pL ÌÈÓÏL ˙BÓ‰a Úa‡«¿«¿≈¿»ƒ∆ƒ¿»¿¿«¿«¿≈Àƒ
ÔÈlÁ ÏL Úa‡‰ eÎnÈ  ÌÈÓÈÓz9CÈˆ ‡e‰L ÈÓÏ ¿ƒƒƒ»¿»«¿«∆Àƒ¿ƒ∆»ƒ

B‡ ‰ÏBÚa ÔÎÂ .ÌÈÓÏL Ïk‰ e˜ÈÂ ÌÈÓÏL ‡È‰Ï¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿«…¿»ƒ¿≈¿»
Á ÈÓ„ È‰L ,c ÏÎÏ ÔÈlÁ ÌÈÓc‰Â .ÌL‡a.Ô‰ ÔÈl ¿»»¿«»ƒÀƒ¿»»»∆¬≈¿≈Àƒ≈

ואם 8)שם.7) שלמים, – שלמים אם שנתערב , הזבח  מין
עולה. – לו 9)עולה מוכר שהוא בפירוש, לקונה יאמר

יעילה  יותר היא זו תקנה חולין. שהן הבהמות ארבע  את
ב . שבהלכה מזו

.„Ú˙10ÏB„b  ÏÁ ÏL ÌÈÂLa Lc˜‰ BL ƒ¿»≈∆¿≈ƒ¿»ƒ∆…»
Lc˜‰ ÔlÎaL11eÎnÈÂ ,12.ÔÈn‰ B˙B‡ ÈÎˆÏ ‡M‰ ∆¿À»∆¿≈¿ƒ»¿«¿»¿»¿≈«ƒ

ÌÈL„˜a ÌÈL„˜ eÚ˙13BÈÓa ÔÈÓ14˜È ‰Ê  ƒ¿»¿»»ƒ¿»»ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿«
ÂÈÏÚa ÌLÏ15Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚa ÌLÏ ˜È ‰ÊÂ , ¿≈¿»»¿∆ƒ¿«¿≈¿»»««ƒ

ÌÈc ‰na .Ba˜ ÈkÓ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÔÈ‡L∆≈»∆»≈∆«ƒ»¿»«∆¿»ƒ
‰ÎÈÓÒ Ì‰a ÔÈ‡L ,ÌÈL ˙Ba˜a ?ÌÈeÓ‡16Ï‡ ; ¬ƒ¿»¿¿»ƒ∆≈»∆¿ƒ»¬»

ÏÚ CÓÒÏ CÈˆ „Á‡ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL‡ ˙Ba»̃¿¿¬»ƒƒ¿»∆»»ƒƒ¿…«
„Á‡‰ ÔziL „Ú e˜È ‡Ï el‡ È‰  Ba˜ L‡…»¿»¬≈≈…ƒ¿¿«∆ƒ≈»∆»

BÁÏ B˜ÏÁ17,eÎnÈÂ ,Ïka ÌeÓ ÏtiL „Ú B‡ , ∆¿«¬≈«∆ƒ…«…¿ƒ»¿
.ÔÈn‰ B˙B‡Ó Ô‰aL ‰Ùi‰ ÈÓ„a „Á‡ Ïk e‡ÈÈÂ¿»ƒ»∆»ƒ¿≈«»∆∆»∆≈«ƒ

ב .10) הלכה פי "ג מנחות את 11)תוספתא יקריב  כלומר,
ואם  עולה, – עולה אם קרבן, מין לאותו שבהם הגדול
של  הם השוורים כשכל והמדובר שלמים. – שלמים
אבל  הגדול, את להקריב  יכול הוא ולפיכך המקדיש,
להקריב  יכול המקדיש אין אחרים של בשוורים כשנתערב 
דבר  מקדיש אדם ואין שלו, שור זה אין שמא הגדול, את
שנתערב  בפירוש: כתוב  שם מנחות ובתוספתא שלו. שאינו

קח : מנחות גמרא וראה שיקבל 12)"בשוריו". והדמים
הוא  מהנמכרים אחד אם ואפילו חולין. הם השוורים  בעד
בו  שאין קרבן כי  הדמים, על עוברת קדושתו אין הקדש,

שם). רש"י  (ראה מתחלל אינו עא:13)מום זבחים משנה
בני14) שני  של והם בשלמים, שלמים או בעולה עולה

בעליו.15)אדם. שהוא מי  פרק 16)לשם למעלה ראה
ובהערות. בפנים יד, הלכה קלים 17)ד בקדשים המדובר

ואינו  ממונו אינם קדשים קדשי  אבל בעלים, ממון שהם
פסק  רבינו שהרי  לתמוה, יש (אולם במתנה ליתנם יכול
ושלמיו  עולתו ש"המוכר ח , הלכה מעילה מהלכות ד בפרק 
במשנה  איגר עקיבא ר' הגהות ראה כלום". ולא עשה לא

שם).

.‰BÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ eÚ˙18‰ÏBÚ ÔB‚k , ƒ¿»¿ƒ¿∆≈ƒ¿»
Ô‰aL ‰eÓÁk elÙ‡ e˜È ‡Ï  ÌÈÓÏLa19, ƒ¿»ƒ…ƒ¿¿¬ƒ«¬»∆»∆

.ÏeÒt‰ ˙ÈÏ ÌÈL„˜ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡L∆≈¿ƒƒ»»ƒ¿≈«¿

עה:18) שם 19)שם במשנה עולה. שניהם להקריב 
נאכל  שזה אלא נאכלים, ששניהם ושלמים באשם המדובר
בעזרה, הקלעים מן ולפנים ולילה ליום כהונה לזכרי 
אדם  ולכל שביניהם ולילה ימים לשני  נאכלים ושלמים

אומר:מישראל  שמעון ר' ורבנן. שמעון ר' בזה ונחלקו .
וחכמים  שבהם", כחמור ויאכלו אשם) (כדין בצפון "ישחטו
פירוש  הפסול", לבית קדשים מביאים "אין ואומרים חולקים
כי אכילתם, זמן צמצום ידי  על פסול לקדשים לגרום אין
ייפסל  והנשאר הבשר, כל את לאכול יספיקו לא שמא
זה  ובמקרה ושלמים, בעולה כאן מדבר רבינו אבל בנותר.
לבית  קדשים מביאים שאין לנימוק  כלל צריכים אנו אין
הלכה  מזבח  איסורי  מהלכות ה בפרק  רבינו שהרי  הפסול,
ואם  לוקה, – למזבח  קלים קדשים בשר שהמעלה פסק  ד
נקט  שרבינו ונראה שבהם. כחמור להקריבם אי ֿאפשר כן
"מין  המונח  את לבאר לדוגמה, ושלמים" "עולה כאן
אבל  וכבש, שור כגון לפרש תטעה שלא מינו", בשאינו
בשאינו  מין של תערובות סוגי  כל כוללת עצמה ההלכה
בפני תערובת סוג כל דיני  מפורטים הבאות ובהלכות מינו,

עצמו.

.ÂÔÈ‡ Ck ,Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÓÊa ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡L ÌLÎe¿≈∆≈¿«¬ƒƒ¿«¬ƒ»»»≈
Ô‰ÈÏÎB‡a ÔÈËÚÓÓ20Ô˙ÏÈÎ‡ ÌB˜Óa ‡ÏÂ21‡l‡ . ¿«¬ƒ¿¿≈∆¿…ƒ¿¬ƒ»»∆»

?‰OÚÈ „ˆÈk22,ÌeÓ Ì‰a ÏtiL „Ú Ïk‰ eÚÈ ≈««¬∆ƒ¿«…«∆ƒ…»∆
BcÏ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÎnÈÂ23‰Ùi‰ ÈÓ„a ‡ÈÈÂ , ¿ƒ»≈»∆»≈∆¿«¿»ƒƒ¿≈«»∆

,Á‡‰ ÔÈnÓ Ô‰aL ‰Ùi‰ ÈÓ„e ,‰Ê ÔÈnÓ Ô‰aL∆»∆ƒƒ∆ƒ¿≈«»∆∆»∆ƒƒ»«≈
˙Bn‰ „ÈÒÙÈÂ24.B˙ÈaÓ ¿«¿ƒ«»ƒ≈

ימים 20) לשני  נאכלים ששניהם בהמה, ומעשר בכור כגון
נאכל  ובכור מישראל, אדם לכל מותר שהמעשר אלא ולילה,

לכהנים. במקום 21)רק  צמצום בו שיהיה דבר מצאנו לא
אכילתו, בזמן או באוכליו או צמצום גם בו יהיה ולא

בכלל. זה דין רבינו הביא למה נתבאר לא זה 22)ולפיכך
הקודמת. להלכה גם יחד,23)נמשך שניהם ימכור שאם

שבהם. היפה מחיר כמה ידע  דמי24)לא שבין ההפרש,
גרועה. דמי  ובין יפה

.ÊÁL ‰ÏBÚ È˜‰ kL Èt ÏÚ Û‡B‡ da i ««ƒ∆¿»ƒ¿ƒ»∆«»»
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קנד                 
         

ÔÈ˜‰Ï iÁ ‰È‰L ÌÈÓÏL25È˜Ó ‰Ê È‰ 26 ¿»ƒ∆»»«»¿«¿ƒ»¬≈∆«¿ƒ
.ÌÈÁ‡ ÌÈÓÏLe ˙Á‡ ‰ÏBÚ ˙Úz‰ ÈÓcÓƒ¿≈««¬…∆»«∆∆¿»ƒ¬≈ƒ

נדרו.25) קיום יאחר שלא פרק 26)כדי  זבחים תוספתא
ב . הלכה ח 

.Á˙‡hÁ27„Ú Ïk‰ eÚÈ  ÌÈÓÏLa ‰Ú˙pL «»∆ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒƒ¿«…«
,ÌÈÓÏL Ô‰aL ‰Ùi‰ ÈÓ„a ‡ÈÈÂ ,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL∆ƒ…»∆¿»ƒƒ¿≈«»∆∆»∆¿»ƒ
˙‡hÁ È˜‰Â Ì„˜ Ì‡Â .˙‡hÁ Ô‰aL ‰Ùi‰ ÈÓ„eƒ¿≈«»∆∆»∆«»¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ«»

e˙eÓÈ Ôlk  BÏ dLÈÙ‰L ˙‡hÁ ÏÚ ˙Á‡28. «∆∆««»∆ƒ¿ƒ»À»»

שם.27) בעליה 28)תוספתא וכיפרו שאבדה חטאת כדין
רבינו, וסובר ה"א). ד פרק  (למעלה שנמצאה לפני 

ולחםֿמשנה. כסף ֿמשנה ראה כאבודה. דינה - שנתערבה

.ËÔÎÂ29 ÌL‡ ˙BÚÓa ˙‡hÁ ˙BÚÓ eÚ˙ Ì‡ ¿≈ƒƒ¿»¿»«»¿»»»
ÌB˜Ó ÏÎa ˙‡hÁ ÈÓc ÏlÁÓe ,˙BÓ‰a ÈzL Á˜BÏ≈«¿≈¿≈¿«≈¿≈«»¿»»
k Ì‡Â .ÌL‡ ÏÚ ÌL‡ ÈÓ„e ,˙‡hÁ ÏÚ ‡e‰L∆««»¿≈»»«»»¿ƒ¿»

B˙‡hÁ ‰˜30ÁÏn‰ ÌÈÏ ˙BÚn‰ Ïk CÈÏBÈ 31. »¿»«»ƒ»«»¿»«∆«
BÓL‡ ‰˜ k Ì‡Â32‰„Ï Ïk‰ eÏtÈ 33. ¿ƒ¿»»¿»¬»ƒ¿«…ƒ¿»»

שם.29) דמי30)תוספתא כאן והרי  הכסף , שחילל לפני 
מעורבים  האבודה שנמצאה לפני  בעליה שכיפרו חטאת

אשם. א.31)בדמי  הלכה ב  בפרק  והחטאת 32)כמו
קרבה. בהמה 33)לא שיקנה אחרי  שישאר מה כל פירוש,

אשם. מותר כדין לנדבה יפול – לחטאת ויקריבנה יפה

.È‰„Bz34d˙eÓ˙a ‰Ú˙pL35,‰˜z Ô‰ÈzL  »∆ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿≈∆ƒ¿«¿»
Ô‰nÚ ÌÁl‰ ÛÈÈÂ36CÎÂ .37‡La ‰„Bz ‰Ú˙ Ì‡ ¿»ƒ«∆∆ƒ»∆¿»ƒƒ¿»¿»»ƒ¿»

„Ú Ïk‰ eÚÈ  B˙„Bz ‰wL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÁÊ¿»ƒ««ƒ∆»¿»»ƒ¿«…«
,˙Á‡ ‰„Bz ‰Ùi‰ ÈÓ„a ‡ÈÈÂ ,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL∆ƒ…»∆¿»ƒƒ¿≈«»∆»«∆∆

.Á‡ ÁÊ ‰Ùi‰ ÈÓ„eƒ¿≈«»∆∆««≈

תמורת 35)שם.34) זו הרי  חולין בהמת על אמר אם
"ואם  לג): כז, (ויקרא שנאמר קדושות, שתיהן זו, תודה

קודש". יהיה ותמורתו הוא והיה ימירנו, עם 36)המר
אותן  ומניפין תודה) (לחמי  חלות ארבעים מביאים התודה
בתמורתה  התודה נתערבה ואם התודה, עם ביחד בעזרה
ח , הלכה יב  פרק  לקמן (ראה שתיהן עם  הלחם מניפים

יג). הלכה 37)והלכה שם תוספתא וֿז. להלכות נמשך זה
או  לחם טעונה זו שניה תודה אם פירש ולא רבינו סתם ג.
וכסף ֿמשנה  ראב "ד ראה ללחם. רמז אין בתוספתא וכן לא,

כאן.

.‡ÈÈÊ ÏÈ‡a ‰Ú˙38‰˜z Ì‰ÈzL 39, ƒ¿»¿»¿≈»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿»
ÌÁl‰ ÛÈÈÂ40.Ô‰nÚ ¿»ƒ«∆∆ƒ»∆

לשלמים.38) איל מביא נזיר שהזרוע 39)שם. ואע "פ 
חששו  שלא מפני  באוכליו, וממעט  קדשים כקדשי  נאכל

(כסף ֿמשנה). כזה קטן לה.40)לחלק  הערה ראה

.ÈBÎa41„Ú eÚÈ Ì‰ÈL  ÁÒÙa Ú˙pL ¿∆ƒ¿»≈¿∆«¿≈∆ƒ¿«
ÌeÓ Ì‰a ÏtiL42BÎk eÏÎ‡ÈÂ ,43‡Ï ‰nÏÂ . ∆ƒ…»∆¿≈»¿ƒ¿¿»»…

,˙BˆÁ „Ú Ì„‡ ÏÎÏ ÏÎ‡ ÁÒt‰L ÈÙÏ ?e˜Èƒ¿¿¿ƒ∆«∆«∆¡»¿»»»«¬
;ÌÈ‰kÏ ‡l‡ ÏÎ‡ BÈ‡Â ,ÌÈÓÈ ÈLÏ BÎa‰Â¿«¿ƒ¿≈»ƒ¿≈∆¡»∆»«…¬ƒ

ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡Â ,ÏeÒt‰ ˙ÈÏ ÌÈL„˜ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒƒ»»ƒ¿≈«¿¿≈¿«¬ƒ
.Ô˙ÏÈÎ‡a«¬ƒ»»

צח :41) פסחים ד, הלכה ח  פרק  זבחים תוספתא
הנוגעים 42) שם.) (פסחים רבא דברי  כאן השמיט  רבינו

בהמה  שמביא היינו פדיון, שצריך הפסח  של לתקנתו
פסח . מותר כדין שלמים, ומקריבה הפסח  את עליה ומחלל

ושחיטת 43) הקבוע , באטליז לשוחטו שאסור בכור כחומרת
ואין  באיטליז בשרו את מוכרים אין וגם חולין, בהמות
עצמה  באכילה אבל באומד, אלא במשקלות אותו שוקלים
 ֿ וכסף  שם, רש"י  (ראה חומרה כל מום בעל בבכור אין

כאן). משנה

.‚ÈOÚÓ ÔÎÂ44ÌeÓ Ô‰a ÏtiLk ,ÁÒÙa Ú˙pL ¿≈«¬≈∆ƒ¿»≈¿∆«¿∆ƒ…»∆
eÏÎ‡È  eÚ˙pL OÚn‰Â BÎa‰ .OÚÓk eÏÎ‡È≈»¿¿«¬≈«¿¿««¬≈∆ƒ¿»¿≈»¿

ÔÓeÓa45. ¿»

על 44) הפסח  את לחלל צריך כאן גם שם. זבחים תוספתא
(לחםֿמשנה). שלמים ויקריבנה אחרת כל 45)בהמה בלי 

בעלי מעשר לדיני  בכור דיני  בין הבדל כל אין שהרי  תיקון,
מומים.

.„ÈÌÈL„˜ ‡L ÔÎÂ46 OÚÓe BÎa eÚ˙pL ¿≈¿»»»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿¿«¬≈
Ba ÏÙpL BÎk eÏÎ‡ÈÂ ,ÌeÓ Ì‰a ÏtiL „Ú eÚÈƒ¿«∆ƒ…»∆¿≈»¿ƒ¿∆»«

.ÌeÓ Ba ÏÙpL OÚÓk B‡ ÌeÓ¿«¬≈∆»«

עא:46) זבחים משנה

.ÂËÌL‡47ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓÏLa Ú˙pL »»∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ««ƒ∆≈
 ÏÎ‡ Oa‰ Ï‡ ÔÈeÓ‡‰ ‡l‡ Ô‰ÈMÓ ÔÈÈ˜Ó«¿ƒƒƒ¿≈∆∆»»≈ƒ¬»«»»∆¡»

e˜È ‡Ï48‡ÈÈÂ ,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú eÚÈ ‡l‡ , …ƒ¿¿∆»ƒ¿«∆ƒ…»∆¿»ƒ
˙Bn‰Â ,ÌÈÓÏL ‰Ùi‰ ÈÓ„e ,ÌL‡ ‰Ùi‰ ÈÓ„aƒ¿≈«»∆»»ƒ¿≈«»∆¿»ƒ¿«»
Ô‰ÈL  BÓL‡ È˜‰Â Ì„˜ Ì‡Â .B˙ÈaÓ „ÈÒÙÈ«¿ƒƒ≈¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¬»¿≈∆

‰„Ï eÏtÈ49. ƒ¿ƒ¿»»

עה:47) שם ולילה,48)משנה ליום נאכל שאשם מפני 
מביאים  ו"אין שביניהם, ולילה ימים לשני  נאכלים ושלמים

ה). הלכה (למעלה הפסול" לבית עולות 49)קדשים
חטאת). בדין ח  הלכה למעלה (ראה אשם מותר כדין ציבור,

.ÊËÌÈL„w‰ Ïk50ıeÁ ,BÈÓa ÔÈÓ eÚ˙iL LÙ‡ »«√»ƒ∆¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
ÈÎfÓ ‡l‡ ÌL‡‰ ÔÈ‡L ;ÌL‡‰ ÌÚ ˙‡hÁ‰ ÔÓƒ««»ƒ»»»∆≈»»»∆»ƒƒ¿≈
.‰˜ ‡l‡ ÌÈOk‰ ÔÓ ˙‡hÁ EÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈOk¿»ƒ¿≈¿«»ƒ«¿»ƒ∆»¿≈»

עא:50) שם משנה

.ÊÈÔÈÚ˙n‰ el‡ ÏÎÂ51 È˜‰ Ì‡ ,ÌÈiÁa ¿»≈«ƒ¿»¿ƒ««ƒƒƒ¿ƒ
ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡L ,‰ˆ‰52. À¿»∆≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ

עג:51) שם ובהערות 52)גמרא א, הלכה למעלה ראה
שם.

.ÁÈ‰Ó‰a53„Ú Ïc‚Ó „ÚÂ ÌÈÏLeÈÓ ˙‡ˆÓpL54, ¿≈»∆ƒ¿≈ƒ»«ƒ¿«ƒ¿«≈∆
d˙cÓÎe55 ‡È‰ d˙L ˙a ‰˜ Ì‡ :Áe ÏÎÏ ¿ƒ»»¿»«ƒ¿≈»«¿»»ƒ

‡È‰ ˙‡hÁ ‡nL ,˙eÓzL „Ú ‰tÎÏ dÒBk56‰˙È‰ . ¿»¿ƒ»«∆»∆»«»ƒ»¿»
ÌÈzL ˙a57ÌÈÓÏL ‰p‡ÈÈ 58ÌÁÏ dnÚ ‡ÈÈÂ ,59, «¿«ƒ¿ƒ∆»¿»ƒ¿»ƒƒ»∆∆
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קנה                  
         

‡È‰ ‰„Bz ‡nL60BÏ ÔÈ‡  ÌÈL ÈzL Ôa ÎÊ ‡ˆÓ . ∆»»ƒ»»»»∆¿≈»ƒ≈
‡e‰ ÌL‡ ‡nL ,‰wz61ÂÈÏÚa etk ‡Ï ÔÈ„ÚÂ62. «»»∆»»»«¬«ƒ…ƒ¿¿»»

‰L Ôa ÎÊ ‡ˆÓ63,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú BÁÈpÓ  »»»»∆»»«ƒ«∆ƒ…
‰ÏBÚ Ì‡ :ÓB‡Â ‰˙Óe ,ÂÈzÁz ˙BÓ‰a ÈzL ‡ÈÓe≈ƒ¿≈¿≈«¿»«¿∆¿≈ƒ»
‰Ê  ‰È‰ ÌÈÓÏL Ì‡Â ,ÂÈzÁz ‰ÏBÚ ‰Ê  ‰È‰»»∆»«¿»¿ƒ¿»ƒ»»∆

ÂÈÎÒe ,‰ÏBÚ „Á‡‰ È˜Óe ;ÂÈzÁz ÌÈÓÏL64ÏMÓ ¿»ƒ«¿»«¿ƒ»∆»»¿»»ƒ∆
eaˆ65.‰È‰ ‰„Bz ‡nL ,ÌÁl‰ ÌÚ ÌÈÓÏL Á‡‰Â , ƒ¿»«≈¿»ƒƒ«∆∆∆»»»»

‰È‰ elÙ‡L .BÓeÓa ÏÎ‡È ?‡ˆÓp‰ ‰Êa ‰OÚi ‰Óe«≈¬∆»∆«ƒ¿»≈»≈¿∆¬ƒ»»
OÚÓ B‡ BÎa66ÁÒt Ì‡Â ;ÏÎ‡ ‡e‰ BÓeÓa  ¿«¬≈¿∆¡»¿ƒ∆«

ÌÈÓÏL ‰Ê È‰  ‡e‰ BpÓÊ Á‡67Ïk‰  BpÓÊe ; ««¿«¬≈∆¿»ƒƒ¿««…
Ba ÔÈ‰Ê68ÌL‡ B‡ ÈÊ ÌL‡ ‡nL :Ó‡z Ì‡Â . ƒ¿»ƒ¿ƒ…«∆»¬«»ƒ¬«

ÚˆÓ69eLÁ ‡Ï CÎÈÙÏ ,„ÈÓz ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡  ‡e‰ ¿…»≈»¿ƒ»ƒ¿ƒ»…»
.Ô‰Ï»∆

קידושין 53) יוחנן ר' של ופירושו ד. ז, פרק  שקלים משנה
לירושלים.54)נה: קרובה עיר זה.55)שם כמרחק 

הם. קרבנות זבחי  רובן שם, הנמצאות ואין 56)בהמות
שם. אביי  דברי  תקנה. ולעולה,57)לה לחטאת ופסולה

בת  כשהיתה רב  זמן לפני  נאבדה שמא חוששים אנו ואין
ותודה.58)שנה. לשלמים כולל שם הוא "שלמים"

לה.59) והערה י , הלכה למעלה של 60)ראה מלשונו
שתודה  ואף ֿעלֿפי  הבהמה, אותה רק  שמקריב  משמע  רבינו
מביאים  ואין ולילה, ימים לשני  ושלמים ולילה, ליום נאכלת
להקריב  מותר כאן יב ), הלכה (ראה הפסול לבית קדשים
(הר  קרבן לאותו אחרת תקנה אין שהרי  כדיעבד, שזה מפני 
בהמה  גם שמביא בפירוש נאמר שם בגמרא אולם המוריה).

לחםֿמשנה). (ראה שתים.61)אחרת בן הוא אשם קרבן
ודמיו 62) שיומם, עד ברעייה תקנה לו יש כיפרו שאם

יד). הלכה ד פרק  (למעלה לנדבה הוא 63)נופלים והרי 
שלמים. ספק  עולה עם 64)ספק  שמביאים ויין שמן

הבאתם,65)הקרבנות. חובת להטיל מי  על אין שהרי 
שם. שקלים פדיון.66)משנה להם בדין 67)שאין גם

בהערה  שהבאנו המוריה" "הר של להסברו צריכים אנו זה
אחרים  ושלמים ולילה, ליום נאכל זמנו אחר פסח  שהרי  נט ,
הפסול. לבית קדשים מביאים ואין ימים, לשני  נאכלים

יאבד.68) שלא עליו שנה.69)משגיחים בני  באים שניהם

.ËÈeËÁLpL Á‡ ÌÈL„˜a ÌÈL„˜ eÚ˙70 ƒ¿»¿»»ƒ¿»»ƒ««∆ƒ¿¬
ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa eÚ˙ .Ô‰aL eÓÁk eÏÎ‡È71 ≈»¿∆»∆»∆ƒ¿»¿ƒ¿≈«À¿»ƒ

Ô˙eˆ aÚz  ‰ÊÚa eËÁLpL ÔÈlÁa B‡72e‡ˆÈÂ ¿Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»¿À«»»¿≈¿
.‰ÙO‰ ˙ÈÏ¿≈«¿≈»

ד.70) ח , פרק  שם ותוספתא עה: זבחים משנה
שם.71) בלינה.72)תוספתא שיפסלו כדי  אותן, ילינו

נפסלו. שלא קדשים לשרוף  שאסור

.Î˙‡hÁ ÈÈ‡73‰ÏBÚ ÈÈ‡a eÚ˙pL74 ≈¿≈«»∆ƒ¿»¿¿≈¿≈»
ÔÈÙBOÂ ,Ô˙eˆ aÚ˙e e„ÒtiL „Ú Ïk‰ ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ«…«∆ƒ»¿¿À«»»¿¿ƒ

Ô˙B‡75ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÔÈÙBOL ÌB˜na ‰ÊÚa76. »»¬»»«»∆¿ƒ¿≈«À¿»ƒ

עז.73) שם אבל 74)משנה המזבח , על הקטרה שטעונים
להקטירם. ואסור לכהנים נאכלים חטאת כדעת 75)איברי 

הם  חשובים שאיברים מפני  ביטול, להם ואין שם. רבנן
בתערובת. בטלים הלכות 76)ואינם ראה העזרה. בתוך

ג. הלכה ז פרק  הקרבנות מעשה

.‡Î‡77ÈÈ‡a Ú˙pL ÔÈÓeÓ ÈÏÚa ÏL ≈∆∆«¬≈ƒ∆ƒ¿»≈¿≈¿≈
˙ÈÏ Ïk‰ e‡ˆÈ  ÌÈÈ‡ ÛÏ‡a ‡ elÙ‡ ,ÌÈL„»̃»ƒ¬ƒ≈∆¿∆∆≈»ƒ≈¿«…¿≈
˙Úz‰ ÔÓ „Á‡Ó ıeÁ Ôlk e˜ elÙ‡Â .‰ÙO‰«¿≈»«¬ƒ»¿À»≈∆»ƒ««¬…∆
ÈÏeÒt ÔÈÙBOL ÌB˜na ‰ÊÚa ÛOÈ ‰Ê È‰ ¬≈∆ƒ»≈»¬»»«»∆¿ƒ¿≈

.ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒ

עז:77) שם משנה

.Î˙BÎÈ˙Á78˙BÎÈ˙Áa eÚ˙pL ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¬ƒ»¿≈»»ƒ∆ƒ¿»¿«¬ƒ
ÈLÏ ÔÈÏÎ‡a „Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡p‰ B‡ ,ÌÈl˜ ÌÈL„»̃»ƒ«ƒ«∆¡»ƒ¿∆»¿∆¡»ƒƒ¿≈

.Ô‰aL eÓÁk eÏÎ‡È  ÌÈÓÈ»ƒ≈»¿¿»∆»∆

עה:78) שם משנה

.‚Î‰ÎÈ˙Á79‰‡Óa ‰Ú˙pL ‰‡ÓË ˙‡hÁ ÏL ¬ƒ»∆«»¿≈»∆ƒ¿»¿»¿≈»
ÌÁÏ ÏL ‰Òet ÔÎÂ ,‰B‰Ë ˙‡hÁ ÏL ˙BÎÈ˙Á¬ƒ∆«»¿»¿≈¿»∆∆∆
ÌÁÏ ÏL ˙BÒet ‰‡Óa ‰Ú˙pL ‡ÓËpL ÌÈt‰«»ƒ∆ƒ¿»∆ƒ¿»¿»¿≈»¿∆∆∆

‰ÏÚz ‰Ê È‰  B‰h‰ ÌÈt‰80e‡aL BÓk , «»ƒ«»¬≈∆«¬∆¿∆≈«¿
˙BÓe˙a81. ƒ¿

פא:79) יבמות את 80)ברייתא לאכול ומותר מתבטלת,
לכבד  ראויות שאינן קטנות בחתיכות המדובר התערובת.
הברייתא  את לקיש ריש מעמיד שם בגמרא אורחים. בהן
שהלכה  יוחנן ר' אבל חשיבות, כל בה שאין כשנימוחה
מחשיב  אדם כל שלא קטנות, בחתיכות מעמידה כמותו
וראה  דברי . וד"ה יוחנן ר' ד"ה שם תוספות ראה אותן.

כ. הלכה יד.81)למעלה הלכה יד פרק  תרומות בהלכות

.„ÎÏ‡82a ‰Ú˙pL ˙‡hÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á‰‡Ó ¬»¬ƒ»∆«»∆ƒ¿»¿»¿≈»
ÌÈt‰ ÌÁÏ ÏL ‰Òet ÔÎÂ ,ÔÈlÁ ÏL ˙BÎÈ˙Á¬ƒ∆Àƒ¿≈¿»∆∆∆«»ƒ
È‰  ÔÈlÁ ÏL ˙BÒet ‰‡Óa ‰Ú˙pL B‰h‰«»∆ƒ¿»¿»¿≈»¿∆Àƒ¬≈

ÌÈ‰kÏ Ïk‰ ÏÎ‡È ‡l‡ ,eÏÚÈ ‡Ï el‡83ÏÎk ≈…«¬∆»≈»≈«…«…¬ƒ¿»
˙BÚn„Ó‰84. «¿À»

מפני83)שם.82) מתבטלת, אינה  למה הנימוק  זהו
בהלכה  מהֿשאיןֿכן לכהנים, הכל להאכיל שאפשר

וחולין.84)הקודמת. קודש של תערובת

ה'תשע"ט  א' אדר י"ג ב' יום 

   1 
וכל 1) בלילה, והמולק  שמלקו, לעבודה הפסולין כל יבאר

בקודש. פסולו שהיה

.‡ÔÈÏeÒt‰ Ïk2e˜ÏnL ‰„BÚÏ3Ô˙˜ÈÏÓ  »«¿ƒ»¬»∆»¿¿ƒ»»
‰ÏeÒt4BÈ‡  ÏeÒt ÛBÚ‰ B˙B‡L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿»¿««ƒ∆»»≈

‰‡ÓËÏ B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ïk5,‰ÏÈla ˜ÏÓ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿«»«»¿À¿»¿≈ƒ»«««¿»
ËÁML B‡6ıeÁa ÌÈL„˜Â ÌÈÙa ÔÈlÁ7ÌÈ‡  ∆»«Àƒƒ¿ƒ¿»»ƒ«≈»

.‰Ïpk«¿≈»

א.2) סח , זבחים נשחטים 3)משנה, אינם העוף  קרבנות
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קנו                 
         

שנאמר  בציפרנו, העורף  מן מולקם הכהן אלא בסכין,
ראשו". את "ומלק  טו): א, טעונה 4)(ויקרא שמליקה

ומלק ". וגו' הכהן "והקריבו (שם): שנאמר כשר, כהן
פסול 5) כשמלק  אבל טמא. – טהור עוף  נבילת האוכל

להוציא  המליקה מועילה נפסל, שהקרבן אע "פ  קדשים,
נבילה. קדשים 7)עופות.6)מטומאת לשחט  והואֿהדין

א. סט , שם ברייתא בפנים,

.ÌÈBz ˜ÏÓ8ÔpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL9ÚL ‰BÈ Èe »«ƒ∆…ƒƒ«¿«»¿≈»∆»«
dtb LiLÂ ,ÌpÓÊ10dÈÚ ˙ÈÓÒpLÂ11‰ÚË˜pLÂ ¿«»¿∆»««»¿∆ƒ¿≈≈»¿∆ƒ¿¿»

Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .c ÏÎÏ ‰Ï BÊ È‰  dÏ‚«¿»¬≈¿≈»¿»»»∆«¿»…
L„wa dÏeÒt ‰È‰L12‡Ï ;‰Ï dÈ‡Â ‰ÏeÒt  ∆»»¿»«…∆¿»¿≈»¿≈»…

.c ÏÎÏ ‰Ï BÊ È‰  L„wa dÏeÒt ‰˙È‰»¿»¿»«…∆¬≈¿≈»¿»»»

שם.8) משיזהיבו 9)משנה, בלבד גדולים כשרים תורים
זמן  כל קטנים, כשהם רק  באים יונה ובני  נוצותיהם,
איסורי (הל' דם מקומה ומתמלא גדולה נוצה שעוקרים

ה"ג). פ "ב  אבל 11)כנפה.10)מזבח  העין, שנחטטה
מומים  להקרבה. כשרה שלימה, והיא ראייתה איבדה אם
דינו  - אבר ויבש אבר, נטילת אלא בעוף  פוסלים אינם
וזכרות  תמות ואין בבהמה, וזכרות "תמות האבר. כניטל
רק  ובאה תמימה להיות צריכה בהמה עולת (פירוש, בעוף 
נקטעה  גפה, יבש יכול העוף ), עולת לא אבל הזכרים, מן
כל  ולא העוף " "מן תלמודֿלומר עינה? ונחטטה רגלה
מקומות). ובכמה ב  כד, קידושין (ברייתא העוף "

ד"ה 12) ו'תוספות' שם. (רש"י  לעזרה שהביאו אחרי  שנפסל
שחיטה). אחרי  שנפסלו מפרשים אמר,

.‚˜ÏBn‰ ,CÎÈÙÏ13‰ÙË ˙‡ˆÓÂ14˜ÏnL B‡ , ¿ƒ»«≈¿ƒ¿≈¿≈»∆»«
 ıeÁa ÌÈL„˜Â ÌÈÙa ÔÈlÁ ˜ÏnL B‡ ,ÔÈkÒa¿«ƒ∆»«Àƒƒ¿ƒ¿»»ƒ«

‰Ï BÊ È‰15˙zÓ ‰˜ÈÏn‰ ÔÈ‡L ;c ÏÎÏ ¬≈¿≈»¿»»»∆≈«¿ƒ»«∆∆
.ÁaÊnÏ Lk ‡e‰L „ ‡l‡ ˙‰ËÓe¿«∆∆∆»»»∆»≈«ƒ¿≈«

ב .13) סט , שם העוף 14)משנה, את פוסלת טריפות
ה"א). פ "ג (שם א.15)למזבח  סח , שם משנה,

.„Úap‰ Ï‡16‰ˆ˜n‰Â ,17„Úp‰Â18Ô˙‡‰Â ,19 ¬»«ƒ¿»¿«À¿∆¿«∆¡»¿»∆¿»
ÈÁn‰Â20È‰  e˜ÏÓpL ,ÒBÈ‚Bc‡‰Â ÌeËÓh‰Â , ¿«¿ƒ¿«À¿¿»«¿¿ƒ∆ƒ¿¿¬≈

˙Èa ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓe ,c ÏÎÏ ‰Ï el‡≈¿≈»¿»»»¿«¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ‡ È‰Â ,Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ‰M„w‰ ÔÈ‡L ;‰ÚÈÏa‰«¿ƒ»∆≈«¿À»»»¬≈∆«¬≈≈

.L„wa ÔÏeÒt¿»«…∆

ב .16) פה, לעבודהֿזרה.17)שם להקריבו שהופרש
זונה.19)כאליל.18) שמכר 20)אתנן היינו כלב , מחיר

כג, (דברים בתורה כתוב  כשרה. בהמה במחירו וקיבל כלב 
אלקיך". ה' בית כלב  ומחיר זונה אתנן תביא "לא יט ):

.‰˙Baw‰ ‰OÚÓa e‡a k21ÛBÚ‰ ˙‡hÁL , ¿»≈«¿¿«¬≈«»¿»∆««»
‰hÓÏ ˙ÈOÚ22‰ÏÚÓÏ ÛBÚ‰ ˙ÏBÚÂ ,23˙‡hÁ . «¬≈¿«»¿«»¿«¿»««

d˙Èf‰ ‰OÚL ÔÈa .‰ÏeÒt  ‰ÏÚÓÏ d‡OÚL ÛBÚ‰»∆¬»»¿«¿»¿»≈∆»»«»»»
˙‡hÁ ‰OÚÓk24‰ÏBÚ ‰OÚÓk d‡OÚL ÔÈa25ÔÈa , ¿«¬≈«»≈∆¬»»¿«¬≈»≈

.˙‡hÁ ÌLÏ d‡OÚL ÔÈa ‰ÏBÚ ÌLÏ d‡OÚL∆¬»»¿≈»≈∆¬»»¿≈«»

ה"ו.21) ופ "ז ה"כ, התחתון 22)פ "ו בחציו דמה את מזים

ונקרא  באמצעו, המזבח  את חוגר היה אדום קו המזבח . של
למעלה  הניתנים הדמים מקום בין ומבדיל הסיקרה" "חוט 

למטה. הניתנים בהמה,23)ומקום מקרבנות להיפך
למטה. והעולה למעלה מעשיה את 24)שהחטאת הזה

בצוואר. הנשאר את ומיצה או 25)הדם הזיה. בלי  מיצוי 
(ויקרא  בפירוש נאמר ובחטאת הגוף , מן הראש את שהבדיל

יבדיל". ולא "ומלק ... ט ): ה,

.ÂÔÓÈÒ ˜ÏÓ elÙ‡ ,‰hÓÏ d‡OÚL ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÔÎÂ¿≈«»∆¬»»¿«»¬ƒ»«ƒ»
ÔÈa .‰ÏeÒt  ‰ÏÚÓÏ „Á‡ ÔÓÈÒÂ ‰hÓÏ „Á‡∆»¿«»¿ƒ»∆»¿«¿»¿»≈

‰ÏBÚ ˙˜ÈÏÓk B˜ÏnL26‰OÚÓk d‡OÚL ÔÈa ∆¿»ƒ¿ƒ«»≈∆¬»»¿«¬≈
ÌLÏ d‡OÚL ÔÈa ˙‡hÁ ÌLÏ d‡OÚL ÔÈa ,˙‡hÁ«»≈∆¬»»¿≈«»≈∆¬»»¿≈

.‰ÏBÚ»

  

        
       

 

לעולה , חטאת שבי החילוק  ידוע  , האד בעבודת ומשמעו 
"פרקליט  על־דר ,דורו היא  ועולה  לכפר, באה  שחטאת
שסרח   כאד" אחריו , דורו נכנס  פרקליט ריצה  שנכנס ,
מביא  פניו  להקביל וכשבא  ,פרקליטי על־ידי  וריצהו  במל

בידו ". דורו
ועולת  למטה , נעשית ש "חטאת במה  הפנימי  הפירוש  וזהו 
תשובה  עשה  שכבר הכפרה  אחרי  שאפילו  למעלה ",  העו
המזבח , גבי  על הקריבוהו  וכבר לבית־המקדש  קרב והביא 
תתאה ' 'תשובה  בבחינת והוא  למטה " "נעשית זאת בכל
זה  עניי למעלה . יתעלה  ואז לרצות, כדי  עולה  שיביא  עד 
 דרכ ש "בעלי ־תשובה   " הרמב שכתב  במה   ג מתבטא 
לומר  הוא  גמור "חטא  ולכ ביותר",  וענווי  שפלי להיות
האיסור  בכלל והוא  , הראשוני מעשי זכור לבעל־תשובה 

אחיו ". את איש  תונו  "ולא  של
      

הגוף .26) מן הראש שהבדיל

.Ê‰hÓÏ d˜ÏnL ÛBÚ‰ ˙‡hÁ27‰ÏBÚ ˙˜ÈÏÓk ««»∆¿»»¿«»ƒ¿ƒ«»
B‡ ,‰ÏBÚ ÌLÏ ˙‡hÁ ‰OÚÓk B‡ ,˙‡hÁ ÌLÏ¿≈«»¿«¬≈«»¿≈»

‰ÏeÒt  ‰ÏBÚ ÌLÏ ‰ÏBÚ ‰OÚÓk28. ¿«¬≈»¿≈»¿»

בחטאת 28)כמצוותה.27) כמו בעוף  פוסל השם שינוי 
ה"א. פט "ו לקמן ראה בהמה.

.Á˙‡hÁ ‰OÚÓk ‰ÏÚÓÏ d‡OÚL ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÔÎÂ¿≈«»∆¬»»¿«¿»¿«¬≈«»
 ˙‡hÁ ÌLÏ ˙‡hÁ ‰OÚÓk B‡ ,‰ÏBÚ ÌLÏ¿≈»¿«¬≈«»¿≈«»

‰ÏeÒt29‰Lk  ˙‡hÁ ÌLÏ ‰ÏBÚ ‰OÚÓk .30, ¿»¿«¬≈»¿≈«»¿≈»
‰BÁ ÌLÏ ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡lL „Ïe31. ƒ¿«∆…»¿»«¿»ƒ¿≈»

פסולה.29) – מעשיה ששינה כיוון במקומה, שעשאה אע "פ 
לשמה.30) שלא שעשאה בהמה חייבים 31)כעולת

אחרת. עולה להביא

.ËB‡ Ô˙iOÚ ÌB˜Ó ÈtÓ eÏÒÙpL ˙BÙBÚ‰ el‡ Ïk»≈»∆ƒ¿¿ƒ¿≈¿¬ƒ»»
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˙Ïk ÔÈ‡  ÌÓL ÈepL B‡ Ô‰ÈOÚÓ ÈepL ÈtÓƒ¿≈ƒ«¬≈∆ƒ¿»≈»¿ƒ¿«
ÛBÚ‰32ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ B‡ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ »¿À¿»¿≈««»«»

‰Ïbt˙pL33dÈ‡  ˙B ˙ÈOÚ B‡ ‰‡ÓË B‡ ∆ƒ¿«¿»ƒ¿¿»«¬≈»≈»
‰‡nËÓ34‰ÚÈÏa‰ ˙Èa35el‡ ÏkL .ÛBÚ‰ ˙Ïk ¿«¿»¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿«»∆»≈

.L„wa ÔÏeÒt¿»«…∆

ב .32) סו, זבחים לקמן 33)משנה, מבוארים פיגול דיני 
יג. א.34)פרק  סט , שם טהור 35)ברייתא, עוף  נבלת

שהיא  ובשעה אותה כשאוכלים אלא בנגיעה מטמאה אינה
הבליעה. בבית נוגעת

.È,d˙ÂˆÓk ˙ÈOÚ  ˜Ùq‰ ÏÚ ‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ««»«»»««»≈«¬≈¿ƒ¿»»
˙ÏÎ‡ dÈ‡Â36.ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÏÎk ÛOz ‡l‡ , ¿≈»∆¡∆∆∆»ƒ»≈¿»¿≈«À¿»ƒ

˜ÙÒ ‰M‡‰ ‰˙È‰L ÔB‚k ?˜Ùq‰ ÏÚ ‡Bz „ˆÈÎÂ¿≈«»««»≈¿∆»¿»»ƒ»¿≈
˙„ÏBÈ ˜ÙÒ B‡ ‰Ê37eÏ ÔÈ‡Â .‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ »»¿≈∆∆¿…«≈»∆¿≈»

ËÁ Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡L ;˜ÙÒ ÏÚ ‰Ó‰a ˙‡hÁ‡ ««¿≈»«»≈∆ƒƒ¿«≈ƒ»»
‡a˙iL BÓk ,ÈeÏz ÌL‡ ‡ÈÈ  ‡ËÁ ‡Ï Ì‡ƒ…»»»ƒ»»»¿∆ƒ¿»≈

˙B‚‚L ˙BÎÏ‰a38. ¿ƒ¿¿»

א.36) כט , שמביאות 37)נזיר עד לגמרי  נטהרות שאינן
אבל  מספק , קרבנות להביא להן התירו לפיכך קרבנותיהן,
ספק  על מביא אינו העוף , חטאת להביא חייב  שהוא חוטא

ה"ב ). פי "א שגגות (הל' ה"א.38)חטא פ "ח 

.‡ÈÛBÚ‰ ˙‡hÁ39‡È‰L dÏ Ú„BÂ ˜Ùq‰ ÏÚ ‰‡a‰ ««»«»»««»≈¿«»∆ƒ
 dÏ Ú„B ‰˜ÏÓ ‡lL „Ú Ì‡ :È‡cÂ da ˙iÁ«∆∆»««ƒ«∆…ƒ¿¿»«»

ÏÎ‡˙Â ˙È‡cÂ ‰OÚz40dÏ Ú„B ‰˜ÏÓpL Á‡ Ì‡Â ; ≈»∆«»ƒ¿≈»≈¿ƒ««∆ƒ¿¿»«»
B˙ÈˆÓ˙Â dÓc ˙Èf‰ ÓB‚ ‰Ê È‰ 41ÛO˙Â42È„k , ¬≈∆≈«»«»»¿«¿ƒ¿ƒ»≈¿≈

,ÏÎ‡z ˜Ùq‰ ÏÚ ‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ :eÓ‡È ‡lL∆……¿««»«»»««»≈≈»≈
‰‡a ˜ÙÒ ÏÚ ‰lÁza È‰L43. ∆¬≈«¿ƒ»«»≈»»

ב .39) כו, שם וגמרא ב . כב , כריתות משנה,40)משנה,
שבצוואר.41)שם. הדם מותר ב .42)מיצוי  כו, שם

יוחנן. כרבי  ופסק  יוחנן, ורבי  רב  וקל 43)מחלוקת
לטעות.

.È ‰˜ÏÓpL Á‡Ó da ˙iÁ dÈ‡L dÏ Ú„B«»∆≈»«∆∆»≈««∆ƒ¿¿»
wz BÊ È‰44. ¬≈ƒ»≈

שמן 44) מפרשים - ב  כו, שם ובגמרא א. כה, שם משנה,
הוזה  שלא מאחר הוא, חולין שהרי  בהנאה, מותרת התורה
פ "ד  למעלה ראה אסרוה. ורבנן ספיקה, כיפרה ולא הדם

תלוי . אשם בדין ה"כ

ה'תשע"ט  א' אדר י"ד ג' יום 

   1 
או 1) מפורשות העוף  בעולת שנתערבה העוף  חטאת יבאר

סתומות.

.‡ÛBÚ‰ ˙‡hÁ2ÛBÚ‰ ˙ÏBÚa ‰Ú˙pL3˙ÏBÚ B‡ , ««»∆ƒ¿»¿»¿«»«
‡Baa ˙Á‡ elÙ‡ ,ÛBÚ‰ ˙‡hÁa ‰Ú˙pL ÛBÚ‰»∆ƒ¿»¿»¿««»¬ƒ««¿ƒ

e˙eÓÈ Ôlk 4eÈ‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . À»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»

;‰ÏBÚ BÊÂ ˙‡hÁ BÊ ÌÈÏÚa‰ ˙ÁÈ˜Ï ˙ÚLa ˙BLÙÓ¿…»ƒ¿«¿ƒ««¿»ƒ«»¿»
Ô‰Óe ˙‡hÁ Ô‰Ó ,B˙BÁÏ ˙BÙBÚ ‡È‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒ≈ƒ¿»≈∆«»≈∆
˙‡hÁ ‰Ú˙Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk ‡l‡ Lt ‡ÏÂ ,‰ÏBÚ»¿…≈≈∆»À»¿¿ƒ¿»¿»«»

‰BÁa ‰ÏBÚ B‡5ÌÈÈc Ô‰Ï LÈ  ‰Óe˙q‰ BÊ »¿»«¿»≈»∆ƒƒ
ÌÈÁ‡6. ¬≈ƒ

פעמים 2) כמה הנזכרים אחדים מונחים של פירושם נקדים
תורים  שתי  משמעותו - "קן" א) הבאים: הפרקים בשלושת
"חובה" ב ) המזבח . על להקריבם שהופרשו יונה בני  שני  או
מחוייב  שאדם עולה ואחד חטאת אחד קן, - חובה" "קן או
לא  לקיחתו, שבשעת חובה, קן - סתומה" "קן ג) להביא.
"קן  ד) לעולה. ואיזה לחטאת עוף  איזה הבעלים קבעו
עופות  שני  מביא "קן" להקריב  שהתנדב  אדם - נדבה"

אחד. עוף  - "פרידה" ה) עולות. ושניהם אפילו 3)כאמור,
בריבוא. של 4)אחת התחתון בחציו נעשית שחטאת מפני 

פסול. שינה ואם בעליון, ועולה היינו 5)המזבח  שלם, קן
לעולה. ואחד לחטאת אחד ביד 6)זוג, שהרשות מפני 

לעולה. או לחטאת שירצה מהם איזה להקריב  הבעלים

.‰BÁa ˙‡hÁ ‰Ú˙ Ì‡ ?Ô‰ÈÈc „ˆÈÎÂ7BÊ ¿≈«ƒ≈∆ƒƒ¿»¿»«»¿»
‰BÁaL ˙B‡hÁ ÔÈÓ ‡l‡ Lk ÔÈ‡  ‰Óe˙q‰«¿»≈»≈∆»ƒ¿««»∆«»

„Ïa8˙‡hÁ‰ ÌÚ ‰BÁaL ˙BÏBÚ‰ ÔÈÓ Ï‡ ; ƒ¿«¬»ƒ¿«»∆«»ƒ««»
ÔÈÏeÒt  Ô‰a ‰Ú˙pL9˙‡hÁ ‰Ú˙ È‰L , ∆ƒ¿»¿»»∆¿ƒ∆¬≈ƒ¿»¿»«»

.˙BÏBÚa¿

עני7) חוטא של או ענייה יולדת זבה, זב , של קן כגון
על  שעבר או בטומאה, קודש אכל או למקדש שנכנס 

כבשה. במקום קן שמביא הביא 8)שבועה, אם לדוגמא:
שתי מהם להקריב  יכול עופות ארבעה שהם קינים שני 
מתוך  חטאות שתי  למטה להקריב  הוא רשאי  שהרי  חטאות,
של  חשש כל כאן ואין שירצה מהם איזה הקינים שני 
כי להקריב , לו אסור חטאות שלוש אבל עולה , תערובת
ואין  החובה קיני  מן הם שהקריב  העופות שלושת כל שמא

חטאות. שתי  רק  חטאות 9)בהם שתי  שהקריב  אחרי 
ספק  הוא עוף  וכל אחת וחטאת עולות שתי  בתערובת נשארו
עולה  נתערבה אם הדין והוא עולה. ספק  שנתערבה, חטאת
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 
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חצי11)פסולה. ועשה חטאות של זוגי  מספר כשנתערב 
אם  אבל התערובת, חצי  כשר למטה וחצי  למעלה התערובת
אפשרות  אין אחת, חטאת כגון זוגי , בלתי  מספר נתערב 
מניין  את אלא לחצאים, התערובת כל את לחלק  מציאותית
שזה  כשר" החובה "חצי  וכתב : רבינו דייק  ולפיכך החובה,

שהיא. תערובת בכל שייך

.„ÔÈ‡  ‰Óe˙q‰ BÊ ‰BÁa ‰ÏBÚ ‰Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿»¿»»¿»«¿»≈
˙B‡hÁ‰ ÔÈÓ Ï‡ ;‰BÁaL ˙BÏBÚ ÔÈÓ ‡l‡ Lk»≈∆»ƒ¿«∆«»¬»ƒ¿«««»
È‰L ,ÔÈÏeÒt  Ô‰a ‰Ú˙pL ‰ÏBÚ‰ ÌÚ ‰BÁaL∆«»ƒ»»∆ƒ¿»¿»»∆¿ƒ∆¬≈
‰Óe˙q‰ ‰BÁ‰ ‰˙È‰L ÔÈa .˙‡hÁa ‰ÏBÚ ‰Ú˙ƒ¿»¿»»¿«»≈∆»¿»«»«¿»
˙BÏBÚ‰ eÈ‰L ÔÈa ,da Ú˙pL ˙BÏBÚ‰ ÏÚ ‰aÓ¿À»«»∆ƒ¿»≈»≈∆»»
˙BÂL Ô‰ÈzL eÈ‰L ÔÈa ,‰Óe˙q‰ ‰BÁ‰ ÏÚ ÔÈaÓ¿Àƒ««»«¿»≈∆»¿≈∆»
Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰BÁaL ˙BÏBÚ ÔÈÓ ‡l‡ Lk ÔÈ‡ ≈»≈∆»ƒ¿«∆«»¿ƒ»ƒ
,Lk ‰BÁ‰ ÈˆÁ  ˙BÏBÚa ÌÈzL ‰BÁ‰ ‰˙È‰»¿»«»¿«ƒ¿¬ƒ«»»≈
,‰ÏÚÓÏ Ôlk ‰OBÚ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ .ÏeÒt dÈˆÁÂ¿∆¿»»¿≈»∆ƒ∆∆À»¿«¿»

.‰ÏBÚ ‰OÚÓk¿«¬≈»

.‰,eÚ˙pL ‰Óe˙Ò ˙Á‡ ‰BÁÂ ‰Óe˙Ò ‰BÁ»¿»¿»«∆∆¿»∆ƒ¿»¿
Èp˜ ÌÚ ÌÈÊ Èp˜ ÔB‚k ,„Á‡ ÌMÓ Ô‰ÈzL eÈ‰L ÔÈa≈∆»¿≈∆ƒ≈∆»¿ƒ≈»ƒƒƒ≈
Èp˜ ÌÚ ÌÈÊ Èp˜ ÔB‚k ,˙BÓL ÈMÓ B‡ ,ÌÈÊ»ƒƒ¿≈≈¿ƒ≈»ƒƒƒ≈
eÈ‰L ÔÈa „Á‡ Ì„‡Ï Ì‰ÈzL eÈ‰L ÔÈa ,˙B„ÏBÈ¿≈∆»¿≈∆¿»»∆»≈∆»

˙BÂL Ô‰ÈzL eÈ‰ Ì‡ :ÌÈLÏ12Lk ‰ˆÁÓ  ƒ¿«ƒƒ»¿≈∆»∆¡»»≈
ÏeÒt ‰ˆÁÓe13Ïk‰ B‡ ‰ÏÚÓÏ Ïk‰ ‰OÚL ÔÈa . ∆¡»»≈∆»»«…¿«¿»«…

 ‰hÓÏ ÔÈˆÁÂ ‰ÏÚÓÏ ÔÈˆÁ ‰OÚ B‡ ,‰hÓÏ¿«»»»∆¿»¿«¿»¿∆¿»¿«»
ÔÈˆÁ Ïk‰L ÈtÓ .ÏeÒt ‰ˆÁÓe Lk ‰ˆÁÓ ÌÏBÚÏ¿»∆¡»»≈∆¡»»ƒ¿≈∆«…∆¿»
‰ÏBÚ‰Â ‰hÓÏ ˙‡hÁ‰Â ,˙‡hÁ ÔÈˆÁÂ ‰ÏBÚ»¿∆¿»«»¿««»¿«»¿»»

ÚÓÏÔ‰Â ˙BLk ÔÈˆÁ  ‰ÏÚÓÏ Ïk‰ ‰OÚ Ì‡ .‰Ï ¿«¿»ƒ»»«…¿«¿»∆¿»¿≈¿≈
Ô‰Â ˙BLk ÔÈˆÁ  ‰hÓÏ Ôlk ‰OÚ Ì‡Â ,˙BÏBÚ¿ƒ»»À»¿«»∆¿»¿≈¿≈
ÈˆÁ  ‰ÏÚÓÏ ÔÈˆÁÂ ‰hÓÏ ÔÈˆÁ ‰OÚ .˙B‡hÁ«»»»∆¿»¿«»¿∆¿»¿«¿»¬ƒ

˙Úz‰ ÈtÓ Lk ‰ÏÚÓÏ ‰OÚpL ÈˆÁ‰14‡e‰Â «≈ƒ∆«¬»¿«¿»»≈ƒ¿≈««¬…∆¿
.˙B‡hÁ ‡e‰Â Lk ‰hÓ ÏL ÈˆÁ‰ ÈˆÁÂ ,˙BÏBÚ«¬ƒ«≈ƒ∆«»»≈¿«»

השנייה.12) של הקנים כמספר האחת של הקנים מספר
ושתיים 13) לזו, שתיים לזו, ואחת לזו אחת שם: במשנה

פסול. ומחצה כשר מחצה - לזו ושלוש לזו שלוש לזו,
זה. דין של טעמו כאן ומבאר ממשיך פירוש,14)ורבינו

לחשוש, ויש אדם. בני  שני  של קרבנותיהם שמעורבים מפני 
חציים, ונפסלו רחל של העופות כל למעלה הקריבו שמא
העולות. ונפסלו לאה של כולם היו ולמטה החטאות היינו

.Â‰ÏB„‚ BÊ eÚ˙pL ˙BÓe˙q‰ ˙BBÁ‰ ÈzL eÈ‰»¿≈««¿∆ƒ¿»¿¿»
:LL ‰iM‰Â ˙BÙBÚ Úa‡ ˙Á‡ ‰˙È‰L ÔB‚k ,BfÓƒ¿∆»¿»«««¿«¿«¿ƒ»≈
‰ˆÁÓ  ‰hÓÏ Ïk‰ ‰OÚ B‡ ‰ÏÚÓÏ Ïk‰ ‰OÚ Ì‡ƒ»»«…¿«¿»»»«…¿«»∆¡»
ÔÈˆÁ ‰OÚ .e‡aL ÌÚhÓe ,Lk ‰ˆÁÓe ÏeÒt»∆¡»»≈ƒ««∆≈«¿»»∆¿»
 Ôk ‰OÚ Ï‡ML Á‡ Ì‡ :‰ÏÚÓÏ ÔÈˆÁÂ ‰hÓÏ¿«»¿∆¿»¿«¿»ƒ««∆»«»»≈
.Lk ‰aÓ‰  ‰OÚ BzÚcÓ Ì‡Â ,Lk ËÚen‰«»»≈¿ƒƒ«¿»»«¿À∆»≈

.Ê‰ÏÚÓÏ ÔÈˆÁ BzÚcÓ Ô‰k‰ ‰OÚL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»…∆»»«…≈ƒ«¿∆¿»¿«¿»
„Á‡ ÏMÓ ‰È‰È ‡lL LÙ‡ È‡Â ,‰hÓÏ ÔÈˆÁÂ¿∆¿»¿«»¿ƒ∆¿»∆…ƒ¿∆ƒ∆∆»

„Â ÏÈ‡B‰ ;Lk ‰aÓ‰ ‰Ê È‰  ‰hÓÏe ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«»¬≈∆«¿À∆»≈ƒ¿»»
,‰hÓÏ Ì˙ˆ˜Óe ‰ÏÚÓÏ ÂÈ˙Ba˜ ˙ˆ˜nL Úe„È»«∆ƒ¿»»¿¿»¿«¿»ƒ¿»»¿«»

ÂÈ˙Ba˜ Ïk eÈ‰È15.ÌÈLk ƒ¿»»¿¿»¿≈ƒ

קרבנותיו.15) כל של מניין כלומר,

.ÁÈÓ„ e˙pL B‡ ,eÚa Ô‰Èp˜ eÁ˜lL ÌÈL¿«ƒ∆»¿ƒ≈∆¿≈∆»¿¿≈
,˙‡hÁ È˜È Ô‰k‰ ‰ˆiL ‰ÊÈ‡Ï  Ô‰kÏ Ô‰Èpƒ̃≈∆«…≈¿≈∆∆ƒ¿∆«…≈«¿ƒ«»
ÔÈLt˙Ó ÔÈpw‰ ÔÈ‡L ;‰ÏBÚ È˜È ‰ˆiL ‰ÊÈ‡Ïe¿≈∆∆ƒ¿∆«¿ƒ»∆≈«ƒƒƒ¿»¿ƒ
BÓk ,Ô‰k‰ ˙iOÚa B‡ ÌÈÏÚa‰ ˙ÁÈ˜Ïa ‡l‡∆»ƒ¿ƒ««¿»ƒ«¬ƒ««…≈¿

.e‡aL∆≈«¿

.ËÔ‰ÈzL ‰OÚ ,˙BÏBÚÂ ˙B‡hÁ Ô‰k‰ ÈÙÏ eÈ‰16 »ƒ¿≈«…≈«»¿»»¿≈∆
Lk ‰ˆÁÓ  ‰hÓÏ Ô‰ÈzL B‡ ‰ÏÚÓÏ17‰ˆÁÓe ¿«¿»¿≈∆¿«»∆¡»»≈∆¡»

Ú„È ‡ÏÂ ,‰hÓÏ ÔÈˆÁÂ ‰ÏÚÓÏ ÔÈˆÁ ‰OÚ .ÏeÒt»»»∆¿»¿«¿»¿∆¿»¿«»¿…»«
È‰  ˙BÏBÚ‰ B‡ ‰hÓÏ ‰OÚL Ì‰ ˙B‡hÁ‰ Ì‡ƒ««»≈∆»»¿«»»¬≈
‰hÓÏ ‰OÚL Ì‰ ˙BÏBÚ‰ :ÓB‡ È‡L ;ÏeÒt Ïk‰«…»∆¬ƒ≈»≈∆»»¿«»

.‰ÏÚÓÏ ˙B‡hÁ‰Â¿««»¿«¿»

כולן.16) או 17)כלומר, החטאות - אחד שמין מפני 
כמצוותו. כולו נעשה - העולות

.È˙B‡hÁ „Á‡ ,˙BÙBÚ Èeaˆ ‰LÏL ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»¿»ƒ≈∆»«»
BÈˆÁÂ ˙BÏBÚ BÈˆÁ ,Ìe˙Ò „Á‡‰Â ˙BÏBÚ „Á‡Â¿∆»¿»∆»»∆¿¿∆¿
‰hÓÏ B‡ ‰ÏÚÓÏ Ôlk ‰OÚ Ì‡ :Lt ‡ÏÂ ˙B‡hÁ«»¿…≈≈ƒ»»À»¿«¿»¿«»

Lk ‰ˆÁÓ 18.ÏeÒt ‰ˆÁÓe ∆¡»»≈∆¡»»

במקומם.18) נעשו העופות מחצית שהרי 

.‡È‰hÓÏ ÔÈˆÁÂ ‰ÏÚÓÏ ÔÈˆÁ ‰OÚ19Lk‰ ÔÈ‡  »»∆¿»¿«¿»¿∆¿»¿«»≈«»≈
„Ïa Ìe˙q‰ ‡l‡20BÈˆÁÂ ‰ÏÚÓÏ BÈˆÁ ‰OÚL ∆»«»ƒ¿«∆»»∆¿¿«¿»¿∆¿

ÌÈÏÚa‰ ÔÈa ˜lÁ˙Ó ‡e‰Â .‰hÓÏ21‰ÏBÚÂ ¿«»¿ƒ¿«≈≈«¿»ƒ¿∆
Ô‰ÈLÏ22Lt Ô‰Ó ‰Ê È‡Ï Ú„BÈ BÈ‡ Ô‰k‰ È‰L , ƒ¿≈∆∆¬≈«…≈≈≈«¿≈∆≈∆≈≈

ÔÈLÙÓ‰ ÔÈeav‰ ÈLe .Ìe˙q‰ ‰È‰ Ô‰Ó ‰Ê È‡Ïe¿≈∆≈∆»»«»¿≈«ƒƒ«¿…»ƒ
‰Ê È‡Â ‰ÏÚÓÏ ‰OÚ ‰Ê È‡ Ú„È ‡Ï È‰L ;ÔÈÏeÒt¿ƒ∆¬≈…»«≈∆»»¿«¿»¿≈∆
˙‡hÁ‰Â ‰hÓÏ ˙ÈOÚ ‰ÏBÚ‰ ‡nLÂ ,‰hÓÏ ‰OÚ»»¿«»¿∆»»»«¬≈¿«»¿««»

.‰ÏÚÓÏ¿«¿»

למטה 19) אחד וציבור למעלה אחד ציבור הקריב  פירוש,
למטה. וחציו למעלה חציו עשה הסתום השלישי  והציבור

אבל 20) כהלכתו, למטה וחציו למעלה נעשה חציו שהרי 
למעלה  החטאות עשה שמא פסולים, כולם המפורשים

למטה. בני21)והעולות שני  של היו כשהקנים המדובר,
מהן. חלק  הפריש והכהן סתומות שהביאו אדם

השאר.22) את וישלימו לזה ומחציתו לזה מחציתו

ה'תשע"ט  א' אדר ט "ו  ד' יום 

   1 
לבין 1) או העופות לבין גוזל ממנה שפרח  סתומה קן יבאר

הקרבנות.

.‡‰Óe˙Ò Ô˜2B‡ ,ÈÂ‡Ï ÏÊB‚ ‰pnÓ ÁtL ≈¿»∆»«ƒ∆»»»¬ƒ
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קנט                  
         

Ôlk e˙eÓiL ˙BÙBÚ‰ ÔÈÏ ÁtL3ÏÊBb ˙nL B‡ , ∆»«¿≈»∆»À»∆≈»
ÈMÏ ‚eÊ ÁwÈ  „Á‡4. ∆»ƒ««≈ƒ

הפרק 2) בתחילת ההגדרות ראה א. ב , פרק  קנים משנה
בפרק 3)הקודם. למעלה המובאות כדוגמאות כך, שדינם

סתומה,4)ח . בקן שאפילו לרבותא, "סתומה" נקט 
בין  ראוי  היה מהן אחד וכל הגוזלות, שני  בין קשר שקיים
חציו  הוא שהנשאר אומרים אנו אין לעולה, ובין  לחטאת
קובעים  הכהן או והבעלים פרח , לא (אם עולה וחציו חטאת
וכן  לזה, מזה החטאת חלק  עובר עולה, ואיזה חטאת איזה
שפסק  מפורשת, בקן מכלֿשכן תקנה, לו ואין העולה) חלק 
לנשאר  זוג ליקח  שיכול דבוודאי  הגוזלות, שני  בין הקשר

ג). יכין ישראל (תפארת

.Át5˙Bw‰ ÔÈÏ6Bc‚k „Á‡ ÏÒBÙe ÏeÒt 7; »«¿≈«¿≈»≈∆»¿∆¿
ÏÊBb‰L8ÏeÒt  ˙Bw‰ ÔÈÏ ‰Óe˙Ò ÔwÓ ÁBt‰ ∆«»«≈«ƒ≈¿»¿≈«¿≈»

Bc‚k „Á‡ ÏÒBÙeÌe˙q‰ ÔÓ ÏÊBb Át ?„ˆÈk . ≈∆»¿∆¿≈«»«»ƒ«»
‰hÓÏ ‰MÓÁ ‰OÚ Ì‡ :˙BÓe˙Ò ˙BÙBÚ ‰OÚÏ«¬»»¿ƒ»»¬ƒ»¿«»

˙BLk ˙BÏBÚ LÓÁ È‰  ‰ÏÚÓÏ ‰MLÂ9‰MM‰Ó ¿ƒ»¿«¿»¬≈»≈¿≈≈«ƒ»
‰ÏÚÓ ÏL10‰MÓÁ‰Ó ˙BLk ˙B‡hÁ Úa‡Â , ∆«¿»¿«¿««»¿≈≈«¬ƒ»

ÏÊBb‰ ‡nL :ÓB‡ È‡L ;‰hÓÏ eOÚpL ˙BÙBÚ∆«¬¿«»∆¬ƒ≈∆»«»
‰hÓ ÏL ‰MÓÁÓ „Á‡ ‡e‰ ÁBt‰11‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ . «≈«∆»≈¬ƒ»∆«»¿≈ƒ»»

Lk‰ ‡ˆÓ  ‰ÏÚÓÏ ‰MÓÁÂ ‰hÓÏ ‰ML Ì‰Ó≈∆ƒ»¿«»«¬ƒ»¿«¿»ƒ¿»«»≈
‡nL :ÓB‡ È‡L ;˙BÏBÚ Úa‡Â ˙B‡hÁ LÓÁ»≈«»¿«¿«∆¬ƒ≈∆»
‰OÚ‰Ó Lk‰ ‡ˆÓ .‰ÏÚÓ ÏL ‰MÓÁÓ ÏÊBb‰«»≈¬ƒ»∆«¿»ƒ¿»«»≈≈»¬»»

„Á‡ ÏÒt È‰ .‰ÚLz12. ƒ¿»¬≈»«∆»

שעומדות 6)שם.5) אחרים, בעלים של סתומות קנים
פסולים.7)להקרבה. שבתערובת גוזלות לשון 8)שני 

אולם  האמור, לדין טעם נתינת על מורה הסגנון המשנה.
הדין  על מילולית חזרה אלא נימוק  כל כאן אין למעשה

בזה). שמרגיש ישראל תפארת נעשו 9)(ראה שהרי 
כמצוותם. אלה 10)למעלה בין הוא שפרח  זה אם בין

התערובת, בעלת של הם הששה כל אם ובין למעלה שקרבו
כשרות. עולות חמש כאן ארבע 11)יש רק  והוקרבו

כשרים  גוזלות תשעה הרי  התערובת, בעלת משל חטאות
פסולים. לשון 12)ושנים פסול". כן גם בעצמו "והפורח 

שם  המשנה על ישראל תפארת ראה למשנה. בפירושו רבינו
שבתערובת  שהסבירו פרח , ד"ה וברטנורא ב , ובועז יכין
של  חבירו והשני  במקומו, אחר או הפורח  – אחד נפסל
לעולה, ולא לחטאת לא להקריבו אי ֿאפשר שהרי  הפורח ,
מקריבים  ולפירושם קרבן. לאותו הפורח  הוקרב  שמא
מהם  ושנים כולם, שהקריבו מפרש כאן רבינו אולם עשרה,

הנשאר. הגוזל של דינו פירש ולא פסולים.

.‚˙BiL ˙BÙBÚ ‰Úa‡Â ˙BÓe˙Ò ˙BÙBÚ ‰Úa‡«¿»»¿¿«¿»»¿ƒ
ÏÒt  ˙BiMÏ ˙BBL‡‰ ÔÓ „Á‡ Át ,˙BÓe˙Ò¿»«∆»ƒ»ƒ«¿ƒ»«

˙BiM‰ ÔÓ „Á‡13„Á‡ ÊÁ eÚ˙pL Á‡ .14ÔÓ ∆»ƒ«¿ƒ««∆ƒ¿»¿»«∆»ƒ
ÔÓ „Á‡ ÏÒt  ˙BBL‡Ï ÁÙe ˙BiM‰«¿ƒ»«»ƒ»«∆»ƒ

˙BBL‡‰15ÌÈzL ˙BBL‡‰ ÔÓ Lk‰ ‡ˆÓÂ . »ƒ¿ƒ¿»«»≈ƒ»ƒ¿«ƒ
„Ïa16. ƒ¿«

כתוב 13) דינה שהרי  נאמרה, עצמה בשביל לא זו, בבא כל
הקדמה  כעין היא אלא הקודמת, ההלכה של בסיפא כבר

השני . אין 14)לדין "חזר", אלה בדינים שנאמר מקום כל
כל  אין זה במקרה שהרי  שפרח , עוף  אותו שחזר הכוונה
לומר, מתכוון אלא שפרח . לפני  שהיה כמו והכל בעיה
ואפשר  הראשונות, הקנים אל התערובת מן אחד שפרח 
בפירושו  (רבינו במקומו אחר או עצמו גוזל אותו שחזר

כאן). בפריחה 15)למשנה כמו פסול החוזר שגם ומובן
אחד  פוסל לזו, מזו פרח  אמרו: שם במשנה הראשונה.
גם  המקרים, ובשני  בחזירתו. אחד פוסל חזר, בהליכתו.

נפסל. – במקומו אחר או עצמו מן 16)הפורח  וכן
בלבד, לעולה ואחד לחטאת אחד להקריב  יכול השניות,
שחזר  אותו שמא לחשוש יש חטאות שתי  יקריב  שאם
לחטאת, שם אותו ויקריבו השניות, משל היה לראשונות
היו  לא והרי  הקנים, משתי  חטאות שלוש תהיינה וביחד

חטאות. משתי  יותר בשניות

.„ÊÁ17elÙ‡ ,˙BiMÏ ˙BBL‡‰ ÔÓ ÁÙe „Á‡ »«∆»»«ƒ»ƒ«¿ƒ¬ƒ
ÌBi‰ Ïk18„ÈÒÙ‰Ï ÛÈÒBÓ BÈ‡ 19;‰Ê ÏÚ ˙È »«≈ƒ¿«¿ƒ»≈«∆

Lk ‰ˆÁÓ  BÊa BÊ Ôlk ˙BÚÓ Ô‰ elÙ‡L∆¬ƒ≈¿…»À»»∆¡»»≈
e‡aL BÓk ,ÏeÒt ‰ˆÁÓe20. ∆¡»»¿∆≈«¿

הקנים 17) את והשלים מהתערובת, אחד שחזר אחר פירוש,
לשניות. ופרח  הראשונות מן אחד חזר הראשונות,

וכמה 18) כמה ובחזרה לשניות מראשונות אחד פרח 
כאן,19)פעמים. ושנים כאן משנים יותר מפסיד אינו

פסול, ומחצה כשר מחצה כולם, נתערבו אם אפילו שהרי 
כאן. רבינו שמסיים ה.20)כמו הלכה ח  פרק  למעלה

.‰„Á‡ eaˆ21,‰Úa‡ ÈMe ,˙BÙBÚ ÈL Ba LÈ ƒ∆»≈¿≈«≈ƒ«¿»»
,‰OÚ ÈLÈÓÁe ,‰BÓL ÈÚÈe ,‰ML ÈLÈÏMe«¿ƒƒƒ»»¿ƒƒ¿»«¬ƒƒ¬»»
ÁÙe ,OÚ ‰Úa‡ ÈÚÈMe ,OÚ ÌÈL ÈMMe«ƒƒ¿≈»»«¿ƒƒ«¿»»»»»«
‰iM‰ ÔÓ „Á‡Â ,‰iMÏ ‰BL‡‰ ÔÓ ÏÊBb»ƒ»ƒ»«¿ƒ»¿∆»ƒ«¿ƒ»
˙ÈÚÈÓe ,˙ÈÚÈÏ ˙ÈLÈÏMÓe ,˙ÈLÈÏMÏ«¿ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒƒ
,˙ÈÚÈLÏ ˙ÈMMÓe ,˙ÈMLÏ ˙ÈLÈÓÁÓe ,˙ÈLÈÓÁÏ«¬ƒƒ≈¬ƒƒ¿ƒƒƒƒƒƒ¿ƒƒ
‰BL‡Ï ÊÁL „Ú eaˆÏ eavÓ ÁÙe „Á‡ ÊÁÂ¿»«∆»»«ƒƒ¿ƒ«∆»«»ƒ»

‰pnÓ ÁtL„Á‡Â B˙ÎÈÏ‰a „Á‡ ÏÒBt  ‰BL‡ ∆»«ƒ∆»ƒ»≈∆»«¬ƒ»¿∆»
B˙ÈÊÁa22ÌeÏk Ì‰Ï ÔÈ‡ ‰iM‰Â ‰BL‡‰ .23, «¬ƒ»»ƒ»¿«¿ƒ»≈»∆¿

dÏ LÈ ˙ÈÚÈ‰Â ,˙BÙBÚ ÈL dÏ LÈ ˙ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒ≈»¿≈¿»¿ƒƒ≈»
dÏ LÈ ˙ÈMM‰Â ,‰ML dÏ LÈ ˙ÈLÈÓÁ‰Â ,‰Úa‡«¿»»¿«¬ƒƒ≈»ƒ»¿«ƒƒ≈»

OÚ ÌÈL dÏ LÈ ˙ÈÚÈM‰Â ,‰BÓL24„Á‡ ÊÁ . ¿»¿«¿ƒƒ≈»¿≈»»»«∆»
‰iL ÌÚt ÁÙe25ÔÓ ÁÙe „Á‡ ÊÁÂ ,BÊÏ BfÓ »«««¿ƒ»ƒ»¿»«∆»»«ƒ

 ‰BL‡Ï ÊÁL „Ú ‰pnÓ ‰ÏÚÓlLÏ ‰BÁ‡‰»«¬»¿∆¿«¿»ƒ∆»«∆»«»ƒ»
˙ÈLÈÏM‰ .B˙ÈÊÁa „Á‡Â B˙ÎÈÏ‰a „Á‡ ÏÒBt≈∆»«¬ƒ»¿∆»«¬ƒ»«¿ƒƒ

ÌeÏk Ì‰Ï ÔÈ‡ ˙ÈÚÈ‰Â26ÈL dÏ LÈ ˙ÈLÈÓÁ‰Â , ¿»¿ƒƒ≈»∆¿¿«¬ƒƒ≈»¿≈
˙ÈÚÈM‰Â ,‰Úa‡ dÏ LÈ ˙ÈMM‰Â ,ÌÈLk ˙BÙBÚ¿≈ƒ¿«ƒƒ≈»«¿»»¿«¿ƒƒ

‰OÚ dÏ LÈ27˙ÈLÈÏL ÌÚt Át .28,BÊÏ BfÓ ÏÊBb ≈»¬»»»«««¿ƒƒ»ƒ»
˙ÈÚÈ ÌÚt ÊÁÂ29B˙ÎÈÏ‰a „Á‡ ÏÒBt  BÊÏ BfÓ ¿»«««¿ƒƒƒ»≈∆»«¬ƒ»

,Ôlk eÏÒÙ ˙ÈMM‰Â ˙ÈLÈÓÁ‰Â ,B˙ÈÊÁa „Á‡Â¿∆»«¬ƒ»¿«¬ƒƒ¿«ƒƒƒ¿¿À»
.ÔÈLk ˙BÙBÚ ‰BÓL dÏ e‡L ˙ÈÚÈM‰Â¿«¿ƒƒƒ¿¬»¿»¿≈ƒ
 ‰hÓÏ ÚLÂ ‰ÏÚÓÏ ÚL OÚ ‰Úa‡ ‰OÚiLk¿∆«¬∆«¿»»»»∆«¿«¿»¿∆«¿«»
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קס                 
         

ÔÈÏeÒt ‰MM‰Â ,ÔÈLk Ô‰Ó ‰BÓL eÈ‰È30ÈtÓ ƒ¿¿»≈∆¿≈ƒ¿«ƒ»¿ƒƒ¿≈
.‰ÊÁe ‰ÎÈÏ‰a eÁtL el‡ ˙BÏÊBb ˙Úz«¬…∆»≈∆»¿«¬ƒ»«¬»»

ג.21) שם שכל 22)משנה נמצא, ג. בהלכה כלמעלה
בחזרה. והן בהליכה הן שלם, קן מפסידה פריחה

כמו 23) הראשונה, בפעם ממנה כשפרח  נפסלת הראשונה
לשלישית  אחד עוף  ממנה כשפרח  והשניה למעלה, שביארנו
רק  אצלה ונשארו הוא משלה שפרח  זה שמא חוששים,
חטאת  אחד רק  להקריב  אפשר ולפיכך משלה, עופות שלשה
שפרח  העוף  יוקבע  חטאות שתי  תקריב  שאם עולה, ואחד

יקריב  ושמא לעולה ותהיינה לשלישית חטאת, שם והו
יצא  כך ומתוך שתים, בעלת של מעופותיה חטאות שלוש
עולות  רק  אחת חטאת אף  מהשלישית להקריב  יהיה שאסור
מהשניה  אחד ופרח  חזר וכאשר גדול, יותר הפסד ויהיה
ואם  שנים, רק  ונשארו פרח  משלה שמא חוששים לראשונה
שני לחטאות הקריבו שמא בלבד אחת חטאת אפילו תקריב 
משלה  חטאות שלש יקריבו כן ואם שפרחו, שלה העופות
עולה. תוקרב  אם הדבר וכן חייבת, שהיא שתים במקום
(המפרש  זו שבהלכה הדינים כל יוצאים החשבון, אותו ולפי 
למה  כלום, לה אין השניה אם מתפלא, שם המשנה על
עופות  ששני  חשש כל אין הרי  שנים, רק  השלישית מקריבה
שפרח  שזה מכיון לעולות, או לחטאות יוקרבו משלה
לה  אין הראשונה אם הקשה: ועוד כלל. יוקרב  לא לשניה
ממנה  שפרח  העוף  הרי  כלום? לה אין השניה למה כלום,
הכלל  שנקבע  שמפני  בדוחק , ותירץ  יוקרב . לא לראשונה
החששות  שם שאין במקום גם גזרו בחזירתו, שפוסל
לסוף  ירדתי  ולא זו. למשנה בפירושו רבינו וראה שנאמרו.

מפני24)דעתו). שלפניה, מאלו פחות מפסידה השביעית
מהאחרות  ואילו לששית, – בלבד אחד עוף  פרח  שממנה
שלפניה. ואחד שלאחריה לאלו אחד שנים, פרחו

אחד 25) פרח  שאם השלישית, מן אחד פרח  פירוש,
עומד  הוא הרי  כלום, להם שאין השניה או מהראשונה
המתות  חטאות של תערובת מפני  כולם ונפסלו למיתה
מקינים, ב  פרק  בסוף  הרא"ש פירוש וראה ישראל. (תפארת

בעוף ). נוהג המתות חטאות דין אם אחת 26)בענין כל
וכפי הראשונה וחזרה בפריחה כמו עופות, ארבעה מפסידה

החשבון. בדין 27)אותו שביארנו כפי  שניים, רק  מפסידה
ראשונה. שלמעלה,28)פריחה והדינים החשבונות

זו. בבא גם  רבינו 29)מסבירים השלישית. החזרה כלומר,
בפני מספר חזרה וקבע  הפריחות, מנין סדר את כאן שינה

הקודמים. המניינים כדרך שלא יש 30)עצמו, שמא
שכולם  ואפשר אחרות, מקנים עופות שלשה בתערובת
מכאן  שלושה פוסלים אנו ולפיכך למטה, כולם או למעלה
כשרות  עולות וארבע  חטאות ארבע  ונשארו מכאן, ושלושה

חובה. לשם לבעליהן שעלו

.Â‰Óe˙Ò Ô˜31‰Óe˙q‰ ÔÓ Át ,˙LÙÓ Ô˜Â ≈¿»¿≈¿…∆∆»«ƒ«¿»
ÈMÏ ‚eÊ ÁwÈ  ˙LÙÓÏ32ÊÁ .33ÁtL B‡34„Á‡ «¿…∆∆ƒ««≈ƒ»«∆»«∆»

‰È‰ Ì‡ ÁtL ‰Ê Ú„È ‡ÏÂ ,‰Óe˙qÏ ˙LÙÓ‰ ÔÓƒ«¿…∆∆«¿»¿…»«∆∆»«ƒ»»
;‰Óe˙qaL ˙BÙBÚ‰ Ïk e˙eÓÈ  ˙‡hÁ B‡ ‰ÏBÚ»«»»»»∆«¿»
daL ˙B‡hÁ‰ Ïk  ‰ÏBÚ Ô‰a ‰Ú˙ Ì‡L∆ƒƒ¿»¿»»∆»»««»∆»

˙BÏeÒt35daL ˙BÏBÚ‰ Ïk  ‰Ú˙ ˙‡hÁ Ì‡Â , ¿¿ƒ«»ƒ¿»¿»»»∆»
Ôlk e˙eÓÈ CÎÈÙÏ ,˙BÏeÒt36. ¿¿ƒ»»À»

ד.31) שם לעולה.32)משנה ואיזה לחטאת איזה ויקבע 
חטאת  איזו יודע  ואינו השלושה כל כשנתערבו והמדובר
לכאן  שפרח  העוף  אלא נתערבו, לא שאם עולה. ואיזו
הראשון  הזוג בעל יכול העולה, עם או החטאת עם נתערב 
עמו. שנתערב  קרבן לאותו ולהקריבו אחד עוף  חזרה לקחת
חטאת  כדין וימותו, פסולים כולם השלושה ואותם

ישראל). ותפארת (ברטנורא בעולה אחד 33)שנתערבה
ג. הלכה למעלה ראה השלושה. פרח 34)מן שלא פירוש,

במשנה  לתוכה. פרח  המפורשת מן אלא הסתומה, מן כלום
"ראשון". המפורשת מן שפרח  או מפני35)כתוב :

שמא  למטה, מהתערובת אחד אפילו להקריב  שאי ֿאפשר
העולה. נתערבה 36)היא חטאת אם יודעים אנו אין שהרי 

החטאות. ונפסלו נתערבה עולה או העולות, ונפסלו

.ÊÔ‡kÓ ˙‡hÁ37,ÚˆÓ‡a ‰Óe˙Òe Ô‡kÓ ‰ÏBÚÂ «»ƒ»¿»ƒ»¿»»∆¿«
 „Á‡ CÏÈ‡Â „Á‡ CÏÈ‡ ÔÈ„„vÏ ÚˆÓ‡‰ ÔÓ Át»«ƒ»∆¿««¿»ƒ≈«∆»¿≈«∆»
Ïˆ‡ CÏ‰L ‰Ê :Ó‡È ‡l‡ ,ÌeÏk „ÈÒÙ‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ¿∆»…«∆∆»«≈∆
.‰ÏBÚ ˙BÏBÚ‰ Ïˆ‡ CÏ‰L ‰ÊÂ ,˙‡hÁ ˙B‡hÁ‰««»«»¿∆∆»«≈∆»»
Ô‡kÓ „Á‡Â Ô‡kÓ „Á‡ ÁÙe eÚ˙pL Á‡ ÊÁ»«««∆ƒ¿»¿»«∆»ƒ»¿∆»ƒ»

ÚˆÓ‡Ï38Ô‰ È‰L ,e˙eÓÈ ÌÈiÚˆÓ‡‰ ÌÈM‰  »∆¿««¿«ƒ»∆¿»ƒƒ»∆¬≈≈
el‡  ÔÈ„„v‰Â ;ÔÈÚÓ ‰ÏBÚÂ ˙‡hÁ39e˜È «»¿»¿…»ƒ¿«¿»ƒ≈ƒ¿¿

eÈ‰Lk ‰ÏBÚ e˜È el‡Â ˙‡hÁ40ÔÓ Át . «»¿≈ƒ¿¿»¿∆»»«ƒ
˙ÈÚˆÓ‡‰41ÔÈ„„vÏ42BÚ ‡nL ,e˙eÓÈ Ôlk ‰Ï »∆¿»ƒ«¿»ƒÀ»»∆»»

.˙BÏBÚa ˙‡hÁÂ ˙B‡hÁa ‰Ú˙ƒ¿»¿»««»¿«»»

ה.37) שם שפרחו 38)משנה אותם חזרו אם יודע  ואינו
בתחילה. שם שהיו אלה או מתחילה 39)לשם, ההלכה

חטאות  הרבה כשהיו גם אבל "חטאת", יחיד: בלשון אמנם
כך. חטאת 40)הדין של תערובת חשש אין בצדדים

הסתומה, ונשארה פרחה המפורשת אם שאפילו ועולה,
עולה. ובין חטאת בין להקריבה שפרחו 41)אפשר אחר

מכאן. ואחד מכאן אחד ואחד 42)לתוכה, זה לצד אחד
מן  שפרח  או "חזר הגירסא: שלפנינו במשנה זה. לצד

ופרח ". "חזר גורס : רבינו אולם לצדדין", האמצע 

ה'תשע"ט  א' אדר ט "ז ה' יום 

   1 
וילדה 1) זכר כשאלד קן עולה הרי  שאמרה האשה יבאר

לחובתי . ואלו לנדרי  אלו ואמרה לכהן פירשה ודין זכר,

.‡‰M‡‰2‰„ÏÈ ,ÎÊ „Ï‡Lk Ô˜ ÈÏÚ È‰ :‰Ó‡L »ƒ»∆»¿»¬≈»«≈¿∆≈≈»»»¿»
Ô‰Â ,d„Ï ÌÈL :˙BÙBÚ ‰Úa‡ ‰‡ÈÓ  ÎÊ»»¿ƒ»«¿»»¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈

e‡aL BÓk ‰ÏBÚ3‰„Ï ÌeMÓ d˙BÁÏ ÌÈLe ,4, »¿∆≈«¿¿«ƒ¿»»ƒ≈»
Ô‰k‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ .˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ Ô‰Â¿≈∆»»¿∆»«»ƒ¿≈»»≈∆«…≈

t LÏL ˙BOÚÏ CÈˆÔÈ„È5‰ÏÚÓÏ6˙Á‡ ‰„ÈÙe »ƒ«¬»¿ƒƒ¿«¿»¿ƒ»««
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קסי                  
         

Èa B‡ ÔÈBz Ôlk eÈ‰L ÔB‚k ,„Á‡ ÔÈnÓ ‰Úa‡‰»«¿»»ƒƒ∆»¿∆»À»ƒ¿≈
‰BÈ11,‰BÈ Èa ÈL ÌÚ ÔÈBz ÈzL eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ; »¬»ƒ»¿≈ƒƒ¿≈¿≈»

‰hÓÏ ÌÈLe ‰ÏÚÓÏ ÌÈL ‰OÚÂ12‡È‰Ï ‰ÎÈˆ  ¿»»¿«ƒ¿«¿»¿«ƒ¿«»¿ƒ»¿»ƒ
˙‡ˆÏ È„k ‰ÏÚÓÏ Ô‰ÈzL ‰OÚÈÂ ‰BÈ Ôe Bz „BÚ∆»¿«¬∆¿≈∆¿«¿»¿≈»≈
ÔÈBz‰ ÈzL ‰lÁza ‰OÚ Ì‡L ;d˙BÁ È„È¿≈»»∆ƒ»»«¿ƒ»¿≈«ƒ

‰hÓÏ13d˙BÁ ÌÈÏL‰Ï ‰ÏÚÓÏ Bz ‰ÎÈˆ 14, ¿«»¿ƒ»¿«¿»¿«¿ƒ»»
‰BÈ Ôa ‰ÎÈˆ  ‰hÓÏ ‰Bi‰ Èa ÈL ‰OÚ Ì‡Â¿ƒ»»¿≈¿≈«»¿«»¿ƒ»∆»

‰ÏÚÓÏ15B˙BÁ ‡ÈÓ Ì„‡ ÔÈ‡L .d˙BÁ ÌÈÏL‰Ï ¿«¿»¿«¿ƒ»»∆≈»»≈ƒ»
„Á‡Â Bz „Á‡ ÏÊBb16ÔÈBz Ô‰ÈL B‡ ‡l‡ ,‰BÈ Ôa »∆»¿∆»∆»∆»¿≈∆ƒ

‰BÈ Èa Ô‰ÈL B‡17. ¿≈∆¿≈»

לפירושו 2) בהתאם הדינים כאן מבאר רבינו מ "ו. פ "ג קנים
בזה. אחרת שיטה סז:) (זבחים לרש"י  אולם זו. למשנה

שקיני3) במפורש תורה' ב 'משנה מקום בשום מצאתי  לא
בפירוש  כן כתב  אמנם עולות. כולם הם ונדבה נדר
על  בפירושו מקומות ובכמה קדשים לסדר בהקדמתו
מתכוון  שביארנו" "כמו סתם: אומר כשרבינו אבל המשנה,
שכתב  למה שכוונתו להניח  יש ולפיכך הגדול, לספרו הוא
תודה), (כולל שלמים בא עוף  שאין הי "א, בפ "א למעלה
שכולן  מזה יוצא חטא, על אלא באים אינם ואשם וחטאת

כבש 4)עולות. מביאה עשירה אבל עניה, ביולדת מדובר
ח ). ו, יב , (ויקרא לחטאת ועוף  עופות.5)לעולה שלושה

עולה.6) חובה.7)כדין שאל 9)הכהן.8)חטאת לא
קובע  הוא כן ואם עולה, ואיזו חטאת איזו האשה את

ה"ח ). פ "ז והן 10)(למעלה כשרות שלמעלה השתים
פסולה  והשניה כשרה, – חטאת והיא – אחת ולמטה עולות,

שלישית. עולה להביא מביאה 11)ועליה עניה, יולדת
יונה. בני  שני  או תורים אחד 12)שתי  מין שעשה פירוש,

ואיזה  למטה מין איזה יודע  ואינו למטה, אחד ומין למעלה
וכן  רבינו, דברי  פירש אלא השיג לא ראב "ד, (ראה למעלה

למשנה). בפירושו עצמו רבינו הקריבה 13)פירש כן ואם
כמו  יונה, בן ולא לעולה תור להביא ומחויבת לחטאת, תור

זו. בהלכה רבינו הלידה.14)שמסיים כמו 15)קרבנות
בתורים. תור 16)שביארנו אחד "גוזל ר"מ : רומא בדפוס 

נכונה. זו וגירסה יונה", בן צריכה 17)ואחד ולפיכך
סתם: שנינו מ "ה, פ "ב  שם, במשנה יונה. ובני  תור להביא
ורבינו  תורין". נגד יונה ובני  יונה בני  נגד תורין מביאין "אין
קן  שרק  לך לומר חובתו", מביא אדם "שאין וכתב : הוסיף 
להביא  מותר נדבה אבל אחד, ממין להיות צריכה חובה
כהנים' ב 'תורת למדו זה שדין מפני  והטעם, מינים . משני 
האחד  ואת חטאת האחד "את הכתוב  מן פ "ד) (תזריע 
לעולה  "אחד כ): יב , (שם הכתוב  ומן ז) ה, (ויקרא עולה"

חובה. בקיני  נאמרו ושניהם לחטאת", ואחד

.d„ ‰Lt18el‡Â È„Ï el‡ :Ô‰kÏ ‰Ó‡Â ≈¿»ƒ¿»¿»¿»«…≈≈¿ƒ¿ƒ¿≈
È˙BÁÏ19ÌÈzLe ‰ÏÚÓÏ ÌÈzL Ô‰k‰ Ì‡OÚÂ , ¿»ƒ«¬»»«…≈¿«ƒ¿«¿»¿«ƒ

‰Ê È‡Â ‰ÏÚÓÏ ‰OÚ Ô‰Ó ‰Ê È‡ Ú„È ‡ÏÂ ,‰hÓÏ¿«»¿…»«≈∆≈∆»»¿«¿»¿≈∆
:˙BÙBÚ ‰LÏL ‡È‰Ï ‰ÎÈˆ  ‰hÓÏ ‰OÚ Ô‰Ó≈∆»»¿«»¿ƒ»¿»ƒ¿»

d„Ï ÌÈL20ÌÈM‰ eOÚÈÂ .d˙BÁ ÌÈÏL‰Ï „Á‡Â ¿«ƒ¿ƒ¿»¿∆»¿«¿ƒ»»¿≈»«¿«ƒ
d„ ÏL ÌÈL ‡nLÂ ,d„ ‰Lt È‰L ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆¬≈≈¿»ƒ¿»¿∆»¿«ƒ∆ƒ¿»

hÓÏ eOÚ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .˙BÏeÒt Ì‰L ,‰ «¬¿«»∆≈¿«∆¿»ƒ¬ƒ

ÔÈnÓ Ô‰Ó ÌÈLa d„ ‰LtL ‰Úa‡‰ ‰‡È‰La¿∆≈ƒ»»«¿»»∆≈¿»ƒ¿»ƒ¿«ƒ≈∆ƒƒ
„Á‡21ÔÈÈÓ ÈL eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ;22‰Úa‡ ‡Èz  ∆»¬»ƒ»¿≈ƒƒ»ƒ«¿»»

eOÚÈ d„ Ba ‰LtL ÔÈnÓ ÌÈL :ÌÈÁ‡¬≈ƒ¿«ƒƒƒ∆≈¿»ƒ¿»≈»
d„Ï23,d˙BÁÏ eÈ‰È ‰ˆzL ÔÈÓ ‰Ê È‡Ó ÌÈLe , ¿ƒ¿»¿«ƒ≈≈∆ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿¿»»

.‰hÓÏ „Á‡Â ‰ÏÚÓÏ „Á‡ eOÚÈÂ¿≈»∆»¿«¿»¿∆»¿«»

לפירוש 18) בהתאם מתבארת זו הלכה גם  מ "ו. פ "ג קנים
זו. למשנה הכהן.19)רבינו ביד  שלוש 20)ונתערבו

(למעלה  סתומה בקן שנתערבה עולה כדין נפסלו, עופות
החובה  שבקיני  העולות מנין אלא כשר שאין ה"ד), פ "ח 
עולות  שתי  להביא עליה כן ואם ההערות), שם (ראה
נפסלה  שהביאה החטאת שהרי  לחובתה, חטאת וגם לנדרה,

כן. ושנים 21)גם אחד, ממין היו הארבעה כל פירוש,
לנדרה. שהם פירשה אחד 22)מהם מין קבעה ואשה

למטה. ומה למעלה עשה מה זוכר אינו והכהן לנדרה,
(ראה 23) עולות ושתיהן תורים שתי  נדרה האשה דוגמה:

כדין  ונפסלו, למטה התורים שתי  הכהן עשה ושמא ה"א),
אחרות, שתים להביא עליה ואםֿכן למטה, שעשאה עולה
שלה, החובה חטאת את האשה הקריבה לא זה ובמקרה

ונפסלה. למעלה נעשתה שהביאה החטאת שהרי 

.‚d„ ‰Ú˜24È‰  ÎÊ „Ï‡ Ì‡ :‰Ó‡Â »¿»ƒ¿»¿»¿»ƒ≈≈»»¬≈
ÌÈBz ÈzL ÈÏÚ25‰Úa‡ ‰‡È‰Â ‰„ÏÈÂ , »«¿≈ƒ¿»¿»¿≈ƒ»«¿»»

˙BÙBÚ26‰OÚÂ ,d˙BÁÏ ÌÈLe d„Ï ÌÈL ,27 ¿«ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ¿»»¿»»
‰Ê È‡ Ú„È ‡ÏÂ ,‰hÓÏ ÌÈLe ‰ÏÚÓÏ ÌÈL¿«ƒ¿«¿»¿«ƒ¿«»¿…»«≈∆

‰hÓÏ ‰OÚ ‰Ê È‡Â ‰ÏÚÓÏ ‰OÚ28‡È‰ Ì‚Â , «¬»¿«¿»¿≈∆«¬»¿«»¿«ƒ
Ì‡ d„ ‰Ú˜ ÔÈÓ ‰Ê È‡a ‰Ú„È ‡ÏÂ ‰ÁÎL»¿»¿…»¿»¿≈∆ƒ»¿»ƒ¿»ƒ

‰Bi‰ Èa B‡ ÌÈB˙a29‡È‰Ï ‰ÎÈˆ BÊ È‰  ¿ƒƒ¿≈«»¬≈¿ƒ»¿»ƒ
d„Ï ‰BÈ Èa ÈL ÌÚ ÌÈBz ÈzL30eOÚÈÂ , ¿≈ƒƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿»¿≈»
„Á‡ ÏÊB‚ ‡È˙Â ,‰ÏÚÓÏ ÔzÚa‡31ÌÈÏL‰Ï «¿«¿»¿«¿»¿»ƒ»∆»¿«¿ƒ

‰ÏÚÓÏ ‰OÚÈÂ ,d˙BÁ32ÌÈL ‰OÚ kL) ; »»¿≈»∆¿«¿»∆¿»»»¿«ƒ
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .(˙‡hÁ Ì‰L ,‰hÓÏ¿«»∆≈«»«∆¿»ƒ¬ƒ

‰lÁz ‰Úa‡‰ ‰‡È‰Lk33Ì‡ Ï‡ ;„Á‡ ÔÈnÓ ¿∆≈ƒ»»«¿»»¿ƒ»ƒƒ∆»¬»ƒ
ÔÈÈÓ ÈL eÈ‰34:˙BÙBÚ ‰ML ‡È‰Ï ‰ÎÈˆ  »¿≈ƒƒ¿ƒ»¿»ƒƒ»

d„Ï ‰BÈ Èa ÈL ÌÚ ÌÈBz ÈzL35‡È˙Â , ¿≈ƒƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿»¿»ƒ
‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈBz ÈzL d˙BÁÏ36‰OÚÈÂ , ¿»»¿≈ƒ¿≈¿≈»¿≈»∆

Ô‰kÏ Ì˙˙ Ì‡ ÔÎÂ .‰hÓÏ „Á‡Â ‰ÏÚÓÏ „Á‡∆»¿«¿»¿∆»¿«»¿≈ƒ¿»»««…≈
BÏ ‰˙p ‰Ó ‰ÁÎLÂ37BÈ‡Â ‰OÚÂ Ô‰k‰ CÏ‰Â , ¿»¿»«»¿»¿»««…≈¿»»¿≈

‰hÓÏ Ïk‰ B‡ ‰ÏÚÓÏ Ïk‰ Ì‡ ,‰OÚ ÔÎÈ‰ Ú„BÈ≈«≈»»»ƒ«…¿«¿»«…¿«»
‡Èz BÊ È‰  ‰hÓÏ ‰ˆÁÓe ‰ÏÚÓÏ ‰ˆÁÓ B‡∆¡»¿«¿»∆¡»¿«»¬≈»ƒ

d„Ï ‰BÈ Èa ÈL ÌÚ ÌÈBz ÈzL38‡È˙Â , ¿≈ƒƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿»¿»ƒ
d˙BÁÏ ‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈBz ÈzL39. ¿≈ƒ¿≈¿≈»¿»»

עלי24) הרי  ואמרה המין, את קבעה כשנדרה פירוש, שם.
חובתה. ידי  יצאה לא שני  מין הביאה ואם פלוני , מין להביא

מין 25) איזה בשכחה מדובר שהרי  "תורים". נקט  לדוגמה
ואיזו 26)קבעה. לנדרה מהם איזו ופירשה אחד, ממין

יוםֿטוב '). 'תוספות וראה (כסף ֿמשנה, לחובתה
את 28)הכהן.27) למעלה עשה אם יודע  שאינו כלומר,

לנדרה. האשה שקבעה היא 29)העופות יודעת כלומר,
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אם  יודעת אינה אבל לנדרה, להקריבו לכהן נתנה מין איזה
(כסף ֿמשנה). שנדרה בשעה שקבעה המין הוא יש 30)זה

אינם  שנתנה העופות שמא א. לחומרא: ספקות שני  כאן
שני עוד להביא אותה מחייב  זה וספק  שנדרה, המין מאותו
שני תביא תורים היו הראשונים אם כגון השני , ממין עופות
הראשונים  מארבעת תורים שני  כי  יותר, ולא לנדרה יונה בני 
שני את למטה הכהן עשה שמא ב . ספק  לידתה. לחובת עלו

לנדר  שפירשה נפסלו העופות זה במקרה למעלה, שדינם ה
ומפני נדרה, לתשלום כלום הקריבה לא כן ואם שניהם.
צריכה  – יונה בני  או תורים – נדרה מה יודעת שאינה
למעלה, וכולם עופות ארבעה היינו מזה, וקן מזה קן להביא

עולות. כולם על 31)שהרי  נוסף  שתרצה, מין מאיזה
השנים  שמא ללידתה, חטאת יוקרב  זה וגוזל הארבעה.
לעולות. לנדרה שפירשה אלה היו למטה שהוקרבו

(כסף ֿמשנה).32) המוקפות התיבות ולמחוק  למטה. צ "ל:
הראשונים.33) הקינים מין 34)שני  איזה זוכר אינו והכהן

למטה. ואיזה למעלה אחד.35)עשה במין כמו
היתה 36) מין מאיזה יודעים אנו אין מינים, שני  כשהביאה

ממין  להיות צריכות והעולה שהחטאת ומפני  הלידה, עולת
החטאת  את להשלים יכולה אינה ה"א), למעלה (ראה אחד
לעולה. ואחד לחטאת אחד שני  זוג להביא צריכה אלא

נתנה 37) אם יודעת אינה אבל לנדרה, קבעה מה יודעת
שנדרה. המין אותו שילמה 38)לכהן אם ידוע  לא שהרי 

נדרה. שפירשה 39)את העופות את למטה עשה שמא
אנו  שאין ומפני  כלל. חטאת הקריבה ולא ונפסלו, לנדרה
מחויבת  לחובתה, שעלתה העולה היתה מין מאיזה יודעים
מעיר, (הכסף ֿמשנה שתרצה מאיזה אחד ממין עולה להביא
שם  שנאמר מה כי  במשנה, נמצא אינו הזה האחרון שדין

בה"ד). למטה מתפרש וכו'" לכהן "נתנתם

.„d˙BÁ ‰Ú˜40‰na ‰ÁÎLÂ d„ ‰Ú˜Â »¿»»»¿»¿»ƒ¿»¿»¿»«∆
‰Ú˜41˙Á‡ ‰„ÈÙe ‰ÏBÚÏ Ok d˙BÁL LÙ‡Â , »¿»¿∆¿»∆»»∆∆¿»¿ƒ»««

‰ML ‡Èz CÎÈÙÏ ;˙‡hÁÏ ‰BÈ Ôa B‡ Bz∆»¿«»¿ƒ»»ƒƒ»
ÔÈ„Èt42d˙BÁÏ ÌÈLe d„Ï ‰Úa‡ :43„BÚÂ , ¿ƒƒ«¿»»¿ƒ¿»¿«ƒ¿»»¿

Ok ÌÚ Bz B‡ ‰BÈ Ôa „Á‡ ˙‡hÁ ‡Èz44. »ƒ«»∆»∆»ƒ∆∆
.[OÎÂ] ˙BÙBÚ ‰ÚL ‰‡È‰L ˙‡ˆÓƒ¿≈∆≈ƒ»ƒ¿»»∆∆

קרבנות 40) ללידתה, תביא קרבנות של סוג איזה קבעה
קבעה  לא אבל כג), הערה למעלה (ראה עניה או עשירה
פירוש  וראה (כסף ֿמשנה. ללידתה תביא עופות מין מאיזה

זו). למשנה מה 41)רבינו שכחה וגם ולנדרה, ללידתה
הכל  או למעלה הכל עשה אם זוכר אינו והכהן לכהן, נתנה

למטה. ומחצה למעלה מחצה או עופות.42)למטה
הקודמת.43) שבהלכה בדין קרבנות 44)כמו קבעה שמא

הכבש  עם ביחד העוף  חטאת להביא ומחויבת עשירה,
עוף  חטאת עם ביחד עוף  עולת כבר שהקריבה אע "פ  לעולה
למשניות  רבינו פירוש על מיוסדות זה שבפרק  (ההלכות
אלא: כבש, הוזכר לא שם עצמה במשנה אמנם  קנים.
כבש, הוסיף  רבינו אבל אחת". וחטאת לחובתה "ושתים
חטאת  עוד להביא חייבת היא למה לו היה שקשה מפני 
ואחד  לחטאת אחד עופות שני  שהקריבה אחרי  אחת,
ללידתה  קבעה שאולי  פירש זו, קושיה לסלק  וכדי לעולה.

העוף  חטאת ועמו כבש, גם להביא ועליה עשירה, קרבנות
כסף ֿמשנה). –

.‰Ì‰L ÈtÓ ,˙BÏÎ‡ ÔÈ‡ el‡‰ ˙B‡hÁ‰ ÏÎÂ¿»««»»≈≈»∆¡»ƒ¿≈∆≈
˜ÙÒ45. »≈

(45– הספק  על הבא העוף  חטאת תמורה: סוף  משנה,
תשרף .

ה'תשע"ט  א' אדר י"ז ו ' יום 

   1 
ואם 1) לעבודה, מהפסולים אחד שקמצן המנחות כל יבאר

הלבונה. לקט 

.‡‰„BÚÏ ÔÈÏeÒt‰ ÔÓ „Á‡ ÔˆÓwL ˙BÁn‰ Ïk»«¿»∆¿»»∆»ƒ«¿ƒ»¬»
ÏÒt  ‰Bl‰ ËwÏ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÏeÒt Ì‰ È‰ 2, ¬≈≈¿¿≈ƒƒ≈«¿»»«

.ıÓ˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»«

שעל 2) הלבונה כל את הכהן מלקט  הקומץ  הקטרת אחרי 
ומקטירה. המנחה

.Ô˙Â BÈÓÈa ıÓ˜ ,ÏeÒtÏ Ô˙Â Lk‰ ıÓ»̃««»≈¿»««»»«ƒƒ¿»«
L„˜ ÈÏkÓ ıÓ˜ ;ÈÏkÏ B˙ Ck Á‡Â ,BÏ‡ÓOÏƒ¿…¿««»¿»«¿ƒ»«ƒ¿ƒ…∆

.ÏÒt  ÏÁ ÈÏÎÏ Ô˙Â¿»«ƒ¿ƒ…»«

.‚Ë˜ B‡ ÁÏÓ Èb‚ B‡ Bˆ B„Èa ‰ÏÚÂ ıÓ»̃«¿»»¿»¿«¿ƒ∆«…∆
ÏeÒt  ‰BÏ3. ¿»»

חסר 3) וקומץ  הגרגיר, או הצרור מקום חסר שהקומץ  מפני 
פסול. -

.„ıeÁa ‡e‰L „Ú ıÓ˜4ÊÁÈ  ÌÈÙÏ ÒÎÂ »««∆«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«¬…
.LÎÂ ÌÈÙa ıÓ˜ÈÂ¿ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»≈

לעזרה.4) חוץ 

.‰epÙÒ‡ÈÂ ÊÁÈ  ‰tˆ‰ Èab ÏÚ ıÓw‰ ft˙5. ƒ¿«≈«…∆««≈»ƒ¿»«¬…¿««¿∆

אם 5) אבל שרת, בכלי  שנתקדש אחר כשנתפזר והמדובר,
הרצפה  על שנשפך דם כמו נפסל, - שנתקדש לפני  נתפזר

בכלי . שנתקבל לפני 

.ÂdˆÓ˜ ‰È‰L B‡ ,˙L ÈÏÎa ‡lL ‰Án‰ ‰˙È‰»¿»«ƒ¿»∆…ƒ¿ƒ»≈∆»»À¿»
ÈÏÎa ‡lL ÁaÊnÏ e‰ÏÚ‰L B‡ ,˙L ÈÏÎa ‡lL∆…ƒ¿ƒ»≈∆∆¡»«ƒ¿≈«∆…ƒ¿ƒ

‰ÊÚÏ ıeÁ dÓLa dÏÏaL B‡ ,˙L6,‰ÏeÒt  »≈∆¿»»¿«¿»»¬»»¿»
.ÌÈÙa d˙ÏÈÏa ‰È‰zL „Ú«∆ƒ¿∆¿ƒ»»ƒ¿ƒ

בחוץ .6) פסולה - בזר כשרה שבלילה פי  על ואף 

.Ê,‰„BÚÏ ÏeÒt ÔÓM‰ Ô‰ÈÏÚ ˜ˆiL ˙BÁn‰ Ïk»«¿»∆»«¬≈∆«∆∆»»¬»
Ì˙˙t B‡ ÔÏÏaL B‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ f‰ ÔB‚k7ÔÁÏÓ B‡ ¿«»¿«≈∆¿»»¿»»¿»»

ÔÙÈ‰ B‡ ÔLÈb‰ .˙BLk 8B‡ LÈbÓe Ô‰k‰ ÊBÁ  ¿≈ƒƒ»¡ƒ»≈«…≈«ƒ
.˙BLk  Ô‰k‰ ÛÈ‰ ‡ÏÂ LÈb‰ ‡Ï Ì‡Â ;ÛÈÓ≈ƒ¿ƒ…ƒƒ¿…≈ƒ«…≈¿≈
‰ˆÈÓwÓ  ıÓ˜Â Ô‰‡ Èa Ï‡ d‡È‰Â :Ó‡pL∆∆¡«∆¡ƒ»∆¿≈«¬…¿»«ƒ¿ƒ»
‰LkL ‰ÏÈÏe ‰˜ÈˆÈ ÏÚ „nÏ ;‰p‰k ˙ÂˆÓ CÏÈ‡Â¿≈«ƒ¿«¿À»ƒ≈«¿ƒ»¿ƒ»∆¿≈»

.Êa¿»
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"פתות 7) ו): ב , (ויקרא בתורה כתוב  המחבת על במנחה
המנחות. לכל מכאן למדו עה. שם ובגמרא פתים" אותה

ויש 8) והנפה, למזבח  הגשה טעונות מהן יש המנחות
תנופה. ולא הגשה טעונות

.ÁÔÓL B‡ ˙Á‡ ‰ÁÓ ÔÓL dÎB˙Ï ÏÙpL ‰ÁÓƒ¿»∆»«¿»∆∆ƒ¿»«∆∆∆∆
;‰ÏeÒt  dÓL qÁ .‰ÏÒÙ  ‡e‰L Ïk ÔÈlÁÀƒ»∆ƒ¿¿»ƒ≈«¿»¿»

d˙BÏ qÁ9ÈË˜ ÈL ‰ÈÏÚ eÈ‰iL ‡e‰Â .‰Lk  ƒ«¿»»¿≈»¿∆ƒ¿»∆»¿≈»¿≈
Ïk ˙‡ :Ó‡pL ;‰ÏeÒt  „Á‡ Ë˜ Ï‡ ,‰BÏ¿»¬»…∆∆»¿»∆∆¡«≈»

.d˙BÏ¿»»

יפחות 9) לא לבונה עלי  הרי  "האומר קו:) (שם שנינו
ז) הלכה יב  פרק  הקרבנות מעשה (בהלכות ורבינו מקומץ "
קומץ . שיעורה המנחה עם הבאה הלבונה שגם פוסק ,
אם  בדיעבד אבל לכתחילה הוא זה ששיעור כאן ומלמדנו

כשרה. חיסר

.ËdÓL ‰a10ÔÈbÏ ÈL „Ú :d˙BÏe11ÏÎÏ ƒ»«¿»¿»»«¿≈Àƒ¿»
‰Lk  ‰ÁÓ ÏÎÏ ‰BÏ ÈˆÓ˜ ÈLe ÔBOÚ12ÈL ; ƒ»¿≈À¿≈¿»¿»ƒ¿»¿≈»¿≈

.‰ÏeÒt  ‰Ê ÏÚ ˙BÈ B‡ ÔÈˆÓ˜ ÈL B‡ ÔÈbÏÀƒ¿≈¿»ƒ≈«∆¿»

סולת.10) עשרון לכל שמן לוג כגון 11)מצוותה
של  שמן לתוכה נפל אם אבל זו, למנחה לוגין שני  שהפריש
פסול. שהוא כל אפילו אחרת מנחה של או חולין

ואילו 12) עשרון" לכל לוגין "שני  רבינו כתב  שמנה בריבה
בת  גדולה מנחה שאפילו ומשמע  מנחה" "לכל כתב  כאן
אולם  בלבד, לבונה אחד קומץ  טעונה עשרונות כמה
(כך  קמצים משני  שיתן "והוא כתב : המשנה על בפירושו

בעשרון". ומעלה לבונה של להיות) צריך

.È‡ËBÁ ˙ÁÓ13ıÓw‰ ÏÚ B‡ ÔÓL ‰ÈÏÚ Ô˙pL ƒ¿«≈∆»«»∆»∆∆««…∆
‰˙È‰ .‰pËwÏÈ  ‰BÏ ‰ÈÏÚ Ô˙ .‰ÏÒÙ  dlL∆»ƒ¿¿»»«»∆»¿»¿«¿∆»»¿»

‰˜eÁL14LÙ‡ È‡ È‰L ,˜ÙqÓ ‰ÏeÒt BÊ È‰  ¿»¬≈¿»ƒ»≈∆¬≈ƒ∆¿»
.ËwÏÏ¿«≈

יתן 13) ולא שמן עליה ישים "לא יא): ה, (ויקרא בה נאמר
לבונה". מעורבת 14)עליה אינה אבל ללוקטה, אפשר ואי 

בסולת.

.‡ÈL ÏÚ ÔÓL Ô˙‰˜BÏ BÈ‡  ıÓwL Á‡ ‰ÈÈ15 »«∆∆«¿»∆»««∆»«≈∆
.Lk ıÓw‰ È‰L ,dÏÒt ‡ÏÂ¿…¿»»∆¬≈«…∆»≈

שמן".15) עליה ישים "לא משום

.ÈÔÓL e‰MÓ Ô˙16 ‰Án‰ ÔÓ ˙ÈÊk Èab ÏÚ »««∆∆∆««≈¿«ƒƒ«ƒ¿»
˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÚ ÔÓM‰ Ô˙ Ì‡ Ï‡ .˜ÙqÓ dÏÒt¿»»ƒ»≈¬»ƒ»««∆∆«»ƒ¿«ƒ

dÏÒÙ ‡Ï 17‰Bl‰ ÏÒBt BÈ‡Â .18˙ÈÊk ÔziL „Ú …¿»»¿≈≈«¿»«∆ƒ≈¿«ƒ
‰BÏ19. ¿»

אחרת.16) מנחה של או חולין שנאמר 17)של משום
חשוב . שיעור משמע  ועליה עליה" ישים "לא (שם):

פוסלת.18) אינה  הלבונה נאמר 19)פירוש, בלבונה
שנאמר  בשמן כן שאין מה בכזית, ונתינה יתן" "לא (שם):

ישים". "לא בו

.‚È ‰Án‰ ÔÓ ‡e‰L Ïk ÏÚ ‰Bl‰ Ô˙ elÙ‡¬ƒ»««¿»«»∆ƒ«ƒ¿»
ÏÒt20.ËwÏiL „Ú »««∆¿«≈

"עליה"20) פעם עוד נאמר שבלבונה מפני  והטעם,
אחר  ריבוי  אין בידינו: וכלל חשוב , שיעור שמשמעותה

למעט . אלא ריבוי 

.„ÈÓ‡ ‡Ï ;‰Lk  ıÓ˜Â ÌÈÓa dÏabƒ¿»¿«ƒ¿»«¿≈»…∆¡«
‰Á21.ÔÓMÓ ‡l‡ ¬≈»∆»ƒ∆∆

וחריבה 21) ו) ז, (ויקרא וחריבה" בשמן בלולה מנחה "וכל
חוטא. מנחת היינו

.ÂËelÙ‡ .‰Lk  ÌÈÓÚt dˆÓwL ‰ÁÓƒ¿»∆¿»»«¬«ƒ¿≈»¬ƒ
,˙Á‡ ˙a ˙ÈÊk ÈË˜iL ‡e‰Â .˙Ba ÌÈÓÚt¿»ƒ«¿∆«¿ƒ¿«ƒ¿«««

.˙ÈÊkÓ ‰˙eÁt ‰Ë˜‰ ÔÈ‡L∆≈«¿»»¿»ƒ¿«ƒ

.ÊËÁÏn‰L ;‰ÏeÒt  ÁÏÓ ‡Ïa ıÓw‰ È˜‰ƒ¿ƒ«…∆¿…∆«¿»∆«∆«
Ì„˜ ‰ÒÁL ‰ÁÓ .e‡aL BÓk ,‰ÁÓa kÚÓ¿«≈¿ƒ¿»¿∆≈«¿ƒ¿»∆»¿»…∆
‡È‰ ‰ˆÈÓw‰L ;‰p‡ÏÓÈÂ B˙Èa CBzÓ ‡ÈÈ  ‰ˆÈÓ¿̃ƒ»»ƒƒ≈ƒ«¿∆»∆«¿ƒ»ƒ

˙ÚBw‰22d˙È˙ ‡Ï ,23.˙L ÈÏÎa «««…¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈

שלימה.22) להיות  צריכה הקמיצה לפני23)בשעת
הקמיצה.

.ÊÈBÓˆÚ ÈÙa ‰BÏ ıÓ˜ c˙‰24Ïk ÒÁ Ì‡ , ƒ¿«≈…∆¿»ƒ¿≈«¿ƒ»≈»
ÌÁl‰ ÌÚL ‰BÏ ÈÎÈÊa ÈL ÔÎÂ .ÏeÒt  ‡e‰L25, ∆»¿≈¿≈¿ƒ≈¿»∆ƒ«∆∆

ÔÈÏeÒt  ‡e‰L Ïk Ô‰Ó „Á‡ ÒÁ Ì‡26eÈ‰iL „Ú , ƒ»≈∆»≈∆»∆¿ƒ«∆ƒ¿
.ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ÔÈˆÓ˜ ÈL¿≈¿»ƒƒ¿ƒ»¿«

סולת.24) מנחת עם בתורה 25)לא כתוב  הפנים בלחם
- בזיכים זכה". לבונה המערכת על "ונתת ז): כד, (ויקרא

הלבונה. את בהם שנותנים שאינה 26)כלים פי  על ואף 
הלחם. עם אלא לבדה באה

.ÁÈÔÈˆÓ˜ ÈL LÈÙ‰27„Á‡ „‡Â ,˙Á‡ ‰ÁÓÏ ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»««¿»«∆»
Úa˜‰ ‡Ï  ‰ˆÈÓ˜ Ì„˜ :Ô‰Ó28 ‰ˆÈÓ˜ Á‡Ï ; ≈∆…∆¿ƒ»…À¿«¿««¿ƒ»

LÈÙ‰ Ì‡ ÔÎÂ .d˙BÏ ‰aL ÈtÓ ,‰ÏeÒÙe Úa˜‰À¿«¿»ƒ¿≈∆ƒ»¿»»¿≈ƒƒ¿ƒ
ÌÁÏ ÈÎÈÊa ÈLÏ ÌÈˆÓ˜ ‰Úa‡29ÌÈL e„‡Â , «¿»»¿»ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆∆¿»¿¿«ƒ

ÌÈÎÈÊa‰ ˜elÒ Ì„˜ :Ì‰Ó30;ÌÈLÎe eÚa˜‰ ‡Ï  ≈∆…∆ƒ«¿ƒƒ…À¿¿¿≈ƒ
ÈtÓ ÔÈÏeÒÙe eÚa˜‰  ÔÈÎÈÊa‰ ˜elÒ Á‡Ï¿««ƒ«¿ƒƒÀ¿¿¿ƒƒ¿≈

Èea‰31. »ƒ

ולפיכך 28)לבונה.27) למנחה השתייכותם נקבעה לא
אחד. קומץ  רק  היה קביעתה שבשעת מצוותה 29)כשרה,

של  המערכות לשתי  קמצים שני  היינו מערכת, לכל קומץ  -
הפנים. על 30)לחם הלחם את מסדרים שבת בכל

הבאה  ולשבת הלבונה את עליו ונותנים שבהיכל השולחן
כן  ואחר הלבונה את ומקטירים הבזיכים את מסלקים

לכהנים. הלחם את לבונתם.31)מחלקים שריבה

.ËÈ,‰vÓ ıÈv‰  BÈË˜‰Â ‡ÓËpL ‰ÁÓ ıÓ…̃∆ƒ¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«∆
ıÓw‰ ‡ˆÈ .Ô‰‡ ‡OÂ :Ó‡pL32‰ÊÚÏ ıeÁ ∆∆¡«¿»»«¬…»»«…∆»¬»»

‰vÓ ıÈv‰L .‰vÓ ıÈv‰ ÔÈ‡  BÈË˜‰Â BÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈«ƒ¿«∆∆«ƒ¿«∆
.‡ˆBi‰ ÏÚ ‰vÓ BÈ‡Â ,‡Óh‰ ÏÚ««»≈¿≈¿«∆««≈

ביוצא.32) ונפסל
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.ÎB‡ Ôlk ‰ÈÈL e‡ÓË Ck Á‡Â ‰Án‰ ˙‡ ıÓ»̃«∆«ƒ¿»¿««»ƒ¿¿¿»∆»À»
ÈË˜È ‡Ï  e„‡ B‡ ‰ÊÚÏ ıeÁ e‡ˆÈ B‡ eÙOƒ¿¿»¿»¬»»»¿…«¿ƒ
ÔÓ ËÚÓ ‡L .‰ˆ‰  ÈË˜‰ Ì‡Â ,ıÓw‰«…∆¿ƒƒ¿ƒÀ¿»ƒ¿«¿«ƒ
ÌÈÈM‰ Ô˙B‡Â ,ıÓw‰ ÈË˜È  Ô˙eLÎa ÌÈÈM‰«ƒ«ƒ¿«¿»«¿ƒ«…∆¿»«ƒ«ƒ

‰ÏÈÎ‡a ÔÈeÒ‡ e‡LpL33. ∆ƒ¿¬¬ƒ«¬ƒ»

מן 33) "והנותרת ג) ב , (ויקרא מהכתוב  זה דין ולמדו
הנותרת. מן הנותרת ולא ולבניו" לאהרן המנחה

.‡ÎÔBOÚ Ba LiL ÈÏÎa ‰hÓlÓ ‰ˆÈÁÓ ‰˙È‰»¿»¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¿ƒ∆≈ƒ»
‡Ï  ‰ÏÚÓÏÓ ÚÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÁÓ ÏL∆ƒ¿»««ƒ∆¿…»ƒ¿«¿»…

.‰ÏeÒt  ıÓ˜ Ì‡Â ,ıÓ˜Èƒ¿…¿ƒ»«¿»

.ÎÚÓe ‰ÏÚÓÏÓ ‰ˆÈÁÓa ˜eÏÁ ÈÏk‰ ‰È‰»»«¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿»¿…»
epnÓ ıÓB˜  ‰hÓlÓ34. ƒ¿«»≈ƒ∆

שעריבת 34) רבינו ומפרש אחד. ככלי  דינה תרנגולים עריבת
מגיעה  אינה והמחיצה למעלה במחיצה חלוקה תרנגולים

הכלי . לשולי 

.‚Î‰Ê ÔÈÚ‚B ÂÈ˜ÏÁ ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÈÏÎa ÔBOÚ‰ ˜ÏÁ»«»ƒ»ƒ¿ƒ∆»¿≈¬»»¿ƒ∆
ÛˆÓ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È‰  ‰ˆÈÁÓ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡Â ,‰Êa»∆¿≈≈≈∆¿ƒ»¬≈∆»≈ƒ¿»≈
Ì‡Â ,ıÓ˜È ‡Ï CÎÈÙÏ .ÛˆÓ BÈ‡ B‡ ‰ˆÈÓ˜Ï ÈÏk‰«¿ƒƒ¿ƒ»≈¿»≈¿ƒ»…ƒ¿…¿ƒ
eÏÎ‡È ‡ÏÂ ,‰ˆ‰  ÈË˜‰ Ì‡Â ,ÈË˜È ‡Ï  ıÓ»̃«…«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒÀ¿»¿…≈»¿

.ÌÈÈM‰«ƒ«ƒ

.„Î„‚k ÔÁÏM‰ ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ıÓw‰ Ô˙Â ıÓ»̃«¿»««…∆¿«¿»««À¿»¿∆∆
ÔÁÏM‰ BLc˜  ÌÈt‰ ÌÁÏ ˙ÎÚÓ db35 …««¬∆∆∆∆«»ƒƒ¿«À¿»

ÏÒt‰Ï36„Ú ˜ BÈ‡Â .wÏ BLc˜Ó BÈ‡ Ï‡ , ¿ƒ»≈¬»≈¿«¿ƒ»≈¿≈»≈«
ÈÏÎa Lc˜˙iL37.ıÓ˜Ï Èe‡‰ ˙L ∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»≈»»¿…∆

הוא 35) כך הפנים לחם את מקדש השולחן שאויר כשם
טפחים  עשר חמישה היינו הגובה באותו הקומץ  את מקדש

צו. שם יהודה בכלי36)לר' קידושו לפני  וביוצא. בלינה
וביוצא. בלינה נפסל אינו השני37)שרת בפירושו רש"י 

אפילו  להקריבו ואין לגמרי  נפסל שהקומץ  מפרש, פז: שם
כפירושו  סובר ורבינו שרת, בכלי  כן אחר יקדשוהו אם
את  להקריב  כדי  מספיק  אינו השולחן שקידוש הראשון,

שרת. בכלי  נוסף  קידוש וטעון הקומץ 

.‰ÎıÓ˜Â ÈÏk‰ ÔÙ„Ï ıÓw‰ ˜Èa„‰38CÙ‰L B‡ , ƒ¿ƒ«…∆¿…∆«¿ƒ¿»«∆»«
,ÈË˜È ‡Ï  ‰hÓÏ ÂÈÙe BÎBzÓ ıÓ˜Â B„È ÏÚ ÈÏk‰«¿ƒ«»¿»«ƒƒ¿«»…«¿ƒ

.‰ˆ‰  ÈË˜‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒÀ¿»

רבינו 38) מפרש כך ממש, הכלי  דופן יד שעל הסולת מן
שאחרי שהמדובר מפרש שם רש"י  אבל האיבעיא. את
ולא  לקדשו כדי  שרת כלי  לדופן הקומץ  את הדביק  הקמיצה

שוליו. על הכלי  בתוך הניחו

.ÂÎLÈÙ‰Â ,ÂÈ˜ÏÁÓ „Á‡ „‡Â B˜lÁL ÔBOÚƒ»∆ƒ¿¿»«∆»≈¬»»¿ƒ¿ƒ
ÔzLÏL È‰Â ,„e‡‰ ‡ˆÓÂ ÂÈzÁz Á‡ ˜ÏÁ≈∆«≈«¿»¿ƒ¿»»»«¬≈¿»¿»

‰Êa ‰Ê ÔÈÚ‚B ÔÈ‡Â „Á‡ ÈÏÎa ÔÈÁpÓ39‰Ê ‡ÓË : À»ƒƒ¿ƒ∆»¿≈¿ƒ∆»∆ƒ¿»∆
eÏÒÙÂ ÔBL‡ ˜ÏÁ ÌÚ ÛËˆÓ ‡e‰ È‰  „‡L40, ∆»«¬≈ƒ¿»≈ƒ≈∆ƒ¿ƒ¿¿

ÛËˆÓ BÈ‡ LÈÙ‰L ‰ÊÂ41ÂÈÏÚ ÌÈÏLÈ ‡l‡42. ¿∆∆ƒ¿ƒ≈ƒ¿»≈∆»«¿ƒ»»
ÔÈÙËˆÓ ÔBL‡Â LÙÓ  LÙn‰ ‡ÓË43,eÏÒÙÂ ƒ¿»«À¿»À¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿¿

Ô‰nÚ ÛËˆÓ BÈ‡ ‡ˆÓpL ‰ÊÂ44˜ÏÁ‰ ‡ÓË . ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»≈ƒ»∆ƒ¿»«≈∆
ÔÈÙËˆÓ ÂÈzÁz LÙn‰Â „e‡‰ È‰  ÔBL‡‰45. »ƒ¬≈»»¿«À¿»«¿»ƒ¿»¿ƒ

מה 39) מצרף  (שרת) "כלי  כ: חגיגה במסכת ושנינו
בזה. זה נוגעים אין ואפילו טומאה) (לעניין שבתוכו"

אחת.40) למנחה מצורפים שניהם היו שאבד לפני  שהרי 
ולפיכך 41) יחד להצטרף  מעולם עמדו לא אלה שני  שהרי 

להיפסל. מצרפם הכלי  שחסרה 42)אין מנחה כדין
טז. שנמצא 43)בהלכה לפני  אחת למנחה שהצטרפו מפני 

האבוד. עם 44)החלק  להצטרף  עמד לא מעולם כי 
לראשון.45)המופרש. מצורפים היו ששניהם מפני 

.ÊÎÂÈÈL  ‡ˆÓp‰ ÔÓ ıÓ˜ :‰ˆÈÓ˜ ÔÈÚÏ ÔÎÂ¿≈¿ƒ¿«¿ƒ»»«ƒ«ƒ¿»¿»»
ÔBL‡‰ ˜ÏÁ‰ ÌÚ46.ÏÎ‡ BÈ‡ LÙn‰Â ,ÔÈÏÎ‡ ƒ«≈∆»ƒ∆¡»ƒ¿«À¿»≈∆¡»

ÔÈÏÎ‡ ÂÈÈL  LÙn‰ ÔÓ ıÓ˜47BÈ‡ ‡ˆÓp‰Â , »«ƒ«À¿»¿»»∆¡»ƒ¿«ƒ¿»≈
Ô‰ÈL  ÔBL‡‰ ÔÓ ıÓ˜ .ÏÎ‡48;ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡ ∆¡»»«ƒ»ƒ¿≈∆≈∆¡»ƒ

ÌÈ˙È ÌÈÈL Ô‰ÈML ÈÙÏ49ÔBOÚ Ô‰ È‰L , ¿ƒ∆¿≈∆¿»ƒ¿≈ƒ∆¬≈≈ƒ»
.‰eÒ‡ ‡È‰L ‰ˆÓ˜ ‡lL ‰ÁÓÏ ÔÈÓB„Â ,ÌÏL»≈¿ƒ¿ƒ¿»∆…ƒ¿¿»∆ƒ¬»
ÔBOÚ ÂÈÙÏ È‰Â ,‰f‰ ıÓw‰ ˜ C‡È‰Â¿≈«»≈«…∆«∆«¬≈¿»»ƒ»
,Ô‰k‰ ˙Ú„a ‰ÈeÏz ‰ˆÈÓw‰L ÈtÓ ?‰ˆÁÓe∆¡»ƒ¿≈∆«¿ƒ»¿»¿«««…≈

„Ïa ÔBOÚ‰ ÏÚ ‡l‡ BzÚc ÔÈ‡ ıÓBwL ˙Úe50, »≈∆≈≈«¿∆»«»ƒ»ƒ¿«
.‰Êa ‰Ê ÔÈÚ‚B ÔÈ‡ ÌÈ˜ÏÁ‰ È‰Â«¬≈«¬»ƒ≈»¿ƒ∆»∆

שיריים.46) אותו עשה הנמצא של שהקומץ  כולו,
הראשון.47) החלק  כל אבל 48)וכן והמופרש; האבוד

נאכלים. הראשון שלושת 49)שיירי  לכל שייך הקומץ 
עשרון  אלא להתיר יכול ואינו ומחצה עשרון היינו החלקים,
הראשון. חלק  של השיריים נאכלים כן פי  על ואף  אחד.

חצאי50) משני  ואחד קמץ  שממנו העשרון חצי  היינו
- הצטרף  איזה יודעים אנו שאין ומפני  האחרים העשרונים

אסורים. שניהם

.ÁÎ ˙Á‡ ‰ÁÓ ıÓ˜a Ú˙pL ‰ÁÓ ıÓ…̃∆ƒ¿»∆ƒ¿»≈¿…∆ƒ¿»«∆∆
Â .˙BLk Ô‰Â ˙Á‡k Ô‰ÈL ÈË˜ÓÚ˙ Ì‡ ÔÎ «¿ƒ¿≈∆¿««¿≈¿≈¿≈ƒƒ¿»≈

ÌÈ‰k ˙ÁÓa ıÓw‰51B‡ ÌÈÎÒp‰ ˙ÁÓa B‡ «…∆¿ƒ¿«…¬ƒ¿ƒ¿««¿»ƒ
ÏB„b Ô‰k ÈzÁa52Ïk‰ ÈË˜ÈÂ ˙BLk el‡ È‰  «¬ƒ≈…≈»¬≈≈¿≈¿«¿ƒ«…

ÌÈM‡Ï Ïk‰L ,„Á‡k53. ¿∆»∆«…»ƒƒ

כליל.51) מנחה 52)שכולה יום בכל מקריב  גדול כהן
כליל. וכולה בערב , ומחציתה בבוקר מחציתה סולת, עשרון

מפני53) השנייה, את מבטלת האחת ואין האש. על מוקטר
זה  מבטלים אין להקרבה) למזבח  העולים (דברים ש"עולים
שהשיריים  מנחות שאר כן שאין מה כב :), (שם זה" את

להקטירם. ואסור נאכלים

.ËÎÌ‡ :BÊa BÊ eÚ˙pL eˆÓ˜ ‡lL ˙BÁÓ ÈzL¿≈¿»∆…ƒ¿¿∆ƒ¿»¿»ƒ
BÓˆÚ ÈÙa BfÓ ıÓ˜Ï ÏBÎÈ54 BÓˆÚ ÈÙa BfÓe »ƒ¿…ƒƒ¿≈«¿ƒƒ¿≈«¿

.˙BÏeÒt  Â‡Ï Ì‡Â ,˙BLk¿≈¿ƒ»¿

השנייה.54) מהמנחה קמח  בקומץ  יתערב  ולא

.Ï‡Ï  ‰ˆÓ˜ ‡lL ‰ÁÓa Ú˙pL ıÓ…̃∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»∆…ƒ¿¿»…
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ÈË˜È55‰˙ÏÚ ‰ˆÓ˜pL BÊ  Ïk‰ ÈË˜‰ Ì‡Â ; «¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ«…∆ƒ¿¿»»¿»
ÌÈÏÚaÏ56.ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï ‰ˆÓ˜ ‡lL BÊÂ , «¿»ƒ¿∆…ƒ¿¿»…»¿»«¿»ƒ

נקמצה.55) שלא המנחה  את להקטיר יצאו 56)שאסור
חובתם. ידי 

.‡Ï‰ÈÈL eÚ˙pL B‡ ,‰ÈÈLa dˆÓ˜ Ú˙ƒ¿»≈À¿»ƒ¿»∆»∆ƒ¿»¿¿»∆»
‰˙ÏÚ  ÈË˜‰ Ì‡Â ,ÈË˜È ‡Ï  dzÁ ÈÈLaƒ¿»≈¬∆¿»…«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿»

ÌÈÏÚaÏ57. «¿»ƒ

שם 57) בגמרא הקומץ ? את מבטלים השיריים אין ולמה
שקמצים  כשם מקמצים, שיריים שווה בגזירה למדו (כג:)
את  מבטלים אינן שיריים גם כך זה את זה מבטלים אינם

הקומץ .

ה'תשע"ט  א' אדר י"ח ש "ק יום 

   1 
או 1) שהוסיף  התנופה ועומר הפנים ולחם הלחם שתי  יבאר

במדתם. חסר

.‡ÈzL2ÌÁl‰3ÌÈt‰ ÌÁÏÂ4‰Ùez‰ ÓÚÂ5 ¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ¿…∆«¿»
.˙BÏeÒt  ‡e‰L Ïk qÁ B‡ Ô˙cÓa ÛÈÒB‰L∆ƒ¿ƒ»»ƒ≈»∆¿

א.2) הלכה ח  פרק  מנחות בחג 3)תוספתא שמקריבים
לחם. לכל עשרון מצוותם בכל 4)השבועות, שמסדרים

לחם. לכל עשרונים שני  מצוותם שמקריבים 5)שבת,
נזכר  לא בתוספתא אחד. עשרון מצוותו בניסן, עשר בששה
דינן. שם שנאמר המנחות בכל נכלל והוא התנופה , עומר

עו: מנחות ברייתא וראה

.˙BlÁ6‰„Bz7ÈÊ È˜È˜e8ÁL‡lL „Ú :eÒ «»¿ƒ≈»ƒ∆»¿«∆…
 Áf‰ Ìc ˜ÊpMÓ ;ÔÈÏeÒt  Áf‰ Ìc ˜Êƒ¿«««∆«¿ƒƒ∆ƒ¿«««∆«

.ÔÈLk¿≈ƒ

ה.6) הלכה ד פרק  שם לקרבן 7)תוספתא בהמה המביא
חלות. ארבעים עמה מביא ימי8)תודה, מלאת אחרי  נזיר

חלות  עשר עמהן ומביא בהמות, שלוש להקריב  חייב  נזרו
לרקיקים? חלות בין ומה עח .). שם (משנה רקיקים ועשרה
נילושים  ורקיקים פושרים, ובמים בשמן נילושות חלות
בשמן  אותם מושחים אפייתם ואחרי  בלבד, פושרם במים

ח ). הלכה יג פרק  הקרבנות מעשה (הלכות

.‚ÌÁl‰ ÈzL ÔÎÂ9ÏL ÔÓc ˜Ê ‡lL „Ú :eÒÁL ¿≈¿≈«∆∆∆»¿«∆…ƒ¿«»»∆
ÌÈOk10.ÌÈLk  ÔÓc ˜ÊpMÓ ;ÔÈÏeÒt  ¿»ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«»»¿≈ƒ

עו:9) שלמי10)שם כבשים שני  מקריבים השבועות בחג
א. הלכה ראה הלחם. שתי  ועמהם ציבור,

.„ÔÎÂ11ÌÈ„Ò ÈL12eË˜‰ ‡lL „Ú :eÒÁL ¿≈¿≈¿»ƒ∆»¿«∆…À¿¿
ÔÈÎÈÊa‰13.ÌÈLk  eË˜‰MÓ ;ÔÈÏeÒt  «¿ƒƒ¿ƒƒ∆À¿¿¿≈ƒ

שם.11) הפנים.12)תוספתא לחם של מערכות שתי 
יז.13) הלכה יא פרק  למעלה ראה

.‰Ï‡14ÌÈÎÒp‰15ÔÈa Áf‰ wMÓ ÔÈa ,eÒÁL ¬»«¿»ƒ∆»¿≈ƒ∆»««∆«≈

ÌÈÁ‡ ÌÈÎÒ ‡ÈÈÂ ,ÌÈLk  ˜ ‡lL „Ú«∆…»«¿≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬≈ƒ
.Ô˙‡lÓÏ¿«…»

שם.14) הקרבנות.15)תוספתא עם הבאים

.ÂÌÈÎÒ16Ì‡ :Áf‰ ÏÒÙÂ ˙L ÈÏÎa eL„wL ¿»ƒ∆»¿ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿««∆«ƒ
wÏ ÌÈÎÒp‰ eL„˜ ‡Ï  ‰ËÈÁMa ÏÒÙ17ÏÒÙ ; ƒ¿««¿ƒ»…»¿«¿»ƒƒ»≈ƒ¿«

CÏÈ‡Â ‰ÏawÓ18wÏ ÌÈÎÒp‰ eL„˜ 19ÔÈ‡L ; ƒ«»»¿≈«»¿«¿»ƒƒ»≈∆≈
‰Óe .Áf‰ ˙ËÈÁLa ‡l‡ wÏ ÌÈLc˜˙Ó ÌÈÎÒp‰«¿»ƒƒ¿«¿ƒƒ»≈∆»ƒ¿ƒ««∆««

?Ô‰a ‰OÚÈ20d˙B‡a ÁeÊ Á‡ ÁÊ ÌL ‰È‰ Ì‡ «¬∆»∆ƒ»»»∆««≈»«¿»
‰ÚL21Á‡ ÁÊ ÌL ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;BnÚ e˜È  »»ƒ¿¿ƒ¿ƒ…»»»∆««≈

‰ÈÏa eÏÒÙpL ÈÓk eOÚ  ‰ÚL d˙B‡a ÁeÊ»«¿»»»«¬¿ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ»
eÙOÈÂ22ÈtÓ ,eaˆ Ôa˜a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ¿ƒ»¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿«ƒƒ¿≈

Ô‰ÈÏÚ ‰˙Ó ÔÈc ˙Èa lL23 „ÈÁÈ Ôa˜a Ï‡ ; ∆≈≈ƒ«¿∆¬≈∆¬»¿»¿«»ƒ
Á‡ ÁÊ ÌÚ e˜È ‡Ï el‡ È‰24Èt ÏÚ Û‡Â , ¬≈≈…ƒ¿¿ƒ∆««≈¿««ƒ

eÏÒtiL „Ú ÔÁÈpÓ ‡l‡ ,‰ÚL d˙B‡a ÁeÊ ‡e‰L∆»«¿»»»∆»«ƒ»«∆ƒ»¿
‰ÈÏa25.eÙOÈÂ ¿ƒ»¿ƒ»¿

מז.16) שם וברייתא עט . שם קדשו 17)משנה אבל
בלינה. ֿ 18)להיפסל כסף  פסולה. היתה הקבלה פירוש,

כדעת 19)משנה. ליקרב , הנסכים את מקדשת שהשחיטה
(ראה  הראב "ד של השגתו מסולקת ובזה שם. בברייתא רבי 

בלי20)כסף ֿמשנה). המזבח  על לנסכם אי ֿאפשר הלא
נסכים.21)קרבן? עמו כמו 22)ואין נעשו עט : שם

ישרפם, ואחרֿכך להלינם צריך ואעפ "כ בלינה. שנפסלו
אין  וגם כב ), הערה (ראה כשרים הם התורה שמן מפני 
זו  הלכה בסוף  וראה אחר. דבר מחמת אלא בגופם פסולם

זבוח . זבח  כשיש יחיד, קרבן דואג 23)בדין ביתֿהדין
הזבח , ייפסל שאם ּומתנה האפשריים, המכשולות ְֶַלכל
להקריבם  מותר הדין ומן אחר, זבח  עם הנסכים יקרבו
גזרו  וחכמים שעה, באותה זבוח  היה שלא זבח  עם אפילו

(שם). ביתֿדין 24)ואסרו לב  לומר אין יחיד שבקרבן
אפשר. ד"ה טו: שם תוספות ראה בלשון 25)מתנה. ְֶַ

ו  פרק  פסחים בתוספתא שנינו צורה". "עיבור התלמוד:
בגופו  פסול אירע  הכלל, "זה לד: שם ובגמרא ו, הלכה
לבית  ויצא צורתו תעובר ובבעלים בדם מיד, יישרף 
ולפיכך  הנסכים, בגוף  הפסול אין שלפנינו, ובדין השריפה".

צורה. עיבור טעונים

.ÊÌÈÁf‰ ÏÎÂ26e˜È  ÔÓLÏ ‡lL eÁaÊpL ¿»«¿»ƒ∆ƒ¿¿∆…ƒ¿»ƒ¿¿
.Ì‰ÈkÒƒ¿≈∆

וכלל.26) ופרט  מכלל זה דין למדו צא. שם

.Á‰„Bz „ÏÂ27‰„‡Â B˙„Bz LÈÙn‰Â ,d˙eÓ˙e ¿«»¿»»¿««¿ƒ»¿»¿»
tkL Á‡Ï Ô‡È‰ Ì‡ :‰ÈzÁz ˙Á‡ LÈÙ‰Â28 ¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆»ƒ¡ƒ»¿««∆ƒ≈

‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â ;ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡  ‰BL‡ ‰„B˙a¿»ƒ»≈»¿ƒ∆∆¿ƒ¬«ƒ…
ÏÂe ‡È‰ B‡ d˙ÙÈÏÁÂ ‡È‰ È‰Â ,da tk‡È‰ B‡ d„ ƒ≈»«¬≈ƒ«¬ƒ»»ƒ¿»»ƒ

ÌÁÏ ÔÈÎÈˆ Ô‰ÈL È‰  ˙„ÓBÚ d˙eÓ˙e29‰na . ¿»»∆∆¬≈¿≈∆¿ƒƒ∆∆«∆
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc30‰„Bz „Ba31‰„ ˙„Bz Ï‡ ;32 ¿»ƒ¬ƒ¿≈»¬»«¿»»

ÌÁÏ ÔÈeÚË d˙eÓ˙e d˙ÙÈÏÁ 33BÈ‡ d„ÏÂe , ¬ƒ»»¿»»¿ƒ∆∆¿»»≈
‰tk Á‡Ï ÔÈa ‰tk ÈÙÏ ÔÈa ,ÌÁÏ ÔeÚË34. »∆∆≈ƒ¿≈«»»≈¿«««»»
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עט :27) שם וגמרא שקרבה 28)משנה אחר כלומר,
והלחם 29)ראשונה. שירצה מהן איזו יקריב  כלומר,

בפירוש  שנינו כן לחם. טעונה אינו השניה אבל עמה,
שם. לחם.30)בברייתא טענים הרי31)ששניהם שאמר

מתה, או נאבדה (אם באחריותה ונתחייב  תודה להביא עלי 
בולד  גם חובתו ידי  לצאת יכול ולפיכך אחרת), להביא חייב 
(ר' הקדש" בשבח  מתכפר "אדם שהרי  שהפריש, הבהמה
כשהוא  הלחם, את עמו שמקריב  ומובן פ .). שם יוחנן

ראשון. חייב 32)מקריבו ואינו תודה, זו הרי  שאמר
לפני33)באחריותה. בין – חליפתה כדינה: אחת כל

(לשון  בתודות" כ"מרבה שהוא מפני  כפרה, לאחר בין כפרה
של  חליפתה כלל אינה השניה פירוש, שם) הגמרא
במקום  אחרת להביא חייבים אינם הבעלים שהרי  הראשונה,
ולפיכך  חדשה, נדבה תודת זו הרי  הביאו ואם האבודה,
אין  תודה, בתמורת אבל כפרה. לאחר אפילו לחם טעונה
חובה  תודה שתמורת וכשם לנודב , נודר בין לחלק  טעם
נדבה. תודת תמורת גם כך כפרה, לאחר לחם טעונה אינה

רבי פסק  שם.וכן ראה יג, בהלכה לקמן בפירוש נו
בלבד.34) תודה ולד לדין נמשכת זו אחרונה פיסקה

כשהקריבו  לחם טעון אינו למה נתבאר פ .) (שם ובגמרא
אינו  תודה מותר וכל תודה, מותר הוא שהולד מפני  ראשון,
הרש"ש  של תמיהתו מסלק  זה פירושנו לחם. טעון
בהלכה  עצמו דברי  שסותר רבינו, על שם למנחות בהגהותיו

אחרים. ואחרונים החזוןֿאיש בזה ונתבלטו יג,

.ËLÈÙ‰35‰ÈzÁz ˙Á‡ LÈÙ‰Â ,‰„‡Â B˙„Bz ƒ¿ƒ»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆»
˙BBL‡‰ e‡ˆÓÂ ‰ÈzÁz ˙Á‡ LÈÙ‰Â ,‰„‡Â¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆»¿ƒ¿¿»ƒ
‰iL  ‰BL‡a tk˙ :˙B„ÓBÚ ÔzLÏL È‰Â«¬≈¿»¿»¿ƒ¿«≈»ƒ»¿ƒ»

ÌÁÏ ‰eÚË dÈ‡36ÌÁÏ ‰eÚË ˙ÈLÈÏL ,37tk˙ ; ≈»¿»∆∆¿ƒƒ¿»∆∆ƒ¿«≈
‰BL‡ ,ÌÁÏ ‰eÚË dÈ‡ ‰iL  ˙ÈLÈÏMa«¿ƒƒ¿ƒ»≈»¿»∆∆ƒ»
ÔÈ‡ Ô‰ÈzL  ˙ÈÚˆÓ‡a tk˙ ;ÌÁÏ ‰eÚË¿»∆∆ƒ¿«≈»∆¿»ƒ¿≈∆≈»

ÌÁÏ ˙BeÚË38. ¿∆∆

הראשונה.36)שם:35) של חליפתה היא שהרי 
השניה 37) של אלא הראשונה, של חליפתה שאינה מפני 

הוקרבה. לא עם 38)והיא ישיר קשר שלשתיהן לפי 
האמצעית.

.È˙BÚÓ LÈÙn‰39˙BÚÓ LÈÙ‰Â ,e„‡Â B˙„B˙Ï ««¿ƒ»¿»¿»¿¿ƒ¿ƒ»
„Ú ‰„Bz Ô‰a ÁwÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈzÁz ˙BÁ‡¬≈«¿≈∆¿…ƒ¿ƒƒ«»∆»«
el‡Óe el‡Ó ‡ÈÈ  ˙BBL‡‰ ˙BÚÓ e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿»»ƒ»ƒ≈≈≈≈
‰eÚË dÈ‡Â ‰„Bz Ô‰a ‡ÈÈ ‡M‰Â ,dÓÁÏa ‰„Bz»¿«¿»¿«¿»»ƒ»∆»¿≈»¿»

ÌÁÏ40ÌÈÎÒ ‰eÚË Ï‡ ,41B˙„Bz LÈÙn‰ ÔÎÂ . ∆∆¬»¿»¿»ƒ¿≈««¿ƒ»
 ˙‡ˆÓ Ck Á‡Â ‰ÈzÁz ˙BÚÓ LÈÙ‰Â ,‰„‡Â¿»¿»¿ƒ¿ƒ»«¿∆»¿««»ƒ¿»

ÌÁÏ ‡Ïa ‰„Bz ˙BÚna ‡ÈÈ42˙BÚÓ LÈÙn‰ ÔÎÂ . »ƒ«»»¿…∆∆¿≈««¿ƒ»
Ck Á‡Â Ô‰ÈzÁz ‰„Bz LÈÙ‰Â ,e„‡Â B˙„B˙Ï¿»¿»¿¿ƒ¿ƒ»«¿≈∆¿««»

dÓÁÏÂ ‰„Bz ˙BÚn‰ ÔÓ ‡ÈÈ  ˙BÚn‰ e‡ˆÓ43, ƒ¿¿«»»ƒƒ«»»¿«¿»
.ÌÁÏ ‡Ïa ˜z ‰BÁ‡‰ ‰„Bz‰ BÊÂ¿«»»«¬»ƒ¿«¿…∆∆

יא.39) הלכה ח  פרק  שם כמותר 40)תוספתא שדינה
תודה.41)תודה. את 42)ככל יקריב  בראשונה פירוש,

שקנה  השניה את לחם, בלי  ואחריה הלחם, עם האבודה

שהפריש. את 43)במעות בתחילה מקריבים כלומר,
הבהמה  את שהפריש קודם שהופרשו בדמים שקנה התודה
ח , בהלכה למעלה להאמור סתרה אלה בדינים ואין לתודה.
בהמות  בין לחלק  יש כי  שירצה, מהן איזו להקריב  שיכול

למעות.

.‡ÈÓB‡‰44„‡ ,dÓÁÏ ‰Ê È‰Â ‰„Bz BÊ È‰ : »≈¬≈»«¬≈∆«¿»»«
BÈ‡  ‰„Bz‰ ‰„‡ ,Á‡ ÌÁÏ ‡ÈÓ  ÌÁl‰«∆∆≈ƒ∆∆«≈»¿»«»≈
ÏÏ‚a ‡a ÌÁl‰L ÈtÓ .˙Á‡ ‰„Bz ‡ÈÓ≈ƒ»«∆∆ƒ¿≈∆«∆∆»ƒ¿«

‰„Bz‰45.ÌÁl‰ ÏÏ‚a ‰‡a ‰„Bz‰ ÔÈ‡Â , «»¿≈«»»»ƒ¿««∆∆

רבא.44) של מימרא פ . שאמר 45)שם אע "פ  ולפיכך,
קיימת. כשהתודה אחר לחם להביא חייב  זו", "הרי 

.ÈLÈÙ‰46Ô‰a ‡ÈÓ  e˙BÂ B˙„B˙Ï ˙BÚÓ ƒ¿ƒ»¿»¿¿≈ƒ»∆
.‰„Bz Ô‰a ‡ÈÓ BÈ‡  È˙B‰Â ÌÁlÏ LÈÙ‰ ;ÌÁÏ∆∆ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ≈≈ƒ»∆»

תודה,46) נקרא שלחם מפני  והטעם, שם. רבא של מימרא
אבל  מצות", חלות התודה זבח  על "והקריב  (שם): שנאמר

לחם. קרויה אינה תודה

.‚ÈÓB‡‰47,d˙eÓ˙a ‰Ú˙Â ,‰„Bz BÊ È‰ : »≈¬≈»¿ƒ¿»¿»ƒ¿»»
BÊ È‰  ‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙Óe≈»««≈∆¿≈»«≈ƒ¬≈
 ÌÁÏ dnÚ ‡ÈÈ Ì‡L ;‰wz dÏ ÔÈ‡ ˙‡Lp‰«ƒ¿∆∆≈»«»»∆ƒ»ƒƒ»∆∆

‡È‰ ‰eÓz‰ ‡nL48‡nL  ÌÁÏ ‡Ïa d‡È‰ Ì‡Â , ∆»«¿»ƒ¿ƒ¡ƒ»¿…∆∆∆»
‰Úz ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ BÊ ˜z ‡Ï CÎÈÙÏ .‡È‰ ‰„Bz‰«»ƒ¿ƒ»…ƒ¿«¿»∆»ƒ¿∆

ÌeÓ da ÏtiL „Ú49. «∆ƒ…»

חייא.47) ר' תני  לחם.48)שם. צריכה אינה ותמורה
כפרה  לפני  שתמורה ח  בהלכה למעלה שאמרנו ואע "פ 
רבינו  דעת עומדים, אנו כפרה לפני  וכאן לחם, טעונה
שאינו  מפני  כפרה, כלאחר דינה ומתה, זו" "הרי  שבאומר

במקומה. אחרת להביא מעות 49)חייב  ויפריש ותימכר
לתודה  בהמה ואלה אלה מדמים ויקח  אחרת, לתודה
צריכה  ואינה תודה, למותר יהיו הדמים ומותר ולחמה,
(ראה  עלי  הרי  באומר באבודה, י  בהלכה שכתב  כמו לחם,

כד). סי ' חכםֿצבי  ותשובות וכסף ֿמשנה, הראב "ד השגת

.„È˙BÏeÒt Ôlk  ‰È˙BlÁÓ ‰lÁ ‰ÒÙpL ‰„Bz50. »∆ƒ¿¿»«»≈«∆»À»¿
˙BLk ˙BlÁ‰ ‡L  ‰‡ÓË B‡ ‰lÁ‰ ˙‡ˆÈ51. »»««»ƒ¿¿»¿»««¿≈

‰ËÁL ‡lL „Ú ‡ˆÈ B‡ ‡ÓË B‡ dÓÁÏ ÒÙƒ¿««¿»ƒ¿»»»«∆…ƒ¿¬»
ËÁBLÂ Á‡ ÌÁÏ ‡ÈÓ  ‰„Bz‰52Á‡ Ì‡Â ; «»≈ƒ∆∆«≈¿≈¿ƒ««

,˜fÈ Ìc‰  ‡ˆÈ B‡ ‡ÓË B‡ ÒÙ ËÁLpL∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»»»«»ƒ»≈
ÏeÒt Blk ÌÁl‰Â ,ÏÎ‡È Oa‰Â53‡Ï B„ È„ÈÂ , ¿«»»≈»≈¿«∆∆À»ƒ≈ƒ¿…

‡ˆÈ54B‡ ÌÁl‰ ˙ˆ˜Ó ÒÙ Ck Á‡Â Ìc‰ ˜Ê . »»ƒ¿««»¿««»ƒ¿«ƒ¿»«∆∆
ÌBz  ‡ˆÈ B‡ ‡ÓË55ÔÓe ,Òet‰ ÏÚ ÌÏM‰ ÔÓ ƒ¿»»»≈ƒ«»≈««»ƒ

.ıeÁaL ÏÚ ÌÈÙaM ‰nÓe ,‡Óh‰ ÏÚ B‰h‰«»««»≈ƒ«∆ƒ¿ƒ«∆«

ובין 50) התודה שחיטת בין כשנפרסה והמדובר יב : שם
הדם. אחת 51)זריקת שיצאה מהברייתא, לומד שם רבא

הכל  שהרי  נטמאה, ומכלֿשכן הנשארות, נפסלו לא מהן
הטומאה. על מרצה שהציץ  המדובר,52)מודים

או  נפרסו מקצתן אם אבל כולן, ונטמאו יצאו כשנפרסו,
לפני יצא אם שונים, אנו מו. שם בברייתא ישלים. נטמאו
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ביוצא. נפסל לא שחיטה שלפני  מפני  מכניסו, שחיטה
שגם  ומשמע  אחר", לחם "מביא כאן כתב  שרבינו ולפלא,

כן. הדין דין 53)ב 'יצאו' כאן משווה רבינו שם. ברייתא
ההלכה. בתחילת לדבריו מנוגד וזה נפרס . לדין ויצא, נטמא
יצאו  או כשנטמאו המדובר שכאן לפרש, אפשר ובדוחק 

וכסף ֿמשנה). הראב "ד השגת (ראה וצריך 54)כולן
בנטמא  נאמר שם בברייתא ולחמה. אחרת תודה להביא
שגירסת  וכנראה הטמא". על מרצה שהציץ  יצא, נדרו "וידי 

לרבינו. היתה עם 55)אחרת באים לחם מיני  ארבעה
מין  מכל אחד מרים והכהן מין, מכל עשרה עשרה התודה,
הקרבנות  מעשה מהלכות (פ "ט  לכהנים ונאכלים ומניפם,
"מורם  נקראות אלו חלות וארבע  יזֿיח ). יב , הלכות

מתודה".

.ÂË‰„Bz56‡Ï  ˙BlÁ ÌÈBÓL ÏÚ ‰ËÁLpL »∆ƒ¿¬»«¿ƒ«…
eL„˜57eLc˜È :Ó‡ Ì‡Â .ÌÈBÓL CBzÓ ÌÈÚa‡ »¿«¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿¿

ÌÈÚa‡ CLBÓ  ÌÈBÓL CBzÓ ÌÈÚa‡58CBzÓ «¿»ƒƒ¿ƒ≈«¿»ƒƒ
Ôa˜ ÏkÓ ˙Á‡ Ì‰Ó ÌÈÓe ÌÈBÓL59ÌÈÚa‡‰Â , ¿ƒ≈ƒ≈∆««ƒ»»¿»¿»«¿»ƒ

e„tÈ ˙BiM‰60ÔÈlÁÏ e‡ˆÈÂ61. «¿ƒƒ»¿≈¿¿Àƒ

יוחנן.56) ור' חזקיה מחלוקת וע : מח . יוחנן 57)שם כר'
שקדשו 58)שם. מודה, יוחנן ר' גם שבזה שם, זירא כר'

שמונים  כשהביא היא, והמחלוקת שמונים. מתוך ארבעים
כלום. אמר ולא התודה מיני59)עם מארבעת מין מכל
הי "ד. למעלה ראה משמע )60הלחם. מח : שם בגמרא

שם  הלא לשאול, (ויש פדיון צריכים הנשארים זה שבכגון
כאן  אבל הקדש, מכספי  שבאים הלחם בשתי  המדובר
צריכים  למה הנשארים הארבעים קדשו לא אם יחיד, בקרבן
הכ"ד: הקרבנות ממעשה בפ "ט  כתב  רבינו והרי  פדיון?
יוצא  לעזרה". חוץ  ותודה) (נזיר שניהם של הלחם "ומעשה
ואפשר  גמורים. חולין והם בכלי  נתקדשו שלא מזה,
אלו  הרי  שאמר בפה, כולם את כשהקדיש כאן שהמדובר
יקדשו  אמר התודה שחיטת שבשעת אלא תודה, ללחמי 

השמונים). מתוך יעשה 61)ארבעים מה רבינו פירש לא
הי "ג). למעלה (ראה בדמים

.ÊËËÁBM‰62˙ÓBÁÏ ıeÁ dÓÁÏ ‰È‰Â ‰„Bz‰ ˙‡ «≈∆«»¿»»«¿»¿«
È‚t ˙Èa63ıeÁ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;ÌÁl‰ L„˜ ‡Ï  ≈«ƒ…»««∆∆¬»ƒ»»

ÌÈÙÏ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÌÁl‰ L„˜  ‰ÊÚÏ64. »¬»»»««∆∆««ƒ∆≈ƒ¿ƒ

עח :62) שם וגמרא (רבינו 63)משנה הבית הר חומת
בבא  רש"י  וראה שם. רש"י  פירש וכן המשנה, על בפירושו

צ .). שם.64)מציעא יוחנן כר' בעזרה.

.ÊÈdËÁL65epza ÌÁl‰ Èt eÓ˜ ‡lL „Ú, ¿»»«∆…»¿¿≈«∆∆««
L„˜ ‡Ï  Ô‰Ó ˙Á‡Ó ıeÁ Ôlk eÓ˜ elÙ‡Â«¬ƒ»¿À»≈««≈∆…»«

ÌÁl‰66. «∆∆

שם.65) נאפה 66)משנה לא שאם משמע , שם בגמרא
שאם  י "ד בהלכה למעלה ולמדנו כפרוס , הוא הרי  כראוי 

פסולים. כולם אחד נפרס 

.ÁÈdËÁL67ÔÓÊ ˙LÁÓa d˙ËÈÁLa ‰ÏÒÙÂ68B‡ ¿»»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»»¿«¬∆∆¿«
ÌB˜Ó ˙LÁÓa69ÌÁl‰ L„˜ 70˙ÏÚa ˙‡ˆÓ . ¿«¬∆∆»»««∆∆ƒ¿≈«¬«

ÌeÓ71dÓLÏ ‡lL dËÁML B‡ ‰ÙË B‡72‡Ï  ¿≈»∆¿»»∆…ƒ¿»…
ÈÊ ÏÈ‡a ÔÈc‰ ÔÎÂ .ÌÁl‰ L„˜73.BlL ÌÁl‰ ÌÚ »««∆∆¿≈«ƒ¿≈»ƒƒ«∆∆∆

שם.67) וגמרא ולילה.68)משנה יום אחרי  לאכלה חשב 
בחוץ 69) הדם את לזרוק  או לעזרה חוץ  המורם את לאכול

ה"א). פי "ג ולא 70)(ראה השחיטה עם בא שהפסול מפני 
לפני71)לפניה. פסולין מום ובעלת טריפה שם. כחכמים

קדש  לא שחיטה, קודם שפיסולו כל הכלל, "זה השחיטה.
שם. ברייתא הלחם". קדש שחיטה, אחר פיסולו הלחם.

לא 72) שחיטה, אחר שפיסולו ואע "פ  אחר, קרבן לשם אלא
דרשו  יא) פרק  צו (פרשת כהנים בתורת הלחם. קדש
הלחם  שאין מלמד התודה", זבח  "על יב ) ז, (ויקרא מהכתוב 

תודה. לשם זביחתה שתהא עד שם.73)מתקדש משנה
שכל  מפני  והטעם, עט . שם פפא רב  של פירושו וכפי 
שם  ובמשנה מתודה, לומדים לחם עמהם שמביאים הזבחים
זה, דין השמיט  כאן ורבינו וכו'. עצרת כבשי  שני  וכן כתוב :

למה. נתברר ולא



      

ה'תשע"ט  א' אדר י"ב ראשון  יום 

קכ. תעשה לא מצות
― ועׂשרים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּדבר ׁשּום מּלהֹותיר ׁשהזהרנּו   ְְְִִֶַָָֻ
ּתֹודה: ּבקרּבן אמרֹו והּוא ּבקר, עד ּתֹודה ְְְְְִֶַַָָָָָָֹמּקרּבן

ֿ ּבקר" עד מּמּנּו ֿ תֹותירּו "לא  למדנּו ּומּזה . ְִִִֶֶֶַַָֹֹ
אכילתם זמן לאחר מהם ּׁשּנֹותר ֿ מה ׁשּכל קדׁשים, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשאר
לעׂשה נּתק ׁשהּוא לפי לׂשרפֹו וחּיב נֹותר הּוא הרי ―ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָ
         

    ּכמֹו עׂשה, מצות ּוׂשרפתֹו ;ְְְֲִֵֵַָ
עׂשה. מּמצות צ"א ּבמצוה ְְְְֲִִִֵֵֶַָֹׁשּבארנּו

ה'תשע"ט  א' אדר י"ג שני יום 

קלא. תעשה לא מצות
יום ראשון ֿ שני י "ב ֿ י "ג אדר א '

― הקל"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
הּזמן אחר הּקדׁשים מּבׂשר ֿ ּׁשּנׁשאר מה והּוא ֿ הּנֹותר, ְְְְֳִִִֶֶַַַַַַַַַָָאת
אזהרה הּתֹורה ּבלׁשֹון ּבאה ולא לאכילתם. ְְְֲִִַַַַַָָָָָָָָֹהּקבּוע
הּכרת חּיּוב ּבּתֹורה נתּבאר אּלא אכילתֹו, לאּסּור ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמפרׁשת
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קסח         
  

ּבהזּכירֹו קדֹוׁשים ּבפרׁשת אמרֹו והּוא נֹותר, ׁשאֹוכל ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָלמי
יּׂשרף, ּבאׁש הּׁשליׁשי ֿ יֹום עד "והּנֹותר הּׁשלמים: ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָקרּבן
ירצה, לא הּוא ּפּגּול הּׁשליׁשי ּבּיֹום יאכל האכל ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹואם
הּנפׁש ונכרתה חּלל ה' ֿ קדׁש ֿ את ּכי יּׂשא עונֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹואכליו

מעּמיה" ההוא  אם ּבכרת ׁשהּוא נתּבאר הּנה , ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
הּנה קבּועה. חּטאת חּיב ― ּבׁשֹוגג אכל ואם מזיד; ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָהּוא
ֿ ּׁשאמר מּמה היא האזהרה אבל ּבּכתּוב; מפרׁש ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹהענׁש

הּוא" ֿ קדׁש ּכי ֿ יאכל לא "וזר ּבּמּלּואים:  . ְִִִֶַַָֹֹֹ
ֿ ּׁשּנתקלקל מה ּכל ּגם ּכֹולל הּוא "הּוא", ׁשהּוא זה, ְְִִֵֵֶֶֶַַַֹּכּנּוי

ּובמעילה ּכּנֹותר. ― לאכלֹו ואסּור ֿ הּקדׁשים מן ְְְְֳִִִִַַָָָָָ
אין והּנֹותר "הּפּגּול הּמׁשנה: ֿ ּׁשאמרה מה על ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָאמרּו

ׁשמֹות ׁשני ׁשהן מּפני זה עם זה מצטרפין  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָ
הּידים לטמאת אּלא ׁשנּו לא אמרּו: ,"  ְְְִֶַַַָָָָֹֻ

      אבל ְֲַָָָּדרּבנן;
אליעזרלענין רּבי ּדתניא: מצטרפין, אכילה ְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָָ

ּפסּול, ֿ ׁשּבּקדׁש ּכל ― הם קדׁש ּכי ֿ יאכל "לא ִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹאֹומר:
מּפסּולי הם והּנֹותר והּפּגּול אכילתֹו", על ֿ תעׂשה לא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹלּתן
על אכילתֹו על מזהרים מהם ֿ אחד ּכל ּולפיכ ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻהּמקּדׁשין
ענׁש נתּבאר ּוכבר הם". ֿ קדׁש ּכי ֿ יאכל "לא אמרֹו: ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹֹּפי

ּכרת. ׁשהּוא ֵֶַָָהּנֹותר

ה'תשע"ט  א' אדר י"ד שלישי יום 

קכט. קל. תעשה לא מצות
― ּוׁשלׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ

אמרֹו והּוא ׁשּנטמאּו, קדׁשים ּבׂשר מּלאכֹול ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֻׁשהזהרנּו
יאכל" לא ֿ טמא ּבכל יּגע אׁשר "והּבׂשר יתעּלה: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

 זבחים ּובתֹוספּתא לֹוקה. ― ואכלֹו ׁשעבר ּומי ;ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָ
 זה הרי ― טמא ּבׂשר ׁשאכל ׁשּטהֹור ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר,

ּפסחים מּגמרא ב' ּובפרק ֿ הארּבעים. את לֹוקה ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ
הּגּוף "טמאת אמרּו:    ,ּבכרת ְְְֵַַָָֻ

הּבׂשר טמאת    ּוכבר ּבלאו". ְְְַַָָָָֻ
מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו . ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

― הקכ"ט מּלאכֹולהּמצוה הּטמא ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
ֿ תּגע" לא ֿ קדׁש "ּבכל ּבּיֹולדת: אמרֹו והּוא קדׁש, . ְְְִֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

ספרא ּולׁשֹון  ֿ ואל ֿ תּגע לא ֿ קדׁש "ּבכל : ְְְְִִֶֶָָָֹֹ
ענּוׁש ּבטמאה לֹו הּנכנס מקּדׁש מה ― תבא לא ְְְְְִִִַַָָָָָָָֹֹֻהּמקּדׁש
ולמד ּכרת". ענּוׁש ּבטמאה האֹוכלֹו הּקדׁש אף ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹֻּכרת,
הּכלל על ׁשּסֹומ ּבמזיד, ׁשאכל ּבאדם ֿ תּגע" "לא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבאמרֹו

ּבמּכֹות אמׁשּנתּבאר ֿ קדׁשּבבאּור "ּבכל יתעּלה: רֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשאכל טמא מּכֹות: ּבגמרא אמרם והּוא תּגע", ְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹלא
ֿ ּתאכל אׁשר "והּנפׁש ּכתיב: ענׁש ּבׁשלמא ֿ הּקדׁש, ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאת
ונכרתה" עליו וטמאתֹו לה' אׁשר הּׁשלמים מּזבח ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֻּבׂשר

  ."תּגע ֿ לא ֿ קדׁש מ"ּבכל אתיא לן? מנא אזהרה ;ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹֹ
לאֹוכל. אזהרה ― ֿ תּגע" לא ֿ קדׁש "ּבכל אמרּו: ְְְְִֵֶַָָָָָָָֹֹוׁשם
לּנֹוגע? אזהרה אּלא אינֹו אֹו לאֹוכל, אזהרה אֹומר ְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָאּתה

לא ֿ הּמקּדׁש ואל ֿ תּגע לא ֿ קדׁש "ּבכל לֹומר: ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֹֹּתלמּוד
ּבֹו ׁשּיׁש מקּדׁש מה לּמקּדׁש: קדׁש מּקיׁש ― ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹתבא"

נׁשמה נטילת נטילת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר קדׁש אף ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ
איּכא נׁשמה נטילת מאי ― לנגיעה ואי נׁשמה; ְְְְְִִִִִַַָָָָָָ

  רחמנא ואּפקּה לאכילה. אּלא ?ְְֲֲִֶַַַַָָָָ
 ּדנגיעה למימר נגיעה ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִִִֵַַָָָלאכילה

ׁשאכל ׁשּטמא ,ל יתּבאר האּלה ֿ הּלׁשֹונֹות ּומן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכאכילה.
הּוא אם אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכרת, חּיב ֿ הּקדׁש ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאת
עֹולה קרּבן מקריב זה הרי ― ׁשֹוגג הּוא אם אבל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָמזיד;
ּוכבר עׂשה. מּמצות ע"ב ּבמצוה ׁשהזּכרנּו ּכמֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹויֹורד,

מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

ה'תשע"ט  א' אדר ט "ו  רביעי יום 

צא. עשה מצות
― הצ"א הּנֹותרהּמצוה לׂשרֹוף ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

        
  מּבׂשר "והּנֹותר יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְִִֶַַַָָ

יּׂשרף" ּבאׁש הּׁשליׁשי ּבּיֹום הּזבח  ּובפרּוׁש . ְְִִִֵֵֵַַַַָָָ
תֹותירּו "לא הּפסח: ּבכבׂש יתעּלה ׁשאמר זה על ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹאמרּו

ּתׂשרפּו" ּבאׁש ֿ ּבקר עד מּמּנּו והּנֹותר ֿ ּבקר עד מּמּנּו ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
  ֿ לא על עׂשה לּתן הּכתּוב "ּבא ּבמכלּתא: אמרּו ,ְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹ

ּבפסחים רּבים ּובמקֹומֹות ּובמּכֹותתעׂשה".  ְְְֲִִִִֶַַַָ
וזּולתם  ּדנֹותר ׁשּלאו ּבפרּוׁש אמרּו ְְְְֵֶָָָָָ

הּוא לעׂשה ׁשּנּתק לאו     ֲִֵֶַַָ
     .עליו לֹוקין אין ּולפיכ ,ְִִֵָָָ

עד מּמּנּו "והּנֹותר ׁשּנאמר: ֿ ּׁשהזּכרנּו, מה הּוא ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָוהעׂשה
הּפּגּול ודין ּתׂשרפּו". ּבאׁש ּבקר   ְְִִִֵֶַָֹֹ

    ּכמֹו ׁשוה, ְְֶַָָוהּנֹותר
ֿ תעׂשה לא ּבמצות ׁשאבאר  הזּכיר ׁשּכבר , ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָֹֹ

זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר "נֹותר". ּבלׁשֹון ֿ הּפּגּול ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָאת
ּתמּורהּבפסחים .ּובסֹוף ְְְִִָָ

ה'תשע"ט  א' אדר ט "ז חמישי יום 

צ. עשה מצות
יום שלישי ֿ חמישי י "ד ֿ ט "ז אדר א '

― ּתׁשעים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָ
"והּבׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּנטמאּו, קדׁשים ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָלׂשרֹוף

יּׂשרף" ּבאׁש יאכל לא ֿ טמא ּבכל יּגע אׁשר  , ְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹ
ׁשּבת להדליקּובגמרא אסּור ֿ ּטעם מה ֿ לבאר, ּבאּו ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָ

"ׁשּבתֹון ואמרּו: ׁשּנטמא ּתרּומה ׁשמן  ְְְְִֶֶֶַָָָָ
 עׂשה טֹוב יֹום והוי הּוא, ְֲֲֵֵֵָעׂשה

עׂשה ואין ֿ תעׂשה, ולא   ּדֹוחה ְְֲֲֵֵֶֶַֹ
הּוא: האּלה הּדברים ענין ועׂשה". ֿ תעׂשה לא ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאת
על עֹובר והעֹוׂשה אסּורה, טֹוב ּביֹום מלאכה ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָׁשעׂשּית
ּביֹום אמרֹו והּוא עׂשה, מצות ּבּטל ׁשּכן עׂשה, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָמצות

ׁשּבתֹון" לכם "יהיה טֹוב:  מצות על ועֹובר ; ְְְִִֵֶֶַַַָָ
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קסט          
  

 ֿ "ּכל אמרֹו: והּוא לאו, על ׁשעבר לפי ֿ תעׂשה, ְְְֲִֶֶַַַָָָָֹלא
בהם" ֿ יעׂשה לא מלאכה  ּביֹום ּכלֹומר: , ְְְֵֶֶַָָָָֹ

אבל עׂשה,טֹוב. מצות אּלא אינּה טמאים קדׁשים ׂשרפת ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
ׁשהזּכיר: הּכלל מחמת טֹוב ּביֹום לׂשרפם אסּור ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּולפיכ

ׁשם ואמרּו ועׂשה". ֿ תעׂשה לא את ּדֹוחה עׂשה "אין ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
קדׁשים לׂשרֹוף ׁשּמצוה "ּכׁשם לׁשֹונֹו: וזֹו ּדבר, ְְְְְִִִֵֶָָָָָעֹוד

ׁשמן לׂשרֹוף מצוה ּכ ׁשּנטמאּו, ּתרּומה ְְְְְִִִֶֶֶָָָ
ּבפסחים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּנטמא". ְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָ

ּתמּורה .ּובסֹוף ְְָ

ה'תשע"ט  א' אדר י"ז שישי יום 

מט. עשה מצות
― המ"ט הּיֹום,הּמצוה ּבעבֹודת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַַַָ

ּכּפּור צֹום ּביֹום חֹובה ׁשהן והּוּדּויין ֿ הּקרּבנֹות ּכל ְְְְִִִֵֶַַַָָָָּכלֹומר:
 ֿ ּכל והיא הּכתּוב. ׁשאמר ּכמֹו ֿ העונֹות, ּכל ּבהם ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹלכּפר

מֹות' ּב'אחרי האמּורה החּקה  והראיה . ְְְֲֲֵַַָָָָָָֻ

מּכּפּורים ה' ּפרק ּבסֹוף אמרם אחת, מצוה :ׁשהּכל ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ
הקּדים הּסדר, על האמּור הּכּפּורים יֹום ֿ מעׂשה ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ"ּכל
ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר ּכלּום". עׂשה לא ― לחברֹו ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹמעׂשה

יֹומא. מּסכת והיא לּה, המיחדת ּבּמּסכת זֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻמצוה

ה'תשע"ט  א' אדר י"ח ש "ק יום 

קיח. מט. עשה מצות
יום שישי ֿ ש "ק י "ז ֿ י "ח אדר א '

הקודם. ביום נדפסה המ"ט ְִַַָהּמצוה
― הקי"ח ֿ הּנהנההּמצוה ׁשּכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

― ּבׁשגגה ּתרּומה ּכלֹומר: קדׁש, אֹוכל אֹו ֿ ההקּדׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹמן
חמׁש, ּתֹוספת עם ֿ ּׁשּנהנה מה ּכדי אֹו ּׁשאכל מה ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹיחזיר
יׁשּלם ֿ הּקדׁש מן חטא אׁשר "ואת יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוהּוא

עליו" יֹוסף ֿ חמיׁשתֹו ואת  :עֹוד ואמר , ְְֲִִֵֶַָָָ
וגֹו" ּבׁשגגה קדׁש ֿ יאכל ּכי "והאיׁש  ּוכבר . ְְְְִִִֶַָָָָֹֹ

מעילה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּבמּסכתנתּבארּו וגם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּתרּומֹות . ְ
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המשך ביאוט למס' חולין ליום טביעי עמ' א
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(Ë) :ההרים חורבן  על   

אלהים  נאות וכן  נוה ל ' נאות שבמדברות רועים נוה
פג) קודש(תהלים נאוה לביתך  צג)וכן  :(שם

נצתה: וכן  ציה לשון   חמשים לילך , סופן 
עד  צדקיהו  מגלות ביהודה איש עבר  לא שנה ושתים
ורמז  היו  שנה ושתים חמשים פרס מלך  כורש פקודת
והחשבון  נ "ב בגימטריא חשבונה בהמה ועד  לדבר 

מגילה: במסכת (È‡)דגורין :(È)מכוון 
  פי דבר  אשר  הנביא ומי זאת שיבין 

אליו : ובא ה' הארץ אבדה מה על  יגיד  ומי
הזה: הפורענות מר :(È„)כל  עשב 

נחש: (ÁÈ)ארס  .שוכניהם את
משכנותינו  את האויבים השליכו  כי לומר  עוד  ויש

לארץ:

 
(Ë).ÌÈ‰‰ ÏÚ קול ארים צמחו לא אשר  ההרים חורבן על

ויללה : „Ó.בכי ˙Â‡ ÏÚÂאשר הרועים אהלי חורבן  על
ולא  שם  עובר איש  ואין  שממה נעשו  כי קינה ארים במדבר

עצמו : שללם האויב  כי  מקנה  קול ‰ÂÎÏ.נשמע  Â„„ נדדו
כי אנשים במקום ישכנו  העופות רוב  כי  להם והלכו  ממקומם
יהיה  וכאשר  למאכלם  וזרעים  אילנות  ופרחי פירות ימצאו  שם 

האויב: יקחם והבהמות  להם ילכו  ינתצו ÌÈÏ‚Ï.(È)שממה כי
לשכון  דרכם כי לתנים מדור ויהיו אבנים גלי  ויהיו  הבתים

אבנים: גלי  ˘ÂÈ.בין  ÈÏÓ:בגלות ילכו כולם  ÔÈÂ(È‡)כי 
.˙‡Ê וכו':‡˙ אבדה מה על למטה  „.האמור ˘‡Â ר"ל

הנביא: הוא  בו  דבר  ה' אשר האיש  מדעתו È‚ÈÂ„‰.ומי  ויגיד
עובר מי מבלי כמדבר  שממה ונעשה הארץ  אבדה מה בעבור 
מי אין  וכאומר  החורבן  בדבר  העיקרי  הדבר  מהו ר "ל  שמה

זאת: יגיד ‰'.(È)בהם Ó‡ÈÂשהעיקר אמר בעצמו המקום 
התורה  את למדו שלא  ר "ל וכו ' תורתי  את עזבו  אשר  על הוא

אותם  מחזיר  שבה המאור  היה בתורה עסקו אם כי  מצוותיה לקיים התורה בדרך הלכו  ולא הדברים  בכל  בקולי  שמעו לא ולכן
בעונם : הארץ  ואבדה הפשעים אלה לכל באו  בה עסקו שלא  בעבור אבל  ÌÏ.(È‚)למוטב ˙ÂÈ˘:וחמד ראה שלבם מה

.Ì˙Â‡ ÌÂ„ÓÏ ˘‡: אבותם הרגילום  ÂÎÂ'.(È„)אשר  ÌÏÈÎ‡Ó È‰: שונות צרות עליהם אביא אפזרÌÈ˙ÂˆÈÙ‰Â.(ÂË)ר"ל
אבותם: גם המה  גם מעולם הכירו  לא אשר  במקומות אשלח È˙ÁÏ˘Â.אותם שמה והנה הנה  ויתפזרו  ינוסו  אשר המקומות אל

אותם: אכלה עד האויב חרב  הנשים ‰˙ÂÂ.(ÊË)את הם למקוננות  קראו  ומעתה לבוא המעותדת  הזאת ברעה  להבין  לב  תנו
המתים: על ולקונן לספוד ויללות:È‡Â˙Â‰.היודעות קינות לעורר  ‰ÂÓÎÁ˙.אליכם Ï‡Âאמרי לסדר  למהר  הבקיאות הן

השומעים: נפשות להדאיב ויגון  רוח  לבבינו ‰Ó˙Â‰.(ÊÈ)עצבון יתעוררו למען יללה קול  בעבורינו  להרים תמהרנה הן
דמעה: עינינו  ÌÈÓ.ותרדנה ÂÏÊÈ: במ "ש הדבר  וכפל הבכי  דמעת מי ˜ÏÂ.(ÁÈ)יטיפו  ÈÎ שאומרים יללה קול  נשמע מציון כי 

השוכנים  את משכנותינו השליכו כי נחלתנו ארץ  עזבנו  כי היה כן  לא ועתה בציון להשגב  חשבנו  כי  מאד ובושנו  שודדנו איך 
כא  וכו' אתכם הארץ  תקיא ולא שנאמר וכענין  חוצה וכו':בהם  קאה שר 

 
(Ë).È‰Â נהי יודעי  כמו  יללה ה)ענין  מדורÂ‡˙.:(עמוס ענין 

דשא בנאות כג)כמו המרעה „Ó.:(תהלים מקום לפעמים
במדבר  ההנה הצאן וכן למדבר  וז )סמוך ציה Â˙ˆ.:(ש "א מל'

הזה ÌÈÏ‚Ï.(È)ושממה: הגל  עד  כמו ודגור  תל (בראשית ענין 

קדשוÔÂÚÓ.:לא) למעון כמו ל )מדור נחש :˙ÌÈ.:(דה"ב מין 
(‡È).‰˙ˆ:ושממה ציה ראיה ˘ÂÈ˙.(È‚)מלשון  ענין

אנשים שוררו אשר  לו )כמו  פרה ÌÂ„ÓÏ.:(איוב כמו  הרגל ענין
מדבר  ב)למוד מר :ÚÏ‰.(È„):(לעיל  עשב  ‡˘.שם ÈÓמי

מר: עשב  שם והוא ראש  ענין ÌÈ˙ÂˆÈÙ‰Â.(ÂË)סחיטת
כליון:È˙ÂÏÎ.פיזור : קינה:ÂÂ˜ÓÏ˙.(ÊË)מל' מל'

(ÊÈ).‰˘˙Â: באל "ף ותשאנה ירידה:„˙Â‰.כמו מל '
.ÂÈÙÚÙÚÂ:העין אישון ונטיפה:ÂÏÊÈ.הוא  הזלה מלשון

(ÁÈ).Â„„˘: עושק ומקום ÂÈ˙ÂÎ˘Ó.ענין משכן  מלשון
מדור :
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(ÁÎ)  גלמוד ישב וצרה אבל  לו  שאירע מי
לטובה: כמו ויצפה המתנה יד)לשון  א (שמואל

דיהונתן : דומו  אלינו  יאמרו  כה אם   כי
זו : הגזירה עליו  נשא הגזירות (Ï‡)בעל   

 :לידום טוב (Ï)לכן    אם
וריחם  כך  ואחר  עונו  בשביל  יגון  עליו  מביא האדם

חסדיו : כרוב :הם תוגה (Ï‚)לשון  
:גורם העון  כי ומרצונו  מלבו  איש בני ויגה

(„Ï)   מלבו ענה לא כי על  מוסב
גבר  משפט  להטות ולא וגו ', רגליו  תחת מדכה להיות
לא  ראה לא ה' אלה כל  בריבו  אדם לעות ולא וגו ',
כן : לעשות במחשבתו  לפניו  עלתה ולא לו  נראה

(ÂÏ)  של דין  בית שיעוותו  בעיניו  הוכשר  לא
וגו ': עשית כי ראית מה כמו  בריבו  אדם מעלה

(ÊÏ)   :' וגו(ÁÏ)   ואם
היא  מקרה הזאת הרעה אלי באה מידו  לא לומר  באתי
זה  מי טובות בין  רעות בין  אם כי זאת, אין  לי, שהיה
הן  רעה הן  תצא לא ומפיו  צוה לא ה' אם ותהי אמר 
כל  חטאיו  על  גבר  חי אדם להתאונן  יש מה אבל  טובה
עליו  המביאים הם כי חטאיו  על  יתאונן  ואיש איש
שאמר  מיום יוחנן  רבי אמר  תצא לא עליון  מפי הרעה,

ל')הקב"ה ואת (דברים  החיים את לפניך  נתתי ראה
באה  הרעה אלא מפיו  וטובה רעה יצא לא וגו ' הטוב
מה  לפיכך  טוב לעושה והטוב רע לעושה מאליה
חטאיו : על  לא אם האדם יתרעם למה יתאונן 

(‡Ó)    כפינו את נושאים כשאנו 
להשיב  לשוב עמהם לבבינו  אף נשא השמים אל 
העננים  אל  כפים. אל  ד "א ב"ה. המקום לפני לבבינו 

אמר  דאת כמה שמים יט )אל  א  קטנה (מלכים עב והנה
וכן  עולה איש לו )ככף ומדרש (איוב  אור , כסה כפים על 

הרוחץ  כאדם להקב"ה באמת לבבינו  נשא רבותינו 
ועוזב  מודה כי טינוף כל  מידיו  שמשליך  כפיו  בנקיון 
בידו : ושרץ כטובל  עוזב ואינו  והמודה ירוחם

(Ó)  :הרע יצר  ידי על  דרכינו  זה
  : דרכך כן  כי הסליחה נאה היתה ולך 

(‚Ó)  בינך מחיצה להיות האף את חצצת
בו : ותרדפנו  (Ó‰)ובינינו   בלשון ניע הוא

דרך  ויוצא הריאה מתוך  שניסח  וניעו  כיחו  משנה
הוא:הגרון : הווה (ÊÓ)לשון  

שוחה: הפחת אל  נפלנו  הפחד  מפני כשנסנו 
השאת: כמו  שאייה (ËÓ)לשון   מאין

והעברה: (‡)חליפין     
 בדמעה עיני ואמר  היה, כהנים ממשפחת ירמיה

עירי: בנות מכל  נפשי עלי פני וניוולה עוללה
כמו  ניוול  טז )לשון  קרני:(איוב בעפר  ועוללתי

  העיר משפחות מכל  לבכות לה יש משפחתי
ישראל : מכל  הקב"ה ולעבודת לקדושה נבחרת שהיתה

(‚)  :הכלא כמו בבית אסרו 
הגידין  ד)צומת אישריי'טור :(שיר לצמתך  מבעד 

  ברוח ראה וירמיה לדניאל  עשו  כך  הבאר  פי על 
הקודש:   חיי בבור  שצמתו  פי על  ואף

עד  לזאת גם לבם שתו  לא מתוכו  לעלות יכול  שאיני
בי: אבן  („)שידו    אדם שבא שבזמן  .

על  מים צפו  אם אבל  תקוה יש עדיין  מתניו  עד  במים
כן  עושה איני אני אבל  תקותי אבדה אמר  אז  ראשו 

וגו ': קראתי אלא :העולם אומות



קעי     
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(Ë) :ההרים חורבן  על   

אלהים  נאות וכן  נוה ל ' נאות שבמדברות רועים נוה
פג) קודש(תהלים נאוה לביתך  צג)וכן  :(שם

נצתה: וכן  ציה לשון   חמשים לילך , סופן 
עד  צדקיהו  מגלות ביהודה איש עבר  לא שנה ושתים
ורמז  היו  שנה ושתים חמשים פרס מלך  כורש פקודת
והחשבון  נ "ב בגימטריא חשבונה בהמה ועד  לדבר 

מגילה: במסכת (È‡)דגורין :(È)מכוון 
  פי דבר  אשר  הנביא ומי זאת שיבין 

אליו : ובא ה' הארץ אבדה מה על  יגיד  ומי
הזה: הפורענות מר :(È„)כל  עשב 

נחש: (ÁÈ)ארס  .שוכניהם את
משכנותינו  את האויבים השליכו  כי לומר  עוד  ויש

לארץ:

 
(Ë).ÌÈ‰‰ ÏÚ קול ארים צמחו לא אשר  ההרים חורבן על

ויללה : „Ó.בכי ˙Â‡ ÏÚÂאשר הרועים אהלי חורבן  על
ולא  שם  עובר איש  ואין  שממה נעשו  כי קינה ארים במדבר

עצמו : שללם האויב  כי  מקנה  קול ‰ÂÎÏ.נשמע  Â„„ נדדו
כי אנשים במקום ישכנו  העופות רוב  כי  להם והלכו  ממקומם
יהיה  וכאשר  למאכלם  וזרעים  אילנות  ופרחי פירות ימצאו  שם 

האויב: יקחם והבהמות  להם ילכו  ינתצו ÌÈÏ‚Ï.(È)שממה כי
לשכון  דרכם כי לתנים מדור ויהיו אבנים גלי  ויהיו  הבתים

אבנים: גלי  ˘ÂÈ.בין  ÈÏÓ:בגלות ילכו כולם  ÔÈÂ(È‡)כי 
.˙‡Ê וכו':‡˙ אבדה מה על למטה  „.האמור ˘‡Â ר"ל

הנביא: הוא  בו  דבר  ה' אשר האיש  מדעתו È‚ÈÂ„‰.ומי  ויגיד
עובר מי מבלי כמדבר  שממה ונעשה הארץ  אבדה מה בעבור 
מי אין  וכאומר  החורבן  בדבר  העיקרי  הדבר  מהו ר "ל  שמה

זאת: יגיד ‰'.(È)בהם Ó‡ÈÂשהעיקר אמר בעצמו המקום 
התורה  את למדו שלא  ר "ל וכו ' תורתי  את עזבו  אשר  על הוא

אותם  מחזיר  שבה המאור  היה בתורה עסקו אם כי  מצוותיה לקיים התורה בדרך הלכו  ולא הדברים  בכל  בקולי  שמעו לא ולכן
בעונם : הארץ  ואבדה הפשעים אלה לכל באו  בה עסקו שלא  בעבור אבל  ÌÏ.(È‚)למוטב ˙ÂÈ˘:וחמד ראה שלבם מה

.Ì˙Â‡ ÌÂ„ÓÏ ˘‡: אבותם הרגילום  ÂÎÂ'.(È„)אשר  ÌÏÈÎ‡Ó È‰: שונות צרות עליהם אביא אפזרÌÈ˙ÂˆÈÙ‰Â.(ÂË)ר"ל
אבותם: גם המה  גם מעולם הכירו  לא אשר  במקומות אשלח È˙ÁÏ˘Â.אותם שמה והנה הנה  ויתפזרו  ינוסו  אשר המקומות אל

אותם: אכלה עד האויב חרב  הנשים ‰˙ÂÂ.(ÊË)את הם למקוננות  קראו  ומעתה לבוא המעותדת  הזאת ברעה  להבין  לב  תנו
המתים: על ולקונן לספוד ויללות:È‡Â˙Â‰.היודעות קינות לעורר  ‰ÂÓÎÁ˙.אליכם Ï‡Âאמרי לסדר  למהר  הבקיאות הן

השומעים: נפשות להדאיב ויגון  רוח  לבבינו ‰Ó˙Â‰.(ÊÈ)עצבון יתעוררו למען יללה קול  בעבורינו  להרים תמהרנה הן
דמעה: עינינו  ÌÈÓ.ותרדנה ÂÏÊÈ: במ "ש הדבר  וכפל הבכי  דמעת מי ˜ÏÂ.(ÁÈ)יטיפו  ÈÎ שאומרים יללה קול  נשמע מציון כי 

השוכנים  את משכנותינו השליכו כי נחלתנו ארץ  עזבנו  כי היה כן  לא ועתה בציון להשגב  חשבנו  כי  מאד ובושנו  שודדנו איך 
כא  וכו' אתכם הארץ  תקיא ולא שנאמר וכענין  חוצה וכו':בהם  קאה שר 

 
(Ë).È‰Â נהי יודעי  כמו  יללה ה)ענין  מדורÂ‡˙.:(עמוס ענין 

דשא בנאות כג)כמו המרעה „Ó.:(תהלים מקום לפעמים
במדבר  ההנה הצאן וכן למדבר  וז )סמוך ציה Â˙ˆ.:(ש "א מל'

הזה ÌÈÏ‚Ï.(È)ושממה: הגל  עד  כמו ודגור  תל (בראשית ענין 

קדשוÔÂÚÓ.:לא) למעון כמו ל )מדור נחש :˙ÌÈ.:(דה"ב מין 
(‡È).‰˙ˆ:ושממה ציה ראיה ˘ÂÈ˙.(È‚)מלשון  ענין

אנשים שוררו אשר  לו )כמו  פרה ÌÂ„ÓÏ.:(איוב כמו  הרגל ענין
מדבר  ב)למוד מר :ÚÏ‰.(È„):(לעיל  עשב  ‡˘.שם ÈÓמי

מר: עשב  שם והוא ראש  ענין ÌÈ˙ÂˆÈÙ‰Â.(ÂË)סחיטת
כליון:È˙ÂÏÎ.פיזור : קינה:ÂÂ˜ÓÏ˙.(ÊË)מל' מל'

(ÊÈ).‰˘˙Â: באל "ף ותשאנה ירידה:„˙Â‰.כמו מל '
.ÂÈÙÚÙÚÂ:העין אישון ונטיפה:ÂÏÊÈ.הוא  הזלה מלשון

(ÁÈ).Â„„˘: עושק ומקום ÂÈ˙ÂÎ˘Ó.ענין משכן  מלשון
מדור :
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(ÁÎ)  גלמוד ישב וצרה אבל  לו  שאירע מי
לטובה: כמו ויצפה המתנה יד)לשון  א (שמואל

דיהונתן : דומו  אלינו  יאמרו  כה אם   כי
זו : הגזירה עליו  נשא הגזירות (Ï‡)בעל   

 :לידום טוב (Ï)לכן    אם
וריחם  כך  ואחר  עונו  בשביל  יגון  עליו  מביא האדם

חסדיו : כרוב :הם תוגה (Ï‚)לשון  
:גורם העון  כי ומרצונו  מלבו  איש בני ויגה

(„Ï)   מלבו ענה לא כי על  מוסב
גבר  משפט  להטות ולא וגו ', רגליו  תחת מדכה להיות
לא  ראה לא ה' אלה כל  בריבו  אדם לעות ולא וגו ',
כן : לעשות במחשבתו  לפניו  עלתה ולא לו  נראה

(ÂÏ)  של דין  בית שיעוותו  בעיניו  הוכשר  לא
וגו ': עשית כי ראית מה כמו  בריבו  אדם מעלה

(ÊÏ)   :' וגו(ÁÏ)   ואם
היא  מקרה הזאת הרעה אלי באה מידו  לא לומר  באתי
זה  מי טובות בין  רעות בין  אם כי זאת, אין  לי, שהיה
הן  רעה הן  תצא לא ומפיו  צוה לא ה' אם ותהי אמר 
כל  חטאיו  על  גבר  חי אדם להתאונן  יש מה אבל  טובה
עליו  המביאים הם כי חטאיו  על  יתאונן  ואיש איש
שאמר  מיום יוחנן  רבי אמר  תצא לא עליון  מפי הרעה,

ל')הקב"ה ואת (דברים  החיים את לפניך  נתתי ראה
באה  הרעה אלא מפיו  וטובה רעה יצא לא וגו ' הטוב
מה  לפיכך  טוב לעושה והטוב רע לעושה מאליה
חטאיו : על  לא אם האדם יתרעם למה יתאונן 

(‡Ó)    כפינו את נושאים כשאנו 
להשיב  לשוב עמהם לבבינו  אף נשא השמים אל 
העננים  אל  כפים. אל  ד "א ב"ה. המקום לפני לבבינו 

אמר  דאת כמה שמים יט )אל  א  קטנה (מלכים עב והנה
וכן  עולה איש לו )ככף ומדרש (איוב  אור , כסה כפים על 

הרוחץ  כאדם להקב"ה באמת לבבינו  נשא רבותינו 
ועוזב  מודה כי טינוף כל  מידיו  שמשליך  כפיו  בנקיון 
בידו : ושרץ כטובל  עוזב ואינו  והמודה ירוחם

(Ó)  :הרע יצר  ידי על  דרכינו  זה
  : דרכך כן  כי הסליחה נאה היתה ולך 

(‚Ó)  בינך מחיצה להיות האף את חצצת
בו : ותרדפנו  (Ó‰)ובינינו   בלשון ניע הוא

דרך  ויוצא הריאה מתוך  שניסח  וניעו  כיחו  משנה
הוא:הגרון : הווה (ÊÓ)לשון  

שוחה: הפחת אל  נפלנו  הפחד  מפני כשנסנו 
השאת: כמו  שאייה (ËÓ)לשון   מאין

והעברה: (‡)חליפין     
 בדמעה עיני ואמר  היה, כהנים ממשפחת ירמיה

עירי: בנות מכל  נפשי עלי פני וניוולה עוללה
כמו  ניוול  טז )לשון  קרני:(איוב בעפר  ועוללתי

  העיר משפחות מכל  לבכות לה יש משפחתי
ישראל : מכל  הקב"ה ולעבודת לקדושה נבחרת שהיתה

(‚)  :הכלא כמו בבית אסרו 
הגידין  ד)צומת אישריי'טור :(שיר לצמתך  מבעד 

  ברוח ראה וירמיה לדניאל  עשו  כך  הבאר  פי על 
הקודש:   חיי בבור  שצמתו  פי על  ואף

עד  לזאת גם לבם שתו  לא מתוכו  לעלות יכול  שאיני
בי: אבן  („)שידו    אדם שבא שבזמן  .

על  מים צפו  אם אבל  תקוה יש עדיין  מתניו  עד  במים
כן  עושה איני אני אבל  תקותי אבדה אמר  אז  ראשו 

וגו ': קראתי אלא :העולם אומות
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ËúBøáwä úàå úBìápä úà ïé÷éçøî,änà íéMîç øéòä ïî é÷ñøaä úàå.çøæîì àlà é÷ñøa ïéNBò ïéà ©§¦¦¤©§¥§¤©§¨§¤©ª§§¦¦¨¦£¦¦©¨¥¦ª§§¦¤¨§¦§©
øéòä;àáé÷ò éaøøîBà:äNBò àeä çeø ìëì,dáøònî õeç,änà íéMîç ÷éçøîe. ¨¦©¦£¦¨¥§¨©¤¦©£¨¨©§¦£¦¦©¨
È÷øiä ïî äøLnä úà ïé÷éçøî,íéìöaä ïî ïéLéøkä úàå,íéøBácä ïî ìcøçä úàå.éñBé éaøìcøça øézî. ©§¦¦¤©¦§¨¦©¨¨§¤©§¦¦¦©§¨¦§¤©©§¨¦©§¦©¦¥©¦©©§¨
‡Èänà Lîçå íéøNò øBaä ïî ïìéàä úà ïé÷éçøî,äî÷Máe áeøçáe–änà íéMîç,äìòîìî ïéa,ïî ïéa ©§¦¦¤¨¦¨¦©¤§¦§¨¥©¨¤¨©¦§¨£¦¦©¨¥¦§©§¨¥¦
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hhhh.zexawd z`e zeliapd z`:òø çéø íåùî.iwqxead:úåøåòä ãåáéò íå÷î.xird gxfnl `l`.úåðòøåôì äàá ïë íà àìà äù÷ úéçøæî çåø ïéàù
:øéòì çéøä äàéáî äðéà êëéôì ,úçðá úáùðîå äîç àéä äëøãë äàá àéäùë ìáà.daxrnn uegçåøî õåç ,äîà íéùîç ÷éçøîå äùåò àåä çåø ìëì

:àáé÷ò 'øë äëìä ïéàå .áøòîá äðéëùù ,çåøä äúåàì íéììôúîù éðôî ,ø÷éò ìë äùåò åðéàù úéáøòî
iiii.dxyndñä úå÷øéä úà ãéñôîå .ïúùô åá íéøåùù íå÷î:åì úåëåî.oiyixkd z`e:íäì íéëåîñä íéìöáì ïé÷éæî íäå .ãåîìú ïåùìá éúøëz`e

.mixeacd on lcxgdéøç åúåà äùåòå ùáãä ãéñôî àåäù:ãçå ó.lcxga xizn iqei iax,ééøåáã ïî êìãøç ÷çøä éì øîåà äúàù ãò åì øîåì ìåëéù
:éñåé éáøë äëìäå .éìãøç éçøô úåìëåàå úåàáù éðôî ,éìãøçî êéøåáã ÷çøä

`i`i`i`i.dnwyae aexgae:ïéáåøî ïäéùøù.dlrnln oia:åìåôùá éðùäå øä òåôù äáåâá äìòîìî ïäî ãçàäù.cvd on oia:äåù ò÷ø÷á.minc ozepe
:ãéçéã à÷éæä ìéáùá íéîã àìá õå÷ì íéîëç åäåáééç àì ,ìåãâ ïîæ ãò ÷éæî åðéàù ,òèð úåùøáã ïåéëã.'eke xne` iqei iax:éñåé éáøë äëìäå
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דברים  מונה והיא העיר, מן מזיקים דברים הרחקת בענין  ללמד מוסיפה משנתנו
הרע. ריחם מפני  להרחיקם שיש

úBìápä úà ïé÷éçøî,הנבלות צבירת מקום –úBøáwä úàå– ÇÀÄÄÆÇÀÅÀÆÇÀÈ
הקברות, é÷ñøaäבית úàå,עורות עיבוד  בית –íéMîç øéòä ïî ÀÆÇËÀÀÄÄÈÄÂÄÄ

änà.רע ריחם אלה שכל  מפני –çøæîì àlà é÷ñøa ïéNBò ïéà ÇÈÅÄËÀÀÄÆÈÀÄÀÇ
øéòä ואינה בנחת, ומנשבת חמה כלל  בדרך  היא מזרחית שרוח – ÈÄ

לעיר הריח את ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),מביאה ממעטת ((((רש רש רש רש """"יייי;;;; חמימותה שמשום או
הריח היזק את דדדד););););היא יייי,,,, שכניםשכניםשכניםשכנים הלהלהלהל'''' כותב ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם למשנתנו ובפירושו

ישראל. בארץ שכיחה אינה מזרחית שרוח לפי אחר, טעם הרמב"ם
מרחיקה  קשה שהיא המערבית שהרוח משום הטעם, מבארים ויש 

העיר  מן  הריח àeä((((תוספותתוספותתוספותתוספות).).).).את çeø ìëì :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÀÈÇ
äNBò,העיר מן צד לכל בורסקי לעשות אדם רשאי  –dáøònî õeç ÆÄÇÂÈÈ

צד ולאותו במערב, שהשכינה לפי מבואר, בגמרא מערב. מלצד  –
änàמתפללים; íéMîç ÷éçøîeבורסקי שהעושה כלומר  – ÇÀÄÂÄÄÇÈ

מרוח  חוץ אמה, חמישים להרחיקו  מקום מכל  צריך הרוחות, לשאר 
ברם, עיקר. כל שם עושה שאינו  nw`,מערבית `pzk dkld שאין

העיר. למזרח אלא בורסקי  עושין 

י ה נ ש מ ר ו א ב

אחרים. מנכסי מזיקים דברים הרחקת בענין ממשיכה משנתנו 

äøLnä úà ïé÷éçøî, פשתן בה ששורים מים חפירת –÷øiä ïî ÇÀÄÄÆÇÄÀÈÄÇÈÈ
חייב  בחצרו, פשתן של  משרה שהעושה כלומר  הירק, מגינת –
לירקות, מזיקים המשרה שמי  מפני שכנו, של הירק מגינת להרחיקה

ïéLéøkä úàå בגינתו כרישין  הזורע –oiyixk) ובלשון כרתי  היינו ÀÆÇÀÄÄ
להרחיקם חייב חציר), íéìöaäהמקרא: ïîלפי שכנו , שבגינת – ÄÇÀÈÄ

הבצלים, טעם מפיגים ìcøçäשהכרישים úàåחרדל הזורע – ÀÆÇÇÀÈ
להרחיקו  חייב íéøBácäבגינתו, ïî, שכנו של  הדבורים מכוורת – ÄÇÀÄ

ושיעור הדבש . את ומפסידות החרדל מפרחי  אוכלות שהדבורים מפני
יזיק שלא כדי  עד  היא הכוונה אלא כאן, נתפרש לא ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).ההרחקה

הקודמת במשנה כמו  אמה חמישים מפרשים: טובטובטובטוב").").").").ויש  יוםיוםיוםיום ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 

ìcøça øézî éñBé éaø. חברו של הדבורים לכוורת סמוך לזרעו – ÇÄÅÇÄÇÇÀÈ
לו  לומר  "שיכול לפי טעמו , מבואר  בגמרא lcxgdבברייתא lra)

:(mixeacd lralדבורי מן  חרדלך הרחק לי אומר שאתה (onעד
(ily mixeacdלגלוגי ואוכלות שבאות חרדלי, מן  דבוריך  הרחק –

בגמרא ברם, חרדלי". a)(פרחי) ,gi `xza `aa) שלדעת מפרשים,
יוסי  wifnd",רבי  on envr z` wigxdl wfipd lr" אדם שאם כלומר

אלא  עשייתו, בשעת לחברו  מזיק שאינו  דבר  רשותו  בתוך  עושה
חברו , מרשות להרחיקו צריך  אינו זמן, לאחר לו להזיק הוא שעלול

שאומר כמו  כרצונו , רשותו  בתוך  לעשות רשאי  אחד  כל  זה שבכגון 
יוסי d`ad):רבי dpyna),"שלו בתוך  נוטע וזה שלו בתוך חופר  "זה

ומכאן , עצמו; את להרחיק עליו הנזק את למנוע רוצה חברו  ואם
במשרה  אף אלא בחרדל  רק לא קמא תנא על  חולק יוסי  שרבי 

המשרה  את להרחיק צריך אדם אין יוסי  רבי שלדעת היינו ובכרישין,
מן  החרדל את ולא הבצלים מן  הכרישין  את ולא חברו, של  הירק מן

את  שעושה שבשעה עשייתו , בשעת מזיק אינו  אלו  שבכל הדבורים,
ובשעה  מרובה, זמן המשרה מי  שישהו  עד  לירק מזיק אינו המשרה

וכן  שיגדלו . עד  לבצלים מזיקים אינם עדיין הכרישין  את שזורע
ויגדל שיצמח עד  אותו מוצאות הדבורים אין  החרדל  את כשזורע

במשנתנו ((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש )))) ששנינו ומה .,lcxga xizn iqei iaxבחרדל ומשמע
"על סוברים: חכמים שכן  כך , אמר  חכמים של לדבריהם דווקא,

במשרה  אמנם לחכמים: יוסי רבי ואמר עצמו " את להרחיק המזיק
מזיק  כאן ויש שהואיל להרחיק, שצריך  לדעתכם מסתבר ובכרישים

יש לדעתכם אף בחרדל  אבל עצמו, את להרחיק המזיק על וניזק,
שהרי חברו, של  הדבורים מכוורת להרחיקו שלא החרדל  לבעל להתיר 

הדבורים  כך  לדבורים מזיק שהחרדל  שכשם לחברו , מזיק מהם אחד כל
לחרדל, מזיקות אינן שהדבורים סוברים, חכמים ברם, לחרדל . מזיקות

מוצא  הדבורים ואין בשרביטו  טמון החרדל  שגרעין ואם לפי אותו, ות

אחרים, לגלוגים וצומחים חוזרים הרי  הלגלוגים, אוכלות הן אמנם
מקום  מכל לדבורים. המזיק שהוא החרדל, את להרחיק צריך  הלכך 

,iqei iaxk dkld את להרחיק פנים כל על צריך  הרמב"ם שלדעת אלא
הדבורים  מן החרדל  ואת הבצלים מן הכרישים ואת הירק מן  המשרה

בידים היזק יהיה שלא טפחים, d).שלושה ,i mipky 'ld)
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øBaä ïî ïìéàä úà ïé÷éçøîצריך חצרו , בתוך אילן  הנוטע – ÇÀÄÄÆÈÄÈÄÇ
חברו, של  הבור  מן änàלהרחיקו  Lîçå íéøNòששרשי כדי  – ÆÀÄÀÈÅÇÈ

כתליו ; את ויערערו לבור  יחדרו  לא äî÷Máeהאילן áeøçáe– ÆÈÇÄÀÈ
מרובים, änàששרשיהם íéMîçשל מבורו להרחיקם צריך – ÂÄÄÇÈ

äìòîìîחברו , ïéa או למטה, והבור למעלה הוא שהאילן  בין – ÅÄÀÇÀÈ
במקום  וזה גבוה במקום שזה הר, של בשיפוע שהם וכגון  להיפך ,

ãväנמוך, ïî ïéa בגמרא מישור . במקום שניהם והבור  שהאילן  – ÅÄÇÇ
את  האילן  שרשי מערערים למעלה והבור  למטה האילן שאם מבואר,

הבור. ÷íãקרקעית øBaä íà כדין שלא שנטעו האילן, לנטיעת – ÄÇÈÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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õ÷é;éñBé éaøøîBà:ïìéàì íã÷ øBaäL ét ìò óà–àGõ÷é,CBúa òèBð äæå BlL CBúa øôBç äfLBlL. ¨Ÿ©¦¥¥©©¦¤©¨©¨¦¨¨Ÿ¤¤¥§¤§¤¥©§¤
·ÈBøáç äãNì Ceîñ ïìéà íãà òhé àG,úBnà òaøà epnî ÷éçøä ïk íà àlà;ïìéà ìk ãçàå íéðôb ãçà. ¦©¨¨¦¨¨¦§¥£¥¤¨¦¥¦§¦¦¤©§©©¤¨§¨¦§¤¨¨¦¨

íézða øãb äéä–ïàkî øãbì CîBñ äæ,ïàkî øãbì CîBñ äæå.Bøáç ìL CBúì íéàöBé íéLøL eéä–÷éîòî ¨¨¨¥¦§©¦¤¥©¨¥¦¨§¤¥©¨¥¦¨¨¨¨¦§¦§¤£¥©£¦
GLíéçôè äL,äLøçnä úà ákòé àHL éãk.øBa øôBç äéä,äøòîe çéL–ãøBéå õöB÷,BlL íéöòäå. §¨§¨¦§¥¤§©¥¤©©£¥¨¨¨¥¦©§¨¨¥§¥§¨¥¦¤
‚ÈBøáç äãNì äèBð àeäL ïìéà–äLøçnä éab ìò òcønä àGî õöB÷;äî÷Máe áeøçáe–úì÷Lnä ãâðk. ¦¨¤¤¦§¥£¥¥§©©§¥©©©¥©©£¥¨¤¨©¦§¨§¤¤©¦§Ÿ¤

ïéçìMä úéa–úì÷Lnä ãâðk ïìéàä ìk.ìeàL àaàøîBà:úì÷Lnä ãâðk ÷øñ ïìéà ìk. ¥©§¨¦¨¨¦¨§¤¤©¦§Ÿ¤©¨¨¥¨¦©§¨§¤¤©¦§Ÿ¤
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לבור , האילן,÷õöBסמוך  את –íéîc ïúBðå משלם הבור ובעל  – ÅÀÅÈÄ
הואיל מקום מכל  כדין, שלא שנטעו פי  על  ואף לבעליו , האילן  דמי
והתפשטו  גדל שהאילן לאחר אלא שנטעו  בשעה לאלתר  הזיק ולא

הבור שבעל  מנת על אלא לקצצו חכמים חייבוהו  לא לפיכך  שרשיו,
דמיו. לו ÷ãישלם ïìéàä íàåí, לבור –õ÷é àG מחייבים אין – ÀÄÈÄÈÈÇÈÙ

האילן . את לקוץ ÷íãאותו äæ ÷ôñå ,íã÷ äæ ÷ôñ ספק אם – ÈÅÆÈÇÀÈÅÆÈÇ
לאילן , קדם הבור או  לבור קדם האילן אם למה, קדם מה àGהוא

õ÷éפי על ואף האילן . את לקוץ האילן  בעל  את מחייבים אין  – ÈÙ
האופנים  שבכל ז), (משנה לעיל שנינו העיר מן האילן  הרחקת שבעניין

משום  כאן  אבל רבים, של  היזקם משום היינו האילן , את קוצצים
כן  אם אלא האילן , את לקוץ חכמים חייבוהו  לא יחיד , של  היזקו

לעיל. ששנינו  כמו לו, קדם étהבור  ìò óà :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÇÇÄ
õ÷é àG ,ïìéàì íã÷ øBaäL,האילן את –CBúa øôBç äfL ÆÇÈÇÈÄÈÈÙÆÆÅÀ

BlL CBúa òèBð äæå BlL אינו והאילן  שהואיל  סובר, יוסי  רבי – ÆÀÆÅÇÀÆ
זמן , לאחר  מאליו בא הנזק אלא אותו , שנוטעים בשעה לבור  מזיק

בעל על לעכב יכול  הבור  בעל אין  לפיכך  לעיל, בארנו  שכבר כמו 
אף  ולכן שלו ; בתוך נוטע זה כך  שלו  בתוך חופר שזה וכשם האילן,

אילנו . את לקוץ חייב האילן  בעל אין לאילן, קדם שהבור פי על 
.iqei iaxk dklde
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ïìéà íãà òhé àG,בשדהו –Bøáç äãNì Ceîñ לשדה בין – ÄÇÈÈÄÈÈÄÀÅÂÅ
תבואה לשדה ובין ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),האילן éçøä÷((((רשרשרשרש""""יייי;;;; ïk íà àlàÆÈÄÅÄÀÄ

epnî,חברו שדה ממיצר  –úBnà òaøà, האילן עבודת כדי – ÄÆÇÀÇÇ
שדה  לתוך  המחרשה עם להיכנס יצטרך לא אילנו  סביב שכשיחרוש 

ïìéàחברו, ìk ãçàå íéðôb ãçà ובין גפנים נוטע כשהוא בין – ÆÈÀÈÄÀÆÈÈÄÈ
אמות. ארבע חברו שדה מגבול  להרחיקם הוא צריך  אחרים אילנות

íézða øãb äéä, חברו לשדה שדהו בין גדר היה אם –CîBñ äæ ÈÈÈÅÄÀÇÄÆÅ
ïàkî øãbì CîBñ äæå ,ïàkî øãbìלסמוך רשאי  אחד  כל – ÇÈÅÄÈÀÆÅÇÈÅÄÈ

עם  ייכנס שמא לחשוש אין זה בכגון שהרי  הגדר, עד  נטיעותיו
חברו. שדה לתוך  Bøáçמחרשתו  ìL CBúì íéàöBé íéLøL eéäÈÈÈÄÀÄÀÆÂÅ

חברו , שדה לתוך ויצאו אילנו  של השרשים התפשטו  אם –÷éîòîÇÂÄ
GLíéçôè äLעד השרשים את לקוץ השדה, בעל  חברו, רשאי  – ÀÈÀÈÄ

טפחים, שלושה äLøçnäעומק úà ákòé àHL éãk שלא – ÀÅÆÀÇÅÆÇÇÂÅÈ
שמא  חושש, השדה בעל  ואין  המחרישה; לעבודת השרשים יפריעו 

עושה. הוא שלו  בתוך שהרי  חברו , של  האילן øBa,ייבש  øôBç äéäÈÈÅ
äøòîe çéL מערה או  שיח או  בור  בשדהו חופר  ראובן היה – ÄÇÀÈÈ

,(epwxta ` dpyn xe`a oiir) שחדרו שמעון , של אילנו  שרשי  ומצא
קרקעו , ãøBéåלתוך  õöB÷ כשהוא השרשים את לקוץ ראובן  רשאי – ÅÀÅ

טפחים, משלושה למטה אפילו וחופר , BlLיורד  íéöòäå השרשים – ÀÈÅÄÆ
שראובן  בכגון כאן שמדובר  מבואר , בגמרא ראובן . של הם שקצץ
אם  אבל  שמעון, של מאילנו ויותר  אמה עשרה שש של במרחק חופר

שמעון , של הם השרשים מהאילן , אמה עשרה שש בתוך  חופר  הוא
שש שעד  לפי  לשמעון , ונותנם אותם קוצץ ראובן  והרי  האילן, בעל 

ממ  יניקתם את השרשים מקבלים אמה האילן .עשרה קום

i y i l y m e i
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באה  חברו, שדה לתוך שיצאו  אילן שרשי  בענין  הקודמת במשנה שלמדנו  לאחר 

חברו. לשדה הנוטים אילן ענפי  בענין  ללמד  משנתנו

Bøáç äãNì äèBð àeäL ïìéà ראובן של האילן ענפי  אם – ÄÈÆÆÄÀÅÂÅ
מחרשתו, מלהוליך  אותו ומעכבים שמעון  לשדה –÷õöBנוטים Å

בענפים, òcønäשמעון àGîהמרדע של גובה עד  –cnln epiid) ÀÇÇÀÅÇ
,(xwad בשעת הבקר את בו ולזרז  לכוון  דרבן  שבקצהו ארוך מקל והוא

äLøçnäהחרישה, éab ìò ומרים לחרוש  בא שכשהוא כלומר  – ÇÇÅÇÇÂÅÈ
מעכבים  האילן ענפי יהיו לא החורשים, השוורים על המרדע את

äî÷Máeאותו; áeøçáe ראובן של השקמה או החרוב ענפי אם – ÆÈÇÄÀÈ
קוצץ  לשדה, קשה והוא מרובה וצילם הואיל  שמעון , לשדה נוטים

úì÷Lnäשמעון  ãâðk הקו לפי  שדהו  לתוך  שנוטה מה כל  – ÀÆÆÇÄÀÙÆ
השדות; שתי  שבין  המיצר על  חוט zlewynהמאונך  והוא אנך, היינו

קיר את פיו על  בוחנים והבנאים מתכת, של משקולת תלויה שבקצהו 

ומאונך . ישר הוא אם ïéçìMäהבנין úéa שמעון של  שדהו  אם – ÅÇÀÈÄ
אינם  הגשמים ומי להשקאה, הזקוקה שדה היינו  השלחין , בית היא

לה, úì÷Lnäמספיקים ãâðk ïìéàä ìk ושקמה חרוב רק לא – ÈÈÄÈÀÆÆÇÄÀÙÆ
קו  הריהו לשדהו, הנוטה אילן  כל  המשקולת,אלא כנגד ענפיו את צץ

השלחין. לבית קשה מועט צל  שאף ìkלפי :øîBà ìeàL àaàÇÈÈÅÈ
úì÷Lnä ãâðk ÷øñ ïìéà בא שאול שאבא מבואר , בגמרא – ÄÇÀÈÀÆÆÇÄÀÙÆ

לשדה  נוטה שהוא אילן  סובר: קמא תנא שכן  הרישא, על  לחלוק
ושקמה  מחרוב חוץ המרדע, מלוא קוצץ סרק, אילן הוא ואפילו חברו ,

כל ואומר: קמא תנא על  שאול  אבא וחולק המשקולת; כנגד שקוצץ
כנגד ענפיו את השדה בעל  קוצץ חברו , לשדה הנוטה סרק אילן

הפסד ענפיו  בקציצת אין  פירות, עושה ואינו שהואיל  המשקולת,
לתוך הנוטים הענפים כל  את לקוץ השדה בעל  יכול הלכך מרובה,

le`y.שדהו. `a`k dkld oi`e
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דברים  מונה והיא העיר, מן מזיקים דברים הרחקת בענין  ללמד מוסיפה משנתנו
הרע. ריחם מפני  להרחיקם שיש

úBìápä úà ïé÷éçøî,הנבלות צבירת מקום –úBøáwä úàå– ÇÀÄÄÆÇÀÅÀÆÇÀÈ
הקברות, é÷ñøaäבית úàå,עורות עיבוד  בית –íéMîç øéòä ïî ÀÆÇËÀÀÄÄÈÄÂÄÄ

änà.רע ריחם אלה שכל  מפני –çøæîì àlà é÷ñøa ïéNBò ïéà ÇÈÅÄËÀÀÄÆÈÀÄÀÇ
øéòä ואינה בנחת, ומנשבת חמה כלל  בדרך  היא מזרחית שרוח – ÈÄ

לעיר הריח את ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),מביאה ממעטת ((((רש רש רש רש """"יייי;;;; חמימותה שמשום או
הריח היזק את דדדד););););היא יייי,,,, שכניםשכניםשכניםשכנים הלהלהלהל'''' כותב ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם למשנתנו ובפירושו

ישראל. בארץ שכיחה אינה מזרחית שרוח לפי אחר, טעם הרמב"ם
מרחיקה  קשה שהיא המערבית שהרוח משום הטעם, מבארים ויש 

העיר  מן  הריח àeä((((תוספותתוספותתוספותתוספות).).).).את çeø ìëì :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÀÈÇ
äNBò,העיר מן צד לכל בורסקי לעשות אדם רשאי  –dáøònî õeç ÆÄÇÂÈÈ

צד ולאותו במערב, שהשכינה לפי מבואר, בגמרא מערב. מלצד  –
änàמתפללים; íéMîç ÷éçøîeבורסקי שהעושה כלומר  – ÇÀÄÂÄÄÇÈ

מרוח  חוץ אמה, חמישים להרחיקו  מקום מכל  צריך הרוחות, לשאר 
ברם, עיקר. כל שם עושה שאינו  nw`,מערבית `pzk dkld שאין

העיר. למזרח אלא בורסקי  עושין 
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אחרים. מנכסי מזיקים דברים הרחקת בענין ממשיכה משנתנו 

äøLnä úà ïé÷éçøî, פשתן בה ששורים מים חפירת –÷øiä ïî ÇÀÄÄÆÇÄÀÈÄÇÈÈ
חייב  בחצרו, פשתן של  משרה שהעושה כלומר  הירק, מגינת –
לירקות, מזיקים המשרה שמי  מפני שכנו, של הירק מגינת להרחיקה

ïéLéøkä úàå בגינתו כרישין  הזורע –oiyixk) ובלשון כרתי  היינו ÀÆÇÀÄÄ
להרחיקם חייב חציר), íéìöaäהמקרא: ïîלפי שכנו , שבגינת – ÄÇÀÈÄ

הבצלים, טעם מפיגים ìcøçäשהכרישים úàåחרדל הזורע – ÀÆÇÇÀÈ
להרחיקו  חייב íéøBácäבגינתו, ïî, שכנו של  הדבורים מכוורת – ÄÇÀÄ

ושיעור הדבש . את ומפסידות החרדל מפרחי  אוכלות שהדבורים מפני
יזיק שלא כדי  עד  היא הכוונה אלא כאן, נתפרש לא ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).ההרחקה

הקודמת במשנה כמו  אמה חמישים מפרשים: טובטובטובטוב").").").").ויש  יוםיוםיוםיום ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 

ìcøça øézî éñBé éaø. חברו של הדבורים לכוורת סמוך לזרעו – ÇÄÅÇÄÇÇÀÈ
לו  לומר  "שיכול לפי טעמו , מבואר  בגמרא lcxgdבברייתא lra)

:(mixeacd lralדבורי מן  חרדלך הרחק לי אומר שאתה (onעד
(ily mixeacdלגלוגי ואוכלות שבאות חרדלי, מן  דבוריך  הרחק –

בגמרא ברם, חרדלי". a)(פרחי) ,gi `xza `aa) שלדעת מפרשים,
יוסי  wifnd",רבי  on envr z` wigxdl wfipd lr" אדם שאם כלומר

אלא  עשייתו, בשעת לחברו  מזיק שאינו  דבר  רשותו  בתוך  עושה
חברו , מרשות להרחיקו צריך  אינו זמן, לאחר לו להזיק הוא שעלול

שאומר כמו  כרצונו , רשותו  בתוך  לעשות רשאי  אחד  כל  זה שבכגון 
יוסי d`ad):רבי dpyna),"שלו בתוך  נוטע וזה שלו בתוך חופר  "זה

ומכאן , עצמו; את להרחיק עליו הנזק את למנוע רוצה חברו  ואם
במשרה  אף אלא בחרדל  רק לא קמא תנא על  חולק יוסי  שרבי 

המשרה  את להרחיק צריך אדם אין יוסי  רבי שלדעת היינו ובכרישין,
מן  החרדל את ולא הבצלים מן  הכרישין  את ולא חברו, של  הירק מן

את  שעושה שבשעה עשייתו , בשעת מזיק אינו  אלו  שבכל הדבורים,
ובשעה  מרובה, זמן המשרה מי  שישהו  עד  לירק מזיק אינו המשרה

וכן  שיגדלו . עד  לבצלים מזיקים אינם עדיין הכרישין  את שזורע
ויגדל שיצמח עד  אותו מוצאות הדבורים אין  החרדל  את כשזורע

במשנתנו ((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש )))) ששנינו ומה .,lcxga xizn iqei iaxבחרדל ומשמע
"על סוברים: חכמים שכן  כך , אמר  חכמים של לדבריהם דווקא,

במשרה  אמנם לחכמים: יוסי רבי ואמר עצמו " את להרחיק המזיק
מזיק  כאן ויש שהואיל להרחיק, שצריך  לדעתכם מסתבר ובכרישים

יש לדעתכם אף בחרדל  אבל עצמו, את להרחיק המזיק על וניזק,
שהרי חברו, של  הדבורים מכוורת להרחיקו שלא החרדל  לבעל להתיר 

הדבורים  כך  לדבורים מזיק שהחרדל  שכשם לחברו , מזיק מהם אחד כל
לחרדל, מזיקות אינן שהדבורים סוברים, חכמים ברם, לחרדל . מזיקות

מוצא  הדבורים ואין בשרביטו  טמון החרדל  שגרעין ואם לפי אותו, ות

אחרים, לגלוגים וצומחים חוזרים הרי  הלגלוגים, אוכלות הן אמנם
מקום  מכל לדבורים. המזיק שהוא החרדל, את להרחיק צריך  הלכך 

,iqei iaxk dkld את להרחיק פנים כל על צריך  הרמב"ם שלדעת אלא
הדבורים  מן החרדל  ואת הבצלים מן הכרישים ואת הירק מן  המשרה

בידים היזק יהיה שלא טפחים, d).שלושה ,i mipky 'ld)
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øBaä ïî ïìéàä úà ïé÷éçøîצריך חצרו , בתוך אילן  הנוטע – ÇÀÄÄÆÈÄÈÄÇ
חברו, של  הבור  מן änàלהרחיקו  Lîçå íéøNòששרשי כדי  – ÆÀÄÀÈÅÇÈ

כתליו ; את ויערערו לבור  יחדרו  לא äî÷Máeהאילן áeøçáe– ÆÈÇÄÀÈ
מרובים, änàששרשיהם íéMîçשל מבורו להרחיקם צריך – ÂÄÄÇÈ

äìòîìîחברו , ïéa או למטה, והבור למעלה הוא שהאילן  בין – ÅÄÀÇÀÈ
במקום  וזה גבוה במקום שזה הר, של בשיפוע שהם וכגון  להיפך ,

ãväנמוך, ïî ïéa בגמרא מישור . במקום שניהם והבור  שהאילן  – ÅÄÇÇ
את  האילן  שרשי מערערים למעלה והבור  למטה האילן שאם מבואר,

הבור. ÷íãקרקעית øBaä íà כדין שלא שנטעו האילן, לנטיעת – ÄÇÈÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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õ÷é;éñBé éaøøîBà:ïìéàì íã÷ øBaäL ét ìò óà–àGõ÷é,CBúa òèBð äæå BlL CBúa øôBç äfLBlL. ¨Ÿ©¦¥¥©©¦¤©¨©¨¦¨¨Ÿ¤¤¥§¤§¤¥©§¤
·ÈBøáç äãNì Ceîñ ïìéà íãà òhé àG,úBnà òaøà epnî ÷éçøä ïk íà àlà;ïìéà ìk ãçàå íéðôb ãçà. ¦©¨¨¦¨¨¦§¥£¥¤¨¦¥¦§¦¦¤©§©©¤¨§¨¦§¤¨¨¦¨

íézða øãb äéä–ïàkî øãbì CîBñ äæ,ïàkî øãbì CîBñ äæå.Bøáç ìL CBúì íéàöBé íéLøL eéä–÷éîòî ¨¨¨¥¦§©¦¤¥©¨¥¦¨§¤¥©¨¥¦¨¨¨¨¦§¦§¤£¥©£¦
GLíéçôè äL,äLøçnä úà ákòé àHL éãk.øBa øôBç äéä,äøòîe çéL–ãøBéå õöB÷,BlL íéöòäå. §¨§¨¦§¥¤§©¥¤©©£¥¨¨¨¥¦©§¨¨¥§¥§¨¥¦¤
‚ÈBøáç äãNì äèBð àeäL ïìéà–äLøçnä éab ìò òcønä àGî õöB÷;äî÷Máe áeøçáe–úì÷Lnä ãâðk. ¦¨¤¤¦§¥£¥¥§©©§¥©©©¥©©£¥¨¤¨©¦§¨§¤¤©¦§Ÿ¤

ïéçìMä úéa–úì÷Lnä ãâðk ïìéàä ìk.ìeàL àaàøîBà:úì÷Lnä ãâðk ÷øñ ïìéà ìk. ¥©§¨¦¨¨¦¨§¤¤©¦§Ÿ¤©¨¨¥¨¦©§¨§¤¤©¦§Ÿ¤

aiaiaiai.exiag dcyl jenq:ïìéà äãù ïéá ïáì äãù ïéá.zen` rax` epnn wigxd ok m` `l`êéøö àäé àì åéúåðìéà úà ùåøçéùëù .íøëä úãåáò éãë
úåîà éúù ú÷çøäá ,äøö÷ ïúùøçîù úåöøà øàùáå ìááá ìáà .äëåøà ïúùøçîù äá àöåéëå ìàøùé õøàá éìéî éðäå .åøéáç ìù êåúì åúùøçî ñéðëäì
òáøà ÷éçøäì êéøö äá àöåéëå ìááá åìéôà ,íéðôâì êåîñ ïìéà äãù òèéì àáä ìáà ,úåîà éúùá éâñã àåä úåðìéàì úåðìéàå íéðôâì íéðôâá à÷åãå .éâñ

:úåîà.migth dyly winrn:ùùåç åðéàå íéçôè äùìù ÷îåòá ïööå÷ ,åäãù êåúì åøéáç úåðìéà éùøù åàöéù äãùä ìòá.ely mivrdeìòá ìù
éàî ÷åçø øôåçù íå÷îä äéäéù àåäå .äãùä,é÷ðé ÷ðéî äîà äøùò ùù ãòã .ïìéàä ìòáì íéöòä ,ïëî úåçô ìáà .øúåé åà äîà äøùò ùù åøéáç ïì

:é÷ðé àì éôè
bibibibi.uvew:íù åúùøçî êéìåäìî åäåáëòé àìù ,òãøî àìî äáåâ ãò íéôðòä.rcxn:ø÷áä ãîìî.dnwyde aexgd:äãùì äù÷å äáåøî ïìéöùcbpk

.zlewynd:øáà ìù úìå÷ùî äá íéìåú äîåçä éðåáù èåç ,úìå÷ùî .åäãù êåúì äèåðù äî ìë õöå÷.`id oiglyd zia m`e:íéîì äàîö õøàlk
.zlewynd cbpk oli`d:ïéçìùä úéáì òø ìöäù .úìå÷ùîä ãâðë õöå÷ ,äî÷ùå áåøç åðéà åìéôà.'ek xne` le`y `a`õöå÷ ÷"ú øîàã ,éà÷ àùéøà

`xephxa yexit

לבור , האילן,÷õöBסמוך  את –íéîc ïúBðå משלם הבור ובעל  – ÅÀÅÈÄ
הואיל מקום מכל  כדין, שלא שנטעו פי  על  ואף לבעליו , האילן  דמי
והתפשטו  גדל שהאילן לאחר אלא שנטעו  בשעה לאלתר  הזיק ולא

הבור שבעל  מנת על אלא לקצצו חכמים חייבוהו  לא לפיכך  שרשיו,
דמיו. לו ÷ãישלם ïìéàä íàåí, לבור –õ÷é àG מחייבים אין – ÀÄÈÄÈÈÇÈÙ

האילן . את לקוץ ÷íãאותו äæ ÷ôñå ,íã÷ äæ ÷ôñ ספק אם – ÈÅÆÈÇÀÈÅÆÈÇ
לאילן , קדם הבור או  לבור קדם האילן אם למה, קדם מה àGהוא

õ÷éפי על ואף האילן . את לקוץ האילן  בעל  את מחייבים אין  – ÈÙ
האופנים  שבכל ז), (משנה לעיל שנינו העיר מן האילן  הרחקת שבעניין

משום  כאן  אבל רבים, של  היזקם משום היינו האילן , את קוצצים
כן  אם אלא האילן , את לקוץ חכמים חייבוהו  לא יחיד , של  היזקו

לעיל. ששנינו  כמו לו, קדם étהבור  ìò óà :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÇÇÄ
õ÷é àG ,ïìéàì íã÷ øBaäL,האילן את –CBúa øôBç äfL ÆÇÈÇÈÄÈÈÙÆÆÅÀ

BlL CBúa òèBð äæå BlL אינו והאילן  שהואיל  סובר, יוסי  רבי – ÆÀÆÅÇÀÆ
זמן , לאחר  מאליו בא הנזק אלא אותו , שנוטעים בשעה לבור  מזיק

בעל על לעכב יכול  הבור  בעל אין  לפיכך  לעיל, בארנו  שכבר כמו 
אף  ולכן שלו ; בתוך נוטע זה כך  שלו  בתוך חופר שזה וכשם האילן,

אילנו . את לקוץ חייב האילן  בעל אין לאילן, קדם שהבור פי על 
.iqei iaxk dklde
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ïìéà íãà òhé àG,בשדהו –Bøáç äãNì Ceîñ לשדה בין – ÄÇÈÈÄÈÈÄÀÅÂÅ
תבואה לשדה ובין ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),האילן éçøä÷((((רשרשרשרש""""יייי;;;; ïk íà àlàÆÈÄÅÄÀÄ

epnî,חברו שדה ממיצר  –úBnà òaøà, האילן עבודת כדי – ÄÆÇÀÇÇ
שדה  לתוך  המחרשה עם להיכנס יצטרך לא אילנו  סביב שכשיחרוש 

ïìéàחברו, ìk ãçàå íéðôb ãçà ובין גפנים נוטע כשהוא בין – ÆÈÀÈÄÀÆÈÈÄÈ
אמות. ארבע חברו שדה מגבול  להרחיקם הוא צריך  אחרים אילנות

íézða øãb äéä, חברו לשדה שדהו בין גדר היה אם –CîBñ äæ ÈÈÈÅÄÀÇÄÆÅ
ïàkî øãbì CîBñ äæå ,ïàkî øãbìלסמוך רשאי  אחד  כל – ÇÈÅÄÈÀÆÅÇÈÅÄÈ

עם  ייכנס שמא לחשוש אין זה בכגון שהרי  הגדר, עד  נטיעותיו
חברו. שדה לתוך  Bøáçמחרשתו  ìL CBúì íéàöBé íéLøL eéäÈÈÈÄÀÄÀÆÂÅ

חברו , שדה לתוך ויצאו אילנו  של השרשים התפשטו  אם –÷éîòîÇÂÄ
GLíéçôè äLעד השרשים את לקוץ השדה, בעל  חברו, רשאי  – ÀÈÀÈÄ

טפחים, שלושה äLøçnäעומק úà ákòé àHL éãk שלא – ÀÅÆÀÇÅÆÇÇÂÅÈ
שמא  חושש, השדה בעל  ואין  המחרישה; לעבודת השרשים יפריעו 

עושה. הוא שלו  בתוך שהרי  חברו , של  האילן øBa,ייבש  øôBç äéäÈÈÅ
äøòîe çéL מערה או  שיח או  בור  בשדהו חופר  ראובן היה – ÄÇÀÈÈ

,(epwxta ` dpyn xe`a oiir) שחדרו שמעון , של אילנו  שרשי  ומצא
קרקעו , ãøBéåלתוך  õöB÷ כשהוא השרשים את לקוץ ראובן  רשאי – ÅÀÅ

טפחים, משלושה למטה אפילו וחופר , BlLיורד  íéöòäå השרשים – ÀÈÅÄÆ
שראובן  בכגון כאן שמדובר  מבואר , בגמרא ראובן . של הם שקצץ
אם  אבל  שמעון, של מאילנו ויותר  אמה עשרה שש של במרחק חופר

שמעון , של הם השרשים מהאילן , אמה עשרה שש בתוך  חופר  הוא
שש שעד  לפי  לשמעון , ונותנם אותם קוצץ ראובן  והרי  האילן, בעל 

ממ  יניקתם את השרשים מקבלים אמה האילן .עשרה קום

i y i l y m e i
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באה  חברו, שדה לתוך שיצאו  אילן שרשי  בענין  הקודמת במשנה שלמדנו  לאחר 

חברו. לשדה הנוטים אילן ענפי  בענין  ללמד  משנתנו

Bøáç äãNì äèBð àeäL ïìéà ראובן של האילן ענפי  אם – ÄÈÆÆÄÀÅÂÅ
מחרשתו, מלהוליך  אותו ומעכבים שמעון  לשדה –÷õöBנוטים Å

בענפים, òcønäשמעון àGîהמרדע של גובה עד  –cnln epiid) ÀÇÇÀÅÇ
,(xwad בשעת הבקר את בו ולזרז  לכוון  דרבן  שבקצהו ארוך מקל והוא

äLøçnäהחרישה, éab ìò ומרים לחרוש  בא שכשהוא כלומר  – ÇÇÅÇÇÂÅÈ
מעכבים  האילן ענפי יהיו לא החורשים, השוורים על המרדע את

äî÷Máeאותו; áeøçáe ראובן של השקמה או החרוב ענפי אם – ÆÈÇÄÀÈ
קוצץ  לשדה, קשה והוא מרובה וצילם הואיל  שמעון , לשדה נוטים

úì÷Lnäשמעון  ãâðk הקו לפי  שדהו  לתוך  שנוטה מה כל  – ÀÆÆÇÄÀÙÆ
השדות; שתי  שבין  המיצר על  חוט zlewynהמאונך  והוא אנך, היינו

קיר את פיו על  בוחנים והבנאים מתכת, של משקולת תלויה שבקצהו 

ומאונך . ישר הוא אם ïéçìMäהבנין úéa שמעון של  שדהו  אם – ÅÇÀÈÄ
אינם  הגשמים ומי להשקאה, הזקוקה שדה היינו  השלחין , בית היא

לה, úì÷Lnäמספיקים ãâðk ïìéàä ìk ושקמה חרוב רק לא – ÈÈÄÈÀÆÆÇÄÀÙÆ
קו  הריהו לשדהו, הנוטה אילן  כל  המשקולת,אלא כנגד ענפיו את צץ

השלחין. לבית קשה מועט צל  שאף ìkלפי :øîBà ìeàL àaàÇÈÈÅÈ
úì÷Lnä ãâðk ÷øñ ïìéà בא שאול שאבא מבואר , בגמרא – ÄÇÀÈÀÆÆÇÄÀÙÆ

לשדה  נוטה שהוא אילן  סובר: קמא תנא שכן  הרישא, על  לחלוק
ושקמה  מחרוב חוץ המרדע, מלוא קוצץ סרק, אילן הוא ואפילו חברו ,

כל ואומר: קמא תנא על  שאול  אבא וחולק המשקולת; כנגד שקוצץ
כנגד ענפיו את השדה בעל  קוצץ חברו , לשדה הנוטה סרק אילן

הפסד ענפיו  בקציצת אין  פירות, עושה ואינו שהואיל  המשקולת,
לתוך הנוטים הענפים כל  את לקוץ השדה בעל  יכול הלכך מרובה,

le`y.שדהו. `a`k dkld oi`e
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„Èíéaøä úeLøì äèBð àeäL ïìéà–õöB÷,BáëBøå øáBò ìîb àäiL éãk.äãeäé éaøøîBà:ïzLt ïeòè ìîb ¦¨¤¤¦§¨©¦¥§¥¤§¥¨¨¥§§©¦§¨¥¨¨¨¦§¨
úBøBîæ éìéáç Bà.ïBòîL éaøøîBà:úì÷Lnä ãâðk ïìéàä ìk,îäàîhä éðt. £¦¥§©¦¦§¥¨¨¦¨§¤¤©¦§Ÿ¤¦§¥©ª§¨

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡íézaä ú÷æç,úBøBaäå,ïéçéMäå,úBøònäå,úBëáBMäå,úBàöçønäå,ïécaä úéáe,ïéçìMä úéáe,íéãáòäå, ¤§©©¨¦§©§©¦¦§©§¨§©¨§©¤§£¨¥©©¦¥©§¨¦§¨£¨¦

øéãz úBøt äNBò àeäL ìëå;GL ïú÷æçíBéì íBiî íéðL L.GL dú÷æç ìòaä äãNíéðL L,íBiî dðéàå §¨¤¤¥¨¦¤§¨¨¨¨¦¦§§¥©©©¤§¨¨¨¨¦§¥¨¦
íBéì.ìàòîLé éaøøîBà:GLGLe äðBLàøa íéLãç äLäðBøçàa äL,òöîàa Lãç øNò íéðLe,äðBîL éøä §©¦¦§¨¥¥§¨¢¨¦¨¦¨§¨¨©£¨§¥¨¨Ÿ¤¨¤§©£¥§¨

àáàë äëìä ïéàå .úìå÷ùîä ãâðë õöå÷ úåøéô äùåò åðéàù ÷øñ ïìéà ìë ìåàù àáà äéì øîàå ,äî÷ùå áåøçî õåç ÷øñ ïìéà àéä åìéôàå òãøî àìî
:ìåàù
cicicici.x"dxl dhepd oli`:åáëåøå øáåò ìîâä àäéù éãë íéðåúçúä íéôðòä úà õöå÷lnb.ozyt oerhïéçâ áëåøã ,åáëåøå ìîâ éãë õå÷ì êéøö ïéàå

éìçå:äéúåú ó.d`nehd iptn:ãáìá ÷"úë äëìäå .íù øáåòä íãàä àîèéå äá àöåéëå úîä ïî úéæë ìò íéôðòä åìéäàé àîù
b`̀̀̀.mizad zwfgéúééà äéì ïðéøîà àìå ,åãéá íéçå÷ì íäù øîåì ïîàð ,ïéúéðúîá éáéúëã êðä ìëá íéðù ùìù ÷éæçäù íéãò àéáäå åøèù ãáàù éî

úåçîì êì äéä äúðáæ àìã àúéà íà ,åãâðùëì ïðéøîàå ,øäãæî àì íéðù úìúî éôè ,äéøèùá ùéðéà øäãæî íéðù úìú ãòã ,êì äåøëîù äøéëî øèù
úéà àøáç êøáçã àøáçå ,äéì úéà àøáç êøáçã ,åøèùá øäæð äéäå åéðæàì òéâî øáãä äéäå ,àúåðìæâá éàòøàì äì ìéëà éðåìôù åòã íéðù éðôá øîåìå

:úãñôàã àåä úà úéçî àìãîå ,äéì.zekaey:íéðåé íäá íéìãâîù.micad zia:ïîù úåùòì íéúéæ íäá íéøöåòù.oiglyd ziaåëåúá ïééòîù êåúî
:íåéì íåéî íéðù ùìù åú÷æç øéãú úåøéô äùåòù øáã ìëå .øéãú úåøéô äùåò ,ãéîú åðîî åúåà ïé÷ùîù.micardeíäì ïéà úåøãåâä ïì àîéé÷ã â"òàå

ìù íäù íéòåãé ãáòäå ïàöä åéä íàù ,íäì ïéàã àåä øúìàì ä÷æç åðééä ,íééç éìòá ìëì ä"äå ä÷æç íäì ïéà ,ïàö úåøãâ ïåùìî ,ïàöä øîåìë ,ä÷æç
ìáà .úéáì úéáî úëìì íëøã ïëù ,ä÷æç åæ ïéà ,íäá ÷æçåî éðà éøäå éãéá íä íéçå÷ì åúéáá åñðëðù äæ ïòèå øçà íãà ìù åúéáá åñðëðå ãçà íãà
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בני בתנועת עיכובים וגורמים הרבים לרשות נוטים שענפיו  באילן  עוסקת זו משנה
הרבים. רשות

íéaøä úeLøì äèBð àeäL ïìéà תנועת את מעכבים וענפיו – ÄÈÆÆÄÀÈÇÄ
בענפים,÷õöBהעוברים, לקוץ הרבים רשות בני רשאים –éãk ÅÀÅ

BáëBøå øáBò ìîb àäiLגמל תחתיו  לעבור שיוכלו גובה עד  – ÆÀÅÈÈÅÀÀ
úBøBîæורוכבו . éìéáç Bà ïzLt ïeòè ìîb :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÈÈÈÄÀÈÂÄÅÀ

הרוכב  שכן  ורוכבו, גמל כדי לקוץ צורך שאין סובר, יהודה רבי –
שיוכל גובה עד  קוצצים אלא האילן, ענפי  תחת ולעבור להתכופף יכול

ענפים, חבילות או  פשתן  טעון  גמל  תחתיו ïBòîLלעבור éaøÇÄÄÀ
úì÷Lnä ãâðk ïìéàä ìk :øîBà האילן ענפי  כל  קוצצים – ÅÈÈÄÈÀÆÆÇÄÀÙÆ

המיצר, שעל המאונך  הקו  לפי  הרבים לרשות äàîhäהנוטים éðtîÄÀÅÇËÀÈ
הענפים  תחת העובר וכל המת, מן  כזית על  הענפים יאהילו  שמא –

אוהל . טומאת nw`.יטמא `pzk dklde

i r i a x m e i
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עליו מחברו והמוציא בעליו, בחזקת ממון שמעמידים בהלכה, הוא ידוע כלל 
של זה ענין m"הראיה. i l r a z w f g"שכן במיטלטלים, מאשר בקרקעות הוא שונה

בחזקתו, הם הרי אדם, של ידו  תחת שהם כל  – חיים) מבעלי  (חוץ במיטלטלים
בא  אם ומכאן , שלהם; כבעלים נחשב הריהו ברשותו, שהמיטלטלים מי  כלומר 
שהפקדתיו אלא הוא, שלי בידך הנמצא זה חפץ וטוען: חברו, על ומערער אדם
במתנה, ממך קבלתיו או: אצלך , קניתיו טוען : וחברו לך , השאלתיו או : אצלך,
לטענותיו. ראיה להביא המערער  ועל בו, מוחזק הריהו  הוא, ידו  תחת והחפץ הואיל 
בעליהן בחזקת הן הרי  אחרים יד תחת הן  שנמצאות פי על שאף בקרקעות, כן לא
ידך שתחת זו שדה וטוען : שמעון  על ומערער  ראובן  בא אם לפיכך הידועים;
ממך, קניתיה אבל  היתה, שלך אמנם אומר : ושמעון בידך , היא וגזולה היא, שלי 
שדה, אותה של הקודמים כבעליה ידוע ראובן אם – במתנה ממך קבלתיה או :
לו שנתנה או  לו  שמכרה ראיה להביא שמעון  ועל  בה, כמוחזק נחשב הוא הרי

eבמתנה. p z p y n חזקת את המבטלת "חזקה" יש בקרקעות שאף ללמד, באה
שהקרקעות  למי  בעלות של  זכות שיש  ראיה משמשת והיא הקודמים, הבעלים

הן . ידו dתחת w f g:נקראת m"זו i p y y e l y z w f g,",לשמעון עדים יש  שאם כלומר 
בו מיחה ולא הזמן , כל  במשך מפירותיה ואכל שנים שלוש  בשדה כבר שהחזיק
מראובן השדה את קניתי לומר : הוא ונאמן  לו, מועילה זו חזקה – מעולם אדם

המכירה. שטר  לי mipy?ואבד yely dnleשלוש שעד לפי הטעם, מבארים בגמרא
משלוש יותר  אבל עליו , לערער  הבעלים יבואו  שמא שטרו , על  הקונה שומר  שנים
נכונים  דבריך  אם (המערער): לראובן  אומרים ולפיכך  בשטרו; נזהר  אדם אין  שנים
שתקת  מה מפני במתנה, לו  נתתה שלא או  השדה את לשמעון מכרת שלא הם,

עדי בפני ולומר למחות לך  היה הרי כה? בגזלנות,עד קרקעי  מחזיק ששמעון  דעו ם:

וכיון שטרו, את לשמור  שעליו יודע היה ואז שמעון , לאזני  מגיעה מחאתך  והיתה

בבורות, בחצרות, בבתים, נוהגת שנים שלוש של זו  חזקה הפסדת. מחית, שלא

משתמש שאדם דברים שיש אלא במשנה, כמפורט באלו , וכיוצא בשדות בשובכים,

שאין דברים ויש  ליום; מיום שלמות שנים שלוש  היא חזקתם ולכן  תמיד, בהם

שנים  שלוש אמנם חזקתם אלו ואף מסויימות, בעונות אלא בהם משתמש  אדם

במשנתנו. כמבואר  ליום, מיום שלמות שנים לא אבל 

íézaä ú÷æç שהיא לעיל, שבארנו כמו שנים", שלוש  "חזקת – ÆÀÇÇÈÄ
הבתים, לגבי úBøònäåמועילה ,ïéçéMäå ,úBøBaäå שאוגרים – ÀÇÀÇÄÄÀÇÀÈ

השדות את מהם להשקות כדי מים `),בהם ,a lirl epxe`a oiir)
úBëáBMäå,יונים של  –úBàöçønäå,מרחץ בתי –ïécaä úéáe ÀÇÈÀÇÆÀÂÈÅÇÇÄ

לשמן , זיתים בהם שסוחטים בתים –ïéçìMä úéáe שמשקים שדה – ÅÇÀÈÄ
שבתוכה, מים צינורות או תעלות ידי  על תדיר  ìëåאותה ,íéãáòäåÀÈÂÈÄÀÈ

øéãz úBøt äNBò àeäLומתוך תדיר, פירות שעושה דבר וכל  – ÆÆÅÈÄ
יום, יום בו  משתמשים GLכך  ïú÷æçíBéì íBiî íéðL L– ÆÀÈÈÈÈÄÄÀ

חזקה. זו הרי ורצופות שלמות שנים שלוש  בהם ìòaäהמחזיק äãNÀÅÇÇÇ
אחת  פעם אלא פירות עושה ואינה גשמים ממי  המסתפקת שדה –

GLבשנה, dú÷æçíBéì íBiî dðéàå ,íéðL Lצורך אין  – ÆÀÈÈÈÈÄÀÅÈÄÀ
בה  שתעשה זמן בתקופת אלא שלמות, שנים שלוש  של ב"חזקה"

פעמים, שלוש cvikGL?פירות :øîBà ìàòîLé éaøíéLãç äL ÇÄÄÀÈÅÅÀÈÃÈÄ
äðBLàøa,הראשונה השנה של האחרונים החדשים שלושת – ÈÄÈ

GLeäðBøçàa äL השנה של הראשונים החדשים ושלושת – ÀÈÈÇÂÈ
òöîàaהשלישית, Lãç øNò íéðLe,שלמה שנייה שנה היינו – ÀÅÈÈÙÆÈÆÀÇ

Lãç øNò äðBîL éøäהבעל בשדה אדם החזיק אם כלומר  – ÂÅÀÈÈÈÙÆ
כ "חזקת  לו  נחשבת זו  חזקה הרי  רצופים, אלה חודש עשר שמונה
שעורים  כגון  חדשים, לשלושה הבשלה תבואה שיש  שנים", שלוש

שמונה  במשך  תבואות שלוש  אוכל  ונמצא ועדשים, שועל  ושבולת
אלו . חודש äðBLàøaעשר  Lãç :øîBà àáé÷ò éaøחודש – ÇÄÂÄÈÅÙÆÈÄÈ

הראשונה, השנה של äðBøçàaאחרון Lãçåשל ראשון  וחודש – ÀÙÆÈÇÂÈ
השלישית, òöîàaהשנה Lãç øNò íéðLe,השנייה השנה כל  – ÀÅÈÈÙÆÈÆÀÇ

Lãç øNò äòaøà éøä אלו חודש  עשר ארבעה בה החזיק אם – ÂÅÇÀÈÈÈÈÙÆ
כגון  אחד, לחודש  הבשלים דברים יש  שכן חזקה, זו הרי רצופים,
ירקות  השדה עשתה אלו  חודש  עשר שבארבעה וכיון  ושחת, ירקות

שנים". שלוש  כ"חזקת לו  נחשבת זו  חזקה הרי  פעמים, שלוש  ושחת
אלא  ושחת ירקות באכילת "חזקה" שאין  סובר , ישמעאל רבי  ברם,

גמורים. ופירות תבואה íéøácבאכילת äna :ìàòîLé éaø øîàÈÇÇÄÄÀÈÅÇÆÀÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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Lãç øNò.àáé÷ò éaøøîBà:òöîàa Lãç øNò íéðLe äðBøçàa Lãçå äðBLàøa Lãç,øNò äòaøà éøä ¨¨Ÿ¤©¦£¦¨¥Ÿ¤¨¦¨§Ÿ¤¨©£¨§¥¨¨Ÿ¤¨¤§©£¥©§¨¨¨¨
Lãç.øîàìàòîLé éaø:íéøeîà íéøác äna?ïáì äãNa;ïìéà äãNa ìáà,Búàeáz úà ñðk,úà ÷ñî Ÿ¤¨©©¦¦§¨¥©¤§¨¦£¦¦§¥¨¨£¨¦§¥¦¨¨©¤§¨¨©¤
åéúéæ,Böé÷ úà ñðk–GL elà éøäíéðL L. ¥¨¨©¤¥£¥¥¨¨¦
·GLä÷æçì úBöøà L:ïcøiä øáòå äãeäéìéìbäå.ìéìba ÷éæçäå äãeäéa äéä,äãeäéa ÷éæçäå ìéìba– ¨£¨©£¨¨§¨§¥¤©©§¥§©¨¦¨¨¦¨§¤¡¦©¨¦©¨¦§¤¡¦¦¨

ä÷æç dðéà,äðéãna Bnò àäiL ãò.øîàäãeäé éaø:GL eøîà àGàéîtñàa àäiL éãk àlà íéðL L,÷éæçéå ¥¨£¨¨©¤§¥¦©§¦¨¨©©¦§¨¨§¨¨¦¤¨§¥¤§¥§©§©§¨§©£¦
äðL,éåäðL eäeòéãBéå eëì,ì àBáéåúøçà äðL. ¨¨§¥§§¦¨¨§¨§¨¨©¤¤

:äøéëî øèùì êéøö ïéàå ä÷æç àéåä íéðù ùìù ãáòä ÷éæçä íà.lrad dcy:äðùá úçà íòô àìà úåøéô äùåò äðéà íéîùâ éîî ú÷ôúñîädzwfg
.mipy yly:íåéì íåéî äëéøö äðéàå.'eke miycg dyly xne` l`rnyi iax,íéùãòå ìòåù úìåáùå íéøåòù ïåâë ,íéùãç äùìùì äìãâ äàåáú ùéù

:ùãåç øùò äðåîùá úåàåáú ùìù ìëåà àöîðå.xne` `aiwr iaxùãåç øùò äòáøà äìëà íà êëéôì .úå÷øéå úçù ïåâë ,íåé íéùìùì ìãâù øáã ùé
:íéøåîâ úåøéôå äàåáú úìéëàá àìà ,ä÷æç àéåä àì úå÷øéå úçù úìéëàáã ,øáñ ìàòîùé éáøå .ä÷æç àéåä.mixen` mixac dnaøùò äðåîù êéøöù

:ìòáä äãùì ùãåç.oald dcya:íéðù ùìù êéøö êëéôì ,ãçà ÷øôá ïéè÷ìð äéúåøéô ìëù.oli`d dcya la`÷øôá íéáðò íé÷øôì íéè÷ìð äéúåøéôù
:ãçà ÷øôá íéðàúå ,ãçà ÷øôá íéúéæå ,ãçà.ez`eaz z` qpk:íéðôâ ìù ïéé.eviw z` qpke eizif z` wqnåæ éøä ,åúéáì ïñéðëäå ïùáéå íéðàú è÷éì

:ìàòîùé éáøë àìå àáé÷ò éáøë àì äëìä ïéàå .íéðù ùìù ïä åìéàë ä÷æç
aaaa.dwfgl zevx` ylyåú÷æç ïéà úøçàá ò÷ø÷ä ìòá äéäå úåöøàä åìàî ãçàá ÷éæçä íàù ,ä÷æç ïéðòì åæî åæ úå÷åìç ìàøùé õøàá úåöøà ùìù

äæì òéãåéù éî äéä àì äçåî ò÷ø÷ä ìòá äéä íàå ,éîã íåøéç úòùë ,äîçìîå íåøéç úòù ïðéàù éô ìò óàå .åæì åæî úåéåöî úåøééù ïéàù éôì ,ä÷æç
:ãéñôä øäæð àìù ïåéëå ,åøèùá øäæéì ÷éæçîä äæì éåàø äéä êëéôì ,÷éæçîä.dpicna enr `diy cróàå ,ïãøéä øáòá íäéðù åà äãåäéá íäéðù åéäéù

:ãéñôä äçéî àìã ïåéëå ,úåçîì åì äéä úåéåöî úåøééùã ïåéëã úøçà øéòá äæå úçà øéòá äæù éô ìò.'eke dcedi iax xn`àîòè äãåäé éáø øáñ÷
åìéôà äéãéã àòøà éìëàã ùéðéà ÷éáù àìã íåùî ,äéãéãì ä÷æçã àîòè àìà ,øäãæî àì äéôè ,äéøèùá ùðéà øäãæî ïéðù úìú ãòã íåùî åàì ä÷æçã
úåøééù ïéàù åììä úåöøà ùìùáå .ä÷æç éåä øúìàì ,øéòá åîò äéä íà ìáà ,'åëå àéîôñàá äéä íàù éãë ïéðù úìú å÷éçøäã éàäå ,÷éúùå úçà äòù

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .ä÷æç éåä àäéî ïéðù úìúá ,úåéåöî
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íéøeîà? חודש עשר שמונה שצריכים –ïáì äãNa בשדה – ÂÄÄÀÅÈÈ
עונות  שלוש  ואין והואיל אחת, בעונה נלקטת התבואה שכל  תבואה,
שנים, שלוש תוך  חודש עשר שמונה צריך  לפיכך  שנים, בשלוש אלא

לעיל . שבארנו ïìéàכמו  äãNa ìáà,שונים פרי  עצי בה שיש  – ÂÈÄÀÅÄÈ
שלו , בעונה נלקט ומין מין  Búàeázוכל úà ñðk הכרם תבואת – ÈÇÆÀÈ

,(h ,ak mixac oiir),הגפנים ענבי  åéúéæכלומר úà ÷ñî ליקט – ÈÇÆÅÈ
זיתיו , ÷Böéאת úà ñðk,וייבש שליקט תאניו –GL elà éøäL ÈÇÆÅÂÅÅÈ

íéðLעל אף שנים", שלוש כ"חזקת לו נחשבות אלו לקיטות הרי  – ÈÄ
אחת. בשנה שנעשו  l`rnyi.פי iaxk `le `aiwr iaxk `l dkld oi`e

שלוש חזקתה אילן בשדה ובין  הבעל) (שדה לבן בשדה בין אלא
אחד, ממין  תבואות שלוש אכל שאם כלומר ליום, מיום ואינה שנים

שנים כשלוש  אלו  א א א א ).).).).הרי יביביביב,,,, ונטעןונטעןונטעןונטען טועןטועןטועןטוען הלהלהלהל'''' ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם
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ללמד, משנתנו מוסיפה שנים", שלוש  "חזקת בענין הקודמת במשנה שלמדנו  לאחר 
השדה  שבעל  לנו וידוע ברור כן  אם אלא חזקה אינה שנים" שלוש  "חזקת שאף
היתה  בפניו , שלא אפילו כך, על מוחה היה ואילו  בשדהו, מחזיק שאחר  ידע
אבל המכירה. שטר את לשמור  שעליו יודע והיה המחזיק, לאזני  מגעת מחאתו 
המחזיק, לאזני  להגיע יכולה היתה לא השדה בעל  של  שמחאתו לנו, ברור  אם
בשתי מזה, זה רחוקים אלא אחת, במדינה היו  לא והמחזיק השדה שבעל  כגון 
למחזיק, מועילה שנים" שלוש "חזקת אין לזו , מזו  מצויות שיירות שאין מדינות

הפסיד. הוא הרי  בשטרו, נזהר לא ואם

GLä÷æçì úBöøà L לענין ארצות לשלוש  מחולקת ישראל  ארץ – ÈÂÈÇÂÈÈ
שבארץ  בשדהו אחר  והחזיק מהן, באחת היה השדה בעל  שאם חזקה,
שאין  לפי  חזקה, חזקתו אין שנים, שלוש  בה החזיק אפילו אחרת,

מזו  מצויות מישיירות היה לא מוחה, היה השדה בעל  אם ואף לזו ,
שטרו  על  לשמור  צריך  המחזיק היה הלכך  למחזיק, כך  על שיודיע

שבארנו  כמו  לו , מועילה חזקתו  אין  השטר, לו וכשאין יאבד, שלא
הארצות: שלוש  הן ואלו ìéìbäåלעיל; ïcøiä øáòå äãeäé– ÀÈÀÅÆÇÇÀÅÀÇÈÄ

והולכת: מפרשת שהמשנה –äéäכמו השדה בעל  –äãeäéa ÈÈÄÈ
ìéìba ÷éæçäå, שבגליל בשדהו  אחר והחזיק –÷éæçäå ìéìba ÀÆÁÄÇÈÄÇÈÄÀÆÁÄ

äãeäéa,שביהודה בשדהו  אחר והחזיק בגליל  השדה בעל  שהיה או – ÄÈ
ä÷æç dðéà, לעיל הטעם כמבואר  –äðéãna Bnò àäiL ãò– ÅÈÂÈÈÇÆÀÅÄÇÀÄÈ

ביהודה  שניהם כגון אחת, במדינה שניהם יהיו והמחזיק השדה שבעל

"חזקת  למחזיק מועילה שונות בערים היו ואפילו  בגליל ; שניהם או
הזמן , אותו  במשך למחות השדה בעל היה יכול שכן שנים", שלוש

מחה  שלא וכיון מחאה, הריהי בפניו שלא שמחאה היא שהלכה לפי
שטרי. ואבד  השדה את קניתי  לומר: המחזיק äãeäé:נאמן  éaø øîàÈÇÇÄÀÈ

eøîà àG,חכמים –GLíéðL L קרקעות לחזקת שיעור  הן – ÈÀÈÈÄ
àäiLוכדומה, éãk àlà,השדה בעל  –àéîtñàa בארץ – ÆÈÀÅÆÀÅÀÇÀÇÀÈ

אחת שנה מהלך ישראל מארץ הרחוקה המדינה dpynd),ספרד , onfa)
äðL ÷éæçéåש בשדהו אחר ויחזיק שנה,– במשך  ישראל  בארץ ÀÇÂÄÈÈ

פלוני של  בנכסיו מחזיק שהלה לרבים הדבר יוודע הזאת השנה ותוך 
באספמיא, äðLהנמצא eäeòéãBéå eëìéå שנה שתוך  כלומר – ÀÅÀÀÄÈÈ

בשדהו, זה שהחזיק שבאספמיא לבעלים יודיעו äðLìשנייה àBáéåÀÈÀÈÈ
úøçà קמא תנא על  חולק יהודה רבי וימחה. השלישית בשנה – ÇÆÆ

היה  השדה בעל ואפילו תמיד, מועילה שנים שלוש  שחזקת וסובר ,
זו  הרי  להיפך, או שנים, שלוש  שבגליל  בשדהו אחר והחזיק ביהודה

מפני אינו  לחזקה שנים שלוש של  הטעם יהודה רבי שלדעת חזקה,
מספיק  שיהא כדי  אלא בשטרו, נזהר  אדם בלבד שנים שלוש  שעד

כאספמיא, מאד  רחוקה במדינה יימצא אם אף השדה, בעל  שיוכל  זמן 
השדה  בעל  אם ברם, נגדו. ולמחות בשדהו, מחזיק שאחר להיוודע
אלא  שנים, שלוש  בחזקת צורך אין אחת במדינה שניהם והמחזיק

כך על  ידע השדה שבעל לנו, שברור  עד  מועט, זמן  החזיק אפילו
אפילו  משדהו לאכול  לאחר מניח אדם שאין חזקה, זו  הרי  מיחה, ולא

ושותק. אחת dcedi.שעה iaxk dkld oi`e
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דברים: שלושה ללמדנו באה זו  אלא `.משנה באה אינה שנים" שלוש "חזקת
ערעור , עליהם ושיש  ידו , תחת הנמצאים שהנכסים המחזיק, לטענת ראיה לשמש 
זכות  לאדם מקנה כשלעצמה זו  חזקה אין אבל  במתנה. קיבלם או אותם קנה הוא

שלו. שאינם נכסים על נכסים a.בעלות לגבי ראיה חזקת היא שנים" שלוש  "חזקת
אבל במתנה; שקיבלם קודם או שקנאם קודם בהם שייכות כל למחזיק היתה שלא
חזקתו אין  אביו , נכסי לגבי  בן או שותף, שהיה כגון בהם, שייכות לו  היתה אם

ה):b.חזקה. א, (קידושין  ששנינו כמו קנין", "חזקת והיא אחרת, "חזקה" יש

izdw - zex`ean zeipyn
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„Èíéaøä úeLøì äèBð àeäL ïìéà–õöB÷,BáëBøå øáBò ìîb àäiL éãk.äãeäé éaøøîBà:ïzLt ïeòè ìîb ¦¨¤¤¦§¨©¦¥§¥¤§¥¨¨¥§§©¦§¨¥¨¨¨¦§¨
úBøBîæ éìéáç Bà.ïBòîL éaøøîBà:úì÷Lnä ãâðk ïìéàä ìk,îäàîhä éðt. £¦¥§©¦¦§¥¨¨¦¨§¤¤©¦§Ÿ¤¦§¥©ª§¨

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡íézaä ú÷æç,úBøBaäå,ïéçéMäå,úBøònäå,úBëáBMäå,úBàöçønäå,ïécaä úéáe,ïéçìMä úéáe,íéãáòäå, ¤§©©¨¦§©§©¦¦§©§¨§©¨§©¤§£¨¥©©¦¥©§¨¦§¨£¨¦

øéãz úBøt äNBò àeäL ìëå;GL ïú÷æçíBéì íBiî íéðL L.GL dú÷æç ìòaä äãNíéðL L,íBiî dðéàå §¨¤¤¥¨¦¤§¨¨¨¨¦¦§§¥©©©¤§¨¨¨¨¦§¥¨¦
íBéì.ìàòîLé éaøøîBà:GLGLe äðBLàøa íéLãç äLäðBøçàa äL,òöîàa Lãç øNò íéðLe,äðBîL éøä §©¦¦§¨¥¥§¨¢¨¦¨¦¨§¨¨©£¨§¥¨¨Ÿ¤¨¤§©£¥§¨

àáàë äëìä ïéàå .úìå÷ùîä ãâðë õöå÷ úåøéô äùåò åðéàù ÷øñ ïìéà ìë ìåàù àáà äéì øîàå ,äî÷ùå áåøçî õåç ÷øñ ïìéà àéä åìéôàå òãøî àìî
:ìåàù
cicicici.x"dxl dhepd oli`:åáëåøå øáåò ìîâä àäéù éãë íéðåúçúä íéôðòä úà õöå÷lnb.ozyt oerhïéçâ áëåøã ,åáëåøå ìîâ éãë õå÷ì êéøö ïéàå

éìçå:äéúåú ó.d`nehd iptn:ãáìá ÷"úë äëìäå .íù øáåòä íãàä àîèéå äá àöåéëå úîä ïî úéæë ìò íéôðòä åìéäàé àîù
b`̀̀̀.mizad zwfgéúééà äéì ïðéøîà àìå ,åãéá íéçå÷ì íäù øîåì ïîàð ,ïéúéðúîá éáéúëã êðä ìëá íéðù ùìù ÷éæçäù íéãò àéáäå åøèù ãáàù éî

úåçîì êì äéä äúðáæ àìã àúéà íà ,åãâðùëì ïðéøîàå ,øäãæî àì íéðù úìúî éôè ,äéøèùá ùéðéà øäãæî íéðù úìú ãòã ,êì äåøëîù äøéëî øèù
úéà àøáç êøáçã àøáçå ,äéì úéà àøáç êøáçã ,åøèùá øäæð äéäå åéðæàì òéâî øáãä äéäå ,àúåðìæâá éàòøàì äì ìéëà éðåìôù åòã íéðù éðôá øîåìå

:úãñôàã àåä úà úéçî àìãîå ,äéì.zekaey:íéðåé íäá íéìãâîù.micad zia:ïîù úåùòì íéúéæ íäá íéøöåòù.oiglyd ziaåëåúá ïééòîù êåúî
:íåéì íåéî íéðù ùìù åú÷æç øéãú úåøéô äùåòù øáã ìëå .øéãú úåøéô äùåò ,ãéîú åðîî åúåà ïé÷ùîù.micardeíäì ïéà úåøãåâä ïì àîéé÷ã â"òàå

ìù íäù íéòåãé ãáòäå ïàöä åéä íàù ,íäì ïéàã àåä øúìàì ä÷æç åðééä ,íééç éìòá ìëì ä"äå ä÷æç íäì ïéà ,ïàö úåøãâ ïåùìî ,ïàöä øîåìë ,ä÷æç
ìáà .úéáì úéáî úëìì íëøã ïëù ,ä÷æç åæ ïéà ,íäá ÷æçåî éðà éøäå éãéá íä íéçå÷ì åúéáá åñðëðù äæ ïòèå øçà íãà ìù åúéáá åñðëðå ãçà íãà

`xephxa yexit

ד י ה נ ש מ ר ו א ב

בני בתנועת עיכובים וגורמים הרבים לרשות נוטים שענפיו  באילן  עוסקת זו משנה
הרבים. רשות

íéaøä úeLøì äèBð àeäL ïìéà תנועת את מעכבים וענפיו – ÄÈÆÆÄÀÈÇÄ
בענפים,÷õöBהעוברים, לקוץ הרבים רשות בני רשאים –éãk ÅÀÅ

BáëBøå øáBò ìîb àäiLגמל תחתיו  לעבור שיוכלו גובה עד  – ÆÀÅÈÈÅÀÀ
úBøBîæורוכבו . éìéáç Bà ïzLt ïeòè ìîb :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÈÈÈÄÀÈÂÄÅÀ

הרוכב  שכן  ורוכבו, גמל כדי לקוץ צורך שאין סובר, יהודה רבי –
שיוכל גובה עד  קוצצים אלא האילן, ענפי  תחת ולעבור להתכופף יכול

ענפים, חבילות או  פשתן  טעון  גמל  תחתיו ïBòîLלעבור éaøÇÄÄÀ
úì÷Lnä ãâðk ïìéàä ìk :øîBà האילן ענפי  כל  קוצצים – ÅÈÈÄÈÀÆÆÇÄÀÙÆ

המיצר, שעל המאונך  הקו  לפי  הרבים לרשות äàîhäהנוטים éðtîÄÀÅÇËÀÈ
הענפים  תחת העובר וכל המת, מן  כזית על  הענפים יאהילו  שמא –

אוהל . טומאת nw`.יטמא `pzk dklde
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עליו מחברו והמוציא בעליו, בחזקת ממון שמעמידים בהלכה, הוא ידוע כלל 
של זה ענין m"הראיה. i l r a z w f g"שכן במיטלטלים, מאשר בקרקעות הוא שונה

בחזקתו, הם הרי אדם, של ידו  תחת שהם כל  – חיים) מבעלי  (חוץ במיטלטלים
בא  אם ומכאן , שלהם; כבעלים נחשב הריהו ברשותו, שהמיטלטלים מי  כלומר 
שהפקדתיו אלא הוא, שלי בידך הנמצא זה חפץ וטוען: חברו, על ומערער אדם
במתנה, ממך קבלתיו או: אצלך , קניתיו טוען : וחברו לך , השאלתיו או : אצלך,
לטענותיו. ראיה להביא המערער  ועל בו, מוחזק הריהו  הוא, ידו  תחת והחפץ הואיל 
בעליהן בחזקת הן הרי  אחרים יד תחת הן  שנמצאות פי על שאף בקרקעות, כן לא
ידך שתחת זו שדה וטוען : שמעון  על ומערער  ראובן  בא אם לפיכך הידועים;
ממך, קניתיה אבל  היתה, שלך אמנם אומר : ושמעון בידך , היא וגזולה היא, שלי 
שדה, אותה של הקודמים כבעליה ידוע ראובן אם – במתנה ממך קבלתיה או :
לו שנתנה או  לו  שמכרה ראיה להביא שמעון  ועל  בה, כמוחזק נחשב הוא הרי

eבמתנה. p z p y n חזקת את המבטלת "חזקה" יש בקרקעות שאף ללמד, באה
שהקרקעות  למי  בעלות של  זכות שיש  ראיה משמשת והיא הקודמים, הבעלים

הן . ידו dתחת w f g:נקראת m"זו i p y y e l y z w f g,",לשמעון עדים יש  שאם כלומר 
בו מיחה ולא הזמן , כל  במשך מפירותיה ואכל שנים שלוש  בשדה כבר שהחזיק
מראובן השדה את קניתי לומר : הוא ונאמן  לו, מועילה זו חזקה – מעולם אדם

המכירה. שטר  לי mipy?ואבד yely dnleשלוש שעד לפי הטעם, מבארים בגמרא
משלוש יותר  אבל עליו , לערער  הבעלים יבואו  שמא שטרו , על  הקונה שומר  שנים
נכונים  דבריך  אם (המערער): לראובן  אומרים ולפיכך  בשטרו; נזהר  אדם אין  שנים
שתקת  מה מפני במתנה, לו  נתתה שלא או  השדה את לשמעון מכרת שלא הם,

עדי בפני ולומר למחות לך  היה הרי כה? בגזלנות,עד קרקעי  מחזיק ששמעון  דעו ם:

וכיון שטרו, את לשמור  שעליו יודע היה ואז שמעון , לאזני  מגיעה מחאתך  והיתה

בבורות, בחצרות, בבתים, נוהגת שנים שלוש של זו  חזקה הפסדת. מחית, שלא

משתמש שאדם דברים שיש אלא במשנה, כמפורט באלו , וכיוצא בשדות בשובכים,

שאין דברים ויש  ליום; מיום שלמות שנים שלוש  היא חזקתם ולכן  תמיד, בהם

שנים  שלוש אמנם חזקתם אלו ואף מסויימות, בעונות אלא בהם משתמש  אדם

במשנתנו. כמבואר  ליום, מיום שלמות שנים לא אבל 

íézaä ú÷æç שהיא לעיל, שבארנו כמו שנים", שלוש  "חזקת – ÆÀÇÇÈÄ
הבתים, לגבי úBøònäåמועילה ,ïéçéMäå ,úBøBaäå שאוגרים – ÀÇÀÇÄÄÀÇÀÈ

השדות את מהם להשקות כדי מים `),בהם ,a lirl epxe`a oiir)
úBëáBMäå,יונים של  –úBàöçønäå,מרחץ בתי –ïécaä úéáe ÀÇÈÀÇÆÀÂÈÅÇÇÄ

לשמן , זיתים בהם שסוחטים בתים –ïéçìMä úéáe שמשקים שדה – ÅÇÀÈÄ
שבתוכה, מים צינורות או תעלות ידי  על תדיר  ìëåאותה ,íéãáòäåÀÈÂÈÄÀÈ

øéãz úBøt äNBò àeäLומתוך תדיר, פירות שעושה דבר וכל  – ÆÆÅÈÄ
יום, יום בו  משתמשים GLכך  ïú÷æçíBéì íBiî íéðL L– ÆÀÈÈÈÈÄÄÀ

חזקה. זו הרי ורצופות שלמות שנים שלוש  בהם ìòaäהמחזיק äãNÀÅÇÇÇ
אחת  פעם אלא פירות עושה ואינה גשמים ממי  המסתפקת שדה –

GLבשנה, dú÷æçíBéì íBiî dðéàå ,íéðL Lצורך אין  – ÆÀÈÈÈÈÄÀÅÈÄÀ
בה  שתעשה זמן בתקופת אלא שלמות, שנים שלוש  של ב"חזקה"

פעמים, שלוש cvikGL?פירות :øîBà ìàòîLé éaøíéLãç äL ÇÄÄÀÈÅÅÀÈÃÈÄ
äðBLàøa,הראשונה השנה של האחרונים החדשים שלושת – ÈÄÈ

GLeäðBøçàa äL השנה של הראשונים החדשים ושלושת – ÀÈÈÇÂÈ
òöîàaהשלישית, Lãç øNò íéðLe,שלמה שנייה שנה היינו – ÀÅÈÈÙÆÈÆÀÇ

Lãç øNò äðBîL éøäהבעל בשדה אדם החזיק אם כלומר  – ÂÅÀÈÈÈÙÆ
כ "חזקת  לו  נחשבת זו  חזקה הרי  רצופים, אלה חודש עשר שמונה
שעורים  כגון  חדשים, לשלושה הבשלה תבואה שיש  שנים", שלוש

שמונה  במשך  תבואות שלוש  אוכל  ונמצא ועדשים, שועל  ושבולת
אלו . חודש äðBLàøaעשר  Lãç :øîBà àáé÷ò éaøחודש – ÇÄÂÄÈÅÙÆÈÄÈ

הראשונה, השנה של äðBøçàaאחרון Lãçåשל ראשון  וחודש – ÀÙÆÈÇÂÈ
השלישית, òöîàaהשנה Lãç øNò íéðLe,השנייה השנה כל  – ÀÅÈÈÙÆÈÆÀÇ

Lãç øNò äòaøà éøä אלו חודש  עשר ארבעה בה החזיק אם – ÂÅÇÀÈÈÈÈÙÆ
כגון  אחד, לחודש  הבשלים דברים יש  שכן חזקה, זו הרי רצופים,
ירקות  השדה עשתה אלו  חודש  עשר שבארבעה וכיון  ושחת, ירקות

שנים". שלוש  כ"חזקת לו  נחשבת זו  חזקה הרי  פעמים, שלוש  ושחת
אלא  ושחת ירקות באכילת "חזקה" שאין  סובר , ישמעאל רבי  ברם,

גמורים. ופירות תבואה íéøácבאכילת äna :ìàòîLé éaø øîàÈÇÇÄÄÀÈÅÇÆÀÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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Lãç øNò.àáé÷ò éaøøîBà:òöîàa Lãç øNò íéðLe äðBøçàa Lãçå äðBLàøa Lãç,øNò äòaøà éøä ¨¨Ÿ¤©¦£¦¨¥Ÿ¤¨¦¨§Ÿ¤¨©£¨§¥¨¨Ÿ¤¨¤§©£¥©§¨¨¨¨
Lãç.øîàìàòîLé éaø:íéøeîà íéøác äna?ïáì äãNa;ïìéà äãNa ìáà,Búàeáz úà ñðk,úà ÷ñî Ÿ¤¨©©¦¦§¨¥©¤§¨¦£¦¦§¥¨¨£¨¦§¥¦¨¨©¤§¨¨©¤
åéúéæ,Böé÷ úà ñðk–GL elà éøäíéðL L. ¥¨¨©¤¥£¥¥¨¨¦
·GLä÷æçì úBöøà L:ïcøiä øáòå äãeäéìéìbäå.ìéìba ÷éæçäå äãeäéa äéä,äãeäéa ÷éæçäå ìéìba– ¨£¨©£¨¨§¨§¥¤©©§¥§©¨¦¨¨¦¨§¤¡¦©¨¦©¨¦§¤¡¦¦¨

ä÷æç dðéà,äðéãna Bnò àäiL ãò.øîàäãeäé éaø:GL eøîà àGàéîtñàa àäiL éãk àlà íéðL L,÷éæçéå ¥¨£¨¨©¤§¥¦©§¦¨¨©©¦§¨¨§¨¨¦¤¨§¥¤§¥§©§©§¨§©£¦
äðL,éåäðL eäeòéãBéå eëì,ì àBáéåúøçà äðL. ¨¨§¥§§¦¨¨§¨§¨¨©¤¤

:äøéëî øèùì êéøö ïéàå ä÷æç àéåä íéðù ùìù ãáòä ÷éæçä íà.lrad dcy:äðùá úçà íòô àìà úåøéô äùåò äðéà íéîùâ éîî ú÷ôúñîädzwfg
.mipy yly:íåéì íåéî äëéøö äðéàå.'eke miycg dyly xne` l`rnyi iax,íéùãòå ìòåù úìåáùå íéøåòù ïåâë ,íéùãç äùìùì äìãâ äàåáú ùéù

:ùãåç øùò äðåîùá úåàåáú ùìù ìëåà àöîðå.xne` `aiwr iaxùãåç øùò äòáøà äìëà íà êëéôì .úå÷øéå úçù ïåâë ,íåé íéùìùì ìãâù øáã ùé
:íéøåîâ úåøéôå äàåáú úìéëàá àìà ,ä÷æç àéåä àì úå÷øéå úçù úìéëàáã ,øáñ ìàòîùé éáøå .ä÷æç àéåä.mixen` mixac dnaøùò äðåîù êéøöù

:ìòáä äãùì ùãåç.oald dcya:íéðù ùìù êéøö êëéôì ,ãçà ÷øôá ïéè÷ìð äéúåøéô ìëù.oli`d dcya la`÷øôá íéáðò íé÷øôì íéè÷ìð äéúåøéôù
:ãçà ÷øôá íéðàúå ,ãçà ÷øôá íéúéæå ,ãçà.ez`eaz z` qpk:íéðôâ ìù ïéé.eviw z` qpke eizif z` wqnåæ éøä ,åúéáì ïñéðëäå ïùáéå íéðàú è÷éì

:ìàòîùé éáøë àìå àáé÷ò éáøë àì äëìä ïéàå .íéðù ùìù ïä åìéàë ä÷æç
aaaa.dwfgl zevx` ylyåú÷æç ïéà úøçàá ò÷ø÷ä ìòá äéäå úåöøàä åìàî ãçàá ÷éæçä íàù ,ä÷æç ïéðòì åæî åæ úå÷åìç ìàøùé õøàá úåöøà ùìù

äæì òéãåéù éî äéä àì äçåî ò÷ø÷ä ìòá äéä íàå ,éîã íåøéç úòùë ,äîçìîå íåøéç úòù ïðéàù éô ìò óàå .åæì åæî úåéåöî úåøééù ïéàù éôì ,ä÷æç
:ãéñôä øäæð àìù ïåéëå ,åøèùá øäæéì ÷éæçîä äæì éåàø äéä êëéôì ,÷éæçîä.dpicna enr `diy cróàå ,ïãøéä øáòá íäéðù åà äãåäéá íäéðù åéäéù

:ãéñôä äçéî àìã ïåéëå ,úåçîì åì äéä úåéåöî úåøééùã ïåéëã úøçà øéòá äæå úçà øéòá äæù éô ìò.'eke dcedi iax xn`àîòè äãåäé éáø øáñ÷
åìéôà äéãéã àòøà éìëàã ùéðéà ÷éáù àìã íåùî ,äéãéãì ä÷æçã àîòè àìà ,øäãæî àì äéôè ,äéøèùá ùðéà øäãæî ïéðù úìú ãòã íåùî åàì ä÷æçã
úåøééù ïéàù åììä úåöøà ùìùáå .ä÷æç éåä øúìàì ,øéòá åîò äéä íà ìáà ,'åëå àéîôñàá äéä íàù éãë ïéðù úìú å÷éçøäã éàäå ,÷éúùå úçà äòù

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .ä÷æç éåä àäéî ïéðù úìúá ,úåéåöî

`xephxa yexit

íéøeîà? חודש עשר שמונה שצריכים –ïáì äãNa בשדה – ÂÄÄÀÅÈÈ
עונות  שלוש  ואין והואיל אחת, בעונה נלקטת התבואה שכל  תבואה,
שנים, שלוש תוך  חודש עשר שמונה צריך  לפיכך  שנים, בשלוש אלא

לעיל . שבארנו ïìéàכמו  äãNa ìáà,שונים פרי  עצי בה שיש  – ÂÈÄÀÅÄÈ
שלו , בעונה נלקט ומין מין  Búàeázוכל úà ñðk הכרם תבואת – ÈÇÆÀÈ

,(h ,ak mixac oiir),הגפנים ענבי  åéúéæכלומר úà ÷ñî ליקט – ÈÇÆÅÈ
זיתיו , ÷Böéאת úà ñðk,וייבש שליקט תאניו –GL elà éøäL ÈÇÆÅÂÅÅÈ

íéðLעל אף שנים", שלוש כ"חזקת לו נחשבות אלו לקיטות הרי  – ÈÄ
אחת. בשנה שנעשו  l`rnyi.פי iaxk `le `aiwr iaxk `l dkld oi`e

שלוש חזקתה אילן בשדה ובין  הבעל) (שדה לבן בשדה בין אלא
אחד, ממין  תבואות שלוש אכל שאם כלומר ליום, מיום ואינה שנים

שנים כשלוש  אלו  א א א א ).).).).הרי יביביביב,,,, ונטעןונטעןונטעןונטען טועןטועןטועןטוען הלהלהלהל'''' ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ללמד, משנתנו מוסיפה שנים", שלוש  "חזקת בענין הקודמת במשנה שלמדנו  לאחר 
השדה  שבעל  לנו וידוע ברור כן  אם אלא חזקה אינה שנים" שלוש  "חזקת שאף
היתה  בפניו , שלא אפילו כך, על מוחה היה ואילו  בשדהו, מחזיק שאחר  ידע
אבל המכירה. שטר את לשמור  שעליו יודע והיה המחזיק, לאזני  מגעת מחאתו 
המחזיק, לאזני  להגיע יכולה היתה לא השדה בעל  של  שמחאתו לנו, ברור  אם
בשתי מזה, זה רחוקים אלא אחת, במדינה היו  לא והמחזיק השדה שבעל  כגון 
למחזיק, מועילה שנים" שלוש "חזקת אין לזו , מזו  מצויות שיירות שאין מדינות

הפסיד. הוא הרי  בשטרו, נזהר לא ואם

GLä÷æçì úBöøà L לענין ארצות לשלוש  מחולקת ישראל  ארץ – ÈÂÈÇÂÈÈ
שבארץ  בשדהו אחר  והחזיק מהן, באחת היה השדה בעל  שאם חזקה,
שאין  לפי  חזקה, חזקתו אין שנים, שלוש  בה החזיק אפילו אחרת,

מזו  מצויות מישיירות היה לא מוחה, היה השדה בעל  אם ואף לזו ,
שטרו  על  לשמור  צריך  המחזיק היה הלכך  למחזיק, כך  על שיודיע

שבארנו  כמו  לו , מועילה חזקתו  אין  השטר, לו וכשאין יאבד, שלא
הארצות: שלוש  הן ואלו ìéìbäåלעיל; ïcøiä øáòå äãeäé– ÀÈÀÅÆÇÇÀÅÀÇÈÄ

והולכת: מפרשת שהמשנה –äéäכמו השדה בעל  –äãeäéa ÈÈÄÈ
ìéìba ÷éæçäå, שבגליל בשדהו  אחר והחזיק –÷éæçäå ìéìba ÀÆÁÄÇÈÄÇÈÄÀÆÁÄ

äãeäéa,שביהודה בשדהו  אחר והחזיק בגליל  השדה בעל  שהיה או – ÄÈ
ä÷æç dðéà, לעיל הטעם כמבואר  –äðéãna Bnò àäiL ãò– ÅÈÂÈÈÇÆÀÅÄÇÀÄÈ

ביהודה  שניהם כגון אחת, במדינה שניהם יהיו והמחזיק השדה שבעל

"חזקת  למחזיק מועילה שונות בערים היו ואפילו  בגליל ; שניהם או
הזמן , אותו  במשך למחות השדה בעל היה יכול שכן שנים", שלוש

מחה  שלא וכיון מחאה, הריהי בפניו שלא שמחאה היא שהלכה לפי
שטרי. ואבד  השדה את קניתי  לומר: המחזיק äãeäé:נאמן  éaø øîàÈÇÇÄÀÈ

eøîà àG,חכמים –GLíéðL L קרקעות לחזקת שיעור  הן – ÈÀÈÈÄ
àäiLוכדומה, éãk àlà,השדה בעל  –àéîtñàa בארץ – ÆÈÀÅÆÀÅÀÇÀÇÀÈ

אחת שנה מהלך ישראל מארץ הרחוקה המדינה dpynd),ספרד , onfa)
äðL ÷éæçéåש בשדהו אחר ויחזיק שנה,– במשך  ישראל  בארץ ÀÇÂÄÈÈ

פלוני של  בנכסיו מחזיק שהלה לרבים הדבר יוודע הזאת השנה ותוך 
באספמיא, äðLהנמצא eäeòéãBéå eëìéå שנה שתוך  כלומר – ÀÅÀÀÄÈÈ

בשדהו, זה שהחזיק שבאספמיא לבעלים יודיעו äðLìשנייה àBáéåÀÈÀÈÈ
úøçà קמא תנא על  חולק יהודה רבי וימחה. השלישית בשנה – ÇÆÆ

היה  השדה בעל ואפילו תמיד, מועילה שנים שלוש  שחזקת וסובר ,
זו  הרי  להיפך, או שנים, שלוש  שבגליל  בשדהו אחר והחזיק ביהודה

מפני אינו  לחזקה שנים שלוש של  הטעם יהודה רבי שלדעת חזקה,
מספיק  שיהא כדי  אלא בשטרו, נזהר  אדם בלבד שנים שלוש  שעד

כאספמיא, מאד  רחוקה במדינה יימצא אם אף השדה, בעל  שיוכל  זמן 
השדה  בעל  אם ברם, נגדו. ולמחות בשדהו, מחזיק שאחר להיוודע
אלא  שנים, שלוש  בחזקת צורך אין אחת במדינה שניהם והמחזיק

כך על  ידע השדה שבעל לנו, שברור  עד  מועט, זמן  החזיק אפילו
אפילו  משדהו לאכול  לאחר מניח אדם שאין חזקה, זו  הרי  מיחה, ולא

ושותק. אחת dcedi.שעה iaxk dkld oi`e

i y i n g m e i
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דברים: שלושה ללמדנו באה זו  אלא `.משנה באה אינה שנים" שלוש "חזקת
ערעור , עליהם ושיש  ידו , תחת הנמצאים שהנכסים המחזיק, לטענת ראיה לשמש 
זכות  לאדם מקנה כשלעצמה זו  חזקה אין אבל  במתנה. קיבלם או אותם קנה הוא

שלו. שאינם נכסים על נכסים a.בעלות לגבי ראיה חזקת היא שנים" שלוש  "חזקת
אבל במתנה; שקיבלם קודם או שקנאם קודם בהם שייכות כל למחזיק היתה שלא
חזקתו אין  אביו , נכסי לגבי  בן או שותף, שהיה כגון בהם, שייכות לו  היתה אם

ה):b.חזקה. א, (קידושין  ששנינו כמו קנין", "חזקת והיא אחרת, "חזקה" יש
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‚äðòè dnò ïéàL ä÷æç ìk–ä÷æç dðéà.ãöék?Bì øîà:élL CBúa äNBò äzà äî?Bì øîà àeäå:àHL ¨£¨¨¤¥¦¨©£¨¥¨£¨¨¥©¨©¨©¨¤§¤¦§¨©¤
íìBòî øác íãà éì øîà–ä÷æç dðéà.éì zøënL,äðzîa éì zúpL,éáàéì døëî E,éáàäðzîa éì dðúð E ¨©¦¨¨¨¨¥¨¥¨£¨¨¤¨©§¨¦¤¨©¨¦§©¨¨¨¦§¨¨¦¨¦§¨¨¦§©¨¨

–ä÷æç Bæ éøä.äMøé íeMî àaäå–éøö Bðéàäðòè C.ïétBøèBtàäå ïéñéøàäå ïéôzMäå ïéðnàä–ïéàíäì £¥£¨¨§©¨¦§ª¨¥¨¦©£¨¨ª¨¦§©ª¨¦§¨£¦¦§¨©§¦¥¨¤
ä÷æç.BzLà éñëða ä÷æç Léàì ïéà,dìòá éñëða ä÷æç äMàì àGå,ïaä éñëða áàì àGå,éñëða ïaì àGå £¨¨¥¨¦£¨¨§¦§¥¦§§¨¦¨£¨¨§¦§¥©£¨§¨¨§¦§¥©¥§©¥§¦§¥

bbbb.dprh dnr oi`y dwfg lk:ä÷æç äðéà ,åøéáç ìùá ÷éæçî äîì ïåòèéù.dyexi zngn `adeìù äúéäù ,åéáà úùåøé çëî íéðù ùìù äá ÷éæçäù
:åúåî íåéá åéáà.dprh jixv oi`:ãçà íåé åá øã åéáà åàøù éòá äéàø åäéîå .åéáà ãéì äàá êéà øøáì.mipne`d:íéìë íéð÷úîù.dwfg mdl oi`íà

ãéá åðéðôá éåöî éìëäùë éìéî éðäå .øéëùäìå ìéàùäì ïééåùò ïéàù íéìë íä åìéôàå ,éãéá íä íéçå÷ì ïåòèì íéìåëé ïéà íéøçà ìù íéìëá íé÷æçåî íä
úîà ïîåàä ïòèå ,éì åäøéæçä ,ï÷úì êì éúúðù êìöà éì ùé éìë ïîåàì ïòèå ÷åùä ïî ãçà àáù àìà ,ïîåàä ãéá åðéðôá éìëä àöîð àì íà ìáà .ïîåàä
øëùá éì ú÷ñô êë ïîåàä ïòè ,ïëå .êì éúøæçä åà íìåòî íéøáã åéä àì øîà éòá éàã åâîá ,äòåáùá ïîåàä ïîàð ,éì úøëî äúà ìáà éìöà àåäù
ïîàð ïîåàä éøä ,ïîåàä ãéá åðéðôá éåöî éìëä ïéà íàå .ïîàð éìëä ìòá ,ïîåàä ãéá åðéðôá éåöî éìëä íà ,úåçô àìà éú÷ñô àì øîåà äìäå ,åðå÷ú

:êì åéúøæçä øîà éòá éàã åâîá ,íéãòá åì øñî åìéôàå ,äòåáùá.mitzeydeäðéà ,úåøéôä ìë íéðù ùìù ïäî ãçà ìëàå úåôúåùá ò÷ø÷ ïäì ùéù
:ä÷æç éåä ,íéðù ùìù ïäî ãçà äìëàå ä÷åìç ïéã ò÷ø÷á ùé íà ìáà .ä÷åìç ïéã ò÷ø÷á ïéàã ,éìéî éðäå .ä÷æç.miqix`deäöçîì ò÷ø÷ì íéãøåéù

ò÷ø÷ä ìòá åãéøåäù ñéøàä ìáà .ïáä ìò ñåôåøèåôà åîë àåäù úåáà éúá éñéøàá à÷åãå .ä÷æç äðéà ,íéðù ùìù úåøéôä ìë ìëàå ,òéáøìå ùéìùì
:ä÷æç åì ùé ,íéðù ùìù úåøéôä ìë ìëàå åîöò.ezy` iqkpa dwfg yi`l oi`e,ïäéúåøéôá àìå êéñëðá éì ïéà íéøáãå ïéã äñåøà äãåòá äì áúë åìéôàå

äéàø àéáä ë"çàå ,ïéãä ïî úåøéô ìëåà åðéà àúùäãïéá äéñëð úåøéô ìëàéù äìòáì çéðäì àúúàã àçøåàã ,ä÷æç àéåä àì ,íéðù ùìù úåøéô ìëàù
:ïéãë àìù ïéá ïéãë.dlra iqkpa dwfg dy`l oi`eàì éëä åìéôà ,íéðù ùìù äìòá ìù úøçà ò÷ø÷î úåøéô äìëàå äéúåðåæîì ò÷ø÷ äì ãçéé åìéôàå

:úåëæ åá äì ïéàù øáãá åìéôà åéñëðá ìëàúù åúùàì çéðäì ùéàä êøãù ,ä÷æç àéåä.'eke oal `le oad iqkpa a`l `leäæ íéñôåøèåôàë íäù éôì
:äæ ìò.mixen` mixac dna:ä÷æç äðéàã.wifgna:êãéá àéä äìåæâ ïòåè åøéáçù ,øåòøò äéìò ùéù ä÷æçá.dpzn ozepd la`ìá÷îì øîàå ,åðéðôá
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ובשטר בכסף נקנין  אחריות להם שיש  d"נכסים w f g a e, שהלוקח שלאחר  כלומר 
הנקראת  זו  חזקה בהם: לחזור  יכולים והלוקח המוכר  אין  שוב ב"חזקה" אותם קונה

לא  מועילה קנין ", מועילה "חזקת אינה שנים" שלוש ש"חזקת בדברים ואפילו לתר,
בהם.

äðòè dnò ïéàL ä÷æç ìkבנכסי שזכה טענה למחזיק שאין – ÈÂÈÈÆÅÄÈÇÂÈ
במתנה, שקיבלם או אותם שקנה ידי  על ä÷æçחברו dðéà אין – ÅÈÂÈÈ

לו. מועילה שנים" שלוש  Bì"חזקת øîà ?ãöék:לשמעון ראובן  – ÅÇÈÇ
élL CBúa äNBò äzà äî?שדי בתוך  –Bì øîà àeäå– ÈÇÈÆÀÆÄÀÈÇ

לראובן: íìBòîשמעון  øác íãà éì øîà àHL מחה שלא – ÆÈÇÄÈÈÈÈÅÈ
בשדה  כבר מחזיק והריני  שדהו, בתוך  עושה שאני מעולם אדם בי 

שנים, שלוש  ä÷æçזו dðéà זכה כיצד טענה עמה שאין  לפי  – ÅÈÂÈÈ
ואבד מכירה שטר לך היה שמא אותו: שואלים אנו ואין זו. בשדה

לו  פותחים אנו אין  השדה, את שקנה טוען אינו  והוא שהואיל  לך?
לפי(xnb`)טענה זו , בשדה עושה אני לראובן : שמעון  אמר  אם אבל 

éì zøënL: אוäðzîa éì zúpL;השדה את –:oreh `edy e` ÆÈÇÀÈÄÆÈÇÈÄÀÇÈÈ
,éì døëî Eéáà:אוäðzîa éì dðúð Eéáàויש אבד , ושטרי – ÈÄÀÈÈÄÈÄÀÈÈÄÀÇÈÈ

שנים, שלוש בשדה כבר מחזיק שאני עדים ä÷æçלי  Bæ éøä– ÂÅÂÈÈ
טענה. עמה ויש äMøéהואיל íeMî àaäåשלוש בשדה המחזיק – ÀÇÈÄÀËÈ

מאביו, בירושה השדה את שקיבל עדים, מביא והוא Céøöשנים BðéàÅÈÄ
äðòè שאין אביו , לידי  השדה באה דרך  באיזו לברר  צריך אינו  – ÇÂÈ

לידו באו איך  אביו , בקרקעות בקי  הוא ((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ))))אדם צריך ברם, .
יום  לפחות שלו  בתוך העושה כאדם בה עשה שאביו עדים להביא

אחרים ïéðnàä(xnb`).אחד  של  בקרקע מתקנים או  בונים שהיו  – ÈËÈÄ
שנים שלוש רמה רמה רמה רמה ),),),),במשך  יד יד יד יד  מפרשים:((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;; בעליmipne`dויש –

על הם וטוענים מלאכתם, בבית לתקן כלים להם שמוסרים אומנות
בידם הם שלקוחים תובעים, עליהם ושיש ידם, שתחת ((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ;;;;כלים

"האומנים",ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא );););); גורסים שאין  נוסחאות שלקחו ïéôzMäåויש – ÀÇËÈÄ
רצופות; שנים שלוש פירותיה כל  מהם אחד  ואכל  בשותפות, שדה

ïéñéøàäå חלק לבעליה ליתן מנת על לעבודה שדה שקיבלו – ÀÈÂÄÄ
שנים, שלוש  הפירות כל  ואכלו הממונים ïétBøèBtàäåמפירותיה, – ÀÈÇÀÄ

אלו  כל יתומים; נכסי ä÷æçעל  íäì ïéà משמשת חזקתם אין – ÅÈÆÂÈÈ
בידם; הם לקוחים בהם שמוחזקים שהנכסים לטענתם mipne`dראיה

dwfg mdl oi` כאומנים בנכסיהם שעשו לטעון , יכול  הבית בעל  שהרי –

המשנה  כוונת אין לעיל , שהבאנו  הרשב"ם פירוש  ולפי  בהם. מיחה ולא
שייך לא "אומן " שסתם שנים", שלוש  "חזקת בענין  האומנים לגבי

א  בקרקעות, אלא נאמרה לא שנים שלוש  וחזקת במיטלטלים, בלאלא

על אף אחת, שעה אפילו  חברו  של בחפץ המחזיק כל במיטלטלים
לקוח  לומר: המוחזק נאמן שלו, הוא שהחפץ עדים לחברו שיש פי 

נאמן  אדם שאין ולהשכיר , להשאיל העשויים מדברים חוץ בידי, הוא
שאפילו  באומנים, ללמד המשנה ובאה בידי , הם לקוחים לומר : עליהם

לתקנו , כדי  לאומן  לשלחו ועשוי  ולהשכיר , להשאיל  עשוי  שאינו  כלי 
שיש מאחר  בידי, הוא לקוח לטעון : נאמן  שיהא חזקה לאומן אין 

לתקנו; לו  שנתנו טוען הוא והרי שלו , היה שהכלי  לחברו  עדים
dwfg mdl oi` mitzeydeיאכל שתחילה ביניהם, שהתנו  אפשר  שהרי  –

בגמרא  ברם, זה; יאכל כך ואחר רצופות שנים כמה הפירות כל  זה

שיש בשדה אבל  חלוקה, דין בה שאין  בשדה כאן שמדובר  מבואר,
זו  הרי שנים, שלוש ממנה אכל  מהשותפים אחד  אם חלוקה, דין בה

dwfgחזקה; mdl oi` oiqix`deשבתור לטעון השדה בעל שיכול  –
כאן  שמדובר  בגמרא, ומבואר  שנים; שלוש הפירות את אכלו אריסים

,zea` iza iqix`a,מעולם זו משפחה של שדותיה לעבד שרגילים
אחרים, באריסים להחליפם יכולים הבעלים ואין מעולם, ואבותיהם הם

כך ואחר  אחדות, שנים הפירות כל לאכול נוהגים אריסים ואותם
חזקה להם אין הלכך אלו, שנים כמספר הבעלים ויש((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ))))יאכלו  ;

`zeaמפרשים: iza iqix`a השדה בעל  של לאביו  אריס שהיה כגון –
הפירות  כל  יאכלו שאריסים המנהג היה לא ואפילו  משפחתו, לאנשי  או

למחות  הבעלים דרך שאין  חזקה, לו אין  מקום מכל אחדות, שנים
המשפחה שלוש((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ););););באריסי  הפירות כל  שאכל סתם אריס אבל 

חזקה; לו יש  dwfgשנים, mdl oi` miqtexhet`de משתמשים שהרי  –
תפקידם. בתוקף בנכסים ממילא éñëðaהם ä÷æç Léàì ïéàBzLà ÅÈÄÂÈÈÀÄÀÅÄÀ

שלה מלוג" מ"נכסי  היינו  אשתו, מנכסי פירות שיאכל הבעל –oiir)
,(e ,g zeaezk epxe`a ודברים "דין  ארוסה: בעודה לה שכתב פי על אף

את  לאכול רשאי היה שלא ונמצא בפירותיהם", ולא בנכסיך לי אין 
הפירות  אכילת של שנים" שלוש  "חזקת אין מקום מכל  הפירות,
שכן  השדה, את מאשתו שקנה לטעון נאמן  שיהא כדי לו מועילה

מנכסיה  פירות אוכל  כשהוא בעלה על מקפידה שאינה האשה דרך 
כדין ; שלא dìòáאפילו  éñëða ä÷æç äMàì àGå האשה – ÀÈÄÈÂÈÈÀÄÀÅÇÂÈ

שדה  לה ייחד  ואפילו  שנים, שלוש  בעלה משדה פירות שאכלה
לטעון  זו בשדה חזקה לה אין אחרת, משדה אכלה והיא למזונותיה,

כשהיא  אשתו על מקפיד אינו הבעל  שאף מבעלה, אותה שקנתה
מנכסיו; ïaäאוכלת éñëða áàì àGå, בנו בנכסי לאב חזקה אין – ÀÈÈÀÄÀÅÇÅ
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áàä éñëða ïaì àGå בכגון כאן שמדובר מבואר, בגמרא – ÀÇÅÀÄÀÅÈÈ
מקפידים  שאינם לפי  חזקה, להם אין הלכך אחד , שולחן על שסמוכים

זה. על íéøeîàזה íéøác äna' וכו ובתים קרקעות שלגבי  – ÇÆÀÈÄÂÄ
במשנתנו  שנימנו ואלו  שנים, שלוש של חזקה mipne`dצריך  ±

'eke miqix`de mitzeyde?חזקה להם אין –÷éæçna, חברו בנכסי  – ÇÇÂÄ
לקוחים  טוען : והלה בידיו, הם שגזולים וטוען, עליו  מערער  וחברו
שלוש "חזקת שמועילה יש זה בכגון  שטרי, שאבד  אלא בידי, הם

ששנינו  כמו מועילה, אינה זו שחזקה ויש  לטענתו, כראיה שנים"
äðzîבפרקנו. ïúBða ìáà בה שיזכה לו ואומר בפנינו, לחברו  – ÂÈÀÅÇÈÈ

קנין, ידי e÷ìçLעל  ïéçàäåוכל שירשו , הנכסים את ביניהם – ÀÈÇÄÆÈÀ
בחלקו, לזכות רוצה aאחד  ÷éæçnäåøbä éñëð לו ואין  שמת – ÀÇÇÂÄÀÄÀÅÇÅ

בכגון  זכה, בהם להחזיק הקודם וכל הפקר, נכסיו  ונמצאו יורשים,
אם בהם, וכיוצא לדלת,ìòðאלה מנעול תיקן  או דלת שהעמיד – ÈÇ

øãâå, גדר שעשה או  –õøôe להיכנס כדי בגדר  פירצה שפרץ או  – ÀÈÇÈÇ
àeäL((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ),),),),בה ìk, בפירצתו או בגדרו שהועיל  כל כלומר : – ÈÆ

זו בהשלמתו  והועיל והשלימה, כבר, עשויה שהיתה éøäÂÅ(xnb`),כגון 
ä÷æç Bæ,הנכסים את לאלתר האדם קונה שבה קנין , חזקת כלומר  – ÂÈÈ

החזיק  שהרי  בהם, לחזור  יכולים שחלקו  והאחים מתנה הנותן ואין

וכדומה, גדר או שנעל ידי על הגר  בנכסי  המחזיק וכן חברו . בהסכמת
נכסים  ללוקח הדין  והוא בהם. לזכות יכול  אחר  אין  ושוב בהם, זכה

למשנתנו , בהקדמה לעיל שהבאנו  כמו בחזקה, אותה שקונה מחברו ,
ה): א, (קידושין  שנינו sqkaשכן mipwp zeixg` mdl yiy miqkp"

xhyaed w f g a e; שאין פי על אף לרבותא, אלו  נקטה שמשנתנו  אלא
שמשנתנו  מפרשים ויש מעות. שנותן  בלוקח שכן  וכל מעות, נתינת בהם

עד בו  להחזיק ללוקח נותן שאינו  המוכר  שדרך לפי  לוקח, נקטה לא
דמים מקובצת מקובצת מקובצת מקובצת ).).).).שיתן  ((((שיטהשיטהשיטהשיטה

ד ה נ ש מ ר ו א ב

יט): יט, (דברים בהם שנאמר זוממים", "עדים בענין  אחדים במקומות למדנו  כבר 
העדים  את מחייבים דין שבית כלומר לאחיו ", לעשות זמם כאשר  לו "ועשיתם
מיתה  לחייבו באו  שאם עליו, שהעידו האדם את לחייב הם שרצו  במה ,הזוממים

לחייבו באו ואם אותם; מלקים מלקות, לחייבו  באו  ואם מיתה; חייבים הם הרי
פרטי מהתשלום. חלק נותן  מהעדים אחד  כל  זה ובכגון  לשלם, הם חייבים ממון,
בעדים  דנה משנתנו א. פרק מכות במסכת מבוארים זוממים עדים בענין  הדינים

הוזמו. והם שנים שלוש  בשדה מחזיק שהוא לאחד שהעידו

GL dìëàL BúBà ïéãéòî íéðL eéäíéðL L עדים שני  אם – ÈÀÇÄÀÄÄÆÂÈÈÈÈÄ
שנים, שלוש פירותיה שאכל  בשדה, המחזיק על eàöîðåÀÄÀÀהעידו 

íéîîBæ היו השנים שלוש שבאותן והעידו, אחרים עדים שבאו  – ÀÄ
אחר , במקום עמהם הללו  ìkäהעדים úà Bì ïéîlLî משלמים – ÀÇÀÄÆÇÙ

להפסידו , שרצו  השדה כל  דמי  את השדה לבעל הזוממים העדים

מהמחזיק. שיטול  עצמה השדה äðBLàøaמלבד  íéðLשני אם – ÀÇÄÈÄÈ
ראשונה, שנה השדה פירות אכל שהמחזיק העידו äiðMaעדים íéðLeÀÇÄÇÀÄÈ

שנייה, שנה שאכלה העידו אחרים עדים ושני  –úéLéìMa íéðLeÀÇÄÇÀÄÄ
כיתות  שלוש  כל ונמצאו השלישית, השנה על  העידו אחרים ושניים –

זוממים, íäéðéaהעדים ïéLlLîלבעל לשלם חייבת כת כל  – ÀÇÀÄÅÅÆ
השדה. דמי שליש  GLíéçàהשדה äLשאכל מעיד מהם שאחד  – ÀÈÇÄ

השנייה, השנה על  מעיד והשני ראשונה, שנה השדה פירות המחזיק
השלישית, השנה על  מעיד קרובם,ãçàåוהשלישי  שאינו –óøèöî ÀÆÈÄÀÈÅ

íänòכל על  הוא שמעיד  היינו  האחים, מן  אחד  כל  עם מצטרף – ÄÈÆ
השנים, GLשלוש elà éøäúBiãò L מעידים האחים שאין  – ÂÅÅÈÅË

עדויות  שלוש  הלכך זה, מעיד אינו  זה שמעיד  שנה שעל  אחת, עדות

כשרה. ועדותן äîæäìהן  úçà úeãò ïäå הזמה לענין אבל – ÀÅÅÇÇÇÂÈÈ
שאינו  שהאחד  כלומר  ביניהם, משלשין הוזמו  שאם אחת, כעדות דינם

אח  כל  נמצא מחצה, משלמים האחים ושלושת מחצה משלם קרוב
משנה  (עיין כולם שיוזמו עד זוממים נעשים אינם וכן שישית. משלם

ז). א, מכות

i y y m e i
ה ה נ ש מ ר ו א ב

לשמש יכולים תשמישים איזה חברו , בחצר שמשתמש  במי  ללמד באה משנתנו
זה  לתשמיש המקום את לו נתן  החצר  שבעל  לטעון , נאמן  שיהא ראיה, כחזקת לו

לו. שמכרו או במתנה

íéøác elà,להלן המפורטים –ä÷æç íäì LiL החזיק שאם – ÅÀÈÄÆÅÈÆÂÈÈ
בו , מחה לא וחברו  אלו , דברים לתשמישי  חברו  בקרקע שנים שלוש
או  במתנה זה מקום לו נתן  שחברו לטעון , הוא ויכול חזקה, זו הרי

לו; ä÷æçשמכרו íäì ïéàL íéøác elàå יכולים שאינם – ÀÅÀÈÄÆÅÈÆÂÈÈ
ראיה: כחזקת øöçaלשמש  äîäa ãéîòî äéä,מבואר בגמרא – ÈÈÇÂÄÀÅÈÆÈÅ

לעכב  אמנם רשאי מהם אחד שכל  שותפים, של בחצר כאן  שמדובר
שהחצר משום השונים, לתשמישיו דברים שם יעמיד  שלא חברו  את
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‚äðòè dnò ïéàL ä÷æç ìk–ä÷æç dðéà.ãöék?Bì øîà:élL CBúa äNBò äzà äî?Bì øîà àeäå:àHL ¨£¨¨¤¥¦¨©£¨¥¨£¨¨¥©¨©¨©¨¤§¤¦§¨©¤
íìBòî øác íãà éì øîà–ä÷æç dðéà.éì zøënL,äðzîa éì zúpL,éáàéì døëî E,éáàäðzîa éì dðúð E ¨©¦¨¨¨¨¥¨¥¨£¨¨¤¨©§¨¦¤¨©¨¦§©¨¨¨¦§¨¨¦¨¦§¨¨¦§©¨¨

–ä÷æç Bæ éøä.äMøé íeMî àaäå–éøö Bðéàäðòè C.ïétBøèBtàäå ïéñéøàäå ïéôzMäå ïéðnàä–ïéàíäì £¥£¨¨§©¨¦§ª¨¥¨¦©£¨¨ª¨¦§©ª¨¦§¨£¦¦§¨©§¦¥¨¤
ä÷æç.BzLà éñëða ä÷æç Léàì ïéà,dìòá éñëða ä÷æç äMàì àGå,ïaä éñëða áàì àGå,éñëða ïaì àGå £¨¨¥¨¦£¨¨§¦§¥¦§§¨¦¨£¨¨§¦§¥©£¨§¨¨§¦§¥©¥§©¥§¦§¥

bbbb.dprh dnr oi`y dwfg lk:ä÷æç äðéà ,åøéáç ìùá ÷éæçî äîì ïåòèéù.dyexi zngn `adeìù äúéäù ,åéáà úùåøé çëî íéðù ùìù äá ÷éæçäù
:åúåî íåéá åéáà.dprh jixv oi`:ãçà íåé åá øã åéáà åàøù éòá äéàø åäéîå .åéáà ãéì äàá êéà øøáì.mipne`d:íéìë íéð÷úîù.dwfg mdl oi`íà

ãéá åðéðôá éåöî éìëäùë éìéî éðäå .øéëùäìå ìéàùäì ïééåùò ïéàù íéìë íä åìéôàå ,éãéá íä íéçå÷ì ïåòèì íéìåëé ïéà íéøçà ìù íéìëá íé÷æçåî íä
úîà ïîåàä ïòèå ,éì åäøéæçä ,ï÷úì êì éúúðù êìöà éì ùé éìë ïîåàì ïòèå ÷åùä ïî ãçà àáù àìà ,ïîåàä ãéá åðéðôá éìëä àöîð àì íà ìáà .ïîåàä
øëùá éì ú÷ñô êë ïîåàä ïòè ,ïëå .êì éúøæçä åà íìåòî íéøáã åéä àì øîà éòá éàã åâîá ,äòåáùá ïîåàä ïîàð ,éì úøëî äúà ìáà éìöà àåäù
ïîàð ïîåàä éøä ,ïîåàä ãéá åðéðôá éåöî éìëä ïéà íàå .ïîàð éìëä ìòá ,ïîåàä ãéá åðéðôá éåöî éìëä íà ,úåçô àìà éú÷ñô àì øîåà äìäå ,åðå÷ú

:êì åéúøæçä øîà éòá éàã åâîá ,íéãòá åì øñî åìéôàå ,äòåáùá.mitzeydeäðéà ,úåøéôä ìë íéðù ùìù ïäî ãçà ìëàå úåôúåùá ò÷ø÷ ïäì ùéù
:ä÷æç éåä ,íéðù ùìù ïäî ãçà äìëàå ä÷åìç ïéã ò÷ø÷á ùé íà ìáà .ä÷åìç ïéã ò÷ø÷á ïéàã ,éìéî éðäå .ä÷æç.miqix`deäöçîì ò÷ø÷ì íéãøåéù

ò÷ø÷ä ìòá åãéøåäù ñéøàä ìáà .ïáä ìò ñåôåøèåôà åîë àåäù úåáà éúá éñéøàá à÷åãå .ä÷æç äðéà ,íéðù ùìù úåøéôä ìë ìëàå ,òéáøìå ùéìùì
:ä÷æç åì ùé ,íéðù ùìù úåøéôä ìë ìëàå åîöò.ezy` iqkpa dwfg yi`l oi`e,ïäéúåøéôá àìå êéñëðá éì ïéà íéøáãå ïéã äñåøà äãåòá äì áúë åìéôàå

äéàø àéáä ë"çàå ,ïéãä ïî úåøéô ìëåà åðéà àúùäãïéá äéñëð úåøéô ìëàéù äìòáì çéðäì àúúàã àçøåàã ,ä÷æç àéåä àì ,íéðù ùìù úåøéô ìëàù
:ïéãë àìù ïéá ïéãë.dlra iqkpa dwfg dy`l oi`eàì éëä åìéôà ,íéðù ùìù äìòá ìù úøçà ò÷ø÷î úåøéô äìëàå äéúåðåæîì ò÷ø÷ äì ãçéé åìéôàå

:úåëæ åá äì ïéàù øáãá åìéôà åéñëðá ìëàúù åúùàì çéðäì ùéàä êøãù ,ä÷æç àéåä.'eke oal `le oad iqkpa a`l `leäæ íéñôåøèåôàë íäù éôì
:äæ ìò.mixen` mixac dna:ä÷æç äðéàã.wifgna:êãéá àéä äìåæâ ïòåè åøéáçù ,øåòøò äéìò ùéù ä÷æçá.dpzn ozepd la`ìá÷îì øîàå ,åðéðôá

`xephxa yexit

ובשטר בכסף נקנין  אחריות להם שיש  d"נכסים w f g a e, שהלוקח שלאחר  כלומר 
הנקראת  זו  חזקה בהם: לחזור  יכולים והלוקח המוכר  אין  שוב ב"חזקה" אותם קונה

לא  מועילה קנין ", מועילה "חזקת אינה שנים" שלוש ש"חזקת בדברים ואפילו לתר,
בהם.

äðòè dnò ïéàL ä÷æç ìkבנכסי שזכה טענה למחזיק שאין – ÈÂÈÈÆÅÄÈÇÂÈ
במתנה, שקיבלם או אותם שקנה ידי  על ä÷æçחברו dðéà אין – ÅÈÂÈÈ

לו. מועילה שנים" שלוש  Bì"חזקת øîà ?ãöék:לשמעון ראובן  – ÅÇÈÇ
élL CBúa äNBò äzà äî?שדי בתוך  –Bì øîà àeäå– ÈÇÈÆÀÆÄÀÈÇ

לראובן: íìBòîשמעון  øác íãà éì øîà àHL מחה שלא – ÆÈÇÄÈÈÈÈÅÈ
בשדה  כבר מחזיק והריני  שדהו, בתוך  עושה שאני מעולם אדם בי 

שנים, שלוש  ä÷æçזו dðéà זכה כיצד טענה עמה שאין  לפי  – ÅÈÂÈÈ
ואבד מכירה שטר לך היה שמא אותו: שואלים אנו ואין זו. בשדה

לו  פותחים אנו אין  השדה, את שקנה טוען אינו  והוא שהואיל  לך?
לפי(xnb`)טענה זו , בשדה עושה אני לראובן : שמעון  אמר  אם אבל 

éì zøënL: אוäðzîa éì zúpL;השדה את –:oreh `edy e` ÆÈÇÀÈÄÆÈÇÈÄÀÇÈÈ
,éì døëî Eéáà:אוäðzîa éì dðúð Eéáàויש אבד , ושטרי – ÈÄÀÈÈÄÈÄÀÈÈÄÀÇÈÈ

שנים, שלוש בשדה כבר מחזיק שאני עדים ä÷æçלי  Bæ éøä– ÂÅÂÈÈ
טענה. עמה ויש äMøéהואיל íeMî àaäåשלוש בשדה המחזיק – ÀÇÈÄÀËÈ

מאביו, בירושה השדה את שקיבל עדים, מביא והוא Céøöשנים BðéàÅÈÄ
äðòè שאין אביו , לידי  השדה באה דרך  באיזו לברר  צריך אינו  – ÇÂÈ

לידו באו איך  אביו , בקרקעות בקי  הוא ((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ))))אדם צריך ברם, .
יום  לפחות שלו  בתוך העושה כאדם בה עשה שאביו עדים להביא

אחרים ïéðnàä(xnb`).אחד  של  בקרקע מתקנים או  בונים שהיו  – ÈËÈÄ
שנים שלוש רמה רמה רמה רמה ),),),),במשך  יד יד יד יד  מפרשים:((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;; בעליmipne`dויש –

על הם וטוענים מלאכתם, בבית לתקן כלים להם שמוסרים אומנות
בידם הם שלקוחים תובעים, עליהם ושיש ידם, שתחת ((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ;;;;כלים

"האומנים",ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא );););); גורסים שאין  נוסחאות שלקחו ïéôzMäåויש – ÀÇËÈÄ
רצופות; שנים שלוש פירותיה כל  מהם אחד  ואכל  בשותפות, שדה

ïéñéøàäå חלק לבעליה ליתן מנת על לעבודה שדה שקיבלו – ÀÈÂÄÄ
שנים, שלוש  הפירות כל  ואכלו הממונים ïétBøèBtàäåמפירותיה, – ÀÈÇÀÄ

אלו  כל יתומים; נכסי ä÷æçעל  íäì ïéà משמשת חזקתם אין – ÅÈÆÂÈÈ
בידם; הם לקוחים בהם שמוחזקים שהנכסים לטענתם mipne`dראיה

dwfg mdl oi` כאומנים בנכסיהם שעשו לטעון , יכול  הבית בעל  שהרי –

המשנה  כוונת אין לעיל , שהבאנו  הרשב"ם פירוש  ולפי  בהם. מיחה ולא
שייך לא "אומן " שסתם שנים", שלוש  "חזקת בענין  האומנים לגבי

א  בקרקעות, אלא נאמרה לא שנים שלוש  וחזקת במיטלטלים, בלאלא

על אף אחת, שעה אפילו  חברו  של בחפץ המחזיק כל במיטלטלים
לקוח  לומר: המוחזק נאמן שלו, הוא שהחפץ עדים לחברו שיש פי 

נאמן  אדם שאין ולהשכיר , להשאיל העשויים מדברים חוץ בידי, הוא
שאפילו  באומנים, ללמד המשנה ובאה בידי , הם לקוחים לומר : עליהם

לתקנו , כדי  לאומן  לשלחו ועשוי  ולהשכיר , להשאיל  עשוי  שאינו  כלי 
שיש מאחר  בידי, הוא לקוח לטעון : נאמן  שיהא חזקה לאומן אין 

לתקנו; לו  שנתנו טוען הוא והרי שלו , היה שהכלי  לחברו  עדים
dwfg mdl oi` mitzeydeיאכל שתחילה ביניהם, שהתנו  אפשר  שהרי  –

בגמרא  ברם, זה; יאכל כך ואחר רצופות שנים כמה הפירות כל  זה

שיש בשדה אבל  חלוקה, דין בה שאין  בשדה כאן שמדובר  מבואר,
זו  הרי שנים, שלוש ממנה אכל  מהשותפים אחד  אם חלוקה, דין בה

dwfgחזקה; mdl oi` oiqix`deשבתור לטעון השדה בעל שיכול  –
כאן  שמדובר  בגמרא, ומבואר  שנים; שלוש הפירות את אכלו אריסים

,zea` iza iqix`a,מעולם זו משפחה של שדותיה לעבד שרגילים
אחרים, באריסים להחליפם יכולים הבעלים ואין מעולם, ואבותיהם הם

כך ואחר  אחדות, שנים הפירות כל לאכול נוהגים אריסים ואותם
חזקה להם אין הלכך אלו, שנים כמספר הבעלים ויש((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ))))יאכלו  ;

`zeaמפרשים: iza iqix`a השדה בעל  של לאביו  אריס שהיה כגון –
הפירות  כל  יאכלו שאריסים המנהג היה לא ואפילו  משפחתו, לאנשי  או

למחות  הבעלים דרך שאין  חזקה, לו אין  מקום מכל אחדות, שנים
המשפחה שלוש((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ););););באריסי  הפירות כל  שאכל סתם אריס אבל 

חזקה; לו יש  dwfgשנים, mdl oi` miqtexhet`de משתמשים שהרי  –
תפקידם. בתוקף בנכסים ממילא éñëðaהם ä÷æç Léàì ïéàBzLà ÅÈÄÂÈÈÀÄÀÅÄÀ

שלה מלוג" מ"נכסי  היינו  אשתו, מנכסי פירות שיאכל הבעל –oiir)
,(e ,g zeaezk epxe`a ודברים "דין  ארוסה: בעודה לה שכתב פי על אף

את  לאכול רשאי היה שלא ונמצא בפירותיהם", ולא בנכסיך לי אין 
הפירות  אכילת של שנים" שלוש  "חזקת אין מקום מכל  הפירות,
שכן  השדה, את מאשתו שקנה לטעון נאמן  שיהא כדי לו מועילה

מנכסיה  פירות אוכל  כשהוא בעלה על מקפידה שאינה האשה דרך 
כדין ; שלא dìòáאפילו  éñëða ä÷æç äMàì àGå האשה – ÀÈÄÈÂÈÈÀÄÀÅÇÂÈ

שדה  לה ייחד  ואפילו  שנים, שלוש  בעלה משדה פירות שאכלה
לטעון  זו בשדה חזקה לה אין אחרת, משדה אכלה והיא למזונותיה,

כשהיא  אשתו על מקפיד אינו הבעל  שאף מבעלה, אותה שקנתה
מנכסיו; ïaäאוכלת éñëða áàì àGå, בנו בנכסי לאב חזקה אין – ÀÈÈÀÄÀÅÇÅ
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áàä.íéøeîà íéøác äna?÷éæçna;ìáàäðzî ïúBða,e÷ìçL ïéçàäå,øbä éñëða ÷éæçnäå;õøôe øãâå ìòð ¨¨©¤§¨¦£¦©©£¦£¨§¥©¨¨§¨©¦¤¨§§©©£¦§¦§¥©¥¨©§¨©¨©
àeäL ìk–ä÷æç Bæ éøä. ¨¤£¥£¨¨

„GL dìëàL BúBà ïéãéòî íéðL eéäíéðL L,íéîîBæ eàöîðå–ìkä úà Bì ïéîlLî.äðBLàøa íéðL,íéðLe ¨§©¦§¦¦¤£¨¨¨¨¦§¦§§§¦§©§¦¤©Ÿ§©¦¨¦¨§©¦
äiðMa,úéLéìMa íéðLe–lLîíäéðéa ïéL.GLíänò óøèöî ãçàå íéçà äL–GL elà éøäúBiãò L,ïäå ©§¦¨§©¦©§¦¦§©§¦¥¥¤§¨©¦§¤¨¦§¨¥¦¨¤£¥¥¨¥ª§¥

äîæäì úçà úeãò. ¥©©©£¨¨
‰ä÷æç íäì LiL íéøác elà,ä÷æç íäì ïéàL íéøác elàå:øöça äîäa ãéîòî äéä,øepz,íéøéëå,íéçøå, ¥§¨¦¤¥¨¤£¨¨§¥§¨¦¤¥¨¤£¨¨¨¨©£¦§¥¨¤¨¥©§¦©¦§¥©¦

åà äðúðù äùàäå .åá øåæçì ìåëé ïúåðä ïéàå ,åð÷ ,äðúî éìá÷î øàùë å÷éæçäùî ,ä÷æç íäì ïéàã ïéúéðúîá ìéòì ïðéøîàã êðä ìë ,äð÷å ÷æç êì äðúîä
äìòá äì ãçééù ò÷ø÷á åà ìæøá ïàö éñëðá à÷åãã .éìòáì éúéùò çåø úçð øîåì äìåëé äðéàå ,äð÷ ìòáä ïäá ÷éæçäùî ,äìù âåìî éñëð äìòáì äøëîù
ïéàù âåìî éñëðá ìáà .ïäá úåëééù äìòáì ùéù éðôî ,éìòáì éúéùò çåø úçð øîåì äìåëéù éðôî äðúî äúðúî ïéàå øëî äøëî ïéàù ïðéøîà äúáåúëá
àì íéñëð ïúåà äùàä ïäá äúð÷ù úåòîä íà ,åéñëðî åúùàì øëîù ùéàä ïëå .éìòáì éúéùò çåø úçð øîåì äìåëé äðéà ,úåëééù íåù ïø÷éòá äìòáì
åéäù éæåæ ééåìâì ,øîàã ,ìèá øëîä ,äìöà íéðåîè úåòî ïúåà åéä íàå .úåøéô ìëåà ìòáäå äùàì íéñëðä ïúåà åéäéå ,íéé÷ øëîä ,äìöà íéðåîè åéä

:äì øëåî éðàù éúøîà äìöà íéðåîè.ewlgy oig`de:øåæçì íéìåëé ïéà ,å÷ìçá ïäî ãçà ìë ÷éæçäå.xbd iqkpa wifgndeìëå ,íéùøåé åì ïéàå úîù
:äëæ åéñëðá ÷éæçäì íãå÷ä.lrp:úìã äùòù.xcbe:äîåç äùòù åà.uxte:äöøô äá õøôù åà

cccc.mdipia oiylyn:íéðù ùìùì úåúë äùìù ïä éøäù .ùéìùä ïúé úë ìë.mig` dylyíò ãéòî øçà åúåàù ,çàä íò øçàå ãçà çà äðù ìëì
:ïìåë.zeicr yly o`k ixd:äøùë ïúåãò êëìå ,éàä ãéäñî àì éàä ãéäñîã éàîã.zg` zecr odeíéùòð ïéàå ,ïäéðéá ïéùìùî åîæåä íàù äîæä ïéðòì

:ïìåë åîæåéù ãò ïéîîåæ
dddd.dwfg mdl yiy:ä÷æç àéåä íéðù äùìù äæ ïéðòì åøéáç ò÷ø÷á ÷éæçä íà.xvga eznda cinrn didàìã éøééî à÷ íéôúåùä øöçá àðú éàä

:íéðù ùìù àúìî éàäì ÷éæçä éë åìéôà ä÷æç àéåä àì éëä íåùîå ,äá àöåéëå äîäá úãîòäà éããäà éãô÷.'eke dvign dyr m` la`éàä éëáã
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áàä éñëða ïaì àGå בכגון כאן שמדובר מבואר, בגמרא – ÀÇÅÀÄÀÅÈÈ
מקפידים  שאינם לפי  חזקה, להם אין הלכך אחד , שולחן על שסמוכים

זה. על íéøeîàזה íéøác äna' וכו ובתים קרקעות שלגבי  – ÇÆÀÈÄÂÄ
במשנתנו  שנימנו ואלו  שנים, שלוש של חזקה mipne`dצריך  ±

'eke miqix`de mitzeyde?חזקה להם אין –÷éæçna, חברו בנכסי  – ÇÇÂÄ
לקוחים  טוען : והלה בידיו, הם שגזולים וטוען, עליו  מערער  וחברו
שלוש "חזקת שמועילה יש זה בכגון  שטרי, שאבד  אלא בידי, הם

ששנינו  כמו מועילה, אינה זו שחזקה ויש  לטענתו, כראיה שנים"
äðzîבפרקנו. ïúBða ìáà בה שיזכה לו ואומר בפנינו, לחברו  – ÂÈÀÅÇÈÈ

קנין, ידי e÷ìçLעל  ïéçàäåוכל שירשו , הנכסים את ביניהם – ÀÈÇÄÆÈÀ
בחלקו, לזכות רוצה aאחד  ÷éæçnäåøbä éñëð לו ואין  שמת – ÀÇÇÂÄÀÄÀÅÇÅ

בכגון  זכה, בהם להחזיק הקודם וכל הפקר, נכסיו  ונמצאו יורשים,
אם בהם, וכיוצא לדלת,ìòðאלה מנעול תיקן  או דלת שהעמיד – ÈÇ

øãâå, גדר שעשה או  –õøôe להיכנס כדי בגדר  פירצה שפרץ או  – ÀÈÇÈÇ
àeäL((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ),),),),בה ìk, בפירצתו או בגדרו שהועיל  כל כלומר : – ÈÆ

זו בהשלמתו  והועיל והשלימה, כבר, עשויה שהיתה éøäÂÅ(xnb`),כגון 
ä÷æç Bæ,הנכסים את לאלתר האדם קונה שבה קנין , חזקת כלומר  – ÂÈÈ

החזיק  שהרי  בהם, לחזור  יכולים שחלקו  והאחים מתנה הנותן ואין

וכדומה, גדר או שנעל ידי על הגר  בנכסי  המחזיק וכן חברו . בהסכמת
נכסים  ללוקח הדין  והוא בהם. לזכות יכול  אחר  אין  ושוב בהם, זכה

למשנתנו , בהקדמה לעיל שהבאנו  כמו בחזקה, אותה שקונה מחברו ,
ה): א, (קידושין  שנינו sqkaשכן mipwp zeixg` mdl yiy miqkp"

xhyaed w f g a e; שאין פי על אף לרבותא, אלו  נקטה שמשנתנו  אלא
שמשנתנו  מפרשים ויש מעות. שנותן  בלוקח שכן  וכל מעות, נתינת בהם

עד בו  להחזיק ללוקח נותן שאינו  המוכר  שדרך לפי  לוקח, נקטה לא
דמים מקובצת מקובצת מקובצת מקובצת ).).).).שיתן  ((((שיטהשיטהשיטהשיטה
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יט): יט, (דברים בהם שנאמר זוממים", "עדים בענין  אחדים במקומות למדנו  כבר 
העדים  את מחייבים דין שבית כלומר לאחיו ", לעשות זמם כאשר  לו "ועשיתם
מיתה  לחייבו באו  שאם עליו, שהעידו האדם את לחייב הם שרצו  במה ,הזוממים

לחייבו באו ואם אותם; מלקים מלקות, לחייבו  באו  ואם מיתה; חייבים הם הרי
פרטי מהתשלום. חלק נותן  מהעדים אחד  כל  זה ובכגון  לשלם, הם חייבים ממון,
בעדים  דנה משנתנו א. פרק מכות במסכת מבוארים זוממים עדים בענין  הדינים

הוזמו. והם שנים שלוש  בשדה מחזיק שהוא לאחד שהעידו

GL dìëàL BúBà ïéãéòî íéðL eéäíéðL L עדים שני  אם – ÈÀÇÄÀÄÄÆÂÈÈÈÈÄ
שנים, שלוש פירותיה שאכל  בשדה, המחזיק על eàöîðåÀÄÀÀהעידו 

íéîîBæ היו השנים שלוש שבאותן והעידו, אחרים עדים שבאו  – ÀÄ
אחר , במקום עמהם הללו  ìkäהעדים úà Bì ïéîlLî משלמים – ÀÇÀÄÆÇÙ

להפסידו , שרצו  השדה כל  דמי  את השדה לבעל הזוממים העדים

מהמחזיק. שיטול  עצמה השדה äðBLàøaמלבד  íéðLשני אם – ÀÇÄÈÄÈ
ראשונה, שנה השדה פירות אכל שהמחזיק העידו äiðMaעדים íéðLeÀÇÄÇÀÄÈ

שנייה, שנה שאכלה העידו אחרים עדים ושני  –úéLéìMa íéðLeÀÇÄÇÀÄÄ
כיתות  שלוש  כל ונמצאו השלישית, השנה על  העידו אחרים ושניים –

זוממים, íäéðéaהעדים ïéLlLîלבעל לשלם חייבת כת כל  – ÀÇÀÄÅÅÆ
השדה. דמי שליש  GLíéçàהשדה äLשאכל מעיד מהם שאחד  – ÀÈÇÄ

השנייה, השנה על  מעיד והשני ראשונה, שנה השדה פירות המחזיק
השלישית, השנה על  מעיד קרובם,ãçàåוהשלישי  שאינו –óøèöî ÀÆÈÄÀÈÅ

íänòכל על  הוא שמעיד  היינו  האחים, מן  אחד  כל  עם מצטרף – ÄÈÆ
השנים, GLשלוש elà éøäúBiãò L מעידים האחים שאין  – ÂÅÅÈÅË

עדויות  שלוש  הלכך זה, מעיד אינו  זה שמעיד  שנה שעל  אחת, עדות

כשרה. ועדותן äîæäìהן  úçà úeãò ïäå הזמה לענין אבל – ÀÅÅÇÇÇÂÈÈ
שאינו  שהאחד  כלומר  ביניהם, משלשין הוזמו  שאם אחת, כעדות דינם

אח  כל  נמצא מחצה, משלמים האחים ושלושת מחצה משלם קרוב
משנה  (עיין כולם שיוזמו עד זוממים נעשים אינם וכן שישית. משלם

ז). א, מכות
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לשמש יכולים תשמישים איזה חברו , בחצר שמשתמש  במי  ללמד באה משנתנו
זה  לתשמיש המקום את לו נתן  החצר  שבעל  לטעון , נאמן  שיהא ראיה, כחזקת לו

לו. שמכרו או במתנה

íéøác elà,להלן המפורטים –ä÷æç íäì LiL החזיק שאם – ÅÀÈÄÆÅÈÆÂÈÈ
בו , מחה לא וחברו  אלו , דברים לתשמישי  חברו  בקרקע שנים שלוש
או  במתנה זה מקום לו נתן  שחברו לטעון , הוא ויכול חזקה, זו הרי

לו; ä÷æçשמכרו íäì ïéàL íéøác elàå יכולים שאינם – ÀÅÀÈÄÆÅÈÆÂÈÈ
ראיה: כחזקת øöçaלשמש  äîäa ãéîòî äéä,מבואר בגמרא – ÈÈÇÂÄÀÅÈÆÈÅ

לעכב  אמנם רשאי מהם אחד שכל  שותפים, של בחצר כאן  שמדובר
שהחצר משום השונים, לתשמישיו דברים שם יעמיד  שלא חברו  את

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéìBâðøz ìcâîe,øöça Bìáæ ïúBðå–ä÷æç dðéà.íéçôè äøNò ääBáb Bzîäáì ävçî äNò ìáà,øepzì ïëå, §©¥©§§¦§¥¦§¤¨¥¥¨£¨¨£¨¨¨§¦¨¦§¤§§¨£¨¨§¨¦§¥©©
íéøékì ïëå,íéçøì ïëå,úéaä CBúì ïéìBâðøz ñéðëä,GL ÷îò Bìáæì íB÷î äNòåGL dBáb Bà äLäL–éøä §¥©¦©¦§¥¨¥©¦¦§¦©§§¦§©©¦§¨¨¨§¦§¨Ÿ§¨¨©§¨£¥

ä÷æç Bæ. £¨¨
Âä÷æç Bì ïéà áæønä,ä÷æç BîB÷îì Léå.ä÷æç dì Lé äìéçænä.ä÷æç Bì ïéà éøönä ílñ,Bì Lé éøBvìå ©©§¥¥£¨¨§¥¦§£¨¨©©§¥¨¤¨£¨¨ª¨©¦§¦¥£¨¨§©¦¤

ä÷æç.ä÷æç dì ïéà úéøönä ïBlç,ä÷æç dì Lé úéøBvìå;úéøönä ïBlç àéä Bæéà?íãà ìL BLàø ïéàL ìk £¨¨©©¦§¦¥¨£¨¨§©¦¥¨£¨¨¥¦©©¦§¦¨¤¥Ÿ¤¨¨
dëBúì ñðkì ìBëé.äãeäé éaøøîBà:ïaìî dì Lé íà,dëBúì ñðkì ìBëé íãà ìL BLàø ïéàL ét ìò óà ¨¦¨¥§¨©¦§¨¥¦¤¨©§¥©©¦¤¥Ÿ¤¨¨¨¦¨¥§¨

åôúåù äùò íà ,äöéçî úééùòà ãéô÷ã óúåùáã ,ùøéô éðåîééî øá äùî åðéáøå .ä÷æç àéåä éàãå ,äçéî àìå íéðù ùìù äì ÷éúù éà ,éãô÷ éàãå àðååâ
:íéðù ùìù øçàì ãò ä÷æç àéåä àì äçéî àìå äöéçî äùòù ô"òà àîìòã ùðéà ìáà .ä÷æç àéåä øúìàì äçéî àìå äöéçî

eeee.afxnd:ââä ìë éðô ìò êìåää ìåãâä øåðö óåñá åúåà íéðúåðù ïè÷ øåðö.dwfg enewnl yie dwfg el oi`åø÷òì øöçä ìòá àáå áæøî íù äéä íà
âä éî åëôùé àìù éøîâìçåøì çðåî äéäù ,åëôäì àá íà ìáà .áæøî åúåà êøã íéëôåù åââ éîéî åéäéù äæì ä÷æç åì ùé øáëù ,ìåëé åðéà ,åøöç êåúì â

:åæ çåøá ãîåò ãéîú äéäéù ä÷æç åì ïéàå ,äéãñôà éãéî åàìã ,åéìò áëòì ìåëé áæøîä ìòá ïéà ,éðåôö çåøì åúåà úúì àáå éîåøã.afxnäôèäù íå÷î
éìãî øîë íéåâ ïä åîë .äôè ,øî .åðîî äáæ íéîùâ ìù(î äéòùé):.dligfn:ä÷æç åì ùé êëì ,àúåòéá÷ã àúìî éåäå .ââä êøåà ìë ÷éæçîä ìåãâ øåðö

.ixvnd mleq:ä÷æç åì ïéà êëì ,åëáåùìå åââì åá úåìòì éãë åøéáç øöç êåúì åúåà ïúåð íà äéìò ãéô÷ àìå ,òåá÷ åðéàå ïè÷.zixvnd oelgïè÷ ïåìç
:åá ñðëð íãà ìù åùàø ïéàù.dwfg el oi`,íåúñì ìåëé êðéàå åá éú÷æçä øáë øîåì ïåìçä ìòá éöî àì ,åîúñìå ïåìçä ãâðë úåðáì øöçä ìòá éòá éàå

äéä åìéôàå ,åðçúôé àìù åéìò áëòî éöî éåä åçúôùë àø÷éòî éòá äåä éà éëä åìéôàå .÷æéä åá éì äéä àìù éôì àìà éúñééôúð àì ,êàéä äéì øîàã
:ä÷æç åì ïéà ,çúôå éîð åçéðäù øçàå ,éá èéáúå ïåìçì êåîñ ìñôñ íéùú àîù äéì øîà éöîã ,úåîà òáøàî øúåé äåáâ.dwfg el yi zixevleïåìç
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נוהגים  למעשה אבל  ויציאה, כניסה לשם בעיקר פנויה להיות צריכה
ריחיים  לבישול, כיריים לאפייה, תנור  בחצר להעמיד  השותפים היו 

היו  ולא תרנגולים, בה ולגדל בהמה בה להעמיד וכן  לטחינה, יד של
מהשותפים  אחד שאם במשנתנו, ששנינו וזהו זה; על  זה מקפידים

,xvga dnda cinrn didíéçøå ,íéøéëå ,øepz דברים היינו – ÇÀÄÇÄÀÅÇÄ
קביעות, של  תשמישים שאינם ïéìBâðøzהמיטלטלים, ìcâîe או – ÀÇÅÇÀÀÄ

תרנגולים, בה מגדל  øöçaשהיה Bìáæ ïúBðå שהיה פי  על  אף – ÀÅÄÀÆÈÅ
שנים, שלוש  כן  ä÷æçעושה dðéà ששותפו לומר, נאמן שיהא – ÅÈÂÈÈ

לפי במתנה, לו  שנתנו או בקביעות בו להשתמש זה מקום לו  מכר

כמו  בחצר, אלו  תשמישים לגבי  זה על  זה מקפידים השותפים שאין
מהתשמישים  באחד  חברו בחצר השתמש  אחד אם ברם, לעיל. שבארנו 

חזקה. זו הרי  שנים, שלוש  Bzîäáìהללו ävçî äNò ìáàÂÈÈÈÀÄÈÄÀÆÀ
íéçøì ïëå ,íéøékì ïëå ,øepzì ïëå ,íéçôè äøNò ääBábÀÈÂÈÈÀÈÄÀÅÇÇÀÅÇÄÇÄÀÅÈÅÇÄ
בחצר, שהעמיד  לריחיים או  לכיריים או  לתנור  מחיצה עשה אם –

m` okeúéaä CBúì ïéìBâðøz ñéðëä.שבחצר חברו בנין לתוך – ÄÀÄÇÀÀÄÀÇÇÄ
äNòåעשה או –GL ÷îò Bìáæì íB÷îGL dBáb Bà äLäL ÀÈÈÈÀÄÀÈÙÀÈÈÇÀÈ

יתפזר, שלא כדי טפחים, –ä÷æç Bæ éøä קבע ותשמישי  שהואיל – ÂÅÂÈÈ
שלוש במשך  בו מחה לא ואם זה, על  זה מקפידים שותפים אפילו הם,
מקום  לו  מכר ששותפו  לטעון , המחזיק ונאמן חזקה, זו הרי  שנים,

במתנה לו  שנתנו או שימוש  לאותו  הרי הרי הרי הרי """"ף ף ף ף ).).).).זה מפרשים,((((הרשבהרשבהרשבהרשב""""ם ם ם ם ;;;; ויש
וחברו  וכו', לתנור  או לבהמתו מחיצה העמיד  מהשותפים אחד שאם

לו  מחל  ששותפו לטעון הוא ונאמן  לאלתר , חזקה זו  הרי  מחה, לא
מחיצה. עשיית על זה על זה מקפידים שהשותפים לפי  זה, מקום על 

חברו  בחצר  בהמה מעמיד  אדם היה אם enr),ברם, szey epi`y) או
וריחיים  וכיריים תנור  שם מעמיד  שהיה או  תרנגולים, שם מגדל  שהיה

אם  אלא חזקה, אינה מחיצה, שם שהעמיד  פי על אף בזה, וכיוצא
מהדברי באחד השתמש שניםכן שלוש  בחצר הללו  הלהלהלהל''''ם ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 

ידידידיד).).).). יביביביב,,,, ונטעןונטעןונטעןונטען טועןטועןטועןטוען הלהלהלהל'''' ה ה ה ה ;;;; ה ה ה ה ,,,, שכנים שכנים שכנים שכנים 
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אדם  השתמש  שאם ללמד  מוסיפה והיא הקודמת המשנה המשך היא משנתנו
שאינו דבר ידי  על השתמש  ואם חזקה, לו יש קבוע, דבר  ידי על  חברו של בחצרו
מפרשים, יש שבמשנתנו : ה"חזקה" בענין  המפרשים ונחלקו חזקה. לו אין  קבוע
שבארנו כמו  טענה, עמה שיש  לחזקה היינו  שנים", שלוש ל"חזקת המשנה שכוונת

הקודמת כאן (m"ayx);במשנה שמדובר  מפרשים zncewd)ויש  dpyna oke) בחזקה
מוחה  ואינו בשלו  משתמש  חברו את רואה החצר  שבעל שכיון  כלומר לאלתר,
שימושו על לו מחל  החצר שבעל  לטעון , הוא שיכול לאלתר, חזקה לחברו  יש  בו ,

bpw).זה oniq xeha z`aen ,mipe`bd zrc)

áæønä למטה המשוך הגדול , הצינור  בקצה שנותנים קטן צינור  – ÇÇÀÅ
הכותל לאורך  הגג מן ("dligfnd"),מן  המים קילוח את להרחיק כדי

ä÷æçהכותל, Bì ïéàרשאי חברו, חצר לתוך  מים מקלח היה אם – ÅÂÈÈ
בעל ואין  חצרו , בתוך אחר לצד  מקלח שיהא אותו, לכוון החצר בעל 
חזקה  לו ואין  בזה, כלום מפסידו אינו שהרי  עליו , לעכב יכול  המרזב

זה, לצד דווקא מקלח שיהא ä÷æçלטעון, BîB÷îì Léåאבל – ÀÅÄÀÂÈÈ
לסלק  בא החצר בעל שאם המרזב, מקום על  המרזב לבעל  חזקה יש

כן , לעשות יכול אינו  לחצרו , המים יקלחו שלא לגמרי , המרזב את
לתוך מרזב אותו  דרך  קולחים גגו  מימי שיהיו חזקה לו שיש מאחר 

מפרשים((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).חצרו  dwfg((((שם שם שם שם ):):):):ויש el oi`רשאי ארוך  היה שאם –
לק  החצר לבנות בעל החצר בעל רצה שאם מפרשים: ואחרים צרו;

עליו. לעכב יכול המרזב בעל אין המרזב, היינו äìéçænäתחת – ÇÇÀÅÈ
הכותל  כל לאורך הגג מן למטה המשוך  epx`aהצינור xaky enk)

,(lirlä÷æç dì Léבעל הוא, קבוע דבר  והמזחילה שהואיל  – ÆÈÂÈÈ
חזקה  המזחילה לבעל  יש מחה, שלא וכיון  כך, על  מקפיד החצר 

éøönäעליה. ílñכדי חברו בחצר  אדם העמידו  אם קטן, שהוא – ËÈÇÄÀÄ
לשובכו , או לגגו  ä÷æçלעלות Bì ïéà ואין קבוע, שאינו  לפי – ÅÂÈÈ

למחות; חשש  לא הלכך  עליו , מקפיד  החצר ולסולם éøBvìåבעל  – ÀÇÄ
במקומו, וקבוע גדול  שהוא ä÷æçצורי, Bì Lé כזה סולם שעל – ÆÂÈÈ

חזקה. לו  יש  מחה שלא וכיון מקפיד, החצר úéøönäבעל ïBlç– ÇÇÄÀÄ
חברו, לחצר  פתוח והוא קטן, חלון ä÷æçהיינו  dì ïéàורשאי – ÅÈÂÈÈ

לטעון  יכול  החלון בעל  ואין  ולסתמו, זה חלון  כנגד  לבנות החצר בעל 

לפתוח  לך  הרשיתי לא לו: אומר החצר  בעל  שכן בו , החזיק שכבר 
מסכים  אני אין עכשיו אבל היזק, בו לי היה שלא מפני  אלא חלון

למעלה  החלון  כשהיה ודווקא זה; חלון מחמת בנייני כותל  להרחיק
חזקה, לו יש אמות מארבע למטה היה אם אבל  אמות, úéøBvìåÀÇÄמארבע

ä÷æç dì Léשהואיל חזקה, לו  יש גדול , שהוא צורי, לחלון אבל  – ÅÈÂÈÈ
חזקה, זו  הרי  מחה, ולא בנזק החצר בעל וידע ראייה, היזק כאן ויש 

כנגדו. לבנות רשאי החצר בעל  úéøönä?ואין ïBlç àéä BæéàÅÄÇÇÄÀÄ
dëBúì ñðkì ìBëé íãà ìL BLàø ïéàL ìk,מבואר בגמרא – ÈÆÅÙÆÈÈÈÄÈÅÀÈ

ש בחלון  כאן פרדס,שמדובר או  גן דרכו לשמור  או  לאיוורור  נעשה
בעל ואין  חזקה, לו  יש מאד, קטן הוא אפילו  לאורה, נעשה אם אבל 

ולסתמו . כנגדו  לבנות יכול  dìהחצר Lé íà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÆÈ
ïaìî,עץ של  מסגרת לחלון יש  אם –BLàø ïéàL ét ìò óà ÇÀÅÇÇÄÆÅÙ

ä÷æç Bæ éøä ,dëBúì ñðkì ìBëé íãà ìL ועשה שהואיל – ÆÈÈÈÄÈÅÀÈÂÅÂÈÈ
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–ä÷æç Bæ éøä.æéfä,çôè ãò–ä÷æç Bì Lé,úBçîì ìBëéå;çôhî úBçt–ä÷æç Bì ïéà,úBçîì ìBëé Bðéàå. £¥£¨¨©¦©¤©¤£¨¨§¨¦§¨¦¤©¥£¨¨§¥¨¦§
ÊïéôzMä øöçì åéúBðBlç íãà çzôé àG.úøçà øöça úéa ç÷ì–ïéôzMä øöçì epçzôé àG.äiìò äða ¦§©¨¨©¨©£©©ª¨¦¨©©¦§¨¥©¤¤¦§¨¤©£©©ª¨¦¨¨£¦¨

Búéa éab ìò–ïéôzMä øöçì äpçzôé àG;äöø íà àlà,Búéaî íéðôì øãçä úà äðBa,ìò äiìò äðBáe ©©¥¥¦§¨¤¨©£©©ª¨¦¤¨¦¨¨¤¤©¤¤¦§¦¦¥¤£¦¨©
CBúì dçúBôe Búéa éabBúéa.çút ïéôzMä øöçì íãà çzôé àGïBlç ãâðk ïBlçå çút ãâðk.ïè÷ äéä– ©¥¥§¨§¥¦§©¨¨©£©©ª¨¦¤©§¤¤¤©§©§¤¤©¨¨¨¨

ìBãb epNòé àG.ãçà–íéðL epNòé àG.ïBlç ãâðk ïBlçå çút ãâðk çút íéaøä úeLøì àeä çúBt ìáà. ©£¤¨¤¨©£¤§©¦£¨¥©¦§¨©¦¤©§¤¤¤©§©§¤¤©
ïè÷ äéä–ìBãb BúBà äNBò.ãçà–íéðL BúBà äNBò. ¨¨¨¨¤¨¤¨¤§©¦

Áíéaøä úeLø úçz ììç ïéNBò ïéà,úBøòîe ïéçéL úBøBa.øæòéìà éaøøézî,úëläî äìâò àäzL éãk ¥¦¨¨©©§¨©¦¦¦§¨©¦¡¦¤¤©¦§¥¤§¥£¨¨§©¤¤

ãçà ìë .úåîà òáøàî äèîì àåäù ïåìç åà .ãàî ïè÷ àåä åìéôàå ,äøåàì éåùòä ïåìç åà .úåîà òáøàî äìòîì àåä åìéôàå ,åá ñðëð íãà ìù åùàøù
,òø çéø øîåìë àñëä úéáå ÷áàå ïùòî õåç .ïé÷æðì ä÷æç ùéã ,åîúñìå åãâðë úåðáì ìåëé ïéà áåùå ä÷æç åì ùé ,çúôå åçéðä íà åììä úåðåìç äùìùî
éãë à÷æð éà÷ éëî àìà ,íéðù ùìù ïé÷æðì ä÷æç éòá àìå .ä÷æç äì ùé äéàø ÷æéä ìáà .íéðù äîë íäá ÷éæçä åìéôà ä÷æç íäì ïéà äùìùä åìàù

:ä÷æç àéåä ,úéçî àìå ÷æðá úòãé øáë ÷æéðì øîåì ìëåéù.oaln:äèîìî äôå÷ñàå äìòîìî óå÷ùî ïéòë õåçáî ïéðá.fifåìúåëî àöåéä ïáà åà õò
:åá ÷éæçäù øçàî æéæä íåúñì åãâðë úåðáì øöçä ìòá ìåëé ïéàå ä÷æç åì ùé ,øúåé åà çôè åá ùé íà ,åøéáç øöç øéåàì.ea zegnl lekieìòá àáùë

:åðàéöåé àìù åá úåçîì øöçä ìòá ìåëé ,øúåé åà çôè åá ùéù æéæä àéöåäì ìúåëä.gthn zegtúåðáì ìåëéå ä÷æç éåä àì êëì ,àúåòéá÷ã éãéî éåä àì
:åéìò áëòì ìåëé øöçä ìòá ïéà ,äìçúëì åàéöåäì ìúåëä ìòá àáùëå .åîúñìå åãâðë

ffff.mitzeyd xvgl:äéàø ÷æéä íåùî .åøéáç øöçì ïëù ìëå ,äá úåôúåù åì ùéù øöçì.zxg` xvga zia gwl.úåôúåù äá åì ùéù åæ øöçì äëåîñä
:úéá åúåà éøééãî ìâøä úñéøã íäéìò äáøîù .åæ øöçì çúô åì çúôé àì.ezian miptl xcg dpeaéñåî åðéàùåàìáã .íéðùì åúéá ÷ìåç àìà íåìë ó

:äöøé íà ïéøåéã åúéá úåàìîì ìåëé éëä.gzt cbpk gztàø÷ øîàã(ã"ë øáãîá)äàø ,äàø äî .åéèáùì ïëåù ìàøùé úà àøéå åéðéò úà íòìá àùéå
:äæ ãâðë äæ íéðååëî ïäéçúô åéä àìù.lecb epyri `l ohw:êðéî éòåðèöàì àðéöî àì àáø àçúôá ,êðéî éòåðèöàì àðéöî àèåæ àçúôá äéì øîàãcg`

.mipy epyri `l:éòåðèöàì àðéöî àì éçúô éøúá ,éòåðèöàì àðéöî àçúô ãçá äéì øîàã.miaxd zeyxl `ed gzet la`à÷ óåñ óåñ ,äéì øîàã
éòåðèöàì úéòá:íéáøä úåùø éðáî

gggg.miaxd zeyx zgz llg oiyer oi`:íðåîî ÷ñò ìò ïåãì [ïéãì ãøéìå ÷åæéì] íéöåø íãà éðá ïéàù .äéúîçî éúàã à÷éæä ìë äéìò ìéá÷ åìéôàiax
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חזקה. זו הרי  לפיכך  מחה, ולא ראה החצר  ובעל קבע, של  בנין  בחלון

.dcedi iaxk dkld oi`eæéfäהכותל מתוך הבולטת אבן או קורה – ÇÄ
כגון  בה, להשתמש ראובן  ויכול  שמעון, של  לחצר  ויוצאת ראובן של

חפציו , בה çôèלתלות ãò,ומעלה מטפח הזיז  גודל  אם –Bì Lé ÇÆÇÆ
ä÷æç שמעון ואין  עליו , חזקה לראובן יש –(xvgd lra) לבנות יכול  ÂÈÈ

תשמישו , ולבטל úBçîìכנגדו ìBëéå זיז להוציא ראובן כשבא – ÀÈÄÀ
יוציאנו . שלא בו למחות שמעון  יכול בתחילה, çôhîמביתו úBçtÈÄÆÇ

קבוע, תשמיש בו  שאין ונמצא מטפח, פחות הוא הזיז ואם –ïéàÅ
ä÷æç Bì קטן זיז על למחות חשש  שלא לטעון שמעון  שיכול – ÂÈÈ

ולסתמו; הזיז  כנגד לבנות הוא ורשאי úBçîìכזה, ìBëé Bðéàå– ÀÅÈÄÀ
למחות  יכול שמעון  אין בתחילה, כזה קטן זיז  להוציא ראובן  וכשבא

נזק כל לו גורם אינו  שהרי  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).בו , בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ;;;; יהודהיהודהיהודהיהודה רברברברב ((((דעת דעת דעת דעת 
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ראיה. היזק משום בהם שיש בדברים לדון  חוזרת משנתנו

ïéôzMä øöçì åéúBðBlç íãà çzôé àGלחצר אפילו  כלומר – ÄÀÇÈÈÇÈÇÂÇÇËÈÄ
ראייה. היזק משום חברו, לחצר יפתח שלא שכן כל  בה, שותף שהוא

úøçà øöça úéa ç÷ìבחצר בית קנה החצר משותפי אחד  אם – ÈÇÇÄÀÈÅÇÆÆ
זו , לחצר הסמוכה ïéôzMäאחרת øöçì epçzôé àG יפתח לא – ÄÀÈÆÇÂÇÇËÈÄ

החצר בני  על  מרבה שהוא מפני  בה, שותף שהוא זו לחצר  פתח בו

שם.((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ))))דיירים דרך ויוצאים נכנסים יהיו הבית אותו  שדיירי  ,
Búéa éab ìò äiìò äða,השותפין שבחצר –øöçì äpçzôé àG ÈÈÂÄÈÇÇÅÅÄÀÈÆÈÇÂÇ

ïéôzMäעל ומרבה בחצר, דיירים שמוסיף לעיל, האמור  מהטעם – ÇËÈÄ
הרגל ; דריסת החצר  íéðôìבני  øãçä úà äðBa ,äöø íà àlàÆÈÄÈÈÆÆÇÆÆÄÀÄ

Búéaî,השותפים שבחצר –äðBáeבונה שהוא או –ìò äiìò ÄÅÆÂÄÈÇ
Búéa éab, השותפין שבחצר  –Búéa CBúì dçúBôe במפרשים – ÇÅÅÀÈÀÅ

בנין  להוסיף הוא שרשאי  המשנה כוונת שאין הגמרא), (לפי  מבואר
לבנות  הוא שיכול  היא הכוונה אלא גביו , על או ביתו  מאחורי חדש

ביתו  גובה בחצי  תיקרה לבנות או לשניים, ולחלקו בביתו  מחיצה
לאכסנאים  ביתו את להשכיר  הוא רשאי  שכן עלייה, בו  ולהוסיף

עליו  לעכב יכולים החצר בני  ואין  הרבה, ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))ולדיירים ((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ;;;;

מוסיף  שאינו  פי  על  אף להוסיף, רשאי אינו  דיירים שאף סוברים, ויש 
ו  חדש , אוצרבנין  לעשות בשביל  אלא ביתו  את לחלק שרשאי שנו לא

לבנות ((((הרמהרמהרמהרמ""""ה ה ה ה ).).).). הוא שרשאי  היא, המשנה כוונת שאמנם מפרשים, ויש 
יפתח  שלא ובלבד  ביתו , גבי  על  עלייה לבנות או ביתו מאחורי חדר

עשוי אינו ביתו  לתוך שפתוח שכל  ביתו, לתוך  אלא לחצר  פתח שם
ביתו  דרך  אלא מעבר  להם שאין מאחר  דיירים שם ((((הריהריהריהרי""""ף ף ף ף ;;;;להרבות

קנדקנדקנדקנד).).).). משפטמשפטמשפטמשפט חושןחושןחושןחושן טור טור טור טור  ועייןועייןועייןועיין שםשםשםשם;;;; משנהמשנהמשנהמשנה מגיד מגיד מגיד מגיד  עייןעייןעייןעיין חחחח;;;; ה ה ה ה ,,,, שכניםשכניםשכניםשכנים הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 

ïéôzMä øöçì íãà çzôé àG חזקה לו  שיש במקום אפילו – ÄÀÇÈÈÇÂÇÇËÈÄ
çút,((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם )))) ãâðk çút,חברו של  –ïBlç ãâðk ïBlçå– ÆÇÀÆÆÆÇÀÇÀÆÆÇ

חברו לבית להציץ יוכל  שנאמר((((רמברמברמברמב""""םםםם).).).).שלא ממה זה למדים בגמרא

בבבב):):):): כד כד כד כד ,,,, לשבטיו "((((במדברבמדברבמדברבמדבר שוכן  ישראל את וירא עיניו את בלעם "וישא
ראויים  אמר : לזה, זה מכוונים אהליהם פתחי  שאין  ראה ראה? מה –

הרשב"ם, מפרש  ההרחקה ובשיעור שכינה. עליהם שתשרה הללו
זה מכנגד זה משהו  אלא להרחיק צריך  טובטובטובטוב").").").").שאינו יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עיין עיין עיין עיין 

ïè÷ äéä,חלונו או פתחו –ìBãb epNòé àG חברו שיכול – ÈÈÈÈÇÂÆÈ
מראייתך, עצמי את להצניע יכולני קטן החלון  או כשהפתח לומר :

ממך  עצמי  את להצניע אוכל לא גדול תעשנו  אם ãçàÆÈ(xnb`).אבל 
אחד, חלון או  פתח לו היה –íéðL epNòé àG תהא ואפילו – ÇÂÆÀÇÄ

כמידת השניים להיזהרמידת לחברו יותר קשה שבשניים האחד ,

íéaøä(xnb`).מראייתו  úeLøì àeä çúBt ìáà אדם רשאי  – ÂÈÅÇÄÀÈÇÄ
הרבים, לרשות çútלפתוח ãâðk çút,חברו של  –ãâðk ïBlçå ÆÇÀÆÆÆÇÀÇÀÆÆ

ïBlç עצמו להצניע מקום מכל  צריך  כנגדו , הדר  חברו , שהרי  – Ç
הרבים. רשות בני  של  ÷ïèמראייתם äéä, החלון או הפתח –äNBò ÈÈÈÈÆ

ìBãb BúBà;גדול במקומו לעשות הוא רשאי  –ãçà פתח היה – ÈÆÈ
אחד, חלון  íéðLאו BúBà äNBò במקומו לעשות הוא רשאי – ÆÀÇÄ

יכולים  הרבים רשות בני  שאין  בגובה ברם, חלונות. שני  או פתחים שני 
חלון . כנגד חלון לפתוח אסור הרבים ברשות אף בעלייה, כגון לראות,
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דברים  הרבים ברשות לעשות שאסור  ללמד, משנתנו  מוסיפה הקודמת המשנה אגב
שם. העוברים את להזיק העלולים

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéìBâðøz ìcâîe,øöça Bìáæ ïúBðå–ä÷æç dðéà.íéçôè äøNò ääBáb Bzîäáì ävçî äNò ìáà,øepzì ïëå, §©¥©§§¦§¥¦§¤¨¥¥¨£¨¨£¨¨¨§¦¨¦§¤§§¨£¨¨§¨¦§¥©©
íéøékì ïëå,íéçøì ïëå,úéaä CBúì ïéìBâðøz ñéðëä,GL ÷îò Bìáæì íB÷î äNòåGL dBáb Bà äLäL–éøä §¥©¦©¦§¥¨¥©¦¦§¦©§§¦§©©¦§¨¨¨§¦§¨Ÿ§¨¨©§¨£¥

ä÷æç Bæ. £¨¨
Âä÷æç Bì ïéà áæønä,ä÷æç BîB÷îì Léå.ä÷æç dì Lé äìéçænä.ä÷æç Bì ïéà éøönä ílñ,Bì Lé éøBvìå ©©§¥¥£¨¨§¥¦§£¨¨©©§¥¨¤¨£¨¨ª¨©¦§¦¥£¨¨§©¦¤

ä÷æç.ä÷æç dì ïéà úéøönä ïBlç,ä÷æç dì Lé úéøBvìå;úéøönä ïBlç àéä Bæéà?íãà ìL BLàø ïéàL ìk £¨¨©©¦§¦¥¨£¨¨§©¦¥¨£¨¨¥¦©©¦§¦¨¤¥Ÿ¤¨¨
dëBúì ñðkì ìBëé.äãeäé éaøøîBà:ïaìî dì Lé íà,dëBúì ñðkì ìBëé íãà ìL BLàø ïéàL ét ìò óà ¨¦¨¥§¨©¦§¨¥¦¤¨©§¥©©¦¤¥Ÿ¤¨¨¨¦¨¥§¨

åôúåù äùò íà ,äöéçî úééùòà ãéô÷ã óúåùáã ,ùøéô éðåîééî øá äùî åðéáøå .ä÷æç àéåä éàãå ,äçéî àìå íéðù ùìù äì ÷éúù éà ,éãô÷ éàãå àðååâ
:íéðù ùìù øçàì ãò ä÷æç àéåä àì äçéî àìå äöéçî äùòù ô"òà àîìòã ùðéà ìáà .ä÷æç àéåä øúìàì äçéî àìå äöéçî

eeee.afxnd:ââä ìë éðô ìò êìåää ìåãâä øåðö óåñá åúåà íéðúåðù ïè÷ øåðö.dwfg enewnl yie dwfg el oi`åø÷òì øöçä ìòá àáå áæøî íù äéä íà
âä éî åëôùé àìù éøîâìçåøì çðåî äéäù ,åëôäì àá íà ìáà .áæøî åúåà êøã íéëôåù åââ éîéî åéäéù äæì ä÷æç åì ùé øáëù ,ìåëé åðéà ,åøöç êåúì â

:åæ çåøá ãîåò ãéîú äéäéù ä÷æç åì ïéàå ,äéãñôà éãéî åàìã ,åéìò áëòì ìåëé áæøîä ìòá ïéà ,éðåôö çåøì åúåà úúì àáå éîåøã.afxnäôèäù íå÷î
éìãî øîë íéåâ ïä åîë .äôè ,øî .åðîî äáæ íéîùâ ìù(î äéòùé):.dligfn:ä÷æç åì ùé êëì ,àúåòéá÷ã àúìî éåäå .ââä êøåà ìë ÷éæçîä ìåãâ øåðö

.ixvnd mleq:ä÷æç åì ïéà êëì ,åëáåùìå åââì åá úåìòì éãë åøéáç øöç êåúì åúåà ïúåð íà äéìò ãéô÷ àìå ,òåá÷ åðéàå ïè÷.zixvnd oelgïè÷ ïåìç
:åá ñðëð íãà ìù åùàø ïéàù.dwfg el oi`,íåúñì ìåëé êðéàå åá éú÷æçä øáë øîåì ïåìçä ìòá éöî àì ,åîúñìå ïåìçä ãâðë úåðáì øöçä ìòá éòá éàå

äéä åìéôàå ,åðçúôé àìù åéìò áëòî éöî éåä åçúôùë àø÷éòî éòá äåä éà éëä åìéôàå .÷æéä åá éì äéä àìù éôì àìà éúñééôúð àì ,êàéä äéì øîàã
:ä÷æç åì ïéà ,çúôå éîð åçéðäù øçàå ,éá èéáúå ïåìçì êåîñ ìñôñ íéùú àîù äéì øîà éöîã ,úåîà òáøàî øúåé äåáâ.dwfg el yi zixevleïåìç

`xephxa yexit

נוהגים  למעשה אבל  ויציאה, כניסה לשם בעיקר פנויה להיות צריכה
ריחיים  לבישול, כיריים לאפייה, תנור  בחצר להעמיד  השותפים היו 

היו  ולא תרנגולים, בה ולגדל בהמה בה להעמיד וכן  לטחינה, יד של
מהשותפים  אחד שאם במשנתנו, ששנינו וזהו זה; על  זה מקפידים

,xvga dnda cinrn didíéçøå ,íéøéëå ,øepz דברים היינו – ÇÀÄÇÄÀÅÇÄ
קביעות, של  תשמישים שאינם ïéìBâðøzהמיטלטלים, ìcâîe או – ÀÇÅÇÀÀÄ

תרנגולים, בה מגדל  øöçaשהיה Bìáæ ïúBðå שהיה פי  על  אף – ÀÅÄÀÆÈÅ
שנים, שלוש  כן  ä÷æçעושה dðéà ששותפו לומר, נאמן שיהא – ÅÈÂÈÈ

לפי במתנה, לו  שנתנו או בקביעות בו להשתמש זה מקום לו  מכר

כמו  בחצר, אלו  תשמישים לגבי  זה על  זה מקפידים השותפים שאין
מהתשמישים  באחד  חברו בחצר השתמש  אחד אם ברם, לעיל. שבארנו 

חזקה. זו הרי  שנים, שלוש  Bzîäáìהללו ävçî äNò ìáàÂÈÈÈÀÄÈÄÀÆÀ
íéçøì ïëå ,íéøékì ïëå ,øepzì ïëå ,íéçôè äøNò ääBábÀÈÂÈÈÀÈÄÀÅÇÇÀÅÇÄÇÄÀÅÈÅÇÄ
בחצר, שהעמיד  לריחיים או  לכיריים או  לתנור  מחיצה עשה אם –

m` okeúéaä CBúì ïéìBâðøz ñéðëä.שבחצר חברו בנין לתוך – ÄÀÄÇÀÀÄÀÇÇÄ
äNòåעשה או –GL ÷îò Bìáæì íB÷îGL dBáb Bà äLäL ÀÈÈÈÀÄÀÈÙÀÈÈÇÀÈ

יתפזר, שלא כדי טפחים, –ä÷æç Bæ éøä קבע ותשמישי  שהואיל – ÂÅÂÈÈ
שלוש במשך  בו מחה לא ואם זה, על  זה מקפידים שותפים אפילו הם,
מקום  לו  מכר ששותפו  לטעון , המחזיק ונאמן חזקה, זו הרי  שנים,

במתנה לו  שנתנו או שימוש  לאותו  הרי הרי הרי הרי """"ף ף ף ף ).).).).זה מפרשים,((((הרשבהרשבהרשבהרשב""""ם ם ם ם ;;;; ויש
וחברו  וכו', לתנור  או לבהמתו מחיצה העמיד  מהשותפים אחד שאם

לו  מחל  ששותפו לטעון הוא ונאמן  לאלתר , חזקה זו  הרי  מחה, לא
מחיצה. עשיית על זה על זה מקפידים שהשותפים לפי  זה, מקום על 

חברו  בחצר  בהמה מעמיד  אדם היה אם enr),ברם, szey epi`y) או
וריחיים  וכיריים תנור  שם מעמיד  שהיה או  תרנגולים, שם מגדל  שהיה

אם  אלא חזקה, אינה מחיצה, שם שהעמיד  פי על אף בזה, וכיוצא
מהדברי באחד השתמש שניםכן שלוש  בחצר הללו  הלהלהלהל''''ם ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 

ידידידיד).).).). יביביביב,,,, ונטעןונטעןונטעןונטען טועןטועןטועןטוען הלהלהלהל'''' ה ה ה ה ;;;; ה ה ה ה ,,,, שכנים שכנים שכנים שכנים 
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אדם  השתמש  שאם ללמד  מוסיפה והיא הקודמת המשנה המשך היא משנתנו
שאינו דבר ידי  על השתמש  ואם חזקה, לו יש קבוע, דבר  ידי על  חברו של בחצרו
מפרשים, יש שבמשנתנו : ה"חזקה" בענין  המפרשים ונחלקו חזקה. לו אין  קבוע
שבארנו כמו  טענה, עמה שיש  לחזקה היינו  שנים", שלוש ל"חזקת המשנה שכוונת

הקודמת כאן (m"ayx);במשנה שמדובר  מפרשים zncewd)ויש  dpyna oke) בחזקה
מוחה  ואינו בשלו  משתמש  חברו את רואה החצר  שבעל שכיון  כלומר לאלתר,
שימושו על לו מחל  החצר שבעל  לטעון , הוא שיכול לאלתר, חזקה לחברו  יש  בו ,

bpw).זה oniq xeha z`aen ,mipe`bd zrc)

áæønä למטה המשוך הגדול , הצינור  בקצה שנותנים קטן צינור  – ÇÇÀÅ
הכותל לאורך  הגג מן ("dligfnd"),מן  המים קילוח את להרחיק כדי

ä÷æçהכותל, Bì ïéàרשאי חברו, חצר לתוך  מים מקלח היה אם – ÅÂÈÈ
בעל ואין  חצרו , בתוך אחר לצד  מקלח שיהא אותו, לכוון החצר בעל 
חזקה  לו ואין  בזה, כלום מפסידו אינו שהרי  עליו , לעכב יכול  המרזב

זה, לצד דווקא מקלח שיהא ä÷æçלטעון, BîB÷îì Léåאבל – ÀÅÄÀÂÈÈ
לסלק  בא החצר בעל שאם המרזב, מקום על  המרזב לבעל  חזקה יש

כן , לעשות יכול אינו  לחצרו , המים יקלחו שלא לגמרי , המרזב את
לתוך מרזב אותו  דרך  קולחים גגו  מימי שיהיו חזקה לו שיש מאחר 

מפרשים((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).חצרו  dwfg((((שם שם שם שם ):):):):ויש el oi`רשאי ארוך  היה שאם –
לק  החצר לבנות בעל החצר בעל רצה שאם מפרשים: ואחרים צרו;

עליו. לעכב יכול המרזב בעל אין המרזב, היינו äìéçænäתחת – ÇÇÀÅÈ
הכותל  כל לאורך הגג מן למטה המשוך  epx`aהצינור xaky enk)

,(lirlä÷æç dì Léבעל הוא, קבוע דבר  והמזחילה שהואיל  – ÆÈÂÈÈ
חזקה  המזחילה לבעל  יש מחה, שלא וכיון  כך, על  מקפיד החצר 

éøönäעליה. ílñכדי חברו בחצר  אדם העמידו  אם קטן, שהוא – ËÈÇÄÀÄ
לשובכו , או לגגו  ä÷æçלעלות Bì ïéà ואין קבוע, שאינו  לפי – ÅÂÈÈ

למחות; חשש  לא הלכך  עליו , מקפיד  החצר ולסולם éøBvìåבעל  – ÀÇÄ
במקומו, וקבוע גדול  שהוא ä÷æçצורי, Bì Lé כזה סולם שעל – ÆÂÈÈ

חזקה. לו  יש  מחה שלא וכיון מקפיד, החצר úéøönäבעל ïBlç– ÇÇÄÀÄ
חברו, לחצר  פתוח והוא קטן, חלון ä÷æçהיינו  dì ïéàורשאי – ÅÈÂÈÈ

לטעון  יכול  החלון בעל  ואין  ולסתמו, זה חלון  כנגד  לבנות החצר בעל 

לפתוח  לך  הרשיתי לא לו: אומר החצר  בעל  שכן בו , החזיק שכבר 
מסכים  אני אין עכשיו אבל היזק, בו לי היה שלא מפני  אלא חלון

למעלה  החלון  כשהיה ודווקא זה; חלון מחמת בנייני כותל  להרחיק
חזקה, לו יש אמות מארבע למטה היה אם אבל  אמות, úéøBvìåÀÇÄמארבע

ä÷æç dì Léשהואיל חזקה, לו  יש גדול , שהוא צורי, לחלון אבל  – ÅÈÂÈÈ
חזקה, זו  הרי  מחה, ולא בנזק החצר בעל וידע ראייה, היזק כאן ויש 

כנגדו. לבנות רשאי החצר בעל  úéøönä?ואין ïBlç àéä BæéàÅÄÇÇÄÀÄ
dëBúì ñðkì ìBëé íãà ìL BLàø ïéàL ìk,מבואר בגמרא – ÈÆÅÙÆÈÈÈÄÈÅÀÈ

ש בחלון  כאן פרדס,שמדובר או  גן דרכו לשמור  או  לאיוורור  נעשה
בעל ואין  חזקה, לו  יש מאד, קטן הוא אפילו  לאורה, נעשה אם אבל 

ולסתמו . כנגדו  לבנות יכול  dìהחצר Lé íà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÆÈ
ïaìî,עץ של  מסגרת לחלון יש  אם –BLàø ïéàL ét ìò óà ÇÀÅÇÇÄÆÅÙ

ä÷æç Bæ éøä ,dëBúì ñðkì ìBëé íãà ìL ועשה שהואיל – ÆÈÈÈÄÈÅÀÈÂÅÂÈÈ
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–ä÷æç Bæ éøä.æéfä,çôè ãò–ä÷æç Bì Lé,úBçîì ìBëéå;çôhî úBçt–ä÷æç Bì ïéà,úBçîì ìBëé Bðéàå. £¥£¨¨©¦©¤©¤£¨¨§¨¦§¨¦¤©¥£¨¨§¥¨¦§
ÊïéôzMä øöçì åéúBðBlç íãà çzôé àG.úøçà øöça úéa ç÷ì–ïéôzMä øöçì epçzôé àG.äiìò äða ¦§©¨¨©¨©£©©ª¨¦¨©©¦§¨¥©¤¤¦§¨¤©£©©ª¨¦¨¨£¦¨

Búéa éab ìò–ïéôzMä øöçì äpçzôé àG;äöø íà àlà,Búéaî íéðôì øãçä úà äðBa,ìò äiìò äðBáe ©©¥¥¦§¨¤¨©£©©ª¨¦¤¨¦¨¨¤¤©¤¤¦§¦¦¥¤£¦¨©
CBúì dçúBôe Búéa éabBúéa.çút ïéôzMä øöçì íãà çzôé àGïBlç ãâðk ïBlçå çút ãâðk.ïè÷ äéä– ©¥¥§¨§¥¦§©¨¨©£©©ª¨¦¤©§¤¤¤©§©§¤¤©¨¨¨¨

ìBãb epNòé àG.ãçà–íéðL epNòé àG.ïBlç ãâðk ïBlçå çút ãâðk çút íéaøä úeLøì àeä çúBt ìáà. ©£¤¨¤¨©£¤§©¦£¨¥©¦§¨©¦¤©§¤¤¤©§©§¤¤©
ïè÷ äéä–ìBãb BúBà äNBò.ãçà–íéðL BúBà äNBò. ¨¨¨¨¤¨¤¨¤§©¦

Áíéaøä úeLø úçz ììç ïéNBò ïéà,úBøòîe ïéçéL úBøBa.øæòéìà éaøøézî,úëläî äìâò àäzL éãk ¥¦¨¨©©§¨©¦¦¦§¨©¦¡¦¤¤©¦§¥¤§¥£¨¨§©¤¤

ãçà ìë .úåîà òáøàî äèîì àåäù ïåìç åà .ãàî ïè÷ àåä åìéôàå ,äøåàì éåùòä ïåìç åà .úåîà òáøàî äìòîì àåä åìéôàå ,åá ñðëð íãà ìù åùàøù
,òø çéø øîåìë àñëä úéáå ÷áàå ïùòî õåç .ïé÷æðì ä÷æç ùéã ,åîúñìå åãâðë úåðáì ìåëé ïéà áåùå ä÷æç åì ùé ,çúôå åçéðä íà åììä úåðåìç äùìùî
éãë à÷æð éà÷ éëî àìà ,íéðù ùìù ïé÷æðì ä÷æç éòá àìå .ä÷æç äì ùé äéàø ÷æéä ìáà .íéðù äîë íäá ÷éæçä åìéôà ä÷æç íäì ïéà äùìùä åìàù

:ä÷æç àéåä ,úéçî àìå ÷æðá úòãé øáë ÷æéðì øîåì ìëåéù.oaln:äèîìî äôå÷ñàå äìòîìî óå÷ùî ïéòë õåçáî ïéðá.fifåìúåëî àöåéä ïáà åà õò
:åá ÷éæçäù øçàî æéæä íåúñì åãâðë úåðáì øöçä ìòá ìåëé ïéàå ä÷æç åì ùé ,øúåé åà çôè åá ùé íà ,åøéáç øöç øéåàì.ea zegnl lekieìòá àáùë

:åðàéöåé àìù åá úåçîì øöçä ìòá ìåëé ,øúåé åà çôè åá ùéù æéæä àéöåäì ìúåëä.gthn zegtúåðáì ìåëéå ä÷æç éåä àì êëì ,àúåòéá÷ã éãéî éåä àì
:åéìò áëòì ìåëé øöçä ìòá ïéà ,äìçúëì åàéöåäì ìúåëä ìòá àáùëå .åîúñìå åãâðë

ffff.mitzeyd xvgl:äéàø ÷æéä íåùî .åøéáç øöçì ïëù ìëå ,äá úåôúåù åì ùéù øöçì.zxg` xvga zia gwl.úåôúåù äá åì ùéù åæ øöçì äëåîñä
:úéá åúåà éøééãî ìâøä úñéøã íäéìò äáøîù .åæ øöçì çúô åì çúôé àì.ezian miptl xcg dpeaéñåî åðéàùåàìáã .íéðùì åúéá ÷ìåç àìà íåìë ó

:äöøé íà ïéøåéã åúéá úåàìîì ìåëé éëä.gzt cbpk gztàø÷ øîàã(ã"ë øáãîá)äàø ,äàø äî .åéèáùì ïëåù ìàøùé úà àøéå åéðéò úà íòìá àùéå
:äæ ãâðë äæ íéðååëî ïäéçúô åéä àìù.lecb epyri `l ohw:êðéî éòåðèöàì àðéöî àì àáø àçúôá ,êðéî éòåðèöàì àðéöî àèåæ àçúôá äéì øîàãcg`

.mipy epyri `l:éòåðèöàì àðéöî àì éçúô éøúá ,éòåðèöàì àðéöî àçúô ãçá äéì øîàã.miaxd zeyxl `ed gzet la`à÷ óåñ óåñ ,äéì øîàã
éòåðèöàì úéòá:íéáøä úåùø éðáî

gggg.miaxd zeyx zgz llg oiyer oi`:íðåîî ÷ñò ìò ïåãì [ïéãì ãøéìå ÷åæéì] íéöåø íãà éðá ïéàù .äéúîçî éúàã à÷éæä ìë äéìò ìéá÷ åìéôàiax

`xephxa yexit

חזקה. זו הרי  לפיכך  מחה, ולא ראה החצר  ובעל קבע, של  בנין  בחלון

.dcedi iaxk dkld oi`eæéfäהכותל מתוך הבולטת אבן או קורה – ÇÄ
כגון  בה, להשתמש ראובן  ויכול  שמעון, של  לחצר  ויוצאת ראובן של

חפציו , בה çôèלתלות ãò,ומעלה מטפח הזיז  גודל  אם –Bì Lé ÇÆÇÆ
ä÷æç שמעון ואין  עליו , חזקה לראובן יש –(xvgd lra) לבנות יכול  ÂÈÈ

תשמישו , ולבטל úBçîìכנגדו ìBëéå זיז להוציא ראובן כשבא – ÀÈÄÀ
יוציאנו . שלא בו למחות שמעון  יכול בתחילה, çôhîמביתו úBçtÈÄÆÇ

קבוע, תשמיש בו  שאין ונמצא מטפח, פחות הוא הזיז ואם –ïéàÅ
ä÷æç Bì קטן זיז על למחות חשש  שלא לטעון שמעון  שיכול – ÂÈÈ

ולסתמו; הזיז  כנגד לבנות הוא ורשאי úBçîìכזה, ìBëé Bðéàå– ÀÅÈÄÀ
למחות  יכול שמעון  אין בתחילה, כזה קטן זיז  להוציא ראובן  וכשבא

נזק כל לו גורם אינו  שהרי  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).בו , בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ;;;; יהודהיהודהיהודהיהודה רברברברב ((((דעת דעת דעת דעת 

y c e w z a y
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ראיה. היזק משום בהם שיש בדברים לדון  חוזרת משנתנו

ïéôzMä øöçì åéúBðBlç íãà çzôé àGלחצר אפילו  כלומר – ÄÀÇÈÈÇÈÇÂÇÇËÈÄ
ראייה. היזק משום חברו, לחצר יפתח שלא שכן כל  בה, שותף שהוא

úøçà øöça úéa ç÷ìבחצר בית קנה החצר משותפי אחד  אם – ÈÇÇÄÀÈÅÇÆÆ
זו , לחצר הסמוכה ïéôzMäאחרת øöçì epçzôé àG יפתח לא – ÄÀÈÆÇÂÇÇËÈÄ

החצר בני  על  מרבה שהוא מפני  בה, שותף שהוא זו לחצר  פתח בו

שם.((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ))))דיירים דרך ויוצאים נכנסים יהיו הבית אותו  שדיירי  ,
Búéa éab ìò äiìò äða,השותפין שבחצר –øöçì äpçzôé àG ÈÈÂÄÈÇÇÅÅÄÀÈÆÈÇÂÇ

ïéôzMäעל ומרבה בחצר, דיירים שמוסיף לעיל, האמור  מהטעם – ÇËÈÄ
הרגל ; דריסת החצר  íéðôìבני  øãçä úà äðBa ,äöø íà àlàÆÈÄÈÈÆÆÇÆÆÄÀÄ

Búéaî,השותפים שבחצר –äðBáeבונה שהוא או –ìò äiìò ÄÅÆÂÄÈÇ
Búéa éab, השותפין שבחצר  –Búéa CBúì dçúBôe במפרשים – ÇÅÅÀÈÀÅ

בנין  להוסיף הוא שרשאי  המשנה כוונת שאין הגמרא), (לפי  מבואר
לבנות  הוא שיכול  היא הכוונה אלא גביו , על או ביתו  מאחורי חדש

ביתו  גובה בחצי  תיקרה לבנות או לשניים, ולחלקו בביתו  מחיצה
לאכסנאים  ביתו את להשכיר  הוא רשאי  שכן עלייה, בו  ולהוסיף

עליו  לעכב יכולים החצר בני  ואין  הרבה, ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))ולדיירים ((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ;;;;

מוסיף  שאינו  פי  על  אף להוסיף, רשאי אינו  דיירים שאף סוברים, ויש 
ו  חדש , אוצרבנין  לעשות בשביל  אלא ביתו  את לחלק שרשאי שנו לא

לבנות ((((הרמהרמהרמהרמ""""ה ה ה ה ).).).). הוא שרשאי  היא, המשנה כוונת שאמנם מפרשים, ויש 
יפתח  שלא ובלבד  ביתו , גבי  על  עלייה לבנות או ביתו מאחורי חדר

עשוי אינו ביתו  לתוך שפתוח שכל  ביתו, לתוך  אלא לחצר  פתח שם
ביתו  דרך  אלא מעבר  להם שאין מאחר  דיירים שם ((((הריהריהריהרי""""ף ף ף ף ;;;;להרבות

קנדקנדקנדקנד).).).). משפטמשפטמשפטמשפט חושןחושןחושןחושן טור טור טור טור  ועייןועייןועייןועיין שםשםשםשם;;;; משנהמשנהמשנהמשנה מגיד מגיד מגיד מגיד  עייןעייןעייןעיין חחחח;;;; ה ה ה ה ,,,, שכניםשכניםשכניםשכנים הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 

ïéôzMä øöçì íãà çzôé àG חזקה לו  שיש במקום אפילו – ÄÀÇÈÈÇÂÇÇËÈÄ
çút,((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם )))) ãâðk çút,חברו של  –ïBlç ãâðk ïBlçå– ÆÇÀÆÆÆÇÀÇÀÆÆÇ

חברו לבית להציץ יוכל  שנאמר((((רמברמברמברמב""""םםםם).).).).שלא ממה זה למדים בגמרא

בבבב):):):): כד כד כד כד ,,,, לשבטיו "((((במדברבמדברבמדברבמדבר שוכן  ישראל את וירא עיניו את בלעם "וישא
ראויים  אמר : לזה, זה מכוונים אהליהם פתחי  שאין  ראה ראה? מה –

הרשב"ם, מפרש  ההרחקה ובשיעור שכינה. עליהם שתשרה הללו
זה מכנגד זה משהו  אלא להרחיק צריך  טובטובטובטוב").").").").שאינו יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עיין עיין עיין עיין 

ïè÷ äéä,חלונו או פתחו –ìBãb epNòé àG חברו שיכול – ÈÈÈÈÇÂÆÈ
מראייתך, עצמי את להצניע יכולני קטן החלון  או כשהפתח לומר :

ממך  עצמי  את להצניע אוכל לא גדול תעשנו  אם ãçàÆÈ(xnb`).אבל 
אחד, חלון או  פתח לו היה –íéðL epNòé àG תהא ואפילו – ÇÂÆÀÇÄ

כמידת השניים להיזהרמידת לחברו יותר קשה שבשניים האחד ,

íéaøä(xnb`).מראייתו  úeLøì àeä çúBt ìáà אדם רשאי  – ÂÈÅÇÄÀÈÇÄ
הרבים, לרשות çútלפתוח ãâðk çút,חברו של  –ãâðk ïBlçå ÆÇÀÆÆÆÇÀÇÀÆÆ

ïBlç עצמו להצניע מקום מכל  צריך  כנגדו , הדר  חברו , שהרי  – Ç
הרבים. רשות בני  של  ÷ïèמראייתם äéä, החלון או הפתח –äNBò ÈÈÈÈÆ

ìBãb BúBà;גדול במקומו לעשות הוא רשאי  –ãçà פתח היה – ÈÆÈ
אחד, חלון  íéðLאו BúBà äNBò במקומו לעשות הוא רשאי – ÆÀÇÄ

יכולים  הרבים רשות בני  שאין  בגובה ברם, חלונות. שני  או פתחים שני 
חלון . כנגד חלון לפתוח אסור הרבים ברשות אף בעלייה, כגון לראות,

ח ה נ ש מ ר ו א ב

דברים  הרבים ברשות לעשות שאסור  ללמד, משנתנו  מוסיפה הקודמת המשנה אגב
שם. העוברים את להזיק העלולים
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íéðáà äðeòèe.íéaøä úeLøì úBàøèææâe ïéæéæ ïéàéöBî ïéà,àéöBîe BlL CBúì ñðBk äöø íà àlà.øöç ç÷ì §¨£¨¦¥¦¦¦¦§ª§§¨¦§¨©¦¤¨¦¨¨¥§¤¦¨©¨¥
úBàøèææâe ïéæéæ dáe–dú÷æça Bæ éøä. ¨¦¦§ª§§¨£¥§¤§¨¨

.xizn xfril`:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .éåñéëä ì÷ì÷úé íéîéì àîù ïðéùééç àìå .íéðáà äðåòè åéìò úëìäî äìâò àäúù éãë ÷æåçá åðñëéù ãáìáå
.oifif:íéðè÷ íéèéäø.ze`xhfefb:íéáøä úåùø éðá ïäá åìùëé àîù .úåìåãâ úåøå÷.ely jezl qpek:àéöåîå ïéæéæä úàöåä øåòéùë åìù ò÷ø÷á ñéðëîù

.dzwfga ef ixd:åìù êåúá ñðë åì äøëîù äæ àîù ïðéøîàå ç÷åìì ïéðòåèã

`xephxa yexit

ïéNBò ïéà– לעשות רשאי אדם אין  –,íéaøä úeLø úçz ììç ÅÄÈÈÇÇÀÈÇÄ
úBøòîeכגון  ïéçéL úBøBa לעשות ומוסיף ברשותו  אותם שחופר  – ÄÄÀÈ

הרבים  ברשות שחופרם או הרבים, רשות תחת חללם המשך את
שיבוא  נזק כל עליו קיבל אפילו  במפרשים: ומבואר  אותם; ומכסה

ולרדת  להינזק רוצים אדם בני שאין  כן , לעשות רשאי אינו מחמתם,
ממונם. עסקי  על לדין  øézîעמו  øæòéìà éaø תחת חלל  לעשות – ÇÄÁÄÆÆÇÄ

חזק, כיסוי לו  שיעשה ובלבד הרבים, äìâòרשות àäzL éãkÀÅÆÀÅÂÈÈ
íéðáà äðeòèe úëläî יכולה תהא אבנים טעונה שעגלה עד – ÀÇÆÆÀÈÂÈÄ

הכיסוי עלול  הזמן שבמשך  סוברים, חכמים ברם, עליו. להלך 
ויינזק. ויפול  כך  על דעתו יתן  לא שם והעובר  dkldeלהתקלקל,

.minkgkúBàøèææâe ïéæéæ ïéàéöBî ïéà בניינים או קורות – ÅÄÄÄÄÀËÀÀÈ

הכותל , מן íéaøäהיוצאים úeLøì רשות בני  בהם ייכשלו שלא – ÄÀÈÇÄ
äöøהרבים, íà àlà,גזוזטרא או  זיז  להוציא –CBúì ñðBk ÆÈÄÈÈÅÀ
BlL או הזיז הוצאת כשיעור גבולו לתוך הכותל את מכניס – Æ

לפיàéöBîeהגזוזטרא, כן, לעשות רשאי יהא שלא אומרים, ואין  – Ä
שהואיל ולהינזק, לשם להידחק הרבים רשות בני  עלולים שלפעמים
עצמם  ולהרחיק להיזהר  הרבים על רשותו, בתוך  אותם מוציא והוא

טובטובטובטוב").").").").משם יום יום יום יום  øöç("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  ç÷ì, חצר אדם קנה אם –dáe ÈÇÈÅÈ
úBàøèææâe ïéæéæ,הרבים לרשות היוצאים –dú÷æça Bæ éøä– ÄÄÀËÀÀÈÂÅÀÆÀÈÈ

הזיזים  את לקיים הלוקח ורשאי  תחילה, החצר שהיתה כמו 
הסתם  מן  לו  שמכרה שזה ואומרים, לו טוענים שאנו  והגזוזטראות,

שלו . לתוך הכניסם
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íéðáà äðeòèe.íéaøä úeLøì úBàøèææâe ïéæéæ ïéàéöBî ïéà,àéöBîe BlL CBúì ñðBk äöø íà àlà.øöç ç÷ì §¨£¨¦¥¦¦¦¦§ª§§¨¦§¨©¦¤¨¦¨¨¥§¤¦¨©¨¥
úBàøèææâe ïéæéæ dáe–dú÷æça Bæ éøä. ¨¦¦§ª§§¨£¥§¤§¨¨

.xizn xfril`:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .éåñéëä ì÷ì÷úé íéîéì àîù ïðéùééç àìå .íéðáà äðåòè åéìò úëìäî äìâò àäúù éãë ÷æåçá åðñëéù ãáìáå
.oifif:íéðè÷ íéèéäø.ze`xhfefb:íéáøä úåùø éðá ïäá åìùëé àîù .úåìåãâ úåøå÷.ely jezl qpek:àéöåîå ïéæéæä úàöåä øåòéùë åìù ò÷ø÷á ñéðëîù

.dzwfga ef ixd:åìù êåúá ñðë åì äøëîù äæ àîù ïðéøîàå ç÷åìì ïéðòåèã

`xephxa yexit

ïéNBò ïéà– לעשות רשאי אדם אין  –,íéaøä úeLø úçz ììç ÅÄÈÈÇÇÀÈÇÄ
úBøòîeכגון  ïéçéL úBøBa לעשות ומוסיף ברשותו  אותם שחופר  – ÄÄÀÈ

הרבים  ברשות שחופרם או הרבים, רשות תחת חללם המשך את
שיבוא  נזק כל עליו קיבל אפילו  במפרשים: ומבואר  אותם; ומכסה

ולרדת  להינזק רוצים אדם בני שאין  כן , לעשות רשאי אינו מחמתם,
ממונם. עסקי  על לדין  øézîעמו  øæòéìà éaø תחת חלל  לעשות – ÇÄÁÄÆÆÇÄ

חזק, כיסוי לו  שיעשה ובלבד הרבים, äìâòרשות àäzL éãkÀÅÆÀÅÂÈÈ
íéðáà äðeòèe úëläî יכולה תהא אבנים טעונה שעגלה עד – ÀÇÆÆÀÈÂÈÄ

הכיסוי עלול  הזמן שבמשך  סוברים, חכמים ברם, עליו. להלך 
ויינזק. ויפול  כך  על דעתו יתן  לא שם והעובר  dkldeלהתקלקל,

.minkgkúBàøèææâe ïéæéæ ïéàéöBî ïéà בניינים או קורות – ÅÄÄÄÄÀËÀÀÈ

הכותל , מן íéaøäהיוצאים úeLøì רשות בני  בהם ייכשלו שלא – ÄÀÈÇÄ
äöøהרבים, íà àlà,גזוזטרא או  זיז  להוציא –CBúì ñðBk ÆÈÄÈÈÅÀ
BlL או הזיז הוצאת כשיעור גבולו לתוך הכותל את מכניס – Æ

לפיàéöBîeהגזוזטרא, כן, לעשות רשאי יהא שלא אומרים, ואין  – Ä
שהואיל ולהינזק, לשם להידחק הרבים רשות בני  עלולים שלפעמים
עצמם  ולהרחיק להיזהר  הרבים על רשותו, בתוך  אותם מוציא והוא

טובטובטובטוב").").").").משם יום יום יום יום  øöç("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  ç÷ì, חצר אדם קנה אם –dáe ÈÇÈÅÈ
úBàøèææâe ïéæéæ,הרבים לרשות היוצאים –dú÷æça Bæ éøä– ÄÄÀËÀÀÈÂÅÀÆÀÈÈ

הזיזים  את לקיים הלוקח ורשאי  תחילה, החצר שהיתה כמו 
הסתם  מן  לו  שמכרה שזה ואומרים, לו טוענים שאנו  והגזוזטראות,

שלו . לתוך הכניסם
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ע"ב: יא יהודי':ד' נקרא בעבודה ־זרה  שהכופר נוספת מימרא    
  לדרושספר   הימי דברי ספר כנגד   
 ,אחד  לאד הכוונה   ובכול , שוני שמות מזכיר שאתה  מקומות יש  – 

 כגו . מרמזי  ה יח)למה  ד  א' (דה "י    
             

    , הפסוק בסו שנזכרה  בתיה  היא היהודיה ' 'אשתו  ודרש , 
ו  ,[כדלהל] רבינו  משה  את שילדה    ,מצרית שהיתה  א 

    ( ה ב  (שמות     
    הכוונה  גרות ][טבילת 

של  מעבודה ־זרה  .'יהודי' נקרא בעבודה ־זרה  שהכופר הרי 
הגמרא: בתיה שואלת משה ,וכי רק את . אותו גידלה   
הגמרא: משיבה          

  . משה את שילדה  נכתב ולכ 
פזי: ב שמעו רבי שוכו ומבאר אבי וחבר גדור אבי [ירד כא שנזכרו  השמות כל 

אחד   אד  ה זנוח ] אבי .ויקותיאל        
    ג ונקרא ובזכותו .     

ידו  על  שניתנה  התורה  ידי געל  ונקרא .    
 ג ונקרא    עליה שהגי 

ובמרגלי בעגל  גכשחטאו  ונקרא .     שדור  
 ג ונקרא . ומי ושליו  מ  לה שית לה '  יו כל  ציפו  המדבר  הסיר][ 

  לישראל ה ' סלח  תפילתו  שמחמת ,'אבי' נקרא פעמי ושלש . 
'גדור' סוכו שהיה  משו זנוח ',    ו 


בפסוק , נאמר עוד  ' וגו  :הגמרא שואלת 

 , בעלה של   .:הגמרא כ,מבארת נקרא אלו  בנישואי 
ש     ש בדי    ,חטא ולא 

       
המגילה : פסוקי את לבאר חוזרת וגו 'הגמרא מרכי מ'   ְְֳַָ

הגלתה '. אר ה לה   ע זה משמעמלשו  ולא ומרצונו , ְְֲִֶַָָָֹ
. הע כשאר בעל ־כרחו 

    בתחילה אס ר'. היא   בסו   ְִֵֶ
בדבר.  תנאי ונחלקו     הוא   

[ כינוה] ו צדקת, שהיתה  מפני     
   לבבל שגלתה  השכינה  ח)על  א (זכריה     

שבגולה  הצדיקי בי.   הוא    
      (כ ב  (אסתר    

ו  לדמ      הוא   ְְַָ
 בש משו        ירח , 

כלבנה . יפה  שהיתה     ש  משו 'הדסה ', ונקראה  שמה ,  היתה מדאי מדאי 
  . לאד נוי וזה       ש  משו הדסה  ונקראה  כהדס שמה , 

 מחמת יפה , היתה   מכל ־מקו   שהיה .' ה מאת 
אסתר על  נאמר    נאמר ובהמש  :הגמרא שואלת שהיתה שוב לומר 

הגמרא:יתומה . משיבה    שכש , וא אב לה  היו  לא אחד  יו שאפילו  ללמד אמה ,כדי  ולא 
וכש  אב, להקרא שראוי ממתי אב לה  היה   . א קרויה  היתה  לא היא  וג 
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כדי להשבית האויב ומתנקם, צריכה להיות העבודה באופן דמפי עוללים ויונקים, היינו להעמיד את עצמו במעמד ומצב דעולל ויונק, 
היינו להניח את שכלו כו'.

ממאמר פרשת כי תשא ה'תשכ"ז
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אם הירידה בשלב הראשון הייתה מקודש הקדשים לקודש, הרי באופן אוטומאטי תגרום ירידה בשלבים שלאחרי זה מקודש לחול 
ולמטה יותר – מהיתר לאיסור.

ממכתב י"ב אדר, ה'תשכ"א
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הח ּמה  א ֹור  ּכמ ֹו א ֹור 111עצמי ה ּנה  ּובמילא  , ְְְִִֵֵַַַָָ

הח ּמה  א ֹור  ּכמ ֹו ה ּוא  מ ּזה ,112ה ּלבנה  ויתרה  , ְְִִֵֶַַַָָָָ

ה 'ּיֹום ' מא ׁשר  יֹותר  ע ֹוד  יאיר  .113ׁשה 'ּלילה ' ְֲִֵֵֶֶַַַָָ

•

1

2

3

א.111) יו"ד, שם "והי '112)לקו"ת וענין וכלה", חתן "משמח  בחי ' הוא הבקיעה שענין סע "א), (ט , שם לקו"ת גם  ראה

הכלה". עם חתן "משמח  - יותר נעלה בחי ' הוא החמה" כאור הלבנה שם.113)אור בלקו"ת הב ' כפירוש עכ"פ , דעכשיו

    
אלא  משלה אור  לה אין  שכיום ללבנה

 ֿ לעתיד  מהשמש, אור  את מקבלת

לה  יהיה ÈÓˆÚלבוא B‡ משל «¿ƒ
‰nÁ‰עצמה  B‡ BÓk111, ¿««»

‰l‰ B‡ ‰p‰ ‡ÏÈÓe¿≈»ƒ≈«¿»»
‰nÁ‰ B‡ BÓk ‡e‰112, ¿««»

של  ֿ המתחיל  בדיבור  הכתוב כדברי 

ÏÈl'‰L‰'המאמר  ,‰fÓ ‰˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆««¿»
עצמו  וההסתר  BÚ„ההעלם È‡È»ƒ

'ÌBi'‰ L‡Ó ˙BÈ113 כי ≈≈¬∆«
יש  וגילוי  לאור  שהפך  והעלם לחושך 
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הח ּמה  א ֹור  ּכמ ֹו א ֹור 111עצמי ה ּנה  ּובמילא  , ְְְִִֵֵַַַָָ

הח ּמה  א ֹור  ּכמ ֹו ה ּוא  מ ּזה ,112ה ּלבנה  ויתרה  , ְְִִֵֶַַַָָָָ

ה 'ּיֹום ' מא ׁשר  יֹותר  ע ֹוד  יאיר  .113ׁשה 'ּלילה ' ְֲִֵֵֶֶַַַָָ

•
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א.111) יו"ד, שם "והי '112)לקו"ת וענין וכלה", חתן "משמח  בחי ' הוא הבקיעה שענין סע "א), (ט , שם לקו"ת גם  ראה

הכלה". עם חתן "משמח  - יותר נעלה בחי ' הוא החמה" כאור הלבנה שם.113)אור בלקו"ת הב ' כפירוש עכ"פ , דעכשיו

    
אלא  משלה אור  לה אין  שכיום ללבנה

 ֿ לעתיד  מהשמש, אור  את מקבלת

לה  יהיה ÈÓˆÚלבוא B‡ משל «¿ƒ
‰nÁ‰עצמה  B‡ BÓk111, ¿««»

‰l‰ B‡ ‰p‰ ‡ÏÈÓe¿≈»ƒ≈«¿»»
‰nÁ‰ B‡ BÓk ‡e‰112, ¿««»

של  ֿ המתחיל  בדיבור  הכתוב כדברי 

ÏÈl'‰L‰'המאמר  ,‰fÓ ‰˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆««¿»
עצמו  וההסתר  BÚ„ההעלם È‡È»ƒ

'ÌBi'‰ L‡Ó ˙BÈ113 כי ≈≈¬∆«
יש  וגילוי  לאור  שהפך  והעלם לחושך 

ויתרון . מעלה תוספת
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ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

סא  סעיף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 
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    או) הנהר  שפת אם אבל  -

הנהר  מן  ידיו  להוציא אסור  רשותֿהרבים השלולית)
שיסורו  עד  בזו  זו  היטב מתחלה ינגבם אלא ולחוץ,
מכרמלית  להוציא ואסור  כרמלית הוא הנהר  כי המים,

.לרשותֿהרבים 
   גם בשבת טהרה במקוה לטבול  מותר  -

הספוגים  למים חוששים ואין  לתפילה הכנה בתור 
שייבשו בהם  להמתין  צריך  ואין  ,.

   בשבת לצאת שמותר  הדין  הוא -
על  נערם שהוא אף שלג שיורד  בעת לרשותֿהרבים

וכובעו  .בגדיו 

 
ועד"ז 500) נט , ס "ק  במג"א פירש שכך משוע "ר משמע 

קעו. ס "ק  במשנ"ב 
לאסור  שהסתפק  חיים' מה'נתיב  הביא מו ס "ק  ובתהל"ד
משמע  לא בשוע "ר אמנם ידיו, לרחוץ  אפילו הרבים ברשות

בלבד. המים בהוצאת אלא ברה"ר ברחיצה איסור שיש
בחוזק 501) וזקנו שערותיו לנגב  שלא שנזהרים ואף 

ס "ו). שכו סי ' על (כדלהלן
בזה 502) נזהרין אין והעולם עג: סי ' ח "א צבי  ארץ  שו"ת

זקנם  שיתנגב  עד שימתינו מהמקוה כשיוצאין בבוקר בש"ק 
בשיער, סחיטה מצד זקנם לקנח  א"א כי  הנוטפין המים מן
ונלע "ד  (סק "ב ). במשב "ז שכו) (סי ' הפמ "ג זה העיר וכבר
ואינו  להקר בטובל רק  לטומאתו הטובל על קאי  לא דבגמ '
אבל  הטבילה, אחר גופו על המים שישארו דוקא רוצה
בית  כאן דאין י "ל טהרה לשם שחרית בש"ק  הטובלין
שלא  דטוב  ז"ל האר"י  בשם המקובלים לפמש"כ מיחוש
המים  שיבלעו כדי  בע "ש מקוה טבילת של המים לנגב 
הטבילה  דטעם הוא כן שחרית בש"ק  גם ומסתמא  בגופו
לקדושה  קלה מקדושה דנשתנה משום שחרית בש"ק 

הם  בטלים וא"כ שבת. לכבוד ע "ש לטבילת ודומה חמורה
המים  מן שיצא דאחר להקר בטובל משא"כ גופו.... אגב 

כלל. לגופו צורך המים אין
נוספים  צדדים הוסיף  עא סי ' ח "ג אליהו מגדנות ובשו"ת
רק  שיש א) המקוה: מי  את מעליו לנגב  בנוהג גם להקל
דאי ב ) גזרינן. ולא הוצאה שיעור בהם ואין מועטים מים
כרמלית. רק  דהוי  ג) ותהל"ד. בט "ז כמבואר להזהר אפשר
באמת  דהרי  ליה, ניחא דלא רישיה פסיק  הוי  דלכאורה ד)
בדרבנן  עכ"פ  מותר פוסקים דלכמה להוצאה, מכוין אינו
שהוא  משום מדרבנן רק  הוצאה כאן אין הרי  גוונא [ובכל

יד]. כלאחר
נו)503) סעיף  על (ולעיל שם וראה ס "ו, שכו בסי ' עד"ז

בשבת. בנהר ברוחץ  נוספות זהירויות
לשלג,504) גשם בין לחלק  שאין קכח  הערה פט "ו שש"כ

מים  מטעם אינו שההיתר שוע "ר לשיטת להתיר יש ובפרט 
אין  ובזה עליו, לעמוד אפשר שאי  דבר שהוא אלא מועטים,

לשלג. גשם בין לחלק 

•
          

ÁÈ הנקב להרחיק  שצריך שאמרנו אגודל קשר מלא שיעור
הטלת  בשעת אלא בזה ליזהר צריך אין הבגד משפת
ניתקו  בבגד הציצית שהטיל לאחר אם אבל בבגד הציצית
למטה  הציצית וירדו הנקב  ונתרחב  הערב  או השתי  מחוטי 

בבגד  ציצית הטלת לאחר אם וכן כשר אגודל קשר ממלא
הכנף  עד השפה מן שנפחת עד בשפתו מלמטה הבגד נסתר
זה  על תורה הקפידה שלא כשר אגודל קשר מלא משיעור
שנאמר  עשייה בשעת אלא הכנף  תחת הציצית תהא שלא
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ריי    

טוב  לכתחלה מקום ומכל וגו' כנפי  על ציצית להם ועשו
שלא  כדי  הציצית בו שתוחב  הנקב  סביב  אימרא לעשות
משיעור  ויפחת הנקב  סביב  מבפנים בגד של החוטין ינתקו
קודם  כן שהיה העולם ויסברו הבגד משפת אגודל קשר מלא
שלא  כדי  הבגד בשפת אימרא יעשה וכן הציצית הטלת

הנקב : עד משפתו אגודל קשר משיעור יפחת

ËÈ שם שגודלין הבגד בשפת (לייסט ) שקורין גדיל יש אם
הבגד  רוחב  בשפת הוא שהגדיל בין חזק  שיהיה כדי 
שם  הציצית את יטיל לא הבגד אורך בשפת שהוא בין
הכנף  משפת אגודל קשר מלא [מרחיק ] שהוא אע "פ  בגדיל
משום  ציצית בו מטילין אין אעפ "כ רחב  הוא שהגדיל כגון

כנ  על הבגד שנאמר מן עיקר נחשב  אינו והגדיל בגדיהם פי 
לבגד: ומשמש טפל הוא אלא

Î משפת להרחיק  צריך אין עצמו בבגד ציצית כשמטילין
הגדיל  גם אלא הגדיל מן חוץ  אגודל קשר מלא הבגד
שאמרנו  גודלין ג' הרחקת לענין וכן השיעור בכלל נחשב 
יהיה  שלא ליזהר צריך ולכן הבגד בכלל הגדיל ג"כ נחשב 

החיצונה: הגדיל שפת מן גודלין מג' למעלה הנקב 

‡Î מלא שיעור לענין הבגד בכלל נחשב  שהגדיל אע "פ 
מלא  למדוד טוב  לכתחלה מקום מכל אגודל קשר
עם  הגודלין ג' תוך הנקב  ויהיה הגדיל בלא אגודל קשר
מקצתו: יחתוך הרבה רחב  הגדיל ואם שנתבאר כמו הגדיל

*
Î ערב או ערב  בלא שתי  חוטי  בולטין הבגד בשפת אם

בכלל  נחשבין החוטין אלו אם להסתפק  יש שתי  בלא
שלא  ליזהר צריך לכן גמור כאריג שאינן כיון לאו או הבגד
שמא  הללו החוטין משפת גודלין מג' למעלה הנקב  יהיה
הרבה  רחב  הוא החוטין משך ואם הבגד בכלל נחשבין הן
מאלו  לבד אגודל קשר מלא למדוד יזהר וגם קצתו יחתוך

הבגד: בכלל נחשבים אינם שמא החוטין

‚Î ותוחבה לארבעה וכופלו ארוך אחד חוט  ליקח  מותר
החוטין  ראשי  פוסק  ואח "כ ח ' הם והרי  וכופלם בכנף 
עד  החוטין ראשי  פסק  ולא שכח  ואם חוטין ח ' ונעשים
אפילו  קשר החוליא שכרך ואחר אחת חוליא אפילו שכרך
וקשר  אחת בחוליא די  התורה דמן כיון פסול אחד קשר
[נתפרש] (נתפרט ) ולא תעשה גדילים סתם נאמר שהרי  אחד
שהרי בפסול הציצית נעשו כבר א"כ הגדילים מנין בכתוב 
אלא  שלמים חוטין ד' הי ' לא הקשר וקשר החוליא כשכרך
ראשי את אח "כ יפסוק  אם אפילו ולכן לח ' כפול אחד חוט 
נעשו  כבר הציצית שגוף  כיון כלום מועיל אין החוטין
בפסול  כבר העשוי  מן ולא תעשה אמרה והתורה בפסול
אחת  חוליא שכרך אחר תיכף  החוטין ראשי  פסק  אם אבל
אם  שכן וכל החוליא אחר אחד קשר אפילו שקשר קודם
לכרוך  שהתחיל קודם הראשון הקשר אחר תיכף  אותם פסק 
ציצית  הכשר כל עדיין נעשו שלא כיון כשר החוליא את
אין  החוטין ראשי  שפסק  קודם בפסול בתורה הכתוב 
מקום  ומכל בפסול כבר העשוי  מן ולא תעשה משום לפוסלן
את  שיתחוב  קודם החוטין ראשי  לפסוק  טוב  לכתחלה

מהציצית  עשייה שום יעשה שלא בכדי  בנקב  הציצית
בפסול:

„Î שנאמר דרך על בסכין הציצית לחתוך שלא ליזהר טוב 
בשיניו: ינשכם אלא וגו' ברזל עליהם תניף  לא

‰Î גדיל כולו יעשנה יכול לך תעשה גדילים בתורה כתוב 
נפרדין  חוטין הם וציצית ציצית להם ועשו לומר תלמוד
מהכנף  יוצא גדיל שיהא כיצד הא ח ' בסי' שנתבאר כמו
בין  לכן התורה מן שיעור לגדיל ואין מהגדיל יוצא וציצית
כשר  אחת חוליא אלא כרך שלא בין הציצית אורך רוב  שכרך
אינה  דהכריכה משום קשר הכריכה בסוף  שיעשה ובלבד

גדיל: כאן שאין ונמצא לאחריה קשר בלא מתקיימת

*
ÂÎ יוצא ענף  משהו אפילו הניח  ולא הציצית כל כרך אם

ציצית: נאמר שהרי  פסול

ÊÎ מלכרוך לפחות שלא חכמים תקנו תכלת שהיה בזמן
וכן  לרקיע  דומה שהתכלת רקיעים ז' כנגד חוליות ז'
בין  היכר שיהא וחוליא חוליא כל בסוף  קשר לעשות תיקנו
צריכין  אנו אין תכלת לנו שאין ועכשיו לחוליא חוליא
החוליות  שבין הקשרים במנין ולא החוליות במנין לדקדק 
קדמוניות  משנים ישראל בכל פשוט  המנהג מקום ומכל
את  וזכרתם אותו וראיתם שנאמר משום קשרים ה' לעשות
ת"ר  בגימטריא וציצית תרי "ג הם המצות וכל ה' מצות כל

תרי "ג: עולה קשרים וה' חוטין וח '

ÁÎ בכל ולכרוך קשרים הה' בין אוירים ד' לעשות נהגו
של  אחד מצד חוטין ד' לוקח  כיצד כריכות קצת אויר
כי פעמים ב ' זה [גבי ] על זה וקושרם השני  מצד וד' הכנף 
בחוט  יכרך ואח "כ כלל קשר חשוב  ואינו יתקיים לא האחד
פעמים  ב ' וקושר וחוזר כריכות קצת חוטין הז' סביב  הארוך
קשרים  ה' שישלים עד יעשה וכן וכורך וחוזר זה גבי  על זה
שיעור  ואין כריכות מלאים בינתיים אוירים וד' כפולים

ש  כמו יעשה אלא אויר שבכל הכריכות ירצה:למנין

ËÎ גודלין ד' דהיינו החוטין אורך שליש שיהיה ציצית נוי 
יותר  הציצית האריך ואפילו ענף  שלישין וב ' גדיל
והקשרים  גדיל האורך שליש שיהיה צריך גודלין מי "ב 
לא  הכל ובין מקום בכל גדיל נקראים הם ביחד והכריכות
וברעיא  גודלין ד' דהיינו החוטין אורך שליש אלא יהיה
אגודל  רוחב  כמלא לקשר קשר בין שיהיה כתוב  מהימנא

מהקשרים: לבד

Ï'ובג ח ' ובשני  כריכות ז' הראשון באויר לכרוך נוהגים
ל"ט  למספר כולם שעולים כריכות י "ג וברביעי  י "א
כל  אורך שיהיה לציצית הוא שנוי  ולפי  אח "ד הוי "ה כמנין
מועטים  הם שהכריכות הראשון באויר לכן בשוה חוליות
ובשלישי מעט  לזו זו יקרבם השני  ובאויר מזו זו ירחיקם

לכולם: אחת מדה שיהיה עד יותר וברביעי  יותר יקרבם

*
‡Ï חוליות חוליות אויר שבכל הכריכות לכרוך נוהגין יש

מעט  ירחיק  הראשונות כריכות ג' שכרך לאחר דהיינו
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ריב   

א' יכרוך ואח "כ עצמו אויר באותו פעמים ג' ויכרוך ויחזור
מעט  וירחיק  השני  מאויר ב ' לזה ויצרף  הראשון מאויר
כריכות  הל"ט  כלות עד יעשה וכן פעמים ג' עוד ויכרוך

תכלת: שהיה בזמן עושין היו וכן קטנות חוליות בי "ג

Ï או הכריכות או  החוליות במנין שביארנו השיעורים  כל
גמר  שכבר בדיעבד אבל לכתחלה אלא אינן הקשרים
חשיכה  עם שבת בערב  כגון הדחק  בשעת או הציצית עשיית
א' בחוליא ודי  תורה דין על דבריהם העמידו פנאי  לו שאין

עליהם: לברך ויכול אחד ובקשר

‚Ï אחד קשר חוטין מהח ' חוט  כל בסוף  לקשור נוהגין יש
מפני כן נוהגין שאינן ויש משזירתן יתפרקו שלא
למעלה  שנתבאר מטעם קשרים ה' על להוסיף  רוצים שאינם
שיתפרקו: כלל שכיח  דלא יפה שזורין החוטין אם ובפרט 

„Ï בענין שיתלה לדקדק  צריך בבגד הציצית כשתולה
יהיה  ולא הבגד בכנף  ומכה נוגע  התלוי  הגדיל שיהיה
ציצית  ב ' ולכן בגדיהם כנפי  על שנאמר קרקע  כלפי  תלוי 
ויהיה  בו דכשיעטף  הבגד לאורך תלוים יהיו התחתונות
ומכים  נוגעים הציצית יהיו גופו רוחב  סביב  הטלית אורך
אם  הבגד רוחב  על הגדיל תליית היתה אם אבל הקרן על
יהיה  הבגד ברוחב  רגליו עד מראשו קומתו את כשיעטף  כן
על  ומכה ונוגע  תולה יהיה ולא הקרקע  כלפי  תלוי  הגדיל
תלוי הגדיל שיהיה צריך פעמים העליונים ציצית ובב ' הכנף 
יזהר  רק  עטיפתו לפי  והכל לרחבו ולפעמים הבגד  לאורך
על  ומכה נוגע  אלא הקרקע  כלפי  תלוי  הגדיל יהיה שלא

הקרן:

*
‰Ï עושים שאנו כמו בבגד הציצית לעשות שאין י "א

האחד  בנקב  הציצית ויטיל בבגד נקבים ב ' יעשה אלא
להחמיר  והבא אלו כי "א הלכה ואין הב ' נקב  דרך ויוציאם
קטן  בטלית אלא כן יעשה לא כדבריהם ולעשות עצמו על

כיוהרא: ומתחזי  לכל נראה יהיה שלא כדי 

הציצית :סימן חוטי דיני יא 

יהיה ‡ בבגד הציצית הטלת שבשעת ביארנו שכבר אע "פ 
אם  מקום מכל גודלין י "ב  חוטין מהח ' חוט  כל אורך
נשתייר  ולא חוטין הח ' כל נפסקו הציצית שהטיל לאחר
בו  לעשות כדי  אלא הארוכין חוטין מד' וחוט  חוט  מכל
חוטין  מד' הפסוקין חוטין משאר וחוט  חוט  כל על עניבה
נפסקו  אם דהיינו עצמו בפני  ואחד אחד כל על הארוכים
חוטין  מד' הנפסק  בחוט  להיות צריך חוטין הח ' כל
לא  אם ואפילו אחד חוט  על עניבה כדי  פעמים ג' הארוכים
חוטין  מד' הנפסק  בחוט  להיות צריך חוטין ז' אלא נפסקו
בו  יש ואם [אחד] חוט  על עניבה כדי  פעמים ג' הארוכים
בכל  נשתייר לא שאפילו אומרים ויש כשר הזה כשיעור
שיוכל  כדי  אלא הארוכים חוטין מד' הפסוקים חוטים
א' עניבה הארוכים חוטין מד' הפסוקים חוטין מכל לעשות

הראשונה: כסברא להחמיר ויש כשר יחד מכולם

*
כדי הפסוקין בחוטין להיות שצריך אמורים דברים במה

לא  אם אבל יותר או מהשמונה חוטין ה' כשנפסקו עניבה
מהם  נשתייר שלא אע "פ  מהשמונה חוטין ד' אלא נפסקו
הקשר  של אחד מצד הם שנפסקו חוטין הד' כל אם כלום
ראשי בד' סימן לתת בבגד הציצית הטלת בעת ודקדק 
מצד  מונחים הם הללו [ראשים] ד' שלעולם בענין החוטין
השני מצד מונחים הם האחרים ראשים והד' הקשר של אחד
שנפסק  וחוט  חוט  מכל נשתייר שהרי  משום כשר הקשר של
אלא  עוד ולא עניבה מכדי  יותר אפילו בו שיש השני  הראש
וד' לגמרי  נפסקו מהם וד' חוטין הח ' כל נפסקו אם אפילו
אלא  בהם נשתייר לא הקשר של הב ' שמצד אחרים חוטין
חוטין  מד' חוט  מכל שנשתייר כיון כשר עניבה כדי 

יותר. צריך אין עניבה כדי  הארוכים

אחד  מצד הפסוקין החוטים כל כשהיו אמורים דברים במה
אלא  נפסקו לא אפילו הצדדים מב ' היו אם אבל הקשר של
נשתייר  ולא זה מצד ואחד זה מצד אחד מהשמונה חוטין ב '

אם  אפילו או עניבה כדי  מצד בהם הפסוקין חוטין הב ' היו
שיהיו  הציצית עשיית בעת דקדק  שלא אלא הקשר של אחד
א"כ  הקשר של אחד מצד לעולם ביחד מונחים ראשים הד'
מד' א' חוט  הם הפסוקים חוטין ב ' אלו שמא לחוש יש
חוטין  מד' אחד חוט  נפסק  הרי  א"כ הארוכים חוטין
הציצית  לכן עניבה כדי  ממנו נשתייר ולא לגמרי  הארוכים
בציצית  להיות הצריכים חוטין מהד' א' שחסר מפני  פסולים
מהשמונה  החוטין מב ' אחד בכל אין ואם התורה מן
השיורים  מב ' נצרף  אם אבל עניבה כדי  לבדם הנפסקין
אע "פ  לפסול יש אפ "ה עניבה כדי  יהיה בהם שנשתיירו
מקום  מכל עניבה כדי  נשתייר הרי  שנפסק  הארוך שמחוט 
אין  לקשר חוץ  היוצא שנפסק  זה חוט  מראשי  א' דבכל כיון
היו  לא כאילו הם הרי  א"כ לבדו אחד בכל עניבה כדי  בהם
הרי וא"כ שאינו כמו הוא הרי  עניבה מכדי  פחות דכל כלל

הארוך: החוט  מן כלום נשתייר לא כאלו הוא

*
נשתייר ‚ אם אפילו מכשירין אין שלעולם אומרים ויש

שלמים  ארוכין חוטין ב ' נשתיירו כן אם אלא עניבה כדי 
שזהו  מפני  גודלין י "ב  בו יש אחד שכל ראשים ד' דהיינו
עכשיו  אף  ולכן תכלת שהיה בזמן לבן חוטי  ומנין שיעור
תכלת  חוטי  ב ' במקום לבן חוטי  ב ' להשלים צריכים שאנו
כדי בהם שיש הפסוקים בחוטין די  זו להשלמה מקום מכל
החוטין  כל היו לבגד ציצית הטלת דבשעת כיון עניבה
להיות  צריכין והיו המצוה עיקר שהם חוטין ב ' אבל שלמים
לעולם  להיות צריכים החוטין אלו התכלת שהיה בזמן אף 
ונשתיירו  נפסקו אם החוטין בשאר מכשירים ואז בשלימות
לפיכך  הנפסקים הארוכים החוטין מב ' אחד בכל עניבה כדי 
בכל  נשתייר אפילו ראשים מהשמונה ראשים ג' נפסקו אם
ב ' אין שמא לחוש שיש לפי  פסול עניבה כדי  מהם אחד
ואחד  אחד כל אלא ארוך א' מחוט  יוצאים שנפסקו ראשים
לא  הרי  וא"כ ארוך אחד מחוט  יוצא הוא עצמו בפני  מהם

שלמים. ארוכין חוטין ב ' נשתיירו

מהם  באחד נשתייר אם ראשים ב ' אלא נפסקו לא אם אבל
להכניס  יכול אינו אפילו קטנה עניבה לעשות שיוכל כדי 
שבו  לבדו החוט  אותו אלא אחרים חוטין העניבה  תוך
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ריג    

שנפסקו  חוטין הב ' אלו אם אפילו שהרי  כשר העניבה עושה
הארוך  חוט  נפסק  לא אעפ "כ ארוך אחד מחוט  יוצאין הם
נשתייר  לא אם אבל עניבה כדי  בו נשתייר שהרי  לגמרי 
אלו  אם קטנה עניבה כדי  שנפסקו ראשים מהב ' א' בשום
מהם  אחד אלא הקשר של אחד מצד יוצאים אינם ראשים ב '

שניהם  אם אפילו או זה מצד מהם ואחד זה יוצאים מצד
ד' שיהיה הציצית עשיית בעת דקדק  שלא אלא זה מצד
לפי פסול הקשר של אחד מצד ביחד תמיד מונחים ראשים
חוטין  משני  יוצאין אינן הראשים ב ' אלו שמא לחוש שיש
הרי וא"כ ארוך אחד מחוט  יוצאים שניהם אלא ארוכים
אפילו  ממנו נשתייר ולא ארוכים הד' מן אחד חוט  נפסק 

פחות  ציצית ואין ארוכים חוטין ג' אלא כאן ואין עניבה כדי 
הראשים  ב ' אלו אם אבל י "א. בסי ' כמ "ש חוטין מד'
דקדק  הציצית עשיית ובעת הקשר של אחד מצד יוצאים
הם  הללו ראשים ד' שלעולם בענין ראשים בד' סימן לתת
ב ' נפסקו אפילו הקשר של אחד בצד ביחד תמיד מונחים
עניבה  כדי  מהם אחד בשום נשתייר ולא לגמרי  הראשים
חוטים  מב ' יוצאים הם ראשים הב ' אלו דבודאי  משום כשר
יותר  ארוכים חוטין מב ' אחד בכל נשתייר הרי  וא"כ ארוכים

השלם: השני  הראש דהיינו עניבה מכדי 

בציצית : הפוסלים  דברים  יב  סימן
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שאין Â‰ÊÂ(כט ) ערבות בדי נקרא שנו "ה בזוהר  מ "ש
בבחי' רק שבמדות המוחין  טעם בהם
חג"ת  המדות בבחי' והנה וד "ל  כו ' בעלמא רשימו 
הארתם  אין  שלפעמים הגם בהן  מאיר  דחו "ב שהמוחין 
שמדותיו  התינוק משל  כמו  מאוד  הקטנות בבחי' רק
יש  הנה כו ' קטנות בבחי' הוא ששכלו  מפני בקטנות
א"ל  ש"ר  שנקרא המוחין  בחי' על  המשתרר  ביכולת
תרין  או "א מבחי' שלמעלה עליון  הכתר  בחי' שזהו 
במדות  דאו "א המוחין  לבחי' ולהרחיב להוסיף כו ' רעין 
משום  מאוד  רב בגילוי הגדלות בבחי' שיהיה דז "א
הנקרא  והוא כו ' דכתר  מאין  תמצא מאין  דהחכמה
הזה  היו "ד  דלכאורה ביו "ד  ישראל  פי' סבא ישראל 
לבד  ההשתררות בחי' רק ענינו  שעיקר  מאחר  מיותר 
אלא  כו ' אל  ישר  מהו  לבד  א"ל  שר  שיקרא ראוי היה
ישורון  שנקרא ישראל  וכמו  יושר  לשון  זה יש"ר  פי'
בחי' עד  שעולה דת"י האמצעי בקו  ששרשו  לפי כידוע
שלמעלה  העצמות הארת ששם דוקא הכת"ר  פנימיות
יש  ע"כ  כידוע כו ' ובג"ה חח "נ  הקוין  התחלקות מבחי'
אין  אז  וממילא כו ' רב בגילוי המוחין  להגדיל  בכוחו 
כמו  שרים דשבעים הפסולת לבחי' כלל  משם יניקה
שאמר  כמו  דקדושה מחו "ג שמקבלים ועשו  ישמעאל 

וי  דקליפה חסד  ישמעאל  ממנו  שיצא כאברהם צחק לא
בהאבק  וע"כ  כו ' דקליפה גבורות בחי' עשו  ממנו  שיצא

וחב"ד  חג"ת בחי' בגופא לו  יכול  לא עשו  של  שר  עמו 
פנימית  עד  התיכון  בבריח  שורשו  זה ישראל  כי כו '
יניקה  אין  ושם המוחין  גילוי להוסיף שיכול  הכתר 
ה' מרום ואתה בפ' במ "א וכמ "ש וכלל  כלל  לחיצונים
שנקרא  נו "ה בבחי' אבל  כו ' במרום משמש יעקב כו '
הארת  נפסק ששם מפני והיינו  לו  יכול  שם יריכו 
רשימו  בחי' רק המוחין  טעם בהן  שאין  כנ "ל  המוחין 
להמשיך  זה ישראל  בכח  היה לא שם הנה כו ' בעלמא
להיות  יכול  שם ע"כ  כ "כ  הכתר  מבחי' המוחין  גילוי
וזהו  וכה"ג עשו  של  לשרו  כמו  ג"כ  לחיצונים יניקה
בב' ג"כ  שהן  גם וחו "ב בחו "ג אבל  דוקא יריכו  בכף
הכתר  אור  הארת ממשלת אבל  האמצעי בקו  ולא הקוין 
אלקים  עם שרית כי (ומ "ש כו ' א"ל  יש"ר  נקרא עליהם
השמאל  לקו  להכניע הממשלה עיקר  שזהו  מפני דוקא

על שיוכלל  הימין  כח  התגברות ואמנם דימין  בחסדים
כו ' א"ל  שר  שנקרא הכתר  בבחי' תלוי זה השמאל 
היום  כל  אל  חסד  שאמר  כמו  ימין  בחי' באל  כח  להוסיף
אחר  במקום וכמ "ש כו ' חסדו  עלינו  גבר  כי וכמ "ש
בבחי' אלא אינו  יריכו  בכף שנגע זאת גם  הנה אך  וד "ל )
גם  דבאצי' משום דאצי' נו "ה בבחי' ולא דבריאה נו "ה
הקו  הארת הרי מ "מ  דז "א בנו "ה המוחין  הארת שנפסק
אמר  ולזה שם גם מאיר  הקוין  מהתחלקות שלמעלה
כלים  ל ' בחי' שהן  חד  גרמוהי וגם וחיוהי איהו  דבאצי'
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רכב   

הארת  נפסק ששם בבריאה רק כנ "ל  כו ' דז "א דנה"י
נו "ה  בבחי' לבד  יריכו  בכף נגע כו ' המסך  מפני הקו 
שם  הקו  הארת שנפסק הגם דבריאה וחב"ד  בחג"ת ולא
בעולם  גם א"ס אור  מהארת מאיר  דחו "ב במוחין  מ "מ 
שם  לחיצונים יניקה ואין  כו ' בחכמה ה' כמ "ש הנפרד 
כלל  שבירה היה לא שבג"ר  בחכמה ולא ימותו  שנ ' לפי
המוחין  מהארת שמקבלים המדות בבחי' וגם כידוע
בבחי' רק זה מטעם לקבל  החיצונים יוכלו  לא דחו "ב
זה  ובכל  וד "ל  כנ "ל  כו ' המוחין  הארת שם שנפסק נו "ה
בחי' הוא זה איש עמו  איש ויאבק הפסוק סדר  יתפרש
דאצי' דז "א אחוריים מבחי' שמקבל  דאצי' דנוגה ז "א

לקבל  יכול  לא זה ואיש כידוע וישראל  יעקב שהוא
קו  שבחי' הנ "ל  מטעם דאצי' זה מישראל  יניקה
גבורתו  שבכח  העצמי הכתר  עד  עולה האמצעי
אבק  שהעלו  ויאבק וזהו  כו ' ואלקים אל  על  להשתרר 

ש  דאצי' נוגה בחי' ויגע שהוא במ "א כמ "ש אבק נקרא
הנ "ל  מטעם דבריאה דז "א נו "ה בבחי' יריכו  בכף רק
דז "א  נצח  בבחי' היה ששורשו  הנביא דשמואל  וידוע
נגיעה  לבחי' תיקן  כו ' ישקר  לא ישראל  נצח  וגם כמ "ש
נצח  וגם וז "ש העליון  יעקב בירך  עשו  של  דשר  זו 
ממנו  יניקה יגיע לא הוא שגם ישקר  לא ישראל 

וד "ל : באריכות במ "א וכמ "ש כו ' לחיצונים
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בענין ÚÓÂ˙‰א) השני החלק לבאר  בעזרה"י נבא
להקדים  ויש מהו : ביסוד  ה"ח  התגלות
עקיבא  לר ' א' מטרוניתא ששאלה במדרש מ "ש להבין 
לה  והשיב אותה, ברא למה בערלה חפץ אינו  אם
כי  ור "ל  פי"א) רבה בראשית (ע' תיקון , צריכין  תורמסין 
מבדיל  המסך  היא שהערלה כן  אמת אם הי' שאלתה
אותה  לברוא הי' זה למה א"כ  להעבירה וצריך  הנ "ל 
לבוראה  הי' לא ולהעבירה לכורתה יצוה ושאח "כ 
שנבראו  התורמסין  מן  משל  תשובתו  והיתה לכתחלה,
ויצטרכו  שהם כמו  לאכילה ראוי' שאין  באופן  ג"כ 
וביאור  פעמים, ז ' אותם ששולקין  האדם ע"י לתיקון 
הערלה  בריאת על  להפלא שאין  היא כך  זו  תשובה ענין 
השתלשלות  בסדר  הנ "ל  מבדיל  מסך  בא כך  כי להיות
אלקים  בצלם שנברא האדם א"כ  למעלה העולמות
מכון  כלי הוא גופו  וגם בנפשו  העולמות מכל  וכלול 
הקליפות  מן  גם א"כ  העולמות מכל  ג"כ  בו  ויש לשבתה
מסך  שלמעלה מערלה שנתהוית הערלה והוא בו  נשפע
כי  עדיין  נתרצה לא הקושי' עיקר  ואמנם הנ "ל , מבדיל 
הוא  וע"ז  ברוחני' גם הערלה להוות זאת הי' למה
האדם  לתועלת הי' שזה והענין  מתורמסין  התשובה
ברא  אשר  וכמ "ש לתקן  הוא שיצטרך  מה דבר  שיהי'
לתקן  הוא לעשות ופי' ג') ב' (בראשית לעשות אלקים
ותרגומו  י"ב) כ "א (דברים צפרניה את ועשתה כמו 
שעדיין  באופן  ברא אלקים שברא מה שבכל  ופי' ותתקן 
והמשל  השלימות בתכלית להשלימו  להתתקן  צריך  יהי'
שלהם  מזל  לסיבת תיקון  שצריכים מתורמסין  בזה
עמוק  בזה והכוונה תיקון , צריך  הוא שגם המגדלם

וזהו  התחתונים מעשה ענין  כל  סוד  זהו  כי עמוק
להיות  והוא כפם מיגיע יהנו  ועי"ז  להם שניתן  עבודתם
שלא  שלימה הטבה לטובים להטיב ב"ה הא"ס רצה כי
הזאת  ההנהגה שם לכן  אותו  למקבלים בושת אפי' יהי'
לטוב  וחזרתו  הרע להתהוות מקום בתחלה שנתן  במה

נשמ  ע"י באמת הוא כי וגם זאת, ישלימו  והם ישראל  ות
של  יחודו  גילוי הגורם ממש זהו  בסומוע"ט  הרע תיקון 
איש  פי ומפרי נשמות, של  תענוגן  עצמו  שהוא ב"ה א"ס
מחסדיו  עצמו  והוא עד "מ , כ ') י"ח  (משלי בטנו  תשבע
הניצוצות  נפילת להיות השבירה ענין  שסיבב הנפלאי'
עמיקתא  לבירא כ "כ  ונשא רם גבוה ממקום והכלים
דנוגה  רוחניי' כחות הלביש גם זה (ומלבד  דבי"ע בנוגה
וכח  ירידה עוד  שזהו  השפל  שבעולם בדצח "מ  הנ "ל 
שלמעלה  הסוכ "ע ב"ה א"ס מעצמות באה זאת הירידה
ע"י  והיינו  מא"ק למעלה וגם דתהו  מנקודים גם מעלה
צ"ג  (תלים תמוט  בל  תבל  תכון  וכמ "ש המקיף ית' רצונו 
הדברים  שבכל  הנפלא הכח  וזהו  במ "א) וכמ "ש א')
שבהם  המצות וקיום שהתיקון  עד  דדצח "מ  הגשמיים
מגוף  נתהווה מצוה ושכר  הנ "ל  יחוד  גילוי ממש יגרום
ישועה  ומצמיח  ומחי' ממית מלך  וז "ס ממש המצוה
שבזהר : אתעדל "ע ואתעדל "ת שבע"ח  ומ "ד  מ "ן  וז "ס

‰‰Â ערלה העברת ע"י כי המילה לענין  התירוץ זהו 
מאד  ב"ה מא"ס חדשה הארה גילוי עוד  מתגלה
הערלה  ענין  נת"ל  כי בלעדה שהי' מההארה נעלה
מלהתפשט  האצי' הארת ומונעת המבדלת שהיא
עדיין  הנ "ל  ופרוכת המסך  ע"י משא"כ  עוד  להלאה
שנעשו  חולין  וזהו  סנדל  ע"י וגם האצי' הארת זורחת
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רכג    

שנמשך  מלבד  הערלה העברת ע"י והנה כנ "ל  עטה"ק
מאצי' מעלה מלמעלה חדש אור  נמשך  האצי' הארת
שנז ' ה"ח  סוד  ג"כ  וזהו  בא"ק המאיר  מבחי' והוא
אותם  מקבלים ואו "א מאו "א נמשכים שהם באוצ"ח 
כידוע  דא"ק דמצחא ממ "ה הנמשך  דאריך  ממ "ה
אתך  בריתי הנה אני באברהם וז "ש בכהאריז "ל  למעיין 
גדול  בזקף ואני ד ') י"ז  (בראשית גוים המון  לאב והיית
כתר  הוא וא"ק הכתר  בחי' על  מורה אין  אותיות אני כי
הפלגת  על  מורה גדול  בזקף וזהו  העולמות בכללות
הערלה  בהעברת אתך  שבריתי לפי הוא וכ "ז  העליי'
ומתעברת  עולם שבכל  הפנימי יסוד  בחי' מתגלה למטה
יסוד  בחי' עד  מעלה למעלה עולה והיסוד  ממנו  הערלה

העולמות  ביסודות למטה ומאיר  שמתגלה דא"ק*
כארז  יפרח  כתמר  צדיק נאמר  וע"ז  האדם בנפש ומהם

י"ג): צ"ב (תהלים כו ' ישגה בלבנון 
[‰"‚‰]

היא  זו  שהארה אמרנו  שמתחלה מה תקשה ואל  (*
שם  באמת כי א"ק מיסוד  אמרנו  ועתה דא"ק מ "ה מש'
והכלל  דא"ק ס"ג דע"ב מזיווג נמשך  דמצחא זה מ "ה
בפנימי' המאיר  מא"ס פנימי' וגילוי הארה שהוא הוא
ע"ב  דל "א לאוצ"ח  בהג"ה מ "ש ע"ד  י"ל  וגם א"ק
כו ' די"ב דרושי' בס' האריז "ל  מ "ש נודע הנה המתחלת
שע"י  זו  הארה גדולת היכן  עד  המשכיל  יבין  ומזה

ודו "ק. המילה
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‡ˆÓÂ כי הוא המשחה בשמן  המשוח  כה"ג ענין  כי
ע"י  זה לו  ובא רבה, אהבה בחי' הוא כה"ג
אדון  כו ' סדכ "ס בחי' הוא המשחה בשמן  משוח  שהוא
כלי' הוא שלובש בגדי' והשמונה כו ', הנפלאות
ע"י  מלמעלה לו  הבא האה"ר  לאור  כלי' שהם דתומ "צ
הוא  כה"ג אהרן  שז "ע סדכ "ס בחי' המשחה שמן  בחי'
הכהנים  כל  שהיו  ראשון  בבית יאשיהו  מלך  עד  ובניו 
בבית  משא"כ  כו ' המשחה בשמן  נמשחי' גדולים
שמן  של  צלוחית שנגנזה ואילך  יאשיהו  ממלך  ראשון 
בגדי  שלבש ע"י כה"ג נעשה הי' שני בית וכל  המשחה
שהם  הנ "ל  בגדי' השמונה בחי' היינו  גדולה כהונה
כי  האה"ר . לבחי' בא הי' ועי"ז  דתומ "צ, הלבושי'
מ "מ  גשמי' בדברי' נתלבשו  כי אם דתומ "צ הלבושי'
הלבושי' בחי' ע"י לכן  רצה"ע, בחי' הוא בשרשן 
לבישת  שע"י רבה, אהבה לבחי' לבוא יכולי' דתומ "צ
בחי' לו  נותנים היו  הויות ח ' בגדי' שמונה בחי' הבגדי'
רק  אה"ר , בחי' הוא כה"ג בחי' כל  כי ונמצא אה"ר .
בא  הבגדי' שע"י מלמטלמ "ע, הוא בגדי' המרובה

ש  היינו  המשחה בשמן  משוח  וכהן  לו לאה"ר , בא
סדכ "ס. מבחי' היינו  המשחה שמן  מבחי' האה"ר 

Ê"ÙÚÂ כהן בין  שאין  הנ "ל  במשנה מארז "ל  יובן 
דהנה  פר , אלא בגדים למרובה כו ' המשוח 

יחטא  המשיח  הכהן  ואם ד ') ג' ד ', (ויקרא כתי'
מועד  אהל  פתח  אל  הפר  את והביא וגו ' העם לאשמת
של  לאוהבו  משל  פ"ה, ויקרא במד "ר  וארז "ל  ה', לפני
הניחו  המלך  אמר  נאה, ובגלוסין  בדורון  שכבדו  מלך 
יהי' ונכנס יוצא שהוא כל  שלי פלטין  פתח  על  אותו 
מועד . אוהל  פתח  אל  הפר  את והביא וכך  אותו , רואה
שהקב"ה  מה על  בספרי' שהקשו  מה ע"פ יובן  והענין 
כענין  לעשות, לישראל  שצוה המצוות כל  מקיים
בציצית, מתעטף הקב"ה תפילין  מניח  הקב"ה מארז "ל 
שהוא  מה דבריו  מגיד  ע"פ פ"ל  משפטי' פ' במד "ר  וע'
איך  יפלא וא"כ  לעשות, לישראל  מצוה הוא עושה
ותירצו  ועון . חטא על  שהיא התשובה מצות מקיים
אליכם, ואשובה אלי שובה כמ "ש היא התשובה שענין 
באחור  אחור  כשעומדי' כי בפנים, פנים החזרת שהו "ע
כמ "ש  בפנים, פנים עומדי' וכשמתקרבי' רחוק, ה"ז 
ובעבודה  ויוהכ "פ. ר "ה בדרושי באריכות במ "א בזה
פנים  ולא עורף אלי פנו  כי בבחי' כשהוא האדם, בנפש
אחורי' מבחי' ג"כ  הוא מלמעלה השפע המשכת אזי
בבחי' דליבא מעומקא התשובה וע"י כו ', וחיצוניות
פנימיות  בחי' ג"כ  מלמעלה נמשך  עי"ז  הלב, פנימיות
כו ' אליכם ואשובה להיות בפנים, פנים חזרת שהו "ע

פנימיות. בבחי' אליך  פניו  ה' יאר  בבחי'
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 14    שאלוקות היינו , -
לאש, דווקא  נמשלה    
  הוא האש טבע שלנו, בעולם -

שלמעלה , האש  יסוד  שהוא למקורה לעלות  
         
         
הכי בטבעו  נמשך  ביותר החומרי שהוא  העפר יסוד 
וכן  נמוך  למקום בטבעם  יורדים  המים  יסוד  למטה,
טבע את פחות  בו יש  יותר נעלה שהיסוד  וככל  הלאה .

האש). לגבי והמים המים , לגבי  הרוח  (כיסוד  הירידה 
        לשאר ביחס

היסודות      
          

   ,למעלה נמשכת האש -
ומקורה שרשה מרגישה  ולכן מופשטת שהיא כיון

אליו . נמשכת  וממילא
    באש שאוחז  

        
       

       כן שאין מה 
ונכלה, נשרף ואינו  לאש 'כלי' אינו  הבעירה  כשחומר

בו , נתפסת לא האש בפתילה נאחזת כשהאש -
-        כיון

       
    הוא כורחו שבעל  אלא

בפתילה. נאחז     (תניא)
אמרים בלקוטי 15האדם לנשמת בזה המשל 

למעלה לעלות בטבעה תמיד  שרוצה 
       

       
      שהאור לכך  הסיבה -

- העצמיות את באור  שאין כיון  היא למעלה, עולה 
באור  יש ולכן  הארה , ורק - מתפשט אינו העצם  שהרי

למקורו , לחזור והרצון השאיפה את תמיד  
- האור -      

- לכלים  בניגוד  -     
      להיכלל

העצם שהוא    
        
       

- הבאים בפרקים -
         כמשל

האש, את  התופסת הפתילה     
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כד .14. ד , דברים

מהפתילה 15. ליפרד  בטבע חפץ האש שאור שם: לשונו וזה
הירח  גלגל  שתחת הכללי  האש ביסוד  למעלה בשרשו ולידבק

וגם  למטה כלום יאיר ולא יכבה זה שע"י  ואף בע"ח  כמ "ש
הוא  בכך  אעפ"כ  בשרשו במציאות אורו יתבטל  בשרשו למעלה

בטבעו. חפץ



רכה    


         

   

חובת  – ויראה  אהבה  מצות  דוקא ? הגבר  אשרי  ומדוע  רוחני ? בעני וראיה  טע שיי אי
פוגש  א ,להיפ או  .הנאמ אוהבו  פתאו הפוגש כמו  בלב, ממש להרגיש הלבבות ,
מופלא  חכ אצל  פנימית  יראה  או  שר , אצל  ופחד  אימה  או  בלב, דקירה  שמרגיש בשונאו 

eÓÚË"."ּבֹו יחסה הּגבר  אׁשרי הוי' ט ֹוב ּכי ּוראּו «¬ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָ
להבין  וצרי ּדּבר ּו". – "טעמ ּו ר ׁש"י, ְְְֲִִִֵֵַַַָָּופר ׁש
נעלה, ר ּוחני ּדבר  ׁשהּוא אלקּות ּבעניני הּטעם ענין  ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹמהּו
יא) יב, (אּיֹוב ׁשּכתּוב ּוכמ ֹו ּגׁשמי, ּבענין  ׁשּי ְְְְְִִִֶַַַַָָָּדטעם
ּגׁשמי  ּבדבר  ּתֹופס הראּיה וכן  ל ֹו", יטעם אכל   וח"ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
ּדׁשמיעה  ל ׁשמיעה, ראּיה ּבין  ההפר ׁש ּדזהּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּדוקא,
ּבדבר  ּתֹופסת ּוראּיה הּקֹול , ּכמ ֹו ר ּוחני ּבדבר  ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָּתֹופסת
הּטעימה  ענין  ׁשּי אי ר ּוחני ּבענין  אבל  ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָּגׁשמי,
מ ּׂשכל  למעלה ׁשהם אלקּות ּבעניני ּובפרט  ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹוהראּיה,
"טעמ ּו מאמר ֹו אמנם והראּיה. הּטעימה ענין  מהּו ְְְְְְֱֲִִִִֵַַַַָָָָָָאנ ֹוׁשי
ּבט ֹוב  ּבא הוי' ּדט ּוב מ ּובן  מ ּזה הרי הוי'", ט ֹוב ּכי ְְְֲֲֲִִֵֶָָָָָָּוראּו
וצרי מ ּמׁש, מ ּוח ׁשית ּוראּיה ּבטעם והּנגלה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָהּנראה
ּדקרא  סיפא ּומהּו ז ֹו, ּוראּיה לטעם מ ּגיעים אי אלהבין  ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָ

ׁשּבהם  ׁשמ ֹות ּבהאר ּבעה ּדהרי ּבֹו", יחסה הּגבר  ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ"אׁשרי
ּביֹותר  מעּלה הּוא האדם ׁשם הּנה המד ּבר , מין  ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻנקרא

ּדו  ּגבר  ׁשם הז ּכיר  ול ּמה ּפר ׁש,מ ּכּלם, ּבּספֹורנ ֹו והּנה קא. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ּדט ֹוב  הּׂשכלי", ּבעּיּון  – ּוראּו ּבח ּוׁש, הר ּגיׁשּו – ְְְְְֲִִִִַַַָ"טעמ ּו
ּובראּיה  מ ּוח ׁשי ּובראּיה ח ּוׁשי ּבהר ּגׁש ּבא ְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָהוי'
מצו ֹות  ּדהּנה הּוא, והענין  העּיּוני. ּבּׂשכל  ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָמ ּוח ׁשית*
מעׂשּיֹות, מצו ֹות הן  ויראה ּבאהבה הּלבבֹות ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָח ֹובֹות
הּמצוה  הרי מ ׁשל   ּדר על  ּתפּלין  ׁשּבמצות ּדכ ׁשם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהינ ּו
אר ּבע  ּגׁשמי ּבלבּוׁש ׁשּבאה זאת לבד  הּנה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹהיא,
,יביא ּכי והי' קּדׁש, ׁשמ ֹוע, אם והיה ׁשמע, ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָּפר ׁשּיֹות,
הּנה  עֹור , ׁשל  ּבבּתים ּומ ּנחים הּקלף על  ּבדיֹו ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֻּכתּובים
ּובּזר ֹוע  ּבראׁש קבּוע מקֹום להם יׁש הרי זאת, ְְֲֵֵֶַַַַָָָָֹֹלבד 
ׁשל  הּתפּלה ּכבד  ּומר ּגיׁש ּבד ּיּוק, הנחתם מק ֹום ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא
אהבה  ּבמצו ֹות הּוא ּכן  יד , ׁשל  ּדתפּלה וההּדּוק ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹראׁש
ּגּופני  ּברגׁש להר ּגיׁשן  ּוצריכים ּבּלב הּוא ׁשּמקֹומן  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָויראה
אדם, ּבני ּבטבעי ּבמ ּוח ׁש ר ֹואים ׁשאנ ּו ּוכמ ֹו ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָמ ּמׁש.
ּולפתע  עניניו  לרגלי ּומטרד  טר ּוד   הֹול האדם ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּדכאׁשר 
רגׁשי  לבבֹו ּכל  נתמ ּלא הרי הּנאמן , ּבאֹוהבֹו ּפֹוגׁש ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּפתאם
ׁשּיחם  ההתּפעל ּות רגׁש ּדלבד  ּגּופני, ּברגׁש וח ּבה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאהבה

הרי  הּפתאמית, מ ּצד  רק ּדזהּו אהבה ּבהתּפעל ּות ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֹלבבֹו
עס  ט ֹוב, ל ֹו נעׂשה אֹוהבֹו ּפני מראּית הּנה זאת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַֹלבד 
מ ּמׁשי. הּוא ל ֹו ׁשּנעׂשה הּזה ּדהּטֹוב ּגּוט , אים ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָווערט 
ּבּׁשעה  הּנה צער , ל ֹו יׁש ו ׁשל ֹום חס אם ׁשּגם ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוהראּיה,
נעם  ּומר ּגיׁש עליו  ט ֹוב ל ּבֹו ּכי זה, על  ׁשֹוכח  ְִִִִֵֶַַַַָָֹההיא
ּפֹועל  וזה מ ּמׁש. לבבֹו ּבׂשר  ועצם ּבגּוף ּגּופני ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָערבּות
אם  ׁשּגם ּדהינ ּו הּמצר , מן  לצאת אצל ֹו ר ּוח  הג ּבהת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּגם
חס  צער  איזה ּבאֹוהבֹו ׁשּפגׁש קדם מ ּתח ּלה ל ֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהיה
הּלב  התּפעל ּות הּנה ּביֹותר , אֹותֹו ׁשהטריד  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָו ׁשל ֹום
ּבלבד  ז ֹו לא הּנה אֹוהבֹו, ראּית ּבח ּבת ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַֹוהתר ּגׁשּותֹו
ּכי  ּומחליׁשֹו, מפיגֹו ּגם אף אּלא צער ֹו, את ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָׁשּׁשֹוכח 
לח ׁשב  ּומעֹודד ֹו ל ּבֹו את מח ּזק האהבה ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָֹהתעֹורר ּות

ּב ּבו ּדאי מח ׁשבֹות אׁשר  ּפׁשּוטה ּבאמ ּונה ט ֹובה תקוה ְְְְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָ
ׁשּבּלב  הּגּופני הּטֹוב מהרגׁש ּבא זה ׁשּכל  ט ֹוב , ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָיהיה
הּלב  ׂשמחת וגדל  הּנאמן . אֹוהבֹו מ ּפגיׁשת ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהּנעׂשה
ּדכאׁשר  מהּפּוכ ֹו, מ ּובן  נאמן  אֹוהב מ ּפגיׁשת ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּנעׂשה
ּבל ּבֹו ּדקירה מר ּגיׁש אז  הרי ּבׂשֹונאֹו, ּפֹוגׁש ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָהאדם
ׁשטא "א אדם ּבני ּבל ׁשֹון  הּנקרא הּגד ֹולה, ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָמהתר ּגׁשּות

הארצען " ּפֹוגׁשב אין  האדם ּכאׁשר  מ ׁשל   ּדר על  וכן  . ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
עליו  נ ֹופל  ּולהחיֹות, להמית ּביד ֹו אׁשר  ּומ ֹוׁשל  ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָּבׂשר 
ּפֹוגׁש ּכאׁשר  וכן  ּבקר ּבֹו, לבבֹו ׁשּימ ּות ּגד ֹול  ופחד  ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאימה
רגׁש ּבלבבֹו ׁשּנר ּגׁש ּבחכמה, הּמפלא ּגד ֹול  ּבחכם ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹֻּפתאם
אּלּו ּכל  אׁשר  ההּוא, החכם מעלת מ ּגדל  ּפנימית ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹיראה
ּדכ ׁשם  ההר ּגׁש, ּבאפני הּמה חל ּוקים ּכי עם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָההר ּגׁשים,
אינ ֹו כן  ּכמ ֹו הּנה הפכים, הּמה והּׂשנאה האהבה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשרגׁשי
ויראת  ּבׁשת יראה לרגׁש ופחד  האימה רגׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּדֹומה
ּבבׂשר  נר ּגׁשים ּכאחד  ּכּלם הרי זה עם אבל  ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻהר ֹוממ ּות,
ּבהּתנ ּועה  ּודבקּות ּבקר ּוב ּפעּלתם ּופֹועלים מ ּמׁש ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֻהּלב
ּכן  הּנה ּדיראה, ּבהּתנ ּועה לאח ֹור  ּונסיגה ורח ּוק ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָּדאהבה,
מ ּמׁש ּבהר ּגׁש הּבאים הר ּוחנ ּיים הּכח ֹות טבע ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּוא
ויראה  ּדאהבה ּבהּמצות להיֹות צרי ּכן  אׁשר  ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָֹּבגׁשמ ּיּות,
ב  ּבפרק הרמ ּב"ם ׁשּכתב ּוכמ ֹו מעׂשּיֹות, מצו ֹות ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהן 
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המו"ל .*) במאמר. הוא כן

הפסוק .א .  בלבו .ב .סו דקירה 



רכו   

מצוה  והּנֹורא הּנכ ּבד  "האל  הּתֹורה: יסֹודי ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָמהלכ ֹות
,אלקי ה' את ואהבּת ׁשּנאמר  אֹותֹו, ּוליראה ְְְְְֱֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹלאהבֹו
הּוא  אּלּו מצו ֹות ׁשעּור  הּנה ּתירא", אלקי ה' את ְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶַָֹונאמר 
ּוככל  מ ּמׁש. הּלב ּבבׂשר  ּגּופני ּבהר ּגׁש יר ּגׁשּו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻאׁשר 
הּנאמן  אֹוהבֹו ּפֹוגׁש האדם ּכאׁשר  הּנ"ל , הּמׁשל  ֱֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָאריכ ּות
לבבֹו, ׁשּיּוטב לב נעימת ל ֹו ּגֹורם אֹוהבֹו ּפני ראּית ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָהרי

הארצן  אפן  ּגּוט  אים ווערט  ּגם ג עס ׁשּׁשֹוכח  זה ּדלבד  , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָ
ּפנימי, ח ּיּות ּופֹועל  ּגֹורם זאת עֹוד  הּנה ּבהוה, צער ֹו ְֲִִִֵֵֵֶַַַַֹֹעל 
צרי ּכן  ט ֹובה, ּבתקוה הּמרחב אל  הּמצר  מן  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיֹוצא

ולא ּבל ּבֹו, יר ּגׁש ה' אהבת אׁשר  אׁשר להיֹות ּבלבד  ז ֹו ְְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַֹֻ
ׁשּיׁשּכח  ּדעם, פּון  ּגּוט  ווערן  זאל  אים אז  מ ּזה, ל ֹו ְְְִִִֶֶֶֶַַַָיּוטב

ח ּיּות  ּבֹו ׁשּמתעֹורר  עֹוד  אּלא המעיקים, הּדברים ּכל  ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָעל 
ּבמ ּדת  וכן  עליו . ט ֹוב ל ּבֹו ּכי ט ֹובה, ּבתקוה ְְְְְִִִִִִֵַָָָָּפנימי
ההיא  ּבּׁשעה ּכי ּומ ֹורא, ּגד ֹול  ּפחד  עליו  נ ֹופל  ְִִִֵַַַַַָָָָָָָהּיראה,
ּדּבּור  ּבמח ׁשבה ט ֹובים הּלא עניניו  ּכל  על  נז ּכר  ְְְְִִִִַַַָָָָָָֹהּוא
ּביראת  הענ ׁש מ ּיראת מר ּגׁש ּבכאב יכאב ול ּבֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻּומעׂשה,
יראת  ּגם אֹו ּבׁשת יראה ׁשל  ּברגׁש הּוא ולפעמים ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשמים.
ּדח ֹובֹות  מצו ֹות ׁשהן  ויראה אהבה מצות וזהּו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָהר ֹוממ ּות,
מצותן  ּדׁשעּור  מ ּמׁש, מעׂשּיֹות מצו ֹות הן  אבל  ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָהּלבבֹות,
ּבבׂשר  ּגּופני ּבהר ּגׁש יר ּגׁש אׁשר  עד  ּומ ּדה ּבׁשעּור  ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֻהּוא

מ ּמׁש. ֵַַָהּלב

הבינה , ספירת  ב"מי "־  התבוננות  – ויראה  אהבה  למצות  הכנה  הכנה . צריכה  מצוה  כל 
וזהו  המדות . יאירו  – איש יהולל  שכלו  גודל  לפי  מהבינה . הנולדות  מדות  ו ' – אלה  ברא 

השכל  אופ לפי  שמתגלה  המדה  את  מעורר  השכל  כי  חכמה , זו  – אור  ויהי 

‰p‰Â לקּים אפׁשר  ּדאי ּדוקא, ּבהכנה ּבאה מצוה ּכל  ¿ƒ≈ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָ
ׁשּזהּו מ ּתח ּלה, עצמ ֹו יכין  אׁשר  ּבל ּתי מצוה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָאיזה
ּברי קּוד ׁשא יח ּוד  "ל ׁשם מצוה ּכל  קדם ּׁשאֹומרים ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹמה

ּוׁשכינ ּתיּה ּבתֹוד הּוא עצמ ֹו את לכלל  יׂשראל " ּכל  ּבׁשם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹ
ׁשּיהיה  ּופֹועל  הּגֹורם מבֹוא הּוא הכנה ּדכל  יׂשראל , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכלל 

ּכדבעי  הּדבר  אהבה ה ּפעּלת ּבמצו ֹות ּגם הּוא ּכן  אׁשר  , ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻ
(יׁשעיה  ּכתיב ּדהּנה הּוא, והענין  ּבהכנה. ׁשּבאים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָויראה
ואיתא  אּלה". ּברא מי ּוראּו עיניכם מר ֹום "ׂשאּו כו ) ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָמ ,
לאסּתּכלא  ּבעי "מאן  ב, עּמּוד  רלא ּדף ב חלק ְְְִֵֵֶַַַַַַָָֹּבּזהר 
לעּלא  עינ ֹוי יזקף הּוא, ּברי ּדקּוד ׁשא ּבעֹובדי ְְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹּולמנ ּדע
מן  ּדא מ ׁשניין  עֹובדין  מ ׁשרין  וכ ּמה ח ּיילין  ּכּמה ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָויחמי

רבר  ותׁשאל ּון ּדא, ּתחמ ּון  ּוכדין  מאּלין , אּלין  בן  ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַָָ
אֹוקימנא  הא אּלה, ּברא מי אּלין , ּברא מאן  ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָותימר ּון ,

אּלה" ּברא ּדמי וכ ּמה ורזא ח ּיילין  "ּכּמה ּׁשאֹומר  ּומה . ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
מיכאל ז מ ׁשרין " "מחנה אחר  ּבמקֹום ׁשּכתּוב ּכמ ֹו הּוא ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָ

מאֹות  ואר ּבע אלף קנ "ז ח קפ"ו  ּגבריאל  ּומחנה מחנ ֹות, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַ
ות"ר  ּדא"טאלף מן  ּדא מ ׁשניין  "עֹובדין  ,ימחנ ֹות; ְְְְֲִִֶֶַַָָָ

אּלין  "רברבן  ּביראה, וגבריאל  ּבאהבה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָּדמיכאל 
ּדמלאיאמאּלין " מחנ ֹות מאֹות ואר ּבע אלף ּדהקפ"ו  , ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָ

ּגבריאל , ּדמלא מחנ ֹות מאֹות ו ׁשׁש אלף וקנ "ז  ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמיכאל ,
ּביראה, עבֹודתֹו וזה ּבאהבה עבֹודתֹו ּדזה היֹותם ְְְְְֱֲֲֲִִֶֶַָָָָָעם
ּביראה. אֹו ּבאהבה ּדר ּגֹות ּכּמה יׁש מהם אחד  ּבכל  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּנה

ּבינה  ּבחינת הּוא "מי" אּלה", ּברא "מי ו "אּלה"יב וזהּו , ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
ׁשׁשת  "ּכי ׁשּכתּוב ּכמ ֹו ׁשּׁשה הם ּדהּמּדֹות מ ּדֹות, ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָהם
ּוספירת  העליֹונ ֹות, מ ּדֹות ׁשּׁשה ׁשהם הוי'", עׂשה ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָימים

הֹולכים  הּספיר ֹות ׁשל  הּנחלים ׁשּכל  ים, נקראת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָהּמלכ ּות
מ ּדה  ּכל  הּנה ּדתּקּון  ּובמ ּדֹות הּמלכ ּות, ּדספירת הּים ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָאל 
עֹולה  ׁשּׁשה ּפעמים ו ׁשּׁשה מ ּדֹות, מהּׁשּׁשה ּכל ּולה ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָהיא
ּדלדת  אּל"ה, ּברא ּומ "י אּל"ה. ּכמסּפר  ו ׁשׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹׁשל ׁשים
ולאה  ׁשּכתּוב ּוכמ ֹו ּבינה, מ ּבחינת הּוא הּמּדֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָוהתּגּלּות
"ׁשם  ּדכתיב ּבינה ּבחינת הּוא לאה ּבנים, ׁשּׁשה ְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָילדה
מח ׁשבה  ׁשהם קט ּנה וה' ּגד ֹולה ה' ּדיׁש לאה", ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהּגדלה
ּבחינת  מח ׁשבה ׁשהיא לאה היא ּגד ֹולה ה' הּנה ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָוד ּבּור ,
הּבאה  ּבמח ׁשבה הּוא והעיּון  ההבנה ענין  ּדכל  ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָָָּבינה,
מ ּדֹות  הּׁשּׁשה ׁשהם ּבנים ׁשּׁשה ילדה ולאה הּבינה, ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹמ ּכח 
"לפי  ח ) יב, (מ ׁשלי ּדכתיב ּדזהּו הּבינה, מן  ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָׁשּנֹולדים
הּמּדֹות, אל  ּכּנּוי הּוא ּדאיׁש וגֹו', איׁש" יהּלל  ְְְְִִִִִֶַַֻׂשכל ֹו
הּמעלה  ׁשהיא הּׂשכל  אל  ּכּנּוי הּוא אדם ּדתאר  ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹוכ ּיד ּוע
אל  ּכּנּוי הּוא איׁש ותאר  המד ּבר , ּבמין  עליֹונה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹהּיֹותר 
ל ׁשֹון  ּפר ּוׁשֹו יהּלל  הּנה איׁש, יהּלל  ׂשכל ֹו ּולפי ְְְְְִִִִִֵֵַַַֻֻהּמּדֹות,
הּמּדֹות  ּדנגּה יהל , ּכי אֹור  כו ) לד , (אּיֹוב ּוכמ ֹו ואֹור , ְְְִִִֵַַַָֹֹנגּה
ּכל  ּכי להיֹות וענינ ֹו, הּׂשכל  מעלת אפן  לפי הּוא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹואֹורם
מעלת  אפן  לפי הּנה ולכן  מהּׂשכל , הּוא הּמּדֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהנהגת
הרי  ּדבּׂשכל  ואֹורם, הּמּדֹות נהג יהיה ּכן  וענינ ֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּׂשכל 
ׂשכל  ּוכמ ֹו ועליֹון , ותח ּתֹון  ּומעּוט  ּבר ּבּוי ּדר ּגֹות ּבֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַיׁש
רק  ּומתאּוה קטן  ׂשכל ֹו הּנה ּדהּקטן  הּגד ֹול , ו ׂשכל  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּקטן 
קטני  ּדברים רק מ ּׂשיג ׁשּׂשכל ֹו לפי קט ּנים ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָלדברים
הּוא  ּגד ֹולים ּדברים מ ּׂשיג ׁשּׂשכל ֹו והּגד ֹול  , ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָהער
ּגּופא, הּגד ֹולים ּבׂשכל  הּוא וכן  ּגד ֹולים. לדברים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָמתאּוה
ּבקטנ ּות  הם מ ּדֹותיו  ענין  ּכל  הרי קטן , ׁשּׂשכל ֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּדמי
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הלב .ג. על טוב  לו  ושכינתו .ד .נהיה  הוא  ברו שצרי.ה .הקדוש  ברו ו .כפי  הקדוש  במעשי  ולדעת להתבונ שרוצה  מי 
ותשאלו  תראו  ואז מאלו . אלו   גדולי מזה , זה   שוני  מעשיה מחנות וכמה  חילות כמה  ויראה  למעלה , עיניו   יזקו הוא ,

אלה ". ברא  "מי  של הסוד  (פירשנו ) העמדנו  הרי  אלה , ברא  מי  מחנות.ז.ותאמרו , וכמה  חילות (186,400.ח .כמה 
מזה .י .157,600.ט. זה   שוני  מאלו .יא .מעשיה אלו   בינה .יב .גדולי שערי  50  וה ,50 בגימטריא  "מי "



רכז    

ׁשאנ ּו ּוכמ ֹו המד ּבר , ּבמעלת מ ּמׁש ּבהם ׁשאין  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבדברים
לעצמם  לצדקה ׁשח ֹוׁשבים אדם, ּבני ּכּמה ּבטבע ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָר ֹואים
אּלא  זה ואין  ח ֹובה, זהּו ּדבאמת לז ּולתם, ּׁשעֹוזרים ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּבמה
ׁשּׂשכל ֹו ּומי לצדקה, זאת ח ֹוׁשבים ׂשכלם קטנ ּות ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹמ ּפני
ּבבר ּור  ּגד ֹולים ּבענינים הם מ ּדֹותיו  ענין  ּגם הּנה ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָּגד ֹול 
ּבאהבת  טבעֹו ולהפ ,ז ּכּו אחר  ּבז ּכּו ּוליּפֹותם ְְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָֹמ ּדֹותיו 
יהיה  חפצֹו ּכל  ואׁשר  ט ֹובֹות, מ ּדֹות ל ֹו ולקנ ֹות ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָעצמ ֹו,
ּבׁשקידה  ּבֹו ׁשֹוקד  הּוא ׂשכל  ּדבר  וכל  ׂשכל , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָּבעניני
ּבמח ֹו חקיקה  ּבדר ט ֹובה ּבהבנה להבינ ֹו ְְֲֲֲֲִִֶֶַַָָָָָֹעצּומה
ּומעׂשה  ּדּבּור  ּבמח ׁשבה הנהגתֹו אׁשר  עד  ּבל ּבֹו ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָּולקבעֹו
הׂשּכלה  ּדבר  ּכל  ּכי ההּוא, הּׂשכל  הֹוראֹות ּכפי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָיהיה
והגם  ההּוא. הּמׂשּכל  וענין  אפן  לפי מ ּדה ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹֻמ ֹוליד 
מציאּותן  עצם ואין  מיחד  מקֹור  להן  יׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֻּדהּמּדֹות
הּמחין  מ ּמקֹור  למעלה מקֹורם ואּדר ּבה ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָֹֹמהּמחין ,
ּוזעיר  אתּכליל ּו, ּבמ ּזלא ואּמא "אּבא ּבּזהר  ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֹּכדאיתא

ּבעּתיק  ותליא"אנ ּפין  אחיד  חיצֹונ ּיּות יג א הּוא מ ּזלא , ְְְְִִִִִַַַַַָָָָ
אבל  אתּכליל ּו, ּבמ ּזלא – ּובינה ּדחכמה ּדהּמחין  ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹהּכתר ,
מ ּכל  ותליא, אחיד  ּבעּתיקא – מ ּדֹות ׁשהם אנ ּפין  ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּזעיר 
ּדוקא. מהּׂשכל  הן  הּמּדֹות והתּגּלּות לדת הּנה ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָמקֹום

ואיתא  אֹור ", "ויהי ּכתיב "ּדא יד ּדהּנה חכמה",טוּבּזהר  ְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹ
ּבינה  החכמה ׁשּׂשכל  וגּלּוי, אֹור  ּבחינת היא ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּדחכמה
זה  ידי ּדעל  הּמּדה, את ׁשּמאיר  הּמאיר  אֹור  הּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּדעת

מי  ּכמ ֹו ּבזה והּמׁשל  ּבהתּגּלּות, ּובאה הּמּדה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָמתעֹורר 
והּנחמד , הּטֹוב ּדבר  ׁשם ויׁש ח ׁש ּבמקֹום יֹוׁשב ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא
אבל  ההּוא, להּדבר  ּגד ֹול  ורצֹון  הּמּדה ל ֹו יׁש ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָׁשּבו ּדאי
מתעֹוררת  אינ ּה מ ּמילא הּנה ר ֹואה, ׁשאינ ֹו ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמאחר 
אבל  ח ֹומד ", והּלב ר ֹואה "העין  ּוכמאמר  לזה, ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהחמ ּדה
הּׂשכל  הּנה כן  ּכמ ֹו ח ֹומד , הּלב אין  ר ֹואה העין  ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּכׁשאין 
ׁשהּוא  ט ֹוב, ּדבר  ׁשּיׁש ל ּה ּומראה הּמּדה את ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמאיר 
נחמד  אֹוצר  ׁשּיׁש לאחר  המגּלה ּכמ ֹו ּדבר  ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻּבדגמת
יׁש ּדבעצם הּדבר  ּדו ּדאי לזה, וחמ ּדה ּברצֹון  ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיתעֹורר 
להסּביר ֹו צרי ּׁשהיה מה זה ואין  להאֹוצר , חמ ּדה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָל ֹו
ּבכל  ּבֹו יׁש זה ורצֹון  חפץ ּכי ּבהאֹוצר , לח ּפץ לעֹורר ֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹאֹו
האהבה  היתה נמצא ׁשהאֹוצר  ׁשּידע ּדקדם אּלא ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹעת,
ּבקר ֹוב  נמצא ׁשהאֹוצר  ל ֹו ּוכ ׁשּגּלה אינ ּה, ּוכאּלּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָּבהעלם,
ּתקּפּה. ּבכל  ּומתּגּלית הּמּדה מתעֹוררת הּנה אז  מ ּמׁש, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָל ֹו
את  ל ֹו ׁשּמראה הּמּדה, את מאיר  הּׂשכל  הּנה כן  ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּכמ ֹו
ּכאּלּו הּמּדֹות הּנה הּׂשכל  ּבלעדי אׁשר  הּטֹוב ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּדבר 
הּמּדה, ּתהיה ּכ הּׂשכל  וענין  אפן  ּכפי הּנה ולכן  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאינם,
ּוכ ׁשם  מהּׂשכל , היא הּמּדה ההתעֹורר ּות ּדעּקר  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָמאחר 
הּוא  ּכ הּגד ֹול , ל ּׂשכל  הּקטן  ׂשכל  ּבין  הפר ׁש ְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיׁש
ט ֹוב  רק ׁשּמראה הּבהמית ּדנפׁש הּׂשכל  ּבין  ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַההפר ׁש
הּטֹוב  ׁשּמראה האלקית, ּדהּנפׁש להּׂשכל  ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹּגׁשמי,

ֱֶֹּדאלקּות.
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מ"א.19) פ"ג 
ואילך.20) 22 עמוד ב. חוברת ליובאוויטש " ב"קובץ מרדכי , ברוך ר' של אימרתו  על שליט"א אדמו "ר כ"ק של המקיף הסברו  ראה

•
 

תרצ "ב  אד"ר כ"ח ב"ה,

ריגא 

שניאור  מר והנעלה הנכבד התלמיד אל

שי' זלמן

וברכה! שלום 

הגיעני, לח"ז מכ"א מכתבו

שי' חתנו ואת הוא, מי יודע אני הערמאן שי' הר"י את

למיר, נסעו טרם  אצלי שהי' מכיר, הנני

עוד  לו נחוץ ואם  יקבל, בטח התניות את

לו, וישלחו יכתוב אקזמפלארים 

פאסטאוו, לעיר לנסוע זו שבוע אי"ה חושב הנני

דשם ... הרה"ג  אדרעס: על להתם  לי ויכתוב

מזכיר  שליט"א, אדמו"ר כ"ק בשם 

ליבערמאן  ח.
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Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ . . ezÈ ‰Ê( יג (ל, ∆ƒ¿«¬ƒ«∆∆
אּלא  ׁשאינֹו הּתח ּוׁשה את ּבּנֹותן מח ּדירה זֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנתינה

הּקּב"ה. – הּׁשנּיה הּמחצית ּבלי  ׁשלמ ּות לֹו ואין ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָ'מחצית',

אחד  ׁשּכל 'חצאים', ׁשני  הם י ׂשראל ּוכנסת ׁשהּקּב"ה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָוכּידּוע ,

אלקה  "חלק  היא הּנׁשמה (ּכי  ּכביכֹול ּגּופא' 'ּפלג הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמהם

ׁשּתי ל "ע ׂשה הּפס ּוק  על הּמּגיד הרב  ּוכתֹורת ְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָמ ּמעל").

צ ּורֹות.BˆBˆÁ˙חצ ֹוצרֹות": חצאי  -˙BˆBˆÁ ÈzL- ְֲ¬¿ֲֵָ¿≈¬¿
ׁשלמה. צ ּורה הם ׁשּביחד י ׂשראל, ּוכנסת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּקּב"ה
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˙e„Ú‰ ˙BÁeÏ ÈL(יח (לא, ¿≈»≈
˙BÂL Ô‰ÈzL eÈ‰L ,È˙k ˙ÁÏ( רׁש"י) À…¿ƒ∆»¿≈∆»ִַ

מצ ֹות  מ ֹופיע ֹות ׁשּבֹו הּׁשני , הּלּוח  ,NÚ˙Œ‡Ï‰ּכלֹומר: ְְִִִֵֶַַַַ…«¬∆
מצ ֹות הּמכיל הראׁשֹון, מהּלּוח  ּבערּכֹו נח ּות (וגם NÚ‰אינֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ¬≈ְַ

מצות ׁשל הס ּתעפ ּות הם תּׂשא" ו"לא "ל יהיה ,NÚ‰"לא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָֹֹ¬≈
הע ׂשּיה  הע ּדר לאֿתע ׂשה, מצות ק ּיּום ּגם ׁשּכן, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ"אנכי ").

('מצוה' הּקּב"ה עם האדם ח ּבּור ח ּיּובי : ענין הּוא ְְְִִִִִִִַָָָָָָָָּוׁשלילה,

וח ּבּור). צותא ְְְִִַָמ ּלׁשֹון

     ©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À§Â¥Â©º̈Ÿ¥³
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‰fÓ eÏÚz Ï‡ ÌÈÎÏB‰ EÈt ÔÈ‡ Ì‡( טו (לג , ƒ≈»∆¿ƒ««¬≈ƒ∆
מעלה  ׁשל האׁש היה לא ׁשּבּמׁשּכן ּבחסידּות, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמבאר

רצה  לא מ ׁשה ּכי  הּימין", אל אריה "ּפני  היינּו אריה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּבדמ ּות

לפרּוׁש מתאים וזה ." ה' מ ּלפני  אׁש "וּתצא אּלא ,ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבמלא

ּבּזהר אבל מ ּזה". ּתעלנּו אל מלא ידי  "על ּכאן: (ח"גרׁש"י  ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

ב) ּכאריה".לב, ואתחזי  . . אּוריא"ל ּדא אׁש, "וּתצא ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָנאמר

מ ּזה  ּתעלנּו אל י ֹונתן: ּתרּגּום ּפרּוׁש לפי  ׁשּזהּו לֹומר, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוי ׁש

זעם. ׁשל ְִֶַַָּבפנים
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וס ֹוף  אח ֹורי ", את "וראית רק  לֹומר  צרי היה ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָלכאֹורה

ּבמקצת  נתמ ּלאה מ ׁשה ׁשל ׁשּבּקׁשתֹו לֹומר, וי ׁש מי ּתר. ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהּפס ּוק 

ּבדר רק  אבל "ּפני ", ּגם לראֹות זכה אכן הּוא ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעלּֿכלּֿפנים:

" – הּׁשלילה' את Ï‡'הּׂשגת "וראית ּבּכתּוב : הרמז זה יראּו". ְִַַַָָ…ְִֵֶֶֶֶַָָָָָ

לא  "ּפני ") את והן "אח ֹורי " את הן לראֹות (ּתזּכה ּופני  ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאח ֹורי 

הּׁשלילה). הּׂשגת ׁשל ּבאפן רק  ּתהיה "ּפני " ראּית (אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹיראּו
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ע ּקר  (ׁשהרי  ּתֹורתֹו ׁשל ּתֹוצאה היתה מ ׁשה ׁשל ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹע ׁשירּותֹו

לֹו ׁשּנּתנה והינּו הּברית), לּוח ֹות ע ׂשּית לׁשם היה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָהּמחצב 

על  ּומס ּפר ּבהרחבה. ללמד ׁשּיּוכל ּכדי  ּגׁשמית ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻהרחבה

ׁשל  'ּתל הּלּמּוד ּבעת לפניו הּניח  ידּועים ׁשּבזמ ּנים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָרּבנּוּֿתם,

הּדעת. הרחבת לפעל ּכדי  ְְְְִִֵַַַַַָֹזהּובים'
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זהּו ּובכללּות, ס ֹוף . ,ּתֹו ראׁש, לׁשלׁשה: מתח ּלק  ּדבר ְְְִִִֵֶַָָָָָֹֹּכל

הּכל;Bz‰ענין והתחלת הּכל יס ֹוד –ÌÏBÚ ּבריאת – ְִַ»ְְְַַַַָֹֹ»ְִַ

ּבֹו; והעב ֹודה י ׁשl‡b‰הע ֹולם זה לפי  הּכל. ּוׁשלמ ּות ּגמר – ְֲָָָָ¿À»ְְְִֵֵֶַַֹ

ּבב ּׁשּולּה".ÁÒtלרמז: מתּבּכרת "הּתב ּואה מלמעלה, ּגּלּוי  – ְִֹ∆«ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

˙BÚeL."ח ּטים קציר "ּבּכּורי  האדם, עב ֹודת –˙BkÒ– »ְֲִִִִֵַָָָÀ

ואסיפת  י ׂשראל ּכל אסיפת האסיף ", "חג העב ֹודה, ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָׁשלמ ּות

הּגאּלה. ּבעת הּקדּׁשה נּצֹוצ ֹות ְְְִֵַַָָָֻֻּכל
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ÂÂÈt BÚ Ô˜ ‰p‰(ל (לד, ¿ƒ≈»«»»

ּבּלּוח ֹות  לכ מ ׁשה זכה לא מ ּדּוע  הּקׁשיא, ְְְֶַַַַָָָָָֹֹֻידּועה

ע ׂשרת  נּתנּו הראׁשֹונֹות ּבּלּוח ֹות ּדהּנה לֹומר, וי ׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָהראׁשֹונֹות.

הלכֹות, ּגם נּתנּו האחרֹונֹות ּבּלּוח ֹות ואּלּו ּבלבד, ְְְְֲֲִִִִַַַַַָָהּדּברֹות

לתּוׁשּיה" ּכפלים חכמה "ּתעלּומ ֹות ואּגדֹות, רבה מדרׁש (שמות ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָ

פמ"ו ) ע ֹור ריש  קרּון הּלּוח ֹות, מק ּבל ּבמ ׁשה, ּגם נתוּסף  לכן .ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָֹ

ּפניו". ּתאיר אדם "חכמת עלּֿדר ְִֶֶַַָָָָָָָָּפניו,
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סוף זמן קידוש לבנה: יום שני בערב, י"ג אדר א'



לוח זמנים לשבוע פרשת כי־תשא בערים שונות בעולם רלח
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
6:216:158:328:299:069:0310:0410:0112:2512:2417:2917:3417:5618:0017:1318:10באר שבע )ח(

6:226:158:318:289:069:0210:0310:0112:2412:2317:3017:3517:5417:5817:0418:09חיפה )ח(

6:206:148:308:279:049:0110:0210:0012:2312:2217:3217:3717:5417:5816:5618:08ירושלים )ח(

6:226:168:328:299:069:0310:0410:0212:2512:2417:2917:3317:5518:0017:1318:10תל אביב )ח(

6:596:488:478:429:329:2610:2610:2212:3912:3817:1917:2917:5318:0217:0918:15אוסטריה, וינה )ח(

6:516:589:319:3510:1010:1311:2011:2114:0814:0720:1820:1020:4620:3819:5320:49אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:586:488:508:459:339:2710:2710:2312:4112:4017:2517:3417:5818:0617:1418:19אוקראינה, אודסה )ח(

6:336:228:228:169:069:0010:009:5612:1312:1216:5417:0317:2817:3716:4417:50אוקראינה, דונייצק )ח(

6:456:348:338:279:179:1210:1110:0712:2412:2317:0417:1317:3817:4716:5418:00אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:147:028:588:539:459:3910:3810:3312:4912:4917:2617:3618:0218:1117:1718:25אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:076:558:518:459:379:3110:3010:2612:4212:4117:1817:2817:5418:0417:0918:17אוקראינה, קייב )ח(

7:237:139:169:119:589:5310:5310:4913:0713:0717:5518:0418:2518:3317:4418:46איטליה, מילאנו )ח(

6:246:248:558:559:249:2410:2710:2612:5812:5818:3218:3118:5418:5318:1319:02אקוואדור, קיטו )ח(

6:306:359:099:129:479:4910:5510:5613:4113:4019:4619:3920:1320:0619:2220:17ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:127:199:519:5510:3310:3711:4311:4514:3314:3220:4620:3721:1721:0820:2121:20ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:566:488:588:549:369:3210:3210:2912:5012:5017:4517:5218:1518:2117:3318:32ארה״ב, בולטימור )ח(

6:476:398:488:449:279:2210:2210:1912:4012:3917:3317:4018:0318:0917:2118:21ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:486:398:488:449:279:2310:2310:2012:4012:4017:3317:4018:0318:1017:2118:21ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:267:179:259:2010:0410:0011:0010:5613:1613:1618:0718:1418:3718:4517:5518:56ארה״ב, דטרויט )ח(

6:596:549:129:099:459:4210:4410:4113:0513:0518:1318:1718:3818:4217:5818:52ארה״ב, האוסטון )ח(

6:346:288:438:409:189:1510:1610:1312:3612:3517:3817:4318:0518:1017:2418:21ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:556:509:119:089:439:4010:4210:3913:0513:0418:1618:1918:4018:4418:0118:54ארה״ב, מיאמי )ח(

6:446:368:448:409:239:1810:1910:1512:3612:3517:2817:3517:5818:0517:1618:16ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:117:039:129:089:519:4610:4710:4313:0413:0317:5718:0418:2718:3417:4518:45ארה״ב, פיטסבורג )ח(

6:446:358:438:389:229:1810:1810:1412:3412:3417:2617:3317:5618:0317:1418:15ארה״ב, שיקגו )ח(

6:296:319:059:069:359:3610:4010:4113:1813:1719:0419:0119:2819:2418:4419:34בוליביה, לה-פס )ח(

7:527:409:359:2910:2310:1611:1511:1113:2613:2618:0118:1218:3718:4817:5219:02בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:527:409:359:3010:2210:1611:1511:1113:2713:2618:0218:1318:3818:4817:5319:02בלגיה, בריסל )ח(

5:565:598:338:359:069:0710:1210:1312:5312:5218:5018:4519:1019:0518:2819:15ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:445:488:228:248:548:5610:0010:0112:4112:4018:3318:2818:5718:5318:1119:02ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:116:598:538:479:419:3510:3410:2912:4412:4417:2017:3117:5518:0617:1418:19בריטניה, לונדון )ח(

7:247:119:028:559:529:4510:4410:3912:5312:5217:2317:3418:0118:1217:1718:27בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:197:078:598:539:489:4210:4010:3612:5112:5017:2417:3518:0018:1117:1518:25גרמניה, ברלין )ח(

7:337:229:189:1310:049:5810:5810:5313:0913:0917:4617:5718:2218:3217:3718:45גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:535:578:328:349:059:0710:1210:1312:5412:5318:5618:5019:1419:0918:3319:19דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:067:029:279:259:579:5510:5710:5513:2313:2218:3918:4219:0319:0518:2319:15הודו, מומבאי )ח(

7:026:589:239:219:539:5110:5310:5113:1913:1818:3618:3819:0019:0218:2019:11הודו, פונה )ח(

6:476:368:378:319:209:1510:1410:1012:2812:2717:1017:1917:4317:5216:5918:05הונגריה, בודפשט )ח(

6:536:448:538:499:329:2710:2710:2412:4412:4417:3717:4418:0718:1317:2518:25טורקיה, איסטנבול )ח(

7:137:069:179:139:549:5010:5110:4813:0913:0818:0618:1218:3418:4017:5318:51יוון, אתונה )ח(

7:076:568:578:529:419:3510:3510:3112:4912:4817:3117:4018:0518:1317:2118:26מולדובה, קישינב )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

            
 



רלט לוח זמנים לשבוע פרשת כי־תשא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
7:037:009:249:229:559:5210:5410:5313:2013:1918:3618:3919:0019:0318:2119:12מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:475:568:268:329:139:1710:2410:2713:1813:1719:3919:2920:1220:0219:1220:15ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:406:358:548:519:279:2410:2510:2312:4812:4717:5618:0018:2118:2517:4118:35נפאל, קטמנדו )ח(

7:056:579:079:039:459:4110:4110:3812:5812:5817:5217:5918:2118:2817:3718:39סין, בייג'ין )ח(

7:167:169:469:4610:1510:1511:1811:1713:4913:4819:2119:2019:4319:4319:0319:52סינגפור, סינגפור )ח(

6:486:368:298:239:179:1110:1010:0512:2012:1916:5217:0417:3017:4016:4417:55פולין, ורשא )ח(

6:086:108:438:449:139:1410:1810:1812:5312:5318:3618:3318:5918:5618:1619:05פרו, לימה )ח(

7:407:319:339:2810:1610:1011:1011:0613:2513:2418:1018:1818:4218:5017:5919:03צרפת, ליאון )ח(

7:567:459:439:3810:2910:2311:2211:1813:3513:3418:1618:2518:4918:5818:0619:11צרפת, פריז )ח(

6:116:108:408:399:099:0810:1110:1012:4012:4018:1018:1018:3218:3217:5218:41קולומביה, בוגוטה )ח(

7:137:049:109:059:519:4610:4610:4213:0113:0117:5318:0118:2118:2917:4118:41קנדה, טורונטו )ח(

6:536:438:478:429:299:2410:2310:2012:3812:3817:2517:3417:5618:0417:1418:17קנדה, מונטריאול )ח(

6:306:238:378:349:139:0910:1010:0712:2912:2917:3017:3517:5718:0317:1618:13קפריסין, לרנקה )ח(

8:158:019:499:4210:4110:3411:3211:2713:4013:4018:0618:1918:4618:5817:5919:13רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:517:369:229:1510:1510:0811:0611:0113:1413:1317:4117:5418:1818:3117:3318:46רוסיה, מוסקבה )ח(

7:247:139:149:099:589:5210:5210:4813:0513:0517:4717:5718:2118:3017:3718:42רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:287:189:199:1310:029:5710:5610:5213:1013:0917:5618:0618:2518:3417:4618:47שוויץ, ציריך )ח(

6:416:389:059:039:359:3310:3510:3413:0213:0218:2418:2518:4718:4818:0718:57תאילנד, 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
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תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר 

הימים שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי וזוגתו אורלי

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור אבנר הלוי שיחיו
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