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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéýìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
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ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
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ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
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ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
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,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
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,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨
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(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp
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wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn
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Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

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

נקודות משיחות קודש - מזמור קיח מתוך "תהילות מנחם"
ח – טוב לחסות בהוי' מבטוח באדם

ביטחון בה' למעלה מטעם ודעת
ג. החילוק בין ב' האופנים הנ"ל הוא לא רק באופן והרגש מדת הביטחון, אלא משתלשל 

מכך חילוק בהנהגה בפועל, במחשבה דיבור ומעשה: 

כאשר “אשר תעשה" הוא מציאות לעצמו, והטבע תופס מקום, אזי ה"תעשה", התורה 
ומצוות הם ב' ענינים נפרדים. וכאשר יש ביניהם סתירה, ולדוגמא: אם הוא יאריך בתפילה 
ממון  לו  יחסר  אולי  בריבוי,  צדקה  בנתינת  יהדר  הוא  אם  או  בעסקיו.  להפסיד  עלול  הוא 

להשקיע בעסקיו, וכיו"ב. 

המשך בעמוד חכק

תחילת קידוש לבנה: מוצאי שבת קודש פרשת בא, ו' שבט



הד haya ixiyrd meil hxetn xcq

ה'תשי"א שבט, חדש ראש ב"ה,

י. נ. ברוקלין,

או המקושרים אל התמימים, תלמידי אנ"ש, אל

זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק אל השייכים

יחיו עליהם ה' הכ"מ,

וברכה! שלום

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק של היארצייט יום הוא הבע"ל, בשבט העשירי ביום מפורט סדר אודות רבים שאלת על במענה

להציע: בזה הנני

לתורה. לעלות ישתדלו היארצייט שלפני קדש בשבת

אבל שונים, בחדרים בתורה יקראו - מספיק העליות מספר אין להוסיףאם הקרואים.לא מספר על

הגורל. פי על או - המנין רוב בריצוי - שבחבורה הגדול יהי' שמפטיר ישתדלו

כדי מנחה - שלישי שחרית, - שני ערבית, אחד שיתפלל לחלק ונכון היארצייט, ביום התיבה לפני שיתפלל מי וירימו יבחרו

אנ"ש. של גדול יותר מספר בזה לזכות

שעוה. של נר - בקל אפשר אם לעת. המעת כל שידלק נר להדליק

נרות. חמשה ידלקו התפלות בשעת

יאמר אח"כ דמקואות. ופ"ז דכלים פכ"ד התיבה לפני המתפלל (יסיים) ילמוד תהלים) אמירת אחר - (בבקר התפלה אחר

דרבנן. קדיש בתניא, שורות איזה - בלחש ויאדיר. כו' עקשיא בן חנניא ר' המשנה

שיחזור מי אין ואם בע"פ. ע"ד) בקונטרס נדפס לגני, באתי (ד"ה ההסתלקות דיום מהמאמר חלק יחזרו - ערבית תפלת אחר

מנחה. תפלת אחר ולסיימו הבוקר. תפלת אחר וכן בפנים. ילמדוהו בע"פ

מנחה. תפלת לאחר וכן תניא. פרק - התפלה קודם בבוקר

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא לנשיאנו, השייכים להענינים תרומה אחד כל ירים התפלה קודם כלבבוקר ובעד עצמו בעד

שיחיו ביתו מבני מנחה.אחד תפלת קודם וכן ,

לראות עכ"פ או ליחידות, להכנס שזכו אלו אבנט). בחגירת (כמובן פ"נ אחד כל יקרא - הדא"ח וחזרת הבוקר תפלת לאחר

קונטרס מאמר, דפי בין אח"כ הפ"נ להניח לפניו. עומד כאלו הפ"נ, קריאת בעת עצמו, יצייר - הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק פני את

באפשרי (אם ולשלחו הכ"מ. אדמו"ר מו"ח כ"ק תורת של ביוםוכו' שלו.בו ציון על לקראותו מנת על (

השם. אותיות של המשניות פרקי ללמוד - לעת המעת במשך

התועדות. לעשות - לעת המעת במשך

חייו. ימי כל בה עבד אשר ועבודתו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק אודות שי' ביתו לבני לבאר - לעת המעת במשך שעה לקבוע

של מתורתו פתגם או מימרא שם לחזור בעיר אשר ובבהמ"ד הכנסיות בבתי לזה) הראוים (אלו לבקר - לעת המעת במשך

אהבת אודות לבאר הכ"מ, אדמו"ר מו"ח ישראלכ"ק עםכל חומש לימוד תהלים, אמירת ע"ד תקנתו ולהסביר להודיע שלו,

מתוך הנ"ל כל לעשות באפשרי אם - השנה. לימות שחלקו כפי התניא לימוד ע"ד גם - המתאימים ובמקומות - פירש"י

התועדות.

במקום גם שלום, בדרכי האפשרי ככל ולהשתדל, - החרדי הנוער כנוסי במקום לזה) (המוכשרים לבקר - לעת המעת במשך

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק מאת תמיד להם נודעת יתירה שחבה איך להם ולבאר - חרדי אינו עדיין עתה שלעת הנוער כינוסי

והפצת היהדות בהחזקת תפקידם את ימלאו סוף סוף אשר בהם, בטח אשר והבטחון והתקוה מהם תבע אשר את להם לבאר

הנוער. מסגולת שהם והחיות החום המרץ בכל התורה

* * *

שלאחריו. הש"ק ביום ובפרט היארצייט אחרי אשר בימים הנ"ל בכל ימשיכו המקום, לתנאי מתאים זהו אם אשר, מובן

* * *

ישמיענו בתוכם ההילולא, בעל הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא ונשיאנו, עפר, שוכני ורננו והקיצו גואלנו ביאת יחיש והוי'

א-ל. בית העולה בדרך וינהלנו נפלאות

שניאורסאהן מענדל מנחם

כללי   מפתח   

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

 ג   .............................  קיט ,קיח תהליםמזמורי   )ב

 ה  ....................  רט ליום העשירי בשבטסדר מפו  ) ג

 ו  .................................  ת יני אובאתי לגאמר מ  )ד

   חותי כלהבאתי לגני אה "מאמר ד  )ה

 ח   ..........................................   כ"ה'תששבט,  יו"ד

 לא  ......  ט, ה'תש"כבמשיחת ש"פ בשלח, ט"ו בש  )ו

   באתי לגני אחותי כלהה "מאמר ד  )ז

 לח   .........................................    מ"ה'תששבט,  "דיו

 נ  ...........................  ט ה'תש"לבמכתב כללי ו' ש  )ח

 נא  ..  ט'תשכ"הבשלח, יו"ד שבט, יום ד' פ' שיחת   )ט

  ' פ' בא, ג' שבט ם דיו תושיחמ  )י

 נט  ............................  נ"בה'תש ,וש"פ בא ו' שבט

  עא  ...................  זטך כר פרשת באשיחות -ילקוט  )יא

 ה"ח "ג הרהרה  "קכל ה רותה יצחק על ויל ילקוט  )יב

 עו   ...................  סאהן זצ"ל המקובל ר' לוי יצחק שניאור

 עז  .................  פרשת בא –ילקוט גאולה ומשיח   ) יג

 עח   ..............  פרשת באלשבוע יומי חומש  יורשיע  )יד

 קיא  .................  פרשת באלשבוע ם ליהתעורי יש  )טו

    מוגה)(א יפר התנבסרים שיעו  )טז

 קיב  .......................................  פרשת באע בולש 

 קכג  ...............  פרשת באלשבוע  ם"יום ו יה"ח ול  )יז

 קכו  .......................  ם "בברמ ןוילע מיתיו הלכה  ) יח

 שיעורי רמב"ם 

 קל  ...............  פרשת באלשבוע  ליום  ג' פרקים –  )יט

 קפט   ............  פרשת באלשבוע יום פרק אחד ל –  )כ

 ריב  .................  פרשת באלשבוע ות וצספר המ –  )כא

   יםנביאים וכתוב  )כב

 רטו  .................................  ד-ג פרק  אסתר , כטפרק  ה ירמי

  חוליןסכת מ – ותמשני  ) כג

 ריז  .....................................................  תי קה ור ביא

 רכה  ...........................................  מגילה  מסכת  עקביעין   )כד

  םעם ביאורי ברכותמסכת   )כה

 רכו  ..............................................  טכף עד ד כגמדף 

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כו

 רנט  ..................................................  "ר הזקן אדמו

  םנטילת ידית ווך הלכער שולחן  )כז

 סר  ................................  קן זמו"ר ה אד  ח רב יומיי לולפ

  רה אני ונאוה וגו' [ב]שחו לקוטי תורה  )כח

 סבר  ................................................  ו"ר הזקן אדמ 

   תורת חיים  )כט

 סזר  .............................................  מצעי מו"ר האאד

  מצותיך דרך –צ י הצ"רמאמ  ) ל

 סחר  .......................................  "קח צד"צמאדמו"ר ה 

   "ברלתורת שמואל ת  )לא

 סטר  .............................................  אדמו"ר מוהר"ש 

    ץ החייםקונטרס ע  )לב

 סטר  ............................................  מוהרש"במו"ר אד

  קונטרסים –ם מאמריה רספ  ) לג

 עאר  ............................................  יי''צהרו''ר מומאד

  ק"בלה גש" ת-"בשות ה'תחפר השיס  )לד

 ערה   ............................................  ''צימוהרי אדמו''ר

  רות קודש גא  ) לה

 רעו  .......................................................  מוהריי"צ מו"ראד

 רעז  .................................  אה בציבורחומש לקרי  ) לו

 רפד  .................  קודש-בתש נחתלמ התורה הקריא  ) לז

 רפו  ..........................  פרשת באלשבוע  זמנים  לוח  ) לח

 רפז  .............  קת נרות לשבת קודשהדלסדר מצות   )לט

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



הה haya ixiyrd meil hxetn xcq

ה'תשי"א שבט, חדש ראש ב"ה,

י. נ. ברוקלין,

או המקושרים אל התמימים, תלמידי אנ"ש, אל

זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק אל השייכים

יחיו עליהם ה' הכ"מ,

וברכה! שלום

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק של היארצייט יום הוא הבע"ל, בשבט העשירי ביום מפורט סדר אודות רבים שאלת על במענה

להציע: בזה הנני

לתורה. לעלות ישתדלו היארצייט שלפני קדש בשבת

אבל שונים, בחדרים בתורה יקראו - מספיק העליות מספר אין להוסיףאם הקרואים.לא מספר על

הגורל. פי על או - המנין רוב בריצוי - שבחבורה הגדול יהי' שמפטיר ישתדלו

כדי מנחה - שלישי שחרית, - שני ערבית, אחד שיתפלל לחלק ונכון היארצייט, ביום התיבה לפני שיתפלל מי וירימו יבחרו

אנ"ש. של גדול יותר מספר בזה לזכות

שעוה. של נר - בקל אפשר אם לעת. המעת כל שידלק נר להדליק

נרות. חמשה ידלקו התפלות בשעת

יאמר אח"כ דמקואות. ופ"ז דכלים פכ"ד התיבה לפני המתפלל (יסיים) ילמוד תהלים) אמירת אחר - (בבקר התפלה אחר

דרבנן. קדיש בתניא, שורות איזה - בלחש ויאדיר. כו' עקשיא בן חנניא ר' המשנה

שיחזור מי אין ואם בע"פ. ע"ד) בקונטרס נדפס לגני, באתי (ד"ה ההסתלקות דיום מהמאמר חלק יחזרו - ערבית תפלת אחר

מנחה. תפלת אחר ולסיימו הבוקר. תפלת אחר וכן בפנים. ילמדוהו בע"פ

מנחה. תפלת לאחר וכן תניא. פרק - התפלה קודם בבוקר

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא לנשיאנו, השייכים להענינים תרומה אחד כל ירים התפלה קודם כלבבוקר ובעד עצמו בעד

שיחיו ביתו מבני מנחה.אחד תפלת קודם וכן ,

לראות עכ"פ או ליחידות, להכנס שזכו אלו אבנט). בחגירת (כמובן פ"נ אחד כל יקרא - הדא"ח וחזרת הבוקר תפלת לאחר

קונטרס מאמר, דפי בין אח"כ הפ"נ להניח לפניו. עומד כאלו הפ"נ, קריאת בעת עצמו, יצייר - הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק פני את

באפשרי (אם ולשלחו הכ"מ. אדמו"ר מו"ח כ"ק תורת של ביוםוכו' שלו.בו ציון על לקראותו מנת על (

השם. אותיות של המשניות פרקי ללמוד - לעת המעת במשך

התועדות. לעשות - לעת המעת במשך

חייו. ימי כל בה עבד אשר ועבודתו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק אודות שי' ביתו לבני לבאר - לעת המעת במשך שעה לקבוע

של מתורתו פתגם או מימרא שם לחזור בעיר אשר ובבהמ"ד הכנסיות בבתי לזה) הראוים (אלו לבקר - לעת המעת במשך

אהבת אודות לבאר הכ"מ, אדמו"ר מו"ח ישראלכ"ק עםכל חומש לימוד תהלים, אמירת ע"ד תקנתו ולהסביר להודיע שלו,

מתוך הנ"ל כל לעשות באפשרי אם - השנה. לימות שחלקו כפי התניא לימוד ע"ד גם - המתאימים ובמקומות - פירש"י

התועדות.

במקום גם שלום, בדרכי האפשרי ככל ולהשתדל, - החרדי הנוער כנוסי במקום לזה) (המוכשרים לבקר - לעת המעת במשך

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק מאת תמיד להם נודעת יתירה שחבה איך להם ולבאר - חרדי אינו עדיין עתה שלעת הנוער כינוסי

והפצת היהדות בהחזקת תפקידם את ימלאו סוף סוף אשר בהם, בטח אשר והבטחון והתקוה מהם תבע אשר את להם לבאר

הנוער. מסגולת שהם והחיות החום המרץ בכל התורה

* * *

שלאחריו. הש"ק ביום ובפרט היארצייט אחרי אשר בימים הנ"ל בכל ימשיכו המקום, לתנאי מתאים זהו אם אשר, מובן

* * *

ישמיענו בתוכם ההילולא, בעל הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא ונשיאנו, עפר, שוכני ורננו והקיצו גואלנו ביאת יחיש והוי'

א-ל. בית העולה בדרך וינהלנו נפלאות

שניאורסאהן מענדל מנחם

כללי   מפתח   

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

 ג   .............................  קיט ,קיח תהליםמזמורי   )ב

 ה  ....................  רט ליום העשירי בשבטסדר מפו  ) ג

 ו  .................................  ת יני אובאתי לגאמר מ  )ד

   חותי כלהבאתי לגני אה "מאמר ד  )ה

 ח   ..........................................   כ"ה'תששבט,  יו"ד

 לא  ......  ט, ה'תש"כבמשיחת ש"פ בשלח, ט"ו בש  )ו

   באתי לגני אחותי כלהה "מאמר ד  )ז

 לח   .........................................    מ"ה'תששבט,  "דיו

 נ  ...........................  ט ה'תש"לבמכתב כללי ו' ש  )ח

 נא  ..  ט'תשכ"הבשלח, יו"ד שבט, יום ד' פ' שיחת   )ט

  ' פ' בא, ג' שבט ם דיו תושיחמ  )י

 נט  ............................  נ"בה'תש ,וש"פ בא ו' שבט

  עא  ...................  זטך כר פרשת באשיחות -ילקוט  )יא

 ה"ח "ג הרהרה  "קכל ה רותה יצחק על ויל ילקוט  )יב

 עו   ...................  סאהן זצ"ל המקובל ר' לוי יצחק שניאור

 עז  .................  פרשת בא –ילקוט גאולה ומשיח   ) יג

 עח   ..............  פרשת באלשבוע יומי חומש  יורשיע  )יד

 קיא  .................  פרשת באלשבוע ם ליהתעורי יש  )טו

    מוגה)(א יפר התנבסרים שיעו  )טז

 קיב  .......................................  פרשת באע בולש 

 קכג  ...............  פרשת באלשבוע  ם"יום ו יה"ח ול  )יז

 קכו  .......................  ם "בברמ ןוילע מיתיו הלכה  ) יח

 שיעורי רמב"ם 

 קל  ...............  פרשת באלשבוע  ליום  ג' פרקים –  )יט

 קפט   ............  פרשת באלשבוע יום פרק אחד ל –  )כ

 ריב  .................  פרשת באלשבוע ות וצספר המ –  )כא

   יםנביאים וכתוב  )כב

 רטו  .................................  ד-ג פרק  אסתר , כטפרק  ה ירמי

  חוליןסכת מ – ותמשני  ) כג

 ריז  .....................................................  תי קה ור ביא

 רכה  ...........................................  מגילה  מסכת  עקביעין   )כד

  םעם ביאורי ברכותמסכת   )כה

 רכו  ..............................................  טכף עד ד כגמדף 

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כו

 רנט  ..................................................  "ר הזקן אדמו

  םנטילת ידית ווך הלכער שולחן  )כז

 סר  ................................  קן זמו"ר ה אד  ח רב יומיי לולפ

  רה אני ונאוה וגו' [ב]שחו לקוטי תורה  )כח

 סבר  ................................................  ו"ר הזקן אדמ 

   תורת חיים  )כט

 סזר  .............................................  מצעי מו"ר האאד

  מצותיך דרך –צ י הצ"רמאמ  ) ל

 סחר  .......................................  "קח צד"צמאדמו"ר ה 

   "ברלתורת שמואל ת  )לא

 סטר  .............................................  אדמו"ר מוהר"ש 

    ץ החייםקונטרס ע  )לב

 סטר  ............................................  מוהרש"במו"ר אד

  קונטרסים –ם מאמריה רספ  ) לג

 עאר  ............................................  יי''צהרו''ר מומאד

  ק"בלה גש" ת-"בשות ה'תחפר השיס  )לד

 ערה   ............................................  ''צימוהרי אדמו''ר

  רות קודש גא  ) לה

 רעו  .......................................................  מוהריי"צ מו"ראד

 רעז  .................................  אה בציבורחומש לקרי  ) לו

 רפד  .................  קודש-בתש נחתלמ התורה הקריא  ) לז

 רפו  ..........................  פרשת באלשבוע  זמנים  לוח  ) לח

 רפז  .............  קת נרות לשבת קודשהדלסדר מצות   )לט



ו

ה'תש"י  ׁשבט, י"ג ְָבס"ד,

ואחד,e‰ÊÂי) אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם, אּלא נאמר לא ּבתֹוכֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי "ועׂשּו ¿∆ְְְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

הּוא  ּברי ּדקּודׁשא יקרא אסּתּלק הרי לנהֹורא מחׁשֹוכא מה ּפ ּכאׁשר ואחד אחד ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּדבכל

עלמין  ּׁשּנתּברר כח ּבכּולהּו מה ׁשהּוא ׁשּטים", "עצי וזהּו ּבגּלּוי. מאיר ּדהאֹור האֹור, יתרֹון ׁשּנעׂשה , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּומּברּור  וקש"ר, משק"ר ּׁשּמתּברר מה ׁשהּוא "קרׁשים", ׁשּנקראים ּכן ּגם וזהּו זה, ּדלעּמת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻמהּׁשטּות

קר  נעׂשה ההרּגׁשזה מהּפכים הּמצות וקּיּום ּבּתֹורה העסק ידי ּׁשעל מה הּוא ּובעבֹודה הּמׁשּכן. ׁשי ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

ּגעפיהל)ּדעֹולם וועלט הּנה (ּדעם ּכּנ"ל, הּדעת מן למּטה הּוא העֹולם ּדהרּגׁש והינּו אלקי, הרּגׁש על ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

לנהֹורא  מהּפכים ּומצוֹות ּבתֹורה ההתעּסקּות ידי ּדעם כט על ּדערהערן זאל מען אז ערבּות ל , נעם ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ּדתחּלת  ּבּתחּלה", עּקרֹו ׁשהיה למקֹום לגנּוני, – לגּני "ּבאתי וזהּו הּתֹורה. ולּמּוד הּמצות ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּבקּיּום 

ּדירה  יתּבר לֹו להיֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּׁשּנתאּוה מה הּוא העֹולמֹות והתהּוּות ּבבריאת ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָהּכּונה

ואתהּפכא  אתּכפיא ּבבחינת האדם עבֹודת ידי על ּכן,לא ּבּתחּתֹונים, עֹוׂשה ׁשהּוא האדם הּנה , ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

אחד  ּכל העליֹון, עדן וגן הּתחּתֹון עדן ּגן ּכּנ"ל, עדן ּגן ּבחינֹות ב' הם ּדגּנים ּבּגּנים", ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָ"הּיֹוׁשבת

חברים הם עבֹודתֹו מדרגת כּו')לפי נאצלת מּנׁשמה נׁשמה ּבּתֹורה (ּדלפעמים העֹוסקים לקֹול הּמקׁשיבים ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּבּגּנים, "הּיֹוׁשבת וזהּו כּו'. הּנׁשמֹות עלּית ּבמעלת עּלּוי הּגֹורמים ׁשהם "הׁשמיעני", וזהּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָּומצוֹות,

על  והּוא אחרים", ׁשל ּבגּנים ורֹועה ּבּגֹולה הּפזּורה אּת יׂשראל לכנסת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָאמר

ּובּתי  ּכנסּיֹות ּבבּתי יֹוׁשבת זה ּובכל כּו', אתכם" ּפרׂשּתי הּׁשמים רּוחֹות ּכארּבע "ּכי ּדכתיב ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּדר

הּׁשרת  מלאכי ׁשהם החברים הּנה ּברּבים, לּתֹורה עּתים קביעּות ּובפרט ּבּתֹורה, לעסק ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹמדרׁשֹות

ועל  כּו'. לקֹול מקׁשיבים ּתחרּות ולא ׂשנאה ולא קנאה לא ּביניהם ׁשאין לפי חברים, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּנקראים

הוי' צבאֹות ּכל יצאּו הּזה הּיֹום ּבעצם "ויהי ׁשּכתּוב ּוכמֹו הוי'", "צבאֹות יׂשראל נקראים זה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשם

הּזה  הּיֹום ּבעצם "ויהי ׁשּכתּוב ּוכמֹו יׂשראל, על הּוא הּכּונה הוי'" "צבאֹות הּנה מצרים", ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמארץ

ע  מצרים מארץ יׂשראל ּבני  את  הוי' נקראים הֹוציא ּדיׂשראל זה מהּו להבין ּדצרי צבאתם", ל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ּביציאת  וכן הוי'". "צבאֹות יׂשראל את קֹורא וכאן ּבּתֹורה, נזּכר לא צבאֹות ּדׁשם הוי'", ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹ"צבאֹות 

מארץ  צבאֹותיכם את הֹוצאתי הּזה הּיֹום ּבעצם "ּכי ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּדוקא, לצבאֹותם מזּכיר ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָמצרים

צבא  "הלא ׁשּכתּוב ּוכמֹו מגּבל, זמן ב' חיל, לׁשֹון א' ּפרּוׁשים: ג' ּבֹו יׁש ּדצבא אּלא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻמצרים".

רז"ל וכדרׁשת  צביֹון, מּלׁשֹון והג' וגֹו', ארץ" עלי א)לאנֹוׁש יא, הּׁשנה הּׁשמים (ראׁש "ויכּלּו ּפסּוק על ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

ּבעלי  ּבמדרגתם, חלּוקים ׁשהם אם יׂשראל, ּדנׁשמֹות – והּפרּוׁש נבראּו", לצביֹונם – צבאם ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָכּו'

חכמתא  מארי עילאין וסֹודֹות רזין ּומארי ּתֹורה מארי ׁשהם והם לב הּׂשגה, ּפׁשּוטים, אנׁשים ויׁשנם , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָָ

טבין  עֹובּדין מארי ּבעבֹודתֹולג רק איׁש איׁש עֹוסקים ּגם ּבתמימּות, ּומצוֹות הּתֹורה את ׁשּמקּימים , ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּדאֹורייתא  ּבתמכין ערּכֹו מה לד לפי הּיפי ּתכלית ׁשּזהּו צביֹונם, זהּו הּנה  וכּו', ּובממֹונם ּבגּופם ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּבחינת  ּגּלּוי ממׁשיכים הרי ּגונים, רּבּוי ודוקא יפי, ּבֹו אין הרי אחד ּדגון ּגונים, מרּבּוי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּׁשּכלּול

העולמות.כח. בכל הוא ברוך הקדוש של כבודו (מותרומם) מתעלה הרי לאור, מחושך שיפנימו ל.לאור.כט.כשמהפך
את. הבהמית).לא.(יקלטו) הנפש של ברור אפני (שני והתהפכות בעלי לב.התכופפות עליונים, סודות ובעלי תורה בעלי

טובים.לג.חכמה. מעשים התורה.לד.בעלי בתומכי



ז

כּו' אחד" ולֹו יּצרּו "ימים ּדר על הּוא ּומֹועד, הגּבלה ׁשהּוא וצבא עבֹודתם. ידי על ּדצבא 20הוי' , ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

ּבעבֹודת  ימיו מׁשלים וכאׁשר יּצרּו, ּדימים קבּוע זמן לֹו יׁש הרי אדם ּדלכל ארץ, עלי ְְְְְֱֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻלאנֹוׁש

ּכל  יצאּו הּזה הּיֹום ּבעצם "ויהי וזהּו הוי'. צבאֹות ּבכלל הּוא אז ואתהּפכא, ּבאתּכפיא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּברּורים

ּבאתּכפיא  הּברּורים עבֹודת ידי ׁשעל יׂשראל, הם הוי' ּדצבאֹות מצרים", מארץ הוי' ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָצבאֹות

ּדעֹולם, ּדמהּקׁשר והינּו קרׁש מּקׁשר ּדעֹוׂשים העֹולם, את ּומזּככים מבררים הם הּנה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָואתהּפכא

ּׁשה  אֹותֹו,ּדמה המחּיה החּיּות הּוא ּדעּקר וכּידּוע ׁשקר, זה הרי למציאּות עצמֹו את מראה עֹולם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָ

עֹומדים  ׁשּטים מעצי ׁשהּוא לקרׁש, נתהּפך הּמצות את ּומקּימים ּתֹורה לֹומדים ּכאׁשר ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹהּנה

ה', ּגּלּוי ּוממׁשיכים מגּלים ׁשהם הוי'", "צבאֹות ּבׁשם נקראים ולכן כּו', סֹוף אין אֹור ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּומחּברים

ׁשּיאיר  אחד לֹו יהיה ואחד, אחד לכל ׁשּנּתן יּצרּו ּבהּימים אׁשר עבֹודתם ּדכל מגּבל, זמן הּוא ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָֻֻוצבא

אחד. ה' ּבחינת עבֹודת ֹו ידי על ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָויתּגּלה

.¯ev˜ וחברים לגּנּוני, ּבאתי זה ידי ועל הּמׁשּכן, לקרׁש נהּפ ּדעֹולם וׁשקר ּדקׁשר ימׁשי ƒְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

צביֹון. זמן, חיל, לׁשֹון "צבאֹות", יׂשראל נקראים זה ׁשם על כּו'. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָמקׁשיבים

המאמרים 20) (בספר אפקיד בידך המתחיל ודיבור לי טוב המתחיל דיבור [מאמרים] שלח. פרשת סוף תורה לקוטי ראה
אידיש). -

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc - zekxa(ipy meil)

.rny z`ixwdéì øîà,opgei iaxúéäL íàepiidyk ,jzwqtda ¨©¥¦¨¦¨
ea yiy onf ,mitpehnd ze`eanadlek úà øBîâì éãklk z` - §¥¦§¤¨

,rny z`ixwLàøì øBæç,opgei iax xaeqy ixd .dzligzl xefg - £¨Ÿ
ixdy ,ez`ixwn wiqtdl jixv mitpehnd ze`eana jldnd mby
.enya lirl xn`py dn lr dywe ,micner `le my mikldn eid

:`xnbd zvxzn .dyrnd on di`xd z` dgec `xnbdøîà÷ éëä̈¦¨¨©
déì,eda` iaxl opgei iax xn` jk -éì àøéáñ àì éãéãìipi` ip` - ¥§¦¦Ÿ§¦¨¦

mitpehnd ze`eanl ribndy xaeq ippi` ,xnelk ,df xac xaeq
oke ,jiyndle eit lr ci miyl leki `l` ,ez`ixwn wiqtdl jixv
z` xenbl ick ddye ez`ixwn wiqtdy ote`ay xaeq ippi`
l`ey ziid m` jl wqet iziid jke ,y`xl xfeg ,dlek

j` ,dligzklnCì àøéáñc ,Cãéãìlr wleg dz`y ,jzhiyl - §¦¨¦§¦¨¨
ze`eana d`ixwd on wiqtdl jixvy xaeqe ,mdipya ixac
`xewdy dz` xaeq oke ,jz`ixwn zwqtd ixdy ,mitpehnd
zl`y ixdy ,xefgl jixve ezaeg ici `vi `l ,zewqtda ,oibexiql

,xne` ip` jl ,xefgl dz` jixv okidlúà øBîâì éãk úéäL íà¦¨¦¨§¥¦§¤
.Làøì øBæç ,dlekaeq zn`aecner oia wlgl yiy opgei iax x ¨£¨Ÿ

.eixacn dyw oi`e ,jldnl
:zehiyd izyl zeziixa ixacn reiq d`ian `xnbddéúåk àéðz©§¨§¨¥
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úBàBáîa Cläî äéä ,àcñç áøc déúåk àéðz .òîL úàéø÷ àø÷éå§¦§¨§¦©§©©§¨§¨¥§©¦§¨¨¨§©¥¦§
àøB÷ äéä íàL àlà ,ãBò àìå ,òîL úàéø÷ àø÷é àì ,úBôpeèîä©§¨Ÿ¦§¨§¦©§©§Ÿ¤¨¤¦¨¨¥

àáe,sepihd mewnl.÷ñBt ¨¥
z`ixwn wqet epi`y in lr miaezka xn`p dn zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .mitpehnd zenewna rny÷ñt àìez`ixwn Ÿ¨©
,sephd mewnaéàî:`xnbd zx`an .eilr xn`p dn -éaø øîà ©¨©©¦

øîBà áeúkä åéìò ,éåì ïa òLBäé éaøc déøa øa äLàéî(dk k l`wfgi) §¨¨©§¥§©¦§ª©¤¥¦¨¨©¨¥
,'[íäa] eéçé àì íéètLîe íéáBè àì íéwç íäì ézúð éðà íâå'§©£¦¨©¦¨¤ª¦Ÿ¦¦§¨¦Ÿ¦§¨¤
oebke ,mneiwa miyprpy oeik ,mdl miaeh miwegd oi`y ,xnelk
,devnd meiw lr yprpy mitpehnd zenewna rny z` `xewd ,df

.dxiara d`yry oeik
,øîà éqà éaøxn`p eilr'àåMä éìáça ïBòä éëNî éBä'(gi d diryi), ©¦©¦¨©Ÿ§¥¤¨§©§¥©¨§

,miar mpi`y milaga zepeerd z` mnvr lr md mikyen ,xnelk
,sephd mewna rny z` `xewy df mb jke ,wzpzdl migep `l`

.cala exeaic ici lr ,lwa yprpy
,àëäî øîà äáäà øa àãà áøxn`py(`l eh xacna)caerd iabl ©£¨©©£¨¨©¥¨¨
dnx ciae cifna miakek zcearäæa 'ä øáã ék'zxMY zxMd 'ebe ¦§©¨¨¦¨¥¦¨¥

z` dfan mitpehnd zenewna rny z` `xewy dfe ,'`edd WtPd©¤¤©¦
.zxka ypridl `ed ie`xe ,'d xac

zxxan .ez`ixwn wqety in ly exky z` zx`an `xnbd
:`xnbd.BøëO äî ÷ñt íàå:`xnbd zx`anåéìò ,eäáà éaø øîà §¦¨©©§¨¨©©¦£¨¨¨

øîBà áeúkä(fn al mixac),'íéîé eëéøàz äfä øácáe'xeaic liayay ©¨¥©¨¨©¤©£¦¨¦
myke ,mini ekix`z ,ztephd mewna exacln eilr mzxdfpy ,df
zekix`l dkef wiqtn m` jk ,mini xeviwa yprp ,wiqtn oi` m`y

.mini
:lirl `aedy rny z`ixw onfa sebd ieqik oiprl zxfeg `xnbd

,åéðúî ìò Bì äøeâç Búélè äúéä ,àðeä áø øîàeipznn dqkny ¨©©¨¨§¨©¦£¨©¨§¨
,mexr `ed dlrnle eipznne ,dhne.òîL úàéø÷ úBø÷ì øzeî¨¦§§¦©§©

ìò äøeâç ÷N ìLå ,øBò ìLå ,ãâa ìL Búélè äúéä ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¨§¨©¦¤¤¤§¤§¤©£¨©
,òîL úàéø÷ úBø÷ì øzeî ,åéðúî̈§¨¨¦§§¦©§©
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k"yz'd ,hay c"ei ,c"qa
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

È˙‡a1 כּלה אחתי זה 2לגּני על ואיתא , »ƒְְֲִִִֶַַַָָֹ

ׁשהיה 3ּבּמדרׁש לּמקֹום לגנּוני, - "לגּני , ְְְִִִִֶַַַָָָָ

ּבּתחּתֹונים  ׁשכינה' 'עּקר ּכי ּבּתחּלה", ְְְִִִִִִִַַַַָָָעּקרי

והחטאים  עץֿהּדעת חטא ׁשעלֿידי אּלא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהיתה,

לרקיע  מהארץ הּׁשכינה את סּלקּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלאחריו

הּׁשביעי, לרקיע עד יֹותר, ּולמעלה ְְְִִִִֵַַַַָָָָהראׁשֹון,

את  והֹורידּו והּצּדיקים האבֹות עמדּו ְְְְִִִֶַַַַָָָָואחרּֿכ

ׁשהּוא  מׁשה ׁשּבא עד למּטה, מּלמעלה ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשכינה

חביבין  הּׁשביעין וכל לארץ.4הּׁשביעי, והֹורידּה , ְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָָ

יקרא  אסּתּלק סטראֿאחרא אתּכפיא "ּכד ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָוזהּו

עלמין" ּבכּוּלהּו ׁשעלֿידי 5ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא , ְְְְְְְִִֵֶַָָ

ואתּכפיא  ּבאתּכפיא, היא ׁשעבֹודתם ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָהּצּדיקים

יקרא  "אסּתּלק אזי אתהּפכא, לידי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּמביאה

ׁשּנמׁש עלמין", ּבכ ּוּלהּו ְְְְְְְִִִֶָָָּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא

ּבׁשוה, עלמין" "ּבכּוּלהּו ׁשהּוא האֹור ְְְְְִֵֶֶַַָָָמדרגת

ׁשּזה  (ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא), "יקרא" נקרא ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָולכן

אֹור  זה ׁשאין האֹור, יקר ענין ּגדל על ְִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹמֹורה

זה  ׁשּמּצד העֹולם, עניני ּפרטי עם ׁשּקׁשּור ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּפרטי

האצילּות  לעֹולם עד ּבעֹולמֹות, חּלּוקים ְֲִִִֵַָָָָיׁש

ׁשּנמׁש) זה אֹור אּלא האיןֿסֹוף, ְְִֵֶֶֶָָָָועֹולמֹות

סטראֿאחרא  ּדאתּכפיא העבֹודה ְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָעלֿידי

"מּכל  ּגבֹוּה הּוא סטראֿאחרא) ְְְְֲִִִַַַָָָָָואתהּפכא

זה  ועל עלמין", ל"כּלהּו ּבׁשוה ונמׁש ְְְְְְְְִִִֶֶַָָָָֻעלמין"
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ע' ח"א לגני באתי סה"מ תו"מ ראה ― זו לשנה השייך הפרק (*vi.וש"נ

ה'שי"ת.1) לגני באתי מד"ה העשירי* פרק על בעיקרו מיוסד זה א.2)מאמר ה, עה"פ.3)שה"ש פכ"ט,4)שהש"ר ויק"ר

וראה 5)יא. ב. סז, שם לזהר גם מציין שם (ובלקו"ת ב קכח, ח"ב לזהר מציין פקודי ר"פ ובלקו"ת א) (לד, פכ"ז בתניא

ג. סה, חוקת לקו"ת ד. פט, ויקהל תו"א גם וראה א). קפד, שם גם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השירים': ב'שיר נאמר

(ה'רעיה'): ישראל לבני אומר (ה'דוד') הוא ברוך הקדוש

È˙‡a1‰lÎ È˙Á‡ Èp‚Ï2‡˙È‡Â L¯„naמובא , ‰Ê ÏÚ3, »ƒ¿«ƒ¬…ƒ«»¿ƒ»«∆«ƒ¿»
זה  פסוק על רבה Èe‚Ï,במדרש - Èp‚Ï" וכיון שלי, ההתייחדות מקום ¿«ƒƒ¿ƒ

הידוע  הגן כלומר 'לגני' שנאמר

'באתי', במלה הכוונה הרי מקודם,

È¯wÚחזרתי, ‰È‰L ÌB˜nÏ«»∆»»ƒ»ƒ
,"‰lÁza עיקר שהיה למקום «¿ƒ»
בעבר  ÈÎL‰'מקומי ¯wÚ' Èkƒƒ«¿ƒ»

עיקר  הייתה שבו העיקרי המקום

השכינה ‰È˙‰השראת ÌÈBzÁza««¿ƒ»¿»
העולם  שהוא הגשמי הזה בעולם

ביותר, È„ÈŒÏÚLהתחתון ‡l‡∆»∆«¿≈
ÌÈ‡ËÁ‰Â ˙Úc‰ŒıÚ ‡ËÁ≈¿≈«««¿«¬»ƒ
‰ÈÎM‰ ˙‡ e˜lÒ ÂÈ¯Á‡lL∆¿«¬»ƒ¿∆«¿ƒ»

לעלות ÚÈ˜¯Ïוגרמו ı¯‡‰Ó≈»»∆»»ƒ«
,ÔBL‡¯‰ הדעת עץ מחטא כתוצאה »ƒ

,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe מהחטאים כתוצאה ¿«¿»≈
עוד Ú„הבאים  הסתלקה שהשכינה «

ועלתה ‰ÈÚÈ·M,יותר ÚÈ˜¯Ï»»ƒ««¿ƒƒ
˙B·‡‰ e„ÓÚ CkŒ¯Á‡Â אברהם ¿««»»¿»»

ויעקב שהיו ÌÈ˜Ècv‰Âיצחק ¿««ƒƒ
‰ÈÎM‰אחריהם  ˙‡ e„È¯B‰Â¿ƒ∆«¿ƒ»

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ הוריד צדיק כל ƒ¿«¿»¿«»
את  הוריד אבינו אברהם אחד, שלב

לרקיע השכינה השביעי מהרקיע

הלאה  וכן LÓ‰השישי ‡aL „Ú«∆»…∆
ÈÚÈ·M‰ ‡e‰L אבינו לאברהם ∆«¿ƒƒ

קהת, לוי, יעקב, יצחק, (אברהם,

משה), ‰ÔÈÚÈ·Mעמרם, ÏÎÂ¿»«¿ƒƒ
ÔÈ·È·Á4ı¯‡Ï d„È¯B‰Â , ¬ƒƒ¿ƒ»»»∆

ובבניית  תורה (במתן רבנו ומשה

מהרקיע  השכינה את הוריד המשכן)

הזה  העולם היינו לארץ, הראשון

הגשמי.

e‰ÊÂ הזוהר דברי של המשמעות ¿∆
‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡ „k" צד שאיננו הצד האחר, הצד כאשר «ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»

ונכנע נכפה להיפך אלא e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c‡הקדושה ‡¯˜È ˜lzÒ‡∆¿«≈¿»»¿¿»¿ƒ
"ÔÈÓÏÚ e‰leÎa5, העולמות בכל הקדושֿברוךֿהוא של כבודו מתעלה ¿¿»¿ƒ

ÌÈ˜Ècv‰ È„ÈŒÏÚL השכינה את והורידו שחזרו הצדיקים שבעת כמו ∆«¿≈««ƒƒ

ÈÙk˙‡a‡,לארץ ‡È‰ Ì˙„B·ÚL ומכניעים וכופים ה' את שעובדים ∆¬»»ƒ¿ƒ¿«¿»
הרע  ‡˙‰Ît‡את È„ÈÏ ‰‡È·nL ‡ÈÙk˙‡Â מביאה הרע וכפיית ¿ƒ¿«¿»∆¿ƒ»ƒ≈ƒ¿«¿»

לטוב, הרע הפיכת e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c‡לידי ‡¯˜È ˜lzÒ‡" ÈÊ‡¬«∆¿«≈¿»»¿¿»¿ƒ
,"ÔÈÓÏÚ e‰leÎa,העולמות בכל מתגלה הקדושֿברוךֿהוא של כבודו ¿¿»¿ƒ

ומתגלה CLÓpLהיינו  ויורד ∆ƒ¿»
למטה  ‰‡B¯מלמעלה ˙‚¯„Ó«¿≈«»

"ÔÈÓÏÚ e‰leÎa" ‡e‰L∆¿¿»¿ƒ
,‰ÂLa מוגבל הלא האלוקי האור ¿»∆

לפי  ועולם עולם בכל מתלבש שאיננו

בכל  מאיר אלא המיוחד עניינו

מוגבל  אינו כי בשווה העולמות

לעולמות בהתאם כיון ÔÎÏומצומצם »≈
נעלה  כך כל באור «¿ƒ˜¯‡שמדובר

ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c) "‡¯˜È"¿»»¿¿»¿ƒ
‰fL ,(‡e‰"יקרא" הלשון ∆∆

במיוחד  יקר דבר של במשמעות

¯˜È ÔÈÚ Ï„b ÏÚ ‰¯BÓ∆«…∆ƒ¿«…∆
ÈË¯t ¯B‡ ‰Ê ÔÈ‡L ,¯B‡‰»∆≈∆¿»ƒ
בפרט  נברא ולכל עולם לכל המותאם

אור  ÈË¯tשהוא ÌÚ ¯eLwL∆»ƒ¿»≈
‰Ê „vnL ,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚ בגלל ƒ¿¿≈»»∆ƒ«∆

לנבראים  בהתאם האור צמצום

ÌÈ˜elÁהפרטיים  LÈ הבדלים ≈ƒƒ
,˙BÓÏBÚa נעלים היינו עולמות »»

נחותים  ועולמות רב אור מאיר שבהם

מועט  אור מאיר ÌÏBÚÏשבהם „Ú«¿»
ŒÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚÂ ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ¿»»≈

,ÛBÒ שמאיר נעלים עולמות שהם

והאור  נעלה, אור מדובר בהם שעליו

הבדלי  יש שמצידו זה אור איננו כאן

בעולמות  Ê‰דרגות ¯B‡ ‡l‡∆»∆
CLÓpL),כאמור למטה, מלמעלה ∆ƒ¿»

‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¬»¿ƒ¿«¿»
‡Ît‰˙‡Â ‡¯Á‡Œ‡¯ËÒƒ¿»«¬»¿ƒ¿«¿»

‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ והכנעת כפיית ƒ¿»«¬»
לצד  המנגדים הכוחות הסטראֿאחרא,

לטוב  הסטראֿאחרא הפיכת אפילו או ‰e‡הקדושה, אלוקי ) »«dB·bאור
ÂLa‰ונעלה  CLÓÂ "ÔÈÓÏÚ ÏkÓ" הבדלים ללא מידה, באותה ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿»¿»∆

"ÔÈÓÏÚ e‰lÎ"Ï באותה שמאיר השמש לאור (בדומה העולמות לכל ¿À¿»¿ƒ
בין  והתאמה פנימי קשר אין כי אשפה, ובמקום המלך בארמון האור מידה
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ט k"yz'd ,hay c"ei

כּו' ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא (יקרא "אסּתּלק" ),נאמר ְְְְְֱִֵֶֶַַָָָ

"אסּתּלק", ּבׁשם נקרא זה נעלה ׁשּגּלּוי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָלפי

אחר  ּבמקֹום ּבארּוכה נעׂשה 6ּכּמבאר זה וענין . ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָֹ

צּדיקים" ּכּלם ועּמ" הּצּדיקים, עבֹודת ,7עלֿידי ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָֻ

ׁשּיחזר  לגנּוני", - לגּני "ּבאתי את ּפֹועלים ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָֹׁשהם

הּדירה  ענין ּדהּנה ּדירתֹו. עּקר ׁשהיה ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָלּמקֹום

הּגלּויים  ּבכחֹותיו רק לא האדם נמצא ׁשּבּה ְְְִִֶַַָָָָָָֹֹהּוא

ּדר  האדם עצם ׁשּגם ּבאפן אּלא ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹוהּנסּתרים,

ּבּתחּתֹונים",8ּבּדירה  "ּדירה ענין ּגם וזהּו , ְְְִִִִֶַַַַַָָ

.יתּבר ועצמּותֹו מהּותֹו נמצא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָׁשּב"ּתחּתֹונים"

אסּתּלק  סטראֿאחרא, "אתּכפיא ׁשעלֿידי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוזהּו

עלמין", ּבכּוּלהּו ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא ְְְְְְְִִָָָָיקרא

ּב"כּוּלהּו ׁשהּוא עלמין' ּכל ה'ּסֹובב אֹור ְְְְִִֵֶֶַָָָׁשּנמׁש

האמּתי, 'סֹובב' לבחינת ועד ּבׁשוה, ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָעלמין"

הּדר  (ׁשהּוא יתּבר ועצמּותֹו מהּותֹו ְְְִֵֶֶֶַַַָָׁשּזהּו

ׁשל  ּבּמאמר ּבארּוכה זה ּכל ּכּמבאר ְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָֹּבּדירה),

הּקֹודמים. ּבּסעיפים ההּלּולא' ְְִִִִַַַַַָ'ּבעל

העׂשירי CÈLÓÓeב) ּבּסעיף ּבּמאמר «¿ƒְֲֲִִִַַַָָ

קדׁש" יהיה ,9["העׂשירי ְֲִִִֶֶָֹ

ּבּגמרא  מּכלֿמקֹום",10וכדאיתא - קדׁש "יהיה ְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹ

ּבעבֹודה  מֹוסיפים ּכאׁשר ְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָועלֿאחתּֿכּמה ֿוכּמה

וׁשכנּתי  מקּדׁש לי ועׂשּו "וזהּו וזהֿלׁשֹונֹו: ְְְְְְְִִִֶֶַָָָכּו'],
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תש"כ 6) (סה"מ (תש"כ זו שנה ברא בראשית ד"ה בארוכה וראה א). פרק (סוף בהמאמר שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת ראה

ואילך)). כה כא.7)ע' ס, תרעט 8)ישעי' ע' ב כרך שה"ש אוה"ת ― הגהות ועם תפט. ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי

ג. ע' תרס"ו המשך תרומה.9)ואילך. ר"פ בחיי א. רעא, ח"ב זהר ב. נח, בכורות וראה לב. כז, שם.10)בחוקותי בכורות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מאיר), הוא שבו Ê‰למקום ÏÚÂ הזה הנעלה האור Ó‡¯הארת ¿«∆∆¡«

"˜lzÒ‡" עלייה ÈÙÏלשון ,('eÎ ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c ‡¯˜È) ∆¿«≈¿»»¿¿»¿ƒ¿ƒ
ÈelbL אור של¯‡·nk ,"˜lzÒ‡" ÌLa ‡¯˜ ‰Ê ‰ÏÚ ∆ƒ«¬∆∆ƒ¿»¿≈∆¿«≈«¿…»

¯Á‡ ÌB˜Óa ‰Îe¯‡a6. «¬»¿»«≈
‰Ê ÔÈÚÂ האלוקי האור גילוי של ¿ƒ¿»∆

העולמות  בכל גבול «¬»NÚ‰הבלי
,ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ואין «¿≈¬«««ƒƒ

שבעת  בדרגת לצדיקים רק הכוונה

לכל  אלא לעיל האמורים הצדיקים

שכתוב  כמו מישראל ואחד אחד

ישעיה  Ìlkבנבואת CnÚÂ"¿«≈À»
"ÌÈ˜Ècˆ7Ì‰L ישראל , בני כל «ƒƒ∆≈

- Èp‚Ï È˙‡a" ˙‡ ÌÈÏÚBt¬ƒ∆»ƒ¿«ƒ
¯ÊÁiL ,"Èe‚Ïֿהקדושֿברוך ƒ¿ƒ∆«¬…

B˙¯Ècהוא  ¯wÚ ‰È‰L ÌB˜nÏ«»∆»»ƒ«ƒ»
השראת  שעיקר פועלים ישראל ובני

שהיה  כמו למטה תהיה השכינה

הדעת  עץ חטא לפני הבריאה, בתחילת

החטאים. ושאר

‰¯Èc‰ ÔÈÚ ‰p‰c וכאמור ¿ƒ≈ƒ¿««ƒ»
לכך  משל הם בדירה אדם של המגורים

הקדושֿברוךֿהוא  של ה'דירה' שעיקר

הזה  בעולם daLהיא ‡e‰,בדירתו ∆»
שמחוץ  אחרים במקומות כן שאין מה

¯˜לדירתו  ‡Ï Ì„‡‰ ‡ˆÓƒ¿»»»»…«
,ÌÈ¯zÒp‰Â ÌÈÈeÏb‰ ÂÈ˙BÁÎa¿…»«¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ
Ì„‡‰ ÌˆÚ ÌbL ÔÙ‡a ‡l‡∆»¿…∆∆«∆∆»»»

‰¯Èca ¯c8, של הנפש בכוחות »«ƒ»
חיצוניים  ורבדים, רמות כמה יש האדם

והרגש) השכל כוח (כמו וגלויים

והעונג) הרצון כוח (כמו ופנימיים

עוד  ברובד הכוחות, פנימי ומעל יותר

ומגורי  הנפש. עצם נמצאת רק ועמוק, שלא כך היא שלו בדירה האדם

בדירה, נמצא שלו העצם גם אלא בדירה נמצאים שלו Ìbהכוחות e‰ÊÂ¿∆«
בעולם  הקדושֿברוךֿהוא בדירת "Èc¯‰בנמשל ÔÈÚ האלוקות של ƒ¿«ƒ»

,"ÌÈBzÁza למטה תחתון שאין תחתון עולם שהוא הזה בעולם ובמיוחד ««¿ƒ
Óˆ‡ממנו  "ÌÈBzÁz"aL הספירות של האלוקי האור רק לא ∆««¿ƒƒ¿»

והנסתר  הפנימי החלק רק ולא הקדושֿברוךֿהוא, של כוחות שהם העליונות

גם  אלא הכוחות C¯a˙Èשל B˙eÓˆÚÂ B˙e‰Ó.עצמו האלוקות עצם «¿«¿ƒ¿»≈
‡¯˜È ˜lzÒ‡ ,‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡" È„ÈŒÏÚL e‰ÊÂ¿∆∆«¿≈ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»∆¿«≈¿»»

,"ÔÈÓÏÚ e‰leÎa ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c הזוהר דברי של והמשמעות ¿¿»¿ƒ¿¿»¿ƒ

בכפיית  צדיקים" כולם "ועמך ישראל, בני כללות ושל הצדיקים, שעבודת היא

פועלת  הסטראֿאחרא ÔÈÓÏÚ'והכנעת Ïk ··Bq'‰ ¯B‡ CLÓpL∆ƒ¿»«≈»»¿ƒ
עניינו  לפי נברא ובכל עולם בכל מתלבש לא שכאמור הבליֿגבול האור

הגוף  את ממלאת שהנשמה כמו עלמין', כל 'ממלא (ונקרא בפרט ומהותו

לפי  מהאברים אחד בכל ומתלבשת

המאיר  הוא אלא הפרטי) עניינו

ו'מקיף' 'סובב' בדרך מלמעלה

‡e‰L המאיר e‰leÎ"aאור ∆¿¿
"ÔÈÓÏÚ העליונים העולמות, כל »¿ƒ

ÚÂ„והתחתונים, ,‰ÂLa כך כדי ¿»∆¿«
אפילו  ממשיכים זו עבודה שבאמצעות

,ÈzÓ‡‰ '··BÒ' ˙ÈÁ·Ï וגם ƒ¿ƒ«≈»¬ƒƒ
למטה  ומאירה ויורדת נמשכת היא

e‰fL הוא האמיתי' B˙e‰Ó'סובב ∆∆«
¯c‰ ‡e‰L) C¯a˙È B˙eÓˆÚÂ¿«¿ƒ¿»≈∆«»
‰Ê Ïk ¯‡·nk ,(‰¯Èca«ƒ»«¿…»»∆
ÏÚa' ÏL ¯Ó‡na ‰Îe¯‡a«¬»««¬»∆««

'‡Ïel‰‰ שנסתלק הריי"צ הרבי «ƒ»
דיבורֿ תש"י) (בשנת שבט יו"ד ביום

תש"י  שנת של לגני' 'באתי המתחיל

ÌÈÓ„Bw‰ ÌÈÙÈÚqa יו"ד לסעיף «¿ƒƒ«¿ƒ
בעיקר  לומדים שאותו הסעיף שהוא

מאמר  עוסק בעיקר ובו תש"כ זו בשנה

תשי"א  שנת שבט שביו"ד (לאחר זה

בשנת  א, בסעיף הלימוד עיקר היה

הלאה). וכן ב בסעיף תשי"ב

CÈLÓÓe הריי"צ ·) הרבי «¿ƒ
¯Ó‡na'לגני 'באתי המתחיל דיבור ««¬»

‰È¯ÈNÚהנזכר  ÛÈÚqa לו [שיש «¿ƒ»¬ƒƒ
(לגבי  בתורה ככתוב מיוחדת, חשיבות

הבהמה) מן מעשר הפרשת

"L„˜ ‰È‰È È¯ÈNÚ‰"9, »¬ƒƒƒ¿∆…∆
‡˙È‡„ÎÂ וכמובא‡¯Óba10"ÌB˜ÓŒÏkÓ - L„˜ ‰È‰È" נאמר ¿ƒ¿ƒ»«¿»»ƒ¿∆…∆ƒ»»

לדיר  העדר כל את להכניס היא הבהמה מן מעשר להפרשת שהדרך בתורה

קודש  יהיה העשירי השבט תחת יעבור אשר וכל אחד אחד אותם ולהוציא

אם  גם מכלֿמקום קרבן להביאו ויש קדוש שהעשירי בגמרא נאמר כך ועל

לסעיף  בענייננו, וגם עומדים", או רבוצים שמנאן או בשבט מנאן "לא

מקום', 'מכל מיוחדת חשיבות יש שבקדושה דבר בכל לעשירי כמו העשירי,

אופן  L‡k¯בכל ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ בסעיף ועיסוק לימוד ¿««««»¿«»«¬∆
מזה  שכתוצאה באופן הוא Œ‰ÊÂהעשירי ,['eÎ ‰„B·Úa ÌÈÙÈÒBÓƒƒ»¬»¿∆

BBLÏ:המאמר של העשירי בסעיף הריי"צ הרבי של ¿

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



dlkי izeg` ipbl iz`a

-11ּבתֹוכם  "ּבתֹוכם" אּלא נאמר לא "ּבתֹוכֹו" , ְְְֱֶֶַָָָֹ

ואחד  אחד ּכל ּכאׁשר 12ּבתֹו ואחד אחד ׁשּבכל , ְְְְֲֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ

יקרא  "אסּתּלק הרי לנהֹורא, מחׁשֹוכא ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָמהּפ

וכּו'. עלמין" ּבכּוּלהּו ְְְְְְְִִָָּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא

לּמקֹום  לגנּוני, - לגּני ּבאתי "וזהּו ,ְְְְִִִִִֶַַַָָּוממׁשי

ּבבריאת  הּכּונה ּתחּלת ּכי ּבּתחּלה, עּקרֹו ְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָָׁשהיה

הּקּב"ה  ׁשּנתאּוה מה הּוא העֹולמֹות ְְְִִֶַַַַָָָָָוהתהּוּות

ּבּתחּתֹונים" ּדירה יתּבר לֹו .13להיֹות ְְְִִִִֵַַָָ

‰p‰Â"נתאּוה" הּלׁשֹון ּבדּיּוק הּבאּור ידּוע ¿ƒ≈ְְִִֵַַַַָָָ

ּבּכּונה  יֹותר נעלה ענין ׁשּזהּו ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָּדוקא,

הּכּונה  מאׁשר העֹולמֹות והתהּוּות ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּבבריאת

ּופעּלֹותיו" ּכחֹותיו ׁשלמּות ּולמעלה 14"לגּלֹות , ְְְְְֵַַָָָֹֻ

הּטֹוב  "טבע מּצד היא ׁשהּבריאה מּזה ְִִִִֵֶֶֶַַַַָיֹותר

הּטֹוב 15להטיב" ("טבע הּנ"ל טעמים ּכי , ְְִִִֵֶַַַַָ

ּופעּלֹותיו") ּכחֹותיו ׁשלמּות ּו"לגּלֹות ְְְְִֵֵַָָֹֻלהטיב",

הּוא  ּד"נתאּוה" הענין ואּלּו קׁשיא, על ּבאּור ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֻהם

ּכלל, קׁשיא ׁשל ענין ׁשּי ׁשּלא ּכזה ְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֻמּמקֹום

א 16ּכּידּוע  "אֹויף הּזקן: אדמֹו"ר כ"ק ּפתּגם ְְִֵַַַַַָָָ

ּד"נתאּוה" ׁשהענין והינּו קׁשיא", קיין איז ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָּתאוה

הּלׁשֹון  נאמר ולכן העצמּות. מּצד הּוא ְְֱִֵֶַַַַָָָכּו'

לענין  ּבנֹוגע העצמּות) מּצד (ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָ"נתאּוה"

יתּבר לעצמּותֹו הּוא הּדירה ענין ּכי ְְְְִִִִִֵַַַַָָָהּדירה,

א). סעיף ְִ(כנ"ל

Ô·eÈÂ עלּֿפי זה, ּבסעיף הּדברים ּתכן יֹותר ¿»ְְִִִִֵֶֶַַָֹ

הּבעלֿׁשםֿטֹוב  ענותנּותֹו17ּתֹורת ׁשּמרב ְְֵֵֶַַַַַָֹ
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ח.11) כה, קרוב 12)תרומה פ"ו האהבה שער חכמה ראשית וראה ובכ"מ. סע"ב. כ, נשא ר"פ בלקו"ת רז"ל בשם הובא

תרומה  תושב"כ חלק א. רא, א. סט, של"ה לומדים"). ("שמעתי שם תרומה עה"פ אלשיך פסוקים). ושני (ד"ה לתחילתו

.45 הערה 173 ע' חכ"ו לקו"ש וראה ב. שכו, ב. פי"ג,13)שכה, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

רפל"ו. תניא ג.14)ו. הקדמה ההקדמות בשער ועד"ז בתחילתו. ויושר) עיגולים (דרוש א שער חיים חיים 15)עץ עץ ראה

רפ"א. המלך) שעשועי (שער א שער המלך עמק בתחילתו. הכללים ואילך.16)שער ז ס"ע תרס"ו שם 17)המשך כתר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‰ÊÂ"המשכן לגבי בתורה הכתוב של הפנימי Lc˜Óהתוכן ÈÏ eNÚÂ ¿∆¿»ƒƒ¿»

ÌÎB˙a ÈzÎLÂ11¯Ó‡ ‡Ï "BÎB˙a" 'מקדש', שנאמר אף על ¿»«¿ƒ¿»¿…∆¡«
'בתוכו' אומר לא הכתוב 'בתוכו', לומר צריך היה כן ואם יחיד «∆‡l‡בלשון

"ÌÎB˙a" במשכן השכינה להשראת רק הכוונה אין כי – רבים בלשון ¿»
השכינה  להשראת אלא עצמו ובמקדש

„Á‡Â „Á‡ Ïk CB˙a12 מבני ¿»∆»¿∆»
Á‡Â„ישראל, „Á‡ ÏÎaL∆¿»∆»¿∆»

‡ÎBLÁÓ Ct‰Ó ¯L‡k«¬∆¿«≈≈¬»
,‡¯B‰Ï(הקדושה (היפך מחושך ƒ¿»

(הקדושה) "‡lzÒ˜לאור È¯‰¬≈∆¿«≈
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c ‡¯˜È¿»»¿¿»¿ƒ

"ÔÈÓÏÚ e‰leÎa כבודו מתעלה ¿¿»¿ƒ
העולמות  בכל הקדושֿברוךֿהוא של

'eÎÂ להארה הכוונה לעיל וכאמור ¿
שמאיר  (האור האיןֿסוף של וגילוי

הזה  בעולם בשווה) העולמות בכל

הנחות. הגשמי

e‰ÊÂ" ,CÈLÓÓe הפנימי הפירוש «¿ƒ¿∆
המדרש -בדברי Èp‚Ï È˙‡a»ƒ¿«ƒ

B¯wÚ ‰È‰L ÌB˜nÏ ,Èe‚Ïƒ¿ƒ«»∆»»ƒ»
,‰lÁza,המשכן שבהקמת היינו «¿ƒ»

לדור  לשכון, חזר הקדושֿברוךֿהוא

בהתחלת  שהיה כפי למטה ולהאיר

‰ek‰הבריאה, ˙lÁz Èkƒ¿ƒ«««»»
הקדושֿברוךֿהוא  של והמטרה

˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰Â ˙‡È¯·aƒ¿ƒ«¿ƒ¿«»»
הנעלים העליונים העולמות ‰e‡גם
במדרש  ז"ל חכמינו »Ó‰כלשון

BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙pL∆ƒ¿«»«»»ƒ¿
"ÌÈBzÁza ‰¯Èc C¯a˙È13 ƒ¿»≈ƒ»««¿ƒ

למטה, ולהאיר לשכון לדור, והרצון

של  והמטרה והסיבה הטעם הוא

שממשיך  כפי העולמות, כל התהוות

ומבאר.

¯e‡a‰ Úe„È ‰p‰Â בתורת ¿ƒ≈»««≈
‰ÔBLlהחסידות  ˜ei„a במדרש ז"ל חכמינו Âc˜‡של "‰e‡˙" ¿ƒ«»ƒ¿«»«¿»

וכדומה, הקדושֿברוךֿהוא' 'רצה 'להיות e‰fLולא של דירה המטרה לו ∆∆
העולם  לבריאת וסיבה  כטעם eka‰בתחתונים' ¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÈÚƒ¿»«¬∆≈««»»

‰ek‰ובתכלית  ¯L‡Ó ˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰Â ˙‡È¯·a והתכלית ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«»»≈¬∆««»»
כדי  שהיא האריז"ל בכתבי המובאת הבריאה eÓÏL˙של ˙Bl‚Ï"¿«¿≈

"ÂÈ˙BlÚÙe ÂÈ˙BÁk14,ֿהקדושֿברוך של והפעולות שהכוחות כלומר …»¿À»
כשיש  אפשרי זה ודבר ביותר, המושלמת בצורה וגילוי ביטוי לידי יבואו הוא

שבהם  ונבראים ומתגלים עולמות פועלים והפעולות «¿»¿ÏÚÓÏe‰הכוחות
‰fÓ ¯˙BÈ של והמטרה לתכלית הנוסף בכתבי הביאור המובא הנברא ≈ƒ∆

vÓ„האריז"ל  ‡È‰ ‰‡È¯a‰L∆«¿ƒ»ƒƒ«
"·ÈË‰Ï ·Bh‰ Ú·Ë"15 מאחר ∆««¿≈ƒ

הטוב, תכלית הוא שהקדושֿברוךֿהוא

לאחרים, להיטיב הוא ורצונו טבעו

כדי  ונבראים, עולמות ברא כך ולשם

של  והטעם מטובו, להם להשפיע

לו  להיות הקדושֿברוךֿהוא "נתאווה

משני  יותר נעלה בתחתונים" דירה

הללו  ‰Ï"pהטעמים ÌÈÓÚË Èkƒ¿»ƒ««
,"·ÈË‰Ï ·Bh‰ Ú·Ë")∆««¿≈ƒ
ÂÈ˙BÁk ˙eÓÏL ˙Bl‚Ï"e¿«¿≈…»

"ÂÈ˙BlÚÙe לעיל ‰Ìכאמור ( ¿À»≈
‡ÈL˜ ÏÚ ¯e‡a התמיהה ותירוץ ≈«À¿»

הקדושֿברוךֿ ברא צורך ולאיזה לשם

ונבראים, עולמות ‰ÔÈÚהוא el‡Â¿ƒ»ƒ¿»
‡e‰ "‰e‡˙"c נובעÌB˜nÓ ¿ƒ¿«»ƒ»

‰Êk ופנימית נעלית כך כל דרגה »∆
CiLבאלוקות ‡lL זו ÔÈÚבדרגה ∆…«»ƒ¿»

Úe„ik ,ÏÏk ‡ÈL˜ ÏL16 ∆À¿»¿»«»«
החסידות  Î"˜בתורת Ìb˙tƒ¿»
Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ המדרש על דברי «¿«»≈

˜ÔÈÈהללו: ÊÈ‡ ‰Â‡z ‡ ÛÈB‡"««¬»ƒ≈
,"‡ÈL˜ קושיא כל אין תאווה על «¿»

'eÎ "‰e‡˙"c ÔÈÚ‰L eÈ‰Â¿«¿∆»ƒ¿»¿ƒ¿«»
‡e‰ נובע˙eÓˆÚ‰ „vÓ של ƒ«»«¿

להבדיל, שבאדם, כשם האלוקות.

דב  היא חזק 'תאווה' ויותר פנימי יותר ר

מהגיון, שנובעים ≈«¿ÔÎÏÂמשיקולים
"‰e‡˙" ÔBLl‰ ¯Ó‡∆¡««»ƒ¿«»

˙eÓˆÚ‰ „vÓ ‡e‰L) של ∆ƒ«»«¿
‰Èc¯‰,האלוקות  ÔÈÚÏ Ú‚Ba (¿≈«¿ƒ¿««ƒ»

‡ ÛÈÚÒ Ï"Î) C¯a˙È B˙eÓˆÚÏ ‡e‰ ‰¯Èc‰ ÔÈÚ Èk כמבואר ƒƒ¿««ƒ»¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ
בדומה  האלוקות, עצמות גילוי היא בעולם השכינה וגילוי שהשראת לעיל

שלו  בכוחות רק ולא בעצמותו בדירתו גר שאדם ).לכך
ÌÈ¯·c‰ ÔÎz ¯˙BÈ Ô·eÈÂ הריי"צ הרבי Ê‰של ÛÈÚÒa,לעיל שהובאו ¿»≈…∆«¿»ƒƒ¿ƒ∆

·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙¯Bz ÈtŒÏÚ17,Ì„‡ ÏL B˙e˙ÂÚ ·¯nL «ƒ««««≈∆≈…«¿¿»∆»»
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יי k"yz'd ,hay c"ei

,הּׁשםֿיתּבר מעבֹודת ׁשּנתרחק ּגֹורם אדם, ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשל

ּגֹורם  האדם ּכי מאמין אינֹו ׁשפלּותֹו ְֲִִִִֵֵֶַַָָָׁשּמּצד

העֹולמֹות, ּכל אל ׁשפע ותֹורתֹו ּתפּלתֹו ְְְִֵֶֶַַָָָָָעלֿידי

ּותפּלתֹו, ּתֹורתֹו עלֿידי נּזֹונין הּמלאכים ְְְְִִִִֵַַַַָָָוגם

ה' את עֹובד היה ּכּמה ּבזה, מאמין היה ֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשאּלּו

אל  לב  לתת וגם וכ ּו'. ּכל מרב ּוביראה ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹֹּבׂשמחה

ׁשפּתים" ּבין ּתׁשּכבּון "אם ׁשּנאמר ,18מה ְְְֱִִִֵֶֶַַַָ

לנֹוׁשקּה האדם ׂשפת על וׁשֹוקד ׁשֹומר ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָׁשהּקּב"ה

[הּוא] זה מי כּו', ּותפּלה ּבתֹורה אֹומרּה ְְְְִִֶֶָָָּכׁשהּוא

אׁשר ּגדֹול האיׁש ׁשהּמל וזיע רתת יאחזנּו לא ְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

כּו'. אדם ׁשל ׂשפתים על וׁשֹוקד ׁשֹומר ְְְִֵֵֶַַָָָָונֹורא

ּכל  כּו' ולֹומר לב לׂשּום האדם צרי ְְִֵֵַָָָָָָָולכן

כּו', למעלה רׁשם עׂשה ודּבּורֹו ועסקיו ְְְְֲִֶַַָָָָָָֹּתנּועֹותיו

ספּון  אני מה האדם ּכׁשחֹוׁשב ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

הֹול ּובזה כּו' ּולמּטה למעלה לתּקן אֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָלפנים

רּבֹותינּו ׁשאמרּו מעין והּוא וכּו'. לּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַָּבׁשרירּות 

כּו'19ז"ל  חרּבן ּגרמה זכריה רּבי ׁשל ְְְְְְִֶַַַָָָָָֻענותנּותֹו

הּבעלֿׁשםֿטֹוב). ּתֹורת ּכאן ֵַַַַַָ(עד

‰p‰Â ׁשהענוה הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּתֹורת מּסּיּום ¿ƒ≈ֲִִֵֶַַַַָָָ

ׁשל  ענותנּותֹו ּבדגמת היא ּבמקֹומּה ְְְְְִִֶֶַַָָֹֻׁשּלא

מּובן, ּביתֿהּמקּדׁש, חרּבן ׁשּגרמה זכריה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻרּבי

הענוה  הפ) ּכדבעי היא האדם הנהגת ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּכאׁשר

הינּו, החרּבן, הפ זה הרי ּבמקֹומּה), ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֻׁשּלא

ּביתֿהּמקּדׁש את ּבֹונה הּוא וזהּו20ׁשעלֿידיֿזה . ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

ועׂשּו "וזהּו הּסעיף: ּבתחּלת ּבּמאמר ּׁשּכתּוב ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָמה

אּלא  נאמר לא ּבתֹוכֹו ּבתֹוכם, וׁשכנּתי מקּדׁש ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָֹלי

ּבזה, ענין ועֹוד ואחד". אחד ּכל ּבתֹו ְְְְְִֶֶֶָָָָָָּבתֹוכם,
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קמה. סימן יד.18)טוב סח, ג.19)תהלים פ"ד, איכ"ר א. נו, ט"ו 20)גיטין בשלח, ש"פ שיחת ראה ― הענין לשלימות

ואילך). מו ע' (לקמן זו שנה בשבט

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ריבוי  שדווקא ייתכן לפעמים אבל רצוי דבר היא ענווה כלל הענווה שבדרך

והדבר  רצויות, לא לתוצאות ‰ŒÌMמביא ˙„B·ÚÓ ˜Á¯˙pL Ì¯Bb≈∆ƒ¿«≈≈¬««≈
B˙eÏÙL „vnL ,C¯a˙È ומה אני מי של בסגנון והמחשבות האדם של ƒ¿»≈∆ƒ«ƒ¿

ÚÙLאני  B˙¯B˙Â B˙lÙz È„ÈŒÏÚ Ì¯Bb Ì„‡‰ Èk ÔÈÓ‡Ó BÈ‡≈«¬ƒƒ»»»≈«¿≈¿ƒ»¿»∆«
Ì‚Âאלוקי ,˙BÓÏBÚ‰ Ïk Ï‡∆»»»¿«

ÔÈBf ÌÈÎ‡Ïn‰ את ומקבלים ««¿»ƒƒƒ
שלהם B˙¯Bzהשפע È„ÈŒÏÚ«¿≈»

B˙lÙ˙e,האדם ‰È‰של el‡L ¿ƒ»∆ƒ»»
‰Êa ÔÈÓ‡Ó ראויה הכרה לו והייתה «¬ƒ»∆

עבודת  של והחשוב הגדול בערך

שלו, התורה ולימוד «»nk‰התפילה
‰È‰ שפל הוא שכעת אדם אותו »»

עבודתו  בערך וממעיט עצמו בעיני

‰‡¯È·e ‰ÁÓNa '‰ ˙‡ „·BÚ≈∆¿ƒ¿»¿ƒ¿»
Ó'eÎÂ Ïk הכתוב ¯· כלשון ≈……¿

העדר  חמור כמה התוכחה בפרשת

לבב  וטוב "שמחה מתוך ה' עבודת

כל". מרוב

Ì‚Â ואומר מוסיף הבעלֿשםֿטוב ¿«
צריך  אדם שכל לכך נוסף טעם

שלו  ה' עבודת את מאד להחשיב

בערכה  להמעיט ולא ובתורה בתפילה

ושפלות  ענווה Ï·בגלל ˙˙Ï לשים »≈≈
Ó‡pL¯ולהתבונן  ‰Ó Ï‡∆«∆∆¡«
ÔÈaבתהילים  Ôe·kLz Ì‡"ƒƒ¿¿≈
"ÌÈzÙL18, את לפרש יש ולענייננו ¿«»ƒ

הרבים הפסוק  הפירושים (מלבד

התהילים) מפרשי ««»∆aw‰L"‰שכתבו
Ì„‡‰ ˙ÙN ÏÚ „˜BLÂ ¯ÓBL≈¿≈«¿«»»»
האדם  שבה האדם פה של השפה

‡d¯ÓBמדבר ‡e‰Lk d˜LBÏ¿¿»¿∆¿»
בשפתיו מדבר «¿B˙a¯‰כשהאדם

[‡e‰] ‰Ê ÈÓ ,'eÎ ‰lÙ˙e¿ƒ»ƒ∆
˙˙¯ eÊÁ‡È ‡Ï ¯L‡ LÈ‡‰»ƒ¬∆……¬∆∆∆

ÚÈÊÂ התרגשות עצומה של ¿ƒ«
‡¯BÂ ÏB„b CÏn‰Lֿהקדוש ∆«∆∆»¿»

ÏÚברוךֿהוא  „˜BLÂ ¯ÓBL≈¿≈«
Ì„‡ ÏL ÌÈ˙ÙN אותן ומנשק ¿»«ƒ∆»»

eÎ'כביכול  ¯ÓBÏÂ ·Ï ÌeNÏ Ì„‡‰ CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ .'eÎ תורה דברי ¿»≈»ƒ»»»»≈¿«
והכרה  ידיעה מתוך ושפלות, ענווה של בנימוקים מכך להימנע ולא ותפילה

eÎ',כי  ‰ÏÚÓÏ ÌL¯ ‰NÚ B¯ea„Â ÂÈ˜ÒÚÂ ÂÈ˙BÚez Ïk»¿»«¬»»¿ƒ»»…∆¿«¿»
ÔeÙÒ È‡ ‰Ó Ì„‡‰ ·LBÁLk ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó יש חשיבות איזו «∆≈≈¿∆≈»»»»¬ƒ»

Ê·e‰לי 'eÎ ‰hÓÏe ‰ÏÚÓÏ Ôw˙Ï B‡ ÌÈÙÏ מחשבות בעקבות ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿»¿«»»∆
ושפלות  ענווה של eÎÂ'אלה BaÏ ˙e¯È¯La CÏB‰ בתורה עוסק ואינו ≈ƒ¿ƒƒ¿

המצוות. ובמעשי בגלל e‰Â‡ותפילה כראוי ה' את עובד שאינו האדם ¿
ושפלות  ענווה של אלה Ï"Êנימוקים eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L ÔÈÚÓ19 בגמרא ≈≈∆»¿«≈

‰È¯ÎÊ Èa¯ ÏL B˙e˙ÂÚ«¿¿»∆«ƒ¿«¿»
,'eÎ Ôa¯Á ‰Ó¯b שם כמסופר »¿»À¿»

הלך  קמצא, ובר קמצא מעשה שלאחר

והלשין  בסעודה שנעלב קמצא בר

לו  אמר בו. מרדו שהיהודים לקיסר

להם  שלח לו: אמר אומר? ומי הקיסר:

שלח  אותו. יקריבו אם ותראה קרבן

קל  מום בו עשה קמצא ובר עגל המלך

ולאומות  מום נחשב ישראל שלבני

החכמים  חשבו מום. נחשב אינו העולם

שלום  משום  אמר להקריבו מלכות.

יאמרו  אבקולס: בן זכריה רבי להם

חשבו  מזבח. לגבי קריבין מומין בעלי

ויאמר  ילך שלא להרגו החכמים

יאמרו לקיסר. זכריה: רבי להם אמר

רבי  אמר ייהרג. בקדשים מום מטיל

בן  זכריה רבי של ענוותנותו יוחנן:

את  ושרפה ביתנו, את החריבה אבקולס

מארצנו  והגליתנו Ô‡kהיכלנו, „Ú)«»
.(·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙¯Bz««««≈

ŒÏÚa‰ ˙¯Bz ÌeiqÓ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒƒ««««
‡lL ‰ÂÚ‰L ·BËŒÌL≈∆»¬»»∆…

dÓB˜Óa מלעסוק מאוד המונעת ƒ¿»
ה' בעבודת Ó‚„a˙כראוי ‡È‰ƒ¿À¿«

‰È¯ÎÊ Èa¯ ÏL B˙e˙ÂÚ«¿¿»∆«ƒ¿«¿»
,Lc˜n‰Œ˙Èa Ôa¯Á ‰Ó¯bL∆»¿»À¿«≈«ƒ¿»

המובאים  הגמרא «Ô·eÓ,לעיל,כדברי
‡È‰ Ì„‡‰ ˙‚‰‰ ¯L‡kL∆«¬∆«¿»«»»»ƒ

ÈÚ·„k כן בתורה והוא עוסק ƒ¿»≈
כראוי  ‰ÂÚ‰ובתפילה CÙ‰)≈∆»¬»»

CÙ‰ ‰Ê È¯‰ ,(dÓB˜Óa ‡lL∆…ƒ¿»¬≈∆≈∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,eÈ‰ ,Ôa¯Á‰«À¿»«¿∆«¿≈∆
Œ˙Èa ˙‡ ‰Ba ‡e‰∆∆≈

Lc˜n‰20. «ƒ¿»
ÈÏ eNÚÂ e‰ÊÂ" :ÛÈÚq‰ ˙lÁ˙a ¯Ó‡na ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»««¬»ƒ¿ƒ««¿ƒ¿∆¿»ƒ
CB˙a ,ÌÎB˙a ‡l‡ ¯Ó‡ ‡Ï BÎB˙a ,ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Óƒ¿»¿»«¿ƒ¿»¿…∆¡«∆»¿»¿

"„Á‡Â „Á‡ Ïk המקדש בית של העניין את פועלת כראוי ה' עבודת כי »∆»¿∆»
הזה. בעולם למטה השכינה השראת –
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dlkיב izeg` ipbl iz`a

מבאר  הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּתֹורת ׁשּבתחּלת ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹׁשאף

המׁשכת  ּפֹועלת ּותפּלה ּבתֹורה האדם ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָׁשעבֹודת

מּכלֿמקֹום  ּבּמלאכים, וגם העֹולמֹות ּבכל ְְְִִֶַַַַַָָָָָָהּׁשפע

ונֹורא  ּגד ֹול ׁשהּמל הּדברים ּבהמׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמהּמבאר

הּמדּבר  האדם ׁשל ׂשפתים על וׁשֹוקד ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשֹומר

ונֹורא" ּגדֹול מל") הּתפּלה אֹו הּתֹורה ְְְִִֵֶֶַַָָָָּדברי

ּכפי  הּמל לעצמּות היא ׁשהּכּונה מּובן, ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָּדיקא),

אּלא) עם', על מ'ּמל (למעלה ְְִֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא

עצמית  הּמלכּות 21ּבהתנּׂשאּות ׁשּספירת ׁשּזהּו , ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַ

ׁשל  מהּׁשרׁש למעלה ּומהּותֹו, ּבעצמּותֹו ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָֹֻמׁשרׁשת

ׁשעלֿידי  והינּו, ּדזעירֿאנּפין', ספירֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַ'ּתׁשע

ּדוקא. העצמּות המׁשכת נעׂשית האדם ְְְֲֲֵַַַַַַָָָָָָעבֹודת

היה  כּו' מאמין היה "ׁשאּלּו אֹומרֹו ּגם ְְֲִִֶֶַַָָָָוזהּו

ּכּידּוע  ּכל", מרב כּו' ּבׂשמחה ה' את 22עֹובד ְְִֵֵֶַַָָֹֹ

הּכתּוב  ּבׂשמחה 23ּבפרּוׁש אלקי ה' את עבדּת ְְְְֱִֵֶֶַַָָָָֹ

ׁשאמרּו עלּֿדר ׁשּזהּו ּכל, מרב לבב ְְֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹּובטּוב

ז"ל  ּבתׁשּובה 24חכמינּו אחת ׁשעה "יפה ְֲִֵַַָָָָָָ

העֹולםֿ חּיי מּכל ּבעֹולםֿהּזה טֹובים ֲִִִֵֶַַַָָָָָּומעׂשים

ּבחינת  הם העֹולםֿהּבא" ׁש"חּיי הינּו, ְְִֵֵֶַַַַַָָָָהּבא",

כּו' עליֹונים הּיֹותר הּתענּוגים ּכל ׁשּכֹולל ְֲִִֵֵֶֶַַַָֹ"ּכל",

הּמאמר  ּבהמׁש לעיל מהּמבאר ּגם 25(ּכּמּובן ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

ּובארץ" ּבׁשמים כל "ּכי "יפה 26ּבפרּוׁש ולכן ,( ְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

ּבעֹולםֿהּזה  טֹובים ּומעׂשים ּבתׁשּובה אחת ְֲִִִֶַַַַָָָָָׁשעה

ׁשעלֿ לפי ּכל"), ("מרב העֹולםֿהּבא" חּיי ְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹמּכל

המׁשכת  נעׂשה ּבעֹולםֿהּזה העבֹודה ְְֲֲֵֶַַַַָָָָָָידי

ּבהמׁש ּבּמאמר ּׁשּכתּוב מה ּגם וזהּו ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָהעצמּות.

והתהּוּות  ּבבריאת הּכּונה ׁש"ּתחּלת ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָהּסעיף,

לֹו להיֹות הּקּב"ה ּׁשּנתאּוה מה הּוא ְְִִֶַַַָָָָָהעֹולמֹות

המׁשכת  ענין ׁשהּוא ּבּתחּתֹונים", ּדירה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָיתּבר
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ועוד.21) ואילך. 22 ע' תש"ג סה"מ תעא). ע' ח"א תער"ב (המשך עדר"ת אכה"ד אלקים וידבר ד"ה תו"א 22)ראה ראה

ע' תש"כ (סה"מ ואילך ס"ב זו שנה שמות ואלה ד"ה גם וראה ואילך. קכז ע' תער"בֿתרע"ו סה"מ ואילך. ב קכב, א. קז,

ואילך). מז.23)סח כח, מי"ז.24)תבוא פ"ד ז.25)אבות יא.26)פרק כט, הימיםֿא דברי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰Êa ÔÈÚ „BÚÂ האדם עבודת ידי על בעולם האלוקות Û‡Lבהמשכת ¿ƒ¿»»∆∆«

Ì„‡‰ ˙„B·ÚL ¯‡·Ó ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙¯Bz ˙lÁ˙aL∆ƒ¿ƒ«««««≈¿…»∆¬«»»»
Ì‚Â ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa ÚÙM‰ ˙ÎLÓ‰ ˙ÏÚBt ‰lÙ˙e ‰¯B˙a¿»¿ƒ»∆∆«¿»««∆«¿»»»¿«

,ÌÈÎ‡Ïna לכל המותאם מוגבל אור והמשכת בהשפעת מדובר כן ואם ««¿»ƒ
ומהותו  עניינו לפי מלאך ולכל עולם

CLÓ‰a ¯‡·n‰Ó ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈«¿…»¿∆¿≈
ÌÈ¯·c‰ הבעלֿשםֿטוב תורת  של «¿»ƒ

לעיל  ÏB„bשהובאה CÏn‰L∆«∆∆»
ÏÚ „˜BLÂ ¯ÓBL ‡¯BÂ¿»≈¿≈«
¯a„n‰ Ì„‡‰ ÏL ÌÈ˙ÙN¿»«ƒ∆»»»«¿«≈
‰lÙz‰ B‡ ‰¯Bz‰ È¯·cƒ¿≈«»«¿ƒ»

ואומר ( מדייק והבעלֿשםֿטוב

‡˜Èc "‡¯BÂ ÏB„b CÏÓ" ולא ∆∆»¿»«¿»
בלבד  'המלך' באמירת ),מסתפק
˙eÓˆÚÏ ‡È‰ ‰ek‰L ,Ô·eÓ»∆««»»ƒ¿«¿
‰ÏÚÓÏ) ‡e‰L ÈÙk CÏn‰«∆∆¿ƒ∆¿«¿»

'ÌÚ ÏÚ CÏn'Ó עניין שזהו ƒ∆∆«»
ביחס  שהוא כפי המלך של המלכות

הזולת, לעניין ‡l‡אל הכוונה ∆»
המלך  של e‡O˙‰a˙המלכות (¿ƒ¿«¿

˙ÈÓˆÚ21 מנושא שהוא כפי היינו «¿ƒ
התנשאות  וזו מהותו עצם מצד ומרומם

נעלית, יותר הרבה ∆∆e‰fLו'מלכות'
הפנימי  »ÈÙqL∆¿ƒ¯˙לכך הטעם
˙eÎÏn‰ הספירה שהיא אף ««¿

עשר העשירית  מבין ביותר והנמוכה

מכלֿמקום  ∆∆¿L¯LÓÀ˙היא הספירות,
ומקור  שורש לה ¿»¿B˙eÓˆÚaיש

B˙e‰Óe הקדושֿברוךֿהוא של «
ÏLבעצמו, L¯M‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«…∆∆

,'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊc ˙B¯ÈÙÒ ÚLz'≈«¿ƒƒ¿≈«¿ƒ
ספ  מלבד הספירות תשע כל ירת שאר

הנקראות  דזעירֿהמלכות 'ספירות

(בשונה  זעירות פנים של אנפין',

הספירות  מעשר שלמעלה מהבחינות

ארוכות) פנים אנפין', 'אריך הנקראות

˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿≈¬«
˙ÈNÚ Ì„‡‰ ומתגלית ויורדת »»»«¬≈

Âc˜‡בעולם  ˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»«¿«¿»
האור  של המשכה רק לא כלומר,

ממש. העצם התגלות אלא העצם מן המתגלה

B¯ÓB‡ Ìb e‰ÊÂ זו בתורה הבעלֿשםֿטוב דברי המשך גם יובן זה לפי ¿∆«¿
'eÎ ÔÈÓ‡Ó ‰È‰ el‡L" עבודתו של ההשפעה בגודל ומכיר האדם ∆ƒ»»«¬ƒ

ומצוות Ïk",בתורה ·¯Ó 'eÎ ‰ÁÓNa '‰ ˙‡ „·BÚ ‰È‰»»≈∆¿ƒ¿»≈……
Úe„ik22האריז"ל בשם החסידות בתורת ‰e˙k·המובא Le¯Ùa23 «»«¿≈«»

‰ÁÓNa EÈ˜Ï‡ '‰ ˙‡ z„·Ú»«¿»∆¡…∆¿ƒ¿»
,Ïk ·¯Ó ··Ï ·eË·e שיש היינו ¿≈»≈……

כל  "מרוב כשהיא ה' לעבודת "יתרון
e¯Ó‡L C¯cŒÏÚ e‰fL∆∆«∆∆∆»¿

Ï"Ê eÈÓÎÁ24אבות "ÙÈ‰בפרקי ¬»≈»»
אפילו  ‡Á˙עדיפה ‰ÚL»»««

ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰·eL˙aƒ¿»«¬ƒƒ
ŒÌÏBÚ‰ ÈiÁ ÏkÓ ‰f‰ŒÌÏBÚa»»«∆ƒ»«≈»»
ŒÌÏBÚ‰ ÈiÁ"L ,eÈ‰ ,"‡a‰«»«¿∆«≈»»
,"Ïk" ˙ÈÁa Ì‰ "‡a‰«»≈¿ƒ«…
מפני  הוא "כל" שנקראים והטעם

ÏÏBkLֿבגן לנשמות שיש התענוג ∆≈
‰Bi˙¯עדן ÌÈ‚eÚz‰ Ïk»««¬ƒ«≈

ÌÈBÈÏÚביותר eÎ'הנעלים ∆¿ƒ
ÏÈÚÏ ¯‡·n‰Ó Ìb Ô·enk)«»«≈«¿…»¿≈

השביעי ‰Ó‡n¯בפרק CLÓ‰a25 ¿∆¿≈««¬»
של  אלו מאמרים קבוצת ב'המשך',

לגני' של Le¯Ùa'באתי הפנימי ¿≈
ÌÈÓLaהכתוב  ÏÎ Èk"ƒ…«»«ƒ

"ı¯‡·e26ÔÎÏÂ החשיבות ), בגלל »»∆¿»≈
ותפילה  בתורה ה' עבודת של הגדולה

הזה  בעולם מצוות ««"ÙÈ‰וקיום
ÌÈNÚÓe ‰·eL˙a ˙Á‡ ‰ÚL»»««ƒ¿»«¬ƒ
ÈiÁ ÏkÓ ‰f‰ŒÌÏBÚa ÌÈ·BËƒ»»«∆ƒ»«≈
,("Ïk ·¯Ó") "‡a‰ŒÌÏBÚ‰»»«»≈……
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL ÈÙÏ¿ƒ∆«¿≈»¬»
˙ÎLÓ‰ ‰NÚ ‰f‰ŒÌÏBÚa»»«∆«¬»«¿»«

˙eÓˆÚ‰ של וההנאה העונג ואילו »«¿
נמוכות  מדרגות היא בגןֿעדן הנשמות

האלוקות. לעצמות ביחס יותר

¯Ó‡na ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»««¬»
הנזכר  לגני' ≈¿∆¿CLÓ‰a'באתי

ÛÈÚq‰,העשירי הנוכחי, «¿ƒ
‰ek‰ ˙lÁz"L והיסוד ההתחלה ∆¿ƒ«««»»

והתכלית  המטרה »È¯·aƒ¿ƒ‡˙של
‰Ó ‡e‰ ˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰Â¿ƒ¿«»»«
‡e‰L ,"ÌÈBzÁza ‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙pM∆ƒ¿«»«»»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»««¿ƒ∆
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יג k"yz'd ,hay c"ei

ּבפעל  העבֹודה נעׂשית זה ּומּצד ְְֲֲִֵֶַַַַָָָֹהעצמּות,

מה'ּׁשטּות  ּׁשּנתּברר מה ׁשהּוא ׁשּטים", ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָּב"עצי

עמדים" ׁשּטים "עצי להיֹות ,27ּדלעּמתֿזה', ְְְֲִִִִִֵֶַֹֻ

עם  הרצּפה את ׁשּמחּברים העּמּודים ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻּבדגמת

אלקּות  עם העֹולם חּבּור ענין ׁשהּוא עד 28הּגג, , ְֱִִִֶַַַָָָֹ

ּבּתחּתֹונים", יתּבר לֹו "ּדירה נעׂשה ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָׁשהעֹולם

ועצמּותֹו. למהּותֹו ְְְִַַָּדירה

(לאחרי CÈLÓÓeג) הּנ"ל ּבּסעיף ּבּמאמר «¿ƒְְֲֲִֵַַַַַַָ

ּבאּור  לגּני") "ּבאתי ענין ְְְִִִֵֵֶַַַָׁשּמסּים

זה 29הּפסּוק  ּבפסּוק ּדהּנה, כּו'. ּבּגּנים הּיֹוׁשבת ְְִִֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשלׁשה  (וידּוע 30יׁש הּפרּוׁשים 31ּפרּוׁשים ׁשּכל ְְִִֵֵֵֶַַָָָֹ

זה). את זה ּומׁשלימים ּבזה זה קׁשּורים ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּבּתֹורה

ּגןֿעדן, ּבחינֹות ׁשּתי הם ּד"גּנים" אחד, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָּפרּוׁש

העליֹון  וגןֿעדן הּתחּתֹון (ּובפרטּיּות 32ּגןֿעדן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּכֹוללֹות  הּנ"ל ּגןֿעדן ּבחינֹות ׁשּתי הּנה ְְְִִֵֵֵֵֶַַַיֹותר,

מדרגֹות  וכּמה קאי 33ּכּמה ּבּגּנים" ו"הּיֹוׁשבת ,( ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

מדרגת  לפי אחד ּכל ׁשּבגןֿעדן, הּנׁשמֹות ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל

ּבגןֿעדן), נעלית הּיֹותר לּדרּגה (עד ְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָעבֹודתֹו

ׁשּמבאר  ּכפי "חברים", ּבׁשם נקראים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָֹוהם

מּנׁשמה  נׁשמה ּדלפעמים (ּבמסּגר) ְְְְְְֲִִִַַָָָָָָָֻּבּמאמר

הּלׁשֹון  ׁשּבדּיּוק לֹומר, ויׁש כּו'. ְְֱִֵֶֶֶֶַַָנאצלת

הּיֹותר  הּדרּגה על רֹומז אצילּות, לׁשֹון ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָ"נאצלת",

ׁשּבתֹו ה'עדן' ענין והּוא ׁשּב'ּגן', ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָעליֹונה

מעֹולם 34ה'ּגן' ׁשּלמעלה אצילּות ּבחינת , ְְְֲִִֵֶַַַַָָ

,"לקֹול מקׁשיבים "חברים וזהּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָהּבריאה.
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טו.27) כו, ס"ט.28)תרומה הנ"ל לגני באתי יג.29)המשך ח, לקמן.30)שה"ש שהובאו פירושים, ב' רק נזכרו בהמאמר

בנ"י  על קאי בגנים" ש"היושבת ― שלישי פירוש גם שיש ,(359 ע' חכ"ז (תו"מ ס"ח הנ"ל בשלח ש"פ שיחת וראה

מת"כ). ובפי' (ב), יג פ"ח, עה"פ (שהש"ר אחד וקיבוץ באהבה חברים, של באופן מדרשות ובתי כנסיות בבתי שיושבים

כיון  הג', פירוש הובא ולא תחתון, היותר וקצה עליון היותר קצה הקצוות, ב' שהם פירושים, ב' רק הובאו ובהמאמר

עתה. נוגע זה אין ולכן הבית, שבזמן לעבודה ובכ"מ.31)ששייך .896 ;782 ע' ח"ג לקו"ש א 32)ראה מו, ח"ב זהר

תשעט. ע' שם תשסה. ס"ע ב כרך שה"ש אוה"ת שם. מלך ובכ"מ.33)ובמקדש ג. פא, תצוה תו"א ברכות 34)ראה ראה

ד. עה, משפטים תו"א וראה ב. לד,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ גר עצמו האדם שבמשל כשם לעיל, כמבואר ƒ¿««¿»«»«¿

‰B·Ú„‰בדירה  ˙ÈNÚ ‰Ê „vÓe היהודי ÈˆÚ"aשל ÏÚÙa ƒ«∆«¬≈»¬»¿…««¬≈
,"ÌÈhL כל של ה' עבודת את מסמלים המשכן נעשה שמהם הקרשים ƒƒ

'שטות' מלשון 'שטים' כי מהשכל יהודי למעלה עלֿשכלית, ה' עבודת הוא

דקדושה' 'שטות ∆e‰L‡וההיגיון,
¯¯a˙pM ‰Ó הטוב הפרדת ידי על «∆ƒ¿»≈

לקדושה  והעלאתו הרע מן

,'‰ÊŒ˙nÚÏc ˙eËM'‰Ó≈«¿ƒ¿À«∆
וההיגיון  השכל מן ¿BÈ‰Ïƒ˙שלמטה

"ÌÈ„ÓÚ ÌÈhL ÈˆÚ"27, ¬≈ƒƒ…¿ƒ
ÌÈ¯aÁnL ÌÈ„enÚ‰ ˙Ó‚„a¿À¿«»«ƒ∆¿«¿ƒ
‡e‰L ,‚b‰ ÌÚ ‰tˆ¯‰ ˙‡∆»ƒ¿»ƒ«»∆

ÈÚÌÏBÚ‰ ¯eaÁ Ô התחתון ƒ¿«ƒ»»
לרצפה  ‡e˜Ï˙הנמשל ÌÚ28 ƒ¡…

והחיבור  הגג, מסמל שאותה הנעלית

כך Ú„הוא  NÚ‰כדי ÌÏBÚ‰L «∆»»«¬»
C¯a˙È BÏ ‰¯Èc"ƒ»ƒ¿»≈
B˙e‰ÓÏ ‰¯Èc ,"ÌÈBzÁza««¿ƒƒ»¿«

B˙eÓˆÚÂ.לעיל כמבואר ¿«¿
ÛÈÚqa ¯Ó‡na CÈLÓÓe (‚«¿ƒ««¬»«¿ƒ

Ï"p‰ יו"ד סעיף (È¯Á‡Ïהוא ««¿«¬≈
("Èp‚Ï È˙‡a" ÔÈÚ ÌiÒnL∆¿«≈ƒ¿«»ƒ¿«ƒ

˜eÒt‰ ¯e‡a29'השירים ב'שיר ≈«»
ÌÈpba ˙·LBi‰ מקשיבים חברים «∆∆««ƒ

השמיעיני  eÎ'.לקולך
‰Ê ˜eÒÙa ,‰p‰c'בגנים 'היושבת ¿ƒ≈¿»∆
‰LÏL LÈ30ÌÈLe¯t ≈¿…»≈ƒ

Úe„ÈÂ)31ÌÈLe¯t‰ ÏkL ¿»«∆»«≈ƒ
אחד בדבר «»∆BzaL¯‰השונים

ÌÈÓÈÏLÓe ‰Êa ‰Ê ÌÈ¯eL¿̃ƒ∆»∆«¿ƒƒ
,„Á‡ Le¯t .(‰Ê ˙‡ ‰Ê∆∆∆≈∆»

"ÌÈp‚"cרבים ÈzLלשון Ì‰ ¿«ƒ≈¿≈
,Ô„ÚŒÔb ˙BÈÁaאחת ŒÔbבחינה ¿ƒ«≈∆«
Â ÔBzÁz‰ Ô„Úשנייה ‚ŒÔבחינה ≈∆««¿¿«
ÔBÈÏÚ‰ Ô„Ú32˙eiË¯Ù·e) ≈∆»∆¿ƒ¿»ƒ

Ï"p‰ Ô„ÚŒÔb ˙BÈÁa ÈzL ‰p‰ ,¯˙BÈ והן כלליות בחינות הן ≈ƒ≈¿≈¿ƒ«≈∆««
˙B‚¯„Ó ‰nÎÂ ‰nk ˙BÏÏBk33 משתיים יותר הרבה ),פרטיות ¿«»¿«»«¿≈

È‡˜ "ÌÈpba ˙·LBi‰"Âמכוון‰ ÏÚÏk ,Ô„ÚŒÔ‚aL ˙BÓLp ¿«∆∆««ƒ»≈««¿»∆¿«≈∆»
B˙„B·Ú ˙‚¯„Ó ÈÙÏ „Á‡ לה הבחינה היא לכך בהתאם הזה, בעולם ∆»¿ƒ«¿≈«¬»

בגןֿעדן זוכה Ì‰Âהוא ,(Ô„ÚŒÔ‚a ˙ÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰b¯cÏ „Ú)«««¿»«≈«¬≈¿«≈∆¿≈
שבגןֿעדן  nL·‡¯הנשמות ÈÙk ,"ÌÈ¯·Á" ÌLa ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈¬≈ƒ¿ƒ∆¿…»

¯bÒÓa) ¯Ó‡na בסוגריים( ««¬»¿À¿»
‰ÓLpÓ ‰ÓL ÌÈÓÚÙÏc¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»»

.'eÎ ˙Ïˆ‡∆¡∆∆
כי  "חברים" נקראות הנשמות כלומר,

כך כל  כדי ועד לזו זו קשורות הנשמות

אחת  נשמה של ההתהוות שלפעמים

דיבורֿ (במאמר אחרת מנשמה באה

שנת  של בגנים' 'היושבת המתחיל

לומר  "ויש הרבי: כך על אומר תשי"א

שייכות  אשר דמשמיענו בזה, הדיוק

שייכות  סתם זה אין לזו זו הנשמות

ופירוש  נאצלת, מנשמה נשמה אלא

ההעלם, גילוי שהוא אצילות... עניין

הדבר  אותו הוא אחד, דבר שהוא היינו

מהיעלמו... ונתגלה שירד אלא עצמו

הנ"ל  הנשמות בשייכות הוא כן וכמו

ההעלם"). וגילוי אצילות עניין שהוא

ÔBLl‰ ˜ei„aL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆¿ƒ«»
מנשמה  (ולא "Ïˆ‡˙"נשמה ∆¡∆∆

וכד'), ‡ˆeÏÈ˙,"נבראה" ÔBLÏ¿¬ƒ
¯˙Bi‰ ‰b¯c‰ ÏÚ ÊÓB¯≈«««¿»«≈

'Ôb'aL ‰BÈÏÚ העליונה הדרגה ∆¿»∆««
עצמו, בגןֿעדן ÔÈÚביותר ‡e‰Â¿ƒ¿«

'Ôb'‰ CB˙aL 'Ô„Ú'‰34,'ו'עדן »≈∆∆¿««
‰ÏÚÓlL ˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁa¿ƒ«¬ƒ∆¿«¿»

‰‡È¯a‰ ÌÏBÚÓ כמבואר ≈»«¿ƒ»
הרוחניים  שהעולמות בחסידות

עולמות  לארבעה מתחלקים העליונים

אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה, כלליים

היא  גןֿעדן של הכללית והבחינה

'עדן' בחינת ואילו הבריאה, בעולם

מעולם  הנעלה האצילות בעולם היא ל'גן' ביחס יותר ועמוק פנימי עניין שהיא

זהe‰ÊÂהבריאה. פירוש CÏB˜Ï",לפי ÌÈ·ÈL˜Ó ÌÈ¯·Á" ¿∆¬≈ƒ«¿ƒƒ¿≈
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dlkיד izeg` ipbl iz`a

"חברים", ׁשּנקראֹות ׁשּבגןֿעדן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהּנׁשמֹות

הּנׁשמֹות  ׁשל והּתפּלה הּתֹורה לקֹול ְְְְְִִִֶַַַַָָָ"מקׁשיבים"

ׁשהן  "הׁשמיעני", וזהּו למּטה. ּבּגּוף ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻהמלּבׁשֹות

הּתֹורה  קֹול עלֿידי ׁשּבּגּופים ְְִֵֶַַַַָָ(הּנׁשמֹות

הּנׁשמֹות  עלּית ּבמעלת עּלּוי הּגֹורמים ְְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָוהּתפּלה)

ּבּגּנים" ׁש"הּיֹוׁשבת ׁשני, ּופרּוׁש ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ(ׁשּבגןֿעדן).

הן  ׁשהּנׁשמֹות ּכפי עליֹון, הּיֹותר ּבאפן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹ(אינֹו

מּנׁשמה  ּד"נׁשמה  נעלית הּיֹותר ּבּדרּגה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבגןֿעדן

מּטה, למּטה אּלא אצילּות, ּבבחינת ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָנאצלת",

ורֹועה  ּבּגֹולה הּפזּורה "ּכנסתֿיׂשראל על ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָּד)קאי

אחרים" ׁשל למּטה 35ּבגּנים ׁשהּנׁשמֹות ּדהינּו, , ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

ׁשל  (ּבענינים אחרים" ׁשל "ּבגּנים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָנמצאֹות

ּומּכלֿ ּכביכֹול, יׁשיבה ׁשל ּבאפן ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹֻ'לעּמתֿזה')

ּכנסּיֹות  ּבבּתי ו"יֹוׁשבים ּבנּסיֹון עֹומדים ְְְְְְִִִִֵֵָָָמקֹום

ה"חברים" הּנה ּבּתֹורה", לעסק מדרׁשֹות ְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָֹּובּתי

לפי  "חברים" ׁשּנקראים הּׁשרת מלאכי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשהם

ולא  ׂשנאה ולא קנאה לא ּביניהם ְְְְִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹׁשאין

ׁשעם 36ּתחרּות  והינּו, כּו'. "לקֹול "מקׁשיבים , ְְְְֲִִִֵֶַַַ

ׁשל  "ּבגּנים ׁשּנמצאֹות למּטה ׁשהּנׁשמֹות ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָהיֹות

איֿ ׁשּמּצדֿעצמם ּומּצב ּבמעמד הן ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָאחרים"

מפרׁש ולכן "חברים", ּבׁשם לקרֹותן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָאפׁשר

מּכלֿמקֹום  הּׁשרת, מלאכי על קאי ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁש"חברים "

הּׁשרת  ׁשּמלאכי ,"לקֹול מקׁשיבים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָ"חברים

ׁשּבּגּופים, הּנׁשמֹות ׁשל עבֹודתן לקֹול ְְְֲִִִֶֶַַַָָָמקׁשיבים

ּבגּנים  "ּפזּורים ׁשהם ּכזֹו ּבדרּגה ּכׁשהן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָאפילּו

אחרים". ֲִֵֶׁשל

LÈÂ ּדהּנה ׁשּבּמאמר, הענינים המׁש לבאר ¿≈ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

נעׂשה  למּטה העבֹודה ׁשעלֿידי זה ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָענין

ׁשּבגןֿעדן, ּבּדרגֹות עליֹון הּיֹותר להעּלּוי עד ּבגןֿעדן, הּיֹוׁשבֹות ּבּנׁשמֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָעּלּוי

ּבהם  ׁשּנמׁש עלֿידי הּוא ועֹולם, עֹולם ׁשּבכל ּבּמלאכים ׁשּנעׂשה העּלּוי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוכן

יקרא  "אסּתּלק ּדרּגת אֹודֹות לא ּכאן ׁשּמדּבר מּובן ּומּזה אלקי. אֹור ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻּתֹוספת

עלמין" ּב"כּוּלהּו ׁשּמאיר הּסֹובב' 'אֹור עלמין", ּבכּוּלהּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא

והׁשּתלׁשלּות  התלּבׁשּות ׁשל ּבאפן ׁשּבא הּממּלא', 'אֹור אֹודֹות אּלא ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּבׁשוה,
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
L"ÌÈ·ÈL˜Ó" ,"ÌÈ¯·Á" ˙B‡¯˜pL Ô„ÚŒÔ‚aL ˙BÓLp‰∆«¿»∆¿«≈∆∆ƒ¿»¬≈ƒ«¿ƒƒ

‰hÓÏ Ûeba ˙BLaÏÓ‰ ˙BÓLp‰ ÏL ‰lÙz‰Â ‰¯Bz‰ ÏB˜Ï¿«»¿«¿ƒ»∆«¿»«¿À»«¿«»
שלמטה. מהנשמות וחיות שפע מקבלות שלמעלה ∆¿e‰ÊÂוהנשמות

‰¯Bz‰ ÏB˜ È„ÈŒÏÚ ÌÈÙebaL ˙BÓLp‰) Ô‰L ,"ÈÚÈÓL‰"«¿ƒƒƒ∆≈«¿»∆«ƒ«¿≈«»
ÈelÚ ÌÈÓ¯Bb‰ (‰lÙz‰Â¿«¿ƒ»«¿ƒƒ
˙BÓLp‰ ˙iÏÚ ˙ÏÚÓa¿«¬«¬ƒ««¿»

(Ô„ÚŒÔ‚aL)ֿשבגן הנשמות ולכן ∆¿«≈∆
שלמטה  מהנשמות מבקשות עדן

התורה  קולות את להן להשמיע

והתפילה.

˙·LBi‰"L ,ÈL Le¯Ùe≈≈ƒ∆«∆∆
¯˙Bi‰ ÔÙ‡a BÈ‡) "ÌÈpba««ƒ≈¿…∆«≈
Ô‰ ˙BÓLp‰L ÈÙk ,ÔBÈÏÚ∆¿¿ƒ∆«¿»≈
˙ÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰b¯ca Ô„ÚŒÔ‚a¿«≈∆««¿»«≈«¬≈
,"˙Ïˆ‡ ‰ÓLpÓ ‰ÓL"cƒ¿»»ƒ¿»»∆¡∆∆

,˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁ·a לעיל כאמור ƒ¿ƒ«¬ƒ
בגנים' ב'היושבת הראשון בפירוש

‡l‡'בגנים 'היושבת פיו שעל פירוש ∆»
È‡˜(cהוא ,‰hÓ ‰hÓÏ מכוון ¿«»«»¿»≈

‰¯eÊt‰ Ï‡¯NÈŒ˙Òk" ÏÚ«¿∆∆ƒ¿»≈«¿»
ÏL ÌÈp‚a ‰ÚB¯Â ‰ÏBba«»¿»¿«ƒ∆

"ÌÈ¯Á‡35, שממשיך ומבאר כפי ¬≈ƒ
‰hÓÏ ˙BÓLp‰L ,eÈ‰c¿«¿∆«¿»¿«»

הזה  ÏLבעולם ÌÈp‚a" ˙B‡ˆÓƒ¿»¿«ƒ∆
ÏL ÌÈÈÚa) "ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆

'‰ÊŒ˙nÚÏ',האחר הצד שהוא ¿À«∆
הקדושה  מצד ÏLההפוך ÔÙ‡a (¿…∆∆

‰·ÈLÈ קביעות בדרך היינו ¿ƒ»
ŒÏkÓeוהתיישבות  ,ÏBÎÈ·kƒ¿»ƒ»
ÌB˜Ó בני שלכאורה ישראל למרות »

רצויים  לא בדברים ושקועים 'יושבים'

ÌÈ·LBÈ"Â ÔBÈqa ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ¿ƒ»¿¿ƒ
˙BL¯„Ó Èz·e ˙BiÒk Èz·a¿»≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»
‰p‰ ,"‰¯Bza ˜ÒÚÏ«¬…«»ƒ≈
ÈÎ‡ÏÓ Ì‰L "ÌÈ¯·Á"‰«¬≈ƒ∆≈«¿¬≈
"ÌÈ¯·Á" ÌÈ‡¯˜pL ˙¯M‰ זה «»≈∆ƒ¿»ƒ¬≈ƒ

Ï‡לזה  Ì‰ÈÈa ÔÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈≈≈∆…
‡ÏÂ ‰‡N ‡ÏÂ ‰‡ƒ̃¿»¿…ƒ¿»¿…

˙e¯Áz36, יצר שהרי אין למלאכים «¬
eÎ'.הרע  "CÏB˜Ï ÌÈ·ÈL˜Ó"«¿ƒƒ¿≈

˙BÓLp‰L ˙BÈ‰ ÌÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¡∆«¿»
ÏL ÌÈp‚a" ˙B‡ˆÓpL ‰hÓÏ¿«»∆ƒ¿»¿«ƒ∆
·vÓe „ÓÚÓa Ô‰ "ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ≈¿«¬»«»
¯LÙ‡ŒÈ‡ ÌÓˆÚŒ„vnL∆ƒ««¿»ƒ∆¿»

,"ÌÈ¯·Á" ÌLa Ô˙B¯˜Ï דברים בהם ויש ירוד רוחני במצב הן שהרי ƒ¿»¿≈¬≈ƒ
טובים  ˜‡Èלא "ÌÈ¯·Á"L L¯ÙÓ ÔÎÏÂ מכווןÈÎ‡ÏÓ ÏÚ ¿»≈¿»≈∆¬≈ƒ»≈««¿¬≈

ÈÎ‡ÏnL ,"CÏB˜Ï ÌÈ·ÈL˜Ó ÌÈ¯·Á" ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙¯M‰«»≈ƒ»»¬≈ƒ«¿ƒƒ¿≈∆«¿¬≈
ÌÈÙebaL ˙BÓLp‰ ÏL Ô˙„B·Ú ÏB˜Ï ÌÈ·ÈL˜Ó ˙¯M‰ וזה «»≈«¿ƒƒ¿¬»»∆«¿»∆«ƒ

למלאכים, ומשפיע המלאכים על פועל

Ô‰Lk eÏÈÙ‡ ישראל b¯„a‰בני ¬ƒ¿∆≈¿«¿»
ÏL ÌÈp‚a ÌÈ¯eÊt" Ì‰L BÊk»∆≈¿ƒ¿«ƒ∆

"ÌÈ¯Á‡ הכתוב זה פירוש לפי וגם ¬≈ƒ
ה' שבעבודת המעלה גודל את מדגיש

הזה. בעולם למטה ישראל בני של

CLÓ‰ ¯‡·Ï LÈÂ וקשר ¿≈¿»≈∆¿≈
‰p‰c ,¯Ó‡naL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆««¬»¿ƒ≈
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL ‰Ê ÔÈÚ של ƒ¿»∆∆«¿≈»¬»

ישראל  NÚ‰נשמות ‰hÓÏ¿«»«¬»
ÈelÚ עליה BÓLpa˙תוספת ƒ«¿»

„Ú ,Ô„ÚŒÔ‚a ˙B·LBi‰ כך כדי «¿¿«≈∆«
מתעלות  ‰Bi˙¯שהן ÈelÚ‰Ï¿»ƒ«≈

,Ô„ÚŒÔ‚aL ˙B‚¯ca ÔBÈÏÚ כפי ∆¿«¿»∆¿«≈∆
'היושבת  בכתוב הראשון הפירוש

NÚpL‰בגנים' ÈelÚ‰ ÔÎÂ¿≈»ƒ∆«¬»
ÌÏBÚÂ ÌÏBÚ ÏÎaL ÌÈÎ‡Ïna««¿»ƒ∆¿»»¿»

מעבודתם  ישראל של כתוצאה בני

בכתוב, השני הפירוש כפי למטה,

Ì‰a CLÓpL È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈∆ƒ¿»»∆
שבגןֿעדן  ובמלאכים בנשמות

Ô·eÓ ‰fÓe .È˜Ï‡ ¯B‡ ˙ÙÒBz∆∆¡…ƒƒ∆»
˙b¯c ˙B„B‡ ‡Ï Ô‡k ¯a„nL∆¿À»»…«¿«
Œ‡L„e˜c ‡¯˜È ˜lzÒ‡"∆¿«≈¿»»¿¿»
,"ÔÈÓÏÚ e‰leÎa ‡e‰ŒCÈ¯a¿ƒ¿¿»¿ƒ

'··Bq‰ ¯B‡' האלוקי האור «≈
עלמין' כל È‡nL∆≈ƒ¯ה'סובב

,‰ÂLa "ÔÈÓÏÚ e‰leÎ"a היינו ¿¿»¿ƒ¿»∆
כמבואר  האלוקות, עצמות האיןֿסוף,

באריכות, '‡B¯לעיל ˙B„B‡ ‡l‡∆»
,'‡lÓn‰ ה'ממלא האלוקי האור «¿«≈
עלמין' ÏLכל ÔÙ‡a ‡aL∆»¿…∆∆

˙eÏLÏzL‰Â ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿¿
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טו k"yz'd ,hay c"ei

ּבגןֿעדן  ענינֹו, לפי ועֹולם ּדרּגה ּבכל ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָהּמדרגֹות,

העׂשּיה  ׁשּבעֹולם ּובּמלאכים ּכזה, ּבאפן ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹהעליֹון

ּבּמאמר  הענינים המׁש ּבאּור וזהּו ּכזה. ,37ּבאפן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

למּטה  העבֹודה ׁשעלֿידי מבאר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּתחּלה

ּבכּוּלהּו ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא יקרא ְְְְְְְִֵֶַָָָ"אסּתּלק

ל'ּסֹובב' ועד הּסֹובב', 'אֹור ׁשּנמׁש ְְְִִֵֵֶַַַָָעלמין",

ואחרּֿכ ,יתּבר ּומהּותֹו עצמּותֹו ְְְֲִִִֵַַַַָָָהאמּתי,

ענין  עֹוד ּפֹועלת עצמּה זֹו ׁשעבֹודה ְְֲִִֶֶֶַָָָמֹוסיף

הּממּלא' 'אֹור ּגם ׁשּנמׁש אלקּות, ְְְְֱִֵֶַַַַַָָֹּבהמׁשכת

ו  ענינֹו, לפי עֹולם ּבכל ּכּלם, העֹולמֹות כן ּבכל ְְְְְִִֵָָָָָָָֻ

ענינם. לפי - עֹולם ׁשּבכל והּמלאכים ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָּבּנׁשמֹות

Ô·eÈÂ הּמּגיד הרב ּתֹורת עלּֿפי מאמר 38זה על ¿»ֲִִֶַַַַַַַַָ

הּׁשבּוע  ּבפרׁשת ז"ל "ּבּים 39רּבֹותינּו , ְֵַַַַַָָָָ

ּכזקן". להם נדמה ּובסיני ּכבחּור, להם ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָנדמה

ּכתיב  והלא מּובן, אינֹו לא 40ּדלכאֹורה ּכי ְְְֲִִִֵַָָֹֹ

ׁשּלא  [ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ּתמּונה ּכל ְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹראיתם

ויׁש "ּכזקן"], וכאן "ּכבחּור" ּכאן ׁשּנּויים, ְְְְִִֵֵַָָָָָׁשּי

ּומּפני  ּבנֹו, את האֹוהב האב מׁשל עלּֿפי ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָלבאר

צּורת  להאב נחקקה לבנֹו, לֹו ׁשּיׁש האהבה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹּגדל

עדין  קטן ּוכׁשהּבן לפניו, עֹומד ׁשהיה ּכמֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּבן

ּוכׁשהּוא  קטן, צּורת ּבמחׁשבּתֹו לאביו ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָנדמה

ידּוע  וזה ּבמחׁשבּתֹו. ּגדֹול צּורת לֹו נדמה ְְְְֲִֶֶַַַַָָָּגדֹול

ּתמיד  ׁשהם ּפרּוׁש: ּבמחׁשבה, עלּו יׂשראל ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָּכי

חקּוק  ׁשהּבן ּכמֹו העליֹונה ּבּמחׁשבה ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָנחקקים

ּבמעׂשיו  מתּכּׁשר ּכׁשהּבן והּנה אביו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבמחׁשבת

חקּוק  הּוא ּכ ׁשּלֹו, הּמעׂשים אביו ּבעיני ְְֲִִֵֵֶַַָָָוטֹוב

- להפ ּוכׁשחסֿוׁשלֹום אביו, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָּבמחׁשבת

הּכתּוב  ׁשאמר וזהּו .ּכ ּגםּֿכן אם 41החקיקה ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשהּׁשםֿ ּכביכֹול צּיֹון, ּבנֹות צֹואת את ה' ְְִִֵֶֶַַַָָרחץ

עצמֹו את רחץ ּבמחׁשבּתֹו42יתּבר חקּוקים ׁשהיּו לפי  צ ּיֹון, ּבנֹות מּצֹואת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ידּוע  והּנה מרחם 43ּכביכֹול. הּנׁשמט ּכעּבר היּו מּמצרים, יׂשראל ׁשּכׁשּיצאּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
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ואילך).37) 360 ע' שם (תו"מ ואילך ס"ט הנ"ל בשלח ש"פ שיחת ראה ― הענין ריח.38)לשלימות סימן אמרים לקוטי

תב. סימן תורה ב.39)אור כ, יתרו ופרש"י מכילתא ג. טו, (בשלח) פרשתנו טוב לקח ומדרש מכילתא ואתחנן 40)ראה

טו. ד.41)ד, ד, (המו"ל).42)ישעי' מבכי חנוק בקול זה אמר שליט"א אדמו"ר ל.43)כ"ק יד, בשלח מכילתא
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˙B‚¯„n‰ אור והוא והדרגתי, מסודר באופן לדרגה המאיר מדרגה מוגבל ««¿≈
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ÌÈÎ‡Ïn‰Â ˙BÓLpa ÔÎÂ¿≈«¿»¿««¿»ƒ
ÌÈÚ ÈÙÏ - ÌÏBÚ ÏÎaL∆¿»»¿ƒƒ¿»»

לעיל. כמבואר

·¯‰ ˙¯Bz ÈtŒÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂ¿»∆«ƒ«»«
„Èbn‰38eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó ÏÚ ««ƒ««¬««≈

Úe·M‰ ˙L¯Ùa Ï"Ê39, פרשת ¿»»««»«
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Ì‰Ï ‰Ó„ לבני הקדושֿברוךֿהוא ƒ¿»»∆
ÈÈÒ·eצעיר eÁ·k¯ישראל  , ¿»¿ƒ«

תורה Ì‰Ïבמתן ‰Ó„ֿהקדוש ƒ¿»»∆
ישראל  לבני ≈«¿Ô˜Êk".ברוךֿהוא

‡Ï‰Â ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»«¬…
·È˙k40תורה מתן Ï‡אודות Èk ¿ƒƒ…

‰eÓz Ïk Ì˙È‡¯ שהגילוי היינו ¿ƒ∆»¿»
דמות  של ב'ציור' היה לא האלוקי

«»»»»¿[Œ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂמסויימת 

CiL ‡lL ‰nÎÂהאלוקית Ô‡kבהתגלות ,ÌÈÈepL יםֿסוף בקריעת ¿«»∆…«»ƒƒ»
Ô‡ÎÂ "¯eÁ·k"תורה "Ô˜Êk"]?במתן ¿»¿»¿»≈

Ï„b ÈtÓe ,Ba ˙‡ ·‰B‡‰ ·‡‰ ÏLÓ ÈtŒÏÚ ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈«ƒ¿«»»»≈∆¿ƒ¿≈…∆
BÏ LiL ‰Ôaלאב ‰‡‰·‰ ˙¯eˆ ·‡‰Ï ‰˜˜Á ,B·Ï שכרגע »«¬»∆≈ƒ¿∆¿¿»¿»»««≈

לידו נמצא ÓBÚ„איננו ‰È‰L BÓk¿∆»»≈
ÔÈ„Ú ÔË˜ Ôa‰LÎe ,ÂÈÙÏ¿»»¿∆«≈»»¬«ƒ
˙¯eˆ Bz·LÁÓa ÂÈ·‡Ï ‰Ó„ƒ¿∆¿»ƒ¿«¬«¿«
BÏ ‰Ó„ ÏB„b ‡e‰LÎe ,ÔË»̃»¿∆»ƒ¿∆

Bz·LÁÓa ÏB„b ˙¯eˆ ואף «»¿«¬«¿
בין  הבדל יש עצמו, בן באותו שמדובר

כשהבן  במחשבתו מעלה שהאב הצורה

במחשבתו  מעלה שהאב לצורה קטן

בנמשל, גם וכך גדול. ∆¿ÊÂ‰כשהבן
eÏÚ Ï‡¯NÈ Èk Úe„È»«ƒƒ¿»≈»

‰·LÁÓa,העליונה האלוקית ««¿»»
Ì‰L :Le¯t ישראל נשמות ≈∆≈

‰·LÁna ÌÈ˜˜Á „ÈÓz»ƒ∆¿»ƒ««¿»»
˜e˜Á Ôa‰L BÓk ‰BÈÏÚ‰»∆¿»¿∆«≈»

ÂÈ·‡ ˙·LÁÓa כשאינו גם תמיד ¿«¿∆∆»ƒ
בפועל, לפניו Ôa‰Lkנמצא ‰p‰Â¿ƒ≈¿∆«≈

ÂÈNÚÓa ¯Mk˙Ó ומעשיו ƒ¿«≈¿«¬»
וטובים  כשרים ÈÈÚaוהנהגתו ·BËÂ¿¿≈≈

‡e‰ Ck ,BlL ÌÈNÚn‰ ÂÈ·‡»ƒ««¬ƒ∆»
ÂÈ·‡ ˙·LÁÓa ˜e˜Á טוב כבן »¿«¿∆∆»ƒ

טובים, «¿»∆¿ÌBÏLÂŒÒÁLÎeשמעשיו
Ck ÔkŒÌb ‰˜È˜Á‰ - CÙ‰Ï¿≈∆«¬ƒ»«≈»
הטוב. הבן של מהחקיקה להיפך היינו

·e˙k‰ ¯Ó‡L e‰ÊÂ41 בנבואת ¿∆∆»««»
ˆB‡˙ישעי' ˙‡ '‰ ıÁ¯ Ì‡ƒ»«∆«

ŒÌM‰L ÏBÎÈ·k ,ÔBiˆ ˙Ba¿ƒƒ¿»∆«≈
ıÁ¯ C¯a˙È וניקהBÓˆÚ ˙‡42 ƒ¿»≈»«∆«¿

,ÔBiˆ ˙Ba ˙‡BvÓ שמצויין כפי ƒ«¿ƒ
הדברים  את אמר הרבי כאן, בהערות

מבכי, חנוק בקול eÈ‰Lהללו ÈÙÏ¿ƒ∆»
ÏBÎÈ·k Bz·LÁÓa ÌÈ˜e˜Á¬ƒ¿«¬«¿ƒ¿»

רצוי. לא באופן

Úe„È ‰p‰Â43 ז"ל חכמינו מאמר ¿ƒ≈»«
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dlkטז izeg` ipbl iz`a

[וכּידּוע  והּגאּולה 44אּמֹו לעּבּור, נמׁשל ׁשהּגלּות ְְְְְִִִֶַַַַָָָָ

ּכנער  היּו הּים על ּוכׁשּבאּו ללידה], ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָנמׁשלה

לא  אבל ּדּבּור  קצת ּבהם והיה אּמֹו, ְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹׁשּגמלּתּו

ׁשירה  לֹומר יכֹולים היּו ׁשּלא סֹוד וזהּו ְְְִִִֵֶֶַָָֹּבׁשלמּות,

כּו' אחריו ענּו מׁשה ּׁשאמר מה אּלא ,45מעצמם, ְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּכנער  רק ּבׁשלמּות לדּבר עדין יכֹולים היּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹׁשּלא

ּכנער", להם נדמה "ּבּים ּפרּוׁש וזהּו ְְְִֵֶֶַַַָָָָָקטן.

ּכ ההיא, ּבעת יׂשראל היּו ּכאׁשר ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָרֹוצהֿלֹומר:

ּכנער  ּגםּֿכן צּורתם עליֹונה ּבמחׁשבה ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָנדמה

וזהּו ׁשם, נמּתקּו למרה ּבאּו וכאׁשר ְְְְְֲִֶֶַָָָָָּובחּור.

הם" מרים "ּכי היּו46ּפרּוׁש יׂשראל רֹוצהֿלֹומר: , ְִִִֵֵֵֶַָָָ

ׁשם  ונמּתקּו מרים, סיני,47עדין הר אל ּוכׁשּבאּו . ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָ

ּבסֹוד  אז והיּו עיּלאה, חכמה ּכבר מּׂשיגים ְְְְִִִַָָָָָָָָהיּו

חכמה" ׁשּקנה זה נדמה 48"זקן "ּבסיני וזהּו , ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָ

נחקקה  מּצּורתם רֹוצהֿלֹומר: ּכזקן", ְְְִֵֶֶֶַָָָָָלהם

הּנחקק  הּבן ּכדר זקן, ּבצּורת עליֹונה ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבמחׁשבה

ּכאן  (עד ּוׁשלמּותֹו ּגדּוּלתֹו ּכפי אביו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָּבמחׁשבת

הּמּגיד). ִַַַּתֹורת

‰fÓe ההנהגה ּבאפן הּׁשּנּויים ׁשּלפי מּובן ƒ∆ְְְִִִֶֶַַַָָָֹ

ׁשּצרי ּתחּתֹון הּיֹותר מהאפן ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹלמּטה,

ועד  צּיֹון", ּבנֹות צֹואת את ה' "רחץ ְְְִִֶַַַָלהיֹות

רק  (לא הם ׁשּבניֿיׂשראל נעלה הּיֹותר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלהאפן

ּגם  נעׂשית "ּכזקן", אּלא) "ּכבחּור", אֹו ְְְֲֵֵֶַַַַָָָ"ּכנער"

ּכזה, ּבאפן למּטה מּלמעלה האלקּות ְְְְְֱִֶֶַַַַָָָָָֹֹהמׁשכת

ּכזקן" ׁש"ּנראה מּבחינת היא ׁשההמׁשכה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהינּו,

להמׁשכה  ועד ּכבחּור", ׁש"ּנראה מּבחינת ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָאֹו

ּכביכֹול. עצמֹו" את לרחץ ׁש"ּצרי ְְְְִִִִִֶֶַַָָֹמּבחינת

לׁשֹון  ּומֹוסיף הּמּגיד הרב מדּיק זה ּבענין ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָאמנם,

מעלה  למעלה עד ועֹולה ׁשהּׁשּנּויים 49ׁשּנֹוקב , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ
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ובכ"מ.44) ואילך. רכג ע' קונטרסים האמצעי אדמו"ר מאמרי וארא. ר"פ תו"א וראה טז. קאּפיטל משנה 45)יחזקאל ראה ַ

תשסד. רמז חוקת שמעוני ילקוט ב. ל, שם גמרא ב. כז, כג.46)סוטה טו, (בשלח) ראה 47)פרשתנו ― הענין לשלימות

ואילך). מט ע' (לקמן הנ"ל בשלח ש"פ ועוד.48)שיחת ב. לב, ד"ה 49)קידושין א יו"ד, יומא ― רש"י לשון ע"פ

מעניקין.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Bn‡ ÌÁ¯Ó ËÓLp‰ ¯aÚk eÈ‰ ברחם ומסוגר סגור שהעובר כשם »¿À»«ƒ¿»≈∆∆ƒ

יכול  ולא בני לצאת אמו מצרים יציאת עד כך החוצה, נשמט הוא בלידה אך

וביציאה  לצאת יכלו לא בהרחבה Úe„iÎÂ]44'נולדו'ישראל ומבואר ¿«»«
ÈÏÏ„‰],בחסידות  ‰ÏLÓ ‰Ïe‡b‰Â ,¯eaÚÏ ÏLÓ ˙eÏb‰L∆«»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»ƒ¿¿»¿≈»
e‡aLÎe ישראל ‰eÈבני Ìi‰ ÏÚ ¿∆»««»»
¯Úk קטן‰È‰Â ,Bn‡ ezÏÓbL ¿««∆¿»«ƒ¿»»

¯eac ˙ˆ˜ Ì‰a דומים היו למי כי »∆¿»ƒ
קצת  והתבגר מאמו נגמל «¬‡·Ïשכבר

˙eÓÏLa ‡Ï כנער היו ועדיין …ƒ¿≈
לא  עדיין BÒ„מפותח,שדיבורו e‰ÊÂ¿∆

הנסתר  הפנימי ‰eÈהטעם ‡lL∆…»
ÌÈÏBÎÈ ישראל ÈL¯‰בני ¯ÓBÏ ¿ƒ«ƒ»
ÌÓˆÚÓ יםֿסוף,לאחר קריעת ≈«¿»

eÚ ‰LÓ ¯Ó‡M ‰Ó ‡l‡∆»«∆»«…∆»
'eÎ ÂÈ¯Á‡45, כיווןeÈ‰ ‡lL «¬»∆…»

˙eÓÏLa ¯a„Ï ÔÈ„Ú ÌÈÏBÎÈ¿ƒ¬«ƒ¿«≈ƒ¿≈
Le¯t e‰ÊÂ .ÔË˜ ¯Úk ˜«̄¿««»»¿∆≈

חכמינו  לעיל ז"ל דברי האמורים

"¯Úk Ì‰Ï ‰Ó„ Ìia" ולפי «»ƒ¿»»∆¿««
כבחור, אחרת »∆¯ÓBÏŒ‰ˆB¯:גירסא

˙Úa Ï‡¯NÈ eÈ‰ ¯L‡k«¬∆»ƒ¿»≈»≈
,‡È‰‰ הרוחנית הדרגה שהייתה כפי «ƒ

לא  שעדיין כנער שעה באותה שלהם

בשלמות  Ó„‰התבגר Ck»ƒ¿»
¯eˆ ‰BÈÏÚ ‰·LÁÓaŒÌb Ì˙ ¿«¿»»∆¿»»»«

e‡a ¯L‡ÎÂ .¯eÁ·e ¯Úk Ôk≈¿««»¿«¬∆»
ÌL e˜zÓ ‰¯ÓÏ,בדרגה ועלו ¿»»ƒ¿¿»

"Ì‰ ÌÈ¯Ó Èk" Le¯t e‰ÊÂ46, ¿∆≈ƒ»ƒ≈
המים  על מדבר הכתוב פשוטו ולפי

ולפי  במרה, הפנימי שהיו הפירוש

עצמם  ישראל לבני גם ∆¯Œ‰ˆBהכוונה
ÌÈ¯Ó ÔÈ„Ú eÈ‰ Ï‡¯NÈ :¯ÓBÏ«ƒ¿»≈»¬«ƒ»ƒ
התקרבות  של ראשונים בשלבים היו כי

ÌLלאלוקות, e˜zÓÂ47 ועלו ¿ƒ¿¿»
ÈÈÒבדרגה. ¯‰ Ï‡ e‡aLÎe¿∆»∆«ƒ«

במרה, ההתעלות «‰eÈלאחר
‰‡lÈÚ ‰ÓÎÁ ¯·k ÌÈ‚ÈOÓ«ƒƒ¿»»¿»ƒ»»

עליונה, (אלוקית) ‡Êחכמה eÈ‰Â¿»»
‰wL ‰Ê Ô˜Ê" „BÒa¿»≈∆∆»»

"‰ÓÎÁ48 בבחינת היו עצמם והם »¿»
Ì˙¯evÓ'זקן', :¯ÓBÏŒ‰ˆB¯ ,"Ô˜Êk Ì‰Ï ‰Ó„ ÈÈÒa" e‰ÊÂ¿∆¿ƒ«ƒ¿»»∆¿»≈∆«ƒ»»

שהיו  שעה באותה ישראל בני 'זקן'של LÁÓa·‰בבחינת ‰˜˜Á∆¿¿»¿«¿»»
ÈÙk ÂÈ·‡ ˙·LÁÓa ˜˜Áp‰ Ôa‰ C¯„k ,Ô˜Ê ˙¯eˆa ‰BÈÏÚ∆¿»¿«»≈¿∆∆«≈«∆¿»¿«¿∆∆»ƒ¿ƒ

.(„Èbn‰ ˙¯Bz Ô‡k „Ú) B˙eÓÏLe B˙le„b¿»¿≈«»«««ƒ
בקריעת  העליונה במחשבה ישראל בני של הצורה שבין מההבדל וכתוצאה

האופן  גם תורה, במתן לצורתם יםֿסוף

לבני  נראה הקדושֿברוךֿהוא שבו

שבקריעת  לזה בהתאם היה ישראל

ואילו  'בחור' של בצורה נראה יםֿסוף

כפי  'זקן', של בצורה נראה תורה במתן

ומבאר. שממשיך

‰fÓe האופנים אודות לעיל מהאמור ƒ∆
בני  צורת נחקקה שבהם השונים

העליונה במחשבה «Ô·eÓישראל
ÔÙ‡a ÌÈÈepM‰ ÈÙlL∆¿ƒ«ƒƒ¿…∆

‰‚‰‰‰ ישראל בני hÓÏ‰,של ««¿»»¿«»
ÔBzÁz ¯˙Bi‰ ÔÙ‡‰Ó כאשר ≈»…∆«≈«¿

רצוי  בלתי באופן היא ההנהגה

˙‡ '‰ ıÁ¯" ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL∆»ƒƒ¿»«∆
„ÚÂ ,"ÔBiˆ ˙Ba ˙‡Bˆ«¿ƒ¿«

‰ÏÚ ¯˙Bi‰ ÔÙ‡‰Ï כאשר ¿»…∆«≈«¬∆
היא  למטה ישראל בני של ההנהגה

ביותר נעלה ≈«¿Ï‡¯NÈŒÈaL∆¿≈ƒבאופן
B‡ "¯Úk" ˜¯ ‡Ï) Ì‰≈…«¿««

,"¯eÁ·k" קטנות של מצב היינו ¿»
"Ô˜Êk",ברוחניות (‡l‡ שקנה ∆»¿»≈

נעלה, רוחני מצב היינו חכמה,

˙e˜Ï‡‰ ˙ÎLÓ‰ Ìb ˙ÈNÚ«¬≈««¿»«»¡…
,‰Êk ÔÙ‡a ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¿…∆»∆

למטה למצב ¿»‰eÈ,בהתאם
‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L או˙ÈÁaÓ ∆««¿»»ƒƒ¿ƒ«
"Ô˜Êk ‰‡¯p"L מדרגה שהיא ∆ƒ¿∆¿»≈

למעלה  ÈÁaÓ˙עליונה B‡ƒ¿ƒ«
"¯eÁ·k ‰‡¯p"L מדרגה שהיא ∆ƒ¿∆¿»

למעלה, ÎLÓ‰Ï‰תחתונה „ÚÂ¿«««¿»»
˙‡ ıÁ¯Ï CÈ¯v"L ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«∆»ƒƒ¿…∆

ÏBÎÈ·k "BÓˆÚ הפגם מפני «¿ƒ¿»
הבלתי  מההנהגה שנוצרו והלכלוך

למטה. רצוייה

·¯‰ ˜i„Ó ‰Ê ÔÈÚa ,ÌÓ‡»¿»¿ƒ¿»∆¿«≈»«
·˜BpL ÔBLÏ ÛÈÒBÓe „Èbn‰««ƒƒ»∆≈

‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ „Ú ‰ÏBÚÂ49, שנוקב המגיד הרב של הביטוי, והלשון, ¿∆«¿«¿»«¿»
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יז k"yz'd ,hay c"ei

ּבּמחׁשבה  "נחקקים למּטה ההנהגה ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָֹּבאפן

ידּוע  והרי ּדיקא, "חקיקה" ׁשל ּבאפן ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהעליֹונה",

הענין  ׁשּצּורת ּבאפן הּוא החקיקה ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשענין

ּבע  הינּו, ּגּופא, ּבֹו נחקקת הימּנּו צמּותֹוׁשּמח ּוץ ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָ

ּכל  ּכביכֹול נחקקים ׁשּבֹו ,יתּבר ְְְִִִֵֶֶַָָָָּומהּותֹו

ּכזקן" אֹו ּכבחּור "נראה להיֹות הּנ"ל, ְְְְִִִִֵֶַַַָָהּׁשּנּויים

ׁשעלֿידי  ּבּמאמר הּמבאר יּובן ועלּֿפיֿזה ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹכּו'.

אחד, ענין ענינים. ׁשני נעׂשים למּטה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָעבֹודתנּו

ּבכּוּלהּו ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא יקרא ְְְְְְְִֵֶַָָָ"אסּתּלק

עלמין" "ּבכּוּלהּו ׁשהּוא האֹור המׁשכת ְְְְְִִֶַַָָָָעלמין",

יתּבר לֹו "ּדירה ׁשּנעׂשה ועד ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָּבׁשוה,

מּצד  ׁשּזהּו לעצמּותֹו, ּדירה ְְְִִִֶֶַַַַָּבּתחּתֹונים",

ׁשני, וענין .יתּבר ּומהּותֹו ּבעצמּותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָהחקיקה

ּבבחינת  הׁשּתלׁשלּות ׁשל ּבאפן האֹור ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹהמׁשכת

ועד  ּומלאכים, לנׁשמֹות עלמין', ּכל ְְְְְִִִֵַַַָָָָ'ממּלא

ּבגּנים  ורֹועה ּפזּורה ׁש"היא ּכפי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָלכנסתֿיׂשראל 

ּומהּותֹו ׁשּבעצמּותֹו מּפני ׁשּזהּו אחרים", ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַׁשל

ּבאפן  הּׁשּנּויים ּפרטי ּכל נחקקים ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹיתּבר

לירד  ההמׁשכה יכֹולה ׁשּלכן מּטה, ׁשל ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָההנהגה

ענין  חסֿוׁשלֹום ׁשּי ׁשּבּה ּכזֹו לדרּגה עד ְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָלמּטה

ׁשּגם  'לעּמתֿזה', ׁשל ענין צּיֹון", ּבנֹות ְְְִִֶֶֶַַַָֻ"צֹואת

"הׁשמיעני") ענין (ׁשּזהּו נרּגׁש יהיה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָׁשם

מּמׁש ּבעצם .37החקיקה ֲִֶֶַַָָָ

נקראים CÈLÓÓeד) זה ׁשם ועל ּבּמאמר: «¿ƒְְֲִִֵֶַַַָָ

ּוכמֹו הוי'", "צבאֹות ְְְֲִִֵָָָיׂשראל

צבאֹות 50ׁשּכתּוב  ּכל יצאּו הּזה, הּיֹום ּבעצם ויהי ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָ

הּכּונה  הוי'" "צבא ֹות ּדהּנה, מצרים. מארץ ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהוי'

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו יׂשראל, על הּיֹום 51היא ּבעצם ויהי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ

מצרים  מארץ יׂשראל ּבני את הוי' הֹוציא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּזה,

מסּתּפק  ׁשאינֹו הּטעם לבאר ויׁש צבאֹותם. ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָעל

יצאּו הּזה, הּיֹום ּבעצם "ויהי מהּכתּוב ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבראּיה

ׁשּמצינּו לפי מצרים", מארץ הוי' צבאֹות ְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָּכל

הּׁשרת,52ּבּמכילּתא  מלאכי צבאֹות אּלּו ּגֹו', הוי'" צבאֹות ּכל "יצאּו ּבפרּוׁש ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָ
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מא.50) יב, נא.51)בא ספ"ט).52)שם, גם וראה (פי"ד. עה"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הוא hÓÏ‰ועולה ‰‚‰‰‰ ÔÙ‡a ÌÈÈepM‰L ביטוי מקבלים רק לא ∆«ƒƒ¿…∆««¿»»¿«»

אלא  העליונה במחשבה ומשתקפים שהםמסויים ואומר ÌÈ˜˜Á"∆¿»ƒמדייק
È¯‰Â ,‡˜Èc "‰˜È˜Á" ÏL ÔÙ‡a ,"‰BÈÏÚ‰ ‰·LÁna««¿»»»∆¿»¿…∆∆¬ƒ»«¿»«¬≈
ıeÁnL ÔÈÚ‰ ˙¯evL ÔÙ‡a ‡e‰ ‰˜È˜Á‰ ÔÈÚL Úe„È»«∆ƒ¿««¬ƒ»¿…∆∆«»ƒ¿»∆ƒ

‡Ùeb Ba ˙˜˜Á epÓÈ‰ עצמו ≈∆∆¿∆∆»
אותיות  כמו ממנו, חלק להיות והופכת

מאותיות  שבשונה באבן החקוקות

דבר  שנשארות הקלף גבי על הכתובות

הן  החקוקות האותיות מהקלף, נפרד

עצמה, מהאבן נפרד בלתי חלק

בני  של שצורתם הכוונה ובענייננו

דבר  ונעשית למעלה חקוקה ישראל

האלוקות עם B˙eÓˆÚaאחד ,eÈ‰«¿¿«¿
BaL ,C¯a˙È B˙e‰Óe עצמו «ƒ¿»≈∆

ÌÈÈepM‰ Ïk ÏBÎÈ·k ÌÈ˜˜Á∆¿»ƒƒ¿»»«ƒƒ
¯eÁ·k ‰‡¯" ˙BÈ‰Ï ,Ï"p‰««ƒ¿ƒ¿∆¿»

'eÎ "Ô˜Êk B‡ שעניינם היינו ¿»≈
בעצמות  נוגע ישראל בני של והנהגתם

האלוקות.

¯‡·n‰ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«¿…»
e˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL ¯Ó‡na««¬»∆«¿≈¬»≈
.ÌÈÈÚ ÈL ÌÈNÚ ‰hÓÏ¿«»«¬ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
‡¯˜È ˜lzÒ‡" ,„Á‡ ÔÈÚƒ¿»∆»∆¿«≈¿»»
e‰leÎa ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ¿¿

˙ÎLÓ‰ ,"ÔÈÓÏÚ והתגלות »¿ƒ«¿»«
e‰leÎa" ‡e‰L ¯B‡‰»∆¿¿

‰ÂLa "ÔÈÓÏÚ האלוקי האור הוא , »¿ƒ¿»∆
לעיל  כמבואר עלמין', כל ה'סובב

"Èc¯‰באריכות, ‰NÚpL „ÚÂ¿«∆«¬»ƒ»
‰¯Èc ,"ÌÈBzÁza C¯a˙È BÏƒ¿»≈««¿ƒƒ»

,B˙eÓˆÚÏ'ה'סובב כאמור שהוא ¿«¿
‰È˜Á˜‰האמיתי, „vÓ e‰fL∆∆ƒ««¬ƒ»

ועבודתם ישראל בני ¿»¿B˙eÓˆÚaשל
,ÈL ÔÈÚÂ .C¯a˙È B˙e‰Óe«ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈ƒ
ÏL ÔÙ‡a ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»¿…∆∆

˙eÏLÏzL‰ למדרגה ממדרגה ƒ¿«¿¿
,'ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ' ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ

היא ÌÈÎ‡ÏÓeוההארה ˙BÓLÏƒ¿»«¿»ƒ
ב'חברים לפי  האמורים הפירושים שני

נשמה  לכל מותאמת והיא מקשיבים',

בפרט מלאך Œ˙ÒÎÏולכל „ÚÂ¿«ƒ¿∆∆
‰¯eÊt ‡È‰"L ÈÙk Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ∆ƒ¿»
"ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌÈp‚a ‰ÚB¯Â¿»¿«ƒ∆¬≈ƒ
כל  ה'ממלא מאור מקבלת היא שגם

עניינה, לפי C¯a˙Èעלמין' B˙e‰Óe B˙eÓˆÚaL ÈtÓ e‰fL∆∆ƒ¿≈∆¿«¿«ƒ¿»≈
ÔÎlL ,‰hÓ ÏL ‰‚‰‰‰ ÔÙ‡a ÌÈÈepM‰ ÈË¯t Ïk ÌÈ˜˜Á∆¿»ƒ»¿»≈«ƒƒ¿…∆««¿»»∆«»∆»≈

‰ÎLÓ‰‰ ‰ÏBÎÈומהותו hÓÏ‰מעצמותו „¯ÈÏ של הגדרים לתוך ¿»««¿»»≈≈¿«»
ההשתלשלות ÔÈÚסדר ÌBÏLÂŒÒÁ CiL daL BÊk ‰b¯„Ï „Ú«¿«¿»»∆»«»«¿»ƒ¿«

ÏL ÔÈÚ ,"ÔBiˆ ˙Ba ˙‡Bˆ"«¿ƒƒ¿»∆
,'‰ÊŒ˙nÚÏ',הקדושה ÌbLהיפך ¿À«∆∆«

(e‰fLשאפילו Lb¯ ‰È‰È ÌL»ƒ¿∆ƒ¿»∆∆
"ÈÚÈÓL‰" ÔÈÚ תהיה שם שגם ƒ¿««¿ƒƒƒ

השפעה  ÌˆÚaלאור ‰˜È˜Á‰ («¬ƒ»»∆∆
LnÓ37 יורד שהאור פי על ואף «»

מצומצם  והוא השתלשלות סדר לתוך

מכלֿמקום  עניינה, לפי מדריגה בכל

כי  מהעצם הבא אור שזהו בו ניכר

ישראל  שבני כפי גם דבר של  לאמיתו

חקוקה  צורתם תחתון, הכי במצב הם

ומהותו. בעצמותו למעלה

CÈLÓÓe הריי"צ „) הרבי «¿ƒ
ÌÈ‡¯˜ ‰Ê ÌL ÏÚÂ :¯Ó‡na««¬»¿«≈∆ƒ¿»ƒ

"ˆ·‡B˙בתורה Ï‡¯NÈבני  ƒ¿»≈ƒ¿
·e˙kL BÓÎe ,"'ÈÂ‰50 בתורה ¬»»¿∆»

מצרים  יציאת ÌˆÚaאודות È‰ÈÂ"«¿ƒ¿∆∆
˙B‡·ˆ Ïk e‡ˆÈ ,‰f‰ ÌBi‰««∆»¿»ƒ¿
,‰p‰c ."ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó 'ÈÂ‰¬»»≈∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ≈
‡È‰ ‰ek‰ "'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ"ƒ¿¬»»««»»ƒ
·e˙kL BÓÎe ,Ï‡¯NÈ ÏÚ51 «ƒ¿»≈¿∆»

שם  העניין ÌˆÚaבהמשך È‰ÈÂ"«¿ƒ¿∆∆
˙‡ 'ÈÂ‰ ‡ÈˆB‰ ,‰f‰ ÌBi‰««∆ƒ¬»»∆
ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈≈∆∆ƒ¿«ƒ«

."Ì˙B‡·ˆ המאמר מתוך כאן עד ƒ¿»
הריי"צ. הרבי של

BÈ‡L ÌÚh‰ ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈«««∆≈
·e˙k‰Ó ‰i‡¯a ˜tzÒÓƒ¿«≈ƒ¿»»≈«»
e‡ˆÈ ,‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa È‰ÈÂ"«¿ƒ¿∆∆««∆»¿
ı¯‡Ó 'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ Ïk»ƒ¿¬»»≈∆∆

,"ÌÈ¯ˆÓ שהרי בכך די ולכאורה ƒ¿»ƒ
נקראים מפורש  ישראל שבני זה בכתוב

הוי'" eÈˆnL"צבאות ÈÙÏ¿ƒ∆»ƒ
‡zÏÈÎna52 על הלכתי מדרש «¿ƒ¿»

Ïkשמות חומש  e‡ˆÈ" Le¯Ùa¿≈»¿»
el‡ ,'Bb "'ÈÂ‰ ˙B‡·ƒ̂¿¬»»≈
BÓÎe ,˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ ˙B‡·ƒ̂¿«¿¬≈«»≈¿
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dlkיח izeg` ipbl iz`a

"ּכהֹוׁשעּת 'הֹוׁשענא': ּבתפּלת ׁשאֹומרים ְְְְְְִִִֶַַַָָּוכמֹו

ואל  ועּמם ּגֹוי צבאֹות המֹון ּכהֹוׁשעּת כּו' קים ְְְְֲִִֵַָָָֹ

מלאכי  צבאֹות ׁשּגם הינּו, צבאֹות", ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָמלאכי

ולכן  הּגאּולה, ּבׁשעת מּמצרים יצאּו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהּׁשרת

את  הוי' "הֹוציא ּׁשּכתּוב מּמה ראיה עֹוד ְֲִִִֵֶֶַָָָָָמביא

צבאֹותם", על מצרים מארץ יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבני

הוי'" "צבאֹות נקראים ּוממׁשי53ׁשּיׂשראל . ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָ

נקראים  ׁשּיׂשראל זה מהּו להבין ּדצרי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמאמר,

נזּכר  לא  "צבא ֹות" ׁשם ׁשהרי הוי'", ְְְֲֲִִֵֵֶָָָָֹ"צבאֹות

הוי'". "צבאֹות יׂשראל את קֹורא וכאן ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָּבּתֹורה,

ההעלם  הּוא הּגלּות ענין ּדהּנה הּקׁשיא, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֻּובאּור

ׁשל  ׁשענינּה מּובן, ּומּזה אלקּות, על ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹוההסּתר

והאפן  ּגאּולה), די ּבאׁשטייט וואס (אין ְְְְִִֵֶַַָָָָֹהּגאּולה

ּגּלּוי  עלֿידי הּוא הּגאּולה, ּבאה ְְִֵֶַַַָָָָׁשעלֿידֹו

להּקרא  ּבניֿיׂשראל צריכים ועלּֿפיֿזה, ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַָָֹאלקּות.

עלֿידי  הּנמׁש האֹור לבחינת הּמתאים ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבאפן

ׁשּזהּו זה, ּבזמן ׁשּנתּגּלה ,יתּבר מּׁשמֹותיו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחד

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הוי', ׁשם ּבאֿל 54ּגּלּוי ּגֹו' וארא ְְֲִֵֵֵֶָָָָָ

ּומּכלֿמקֹום  להם. נֹודעּתי לא הוי' ּוׁשמי ְְֲִִִֶַַָָָָָָֹׁשּדֿי,

הּׁשם  עלֿׁשם עלּֿכל-ּפנים נקראּו ׁשּלא ּדי ְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹלא

ׁשּנקראּו זאת, עֹוד אּלא האבֹות, ּבימי ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּנתּגּלה

ׁשעם  ּדוקא , "צבאֹות" ׁשם עלֿׁשם  ְְְִֵֵֶַַָָָ"צבאֹות"

נמחקים  ׁשאינם ׁשמֹות מּׁשבעה היה 55היֹותֹו לא , ְְֱִִִִֵֵֶָָָָָֹ

ׁשּלא  ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה האבֹות, ּבימי ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹאפילּו

מצרים, ּגלּות ּבזמן לא אפילּו מׁשה, ּבימי ְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹֹהיה

ּומּצב  מעמד ׁשהּוא הּגאּולה ּבזמן ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָּומּכלֿׁשּכן

ואףֿעלֿ הּגלּות, ּבזמן ׁשהיה מּכמֹו יֹותר ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָנעלה

עלֿׁשם  יׂשראל נקראּו הּגאּולה ּבעת ּדוקא ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָּפיֿכן

"צבאֹות". ְֵָׁשם

¯e‡·e הּזקן אדמֹו"ר כ"ק ּׁשּמבאר מה עלּֿפי יּובן יֹותר, ּבעמק הּקׁשיא ≈ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

ּגֹו' הוי'" צבאֹות ּכל יצאּו הּזה, הּיֹום "ּבעצם ,56ּבדּבּורֿהּמתחיל ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר על אדם 57מיּסד היה לא עֹולמֹו, את הּקּב"ה ׁשּברא מּיֹום ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
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ואילך).53) לט ע' (לקמן הנ"ל בשלח ש"פ שיחת ראה ― הענין ג.54)לשלימות ו, רמב"ם 55)וארא סע"א. לה, שבועות

ה"ב. פ"ו יסוה"ת ואילך.56)הל' א ס, בא ב.57)תו"א לא, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'‡ÚLB‰' ˙lÙ˙a ÌÈ¯ÓB‡L מבקשים בה הסוכות בחג הנאמרת ∆¿ƒƒ¿ƒ««¿»

מצרים: מגלות אותנו שהוציא כשם זו מגלות אותנו יוציא שהקדושֿברוךֿהוא

ÌnÚÂ ˙B‡·ˆ ÔBÓ‰ zÚLB‰k 'eÎ ÌÈ˜Ï‡Â ÈBb zÚLB‰k"¿«¿»≈…ƒ¿«¿»¬¿»¿ƒ»
e‡ˆÈ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ ˙B‡·ˆ ÌbL ,eÈ‰ ,"˙B‡·ˆ ÈÎ‡ÏÓ«¿¬≈¿»«¿∆«ƒ¿«¿¬≈«»≈»¿

‰Ïe‡b‰ ˙ÚLa ÌÈ¯ˆnÓ של ƒƒ¿«ƒƒ¿««¿»
ממצרים, ישראל כיון ÔÎÏÂבני ¿»≈

יכול  הוי'" "צבאות הכתוב שלשון

המלאכים  על BÚ„להתפרש ‡È·Ó≈ƒ
·e˙kM ‰nÓ ‰È‡¯ אחר בפסוק ¿»»ƒ«∆»

העניין  ‡˙בהמשך 'ÈÂ‰ ‡ÈˆB‰"ƒ¬»»∆
ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈≈∆∆ƒ¿«ƒ«

,"Ì˙B‡·ˆ נוספת ראייה ומכאן ƒ¿»
˙B‡·ˆ" ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒƒ¿

"'ÈÂ‰53. ¬»»
CÈ¯ˆc ,¯Ó‡na CÈLÓÓe«¿ƒ««¬»¿»ƒ
Ï‡¯NiL ‰Ê e‰Ó ÔÈ·‰Ï¿»ƒ«∆∆ƒ¿»≈
,"'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ" ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒƒ¿¬»»
¯kÊ ‡Ï "˙B‡·ˆ" ÌL È¯‰L∆¬≈≈¿»…ƒ¿»

,‰¯Bza בגמרא ז"ל חכמינו כמאמר «»
לקדושֿברוךֿהוא  שקראה שהראשונה

הנביא  שמואל אם חנה הייתה זה בשם

במשכן, ‡˙בתפילתה ‡¯B˜ Ô‡ÎÂ¿»≈∆
."'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ" Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿¬»»

,‡ÈLw‰ ¯e‡·e מה ההסבר היינו ≈«À¿»
נקראים  ישראל שבני בכך הפלא

הוי'" ש"צבאות""צבאות אף על

הקדושֿברוךֿהוא  של משמותיו כאחד

רק  אלא תורה חומשי בחמשת נזכר לא

הנביאים, ÔÈÚבדברי ‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿«
¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ ‡e‰ ˙eÏb‰«»«∆¿≈¿«∆¿≈

˙e˜Ï‡ ÏÚ בתקופה בעולם ששורר «¡…
הגלות, של Ô·eÓ,זו ‰fÓeƒ∆»

ÔÈ‡) ‰Ïe‡b‰ ÏL dÈÚL∆ƒ¿»»∆«¿»ƒ
‰Ïe‡b È„ ËÈÈËL‡a Ò‡ÂÂ»«¿≈ƒ¿»

הגאולה  עניין מתבטא ÔÙ‡‰Âבמה ,(¿»…∆
‡e‰ ,‰Ïe‡b‰ ‰‡a B„ÈŒÏÚL∆«»»»«¿»

˙e˜Ï‡ Èelb È„ÈŒÏÚ שהרי «¿≈ƒ¡…
ההעלם. את מבטל ŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒהגילוי

Ï‡¯NÈŒÈa ÌÈÎÈ¯ˆ ,‰Ê∆¿ƒƒ¿≈ƒ¿»≈
ÌÈ‡˙n‰ ÔÙ‡a ‡¯w‰Ï¿ƒ»≈»…∆««¿ƒ
È„ÈŒÏÚ CLÓp‰ ¯B‡‰ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«»«ƒ¿»«¿≈
,C¯a˙È ÂÈ˙BÓMÓ „Á‡∆»ƒ¿»ƒ¿»≈

,‰Ê ÔÓÊa ‰lb˙pL הגאולה זמן ∆ƒ¿«»ƒ¿«∆

זמן  אלוקות,שהוא e˙kL·גילוי BÓk ,'ÈÂ‰ ÌL Èelb e‰fL54 ∆∆ƒ≈¬»»¿∆»
רבנו בדברי  למשה Bb'הקדושֿברוךֿהוא ‡¯‡Â האבות אל ונגליתי נראיתי »≈»

ÈŒcL ÏŒ‡a,"ו"שדֿי "אֿל" Ì‰Ïבשמות ÈzÚ„B ‡Ï 'ÈÂ‰ ÈÓLe ¿≈«»¿ƒ¬»»…«¿ƒ»∆
תורה. במתן רק שנתגלה נעלה שם הוא lL‡כי Èc ‡Ï ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»…«∆…

e‡¯˜ יציאת בעת ישראל בני ƒ¿¿
ÌLŒÏÚמצרים  ÌÈt-ÏkŒÏÚ«»»ƒ«≈

,˙B·‡‰ ÈÓÈa ‰lb˙pL ÌM‰«≈∆ƒ¿«»ƒ≈»»
e‡¯˜pL ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡∆»…∆ƒ¿¿
ÌL ÌLŒÏÚ "˙B‡·ˆ"¿»«≈≈

,‡˜Âc "˙B‡·ˆ" למטה שהוא ¿»«¿»
לא  אלא במדריגה הוי' שם לגבי רק

"אֿל" השמות לגבי ו"שדֿי"אפילו

B˙BÈ‰ ÌÚL"צבאות" השם ∆ƒ¡
ÌÈ‡L ˙BÓL ‰Ú·MÓƒƒ¿»≈∆≈»

ÌÈ˜ÁÓ55, שמפני קדושים שמות ƒ¿»ƒ
אותם  למחוק איסור חל …Ï‡קדושתם

‰È‰"צבאות" ÈÓÈaהשם eÏÈÙ‡ »»¬ƒƒ≈
Œ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ ,˙B·‡‰»»¿««««»
,‰LÓ ÈÓÈa ‰È‰ ‡lL ‰nÎÂ¿«»∆…»»ƒ≈…∆
,ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb ÔÓÊa ‡Ï eÏÈÙ‡¬ƒ…ƒ¿«»ƒ¿«ƒ
‰Ïe‡b‰ ÔÓÊa ÔkLŒÏkÓeƒ»∆≈ƒ¿««¿»
‰ÏÚ ·vÓe „ÓÚÓ ‡e‰L∆«¬»«»«¬∆
ÔÓÊa ‰È‰L BÓkÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿∆»»ƒ¿«
‡˜Âc ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙eÏb‰«»¿««ƒ≈«¿»

‰Ïe‡b‰ ˙Úa ממצריםe‡¯˜ ¿≈«¿»ƒ¿¿
ÌL ÌLŒÏÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«≈≈

"˙B‡·ˆ" שם לכאורה שהוא ¿»
נמוכה. בדרגה

‡ÈLw‰ ¯e‡·e בני נקראו מדוע ≈«À¿»
בזמן  דווקא 'צבאות' בשם ישראל

ŒÏÚהגאולה Ô·eÈ ,¯˙BÈ ˜ÓÚa¿…∆≈»«
¯"BÓ„‡ ˜"Î ¯‡·nM ‰Ó Ètƒ«∆¿»≈«¿

ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a Ô˜f‰ במאמר «»≈¿ƒ««¿ƒ
בפסוק הפותח ∆∆¿"ÌˆÚaחסידות

˙B‡·ˆ Ïk e‡ˆÈ ,‰f‰ ÌBi‰««∆»¿»ƒ¿
'Bb "'ÈÂ‰56¯Ó‡Ó ÏÚ „qÈÓ , ¬»»¿À»««¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯57 בגמראÌBiÓ «≈ƒ
,BÓÏBÚ ˙‡ ‰"aw‰ ‡¯aL∆»»«»»∆»

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



יט k"yz'd ,hay c"ei

כּו'. ח ּנה ׁשּבאת עד "צבאֹות" להּקּב"ה ְְְֶֶַַַָָָָָָׁשּקראֹו

הּכלים  הם הּקּב"ה ׁשל ׁשּׁשמֹותיו ׁשם, ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָּומבאר

אֹורֿ ּבהן ׁשּמתלּבׁש ּדאצילּות, ספירֹות ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָּדעׂשר

עלּֿדר הּיחּוד ּבתכלית עּמהן ּומתאחד ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָאיןֿסֹוף

חד" וגרמֹוהי ּדהּנה 58ּד"איהּו ּבזה, והענין . ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

ׁשאינם  ׁשמֹות ׁשבעה למעלה, הּׁשם ענין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּכללּות

ׁשאינֹו למּטה, הּׁשם ענין עלּֿדר הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָנמחקים,

ׁשהאֹורֹות  למעלה, הּוא וכן ּבלבד, הארה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָאּלא

ּבׁשם  נקראים  מּלמעלה ונמׁשכים ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָהּנגלים

ׁשל  ּבאפן יהיּו ׁשהאֹורֹות ּכדי אמנם, ְְְְִֵֵֶֶֶָָָֹ'ׁשמֹות'.

עליהם  יׁש ּכאׁשר ּדוקא זה הרי וגּלּוי, ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָאֹור

ּולקּבל  לידע ׁשאיֿאפׁשר והינּו, והגּבלה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָמדידה

מדידה  ּתאר, איזה עליו ׁשּיׁשנֹו עד האֹור ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹאת

ׁשעלֿידֹו האֹור, ּכלי הּנקרא והּוא ְְְְְִִֶַַַָָָָָוהגּבלה,

ׁשמֹות  ׁשבעה ענין וזהּו האֹור. את לקּבל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָיכֹולים

ׁשּבאים  ּכפי אֹורֹות ׁשהם נמחקים, ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָׁשאינם

ּבׁשבעה  והּנה, ׁשּלֹו. הּכלי יׁש אֹור ׁשּלכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָּבכלים,

ׁשהם  ּכמֹו אפן יׁשנֹו נמחקים, ׁשאינם ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹהּׁשמֹות

איהּו חד, וחּיֹוהי  ּד"איהּו האצילּות, ְְְֲִִִִַַָָּבעֹולם

חד" למציאּות 58וגרמֹוהי נּכרים ׁשאינם הינּו, , ְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

ּבֹו ּומאחדים נבלעים הם אּלא ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֻּבפניֿעצמ ּה,

האצילּות, ּבעֹולם ּומּצב הּמעמד ׁשּזהּו ,ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָיתּבר

האחדּות  עֹולם ולכן 59ׁשּנקרא אלקּות, ׁשּכּלֹו , ְְְֱִֵֶֶַָָָָֹֻ

"איהּו האֹורֹות, עם רק  לא אֹורֿאיןֿסֹוף ְִִִֵֵַַָֹמתאחד

הּכלים  עם ּגם אּלא חד", "איהּו60וחּיֹוהי , ְִִִִֵֶַַַַָ

ּבימי  ׁשהיה ּומּצב הּמעמד וזהּו חד". ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָוגרמֹוהי

ּכּידּוע  ּדאצילּות 61מׁשה, נׁשמה היה ׁשּמׁשה ְֲִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

הּתֹורה  את לקּבל היה וענינֹו למּטה, ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָּבהיֹותֹו
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ובכ"מ. ב. מט, נצבים לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰pÁ ˙‡aL „Ú "˙B‡·ˆ" ‰"aw‰Ï B‡¯wL Ì„‡ ‰È‰ ‡Ï…»»»»∆¿»¿«»»¿»«∆»«»

זה  בשם לראשונה לקדושֿברוךֿהוא וקראה הנביא שמואל eÎ'.אם
¯NÚc ÌÈÏk‰ Ì‰ ‰"aw‰ ÏL ÂÈ˙BÓML ,ÌL ¯‡·Óe¿»≈»∆¿»∆«»»≈«≈ƒ¿∆∆

,˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ נמשך האלוקי האור וחסידות, בקבלה כמבואר ¿ƒ«¬ƒ
באמצעות  ולנבראים לעולמות ומתגלה

ואורות  כוחות שהם 'ספירות' עשר

מצד  האלוקי שהאור ומאחר אלוקיים,

כדי  הרי גבול, ובלי סוף אין הוא עצמו

ונבראים  בעולמות ויפעל שיאיר

בכלים  'מתלבשים' האורות מוגבלים,

ומ  האור את אותו שמגבילים צמצמים

עניינו, לפי נברא ובכל עולם בכל

הם  הקדושֿברוךֿהוא של ושמותיו

‡Œ¯Bהכלים Ô‰a LaÏ˙nL∆ƒ¿«≈»∆
Ô‰nÚ „Á‡˙Óe ÛBÒŒÔÈ‡ עם גם ≈ƒ¿«≈ƒ»∆

‰eÁi„הכלים ˙ÈÏÎ˙a שלא היינו ¿«¿ƒ«ƒ
לגמרי  לאלוקות בטלים האורות רק

הכלים  גם אלא לעצמן מציאות ואינם

עצמו הקב"ה עם ∆∆»C¯cŒÏÚמאוחדים
"„Á È‰BÓ¯‚Â e‰È‡"c58 וזו ¿ƒ¿«¿ƒ«

'איהו  רק שלא הזוהר בדברי הכוונה

הקדושֿברוךֿהוא, הוא, וחיוהי',

שלו  אחד והחיות הם האורות היינו

ממש  אחד הם וגרמוהי' 'איהו גם אלא

נבדלת  מציאות אינם הכלים וגם

במיוחד  (והכוונה עצמו מהקב"ה

כפי  האצילות, שבעולם וכלים באורות

להלן). שיוסבר

של  השייכות את ומפרט וממשיך

הכלים. לעניין השמות

˙eÏÏk ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿»
‰ÏÚÓÏ ÌM‰ ÔÈÚ,באלוקות ƒ¿««≈¿«¿»

˙BÓL ‰Ú·L הקדושיםÌÈ‡L ƒ¿»≈∆≈»
ÔÈÚ C¯cŒÏÚ ‡e‰ ,ÌÈ˜ÁÓƒ¿»ƒ«∆∆ƒ¿«
‡l‡ BÈ‡L ,‰hÓÏ ÌM‰«≈¿«»∆≈∆»

„·Ïa של ‰‡¯‰ המהות עצם ולא ∆»»ƒ¿«
שאנשים  מהעובדה גם (כמובן האדם

לחלוטין  שונים ומהות אופי בעלי

שם), באותו ‰e‡נקראים ÔÎÂ¿≈
‰ÏÚÓÏ,באלוקות‰ÏÚÓlÓ ÌÈÎLÓÂ ÌÈÏ‚p‰ ˙B¯B‡‰L אל ¿«¿»∆»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿«¿»

והנבראים  È„kהעולמות ,ÌÓ‡ .'˙BÓL' ÌLa ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈≈»¿»¿≈
Èel‚Â ¯B‡ ÏL ÔÙ‡a eÈ‰È ˙B¯B‡‰L יוכלו והנבראים והעולמות ∆»ƒ¿¿…∆∆¿ƒ

האורות  את ולהכיל Ì‰ÈÏÚהללו לקלוט LÈ ¯L‡k ‡˜Âc ‰Ê È¯‰ ,¬≈∆«¿»«¬∆≈¬≈∆

גבול  ובלי סוף אין הם עצמם שמצד האורות Ïa‚‰Â‰,על ‰„È„Ó¿ƒ»¿«¿»»
¯LÙ‡ŒÈ‡L ,eÈ‰Â והנבראים מסוגלים העולמות להכיר Ú„ÈÏאינם ¿«¿∆ƒ∆¿»≈«

Ïa˜Ïe ולהכיל ÂÈÏÚלקלוט BLiL „Ú ¯B‡‰ האור ‡˙ ‡ÊÈ‰על ¿«≈∆»«∆∆¿»»≈∆
¯‡z,וצורה‡e‰Â ,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó וההגבלה ÈÏkהתואר ‡¯˜p‰ …«¿ƒ»¿«¿»»¿«ƒ¿»¿ƒ

ÌÈÏBÎÈ B„ÈŒÏÚL ,¯B‡‰»∆«»¿ƒ
ÔÈÚ e‰ÊÂ .¯B‡‰ ˙‡ Ïa˜Ï¿«≈∆»¿∆ƒ¿«
ÌÈ‡L ˙BÓL ‰Ú·Lƒ¿»≈∆≈»
ÈÙk ˙B¯B‡ Ì‰L ,ÌÈ˜ÁÓƒ¿»ƒ∆≈¿ƒ
¯B‡ ÏÎlL ,ÌÈÏÎa ÌÈ‡aL∆»ƒ¿≈ƒ∆¿»

BlL ÈÏk‰ LÈ ומגביל שמודד ≈«¿ƒ∆
(לאור  מאיר האור ועלֿידיֿזה אותו,

וכמו  החסד כלי את יש למשל, החסד,

הנפש  לכוחות כלים שהם הגוף אברי

באמצעות  פועל למשל הראייה וכוח

לו). מתאים כלי שהיא העין

˙BÓM‰ ‰Ú·La ,‰p‰Â¿ƒ≈¿ƒ¿»«≈
,ÌÈ˜ÁÓ ÌÈ‡L כאמור שהם ∆≈»ƒ¿»ƒ

העליונות  הספירות עשר של הכלים

ÌÏBÚa Ì‰L BÓk ÔÙ‡ BLÈ∆¿…∆¿∆≈¿»
È‰BiÁÂ e‰È‡"c ,˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ¿ƒ¿«ƒ
"„Á È‰BÓ¯‚Â e‰È‡ ,„Á58, «ƒ¿«¿ƒ«

והן  ממש אלוקות הוא האצילות עולם

בטלים  שבו הכלים והן שבו האורות

ממש  ואחד האלוקי למקורם לחלוטין

ÌÈ¯kאתו ÌÈ‡L ,eÈ‰«¿∆≈»ƒ»ƒ
‡l‡ ,dÓˆÚŒÈÙa ˙e‡ÈˆÓÏƒ¿ƒƒ¿≈«¿»∆»
Ba ÌÈ„Á‡Óe ÌÈÚÏ· Ì‰≈ƒ¿»ƒ¿À»ƒ
·vÓe „ÓÚn‰ e‰fL ,C¯a˙Èƒ¿»≈∆∆««¬»«»

והכלים האורות «¿ÌÏBÚaשל
ÌÏBÚ ‡¯˜pL ,˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ∆ƒ¿»»

˙e„Á‡‰59 נבראים בו אין כי »«¿
עצמו, מהאלוקות BlkL∆Àהנפרדים

Œ¯B‡ „Á‡˙Ó ÔÎÏÂ ,˙e˜Ï‡¡…¿»≈ƒ¿«≈
˙B¯B‡‰ ÌÚ ˜¯ ‡Ï ÛBÒŒÔÈ‡≈…«ƒ»
ובטלים  איןֿסוף הם עצמם שמצד

Á„",למקורם, È‰BiÁÂ e‰È‡"ƒ¿«ƒ«
‡l‡המוחלטת Ìbהיא האחדות ∆»«

ÌÈÏk‰ ÌÚ60È‰BÓ¯‚Â e‰È‡" , ƒ«≈ƒƒ¿«¿ƒ
"„Á שנועדו שג אף על הכלים, ם «

לגמרי. לאלוקות בטלים האור, את ולצמצם להגביל

·vÓe „ÓÚn‰ e‰ÊÂהעליונות הספירות LÓ‰,של ÈÓÈa ‰È‰L ¿∆««¬»«»∆»»ƒ≈…∆
Úe„ik61הסוד eÏÈˆ‡c˙בתורת ‰ÓL ‰È‰ ‰LnL אפילו «»«∆…∆»»¿»»«¬ƒ

‰hÓÏ B˙BÈ‰a,הגשמי הזה בעולם בגוף רבנו BÈÚÂכנשמה משה של ƒ¿¿«»¿ƒ¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86



dlkכ izeg` ipbl iz`a

ּדֹורֹו ּדעה, לדֹור ׁשהיא) (ּכמֹו וליּתנּה ְְְְֲִִִֵֶַָָּדאצילּות

מׁשה  ׁשּלכן 62ׁשל מׁשה, ׁשל ּבמדרגתֹו ׁשהיּו , ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

ׁשּורה  מּלׁשֹון "ּדֹור" מׁשה, ׁשל ּדֹורֹו ,63נקראים ְְִִִֶֶָָֹ

ּכמֹו ּומּצב מעמד 'ׁשּורה', ּבאֹותּה ׁשהיּו ְְְֲֶַַַָָָָָהינּו,

האצילּות,64מׁשה  ּבעֹולם העבֹודה אפן ׁשּזהּו , ְֲֲִֶֶֶֶָָָָֹֹ

חד". וגרמֹוהי איהּו חד, וחּיֹוהי "איהּו ְְְִִִִֶַַַַָׁשּׁשם

ּכי  ההּוא, ּבּזמן נזּכר לא "צבאֹות" הּׁשם ְְְְִִֵַַַַָָָָֹאמנם,

והענין  הּׁשמֹות. ׁשאר לגּבי הּוא" נחׁשב ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ"ּבּמה

לׁשֹון  הּוא  ׁש"ּצבאֹות " ׁשם, ׁשּמבאר ּכפי ְְְְִֵֶֶֶָָָָּבזה,

ּבעֹולם  ּומלאכים נׁשמֹות ּגדּודי והם ְְְְְִֵֵֵַָָָ'חילֹות',

וכדאיתא  לגדּודיו", מסּפר "אין אׁשר ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָהּבריאה

הּוא 65ּבּגמרא  "אֹות "צבאֹות": ׁשם ּבפרּוׁש ְְְֵֵַָָָ

המׁשכת  ׁשענינֹו היֹות ׁשעם והינּו, ׁשּלֹו", ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָּבּצבא

מהּׁשמֹות  הּקּב"ה, ׁשל ׁשמֹו הּוא ׁשּלכן ְֱֵֵֵֶֶַַָָָֹאלקּות,

ּבאפן  זה הרי מּכלֿמק ֹום נמחקים, ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֹׁשאינם

ׁשּלֹו", ּבּצבא הּוא "אֹות נע ׂשה ּד"צבא" ְְֲִֶֶֶַַָָָָׁשּברּבּוי 

ימׁש ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ּבעֹולמֹות ׁשּגם ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֻהינּו,

הּיחּוד  ּבתכלית ּברּוֿהּוא אֹורֿאיןֿסֹוף ְְְְִִִֵֵַַַָויתלּבׁש

ּומּכיון  ּדאצילּות. ּבכלים ּומתלּבׁש ׁשּנמׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָּכמֹו

היתה  ׁשּלא ּכזה ּבמּצב יׂשראל היּו מׁשה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּבימי 

ׁשּנתּגּלה  לפי ּכלל, "צבא" ׁשל מציאּות ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָאצלם

עם  "חד" ׁשהּוא ּכמֹו ּבּנפעל הּפֹועל ּכח ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹאצלם

"הוי' ׁשל הּגּלּוי אז ׁשּי היה לא לכן ֲִִֵֶַַָָָָָָָֹ"איהּו",

אהני" מאי ּבטיהרא "ׁשרגא ּכי .66צבאֹות", ְְְֲֲִִֵַַַָָָ

לאחרי  ׁשּלאחריֿזה, ּבּדֹורֹות ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַמהּֿׁשאיןּֿכן

"ּפני  ונעׂשה מׁשה) (ּפני חּמה" "ּפני ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּנסּתּלק

יהֹוׁשע) (ּפני יֹותר 67לבנה" למּטה ׁשּנמׁש ועד , ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֻ

לנביאים" ּוזקנים לזקנים היתה 68ׁש"ּמסרּה ׁשאז , ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָ

ּכנבּואת  ׁשאינֹו ּבאפן ּביׂשראל, הּנבּואה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹּתחלת
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ג.62) פי"ט, במדב"ר א. פ"ט, ויק"ר ועוד.63)ראה ואילך. תקמט ע' לתהלים אור) (יהל אוה"ת ב. צה, מסעי לקו"ת ראה

שמות.64) ר"פ להאריז"ל הפסוקים שער פי"א. הכללים שער חיים עץ העין 65)ראה גירסת ע"פ ― רע"א טז, חגיגה

ב.66)יעקב. ס, חולין ― חז"ל כ.67)לשון כז, פינחס ופרש"י ספרי א. עה, ב"ב מ"א.68)ראה פ"א אבות ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÏÈˆ‡c ‰¯Bz‰ ˙‡ Ïa˜Ï ‰È‰ של ורצונו חכמתו שהיא »»¿«≈∆«»«¬ƒ

האצילות  עולם במדריגת È‰L‡הקדושֿברוךֿהוא BÓk) dzÈÏÂ תורה ¿ƒ¿»¿∆ƒ
LÓ‰דאצילות  ÏL B¯Bc ,‰Úc ¯B„Ï (62ÏL B˙‚¯„Óa eÈ‰L , ¿≈»∆…∆∆»¿«¿≈»∆
‰LÓ,דאצילות תורה ולהכיל לקלוט מסוגלים ÌÈ‡¯˜והיו ÔÎlL …∆∆»≈ƒ¿»ƒ

"¯Bc" ,‰LÓ ÏL B¯Bc∆…∆
‰¯eL ÔBLlÓ63, שמצינו כמו ƒ¿»

באמור  הפירושים שאחד בגמרא

אחשורוש  שבמשתה אסתר במגילת

דארי' 'דארי הוא וסחרת' 'דר היו

סביב, שורות 'שורות רש"י: ומפרש

סחור' סחור לשון ¿»‰eÈ,וסוחרת
,'‰¯eL' d˙B‡a eÈ‰L כלומר ∆»¿»»

vÓe·באותו „ÓÚÓ רוחניBÓk «¬»«»¿
‰LÓ64e‰fL לאלוקות , הביטול …∆∆∆

מוחלטת כזו ‰B·Ú„‰בצורה ÔÙ‡…∆»¬»
ÌML ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa¿»»¬ƒ∆»
e‰È‡ ,„Á È‰BiÁÂ e‰È‡"ƒ¿«ƒ«ƒ

"„Á È‰BÓ¯‚Â.לעיל כמבואר ¿«¿ƒ«
‡Ï "˙B‡·ˆ" ÌM‰ ,ÌÓ‡»¿»«≈¿»…

,‡e‰‰ ÔÓfa ¯kÊ של בדורו ƒ¿»«¿««
בחמשת מש  נזכר לא זה שם ולכן ה

תורה LÁ·חומשי ‰na" Èkƒ«∆∆¿»
"‡e‰'צבאות' L‡¯השם Èa‚Ï¿«≈¿»

˙BÓM‰.ממנו הנעלים «≈
בין  ההבדל מהות את ומבאר וממשיך

השמות. לשאר 'צבאות' השם

ÌL ¯‡·nL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆¿»≈»
לגני',במאמר  «¿∆B‡·v"L˙"'באתי

Ì‰Â ,'˙BÏÈÁ' ÔBLÏ ‡e‰¿≈¿≈
ÌÈÎ‡ÏÓe ˙BÓL È„e„b רבים ¿≈¿»«¿»ƒ

‡L¯מאד ‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa¿»«¿ƒ»¬∆
,"ÂÈ„e„‚Ï ¯tÒÓ ÔÈ‡"≈ƒ¿»ƒ¿»

‡˙È‡„ÎÂוכמובא‡¯Óba65 ¿ƒ¿ƒ»«¿»»
˙B‡" :"˙B‡·ˆ" ÌL Le¯Ùa¿≈≈¿»

,"BlL ‡·va ‡e‰ על והמשמעות «»»∆
זה  שם שבאמצעות היא חסידות פי

ומאיר  ומתגלה פועל הקדושֿברוךֿהוא

והנבראים  העולמות ב"צבא", גם

האצילות, מעולם ¿»¿eÈ‰Â,שלמטה
BÈÚL ˙BÈ‰ ÌÚL השם של ∆ƒ¡∆ƒ¿»

‰aw"‰,'צבאות' ÏL BÓL ‡e‰ ÔÎlL ,˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰«¿»«¡…∆»≈¿∆«»»

,ÌÈ˜ÁÓ ÌÈ‡L ˙BÓM‰Ó לגלות וכמו הוא עניינו השמות שאר ≈«≈∆≈»ƒ¿»ƒ
c"ˆ·‡"אלוקות Èea¯aL ÔÙ‡a ‰Ê È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ'צבא' כאשר ƒ»»¬≈∆¿…∆∆¿ƒ¿»»

'צבאות' ונקרא רבים בלשון BlL",הוא ‡·va ‡e‰ ˙B‡" ‰NÚ«¬∆«»»∆
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa ÌbL ,eÈ‰ ביטול אין שבהם «¿∆«¿»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

האצילות בעולם כמו »¿CLÓÈÀלאלוקות
ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ LaÏ˙ÈÂ¿ƒ¿«≈≈»

„eÁi‰ ˙ÈÏÎ˙a ‡e‰ עם ¿«¿ƒ«ƒ
מידה  באותה ¿BÓkהאלוקות

ÌÈÏÎa LaÏ˙Óe CLÓpL∆ƒ¿»ƒ¿«≈¿≈ƒ
˙eÏÈˆ‡c הוא הביטול שבהם «¬ƒ

חד'. וגרמוהי ו'איהו «≈ÔÂÈkÓeƒמוחלט
‰LÓ ÈÓÈaLÏ‡¯NÈ eÈ‰ ∆ƒ≈…∆»ƒ¿»≈

ÌÏˆ‡ ‰˙È‰ ‡lL ‰Êk ·vÓa¿«»»∆∆…»¿»∆¿»
,ÏÏk "‡·ˆ" ÏL ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆»»¿»

מציאות שמבטא ÈÙÏ¿ƒמושג
ÏÚBt‰ Ák ÌÏˆ‡ ‰lb˙pL∆ƒ¿«»∆¿»…««≈

ÏÚÙpa בנברא הבורא BÓkכוח «ƒ¿»¿
‡e‰L הנברא ,הנפעלÌÚ "„Á" ∆«ƒ
"e‰È‡" בעצמו הבורא‡Ï ÔÎÏ , ƒ»≈…

'ÈÂ‰" ÏL Èelb‰ Ê‡ CiL ‰È‰»»«»»«ƒ∆¬»»
,"˙B‡·ˆ המתייחס שם שהוא ¿»

באלוקות  נמוכה "L¯‚‡לדרגה Èkƒ¿«»
"È‰‡ È‡Ó ‡¯‰ÈËa66 נר ¿ƒ¬»««¬≈

מועט  אור כלומר מועיל, מה בצהרים

השמש  של גדול אור מול הנר כאור

ולענייננו, בו. יש תועלת מה בצהרים,

'צבאות' השם באמצעות המאיר האור

השמות  בשאר המאיר האור לעומת

כאשר  משה בימי הוא" נחשב "במה

מאירים. השמות ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óשאר
,‰ÊŒÈ¯Á‡lL ˙B¯Bca Ôk≈«∆¿«¬≈∆
הנקרא  משה של דורו שלאחר הדורות

דעה', 'דור ≈¬»¿È¯Á‡Ïכאמור
Èt) "‰nÁ Èt" ˜lzÒpL∆ƒ¿«≈¿≈«»¿≈
"‰·Ï Èt" ‰NÚÂ (‰LÓ…∆¿«¬»¿≈¿»»

(ÚLB‰È Èt)67CLÓpL „ÚÂ , ¿≈¿À«¿«∆ƒ¿«
לדור עניין  מדור התורה מסירת

¯˙BÈ ‰hÓÏ מאוחרים לדורות ¿«»≈
יהושע  של מדורו אפילו יותר ונחותים

ÌÈ˜Êe ÌÈ˜ÊÏ d¯Òn"L∆¿»»ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ
"ÌÈ‡È·Ï68Ê‡L הבאים, ‰e·p‡‰בדורות ˙ÏÁz ‰˙È‰ ƒ¿ƒƒ∆»»¿»¿ƒ««¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82



כי k"yz'd ,hay c"ei

נביא  "אין ׁשהרי מיחדת, נבּואה ׁשהיתה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻמׁשה,

ׁשהיא 69ּכמׁשה" ּכמֹו העבֹודה היתה אז הּנה , ְְְֲִִֵֶֶָָָָָֹ

"לאו  ׁשּבהם ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, עֹולמֹות ְְֲִִִִֶֶַָָָָָָמּצד

חד" וגרמֹוהי איהּו ולאו חד, וחּיֹוהי ,58איהּו ְְְְִִִִַַַַָ

לפעל  כּו') חּנה" ("ּבאת הּנביאים הצרכּו ְְְְְִִִֵַַָָָֹֻולכן

ׁשּגם  ׁשּלֹו", ּבּצבא הּוא אֹות - ה"ּצבאֹות ְְִֶֶַַַַָָָענין

"איהּו יהיה ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ְְְְֲִִִִִֶָָָָּבעֹולמֹות

ּבעֹולם  ׁשהּוא ּכמֹו עלּֿדר חד" ְְְְִֶֶֶַַַָוגרמֹוהי

הּקׁשיא  עצם יּובן ועלּֿפיֿזה ְְֲִִֶֶַַָָָֹֻהאצילּות.

וה'ּדֹור  מׁשה  ׁשל ענינֹו ׁשּמּצד ּדמּכיון ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבּמאמר ,

אםּֿכן  ה"ּצבא", ענין ׁשּי היה לא ׁשּלֹו ְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּדעה'

הוי'". "צבאֹות נקראּו יׂשראל ְְְְֲִִִֵַַָָָמּדּוע

Ô·eÈÂ ׁשּמבאר מה עלּֿפי ּבאּור ּבתֹוספת ¿»ְְִֵֵֶֶֶַַָ

ּבדּבּורֿ האמצעי אדמֹו"ר כ"ק ְְְֲִִֶַַָָָּבארּוכה

הּזה  "צבאֹות"70הּמתחיל ׁשם ּבין ׁשהחּלּוק , ְְִִֵֵֶֶַַַַָ

ׁשם  ּבין החּלּוק  עלּֿדר הּוא הּׁשמֹות, ְִִֵֵֵֶֶַַַָלׁשאר

לׁשם  ועד - הּתאר לׁשם הּכּנּוי, ׁשם אֹו ְְְְִֵֵֵַַַַַָֹֻהּפעּלה

העצם  ׁשם ּכי הּוא, ּבקצרה הענין ותכן ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹהעצם.

חכם  ׁשהּוא חכם, ּבאיׁש ּדגמא עלּֿדר ְְִֶֶֶַָָָָָֻהּוא

עצם  יׁש ׁשּלֹו ּׁשּבּנׁשמה מה והינּו מהּותֹו, ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבעצם

וׁשם  חכמה. ׁשל ּומגּבל מדּוד ּובלּתי ּפֹוסק ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֻּבלּתי

(ׁשּצריכים  הרּוחנּיים מחֹו ׁשּכלי מה הּוא ְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹהּתאר

ּכלים  הם החכמה) ּכח מעצם הּגּלּויים את ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלקּבל

'חכם', ּבּתאר נקרא זה ׁשם ועל ּביֹותר, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹרחבים

ועלּֿפיֿזה  ׁשעּור. ּבלי עד חכמה לקּבל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָׁשּיכֹול

ּׁשּכתוב  מה לחּכימין,71יּובן חכמתא יהב ְְְִִֵֶַַָָָָָ

" ענין מהּו "חּכימין", ׁשהם ּכיון יהב ּדלכאֹורה, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ׁשם  הּוא ּד"חּכימין" ּבזה, הּבאּור א ְְְִִֵֵֶַַַָָָחכמתא",

חכמה  לקּבל יכֹולים מחֹו ׁשּכלי למי ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֹהּתאר

חכמתא", "יהב ואז ּביֹותר, ועמּוקה ְְְְְֲֵֵַָָָָָָּגדֹולה

ּומתעּצם  החכמה, ּכח מעצם הּגּלּוי לֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנמׁש

ּבלּתי  רב ׁשפע נמׁש ׁשּמּמּנה החכמה, עצם ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָעם

אֹו הּכּנּוי ׁשם ּגם יׁש לזה ונֹוסף ּומגּבל. ְְִֵֵֶַַָָָָֻמדּוד
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dlkכב izeg` ipbl iz`a

הינּו ּבפעל, החכמה ּפעּולת ׁשּזֹוהי הּפעּולה, ְְְְְִֵֶַַַַַָָָֹׁשם

ׁשּיכֹול  ועד ּבפעל, ּגּלּוי לידי ּבאה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהחכמה

הּזּולת, אל הּגּלּוי ענין ׁשהּוא הימּנּו, מחּוץ ְִִִֵֶֶֶַַַַָֹלבא

אל  ּבגּלּוי לבא ׁשּיכֹול ועד ּבפעל, הּגּלּוי ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹוהרי

מּובן  ּומּזה ּומגּבל. מדּוד ּבאפן הּוא ְְִֶֶַַָָָֹֻהּזּולת,

ּכמֹו (ּגם הּפעּולה ׁשם ּבין  הער רחּוק ּגדל ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹיֹותר,

אל  לירד אחרּֿכ ׁשּיכֹול עצמֹו, ּבאדם ְֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא

(ׁשּמתאחדים  העצם וׁשם הּתאר לׁשם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּזּולת)

חכמתא  "יהב ּבענין ּכּנ"ל ּבזה, זה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּומתעּצמים

לבליּֿגבּול, ּגבּול ׁשּבין חּלּוק ׁשּזהּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַלחּכימין"),

העצם  (ׁשם לחּכימין" חכמתא "יהב ענין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהרי

ׁשם  ואלּו ּבליּֿגבּול, ׁשל ּבאפן הּוא הּתאר) ְְְְְִִֵֵֶֶַַֹֹוׁשם

הּזּולת) אל ׁשּנמ ׁש ועד ּבפעל, (הּגּלּוי ְְְְִִֶֶַַַַַַָָֹהּפעּולה

.ׁשּבאיןֿער חּלּוק ׁשּזהּו והגּבלה, ּבמדידה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹהּוא

הּׁשמֹות  ּבׁשבעה  החּלּוק ׁשם מבאר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָועלּֿפיֿזה

העצם, ׁשם הּוא הוי' ׁשּׁשם נמחקים, ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשאינם

מצטרף  (ׁשּלכן הּׁשמֹות ּכל ׁשל הּפנימּיּות ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָוהּוא

לּׁשם  עד וכּו' אלקים אֿל הּׁשמֹות, ּכל ְֱִִֵֵֵַַַָֹעם

ּוׁשאר  האֹור, ּבבחינת להיֹותֹו ְְְְִִִַָָָ"צבאֹות"),

ּכל  הּנה ּגּופא ּובזה הּכלים, ּבבחינת הם ְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּׁשמֹות

ׁשּמתאחדים  הּכלים ּפנימּיּות ּבחינת הם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַהּׁשמֹות

ׁשם  עם ׁשּמתאחד הּתאר ׁשם עלּֿדר האֹור, ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹעם

חיצֹונּיּות  ּבחינת הּוא "צבאֹות" וׁשם ְְְִִִֵֶֶַָָהעצם,

ּׁשּנמׁש מה ׁשּזהּו הּפעּולה, ׁשם עלּֿדר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָהּכלים,

הּזּולת, אל ׁשּנמׁש ועד והגּבלה, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּבמדידה

ּובענין  ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה. עֹולמֹות ענין ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָׁשהּוא

"צבאֹות", ׁשם ּבקריאת הּנביאים ּפעּולת היא ְְְְִִִִִֵֶַַַָזה

ׁשם  וגרמֹוהי ׁשּגם וחּיֹוהי "איהּו להיֹות ימׁש ְְְְְִִִִֶַַַַָֻ

מׁשה, ׁשל ודֹורֹו מׁשה ּבימי מהּֿׁשאיןּֿכן ְִֵֵֵֶֶֶֶַַֹֹחד",

להם  היה ׁשּלא ּכזה ּבמּצב יׂשראל היּו ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשאז

ּבריאהֿ ּדעֹולמֹות והגּבלה לּמדידה ְְְְְִִַַַָָָָָָׁשּיכּות

ּבחינת  ולא זּולת, ּבחינת ׁשהם ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹיצירהֿעׂשּיה,

"צבאֹות" ׁשם ׁשל הער רחּוק ּומּצד ְִִֵֵֶֶַַָָ"חד".

נקראּו ׁשּיׂשראל הענין מהּו ׁשּבּמאמר, הּקׁשיא ּגֹודל יֹותר מּובן הּׁשמֹות, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻלׁשאר

הוי'". "צבאֹות ּבׁשם ְְֲִֵָָָאז
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È‰BfL ,‰ÏeÚt‰ ÌLשם על הוא הפעולה' ‰ÓÎÁ‰'שם ˙ÏeÚt ≈«¿»∆ƒ¿««»¿»

Èelb È„ÈÏ ‰‡a ‰ÓÎÁ‰L eÈ‰ ,ÏÚÙaביטוי ÏÚÙaומקבלת ¿…««¿∆«»¿»»»ƒ≈ƒ¿…«
החכמה, לפי שנעשה בפועל Ï·‡במעשה ÏBÎiL „ÚÂ וביטוי גילוי לידי ¿«∆»»…

epÓÈ‰ ıeÁÓ,עצמו לאדם ‰Èelbמחוץ ÔÈÚ ‡e‰Lהחכמה ‡Ïשל ƒ≈∆∆ƒ¿««ƒ∆
,ÏÚÙa Èelb‰ È¯‰Â ,˙Ïef‰«««¬≈«ƒ¿…«
Ï‡ Èel‚a ‡·Ï ÏBÎiL „ÚÂ¿«∆»»…¿ƒ∆
„e„Ó ÔÙ‡a ‡e‰ ,˙Ïef‰««¿…∆»

Ïa‚Óe החכמה עצם כמו לא À¿»
ממדידה  למעלה שהם בתואר והחכמה

על fÓe‰והגבלה. האמור לפי ƒ∆
והעצם  התואר שמות בין ההבדל

והפעולה הכינוי BÈ˙¯,לשמות Ô·eÓ»≈
ÌL ÔÈa C¯Ú‰ ˜eÁ¯ Ï„b…∆ƒ»≈∆≈≈
‡e‰L BÓk Ìb) ‰ÏeÚt‰«¿»«¿∆
Œ¯Á‡ ÏBÎiL ,BÓˆÚ Ì„‡aCk »»»«¿∆»««»

˙Ïef‰ Ï‡ „¯ÈÏ נוספת ירידה וזו ≈≈∆««
עצמו  באדם שהיא כפי הירידה )לגבי
ÌˆÚ‰ ÌLÂ ¯‡z‰ ÌLÏ¿≈«…«¿≈»∆∆
ÌÈÓvÚ˙Óe ÌÈ„Á‡˙nL)∆ƒ¿«¬ƒƒ¿«¿ƒ

והעצם Ï"pkהתואר ,‰Êa ‰Ê∆»∆««
‡˙ÓÎÁ ·‰È" ÔÈÚa¿ƒ¿«»≈»¿¿»

"ÔÈÓÈkÁÏ בעצם חכמים שהם אלה ¿«ƒƒ
לקבל  ויכולות כלים להם שיש או

גבול  ללא e‰fLחכמה ריחוק ), ∆∆
מאד, גדול ופער ÔÈaLהערך ˜elÁƒ∆≈

ÔÈÚ È¯‰L ,Ïe·bŒÈÏ·Ï Ïe·b¿ƒ¿ƒ¿∆¬≈ƒ¿«
"ÔÈÓÈkÁÏ ‡˙ÓÎÁ ·‰È"»≈»¿¿»¿«ƒƒ
‡e‰ (¯‡z‰ ÌLÂ ÌˆÚ‰ ÌL)≈»∆∆¿≈«…«
eÏ‡Â ,Ïe·bŒÈÏa ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆¿ƒ¿¿ƒ

Èelb‰) ‰ÏeÚt‰ ÌL החכמה של ≈«¿»«ƒ
CLÓpL „ÚÂ ,ÏÚÙa הגילויÏ‡ ¿…«¿«∆ƒ¿»∆

‡e‰ (˙Ïef‰ והארה גילוי ««
,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óa במידה ƒ¿ƒ»¿«¿»»

לבלי e‰fLמוגבלת גבול בין ההבדל ∆∆
C¯ÚŒÔÈ‡aLגבול ˜elÁ כל ללא ƒ∆¿≈¬…

והשוואה. יחס

ÌL ¯‡·Ó ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ אדמו"ר ¿«ƒ∆¿»≈»
הנזכר  במאמר elÁ‰«ƒ˜האמצעי

ÌÈ‡L ˙BÓM‰ ‰Ú·La¿ƒ¿»«≈∆≈»
,ÌÈ˜ÁÓ שמות שאף שכולם ƒ¿»ƒ

אותם, למחוק איסור וחל קדושים

הבדלים ביניהם יש ≈∆ÌMLמכלֿמקום
‡e‰Â ,ÌˆÚ‰ ÌL ‡e‰ 'ÈÂ‰¬»»≈»∆∆¿
˙BÓM‰ Ïk ÏL ˙eiÓÈt‰«¿ƒƒ∆»«≈

Û¯ËˆÓ ÔÎlL)'הוי Ïkשם ÌÚ ∆»≈ƒ¿»≈ƒ»
„Ú 'eÎÂ ÌÈ˜Ï‡ ÏŒ‡ ,˙BÓM‰«≈≈¡…ƒ¿«

"˙B‡·ˆ" ÌMÏ'הוי' וכן הוי'' 'אלוקים הוי', 'אֿל כתוב ולפעמים «≈¿»
ÈÁ·a˙צבאות  Ì‰ ˙BÓM‰ ¯‡Le ,¯B‡‰ ˙ÈÁ·a B˙BÈ‰Ï ,('ƒ¿ƒ¿ƒ«»¿»«≈≈ƒ¿ƒ«
ÌÈÏk‰,הכלים של הפנימיות הוא Ùeb‡והאור ‰Ê·e עצמו זה ובעניין «≈ƒ»∆»

זה, מעין נוספת חלוקה יש השמות, שאר כל של הפנימיות הוא הוי' ששם

˙ÈÁa Ì‰ ˙BÓM‰ Ïk ‰p‰ƒ≈»«≈≈¿ƒ«
eiÓÈtÌÈ„Á‡˙nL ÌÈÏk‰ ˙ ¿ƒƒ«≈ƒ∆ƒ¿«¬ƒ

¯‡z‰ ÌL C¯cŒÏÚ ,¯B‡‰ ÌÚƒ»«∆∆≈«…«
,ÌˆÚ‰ ÌL ÌÚ „Á‡˙nL∆ƒ¿«≈ƒ≈»∆∆
עם  זה מתאחדים ששניהם לעיל כאמור

ÈÁa˙זה, ‡e‰ "˙B‡·ˆ" ÌLÂ¿≈¿»¿ƒ«
C¯cŒÏÚ ,ÌÈÏk‰ ˙eiBˆÈÁƒƒ«≈ƒ«∆∆

‰ÏeÚt‰ ÌL אל שמתייחס ≈«¿»
חיצוני  הוא המעשה שהרי החיצוניות,

פנימית  שהיא לחכמה ∆∆e‰fLביחס
‰„È„Óa CLÓpM ‰Ó«∆ƒ¿«ƒ¿ƒ»
Ï‡ CLÓpL „ÚÂ ,‰Ïa‚‰Â¿«¿»»¿«∆ƒ¿»∆
˙BÓÏBÚ ÔÈÚ ‡e‰L ,˙Ïef‰««∆ƒ¿«»

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a כמבואר ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
ÏeÚt˙לעיל. ‡È‰ ‰Ê ÔÈÚ·e¿ƒ¿»∆ƒ¿«

ÌL ˙‡È¯˜a ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒƒ¿ƒ«≈
ÌL ÌbL ,"˙B‡·ˆ" בעולמות ¿»∆«»

BÈ‰Ï˙בריאהֿיצירהֿעשיה CLÓÈÀ¿«ƒ¿
"„Á È‰BÓ¯‚Â È‰BiÁÂ e‰È‡"ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ«

האצילות, בעולם כמו »Œ‰Óבדיוק
B¯B„Â ‰LÓ ÈÓÈa ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈ƒ≈…∆¿
Ï‡¯NÈ eÈ‰ Ê‡L ,‰LÓ ÏL∆…∆∆»»ƒ¿»≈
Ì‰Ï ‰È‰ ‡lL ‰Êk ·vÓa¿«»»∆∆…»»»∆
‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÏ ˙eÎiL«»«¿ƒ»¿«¿»»
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚc¿»¿ƒ»¿ƒ»

Ì‰L ,‰iNÚ ביחס אלה עולמות ¬ƒ»∆≈
האצילות ÏeÊ˙,לעולם ˙ÈÁa¿ƒ««

"„Á" ˙ÈÁa ‡ÏÂ אחד דבר ולא ¿…¿ƒ««
העצם. עם ¯eÁ˜מאוחד „vÓeƒ«ƒ

"˙B‡·ˆ" ÌL ÏL C¯Ú‰ שהוא »≈∆∆≈¿»
‰BÓM˙גבול  ¯‡LÏ בלי שהם ƒ¿»«≈

‰ÈLw‡גבול, Ï„Bb ¯˙BÈ Ô·eÓ»≈∆«À¿»
ÔÈÚ‰ e‰Ó ,¯Ó‡naL∆««¬»«»ƒ¿»

Ê‡ e‡¯˜ Ï‡¯NiL מתן בעת ∆ƒ¿»≈ƒ¿¿»
‰ÈÂ'"?תורה  ˙B‡·ˆ" ÌLa¿≈ƒ¿¬»»

של  ועניינו תוכנו מהו ומבאר וממשיך

בעת  מדוע יובן זה ולפי 'צבאות' השם

בשם  ישראל בני נקראו מצרים יציאת

זה.
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כג k"yz'd ,hay c"ei

ׁשהּׁשם ÏÚÂה) ּבּמאמר, ּומבאר מתרץ זה ¿«ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָ

"צבא", מּלׁשֹון הּוא הוי'" ְְֲִִָָָָ"צבאֹות

חיל  לׁשֹון אחד, ּפר ּוׁש ּפרּוׁשים . ׁשלׁשה ּבֹו ְְִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשּיׁש

ׁשּלאחריֿזה). הּסעיפים ּבהמׁש ׁשּמבאר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ(ּכפי

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו מגּבל, זמן לׁשֹון ׁשני, הלא 72ּפרּוׁש ְְְְֲִֵֵֶַָָֹֻ

מּלׁשֹון  ׁשליׁשי, ּופרּוׁש גֹו'. ארץ עלי לאנֹוׁש ְְֱֲִִִֵֵֶֶָָָצבא

מּלׁשֹון  "צבא" הּפרּוׁש ּומבאר ויפי. ְְְְִִִֵֵַָָָֹצביֹון

ּדכׁשם  ּבנׁשמֹותֿיׂשראל, ׁשהּוא ּכפי ויפי' ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶָֹ'צביֹון

ּגונים, מרּבּוי ּׁשּכלּול מה הּוא הּיפי ְְִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשּתכלית

רּבּוי  ּדוקא אּלא יפי, ּבֹו אין הרי אחד ּגון ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשהרי

ּבפניֿ עֹומד אינֹו ּגון ּכל ּכאׁשר (והינּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּגונים

הּוא  ּכן הּגונים), ׁשאר ּכל עם נכלל אּלא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָעצמֹו

ּבעלי  ּבמדרגתם, חלּוקים ׁשהם ּביׂשראל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָּגם

וסֹודֹות  רזין ּו'מארי ּתֹורה' 'מארי ׁשהם ְִֵֵֵֶַָָָָָָהּׂשגה

אנׁשים  ויׁשנם ּדחכמתא'. 'מארי ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָעּלאין',

טבין', עּובדין 'מארי רק ׁשהם ְְִִִֵֵֶַָָּפׁשּוטים

וזהּו ּבתמימּות, ּומצֹות הּתֹורה את ְְְְְִִִִֶֶֶַַָׁשּמקּימים

מרּבּוי  ּׁשּכלּול מה הּיפי ּתכלית ׁשהּוא ְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ'צביֹונם'

לא  הּוא הּיפי ׁשענין ּבזה, להֹוסיף ויׁש ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹּגונים.

ּופרט  ּפרט ּבכל ּגם אּלא הענין, ּבכללּות ְְְְְִִֶַַָָָָָָָרק

מּצד  ׁשּנעׂשה הּיפי ׁשענין והינּו, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָֹּבפניֿעצמ ֹו,

ּופֹועל  נמׁש יחד, הּגונים ּפרטי ּכל ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָהתּכּללּות

ּגם  מּובן ּומּזה ּבפניֿעצמֹו. ּפרטי ּגון ּבכל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּגם

ׁשל  הּסּוגים ּכל התּכּללּות ׁשעלֿידי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּבּנמׁשל,

סּוג  ּבכל ּגם הּיפי ּתכלית נעׂשה יחד, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָֹּבניֿיׂשראל

ה  עם ׁשּלֹו,ּבפניֿעצמֹו, העבֹודה ּבאפן יֹותֹו ְְְֱֲִִֵֶֶַָָֹ

עּובדין  'מארי ּבתמימּות, ּומצֹות הּתֹורה למקּימי עד ּדאֹוריתא', רזין ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָמ'ּמארי

ׁשהּוא  ּומֹועד, הגּבלה ׁשהּוא "צבא" ּפרּוׁש ּומבאר ּבּמאמר ּוממׁשי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָטבין'.

ּגֹו' אחד" ולֹו יּצרּו "ימים אדם 73עלּֿדר ׁשּלכל ארץ", עלי לאנֹוׁש "צבא ּכי , ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ

הּברּורים  ּבעבֹודת ימיו מׁשלים וכאׁשר יּצרּו", ּד"ימים קבּוע זמן לֹו יׁש ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻהרי

הוי'". "צבאֹות ּבכלל הּוא אז ואתהּפכא, ְְְְְְְְֲִִִִַַָָָָָָּבאתּכפיא
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯‡·Óe ı¯˙Ó ‰Ê ÏÚÂ הריי"צ ‰) ÌM‰Lהרבי ,¯Ó‡na ¿«∆¿»≈¿»≈««¬»∆«≈

Ba LiL ,"‡·ˆ" ÔBLlÓ ‡e‰ "'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ" צבא"במושג" ƒ¿¬»»ƒ¿»»∆≈
.ÌÈLe¯t ‰LÏL¿…»≈ƒ

„Á‡ Le¯t,"צבא" CLÓ‰aבמושג ¯‡·nL ÈÙk) ÏÈÁ ÔBLÏ ≈∆»¿«ƒ¿ƒ∆¿»≈¿∆¿≈
‰ÊŒÈ¯Á‡lL ÌÈÙÈÚq‰ בסעיפים «¿ƒƒ∆¿«¬≈∆

יו"ד  סעיף אחרי במאמר, ).הבאים
ÈL Le¯t,"צבא" ÔBLÏבמושג ≈≈ƒ¿

·e˙kL BÓÎe ,Ïa‚Ó ÔÓÊ72 ¿«À¿»¿∆»
ı¯‡ ÈÏÚ LB‡Ï ‡·ˆ ‡Ï‰¬…»»∆¡¬≈»∆

'B‚ זמן הוקצב אדם לכל כלומר,

חיים. של מוגבל

ÈLÈÏL Le¯Ùe,"צבא" במושג ≈¿ƒƒ
¯‡·Óe .ÈÙÈÂ ÔBÈ·ˆ ÔBLlÓƒ¿ƒ¿¿…ƒ¿»≈
ÔBLlÓ "‡·ˆ" Le¯t‰«≈»»ƒ¿
‡e‰L ÈÙk 'ÈÙÈÂ ÔBÈ·ˆ'ƒ¿¿…ƒ¿ƒ∆
ÌLÎc ,Ï‡¯NÈŒ˙BÓLa¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿≈
‰Ó ‡e‰ ÈÙi‰ ˙ÈÏÎzL∆«¿ƒ«…ƒ«

,ÌÈÂb Èea¯Ó ÏeÏkM צבעים ∆»≈ƒ¿»ƒ
‡ÔÈרבים  È¯‰ „Á‡ ÔÂb È¯‰L∆¬≈»∆∆»¬≈≈

ÌÈÂb Èea¯ ‡˜Âc ‡l‡ ,ÈÙÈ Ba…ƒ∆»«¿»ƒ¿»ƒ
יופי  יוצר רבים צבעים של השילוב ורק

BÈ‡ ÔÂb Ïk ¯L‡k eÈ‰Â)¿«¿«¬∆»»∆≈
ÏÏÎ ‡l‡ BÓˆÚŒÈÙa „ÓBÚ≈ƒ¿≈«¿∆»ƒ¿»

‰ÌÈÂb),ומשתלב  ¯‡L Ïk ÌÚƒ»¿»«¿»ƒ
Ì‰L Ï‡¯NÈa Ìb ‡e‰ Ôk≈«¿ƒ¿»≈∆≈

,Ì˙‚¯„Óa ÌÈ˜eÏÁ בהם ויש ¬ƒ¿«¿≈»»
שונים  Ì‰Lסוגים ‰‚O‰ ÈÏÚa«¬≈«»»∆≈

'‰¯Bz È¯‡Ó' תורה בעלי »≈»
,'ÔÈ‡lÚ ˙B„BÒÂ ÔÈÊ¯ È¯‡Ó'e»≈»ƒ¿ƒ»ƒ

נעלים  וסודות סוד ≈«'È¯‡Óבעלי
'‡˙ÓÎÁc.חכמה ÌLÈÂבעלי ¿»¿¿»¿∆¿»

˜¯ Ì‰L ÌÈËeLt ÌÈL‡¬»ƒ¿ƒ∆≈«
,'ÔÈ·Ë ÔÈ„·eÚ È¯‡Ó' בעלי »≈¿ƒ»ƒ

‡˙טובים מעשים  ÌÈÓi˜nL∆¿«¿ƒ∆
˙eÓÈÓ˙a ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ אך «»ƒ¿ƒ¿ƒ

והשגה, הבנה 'ˆללא e‰ÊÂ'ÌBÈ· ¿∆ƒ¿»
‰Ó ÈÙi‰ ˙ÈÏÎz ‡e‰L∆«¿ƒ«…ƒ«

ÌÈÂb Èea¯Ó ÏeÏkM של שילוב ∆»≈ƒ¿»ƒ
רבים. צבעים

ÔÈÚL ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆∆ƒ¿«
˙eÏÏÎa ˜¯ ‡Ï ‡e‰ ÈÙi‰«…ƒ…«ƒ¿»

ÔÈÚ‰ מהשילוב שנוצר הכללי בציור »ƒ¿»

יחד, והשונים הרבים הצבעים נראה ‡l‡של Ë¯tוניכר היופי ÏÎa Ìb ∆»«¿»¿»
„vÓ ‰NÚpL ÈÙi‰ ÔÈÚL ,eÈ‰Â ,BÓˆÚŒÈÙa Ë¯Ùe¿»ƒ¿≈«¿¿«¿∆ƒ¿««…ƒ∆«¬»ƒ«
ÔÂb ÏÎa Ìb ÏÚBÙe CLÓ ,„ÁÈ ÌÈÂb‰ ÈË¯t Ïk ˙eÏlk˙‰ƒ¿«¿»¿»≈«¿»ƒ««ƒ¿»≈«¿»»∆

BÓˆÚŒÈÙa ÈË¯t אחד כל גם השילוב, אחרי מהצבעים שמעכשיו, ¿»ƒƒ¿≈«¿
יפה. נהיה כשלעצמו

,ÏLÓpa Ìb Ô·eÓ ‰fÓe בבני ƒ∆»««ƒ¿»
Ïkישראל, ˙eÏlk˙‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ¿«¿»

,„ÁÈ Ï‡¯NÈŒÈa ÏL ÌÈ‚eq‰«ƒ∆¿≈ƒ¿»≈««
ÈÙi‰ ˙ÈÏÎz ‰NÚ בכל לא רק «¬»«¿ƒ«…ƒ

אלא  יחד ישראל eÒ‚בני ÏÎa Ìb«¿»
ÔÙ‡a B˙BÈ‰ ÌÚ ,BÓˆÚŒÈÙaƒ¿≈«¿ƒ¡¿…∆

,BlL ‰„B·Ú‰ אחד שכל למרות »¬»∆
שונה  הוא ולכאורה בדרכו ה' את עובד

והחילוקים  מהם, כלול ולא מאחרים

È¯B‡c˙‡'הם  ÔÈÊ¯ È¯‡n'Óƒ»≈»ƒ¿«¿»
עליונה, בדרגה ÈÓi˜ÓÏשהם „Ú«ƒ¿«¿≈

,˙eÓÈÓ˙a ˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿ƒ¿ƒ
'ÔÈ·Ë ÔÈ„·eÚ È¯‡Ó' שהם »≈¿ƒ»ƒ

פשוטים. אנשים

¯‡·Óe ¯Ó‡na CÈLÓÓe«¿ƒ««¬»¿»≈
‰Ïa‚‰ ‡e‰L "‡·ˆ" Le¯t≈»»∆«¿»»

„ÚBÓe,האדם חיי משך e‰L‡של ≈∆
C¯cŒÏÚ הפסוקים על המבואר «∆∆

'Bb "„Á‡ BÏÂ e¯vÈ ÌÈÓÈ"73, »ƒÀ»¿∆»
,"ı¯‡ ÈÏÚ LB‡Ï ‡·ˆ" Èkƒ»»∆¡¬≈∆∆
ÔÓÊ BÏ LÈ È¯‰ Ì„‡ ÏÎlL∆¿»»»¬≈≈¿«
¯L‡ÎÂ ,"e¯vÈ ÌÈÓÈ"c Úe·»̃«¿»ƒÀ»¿«¬∆

ÂÈÓÈ ÌÈÏLÓ הוא חייו ימי וכל «¿ƒ»»
‰ÌÈ¯e¯aעוסק  ˙„B·Úa«¬««≈ƒ

,‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡a שהיא ¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»
אלוקות  גילוי הממשיכה העבודה

לעיל  כמבואר הזה, בעולם למטה

ÏÏÎaבאריכות, ‡e‰ Ê‡»ƒ¿»
."'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ"ƒ¿¬»»
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dlkכד izeg` ipbl iz`a

CÈ¯ˆÂׁשּצרי יּצרּו", "ימים ענין מהּו להבין, ¿»ƒְְִִִִֶַַָָָָֻ

ּדוקא  ּב"ּימים" ההתלּבׁשּות ְְְְְִִִַַַָָלהיֹות

ּבכל  ועֹוׂשה ׁשּלֹומד ּומצֹות הּתֹורה לבּוׁשי ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָ(ׁשהם

ּתֹורה 74יֹום  עלֿידי הּוא העֹולם ּברּור הרי ,(ְֲֵֵֵַָָָ

ּבּימים" "ּבא ּדוקא להיֹות צרי ולּמה ,75ּומצֹות, ְְְְִִִִַַָָָָָָ

לבּוׁשא  חסר חדא, יֹומא "חסר ׁשאם ְְִֵֵֶַָָָָָָועד

ועלֿידיֿזה 76חדא" יּצרּו", "ימים ענין ׁשּזהּו , ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻ

ּבהם" אחד "ולו לענין להּגיע יכֹולים ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹּדוקא

צדק' ה'ּצמח ּומבאר זה 77(ּכדלקּמן). ׁשּמּצד , ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

הּנׁשמה  עלֿידי נעׂשה ּומצֹות הּתֹורה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָׁשּקּיּום

ּבזה  ׁשּיהיה ׁשּי לכן ּבגּוף, מלּבׁשת ׁשהיא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻּכמֹו

לרחץ  יצטרכּו ׁשּבגללם ּכאּלה ענינים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּתערבת

הּמבאר  ועלּֿדר כּו'. הּלבּוׁשים את 78ּולזּכ ְְְְִֵֶֶֶַַַַָֹ

ׁשענין  טֹובים", "מעׂשים ז"ל חכמינּו ְְֲֲִִִִֵֶַַָּבלׁשֹון

צרי אּלא עדין, מסּפיק אינֹו ּבלבד ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָהּמעׂשה

רחיצת  והּנה, "טֹובים". יהיּו ׁשהּמעׂשים ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַלהיֹות

הּתפּלה, עבֹודת עלֿידי נעׂשית האדם ְְֲֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָמעׂשי

הּתֹורה  עניני ּכל ׁשעלּית (וכן ּכּידּוע ּומצֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

עלֿידי  היא עלֿידן) ׁשּנמׁשכֹות ְְְִִֵֶַַַַָָָָההמׁשכֹות

ארצה  מּצב "סּלם להיֹותּה הּתפּלה, ְְְֲִִַַַָָָָָֻֻעבֹודת

הּׁשמימה" מּגיע הּוא 79וראׁשֹו הּתפּלה ועבֹודת . ְְְֲִִַַַַַַָָָָֹ

"ּתפּלֹות  ׁשהרי ולילה, יֹום הּיֹום, עבֹודת ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָענין

ּתּקנּום" ּתמידין ׁשל 80ּכנגד ּתמיד ענין ׁשהּוא , ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָ

הערּבים  ּבין ׁשל ותמיד וכּמבאר 81ׁשחר . ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹ

ּתֹורה' הּכתּוב 82ּב'לּקּוטי הּיֹום 83ּבפרּוׁש וידעּת ְְְְִֵֵַַַָָָָ

(ּדענין  האלקים הּוא הוי' ּכי לבב אל ְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹוהׁשבת

הּתפּלה, עבֹודת הּוא "לבב אל ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָֹ"והׁשבת

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשהיא 84ּכמאמר עבֹודה היא איזֹו ְֲֲִִֵֵֶַַַָ
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ב.74) עט, משפטים תו"א א.75)ראה כד, שרה חיי ― הכתוב ד"ה 76)לשון שם. תו"א א. קכט, א. רכד, ח"א זהר ראה

שז). ע' תשרי סה"מ (תו"מ פ"א תשל"ח זקן תקכז 77)ואברהם (ע' יוצרו ימים עה"פ לתהלים אור) (יהל אוה"ת ראה

הקודמת. שבהערה זקן ואברהם ד"ה א'תקצט. ע' פינחס תתקמח. ע' בלק צא. ע' (שבועות) במדבר אוה"ת גם וראה ואילך).

ג.78) יז, שה"ש א. פה, שמע"צ א. פב, מטות לקו"ת ועוד.79)ראה ב. רסו, זח"א וראה יב. כח, ב.80)ויצא כו, ברכות

ואילך.81) ג כח, קנג 82)פינחס ע' תשכ"ג (סה"מ תשכ"ג השבועות דחג ב' דיום היום וידעת ד"ה גם וראה ד. ז, ואתחנן

לט.83)ואילך). ד, א.84)ואתחנן ב, תענית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ,"e¯vÈ ÌÈÓÈ" ÔÈÚ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿«»ƒÀ»∆»ƒƒ¿

˙eLaÏ˙‰‰'ה עבודת ÈLe·Ïשל Ì‰L) ‡˜Âc "ÌÈÓi"a «ƒ¿«¿¿»ƒ«¿»∆≈¿≈
ÌBÈ ÏÎa ‰NBÚÂ „ÓBlL ˙BˆÓe ‰¯Bz‰74 שעל בחסידות כמבואר «»ƒ¿∆≈¿∆¿»

וקיום  התורה לימוד לנשמה ידי 'לבושים' נעשים הזה בעולם המצוות

ליהנות  היכולת לה יש שבאמצעותם

וכדי  בגןֿעדן המאיר האלוקי מהאור

ולא  ושלמים מלאים יהיו שהלבושים

ויום  יום כל למלא צריך חסרים

ה' השאלה,),בעבודת ≈¬‰¯Èונשאלת
¯e¯a והעלאתŒÏÚ ‡e‰ ÌÏBÚ‰ ≈»»«

CÈ¯ˆ ‰nÏÂ ,˙BˆÓe ‰¯Bz È„È¿≈»ƒ¿¿»»»ƒ
"ÌÈÓia ‡a" ‡˜Âc ˙BÈ‰Ï75 ƒ¿«¿»»«»ƒ

ומלאים  שלמים יהיו הימים שכל

ומצוות, כדברי ÚÂ„בתורה כך, כדי ¿«
Á„‡,הזוהר, ‡ÓBÈ ¯ÒÁ" Ì‡L∆ƒ»≈»»»

"‡„Á ‡Le·Ï ¯ÒÁ76, יום שאם »≈¿»»»
בתורה  עסק לא אדם בחייו אחד

אחד  לבוש לו חסר כראוי, ומצוות

"e¯vÈ ÌÈÓÈ" ÔÈÚ e‰fL שכל ∆∆ƒ¿«»ƒÀ»
לנשמה, לבוש ונעשה 'נוצר' ויום יום

‡˜Âc ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ יום כל כאשר ¿«¿≈∆«¿»
הלבוש  ונוצר במצוות מלא ויום

ÔÈÚÏלנשמה  ÚÈb‰Ï ÌÈÏBÎÈ¿ƒ¿«ƒ«¿ƒ¿«
.(Ôn˜Ï„k) "Ì‰a „Á‡ ÂÏÂ"¿…∆»»∆¿ƒ¿«»

ÁÓv'‰ ¯‡·Óe'˜„ˆ77, ¿»≈«∆«∆∆
‰¯Bz‰ ÌeiwL ‰Ê „vnL∆ƒ«∆∆ƒ«»
‰ÓLp‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ˙BˆÓeƒ¿«¬»«¿≈«¿»»
,Ûe‚a ˙LaÏÓ ‡È‰L BÓk¿∆ƒ¿À∆∆¿
ללא  למעלה, היא הנשמה כאשר שהרי

היכולת  את לה אין גשמי, לבוש

דבר  המצוות, את לקיים והאפשרות

במציאות  דווקא להיות שצריך

Êa‰הגשמית, ‰È‰iL CiL ÔÎÏ»≈«»∆ƒ¿∆»∆
המצוות  קיום ∆…¬»Úz¯·˙במעשה

ÌÏÏ‚aL ‰l‡k ÌÈÈÚƒ¿»ƒ»≈∆∆ƒ¿»»
˙‡ CkÊÏe ıÁ¯Ï eÎ¯ËˆÈƒ¿»¿ƒ¿…¿«≈∆

'eÎ ÌÈLe·l‰ המצוות שמעשה «¿ƒ
לעיל. כאמור הנשמה, את 'מלבישים'

¯‡·n‰ C¯cŒÏÚÂ78 בתורת ¿«∆∆«¿…»

ÔÈÚLהחסידות  ,"ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ" Ï"Ê eÈÓÎÁ ÔBLÏaƒ¿¬»≈«¬ƒƒ∆ƒ¿«
„·Ïa ‰NÚn‰עצמו ˆ¯CÈבפני ‡l‡ ,ÔÈ„Ú ˜ÈtÒÓ BÈ‡ ««¬∆ƒ¿«≈«¿ƒ¬«ƒ∆»»ƒ

"ÌÈ·BË" eÈ‰È ÌÈNÚn‰L ˙BÈ‰Ï כאלה ולא וטהורים זכים ƒ¿∆««¬ƒƒ¿ƒ
ורחיצה. לניקיון שזקוקים

Ì„‡‰ ÈNÚÓ ˙ˆÈÁ¯ ,‰p‰Â¿ƒ≈¿ƒ««¬≈»»»
נעשים  ≈¬»ÈNÚ˙הלבושים שמהם

,‰lÙz‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬««¿ƒ»
ÈÈÚ Ïk ˙iÏÚL Úe„ik«»«∆¬ƒ«»ƒ¿¿≈
ÔÎÂ) ˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿¿≈
Ô„ÈŒÏÚ ˙BÎLÓpL ˙BÎLÓ‰‰««¿»∆ƒ¿»«»»

ומצוות  התורה ידי ŒÏÚעל ‡È‰ (ƒ«
d˙BÈ‰Ï ,‰lÙz‰ ˙„B·Ú È„È¿≈¬««¿ƒ»ƒ¿»
BL‡¯Â ‰ˆ¯‡ ·vÓ ÌlÒ"À»À»«¿»¿…

"‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ79 היינו «ƒ««»»¿»
מעשי  – 'ארץ' מחברת שהתפילה

עולמות  – ו'שמים' בפועל, המצוות

רוחניים. עליונים

ÔÈÚ ‡e‰ ‰lÙz‰ ˙„B·ÚÂ«¬««¿ƒ»ƒ¿«
של  הכללי ‰ÌBi,התוכן ˙„B·Ú¬««

הוא  זה לענין ÏÈÏÂ‰ו'יום' ÌBÈ, »«¿»
È¯‰L ז"ל חכמינו כמאמר ∆¬≈

ÔÈ„ÈÓz „‚k ˙BlÙz"¿ƒ¿∆∆¿ƒƒ
"Ìewz80, את תקנו חכמים ƒ¿

התמיד  קרבנות כנגד ∆e‰L‡התפילות
¯ÁL ÏL „ÈÓz ÔÈÚ היום עניין ƒ¿«»ƒ∆««

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓ˙Â81 עניין ¿»ƒ∆≈»«¿«ƒ
ÈËewÏ'aהלילה. ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿ƒ≈
'‰¯Bz82 הזקן Le¯Ùaלאדמו"ר »¿≈
·e˙k‰83 בתורהÌBi‰ zÚ„ÈÂ «»¿»«¿»«

'ÈÂ‰ Èk E··Ï Ï‡ ˙·L‰Â«¬≈…»∆¿»∆ƒ¬»»
ÌÈ˜Ï‡‰ ‡e‰ חסידות פי ועל »¡…ƒ

דבר הכוונה  של לאמיתו כי להתבונן

ושורש  הגבורה מידת אלוקים, שם גם

על  אמיתי והסתר העלם איננו הצמצום,

מידת  הוי', בעצם הוא גם כי האלוקות

והגילוי  "L‰Â·˙החסד ÔÈÚc)¿ƒ¿««¬≈…»
,"E··Ï Ï‡,הלב ‰e‡עבודת ∆¿»∆

¯Ó‡Ók ,‰lÙz‰ ˙„B·Ú¬««¿ƒ»¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯84‡È‰ BÊÈ‡ «≈≈ƒ
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כה k"yz'd ,hay c"ei

הּוא  לזה וההקּדמה ּתפּלה, זֹו אֹומר הוי ְְְֱִֵֵֵֶַַַָָָָּבּלב,

ּכמֹו הּיֹום, וידעּת ּפרּוׁש: הּיֹום"), "וידעּת ְְְְְְִֵַַַַַָָָָענין

ּכמֹו אחד, ּוׁשניהם הּלילה עם הּוא ְְְִֵֶֶֶַַַָָׁשהּיֹום

ּכ85ׁשּכתּוב  אחד, יֹום בקר ויהי ערב ויהי ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ

הּוא  ּכ ּבּזמן, ׁשהּוא ׁשּכמֹו ,"לבב אל ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָֹ"והׁשבת

והּיצרֿ הּיצרֿטֹוב ׁשהם הּלבבֹות ׁשּׁשני ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּבּנפׁש,

הם  האדם) ּבנפׁש ולילה" "יֹום ענין (ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָהרע

לעבֹודת  יׁשּוב הּיצרֿהרע ׁשּגם ּכאחד, ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשניהם

ׁשּכתּוב  ּכמֹו יצרי",86הוי', ּבׁשני - לבב "ּבכל ְְְְְְֲִֵֶֶָָָָָָ

"הוי' ּבענין האדם עבֹודת נפעלת ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָועלֿידיֿזה

ענין  ּכללּות וזהּו האלקים"). הּוא ("הוי' ְְְֱֲִִֶֶַָָָָָֹאחד"

("ימים  יֹום יֹום עבֹודת ׁשהיא הּתפּלה, ְֲֲִִִֶַַַָָעבֹודת

ּומצֹות, הּתֹורה לבּוׁשי את ּולכּבס לרחץ ְְְְִִֵֵֶַַָָֹֻיּצרּו"),

ּבהם", אחד "ולא להיֹות ּפֹועל ְְְְִֵֵֶֶֶַָָֹועלֿידיֿזה 

ׁשהּוא  (הּכתיב), ּבאל"ף "לא" מּבחינת ְְְְְִִִִֶֶַַַָֹלהמׁשי

ּב"אחד", ׁשּימש הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻלמעלה

מּדֹות  ו' ׁשהם (הּקרי), ּבוא"ו "לֹו" ְְְִִֵֵֶַַָעלֿידי

להיֹות העל  ׁשּצרי הּבאּור ּפנימּיּות וזהּו יֹונֹות. ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ

ה'ּצמח  ׁשּמבאר ּכפי ּדוקא, ה"ּימים" ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָענין

מ"ּיֹומין 87צדק' הּוא הּגׁשמּיים הּימים ׁשּׁשרׁש ְִִִִִֶֶֶֶַַַָֹ

ׁשעלֿידם  העליֹונֹות, הּמּדֹות ׁשהם ְִִִֵֶֶֶַַָָָָעּלאין"

ּבעבֹודת  הּמלכּות, לספירת עד ההמׁשכה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָנמׁשכת

ּומצֹות. ְִַָהּתֹורה

עבֹודת CÈLÓÓeו) ׁשעלֿידי ּבּמאמר, «¿ƒְֲֲֵֶַַַַָ

את  ּומזּככים מבררים ְְְְִִִֵֶַַָהּברּורים

והינּו 'קרׁש', - מ'ּקׁשר' ועֹוׂשים ְְְִִֶֶֶֶַָָהעֹולם,

את  מראה ּׁשהע ֹולם ּומה  העֹולם, ׁשל ְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמה'ּקׁשר '

ּכאׁשר  הּנה כּו', 'ׁשקר' זה הרי למציאּות ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַעצמֹו

נתהּפ הּמצֹות את ּומקּימים ּתֹורה ְְְְְִִִִֵֶַַַָלֹומדים

לי  "ועׂשּו נאמר עליו  לּמׁשּכן, (קרׁש ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָל'קרׁש'

ׁשּטים  מ"עצי ׁשהּוא ּבתֹוכם"), וׁשכנּתי ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָמקּדׁש
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ה.85) א, עה"פ.86)בראשית ופרש"י ספרי א. נד, ברכות משנה ה. ו, (ע'87)ואתחנן שם לתהלים אור) (יהל אוה"ת

תקלג).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Óc˜‰‰Â ,‰lÙz BÊ ¯ÓB‡ ÈÂ‰ ,·la ‡È‰L ‰„B·Ú וההכנה ¬»∆ƒ«≈¡≈≈¿ƒ»¿««¿»»

‰ÊÏ התפילה zÚ„ÈÂלעבודת :Le¯t ,("ÌBi‰ zÚ„ÈÂ" ÔÈÚ ‡e‰ »∆ƒ¿«¿»«¿»«≈¿»«¿»
‰ÏÈl‰ ÌÚ ‡e‰ ÌBi‰L BÓk ,ÌBi‰ הלילה בצמוד בא היום «¿∆«ƒ««¿»

·e˙kL BÓk ,„Á‡ Ì‰ÈLe85„Á‡ ÌBÈ ¯˜· È‰ÈÂ ·¯Ú È‰ÈÂ, ¿≈∆∆»¿∆»«¿ƒ∆∆«¿ƒ…∆∆»
מחיבור  נוצרת אחד' 'יום של המציאות

ולילה, יום ‡Ïשל ˙·L‰Â" Ck»«¬≈…»∆
,"E··Ï להתבונן BÓkLצריך ¿»∆∆¿

ÔÓfa ‡e‰L יום היינו הזמן, במימד ∆«¿«
ÈMLולילה, ,LÙpa ‡e‰ Ck»«∆∆∆¿≈

˙B··l‰ באדם Ì‰Lשיש «¿»∆≈
Ú¯‰Œ¯ˆi‰Â ·BËŒ¯ˆi‰«≈∆¿«≈∆»«
"‰ÏÈÏÂ ÌBÈ" ÔÈÚ ‡e‰L)∆ƒ¿«»«¿»

Ì„‡‰ LÙa בחינת – הטוב היצר ¿∆∆»»»
לילה  בחינת – הרע והיצר ‰Ìיום, (≈

Œ¯ˆi‰ ÌbL ,„Á‡k Ì‰ÈL¿≈∆¿∆»∆««≈∆
BÓk ,'ÈÂ‰ ˙„B·ÚÏ ·eLÈ Ú¯‰»«»«¬«¬»»¿

·e˙kL86,ÚÓ˘ ˙‡È¯˜· ∆»
אלוקיך  ה' את E··Ïואהבת ÏÎa"¿»¿»¿

Y"לבבך" שנאמר ז"ל חכמינו ודרשו

צריכה  ה' שאהבת לרמז "לבך" ולא

EÈ¯ˆÈ",להיות  ÈLa שגם היינו ƒ¿≈¿»∆
ה', לאהבת יבוא הרע »¿ŒÏÚÂהיצר

‰ÊŒÈ„È בשני" היא הלב שעבודת ¿≈∆
‰‡„Ìיצריך" ˙„B·Ú ˙ÏÚÙƒ¿∆∆¬«»»»

'ÈÂ‰") "„Á‡ 'ÈÂ‰" ÔÈÚa¿ƒ¿«¬»»∆»¬»»
("ÌÈ˜Ï‡‰ ‡e‰.לעיל האמורה »¡…ƒ

˙„B·Ú ÔÈÚ ˙eÏÏk e‰ÊÂ¿∆¿»ƒ¿«¬«
ÌBÈ ˙„B·Ú ‡È‰L ,‰lÙz‰«¿ƒ»∆ƒ¬«

,("e¯vÈ ÌÈÓÈ") ÌBÈ עבודה »ƒÀ»
להיות  ויום שצריכה יום …¿ıÁ¯Ïƒבכל

‰¯Bz‰ ÈLe·Ï ˙‡ ÒaÎÏe¿«≈∆¿≈«»
˙BˆÓe לעצמו לרכוש האדם שעל ƒ¿

בהם  מעורבים ואם ביומו, יום מידי

ולטהר  לרחוץ יש רצויים, לא דברים

התפילה, עבודת ידי על »¿ŒÏÚÂאותם
‡ÏÂ" ˙BÈ‰Ï ÏÚBt ‰ÊŒÈ„È¿≈∆≈ƒ¿¿…
CÈLÓ‰Ï ,"Ì‰a „Á‡∆»»∆¿«¿ƒ
Û"Ï‡a "‡Ï" ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«…¿»∆

·È˙k‰) אחד "ולא זה כתוב של «¿ƒ
אלא  נכתב שהוא כפי לא שנקרא בהם"

נדרש  הכתיב גם אבל בהם" אחד "ולו

"לא", מבחינת היא שההמשכה ומלמד

הגדרים  שלילת של המוגבלת לשון מהמציאות e‰L‡והתעלות ,(∆

È„ÈŒÏÚ ,"„Á‡"a C˘ÓiL ,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿∆À¿«¿∆»«¿≈
È¯w‰) Â"‡Âa "BÏ""בהם אחד "ולו הכתוב BcÓ˙של 'Â Ì‰L ,( ¿»«¿ƒ∆≈ƒ

˙BBÈÏÚ‰.בוא"ו "ולו" במילה הרמוזות »∆¿
‡˜Âc "ÌÈÓi"‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ¯e‡a‰ ˙eiÓÈt e‰ÊÂ¿∆¿ƒƒ«≈∆»ƒƒ¿ƒ¿««»ƒ«¿»
ידי  על שנעשים לנשמה ה'לבושים' הם

די  ולא ומצוות, ומצוות התורה בתורה

‰'ÁÓvעצמם, ¯‡·nL ÈÙk¿ƒ∆¿»≈«∆«
'˜„ˆ87ÌÈÓi‰ L¯ML ∆∆∆…∆«»ƒ

ÌÈiÓLb‰ הזה בעולם הזמן בגדרי ««¿ƒƒ
"ÔÈ‡lÚ ÔÈÓBi"Ó ‡e‰ הימים ƒƒƒ»ƒ

‰Bcn˙העליונים  Ì‰L∆≈«ƒ
,˙BBÈÏÚ‰ הסוד בתורת כמבואר »∆¿

הייתה  ימים בששה העולם שבריאת

(חסדֿגבורהֿ העליונות המידות בששת

««»∆Ì„ÈŒÏÚLתפארתֿנצחֿהודֿיסוד)
המידות  ששת ∆∆¿ÎLÓƒ˙באמצעות

‰ÎLÓ‰‰ למטה האלוקי האור של ««¿»»
,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒÏ „Ú«ƒ¿ƒ«««¿

˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ˙„B·Úa,כלומר «¬««»ƒ¿
פועלת  והמצוות התורה עבודת

את  להוריד וכדי אלוקות. המשכת

במידות  צורך יש למטה, ההמשכה

ונקראות  ולהשפיע לגלות שעניינן

והגילוי. האור שם על 'ימים'

ŒÏÚL ,¯Ó‡na CÈLÓÓe (Â«¿ƒ««¬»∆«
ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú È„È עבודת היא ¿≈¬««≈ƒ

לעיל  האמורה ו'אתהפכא' ה'אתכפיא'

ÌÈÎkÊÓe ÌÈ¯¯·Ó מעדנים˙‡ ¿»¿ƒ¿«¿ƒ∆
ÌÏBÚ‰ מהטוב הרע הפרדת ידי על »»

לקדושה, ÌÈNBÚÂ¿ƒוהעלאתו
'¯Lw'Ó- העולם '˜¯L'של ƒ∆∆∆∆

¿»¿eÈ‰Âהמשכן,מקרשי 
‰Óe ,ÌÏBÚ‰ ÏL '¯Lw'‰nL∆≈«∆∆∆»»«
BÓˆÚ ˙‡ ‰‡¯Ó ÌÏBÚ‰M∆»»«¿∆∆«¿

˙e‡ÈˆÓÏ מאלוקות ‰¯Èנפרדת ƒ¿ƒ¬≈
¯L‡k ‰p‰ ,'eÎ '¯˜L' ‰Ê∆∆∆ƒ≈«¬∆
˙‡ ÌÈÓi˜Óe ‰¯Bz ÌÈ„ÓBÏ¿ƒ»¿«¿ƒ∆

˙Bˆn‰ העולם מציאות בתוך «ƒ¿
Ct‰˙'ה'שקרL¯˜) 'L¯˜'Ï ƒ¿«≈¿∆∆∆∆

eNÚÂ" ¯Ó‡ ÂÈÏÚ ,ÔkLnÏ«ƒ¿»»»∆¡«¿»
,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»
הופכת  העולם שמציאות היינו

קדושה  של e‰L‡למציאות למשכן ) ÌÈ„ÓÚ"הקרש ÌÈhL ÈˆÚ"Ó ∆≈¬≈ƒƒ…¿ƒ
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dlkכו izeg` ipbl iz`a

(ּכּמבאר  כּו' אֹורֿאיןֿסֹוף ּומחּברים ְְְְִִֵַַָֹֹעמדים"

ׁשּלפניֿזה  ּבּסעיפים ).88ּבארּוכה ְְֲִִִֵֶֶַַָ

לא  העֹולם ׁשּמציאּות לפעל ׁשּצריכים ּכיון ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹוהּנה

'קרׁש' ׁשל ּבאפן אּלא 'ׁשקר', ׁשל ּבאפן ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָֹֹּתהיה

את  ׁשּמקּׁשרים ה'ּקׁשר' עלֿידי נעׂשה זה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ(ׁשענין

ׁשּלמעלה), האמּתית הּמציאּות עם העֹולם ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָ'ׁשקר'

להׁשּתּנֹות. צריכה עצמּה ׁשהּמציאּות מּובן, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָהרי

מהר"ׁש אדמֹו"ר כ"ק ׁשּמבאר ּכפי הּוא, ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָוהענין

ׁשל  והּברית הּלידה ׁשּלאחרי הּׁשּבת ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ(ּבמאמרי

ההּלּולא') ז"ל 89'ּבעל רּבֹותינּו מאמר 90ּבפרּוׁש ְֲִֵֵַַַַַַָ

רּבא  ׁשמיּה איהא כּו' קאים אּמאי ְְְֵֵֵַַַַָָָָ"עלמא

ׁשאלתֹו ענין מהּו להבין ּדצרי ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָּדאּגדּתא",

ׁשמים  הוי' "ּבדבר הלא קאים", אּמאי ְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָֹ"עלמא

ּגֹו' יֹום 91נעׂשּו" ּבכל מחּדׁש ׁש"ּבטּובֹו ּובאפן , ְְְְֲֵֶֶַַָֹ

ּברא  מעׂשה אין 92ׁשית"ּתמיד לכאֹורה ואםּֿכן , ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָ

ּומבאר  קאים". אּמאי "עלמא לׁשאֹול ּכלל ְְְְִֵֵַַָָָָָָמקֹום

ז"ל 93ּבזה  רּבֹותינּו ּבמאמר ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי , ְֲִֵֶֶַַַַַָָ

כּו' ּביתֿהּמקּדׁש "מּׁשחרב מיּניּה, לעיל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּנזּכר

ועל  חברֹו", מּׁשל מרּבה קללתֹו ויֹום יֹום ְְְְְֲִִֵֶַָָָֻּבכל

הינּו, מקּים", קא אּמאי עלמא "אּלא ממׁשי ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָזה

מעׂשה  ּתמיד יֹום ּבכל מחּדׁש ׁש"ּבטּובֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָהגם

קללתֹו יֹום ׁש"ּבכל ּכיון מּכלֿמקֹום ְְְִִִֵֵֶָָָָָּבראׁשית",

ׁשּיּׁשאר  עלמא", קאים "מאי על כּו', ְְִֵֵֶַַָָָָָֻמרּבה"

ולזה  ּבארץ . ּתקּומה להׁשאר ׁשּיּוכלּו ְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָּתקּומה

ּדאּגדּתא", רּבא ׁשמיּה יהא "אמן לֹומר ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָצריכים

הּגדֹול", "ׁשמֹו ּבחינת הּוא רּבא" ְְְִֵַַַָָ"ׁשמיּה

נמחקים, ׁשאינם ׁשמֹות מּׁשבעה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּלמעלה

ׁשהם  ּדוקא, "אּגדּתא" עלֿידי היא ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָוהמׁשכתֹו

הּתֹורה  ּופנימּיּות ּבארּוכה 94סֹודֹות ּכּמבאר , ְְֲִִַַַָָָֹ

ּדהּנה  ּבזה, נקּודה עֹוד ּומֹוסיף ׁשם. 'ְְְִִֵֵֶֶַָָָּב'המׁש

ועלֿידי  ּבעֹולם, מציאּות הּוא כּו' מרּבה" קללתֹו ׁשאין יֹום ל "אין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֻענין

מקּדים  ולזה זֹו. מציאּות לׁשּנֹות צרי ּדאּגדּתא" רּבא ׁשמיּה יהא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ"אמן
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ואילך.88) ו ואילך)).89)פרק רמח ע' ח"א תר"ם (סה"מ ואילך נט (פרק תר"ם זו מצה בהמשך ― תר"ם מטו"מ ש"פ

א.90) מט, ו.91)סוטה לג, ק"ש.92)תהלים סא.93)בברכות פרק סכ"ג.94)סוף אגה"ק תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'eÎ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ÌÈ¯aÁÓe התחתונה המציאות עם ומעלים העליון ¿«¿ƒ≈

ÊŒÈÙlL‰אותה  ÌÈÙÈÚqa ‰Îe¯‡a ¯‡·nk)88 משל עלֿפי «¿…»«¬»«¿ƒƒ∆ƒ¿≈∆
הרצפה  עם הגג את המחבר ).העמוד

‰È‰z ‡Ï ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆnL ÏÚÙÏ ÌÈÎÈ¯vL ÔÂÈk ‰p‰Â¿ƒ≈≈»∆¿ƒƒƒ¿…∆¿ƒ»»…ƒ¿∆
,'¯˜L' ÏL ÔÙ‡a מציאות ¿…∆∆∆∆

כנפרדת  «∆‡l‡מאלוקות הנראית
'L¯˜' ÏL ÔÙ‡a של למשכן ¿…∆∆∆∆

ŒÏÚקדושה  ‰NÚ ‰Ê ÔÈÚL)∆ƒ¿»∆«¬∆«
˙‡ ÌÈ¯M˜nL '¯Lw'‰ È„È¿≈«∆∆∆¿«¿ƒ∆

ÌÏBÚ‰ '¯˜L' התחתוןÌÚ ∆∆»»ƒ
˙ÈzÓ‡‰ ˙e‡Èˆn‰«¿ƒ»¬ƒƒ
,Ô·eÓ È¯‰ ,(‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¬≈»

˙e‡Èˆn‰L העולם dÓˆÚשל ∆«¿ƒ«¿»
˙BpzL‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ שממשיך כפי ¿ƒ»¿ƒ¿«
ומבאר.

˜"Î ¯‡·nL ÈÙk ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ∆¿»≈
L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡ הר של בי (סבו «¿«¬«

‰aM˙הריי"צ, È¯Ó‡Óa¿«¬»≈««»
ÏL ˙È¯a‰Â ‰„Èl‰ È¯Á‡lL∆¿«¬≈«≈»¿«¿ƒ∆

'‡Ïel‰‰ ÏÚa' תמוז בי"ב שנולד «««ƒ»
בשנת  תמוז, בי"ט בברית ונכנס

¯89eÈ˙Baתר"מ) ¯Ó‡Ó Le¯Ùa¿≈«¬««≈
Ï"Ê90בגמראÈ‡n‡ ‡ÓÏÚ"»¿»««

'eÎ ÌÈ‡˜ עומד הוא מה על העולם »≈
,"‡z„b‡c ‡a¯ dÈÓL ‡‰È‡«¿≈¿≈«»¿««¿»
שעונים  רבא' שמיה יהא 'אמן היינו

דרשה  שמיעת לאחר קדיש באמירת

אגדה  e‰Óבענייני ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc¿»ƒ¿»ƒ«
ÔÈÚשל התוכן B˙Ï‡Lמהו ƒ¿«¿≈»

‡Ï‰ ,"ÌÈ‡˜ È‡n‡ ‡ÓÏÚ"»¿»««»≈¬…
"eNÚ ÌÈÓL 'ÈÂ‰ ¯·„a"ƒ¿«¬»»»«ƒ«¬

'Bb91, את המקיים הוא ה' ודבר

העולם  כל ואת ∆…¿ÔÙ‡·eהשמים
ÌBÈ ÏÎa LcÁÓ B·eËa"L∆¿¿«≈¿»

"˙ÈL‡¯a ‰NÚÓ „ÈÓz92, ולא »ƒ«¬≈¿≈ƒ
וההתהוות  הבריאה שתחילת בלבד זו

אלא  ה' דבר עלֿידי הייתה העולם של

את  מחדש בטובו, הקדושֿברוךֿהוא,

תמיד  הבריאה של ≈ÔkŒÌ‡Â¿ƒהחיות
ÏÏk ÌB˜Ó ÔÈ‡ ‰¯B‡ÎÏƒ¿»≈»¿»
"ÌÈ‡˜ È‡n‡ ‡ÓÏÚ" ÏB‡LÏƒ¿»¿»««»≈
עומד  העולם מה על ברור שהרי

ומתקיים.

‰Êa ¯‡·Óe93,מהר"ש Ó‡Óa¯הרבי ·e˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚ ¿»≈»∆«ƒ«∆»¿«¬«
¯kÊp‰ Ï"Ê eÈ˙Ba¯שם dÈpÈÓבגמרא ÏÈÚÏ היינו ממנו, למעלה «≈«ƒ¿»¿≈ƒ≈

זה, מאמר ÌBÈÂלפני ÌBÈ ÏÎa 'eÎ Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁMÓ"ƒ∆»«≈«ƒ¿»¿»¿
"B¯·Á ÏMÓ ‰a¯Ó B˙ÏÏ˜,לו שקדם מהיום Ê‰יותר ÏÚÂ ƒ¿»¿À»ƒ∆¬≈¿«∆

È‡n‡ ‡ÓÏÚ ‡l‡" CÈLÓÓ«¿ƒ∆»»¿»««
Ì‚‰ ,eÈ‰ ,"Ìi˜Ó ‡»̃¿«≈«¿¬«
ÌBÈ ÏÎa LcÁÓ B·eËa"L∆¿¿«≈¿»

,"˙ÈL‡¯a ‰NÚÓ „ÈÓz ועצם »ƒ«¬≈¿≈ƒ
ה' בדבר בוודאי הוא העולם של קיומו

לעיל, ÔÂÈkכאמור ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»
"‰a¯Ó B˙ÏÏ˜ ÌBÈ ÏÎa"L∆¿»ƒ¿»¿À»

הקודם ביום מאשר ÏÚיותר ,'eÎ«
¯‡MiL ,"‡ÓÏÚ ÌÈ‡˜ È‡Ó"«»≈»¿»∆ƒ»≈

‰Óe˜zקיום בני eÏÎeiLלשון ¿»∆¿
ı¯‡a.ישראל  ‰Óe˜z ¯‡L‰Ï¿ƒ»≈¿»»»∆

ÔÓ‡" ¯ÓBÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ‰ÊÏÂ¿»∆¿ƒƒ«»≈
,"‡z„b‡c ‡a¯ dÈÓL ‡‰È¿≈¿≈«»¿««¿»
˙ÈÁa ‡e‰ "‡a¯ dÈÓL"¿≈«»¿ƒ«
‰ÏÚÓlL ,"ÏB„b‰ BÓL"¿«»∆¿«¿»
ÌÈ‡L ˙BÓL ‰Ú·MÓƒƒ¿»≈∆≈»

ÌÈ˜ÁÓ,גדול בהם נזכר שלא ƒ¿»ƒ
B˙ÎLÓ‰Âהגדול השם ‰È‡של ¿«¿»»ƒ

,‡˜Âc "‡z„b‡" È„ÈŒÏÚ«¿≈««¿»«¿»
˙eiÓÈÙe ˙B„BÒ Ì‰L∆≈¿ƒƒ

‰¯Bz‰94 ויתרון מעלה בהם שיש «»
התורה, חלקי שאר «…¿»nk·‡¯על

.ÌL 'CLÓ‰'a ‰Îe¯‡a«¬»«∆¿≈»
,‰Êa ‰„e˜ „BÚ ÛÈÒBÓeƒ¿»»∆
ÔÈ‡L ÌBÈ EÏ ÔÈ‡" ÔÈÚ ‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿«≈¿∆≈
‡e‰ 'eÎ "‰a¯Ó B˙ÏÏƒ̃¿»¿À»

˙e‡ÈˆÓקיימתÌÏBÚa גדרי מצד ¿ƒ»»
È‰‡העולם, ÔÓ‡" È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈»≈¿≈

"‡z„b‡c ‡a¯ dÈÓL שהוא ¿≈«»¿««¿»
לימוד  ובמיוחד התורה, לימוד עניין

התורה, BpLÏ˙פנימיות CÈ¯»̂ƒ¿«
BÊ ˙e‡ÈˆÓ להפוך העולם, של ¿ƒ

מבורכת. אחרת, למציאות אותה

‰ÊÏÂ התורה לימוד איך לבאר כדי ¿»∆
העולם  במציאות שינוי מחולל
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כז k"yz'd ,hay c"ei

מחּיהּו"95לבאר  ּתֹורה "אֹור ּתֹורה 96ענין "טל , ְְְִֵֵַַַָָָ

ּגם 97מחּיהּו" ּבּגּוף הינּו "מחּיהּו" ׁשּפרּוׁש , ְְְֵֵֵֶַַַַַ

ׁשּזהּו האדמה, ּפני על חי ּבהיֹותֹו ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָּבעֹולםֿהּזה

אֹור" "ּתֹורה למּטה,98ענין עד האֹור ׁשּימש , ְְְִֶַַַַָָָֻ

אדם  ׁשל  ּפניו  מאֹור ּדֹומה ׁשאינֹו ׁשרֹואים ְְִִֵֶֶֶֶָָָָּכפי

הרמּב"ם  ׁשּכתב ּוכמֹו ּתֹורה', ׁשּמהּלּו99'ּבעל ְְִֵֶֶַַַַַָָָ

ׁשּזהּו ּפנימּיּותֹו, להּכיר יכֹולים ּותנּועֹותיו ְְְְִִִִֶֶַָָָאדם

עד  מאירה ועבֹודתֹו ּתֹורתֹו אֹור ׁשהארת ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָמּפני

ּבאפן  היא ׁשהעבֹודה הינּו האדם, ּבגּוף ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָֹלמּטה

הּפע  וזהּוׁשּנּכרת ּבע ֹולם. ׁשּנעׂשה  והּׁשּנּוי ּולה ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּב'ׁשקר' היא ׁשהּפעּולה ּבּמאמר, ׁשּמבאר מה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּגם

מציאּות  את לׁשּנֹות עצמֹו, העֹולם מציאּות ְְְְִִֶֶַַָָׁשל

הּמציאּות  עם ה'ּקׁשר' ּבֹו ולפעל ְְְִִִֶֶַַָָֹהעֹולם

ׁשּבֹו 'קרׁש' ׁשּנעׂשה עד ׁשּלמעלה, ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָהאמּתית

ּבתֹוכם". "וׁשכנּתי ענין ְְְְְִִִַַָָָנפעל

ּבׁשם ÌiÒÓeז) יׂשראל נקראים ׁשּלכן ּבּמאמר, ¿«≈ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ

מגּלים  ׁשהם הוי'" ְְֲִִֵֶַָָ"צבאֹות

זמן  הּוא ו"צבא" הוי', ׁשם ּגּלּוי ְְְֲִִִֵַַָָָָּוממׁשיכים

ׁשּנּתן  יּצרּו" ּב"ימים אׁשר עבֹודתם ׁשּכל ְְֲֲִִֶֶֶָָָָָָָֻֻמגּבל,

ויתּגּלה  ׁשּיאיר אחד", "לֹו יהיה ואחד, אחד ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָלכל

אחד". "הוי' ּבחינת עבֹודתֹו ְְֲֲִֵֶַַָָָָעלֿידי

LÈÂ מגּבל זמן הּוא ׁש"ּצבא" הּדּיּוק לבאר ¿≈ְְְִֵֶַַָָָָֻ

ּגם  להיֹות יכֹול הּזמן ענין ּדהּנה ְְְְְִִִֵַַַַַָָּדוקא,

מגּבל  ׁשאינֹו וׁשֹוב',100ּבאפן 'רצֹוא ענין ׁשּזהּו , ְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹֻ

מטי' ולא 'מטי ענין הּוא ולכן 101ּובׁשרׁשֹו , ְְְְְִֵֵֵַָָָָֹ

ּכי  מגּבל, זמן הּוא ׁש"ּצבא" ּבּמאמר ְְְֲִֵֶַַַַָָָָֻמדּיק

הּוא  הּזמן ענין עם צבא ׁשל והּׁשּיכּות ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָהּקׁשר
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ס.95) ב.96)פרק קיא, יט.97)כתובות כו, ישעי' שמעוני כג.98)ילקוט ו, רפ"ה.99)משלי דעות גם 100)הל' ראה

באתי  ד"ה גם וראה קלה). ס"ע תשנ"ד) (קה"ת, תרס"ד (סה"מ תרס"ד נסים שעשה ברוך ד"ה ואילך. ב נז, להצ"צ סהמ"צ

תלו). ע' ח"ב לגני באתי סה"מ (תו"מ תשכ"ב א.101)לגני נט, שם סהמ"צ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯‡·Ï ÌÈc˜Ó95ÔÈÚז"ל חכמינו e‰iÁÓ"דברי ‰¯Bz ¯B‡"96, «¿ƒ¿»≈ƒ¿«»¿«≈

"e‰iÁÓ ‰¯Bz ÏË"97, חיים נותנת התורה Le¯tLכלומר, «»¿«≈∆≈
eÈ‰ "e‰iÁÓ" חיות נותנת f‰ŒÌÏBÚa‰שהתורה Ìb Ûeba ¿«≈«¿««»»«∆

"¯B‡ ‰¯Bz" ÔÈÚ e‰fL ,‰Ó„‡‰ Èt ÏÚ ÈÁ B˙BÈ‰a98, ƒ¿««¿≈»¬»»∆∆ƒ¿«»
‰hÓÏ „Ú ¯B‡‰ C˘ÓiL ויבוא ∆À¿«»«¿«»

הגשמי, בגוף גילוי ולידי ביטוי לידי

‰ÓBc BÈ‡L ÌÈ‡B¯L ÈÙk¿ƒ∆ƒ∆≈∆
ÏÚa' Ì„‡ ÏL ÂÈt ¯B‡Ó¿»»∆»»««

'‰¯Bz פני על ניכרת התורה כי »
‰¯Ì"aÓהלומד, ·˙kL BÓÎe99 ¿∆»«»«¿«

ÂÈ˙BÚe˙e Ì„‡ Cel‰nL∆≈ƒ»»¿»
Èk‰Ï¯בגשמיות ÌÈÏBÎÈ¿ƒ¿«ƒ

,B˙eiÓÈt כשם הרמב"ם: (ובלשון ¿ƒƒ
והוא  ובדעותיו בחכמתו ניכר שהחכם

צריך  כך העם, משאר בהם מובדל

במאכלו  במעשיו ניכר שיהיה

צרכיו  ובעשיית ובבעילתו ובמשקהו

ובכלכול  ובמלבושו ובהילוכו ובדבורו

כל  ויהיו ובמתנו ובמשאו דבריו

ומתוקנים  נאים האלו המעשים

L‰‡¯˙ביותר...") ÈtÓ e‰fL∆∆ƒ¿≈∆∆»«
B˙„B·ÚÂ B˙¯Bz ¯B‡ הרוחנית »«¬»

Ûe‚aהנעלית ‰hÓÏ „Ú ‰¯È‡Ó¿ƒ»«¿«»¿
‡È‰ ‰„B·Ú‰L eÈ‰ ,Ì„‡‰»»»«¿∆»¬»ƒ
‰ÏeÚt‰ ˙¯kpL ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ∆∆«¿»
.ÌÏBÚa ‰NÚpL ÈepM‰Â¿«ƒ∆«¬»»»

,¯Ó‡na ¯‡·nL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆¿»≈««¬»
‰ÏeÚt‰L עבודת של ההשפעה ∆«¿»

לעיל האמורה È‰ƒ‡הבירורים
ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓ ÏL '¯˜L'a«∆∆∆¿ƒ»»
˙e‡ÈˆÓ ˙‡ ˙BpLÏ ,BÓˆÚ«¿¿«∆¿ƒ

ÌÏBÚ‰'שקר' להיות שיחדל »»
האלוקית  האמת על …¿ÏÚÙÏÂ¿ƒהמסתיר

˙e‡Èˆn‰ ÌÚ '¯Lw'‰ Ba«∆∆ƒ«¿ƒ
‰ÏÚÓlL ˙ÈzÓ‡‰ שתהיה »¬ƒƒ∆¿«¿»

בו, '˜¯L'ניכרת ‰NÚpL „Ú«∆«¬»∆∆
יהיה  כולו והעולם המשכן, קרשי כמו

ÌÎB˙a"'קרש' ÈzÎLÂ" ÔÈÚ ÏÚÙ BaL ובכל בעולם אלוקות גילוי ∆ƒ¿»ƒ¿«¿»«¿ƒ¿»
מב  ואחד ישראל אחד .ני

˙B‡·ˆ" ÌLa Ï‡¯NÈ ÌÈ‡¯˜ ÔÎlL ,¯Ó‡na ÌiÒÓe (Ê¿«≈««¬»∆»≈ƒ¿»ƒƒ¿»≈¿≈ƒ¿
'ÈÂ‰ ÌL Èelb ÌÈÎÈLÓÓe ÌÈl‚Ó Ì‰L "'ÈÂ‰ ויורגש שיוכר ¬»»∆≈¿«ƒ«¿ƒƒƒ≈¬»»

העולם, Ì˙„B·Úבמציאות ÏkL ,Ïa‚Ó ÔÓÊ ‡e‰ "‡·ˆ"Â בני של ¿»»¿«À¿»∆»¬»»
ומצוות בתורה ‡Á„ישראל ÏÎÏ ÔzpL "e¯vÈ ÌÈÓÈ"a ¯L‡¬∆¿»ƒÀ»∆ƒ»¿»∆»

,„Á‡Âלחיות ואחד אחד לכל שנקצבו ‡Á„",בימים BÏ" ‰È‰È ¿∆»ƒ¿∆∆»
."„Á‡ 'ÈÂ‰" ˙ÈÁa B˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰lb˙ÈÂ ¯È‡iL∆»ƒ¿ƒ¿«∆«¿≈¬»¿ƒ«¬»»∆»

"‡·v"L ˜eic‰ ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈«ƒ∆»»
‰p‰c ,‡˜Âc Ïa‚Ó ÔÓÊ ‡e‰¿«À¿»«¿»¿ƒ≈
Ìb ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÔÓf‰ ÔÈÚƒ¿««¿«»ƒ¿«

Ïa‚Ó BÈ‡L ÔÙ‡a100e‰fL , ¿…∆∆≈À¿»∆∆
BL¯L·e ,'·BLÂ ‡Bˆ¯' ÔÈÚƒ¿«»»¿»¿
'ÈËÓ ‡ÏÂ ÈËÓ' ÔÈÚ ‡e‰101, ƒ¿«»≈¿…»≈

האלוקית  החיות הסוד, בתורת כמבואר

ושוב', 'רצוא של בדרך באה לעולמות

במקור, ודבקות עלייה של תנועה מתוך

והמשכה  ירידה של ותנועה 'רצוא',

הזמן, כל חלילה וחוזר 'שוב', למטה,

בעשר  במיוחד (שקיים העניין ושורש

החיות) נשפעת שבאמצעותן הספירות

החיות  המשכת שאופן בכך הוא

ולא  'מטי בדרך היא ממקורה האלוקית

התפשטות  היינו מגיע, ולא מגיע מטי',

והתכללות  ההתפשטות והעדר וגילוי,

להארת  ביחס במיוחד שקיים (עניין

מהספירות), שלמעלה בכתר האיןֿסוף

'לא  במקורה, כלולה החיות וכאשר

ממנה, המקבלת הספירה גם מטי',

להיכלל  ו'רצוא' בתשוקה עומדת

– 'מטי' התנועה ואילו במקור.

לתנועת  המקור היא הרצון, התפשטות

בתנועה  נמצא הרצון כאשר כי ה'שוב'.

הספירות  גם והתפשטות, המשכה של

הן  מהרצון, חיותן את המקבלות

לפעול  וירידה 'שוב' של בתנועה

המתמדת  שהתנועה ומבואר בעולמות.

מטי', ולא ו'מטי ושוב' 'רצוא של הזו

והעדר  והתפשטות השפעה היינו

חלילה  וחוזר והתכללות, ההשפעה

כי  הזמן לעניין השורש הם הרף, ללא

קדימה  והדרגה, סדר בעולם יש ושוב' ה'רצוא ובמיוחד אלו, תנועות עלֿידי

הי  הזמן עניין עצם אך בפועל, הוא כך שאמנם כאן מבואר כך ועל ה ואיחור.

להיות  מוגבל,יכול בלתי באופן v"L·‡"גם ¯Ó‡na ˜i„Ó ÔÎÏÂ¿»≈¿«≈««¬»∆»»
‡·ˆ ÏL ˙eÎiM‰Â ¯Lw‰ Èk ,Ïa‚Ó ÔÓÊ ‡e‰ של במשמעות ¿«À¿»ƒ«∆∆¿««»∆»»
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dlkכח izeg` ipbl iz`a

ׁשּמביא  ּוכפי הּזמן, ׁשּבענין ההגּבלה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָמּצד

לאנֹוׁש צבא "הלא ּׁשּכתּוב  מּמה ראיה ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹ(לפניֿזה)

מבאר  זה ועל ּדוקא. מגּבל זמן ׁשּזהּו ארץ", ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻעלי

ׁשּנּתן  יּצרּו" ּב"ימים זה, מגּבל ׁשּבזמן ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֻֻּבּמאמר,

אחד", "לֹו ׁשּיהיה ּפֹועלים ואחד, אחד ְְְֲִִֶֶֶֶֶָָָָלכל

זה  ויּובן אחד". "הוי' ּבחינת ויתּגּלה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיאיר

(מהֹורׁש"ּב) אדמֹו"ר כ"ק ּׁשּמבאר מה ְְְִֵֶַַַַָָעלּֿפי

ּכל  ּדעת "למען ּבדּבּורֿהּמתחיל ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָנׁשמתֹוֿעדן

הארץ" הארץ"102עּמי ּב"עּמי ׁשּגם [ׁשּפרּוׁשֹו ְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

מּלׁשֹון  הּוא "ּדעת" (ּכי הּׁשבירה ענין ְְְֲִִִִַַַַַָָנעׂשה

ּבענין 103ׁשבירה  ּבניֿיׂשראל עבֹודת עלֿידי ,( ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָ

הּכתּוב  ּכהמׁש) האלקים" הּוא ּבענין 104"הוי' [( ְְְְֱֲִִֵֶַַָָָָֹ

הּזה" ּבעֹולם אלקינּו ה' ל ער ׁשענין 105"אין , ְְֱֲִֵֵֶֶַַָָֹֹ

אּלא) העליֹונים , ּבעֹולמֹות (לא נּכר "ער ְֲִִֵֶֶָָָָָֹֹ"אין

מאמר  זה על ּומביא ּדוקא. הּזה" ְֲִֵֶֶַַַַַָָָ"ּבעֹולם

(הינּו106הרמּב"ם  ׁשעּור ּבעלי ׁשּמציאּות ְְְֲִִֵֶַַַַָ

ׁשאיֿאפׁשר  ׁשקר, הּוא להם, מסּפר אין ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָּגׁשמּיים)

אין  ׁשל (ּבאפן ׁשעּור אין עד מּיׁש יׁש ְְִִִֵֵֵֵֶֶַֹלהיֹות

והינּו, מאין, הּוא ׁשהתחלתֹו ּובהכרח ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָסֹוף),

אבל  ,"ער "אין ּבדר היא הּיׁש ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָֹׁשהתהּוּות

,"ער ׁש"אין יֹודעים היינּו לא האֹור ְְֲִִִֵֵֶַָָֹֹמהתהּוּות

לפי  ,'ער' ּבבחינת ׁשּזהּו חֹוׁשבים ְְְְֲִִִִִֶֶַָֹוהיינּו

עֹוד  ּבזה ּומֹוסיף הּמאֹור. ּבער הּוא ְִֵֶֶֶַָָָׁשהאֹור

ׁשעּור  ּבעלי מהּנבראים ׁשּיֹודעים ׁשּלאחרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָענין,

"אין  ּבדר היא ׁשההתהּוּות ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּבעֹולםֿהּזה

הּוא  האֹור ׁשּגם לֹומר מכריח זה הרי ,"ְֲֲִֵֶֶַַַַָֹער

ׁשהתהּוּות  נאמר אם ּכי  ,"ער "אין ְְֲִִִִִֵֶַַַֹֹּבבחינת

'עּלה  ּבבחינת ּדהינּו ,'ער' ּבבחינת הּוא ְְְְֲִִִִִַַַָָֹהאֹור

חסֿוׁשלֹום  נתּפס העצמּות הרי אםּֿכן ְְְְֲִִֵֵַַָָָָועלּול',

ּבבחינת  ההתהּוּות ּתהיה ואי ,'ה'ער ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹּבענין

ׁשּגם  יֹודעים אנּו ,"ער "אין ּבדר ׁשהּוא הּיׁש מהתהּוּות ואםּֿכן, ."ער ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ"אין

"אין  ּבבחינת הּוא הרי עניניו ׁשּבכל והינּו, ,"ער "אין ּבבחינת הּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהאֹור
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ואילך).102) נ ע' פר"ת (סה"מ נד.103)פר"ת ע' ס.104)שם ח, דשבת.105)מלכיםֿא שחרית בתפלת יודוך" "הכל

אֿג).106) (הקדמה לח"ב הקדמה נבוכים מורה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בעולם חיי  ÔÈÚaLהאדם ‰Ïa‚‰‰ „vÓ ‡e‰ ÔÓf‰ ÔÈÚ ÌÚƒƒ¿««¿«ƒ«««¿»»∆¿ƒ¿«

‡Ï‰" ·e˙kM ‰nÓ ‰È‡¯ (‰ÊŒÈÙÏ) ‡È·nL ÈÙÎe ,ÔÓf‰«¿«¿ƒ∆≈ƒƒ¿≈∆¿»»ƒ«∆»¬…
‰Ê ÏÚÂ .‡˜Âc Ïa‚Ó ÔÓÊ e‰fL ,"ı¯‡ ÈÏÚ LB‡Ï ‡·»̂»∆¡¬≈∆∆∆∆¿«À¿»«¿»¿«∆

"e¯vÈ ÌÈÓÈ"a ,‰Ê Ïa‚Ó ÔÓÊaL ,¯Ó‡na ¯‡·Ó הזמן משך ¿»≈««¬»∆ƒ¿«À¿»∆¿»ƒÀ»
הזה  בעולם החיים ÏÎÏשל ÔzpL∆ƒ»¿»

‰È‰iL ÌÈÏÚBt ,„Á‡Â „Á‡∆»¿∆»¬ƒ∆ƒ¿∆
‰lb˙ÈÂ ¯È‡iL ,"„Á‡ BÏ"∆»∆»ƒ¿ƒ¿«∆

"„Á‡ 'ÈÂ‰" ˙ÈÁa במציאות ¿ƒ«¬»»∆»
העולם.

¯‡·nM ‰Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂ¿»∆«ƒ«∆¿»≈
(a"L¯B‰Ó) ¯"BÓ„‡ ˜"Î«¿¿»«
ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a Ô„ÚŒB˙ÓLƒ¿»≈∆¿ƒ««¿ƒ
בפסוק  הפותח חסידות מאמר

ÈnÚ Ïk ˙Úc ÔÚÓÏ"¿««««»«≈
"ı¯‡‰102 תר"פ משנת »»∆

ÈnÚ"a ÌbL BLe¯tL]∆≈∆«¿«≈
"ı¯‡‰ את המסמלים העולם אומות »»∆
ÔÈÚבעולם המציאות  ‰NÚ«¬»ƒ¿«
‰¯È·M‰ לאלוקות (Èkוהביטול «¿ƒ»ƒ

ÔBLlÓ ‡e‰ "˙Úc"««ƒ¿
‰¯È·L103 בספר בכתוב כמו ¿ƒ»

סוכות' אנשי את בם 'ויודע ),שופטים
Ï‡¯NÈŒÈa ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬«¿≈ƒ¿»≈
"ÌÈ˜Ï‡‰ ‡e‰ 'ÈÂ‰" ÔÈÚa¿ƒ¿«¬»»»¡…ƒ

·e˙k‰ CLÓ‰k)104[( ובמאמר ¿∆¿≈«»
הרש"ב  הרבי מבאר »¿ÔÈÚa¿ƒזה

התפילה  נוסח של ≈"‡ÔÈהמשמעות
C¯ÚÌÏBÚa eÈ˜Ï‡ '‰ EÏ ¬…¿¡…≈»»
"‰f‰105"C¯Ú ÔÈ‡" ÔÈÚL , «∆∆ƒ¿«≈¬…

הקדוש  של באופן -גדולתו ברוךֿהוא

והשוואה  יחס כל ללא ערוך', 'אין של

בגלוי k¯לנבראים  ביטוי ומקבל ƒ»
,ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚa ‡Ï)…»»»∆¿ƒ
.‡˜Âc "‰f‰ ÌÏBÚa" (‡l‡∆»»»«∆«¿»

‰Ê ÏÚ ‡È·Óe הרש"ב הרבי ≈ƒ«∆
Ì"aÓ¯‰ ¯Ó‡Ó106˙e‡ÈˆnL «¬«»«¿«∆¿ƒ
¯eÚL ÈÏÚa מוגבלים נבראים «¬≈ƒ

¯tÒÓ ÔÈ‡ (ÌÈiÓLb eÈ‰)«¿«¿ƒƒ≈ƒ¿»
Ì‰Ï,מוגבלת בלתי ‰e‡בכמות »∆

LÈ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡L ,¯˜L∆∆∆ƒ∆¿»ƒ¿≈
ÏL ÔÙ‡a) ¯eÚL ÔÈ‡ „Ú LiÓƒ≈«≈ƒ¿…∆∆
Á¯Î‰·e ,(ÛBÒ ÔÈ‡≈¿∆¿≈«

B˙ÏÁ˙‰L המציאות ‰Liשל ˙ee‰˙‰L ,eÈ‰Â ,ÔÈ‡Ó ‡e‰ ∆«¿»»≈«ƒ¿«¿∆ƒ¿««≈
הגשמית  ‰‡B¯המציאות ˙ee‰˙‰Ó Ï·‡ ,"C¯Ú ÔÈ‡" C¯„a ‡È‰ƒ¿∆∆≈¬…¬»≈ƒ¿«»

הרוחנית  C¯Ú"המציאות ÔÈ‡"L ÌÈÚ„BÈ eÈÈ‰ ‡Ï הבורא בין …»ƒ¿ƒ∆≈¬…
ÌÈ·LBÁלנבראים, eÈÈ‰Â בטעות'C¯Ú' ˙ÈÁ·a e‰fL יחס ויש ¿»ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ«¬…

לנברא, הבורא בין ÈÙÏ¿ƒוהשוואה
¯B‡‰L ממקורו הנמשך‡e‰ ∆»

,¯B‡n‰ C¯Úa ולכן האור, מקור ¿≈∆«»
ביטויו  את מקבל ערוך' 'אין המושג

המציאות  מול אל דווקא המלא

הגשמית.

,ÔÈÚ „BÚ ‰Êa ÛÈÒBÓeƒ»∆ƒ¿»
ÌÈ‡¯·p‰Ó ÌÈÚ„BiL È¯Á‡lL∆¿«¬≈∆¿ƒ≈«ƒ¿»ƒ
‰f‰ŒÌÏBÚaL ¯eÚL ÈÏÚa«¬≈ƒ∆»»«∆
ÔÈ‡" C¯„a ‡È‰ ˙ee‰˙‰‰L∆«ƒ¿«ƒ¿∆∆≈

"C¯Ú יש של ההתהוות צורת שהיא ¬…
ÁÈ¯ÎÓ‰מאין, ‰Ê È¯ מחייב ¬≈∆«¿ƒ«

ÌbL ¯ÓBÏ של והמציאות ההתהוות «∆«
ÔÈ‡" ˙ÈÁ·a ‡e‰ ¯B‡‰»ƒ¿ƒ«≈

"C¯Ú,הבורא Ó‡¯לגבי Ì‡ Èk ¬…ƒƒ…«
˙ÈÁ·a ‡e‰ ¯B‡‰ ˙ee‰˙‰L∆ƒ¿«»ƒ¿ƒ«
‰lÚ' ˙ÈÁ·a eÈ‰c ,'C¯Ú'¬…¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ»

,'ÏeÏÚÂ יש' ולא ותוצאה סיבה ¿»
‰eÓˆÚ˙מאין' È¯‰ ÔkŒÌ‡ ,ƒ≈¬≈»«¿

ÔÈÚa ÌBÏLÂŒÒÁ Òt˙ƒ¿»«¿»¿ƒ¿«
'C¯Ú'‰,שיש הוא דבר של פירושו »¬…

ומהות  עצמות בין ודמיון ערך חלילה,

והנבראים, הבורא, ≈¿CÈ‡Âהאלוקות,
ÔÈ‡" ˙ÈÁ·a ˙ee‰˙‰‰ ‰È‰zƒ¿∆«ƒ¿«ƒ¿ƒ«≈

"C¯Ú ההתהוות כן לא ואם היא ¬…
ייתכן. לא וזה ערוך' 'אין ŒÌ‡Â¿ƒבדרך

‡e‰L Li‰ ˙ee‰˙‰Ó ,Ôk≈≈ƒ¿««≈∆
e‡ ,"C¯Ú ÔÈ‡" C¯„a¿∆∆≈¬…»

ÌbL ÌÈÚ„BÈ ומציאות התהוות ¿ƒ∆«
ÔÈ‡" ˙ÈÁ·a ‡e‰ ¯B‡‰»ƒ¿ƒ«≈

"C¯Ú ויחס ודמיון ערך כל לו ואין ¬…
בעצמו, הבורא עם ¿»¿eÈ‰Â,והשוואה
‡e‰ È¯‰ ÂÈÈÚ ÏÎaL האור ∆¿»ƒ¿»»¬≈

המציאות  »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙הרוחנית וכללות
"C¯Ú ÔÈ‡" ערך שום לו לגבי ואין ≈¬…

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



כט k"yz'd ,hay c"ei

על  לֹומר ׁשאפׁשר הּׁשם אמּתית ולכן ."ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹער

'ּבֹורא' רק הּוא יתּבר מאֹור 107עצמּותֹו ׁשם ּכי , ְְִִֵֵֵַַָָ

'ּבֹורא' הּׁשם מהּֿׁשאיןּֿכן ּתאר, איזה ֵֵֵֵֵֶֶַַַֹהּוא

ׁשּיׁשנֹו מֹורה רק אּלא עצמּותֹו, על ּתאר ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשאינֹו

ׁשּזהּו ּומגּבל, ׁשעּור ּובעל הּיׁש התהּוּות ְְְִִִֵֶֶַַַַַָֻענין

ּבלבד  זֹו ׁשּלא ונמצא, כּו'. "ער "אין ְְְְֲִִֵֶֶֶַָֹֹּבדר

אּלא  הּזה", "ּבעֹולם רק נרּגׁש "ער "אין ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשענין

והּידיעה  ההּכרה ּפֹועל הּזה" ׁש"עֹולם זאת, ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹעֹוד

ּגם "ער וזהּוׁש"אין הימּנּו. ׁשּלמעלה ּבעֹולמֹות ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

אחד  "לֹו ׁשענין ּבּמאמר ּׁשּכתּוב ּבמה ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָהּבאּור

נעׂשה  אחד") "הוי' ּבחינת (המׁשכת ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָּבהם"

(ולא  ּדוקא יּצרּו" ּד"ימים מגּבל ּבזמן ְְְְְְִִַַַָָָָָֹֻֻּדוקא

'רצֹוא  ּבבחינת ׁשהּוא ּכפי הּזמן ענין ְְְְְִִִִִֶַַַַַָמסּפיק

ולא  'מטי ּבבחינת יֹותר, למעלה אֹו ְְְְִִֵֵַַָָָֹוׁשֹוב',

ּכמֹו "אחד" על קאי אחד" "לֹו ענין ּכי ְְִִֵֵֶֶַַָָָָמטי'),

לֹו" ׁשני ואין "אחד 'יחיד', ּבבחינת ,108ׁשהּוא ְְִִִִֵֵֶֶַָָ

ענין  להיֹות צרי ולכן העצמּות, לבחינת ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָועד

אּפ זי גיט ההגּבלה ּבענין ּדוקא ּכי ְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָההגּבלה,

לקרֹותֹו ׁשאפׁשר (ּכּנ"ל ּומהּות עצמּות ְְְְִִֵֶֶַַַַַָ[מתּבטא]

הּמגּבל), הּיׁש התהּוּות ׁשם על 'ּבֹורא', ּבׁשם ְְְִֵֵֵֵַַַַַָֻרק

יתּבר ּומהּותֹו עצמּותֹו ּגּלּוי נפעל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָועלֿידיֿזה

וגם  ּבּמלאכים, (ּגם ׁשּבינּתים העֹולמֹות ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָּבכל

ּד"הּיֹוׁשבת  ּומּצב ּבמעמד ׁשהם ּכפי ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָּבּנׁשמֹות

ׁשּלפעמים  לפי "חברים" ׁשּנקראים ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָּבּגּנים",

ג). סעיף כנ"ל נאצלת", מּנׁשמה ְְְֱִִֶֶֶָָָָ"נׁשמה

ּבניֿיׂשראל ÏÎÂח) עבֹודת עלֿידי נעׂשה זה ¿»ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָ

ׁשעלֿ והינּו, הוי'", "צבאֹות ְְְְֲִִִֶֶַַָָָׁשּנקראים

ּבכל  "צבא", ׁשל ּבאפן היא ׁשהעבֹודה ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָָֹידיֿזה

מּלׁשֹון  לאחריֿזה), 'ּב'המׁש (ּכּמבאר חיל מּלׁשֹון "צבא", ּפרּוׁשי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשלׁשת

יחד, יׂשראל ּכל עם והן ּבעצמֹו, הן ההתּכּללּות, ׁשּבענין הּיפי (ּתכלית ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹצביֹון

"אלקי ה' את ל"ואהבּת הּכלי ׁשּזהּו יׂשראל, אהבת לאהבת 109מּתֹו ועד , ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

הינּו, הוי'", "צבאֹות ענין את ּפֹועלים אזי מגּבל, זמן ּומּלׁשֹון לעצם), ְְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻעצם
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ואילך.107) א'קמד ס"ע ח"ב קלה. ע' ח"א תער"ב המשך ואילך. קפט ע' תרס"ח סה"מ 108)סה"מ וראה ח. ד, קהלת ע"פ

רפג. ע' ח"א וש"נ.109)תרל"ב צד. ע' תרצ"א סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÌMהבורא. ˙ÈzÓ‡ ÔÎÏÂ והתוארB˙eÓˆÚ ÏÚ ¯ÓBÏ ¯LÙ‡L ¿»≈¬ƒƒ«≈∆∆¿»«««¿

'‡¯Ba' ˜¯ ‡e‰ C¯a˙È107¯B‡Ó ÌL Èk לאור , מקור של במובן ƒ¿»≈«≈ƒ≈»
¯‡z ‰ÊÈ‡ ‡e‰ שאין כי להדגיש (מבלי לאור מקור בתור אותו מתארים ≈∆…«

מאין), יש בדרך נברא האור גם אלא ישיר מקור ‰ÌMזה ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«≈
¯Ba'ÏÚ ¯‡z BÈ‡L '‡≈∆≈…««

B˙eÓˆÚ אותו לתאר ניסיון כאן ואין «¿
מסויים, BÓ¯‰בתואר ˜¯ ‡l‡∆»«∆

Li‰ ˙ee‰˙‰ ÔÈÚ BLiL∆∆¿ƒ¿«ƒ¿««≈
,Ïa‚Óe ¯eÚL ÏÚ·e,כלומר ««ƒÀ¿»

שהבורא התואר  מספר רק 'בורא'

מוגבלים  נבראים ומחייה מהווה

.'eÎ "C¯Ú ÔÈ‡" C¯„a e‰fL∆∆¿∆∆≈¬…
ÔÈÚL „·Ïa BÊ ‡lL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆…ƒ¿«∆ƒ¿«
ÌÏBÚa" ˜¯ Lb¯ "C¯Ú ÔÈ‡"≈¬…ƒ¿»«»»

"‰f‰ יש שם הרוחנית במציאות ולא «∆
לעיל, כאמור בדבר, לטעות מקום

ÌÏBÚ"L ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡∆»…∆»
ÏÚBt "‰f‰,דבר של בסופו «∆≈

ÔÈ‡"L ‰ÚÈ„i‰Â ‰¯k‰‰««»»¿«¿ƒ»∆≈
˙BÓÏBÚa Ìb "C¯Ú הרוחניים ¬…«»»

.epÓÈ‰ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈∆
·e˙kM ‰Óa ¯e‡a‰ e‰ÊÂ¿∆«≈¿«∆»
„Á‡ BÏ" ÔÈÚL ¯Ó‡na««¬»∆ƒ¿»∆»
'ÈÂ‰" ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰) "Ì‰a»∆«¿»«¿ƒ«¬»»

"„Á‡ הגשמית המציאות בתוך ∆»
ÔÓÊaהמוגבלת  ‡˜Âc ‰NÚ («¬»«¿»ƒ¿«

‡˜Âc "e¯vÈ ÌÈÓÈ"c Ïa‚ÓÀ¿»¿»ƒÀ»«¿»
גדרי  בתוך מוגבל הזה זמן העולם

‰ÔÓfהגשמי  ÔÈÚ ˜ÈtÒÓ ‡ÏÂ)¿…«¿ƒƒ¿««¿«
‡Bˆ¯' ˙ÈÁ·a ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿ƒ«»
,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ B‡ ,'·BLÂ»¿«¿»≈

'ÈËÓ ‡ÏÂ ÈËÓ' ˙ÈÁ·a היינו ƒ¿ƒ«»≈¿…»≈
ומקור  בשורש שהם כפי הזמן גדרי

‡Á„"הדברים  BÏ" ÔÈÚ Èk ,(ƒƒ¿«∆»
È‡˜ מכווןBÓk "„Á‡" ÏÚ »≈«∆»¿

,'„ÈÁÈ' ˙ÈÁ·a ‡e‰L אחד לא ∆ƒ¿ƒ«»ƒ
ושלישי  שני אחריו ויש ראשון שהוא

מלבדו וכו' עוד שאין אחד אלא

"BÏ ÈL ÔÈ‡Â „Á‡"108„ÚÂ , ∆»¿≈≈ƒ¿«
,˙eÓˆÚ‰ ˙ÈÁ·Ï המציאות ƒ¿ƒ«»«¿

היחידה, ˆ¯CÈהאמיתית ÔÎÏÂ¿»≈»ƒ
,‰Ïa‚‰‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï ועבודת ƒ¿ƒ¿«««¿»»

מוגבל, זמן של מציאות בתוך היא ה'

˙eÓˆÚ [‡Ëa˙Ó] t‡ CÈÊ ËÈ‚ ‰Ïa‚‰‰ ÔÈÚa ‡˜Âc Èkƒ«¿»¿ƒ¿«««¿»»ƒƒ»ƒ¿«≈«¿
ÌL ÏÚ ,'‡¯Ba' ÌLa ˜¯ B˙B¯˜Ï ¯LÙ‡L Ï"pk) ˙e‰Óe«««∆∆¿»ƒ¿«¿≈≈«≈

Ïa‚n‰ Li‰ ˙ee‰˙‰ הוא עצמותו של האמיתי שהביטוי מובן ומזה ƒ¿««≈«À¿»
באריכות  לעיל כמבואר הגשמית, במציאות ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰דווקא ,(¿«¿≈∆

הזה  בעולם האלוקות גילוי באמצעות

B˙eÓˆÚלמטה  Èelb ÏÚÙƒ¿»ƒ«¿
˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa C¯a˙È B˙e‰Óe«ƒ¿»≈¿»»»

ÌÈzÈaL האלוקות עצמות שבין ∆≈¿«ƒ
המציאות  »(Ìbהגשמית ועד

ÈÙk ˙BÓLpa Ì‚Â ,ÌÈÎ‡Ïna««¿»ƒ¿««¿»¿ƒ
·vÓe „ÓÚÓa Ì‰L∆≈¿«¬»«»
,"ÌÈpba ˙·LBi‰"c¿«∆∆««ƒ
ÈÙÏ "ÌÈ¯·Á" ÌÈ‡¯˜pL∆ƒ¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒ
‰ÓLpÓ ‰ÓL" ÌÈÓÚÙlL∆ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»»
.(‚ ÛÈÚÒ Ï"Î ,"˙Ïˆ‡∆¡∆∆¿ƒ

‰Ê ÏÎÂ (Á מביא דבר של שבסופו ¿»∆
העולמות  בכל האלוקות עצמות לגילוי

ŒÈa ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬»«¿≈¬«¿≈
˙B‡·ˆ" ÌÈ‡¯˜pL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿»ƒƒ¿
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â ,"'ÈÂ‰¬»»¿«¿∆«¿≈∆
ÏL ÔÙ‡a ‡È‰ ‰„B·Ú‰L∆»¬»ƒ¿…∆∆
ÈLe¯t ˙LÏL ÏÎa ,"‡·ˆ"»»¿»¿…∆≈≈
¯‡·nk) ÏÈÁ ÔBLlÓ ,"‡·ˆ"»»ƒ¿«ƒ«¿…»

‰ÊŒÈ¯Á‡Ï 'CLÓ‰'a בפרקים «∆¿≈¿«¬≈∆
סעיף  אחרי ÔBLlÓיו"ד הבאים, ,(ƒ¿

ÔÈÚaL ÈÙi‰ ˙ÈÏÎz) ÔBÈ·ƒ̂¿«¿ƒ«…ƒ∆¿ƒ¿«
Ô‰ ,˙eÏlk˙‰‰ מבני סוג בכל «ƒ¿«¿≈

Ïkישראל  ÌÚ Ô‰Â ,BÓˆÚa¿«¿¿≈ƒ»
˙·‰‡ CBzÓ ,„ÁÈ Ï‡¯NÈƒ¿»≈««ƒ«¬«
ÈÏk‰ e‰fL ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆∆«¿ƒ
"EÈ˜Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â"Ï109 ¿¿»«¿»≈¡…∆

את  גם אוהב ישראל שאוהב מי כי

ישראל, את האוהב הקדושֿברוךֿהוא

,(ÌˆÚÏ ÌˆÚ ˙·‰‡Ï „ÚÂ¿«¿«¬«∆∆¿∆∆
ÈÊ‡ ,Ïa‚Ó ÔÓÊ ÔBLlÓeƒ¿¿«À¿»¬«
˙B‡·ˆ" ÔÈÚ ˙‡ ÌÈÏÚBt¬ƒ∆ƒ¿«ƒ¿

,"'ÈÂ‰'הוי''ש'צבאות' ‰eÈ,יהיה ¬»»«¿
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dlkל izeg` ipbl iz`a

ּבבחינת  הּוא ׁשּמּצדֿעצמ ֹו ּבענין ְְְְִִִִֶֶַַַַָׁשּגם

ּבריאהֿיצירהֿ עֹולמֹות ענין ׁשּזהּו ְְְְִִִֶֶַָָָָ"צבאֹות",

וגרמֹוהי  וחּיֹוהי ּד"איהּו ּבאפן ׁשאינם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹעׂשּיה

ּכפׁשּוטֹו, ּבעֹולם לפעל ׁשּבכחֹו ועד ְְְְִִֶַַָָֹֹחד",

הארץ  ערות מצרים, ּבארץ ּובּגלּות 110ואפילּו , ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

לפעל  יהּודי ׁשל ּבכחֹו הּנה ּתחּתֹון, ְְְְִִִֵֵֶַַֹֹהּיֹותר

נקרא  אינֹו ׁשּלכן הוי', לׁשם ּובטל טפל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשּיהיה

ּובטל  ׁשּטפל הוי'", "צבאֹות אּלא ְְֲִֵֵֶֶָָָָָָ"צבאֹות",

ׁשבעה  ּכל ׁשל הּפנימּיּות ׁשהּוא הוי', ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָלׁשם

נעׂשה  ׁשעלֿידיֿזה נמחקים, ׁשאינם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּׁשמֹות

ּתכלית  וזהּו האצילּות. עֹולם ּבדרּגת ּכּלֹו ְְְְֲִִֶַַַָָָָֻהעֹולם

נאמר  זה ׁשעל העּלּוי, ותכלית ְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָהעבֹודה

הּׁשרת) מלאכי (ׁשהם חברים ּבּגּנים ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ"הּיֹוׁשבת

ׁשעלֿידי  ּכיון ּבניֿיׂשראל, ׁשל ּומצֹות הּתֹורה הׁשמיעני", לקֹול ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמקׁשיבים

ּבחינת  ּבהם", אחד "ולֹו ּגּלּוי לפעל יּצרּו", ּב"ימים ּומצֹות הּתֹורה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻעבֹודת

הוי'", "צבאֹות ענין לפעל יכֹולים ׁשהם מקֹום ּבכל הּנה לֹו", ׁשני ואין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ"אחד

לגּני  "ּבאתי את ּפֹועלים ועלֿידיֿזה ּבגלּוי. ׁשהּוא ּכמֹו האצילּות עֹולם ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּדרּגת

ׁשּזהּו האצילּות, מעֹולם יֹותר למעלה ּבּתחּלה", ּגנּוני ׁשהיה למקֹום לגנּוני, -ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

הּנׁשמה, עצם עלֿידי ּומהּותֹו, לעצמּותֹו ּדירה ,"יתּבר לֹו "ּדירה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָענין

הּתחּתֹון, הּזה ּבעֹולם ּדוקא זאת ּופֹועלים ׁשּלמעלה, העצם עם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּמתקּׁשר

אחד  ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי "ועׂשּו ,יתּבר לֹו מׁשּכן ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשּנעׂשה

מּמׁש. ּדידן ּבעגלא צדקנּו, מׁשיח ּבביאת ּבגּלּוי ׁשּיתּגּלה ּכפי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָואחד,
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(בסופו).110) ד פ"א, רבה קהלת יב. שם, ט. מב, מקץ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‰fL ,"˙B‡·ˆ" ˙ÈÁ·a ‡e‰ BÓˆÚŒ„vnL ÔÈÚa ÌbL∆«¿ƒ¿»∆ƒ««¿ƒ¿ƒ«¿»∆∆
e‰È‡"c ÔÙ‡a ÌÈ‡L ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ ÔÈÚƒ¿«»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»∆≈»¿…∆¿ƒ
,BËeLÙk ÌÏBÚa ÏÚÙÏ BÁÎaL „ÚÂ ,"„Á È‰BÓ¯‚Â È‰BiÁÂ¿«ƒ¿«¿ƒ«¿«∆¿…ƒ¿…»»ƒ¿

ı¯‡‰ ˙Â¯Ú ,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a eÏÈÙ‡Â110¯˙Bi‰ ˙eÏb·e , «¬ƒ¿∆∆ƒ¿«ƒ∆¿«»»∆«»«≈
,ÔBzÁz הנחותים המקומות בכל גם «¿

È„e‰Èהללו, ÏL BÁÎa ‰p‰ƒ≈¿…∆¿ƒ
ÏË·e ÏÙË ‰È‰iL ÏÚÙÏƒ¿…∆ƒ¿∆»≈»≈
‡¯˜ BÈ‡ ÔÎlL ,'ÈÂ‰ ÌLÏ¿≈¬»»∆»≈≈ƒ¿»

"˙B‡·ˆ",עצמו ‡l‡בפני ¿»∆»
,"'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ",נסמך בלשון ƒ¿¬»»

,'ÈÂ‰ ÌLÏ ÏË·e ÏÙhL∆»≈»≈¿≈¬»»
Ïk ÏL ˙eiÓÈt‰ ‡e‰L∆«¿ƒƒ∆»
ÌÈ‡L ˙BÓM‰ ‰Ú·Lƒ¿»«≈∆≈»

,ÌÈ˜ÁÓ'צבאות' השם גם כולל ƒ¿»ƒ
לעיל, ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰כמבואר

Blk ÌÏBÚ‰ ‰NÚ העולם גם «¬»»»À
התחתון  הגשמי ÌÏBÚהזה ˙b¯„a¿«¿«»

.˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ
˙ÈÏÎ˙Â ‰„B·Ú‰ ˙ÈÏÎz e‰ÊÂ¿∆«¿ƒ»¬»¿«¿ƒ
¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL ,ÈelÚ‰»ƒ∆«∆∆¡«
ÌÈ¯·Á ÌÈpba ˙·LBi‰"«∆∆««ƒ¬≈ƒ
(˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ Ì‰L)∆≈«¿¬≈«»≈
,"ÈÚÈÓL‰ CÏB˜Ï ÌÈ·ÈL˜Ó«¿ƒƒ¿≈«¿ƒƒƒ
ŒÈa ÏL ˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿∆¿≈

,Ï‡¯NÈ מקשיבים המלאכים וגם ƒ¿»≈
וחיות  שפע תוספת מכך ומקבלים לזה

‰¯Bz‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL ÔÂÈk≈»∆«¿≈¬««»
,"e¯vÈ ÌÈÓÈ"a ˙BˆÓe יכולים ƒ¿¿»ƒÀ»

,"Ì‰a „Á‡ BÏÂ" Èelb ÏÚÙÏƒ¿…ƒ¿∆»»∆
,"BÏ ÈL ÔÈ‡Â „Á‡" ˙ÈÁa¿ƒ«∆»¿≈≈ƒ

Ì‰L ÌB˜Ó ÏÎa ‰p‰ נמצאים ƒ≈¿»»∆≈

שם  ÌÏBÚהם הרי ˙b¯c ,"'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ" ÔÈÚ ÏÚÙÏ ÌÈÏBÎÈ¿ƒƒ¿…ƒ¿«ƒ¿¬»»«¿«»
˙‡ ÌÈÏÚBt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ .ÈeÏ‚a ‡e‰L BÓk ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ¿∆¿»¿«¿≈∆¬ƒ∆

,"‰lÁza Èeb ‰È‰L ÌB˜ÓÏ ,Èe‚Ï - Èp‚Ï È˙‡a" בהתחלת »ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿»∆»»¿ƒ«¿ƒ»
החטא  קודם e‰fLהבריאה, ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ,¿«¿»≈≈»»¬ƒ∆∆

‰¯Èc ,"C¯a˙È BÏ ‰¯Èc" ÔÈÚƒ¿«ƒ»ƒ¿»≈ƒ»
B˙e‰Óe B˙eÓˆÚÏ עצמותו והרי ¿«¿«

האצילות, מעולם למעלה היא ומהותו

זו  ÌˆÚהיאופעולה È„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆
ÌˆÚ‰ ÌÚ ¯M˜˙nL ,‰ÓLp‰«¿»»∆ƒ¿«≈ƒ»∆∆

,‰ÏÚÓlL,האלקות עצמיות ∆¿«¿»
ÌÏBÚa ‡˜Âc ˙‡Ê ÌÈÏÚBÙe¬ƒ…«¿»»»

‰NÚpL ,ÔBzÁz‰ ‰f‰ העולם «∆««¿∆«¬»
"eNÚÂכולו  ,C¯a˙È BÏ ÔkLÓƒ¿»ƒ¿»≈¿»

,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»
„Á‡Â „Á‡ Ïk CB˙a,מישראל ¿»∆»¿∆»

‰lb˙iL ÈÙk ומהות עצמות ¿ƒ∆ƒ¿«∆
ÁÈLÓהאלקות  ˙‡È·a Èel‚a¿ƒ¿ƒ«¿ƒ«

Ô„Èc ‡Ï‚Úa ,e˜„ˆ במהירות ƒ¿≈«¬»»ƒ«
שלנו  המושגים) «»LnÓ.(לפי
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc - zekxa(oey`x meil)

,`qkd zial mdnr qpkpe ,epinia ofge`eàlàkíBia úeäL LiL ¤¨¤¥¨©
e xefglïLáìì,dngd rwyzy mcew ,eikxv dyriy xg`lìáà §¨§¨£¨

,ïLáìì íBia úeäL ïéà`l` ,ecia mdnr qpki `lïéîk ïäì äNBò ¥¨©§¨§¨¤¨¥§¦
ñékellgyïçépîe çôèoke .myéaø øîà äpç øa øa äaø øîà ¦¤©©¦¨¨©©¨©©©¨¨©©¦

,íBia ,ïðçBé,`qkd zial qpkidl liaya eilitz ulegykïììBb ¨¨©§¨
,äìéláe ,Baì ãâðk Bãéa ïçépîe øôñ ïéîkliaya eziaa mvlegyk §¦¥¤©¦¨§¨§¤¤¦©©§¨

,xwead cr mripvdl.ïçépîe çôè ñék ïéîk ïäì äNBò¤¨¥§¦¦¤©©¦¨
:'gth qik' oic yxtn iia`eðL àì ,ééaà øîàilk jixvy ,df oic ¨©©©¥Ÿ¨

,gth ellgy,ïééìk àeäL éìëa àlàmdl cgeind ilk ,xnelk ¤¨¦§¦¤¦§¨
,ea mgipdl,ïééìk BðéàL éìëa ìáàmgipd `l` jkl ecgii `ly £¨¦§¦¤¥¦§¨

,dxwnd jxc lr myeléôà`ed,çôhî úeçtmpia wiqtne uveg £¦¨¦¤©
.rwxwd oial

ellga oi` m` s` uveg ilky ,iia` ixacl di`x `xnbd d`ian
:gthòãz ,éMà áø àîézéàå ,àøèeæ øî øîà,`ed jkyïékt éøäL ¨©©§¨§¦¥¨©©¦¥©¤£¥©¦

[milk-]íépè÷,lizt cinva mixebqdúnä ìäàa ïéìévîdn z` §©¦©¦¦§Ÿ¤©¥
.gth mllga oi`y s`e ,znd ld` z`neha `nhi `ly ,mkezay

:`qkd ziaa oilitz oipra dyrn d`ian `xnbdøa øa äaø øîàå§¨©©¨©©
ïðçBé éaøc déøúa ïðéìæà äåä ék ,äpçiax ixg` mikled epiidyk - ©¨¦£¨¨§¦©©§¥§©¦¨¨

,opgeiìòéîì éòa äåä ékqpkidl dvex didyk -ék ,àqkä úéáì ¦£¨¨¥§¥©§¥©¦¥¦
àzãbàc àøôñ èé÷ð äåä,zecb` xtq wifgn didyk -áéäé äåä £¨¨¦¦§¨§©©§¨£¨¨¦

ïìd zial ezqipk mcew epl epzep did -mle` ,`qkèé÷ð äåä ék ¨¦£¨¨¦
,ïì áéäé äåä àì ,ïéléôzyïðaø eäðeøLe ìéàBä ,øîàecia mwifgdl §¦¦Ÿ£¨¨¦¨¨©¦§§©¨¨

,ozxiny meyne ,`qkd ziaa `vnpy onfa
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המשך ביאור למס' ברכות ליום ראשון עמ' א

k"yz'd ,haya e"h ,glya t"y zgiyn

'ied ze`avl rbepa miweqtd 'b
xn`nay mipiprd 'bl m`zda

מוגה  בלתי

ההילולא ‡. במאמר וכמ"ש 1במ"ש הוי', צבאות ישראל כל 2ש"נקראים יצאו הזה היום בעצם ויהי
וכמ"ש  ישראל, על הוא הכוונה הוי' צבאות הנה מצרים, מארץ הוי' הוציא 3צבאות הזה היום בעצם ויהי

. צבאותם על מצרים מארץ ישראל בני את וכמ"ש הוי' דוקא, לצבאותם מזכיר מצרים ביציאת וכן כי 4.
ג' בהמאמר מביא מה לשם להבין: צריך ― מצרים" מארץ צבאותיכם את הוצאתי הזה היום בעצם

פסוקים?

כסלו  די"ט בהתוועדות בארוכה המדובר ע"פ להיות 5ובפרט צריך מישראל אדם כל של שדיבורו ,
שבאותו  בנדו"ד, ובפרט חסידות, במאמר ובפרט נשיאנו, רבותינו אצל ומכ"ש ("אויסגערעכנט"), מחושב

בדיוק. הוא זה שענין בודאי הרי ― זה לאחרי זה פסוקים ג' מביא ענין

מארץ 6ומשנת"ל  הוי' צבאות כל יצאו הזה היום בעצם "ויהי מהכתוב בראי' מסתפק שאינו שהטעם
את רק להביא יכול הי' הא, משום אי הרי ― המלאכים על שקאי לפרשו שיש לפי הוא, הפסוק מצרים",

האחרון.

בזה:·. הביאור לומר ויש

בי"ע, עולמות על דקאי ― צבא של באופן להיות צריכה שהעבודה (א) ענינים: ג' נתבארו בהמאמר
הענין  את לפעול היא בבי"ע התלבשות של באופן העבודה תכלית (ב) כו'. התלבשות בדרך עבודה היינו,
היינו, ונשמות, במלאכים גם עילוי נעשה ועי"ז (ג) הסובב, אור המשכת  היינו, כו', לגנוני לגני", ד"באתי

הממלא. אור בהמשכת גם שניתוסף

הנ"ל: הפסוקים ג' הובאו זה ועל

יצאו  הזה היום בעצם "ויהי הא', הפסוק הובא ― כו' התלבשות של באופן בבי"ע לעבודה בנוגע
נזכר  שלאח"ז הפסוקים בב' (משא"כ הוי'" "צבאות הלשון נאמר בו שרק מצרים", מארץ הוי' צבאות כל
שיהיו  ― בי"ע ― ב"צבאות" הביטול פעולת על שמורה "צבאותיכם"), או "צבאותם" צבא, הלשון רק

הוי'. לשם וטפלים בטלים

הניצוצים  על שקאי או (כנ"ל), המלאכים על קאי ה'" ש"צבאות לפרש אפשר זה בפסוק אמנם,
(כידוע  הוי' בשם ליכלל ונתעלו מצרים בגלות ומהם 7שנתבררו הכלים, בשבירת נפלו ניצוצים שרפ"ח 

בתו"א  כמבואר ניצוצים), ר"ב מצרים בגלות .8נתבררו

את הוי' הוציא הזה היום בעצם "ויהי הב', הפסוק את גם מביא l`xyiולכן ipa על מצרים מארץ
mze`av לבנ"י גם שייך זה הרי הניצוצות, או המלאכים על קאי ש"צבאותם" נפרש אם גם כי, ― "

aezka yexita exkfpy בהמלאכים עילוי שפועלים כיון ד"צבאות", להענין שייכים בנ"י שגם והיינו, ,
והניצוצות.
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יו"ד.1) פרק ― זו לשנה השייך בפרק
מא.2) יב, בא
נא.3) שם,
יז.4) שם,

ואילך).5) 172 ע' חכ"ז (תו"מ ס"ג
יט).6) ע' (לעיל פ"ד בהמאמר
נח.7) אופן במג"ע הובא סנ"ו. ח"ג יונה כנפי
ג.8) ס, בא
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'ied ze`avl rbepa miweqtd 'b
xn`nay mipiprd 'bl m`zda

מוגה  בלתי

ההילולא ‡. במאמר וכמ"ש 1במ"ש הוי', צבאות ישראל כל 2ש"נקראים יצאו הזה היום בעצם ויהי
וכמ"ש  ישראל, על הוא הכוונה הוי' צבאות הנה מצרים, מארץ הוי' הוציא 3צבאות הזה היום בעצם ויהי

. צבאותם על מצרים מארץ ישראל בני את וכמ"ש הוי' דוקא, לצבאותם מזכיר מצרים ביציאת וכן כי 4.
ג' בהמאמר מביא מה לשם להבין: צריך ― מצרים" מארץ צבאותיכם את הוצאתי הזה היום בעצם

פסוקים?

כסלו  די"ט בהתוועדות בארוכה המדובר ע"פ להיות 5ובפרט צריך מישראל אדם כל של שדיבורו ,
שבאותו  בנדו"ד, ובפרט חסידות, במאמר ובפרט נשיאנו, רבותינו אצל ומכ"ש ("אויסגערעכנט"), מחושב

בדיוק. הוא זה שענין בודאי הרי ― זה לאחרי זה פסוקים ג' מביא ענין

מארץ 6ומשנת"ל  הוי' צבאות כל יצאו הזה היום בעצם "ויהי מהכתוב בראי' מסתפק שאינו שהטעם
את רק להביא יכול הי' הא, משום אי הרי ― המלאכים על שקאי לפרשו שיש לפי הוא, הפסוק מצרים",

האחרון.

בזה:·. הביאור לומר ויש

בי"ע, עולמות על דקאי ― צבא של באופן להיות צריכה שהעבודה (א) ענינים: ג' נתבארו בהמאמר
הענין  את לפעול היא בבי"ע התלבשות של באופן העבודה תכלית (ב) כו'. התלבשות בדרך עבודה היינו,
היינו, ונשמות, במלאכים גם עילוי נעשה ועי"ז (ג) הסובב, אור המשכת  היינו, כו', לגנוני לגני", ד"באתי

הממלא. אור בהמשכת גם שניתוסף

הנ"ל: הפסוקים ג' הובאו זה ועל

יצאו  הזה היום בעצם "ויהי הא', הפסוק הובא ― כו' התלבשות של באופן בבי"ע לעבודה בנוגע
נזכר  שלאח"ז הפסוקים בב' (משא"כ הוי'" "צבאות הלשון נאמר בו שרק מצרים", מארץ הוי' צבאות כל
שיהיו  ― בי"ע ― ב"צבאות" הביטול פעולת על שמורה "צבאותיכם"), או "צבאותם" צבא, הלשון רק

הוי'. לשם וטפלים בטלים

הניצוצים  על שקאי או (כנ"ל), המלאכים על קאי ה'" ש"צבאות לפרש אפשר זה בפסוק אמנם,
(כידוע  הוי' בשם ליכלל ונתעלו מצרים בגלות ומהם 7שנתבררו הכלים, בשבירת נפלו ניצוצים שרפ"ח 

בתו"א  כמבואר ניצוצים), ר"ב מצרים בגלות .8נתבררו

את הוי' הוציא הזה היום בעצם "ויהי הב', הפסוק את גם מביא l`xyiולכן ipa על מצרים מארץ
mze`av לבנ"י גם שייך זה הרי הניצוצות, או המלאכים על קאי ש"צבאותם" נפרש אם גם כי, ― "

aezka yexita exkfpy בהמלאכים עילוי שפועלים כיון ד"צבאות", להענין שייכים בנ"י שגם והיינו, ,
והניצוצות.
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לב

" נאמר הא' שבפסוק הדיוק גם לבאר יש "e`viועפ"ז נאמר הב' ובפסוק מצרים", מארץ ived`גו'
" הג ', בפסוק (ועד"ז מצרים" מארץ גו' בפסוק iz`vedהוי' (וכן הב ' בפסוק כי , ― מצרים") מארץ גו'

בשביל  שהרי מעצמם, שיצאו שפירושו "יצאו" הלשון לומר שייך לא ועליהם בנ"י, אודות מדובר הג')
וגאלם" הקב"ה המלכים מלכי מלך עליהם "נגלה מלמעלה, אור בגילוי צורך הי' ממצרים בנ"י ,9יציאת

ד"כי  ומצב במעמד עכ"פ להיות מצרים, בטומאת שקועים שהיו ומצב מהמעמד להוציאם פעל זה שגילוי 
העם" בנ"י 10ברח יציאת שע"י כיון "יצאו", הלשון לומר שייך והניצוצות להמלאכים בנוגע משא"כ ;

מצרים. מארץ ― ממילא בדרך ― הם גם יצאו

" נאמר זה בפסוק בתו"א lrאמנם, כמבואר ניצוצין 8צבאותם", מבחי' למעלה הן "שנש"י בזה, הדיוק
עילוי  פועלים שבנ"י ומה בה"צבאות", התלבשות של באופן אינה בנ"י שעבודת והיינו, הנ"ל",

ממילא  בדרך שנעשו שלמה שבזמן הבירורים ע"ד זה הרי .11בה"צבאות"

שפסוק  ― מצרים" מארץ צבאותיכם את הוצאתי הזה היום בעצם "כי הג', הפסוק את גם מביא ולכן
היינו, פסח, דקרבן בהציווי נאמר במצרים,mcewזה עדיין בהיותם מהרע, והבריחה ממצרים היציאה

התלב  של באופן העבודה על מורה זה הרי "צבאות", בשם נקראים אז שגם שות.וכיון

" השלישי: להפסוק בנוגע שמוסיף מה יובן mixvnועפ"ז z`ivia oke וכמ"ש דוקא, לצבאותם מזכיר
שמביא  הפסוקים ב' גם הרי דלכאורה, ― מצרים" מארץ צבאותיכם את הוצאתי הזה היום בעצם כי

נאמרו לפנ"ז שמביא הפסוקים ב' כי, ― מצרים? ביציאת מדברים ישראל ixg`lלפנ"ז בני ש"ויסעו
סכותה" שגם12מרעמסס מוכח, עדיין, במצרים בהיותם שנאמר השלישי מהפסוק ורק ,d`ivid zra

צבא. של באופן עבודתם היתה במצרים בהיותם שעוד כיון צבאות, נקראים לאחרי') רק (לא ממצרים

― התלבשות בדרך ב"צבא" העבודה העבודה: ענין כללות מבואר הנ"ל הפסוקים ג' שמכל ונמצא,
הסובב  אור המשכת לגני", ד"באתי הפעולה מצרים"; מארץ צבאותיכם את "הוצאתי השלישי, בפסוק

"צבאות מצרים", מארץ הוי' צבאות כל "יצאו הראשון, בפסוק ―'ied שנעשה והעילוי דייקא; "
צבאותם". על גו' ישראל בני את גו' הוי' "הוציא השני, בפסוק ― הממלא אור תוספת ע"י כו', במלאכים

glya t"y zgiyn),haya e"h,(k"yz'd

•
k"yz'd ,haya e"h ,glya t"y zgiyn

lig 'ln `avc dceard dligzn `"id dpyd zlgzda

בשם 2יו"ד 1בסעיף  נקראים ישראל שבני ע"ד זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק מבאר
וכמ"ש  מוגבל, זמן ב) חיל, ל' א) בצבא: פירושים שג' ומביא ג)3צבאות, ארץ, עלי לאנוש צבא הלא

וכדרז"ל  צביון, באריכות.5ע"פ 4ל' יו"ד סעיף עיי"ש נבראו. לצביונם צבאם, גו' השמים ויכולו

בסעיף  מתחיל חיל מלשון דצבא הא' לפי' הביאור אמנם יו"ד, באות בארוכה מבאר וג' ב' פי' הנה
מכל  למעלה הוא הנצחון שמדת ולהיות הנצחון, להוציא הוא המלחמה ענין דכללות שם, ומבאר י"א,
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לג k"yz'd ,haya e"h ,glya t"y zgiyn

שהנצחון  ואף האוצרות, סגולות כל זה בשביל המלך מבזבז לזאת בעצם, ומושרש ונטוע הגלוים כחות
העושים  דוקא שהם חיל אנשי הם בזה הכוונה הרי מ "מ החיל, פקידי שהם הפקידים לשרי מתייחס

הנצחון. בפועל

הוראה: בזה הרי י"א, בסעיף מתחיל בזה והביאור הא' פי' את מזכיר רק יו"ד שבסעיף מזה והנה

כבר  קודש"6נתבאר יהי' "העשירי ― העשירית שנה תום מו"ח 7שעם כ"ק הסתלקות מעת ―
מל' דצבא העבודה שצ"ל שם וכמבואר י"א, דסעיף העבודה מתחלת הי"א, לשנה ובהכנסנו אדמו"ר,
כמו  והוא אוצרותיו, סגולות מבזבז הרי ― המלחמה בכללות הכוונה שזהו ― הנצחון בשביל חיל,

הזקן  אדמו"ר כ"ק במשל היקר 8שנתבאר האבן את לטחון כ"א תרופה מצאו ולא שחלה מלך לבן
אשר  הכתר, ויופי עיקר תלוי שבו היקר האבן את לשחק המלך מסכים בנו חיי הצלת שבשביל שבכתרו,
ומבזבזים  יקר, כל על מלמעלה מוותרים ישראל עם של הרוחני מצבם הצלת שלמען למעלה הוא כמו"כ

דבר. לשום בזה השתמשו לא מעולם אשר האוצרות סגולות כל

מרובה  בהשפעה האוצרות סגולות כל מלמעלה בזבזו שנים היו"ד משך שבכל מזה מובן הרי
שאף  השינה, בשעת וכמו קטנים, בענינים כ"א כדבעי, אותם ניצלו שלא אלא הענינים, ובהתרחבות
הרבה  שופכים כאשר מ"מ לתוכו, ההשפעה ליכנוס מניחים אינם שעליהם והשפתיים השניים שסגירת
ביותר, מצומצמת במדה היו ההשפעות שקליטת בנדו"ד וכמו"כ אחת, טיפה לכה"פ שיכנס ימלט בל
בגשמיות, וגם ברוחניות לחץ, ומים צר לחם על כ"ז ניצלו בהתרחבות, העבודה להיות צריך שהי' ובמקום
במקום  הנה קצת, נחים וכאשר וכו'. במשרה בעבודה וזה במסחר, זה בכך, מה של בענינים ומתעסקים

ברמב"ם  כמבואר ה' בתורת התעסקות לידי תביא של 9שהמנוחה ביום הם טרודים כי מושלל זה הרי ,
ומשקיעים  מנצלים מלמעלה שמשפיעים ההתרחבות כאשר הצער גודל מובן ובמילא וכדומה, עבודה
בהיותו  הישראלי איש ביכולת אלו הפכים ב' חיבור גם (כי מצומצמים. הכי בענינים אריין") ַַ("שּפארט

"wlgממעל ).ynn"10אלקה

הסעיף  בא בזה אבל עכ"פ. מ"מ קודש" יהי' "והעשירי הי', שהי' ומה העבר, על צועקין אין הנה
לעבודת  להתגייס כאו"א ועל חיל מל' דצבא העבודה מתחלת הי"א השנה התחלת שעם להורות הי"א
אופן  לידי עד חוצה, גם שיגיעו עד המעיינות והפצת ומצוותי' התורה בהרבצת רחבה  בהתעסקות הצבא,

ונגבה" וצפונה וקדמה ימה "ופרצת מצרים"11של בלי ל"נחלה מבזבז 12עד המלחמה שבנצחון וכמו ,
הביא  למען בפועל חלק הנוטלים חיל אנשי בשביל הוא הבזבוז ועיקר אוצרותיו, סגולות את המלך
במכ' וכמבואר  מעלה, של והשפעות האוצרות  לבזבז זוכין כדבעי העבודה שע"י  בעבודה, כמו"כ הנצחון,

ההילולא  בעל אדמו"ר ענינים 13כ"ק הג' בכל ממש למטה עד שיומשכו ובנותיכם, בניכם נשיכם אתם ,
רויחי. ומזוני חיי דבני

glya t"y zgiyn),haya e"h,(k"yz'd
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לד

k"yz'd ,hay c"ei zgiyn

`lelidd jynd ly ixiyrde oey`xd sirqa ztzeynd dcewpd

מוגה  בלתי

העשירי ‡. וסעיף הראשון בסעיף ההילולא, מפליא:1במאמר ענין רואים ―

האור  מצד אלקות, בגילוי המדרגות חילוקי נתבארו השני) בסעיף במקצת (ונמשך הראשון בסעיף
נעלה  ענין פועלים ואתהפכא באתכפיא הצדיקים עבודת שע"י ונתבאר, עלמין, כל ממלא בבחי' שהוא
בשוה, עלמין בכולהו שהוא הסובב אור ומתגלה שמאיר עלמין, בכולהו דקוב"ה יקרא אסתלק ― יותר

בתחתונים. לעצמותו) (דירה ית' לו דירה שנעשה ― יותר למעלה ועד

בעלי  במדריגתם, חלוקים "שהם ענין שישנו ― בנ"י אצל דוגמתו בענין מסיים העשירי ובסעיף
מארי  רק והם פשוטים אנשים וישנם חוכמתא, מארי עילאין וסודות רזין ומארי תורה מארי שהם השגה
שכלול  מה היופי  תכלית "שזהו דבנ"י, ההתכללות ענין גם וישנו הממלא), אור (ע"ד כו'" טבין עובדין

התומ"צ את "שמקיימים הענין גם שם ומוסיף הסובב). אור (ע"ד גוונים" ידוע zeninzaמריבוי והרי ,"2

ומהות. עצמות "לוקחים" כזה באופן שדוקא

בסיום  זה ענין נמשך ― ומהות לעצמות עד ההשתלשלות סדר וקודם בתחלת שישנו שהענין ונמצא,
בנ"י. אצל העבודה, וחותם ובסיום ההשתלשלות סדר

בזה:·. והענין

שלו. המהות נעשה זה הרי ― התומ"צ בקיום עבודתו עובד יהודי כאשר

חכם  תלמיד מפני לעמוד צריך תורה 3ולכן לפני שעומדים כמו שזהו כיון למצוות,4, בנוגע ועד"ז ,
בתניא  התורה,5כמבואר בלימוד מזה ויתירה העליון", לרצון ממש "מרכבה נעשית צדקה" המחלקת ש"יד

כו'" כמוהו יחוד שאין נפלא "יחוד לבד", מרכבה ולא העליון, ברצון גמור ביחוד ממש 6ש"מיוחדים

שלאח"ז). מאמרים בכמה בארוכה (כמבואר

דלמעלה. הענינים פרטי כל אצלם משתקפים התומ"צ בקיום בנ"י של עבודתם ע"י ולכן,

― הנברא אצל גם משתקפים לבורא, בנוגע המאמר בתחלת שנתבארו הענינים פרטי שכל ובנדו"ד,
הנשמות  ענין שזהו "נברא", נעשה ש"בורא" דקוב"ה 7כפי ד"יקרא הענין השתקפות אצלם שיש כך ,

בשוה, עלמין בכולהו שהוא האור בחינת עלמין", בכולהו

ד"השמיעני" להענין מקיימת 8ועד היא כאשר דוקא, בגוף מנשמה "השמיעני" מבקש שהקב"ה ,
בהענינים  ושלימות תמימות פועלת שעי"ז העשירי), סעיף וחותם בסיום (כמבואר בתמימות תומ"צ

הגוף. עצם עם חד שנעשית הנשמה עצם מצד שזהו ― שלמעלה
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ההילולא 1) בעל שנתן המאמרים דשני ההמשך מסתיים שבו
נמשך  הענין שביאור (אף מאמר כל של והסיום ההתחלה עם יחד

וסיומים). התחלות ללא לאח"ז, גם
וש"נ.2) ואילך. סקנ"ה בהוספות טוב שם כתר ראה
רמד.3) ר"ס יו"ד שו"ע

קדושים.4) ס"פ לקו"ת וראה ב. כב, מכות
ב).5) (כח, פכ"ג
פ"ה.6) תניא
ס"ע7) חכ"ד תו"מ וש"נ.ראה .130
יג.8) ח, שה"ש
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ze`ypzd ly ote`a dcear i"r Ð w"ndia oipa

מוגה  בלתי

הבעש"ט ‡. במאמר 1מתורת לעיל של 2שהובאה ענותנותו ע"ד שהיא במקומה שלא ענוה אודות
העבודה  להיות צריכה ביהמ"ק, דבנין הענין את לפעול שכדי מובן, ביהמ"ק, חורבן שגרמה זכרי' ר'

דוקא. התנשאות של באופן אדרבה) אלא ענוה, של באופן (לא

מובן: אינו ולכאורה

לתו"א  בהוספות שנדפסו הזקן אדמו"ר מארז"ל 3בדרושי מבואר משמונה 4, אחד בו שיהא צריך "ת"ח
יערב  ש"לא היצר טענת לשלול צריכים (שאז העבודה" בהתחלת דוקא ש"זהו גאוה), (מעט בשמינית"

עבודתי" ומה אנכי מי באמרו העבודה אל לגשת הנ"ל),5לבו ענין לשלול צורך (כשאין לאח"ז אבל ,(
ענוה. של ענין רק צ"ל אלא כלל, הגאוה בענין צורך אין אזי

כי  לי' "מעטרא גאוה המעט (שהרי החטה סביב הגדל המוץ "כמשל הוא זה שענין שם וכמבואר
לשבולתא" החטה 4סאסא לשרוף השמש של והחום האור יוכל שלא לשומרה לשומר נעשה שהוא ,(

. אותה לרקב הגשמים יוכלו ואחרושלא רק . נשאר ולא דישה ע"י נופל המוץ אזי החטה גידול שתגמר
בעצמה". החטה

היא  העבודה כאשר גם אלא) העבודה, בתחלת רק (לא הוא הנ"ל הבעש"ט בתורת שהמדובר וכיון
לעיל  וכמדובר העילוי, ה'2בתכלית עובד הי' כו' מאמין הי' ש"אילו הבעש"ט בתורת מ"ש בביאור

כו' lkבשמחה aexn― כו' הגילויים מכל למעלה עליונים, היותר התענוגים מכל שלמעלה שזהו"ע ,"
ההתנשאות? ענין להיות שצריך היינו, הענוה, ענין את שולל למה מובן אינו

גדול "שהמלך הנ"ל הבעש"ט תורת בלשון גם לדייק אדם xepe`ויש של שפתים על ושוקד שומר
התפארת  ספירת על שקאי "והנורא" בענין הידוע ע"פ ― דייקא "ונורא" עד 6כו'", עולה ותפארת ,

שמצינו 7הכתר  כפי הענוה, ענין הוא ובכתר מארז"ל 8, עשתה 9בפירוש לראשה עטרה חכמה שעשתה "מה
שנאמר  לרגלה, עקב וכתיב 10ענוה ה', יראת חכמה כתר.11ראשית על קאי שענוה ה'", יראת ענוה עקב

ענין  להיות שצריך דהיינו, הענוה, ענין שלילת אודות הנ"ל הבעש"ט בתורת מ"ש מובן אינו ועפ"ז
ההתנשאות?

בזה ·. :12והביאור

גופא  ובזה העם, על המלכות שבענין התנשאות א) מדריגות: שתי בכללות ישנם ההתנשאות בענין
דר  בעבודה צורך יש זה ענין לעורר כדי אשר, העילוי, לתכלית עד מדריגות כו"כ שענינה ישנם השנה, אש

עליכם" העם).13"תמליכוני על מהתנשאות (שלמעלה עצמית התנשאות ב) .
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סקמ"ה.1) טוב שם כתר
ואילך).2) יד ע' (לעיל פ"ב
ואילך.3) ג קיט,
(ובפרש"י).4) א ה, סוטה
ב.5) צא, מג"א תו"א
א.6) ח, ואתחנן לקו"ת פי"ב. העמידה שער פע"ח ראה

ובכ"מ.
ואילך.7) רכ ע' ח"א תער"ב המשך ראה

(ע'8) בתחלתו ענוה ערך להצ"צ) (דא"ח הלקוטים ספר ראה
וש"נ. ואילך). שיד

תתקס.9) רמז משלי יל"ש ה"ג. פ"א שבת ירושלמי
יו"ד.10) קיא, תהלים
ד.11) כב, משלי
וש"נ.12) ואילך. 34 ע' טו חוברת "רשימות" גם ראה
וש"נ.13) סע"א. טז, ר"ה
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זו, ובדרגא הפכים. ב' הם וענוה התנשאות העם, על ההתנשאות שבענין ― שביניהם ומהחילוקים
בשמינית" משמונה ו"אחד דוקא, הענוה ענין צ"ל לכן ביטול, של באופן להיות צריכה שהעבודה כיון
להיות  יכול עצמית, התנשאות בענין משא"כ ענוה. רק צ"ל לאח"ז אבל העבודה, בתחלת רק צ"ל
הפכים. דנושא הענין ישנו זו שבדרגא כיון זל"ז, בסתירה ואינם בתכלית, ביטול עם יחד עצמית התנשאות

קאי  ― העבודה בהתחלת רק צ"ל ההתנשאות שענין לתו"א בהוספות הזקן אדמו"ר שמ"ש ונמצא,
יש  העבודה שבתחלת הגאוה לכך, ובהתאם והגבלה, במדידה הם הגילויים שכללות הגילויים, בדרגת

כו'; שיעור לו שיש באופן הוא שלאח"ז הביטול וגם בשמינית", משמונה "אחד ― שיעור לה

בענין  קאי ― ההתנשאות ענין שצ"ל היינו הענוה, ענין שלילת אודות הבעש"ט בתורת ומ"ש
(וכידוע  הכתר פנימיות מצד הוא זה שענין עצמית, בחי'14התנשאות הוא בספירות הבעש"ט של שענינו

בתכלית. ביטול זה, עם וביחד בתכלית, התנשאות להיות וצריך יכול זו ובדרגא הכתר), פנימיות עתיק,

בתוכם" ושכנתי מקדש לי ד"ועשו לעבודה שייך זה העצמות 15וענין גילוי הי' שבביהמ"ק כידוע ―
ארכו  וחצי "אמתיים במדידה, להיות שהוצרך שאע"פ שבביהמ"ק, בארון כמודגש הפכים, נושא שהוא

המדה"16וגו'" מן אינו ארון "מקום מ"מ, הנמנעות 17, נמנע מצד שזהו כאחד, מקום ובלי מקום ,18.

הכתר ‚. פנימיות מצד הוא בתכלית וביטול בתכלית דהתנשאות שהענין לעיל שהאמור אע"פ והנה,
מישראל. לכאו"א ששייכת הוראה זו הרי מ"מ, דוקא,

שלא  ותורתו, תפלתו ע"י וגורם שפועל מה לידע שצריך התנשאות, של ענין צ"ל גיסא שמחד והיינו,
גם  נוגעת שעבודתו זאת, עוד אלא כו', במלאכים וגם העולמות בכל אור תוספת שפועל בלבד זו
כו'" לנושקה האדם שפת על ושוקד שומר "שהקב"ה הנ"ל הבעש"ט תורת ובלשון ית', בעצמותו

לעיל  );2(כמבואר

"ראשית  שהיא עול, קבלת של באופן העבודה ענין כללות שזהו בתכלית, ביטול גם צ"ל זה, עם וביחד
הזקן  אדמו"ר (כלשון ושרשה" ועיקרה ).19העבודה

העבודה "ראשית הלשון מדיוק dyxyeולהעיר dxwireהיא עול שקבלת בלבד זו שלא ― "ziy`x
נמצאים  כאשר גם העבודה, עניני פרטי בכל צ"ל עול הקבלת ענין אלא בה, צורך אין ואח"כ העבודה,
היא  עול שקבלת כיון זל"ז), בסתירה אינם וביטול שהתנשאות (כאמור התנשאות של ומצב במעמד
ו"שרשה" הטפל, גם מתבטל העיקר וכשמתבטל תמיד, צ"ל שה"עיקר" ― "עיקרה" ושרשה": "עיקרה

והפירות  הענפים פרטי בכל ניכרת שפעולתו האילן שרש בדוגמת ―20.
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וש"נ.14) סשל"ז. בהוספות טוב שם כתר ראה
ח.15) כה, תרומה
א.16) לז, ויקהל יו"ד. שם,
וש"נ.17) סע"א. כא, יומא

בס'18) ונתבאר הובא סתי"ח. ח"א הרשב"א שו"ת ראה
ובכ"מ. ואילך. ב לד, להצ"צ החקירה

רפמ"א.19) תניא
(20) קצת ).l"endחסר
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הפסוק ‡. על המגיד הרב עדיין 1פירוש היו ש"ישראל הם", מרים כי ממרה מים לשתות יכלו "ולא
במאמר  לעיל (שנזכר כו'" התורה):2מרים עניני (ככל להלכה ועד דתורה, בנגלה גם משתקף ― (

הפסוק  על במכילתא לכן 3איתא שקודם היינו, ונמתקו", שעה לפי היו "מרים ― המים" "וימתקו
בדברי  הפירוש גם שזהו לומר, ויש מרים. המים נעשו למרה בנ"י כשבאו ורק מרים, המים הי' לא

הפסוק  על גם 4המכילתא נעשו למרה שבבואם ― מים" מצאו לא בכליהם ש"אף מים", מצאו "ולא
מרים. שבכליהם המים

עה"פ  במכילתא כמ"ש ― הדבר מצאו 4וטעם "לא מים", מצאו ולא במדבר ימים שלשת "וילכו
. למים שנמשלו תורה והזקנים דברי הנביאים להם התקינו "ולכך ימים", שלשת תורה מדברי שפרשו .

ובחמישי". בשני בשבת בתורה קורין שיהיו

בנ"י. של אשמתם מצד אלא המקום, מצד או עצמם המים מצד לא היא המים מרירות שסיבת ונמצא,

מרים ש"כי המגיד הרב לתורת מתאים זה עלmdוהרי קאי ― המים " גם נעשו מזה וכתוצאה בנ"י,
הברכה  שורה שבזה העין" מן ה"סמוי באופן שהיו דאף בכליהם, שהיו המים גם כולל לא 5מרים, ,

ביחזקאל  מ"ש (ע"ד מרים נעשו הם וגם לכן, מקודם בהם שהיתה הברכה לא 6הועילה הצדיק "צדקת
פשעו"). ביום תצילנו

מקודם ·. להם שהיתה התורה כי, ― שם" "נמתקו מ"מ, מרים, ישראל היו שעה שבאותה אף אמנם,
הפס"ד  וע"ד למוטב, להחזירם פעולתה פעלה כיון 7לכן, לשמה, שלא אפילו בתורה אדם יעסוק לעולם

למוטב. מחזירו שבה המאור שסוכ"ס

המים" וימתקו המים אל וישלך עץ ה' "ויורהו ― במים גם כן נעשה לכך .3ובהתאם

דעות  ב' בזה יש ― יותר מר.8ובפרטיות עץ שהוא הרדופני, של עץ ב) החיים, עץ א) :

זה  אין עדיין אמנם, החיים". ד"עץ האור ריבוי מצד המרירות נתבטלה הא' שלדעה ― בזה והענין
מ"ש  ע"ד עצמה, המרירות את להפוך שצריכים כיון השלימות, החידוש 9תכלית וזהו יאיר". כיום "לילה

למתיקות. נתהפכה עצמה שהמרירות היינו, מר, עץ ע"י נמתקו שהמים ― הב' בדעה

דוקא, הגבורות קו מצד אלא החסדים, ריבוי מצד לא הוא למתיקות) המרירות (הפיכת זה וענין
וכידוע  החיות, תגבורת שיורא 10שענינם מבחי' שהוא המתים דתחיית הענין נמשך הגבורות שמשורש

השבוע  שבפרשת המן ענין עם גם  (וקשור דבדולחא טל 11דטלא בחי' ).12שהוא

דכיון  ― ית' בעצמותו חקוקים נעשים עניניהם שכל ישראל, של מעלתם מצד הוא זה ענין וגם
לטוב. יתהפך זה שענין בהכרח רע , של ענין שיהי' יתכן לא ית' בעצמותו שלמעלה

שייך  לא ית', בעצמותו נחקק זה שענין דכיון ― הבלתיֿרצוי הענין לביטול הכוונה אין כלומר:
לטוב. יתהפך עצמו זה שענין אלא שיתבטל,
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כג.1) טו, פרשתנו
יח)2) ע' (לעיל פ"ג
כה.3) שם,
כב.4) שם,
ב.5) ח, תענית ראה
ה"ג.6) פ"ג תשובה הל' רמב"ם וראה יב. לג,
ה"ז.7) פ"א חגיגה ירושלמי ראה

רסא).8) (אות עה"פ בתו"ש הנסמן גם וראה עה"פ. מכילתא
יב.9) קלט, תהלים

סי"ב.10) ס"ח. טל ערך להצ"צ) (דא"ח הליקוטים ספר ראה
וש"נ.

ואילך.11) ד טז,
ובכ"מ.12) עקב. ר"פ לקו"ת ראה
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*n"yz'd hay c"ei .c"qa
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

È˙‡a כּלה אחתי כ"ק 1לגּני זה על ּומביא , »ƒְֲִִִֵֶַַַָֹ

ּבמאמרֹו ההּלּולא ּבעל אדמֹו"ר ְְֲִַַַַַָָמו"ח

ּבמדרׁש ּדאיתא ׁשּלֹו, וההּלּולא ההסּתּלקּות ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָליֹום

[הינּו2רּבה  עּקרי ׁשהיה למקֹום לגנּוני, - "לגּני ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָ

ׁשכינה' 'עּקר ּכי ּבתחּלה", ּדירתי] ְְִִִִִִִִַַָָָעּקר

הענינים  ׁשבעה ועלֿידי היתה, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָּבתחּתֹונים

מּלמּטה  הּׁשכינה נסּתּלקה ְְְְְְִִִִִִַַַַָָָהּבלּתיֿרצּויים

לעילא  סליק קּודׁשאּֿבריֿהּוא ְְְְְִִֵַָָָָלמעלה,

עמדּו3ּולעילא  ואחרּֿכ הּׁשביעי, לרקיע עד , ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָ

מּלמעלה  הּׁשכינה את והֹורידּו צּדיקים ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָׁשבעה

וכל  הּׁשביעי ׁשהּוא מׁשה ׁשּבא עד ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹלמּטה,

חביבין  וזהּו4הּׁשביעין ּבארץ. למּטה והֹורידּה ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָ

עליה" לעד ויׁשּכנּו ארץ יירׁשּו ,5"צּדיקים ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ

את  ּולהמׁשי להׁשּכין היא הּצּדיקים ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַׁשעבֹודת

(ּכמֹו "עד" ּבחינת למּטה, מּלמעלה ְְְְְְִִִַַַַַָָָהּׁשכינה

יׁשּכינּו וקדֹוׁש") מרֹום עד "ׁשֹוכן ּבבחינת ְְְִִִִֵֶַַַָָׁשהיא

ׁשאין  הּתחּתֹון ּבעֹולםֿהּזה ּבארץ, למּטה ְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָעליה,

ההמׁשכה  ּתחלת והּנה מּמּנּו. למּטה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָּתחּתֹון

מּתןּֿתֹורה, ּבעת היתה מׁשה ׁשעלֿידי ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָֹלמּטה

ׁשּכתּוב  אבל 6ּכמֹו סיני, הר על הוי' וּירד ְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָ

ּכמֹו7ּבקביעּות  הּמׁשּכן, ּבעׂשּית זה היה ּובגּלּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָ

ּבתֹוכם.8ׁשּכתּוב  וׁשכנּתי מקּדׁש לי ועׂשּו ְְְְְִִִֶַָָָָָ

ׁשכינה  "עּקר ׁשהמׁשכת ּבּמאמר, ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָּוממׁשי
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ה'תש"מ". בשבט ט"ו "עש"ק בשעתו, לאור יצא א.1)*) ה, וש"נ.2)שה"ש שם. רע"א.3)שהש"ר עה, ב. כ, זח"ג ראה

יא.4) פכ"ט, כט.5)ויק"ר לז, כ.6)תהלים יט, טז 7)יתרו פ"א שהש"ר ו. ז, (שמואלֿב אוהל נקרא ביהמ"ק שבערך אף

א). ט, (סוטה נצחיים משה מעשה דוקא – ואדרבא ח.8)[ג]), כה, תרומה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ישראל  לבני אומר ('הדוד') הוא ברוך הקדוש – השירים' ב'שיר נאמר

('הרעיה'):

‰lÎ È˙Á‡ Èp‚Ï È˙‡a1Á"ÂÓ ˜"Î ‰Ê ÏÚ ‡È·Óe כבוד , »ƒ¿«ƒ¬…ƒ«»≈ƒ«∆
וחמי  מורי הריי"צ ‡„BÓ"¯קדושת ‰‰Ïel‡הרבי ÏÚa ביום שנסתלק «¿«««ƒ»

תש"י) (בשנת שבט «¬»¿B¯Ó‡Óaיו"ד
זה  בפסוק הפותח חסידות במאמר

‡Ïel‰‰Â ˙e˜lzÒ‰‰ ÌBÈÏ¿«ƒ¿«¿¿«ƒ»
,BlL זה מאמר מסר הריי"צ הרבי ∆

יום  לרגל שבט, יו"ד ליום לפרסום

הצדקנית  הרבנית סבתו של ההסתלקות

תרע"ד), בשנת (נסתלקה רבקה מרת

זה, ביום הסתלק עצמו הוא מכן ולאחר

ליום  למעשה הופיע והמאמר

L¯„Óaמובא È‡c˙‡הסתלקותו  ¿ƒ»¿ƒ¿«
‰a¯2 פסוק Èe‚Ï,על - Èp‚Ï" «»¿«ƒƒ¿ƒ

שלי  ההתייחדות «¿ÌB˜ÓÏלמקום
¯wÚ eÈ‰] È¯wÚ ‰È‰L∆»»ƒ»ƒ«¿ƒ«

[È˙¯Èc השכינה והשראת גילוי עיקר ƒ»ƒ
הבריאה lÁ˙a‰",בעולם  בתחילת ƒ¿ƒ»

'‰ÈÎL ¯wÚ' Èk גילוי עיקר ƒƒ«¿ƒ»
והשראת  בהתחלת האלוקות השכינה

‰È˙‰הבריאה  ÌÈBzÁ˙a««¿ƒ»¿»
הזה  בעולם ובעיקר הנחותים בעולמות

והכי  תחתון הכי העולם שהוא הגשמי

‰ÌÈÈÚנחות  ‰Ú·L È„ÈŒÏÚÂ ,¿«¿≈ƒ¿»»ƒ¿»ƒ
ÌÈÈeˆ¯ŒÈzÏa‰ שחטאו החטאים «ƒ¿ƒ¿ƒ

הדעת  עץ מחטא החל אדם, בני

‰ÈÎM‰ ‰˜lzÒ ועלתה ƒ¿«¿»«¿ƒ»
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ החטא ידי על ƒ¿«»¿«¿»

ועלתה  השכינה נסתלקה הראשון

לארץ. הקרוב הראשון לרקיע מהארץ

מהרקיע  נסתלקה הבא, החטא ידי ועל

הלאה, וכן השני לרקיע הראשון

הזוהר  e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜¿»¿ƒ‡ובלשון
‡ÏÈÚÏe ‡ÏÈÚÏ ˜ÈÏÒ3,ֿהקדוש »ƒ¿≈»¿≈»

ולמעלה  למעלה עלה »Ú„ברוךֿהוא
CkŒ¯Á‡Âשנתעלה  ,ÈÚÈ·M‰ ÚÈ˜¯Ï הדברים לאחר שבעת שבעקבות »»ƒ««¿ƒƒ¿««»

השביעי הרקיע עד מהארץ ועלתה נסתלקה השכינה רצויים ¿«e„ÓÚהלא
ÌÈ˜Ècˆ ‰Ú·L מהרקיע השכינה את שהוריד אבינו מאברהם החל ƒ¿»«ƒƒ

השישי  לרקיע hÓÏ‰,השביעי ‰ÏÚÓlÓ ‰ÈÎM‰ ˙‡ e„È¯B‰Â כל ¿ƒ∆«¿ƒ»ƒ¿«¿»¿«»
נוסף  רקיע השכינה את הוריד LÓ‰צדיק ‡aL „Ú רבינו‡e‰L «∆»…∆∆

ÈÚÈ·M‰(משה עמרם, קהת, לוי, יעקב, יצחק, (אברהם, אבינו לאברהם «¿ƒƒ

ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·M‰ ÏÎÂ4 זה בעניין וגם מיוחדת חביבות יש שביעי לכל ¿»«¿ƒƒ¬ƒƒ
השראת  עניין את והשלים מילא אבינו לאברהם השביעי שהוא רבינו משה

בעולם  השכינהd„È¯B‰Âהשכינה ı¯‡aאת ‰hÓÏ קודם שהיה כפי ¿ƒ»¿«»»»∆
הזה. בעולם הייתה בעולם השכינה השראת שעיקר החטא

e‰ÊÂ בתהילים בכתוב הפנימי הפירוש ¿∆
ekLÈÂ ı¯‡ eL¯ÈÈ ÌÈ˜Ècˆ"«ƒƒƒ¿»∆¿ƒ¿¿

"‰ÈÏÚ „ÚÏ5˙„B·ÚL , »«»∆»∆¬«
ÔÈkL‰Ï ‡È‰ ÌÈ˜Ècv‰ שתשכון ««ƒƒƒ¿«¿ƒ

‡˙ולגלותCÈLÓ‰Ïeותשרה ¿«¿ƒ∆
ÎM‰‰ÏÚÓlÓ ‰È מהעולמות «¿ƒ»ƒ¿«¿»

העליונים לעולם hÓÏ‰והרקיעים ¿«»
שאותה  האלוקות ובחינת הגשמי, הזה

היא וממשיכים »ÈÁa¿ƒ˙משכינים
"„Ú" וישכנו" הכתוב בלשון כנרמז «

עליה" לשכינה לעד הכוונה (כלומר,

ÔÎBL" ˙ÈÁ·a ‡È‰L BÓk¿∆ƒƒ¿ƒ«≈
"LB„˜Â ÌB¯Ó „Ú כפי היינו «»¿»

הבחינה  ואת במרומים) למעלה שהיא

עלֿידי eÈkLÈהזו  הצדיקים «¿ƒ
הטובים  hÓÏ‰מעשיהם ,‰ÈÏÚ»∆»¿«»

ÔBzÁz‰ ‰f‰ŒÌÏBÚa ,ı¯‡a»»∆»»«∆««¿
ÔÈ‡L עולם‰hÓÏ ÔBzÁz ∆≈«¿¿«»
epnÓ בתחילת כאמור, שהיה, וכפי ƒ∆

בתחתונים  שכינה ש'עיקר הבריאה

היתה'.

בעולם  השכינה השראת לענין וחוזר

שהוריד  (השביעי רבנו משה עלֿידי

לארץ) הראשון מהרקיע השכינה את

ומפרט:

‰ÎLÓ‰‰ ˙ÏÁz ‰p‰Â של ¿ƒ≈¿ƒ«««¿»»
הזה hÓÏ‰השכינה  בעולם בארץ, ¿«»

˙Úa ‰˙È‰ ‰LÓ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈…∆»¿»¿≈
BÓk ,‰¯BzŒÔzÓ««»¿

·e˙kL6 תורה מתן iÂ¯„אודות ∆»«≈∆
'ÈÂ‰ העליונים מהעולמות מלמעלה, ¬»»

ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ,הזה בעולם למטה ««ƒ«
Ï·‡ באופן – שעה לפי רק היו בעולם השכינה והשראת גילוי תורה במתן ¬»

למעלה, ועלתה חזרה השכינה כך ואחר - השכינה זמני וגילוי השראת ואילו

eÚÈ·˜a7BÓk˙למטה  ,ÔkLn‰ ˙iNÚa ‰Ê ‰È‰ Èel‚·e ƒ¿ƒ¿ƒ»»∆«¬ƒ««ƒ¿»¿
·e˙kL8 על בציווי המשכן בתורה Lc˜Óעשיית ÈÏ eNÚÂ מקום ∆»¿»ƒƒ¿»

וקבוע  ÌÎB˙aמיוחד ÈzÎLÂ.הזה בעולם השכינה תשרה שבו ¿»«¿ƒ¿»
CÈLÓÓe הריי"צ ÈÎL‰הנזכר,Ó‡na¯הרבי ¯wÚ" ˙ÎLÓ‰L «¿ƒ««¬»∆«¿»«ƒ«¿ƒ»
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לט n"yz'd ,hay c"ei

עלֿידי  נעׂשית ּבתֹוכם") ("וׁשכנּתי ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָּבּתחּתֹונים"

מה  וזהּו לנהֹורא. חׁשֹוכא ּדאתהּפכא ְְְְְֲֲִִֶַַָָָָָהעבֹודה

נעׂשּו ׁשּמהם ׁשּטים, מעצי היה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּׁשהּמׁשּכן

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּקרׁשים 9הּקרׁשים, את ועׂשית ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

אֹותּיֹות  הּוא 'קרׁש' עמדים, ׁשּטים עצי ְְֲִִִִִֵֶֶַָֹלּמׁשּכן

מהּׁשטּות  הּבא העֹולם, 'ׁשקר' והּוא ְְֵֶֶֶֶַַָָָ'ׁשקר'

אּלאֿאםּֿכן  עברה עֹובר אדם "אין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻּד'לעמתֿזה',

ׁשטּות" רּוח ּבֹו העבֹודה 10נכנס ועלֿידי , ְְְְֲִֵַַָָָ

ׁשּטים  עצי לּמׁשּכן הּקרׁשים את ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּד"ועׂשית

ּד'לעמתֿזה' הּׁשטּות את ׁשּמהּפכים ְְְְְִִִֶֶֶַַַֹֻעמדים",

'ׁשקר' את ׁשּטים"), ("עצי ּדקדּׁשה ְְֲִִִִֵֶֶֶָֻלׁשטּות

לּמׁשּכן"), ("קרׁשים הּמׁשּכן ל'קרׁש' ְְְְִִִֶֶַַָָָָָהעֹולם

המׁשכת  ּבתֹוכם", "וׁשכנּתי נעׂשה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָעלֿידיֿזה

ּבּמאמר  ּומֹוסיף ּבּתחּתֹונים. ׁשכינה" ְְֲִִִִַַַַַָָ("עּקר)

"ּבתֹוכֹו ּבתֹוכם", "וׁשכנּתי הּכתּוב לׁשֹון ְְְְְִִַַָָָּדּיּוק

אחד  ּכל ּבתֹו - ּבתֹוכם אּלא נאמר, ְְֱֶֶֶַָָָָֹלא

עלֿידי 11ואחד" מּיׂשראל ואחד אחד ׁשּבכל , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

עלֿידיֿזה  לנהֹורא, חׁשֹוכא ּדאתהּפכא ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָהעבֹודה

ּבתחּלת  ׁשהיה ּכמֹו ׁשכינה" "עּקר ּבֹו ְְְִִִִֵֶַַָָָׁשֹוכן

ׁשהיה  למקֹום לגנּוני, - לגּני "ּבאתי ְְְְִִִִִֶַַָָָָָהּבריאה,

ּבּתחּתֹונים. ּדירה" "עּקר ונעׂשה ּבתחּלה", ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָעּקרֹו

נצחית p‰Â‰ב) היא ׁשהּתֹורה הרי 12מּכיון , ¿ƒ≈ְֲִִִִֵֵֶַָָ

מקּדׁש לי ("ועׂשּו זה ׁשענין ְְְִִִֶֶָָָָמּובן,

הּדֹורֹות, ּכל ּבמׁש נצחי הּוא ּבתֹוכם") ְְְְְִִִֶֶַַָָָוׁשכנּתי

ּגלינּו חטאינּו "מּפני ּכאׁשר הּגלּות, ּבזמן ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָּגם

יׁשנן  אז ׁשּגם אדמתנּו", מעל ונתרחקנּו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמארצנּו

ּבהּו (ּדכתיב והּמצֹות ההֹוראֹות ּכל ְְְְְִִִִַַָָָ(ּברּוחנּיּות)
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טו.9) כו, א.10)שם ג, ובכ"מ.11)סוטה ב. שכו, ב. שכה, א. רא, א. סט, רפי"ז.12)של"ה תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÈNÚ ("ÌÎB˙a ÈzÎLÂ") "ÌÈBzÁza וגילוי להמשכת הדרך ««¿ƒ¿»«¿ƒ¿»«¬≈

היא  הגשמי הזה בעולם למטה, ‰B·Ú„‰השכינה È„ÈŒÏÚ של ה' עבודת «¿≈»¬»
ישראל  B‰Ï¯‡בני ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡c חושך הפיכת של באופן ¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»

בגלוי. המאירה לאלוקות האלוקות) על ומסתיר המעלים (העולם

e‰ÊÂ השכינה שהשראת זה עניין , ¿∆
החושך  הפיכת ידי על היא בעולם

ל  הפנימי הטעם גם הוא »Ó‰לאור
ÔkLn‰M במדבר רבנו משה שעשה ∆«ƒ¿»

‰È‰ בנויÌ‰nL ,ÌÈhL ÈˆÚÓ »»≈¬≈ƒƒ∆≈∆
ÌÈL¯w‰ eNÚ,המשכן דפנות של «¬«¿»ƒ
·e˙kL BÓk9 על בציווי בתורה ¿∆»

המשכן ‡˙מלאכת ˙ÈNÚÂ¿»ƒ»∆
ÌÈhL ÈˆÚ ÔkLnÏ ÌÈL¯w‰«¿»ƒ«ƒ¿»¬≈ƒƒ

,ÌÈ„ÓÚ המשכן קרשי של והשייכות …¿ƒ
עלֿידי  בעולם השכינה להשראת

היא  לאור חושך ‰e‡הפכית 'L¯˜'∆∆
˙Bi˙B‡ המילה לאותיות זהות ƒ

‡e‰Â '¯˜L' על רמז הוא ו'קרש' ∆∆¿
ÌÏBÚ‰ '¯˜L' שהעולם העובדה ∆∆»»

שהיא  האלוקות על ומסתיר מעלים

בעולם, שיש והשקר «»‰a‡האמת,
ÊŒ˙ÓÚÏ'c‰',נובע ˙eËM‰Ó≈«¿¿¿À«∆

נקרא  השכל פי על שלא 'שטות'דבר

לצד  רצוי, הלא לכיוון מהשכל ונטייה

(הנקרא  הקדושה מצד ההיפך שהוא

בקהלת  הכתוב שם על זה' 'לעומת

ראה  רעה וביום טוב היה טובה 'ביום

אלוקים') עשה זה לעומת זה את גם

חסֿ עבירה מעשה רצוי, לא ומעשה

חכמינו  כדברי 'שטות' נקרא ושלום

Ú·¯‰ז"ל ¯·BÚ Ì„‡ ÔÈ‡"≈»»≈¬≈»
Áe¯ Ba ÒÎ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈ƒ¿»«

"˙eËL10, השקר מקור וזה ¿
שבעולם  וההסתר ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂוההעלם

˙‡ ˙ÈNÚÂ"c ‰„B·Ú‰»¬»¿¿»ƒ»∆
ÌÈhL ÈˆÚ ÔkLnÏ ÌÈL¯w‰«¿»ƒ«ƒ¿»¬≈ƒƒ

,"ÌÈ„ÓÚ'שקר' לוקחים כאשר …¿ƒ
ומשכן  'קרש' מהם ועושים ו'שטות'

הוא  דבר של פירושו ÊŒ˙ÓÚÏ'c‰'לאלוקות ˙eËM‰ ˙‡ ÌÈÎt‰nL∆¿«¿ƒ∆«¿ƒ¿À«∆
מהשכל  שלמטה 'שטות' רצוי, הלא לצד מהשכל M„˜c‰הנטייה ˙eËLÏƒ¿ƒ¿À»

השכל פי על למתחייב מעבר ה' עבודת מהשכל, שלמעלה ≈¬("ÈˆÚ'שטות'
,("ÌÈhL הופכיםÔkLn‰ 'L¯˜'Ï ÌÏBÚ‰ '¯˜L' ˙‡ ƒƒ∆∆∆»»¿∆∆«ƒ¿»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,("ÔkLnÏ ÌÈL¯˜") במצב הזה מהמהפך כתוצאה ¿»ƒ«ƒ¿»«¿≈∆

ÈÎL‰"העולם (¯wÚ") ˙ÎLÓ‰ ,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ" ‰NÚ«¬∆¿»«¿ƒ¿»«¿»«ƒ«¿ƒ»
ÌÈBzÁza.התחתון הזה בעולם השכינה והשראת גילוי ««¿ƒ

·e˙k‰ ÔBLÏ ˜eic ¯Ó‡na ÛÈÒBÓe המשכן בניית אודות הנזכר ƒ««¬»ƒ¿«»
,¯Ó‡ ‡Ï BÎB˙a" ,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ" שכתוב כיוון שלכאורה אף ¿»«¿ƒ¿»¿…∆¡«

לומר  צריך היה יחיד, בלשון 'מקדש'

יחיד  לשון אומר ‡l‡'בתוכו' הכתוב ∆»
ÌÎB˙a הכוונה כי – רבים לשון ¿»

במשכן  רק לא השכינה להשראת

אלא  ‡Á„ובמקדש Ïk CB˙a¿»∆»
"„Á‡Â11„Á‡Â „Á‡ ÏÎaL , ¿∆»∆¿»∆»¿∆»

‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈«¿≈»¬»
‡Ît‰˙‡c,‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ ¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»

ה' בעבודת עוסק שהוא עלֿידי

העולם) (של החושך הפיכת שפועלת

(אלוקי) ÔÎBLלאור ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆≈
Baיהודי ÈÎL‰"בכל ¯wÚ"ƒ«¿ƒ»

‰‡È¯a‰ ˙lÁ˙a ‰È‰L BÓk¿∆»»ƒ¿ƒ««¿ƒ»
הזה, בעולם בגלוי היה שכינה' ש'עיקר

המדרש  בדברי הפנימי ההסבר וזהו

וגילוי  השכינה להשראת (המתייחסים

ובבניית  תורה במתן בעולם האלוקות

Èe‚Ï,המשכן) - Èp‚Ï È˙‡a"»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ
B¯wÚ ‰È‰L ÌB˜ÓÏ¿»∆»»ƒ»

,"‰lÁ˙a חוזרת השכינה השראת ƒ¿ƒ»
הבריאה  בתחילת שהייתה כפי לעולם

הדעת  עץ חטא "wÚ¯לפני ‰NÚÂ¿«¬»ƒ«
"‰¯Èc תהיה שבו העיקרי המקום ƒ»

השכינה  בעולם ÌÈBzÁzaהשראת ««¿ƒ
התחתון. הזה

‡È‰ ‰¯Bz‰L ÔÂÈkÓ ‰p‰Â (·¿ƒ≈ƒ≈»∆«»ƒ
˙ÈÁˆ12, הם התורה דברי וכל ƒ¿ƒ

מקום ובכל זמן בכל ≈¬‰¯Èבתוקף
ÈÏ eNÚÂ") ‰Ê ÔÈÚL ,Ô·eÓ»∆ƒ¿»∆¿»ƒ
"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Óƒ¿»¿»«¿ƒ¿»
אחד  בכל השכינה השראת שמשמעו

להפוך  עבודתו ידי על מישראל ואחד

לאור  החושך  ‰e‡את דבר ) רק לא

אלא  המשכן ובבניין תורה במתן שהיה

Ìb ,˙B¯Bc‰ Ïk CLÓa ÈÁˆ אפילו¯L‡k ,˙eÏb‰ ÔÓÊa ƒ¿ƒ¿∆∆»««ƒ¿««»«¬∆
,"e˙Ó„‡ ÏÚÓ e˜Á¯˙Â eˆ¯‡Ó eÈÏb eÈ‡ËÁ ÈtÓ"ƒ¿≈¬»≈»ƒ≈«¿≈¿ƒ¿««¿≈««¿»≈

בעולם, אלוקות וגילוי השכינה השראת אין שבו זמן זהו ‡Êולכאורה ÌbL∆«»
האלוקי האור על והסתר העלם של מצב אכן שזהו «¿∆ÔLÈלמרות

e‰a ·È˙Îc) ˙Bˆn‰Â ˙B‡¯B‰‰ Ïk (˙eiÁe¯a),בהם שכתוב ¿»ƒ»«»¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿
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dlkמ izeg` ipbl iz`a

ּבהם" ועל13ֿ"וחי ּומקּדׁש. ּבּמׁשּכן הּתלּויֹות ( ְְְְִִֶַַַַָָָָ

ׁשהיּו הּפרטים לכל ּבנֹוגע ּגם הּוא ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָּדרֿזה

מצר  ּבגלּות לפניֿזה וגם מצרים, ים,ּביציאת ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָ

הּיֹום  עד ודֹור, ּדֹור ּבכל נצחּיֹות הֹוראֹות ְְִִֵֶַַָָָׁשהם

ׁשּידּוע  ּוכמֹו חּייהם 14הּזה. את "וימררּו ּבענין ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ּגֹו' ּובלבנים" ּבחמר קׁשה ׁשּגם 15ּבעבֹודה , ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ

"ּבחמר  העבֹודה יׁשנּה האחרֹון ּבּגלּות ְְְֲֲֶֶַַַָָָָָָֹעכׁשו

ּדא  "ּבחמר" ּברּוחנּיּות), ׁשהיא (ּכמֹו ְְְְִִִִֵֶֶָָֹּובלבנים"

הלכתא  לּבּון ּדא "ּובלבנים" ועל16ֿקלֿוחמר, , ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹ

ּבדגמת  העתידה, לּגאּלה אחרּֿכ יזּכּו ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻֻידיֿזה

קׁשה  ה"עבֹודה (לאחרי מצרים ּביציאת ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָֻהּגאּלה

ּביד  יֹוצאים יׂשראל "ּובני ּגֹו'), ּובלבנים" ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָֹּבחמר

.17רמה" ָָ

הּגלּות,p‰Â‰ג) ּבזמן הּתֹורה עסק עּלּוי ּגדל ¿ƒ≈ְִִֵֶֶַַַָָֹ

העׂשירי  ּבּסעיף ההּלּולא ּבעל ְְֲִִִִֵַַַַָָָמבאר

קדׁש" יהיה יֹום 18["העׂשירי מאמרי ׁשּב'המׁש [ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ

ׁשל  והחֹותם הּסּיּום הּוא זה ׁשּסעיף ְְִִִֶֶֶַַַָָההּלּולא',

ּדּבּורֿהּמתחיל  ,'ה'המׁש ׁשל הּׁשני ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָהּמאמר

לקֹול מקׁשיבים חברים ּבּגּנים ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַ"הּיֹוׁשבת

הּפסּוק),19הׁשמיעני" על רׁש"י ּפרּוׁש (עלּֿפי ְִִִִִֵַַַַַָ

הּפזּורה  אּת יׂשראל: לכנסת הּקּב"ה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ"אמר

זאת  ּובכל כּו' אחרים ׁשל ּבגּנים ורֹועה ְְְֲִִֵֶַַָָָֹּבּגֹולה

לעסק  מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ּבבּתי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹיֹוׁשבת

(וגם  הּׁשרת מלאכי ׁשהם החברים הּנה ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּבּתֹורה,

ּכביכֹול  לקֹול".20הּקּב"ה, מקׁשיבים ( ְְְִִִֵַַָָָ

CÈLÓÓe יׂשראל נקראים ׁשּלכן ּבּמאמר, «¿ƒְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הוי'", "ויהי 21"צבאֹות ְְְֲִִֶַָָָ

מארץ  הוי' צבאֹות ּכל יצאּו הּזה, הּיֹום ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבעצם
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ה.13) יח, ובכ"מ.14)אחרי ואילך. ח ע' שמות אוה"ת ואילך. א מט, שמות אור יד.15)תורה א, קנג,16)שמות זח"ג

ח.17)א. יד, א.18)בשלח רעא, זח"ב וראה לב. כז, בחוקותי – הכתוב יג.19)לשון ח, המאמר 20)שה"ש בתחילת ראה

כו'. שלי ופמליא אני הקב"ה אמר ממד"ר: מא.21)שם יב, בא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
התורה, Ì‰a"במצות ÈÁÂ"13 תמיד חיּות נותנות שהן ‰BÈeÏz˙היינו ( »«»∆«¿

Lc˜Óe ÔkLna גם הוא הללו וההוראות המצוות של הרוחני והתוכן «ƒ¿»ƒ¿»
קיים. המקדש בית אין בפועל כאשר הגלות בזמן

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ושכנתי מקדש לי 'ועשו הציווי אודות לעיל לאמור בדומה ¿«∆∆∆
שלו  הרוחנית (שהמשמעות בתוכם'

ÏÎÏנצחית) Ú‚Ba Ìb ‡e‰«¿≈«¿»
ÌÈË¯t‰ והמאורעות העבודה של  «¿»ƒ

ישראל  בני ÈˆÈa‡˙של eÈ‰L∆»ƒƒ«
‰ÊŒÈÙÏ Ì‚Â ,ÌÈ¯ˆÓ לפני ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿≈∆

מצרים ÌÈ¯ˆÓ,יציאת ˙eÏ‚a¿»ƒ¿«ƒ
˙BiÁˆ ˙B‡¯B‰ Ì‰L בעבודת ∆≈»ƒ¿ƒ

ישראל בני של הרוחנית Bc¯ה' ÏÎa¿»
BÓÎe .‰f‰ ÌBi‰ „Ú ,¯B„Â»«««∆¿

Úe„iL14החסידות ÔÈÚaבתורת ∆»«¿ƒ¿«
בני  של השעבוד אודות בתורה האמור

מצרים  בגלות ¬«¿»"e¯¯ÓÈÂישראל
Ì‰ÈiÁהמצרים  ישראל ‡˙ בני של ∆«≈∆

¯ÓÁa ‰L˜ ‰„B·Úa«¬»»»¿…∆
'Bb "ÌÈ·Ï·e15ÂLÎÚ ÌbL , ƒ¿≈ƒ∆««¿»

ÔB¯Á‡‰ ˙eÏba תבוא שאחריו «»»«¬
השלימה למה dLÈהגאולה בדומה ∆¿»

מצרים בגלות «¬«‰B·Ú„‰שהיה
BÓk) "ÌÈ·Ï·e ¯ÓÁa"¿…∆ƒ¿≈ƒ¿

,(˙eiÁe¯a ‡È‰L,והכוונה ∆ƒ¿»ƒ
ביגיעה  התורה ללימוד הזוהר, כדברי

‡c "¯ÓÁa" זה,¯ÓÁÂŒÏ˜ ¿…∆»«»…∆
‡c "ÌÈ·Ï·e" זהÔeaÏ ƒ¿≈ƒ»ƒ

‡˙ÎÏ‰16,(ועיון (בירור ליבון ƒ¿¿»
בלימוד ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰הלכה  שיעסקו ¿«¿≈∆

קשה' 'עבודה מתוך ביגיעה, התורה

l‡bÏ‰ברוחניות  CkŒ¯Á‡ ekÊÈƒ¿««»«¿À»
‰l‡b‰ ˙Ó‚„a ,‰„È˙Ú‰»¬ƒ»¿À¿««¿À»
È¯Á‡Ï) ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaƒƒ«ƒ¿«ƒ¿«¬≈
¯ÓÁa ‰L˜ ‰„B·Ú"‰»¬»»»¿…∆

'Bb "ÌÈ·Ï·e הפשוט ),במובן ƒ¿≈ƒ
מצרים  ביציאת שנאמר ≈¿"È·eוכמו

"‰Ó¯ „Èa ÌÈ‡ˆBÈ Ï‡¯NÈ17 ƒ¿»≈¿ƒ¿»»»
גבוהה  "בגבורה רש"י: ופירש

העתידה. בגאולה גם יהיה כך ומפורסמת",

,˙eÏb‰ ÔÓÊa ‰¯Bz‰ ˜ÒÚ ÈelÚ Ï„b ‰p‰Â כאמור שהוא ‚) ¿ƒ≈…∆ƒ≈∆«»ƒ¿««»
מהגלות  יוצאים ידה שעל (ברוחניות) ובלבנים' בחומר קשה ≈«¿Ó·‡¯ה'עבודה

‡Ïel‰‰ ÏÚa הריי"צ [הרבי È¯ÈNÚ‰ ÛÈÚqa,מיוחדת מעלה לו שיש «««ƒ»«¿ƒ»¬ƒƒ
˜„L"ככתוב  ‰È‰È È¯ÈNÚ‰"18È¯Ó‡Ó CLÓ‰'aL קבוצת ] »¬ƒƒƒ¿∆…∆∆¿∆¿≈«¬»≈

לזה  זה כהמשך הבאים ‰‰Ïel‡',מאמרים ÌBÈ המאמר את כאמור, «ƒ»
תש"י  שבט יו"ד ליום לפרסום הריי"צ הרבי מסר לגני' 'באתי דיבורֿהמתחיל

והמאמרים  זה מאמר ולכן נסתלק, ובו

מאמרי  נקראים אליו בהמשך שבאים

ההילולא  Ê‰יום ÛÈÚqL הסעיף ∆¿ƒ∆
במיוחד  השייך ב'המשך' העשירי

הרבי  של מנהגו לפי תש"מ, זו, לשנה

החל  שנה, מידי שבט ביו"ד לבאר

מה'המשך' אחד סעיף תשי"א משנת

מחזור  נשלם תש"ל ובשנת הסדר לפי

ובשנת  הפרקים, עשרים כל ביאור של

זה  סדר ולפי שני מחזור החל תשל"א

לגני' 'באתי במאמר כאן, מבאר הרבי

העשירי  הסעיף את תש"מ שנת של

זה  וסעיף ‰Ìeiqבמאמר, ‡e‰«ƒ
ÈM‰ ¯Ó‡n‰ ÏL Ì˙BÁ‰Â¿«»∆««¬»«≈ƒ
Œ¯eac ,'CLÓ‰'‰ ÏL∆«∆¿≈ƒ

ÏÈÁ˙n‰ בפסוק פותח השני המאמר ««¿ƒ
השירים  ÌÈpbaבשיר ˙·LBi‰"«∆∆««ƒ

È·ÈL˜Ó ÌÈ¯·ÁCÏB˜Ï Ì ¬≈ƒ«¿ƒƒ¿≈
"ÈÚÈÓL‰19 הכתוב ומשמעות «¿ƒƒƒ

ÏÚהיא  È"L¯ Le¯t ÈtŒÏÚ)«ƒ≈«ƒ«
‰"aw‰ ¯Ó‡" ,(˜eÒt‰«»»««»»
‰¯eÊt‰ z‡ :Ï‡¯NÈ ˙ÒÎÏƒ¿∆∆ƒ¿»≈«¿«¿»
ÏL ÌÈp‚a ‰ÚB¯Â ‰ÏBba«»¿»¿«ƒ∆

'eÎ ÌÈ¯Á‡ הקשה המצב בגלל ¬≈ƒ
הפרנסה  ודוחק Ê‡˙בגלות ÏÎ·e¿»…

Èz·e ˙BiÒk Èz·a ˙·LBÈ∆∆¿»≈¿≈ƒ»≈
‰p‰ ,‰¯Bza ˜ÒÚÏ ˙BL¯„Óƒ¿»«¬…«»ƒ≈
˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ Ì‰L ÌÈ¯·Á‰«¬≈ƒ∆≈«¿¬≈«»≈
ÏBÎÈ·k ,‰"aw‰ Ì‚Â)20( ¿««»»ƒ¿»

"CÏB˜Ï ÌÈ·ÈL˜Ó לימוד קול «¿ƒƒ¿≈
חביבות  לו שיש ישראל בני של התורה

הגלות  בזמן דווקא מיוחדת ומעלה

בתורה  עוסקים ישראל בני כאשר

הקשה. המצב למרות

ÔÎlL ,¯Ó‡na CÈLÓÓeלהלן שיבואר בני ÌÈ‡¯˜מטעם כל «¿ƒ««¬»∆»≈ƒ¿»ƒ
·e˙kL BÓk ,"'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ" Ï‡¯NÈ21בתורהÌˆÚa È‰ÈÂ" ƒ¿»≈ƒ¿¬»»¿∆»«¿ƒ¿∆∆

,‰f‰ ÌBi‰(ב'תמ"ח (בשנת בניסן ט"ו ‰ÈÂ'יום ˙B‡·ˆ Ïk e‡ˆÈ ««∆»¿»ƒ¿¬»»
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מי n"yz'd ,hay c"ei

ליׂשראל  נּתן הוי') (צבאֹות זה ׁשם ּכי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָמצרים",

ּדוקא  מּמצרים קּׁשּור 22ּביציאתם לבאר ויׁש . ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָ

נקראּו מצרים יציאת ּׁשּבזמן מה ּכי ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָהענינים,

הּנּצֹוצֹות  מּצד הּוא הוי'", "צבאֹות ְְֲִִִִֵַַָָָיׂשראל

(ּכמֹו מצרים ּבגלּות ׁשּנתּבררּו ְְְְְְִִִֶַַָָָ(ה"ּצבאֹות")

לקּמן  ּׁשּיׂשראל 23ׁשּיתּבאר מה הּקׁשר וזהּו .( ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּבּגּנים", "הּיֹוׁשבת לענין הוי'" "צבאֹות ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָנקראים

הּתֹורה  ּבעסק ּכנסתֿיׂשראל עבֹודת עלֿידי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכי

ורֹועה  ּבּגֹולה "ּפזּורה ּכׁשהיא מצֹותיה ְְְְְִִִֶֶַָָָָוקּיּום

את  מבררים עלֿידיֿזה אחרים", ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָּבגּנים

"וינּצלּו ּבדגמת ׁשּבּגלּות, את 24הּנּצֹוצֹות ְְְְִֶֶַַַַַָֻ

ְִִָמצרים".

‰p‰Â ּבׁשם נקראים ּׁשּיׂשראל למה נֹוסף ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ּגם  הם נקראים הוי'", ְְֲִִִֵַָָָ"צבאֹות

את 25"צבאֹות" ּבּמאמר ׁשּמביא (ּכמֹו ְְֲִֵֶֶַַָָ

הוי'26הּפסּוקים  הֹוציא הּזה, הּיֹום ּבעצם "ויהי ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָ

"ּכי  צבאֹותם", על מצרים מארץ יׂשראל ּבני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאת

מארץ  צבאֹותיכם את הֹוצאתי הּזה הּיֹום ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַּבעצם

הוי'" "צבאֹות ּבין וההפרׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָמצרים").

הּוא  ּלׁשֹון 27ל"צבאֹות" הּוא הוי'" ׁש"ּצבאֹות , ְְְֲִִֶָָָ

ּו"צבאֹות" ל"הוי'", נטּפל ׁשה"ּצבאֹות" ,'סמּו'ְְְֲִֶַַַָָָָָ

עצמֹו. ּבפני ענין ְְְִִֵַָהּוא

"אדם"p‰Â‰ד) נקראים ׁשּיׂשראל ׁשּמה ידּוע ¿ƒ≈ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

לעליֹון" "אּדּמה ׁשם על מּובן,28הּוא ׁשּמּזה . ְִֵֶֶֶֶֶַַָָ

זה  "צבאֹות" ּבׁשם (ּגם) נקראים ׁשּיׂשראל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּמה

"צ  לּׁשם נמחקין ׁשּי ׁשאינן הּׁשמֹות מּׁשבעה ׁשהּוא עלּֿפי 29באֹות", זה ויּובן . ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּזקן  אדמֹו"ר כ"ק ּׁשּכתב הּנביאים,30מה עלֿידי נתּגּלה "צבאֹות" ׁשּׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

להּקּב"ה 31ּכדאיתא  ׁשּקראֹו אדם היה לא עֹולמֹו, את הּקּב"ה ׁשּברא ׁש"ּמּיֹום ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹ
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רפי"א.22) בההמשך ג.23)כמפורש ס, בא מתו"א ט, בפנים 24)סעיף לקמן גם וראה [ובכ"מ. שם ובתו"א לו. שם, בא

במצרים. שהיו הניצוצות בירור שהו"ע סתם).25)ס"ח] (צבא בצבא הפירושים ג' (פ"י) במאמר שמבאר ממה גם כמובן

צבאות. ישראל נק' שם: יז.26)ובהקיצור נא. שם, בא 27)בא – החדשה [בהוצאה ב קמא, שמות תו"ח שם. תו"א ראה

א]. קטו, ובכ"מ.28)ח"א ב. שא, ב. כ, פ"ו 29)של"ה יסוה"ת הל' רמב"ם הלכה). שכן ע"ב (ושם סע"א לה, שבועות

ס"ג. ספ"ה חאו"ח אדה"ז שו"ע ס"ט. סרע"ו יו"ד טושו"ע בא.30)ה"ב. ר"פ ב.31)תו"א לא, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï‡¯NÈÏ Ôz ('ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ) ‰Ê ÌL Èk ,"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿»ƒƒ≈∆ƒ¿¬»»ƒ«¿ƒ¿»≈

‡˜Âc ÌÈ¯ˆnÓ Ì˙‡ÈˆÈa22.לכן קודם ולא ƒƒ»»ƒƒ¿«ƒ«¿»
,ÌÈÈÚ‰ ¯eM˜ ¯‡·Ï LÈÂ התורה לימוד בין והשייכות הקשר היינו ¿≈¿»≈ƒ»ƒ¿»ƒ

החל  ה' 'צבאות נקראים ישראל שבני והעובדה הגלות בזמן ישראל בני של

מצרים, ÔÓÊaMמיציאת ‰Ó Èkƒ«∆ƒ¿«
Ï‡¯NÈ e‡¯˜ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«ƒ¿«ƒƒ¿¿ƒ¿»≈
„vÓ ‡e‰ ,"'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ"ƒ¿¬»»ƒ«

˙BˆBvp‰ לעולם האלו שנפלו קיים «ƒ
העולם  ענייני בתוך וטמונים

e¯¯a˙pL ("˙B‡·v"‰)«¿»∆ƒ¿»¿
והעלאתו  מהרע הטוב בהפרדת

(BÓkלקדושה ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏ‚a¿»ƒ¿«ƒ¿
Ôn˜Ï ¯‡a˙iL23e‰ÊÂ .( ∆ƒ¿»≈¿«»¿∆

ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NiM ‰Ó ¯Lw‰«∆∆«∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
ÔÈÚÏ "'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ"ƒ¿¬»»¿ƒ¿«
È„ÈŒÏÚ Èk ,"ÌÈpba ˙·LBi‰"«∆∆««ƒƒ«¿≈
˜ÒÚa Ï‡¯NÈŒ˙Òk ˙„B·Ú¬«¿∆∆ƒ¿»≈¿≈∆
‰È˙BˆÓ Ìei˜Â ‰¯Bz‰«»¿ƒƒ¿∆»
‰ÚB¯Â ‰ÏBba ‰¯eÊt" ‡È‰Lk¿∆ƒ¿»«»¿»

,"ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌÈp‚a במצב היינו ¿«ƒ∆¬≈ƒ
ודחוק  ÌÈ¯¯·Óקשה ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆¿»¿ƒ

˙BˆBvp‰ האלוקיים ‡˙ ∆«ƒ
˙Ó‚„a ,˙eÏbaL∆«»¿À¿«

eÏvÈÂ"24"ÌÈ¯ˆÓ שהיה ‡˙ «¿«¿∆ƒ¿»ƒ
פשוטו  ולפי מצרים, יציאת בעת

ישראל  שבני היא את הכוונה רוקנו

של  הרוחנית והמשמעות מצרים.

את  והעלו שביררו היא הדברים

למצרים. שנפלו הקדושה ניצוצות

Ï‡¯NiM ‰ÓÏ ÛÒB ‰p‰Â¿ƒ≈»¿«∆ƒ¿»≈
,"'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ" ÌLa ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿¬»»

לעיל הנזכר הכתוב ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒכלשון
"˙B‡·ˆ" Ìb Ì‰25BÓk) ≈«¿»¿

˙‡ ¯Ó‡na ‡È·nL∆≈ƒ««¬»∆
ÌÈ˜eÒt‰26 מפורש בהם הבאים, «¿ƒ

"צבאות", נקראים ישראל שבני

,‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa È‰ÈÂ"«¿ƒ¿∆∆««∆
Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ 'ÈÂ‰ ‡ÈˆB‰ƒ¬»»∆¿≈ƒ¿»≈
,"Ì˙B‡·ˆ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿«ƒ«ƒ¿»

ı¯‡Ó ÌÎÈ˙B‡·ˆ ˙‡ È˙‡ˆB‰ ‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa Èk"ƒ¿∆∆««∆≈ƒ∆ƒ¿≈∆≈∆∆
L¯Ù‰‰Â .("ÌÈ¯ˆÓ ההבדל"˙B‡·ˆ"Ï "'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ" ÔÈa ƒ¿«ƒ¿«∆¿≈≈ƒ¿¬»»ƒ¿»

‡e‰27, מכלֿמקום שווים, השמות שני של והמשמעות התוכן שלכאורה אף

ביניהם  הבדל 'CeÓÒ',יש ÔBLl ‡e‰ "'ÈÂ‰ ˙B‡·v"L זה בשם ∆ƒ¿¬»»¿»
של  בהטיה כתובה "צבאות" המילה

היא  והמשמעות נסמך,

ÏtË "˙B‡·v"‰L מחובר ∆«¿»ƒ¿«
B‡·ˆ"e˙"וטפל ,"'ÈÂ‰"Ï«¬»»¿»

BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÚ ‡e‰ וכפי ƒ¿»ƒ¿≈«¿
להלן. עוד שיתבאר

Ï‡¯NiL ‰nL Úe„È ‰p‰Â („¿ƒ≈»«∆«∆ƒ¿»≈
ÌÈ‡¯˜בתורה‡e‰ "Ì„‡" ƒ¿»ƒ»»

"ÔBÈÏÚÏ ‰nc‡" ÌL ÏÚ28 «≈∆«∆»∆¿
לעליון, דומים ישראל שבני משום

מכך fnL‰הקדושֿברוךֿהוא. ∆ƒ∆
ישראל  בני נקראים בהם שהשמות

הקדושֿברוךֿ של בשמותיו קשורים

Ï‡¯NiLהוא  ‰nL ,Ô·eÓ»∆«∆ƒ¿»≈
"˙B‡·ˆ" ÌLa (Ìb) ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ«¿≈¿»

ÌMÏ CiL ‰Ê הקדוש ∆«»«≈
‡e‰L ,"˙B‡·ˆ" אחד ¿»∆

˙BÓM‰ ‰Ú·MÓ של הקדושים ƒƒ¿»«≈
«≈∆ÔÈ‡Lהקדושֿברוךֿהוא

ÔÈ˜ÁÓ29 חל קדושתם שמפני ƒ¿»ƒ
בגמרא  כמבואר אותם, למחוק איסור

ובהלכה.

·˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂ¿»∆«ƒ«∆»«
Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ˜"Î30ÌML «¿«»≈∆≈

"˙B‡·ˆ" של משמותיו כאחד  ¿»
אלא  בתורה נזכר לא הקדושֿברוךֿהוא

,ÌÈ‡È·p‰ È„ÈŒÏÚ ‰lb˙ƒ¿«»«¿≈«¿ƒƒ
‡˙È‡„k31 בגמרא כמובא ƒ¿ƒ»

˙‡ ‰"aw‰ ‡¯aL ÌBin"L∆ƒ∆»»«»»∆
B‡¯wL Ì„‡ ‰È‰ ‡Ï ,BÓÏBÚ»…»»»»∆¿»
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dlk izeg` ipbl iz`a

ּבהם" ועל13ֿ"וחי ּומקּדׁש. ּבּמׁשּכן הּתלּויֹות ( ְְְְִִֶַַַַָָָָ

ׁשהיּו הּפרטים לכל ּבנֹוגע ּגם הּוא ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָּדרֿזה

מצר  ּבגלּות לפניֿזה וגם מצרים, ים,ּביציאת ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָ

הּיֹום  עד ודֹור, ּדֹור ּבכל נצחּיֹות הֹוראֹות ְְִִֵֶַַָָָׁשהם

ׁשּידּוע  ּוכמֹו חּייהם 14הּזה. את "וימררּו ּבענין ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ּגֹו' ּובלבנים" ּבחמר קׁשה ׁשּגם 15ּבעבֹודה , ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ

"ּבחמר  העבֹודה יׁשנּה האחרֹון ּבּגלּות ְְְֲֲֶֶַַַָָָָָָֹעכׁשו

ּדא  "ּבחמר" ּברּוחנּיּות), ׁשהיא (ּכמֹו ְְְְִִִִֵֶֶָָֹּובלבנים"

הלכתא  לּבּון ּדא "ּובלבנים" ועל16ֿקלֿוחמר, , ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹ

ּבדגמת  העתידה, לּגאּלה אחרּֿכ יזּכּו ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻֻידיֿזה

קׁשה  ה"עבֹודה (לאחרי מצרים ּביציאת ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָֻהּגאּלה

ּביד  יֹוצאים יׂשראל "ּובני ּגֹו'), ּובלבנים" ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָֹּבחמר

.17רמה" ָָ

הּגלּות,p‰Â‰ג) ּבזמן הּתֹורה עסק עּלּוי ּגדל ¿ƒ≈ְִִֵֶֶַַַָָֹ

העׂשירי  ּבּסעיף ההּלּולא ּבעל ְְֲִִִִֵַַַַָָָמבאר

קדׁש" יהיה יֹום 18["העׂשירי מאמרי ׁשּב'המׁש [ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ

ׁשל  והחֹותם הּסּיּום הּוא זה ׁשּסעיף ְְִִִֶֶֶַַַָָההּלּולא',

ּדּבּורֿהּמתחיל  ,'ה'המׁש ׁשל הּׁשני ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָהּמאמר

לקֹול מקׁשיבים חברים ּבּגּנים ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַ"הּיֹוׁשבת

הּפסּוק),19הׁשמיעני" על רׁש"י ּפרּוׁש (עלּֿפי ְִִִִִֵַַַַַָ

הּפזּורה  אּת יׂשראל: לכנסת הּקּב"ה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ"אמר

זאת  ּובכל כּו' אחרים ׁשל ּבגּנים ורֹועה ְְְֲִִֵֶַַָָָֹּבּגֹולה

לעסק  מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ּבבּתי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹיֹוׁשבת

(וגם  הּׁשרת מלאכי ׁשהם החברים הּנה ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּבּתֹורה,

ּכביכֹול  לקֹול".20הּקּב"ה, מקׁשיבים ( ְְְִִִֵַַָָָ

CÈLÓÓe יׂשראל נקראים ׁשּלכן ּבּמאמר, «¿ƒְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הוי'", "ויהי 21"צבאֹות ְְְֲִִֶַָָָ

מארץ  הוי' צבאֹות ּכל יצאּו הּזה, הּיֹום ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבעצם
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ה.13) יח, ובכ"מ.14)אחרי ואילך. ח ע' שמות אוה"ת ואילך. א מט, שמות אור יד.15)תורה א, קנג,16)שמות זח"ג

ח.17)א. יד, א.18)בשלח רעא, זח"ב וראה לב. כז, בחוקותי – הכתוב יג.19)לשון ח, המאמר 20)שה"ש בתחילת ראה

כו'. שלי ופמליא אני הקב"ה אמר ממד"ר: מא.21)שם יב, בא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
התורה, Ì‰a"במצות ÈÁÂ"13 תמיד חיּות נותנות שהן ‰BÈeÏz˙היינו ( »«»∆«¿

Lc˜Óe ÔkLna גם הוא הללו וההוראות המצוות של הרוחני והתוכן «ƒ¿»ƒ¿»
קיים. המקדש בית אין בפועל כאשר הגלות בזמן

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ושכנתי מקדש לי 'ועשו הציווי אודות לעיל לאמור בדומה ¿«∆∆∆
שלו  הרוחנית (שהמשמעות בתוכם'

ÏÎÏנצחית) Ú‚Ba Ìb ‡e‰«¿≈«¿»
ÌÈË¯t‰ והמאורעות העבודה של  «¿»ƒ

ישראל  בני ÈˆÈa‡˙של eÈ‰L∆»ƒƒ«
‰ÊŒÈÙÏ Ì‚Â ,ÌÈ¯ˆÓ לפני ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿≈∆

מצרים ÌÈ¯ˆÓ,יציאת ˙eÏ‚a¿»ƒ¿«ƒ
˙BiÁˆ ˙B‡¯B‰ Ì‰L בעבודת ∆≈»ƒ¿ƒ

ישראל בני של הרוחנית Bc¯ה' ÏÎa¿»
BÓÎe .‰f‰ ÌBi‰ „Ú ,¯B„Â»«««∆¿

Úe„iL14החסידות ÔÈÚaבתורת ∆»«¿ƒ¿«
בני  של השעבוד אודות בתורה האמור

מצרים  בגלות ¬«¿»"e¯¯ÓÈÂישראל
Ì‰ÈiÁהמצרים  ישראל ‡˙ בני של ∆«≈∆

¯ÓÁa ‰L˜ ‰„B·Úa«¬»»»¿…∆
'Bb "ÌÈ·Ï·e15ÂLÎÚ ÌbL , ƒ¿≈ƒ∆««¿»

ÔB¯Á‡‰ ˙eÏba תבוא שאחריו «»»«¬
השלימה למה dLÈהגאולה בדומה ∆¿»

מצרים בגלות «¬«‰B·Ú„‰שהיה
BÓk) "ÌÈ·Ï·e ¯ÓÁa"¿…∆ƒ¿≈ƒ¿

,(˙eiÁe¯a ‡È‰L,והכוונה ∆ƒ¿»ƒ
ביגיעה  התורה ללימוד הזוהר, כדברי

‡c "¯ÓÁa" זה,¯ÓÁÂŒÏ˜ ¿…∆»«»…∆
‡c "ÌÈ·Ï·e" זהÔeaÏ ƒ¿≈ƒ»ƒ

‡˙ÎÏ‰16,(ועיון (בירור ליבון ƒ¿¿»
בלימוד ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰הלכה  שיעסקו ¿«¿≈∆

קשה' 'עבודה מתוך ביגיעה, התורה

l‡bÏ‰ברוחניות  CkŒ¯Á‡ ekÊÈƒ¿««»«¿À»
‰l‡b‰ ˙Ó‚„a ,‰„È˙Ú‰»¬ƒ»¿À¿««¿À»
È¯Á‡Ï) ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaƒƒ«ƒ¿«ƒ¿«¬≈
¯ÓÁa ‰L˜ ‰„B·Ú"‰»¬»»»¿…∆

'Bb "ÌÈ·Ï·e הפשוט ),במובן ƒ¿≈ƒ
מצרים  ביציאת שנאמר ≈¿"È·eוכמו

"‰Ó¯ „Èa ÌÈ‡ˆBÈ Ï‡¯NÈ17 ƒ¿»≈¿ƒ¿»»»
גבוהה  "בגבורה רש"י: ופירש

העתידה. בגאולה גם יהיה כך ומפורסמת",

,˙eÏb‰ ÔÓÊa ‰¯Bz‰ ˜ÒÚ ÈelÚ Ï„b ‰p‰Â כאמור שהוא ‚) ¿ƒ≈…∆ƒ≈∆«»ƒ¿««»
מהגלות  יוצאים ידה שעל (ברוחניות) ובלבנים' בחומר קשה ≈«¿Ó·‡¯ה'עבודה

‡Ïel‰‰ ÏÚa הריי"צ [הרבי È¯ÈNÚ‰ ÛÈÚqa,מיוחדת מעלה לו שיש «««ƒ»«¿ƒ»¬ƒƒ
˜„L"ככתוב  ‰È‰È È¯ÈNÚ‰"18È¯Ó‡Ó CLÓ‰'aL קבוצת ] »¬ƒƒƒ¿∆…∆∆¿∆¿≈«¬»≈

לזה  זה כהמשך הבאים ‰‰Ïel‡',מאמרים ÌBÈ המאמר את כאמור, «ƒ»
תש"י  שבט יו"ד ליום לפרסום הריי"צ הרבי מסר לגני' 'באתי דיבורֿהמתחיל

והמאמרים  זה מאמר ולכן נסתלק, ובו

מאמרי  נקראים אליו בהמשך שבאים

ההילולא  Ê‰יום ÛÈÚqL הסעיף ∆¿ƒ∆
במיוחד  השייך ב'המשך' העשירי

הרבי  של מנהגו לפי תש"מ, זו, לשנה

החל  שנה, מידי שבט ביו"ד לבאר

מה'המשך' אחד סעיף תשי"א משנת

מחזור  נשלם תש"ל ובשנת הסדר לפי

ובשנת  הפרקים, עשרים כל ביאור של

זה  סדר ולפי שני מחזור החל תשל"א

לגני' 'באתי במאמר כאן, מבאר הרבי

העשירי  הסעיף את תש"מ שנת של

זה  וסעיף ‰Ìeiqבמאמר, ‡e‰«ƒ
ÈM‰ ¯Ó‡n‰ ÏL Ì˙BÁ‰Â¿«»∆««¬»«≈ƒ
Œ¯eac ,'CLÓ‰'‰ ÏL∆«∆¿≈ƒ

ÏÈÁ˙n‰ בפסוק פותח השני המאמר ««¿ƒ
השירים  ÌÈpbaבשיר ˙·LBi‰"«∆∆««ƒ

È·ÈL˜Ó ÌÈ¯·ÁCÏB˜Ï Ì ¬≈ƒ«¿ƒƒ¿≈
"ÈÚÈÓL‰19 הכתוב ומשמעות «¿ƒƒƒ

ÏÚהיא  È"L¯ Le¯t ÈtŒÏÚ)«ƒ≈«ƒ«
‰"aw‰ ¯Ó‡" ,(˜eÒt‰«»»««»»
‰¯eÊt‰ z‡ :Ï‡¯NÈ ˙ÒÎÏƒ¿∆∆ƒ¿»≈«¿«¿»
ÏL ÌÈp‚a ‰ÚB¯Â ‰ÏBba«»¿»¿«ƒ∆

'eÎ ÌÈ¯Á‡ הקשה המצב בגלל ¬≈ƒ
הפרנסה  ודוחק Ê‡˙בגלות ÏÎ·e¿»…

Èz·e ˙BiÒk Èz·a ˙·LBÈ∆∆¿»≈¿≈ƒ»≈
‰p‰ ,‰¯Bza ˜ÒÚÏ ˙BL¯„Óƒ¿»«¬…«»ƒ≈
˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ Ì‰L ÌÈ¯·Á‰«¬≈ƒ∆≈«¿¬≈«»≈
ÏBÎÈ·k ,‰"aw‰ Ì‚Â)20( ¿««»»ƒ¿»

"CÏB˜Ï ÌÈ·ÈL˜Ó לימוד קול «¿ƒƒ¿≈
חביבות  לו שיש ישראל בני של התורה

הגלות  בזמן דווקא מיוחדת ומעלה

בתורה  עוסקים ישראל בני כאשר

הקשה. המצב למרות

ÔÎlL ,¯Ó‡na CÈLÓÓeלהלן שיבואר בני ÌÈ‡¯˜מטעם כל «¿ƒ««¬»∆»≈ƒ¿»ƒ
·e˙kL BÓk ,"'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ" Ï‡¯NÈ21בתורהÌˆÚa È‰ÈÂ" ƒ¿»≈ƒ¿¬»»¿∆»«¿ƒ¿∆∆

,‰f‰ ÌBi‰(ב'תמ"ח (בשנת בניסן ט"ו ‰ÈÂ'יום ˙B‡·ˆ Ïk e‡ˆÈ ««∆»¿»ƒ¿¬»»
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dlkמב izeg` ipbl iz`a

"צבאֹות", ּוקראּתּו חּנה ׁשּבאה עד ְְְֶַַַָָָָָָ"צבאֹות",

הּקּב"ה  ּבּנבּואה 32ואמר לפּתח ׁשּל ּבן עתיד ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּבּנביאים  היה זה ּבׁשם הּנבּואה ועּקר זה". ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּבׁשם

ּובתחלת  ראׁשֹון ּבית זמן ּבסֹוף ׁשהיּו ְְְֲִִִִִֶַַַַָָהאחרֹונים

הגם  והּנה זה. ּבׁשם היה נבּואתם ׁשרב ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּגלּות,

למּטה  הם קּבלה', 'ּדברי הּנביאים, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּדברי

לנבּואת  ּבנֹוגע [ואפילּו ּתֹורה' מ'ּדברי ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָּבמדרגה

ּכתיב  ּביׂשראל 33מׁשה, עֹוד נביא קם "ולא ְְְְִִִֵֶָָָֹֹ

למּטה  ׁשהם ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ְְְְֵֶֶַַַַַַָָָֹּכמׁשה",

לא  "צבאֹות" ׁשם אףֿעלּֿפיֿכן ּתֹורה'], ְְִִִֵֵֵַַָָֹמ'ּדברי

מעלה  ויׁש ּדוקא, ּבּנביאים ּכיֿאם ּבּתֹורה ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָנזּכר

ׁשּמצינּו ּוכמֹו ּתֹורה'. 'ּדברי על נביא ְְְְִִִִֵֵֶַָָָּבדברי

יֹותר  קׁשה עֹונׁשֹו נביא, ּדברי על ְְִִֵֵֵֶֶַָָָׁשהעֹובר

ּתֹורה  ּדברי וכּמה ּכּמה על מּובן 34מעֹובר ּומּזה , ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

לּפגם  ּבנֹוגע ּגם הּוא מבאר 35ׁשּכן ועלּֿפיֿזה . ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּבארּכה  האמצעי אדמֹו"ר ׁשהענׁש36כ"ק זה , ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

יֹותר  קׁשה נביא ּדברי על העֹובר ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָוהּפגם

לזה  ׁשּי ּתֹורה, מ)ּדברי וכּמה (ּכּמה על ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָמעֹובר

ּדוקא. הּנביאים עלֿידי נמׁש "צבאֹות" ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָׁשּׁשם

הּנÔÈÚ‰Âה) הּוא הּוא, "צבאֹות" ׁשם ּפרּוׁש ה ¿»ƒ¿»ְִֵֵֵָ

ׁשּלֹו" ּבּצבא הּוא והינּו37"אֹות , ְְֶַַָָ

- "צבאֹות" והּׁשם נבראים, רּבּוי הּוא ְְְְִִִֵַָָָָּד"צבא"

האלקּות  ּבחינת הּוא ׁשּלֹו", ּבּצבא הּוא ְֱִֶַַָָָֹ"אֹות

אֹור' ּב'תֹורה וכּמבאר ּבּנבראים. ׁשּנמׁש 38ּכמֹו ְְְְְְִִִֶַַָָָָֹ

לׁשֹון  ה ּוא ׁש"ּצבאֹות" "צבאֹות", ׁשם ְְְְְִֵֶַָָּבענין

ּדבריאה  ּומלאכים נׁשמֹות ּגדּודי והם ְְְְְִִִֵֵֵַָָָ'חילֹות',

ּכלל. אלקּות אינן ְְֱִֵֶַַָָָֹׁש(ּמּצדֿעצמן)

e‰ÊÂ הּׁשמֹות לׁשאר "צבאֹות" ׁשם ּבין ההפרׁש ¿∆ְְְִֵֵֵֵֶַַָָ

על  מֹורים הּׁשמֹות ּכל ּכי נמחקין, ְִִִִֵֵֶַַָָָׁשאינן

ׁשהּוא  האצילּות ּבעֹולם ׁשהּוא ּכמֹו ְְֲִֵֶֶָָאֹורֿאיןֿס ֹוף
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שם.32) ה"ו.33)תו"א פ"ז שם רמב"ם וראה י. לד, שם 34)ברכה (רמב"ם ביד"ש מיתה חייב נביא דברי על שהעובר

תורה. מדברי בכו"כ משא"כ ה"ב), בהגהה).35)פ"ט פכ"ד (תניא הפגם ערך לפי הוא העונש סע"א 36)שהרי שם, תו"ח

שלו.37)ואילך. בצבא הוא אדון רע"א: טז, ובחגיגה ד'. סעיף פר"ת גו' היום בעצם ד"ה שכט. ע' בא ר"פ 38)אוה"ת

ב). (ס, בא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰pÁ ‰‡aL „Ú ,"˙B‡·ˆ" ‰"aw‰Ï שמואל של אמו אלקנה, אשת ¿«»»¿»«∆»»«»

"ˆ·‡B˙",הנביא, ez‡¯˜e נדר "ותדר במשכן חנה בתפילת ככתוב ¿»«¿»
צ  ה' ‰aw"‰באות..."ותאמר ¯Ó‡Â32ClL Ôa „È˙Ú הנביא שמואל ¿»««»»»ƒ≈∆»

‰Ê ÌLa ‰‡e·p‰ ¯wÚÂ ."‰Ê ÌLa ‰‡e·pa ÁzÙÏ"צבאות" ƒ¿…««¿»¿≈∆¿ƒ««¿»¿≈∆
ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈ‡È·pa ‰È‰ וכמו) »»«¿ƒƒ»«¬ƒ

חגי  'ובפרט – אור' ב'תורה שכתוב

ומלאכי') ÔÓÊזכריה ÛBÒa eÈ‰L∆»¿¿«
˙eÏb‰ ˙ÏÁ˙·e ÔBL‡¯ ˙Èa«ƒƒƒ¿ƒ««»
ראשון, בית חורבן שאחרי בבל גלות

.‰Ê ÌLa ‰È‰ Ì˙‡e· ·¯L∆…¿»»»»¿≈∆
,ÌÈ‡È·p‰ È¯·cL Ì‚‰ ‰p‰Â¿ƒ≈¬«∆ƒ¿≈«¿ƒƒ

ז"ל חכמינו בפי ≈¿È¯·c'ƒהנקראים
‰‚¯„Óa ‰hÓÏ Ì‰ ,'‰Ïa«̃»»≈¿«»¿«¿≈»

'‰¯Bz È¯·c'Ó בחמשת האמורים ƒƒ¿≈»
התורה Ú‚Baחומשי eÏÈÙ‡Â]«¬ƒ¿≈«

·È˙k ,‰LÓ ˙‡e·Ï33‡ÏÂ" ƒ¿«…∆¿ƒ¿…
Ï‡¯NÈa „BÚ ‡È· Ì»̃»ƒ¿ƒ¿»≈

‰LÓk הנביאים דברי כן ואם ," ¿…∆
מנבואת  נמוכה בדרגה הם האחרים

«»¿«»»»»¿nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ‰משה
Ì‰L דברי' שהם הנביאים דברי ∆≈
Bz¯‰'קבלה' È¯·c'Ó ‰hÓÏ¿«»ƒƒ¿≈»

חומשי  שבחמשת עצמה התורה דברי

‡ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛתורה  למרות ], ««ƒ≈
על  תורה' 'דברי של והייתרון המעלה

זאת  בכל קבלה', ≈ÌL'דברי
‰¯Bza ¯kÊ ‡Ï "˙B‡·ˆ"¿»…ƒ¿»«»

Âc˜‡,עצמה  ÌÈ‡È·pa Ì‡ŒÈkƒƒ«¿ƒƒ«¿»
ÏÚ ‡È· È¯·„a ‰ÏÚÓ LÈÂ¿≈«¬»¿ƒ¿≈»ƒ«

'‰¯Bz È¯·c' מצינו ואכן ƒ¿≈»
ויתרון  מעלה יש מסויימים שבמובנים

ל'דברי  ביחס אפילו הנביא בדברי

יותר. נעלים כלל שבדרך ¿BÓÎeתורה'
È¯·c ÏÚ ¯·BÚ‰L eÈˆnL∆»ƒ∆»≈«ƒ¿≈

BLBÚ ,‡È· שמים בידי מיתה הוא »ƒ¿
עונש BÚÓ·¯שזהו ¯˙BÈ ‰L»̃∆≈≈≈

‰¯Bz È¯·c ‰nÎÂ ‰nk ÏÚ34 ««»¿«»ƒ¿≈»
כך, כל חמור בעונש נענש שאינו

‰fÓe העונש חומרת לגבי מההבדל ƒ∆
Ú‚Ba Ìb ‡e‰ ÔkL Ô·eÓ»∆≈«¿≈«

Ì‚tÏ35 למעלה,בנפש וגם האדם «¿»

חמור  לפגם גורמת הנביא דברי על שעבירה העבירה, ידי על שנוצר כביכול

תורה. דברי על עבירות וכמה כמה ידי על שנגרם הפגם מאשר יותר

‰k¯‡a ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡ ˜"Î ¯‡·Ó ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ36‰Ê , ¿«ƒ∆¿»≈«¿»∆¿»ƒ«¬À»∆
¯˙BÈ ‰L˜ ‡È· È¯·c ÏÚ ¯·BÚ‰ ÏL Ì‚t‰Â LÚ‰L∆»…∆¿«¿»∆»≈«ƒ¿≈»ƒ»∆≈
‰nÎÂ ‰nk) ÏÚ ¯·BÚÓ≈≈««»¿«»

,‰¯Bz È¯·c(Ó,לעיל CiLכאמור ƒƒ¿≈»«»
CLÓ "˙B‡·ˆ" ÌML ‰ÊÏ¿∆∆≈¿»ƒ¿»

‡˜Âc ÌÈ‡È·p‰ È„ÈŒÏÚ ולא «¿≈«¿ƒƒ«¿»
שממשיך  כפי עצמה, בתורה נזכר

להלן. ומבאר

Le¯t ‰p‰ ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â (‰¿»ƒ¿»ƒ≈≈
‡e‰ "˙B‡·ˆ" ÌL כמובא ≈¿»

חכמינו  דברי יסוד על חסידות במאמרי

‰e‡ז"ל  ˙B‡" הקדושֿברוךֿהוא

"צבאות" בשם ««»va·‡הנקרא
"BlL37‡e‰ "‡·ˆ"c eÈ‰Â , ∆¿«¿¿»»

ÌM‰Â ,ÌÈ‡¯· Èeaƒ̄ƒ¿»ƒ¿«≈
‡·va ‡e‰ ˙B‡" - "˙B‡·ˆ"¿»«»»
˙e˜Ï‡‰ ˙ÈÁa ‡e‰ ,"BlL∆¿ƒ«»¡…

ÌÈ‡¯·pa CLÓpL BÓk.הרבים ¿∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ
‰¯B˙'a ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿»

'¯B‡38,"˙B‡·ˆ" ÌL ÔÈÚa¿ƒ¿«≈¿»
ÔBLÏ ‡e‰ "˙B‡·v"L∆¿»¿

,'˙BÏÈÁ',בצבא חילות Ì‰Âכמו ≈¿≈
ה'חילות' של הרוחנית והמשמעות

היא  BÓL˙הללו È„e„b¿≈¿»
‰‡È¯·c ÌÈÎ‡ÏÓe שנמצאים «¿»ƒƒ¿ƒ»

מבין  השני הבריאה, ארבעת בעולם

אצילותֿ הכלליים הרוחניים העולמות

»Œ„vn)L∆ƒבריאהֿיצירהֿעשיה
(ÔÓˆÚ,אלה ומלאכים ‡ÔÈנשמות «¿»≈»

ÏÏk ˙e˜Ï‡ מעולם בשונה ¡…¿»
מארבעה  אחד היותו שעם האצילות

ממש. אלוקות הוא הרי העולמות

ÌL ÔÈa L¯Ù‰‰ e‰ÊÂ¿∆«∆¿≈≈≈
˙BÓM‰ ¯‡LÏ "˙B‡·ˆ"¿»ƒ¿»«≈
הקדושֿברוךֿהוא  של הקדושים

Ïk Èk ,ÔÈ˜ÁÓ ÔÈ‡L שאר ∆≈»ƒ¿»ƒƒ»
˙BÓM‰"צבאות" השם מלבד «≈

BÓk ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ÏÚ ÌÈ¯BÓƒ«≈¿
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ‡e‰L∆¿»»¬ƒ
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מג n"yz'd ,hay c"ei

איהּו חד, וחּיּוהי "איהּו האחדּות, ְְִִִַַַָָעֹולם

חד" "צבאֹות"39וגרמֹוהי ׁשם מהּֿׁשאיןּֿכן , ְְְִֵֵֵֶַַַָ

ּומתלּבׁש ׁשּנמׁש ּכמֹו אֹורֿאיןֿסֹוף על ְְְִִֵֵֶֶַַָמֹורה

'עלמי  ׁשהם ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָּבעֹולמֹות

ׁשּכתּוב 40ּדפרּודא' ּכמֹו נפרדים, 41נבראים ְְְְִִִִִֶָָָָ

ּבּגמרא  מאןּֿדאמר יׁש ׁשּלכן יּפרד". 42"ּומּׁשם ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ׁשם  אינֹו ׁש"ּצבאֹות" קסלקאּֿדעּתא) רק ְְְְֵֵֶַַַָָָָֹ(ולא

ׁשם  על  אּלא "צבאֹות" נקרא ׁשּלא ְְִֵֶֶַָָָָֹקדֹוׁש,

ּדקימאֿלן  מה לפי וגם ׁש"ּצבאֹות"43יׂשראל. ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָ

קאי  זה ׁשם הּנה נמחקין, ׁשאינן מהּׁשמֹות ְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָהּוא

ּומתלּבׁש ׁשּנמׁש ּכמֹו אֹורֿאיןֿסֹוף ְְְִִֵֵֶַַָעל

מה  עלּֿפי ּבזה, הּבאּור לֹומר ויׁש ְְִִִֵֵֶַַַַַָָּבּנבראים.

האריז"ל  ּובּכתבי זהר' ּוב'ּתּקּוני ּבּזהר 44ּדאיתא ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹֹ

והֹוד' ּב'נצח הּוא "צבאֹות" 'נצח 45ׁשּׁשם ּכי , ְְְִֵֵֵֶַַָ

(לא  הּוא ׁשענינם הינּו מּגּופא", "לבר הם ְְְְִִֵֶַַָָָֹוהֹוד'

ּבכד  ּכיֿאם ) ּגּופא, האצילּות עֹולם י ּבׁשביל ְְֲִִִִִִֵָָָ

ׁשּלמּטה  ּבריאהֿיצירהֿע ׂשּיה ּבעֹולמֹות ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָלהמׁשי

הּידּוע  ועלּֿדר האצילּות, ׁש'ּנצח 46מעֹולם ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

לּבן  להׁשּפיע  ּבכדי יֹועצֹות' 'ּכליֹות הן ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָוהֹוד'

ְְִַַולּתלמיד.

ּבּתֹורה e‰ÊÂו) נזּכר לא "צבאֹות" ּׁשּׁשם מה ¿∆ְְִֵֶַַָָָֹ

רּבנּו מׁשה ּכי ּדוקא, ּבּנביאים ְְִִִִִֵֶַַַָֹּכיֿאם

מׁשה  נקרא ׁשּלכן ּדאצילּות, והנהגה נׁשמה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהיה

מׁשיתהּו" הּמים "מן ׁשם –47על "מים" , ְִִִִִֵַַַַ
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בהקדמה.39) זהר ובכ"מ.40)תקוני ב. ו, בראשית י.41)תו"א ב, ב.42)בראשית לה, מקומות 43)שבועות שם. שבועות

.29 למאו"א 44)שבהערה ובי"נ פי"ב השמות שער בפרדס (הובאו ועוד תי"ח. תקו"ז א. רצו, (בזח"ג) אד"ז ב. יא, זח"ג

ועוד. פ"ו. פ"ג. השמות שער ע"ח צבאות). גיקטליא.45)מע' לר"י אורה משערי רפי"א בההמשך גם אגה"ק 46)כמובא

ב). (קכד, י.47)סט"ו ב, שמות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙e„Á‡‰ ÌÏBÚ ‡e‰L מציאות ואיננו האלוקות עם המאוחד העולם ∆»»«¿

הזוהר וכדברי עצמו של È‰BiÁÂהקדושֿברוךֿהוא"‡e‰Èבפני האורות ƒ¿«ƒ
האצילות  בעולם המאירות הספירות È‰BÓ¯‚Âאחד Á„עשר e‰È‡ , «ƒ¿«¿ƒ

מאירות הספירות ובאמצעותם שדרכם בעולם ,39"אחד Á„הכלים ואין «
בטילה  שאיננה מציאות האצילות

מוחלט בביטול »Œ‰Óלאלוקות
‰¯BÓ "˙B‡·ˆ" ÌL ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈≈¿»∆
BÓk ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ÏÚ«≈¿

CLÓpLויורדLaÏ˙Óe ∆ƒ¿»ƒ¿«≈
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa¿»¿ƒ»¿ƒ»
ÈÓÏÚ' Ì‰L ,‰iNÚ¬ƒ»∆≈»¿≈

'‡„e¯Ùc40 עם פירוד, של עולמות ƒ¿»
עצמה  בפני מציאות של תחושה

עצמה  האלוקות ÌÈ‡¯·ƒ¿»ƒשאיננה
·e˙kL BÓk ,ÌÈ„¯Ù41 בתורה ƒ¿»ƒ¿∆»
מעדן היוצא הנהר «ÌMÓe"ƒאודות

"„¯tÈ היא הפנימית והמשמעות ƒ»≈
נברא  להיות עצמה מהאלוקות שייפרד

עצמית. ומציאות ישות ≈«∆ÔÎlLעם
מתייחס  "צבאות" שהשם מאחר

בריאהֿ לעולמות שירדה כפי לאלוקות

בעולם  שהיא כפי ולא יצירהֿעשיה

Ó‡cŒÔ‡Ó¯האצילות, LÈ מי ≈«¿»«
ושיטה  דעה כלומר שאומר,

‡¯Óba42Œ‡˜ÏÒ˜ ˜¯ ‡ÏÂ) «¿»»¿…«»«¿»
‡zÚc אבל הדעת על שעולה סברא «¿»

הדברים  מסקנת לפי מתקבלת )לא
,LB„˜ ÌL BÈ‡ "˙B‡·v"L∆¿»≈≈»
‡l‡ "˙B‡·ˆ" ‡¯˜ ‡lL∆…ƒ¿»¿»∆»

Ï‡¯NÈ ÌL ÏÚ של שם אינו אבל «≈ƒ¿»≈
הקדושֿברוךֿהוא.

Ì‚Â אפילוŒ‡ÓÈ˜c ‰Ó ÈÙÏ ¿«¿ƒ«¿«¿»
ÔÏ43 בגמרא המסקנה לפי »

˙BÓM‰Ó ‡e‰ "˙B‡·v"L∆¿»≈«≈
ÔÈ˜ÁÓ ÔÈ‡L,השמות שאר לקדושת שווה Ê‰וקדושתו ÌL ‰p‰ ∆≈»ƒ¿»ƒƒ≈≈∆

CLÓpLמכוון˜‡È"צבאות" BÓk ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ÏÚ ויורד »≈«≈¿∆ƒ¿»
ÌÈ‡¯·pa LaÏ˙Óe מירידה שלמעלה האלוקות לגבי ירידה בוודאי וזו ƒ¿«≈«ƒ¿»ƒ

ומהותם. ערכם לפי מצומצמת חיות להם ולהשפיע בנבראים להתלבש

,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ בשם המתלבשת האלוקות של והדרגה הבחינה ¿≈««≈»∆
È‡c˙‡'צבאות' ‰Ó ÈtŒÏÚ שמובא'¯‰Ê Èewz'·e ¯‰fa «ƒ«¿ƒ»«…«¿ƒ≈…«

Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙k·e44"˙B‡·ˆ" ÌML בספירות ודרגתו מקומו ¿ƒ¿≈»¬ƒ«∆≈¿»

B‰Â„'העליונות Áˆ'a ‡e‰45, עיקר של הסתעפות שהן הספירות שתי ¿≈«¿
ההוד  וספירת החסד מידת של הסתעפות הנצח ספירת העליונות, המידות

העליונות, הספירות עשר של המדריגות ובסדר הגבורה. מידת של הסתעפות

יותר  הנמוכות מהספירות ÙebÓ‡"הן ¯·Ï" Ì‰ '„B‰Â Áˆ' Èkƒ≈«¿≈¿«ƒ»
אליהו' ב'פתח כמבואר לגוף, מחוץ

הגוף, בצורת מרומזות שהספירות

יותר  העליונות שהספירות ובעוד

בגוף  קשורות (חסדֿגבורהֿתפארת

חסד  – אליהו' ב'פתח כנאמר עצמו,

דרועא  גבורא ימין, זרוע ימינא, דרועא

גופא, תפארת שמאל, זרוע שמאלא,

הן  יותר, הנמוכות והוד, נצח הגוף),

לגוף ‰e‡מחוץ ÌÈÚL eÈ‰«¿∆ƒ¿»»
האצילות ( בעולם שמאירות …Ï‡אף

‡Ùeb ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ÏÈ·Laƒ¿ƒ»»¬ƒ»
CÈLÓ‰Ïעצמו  È„Îa (Ì‡ŒÈk ,ƒƒƒ¿≈¿«¿ƒ

האלוקות אור את «¿BÓÏBÚa˙ולהביא
‰hÓlL ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»∆¿«»
C¯cŒÏÚÂ ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ≈»»¬ƒ¿«∆∆

Úe„i‰46 וחסידות Áˆp'Lבקבלה «»«∆≈«
'˙BˆÚBÈ ˙BÈÏk' Ô‰ '„B‰Â¿≈¿»¬
„ÈÓÏzÏÂ ÔaÏ ÚÈtL‰Ï È„Îaƒ¿≈¿«¿ƒ««≈¿««¿ƒ
שבספר  הקודש' ב'אגרת כמבואר

לידי  ההשפעה בבוא ..." התניא

ממש  ההשפעה בשעת דהיינו מעשה,

בדרך  להשפיע איך להתייעץ צריך

כגון  ההשפעה לקבל המקבל שיוכל

ללמדה  חכמה דבר להשפיע שרוצה

שהיא  כמו כולה לו יאמרנה אם לבנו

רק  ולקבל להבין הבן יוכל לא בשכלו

דבר  אחר ועניין בסדר לו לסדר שצריך

ובחינת  מעט, מעט אופניו על דבור

כליות  שהן והוד נצח נקראת זו עצה

יועצות".

e‰ÊÂ (Â בעולמות הקשור "צבאות" שם בין ההבדל אודות לעיל האמור ¿∆
הטעם  הוא האצילות בעולם הקשורים השמות לשאר בריאהֿיצירהֿעשיה

על Ì‡ŒÈkהפנימי ‰¯Bza ¯kÊ ‡Ï "˙B‡·ˆ" ÌMM ‰Ó«∆≈¿»…ƒ¿»«»ƒƒ
ea¯ ‰LÓ Èk ,‡˜Âc ÌÈ‡È·paהתורה את ÓL‰שמסר ‰È‰ «¿ƒƒ«¿»ƒ…∆«≈»»¿»»

ÌÈn‰ ÔÓ" ÌL ÏÚ ‰LÓ ‡¯˜ ÔÎlL ,˙eÏÈˆ‡c ‰‚‰‰Â¿«¿»»«¬ƒ∆»≈ƒ¿»…∆«≈ƒ««ƒ
"e‰˙ÈLÓ47 ובתֿפרעה ביאור בתיבה נטמן רבנו שמשה בתורה כמסופר ¿ƒƒ

שמו, את לו וקראה מהמים אותו ורוגע "ÌÈÓ"הוציאה שקט המסמלים «ƒ
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dlk izeg` ipbl iz`a

"צבאֹות", ּוקראּתּו חּנה ׁשּבאה עד ְְְֶַַַָָָָָָ"צבאֹות",

הּקּב"ה  ּבּנבּואה 32ואמר לפּתח ׁשּל ּבן עתיד ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּבּנביאים  היה זה ּבׁשם הּנבּואה ועּקר זה". ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּבׁשם

ּובתחלת  ראׁשֹון ּבית זמן ּבסֹוף ׁשהיּו ְְְֲִִִִִֶַַַַָָהאחרֹונים

הגם  והּנה זה. ּבׁשם היה נבּואתם ׁשרב ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּגלּות,

למּטה  הם קּבלה', 'ּדברי הּנביאים, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּדברי

לנבּואת  ּבנֹוגע [ואפילּו ּתֹורה' מ'ּדברי ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָּבמדרגה

ּכתיב  ּביׂשראל 33מׁשה, עֹוד נביא קם "ולא ְְְְִִִֵֶָָָֹֹ

למּטה  ׁשהם ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ְְְְֵֶֶַַַַַַָָָֹּכמׁשה",

לא  "צבאֹות" ׁשם אףֿעלּֿפיֿכן ּתֹורה'], ְְִִִֵֵֵַַָָֹמ'ּדברי

מעלה  ויׁש ּדוקא, ּבּנביאים ּכיֿאם ּבּתֹורה ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָנזּכר

ׁשּמצינּו ּוכמֹו ּתֹורה'. 'ּדברי על נביא ְְְְִִִִֵֵֶַָָָּבדברי

יֹותר  קׁשה עֹונׁשֹו נביא, ּדברי על ְְִִֵֵֵֶֶַָָָׁשהעֹובר

ּתֹורה  ּדברי וכּמה ּכּמה על מּובן 34מעֹובר ּומּזה , ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

לּפגם  ּבנֹוגע ּגם הּוא מבאר 35ׁשּכן ועלּֿפיֿזה . ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּבארּכה  האמצעי אדמֹו"ר ׁשהענׁש36כ"ק זה , ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

יֹותר  קׁשה נביא ּדברי על העֹובר ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָוהּפגם

לזה  ׁשּי ּתֹורה, מ)ּדברי וכּמה (ּכּמה על ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָמעֹובר

ּדוקא. הּנביאים עלֿידי נמׁש "צבאֹות" ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָׁשּׁשם

הּנÔÈÚ‰Âה) הּוא הּוא, "צבאֹות" ׁשם ּפרּוׁש ה ¿»ƒ¿»ְִֵֵֵָ

ׁשּלֹו" ּבּצבא הּוא והינּו37"אֹות , ְְֶַַָָ

- "צבאֹות" והּׁשם נבראים, רּבּוי הּוא ְְְְִִִֵַָָָָּד"צבא"

האלקּות  ּבחינת הּוא ׁשּלֹו", ּבּצבא הּוא ְֱִֶַַָָָֹ"אֹות

אֹור' ּב'תֹורה וכּמבאר ּבּנבראים. ׁשּנמׁש 38ּכמֹו ְְְְְְִִִֶַַָָָָֹ

לׁשֹון  ה ּוא ׁש"ּצבאֹות" "צבאֹות", ׁשם ְְְְְִֵֶַָָּבענין

ּדבריאה  ּומלאכים נׁשמֹות ּגדּודי והם ְְְְְִִִֵֵֵַָָָ'חילֹות',

ּכלל. אלקּות אינן ְְֱִֵֶַַָָָֹׁש(ּמּצדֿעצמן)

e‰ÊÂ הּׁשמֹות לׁשאר "צבאֹות" ׁשם ּבין ההפרׁש ¿∆ְְְִֵֵֵֵֶַַָָ

על  מֹורים הּׁשמֹות ּכל ּכי נמחקין, ְִִִִֵֵֶַַָָָׁשאינן

ׁשהּוא  האצילּות ּבעֹולם ׁשהּוא ּכמֹו ְְֲִֵֶֶָָאֹורֿאיןֿס ֹוף
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שם.32) ה"ו.33)תו"א פ"ז שם רמב"ם וראה י. לד, שם 34)ברכה (רמב"ם ביד"ש מיתה חייב נביא דברי על שהעובר

תורה. מדברי בכו"כ משא"כ ה"ב), בהגהה).35)פ"ט פכ"ד (תניא הפגם ערך לפי הוא העונש סע"א 36)שהרי שם, תו"ח

שלו.37)ואילך. בצבא הוא אדון רע"א: טז, ובחגיגה ד'. סעיף פר"ת גו' היום בעצם ד"ה שכט. ע' בא ר"פ 38)אוה"ת

ב). (ס, בא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰pÁ ‰‡aL „Ú ,"˙B‡·ˆ" ‰"aw‰Ï שמואל של אמו אלקנה, אשת ¿«»»¿»«∆»»«»

"ˆ·‡B˙",הנביא, ez‡¯˜e נדר "ותדר במשכן חנה בתפילת ככתוב ¿»«¿»
צ  ה' ‰aw"‰באות..."ותאמר ¯Ó‡Â32ClL Ôa „È˙Ú הנביא שמואל ¿»««»»»ƒ≈∆»

‰Ê ÌLa ‰‡e·p‰ ¯wÚÂ ."‰Ê ÌLa ‰‡e·pa ÁzÙÏ"צבאות" ƒ¿…««¿»¿≈∆¿ƒ««¿»¿≈∆
ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈ‡È·pa ‰È‰ וכמו) »»«¿ƒƒ»«¬ƒ

חגי  'ובפרט – אור' ב'תורה שכתוב

ומלאכי') ÔÓÊזכריה ÛBÒa eÈ‰L∆»¿¿«
˙eÏb‰ ˙ÏÁ˙·e ÔBL‡¯ ˙Èa«ƒƒƒ¿ƒ««»
ראשון, בית חורבן שאחרי בבל גלות

.‰Ê ÌLa ‰È‰ Ì˙‡e· ·¯L∆…¿»»»»¿≈∆
,ÌÈ‡È·p‰ È¯·cL Ì‚‰ ‰p‰Â¿ƒ≈¬«∆ƒ¿≈«¿ƒƒ

ז"ל חכמינו בפי ≈¿È¯·c'ƒהנקראים
‰‚¯„Óa ‰hÓÏ Ì‰ ,'‰Ïa«̃»»≈¿«»¿«¿≈»

'‰¯Bz È¯·c'Ó בחמשת האמורים ƒƒ¿≈»
התורה Ú‚Baחומשי eÏÈÙ‡Â]«¬ƒ¿≈«

·È˙k ,‰LÓ ˙‡e·Ï33‡ÏÂ" ƒ¿«…∆¿ƒ¿…
Ï‡¯NÈa „BÚ ‡È· Ì»̃»ƒ¿ƒ¿»≈

‰LÓk הנביאים דברי כן ואם ," ¿…∆
מנבואת  נמוכה בדרגה הם האחרים

«»¿«»»»»¿nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ‰משה
Ì‰L דברי' שהם הנביאים דברי ∆≈
Bz¯‰'קבלה' È¯·c'Ó ‰hÓÏ¿«»ƒƒ¿≈»

חומשי  שבחמשת עצמה התורה דברי

‡ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛתורה  למרות ], ««ƒ≈
על  תורה' 'דברי של והייתרון המעלה

זאת  בכל קבלה', ≈ÌL'דברי
‰¯Bza ¯kÊ ‡Ï "˙B‡·ˆ"¿»…ƒ¿»«»

Âc˜‡,עצמה  ÌÈ‡È·pa Ì‡ŒÈkƒƒ«¿ƒƒ«¿»
ÏÚ ‡È· È¯·„a ‰ÏÚÓ LÈÂ¿≈«¬»¿ƒ¿≈»ƒ«

'‰¯Bz È¯·c' מצינו ואכן ƒ¿≈»
ויתרון  מעלה יש מסויימים שבמובנים

ל'דברי  ביחס אפילו הנביא בדברי

יותר. נעלים כלל שבדרך ¿BÓÎeתורה'
È¯·c ÏÚ ¯·BÚ‰L eÈˆnL∆»ƒ∆»≈«ƒ¿≈

BLBÚ ,‡È· שמים בידי מיתה הוא »ƒ¿
עונש BÚÓ·¯שזהו ¯˙BÈ ‰L»̃∆≈≈≈

‰¯Bz È¯·c ‰nÎÂ ‰nk ÏÚ34 ««»¿«»ƒ¿≈»
כך, כל חמור בעונש נענש שאינו

‰fÓe העונש חומרת לגבי מההבדל ƒ∆
Ú‚Ba Ìb ‡e‰ ÔkL Ô·eÓ»∆≈«¿≈«

Ì‚tÏ35 למעלה,בנפש וגם האדם «¿»

חמור  לפגם גורמת הנביא דברי על שעבירה העבירה, ידי על שנוצר כביכול

תורה. דברי על עבירות וכמה כמה ידי על שנגרם הפגם מאשר יותר

‰k¯‡a ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡ ˜"Î ¯‡·Ó ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ36‰Ê , ¿«ƒ∆¿»≈«¿»∆¿»ƒ«¬À»∆
¯˙BÈ ‰L˜ ‡È· È¯·c ÏÚ ¯·BÚ‰ ÏL Ì‚t‰Â LÚ‰L∆»…∆¿«¿»∆»≈«ƒ¿≈»ƒ»∆≈
‰nÎÂ ‰nk) ÏÚ ¯·BÚÓ≈≈««»¿«»

,‰¯Bz È¯·c(Ó,לעיל CiLכאמור ƒƒ¿≈»«»
CLÓ "˙B‡·ˆ" ÌML ‰ÊÏ¿∆∆≈¿»ƒ¿»

‡˜Âc ÌÈ‡È·p‰ È„ÈŒÏÚ ולא «¿≈«¿ƒƒ«¿»
שממשיך  כפי עצמה, בתורה נזכר

להלן. ומבאר

Le¯t ‰p‰ ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â (‰¿»ƒ¿»ƒ≈≈
‡e‰ "˙B‡·ˆ" ÌL כמובא ≈¿»

חכמינו  דברי יסוד על חסידות במאמרי

‰e‡ז"ל  ˙B‡" הקדושֿברוךֿהוא

"צבאות" בשם ««»va·‡הנקרא
"BlL37‡e‰ "‡·ˆ"c eÈ‰Â , ∆¿«¿¿»»

ÌM‰Â ,ÌÈ‡¯· Èeaƒ̄ƒ¿»ƒ¿«≈
‡·va ‡e‰ ˙B‡" - "˙B‡·ˆ"¿»«»»
˙e˜Ï‡‰ ˙ÈÁa ‡e‰ ,"BlL∆¿ƒ«»¡…

ÌÈ‡¯·pa CLÓpL BÓk.הרבים ¿∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ
‰¯B˙'a ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿»

'¯B‡38,"˙B‡·ˆ" ÌL ÔÈÚa¿ƒ¿«≈¿»
ÔBLÏ ‡e‰ "˙B‡·v"L∆¿»¿

,'˙BÏÈÁ',בצבא חילות Ì‰Âכמו ≈¿≈
ה'חילות' של הרוחנית והמשמעות

היא  BÓL˙הללו È„e„b¿≈¿»
‰‡È¯·c ÌÈÎ‡ÏÓe שנמצאים «¿»ƒƒ¿ƒ»

מבין  השני הבריאה, ארבעת בעולם

אצילותֿ הכלליים הרוחניים העולמות

»Œ„vn)L∆ƒבריאהֿיצירהֿעשיה
(ÔÓˆÚ,אלה ומלאכים ‡ÔÈנשמות «¿»≈»

ÏÏk ˙e˜Ï‡ מעולם בשונה ¡…¿»
מארבעה  אחד היותו שעם האצילות

ממש. אלוקות הוא הרי העולמות

ÌL ÔÈa L¯Ù‰‰ e‰ÊÂ¿∆«∆¿≈≈≈
˙BÓM‰ ¯‡LÏ "˙B‡·ˆ"¿»ƒ¿»«≈
הקדושֿברוךֿהוא  של הקדושים

Ïk Èk ,ÔÈ˜ÁÓ ÔÈ‡L שאר ∆≈»ƒ¿»ƒƒ»
˙BÓM‰"צבאות" השם מלבד «≈

BÓk ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ÏÚ ÌÈ¯BÓƒ«≈¿
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ‡e‰L∆¿»»¬ƒ
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ׁשּנּתנה  הּתֹורה וכן אצילּות . ּבחינת הּוא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ'חכמה',

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ׁשמֹו, על ונקראת מׁשה 48עלֿידי ְְְְְִֵֵֶֶַַָֹ

אצילּות. ּבחינת היא עבּדי, מׁשה ּתֹורת ְְְֲִִִִִֶַַַֹזכרּו

ׁשם  ּכי "צבאֹות", ׁשם ּבּתֹורה נזּכר לא ְְְִִֵֵֵַָָָָֹולכן

ּכמֹו אֹורֿאיןֿסֹוף על (ּכּנ"ל) מֹורה ְְֵֶַַַָ"צבאֹות"

האצילּות. מעֹולם ׁשּלמּטה ּבּנבראים, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּנמׁש

ּׁשּכתּוב 49והּוא  מה וּיאמר 50עלּֿדר" ּביהֹוׁשע ְִֶֶֶֶַַַַָֹֻ

ואמרּו ּבאתי", עּתה ה', צבא ׂשר אני ּכי ְְְֲִִִַַָָָָֹלא,

ז"ל  לא 51רּבֹותינּו רּב מׁשה אבל ּבאתי, "עּתה ְֲִֵֶַַַָָָֹֹ

חּמה" ּכפני מׁשה "ּפני מׁשה, ּבימי ּכי ,52קּבלֹו". ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹ

הנהגת  וגם אצילּות, ּבחינת המׁשכת ְְְְְֲִִַַַַַַָָָָהיתה

ה',53הּמלחמֹות  צבא ׂשר עלֿידי היתה לא ְְְְִֵַַַָָָָֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו וזהּו54ּכיֿאם לכם". יּלחם "הוי' ְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָ

נּסים  היּו יםֿסּוף ּוקריעת מצרים ּׁשּביציאת ְְִִִִִִִֶַַַַַָמה

היּו ׁשּלא לגמרי הּטבע מּדרכי יֹוצאים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹנגלים

היתה  ׁשהּמלחמה לפי ּכלל, הּטבע ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָּבלבּוׁש

מהּֿׁשאיןּֿכן עלֿיד  אצילּות. ּבחינת הוי', ׁשם י ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ

חּמה" ּכפני מׁשה "ּפני הסּתּלקּות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹלאחרי

ּכפני  יהֹוׁשע "ּפני עלֿידי היתה ְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָֻוההנהגה

"עּתה 52לבנה" הוי', צבא ׂשר ּבא ּדוקא אז הּנה ְְְֲִֵַַַָָָָָָָָָ

ׁשהנהגת  (עלֿידי אז ׁשּגם והגם ּבאתי". ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָ(ּדוקא)

ּכּמה  היּו הוי') צבא ׂשר עלֿידי היתה ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָָָהּמלחמה

ּכללּות  מּכלֿמקֹום מהּטבע, ׁשּלמעלה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָנּסים

ּכמֹו ולא הּטבע, ּבלבּוׁשי קצת היתה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹהּמלחמה

מּלבּוׁשי  למעלה ׁשהיתה מׁשה ּבימי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּמלחמה

ׁשם  ענין וזהּו לכם". יּלחם "הוי' לגמרי, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּטבע

הּוא  "אֹות הּנביאים, עלֿידי ׁשּנמׁש ְְְְִִִֵֶַַָָ"צבאֹות"

ּדבריאהֿיצירהֿ ּבּנבראים ׁשּגם ׁשּלֹו", ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָּבּצבא

מּמׁש יתּבר - הּוא "אֹות יהיה ("צבא") ְְֲִִִֵֶַָָָָָעׂשּיה

ּבריאהֿיצירהֿ ּבעֹולמֹות ׁשּגם ׁשּלֹו", ּבּצבא -ְְְִִֶֶַַָָָָָ

ּבעֹולם  ּכמֹו חד" וגרמֹוהי "איהּו יהיה ְְְְְֲִִִִֶַַָָעׂשּיה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
– והשפעה גילוי הגילוי,'ÓÎÁ‰'וכן ועניין השכל ÈÁa˙עניין ‡e‰ »¿»¿ƒ«

˙eÏÈˆ‡ החכמה לספירת במיוחד שייך האצילות עולם הספירות ובסדר ¬ƒ
העשייה). עולם – המלכות היצירה, עולם – המידות הבריאה, עולם – (בינה

‰¯Bz‰ ÔÎÂהקדושֿברוךֿהוא של LÓ‰חכמתו È„ÈŒÏÚ ‰zpL ¿≈«»∆ƒ¿»«¿≈…∆
BÓk ,BÓL ÏÚ ˙‡¯˜Â¿ƒ¿≈«¿¿

·e˙kL48‰LÓ ˙¯Bz e¯ÎÊ" ∆»ƒ¿«…∆
.˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁa ‡È‰ ,"Èc·Ú«¿ƒƒ¿ƒ«¬ƒ

‰¯Bza ¯kÊ ‡Ï ÔÎÏÂ השייכת ¿»≈…ƒ¿»«»
האצילות  "ˆ·‡B˙",לעולם ÌL≈¿»

‰¯BÓ "˙B‡·ˆ" ÌL Èkƒ≈¿»∆
BÓk ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ÏÚ (Ï"pk)«««≈¿

ÌÈ‡¯·pa CLÓpL הנפרדים ∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ
עצמה, «»¿∆hÓlL‰מהאלוקות
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ עם המאוחד ≈»»¬ƒ

מוחלט  ביטול בו ויש אורֿהאיןֿסוף

e‰Â49‰Ó‡לאלוקות. C¯cŒÏÚ ¿«∆∆«
·e˙kM50¯Ó‡iÂ" ÚLB‰Èa ∆»ƒÀ««…∆

‰zÚ ,'‰ ‡·ˆ ¯N È‡ Èk ,‡Ï…ƒ¬ƒ«¿»«»
eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â ,"È˙‡a»ƒ¿»¿«≈

Ï"Ê51Ï·‡ ,È˙‡a ‰zÚ"«»»ƒ¬»
"BÏa˜ ‡Ï Ea¯ ‰LÓ ובלשון) …∆«¿…ƒ¿

משה  בימי שבאתי הוא "אני – המדרש

עמו  שאלך רצה ולא אותי ודחה רבך,

אמר  רבינו שמשה בתורה [כמסופר

במלאך  רוצה שאיננו לקדושֿברוךֿהוא

ילך  בעצמו שהקדושֿברוךֿהוא אלא

והקדושֿברוךֿהוא  ישראל, בני עם

ילכו"], "פני לו ואמר לבקשתו נענה

באתי"). LÓ‰,ועתה ÈÓÈa Èkƒƒ≈…∆
חכמינו  אמרו יהושע לגבי מעלתו שעל

ÈÙkז"ל  ‰LÓ Èt"¿≈…∆ƒ¿≈
"‰nÁ52 רק שהם יהושע פני לעומת «»

משה  של ובימיו לבנה, «¿«‰È˙‰פני
Ì‚Â ,˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ«¬ƒ¿«

˙BÓÁÏn‰ ˙‚‰‰53 משה בימי «¿»««ƒ¿»
‡·ˆ ¯N È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»«¿≈«¿»

מלאך ‰', BÓkשהוא Ì‡ŒÈkƒƒ¿
·e˙kL54'ÈÂ‰"ֿהקדושֿברוך ∆»¬»»

בעצמו  e‰ÊÂהוא ."ÌÎÏ ÌÁlÈƒ»≈»∆¿∆
על  העניינים בפנימיות »Ó‰הביאור

ŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜e ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaM∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ««
ÌÈÏ‚ ÌÈq eÈ‰ ÛeÒ לעין גלויים »ƒƒƒ¿ƒ

‰eÈכל  ‡lL È¯Ó‚Ï Ú·h‰ ÈÎ¯cÓ ÌÈ‡ˆBÈ ולבושים מכוסים ¿ƒƒ«¿≈«∆«¿«¿≈∆…»
‰ÓÁÏn‰L ÈÙÏ ,ÏÏk Ú·h‰ Le·Ïaמצרים יציאת ‰È˙‰בעת ƒ¿«∆«¿»¿ƒ∆«ƒ¿»»»¿»

˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁa ,'ÈÂ‰ ÌL È„ÈŒÏÚ אלא והסתר העלם כל אין שלגביו «¿≈≈¬»»¿ƒ«¬ƒ
לגמרי. לאלוקות בטלה המציאות ‰e˜lzÒ˙כל È¯Á‡Ï ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿«¬≈ƒ¿«¿

"‰nÁ ÈÙk ‰LÓ Èt"¿≈…∆ƒ¿≈«»
‰‚‰‰‰Â ישראל בני ‰È˙‰של ¿««¿»»»¿»

ÈÙk ÚLB‰È Èt" È„ÈŒÏÚ«¿≈¿≈¿À«ƒ¿≈
"‰·Ï52 כשם נמוכה דרגה שזו ¿»»

החמה  לגבי קטן מאור היא שהלבנה

גדול  מאור Âc˜‡שהיא Ê‡ ‰p‰ƒ≈»«¿»
הקדושֿ ידי על התנהלה לא המלחמה

בימי  אלא הוי', שם בעצמו, ברוךֿהוא

‰ÈÂ',יהושע  ‡·ˆ ¯N ‡a»«¿»¬»»
‰zÚ" יהושע ולא (Âc˜‡בימי «»«¿»

משה) ÌbLבימי Ì‚‰Â ."È˙‡a»ƒ«¬«∆«
Ê‡ יהושע (È„ÈŒÏÚבימי »«¿≈

Ïn‰ ˙‚‰‰LŒÏÚ ‰˙È‰ ‰ÓÁ ∆«¿»««ƒ¿»»»¿»«
'ÈÂ‰ ‡·ˆ ¯N È„È בני בידי ולא ¿≈«¿»¬»»

ÌÈqאדם  ‰nk eÈ‰ ונצחונות ) »«»ƒƒ
ŒÏkÓ ,Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«∆«ƒ»
‰˙È‰ ‰ÓÁÏn‰ ˙eÏÏk ÌB˜Ó»¿»«ƒ¿»»»¿»

‰Ú·h,לפחות  ÈLe·Ïa עם ˜ˆ˙ ¿»ƒ¿≈«∆«
הטבע  בדרכי כלשהי …¿ÏÂ‡אחיזה

‰LÓ ÈÓÈa ‰ÓÁÏn‰ BÓk¿«ƒ¿»»ƒ≈…∆
ÈLe·lÓ ‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰L∆»¿»¿«¿»ƒ¿≈
ÌÁlÈ 'ÈÂ‰" ,È¯Ó‚Ï Ú·h‰«∆«¿«¿≈¬»»ƒ»≈

"ÌÎÏ ואתם" ממשיך והכתוב »∆
פעולה  שום תעשו ולא תחרישון"

הטבע. בדרך

ÔÈÚ e‰ÊÂ של והמשמעות התוכן ¿∆ƒ¿«
ŒÏÚ CLÓpL "˙B‡·ˆ" ÌL≈¿»∆ƒ¿»«

,ÌÈ‡È·p‰ È„È להיות‡e‰ ˙B‡" ¿≈«¿ƒƒ
ÌÈ‡¯·pa ÌbL ,"BlL ‡·va«»»∆∆««ƒ¿»ƒ
הם  האצילות, מעולם יותר הנחותים

«iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·cƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ‰הנבראים 
נבראים ("ˆ·‡") נחשבים שכאמור »»

-נפרדים  ‡e‰ ˙B‡" ‰È‰Èƒ¿∆
,"BlL ‡·va - LnÓ C¯a˙Èƒ¿»≈«»«»»∆
Œ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa ÌbL∆«¿»¿ƒ»

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ שבהם ובנבראים ¿ƒ»¬ƒ»
"„Á È‰BÓ¯‚Â e‰È‡" ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ«
של  והכלים הקדושֿברוךֿהוא
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מה n"yz'd ,hay c"ei

"ׂשר  מּבחינת למעלה הּוא זה וענין ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָהאצילּות.

הוי'" צבא "ׂשר ּכי ּביהֹוׁשע), (ׁשהיה הוי'" ְְֲֲִִֶַַָָָָָָָָֻצבא

הּוא  "צבאֹות" ׁשם מהּֿׁשאיןּֿכן ,מלא ְְֵֵֵֶַַָָהּוא

ּבעֹולמֹות  ּגם ּכי נמחקין, ׁשאינן ׁשמֹות ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָמּׁשבעה

חד". וגרמֹוהי "איהּו נעׂשה ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

עלֿידי  נתחּדׁש "צבאֹות" ּׁשּׁשם מה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָוזהּו

ׁשל  ּבּכלים ׁשּגם המׁשיכּו הּנביאים ּכי ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָהּנביאים,

התלּבׁשּות  ּתהיה ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָעֹולמֹות

ּכמֹו הּיחּוד, ּבתכלית ּברּוֿהּוא ְְְִִֵַַָאֹורֿאיןֿסֹוף 

נקרא  ועלֿידיֿזה האצילּות, עֹולם ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּבּכלים

ּבּׁשמֹות  ׁשּנקרא ּכמֹו "צבאֹות", ּבּׁשם יתּבר ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָהּוא

ׁשל  הּכלים על ׁשּמֹורים וכּו') אלקים ְֱִִִֵֵֶֶַַֹ(אֿל,

ּכי  חד"), וגרמֹוהי ׁש"איהּו (לפי האצילּות ְְְֲִִִִִֶַַָָעֹולם

נׁשמֹות  ּגדּודי 'חילֹות', (לׁשֹון ה"ּצבאֹות" ְְְְֵֵַַָָּגם

עּמֹו 'חד' נעׂשּו הּבריאה) עֹולם ׁשל ְְֲִִִֶַַַַָָָּומלאכים

אֹור' ּב'תֹורה ּבארּכה ּכּמבאר ,83יתּבר. ְְְֲִֵַַָָָָֹֻ

ׁש"איהּוp‰Â‰ז) "צבאֹות" ּבּׁשם הּנ"ל ענין ¿ƒ≈ְְִִֵֶַַַָָ

ּבריאהֿ ּבעֹולמֹות ּגם חד" ְְְְִִַַַָָוגרמֹוהי

צדק'יצירהֿעׂש ה'ּצמח אדמֹו"ר כ"ק ּכֹותב 55ּיה, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ

ׁשּזהּו מׁשמע  ׁשּמּזה זה. מצינּו לא חּיים' ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּב'עץ 

מּמה  ּכדמּוכח הּזקן, אדמֹו"ר כ"ק ׁשל ְְִִִֵֶַַַָָחּדּוׁשֹו

מקֹור  מצּין אינֹו צדק' ה'צמח אדמֹו"ר ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשכ"ק

ּׁשם  ׁשל  והעּלּוי החּדּוׁש ּגדל ּומּובן לזה. ְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹאחר

ּבניֿיׂשראל  עבֹודת עלֿידי ׁשּנעׂשה ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָ"צבאֹות"

זמן  ׁשל ּומּצב ּבמעמד הם ׁשּיׂשראל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָּכמֹו
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שכח.55) ס"ע שם אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נבדלת  מציאות עוד ואין אתו ומאוחד אליו בטל שהכל היינו אחד, הספירות

‰‡ˆeÏÈ˙ממנו  ÌÏBÚa BÓk.ממש אלוקות שהוא ¿¿»»¬ƒ
‰Ê ÔÈÚÂ כמו בריאהֿיצירהֿעשיה בעולמות אלוקות וגילוי המשכת של ¿ƒ¿«∆

"צבאות" שם עלֿידי הנפעל האצילות, ÈÁaÓ˙בעולם ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»ƒ¿ƒ«
‰È‰L) "'ÈÂ‰ ‡·ˆ ¯N"«¿»¬»»∆»»

ÚLB‰Èa רצה לא רבנו משה ואילו ƒÀ«
לעיל  כמבואר אותו, Èkלקבל ,(ƒ

,C‡ÏÓ ‡e‰ "'ÈÂ‰ ‡·ˆ ¯N"«¿»¬»»«¿»
"˙B‡·ˆ" ÌL ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈≈¿»

˙BÓL ‰Ú·MÓ ‡e‰ הקדושֿשל ƒƒ¿»≈
בעצמו ÔÈ˜ÁÓ,ברוךֿהוא ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿»ƒ

Œ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa Ìb Èkƒ«¿»¿ƒ»
e‰È‡" ‰NÚ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»«¬»ƒ

"„Á È‰BÓ¯‚Âֿהקדוש – הוא ¿«¿ƒ«
שדרכם  והכלים בעצמו ברוךֿהוא

כי  ממש אחד הם – הספירות מאירות

וביטול  לגמרי, לאלוקות בטל הכל

יותר  נעלה כזו, בדרגה לאלוקות

מלאך. של מעניינו

"˙B‡·ˆ" ÌMM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆≈¿»
ÌÈ‡È·p‰ È„ÈŒÏÚ LcÁ˙ ולא ƒ¿«≈«¿≈«¿ƒƒ

לעיל, כמבואר משה, בתורת Èkƒנזכר
eÎÈLÓ‰ ÌÈ‡È·p‰ וגילו מלמעלה «¿ƒƒƒ¿ƒ

˙BÓÏBÚ ÏL ÌÈÏka ÌbL∆««≈ƒ∆»
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a עולמות ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

'עולמות  נחשבים עצמם שמצד

‡Œ¯Bנפרדים', ˙eLaÏ˙‰ ‰È‰zƒ¿∆ƒ¿«¿
˙ÈÏÎ˙a ‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡≈»¿«¿ƒ
ÌÏBÚ ÏL ÌÈÏka BÓk ,„eÁi‰«ƒ¿«≈ƒ∆»

˙eÏÈˆ‡‰ יתברך אתו המאוחדים »¬ƒ
ההתלבשות ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰בתכלית, ¿«¿≈∆

האין  בבריאהֿיצירהֿעשיה של סוף

ÌMa C¯a˙È ‡e‰ ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿»≈«≈
‡¯˜pL BÓk ,"˙B‡·ˆ"¿»¿∆ƒ¿»

˙BÓMa הנעליםÏŒ‡) של השם «≈≈
החסד, הגבורה ‡ÌÈ˜Ïכלי כלי של ‰ÌÈÏkהשם ÏÚ ÌÈ¯BnL ('eÎÂ ¡…ƒ¿∆ƒ««≈ƒ

„Á È‰BÓ¯‚Â e‰È‡"L ÈÙÏ) ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ÏL בעולם כי  " ∆»»¬ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿ƒ«
לעיל  כמבואר סוף, האין עם מאוחדים הכלים גם Ìbהאצילות Èk ,(ƒ«

ÏL ÌÈÎ‡ÏÓe ˙BÓL È„e„b ,'˙BÏÈÁ' ÔBLÏ) "˙B‡·v"‰«¿»¿≈¿≈¿»«¿»ƒ∆
‰‡È¯a‰ ÌÏBÚ לעיל C¯a˙È,כמובא BnÚ '„Á' eNÚ כיון ) »«¿ƒ»«¬«ƒƒ¿»≈

האצילות  עולם של הביטול כמו מוחלט, בביטול לאלקות שהתבטלו

.'¯B‡ ‰¯B˙'a ‰k¯‡a ¯‡·nk«¿…»«¬À»¿»
אור': ב'תורה באריכות מהביאור חלק [להלן,

והם  חיילות. לשון הוא צבאות כי בנביאים שנזכר צבאות שם ענין וזהו ..."

נבראים  והם לגדודיו מספר אין אשר דבריאה, ומלאכים נשמות גדודי

בחינת  שהוא אצילות כמו כלל אלוהות ואינן ממש. ליש מאין ומחודשים

איןֿסוף  אור בהם שיתלבש המשיכו הנביאים ואףֿעלֿפיֿכן ממש אלוהות

וגרמוהי  דאיהו עד דאצילות בכלים שנתלבש כמו היחוד בתכלית ברוךֿהוא

איןֿסוף  האור נקרא שיהיה עד חד

שם  שהוא צבאות בשם בהם המלובש

בחינת  הוא עצמו שהוא התואר

חד  וגרמוהי איהו כענין ממש הצבאות

כו', הדעה הוא עצמו שהוא שבאצילות

דבריאהֿיצירהֿ בכלים מתייחד כך

הצבאות  הוא עצמו שהוא עד עשיה

רק  עצמם בפני נפרדים שהם ולא כו'.

עמהן  שמתייחד אלא אליו שבטלים

עם  הנשמה וחיבור יחוד וכמשל ממש.

והעיקר  הכלי הוא שהגוף שהגם הגוף

עם  מתאחדת זה כל עם הנשמה, היא

ואין  שבגוף הנשמה אדם שנקרא הגוף

וכמו  כו'... עצמו בפני שם להגוף

חכם, בשם חכמה שלמד לאדם שקורין

מהות  היא שלמדה קודם החכמה הנה

והאדם  שלמדה האדם זולת עצמה בפני

החכמה  וכשקנה עצמה. בפני מהות

שם  שהוא החכמה שם על חכם נקרא

עם  למעלה עלֿדרךֿמשל כך התואר.

הם  דבריאהֿיצירהֿעשיה הכלים היות

נשמות  בחינת עצמה בפני מהות

אליו  שבטלים רק נבראים ומלאכים

שהמשיכו  עלֿידי זה כל עם אך יתברך,

איןֿסוף  אור גילוי להיות הנביאים

יחודו  עלֿדרך בהם ברוךֿהוא

הוי"ה  ית' הוא נקרא אז באצילות

יתברך  שהוא התואר שם שהוא צבאות

ואינן  הנ"ל הצבאות עם אחד הוא

כו'"]. נפרדים

‰p‰Â (Êאודות ‰Ï"pעל ÔÈÚ ¿ƒ≈ƒ¿»««
˙BÓÏBÚa Ìb "„Á È‰BÓ¯‚Â e‰È‡"L "˙B‡·ˆ" ÌMa«≈¿»∆ƒ¿«¿ƒ««¿»

,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯aבאריכות לעיל Î"˜כמבואר ·˙Bk ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»≈
'˜„ˆ ÁÓv'‰ ¯"BÓ„‡55'ÌÈiÁ ıÚ'aL מדובר בו האריז"ל מכתבי «¿«∆«∆∆∆¿≈«ƒ

בהרחבה אלה e‰fLבנושאים ÚÓLÓ ‰fnL .‰Ê eÈˆÓ ‡Ï…»ƒ∆∆ƒ∆«¿«∆∆
˜"ÎL ‰nÓ ÁÎeÓ„k ,Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ˜"Î ÏL BLecÁƒ∆«¿«»≈ƒ¿»ƒ«∆

ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"BÓ„‡‰ÊÏ ¯Á‡ ¯B˜Ó ÔiˆÓ BÈ‡ מביא „˜' אלא «¿«∆«∆∆≈¿«≈»«≈¿∆
הזקן. אדמו"ר בשם הדברים ÏLאת ÈelÚ‰Â LecÁ‰ Ï„b Ô·eÓe»…∆«ƒ¿»ƒ∆
‰NÚpL "˙B‡·ˆ" ÌM פעולתוÏ‡¯NÈŒÈa ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ≈¿»∆«¬»«¿≈¬«¿≈ƒ¿»≈

È¯Á‡Ï) ÌÈ‡È·p‰ ÔÓÊ ÏL ·vÓe „ÓÚÓa Ì‰ Ï‡¯NiL BÓk¿∆ƒ¿»≈≈¿«¬»«»∆¿««¿ƒƒ¿«¬≈
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dlk izeg` ipbl iz`a

ׁשּנּתנה  הּתֹורה וכן אצילּות . ּבחינת הּוא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ'חכמה',

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ׁשמֹו, על ונקראת מׁשה 48עלֿידי ְְְְְִֵֵֶֶַַָֹ

אצילּות. ּבחינת היא עבּדי, מׁשה ּתֹורת ְְְֲִִִִִֶַַַֹזכרּו

ׁשם  ּכי "צבאֹות", ׁשם ּבּתֹורה נזּכר לא ְְְִִֵֵֵַָָָָֹולכן

ּכמֹו אֹורֿאיןֿסֹוף על (ּכּנ"ל) מֹורה ְְֵֶַַַָ"צבאֹות"

האצילּות. מעֹולם ׁשּלמּטה ּבּנבראים, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּנמׁש

ּׁשּכתּוב 49והּוא  מה וּיאמר 50עלּֿדר" ּביהֹוׁשע ְִֶֶֶֶַַַַָֹֻ

ואמרּו ּבאתי", עּתה ה', צבא ׂשר אני ּכי ְְְֲִִִַַָָָָֹלא,

ז"ל  לא 51רּבֹותינּו רּב מׁשה אבל ּבאתי, "עּתה ְֲִֵֶַַַָָָֹֹ

חּמה" ּכפני מׁשה "ּפני מׁשה, ּבימי ּכי ,52קּבלֹו". ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹ

הנהגת  וגם אצילּות, ּבחינת המׁשכת ְְְְְֲִִַַַַַַָָָָהיתה

ה',53הּמלחמֹות  צבא ׂשר עלֿידי היתה לא ְְְְִֵַַַָָָָֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו וזהּו54ּכיֿאם לכם". יּלחם "הוי' ְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָ

נּסים  היּו יםֿסּוף ּוקריעת מצרים ּׁשּביציאת ְְִִִִִִִֶַַַַַָמה

היּו ׁשּלא לגמרי הּטבע מּדרכי יֹוצאים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹנגלים

היתה  ׁשהּמלחמה לפי ּכלל, הּטבע ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָּבלבּוׁש

מהּֿׁשאיןּֿכן עלֿיד  אצילּות. ּבחינת הוי', ׁשם י ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ

חּמה" ּכפני מׁשה "ּפני הסּתּלקּות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹלאחרי

ּכפני  יהֹוׁשע "ּפני עלֿידי היתה ְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָֻוההנהגה

"עּתה 52לבנה" הוי', צבא ׂשר ּבא ּדוקא אז הּנה ְְְֲִֵַַַָָָָָָָָָ

ׁשהנהגת  (עלֿידי אז ׁשּגם והגם ּבאתי". ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָ(ּדוקא)

ּכּמה  היּו הוי') צבא ׂשר עלֿידי היתה ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָָָהּמלחמה

ּכללּות  מּכלֿמקֹום מהּטבע, ׁשּלמעלה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָנּסים

ּכמֹו ולא הּטבע, ּבלבּוׁשי קצת היתה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹהּמלחמה

מּלבּוׁשי  למעלה ׁשהיתה מׁשה ּבימי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּמלחמה

ׁשם  ענין וזהּו לכם". יּלחם "הוי' לגמרי, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּטבע

הּוא  "אֹות הּנביאים, עלֿידי ׁשּנמׁש ְְְְִִִֵֶַַָָ"צבאֹות"

ּדבריאהֿיצירהֿ ּבּנבראים ׁשּגם ׁשּלֹו", ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָּבּצבא

מּמׁש יתּבר - הּוא "אֹות יהיה ("צבא") ְְֲִִִֵֶַָָָָָעׂשּיה

ּבריאהֿיצירהֿ ּבעֹולמֹות ׁשּגם ׁשּלֹו", ּבּצבא -ְְְִִֶֶַַָָָָָ

ּבעֹולם  ּכמֹו חד" וגרמֹוהי "איהּו יהיה ְְְְְֲִִִִֶַַָָעׂשּיה
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א.48) פט, שבת וראה כב. ג, 49.37)מלאכי שבהערה היום בעצם וד"ה אוה"ת יד.50)ראה ה, ג.51)יהושע פצ"ז, ב"ר

ב. רפו, זח"ג יח. משפטים ובכ"מ.52)תנחומא א. עה, פ"ג,53)ב"ב (שמו"ר צבאות לשם שייכת (בכלל) שמלחמה אף

יד.54)ו). יד, בשלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
– והשפעה גילוי הגילוי,'ÓÎÁ‰'וכן ועניין השכל ÈÁa˙עניין ‡e‰ »¿»¿ƒ«

˙eÏÈˆ‡ החכמה לספירת במיוחד שייך האצילות עולם הספירות ובסדר ¬ƒ
העשייה). עולם – המלכות היצירה, עולם – המידות הבריאה, עולם – (בינה

‰¯Bz‰ ÔÎÂהקדושֿברוךֿהוא של LÓ‰חכמתו È„ÈŒÏÚ ‰zpL ¿≈«»∆ƒ¿»«¿≈…∆
BÓk ,BÓL ÏÚ ˙‡¯˜Â¿ƒ¿≈«¿¿

·e˙kL48‰LÓ ˙¯Bz e¯ÎÊ" ∆»ƒ¿«…∆
.˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁa ‡È‰ ,"Èc·Ú«¿ƒƒ¿ƒ«¬ƒ

‰¯Bza ¯kÊ ‡Ï ÔÎÏÂ השייכת ¿»≈…ƒ¿»«»
האצילות  "ˆ·‡B˙",לעולם ÌL≈¿»

‰¯BÓ "˙B‡·ˆ" ÌL Èkƒ≈¿»∆
BÓk ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ÏÚ (Ï"pk)«««≈¿

ÌÈ‡¯·pa CLÓpL הנפרדים ∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ
עצמה, «»¿∆hÓlL‰מהאלוקות
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ עם המאוחד ≈»»¬ƒ

מוחלט  ביטול בו ויש אורֿהאיןֿסוף

e‰Â49‰Ó‡לאלוקות. C¯cŒÏÚ ¿«∆∆«
·e˙kM50¯Ó‡iÂ" ÚLB‰Èa ∆»ƒÀ««…∆

‰zÚ ,'‰ ‡·ˆ ¯N È‡ Èk ,‡Ï…ƒ¬ƒ«¿»«»
eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â ,"È˙‡a»ƒ¿»¿«≈

Ï"Ê51Ï·‡ ,È˙‡a ‰zÚ"«»»ƒ¬»
"BÏa˜ ‡Ï Ea¯ ‰LÓ ובלשון) …∆«¿…ƒ¿

משה  בימי שבאתי הוא "אני – המדרש

עמו  שאלך רצה ולא אותי ודחה רבך,

אמר  רבינו שמשה בתורה [כמסופר

במלאך  רוצה שאיננו לקדושֿברוךֿהוא

ילך  בעצמו שהקדושֿברוךֿהוא אלא

והקדושֿברוךֿהוא  ישראל, בני עם

ילכו"], "פני לו ואמר לבקשתו נענה

באתי"). LÓ‰,ועתה ÈÓÈa Èkƒƒ≈…∆
חכמינו  אמרו יהושע לגבי מעלתו שעל

ÈÙkז"ל  ‰LÓ Èt"¿≈…∆ƒ¿≈
"‰nÁ52 רק שהם יהושע פני לעומת «»

משה  של ובימיו לבנה, «¿«‰È˙‰פני
Ì‚Â ,˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ«¬ƒ¿«

˙BÓÁÏn‰ ˙‚‰‰53 משה בימי «¿»««ƒ¿»
‡·ˆ ¯N È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»«¿≈«¿»

מלאך ‰', BÓkשהוא Ì‡ŒÈkƒƒ¿
·e˙kL54'ÈÂ‰"ֿהקדושֿברוך ∆»¬»»

בעצמו  e‰ÊÂהוא ."ÌÎÏ ÌÁlÈƒ»≈»∆¿∆
על  העניינים בפנימיות »Ó‰הביאור

ŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜e ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaM∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ««
ÌÈÏ‚ ÌÈq eÈ‰ ÛeÒ לעין גלויים »ƒƒƒ¿ƒ

‰eÈכל  ‡lL È¯Ó‚Ï Ú·h‰ ÈÎ¯cÓ ÌÈ‡ˆBÈ ולבושים מכוסים ¿ƒƒ«¿≈«∆«¿«¿≈∆…»
‰ÓÁÏn‰L ÈÙÏ ,ÏÏk Ú·h‰ Le·Ïaמצרים יציאת ‰È˙‰בעת ƒ¿«∆«¿»¿ƒ∆«ƒ¿»»»¿»

˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁa ,'ÈÂ‰ ÌL È„ÈŒÏÚ אלא והסתר העלם כל אין שלגביו «¿≈≈¬»»¿ƒ«¬ƒ
לגמרי. לאלוקות בטלה המציאות ‰e˜lzÒ˙כל È¯Á‡Ï ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿«¬≈ƒ¿«¿

"‰nÁ ÈÙk ‰LÓ Èt"¿≈…∆ƒ¿≈«»
‰‚‰‰‰Â ישראל בני ‰È˙‰של ¿««¿»»»¿»

ÈÙk ÚLB‰È Èt" È„ÈŒÏÚ«¿≈¿≈¿À«ƒ¿≈
"‰·Ï52 כשם נמוכה דרגה שזו ¿»»

החמה  לגבי קטן מאור היא שהלבנה

גדול  מאור Âc˜‡שהיא Ê‡ ‰p‰ƒ≈»«¿»
הקדושֿ ידי על התנהלה לא המלחמה

בימי  אלא הוי', שם בעצמו, ברוךֿהוא

‰ÈÂ',יהושע  ‡·ˆ ¯N ‡a»«¿»¬»»
‰zÚ" יהושע ולא (Âc˜‡בימי «»«¿»

משה) ÌbLבימי Ì‚‰Â ."È˙‡a»ƒ«¬«∆«
Ê‡ יהושע (È„ÈŒÏÚבימי »«¿≈

Ïn‰ ˙‚‰‰LŒÏÚ ‰˙È‰ ‰ÓÁ ∆«¿»««ƒ¿»»»¿»«
'ÈÂ‰ ‡·ˆ ¯N È„È בני בידי ולא ¿≈«¿»¬»»

ÌÈqאדם  ‰nk eÈ‰ ונצחונות ) »«»ƒƒ
ŒÏkÓ ,Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«∆«ƒ»
‰˙È‰ ‰ÓÁÏn‰ ˙eÏÏk ÌB˜Ó»¿»«ƒ¿»»»¿»

‰Ú·h,לפחות  ÈLe·Ïa עם ˜ˆ˙ ¿»ƒ¿≈«∆«
הטבע  בדרכי כלשהי …¿ÏÂ‡אחיזה

‰LÓ ÈÓÈa ‰ÓÁÏn‰ BÓk¿«ƒ¿»»ƒ≈…∆
ÈLe·lÓ ‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰L∆»¿»¿«¿»ƒ¿≈
ÌÁlÈ 'ÈÂ‰" ,È¯Ó‚Ï Ú·h‰«∆«¿«¿≈¬»»ƒ»≈

"ÌÎÏ ואתם" ממשיך והכתוב »∆
פעולה  שום תעשו ולא תחרישון"

הטבע. בדרך

ÔÈÚ e‰ÊÂ של והמשמעות התוכן ¿∆ƒ¿«
ŒÏÚ CLÓpL "˙B‡·ˆ" ÌL≈¿»∆ƒ¿»«

,ÌÈ‡È·p‰ È„È להיות‡e‰ ˙B‡" ¿≈«¿ƒƒ
ÌÈ‡¯·pa ÌbL ,"BlL ‡·va«»»∆∆««ƒ¿»ƒ
הם  האצילות, מעולם יותר הנחותים

«iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·cƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ‰הנבראים 
נבראים ("ˆ·‡") נחשבים שכאמור »»

-נפרדים  ‡e‰ ˙B‡" ‰È‰Èƒ¿∆
,"BlL ‡·va - LnÓ C¯a˙Èƒ¿»≈«»«»»∆
Œ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa ÌbL∆«¿»¿ƒ»

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ שבהם ובנבראים ¿ƒ»¬ƒ»
"„Á È‰BÓ¯‚Â e‰È‡" ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ«
של  והכלים הקדושֿברוךֿהוא
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dlkמו izeg` ipbl iz`a

ּכפני  מׁשה ׁש"ּפני הּזמן (לאחרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַֹהּנביאים

ּומּצב  ּבמעמד הם ׁשּיׂשראל ּכמֹו ּובפרט ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָחּמה"),

ּבית  ּבסֹוף ׁשהיּו האחרֹונים הּנביאים זמן ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָׁשל

ּבּזמן  ועלּֿדרֿזה הּגלּות, זמן ּותחּלת ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָראׁשֹון

ּבריאהֿיצירהֿ ּבעֹולמֹות ׁשּגם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשּלאחריֿזה,

[ּדענין  נפרדים נבראים הם עצמם ׁשּמּצד ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָעׂשּיה

האצילּות, ּבעֹולם הּוא חד" וגרמֹוהי ְְְֲִִִַַָָ"איהּו

ּכמֹו חד" וגרמֹוהי "איהּו יהיה האחדּות] ְְְְְִִִֶַַַָָעֹולם

הּפרּוׁש ׁשּזהּו לֹומר ויׁש האצילּות. ְְֲִֵֵֶֶַַָָּבעֹולם

זאת  ּובכל קדׁש, ׁשם הּוא ׁש"ּצבאֹות" ְְְִֵֶֶַַָָֹֹלּפסקּֿדין

(ּכבּגמרא  ׁשּלֹו" "צבאֹות ׁשם על על 56נקרא ,( ְְְְִֵֶַַַָָָָ

יׂשראל  קדׁש,57ׁשם ׁשם הּוא ׁש"ּצבאֹות" זה ּכי , ְְִִֵֵֵֶֶֶָָֹ

"איהּו ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ּבעֹולמֹות ׁשּגם ְְְְֲִִִִֶַַָָָָהינּו

העבֹודה  עלֿידי נעׂשה זה חד", ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָוגרמֹוהי

אֹור  המׁשכת עלֿידי  נעׂשה וזה ּכּנ"ל. ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָּדיׂשראל,

ּביֹותר  עליֹון מּבחינת 58מּמקֹום ּגם ׁשּנעלה , ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

ׁשהרי  מׁשה), ּבזמן ּבגּלּוי ׁשהיתה (ּכמֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹהּתֹורה

ׁשּמּצד  (הינּו "צבאֹות" ׁשם נזּכר לא ְְְִִֵֶַַַָָָֹּבּתֹורה

הּוא  חד" וגרמֹוהי ּד"איהּו הענין הּתֹורה, ְְְְְִִִִַַַַָָָּבחינת

"איהּו ׁשּיהיה ּובכדי האצילּות), ּבעֹולם ְְְֲִִִִֵֶֶַָָרק

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ּבעֹולמֹות ּגם חד" ְְְְְֲִִִִַַַָָָָוגרמֹוהי

יֹותר. עליֹון מּמקֹום להמׁשי ְְְִִִֵֶַָָצרי

עבֹודת p‰Â‰ח) עלֿידי היא זֹו המׁשכה ¿ƒ≈ְְֲִֵַַַָָ

הּבעלֿ ּתֹורת ידּועה ּדהּנה ְְִִֵֵַַַַַָהּברּורים.

ׁשל 59ׁשםֿטֹוב  ּברׁשּותֹו ׁשּנמצא ּדבר ׁשּבכל , ְְְִִֵֶֶֶָָָָ

לׁשרׁש הּׁשּיכים קדֹוׁשים נּצֹוצין יׁשנם ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹיׂשראל,

על  חסה ׁש"הּתֹורה מה מבאר ּובזה ְְִֵֶֶַַַָָָָָָנׁשמתֹו.

יׂשראל" ׁשל "ממֹונם"),60ממֹונם רק ׁשהּוא (אף ְִֵֶֶַַָָָָָ

ּכל  (ׁשהרי מֹורה זה יׂשראל, ׁשל הּוא ּדברים) ׁשארי (וכן ׁשהּממֹון מּכיון ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכי

ּוברּור  נׁשמתֹו, לׁשרׁש ׁשּיכים אּלּו ׁשּנּצֹוצֹות ּפרטית) ּבהׁשּגחה הם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהענינים

ּומזּככים  הּנּצֹוצֹות את ׁשּמבררים ועלֿידי מעבֹודתֹו, חלק הּוא אּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָנּצֹוצֹות
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(56.37 הערה לעיל וראה א. טז, צבאות.57)חגיגה (בפרשתנו) בחי'58)שנקראו להמשיך "שכדי ג), (ס, שם תו"א ראה

הוי'". משם למעלה היינו הוי', על מבחי' להמשיך הוצרך קט.59)צבאות סי' הריב"ש צוואת ריח. סי' טוב שם כתר

וש"נ.60) א. כז, ר"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,("‰nÁ ÈÙk ‰LÓ Èt"L ÔÓf‰ רוחנית ירידה של במצב היינו «¿«∆¿≈…∆ƒ¿≈«»

וממשיכים  עבודתם עובדים ישראל בני ומכלֿמקום אלוקות על והסתר והעלם

בריאהֿיצירהֿעשיה  בעולמות גם ‰Ìאלוקות Ï‡¯NiL BÓk Ë¯Ù·eƒ¿»¿∆ƒ¿»≈≈
˙Èa ÛBÒa eÈ‰L ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈ‡È·p‰ ÔÓÊ ÏL ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»∆¿««¿ƒƒ»«¬ƒ∆»¿«ƒ

,˙eÏb‰ ÔÓÊ ˙lÁ˙e ÔBL‡ƒ̄¿ƒ«¿««»
נוספת  רוחנית ירידה של שבתקופות

ŒÈ¯Á‡lL ÔÓfa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«¿«∆¿«¬≈
,‰Ê בהם שגם יותר מאוחרים בדורות ∆

העלמות  ובכל יש וקשיים, והסתרים

עבודתם  את עובדים ישראל בני זאת

ופועלים  BÓÏBÚa˙כראוי ÌbL∆«¿»
„vnL ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»∆ƒ«
ÌÈ„¯Ù ÌÈ‡¯· Ì‰ ÌÓˆÚ«¿»≈ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ
"„Á È‰BÓ¯‚Â e‰È‡" ÔÈÚc]¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ«
ÌÏBÚ ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ‡e‰¿»»¬ƒ»

[˙e„Á‡‰ לעיל È‰È‰כמבואר »«¿ƒ¿∆
BÓk "„Á È‰BÓ¯‚Â e‰È‡"ƒ¿«¿ƒ«¿

.˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa¿»»¬ƒ
Le¯t‰ e‰fL ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆∆«≈

ÔÈcŒ˜ÒtÏ לפי למעשה, הלכה «¿«ƒ
הגמרא  ‰e‡מסקנת "˙B‡·v"L∆¿»
L„˜ ÌL,הקדושֿברוךֿהוא של ≈…∆

שאינם  השמות משבעת כאחד ונחשב

ÏÚנמחקין  ‡¯˜ ˙‡Ê ÏÎ·e¿»…ƒ¿»«
"BlL ˙B‡·ˆ" ÌL היינו ≈¿»∆

נקרא ),Ób·k)56¯‡הנבראים  וכן ¿«¿»»
Ï‡¯NÈ ÌL ÏÚ57, לעיל כמובא «≈ƒ¿»≈

קשור  זה ששם בחסידות המבואר

הנשמות' Ê‰ל'גדודי Èkƒ∆
,L„˜ ÌL ‡e‰ "˙B‡·v"L∆¿»≈…∆
Œ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa ÌbL eÈ‰«¿∆«¿»¿ƒ»
È‰BÓ¯‚Â e‰È‡" ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ

,"„Á ועילוי בחידוש מדובר וכאמור «
È„ÈŒÏÚמיוחד  ‰NÚ ‰Ê∆«¬»«¿≈

.Ï"pk ,Ï‡¯NÈc ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿»≈««
‰ÊÂ אלוקות המשכת של זה חידוש ¿∆

באצילות  כמו בבריאהֿיצירהֿעשייה

¯B‡ ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬»«¿≈«¿»«
¯˙BÈa ÔBÈÏÚ ÌB˜nÓ58, למעלה ƒ»∆¿¿≈

האצילות  Ìbמעולם ‰ÏÚpL∆«¬»«
‰˙È‰L BÓk) ‰¯Bz‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««»¿∆»¿»

"˙B‡·ˆ" ÌL ¯kÊ ‡Ï ‰¯Bza È¯‰L ,(‰LÓ ÔÓÊa Èel‚a¿ƒƒ¿«…∆∆¬≈«»…ƒ¿»≈¿»
"„Á È‰BÓ¯‚Â e‰È‡"c ÔÈÚ‰ ,‰¯Bz‰ ˙ÈÁa „vnL eÈ‰)«¿∆ƒ«¿ƒ««»»ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ«

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ˜¯ ‡e‰ֿבריאהֿיצירה בעולמות קיים לא ואכן «¿»»¬ƒ
Á„"עשיה  È‰BÓ¯‚Â e‰È‡" ‰È‰iL È„Î·e האצילות ), בעולם כמו ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ«

Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa Ìb«¿»¿ƒ»¿ƒ»
CÈLÓ‰Ï CÈ¯ˆ ,‰iNÚ¬ƒ»»ƒ¿«¿ƒ

¯˙BÈ ÔBÈÏÚ ÌB˜nÓ עולם מאשר ƒ»∆¿≈
האצילות.

‡È‰ BÊ ‰ÎLÓ‰ ‰p‰Â (Á¿ƒ≈«¿»»ƒ
ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬««≈ƒ
והעלאת  בירור של הרוחנית העבודה

הדברים  לתוך שנפלו הקדושה ניצוצות

ומבאר. שממשיך כפי הגשמיים,

ŒÏÚa‰ ˙¯Bz ‰Úe„È ‰p‰c¿ƒ≈¿»««««
·BËŒÌL59¯·c ÏÎaL גשמי , ≈∆¿»»»

,Ï‡¯NÈ ÏL B˙eL¯a ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿»≈
ÌÈLB„˜ ÔÈˆBv ÌLÈ∆¿»ƒƒ¿ƒ

B˙ÓL L¯LÏ ÌÈÎiM‰ שלמי ««»ƒ¿…∆ƒ¿»
לו  המיוחד החלק והם בהם שמחזיק

שבעולם. הדברים מבין לברר שעליו

¯‡·Ó ‰Ê·e הבעלֿשםֿטוב‰Ó »∆¿»≈«
ÌBÓÓ ÏÚ ‰ÒÁ ‰¯Bz‰"L∆«»»»«»»

"Ï‡¯NÈ ÏL60‡e‰L Û‡) ∆ƒ¿»≈«∆
"ÌBÓÓ" ואפילו ו ¯˜ נפשם לא «»»

גופם  ÔBÓn‰Lלא ÔÂÈkÓ Èk ,(ƒƒ≈»∆«»
ÌÈ¯·c È¯‡L ÔÎÂ) הנכסים כל ¿≈¿»≈¿»ƒ

Ê‰והחפצים  ,Ï‡¯NÈ ÏL ‡e‰ (∆ƒ¿»≈∆
Ì‰ ÌÈÈÚ‰ Ïk È¯‰L) ‰¯BÓ∆∆¬≈»»ƒ¿»ƒ≈

˙ÈË¯t ‰ÁbL‰a פי ועל מלמעלה ¿«¿»»¿»ƒ
העליון  ‡elהרצון ˙BˆBvpL (∆ƒ≈

B˙ÓL L¯LÏ ÌÈÎiL,בפרט «»ƒ¿…∆ƒ¿»
el‡ ˙BˆBv ¯e¯·e דוקא‡e‰ ≈ƒ≈
B˙„B·ÚÓ ˜ÏÁ והשליחות ≈∆≈¬»

בעולם, לו ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂהמיוחדת
˙BˆBvp‰ ˙‡ ÌÈ¯¯·nL∆¿»¿ƒ∆«ƒ

מהרע  הטוב את ÌÈÎkÊÓe¿«¿ƒמפרידים
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מז n"yz'd ,hay c"ei

ּגם  עּלּוי מֹוסיפים הם לׁשרׁשם, אֹותם ְְֲִִִִֵַַָָָּומעלים

ׁשעלֿידי  מצרים, ּבגלּות היה ׁשּכמֹוֿכן ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָּבֹו.

ׁשאין  ּכמצּולה ׁש"עׂשאּוה מצרים", את ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ"וינּצלּו

ּדגן" ּבּה ׁשאין וכמצּודה ּדגים את 61ּבּה ׁשּבררּו ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָ

("ּכמצּולה  ּדאתּכסיא לעלמא הּׁשּיכים ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָהּנּצֹוצֹות

לעלמא  הּׁשּיכים והּנּצֹוצֹות ּדגים"), ּבּה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָׁשאין

עלֿידיֿזה  ּדגן"), ּבּה ׁשאין ("ּכמצּודה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּדאתּגליא

כ"ק  ׁשּמבאר ּוכמֹו ּביׂשראל. ּגם עּלּוי ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָנעׂשה

מהר"ׁש ּבׁשּלח 62אדמֹו"ר "ויהי ּבענין ּבארּכה ְְְְְֲֲִִַַַַַַַַָֻ

וענפים  ּפארֹות מׁשּלח ׁשהיה העם" את ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּפרעה

ׁשעלֿידי  העם", "את למעלה ּפרי ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָועֹוׂשה

ּבהם  נעׂשה מצרים, ּבגלּות ׁשּבררּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָהּנּצֹוצֹות

ּגלּות  (ּגּבי ּׁשּכתּוב מה וזהּו ורּבּוי. ְְִֵֶֶֶֶַַָָּתֹוספת

ּבארץ  לי ּוזרעּתיה הּזריעה 63מצרים) ׁשענין , ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר זֹורע 64הּוא אדם "ּכלּום ְְֲֵֵַַַַָָ

ׁשּמה 65ּכּור  הינּו, ּכּורין", ּכּמה להֹוציא ּכדי ְְְִִֵֶֶַַַָָאּלא

ּבׁשביל  הּוא מצרים, ּבגלּות נזרעּו ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָׁשּיׂשראל

ּברּור  עלֿידי ּבהם ׁשּנעׂשה הּנּצֹוצֹות.ההֹוספה ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּכּמה  ּבארּכה מהר"ׁש אדמֹו"ר כ"ק ׁשּמבאר ְְְֲֲֵֶַַַַַָָָֻּכמֹו

ּברּור  עלֿידי ׁשּנעׂשית ההֹוספה ּבענין ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּפרטים

ִַהּנצֹוצֹות.

הּזה,e‰ÊÂט) הּיֹום ּבעצם "ויהי ּׁשּכתּוב מה ¿∆ְְִֶֶֶֶַַַַָ

מצרים", מארץ הוי' צבאֹות ּכל ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָיצאּו

הֹוציא  הּזה, הּיֹום ּבעצם "ויהי ּכתיב ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָואחרּֿכ

על  מצרים מארץ ּבניֿיׂשראל את ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהוי'

הם  ,'סמּו' לׁשֹון הוי'" "צבאֹות ְְְֲִִֵָָָָצבאֹותם",

ונתעּלּו מצרים ּבגלּות ׁשּנתּבררּו ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָה'ּצבאֹות'

הוי'" "צבאֹות נקראים ׁשּלכן הוי', ּבׁשם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָליּכלל

הוי' ּבׁשם ונכללים ּוסמּוכים טפלים ׁשהם .66לפי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אותם  ÌL¯LÏמעדנים Ì˙B‡ ÌÈÏÚÓe,באלוקות ‰Ìלמעלה «¬ƒ»¿»¿»≈

המבוררים  Baהניצוצות Ìb ÈelÚ ÌÈÙÈÒBÓ.אותם המברר באדם ƒƒƒ«
‰È‰ ÔÎŒBÓkL הניצוצות בירור לעניין È„ÈŒÏÚLגם ,ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏ‚a ∆¿≈»»¿»ƒ¿«ƒ∆«¿≈

ÌÈ‚c da ÔÈ‡L ‰ÏeˆÓk ‰e‡NÚ"L ,"ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ eÏvÈÂ"«¿«¿∆ƒ¿»ƒ∆¬»»ƒ¿»∆≈»»ƒ
da ÔÈ‡L ‰„eˆÓÎÂ¿ƒ¿»∆≈»

"Ô‚c61 הטוב כל את שרוקנו »»
היינו  ‡˙שבמצרים, e¯¯aL∆≈¿∆

‡ÓÏÚÏ ÌÈÎiM‰ ˙BˆBvp‰«ƒ««»ƒ¿»¿»
ÔÈ‡L ‰ÏeˆÓk") ‡ÈÒk˙‡c¿ƒ¿«¿»ƒ¿»∆≈
˙BˆBvp‰Â ,("ÌÈ‚c da»»ƒ¿«ƒ
‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚÏ ÌÈÎiM‰««»ƒ¿»¿»¿ƒ¿«¿»
,("Ô‚c da ÔÈ‡L ‰„eˆÓk")ƒ¿»∆≈»»»

"ברוך  הכתוב מן על ישראל אלוקי ה'

בזוהר: אמרו העולם" ועד העולם

מכוסה) (עולם דאתכסיא מעלמא

מוסבר  גלוי). (עולם דאתגליא לעלמא

כשם  כי החסידות בתורת כך על

עולם  שהוא "ים" יש הזה שבעולם

"יבשה" ויש מכוסים שבו שהנבראים

גלויים, שבו שהנבראים עולם שהיא

דרגות  יש להבדיל, למעלה, זה דרך  על

הן  שלהם הרוממות שבגלל גבוהות

"עלמא  ונקראות ומכוסות נעלמות

האלוקי דאתכסיא", האור ואילו

לנבראים  ומתגלה שיורד המצומצם

כך  ועל דאתגליא" "עלמא נקרא

את  'ניצלו' ישראל שבני כאן מבואר

ניצוצות  את ממנה והוציאו מצרים

כמצולה  – הסוגים משני הקדושה

שבים  ברואים שהם דגים בה שאין

דאתכסיא', 'עלמא את המסמלים

בארץ, הצומח דגן בה שאין וכמצודה

דאתגליא. עלמא את »ŒÏÚהמסמל
Ìb ÈelÚ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¬»ƒ«

Ï‡¯NÈa.המבררים ¿ƒ¿»≈
¯"BÓ„‡ ˜"Î ¯‡·nL BÓÎe¿∆¿»≈«¿

L"¯‰Ó62ÔÈÚa ‰k¯‡a «¬««¬À»¿ƒ¿«
˙‡ ‰Ú¯t ÁlLa È‰ÈÂ"«¿ƒ¿«««¿…∆

‰È‰L "ÌÚ‰ פשוטו שלפי פרעה »»∆»»
לפי  אך ישראל, בני של שונא היה

לבני  גורמת הגלות שאדרבה לכך הכוונה הדברים של החיובית המשמעות

שהיה  מפרש העם" את פרעה "בשלח הפסוק ואת מעלה, תוספת ישראל

,"ÌÚ‰ ˙‡" ‰ÏÚÓÏ È¯t ‰NBÚÂ ÌÈÙÚÂ ˙B¯‡t ÁlLÓ¿«≈«…«¬»ƒ¿∆¿ƒ¿«¿»∆»»
ומעלה  וגדילה צמיחה תוספת ישראל בבני פועל ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLכלומר,

˙BˆBvp‰ האלוקית הקדושה ישראל e¯¯aLשל ÌÈ¯ˆÓ,בני ˙eÏ‚a «ƒ∆≈¿¿»ƒ¿«ƒ
Ì‰a ‰NÚ עצמם ישראל Èea¯Â.בבני ˙ÙÒBz «¬»»∆∆∆¿ƒ

·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ ישראל בני על ¿∆«∆»
הושע  eÏb˙בנבואת Èab)«≈»

ı¯‡a ÈÏ ‰ÈzÚ¯Êe (ÌÈ¯ˆÓ63, ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»ƒ»»∆
¯Ó‡Ók ‡e‰ ‰ÚÈ¯f‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««¿ƒ»¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯64Ì„‡ ÌeÏk" «≈¿»»
¯ek Ú¯BÊ65 נפח È„kמידת ‡l‡ ≈«∆»¿≈
‡ÈˆB‰Ï מכך שיצמחו מנת על ¿ƒ

,"ÔÈ¯ek ‰nk הוא שכך וכשם «»ƒ
הוא  כך באדמה, זרעים בזריעת במשל

הצמיחה  תוספת לעניין בנמשל גם

בגלות  ישראל בני של ¿»eÈ,‰והמעלה
eÚ¯Ê Ï‡¯NiL ‰nL ידי על ∆«∆ƒ¿»≈ƒ¿¿

ÌÈ¯ˆÓ,הקדושֿברוךֿהוא  ˙eÏ‚a¿»ƒ¿«ƒ
‰NÚpL ‰ÙÒB‰‰ ÏÈ·La ‡e‰ƒ¿ƒ«»»∆«¬»
.˙BˆBvp‰ ¯e¯a È„ÈŒÏÚ Ì‰a»∆«¿≈≈«ƒ
¯"BÓ„‡ ˜"Î ¯‡·nL BÓk¿∆¿»≈«¿
ÌÈË¯t ‰nk ‰k¯‡a L"¯‰Ó«¬««¬À»«»¿»ƒ

‰ÙÒB‰‰ ÔÈÚa המיוחדת והמעלה ¿ƒ¿««»»
˙ÈNÚpL ישראל È„ÈŒÏÚבבני ∆«¬≈«¿≈

˙BˆBˆp‰ ¯e¯a העובדה בזכות ≈«ƒ
הבירורים'. 'עבודת את העושים שהם

È‰ÈÂ" ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ (Ë¿∆«∆»«¿ƒ
Ïk e‡ˆÈ ,‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa¿∆∆««∆»¿»
,"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó 'ÈÂ‰ ˙B‡·ƒ̂¿¬»»≈∆∆ƒ¿»ƒ
ÌˆÚa È‰ÈÂ" ·È˙k CkŒ¯Á‡Â¿««»¿ƒ«¿ƒ¿∆∆
˙‡ 'ÈÂ‰ ‡ÈˆB‰ ,‰f‰ ÌBi‰««∆ƒ¬»»∆
ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó Ï‡¯NÈŒÈa¿≈ƒ¿»≈≈∆∆ƒ¿«ƒ«

,"Ì˙B‡·ˆ ההבדל מובן ומעתה ƒ¿»
נקראים  ישראל שבני השמות שני בין

ו"צבאות", הוי'" "צבאות בהם

"'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ" המילה שבו ƒ¿¬»»
'CeÓÒ'"צבאות" ÔBLÏ וטפל ¿»

הוי', ‰'B‡·v˙'למילה Ì‰ היינו ≈«¿»
שבהם e¯¯a˙pLהניצוצות הטוב ∆ƒ¿»¿

שבהם מהרע ÌÈ¯ˆÓהופרד ˙eÏ‚a¿»ƒ¿«ƒ
'ÈÂ‰ ÌLa ÏÏkÈÏ elÚ˙Â¿ƒ¿«ƒ»≈¿≈¬»»

ממנו, חלק להיות ÈÙÏולהפוך "'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ" ÌÈ‡¯˜ ÔÎlL∆»≈ƒ¿»ƒƒ¿¬»»¿ƒ
ÌÈÏÙË Ì‰Lבטלים'ÈÂ‰ ÌLa ÌÈÏÏÎÂ ÌÈÎeÓÒe66„vÓe . ∆≈¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈¬»»ƒ«
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dlk izeg` ipbl iz`a

ּכפני  מׁשה ׁש"ּפני הּזמן (לאחרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַֹהּנביאים

ּומּצב  ּבמעמד הם ׁשּיׂשראל ּכמֹו ּובפרט ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָחּמה"),

ּבית  ּבסֹוף ׁשהיּו האחרֹונים הּנביאים זמן ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָׁשל

ּבּזמן  ועלּֿדרֿזה הּגלּות, זמן ּותחּלת ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָראׁשֹון

ּבריאהֿיצירהֿ ּבעֹולמֹות ׁשּגם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשּלאחריֿזה,

[ּדענין  נפרדים נבראים הם עצמם ׁשּמּצד ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָעׂשּיה

האצילּות, ּבעֹולם הּוא חד" וגרמֹוהי ְְְֲִִִַַָָ"איהּו

ּכמֹו חד" וגרמֹוהי "איהּו יהיה האחדּות] ְְְְְִִִֶַַַָָעֹולם

הּפרּוׁש ׁשּזהּו לֹומר ויׁש האצילּות. ְְֲִֵֵֶֶַַָָּבעֹולם

זאת  ּובכל קדׁש, ׁשם הּוא ׁש"ּצבאֹות" ְְְִֵֶֶַַָָֹֹלּפסקּֿדין

(ּכבּגמרא  ׁשּלֹו" "צבאֹות ׁשם על על 56נקרא ,( ְְְְִֵֶַַַָָָָ

יׂשראל  קדׁש,57ׁשם ׁשם הּוא ׁש"ּצבאֹות" זה ּכי , ְְִִֵֵֵֶֶֶָָֹ

"איהּו ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ּבעֹולמֹות ׁשּגם ְְְְֲִִִִֶַַָָָָהינּו

העבֹודה  עלֿידי נעׂשה זה חד", ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָוגרמֹוהי

אֹור  המׁשכת עלֿידי  נעׂשה וזה ּכּנ"ל. ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָּדיׂשראל,

ּביֹותר  עליֹון מּבחינת 58מּמקֹום ּגם ׁשּנעלה , ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

ׁשהרי  מׁשה), ּבזמן ּבגּלּוי ׁשהיתה (ּכמֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹהּתֹורה

ׁשּמּצד  (הינּו "צבאֹות" ׁשם נזּכר לא ְְְִִֵֶַַַָָָֹּבּתֹורה

הּוא  חד" וגרמֹוהי ּד"איהּו הענין הּתֹורה, ְְְְְִִִִַַַַָָָּבחינת

"איהּו ׁשּיהיה ּובכדי האצילּות), ּבעֹולם ְְְֲִִִִֵֶֶַָָרק

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ּבעֹולמֹות ּגם חד" ְְְְְֲִִִִַַַָָָָוגרמֹוהי

יֹותר. עליֹון מּמקֹום להמׁשי ְְְִִִֵֶַָָצרי

עבֹודת p‰Â‰ח) עלֿידי היא זֹו המׁשכה ¿ƒ≈ְְֲִֵַַַָָ

הּבעלֿ ּתֹורת ידּועה ּדהּנה ְְִִֵֵַַַַַָהּברּורים.

ׁשל 59ׁשםֿטֹוב  ּברׁשּותֹו ׁשּנמצא ּדבר ׁשּבכל , ְְְִִֵֶֶֶָָָָ

לׁשרׁש הּׁשּיכים קדֹוׁשים נּצֹוצין יׁשנם ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹיׂשראל,

על  חסה ׁש"הּתֹורה מה מבאר ּובזה ְְִֵֶֶַַַָָָָָָנׁשמתֹו.

יׂשראל" ׁשל "ממֹונם"),60ממֹונם רק ׁשהּוא (אף ְִֵֶֶַַָָָָָ

ּכל  (ׁשהרי מֹורה זה יׂשראל, ׁשל הּוא ּדברים) ׁשארי (וכן ׁשהּממֹון מּכיון ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכי

ּוברּור  נׁשמתֹו, לׁשרׁש ׁשּיכים אּלּו ׁשּנּצֹוצֹות ּפרטית) ּבהׁשּגחה הם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהענינים

ּומזּככים  הּנּצֹוצֹות את ׁשּמבררים ועלֿידי מעבֹודתֹו, חלק הּוא אּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָנּצֹוצֹות
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dlkמח izeg` ipbl iz`a

ּגם  יׂשראל, עלֿידי ׁשּנתּבררּו הּנּצֹוצֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָּומּצד

– מּזֹו ויתרה הוי'". "צבא ֹות נקראים ְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָיׂשראל

צבאֹותם" על גו' יׂשראל ּבני את הוי' ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ"הֹוציא

הּנּצֹוצֹות  מּבחינת למעלה הם ׁשּיׂשראל זה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָהּוא

את 66ׁשּנתּבררּו המבררים הם ׁשּיׂשראל ּדמּכיון . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

מהם. למעלה הם הרי ְְֲִֵֵֵֶַַָהּנּצֹוצֹות,

È‰BÊÂ"צבאֹותם ו"על הוי'" ּד"צבאֹות הּׁשּיכּות ¿ƒְְְְֲִִַַַָָָָ

העבֹודה  עלֿידי ּכי "צבאֹות", ְְֲִֵֵַַָָָלּׁשם

"צבאֹות  ּבהוי', והתּכּללּותם הּנּצֹוצֹות ְְְְְֲִִִֵַַַָָָּבברּור

"על  יׂשראל נעׂשים זֹו עבֹודה ׁשעלֿידי ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָהוי'",

עלֿ הּנה הּנּצֹוצ ֹות, מּבחינת למעלה ְְְְִִִִִֵַַַַָָצבאֹותם",

ּביֹותר  עליֹון מּמקֹום אֹור רּבּוי ממׁשיכים ְְְְִִִִֵֵֶֶַָידיֿזה

ּבגּלּוי), ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה מּבחינת ְְְְְִִִִֶֶַַַָָ(ׁשּלמעלה

ׁשּבין  והּמסכים הּפרסאֹות ּכל את ּבֹוקע זה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָואֹור

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, לעֹולמֹות האצילּות ְְְֲֲִִִִָָָָָָעֹולם

נעׂשה  ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ּבעֹולמֹות ׁשּגם ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָעד

האצילּות. ּבעֹולם ּכמֹו חד" וגרמֹוהי ְְְְֲִִִַַָָ"איהּו

הוי'"e‡·e¯י) ּד"צבאֹות (הּׁשּיכּות הענין ≈ְְְֲִִַַָָָָָ

הּנה  יֹותר, ּבעמק "צבאֹות") ְְִֵֵֵֶַָֹלּׁשם

כ"ק  ּומבאר והֹוד'. ּב'נצח הּוא "צבאֹות" ְְְְֵֵֵַָָׁשם

ההּלּולא' יֹום ּב'המׁש אדמֹו"ר ׁשּמּדת 67מו"ח , ְְְִִֵֶֶַַַָ

ּובׁשביל  הּנפׁש, ּבעצם ּוּמׁשרׁשת נטּועה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֻהּנצח

ולכן  הּנפׁש. מעצם מתּגּלה היא הּמלחמה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנּצחֹון

נּצחֹון  הּנצח, מּדת ׁשל העבֹודה ְְֲִִֵֵֶַַַַָָעלֿידי

ּומתּגּלה  נמׁש הּבהמית), נפׁש (עם ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָהּמלחמה

ּבארּכה  ּכּמבאר אֹורֿאיןֿסֹוף, ְְֲֵֵַַַָָֹֻמעצמּות

ּפרטים  ּכּמה (עם יֹותר ּובארּכה ,'ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֻּב'המׁש

נׁשמתֹוֿעדן  (מהֹורׁש"ּב) אדמֹו"ר כ"ק ּבדרּוׁשי "צדקת 68נֹוספים) לענין עד , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּביׂשראל" ּׁשּכתּוב 69ּפרזֹונֹו מה עלּֿדר 'ּפרזֹות', לׁשֹון "ּפרזֹונֹו" "ּפרזֹות 70, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

מה  יּובן ועלּֿפיֿזה והגּבלה. מּמדידה למעלה חֹומה, ּבלי ירּוׁשלים" ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּתׁשב

ידּועה  ּדהּנה "צבאֹות", ׁשם את ממׁשיכים הוי '" ּד"צבאֹות העב ֹודה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּׁשעלֿידי

הּמּגיד  הרב צּדיקים"71ּתֹורת ׁשל ּבנׁשמֹותיהן נמל "ּבמי ׁשּיׂשראל 72(ּבענין ,( ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
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ואילך.67) קעז 68)פי"א ע' אעת"ר [סה"מ תרע"א לציון והביאנו ואילך]. רמא ע' פר"ת [סה"מ פר"ת גו' היום בעצם ד"ה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NÈ Ìb ,Ï‡¯NÈ È„ÈŒÏÚ e¯¯a˙pL ˙BˆBvp‰«ƒ∆ƒ¿»¿«¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ

"'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ" ב'עבודת הניצוצות שבירור באריכות לעיל שנתבאר וכפי ƒ¿¬»»
המבררים. שהם ישראל בבני וצמיחה וגדילה עילוי פועל הבירורים'

Y BfÓ ‰¯˙ÈÂ יותר עוד נעלית דרגה Èaיש ˙‡ 'ÈÂ‰ ‡ÈˆB‰" ƒ≈»ƒƒ¬»»∆¿≈
‡e‰ "Ì˙B‡·ˆ ÏÚ 'Â‚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«ƒ¿»

Ì‰ Ï‡¯NiL ‰Ê בדרגת לא ∆∆ƒ¿»≈≈
אלא  עצמם «¿»¿ÏÚÓÏ‰הניצוצות

˙BˆBvp‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««ƒ
e¯¯a˙pL66Ï‡¯NiL ÔÂÈkÓc . ∆ƒ¿»¿¿ƒ≈»∆ƒ¿»≈

,˙BˆBvp‰ ˙‡ ÌÈ¯¯·Ó‰ Ì‰≈«¿»¿ƒ∆«ƒ
ולהעלותם  לבררם הכוח להם וניתן

.Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏ Ì‰ È¯‰¬≈≈¿«¿»≈∆
˙B‡·ˆ"c ˙eÎiM‰ È‰BÊÂ¿ƒ««»¿ƒ¿
ÌMÏ "Ì˙B‡·ˆ ÏÚ"Â "'ÈÂ‰¬»»¿«ƒ¿»«≈

,"˙B‡·ˆ"ֿבריאה בעולמות המאיר ¿»
האצילות, מעולם שלמטה יצירהֿעשייה

באריכות, לעיל È„ÈŒÏÚכמבואר Èkƒ«¿≈
‰„B·Ú‰ישראל בני e¯·a¯של »¬»¿≈

,'ÈÂ‰a Ì˙eÏlk˙‰Â ˙BˆBvp‰«ƒ¿ƒ¿«¿»«¬»»
עניין את שגורמת ¿B‡·ˆ"ƒ˙עבודה

,"'ÈÂ‰ סמוכים יהיו ש"צבאות" ¬»»
בו ונכללים להוי' ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLובטלים

ÏÚ" Ï‡¯NÈ ÌÈNÚ BÊ ‰„B·Ú¬»«¬ƒƒ¿»≈«
,"Ì˙B‡·ˆ פירושו "על" והלשון ƒ¿»

ÈÁaÓ˙שהם ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,˙BˆBvp‰«ƒƒ≈«¿≈∆

ÌÈÎÈLÓÓגילוי לידי ¯Èeaומביאים «¿ƒƒƒ
ÌB˜nÓ ¯B‡ מקור¯˙BÈa ÔBÈÏÚ ƒ»∆¿¿≈

‰¯Bz‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL)∆¿«¿»ƒ¿ƒ««»
Èel‚a ‡È‰L BÓk נמשכת שאינה ¿∆ƒ¿ƒ

כך  כל ‡˙לרדת Ú˜Ba ‰Ê ¯B‡Â ,(¿∆≈«∆
˙B‡Ò¯t‰ Ïk והבדילה" הפסוק (על »««¿»

"פרוכת" אונקלוס תרגם לכם" הפרוכת

"פרסא") –ÌÈÎÒn‰Â העלם ענייני ¿«»»ƒ
‰‡ˆeÏÈ˙וצמצום ÌÏBÚ ÔÈaL∆≈»»¬ƒ

Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚÏ¿»¿ƒ»¿ƒ»
,‰iNÚ כל את ובוקע יורד והאור ¬ƒ»

וההסתרים ÌbLההעלמות „Ú«∆«
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa¿»¿ƒ»¿ƒ»
È‰BÓ¯‚Â e‰È‡" ‰NÚ ‰iNÚ¬ƒ»«¬»ƒ¿«¿ƒ

"„Á הכלים של מוחלט BÓkביטול «¿
.˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa¿»»¬ƒ

˙eÎiM‰) ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (È≈»ƒ¿»««»

ÌL ‰p‰ ,¯˙BÈ ˜ÓÚa ("˙B‡·ˆ" ÌMÏ "'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ"c¿ƒ¿¬»»«≈¿»¿…∆≈ƒ≈≈
'„B‰Â Áˆ'a ‡e‰ "˙B‡·ˆ".לעיל Á"ÂÓכמבואר ˜"Î ¯‡·Óe ¿»¿≈«¿¿»≈

'‡Ïel‰‰ ÌBÈ CLÓ‰'a ¯"BÓ„‡67Áˆp‰ ˙cnL של , במובן «¿¿∆¿≈«ƒ»∆ƒ««≈«
ולנצח  להתגבר ‰LÙpרצון ÌˆÚa ˙L¯Lne ‰ÚeË,האדם של ¿»À¿∆∆¿∆∆«∆∆

‡È‰ ‰ÓÁÏn‰ ÔBÁv ÏÈ·L·eƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿»»ƒ
הנצח ÌˆÚÓמידת ‰lb˙Óƒ¿«»≈∆∆

LÙp‰.בגלוי ŒÏÚופועלת ÔÎÏÂ «∆∆¿»≈«
,Áˆp‰ ˙cÓ ÏL ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»∆ƒ««≈«

) ‰ÓÁÏn‰ ÔBÁv הנשמה של ƒ¿«ƒ¿»»
‰ÈÓ‰a˙),האלוקית  LÙ ÌÚƒ∆∆««¬ƒ

‰lb˙Óe CLÓ נעלה אלוקי אור ƒ¿»ƒ¿«∆
‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B,מאד ˙eÓˆÚÓ≈«¿≈

'CLÓ‰'a ‰k¯‡a ¯‡·nk זה «¿…»«¬À»«∆¿≈
תש"י, לגני' 'באתי «k¯‡·e«¬À‰של

ÌÈË¯t ‰nk ÌÚ) ¯˙BÈ≈ƒ«»¿»ƒ
ÈLe¯„a (ÌÈÙÒB מאמרי »ƒƒ¿≈

כ"ק  של ¿»‡„BÓ"¯החסידות
Ô„ÚŒB˙ÓL (a"L¯B‰Ó)68, ¿»«ƒ¿»≈∆

BBÊ¯t ˙˜„ˆ" ÔÈÚÏ „Ú«¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿
"Ï‡¯NÈa69ÔBLÏ "BBÊ¯t" , ¿ƒ¿»≈ƒ¿¿

‰Ó C¯cŒÏÚ ,'˙BÊ¯t'¿»«∆∆«
·e˙kM70·Lz ˙BÊ¯t" ∆»¿»≈≈

"ÌÈÏLe¯Èפירושו ÈÏaו'פרזות' ¿»»ƒ¿ƒ
,‰ÓBÁ ותוחמת סוגרת שחומה וכיוון »

עניין  היא חומה ללא עיר הרי העיר את

Ïa‚‰Â‰של ‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
הנצח. מידת של מכוח בא זה וכל

È„ÈŒÏÚM ‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆«¿≈
"'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ"c ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿¬»»

ÓÌÈÎÈLÓ גילוי לידי ‡˙ומביאים «¿ƒƒ∆
‰Úe„È ‰p‰c ,"˙B‡·ˆ" ÌL≈¿»¿ƒ≈¿»

„Èbn‰ ·¯‰ ˙¯Bz71 ממעזריטש «»«««ƒ
CÏÓ ÈÓa" ÔÈÚa)ֿהקדוש ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«

לברוא  אם כביכול, והתייעץ, ברוךֿהוא

הבריאה  כללות ואת האדם את

"ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ô‰È˙BÓLa72,( ¿ƒ¿≈∆∆«ƒƒ
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מט n"yz'd ,hay c"ei

ההׁשּתלׁשלּות  סדר ּכל (קדם ׁשּנבראּו קדם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹּגם

ּבֹו צּורתם נחקק היה ("נמל" ְְִֶֶַַָָָָָׁשאֹודֹותיו

נמׁש ּבניֿיׂשראל עבֹודת ועלֿידי ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָיתּבר

העבֹודה  עלֿידי ולכן זה. ענין ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּומתּגּלה

זה  ׁשם ּכי "צבאֹות", ׁשם נמׁש הוי'", ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָּד"צבאֹות

ׁשּמבאר  ּוכמֹו והֹוד', ּב'נצח (ּכּנ"ל) ְְְְֵֵֶַַַָהּוא

"צבאֹות"73אאמֹו"ר  ׁשם ׁשאֹותּיֹות ּבארּכה, ְֲֲִֵֶַַָָֻ

על  מֹורים ֹו"ת) ּדאל"ף, יּודי"ן ב' (צ"ב, ְְְִִִֶַָָוסּדרן

[ּב'פרּדס' והֹוד' ּבקּבלה 74'נצח מקֹומֹות ּובכּמה ְְְְְְֵֵַַַַָָָ

ה'ּיסֹוד', ּבספירת ּגם הּוא "צבאֹות" ׁשּׁשם ְְְִִִֵֶַַַָָאיתא,

"צבאֹות" ׁשם ענין הּוא ּכאן ּׁשּנֹוגע מה ְְֲִֵֵֶַַַָָָאבל

ׁשה  ׁשל ּכמ ֹו ׁשּצּורתם  ּומּכיון והֹוד'], ּב'נצח ּוא ְְְִֵֵֶֶֶַָָָ

עלֿידי  לכן (ּכּנ"ל), יתּבר ּבֹו חקּוקה ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָיׂשראל

ּד'נצח', העבֹודה הוי'", ּד"צבאֹות ְְְֲֲֲִֵַָָָָָָהעבֹודה

(והֹוד'). ּב'נצח ׁשהּוא "צבאֹות" ּׁשם ענין ְְְְֲִֵֵֶַַַָָנעׂשה

הּמלחמה, ּדנצחֹון העבֹודה ׁשעלֿידי ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָוהינּו

ועלֿידי  אֹורֿאיןֿסֹוף, מעצמּות ּומתּגּלה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָנמׁש

(ּגם) חד" וגרמֹוהי "איהּו נעׂשה זֹו ְְְֲִִַַַַַָָָהמׁשכה

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה. ְְְֲִִִָָָָּבעֹולמֹות

‰ÊÂ,הענינים ּכל מיטנעמען אּון הּגלּות, ּבזמן הּברּורים עבֹודת על ּכח נֹותן ¿∆ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

ּוׂשמלֹות" זהב ּוכלי כסף רמה"75"ּכלי "ּביד ׁשּתהיה העתידה ּבּגאּולה , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מצרים, ּביציאת הּגאּולה ׁשהיתה מארץ 76(ּכמֹו צאת ּכימי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

הּגלּות  זמן ּבמׁש ועבֹודתנּו מעׂשינּו ׁשעלֿידי נפלאֹות) אראּנּו 77מצרים ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ּפני  לקּבל רמה" ּביד יֹוצאים יׂשראל "ּובני יהיה ּדמׁשיחא, ּבעקבתא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָּובפרט

מּמׁש. ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו, ְְְְִִִֵֵֵַַָָָמׁשיח
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ז. רפד.73)פ"ח, ע' אחרי לזהר, לוי"צ למאו"א 74)לקוטי ובי"נ שם מאו"א גם וראה לסופו). (קרוב פי"ב השמות שער

לה.75)שם. יב, טו.76)בא ז, רפל"ז.77)מיכה תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò Ïk Ì„˜) e‡¯·pL Ì„˜ Ìb Ï‡¯NiL של ∆ƒ¿»≈«…∆∆ƒ¿¿…∆»≈∆«ƒ¿«¿¿

האלוקי  ‰È‰האור ("CÏÓ" ÂÈ˙B„B‡L כברBa Ì˙¯eˆ ˜˜Á ∆»ƒ¿«»»∆¿«»»
,C¯a˙È והייתה הבריאה לכל קדמה ישראל בני של שהמציאות כלומר ƒ¿»≈

יכול  הקדושֿברוךֿהוא היה ולכן השתלשלות' 'סדר שנהיה לפני קיימת

כביכול, ישראל, נשמות עם להתייעץ

העולם, את לברוא בכלל »¿ŒÏÚÂהאם
CLÓ Ï‡¯NÈŒÈa ˙„B·Ú È„È¿≈¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»

‰Ê ÔÈÚ ‰lb˙Óe הקשר של ƒ¿«∆ƒ¿»∆
ישראל  בני של ונעלה עמוק הכלֿכך

בעצמו. הקדושֿברוךֿהוא עם

‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ÔÎÏÂ¿»≈«¿≈»¬»
ÌL CLÓ ,"'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ"c¿ƒ¿¬»»ƒ¿»≈
‡e‰ ‰Ê ÌL Èk ,"˙B‡·ˆ"¿»ƒ≈∆
BÓÎe ,'„B‰Â Áˆ'a (Ï"pk)««¿≈«¿¿

¯"BÓ‡‡ ¯‡·nL73 הגאון ∆¿»≈«¬
הרבי  של אביו יצחק, לוי רבי המקובל

‰k¯‡a,הקבלה פי Bi˙B‡L˙על «¬À»∆ƒ
,·"ˆ) Ô¯cÒÂ "˙B‡·ˆ" ÌL≈¿»¿ƒ¿»

Û"Ï‡c Ô"È„eÈ אל"ף ·' האות ƒ¿»∆
וקו  למטה ויו"ד למעלה מיו"ד מורכבת

'Áˆבאמצע, ÏÚ ÌÈ¯BÓ (˙"Bƒ«≈«
'Òc¯Ù'a] '„B‰Â74‰nÎ·e ¿¿«¿≈¿«»

,‡˙È‡ ‰Ïa˜a ˙BÓB˜Ó,מובא ¿¿«»»ƒ»
Ìb ‡e‰ "˙B‡·ˆ" ÌML∆≈¿»«
‰Ó Ï·‡ ,'„BÒi'‰ ˙¯ÈÙÒaƒ¿ƒ««¿¬»«
ÌL ÔÈÚ ‡e‰ Ô‡k Ú‚BpM∆≈«»ƒ¿«≈
Áˆ'a ‡e‰L BÓk "˙B‡·ˆ"¿»¿∆¿≈«
ÏL Ì˙¯evL ÔÂÈkÓe ,['„B‰Â¿ƒ≈»∆»»∆
C¯a˙È Ba ‰˜e˜Á Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬»ƒ¿»≈
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ÔÎÏ ,(Ï"pk)««»≈«¿≈»¬»
‰„B·Ú‰ ,"'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ"c¿ƒ¿¬»»»¬»

‰NÚ ,'Áˆ'c ונמשך נפעל ¿≈««¬»
"ˆ·‡B˙"ומתגלה  ÌM ÔÈÚƒ¿«≈¿»

eÈ‰Â .('„B‰Â) Áˆ'a ‡e‰L∆¿≈«¿¿«¿

‰ÓÁÏn‰ ÔBÁˆc ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL האלוקית הנפש הנפש של על ∆«¿≈»¬»¿ƒ¿«ƒ¿»»
È„ÈŒÏÚÂהבהמית, ,ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚÓ ‰lb˙Óe CLÓƒ¿»ƒ¿«∆≈«¿≈¿«¿≈

"„Á È‰BÓ¯‚Â e‰È‡" ‰NÚ BÊ ‰ÎLÓ‰ והתאחדות מלאה ביטול «¿»»«¬»ƒ¿«¿ƒ«
בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא עם המציאות כל Œ‰‡È¯aשל ˙BÓÏBÚa (Ìb)«¿»¿ƒ»

.‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»
‰ÊÂ האיןֿסוף מעצמות ההמשכה ¿∆

הניצחון  עבודת ידי Ákשעל Ô˙B≈…«
ÔÓÊa ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú ÏÚ«¬««≈ƒƒ¿«

ÔÚÓÚËÈÓ Ôe‡ ,˙eÏb‰ לקחת «»ƒ¿∆∆
ÛÒÎאיתנו ÈÏk" ,ÌÈÈÚ‰ Ïk»»ƒ¿»ƒ¿≈∆∆

"˙BÏÓNe ·‰Ê ÈÏÎe75, הדברים ¿≈»»¿»
וביררו  ממצרים לקחו ישראל שבני

גם  יהיה וכך לקדושה, והעלו

‰È‰zL ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒ»∆ƒ¿∆
‰˙È‰L BÓk) "‰Ó¯ „Èa"¿»»»¿∆»¿»
BÓk ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰Ïe‡b‰«¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿

·e˙kL76ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈk ∆»ƒ≈≈¿≈∆∆
(˙B‡ÏÙ ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»
e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¬≈«¬»≈

ומצוות ÔÓÊבתורה CLÓa¿∆∆¿«
˙eÏb‰77‡˙·˜Úa Ë¯Ù·e «»ƒ¿»¿ƒ¿¿»

,‡ÁÈLÓcהגלות È‰È‰בסוף ƒ¿ƒ»ƒ¿∆
„Èa ÌÈ‡ˆBÈ Ï‡¯NÈ È·e"¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»
ÁÈLÓ Èt Ïa˜Ï "‰Ó»̄»¿«≈¿≈¿ƒ«
.LnÓ eÈÓÈa ‰¯‰Óa ,e˜„ƒ̂¿≈ƒ¿≈»¿»≈«»
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המשך ביאור למס' ברכות ליום רביעי עמ' ב

dlk izeg` ipbl iz`a

ּגם  יׂשראל, עלֿידי ׁשּנתּבררּו הּנּצֹוצֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָּומּצד

– מּזֹו ויתרה הוי'". "צבא ֹות נקראים ְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָיׂשראל

צבאֹותם" על גו' יׂשראל ּבני את הוי' ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ"הֹוציא

הּנּצֹוצֹות  מּבחינת למעלה הם ׁשּיׂשראל זה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָהּוא

את 66ׁשּנתּבררּו המבררים הם ׁשּיׂשראל ּדמּכיון . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

מהם. למעלה הם הרי ְְֲִֵֵֵֶַַָהּנּצֹוצֹות,

È‰BÊÂ"צבאֹותם ו"על הוי'" ּד"צבאֹות הּׁשּיכּות ¿ƒְְְְֲִִַַַָָָָ

העבֹודה  עלֿידי ּכי "צבאֹות", ְְֲִֵֵַַָָָלּׁשם

"צבאֹות  ּבהוי', והתּכּללּותם הּנּצֹוצֹות ְְְְְֲִִִֵַַַָָָּבברּור

"על  יׂשראל נעׂשים זֹו עבֹודה ׁשעלֿידי ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָהוי'",

עלֿ הּנה הּנּצֹוצ ֹות, מּבחינת למעלה ְְְְִִִִִֵַַַַָָצבאֹותם",

ּביֹותר  עליֹון מּמקֹום אֹור רּבּוי ממׁשיכים ְְְְִִִִֵֵֶֶַָידיֿזה

ּבגּלּוי), ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה מּבחינת ְְְְְִִִִֶֶַַַָָ(ׁשּלמעלה

ׁשּבין  והּמסכים הּפרסאֹות ּכל את ּבֹוקע זה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָואֹור

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, לעֹולמֹות האצילּות ְְְֲֲִִִִָָָָָָעֹולם

נעׂשה  ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ּבעֹולמֹות ׁשּגם ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָעד

האצילּות. ּבעֹולם ּכמֹו חד" וגרמֹוהי ְְְְֲִִִַַָָ"איהּו

הוי'"e‡·e¯י) ּד"צבאֹות (הּׁשּיכּות הענין ≈ְְְֲִִַַָָָָָ

הּנה  יֹותר, ּבעמק "צבאֹות") ְְִֵֵֵֶַָֹלּׁשם

כ"ק  ּומבאר והֹוד'. ּב'נצח הּוא "צבאֹות" ְְְְֵֵֵַָָׁשם

ההּלּולא' יֹום ּב'המׁש אדמֹו"ר ׁשּמּדת 67מו"ח , ְְְִִֵֶֶַַַָ

ּובׁשביל  הּנפׁש, ּבעצם ּוּמׁשרׁשת נטּועה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֻהּנצח

ולכן  הּנפׁש. מעצם מתּגּלה היא הּמלחמה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנּצחֹון

נּצחֹון  הּנצח, מּדת ׁשל העבֹודה ְְֲִִֵֵֶַַַַָָעלֿידי

ּומתּגּלה  נמׁש הּבהמית), נפׁש (עם ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָהּמלחמה

ּבארּכה  ּכּמבאר אֹורֿאיןֿסֹוף, ְְֲֵֵַַַָָֹֻמעצמּות

ּפרטים  ּכּמה (עם יֹותר ּובארּכה ,'ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֻּב'המׁש

נׁשמתֹוֿעדן  (מהֹורׁש"ּב) אדמֹו"ר כ"ק ּבדרּוׁשי "צדקת 68נֹוספים) לענין עד , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּביׂשראל" ּׁשּכתּוב 69ּפרזֹונֹו מה עלּֿדר 'ּפרזֹות', לׁשֹון "ּפרזֹונֹו" "ּפרזֹות 70, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

מה  יּובן ועלּֿפיֿזה והגּבלה. מּמדידה למעלה חֹומה, ּבלי ירּוׁשלים" ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּתׁשב

ידּועה  ּדהּנה "צבאֹות", ׁשם את ממׁשיכים הוי '" ּד"צבאֹות העב ֹודה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּׁשעלֿידי

הּמּגיד  הרב צּדיקים"71ּתֹורת ׁשל ּבנׁשמֹותיהן נמל "ּבמי ׁשּיׂשראל 72(ּבענין ,( ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NÈ Ìb ,Ï‡¯NÈ È„ÈŒÏÚ e¯¯a˙pL ˙BˆBvp‰«ƒ∆ƒ¿»¿«¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ

"'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ" ב'עבודת הניצוצות שבירור באריכות לעיל שנתבאר וכפי ƒ¿¬»»
המבררים. שהם ישראל בבני וצמיחה וגדילה עילוי פועל הבירורים'

Y BfÓ ‰¯˙ÈÂ יותר עוד נעלית דרגה Èaיש ˙‡ 'ÈÂ‰ ‡ÈˆB‰" ƒ≈»ƒƒ¬»»∆¿≈
‡e‰ "Ì˙B‡·ˆ ÏÚ 'Â‚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«ƒ¿»

Ì‰ Ï‡¯NiL ‰Ê בדרגת לא ∆∆ƒ¿»≈≈
אלא  עצמם «¿»¿ÏÚÓÏ‰הניצוצות

˙BˆBvp‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««ƒ
e¯¯a˙pL66Ï‡¯NiL ÔÂÈkÓc . ∆ƒ¿»¿¿ƒ≈»∆ƒ¿»≈

,˙BˆBvp‰ ˙‡ ÌÈ¯¯·Ó‰ Ì‰≈«¿»¿ƒ∆«ƒ
ולהעלותם  לבררם הכוח להם וניתן

.Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏ Ì‰ È¯‰¬≈≈¿«¿»≈∆
˙B‡·ˆ"c ˙eÎiM‰ È‰BÊÂ¿ƒ««»¿ƒ¿
ÌMÏ "Ì˙B‡·ˆ ÏÚ"Â "'ÈÂ‰¬»»¿«ƒ¿»«≈

,"˙B‡·ˆ"ֿבריאה בעולמות המאיר ¿»
האצילות, מעולם שלמטה יצירהֿעשייה

באריכות, לעיל È„ÈŒÏÚכמבואר Èkƒ«¿≈
‰„B·Ú‰ישראל בני e¯·a¯של »¬»¿≈

,'ÈÂ‰a Ì˙eÏlk˙‰Â ˙BˆBvp‰«ƒ¿ƒ¿«¿»«¬»»
עניין את שגורמת ¿B‡·ˆ"ƒ˙עבודה

,"'ÈÂ‰ סמוכים יהיו ש"צבאות" ¬»»
בו ונכללים להוי' ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLובטלים

ÏÚ" Ï‡¯NÈ ÌÈNÚ BÊ ‰„B·Ú¬»«¬ƒƒ¿»≈«
,"Ì˙B‡·ˆ פירושו "על" והלשון ƒ¿»

ÈÁaÓ˙שהם ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,˙BˆBvp‰«ƒƒ≈«¿≈∆

ÌÈÎÈLÓÓגילוי לידי ¯Èeaומביאים «¿ƒƒƒ
ÌB˜nÓ ¯B‡ מקור¯˙BÈa ÔBÈÏÚ ƒ»∆¿¿≈

‰¯Bz‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL)∆¿«¿»ƒ¿ƒ««»
Èel‚a ‡È‰L BÓk נמשכת שאינה ¿∆ƒ¿ƒ

כך  כל ‡˙לרדת Ú˜Ba ‰Ê ¯B‡Â ,(¿∆≈«∆
˙B‡Ò¯t‰ Ïk והבדילה" הפסוק (על »««¿»

"פרוכת" אונקלוס תרגם לכם" הפרוכת

"פרסא") –ÌÈÎÒn‰Â העלם ענייני ¿«»»ƒ
‰‡ˆeÏÈ˙וצמצום ÌÏBÚ ÔÈaL∆≈»»¬ƒ

Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚÏ¿»¿ƒ»¿ƒ»
,‰iNÚ כל את ובוקע יורד והאור ¬ƒ»

וההסתרים ÌbLההעלמות „Ú«∆«
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa¿»¿ƒ»¿ƒ»
È‰BÓ¯‚Â e‰È‡" ‰NÚ ‰iNÚ¬ƒ»«¬»ƒ¿«¿ƒ

"„Á הכלים של מוחלט BÓkביטול «¿
.˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa¿»»¬ƒ

˙eÎiM‰) ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (È≈»ƒ¿»««»

ÌL ‰p‰ ,¯˙BÈ ˜ÓÚa ("˙B‡·ˆ" ÌMÏ "'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ"c¿ƒ¿¬»»«≈¿»¿…∆≈ƒ≈≈
'„B‰Â Áˆ'a ‡e‰ "˙B‡·ˆ".לעיל Á"ÂÓכמבואר ˜"Î ¯‡·Óe ¿»¿≈«¿¿»≈

'‡Ïel‰‰ ÌBÈ CLÓ‰'a ¯"BÓ„‡67Áˆp‰ ˙cnL של , במובן «¿¿∆¿≈«ƒ»∆ƒ««≈«
ולנצח  להתגבר ‰LÙpרצון ÌˆÚa ˙L¯Lne ‰ÚeË,האדם של ¿»À¿∆∆¿∆∆«∆∆

‡È‰ ‰ÓÁÏn‰ ÔBÁv ÏÈ·L·eƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿»»ƒ
הנצח ÌˆÚÓמידת ‰lb˙Óƒ¿«»≈∆∆

LÙp‰.בגלוי ŒÏÚופועלת ÔÎÏÂ «∆∆¿»≈«
,Áˆp‰ ˙cÓ ÏL ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»∆ƒ««≈«

) ‰ÓÁÏn‰ ÔBÁv הנשמה של ƒ¿«ƒ¿»»
‰ÈÓ‰a˙),האלוקית  LÙ ÌÚƒ∆∆««¬ƒ

‰lb˙Óe CLÓ נעלה אלוקי אור ƒ¿»ƒ¿«∆
‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B,מאד ˙eÓˆÚÓ≈«¿≈

'CLÓ‰'a ‰k¯‡a ¯‡·nk זה «¿…»«¬À»«∆¿≈
תש"י, לגני' 'באתי «k¯‡·e«¬À‰של

ÌÈË¯t ‰nk ÌÚ) ¯˙BÈ≈ƒ«»¿»ƒ
ÈLe¯„a (ÌÈÙÒB מאמרי »ƒƒ¿≈

כ"ק  של ¿»‡„BÓ"¯החסידות
Ô„ÚŒB˙ÓL (a"L¯B‰Ó)68, ¿»«ƒ¿»≈∆

BBÊ¯t ˙˜„ˆ" ÔÈÚÏ „Ú«¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿
"Ï‡¯NÈa69ÔBLÏ "BBÊ¯t" , ¿ƒ¿»≈ƒ¿¿

‰Ó C¯cŒÏÚ ,'˙BÊ¯t'¿»«∆∆«
·e˙kM70·Lz ˙BÊ¯t" ∆»¿»≈≈

"ÌÈÏLe¯Èפירושו ÈÏaו'פרזות' ¿»»ƒ¿ƒ
,‰ÓBÁ ותוחמת סוגרת שחומה וכיוון »

עניין  היא חומה ללא עיר הרי העיר את

Ïa‚‰Â‰של ‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
הנצח. מידת של מכוח בא זה וכל

È„ÈŒÏÚM ‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆«¿≈
"'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ"c ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿¬»»

ÓÌÈÎÈLÓ גילוי לידי ‡˙ומביאים «¿ƒƒ∆
‰Úe„È ‰p‰c ,"˙B‡·ˆ" ÌL≈¿»¿ƒ≈¿»

„Èbn‰ ·¯‰ ˙¯Bz71 ממעזריטש «»«««ƒ
CÏÓ ÈÓa" ÔÈÚa)ֿהקדוש ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«

לברוא  אם כביכול, והתייעץ, ברוךֿהוא

הבריאה  כללות ואת האדם את

"ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ô‰È˙BÓLa72,( ¿ƒ¿≈∆∆«ƒƒ
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מכתב כללינ

 ב"ה,  ששי בשבט, ה'תש"כ,

 שנת המאתים להסתלקות הבעש"ט ז"ל.

ברוקלין, נ.י.

לכל אחד ואחת מאנ"ש

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בטח יום והתועדות ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה לגנזי מרומים, בארצות חיי 

ובעניני עבודה מלמטה  ידי  - על  ובעיקר  יותר  ועוד  יהי' קודש )מכל מקום.  החיים, הילולא העשירי 

הנפשות  דשתי  הכחות  עשר  בכל  למטה(  מלמעלה  עבודה  ובעניני  ידי  )על  הקודש  ולהמשיך  למעלה( 

ובעולם שנברא בעשרה מאמרות - על ידי עשר סוגי פעולות האדם.

לעשות חשבון צדק מהנעשה בעשר השנים, להשוות להאפשר ושצריך הי' להעשות ולהחליט 

באופן פנימי למלאות ולהוסיף הלוך ואור.

לבב,  וטוב  מנוחה שמחה  להפיץ, מתוך  הנ"ל,  בכל  וַירבה ההצלחה  יגן  בעל ההילולא  וזכות 

התורה והמצוה, ופנימיותם - המעינות, עדי יגיעו חוצה, וייתי מלכא משיחא,

ויקוים היעוד 

ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

הילולא העשירי: וזה לשון בעל ההילולא במכתבו משנת ת"ר צדיק: ...השנה הזאת היא השנה העשירית 

לעלות הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה לגנזי מרומים בארצות חיי החיים. עלמא עילאה כגוונא דעלמא 

תתאה. כל אחד לפי מעלתו בחכמה וידיעה וביותר ברגש פנימי )טיעפען געפיהל( בין יבין עילוי מעלת עלמא עילאה 

קדושה  שקדושתו  עילאה,  בעלמא  גם  ומה  מקודש,  מספר  הוא  העשר  מספר  תתאה  בעלמא  תתאה.  עלמא  על 

עצמית ועילויו עילוי עצמי, מספר העשר הוא מקודש נעלה ונשגב אף מרומם )בקונטרס ח, ניו יארק, ת"ר צדיק(.

העשירי יהי' קודש: ראה זח"ב רעא, א. בחיי ר"פ תרומה. מים רבים - תרל"ו פל"ב ואילך.

מכל מקום: ראה בכורות נח, ב.

דשתי הנפשות: ראה קיצורים והערות לתניא ע' פג.

עשר סוגי: ראה רמב"ם הל' דעות רפ"ה.

צדק: ראה תורה אור לז, א. שערי אורה ד"ה רני ושמחי פ"ג.

באופן פנימי: ראה קונטרס העבודה פ"ו.

:נדפסה בסה"מ תש"א בתחילתו. לקו"ש ח"ו ס"ע 290 ואילך. אג"ק חי"ט אגרת ז'קפו.

ששי בשבט: נתבאר בשיחת יו"ד שבט סמ"ב ואילך )תו"מ חכ"ז ע' 335 ואילך(.

בקונטרס ח: ולאח"ז באג"ק שלו ח"ב ע' רלא ואילך.

ויקוים היעוד: ויצא כח, יד.



ני

.h"kyz'd ,hay c"ei ,glya 't 'c mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

.·Ó... באגר הביאור ומהם לפני ההילולא, בעל של התקנות אודות להזכיר המקום כאן – התשובה ת
סגולה  שזוהי באמרו והפיצה (שפירסמה התקנה ידועה – ויום יום בכל שנוגע מה – כמה) ישנם (שהרי

ענינים  "חת"ת":282לכמה בראשיֿתיבות שנכללת (

– בשבוע ynegח' ראשון ביום רש"י: פירוש עם זה ליום השייך הפרשה חלק ויום יום בכל ללמוד –
וכו'. ורביעי ושלישי שני ביום ועד"ז שני, עד הפרשה מהתחלת –

mildz,החודש לימי שנחלק כפי תהלים השיעור לומר –
ב  כפי ipz`והשיעור מעוברת, בשנה והן פשוטה בשנה הן השנה, לימות ההילולא בעל שחילק כפי –

בתניא. השיעורים חילוקי שיעור" ב"מורה נדפס שכבר

.‚Ó:זל"ז ושייכים זל"ז בהמשך באים אלו ענינים שג' ולהעיר,

חמשה  יש תהלים בספר גם כך כשמו, לחמשה, נחלק ש"חומש" כשם הנה – ותהלים לחומש בנוגע
ספרים.

שבת  במסכת בגמרא כדאיתא ספרים, לשבעה חלוקה גם יש שבחומש עמודי'283וכשם "חצבה
שלמעלה 284שבעה  נמצא לעצמו, "ספר היא הארון" בנסוע "ויהי שפרשת כיון תורה", ספרי שבעה אלו ,

. לעצמו ספר ושלמטה לעצמו, תהלים ספר בספר גם כך – ספרים" לשלשה נחלק וידבר ספר נמצא .
השבוע. ימי לשבעת החלוקה ישנה

קידושין  במסכת בגמרא כדאיתא – הפסוקים למספר בנוגע מאות 285וכן ושמונה אלפים "חמשת
וכו'". ממנו חסר שמונה, תהלים עליו יתר ס"ת, פסוקי הוו פסוקים ושמונה ושמונים

הרביים  בדברי גם שמקורו החסידים, סיפור ידוע הרי – לתניא בנוגע את 286וגם חילק הזקן שרבינו ,
דאורייתא. סדרים ג"ן כנגד פרקים לנ"ג התניא ספר

הזהר  למאמר בנוגע החקירה ידועה ישנםo"bשיש287[ולהעיר: שלפנינו אף דאורייתא, c"pסדרים
במנין  הברכה" "וזאת פרשת מונים שלא או אחת, פרשה בתור "נצביםֿוילך" מונים אם – סדרות

השבת. ביום אותה קוראים שלא כיון הפרשיות,

הנ"ד]. ענין שזהו ההקדמה, גם ישנה לזה ונוסף פרקים, ג"ן בו שיש – התניא בספר וכמו"כ

פלא: דבר ועוד

כמ"פ  לוחות 288דובר הן יום, לארבעים ניתנה שהתורה – לתורה בשייכות ארבעים מספר אודות
ועז"נ  הארבעים, בשנת היתה – חומש – התורה חתימת וכן שניות. לוחות והן נתן 289ראשונות "ולא

הזה". היום עד וגו' לדעת לב לכם הוי'

ו zוגם לעיל zניא שנתבאר כפי ארבעים, פעמים עשרה שמספרה תי"ו, באות התחלתם הלים
.288בארוכה 
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(282.145 ס"ע תרצ"ו סה"ש רסח. ע' ח"ד שלו אג"ק ראה
ובפרש"י.283) רע"א קטז,
א.284) ט, משלי
סע"א.285) ל,
רסה.286) ע' שם אג"ק ראה

חי"ט 287) לקו"ש גם וראה שם. בנצו"ז ובהנסמן ב קד, ח"א
וש"נ. .3 הערה 298 ע'

וש"נ.288) .74 ע' חנ"ה מנחם תורת ראה
ג.289) כט, תבוא



h"kyz'dנב ,hay c"ei ,glya 't 'c mei zgiy

.„Ó,הפעם עוד להזכיר – לפועל בנוגע אלא שבדבר, לרמזים בנוגע אינה בזה הכוונה אופן, ובכל
מארז"ל  חת"ת,290ע"פ שיעורי על לשמור ההילולא בעל של לתקנה בנוגע למזורזין", אלא מזרזין "אין

ויום. יום בכל ותניא, תהלים חומש,

בלילה  הקרבתו שמשלימים בקרבן, כמו בלילה, זאת ישלימו – ביום ללמדם מספיקים לא וכאשר
.291שלאח"ז 

בלילה  מקרא לימוד כללות הרי חומש, לשיעור בנוגע וכו'292אמנם, ושקו"ט פלפולים כמה בו ,293יש
בלילה  תהלים לומר שלא סברא יש לתהלים בנוגע גם שאמר 292ועד"ז (כפי הלילה חצות לאחרי רק אלא

נשיאנו) רבינו ובנוגע 293גם היום, במשך ותהלים חומש שיעורי אמירת לסיים תמיד להשתדל יש ועפ"ז, .
שלאח"ז  בלילה זאת ישלימו ביום, להספיק אופן בשום אפשר אי אם – תניא .294לשיעור

לכמה  סגולה זו הרי – ההילולא בעל כדברי – שאז השיעורים, שלשת את לשמור שישתדלו והעיקר,
ענינים.

*

.‰Ó:התשובה לאגרת בנוגע

. בזוה"ק "מ"ש אודות בפ"ד להמבואר .בהמשך בריתו לפוגם מועלת תשובה שאין בר"ח . ופי' .
"ולפי  בפ"ט: הזקן רבינו מבאר – עילאה" תשובה אם כי תתאה תשובה מועלת שאין הזהר שכוונת

. הברית דמחכמה שפגם באורייתא, דיתעסק הוא תיקונו לכן במוח, פוגם "תשובה 295. והרי נפקת",
כו'" באורייתא דיתעסק היא .296עילאה

איסורי  שאר או בעריות ואצ"ל ז"ל בהוצאת הברית שפגם "ולפי מוסיף הזקן שרבינו מזה ולכאורה,
כי  תתאה תשובה מועלת "שאין שפירושו, מועלת", תשובה ("שאין זה שענין להדיא מוכח כו'", ביאה

אסורות. בביאות גם אלא לח"נ, בנוגע רק לא הוא עילאה") תשובה אם

במקום  ואפילו הכללות מן למדים ש"אין ידוע הרי – ז"ל בהוצאת רק שזהו הזהר מדברי שמביא ומה
חוץ" בו לעיל 297שנאמר אם 298(כאמור כי תתאה תשובה מועלת ש"אין זה על הטעם שנתפרש ובפרט .(

בתורה שנתפרשו אסורות לביאות בנוגע הוא זה וטעם בזהר), גם (כמרומז עילאה" z`yתשובה xzia
בתורה. נתפרש שלא ז"ל הוצאת לגבי מאשר

הקשורים  התעניות מספר את בפרטיות (למנות ז"ל דהוצאת בענין דוקא הזקן רבינו מאריך ואעפ"כ
בכ"מ  (כמבואר הגאולה את שמעכבים העיקרים מהענינים שזהו כיון – בפרט) זה לחטא ,299ושייכים

יוסף  יסוד בספר הגמרא 300ובפרט  דברי ע"פ וגם: מובן,301). (בתמי'), הואי" אבינו יעקב כ"ע "אטו
שלו  באגה"ת הזקן רבינו שמביא שהתעניות ולהעיר, הענינים. מבשאר יותר זה ענין על להתגבר שקשה

הכעס" על "כמו ביותר: רגילים לענינים בנוגע יינם"302הם "סתם וכן עם 302, המסחר שהי' שבזמנם, ,
ההם  הימים של מהשו"ת כידוע זה, מענין להזהר ביותר קשה הי' .303אינםֿיהודים,

הקשו  מצוות עוד יש הרי שאלה: נשאלת שעפ"ז חרדים אלא בספר שמצינו כפי – המוח עם רות
ע"י  הוא במוח  הפגם  על שהתיקון האמור וע"פ וכו'. וכו' במחשבה בראש, התלויות המצוות שמונה
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א.290) כג, מכות וראה ו. פ"ז, במדב"ר בתחלתו. נשא ספרי
וש"נ.291) .191 ע' ריש חל"ח מנחם תורת גם ראה
וש"נ.292) .250 ע' חנ"ה מנחם תורת גם ראה
וש"נ.293) .122 ע' חמ"ח מנחם תורת גם ראה
מילואים).294) (אג"ק זו שנה שבט י"ח מכתב גם ראה
א.295) קפב, א. פא, ח"ג א. קכא, א. פה, א. סב, ח"ב זהר
א. רסא,
ספ"ח.296) אגה"ת

וש"נ.297) רע"א. כז, עירובין
(298.(306 ע' ריש חנ"ד מנחם (תורת סי"ז ויצא ש"פ שיחת
וש"נ.299) .359 ע' ריש חל"ט מנחם תורת ראה
מפוזנא.300) דרשן שלמה ב"ר יוסף לר'
א.301) עו, יבמות
ספ"ב.302)
החדשות 303) הב"ח סקכ"ד. הרמ"א שו"ת – לדוגמא – ראה

ועוד. ס"א. תבואה פרי ס"נ. לובלין מהר"ם סכ"ט.



נג h"kyz'd ,hay c"ei ,glya 't 'c mei zgiy

במוח) פוגם בהם (שהחסרון במוח התלויות המצוות לכל בנוגע גם הרי – מוחין שענינה התורה לימוד
התורה. לימוד – עילאה תשובה אם כי תתאה תשובה מועלת שאין לומר צריכים היו

.ÂÓ בריתו ל)פוגם מועלת תשובה "(שאין בפ"ד הזקן רבינו בלשון הדיוק – חדש ענין עוד בא וכאן
e בתניא ראשון בחלק (וכן בפ"ט כמו ולא לשונות), (ב' ז"ל" ז"ל".304מוציא "הוצאת רק שמביא (

באחרונים  שקו"ט עם קשור זה הוצאת 305וענין של ענין גם יש אסורות בביאות אם דתורה, בנגלה
זרע "הוצאת זה אין שאז אסורה, בביאה ורבי' פרי' י"ח יוצא אם בכך שתלוי – ".dlhalז"ל

בתחלתו  העזר אבן בשו"ע ברמ"א מפורש פס"ד שישנו .306וכיון ממזר הבן "הי' המצוה",: קיים .
זה  אין שהרי לבטלה, זרע הוצאת של איסור כאן אין אבל אסורה, ביאה של איסור כאן שיש נמצא,

פו"ר. מצות שקיים כיון לבטלה,

המצוה  קיים לא ממזר הבן הי' שאם וס"ל הרמ"א, על שחולקים האחרונים לדעת להביא 307וגם יש –
פו"ר. מצות י"ח יוצא ידו שעל ובודאי בקהל, לבוא ומותר כשר, ולד שהוא הנדה, מבן ראי'

פסחים  במסכת הגמרא מדברי (נ 308[ולהעיר "אשתו "מצות : רש"י, ופירש מצוה", עביד קא נמי דה)
חינוך  המנחת דברי ע"פ בזה הפירוש לומר יש – מצוה" "דליכא בתוס' ומ"ש ורבי'". "דמצוה 309פרי'

הבאה . ד"מצוה הגדר בזה שייך לא (ולכן מצוה" הכשר רק הוא והבעילה הבנים, (לידת) היינו .
בשעת  נעשית כבר דעבירה כלל, עבירה ליכא הזאת ובעת הבנים, הם המצוה קיום דעיקר "כיון בעבירה",
לגוף  בנוגע אבל מצוה", עביד "קא הבעילה שבעת רש"י דעת על תוס' פליג זה בענין ורק הבעילה"),
כשר  שהולד הוא הפס"ד שהרי בשכל, שמסתבר וכפי כלל, פליגי לא – פו"ר מצות י"ח שיוצא הדבר

וכו']. בקהל לבוא ומותר

ביאה  בכל יש דלכאורה בפ"ע, אסורות דביאות הענין לפרש הצורך מהו השאלה מתורצת ועפ"ז
הוצאת  זה אין הרי פו"ר, מצות י"ח יוצאים אסורה ביאה ע"י שגם דכיון – ז"ל דהוצאת הענין גם אסורה

לבטלה. זרע

גם  בריתו פוגם להיות שיכול כיון – ז"ל" ומוציא בריתו "פוגם ענינים: ב' הזקן רבינו שמפרט וזהו
לבטלה. זרע הוצאת ללא

הרמב"ם  כפס"ד – כלל זרע הוצאת ללא בריתו פוגם להיות שיכול מזה, ביאות 310ויתירה ש"בכל
. זרע שכבת הוציא שלא ואע"פ הגומר ואחד המערה אחד נתחייבו האסורות העטרה ראש שהכניס כיון .

המשניות  בפירוש ובלשונו אלא 311כו'". פנים, בשום סרך העונשין חיוב בענין זרע שכבת להוצאת "אין :
כו'". העונש יתחייב האבר שהכניס כיון

בריתו": "פוגם שאינו ז"ל" "מוציא להיות שיכול – גיסא לאידך וכן

שמואל  הבית בפס"ד חידוש דבר לו 312מצינו טוב ח"ו, בנדה או בא"א יכשל שלא מתיירא ש"אם
" זה על לומר אפשר אי חכמים, ציווי ע"פ זאת שעושה שכיון ומובן, לבטלה". זרע בריתו",mbetלהוציא

כן. לעשות נצטווה שהרי

בתחילתה  שבת במסכת שמצינו קל 313וע"ד איסור (לעבור לו "התירו אם בתנור, פת להמדביק בנוגע
פשיטא  לרדותה, התירו אם זו היא בעיא "מאי בתוס': והקשו סקילה", איסור לידי שיבוא קודם ו)לרדותה
לא  התירו, לא "דאם ומשני , סקילה), מחיוב עצמו להציל שירצה (כיון לו" נאסור אם לנו ישמע שלא
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ספ"ז.304)
סקע"ז 305) ח"ח אפללו) שי' (להגר"ח חנן אשר שו"ת ראה

שם. שנסמנו ובס'
בהגהה.306) – ס"ו ס"א
שם.307) שהובאו ובספרים יב, אות שם אה"ע ברכ"י ראה
ב.308) עב,

א.309) מצוה
ה"י.310) פ"א איסו"ב הל'
מ"ד.311) פ"ז סנהדרין
רסכ"ג.312) אה"ע שו"ע
א.313) ד,
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ציווי  ע"פ זאת שעושה שכיון והיינו, לו", אוסרין שאנו מה ע"י לרדות שמניח כיון סקילה, מיחייב
בנדו"ד. גם מובן ועד"ז מעונש. נפטר  חכמים,

.ÊÓ:יומא מסכת בסיום – זה בענין מצינו מזו שגדולה ולהעיר,

מאי  סדורין, עונותיו והתניא לו. מחולין עונותיו הכפורים ביום קרי הרואה נחמן, דרב קמי' תנא "תני
לימחל". סדורין סדורין,

"סדורין", הלשון בברייתא נאמר למה לימחל", "סדורין היא הכוונה אם ביאור: צריך עדיין [אך
אפי]. לתרי דמשתמע

עלתה  ואם כולה, השנה כל ידאג הכפורים ביום קרי הרואה ישמעאל, רבי דבי "תנא בגמרא: וממשיך
עליו  שהגינו בידו יש טובים (שמעשים הבא העולם בן שהוא לו מובטח שנה, בר 314לו נחמן רב אמר (

(מתשמיש  רעב כולו העולם שכל תדע השביעוהו 314יצחק, מדעתו ושלא בזאת, נתענה (ולא שבע והוא (
הוא . גמור שצדיק לדעת יש ביוהכ"פ 314. קרי שראה (זה חיי מפיש אמר דימי רב אתא כי סגי 314), (

ימים  יאריך זרע יראה הסימן שכך בנים, ובני (בבנים ).314ומסגי"

הלכ  של הו"ע שבתורה אגדתא שגם (אף אגדתא של ענין רק זה שאין דין 315ה [ולהעיר, זה שהרי ,(
הכיפורים  יום בהלכות שלו) בשו"ע הביאו הזקן (ורבינו בשו"ע ].316שהובא

כל  של להסיום ועד הכיפורים, יום פרק של הסיום יהי' זה שבענין שייך איך במפרשים שקו"ט וכבר
יומא?! מסכת

בזה  :317והביאור

ר' באגרת שמצינו ועד יומא, מסכת של האחרון הפרק של שמו שזהו – הכיפורים יום של ענינו
גאון  עבודת 318שרירא אודות מדובר שבתחילתה בכך וכמודגש הכיפורים, יום בשם נקראת המסכת שכל

התשובה. הו"ע – יוהכ"פ

שמחליף  ענין שישנו כיון יוהכ"פ, של בענינו כלל צורך שאין ומצב מעמד שיש – הוא המסכת וסיום
ש"הוא  מזה כדמוכח עליו", שהגינו הזקן) רבינו (כלשון הרבה זכיות לו ש"יש – יוהכ"פ של התשובה את

. האדם,שבע ברצון שתלוי שזהו"ע ושתי', לאכילה בנוגע שייך זה אין (שלכן השביעוהו" מדעתו ולא .
כו'. ימים ויאריך הוא", גמור שצדיק  לדעת "יש ולכן, כרת), יתחייב  ברצון, זאת יעשה ואם

"תניא אגה"ת: בהתחלת הזקן רבינו שמדייק מה גם שזהו לומר, nei`ויש seqa שהענין אע "פ ,"
יומא  סוף לפני דפים כמה מובא כפרה" חלוקי יומא"319ד"שלשה ש"בסוף הנ"ל הענין על לרמז –

"שלא  באופן זה (אם שמחה מתוך גם להיות  שיכול אגה"ת), בהמשך הזקן רבינו מדבר (שאודותיו
ימים". יאריך זרע "יראה הסימן זה על שאומרים ועד כנ"ל), מדעתו",

.ÁÓ זב"ז תלויים שאינם שונים ענינים ב' הם ז"ל" ו"מוציא בריתו" ש"פוגם האמור יש 320וע"פ –
קו  נוספת:לתרץ שיא

התשובה  באגרת מביא הזקן וספר 321רבינו הרוקח ספר ובראשם המוסר בספרי שנימנו הצומות מספר
חסידים  בספר מעיינים וכאשר הם322חסידים. עליהם התעניות שמספר ביאה איסורי שיש רואים ,zegt

צ"ל  הי' ז"ל, הוצאת של האיסור גם נכלל אסורה שבביאה נאמר ואם ז"ל. הוצאת על התעניות ממספר 
אסורה ביאה על התעניות מנה?xzeiמספר מאתיים בכלל שיש כיון ז"ל, הוצאת על מאשר
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שם.314) פרש"י
(ע'315) בסופו אגדה ערך א) (כרך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. קלב).
סוסתרט"ו.316) או"ח
(317.58 ע' חמ"ח מנחם תורת .182 ע' חי"ז לקו"ש גם ראה
ע'318) שם מנחם תורת גם וראה .33 וע' 6 ע' לוין מהדורת

וש"נ. .56

ובשוה"ג 319) 129 הערה 43 ע' חנ"ה מנחם תורת גם ראה
הא'.

ס"ט 320) בשלח ש"פ שיחת גם ראה – הענין לשלימות
ואילך). 251 ע' חנ"ה מנחם (תורת ואילך

ספ"אֿג.321)
סקס"זֿסקע"ו.322)
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שפיר  אתי – השני בענין נכלל אחד שענין באופן ולא שונים, ענינים ב' שהם לעיל האמור ע"פ אך
התעניות. במספר החילוק

. בארוכה להמדובר בנוגע אודותיו), (שהעירו נוסף דיוק לבאר המקום רבינו 323וכאן דברי אודות
ובח"מ 324הזקן  דסנהדרין פ"ג בגמ' "כדאיתא בלבד", החטא עזיבת היא התורה מן התשובה ש"מצות

בקידושין  הגמרא מדברי בכ"מ שהובאה הרגילה הראי' מביא ואינו מנת 325כו'", "על האשה את המקדש
(גמור  צדיק היא 326שאני קידושין מסכת והרי בדעתו", תשובה הרהר שמא מקודשת, גמור, רשע אפילו ,(

לפני  הוא כו', צדיק שאני מנת על כו' דהמקדש הדין הובא שבו אה"ע, שו"ע (וכן סנהדרין מסכת לפני
בזה.חו" הדיוקים פרטי כל בארוכה לעיל  כמדובר מ),

בפשטות: זאת לבאר אפשר שלכאורה שאלו, זה ועל

אדם" בני לשון אחר הלך "בנדרים וכמו אדם, בני לשון ע"פ שנקבעים ענינים שיש – .327ובהקדים

אדם, בני בלשון שהוא כפי ד"רשע" הגדר אודות מדובר שבה – הנ"ל דקידושין בהסוגיא הוא וכן
. עזאי בן כשמעון אומרים אין חכם"), שאני מנת "על (ועד"ז תלמיד שאני מנת "על כל וכמו אלא .

. דכלה במסכתא ואפילו ואומרו, בלימודו אחד דבר בכ"מ אותו אין ששואלין גבור, שאני מנת על .
. נר בן כאבנר אומרים אומרים אין עשיר, שאני מנת על גבורתו. מפני ממנו מתיראים שחביריו כל אלא .

. חרסום בן אלעזר להאומר כרבי בנוגע גם מובן ומזה עושרו", מפני אותו מכבדים עירו שבני כל אלא .
"צדיק" התואר כאן נוגע שלא – צדיק" שאני מנת dxez"על t"rשהוא כפי אלא ,mc` ipa oeyla אם –

צדיק. בשם אותו קורין עירו בני 

התשובה "מצות אודות מדבר הזקן רבינו כאשר dxezdולכן, on התשובה שע"י ראי' להביא צריך ,"
לקרבנות  בנוגע וכן לעדות, פסול ש"רשע" לעדות, בנוגע כמו – תורה ע"פ "רשע" של הגדר מתבטל

לאח"ז  .328(שמביא מכפרת .ש"עולה תשובה שעשה לאחר דורון והיא ופייסו . במלך שסרח כאדם .
. פרקליטין תועבה"ע"י רשעים ש"זבח כו'"), דורון שולח (ואח"כ) ממסכת 329. ראי' להביא יכול אינו –

אדם  בני לשון ע"פ שהוא כפי אלא תורה, ע"פ "צדיק" של הגדר מהו נוגע לא ששם כיון הנ"ל, קידושין
. חרסום בן אלעזר כרבי אומרים "אין ל"עשיר", שבנוגע מפני (וכמו אותו מכבדים עירו שבני כל אלא .

מדובר  ששם עדות", לענין ל"ד ססי' ובח"מ דסנהדרין פ"ג מ"גמ' ראי' להביא הוצרך ולכן עושרו");
תורה. ע"פ "רשע" של הגדר אודות

.‡:כי כן, לתרץ אפשר אי באמת אבל

אח"כ  ואם גמור, רשע נקרא עונות שעושה ש"בשעה הזקן  רבינו כותב התניא ספר של ראשון בפרק
אדם, בני בלשון (לא וצדיק  רשע של הגדרים אודות מדובר שם והרי גמור". צדיק נקרא תשובה עשה

תורה. ע"פ אלא) עירו, בני ע"י שנקרא כפי

אחר  ממקום ראי' לו יש אלא הנ"ל, בקידושין לגמרא הזקן רבינו כוונת שאין לומר נדחוק אם וגם
. באגה"ת.ש"אם גם זו ראי' להביא לו הי' – תורה ע"פ גמור" צדיק נקרא תשובה עשה .

. ש"אם בפ"א הזקן רבינו שמ"ש לומר לתשובה [ואין כוונתו גמור", צדיק נקרא תשובה עשה .
במשך  נקרא איך השאלה נשאלת דא"כ, – בלבד" החטא "עזיבת אודות מדבר באגה"ת ואילו עילאה,
משמע  הזקן רבינו ומלשון עילאה?! תשובה לדרגת הגיע לא עדיין אבל החטא עזיבת שלאחרי הזמן
גמור, צדיק מיד נעשה תשובה עשה ואם רשע, נקרא – תשובה עשה שלא זמן כל אמצעית: דרגא שאין

בלבד]. החטא עזיבת – קטנה הכי לתשובה היא שהכוונה ועכצ"ל שבינתיים, מצב ואין
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ע'323) חנ"ד מנחם (תורת ואילך סל"ה האזינו ש"פ שיחת
ואילך). 87

פ"א.324) אגה"ת
ב.325) מט,

וש"נ.326) סנ"א. לקמן ראה
וש"נ.327) ב. יב, ר"ה
פ"ב.328)
וש"נ.329) סע"ב. יב, שבועות וראה כז. כא, משלי
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. "אם במ"ש הזקן רבינו כוונת שאכן היא האמת לגמרא אך גמור" צדיק נקרא תשובה עשה .
כמובן  – אדם) בני בלשון רק (לא תורה ע"פ צדיק התואר אודות מדובר שם גם כי הנ"ל, בקידושין

"צדיק הזקן רבינו לשון ":xenbמדיוק

שאני מנת "על שלפנינו: קידושין בגמרא הגירסא שבני wicvלפי היא שהכוונה לפרש אמנם אפשר ,"
צדיק; אותו קורין עירו

בלקו"ת  (וכן בתניא להביא מדייק הזקן רבינו זרוע 330אבל באור (שהובאה הגירסא את "צדיק 331) (
xenb,סתם "צדיק" התואר מתאים זה (שעל עירו בני אותו שקורין לתואר רק הכוונה שאין מובן, ומזה ,"

תורה  ע"פ לאמיתתו, הוא שכן אלא גמור"), "צדיק .332ולא

כמשנת"ל  ואה"ע, מקידושין ולא וחו"מ, מסנהדרין ראי' הזקן רבינו מביא למה השאלה נשארת ולכן,
בארוכה.

.· כמ"פ כמדובר – בפועל ההוראה נוגע אלו ענינים אגרת 333ובכל בלימוד עתים לקביעות בנוגע
התשובה,

"דכתיב  היצה"ר, בריאת על מתחרט שהקב"ה שכיון – התשובה ענין לכללות בנוגע ואשר 334ועד"ז
עוזרו"335הרעתי" "הקב"ה הנה ובודאי 335, נדח", ממנו ידח ש"לא הבטחה שישנה ועד בתשובה, לשוב

אחר  בגלגול או זה בגלגול תשובה, קורצע 336יעשה ("א קצר רגע שנשאר שכיון אלו, בימינו ובפרט ,ַ
בגלגול  תשובה שיעשו הדבר וברור אחרים, לגלגולים זאת לדחות אפשר אי המשיח, ביאת עד וויילע")

זה.

כהסיום  – דוקא לבב וטוב שמחה מתוך זה החיתום"247וכל אחר הולך לתשובה:337(ש"הכל בנוגע (
ושמחה" ששון כל 248"תשמיעני קיום שבשעת מהשמחה יותר עוד יותר, גדולה שמחה ואדרבה: ,

המצוות,

בה" והפך בה ד"הפך באופן להיות צריך ,338והלימוד

ש  לסיום שבאים קידושין ועד במסכת הגמרא וכדברי טוב", ימצא דבר על "ומשכיל אגה"ת: :339ל
פירות, שעושה טוב שזהו לבריות", וטוב לשמים "טוב

והשלימה, האמיתית בגאולה – טפחים מעשרה למטה בעולם הטוב  גילוי לשלימות קרובה הכנה וזוהי
נגאלין" הן "ומיד תשובה עושין ישראל צדקנו.340כאשר משיח ע"י ,

***

.‚ תורה שלומדים אלו עבור תורה", ל"קרן מגבית עריכת – שבט ליו"ד בנוגע הרגיל ענין עוד יש
התורה  לימוד לשם אם כי צדדיות, סיבות .341ללא

ה' כיד נותן אחד כל אלא וכו', וכו' הנותנים שמות פרסום, של באופן זאת עושים לא – וכרגיל
משובח. זה הרי המרבה וכל עליו, הטובה

ההילולא. בעל של הציון על להזכירו כדי האם שם בצירוף שמו גם רושם – הרוצה וכל
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ב.330) א, דברים
סקי"ב.331)
צדיק 332) שאני מנת "על שהלשון הכוונה אין כלומר:

מדובר  הסוגיא שבכל (דכיון תורה לשון הוא שבגמרא גמור"
בהסוגיא  אחד שפרט לומר מקום אין הרי אדם, בני לשון אודות
שהטעם  גופא, אדם בני בלשון הוא הדיוק אלא תורה), לשון הוא
שכוונתם  לפי הוא, סתם, "צדיק" ולא גמור" "צדיק שאומרים

זו). שנה משפטים ש"פ (משיחת תורה ע"פ לאמיתתו, לצדיק
וש"נ.333) .42 ע' חנ"ה מנחם תורת ראה

ו.334) ד, מיכה
ב.335) נב, סוכה
וש"נ.336) סה"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ראה
א.337) יב, ברכות
מכ"א.338) פ"ה אבות
א.339) מ,
שם.340) פי"א אגה"ת וראה ה"ה. פ"ז תשובה הל' רמב"ם
דאשתקד 341) שבט י"א בשלח, פ' מוצש"ק שיחת גם ראה

וש"נ. .(70 ע' חנ"ב מנחם (תורת סמ"ו
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"מידו  מלמעלה, ההשפעה ירידת יפעל זה וענין והולך, דמוסיף ובאופן שמח בלב שיתנו ויה"ר
והרחבה" הקדושה הפתוחה ברוחניות.342המלאה והן בגשמיות הן ,

באגה"ק  המבואר מאד"343וע"פ מצותך "רחבה מה 344בענין ממש ה' מצות "היא הצדקה שמצות ,
כדרשת  וחסד, צדקה בתורת הם הקב"ה של עניניו כל שהרי תמיד", עושה ובעצמו בכבודו שהקב"ה

הפסוק 345רז"ל  פריצת 346על של באופן והגבלות, מדידות ללא ההשפעה תהי' – ואשלם" הקדימני "מי
הגדרים, כל

והנגלה. הנראה בטוב טפחים, מעשרה למטה במזוני, והן בחיי הן בבני הן – ד"רויחא" ובאופן

משובח. זה הרי המרבה וכל וכו', וכו' והמעטפות הפתקאות את יחלקו מסתמא אמר:) (ואח"כ

***

.„ השיעור הנה – רש"י פירוש עם חומש שיעור לימוד אודות (סמ"בֿד) לעיל להמדובר בהמשך
משה  ישיר "אז – השירה ענין ישנו שבו בשלח, בפ' דרביעי השיעור הוא שבט, יו"ד זה, יום עם הקשור

הזאת". השירה את .347.

בקיצור: הענין ונקודת

במדרש  פסחים 348איתא במסכת בתוס' חדש"349(והובא שיר לפניו "ונאמר בענין השירות 350, "כל :(
יש  הנסים כל אף לידה, צער לה יש שהנקבה "כלומר נקבה, לשון "שירה" כאן כמ"ש נקבה", לשון

. זכר דלשון דלעתיד משירה "חוץ גלות, אחרי' שיש ממצרים, הגאולה כמו צער ", אחרי'אחריהם שאין .
גלות. אחרי' שאין גאולה צער",

נקראו  הגליות ש"כל (כשם מצרים" מארץ צאתך "ימי עם התחילו הגאולות שכל מצינו זה עם וביחד
מצרים" שם נאמר 183על עלי' העתידה, הגאולה גם כולל נפלאות".72), אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי

ההילולא  בעל שמדייק הזהר 351וכפי מאמר על מיוסד –352" הפסוק "inikעל לי',meikצאתך", מבעי
וכמ"ש  נפקו", זמנא בחד מצרים 353דהא יציאת ש"מזמן – מצרים" מארץ צאתך יום את תזכור "למען

מצרים". מארץ צאתך ימי הם בב"א לבוא העתידה גאולה עד

שלא  וזמנים אופנים ויש לגאולה, ומתקרבים שהולכים במוחש שרואים וזמנים אופנים שיש אלא
הגאולה  יום אל ומתקרבים הולכים ליום שמיום במציאות, הענין הוא כן אבל במוחש, זאת רואים

" נאמר ולכן והשלימה, עשר inikהאמיתית חמשה מאותו שעובר נוסף יום כל כי, מצרים", מארץ צאתך
נפלאות". ל"אראנו ומתקרבים הולכים בניסן,

התשובה, ענין זה הרי – ("דערטאן") לסיים עוד שנותר ָומה

סנהדרין – במסכת הגמרא מדברי צורך 354כמובן שיש יהושע, ר' לדעת והן אליעזר ר' לדעת הן ,
מעמיד  ש"הקב"ה או מעצמם, תשובה" עושים ש"ישראל או אופנים: שני שישנם אלא התשובה, בענין

"עושין  ואז כו'" מלך –תשובה"להם

התשובה, גמר את לסיים – בפטיש" ה"מכה רק נשאר וממילא הנ"ל, אופן גם כבר הי' זה ובדורנו
לזה, שקדמו הענינים כל לאחרי

כדבעי, רק הוא אם – בלבד תשובה הרהור מספיק זה ובשביל
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המזון.342) דברכת הג' ברכה נוסח
סי"ז.343)
צו.344) קיט, תהלים
ב.345) פכ"ז, ויק"ר ז. אמור תנחומא
ג.346) מא, איוב
א.347) טו,
עה"פ.348) מכילתא

ונאמר.349) ה"ג ד"ה – ב קטז,
שם.350) פסחים
ע'351) תרצ"א סה"מ – (תש"ח) תרצ"א צאתך כימי רד"ה

.(159 ע' (תש"ח רעא
א.352) קעו, ח"ג
ג.353) טז, ראה פ'
ב.354) צז,
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ויעקב,– יצחק אברהם בן שהוא יהודי אודות שמדובר בשעה בה כדבעי, יהי' שלא יתכן ואיך
ואי  הבורא, רצון לקיים רוצה בפנימיותו בעצמו הוא אבל שתקפו", הוא "יצרו שרק (ס"ה) לעיל וכאמור

אחר  באופן שיהי' –אפשר

באגה"ת  (כמבואר בשמחה ותשובה תשובה", עושין "ישראל נגאלין"247וכאשר הן "מיד אזי – (340,
והשלימה. האמיתית בגאולה

היעוד  גם יקויים בתוכם,355ואז – ההילולא בעל – והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו מתיך", "יחיו
ממש. בקרוב צדקנו, משיח בביאת

הזקן)]. אדמו"ר ניגון (ולאח"ז הכנה ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

בשלח  לפרשת מלכות בדבר נדפס השיחה המשך
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יט.355) כו, ישעי'

•
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc - zekxa(ycew zay meil)

ïe÷z àì éðîz,zekxa dpeny `le zekxa ray epwiz minkg - ©§¥Ÿ¨
.dnvr ipta dkxak 'epzppeg dz`' xnel oi` okle
:l`eny ixac lr ztqep `iyew dywn `xhef xné÷úîøî dì ó ©§¦¨©

ììëî dììëðå ,àøèeæxn`pe ,dkxad jeza dze` lelkpe -eððéáä' §¨§¦§§¨¦§¨£¦¥
,'ìBçì Lã÷ ïéa ìécánä eðéäìà 'äzkxaa dze` llek `edy jxck ¡Ÿ¥©©§¦¥Ÿ¤§

:`xnbd dwiqn .'zrcd opeg'àéL÷.xacd dyw ok` - ©§¨
:minybd zenia 'eppiad' zlitz oic z` zx`an `xnbdáø øîà̈©©

ðMä ìk ,ééaà øa éáéaíãà ìltúî dlek äzlitzõeç ,'eððéáä' ¥¨©©©¥¨©¨¨¨¦§©¥¨¨£¦¥
éøvL éðtî ,íéîLbä úBîéîäìàL øîBì C'xhne lh oze' -úkøáa ¦©§¨¦¦§¥¤¨¦©§¥¨§¦§©

jxan,íéðMäepi` ,mipyd zkxa oi` 'eppiad' zlitzay iptne ©¨¦
.minybd lr da le`yl leki

:iia` xa iaia ax ixac lr dywn `xhef xné÷úî,àøèeæ øî dì ó ©§¦¨©§¨
ììëî dììëðåxn`pe ,'eppiad' zlitz jeza dze` lelkpe - §¦§§¨¦§¨

.'øèîe ìè ïúå Eöøà úBàða eððMãå'owzp m` :`xnbd zvxzn §©§¥¦§©§¤§¥©¨¨
'eppiad' jeza minyb zl`yéãeøhàì éúàzerhl `eai - ¨¥§¦§¥

.ezlitza
:`xnbd dywnéëä éàm` zerhl e`eaiy yeygl yi ok` m` - ¦¨¦

,'eppiad' zlitza ztqep dywa owzpéúà énð 'úòcä ïðBç'a äìcáä©§¨¨§¥©¨©©¦¨¥
éãeøhàìopeg' oirny dxkfdd jeza 'eppiad'a dlcad epwzi m` - §¦§¥

oi`y `xnbd dvxiz `l lirl recne .zerhl e`eai mb ,'zrcd
`ny yeygl yiy meyn 'eppiad' jeza 'epzppeg dz`' z` lelkl
zayiin .`iyewa l`eny ixac z` dgipde ,ezlitza drhi

:`xnbdíúä ,éøîà,dlcad iablàì àúBìö úlçúa àéúàc ïåék ¨§¦¨¨¥¨§¨§¨¦§¦©§¨Ÿ
ãéøhîepidl` 'd eppiad'] dlitzd zligza d`ae li`ed - ¦§¦

oiekn mc`y iptn ,drhiy yyg oi` ,['legl ycew oia licand
`l recn dyw okle ,dzirvn`an xzei dlitzd zligza ezrc

la` ,'eppiad' zlitz zligza 'epzppeg dz`' z` millekàëä̈¨
,minyb zl`y iablãéøhî àúBìö òöîàa àéúàc ïåékli`ed - ¥¨§¨§¨§¤§©§¨¦§¦

xhne lh oze jvx` ze`pa eppyce'] dlitzd rvn`a d`ae
jeza dze` millek `l okle ,drhi `ny yyg yi ,['dkxal

.'eppiad' zlitz
:iia` xa iaia ax ixac lr ztqep `iyew dywn iy` axé÷úîó ©§¦

døîéðå ,éMà áø dì'xhne lh oze' xn`pe -'älôz òîBL'aseqay ¨©©¦§¥§¨§¥©§¦¨
:df oicl xewn d`ian `xnbd .'eppiad' zlitzíeçðz éaø øîàc§¨©©¦©§

,éqà áø øîày inäòèezlitzaíéîLb úBøeáb øékæä àìå- ¨©©©¦¨¨§Ÿ¦§¦§§¨¦
'mybd cixen'azkxaBúBà ïéøéæçî ,'íéúnä úéiçz'y`xl §§¦©©¥¦©£¦¦

xikfd `le drh m` j` .dlitzdäìàL'xhne lh oze' -úkøáa §¥¨§¦§©
a døîBàì ìBëiL éðtî ,BúBà ïéøéæçî ïéà ,íéðMäzkxaòîBL' ©¨¦¥©£¦¦¦§¥¤¨§§¨§¥©

å .'älôzmiaeh minie zezay i`vena xn` `le drh m`äìcáä §¦¨§©§¨¨
'epzppeg dz`' -azkxaéðtî ,BúBà ïéøéæçî ïéà ,'úòcä ïðBç' §¥©¨©¥©£¦¦¦§¥

ñBkä ìò døîBàì ìBëiLrecn dyw ok m` .dlitzd xg`l oii ly ¤¨§§¨©©
rney' zkxaa minyb le`yl yiy xaeq epi` iia` xa iaia ax
.minybd zenia s` 'eppiad' lltzie ,'eppiad' zlitz seqa 'dlitz

,`xnbd zvxznéðàL äòèzngny ,drhy ina oicd dpey - ¨¨¨¦
oi` dligzkl j` ,'dlitz rney' zkxaa dxne`l leki zerhd

.minyb zl`y da owzl
:iq` ax ixac z` zx`an `xnbdáø øîà íeçðz éaø øîà ,àôeb¨¨©©¦©§¨©©

äòè ,éqàezlitza,íéúnä úéiçúa íéîLb úBøeáb øékæä àìå ©¦¨¨§Ÿ¦§¦§§¨¦¦§¦©©¥¦
BúBà ïéøéæçîxikfd `le drh .dlitzd y`xlúkøáa äìàL ©£¦¦§¥¨§¦§©

å .'älôz òîBL'a døîBàì ìBëiL éðtî ,BúBà ïéøéæçî ïéà ,íéðMäm` ©¨¦¥©£¦¦¦§¥¤¨§§¨§¥©§¦¨§
xikfd `le drhéðtî ,BúBà ïéøéæçî ïéà ,'úòcä ïðBç'a äìcáä©§¨¨§¥©¨©¥©£¦¦¦§¥

ñBkä ìò døîBàì ìBëiL.dlitzd xg`l oii ly ¤¨§§¨©©
:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyúBøeáb øékæä àìå äòè ¥¦¥¨¨§Ÿ¦§¦§

.BúBà ïéøéæçî ,íéúnä úéiçúa íéîLbxikfd `le drhäìàL §¨¦¦§¦©©¥¦©£¦¦§¥¨
å .BúBà ïéøéæçî ,íéðMä úkøáaxikfd `le drh m`ïðBç'a äìcáä §¦§©©¨¦©£¦¦§©§¨¨§¥

äñBkä ìò døîBàì ìBëiL éðtî ,BúBà ïéøéæçî ïéà 'úòc.oii ly ©¨©¥©£¦¦¦§¥¤¨§§¨©©
mixifgn ,minyb zl`y xikfd `ly in s`y `ziixaa x`ean
zayiin .eze` mixifgn oi`y xn`y iq` ax lr dywe ,eze`

:`xnbdàä ,àéL÷ àìmixen` ,eze` mixifgny `ziixad ixac - Ÿ©§¨¨
ãéçéae ,zecigia lltznd mc`a -àäoi`y iq` ax ixac - §¨¦¨

mixen` ,eze` mixifgnøeaöa.xeaiva lltzny mc`a - §¦
:`xnbd zl`eyàì àîòè éàî øeaöaoi` xeaivay daiqd dn - §¦©©£¨Ÿ
,eze` mixifgnøeaö çéìMî dòîLc íeMîz` renyl cizry - ¦§¨§¨¦§¦©¦

,ezlitz xfegyk xeaivd gilyn minybd zl`yéàä ,éëä éà- ¦¨¦©
xn`y iq` ax ixac'älôz òîBLa døîBàì ìBëiL éðtî'mpi` ¦§¥¤¨§§¨§¥©§¦¨

`l` ,mrhd df oi` ixdy ,miwiecn'øeaö çéìMî òîBML éðtî'¦§¥¤¥©¦§¦©¦
déì éòaéî:`xnbd zvxzn .xnel el did -éãéàå éãéà àlàdf - ¦¨¥¥¤¨¦¦§¦¦

mixen` iq` ax ixac mbe `ziixad ixac mb xnelk ,dfe,ãéçéa§¨¦
àä ,àéL÷ àìådxwna mixen` iq` ax ixac -òîBL' íãB÷ øëcàc §Ÿ©§¨¨§¦§©¤¥©

'älôzoi` okle ,'dlitz rney' zkxal ribdy iptl xkfpy - §¦¨
,my dxne`l lekiy iptn eze` mixifgn
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.a"pyz'd hay 'e ,`a t"ye

מאידית - -תרגום

פרעה".‡ אל "בא למשה ה' התחלת ציווי הוא
ושמה  גאולת 1- אודות בה שמדובר הפרשה של -

מצרים  ביציאת בפועל ישראל בעצם 2בני "ויהי ,
גו' מצרים מארץ ה' צבאות כל יצאו הזה היום
על  מצרים מארץ ישראל בני את ה' הוציא

.3צבאותם"

עלֿשם  נקראת מצרים יציאת פרשת שכל מכיון
(וכידוע  פרעה" אל על 4"בא מורה הפרשה ששם

קשור  פרעה" אל ש"בא מובן, הפרשה), כל תוכן
הפרשה). (בהמשך מצרים גאולת לתוכן ונוגע

של  שליחותו פרטי שכל לכך נוסף כלומר:
ניתוסף  מצרים, לגאולת הכנה הם פרעה אל משה
ושם  התחלת בהיותו פרעה", אל ל"בא בנוגע בזה
(לא  הנאמרת התחלה לכך ונוסף הגאולה, פרשת
של  בפ"ע וציווי כענין אלא) נוסף, לענין כהקדמה
פרעה", אל בא משה אל ה' ("ויאמר למשה הקב"ה

לא  לגאולה 5ותו הקדמה הוא פרעה" אל ש"בא - (
בפועל  והתחלתה .6עצמה

הידוע  ע"פ מזו: היא 7ויתירה מצרים שיציאת
הגאולה  כולל) הגאולות, (כל ופתיחת התחלת

נאמר  (עלי' מצרים 8העתידה מארץ צאתך "כימי
פרעה" אל ש"בא לומר, יש נפלאות"), אראנו
לגאולה  גם הקדמה הוא מצרים) גאולת (התחלת

העתידה.

פרעה" אל ד"בא השייכות מהי להבין וצריך
פרעה" אל "בא הפוך: תוכנם דלכאורה - לגאולה

לבוא  צריך ומשה בתוקפו, נמצא שפרעה מורה
לו  אומר שפרעה (עד אליו ולהזדקק ("בא") אליו

הפרשה  בהמשך מכן, חושך)9לאחר מכת (לאחרי
תוסף  אל לך השמר מעלי ביום "לך כי פני לראות

מצרים  מגאולת גמור בניגוד תמות"), פני ראותך
- ועי"ז אותו, לנצח פרעה, תוקף ביטול שענינה
מצרים?! מלך) מ(פרעה וללכת לצאת להשתחרר,

אל ב. "בא בענין כללית שאלה בהקדים ויובן
פרעה":

נצחי  ענין הוא בתורה ענין ו(במילא)10כל
ההוראה  מהי ועפ"ז הדורות. לכל נצחית הוראה
וניצחו  שביטלו לאחרי פרעה", אל מ"בא הנצחית
ועאכו"כ  מצרים, בגאולת מצרים) (מלך פרעה את
רוח  כש"את והשלימה האמיתית הגאולה לאחרי

הארץ" מן אעביר שום 11הטומאה נשאר ולא ,
זמן  בסוף - זה ובדוגמת ומעין מפרעה, רושם
פרעה  דקליפת הבירורים כל כשנסתיימו הגלות,

כמ"פ)? (כמדובר וכיו"ב

ענין  שכל הידוע ע"פ בזה הביאור לומר ויש
והקדושה, הטוב היפך שהם דברים אפילו בעולם,
(שרשם  וזהו בקדושה. למעלה שורש להם יש

ענינם  אמיתת ריבוי 12בקדושה) לאחר אלא ,
ופרסאות מסכים וכמה בכמה השתלשלות,
דבר  למטה נשתלשל כו', והסתרים והעלמות

.13הפכי 

בזהר  איתא לפרעה: בנוגע גם 15(עה"פ 14כך

היא  דא פרעה "בית פרעה") בית נשמע "והקל
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כל 1) תפלות סדר ברמב"ם פרעה") אל ("בא נקראת כן
הפרשיות בסדר ובאבודרהם אהבה), ספר (בסוף השנה

וההפטרות.
ההבטחה 2) אודות מדובר וארא ובפ' שמות בפ' משא"כ

ליצי"מ. וההכנה
נא.3) מא. יב, פרשתנו
ובכ"מ.4) ואילך. 57 ע' ח"ה לקו"ש ראה
וש"נ.5) ואילך. 57 ע' ח"ו לקו"ש ראה
תנש"א 6) (התוועדויות תנש"א בא ש"פ שיחת בארוכה ראה

ואילך). 176 ע' ח"ב
(7.(164 (ע' פי"ב תש"ח צאתך כימי ד"ה
טו.8) ז, מיכה

כח.9) יו"ד,
ובכ"מ.10) רפי"ז. תניא ראה
ב.11) יג, זכרי'
בשרשם 12) לאמיתתם שהם כפי הענינים נאמרים ובתורה

ספר  ואילך. 341 ע' ח"כ לקו"ש (ראה במק"א כמבואר בקדושה,
ועשו  "יעקב בענין ועוד) ואילך. 36 ס"ע ח"א תשמ"ח השיחות

תולדות). ר"פ רש"י (ל' בפרשה" האמורים
וש"נ.13) שם. תשמ"ח השיחות ספר בארוכה ראה
א.14) רי, ח"א
טז.15) מה, ויגש



a"pyz'dס hay 'e ,`a t"ye hay 'b ,`a 't 'c mei zegiyn

כל  מיני' ואתגליין דאתפריעו ביתא לעילא, סימניך
מתמן  סתים דהוה מה כל בוצינין, וכל נהורין
בוצינין  וכל נהורין כל אפיק קב"ה כך ובגין אתגלי,
וא"ו". בלא קל דאקרי קול לההוא לאנהרא בגין
וגילוי  דפריעה (הענין דקדושה בשרשו ומפרעה

ית' למטה 16אלקותו פרעה משתלשל בכל 17), ,
בלעו"ז. התוקף

בשרשו ג. פרעה" אל ד"בא הענין יובן עפ"ז
בקדושה:

פרשתנו  פרעה"18בזהר אל ד"בא הענין מבאר
פרעה, אל בא כתיב "מה למטה: בפרעה שהוא כפי
לי' דעייל אלא בא, מאי לי', מבעי פרעה אל לך
עלאה  חדא תנינא לגבי אדרין בתר אדרין קב"ה
איהו  ומאן מני', משתלשלין דרגין דכמה תקיפא
אלא  קריב לא מני' דחיל ומשה הגדול, דתנין רזא
לגבי' אבל דילי', דרגין ואינון יאורין אינון לגבי'
בשרשין  משתרש לי' דחמא בגין קרוב ולא דחיל
ושליחן  משה דדחיל קב"ה דחמא כיון עלאין,
אמר  לגבי', לקרבא יכלין לא לעילא אחרנין ממנן
הגדול  התנין מצרים מלך פרעה עליך הנני קב"ה

יאוריו  בתוך אצט 19הרובץ וקב"ה בי', לאגחא ריך
ה'". אני אמרת דאת כמה אחרא, ולא קרבא

פרעה  קליפת דעצם התוקף שבגלל כלומר,
(ששרשו  המלך בארמון בביתו הגדול") ("התנין
לא  ולכן לשם. להכנס משה פחד עלאין") "בשרשין
אלא  לבד), (שילך פרעה" אל "לך הקב"ה לו אמר
ויכנס  הקב"ה עם יחד שיבוא פרעה", אל "בא
הפנימיות  אל אתו יחד אותו מוליך הקב"ה לפרעה,
חדרים  אדרין, בתר (אדרין פרעה ד(קליפת) העצם

מחדרים  ("לאגחא 20לפנים לגמרי לכבשו בכדי ,(
קרבא"). בי'

ד" הפירוש מהו להבין צריך פרעה"a`לפ"ז אל
dyecwc:("נהורין כל מיני' ואתגליין ("דאתפריעו

שייך  לא אלקות) (גילוי דקדושה לפרעה בנוגע
לשם  להכנס "יפחד" שמשה משה", "דחיל לומר

" עליו יצווה שהקב"ה לכך ושיזדקק אל a`לבדו,
קב"ה")?! לי' ("עייל ויכניסו פרעה",

בזה: הביאור לומר ויש

דאלקות, נעלה הכי גילוי הוא דקדושה פרעה
כולל  האורות, כל גילוי א) - הגילוי בעצם הן
נהורין  "כל - באלקות נעלות הכי והדרגות האורות
והן  סתים", דהוה מה ל"כל עד בוצינין", וכל
מלשון  ד"אתפריעו" באופן ב) - הגילוי באופן
מדידה  מסדר, למעלה היינו סדר), (בלי פרוע

והגבלה.

כל  מיני' ואתגליין ה"אתפריעו מזו: ויתירה
דוקא בא כו'" zi'נהורין ezedne ezenvrn ובלשון]

ואתגליין  דאתפריעו ביתא כו' פרעה "בית הזהר:
'ipin'כו נהורין כו'",d"awכל נהורין כל אפיק

עצמותו  בכל בגילוי המלך נמצא (דירה) ]21שבבית
של  וציורו בגדרו מוגדר הוא מצ"ע אור שכן -
נמשכת  - באור והמשכה דרגא וכל (אור), גילוי
הפרטי, וגילויו לציורו בהתאם מסויים בסדר
בסדר  גילוי של באופן מצ"ע הוא (אור) והגילוי

ד" הגילוי שיהי' שבכדי מזה, מובן lkוהדרגה;
דהוה מה ו"כל כו'" הגילוי),mizqנהורין (היפך "

מסדר  (למעלה "אתפריעו" של באופן ועוד
שהוא  ית', מעצמותו לבוא צריך ה"ז והדרגה),
הזהר  [בלשון כו'" נהורין ד"כל (כביכול) ה"מקור"
משתלשלין  דרגין "דכמה דפרעה העצם בפרשתנו:
לגמרי  שלמעלה כזה "מקור" זה, עם ויחד מני'"],

נמצאים מ  ולכן ואור, מאור וגדר מקור גדר כל
ובאופן  סתים" דהוה מה וכל כו' נהורין "כל ממנו

.22ד"אתפריעו"

קריב", ולא מיני' דחיל "משה מדוע מובן עפ"ז
(דקדושה) דפרעה הגילוי את ראה הוא כי
להכנס  חשש ולכן עלאין", "בשרשין שמושרש
דפרעה  העצם גילוי ישנו בו פרעה", ל"בית
יכול  לא בגוף, נשמה מוגבל, נברא שכן דקדושה,
ית', דעצמותו הנפלאים הגילויים את לקבל

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

(עד,16) רפ"א שם תו"ח א). (לא, מקץ ויהי ד"ה תו"א ראה
ואילך). סע"ד (עז, פ"ו א).

ג.17) לא, שם תו"א
א.18) לד,
ג.19) כט, יחזקאל
אמת.20) דרך פי'

הנסמן 21) ג. ס"ע תרס"ו המשך תתקצז. ע' בלק אוה"ת ראה
.35 הערה כז ע' ח"ב מלוקט בסה"מ

מלשון 22) ש"פרעה" סע"א), (עח, 16 שבהערה תו"ח וראה
לא  פריעה ל' כי דוקא הפנימית התגלות בחי' "הוא וגילוי פריעה
יותר  עוד מובן ועפ"ז כו'". והכיסוי ההעלם מתוך לגלות רק שייך

העצמות. בכח דוקא כ"א גילוי), (שענינו האור בכח לא שהוא
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איך  כו'"; נהורין כל מיני' ואתגליין "דאתפריעו
ד"כל  הגילוי את לקבל מוגבל נברא של ביכלתו
ממדידה  שלמעלה באופן גילוי ועוד נהורין",

מהעצמות?! הבא (אתפריעו), והגבלה

הגילויים  דילי'", דרגין ואינון יאורין "אינון
לקבל, נברא של ביכולתו הם השתלשלות, דסדר
שנמצא  כפי פרעה אל לגשת משה חשש לא ולכן

לביתו  מחוץ ועאכו"כ (בביתו, זו אבל 23בדרגא .(
נהורין" כל כו' "אתפריעו מלשון שפרעה כפי
ית' דעצמותו הגילויים - התוקף בכל בביתו נמצא
יכולה  לא מצ"ע בגוף נשמה כי חשש, משה מכך -

זאת! לקבל

הפרשה: בהמשך גם מרומז שזה לומר ויש
אל  לך השמר מעלי "לך למשה אמר כשפרעה
תמות", פני ראותך ביום כי פני לראות תוסף
עוד  אוסיף לא דברת "כן באמרו משה לכך הסכים

פניך" מקום 24ראות יש פרעה שלדברי מובן, מזה .
טוב  ה"ז בקדושה שזה כפי אלא ובקדושה, בתורה
דפרעה  שהגילוי מכיון בזה: והענין בשלימות.
והגבלה מדידה מכל למעלה הוא דקדושה
פני  ראותך "ביום לכן נהורין"), כל כו' ("אתפריעו

) משה דרגת מצד של r"vn(25תמות". ביכלתו אין
דפרעה, פניך" ד"ראות הגילוי את לקבל נברא
הפנימיות  את לראות בגוף, נשמה ולהשאר
גילוי  נהורין", כל כו' ד"אתפריעו ("פניך")
ד"ראות  הגילוי והגבלה; מדידה מכל שלמעלה
למעלה  היא שהנשמה כפי דוקא הוא פניך"

והמוגבל  הגשמי הגוף והגבלות .26ממדידות

כח ד. ונתינת מיוחד ציווי להיות הוצרך לכך
למשה מהקב"ה משה מיוחדת אל ה' "ויאמר -`a

drxt l`:"אדרין בתר אדרין קב"ה לי' "עייל ,"
ד)בלי גדר מ(כל שלמעלה ית' וגבול עצמותו גבול 

לפרעה , משה את מביאה  בגוף - נשמה בהיותו שגם
הג  את לקבל ביכלתו כו'מוגבל, ד"אתפריעו ילוי

ית'! מעצמותו נהורין" כל

בזה: והביאור

כל  מיני' ואתגליין "אתפריעו מלשון פרעה
הגילוי  א) אופנים: בשני לפרש ניתן כו'" נהורין
ד"אתפריעו", ובאופן נהורין) (כל האורות דכל
בא  שהגילוי מורה שזה והדרגה. מסדר למעלה
מתייחס  ולא אור מגדר שלמעלה ית' מעצמותו
האור  דרגת מצד שכן הוא, וציורו בגדרו לאור
באופן  הוא אין המאור) מעין בהיותו (אפילו
וציור  דרגת נהורין", "כל ב) (כנ"ל). ד"אתפריעו"

גילוי - ד"אתפריעו" באופן היא שלמעלה האור 
מדידה  הציור, שגם היינו, וציור. והגבלה ממדידה
דלמעלה  באופן הוא נהורין" ד"כל והגבלה

ד"אתפריעו" והגבלה .27ממדידה

ו"אתפריעו") נהורין" (ד"כל ההפכים וחיבור
ס"ג): (כנ"ל העצמות בכח דוקא הוא

בעצמות 28ידוע  כלול שנתגלה) (קודם שהאור
אלא  אור, בבחי' אי"ז ששם רק ממש, המאור

ית' כקדמותו (וקדמון העצמות שנושא 29ביכולת ,(
ו"אתפריעו יכול, וכל ולכן,ipin'הכל נהורין". כל

שקשור  אור), (בציור בגילוי נמשך כשהאור גם
באופן  אי"ז (ומצ"ע כלשהי והגבלה בציור
הגילוי  שלימות מהעצמות בו נמשך ד"אתפריעו"),
והגבלה  שהמדידה - מזו ויתירה נהורין", ד"כל
ד"אתפריעו", באופן היא גופא נהורין" ד"כל

והגבלה  ממדידה .30למעלה

לחיבור  הכח יותר למטה משתלשל ומזה
ולמטה  גופא), (באור וגבול גבול דבלי ההפכים

וכלי  דאור החיבור - דנשמה 31יותר החיבור - עד .
את  לקבל יכולה מוגבל בגוף נשמה שגם וגוף,
"אתפריעו  ד"פרעה", לגילוי עד גבול הבלי האור
- מזו ויתירה ית', מעצמותו נהורין" כל כו'
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תנש"א 23) (התוועדויות ס"ד תנש"א בא ש"פ שיחת ראה
וש"נ. ואילך). 178 ע' ח"ב

כחֿכט.24) יו"ד, פרשתנו
עוד 25) אוסיף לא דברת "כן פרעה לדברי משה הסכים ולכן

נברא, שאדם יתכן לא משה דרגת מצד לדעתו כי פניך", ראות
באמיתית  אבל דקדושה. דפרעה הגילוי בתוכו יכיל בגוף, נשמה
בפנים. כדלקמן פרעה"), אל ("בא העצמות בכח הוא כן - הענין

וחי"26) האדם יראני לא כי פני את לראות תוכל "לא וע"ד
כ). לג, (תשא

ב"פרעה"27) פירושים ב' ואילך) סע"ד (עז, שם תו"ח ראה
(שזהו  הפנימיות וגילוי החיצוניות, גילוי וגילוי: פריעה מלשון
לפירוש  (בהמשך ושם .(22 הערה כנ"ל פריעה, של ענינה אמיתית
העולמות  בהשתלשלות שהוא המכוון "עיקר ב"אתפריעו"): השני
יסתיר  שלא באופן דוקא הכלי בחיצוני' הפנימי' התגלות שיהי'

. במ"ת שהי' וכמו כלל לאור כו'".הכלי לע"ל שיהי' וכמו .
ואילך.28) קפב ע' תרס"ו המשך
קסט.29) ע' שם
מכל 30) ולמעלה מופשט הוא ית' שעצמותו זה מצד משא"כ

והגילוי  ית', לעצמותו מתייחס אינו האור הרי ואור, מאור גדר
שזהו  והגבלה, ממדידה שלמעלה ד"אתפריעו" באופן אינו שלו

העצמות. בכח דוקא
(31.27 הערה לעיל ראה



a"pyz'dסב hay 'e ,`a t"ye hay 'b ,`a 't 'c mei zegiyn

פרעה"), אל ("בא לשם להכנס תוכל בגוף שנשמה
ובתוכיותו  בפנימיותו אדרין", בתר ממש.32"אדרין

את ה. הקב"ה עשה מדוע הטעם ביאור
בגוף  כנשמה שמשה פרעה", אל ד"בא החידוש

ד" הגילוי את לקבל -יוכל נהורין" כל אתפריעו
מצרים  דגאולת הענין תוכן ביאור בהקדים יובן
והתחלה  ההקדמה הוא פרעה" אל (ש"בא בכלל

כנ"ל): לזה,

כפי  תורה, מתן - היא מצרים דגאולת הכוונה
שליחותו: בתחילת מיד למשה הקב"ה שאמר
האלקים  את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך

הזה" ההר נתינת 33על - הוא תורה דמתן החידוש .
בגופים, נשמות לבנ"י, למטה והמצוות התורה
כל  בריאת וכוונת תכלית את להגשים שיוכלו בכדי
דירה  יתברך לו להיות הקב"ה נתאווה העולם:

והסתר 34בתחתונים  והעלם והגבלה שבמדידה ,
כמו  העצמות, גילוי יהי' בתחתונים, בגוף דנשמה
בדירתו  עצמותו בכל בגילוי הנמצא (כביכול) אדם

העולם 21הפרטית  בורא להקב"ה בנוגע (ומכ"ש
בגאולה  הגילוי בשלימות שיתמלא כפי ומנהיגו),
תורה), במתן הי' זה (ומעין והשלימה האמיתית

מוריך"35כמ"ש  עוד יכנף יהי'36"ולא הוא ,
בלי  אפילו לבושים, שום בלי בגלוי בדירתו

העליון). (כנף עליונים הכי הלבושים

ה"גזירה"37וכידוע  היתה תורה, מתן שקודם ,
למטה  ירדו לא שעליונים ותחתונים, עליונים בין
נעשה  תורה ובמתן למעלה, יעלו לא ותחתונים

להמשיך כח הנתינת הגזירה, בתחתונים ביטול
לדרגות  עד דעליונים , באלקות,הגילוי נעלות הכי

הזה  בעולם הגשמי שהגוף כך ומהות, מעצמות עד
עד  - יתברך לו לדירה עד קדוש, נעשה הגשמי

חד" כולא וקוב"ה בכל 38ש"ישראל בגלוי נמצא
העולם.

- מצרים ויציאת מצרים שבגלות מובן, מזה
תורה  במתן למטה העצמות לגילוי הכנה המהוים
ממצב  המעבר הגזירה, לביטול ההקדמה מודגשת -
אחדות  של למצב ותחתונים עליונים בין פירוד של
במתן  ביניהם האחדות לשלימות כהכנה ביניהם,

עצמו. תורה

ה' ציווי ע"י נפעל בזה עיקרי ששלב לומר ויש
כדלקמן. פרעה", אל "בא למשה

בהתחלת ו. מצינו שעד"ז שליחותו ובהקדים ,
ממצרים: ישראל בני את להוציא משה של

"לא  להקב"ה משה טענת דברים 39בביאור איש
ולכן  אנכי", לשון וכבד פה כבד כי גו' אנכי

תשלח"40"שלח  ביד בכ"מ 41נא מבואר -42,
בגלותא"שבגלות הוה (משה) "דיבור ,43מצרים 

הגאולה  להיות יכולה לא ידו שעל משה טען ולכן
.44למטה 

שמצ"ע  משה, מעלת בגלל ה"ז הענינים ובשרש
למעלה  בדיבור, מגילוי שלמעלה בדרגא הוא
למטה  ותושבע"פ שבכתב דתורה מהגילוי אפילו
לשון  וכבד פה דבעל באורייתא פה ["כבד

שבכתב" משה 45באורייתא כי 46], פה" "כבד הי'
היו  ולא גדולים האורות היו ששם מתהו "שרשו
שלא  פה כבד ענין וזהו בכלים, להתלבש יכולים

הפה" כלי לתוך שכלו אור להשפיע יכול ,47הי'
צדקנו), (משיח תשלח" ביד נא "שלח אמר ולכן
הכלים  בו התקון", מעולם שהוא מי "דהיינו

האורות. להכיל מרובים

הלא  גו' לאדם פה שם "מי הקב"ה ענה וע"ז
אשר  והוריתך פיך עם אהי' ואנכי גו' הוי' אנכי
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פרעה"32) אל "בא (בפירוש קצו ע' וארא אוה"ת ראה
דלעו"ז).

יב.33) ג, שמות
ו.34) פי"ג, במדב"ר ג. בחוקותי שם טז. נשא תנחומא ראה

רפל"ו. תניא
כ.35) ל, ישעי'
א).36) (מו, שם תניא
ועוד.37) ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא ראה
א.38) עג, זח"ג ראה

י.39) ד, שמות
יג.40) שם,
"שלח 41) עה"פ), אונקלוס (תרגום למשלח" דכשר מן "ביד

נכבדות  לשליחות וראוי כשר שיהי' צחות מדבר אדם ביד נא
שם). (רמב"ן כו'" כזאת

שמות 42) באוה"ת פה שם מי גו' ויאמר ד"ה ב. כה, זח"ב
ואילך). עו (ס"ע תרנ"ח ואילך). עה (ע' תרכ"ז הנ"ל ד"ה עה. ע'

שם.43) הזהר לשון
קלח),44) (ע' תרע"ח פה שם מי גו' ויאמר ד"ה וראה

למטה שפליאת  עד אוא"ס גילוי להיות יכול "איך היתה משה
ביותר  ומעכב שמונע דמצרים הקשה הקליפה ראה וגם מטה,

קכ). (ע' תרל"ד זה ד"ה וראה כו'".
(45.42 שבהערה מקומות וראה רע"א. כח, זח"ג
פה 46) שם מי גו' ויאמר ד"ה וארא תו"א ראה לקמן בהבא

ואילך). א (נט, שם תו"ח ואילך). ד (נא,
ב.47) שם, התו"א ל'
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(והוא 48תדבר" יכול כל שהוא ית' עצמותו מצד :
מרובים  והאורות התיקון דעולם הפה לכלי מקור
וגם  מצרים, בגלות שגם לפעול יכול הוא דתהו),
בכלים), מגילוי למעלה הוא (שמצ"ע משה אצל
פיך", עם אהי' "ואנכי בפה, בדיבור הגילוי יהי'
כאלו  כלים לך אין מתהו שרשך שמצד אף "פי',
ואת  דתקון הכלים את שעשיתי הוי' אנכי אבל
בחי' להתערב הדבר להפך יכול אני התהו עולם
שיהיו  דשניהם, המעלות היינו יחד ותקון תהו
המעלה  בחי' וגם כו' בתהו כמו מרובים האורות

מאד" מרובים הכלים שיהיו .49דתקון

פיך" עם אהי' "ואנכי - במצרים - שאז אלא
עם  דיבר שמשה שבשעה - נס בדרך גילוי הי'

נכונים" דבריו "יהיו "אהרן 50פרעה גם לכך [ונוסף
נביאך" יהי' את 51אחיך ושמת אליו "ודברת ,

גו'" בפיו לפה"52הדברים לך יהי' "הוא בכדי 53, -
יתגלה אבל שהדיבור הטבע]. בדרך גם בשלימות,

התרפא  לא הוא שלכן54אז "אני, משה אמר  לאח"ז 
שפתים" ד"55ערל הגילוי ע"י נפעל וזה .ikp`'אהי)

הדברות  עשרת (התחלת תורה דמתן פיך)" ),56עם
שהדיבור  ("אף מצרים יציאת לפעול בכחו שלכן
הדיבור  גילוי שיהי' בכדי "רק גלות"), בבחי' הוא
מצרים" קליפת שבירת צ"ל העולם בכללות לגמרי
גילוי  - לאח"ז מביא וזה פיך", עם אהי' "אנכי ע"י

ה' "אנכי תורה, במתן שאז56אלקיך"הדיבור ,57

לגמרי התרפא .58משה 

פרעה"ז. אל ד"בא הענין ג"כ יובן עפ"ז
מיני'": דחיל ש"משה זה בגלל דקדושה

וכבד  פה "כבד - (מצ"ע) הוא דרגתו מצד משה
שלמעלה  גדולים אורות הריבוי (בגלל לשון"

את  לקבל הכלים יוכלו איך חשש - מכלים)
וזהו  נהורין"; כל כו' ד"אתפריעו הגדולים האורות
פרעה", אל "בא אליו הקב"ה בציווי החידוש
לו  נתן בזה אדרין": בתר אדרין קב"ה לי' "עייל
דנשמה  שהכלים - העצמות כח - הכח את הקב"ה
הגילויים  כל את בפנימיות לקבל יוכלו בגוף
מיני' ואתגליין "דאתפריעו ית', דעצמותו הנעלים

נהורין" .59כל

דכל  ושלימות תכלית זוהי כי הוא, ע"ז והטעם
פרעה, לבחי' עד האורות, כל של השתלשלות, סדר
הקב"ה  "נתאווה כי - נהורין" כל כו' "אתפריעו
שבמדידה  בתחתונים", דירה יתברך לו להיות
גילוי  יהי' בתחתונים, בגוף דנשמה והגבלה
אל  בא משה אל ה' "ויאמר הי' ולכן העצמות.
פרעה  אל נכנס הוא בגוף נשמה שבהיותו פרעה",
מעצמותו  נעלים הכי הגילויים את ומקבל דקדושה

כו'". נהורין כל מיני' ואתגליין ש"אתפריעו ית',

הוא ח. פרעה" אל "בא מדוע ג"כ יובן עפ"ז
הגאולה, והתחלת הקדמה

פרעה" אל "בא שע"י הפשוט, לפירוש [נוסף
כפי  פרעה קליפת ושבירת ביטול נעשה דלעו"ז

המלך שהיא בארמון התחלת 60בתקפה שזוהי ,
עיקרי]: ענין בזה ישנו - הגאולה

מתן  את להביא - היא מצרים דגאולת השלימות
( - בתחתונים דדירה הכוונה את (למלאות תורה

נשמות גילוי לבנ"י  למטה  ("אנכי") העצמות
[כידוע  בריא בגוף בריאה נשמה שבמ"ת 61בגופים,

שזה  וי"ל כנ"ל). משה, (כולל בנ"י כל התרפאו
"ואתם  מ"ת קודם לבנ"י הקב"ה בציווי גם מרומז

קדוש" וגוי כהנים ממלכת לי כפי 62תהיו שגם ,
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יאֿיב.48) ד, שמות
א):49) (סח, בסופו שם תו"ח וראה סע"בֿג. נב, שם תו"א

. תהו ומתיקון תיקון מתהו לעשות יכול כל כי כו' אנכי ."הלא
. לאור והכלי לכלי האור היפך ג"כ לעשות להיות יכול ויכול .

כו'". יש בבחי' והאין אין בבחי' היש
(50.42 שבהערה בדרושים הובא טו. פ"ג, שמו"ר
א.51) ז, וארא
טו.52) שם, שמות
טז.53) שם,
וראה 54) יו"ד. ד, שמות רמב"ן שם. זח"ב רפ"א. דב"ר ראה

שם. שמו"ר גם
ל.55) יב. ו, וארא
ו.56) ה, ואתחנן ב. כ, יתרו
(57.54 שבהערה וזהר דב"ר
פז).58) (ע' תרנ"ח פה שם מי סד"ה

פרעה",59) בית נשמע ב"והקל הפירוש שזהו לומר, ויש
"ביתא  הוא פרעה" ש"בית לזה (בהמשך שם בזהר כמבואר
אפיק  קב"ה "ובג"כ כו'"), נהורין כל מיני' ואתגליין דאתפריעו
בלא  קל דאקרי קול לההוא לאנהרא בגין בוצינין וכל נהורין כל
וישב  אוה"ת ראה ודיבור קול (שענינו דפרעה שהגילוי וא"ו"
פה  "כבד שהוא משה בדרגת גם מאיר ב) תתרצד, ע' ו') (כרך
בא  שהאור (בוא"ו), קול לעשותו וא"ו"), בלא ("קל לשון" וכבד

הפה. בכלי בגילוי
ע'60) ח"ב תער"ב (המשך העת"ר בא ד"ה בארוכה ראה

(התוועדויות  תנש"א בא ש"פ שיחת .(127 (ע' תש"ד תתמא).
וש"נ. ואילך). 176 ע' ח"ב תנש"א

(הובא 61) מכילתא גם וראה רפ"ז. במדב"ר ח. יתרו תנחומא
ובכ"מ. טו. כ, יתרו עה"פ בפרש"י)

ו.62) יט, יתרו
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עד  "קדושים" הם הגשמי, הזה בעולם "גוי" שהם
גדולים"לדרגת "כהנים - כהנים " שכהן ,63"ממלכת 

בממונו  והן בגופו הן שלם להיות צריך ,64גדול
"לכבוד  - בלבושיו שכפי 66ולתפארת"65ואפילו ,[

"כולא  הם בגופים נשמות של במציאות שבנ"י
הקב"ה. עם חד"

דעליונים  החיבור - בעולם גם נמשך ועד"ז
העצמות  לגילוי עד במ"ת, שנפעל ותחתונים

בתחתונים.

בגוף  נשמה (שנברא גדול חידוש שזהו והיות
כפי  להעצמות), עד גבול בלי עם מתאחד מוגבל
כהכנה  לכן, - מיני'" ו"דחיל כך על התפלא שמשה
אל  בא משה אל ה' "ויאמר הי' לזה והקדמה
במדידה  (משה), בגוף נשמה שבהיותו פרעה",
פרעה  (בגלל סכנה להיות שיכולה ובמצב והגבלה
דקדושה  לפרעה בפנימיות נכנס הוא דלעו"ז),
ית', מעצמותו נעלים הכי הגילויים את ומקבל

כו'" נהורין כל מיני' ואתגליין .67ש"אתפריעו

בנ"י, לכל הכח נמשך משה, אצל כן שהי' ועי"ז
כשנפעל  תורה, דמתן הגילוי את לקבל שיוכלו
נהורין" כל "אתפריעו גבול, ובלי דגבול החיבור

אור" ותורה מצוה (גבול)68ד"נר נהורין" ש"כל ,
גבול). (בלי ד"אתפריעו" באופן הם

בעצם  הם עצמם מצד ומצוות שתורה כידוע
של  ורצונו (חכמתו והגבלה ממדידה למעלה

כפי 69הקב"ה  רק ש(לא - הוא בזה והחידוש .(

למטה  שיורדים כפי גם אלא) עצמם, מצד שהם
תלוי' ושלימותם וקיומם והגבלה, במדידה (במ"ת)
והגבלה  המדידה הרי - והגבלה במדידה דוקא
הן  והגבלה: ממדידה למעלה היא גופא שלהם
מספר  הגבלה: לה שיש שבכתב תורה הן - בתורה
פה  שבעל בתורה והן וכו', אותיות של מסויים

של ש  המוגבלת והבנתו בשכלו להיות צריך לימודה
התורה) ברכת לברך אפשר אז (שדוקא ,70האדם

והגבלה  מדידה יש מצוה שלכל במצוות, ועאכו"כ
לפי  מצוה בכל (והידורים) הדינים פרטי (ריבוי
נהורין" ד"כל גופא והגבלה המדידה הרי - ענינה)
ד"אתפריעו" באופן אור") ותורה מצוה ("נר
גו' מספר "והי' [ע"ד והגבלה ממדידה למעלה

מרוב" יספר ולא ימד לא "71אשר וע"ד ,mewn
המדה" מן אינו ].72ארון

מקבל  יהודי של בעבודתו גם לומדים ומזה
בגוף  נשמה שהוא כפי שגם והמצוות, התורה

כל עם בזה ,למטה, הקשורות והגבלות  המדידות
והגבלה , ממדידה דלמעלה באופן להיות לא צריך

ש "נשמה  שלו הנשמה חלק מצד  בי רק  שנתת
היא" אפילוולמעלה73טהורה אלא הגוף, מהגבלת
שנמצא  (בגופוכפי  אמיתית והגבלה במדידה למטה

משמרה  ל"ואתה זקוק הוא בו  73בקרבי"הגשמי ),

פרעה", אל "בא אצלו להיות וצריך יכול -
"כל  מקבל שהוא נהורין", כל מיני' כו' "דאתפריעו
הוא  עצמו שלו שהגבול - מזו ויתירה נהורין",

והגבלה. ממדידה למעלה ד"אתפריעו", באופן

חד" כולא וקוב"ה "ישראל כי הוא, ע "ז והטעם
מנשמתו), חלק (או למעלה נשמתו מצד רק לא -
"כולא  היא - יחד בגוף כנשמה - מציאותו כל אלא
תופס  כשאתה העצם כי כביכול, הקב"ה, עם חד"

בכולו  תופס אתה מהפס"ד 74בחלקו גם וכמובן .
הרמב"ן השכר75(וכדעת שלימות שתכלית (

דוקא הוא הענינים כל שלימות zenyplו(במילא)
miteba,גופים בלי לנשמות (ולא המתים בתחיית
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[פ].63) פע"ט בראשית אגדת וראה עה"פ. בעה"ט
רפ"ה.64) המקדש כלי הל' רמב"ם וש"נ. א. יח, יומא ראה
ב.65) כח, תצוה
ו"תפארת"66) "כבוד" הספירות, שבדרגת לומר, ויש

וגבול, גבול בלי ע"ד הם הספירות) כל הכוללות ותפארת, (מלכות
(שרגלי' ומלכות אוא"ס", "קצה הוא (ז"א) שתפארת כידוע
ובבגדי  א). פא, תרומה (תו"א בי"ע לעולמות מקור הוא יורדות)

חיבור  נעשה ולתפארת" "לכבוד שהם יחד.כהונה שניהם
כדי 67) כפשוטו, פרעה" אל ל"בא גם הכח נמשך שמזה וי"ל

שלכן  מהקב"ה, בא הקליפה תוקף שהרי קליפתו, ולשבור לבטל
"כי פרעה") אל ל"בא (בהמשך (ולכן `ipנאמר לבו" את הכבדתי

הקליפה  לבטל כדי היא בזה פנימית והכוונה משה), ממנו דחיל
אל  "בא ע"י ולכן העת"ר), בא (סד"ה כו' האור יתרון ויהי'
נעשה  ית', מעצמותו נהורין" "כל גילוי בקדושה בשרשו פרעה"
("לאגחא  עמו להלחם הקב"ה) עם (יחד פרעה" אל ל"בא הכח גם
כל  שהוא ית' "ביכלתו רק שזהו וכל, מכל ולבטלו קרבא") בי'
עזר"ת, תרל"א, נתתיך ראה ד"ה רלא. ע' וארא (אוה"ת יכול"

ואילך). 74 ע' חט"ז לקו"ש וראה תשט"ו.
כג.68) ו, משלי
ואילך.69) פ"ד תניא

וש"נ.70) ספ"ב. לאדה"ז ת"ת הל'
א.71) ב, הושע
וש"נ.72) א. כא, יומא
השחר.73) ברכות נוסח
וש"נ.74) סקט"ז. בהוספות טוב שם כתר
ע'75) ח"ה מלוקט בסה"מ הנסמן וראה בסופו. הגמול שער

.126 הערה קסה
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הרמב"ם  ניזונית 76כדעת הנשמה לע"ל - ואדרבה .(
הגוף  .77מן

לפרעה ט. משה דברי ג"כ יובן הנ"ל ע"פ
הפרשה  זבחים 78בהמשך בידינו תתן אתה "גם

הקב"ה  ציווי ואח"כ אלקינו", לה' ועשינו ועולות
רעהו  מאת איש וישאלו העם באזני נא "דבר למשה
את  ה' ויתן זהב, וכלי כסף כלי רעותה מאת ואשה
מאד  גדול משה האיש גם מצרים בעיני העם חן

העם" ובעיני פרעה עבדי בעיני מצרים ,79בארץ
כ  על התורה חוזרת הציווי ולאח"ז קיימו כשבנ"י ך

וישאלו  משה כדבר עשו ישראל "ובני בפועל:
מצרים  בעיני העם חן את נתן וה' גו' ממצרים

מצרים" את וינצלו הפעם 80וישאילום על [נוסף
שמות  בפ' הכתובה שהתורה 81הראשונה נמצא, .

זה על פעמים!],dylyחוזרת

מצרים  לגאולת נוגע מדוע מובן: אינו דלכאורה
את  ושה"וינצלו גו'", בידינו תתן אתה ש"גם
ויתירה  ד"וישאילום", באופן דוקא יהי' מצרים"
פועל  עצמו שהקב"ה עד חן, מתוך דוקא - מזו
מצרים")? בעיני העם חן את נתן ("וה' יהי' שכך
שנות  מאות לאחרי ממצרים, יצאו בנ"י כאשר
מה  משם לברוח דרכים למצוא צריכים היו שעבוד,
בעיני  חן למצוא כדי... להתעכב ולא מהר, שיותר
"וינצלו" להיות צריך הי' אם אפילו המצריים?!

לאברהם  ה' הבטחת את לקיים כן 82(בכדי "ואחרי
דוקא  להיות צריך הי' מדוע גדול"), ברכוש יצאו
את  ליטול יכולים היו [הם שאילה של באופן
בנשיאת  ודוקא וכיו"ב] חושך, מכת בשעת הכלים

?83חן 

דגאולת  שהכוונה כיון בזה: הביאור לומר ויש
כן, אם בתחתונים, דירה לפעול כדי היא מצרים

דוקא  אלא) שבירה, בדרך (לא בזה השלימות
עצמו  שהמנגד עד גופא, העולם גשמיות כאשר

ברצונו  "מסכים" כמה 84(המצריים), (עד לסייע
לגאולה. שאפשרי)

אחרת  דרך עוזרת שלא שבמקום אמת, [הן
מכות  ע"י שהי' כמו - המנגד ושבירת ביטול מאשר
ברירה  בלית הסדר כך להיות צריך - מצרים
אפשרי, הדבר שרק איפוא זה, לאחרי אבל כביכול;

כו']. נועם בדרכי דוקא שיהי' מחפשים

לו  דדירה הענין לשלימות הכנה נעשה שזה
והשלימה, האמיתית בגאולה בתחתונים, יתברך
יהי' - (פרעה) הגדול" "תנין - ה"נחש" כשגם

גדול" .86לקדושה 85"שמש

שלימות י. היתה לא מצרים בגאולת אבל
"כי  להיות צריך שהי' מזה כמובן התחתון, בירור

העם" מצרים",87ברח מארץ יצאת כי 88"בחפזון ,
כו' בתוקף עדיין הי' מזה 89הרע גם (כמובן

בני אחרי (מצרים) "וירדוף מכן שלאחר
ש"וירא 90ישראל" עד נשלמה לא ויצי"מ ,91

מצרים את הים"znישראל שפת ).92על

גלות  בסוף דוקא תהי' העולם בירור שלימות
בגאולה האחרון, "כימיזה והשלימה , האמיתית 

מארץ  היציאה צאתך שלכן נפלאות", אראנו מצרים
תצאו  בחפזון ש"לא באופן תהי' לגאולה מהגלות

תלכון" לא הטומאה 93ובמנוסה רוח "את כי ,
(בזריזות, מהגלות יצאו ולכן הארץ", מן אעביר
בתכלית  הגוף, ומנוחת הנפש דמנוחת באופן אבל)
ועוברים  בגופים, נשמות - והבריאות השלימות
נשמות  של נצחיים לחיים כלל) הפסק (בלי מיד
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ד"ה 76) חלק פ' סנהדרין פיה"מ ה"אֿב. פ"ח תשובה הל'
אחל. ועתה

וראה 77) ריט. ע' תרח"ץ סה"מ פצ"אֿב. תרל"ז וככה המשך
תיג, ח"ב קונטרסים סה"מ ואילך. 127 ס"ע שלום תורת סה"ש גם

ובכ"מ. ב.
כה.78) יו"ד,
בֿג.79) יא,
להֿלו.80) יב,
כאֿכב.81) ג,
יד.82) טו, לך לך
בעיני 83) חן שהנשיאת כב), (י, פרשתנו יעקב נחלת וראה

מעצמם  לקחו לא שבנ"י ראו שהמצריים מזה נעשתה מצרים
חושך. מכת בעת הכלים

לקו"ש 84) ראה - זו נתינה בגדר במפרשים שקו"ט וכבר
וש"נ. ואילך. 87 ע' חכ"ד ואילך. 12 ע' חכ"א

ב.85) נט, סנהדרין ראה
אהפוך 86) אז ע"ד למטה, התנין הפיכת ע"י נעשה זה ומעין

קצה). ע' וארא אוה"ת ט. ג, (צפני' גו' ברורה שפה עמים אל
ה.87) יד, בשלח
ג.88) טז, ראה פ'
ב).89) (מ, פל"א תניא ראה
ח.90) יד, בשלח
ל.91) שם,
"איקטורין 92) (שהרי עליהם מצרים אימת היתה אז שעד

גם  וראה עה"פ). ממכילתא ה, יד, בשלח פרש"י עמהם" שלח
.16 הערה רכו ע' ח"ד מלוקט סה"מ

יב.93) נב, ישעי'



a"pyz'dסו hay 'e ,`a t"ye hay 'b ,`a 't 'c mei zegiyn

(תכלית  והשלימה האמיתית בגאולה בגופים
כנ"ל). השכר, ושלימות

יום יא. שבט, ליו"ד גם שייך הנ"ל ענין
דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק ההילולא

פרעה 94המתברך  אל בא פ' משבת זו) (בשנה
בא  פ' בשבת ה'שי"ת) (בשנת היתה [וההסתלקות

עצמה]:

נשמתו  עולה צדיק של ההילולא שביום ידוע
אשר  ועבודתו ותורתו מעשיו "כל עם יחד למעלה

חייו" ימי כל בבחי'95עבד ומאיר "מתגלה וזה ,
. למטה מלמעלה ופועל גילוי בקרב 96. ישועות

.97הארץ"

נוספת ושנה שנה בכל שלא וביארצייט עלי' ָ
ההילולא  בעל  בנשמת  לאמירת בערך  הטעם (שזהו

ביום שנה קדיש בכל  "בעילוי98היארצייט ועלי' ,(99 ָ
עילוי" .100אחר

אצל  נעשה שבט יו"ד ביום פרשתנו: ובסגנון
משה - ההילולא (כידוע בעל שבדורנו 101רבינו

ודרא שאתפשטותא דרא בכל אל 102דמשה "בא - (
אדרין" בתר אדרין קב"ה לי' "דעייל פרעה",

דקדו פרעה אל עילוי") אחר שה,("בעילוי
שנה  ובכל נהורין". כל מיני' ואתגליין "דאתפריעו
יותר, נעלית עלי' בזה נוספת - זו בשנה ועד"ז -

בערך. שלא - עד

- הדור נשיא אצל פרעה" אל מ"בא והגילוי
הכל" הוא למטה 103ש"הנשיא ומתגלה נמשך -

הדור  אנשי כל אצל הארץ", בקרב ישועות ו"פועל
מישראל  שבכאו"א משה בחי' מצד ),104(ובפרט

דוקא. בגופים נשמות

ההילולא  בעל שאמר כפי - זה שדורנו ובפרט
לגאולה, הראשון והדור לגלות האחרון הדור הוא -

מהדור  גלגול הוא דמשיחא) (דעקבתא זה שדור
מצרים  ההשוואה 105דיוצאי יותר שמתחזקת כך ,

שבדורנו) (משה דורנו נשיא ההילולא בעל של
כמאחז"ל  - שבדורו גואל 106למשה "הוא משה

אחרון", גואל הוא ראשון

שייכות  יש דורנו שלנשיא כמ"פ, וכמדובר
וכל  זה דור (של ישראל כלל לגאולת מיוחדת
כמרומז  והשלימה, האמיתית בגאולה הדורות)
הקב"ה  שעתיד שם על "יוסף יצחק": "יוסף בשמו

. ישראל את ולגאול אותם להוסיף שגאל כשם .
דכתיב  אדנ"י 107ממצרים, יוסיף ההוא ביום והי'

וגו'" ידו השומע 108שנית "כל שם על - ו"יצחק" ,
לי" תהי'109יצחק והשמחה הצחוק ששלימות ,

רנה" ולשוננו פינו שחוק ימלא ("אז ),110בגאולה
בעל  של והנהגתו בעבודתו בפועל שראו כפי
מתוך  דוקא שהיתה בכך שהצטיינה ההילולא

שמחה.

בעל  שהי' כשיודעים יותר חזק בזה והפלא
על  גם שהשפיעו כך כדי עד ל"ע, גשמיים יסורים

(כדלקמן). הרוחניים עניניו

כל  כו' ה"אתפריעו איך יותר, עוד מובן ומזה
ביום (ובפרט ההילולא בעל אצל נהורין"
לכל  נמשך שמחה, מתוך בהנהגתו כולל ההילולא),
בגופים  שכנשמות בדורנו, בנ"י ולכל מבנ"י אחד

הגדולים. האורות את לקבל יוכלו

ההילולא,יב. בעל שאצל כך על הבט מבלי
כפי  ה"ה כעת, פרעה" אל ד"בא בפועל הגילוי
לעיל  המדובר וע"פ מהגוף. למעלה נשמה שנמצא

הש  שתכלית מובן, דוקא בארוכה, היא בזה לימות
בגוף, בנשמה מתגלה נהורין" כל כו' כש"אתפריעו
ממש  ומיד תיכף ההילולא בעל אצל שיהי' כפי

עפר" שוכני ורננו .111כש"הקיצו
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א.94) פח, ב. סג, זח"ב ראה
אֿב).95) (קמז, ז"ך סי' אגה"ק תניא
יב.96) עד, תהלים
א).97) (קמח, סכ"ח אגה"ק
(98.15 הערה 329 ע' חכ"ו לקו"ש ראה
א).99) (קמז, לסז"ך בביאור האגה"ק ל'

וש"נ.100) ואילך. 329 ע' שם לקו"ש ראה
א).101) (סג, פמ"ד תניא וראה תס"ט. תקו"ז א. רעג, זח"ג

ועוד.
כמשה.102) בו שאין דור ואין ז: פנ"ו, ובב"ר
חוקת 103) כא.פרש"י כא,
רפמ"ב.104) תניא

הליקוטים 105) וספר ל"ת כ. הקדמה הגלגולים שער
ד. ג, שמות להאריז"ל

הפסוקים 106) ש' א. רנג, זח"א ו. שם, ד. פ"ב, שמו"ר ראה
ב. עה, משפטים תו"א ויחי. פ'

יא.107) יא, ישעי'
ז.108) פ"א, שמו"ר
ו.109) כא, וירא
ב.110) קכו, תהלים
יט.111) כו, ישעי'
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סבל  דין בעלמא חיותו בחיים גם מזו: יתירה
על  גם שפעלו גשמיים, יסורים ההילולא בעל
הי' האחרונות שבשנותיו - כולל הרוחניים, עניניו
אצל  לשון" וכבד פה ד"כבד המצב בדוגמת אצלו
אמירת  לאופן בנוגע פעל וזה רבינו... משה
המעינות  והפצת והיהדות התורה והפצת החסידות

חוצה...

פרופסור, (שהי' רופאו שאפילו כך, כדי ועד
אותו  שאל סתם) רופא לגבי נוספת מעלה שזוהי
בכח  דוקא התבטאו שיסוריו הייתכן - בטענה
את  למלאות יוכל שלא כזה באופן הדיבור,
- ההילולא בעל - הוא כרצונו?! בעולם שליחותו
התורה  בהפצת זיך") ("קאכט חזק כה שמרעיש ָזה
צריך  הי' הקב"ה חוצה, המעינות והפצת והיהדות
זאת  לבצע האפשרות מלוא את לו לתת איפוא
למשול  שיוכל צ"ל הי' ובמילא המירבית, במידה
(בעיקר) דיבור שע"י שלו, הדבור כח על ולשלוט
חסידות, מאמרי אמירת (ע"י ויהדות תורה מפיצים
שמרעיש  מכיון ואדרבה: וכו'). הוראות ונתינת
שלילת  רק (לא אצלו צ"ל הי' זו, בעבודה כ"כ
אלא  לאחרים, בערך ועיכובים דמניעות המציאות

אחרים! לאנשים מאשר כחות יותר (- אדרבה

הבט  שמבלי - הרופא שאל - הייתכן ואםֿכן,
גופו  שיסורי - ההיפך בדיוק רואים זה, כל על
גם  השפיע שזה בגשמיות, הדיבור בכח פעלו
שלו  חסידות במאמרי בדיבור (כביכול) בפשטות
בזה  שיהי' פעל הדבר הענינים שבפשטות וכיו"ב,
בהתפשטות  הן להיות, מהראוי (בכמות) מיעוט
והן חסידות, מאמרי באמירת שלו הדיבור
היו  אם (כי בכתב שלו חסידות דברי בהתפשטות
ב"חזרה" גם מתווסף הי' מאמרים, יותר מתווספים

שבכתב). ברשימות וגם המאמרים, של

הנהגת  על שאלות לשאול שייך שלא ואע"פ
שייך  ולא הדור, נשיא עם ובפרט בעולמו, הקב"ה
צריך  הי' לא ו"איך להיות", צריך הי' "איך לומר
ש"איני  הסדר את הקב"ה קבע אעפ"כ, - להיות"

כחן" לפי אלא כחי לפי שישתדלו 112מבקש ,
כחן". "לפי יהודי כל של אנושי בשכל להבין

שכל  ע"פ שאלה רק זו שאין - בנדו"ד ובפרט
למלאות  יכול לא הדור שנשיא הייתכן רופא), (של

ע"פ  מתאים שאינו אלא כרצונו, שליחותו את
"כבד  להקב"ה טען שמשה מזה כמובן - התורה
ולכן  שפתים", ערל "ואני אנכי", לשון וכבד פה

ביד נא  מיד:113תשלח""שלח הקב"ה לו ענה ,
- גם אלא בזה, הסתפק ולא פיך", עם אהי' "אנכי

. אחיך יצאו ש"אהרן אהרן שע"י לפה", לך יהי' .
ממש! גשמי בדיבור משה דברי

מו"ח  כ"ק אצל כך שהי' שזה לומר, ויש
(כנ"ל  בדורו משה אצל שהי' מה ע"ד ה"ז אדמו"ר,
הוא  "הדיבור לכן הבירור, נשלם שלא מכיון ס"ו):
מהגילוי  למעלה הוא מצ"ע (ומשה בגלות"
נס  עשה אלא אותו, ריפא לא והקב"ה בדיבור),

נכונים"; דבריו "יהיו פיך", עם אהי' ש"אנכי

נפעל  השלימות בתכלית הדבר ומילוי והתיקון
בגופים, הנשמות ע"י - ההילולא בעל של בכחו -
הדור  דורנו, של בריאים, בגופים בריאות נשמות
"אהרן  של תפקידו את לפעול שבכוחנו התשיעי,
בפועל  בדיבור הביטוי ע"י נביאך", יהי' אחיך
רב, ובשפע פרעה"), בית נשמע ד"הקול (באופן
עד  ההילולא, דבעל וכו' והוראות תורה הדברי
ומיד  ותיכף - יתקיים בו הדור הוא זה שדורנו
צדקנו  משיח שע"י תשלח", ביד נא "שלח - ממש
הדיבור  בכלי האורות גילוי בשלימות מתמלא

ס"ו). (כנ"ל

משה, - "מי"ד" של בר"ת גם מרומז שזה [וי"ל
שלימות  משיחא): (מלכא דוד (הבעש"ט), ישראל
כל  (הכולל הבעש"ט ועבודת משה של עבודתו
דוד  ע"י נפעלת דורנו) לנשיא עד נשיאינו, רבותינו

תשלח"]. ביד נא "שלח משיחא, מלכא

בקביעות יג. גם מרומז הנ"ל שענין לומר ויש
שבו  בשבוע, הרביעי ביום - זו בשנה שבט יו"ד
המאורות, "נתלו ביום בו אבל המאורות" "נטלו

בתי"ו" :114נתלו

אדמו"ר  מו"ח כ"ק הסתלקות היתה זה ביום
"נטלו" שנשאר באופן לא אבל המאורות). (נטלו

מיד נעשה מה"נטלו" אלא "שני elzpח"ו,
הגדולים" כידוע 115המאורות - יותר נעלה באופן
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ג.112) פי"ב, במדב"ר

ואילך.113) 286 ע' ח"א תשנ"ב התוועדויות ראה
ד"ה 114) בלק ז"ח וראה ואילך. סע"א מב, ח"א לקו"ד

ב). (נה, אראנו
טז.115) א, בראשית
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יותר  נעלה וגילוי עלי' נעשה הסתלקות שע"י
בכולהו דקוב"ה יקרא "אסתלק (מבחי'

עלמין 116עלמין" בכלהו "אשתכח הנשמה ואז ,(
מבחיוהי" ותלמידיו117יתיר חסידיו וע"י ;

כאן בגופים כנשמות אליו בדור המקושרים למטה
לגבי  ד"נתלו" התי"ו ע"ד בתי"ו, (תשיעי התשיעי
השלימות  למטה גם נפעלת - ד"נטלו") הטי"ת
כל  מיני' ואתגליין "אתפריעו המאורות", ד"נתלו

למטה. בגוף בנשמה נהורין"

- התשיעי הדור - דדורנו החידוש מובן מזה
(דור  שלפנ"ז לדור עד זה, שלפני הדורות כל לגבי
בפועל, אז באה לא שהגאולה מכיון השמיני):
נהורין" כל ד"אתפריעו (הגילוי פרעה" אל ה"בא
בגוף  כנשמה השלימות בתכלית הי' לא למטה)
וגם  הגוף, מן הנשמה הסתלקות (היתה בריא
בגלות" הוא ש"הדיבור במצב היתה בגוף הנשמה
לגלות  האחרון הדור - זה בדורנו משא"כ וכו');
"נתלו  תומ"י נעשה - לגאולה ראשון ודור
במאורות  ח"ו חסר שלא בלבד זו שלא המאורות",

ותושבע"פ  תושב"כ דגילוי אלא 118הגדולים ,
באופן  [לא יותר נעלית שלימות נוספת - אדרבה

שבע"פ מאורייתא פה מאורייתא ד"כבד לשון וכבד
להיותו שכנשמות שבכתב", באופן  מזה], למעלה

נהורין"בגופים  כל "אתפריעו בפנימיות מקבלים
"שלח  מיד, בא צדקנו שמשיח עי"ז עתה, ש"נתלו"

כולו  העם כל את תורה וילמד תשלח" ביד ,119נא
תצא" מאתי חדשה "תורה ,120עד

הדורות  דכל והעלי' השלימות את פועל וזה
ובעל  עפר", שוכני ורננו ש"הקיצו עי"ז שלפנ"ז,

בראשנו. ההילולא

- זה שלפני הדורות לגבי דורנו של חידושו
עד  נוסף, זה בדורנו הדור: בעבודת בפועל רואים

דהפצת  בעבודה שלפנ"ז הדורות לגבי בערך, שלא
בריבוי  הן חוצה, המעינות והפצת והיהדות התורה
כל  בעשיית והן וכו'), הנדפסים (הספרים השפע
לקבלת  כלי ממנו, חוצה שאין לחוצה עד העולם,
התרי"ג  ע"י - לבנ"י בנוגע הן הגדולים, האורות
השבע  הפצת ע"י - לאוה"ע בנוגע והן מצוות,

נח  בני עם 121מצוות העולם כל את שמאירים כך ,
כל  ד"אתפריעו באופן אור" ותורה מצוה "נר
כנשמה  האור את לקבל יכול אחד שכל נהורין",

בריא, בגוף בריאה

לאחרונה) כמ"פ (כמדובר בפועל שרואים עד
לבנ"י  מסייעים מדינות בכו"כ העולם שאומות
מצרים), ביציאת שהי' מכפי ויותר (ע"ד בעבודתם
ומסוגרת  סגורה שהיתה ההיא במדינה שגם עד
ולא  ממנה, לצאת ליהודים נתנו ולא שנים, ריבוי
הרי  - וכו' בשלימות תומ"צ לקיים להם איפשרו
לא  וכעת הקצה, אל הקצה מן נשתנתה לאחרונה
כרצונם, להתנהג ליהודים שמאפשרים בלבד זו

מסייעי  - גם אלא משם, לצאת להם ם ומאפשרים
בכך. להם

שבנ"י  לזה שנוסף בפועל, כיום שרואים עד
עומדים  אוה"ע גם לגאולה, כולכם" "הכן עומדים
וילכו  מהגלות כבר יצאו שבנ"י כולכם" "הכן
ונשמות  והשלימה, האמיתית בגאולה ישראל לארץ
לתכלית  מיד באים כלל, הפסק שום בלי בגופים
האמיתית  בגאולה פרעה" אל ד"בא השלימות
נהורין", כל ד"אתפריעו הגילוי שלימות והשלימה,

עולם" לאור הוי' לך .122"והי'

פרעה":יד. אל מ"בא עתה הלימוד מובן מזה

כל "כלו שכבר כמ"פ וסיימו123הקיצין"דובר
היתה  והגאולה ומפני הכל, מזמן, כבר לבוא צריכה

באה. לא עדיין וכלל כלל מובנים שאינם טעמים

צריכה כעת, שעכ"פ מובן, לבוא מזה הגאולה
ובלשון ממש. ומיד הכיתיכף הזמן זהו העולם:

("העכסטע האמיתיתנעלה לגאולה צייט")
והשלימה!

("העכסטע  נעלה" הכי "הזמן שבלשון ולהעיר,
עם  הקשור ש"זמן" - הגאולה תוכן מרומז צייט")
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ב.116) קכח, (מזח"ב פקודי ר"פ ולקו"ת פכ"ז תניא ראה
באתי  ד"ה וראה ג. סה, חוקת לקו"ת ד. פט, ויקהל תו"א ועוד).

פ"א. ה'שי"ת לגני
(קמו,117) וביאורה סכ"ז באגה"ק ונת' הובא ב. עא, זח"ג

ואילך). א
שלו 118) שבועות במס' סע"א. טז, בהקדמתו של"ה ראה

לו, א. יד, בראשית אוה"ת ד. יא, שה"ש לקו"ת וראה א. קצא,
קמט). ע' - תש"נ (בהוצאת ב'שמא ע' מג"א מו. ע' במדבר סע"ב.

ואילך. 10 ע' ח"ל לקו"ש וראה ועוד. ריז. ע' נ"ך
א 119) יז, צו לקו"ת ה"ב. פ"ט תשובה הל' רמב"ם ראה

ובכ"מ. ואילך.
ג.120) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'

ה"י.121) פ"ח מלכים הל' רמב"ם ראה
יט.122) ס, ישעי'
ב.123) צז, סנהדרין



סט a"pyz'd hay 'e ,`a t"ye hay 'b ,`a 't 'c mei zegiyn

"(הזמן) נעשה ועתיד), הוה (עבר והגבלה מדידה
dlrp ikd,כלומר הימנו. למעלה שאין באופן ,"

נעלה), (הכי גבול בלי נעשה עצמו (זמן) שהגבול
בענין  לעיל המדובר ע"ד ממש, שמתאחדים עד

נהורין". כל "אתפריעו

הגבול  על היא בזה ההדגשה עיקר ואדרבה:
"הכי  לדרגות (עד ברוחניות כי - גשמי "זמן" של
לשלימות  עד הענינים שלימות כבר יש נעלות")
רואים  דבנ"י הרוחניות עיניהם (רוחנית), דגאולה
העינים  את לפתוח רק צריך כעת הגאולה; את כבר
שהיא  כפי הגאולה את יראו הם שגם הגשמיות,

הזה. בזמן בשר לעיני בגלוי

לגאולה  הגעגועים עיקר בפשטות: גם וכמובן
- רוחניות מצד כי והנשמה, הרוחניות מצד לא הם
(והגם  בשלימות הענינים וכל בשלימות הנשמה
הרי  הגשמי, הזה בעולם בגוף נשמה נמצא שיהודי
העולם), חושך מורגש לא והרוחניות הנשמה מצד
שם  הגוף, של הענינים גשמיות מצד משא"כ
מעורר  ה"ז - ובמילא והסתר, ההעלם נרגש בעיקר

לגאולה. הגעגועים את

שהגילוי בכך, הוא בגאולה והחידוש
העולם  בגשמיות גם יהי' נהורין" כל ד"אתפריעו

גשמי  וזמן במקום בשר, לעיני שייעשה הנראה ,
בזה ואדרבה: בתחתונים. ית' לו מתבטאת דירה

(שלכן ברוחניות גם ניזונית השלימות  הנשמה לע"ל
תביא  בגשמיות הגאולה כך משום הגוף), מן

למעלה. והדרגות העולמות בכל גאולה

לפועל:טו. ובנוגע

ההילולא  יום שבט, ליו"ד ההכנה בימי בעמדנו
כ"ק  הדור בנשיא עלי' כשנוספת - דורנו נשיא של
נשי  הדור, אנשי בכל - ידו ועל אדמו"ר, מו"ח
אנשים  בדורנו, יהודי כל צריך - הדור וטף הדור
לכל  בנוגע טובות החלטות לקבל וטף, נשים

מצוה הענינים מ"נר החל ההילולא, בעל שתבע
ותושבע"פ) (תושב"כ התורה לימוד אור", ותורה
בנוגע  והן לעצמו בנוגע הן בהידור, המצוות וקיום

- והפצת להזולת והיהדות  התורה דהפצת העבודה
לעשות  פרעה", אל ד"בא באופן חוצה, המעינות

לקבלת לכלי יהודי ד "שני כל נהורין" כל "אתפריעו 
נגלה המאורות  ותושבע"פ, תושב"כ הגדולים",

התורה, ופנימיות דתורה

תורתו  בלימוד ההוספה ע"י - ובמיוחד כולל
הוראותיו. וקיום ההילולא בעל של

עצמו  על יקבל אחד שכל - בהדגשה זה וכל
וימלא  ישלים ההילולא בעל של בתורתו שהלימוד
בגלל  המעינות והפצת בהתפשטות שנחסר מה גם
הן  ההילולא, דבעל הדיבור בכח ועיכוב המניעה

הפרטי לימודו המעינות xeaicaע"י בהפצת והן
לאחרים. חוצה

התמסר טז. ההילולא בעל - יותר ובפרטיות
הפנים  את שראו כפי ענינו לפי מבנ"י סוג לכל
לכל  ההילולא בעל שהראה ושמחות הצהובות
נשים  ענינם, לפי אנשים - וטף נשים אנשים יהודי,

ענינם. לפי - וטף ענינן, לפי -

דורנו, נשיא של מחידושיו אחד הוא ובזה
הפצת  על נפשו מסר בפרט האחרונות שבשנותיו
- וחינוך התורה לימוד ובמיוחד - והיהדות התורה
חידוש  (דבר בישראל טף ושל ישראל ובנות דנשי

בישראל). לנשיא

ישראל  בגדולי דוגמתו שמצינו בשנים והגם
לא  ה"ז וכיו"ב], ממכתביהם [כידוע שלפנ"ז
- אצלם שנתקבל אלו ואפילו כולם, אצל התקבל
של  פעולותיו משא"כ הגבלות; כמה עם הי' ה"ז
מקומות  לריבוי והגיעו התפשטו בזה ההילולא בעל
בערך  שלא נוסף ועי"ז ומתפשט, והולך בעולם,

בישראל. וטף ובנות דנשי התורה בלימוד 

בקשר  הפעולות שחיזוק - ההוראה ישנה מזה
בבנ"י, הסוגים כל עם להיות צריך שבט ליו"ד
והדגשה  ענינו. לפי - סוג וכל וטף, נשים אנשים
וטף, ישראל ובנות נשי עם פעולות על מיוחדת
גם  הוספה עי"ז נפעלת בעצמם, לעבודתם שנוסף

האנשים: כולל הבית, בני כל בעבודת

אותם  שמחנכים בכך הוא הטף של ייחודם
שיוכלו  באופן שלהם, הכלים לפי קמעה, קמעה

ובלש  הכתוב לקבל. יוסף 124ון (ועד"ז שיוסף -
טבע  לזה: ונוסף הטף". לפי "לחם הכין בדורנו)

האוכל  את לפרר המאכל 125הטף יכול שעי"ז ,
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יב.124) מז, ויגש
שם 125) ויגש עה"פ מפרשים וראה ב. י, פסחים ראה

לפי  "לחם הכתוב הדגשת דזהו לפרש"י), ושפ"ח רא"ם (לק"ט,
משיעור  יותר להם ליתן צריך לפרר, טבעם מצד כי הטף",
(התוועדויות  47 הערה תנש"א ויגש ש"פ שיחת וראה אכילתם.

.(90 ע' ח"ב תנש"א
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יותר  לקבל יכולים שאינם לאחרים גם להגיע
קטנים. פירורים מאשר

ישראל: ובנות לנשי בנוגע ועד"ז

- ישראל ובנות נשי של המיוחדות המצוות בין
גם  שזהו טוב. ויום קודש שבת נרות הדלקת
ובנות  דנשי גדול ריבוי שניתוסף - דורנו מחידושי
ועי"ז  ויו"ט, קודש שבת נרות המדליקות ישראל
ותורה  מצוה ב"נר והעולם בתיהם את מאירים

נהורין". כל ד"אתפריעו לאופן עד אור",

כל  נעשה נר מדליקים שכאשר בפשטות, כנראה
שבירכו  קדוש, נר ולהיותו הנר. באור מואר החדר
ע"ד  - בקדושה החדר כל את מאיר ה"ה עליו,

נהורין". כל ד"אתפריעו הענין

באופן  להיות יכולות אחרות, מצוות [משא"כ
לשון  וכדיוק מחברתה. מחולקת אחת שמצוה

מלא 126חז"ל  אכן הוא כרמון": מצוות "מלאין
בדוגמת  ומכוסות, מזו זו מחולקות הם אבל מצוות,

ברימון]. הגרעינים

ישראל  ובנות נשי ע"י איך ג"כ, מובן ועפ"ז
של  גם ביתם, בני דכל המצוות בקיום מיתווסף
שבת  נרות הדלקת הענין: וכפשטות והבנים. הבעל
בני  כל עבור השבת כל את שמכניסה הפתיחה היא
והקידוש  השבת תפלות באים לאח"ז ורק הבית,
כמאמר  - יותר בכללות ועד"ז האנשים. של

זוכים 127הגמרא  קודש, שבת נרות הדלקת שע"י
ותורה  מצוה נר כי "דכתיב חכמים, תלמידי לבנים

. .אור דשבת מצוה נר ע"י דתורה". אור בא .128.

בגימטריא  גם מרומז שזה לומר  "נר"ויש 129של

שני  ע"י ומונהגים חדורים עשה מצוות רמ"ח -
ויראה. דאהבה הקוים

של יז. שעבודתו מכך, הלימוד - ובכללות
נהורין", כל ד"אתפריעו באופן להיות צריכה יהודי
אור", ותורה מצוה ב"נר חדורה מציאותו שכל

בריא, וגוף בריאה נשמה עם עבודתו ועושה
ס"ח). (כנ"ל בכל שלם שהוא גדול כהן בדוגמת

קטן  "ברגע וירידה הפסק ח"ו ישנו אם ואפילו
א 130עזבתיך" שחסר (מכיון , ר"ל אם או ב

ירידה  זו הרי - בפועל) באה לא עדיין שהגאולה
יותר  נעלית לדרגא להגיע כדי רק עלי', צורך
- ועיקר ועוד בנשמה, הן פרעה", אל ד"בא בגילוי
למלאות  שיראו הבנות, ובעיקר הבנים ביתה, בבני
ברוח  בחיים, עבודתה את לעשות ולהמשיך
"אף  בחיים", "זרעה ע"י כי חינוכם, ע"י שהחדירה

בחיים" .131היא

בגילוי  יותר עוד יתווסף שעי"ז - ובכללות
שושנה  בבחי' מהקב"ה 132הנשמה המקבלת ,

גמורה  התאחדות שנעשית עד שושן, הנקרא
חד". כולא וקוב"ה ד"ישראל

ההחלטות יח. קבלת עצם שע"י רצון, ויהי
משתתף  אחד שכל כולל, - שבט יו"ד עם בקשר
שבט, יו"ד עם הקשורים והמנהגים הפעולות בכל
זה, ביום מקום בכל שעורכים מהתוועדות החל

ושלאחריו  שלפניו -ובשבתות

עפר", שוכני ורננו "הקיצו יהי' זה לפני שעוד
בפירוש  ממש, ומיד ותיכף בראשנו, ההילולא ובעל

כידוע  - "ממש" של קמים 133הממשי שצדיקים
ההילולא, יום את איתו יחד וחוגגים מיד, בתחה"מ

את  פרעה "בשלח נעשה ממש ומיד ותיכף
רמה"134העם" ביד יוצאים ישראל "ובני ,90-

הקודש, לארץ והולכים מהגלות שיוצאים
המקדש  לבית הקודש, להר הקודש, עיר וירושלים

הקדשים, ולקדש השלישי,

ועד  לעולם ימלוך .135ה'
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וש"נ.126) בסופה. חגיגה
ב.127) כג, שבת
שם.128) פרש"י
ד.129) מד, שלח ג. לג, בהעלותך לקו"ת ב. קסו, זח"ב ראה

ובכ"מ.

ז.130) נד, ישעי'
ב.131) ה, תענית ראה
וראה 132) צ. ע' תקס"ח סה"מ  א . קז, זח"ג ספר ראה

וש"נ. שושנה. ערך דא"חֿצ"צ הליקוטים
א.133) קמ, זח"א
בשלח.134) ר"פ
יח.135) טו, שם
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פסח ֿדורות לבין פסחֿמצרים  בין ההבדלים מן  אחד 
ד' לשחיטתו לקיחתו "הקדים  שבפסחֿמצרים  הוא ,

לחודש "1ימים " "בעשור בפסח2ֿ, כן ציוה  שלא  "מה  –
(ממום)3דורות " "ביקור דרוש  בפסחֿדורות  שגם למרות  ,

שחיטה " קודם  ימים  אבל4ארבעה ,zgiwlאינה השה 
לחודש " "בעשור להיעשות  .5צריכה

ארבעה "לשחיטתו לקיחתו להקדמת  הסיבה  את 
רש "י1ימים " מציין דורות ) פסח  כמו (לא  בפסחֿמצרים ,6

מכילתא הוא7(לפי הרי אומר : חרש  בן  מתיא רבי "היה  :(
שנשבעתי8אומר שבועה  הגיעה  – ".. עליך "ואעבור

להתעסק מצוות  בידם היו ולא  בניו את שאגאל לאברהם 
שנאמר שיגאלו כדי  להם9בהם ונתן ועריה ", ערום  "ואת 

שמלו מילה  ודם  פסח דם  מצוות: הלילה...".10שתי באותו

להבין: וצריך

ה ' אותם  ציוה מדוע  רק  מסביר חרש  בן מתיא רבי א )
כדי בהם להתעסק  "מצוות  בידם  שיהיו (כדי פסח  בקרבן
לקיחתו הקדים מה  "מפני השאלה  אבל שיגאלו"),

עדיין ימים ", "ארבעה  דוקא ומדוע  לשחיטתו",
?!11נשארת

יתר ֿעל כללב) מדבר אינו חרש  בן מתיא רבי ֿכן:
"zgiwlאודות אודות  אלא  בפשטותmcהשה , אשר פסח ",

לציווי היא  שתי12הכוונה  על ונתנו הדם  מן  "ולקחו
רק  היתה  הפסח " ב "דם זו והתעסקות xg`lהמזוזות...",

dhigyd!? הערביים בין ניסן  בי"ד –

(בדוחק ) נאמר אם  אף  הפסח zewqrzddyג) בדם 
לא עדיין  לשחיטתו, כהכנה  השה , לקיחת  את גם  כוללת
"מפני של  בענין חרש  בן מתיא רבי כאן מזכיר מדוע  מובן

מילה"? "דם  את  גם לקיחתו..." הקדים  מה

בפסח  "ציווה  גם  מילה " "דם  על  מזאת: יתירה  ד)
כך על  נצטווה  לא  מקודם , נימול היה  שכבר  ומי דורות",

מצרים ?! בפסח גם 

.·
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המסבירים חרש ,13יש  בן מתיא  רבי  דברי ידי שעל
מובן – מילה  ודם פסח דם  – מצוות" שתי להם  ש "נתן
לפני ימים" "ארבעה השה  את לקחת היה  צריך מדוע 

השחיטה :

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

עה"פ. ממכילתא ו. יב, פרשתנו פרש"י (1
שם. פרשתנו (2

.6 הערה וראה שם. רש"י לשון (3
לשון  (ומסתימת שם פרשתנו ופרש"י מכילתא א. צו, פסחים (4
תלמודית  אנציקלופדי' וראה דורות). בפסח גם דין שהוא משמע, רש"י*
לכרך  מילואים פרשתנו שלמה תורה וש"נ. קסג), (ע' מומים ביקור ע'

יב. סי' י"א
שם. פסחים עה"פ. ותיב"ע ממכילתא הזה. ד"ה ג שם, פרש"י (5
ביקור  לשון זה למשמרת, לכם "והי' שמפרש לאחרי – ו שם, (6
ביאור  ועוד) לדוד משכיל דוד, דברי (גו"א, רש"י מפרשי וראה כו'".

הקדים מה "מפני שהשאלה [ובפרט שבפרש"י הענינים ב' ezgiwlהמשך
– ועוד)] הרא"ם (כקושיית ג בפסוק לעיל מקומה צ"ל לכאורה הי' כו'"
(כנ"ל  דורות בפסח גם הוא ימים ד' ממום ביקור שענין דמכיון
בשביל  אינה לחודש בעשור היא שהלקיחה דזה עכצ"ל א"כ ,(4 הערה

דורות בפסח שהרי ממום**, לחודש:`oiביקור בעשור הלקיחה צ"ל
שלא  מה ימים ארבעה לשחיטתו לקיחתו הקדים מה "מפני קשה וא"כ

דורות", בפסח כן צוה
שלא  "מה המכילתא) לשון (על רש"י הוספת גם עפ"ז [ומתורצת
כו'", הקדים מה "מפני השאלה יסוד זהו כי – דורות" בפסח כן צוה

שם)]. דוד דברי (ראה כנ"ל

עה"פ. (7
ח. טז, יחזקאל (8

ז. שם, (9
כאן. לדוד משכיל וראה שלפנינו. במכילתא ליתא אלו תיבות (10

.18 ,15 והערה ב' סעיף בפנים לקמן
דביקור  התעסקות טעון שפסח דמכיון מפרש*** כאן בגו"א (11
– ימים ד' בו שיעסקו כדי ימים ד' לקיחתו גם הקדים לכן ימים ד' מום

כלל נרמז לא זה ביאור anxאבל ixaca"g הצורך רק מבאר רמב"ח (כי
בכלל). במצות עסוקים שיהיו

כב. שם, ז. שם, פרשתנו (12
ו). פסוק זקנים הדר ג. פסוק זקנים (דעת בעה"ת רבותינו (13

(בפי' כאן ורע"ב בריב"א לדוד ועד"ז ומשכיל אלשיך גם וראה האחרון).
.(15 הערה לקמן (וראה קצת באו"א כאן

הקדים  למה רש"י של שטעמו מפרשים לפנ"ז שם ורע"ב בריב"א
ידם  משיכת בשעת הלקיחה להיות "כדי הוא שחיטה קודם ימים ד'
שלא  לזה (נוסף אבל – וקחו" משכו .. בעשור שהיא מע"ז (הפרשתן)

של מאמרו בפירושו רש"י הביא למה ביאור,anx"gביארו חסר עדיין (
– (ולאידך מע"ז ידם משיכת בשעת תהי' שהלקיחה בזה הענין מהו

הי' מע"זxa"gהדיבור כו' דמשכו egcוהציווי lreta ל"בעשור
לחודש"?).

.my y"ez .`zliknd iyxtn d`xe ."onf lk egwn .. zexec gqt `ivedl zxnynl mkl 'ide" miiqn my `zlikna (*
."mini drax` ezhigyl ezgiwl micwd jkle ,mini drax` xewia oerh `edy aezkd jcnl ,c"ia hgype xeyra gwlp 'idi" :(b weqt lirl) iiga epiaxa r"ve (**

.my y"ez d`xe
.y"r .hytd c"r epi` (o`k jxcl dcivay 'izd oke) 'ad evexiz .'`d 'iza (***
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(מפני ימים  שלושה  לדרך לצאת  אין מילה  ברית לאחר
ציין  שכבר כפי שמותi"yxהסכנה ), היתה14בפרשת ולכן ,

ליציאת להכינם  כדי לחודש , בעשור  ישראל בני מילת 
של ללילה  היא רש "י כוונת  הלילה " באותו (ב "מלו מצרים .

zgiwl 15הפסח.(

ל"בעשור הפסח לקיחת  את גם  הקדימו ולפיכך
פסח  דם  – ביחד המצוות  שתי את  לקיים כדי לחודש ",

מילה . ודם 

אומר רש "י  כי  מאד קשה  רש "י בכוונת  זה  פירוש  אבל
היה16כאן המילה  שדם ,cgiaעםgqtd mcמתבוססת" ,

minc,17בדמייך ipyaניסן לט"ו אור היה  וזה  ,"18.

.‚

˘Â¯ÈÙ‰ Í˘Ó‰ ÏÚ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÏ‡˘

אמר באלילים , שטופים  "ושהיו  רש "י : אומר בהמשך
לכם וקחו משכו לכם19להם : וקחו מאלילים  ידיכם משכו ,

מצוה ". של  צאן 

זה  אלא`epiענין חרש , בן מתיא  רבי דברי המשך
הקפר אליעזר  רבי של בןwlegd,20דעתו מתיא  רבי על

"ארבעה ואדרבה: מצוות, לישראל היו שכן וסובר חרש ,
בהם ". כדאי  העולם כל שאין מצוות 

או אחר" "דבר לומר היה  צריך רש "י  תמוה : אם ֿכן 
הוא ומדוע  סותרות , דעות  אלה  כי  וכדומה , אומרים " "ויש 
לדברי כהמשך החיבור, בוא "ו – שטופים..." "ושהיו אומר 

חרש "? בן  מתיא  רבי 

.„

¯Ó‡Ó‰ ÏÚ· Ï˘ ÂÓ˘ ËÂËÈˆÏ ‰·ÈÒ‰

שצויין לכלל, בולטת דוגמא  הוא  זה  רש "י פירוש 
בפירושו רש "י מצטט  שכאשר פעמים , מספר כבר והודגש 

ידי שעל מיוחדת , סיבה  לכך יש  אומרו, בשם  חז"ל מאמר
הדברים . יותר מובנים  המאמר בעל  של שמו ידיעת

אחר בזה פירושים , שני  ממכילתא  רש"י מביא  בעניננו
בן מתיא רבי – האומר  שם  את  מציין  הוא בראשון זה ,

האומר שם  את  משמיט  הוא  בשני ואילו – !21חרש 

חרש בן  מתיא רבי של שמו שבציון לומר, הכרחי
לגבי כך ולא  הפירוש , את  יותר טוב  להסביר  רש "י  רוצה 

שטופים...". "ושהיו של הסיבה 

שמו בציון  מסתפק  אינו  רש "י להבין: צריך לכך בנוסף 

– המכילתא  לשון את  מצטט  אלא חרש , בן מתיא  רבי 
"did,לומר תמיד נהג הוא  כך – אומר" חרש בן מתיא  רבי

הפירוש להבנת זה  פרט  מוסיף  ?22מה 

.‰

"...ÌÈÙÂË˘ ÂÈ‰˘Â" ÏÂËÈ· Y ÁÒÙ‰ ˙¯ËÓ

הוא : זאת לכל ההסבר 

אחר" "דבר (ולא שטופים..." "ושהיו אומר רש"י

דרך שלפי מפני איןhytdוכדומה ), – רש "י של דרכו –
מה "מפני לשאלה  תשובה  חרש  בן מתיא  רבי בדברי 

מזכיר הוא  ואין ימים ", ארבעה  לשחיטתו  לקיחתו הקדים 

את  .23השהzgiwlכלל

היא זו לשאלה  הפשט) (לפי רש "יseqaהתשובה  דברי

לכם...". וקחו  משכו להם אמר באלילים , שטופים  "שהיו

צאן לכם  ל"קחו ראויים  להיות שכדי  רק  (לא  כלומר,

מאלילים ", ידיכם "משכו תחילה  לקיים  עליהם  מצוה " של
פסח  מקרבן לאכול  אסור זאת אלא)24שאילולא  ,

יבטלו הם  מצוה", של "צאן יקחו שישראל זאת  בעצם 
ובנוסף ז), בסעיף  (כדלהלן באלילים " שטופים "היו את
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כד. ד, (14
לחודש  בעשור שימולו ציוום דהקב"ה מפרש, לדוד במשכיל (15
ב"מלו  רש"י כוונת (ואליהם טו בליל א"ע ומלו אז מלו לא שקצתם אלא
פירושו, בגוף להקשות שיש מה על (נוסף אבל – ע"ש הלילה"), באותו

ב  לא אפילו בפרש"י, נמצא לא זה עניין הרי) ,18 הערה רמז.כדלקמן
שמדבר  משמע, בדמיך" מתבוססת .. הלילה באותו "מלו לשונו ומסתימת

טו. בליל בנ"י מילת ע"ד רק
הכתוב  לשון רק הובא ובמכילתא – לשונו בהמשך (16

בדמיך". "מתבוססת
ו. שם, יחזקאל (17

מוכח  וכן (ג). יב פ"א, שהש"ר ה. פי"ט, בשמו"ר מפורש וכן (18
מדם  שגם ועוד) יג. שם, פרשתנו תיב"ע פכ"ט. (פדר"א חז"ל דרשת לפי

הבתים. על לאות נתנו מילה
יאכל yxtly"iולהעיר, לא ערל ד"כל האזהרה מג) פסוק (לקמן

נאמרה מח) (שם, כאן,ia"cבו" לדוד במשכיל במ"ש צ"ע [ועפ"ז בניסן
ויקחו  א"ל למול שיתרצו "כדי הוא בחודש לעשור לקיחתו שהקדים דמה
– כו'" בו יאכל לא נכר בן וכל הפסח לעשות צריכים שהם להזכירם ..

בי"ד]. זה לאחרי נאמרה זו אזהרה שהרי
כא. שם, פרשתנו (19

כאן. (ועוד) רא"ם ראה (20
דברי המשך שזהו לטעות מקום שנותן ובפרט (21anx".g

"הי'". תיבת העתיק לא דרש"י שני שבדפוס להעיר (22
" הדיוק שזהו (ושם, כאן עה"ת ש"ך גם ראה (23'id אומר רמב"ח

שבעל  אלא כו'" לקיחתו קדמה למה לתרץ בא לא רמב"ח כי כו'",
גם  מתורצת דרשתו ע"פ כי כו'" אומר רמב"ח ש"הי' מביא המכילתא

כאן). אלשיך גם וראה ע"ש. זו, שאלה
ובפרש"י. מג שם, פרשתנו (24
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לפני ימים  ארבעה  ברשותם יהיה  שהשה  צריך לכך
(כדלהלן). השחיטה 

של העיקרית  המטרה  לכך: בהקדמה  צורך שיש  אלא ,
היאgqtקרבן הפשט , לפי "פסח enyk(מצרים ), –

והפסיחה " הדילוג  סימן25עלֿשם  הוא  הפסח שדם  ,
וקופץ ..." מדלג ... "הקב "ה שאותם .25למקומות

באלילים"? שטופים "היו לבין זאת בין הקשר ומהו

בן מתיא ר ' מאמר את  בדבריו רש "י מקדים לפיכך
הגאולה , לפני ישראל על הקב "ה שהטיל שהמצוות חרש ,
ועריה ", ערום  "ואת  של המצב  את לבטל כדי  בעיקר ניתנו

שיגאלו": כדי בהם להתעסק  "מצוות  להם שיהיו וכדי

להם  ש "נתן  מילה ",izyומכך  ודם פסח דם  מצוות ,
ועריה ") ה"ערום  הסרת  (לגבי הפסח מטרת  שעיקר  מובן,
אלא וכו ', ואכילתו שחיטתו – שבו החיובי בענין אינה 

כדלהלן. בלתיֿרצוי, ענין הסרת  השלילי, בענין

.Â

"·ÂË ‰˘ÚÂ Ú¯Ó ¯ÂÒ" „‚Î Y ˙ÂÂˆÓ È˙˘

שתי להם  ש "נתן חרש  בן מתיא רבי בדברי כשמעיינים
נשאלת ועריה ", "ערום  של במצב  היו הם  כי מצוות...",

השאלה :

" דוקא  לבטלizyמדוע  כדי ממה ֿנפשך: – מצוות "?
" של המצב  מצוה mexrאת מספיקה "zg`רצה ואם  ,

ערום תראה  "כי  של הנוהג  לפי  הקדוש ֿברוךֿהוא,
וזכויות26וכסיתו" מצוות  – "לבושים " ביותר להלבישם  ,

הסתפק מדוע מצוות27– ?28בשתי

בטלה  המצוות  משתי אחת כל הוא: לכך hxtההסבר
חסרון אז  היה  לישראל ועריה". "ערום  שבמצב  אחר 

:29כפול

טוב ", "עשה  להם  חסר להםmeiwא ) היה  ולא  מצוות,
הזה " ההר על האלקים  את  "תעבדון  לקראת  לצעוד במה

ממצרים " העם  את  "הוציאך זאת ),30(שבזכות 

של הרע  בהם  נדבק מרע", ב "סור פגומים  היו הם  ב )
"מצוות להם  יהיו אם אף  ולכן, הארץ . ערוות  מצרים , ארץ 
אם ממצרים , לגמרי  "שיגאלו" ייתכן לא  בהם ", להתעסק 
יש אם ממצרים  לצאת  אפשר איך כי  הרע , את  יסירו לא 

מצרים של הרע  ?!31בהם 

מצוות שתי להם  ניתנו המביאה32לפיכך אחת מצוה  :
מילה דם  – טוב " ישראל33ל"עשה בני את  המכניסה  ,

ה ' עם  דם34בברית – מרע " ל"סור  הגורמת  אחת ומצוה ,
ז). בסעיף  (כדלהלן הפסח

את  להם  שנתנו ההדגשה יותר מובנת  פסח mc[בכך
פסח  קרבן מצוות  עיקר לכאורה : כי בה , להתעסק  כמצוה

,ezlik`35היא 

"שה להיות עליו השה, לקיחת  עם שמיד שרואים  (כפי 
איש  נפשות  "מכסת  של באופן `elkלבית " itl"...36,

לחולה ..." פרט  לאכילה , ש"ראוי זה  ).37ודוקא 

ש מובן, לעיל האמור לפי אתmcאלא  מדגיש  הפסח
dlilyd37*.[ מצרים של הרע  ביטול  –
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(25yxt"i.יא שם,
.61 ובהערה יוד סעיף לקמן וראה ז. נח, ישעי' (26

את  לזכות הקב"ה רצה במשנה) ב כג, (מכות ממרז"ל להעיר (27
תומ"צ. להם הרבה לפיכך ישראל

פל"ה. ה' גבורות כאן. גו"א – הדרוש ע"ד – ראה (28
שמפרש  להגש"פ, ריטב"א וראה וערי'". "ערום הלשונות וכב' (29
מילה". מצות קיימו שלא .. ערי' "ומהו המצות. מן ערומים – "ערום"

וברש"י. יב ג, שמות (30
הב' (בראי' רש"י שהעתיק זה לבאר יש בפנים המבואר ע"פ (31
אסיריך) שלחתי בריתך בדם את "(גם הכתוב סיום גם יא) ט, מזכרי' –

ea min oi` xean– בהראי' כלום מוסיף זה אין דלכאורה – "
כד) (לז, עה"פ וישב בפ' לפירושו רש"י מרמז אלו בתיבות כי
בו", יש ועקרבים נחשים אבל בו אין "מים – מים" בו אין רק "והבור
(ראה  ועקרבים נחשים במילא בו באים בו" אין "מים דכאשר היינו
ש"לא  דמכיון בעניננו, ועד"ז ואילך): 350 ע' חט"ו [המתורגם] לקו"ש
בהם  (נתדבק באלילים" "שטופים נעשו ממילא בדרך מצות", בידם היו

מצרים). של הרע
הסרת  היא דמילה מפרש, ששם (אלא שם ה' גבורות גם ראה (32

הבאה). הערה וראה ית'. לו עבודתו הוא והפסח הערלה

ב'תרצז): ע' ז' (כרך יתרו אוה"ת וראה כאן. אלשיך עד"ז ראה (33
ובה .. מל' הוא שבוln"zפסח ז"א ..n"r ז"א יסוד מילה* ע"י והיינו

מצות  בשתי במצרים תפז): (ע' שה"ש ובאוה"ת ב'תרחצ). ע' שם (וראה
ה' פסח דם .. המילה ובדם הפסח ה'zexeabבדם מילה ודם שבמלכות

micqg.שביסוד
– מילה לדם פסח דם ו)רש"י (רמב"ח שהקדים מה מתורץ ועפ"ז
שם); אלשיך (ראה טוב ועשה (ואח"כ) מרע סור (כבקרא) להסדר מתאים

הי' פסח שהרי לרש"י), (גם במצרים בנ"י אצל גם הי' miiaxrdוכן oia,
" – e`adlildומילה ez."

צ"ל  הי' מצות, קיימו שלא ע"ז תיקון צ"ל שהי' מכיון וגם: (34
בה מחוייבים שהיו מצוה עתה.xaknע"י רק שנתחדשה מצוה ולא ,

מתחילתו  בא "לא הפסח – ב) עו, (פסחים המשנה בלשון (35
dlik`l `l`."

גֿד. שם, פרשתנו (36
שם. רש"י (37

הפסח  ש"מצות לדוד במשכיל מ"ש ג"כ לתרץ יש עפ"ז (37*
אדרבה  דגופא צערא שום בה שאין מצוה שהיא כדאי בה אין (לחוד)

וטעמא" "הנאה הוא כאן הפסח במצות העיקר כי –mc שלילת פסח",
כבפנים. הרע,

c"r d`xe .jli`e 12 'r b"g [mbxeznd] y"ewl .n"kae .dlin 'ld yix m"anxl p"rtv d`x) ledn `diy (mb `"k ,lxr `di `ly wx `l) `id dlin zevnc xirdl (*
.(jl t"q 'c jxk ziy`xa z"de` .dlin zevn v"vdl v"ndq zeciqgd
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מרע "? ל"סור  הפסח דם  קשור כיצד

שהמצוות מובן, מצוות" בידם  היו ש "לא  מכיון וכן :
כלליות מצוות  הן  להם " רק38ש "נתן שאינה  מילה כמצות ,

ביני ברית  "אות  זהו כללית , גם  אלא פרטית, מצוה
כללי*38"וביניכם ענין  יש  הפסח  בדם  שגם  לומר, וצריך  ,

ומהו ? מרע", ב "סור 

שטופים "ושהיו ואומר רש "י  ממשיך כך לשם 
– מצוה " של  צאן  לכם  וקחו משכו להם  אמר באלילים ,

" ישראל של היותה  את  ביטל סתםmitehyהפסח (שלא 
כדלהלן:milil`aכרגיל ) סתם ), בלתי ֿרצוי ענין (לא "

וארא העבודה ֿזרה39בפרשת  היה שהצאן למדנו, כבר
"יראת – השה  לקיחת  שעצם יוצא, ואם ֿכן  מצרים . של

אותם40מצרים " ניתק  אותו", "ושחטו של במטרה  –
"לשחטו",41מעבודה ֿזרה של באופן – ויתרֿעל ֿכן .

באלילים ". מ"שטופים  להיפך

ימים ארבעה  השה  את  לקחת היה צריך מדוע  יובן מכך
השחיטה : לפני

" היו שישראל עבדוmitehyכיוון ולא באלילים",
פעולה להתבצע היתה  צריכה אחת, פעם  רק  עבודה ֿזרה 
ושוחטים השה  את לוקחים  היו אילו זו. מציאות שתעקור
לנתקם כדי בכך די היה  לא  אחת , בפעולה  מיד, אותו
השה לקיחת  באמצעות  רק  בעבודהֿזרה . שטופים  מהיותם 

לשחטו כדי ממושך, לזמן אליהם  מצרים) ניתן42(יראת  ,
באלילים ". "שטופים  היותם  את  לבטל היה 

כפי ימים , ארבעה להימשך הדבר  צריך היה ולפיכך
פירש  העקידהi"yxokÎiptlשכבר לגבי שהקדוש ֿברוך43ֿ, ,

"ביום רק  העקידה  מקום  את לאברהם  הראה הוא 
וטרד פתאום  וערבבו הממו יאמרו שלא  "כדי השלישי",

היה לא  לבו  אל להימלך שהות  לו היה  ואילו דעתו,
עושה ".

הדעת בישוב פעולה  לביצוע  ההוכחה כלומר,
לאחר  רק  היא  שאצל44ימים`draxובמחשבה  כשם  ,

יום  השלישי" ה"יום  היה ieeivdאחריiriaxd45אברהם
בנך..." את  נא  המקום ..."46"קח אל וילך "ויקם  שהרי ,

"בבוקר" הציווי.47xg`lyהיה 
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יבין למקרא" חמש  ש "בן xzeiכדי aehמאמר את 
ב " להתחשב  שבלי חרש, בן  מתיא dreayרבי

ישראל זקוקים  בניו", את  שאגאל  לאברהם שנשבעתי

בהם  להתעסק el`biyל"מצוות  ick"48רש "י מציין ,
המאמר ושאת חרש , בן מתיא רבי הוא  המאמר שבעל

לאמר נהג  – אומר " חרש  בן מתיא  רבי "היה  הזה 

התמידית לדרכו ההסבר  היה  זה  כי לתלמידיו, זאת 
שלו:

בגמרא רבי49מסופר  של  שישיבתו סנהדרין, במסכת  ,
וגם אחרות, ישיבות  בימיו היו ברומי. היתה חרש  בן  מתיא

ביותר הגדולה  שלו, הישיבה  אבל ישראל, בארץ 

ברומי.50בתקופתו דוקא  היתה ,

ברומי ישיבתו את  הקים  מדוע לכך51ולכאורה: וגרם ,

כדברי רומי, אל  אחרים ממקומות  ללכת  צורך שיהא 
תרדוף , צדק  "צדק  לישיבה ...jldהגמרא  חכמים  אחר 

ישראל בארץ  אותה  הקים  ולא  לרומי ", מתיא  רבי 52אחר 

ברק " לבני עקיבא  רבי "אחר אשר עקיבא , 49(כרבי 

וכדומה)?

– אומר..." חרש  בן מתיא רבי "היה  אומרים  כך על
ברומי, הימצאם  על תלמידיו את  לנחם  תמיד נהג הוא 

במצב דוקא  ישיבה  שיקימו  בכך תלויה שהגאולה  באומרו,
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כו' בתורה כריתות ל"ו בתחלתה): (כריתות ממחז"ל להעיר (38
שם. יתרו אוה"ת וראה במצותֿעשה. והמילה הפסח

כאן. גו"א וראה יא. יז, לך (38*
וברש"י. כב ח, (39

שם. רש"י לשון (40
הבאר  קושיית מתורצת ועפ"ז – כאן. ואוה"ח אלשיך גם ראה (41

להם יהי' ד"א"כ כאן המהר"ל) (לאחי חיים פרישת b'מים (גם מצות"
ותועלתם תוכנם ע"ז ופרישת פסח כי – הך.ecpa"cע"ז) היינו

נזבח  "הן שם) (וארא וכמש"נ מסנ"פ, עם קשור שהי' ובפרט (42
טור  .(13 הערה (דלעיל בבעה"ת שהובא מדרש וראה יסקלונו". ולא גו'

כאן. תיב"ע גם וראה שם. ובב"ח תל סי' או"ח
ד. כב, וירא (43

יום הוא טז: יט, יתרו מרש"י להעיר (44'c.

(כמ"ש  מביתו משיצא היינו השלישי" "ביום בפשטות, כי (45
תיבת  נשמטה הרמב"ן דפוסי (בכמה ג שם, רמב"ן שם. הראב"ע

"והולכים")).
ב. שם, (46
ג. שם, (47

שכבר ובפרט (48yxt"lirl i זכות מה ששאלת יב): ג, (שמות
התורה. לקבל עתידים .. ממצרים שיצאו לישראל יש

ב. לב, (49
ספ"ו. סנהדרין הל' מיימוניות הגהות (50

ע"פ ובפרט (51yxt"i.וישלח ס"פ
יב, ראה (ספרי בגדיו קרע לחו"ל רמב"ח שכשיצא ובפרט (52

כט).
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("ערום כזה  במצב  שהוא יהודי למצוא – "רומי" של
של באופן בישיבה ", ל"יושב  מ "רומי" ולהפכו ועריה")

"wqrzdl53נמצאת זו ולמטרה  התמידי , עסקו שזהו בהם ",

הגלות במקום  ברומי, אלו,54ישיבתו ליהודים  לעזור כדי ,
הגאולה . את  להביא  ועלֿידיֿזה

Ë.
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לימינו: ההוראה  נובעת מכך

גלות האחרונה , הגלות  בעומק  שרויים בהיותנו

"כלו בתקופתם  שכבר חז"ל דברי את וביודענו רומי,
הקיצין" בגלות55כל נמצאים אנו ישראל: טוענים  ,

ישראל של לסבלם הגבול מהו – שנה  אלפיים  כמעט 

בגלות ?!

מן לצאת רק  היה  צריך שאילו רש "י, עונה  כך על

הקדוש ֿ אבל מזמן. להיעשות יכול הדבר היה  הגלות,
של במצב  הגלות  מן יצא  לא  יהודי  שאף  רוצה  ברוך ֿהוא 

וזכויות . מצוות  יהיו שלכולם  אלא  ועריה ", "ערום 

ההבטחה היתה שלגביה  מצרים , ליציאת  בדומה 
גדול" ברכוש יצאו כן שהם56"ואחרי טענו, וישראל ,

מן לצאת – והעיקר הגדול, הרכוש  על לוותר  מוכנים 
ברכוש57הגלות שייצאו רצה  הקדוש ֿברוך ֿהוא  אבל  ,

כך על הפירושים כל לפי .58גדול,

צאתך "כימי אשר בקרוב , העתידה  בגאולה גם  וכך 

נפלאות " אראנו מצרים  הקדוש ֿברוךֿהוא59מארץ  רוצה  ,

כך. על הפירושים  כל לפי גדול", "ברכוש  שייצאו

.È
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כ"ק של ההילולא  ליום  שבפרשה  הרמזים  מן אחד  זהו
פרשת בשבת  שהסתלק  – שבט  יו "ד – אדמו"ר  מו"ח

:60בא

עסק  בעצמו כדיzvtdaהרבי עד  ומצוותיה  התורה
מצוות  להפצת ועד נפש , סוגיzeiyrnמסירות  כל  בין

סיפורים , וכמה  כמה כך על שמפורסמים  כפי היהודים ,

בשיחה הסביר שהוא  כפי  – באופן זאת , של61וכל –
תראה  שכאשרmexr"כי  תתעלם ", לא  ומבשרך  וכסיתו

ללא ערום  יהודי "וכסיתו",oilitzוללאzivivרואים  –
ועריה , ערום "ואת  – אומר חרש  בן מתיא שרבי  (כשם 

להם  ),62מצוות "izyונתן

בחוץ ֿלארץ , דוקא  ישיבתו היתה  זו עבודה  ולמען
הגולה המונה63בתוך קול בתוך העיר, בתוך דוקא  שם  וגם ,

רומי" של64של במצב  השרויים  יהודים יחפשו ששם  כדי  ,
וכך מצוות , שתי אחת , מצוה  להם ויתנו  ועריה " "ערום

ואור. ומוסיף  והולך בהם", "להתעסק  הלאה ,

יישאר  לא  האחרונה  זו מגלות  בגאולה `elitשהרי
cg` icediבכל65בגלות יהודי, כל לחפש  צריך ולכן ,

אחת מצוה לפחות  בידו שתהיה ולדאוג  שלא66מקום , ,
"ערום " ישראל.67יהיה  כלל גאולת  תלויה בכך  כי  –

נצחֿסלהֿועד" באורחותיו ש "נלכה  באופן68ועלֿידי
ומיד הדבר  יגרום  עפר69זה , שוכני  ורננו והקיצו "שיגאלו",

ממש . בימינו במהרה  בתוכם, והוא 

(f"lyz `a t"y zgiyn)
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כו' אריב"ל סד"ה ונוסחא. ד"ה סמ"ז לטאו"ח ב"ח ראה (53
תרפ"ח. נכסיו,

– בערכו) בסה"ד (הובא הצדיק יוסף ניצוץ מתיא שר' להעיר (54
בנ"י את שכלכל יוסף של ענינו לעבודת mixvnaוהרי הכח בא וממנו ,

ח"ג  [המתורגם] לקו"ש בארוכה (ראה מצרים גאולת ו(במילא) הבירורים
ואילך). 85 ע'

ב. צז, סנהדרין (55
יד. טו, לך (56

ע"ב. ריש ט, ברכות (57
ניצוצי  לכל – ועד כפשוטו, מצרים" את ב"ונצלתם מתחיל (58

שהעלו  ג) ס, (פרשתנו תו"א וראה שם. שהיו ניצוצים קדושה ר"ב משם
כו'. שנפלו מהרפ"ח

טו. ז, מיכה (59
[המתורגם] לקו"ש ראה – ה'שי"ת שנת – שנה* שלשים לפני (60
וראה  שנה. דשלשים ענין ביאור ואילך) 305 ע' ח"ד ואילך. 272 ע' (ח"ב

רעז. ע' אג"ק לוי"צ לקוטי

תדבא"ר  ע"פ והוא א). תשכט, ח"ד (לקו"ד תרצ"א פורים (61
פכ"ז.

" – שם בתדבא"ר כההמשך (62`ven dz` oke ואת .. שבמצרים ..
דם  אחת מצוות שתי אלא בך ואין המצוות מן שנתרוקנים .. וערי' ערום

מילה". דם ואחת פסח
כ"ק  ע"ד (89 ע' ח"ג [המתורגם] (לקו"ש ממשנ"ת להעיר (63

.(54 הערה לעיל (ראה הצדיק ויוסף אדמו"ר מו"ח
בסופה. מכות – הש"ס לשון (64

וש"נ. ואילך, 2 ע' חי"א לקו"ש בארוכה ראה (65
עבירה  –) מרע סור מצוה: דכל בקיום יש שבפרטיות להעיר (66

ה'). רצון –) טוב עשה ה'), רצון על
המצוה  וגם מ"ב). פ"ד (אבות מצוה גוררת שמצוה ובפרט (67

וכו'. מצוה גוררת ש"נגררה"
זך. סי' אגה"ק לשון (68

ה"ה) (פ"ז תשובה הל' רמב"ם ראה (69cine.נגאלין הן

.n"yz zpya l"i ef dgiy (*l"end.
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בראשית מד, ב – ואת גביעי גביע הכסף תשים בפי 
יוסף  כדבר  ויעש  שברו  כסף  ואת  הקטן  אמתחת 

אשר דבר

פא

רמז שיוסף הוא בחי' "גביע" – יסוד המשפיע

ואת גביעי גביע הכסף, יוסף – 1יסוד הוא בחי' גביע2, 

וגביע הכסף דיוסף הוא באמתחת בנימין, ונשיא שבט 

בנימין הוא אבידן3.

ושניהם – גבי"ע4 אביד"ן – מספר בנימ"ן.

כי בנימין נמשך5 מבחי' יוסף, ויוסף קראו בני כמו 

שאמר6 יחנך בני.

ויש לומר מה שיוסף הוא7 גביע, הוא מפני8 שמחבר 

1( יוסף בחי' יסוד: ראה זהר חלק א' דף נט, ב "יוסף בגין דנטיר לי' 

לברית זכה דאקרי צדיק". ובתורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס 

עמוד רנג, וז"ל: "יוסף – יסוד, הי' לו נסיון עם פוטיפר, והנסיון הי' 

בזנות שהוא באבר היסוד ע"ש. ובהערות על ספר בראשית עמוד רפד 

"שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי הוא המדה השישית".

וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ בלק עמוד 

15 ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא 

להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע. – ראה ביאורי הזהר 

לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )מובא לעיל סימן ד הערה 3(. 

אור התורה ויחי תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך. תורת מנחם – 

ספר המאמרים מלוקט חלק ד' עמוד קז ואילך. ע"ש".

2( מבאר: גביע זה כוס גדול, דממנו נשפכים לכוסות קטנים, נמצא 

ד"גביע" הוא המשפיע, וכמו שהוא בגשמיות, כמו"כ הוא ברוחניות 

“גביע" הוא ע"ד בחי' יסוד )דכר( המשפיע למלכות )הנוקבא(, וזהו 

הקשר בין ה"גביע" ליוסף, בחי' יסוד.

3( במדבר ב, כב. “ומטה בנימן, ונשיא לבני בנימן אבידן בן גדעני".

4( גבי"ע )בגי' 85( + אביד"ן )67( = 152, כמספר “בנימן".

5( ראה לעיל סימן פ הערה 10.

6( בראשית מג, כט. 

7( “גביע" מלשון “גבעות", וכמו “גביע" כנ"ל הוא כוס גדול ורמה, 

כן “גבעות" הם הרים גבוהים.

והנה ב"גביע" יש ג' ענינים:

א( יש ה"יין" בתוך הגביע.

ב( יש הגביע המקבל היין מה"עליון" – מחבית וכדומה.

ג( יש הכוסות קטנים שהגביע שופע )משפיע( לתוכן.

ועד"ז הוא יוסף הנק' "גבעה" כדלקמן. )ראה הערות 9. 10(.

ומשפיע  עילאה,  גבעא  הנק'  בינה  מבחי'  מקבל  שיוסף  פירוש:   )8

למלכות הנק' גבעא תתאה. ראה הערה 9.

ומדות,  מהשכל  והחיות  הכח  מקבל  היסוד  דאבר  בגשמיות,  )וע"ד 

ומשפיע להנוקבא המקבל(.

גבעות  תאוות  עד  בו10  כמ"ש  עולם  גבעות  התרין9 

עולם, ועיין בזוהר הקדוש פרשת ויחי דף רמ"ז11 ע"ב, 

ובפרשת וארא12 דף כ"ב ע"א.
מתורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד שיח

וז"ל: לקשר בחי' גביע  9( ראה אור התורה פרשת מקץ עמוד 682 

גדול  כוס  כן הגביע להיותו  כי  גבוהים.  גבעות שענינם הרים  לענין 

דומה לגבעה נשאה. וכ"מ בספרי השרשים דגבעה מלשון גבה וכן 

גביע כוס גבוה. ועפי"ז יובן מ"ש ביוסף עד תאות גבעות עולם תהיין 

לראש יוסף כו' כי כן יוסף מקבל מהבינה הנק' גבעה עילאה ומשפיע 

הכסף  גביע  הגביע  ע"י  זו  וההשפעה  תתאה,  גבעה  הנק'  להמלכות 

כו', ע"ש.

10( ויחי מט, כו: “ברכות אביך גברו על ברכת הורי עד תאוות גבעת 

עולם תהיין לראש יוסף". ראה לקמן סימן קנד. קסא. קסב.

11( וז"ל: ]תרגום ללה"ק[ עד תאות גבעות עולם )פירושו( תיאובתא 

דאינון גבעות עולם )התשוקה של אלו הגבעות עולם, ושואל( ומאי 

נינהו )ומי הם אלו הגבעות, ואמר( תרי נוקבי חד לעילא וחד לתתא 

ואחד  בינה  גבעות אחד למעלה שהיא  )הם שני פרצופים הנקראים 

דכל חד אקרי עולם )שכל אחד נקרא עולם,  למטה שהיא מלכות(, 

ותיאובתא דכל שייפי גופא באינון  כמ"ש מן העולם ועד העולם(, 

תרין אמהן )והתשוקה של הו"ק באלו הב' אמהות, דהיינו( תיאובתא 

מאימא  שפע  ולקבל  לינק  תשוקה  להם  )יש  עלאה  מאמא  לינקא 

)יש  תתאה  באמא  לאתקשרא  תיאובתא  ועי"ז(  בינה,  עלאה שהיא 

המלכות(,  שהיא  תתאה  באימא  ולהשפיע  להתקשר  תשוקה  להם 

היניקה  כי   – אחת  היא  כולם  של  )והתשוקה  חד  דכלא  ותיאובתא 

מבינה תלוי' במה שמשפיעה למלכות(, בגין כך כלהו כדקא חזי )לכן 

תהיינה  העליונים(,  פרצופים  על  שרומזים  כראוי  הם  הפסוקים  כל 

לראש יוסף וגו' פירוש לאתברכא ההוא דרגא דצדיק ולנטלא כלא 

כראוי(,  מהו"ק  ההשפעות  כל  ולקבל  היסוד  )להתברך  חזי  כדקא 

ע"ש. ראה הביאור לקמן סימן קסא.

12( וז"ל: עד תאות גבעות עולם )ומפרש( מאן אינון גבעות עולם 

תרין  אינון  אלין  ואמר(  עולם,  גבעות  הנקראים  הפרצופים  הם  )מי 

אמהן )אלו הם שתי אמהות, כי בינה היא ֵאם לזו"ן דאצילות, ומלכות 

גבוהות  שהם  מפני  גבעות  נקראות  ולכן  בי"ע,  לעולמות  ֵאם  היא 

ומגבעות  הפסוק  על  כפרש"י  ]ועוד  מהם,  שלמטה  מה  על  כגבעה 

הנקבות,  פרצופי  )והם  נוקבי  גבעות[,  נקראות  שהאמהות  אשורנו, 

כי בינה היא נוקבא דאבא, ומלכות היא נוקבא דז"א(, יובל ושמטה 

עולם  גבעות  דאקרון  שמיטה(,  נקראת  ומלכות  יובל  נקראת  )בינה 

)ומביא ראי' שנקראות עולם( כמה דאת אמר מן העולם ועד* העולם 

)שפירושו מן הבינה עד המלכות(.

והתשוקה  )והתאוה  עד  בהאי  דילהון  ותיאובתא  כי(  יותר  )ומפרש 

דכל  קיומא  דאיהו  עד(,  הנקרא  ז"א  ביסוד  היא  ומלכות  בינה  של 

סטרין )שהוא הקיום של כל הו"ק ומפרש( תיאובתא דיובלא לגבי 

לעטר(  ז"א  אל  הבינה  שהוא  יובל  של  )התאוה  לי'  לאעטרא  דעד 

אותו ולנגדא עליה ברכאן וכו' )ולהמשיך עליו ברכות(. תיאובתא 

 – מז"א  להתברך  המלכות  )ותשוקת  וכו'  מני'  לאתברכא  דשמיטה 

יסוד  ודאי  )הרי  איהו  עולם  גבעות  עד תאות  ודאי האי  יסוד(  ע"י 

ז"א הנקרא עד התשוקה של בינה ומלכות הנקראות גבעות עולם היא 

אליו(. ע"ש. ראה הביאור לקמן סימן קסא.

*( ראה הביאור בילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב סימן טז.

ילקוט לוי יצחק על התורה



עז

וטבלתם  אזוב  אגודת  ולקחתם   – כב  יב, 
ואל  המשקוף  אל  והגעתם  בסף  אשר  בדם 
לא  ואתם  בסף  אשר  הדם  מן  המזוזת  שתי 

תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר

אומר  ר"ש  במכילתא  איתא  אזוב.  אגודת  ולקחתם  א. 
שהוא  וסף  המזוזות  ושתי  משקוף  היו  מזבחות  ארבעה 
היו  המזוזות  ושתי  שמשקוף  לעיל  כתבנו  וכבר  אסקופה, 
לו(,  א,  )עי' ש"ר  בזוהר  ויעקב כמבואר  יצחק  נגד אברהם 
יש לומר שדם אשר בסף על אסקופה יסוד הבית שמרמז 
הוא  סף  אותיות  ועם  י"ו  מספרו  אזוב  כי  והוא  יוסף  על 
יוסף דכתיב  יוסף, ואפשר שהי' לכפר על מכירת  בבחינת 
בו )בראשית מב, כב( וגם דמו הנה נדרש ולכך נצטוו על דם 
מילה ודם פסח כדכתיב )יחזקאל טו, ו( ואומר לך בדמייך 
חיי, ועמ"ש לעיל עוד כי שתי המזוזות היו מרמזים על בתי 
שיבנה  שלישי  בית  על  והמשקוף  ושני  ראשון  מקדשים 
שהי'  שבשילה  למזבח  מרמז  הי'  והסף  בימינו,  במהרה 

בחלקו של יוסף.
פנים יפות

ישבו  אשר  ישראל  בני  ומושב   – מ  יב, 
במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה

שלשה  מצרים  בגאולת  מצינו  ישראל.  בני  ומושב  ב. 
נמנים  והם: ת' שנה, ת"ל שנה, רד"ו שנה. ת' שנה  קצים, 
של  ולחצם  ודלותם  ענים  עם  אברהם  זרע  גרות  מתחלת 
בניו, שנאמר: ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה1, ובזה 
משעה  מיצחק  נמנים  הם  שנה  ת"ל  ועבדות.  גרות  נכלל 

שנולד2. רד"ו שנה הם שישבו במצרים מנין רד"ו.

1( בראשית טו, יג.

2(  כן מצאתי בכל ד"ר. אבל הוא תמוה מאד, כי כל המפרשים )רש"י וראב"ע בפירוש 

יד, ועיין  ג, מכילתא פסחא פרשה  הארוך ורמב"ן( וגם המדרשים )סדר עולם פרק 

תורה שלימה לך לך טו, הערה קמב( וגם הרמב"ם ב"אגרת תימן" )הוצ' מוסד הרב 

קוק עמוד קנד(, וגם רבינו בתוכם )עיין לעיל פרשת לך לך טו בסוף פסוק יד(, כולם 

פה אחד שמשנולד יצחק עד שיצאו ממצרים היו ארבע מאות שנה בשוה )והחשבון 

ויעקב הי' ק"ל שנה, וישראל  הוא בדיוק: יצחק הי' ס' שנה בלדת רבקה את יעקב, 

כן איך  ואם  בין הבתרים.  והחשבון ת"ל הוא מגזירת  עמדו שם רד"ו שנה, הרי ת(. 

בספר  קצים  שלשה  העתידה  בגאולתנו  תמצא  וכן 
דניאל: אלף ק"נ, אלף ר"צ, אלף של"ה, הוא שכתוב תחלה: 
ויאמר אחד קדוש3 לפלמוני המדבר עד מתי החזון התמיד 
והפשע שומם תת וקדש וצבא מרמס, ויאמר אלי עד ערב 
בקר אלפים ושלש מאות ונצדק קדש4, חשוב ימים ולילות5 
וכתיב:  שנה6,  ק"נ  אלף  הרי  בימים  שנחלקם  וכיון  ביחד, 
ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שומם ימים אלף מאתים 
אלף  לימים  ויגיע  המחכה  אשרי  אחריו:  וכתיב  ותשעים7, 

שלש מאות שלשים וחמשה8.
והיתה הסבה מאת הקב"ה שהיתה גאולת מצרים על ג' 
קצים כדי לחזק ידינו הרפות בגלותנו זה, ושלא נאמר: אבדה 
תקותנו נגזרנו לנו9, כי מאחר שנתברר לנו כי שלשה קצים 
אלו של גאולת מצרים שלשתן היו אמת, כי עלינו להאמין 
כי שלשה קצים המפורשין בדניאל בגאולתנו העתידה כלם 
וע"כ  מתחלפות,  וחשבונות  מדות  שם  שיש  אע"פ  אמת 
נגזרו כאן וכאן ג' קצים, שאם יזכו יהיו נגאלין בראשון, ואם 
לא יזכו בראשון יזכו בשני, ואם לא יזכו בשני יזכו בשלישי, 
ואי אפשר שתאחר הגאולה מן הקץ הקצוב האחרון ואילך.
רבינו חננאל, מובא ברבינו בחיי

לעיל  )ועיין  הר"ח  של  היא  זו  שדעה  רבינו  מסיים  כן  כי  הר"ח,  של  זה  חשבון  יתכן 

ולא  ידעת(.  וכבר  ד"ה  ביאורים  ע"ש  זו,  לשיטה  רמז  כן  שגם  ח,  מו,  ויגש  בפרשת 

מצאתי דעה זו שהוזכרה בשום מקום )והחכם שי"ר באספו את הליקוטים של פירוש 

זו(. שוב ראיתי שב"תורת חיים"  ר"ח השמיטו, וגם בת"ש לא מצאתי רמז לשיטה 

הרגיש בזה דמלידת יצחק לא היו אלא ת' שנה והניח בצ"ע. ועיין עוד בפירוש הקצר 

לראב"ע מה שמביא בשם רב סעדי' גאון שחשבון ת"ל הוא מיום שיצא אברהם אבינו 

מארץ כשדים. והחשבון ת' הוא מיום שעמד בו אברהם כשאמר לו השם "ועבדום 

ועינו אותם ארבע מאות שנה". והנה מזה שנודע לנו כי ר"ח הלך בעקבות ר"ס. עוד 

תהי' התימה יותר גדולה למה חולק עליו בזה.

3( אחד מן המלאכים )רש"י(.

4( דניאל ח, יג-יד.

5( היינו "ערב בקר" )שנאמר בדניאל ח, יד(.

6( שהרי חצי 2300 הוא: 1150.

7( שם יב, יא.

8( שם יב.

9( יחזקאל לז, יא. – ועיין לעיל ברבינו בחיי פרשת לך לך יז, כ, שגם שם הביא מרבינו 

חננאל דברים יקרים מחזקים לב בגאולה העתידה.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בא

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א טבת, תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

הנהלת קרן גמילות חסדים ע"י בית המדרש ליובאוויטש אשר במאנטרעאל,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לקרן  להתרים  התעוררות  קריאה  מכתב  העתק  אליו,  המצורף  עם  מכתבם  קבלתי  בנועם 

הגמ"ח.

המשך בעמוד רעו
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ã ycew zegiyn zecewp ã(65 'nr e jxk zegiy ihewl)

ּבֹו א)והתרה י, ּבֹו(רׁש"י ׁשּנאמר מי ׁשאף ּב'ּתניא', מבאר ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּדחק  "אם הּנה ּתׁשּובה", לעׂשֹות ּבידֹו מסּפיקין ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָׁש"אין
ּכאן, ואף ּתׁשּובתֹו". מקּבלין - ּתׁשּובה ועׂשה . . ְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָונתחּזק
ּבידֹו היתה עדין ּפרעה, לב את ה' ׁשהכּביד לאחר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּגם

זהּו ּבתׁשּובה. ולׁשּוב להתחּזק ּבֹוהּבחירה –והתרה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

ּכדי ּפרעה לב את הכּביד את לׁשללהּקּב"ה מּמּנּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
ּבידֹו היה ׁשעדין מגּלה רׁש"י א ּתׁשּובה; ׁשל ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאפׁשרּות
ּבדר היא, התראה ׁשל הּמּטרה ׁשהרי ּתׁשּובה, ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלעׂשֹות

ׁשהאדם אֹותּה.יקּבלּכלל, ְְֵֶַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - n"yz zyxt `a zay zgiyn)

ּפרעה אל א)ּבא (י, ְֶַֹֹ
מתאים  ׁשּלכאֹורה ּכפי ולא 'ּבא' לׁשֹון הּכתּוב נֹוקט ְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹֹמּדּוע

?'ל' – ֵֵיֹותר
ועל  מּמצרים, הּגאּולה על מסּפרת ׁשּפרׁשתנּו הּוא, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָההסּבר
מקרבת  – 'ּבא' ׁשל ּבאפן הּבֹורא עבֹודת ּכי הּכתּוב רֹומז ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכ

הּגאּולה. ְֶַָאת
הּוא  ׁשאמנם יּתכן הּתֹורה, ללּמּוד עּתים קֹובע אדם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכאׁשר
ּפֹועל  אינֹו הּלּמּוד א ּבֹו, ּומׁשּתּתף הּלּמּוד אל 'הֹול'ְִִִֵֵֵֵֶַַַַ

ּדברים  ׁשני נׁשארים הּנלמד והעניין והּוא עליו, ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָּומׁשּפיע
הּלּמּוד, אל 'לבֹוא' האדם על – ּבא נאמר ּכ על ְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֹנפרדים.
עליו  יׁשּפיע והענין ּבפנימּיּותֹו, ויּכנס 'יבֹוא' הּנלמד ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהּתכן
להיֹות  צריכה ּגם זֹו ּגמּורה. ּבהתאחדּות עּמֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָויתאחד
והתקּׁשרּות  התאחדּות – ה' עבֹודת עניני ּבכל ְְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָהּׁשאיפה

לעבֹודה. העֹובד ּבין ְֲִִֵֵָָָּפנימית
הּגאּולה  ּבֹוא את מחיׁשים "ּבא", ּבבחינת ה' עבֹודת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹעל־ידי

ּבימינּו. ּבמהרה והּׁשלמה ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָהאמּתית

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - g"lyz `x`e zyxt w"y i`ven zgiyn)

לּבֹו את הכּבדּתי אני א)ּכי (י, ְְֲִִִִִֶַ
החפׁשי  מרצֹונֹו ּבאּו לא מצרים ּגלּות וקׁשי ּפרעה ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹֹּגזרֹות

ׁשּיתּגּלּוּפרעהׁשל ּכדי לּבֹו, את הכּביד ׁשהּקּב"ה מּפני אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ונפלאֹותיו. ה' ְְְִִֵָנּסי

מעבֹודת  אֹותֹו הּמֹונעים ּבדברים – ּב'מיצר' נתקל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָּכׁשּיהּודי
הּקּב"ה  למעׂשה הּוא הּמניעֹות ׁשּמקֹור לּבֹו אל יּתן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּבֹורא,

נׁשמתֹו. ּכחֹות את ׁשּיגּלה ּכדי לנּסֹותֹו, המבּקׁש ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹעצמֹו,

‡‡א  È¯‡ ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»«¿…¬≈¬»
ÏÈ„a È‰Bc·Ú„ ‡aÏ ˙ÈÂ daÏ ˙È ˙È¯wÈ«»ƒ»ƒ≈¿»ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰ÈÈa ÔÈl‡ È˙‡ ‰‡eLÏ¿«»»»«ƒ≈≈≈

minkg izty

i(`)àz` iYcAkd ip` iM' aizkCn¦¦§¦¦£¦¦§©§¦¤
zpizp `xwOAW 'iM' lM iM ,'ebe 'FAl¦¦¨¦¤©¦§¨§¦©
FWExiR `l i`e ,dlrnN` `Ed mrh©©©§©§¨§¦Ÿ¥
mrh zpizp dG dn ,FA zFxzdl§©§©¤§¦©©©

dlrnN`(awri zlgp)mXd xn`w ikde ©§©§¨©£©©£Ÿ§¨¦¨¨©©¥
xaMW iR lr s`W ,dWnl KxAzi¦§¨¥§¤¤©©¦¤§¨
ikd ENt`e 'mrRd iz`hg' xn`e dcFd¨§¨©¨¨¦©©©©£¦¨¦
oM m` ,l`xUi ipA z` glW `lŸ¨©¤§¥¦§¨¥¦¥
df lre ,d`xzd iPdY `lC `hiWR§¦¨§Ÿ§©¥©§¨¨§©¤
FAl z` iYcAkd ip` iM' mrh ozFp¥©©¦£¦¦§©§¦¤¦
d`xzdd KixvC ,'eicar al z`e§¤¥£¨¨§¨¦©©§¨¨
EciAkd `l dYr crC ,eicar mEXn¦£¨¨§©©¨Ÿ¦§¦
maal z` ciAkd `lC `de ,maal z ¤̀§¨¨§¨§Ÿ¦§¦¤§¨¨
xn`p eiWkrC mEXn Epiid ,dfl mcFw¤¨¤©§¦§©§¨¤¡©
`lEle ,'ebe 'qipd 'd xaC `xId'©¨¥§©¥¦§¥

FA oixivtn Eid eicar al mB ciAkdW¤¦§¦©¥£¨¨¨©§¦¦
ciAkd Kkitl ,l`xUi ipA z` gFlWl¦§©¤§¥¦§¨¥§¦¨¦§¦
s`e .izFzF` izW ornl eicar al mB©¥£¨¨§©©¦¦©§©
,'ebe 'miWp`d z` gNW' Exn`W aB lr©©¤¨§©©¤¨£¨¦
ixdW ,dnlW mzaEWY dzid `l `d̈Ÿ¨§¨§¨¨§¥¨¤£¥
FnkE ,miWp`d gNWIW wx Exn` `lŸ¨§©¤§©¥©¨£¨¦§
oiIre ,'mixaBd `p Ekl' drxR xn`W¤¨©©§Ÿ§¨©§¨¦§©¥

:zEkix`A mWá`NW ,xnFl FpFvx ¨©£¦§©¤Ÿ
,'oEqxdi zFzXd iM' FnM FWxtY§¨§§¦©¨¥¨¥
dngln oFWl F` ,cFqi oFWl FWExiRW¤¥§§§¦§¨¨
WxiR okl ,'dxrXd EzW zW' FnM§Ÿ¨©¨§¨¨¥¥¥
WxtOX dnE .'dniU' oFWl FWExiRW¤¥§¦¨©¤§¨¥
s` xnFl FpFvx ,'ip` ziW`W' KM xg ©̀©¨¤¨¦£¦§©©
lkEp mFwn lMn ,'iniU' WxiRW iR lr©¦¤¥¥¦¦¦¨¨©
iYzl 'd o`n' FnM FWxtlE zFrhl¦§§¨§§¥¥§¦¦

,'izF` zY' FWExiRW ,'mkOr KFldl©£¦¨¤¤¥¥¦
FWExiR `kdC 'iYW'C WxiR Kkl§¨¥¥§¦¦§¨¨¥
,'Kl DzF` iYY aFh' FnM ,'ip` ziW`W'¤¨¦£¦§¦¦¨¨

ip` zY FWExiRW(m"`x)mEXn iOp i` . ¤¥¥£¦§¥¦©¦¦
FWExitC ,xar oFWl FWxtl lFkiC§¨§¨§§¨©§¥
,mzF` mU xaMW rnWnE ,'iNW dniU'¦¨¤¦©§©¤§¨¨¨

:`Adl 'ip` ziW`W' WxiR oklxEB) ¨¥¥¥¤¨¦£¦§©¨
(dix`Fl zWIe' iAB df WxiR `lC `de ©§¥§¨§Ÿ¥¥¤©¥©¨¤

mEXn ,'FAl zW `le' iAbe 'mixcr£¨¦§©¥§Ÿ¨¦¦
wx mWxtl xWt` i` oiprd itl i`CeC§©©§¦¨¦§¨¦¤§¨§¨§¨©
dcEwp o"iXdW o`M K` ,dniU oFWNn¦§¦¨©¨¤©¦§¨
Kkl `pin` ded ,c"Ei `laE w"xigA§¦¥§Ÿ£¨¨¦¨§¨
cFqi oFWNn FWxtl icM c"EId dxqg£¥¨©§¥§¨§¦§§
ok iR lr s`W WxiR okl ,dngln F`¦§¨¨¨¥¥¥¤©©¦¥
,c"EId xqgX dOn FzgkFd oi ¥̀¨¨¦©¤¨¥©



עט `a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k oey`x meil inei xeriy

(á)ðá éðæàa øtñz ïòîìeða-ïáe EøLà úà E §©¿©§©¥Á§¨§¥̧¦§¹¤¦§À¥´£¤³
ìlòúäíá ézîN-øLà éúúà-úàå íéøöîa éz ¦§©©̧§¦Æ§¦§©½¦§¤«ŸŸ©−£¤©´§¦¨®

:ýåýé éðà-ék ízòãéå¦«©§¤−¦«£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£ÈzÏlÚ˙‰∑:ּכמֹו כב)ׂשחקּתי, "ּכי (במדבר ƒ¿««¿ƒְְִִִַ

ּבי", ו)התעּללּת א ּבהם",(שמואל התעּלל ּכאׁשר "הלֹוא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָ
ׁשאם  – ּומעללים ּפֹועל לׁשֹון ואינֹו ּבמצרים. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָהאמּור

ּכמֹו: – עֹוללּתי לכּתב לֹו היה א)ּכן, "ועֹולל (איכה ְְְְִִֵֵַָָֹ
לי" עֹולל "אׁשר לי", עֹוללּת ּכאׁשר  .למֹו ְֲֲִִֶֶַַַָָ

(â)åéìà eøîàiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤´§©«£Ÿ»¤©§Ÿ¼©«Ÿ§´¥À̈
ìà ýåýé øîà-äkýzðàî éúî-ãò íéøáòä é «Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©¨©´¥©½§¨

:éðãáòéå énò çlL éðtî úðòì¥«¨−Ÿ¦¨¨®©©¬©¦−§©«©§ª«¦
i"yx£˙ÚÏ∑,לאתּכנעא עני ּכתרּגּומֹו: מּגזרת מּפני âוהּוא וׁשפל עני להיֹות מאנּת ,. ≈»…ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָ

(ã)ì äzà ïàî-íà ékàéáî éððä énò-úà çlL ¦²¦¨¥¬©−̈§©¥´©¤©¦®¦«§¦̧¥¦¬
:Eìáâa äaøà øçî̈¨²©§¤−¦§ª¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 65 cenr ,e jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

daEWzA aEWl milFki aSn lkA§¨©¨§¦¨¦§¨

ּפר  אל מׁשה ּדברי הּובאּו ּפרׁשתנּו ּבׁשליחּותֹוּבתחּלת עה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
מביא  הּנני עּמי, את לׁשּלח אּתה מאן אם "ּכי הּקּב"ה ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשל

"ּבגבל ארּבה ד)מחר .(י, ְְִֶֶַָָֻ
את  הכּבדּתי "אני זה לפני ּכתּוב ּדהרי הּקּוׁשיא, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָוידּועה
הּוא  יׂשראל ּבני את לׁשּלח ּפרעה ׁשּמאן ׁשהּטעם ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹלּבֹו",
ּבארּבה  נענׁש מּדּוע ואם־ּכן לּבֹו, את חּזק ׁשהּקּב"ה ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמּכיון

ּבבחירתֹו? היה לא זה הרי לׁשּלח, ׁשּמאן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמּטעם
ּב'אּגרת  נׁשמתֹו־עדן הּזקן רּבנּו ּׁשּכתב מה על־ּפי לתרץ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָויׁש

יא)הּתׁשּובה' מסּפיקין (פרק "אין עליו ׁשּנאמר מי ׁשאף ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּתׁשּובה" לעׂשֹות במשנה)ּבידֹו ב פה, ּדחק (יומא  "אם הּנה , ְְֲִִֵַַָָָ

ּתׁשּובתֹו". מקּבלין ּתׁשּובה ועׂשה יצרֹו על ונתּגּבר ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָונתחּזק
מּכל־ הּתׁשּובה, עליו מכּבידים ׁשּמּלמעלה מי ּדאף ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָּדהינּו,
ולׁשּוב  "להּדחק" הּבחירה מׁשּפט לֹו יׁש עדין ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָמקֹום

ְִָּבתׁשּובה.
ּבזה  ׁשהּכּונה לפרעה, ּבנֹוגע לֹומר יׁש ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹועל־ּדר־זה
לׁשּוב  עליו הקׁשּו ׁשּמּלמעלה הּוא לּבֹו" את ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָׁש"הכּבדּתי
ועדין  הּבחירה, מׁשּפט את מּמּנּו לקחּו לא אבל ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹּבתׁשּובה,
יׂשראל, ּבני את ּולׁשּלח ּבתׁשּובה ולׁשּוב "להּדחק" יכֹול ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָהיה

נענׁש. הּוא זה ְֱֶֶַַועל
רׁשע  ׁשהיה לפרעה ּבנֹוגע ׁשאם אלינּו, נפלאה הֹוראה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּומּזה
ּבתׁשּובה, לׁשּוב ּבכחֹו ׁשהיה הּתֹורה לנּו אֹומרת ְְִֶֶֶַָָָָָָָֹּגמּור,
נׁשמה  לֹו ׁשּיׁש יׂשראל מּבני אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעל־אחת־ּכּמה־וכּמה
"יתּבר אּתֹו ּבאמנה היתה החטא ּבׁשעת ׁש"אפילּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָקדֹוׁשה
לׁשּוב  ּביכלּתֹו ׁשּיהיה, מּצב ׁשּבכל כד) פרק סוף  ְְְִִֶֶֶַָָָָ(תניא

להּקּב"ה. ּולהתקרב ְְְִִֵַַַָָָּבתׁשּובה

(ä)õøàä-úà úàøì ìëeé àìå õøàä ïéò-úà äqëå§¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬Ÿ©−¦§´Ÿ¤¨¨®¤
ìëàå|ãøaä-ïî íëì úøàLpä äèìtä øúé-úà §¨©´¤¤¤́©§¥À̈©¦§¤³¤¨¤Æ¦©¨½̈

:äãOä-ïî íëì çîvä õòä-ìk-úà ìëàå§¨©Æ¤¨¨¥½©Ÿ¥¬©¨¤−¦©¨¤«
i"yx£ı¯‡‰ ÔÈÚ מראה ∑‡˙ B‚Â'.הארץ ãאת ÏÎeÈ ‡ÏÂ∑ ּדּבר קצרה ולׁשֹון הארץ, את לראֹות .הרֹואה ∆≈»»∆ְֵֶֶַָָ¿…«¿ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָ

È˙ב  C¯a ¯·e C¯a Ì„˜ ÈÚzL˙c ÏÈ„·e¿ƒ¿ƒ¿»≈√»¿»«¿»»
Èc È˙Â˙‡ ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓa ˙È„·Ú Èc ÔÈqƒƒƒ¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»«¿»«ƒ

:ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔeÚc˙Â ÔB‰a È˙ÈeL«≈ƒ¿¿ƒ¿¬≈¬»¿»

dÏג  e¯Ó‡Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿«¬…¿»«¿…«¬»≈
È˙n‡ „Ú È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»¡»»ƒ»≈«ƒ»«
ÈnÚ ÁlL ÈÓ„˜ ÔÓ ‡Úk˙‡Ï z‡ ·¯ÒÓ¿»∆«¿¿ƒ¿¿»»ƒ√»»«««ƒ

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿√»»

‰‡ד  ÈnÚ ˙È ‡ÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡ È¯‡¬≈ƒ»ƒ«¿¿«»»»«ƒ»
:CÓeÁ˙a ‡·Bb ¯ÁÓ È˙ÈÓ ‡‡¬»«¿ƒ¿»»ƒ¿»

ÏekÈה  ‡ÏÂ ‡Ú¯‡„ ‡LÓL ÔÈÚ ˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈ƒ¿»¿«¿»¿»ƒ
‡z·ÊL ¯‡L ˙È ÏeÎÈÂ ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈»«¿»¿≈»¿»≈«¿»
Ïk ˙È ÏeÎÈÂ ‡c¯a ÔÓ ÔBÎÏ ¯‡zL‡„¿ƒ¿»«¿ƒ«¿»¿≈»»

:‡Ï˜Á ÔÓ ÔBÎÏ ÁÓˆ‡„ ‡ÏÈ‡ƒ»»¿«¿«¿ƒ«¿»

minkg izty

oFWNn oM mB oiprd itl FWExitE¥§¦¨¦§¨©¥¦§
:dniUa dxez ¦¨

(b)âFnM cEArW oipr `l la` ,WExiR¥£¨Ÿ¦§©¦§§

axd siqFde .'dici zgY iPrzde'§¦§©¦©©¨¤¨§¦¨©
zNOW itl ,'ltWe ipr zFidl Yp`n'¥©§¨¦§¨¦§¨¨§¦¤¦©
,oFnOd lr xn`p `Ed mFwn lkA 'ipr'¨¦§¨¨¤¡©©©¨

:zEltXd lr dxFn o`kec dxez §¨¨©©¦§
(d)ãWi WnXd zgixf KFYn ,WExiR¥¦§¦©©¤¤¥

z` zF`xl lkEIW ux`d lr d`xn©§¤©¨¨¤¤©¦§¤
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(å)ézá eàìîeéãáò-ìë ézáe Eíéøöî-ìë ézáe E ¨«§¸¨¤¹¨¥´¨£¨¤»»¨¥´¨¦§©¼¦¼
éúáà eàø-àì øLàéúáà úBáàå EíúBéä íBiî E £¤̧«Ÿ¨³£Ÿ¤̧Æ©«£´£Ÿ¤½¦À¡¨Æ

:äòøt íòî àöiå ïôiå äfä íBiä ãò äîãàä-ìò©¨«£¨½̈©−©´©¤®©¦¬¤©¥¥−¥¦¬©§«Ÿ

(æ)eðì äæ äéäé éúî-ãò åéìà äòøô éãáò eøîàiå©«Ÿ§Á©§¥̧©§¹Ÿ¥À̈©¨©Æ¦«§¤̧¤¬¨̧Æ
ýåýé-úà eãáòéå íéLðàä-úà çlL L÷Bîì§¥½©©Æ¤¨«£¨¦½§©«©§−¤§Ÿ̈´

ìàý:íéøöî äãáà ék òãz íøèä íäé ¡«Ÿ¥¤®£¤´¤¥©½¦¬¨«§−̈¦§¨«¦
i"yx£Ú„z Ì¯Ë‰∑ידעּת לא מצרים?äהעֹוד אבדה .ּכי ¬∆∆≈«ְְְֲִִִַָָָָָֹ

(ç)øîàiå äòøt-ìà ïøäà-úàå äLî-úà áLeiå©©º¤¤³§¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©Ÿ́¤
ìà ýåýé-úà eãáò eëì íäìàýéîå éî íëé £¥¤½§¬¦§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¦¬¨¦−

:íéëìää©«Ÿ§¦«
i"yx£·LeiÂ∑ ׁשליח עלֿידי וה åהּוׁשבּו אחריהם, ּפרעה ׁשּׁשלחּו אל .ׁשיבּום ««ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

(è)eðéðáa Cìð eðéð÷æáe eðéøòða äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¦§¨¥¬¦§¥¥−¥¥®§¨¥̧
:eðì ýåýé-âç ék Cìð eðø÷ááe eððàöa eðúBðááe¦§¥¹§Ÿ¥³¦§¨¥̧Æ¥¥½¦¬©§Ÿ̈−¨«

(é)çlLà øLàk íënò ýåýé ïë éäé íäìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤À§¦̧¥³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©«£¤²£©©¬
:íëéðt ãâð äòø ék eàø íëtè-úàå íëúà¤§¤−§¤©§¤®§¾¦¬¨−̈¤¬¤§¥¤«

i"yx£'B‚Â ÌÎ˙‡ ÁlL‡ ¯L‡k∑ ּכי אׁשּלח æאף «¬∆¬««∆¿∆¿ֲִַַַ
הּצאן  את אמרּתם ּגם ּכאׁשר הּבקר, Èk.ואת e‡¯ ְְֲֲֶֶֶֶַַַַַָָֹ¿ƒ

ÌÎÈt „‚ ‰Ú¯∑:ׁשמעּתי אּגדה ּומדרׁש ּכתרּגּומֹו. »»∆∆¿≈∆ְְְְִִַַַַָָָ
רֹואה  ּפרעה: להם אמר רעה, ׁשּׁשמֹו יׁש אחד ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּכֹוכב
לקראתכם  עֹולה ּכֹוכב אֹותֹו ׁשּלי, ּבאיצטגנינּות ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָאני
יׂשראל  ּוכׁשחטאּו והריגה. ּדם סימן והּוא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּבּמדּבר,
מׁשה  אמר להרגם, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּובּקׁש ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבעגל

לב)ּבתפּלתֹו: ּברעה (לקמן לאמר מצרים יאמרּו "לּמה ְְְְִִִִֵַָָָָָֹֹ
נגד  רעה ּכי "ראּו להם: ׁשאמר היא זֹו ְִִִֶֶֶֶַָָָָָהֹוציאם"?
הּדם  את והפ הרעה" על ה' "וּיּנחם מּיד: ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּפניכם",

ׁשּנאמר: וזהּו אֹותם, יהֹוׁשע ׁשּמל מילה (יהושע לדם ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֻ
ׁשהיּוה) מעליכם", מצרים חרּפת את ּגּלֹותי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ"הּיֹום

ּבּמדּבר  עליכם רֹואין אנּו ּדם לכם: .אֹומרים ְְֲִִִֵֶֶַָָָָ

ÏÎו  Èz·e CÈc·Ú ÏÎ Èz·e CÈza ÔeÏÓÈÂ¿ƒ¿»»»≈»«¿»»≈»
C˙‰·‡ ˙‰·‡Â C˙‰·‡ BÊÁ ‡Ï Èc ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ»¬¬»»»«¬»«¬»»»
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂ‰Óc ‡ÓBiÓƒ»¿∆¡≈««¿»«»»≈

:‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ˜Ùe Èt˙ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ√»«¿…

„ÔÈז  È‰È È˙n‡ „Ú dÏ ‰Ú¯Ù È„·Ú e¯Ó‡Â«¬»«¿≈«¿…≈«ƒ»«¿≈≈
ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ‡i¯·b ˙È ÁlL ‡Ï˜˙Ï ‡Ï»»¿«¿»««»À¿«»¿ƒ¿¿√»¿»
˙„·‡ È¯‡ zÚ„È ‡Ï ÔÚk „Ú‰ ÔB‰‰Ï‡∆»¬««¿«»¿«¿»¬≈¬≈«

:ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ

Ú¯t‰ח  ˙ÂÏ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ ˙È ·˙Bz‡Â¿ƒ«»…∆¿»«¬…¿»«¿…
ÔÓ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ eÏÈÊ‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¡ƒ¿»√»¿»¡»¬»

:ÔÈÏÊ‡c ÔÓe»¿»¿ƒ

·a‡ט  ÏÈÊ ‡·Ò·e ‡ÓÏeÚa ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿∆»»¿»»»≈≈¿»»»
Ì„˜ ‡bÁ È¯‡ ÏÈÊ ‡¯B˙·e ‡Úa ‡˙··eƒ¿»»»¿»»»¿»»≈≈¬≈«»√»

:‡Ï ÈÈ¿»»»

k„י  ÔBÎcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÎ È‰È ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿≈≈≈¿»«¿»¿«¿¿«
‡LÈ· È¯‡ BÊÁ ÔBÎÏÙË ˙ÈÂ ÔBÎ˙È ÁlL‡¬««»¿¿»«¿¿¬¬≈ƒ»
ÔBÎÈt‡ Ï·˜Ï „aÚÓÏ ÔÈ¯È·Ò Ôez‡c¿«¿ƒƒ¿∆¿«»√≈«≈

:‡¯ÁzÒ‡Ï¿ƒ¿«»»

minkg izty

WnXd EpiidC d`xn DzF`e ,ux`d̈¨¤§¨©§¤§©§©¤¤
lkEi `l' KM KFYn oM m`e ,dQMzp¦§©¨§¦¥¦¨Ÿ©
mBxY qFlwpE` mbe .'ux`d z` zF`xl¦§¤¨¨¤§©§§¦§¥

:'`rx`C `WnW oir' ,oMe dxez ¥¥¦§¨§©§¨
(f)äFnM ,'`l oicr' oFWl 'mxh'C§¤¤§£©¦Ÿ§

lke' wEqRA ziW`xA zWxtA WxiRW¤¥¥§¨¨©§¥¦©¨§Ÿ
`x`e zWxtaE 'gnvi mxh dcVd giU¦©©¨¤¤¤¦§©§¨¨©¨¥¤
FWxtY `le .'oE`xiY mxh' wEqRA©¨¤¤¦§§Ÿ§¨§
mFwnA cizr 'rcY' didie ,'mcFw' oFWl§¤§¦§¤¥©¨¦¦§

:xarg dxez ¨©
(g)åxninl Dil dedC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦©£¨¥§¥©

oipAn `Ed 'aWEIe' `N` ,'EaEWIe'©¨¤¨©©¦¦§©
:xg`n dNErRd lAwnd lrtPdh dxez ©¦§¨©§©¥©§¨¥©¥

(i)æoiaEWg Eid xwaE o`SW ,WExiR¥¤Ÿ¨¨¨£¦
KEnqA `dC ,mRHn xzFi drxR ipirA§¥¥©§Ÿ¥¦©¨§¨§¨
mkp`v wx' xn` KWFg zMn xg ©̀©©©¤¨©©Ÿ§¤
,'mkOr Kli mkRh mB bSi mkxwaE§©§¤ª¨©©§¤¥¥¦¨¤
mdOr EklIW dvxW iR lr s` rnWn©§©©©¦¤¨¨¤¥§¦¨¤

mdOr EklIW dvx `l mFwn lMn mRh©¨¦¨¨Ÿ¨¨¤¥§¦¨¤
`WExiR ikd oM m`e ,mxwaE mp`vŸ¨§¨¨§¦¥¨¦¥¨
mYxn` mY` 'mdil` xn`Ie' ,`xwC¦§¨©Ÿ¤£¥¤©¤£©§¤
ok idi' ,mkxwaE mkp`ve mkRh gNWl§©¥©©§¤§Ÿ§¤§©§¤§¦¥
z`e mkz` gNW` xW`M mkOr 'd¦¨¤©£¤£©©¤§¤§¤
z` mB gNW`W oMW lMn ,'mkRh©§¤¦¨¤¥¤£©©©¤
xn`PW FnM Epiid 'iM s`'e ,'eke o`Sd©Ÿ§©¦©§§¤¤¡©

'izFn ixg` iM s`' KlIe zWxtAcFr Wie) §¨¨©©¥¤©¦©£¥¦§¥

(igxfn xESiwA oiIr ,zxg` `gqp:`i dxez ª§¨©¤¤©¥§¦¦§¨¦



פי `a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` ipy meil inei xeriy

(àé)dúà ék ýåýé-úà eãáòå íéøábä àð eëì ïë àì́Ÿ¥À§Æ¨³©§¨¦Æ§¦§´¤§Ÿ̈½¦¬Ÿ−̈
:äòøô éðt úàî íúà Løâéå íéL÷áî ízàñ ©¤´§©§¦®©§¨´¤Ÿ½̈¥¥−§¥¬©§«Ÿ

i"yx£ÔÎ ‡Ï∑,עּמכם הּטף להֹולי אמרּתם ּכאׁשר …≈ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָ
ה' את ועבדּו הּגברים לכּו ‡Ìz.אּלא d˙‡ Èk ְְְְִִֶֶַָָƒ…»«∆

ÌÈL˜·Ó∑אֹותּה)ç הּנה עד ּבּקׁשּתם :èעבֹודה) ¿«¿ƒְֲִֵֶַַָָָ

לזּבח  הּטף ּדר ואין לאלהינּו, L¯‚ÈÂ.נזּבחה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ«¿»∆
Ì˙‡∑ קצר לׁשֹון זה המגרׁש,éהרי מי ּפרׁש .ולא …»ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ß hay '` ipy mei ß

(áé)õøà-ìò Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥̧¨«§¹©¤³¤
-úà ìëàéå íéøöî õøà-ìò ìòéå äaøàa íéøöî¦§©¸¦Æ¨«©§¤½§©−©©¤´¤¦§¨®¦§Ÿ©Æ¤
:ãøaä øéàLä øLà-ìk úà õøàä áNò-ìk̈¥´¤¨½̈¤¥²¨£¤¬¦§¦−©¨¨«

i"yx£‰a¯‡a∑ הארּבה מּכת .ּבׁשביל »«¿∆ְְִִֶַַַָ

(âé)âäð ýåýéå íéøöî õøà-ìò eähî-úà äLî èiå©¥̧¤´¤©¥»»©¤´¤¦§©¼¦¼©«Ÿ̈À¦©³
äìélä-ìëå àeää íBiä-ìk õøàa íéã÷-çeø«©¨¦Æ¨½̈¤¨©¬©−§¨©¨®§¨

:äaøàä-úà àNð íéãwä çeøå äéä ø÷aä©´Ÿ¤¨½̈§¸©Æ©¨¦½¨−̈¤¨«©§¤«
i"yx£ÌÈ„w‰ Áe¯Â∑,היתה מערבית ּבדרֹומית ׁשּמצרים ּכנגּדֹו, ׁשּבא לפי הארּבה, את נׂשא מזרחית רּוח ¿««»ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

אחר  ּבמקֹום ׁשּמפרׁש .ּכמֹו ְְְֵֶַָָֹ

(ãé)-ìk ìò äaøàä ìòiåìëa çðiå íéøöî õøà ©©©́¨«©§¤À©µ¨¤´¤¦§©½¦©¾̈©§−Ÿ
äaøà ïë äéä-àì åéðôì ãàî ãák íéøöî ìeáb§´¦§¨®¦¨¥´§½ŸÂ§¨Â̈Ÿ¨̧¨¥³©§¤Æ

:ïk-äéäé àì åéøçàå eäîk̈½Ÿ§©«£−̈¬Ÿ¦«§¤¥«
i"yx£ÔkŒ‰È‰È ‡Ï ÂÈ¯Á‡Â∑ ּבימי ׁשהיה ואֹותֹו ¿«¬»…ƒ¿∆≈ְִֵֶָָ

ׁשּנאמר: ב)יֹואל, מןֿהעֹולם",(יואל נהיה לא "ּכמהּו ְֱִִֵֶֶַָָָָֹֹ
היה] יֹואל ׁשל [ּכי מׁשה, מּׁשל ּכבד ׁשהיה ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלמדנּו

חסיל, ילק, ארּבה, יחד: ׁשהיּו הרּבה מינין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָעלֿידי
אחד  מין ׁשל אּלא היה לא מׁשה ׁשל אבל (ּכëּגזם, ֲִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ

וכמֹוהּו מזרחי), אלּיהּו רּבי יהיה ּגרסת ולא היה .לא ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹ

ÈÈיא  Ì„˜ eÁÏÙe ‡i¯·b ÔÚÎ eÏÈÊ‡ ÔÎ ‡Ï»≈¡ƒ¿«À¿«»¿»√»¿»
Ì„˜ ÔÓ ÔB‰˙È CÈ¯˙Â ÔÚa Ôez‡ d˙È È¯‡¬≈»««»»¿»ƒ»¿ƒ√»

:‰Ú¯t«¿…

‡¯Ú‡יב  ÏÚ C„È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»««¿»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ˜qÈÂ ‡·B‚ È˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈≈»¿ƒ«««¿»¿ƒ¿»ƒ
¯‡L‡ Èc Ïk ˙È ‡Ú¯‡„ ‡aÒÚ Ïk ˙È ÏeÎÈÂ¿≈»»ƒ¿»¿«¿»»»ƒ«¿«

:‡c¯a«¿»

„ÌÈ¯ˆÓיג  ‡Ú¯‡ ÏÚ d¯ËÁ ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»À¿≈««¿»¿ƒ¿«ƒ
‡e‰‰ ‡ÓBÈ Ïk ‡Ú¯‡a ‡Óec˜ Áe¯ ¯ac ÈÈÂ«»«««ƒ»¿«¿»»»«
˙È ÏË ‡Óec˜ Áe¯Â ‰Â‰ ‡¯Ùˆ ‡ÈÏÈÏ ÏÎÂ¿»≈¿»«¿»¬»¿«ƒ»¿«»

:‡·Bb»

Le¯‡יד  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ÏÚ ‡·Bb ˜ÈÏÒe¿≈»«»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»
‡Ï È‰BÓ„˜ ‡„ÁÏ ÛÈwz ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz ÏÎa¿»¿ƒ¿»ƒ«ƒ«¬»√»ƒ»
:ÔÎ È‰È ‡Ï È‰B¯˙·e d˙ÂÎc ‡·Bb ÔÎ ‰Â‰¬»≈»ƒ¿»≈«¿ƒ»¿≈≈

minkg izty

(`i)ç(l"Wxdn)oi`C ,dcFard WExiR ©©§©¥¨£¨§¥
m`C ,miWp`d lr 'DzF`' xn`W xnFl©¤¨©¨©¨£¨¦§¦

:'ek 'mzF`' xnFl Fl did oMèoi`C ¥¨¨©¨§¥
,eiWkr 'miWwan mY` DzF`' xnFl©¨©¤§©§¦©§¨
:xwAde o`Sde sHd mB EWwA ixdWé ¤£¥¦§©©©§©Ÿ§©¨¨

,mzF` WxB Fnvr drxR xnFl oi`C§¥©©§Ÿ©§¥¥¨
ipR z`n' aizkC df i`n oM m`C§¦¥©¤¦§¦¥¥§¥

:'drxtai dxez ©§Ÿ
(ci)ë(awri zlgp)m"`xde o"Anxd ©£©©£Ÿ¨©§©§¨§¥

ciBi' xnF` ip`e ,axd zpeEkA Ekix`d¤¡¦§©¨©¨©©£¦¥©¦
,l`Fi xtqA axd oFWl dfe ,'Frx eilr̈¨¥§¤§¨©§¥¤¥
FnM did `l FCal dAx` oin la`'£¨¦©§¤§©Ÿ¨¨§
rnWn .o`M cr ,'mixvn lW FzF`¤¦§©¦©¨©§©
dWn lW dAx`dW ,m"`xd ixacM§¦§¥¨§¥¤¨©§¤¤¤
lWe ,l`Fi lW dAx`dn lFcB did̈¨¨¥¨©§¤¤¥§¤
,mipiOd iEAixA dWn lXn lFcB l`Fi¥¨¦¤¤§¦©¦¦
,FWExiR` oiWwn Wie .FpFWl o`M cr©¨§§¥©§¦©¥
mipin dWlW oM mB did dWn iAbC§©¥¤¨¨©¥§¨¦¦

liqg dAx` g"r miNdzA aizkcM§¦§¦¦§¦¦©§¤¨¦
d`xp la` ,dfA Ekix`de ,wliexaQW] §¤¤§¤¡¦¨¤£¨¦§¤¤¨©

liqg mB `xwpe ,dAxd zFnW Fl Wi dAx`d oinC axd̈©§¦¨©§¤¥¥©§¥§¦§¨©¨¦

[oM miNdzA m`xw cece ,'eke wlizFRil ¤¤§¨¦§¨¨¦§¦¦¥§©
mptB cxAA bxdi' FnM ,dvilOd©§¦¨§©£Ÿ©¨¨©§¨
cxAl xBqIe' oke ,'lnpgA mzFnwWe§¦§¨©£¨©§¥©©§¥©¨¨

'mitWxl mdipwnE mxirAl`FiA gxkdde] §¦¨¦§¥¤¨§¨¦§©¤§¥©§¥

didi `l eixg`e' wEqRd dWwY `NW icM `Ed§¥¤Ÿ¦§¤©¨§©£¨Ÿ¦§¤

['oM:eh dxez ¥



a`פב zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` ipy meil inei xeriy

(åè)ìëàiå õøàä CLçzå õøàä-ìk ïéò-úà ñëéå©§©º¤¥´¨¨»̈¤»©¤§©´¨¼̈¤¼©¹Ÿ©
øéúBä øLà õòä éøt-ìk úàå õøàä áNò-ìk-úà¤¨¥´¤¨À̈¤§¥Æ¨§¦´¨¥½£¤¬¦−
-ìëa äãOä áNòáe õòa ÷øé-ìk øúBð-àìå ãøaä©¨¨®§«Ÿ©̧¨¤¤̄¨¥²§¥¬¤©¨¤−§¨

:íéøöî õøà¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£˜¯È Ïk∑ ירק עלהì ּבלע"ז וירדור"א ,. »∆∆ְֶַַָָֹ

(æè)øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷ì äòøt øäîéå©§©¥´©§½Ÿ¦§−Ÿ§¤´§©«£®Ÿ©ÀŸ¤
ìà ýåýéì éúàèçýíëìå íëé: ¨¨²¦©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−§¨¤«

(æé)eøézòäå íòtä Cà éúàhç àð àN äzòå§©À̈¨´¨³©¨¦Æ©´©©½©§©§¦−
ìà ýåýéìýäfä úånä-úà ÷ø éìòî øñéå íëé: ©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¨¥Æ¥«¨©½©−¤©¨¬¤©¤«

(çé)ýåýé-ìà øzòiå äòøt íòî àöiå: ©¥¥−¥¦´©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«

(èé)-úà àOiå ãàî ÷æç íé-çeø ýåýé Côäiå©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³«©¨Æ¨¨´§½Ÿ©¦¨Æ¤
ãçà äaøà øàLð àì óeq äné eäò÷úiå äaøàä́̈©§¤½©¦§¨¥−¨´¨®³Ÿ¦§©Æ©§¤´¤½̈

:íéøöî ìeáb ìëa§−Ÿ§¬¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ Áe¯∑ מערבי ÛeÒ.רּוח ‰nÈ∑,אני אֹומר «»ֲִַַָ»»ֲִֵ

ּדרֹומית  רּוח ּכל ּכנגד ּבמערב מּקצתֹו היה סּוף ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשּים
ּתקעֹו ים רּוח ,לפיכ יׂשראל. ארץ ׁשל ּבמזרחּה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוגם
ּתחּומין, לענין מצינּו וכן ּכנגּדֹו. סּוף ּביּמה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָלארּבה

ׁשּנאמר: מזרח, לצד ּפֹונה כג)ׁשהּוא סּוף (לקמן "מּים ְְֱִִֶֶֶֶַַַָ

ּפלׁשּתים  ׁשּים למערב, מּמזרח ּפלׁשּתים", ים ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָועד
ּבפלׁשּתים: ׁשּנאמר היה, ב)ּבּמערב "יֹוׁשבי (צפניה ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָ

ּכרתים" ּגֹוי הּים, ‡Á„.חבל ‰a¯‡ ¯‡L ‡Ï∑ ְִֵֶֶַָ…ƒ¿««¿∆∆»
הּמלּוחים  מהםîאף רבה)ׁשּמלחּו .(שמות ְְִֵֶֶַַָ

(ë)éða-úà çlL àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥¬
ìàøNéô : ¦§¨¥«

(àë)íéîMä-ìò Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¨«§Æ©©¨©½¦
:CLç Lîéå íéøöî õøà-ìò CLç éäéå¦¬¦−¤©¤´¤¦§¨®¦§¨¥−«¤

i"yx£CLÁ LÓÈÂ∑ יֹותר חׁש עליהם ויחׁשיð ¿»≈…∆ְֲֲִֵֵֶֶַֹ
ויחׁשי יאמיׁש לילה ׁשל וחׁש לילה, ׁשל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹמחׁשכֹו

ויאמׁש∑LÓÈÂ.עֹוד  הרּבה ñּכמֹו ּתבֹות לנּו יׁש . ¿»≈ְְְֲֵֵֵֵַַָ
נּכרת  האל"ף הברת ׁשאין לפי אל"ף, ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָחסרֹות

ÎBLÁÂ˙טו  ‡Ú¯‡ ÏÎ„ ‡LÓL ÔÈÚ ˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈ƒ¿»¿»«¿»«¬«
Ïk ˙ÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡aÒÚ Ïk ˙È ÏÎ‡Â ‡Ú¯‡«¿»«¬«»»∆¿»¿«¿»¿»»
¯‡zL‡ ‡ÏÂ ‡c¯a ¯‡L‡ Èc ‡ÏÈ‡ È¯Èt≈≈ƒ»»ƒ«¿««¿»¿»ƒ¿»«
ÏÎa ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚ·e ‡ÏÈ‡a ‡˜B¯È Ïk»»»¿ƒ»»¿∆¿»¿«¿»¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ô¯‰‡Ïeטז  ‰LÓÏ È¯˜ÓÏ ‰Ú¯Ù ÈÁB‡Â¿ƒ«¿…¿ƒ¿≈¿…∆¿«¬…
:ÔBÎÏe ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ˙È·Á ¯Ó‡Â«¬«»ƒ√»¿»¡»¬¿

‰„‡יז  ‡ÓÊ Ì¯a È·BÁÏ ÔÚk ˜B·L ÔÚÎe¿«¿¿«¿ƒ¿«ƒ¿»»»
˙È „BÁÏ ÈpÓ ÈcÚÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ BlˆÂ¿«√»¿»¡»¬¿«¿≈ƒƒ¿»

:ÔÈ„‰ ‡˙BÓ»»≈

ÈÈ:יח  Ì„˜ ÈlˆÂ ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ˜Ùe¿«ƒ¿»«¿…¿«ƒ√»¿»

ÏËeיט  ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡·¯ÚÓ ‡Áe¯ ÈÈ CÙ‰Â«¬«¿»»««¿»«ƒ«¬»¿«
¯‡zL‡ ‡Ï ÛeÒ„ ‡nÈÏ È‰Ó¯e ‡·Bb ˙È»»¿»ƒ¿«»¿»ƒ¿»«

:ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz ÏÎa „Á ‡·Bb»«¿…¿ƒ¿»ƒ

Èaכ  ˙È ÁlL ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ Û˜˙‡Â¿«¿≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»««»¿≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

iÓL‡כא  ˙Èˆ ÏÚ C„È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»«≈¿«»
ÈcÚÈc ¯˙a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡ÎBLÁ È‰ÈÂƒ≈¬»««¿»¿ƒ¿»ƒ»«¿∆¿≈

:‡ÈÏÈÏ Ï·¿̃«≈¿»

minkg izty

(eh)ìiAB KiIW oi` `de ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¨¥©¨©¥
,'aUr wxiM' aizM `dC ,'wxi' oFWl ur¥§¤¤§¨§¦§¤¤¥¤
WxtnE .zFwxi mi`xwp dcVd aUre§¥¤©¨¤¦§¨¦§¨§¨¥
`"xecxie `ian df lre ,'wFxi dlr'¨¤¨§©¤¥¦
wxil oixFw frlA FnM xnFlM ,f"rlA§©©§©§§©©¦§¤¤
oM ,wFxi dlrl oixFTW FnM `"xecxie§¤¦§¨¤¨¥

:WcTd oFWlA `Edfh dxez ¦§©Ÿ¤
(hi)îlirl aizkCn ,xnFl FpFvx§©¦¦§¦§¥

xninl il dOl ,'dAx`d z` `VIe'©¦¨¤¨©§¤¨¨¦§¥©
iAbe .'ebe 'cg` dAx` x`Wp `l' cFrŸ¦§©©§¤¤¨§©¥
s`W zFNbl `xTd KxvEd `l aFxr̈Ÿ§©©§¨§©¤©
zFIg mdW oeiM ,Ex`Wp `l migElOd©§¦Ÿ¦§£¥¨¤¥©

ozF` oicv Eid `l i`CeA mitxFh§¦§©©Ÿ¨¨¦¨
:cgRnk dxez ¦©©
(`k)ðrnWn 'KWg Wnie' ,WExiR¥§¨¥¤©§©

rnWn `xTaE ,o`M did Wn` FzF`W¤¤¤¨¨¨©§¨©§©
lW `le KWFgA zWCEgn dMn dzidW¤¨§¨©¨§¤¤©¤§Ÿ¤

:'eke 'xzFi' WxiR df lre ,dlilñdvFx ©§¨§©¤¥¥¥¤



פג `a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` ipy meil inei xeriy
ּכגֹון: חסרֹונּה, על מקּפיד הּכתּוב אין ,ישעיה ּכלּֿכ) ְְְִֵֶַַַָָָָ

יּטה יג) לא – יאהל, לא ּכמֹו – ערבי" ׁשם יהל ְֲֲִִֵֵֶַָָָֹֹֹ"לא
וכן: כב)אהלֹו, ב וּתאּזרני.(שמואל ּכמֹו חיל", "וּתזרני ְְְְְֳִִִֵֵֵַַַַַָ

ּבתר  ימיׁש, לא ּכמֹו הסרה, לׁשֹון ּתרּגם ְְְְְְֲִִֵַָָָָֹואּונקלֹוס
ליליא  קבל אבל ,òּדיעּדי הּיֹום, לאֹור סמּו ּכׁשּיּגיע ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשהּוא  לפי "וימׁש", ׁשל הּוי"ו על מיּׁשב הּדּבּור ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻאין
ּפֹותרֹו, אּגדה' ּו'מדרׁש ."חׁש "ויהי אחר ְְִִִֶַַַַָָָֹּכתּוב

כח)לׁשֹון ּכפּול (דברים ׁשהיה ּבּצהרים", "ממּׁשׁש ְְֳִֵֶַַַָָָָ
מּמׁש ּבֹו ׁשהיה עד ועב .ּומכּפל ְְֶַַָָָָָֻ

(áë)äìôà-CLç éäéå íéîMä-ìò Bãé-úà äLî èiå©¥¬¤²¤¨−©©¨¨®¦©§¦¯«¤£¥¨²
ìL íéøöî õøà-ìëa:íéîé úL §¨¤¬¤¦§©−¦§¬¤¨¦«

i"yx£ÌÈÓÈ ˙LÏL 'B‚Â ‰ÏÙ‡ CLÁ È‰ÈÂ∑חׁש «¿ƒ…∆¬≈»¿¿…∆»ƒֶֹ
ימים  ג' אותן אחיו את איׁש ראּו ׁשּלא אפל, ִִִֶֶֶֶָָָָֹֹֹׁשל

רבה) א (בשמות ימים ׁשלׁשת ועֹוד על , מכּפל חׁש חרים ְְְֲִִֵֶֶַָָֹֹֻ
לעמד, יכֹול אין יֹוׁשב מּתחּתיו, איׁש קמּו ׁשּלא ְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹזה

ליׁשב יכֹול אין עיי"ש)ועֹומד רבה. הביא (שמות ול ּמה . ְְִֵֵֵֵֵָָָ
חׁש רׁשעים,ôעליהם הּדֹור ּבאֹותֹו ּביׂשראל ׁשהיּו ? ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ּכדי  אפלה ימי ּבׁשלׁשת ּומתּו לצאת, רֹוצים היּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָָֹֹולא

לֹוקין  הם אף ויאמרּו: ּבמּפלּתם מצרים יראּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָֹֹׁשּלא
ּכליהם  את וראּו יׂשראל ׁשחּפׂשּו ועֹוד ,öּכמֹונּו. ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָ

אין ּוכׁשּיצאּו אֹומרים: והיּו מהן ׁשֹואלין והיּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָ
ּובמקֹום  ּבבית ראיתיו אני לֹו: אֹומר ּכלּום, ְְְְְְֲִִִֵֵֵָָּבידינּו

הּוא  ÌÈÓÈ.ּפלֹוני ˙LÏL∑ ׁשל ,÷ימים ׁשלּוׁש ְִ¿…∆»ƒִִֶָ
מקֹום, ּבכל ימים ׁשבעת וכן ּבלע"ז, ְְְְִִֵַַַָָָטרציינ"א

ימים  ׁשל .שטיינ"א ִֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(3 'nr `i jxk zegiy ihewl)

לצאת רֹוצים היּו כב)ולא י, ּבגלּות (רׁש"י הרי לׁשאל: יׁש ְְְֲִִִֵֵֵַָָָֹֹ
ּומּדּוע  נגאלּו, זאת ולמרֹות עבֹודה־זרה, עֹובדי היּו ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָֹמצרים
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש לּגאּלה. זכּו לא לצאת ׁשּסרבּו אּלּו ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻּדוקא
עליו. מכּפר ּכּפּור יֹום אין ּכּפּור, יֹום אּסּורי על ׁשעבר ְִִִִֵֵֵֶַַַָָָמי
ּגֹורם  ּבגדר הּוא עצמֹו ּכּפּור ׁשּיֹום מבאר, הּדבר ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹּובטעם

ּגאּלת  ּכאן: ועל־ּדר־זה סּנגֹור. נעׂשה קטגֹור ואין זה, ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻלחטא
ּכל  ּובין הּקּב"ה ּבין הּקּים הּפנימי מהּקׁשר נבעה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָמצרים
לעצם  התנּגד לצאת ׁשּסרב מי א הרׁשע; לרּבֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיהּודי,

לֹו. יֹועיל ׁשהּוא יּתכן לא וׁשּוב – ְִִֵֶֶֶַָֹהּקׁשר

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 48 'nr `l jxk ,jli`e 80 'nr d jxk y"ewl t"r)

raHd KxcA zFvOd mEIw¦©¦§§¤¤©¤©

מצרים ּבכל־ארץ חׁש־אפלה כב)ויהי הביא (י, ולּמה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֽ
ּוכׁשּיצאּו ּכליהם את וראּו יׂשראל ׁשחּפׂשּו . . חׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹעליהם
לֹו אֹומר ּכלּום, ּבידינּו אין אֹומרים והיּו מהן ׁשֹואלים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָוהיּו

הּוא ּפלֹוני ּובמקֹום ּבבית ראיתיו .(רׁש"י)אני ְְְְְֲִִִִִֵַָ

ּכפרּוׁש מפרׁש ׁשאינֹו מׁשמע יׂשראל" "ׁשחּפׂשּו רׁש"י ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמּלׁשֹון

ּבתנחּומא ג')ׁשהּובא ּומראה (פרשתנו ליׂשראל מאיר ׁש"היה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
היּו יׂשראל ׁשּבני ּדמפרׁש וכּו'", וזהב ּכסף ּכלי ּכל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָלהן
הּׁשּנּוי. טעם ּביאּור וצרי וכּו', הּזהב ּכלי את לחּפׂש ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָצריכים
את  ּבהן "לצרף נּתנּו הּקּב"ה צּוּויי ּדהּנה זה לבאר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָויׁש
ּבדברים  לקּים צרי הּקּב"ה ׁשצּוּויי הּדין ולכן ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּברּיֹות",

Â‰Â‰כב  ‡iÓL ˙Èˆ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈«≈¿«»«¬»
‡˙Ïz ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa Ï·˜ CBLÁ¬¿»¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»

:ÔÈÓBÈƒ

minkg izty

mFi lrC ,dlil EpiidC ,Wn` FnM xnFl©§¤¤§©§©§¨§©
dlil lre ,'lFnz`' mixnF` xarW¤¨©§¦¤§§©©§¨

:'Wn`' mixnF` dxarWòxg` ,WExiR ¤¨§¨§¦¤¤¥©©
,mFId ligzde dlil lW KWFg xiqdW¤¥¦¤¤©§¨§¦§¦©

:KWFg FzF` ligzd onf FzF`Aak dxez §§©¦§¦¤
(ak)ô`x`e zWxtA `d ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¨§¨¨©¨¥¤

dMnE dMn lkAW mrHd i"Wx WxiR¥¥©¦©©©¤§¨©¨©¨
m` iM' wEqRA 'eke zFngln iqiqkhA§©§¦¥¦§¨©¨¦¦
`Ede ,'ebe 'iOr z` gNWn Lpi ¥̀§§©¥©¤©¦§
.eilr bilR `l i"Wx oM m`e ,`nEgpzA§©§¨§¦¥©¦¨¨¥¨¨
lr df dWwd `l dOl ,dWw cFre§¨¤¨¨Ÿ¦§¨¤©
dOle i"Wxl dWwC xnFl Wie ,`xTd©§¨§¥©§¨¤§©¦§¨¨
`d KM lM dlit` KWFg mdilr `iad¥¦£¥¤¤£¥¨¨¨¨
KWFg mdilr `iadX dnA iC did dfÄ¤¨¨©§©¤¥¦£¥¤¤

WxiR df lre eig` z` Wi` E`x `NW¤Ÿ¨¦¤¨¦§©¤¥¥
:'eke 'EidW'ö(l"Wxdn)il d`xp ¤¨©©§©¦§¤¦

did dOl i"Wx dWwd dNgYAW¤©§¦¨¦§¨©¦¨¨¨¨
KM dPWn did dOl xnFl dvFx ,KWFg¤¤©¨¨¨¨§©¤¨
FnM KM lM KWFg did `l dNgYAW¤©§¦¨Ÿ¨¨¤¨¨§
did `l dNgYAW WxiR oM lr ,sFQal§©©¥¥¥¤©§¦¨Ÿ¨¨
`NW mEXn KM lM raHd zFPWl dvFx¤§©©¤©¨¨¦¤Ÿ
E`xi `NW icM m` iM Kixv did̈¨¨¦¦¦§¥¤Ÿ¦§
,iC did EdC lM KWFgaE ,oYlRnA§©©§¨§¤¨§¨¨©
Eide mNM EzOW mini dWlW sFQalE§©§¨¨¦¤¥ª¨§¨
c`n KWFg mdilr `ian did mixAwp¦§¨¦¨¨¥¦£¥¤¤§Ÿ

icMEklIW icM cFnrl ElkEi `NW §¥¤Ÿ§©£§¥¤¥§
oi`e .mdilM E`xie mdiYal l`xUi¦§¨¥§¨¥¤§¦§§¥¤§¥
`de ,df lkl Kixv did dOl zFWwdl§©§¨¨¨¨¨¦§¨¤§¨

ipirA mrd og ozp mXdW aizM§¦¤©¥¨©¥¨¨§¥¥
,mEli`Wd mgxM lrA ENit`W mixvn¦§©¦¤£¦§©¨§¨¦§¦
itl ,og mdl ozp dfaC xnFl WiC§¥©§¨¤¨©¨¤¥§¦
mciA zlFkiA didW mixvn E`xWMW¤§¤¨¦§©¦¤¨¨¦¤§¨¨
`le dlit` iniA mdl xW` lM gTil¦©Ÿ£¤¨¤¦¥£¥¨§Ÿ
,Egwl `le mciA dgnIW in did̈¨¦¤¦§¤§¨¨§Ÿ¨§
mdipirA og oi`UFp Eid df xEarA©£¤¨§¦¥§¥¥¤

:mgxM lrA mEli`Wde÷dWwC §¦§¦§©¨§¨§¨¤
,'mini dWlW' aizM `l dOl ,i"Wxl§©¦¨¨Ÿ§¦§¨¨¦
cFre ,zEwiaC rnWn e"izA 'zWlW'C¦§¤§¨©§©§¥§
'mini' iM ,'mini' lr zEwiaCd ltFp Ki ¥̀¥©§¥©¨¦¦¨¦
df lre ,dawp oFWl 'zWlW'E xkf oFWl§¨¨§¤§§¥¨§©¤

:'eke WxiRbk dxez ¥¥



a`פד zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a iyily meil inei xeriy
ּבדברים  יהיּו ׁשהּמצֹות ּבכדי נּסים, ּבמעׂשה ולא ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַָֹטבעּיים

העֹול  מּגדרי סט,םׁשהם סנהדרין חטין תוד"ה על איתן מצפה (ראה ְִִֵֵֶָָ
כז־כח) לה, ויקהל פ' חמדה כלי .ב.

צריכים  היּו מצרים", את ּד"ונּצלּתם הּצּוּוי ּגם ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָועל־ּפי־זה
הּטבע. ּבדר ְְֵֶֶֶַַַלקּים

נס, ּבדר יהיה לא הּצּוּוי ׁשּקּיּום ׁשּכדי רׁש"י מפרׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹולכן
היה  מצרים) את (ונּצלּתם הּמצוה קּיּום עצם רק לא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּנה
ּכלי  (חּפּוׂש הּמצוה לקּיּום ההכנה ּגם אּלא הּטבע, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבדר

נּסי. ּבאפן ולא הּטבע ּבדר היה הּמצרּיים) ׁשל ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּזהב

(âë)åézçzî Léà eî÷-àìå åéçà-úà Léà eàø-àì«Ÿ¨º¦´¤¨¦À§Ÿ¨²¦¬¦©§−̈
ìL:íúáLBîa øBà äéä ìàøNé éða-ìëìe íéîé úL §´¤¨¦®§¨§¥¯¦§¨¥²¨¬¨−§«§Ÿ¨«

ß hay 'a iyily mei ß

(ãë)-úà eãáò eëì øîàiå äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¹Ÿ¤¤À©¸Ÿ¤Æ§Æ¦§´¤
:íënò Cìé íëtè-íb âvé íëø÷áe íëðàö ÷ø ýåýé§Ÿ̈½©²«Ÿ§¤¬§©§¤−ª¨®©©§¤−¥¥¬¦¨¤«

i"yx£‚vÈ∑ יהאø ּבמקֹומֹומּצג. À»ְְִֵָֻ

(äë)úìòå íéçáæ eðãéa ïzz äzà-íb äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½©©¨²¦¥¬§¨¥−§¨¦´§Ÿ®Ÿ
ìà ýåýéì eðéNòåý:eðé §¨¦−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£Ôzz ‰z‡ Ìb∑ ּתּתן אּתה ּגם אּלא עּמנּו, יל ׁשּמקננּו ּדּי .לא ««»ƒ≈ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

(åë)epnî ék äñøt øàMú àì eðnò Cìé eðð÷î-íâå§©¦§¥¹¥¥´¦À̈³Ÿ¦¨¥Æ©§½̈¦ µ¦¤´
ìà ýåýé-úà ãáòì çwðý-äî òãð-àì eðçðàå eðé ¦©½©«£−Ÿ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©«£©´§«Ÿ¥©À©

a-ãò ýåýé-úà ãáòp:änL eðà ©«£ŸÆ¤§Ÿ̈½©Ÿ¥−¨«¨
i"yx£‰Ò¯t∑ ּפרסתù ּבלע"ז פלנט"א Úp·„.רגל, ‰Ó Ú„ ‡Ï∑.העבֹודה ּתכּבד יֹותר ּכּמה יׁשאל úׁשּמא «¿»ְְֶֶַַַַ…≈«««¬…ְְֲִִֵֶַַַָָָָ

ּבידינּו ּׁשּיׁש .מּמה ְִֵֵֶַָ

(æë)ì äáà àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéåíçlL: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¨−̈§©§¨«

(çë)óñz-ìà Eì øîMä éìòî Cì äòøô Bì-øîàiå©«Ÿ¤¬©§−Ÿ¥´¥«¨¨®¦¨´¤§À©¸Ÿ¤Æ
úeîz éðô Eúàø íBéa ék éðt úBàø: §´¨©½¦À§²§«Ÿ§¬¨©−¨«

(èë)úBàø ãBò óñà-àì zøac ïk äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¥´¦©®§¨«ŸŸ¦¬−§¬
éðt:Eô ¨¤«

‡Lכג  eÓ˜ ‡ÏÂ È‰BÁ‡ ˙È L‡ BÊÁ ‡Ï»¬¡»»¬ƒ¿»»¡»
Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏe ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz È‰B˙BÁzÓƒ¿ƒ¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

:ÔB‰·˙BÓa ‡¯B‰ ‰Â‰¬»¿»¿¿»¿

eÁÏtכד  eÏÈÊ‡ ¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿…∆«¬«¡ƒ¿»
Û‡ e˜e·L ÔBÎ¯B˙Â ÔBÎÚ „BÁÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿»¿¿¿¿«

:ÔBÎnÚ ÏÈÊÈ ÔBÎÏÙË«¿¿≈≈ƒ¿

ÒÎ˙כה  ‡„Èa ¯ÒÓz z‡ Û‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆««¿ƒ¿«ƒ»»ƒ¿«
:‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ „aÚÂ ÔÂÏÚÂ ÔÈL„À̃¿ƒ«¬»»¿«¿≈√»¿»¡»»»

˙zL‡¯כו  ‡Ï ‡nÚ ÏÈÊÈ ‡¯ÈÚa Û‡Â¿«¿ƒ»»≈≈ƒ»»»ƒ¿»«
Ì„˜ ÁÏÙÓÏ ÔÈ·Ò ‡Á‡ dpÓ È¯‡ ÌÚcÓƒ««¬≈ƒ≈¬«¿»»¿ƒ¿ƒ¿«√»
‰Ó ÔÈÚ„È ‡Á‡ ˙ÈÏ ‡Á‡Â ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»«¬«¿»≈¬«¿»»¿ƒ»

:Ônz ‡˙ÈÓ „Ú ÈÈ Ì„˜ ÁÏÙƒ¿«√»¿»«≈»»«»

‡·‰כז  ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ Û˜˙‡Â¿«¿≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»»»
:ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿

CÏכח  ¯nzÒ‡ ÈÂlÚÓ ÏÈÊ‡ ‰Ú¯t dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿…ƒ≈≈ƒ»»ƒ¿««»
ÈÊÁ˙c ‡ÓBÈa È¯‡ Èt‡ ÈÊÁÓÏ ÛÈÒB˙ ‡Ï»ƒ¿∆¡≈««¬≈¿»¿∆¡≈

:˙eÓz Èt‡««¿

BÚ„כט  ÛÈÒB‡ ‡Ï ‡zÏÈlÓ ˙e‡È ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆»«≈¿»»ƒ
:CÈt‡ ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈«»

minkg izty

(ck)øxaM ixdW ,Kli`e o`Mn `lŸ¦¨§¥¨¤£¥§¨
:bSn diddk dxez ¨¨ª¨

(ek)ùrnWn 'dqxt'C ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§©§¨©§©
zFndA `N` WTan did `l dWOW¤¤Ÿ¨¨§©¥¤¨§¥

xn` `dC ,Fpi` dfe ,dqxR zqxtn©§¤¤©§¨§¤¥§¨¨©
okl ,lMd rnWn ,'Eppwn mbe' dNgYA©§¦¨§©¦§¥©§©©Ÿ¨¥
'dqxR' xnFl dvFx ,'lbx zqxR' WxiR¥¥©§©¤¤¤©©§¨
:`"hplt frlaE ,'lbx zqxR' WExiR¥©§©¤¤§©©

ú`dC ,dcFard oircFi Eid `NW `lŸ¤Ÿ¨§¦¨£¨§¨
EPOn iM 'ebe Eppwn mbe' mixnF` Eid̈§¦§©¦§¥¦¦¤
dAxd lirl oke ,''d z` cFarl gTp¦©©£¤§¥§¥©§¥

:''dl gFAfl' Exn` minrRfk dxez §¨¦¨§¦§©©



פה `a zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a iyily meil inei xeriy

i"yx£z¯ac Ôk∑,ּדּברּת אמת יפה ּדּברּת. ּפניàּובזמּנֹו ראֹות עֹוד אֹוסיף ׁשּלא רבה), .(שמות ≈ƒ«¿»ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

àé(à)àéáà ãçà òâð ãBò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À´¤³©¤¨Æ¨¦³
äfî íëúà çlLé ïë-éøçà íéøöî-ìòå äòøt-ìò©©§ŸÆ§©¦§©½¦©«£¥¥¾§©©¬¤§¤−¦¤®

:äfî íëúà Løâé Løb äìk BçlLk§©̧§½¨¾̈¨¥²§¨¥¬¤§¤−¦¤«
i"yx£‰Ïk∑" ּכליל "ּכלה", יׁשּלח .áּגמירא". .ּכּלכם »»ְְְִֵֶַַָָָָֻ

(á)Léà eìàLéå íòä éðæàa àð-øac|eäòø úàî ©¤−̈§¨§¥´¨¨®§¦§£º¦´¥¥´¥¥À
:áäæ éìëe óñë-éìk dúeòø úàî äMàå§¦¨Æ¥¥´§½̈§¥¤−¤§¥¬¨¨«

i"yx£‡Œ¯ac∑(ז ּבּקׁשה (ברכות לׁשֹון אּלא 'נא' .âאין «∆»ְֵֶַָָָָ
ּכ על הזהירם ,מּמ אֹותֹוãּבבּקׁשה יאמר ׁשּלא , ְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹ

ּבהם, קּים אֹותם" ועּנּו "ועבדּום אברהם: ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָצּדיק,
ּבהם  קּים לא ּגדֹול" ּברכּוׁש יצאּו כן ."ואחרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 12 'nr `k jxk y"ewl t"r)

mElWzM F` dpYnM lFcB WEkx§¨§©¨¨§©§

. . וגֹו' רעהּו מאת | איׁש ויׁשאלּו העם ּבאזני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָּדּבר־נא
ּכלי־ מּמצרים וּיׁשאלּו מׁשה ּכדבר עׂשּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּֽֽובני־יׂשראל

את־מצרים: וינּצלּו וגו' ואילך)כסף ב יא, (פרשתנו ְְְִִֶֶֶַַָֽֽ
ּכדי  היתה מצרים" את ּב"וינּצלּו הּכּונה ּדאם לעּין, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָויׁש
הּבתרים  ּבין ּבברית אבינּו לאברהם ההבטחה ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָלקּים
ׁשּבני  הּקּב"ה עׂשה לּמה ּגדֹול", ּברכּוׁש יצאּו כן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁש"ואחרי
ּובּקׁשה  ׁשאילה על־ידי ּגדֹול הרכּוׁש את יקּבלּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָיׂשראל
היּו הּמצרּיים אם יֹותר מתאים היה ּדלכאֹורה ְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַָָָָמהּמצרּיים,
וכיֹוצא  מּתנה נתינת על־ידי ּכבֹוד ּבדר זה את להם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָנֹותנים
הרכּוׁש את ולׁשאל לבּקׁש יׂשראל ּבני הצרכּו ולּמה ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻּבזה,

ְִִִֵַמהּמצרּיים?
ּבסנהדרין ּדאיתא מה ּפי על לֹומר א)ויׁש אחת (צא, "ּפעם ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָ

ׁשּנטלּתם  וזהב ּכסף לנּו ּתנּו . . אמרּו . . מצרים ּבני ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבאּו
ׁשל  עבֹודה ׂשכר לנּו ּתנּו . . ּפסיסא ּבן ּגביהא אמר ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָמּמּנּו,
וארּבע  ׁשנה ׁשלׁשים ּבמצרים ׁשּׁשעּבדּתם רּבֹוא ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָֹׁשּׁשים
יׂשראל  ׁשּבני והינּו, ּתׁשּובה", מצאּו ולא . . ׁשנה ְְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹמאֹות

למצרים. ׁשעּבּודם על ׂשכר ּכתׁשלּום הרכּוׁש את ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָקּבלּו
מּצד  זה את להם נֹותנים היּו הּמצרּיים אם ְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָועל־ּפי־זה
ולא  מּתנה ּבדר רק היה ׁשּזה לחׁשב יכֹולים היּו ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹעצמם,
הּקּב"ה  עׂשה ולכן להם), לׁשּלם (ׁשחּיבים ׂשכר ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּכתׁשלּום
מהּׁשאלה  ּכתֹוצאה רק הרכּוׁש את יּתנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּמצרּיים

(ׁשּמּג יׂשראל ּבני ׁשל הּדין)וה"ּתביעה" מּצד ּׂשכר, להם יע ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
וזּכאים  ראּויים היּו ּכי יׂשראל לבני הּגיע ׁשּזה הּכל, רא ּו ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹואז

וק"ל. מּתנה. ּבדר ולא ּכתׁשלּום, ְְְְֶֶֶַַָָָֹלזה

(â)íb íéøöî éðéòa íòä ïç-úà ýåýé ïziå|Léàä ©¦¥¯§Ÿ̈²¤¥¬¨−̈§¥¥´¦§¨®¦©´¨¦´
äòøô-éãáò éðéòa íéøöî õøàa ãàî ìBãb äLî¤À¨³§ŸÆ§¤´¤¦§©½¦§¥¥¬©§¥«©§−Ÿ

íòä éðéòáeñ : §¥¥¬¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(239 'nr k jxk zegiy ihewl)

מצרים ּבעיני העם חן את ה' ג)וּיּתן אֹומרים (יא, יׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
ּבכלל  היה לא מצרים, ּבׁשעּבּוד היה ׁשּלא לוי, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּׁשבט
להּלן  רׁש"י ראה אבל מצרים. מּבּזת קּבל ולא החן ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹנתינת

יג) חמֹורים (יג, הרּבה נטל ׁשּלא מּיׂשראל אחד ל ׁשאין : ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מצרים. ׁשל ּומּזהבם מּכסּפם ְְְְִִִִִֶַַָָָטעּונים

ÏÚא  È˙È‡ „Á LzÎÓ „BÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿»««¿ƒ«
‡kÓ ÔBÎ˙È ÁlLÈ Ôk ¯˙a ÌÈ¯ˆÓ ÏÚÂ ‰Ú¯t«¿…¿«ƒ¿«ƒ»«≈¿««»¿ƒ»
:‡kÓ ÔBÎ˙È CÈ¯˙È ‡Î¯z ‡¯ÈÓb d˙eÁlLk¿«»≈¿≈»»»»¿»≈»¿ƒ»

ÔÓב  ¯·b eÏÈ‡Le ‡nÚ Ì„˜ ÔÚk ÏÈlÓ«≈¿«√»«»¿ƒ¿«ƒ
ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ d˙¯·Á ÔÓ ‡˙z‡Â d¯·Á«¿≈¿ƒ¿»ƒ«¿»«»ƒƒ¿«»ƒ

:·‰„cƒ¿»

‡Ûג  ÌÈ¯ˆÓ ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï ‡nÚ ˙È ÈÈ ·‰ÈÂƒ«¿»»«»¿«¬ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ«
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡„ÁÏ ·¯ ‰LÓ ‡¯·b«¿»…∆««¬»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡nÚ ÈÈÚ·e ‰Ú¯Ù È„·Ú ÈÈÚa¿≈≈«¿≈«¿…¿≈≈«»

minkg izty

(hk)à(l"Wxdn)'YxAC dti' ,WExiR ©©§©¥¨¤¦©§¨
zE`i' FnEBxzM ,'YxAC oM' lW FWExiR¥¤¥¦©§¨§©§¨
YxAC dOl mrh ozp KM xg`e .'YliNn©¥©§§©©¨¨©©©¨¨¦©§¨
ikd mEXn ,YxAC FPnfAW itl ,dtï¤§¦¤¦§©¦©§¨¦¨¦
siqF` `NW Yxn`W itl ,`Ed dtï¤§¦¤¨©§¨¤Ÿ¦

:'eke` dxez

`i(`)áFpFvxE ,dilM oFWNn `lŸ¦§§¨¨§
iOp mBxiY 'xhwY lilM' iAB FnM xnFl©§©¥¨¦¨§¨¦§¥©¦
xWt` i` mzde ,'`xinB' mBxznd©§©§¥§¦¨§¨¨¦¤§¨
oFWl `N` oFiNM oFWl Wxtl§¨¥§¦¨¤¨§

:FNMa dxez ª
(a)â`N` o`M xEn`d '`p' oi` ,WExiR¥¥¨¨¨¨¤¨

:dWTA oFWlãKxvEdW il d`xp ,dix` xEB] §©¨¨©§¥¦§¤¦¤§©

icM ,mzaFhl `EdW aB lr s` 'KM lr mxidfd' xnFl©©§¦¥©¨©©©¤§¨¨§¥

milFki Ep` EpzaFhl `EdW xaC' l`xUi Exn`i `NW¤ŸŸ§¦§¨¥¨¨¤§¨¥¨§¦

didIW icM KM lr mxidfIW xn` Kkitl ,'df lr lFgnl¦§©¤§¦¨¨©¤©§¦¥©¨§¥¤¦§¤

ixg`e ikp` oC Ecari xW` iFBd z` mbe' aEzMd miIEwn§¨©¨§©¤©£¤©£Ÿ¨¨Ÿ¦§©£¥

['lFcB WEkxA E`vi ok:b dxez ¥¥§¦§¨



a`פו zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iriax meil inei xeriy

ß hay 'b iriax mei ß

(ã)éðà äìélä úöçk ýåýé øîà äk äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½−Ÿ¨©´§Ÿ̈®©«£´Ÿ©©½§¨£¦¬
:íéøöî CBúa àöBé¥−§¬¦§¨«¦

i"yx£'‰ ¯Ó‡ ‰k ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑ ּפרעה לפני ּבעמדֹו «…∆…∆…»«ְְְְִֵַָֹ
זֹו נבּואה לֹו לא äנאמרה מּלפניו מּׁשּיצא ׁשהרי , ְְְֱֲִִֵֶֶֶָָָָָָֹ

ּפניו  ראֹות ‰ÏÈl‰.הֹוסיף ˙ˆÁk∑.הּלילה ּכהחלק ְִָָ«¬…««¿»ְְֵֵַַָָ
ּכמֹו: יט)ּכחצֹות, א קכד)"ּכעלֹות",(מלכים "ּבחרֹות (תהלים ְֲֲֲַַַ

ׁשאין  אפניו, על ליּׁשבֹו ּפׁשּוטֹו, זהּו ּבנּו", ְְְְֵֶֶַַַָָָָאּפם
ּדבר  ׁשם ּדרׁשּו:å'חצֹות' ורּבֹותינּו חצי. ד)ׁשל (ברכות ְְֲִֵֵֵֶַָָָ

'ּכחצֹות', מׁשה: ׁשאמר ואמרּו הּלילה, ּכבחצֹות ְְְְְֲֲֶֶַַַַַָָָֹּכמֹו
לֹו סמּו אמר æּדמׁשמע ולא לאחריו, אֹו לפניו אֹו , ְְְְְֲַַַַָָָָָֹ

מׁשה  ויאמרּו ּפרעה אצטגניני יטעּו ׁשּמא çּבחצֹות, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹֹ
עּתיו  יֹודע הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אבל הּוא, ֲִֵַַַַָָָָּבּדאי

'ּבחצֹות' אמר: .ּורגעיו, ְֲַַָָָ

(ä)äòøt øBëaî íéøöî õøàa øBëa-ìk úîe¥´¨§»§¤´¤¦§©¼¦¼¦§³©§ŸÆ
øçà øLà äçôMä øBëa ãò Bàñk-ìò áLiä©¥´©¦§½©µ§´©¦§½̈£¤−©©´

:äîäa øBëa ìëå íéçøä̈«¥¨®¦§−Ÿ§¬§¥¨«
i"yx£È·M‰ ¯BÎa „Ú∑ הּׁשבּויים לקּו ּכדי ?èלּמה «¿«¿ƒְְִֵַָָָ

ּפרענּות  והביאה עלּבֹונם, ּתבעה יראתם יאמרּו: ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָֹֹֻׁשּלא
מצרים  ‰ÁÙM‰.על ¯BÎa „Ú 'B‚Â ‰Ú¯t ¯BÎaÓ∑ ְִִַַƒ¿«¿…¿«¿«ƒ¿»

הּׁשפחה  מּבכֹור וחׁשּובים ּפרעה מּבכֹור הּפחּותים ְְְְְֲִִִִִַַַַָָֹּכל

ÈÏÈÏ‡ד  ˙ebÏÙk ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿«¬«¿»¿«¿≈¿»
:ÌÈ¯ˆÓ B‚a ÈÏb˙Ó ‡‡¬»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»ƒ

„ÌÈ¯ˆÓה  ‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ˙eÓÈÂƒ»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÈÒ¯k ÏÚ ·zÓÏ „È˙Úc ‰Ú¯Ù„ ‡¯ÎeaÓƒ¿»¿«¿…¿»ƒ¿ƒ««»¿≈
‡ÈÁÈ¯ ¯˙a Èc ‡˙Ó‡„ ‡¯Îea „Ú d˙eÎÏÓ«¿≈«¿»¿«¿»ƒ»«≈¿»

:‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea ÏÎÂ¿…¿»ƒ¿ƒ»

minkg izty

(c)ädf iptNW dWxRA ,xn`Y m`e§¦Ÿ©©¨¨¨¤¦§¥¤
did 'ebe 'rbp cFr dWn l` 'd xn`Ie'©Ÿ¤¤¤¤©¨¨
`l' aizM eiptl ixdW ,df Wxtl Fl§¨¥¤¤£¥§¨¨§¦Ÿ
xnFl Wie .'ebe 'zF`x cFr siqF`¦§§¥©
,df xaC Fl xn` xaM lirlC dWxtC§¨¨¨¦§¥§¨¨©¨¨¤
z` iYzpe' zFnW zWxtA aizM `dC§¨§¦§¨¨©§§¨©¦¤
o`M zipWPW `N` ,'ebe 'dGd mrd og¥¨¨©¤¤¨¤¦§¥¨
mcri xW` zrd riBd dYrW xEarA©£¤©¨¦¦©¨¥£¤§¨¨
,zEhxtA z`Gd dWxRd la` ,f`n DÄ¥¨£¨©¨¨¨©Ÿ¦§¨
didYWe ,mixvn ux`n DA E`vIW¤¥§¨¥¤¤¦§©¦§¤¦§¤
mEWA FA fnx `NW ,dliNd zFvgM©£©©§¨¤Ÿ¨©§
drxR iptl FcnrA `Ed gxkdA ,mFwn̈§¤§¥©§¨§¦§¥©§Ÿ
`de ,xn`Y m`e .Ff d`Eap Fl dxn`p¤¤§¨§¨§¦Ÿ©§¨
dWn lNRzd `l dNw dNtY ENit £̀¦§¦¨©¨Ÿ¦§©¥¤
Wie ,xEng xEAC oMW lke ,xird KFzA§¨¦§¨¤¥¦¨§¥
`vOi `NW dWn cFaM mEXn xnFl©¦§¤¤Ÿ¦¨¥
iptl FcnrA Fl xn`p `l i`C ,i`CA©©§¦Ÿ¤¡©§¨§¦§¥
lW FzEgilWA Klil gxkEn did drxR©§Ÿ¨¨§¨¥¥¦§¦¤
WFcTdC iOp i` ,drxR iptl mFwn̈¦§¥©§Ÿ¦©¦§©¨
dxUrn dlrnl FdiAbd `Ed KExÄ¦§¦§©§¨¥£¨¨
zEWxA `EdW oeiM FOr xAce migth§¨¦§¦¤¦¥¨¤¦§

:m"`xd .xg`å'zFvg'C ,xnFl FpFvx ©¥¨§¥§©©£
mEw` dlil zFvg' FnM ,xaC mW Epiid©§¥¨¨§£©§¨¨
ivg' mixnF`W FnM ,'Kl zFcFdl§¨§¤§¦£¦
Fl did oM m`C ,oM Fpi` df la` ,'dlil©§¨£¨¤¥¥§¦¥¨¨

ltFp 'kd oi`W ,'k `lA 'zFvg' xnFl©£§Ÿ¤¥©¥
rnWn 'zFvgM'C cFre ,df oFWl lr©¨¤§§©£©§©
wtQW dlilge ,zFvg izn `Ed wtQW¤¨¥¨©£§¨¦¨¤¨¥
i`Ce `N` ,`Ed KExA WFcTd iOw `Ed©¥©¨¨¤¨©©

:dliNd wlgdM 'zFvgM'æ,xnFl FpFvx §©£§¥¨¥©©§¨§©
,`Ed xaC mW 'zFvg' mixnF` mdW¤¥§¦£¥¨¨
`Ed KExA WFcTde ,'dliNd ivgA' FnM§©£¦©©§¨§©¨¨
`EdW dliNd zFvgA dWnl xn`̈©§¤©£©©§¨¤
`N` ,WOn dliNd rvn`A rnWn©§©§¤§©©©§¨©¨¤¨
:'eke `OW 'zFvgM' xn`e dPiW dWOW¤¤¦¨§¨©©£¤¨

çmihFXd liaWA ike ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¦¦§¦©¦
,mFwn lW FxEAC dPWi ErhIW(iIgA)Wi ¤¦§§©¤¦¤¨§©¥¥

ziWilXd dMOd oOW ipRn xnFl©¦§¥¤¦©©¨©§¦¦
dWn z`EapA miOEhxgd EcFd Kli`e§¥¨©©§¦¦§©¤
dWn `xiizp Kkl ,zn` eixaC lMW¤¨§¨¨¡¤§¨¦§¨¥¤
,mEYgA mFlWe qg mXd lNgzi `NW¤Ÿ¦§©¥©¥©§¨©¦
Fz`Eap EWigkie eiWkr Erhi `OW iM¦¤¨¦§©§¨§©§¦§¨

:rxtnld dxez §©§¥©
(d)è`kd aizM `l `de ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨Ÿ§¦¨¨

dMn iAB oOwl `N` ,'iaXd xFkA'§©§¦¤¨§©¨©¥©¨
`d ,xnFl Wie .'iaXd xFkA' aizM§¦§©§¦§¥©¨
dWwY `NW ,`kd i"Wx DihwpC§©§¥©¦¨¨¤Ÿ©§¤
EpizFAx WExitl lirlC` `iWEw§¨©¦§¥§¥©¥
`OW 'zFvgM' dWn xn`W Exn`W¤¨§¤¨©¤©£¤¨
`lde ,`Ed i`CA dWn Exn`ie Erhi¦§§Ÿ§¤©©©£Ÿ

,'dgtXd xFkA cr' xn` `EdrnWn ¨©©§©¦§¨©§©
Eid `l dgtXd xFkAn mizEgRdC§©§¦¦§©¦§¨Ÿ¨
xFkA cr' aizM dMn iAbe ,llMA©§¨§©¥©¨§¦©§
,Ewl miiEaW mBW rnWn ,'iaXd©§¦©§©¤©§¦¨
dgtXd xFkAn mizEgR miiEaWE§¦§¦¦§©¦§¨
WxiR df lre ,oOwl i"Wx WxitcM¦§¥¥©¦§©¨§©¤¥¥
,'eke miiEaXd Ewl dOl 'iaXd xFkA'§©§¦¨¨¨©§¦
,`iWEw Dpi` Ff xnFl FpFvx§©¥¨§¨
dxzd `l dWOW oircFi miIxvOdW¤©¦§¦¦§¦¤¤Ÿ¦§¨
ozF`n `N` mixFkAd EwlIW¤¦§©§¦¤¨¥¨
EpiidC ,l`xUi z` oicArWOW¤§©§§¦¤¦§¨¥§©§
la` ,'dgtXd xFkA cr drxR xFkAn'¦§©§Ÿ©§©¦§¨£¨
`l l`xUi z` EcArW `NW miiEaXd©§¦¤Ÿ¦§§¤¦§¨¥Ÿ
Fpi` mFwn lMnE .mdA dxzn did̈¨©§¤¨¤¦¨¨¥
oi`W dWn ixaCn `icdA gkEn¨§¤§¨¦¦§¥¤¤¥
xFka'C ,llMA md mbC ,llMA miiEaW§¦©§¨§©¥©§¨¦§
xFka'E ,mizEgRd FWExiR 'dgtXd©¦§¨¥©§¦§
xnFl Wi cFre .zEgR `Ed mB 'iaXd©§¦©¨§¥©
dn lr di`x `iaOW ,FWExiR ikdC§¨¦¥¤¥¦§¨¨©©
l`e ,'eke Erhi `OW lirl WxiRX¤¥¥§¥¤¨¦§§©
dPWi dWOW KiIW K`id xn`YŸ©¥¨©¨¤¤§©¤
xFkA WxiR okl ,Exn`i `NW liaWA¦§¦¤ŸŸ§¨¥¥¥§
`l oiCd on ixdW ,'eke Ewl dOl iaXd©§¦¨¨¨¤£¥¦©¦Ÿ
EcArW `l ixdW zFwll oiE`x Eid̈§¦¦§¤£¥Ÿ¦§§
`kd ,Exn`i `NW icM `N` ,l`xUiA§¦§¨¥¤¨§¥¤ŸŸ§¨¨



פז `a zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iriax meil inei xeriy
היּו הם ׁשאף הּׁשפחֹות? ּבני לקּו ולּמה ּבכלל, ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָהיּו

ּבהם מׁשעּבד  ּבצרתם éים BÎa¯.ּוׂשמחים ÏÎÂ ְְְְְִִֵֶַָָָָ¿…¿
‰Ó‰a∑ּֿוּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּו לּה. עֹובדין ׁשהיּו לפי ¿≈»ְְְִִֶֶַָָָָ

מאלהיה נפרע האּמה, מן נפרע .(מכילתא)הּוא ְְִִִֵֶָָָָָֹֻ

(å)øLà íéøöî õøà-ìëa äìãâ ä÷òö äúéäå§¨«§¨²§¨¨¬§Ÿ−̈§¨¤´¤¦§¨®¦£¤³
óñú àì eäîëå äúéäð àì eäîk: ¨¸ŸÆ´Ÿ¦«§½̈¨§¨−Ÿ¬ŸŸ¦«

(æ)ìëìe|ì áìk-õøçé àì ìàøNé éðaLéàîì BðL §´Ÿ§¥´¦§¨¥À³Ÿ¤«¡©¤̧¤Æ§Ÿ½§¥¦−
ïéa ýåýé äìôé øLà ïeòãz ïòîì äîäa-ãòå§©§¥¨®§©̧©Æ¥«§½£¤Æ©§¤´§Ÿ̈½¥¬

:ìàøNé ïéáe íéøöî¦§©−¦¥¬¦§¨¥«
i"yx£BLÏ ·Ïk ı¯ÁÈ ‡Ï∑ לׁשֹון ׁשהּוא אני, אֹומר …∆¡«∆∆¿…ְֲִֵֶ

וכן יׁשּנן, לא י)ׁשּנּון: יׂשראל (יהושע לבני חרץ "לא ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹֹ
ׁשּנן. לא לׁשֹונֹו", את ה)לאיׁש ב ּתחרץ",(שמואל "אז ְְֱִִֵֶֶַָֹ

מא)ּתׁשּתּנן. ׁשנּון.(ישעיה חרּוץ", כא)"למֹורג (משלי ְְִֵַַָָ

וׁשנּון, חריף אדם חרּוץ", י)"מחׁשבֹות א "ויד (שמואל ְְְְִַַָָָָָ
ׁשנּונים  סֹוחרים חריפים, ּתעׁשיר", ‡L¯.חרּוצים ְֲֲֲִִִִִִַָ¬∆

‰ÏÙÈ∑ יבּדיל. «¿∆ְִַ

(ç)éãáò-ìë eãøéåøîàì éì-eåçzLäå éìà älà E §¨«§´¨£¨¤ÁÁ¥̧¤¥©¹§¦§©«£¦´¥ÀŸ
éìâøa-øLà íòä-ìëå äzà àöàöà ïë-éøçàå E ¥³©¨Æ§¨¨¨´£¤§©§¤½§©«£¥¥−¥¥®

:óà-éøça äòøt-íòî àöiåñ ©¥¥¬¥«¦©§−Ÿ¨«¢¦¨«
i"yx£EÈ„·Ú ÏÎ e„¯ÈÂ∑ ׁשהרי לּמלכּות, ּכבֹוד חלק ¿»¿»¬»∆ְֲֵֶַַַָָ

"קּומּו ואמר: ּבּלילה אליו ּבעצמֹו ּפרעה ירד ְְְְְֵַַַַַַַָָָָֹּבּסֹוף,
וירדּת מּתחּלה: מׁשה לֹו אמר ולא עּמי", מּתֹו ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹּצאּו

לי והׁשּתחוית קב)אלי EÈÏ‚¯a.(זבחים ¯L‡∑ ְְֲִִִֵַַָ¬∆¿«¿∆
והּלּוכ עצת אחר ‡ˆ‡.ההֹולכים ÔÎŒÈ¯Á‡Â∑ ְְְְֲִִַַַָ¿«¬≈≈≈≈

העם  ּכל Ú¯t‰.מארצëעם ÌÚÓ ‡ˆiÂ∑ ּכׁשּגמר ְְִֵַָָָ«≈≈≈ƒ«¿…ְֶַָ
מּלפניו ,ìּדבריו  לֹו:∑.Û‡ŒÈ¯Áa.יצא ׁשאמר על ְְִָָָָָָ»√ƒ»ֶַַָ

ּתסף  .ּפני"ראֹות î"אל ְֶַַָֹ

(è)äòøt íëéìà òîLé-àì äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½«Ÿ¦§©¬£¥¤−©§®Ÿ
:íéøöî õøàa éúôBî úBáø ïòîì§©²©§¬«§©−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£È˙ÙBÓ ˙B·¯ ÔÚÓÏ∑ ּולנער יםֿסּוף ּוקריעת ּבכֹורֹות, מּכת ׁשלׁשה: רבֹות, ׁשנים. מצרים ðמֹופתי, .את ¿««¿¿«ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

(é)éðôì älàä íéúônä-ìk-úà eNò ïøäàå äLîe¤´§©«£ÀŸ¨²¤¨©«Ÿ§¦¬¨¥−¤¦§¥´
-úà çlL-àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå äòøô©§®Ÿ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§«Ÿ¦©¬¤

:Böøàî ìàøNé-éðañ §¥«¦§¨¥−¥«©§«
i"yx£'B‚Â eNÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓe∑ּב אּלא ּכאן ׁשנאּה ולא הּמֹופתים, ּבכל זאת לנּו ּכתב לסמכּהּכבר ׁשביל …∆¿«¬…»¿ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשּלאחריה  .לּפרׁשה ְֲֶֶַַָָָָ

„ÌÈ¯ˆÓו  ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡a¯ ‡zÁÂˆ È‰˙e¿≈¿«¿»«»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÛÒ˙ ‡Ï d˙ÂÎ„Â ˙Â‰ ‡Ï d˙ÂÎcƒ¿»≈»¬«¿ƒ¿»≈»…≈

dLÈÏז  ‡aÏk ˜ÊÈ ‡Ï Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏe¿…¿≈ƒ¿»≈»«¿≈«¿»ƒ»≈
ÔeÚc˙c ÏÈ„a ‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L‡ÓÏ ÁaÓÏ¿ƒ¿«¿≈¬»»¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿
:Ï‡¯NÈ ÔÈ·e ÌÈ¯ˆÓ ÔÈa ÈÈ LÈ¯ÙÈcƒ«¿≈¿»≈ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»≈

ÈpÓח  ÔBÚ·ÈÂ È˙ÂÏ ÔÈl‡ CÈc·Ú Ïk Ôe˙ÁÈÂ¿∆∆»«¿»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ
Ôk ¯˙·e CnÚ È„ ‡nÚ ÏÎÂ z‡ ˜et ¯ÓÈÓÏ¿≈««¿¿»«»ƒƒ»»«≈
:Ê‚¯ ÛB˜˙a ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ˜Ùe ˜Bt‡∆¿«ƒ¿»«¿…ƒ¿¿»

Ú¯t‰ט  ÔBÎpÓ Ïa˜È ‡Ï ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¿«≈ƒ¿«¿…
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a È˙ÙÓ ‰‡bÒ‡Ï ÏÈ„a¿ƒ¿«¿»»…¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

‰‡ÔÈlי  ‡i˙ÙBÓ Ïk ˙È e„·Ú Ô¯‰‡Â ‰LÓe…∆¿«¬…¬»»»¿«»»ƒ≈
‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙‡Â ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…¿««≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»

:dÚ¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÁlL««»¿≈ƒ¿»≈≈«¿≈

minkg izty

:`Ed oM iOpé[l"Wxdn]cEArXd mrh ©¦¥©©§©©©©¦§
cEArW did `NW itl ,okYi `l cEgl§Ÿ¦¨¥§¦¤Ÿ¨¨¦§
okYi `l cEgl dgnU mrHnE ,xEnB̈¦©©¦§¨§Ÿ¦¨¥
okl ,dUrn miUFr Eid `NW itl§¦¤Ÿ¨¦©£¤¨¥

:minrh ipW mikixve dxez §¦¦§¥§¨¦
(g)ëDil zRk` dn ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¦§©¥

m` s` cFre ,cal `Ed `vIW drxtl§©§Ÿ¤¥¥§¨§©¦
`N` E`vi `l `d l`xUi lM mr `vi¥¥¦¨¦§¨¥¨Ÿ¥§¤¨
:'Lvx`n' WxiR okl ,EgAfIe xirl uEgì ¨¦©¦§§¨¥¥¥¥©§§

,'dliNd zFvgM' lW dWxRd lM Epiide§©§¨©¨¨¨¤©£©©§¨
`vIW drxR Fl xn`W s`e .`vi f`e§¨¨¨§©¤¨©©§Ÿ¤¥¥

:`vi `l ikd ENit` ,eiptNnîdWwC ¦§¨¨£¦¨¦Ÿ¨¨§¨¤

sFvwl Fl did drxR dAxC` ,i"Wxl§©¦©§©¨©§Ÿ¨¨¦§
xAce FA dxzd dWOW itl dWn lr©¤§¦¤¤¦§¨§¦¤

:'eke WxiR df lre ,zFWw eil`h dxez ¥¨¨§©¤¥¥
(h)ð(awri zlgp)xnF` aEzMdC ,il dWw ©£©©£Ÿ¨¤¦§©¨¥

Eid miztFOd EN`e ,'mixvn ux`A'§¤¤¦§©¦§¦©§¦¨
:mixvn ux`l uEgi dxez §¤¤¦§©¦



a`פח zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iriax meil inei xeriy

áé(à)õøàa ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ§¤¬¤
:øîàì íéøöî¦§©−¦¥«Ÿ

i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ ּבׁשביל «…∆∆…∆¿∆«¬…ְִִ
ּכבֹוד  לֹו חלק ּכמׁשה, ּבּמֹופתים וטרח עׂשה ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשאהרן
ּבּדּבּור  מׁשה עם ׁשּכללֹו ראׁשֹונה, ּבמצוה .זה ְְְִִִִֶֶֶַָָָֹ

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a∑(מכילתא) אּלא אינֹו אֹו .לּכר חּוץ ¿∆∆ƒ¿«ƒְֵֶַָָ

העיר  את "ּכצאתי לֹומר: ּתלמּוד ?הּכר ְְְְִִֵֶַַַָָּבתֹו
לפי  ,הּכר ּבתֹו התּפּלל לא קּלה ּתפּלה ּומה ְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹוגֹו'",
לא  ּכזה, חמּור ּדבר ּכוכבים, עבודת מלאה ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֹׁשהיתה

.ּכלֿׁשּכן? ֵֶָ

(á)íëì àeä ïBLàø íéLãç Làø íëì äfä Lãçä©¯Ÿ¤©¤²¨¤−´Ÿ¢¨¦®¦¬Æ¨¤½
:äðMä éLãçì§¨§¥−©¨¨«

i"yx£‰f‰ L„Á‰∑(רבה שמות לבנה (מכילתא. הראהּו «…∆«∆ְְֶָָָ
ל יהיה מתחּדׁש, ּכׁשהּירח לֹו: ואמר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבחּדּוׁשּה,
חדׁש על ּפׁשּוטֹו: מידי יֹוצא מקרא ואין חדׁש. ְְְִִֵֵֵֶֶַָֹֹֹראׁש
החדׁשים, מנין לסדר ראׁש יהיה זה לֹו: אמר ְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹניסן

ׁשליׁשי  - סיון ׁשני, קרּוי אּיר נתקּׁשה ∑‰f‰.ׁשּיהא ְְִִִִִֵֵֶָָָ«∆ְִַָ
ותהיה  ּתראה ׁשעּור ּבאיזֹו הּלבנה, מֹולד על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמׁשה

לקּדׁש ּברקיע ,ñראּויה הּלבנה את ּבאצּבע לֹו והראה ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
לא  והלא הראהּו, וכיצד וקּדׁש. ראה ּכזה לֹו: ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹואמר

ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא עּמֹו מדּבר ו)היה "ויהי (לעיל ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ה'", ּדּבר ז)ּביֹום צּוֹותֹו",(ויקרא טו)"ּביֹום "מן (במדבר ְְִִֶַ

לׁשקיעת  סמּו אּלא והלאה"? ה' צּוה אׁשר ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָהּיֹום
חׁשכה  עם והראהּו זֹו, ּפרׁשה לֹו נאמרה .החּמה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

(â)Lãçì øNòa øîàì ìàøNé úãò-ìk-ìà eøac©§À¤¨£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−Ÿ©´Ÿ¤
:úéaì äN úáà-úéáì äN Léà íäì eç÷éå äfä©¤®§¦§´¨¤À¦²¤¬§¥«¨−Ÿ¤¬©¨«¦

i"yx£˙„Ú Ïk Ï‡ e¯ac∑(מכילתא),מדּבר אהרן וכי «¿∆»¬«ְְֲִֵַַֹ
תדּבר" "אּתה נאמר: ּכבר חֹולקין òוהלא אּלא – ? ְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָֹ

והּדּבּור  לּמדני, לזה: זה ואֹומרים לזה, זה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָּכבֹוד
מדּברים  ׁשניהם ּכאּלּו ׁשניהם מּבין e¯ac.יֹוצא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַ«¿
L„ÁÏ ¯NÚa ¯Ó‡Ï Ï‡¯NÈ ˙„ÚŒÏkŒÏ‡∑(מכילתא) ∆»¬«ƒ¿»≈≈…∆»«…∆

חדׁש ּבראׁש הּיֹום, לחדׁש,ôּדּברּו ּבעׂשר .ׁשּיּקחּוהּו ְְְִֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
‰f‰ö∑ ּבעׂשר מּקחֹו מצרים ּדֹורֹות ּפסח ּפסח ולא «∆ְְְִִִֶֶֶַַַָֹ

צו) ‡·˙.(פסחים ˙È·Ï ‰N∑(שם) אחת .÷למׁשּפחה ∆¿≈»…ְְִַַָָ
ּתלמּוד  לכּלן? אחד ׂשה יכֹול מרּבין, ׁשהיּו ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֻֻהרי

לּבית" "ׂשה .לֹומר: ִֶַַָ

„ÌÈ¯ˆÓא  ‡Ú¯‡a Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

‰e‡ב  È‡Ó„˜ ÔÈÁ¯È LÈ¯ ÔBÎÏ ÔÈ„‰ ‡Á¯È«¿»»≈¿≈«¿ƒ«¿«
:‡zL ÈÁ¯ÈÏ ÔBÎÏ¿¿«¿≈«»

ÓÈÓÏ¯ג  Ï‡¯NÈ„ ‡zLk Ïk ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿≈«
‡¯ÒÚa¯n‡ ¯·b ÔB‰Ï Ôe·qÈÂ ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ ¿«¿»¿«¿»»≈¿ƒ¿¿¿«ƒ»

:‡˙È·Ï ¯n‡ ‡a‡ ˙È·Ï¿≈«»ƒ»¿≈»

minkg izty

ai(a)ñ[awri zlgp]Kix`d m"`xd ©£©©£Ÿ¨§¥¤¡¦
eixacE 'eke lRltlxEXiw mdl oi` §©§¥§¨¨¥¨¤¦

KixSW `Ed x`Fan d`xp il la` .'eke£¨¦¦§¤§¨¤¨¦
`dn miOrd ipirl dxizi dpiaE dnkg̈§¨¦¨§¥¨§¥¥¨©¦¥¨
iAx xn` 'j sC dpXd W`xA opixn`C§¨§¦©§Ÿ©¨¨©¨©©¦
rAx`e mixUr ,ongp ax xn` `xif¥¨¨©©©§¨¤§¦§©§©
ziW ocicl ,`xdiq iQMn irẄ¥¦©¥¦£¨§¦¨¦
EdciclE ,`Ycgn ixq ipnzE `wiYrn¥©¦¨§¨¥§¥¥©§¨§¦§
ixd ,`wiYrn ixq ipnzE `Ycgn ziW¦¥©§¨§¨¥§¥¥©¦¨£¥
m` dXwzn did xEriXd dfAW¤§¤©¦¨¨¦§©¤¦
ixq ipnzA m`e clFOd xg`l `ziWA§¦¨§©©©¨§¦¦§¨¥§¥

:mW oiIr ,'eke clFOd xg`lb dxez §©©©¨©¥¨
(b)ò[m"`x]`nlcC ,eixaC oian ipi`e §¥§¥¦¥¦§¨¨§¦§¨

la` ,xn`wC `Ed oxd`l 'xAcY dY`'©¨§©¥§©£Ÿ§¨¨©£¨
,mixAcn Eid cg`M mdipW l`xUil§¦§¨¥§¥¤§¤¨¨§©§¦
WExiRW xnFl `vnY m` ENit` cFre§£¦¦¦§¨©¤¥
`weC `nlC ,`Ed drxtl 'xAcY dY`'©¨§©¥§©§Ÿ¦§¨©§¨

la` ,oxd` `le xAcY dY` drxtl§©§Ÿ©¨§©¥§Ÿ©£Ÿ£¨
xnFl Wie .mixAcn mdipW l`xUil§¦§¨¥§¥¤§©§¦§¥©
FpFvx 'ebe 'xAcY dY`' aizkC dOW¤©¦§¦©¨§©¥§
didi Lig` oxd`'W iR lr s` xnFl©©©¦¤©£Ÿ¨¦¦§¤
mrR xAcY dY` mFwn lMn ,'L`iap§¦¤¦¨¨©¨§©¥©©
itM drxtl zEgilXd xESiwA zg ©̀©§¦©§¦§©§Ÿ§¦
EPvilni oxd`e ,iRn YrnXW¤¨©§¨¦¦§©£Ÿ©§¦¤
iAB `EdW FnkE ,KM xg` EPnirhie§©§¦¤©©¨§¤©¥
aizkC ,l`xUi iAB `Ed dkM drxR©§Ÿ¨¨©¥¦§¨¥¦§¦
FpFvx ,'ebe 'mrd l` Ll `Ed xAce'§¦¤§¤¨¨§
dtl Ll didi oxd`W iR lr s` xnFl©©©¦¤©£Ÿ¦§¤§¨¤
dY` Kixv df lM mr ,mrd mr xAcl§©¥¦¨¨¦¨¤¨¦©¨
mrR zEgilW lkA mrd l` xAcl§©¥¤¨¨§¨§¦©©
:lirl xn`PW FnM xESiwA zg ©̀©§¦§¤¤¡©§¥

ô`l 'dGd Wcgl xFUrA' ,xnFl FpFvx§©¤¨©Ÿ¤©¤Ÿ
i`w i`C ,'Egwie'` `N` dxin`` i`ẅ¥©£¦¨¤¨©§¦§§¦¨¥

Wcgl xFUrA' xnFl Fl did dxin` ©̀£¦¨¨¨©¤¨©Ÿ¤
rnWn dedC ,'ebe 'Egwie xn`l dGd©¤¥Ÿ§¦§©£¨©§©
la` ,Wcgl xFUrA didi dxin`C©£¦¨¦§¤¤¨©Ÿ¤£¨
xFUrA' mcFw 'xn`l' aEzMW `YWd©§¨¤¨¥Ÿ¤¤¨
W`x` lirlC dxin`` i`w ,'Wcgl©Ÿ¤¨¥©£¦¨¦§¥©Ÿ

:Wcgö.`Ed `hErnC 'dGd' aizkCn Ÿ¤¦¦§¦©¤§¦¨
Egwie' xnFl Fl didC WxiR l"WxdnE©©§©¥¥§¨¨©§¦§
rnWn didW ,'ebe 'Wcgl xFUrA mdl̈¤¤¨©Ÿ¤¤¨¨©§©
mFi lr i`w dgiwl lW iEESdW¤©¦¤§¦¨¨¥©
xnFl ikd aizM okl `N` ,xFUrd¤¨¤¨¨¥§¦¨¦©
`le xFUrA dgiwNd didi `YWdW¤©§¨¦§¤©§¦¨¤¨§Ÿ

:zFxFcl÷l`xUil dWn xn`Cn §¦§¨©¤§¦§¨¥
oM m` 'mkizFgRWnl o`v mkl EgwE'§¨¤Ÿ§¦§§¥¤¦¥
WxiR KklE .dgRWn Epiid 'zFa` ziA'¥¨©§¦§¨¨§¨¥¥
zial dU' - 'mkizFgRWnl' mW i"Wx©¦¨§¦§§¥¤¤§¥

:'zFa`c dxez ¨
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(ã)BðëLe àeä ç÷ìå äOî úBéäî úéaä èòîé-íàå§¦¦§©´©©»¦»¦«§´¦¤¼§¨©´À§¥²
Bìëà éôì Léà úLôð úñëîa Búéa-ìà áøwä©¨¬Ÿ¤¥−§¦§©´§¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½

:äNä-ìò eqëz̈−Ÿ©©¤«
i"yx£‰OÓ ˙BÈ‰Ó ˙Èa‰ ËÚÓÈ Ì‡Â∑יהיּו ואם ¿ƒƒ¿«««ƒƒ¿ƒ∆ְְִִ

ויבא  לאכלֹו יכֹולין ׁשאין אחד, מּׂשה מהיֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹמּועטין
מׁשמעֹו זהּו וגֹו'", ּוׁשכנֹו הּוא "ולקח נֹותר, ְְְְִֵֵֶַַָָָלידי
ׁשּנמנּו ׁשאחר ללּמד מדרׁש ּבֹו יׁש ועֹוד ּפׁשּוטֹו. ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָלפי
הימּנּו ידיהם ולמׁש להתמעט יכֹולין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹעליו,
ידיהם  למׁש ּבאּו אם א אחר, ׂשה על ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹּולהּמנֹות

הּׂשה  ּבעֹוד יתמעטּו, מּׂשה" "מהיֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַּולהתמעט,
ּבחּיים קּים, מׁשּנׁשחטøּבהיֹותֹו ולא פט), .(פסחים ְְְִִִִֶַַַַָֹ

˙ÒÎÓa∑:וכן כז)חׁשּבֹון, הערּכ"(ויקרא ."מכסת ¿ƒ¿«ְְְְְִֵֶֶַָ
BÏÎ‡ ÈÙÏ∑ לחֹולה ּפרט לאכילה, ùוזקן הראּוי ¿ƒ»¿ְְְֲִֵֶַָָָָָ

ּכּזית לאכל יכֹול .ּתתמּנּון ∑eqÎzú.(מכילתא)ׁשאינֹו ֱִֵֶֶַַָֹ»…ְְִ

(ä)íéNákä-ïî íëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú äN¤¯¨¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®¦©§¨¦¬
:eçwz íéfòä-ïîe¦¨«¦¦−¦¨«

i"yx£˙ÌÈÓ∑ מּום L‰.ּבלא Ôa∑ קרּוי ׁשנתֹו ּכל »ƒְֹ∆»»ְָָָ
ׁשנה  זֹו,àּבן ּבׁשנה ׁשּנֹולד ÔÓe.ּכלֹומר ÌÈN·k‰ ÔÓ ְְֶֶַַָָָָƒ«¿»ƒƒ

ÌÈfÚ‰∑ מּזה אֹו מּזה ׂשה,áאֹו קרּוי עז ׁשאף , »ƒƒִִֵֶֶֶֶַָ
יד)ׁשּנאמר: עּזים"(דברים ."וׂשה ְֱִִֵֶֶַ

(å)íBé øNò äòaøà ãò úøîLîì íëì äéäå§¨¨³¨¤Æ§¦§¤½¤©´©§¨¨¬¨¨²−
ïéa ìàøNé-úãò ìä÷ ìk Búà eèçLå äfä Lãçì©´Ÿ¤©¤®§¨«£´ŸÀ²Ÿ§©¬£©¦§¨¥−¥¬

:íéaøòä̈«©§¨«¦
i"yx£˙¯ÓLÓÏ ÌÎÏ ‰È‰Â∑,ּבּקּור לׁשֹון זהּו ¿»»»∆¿ƒ¿∆∆ְִֶ

ׁשחיטה. קדם ימים ארּבעה מּמּום ּבּקּור ְְִִִִֶֶַָָָָָֹׁשּטעּון
ימים  ארּבעה לׁשחיטתֹו לקיחתֹו הקּדים מה ,âּומּפני ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָ

ּבן  מתיא רּבי היה ּדֹורֹות? ּבפסח ּכן צּוה ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמה
אֹומר: הּוא הרי אֹומר: טז)חרׁש עלי(יחזקאל "ואעבר ֱֲִֵֵֵֶַָָָָֹ

ׁשבּועה  הּגיעה ּדדים", עת עּת והּנה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָֹוארא
ּבידם  היּו ולא ּבניו, את ׁשאגאל לאברהם ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּנׁשּבעּתי

ׁשּנאמר: ׁשּיּגאלּו, ּכדי ּבהם להתעּסק (שם)מצֹות ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ּפסח  ּדם מצֹות: ׁשּתי להם ונתן ועריה", ערם ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ"ואּת
ׁשּנאמר: הּלילה, ּבאֹותֹו ׁשּמלּו מילה (שם)ודם ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָ

ואֹומר: ּדמים, ּבׁשני ,"ּבדמי ט)"מתּבֹוססת (זכריה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָ
מים  אין מּבֹור אסירי ׁשּלחּתי ּבדםּֿברית ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַ"ּגםֿאּת

ּבעבֹודתּֿכֹוכבים ּבֹו", ׁשטּופים להם:ãוׁשהיּו אמר , ְְֲִִֶֶַַַָָָָ
מעבֹודתֿ ידיכם "מׁשכּו" לכם", ּוקחּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַָ"מׁשכּו

מצוה  ׁשל צאן לכם" "ּוקחּו ‡˙B.ּכֹוכבים eËÁLÂ ְְִִֶֶָָָֹ¿»¬…
'B‚Â∑ׁשּׁשלּוחֹו מּכאן, אּלא ׁשֹוחטין? ּכּלן ׁשל äוכי ¿ְְֲִִִֶֶֶָָָֻ

‡n¯‡ד  ÏÚ ‰‡Ó˙‡lÓ ‡˙Èa ¯ÈÚÊÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈≈»ƒ¿ƒ¿¿»»«ƒ¿»
ÔÈÓa d˙È·Ï ·È¯˜c d··ÈLÂ ‡e‰ ·qÈÂ¿ƒ«¿≈»≈¿»ƒ¿≈≈¿ƒ¿«
ÏÚ ÔeÓ˙z dÏÎÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ‡˙LÙ«¿»»¿«¿≈¿≈ƒ¿¿«

:‡¯n‡ƒ¿»

ÔÓה  ÔBÎÏ È‰È dzL ¯a ¯Îc ÌÈÏL ¯n‡ƒ»¿ƒ¿«««≈¿≈¿ƒ
:Ôe·qz ‡ifÚ ÔÓe ‡i¯n‡ƒ¿«»ƒƒ«»ƒ¿

ÓBÈ‡ו  ‡¯ÒÚ ‡Úa¯‡ „Ú ‡¯hÓÏ ÔBÎÏ È‰ÈÂƒ≈¿¿«¿»««¿¿»«¿»»
‡zLÎ ‡Ï‰˜ Ïk d˙È ÔeÒkÈÂ ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»»≈¿ƒ¿»≈…¿»»¿ƒ¿»

:‡iLÓL ÔÈa Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈≈ƒ¿«»

minkg izty

(c)øopixw 'dWn zFidn' ,xnFl FpFvx§©¦§¤¨¥©
d"rg` zFIzF`C ,'dUC FzEIgn'¥¦§¤§¦

:zFtNgznùlr lk`p `Ed gqtCnC ¦§©§§¦§¤©¤¡¨©
lrA oiA `zEwtp i`n oM m` ,raFVd©©¦¥©©§¨¥©©
itl' `N` ,dlik` lrA Fpi`Wl dlik £̀¦¨§¤¥©©£¦¨¤¨§¦

:dlik`l iE`xd Epiid 'Flk`úWi ¨§©§¨¨©£¦¨¥
`NW ,mEBxYd `iad ikd mEXn xnFl©¦¨¦¥¦©©§¤Ÿ
`iad Kkl ,mixg` z` 'EQkY' xn`YŸ©¨Ÿ¤£¥¦§¨¥¦

mixg` ici lr 'oFpnzY' mEBxYdzlgp] ©©§¦§§©§¥£¥¦©£©

[awriaxd zpEM xTir d`xp ile . ©£Ÿ§¦¦§¤¦©©¨©¨©
,dhigW oFWl WxtY `NW ihFrnl§©¥¤Ÿ§¨¥§§¦¨
oke ,'oEqMz `l' mEBxY 'EhgWz `l'Ÿ¦§£©§¨¦§§¥

:q"Xd zrCd dxez ©©©©
(d)à[awri zlgp]xg`lC hrnl `z`e ©£©©£Ÿ©£¨§©¥¦§©©

`l oiicrW iR lr s` dpW eilr xarW¤¨©¨¨¨¨©©¦¤£©¦Ÿ
,gqR oAxwl lEqR mipW iYW E`Nnzp¦§©§§¥¨¦¨§¨§©¤©
oA xkf i"WxA f"v sC migqtA xn`cM¦§¨©¦§¨¦©§©¦¨¨¤
mW oiIr ,gqtl iE`x Fpi` mipW iYW§¥¨¦¥¨§¤©©¥¨

:zFi`xA Kix`dX dnádUe' aizkC ©¤¤¡¦¦§¨¦§¦§¥
miUaMd on cg` Yxn` i`e ,'miGr¦¦§¦¨§©§¤¨¦©§¨¦
'miIU' xnFl Fl did ,miGrd on cg`e§¤¨¦¨¦¦¨¨©¦¦
,'dU' iExw iOp frC oeiM ,miAx oFWl§©¦¥¨§¥©¦¨¤

:'eke `N`e dxez ¤¨
(e)âiAB lirl dWwd `lC `de§¨§Ÿ¦§¨§¥©¥

d`xp ,'ebe 'mdl Egwie Wcgl xFUrA'¤¨©Ÿ¤§¦§¨¤¦§¤
xETA ipRn xnF` iziid lirlC il¦¦§¥¨¦¦¥¦§¥¦
ikd oi`e ,mini drAx` Kixv mEOn¦¨¦©§¨¨¨¦§¦¨¦
drAx` Kixv iOp zFxFC gqtC iOp©¦§¤©©¦¨¦©§¨¨

hrnl 'dGd' `A `le ,xETal minï¦§¦§Ÿ¨©¤§©¥
;ipW gqR `N` mini drAx` xETAn¦¦©§¨¨¨¦¤¨¤©¥¦
mkl dide' aizkC `kd la £̀¨¨¨¦§¦§¨¨¨¤
rnW ,xETA oFWl Edfe 'ebe 'zxnWnl§¦§¤¤§¤§¦§©
WOn dgiw lirl aizkC 'Egwie'C DPin¦¨¦§¦§¦§¦§¥¦¨©¨
drAx` Fzgiwl dOl dWw oM m` ,`Ed¦¥¨¤¨¨§¦¨©§¨¨
Fzgiwl xnFlM ,FzhigWl mcFw minï¦¤¦§¦¨§©§¦¨
mWl Fzgiwl zFxFC gqtE ,gqR mWl§¥¤©¤©§¦¨§¥
K`id ,dWw K` .dvxIW onf lM gqR¤©¨§©¤¦§¤©¨¤¥¨
mWA `iaOX dnA `iWETd uxFzn§¨©§¨§©¤¥¦§¥
drAx` dOle ,'eke Wxg oA `izn iAx©¦©§¨¤¨¨§¨¨©§¨¨
:oEIr Kixve ,xzFi `le zFgR `l minï¦Ÿ¨§Ÿ¥§¨¦¦

ã:'eke EidW ,xg` mrh cFre ,WExiR¥§©©©¥¤¨
ä[m"`x]sili `l i`O` ,xn`Y m`e §¥§¦Ÿ©©©Ÿ¨¥



a`צ zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iriax meil inei xeriy
ּכמֹותֹו מא)אדם קידושין Ï‡¯NÈ.(מכילתא. ˙„Ú Ï‰˜∑ ְָָ¿«¬«ƒ¿»≈

צּבּור  ּפסחי אמרּו: מּכאן ויׂשראל. ועדה ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָקהל
ּכת  נכנסה זֹו. אחר זֹו ּכּתֹות, ּבׁשלׁש ְְְְִִִִַַַָָָֹנׁשחטין
ּכדאיתא  וכּו', העזרה ּדלתֹות ננעלּו ְְְְֲֲִִִִַָָָָָראׁשֹונה,

סד)ּב'פסחים' ‰ÌÈa¯Ú.(דף ÔÈa∑ ׁשעֹות מּׁשׁש ְִִָ≈»«¿»ƒִֵָ
לבית  נֹוטה ׁשהּׁשמׁש הערּבים, ּבין קרּוי ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּולמעלה

ּבעיני, נראה הערּבים" "ּבין ּולׁשֹון לערב, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹמבֹואֹו
הּלילה. לעריבת הּיֹום עריבת ׁשּבין ׁשעֹות ְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָאֹותן
צללי  יּנטּו מּכי ׁשעֹות ׁשבע ּבתחּלת הּיֹום ְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָעריבת
לׁשֹון  'ערב', הּלילה. ּבתחּלת הּלילה ועריבת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָערב,

ּכמֹו: ,וחׁש כד)נׁשף ּכלֿׂשמחה (ישעיה .""ערבה ְְְְִֶֶֶָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(114 'nr fh jxk zegiy ihewl)

ימים  ארּבעה לׁשחיטתֹו לקיחתֹו הקּדים מה ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָּומּפני
ו) יב, לקּבל (רׁש"י לאדם הּנדרׁש הּזמן מׁש הם ימים ארּבעה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

רׁש"י  ׁשּפרׁש ּוכפי הּדעת. ויּׁשּוב מתינּות מּתֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָהחלטה
רק  הּמֹורּיה הר את לאברהם הראה ׁשהּקּב"ה העקדה, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָלגּבי

הּיֹום (ׁשהּוא למּסעֹו הּׁשליׁשי על הרביעיּבּיֹום הּצּוּוי מאז ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָ

וטרד  ּפתאֹום וערּבבֹו הממֹו יאמרּו, ׁשּלא "ּכדי ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹֹהעקדה)
ׁשטּופים  היּו יׂשראל ׁשּבני מּכיון ּכאן: ואף ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּדעּתֹו".
אֹותם  לנּתק ּכדי חד־ּפעמית ּבפעּלה ּדי היה לא ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻּבאלילים,
הּדעת  יּׁשּוב ׁשל ימים ּבארּבעה צר היה אּלא זרה, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹמעבֹודה

זֹו. ּפעּלה ְְִֵָֻלפני

(æ)-ìòå úæeænä ézL-ìò eðúðå ícä-ïî eç÷ìå§¨«§Æ¦©½̈§¨«§²©§¥¬©§−Ÿ§©
:íäa Búà eìëàé-øLà íézaä ìò óB÷Lnä©©§®©µ©¨´¦½£¤«Ÿ§¬Ÿ−¨¤«

i"yx£Ìc‰ ÔÓ eÁ˜ÏÂ∑ קּבלת יכֹול åזֹו הּדם. ¿»¿ƒ«»ַַַָָָ
ּבּסף"æּבּיד  "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד ?.˙ÊeÊn‰∑ הם ְֲֶַַַַַָ«¿…ֵ

לּפתח  מּכאן אחת מּכאן הּזקּופֹות .ואחת ְְִִֶַַַַַַַָָ
ÛB˜Ln‰∑ עליו ׁשֹוקף ׁשהּדלת העליֹון הּוא ««¿ְֵֶֶֶֶַָָָ

– ׁשקיפה ּולׁשֹון ּבלע"ז. לינט"ל אֹותֹו, ְְְְְִִֶַַָּכׁשּסֹוגרין

ּכמֹו: כו)חבטה, טרפא (ויקרא נּדף" עלה "קֹול ְְֲִֶַָָָָָ
מׁשקֹופי  "חּבּורה" ‡L¯.ּדׁשקיף, ÌÈza‰ ÏÚ ְְֵֵַַָָ««»ƒ¬∆

Ì‰a B˙‡ eÏÎ‡È∑ ּומזּוזֹות מׁשקֹוף על ולא …¿…»∆ְְְַַֹ
הּבקר  ּובבית הּתבן ּבתֹוכן çׁשּבבית ּדרין .ׁשאין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

(ç)úBvîe Là-éìö äfä äìéla øNaä-úà eìëàå§¨«§¬¤©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½
:eäìëàé íéøøî-ìò©§Ÿ¦−Ÿ§ª«

i"yx£¯Na‰ ּגידים ∑‡˙ פג)ועצמֹותèולא פסחים ÌÈ¯¯Ó.(מכילתא. ÏÚ∑ מרֹור נקרא מר עׂשב לאכל éּכל וצּום , ∆«»»ְֲִִַָֹ«¿…ƒְְֱִִֵֶֶַָָָָֹ
חּייהם" את ל"וימררּו זכר .מרֹור, ְְֲֵֵֶֶֶַַָָ

(è)ék íéna ìMáî ìLáe àð epnî eìëàz-ìà©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬§ª−̈©¨®¦¦´
:Baø÷-ìòå åéòøk-ìò BLàø Là-éìö-íà¦§¦¥½Ÿ¬©§¨−̈§©¦§«

ÏÚÂז  ‡itÒ ÔÈ¯z ÏÚ ÔezÈÂ ‡Óc ÔÓ Ôe·qÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈ƒ«»¿«
:ÔB‰a d˙È ÔeÏÎÈc ‡iza ÏÚ ‡Ù˜L«¿»«»«»ƒ≈¿»≈¿

e¯ח  ÈÂË ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa ‡¯Òa ˙È ÔeÏÎÈÂ¿≈¿»ƒ¿»¿≈¿»«¿≈
:dpÏÎÈ ÔÈ¯¯Ó ÏÚ ¯ÈhÙe«ƒ«¿»ƒ≈¿À≈

·ÏM‡ט  ‡Ï Û‡Â ÈÁ „k dpÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ≈««¿«»«»»
ÏÚ dLÈ¯ ¯e ÈÂË Ô‰l‡ ‡iÓa ÏM·Ó¿À»¿«»∆»≈¿≈≈≈«

:deb ÏÚÂ È‰BÚ¯k¿»ƒ¿««≈

minkg izty

cg`W 'zFa` zial dU Wi`' `xTn¦§¨¦¤§¥¨¤¤¨
`nlC cFre ,dgRWOd lkl gwFl¥©§¨©¦§¨¨§¦§¨
zEtYEW gilXle Fl WIW `kd ip`Ẅ¥¨¨¤¥§©¨¦©¨
ixY ipdn Dil `wtpC xnFl Wie .DiEbA§©¥§¥©§¨§¨¥¥¨¥§¥
Dil zi`C `kidl oipr Fpi` m`C i`xw§¨¥§¦¥¦§¨§¥¨§¦¥
oi`W `kidl oipr EdpY DiEbA zEtYEW¨§©¥§¥¦§¨§¥¨¤¥
mW `zi`cM DiEbA wlg gilXl©¨¦©¥¤§©¥¦§¦¨¨

.oiWECiwA[awri zlgp]`l DitxEg aB`e §¦¦©£©©£Ÿ§©©§¥Ÿ
.mW oiIr ,mW Kix`de ,dti oiIr¦¥¨¤§¤¡¦¨©¥¨
xninl Dil dedC d`xp ile ,miIqnE§©¥§¦¦§¤©£¨¥§¥©
dAxdC rnWn iedC ,'mzF` EhgWe'§¨£¨§¨¥©§©§©§¥
ded F` ,migqR dAxd mihgFW miWp £̀¨¦£¦©§¥§¨¦£¨
`YWd ,'FzF` hgWe' xninl Dil¥§¥©§¨©©§¨

ike dWw oM m` 'FzF` EhgWe' aizkC¦§¦§¨£¦¥¨¤§¦
:'eke `N` ,mihgFW mNMf dxez ª¨£¦¤¨

(f)åEpzpe' `N` xninl Dil ded `lC§Ÿ£¨¥§¥©¤¨§¨§
Ff `N` ,il dOl 'Egwle' ,'mCd on¦©¨§¨§¨¨¦¤¨

:dlAwæ[awri zlgp]xg`n ,FWExiR ikde ©¨¨©£©©£Ÿ§¨¦¥¥©©
`le mCd z` lAwOW Epiid 'Egwle'W¤§¨§©§¤§©¥¤©¨§Ÿ
,cIA s` lFki ,lAwi dn KFzl aizM§¦§¨§©¥¨©©¨

:'sQA' xnFl cEnlYçxW`' aizkCn ©§©©©¦¦§¦£¤
`wecC xnFl oi`e .'mdA FzF` Elk`iŸ§¨¤§¥©§©§¨
FzF` Elk`i xW` miYAd lr' aizM§¦©©¨¦£¤Ÿ§
FkFzA oilkF` oi`W ziA la` ,'mdÄ¤£¨©¦¤¥§¦§
oi` FkFzA xEcl iE`xW iR lr s ©̀©¦¤¨¨§¥
KEnqA aizM ixdW ,mC mW oipzFp§¦¨¨¤£¥§¦§¨

xW` miYAd lr zF`l mkl mCd dide'§¨¨©¨¨¤§©©¨¦£¤
mdA xEcl iE`x m` rnWn ,'mW mY ©̀¤¨©§©¦¨¨¨¤
oipzFp FkFzA oilkF` oi`W iR lr s ©̀©¦¤¥§¦§§¦

:mC mWg dxez ¨¨
(g)èElk`e' aFYkl ok `l m`C§¦Ÿ¥¦§§¨§

il dOl 'xUAd' ,'FzF`[dix` xEB]`wece . ©¨¨¨¨¦©§¥§©§¨
zngn oilk`p oi`W oiWw mdW oiciBd©¦¦¤¥¨¦¤¥¤¡¨¦¥£©

:ixiinw oiiWwélr zFSn' aizkCn ¨§¨¨©§¦¦¦§¦©©
dSO dn ,dSnl xFxn WiTd ,'mixFxn§¦¦¦¨§©¨©©¨
uEOig icil `Ad xaC lke mirxf oin¦§¨¦§¨¨¨©¨¦¥¦
lke mirxf oin xFxn s` ,dSn ici `vï¨§¥©¨©¨¦§¨¦§¨

:xFxn ici `vi xn aUrh dxez ¥¤©¨¨§¥¨



צי `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iriax meil inei xeriy
i"yx£‡ epnÓ eÏÎ‡z Ï‡∑,צרּכֹו ּכל צלּוי ׁשאינֹו «…¿ƒ∆»ְֵֶָָָ

ערבי  ּבלׁשֹון 'נא' ÏM·Ó.קֹוראֹו ÏL·eë∑ זה ּכל ְְְִַָָ»≈¿À»ֶָ
ּתאכלּו" "לא פא)ּבאזהרת לׁשאר ∑ÌÈna.(שם מּנין ְְְַַָֹֹ«»ƒְִִִַָ

מּכלֿמקֹום  מבּׁשל", "ּובׁשל לֹומר: ּתלמּוד ְְְִִֵַַַָָָָֻמׁשקין?
‡L‡ŒÈÏˆŒÌ.(שם) Èk∑ ּב'מצות עליו ּגזר למעלה, ƒƒ¿ƒ≈ְְְְִַַַָָָָ

ּתאכלּו "אל תעׂשה', 'לא עליו הֹוסיף וכאן ְְֲֲִֵֶַַָָָֹֹעׂשה',

אׁש" צלי ּכיֿאם ÂÈÚ¯k.מּמּנּו ÏÚ BL‡¯∑צֹולהּו ְִִִִֵֶ…«¿»»ֵ
ּכאחד  קרּבֹוּכּלֹו ועם ּכרעיו ועם ראׁשֹו ּובני ìעם , ְְְְְְִִִִֵֶָָָֹֻ

לתֹוכֹו נֹותן הדחתןîמעיו עד)אחר "על (שם ּולׁשֹון . ְְֲֵֵַַַָָָָ
ּכלׁשֹון קרּבֹו", ועל יג)ּכרעיו צבאֹותם",(לקמן "על ְְְְְִִִַַָָָ

אף ׁשהן, ּכמֹות – ּבצבאֹותם ׁשהּוא,ּכמֹו ּכמֹות זה ְְְְְִֵֶֶֶַָ
מׁשלם  ּבׂשרֹו .ּכל ְְָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - cp 'nr ,a jxk jln zexb` .e"kyz oqip `"i gqtd bgl illk azknn)

קרּבֹו ועל ּכרעיו על ט)ראׁשֹו (יב, ְְְִַַָָֹ
ּבא  ּבׁשחיטתֹו מצרים. ׁשל האליל – ׂשה היה הּפסח ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָקרּבן
ּופּולחן  העבֹודה־זרה ׁשל הּמחלט ּבּטּולּה ּבּטּוי ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻלידי

ֱִִָהאלילים.
'אלילים', ּובּטּול הּפסח ׁשחיטת ׁשל העבֹודה יׁשנּה ּכּיֹום ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָּגם

ו'קרּבֹו'. 'ּכרעיו' 'ראׁשֹו', ׁשל הּפרטים ְְְְְִִִֶֶַָָָֹֹּובׁשלׁשת
והבנתֹוראׁשֹו: ׂשכלֹו – ראׁשֹו את לעׂשֹות לאדם אסּור ְֲֲִֶַַָָָָָָֹֹ

אּלא  עליֹונה, הכי לּסמכּות ּולקבעֹו 'אליל', – ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָֻהּמגּבלים
העליֹון. לרצֹון ּבטל להיֹות ְְִֵֶָָָָָָעליו

ועצמה ּכרעיו: לכח מהּתאוה אליל לעׂשֹות לאדם אסּור ְְְְֱֲֲִֵַַַַָָָָָָָָָֹ
סביבֹו. הּנמצא ּכל את ולתּבע למׁשֹול הּׁשלטֹון), ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָֹ(ּתאות

הּגׁשמּיים,קרּבֹו: מּצרכיו אליל לעׂשֹות רּׁשאי אינֹו האדם ְְְֱֲִִִִִֵַַַַַָָָָָ
להּׂשיג  ּכדי ּכׁשרים האמצעים וכל מּכלּום נרּתע ׁשאינֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעד

ּפרנסתֹו. ְֶַָָאת

(é)-ãò epnî øúpäå ø÷a-ãò epnî eøéúBú-àìå§«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬¦¤²©
:eôøNz Làa ø÷a−Ÿ¤¨¥¬¦§«Ÿ

i"yx£¯˜a „Ú epnÓ ¯˙Bp‰Â∑ ּתלמּודֿלֹומר מה ¿«»ƒ∆«…∆ְַַַ
ׁשהּבקר  ּבקר, על ּבקר ליּתן ׁשנּיה, ּפעם ּבקר" ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹ"עד

החּמה  הנץ מּׁשעת להקּדים ,ðמׁשמעֹו הּכתּוב ּובא ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָ
מׁשמעֹו. לפי זהּו הּׁשחר, מעלֹות ּבאכילה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָׁשאסּור

טֹוב' ּב'יֹום נׂשרף ׁשאינֹו לּמד אחר: מדרׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַָָועֹוד
ּבבקר  מּמּנּו והּנֹותר ּתדרׁשּנּו: וכ מּמחרת, ְְְְְֳִִִֶֶֶֶַָָָָָֹאּלא

ׁשני  ּבקר עד ותׂשרפּנּוñראׁשֹון, .ּתעמד ְְְֲִִִֵֶֶַַֹֹ

(àé)íëéìòð íéøâç íëéðúî Búà eìëàz äëëå§»̈¨»«Ÿ§´Ÿ¼¨§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ
ïBætça Búà ízìëàå íëãéa íëìwîe íëéìâøa§©§¥¤½©¤§¤−§¤§¤®©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½

:ýåýéì àeä çñt¤¬©−©«Ÿ̈«
i"yx£ÌÈ¯‚Á ÌÎÈ˙Ó∑ מזּמניםòלּדר.ÔBÊtÁa∑ »¿≈∆¬Àƒְִֶֶַָֻ¿ƒ»

ּכמֹו: ּומהירּות, ּבהלה כג)לׁשֹון א נחּפז (שמואל ּדוד "ויהי ְְְְְִִִֶֶַָָָָ
ז)ללכת", ב ּבחפזם"(מלכים ארם הׁשליכּו ÁÒt."אׁשר ְְְֲֲִִֶֶֶָָָָ∆«

'‰Ï ‡e‰∑ ׁשם על ּפסח, קרּוי הּוא הּקרּבן «ְֵֶַַַָָָ

dpÓי  ¯‡zLÈ„e ‡¯Ùˆ „Ú dpÓ Ôe¯‡L˙ ‡ÏÂ¿»«¿¬ƒ≈««¿»¿ƒ¿»«ƒ≈
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a`צב zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iriax meil inei xeriy
ּבּתי ôהּדּלּוג  מדּלג ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא והּפסיחה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

למצרי, מּמצרי וקֹופץ מצרים ּבּתי מּבין ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַָָיׂשראל
נמלט  אמצעי עבֹודֹותיו öויׂשראל ּכל עׂשּו ואּתם , ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָ

זכר  ּוקפיצה, ּדּלּוג ּדר אחר) (ּדבר ׁשמים. ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלׁשם
ּפסיעה  לׁשֹון פסק"א וגם ּפסח, ׁשּקרּוי .לׁשמֹו ְְְְִִֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - jli`e 161 'nr ai jxk zegiyÎihewil)

לה' הּוא יא)ּפסח קרּוי (יב, הּוא הּקרּבן לה': הּוא ּפסח ְֶֶַַַַַָָָ
ּדּלּוג  ּדר עבֹודֹותיו... ּכל עׂשּו ואּתם הּדּלּוג... ׁשם על ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָּפסח

מצרים?.(רש"י)ּוקפיצה יציאת ּבׁשעת ּב'ּדּלּוג' הּצר מה ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָֹ
ּבמצרים, ּדֹורֹות ּכּמה ּבמׁש מׁשעּבדים היּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּבני־יׂשראל

ועד  זֹו מעבדּות ׁשהׁשּתחררּו מּׁשעה הארץ". "ערות ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהיתה
עבר  – הּגבּורה מּפי הּתֹורה את לקּבל הר־סיני ליד ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשעמדּו
ׁשּכזה  חד מעבר ימים). ותׁשעה (ארּבעים ּביֹותר קצר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָזמן

ּוקפיצה'. 'ּדּלּוג ׁשל ּבדר אּלא לבּצע ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָאי־אפׁשר

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - e"nyz oqipa `"i illkÎazkn)

ּברגליכם, נעליכם חגּורים, מתניכם אֹותֹו, ּתאכלּו ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוככה
ּבידכם יא)ּומּקלכם (יב, ְְְֶֶֶֶַ

סּוגים: לׁשלֹוׁשה ּכלל, ּבדר מתחּלקים, אדם ׁשל ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָחּייו
עם  קׁשריו הּקרֹובה, סביבתֹו עם קׁשריו עצמֹו, ְְְְְִִִַַָָָָָָָָָהאדם

הרחֹוקה. ְְִַָָָהּסביבה
– האמּורים הּפרטים ּבׁשלׁשת נרמזים אּלּו חלקים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָֹׁשלֹוׁשה

"מּקלכם": "נעליכם", ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָ"מתניכם",
הּקׁשּור מתניכם " ּבכל לחרּות להּגיע צרי אדם – " ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ

הם  "הּמתנים ׁשּכן ּב"מתניכם", נרמזת זֹו חרּות ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבֹו־עצמֹו.
עליהם". ועֹומד הּנּצב הראׁש עם הּגּוף ּכל את הּמעמיד ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּדבר

הּוא נעליכם " ׁשאּתם לאנׁשים ּולסּיע לעזֹור האדם על – " ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּבכל  ּוקדּׁשה אלקּות להכניס – יֹותר ּכללי ּובאפן ּבמּגע. ְְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹֻּבא
ּבא  הרגל על־ידי ׁשהרי ּב"נעלים", נרמז זה ענין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָסביבתֹו.

האדמה. עם ּבמּגע ְֲִַָָָָָָָהאדם
ּבעֹולם מּקלכם " החלק על ּגם להׁשּפיע חּיב אדם – " ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

אדם  "חּיב ׁשהרי אליו, להּגיע מסּגל ׁשאינֹו מּמּנּו, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשרחֹוק
ׁשּכן  ּב'מּקל', נרמז זה ּדבר העֹולם". נברא ּבׁשבילי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלֹומר
להּגיע  יכֹול ׁשאינֹו לדבר להּגיע ּכדי ּבמּקל מׁשּתּמׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָאדם

ּבידֹו. ְֵָָאליו

(áé)-ìë éúékäå äfä äìéla íéøöî-õøàá ézøáòå§¨«©§¦´§¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼§¦¥¦³¨
ìà-ìëáe äîäa-ãòå íãàî íéøöî õøàa øBëaýé §Æ§¤´¤¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥¨®§¨¡Ÿ¥¬
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i"yx£˙‡Ï ÌÎÏ Ìc‰ ‰È‰Â∑" ולא לאֹות" לכם ¿»»«»»∆¿…ְְֶָֹ

מּבפנים  אּלא הּדם נתנּו ׁשּלא מּכאן, לאֹות. .לאחרים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
Ìc‰ ˙‡ È˙È‡¯Â∑ אמר אּלא לפניו, ּגלּוי הּכל ¿»ƒƒ∆«»ְֶַַָָָָָֹ

ע  את אני נֹותן ׁשאּתם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, לראֹות יני ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ
עליכם  אני ּופֹוסח ּבמצֹותי, ∑ÈzÁÒÙe.עסּוקים ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַ»«¿ƒ

לֹו: ודֹומה לא)וחמלּתי, ואני (ישעיה והמליט". "ּפסֹוח ְְְְְֲִִִִֶַַַָָ
ּופסחּתי, ּוקפיצה: ּדּלּוג לׁשֹון ּפסיחה, ּכל ְְְְִִִִֵַָָָָאֹומר:
ׁשרּויים  ׁשהיּו מצרים, לבּתי יׂשראל מּבּתי היה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמדּלג

וכן: זה. ּבתֹו יח)זה א עלֿׁשּתי (מלכים "ּפסחים ְְְְִֵֵֶֶַֹ

וכן  ּכקֹופצים, הֹולכים הּפּסחים ּכל וכן ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָהּסעּפים",
הּמּומתים  מּבין ּוממּלטֹו מדּלגֹו והמליט", ."ּפסֹוח ְְְְְְִִִִֵַַַַָָ

Û‚ ÌÎ· ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑.ּבמצרים הּוא הֹווה אבל ¿…ƒ¿∆»∆∆∆ְְֲִִֶַָ
יכֹול (מכילתא) יׂשראל, ׁשל ּבביתֹו מצרי ׁשהיה הרי .ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָ

אבל  נגף", בכם "ולאֿיהיה לֹומר: ּתלמּוד ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹיּמלט?
ּבביתֹו יׂשראל ׁשהיה הרי ׁשּבבּתיכם. ּבמצרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָהֹווה
לֹומר: ּתלמּוד ּכמֹותֹו? ילקה אני ׁשֹומע מצרי, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַׁשל

נגף  בכם .""ולאֿיהיה ְְִֶֶֶֶָֹ
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ּכתּוב  הּמׁשקֹוף, על לתת יׂשראל ׁשּנצטּוּו הּפסח לדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּבנֹוגע
ּבארץ  ּבהּכֹותי למׁשחית נגף ּבכם יהיה "ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבפרׁשתנּו

יג)מצרים" ׁשל (יב, ּבביתֹו יׂשראל ׁשהיה "הרי רׁש"י ּופרׁש . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ּבכם  יהיה ולא ּתלמּוד־לֹומר ּכמֹותֹו, ילקה אני ׁשֹומע ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֹמצרי,

ֶֶנגף".
ּבני  קרּוב ּבדר אּלּו מּדברים נפלאה הֹוראה ללמד  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹויׁש

ׁשּבּׁשמים. לאביהם ְֲִִִֵֶֶַַַָָיׂשראל
ּבני  ּבקרּוב לעסק ּמּוכנים ׁשהם ּדאף האֹומרים, יׁשנם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּדהּנה
ּביֹותר, ּפׁשּוטים אנׁשים הם אם ּגם ּומצֹות, לתֹורה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָיׂשראל
ואז  הּמדרׁש, לבית יּגיעּו לכל־הּפחֹות אם רק זהּו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּנה
מּגיעים  ׁשאינם ּכאּלּו אנׁשים עם א ּבקרּובם. ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָיתעּסקּו
ׁשהרי  להתעּסק. רֹוצים אינם הּמדרׁש לבית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמּצד־עצמם
ּבהם  למקֹומֹות ו"לרדת" הּלּמּוד, את להפסיק צרי ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָלזה

אּלּו. אנׁשים ְֲִִִֵָָנמצאים
הּפסח: מּליל ההֹוראה ּבאה זה ְִֵֶֶַַַַָָָָועל

מעמדֹו הּזה, ּבּלילה הּמצרי ּבבית ׁשּנמצא יהּודי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּדהּנה
להם  ּׁשעׂשּו מה ּכל ּדלאחר מאֹוד. נמּו ּברּוחנּיּות ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָּומּצבֹו
ּׁשהזהרּו ּולאחרי הּמצרים, ׁשּקּבלּו הּמּכֹות ּולאחרי ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַֻהּמצרים,
עד  ּביתֹו מּפתח איׁש תצאּו "לא זה ׁשּבלילה יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּבני

כב)ּבקר" מצרי!(שם, ׁשל ּבבית הּוא נמצא עדין , ְְְֲִִִִִֶֶַַָֹ
ּובעצמֹו" "ּבכבֹודֹו הּקּב"ה "ירד" זה, ּכל פסח,ועם של (הגדה ְְְְִִֶַַַָָָָ

ויוציאנו) זה פיסקא יהּודי ּגם להּציל הּמצרי, ׁשל לביתֹו עד ,ְְְְִִִִֵֶֶַַַַ
אחד  לכל הּקּב"ה ׁשל חּבתֹו מּצד והּוא מּמצרים, ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָּולהֹוציאֹו

ְִִֵָמּיׂשראל.
ּכרּבֹו" ׁשּיהא לעבד ׁש"ּדּיֹו אלינּו, ּבנֹוגע ּגם לֹומדים ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַּומּזה

ב. נח, "ּבכבֹודֹו(ברכות ירד ׁשהּקּב"ה ּדכׁשם ְְִִֵֶַַָָָועוד).
לתֹורתֹו יׂשראל ּבן לקרב מצרי ׁשל לביתֹו עד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּובעצמֹו"
הּוא, ּבאׁשר יהּודי ּכל לקרב אחד ּכל צרי ּכן ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָועבֹודתֹו,
"לרדת" צרי לזה אם ּגם ,יתּבר הּבֹורא ועבֹודת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלדרכי

הּנעלה. ּומּצבֹו ֲֲִֶַַַַָָמּמעמדֹו
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את  לראֹות אדם חּיב ודֹור ּדֹור "ּבכל ּבמׁשנתם חכמים ְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָׁשנּו
גֹו'" לבנ והּגדּת ׁשּנאמר מּמצרים, יצא הּוא ּכאילּו ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָָָעצמֹו

במשנה) ב קטז, .(פסחים
הּוא  "ּכאילּו להרּגיׁש האדם יכֹול אי הּדבר, ּתמּוּה ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָולכאֹורה
ב'תמ"ח, ּבׁשנת היתה מצרים ׁשּיציאת ּבעֹוד מּמצרים", ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָיצא

ׁשנים? אלפי עברּו עּתה ועד ְְְִֵֵַַַָָָָּומאז
מּפראג  הּמהר"ל ּׁשּבאר מה על־ּפי הּדברים לבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָויׁש

ּגבּורֹות־ה' פנ"ב)ּבספרֹו שם וראה מצרים (פס"א, ׁשּביציאת , ְְְְִִִִִֶַַ
נפעל  אז הרי ּבפעל, מצרים מארץ ׁשּיצאּו לזה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבנֹוסף
ׁשהֹוציא  אחר "ּכי ּובלׁשֹונֹו ּבעצם, חֹורין ּבני יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּנהיּו
זה  כּו', חֹורין ּבני אֹותם ונתן מּמצרים יׂשראל את ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּקּב"ה
ּבזה  ׁשּיׁש והחׁשיבּות והּמעלה ּבעצם, ליׂשראל הּוא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּׁשם

ּבגלּותם". נתּבּטל ְְִֵַָָֹלא

ּבני  ׁשּיהיּו ּכלל אי־אפׁשר מצרים יציאת ׁשּמאז ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָונמצא,
הרי  - ּבגלּות נמצאים ּכאׁשר וגם "עבדים", ּבגדר ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָיׂשראל

חֹורין". "ּבני ְִֵֵהם
הּתניא ּבספר מבאר פ"ב)והּנה והאמונה היחוד ׁשּדבר (שער ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ

יׁש יתּבּטל, ולא הּדבר ׁשּיתקּים ּכדי הּנה הּטבע, נגד ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהּוא
ואם  ורגע, רגע ּבכל הּנס את ויפעל הּקּב"ה ׁשּיחּדׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹצר

א  לרגע לחּדׁשֹו הּקּב"ה ויחזרּויפסיק הּנס יתּבּטל חד, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
לטבעם. ְְְִִַָָהּדברים

ּבעצם  חֹורין ּבני הם ׁשּיׂשראל זה ׁשענין מּכיון ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָועל־ּפי־זה,
הּטבע  מן ׁשּלמעלה נס הּוא עבדים, ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָואי־אפׁשר
ורגע  רגע ּובכל רגע, ּבכל מתחּדׁש זה ׁשּנס מּובן הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלגמרי,
חֹורין'. 'ּבני להיֹות ּבנּו ּופֹועל מּמצרים, אֹותנּו מֹוציא ְְְִִִִִִֵֵַַָָָָהּקּב"ה



a`צד zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 114 'nr ,fh jxk y"ewl t"r)

rxA qE`ind z` alA WixWdl§©§¦©¥¤©¦¨©

מצרים: ּבארץ ּבהּכתי למׁשחית נגף בכם ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֽֽֽולא־יהיה
ּכמֹותֹו, ילקה אני ׁשֹומע מצרי, ׁשל ּבביתֹו יׂשראל ׁשהיה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָהרי

נגף ּבכם יהיה ולא לֹומר ובפרש"י)ּתלמּוד יג. (יב, ְְְִֶֶֶֶַַָֹ
וקרּבן  טֹוב", ּכ"עׂשה אּלּו מּדברים נפלאה הֹוראה ללמד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָֹיׁש
ידי  על ׁשּנבחר ׂשה, היה ּפסח קרּבן מרע". ּכ"סּור ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּפסח

זֹו לא ּכעבֹודה־זרה. הּמצרים ּבעיני ׁשּנחׁשב ּבגלל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּקּב"ה
חמת  למרֹות לׁשחטֹו נצטּוּו יׂשראל ׁשּבני ׁשל ּבלבד ם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּכדי  ימים ארּבעה ּבּבית להחזיקֹו נדרׁשּו אף אּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּמצרים,
ּבלּבם. ויׁשרׁשּו יחּדרּו מהרע וההּפרדּות ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻׁשהּמיאּוס

(ãé)âç Búà íúbçå ïBøkæì íëì äfä íBiä äéäå§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ§¦¨½§©Ÿ¤¬Ÿ−©´
:eäbçz íìBò úwç íëéúøãì ýåýéì©«Ÿ̈®§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬−̈§¨ª«

i"yx£ÔB¯kÊÏú∑ לדֹורֹות.B˙‡ Ì˙bÁÂ∑(מכילתא) יֹום ¿ƒ»ְ¿«…∆…
אי  ׁשמענּו לא ועדין חֹוגגֹו, אּתה לזּכרֹון ל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹׁשהּוא

הּזּכרֹון  יֹום הּיֹום ?àזהּו את "זכֹור לֹומר: ּתלמּוד ְִֶֶַַַַָָ
יֹום  הּוא היציאה ׁשּיֹום למדנּו יצאתם", אׁשר ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָהּזה

לֹומר: ּתלמּוד יצאּו? יֹום ואיזה זּכרֹון. לג)ׁשל (במדבר ְְְִֵֶֶַַָָ

ּבניסן, ט"ו יֹום אֹומר הוי יצאּו", הּפסח ְְֱֳִִֵֵֶַַַָָָ"מּמחרת
הּפסח  את אכלּו ט"ו ליל ׁשהרי טֹוב', 'יֹום ׁשל ְֲֵֵֶֶֶֶַַָהּוא

יצאּו B‚Â'.(מכילתא)ולּבקר ÌÎÈ˙¯„Ï∑,אני ׁשֹומע ְְֶַָֹ¿……≈∆¿ֲִֵַ
עֹולם  "חּקת לֹומר: ּתלמּוד ׁשנים? "ּדֹורֹות", áמעּוט ְְִִַַַַָֻ

.(מכילתא)ּתחּגהּו" ְָֻ

(åè)ïBLàøä íBia Cà eìëàz úBvî íéîé úòáL¦§©³¨¦Æ©´Ÿ¥½©µ©´¨«¦½
ék íëézaî øàO eúéaLz|äúøëðå õîç ìëà-ìk ©§¦¬§−Ÿ¦¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´¨¥À§¦§§º̈

íBé-ãò ïLàøä íBiî ìàøNiî àåää Lôpä©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬¨«¦−Ÿ©¬
:éòáMä©§¦¦«

i"yx£ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ ימים ׁשל Ú·L˙.שטיינ"א ƒ¿«»ƒִֶָƒ¿«
eÏÎ‡z ˙BvÓ ÌÈÓÈ∑:אֹומר הּוא אחר ּובמקֹום »ƒ«…≈ְֵֵַָ

טז) מּצֹות".(דברים ּתאכל ימים קכ)"ׁשׁשת על (פסחים לּמד ִִֵֵֶַַַָֹ
מּצה  לאכל חֹובה ׁשאינֹו ּפסח ׁשל ּובלבד âׁשביעי , ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ּתלמּוד  רׁשּות? ׁשּׁשה אף מּנין חמץ. יאכל ְְִִִֵֶַַַַָָֹֹׁשּלא
ׁשהיה  ּדבר ּבּתֹורה: מּדה זֹו ימים", "ׁשבעת ְִִִֶַַַָָָָָָָלֹומר

עצמֹוãּבּכלל  על ללּמד לא ללּמד, הּכלל מן ויצא ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָֹ

מה  יצא: ּכּלֹו הּכלל על ללּמד אּלא יצא, ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֻּבלבד
לילה ּׁשביע  אף יכֹול רׁשּות. ׁשּׁשה אף רׁשּות, י ְְְְִִִַַַָָָ

ּתאכלּו "ּבערב לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? ְְְִֶֶַַָָֹהראׁשֹון
חֹובהäמּצֹות" קבעֹו הּכתּוב כח), ÌBia.(שם C‡ ְַַָָָ««

¯‡N e˙ÈaLz ÔBL‡¯‰∑ וקרּוי טֹוב', 'יֹום מערב »ƒ«¿ƒ¿…ְֵֶֶָ
מקּדם  ּומצינּו הּׁשבעה. לפני ׁשהּוא לפי ְְְְִִִִִֵֶַָָָֻ"ראׁשֹון"

ּכמֹו "ראׁשֹון", טו)קרּוי ּתּולד"?(איוב אדם "הראׁשֹון ְִִִֵָָָָָ

ÔebÁ˙eיד  ‡¯Îe„Ï ÔBÎÏ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ È‰ÈÂƒ≈»»≈¿¿¿»»¿«
:dpbÁz ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ¯„Ï ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ d˙È»≈«»√»¿»¿»≈¿»»»¿«À≈

ÓBÈa‡טו  Ì¯a ÔeÏÎÈz ¯Èht ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ«ƒ≈¿¿«¿»
Ïk È¯‡ ÔBÎÈzaÓ ÚÈÓÁ ÔeÏh·z ‰‡Ó„«̃¿»»¿«¿¬ƒ«ƒ»≈¬≈»
Ï‡¯NiÓ ‡e‰‰ ‡L‡ ÈˆzLÈÂ ÚÈÓÁ ÏeÎÈc¿≈¬ƒ«¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒƒ¿»≈
:‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ „Ú ‰‡Ó„˜ ‡ÓBiÓƒ»«¿»»«»¿ƒ»»

minkg izty

(ci)ú[awri zlgp]aizkCn xn`Y `NW ©£©©£Ÿ¤ŸŸ©¦¦§¦
okl ,dGd xFCl `pin` ded ,'mkl'¨¤£¨¨¦¨©©¤¨¥
,dfl axd KxvEd `le .zFxFcl WxiR¥¥§§Ÿ§©¨©¨¤
`N` ,'mkizFxFcl' eixg` aizM ixdW¤£¥§¦©£¨§¥¤¤¨

:'eke 'mzBge'l Fknql icMàixdW §¥§¨§¦§©Ÿ¤¤£¥
xFUre Wcgd mFi ExMfd dlrnl§©§¨ª§§©Ÿ¤§¨

:xUr drAx`eá(awri zlgp)oi`e §©§¨¨¨¨©£©©£Ÿ§¥
.'mkizFxFcl' il dOl oM m` ,zFWwdl§©§¦¥¨¨¦§¥¤
ded 'mkizFxFcl' e`l i`C ,xnFl Wi¥©§¦©§¥¤£¨
mlFr zTgl didi xFCd dfl `pin`̈¦¨§¤©¦§¤§ª©¨

:'eke dpWe dpW lkA EBFgIWeh dxez ¤¨§¨¨¨§¨¨
(eh)âzxvr iriaXd mFIaE' aizkCn¦¦§¦©©§¦¦£¤¤

wx ded `lC rnWn 'Lidl` 'dl©¡Ÿ¤©§©§Ÿ¨¥©
FA lFk`l daFg Fpi` la` ,zxvr£¤¤£¨¥¨¤¡

xnFl Fl did daFg did m`C ,dSn©¨§¦¨¨¨¨¨©
zFSn lk`Y iriaXd mFIaE' WExitA§¥©©§¦¦Ÿ©©
`viC aFWgp `NW icM ,'didY zxvre©£¤¤¦§¤§¥¤Ÿ©£§¨¨
,'mini dXW' azM lirlC ,llMd on¦©§¨¦§¥¨©¦¨¨¦
`l ,zFWwdl oi`e .draW `le rnWnC§©§©§Ÿ¦§¨§¥§©§Ÿ
,zFSn Elk`Y axrA' `N` aFYkl¦§¤¨¨¤¤Ÿ§©
`liOnE ,'ung lk`i `l mini draW¦§¨¨¦Ÿ¥¨¥¨¥¦¥¨
lke daFg oFW`x axraC opircï§¦©¦§¤¤¦¨§¨
`pin` dedC xnFl Wie ,zEWx draXd©¦§¨§§¥©©£¨¨¦¨
axrA xnFl dvFx zFSn Elk`Y axrÄ¤¤Ÿ§©¤©¨¤¤
lM mzF` lk`ze dSn lFk`l ligzY©§¦¤¡©¨§Ÿ©¨¨
.oiadl lwe ,ung lk`Y `le ,draW¦§¨§ŸŸ©¨¥§©§¨¦
la` dAxd Kix`d iM igxfnA oiIr©¥§¦§¨¦¦¤¡¦©§¥£¨
mEXn ,i"Wx WExitl KM lM Kixv Fpi ¥̀¨¦¨¨§¥©¦¦

:iYkx`d `l ikdãm"AWx WxiR ¨¦Ÿ¤¡©§¦¥¥©§©
(kw migqR)mini draW' llkA iriaXd , §¨¦©§¦¦¦§©¦§¨¨¦

llMd on `vie ,did 'Elk`Y zFSn©Ÿ¥¨¨§¨¨¦©§¨
'Lidl` 'dl zxvr iriaXd mFIA' azke§¨©©©§¦¦£¤¤©¡Ÿ¤
cOll ,'zFSn Elk`Y' FA xn`p `le§Ÿ¤¡©Ÿ§©§©¥
onE ,daFg `le zEWx `EdW Fnvrl§©§¤§§Ÿ¨¦
lr cOll `NW Epcnl z`Gd dCOd©¦¨©Ÿ¨©§¤Ÿ§©¥©
llMd lr mB `N` `vi calA Fnvr©§¦§¨¨¨¤¨©©©§¨
WxitE df WExiR dgC m"`xde .FNEM§¨§¥¨¨¥¤¥¥

:xg` oiprAäi"Wx WxiR[gk migqR] §¦§¨©¥¥¥©¦§¨¦

zFSn lr' aizM `dC ,`Ed `xizi `xw§¨§¥¨§¨§¦©©
'axrA' ok `l m`C ,'Edlk`i mixFxnE§¦Ÿ§ª§¦Ÿ¥¨¤¤
mini draW' llkA `lde ,il dOl̈¨¦©£Ÿ¦§©¦§¨¨¦
zFlil s` miniC ,`Ed 'Elk`Y zFSn©Ÿ¥§¨¦©¥
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ׁשל  ראׁשֹון אּלא אינֹו אֹו נֹולדּת? אדם ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָהלפני
לא  עלֿחמץ", "לאֿתׁשחט לֹומר: ּתלמּוד ְְְִִֵַַַַָָֹֹׁשבעה?

קּים חמץ ועדין הּפסח ‰LÙp.(מכילתא)ּתׁשחט ְֲִִֵֶַַַַַַָָ«∆∆
‡Â‰‰∑ּובדעּתּה ּבנפׁשּה לאנּוס ,åּכׁשהיא .ּפרט «ƒְְְְְְְִֶַַָָָָ

Ï‡¯NiÓ∑לּה ותל מּיׂשראל ּתּכרת אני ׁשֹומע ƒƒ¿»≈ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָ
"מּלפני", אחר: ּבמקֹום לֹומר ּתלמּוד אחר? ְְְְִֵֵַַַַַַָָלעם

רׁשּותי  ׁשהּוא מקֹום .ּבכל ְְִֶָָ

(æè)éòéáMä íBiáe Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBiáe©³¨«¦Æ¦§¨½Ÿ¤©Æ©§¦¦½
äNòé-àì äëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¨¨ÆŸ¥«¨¤´
äNòé Bcáì àeä Lôð-ìëì ìëàé øLà Cà íäá̈¤½©µ£¤´¥«¨¥´§¨¤½¤¬§©−¥«¨¤¬

:íëì̈¤«
i"yx£L„˜ ‡¯˜Ó∑" קרא ּדבר. ׁשם אֹותֹוæמקרא", ƒ¿»…∆ְְִֵָָָָ

לאכילה  ּוכסּותקדׁש NÚÈ‰.(מכילתא)ּוׁשתּיה ‡Ï ְְֲִִֶַָָֹ…≈»∆
Ì‰·∑ אחרים עלֿידי Bc·Ï.אפּלּו ‡e‰∑ יכֹול) »∆ְֲֲִִֵֵַ¿«ָ

יעׂשה  לבּדֹו "הּוא לֹומר: ּתלמּוד לּכנענים? ְְְֲִֵֶַַַַַַָאף
מכׁשיריו, ולא הּוא לּכנענים), ולא לכם ְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹלכם",

יֹוםֿטֹוב çׁשאפׁשר  מערב LÙ.לעׂשֹותן ÏÎÏ∑ ְֲֵֶֶֶֶַָָ¿»∆∆
לבהמה. לּכנענים אפּלּו אף לֹומר:èיכֹול ּתלמּוד ? ְְְֲִִִֵַַַַַַָָ

חּלק) ,"א" לֹומר: ּתלמּוד אחרת: (נסחה ְְֵֶֶֶַַַַַָָֻ"לכם"
ב"ר.) כ"ח, .(ביצה

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz'd zekeq crendÎleg zaye zekeqd bgc 'a mei zgiyn)

ׁשהּתֹורה לצרהּתירה מּזה ּביֹום־טֹוב האסּורֹות מלאכֹות ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָֹ
ענין  הּוא יֹום־טֹוב ׂשמחת ּכּמה עד נראה יֹום־טֹוב, ְְְֲִִִִֶַַַַָָאכילת

לׂשמחה". "מֹועדים ׁשּנאמר ּוכמֹו ּבּמֹועדים, ְְְֱֲֲִִִִִֶֶַַָָעיקרי
הּנ"ל  ועל־ּפי יֹום. ּבכל מאירה הּמֹועדים ּדהארת ידּוע ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָוהּנה
ׂשמחת  ׁשּגם מּובן ּביֹום־טֹוב, עיּקרי ענין הּוא ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָּדהׂשמחה

הּׁשנה. ּבכל להרּגיׁשּה האדם צרי ְְְִִַַָָָָָָָָיֹום־טֹוב
האדם ׂשמחת על ּדנֹוסף אֹומרת, הּמצוה ּבעת זאת קּיּום ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשּירּגיׁש הּמֹועדים הארת ּפֹועלת מצוה", ׁשל "ׂשמחה -ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָ
הּיֹום. ּכל ּבמׁש זֹו ְְִֶֶַָָׂשמחה

(æé)äfä íBiä íöòa ék úBvnä-úà ízøîLe§©§¤»¤©©¼¦À§¤̧¤Æ©´©¤½
ízøîLe íéøöî õøàî íëéúBàáö-úà éúàöBä¥¬¦¤¦§«¥¤−¥¤´¤¦§¨®¦§©§¤º

:íìBò úwç íëéúøãì äfä íBiä-úà¤©¬©¤²§Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«
i"yx£˙Bvn‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ לידי יבאּו ׁשּלא ¿«¿∆∆««ִֵֶָֹֹ

ּתפח  אמרּו: מּכאן רּבי ,éחּמּוץ, ּבצֹונן. ּתלטׁש ְְְִִִִֵַַָָָֹ
אּלא  הּמּצֹות", "את קֹורא ּתהי אל אֹומר: ְִִֵֵֶֶַַַָָֹיאׁשּיה

הּמצֹות" הּמּצֹות,ë"את את מחמיצין ׁשאין ּכדר , ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַ
,ליד ּבאה אם אּלא הּמצֹות, את מחמיצין אין  ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּכ

מּיד  אֹותּה ‰f‰.עׂשה ÌBi‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ ֲִֵָָ¿«¿∆∆««∆

ÌÏBÚ.מּמלאכה  ˙wÁ ÌÎÈ˙¯„Ï∑ נאמר ׁשּלא לפי ְִָָ¿……≈∆À«»ְֱִֶֶַֹ
על  אּלא הּמלאכה, על עֹולם" ו"חּקת ְְֶַַַַָָָָֻ"ּדֹורֹות"
אזהרת  ּתאמר: ׁשּלא ּכאן, ּוׁשנאֹו חזר לכ ְְְֲִֶַַַַַָָָָָָֹֹהחגיגה,

לא לאֿיעׂשה", אּלא "ּכלֿמלאכה נאמרה, לדֹורֹות ְְְֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹ
הּדֹור  .לאֹותֹו ְַ

ÓBÈ·e‡טז  LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈ·e¿»«¿»»¿»««ƒ¿»
‡„È·ÈÚ Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿»ƒƒ»
LÙ ÏÎÏ ÏÎ‡˙Ó Èc Ì¯a ÔB‰a „·Ú˙È ‡Ï»ƒ¿¬≈¿¿«ƒƒ¿¬≈¿»¿«

:ÔBÎÏ „·Ú˙È È‰B„BÁÏ· ‡e‰ƒ¿ƒƒ¿¬≈¿

‰„ÔÈיז  ‡ÓBÈ Ô¯Îa È¯‡ ‡¯Èht ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«ƒ»¬≈ƒ¿«»»≈
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎÈÏÈÁ ˙È ˙È˜Èt‡«≈ƒ»≈≈≈«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ¯„Ï ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»»»≈¿»≈¿»»»

minkg izty

mFi cr'C `xTn ol `wtpcM rnWnA§©§©¦§¨§¨¨¦§¨§©
:'Wcgl mixUre cg`då,dcifn WExiR ¨¤¨§¤§¦©Ÿ¤¥§¦¨

:`zlikOA `icdA `Ed okefh dxez §¥§¤§¨©§¦§¨
(fh)ædvFx ,Wcw z`ixw FWExiRW¤¥§¦©Ÿ¤¤

dlik`le zEqkl EP`xwY xnFl©¦§¨¤¦§§©£¦¨
.dIzWle,xaC mW '`xwn' Wxtl oi`e §¦§¦¨§¥§¨¥¦§¨¥¨¨

KExA WFcTd on iExw FWExiRW xnFlM§©¤¥¨¦©¨¨
irAn 'mFId' 'mFId' oM m`C ,Wcw `EdŸ¤§¦¥©©¦¨¥

:'mFIaE' 'mFIaE' `le ,DilçaizkCn ¥§Ÿ©©¦¦§¦
,eixiWkn `le `Ed rnWnC ,'`Ed'§©§©§Ÿ©§¦¨

`d ,mkikxv lkl rnWn ,'mkl' aizkE§¦¨¤©§©§¨¨§¥¤¨
i`W o`M xWt`W o`M `N` ,cviM¥©¤¨¨¤¤§¨¨¤¦

:'eke xWt`è`nlC xn`Y m`e ¤§¨§¦Ÿ©¦§¨
z` ip` dAxnC xnFl Wie ,`kti ¦̀§¨§¥©¦§©¤£¦¤
`ivFnE ,Lilr odizFpFfOW zFndAd©§¥¤§¥¤¨¤¦
mzFpFfn oi`W mixkPd z` ip £̀¦¤©¨§¦¤¥§¨

:Lilrfi dxez ¨¤
(fi)édvFxe dgtY dSOd m` ,WExiR¥¦©©¨¨§¨§¨

dgitYA oi`W iR lr s` ,uingdl§©§¦©©¦¤¥©§¦¨

dghze opFvA dici oYY ,uEOig mEXn¦¦¦¥¨¤¨§¥§¦§¤
aEIg mEXn oPhvYW icM dSOd ipR§¥©©¨§¥¤¦§©¥¦¦

:'mYxnWE'ë[aFh waC]oi` FhEWR itlC §©§¤¤¤¦§¦§¥
xg` xninl Dil dedC ,FnFwn df¤§©£¨¥§¥©©©
mYxnWE' 'Elk`Y zFSn mini zraW'¦§©¨¦©Ÿ¥§©§¤
,uEOig icil E`Fai `NW 'zFSOd z ¤̀©©¤Ÿ¨¦¥¦
xnFl mipiC x`WA mdipiA wiqtde§¦§¦¥¥¤¦§¨¦¦©
i`w zFSOd lr `weC e`lC§©©§¨©©©¨¥

:'ekegi dxez



a`צו zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'c iying meil inei xeriy

(çé)áøòa Lãçì íBé øNò äòaøàa ïLàøä«¦¿Ÿ§©§¨¨Á¨¨̧³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤
:áøòa Lãçì íéøNòå ãçàä íBé ãò úvî eìëàz«Ÿ§−©®Ÿ©Â´¨«¤¨¯§¤§¦²©−Ÿ¤¨¨«¤

i"yx£ÌÈ¯NÚÂ „Á‡‰ ÌBÈ „Ú∑"ימים "ׁשבעת נאמר: ּכבר והלא נאמר, לילֹות ìלּמה "ימים", ׁשּנאמר לפי ? «»∆»¿∆¿ƒְְְֱֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
וגֹו'" האחד יֹום "עד לֹומר: ּתלמּוד .מּנין? ְְִִֶַַַַָָ

(èé)ék íëézáa àöné àì øàN íéîé úòáL| ¦§©´¨¦½§¾Ÿ¬Ÿ¦¨¥−§¨«¥¤®¦´
úãòî àåää Lôpä äúøëðå úöîçî ìëà-ìk̈Ÿ¥´©§¤À¤§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¥«£©´

:õøàä çøæàáe øba ìàøNé¦§¨¥½©¥−§¤§©¬¨¨«¤
i"yx£ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï∑ לגבּולין ּתלמּוד ?îמּנין …ƒ»≈¿»≈∆ְְִִִִַַ

"ּבבּתיכם"? לֹומר ּתלמּוד מה ."ּגבּול "ּבכל ְְְְֵֶֶַַַַָָלֹומר:
יצא  ,ׁשּברׁשּות ּגבּול אף ,ּברׁשּות ּבית מה –ְְְְְְְִִֵֶַַָָ

אצל  ׁשהּוא ּכֹוכבים עֹובד ׁשל ולא ðחמצֹו יׂשראל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹ
אחריּות  עליו ÓÁÓˆ˙.קּבל ÏÎ‡ŒÏk Èk∑לענׁש ֲִֵַָָָƒ»…≈«¿∆∆ֲַֹ

החמץ  על ענׁש ּכבר והלא הּׂשאֹור. על אּלא ?ñּכרת ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ׂשאֹור  עליו, ענׁש לאכילה ׁשראּוי חמץ ּתאמר: ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּלא

על  ענׁש ואם עליו. יענׁש לא לאכילה ראּוי ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשאינֹו
ׂשאֹור  אֹומר: הייתי החמץ, על ענׁש ולא ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹהּׂשאֹור
מחּמץ  ׁשאינֹו חמץ עליו, ענׁש אחרים, מחּמץ ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּוא

ׁשניהם נאמרּו לכ עליו. יענׁש לא .(מכילתא)אחרים, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
ı¯‡‰ Á¯Ê‡·e ¯ba∑,ליׂשראל נעׂשה ׁשהּנס לפי «≈¿∆¿«»»∆ְְְֲִִֵֵֶַַָָ

הּגרים  את לרּבֹות הצר. ְְִֵֶַַַֻ

(ë)íëéúáLBî ìëa eìëàú àì úöîçî-ìk̈©§¤−¤´ŸŸ¥®§ŸÆ«§´Ÿ¥¤½
:úBvî eìëàzô «Ÿ§−©«

i"yx£eÏÎ‡˙ ‡Ï ˙ˆÓÁÓ∑ אזהרהò אכילת על «¿∆∆……≈ְֲִַַַָָ
ÓÁÓˆ˙.ׂשאֹור  Ïk∑ את ÏÎa.ּתערבּתֹוôלהביא ְ»«¿∆∆ְְֲִֶַָֹ¿…

˙BvÓ eÏÎ‡z ÌÎÈ˙·LBÓö∑ ׁשּתהא ללּמד ּבא זה ¿…≈∆…¿«ְְֵֵֶֶַָ

ׁשני  למעׂשר ּפרט מֹוׁשבתיכם, ּבכל להאכל ÷ראּויה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹ
ּתֹודה עיין וחּלֹות להאכל שם)(מכילתא ראּויים (ׁשאינם ְְְִֵֵֵֶַָָָ

ּבירּוׁשלים) אּלא מֹוׁשבֹות, .ּבכל ְִִֶַָָָָ

ß hay 'c iying mei ß

(àë)íäìà øîàiå ìàøNé éð÷æ-ìëì äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²§¨¦§¥¬¦§¨¥−©´Ÿ¤£¥¤®
eèçLå íëéúçtLîì ïàö íëì eç÷e eëLî¦«§À§¸¨¤¬²Ÿ§¦§§«Ÿ¥¤−§©«£¬

:çñtä©¨«©

Á¯ÈÏ‡יח  ‡ÓBÈ ‡¯ÒÚ ‡Úa¯‡a ÔÒÈa¿ƒ»¿«¿¿»«¿»»¿«¿»
ÔÈ¯ÒÚ ‡ÓBÈ „Ú ‡¯Èht ÔeÏÎÈz ‡LÓ¯a¿«¿»≈¿«ƒ»«»∆¿ƒ

:‡LÓ¯a ‡Á¯ÈÏ „ÁÂ¿«¿«¿»¿«¿»

ÔBÎÈz·aיט  ÁÎzLÈ ‡Ï ¯ÈÓÁ ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¬ƒ»ƒ¿¿«¿»≈
‡L‡ ÈˆzLÈÂ ‡ÚÓÁÓ ÏeÎÈc Ïk È¯‡¬≈»¿≈«¿¿»¿ƒ¿≈≈¬»»
‡·ÈvÈ·e ‡¯Bi‚a Ï‡¯NÈ„ ‡zLkÓ ‡È‰‰«ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ»¿«ƒ»

:‡Ú¯‡„¿«¿»

ÔBÎÈ·˙BÓכ  ÏÎa ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡ÚÓÁÓ Ïk»«¿¿»»≈¿¿…¿»≈
:‡¯Èht ÔeÏÎÈz≈¿«ƒ»

ÔB‰Ïכא  ¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È·Ò ÏÎÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿»»≈ƒ¿»≈«¬«¿
‡Ú (Èa ÔÓ) ÔBÎÏ e·ÈÒÂ e„È‚˙‡ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈»»

:‡ÁÒÙ eÒeÎÂ ÔBÎ˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬»¿¿ƒ¿»

minkg izty

(gi)ìlkC rnWn `kdC xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¨©§©§¨
WxiR lirlE `Ed daFg mini draW¦§¨¨¦¨§¥¥¥
,`Ed zEWx draW lkC `icdA i"Wx©¦§¤§¨§¨¦§¨§
lirl i"Wx WxitC `d xnFl Wie§¥©¨§¥¥©¦§¥
,dSn zlik` Epiid `Ed zEWxC¦§©§£¦©©¨
`kde ,dSn zlik`A irYWn wEqRdC§©¨¦§¨¥©£¦©©¨§¨¨
hwpC `de .xF`U zzAWd oiprl ixiin©§¥§¦§©©§¨©§§¨§¨©
xn`p xaM `lde xn`p dOl' `kd̈¨¨¨¤¡©©£Ÿ§¨¤¡©
`xw xnFl dvFx Fpi` ,'mini zraW¦§©¨¦¥¤©§¨
,'Elk`Y zFSn mini zraW' lirlC¦§¥¦§©¨¦©Ÿ¥
mini zraW' `kd aizkC `xw `N ¤̀¨§¨¦§¦¨¨¦§©¨¦
`xwE ,'mkiYaA `vOi `l xF`U§Ÿ¦¨¥§¨¥¤§¨
mixUre cg`d mFi cr' DiPin lirlC¦§¥¦¥©¨¤¨§¤§¦

zzAWd oiprl ixiin 'axrA Wcgl©Ÿ¤¨¤¤©§¥§¦§©©§¨©
draW' `N` xn`p ded `l i`e ,xF`U§§¦Ÿ£¨¤¡©¤¨¦§¨
dEEvn dY` mFIaC `pin` ded 'minï¦£¨¨¦¨§©©¨§¤
,dliNA `l la` xF`U zzAWd lr©©§¨©§£¨Ÿ©©§¨

:o`M Kix`dW m"`xA oiIrhi dxez ©¥¨§¥¤¤¡¦¨
(hi)îoFbM ,miYAd on uEg ,WExiR¥¦©¨¦§

:odA `vFIke minxkE zFcUð,WExiR ¨§¨¦§©¥¨¥¥
,`vOi laE d`xi laA xaFr Fpi`W¤¥¥§©¥¨¤©¦¨¥
ixiin iOp 'LlEaB'C opitli DiPinE¦¥¨§¦©¦§¤©¦©§¥
`xEYIn cnlpe ,LzEWxA `N` opi`W¤¥¨¤¨¦§§§¦§©¦¦¨
:'eke ixkp lW Fvng iwER`l 'Lzia'C§¥§§©¥£¥¤¨§¦

ñxnge lTn xF`U izize ,xnFlM§©§¥¥§¦©¨Ÿ¤
uOgn oi`W dWw FvEOig oi`W ungn¥¨¥¤¥¦¨¤¤¥§©¥

xF`U ,zxM eilr miaiIg mixg £̀¥¦©¨¦¨¨¨¥§
:oMW lM `l dWw FvEOgWk dxez ¤¦¨¤Ÿ¨¤¥

(k)òlkF` lM'n EprnW WpFrC§¤¨©§¦¨¥
:'zvngnô(awri zlgp)Kix`d m"`xd ©£¤¤©£©©£Ÿ¨§¥¤¡¦

,o`M cr ,'FA mBnbn iAle' cr o`kA§¨©§¦¦§©§¥©¨
EN`'C dpWOA b"n sC oiNEgA oiIr©¥§¦©©¦§¨§¥
itlE ,zFtqFze i"WxA 'zFxWM§¥§©¦§¨§¦
mBnbn iAle' azM df gkW m"`xdW¤¨§¥¨©¤¨©§¦¦§©§¥

:'FAö'mkizFaWFn lkA' i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¨§¥¤
zaFge `Ed sEBd zaFg `dC ,il dOl̈¨¦§¨©©§©
ux`l uEgA oiA ux`A oiA zbdFp sEBd©¤¤¥¨¨¤¥§¨¨¤

:'eke `A dfC uxznE÷ENt`e xnFlM §¨¥§¤¨§©©£¦
oeiM dSn zaFg FA `vFi oi` milWExiA¦¨©¦¥¥©©¨¥¨



צז `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'c iying meil inei xeriy
i"yx£eÎLÓ∑לֹו ׁשּיׁש ימׁשמי הּׁשּוק ∑eÁ˜e.מּׁשּלֹוøצאן, מן יּקח לֹו, ׁשאין ׂשה ∑ÌÎÈ˙ÁtLÓÏ.מי ƒ¿ְִִִֵֶֶֹֹ¿ִִִֵֶַַ¿ƒ¿¿…≈∆ֶ

אבֹות  .לבית ְֵָ

(áë)óqa-øLà íca ízìáèe áBæà úcâà ízç÷ìe§©§¤º£ª©´¥À§©§¤»©¨´£¤©©¼
ícä-ïî úæeænä ézL-ìàå óB÷Lnä-ìà ízòbäå§¦©§¤³¤©©§Æ§¤§¥´©§½Ÿ¦©−̈
Búéa-çútî Léà eàöú àì ízàå óqa øLà£¤´©¨®§©¤À¬Ÿ¥«§²¦¬¦¤«©¥−

:ø÷a-ãò©«Ÿ¤
i"yx£·BÊ‡∑ ּגבעֹולין לֹו ׁשּיׁש ירק ‡‚c˙.מין ≈ְִִִֵֶָָ¬À«
·BÊ‡∑קלחין Ûqa.אגּדה ùקרּויין ג' ¯L‡∑,ּבכלי ≈ְְֲִִָָֻ¬∆««ְִִ

ּכסף  סּפֹות Ûqa.ּכמֹו ¯L‡ Ìc‰ ÔÓ∑ חזר לּמה ְִֶֶƒ«»¬∆«»ַָָָ
הּמּתנֹות, לׁשלׁש אחת טבילה ּתאמר: ׁשּלא ְְְִִֶַַַַַָָָֹֹֹּוׁשנאֹו?
ּונתינה  נתינה ּכל ׁשּתהא ּבסף", "אׁשר עֹוד נאמר ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָלכ

טבילה  הּגעה, ּכל על ּבּסף": אׁשר Ìz‡Â."מןֿהּדם ְֲִִֶַַַַָָָָָָ¿«∆
'B‚Â e‡ˆ˙ ‡Ï∑ רׁשּות ׁשּנּתנה ׁשּמאחר מּגיד …≈¿¿ְְִִֵֶֶַַַָ

לרׁשע,לחּבל,úלּמׁשחית  צּדיק ּבין מבחין אינֹו ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָ
ׁשּנאמר: הּוא, לּמחּבלים רׁשּות קד)ולילה "ּבֹו(תהלים ְְְְְֱִֶֶַַַַָ

יער" חיתֹו ּכל .(מכילתא)תרמׂש ְְִַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(78 'nr fk jxk zegiy ihewl)

הּמּתנֹות לׁשלׁש אחת כב)טבילה יב, הּדם (רׁש"י לזריקת ְְְִִִִִַַַַַַַָָָֹ
הּדם  זריקת ׁשל ּגדר היה הּמׁשקֹוף ועל הּמזּוזֹות ׁשּתי ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָעל
להם  היּו מזּבחֹות "ׁשלׁשה ּבּמכילּתא: ּכדאיתא הּמזּבח, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹעל
מּלׁשֹון  מׁשמע וכן הּמזּוזֹות". ּוׁשּתי הּמׁשקֹוף ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַּבמצרים,

לעיל ּכתב וכן הּמּתנֹות". "לׁשלׁש ּכאן: ז)רׁש"י זֹו(ּפסּוק : ְְְִִֵֵַַַַָָָָֹ

החיד"א וכתב הּדם. ד)קּבלת ּדרּוׁש אחדים ּדברים (ספר ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

. . והּמזּוזֹות הּמׁשקֹוף על ּונתינתֹו ּבּסף הּדם ְְְְִֶַַַַַַַַַָָָׁש"קּבלת
ּבּפרק". ּבֹו ּבכֹורֹות ּדהוּו ּבּכהנים, ׁשּמצותֹו ּדינֹו ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָֹּבוּדאי

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - dky 'nr ` jxk zeny dxezdÎxe`)

ּבּסף אׁשר ּבּדם כב)ּוטבלּתם (יב, ְְֲֶֶַַַַָ
הּתֹורה. ללּמּוד רֹומז ׁש'ּדם' אמרּו, ּכאן ְְְִִֵֶַַַָָָָּבּמדרׁש

מלכֹות", הּמה ל"ׁשּׁשים רֹומז 'סף' :ׁשׁשים וסימנ ְְְְִִִִִֵֵַָָָ

ּפילגׁשים" "ּוׁשמֹונים ׁשמֹוניםמּסכּתֹות, (ראה ּברייּתֹות– ְְְְְְִִִִֶַַַ
פי"ח) .במדב"ר

(âë)bðì ýåýé øáòåícä-úà äàøå íéøöî-úà ó §¨©´§Ÿ̈»¦§´Ÿ¤¦§©¼¦¼§¨¨³¤©¨Æ
ænä ézL ìòå óB÷Lnä-ìò-ìò ýåýé çñôe úæe ©©©§½§©−§¥´©§®Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ©

bðì íëéza-ìà àáì úéçLnä ïzé àìå çútä:ó ©¤½©§³Ÿ¦¥Æ©©§¦½¨¬Ÿ¤¨«¥¤−¦§«Ÿ
i"yx£ÁÒÙe∑ ודּלג לפרׁש ויׁש ‰ÈÁLn˙.וחמל, ÔzÈ ‡ÏÂ∑:ּכמֹו לבא, יכלת לֹו יּתן כא)ולא נתנֹו(בראשית "ולא »«ְְְְִֵֵֵַָָ¿…ƒ≈««¿ƒְְְְְִֵֶָָֹֹֹֹ

עּמדי" להרע .אלהים ְֱִִִַָָֹ

(ãë)éðáìe Eì-÷çì äfä øácä-úà ízøîLe-ãò E §©§¤−¤©¨¨´©¤®§¨§¬§¨¤−©
:íìBò¨«

Ó„a‡כב  ÔeÏaË˙Â ‡·BÊ‡ ˙¯Ò‡ Ôe·q˙Â¿ƒ¿¡»«≈»¿ƒ¿¿ƒ¿»
‡Óc ÔÓ ‡itÒ ÔÈ¯˙ÏÂ ‡Ù˜LÏ Ôec˙Â ‡Ó·„ƒ¿»»¿«¿«¿»¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿»
d˙Èa Ú¯zÓ L‡ Ôe˜t˙ ‡Ï Ôez‡Â ‡Ó·cƒ¿»»¿«»ƒ¿¡«ƒ¿«≈≈

:‡¯Ùˆ „Ú««¿»

È˙כג  ÈÊÁÈÂ ÌÈ¯ˆÓ ˙È ÈÁÓÓÏ ÈÈ ÈÏ‚˙ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿«ƒ¿∆¡≈»
ÏÚ ÈÈ ÒBÁÈÂ ‡itÒ ÔÈ¯z ÏÚÂ ‡Ù˜L ÏÚ ‡Óc¿»««¿»¿«¿≈ƒ«»¿≈¿»«
ÔBÎÈz·Ï ÏÚÈÓÏ ‡ÏaÁÏ ˜BaLÈ ‡ÏÂ ‡Ú¯z«¿»¿»ƒ¿¿«»»¿≈«¿»≈

:ÈÁÓÓÏ¿ƒ¿≈

CÈ·ÏÂכד  CÏ ÌÈ˜Ï ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»ƒ¿»»»≈ƒ¿»»¿ƒ¿»
:ÌÏÚ „Ú«»»

minkg izty

:mkizFaWFn lkA lk`p `lC`k dxez §Ÿ¤¡¨§¨§¥¤
(`k)øEkWn' `kd iOp WxiR `lC `d̈§Ÿ¥¥©¦¨¨¦§

xnFl Wie ,'ek 'dxf dcFarn mkici§¥¤¥£¨¨¨§¥©
`N` i`w `xwOd WExitA e`l mzdC§¨¨©§¥©¦§¨¨¥¤¨
ENt` iBq devOd mrhe ,devOd mrhA§©©©¦§¨§©©©¦§¨©¦£¦
ixiin `kd la` ,`YcB`C `zNnA§¦§¨§©©§¨£¨¨¨©§¥
FzF` WxiR okl ,`xwOd WExitA§¥©¦§¨¨¥¥¥

:m"`x .FhEWR itl aFxw xzFiAak dxez §¥¨§¦§§¥

(ak)ù[awri zlgp]WxtY `NW iwER`l ©£©©£Ÿ§©¥¤Ÿ§¨¥
zFtqFzA dGn oiIre ,miglw dXng£¦¨§¨¦§©¥¦¤§¨

:b"i sC dMEqCúxnFl dvFx Fpi` §¨©¥¤©
lM dMd `dC ,mixvn lW zigWn©§¦¤¦§©¦§¨¦¨¨
`N` ,uEgl E`vi `NW s` xFkA§©¤Ÿ¨§©¤¨
FnM dlil lkA `vFIW mzq zigWn©§¦§¨¤¥§¨©§¨§
.`Ed milAgnl zEWx KlFde WxtOW¤§¨¥§¥§©§©§¦

zFlil lM `le Ff dlil mdl dEvC `de§¨§¦¨¨¤©§¨§Ÿ¨¥
miIxvOd Exn`i `NW mEXn ,dpXAW¤©¨¨¦¤ŸŸ§©¦§¦¦
'oiwFl md KM oiwFl Ep`W mWM'§¥¤¨¦¨¥¦
Erci `l mde ,'`Ed i`CA dWn' Exn`ie§Ÿ§¤©©§¥Ÿ¥§
`l dWnE `Ed dlil lM lW zigWOW¤©§¦¤¨©§¨¤Ÿ
,mdixFkA dMdW zigWOn `N` xAC¦¤¤¨¦©§¦¤¦¨§¥¤

:E`vi `NW mdl dEv Kklbk dxez §¨¦¨¨¤¤Ÿ¥§



a`צח zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd iyiy meil inei xeriy

(äë)íëì ýåýé ïzé øLà õøàä-ìà eàáú-ék äéäå§¨º̈¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧¦¥¯§Ÿ̈²¨¤−
:úàfä äãáòä-úà ízøîLe øac øLàk©«£¤´¦¥®§©§¤−¤¨«£Ÿ̈¬©«Ÿ

i"yx£e‡·˙ Èk ‰È‰Â∑ ּבביאתם זֹו מצוה הּכתּוב ּתלה ¿»»ƒ»…ְְִִַָָָָָָ
ׁשעׂשּו אחד ּפסח אּלא ּבּמדּבר נתחּיבּו ולא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלארץ,

הּדּבּור  עלּֿפי הּׁשנית ac¯.ּבּׁשנה ¯L‡k∑ והיכן ִִִֵַַַַָָ«¬∆ƒ≈ְֵָ
ו)ּדּבר? וגֹו'"(לעיל הארץ אל אתכם ."והבאתי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָ

åë)(äãáòä äî íëéða íëéìà eøîàé-ék äéäå§¨¾̈¦«Ÿ§¬£¥¤−§¥¤®¨²¨«£Ÿ̈¬
íëì úàfä: ©−Ÿ¨¤«

(æë)çñt øLà ýåýéì àeä çñt-çáæ ízøîàå©«£©§¤¿¤«©¤̧©¹©«Ÿ̈À£¤´Â̈©Â
íéøöî-úà Btâða íéøöîa ìàøNé-éðá éza-ìò©¨¥³§¥«¦§¨¥Æ§¦§©½¦§¨§¬¤¦§©−¦

:eåçzLiå íòä ãwiå ìévä eðéza-úàå§¤¨¥´¦¦®©¦¬Ÿ¨−̈©¦§©«£«
i"yx£ÌÚ‰ „wiÂ∑ ּובׂשֹורת הארץ, ּוביאת הּגאּלה ּבׂשֹורת להם àעל ׁשּיהיּו .הּבנים «ƒ…»»ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

(çë)ýåýé äeö øLàk ìàøNé éða eNòiå eëìiå©¥«§¬©©«£−§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
:eNò ïk ïøäàå äLî-úàñ ¤¤¬§©«£−Ÿ¥¬¨«

i"yx£'B‚Â eNÚiÂ eÎÏiÂ∑ והלא עׂשּו? ּכבר וכי «≈¿««¬¿ְְֲִַָָֹ
עליהם, ׁשּקּבלּו מּכיון אּלא להם? נאמר ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹמראׁשֿחדׁש

עׂשּו ּכאּלּו הּכתּוב עליהם eÎÏiÂ.(מכילתא)מעלה ְֲֲִֵֶֶַַָָ«≈¿
eNÚiÂ∑ להליכה ׂשכר ליּתן הּכתּוב, מנה ההליכה אף ««¬ֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָ

לעׂשּיה  Ô¯‰‡Â.וׂשכר ‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆ ¯L‡k∑ ְֲִַָָָ«¬∆ƒ»∆…∆¿«¬…
הּפילּו ׁשּלא יׂשראל, ׁשל ׁשבחן מּכל ּדבר áלהּגיד ְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ

מׁשה  אף עׂשּו"? "ּכן ּומהּו ואהרן. מׁשה âמצות ְְֲִֵֶֶַַַַָֹֹֹ
עׂשּוואהרן .ּכן ְֲֵַָֹ

ß hay 'd iyiy mei ß

(èë)éäéå|õøàa øBëa-ìë äkä ýåýéå äìélä éöça ©§¦´©«£¦´©©À§¨©«Ÿ̈»¦¨´¨§»§¤´¤
øBëa ãò Bàñk-ìò áLiä äòøt øëaî íéøöî¦§©¼¦¼¦§³Ÿ©§ŸÆ©¥´©¦§½©µ§´

:äîäa øBëa ìëå øBaä úéáa øLà éáMä©§¦½£¤−§¥´©®§−Ÿ§¬§¥¨«
i"yx£'‰Â∑ּדינֹו ּובית הּוא וה', ׁשּנאמר מקֹום ,ãּכל «ֱִֵֶֶַַָָ

ּופלֹוני  ּפלֹוני ּכמֹו הּוא, ּתֹוספת לׁשֹון ‰k‰.ׁשהּוי"ו ְְְְִִֶֶֶַָƒ»
¯BÎa ÏÎ∑ ּבמצרים והּוא אחרת אּמה ׁשל .אף »¿ְְְִִֶֶֶַַַָֻ

‰Ú¯t ¯BÎaÓ∑ּפ מן אף ונׁשּתּיר היה, ּבכֹור רעה ƒ¿«¿…ְְְְִִֵַַַָָֹ
אֹומר: הּוא ועליו ט)הּבכֹורֹות, זאת (לעיל "ּבעבּור ְְֲֵַַָָֹ

סּוף  ּבים אתּֿכחי", הראת ּבעבּור ,העמדּתי.„Ú ְְְְֱֲִִֶֶַַַַֹֹ«

È·M‰ ¯BÎa∑ לאידם ׂשמחין יׂשראל.äׁשהיּו ׁשל ¿«¿ƒְְְִִֵֵֵֶֶָָָ
הּפרענּות. זּו הביאה יראתנּו יאמרּו: ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶַָָָֹֹֻועֹוד,
החׁשּוב  מן מנה ׁשהרי היה, ּבכלל הּׁשפחה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָּובכֹור
מּבכֹור  חׁשּוב הּׁשפחה ּובכֹור הּפחּות, עד ְְְְִִֶַַַָָָָֻׁשּבכּלן

.הּׁשבי  ִֶַ

ÔBÎÏכה  ÈÈ ÔzÈc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¬¿«¿»ƒƒ≈¿»¿
:ÔÈ„‰ ‡ÁÏt ˙È Ôe¯h˙Â ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿»»¿»»»≈

ÁÏt‡כו  ‰Ó ÔBÎÈa ÔBÎÏ Ôe¯ÓÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¿¿¿≈∆»¿»»
:ÔBÎÏ ÔÈ„‰»≈¿

ÏÚכז  ÒÁ Èc ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ÒÈÁ Áac Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿««¬»√»¿»ƒ»«
˙È ÈÁÓ ‰Â‰ „k ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈ È· Èza»≈¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ«¬»»≈»
:e„È‚Òe ‡nÚ Ú¯Îe ·ÈÊL ‡za ˙ÈÂ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿»»»»≈ƒ¿««»¿ƒ

ÈÈכח  „ÈwÙ„ ‡Ók Ï‡¯NÈ Èa e„·ÚÂ eÏÊ‡Â«¬»«¬»¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»
:e„·Ú Ôk Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˙È»…∆¿«¬…≈¬»

Îea¯‡כט  Ïk ÏË˜ ÈÈÂ ‡ÈÏÈÏ ˙ebÏÙa ‰Â‰Â«¬»¿«¿≈¿»«»¿«»¿»
„È˙Úc ‰Ú¯Ù„ ‡¯ÎeaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿»¿«¿…¿»ƒ
‡È·L„ ‡¯Îea „Ú d˙eÎÏÓ ÈÒ¯k ÏÚ ·zÓÏ¿ƒ««»¿≈«¿≈«¿»¿ƒ¿»
:‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea ÏÎÂ È¯ÈÒ‡ ˙È·a Ècƒ¿≈¬ƒ≈¿…¿»ƒ¿ƒ»

minkg izty

(fk)àaizkCn WlXd EN` lM wiIC¦¥¨¥©¨¦¦§¦
xninl Dil dedC ,'EegYWIe mrd cTIe'©¦Ÿ¨¨©¦§©£©£¨¥§¥©
`N` ,'EegYWIe' xn`PW FnM 'EcwIe'©¦§§¤¤¡©©¦§©£¤¨
iYWE did dCw cgW zFxFdl§¤©¦¨¨¨§¥

:l"Wxdn .zF`egYWdgk dxez ¦§©£¨©©§©
(gk)áxaCA dpMq didW iR lr s ©̀©¦¤¨¨©¨¨©¨¨

mixvn zarFY gFAfl:mdipirlâ ¦§©£©¦§©¦§¥¥¤
opi`W oxd`e dWnC KYrC `wlqC§¨§¨©§¨§¤§©£Ÿ¤¥¨
,EUr `le EEhvp `l dNE`Bd llkA¦§©©§¨Ÿ¦§©§Ÿ¨
EklIe'aC ,xYEin 'EUr oM' xnFl cEnlY©§©¥¨§¨¦§©¥§

:iBq 'EUrIehk dxez ©©£©¦

(hk)ãx`Wl mrh ozp m"`xd̈§¥¨©©©¦§¨
'FpiC ziaE `Ed 'de' xn`PW zFnFwn§¤¤¡©©¥¦
:'xihnd 'de' wEqRA `xIe zWxtA§¨¨©©¥¨©¨©¦§¦

äoiIr - EN` minrh ipWl KixvC `d̈§¨¦¦§¥§¨¦¥©¥
:WxFtn mWe ,lirll dxez §¥§¨§¨



צט `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz oqip `"i zgiy)

הּלילה ּבחצי כט)ויהי ּבחצי (יב, היתה הּגאּלה התחלת ְְְְְֲֲִִִַַַַַַַַָָָָָֻ
הּזה  הּיֹום ("ּבעצם הּיֹום ּבחצי היתה ּבפעל והּגאּלה ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻהּלילה,

מצרים"). מארץ יׂשראל ּבני את ה' הּלילההֹוציא –חצי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשקּוע  האדם ׁשּבֹו מּצב מסּמל ּבּיממה, ּביֹותר החׁשּו ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָהרגע

זה אדם וגם העֹולם; ממצרים'ּבכחֹוּבחׁשכת 'לצאת ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

הּתֹורה. לקּבלת הּמֹובילה ּבּדר הּיֹוםולעלֹות הרגע חצי - ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
ּבאֹור  מּקף האדם ׁשּבֹו מּצב מסּמל ּבּיממה, ּביֹותר ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻהּמּואר

זה אדם וגם ׁשּמּצבֹוחּיבהּתֹורה; ולחּוׁש ממצרים' 'לצאת ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
יֹותר. ּגבֹוהֹות לדרגֹות ּביחס ּכ'מצרים' נחׁשב ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָהּנֹוכחי

(ì)íéøöî-ìëå åéãáò-ìëå àeä äìéì äòøt í÷iå©¨̧¨©§¹Ÿ©À§¨³§¨£¨¨Æ§¨¦§©½¦
øLà úéa ïéà-ék íéøöîa äìãâ ä÷òö éäzå©§¦²§¨¨¬§Ÿ−̈§¦§¨®¦¦¥´©½¦£¤¬

:úî íL-ïéà¥«−̈¥«
i"yx£‰Ú¯t Ì˜iÂ∑מּמּטתֹו.‰ÏÈÏ∑ּכדר ולא «»»«¿…ִִָ«¿»ְְֶֶֹ

ּבּיֹום  ׁשעֹות ּבׁשלׁש ואחרֿ∑‰e‡.הּמלכים ּתחּלה, ְְְְִִַַַַָָָָֹ
מחּזר  הּוא ׁשהיה מלּמד עבדיו, ּכå עבדיו ּבּתי על ְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

Ó˙.ּומעמידן  ÌLŒÔÈ‡ ¯L‡ ˙Èa ÔÈ‡ŒÈk∑יׁש ֲִַָƒ≈«ƒ¬∆≈»≈ֵ
קרּוי  ׁשּבּבית ּגדֹול ּבכֹור, ׁשם אין מת. ּבכֹור, ְְִֵֵֶַַָָָָׁשם

ׁשּנאמר: פט)ּבכֹור, ּדבר (תהלים אּתנהּו". ּבכֹור אני "אף ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָ
ּבעליהם  ּתחת מזּנֹות מצרּיֹות ויֹולדֹות æאחר: ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַ

ּפעמים,ּפנּויים,çמרּוקים  הרּבה. ּבכֹורֹות להם והיּו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
לאביו  ּבכֹור אחד ּכל אחת, לאּׁשה .חמּׁשה ְְְֲִִִֶַַָָָָָ

(àì)eàv eîe÷ øîàiå äìéì ïøäàìe äLîì àø÷iå©¦§¨Á§¤̧§©«£¹Ÿ©À§¨©¸Ÿ¤Æ³§Æ
eãáò eëìe ìàøNé éða-íb ízà-íb énò CBzî¦´©¦½©©¤−©§¥´¦§¨¥®§²¦§¬

:íëøaãk ýåýé-úà¤§Ÿ̈−§©¤§¤«
i"yx£‰ÏÈÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜iÂ∑ ׁשהיה מּגיד «ƒ¿»¿…∆¿«¬…«¿»ִֶַָָ

ׁשרּוי èמחּזר  מׁשה היכן וצֹועק: העיר, ּפתחי ?על ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ׁשרּוי? אהרן ‡Ìz.היכן Ìb∑ הּגברים.ÈaŒÌb ֲֵַָָֹ««∆ְִַָ«¿≈

Ï‡¯NÈ∑ הּטף.ÌÎ¯a„k '‰ ˙‡ e„·Ú eÎÏe∑ ƒ¿»≈ַַ¿ƒ¿∆¿«∆¿∆

ּבטל  אני, ׁשאמרּתי ּכמו ולא ׁשאמרּתם ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹהּכל,
"רק  ּבטל ההֹולכים", ומי "מי ּבטל אׁשּלח", ְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹ"לא

יצג" ּובקרכם .צאנכם ְְְֶֶַָֹֻ

(áì)ízøac øLàk eç÷ íëø÷a-íb íëðàö-íb©«Ÿ§¤̧©§©§¤¬§²©«£¤¬¦©§¤−
:éúà-íb ízëøáe eëìå̈¥®¥«©§¤−©Ÿ¦«

i"yx£eÁ˜ ÌÎ¯˜a Ìb ÌÎ‡ˆ Ìb∑ּכאׁשר ּו" מהּו «…¿∆«¿«¿∆¿ֲֶַַ
י)ּדּברּתם"? זבחים (לעיל ּבידנּו ּתּתן "ּגםֿאּתה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

‡È˙B.ועֹולֹות" Ìb ÌzÎ¯·e∑ ׁשּלא עלי התּפּללּו ְ≈«¿∆«ƒְְִֶַַָֹ
ּבכֹור,éאמּות  .(מכילתא)ׁשאני ְֲִֶָ

(âì)ì øäîì íòä-ìò íéøöî ÷æçzå-ïî íçlL ©¤«¡©³¦§©¸¦Æ©¨½̈§©¥−§©§¨´¦
:íéúî eðlk eøîà ék õøàä̈¨®¤¦¬¨«§−ª¨¬¥¦«

i"yx£ÌÈ˙Ó elk∑,מתים הּפׁשּוטים אף וכאן ּבכֹור", ּכל "ּומת אמר: ׁשהרי הּוא, מׁשה ּכגזרת לא אמרּו: À»≈ƒְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
אחד ּבבית עׂשרה אֹו .(מכילתא)חמּׁשה ְֲֲִִֶַָָָָ

ÈÏÈÏ‡ל  ‰Ú¯t Ì˜ÂÏÎÂ È‰Bc·Ú ÏÎÂ ‡e‰ ¿»«¿…≈¿»¿»«¿ƒ¿»
È¯‡ ÌÈ¯ˆÓa ‡˙a¯ ‡zÁÂˆ ˙Â‰Â ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¬«¿«¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ¬≈
:‡˙Ó Ônz d· ‰Â‰ ˙ÈÏ Èc ‡˙Èa ˙ÈÏ≈≈»ƒ≈¬»≈«»≈»

˜eÓeלא  ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜e¿»¿…∆¿«¬…≈¿»«¬«
Ï‡¯NÈ Èa Û‡ Ôez‡ Û‡ ÈnÚ BbÓ e˜eÙƒ«ƒ«««¿≈ƒ¿»≈
:ÔÈ¯Ó‡ Ôe˙ÈÂ‰„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ eÏÈÊ‡Â∆¡ƒ¿»√»¿»¿»ƒ¬≈»¿ƒ

„Èלב  ‡Ók e¯·c ÔBÎ¯Bz Û‡ ÔBÎÚ Û‡«»¿«¿¿»¿»ƒ
:ÈÏÚ Û‡ BlˆÂ eÏÈÊ‡Â ÔÂzÏlÓ«∆¿∆¡ƒ¿««»»

ÁB‡Ï‡‰לג  ‡nÚ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ ˙ÙÈ˜˙e¿≈«ƒ¿«ƒ««»¿»»
‡lk e¯Ó‡ È¯‡ ‡Ú¯‡ ÔÓ ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿ƒ«¿»¬≈¬»À»»

:ÔÈ˙ÈÓ»¿ƒ

minkg izty

(l)å(awri zlgp)Eid `l eicarC `de ©£©©£Ÿ§¨©£¨¨Ÿ¨
mdAW iR lr s` drxR z` oicinrn©£¦¦¤©§Ÿ©©¦¤¨¤
'ziA oi`' aizkC ,dMOd xTir dzid̈§¨¦©©©¨¦§¦¥©¦
xaM Exn` mdW itl xnFl Wi ,'ebe¥©§¦¤¥¨§§¨
'ebe 'rcY mxhd 'ebe miWp`d z` gNW'©©¤¨£¨¦£¤¤¥©
`Ed KxvEd Kkl ,mdil` rnW `le§Ÿ¨©£¥¤§¨§©

:mcinrdlæElkEi oM m`C ,dWwe §©£¦¨§¨¤§¦¥§

mB ixdW ,`Ed i`CA dWn' xnFl©¤©©¤£¥©
Wie .mizn mixFkA mpi`W mixg £̀¥¦¤¥¨§¦¥¦§¥
mNEMW mdl xn` dWOW xnFl©¤¤¨©¨¤¤¨
zFPfn mdizFWp EidW itl Eid mixFkA§¦¨§¦¤¨§¥¤§©
mzEltW zF`xdl icM df lke ,'eke§¨¤§¥§©§¦§¨

:l"Wxdn .mz`nEheç`Ed 'miiEpR' §§¨¨©©§©§¦
:miweEx lW FWExiR`l dxez ¥¤©¨¦

(`l)è'dWn l` `xwIe' ok `l m`C§¦Ÿ¥©¦§¨¤¤
xAcie dWn l` `xwIe' FnM ,Dil irAn¦¨¥¥§©¦§¨¤¤©§©¥
xEarA FWExiR dWnl iM ,'eil` 'd¥¨¦§¤¥©£

:dWnal dxez ¤
(al)éKixv did dn ok `l m`C§¦Ÿ¥¤¨¨¨¦

:mrd z` gNXW oeiM mzkxalbl dxez §¦§¨¨¥¨¤¦©¤¨¨



a`ק zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd iyiy meil inei xeriy

(ãì)íúøàLî õîçé íøè B÷öa-úà íòä àOiå©¦¨¬¨¨²¤§¥−¤´¤¤§¨®¦§£Ÿ¨²
:íîëL-ìò íúìîNa úøøö§ª¬Ÿ§¦§Ÿ−̈©¦§¨«

i"yx£ıÓÁÈ Ì¯Ë∑ הּניחּום לא לׁשהֹות ëהּמצרּיים ∆∆∆¿»ְְִִִִִִַֹ
חּמּוץ  מּצה ∑Ì˙¯‡LÓ.ּכדי .(מכילתא)ּומרֹורìׁשירי ְִֵƒ¿¬…»ְֵַָָָ

ÌÓÎL ÏÚ∑הֹוליכּו הרּבה ׁשּבהמֹות אףֿעלּֿפי «ƒ¿»ְְִִֵֵֶַַַ
הּמצֹות את היּו מחּבבים .(מכילתא)עּמהם, ְְְִִִֶֶַַָָ

(äì)íéøönî eìàLiå äLî øáãk eNò ìàøNé-éðáe§¥«¦§¨¥¬¨−¦§©´¤®©¦§£Æ¦¦§©½¦
:úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨«Ÿ

i"yx£‰LÓ ¯·„k∑:ּבמצרים להם יא)ׁשאמר (לעיל ƒ¿«…∆ְְִִֶֶַַָָ
רעהּו" מאת איׁש היּו∑ÏÓNe˙."ויׁשאלּו הן îאף ְְֲִִֵֵֵֵ¿»…ֵַָ

הּזהב  ּומן הּכסף מן להם ּבּפסּוק ,ðחׁשּובֹות והמאחר ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
חׁשּוב .(מכילתא)- ָ

(åì)íeìàLiå íéøöî éðéòa íòä ïç-úà ïúð ýåýéå©«Ÿ̈º¨©̧¤¥¬¨¨²§¥¥¬¦§©−¦©©§¦®
:íéøöî-úà eìvðéåô ©§©§−¤¦§¨«¦

i"yx£ÌeÏ‡LiÂñ∑,מהם ׁשֹואלים היּו ּׁשּלא מה ולאף ׁשנים טל אחד, אֹומר אּתה להם: נֹותנים .היּו ««¿ƒְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
eÏvÈÂ∑"ורֹוקינּו". «¿«¿ְִ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 80 'nr ,`k jxk zegiy ihewl)

מצרים את לו)וינּצלּו אלֹוקי (יב, ניצֹוץ יׁש ּבעֹולם ּדבר  ּבכל ְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּכל  את הֹוציאּו ׁשּבני־יׂשראל מאחר ּומקּיימֹו. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהמחּיהּו
להתּבּטל  צריכה מצרים היתה מּמצרים, הּקדּׁשה ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָָֻנּצֹוצֹות

להתקּים? מֹוסיפה היא ּכיצד אם־ּכן ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָלגמרי!
לברר, עליהם ׁשהיה הּנּצֹוצֹות את רק ּבררּו ּבני־יׂשראל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא

קּיּומּה. עצם לצר למצרים ׁשּנּתנּו הּנּצֹוצֹות את לא ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹא

(æì)-LLk äúkñ ññîòøî ìàøNé-éðá eòñiå©¦§¯§¥«¦§¨¥²¥«©§§¥−ª®Ÿ¨§¥«
:óhî ãáì íéøábä éìâø óìà úBàî¥¸¤¯¤©§¦²©§¨¦−§¨¬¦¨«

i"yx£‰˙kÒ ÒÒÓÚ¯Óò∑ ועׂשרים היּו,מאה ׁשּנאמר:מיל ׁשעה, לפי ׁשם יט)ּובאּו על (לקמן אתכם "ואּׂשא ≈«¿¿≈À…»ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
נׁשרים" ׁשנה ∑ÌÈ¯·b‰ô.ּכנפי עׂשרים .ומעלה מּבן ְְִֵַָ«¿»ƒְְִִֶֶַָָָָ

ÚÓÁלד  ‡Ï „Ú ÔB‰ÈLÈÏ ˙È ‡nÚ ÏËe¿««»»«¿≈«»¬»
ÏÚ ÔB‰ÈL·Ïa ¯È¯ˆ ÔB‰˙Âˆ‡ ¯˙BÓ««¿»¿¿ƒƒ¿»≈«

:ÔB‰Èt˙k«¿≈

„LÓ‰לה  ‡Ób˙Ùk e„·Ú Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¬»¿ƒ¿»»¿…∆
·‰„c ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ ÌÈ¯ˆnÓ eÏÈ‡Le¿ƒƒƒ¿«ƒ»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«

:ÔÈLe·Ïe¿ƒ

ÌÈ¯ˆÓלו  ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï ‡nÚ ˙È ·‰È ÈÈÂ«»¿«»«»¿«¬ƒ¿≈≈ƒ¿«ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ ˙È eÈ˜B¯Â ÔepÏÈ‡Le¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿«ƒ

zLkלז  ˙BkÒÏ ÒÒÓÚ¯Ó Ï‡¯NÈ È· eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈≈«¿¿≈¿À¿ƒ¿
:‡ÏÙhÓ ¯a ‡i¯·b ÔÈ‡Ï‚¯ ÔÈÙÏ‡ ‰‡Ó¿»«¿ƒƒ¿»ƒÀ¿«»«ƒ«¿»

minkg izty

(cl)ë,ung xEQi` liaWA `l la £̀¨Ÿ¦§¦¦¨¥
mixdfEn Eid `l mixvn gqtA ixdW¤£¥§¤©¦§©¦Ÿ¨§¨¦
dWwC iOp i` .ziAA ung zFidNn¦¦§¨¥©©¦¦©¦§¨¤
,'ungi mxh' xninl Dil dOl i"Wxl§©¦¨¨¥§¥©¤¤¤§©
df lr ,'Et`W mxh' xninl Dil ded£¨¥§¥©¤¤¤¨©¤
ikd mEXn xnFlM ,'ek miIxvOd WxiR¥¥©¦§¦¦§©¦¨¦
KM lM iM EpzF` ricFdl ,'mxh' aizM§¦¤¤§¦©¨¦¨¨

:'ek mixdnn miIxvOd Eidì`l la` ¨©¦§¦¦§©£¦£¨Ÿ
`Ed oM m`C ,gqR ixiWaiIge xzFp §¨¥¤©§¦¥¨§©¨

:dtixUdl dxez §¥¨
(dl)î,il dOl 'zFlnUE' ok `l m`C§¦Ÿ¥§¨¨¨¦

oMW lM mEli`Wd adfe sqM m`C§¦¤¤§¨¨¦§¦¨¤¥
WxiR l"WxdnE .'eke `N` ,zFlnU§¨¤¨©©§©¥¥
El`WIW `Ed KExA WFcTd dEv `lCn¦§Ÿ¦¨©¨¨¤¦§£
zFaEWg Eid `NW DPin rnW zFlnU§¨§©¦¨¤Ÿ¨£
`Ed KExA WFcTd xn` `l KklE§¨Ÿ¨©©¨¨
miIwl icM adfe sqM `N` El`WIW¤¦§£¤¨¤¤§¨¨§¥§©¥

l`xUie ,'lFcB WEkxA E`vi ok ixg`e'§©£¥¥¥§¦§¨§¦§¨¥
itl micbAd mdn mil`FW Eid mnvrn¥©§¨¨£¦¥¤©§¨¦§¦
`l Fx`Ev lr cbA Fl did `NW iprdW¤¤¨¦¤Ÿ¨¨¤¤©©¨Ÿ
`N` adfe sqM lr eipir ozFp did̈¨¥¥¨©¤¤§¨¨¤¨
df lre ,zpFYM F` cbA mdn lF`Wl¦§¥¤¤¤ª¤§©¤
xnFl FpFvx ,'ek Eid zFaEWgW WxiR¥¥¤£¨§©
aEWge lFcB xaC df did mixvn ipirA§¥¥¦§©¦¨¨¤¨¨¨§¨
milCaEn EidW itl ,mdl li`Wdl§©§¦¨¤§¦¤¨§¨¦
,mdibdpnaE odiWEAlnA l`xUIn¦¦§¨¥§©§¥¤§¦§£¥¤
cbAd li`Wn ixvOd didWM Kkitl§¦¨§¤¨¨©¦§¦©§¦©¤¤
Fxifgi `NW i`CeA rcFi did l`xUil§¦§¨¥¨¨¥©§©©¤Ÿ©£¦
ENt`e cbAd dPWi l`xUIdW itl Fl§¦¤©¦§¨¥§©¤©¤¤©£¦
EidW WxiR okl ,mEli`Wd ikd̈¦¦§¦¨¥¥¥¤¨
`le mixvnl xnFl dvFx ,odl zFaEWg£¨¤¤©§¦§©¦§Ÿ
lM did `l adfe sqM la` ,l`xUil§¦§¨¥£¨¤¤§¨¨Ÿ¨¨¨
mixEaq EidW itl mdipirA aEWg KM̈¨§¥¥¤§¦¤¨§¦

:mdl ExfgIWðdHg lv` `lde ,dWwe ¤©§§¨¤§¨¤©£Ÿ¥¤¦¨

xnFl Wie .mcFw aEWgd dpFn dxFrUE§¨¤¤¨¤§¥©
ded f`C ,mcFw aEWgd xnFl oi` o`kC§¨¥©¤¨¤§¨¨¥
mdl deld ixdW ,Ff xnFl Kixv oi`e Ff§¥¨¦©¤£¥¦§¨¨¤
ltXd mdl delIW oMW lMn aEWgd¤¨¦¨¤¥¤©§¤¨¤©¨¥

(l"Wxdn):el dxez ©©§©

(el)ñEl`WIe' dNgYA aizkCn¦¦§¦©§¦¨©¦§£
ozp 'de' aizM KM xg`e 'ebe 'mixvOn¦¦§©¦§©©¨§¦©¨©
ozPW xnFl FpFvx ,'ebe 'mrd og z ¤̀¥¨¨§©¤¨©
dOl ,mEli`Wde mdipirA og mdl̈¤¥§¥¥¤§¦§¦¨¨
`N` ,'mEli`WIe' aYknl EY Kixv̈¦§¦§©©©§¦¤¨

:'eke dn s` zFAxlfl dxez §©©©
(fl)òaYknl Kixv did `lC§Ÿ¨¨¨¦§¦§©

qqnrxA Eid md `dC ,'qqnrxn'¥©§§¥§¨¥¨§©§§¥
Ll xnFl `N` ,WBIe zWxtA aizkcM§¦§¦§¨¨©©¦©¤¨©§

:'eke Eid lin mixUre d`nô`dC ¥¨§¤§¦¦¨§¨
mixUr oAn o`pn xAcOA zWxtA§¨¨©©¦§¨§¨¨¦¤¤§¦
,`kd FnM `N` xzFi Eid `le dlrnlE§©§¨§Ÿ¨¥¤¨§¨¨



קי `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd iyiy meil inei xeriy

(çì)ãák äð÷î ø÷áe ïàöå ízà äìò áø áøò-íâå§©¥¬¤©−¨¨´¦¨®§´Ÿ¨½̈¦§¤−¨¥¬
:ãàî§«Ÿ

i"yx£·¯ ·¯Ú∑ ּגרים ׁשל אּמֹות .ּתערֹובֹות ≈∆«ֲִֵֶַֻ

(èì)úâò íéøönî eàéöBä øLà ÷öaä-úà eôàiå©Ÿ¸¤©¨¥¹£¤̧¦¯¦¦§©²¦ª¬Ÿ
eìëé àìå íéøönî eLøâ-ék õîç àì ék úBvî©−¦´´Ÿ¨¥®¦«Ÿ§´¦¦§©À¦§³Ÿ¨«§Æ

:íäì eNò-àì äãö-íâå dîäîúäì§¦§©§¥½©§©¥−̈«Ÿ¨¬¨¤«
i"yx£˙BvÓ ˙‚Ú∑ ׁשּלא ּבצק מּצה. ׁשל חררה À…«ֲֵֶֶַָָָָֹ

מּצה  קרּוי Ì‰Ï.החמיץ eNÚ ‡Ï ‰„ˆ Ì‚Â∑ ֱִֶַָָ¿«≈»…»»∆
היא אמרּו: ׁשּלא יׂשראל, ׁשל ׁשבחן מּגיד .ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלּדר
הּוא  והלכּו. האמינּו אּלא צדה? ּבלא לּמדּבר ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָֹנצא

ּבּקּבלה  ב):öׁשּמפרׁש נעּורי(ירמיה חסד ל "זכרּתי ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
לא א  ּבארץ ּבּמדּבר אחרי לכּת ,ּכלּולתי הבת ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

לה' יׂשראל "קדׁש אחריו? מפרׁש ּׂשכר ּומה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹֹזרּועה".
.(מכילתא)וגֹו'" ְ

(î)ìL íéøöîa eáLé øLà ìàøNé éða áLBîeíéL ©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬¨«§−§¦§¨®¦§¦´
:äðL úBàî òaøàå äðL̈½̈§©§©¬¥−¨¨«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓa e·LÈ ¯L‡∑ היׁשיבֹות ׁשאר אחר ¬∆»¿¿ƒ¿»ƒְְִַַַָ
להם" לא "ּבארץ ּגרים, L‰.ׁשּיׁשבּו ÌÈLÏL ְְִֵֶֶֶֶָָֹ¿…ƒ»»

‰L ˙B‡Ó Úa¯‡Â∑ עד יצחק מּׁשּנֹולד הּכל, ּבין ¿«¿«≈»»ְִִֵֶַַַָֹ
זרע  לֹו מּׁשהיה ׁשנה. מאֹות ארּבע היּו ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָעכׁשו
ּוׁשלׁשים  ,"זרע יהיה ּגר "ּכי נתקּים: ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹלאברהם,

הּבתרים  ּבין ּגזרת מׁשּנגזרה היּו ׁשּנֹולד ÷ׁשנה עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשהרי  לבּדּה, מצרים ּבארץ לֹומר ואיֿאפׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָיצחק.
ּכל  וחׁשב צא היה. יעקב עם הּבאים מן ְֲֲִִִֵַַַָָָָָֹֹקהת
מׁשה, ׁשל ּוׁשמֹונים ּבנֹו עמרם ׁשנֹות וכל ְְְְְְִֶֶַָָָֹׁשנֹותיו
היּו ׁשנים הרּבה ועלּֿכרח .ּכלּֿכ ּתמצאם ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֹלא
עמרם  מּׁשנֹות והרּבה למצרים, ירד ׁשּלא עד ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹלקהת

מׁשה  ׁשל מּׁשמֹונים והרּבה קהת, ּבׁשנֹות ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹנבלעים
ארּבע  ּתמצא ׁשּלא הרי, עמרם. ּבׁשנֹות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹנבלעים
,עלּֿכרח לֹומר והזקקּת מצרים, לביאת ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָֻמאֹות
ּבחברֹון, ואפּלּו ּגרּות נקראּו היׁשיבֹות ׁשאר ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָׁשאף

ׁשּנאמר: לה)ּכענין אברהם (בראשית ׁשם ּגר "אׁשר ְְֱֲִֶֶֶַַָָָָָָ
ואֹומר: ו)ויצחק", ּגרּו(לעיל אׁשר מגּוריהם ארץ "את ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָ

,"זרע יהיה ּגר "ּכי לֹומר צרי אּתה לפיכ ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָבּה".
ׁשנה  מאֹות ארּבע ּוכׁשּתמנה זרע. לֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמּׁשהיה
יציאתן  עד למצרים מּביאתן ּתמצא יצחק, ְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָָָמּׁשּנֹולד
ׁשּׁשּנּו הּדברים מן אחד וזה ׁשנה, ועׂשר ְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָמאתים

הּמל .לתלמי ְְֶֶַַַ

(àî)ìL õwî éäéåäðL úBàî òaøàå äðL íéL ©§¦À¦¥Æ§¦´¨½̈§©§©¬¥−¨¨®
ýåýé úBàáö-ìk eàöé äfä íBiä íöòa éäéå©§¦À§¤̧¤Æ©´©¤½¨«§²¨¦§¬§Ÿ̈−

:íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£‰L ÌÈLÏL ıwÓ È‰ÈÂÌˆÚa È‰ÈÂ ,'B‚Â «¿ƒƒ≈¿…ƒ»»¿«¿ƒ¿∆∆

‰f‰ ÌBi‰∑ עּכבן לא הּקץ, ׁשהּגיע ׁשּכיון מּגיד ««∆ְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
הּׁשרת  מלאכי ּבאּו ּבניסן ּבט"ו עין. ּכהרף ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּמקֹום

נֹולד  ּבניסן עׂשר ּבחמּׁשה לבּׂשרֹו, אברהם ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָאצל
הּבתרים ּבין ּגזרת נגזרה ּבניסן ּובט"ו .(מכילתא)יצחק, ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

ÚÂ‡לח  ÔB‰nÚ e˜ÈÏÒ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈ‡¯Îe Û‡Â¿«¿»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿¿»»
:‡„ÁÏ ÈbÒ ‡¯ÈÚa ÔÈ¯B˙Â¿ƒ¿ƒ»«ƒ«¬»

ÔˆÈ¯bלט  ÌÈ¯ˆnÓ e˜Èt‡ Èc ‡LÈÏ ˙È BÙ‡Â«¬»«¿»ƒ«ƒƒƒ¿«ƒ¿ƒ»
ÌÈ¯ˆnÓ eÎ¯z‡ È¯‡ ÚÓÁ ‡Ï È¯‡ Ô¯Èht«ƒ»¬≈»¬»¬≈ƒ»»ƒƒ¿«ƒ
e„·Ú ‡Ï ÔÈ„ÂÊ Û‡Â ‡·kÚ˙‡Ï eÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ¿ƒ¿«»»¿«¿»ƒ»¬»

:ÔB‰Ï¿

ÌÈ¯ˆÓaמ  e·È˙È Èc Ï‡¯NÈ Èa ·˙BÓe«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
:ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡«¿«¿»¿»ƒ¿ƒ

ÔÈLמא  ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿«¿»¿»ƒ¿ƒ
ÈÈ„ ‡iÏÈÁ Ïk e˜Ù ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«»»≈¿»»≈«»«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

minkg izty

Yxn` i`e .zg` dpWA did lMde§©Ÿ¨¨§¨¨©©§¦¨§©§
m` ,dpW dxUr WlXn o`pn `kdC§¨¨§¨¨¦§¤§¥¨¨¦
didi `l mixUr oAn o`pOWM mzd oM¥¨¨§¤§¨¨¦¤¤§¦Ÿ¦§¤
dpWA `dC `kd FnM dAxd KM lM̈¨©§¥§¨¨§¨§¨¨
,dpW mixUrl oNM EriBd `l zg ©̀©Ÿ¦¦ª¨§¤§¦¨¨

oAn did iOp `kdC oipOd `N ¤̀¨©¦§¨§¨¨©¦¨¨¦¤
:dlrnlE mixUrgl dxez ¤§¦§©§¨

(hl)ö`xwp mi`iap ,WExiR¥§¦¦¦§¨
:dlAwn dxez ©¨¨

(n)÷mXW Ll Kl zWxR lirl oiIr©¥§¥¨¨©¤§¤¨
mipW miraW oA did mdxa`W x`Fan§¨¤©§¨¨¨¨¤¦§¦¨¦
xcqA `zi` oke .mixzAd oiA zxfbA¦§¥©¥©§¨¦§¥¦¨§¥¤

:mlFr`n dxez ¨



a`קב zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd iyiy meil inei xeriy

(áî)õøàî íàéöBäì ýåýéì àeä íéønL ìéì¥´¦ª¦¬Æ©«Ÿ̈½§«¦−̈¥¤´¤
éða-ìëì íéønL ýåýéì äfä äìélä-àeä íéøöî¦§¨®¦«©©³§¨©¤Æ©«Ÿ̈½¦ª¦²§¨§¥¬

ô :íúøãì ìàøNé¦§¨¥−§«ŸŸ¨«
i"yx£ÌÈ¯nL ÏÈÏ∑ ׁשֹומר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשהיה ≈ƒÀƒֵֶַָָָָ

מצרים  מארץ להֹוציאם הבטחתֹו לקּים לֹו .ּומצּפה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
'‰Ï ‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‡e‰∑ ׁשאמר הּלילה הּוא ««¿»«∆«ְֶַַַָָ

ּבני את ּגֹואל אני הּזה ּבּלילה ÌÈ¯nL.לאברהם, ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָƒÀƒ
ÈaŒÏÎÏÌ˙¯„Ï Ï‡¯NÈ∑ ּובא מן øמׁשּמר ¿»¿≈ƒ¿»≈¿……»ְִָָֻ

וגֹו'" הּמׁשחית יּתן "ולא ׁשּנאמר: ּכענין .הּמּזיקין, ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

(âî)çñtä úwç úàæ ïøäàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§©«£½Ÿ−Ÿª©´©¨®©
:Ba ìëàé-àì øëð-ïa-ìk̈¤¥−̈Ÿ¬Ÿ©«

i"yx£ÁÒt‰ ˙wÁ ˙‡Ê∑ להם נאמרה ּבניסן ùּבי"ד …À««»«ְְְֱִֶֶָָָ
זֹו ÎŒÔa¯.ּפרׁשה Ïk∑ לאביו מעׂשיו ׁשּנתנּכרּו ָָָ»∆≈»ְְְֲִִֶַַָָ

מּומר  יׂשראל ואחד עֹובדּֿכֹוכבים ואחד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּבּׁשמים,
.(מכילתא)ּבמׁשמע ְְַַ

(ãî)æà Búà äzìîe óñk-úð÷î Léà ãáò-ìëå§¨¤¬¤¦−¦§©¨®¤©§¨´Ÿ½−̈
:Ba ìëàé¬Ÿ©«

i"yx£Ba ÏÎ‡È Ê‡ B˙‡ ‰zÏÓe∑.עא)רּבֹו מּגיד (יבמות «¿»…»…«ִַַ
רּבי  ּדברי ּבּפסח, מּלאכל מעּכבּתֹו עבדיו ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּמילת
מעּכבּתֹו עבדיו מילת אין אֹומר: אליעזר רּבי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻיהֹוׁשע.

יאכל  "אז לֹומר: ּתלמּוד מה אםּֿכן ּבּפסח. ְֱִִֵֶֶַַַַַַָֹֹמּלאכל
העבד  .ּבֹו"? ֶֶָ

(äî):Ba ìëàé-àì øéëNå áLBz¨¬§¨¦−Ÿ¬Ÿ©«
i"yx£·LBz∑ ּתֹוׁשב ּגר העֹובדֿ∑ÈÎNÂ¯.זה זה »ֵֶָ¿»ƒֵֶָ

ונאמר  הם, ערלים והלא לֹומר, ּתלמּוד ּומה ְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַַָֹּכֹוכבים.
מהּול  ערבי ּכגֹון אּלא ּבֹו"? יאכל לא ערל ְְְִֵֶַַָָָָֹֹ"וכל

מהּול  ׂשכיר úוגבעֹוני אֹו ּתֹוׁשב והּוא ,. ְְְִִִָָָ

(åî)-ïî úéaä-ïî àéöBú-àì ìëàé ãçà úéáa§©³¦¤¨Æ¥«¨¥½«Ÿ¦¯¦©©²¦¦
:Bá-eøaLú àì íöòå äöeç øNaä©¨−̈®¨§¤−¤¬Ÿ¦§§«

i"yx£ÏÎ‡È „Á‡ ˙È·a∑(מכילתא),אחת ּבחבּורה ¿«ƒ∆»≈»≈ֲַַַָ
ויחלקּוהּו. חבּורֹות ׁשּתי עליו הּנמנין יעׂשּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּלא
אחד  ּבבית אּלא אינֹו אֹו אחת, ּבחבּורה אֹומר ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָאּתה
ּבחצר  אֹוכלים והיּו התחילּו ׁשאם ּוללּמד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּכמׁשמעֹו,
"על  לֹומר: ּתלמּוד לּבית? יּכנסּו ׁשּלא ּגׁשמים ְְְְְִִִֶַַַַַָָָֹוירדּו
ׁשהאֹוכל, מּכאן ּבהם", אֹותֹו יאכלּו אׁשר ְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹהּבּתים

מקֹומֹות àאֹוכל  ‰Èa˙.ּבׁשני ÔÓ ‡ÈˆB˙ ‡Ï∑ מן ְְִֵֵ…ƒƒ««ƒִ
·B.החבּורה  e¯aL˙ ‡Ï ÌˆÚÂ∑,לאכילה הראּוי ֲַָ¿∆∆…ƒ¿¿ֲִַָָָ

ׁשבירת  מּׁשּום ּבֹו יׁש ּבׂשר, ּכּזית עליו ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶַַָָָָּכגֹון
מּׁשּום áעצם  ּבֹו אין מח, אֹו ּבׂשר ּכּזית עליו אין . ְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

עצם  .ׁשבירת ְִֶֶַ

ÔB‰˙e˜t‡Ïמב  ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ¯ÈË ÈÏÈÏ≈≈¿ƒ√»¿»¿«»¿
ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„‰ ‡ÈÏÈÏ ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ≈¿»»≈√»¿»

Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏ ÔÈ¯ÈË:ÔB‰È¯„Ï ¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»≈¿»≈

‚ÈÊ¯˙מג  ‡„ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…»¿≈«
ÏeÎÈ ‡Ï „nzLÈc Ï‡¯NÈ ¯a Ïk ‡ÁÒtƒ¿»»«ƒ¿»≈¿ƒ¿««»≈

:da≈

d˙Èמד  ¯Ê‚˙Â ‡tÒk ÈÈ·Ê ¯·b „·Ú ÏÎÂ¿»»≈¿»¿ƒ≈«¿»¿ƒ¿«»≈
:da ÏeÎÈ ÔÎa¿≈≈≈

da:מה  ÏeÎÈ ‡Ï ‡¯È‚‡Â ‡·˙Bz»»«¬ƒ»»≈≈

Èa˙‡מו  ÔÓ ˜Èt˙ ‡Ï ÏÎ‡˙È ‡„Á ‡¯Â·Áa«¬…»¬»ƒ¿¬≈»«≈ƒ≈»
:da Ôe¯a˙˙ ‡Ï ‡Ó¯‚Â ‡¯·Ï ‡¯Òa ÔÓƒƒ¿»¿»»¿«¿»»ƒ¿¿≈

minkg izty

(an)ømixOW' aizM ,i"Wxl Fl dWwC§¨¤§©¦§¦¦ª¦
Ff dlil ike ,'mzFxFcl l`xUi ipA lkl§¨§¥¦§¨¥§¨§¦©§¨
uxznE ,mlFrl didi d`ivi lW¤§¦¨¦§¤§¨§¨¥
FfM dlil lM xnFlM ,'`aE xOEWn'§¨¨§©¨©§¨¨
on xOEWn dpW lkA `AW¤¨§¨¨¨§¨¦

:oiwiGOdbn dxez ©©¦¦
(bn)ùmdl dxn`p Wcg W`xA i ¦̀§ŸŸ¤¤¤§¨¨¤

dGd Wcgd' iAB lirl mazkl Fl did̈¨§¨§¨§¥©¥©Ÿ¤©¤
mrtA Exn`p odiYW ixdW ,'mkl̈¤¤£¥§¥¤¤¤§§©©

:zg`cn dxez ©©
(dn)úmixEACd ipWA Kix`d m"`xd̈§¥¤¡¦¦§¥©¦¦

oiIr ,DaXilE `xnbC `ibEQn zFWwdl§©§¦§¨¦§¨¨§©§¨©¥
:zEkix`A mWen dxez ¨©£¦

(en)à,i"Wxl Dil `pn xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¥§©¦
'lk`i cg` ziaA' ,`p` KEti` `nlC¦§¨¥£¨§©¦¤¨¥¨¥
`xwE ,lirl i"Wx WxitcM FrnWnM§©§¨¦§¥¥©¦§¥§¨
'mdA FzF` Elk`i xW` miYAd lr'C§©©¨¦£¤Ÿ§¨¤
iYWl eilr mipnPd EUrIW cOln§©¥¤¥¨©¦§¦¨¨¦§¥

ipWA FzF` Elk`ie EdEwNgie zFxEAg©¦©§§Ÿ§¦§¥
opixwC oeiM ,m"`xd uxize .miYÄ¦§¥¥¨§¥¥¨§¨¥©
,gqRd lr i`wC rnWn ,i"xivA 'lk`i'¥¨¥§¥¥©§©§¨¥©©¤©
cFwpl Fl did ziAd lr i`w i` la £̀¨¦¨¥©©©¦¨¨¦§
eilr mipnPdC ,g"YtE mlFgA 'lk`i'Ÿ©§¨©¨§©¦§¦¨¨

:cg` ziaA Elk`iá'lk`i'C ,WExiR Ÿ§§©¦¤¨¥§¥¨¥
`l mvr'` iOp i`w `xwC `WixC§¥¨¦§¨¨¥©¦©¤¤Ÿ
lk`Pd mvre' aizM EN`kE ,'Fa ExAWz¦§§§¦§¦§¤¤©¤¡¨

'Fa ExAWz `l(m"`xd):fn dxez Ÿ¦§§¨§¥



קג `a zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'e ycew zayl inei xeriy

(æî):Búà eNòé ìàøNé úãò-ìk̈£©¬¦§¨¥−©«£¬Ÿ«
i"yx£B˙‡ eNÚÈ Ï‡¯NÈ ˙„ÚŒÏk∑ לפי נאמר? לּמה »¬«ƒ¿»≈«¬…ְֱִֶַָָ

אבֹות", לבית "ׂשה מצרים: ּבפסח אֹומר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָׁשהּוא
ּכן? ּדֹורֹות' 'ּפסח אף יכֹול למׁשּפחֹות, עליו ְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשּנמנּו

יׂשראל  "ּכלֿעדת לֹומר: אֹותֹו"יעׂשâּתלמּוד .ּו ְְֲֲִֵַַַַָָ

(çî)Bì ìBnä ýåýéì çñô äNòå øb Ezà øeâé-éëå§¦«¨¸¦§¹¥À§¨´¨¤»©»©«Ÿ̈¼¦¯´
õøàä çøæàk äéäå BúNòì áø÷é æàå øëæ-ìë̈¨À̈§¨Æ¦§©´©«£½§¨−̈§¤§©´¨¨®¤

:Ba ìëàé-àì ìøò-ìëå§¨¨¥−Ÿ¬Ÿ©«
i"yx£ÁÒÙ ‰NÚÂ∑ ּפסח יעׂשה הּמתּגּיר ּכל יכֹול ¿»»∆«ְֲִֵֶֶַַַַָָ

אזרח  מה הארץ". ּכאזרח "והיה לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָמּיד?
עׂשר  ּבארּבעה ּגר אף עׂשר, Ï¯ÚŒÏÎÂ.ּבארּבעה ְְְְֵַַַָָָָָָָָ¿»»≈

Ba ÏÎ‡ÈŒ‡Ï∑,מילה מחמת אחיו ׁשּמתּו את להביא ……«ְֲִִֵֶֶֶַַָָָ
יאכל  לא נכר מ"ּבן נלמד ואינֹו לערלּות, מּומר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשאינֹו

.ּבֹו"
(èî):íëëBúa øbä øbìå çøæàì äéäé úçà äøBz¨´©©½¦«§¤−¨«¤§¨®§©¥−©¨¬§«§¤«

i"yx£'B‚Â ˙Á‡ ‰¯Bz∑ ּגר ׁשּבּתֹורהãלהׁשוֹות מצֹות לׁשאר אף .(מכילתא)לאזרח »««¿ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

(ð)-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNé éða-ìk eNòiå©©«£−¨§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤
eNò ïk ïøäà-úàå äLîñ : ¤¬§¤©«£−Ÿ¥¬¨«

(àð)éða-úà ýåýé àéöBä äfä íBiä íöòa éäéå©§¦¾§¤−¤©´©¤®¦̧§Ÿ̈¹¤§¥¯
íúàáö-ìò íéøöî õøàî ìàøNéô : ¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«

ß hay 'e ycew zay ß

âé(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ìàøNé éðáa íçø-ìk øèt øBëa-ìë éì-Lc÷©¤¦̧¨§¹¤³¤¨¤̧¤Æ¦§¥´¦§¨¥½
:àeä éì äîäaáe íãàä«¨−̈©§¥¨®¦−«

i"yx£ÌÁ¯ŒÏk ¯Ët∑ הרחם את ּתחּלה,äׁשּפתח ∆∆»∆∆ְִֶֶֶֶַָָָ
יז)ּכמֹו וכן(משלי מדֹון", ראׁשית מים כב)"ּפֹוטר (תהלים ְְִִֵֵֵַָ

ׂשפתים  יפּתחּו בׂשפה", ‰e‡."יפטירּו ÈÏ∑ לעצמי ְְְְְִִִַַָָָƒְְִַ
מצרים åקניתים  ּבכֹורי ׁשהּכיתי .עלֿידי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַ

d˙È:מז  Ôe„aÚÈ Ï‡¯NÈ„ ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¿¿»≈

ÁÒt‡מח  „aÚÈÂ ‡¯Bib CnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ»ƒ»¿«¿≈ƒ¿»
·¯˜È ÔÎ·e ‡¯eÎc Ïk dÏ ¯Ê‚Ó ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿«≈»¿»¿≈ƒ¿«
‡Ï¯Ú ÏÎÂ ‡Ú¯‡„ ‡·ÈvÈk È‰ÈÂ d„aÚÓÏ¿∆¿¿≈ƒ≈¿«ƒ»¿«¿»¿»«¿»

:da ÏeÎÈ ‡Ï»≈≈

Bi‚Ïe¯‡מט  ‡·ÈvÈÏ ‡‰È ‡„Á ‡˙È¯B‡«¿»¬»¿≈¿«ƒ»¿ƒ»
:ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈

È˙נ  ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók Ï‡¯NÈ Èa Ïk e„·ÚÂ«¬»»¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»»
:e„·Ú Ôk Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ…∆¿»«¬…≈¬»

Èaנא  ˙È ÈÈ ˜Èt‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«»»≈«≈¿»»¿≈
:ÔB‰ÈÏÈÁ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«≈≈

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

cÏÂ‡ב  Ïk Á˙t ‡¯Îea Ïk ÈÓ„˜ Lc˜‡«¿≈√»«»¿»»«»«¿»
:‡e‰ ÈÏÈ„ ‡¯ÈÚ··e ‡L‡a Ï‡¯NÈ È·aƒ¿≈ƒ¿»≈«¬»»ƒ¿ƒ»ƒƒ

minkg izty

(fn)âdgRWOn opi` ENt` ,WExiR¥£¦¥¨¦¦§¨¨
:zg`gn dxez ©©
(hn)ãiziY `kidn ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¥¥¨¥¥

,`Ed xEnB l`xUi xB `de ,wNgl§©¥§¨¥¦§¨¥¨
'ux`d gxf`M' aizkC lirl `nlWA¦§¨¨§¥¦§¦§¤§©¨¨¤
ux`d gxf`l xBd z` zFeWdl§©§¤©¥§¤§©¨¨¤
dedC ,xUr drAx`A gqR zaxwdA§©§¨©¤©§©§¨¨¨¨©£¨
oAxwA aiIg didi xiIBzPW cIn `pin`̈¦¨¦©¤¦§©¥¦§¤©¨§¨§©

'ux`d gxf`M' azM ikd mEXn ,gqR¤©¦¨¦¨©§¤§©¨¨¤
zFvn x`W la` ,lirl i"Wx WxitcM¦§¥¥©¦§¥£¨§¨¦§

.wNgl ol `pn dxFYAW[m"`x]Wie ¤©¨§¨¨§©¥§¥§¥
xBd zFeWdl `xw Kixhv`Cn xnFl©¦§¦§§¦§¨§©§©¥
drAx`A gqR zaxwd oiprl l`xUil§¦§¨¥§¦§©©§¨©¤©§©§¨¨
deW xBd oi`W `pin` ded xUr̈¨£¨¨¦¨¤¥©¥¨¤

:zFvn x`WA l`xUilp dxez §¦§¨¥¦§¨¦§

bi(a)äxAEr lM `d ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨¨
:'dNgY' WxiR okl ,mgxd z` gzR̈©¤¨¤¤¨¥¥¥§¦¨

åmlFrAW xaC lM `d ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨¨¨¤¨¨
invrl' WxiR df lre ,`Ed FNW¤§©¤¥¥§©§¦
WiCwY `l m` s` xnFlM ,'mizipw§¦¦§©©¦Ÿ©§¦
'xFkA lk il WCw' K` ,WFcw `Ed FzF`¨©©¤¦¨§

:xkU lAwYW icMb dxez §¥¤§©¥¨¨



a`קד zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'e ycew zayl inei xeriy

(â)øLà äfä íBiä-úà øBëæ íòä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤¨À̈¨º¤©³©¤Æ£¤̧
àéöBä ãé ÷æça ék íéãáò úéaî íéøönî íúàöé§¨¤³¦¦§©¸¦Æ¦¥´£¨¦½¦ µ§´Ÿ¤½̈¦¯

:õîç ìëàé àìå äfî íëúà ýåýé§Ÿ̈²¤§¤−¦¤®§¬Ÿ¥«¨¥−¨¥«
i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ˙‡ ¯BÎÊ∑ מצרים יציאת ׁשּמזּכירין יֹום æלּמד .ּבכל »∆««∆ְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

(ã):áéáàä Lãça íéàöé ízà íBiä©−©¤´«Ÿ§¦®§−Ÿ¤¨«¨¦«
i"yx£·È·‡‰ L„Áa∑ ּבאיזה יֹודעין היינּו לא וכי ¿…∆»»ƒְְְִִִֵֶָֹ

ׁשּגמלכם  חסד ראּו להם: אמר ּכ אּלא יצאּו? ְְְְֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹחדׁש
חּמה  לא לצאת, ּכׁשר ׁשהּוא ּבחדׁש אתכם ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשהֹוציא

אֹומר: הּוא וכן ּגׁשמים, ולא צּנה סח)ולא (תהלים ְְְְִִֵֵָָֹֹ
ּכׁשר  ׁשהּוא חדׁש ּבּכֹוׁשרֹות", אסירים ֲִִִֵֶֶַָָֹ"מֹוציא

.לצאת  ֵָ

(ä)ézçäå éðòðkä õøà-ìà ýåýé Eàéáé-éë äéäå§¨¨´¦«§¦«£´§Ÿ̈¿¤¤´¤©Â§©«£¦Â§©«¦¦̧
éúáàì òaLð øLà éñeáéäå éeçäå éøîàäåúúì E §¨«¡Ÿ¦¹§©«¦¦´§©§¦À£¤̧¦§©³©«£Ÿ¤̧Æ¨´¤

äãáòä-úà zãáòå Láãe áìç úáæ õøà Cì̈½¤²¤¨©¬¨−̈§¨®§¨«©§¨²¤¨«£Ÿ̈¬
:äfä Lãça úàfä©−Ÿ©¬Ÿ¤©¤«

i"yx£'B‚Â ÈÚk‰ ı¯‡ Ï‡∑ מנה ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ∆∆∆«¿«¬ƒ¿ְִֶַַָָֹ
ּבמׁשמע, ּגֹויים ׁשבעה ּכל עממין, חמּׁשה ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָאּלא
היתה  ּכנען מּמׁשּפחת ואחת הם, ּכנעני ּבכלל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֻׁשּכּלן

ׁשם  לּה נקרא ּכנעניçׁשּלא ÚaL.(תנחומא)אּלא ְְֲִִֵֶֶַָָָֹƒ¿«
'B‚Â EÈ˙·‡Ï∑:אֹומר הּוא טו)ּבאברהם (בראשית «¬…∆¿ְְֵַָָ

וגֹו'" אברם את ה' ּכרת ההּוא הּוא è"ּבּיֹום ּוביצחק , ְְְְִֶַַַַָָָ
כ)אֹומר: ּוביעק (שם וגֹו'", הּזאת ּבארץ הּוא "ּגּור ב ְְֲֵֶַַָָֹֹ
כט)אֹומר: וגֹו'"(שם עליה ׁשֹוכב אּתה אׁשר ."הארץ ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָ

L·„e ·ÏÁ ˙·Ê∑ זב והּדבׁש העּזים, מן זב חלב »«»»¿»ְְִִִַַָָָָָ

הּתאנים ּומן הּתמרים ו)מן ‰Ú·„‰.(מגילה ˙‡ ְְִִִִֵַַָ∆»¬…»
˙‡f‰∑(צו למעלה:(פסחים נאמר ּכבר והלא ּפסח. ׁשל «…ְְְֱֲֶֶֶַַַַָָֹ

ּוׁשנאּה? חזר ולּמה וגֹו'", הארץ אל תבאּו ּכי ְְְְִֶֶַָָָָָָָָָָֹ"והיה
נאמר: ראׁשֹונה ּבפרׁשה ּבּה. ׁשּנתחּדׁש ּדבר ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבׁשביל

יב) העבדה (לעיל מה ּבניכם אליכם יאמרּו ּכי ְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָֹֹ"והיה
את  ׁשהֹוציא מדּבר, הּכתּוב רׁשע ּבבן לכם", ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּזאת
ׁשאינֹו ּבבן ,"לבנ "והּגדּת וכאן: הּכלל. מן ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָעצמֹו
אּתה  לֹו ׁשּתפּתח מלּמד והּכתּוב לׁשאל, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹיֹודע

הּלב  את הּמֹוׁשכין אּגדה .ּבדברי ְְְִִֵֵֶַַַָָ

(å)âç éòéáMä íBiáe úvî ìëàz íéîé úòáL¦§©¬¨¦−Ÿ©´©®Ÿ©Æ©§¦¦½©−
ýåýéì: ©«Ÿ̈«

ÓBÈ‡ג  ˙È ÔÈ¯ÈÎ„ BÂ‰ ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»¬¿ƒƒ»»
‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓ Ôez˜Ù Èc ÔÈ„‰»≈ƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»
‡ÏÂ ‡kÓ ÔBÎ˙È ÈÈ ˜Èt‡ ‡„È ÛB˜˙a È¯‡¬≈ƒ¿¿»«≈¿»»¿ƒ»¿»

:ÚÈÓÁ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¬ƒ«

Èa‡c·‡:ד  ‡Á¯Èa ÔÈ˜Ù Ôez‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«»¿ƒ¿«¿»¿«ƒ»

„ÚÎ‡‰ה  ‡Ú¯‡Ï ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿«¬»»
ÌÈi˜ Èc È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ«ƒ
L·„e ·ÏÁ ‡c·Ú ‡Ú¯‡ CÏ ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï«¬»»»¿ƒ«»«¿»«¿»¬»¿»
:ÔÈ„‰ ‡Á¯Èa ‡„‰ ‡ÁÏt ˙È ÁÏÙ˙Â¿ƒ¿«»»¿»»»»¿«¿»»≈

ÓBÈ·e‡ו  ‡¯Èht ÏeÎÈz ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ≈«ƒ»¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»«»√»¿»

minkg izty

(b)æxFkf rnWn u"nwA 'xFkf' aizkCn¦¦§¦¨§¨©©§©¨
Fxzi zWxtA i"Wx WxiRW FnM ,cinŸ¦§¤¥¥©¦§¨¨©¦§
zlgp .'zAXd mFi z` xFkf' wEqR lr©¨¨¤©©¨©£©
,m"`xd ixaC xFYql mW Kix`d awri©£Ÿ¤¡¦¨¦§¦§¥¨§¥
'dGd' zNOnC il d`xpe :eixaC sFqe§§¨¨§¦§¤¦§¦¦©©¤
mFId z` xFkf' xninl Dil dedC ,silï¥©£¨¥§¥©¨¤©
ornl' FnM 'mixvOn mz`vi xW £̀¤§¨¤¦¦§©¦§§©©
'dGd' `N` ,'ebe 'Lz`v mFi z` xFMfY¦§¤¥§¤¨©¤
mFId EN`M LipirA didi mFi lkA rnWn©§©§¨¦§¤§¥¤§¦©
'mrl ziidp dGd mFId' FnkE mz`vi§¨¤§©©¤¦§¥¨§¨
EN`M LipirA didi mFi lkA i"Wx WxiR¥¥©¦§¨¦§¤§¥¤§¦
iz` `YWde ,'ek zixaA mFId z`Ä¨©¦§¦§©§¨¨¥
siliC xg`n ,'mFIA `N` il oi`' xiRW©¦¥¦¤¨©¥©©§¨¥

:mW oiIr ,'dGd mFId' zNOnc dxez ¦¦©©©¤©¥¨
(d)çlM llFM mW `EdW `le§Ÿ¤¥¥¨

oNEM dpn zFnFwn x`WaC ,mix`WPd©¦§¨¦§¦§¨§¨¨¨
KxFv oi` mzde ,EdiicdA iprpM aiWge§¨¥§©£¦©£©§§¨¨¥¤
WxiR okl ,zFAx zFgRWn FA lFlkl¦§¦§¨©¨¥¥¥

'eke 'zg`e'(m"`x)dWwC iOp i` . §©©§¥¦©¦§¨¤
dOl miprpM llkA mNkC oeiM ,i"Wxl§©¦¥¨§ª¨¦§©§©£¦¨¨
`l ,'ebe 'ixFn`de iYgd' xninl Dil¥§¥©©¦¦§¨¡¦Ÿ
,uxznE .'iprpM' wx xnFl Fl did̈¨©©§©£¦§¨¥
`l i`e ,'eke 'orpM zFgRWOn zg`e'§©©¦¦§¨§©©§¦¨
`NW `pin` ded 'iprpM' `N` aizM§¦¤¨§©£¦£¨¨¦¨¤Ÿ
xg`e 'iprpMd' aizM Kkl ,mElM dAxn§©¤§§¨§¦©§©£¦§©©
dOl Ll dWwIW icM ,'ebe 'iYgd' KM̈©¦¦§¥¤¦§¤§¨¨

dY` gxkEnE ,dXng `N` dpn `lŸ¨¨¤¨£¦¨§¨©¨
:md 'iprpM' llkA mNMW xnFlèm`e ©¤ª¨¦§©§©£¦¥§¦

WxiR `x`e zWxtA `lde ,xn`YŸ©©£Ÿ§¨¨©¨¥¤¥¥
l`A `N` mdl iYrcFp `l' i"Wx©¦Ÿ©§¦¨¤¤¨§¥
`N` did `l dGW xnFl Wie ,'iCW©©§¥©¤¤Ÿ¨¨¤¨
oM m` xn`Y m`e .`nlrA dxFUA§¨§¨§¨§¦Ÿ©¦¥
eixaC ltMW xnFl Wie ,rAWp `kid¥¨¦§©§¥©¤¨©§¨¨
xW`' aizkcM ,drEaW `id Ffe§¦§¨§¦§¦£¤
i"Wx WxitE 'gp in xFarn iYrAWp¦§©§¦¥£¥Ÿ©¥¥©¦
FA ltMW `N` drEaW FA Epivn `lŸ¨¦§¨¤¨¤¨©
`le' 'siqF` `l' xn`W `id Ffe ,eixaC§¨¨§¦¤¨©Ÿ¦§Ÿ
cg` wEqtA minrR iYW 'siqF`¦§¥§¨¦§¨¤¨

:gp zFclFY dN`e zWxtAe dxez §¨¨©§¥¤§Ÿ©



קה `a zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'e ycew zayl inei xeriy

(æ)Eì äàøé-àìå íéîiä úòáL úà ìëàé úBvî©Æ¥«¨¥½¥−¦§©´©¨¦®§Ÿ¥«¨¤̧§¹
Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå õîç: ¨¥À§Ÿ¥«¨¤¬§²§−Ÿ§¨§ª¤«

(ç)ðáì zãbäåäNò äæ øeáòa øîàì àeää íBia E §¦©§¨´§¦§½©¬©−¥®Ÿ©«£´¤À¨¨³
:íéøönî éúàöa éì ýåýé§Ÿ̈Æ¦½§¥¦−¦¦§¨«¦

i"yx£‰Ê ¯e·Úa∑ ּכגֹון מצוֹותיו, ׁשאקּים :éּבעבּור «¬∆ְְֲֲִֵֶַַָ
הּללּו ּומרֹור מּצה ÈÏ.ּפסח, '‰ ‰NÚ∑ ּתׁשּובה רמז ֶַַַָָָ»»ƒְַָָ

רׁשע, היית לבן ׁשאּלּו ,ל ולא לי" ה' "עׂשה לֹומר: ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹ
להּגאל,ëׁשם  ּכדאי היית .(מכילתא)לא ְְִִֵַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(187 'nr fk jxk zegiy ihewl)

ליגאל ּכדאי היית ח)לא "לא (יג, נאמר ּבּמכילּתא ואּלּו ְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ
ׁשּסרבּו הרׁשעים רק ּדהּנה לבאר, ויׁש נגאל". לצאת היה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

נגאלּומּמצרים ולא חׁש מּכת ּבעת כב)מתּו י, לעיל .(רׁש"י ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַֹֹ

מֹוציא  הּוא ׁשהרי נגאל, היה ּכן זה רׁשע' ׁש'ּבן אפֹוא, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָמּובן
לגּבי רק הּכלל מן עצמֹו ּפסחאת אּולם קרּבן ּומרֹור), (מּצה ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

הּכתּוב: לֹו אֹומר לכן מצרים. ליציאת ׁשּי ׁשהּוא מֹודה ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּוא
ׁשחטאּו הרׁשעים ׁשאר (ּכמֹו נגאל היית ׁשם היית ְְְְְִִִִֶָָָָָָָָָָלּו
ּכדאי  היית לא אבל מּמצרים), ׁשּיצאּו אחרים, ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹּבדברים

.לכ ְְָָוראּוי

(è)kæìe Eãé-ìò úBàì Eì äéäåéðéò ïéa ïBøïòîì E §¨¨Á§¸§¹©¨«§À§¦¨Æ¥´¥¤½§©À©
éôa ýåýé úøBz äéäzEàöBä ä÷æç ãéa ék E ¦«§¤²©¬§Ÿ̈−§¦®¦ µ§¨´£¨½̈¦«£¬

:íéøönî ýåýé§Ÿ̈−¦¦§¨«¦
i"yx£˙B‡Ï EÏ ‰È‰Â∑ל ּתהיה מצרים יציאת ¿»»¿¿ְְְְִִִִֶַַ

EÈÈÚ.לאֹות  ÔÈa ÔB¯kÊÏe E„ÈŒÏÚ∑ לֹומר רֹוצה ְ«»¿¿ƒ»≈≈∆ֶַ
ּובּזרֹוע  ּבראׁש ותקׁשרם הּללּו ּפרׁשּיֹות ÏÚ.ׁשּתכּתב ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹ«

E„È∑ ּבפרׁשה מלא "ידכה" ,לפיכ ׂשמאל. יד על »¿ְְְְִֵַָָָָָָָָֹ
טז)ׁשנּיה פסוק ּכהה(לקמן ׁשהיא יד ּבּה, לדרׁש (מכילתא., ְְִִִֵֶָָָָֹ

לז) .ìמנחות
(é)íéîiî dãòBîì úàfä äwçä-úà zøîLå§¨«©§¨²¤©«ª¨¬©−Ÿ§«£¨®¦¨¦−

:äîéîéô ¨¦«¨
i"yx£‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ∑לׁשנה לו)מּׁשנה .(מנחות ƒ»ƒ»ƒ»ְִָָָָ

(àé)øLàk éðòðkä õøà-ìà ýåýé Eàáé-ék äéäå§¨º̈¦«§¦«£³§Ÿ̈Æ¤¤´¤©§©«£¦½©«£¤²
éúáàìå Eì òaLð:Cì dðúðe E ¦§©¬§−§©«£Ÿ¤®§¨−̈¨«

i"yx£E‡·È Èk ‰È‰Â∑ מּכאן ׁשּלמדּו מרּבֹותינּו יׁש ¿»»ƒ¿ƒ¬ְִֵֵֵֶַָָ
ּבכֹור  קדׁשּו והאֹומר ׁשּלא ּבּמדּבר. הּנֹולדים ֹות ְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

ּתקּימּוהּו אם לֹומר: זֹו ּביאה מפרׁש ְְְְִִֵֶַַָָָׁשּקדׁשּו,
ׁשם ּותקּימּוהּו לארץ להּכנס ּתזּכּו .(מכילתא)ּבּמדּבר, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

ÈÊÁ˙Èז  ‡ÏÂ ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ˙È ÏÎ‡˙È ¯Èht«ƒƒ¿¬≈»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¬≈
ÏÎa ¯ÈÓÁ CÏ ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ ÚÈÓÁ CÏ»¬ƒ«¿»ƒ¿¬≈»¬ƒ¿»

:CÓeÁz¿»

ÏÈ„aח  ¯ÓÈÓÏ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa C·Ï ÈeÁ˙e¿«ƒƒ¿»¿»«¿≈»¿ƒ
:ÌÈ¯ˆnÓ È˜tÓa ÈÏ ÈÈ „·Ú ÔÈc≈¬«¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿»ƒ

CÈÈÚט  ÔÈa ‡¯Î„Ïe C„È ÏÚ ˙‡Ï CÏ È‰ÈÂƒ≈»¿««¿»¿»¿»»≈≈»
‡„Èa È¯‡ CÓeÙa ÈÈ„ ‡˙È¯B‡ È‰z ÏÈ„a¿ƒ¿≈«¿»«¿»¿»¬≈ƒ»

:ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ C˜t‡ ‡ÙÈw«̇ƒ»«¿»¿»ƒƒ¿»ƒ

ÔÓÊÏ:י  ÔÓfÓ dÓÊÏ ‡„‰ ‡ÓÈ˜ ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»¿»»»»¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»

Ók‡יא  È‡ÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿«¬»≈¿»
:CÏ dpzÈÂ C˙‰·‡ÏÂ CÏ ÌÈi˜ È„ƒ«ƒ»¿«¬»»»¿ƒ¿ƒ«»

minkg izty

(g)éFl fOxOW rnWn 'df' aizkCn¦¦§¦¤©§©¤§©¥
:icinëFl fnx dOl ,xn`Y m`e ¦¦§¦Ÿ©¨¨¨©

Fpi`W oA zaEWzA o`M daEWY rWxl̈¨¨§¨¨¦§©¥¤¥
`id mbC xnFl Wie ,lF`Wl rcFi¥©¦§§¥©§©¦
`l `Ed KExA WFcTdC ,Fl daEWY§¨§©¨¨Ÿ
miwiCv liaWA `N` miQp dUr̈¨¦¦¤¨¦§¦©¦¦
iOr liaWA la` ,dxFYd z` mircFIW¤§¦¤©¨£¨¦§¦©¥
,miQPd z` mdl zFUrl Ekf `l ux`d̈¨¤Ÿ¨©£¨¤¤©¦¦

mnvr liaWA l`Bil i`cM Eid `le§Ÿ¨§©¦¨¥¦§¦©§¨
miwiCSd zEkf liaWA `N`m`e . ¤¨¦§¦§©©¦¦§¦

,iz`C `Ed ikdl lMd `nlce xn`YŸ©§¦§¨©Ÿ§¨¦§¨¥
Wie ,rWxd zaEWzl fnx Dil `pnE§¨¥¤¤¦§©¨¨¨§¥
`le il' rnWnC ,'il' aizkCn xnFl©¦¦§¦¦§©§©¦§Ÿ
lre ,llM l`bp did `NW rnWnC ,'Fl§©§©¤Ÿ¨¨¦§¨§¨§©
EN`C ,xAcn aEzMd rWx oaA KgxM̈§¨§¥¨¨©¨§©¥§¦

`l dOl dWw lF`Wl rcFi Fpi`WA§¤¥¥©¦§¨¤¨¨Ÿ
rWxd la` ,wiCSd zEkfA l`bp did̈¨¦§¨¦§©©¦£¨¨¨¨
zn did `Ed mB iM l`bp did `lŸ¨¨¦§¨¦©¨¨¥
d`xp ,w"Fce ,dlit` ini zWlWA¦§¤§¥£¥¨§¦§¤

:ilh dxez ¦
(h)ìFpini cIW ,KWFg oFWl ,WExiR¥§¤¤©§¦

:Fl`nVn xzFi daEWgi dxez £¨¥¦§Ÿ



a`קו zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'e ycew zayl inei xeriy
EÏ ÚaL∑?ל נׁשּבע ו)והיכן אתכם (לעיל "והבאתי ƒ¿«¿ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָ
הארץ  וגֹו'"îאל נׂשאתי CÏ.אׁשר d˙e∑(מכילתא) ְֲִֶֶֶָָָָ¿»»»

ּבעיני ּבּיֹום ּתהא ּבֹו ל נתנּה ּתהי ðּכאּלּו ואל , ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָ
אבֹות  ּכירּׁשת ּבעיני. ְִֵֶַָֻ

(áé)øèt-ìëå ýåýéì íçø-øèt-ìë zøáòäå|øâL §©«£©§¨¬¨¤«¤¤−¤©«Ÿ̈®§¨¤´¤¤´¤
:ýåýéì íéøëfä Eì äéäé øLà äîäa§¥À̈£¤̧¦«§¤¬§²©§¨¦−©«Ÿ̈«

i"yx£z¯·Ú‰Â∑,הפרׁשה לׁשֹון אּלא "והעברּת" אין ¿«¬«¿»ְְְְֲֵֶַַַָָָָ
לבּתֹו" נחלתֹו את "והעברּתם אֹומר: הּוא L‚¯.וכן ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָ∆∆

‰Ó‰a∑,עּתֹו ּבלא וׁשּלחּתּו אּמֹו ׁשּׁשּגרּתּו נפל ¿≈»ְְְְִִִִֵֶֶַַֹ
הּבא  את לפטר ּבבכֹורה קדֹוׁש ׁשהּוא הּכתּוב ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹולּמד
,אלפי ׁשגר ּכמֹו ׁשגר, קרּוי נפל, ׁשאינֹו ואף ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאחריו,

ּכבר  ׁשהרי הּנפל, על ללּמד אּלא ּבא לא זה ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאבל
ּבהמה  ּבכֹור אף ּתאמר: ואם רחם". ּפטר "כל ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכתב:

ּבמׁשמע  "ּבבקרñטמאה אחר: ּבמקֹום ּופרׁש ּבא , ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָ
ּפטר  כל "והעברּת לפרׁש: יׁש אחר, לׁשֹון ."ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּובצאנ

אדם  ּבבכֹור מדּבר òרחם", הּכתּוב -. ְְִֵֶֶַַָָָ

(âé)äcôú àì-íàå äNá äcôz øîç øèt-ìëå§¨¤³¤£ŸÆ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−
éðáa íãà øBëa ìëå Bzôøòå:äcôz E ©«£©§®§¸Ÿ§¬¨¨²§¨¤−¦§¤«

i"yx£¯ÓÁ ¯Ët∑,טמאה ּבהמה ׁשאר ּפטר ולא ∆∆¬…ְְְְֵֵֶֶָָָֹ
היא  הּכתּוב ׁשּנמ ôגזרת לפי מצרים , ּבכֹורי ׁשלּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָ

ּביציאתן  יׂשראל את ׁשּסּיעּו ועֹוד, ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָלחמֹורים.
הרּבה  נטל ׁשּלא מּיׂשראל אחד ל (ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּמצרים
מצרים  ׁשל ּומּזהבם מּכסּפם טעּונים .חמֹורים) ְְְְֲִִִִִִֶַָָָ

‰N· ‰cÙz∑ מּתר חמֹור ּופטר לּכהן, ׂשה נֹותן ƒ¿∆¿∆ֲֵֵֶֶֶַָֹֻ

והּׂשה  ּכהן öחּלין ּבהנאה, עֹורפֹו∑BzÙ¯ÚÂ.ּביד ְְֲִֵֶַַַָָֹֻ«¬«¿ְ
ׁשל  ממֹונֹו הפסיד הּוא והֹורגֹו. מאחֹוריו ְְְְֲִִִֵֶָָּבקֹופיץ

ממֹונֹו יפסיד לפיכ ‡„Ì.(מכילתא)ּכהן, ¯BÎa ÏÎÂ ְְִִֵַָָֹ¿…¿»»
‰cÙz EÈ·a∑ ּבמקֹום קצּוב ּפדיֹונֹו סלעים, חמׁש ¿»∆ƒ¿∆ְְְִִֵָָָָ

.אחר  ֵַ

(ãé)ðá EìàLé-ék äéäåúàf-äî øîàì øçî E §¨º̈¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥´Ÿ©®Ÿ
íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça åéìà zøîàå§¨«©§¨´¥½̈§´Ÿ¤À̈«¦¨¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦

:íéãáò úéaî¦¥¬£¨¦«
i"yx£¯ÁÓ E· EÏ‡LÈ Èk∑ עכׁשו ׁשהּוא 'מחר' יׁש ƒƒ¿»¿ƒ¿»»ְֵֶַָָָ

ּוכגֹון: זה ּכגֹון זמן, לאחר ׁשהּוא 'מחר' כב)ויׁש (יהושע ְְְְְֵֶֶַַַָָ
ל  ּבניכם יאמרּו ראּובן "מחר ּובני ּגד ּדבני .בנינּו" ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָֹ

˙‡f ‰Ó∑ להעמיק יֹודע ׁשאינֹו טּפׁש ּתינֹוק זה «…ְֲִִִֵֵֵֶֶַַ
אחר  ּובמקֹום ּזאת". "מה וׁשֹואל: וסֹותם ְְְְֵֵֵֵַַָָֹׁשאלתֹו

אֹומר: ו)הּוא והּמׁשּפטים (דברים והחּקים העדֹות "מה ְְְִִִֵֵַַָָָֻ
ּכנגד  ּתֹורה ּדּברה חכם. ּבן ׁשאלת זאת הרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹוגֹו'",
לׁשאל, יֹודע וׁשאינֹו רׁשע, ּתם, ּבנים: ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹארּבעה

חכמה  ּדר .והּׁשֹואל ְְֵֶֶַָָ

Á˙tיב  ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ‡cÏÂ Á˙Ù Ïk ¯aÚ˙Â¿«¿«»»««¿»√»¿»¿»»«
Ì„˜ Lc˜z ÔÈ¯Îc CÏ È‰È Èc ‡¯ÈÚa „ÏÂ¿«¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ«¿≈√»

:ÈÈ¿»

B¯Ùz˜יג  ‡¯ÓÁ„ (‡¯Îea) Á˙t ÏÎÂ¿»»«¿»«¬»»ƒ¿
ÏÎÂ dÙ˜˙Â ˜B¯Ù˙ ‡Ï Ì‡Â ‡¯n‡a¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿≈¿»

:˜B¯Ùz CÈ·a ‡L‡„ ‡¯Îea¿»«¬»»ƒ¿»ƒ¿

Ó‡יד  ¯ÓÈÓÏ ¯ÁÓ Ca CpÏ‡LÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈ƒ¿¬ƒ»¿»¿»¿≈«»
ÈÈ ‡˜t‡ ‡„È ÛB˜˙a dÏ ¯ÓÈ˙Â ‡„»¿≈«≈ƒ¿¿»«¿»»¿»

:‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»

minkg izty

(`i)î(awri zlgp)zncFTd dWxRaC ©£©©£Ÿ§©¨¨¨©¤¤
o`ke ,'LizFa`l rAWp xW`' aizM§¦£¤¦§©©£¤§¨
iYWC rnWn ,'Kl rAWp xW`M' aizM§¦©£¤¦§©¨©§©¦§¥
LizFa`l zg` mrR ,rAWp minrR§¨¦¦§©©©©©©£¤
,Ll rAWp okide ,Ll zg` mrtE©©©©§§¥¨¦§©§
xW` ux`d l` mkz` iz`ade'§¥¥¦¤§¤¤¨¨¤£¤
,Ll dzid drEaW DzF`e ,'ebe 'iz`Up̈¨¦§¨§¨¨§¨§
zrEaW xiMfd dWxRd W`xA `dC§¨§Ÿ©¨¨¨¦§¦§©
ipal xFn` okl' miIqn Dlre zFa`d̈¨©£¨§©¥¨¥¡¦§¥
iR lr - okl' axd WxitE ,'ebe 'l`xUi¦§¨¥¥¥¨©¨¥©¦
KxvEd dOl oM m`e ,'drEaW DzF`¨§¨§¦¥¨¨§©

'iz`Up xW` ux`d l`' xnFl zipW¥¦©¤¨¨¤£¤¨¨¦
drEaXd z`fC xnFl Kixv oM lr ,'eke©¥¨¦©§Ÿ©§¨
rAWp WxiR m"xdnE .mdl dzid̈§¨¨¤©£©¥¥¦§©
mr dzid drEaW DzF`e ,LxEarA©£¤§¨§¨¨§¨¦
mipAd zrEaW `xTY mrtE ,LizFa £̀¤©©¦¨¥§©©¨¦

:mxEarA dzidW cSnði"Wxl dWwC ¦©¤¨§¨©£¨§¨¤§©¦
i`CeC ,'Kl DpzpE' xninl Dil dOl̈¨¥§¥©§¨¨¨§©©
dpEzp didY xaM ux`l m`iai m ¦̀§¦¥¨¨¤§¨¦§¤§¨
'LipirA `dY' WxiR okl ,mdl̈¤¨¥¥¥§¥§¥¤

:'ekeai dxez

(ai)ñmlFrl xn`Y m`e ,WExiR¥§¦Ÿ©§¨

FnM ltp Fpi`W Epiid `kdC 'xbW'¤¤§¨¨©§¤¥¥¤§
xaM ixd Yxn`C `de ,mzdC 'xbW'¤¤§¨¨§¨§¨§©§£¥§¨
'xbW' `nlC 'mgx xhR lM' aizM§¦¨¤¤¤¤¦§¨¤¤

:'ek xFkA s` dAxnò,xnFl FpFvx §©¤©§§©
:ltp Fpi`W Epiid 'xbW' df itlEbi dxez §¦¤¤¤©§¤¥¥¤

(bi)ô[awri zlgp],zFxFkaC `Ow wxtA ©£©©£Ÿ§¤¤©¨¦§
itl FYrCn xE`iA siqFd axde§¨©¦¥¦©§§¦

:'eke ElWnPWöxEq` dVdW `l ¤¦§§Ÿ¤©¤¨
`Ed wx ,xFng xhR mFwnA d`pdA©£¨¨¦§¤¤£©

:FpFvxM oiNEgci dxez ¦¦§



קז `a zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'e ycew zayl inei xeriy

(åè)ì äòøô äL÷ä-ék éäéåýåýé âøäiå eðçlL ©§¦À¦«¦§¨´©§Ÿ»§©§¥¼¼©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³
øBëa-ãòå íãà øëaî íéøöî õøàa øBëa-ìk̈§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§¬Ÿ¨−̈§©§´
íçø øèt-ìk ýåýéì çáæ éðà ïk-ìò äîäa§¥¨®©¥Á£¦̧Ÿ¥¹©©«Ÿ̈À¨¤³¤¤̧¤Æ

:äcôà éða øBëa-ìëå íéøëfä©§¨¦½§¨§¬¨©−¤§¤«

(æè)éðéò ïéa úôèBèìe äëãé-ìò úBàì äéäåék E §¨¨³§Æ©¨´§½̈§«¨−Ÿ¥´¥¤®¦ µ
:íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æçañññ §´Ÿ¤½̈«¦¨¬§Ÿ̈−¦¦§¨«¦

i"yx£ÔÈa ˙ÙËBËÏeEÈÈÚ∑ ׁשהם ׁשם ועל ּתפּלין, ¿»…≈≈∆ְְִִֵֵֶַ
ּבכתפי  'טט' טֹוטפֹות, קרּויין ּבּתים ,÷ׁשּתים ארּבעה ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹ

אל  "והּטף עם חּברֹו ּומנחם ׁשּתים. ּבאפריקי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ'ּפת'

ּבין  "ּולזּכרֹון ּכמֹו ּדּבּור, לׁשֹון ּתּטיפּו", "אל ְְְִִִֵַַָָּדרֹום",
אֹותם  ׁשהרֹואה ראׁשֹונה, ּבפרׁשה האמּורה ,"ְֲִֵֶֶֶָָָָָָָָעיני

ּבֹו: וידּבר הּנס יזּכר העינים, ּבין ְְִִִִֵֵֵֵַַַָֹקׁשּורים
סימן. ימנ"ה פסוקים, בא ק"ה פרשת חסלת

˙eÁÏLÏ‡טו  ‰Ú¯Ù ÈL˜‡ È¯‡ ‰Â‰Â«¬»¬≈«¿≈«¿…¿«»»»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ÈÈ ÏË˜e¿«¿»»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÏÚ ‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea „ÚÂ ‡L‡„ ‡¯ÎeaÓƒ¿»«¬»»¿«¿»ƒ¿ƒ»«
ÔÈ¯Îc ‡cÏÂ Á˙t Ïk ÈÈ Ì„˜ Á·„ ‡‡ Ôk≈¬»»«√»¿»»»««¿»ƒ¿ƒ

:˜B¯Ù‡ È·„ ‡¯Îea ÏÎÂ¿»¿»ƒ¿«∆¿

CÈÈÚטז  ÔÈa ÔÈlÙ˙ÏÂ C„È ÏÚ ˙‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿««¿»¿ƒ¿ƒƒ≈≈»
:ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ ‡˜t‡ ‡„È ÛB˜˙a È¯‡¬≈ƒ¿¿»«¿»»¿»ƒƒ¿»ƒ

ãôø ¯ áôø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

minkg izty

(fh)÷mipWl oixFTW mFwn mW 'itzM'©§¥¥¨¤¦¦§©¦
oixFTW mFwn mW 'iwixt`' oke ,'hh'©§¥©§¦¦¥§¤¦

'zR' mipWl[awri zlgp]zFtqFzA oiIre . ¦§©¦©©£©©£Ÿ§©¥§¨
dWwEdW itlE .'c sC oixcdpqC§©§¤§¦©§¦¤§¨
,'zthFhlE' aizM o`kC ,oFWl iEPiXd©¦¨§¨§¦§¨Ÿ
`iad Kkl ,'oFxMf' aizM WCw zWxtaE§¨¨©©¥§¦¦¨§¨¥¦

did df itl ,xn`Y m`e .WExCd df¤©§§¦Ÿ©§¦¤¨¨
,zFIWxR dxUr miYW zFUrl Epl̈©£§¥¤§¥¨¨¦
Wie .'zthh' aizM minrR WlWC§¨§¨¦§¦Ÿ¨Ÿ§¥
cg`e ,FtEbl Kixhvi` cgC ,xnFl©§©¦§§¦§§¤¨
,miYW iwixt`aE miYW itzkA rnWn©§©§©§¥§©¦§©§¦¦§©¦
drAx` Kixv itzkA cOln cg`e§¤¨§©¥§©§¥¨¦©§¨¨

`l i`e ,drAx` Kixv iwixt`aE miYÄ¦§©§¦¦¨¦©§¨¨§¦¨
.miYW `N` Eid `l miYW `N` aizM§¦¤¨§©¦Ÿ¨¤¨§©¦
WlW aizkC dnC ,xnFl Wi cFre§¥©§©¦§¦¨
`N` `Ed iEEiv `l 'zthh' minrR§¨¦Ÿ¨ŸŸ¦¤¨
oke ,zipWpe dxfge dxn`PW dWxtM§¨¨¨¤¤¤§¨§¨§¨§¦§¥§¥

:oiadl lwe ,zFIWxR dAxd©§¥¨¨¦§©§¨¦

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc - zekxa(oey`x meil)

,zeptidl leki m`äðtéå,jkl jixv m`.ñðëð êk øçàå §¦¨¤§©©¨¦§¨
:dcerqd zrya oilitz oipra oic d`ian `xnbd,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨

,ñðëð Ck øçàå åéléôz õìBç ,òá÷ úceòñì ñðëpäxkzyi `ny ©¦§¨¦§©¤©¥§¦¨§©©¨¦§¨
.eilr oilitzd cera dpbzie dcerqaàéiç éaøc àâéìôewlege - §¦¨§©¦¦¨

,`iig iax lr wgvi iax,àéiç éaø øîàcmcew eilitz z` ulegdy §¨©©¦¦¨
,dcerqdBðçìL ìò ïçépî,dcerqa enr,Bì øeãä ïëåie`x ,xnelk ©¦¨©ª§¨§¥¨

xefgl dvxiykl el mipnefn eidi jky ,ok zeyrl el `ed
ogley lr mgipn epi`y ,xaeqy jka wgvi iax wlege ,mgipdle

.dcerql qpkpy mcew mvleg `l` dcerqd
:`xnbd zxxan .mgipne xfeg creqd izn zxxan `xnbdãòå§©

úîéà:`xnbd zx`an .migpen oilitzd eidiøa ïîçð áø øîà ¥©¨©©©§¨©
,äëøa ïîæ ãò ,÷çöé.mgipie xefgie eici lehi oefnd zkxa mcewy ¦§¨©§©§¨¨

:oilitzd ceak ipiipra dkiynn `xnbdíãà øøBö ,àãç éðz̈¥£¨¥¨¨
,Búeñ÷øôàa åéúBòî íò åéléôz,ey`x lry xceq oin,Cãéà àéðúå §¦¨¦¨¨©£©§§§©§¨¦¨

øeöé àìixaca `id dxizqe ,cgi eizern mr eilitz mc` Ÿ¨
.zeziixad

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìxeq`y zxne`y `ziixad - Ÿ©§¨¨
a zwqer ,eilitz mr xceq eze`a eizern xexvldéðîæàc- §©§§¥

ea miyl el xeq` okle ,eilitz ea miyl xceqd z` dvwdy
e ,oilitzl dvwedy oeik ,eizernàä,xzeny zxne`y `ziixad - ¨

a zwqerdéðîæà àìcke .jklïéléôúc àøãeñ éàä ,àcñç áø øîàc §Ÿ©§§¥§¨©©¦§¨©¨¨¦§¦¦
ïéléôz déa øöéîì déðîæàcea xexvl edvwdy oilitz ly xceq - §©§§¥§¥©¥§¦¦

m` ,oilitzéèéLt déa øöéîì øeñà ,ïéléôz déa øöxexvl xeq` - ¨¥§¦¦¨§¥©¥§¦¥
m` la` ,oileg ixac eadéa øö àìå déðîæàoiicre jkl edvwd - ©§§¥§Ÿ¨¥

y e` ,ea xxv `ldéðîæà àìå déa øöla` oilitzd z` ea xxv - ¨¥§Ÿ©§§¥
,jk myl edvwd `léæeæ déa øöéîì éøL.zern ea xexvl xzen - ¨¦§¥©¥¥

:eixacl o`k oicd zyxtne ,iia` zhiy z` d`ian `xnbd,ééaàìe§©©¥
àéä àúléî äðîæä ,øîàc,dyrn `la s` ,cal cegiie d`vwd - §¨©©§¨¨¦§¨¦

,xnel jixv ,xacl dvwen aiygdl ick dfa icáb ìò óà déðîæà©§§¥©©©
,déa øö àìcla` ,oileg ixacl ea ynzydl xeq`éà ,déa øö §Ÿ¨¥¨¥¦

déðîæà,oilitz myl okl mcew e`vwd m` -,øéñàla`àì éà ©§§¥£¦¦Ÿ
.àì ,déðîæà©§§¥Ÿ

:dpiy zrya oilitzd ceak oipra dpc `xnbdóñBé áø dépéî àòa§¨¦¥©¥
úçz åéléôz íãà çépiL eäî ,äãeäé áøî àéðeçð áøc déøa§¥§©§§¨¥©§¨©¤©¦©¨¨§¦¨©©

,åéúBLàøîmgipiy ,ezl`y sqei ax x`ane .oyi `edyk dlila §©£¨
éì àéòaéî à÷ àì ,åéúBìbøî úçzi`cey ,le`yl izkxvp `l - ©©©§§¨Ÿ¨¦©§¨¦

itle ,xeq`y ilî ïäa âäBpL,éì àéòaéî à÷ ék ,ïBéfa âäðmgipnyk ¤¥¨¥¦§©¦¨¦¨¦©§¨¦
déì øîà .éàî ,åéúBLàøî úçz,sqei axl dcedi axøîà éëä ©©§©£¨©¨©¥¨¦¨©

øzeî ,ìàeîLe eizey`xn zgz mgipdl,Bnò BzLà eléôàoi`e §¥¨£¦¦§¦
.oeifa meyn jka

:l`eny ixac lr dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipyçépé àì ¥¦¥Ÿ©¦©
ïçépî ìáà ,ïBéfa Cøc íäa âäBpL éðtî åéúBìbøî úçz åéléôz íãà̈¨§¦¨©©©§§¨¦§¥¤¥¨¤¤¤¦¨£¨©¦¨
dBábL íB÷î äéä .øeñà ,Bnò BzLà äúéä íàå .åéúBLàøî úçz©©§©£¨§¦¨§¨¦§¦¨¨¨¨¤¨©

eizey`xnìLCeîð Bà íéçôè äLepnnìLøzeî ,íéçôè äL §Ÿ¨§¨¦¨§Ÿ¨§¨¦¨
:`xnbd zxne` .enr ezy` m` s` ,my egipdlìàeîLc àúáeéz§§¨¦§¥

.enr ezy` elit` xzeny xn`y ,l`eny ixacl `id `kxit -
,`xnbd dwiqnàúáeéz.eixac egcpe ,`id `kxit ok` - §§¨

:l`enyk dkld wqet `axàúáeéz àéðúc áb ìò óà ,àáø øîà̈©¨¨©©©§©§¨§§¨
ìàeîLc,l`eny ixac jextl `ziixad ixaca yiy s` -àúëìä ¦§¥¦§§¨
,déúååk,enr ezy`a s` eizey`xn zgz oilitzd gipnyéàî §¨¥©
,àîòè©£¨
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:ézçëL̈¨«§¦

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc - zekxa(ipy meil)

m`d ,zg` dywnk mziyre mipicd lk z` zllk cg` xeaica
dkld ewqt o`k mby xn`p ,l`enyk dkld ewqt lirly oeikn

.ezenkøîzéà øîzéàc àëéä ,àlà,ezenk dkldy xn`py okid - ¤¨¥¨§¦§©¦§©
,xn`pøîzéà àì øîzéà àìc àëéäå`l xn`p `ly okide - §¥¨§Ÿ¦§©Ÿ¦§©

.eixack dkldy lirl `xnindn wiqdl epl oi`e ,xn`p
:dexrd xry cbpk rny z`ixw oica zxxan `xnbdáø déì øîà̈©¥©

,àtt áøì éøîdid,Bãâáa àöBé øòNowf cbpk ecba awipy ¨¦§©¨¨¥¨¥§¦§
,uegl awpd on `vei dexr xriye ,oezgzd,eäîxriyd m`d ©

aeyg epi`y e` ,ecbpk rny z`ixw zexwl xeq`e dexrk aeyg
:`xnbd zx`an .xzene dexrkdéìò àø÷ax lr `tt ax `xw - §¨£¥

ixn,'øòN øòN'meid lk xnel dz` leki ,jka el xnel oeekzde ¥¨¥¨
xriyy ,dexr oic ea jiiy oi`y ,melk jka oi`e 'xriy xriy'

.ecbpk `exwl xzene ,`ed `nlra
:dexrd cbpk rny z`ixw oipra dkiynn `xnbd,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨

çôèdlebn,äMàadf ixd ,dqekn zeidl ekxcy mewna.äåøò ¤©¨¦¨¤§¨
:`xnbd zxxanéàîì.df oic xn`p dn oiprl -éìekzñàì àîéìéà §©¦¥¨§¦§©¥

daxy` yi` zy`a lkzqdl xeq`y oiprl `edy xn`p m` - ¨
,gth dxyan dlebn,úLL áø øîà àäåznglna xn`pd iabl §¨¨©©¥¤

oicn(p `l xacna),adf ilk `vn xW` Wi` ,'d oAxw z` axwPe'©©§¥¤¨§©¦£¤¨¨§¦¨¨
,'fnEke libr ,zrAh ,cinve dcrv`ïéèéLëz áeúkä äðî änì ¤§¨¨§¨¦©©©¨¦§¨¨¨¨¨©¨©§¦¦

,õeçaLmda hywzdl dy`d jxcy cinve dcrv` ,xnelk ¤©
,ielb mewna,íéðôaL ïéèéLëz íòmkxcy fneke libr ,epiidc ¦©§¦¦¤¦§¦
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,äMà ìL äpè÷ òaöàa,dlebn zeidl dkxce zrahd mewn `idy §¤§©§©¨¤¦¨
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øîàpL(` c my)íéfòä øãòk CøòN'jezny ,'crlB xdn EWlBW ¤¤¡©©§¥§¥¤¨¦¦¤¨§¥©¦§¨
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.llk oeifa
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קיי

יום ראשון - כ"ט טבת
מפרק קמ

עד סוף פרק קנ

יום רביעי - ג' שבט
מפרק יח

עד סוף פרק כב

יום שני - א' שבט
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

יום חמישי - ד' שבט
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום שלישי - ב' שבט
מפרק י

עד סוף פרק יז

יום שישי - ה' שבט
מפרק כט

עד סוף פרק לד

שבת קודש - ו' שבט
פרק כ

מפרק לה עד סוף פרק לח

לשבוע פרשת בא  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 תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



zahקיב h"k oey`x mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ט ראשון יום
פרק יח  ,46 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úôñåúìå çé ÷øô,ck 'nr cr.[íéìåâìâ

.çé ÷øtjil` aexw ik" :weqtd z` owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
,l`xyin cg` lkl xacd aexwy ,"ezeyrl jaalae jita c`n xacd

oipr iciÎlr ,'d z`xiae 'd zad`a - "jaala" ,zeevne dxez miiwl

ezeyxa `ed "gen"d ,oky .d"awd zlecba zewnrzdd ,"zeppeazdd"

mb) l`xyin cg` lk ly

dfy itk ,ezeyxa epi` ealyk

,(mzeyxa maly "miwicv"a

egena wnrzdl ezlekiae

.dvex `edy dn lka

zlecba egena wnrziyke

ekeza "cilei" - d"awd

.epnn d`xie d"awdl dad`

,zepey zeaiq zngn m` mb

dad` "xevil" ezexyt`a oi`

zeybxene zeielb d`xie

"xevil" leki `ed j` ,eala

.eal zenelrzae egena oze`

oda ic el` d`xie dad`

zeyalzn mb od .zeevne dxez meiwl eze` `iadl - "ezeyrl"l

zeevn miiwe dxez cnl eli`k - dlrnl ozelrdl ,eizeevnae ezxeza

.ala zeybxene zeielb d`xie dad` jezn

dperh - "zeppeazd" iciÎlr exvepy d`xie dad` od el`y xg`n ,mxa

xacd jil` aexw ik" :weqtay) "c`n" dlndc`nick ik ,xaqd ("

jixv ,opeazdl dna mc`l didiy jixv ,d"awd zlecba opeazdl

zeidl jixv mb `ed .ef dricia opeazdle 'd zlecba drici el didzy

dfy jk lr xnel xyt` ,`eti` ,cvik .zeppeazdd oiprl mi`zne iepa

aexw"c`nin mby ,cenll micner ep`y wxta ,owfd epax xiaqi - ?"

z`f lka - zeppeazdd oiprl jiiy epi`e ,d"awd zlecba drici el oi`y

z`xiae 'd zad`a ,ald mr ,"jaala" zeevne dxez miiwl `ed mb leki

,l`xyin cg` lk alay d"awdl "zxzeqn dad`"d iciÎlr ,z`fe .'d

ef dad` ielib myl .epizea`n l`xyin cg` lkl dyexi `idy

itk - `l` ,zeppeazdd oiprl wewf mc`d oi` (d`xi mb dkeza zllekd)

oexkf .ef dad` ea zniiwy xekfiy ,"oexkf"d oipra el ic - oldl xiaqiy

xak xyt` ef dad` lr .zeevnde dxezd meiwl eze` `iai cala df

,el xyt` - zeppeazdd oiprl jiiy epi`y in mb ik ,"c`n aexw" xnel

.zeevne dxez miiwl ,ef dad`a

ék" :÷eñôaL "ãàî" úlî ,áèéä øàa ,øeàa úôñBzìe§¤¤¥¨¥¥¥¦©§Ÿ¤§¨¦
éìà áBø÷"'Bâå ãàî øácä E1,`id "c`n" dlnd zernyn - ¨¥¤©¨¨§Ÿ§

yc`n'd zad`a ,"jaala" zeevne dxez miiwl lwe aexw
jil` aexw" zernyny ,epxaqdy dn itl ,mxa .'d z`xiae
zlekia ,d"awd zelcba zeppeazd iciÎlry ,`id "xacd
"dpeaz" zpigaa zegtl ,d`xie dad` ekeza "xevil" mc`d
zeppeazd jkl dyexc m` ,oky .xaqd mixacd oiicr miperh -

aexw" df oi`y ixd ,zewnrzdec`n,"éøö,äðîàð òãéì C ¨¦¥©¤¡¨¨
,'ä úòéãéa äøö÷ BzòcL éî óà ékdrici el dxqg - ¦©¦¤©§§¨¨¦¦©
,d"awd ly ezlecba ,oda opeazdl ,dpadeïéáäì áì Bì ïéàå§¥¥§¨¦

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâaitk min`zen mpi` eale egen - ¦§ª©¥¨
,zeppeazdd oiprl jixvy

lkeiyäpnî ãéìBäì- §¦¦¤¨
,zeppeazddneìéçc§¦

eîéçøe,dad`e d`xi - §¦
Búðeáúe Bçîa elôà£¦§Ÿ§¨

ãáìoi`y cala ef `l - §©
ekeza xxerl ezexyt`a
zeybxen d`xie dad`
mb oi`y `l` ,ala
dad` xxerl ezexyt`a
icil dp`azy d`xie
ezpeazae egena iehia

,calaïë-ét-ìò-óà©©¦¥
ãàî øácä åéìà áBø÷̈¥¨©¨¨§Ÿ

ìøîLitky ,dyrzÎ`lÎzevn efi` lr xearln xnyidl - ¦§Ÿ
,'d z`xi ly "dcn"l ,jk myl mc`d wewf ,lirl xaqedy

úBNòìå,miiwl -ãâðk äøBz ãeîìúå ,äøBzä úBöî ìk §©£¨¦§©¨§©§¨§¤¤
,ïlk,dxez cenile dyrdÎzeevn ly oneiw zenilyl ,oky - ª¨

,z`f miiwl eciay ixd - 'd zad` zyxcpBááìáe åéôa§¦¦§¨
,Lnîdlnd ly ielbd dyexit itl wx `l ,xnelk - ©¨

dlnd ly izin`d dbyen itl mb `l` ,daygn - "jaala"
,ynn ala ,'d zad`ae 'd z`xia - jaala,àaìc à÷îòî¥¨§¨§¦¨

,ald wnern -,eîéçøe eìéçãa ,Bzîàì úîàad`xia - ¤¡¤©£¦¦§¦§¦
`id oi` dnvrlyky ,"dpeaz" zpigaay dad`a `l .dad`e
qgia wx dad` mya z`xwpe ,zizin` dad` zbixcna
,d`xide dad`d eli`e .zeevnd ly oneiwl ,"ezeyrl"l
el`kl zeaygpd 'd z`xie 'd zad` od ,o`k xaecn odilr

zebixcnaicedil el xyt` cvik - `l` .d`xie dad` ly
'd z`xie 'd zad` el dpiidzy ,zeppeazdl jiiy epi`y ,dfk

:owfd epax jk lr xne` - ?zeizin`"úøzñî äáäà" àéäL¤¦©£¨§ª¤¤
ìaL.eðéúBáàî eðì äMøé àéäL ,ìàøNé úeììk álk - ¤§¥§¨¦§¨¥¤¦§ª¨¨¥£¥

"xevil" jixv `ed oi`e ,ef dad` dyexia el yi l`xyin cg`
,ef dad`a ,miiwl el xyt` cvik oiapy ick ,`l` .dze`
z`xi mb zyxcp zeevne dxez meiwlyk cgeina !zeevne dxez

lr xaecn o`k eli`e - 'ddad`epax xiaqn - cala zxzeqn
ef dad` xxerl ji` rcpy ick ,ef dad` ly dipipr owfd
zllek ji`e ,zeevnde dxezd zxinya iehia icil d`iadle

- 'd z`xi mb ef dad`éøvL ÷øälçz øàáìe íéc÷äì C ©¤¨¦§©§¦§¨¥§¦¨
Bæ äáäà LøL ,áèéä øàagek dfi`ae ,dpiga efi`a - ¨¥¥¥Ÿ¤©£¨
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úôñåúìå çé ÷øôãàî úìî áèéä øàá øåàéá

øáãä êéìà áåø÷ éë ÷åñôáù
äøö÷ åúòãù éî óà éë äðîàð òãéì êéøö 'åâå ãàî
ãéìåäì ä"á ñ"à úìåãâá ïéáäì áì åì ïéàå 'ä úòéãéá
ë"ôòà ãáì åúðåáúå åçåîá 'éôà åîéçøå åìéçã äðîî
úåöî ìë úåùòìå øåîùì ãàî øáãä åéìà áåø÷
à÷îåòî ùîî åááìáå åéôá ïìåë ãâðë ú"úå äøåúä
äáäà àéäù åîéçøå åìéçãá åúéîàì úîàá àáìã
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áèéä øàá äìçú øàáìå 'éã÷äì êéøöù ÷ø åðéúåáàî
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קיג zah h"k oey`x mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,ef dad` zyxyen ,ytpa,dðéðòåly dzernyn dn - §¦§¨¨
mr cg`zdl ugl zxivia z`haznd dad` dpyi :ef dad`

seba zyaeln `idy itk dnypdy ,d"awddlymr cg`zz
zelk" ly ddink dkeza z`yepd dad` dpyie ;d"awd

zytgn ytpdy ,"ytpd
llkidle zelkidl
,edn .dnecke ,d"awda
ly "ywean"d ,`eti`

?zxzeqnd dad`déàåC §¥
,eðì äMøé àéäcvik - ¦§ª¨¨
?dad` miyxeiéàåC §¥

.eìéçc íb da ììëð- ¦§¨¨©§¦
ef dad`a zllkp cvik
itk ,oky ?d`xi mb
xnyidl ick ,epcnly
mb ixd zyxcp ,zexiarn
dad`ay xg`ne ,"d`xi"
miiwl xyt` ef (zxzeqn)
,zeevnde dxezd lk z`
dkeza zllek `idy ixd
epilr df xace - d`xi mb
zllek cvike ji` ,oiadl
?d`xi mb ef dad`

,ïéðòäå,`ed -,äákønä ïä ïä úBáàä ékeid zea`d - §¨¦§¨¦¨¨¥¥©¤§¨¨
dlhad "dakxn" enk ,d"awdl ,mzenvr lka ,ixnbl milha
zea`l did `l ,jk - epevx itl wx zbdpen `ide ,da "akex"l

,d"awd ly epevx xy`n xg` oevx meyïk ìòå,okle -eëæ §©¥¨
éLîäìøNòî íìBò ãò íäéøçà íäéðáì äîLð-çeø-Lôð C §©§¦¤¤©§¨¨¦§¥¤©£¥¤©¨¥¤¤

-äøéöé-äàéøa-úeìéöà úBîìBò òaøàaL äMã÷c úBøéôñ§¦¦§ª¨¤§©§©¨£¦§¦¨§¦¨
,äiNòa` ,zea`d ekf ,mzcear llba -lky ,awrie wgvi mdx £¦¨

ylyn zakxend ,dyecw dnyp el didz mrxfn `edy in
,dnype gex ,ytp :zebixcnzexitqd xyrn zeraepd

xg`n ,j` .diyr ,dxivi ,d`ixa ,zeliv` :zenlerd zrax`ay
zebixcn rax` ,xen`k opyi ,dnvr dyecwa ,dlrnly
dbixcn efi`n ixd ,zexitq xyr - mler lkae ,miillk zenlere

:df ixd ?dnypde gexd ,ytpd icedil ze`a mler dfi`neìëì§¨
.åéNòî éôëe Búâøãî éôk ãçàå ãçàitk - "ezbixcn itk" - ¤¨§¤¨§¦©§¥¨§¦©£¨

z` jkfie "cari" `edy itk - "eiyrn itk" ,eznyp yxey mex
envr z` jted mc`yk "xdef"a aezky itk ,okn xg`l envr
.dnyp ly xzei dpeilr dbixcn dlrnln el miwiprn - "aeh"l
CLîð ìàøNé éòLBôe íélwaL ì÷ì elôà ,íéðt-ìk-ìòå§©¨¨¦£¦§©¤©©¦§¥¦§¨¥¦§¨

,äiNòc úeëìîc Lôðc Lôð íâeeæamler ly "zekln" - §¦¨¤¤§¤¤§©§©£¦¨
mlerae .xzeia oezgzd mlerd ixd `ed diyrd mler .diyrd
;zexitqd xyra dpexg`d dxitqd `id "zekln" ,envr diyrd
dpexg`d `id ytpde ,dnype gex ,ytp opyi ,dnvr "zekln"ae
"ytp" zkynp ,"l`xyi iryet"l e` "milway lw"le ;ylyd oia

.diyrd mler ly "zekln" ly ytpn d`ad ytp ,xnelk .cala
ytp ,zegtl ,lawn ,xzeia zegpd (beeifd) "cegi"d s` :epiid

:dyecway xzeia dpezgzd dbixcndnäâøãî àéäL¤¦©§¥¨
,ïë-ét-ìò-óàå .äiNòä úMã÷aL äðBzçzäzexnl - ©©§¨¤¦§ª©¨£¦¨§©©¦¥

dbixcndn `id ef ytpy
,dpezgzdàéäL øçàî¥©©¤¦
,ytpd -úBøéôñ øNòî¥¤¤§¦
,úBLBã÷ixd miiw - §

dyecwa xac lky ,"llk"
lky ,zellkzda `ed
lkn dlelk dbixcn

okle ,zebixcndàéämb - ¦
xzeia dpezgzd dbixcnd
mler ly dyecwa

,diyrd,ïlkî äìeìk- §¨¦ª¨
x`y lknzebixcnd

,"diyr" ly zexitqdeíb©
,äiNòc äîëçî`idy - ¦¨§¨©£¦¨

xzeia dpeilrd dxitqd
,diyrd mleradëBúaL¤§¨

,"diyrc dnkg"a -
úeëìîc äîëç úLaìî§ª¤¤¨§¨§©§

,úeìéöàcitk ,oky - ©£¦
,zeliv`d mler ly "zekln"d zxitq ,a"p wxta ,oldl xaqeiy
"zekln"ay xg`ne .diyrd mlera dxi`ne zyalzn
ly zexitqd xyry ixd ,zexitqd xyr lk zelelk zeliv`c
mler ly zexitqd xyra zeyalzn ,zeliv`c "zekln"
mler ly "dnkg"a - zeliv`c zekln ly "dnkg" :diyrd
mler ly "dpia"a - zeliv`c zekln ly "dpia" ,diyrd
,diyrd mler ly "dnkg"ay - ixd .d`ld jke ,diyrd

:zeliv`c "zekln" ly "dnkg" zyalzndëBúaL- ¤§¨
dpyi ,zeliv`c zekln ly "dnkg"a,úeìéöàc äîëç,oky - ¨§¨©£¦

,dipydn zg` zelelk ,zeliv`d mler ly zexitqd xyr
,zeliv`d mler ly "dnkg" mb "zekln"a dlelk `linndaL¤¨

,zeliv`d mler ly "dnkg"a --Ceøa óBñ-ïéà øBà øéàî¥¦¥¨
áéúëãk ,Lnî àeä2,"õøà ãñé äîëça 'ä" :"dnkga 'd" - ©¨§¦§¦§¨§¨¨©¨¤

"dnkg" - "ux` cqi dnkga" ;"dnkg"a xi`n seqÎoi` xe` -
,"ux`" enk "zekln" ,oky ."ux`" z`xwpd "zekln"a dxi`n

;xzeia dpezgzd dbixcnd `id ,dpipra zg` lkílk"å§ª¨
"úéNò äîëça3.."diyr"a dxi`n "dnkg"y ,o`kn -,àöîðå §¨§¨¨¦¨§¦§¨

íãàä LôðaL äîëç úðéçáa Laìî àeä-Ceøa óBñ-ïéà ék¦¥¨§ª¨¦§¦©¨§¨¤§¤¤¨¨¨
,ìàøNiî äéäiL éî äéäé ¯ly eznypa -cg` lk,l`xyin ¦§¤¦¤¦§¤¦¦§¨¥

zpigaa `wec xi`n `ed recn .`edÎjexa seqÎoi`dn xe` xi`n
.oldl "`ipz"d xiaqi - dnypay "dnkg"däîëçä úðéçáe§¦©©¨§¨

,daL,ytpay -,da Laìîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà íò- ¤¨¦¥¨©§ª¨¨
,"dnkg"adúBéçäì ,dlk Lôpä úBðéça ìëa úèMtúî- ¦§©¤¤§¨§¦©¤¤ª¨§©£¨
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íéøîà éèå÷éì
ììëð êéàå åðì äùåøé àéä êéàå äðééðòå åæ äáäà ùøù
ìòå äáëøîä ïä ïä úåáàä éë ïéðòäå .åìéçã íâ äá
øùòî íìåò ãò íäéøçà íäéðáì ð"øð êéùîäì åëæ ïë
ãçà ìëì ò"éáà úåîìåò òáøàáù äùåã÷ã úåøéôñ
ì÷ì 'éôà íéðô ìë ìòå åéùòî éôëå åúâøãî éôë ãçàå
ùôðã ùôð íâååéæá êùîð ìàøùé éòùåôå íéì÷áù
úùåã÷áù äðåúçúä äâøãî àéäù äéùòã úåëìîã
úåùåã÷ úåøéôñ øùòî àéäù øçàî ë"ôòàå äéùòä
úùáåìî äëåúáù 'éùòã äîëçî íâ ïìåëî äìåìë àéä
úåìéöàã äîëç äëåúáù úåìéöàã úåëìîã äîëç
äîëçá 'ä áéúëãë ùîî ä"á ñ"à øåà øéàî äáù
ä"á óåñ ïéà éë àöîðå úéùò äîëçá íìåëå õøà ãñé
äéäéù éî äéäé íãàä ùôðáù äîëç 'éçáá ùáåìî
ùáåìîä ä"á ñ"à øåà íò äáù äîëçä 'éçáå ìàøùéî
'éçáî äúåéçäì äìåë ùôðä 'éçá ìëá úèùôúî äá
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יט.2. ג, כד.3.משלי קד, תהלים



hayקיד '` ipy mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  א' שני יום
,ck 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äîëçä äðä,ck 'nr cr.ïáåîå

,ziwl` zeiga,dìâø úðéça ãò dLàø úðéçaîdbixcndn - ¦§¦©Ÿ¨©§¦©©§¨
cr ,ytpd ly "y`x" z`xwpd ,ytpay xzeia dpeilrd
.ytpd ly "lbx" z`xwpd ,ytpay xzeia dpezgzd dbixcnl

áéúëãk4"äéìòa äiçz äîëçä" :,"dilra" z`xwp ytpd - §¦§¦©¨§¨§©¤§¨¤¨
.dnkgd gek zlra `id
íéëéLîî íéîòôìå]§¦§¨¦©§¦¦

ìàøNé éòLBt- §¥¦§¨¥
,mdiclilúBäBáb úBîLð§¨§

é÷îòa eéäL ãàî§Ÿ¤¨§¦§¥
,úBtìwäzeid iptne - ©§¦

ixde - "zetilwd iwnr" zeyxa ,iaya el` zedeab zenyp
"eizeixa mr 'ipexha `a d"awd oi`"y ,epicia "llk"5oi` -

icin mi`iven `l ,eizeixan zefxten zeyixca `a d"awd
ltpy xac ,opevxa `ly ,zetilwdeid `l zetilwd ;ozeyxa

dxwna `l` ,ozeyxa eltpy zedeabd zenypd z` zexxgyn
dnyp dze`y ,zeewn od ,f` ik ,"l`xyi iryet" beeif ly

"miyeal"dn rtyez ,"l`xyi iryet" ly "celi" xeza ,ddeab
zeig zetilwd ewpii f`e .mzenk didze ,mixedd ly miqbd
dnyp dzeida ,mxa .ddeabd dnypdn ,xzei daexn dcna
dyaled ea qbd yeald z` zvxete "zxaey" `id - ddeab
dlrzne ,mixedd iciÎlr
."wicv" ly dbixcnl
øôña áeúkL Bîk§¤¨§¥¤

:[íéìebìb,ixd ¦§¦
zepeyd zebixcnay
`wecy dxew ,zenypay
ÎlkÎlr .efk ddeab dnyp zkynp ,"l`xyi iryet" mixeda
zpigaaye ,dyecw ly dnyp ea yi icedi lky ,epcnl ,mipt
oldl .`edÎjexa seqÎoi` xe` "dxey" dnypd ly "dnkg"d

qÎoi` xe`n d`xydd recn ,xac ly enrh xaqei`id se
gek `id "dnkg" ik - ytpd ly "dnkg" zpigaa `wec

."dpad"ne "lky"n dlrnly

,äðáääå ìëOä øB÷î àéä äîëçä ,äpä"dpad"de "lky"d - ¦¥©¨§¨¦§©¥¤§©£¨¨
lk lr xac lk oiadl gekd `id "dpia"e ,"dpiad gek"a mi`vnp

`id "dnkg"d eli`e .eihxtxewn."dpad"de "lky"dàéäå- §¦
,"dnkg"dàeäL äðéaäî äìòîì,"dpia"d -ìëOä úðáä §©§¨¥©¦¨¤£¨©©¥¤

àéä äîëçäå ,BúâOäå§©¨¨§©¨§¨¦
äðáääî äìòîì§©§¨¥©£¨¨
øB÷î àéäå ,äâOääå§©©¨¨§¦¨

ì eäæå .ïäìïBL- ¨¤§¤§
dlnd zernyn¯ äîëç̈§¨

,"äî çk"`id "dnkg" - Ÿ©¨
,"lky"d raep epnny gek
."gek" xeza zlret `ide
zpigaa `id - jk mr cgie
oeyl `idy - "d"n"
itk ,?`id "dn" :dl`y
`ly xac lr mil`eyy

- eze` mibiynäî àeäL¤©
Bðéàå ,ïáeîe âOî BðéàM¤¥ª¨¨§¥

da Laìúî ïëìå ,ïéãò äâOäa ñtúð,"dnkg"a --ïéà øBà ¦§¨§©¨¨£©¦§¨¥¦§©¥¨¥
.ììk déa àñéôz äáLçî úéìc àeä-Ceøa óBñoi`y - ¨§¥©£¨¨§¦¨¥§¨

xe` z` oiadle biydl ,"qetzl" mzexyt`ay lkye daygn
"dpad"de "lky"d z` mieednd zegekd .`edÎjexa seqÎoi`
"lky" ik ,`edÎjexa seqÎoi` xe` yalzi mday xcba mpi`
dlrnl `edy seqÎoi` xe` z` biydl mileki mpi` "dpad"e
dlrnl `ed ,xen`ky xg`n ,"dnkgd gek" eli`e ."dpad"n

.seqÎoi` xe` ea yalzn - "dbyd"e "lky"n:epiax w"k oeyl
'ixcna xacnc (gken mb ile`e) rnyn oeyldne jynddn"

zg`oipr k"b - d"n g"kyxtne .cg`zcewpe .byen epi`ygk - ,
,ytpa hytzn okle) lkyd xewn `id 'kgc - xe`iad

onwlcke lirlck n"ecgna 'it` lret dlbznykeedf la` (
'rnl `vnpe qtzp epi`y xewnepi`ye gkq"`e` okle) ,byen

."(ea yalznìk ,ïëìå§¨¥¨
íéLpä elôà ,ìàøNé¦§¨¥£¦©¨¦

,õøàä énòådl` - §©¥¨¨¤
"lky"l mikiiy mpi`y
,d"awd zlecba "dpad"le
,'äa íéðéîàî íä¥©£¦¦©
äìòîì àéä äðeîàäL¤¨¡¨¦§©§¨

,äâOääå úòcä ïî- ¦©©©§©©¨¨
z` "hlew" "dpen`d gek"
"dpad"de "lky"dy dn

,biydl mileki mpi`ék¦
,øác ìëì ïéîàé éút"¤¦©£¦§¨¨¨

"'Bâå ïéáé íeøòå6,iztd - §¨¨¦§
iciÎlr xac lk qtez
,lkya ezpad iciÎlr `ly xac ly ezqitzy ,ixd .ea dpen`d
lbeqn lkydy xac lr xaecnyk ,mxa .dpen` iciÎlr `id
- "dpen`"a eqtez `ede lky el oi` ,iztd ,`edy `l` ,eqtezl
`edy zewl` zece` xaecnyk eli`e .oexqg meyn jka yi
Îlr `l` ,"dbiydl" zxg` jxc lk oi` ,"lky"n ixnbl dlrnl

dpen` icicala:"`ipz"d xne` jke .,àeä-Ceøa-LBãwä éaâìe§©¥©¨¨
déa àñéôz äáLçî úéìå ,úòcäå ìëOä ïî äìòîì àeäL¤§©§¨¦©¥¤§©©©§¥©£¨¨§¦¨¥

ììk,llk ebiydl milbeqnd lkye daygn mey oi` -ìkä §¨©Ÿ
,Cøaúé Bìöà íééúôkixdy ,eiabl mixenb miiztk eplek - ¦§¨¦¤§¦§¨¥
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äéìòá äéçú äîëçä áéúëãë äìâø 'éçá ãò äùàø
úåäåáâ úåîùð ìàøùé éòùåô íéëéùîî íéîòôìå]
:[íéìåâìâ øôñá ù"îë úåôéì÷ä é÷îòá åéäù ãàî

äìòîì àéäå äðáääå ìëùä øå÷î àéä äîëçä äðä
àéä äîëçäå åúâùäå ìëùä úðáä àåäù äðéáäî
ïåùì åäæå ïäì øå÷î àéäå äâùääå äðáääî äìòîì
åðéàå ïáåîå âùåî åðéàù äî àåäù ä"î ç"ë äîëç
ä"á ñ"à øåà äá ùáìúî ïëìå ïééãò äâùäá ñôúð
åìéôà ìàøùé ìë ïëìå ììë äéá àñéôú äáùçî úéìã
àéä äðåîàäù 'äá íéðéîàî íä õøàä éîòå íéùðä
íåøòå øáã ìëì ïéîàé éúô éë 'âùääå úòãä ïî äìòîì
úòãäå ìëùä ïî äìòîì àåäù ä"á÷ä éáâìå 'åâå ïéáé
'úé åìöà íééúôë ìëä ììë äéá àñéôú äáùçî úéìå
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יב.4. ז, א.5.קהלת ג, זרה טו.6.עבודה יד, משלי



קטו hay 'a iyily mei Ð hi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ב' שלישי יום
פרק יט  ,ck 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úôñåúìå èé ÷øô,48 'nr cr.ä"á ñ"à

dpen` iciÎlr ebiydl gxkdd one ,ebiydl xyt` i` "lky"a
,"lky"dn dlrnlyáéúëãk7,òãà àìå øòá éðàå" : §¦§¦©£¦©©§Ÿ¥¨

äæaL øîBìk ,"'Bâå Cnò ãéîz éðàå ,Cnò éúééä úBîäa§¥¨¦¦¦¨©£¦¨¦¦¨§§©¤¨¤
."Cnò ãéîz éðà" ¯ "úBîäá"e "øòa" éðàL.d"awd mr - ¤£¦©©§¥£¦¨¦¦¨

íélwaL ì÷ elôà ,ïëìå§¨¥£¦©¤©©¦
íéøñBî ìàøNé éòLBôe§¥¦§¨¥§¦
ìò ,'ä úMã÷ ìò íLôð©§¨©§ª©©
íééepò íéìáBñå ,áøä̈Ÿ§§¦¦¦
'äa øtëì àlL íéL÷̈¦¤Ÿ¦§Ÿ©
íéøea íä íà óàå .ãçà¤¨§©¦¥¦
íéòãBé ïéàå õøàä énòå§©¥¨¨¤§¥§¦
èòna íâå ,'ä úlãb§ª©§©©§©

íéòãBiL,'d zlecba - ¤§¦
ïéà,md -íéððBaúî ¥¦§§¦

,ììkmewn didiy - §¨
mytp zexiqny xnel
zlecba mzpadn zraep

,d"awdíéøñBî ïéàå§¥§¦
úòc úîçî íLôð©§¨©£©©©
,ììk 'äa úeððBaúäå§¦§§©§¨

,úeððBaúäå úòc íeL éìa àlàxeqnl cinz mipken md - ¤¨§¦©©§¦§§
,mytp z`'äa øtëì ììk øLôà éàL øác àeä elàk ÷ø©§¦¨¨¤¦¤§¨§¨¦§Ÿ©

.ììk äðòîe äðòèe íòè íeL éìa ,ãçàripn mey ila ¤¨§¦©©§¨¨©£¤§¨
,cecne lewy `ed "lky"d on raepy xac lk ik ,miipeibd daiqe

zexiqnl zepekpd m`e ,o`kl `xaqe o`kl `xaq zeidl dlekie
ÎlkÎlr o`k did ,"mrh"d one "lky"d on zraep dzid ytp
.`l e` ytpd z` xeqnl :lkya "zeprne zeprh"l mewn mipt
oi` - ytpd z` xeqnl zihlgdd dpwqnay ,`id zn`d j`
`l` ,`ixheÎ`lwy mey
Îi`y ,zhlgend dgpdd
- !zxg` zeidl xyt`
raep epi` df xac

."lky"dn,eðéäåedf - §©§
,zngnãçà 'äL íeMî¦¤¤¨

,Lôpä ìk äiçîe øéàî¥¦§©¤¨©¤¤
,icedi ly -éãé-ìò©§¥

úðéçáa BúeLaìúä¦§©§¦§¦©
,daL äîëç,ytpay - ¨§¨¤¨

àéäL,dnkgd gek - ¤¦
úòcä ïî äìòîì§©§¨¦©©©
:ïáeîe âOnä ìëOäå- §©¥¤©ª¨¨

mpi`y dl`a mb okl
"lky"l llk mikiiy
gekd mda yi ,"dpad"le
ly dyxey epl xdaed ,jka .myd yeciw lr mytp z` xeqnl
,ytpd ly "dnkgd gek"a zyxyen `id :zxzeqnd dad`d
seqÎoi` xe` yaeln - "dnkgd gek"a - eae ,"lky"n dlrnly
.ytpd zexiqne dpen`d gek icedi lka raep myn .`edÎjexa

.èé ÷øtdxez miiwl "c`n aexw" icedi lkly xaqed mcewd wxta ¤¤
lk alay zxzeqnd dad`dn raep dfe ,'d z`xiae 'd zad`a zeevne

iciÎlry ,zea`dn dyexia mdl d`a ef dad` .d"awdl mdn cg`

dyecw dnyp ekiynd ,d"awdl mlehiae mzcearlklmdivlg i`vei

,ef dyecw dnypa .gvpl

,day "dnkg"d zpigaa

Îjexa seqÎoi` xe` yaeln

cg` lka zraep epnn ,`ed

cr ,d"awdl dad` l`xyin

yeciw lr ytp zexiqn ickl

"yxey" xaqed jka .myd

epl d`a `id cvike ,ef dad`

oerh oiicr ,j` .dyexia

cvik (a .ef dad` ly dzti`y z`hazn dna ,ef dad` "oipr" (` :xaqd

mipipr .zeevne dxez meiwl da jxevy ,d`xi mb ef dad` dkeza zllek

agxp xaqd xg`l ,cenll micner ep` eze` h"i wxta exdaei ,dl`

.zxzeqnd dad`d zece`

,øeàa úôñBzìeipyl zekiiya ,zxzeqnd dad`d oipr - §¤¤¥

,"(d`xi) eligc mb da llkp ji`"e "dpipr" :mixen`d mihxtd
éøöáeúkM äî áèéä øàáì C1."íãà úîLð 'ä øð" : ¨¦§¨¥¥¥©¤¨¥¦§©¨¨

,"íãà" íéeøwä ìàøNiL ,Leøtl"f epinkg xn`nk -2: ¥¤¦§¨¥©§¦¨¨
,"mc`" mi`xwpd md l`xyi ipay ,"mc` miexw mz`"íúîLð¦§¨¨

øpä øBàk ,ìLîì ,àéä¦§¨¨§©¥
äìòîì ãéîz òðòðúnL¤¦§©§¥©¨¦§©§¨

,Bòáèa- ?dnl jk lke - §¦§
õôç Làä øBàL éðtî¦§¥¤¨¥¨¥
äìéútäî ãøtì òáha§¤©¦¨¥¥©§¦¨
z` dwifgn y`d da -

,dnvrBLøLa ÷ácìå§¦¨¥§¨§
Làä ãBñéa äìòîì§©§¨¦¨¥
ìbìb úçzL éììkä©§¨¦¤©©©§©

.'íéiç õò'a áeúkL Bîk ,çøiäxpay y`d -zkynp ©¨¥©§¤¨§¥©¦
,"y`d ceqi" ,dyxey mr cg`zdl ick ,dlrnll draha
:zeceqid drax` ,oky .dpald lblbl zgzn ,dlrnl `vnpd
oicrde lwd ceqidy ,efk dxeva mixceqn ,xtr ,min ,gex ,y`

:xzei cakd ceqid z` siwn ,xzeixtrcakd ceqid `edy
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éðàå êîò éúééä úåîäá òãà àìå øòá éðàå áéúëãë
éðà úåîäáå øòá éðàù äæáù øîåìë 'åâå êîò ãéîú
ìàøùé éòùåôå íéì÷áù ì÷ 'éôà ïëìå êîò ãéîú
íéåðéò íéìáåñå áåøä ìò 'ä úùåã÷ ìò íùôð íéøñåî
éîòå íéøåá íä íà óàå ãçà 'äá øåôëì àìù íéù÷
ïéà íéòãåéù èòîá íâå .'ä úìåãâ íéòãåé ïéàå õøàä
úåððåáúäå úòã úîçî íùôð 'éøñåî ïéàå ììë 'éððåáúî
åìàë ÷ø úåððåáúäå úòã íåù éìá àìà .ììë 'äá
íåù éìá ãçà 'äá øåôëì ììë øùôà éàù øáã àåä
øéàî ãçà 'äù íåùî åðééäå ììë äðòîå äðòèå íòè
äáù äîëç 'éçáá åúåùáìúä é"ò ùôðä ìë äéçîå

:ïáåîå âùåîä ìëùäå úòãä ïî äìòîì àéäù

úôñåúìå èé ÷øôù"î áèéä øàáì êéøö øåàéá
ìàøùéù 'éô íãà úîùð 'ä øð
òðòðúîù øðä øåàë ìùîì àéä íúîùð íãà íéåø÷ä
òáèá õôç ùàä øåàù éðôî åòáèá äìòîì ãéîú
ùàä ãåñéá äìòîì åùøùá ÷áãéìå äìéúôäî ãøôéì
äæ é"òù óàå ç"òá ù"îë çøéä ìâìâ úçúù éììëä
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כב.7. עג, כז.1.תהלים כ, א.2.משלי סא, יבמות



hayקטז 'a iyily mei Ð hi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

;xzeia oezgzd mb `ed - xzeiamin,mdly rahd zpigan
cqg zngn `l` ,xtrd z` siwdle xtrl lrn zeidl mikixv

"mind lr ux`d rwexl" ixd ,cala 'd3xtrdn wlg gznp ,
lrn;minlgex;mind z` dtiwne mind on dlrnl `idy`

jk .gexd z` dtiwn
,illkd y`d ceqi `vnp

.gxid lblbl zgznóàå§©
äæ-éãé-ìòLiciÎlr - ¤©§¥¤

y`d zewzpzid
dzewaczide dliztdn

,dlrnl dyxeyaäaëé¦§¤
,ähîì íeìk øéàé àìå§Ÿ¨¦§§©¨
BLøLa äìòîì íâå§©§©§¨§¨§
úeàéöna BøBà ìhaúé¦§©¥¦§¦

,BLøLa,oky - §¨§
ixd `id xpd "ze`ivn"
eyxeyae ,xi`dl ick
xp ,ik .ef ze`ivn lhazz
- lecb xp znerl libx
epi`e eze`ivn z` ca`n

okyÎlkn ,(meid rvn`a welc xp :lynl) xac meyl ynyn
xnel oi`y ,ixd .eyxey iabl ixnbl eze`ivn z` ca`n `edy
dlrp ze`ivn my didiy ick `id eyxeyl xpd zkiyny

eze`ivn lhazz my ,daxc` .xzeiixnblllk miiw ixde .
,df "llk"l m`zdae ,"eneiwa utg xac lk"y`ly`d dzid

,"yxey"l jynidl dkixv xpayàeä Cëa ïë-ét-ìò-óà- ©©¦¥§¨
,y`d xe`.Bòáèa õôç,xnelk -eli`k"dvex" xpd xe` ¨¥§¦§

,eyxeyl cinz jynp `edy "xp"a mi`ex ep` ok`y enk ,jka
,Lôðå çeø úðéça ïëå ,íãàä úîLð Ckina `wec e`l - ¨¦§©¨¨¨§¥§¦©©¨¤¤

mb `l` ,"dnyp" ly xzei dpeilrd dbixcnd ea "zlret"y
e` "gex" ly ,xzei zepezgzd zepigaa `id mznypy dl`a

,"ytp" lyd÷Lçå döôç,dnypd ly -ãøtì dòáèa ¤§¨§¤§¨§¦§¨¦¨¥
íéiçä éiç 'äa døB÷îe dLøLa ÷ácìå óebä ïî úàöìå§¨¥¦©§¦¨¥§¨§¨§¨©©¥©©¦

;àeä-Ceøa,zeig - dpipry ,dnypd ly "miig"d `ed ixd - ¨
,dyxeya cg`zdle dtebn wzpidl dvex draha dnypde

.d"awd - "miigd iig"aäéäzL íâä,my -ñôàå ïéà £©¤¦§¤©¦¨¤¤
íL ìhaúúå,dyxeya -øàMé àìå ,éøîâì úeàéöna §¦§©¥¨¦§¦§©§¥§Ÿ¦¨¥

,ïBLàøä dúeîöòå dúeänî äîeàî äpnîxyt` i` - ¦¤¨§¨¦¨¨§©§¨¨¦
dzedn ,daxc` ixdy ,dne`n dpnn x`yi `ly xnel
okl ,dyxey mr zcg`zn `idyk ,`id dnypd ly zizin`d

`idy itk ,"oey`xd dzenvre dzednn" :owfd epax xne`
dnecke "zecn"e "lky" ly zegek mr dnyp - dteba dzeida
dnypd zweyzy xnel jiiy `l ok .melk x`yi `l dfn -
dbixcnl dweyz ,oky .xzei dpeilr dbixcnl zelrzdl `id
wx zkiiy ,xzei dpeilr
dze`a dzeidayk
dribn `id "zedn"
.xzei dpeilr dbixcnl
leki ohw mkg :enk
mkg zeyridl se`yl
jtdidl j` .lecb
`l - zxg` "zedn"l
- "dweyz" jkl dni`zn
mc`y xacd jiiy `l
,j`lnl jtdidl wwezyi
zxg` "zedn" ef ik
- jky oeikne .ixnbl

,`eti` ,recndvxz
dtebn z`vl dnypd
- ?dyxeya cg`zdle

.dòáèa döôçå dðBöø äæ ïë-éô-ìò-óàbyend ,mxa - ©©¦¥¤§¨§¤§¨§¦§¨
,rahd itl `ed xacd m` ,oexqgl llk jxca aygp "rah"
l` zkynp dnypdy dn ixd o`ke - "lky"d xcd o`k xqg
,cin ,"`ipz"d xirn ,okl - "dlrn"l aygp ,raha d"awd
"mrh"d itl epi`y oipr lk ,drnyn ,o`k "rah" dlndy

`ed xacdyk mb ,"lky"dedlrnleze` mipiivn ,"lky"dn
."rah" dlna,äæ òáèå,"rah" dlnd -ìàLnä íL àeä §¤©¤¥©ª§¨

.úòãå íòè úðéçáa BðéàL øác ìëìepi`y xac lk - §¨¨¨¤¥¦§¦©©©¨©©
zn dyrp,"rah" mya x`ezn ,lkye oeibd jeïàk íâåqgia - §©¨

,dyxeyl dnypd zkyndl,äðekädlna zeynzyda - ©©¨¨
:rahLôpa äæ õôçå ïBöøL,dyxeya weac zeidl -Bðéà ¤¨§¥¤¤©¤¤¥

äìòîì àlà ,ïáeîe âOî ìëNå úòãå íòè úðéçáa¦§¦©©©¨©©§¥¤ª¨¨¤¨§©§¨
LôpaL äîëç úðéça àéäå ,ïáenäå âOnä ìëNå úòcäî¥©©©§¥¤©ª¨§©¨§¦§¦©¨§¨¤©¤¤
dlrnly gek `id "dnkg" ,mcewd wxta xaqedy dn itly -

,"dpad"e "lky"ndaLdxey ,ytpay dnkga --ïéà øBà ¤¨¥
.àeä Ceøa óBñcg`zdl dnypd zkynp ,jk meyne - ¨

"oipr"y ixd ."dpad"de "lky"dn dlrnly dkynd ,dyxeya
cg`zdl dnypd ly iniptd dpevx - `ed zxzeqnd dad`d
- ef dad` z`xwp recn xaqei oldl .d"awd mr ,dyxey mr

."zxzeqn dad`"
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åùøùá äìòîì íâå äèîì íåìë øéàé àìå äáëé
õôç àåä êëá ë"ôòà åùøùá úåàéöîá åøåà ìèáúé
äöôç ùôðå çåø 'éçá ïëå íãàä úîùð êë .åòáèá
äùøùá ÷áãéìå óåâä ïî úàöìå ãøôéì äòáèá ä÷ùçå
ñôàå ïéà äéäúù íâä ä"á íééçä ééç 'äá äøå÷îå
äîåàî äðîî øàùé àìå éøîâì úåàéöîá íù ìèáúúå
äöôçå äðåöø äæ ë"ôòà ïåùàøä äúåîöòå äúåäîî
åðéàù øáã ìëì ìàùåîä íù àåä äæ òáèå äòáèá
äæ õôçå ïåöøù äðååëä ïàë íâå úòãå íòè 'éçáá
àìà ïáåîå âùåî ìëùå úòãå íòè 'éçáá åðéà ùôðá
äîëç 'éçá àéäå ïáåîäå âùåîä ìëùå úòãäî äìòîì

.ä"á ñ"à øåà äáù ùôðáù
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ו.3. קלו, תהלים



קיז hay 'b iriax mei Ð hi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ג' רביעי יום
,48 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ììë åäæå,dk 'nr cr.'åë àèåç

,äMã÷c àøèñ ìëa ììk eäæå:dyecwd cva -BðéàL §¤§¨§¨¦§¨¦§ª¨¤¥
,"ïBéìòä Lã÷" àø÷pL ,äîëçî CLîpM äî àlà- ¤¨©¤¦§¨¥¨§¨¤¦§¨Ÿ¤¨¤§

dlndycew,"dnkg" lr zfnexdyecwedkynd `id
dkyndd zernyn dn ."dnkg"n dkynd - "ycew"n

,oldl xaqei - ?"dnkg"n
oipr `id "dnkg"y
seqÎoi` xe`l "lehia"d
:d"awdl ,`edÎjexa
"dnkgn dkynd"
lehia zkynd - dyexit
cv df f`y ,zewl`l df
xqgyk ,j` .dyecwd
- "dnkg"dn df "lehia"
xne` jke .dyecw ef oi`
ycew"l qgia owfd epax

:(dnkg) "oeilrdìèaä- ©¨¥
(dnkg) "oeilrd ycew"

lhaøBàa úeàéöîa¦§¦§
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
øác Bðéàå ,Ba Laìîä©§ª¨§¥¨¨
økæpk Bîöò éðôa¦§¥©§©¦§¨

ìéòì4å ,çk" àø÷ð ïëì §¥§¨¥¦§¨Ÿ©
."äî`xwp df okle - ¨

zakxend ,"dnkg" mya
,"dn gk" :milnd izyn

ly gekdn.lehia ly ,
`wec `id dyecwy ixd

epi`e d"awdl lhay xac - "dnkg"n dkynd ea yiy xac
,llk envrl "ze`ivn"ätìwä úðéçaî Lnî Côä àeäå§¥¤©¨¦§¦©©§¦¨

ïéãáòc íìBòä úBnà úBLôð äpnnL ,àøçà-àøèñå§¦§¨¨¢¨¤¦¤¨©§ª¨¨§¨§¦
,eäéîøâì,zikep`d oze`ivn ornl wx zeyerd -:ïéøîàå §©§©§§¨§¦
"áä áä"5"oz oz" zexne`e -"éðèéòìä"å6,xn`y enk - ©©§©§¦¥¦

,"iphirld" :eyr,Bîöò éðôa øáãå Lé úBéäìlha `le - ¦§¥§¨¨¦§¥©§
,zewl`lìéòì økæpk4,(ze`ivn) "yi" zpiga `id dtilwy - ©¦§¨§¥

,zewl`n zwzepnd;äîëçä úðéça Côä.lehia - dpipry - ¥¤§¦©©¨§¨
ïëìå,dtilwd cvny dl` -"íéúî" íéàø÷ð7äîëçä" ék , §¨¥¦§¨¦¥¦¦©¨§¨

"äiçz8,jtid mb `ed ,"dnkg"d jtid `edy xac ,j` - §©¤
,miigdáéúëe9;"äîëça àìå eúeîé" :dna dxeyw dzin - §¦¨§Ÿ§¨§¨

mlerd zene`l qgia xen` dfe ,"dnkg"d oipr ea oi`y
.zetilwdn ozeig zelawndìàøNé éòLBôe íéòLøä ïëå§¥¨§¨¦§¥¦§¨¥

ã÷;íMä Lc÷ì ïBéqð éãéì eàaL ími`a mdyk ,oky - Ÿ¤¤¨¦¥¦¨§©¥©¥
"dnkg"d zpiga mda zxxerzn ,'d yeciw ly oeiqp icil
ly oeiqp zrya `ly eli`e .mytp z` f` digne ,mznypay
"dnkg"d zpiga ,mda zniiw f` mby zexnl ,'d yeciw

- zelbae mlrda mlv` df j` ,d"awdl "lehia"de ytpay
:oldl xiaqiy itkíò úéäìàä LôpaL äîëçä úðéça ék¦§¦©©¨§¨¤©¤¤¨¡Ÿ¦¦

,da Laìîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî úeäìà õBöéð- ¦¡Ÿ¥¥¨©§ª¨¨
,dnkgd geka,úéîäaä Lôða íôeâa úeìb úðéçáa íä¥¦§¦©¨§¨©¤¤©§¥¦

ììçaL ätìwä ãvî¦©©§¦¨¤¤¨¨
,álaL éìàîOä©§¨¦¤©¥
úìLBîe úëìBnä©¤¤¤¤

íôeâaytpdy drya - §¨
,seba zlyen zindad
zpiga ,f` mi`vnp
ytpd ly "dnkg"d
,iwl`d uevipde ziwl`d

- seba zelbaúeìb ãBña§¨
ìéòì økæpk ,äðéëMä10. ©§¦¨©¦§¨§¥

Bæ äáäà úàø÷ð ïëìå§¨¥¦§¥©£¨
,úéäìàä Lôpa©¤¤¨¡Ÿ¦
÷ácì döôçå dðBöøL¤§¨§¤§¨¦¨¥
-Ceøa íéiçä éiç 'äa©©¥©©¦¨

,àeä,ef dad` z`xwp -
,"úøzñî äáäà" íLa§¥©£¨§ª¤¤
`id "dad`" :dxe`kl -
,ielib icil `ay ybx ixd
dnl m`ez df cvik
o`k dze` mix`zny

dad`" myazxzeqn?"
dnl m`zda `l`
d`a ,oldl xaqeiy

ef "dxzqd"ixnbl xg` oiprn,dad`d lr xizqne dqknd .
:dtilwd ly wyd yeal `edeàéä ék,ef dad` -úøzñî ¦¦§ª¤¤

äpnîe ,ìàøNé éòLBôa ätì÷c ÷N Leáìa äqëîe- §ª¨¦§©¦§¦¨§§¥¦§¨¥¦¤¨
,dtilwdnì"æø øîàîk ,àèçì úeèL çeø íäa ñðëð11: ¦§©¨¤©§©£Ÿ§©£©©©

.'eë àèBç íãà ïéà."zehy gex ea dqpkp ok m` `l` - ¥¨¨¥
ehy gex"mc`l dncpy ,jka ,oldl xaqenk ,z`hazn ef "z

oi`e ,icedi eze` x`yp `ed ,`heg `edy zexnly ,`hegd
yg did el .d"awdn ,dlilg ,jka cxtp `edy yibxn `ed
,`heg did `l - d"awdn wzipe cxtp `ed `hgd iciÎlry
did ixd dllbay ,d"awdl eala drehpd dad`d zngn
"zehy gex" `l` - d"awdn wzpidl `ly ick eytp z` xqen
znxbpd d"awdn zewzpida yibxi `ly eze` zythn ef
ly "oeiqp" zrya mby ixd ,xacd jk m` ,mxa .`hgd iciÎlr
jixv did `l ,d"awda xetkl eilr zetkl mivexyk ,'d yeciw
xeqnl `l - `linne ,d"awdn wzip `ed jkÎiciÎlry yegl
xizqdl dtilwd zexyt`ay ,owfd epax xiaqn - ?eytp z`
ly "dnkg"d zpigaa zexiyi mirbep mpi`y mixac lr wx
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íéøîà éèå÷éì
àøèñ ìëá ììë åäæå
ùãå÷ '÷ðù äîëçî êùîðù äî àìà åðéàù äùåã÷ã
åá ùáåìîä ä"á ñ"à øåàá úåàéöîá ìèáä ïåéìòä
àåäå ä"î ç"ë àø÷ð ïëìå ì"ðë åîöò éðôá øáã åðéàå
úåîåà úåùôð äðîîù à"ñå äôéì÷ä 'éçáî ùîî êôä
úåéäì éðèéòìäå áä áä ïéøîàå åäééîøâì ïéãáòã íìåòä
ïëìå äîëçä 'éçá êôä ì"ðë åîöò éðôá øáãå ùé
àìå åúåîé áéúëå äéçú äîëçä éë íéúî íéàø÷ð
åàáù íãå÷ ìàøùé éòùåôå íéòùøä ïëå .äîëçá
ùôðáù äîëçä 'éçá éë íùä ùã÷ì ïåéñð éãéì
ùáåìîä ä"á ñ"à øåàî úåäìà õåöéð íò úéäìàä
ãöî úéîäáä ùôðá íôåâá úåìâ 'éçáá íä äá
úìùåîå úëìåîä áìáù éìàîùä ììçáù äôéì÷ä
äáäà úàø÷ð ïëìå .ì"ðë äðéëùä úåìâ ãåñá íôåâá
íééçä ééç 'äá ÷áãì äöôçå äðåöøù úéäìàä ùôðá åæ
úøúåñî àéä éë úøúåñî äáäà íùá àåä êåøá
äðîîå ìàøùé éòùåôá äôéì÷ã ÷ù ùåáìá äñåëîå
íãà ïéà ì"æø øîàîë àåèçì úåèù çåø íäá ñðëð

'åë àèåç
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שבט  ד' חמישי יום
,dk 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæä úåìâù àìà,50 'nr cr.ììë

rbetd ,'d yeciw ly oeiqpa xaecnyk - eli`e .ziwl`d ytpd
,"dnkgd gek"a zexiyidpen`aoi` my ,"dnkg"dn zraepd

Îlry yge f` yibxn icedie ,xizqdle zeqkl dleki dtilwd
:eytp z` xqen `ed okle ,d"awdn wzpii ok` jkÎici

äðéçaì àlà Bðéà ¯ äîëç úðéçáì äfä úeìbL àlà¤¨¤¨©¤¦§¦©¨§¨¥¤¨©§¦¨
,dúBéçäì dlk Lôpa äpnî úèMtúnä.ziwl` zeiga - ©¦§©¤¤¦¤¨©¤¤ª¨§©£¨

`le ,zelba didzy xyt` ,"dnkg" ly cala ef zehytzd
mzeigdl ,sebd lka dpnne ,ytpd lka hytzdl dl xyt`zi

dyecw ly zeiga
xearln mdilr xenyle

.dxiarøwòå LøL ìáà£¨Ÿ¤§¦¨
äîëç úðéça ìL¤§¦©¨§¨
àeä úéäìàä LôpaL¤©¤¤¨¡Ÿ¦

dðéàå ,ïéçîa"xwir"d - ©Ÿ¦§¥¨
dpi` ,dnkgay
÷N Leáìa úLaìúî¦§©¤¤¦§©
ììça álaL ätì÷c¦§¦¨¤©¥¤¨¨
úeìb úðéçáa éìàîOä©§¨¦¦§¦©¨

,Lnî`ly -lkeizeidl ©¨
,drtyd mey dl÷ø©

àéäL,ef dnkg zpiga - ¤¦
,íéòLøa äðL úðéçáa¦§¦©¥¨¨§¨¦
lk ea miniiw oyi mc` -

`l enk ,zegekd,xr mc
dpiyd zryay `l`
minecx zegekd

,mixzqeneúìòBt dðéàå§¥¨¤¤
íäa dúlòtixdy - §ª¨¨¨¤

,zeidl dkixv dzlert
didz dlek ytpdy

,d"awdl dlhaïîæ ìk̈§©
ízòãa íé÷eñòL¤£¦§©§¨
.íìBòä úBåàúa íúðéáe¦¨¨§©£¨¨

dhnle miielbd zegekd ody ,"dpia"de "zrc"dy onf lk -
zncxpk `id "dnkg"d zpiga - zee`za zerewy ,"dnkg"n

.dpiya dpezpeíéàaLk Cà,miryxd -øáãa ïBéqð éãéì ©§¤¨¦¦¥¦¨¦§©
Lôpä ãò äòâðå ,úòcäî äìòîì àéäL ,äðeîàcr - ¡¨¤¦§©§¨¥©©©§¨§¨©©¤¤

daL äîëç úðéçáì,xen`k ,`ed dpen`d yxey - ¦§¦©¨§¨¤¨
,"dnkg"aàéä éæà,"dnkg"d -,dúðMî äøBòð,xnelk - £©¦¥¨¦§¨¨

,dlbzn `id,da Laìîä 'ä çëa dúlòt úìòBôe- ¤¤§ª¨¨§Ÿ©©§ª¨¨
oken mc` eze`y ,jka z`hazn "dnkg"d ly dzrtyd

,'d yeciw lr eytp z` xeqnláeúkL Bîëe12ïLék õwiå" : §¤¨©¦©§¨¥
,"'äseqÎoi` xe`e ytpay "dnkg"d zpiga lr fnexd -

,j` .dzlert dlrt `le ,dnecxk mcew dzidy ,da yaelnd
zlrete zxxerzn `id - 'd yeciw ly oeiqp icil mc`d `ayk

- dzlertúòãå íòè íeL éìa 'ä úðeîàa ïBéqpa ãîòì©£Ÿ©¦¨¤¡©§¦©©¨©©
,Bì âOî ìëNå,eytp z` xeqnl eilr recn -ìò øabúäì §¥¤ª¨§¦§©¥©

íìBò úBåàúå úBtìwä©§¦§©£¨
øeqàáe øzäa äfä©¤§¤¥§¦
ñàîìå ,íäa ìbøäL¤ª§©¨¤§¦§Ÿ

,íäaecnra ,xnelk - ¨¤
eytp z` xeqnl oekp dzr
wx `l ,'d yeciw lr
eizee`z z` oqxn `edy
,odilr lyene zeiniptd
zeqe`n zeyrp od `l`

,eipira'ä Bì øçáìå§¦§Ÿ
,BìøBâìe B÷ìçìmb - §¤§§¨

,miiniptd eizegek
,"zecn"e "lky"k
mbe ,"wlg" mi`xwpd
xzei miipeilrd zegekd,
mi`xwpd ,"beprz"e "oevx"
mlek mipezp eidi - "lxeb"

- d"awdlBì øñîì¦§Ÿ
.BîL úMã÷ ìò BLôð©§©§ª©§
eøáb úBtìwä ék óàå§©¦©§¦¨§
ìBëé àìå åéîé ìk åéìò̈¨¨¨¨§Ÿ¨

,íäìxaecn ,ixdy - ¨¤
ryet"l qgia o`k
xqen `ed mby ,"l`xyi
,'d yeciw lr eytp z`

,dpeilrd lr cinz ea eid zetilwdeì"æø øîàîk13 §©£©©©
,"íaì úeLøa íä íéòLøä"Lil`nyd llgd zeyxa - ¤¨§¨¦¥¦§¦¨

cvny rxdÎxvide zindad ytpd ly dnewn ,malay
;dtilwd'äa äðeîà øáãa ïBéqð éãéì àaLk íB÷î-ìkî¦¨¨§¤¨¦¥¦¨¦§©¡¨©

LôpaL äîëç úðéça àéä ,Lã÷ éøøäa dúãBñiL ,ãçà¤¨¤§¨¨§©§¥Ÿ¤¦§¦©¨§¨¤©¤¤
,úéäìàä,"ycw" mya "dnkg" z`xwp ,lirl xkfpy itk - ¨¡Ÿ¦

daL,"dnkg"a -àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà Laìî,f` -éøä ¤¨§ª¨¥¨£¥
éðôì Lnî eéä àìk eéäå íéìháîe íéìèa úBtìwä ìk̈©§¦§¥¦§ª¨¦§¨§Ÿ¨©¨¦§¥

áéúëãk ,'ä14íéBbä ìk" :,zetilw llek -,"'Bâå Bcâð ïéàk §¦§¦¨©¦§©¦¤§§
áéúëe15éáéà äpä ék" :,'ä Eiaie`" ody zetilw mb llek - §¦¦¦¥Ÿ§¤
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íéøîà éèå÷éì
'éçáì àìà åðéà äîëç 'éçáì äæä úåìâù àìà
ùøù ìáà äúåéçäì äìåë ùôðá äðîî úèùôúîä
ïéçåîá àåä úéäìàä ùôðáù äîëç 'éçá ìù ø÷éòå
ììçá áìáù äôéì÷ã ÷ù ùåáìá úùáìúî äðéàå
äðéù 'éçáá àéäù ÷ø .ùîî úåìâ 'éçáá éìàîùä
íé÷åñòù ïîæ ìë íäá äúìåòô úìòåô äðéàå íéòùøá
éãéì íéàáùë êà .íìåòä úåàúá íúðéáå íúòãá
ãò äòâðå úòãäî äìòîì àéäù äðåîà øáãá ïåéñð
äúðùî äøåòéð àéä éæà äáù äîëç 'éçáì ùôðä
õ÷éå ù"îëå .äá ùáåìîä 'ä çëá äúìåòô úìòåôå
úòãå íòè íåù éìá 'ä úðåîàá ïåéñðá ãåîòì 'ä ïùéë
æ"äåò úååàúå úåôéì÷ä ìò øáâúäì åì âùåî ìëùå
åì øåçáìå íäá ñåàîìå íäá ìâøåäù øåñéàáå øúéäá
óàå åîù úùåã÷ ìò åùôð åì øåñîì åìøåâìå å÷ìçì 'ä
ì"æøàîë íäì ìåëé àìå åéîé ìë åéìò åøáâ úåôéì÷ä éë
ïåéñð éãéì àáùë î"î íáì úåùøá íä íéòùøäù
àéä ùãå÷ éøøäá äúãåñéù ãçà 'äá äðåîà øáãá
ñ"à øåà ùáåìî äáù úéäìàä ùôðáù äîëç 'éçá
åéä àìë åéäå íéìèåáîå íéìèá úåôéì÷ä ìë éøä ä"á
éë áéúëå 'åâå åãâð ïéàë íéåâä ìë áéúëãë 'ä éðôì ùîî
áéúëå 'åâå åãøôúé åãáàé êéáéåà äðä éë 'ä êéáéåà äðä
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,"'déáéà äpä ékáéúëe ,"'Bâå eãøtúé ,eãáàé E16ñnäk" : ¦¦¥Ÿ§¤Ÿ¥¦§¨§§§¦§¦¥
,"'Bâå eãáàé Là éðtî âðBcptn eqnii zetilwde miryxd -i ©¦§¥¥Ÿ§§

,z"iydáéúëe17íéøä" :,mixdk onvr ipira ody zetilwd - §¦¨¦
."eqîð âðBckyaelnd `edÎjexa seqÎoi` xe` itlky ,ixd - ©©¨©

ytpay "dnkg" zpigaa
zelha - icedi ly
,zetilwd lk zenlrpe
iptl cner icediyk - f`e
- 'd yeciw ly oeiqp
ekeza dlbzne zxxerzn
,okl .ef dnkg zpiga
dzid ok iptly zexnl
dhilyd zetilwl
dzr ea yi ,eilr d`lnd
.odilr xabzdl gekd
ea yi icedi :zxne` z`f
raepd) gekd cinz
dad` - "dnkg"n
lr helyl (zxzeqn
wx mikixv ,zee`zd
,oldl .df gek xxerl
ji` ,owfd epax xiaqi
mb ef dad`a dlelk
ick ,xen`k ,oky .d`xi

,mixne` ep`y xg`ne ;d`xi mb zyxcp zeevne dxez miiwl
cala zxzeqnd dad`d dwitqn zeevnde dxezd zxinyly

:d`xi mb dkeza zllek `idy ixd -óBñ-ïéà 'ä øBà ,äpäå§¦¥¥
Bçk íeöòå ìBãb ¯ LôpaL äîëça Laìîä àeä-Ceøä©§ª¨©¨§¨¤©¤¤¨§¨Ÿ

àlL úBtìwäå àøçà-àøèqä úBçãìå Løâì Ck-ìkeìëeé ¨¨§¨¥§¦§©¦§¨¨¢¨§©§¦¤Ÿ§
,åéLeáìa elôà eòbéseqÎoi` xe`l mikiiy mdy "miyeal"d - ¦§£¦¦§¨

,`edÎjexa;ãçà 'ä úðeîà ìL äNòîe øeac äáLçî íäL¤¥©£¨¨¦©£¤¤¡©¤¨
,dnvr dpen`a wx `l "rebpl" zetilwd ly ogeka didi `ly -
mihlyen zeidl mdilry ,dyrne xeaic ,daygna `l mb `l`

.'d zecg`ne dpen`dneðéäcytpa yaelnd seqÎoi` xe` - §©§
,gekd el ozep ,icedidàlL elôà ,BLôð øñîì ïBéqða ãîòì©£Ÿ§¦¨¦§Ÿ©§£¦¤Ÿ

ïBâk ,ãçà 'ä úðeîà ãâð ãáì äNòî äæéà ÷ø úBNòì- ©£©¥¤©£¤§©¤¤¡©¤¨§
:eilr mitekykïéîàî BðéàL óà ,äøæ äãBáòì úBçzLäì§¦§©£©£¨¨¨©¤¥©£¦
,Baìa ììk daeala - oky ,dnvr dpen`a "rbep" df oi`e - ¨§¨§¦

cebipay dyrn meyn wx jka yi ,d"awda oin`n ixd `ed
;eytp z` xqen `ed jk lr s`e - dpen`lïëågekd el ozep df - §¥

,eytp z` xeqnlúecçà ìò íBìLå-ñç äòBz øaãì àlL,'ä ¤Ÿ§©¥¨©§¨©©§
.'ä úðeîàa íìL Baì ÷ø ,ïéåL Baìå åét ïéàL óà- ©¤¥¦§¦¨¦©¦¨¥¤¡©

`lye dyrn eze` zeyrl `ly ,eytp z` xeqni okÎitÎlrÎs`
dad`d ly ze`hazdd ef oi` ,mxa .xeaic eze` xacl
opi` ,d"awdl dkiynde zirahd dad`d .dnvr zxzeqnd
zx`yp xeaicd e` dyrnd zrya mb ik ,zexiyi o`k zerbtp
"d`xi"d ly ze`hazdd `id ef `l` ,dzneza dpen`d
d"awdn cxtp melyeÎqg zeidln `xi `ed - "dad`"a dlelkd

eze` xacln e` dyrn eze` zeyrln eze` zrpen ef d`xi ,-
,'d yeciw ly oeiqpd llba ,ea dzlbzpy zngn - df lke .xeaic

.ytpay "dnkg"d,"eîéçøa ììëpä eìéçc" àø÷ð äæåd`xi - §¤¦§¨§¦©¦§¨¦§¦
,dad`a dlelkdúéäìàä LôpaL úéòáhä äáäà àéäL¤¦©£¨©¦§¦¤©¤¤¨¡Ÿ¦

,ìàøNé úeììëaL¤¦§¨¦§¨¥
dòáèa dðBöøe döôçL¤¤§¨§¨§¦§¨
døB÷îe dLøLa ÷ácì¦¨¥§¨§¨§¨
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨
ïBöøå Bæ äáäà éðtnL¤¦§¥©£¨§¨

äæ,d"awda wacidl - ¤
àéä,ziwl`d ytpd - ¦

dòáèa úãçôîe äàøé§¥¨§©¤¤§¦§¨
úàîè äö÷a òâpî¦§Ÿ©¦§¥ª§©
,íBìLå-ñç äøæ-äãBáò£¨¨¨©§¨
'ä úðeîà ãâð àéäL¤¦¤¤¡©
äéLeáìa elôà ,ãçà¤¨£¦¦§¤¨
Bà øeac íäL íéðBöéçä©¦¦¤¥¦

,äNòîmixeywd - ©£¤
,dxfÎdcearaäðeîà éìa§¦¡¨
:ììk áladxfÎdceara - ©¥§¨

eznyp d`xi dfn mb .ef
`id ,ef d`xie ,icedi ly
dad`a dlelkd
dad`ay ,ixd .zxzeqnd
dxez miiwl icedi leki - d`xi mb dkeza zllekd - zxzeqn
didy xg`n :oeayg dyery iciÎlr ,oldl hxetiy itk ,zeevne

mbeytp z` xqeneilr ,d"awdn cxtp zeidl `ly calae ,
Îqg micxtp dxiar iciÎlr ik ,dxiar xearln rpnidl i`cea
mr micg`zn ociÎlr ik ,zeevn miiwl eilr .d"awdn melye

.d"awda weac zeidl - izin`d epevx ixd dfe ,d"awd
'l`xyi ryet' mby ,"`ipz"a df wxta epcnly dnl xywda
on ,d"awda xetkl eilr zetkl mivexyk eytp z` xqen
`aend ,aehÎmyÎlrad ly epnfa rxi`y xetiq `iadl ie`xd
jpege lcb ,zepey zeaiq llba :"sqei awri zeclez" xtqa
.zecdin xac mey rci `le ,"uixt" ieb lv` icedi cli
ote`a ezc z` xindl "uixt"d hilgd ,cli eze` zvw xbayk
geha ezeida .dlecb dcerq rxe`n eze` ceakl oikde ,inyx
miieqn meiay "uixt"d el riced ,jkl cbpzi `l clidy
"uixt"de .xacd zernynl le`yl lgd clid .ezc z` exini
z` exiniyke - yieeiit jl mi`xew dzr cr ,melk :el dpr
`xwp ip` recn :clid l`y ."o`eei`" jl e`xwi jzc
rnyyn .icedi cli `edy ,el xtql "uixt"d ul`p ?"yieeiit"
,ezc z` exiniy mikqdl dvx `l icedi cli `edy clid
elired `le !"yieeiit" x`y` - "yieeiit" `xwp ip` :eprha
z` xqn yieeiit .jk lr "uixt"d eze` xqiiy miaxd mixeqid
ly epeaix :dicedi dy` jk lr d`hazd .'d yeciw lr eytp
.epa zirh `l dz` mb ,j` .ja epirh `l ,ok` ,epgp` ,mler

.'d yeciw lr eytp z` xqn ,l`xyi ryet ,yieeiit
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íéøîà éèå÷éì
.åñîð âðåãë íéøä áéúëå 'åâå åãáàé ùà éðôî âðåã ñîäë
ìåãâ ùôðáù äîëçá ùáåìîä ä"á ñ"à 'ä øåà äðäå
àìù úåôéì÷äå à"ñä úåçãìå ùøâì êë ìë åçë íåöòå
äùòîå øåáã äáùçî íäù åéùåáìá 'éôà åòâé åìëåé
åùôð øåñîì ïåéñðá ãåîòì åðééäã ãçà 'ä úðåîà ìù
úðåîà ãâð ãáì äùòî äæéà ÷ø úåùòì àìù 'éôà
ïéîàî åðéàù óà äøæ äãåáòì úåçúùäì ïåâë ãçà 'ä
'ä úåãçà ìò å"ç äòåú øáãì àìù ïëå åáìá ììë äá
äæå 'ä úðåîàá íìù åáì ÷ø ïéåù åáìå åéô ïéàù óà
úéòáèä äáäà àéäù åîéçøá ììëðä åìéçã àø÷ð

àä ùôðáùäðåöøå äöôçù ìàøùé úåììëáù úéäì
éðôîù ä"á ñ"à øåà äøå÷îå äùøùá ÷áãéì äòáèá
òåâðî äòáèá úãçôîå äàøé àéä äæ ïåöøå åæ äáäà
åìéôà ãçà 'ä úðåîà ãâð àéäù å"ç æ"ò úàîåè äö÷á
äðåîà éìá äùòî åà øåáã íäù íéðåöéçä äéùåáìá

:ììë áìá
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hayקכ 'd iyiy mei Ð k wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ה' שישי יום
פרק כ  ,50 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå ë ÷øô,ek 'nr cr.íäá ùáåìîä

.ë ÷øtlkl "c`n aexw" cvik ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
'd z`xie 'd zad` ly ybx jezn zeevne dxez miiwl ,l`xyin cg`

`id ef zxzeqn dad` ,d"awdl eay zxzeqnd dad`d zervn`a -

,`edÎjexa seqÎoi` xe` dxey da ,ziwl`d ytpay "dnkg"d zpiga

icedia gekd raep myne

cxtidl `le eytp z` xeqnl

.d"awdn melyeÎqg wzpidle

,yibxn did icedid m`

wzip `ed ,dxiar iciÎlry

did `l ,d"awdn cxtpe

lr xaermey,j` .dxiar

dncp ,jka yibxn `ed oi`

,`heg `edy drya mby ,el

.didy itk icedi x`yp `ed

eilr zetkl mi`ayk - eli`e

cearle d"awda xetkl

yibxn `ed - dxfÎdcear

eze` cixtdle wzpl mivexy

z` xqen `ed f`e ,d"awdn

n xnyidl leki ok` `ed ,ytp zexiqn ly df geka .eytplkdxiar

miiwlelk`ly ,ytp zexiqn ly gek eze`a yi cvik ,j` .zeevnd

mb yi cvike ?zexg` zexiarl qgia mb ritydl ,dxfÎdcear cearl

mi`ad miwxta mixacd exaqei - ,zeevnd lk meiwl `iadl egeka

zecg`e dpen`d zevna zexeyw dyrdÎzeevn lky dgpd ceqi lr

"dyrzÎ`l"a zexeyw dyrzÎ`lÎzeevn lke :"jiwl` 'd ikp`" - 'd

cvik ,xdaei jka ,"mixg` miwl` jl didi `l" - dxfÎdcear ly

"dyr"d zeevn lk zxinyl ytp zexiqn ly gekd z` lvpl xyt`

."dyrzÎ`l"de

úàæ úòãeî äpäå,xacd reci -úåöî ék ,ìkìly dyrd - §¦¥©©Ÿ©Ÿ¦¦§©
,'d zecg`e dpen`úBøac éðL íäL ,äøæ-äãBáò úøäæàå§©§¨©£¨¨¨¤¥§¥¦§

,íéðBLàøä,zexaicd zxyrn -"Eì äéäé àì"å "éëðà"1,- ¨¦¦¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§
`l" ,'d zecg`e dpen` ly dyrdÎzevn - "jiwl` 'd ikp`"

,dxfÎdcear ly dyrzÎ`ld zevn - "jl 'idiìk úeììk íä¥§¨¨
;dlk äøBzä.dlek dxezd lk z` zellek od -øeac ék ©¨ª¨¦¦

ììBk "Eì äéäé àì"å ,äNò-úBöî ç"îø ìk ììBk "éëðà"¨Ÿ¦¥¨§¨¦§£¥§Ÿ¦§¤§¥
,äNòú-àì úBöî ä"ñL ìk,"llk"d od ,el` zeevn izy - ¨§¨¦§Ÿ©£¤

."llk" eze`n "mihxt" od ,zeevnd x`y lkeeðòîL ïëìå§¨¥¨©§
ì"æø øîàîk äøeábä étî ãáì "Eì äéäé àì"å "éëðà"2,- ¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§§©¦¦©§¨§©£©©©

,"eprny dxeabd itn jl didi `le ikp`"íäL éðtîipy - ¦§¥¤¥
,el` zexaic.dlk äøBzä úeììkitn" eprnyy ,ixd - §¨©¨ª¨

z` ,d"awd ly eitn ,"dxeabdlkizyy xg`n ,dlek dxezd
lk - "mihxt"d lk z` ekeza xve`d "llk"d od el` zexaic

- jka .dxezdzeevn lkyly dyrdÎzevna zexeyw dyrdÎ
ly dyrzÎ`la zexeyw dyrzÎ`ld zeevn lke ,dpen`

xenyl ,ytp zexiqn ly gekd z`y ,`linn oaei - dxfÎdcear
meiwl mb lvpl xyt` ,dxfÎdcearl cbpzdle dpen`d lrlk

n zerpnidle ,zeevndlkefi` :xiaqdl ,oaenk ,yi .zexiard
xywd - ?dxfÎdcearl ,zexiard lk oia yi zcgein zekiiy
zeevnd lk oiay
itk ,oaen "dpen`"l

`zlikna xaqeny3lyn ,
,ux`l `ay jlnl
xefbl edeywa diyp`e
mdl dpr .zexifb mdilr
mkilr elaw dlgz :jlnd
okn xg`le ,izekln z`
jk .zexifb mkilr xefb`
zevnl qgia mb oaen
da - "jiwl` 'd ikp`"
l`xyin cg` lk deevn
ler envr lr lawl
`idy - miny zekln
ceqike dncwdk zynyn
xexa `l ,j` .l`xyi ipa z` devn d"awdy zeevnd lkl
Î`l"l ,"dyrzÎ`l" zeevn lk oia zcgeind zekiiyd ,oiicr
zernyn :oldl mixacd exaqeie .dxfÎdcear ly "dyrz

oi`y mb `l` ,cg` `xea epyiy wx dppi` "'d zecg`"xac
`linn .d"awd mr cge`ne lha lkd ik ,d"awdl uegny
jkae ,d"awd ly epevx cbp `edy xac - dxiar xaer mc`yk
xac"e "yi"l envr z` yibxne d"awdn envr z` wzpn `ed
owfd epaxy itke ,dxfÎdcear z`xwp ef mb - zewl`n "cxtp

:oldl z`f xiaqi,äæ ïéðò áèéä øàáìelk zeqgiizd - §¨¥¥¥¦§¨¤
,"dxf dcear"l zexiardéøöïéðò äøö÷a älçz øékæäì C ¨¦§©§¦§¦¨¦§¨¨¦§¨

ãéçé" àø÷pL ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búecçà úeäîe¨©§¤©¨¨¤¦§¨¨¦
,"ãçéîeik :`id ,d"awd iabl "cgeine cigi" iehiad zernyn - §ª¨

,cigi `xea ,cg` dwel` `edy xnel xyt` " 'd zecg`" byena
jke - akxen `le heyt cg` `ed d"awdy xnel xyt` ok
:oldlck 'd zecg`a sqep oipr ybcen df iehiaa eli`e ,d`ld

,"àeä Bcáì àeäL íéðéîàî ìëå",mipin`n ixd mlek - §Ÿ©£¦¦¤§©
lke zenlerd lk z` `xay ixg` mb ,ecal cg` `ed d"awdy

,mi`xapdàeä äéäL ,Lnî íìBòä àøápL íã÷ äéäL Bîk§¤¨¨Ÿ¤¤¦§¨¨¨©¨¤¨¨
,Bcáì`xay ixg` mb jk - did `l ixd ,epnn ueg xac mey - §©

.cala `ed wx miiw - mlerd z`íéøîBàL Bîëe4äzà" : §¤§¦©¨
,"'eë àøápMî àeä äzà ,íìBòä àøáð àlL ãò àeä- ©¤Ÿ¦§¨¨¨©¨¦¤¦§¨

dz`e mlerd `xap `ly cr dz`" :xnel jixv did ,mvra
?miinrt o`k zxkfpy "`ed" dlnd epl zxne` dn - "`xapyn

:zepiivn od `l` -,`ed - `ed,cigie cg` eze`Leøt- ¥
:`id ,"`ed" dlnd (oeiv) zernynLnî "àeä"-`eddidy ©¨
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íéøîà éèå÷éì
äðäå ë ÷øôúøäæàå úåöî éë ìëì úàæ úòãåî

íéðåùàøä úåøáã éðù íäù æ"ò
øåáã éë .äìåë äøåúä ìë úåììë íä êì äéäé àìå éëðà
ììåë êì äéäé àìå .äùò úåöî ç"îø ìë ììåë éëðà
êì äéäé àìå éëðà åðòîù ïëìå ú"ì úåöî ä"ñù ìë
äøåúä úåììë íäù éðôî ì"æøàîë äøåáâä éôî ãáì
äìçú øéëæäì êéøö äæ ïéðò áèéä øàáìå .äìåë
ãéçé àø÷ðù ä"á÷ä ìù åúåãçà úåäîå ïéðò äøö÷á
íãå÷ äéäù åîë àåä åãáì àåäù íéðéîàî ìëå ãçåéîå
äúà ù"îëå åãáì àåä äéäù ùîî íìåòä àøáðù
'éô 'åë àøáðùî àåä äúà íìåòä àøáð àìù ãò àåä
éë éúéðù àì 'ä éðà áéúëãë éåðéù íåù éìá ùîî àåä
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קכי hay 'e ycew zay mei Ð k wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ו' קודש שבת יום
,ek 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åîë ìùîìå,52 'nr cr.íìåòä

weica cg` eze` ,mlerd `xapy iptl`ed`xapy xg`l
,mlerdáéúëãk ,éepL íeL éìa5."éúéðL àì 'ä éðà" :- §¦¦§¦§¦£¦Ÿ¨¦¦

`l ,zenlerd z`ixa mr - d`ixad ixg` cre d`ixad iptln
zxivia ;d"awd ly ziheleqa`d ezecg`a xac mey dpzyp

mey sqep `l - zenlerd
owfd epaxy itk ,xac

:xiaqnïëå äfä íìBò ék¦¨©¤§¥
íéðBéìòä úBîìBòä ìk̈¨¨¨¤§¦
íeL íéìòBt íðéà ¯¥¨£¦
Cøaúé Búecçàa éepL¦§©§¦§¨¥
,Léì ïéàî íàøaäa§¦¨§¨¥©¦§¥
Bcáì àeä" äéäL BîkL¤§¤¨¨§©
íã÷ "ãçéîe ãéçé àeä¨¦§ª¨Ÿ¤
Bcáì àeä" ïk ,íàøaä¦¨§¨¥§©
øçà "ãçéîe ãéçé àeä¨¦§ª¨©©

,íàøaLzenler etqep ixd ,dxe`kl ?xacd ok` cvik - ¤§¨¨
- `l` ?mcew eid `ly ,mi`xapeàìk dén÷ àlëc íeMî¦§ª¨©¥§¨

,áéLç,md mleke ,xac meyl jxr oi` d"awd iabl -ïéàëe ¨¦§©¦
.Lnî ñôàå,xaqei oldl -ji``id d`ixad lk d"awd iabl ¨¤¤©¨

exeaicn zniiwe dxvep dlek d`ixad ;llk zniiw dppi` eli`k
jxr mey oi`y ,mi`ex ep` mc` ipaa mb ixde ;d"awd ly
lekiy ,ytpd ly xeaicd gek mvr iabl mc`d ly cg` xeaicl
dnkl e` ,zg` dlnl yi jxr dfi` - seq `ll miln xacl

oi`y xacd i`cee okyÎlk ,seq ila xacl gekd iabl ,miln
raep epnny ,daygnd gek iabl jxr mey xeaic eze`l
;mc`ay ytpd mvr iabl - dnkeÎdnkÎzg`Îlre ;xeaicd
xaecnyk ,llk d`eeyd ila dnkeÎdnkÎzg`Îlre okyÎlk
laben epi`y ,d"awd iabl
,eiabl yi jxr dfi` ,llk
epnny xeaic eze`l
lk miniiwe e`xap
jke .mi`xapde zenlerd

:owfd epax xne`ék¦
úBîìBòä ìk úeeäúä¦§©¨¨¨
ïéàî íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦¥©¦
íîei÷å íúeiçå ,Léì§¥§©¨§¦¨
eøæçé àlL íîi÷îä©§©§¨¤Ÿ©§§
ñôàå ïéà úBéäì¦§©¦¨¤¤

,äéäLkz`ixa dnec dpi` ,"`ipz"a oldl xaqeiy itk ,oky - §¤¨¨
miiwzdl leki ilk :mceÎxya iciÎlr ilk zxivie ceairl mlerd
eli`e .epnn eici z` jyen exveiy ixg` mb ezipazae ezxeva

"n xvep `xapdy xg`n :xacd dpey d`ixaaoi`"l "yion ,"
`lel - ycgn cinz eze` diigie `xai iwl`d gekdy gxkdd
zeigd ,ef dxivi .qt`e oi`l xfeg `xapd did ,df iwl` gek

,mi`xapde zenlerd lk ly meiwdeçeøå 'ä øác àlà Bðéà¥¤¨§©§©
.íäa Laìîä Cøaúé åét.mi`xapae zenlera - ¦¦§¨¥©§ª¨¨¤

øeacL ,ãçà øeac øaãnLk ,íãàä Lôða Bîk ,ìLîìe§¨¨§§¤¤¨¨¨§¤§©¥¦¤¨¤¦
Bcáì äæ,`ed -BLôð úeììk éaâì elôà Lnî àìk ¤§©§¨©¨£¦§©¥§¨©§
,úøaãîä,xeaicd gek ly xewnd `idy ytpd -àeäL- ©§©¤¤¤

,xeaicd gek,dlL éòöîàä Leáì úðéça.ytpd ly - §¦©§¨¤§¨¦¤¨
,ytpd iyeal dylya
"yeal"d daygnd deedn
gek ;xzeia oeilrd
"yeal"d - dyrnd
geke ;xzeia oezgzd
"yeal"d - xeaicd

,irvn`dçk àeäL¤Ÿ©
,dlL øeacäixde - ©¦¤¨

mey el oi` cg` xeaic
gekl d`eeyda jxr

,elek xeaicdìBëiL- ¤¨
,ytpd ly xeaicd gek

;úéìëúå õ÷ ïéàì íéøeac øaãìzn`ay dcaerd ,oky - §©¥¦¦§¥¥§©§¦
mc`d seb iwlgy jkn zraep ,mc`d ly eixeaicl leab yi
z` mica`ne xeaic aexn miylgp ,mc`d xeaic ielz mda

zpigan j` .mxyekgek- seq ila xacl mc`d lbeqn ,ytpd
ly df iteqÎoi` gek gkepl ,cg` xeaicl yi ,jxr dfi` k"`e

!?milnïkL-ìëå,cg` xeaicl jxr oi`y -úðéça éaâì §¨¤¥§©¥§¦©
dlL éîéðtä Leáì,ytpd ly -,äáLçnä àeäLgekd - §©§¦¦¤¨¤©©£¨¨

"yeal"d `edy ,aeygl
iniptdytpd - ytpd ly

mr xzei zcge`n
,daygndäpnnL- ¤¦¤¨

,daygndneëLîð¦§§
íéøeacämc`d ,oky - ©¦¦

`edy dn z` xacn
,ayeg;íúeiç àéäå- §¦©¨

dpicr daygndy xg`ne
,xeaicd xy`n xzei
- ytpd mr xzei dxeywe
jxr mey oi`y i`ce

,daygnd iabl cg` xeaicléøö ïéàåúeäî éaâì øîBì C §¥¨¦©§©¥¨
:ìéòì íéøkæpä äéúBðéça øNò ïäL ,Lôpä úeîöòå§©§©¤¤¤¥¤¤§¦¤¨©¦§¨¦§¥

,'eë úòc-äðéa-äîëç,daygn ,ytpd iyeall d`eeyda - ¨§¨¦¨©©
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קכג היום יום . . . 

ה'תש"גכט טבתיום רביעי

חומש: וארא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: פרק טו, ובזה . . . 40 חלל בקרבו.

אנן פועלי דיממא אנן . יום הוא אור, עבודתנו היא עבודת האור, מַאכען ליכטיג די 
וועלט באור תורה . ומלבד כי צריכים לעמוד במעמד ומצב טוב בעז"ה בעצמו - אליין 
דארף מען זיין ווי עס דארף צו זיין - הנה כל העבודה היא לזכות להעמיד תלמידים 
גרונטיקע מענשען, אשר יהיו מסורים בלבם ודעתם אל הכוונה הפנימית. שאינו מספיק 
למוד תורה הנגלית וחבוב הקודש בשמירת המצות, כי אם צריכים גם עבודה שבלב.

יָמָמא ֲאָנן ]=ָאנּו, ּפֹוֲעֵלי יֹום ָאנּו[. יֹום הּוא אֹור, ֲעבֹוָדֵתנּו ִהיא ֲעבֹוַדת ָהאֹור, ְלָהִאיר  ֲאָנן ּפֹוֲעֵלי ּדִ
ַעְצמֹו – ִלְהיֹות  ֶעְזַרת ה', ּבְ ב טֹוב, ּבְ ַמֲעָמד ּוַמּצָ י ְצִריִכים ַלֲעֹמד ּבְ ַבד ּכִ אֹור ּתֹוָרה. ּוִמּלְ ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ
ר ִיְהיּו  ים, ֲאׁשֶ ים ְיסֹוִדּיִ ְלִמיִדים ֲאָנׁשִ ל ָהֲעבֹוָדה ִהיא ִלְזּכֹות ְלַהֲעִמיד ּתַ ה ּכָ ִריְך – ִהּנֵ ּצָ ִפי ׁשֶ ַעְצמֹו ּכְ ּבְ
ַהּקֶֹדׁש  ְוִחּבּוב  ְגֵלית  ַהּנִ ּתֹוָרה  ִלּמּוד  יק  ַמְסּפִ ֵאינֹו  ׁשֶ ִניִמית.  ַהּפְ ָנה  ּוָ ַהּכַ ֶאל  ם  ְוַדְעּתָ ם  ִלּבָ ּבְ ְמסּוִרים 

ב. ּלֵ ּבַ ם ֲעבֹוָדה ׁשֶ י ִאם ְצִריִכים ּגַ ְצֹות, ּכִ ִמיַרת ַהּמִ ׁשְ ּבִ

ה'תש"גא שבט, ר"חיום חמישי

חומש: וארא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: ובבינוני . . . כא מרגילותו.

ל ַאַנ"ׁש  ֵנִסּיֹות ׁשֶ י ּכְ ּתֵ ין ּבָ ֶזה ׁשּום ֶהְפֵרׁש ּבֵ ה( ֵאין ּבָ ִפּלָ ָכל יֹום ַאַחר ַהּתְ ים ָהָאמּור )ּבְ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ
ד  ח ּפֹוִלין, ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו. ּוִמּצַ ַנז אֹו ֻנּסַ ּכְ ח ַאׁשְ ֵלי ֻנּסַ ּלְ ְחיּו, אֹו ִמְתּפַ ּיִ "ד[ ׁשֶ לֹוֵמנּו, ֲחִסיֵדי ַחּבַ י ׁשְ ]ַאְנׁשֵ

ִלְכַלל  ַהּנֹוֵגַע  ִניִמית,  ַהּפְ ָנָתּה  ְוַכּוָ ִצּבּור  ּבְ ים  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת  ל  ׁשֶ ָהִעְנָין  ְלֹגֶדל  ּוִבְפָרט  ָרֵאל...  ִיׂשְ ַאֲהַבת 
ר  לּות ֲאׁשֶ ּדְ ּתַ ָכל ִמיֵני ִהׁשְ ל ּבְ ּדֵ ּתַ י ּוְמזֹוָנא, ּוְברּוָחִנּיּות... ָעֵלינּו ְלִהׁשְ ָבֵני ַחּיֵ ִמּיּות, ּבְ ׁשְ ּגַ ׁש ּבְ ָרֵאל ַמּמָ ִיׂשְ

ְהֶיה. ּיִ ח ׁשֶ ֶנֶסת ֵמֵאיֶזה ֻנּסָ י ַהּכְ ּתֵ ָכל ּבָ ע ּבְ ֻיְקּבַ

ה'תש"גב שבטיום ששי

חומש: וארא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ובזה יובן . . . עבודתו כלל.

אאמו"ר סיפר: הדרוש וארא גו' ושמי ד' גו' המדבר בענין כי לא ידח ממנו נדח 
)אינו הנדפס בתו"א(, קנה לו שם "דער פרומער וארא", והי' רגיל רבינו הזקן לחזור 
אותו אחת לשלש שנים, ובכל פעם ופעם כמעט שהי' אומר אותו כלשונו. ואמר הצ"צ: 
יעדער מָאל איז געווען א אור חדש. הָאט דער טַאטע געזָאגט: א אור איז אלע מָאל 

גלייך, ָאבער מאור איז אלע מָאל ווי א דבר חדש.

י לֹא  "ּכִ ִעְנָין  ּבְ ר  ַהְמַדּבֵ ּגֹו',  ִמי ה'"  ּוׁשְ ּגֹו'  "ָוֵאָרא  רּוׁש  ַהּדְ ר:  ִסּפֵ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני 
ם "ּדֶער ְפרּומֶער ָוֵאָרא", ]="ָוֵאֶרא" ַה'ְיֵרא  "תֹוָרה אֹור"(, ָקָנה לֹו ׁשֵ ס ּבְ ְדּפָ ח" )ֵאינֹו ַהּנִ ּנּו ִנּדָ ח ִמּמֶ ִיּדַ
ָהָיה אֹוֵמר  ְמַעט ׁשֶ ַעם ּוַפַעם ּכִ ִנים, ּוְבָכל ּפַ לֹשׁ ׁשָ ֵקן ַלֲחֹזר אֹותֹו ַאַחת ְלׁשָ נּו ַהּזָ ַמִים'[. ְוָהָיה ָרִגיל ַרּבֵ ׁשָ

ִמיד  ּתָ הּוא  'אֹור'  א:  ַאּבָ ֵהִגיב  ָחָדׁש.  אֹור  ֶזה  ָהָיה  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ֶצֶדק":  ַמח  ַה"ּצֶ ְוָאַמר  ְלׁשֹונֹו.  ּכִ אֹותֹו 
ָדָבר ָחָדׁש. ַעם ּכְ ָכל ּפַ ֵזֶהה, ַאְך 'ָמאֹור' הּוא ּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . קכד

ה'תש"גג שבטשבת

חומש: וארא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: פרק טז. וזה . . . באריכות.

בֹו  ִמְכּתָ ַמח ֶצֶדק" ּבְ ִלי ַההֹוָספֹות( . ַה"ּצֶ קָאּפּוְסט )ּבְ ַנת תקצ"ז ּבְ ׁשְ ס ָלִראׁשֹוָנה ּבִ "ּתֹוָרה אֹור" ִנְדּפָ
ַנת  ְ ּשׁ ּמִ ים ׁשֶ רּוׁשִ ה... ּבֹו ַמֲאָמִרים רֹב ַהּדְ ס ַעּתָ ְדּפָ ָבט תקצ"ז ּכֹוֵתב: ֵסֶפר "ּתֹוָרה אֹור" ַהּנִ ִמּיֹום ג ׁשְ
יָמה  יָהם, ְוִהְסּכִ ַעְצמֹו ֵעין ִעּיּונֹו ֲעֵליֶהם ְוִהּגִ נּו ַז"ל ּבְ ם ַרּבֵ ה ֵמֶהם ׂשָ ר ַהְרּבֵ תקנ"ו ַעד סֹוף תקע"ב, ֲאׁשֶ
י  ׁשֵ ֻחּמְ ֵני  ׁשְ ַעל  ָהִראׁשֹון  ֵחֶלק  ֲחָלִקים,  ֵני  ׁשְ ּכֹוֵלל  ֶפר  ְוַהּסֵ פּוס.  ַהּדְ ְלֵבית  ַלֲהִביָאם  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְעּתֹו  ּדַ
ּוְקָצת  ִיְתרֹו,  ת  ָפָרׁשַ ּבְ ּתֹוָרֵתנּו  ן  ַמּתַ ְזַמן  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ְלַחג  ים  רּוׁשִ ּדְ ה  ּמָ ּכַ ם  ּגַ ּופּוִרים,  ה  ַוֲחֻנּכָ ַהּתֹוָרה 
יִרים ּומֹוֲעִדים ְורֹאׁש  ִ יר ַהּשׁ י ַהּתֹוָרה ְוׁשִ ׁשֵ ִני ִאם ִיְרֶצה ה' ַעל ג' ֻחּמְ ֵ ְקֵהל. ְוֵחֶלק ַהּשׁ ת ַוּיַ ָפָרׁשַ ְלֶפַסח ּבְ
ָעִמים אֹור. ַעד  א ב' ּפְ ִגיַמְטִרּיָ " ּבְ מֹו "ְוָאַהְבּתָ ֵניאֹור, ּכְ ר ָנֶאה לֹו: ׁשְ ם ַהְמַחּבֵ ּפּור... ְוׁשֵ ָנה ְויֹום ּכִ ָ ַהּשׁ

אן ְלׁשֹונֹו – ּכָ

פּוס  י ַהּדְ ּתֵ ה ִמּבָ ּמָ ָלה ּכַ ְמׁשָ ינּות ָסְגָרה ַהּמֶ י ַעל ְיֵדי ַמְלׁשִ יס ַרק ֵחֶלק ָהִראׁשֹון, ּכִ יקּו ְלַהְדּפִ לֹא ִהְסּפִ
ַנת  ׁשְ ּבִ אֹור".  ַה"ּתֹוָרה  יסּו  ִהְדּפִ ם  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ קָאּפּוְסט  ּבְ פּוס  ַהּדְ ית  ּבֵ ם  ּגַ ּוֵביֵניֶהם  רּוְסָיה,  ּבְ ָהִעְבִרים 

ם "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ֵ ּנּוי ַהּשׁ ִזיטָאִמיר ּוְבׁשִ ס ֵחֶלק ב' ּבְ תר"ח ִנְדּפָ

ה'תש"גד שבטיום ראשון

חומש: בא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק יז. ובזה . . . כג מצותיו ותורתו.

ֶלת  ַמְגּבֶ ֲהִמית  ַהּבַ ֶפׁש  ּנֶ ֶ ּשׁ ַמה  הּוא  רּוָחִנּיּות,  ּבְ ִמְצַרִים  לּות  ּגָ ּוְגבּול.  ֵמַצר  ְלׁשֹון  הּוא  ִמְצַרִים 
ְוֶהְעֵלם.  ַקְטנּות  ּבְ ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ְך  ּכָ ל  ּכָ ִמְתַצְמֶצֶמת  ָהֱאלִֹקית  ֶפׁש  ּנֶ ׁשֶ ַעד  ָהֱאלִֹקית,  ֶפׁש  ַהּנֶ ַעל  ֶרת  ּוַמְסּתֶ
ֹפַעל  ִמּדֹות טֹובֹות ּבְ ב ּבְ ּלֵ ּמַֹח ֵמִאיר ּבַ ּבַ ֶכל ׁשֶ ַהּשֵׂ בּול. ְוַהְינּו ּדְ ַצר ְוַהּגְ ִויִציַאת ִמְצַרִים הּוא ֲהָסַרת ַהּמֵ

ׁש. ַמּמָ

ה'תש"גה שבטיום שני

חומש: בא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: וזה כל . . . הרמ"ז שם.

א מענש דארף מרבה זיין אין זָאגען אותיות התורה )זָאגען תהלים, חזר'ן משניות( 
ווען און וואו ער קען, בכדי צו שטַארקען דעם קיום העולם, בכדי מציל צו זיין זיך 

פון חיבוט הקבר און כף הקלע, און זוכה צו זיין צו אלע העכסטע גילוים.

ְוֵהיָכן  ָמַתי  ָניֹות(  ִמׁשְ ן  ּנֵ ְלׁשַ ים,  ִהּלִ ּתְ )לֹוַמר  ַהּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות  ֲאִמיַרת  ּבַ ְלַהְרּבֹות  ָצִריְך  ָהָאָדם 
ַלע, ְוִלְזּכֹות ְלָכל  ֶבר ְוַכף ַהּקֶ יל ֶאת ַעְצמֹו ֵמִחּבּוט ַהּקֶ ְכֵדי ְלַהּצִ ק ֶאת ִקּיּום ָהעֹוָלם, ּבִ ֵדי ְלַחּזֵ כֹול, ּכְ ּיָ ׁשֶ

יֹוֵתר. ֲעִלים ּבְ ּלּוִיים ַהּנַ ַהּגִ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



קכה היום יום . . . 

ה'תש"גו שבטיום שלישי

חומש: בא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: והיא בחי' . . . כמ"ש במ"א.

"ְך  ַ "ז ְוַהּשׁ ִרים ַעד ַהּטַ ל ַהְמַחּבְ ּכָ ֵקן, ׁשֶ נּו ַהּזָ ם ַרּבֵ ׁשֵ ַמע ּבְ ָ ּשׁ "ּב[ ּכֹוֵתב ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
רּוַח  ֶהם ּבְ ּלָ ְכָלל, ָעׂשּו ַהִחּבּוִרים ׁשֶ ְלָחן ָערּוְך"[, ְוֵהם ּבִ ֻ אּוִרים ַעל ַה"ּשׁ ְפֵתי ּכֵֹהן", ּבֵ ]=ַה"ּטּוֵרי ָזָהב" ְוַה"ּשִׂ

ים לֹו ָרֵזי ּתֹוָרה,  ַגּלִ ּמְ הּו ׁשֶ ּזֶ ָקִלים, ׁשֶ ׁשְ ֶרק ג' ּדִ ן ָהֵעָדה סֹוף ּפֶ ָקְרּבַ ַהּקֶֹדׁש. ְוִעְנַין רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ִאיָתא ּבְ
ָחְכָמה. ִחיַנת ֶהְעֵלם ּדְ הּו ִמּבְ ּזֶ ׁשֶ

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc - zekxa(iyiy meil)

àcñàa Bà äðéôña Cläî äéämiax mivr ,xnelk ,dceqtx - ¨¨§©¥¦§¦¨§©§¨
,dpitq enk xdpa ohiyne ,eicgi mixeywdúéa ãâðk Baì úà ïéeëé§©¥¤¦§¤¤¥

.íéLãwä éLã÷̈§¥©¢¨¦

àøîâ
dxyr dpeny epwzp dn cbpk x`al minrh dnk d`ian `xnbd

:`xnbd zl`ey :elld zekxaéðä[el`-]äøNò äðBîLzekxa ¨¥§¤¤§¥
,epzpyna exkfedyéî ãâðk:`xnbd daiyn .epwzpìlä éaø øîà §¤¤¦¨©©¦¦¥

úBøkæà äøNò äðBîL ãâðk ,éðîçð øa ìàeîL éaøc déøamy ly §¥§©¦§¥©©§¨¦§¤¤§¤¤§¥©§¨
'da ãåc øîàLcecl xFnfn'íéìà éða 'äì eáä'fre cFaM 'dl Ead ¤¨©¨¦§¦§§¨¦¨©§¥¥¦¨©¨¨Ÿ

'eke(`i-` hk mildz).
:sqep xe`iaúBøkæà äøNò äðBîL ãâðk ,øîà óñBé áø'd my ly ©¥¨©§¤¤§¤¤§¥©§¨

.òîL úàéø÷aL¤¦§¦©§©
:sqep xe`iaäðBîL ãâðk ,éåì ïa òLBäé éaø øîà íeçðz éaø øîà̈©©¦©§¨©©¦§ª©¤¥¦§¤¤§¤

äøãMaL úBéìeç äøNò.mc` lk ly dxcyd cenra yiy - ¤§¥§¤©¦§¨
:dlitzay zerixkd ipic z` zx`an `xnbdíeçðz éaø øîàå§¨©©¦©§

ìltúnä ,éåì ïa òLBäé éaø øîà,dxyr dpeny zlitzéøöC ¨©©¦§ª©¤¥¦©¦§©¥¨¦
òøëiL,jkl miie`xd zenewnaäøãMaL úBéìeç ìk e÷÷túiL ãò ¤¦§©©¤¦§¨§¨§¤©¦§¨

zngny ,xnelk ,dxcyd cenray miwwtd z` e`xiy cr -
.zeilegd ly mixywd mixkip eidi drixkd

,øîà àleòrexkl yiBaì ãâðk øqéà äàøiL éãk ãòipy eidiy - ¨¨©©§¥¤¦§¤¦¨§¤¤¦
.xqi` agexa xya mdipiae ,eail cbpk exyaa mihnw

òðòpL ïåék ,øîà àðéðç éaø[oikxdy-]éøö Bðéà áeL ,BLàøC ©¦£¦¨¨©¥¨¤¦§©Ÿ¥¨¦
.rexklàeäå ,àáø øîà`weec `ed `pipg iax xn`y df oic - ¨©¨¨§

onfaòøëc ïàîk éæçîe ,déLôð øòöîcdvex `edy xkipy - ¦§©¥©§¥¦§¥§©§¨©
.xrhvn `edy zngn leki epi` j` ,rexkl

epwizy xg`l dpwzpy mipind zkxa xewn z` zx`an `xnbd
.dpwzp in cbpke ,zekxad dxyr dpeny z` dlecbd zqpk iyp`

:`xnbd dywnéøñ éðîz éðäexkfedy el` zekxa dxyr dpeny - ¨¥©§¥§¥
ixd ,epzpynaïééååä éøñLzzayiin .od zekxa dxyr ryz - §©§¥¨§¨

:`xnbdíé÷Bãvä úkøa ,éåì éaø øîàmipind -äeðwz äðáéaonf ¨©©¦¥¦¦§©©§¦§©§¤¦§¨
,zekxad dxyr dpeny z` dlecbd zqpk iyp` epwizy xg`l ax

.'dxyr dpeny' z`xwp dlitz mzq ok zngne
:`xnbd zxxan.äeðwz éî ãâðk:`xnbd zx`an,éåì éaø øîà §¤¤¦¦§¨¨©©¦¥¦

éðîçð øa ìàeîL éaøc déøa ìlä éaøìdxyr dpenyy x`iay §©¦¦¥§¥§©¦§¥©©§¨¦
myd my ly zexkf` dxyr dpeny cbpk epwzp zekxad

dpwzp ef dkxa ,'cecl xenfn'ayãâðk,ea xn`py dnãBákä ìà' §¤¤¥©¨
óñBé áøì .'íéòøäly zexkf` dxyr dpeny cbpk epwzpy x`iay ¦§¦§©¥

dpwzp ,rny z`ixway myd my.òîL úàéø÷aL 'ãçà' ãâðk§¤¤¤¨¤¦§¦©§©
éåì ïa òLBäé éaø øîà íeçðz éaøìdpeny cbpk epwzpy x`iay §©¦©§¨©©¦§ª©¤¥¦

dpwzp ,dxcyd cenray zeileg dxyräpè÷ àéìeç ãâðk§¤¤§¨§©¨
.äøãMaL¤©¦§¨

:mipind zkxa zpwz iabl dyrn d`ian `xnbdïBòîL ,ïðaø eðz̈©¨¨¦§
ôì úBëøa äøNò äðBîL øécñä éìB÷täøãqä ìò ìàéìîb ïaø éð- ©¨¦¦§¦§¤¤§¥§¨¦§¥©¨©§¦¥©©¥¤

ze`xwnd xcqkíeìk ,íéîëçì ìàéìîb ïaø íäì øîà ,äðáéa§©§¤¨©¨¤©¨©§¦¥©£¨¦§
[m`d-]íé÷Bãvä úkøa ïwúì òãBiL íãà Lé,mipind -ãîò ¥¨¨¤¥©§©¥¦§©©§¦¨©

.dðwúå ïèwä ìàeîL§¥©¨¨§¦§¨
ìúøçà äðLe daizd iptl cxi,dçëL §¨¨©¤¤§¨¨
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המשך ביאור למס' ברכות ליום שישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc - zekxa(iying meil)

ì,éçä úà Léçëäel izxn` ok`y zecedl ip` gxken ok lre §©§¦¤©©
,okn xg`l .zeyx ziaxr zlitzy,LøBãå áLBé ìàéìîb ïaø äéä̈¨©¨©§¦¥¥§¥

,åéìâø ìò ãîBò òLBäé éaøåzeyx l`ilnb oax el ozp `ly meyn §©¦§ª©¥©©§¨
,zayleðpøL ãòenrxzd -íòä ìkiax ceaka dribtd lr ©¤¦§¨¨¨
,ryediïîbøezä úéôöeçì eøîàåoax ixac z` miaxl rinydy §¨§§§¦©§§¨

,lewa l`ilnbãBîò,jxeaic wqtd -.ãîòå £§¨©
ìéæéðå déøòöð änk ãò ,éøîàiax z` l`ilnb oax xrvie jli - ¨§¦©©¨§©£¥§¥¦

,ryediã÷zLà äðMä Làøa,dxary dpy -déøòö,exriv - §Ÿ©¨¨¤§¨©©£¥
elwn mr epeayg it lr lgy mixetikd meia eil` `eal egixkdy

,eizerne÷Bãö éaøc äNòîa úBøBëáaiabl ,zexeka ipipra - ¦§§©£¤§©¦¨
,men ea dyrpe mixery exeka z` lik`d wecv iaxy dyrnd

déøòöryedi iaxe yxce l`ilnb oax ayiy ,ote` eze`a exriv - ©£¥
,eilbx lr cnrdéøòö énð àëä,exriv o`k mb -déøaòðe àz- ¨¨©¦©£¥¨§©§¥

.ze`iypd on epxiarpe e`ea
oax ly enewna `iypl zepnl xyt` in z` minkg ewtzqd

:l`ilnbdéì íé÷Bð ïàîm` ,enewna cinrp in -éaøì déî÷Bð ©¦¥§¥§©¦

òLBäéixd ,ryedi iax z` cinrp -,àeä äNòî ìòaoax xrhvie §ª©©©©£¤
m` .lecb xrv l`ilnbúéìc déì Léðò àîìéc ,àáé÷ò éaøì déî÷Bð§¥§©¦£¦¨¦§¨¨¦¥§¥

úBáà úeëæ déì,l`ilnb oax ly ezcitw zngn ypri `ny - ¥§¨
,zea` zekf el oi`y meyn,äéøæò ïa øæòìà éaøì déî÷Bð àlà¤¨§¥§©¦¤§¨¨¤£©§¨

meynéàc ,íëç àeä .àøæòì éøéNò àeäå øéLò àeäå ,íëç àeäc§¨¨§¨¦§£¦¦§¤§¨¨¨§¦
déì ÷øôî déì éL÷î,mdl uxzn ,el miywn m`y -,øéLò àeäå ©§¥¥§¨¥¥§¨¦

çìôe ìæà àeä óà ,øñé÷ éáì éçelôì déì úéà éàcekxhvi m`y - §¦¦¥§©¥§¥¥¨©¨©¨©
,xqiwl zepexec ozie jlii `ed s` ,xqiwd iptl lczydl zkll

déì Léðò éöî àìå úBáà úeëæ déì úéàc ,àøæòì éøéNò àeäåyiy - §£¦¦§¤§¨§¦¥§¨§Ÿ¨¥¨¦¥
.eyiprdl l`ilnb oax lkei `le ,zea` zekf el

déì eøîàå eúàm`d ,dixfr oa xfrl` iax z` el`ye e`a -àçéð £§¨§¥¦¨
àzáéúî Léø éåäéìc øîì déìoax mewna `iyp zeidl axl gep - ¥§©§¤¡¥¥§¦§¨

,l`ilnbeäì øîà,dixfr oa xfrl` iaxéìîéàå ìéæéàéLðéàa C ¨©§¥¦§¦§¦§¦§¥
éúéa,izia iyp` mr uriz`e jl` -éìîàå ìæàeäúéáãa Cjld - ¥¦£©§¦§¦¦§¦§

,ezy` mr urizdedéì äøîà,ezy` ¨§¨¥
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v"ndqeקכו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תש"פ  טבת כ"ט ראשון יום לעשה  הניתק לאו

:Ë ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰øeñà̈
áeúkä éøäL ¯ ä÷Bì Bðéà øéúBnäå ...íéLãwä øNaî øéúBäì§¦¦§©©¢¨¦§©¦¥¤¤£¥©¨
."eôøNz Làa ,ø÷a ãò epnî øúpäå" :øîàpL ,äNòì B÷zð¦§©£¥¤¤¡©§©Ÿ¨¦¤©Ÿ¤¨¥¦§Ÿ

פד)בגמרא  "לא(פסחים הפסוק  בדרשת  תנאים  נחלקו

תשרפו": באש  בוקר עד  ממנו והנותר בוקר עד  ממנו  תותירו 

תותירו") ("לא  תעשה  לא  נאמר  שבתחילה  כיון  יהודה  לרבי 

לוקים שאין מלמדנו  הכתוב  תשרפו") ("באש  עשה  כך  ואחר 

שאין בגלל נותר איסור  על  לוקים  אין יעקב  ולרבי זה, לאו  על 

מעשה . בו 

נותר על לוקים שאין יהודה כרבי הרמב "ם פסק  כאן והנה ,

ומצה  חמץ  בהלכות  וקשה : לעשה. הניתק  לאו הוא  ג)כי (יא,

לוקה . מעשה , בו  ועשה  בפסח חמץ  קנה  שאם הרמב"ם  פסק

איסור גם  והרי מנותר  זה  לאו נשתנה  מה  השאלה , ונשאלת 

נותר ? כמו שריפה  של לעשה  ניתק  חמץ 

והביאור :

שאין שהכלל הרמב "ם , כותב  תמורה הלכות  בתחילת 

שני קיימים  כאשר  אמור  אינו לעשה הניתק  לאו  על לוקין 

הפרטים בכל שווה  אינה  העשה מצוות  כאשר או לאווים 

תעשה . לא  למצוות 

על  שלוקים הרמב "ם  פסק בחמץ מדוע  להבין ניתן זה לפי

יש בחמץ עשה : מצוות  גם  לו  שמשויכת  למרות  האיסור 

מהעשה פטורות  נשים  – תעשה  והלא העשה בין  הבדל

חייבות אבל  גרמא , שהזמן עשה מצוות  היא  כי  ('תשביתו')

את 'מנתק ' העשה  אין  זה  ובכגון יראה "), ("בל תעשה  בלא 

תעשה . הלא 

(vx 'nr ,` jln ipcrn)

ה'תש"פ  שבט א' שני יום נשוי  גדול בכהן הכפורים יום עבודת

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ˙„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰úãBáò£©
øàL ïëå ...äæ íBéa ïéáøwä elà úBîäa øNò äMîç ìk̈£¦¨¨¨§¥¥©§¥¦§¤§¥§¨
øtëå" :øîàpL ,éeNð ìBãb ïäëa ìkä ...äæ íBé ìL úBãBáòä̈£¤¤©Ÿ§Ÿ¥¨¨¤¤¡©§¦¤

.BzLà Bæ Búéa ,"Búéa ãòáe Bãòa©£§©¥¥¦§
להבין: צריך לכאורה 

צריכות הכפורים  יום עבודות  שכל התורה  קבעה  מדוע

גדול בכהן לעבודותieypלהיעשות שקודם  ובפרט דווקא,

[קודם אלו" ימים שבעת כל  מאשתו אותו  "מפרישין  אלו

הכפורים ] ה"ב)?ליום  (להלן

לבאר : ויש 

ישראל כל  על מכפר  הכפורים  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 כוחם  ובא  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 

(110 'nr al zegiy ihewl)

ה'תש"פ  שבט ב' שלישי יום העשן  של חשיבותו

:‰Î ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ˙„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰øñç̈©
,äéìò äúéî áiç ¯ ïLò äìòî Bà äéðnqî ãçà úøèwä ïî¦©§Ÿ¤¤¨¦©¨¤¨©£¤¨¨©¨¦¨¨¤¨

.."äàøà ïðòa ék ,úeîé àìå" :øîàpL¤¤¡©§Ÿ¨¦¤¨¨¥¨¤
הכפורים ביום  קטורת  שהמקטיר הרמב "ם בדברי מבואר 

חיסור על כמו מיתה  חייב  עשן', ה 'מעלה  עשב  את  בה וחיסר 

הקטורת . סממני  משאר  אחד

המקדש  כלי בהלכות  ה"ח)אך שאר(פ"ב של  הקטורת  לגבי ,

מיתה ' חייב מסממניה  אחד  'חסר הרמב "ם : כתב  השנה, ימות 

בשאר שגם  אף  כי  מובן, ומכך  עשן '. ה 'מעלה את  הזכיר ולא 

עשן  המעלה  העשב  את  כוללת  הקטורת  השנה ב)ימות  ,הלכה

מיתה חיוב  יש  ולכן מיוחדת חשיבות  לו יש  הכפורים  ביום

חסרונו. על 

והביאור :

כמו עשן ', 'מעלה  בקטורת שיהיה  צריך  השנה  ימות בשאר 

– התוצאה נדרשת  הכיפורים ביום  אך הקטורת , סממני יתר 

oyr zxehwd dlrzyכתב ולכן  ההקטרה , ממצוות  כחלק 

ה"א)הרמב "ם  פ"ד שיתמלא(לעיל עד להמתין  הכהן שצריך

ההקטרה . מצוות גמר  שזהו משום  ייצא , ואז עשן הבית 

את הכיפורים  ביום  בקטורת  ישים  אם  גם  זה , ולפי 

אחר , דבר  ידי על  העשן  העלאת את ימנע  אך עשן ' ה 'מעלה 

עשן המעלה  העשב  חיסרון על רק  אינו  החיוב  כי מיתה , חייב

בפועל  העשן  חיסרון על  פו)אלא  סי' א, קדם .(הררי

הכיפורים : ביום  הקטורת  עשן  לחשיבות  הפנימי והטעם 

אדם , למאכל  הראויים ממינים  הבאים  מהקרבנות  בשונה 
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מהם ואחד  לאכילה , ראויים  שאינם  סממנים  כוללת  הקטורת 

בזה(ה'חלבנה') נרמזים  העניינים  ובפנימיות  רע . ריחו  אף 

עבודת של וענינה  ברוחניות, והירודים  הנמוכים  החלקים 

לה '. ההקטרה  ידי על  לקדושה  העלאתם  הוא  הקטרת 

'תשובה היא  התשובה  שעבודת הכיפורים  ביום  ולכן ,

זוהמת והעברת  שלילת רק  לא  נעשית  ידה  שעל  מאהבה ',

נעשים 'זדונות  – לקדושה  והעלאתם  הפיכתם  אלא  החטאים

zeiekfk כל עליית  על המורה עשן, תעלה  שהקטורת  נדרש  ,'

מעלה  למעלה  הקטורת  ואילך)סממני 127 עמ' יד שיחות .(לקוטי

ה'תש"פ  שבט ג' רביעי יום קדרון  לנחל שיצאו לאחר קדשים בדם מעילה

:‡È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ÏÈÚÓ ˙ÂÎÏ‰úèéçL éîc ìk̈§¥§¦©
ìçðì àöé ;ïBøã÷ ìçðì àöiL ãò ...Ba ïéìòBî ïéà ¯ íéLãwä©¢¨¦¥£¦©¤¥¥§©©¦§¨¨§©©

.Lc÷ä åéîãå ,úBpâì økîð äéäL éðtî ,Ba ïéìòBî ¯ ïBøã÷¦§£¦¦§¥¤¨¨¦§¨§©§¨¨¤§¥
א):שנינו  יא, קדשים (מעילה על ezligzaדם זריקתו לפני ,

בו מועלין אין ולהוסיף המזבח, אשם להביא חייב אינו זה מדם (והנהנה

התשלום) על אבל חומש פסוקים. מכמה  זה  דין לומדת  והגמרא  ,

קדשים  אמתeteqaדם דרך  מהעזרה  ויציאתו  זריקתו  לאחר  ,

בו. מועלים  - קדרון  לנחל  המים

ראשונים שם.ויש  במעילה מאי ד"ה ותוספות יצא ד"ה (ה'מפרש'

כאן) בגמרא הראב"ד המובא  פי על  ב)המפרשים  נט, שדם(יומא ,

מדרבנן בו  מועלים קדרון לנחל  קרבן שיצא  מביא אינו נהנה (ואם

חומש) מוסיף לך ואינו "אין  כי בו  מועלים אין התורה מן  אבל ,

מעילה בו גזרו  וחכמים  בו", ומועלין מצוותו  שנעשית  דבר 

אפילו בו  מועלין  אין במקדש  "אבל קדרון לנחל  שיצא  לאחר 

במקדש " גזירות גוזרין  שאין לפי  שם)מדרבנן .('מפרש'

כהן  חיים  רבינו  דעת הביא קורקוס  יומא ומהר"י (בתוספות

הוא) ד"ה התורה ,שם מן  בו מועלים  קדרון  לנחל  שיצא  שהדם 

פדיונו ולאחר  דמים . קדושת  אותו מקדישים דין בית כי

שדות לזבל  לגננים  למוכרו מותר ולכן  ממנו , ליהנות  יכולים

הקדושים הבית  בדק קדשי כשאר  אותו  פודים שהם כיון

ישנים' ה 'תוספות  דעת  וכן בלבד. דמים  ד"ה בקדושת  שם, (יומא

הר"י) בשם כאן, שדבריעד ומבאר  מדאורייתא. בו שמועלים  ,

דין שבית  תיקנו  שחכמים  היינו מדרבנן  שקדושתו הגמרא 

וכיון דמים , בקדושת  קדרון לנחל שיצא הדם את  יקדשו

התורה . מן בו  מועלים קדושה  עליו שחלה 

אחרונים כתבו  הרמב"ם  ועוד)ובדעת  שמח אור המשנה, (מרכבת

ובספר התורה , מן בו  מועלים קדרון לנחל שיצא קדשים  שדם

קדרון לנחל  "יצא  הרמב "ם  מלשון כן  דייק  עזרא ' 'תקנת 

לגנות , נמכר  שהיה  מפני  בו ycwdמועלין  eince, כלומר ."

הפדיון  בדמי  קדושה  שנתפסת  שנמכר)כיון  הדם בהכרח (של

מן בו מועלים וממילא  דמים, בקדושת  קידשוהו  דין שבית 

התורה .

ה'תש"פ  שבט ד' חמישי יום במעילה  שליחות

:· ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰ÏÈÚÓ ˙ÂÎÏ‰äìBò øNa eéä íà¦¨§©¨
øeqàa áiç àeä éøäL ;ãáìa ìëBàä àlà ìòî àì ,Ba àöBiëå§©¥Ÿ¨©¤¨¨¥¦§©¤£¥©¨§¦
øáãì çéìL ïéà dlk äøBzä ìëáe ;äìéònä ìò øúé ,úçà©©¨¥©©§¦¨§¨©¨ª¨¥¨¦©¦§©

.dcáì äìéòîa àlà ,äøáò£¥¨¤¨¦§¦¨§©¨
האחרונים  המלך הקשו  שער עה, סי' אה"ע מהדו"ק ביהודה (נודע

ועוד):

ב)בגמרא מב, ריבתה(קידושין דברים  שבשלושה  מבואר

שליח  השולח - מעילה  א. עבירה : לדבר  שליחות תורה 

ושלח  שה  או שור גנב  - ומכירה  טביחה  ב . בקדשים . למעול 

לשלוח  שליח שלח – יד שליחות ג . למכרו . או לטבחו  שליח

להלכה  הביאם הרמב "ם  ואף  שאצלו. בפיקדון פ"ב יד גניבה (הל'

הי"א). פ"ג גו"א הל לדברה"י. שליח  "אין כאן כתב  מדוע כן ואם 

במעילה  אלא  "?dcalעבירה 

ביהודה ': ה 'נודע ומבאר 

אין א . כפולה: משמעות  יש  עבירה' לדבר  שליח 'אין לדין 

בשליחות שתלוי המעשה ב. השליח. מעשה  על חייב  המשלח

חל. אינו

בכך  הכלל מן יוצאת  מעילה  האמורים, הדברים  ובשלושת 

תן לשלוחו  האומר  ולכן קיים , המעשה  וגם חייב  שהמשלח

המשלח  אכלו , והאורחים  נתן  והשליח לאורחים  הקדש  בשר

הבשר יצא המשלח  במעילת  כי מעלו , לא  האורחים  אבל מעל 

מועל' אחר  מועל ו 'אין  ב)לחולין , יט, ההקדש(מעילה ויציאת

שליחות יש  ומכירה בטביחה אבל המעשה , קיום  היא  לחולין 

בדין צורך אין המעשה לקיום  אבל המשלח  חיוב  לגבי

יש – יד בשליחות  וכן  לפנינו טבוח  השור  כי שליחות ,

תלוי אינו המעשה  קיום  אבל  המשלח את  לחייב שליחות 

בשליחות .

כאשר הקודמת : ההלכה  את  תחילה  מבאר כאן והרמב "ם

בשר  לאורחים  לתת שליחותו את  קיים  wcaהשליח iycwn
ziadחלה שהשליחות כיוון  האורחים  ולא  המשלח  מעל  ,

המעשה  קיום  לחולין)לענין  הוציאה שייך (המעילה אכן זה וענין ,

לבדה". "במעילה רק 

היא כשהשליחות  השניה , ההלכה  את גם  לבאר  ומוסיף 

" לאורחים dlerלתת xya האוכל אלא  מעל לא  - בו וכיוצא

המעילה  על נוסף איסור קיים בעולה  כי מעה"ק בלבד", הל' (ראה

ה"א) לדברפי"א שליח "אין  (כי  חלה  לא  השליחות  ובזה  ,

ב .עבירה") חייב, אינו המשלח א . המשמעויות : בשתי 

על  רק נעשתה לחולין  שההוצאה  ומאחר  חל, אינו  המעשה 

בלבד ". האוכל  אלא  מעל "לא  האוכלים , ידי
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ה'תש"פ  שבט ה' שישי יום ליחיד  הפסח שחיטת

:· ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰úà èçML ãéçéå§¨¦¤¨©¤
.Blk úà ìëàì éeàø äéäiL ,àeäå ;øLk ¯ Bîöòì çñtä©¤©§©§¨¥§¤¦§¤¨¤¡Ÿ¤ª
."Búà eNòé" :øîàpL ,ãéçé ìò älçzëì èçMé àlL ïéìczLîe¦§©§¦¤Ÿ¦¨¥§©§¦¨©¨¦¤¤¡©©£Ÿ
ורבי היחיד, על  הפסח את שוחטים  אין יהודה  רבי לדעת

מתיר א)יוסי צא, פסק(פסחים שהרמב"ם  משנה' ה 'כסף  וכתב  .

שלא "ומשתדלין דבריו המשך על תמה זה  ולפי יוסי. כרבי 

מותר יוסי רבי לדעת  הרי  יחיד", על לכתחילה  ישחט

הפסח? את לשחוט ליחיד לכתחילה 

וביאר :

בגמרא מבואר  שני פסח א)לענין  צה, יש(שם רבנן שלפי 

הפסוק את  דורשים  כי  הפסח את  ישחט לא  שהיחיד להשתדל

הפסח חוקת רש"י).אותו 'eyri'ככל רבים, בלשון ו "כמה(שנכתב

לאהדורי שנים)דאפשר  לפחות אותו והדברים(שישחטו מהדרינן ".

על  הפסח את לשחוט  שמתיר שאף יוסי  רבי לפי אמורים 

לדעת כי  בפסחו, ישתתף  נוסף  שאדם להשתדל  יש  היחיד,

די ולא  היחיד  על הפסח את כלל  לשחוט אין  יהודה רבי 

בהשתדלות .

"יחיד הרמב "ם  שכתב  הפסח..."hgyyומה  של את  (לשון

שסיים'דיעבד') משום  זה  הרי לכתחילה , שמותר  אף

הדין מצד  זה אין אבל לכתחילה ", ישחט שלא  "ומשתדלין 

בעלמא  לזירוז  אין אלא  ד"ה תודה זבח א, צא פסחים הלכות, (ליקוטי

.שוחטין)

אם רק כשרה ליחיד הפסח שחיטת הרמב"ם  לדעת  והנה ,

elekיכל  z` lek`l,' נותר' לידי לבוא  לפסח יגרום  שלא כדי  ,

להלן שכתב  בחבורה(ה"ד)כמו  הפסח  את  שוחטים  שאין

שמא מעוטה ואכילתם  "הואיל זקנים  או חולים שכולה 

פסול" לידי  ויביאוהו הפסח  .(נותר)ישאירו

רש "י לדעת ואפילו)אבל  ד"ה שם הפסח (פסחים את  שוחטים 

יוסי)ליחיד כמו(לרבי ממנו כזית רק  אלא  אוכל  אינו אם  אף 

המשנה  דין את  יוסי)שפירש  דרבי אליבא של (שם, חבורה  שגם 

את עליהם  שוחטים  כזית  אוכל  מהם  אחד ורק  איש  מאה

כיון לזה לחוש  אין  'נותר', לידי  יבוא כך שאחר  ואף הפסח,

אנוס שם)שהוא  הלכות .(ליקוטי

ה'תש"פ  שבט ו' קודש שבת עצמו  בפני רגל – שני פסח

:· ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰ñðàð Bà ââML éî¦¤¨©¤¡©
;úøk áiç ,éðMa áéø÷ä àìå ãéæä íà ¯ ïBLàøa áéø÷ä àìå§Ÿ¦§¦¨¦¦¥¦§Ÿ¦§¦©¥¦©¨¨¥
,ïBLàøa áéø÷ä àìå ãéæä .øeèt ,éðMa óà ñðàð Bà ââL íàå§¦¨©¤¡©©©¥¦¨¥¦§Ÿ¦§¦¨¦

äæ éøä,ââML ét ìò óà ¯ éðMa áéø÷ä àì íàå ;éðMa áéø÷î £¥¤©§¦©¥¦§¦Ÿ¦§¦©¥¦©©¦¤¨©
.úøk áiç äæ éøä£¥¤©¨¨¥

א)בגמרא  צג, שני:(פסחים פסח של בגדרו דעות  שתי  יש 

'רגל  הוא  רבי  ולדעת לראשון ', 'תשלומין הוא נתן  רבי לדעת 

עצמו '. בפני 

ראשון פסח  הקריב שלא אדם לגבי היא  מכך וההשלכה 

אינו נתן  רבי לדעת במזיד: הקריב  לא  שני  ובפסח בשוגג,

שוגג, היה  ראשון  בפסח החיוב  עיקר  בזמן כי  כרת  חייב

היא שני  פסח  שהקרבת משום  כרת  חייב  רבי  לדעת ואילו 

כרת . חייב  זה , חיוב  קיים שלא  וכיון עצמו בפני חיוב 

בשני הקריב  ולא  הזיד ש 'אם רבי  כדעת פוסק  והרמב "ם

זאת עם  אך עצמו, בפני  חיוב הוא  שני פסח  כי כרת', חייב

שנחשב  מדבריו ללמוד שהריmbיש  ראשון לפסח כהשלמה 

בשני, מקריב  זה  הרי  בראשון הקריב  ולא  'הזיד שאם  כתב

ipya aixwd `l m`eומזה כרת '. חייב  זה  הרי  ששגג  אע "פ  ,

שאם הקרבתokמובן  אי  על  מהכרת  בכך  נפטר  בשני הקריב 

זה . חיסרון  מתקן  שני  פסח כי ראשון, פסח

בפני 'רגל  הוא  שני שפסח רבי לדעת  דווקא מכך: יתירה 

הפסח  של חסרונו את  לתקן בכוחו  כיצד יותר  מודגש  עצמו '

דראשון' 'תשלומין  הוא שני  שפסח הדעה  לפי כי הראשון,

לתקן יכול שהאדם  אלא  ראשון בפסח הוא הפסח זמן  עיקר 

כך  אחר  הקרבה באמצעות  החסרון epnfaאת `lyלדעת אך  ,

לפסח  בנוסף  נתנה  התורה  הרי עצמו', בפני  'רגל שזהו רבי 

sqepראשון lbxמתקיימת זה  ביום  הפסח את  מקריב  וכאשר ,

הפסח הקרבת מצות  מתוקןecrenaבכך והחיסרון ממש ,

בשלימות .

' הלשון דיוק  מבואר  'lbxובכך  רק  ולא  עצמו', zevnבפני 
dyrשהקרבת הקודמת  בהלכה  הרמב"ם  (כלשון  עצמו ' בפני

זה  פסח  'שחיטת  כי השבת  את  דוחה  שני  dyrפסח zevn
envr iptaרק זה שאין העובדה  ביטוי  לידי באה  בכך שכן ('

ביחס  עצמו  בפני  ביחס mc`lחיוב  גם  אלא  ,envr onfl,

ממש . הפסח הקרבת  מועד הנחשב 

(jli`e 126 'nr gi zegiy ihewl)



קכט

ואפילו כאשר הוא מוותר על ההתעסקות בדרכי הטבע )ביודעו ש"ברכת ה' היא תעשיר", 
ודרכי הטבע הם רק כלי וללבוש ל"ברכת ה'"( ומקיים תורה ומצוות בהידור ובלי חשבונות, 
הנפש  על  והתגברות  מלחמה  של  באופן  יאמץ",  מלאום  “ולאום  של  באופן  אצלו  זה  הרי 
הבהמית, וכתוצאה מזה, הרי תמיד נשארת האפשרות של “ולאום מלאום יאמץ"58, של צד 

המנגד ח"ו.

אבל כ"אשר תעשה" אינו תופס מקום אצלו, והוא עושה כן רק בכדי לקיים את ציווי 
הבורא, אזי זה גופא נעשה ענין של עבודת ה'. שה"וכל מעשיך"59, וה"בכל דרכיך"60 אינם 
נפרדים מ"לשם שמים"61 ומ"דעהו"62, אלא הם חדורים ב"לשם שמים" וב"דעהו" עד שכולא 

חד.                     

ומכיון שאצלו אין מציאות מלבד רצון העליון, אזי מובן, שמצוה אחת אינה יכולה להיות 
בסתירה למצוה אחרת, ואדרבה, “מצוה גוררת מצוה"63.  

משדל  הרע  שהיצר  בפועל,  במעשה  מתחילה  אינה  השני  באופן  ההנהגה  והנה  ד. 
השערה"64.  מ"חוט  מתחיל  זה  אלא  העליון,  הרצון  על  ח"ו  לעבור  היהודי  את  מלכתחילה 
כמי שמסכים שההתעסקות בדרכי הטבע אסור  פנים  היצר הרע מעמיד  “היום", בהתחלה, 
שתהי' בסתירה לקיום תומ"צ, והוא רק מדגיש שהתורה נותנת מקום וחשיבות לטבע, אבל 

“למחר" סוף סוף, הוא עושה את דרכי הטבע לעיקר. 

וכפירוש כ"ק מו"ח אדמו"ר65 על מאמר חז"ל66 “כך אומנתו של יצר הרע היום אומר לו 
עשה כך, ולמחר אומר כו' עד שאומר לו עבוד ע"ז": היצר הרע אינו מתחיל בשידול יהודי 
לעשות ההיפך מרצונו האמיתי67 )ולעבור ח"ו על הרצון העליון(, אדרבה, הוא אומר לו “עשה 
כך" – הוא מסכים שהיהודי יקיים תומ"צ, והוא מסביר לו כיצד זה מתקבל עפ"י השכל של נפש 
הבהמית והיצר הרע, ועי"ז שהוא מכניס את מציאותו בקיום התומ"צ של היהודי, הוא מרגיל 

אותו שיזדקק להסכמתו, ובכך מביא אותו  ש"למחר אומר כו' עד שאומר לו עבוד ע"ז".      

ולכן הדרך להישמר כדבעי מתחבולות היצה"ר אינה ע"י עבודה שעפ"י טעם ודעת, כי 
טעם ודעת נותן מקום למציאות הטבע, אלא ע"י ביטול ומסירות נפש לרצון העליון, למעלה 

מטעם ודעת, שאז אין אצלו כל מציאות מלבד רצון העליון.

ע"ד המבואר לעיל )ס"א( בענין “טוב לחסות בהוי' מבטוח באדם", שמצד בחי' “בטוח 
לגבי  כי  – בחי' ממלא כל עלמין, צריכה להיות השתדלות בדרכי הטבע,  )העליון("  באדם 
כל  סובב  בחי'   – בהוי'"  “לחסות  מצד  משא"כ  מקום.  תפיסת  הטבע  לדרכי  יש  זו  מדריגה 
עלמין, אין לדרכי הטבע כל תפיסת מקום, ולכן הסדר הוא ש"והוא יכלכלך" – שהוא נותן גם 

את הכלים בדרכי הטבע68.

58( ל' הכתוב תולדות כה, כג. וראה תניא פי"ג. 
59( אבות פ"ב מי"ב. 

60( משלי ג, ו.
61( אבות שם. 
62( משלי שם.

63( אבות פ"ד מ"ב. 
64( לשון חז"ל סוכה נב, א.

65( ד"ה א"ר אושעיא תרפ"ט פ"ז )סה"מ קונטרסים ח"א לז, א(. וראה לקו"ש ח"ג ע' 900. 
66( שבת קה, ב. 

67( ראה רמב"ם הל' גירושין ספ"ב. 
68( מלקו"ש חי"ח ע' 294 ואילך )משיחת ש"פ בלק ה'תשכ"ג(.

המשך ביאור למזמור חיק מתוך "תהילות מנקם" מעמוד ג
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מהם 1) שנתן והפנימי החיצון מזבח על הניתנים דמים יבאר
בלתי  במחשבה והשנית נכונה, במחשבה ראשונה מתנה

נכונה.

.‡Ì‰Ó Ô˙pL ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ ÌÈÓc‰ Ïk»«»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈««ƒ∆»«≈∆
‰iL ‰znÓ Ô˙Â ,‰BÎ ‰·LÁÓa ‰BL‡¯ ‰zÓ«»»ƒ»¿«¬»»¿»¿»«ƒƒ»»¿ƒ»
B‡ ÌB˜n‰ ˙·LÁÓa B‡ ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓa CÏÈ‡Â¿≈«¿«¬∆∆ƒ«≈¿«¬∆∆«»

Ôa¯w‰ ‰ˆ¯‰Â ¯tk ‰Ê È¯‰ - ÔÓf‰ ˙·LÁÓ2Ì‡Â . «¬∆∆«¿«¬≈∆ƒ≈¿À¿»«»¿»¿ƒ
˙Bzn‰ ÌÈÏL‰Â ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ‰BL‡¯‰ ˙‡ Ô˙»«∆»ƒ»¿«¬∆∆«¿«¿ƒ¿ƒ««»

Ïebt ‰Ê È¯‰ - ÌB˜n‰ ˙·LÁÓa3‰BL‡¯ ‰znL ; ¿«¬∆∆«»¬≈∆ƒ∆«»»ƒ»
¯wÚ‰ ‡È‰4ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ ÌÈÓc‰ Ïk Ï·‡ . ƒ»ƒ»¬»»«»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈«

,e¯‡aL BÓk ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÔlÎÂ ÏÈ‡B‰ ,ÈÓÈt‰«¿ƒƒƒ¿À»¿«¿ƒ∆∆∆¿∆≈«¿
da „ÈÒÙ‰ ‡l‡ d˜˙k ‡lL Ô‰Ó ˙Á‡ Ô˙ Ì‡ƒ»«««≈∆∆…¿ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ»
Á·f‰ - Ô˜˙k ¯‡M‰ Ïk Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,‰·LÁÓ‰««¬»»««ƒ∆»«»«¿»¿ƒ¿»«∆«

ÏeÒt5. »

ãycew zegiyn zecewpã

dpzn mdn ozpy oevigd gafnd lr oipzipd mincd lk"
mincd lk la` ...xtik df ixd ...dpey`x daygna dpey`x
m` ..df z` df oiakrn oleke"...iniptd gafnd lr mipzipd

."leqt gafd ...dpwzk `ly odn zg` ozp

והפנימי  החיצון המזבח זו: מהלכה ה' בעבודת ההוראה
היינו  והפנימיים, החיצוניים העניינים הם האדם בעבודת
עם  קשור המצוות קיום התורה. ולימוד המצוות קיום
שעם  צדקה מצות למשל כמו שבעוה"ז, גשמיים דברים
על  מדובר מכל־מקום העני", נפש ל"החיית קשורה היותה

גשמי. ממון
חיות  היינו דמים, מתן של עניין ישנו המזבחות בשני
וגם  הלב פנימיות של עניינים גם כי שבלב, והתלהבות
בחיות  להעשות צריכים הלב לחיצוניות הקשורים עניינים
קיום  היינו החיצוניים, שבעניינים אלא ובהתלהבות.
הגישה  כלומר העיקר", היא ראשונה "מתנה המצוות
שזהו  ה', רצון לקיום נכונה מחשבה להיות צריכה הכללית
ובזה  וצוונו", במצותיו קדשנו "אשר מצוות של תוכנן
בזה, אחר עניין יתערב שלא יתירה זהירות להיות צריכה
יתערב  אם גם הראשונה במחשבה זאת שפעל אחר אבל
כי  העבודה, את לפסול ביכולתו אין רצוי, בלתי עניין
מדבר  כי־אם יהודי של מפנימיותו אינו רצוי הלא העניין
אבל  בקרבך". אשר מ"הגוי או בו, קשור שאינו חיצוני
ו"כולן  יתירה, זהירות להיות צריכה הלב פנימיות בענייני

צריכה  הלב פנימיות של בעבודה כי זה", את זה מעכבין
יותר  נעלה שהעניין וככל ופרט, פרט כל על זהירות להיות
שנמצא  תלמיד־חכם על־דרך יותר, פעוט עניין בו פוגם כך
שאינו  תלמיד־חכם אינו מי אצל משא"כ בגדו, על רבב

כלום.
שלא  יתירה זהירות להיות צריכה התורה בלימוד גם כך

לידי ח"ו יבוא שלא רצוי, בלתי עניין בו מצב יתערב
של  בעניינים כי כהלכה", שלא בתורה פנים ש"מגלה
נתן  "אפילו הקב"ה של ורצונו חכמתו שהיא אמת" "תורת

פסול". הזבח כתיקנה, שלא מהן אחת
(gp oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

אחר.2) קרבן להביא צריכים הבעלים פי 3)ואין על ואף
מחשבת  עירב שאם א הלכה טז בפרק למעלה שאמרנו

פיגול. ואינו פסול הזמן מחשבת עם ולפיכך 4)המקום
הפיגול  את מבטלת אינה האחרות במתנות המקום מחשבת

כמצוותו. המתיר קרב המדובר 5)שהרי אין כאן
הסמוכה. בהלכה מבוארים שדיניה הזמן במחשבת

.·¯‡Ma ˜˙LÂ ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ‰BL‡¯a ·LÁ6B‡ , »«»ƒ»«¬∆∆«¿«¿»««¿»
˙·LÁÓa Ô˙pL ‰B¯Á‡‰ ÔÓ ıeÁ Ô˜˙k Ôlk Ô˙pL∆»«À»¿ƒ¿»ƒ»«¬»∆»«¿«¬∆∆

ÔÓf‰7‰fiL „Ú ,Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -8 «¿«¬≈∆»¿≈ƒ«∆«∆
Ô‰ ˙Á‡ ‰zÓa Ôlk È¯‰L ;ÔÓf‰ ˙·LÁÓa9. ¿«¬∆∆«¿«∆¬≈À»¿«»»««≈

מחשבה 6) דעת "על אומרים: אנו שאין רבינו, משמיענו
עושה". הוא שהמתנה 7)הראשונה אומרים אנו אין
הקובעת. היא בחצי 9)כולן.8)האחרונה מפגלים ואין

מתיר.

.‚˙BiÓÈt‰ ˙B‡hÁ‰ Ì„a Úaˆ‡ ˙ÏÈ·Ë10.˙ÏbÙÓ ¿ƒ«∆¿«¿«««»«¿ƒƒ¿«∆∆
˙·LÁÓ Ìca Úaˆ‡ ˙ÏÈ·Ë ˙ÚLa ·LÁ ?„ˆÈk≈«»«ƒ¿«¿ƒ«∆¿««»«¬∆∆

.‰Èf‰ ˙ÚLa ·MÁÓk ‰Ê È¯‰ - ÔÓf‰«¿«¬≈∆ƒ¿«≈ƒ¿««»»

מזבח 10) על באצבעו הכהן מזה הפנימיות חטאות דם
שבמזרק  בדם הזייה כל לפני אצבעו וטובל שבהיכל הפנימי

אצבעו. את הכהן וטבל ו): ד, (ויקרא בתורה ככתוב

.„˙B‡hÁa ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ·LÁÂ ‰¯ÊÚa „ÓBÚ ‰È‰»»≈»¬»»¿»««¬∆∆«¿«««»
.Ïebt BÈ‡ - ÌÈÙa ‰OÚp‰ ¯·„a ÌÈÙa ˙BOÚp‰««¬ƒ¿ƒ¿»»««¬∆ƒ¿ƒ≈ƒ

.Ïebt ‰Ê È¯‰ - ıeÁa ‰OÚp‰ ¯·„a ·LÁ»«¿»»««¬∆«¬≈∆ƒ

.‰‰¯ÊÚa „ÓBÚ ‰È‰ ?„ˆÈk11ËÁBL ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â ≈«»»≈»¬»»¿»«¬≈ƒ≈
ÌÈÙÏ ‰Èf‰‰L ;Ïebt BÈ‡ - ¯ÁÓÏ BÓc ˙Bf‰Ï¿«»¿»»≈ƒ∆««»»ƒ¿ƒ

.ÏÎÈ‰a«≈»

היא.11) חוץ היכל לגבי

.Â‰fÓ È‡ È¯‰ :¯Ó‡Â ÏÎÈ‰a „ÓBÚ ‰È‰»»≈«≈»¿»«¬≈¬ƒ«∆
ÌÈ¯ÈL CtLÏ12·LÁ È¯‰L ;Ïebt BÈ‡ - ¯ÁÓÏ ƒ¿…¿»ƒ¿»»≈ƒ∆¬≈»«
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„ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .ıeÁa ‰OÚp‰ ¯·„a ÌÈÙaƒ¿ƒ¿»»««¬∆«¬»ƒ»»≈
¯ÁÓÏ ÌÈ¯ÈL CtLÏ ·MÁÓ ‡e‰Â ËÁLÂ ‰¯ÊÚa»¬»»¿»«¿¿«≈ƒ¿…¿»ƒ¿»»

ÔÈ¯eÓ‡ ¯ÈË˜‰Ï B‡13;Ïebt ‰Ê È¯‰ - ¯ÁÓÏ ¿«¿ƒ≈ƒ¿»»¬≈∆ƒ
.ıeÁa ‰OÚp‰ ¯·„a ıeÁa ·LÁ È¯‰L∆¬≈»««¿»»««¬∆«

מזבח 12) יסוד אל נשפכים הפנימיות חטאות דם שיירי
מפגלים  - מעכבת אינה שיריים ששפיכת פי על אף החיצון,

מזבח. אכילת שהיא מפני גם 13)בה מקטירים אימוריהן
החיצון. מזבח על כן

.Ê˙‡ ÏbÙÓ BÈ‡ ÌÁl‰Â ,ÌÁl‰ ˙‡ ˙ÏbÙÓ ‰„Bz‰«»¿«∆∆∆«∆∆¿«∆∆≈¿«≈∆
·MÁÓ ‡e‰Â ‰„Bz‰ ˙‡ ËÁBM‰ ?„ˆÈk .‰„Bz‰«»≈««≈∆«»¿¿«≈
‰È¯eÓ‡ ¯ÈË˜iL B‡ dÓc ˜¯ÊÈ B‡ d¯OaÓ ÏÎ‡iL∆…«ƒ¿»»ƒ¿…»»∆«¿ƒ≈∆»
ÏÎ‡Ï ·LÁ Ì‡ Ï·‡ .Ïebt ÌÁl‰ ÌÚ Á·f‰ - ¯ÁÓÏ¿»»«∆«ƒ«∆∆ƒ¬»ƒ»«∆¡…
‰„Bz‰ Á·ÊÂ ,Ïebt Bc·Ï ÌÁl‰ - ¯ÁÓÏ ÌÁl‰ ÔÓƒ«∆∆¿»»«∆∆¿«ƒ¿∆««»

Ïebt BÈ‡14. ≈ƒ

תודה 14) ואין תודה גלל לחם שם: בגמרא נאמר והטעם
נתפגלה  אם ולכן לתודה טפל הוא הלחם פירוש, לחם. גלל

להיפך. לא אבל הלחם, גם נתפגל התודה

.Á˙B‡a‰ ÌÁÏ ÈzL ÌÚ ˙¯ˆÚ ÈO·k ÈLa ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒƒ¿≈ƒ¿≈¬∆∆ƒ¿≈∆∆«»
eÏbt˙ - ÌÈO·ka ÔÓÊ ˙·LÁÓ ·LÁ Ì‡L :Ô‰nÚƒ»∆∆ƒ»««¬∆∆¿««¿»ƒƒ¿«¿
- ¯ÁÓÏ ÌÁl‰ È˙MÓ ÏÎ‡iL ·LÁ ;ÌÁl‰ ÈzL¿≈«∆∆»«∆…«ƒ¿≈«∆∆¿»»
˙Á‡a ·LÁ .Ïebt ÔÈ‡ ÌÈO·k‰Â ,Ïebt ÌÁl‰ ÈzL¿≈«∆∆ƒ¿«¿»ƒ≈»ƒ»«¿««
ÌÚ Á·f‰ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡Ï ˙B„B·Ú‰ Úa¯‡Ó≈«¿«»¬∆¡…¿«ƒƒ¿««∆«ƒ

ÌÁl‰15B‡ ‰„Bz‰Â ,Ïebt Bc·Ï ÌÁl‰ - ¯ÁÓÏ «∆∆¿»»«∆∆¿«ƒ¿«»
.Ïebt ÔÈ‡ ÌÈO·k‰«¿»ƒ≈»ƒ

משנה).15) (כסף לחם זית וכחצי בשר זית כחצי פירוש,

.ËÌÈt‰ ÌÁÏ ÌÚL ‰B·Ï ÈÎÈÊ· ÈL ¯ÈË˜n‰««¿ƒ¿≈¿ƒ≈¿»∆ƒ∆∆«»ƒ
ÌÈt‰ ÌÁÏ ÏÎ‡iL Ô˙¯Ë˜‰ ˙ÚLa ·LÁÂ¿»«ƒ¿««¿»»»∆…«∆∆«»ƒ

Ïebt ÌÁl‰ È¯‰ - ¯ÁÓÏ16. ¿»»¬≈«∆∆ƒ

הלחם 16) את מתירה הבזיכין הקטרת שהרי פשוט, זה
לאכילה.

.ÈÈ˙MÓ ˙Á‡ ÏÎ‡Ï ·LÁÂ ˙¯ˆÚ ÈO·k ÈL ËÁBM‰«≈¿≈ƒ¿≈¬∆∆¿»«∆¡…««ƒ¿≈
.Ïebt Ì‰ÈzL - ¯ÁÓÏ ˙BlÁ‰««¿»»¿≈∆ƒ

.‡È„Á‡ ÏÎ‡Ï ·MÁÓ ‡e‰Â ÌÈÎÈÊa‰ ÈL ¯ÈË˜‰ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒƒ¿¿«≈∆¡…∆»
ÌÈ¯„q‰ ÈMÓ17.Ïebt ÌÈ¯„q‰ ÈL - ¯ÁÓÏ ƒ¿≈«¿»ƒ¿»»¿≈«¿»ƒƒ

שני 17) או מערכות בשתי השולחן על נערך הפנים לחם
על  חישב אם שגם מובן סדר. בכל לחמים ששה סדרים,

פיגול. הסדרים שני אחד, לחם

.·È˙BlÁÓ ˙Á‡a ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ·MÁ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ≈«¬∆∆«¿«¿««≈«
¯epz‰ ‰Ù‡Ó ˙ÁÓ ˙BlÁÓ ˙Á‡a B‡ ‰„Bz‰«»¿««≈«ƒ¿««¬≈««

.Ïebt ˙BlÁ‰ Ïk È¯‰ -¬≈»««ƒ

.‚È„Á‡ B‡ ˙BlÁ‰ È˙MÓ ˙Á‡ ˙‡ÓË Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿»««ƒ¿≈««∆»
ÈÙÏ ÔÈa ,‰„Bz‰ ˙BlÁÓ ˙Á‡ B‡ ÌÈ¯„q‰ ÈMÓƒ¿≈«¿»ƒ««≈««»≈ƒ¿≈

¯Ê ¯Á‡Ï ÔÈa ‰˜È¯Ê¯„q‰ B˙B‡Â ‰lÁ‰ d˙B‡ - ‰˜È ¿ƒ»≈¿««¿ƒ»»««»¿«≈∆
.ÏÎ‡È B˙¯‰Ëa ¯B‰h‰Â ,¯eÒ‡»¿«»¿»√»≈»≈

.„È˙ÈÊk ÏÎ‡iL ÌÈO·k‰ ÈMÓ „Á‡ ˙„B·Úa ·LÁ»««¬«∆»ƒ¿≈«¿»ƒ∆…«¿«ƒ
„Á‡ ˙¯Ë˜‰a ·LÁ Ì‡ ÔÎÂ ,¯ÁÓÏ ÌÁl‰ È˙MÓƒ¿≈«∆∆¿»»¿≈ƒ»«¿«¿»«∆»
- ¯ÁÓÏ ÌÈt‰ ÌÁlÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡iL ÔÈÎÈÊa‰ ÈMÓƒ¿≈«¿ƒƒ∆…«¿«ƒƒ∆∆«»ƒ¿»»
ÏÎa ·LÁiL „Ú ;Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt ÌÁl‰ È¯‰¬≈«∆∆»¿≈ƒ«∆«¿…¿»

ÌÈO·k‰ ÈL ˙„B·Ú ‡e‰L ,¯Èzn‰18ÈL ˙¯Ë˜‰Â ««ƒ∆¬«¿≈«¿»ƒ¿«¿»«¿≈
ÔÈÎÈÊa‰19. «¿ƒƒ

שניהם.18) בהקרבת אלא באכילה ניתר הלחם שאין לפי
הפנים.19) לחם את לאכול אסור שניהם הקטרת ולפני

.ÂËBÊ ‰lÁÓ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡Ï ·LÁÂ „Á‡ ËÁL»«∆»¿»«∆¡…¬ƒ«ƒ≈«»
‰lÁÓ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡Ï ·LÁÂ ÈM‰ ËÁLÂ ,¯ÁÓÏ¿»»¿»««≈ƒ¿»«∆¡…¬ƒ«ƒ≈«»

ÏebÙÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ¯ÁÓÏ ‰iL20‡e‰Â . ¿ƒ»¿»»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿
.ÌÈ¯„q‰ ÈL ÌÚ ÔÈÎÈÊa‰ ÈLa ÔÈc‰«ƒƒ¿≈«¿ƒƒƒ¿≈«¿»ƒ

להקטיר 20) דומה זה ואין המתיר. בכל חשב שהרי
פיגול  שאינו ט, הלכה טז בפרק למעלה שפסק שומשום
הקטרה  דרך ואין בהקטרה המדובר ששם מפני פסול, אלא

שחיטה. בשעת בחישב עוסקים אנו כאן אבל בכך,

.ÊË,ÔÓf‰ ˙·LÁÓ ÌÈO·k‰ ÈMÓ „Á‡a ·LÁ»«¿∆»ƒ¿≈«¿»ƒ«¬∆∆«¿«
e‰‡OÚL ‰Ê - ‰BÎ ‰·LÁÓa ÈM‰ ‰OÚÂ¿»»«≈ƒ¿«¬»»¿»∆∆¬»»

Ïebt ÔÓf‰ ˙·LÁÓa21¯Lk ÈM‰Â ,22. ¿«¬∆∆«¿«ƒ¿«≈ƒ»≈

שחיטת 21) ולפיכך הכבשים שני בשחיטת מתקדש הלחם
עצמו  הכבש אבל הלחם, את מפגלת אינה אחד כבש

שלו. מתיר אינו השני הכבש שהרי זה 22)מתפגל, ואין
קרבן  הוא כבש שכל מפני יאֿיב, שבהלכות לדינים דומה

שלו. מתיר אינו והשני עצמו בפני

.ÊÈÏÎ‡iL B˙ËÈÁL ˙ÚLa ·LÁÂ Ô‰Ó „Á‡ ËÁL»«∆»≈∆¿»«ƒ¿«¿ƒ»∆…«
ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡L ;ÌÈ¯Lk Ô‰ÈL - ¯ÁÓÏ ÈM‰ ¯OaÓƒ¿««≈ƒ¿»»¿≈∆¿≈ƒ∆≈¿«¿ƒ

‰Ê ÏÚ ‰fÓ23. ƒ∆«∆

יג:).23) (שם המתיר" את מפגל מתיר "אין

.ÁÈLc˜Ó ÔÈ‡ ˙¯ˆÚ ÈO·k ÈL‡l‡ ÌÁl‰ ˙‡ ÔÈ ¿≈ƒ¿≈¬∆∆≈¿«¿ƒ∆«∆∆∆»
‰ËÈÁM·24ÈepL ˙·LÁÓa ÌÓc ˜¯ÊÂ ÌËÁL ?„ˆÈk . «¿ƒ»≈«¿»»¿»«»»¿«¬∆∆ƒ

ÌÓc ˜¯ÊÂ ÔÓLÏ ÔËÁL .ÌÁl‰ Lc˜ ‡Ï - ÌM‰«≈…ƒ≈«∆∆¿»»ƒ¿»¿»«»»
LB„˜ BÈ‡Â LB„˜ ÌÁl‰ - ÔÓLÏ ‡lL25ÔËÁL . ∆…ƒ¿»«∆∆»¿≈»¿»»

L„˜ ‡Ï - ÔÓLÏ ˜¯fL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓLÏ ‡lL∆…ƒ¿»««ƒ∆»«ƒ¿»…»«
.ÌÁl‰«∆∆

בידינו:24) הוא כלל שמעון, בר' אלעזר ר' דעת נגד כרבי
מחבירו". כרבי פירש 25)"הלכה ולא שם הברייתא לשון

בזה  חולקים שם ובגמרא קדוש". ואינו "קדוש זה מה רבינו
ניתר  "אינו שאמר: כרבא פוסק שרבינו ומובן ורבא אביי

באכילה. אסור פירוש, לכהנים",

.ËÈ˜¯ÊÂ ,‰˜È¯ÊÏ ‰ËÈÁL ÔÈa e‡ˆiL ÌÁl‰ ÈzL¿≈«∆∆∆»¿≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿»«
ÌÁl‰ ÈzL eÏbt˙ - ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ÌÈO·k‰ Ìc««¿»ƒ¿«¬∆∆«¿«ƒ¿«¿¿≈«∆∆
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‡ˆBiÏ ˙ÏÚBÓ ‰˜È¯f‰L ;ıeÁa Ô‰L Èt ÏÚ Û‡26Û‡ ««ƒ∆≈«∆«¿ƒ»∆∆«≈«
.ıeÁa ‡e‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ«ƒ∆¬«ƒ«

בפיגול 26) קובעת הדם שזריקת בברייתא, שם עקיבא כר'
לחומרא  ורק הזבח. מגוף שאינו פי על אף הלחם את גם
ולפיכך  לא, לקולא אבל הזבח. כגוף שהלחם רבינו פוסק
שבשר  פי על אף באכילה אסור הלחם לשמו שלא כשזרק

באכילה. מותר הכבש

.ÎÌ‡ :ÌÁl‰ „·‡Â ÔÓLÏ ÔËÁML ˙¯ˆÚ ÈO·kƒ¿≈¬∆∆∆¿»»ƒ¿»¿»««∆∆ƒ
ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ÔÓLÏ ÔÓc ˜¯Ê27ÔÓc ˜¯Ê ; »«»»ƒ¿»¬≈≈¿ƒ»«»»

˜ÙÒ el‡ È¯‰ - ÌÁl‰ „·‡L ¯Á‡ ÔÓf‰ ˙·LÁÓa¿«¬∆∆«¿«««∆»««∆∆¬≈≈»≈
e¯z‰ Ì‡28‰ÏÈÎ‡a29e¯z‰ ‡Ï B‡30. ƒÀ¿«¬ƒ»…À¿

הכבשים.27) את מעכב הכבשים.28)שהלחם
אינה 29) הלחם ואבידת לשמם שלא דמם שנזרק כשלמים

לחם. הטעונים עצרת ככבשי דינם שאין מפני אותם, אוסרת
אבידת 30) ידי על נפסלו ללחם זיקתם שהוקבעה מכיוון

מזיקתם. אותם מוציאה לשמם שלא מחשבת ואין הלחם,

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
האוכל 1) בקדשים, נכונה שאינה מחשבה המחשב יבאר

קדשים  או פיגול או פסול שהוא עליו שנאמר מקרבן
מום. בהם שהוטל

.‡- ÌÈL„˜a ‰BÎ dÈ‡L ‰·LÁÓ ·MÁÓ‰ Ïk»«¿«≈«¬»»∆≈»¿»¿»»ƒ
‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆≈¿…«¬∆∆¬≈≈…

·LÁÈ2. ≈»≈

כט:2) זבחים ינאי, כרבי

.·„ÈÒÙÈ ‡lL ‰Ê ÔÈc ÏÏÎaL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆ƒ¿«ƒ∆∆…«¿ƒ
ÌeÓ ÏÈhÓÏ ‰ÓB„ ‰Ê È¯‰L ,‰·LÁÓa ÌÈL„w‰«√»ƒ¿«¬»»∆¬≈∆∆¿«ƒ

‰˜BÏ BÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÈL„˜a3ÔÈ‡L , ¿»»ƒ¿««ƒ≈≈∆∆≈
‰OÚÓ ‰·LÁn‰4. ««¬»»«¬∆

מהלכות 3) א (פרק לוקה – בקדשים מום שהמטיל אע"פ
ז). הלכה מזבח אין 4)איסורי מעשה, בו שאין לאו וכל

ה"ב). סנהדרין מה' (פי"ח עליו לוקין

.‚ÏÒÙpL ÔÈa ,ÏeÒt ‡e‰L ¯Ó‡pL Ôa¯˜ Ïk»»¿»∆∆¡«∆»≈∆ƒ¿«
,BÏÒtL ¯·„ Ba Ú¯‡L ÔÈa ‰OÚÓa ÔÈa ‰·LÁÓa¿«¬»»≈¿«¬∆≈∆≈«»»∆¿»
‡Ï :¯Ó‡pL .‰˜BÏ - „ÈÊÓa ˙ÈÊk epnÓ ÏÎB‡‰ Ïk»»≈ƒ∆¿«ƒ¿≈ƒ∆∆∆¡«…

‰·ÚBz Ïk ÏÎ‡˙5; …«»≈»

ראה 5) צט. פיסקה ראה פרשת בספרי אחרים כדעת
דֿה. בהלכות בהערות

.„e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ6‡l‡ ¯È‰ÊÓ ·e˙k‰ ÔÈ‡L ,7 ƒƒ«¿»»¿∆≈«»«¿ƒ∆»
.ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÏÚ«¿≈«À¿»ƒ

כל 6) מגדיר ורבינו מגזירהֿשוה, זאת למדו שם, בספרי
גזירהֿשוה  דן אדם שאין מפני השמועה", "מפי גזירהֿשוה

רבו. מפי למדה אם אינו 7)אלא זה שכתוב מדגיש, רבינו
כדי  בלבד, המוקדשים פסולי אלא אחרים איסורים כולל
(הל' שבכללות לאו על לוקין אין הלא לך יוקשה שלא

ולכן  הם, אחד ענין המוקדשים פסולי וכל שם). סנהדרין
קוק, הרב מוסד הוצאת החינוך ראה שבכללות. לאו זה אין

תעח. מצוה

.‰ÌeÓ Ì‰a ÏËe‰L ÌÈL„˜ ÔÎÂ8Ì‰Ó ÏÎB‡‰ , ¿≈»»ƒ∆«»∆»≈≈∆
‰˜BÏ - ˙ÈÊk9‰·ÚBz Ïk ÏÏÎa Ì‰ È¯‰ .10„Ú , ¿«ƒ∆¬≈≈ƒ¿«»≈»«

ÔÓeÓa eÏÎ‡ÈÂ ¯Á‡ ÌeÓ Ì‰Ï „ÏeiL11BÓk , ∆ƒ»≈»∆«≈¿≈»¿¿»¿
e¯‡aL12.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ˜ÙqÓ BÏeqtL ÏÎÂ . ∆≈«¿¿»∆ƒƒ»≈≈ƒ»»

מישראל.8) אדם (ראה 9)בידי פדיונם לפני  אכל אם
הבאה). בהערה אליעזר 10)לקמן "ר' שנינו: שם בספרי

בלאֿ שעובר ממנו, ואוכל בכור אוזן לצורם מנין אומר,
אחרים  תועבה. כל תאכל לא ג): יד, (דברים ת"ל תעשה?
כאן  נאמר מדבר, הכתוב המוקדשים בפסולי אומרים:
בו  יהיה אשר תזבח... לא א) יז, (שם להלן ונאמר תועבה,
בפסולי  להלן האמורה תועבה מה וגו', תועבת כי מום
בפסולי  כאן האמורה תועבה אף מדבר, הכתוב המוקדשים
"אחרים" שלדעת רבינו, וסובר מדבר". הכתוב המוקדשים
כולל  אינו אבל אחרים, בקדשים מום מטיל זה בלאו נכלל
משום  אלא התורה מן באכילה אסור ואינו בכור, אוזן צורם
מפני  בכור, בדין "אחרים" דעת רבינו וקיבל מדרבנן. קנס
פסק  ולפיכך זו, בשיטה עומדת לד: בבכורות הסוגיא שכל
בבכור  מום שהמטיל ז, הלכה בכורות מהלכות ב בפרק
מדרבנן, כלומר קנס, משום זה מום על לאוכלו אסור
בכור  בין ומה לוקה. – כאן פסק המוקדשים ובפסולי
ופקעה  פדיון צריך אינו מום בעל בכור המוקדשים? לפסולי
מן  מותר ולפיכך תועבה, המום אין בחולין והרי קדושתו,
לא  שהוממו אחרים קדשים אבל קנסוהו, וחכמים התורה
אחרי  גם ולפיכך פדיון, וצריכים לגמרי קדושתם פקעה
ויצאו  שייפדו, עד תועבה להיות ממשיכים המום הטלת
מאליו  ומובן התורה, מן מותרים פדיונם ולאחר לחולין.
אוזן  בצורם כמו רבנן, קנסוהו המוקדשים בפסולי שגם
כמו  שנית, מאליהם שיוממו עד זה במום ייפדו שלא בכור,
נכונות  מוכיחים אלה רבינו (ודברי כאן רבינו שמסיים
אחרי  באכילה מותרים למה כן לא שאם שלנו, ההסבר
תועבה" כל תאכל "לא איסור וכי אחר, מום בהם שנפל
אליהו  ור' זה, פסוק התורה על רש"י ראה הלך?). להיכן
ד"ה  ה"א בכורות מהלכות פ"ד ומשנהֿלמלך שם, מזרחי
סימן  שמעוני ילקוט על רענן זית וראה הכלל. וד"ה ודע,
ונראה  פדיונם. לפני שהמדובר אחרים בדעת שכתב תתצא
וכפי  כאן רבינו כדעת בקדשים, מום למטיל שהתכוון

הקדשים 11)שביארנו. ושאר פדיון, בלי כדינו בכור
על  אפילו לפדותם מותר התורה מן שייפדו. אחר כדינם
על  מדבר שכאן ומפני אסור. קנס משום אבל שהטיל, המום
ושאר  בכור כאן וכולל אחר. מום מצריך אכילה, היתר

שווה. דינם שבזה ב 12)קדשים, פרק בכורות בהלכות
כתבו  אחרי זו הלכה כתב שרבינו להניח, (יש ז הלכה

בכורות). הלכות

.Â¯‡aL BÓk ÔÓf‰ ˙·LÁÓa Ïbt˙pL Ôa¯˜ Ïk,e »»¿»∆ƒ¿«≈¿«¬∆∆«¿«¿∆≈«¿
˙¯k ·iÁ - „ÈÊÓa ˙ÈÊk epnÓ ÏÎB‡‰ Ïk13:¯Ó‡pL ; »»≈ƒ∆¿«ƒ¿≈ƒ«»»≈∆∆¡«

‡Oz dBÚ epnÓ ˙ÏÎ‡‰ LÙp‰Â14epnÓ ÏÎ‡ Ì‡Â . ¿«∆∆»…∆∆ƒ∆¬»ƒ»¿ƒ»«ƒ∆
‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó - ‰‚‚La15. ƒ¿»»≈ƒ«»¿»

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



קלג oiycwend ileqt 'ld - dcear xtq - zah h"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ב.13) כריתות יג,14)משנה פרק צו פרשת כהנים בתורת
"ואוכליו  ח): י, (ויקרא בו שנאמר מנותר, גזירהֿשוה למדו

ההיא". הנפש "ונכרתה בו ונאמר ישא", עני 15)עוונו בין
בהמה. קרבן מביא עשיר ובין

.ÊÔÈ·iÁ ÔÈ‡16ÌÈ¯·c ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ ˙¯k ≈«»ƒ»≈∆»«¬ƒ«¿»ƒ
e¯z‰L17ÔÓ ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÁaÊnÏ ÔÈa Ì„‡Ï ÔÈa , ∆À¿≈»»»≈«ƒ¿≈«¬»ƒ»«ƒ

BÓˆÚ ¯Èzn‰18ÏÎB‡k ‰˜BÏ ‡l‡ ,˙¯k ·iÁ BÈ‡ - ««ƒ«¿≈«»»≈∆»∆¿≈
‰ÁÓ ?„ˆÈk .Ïebt Ì‰a ÔÈ‡L ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt¿≈«À¿»ƒ∆≈»∆ƒ≈«ƒ¿»
;˙¯k ·iÁ - „ÈÊÓa ‰È¯ÈMÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ,‰Ïbt˙pL∆ƒ¿«¿»»≈¿«ƒƒ¿»∆»¿≈ƒ«»»≈
BÈ‡ - ‰B·l‰ ÔÓ B‡ dlL ıÓw‰ ÔÓ ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«ƒ«…∆∆»ƒ«¿»≈
.Ì„‡Ï ÌÈ¯ÈM‰ ˙‡ ÌÈ¯Èzn‰ Ô‰ Ô‰L ÈÙÏ ,˙¯k ·iÁ«»»≈¿ƒ∆≈≈««ƒƒ∆«¿»ƒ»»»
ÂÈ¯eÓ‡Ó B‡ B¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ,Ïbt˙pL Á·Ê ÔÎÂ¿≈∆«∆ƒ¿«≈»≈¿«ƒƒ¿»≈≈»
˙ÈÊk ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ ;˙¯k ·iÁ - ‰ÏBÚ‰ ¯OaÓ B‡ƒ¿«»»«»»≈¬»ƒ»«¿«ƒ
¯ÈzÓ Ìc‰L .Ïebt ÌeMÓ ÂÈÏÚ ·iÁ BÈ‡ - Ìc‰ ÔÓƒ«»≈«»»»ƒƒ∆«»«ƒ
˙‡ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ¯eÓ‡‰Â ,ÁaÊnÏ ·¯wÏ ÔÈ¯eÓ‡‰ ˙‡∆»≈ƒƒ»≈«ƒ¿≈«¿»≈ƒ«ƒƒ∆
Ì„Â .ÁaÊnÏ d¯Oa ¯ÈzÓ ‰ÏBÚ‰ Ì„Â .Ì„‡Ï ¯Oa‰«»»»»»¿«»»«ƒ¿»»«ƒ¿≈«¿«
ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ Ì„Â .ÌÈ‰kÏ d¯Oa ¯ÈzÓ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ««»«ƒ¿»»«…¬ƒ¿««»
¯ÈzÓ ˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ Ì„Â .ÁaÊnÏ d¯Oa ¯ÈzÓ«ƒ¿»»«ƒ¿≈«¿««»«ƒ¿»«ƒ
ÌeMÓ Ô‰È¯eÓ‡ ÏÚ ÔÈ·iÁ CÎÈÙÏ ,ÁaÊnÏ Ì‰È¯eÓ‡≈≈∆«ƒ¿≈«¿ƒ»«»ƒ«≈≈∆ƒ
ÈL .ÌÈ‰kÏ ÌÈ¯ÈM‰ ÔÈ¯ÈzÓ ‰B·l‰Â ıÓw‰ .Ïebtƒ«…∆¿«¿»«ƒƒ«¿»ƒ«…¬ƒ¿≈

ÌÁl‰ ÈzL ÔÈ¯ÈzÓ ˙¯ˆÚ ÈO·k19ÈL ÔÎÂ .ÌÈ‰kÏ ƒ¿≈¬∆∆«ƒƒ¿≈«∆∆«…¬ƒ¿≈¿≈
Ï·‡ .ÌÈ‰kÏ ÌÈt‰ ÌÁÏ ÔÈ¯ÈzÓ ‰B·Ï ÈÎÈÊ·¿ƒ≈¿»«ƒƒ∆∆«»ƒ«…¬ƒ¬»
˙B‡hÁ ¯Oa ÔB‚k ,ÔÈ¯ÈzÓ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈ¯·c¿»ƒ∆≈»∆«ƒƒ¿¿««»

˙BÙ¯Op‰20ÔÈÏbt˙Ó ÔÈ‡ - ˙BÙ¯Op‰ ˙BÁÓe «ƒ¿»¿»«ƒ¿»≈»ƒ¿«¿ƒ
.ÌÏBÚÏ¿»

ומג.16) מב: זבחים אחר.17)משנה בגוף עבודה עלֿידי
בהם 18) יש אימורים ולפיכך אחר, מתיר ע"י הותר שלא

הבשר  את מתירים שהם אע"פ לה:), שם (ראה פיגול משום
האימורים  את מתיר שהדם מתיר, לדם שיש מפני לאכילה,
ד"ה  שם תוספות (ראה כאן רבינו שכתב כמו להקטרה,
מפני  כמתיר, חשובים אינם שאימורים שכתבו, והלבונה,
מלשונו  אבל באכילה, מותר הבשר נטמאו או אבדו שאם
ד"ה  מב: שם רש"י ראה כדבריהם, משמע לא כאן רבינו של

הכבשים 19)הקומץ). גם אבל מתפגל, הלחם ולפיכך
דמו  שהרי טז, הלכה יז בפרק למעלה שכתב כמו מתפגלים,
בשרם  מתירים ואימורים להקטרה, אימוריהם מתיר

ח.20)לאכילה. בהלכה מבואר

.ÁÏebt ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ el‡Â¿≈¿»ƒ∆≈«»ƒ¬≈∆ƒƒ
ÔÈa ,ÔÈi‰Â Ìc‰Â ˙¯Ëw‰Â ‰B·l‰Â ıÓw‰ :ÌÏBÚÏ¿»«…∆¿«¿»¿«¿…∆¿«»¿««ƒ≈

ÌÈÎÒp‰ ÌÚ ‡a‰ ÔÈÈ21BÓˆÚ ÈÙa ‡a‰ ÔÈÈ ÔÈa22. «ƒ«»ƒ«¿»ƒ≈«ƒ«»ƒ¿≈«¿
ıÓ˜ Ì‰Ï ÔÈ‡ È¯‰L ,Ôlk ˙BÙ¯Op‰ ˙BÁÓe¿»«ƒ¿»À»∆¬≈≈»∆…∆
¯O·e .ÌÈÎÒ ˙ÁÓe ÌÈ‰k ˙ÁÓ ÔB‚k ,Ô¯Èz‰Ï¿«ƒ»¿ƒ¿«…¬ƒƒ¿«¿»ƒ¿«
Ì‡Â .Ú¯ˆÓ ÏL ÔÓL ‚ÏÂ .˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ«»«ƒ¿»¿…∆∆∆¿…»¿ƒ
,Ba ÈeÏz BÈ‡ ?B¯ÈzÓ ÌL‡‰ Ì„ ‡BÏ‰Â :¯Ó‡z…««¬«»»»«ƒ≈»
‰nk ¯Á‡ ‚ÏÂ ÌBi‰ BÓL‡ ‡È·Ó Ì„‡ È¯‰L∆¬≈»»≈ƒ¬»«¿…«««»

˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ÌÈÓÈBÓB23. »ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

כחכמים 21) נסכים, מנחת שנקראת ומנחתו הקרבן עם

מפני  מתפגל. אינו מתירו שהקרבן ואע"פ שם. במשנה
בקרבן. תלויים אינם זמן, לאחר הנסכים את להביא שיכול

קד:22) מנחות משנה יין, מהלכות 23)מתנדבים ד פרק
נסכים. למנחת דומה זה והרי ב. הלכה כפרה מחוסרי

.ËÔÓÊ ¯Á‡Ï ÌÈL„w‰ ¯OaÓ ¯È˙B‰Ï ¯eÒ‡»¿ƒƒ¿««√»ƒ¿««¿«
„Ú epnÓ e¯È˙B˙ ‡Ï :‰„Bz Ôa¯˜a ¯Ó‡pL ,Ô˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»∆∆¡«¿»¿«»…ƒƒ∆«

Ìlk ÌÈL„w‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ,¯˜a24¯È˙Bn‰Â . …∆¿«ƒƒ¿»«√»ƒÀ»¿«ƒ
‰OÚÏ ·e˙k‰ B˜z È¯‰L ,‰˜BÏ BÈ‡25:¯Ó‡pL , ≈∆∆¬≈ƒ¿«»«¬≈∆∆¡«

.eÙ¯Oz L‡a ¯˜a „Ú epnÓ ¯˙p‰Â¿«…»ƒ∆«…∆»≈ƒ¿…

אמנם 24) הקרבנות, כל מרבה פי"ב צו פרשת כהנים בתורת
מכאן, למדים להותיר גם אבל פיגול, על מדובר שם בתו"כ

פרשה. באותה נכתב איסורו טעמו 25)שהרי פד. פסחים
מעשה. בו שאין לאו על שלוקין הוסבר שם יהודה ר' של
לוקין  אין לדעתו הלא זה, לנימוק רבינו הוצרך למה ותמוה

(כסףֿמשנה). מעשה בו שאין לאו על

.È·iÁ - „ÈÊÓa :¯˙BpL ÌÈL„˜ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ¿«»»ƒ∆«¿≈ƒ«»
:¯Ó‡pL ;‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó - ‚‚BLa ,˙¯k»≈¿≈≈ƒ«»¿»∆∆¡«
.‰˙¯ÎÂ ÏlÁ '‰ L„˜ ˙‡ Èk ‡OÈ BBÚ ÂÈÏÎ‡Â¿…¿»¬ƒ»ƒ∆…∆ƒ≈¿ƒ¿¿»
ÈL„˜ Ì‡ ?¯˙Bp‰ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ˙¯k ·iÁ˙È È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«ƒ¿«≈»≈«¬ƒ««»ƒ»¿≈

Ì‰ ÌÈL„˜26„enÚ ‰ÏÚiL ¯Á‡Ó Ô‰ÈÏÚ ·iÁ - »»ƒ≈«»¬≈∆≈««∆«¬∆«
¯ÁM‰27Ì‰ ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Ì‡Â ;28Ô‰ÈÏÚ ·iÁ - «««¿ƒ»»ƒ«ƒ≈«»¬≈∆

ÈL ÌBÈ ÏL ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜MÓ29‰ÏÈl‰ ˙lÁz ‡e‰L , ƒ¿ƒ«««»∆≈ƒ∆¿ƒ«««¿»
ÏÚÂ Ïebt‰ ÏÚ ·e˙k‰ ¯È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â .ÈLÈÏL ÌBÈ ÏL∆¿ƒƒ¿≈»ƒ¿ƒ«»««ƒ¿«

ÌÈ‡elna ?¯˙Bp‰30Èk ÏÎ‡È ‡Ï :ÌL ¯Ó‡ È¯‰L . «»«ƒƒ∆¬≈∆¡«»……«ƒ
Ì‰ L„˜31L„wa BÏeÒtL Ïk ÏÚ ¯È‰Ê‰Ï -32‡e‰L …∆≈¿«¿ƒ«…∆¿«…∆∆

.B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰OÚ˙ ‡Ïa¿…«¬∆«¬ƒ»

ולילה.26) ליום עד 27)שנאכלים רק שנאכלים אע"פ
השחר, עמוד שיעלה עד נותר נעשים אינם הלילה, חצות

ז. הלכה ו פרק זבחים ימים 28)תוספתא לשני הנאכלים
ליום  שנאכלים נזיר ואיל מתודה חוץ שביניהם, ולילה

קדשים. כקדשי זה לענין ודינם שם 29)ולילה, תוספתא
נו: זבחים יוחנן אהרן 30)ור' כשנכנסו שקרבו קרבנות

במשכן. לעבודה השני 31)ובניו לּכתּוב הכוונה ַָכנראה
בפסולי  ולא בזר, נאמר "הם" הוא". קודש כי יאכל "לא

כד.32)קודש. פסחים

.‡ÈÔÈÙ¯ËˆÓ ¯˙Bp‰Â Ïebt‰Â33.˙ÈÊÎÏ ‰Ê ÌÚ ‰Ê ¿«ƒ¿«»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆ƒ¿«ƒ
ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ¯˙Bp‰Â ÌÈÏebt‰ ÏÎÂ34. ¿»«ƒƒ¿«»ƒƒ¿»¿ƒ

מצטרפים 33) אין והנותר הפיגול שנינו יז: מעילה במשנה
שהמשנה  שמואל אמר שם ובגמרא שמות. שני שהן מפני
מצטרפים. אכילה לאיסור אבל ידים, בטומאת מדברת
חייב  בשוגג מזה זית וכחצי מזה זית כחצי אכל אם פירוש,

מלקות. חייב בו והתרו ובמזיד טו:34)חטאת, שם משנה
עם  זה מצטרפים הנותרים וכל הפיגולים "כל הגירסא: ושם
בפני  ונותרות עצמם בפני שפיגולים לפרש ואפשר זה",
וכן  ושלמים, מעולה או וממנחה מזבח פיגול כגון עצמם,
אין  מינים משני שהם ונותר פיגול אבל מינים. משני נותרות
האיסור. בשם וגם במין גם חלוקים שהם מפני מצטרפים,
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מצטרפים" והנותרים הפיגולים "וכל וכתב: רבינו דייק ולכן
(ראה  מצטרפים אלה שגם להשמיע השני, ה"וכל" והשמיט

זה). לשון בשינוי הרגיש לא כנראה המוריה, הר

.·È,‰‡ÓË Ì‰Ï ·aÒÏ B‡ ÌÈL„w‰ ˙‡ ‡nËÏ ¯eÒ‡»¿«≈∆«√»ƒ¿«≈»∆À¿»
‰˜BÏ BÈ‡ - ÌÈL„w‰ ˙‡ ‡nËÓ‰Â .ÔÏÒBt È¯‰L35. ∆¬≈¿»¿«¿«≈∆«√»ƒ≈∆

- e‡ÓËpL ÌÈL„wÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L ¯B‰Ë Ì„‡ Ï·‡¬»»»»∆»«¿«ƒƒ»»ƒ∆ƒ¿¿
‡Ï ‡ÓË ÏÎa ÚbÈ ¯L‡ ¯Oa‰Â :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ∆∆∆¡«¿«»»¬∆ƒ«¿»»≈…

‡L ,˙Ba¯w‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÏÎ‡È˙ÈÊk ÏÎ‡ Ì ≈»≈¿«ƒƒ¿»«»¿»∆ƒ»«¿«ƒ
- ÈÏk· ‰Lc˜˙pL ¯Á‡ ‰‡ÓËpL ‰Án‰ ˙B·lÓƒ¿««ƒ¿»∆ƒ¿¿»««∆ƒ¿«¿»«¿ƒ

‰˜BÏ36‰¯tk ÈÙÏ e‡ÓËpL ÌÈL„˜ „Á‡ .37B‡ ∆∆»»»ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿≈«»»
‰‡Óh‰ ·‡a e‡ÓËpL ÔÈa .‰¯tk ¯Á‡Ï38„ÏÂa B‡ ¿«««»»≈∆ƒ¿¿¿««À¿»ƒ¿«

˙B‡ÓËa e‡ÓË Ì‡ Ï·‡ .‰¯Bz È¯·c ÏL ‰‡Óh‰«À¿»∆ƒ¿≈»¬»ƒƒ¿¿¿À¿
ÔÈkÓ Ï·‡ ,Ô˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡ - Ì‰È¯·c ÏL∆ƒ¿≈∆≈∆«¬ƒ»»¬»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡39¯Á‡ ÏÎB‡‰ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â . «««¿¿≈∆∆»»≈««
BÈ‡ - ‰˜È¯Ê Ì„˜ ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÓc ˙˜È¯Ê¿ƒ«»ƒ¬»ƒ»«…∆¿ƒ»≈

‰˜BÏ40‡ÓË L„˜ ÏÎB‡ ÌeMÓ41B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ , ∆ƒ≈…∆»≈¬»«ƒ
.˙ec¯Ó ˙kÓ«««¿

לג:35) זבחים יוחנן לד.36)כר' זריקה,37)שם לפני
גמרא  הבשר. את הטהור אכל ואחרֿכך הדם את וזרקו
לאחר  ואכלו דמים זריקת לפני שנטמא בשר כה: במנחות
מרצה. שהציץ מפני עליו? חייבים מה מפני דמים, זריקת

רבינו 38) מונה לטהרות, בהקדמתו במת. שנגע אדם כגון
ובין  וכלים אדם בין הטומאה, באב והנוגע אבות. עשר אחד
ואוכל  לטומאה, ראשון או הטומאה ולד נעשה אוכלין,

שני. נעשה בראשון דרבנן 39)הנוגע איסורי על כעובר
מגזירהֿשוה.40)אחרים. זה דין ולמד לד. שם יוחנן כר'

איסור 41) שעל להשמיענו אלו, מלים ארבע רבינו הוסיף
לפני  קודש אוכל משום לוקה אבל לוקה, אינו טמא קודש
הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות בפי"א שכתב כמו זריקה,
שנאמר  משום לוקה, זריקה לפני קדשים בשר שהאוכל ד,

כאן). (משנהֿלמלך בשעריך לאכול תוכל לא

.‚ÈÏÚ ˙¯k ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰‡ÓË ‡ÓËpL Ì„‡ Ïk»»»∆ƒ¿»À¿»∆«»ƒ»∆»»≈«
Lc˜n‰ ˙‡Èa42L„˜a ÔÈa ,ÌÈL„w‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡Â ƒ««ƒ¿»¿»«¿«ƒƒ«√»ƒ≈¿…∆

‡ÓË L„˜a ÔÈa ¯B‰Ë43·iÁ˙ ‰Ê È¯‰ - „ÈÊÓa : »≈¿…∆»≈¿≈ƒ¬≈∆ƒ¿«≈
ÌÈÓÏM‰ Á·fÓ ÏÎ‡z ¯L‡ LÙp‰Â :¯Ó‡pL ,˙¯k»≈∆∆¡«¿«∆∆¬∆…«ƒ∆««¿»ƒ
‰‚‚La ÏÎ‡ Ì‡Â ;‰˙¯ÎÂ ÂÈÏÚ B˙‡ÓËÂ ÈÈÏ ¯L‡¬∆«»¿À¿»»»¿ƒ¿¿»¿ƒ»«ƒ¿»»

„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó -44‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L ÔÈpÓe . ≈ƒ»¿»∆¿≈ƒ«ƒ∆≈¿«≈∆»
?Ûeb‰ ˙‡ÓËa45‡ÓË ÏÎa Úb˙ Èk LÙÂ :¯Ó‡pL ¿À¿««∆∆¡«¿∆∆ƒƒ«¿»»≈

‡ÓË ı˜L ÏÎa B‡ ‰‡ÓË ‰Ó‰·a B‡ Ì„‡ ˙‡ÓËa¿À¿«»»ƒ¿≈»¿≈»¿»∆∆»≈
‡e‰Â .‰˙¯ÎÂ ÈÈÏ ¯L‡ ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ¯OaÓ ÏÎ‡Â¿»«ƒ¿«∆««¿»ƒ¬∆«»¿ƒ¿¿»¿
?‰Ê ÔBÚ ÏÚ ¯È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â .ÁaÊÓ ÈL„˜ ¯‡LÏ ÔÈc‰«ƒƒ¿»»¿≈ƒ¿≈«¿≈»ƒ¿ƒ«»∆

Úb˙ ‡Ï L„˜ ÏÎa :da ¯Ó‡ È¯‰L .˙„ÏBÈa46. ¿∆∆∆¬≈∆¡«»¿»…∆…ƒ»

בגזירה42ֿ) בטומאה קודש לאוכל אזהרה למדו לג: שם
בדין  שלפנינו הדין רבינו תלה ולפיכך מקדש, מביאת שוה

(כסףֿמשנה). מקדש ופסק 43)ביאת קו. שם משנה
עשיר 44)כתנאֿקמא. ה), (ויקרא בתורה מפורש דין

מדוכא  ועני יונה, בני שני או תורים שני – עני בהמה, מביא

סולת. בשר 45)– בטומאת ולא נטמא האדם שגוף
אל  נמשכת "עליו" שהמלה לפרש אפשר שהרי הקודש,

הבאה.46)"מזבח". ההלכה בתחילת הלימוד המשך ִֶַ
דעתו  נגד לג: שם לקיש ריש של לימודו כאן מקבל רבינו
ששנינו  מפני והטעם, בגזירהֿשוה. זה שלמד יוחנן ר' של

לקיש. כריש בברייתא

.„È‡lL ‡ÓËÏ ‰¯‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆«¿»»¿»≈∆…
Ï·hL ¯Á‡ L„˜ ÏÎB‡‰Â .ÏaËiL Ì„˜ L„˜ ÏÎ‡È…«…∆…∆∆ƒ¿…¿»≈…∆««∆»«

BLÓL ·È¯ÚiL Ì„˜47B˙¯tk ‡È·iL Ì„˜48‰˜BÏ - …∆∆«¬ƒƒ¿…∆∆»ƒ«»»∆
˙¯k ·iÁ BÈ‡Â49„Ú - ÂÈÏÚ B˙‡ÓËÂ :¯Ó‡pL ; ¿≈«»»≈∆∆¡«¿À¿»»»«

.ÂÈÏÚ B˙‡ÓË Ïk ‰È‰zL∆ƒ¿∆»À¿»»»

הכוכבים.47) צאת אחרי כלומר, לגמרי, החמה שתשקע
ואסור  הכוכבים, צאת עד יום" "טבול נקרא שטבל טמא

וקדשים. תרומה ולאכול למקדש וזבה,48)להכנס זב
הקרבת  ולפני קרבנות, להביא חייבים ומצורע יולדת
הם  שטבלו ואע"פ כיפורים, מחוסרי נקראים קרבנותיהם

קודש. ואכילת למקדש כניסה על ולמעלה 49)מוזהרים
על  שגם רבינו פסק ט, הלכה מקדש ביאת מהלכות ג בפרק
שגם  ונראה כרת, חייב כיפורים מחוסר אין מקדש ביאת
מפורשת  מברייתא עליו ותמהו כך. דעתו יום' ב'טבול
חייב  בשוגג לעזרה, שנכנסו כפרה "מחוסרי כז: במנחות
לא  עליו" טומאתו "כל והדרשה כרת". ענוש במזיד חטאת,
אלה. רבינו דברי ביישוב שם כסףֿמשנה ראה מקורה, נמצא

.ÂËÌ‰È¯·c ÏL ˙B‡ÓËa ‡ÓË ‰È‰50,‰˜BÏ BÈ‡ - »»»≈¿À¿∆ƒ¿≈∆≈∆
B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ,˙¯k ·iÁ BÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆≈«»»≈¬»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ51. «««¿

יב.50) בהלכה למעלה בשר, בטומאת נמשך 51)כמו זה
בטמא  המדברת הקודמת, הלכה של הראשונה הבבא אל
במסכת  שנינו שטבל, אחרי אבל טבילה. לפני קודש שאכל
טבילה) (כלומר, מים ביאת הטעון "כל ה משנה פי"א, פרה
פירוש  ראה בכולם", מותר ביאתו לאחר וכו' סופרים מדברי
א  הלכה הטומאות אבות מהלכות ט בפרק (וראה שם רבינו
טומאות  ובין סופרים, מדברי שעיקרן טומאות בין שמחלק

התורה). מן שעיקרן

.ÊË·iÁ BÈ‡52„Ú ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL L„˜ ÏÚ ˙¯k ≈«»»≈«…∆∆≈«ƒƒ«
Ó ÏÎ‡iLÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÂÈ¯ÈzÓ e·¯wL ¯Á‡ epn ∆…«ƒ∆««∆»¿«ƒ»¬»ƒ»«

‰˜BÏ BÈ‡ - Ìc‰ ˙˜È¯Ê Ì„˜ ¯Oa‰ ˙‡53ÌeMÓ ∆«»»…∆¿ƒ««»≈∆ƒ
ÏÏk‰ ‰Ê .L„w‰ ˙‡ ÏÎ‡L ‡ÓË54BÏ LiL Ïk : »≈∆»«∆«…∆∆«¿»…∆≈

¯˙B ÌeMÓ B‡ Ïebt ÌeMÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ÔÈ¯ÈzÓ«ƒƒ≈«»ƒ»»ƒƒƒ»
ÏÎÂ ;Ô˙ÎÏ‰k ÂÈ¯ÈzÓ e·¯˜iL „Ú ‡ÓË ÌeMÓ B‡ƒ»≈«∆ƒ¿¿«ƒ»¿ƒ¿»»¿…
ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÈÏÎa L„wL ÔÂÈk - ÔÈ¯ÈzÓ BÏ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ≈»∆»«ƒ¿ƒ«»ƒ»»
‡ÓhiL Ì„˜ ¯Oa‰ ‡ÓË elÙ‡ .‰‡ÓË ÌeMÓƒÀ¿»¬ƒƒ¿»«»»…∆∆ƒ»≈

ÏÎB‡‰55- ÏÎ‡ Ck ¯Á‡Â ÔÈ¯Èzn‰ e·¯˜Â ÏÈ‡B‰ , »≈ƒ¿»¿««ƒƒ¿««»»«
˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ ¯OaÓ ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙¯k ·iÁ56 «»»≈¿≈ƒ»«ƒ¿««»«ƒ¿»
.˙¯k ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÓc ˜¯ÊpL ¯Á‡ ‡ÓË ‡e‰Â¿»≈««∆ƒ¿«»»¬≈∆«»»≈

י.52) מעילה (ראה 53)משנה לד. זבחים יוחנן כר'
הי"ב). י.54)למעלה מעילה בהלכה 55)משנה למעלה
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

וכאן  כרת, חייב טמא קודש בשר שאכל שטמא למדנו, יג
נטמא  ואחרֿכך תחילה בשר נטמא שאפילו רבינו משמיענו
כאן  איסור, על חל איסור שאין ואע"פ כרת, חייב האדם
מפני  בשר, טומאת איסור על חל הגוף טומאת איסור
על  כן לפני נאמרו שלא דברים כולל הגוף טומאת שאיסור

קח. זבחים זה, ט.56)אדם מעילה משנה

.ÊÈEÏ ¯‡a˙ ¯·k57ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ÌÈ¯·c Û‡L , ¿»ƒ¿»≈¿∆«¿»ƒ∆≈«»ƒ
¯˙B ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ - Ïebt ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒƒ«»ƒ¬≈∆ƒ»
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ÔÈ¯ÈzÓ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈ¯·c ?„ˆÈk .‡ÓËÂ¿»≈≈«¿»ƒ∆≈»∆«ƒƒ≈«»ƒ
¯˙B ÌeMÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁÂ ,Ïebt ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒƒ¿«»ƒ¬≈∆ƒ»
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓˆÚ ÔÈ¯Èzn‰ ÔÎÂ .‡ÓËÂ¿»≈¿≈««ƒƒ«¿»««ƒ∆≈«»ƒ
Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ - e¯‡aL BÓk ,Ïebt ÌeMÓ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆ƒƒ¿∆≈«¿«»ƒ¬≈∆

¯˙B ÌeMÓ58Ìc‰ ÔÓ ıeÁ .‡ÓËÂ59ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L , ƒ»¿»≈ƒ«»∆≈«»ƒ
.„·Ïa „Á‡ ¯·c ÌeMÓ ‡l‡ ÌÏBÚÏ ÂÈÏÚ»»¿»∆»ƒ»»∆»ƒ¿«

פיגול 57) על חייבים שאין רבינו, כתב ז בהלכה למעלה
"וכל  כתב: הקודמת ובהלכה מתירין, לו שיש דבר על אלא
משום  עליו חייבים בכלי שקדש כיון מתירין, לו שאין
רבינו. כאן שמסיים כמו לנותר, והואֿהדין טומאה".

פסק 58) - נאכלים שאינם אבל הנאכלים, לדברים הכוונה
שפטורים. הפרק מה:59)בסוף שם במשנה

.ÁÈ˙¯k ·iÁ - ÔÈ¯eÓ‡ ÏÎ‡L ‡ÓË60. »≈∆»«≈ƒ«»»≈

לו:60) שם ברייתא

.ËÈÏÎ‡61‡lL ‰„Bz ÈÓÁÏÂ ,‰Ïˆ ‡lL ÁÒt »«∆«∆…ƒ¿»¿«¿≈»∆…
Ô˙lÁ ‰Ó¯e‰62˙‡ÓË ÌeMÓ ˙¯k ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿»«»»¬≈∆«»»≈ƒÀ¿«

Ô‰M ‰ÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ûeb‰63È‡ . «««ƒ∆≈»¿ƒ¿«∆≈ƒ
Ïebt ÌeMÓ ˙Á‡ ‰ÏÈÎ‡ ÏÚ Ì„‡ ·iÁ˙iL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ¿«≈»»«¬ƒ»««ƒƒ

¯˙B ÌeMÓe64ÏÒÙpL Ôa¯w‰ ‡e‰ Ïebt‰L ; ƒ»∆«ƒ«»¿»∆ƒ¿«
‰ˆ¯ ‡ÏÂ Ôa¯˜ ÌLÏ ‰ÏBÚ BÈ‡Â ,ÔÓf‰ ˙·LÁÓa¿«¬∆∆«¿«¿≈∆¿≈»¿»¿…ƒ¿»
ˆÓk ·¯wL Ôa¯wÓ ¯‡Lp‰ ‡e‰ ¯˙Bp‰Â ,ÏÏkB˙Â ¿»¿«»«ƒ¿»ƒ»¿»∆»«¿ƒ¿»

.B˙ÏÈÎ‡ ÔÓÊ ¯Á‡Ï¿««¿«¬ƒ»

שגרס 61) ללמוד יש כאן הכסףֿמשנה (מדברי טמא אדם
וגירסתנו  דחוק. פירוש לפרש טרח כך ומתוך "אבל",

לחם,62)נכונה). מיני ארבעה עמה מביא תודה המקריב
לכהן, ונותנה מין מכל אחת חלה ומרים מין. מכל עשר
אסורים  כולם ההרמה ולפני לבעלים. נאכלים והשאר

צדדי 63)באכילה. מעשה ורק המתירין, שקרבו מכיון
שם. ורבא חיננא בר דימי רב אכילה, היתר על מעכב אחר

כסףֿמשנה. לא 64)ראה בהמה בחדא ונותר, "פיגול
בכזית  שרק אמרו, שם ובמסקנה יד.) (כריתות לה" משכחת
אפשרות, ישנה כזיתים בשני אבל הדבר, איֿאפשר אחד

אחת". אכילה "על כאן: רבינו כותב ולכן

.Î- ÔÏÎ‡Â ‰Êa ‰Ê ÔÏÏaL ‡Óh‰Â ¯˙Bp‰Â Ïebt‰«ƒ¿«»¿«»≈∆¿»»∆»∆«¬»»
,BÏh·Ó BÈ‡ - B¯·Á ÏÚ ÔÈÓ ‰a¯L Èt ÏÚ Û‡ .·iÁ«»««ƒ∆ƒ»ƒ«¬≈≈¿«¿

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏh·Ó ÔÈ¯eq‡‰ ÔÈ‡L65. ∆≈»ƒƒ¿«¿ƒ∆∆∆

שר'65) מפני לקיש, ריש דעת נגד עט.) (זבחים אלעזר כר'

– אלעזר כר' סובר א) הלכה א פרק חלה (ירושלמי יוחנן
באיסורין.

.‡ÎÁaÊn‰ L‡¯Ï ÔÏÚ‰L ‡ÓË B‡ ¯˙B B‡ ÏebÙeƒ»»≈∆∆¡»¿…«ƒ¿≈«
Ô‰Ó Ô¯eq‡ Ú˜t Ôa¯a ¯e‡‰ ‰ÏLnMÓ -66. ƒ∆»¿»»¿À»»«ƒ»≈∆

‰ÏBÚa ÔÈa ,˙ÈÊÎÏ ¯Oa‰ ÌÚ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ¯eÓ‡‰Â¿»≈ƒƒ¿»¿ƒƒ«»»ƒ¿«ƒ≈¿»
ÌÈL„˜ ¯‡La ÔÈa67B‡ Ïebt ÌeMÓ ÂÈÏÚ ·iÁÏ , ≈ƒ¿»»»ƒ¿«≈»»ƒƒ

.‡ÓË B‡ ¯˙B»»≈

מג:66) שם יוחנן יא 67)ר' הלכה למעלה ראה קט. שם
בהערות.

.·ÎÏbt˙pL Á·Ê68ÏÎ‡Â ,BpÓÊ ¯Á‡Ï ¯˙BpL B‡ ∆«∆ƒ¿«≈∆«¿««¿«¿»«
ÔÓ B‡ ÔÈÏ·z‰ ÔÓ B‡ ˜¯n‰ ÔÓ B‡ ¯BÚ‰ ÔÓ epnÓƒ∆ƒ»ƒ«»»ƒ««¿ƒƒ

ÏÏ‡‰69‰‡¯n‰ ÔÓ B‡70ÌÈ¯w‰ ÔÓe ÌÈ„Èb‰ ÔÓ , »¬»ƒ«À¿»ƒ«ƒƒƒ««¿«ƒ
‰ˆBp‰ ÔÓe ÌBË¯Á‰ ÔÓ ÌÈ¯tv‰ ÔÓ ,ÌÈÙÏh‰ ÔÓeƒ«¿»«ƒƒ«ƒ»¿«ƒƒ««¿ƒ«»
Ûeb‰ ‡ÓË ÔÎÂ .˙¯k ·iÁ BÈ‡ - ÛBÚ‰ ÈˆÈaÓeƒ≈≈»≈«»»≈¿≈¿≈«
.˙¯k ·iÁ BÈ‡ - ¯Lk Ôa¯wÓ el‡ ÌÈ¯·c ÏÎ‡L∆»«¿»ƒ≈ƒ»¿»»≈≈«»»≈

.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡¬»«ƒ«««¿

לה.משנ 68) שם ה"ז.69)ה פי"ד למעלה ראה
פסק 70) ושליה בשליל אבל בגמרא, שם אלעזר כר' שלא

הסמוכה. בהלכה כמותו

.‚Î‡ÈÏM‰ ÔÓ B‡ ÏÈÏM‰ ÔÓ ÏÎ‡71·iÁ -72ÌeMÓ »«ƒ«¿ƒƒ«ƒ¿»«»ƒ
.Á·f‰ ¯Oa ¯‡MÓ ÏÎB‡k ,‡ÓËÂ ¯˙BÂ Ïebtƒ¿»¿»≈¿≈ƒ¿»¿««∆«

שם.71) למעלה נתפגל 72)ראה בבשר פיגל אם כלומר,
(למעלה  רבינו פסק עצמו, בשליל פיגל אם אבל השליל. גם

כאן. ראב"ד ראה נתפגל. שלא שם)

.„ÎÌeMÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈL„»̃¿≈¿≈»ƒ≈«»ƒ¬≈∆ƒ
‡ÓËÂ ¯˙BÂ Ïebt73.e¯‡aL BÓk ,ÌÈL„w‰ Ìc ÔÎÂ . ƒ¿»¿»≈¿≈««√»ƒ¿∆≈«¿

ÔÎÂÔ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ÌÈˆÚ‰Â ˙¯Ëw‰Â ‰B·l‰ ¿≈«¿»¿«¿…∆¿»≈ƒ≈«»ƒ¬≈∆
¯˙B ÌÂMÓ ‡ÏÂ Ïebt ÌeMÓ ‡Ï ˙¯k74ÌeMÓ ‡ÏÂ »≈…ƒƒ¿…ƒ»¿…ƒ

Ûeb‰ ˙‡ÓË75. À¿««

משום 73) עליהם חייבים אין גויים קדשי מה.) (שם שנינו
שמעון, ר' דברי פטור, – בחוץ והשוחטם וטמא, נותר פיגול
א. בבות: לשתי המשנה את מחלק ורבינו מחייב. יוסי ור'
חייבים  שאין שמעון כר' רבי סתם וטמא, נותר פיגול
יוסי  ר' מחלוקת רבי מביא כאן בחוץ, השוחטם ב. עליהם.
שבכל  אע"פ משנה, כסתם כאן רבינו ופסק שמעון. ור'
פ"ה  זבחים ובתוספתא שמעון, ר' נגד יוסי כר' הלכה מקום
מפני  וטמא, ונותר בפיגול גם שמעון ר' על יוסי ר' חולק
פסק  בחוץ ובשחטם (כסףֿמשנה), כשיטתו משנה שסתם
(ראה  יוסי כר' טז) הלכה יט פרק הקרבנות מעשה (בהלכות
המשנה  על בפירושו רבינו וראה שם. טוב' יום 'תוספות
בחוץ  לשחטם התכוון ואולי יוסי". כר' "והלכה שכתב

כאן). בו שחזר או שם,74)בלבד, בתוספתא שמעון כר'
כחכמים. ולא שמעון כר' פסק למה נתבאר לא ה"ב.

ר"ש 75) בטמא. וחכמים שמעון ר' נחלקו מה: שם במשנה
שלוש  נאמרו שם ובגמרא מחייבים. וחכמים פטור אומר
אבל  עצמם, בטומאת מחלוקת א. המחלוקת: באותה שיטות
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בטומאת  מחלוקת ב, לוקה. אינו הכל דברי הגוף בטומאת
בשתיהן  ג, לוקה. הכל דברי עצמם בטומאת אבל הגוף,
מפני  לוקה, אינו הגוף בטומאת רבינו ופסק מחלוקת.
ר' דעת וג' ב' שיטה לפי וגם הכל, דברי זה זו שלשיטה
למעלה  (ראה שלוקה פסק עצמם ובטומאת כן. שמעון
חכמים  דעת היא כן השיטות שלוש שלכל מפני הי"ב),

זה). לביאורנו התכוון ואולי כסףֿמשנה, (ראה

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
וכל 1) והנותר שנטמאו קדשים לשרוף שמצותֿעשה יבאר

מספק. שפיסולו

.‡,e‡ÓËpL ÌÈL„w‰ Ïk Û¯OÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…»«√»ƒ∆ƒ¿¿
L‡ ¯Oa‰Â :¯Ó‡pLL‡a ÏÎ‡È ‡Ï ‡ÓË ÏÎa ÚbÈ ¯ ∆∆¡«¿«»»¬∆ƒ«¿»»≈…≈»≈»≈

:¯Ó‡pL ,BÙ¯OÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ - ¯˙Bp‰ ÔÎÂ .Û¯OÈƒ»≈¿≈«»ƒ¿«¬≈¿»¿∆∆¡«
.Û¯OÈ L‡a ÈLÈÏM‰ ÌBia Á·f‰ ¯OaÓ ¯˙Bp‰Â¿«»ƒ¿««»«««¿ƒƒ»≈ƒ»≈
Ïk‰ ,ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÏÎÂ Ïebt‰ ¯˙Bp‰ ÏÏÎ·eƒ¿««»«ƒ¿»¿≈«À¿»ƒ«…

ÔÈÙ¯O2. ƒ¿»ƒ

א.2) כד, פסחים גמרא ה"ד, פ"ד תמורה תוספתא

.·„iÓ Lc˜na Û¯OÈ - ÏÒÙ B‡ Ïbt˙pL Ôa¯˜3. »¿»∆ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ»≈«ƒ¿»ƒ»
˜ÙqÓ BÏeqtL ÏÎÂ4B˙¯eˆ ¯aÚz -5Û¯OÈ Ck ¯Á‡Â ¿…∆ƒƒ»≈¿À«»¿««»ƒ»≈

Lc˜na6. «ƒ¿»

מיד,3) יישרף בגופו פסול אירע ה"ו: פ"ו פסחים תוספתא
השריפה, לבית ויצא צורתו תעובר – בבעלים או בדם

ב. לד, אם 4)פסחים אבל הקרבן. שבגוף בפסול מדובר
צורה. עיבוד טעון ודאי, פסול אפילו בבעלים, הוא הפסול

ודאי.5) פסול שייפסל כדי אותו, בשלושה 6)ילינו
הדשן  בבית הבית, בהר בעזרה, נשרפים: קדשים מקומות,
ה"גֿד), הקרבנות מעשה מהל' (פ"ז לירושלים שמחוץ

בעזרה. היינו "במקדש" וכתב רבינו דייק לפיכך

.‚ÌÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚOe ÌÈ¯t7Ì‡ ,˜ÙÒ Ì‰a LÈ - »ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ≈»∆»≈ƒ
˙‡ˆÏ ÌpÓÊ ÚÈbiL Ì„˜ ‰‡ÈˆÈ‰Â ‰Èl‰8˙ÏÒBt «ƒ»¿«¿ƒ»…∆∆«ƒ«¿«»»≈∆∆

Ô‰È¯eÓ‡k Ì¯Oa9CÎÈÙÏ .Ô¯Oa ˙ÏÒBt dÈ‡ B‡ , ¿»»¿≈≈∆≈»∆∆¿»»¿ƒ»
¯ÈÓÁ‰Ï Ô˙B‡ ÔÈÏÒBt10‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .‰¯ÊÚa eÙ¯OÈÂ ¿ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ»¿»¬»»¿≈ƒ»»

‰Ó‰a‰ ÈˆÁ11¯·‡‰ ·¯a12Ô˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ Ì‡ - ¬ƒ«¿≈»¿…»≈∆ƒ«¬ƒƒ»
,ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ ÔÈ„Ú B‡ ;¯·‡‰ ·¯ ‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‡ˆBÈk¿≈ƒ¿»»…»≈∆¬«ƒ≈»¿ƒ
˜ÙqÓ eÏÒÙ CÎÈÙÏ .‰Ó‰a‰ ·¯ ‡ˆÈ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»»…«¿≈»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ»≈

‰MÓÁ Ìe‡O Ì‡ ÔÎÂ .‰¯ÊÚa eÙ¯OÈÂ13,Ô‡ÈˆB‰Ï ¿ƒ»¿»¬»»¿≈ƒ¿»¬ƒ»¿ƒ»
ÈˆÁ ‰LÏM‰ e‡ÈˆB‰Â ,ÌÈL e¯‡LÂ ‰LÏL e‡ˆÈÂ¿»¿¿»¿ƒ¿¬¿«ƒ¿ƒ«¿»¬ƒ
.‰¯ÊÚa eÙ¯OÈÂ ˜ÙqÓ eÏÒÙ el‡ È¯‰ - ‰Ó‰a‰«¿≈»¬≈≈ƒ¿¿ƒ»≈¿ƒ»¿»¬»»
¯aÚzL „Ú ÔÈzÓ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ el‡ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆ƒ∆≈≈¿ƒƒ¿«¿ƒ«∆¿À«

Ô˙¯eˆ14‰Ù¯OÏ ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,15elÙ‡ ÌÏBÚÏ »»ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈»¿»¬ƒ
.eÏÒÙ ‡Ï…ƒ¿¿

הדשן 7) בבית בשריפה מצוותו והבשר נקטרים, שאימוריהם
מחוץ  שהוציאוהו לפני פסול בו נפל ואם לירושלים, מחוץ

בעזרה. אותו שורפים הדם.8)לעזרה זריקת אין 9)לפני
כאימורי  ובלינה ביוצא נפסלים שהאימורים בדבר ספק כל
קד:) (זבחים ירמיה רבי שאל בבשרם אבל אחרים, קרבנות

(שם, בעזרה ונשרף המוקדשים כפסולי ודינו נפסל, הוא אם
כמצוות  לירושלים חוץ הדשן בבית יישרף או לוי) תני

נפשטה. לא והאיבעיא משמע 10)הכשרים. שם, (בגמרא
הפוסל  בלבד, פט:) (שם לקיש ריש דעת לפי היא שהאיבעיא

שי  קלים קדשים אבל בשר הדם, זריקת לפני לעזרה חוץ צא
(בשר  לצאת הבשר של שסופו מפני שמכשיר יוחנן לרבי
ברור  – הדם) זריקת אחר ירושלים בכל נאכל קלים קדשים
לצאת. סופו שהרי נפסל, אינו הנשרפים קרבנות בשר שגם
שפסק  רבינו, על משנה' וה'כסף קורקוס הר"י תמהו ולפיכך
להחמיר  כאן פסק ולמה יוחנן, כרבי הל"ב) פ"א (למעלה
מעשה  מהל' פ"ז ולחםֿמשנה כאן, כסףֿמשנה (ראה מספק?
קלים  בקדשים שגם קורקוס, הר"י ותירץ ה"ג). הקרבנות
הל"ב)). פ"א למעלה הערות (ראה באכילה אסור הבשר

שם.11) נפשטה, שלא שיצא 12)בעיא הבהמה בחצי
שנשאר  מיעוטו את לו תצרף ואם אחד, מאבר רוב נמצא

בחוץ. הבהמה של רובה יהיה זו 13)בפנים גם כהנים,
א. קה, שם נפשטה, שלא פסול.14)בעיא ספק כשאר

בזה 15) אין לפיכך שריפתה, למקום רק נוגעת הבעיה וכל
קדשים  פסולי בספק מהֿשאיןֿכן קדשים, ביזוי משום

שריפה. טעונים הם אם הוא שהספק אחרים,

.„‰¯ÊÚa ‡ˆÓp‰ ¯Oa16ÌÈ¯·È‡ :17,˙BÏBÚ - »»«ƒ¿»»¬»»≈»ƒ
˙B‡hÁ - ˙BÎÈ˙ÁÂ18.ÌÈÓÏL - ÌÈÏLe¯Èa ‡ˆÓp‰Â . «¬ƒ«»¿«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»ƒ

¯˙B ‡nL ,‰Ù¯O‰ ˙È·Ï e‡ˆÈÂ Ô˙¯eˆ ¯aÚz Ïk‰Â¿«…¿À«»»¿≈¿¿≈«¿≈»∆»»
B‡ ‰ÏBÚ B˙˜ÊÁ ‰È‰zL ÏÈÚB‰ ‰Ó ,Ôk Ì‡ .‡e‰ƒ≈«ƒ∆ƒ¿∆∆¿»»

ÏÎ‡Â ¯·ÚL ÈÓÏ ?ÌÈÓÏL B‡ ˙‡hÁ19ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ . «»¿»ƒ¿ƒ∆»«¿»«≈¿ƒ
L‡a ÈLÈÏM‰ ÌBia :¯Ó‡pL ,ÌBia ‡l‡ ¯˙Bp‰ ˙‡∆«»∆»«∆∆¡«««¿ƒƒ»≈

.Û¯OÈƒ»≈

פ"ז.16) שקלים צרויה).17)משנה, (ל' אין 18)שלמים
עולת  איברי לחתוך שמותר ואע"פ עולות, הן שמא לחשוש
הכהנים  נהגו לא הי"ט) פ"ו הקרבנות מעשה הל' (ראה יחיד
שם). המשנה, בפירוש (רבינו כליל שכולם מפני לחתכם,

בשר 19) האוכל אבל מעילה, קרבן חייב – היא עולה אם
באכילה  מותר שהוא מפני מעילה קרבן מביא אינו חטאת

ה"ה). פ"א מעילה (הל' לכהנים

.‰˙lÁzÓ ‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈÓÏM‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«¿»ƒ¬ƒ«¬ƒ»ƒ¿ƒ«
ÌBia ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ - ÈLÈÏL ÏÈÏ20ÔÈa . ≈¿ƒƒ≈¿ƒ»∆»«≈

BpÓÊa21BpÓÊa ‡lL ÔÈa22Û¯O BÈ‡ Ïebt‰ ÔÎÂ . ƒ¿«≈∆…ƒ¿«¿≈«ƒ≈ƒ¿»
ÌBia ‡l‡23‰ÁBc ÏebÙe ¯˙BÂ ‡ÓË ˙Ù¯O ÔÈ‡Â . ∆»«¿≈¿≈«»≈¿»ƒ∆

·BË ÌBÈ ˙‡24¯zÓe .˙aM‰ ˙‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ∆¿≈»ƒ«∆««»À»
„Á‡k ÏebÙe ¯˙BÂ ‡ÓË Û¯OÏ25. ƒ¿…»≈¿»ƒ¿∆»

ב.20) נו, בבוקר.21)זבחים השלישי לא 22)ביום אם
נשרף  שפסח שונים, אנו פ"ו בא פ' (במכילתא בזמנו שרפו
חל  ואם – יוםֿטוב במוצאי היינו – עשר ששה ליום אור
כד, שבת שלנו בגמרא אבל עשר, לשבעה אור נשרף בשבת
תשרופו"... באש בוקר עד ממנו "והנותר חזקיה דבי תני - ב
בליל  אותו שורפים אין פירוש, לשריפתו. שני בוקר לו ליתן

ביומו). אלא עשר לכל 23)ששה אב בנה ישרף, "באש
פ' כהנים' 'תורת ביום", אלא נשרפים יהיו שלא הנשרפים
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פי"ב. ב.24)צו כג, כבית 25)שבת - ב טו, פסחים
והטעם, בידיים, קדשים לטמא שאסור ואףֿעלֿפי הלל,
את  ומטמאים עצמם טומאת בהם יש ופיגול שנותר מפני

מדרבנן. הידים

.ÂB˙B‡ ÔÈÙ¯BO - ÌÈÙa ‡ÓËpL ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa¿«»¿≈»»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
ÔÈa .ıeÁa B˙B‡ ÔÈÙ¯BO - ıeÁa ‡ÓË Ì‡Â ,ÌÈÙaƒ¿ƒ¿ƒƒ¿»«¿ƒ«≈

‰‡Óh‰ ·‡a ‡ÓËpL26‰‡Óh‰ „ÏÂa ‡ÓËpL ÔÈa27. ∆ƒ¿»¿««À¿»≈∆ƒ¿»ƒ¿««À¿»
ÌÈ‰k ÏL Ì‰ÈÓÈÓe28¯Oa‰ ˙‡ Û¯OlÓ eÚÓ ‡Ï ƒ≈∆∆…¬ƒ…ƒ¿¿ƒƒ¿…∆«»»

,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰L ,‰‡Óh‰ ·‡a ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿««À¿»∆¬≈ƒ¿À¿»
‰‡Óh‰ „ÏÂa ‡ÓËpL ¯Oa‰ ÌÚ29‡e‰ È¯‰L , ƒ«»»∆ƒ¿»ƒ¿««À¿»∆¬≈

ÈLÈÏL30ÏÚ ‰‡ÓË BÏ ÔÈÙÈÒBnL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒƒ««ƒ∆ƒƒÀ¿»«
BÓk ,ÈL ¯ÊÁÈ - ÔBL‡¯a Ú‚pL ÈLÈÏM‰L ,B˙‡ÓËÀ¿»∆«¿ƒƒ∆»«»ƒ«¬…≈ƒ¿

„BÚ ‡ÏÂ .BÓB˜Óa ¯‡a˙iL31ÔÓL elÙ‡ ‡l‡ , ∆ƒ¿»≈ƒ¿¿…∆»¬ƒ∆∆
ÌBÈ Ïe·Ëa ÏÒÙpL32B˜ÈÏ„‰Ï ¯zÓ - ÈLÈÏL ‡e‰L , ∆ƒ¿«ƒ¿∆¿ƒƒÀ»¿«¿ƒ

·‡ ¯p‰L ,˙Ó ‡ÓË da Ú‚pL ˙ÎzÓ ÏL ¯a¿≈∆«∆∆∆»«»¿≈≈∆«≈«
‰‡Óh‰33ÔBL‡¯ ‰OÚ ÔÓM‰ ‰fL Èt ÏÚ Û‡ .34 «À¿»««ƒ∆∆«∆∆«¬∆ƒ

ÔÈ‡ - ‰‡ÓË ÌeL ÌL LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,¯pa ÚbiLk¿∆ƒ««≈ƒ¿≈»À¿»≈
¯B‰h‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈ¯‰Ê ÔÈ‡Â .dzÙÒBz ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó«¿ƒƒ««¿»¿≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ«»

.ÏÒtÈ ‡lL∆…ƒ»≈

הי"ב.26) פי"ח למעלה פ"ח 27)ראה שקלים במס'
עקיבא. כרבי פוסק ורבינו בזה, דעות ארבע נאמרו מ"וֿז,

א.28) יד, פסחים שם 29)משנה, ובגמרא המשנה, לשון
ולד. בולד שמדובר בולד 30)אמרו שנטמא בשר

באב  שנטמא בבשר יגע ואם שלישי, ולא שני הוא הטומאה
תיקן  ולפיכך טומאה. לו תתווסף לא ראשון שהוא הטומאה
נפלה  הוצאות (בכמה ולד" "בולד וגורס משנה' ה'כסף

שכתבנו). כמו וצ"ל משנה', ב'כסף במשנה 31)טעות
עקיבא. רבי הוסיף - ב החשיך 32)שם, וטרם שטבל טמא

התרומה  את פוסל יום שטבול למדו - א עה, ביבמות היום.
אחרים  ומטמא שנטמא אוכל התורה. מן בנגיעתו והקודש
הנמוך  בשלב נטמא עצמו שהוא אוכל אולם טמא, נקרא
נקרא  – ומשקין אוכלין אפילו בנגיעתו מטמא ואינו ביותר

יט,33)פסול. (במדבר מהכתוב דרשו - ב יד, בפסחים
מקבלת  פירוש עצמו, בחלל הוא שחרב חרב" "בחלל טז)
אלא  חרב דוקא ולאו בו, שנגעה הדבר של טומאה דרגת

כך. דינו מתכת כלי דרגות,34)כל שתי תוספת כאן ויש
אחת. דרגה בתוספת המדברת ראשונה בבבא מהֿשאיןֿכן

.ÊÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÏL ¯˙B35ÂÈÏÚa B˙B‡ ÔÈÙ¯BO - »∆»»ƒ«ƒ¿ƒ¿»»
Ô‰Èz·a36. ¿»≈∆

ירושלים.35) בכל ב.36)שנאכלים פא, שם משנה,

.Á¯Oa B„Èa LiL ¯kÊÂ ÌÈÏLe¯ÈÓ ‡ˆiL ÈÓƒ∆»»ƒ»«ƒ¿ƒ¿«∆≈¿»¿«
L„˜37ÔÈÙBv‰ ¯·Ú Ì‡ :38BÓB˜Óa BÙ¯BO -39Ì‡Â ; …∆ƒ»««ƒ¿ƒ¿¿ƒ

˙ÈÊk Ba LÈ Ì‡ - Â‡Ï40BÙ¯BOÂ ¯ÊBÁ ,¯˙È B‡ »ƒ≈¿«ƒ»≈≈¿¿
˙Èa BÏ ÔÈ‡L Á¯B‡ ‡e‰ Ì‡Â .ÌÈÏLe¯Èa41BÙ¯BO - ƒ»«ƒ¿ƒ≈«∆≈«ƒ¿

‰¯Èa‰ ÈÙÏ42‰Î¯Ún‰ ÈˆÚÓ43. ƒ¿≈«ƒ»≈¬≈««¬»»

א.37) מט, שם אפשר 38)משנה, שממנו מקום, שם

אותו. רואים אין והלאה וממנו המקדש, בית את עוד לראות
לחזור.39) הטריחוהו שם.40)לא כרבנן,
הבית 42)בירושלים.41) הר כולל כולו המקדש בית

"בירה". המזבח,43)נקרא על להבעירם המוכנים עצים
לא  הבירה, אל משלו עצים להביא לאורח לו שקשה מפני
הקדשת  בשעת כך על מתנה וביתֿדין חכמים, חייבוהו
(ראה  שנפסל קודש בשר בהם לשרוף יהיה שמותר העצים,

נטמא). ד"ה פא: שם 'תוספות'

.ËÌÈL„w‰ ˙BÓˆÚ Ïk44ÁÓ Ô‰a ÔÈ‡L45ÔÈ‡ - »«¿«√»ƒ∆≈»∆…«≈»
‰Ù¯O ÔÈeÚË46ÁÒt‰ ˙BÓˆÚÓ ıeÁ ,47¯·k . ¿ƒ¿≈»≈«¿«∆«¿»

e¯‡a48¯BÚ‰ - ËLÙ‰L ¯Á‡ ÏÒÙpL Ôa¯w‰L , ≈«¿∆«»¿»∆ƒ¿«««∆À¿«»
ÌÈ‰kÏ49ÌÈl˜ ÌÈL„˜a ÂÈÏÚ·Ï B‡ ,50Ì‡ Ï·‡ ; «…¬ƒƒ¿»»¿»»ƒ«ƒ¬»ƒ

Ïk‰ Û¯OÈÂ ¯Oak ¯BÚ‰ È¯‰ - ËLÙ‰ Ì„˜ ÏÒÙ51. ƒ¿«…∆∆¿≈¬≈»«»»¿ƒ»≈«…
ÏÒÙpL B‡ ,‰Ù¯Ë ‡ˆÓÂ ËLÙ‰L Á·Ê ÔÎÂ¿≈∆«∆À¿«¿ƒ¿»¿≈»∆ƒ¿«
‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌB˜n‰ ˙·LÁÓa B‡ ÔÓf‰ ˙·LÁÓa¿«¬∆∆«¿«¿«¬∆∆«»ƒ¿…

¯BÚ‰ Û¯OÈ - Á·f‰ ‰ˆ¯52ÔÈa ÌÈL„˜ ÈL„˜a ÔÈa . ƒ¿»«∆«ƒ»≈»≈¿»¿≈»»ƒ≈
ÈepL ˙·LÁÓa ‰OÚ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈl˜ ÌÈL„˜a¿»»ƒ«ƒ¬»ƒ«¬»¿«¬∆∆ƒ

ÌM‰53‰ˆ¯Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÏÚaÏ ‰ÏÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «≈««ƒ∆…»»«¿»ƒƒ¿ƒ¿»
e¯‡aL BÓk ,ÂÈÏÚ·Ï B‡ ÌÈ‰kÏ ¯BÚ‰ È¯‰ -54. ¬≈»«…¬ƒƒ¿»»¿∆≈«¿

‰˜È¯Ê Ì„˜ ËLÙ‰L Á·ÊÂ55ÏÒBt BÈ‡ -56. ¿∆«∆À¿«…∆¿ƒ»≈≈

א.44) פג, שם מוח 45)ברייתא, בהן שהיה פירוש,
בהן  היה לא שאם המוח, את וחילצו העצמות את ושברו
(גמרא, שריפה טעונות אינן הפסח עצמות גם מעולם מוח

טעונות 46)שם). הנותר את ששימשו שעצמות ואע"פ
העצמות  את שברו שהבעלים אומרים, אנו כאן שריפה,

נותר. שנעשה לפני המוח, את בתורה 47)וחילצו שנאמר
שעברו  להניח אין בו", תשברו לא "ועצם מו) יב, (שמות
נעשה  שהמוח לפני העצמות את ושברו תורה איסור על
שם  שמעון כרבי נשברו, שנפסל אחרי ודאי אלא נותר,
(כלומר, בפסול ולא בכשר – בו תשברו לא ועצם שדורש:
שהרי  שריפה טעונות העצמות ולפיכך לשבור), מותר בפסול
הברייתא  את יצחק בר נחמן רב שם מפרש כך נותר. שימשו
פסק  שהרי רבינו, על חמורה קושיא למלך' ב'משנה (ראה
פסול. פסח עצמות לשבור שאסור ה"ו פסח קרבן מהל' בפ"י
ובזה  הדם, זריקת לפני נפסל שהפסח מניחים, שאנו ותירץ
העצמות). את לשבור שמותר יעקב כרבי שם רבינו סובר

ה"ה.48) פ"ה הקרבנות מעשה קדשים.49)בהל' בקדשי
הי"ט).50) (שם, כשרים קרבנות עורות משנה,51)כמו

בהל' ולחםֿמשנה כסףֿמשנה (ראה כחכמים - ב קג, זבחים
ה"י). פ"ג המזבח 52)בכורות זכה שלא "כל שם: משנה,

מחשבת  טריפה, – אלה וכל בעזרה" כהנים זכו לא בבשרה,
על  אימוריהם מקטירים אין – המקום ומחשבת הזמן

שם.53)המזבח. זו.54)במשנה, בהלכה למעלה
הזבח.55) נפסל הדם 56)ואחרֿכך נזרק ואם העור, את

ואע"פ  א. קד, שם כרבי לבעלים, או לכהנים העור הותר
פ"ה  הקרבנות מעשה (הל' הדם זריקת לפני מפשיטין שאין

והפשיט. כשעבר כאן מדובר הי"ח),

.È‡ÓËpL L„˜ ¯Oa :ÌÈÙ¯Op‰ Ô‰ el‡57¯˙B B‡ ≈≈«ƒ¿»ƒ¿«…∆∆ƒ¿»«
˙‡ÓËpL ‰Án‰ ÔÎÂ ,ÏÒÙ B‡58B‡ ‰ÏÒÙ B‡ ƒ¿«¿≈«ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ¿¿»
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ÈeÏz ÌL‡Â .‰¯˙B59Ì„˜ ‡ËÁ ‡lL BÏ Ú„BpL ¿»¿»»»∆«∆…»»…∆
BÓc ˜¯ÊpL60ÏÚ ‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ .˜Ùq‰61. ∆ƒ¿«»¿««»«»»««»≈
¯ÈÊ ¯ÚOe62¯B‰Ë63¯·„Â .Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯Ú‰Â . ¿«»ƒ»¿»»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¿»»

ÏLÂ ‰Ï¯Ú ÏL ÔÈ˜LÓ ÔB‚k ,Û¯O‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L∆≈«¿¿ƒ»≈¿«¿ƒ∆»¿»¿∆
e¯·wÈ el‡ È¯‰ - Ì¯k‰ È‡Ïk64. ƒ¿≈«∆∆¬≈≈ƒ»≈

ב.57) לג, תמורה -58)משנה, ב כב, סוטה משנה,
המנחות. בשאר הדין והוא סוטה, על 59)במנחת הבא

שם. חטא, ואם 60)ספק הדם, בזריקת היא הכפרה עיקר
כלל, כפרה צריך אינו הרי חטא, שלא הזריקה לפני לו נודע
הרי  לו, שנודע לפני הדם נזרק אם אבל האשם, נפסל ולכן

כמצוותו. הספק על וטעונה 61)כיפר לאכלה אסור שם,
הל'62)שריפה. הפלאה, בספר מפורשים נזיר דיני
המקדש 63)נזירות. בבית מגלח נזרו ימי מלאת אחרי

איל  מתבשל שבה האש על נותנים השער ואת נשים, בעזרת
יח). ו, (במדבר שלו שם.64)השלמים

.‡Èe˙nL ÌÈL„˜ :ÌÈ¯a˜p‰ Ì‰ el‡Â65ÈL„˜ ÔÈa , ¿≈≈«ƒ¿»ƒ»»ƒ∆≈≈»¿≈
˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ÔÈa ÁaÊÓ66eÏÈt‰L ÌÈL„˜Â . ƒ¿≈«≈»¿≈∆∆««ƒ¿»»ƒ∆ƒƒ

ÏÙ67‡ÈÏL eÏÈt‰ .68‰Ï‚ÚÂ .Ï˜Òp‰ ¯BLÂ .¯·wz - ≈∆ƒƒƒ¿»ƒ»≈¿«ƒ¿»¿∆¿»
‡ÓË ¯ÈÊ ¯ÚOe .Ú¯ˆÓ È¯tˆÂ .‰Ùe¯Ú69¯ËÙe . ¬»¿ƒ√≈¿…»¿«»ƒ»≈∆∆

¯BÓÁ70.‰¯ÊÚa eËÁLpL ÔÈlÁÂ .·ÏÁa ¯O·e . ¬»»¿»»¿Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»

א.65) לב, שם לצרכי 66)משנה, שהוקדשו חיים בעלי
המזבח. על להקרבה לא אבל המקדש, לג,67)בית שם

נזירותו,69)שם.68)ב. תקופת בתוך במת שנטמא נזיר
ימי  את מחדש למנות ומתחיל ומגלח קרבנות מביא

השער. את לשרוף התורה ציוותה ולא בכור 70)הנזירות,
ונערף. בשה נפדה שלא חמור

.·È‚¯B‡‰71ËÈq‰ ‡ÏÓ72¯BÓÁ ¯ËtÓe ¯ÈÊ ¯ÚOÓ »≈¿…«ƒƒ¿«»ƒƒ∆∆¬
˜ÏcÈ - ˜Oa73. ¿«ƒ»≈

פ"ג.71) ערלה וכן 72)משנה, שם, המשנה על בפירושו
חצי  = (זרת הזרת חצי הוא שהסיט רבינו, כותב פי"ג בשבת
הוא  שהסיט כתב, ה"ז שבת מהל' בפ"ט אולם אמה),
פירש  וכן הזרת, שלישי כשני לאצבע אגודל שבין המרחק
ששיעורו  רש"י כותב - ב קה, ובשבת א. לד, בתמורה רש"י

וצ"ע. מאמה, אצבע חמור 73)כמרחק שפטר ואע"פ
בשק  ארגו אבל שהוא, כמו השיער היינו הי"א), (ראה ייקבר
אסור  שהוא ידע ולא אדם אותו ימצא שמא לקברו, אין
'כסף  ראה שם. בגמרא פירשו כך בו. וישתמש בהנאה

הי"ג. בכורות מהל' פ"ג משנה'

.‚ÈÔÈ¯a˜p‰ Ïk74ÔÈÙ¯Op‰ ÏÎÂ .¯eÒ‡ Ì¯Ù‡ -75ÏL »«ƒ¿»ƒ∆¿»»¿»«ƒ¿»ƒ∆
ÁaÊn‰ ÔLcÓ ıeÁ ,¯zÓ Ô¯Ù‡ - Lc˜‰76ÔBˆÈÁ‰ ∆¿≈∆¿»À»ƒ∆∆«ƒ¿≈««ƒ
.‰¯Bn‰ ÔeM„Â ÈÓÈt‰Â¿«¿ƒƒ¿ƒ«¿»

א.74) לד, שם.75)שם את 76)בגמרא, דרשו שם
בנחת, - ושמו המזבח", אצל "ושמו ג): כה, (ויקרא הכתוב
בהנאה. שאסור משמע יפזר, שלא - ושמו כולו, – ושמו
מזבח  דישון לומדים וממנו החיצון, במזבח נאמר זה פסוק
התכוון  שרבינו ונראה (כסףֿמשנה). והמנורה הפנימי
במחתה  בוקר בכל הכהן שמרים מה היינו הדשן, לתרומת

אסור  אינו הדשן שאר אבל העזרה, רצפת על ונותן כסף של
דעת  וכן הדשן, בתרומת כתוב "ושמו" שהרי בהנאה,
דבריו. לפרש אלא רבינו על לחלוק בא ולא כאן. הראב"ד

.„ÈÔÈÙ¯Op‰ Ïk77e¯·wÈ ‡Ï78‡Ï ÌÈ¯a˜p‰ Ïk ÔÎÂ , »«ƒ¿»ƒ…ƒ»¿¿≈»«ƒ¿»ƒ…
È¯‰ - Ô˙Ù¯Oa ¯ÈÓÁÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ;eÙ¯OÈƒ»¿∆««ƒ∆«¿ƒƒ¿≈»»¬≈

.¯eÒ‡ ÌÈ¯a˜p‰ ¯Ù‡L ,Ô¯Ù‡a Ï˜‰≈≈¿∆¿»∆≈∆«ƒ¿»ƒ»

שם.77) בשריפה.78)משנה, שמצוותם

.ÂË·È¯˜Ó ‰È‰79eÏbt˙ :BÏ ¯Ó‡Â ÌÈÁ·Êa BnÚ80, »»«¿ƒƒƒ¿»ƒ¿»«ƒ¿«¿
ÔÓ‡ - e‡ÓË :BÏ ¯Ó‡Â ˙B¯‰Ëa BnÚ ‰OBÚ81‡Ï . ∆ƒƒ¿»¿»«ƒ¿¿∆¡»…

Ck ÏÚ Ï‡¯OÈ e„LÁ82ÌÈÁ·Ê :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ∆¿¿ƒ¿»≈«»¬»ƒ»«¿»ƒ
ÌBi‰ B˙B‡a EÏ Èz·¯˜‰L83˙B¯‰h‰ Ô˙B‡Â ,eÏbt˙ ∆ƒ¿«¿ƒ¿¿«ƒ¿«¿¿»«¿»

Ì‡Â ;ÂÈ¯·c ÏÚ CÓBÒ - BÏ ÔÓ‡ ‰È‰ Ì‡ ,e‡ÓËƒ¿¿ƒ»»∆¡»≈«¿»»¿ƒ
ÔÓ‡ BÈ‡L ÔÈc‰ ˙¯eL - Â‡Ï84¯ÈÓÁ‰Ï ‰ˆB¯‰Â , »««ƒ∆≈∆¡»¿»∆¿«¿ƒ

ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - BÓˆÚ ÏÚ85. ««¿¬≈∆¿À»

ãycew zegiyn zecewpã

,'ek zexdha enr dyer ,elbtzpe migafa enr aixwn did"
,elbtzp meid eze`a jl izaxwdy migaf el xn` m` la`

...e`nhp zexedhd oze`exingdl dvexde ...eixac lr jneq
."gaeyn df ixd envr lr

התפגלות  על שמאמינו בזה החומרא מהי ולכאורה
זו  אין ולכאורה קדשים, לשריפת גורם בזה הרי הזבחים,

חומרא. אלא קולא
להחמיר "הרוצה הרמב"ם שמדייק שזהו לומר על ויש

כי עצמו  להחמיר", "הרוצה לכתוב מספיק שהיה אף ,"
שנפסלים  כיון חומרא זו אין עצמם לקדשים בנוגע

דווקא. עצמו" "על היא והחומרא שריפה, וטעונים
האדם, בעבודת וההוראה הלימוד ולבאר להוסיף ויש
עצמו". "על בעיקר זאת יעשה להחמיר" ש"הרוצה
העולם  כלפי חסידות" ב"מדת ינהג שלא יותר, ובפרטיות
תורה  ילמד היינו הדין, לפי ינהג לעצמו ובנוגע שמסביבו,
רק  צדקה ויתן ומצבו, למעמדו בשו"ע המתחייב על־פי רק
מדברי  ההוראה זוהי זאת. יאפשרו הכנסותיו כאשר
תהיה  שההחמרה עצמו" על להחמיר "הרוצה הרמב"ם
שלו  ושתיה באכילה למותרות ובנוגע שלו, לצרכים בנוגע
הנהגה  כי משובח", זה "הרי נעשה על־ידי־זה ודווקא וכו',
העולם. אומות בעיני גם ומכובד "משובח" אותו עושה זו
(hp oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

ב.79) נד, מדובר 80)גיטין "נטמאו" וכן בידו. ועודם
בידו. שם.81)בעודן הברייתא, של שישקר 82)רישא

אחרות. ולתקלות קדשים לשריפת מסוים 83)ויגרום ביום
בידו. עכשיו ואינם עבר דעת 84)שכבר נגד שם כאביי

מעיר, (בכסףֿמשנה כאביי סובר שם אמי שרבי מפני רבא,
כרבא. רבינו פסק ה"ח ומושב משכב מטמאי מהל' שבפי"ג

עיי"ש). בדוחק, אמי,85)ותירץ רבי של מלשונו יוצא זה
לעשות  שרצוי משמע נאמן", אינו הדין "שורת שאמר:

הדין. משורת לפנים
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‡zÚiÒa ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿ƒ«¿»
‡iÓL„ƒ¿«»

ה'תש"פ  שבט א' שני יום

mixERMd mFi zcFar zFkld
ספרעבודה-הלכותעבודתיוה"כ

¦§£©©¦¦
ÌBÈ ‰OÚÓ ‰OÚiL :‡È‰Â .˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ∆«¬∆«¬≈
È¯Á‡ ˙L¯Ùa ·e˙kL BÓk ¯„q‰ ÏÚ Blk ÌÈ¯etk‰«ƒƒÀ««≈∆¿∆»¿»»««¬≈
¯‡Le ,¯ÈÚO‰ ÁelLÂ ,ÔÈÈece‰Â ,˙Ba¯w‰ :˙BÓ«»¿»¿«ƒƒ¿ƒ««»ƒ¿»

.˙B„B·Ú‰»¬
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
עבודתן 1) ושאין הצום ביום שמקריבים הקרבנות סדר יבאר

גדול. בכהן אלא

.‡ÔÈ·È¯˜Ó ÌBv‰ ÌBÈa2ÔÈa „ÈÓ˙Â ¯ÁMa „ÈÓz ¿««¿ƒƒ»ƒ«««¿»ƒ≈
ÌBi‰ ÛÒeÓ ÔÈ·È¯˜Óe .ÌBÈÂ ÌBÈ Ïk ¯„Òk ,ÌÈa¯Ú‰»«¿«ƒ¿≈∆»»«¿ƒƒ««
˙‡hÁ ¯ÈÚOe ,˙BÏBÚ Ìlk ,ÌÈO·k ‰Ú·LÂ ÏÈ‡Â ¯t«»«ƒ¿ƒ¿»¿»ƒÀ»¿ƒ«»

ıeÁ· ‰OÚ3¯˙È ÔÈ·È¯˜Ó „BÚÂ .·¯ÚÏ ÏÎ‡ ‡e‰Â , «¬∆«¿∆¡»»∆∆¿«¿ƒƒ»≈
,˙‡hÁÏ ¯˜a Ôa ¯t ‰Ê ÛÒeÓ ÏÚÏÈ‡Â ,Û¯O ‡e‰Â «»∆«∆»»¿«»¿ƒ¿»¿«ƒ

ÏMÓ ‡a‰ ÏÈ‡Â .ÏB„b Ô‰k ÏMÓ Ì‰ÈLe .‰ÏBÚÏ¿»¿≈∆ƒ∆…≈»¿«ƒ«»ƒ∆
‡ ˙L¯Ùa ¯eÓ‡‰ ¯eaˆ¯eÓ‡‰ ÏÈ‡‰ ‡e‰Â ,˙BÓ È¯Á ƒ»»¿»»««¬≈¿»«ƒ»»

ÌÈ„e˜t‰ LÓeÁa4ÏÈ‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÛÒen‰ ÏÏÎa ¿««¿ƒƒ¿««»¿«ƒ¿»≈
:ÌÈfÚ È¯ÈÚO ÈL ¯eaˆ ÏMÓ ÔÈ‡È·Ó „BÚÂ .ÌÚ‰»»¿¿ƒƒƒ∆ƒ¿≈¿ƒ≈ƒƒ
¯ÈÚO ÈM‰Â ,Û¯O ‡e‰Â ,˙‡hÁ ·¯˜ „Á‡∆»»≈«»¿ƒ¿»¿«≈ƒ»ƒ
‰Ê ÌBÈa ÌÈ·¯w‰ ˙BÓ‰a‰ Ïk e‡ˆÓ .ÁlzLn‰«ƒ¿«≈«ƒ¿¿»«¿≈«¿≈ƒ¿∆
ÌÈÏÈ‡ ÈLe ,¯Ùe ,ÔÈ„ÈÓz ÈL :‰¯OÚ LÓÁ5, ¬≈∆¿≈¿≈¿ƒƒ«¿≈≈ƒ
:˙‡hÁ ÌÈ¯ÈÚO ÈLe ;˙BÏBÚ Ìlk - ÌÈO·k ‰Ú·LÂ¿ƒ¿»¿»ƒÀ»¿≈¿ƒƒ«»
ÌÈÙa ‰OÚ ÈM‰Â ,·¯ÚÏ ÏÎ‡Â ıeÁa ‰OÚ „Á‡∆»«¬∆«¿∆¡»»∆∆¿«≈ƒ«¬∆ƒ¿ƒ
.Û¯O ‡e‰Â ,˙‡hÁÏ ÏB„b Ô‰k ¯Ùe ;Û¯OÂ¿ƒ¿»«…≈»¿«»¿ƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

."mixetikd mei zcear zekld"

הרמב"ם  כתב אלו, להלכות בכותרת מדוע להבין צריך
לבאר  כשמתחיל אבל הכיפורים", יום עבודת "הלכות שהם

הצום". "יום הלשון נקט ההלכות, את
הוא  החזקה' ש'היד בהקדמתו שכתב מה על־פי לומר ויש
את  לבאר מתחיל כאשר וממילא הלכות, הלכות ספר
בו  שיש בלשון לנקוט מעדיף זה, יום של ההלכות פרטי
את  שמדגיש הצום" "יום כותב ולכן הלכה, של עניין גם
יום  משא"כ הצום. – הכיפורים יום של ההלכתי החיוב
בו  אין אבל הכפרה שם על הוא בכותרת, שנקט הכיפורים

הלכתי. ענין
(q oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

(ויקרא 2) בתורה מפורשים כאן, האמורים הקרבנות כל
ח). כט, במדבר שבעזרה,3)טז: המזבח על נזרק דמו

- ובהיכל הקדשים בקודש דמו מזים שני חטאת ושעיר
חומש 4)ונשרף. נקרא במדבר ספר שם. במדבר

ישראל. בני מפקד שתחילתו מפני אחד 5)הפקודים,
גדול. כהן של ואחד ציבור של

.·ÌBÈa ÔÈ·¯w‰ el‡ ˙BÓ‰a ‰¯OÚ LÓÁ Ïk ˙„B·Ú¬«»¬≈∆¿≈¿≈≈«¿≈ƒ¿
„·Ïa ÏB„b Ô‰Îa ‡l‡ dÈ‡ ‰Ê6ÁÈLn‰ Ô‰k „Á‡ , ∆≈»∆»¿…≈»ƒ¿«∆»…≈«»ƒ«

ÌÈ„‚·a ‰a¯Ó‰ B‡ ‰ÁLn‰ ÔÓLa7‰˙È‰ Ì‡Â . ¿∆∆«ƒ¿»«¿À∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿»
Ô‰k ‡l‡ B˙B‡ ·È¯˜Ó ÔÈ‡ ˙aL ÛÒeÓ Û‡ - ˙aL«»«««»≈«¿ƒ∆»…≈
˙¯Ë˜‰ ÔB‚k ,‰Ê ÌBÈ ÏL ˙B„B·Ú‰ ¯‡L ÔÎÂ .ÏB„b»¿≈¿»»¬∆∆¿«¿»«
Ô‰Îa ÈeOÚ Ïk‰ - ˙B¯p‰ ˙·Ë‰Â ÌBÈ Ïk ÏL ˙¯Ëw‰«¿…∆∆»«¬»««≈«…»¿…≈
'B˙Èa' ;B˙Èa „Ú·e B„Úa ¯tÎÂ :¯Ó‡pL .ÈeO ÏB„b»»∆∆¡«¿ƒ∆«¬¿«≈≈

.BzL‡ BÊ -ƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

lk ly zxehwd zxhwd oebk ,df mei ly zeceard x`y oke"
."..ieyp lecbÎodka lkd 'ek mei

הגדול  הכהן של שהחיוב בבירור שיטתו נראית מדבריו
הכיפורים, ביום ולא בכהן דין הוא ביוהכ"פ נשוי להיות
יום, בכל גם שנעשות עבודות שאר יכולות היו שאל"כ

נשוי. שאינו כהן־גדול על־ידי להיעשות
המובא  ביוהכ"פ, נשוי שצ"ל כהן־גדול דין את כך כשנסביר
לסיומה, אותו ונקשר יומא, מסכת של הראשונה במשנה
רבי  של במאמרו המסכת, בסוף קשה שאלה תתורץ
מטהר  ומי מטהרים אתם מי לפני ישראל "אשריכם עקיבא
מים  עליכם וזרקתי שנאמר שבשמים, אביכם אתכם
מדוע  שלכאורה, ה'". ישראל מקווה ואומר כו' טהורים
אתם  מי "לפני שאלותיו על כמענה מהנביא פסוקים הביא
יותר  תשובות והרי כו'", אתכם מטהר ומי כו' מטהרים
במשנה  זה־עתה שהובא מהתורה בפסוק מצינו מפורשות
אתכם  לטהר עליכם יכפר הזה ביום "כי ר"ע : דברי לפני

תטהרו". ה' לפני חטאתכם, מכל
נשוי, שצ"ל כהן־גדול דין המסכת, שבתחילת שכשם אלא,
פסוקים  ר"ע מחפש כך יוהכ"פ, מצד ולא בגברא דין הוא
ולא  מעלתם מצד ישראל את מטהר שהקב"ה משמע מהם
עליכם  "וזרקתי הפסוק את הביא ולכן הקדוש, היום מצד
מכיון  אבל הכיפורים. ביום מדבר שאינו כו'" טהורים מים
הביא  לכן הגאולה, זמן על מדבר זה פסוק שמכל־מקום
שהקב"ה  משמע שממנו ה'", ישראל "מקוה נוסף פסוק

הגאולה. בזמן שלא גם מעלתם מצד ישראל את מטהר
(173 cenr f"ig y"ewl itÎlr)

בין 6) הבדל כל שאין משמע, כאן רבינו של מלשונו
יום, כל של עבודות ובין ממש היום עבודת שהם קרבנות
מן  וכולן וכדומה, הזהב מזבח על קטורת תמידים, כגון
הכסף  (מביאו הריטב"א אולם גדול. לכהן זקוקות התורה
עבודות  רק התורה שמן רבינו, בשם כותב כאן) משנה
לא  אבל גדול, בכהן חובתן הכיפורים ליום המיוחדות
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בתחילת  ורמב"ן המאור בעל ראה יום. כל של עבודות
העבודה  ובסדר א. הלכה ד פרק לקמן וראה יומא, מסכת
פייסות  שהיו כתוב, להגאונים המיוחס כיפור, ליום
שכשרות  מוכח מזה שונות. בעבודות יזכה מי (הגרלות)

הדיוט. המפורשים 7)בכהן כהונה, בגדי שמונה שלובש
נמשח  לא אבל א, הלכה ח פרק המקדש כלי בהלכות
ראשון  בית בזמן וכן שני בית תקופת בכל המשחה. בשמן
(הוריות  המשחה שמן היה לא ואילך המלך יאשיהו מימי

יב.).

.‚Ô‰k ÔÈLÈ¯ÙÓ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ Ì„˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ…∆¿«ƒƒ«¿ƒƒ…≈
‰Ïa˜ ‰Ê ¯·„Â .Lc˜naL B˙kLÏÏ B˙ÈaÓ ÏB„b»ƒ≈¿ƒ¿»∆«ƒ¿»¿»»∆«»»
˙Ú·L Ïk BzL‡Ó B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓe .ea¯ ‰LnÓƒ∆«≈«¿ƒƒ≈ƒ¿»ƒ¿«
‡ÓË ‡ˆÓÂ ,‰c BzL‡ ‡ˆnz ‡nL ,el‡ ÌÈÓÈ»ƒ≈∆»ƒ»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»≈
Ô‰k BÏ ÔÈÈ˜˙Óe .„·ÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ¿≈»«¬…«¿ƒƒ…≈
¯Á‡‰ „·ÚÈ - Ïeqt ‰Êa Ú¯‡È Ì‡L ,¯Á‡ ÏB„b»«≈∆ƒ∆¡«»∆ƒ«¬…»«≈

¯ÁL ÏL „ÈÓz Ì„˜ Ïeqt Ba Ú¯‡L ÔÈa .ÂÈzÁz8ÔÈa «¿»≈∆≈«ƒ…∆»ƒ∆««≈
ÒÎpL ‰Ê - Ba¯˜ ·È¯˜‰L ¯Á‡ Ïeqt Ba Ú¯‡L∆≈«ƒ««∆ƒ¿ƒ»¿»∆∆ƒ¿«

CepÁ CÈ¯ˆ BÈ‡ ÂÈzÁz9ezÎpÁÓ B˙„B·Ú ‡l‡ ,10, «¿»≈»ƒƒ∆»¬»¿«¿«
ÌBÈ ¯·Ú .ÔBL‡¯‰ da ˜ÒtL ‰„B·ÚÓ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒ≈¬»∆»«»»ƒ»«
ÈM‰Â ,B˙„B·ÚÏ ¯ÊBÁ ÔBL‡¯‰ È¯‰ - ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¬≈»ƒ≈«¬»¿«≈ƒ

¯·BÚ11ÂÈÏÚ ‰ÏB„‚ ‰p‰k ˙BˆÓ ÏÎÂ .12BÈ‡L ‡l‡ , ≈¿»ƒ¿¿À»¿»»»∆»∆≈
„·Ú Ì‡Â .ÏB„b Ô‰Îk „·BÚ13‰¯Lk B˙„B·Ú -14. ≈¿…≈»¿ƒ»«¬»¿≈»

.ÂÈzÁz ‰pÓ˙Ó ÈM‰ ‰Ê - ÔBL‡¯‰ ˙Ó Ì‡Â¿ƒ≈»ƒ∆«≈ƒƒ¿«∆«¿»

ãycew zegiyn zecewpã

.'ek leqt dfa rx`i m`y ,xg` lecbÎodk el oipiwzne"

תמוה. והוא פסול, במקום "פיסול" נכתב גירסאות בהרבה
יו"ד. בלי "פסול" נכתב רומי ובדפוס

(1 dxrd 188 cenr a"ig y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

"...zepaxw aixwdy xg` ea rxi`y oia"

מהו  לתמוה יש קרבנו", שהקריב "אחר הגירסא ולפי
א"צ  השני הכהן ומדוע קרבנות, לשאר קרבנו בין החילוק
אם  לא אבל קרבנו, את הקריב הראשון אם רק חינוך

קרבנות. שאר הקריב
להאי  ליתא וא"כ קרבנות", שהקריב "אחר הגירסא י"ל לכן
"אחר  בפשטות כתב לא מדוע צ"ע שעדיין אלא קושיא.
שהזכיר  התמיד קרבן על מדבר זה שאז לא, ותו שהקריב"

קודם.
קא־משמע־לן  קרבנות" שהקריב שב"אחר לומר: ויש
דבר  רק לעשות ונשאר הקרבנות כל הקריב אם שאפילו
דמחנכתו, עבודה זה נקרא – כלל קרבן הקרבת שאינו
מקום  שיש מקודש־הקדשים והמחתה הכף הוצאת וכגון

מחנכת. אם לספק
(188 cenr a"ig y"ewl itÎlr)

לעבוד.8) שהתחיל שם 9)לפני אמוראים בין מחלוקת

ככהן  בתפקידו להתחנך מחוייב חדש גדול כהן אם יב.
פסול  אירע אם היום. לעבודת ניגש שהוא לפני גדול
שהוא  ברור שחר של תמיד הקרבת לפני גדול בכהן
כהן  בבגדי אותה עושה שהוא התמיד, בעבודת מתחנך

אם גד  רק איפוא מתעוררת החינוך בעיית שם), (רש"י ול
היוםֿיומיות. העבודות אחרי הפסול על 10)אירע אף

כרב  פסק הדיוט. ככהן בגדים בארבעה נעשית שהיא פי
שם: ונקרא 11)פפא המקדש בבית פעולותיו מפסיק

גורסים  ויש ט:) מגילה משנה (ראה שעבר" גדול "כהן
משנה. ולחם משנה כסף ראה המצוות 12)"עובד", כל

כגון  שעבר, זה על גם מוטלות בהן חייב הגדול שהכהן
(שם  וכדומה באלמנה אסור מת, על ופרימה פריעה איסור

בגדים.13)עג.). ככהן 14)בשמונה דינו התורה מן כי
תתעורר  שלא כדי גדול, ככהן יעבוד שלא גזרו וחכמים גדול
בגדים  בארבעה עבד ואם הגדולים. הכהנים שני בין איבה

שם). (רש"י פסולה עבודתו - הדיוט ככהן

.„‰¯t‰ ¯Ù‡Ó ÂÈÏÚ ÔÈfÓ el‡ ÌÈÓÈ ˙Ú·La¿ƒ¿«»ƒ≈«ƒ»»≈≈∆«»»
ÈÚÈ·M·e B˙L¯Ù‰Ï ÈLÈÏMa15ÌBÈ ·¯Ú ‡e‰L «¿ƒƒ¿«¿»»«¿ƒƒ∆∆∆

ÌBÈ ÏÁ Ì‡Â .Ú„È ‡ÏÂ ˙Óa ‡ÓË ‡nL ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒ∆»ƒ¿»¿≈¿…»«¿ƒ»
‰Èf‰‰ ˙‡ ÔÈÁBc - BlL ÈÚÈ·Ma B‡ ÈLÈÏMa ˙aL16. «»«¿ƒƒ«¿ƒƒ∆ƒ∆««»»

(15... "והזה יט) יט, (במדבר כתבה שהתורה פי על ואף
נטמא  שמא לחוש יש כן ואם השביעי", וביום השלישי ביום
שבעת  כל הזאה ונצריכו הפרשתו לפני אחד יום או ימים שני
הזאה  יקדים שלא רק הקפידה שהתורה יוסי ר' סובר הימים,
ימים  ארבעה של הפסקה ושתהיה השלישי יום לפני ראשונה
הראשונה  ההזאה את לדחות מותר אבל להזאה, הזאה בין

מרובה. שבות 16)לזמן היא בשבת שהזייה פי על ואף
לא  במקדש", שבות "אין בידינו וכלל חכמים) (=גזירת

של  מפני כאן, הגדול התירו הכהן נמצא שבה פלהדרין שכת
שבעת  אלא באותם עזרה, בקדושת נתקדשה לא הימים,

שער  (ראה דרבנן איסורי התירו לא ובה הבית, הר בקדושת
רבינו, כתב ד הלכה ב פרק אדומה פרה ובהלכות כאן). המלך
בשבת  שגם ומשמע השורף הכהן על ימים שבעת שמזים

יתרות. מעלות עשו אדומה שבפרה מפני והטעם, מזים,

.‰˜¯BÊ .˙B„B·Úa B˙B‡ ÔÈÏÈb¯Ó ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk»ƒ¿««»ƒ«¿ƒƒ»¬≈
˙B¯p‰ ˙‡ ·ÈËÓe ,˙¯Ëw‰ ˙‡ ¯ÈË˜Óe ,Ìc‰ ˙‡17, ∆«»«¿ƒ∆«¿…∆≈ƒ∆«≈

ÏÈ‚¯ ‰È‰iL È„k ,ÁaÊn‰ ÏÚ „ÈÓz È¯·È‡ ¯ÈË˜Óe«¿ƒ≈¿≈»ƒ««ƒ¿≈«¿≈∆ƒ¿∆»ƒ
È˜fÓ ÌÈ˜Ê BÏ ÔÈ¯ÒBÓe .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰„B·Úa»¬»¿«ƒƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ¿≈
ÌBi‰ ˙„B·Ú B˙B‡ ÔÈ„nÏÓe ÂÈÙÏ ÌÈ‡¯B˜Â ,ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿¿ƒ¿»»¿«¿ƒ¬««
‰z‡ ‡¯˜ ,ÏB„b Ô‰k ÈLÈ‡ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â .d¯ecÒÂ¿ƒ»¿¿ƒƒƒ…≈»¿»«»
.‰Ê ¯·„ z„ÓÏ ‡Ï ‡nL B‡ zÁÎL ‡nL ,EÈÙa¿ƒ∆»»«¿»∆»…»«¿»»»∆
B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ eÈ‰ ˙È¯ÁLa ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯ÚÂ¿∆∆«ƒƒ¿«¬ƒ»«¬ƒƒ
ÌÈÏÈ‡Â ÌÈ¯t ÂÈÙÏ ÔÈ¯È·ÚÓe Á¯Ên‰ È¯ÚLa¿«¬≈«ƒ¿»«¬ƒƒ¿»»»ƒ¿≈ƒ

Ó ‰È‰iL È„k ,ÌÈO·Îe.‰„B·Úa ÏÈ‚¯Â ¯Èk ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆«ƒ¿»ƒ»¬»

ונותן 17) המנורה את מנקה שכבו, הפתילות את מסיר
ומדליקן. חדשות פתילות

.ÂÏÎ‡Ó epnÓ ÔÈÚBÓ eÈ‰ ‡Ï ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk»ƒ¿««»ƒ…»¿ƒƒ∆«¬»
eÈ‰ ‡Ï ‰ÎLÁ ÌÚ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯Ú .‰˜LÓe«¿∆∆∆«ƒƒƒ¬≈»…»
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˙‡ ‡È·Ó ÏÎ‡n‰L ,‰a¯‰ ÏÎ‡Ï B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ∆¡…«¿≈∆««¬»≈ƒ∆
.È¯˜ ‰‡¯È ‡nL ,ÔLÈÏ B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ,‰M‰«≈»¿…»«ƒƒƒ…∆»ƒ¿∆∆ƒ
˙·ÎLÏ ÔÈÏÈb¯n‰ ÌÈ¯·„ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó eÈ‰ ‡ÏÂ¿…»«¬ƒƒ¿»ƒ««¿ƒƒ¿ƒ¿«

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÁ ·ÏÁÂ ÌÈˆÈa ÔB‚k ,Ú¯Ê∆«¿≈ƒ¿»»«¿«≈»∆

.Êıˆ ÈL ˙Èa ÈÓÈa18e‡ˆÈÂ ,Ï‡¯OÈa ˙eÈn‰ ƒ≈«ƒ≈ƒ»«ƒ¿ƒ¿»≈¿»¿
‰¯Bza ÔÈÈÓ‡Ó ÔÈ‡L ,e„·‡È ‰¯‰Ó ,ÔÈ˜B„v‰«¿ƒ¿≈»…≈∆≈»«¬ƒƒ«»
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL ˙¯ËwL ,ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰Â ,‰t ÏÚaL∆¿«∆¿»¿ƒ∆¿…∆∆«ƒƒ
‰ÏÚiLÎe ,˙Î¯tÏ ıeÁ ÏÎÈ‰a L‡‰ ÏÚ d˙B‡ ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ»«»≈«≈»«»…∆¿∆«¬∆
ÌÚh‰ .ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÌÈÙÏ d˙B‡ ÒÈÎÓ dLÚ19: ¬»»«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿…∆«√»ƒ«««

e¯Ó‡ ,˙¯tk‰ ÏÚ ‰‡¯‡ ÔÚa Èk :‰¯Bza ·e˙kL ‰Ê∆∆»«»ƒ∆»»≈»∆«««…∆»¿
,ÌÈÓÎÁ e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .˙¯Ëw‰ ÔÚ ‡e‰ Èkƒ¬««¿…∆ƒƒ«¿»»¿¬»ƒ
,ÔB¯‡‰ ÈÙÏ ÌÈL„w‰ L„˜a ‡l‡ ˙¯Ëw‰ Ô˙B ÔÈ‡L∆≈≈«¿…∆∆»¿…∆«√»ƒƒ¿≈»»
eÈ‰L ÈÙÏe .'‰ ÈÙÏ L‡‰ ÏÚ ˙¯Ëw‰ Ô˙Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»««¿…∆«»≈ƒ¿≈¿ƒ∆»
„ˆÏ ‰ËB ‰Ê ÏB„b Ô‰k ‡nL ÈL ˙È·a ÔÈLLBÁ¿ƒ¿«ƒ≈ƒ∆»…≈»∆∆¿«
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯Ú B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ eÈ‰ ,˙eÈÓƒ»«¿ƒƒ∆∆«ƒƒ

ÈLÈ‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â20,ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL e‡ ,ÏB„b Ô‰k ¿¿ƒƒƒ…≈»»¿≈≈ƒ
ÔÈc ˙Èa ÁÈÏLe eÁeÏL ‰z‡Â21EÈÏÚ e‡ ÔÈÚÈaLÓ . ¿«»¿≈¿ƒ«≈ƒ«¿ƒƒ»»∆

¯·„ ‰pLz ‡lL ‰f‰ ˙Èaa BÓL ˙‡ ÔkML ÈÓa¿ƒ∆ƒ≈∆¿««ƒ«∆∆…¿«∆»»
e‰e„LÁL ÏÚ ,‰ÎB·e L¯Bt ‡e‰Â .EÏ e¯Ó‡L∆»«¿¿¿≈∆«∆¬»
ÈÓÏ e„LÁL ÈÙÏ ,ÔÈÎB·e ÔÈL¯Bt Ô‰Â ;˙eÈÓa¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ∆»¿¿ƒ

.ÌeÏk BaÏa ÔÈ‡ ‡nL ,ÔÈÓe˙Ò ÂÈOÚnL∆«¬»¿ƒ∆»≈¿ƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

dpyz `ly ...jilr epgp` oiriayn ... lecb odk iyi`..."
oiyxet ode ,zepina edecygy lr dkeae yxet `ede ...xac
eala oi` `ny ,oinezq eiyrny ina ecygy itl oikeae

."melk

אין  אם וממה־נפשך זו, להנהגה מקום מה תמוה, ולכאורה
זהו  ואם לבודקו, מבלי ישביעוהו שלא להשביעו ראוי זה
הרי  לבכות יש מדוע אופן, בכל להשביעו שצריך תורה דין
הגדול, הכהן בוכה מדוע להבין יש וכמו"כ ה'. ציווי קיימו

בו. שחושדים אשמתו זו אין הרי
בדבר  נחשד אדם "אין הגמרא מאמר על־פי הוא וההסבר
כו'", בלבו הרהר כו' עשה.. לא ואם עשאו, אלא־אם־כן
אצלו  שיש מוכיחה בו שחושדים העובדה שעצם והיינו
בו. חושדים היו לא שאם־לא־כן לעניין, שייכות איזושהי
הרוב  על התורה מכל־מקום תורה, דין היא שהסיבה ואע"פ

זה. לחשש מקום יש ולכן תדבר,
הקטורת  שעבודת מפני הוא כו" ובוכין פורשין ש"הן ומה
הנוגע  ביותר נעלה עניין היא ולפנים לפני הכיפורים ביום
ויחידה  אחת עבודה והיא כולה, השנה ולכל ישראל לכלל
היה  זה ומפני והקב"ה, ישראל של אחדות עם הקשורה
השלימות  בתכלית תיעשה זו שעבודה להבטיח צורך

ביהודי. לחשוד צריך כך לשם אם גם וההידור,
העובדה  ללבם נגע ישראל, אהבת של הרגש מצד ואעפ"כ
בכיה  לידי הביאם שהדבר כך כדי עד ביהודי, שחשדו

ממש. בדמעות
שהרי  ישראל, אהבת של ההפלאה לגודל הוראה ומכאן
ליום  הגדולה ההכנה שעת הכיפורים, יום ערב על מדובר
ההכנות  את עושים בית־דין שזקני ובזמן הקדוש,
זה  ובזמן כדבעי, תהיה הקטורת שעבודת לוודא האחרונות
שחשדו  על בדמעות לבכות הדרוש הפנאי את מצאו

ביהודי!
(bq oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

הצדוקים.19)צמחה.18) של אדוני.20)נימוקם
דין 21) בית דעת ועל דעתנו על אותך משביעים אנו כלומר,

השבועה, לנוסח להכניס שבדעתך הכוונה לפי לא (פירוש,
לומר  נתכוונו לא אבל הדין), בית וכוונת כוונתנו לפי אלא
בהלכות  פוסק רבינו שהרי לעבודה, דין בית שליח שהוא
הקדושֿ שלוחי שכהנים ח והלכה ה הלכה ו פרק נדרים

הם. ברוךֿהוא

.Á,L¯B„Â ·LBÈ ÏB„b Ô‰k ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÈÏÈÏ Ïk»≈≈«ƒƒ…≈»≈¿≈
‡Ì‡ .ÂÈÙÏ ÌÈL¯Bc - „ÈÓÏz ‰È‰ Ì‡Â .ÌÎÁ ‰È‰ Ìƒ»»»»¿ƒ»»«¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ

,ÂÈÙÏ ÔÈ¯B˜ - Â‡Ï Ì‡Â ,‡¯B˜ - ‡¯˜Ï ÏÈ‚¯ ‰È‰»»»ƒƒ¿…≈¿ƒ»ƒ¿»»
L„w‰ È·˙Îa ?ÂÈÙÏ ÔÈ¯B˜ ‰n·e .ÔLÈÈ ‡lL È„k22. ¿≈∆…ƒ««∆ƒ¿»»¿ƒ¿≈«…∆

‰iÂÏ ÈÁ¯t - ÌÓ˙‰Ï Lwa23Úaˆ‡a ÂÈÙÏ ÔÈkÓ ƒ≈¿ƒ¿«¿≈ƒ¿≈¿ƒ»«ƒ¿»»¿∆¿«
‰„¯ˆ24„ÓÚ ,ÏB„b Ô‰k ÈLÈ‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â , ¿»»¿¿ƒƒƒ…≈»¬…
ÔpËˆ‰Â25.ÔLÈz ‡lL È„k ,‰tˆ¯‰ ÏÚ ËÚÓ ¿ƒ¿«≈¿««»ƒ¿»¿≈∆…ƒ«

BnÚ ÔÈ˜qÚ˙Óe26eÈ‰ ‡ÏÂ .‰ËÈÁL ÔÓÊ ÚÈbnL „Ú ƒ¿«¿ƒƒ«∆«ƒ«¿«¿ƒ»¿…»
È‡cÂa ¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚL ÔÈ¯ÈknL „Ú ÔÈËÁBL27, ¬ƒ«∆«ƒƒ∆»»««««¿««

.‰ÏÈla eËÁLÈ ‡nL∆»ƒ¿¬««¿»

הימים.22) ודברי עזרא דניאל, באיוב, אמרו: שם במשנה
ומשלי. תהלים מוסיף, צעירים.23)ובירושלמי לויים

כהונה". "פרחי הגירסה שלפנינו בגמרא 24)במשנה
בכוח  אותה ושומטים לאצבע אגודל מקרבים אגודל. מפרש
ליווי  שימש זה שקול משמע שם בירושלמי קול. משמיע וזה

פה. שבעל רגליו 25)לזמר עליה והעומד צוננת הרצפה
התרדמה. את מפיג וזה "ומעסיקים 26)מצטננות במשנה

לפניו. מזמרים שהיו בגמרא, ופירשו ונזהרו 27)אותו"
וחשבו  הלבנה אור ראו טעו, אחת שפעם מפני מאוד, בזה

ונפסל. התמיד את ושחטו השחר עמוד שזה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
טבילות 1) וכמה זה, ביום משמש שהיה הבגדים סדר יבאר

טובל. היה

.‡‰OÚÓ Ïk2Ô‰k ‰Ê ÌBÈ ÏL ÔÈÙÒen‰Â ÔÈ„ÈÓz‰ »«¬≈«¿ƒƒ¿«»ƒ∆∆…≈
˙B„B·ÚÂ ,·‰Ê È„‚·a Le·Ï ‡e‰Â Ô˙B‡ ‰OBÚ ÏB„b»∆»¿»¿ƒ¿≈»»«¬
˙„ÁÈÓ‰ ‰„B·ÚÂ .Ô·Ï È„‚·a - ‰Ê ÌBÈÏ ˙B„ÁÈÓ‰«¿À»¿∆¿ƒ¿≈»»«¬»«¿À∆∆
ÈLe ,ÏB„b Ô‰k ÏL ¯t‰ ‰OÚÓ ‡È‰ ‰Ê ÌBÈÏ¿∆ƒ«¬≈«»∆…≈»¿≈

ÁlzLn‰ ¯ÈÚO Ô‰Ó „Á‡L ÌÈ¯ÈÚO‰3˙¯Ë˜‰Â , «¿ƒƒ∆∆»≈∆»ƒ«ƒ¿«≈«¿«¿»«
ÌÈL„w‰ L„˜a ˙¯Ëw‰4Ì‰ Ô·Ï È„‚·a el‡ Ïk . «¿…∆¿…∆«√»ƒ»≈¿ƒ¿≈»»≈

.ÌÈOÚ«¬ƒ

ולד.2) לב. לא: השני 3)יומא החטאת שעיר אבל
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זהב. בבגדי בהיכל 4)מעשהו הקטורת הקטרת אבל
זהב. בבגדי נעשית

.·ÌÈ„‚a‰ ‰pLiL ˙Ú Ïk5L·BÏÂ ÌÈ„‚a ËLÙÈÂ »≈∆¿«∆«¿»ƒ¿ƒ¿…¿»ƒ¿≈
‰ÏÈ·Ë ÔeÚË ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a6˙‡ ËLÙe :¯Ó‡pL , ¿»ƒ¬≈ƒ»¿ƒ»∆∆¡«»«∆

L·ÏÂ LB„˜ ÌB˜Óa ÌÈn· B¯Oa ˙‡ ıÁ¯Â „a‰ È„‚aƒ¿≈«»¿»«∆¿»««ƒ¿»»¿»«
˙BÏÈ·Ë LÓÁÂ .ÂÈ„‚a ˙‡7ÔÈLec˜ ‰¯OÚÂ8Ï·BË ∆¿»»¿»≈¿ƒ«¬»»ƒƒ≈

ËLBt ‰lÁza ?„ˆÈk .ÌBia Ba Lc˜Óe ÏB„b Ô‰k…≈»¿«≈«≈««¿ƒ»≈
L·BÏÂ ,‚tzÒÓe ‰ÏBÚÂ Ï·BËÂ ,ÂÈÏÚL ÏÁ È„‚aƒ¿≈…∆»»¿≈¿∆ƒ¿«≈¿≈
,„ÈÓz‰ ˙‡ ËÁBLÂ .ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Óe ,·‰Ê È„‚aƒ¿≈»»¿«≈»»¿«¿»¿≈∆«»ƒ
˙‡ ·ÈËÓe ,ÌBÈ Ïk ÏL ¯ÁL ÏL ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜Óe«¿ƒ¿…∆∆««∆»≈ƒ∆
ÔÈz·Á‰ ÌÚ „ÈÓz‰ È¯·È‡ ¯ÈË˜Óe ,˙B¯p‰9 «≈«¿ƒ≈¿≈«»ƒƒ«¬ƒƒ
ÛÒeÓ ÏL ÌÈO·k ‰Ú·LÂ ¯t‰ ·È¯˜Óe ,ÌÈÎÒp‰Â¿«¿»ƒ«¿ƒ«»¿ƒ¿»¿»ƒ∆«
È„‚a ËLBÙe ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â .ÌBi‰«¿««»¿«≈»»¿«¿»≈ƒ¿≈

‚tzÒÓe ‰ÏBÚÂ Ï·BËÂ ,·‰f‰10,Ô·Ï È„‚a L·BÏÂ , «»»¿≈¿∆ƒ¿«≈¿≈ƒ¿≈»»
„·BÚÂ .ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜ÓeÏk :ÌBi‰ ˙„B·Ú ¿«≈»»¿«¿»¿≈¬««»

‰Ï¯‚‰‰ ÌÚ ÌÈÈece‰11ÌÈÙa ÌÈÓc‰ ˙˜È¯Êe ,12, «ƒƒƒ««¿»»¿ƒ««»ƒƒ¿ƒ
¯ÈÚO‰ ¯ÒBÓe ,ÌÈL„w‰ L„˜a ˙¯Ëw‰ ˙¯Ë˜‰Â¿«¿»««¿…∆¿…∆«√»ƒ≈«»ƒ
¯ÈÚO‰Â ¯t‰ È¯eÓ‡ ‡ÈˆBÓe ,ÏÊ‡ÊÚÏ BÁlLÓÏƒ¿«¿«¬»≈ƒ≈≈«»¿«»ƒ
Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â .‰Ù¯OÏ Ô¯‡L ¯ÒBÓe ÌÈÙ¯Op‰«ƒ¿»ƒ≈¿≈»ƒ¿≈»¿««»¿«≈
‰ÏBÚÂ Ï·BËÂ ,Ô·Ï È„‚a ËLBÙe ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È»»¿«¿»≈ƒ¿≈»»¿≈¿∆
.ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Óe ,·‰Ê È„‚a L·BÏÂ ,‚tzÒÓeƒ¿«≈¿≈ƒ¿≈»»¿«≈»»¿«¿»
ÏÈ‡Â BÏÈ‡Â ,ÌBi‰ ÛÒeÓ ÏL ˙‡hÁ ¯ÈÚO ·È¯˜Óe«¿ƒ¿ƒ«»∆««¿≈¿≈
¯ÈÚOÂ ¯t È¯eÓ‡ ¯ÈË˜Óe ,˙BÏBÚ Ì‰Â ,ÌÚ‰»»¿≈«¿ƒ≈≈«¿»ƒ

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz ·È¯˜Óe ,ÔÈÙ¯Op‰13¯Á‡Â . «ƒ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ∆≈»«¿«ƒ¿««
Ï·BËÂ ,·‰Ê È„‚a ËLBÙe ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó Ck»¿«≈»»¿«¿»≈ƒ¿≈»»¿≈
ÂÈ„È Lc˜Óe ,Ô·Ï È„‚a L·BÏÂ ,‚tzÒÓe ‰ÏBÚÂ¿∆ƒ¿«≈¿≈ƒ¿≈»»¿«≈»»
˙‡ ÌMÓ ‡ÈˆBÓe ,ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÒÎÂ .ÂÈÏ‚¯Â¿«¿»¿ƒ¿»¿…∆«√»ƒƒƒ»∆
,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â .‰zÁn‰ ˙‡Â Ûk‰««¿∆««¿»¿««»¿«≈»»¿«¿»
L·BÏÂ ,‚tzÒÓe ‰ÏBÚÂ Ï·BËÂ ,Ô·Ï È„‚a ËLBÙe≈ƒ¿≈»»¿≈¿∆ƒ¿«≈¿≈
ÏL ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜Óe .ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Óe ,·‰Ê È„‚aƒ¿≈»»¿«≈»»¿«¿»«¿ƒ¿…∆∆
ÔÈa ˙B¯p‰ ˙‡ ·ÈËÓe ,ÌBÈ Ïk ÏL ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa≈»«¿«ƒ∆»≈ƒ∆«≈≈
,·‰Ê È„‚a ËLBÙe ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Óe .ÌÈa¯Ú‰»«¿«ƒ¿«≈»»¿«¿»≈ƒ¿≈»»

.‡ˆBÈÂ ÏÁ È„‚a L·BÏÂ¿≈ƒ¿≈…¿≈

להיפך.5) או לבן לבגדי זהב בה 6)מבגדי שיש במקוה
סמך  על הסאה. שיעור בדיוק נתברר לא מים. סאה ארבעים
ליטר. 12 עד 10 מכיל שהסאה להניח יש שבידינו, הנתונים

ל.7) שם או 8)משנה הכיור מן ורגלים ידים רחיצת
ה). הלכה לקמן (ראה זהב של שהכהן 9)מקיתון מנחה

קרבנות  מעשה מהלכות יג פרק (ראה יום בכל מקריב גדול
ב). משני 11)מתנגב.10)הלכה איזה הגורל, הטלת

לקמן  (ראה לעזאזל ישתלח ואיזה חטאת יקרב השעירים
ג). המדויק,12)פרק הסדר על רבינו הקפיד לא כאן

הלכה  ד בפרק לקמן אבל הקטורת. לפני הדם הזאת והקדים
ונג: מז. שם במשנה הקבוע הסדר לפי הקטורת, הקדים א

ומחתה 13) כף שהוצאת כתב, ה"ג ד"ה סז: שם רש"י
משמע  וכדבריו הערבים, בין של תמיד להקרבת קודמת

על  מסתמך רבינו אולם ו. פרק אחרי פרשת כהנים' ב'תורת
מודים  "הכל ב: הלכה ז פרק יומא בירושלמי יוחנן ר' דעת
הערבים" בין של תמיד לאחר שהוא ומחתה, כף בהוצאת

אחרי). פרשת התורה על רמב"ן (ראה

.‚˙BÏÈ·h‰ Ïk14,Lc˜na Ôlk - ÔÈLecw‰Â el‡‰ »«¿ƒ»≈¿«ƒƒÀ»«ƒ¿»
ıeÁ .LB„˜ ÌB˜Óa ÌÈn· B¯Oa ˙‡ ıÁ¯Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«∆¿»««ƒ¿»»
,ÏÁa d˙B‡ ÏaËÏ È‡M¯ ‡e‰L ,‰BL‡¯ ‰ÏÈ·hÓƒ¿ƒ»ƒ»∆««ƒ¿…»«…

È‡LB˙ek ÛÈÒB‰Ï ‡l‡ d15‰‡ÓË ¯kÊÈ Ì‡L ; ∆≈»∆»¿ƒ«»»∆ƒƒ¿…À¿»
ÏÎÂ .dÓLÏ BÊ ‰ÏÈ·Ëa ‰pnÓ L¯ÙÈ - B„ÈaL ‰LÈ¿»»∆¿»ƒ¿ƒ∆»ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿»
Lc˜ ‡lL B‡ ÌÈ„‚·Ï ÌÈ„‚a ÔÈa Ï·Ë ‡lL Ô‰k…≈∆…»«≈¿»ƒƒ¿»ƒ∆…ƒ≈
B˙„B·Ú - „·ÚÂ ‰„B·ÚÏ ‰„B·Ú ÔÈ·e „‚·Ï „‚a ÔÈa≈∆∆¿∆∆≈¬»«¬»¿»«¬»

‰¯Lk16. ¿≈»

ל.14) שם יהודה 15)משנה כר' להזכר, שישתדל
פ"א. שם ל:16)בתוספתא שם גמרא

.„‰ÏBÁ B‡ Ô˜Ê ÏB„b Ô‰k ‰È‰17ÔÈaÏÓ -18 »»…≈»»≈∆¿«¿ƒ
˙BiLLÚ19ÔÈÏÈËÓ ¯ÁÓÏe ,·¯ÚaÓ L‡a ÏÊ¯a ÏL ¬»ƒ∆«¿∆¿≈ƒ»∆∆¿»»¿ƒƒ

ÌÈna Ô˙B‡20˙e·L ÔÈ‡L ;Ô˙pˆ ‚ÈÙ‰Ï È„k »««ƒ¿≈¿»ƒƒ»»∆≈¿
Lc˜na21„Ú ‰Â˜n‰ ÈÓa ÔÈnÁ ÌÈÓ ÔÈ·¯ÚÓ B‡ . «ƒ¿»¿»¿ƒ«ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿∆«

.Ô˙pˆ ‚ÈÙzL∆»ƒƒ»»

קרים.17) במים לטבול לו בברייתא 18)וקשה יהודה ר'
לד: ברזל 20)גושים.19)שם הטלת שאיסור אמרו שם

ומקשה), (מחזק "מצרף" משום הוא קרים למים מלובן
בלשון  ("שבות" חכמים גזירת אלא תורה איסור אינו וצירוף

[נימוק 21)התלמוד). שבמקדש. בעבודות גזרו לא חכמים
הלא  שואלים, הרמב"ם מפרשי וכל שם. בגמרא אמרו זה
"המכבה  ב: הלכה פי"ב שבת בהלכות אומר עצמו רבינו
משמע  חייב". – לצרף נתכוון ואם פטור, מתכת של גחלת
בשם  מבאר שם ובמגידֿמשנה תורה. איסור הוא שמצרף
של  צירוף אבל תורה, איסור הוא ממש שצירוף הרמב"ן,
צירוף  אינו המים, את לחמם כדי למקווה שהטילו עששיות
ראה  הברזל. את מחזקים שמתחממים שהמים מפני ממש,

זו]. סתירה ביישוב נפלא תירוץ שם בלחםֿמשנה

.‰ÔÓ ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó ÏB„b Ô‰k ÌBÈ ÏÎa¿»…≈»¿«≈»»¿«¿»ƒ
ÏL ÔB˙ÈwÓ Lc˜Ó ÌBi‰Â ,ÌÈ‰k‰ ¯‡Lk ¯Bik‰«ƒƒ¿»«…¬ƒ¿«¿«≈ƒƒ∆

·‰Ê22ÌÈÏBÚ ÌÈ‰k‰ ÌBÈ ÏÎa .B„B·k ÌeMÓ , »»ƒ¿¿»«…¬ƒƒ
L·k ÏL BÁ¯ÊÓa23B·¯ÚÓa ÔÈ„¯BÈÂ24ÌBi‰Â , ¿ƒ¿»∆∆∆¿¿ƒ¿«¬»¿«

ÚˆÓ‡a ÌÈÏBÚ25,ÏB„b Ô‰k ÈÙÏ ÚˆÓ‡a ÔÈ„¯BÈÂ ƒ»∆¿«¿¿ƒ»∆¿«ƒ¿≈…≈»
B¯c‰Ï È„k26‰zÁna ‰ÎfL ÈÓ ÌBÈ ÏÎa .27‰˙BÁ ¿≈¿«¿¿»ƒ∆»»««¿»∆

ÛÒk ÏL ‰zÁÓa28‰¯ÚÓe29ÏL ‰zÁÓÏ L‡‰ ¿«¿»∆∆∆¿»∆»≈¿«¿»∆
·‰Ê30·‰Ê ÏL ‰zÁÓa ÏB„b Ô‰Î ‰˙BÁ ÌBi‰Â , »»¿«∆…≈»¿«¿»∆»»

.‰„B·Ú ˙ÙÒB˙a BÚbÈÏ ‡lL ,ÏÎÈ‰Ï ÒÎ d·e»ƒ¿»«≈»∆…¿«¿¿∆∆¬»
,ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ ˙˜ÊÁÓ ÌBÈ Ïk ÏL ‰zÁÓ ÔÎÂ¿≈«¿»∆»«¬∆∆«¿»»«ƒ
,‰„·k ‰˙È‰ ÌBÈ ÏÎ·e ;ÔÈa˜ ‰LÏL ÌBi‰ ÏLÂ¿∆«¿»«ƒ¿»»¿»¿≈»

‰l˜ ÌBi‰Â31ÌBi‰Â ,‰¯ˆ˜ d„È ÌBÈ ÏÎ·e ; ¿««»¿»»»¿»»¿«
‰k¯‡32.Ú‚ÈÈ ‡lL ÏB„b Ô‰k ÏÚ Ï˜‰Ï È„k ; ¬À»¿≈¿»≈«…≈»∆…ƒ«

˙BÎ¯ÚÓ LÏL ÁaÊn‰ ÏÚ eÈ‰ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa33 ¿»»»««ƒ¿≈«»«¬»
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Úa¯‡ ÌL eÈ‰ ÌBi‰Â ,L‡ ÏL34ÔÈÙÈÒBÓ . ∆≈¿«»»«¿«ƒƒ
B¯hÚÏe ÁaÊn‰ ¯c‰Ï È„k ,‰Î¯ÚÓ35. «¬»»¿≈¿«≈«ƒ¿≈«¿«¿

ד 22) פרק יומא בירושלמי כתנאֿקמא. מג: שם משנה
כן  גם ראשון קידוש אם יוסה ור' יונה ר' חולקים ה, הלכה
של  בקיתון והיום סתם: כתב רבינו זהב. של מקיתון היה

כך. ראשון קידוש שגם ומשמע שש 23)זהב, רחב קרש
עולים. הכהנים ובו המזבח של דרום בצד מונח אמה, עשרה
לפנות  שעליהם מפני המזרח בשפת עולים היו יום בכל
יהיו  לא פונה שאתה (פניות) פינות "כל אמרו: שהרי לימין,
את  לקצר כדי מזרח, בשפת עולים ולפיכך לימין" אלא
כל  את לעבור יצטרכו המערבית בשפתו יעלו אם כי הדרך,

מ.). וגמרא שם (משנה הכבש של אחרי 24)רחבו
של  המערבית לשפתו מגיעים המזבח, כל את שהקיפו

יורדים. ושם "כהן 25)הכבש הגירסא: שלפנינו במשנה
לעולם  אומר יהודה ר' באמצע, ויורד באמצע עולה גדול
כמו  רבינו וגירסת באמצע", ויורד באמצע עולה גדול כהן
ראה  רבינו, כגירסת משמע מה. שם ובגמרא כאן. שכתב

עם 26)לחםֿמשנה. ברוב שילך הגדול הכהן את לכבד
אותו. שעל 27)מלווים מהמערכה גחלים בה לחתות

הקטורת. את עליה להקטיר כדי "התורה 28)המזבח,
מתקלקלת  המחתה כי (שם), ישראל" של ממונם על חסה

באש.ק  תדיר בה כשחותים הגחלים.29)צת את שופך
המקדש.30) כבוד משום מקטיר, היה בגמרא 31)ובה

ושל  עבים, דפנותיה היומיומית שהמחתה מפרשים, מד: שם
דקים. גדול.32)היום כהן של זרועו את שתתמוך כדי

יהודה 33) ור' יוסי ור' מאיר ר' נחלקו מג: שם במשנה
מחבריו" כמותו "שהלכה יוסי כר' ופסק המערכות, במנין

מו.). א.34)(עירובין הן: יום שבכל מערכות שלוש
מערכה  ב. הקרבנות: את מקטירים שעליה גדולה מערכה
להקטרת  הגחלים את לוקחים שממנה קטורת, של שניה
אש  הספיקה לא אם האש, לקיום ג. בהיכל: הקטורת
אש  עליה מוסיפים הבשר רוב על להתגבר הגדולה המערכה

זו. להקטיר 35)ממערכה גחלים נוטלים זו וממערכה
הקדשים. לקודש שמכניסים הקטורת

.ÂB˙Èa „Ú·e B„Úa ¯tÎÂ :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»¿ƒ∆«¬¿«≈
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ - Ï‡¯OÈ Ï‰˜ Ïk „Ú·e36,e„ÓÏ ¿«»¿«ƒ¿»≈ƒƒ«¿»»¿

ÌÈ¯·c ÈecÂ ‰fL37‰cÂ˙Ó ‡e‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . ∆∆ƒ¿»ƒƒ¿≈»»≈∆ƒ¿«∆
BÓˆÚ È„È ÏÚ - „Á‡ :ÌÈÈecÂ ‰LÏL ‰Ê ÌBÈa¿∆¿»ƒƒ∆»«¿≈«¿
¯‡L ÌÚ BÓˆÚ È„È ÏÚ - ÈL ÈecÂ .‰lÁz¿ƒ»ƒ≈ƒ«¿≈«¿ƒ¿»

ÌÈ‰k‰38.BÏ ¯L‡ ˙‡hÁ‰ ¯t ÏÚ Ì‰ÈLe . «…¬ƒ¿≈∆««««»¬∆
¯ÈÚO ÏÚ Ï‡¯OÈ Ïk È„È ÏÚ - ÈLÈÏL Èece‰Â¿«ƒ¿ƒƒ«¿≈»ƒ¿»≈«»ƒ

Îa ÌM‰ ˙‡ ¯ÈkÊÓe .ÁlzLn‰LÏL Ô‰Ó ÈecÂ Ï «ƒ¿«≈««¿ƒ∆«≈¿»ƒ≈∆»
„ˆÈk .ÌÈÓÚt39È˙‡ËÁ ,ÌM‰ ‡p‡ ?¯ÓB‡ ‡e‰ ¿»ƒ≈«≈»»«≈»»ƒ

‡ ¯tk ,ÌM‰ ‡p‡ .EÈÙÏ ÈzÚLÙe È˙ÈÂÚ»ƒƒ»«¿ƒ¿»∆»»«≈«∆»
È˙ÈÂÚLÂ È˙‡ËÁL ÌÈÚLtÏÂ ˙BBÂÚÏÂ ÌÈ‡ËÁÏ«¬»ƒ¿»¬¿«¿»ƒ∆»»ƒ¿∆»ƒƒ
¯tÎÈ ‰f‰ ÌBi· Èk :¯Ó‡pL .'eÎÂ ÈzÚLtLÂ¿∆»«¿ƒ¿∆∆¡«ƒ««∆¿«≈
'‰ ÈÙÏ ÌÎÈ˙‡hÁ ÏkÓ ,ÌÎ˙‡ ¯‰ËÏ ÌÎÈÏÚ¬≈∆¿«≈∆¿∆ƒ…«…≈∆ƒ¿≈
ÔÎÂ .ÌM‰ ˙‡ ¯ÈkÊ‰ ÌÈÓÚt LÏL È¯‰ .e¯‰Ëzƒ¿»¬≈»¿»ƒƒ¿ƒ∆«≈¿≈
¯ÈÚO ÏÚ Ï¯Bb‰ ˙‡ Ô˙B ‡e‰LÎe .Ô‰Ó ÈecÂ ÏÎa¿»ƒ≈∆¿∆≈∆«»«¿ƒ

˙‡ ¯ÈkÊÓ ‡ˆÓ .˙‡hÁ ÌM‰Ï :¯ÓB‡ ,˙‡hÁ‰««»≈¿«≈«»ƒ¿»«¿ƒ∆
ÌÈÓÚt ¯OÚ ‰Ê ÌBÈa ÌM‰40¯ÈkÊÓ ‡e‰ ÌlÎ·e . «≈¿∆∆∆¿»ƒ¿À»«¿ƒ

B·˙Îk41‰È‰ ‰BL‡¯a .L¯ÙÓ‰ ÌM‰ ‡e‰L , ƒ¿»∆«≈«¿…»»ƒ»»»
ÌMa BÏB˜ ˙‡ dÈa‚Ó42ÔÈˆe¯t ea¯L ÔÂÈk .43- «¿ƒ«∆«≈≈»∆«¿ƒ

˙eÓÈÚpa BÚÈÏ·Óe .CeÓ ÏB˜a B¯Ó‡Ï e¯ÊÁ44„Ú , »¿¿»¿¿»«¿ƒ«¿ƒ«
.ÌÈ‰k‰ ÂÈ¯·Á elÙ‡ Ba e¯ÈkÈ ‡lL∆…«ƒ¬ƒ¬≈»«…¬ƒ

מסיני.36) למשה הקרבן,37)הלכה על ידיו סומך
מא: לא: שם המתכפרים, עבירות על משנה 38)ומתודה

ואל  החייב, על ויכפר זכאי "יבוא מג: שם ובגמרא מא: שם
החייב". על ויכפר חייב על 39)יבוא הן הנוסחאות כל

אנא  וכו' חטאתי השם "אנא גורס רבינו שם. המשניות פי
חננאל  ורבינו שלפנינו. במשנה הגירסא וכן כפר", השם
ז) הלכה ג (פרק בירושלמי חגי ר' דעת מביא לה:) (שם
ודחה  בשם", אנא ובשניה השם, אנא אומר היה "בראשונה
"אתה  העבודה בסדר אולם המשנה. נוסחת מפני דבריו
הוא  וכן חגי, ר' כדעת כתוב ספרד" "נוסח הנקרא כוננת"

לט:40)בתוספתא. בכינוי 41)שם שקוראים כמו ולא
רב  בשם מביא יט סימן ח פרק יומא ברא"ש "אֿדֿנֿי".

אותיות. מ"ב בן שם מזכיר שהיה גאון, כשהזכיר 42)האי
השם. כהן 43)את כמו ככתבו, השם את לקרוא שהתחילו

את 44)גדול. ומבליע בזמרה ומסלסל מאריך היה בזמרה.
בנעימת  אותו "מבליעים אמרו: עא. קידושין בגמרא השם.
עשרה  שתים בן בשם שם והמדובר הכהנים". אחיהם
בנשיאת  הזכירוהו והם צנועים, לכהנים רק שנמסר אותיות

בהבלעה. כפים

.ÊÌÈ‰k‰ Ïk45Ì‰Lk ,‰¯ÊÚa ÌÈ„ÓBÚ‰ ÌÚ‰Â »«…¬ƒ¿»»»¿ƒ»¬»»¿∆≈
ÏB„b Ô‰k ÈtÓ ‡ˆBÈ L¯ÙÓ‰ ÌM‰ ˙‡ ÌÈÚÓBL¿ƒ∆«≈«¿…»≈ƒƒ…≈»
ÌÈÏÙBÂ ÌÈÂÁzLÓe ÌÈÚ¯Bk eÈ‰ ,‰¯‰Ë·e ‰M„˜aƒ¿À»¿»√»»¿ƒƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ
B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯a :ÌÈ¯ÓB‡Â Ì‰Èt ÏÚ«¿≈∆¿¿ƒ»≈¿«¿
Ï„‚ e·‰ ,‡¯˜‡ '‰ ÌL Èk :¯Ó‡pL .„ÚÂ ÌÏBÚÏ¿»»∆∆∆¡«ƒ≈∆¿»»…∆
˙‡ ¯Ó‚Ï Ôek˙Ó ‰È‰ ÌÈÈece‰ ˙LÏL·e .eÈ‰Ï‡Ï≈…≈ƒ¿∆«ƒƒ»»ƒ¿«≈ƒ¿…∆

ÌM‰46ÏÎÂ .e¯‰Ëz Ô‰Ï ¯ÓB‡Â ,ÔÈÎ¯·Ó‰ „‚k «≈¿∆∆«¿»¿ƒ¿≈»∆ƒ¿»¿»
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÈecÂÏ ¯Lk ÌBi‰47ÌÈ¯t‰ ÈecÂÏe «»≈¿ƒ«ƒƒ¿ƒ«»ƒ

ÌÈÙ¯Op‰48. «ƒ¿»ƒ

"והם 45) רק גורס ח פרק יומא והמרדכי סו. יומא משנה
גירסת  גם וכן ועד", לעולם מלכותו כבוד שם ברוך עונים

שם. בפיוטים.46)הגר"א אלא בתלמוד נמצא לא
כ:47) מגילה ופר 48)משנה ציבור של דבר העלם פר

ה"א. ופט"ו ה"א, פי"ב שגגות הלכות ראה משיח. כהן

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היו 1) וממה שוין שיהיו צריך אם שמגריל, הגורלות יבאר

וכיצד. מגריל והיכן

.‡˙BÏ¯Bb‰ ÈL2„Á‡Â ,ÌM‰Ï ÂÈÏÚ ·e˙k „Á‡ - ¿≈«»∆»»»»¿«≈¿∆»
¯·c ÏkÓ ÌÈ¯Lk Ì‰Â .ÏÊ‡ÊÚÏ ÂÈÏÚ ·e˙k3ÔÓ ÔÈa : »»»«¬»≈¿≈¿≈ƒƒ»»»≈ƒ

‰È‰È ‡Ï Ï·‡ .˙Îzn‰ ÔÓ ÔÈa ,Ô·‡‰ ÔÓ ÔÈa ,ıÚ‰»≈≈ƒ»∆∆≈ƒ««∆∆¬»…ƒ¿∆
‡l‡ ,·‰Ê „Á‡Â ÛÒk „Á‡ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡∆»»¿∆»»»∆»∆∆¿∆»»»∆»

ÔÈÂL Ì‰ÈL4.eÈ‰ ıÚ ÏLÂ .Ì˙B‡ eOÚ ÈL ˙È··e ¿≈∆»ƒ¿∆≈»¿«ƒ≈ƒ»»
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·‰Ê ÏL5˜ÈÊÁn‰ „Á‡ ÈÏÎa ˙BÏ¯Bb‰ ÈL ÔÈÁÈpÓe . ∆»»«ƒƒ¿≈«»ƒ¿ƒ∆»««¬ƒ
ÌÈ„i‰ ÈzL6Ôek˙È ‡ÏÂ ÂÈ„È ÈzL ÒÈÎiL È„k ,7. ¿≈«»«ƒ¿≈∆«¿ƒ¿≈»»¿…ƒ¿«≈

ÏÁ ‰Ê ÈÏÎe8.BÓL ÈtÏ˜Â ,‰È‰ ıÚ ÏLÂ ,‡e‰ ¿ƒ∆…¿∆≈»»¿«¿≈¿

השעירים 2) שני על אהרן ונתן ח): טז, (ויקרא בתורה כתוב
דיניהם  פרטי לעזאזל. אחד וגורל לה' אחד גורל גורלות,
הבאות. בהלכות מבוארים הללו השעירים שני של

א.3) לז, יומא "של 5)שם.4)ברייתא, שם: משנה,
פירוש, זהב", של גמלא בן ועשאן היו, עץ) (מין אשכרוע

גדול. כהן כשנתמנה נדב ידים 6)מכספו שתי רק כלומר,
יותר. גורל 7)ולא איזה ולהכיר בידיו למשמש יוכל שלא

גורל  כשיצא היה טוב (סימן הימנית בידו ויוציאו לה' הוא
שם. רש"י וראה א. לט, שם רבא בימין). לא 8)זה

עושים  ואין עץ, של שהיה מפני שרת כלי בקדושת קידשוהו
(שם). עץ של שרת כלי

.·?ÏÈ¯‚Ó ÔÎÈ‰9ÁaÊn‰ ÔBÙˆa ‰¯ÊÚ‰ Á¯ÊÓa10. ≈»«¿ƒ¿ƒ¿«»¬»»ƒ¿«ƒ¿≈«
Ô‰Èt ÌÈ¯ÈÚO‰ ÈL ÔÈ„ÈÓÚÓe ,ÈtÏw‰ ÌL ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ»««¿≈«¬ƒƒ¿≈«¿ƒƒ¿≈∆
,ÌLÏ ‡a ÏB„b Ô‰ÎÂ .Á¯ÊÓÏ Ì‰È¯BÁ‡Â ·¯ÚÓÏ¿«¬»«¬≈∆¿ƒ¿»¿…≈»»¿»

·‡ ˙Èa L‡¯Â BÈÓÈÓ Ô‚q‰Â11ÈLe .BÏ‡ÓOÓ ¿«¿»ƒƒ¿…≈»ƒ¿…¿≈
.BÏ‡ÓOÏ „Á‡Â BÈÓÈÏ „Á‡ ,ÂÈÙÏ ÌÈ¯ÈÚO‰«¿ƒƒ¿»»∆»ƒƒ¿∆»ƒ¿…

א.9) לז, שם למזבח,10)משנה, מזרחית צפונית כלומר,
בשיטתו  עומד רבינו המזבח. של המזרח קיר מול ולא
שהמזבח  שאע"פ הט"וֿטז, הבחירה בית מהל' שבפ"ה
נקרא  לא העזרה, של הצפונית למחיצתה אמות שבע משוך
ששים  היינו המזבח, מקיר צפוני שהוא המקום אלא צפון
עד  האולם מכותל העזרה אורך לכל ברוחב וחצי אמות
ראה  אמות. ושש שבעים היינו העזרה, של המזרחי כותל
פ"ג  יומא יוםֿטוב' ו'תוספות כאן, ולחםֿמשנה כסףֿמשנה

עבד 11)מ"ט. משמר וכל משמרות, ל24ֿ חולקו הכהנים
אבות, לבתי משמרו את מחלק משמר כל וראש אחד, שבוע
ה"ג  המקדש כלי מהל' פ"ד למעלה ראה ליום, אב בית

והי"א.

.‚Û¯Ë12ÂÈ„È ÈzLa ˙BÏ¯Bb‰ ÈL ‰ÏÚ‰Â ÈtÏwa13 »«««¿≈¿∆¡»¿≈«»ƒ¿≈»»
‰ÏÚ ÌL ÏL Ì‡ .ÂÈ„È Á˙BÙe ÌÈ¯ÈÚO‰ ÈL ÌLÏ¿≈¿≈«¿ƒƒ≈«»»ƒ∆≈»»

ÏB„b Ô‰k ÈLÈ‡ :¯ÓB‡ Ô‚q‰ - BÈÓÈa14da‚‰ , ƒƒ«¿»≈ƒƒ…≈»«¿«
:BÏ ¯ÓB‡ ·‡ ˙Èa L‡¯ - ‰ÏÚ Ï‡ÓOa Ì‡Â .EÈÓÈ¿ƒ∆¿ƒƒ¿…»»…≈»≈
˙BÏ¯Bb‰ ÈL Ô˙BÂ .EÏ‡ÓO da‚‰ ,ÏB„b Ô‰k ÈLÈ‡ƒƒ…≈»«¿«¿…∆¿≈¿≈«»
ÏL ÏÚ Ï‡ÓO ÏLÂ ,ÔÈÓÈ ÏÚ ÔÈÓÈ ÏL :Ì‰ÈL ÏÚ«¿≈∆∆»ƒ«»ƒ¿∆¿…«∆

·kÚ ‡Ï - Ô˙ ‡Ï Ì‡Â .Ï‡ÓO15¯qÁL ‡l‡ , ¿…¿ƒ…»«…ƒ≈∆»∆ƒ≈
‰Ï¯‚‰‰Â .˙·kÚÓ dÈ‡L ‰ÂˆÓ ‰Áp‰‰L ;‰ÂˆÓƒ¿»∆««»»ƒ¿»∆≈»¿«∆∆¿««¿»»

‰„B·Ú dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙·kÚÓ16‰Áp‰‰ ,CÎÈÙÏ . ¿«∆∆««ƒ∆≈»¬»¿ƒ»««»»
‰ÏeÒt ÈtÏw‰ ÔÓ ˙BÏ¯Bb‰ ˙ÈÏÚ‰Â ,¯Êa ‰¯Lk¿≈»¿»¿«¬»««»ƒ««¿≈¿»

¯Êa17. ¿»

למשמש 12) יוכל שלא כדי פתאומית, לקיחה חטף,
(ראה  בשמאל ואיזה בימין לקחת איזה ולבחור בגורלות

א. לט, שם משנה, ו). הערה ואחד 13)למעלה בימין אחד
שם.14)בשמאל. את 15)משנה, להניח צריך לכתחילה

את  ושחט הניח לא אם ובדיעבד, השעירים. על הגורלות

שהגרלה  הגמרא מסקנות - ב מ, שם כשר, – החטאת שעיר
מעכבת. אינה והנחה שהרי 16)מעכבת - ב לט, שם
שם). (רש"י בסגן גם פסק 17)כשרה שרבינו ואע"פ

כהן  של פרו ששחיטת ה"ב, המוקדשין פסולי מהל' בפ"א
עבודה  שאינה אלא מעכבת שחיטה והרי כשרה, בזר גדול
שחיטה  כי לשחיטה, הגרלה לדמות אין מב.) יומא (ראה
(לחםֿ הגרלה מהֿשאיןֿכן לקרבנות, מיוחדת מצוה אינה

משנה).

.„ÔBLÏ ¯LB˜Â18˙È¯B‰Ê ÏL19ÌÈÚÏÒ ÈzL Ï˜LÓ20 ¿≈»∆¿ƒƒ¿«¿≈¿»ƒ
BÁelL ˙Èa „‚k B„ÈÓÚÓe ÁlzLn‰ ¯ÈÚO L‡¯a21, ¿…»ƒ«ƒ¿«≈««¬ƒ¿∆∆≈ƒ

B˙ËÈÁL ˙Èa „‚k ËÁLpÏÂ22¯t ˙‡ ËÁBLÂ . ¿«ƒ¿»¿∆∆≈¿ƒ»¿≈∆«
¯ÈÚO‰ ˙‡Â BÏ ¯L‡ ˙‡hÁ‰23Ï¯Bb‰ ÂÈÏÚ ‰ÏÚL ««»¬∆¿∆«»ƒ∆»»»»«»
.ÌMÏ«≈

ב.18) מב, שם היו 19)משנה, רגילים אדום. צבוע צמר
לשון. בתבנית הצמר חוטי את בשם 20)לקפל אבין כרבי

א. מג, שם יונתן, יוציאוהו.21)רבי שדרכו השער מול
לקשירת 22) הכוונה אם שאלו ובגמרא שם. המשנה, לשון

בית  כנגד השעיר את שמעמידים הכוונה או בצוארו זהורית
כלשון  סתם ורבינו בקשירה. שמדובר והמסקנה שחיטתו,
"אף  כתוב: כוננת", "אתה העבודה סדר ובפיוט המשנה.
הרא"ש  ותמה שחיטתו". בית נגד יעמידנו שם של שעיר
מהגמרא  - הפייטן על הכיפורים יום עבודת סדר בהל'

עיי"ש. רציפות 23)שהבאנו, על כאן מקפיד אינו רבינו
הקטיר  השעיר, לשחיטת הפר שחיטת בין שהרי הסדר,
דיני  להשמיענו שרצה ומפני בפנים, הפר דם והזה קטורת
לשחיטת  השעיר שחיטת כאן הסמיך ובשעיר, בפר ההזיות

הבא. בפרק המבואר הסדר על וסמך הפר,

.‰ÏÎÈ‰Ï ÔÓc ÒÈÎÓe24ÌBia Ô‰ÈL ÌcÓ ‰fÓe , «¿ƒ»»«≈»«∆ƒ«¿≈∆«
˙BÈf‰ LÏLÂ ÌÈÚa¯‡ ‰f‰25‰lÁz ‰fÓ :Ô‰ el‡Â . «∆«¿»ƒ¿»«»¿≈≈«∆¿ƒ»

Èca ÔÈa ÌÈL„w‰ L„˜a ˙BÈf‰ ‰BÓL ¯t‰ ÌcÓƒ««»¿∆«»¿…∆«√»ƒ≈«≈
˙¯tkÏ ·B¯˜ ÔB¯‡‰26ÁÙËa27ÈÙÏÂ :¯Ó‡pL , »»»««…∆¿∆«∆∆¡«¿ƒ¿≈

˙¯tk‰28.¯ÓB‚Â ‰fÈÚ·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ ÌL ‰fÓe ««…∆«∆¿≈«∆»««¿«¿»¿∆«
‰hÓÏ29‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .30Ú·L :¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ ¿«»ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡«∆«

‰BL‡¯ ‰Èf‰ ÏÚ ¯˙È ‰fÈ - ÌÈÓÚt31‰È‰ CÎÂ . ¿»ƒ«∆»≈««»»ƒ»¿»»»
.LÏLÂ ˙Á‡ .ÌÈzLe ˙Á‡ .˙Á‡Â ˙Á‡ .˙Á‡ :‰BÓ∆««««¿««««¿«ƒ««¿»
.Ú·LÂ ˙Á‡ .LLÂ ˙Á‡ .LÓÁÂ ˙Á‡ .Úa¯‡Â ˙Á‡««¿«¿«««¿»≈««»≈««»∆«

ÁkLÈ ‡nL ?‰Îk ‰BÓ ‰nÏÂ32‰Èf‰ ‰ÓÈÂ ¿»»∆»»∆»ƒ¿«¿ƒ¿∆«»»
¯ÈÚO‰ ÌcÓ ‰fÓ Ck ¯Á‡Â .Ú·M‰ ÏÏkÓ ‰BL‡ƒ̄»ƒ¿««∆«¿««»«∆ƒ««»ƒ
,‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ ,‰BÓL ÔB¯‡‰ Èca ÔÈa≈«≈»»¿∆««¿«¿»¿∆«¿«»
ÏÎÈ‰a ‰fÓe ¯ÊBÁÂ .¯t‰ Ì„a ‰BnL C¯„k ‰BÓe∆¿∆∆∆∆¿««»¿≈«∆«≈»

˙Î¯t‰ ÏÚ33Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ ,‰BÓL ¯t‰ ÌcÓ ««»…∆ƒ««»¿∆««¿«¿»¿∆«
ÈÙÏÂ ˙¯tk‰ ÏÚ :¯t‰ Ì„a ¯Ó‡ CkL ,‰hÓÏ¿«»∆»∆¡«¿««»«««…∆¿ƒ¿≈

˙¯tk‰34‰fÓe ¯ÊBÁÂ .ÌÈÙa ‰BnL C¯„k ‰BÓe , ««…∆∆¿∆∆∆∆ƒ¿ƒ¿≈«∆
˙Á‡ ,˙BÈf‰ ‰BÓL ˙Î¯t‰ ÏÚ Ôk ¯ÈÚO‰ ÌcÓƒ««»ƒ≈««»…∆¿∆«»««
‰OÚÂ :¯ÈÚO‰ Ì„a ¯Ó‡pL ,‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿∆«¿«»∆∆¡«¿««»ƒ¿»»
‰BnL C¯„k ‰BÓe ,¯t‰ Ì„Ï ‰OÚ ¯L‡k BÓc ˙‡∆»«¬∆»»¿««»∆¿∆∆∆∆
‡Ï ˙Bf‰Ï Ô‰a Ôek˙Ó BÈ‡ ˙BÈf‰‰ el‡ ÏÎÂ .ÌÈÙaƒ¿ƒ¿»≈««»≈ƒ¿«≈»∆¿«…

ÛÈÏˆÓk ‡l‡ ,‰hÓÏ ‡ÏÂ ‰ÏÚÓÏ35·¯ÚÓ Ck ¯Á‡Â . ¿«¿»¿…¿«»∆»¿«¿ƒ¿««»¿»≈
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Ì‰ÈMÓ ‰fÓe ,¯ÈÚO‰ Ì„Â ¯t‰ Ìc ,ÌÈÓc‰ ÈL¿≈«»ƒ««»¿««»ƒ«∆ƒ¿≈∆
˙BÈf‰ Úa¯‡36˙B¯˜ Úa¯‡ ÏÚ37·‰f‰ ÁaÊÓ «¿««»««¿««¿ƒ¿««»»

BÚˆÓ‡ ÏÚ ˙BÈf‰ Ú·LÂ ,ÏÎÈ‰aL38.‰Ê ÁaÊÓ ÏL ∆«≈»¿∆««»«∆¿»∆ƒ¿≈«∆

ãycew zegiyn zecewpã

adfd gafn zepxw rax` lr zeifd rax` mdipyn dfne"
."'ek lkiday

כי  התערובת", מדם "ומזה נכתב ליוהכ"פ העבודה ובסדר
ענייני  מרומזים שמונה שבמספר שכיון להדגיש רוצה כאן

הכיפורים, יום
השמינית, שהיא הבינה בספירת היא תשובה־עילאה שהרי
עניין  הוא שמחה" הבנים "אם הבינה ספירת של עניינה
הרחבה  הנהר", "רחובות היא הבינה וספירת השמחה,
הזיות  ארבע הלשון גם כך האדם, ענייני ובכל בתורה

שמונה. הם - משניהם
(315 cenr h"kg y"ewl itÎlr)

ב.24) נג, שם המשנה, ע"פ הוא ההזיות סדר כל
א.25) מב, זבחים על 26)ברייתא, מונחת היתה הכפורת

טפח. ועוביה הברית לוחות שני מונחים שבו הארון
נה,27) שם בגמרא הכפרת. עובי של הטפח מול באויר מזה

אלא  הכפורת על נפל לא והדם כפורת". של עוביה "נגד א:
שיזה  רבינו כוונת לפרש גם (אפשר לארון סמוך הקרקע על

הכפורת). מן מטפח יותר רחוק לא "לפני"28)במקום
ממש. הכפורת על לא ב.29)משמע נג, שם משנה,

מצדד  למעלה מזה "כשהוא פירשו: א נה, שם ובברייתא
פירש  למעלה". ידו מצדד למטה מזה וכשהוא למטה, ידו
ידו  כף הכוונה למטה" ידו ש"מצדד שם חננאל' 'רבינו
הכוונה  למעלה" ידו "מצדד וכן למעלה, ואצבעותיו למטה
שם  רש"י פירש וכן למטה. ואצבעותיו למעלה ידו כף
בפירוש, כותב ליומא, בחידושיו הישר, בספר ('רבינוֿתם'

המשנה, את מפרשת זו 'רבינו שברייתא דברי נוטים ושכן
אחד, במקום נעשו ההזיות שכל ואומר, ומוסיף חננאל'.
לשיטתו  הולך ורבינו שם). רש"י לשיטת מנוגדת זו והוספה

לד. הערה להלן ראה חננאל', 'רבינו תורה 30)של
שמונה.31)שבעלֿפה. הן שם,32)וביחד אלעזר כרבי

משנה'. 'לחם הקדשים 33)ראה קודש בין המבדיל המסך
פני 34)להיכל. "על יד): טז, (ויקרא כתוב הפר בדם

נה.) (שם למדו זה מפסוק הכפורת", ולפני קדמה הכפורת
(שם  ולמטה הקדשים. בקודש למטה ושבע למעלה אחת
(שם  חכמים ופירשו מועד", לאוהל יעשה "וכן כתוב: טז)

כך. יזה בהיכל שגם ורבינו 35)נו:) המשנה. לשון
לפרש  שכוונתו ונראה בשוט, כמלקה אומר: שם בפירושו
מטה  כלפי ולא מעלה כלפי בידו תנועה עשה לא שהכהן
מצדד  היה היד את ורק בשוט, כמלקה אופקית תנועה אלא
'רבינו  דעת ע"פ למעלה שביארנו כמו למעלה או למטה
הכתפים  בין שמתחיל ברצועה "כמכה פירש (רש"י חננאל'
בביתֿדין). למלקות שהכוונה ברור למטה", והולך ומכה

ב.36) נח, שם כז.37)משנה, הערה ה"ב פ"ד לקמן ראה
הקרנות.38) מן מקום בריחוק המזבח, גג על פירוש,

.ÂBÚaˆ‡ Ï·BË ˙BÈf‰ LÏLÂ ÌÈÚa¯‡‰ el‡ ÏÎÂ¿»≈»«¿»ƒ¿»«»≈∆¿»
‰Èf‰ Ïk ÏÚ ‰ÏÈ·Ë Ìca39˙BÈf‰ ÈzL ‰fiL ‡Ï , «»¿ƒ»«»«»»…∆«∆¿≈«»

È·¯ÚÓ „BÒÈ ÏÚ CÙBL Ìc‰ È¯ÈLe .˙Á‡ ‰ÏÈ·hÓƒ¿ƒ»««¿»≈«»≈«¿«¬»ƒ
.ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏL∆ƒ¿≈««ƒ

טבילה.39) הזייה כל על ה"ב: פ"ג, יומא תוספתא

.ÊCk ¯Á‡Â40LÈ‡ „Èa ÈÁ‰ ¯ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLÓ ¿««»¿«≈«∆«»ƒ««¿«ƒ
ÔÎen‰41BÎÈÏB‰Ï ÌÈ¯Lk Ïk‰Â .¯a„nÏ BÎÈÏB‰Ï42, «»¿ƒ«ƒ¿»¿«…¿≈ƒ¿ƒ

Ó eÈ‰ ‡ÏÂ Ú·˜ ÌÈÏB„b ÌÈ‰k eOÚL ‡l‡˙‡ ÌÈÁÈp ∆»∆»…¬ƒ¿ƒ∆«¿…»«ƒƒ∆
˙BkÒÂ .BÎÈÏB‰Ï Ï‡¯OÈ43„Ú ÌÈÏLe¯ÈÓ ÔÈOBÚ eÈ‰ ƒ¿»≈¿ƒ¿À»ƒƒ»«ƒ«

‰a¯‰ ÌÈL‡ B‡ „Á‡ LÈ‡ ˙·BLÂ ,¯a„n‰ ˙lÁz¿ƒ««ƒ¿»¿≈ƒ∆»¬»ƒ«¿≈
‰kqÓ B˙B‡ ÔÈeÏÓ eÈ‰iL È„k ,Ô‰Ó ‰kÒÂ ‰kÒ ÏÎa¿»À»¿À»≈∆¿≈∆ƒ¿¿«ƒƒÀ»
È¯‰Â ÔBÊÓ È¯‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ‰kÒÂ ‰kÒ Ïk ÏÚ .‰kÒÏ¿À»«»À»¿À»¿ƒ¬≈»«¬≈
ÌÏBÚÓe .ÏÎB‡ - ÏÎ‡Ï CÈ¯ˆÂ BÁk ÏLk Ì‡ .ÌÈÓ«ƒƒ»«…¿»ƒ∆¡…≈≈»
ÔÈ„ÓBÚ ‰B¯Á‡‰ ‰kq‰ ÈL‡Â .CÎÏ Ì„‡ C¯ˆ‰ ‡Ï…À¿«»»¿»¿«¿≈«À»»«¬»¿ƒ

ÌeÁz‰ ÛBÒa44‰È‰ „ˆÈk .˜BÁ¯Ó ÂÈOÚÓ ˙‡ ÔÈ‡B¯Â ¿«¿¿ƒ∆«¬»≈»≈«»»
ÂÈ¯˜aL ˙È¯B‰Ê ÏL ÔBLÏ ˜ÏBÁ ?‰OBÚ45BÈˆÁ , ∆≈»∆¿ƒ∆¿«¿»∆¿

BÙÁB„Â .ÂÈ¯˜ ÈzL ÔÈa ¯LB˜ BÈˆÁÂ ÚÏqa ¯LB˜≈«∆«¿∆¿≈≈¿≈«¿»¿¬
ÈˆÁÏ ÚÈbÓ ‰È‰ ‡Ï .„¯BÈÂ ÏbÏb˙Ó ‡e‰Â ÂÈ¯BÁ‡Ï«¬»¿ƒ¿«¿≈¿≈…»»«ƒ««¬ƒ
·LBÈÂ ‡·e .ÌÈ¯·È‡ ÌÈ¯·È‡ ‰OÚ ‡e‰L „Ú ¯‰‰»»«∆«¬∆≈»ƒ≈»ƒ»¿≈

‰B¯Á‡‰ ‰kÒ ˙Áz BÏ46˙Bik¯„Â .CLÁzL „Ú47 ««À»»«¬»«∆∆¿«¿«¿ƒ
ÚÈb‰L eÚ„iL È„k ,ÔÈ¯„eÒa ÔÈÙÈÓe ,ÔÈOBÚ eÈ‰»ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿∆ƒƒ«

¯ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLnL ¯Á‡Â .¯a„nÏ ¯ÈÚO48„Èa »ƒ«ƒ¿»¿««∆¿«≈«∆«»ƒ¿«
,ÌÈÙÏ ÔÓ„ ‰f‰L ¯ÈÚO‰Â ¯t‰ Ïˆ‡ ¯ÊBÁ ,BÎÈÏBÓƒ≈≈∆«»¿«»ƒ∆ƒ»»»ƒ¿ƒ
Ô¯ÈË˜Óe ÈÏka Ì˙BÂ Ô‰È¯eÓ‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓe ÔÚ¯B˜Â¿¿»ƒ∆≈≈∆¿¿»«¿ƒ«¿ƒ»
˙BÏB„b ˙BÎÈ˙Á Ô¯Oa ¯‡L CzÁÓe .ÁaÊn‰ Èab ÏÚ««≈«ƒ¿≈«¿«≈¿»¿»»¬ƒ¿

BÊa BÊ ˙B¯ÚÓ49,Ô˙B‡ ˜¯ÙÓ BÈ‡Â ,‰ÚÈÏ˜ ÔÈÓk ¿…»¿ƒ¿ƒ»¿≈¿»≈»
‰Ù¯O‰ ˙È·Ï Ô‡ÈˆB‰Ï ÌÈ¯Á‡ „Èa ÔÁlLÓe50, ¿«¿»¿«¬≈ƒ¿ƒ»¿≈«¿≈»

e¯‡aL BÓk ,Ô¯BÚa ÌL Ô˙B‡ ÔÈÁzÓe51. ¿«¿ƒ»»¿»¿∆≈«¿

א.40) סו, שם מי 41)משנה, הכיפורים יום ערב קובעים
"ושלח  כא): טז, (ויקרא בתורה שנאמר השעיר, את יוליך

עתי". איש נאמר 42)ביד ולא "איש" (שם) שנאמר
המשנה,43)"כהן". על מפירושו ב. סו, שם משנה,

היו  סוכות שעשר שם, במשנה מאיר כרבי שדעתו  משמע
ובין  בשבת), ללכת שמותר (מרחק מיל וסוכה סוכה ובין
מילים. שני - השעיר דחיפת למקום האחרונה הסוכה

בשבת 44) ההליכה היתר גבול שהוא הראשון, המיל בסוף
יוסי  ורבי יהודה רבי נגד מאיר כרבי פסק הכיפורים. ויום

שם. במשנה, כמותו רבי שסתם מפני אותה 45)בברייתא,
לא  כאן במשנה ה"ד. למעלה שנזכרה זהורית של לשון
"קושר  נאמר - ב מא, במשנה למעלה וגם "בקרניו", נאמר
קרניים. נזכרו ולא המשתלח" שעיר בראש זהורית של לשון

יישאר 46) שלא כדי שבת, מתחום יותר ללכת לו התירו
הלילה. עד במדבר כל 47)לבדו על שעומדים אנשים

מניף  למדבר השעיר וכשהגיע מזה, זה מסוים במרחק הדרך
גם  ומניף רואה שלפניו וזה סודרים, למדבר הקרוב האחרון
שראו  עד השאר וכן ומניף רואה והשלישי סודרים, הוא

הסימן. את האמור 48)בירושלים כל ב. סז, שם משנה,
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k"deiקמו zcear zekld - dcear xtq - hay 'a iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הקריאה  אבל למדבר, השעיר שהגיע לפני לעשות מותר כאן
מצוותו. ונגמרה למדבר השעיר שהגיע אחר מצוותה בתורה

ששי. פרק סוף - ב סח, שם ב.49)ראה סז, שם ברייתא,
מעשה 50) מהל' פ"ז (ראה הדשן בית ונקרא לירושלים חוץ

ה"ד). הי"ח.51)הקרבנות הקרבנות מעשה מהל' פ"ה

.ÁÚÈb‰L ÔÂÈk52ÏB„b Ô‰k ‡ˆÈ ¯a„nÏ ¯ÈÚO ≈»∆ƒƒ«»ƒ«ƒ¿»»»…≈»
ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚÏ53B˙‡È¯˜ ÔÓÊ·e .‰¯Bza ˙B¯˜Ï54 ¿∆¿««»ƒƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ»

‰‡B¯‰ ,CÎÈÙÏ .ÔLc‰ ˙È·a ¯ÈÚO‰Â ¯t‰ ÔÈÙ¯BO¿ƒ«»¿«»ƒ¿≈«∆∆¿ƒ»»∆
¯ÈÚOÂ ¯t ‰‡B¯ BÈ‡ - ‡¯B˜ ‡e‰Lk ÏB„b Ô‰k…≈»¿∆≈≈∆«¿»ƒ

¯Ê· ‰¯Lk Ô˙Ù¯Oe .ÔÈÙ¯Op‰55e¯‡aL BÓk ,56. «ƒ¿»ƒ¿≈»»¿≈»¿»¿∆≈«¿

ב.52) סח, שם רב 53)משנה, של מימרא ב. סט, שם
במשנה.54)חסדא. ב סח, פ"ו 55)שם יומא 'ירושלמי'

שם). קרבן' 'שירי (ראה ה"ו מעשה 56)סוף מהל' פ"ז
ה"ה. הקרבנות

.ËBÊ ‰‡È¯˜57‰ˆ¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰„B·Ú dÈ‡ ¿ƒ»≈»¬»¿ƒ»ƒ»»
‰ˆ¯ Ì‡Â .‡¯B˜ - BlMÓ ÌÈ·Ï ÏÁ È„‚·a ˙B¯˜Ïƒ¿¿ƒ¿≈…¿»ƒƒ∆≈¿ƒ»»
˙B‰Ï ez ‰p‰k È„‚aL ;‡¯B˜ - Ô·Ï È„‚·a ˙B¯˜Ïƒ¿¿ƒ¿≈»»≈∆ƒ¿≈¿À»ƒ¿≈»

Ô‰a58e¯‡aL BÓk ,‰„B·Ú ˙ÚLa ‡lL59. »∆∆…ƒ¿«¬»¿∆≈«¿

ב.57) סח, שם -58)משנה, א סט, יומא 'תוספות' ראה
בגדי. מגביל 59)ד"ה שם הי"א. המקדש כלי מהל' פ"ח

מותר  עובד שהוא ביום שרק ואומר, ההיתר את רבינו
עבודה. בשעת שלא גם ללבוש

.È?‡¯B˜ ‡e‰ „ˆÈk60·LBÈ61ÏÎÂ ,ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚa ≈«≈≈¿∆¿««»ƒ¿»
ÔfÁÂ .ÂÈÙÏ ÔÈ„ÓBÚ ÌÚ‰62˙Òk‰63‰¯Bz ¯ÙÒ ÏËB »»¿ƒ¿»»¿«««¿∆∆≈≈∆»
˙Òk‰ L‡¯Ï B˙BÂ64,Ô‚qÏ B˙B ˙Òk‰ L‡¯Â , ¿¿¿…«¿∆∆¿…«¿∆∆¿«¿»

.Ïa˜Óe „ÓBÚ ÏB„b Ô‰ÎÂ ,ÏB„b Ô‰ÎÏ B˙B Ô‚q‰Â¿«¿»¿¿…≈»¿…≈»≈¿«≈
˙L¯ÙaL ¯BOÚa C‡Â ˙BÓ È¯Á‡ ‡¯B˜Â „ÓBÚ≈¿≈«¬≈¿«∆»∆¿»»«

˙B„ÚBÓ65ÔÈÚ‰ ÛBÒ „Ú66‰¯Bz‰ ˙‡ ÏÏB‚Â , ¬«»ƒ¿»¿≈∆«»
ÌÎÈÙÏ È˙‡¯wM ‰nÓ ¯˙BÈ :¯ÓB‡Â B˜ÈÁa dÁÈpÓe«ƒ»¿≈¿≈≈ƒ«∆»»ƒƒ¿≈∆

ÌÈ„e˜t‰ LÓeÁaL ¯BOÚ·e .Ô‡k ·e˙k67ÛBÒ „Ú »»∆»∆¿««¿ƒ«
ÈÙÏ ?‰t ÏÚ ‡¯B˜ ‰nÏÂ .‰t ÏÚ B˙B‡ ‡¯B˜ ÔÈÚ‰»ƒ¿»≈«∆¿»»≈«∆¿ƒ

¯eaˆa ‰¯Bz ¯ÙÒ ÔÈÏÏBb ÔÈ‡L68‡¯˜È ‡Ï ‰nÏÂ . ∆≈¿ƒ≈∆»¿ƒ¿»»…ƒ¿»
,ÌÈ¯ÙÒ ÈL· ‡¯B˜ „Á‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ?¯Á‡ ¯ÙÒa¿≈∆«≈¿ƒ∆≈∆»≈ƒ¿≈¿»ƒ

ÔBL‡¯ Ì‚t ÌeMÓ69. ƒ¿»ƒ

שם.60) למטה 61)משנה, שנאמר ממה זה, למדו בגמרא
ישב. כן שלפני משמע ומקבל", עומד גדול "וכהן במשנה:

א. סט, כך 62)שם חזן, – לשמש קראו המשנה, בזמן
(יא.) שבת המשנה על בפירושו אולם כאן, רש"י פירש
"מלמד  רבינו כותב קוראים", תינוקות היכן רואה "החזן
לשבעת  בתורה המקריא שם, פירש ורש"י תינוקות".
אדם  על מוטלים היו התפקידים ששני ונראה הקרואים.

לתפילה 63)אחד. מיוחד מקום היה המקדש בבית
בתוספתא  ביתֿכנסת. או כנסת ונקרא בתורה, ולקריאה
נכנסים  וימיםֿטובים "ובשבתות כתוב: ה"ד פ"ב חגיגה
מקום  גם היה שכאן נראה הבית", שבהר המדרש לבית

שני. בבית וכל 64)התפילה הכנסת, עניני על הממונה
שם). (רש"י פיו על נחתכים אמור 65)צרכיה פרשת

כו). כג, שבתכם.66)(ויקרא תשבתו בפרשת 67)עד
חומש  נקרא במדבר ספר זֿיא), כט, (במדבר פינחס
למעלה  ראה ישראל. בני במפקד שמתחיל מפני הפקודים,

ה"א. עד 68)פ"א לחכות הציבור את להטריח שלא
שקרא 69)שיגללו. בספר (פסול) פגם נמצא יאמרו שלא

תחילה. בו

.‡È‡¯BwL ˙Úa70C¯„k ‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C¯·Ó ¿≈∆≈¿»≈¿»∆»¿«¬∆»¿∆∆
Ú·L ‰È¯Á‡Ï ÛÈÒBÓe ,˙Òk‰ ˙È·a ÔÈÎ¯·nL71 ∆¿»¿ƒ¿≈«¿∆∆ƒ¿«¬∆»∆«
ÌÈ„BÓ .'eÎÂ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰ˆ¯ :Ô‰ el‡Â ,˙BÎ¯a¿»¿≈≈¿≈¡…≈¿ƒ
,'eÎÂ e‡ËÁ Èk eÈ·‡ eÏ ÁÏÒ .'eÎÂ CÏ eÁ‡¬«¿»¿¿«»»ƒƒ»»¿
Ï‡¯OÈ BnÚ ˙BBÚ ÏÁBÓ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :da Ì˙BÁÂ¿≈»»«»¿»≈¬«ƒ¿»≈

Ô˜˙k ˙BÎ¯a LÏL È¯‰ .ÌÈÓÁ¯a72ÏÚ C¯·Óe . ¿«¬ƒ¬≈»¿»¿ƒ¿»¿»≈«
„ÓÚiL ,dÈÚ ‰È‰È .dÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯a Lc˜n‰«ƒ¿»¿»»ƒ¿≈«¿»ƒ¿∆ƒ¿»»∆«¬…
,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :da Ì˙BÁÂ .BÎB˙a ‰ÈÎLe Lc˜n‰«ƒ¿»¿ƒ»¿¿≈»»«»¿»
.dÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯a Ï‡¯OÈ ÏÚ C¯·Óe .ÔBiˆa ÔÎBL≈¿ƒ¿»≈«ƒ¿»≈¿»»ƒ¿≈«¿»
.CÏÓ Ô‰Ó ¯eÒÈ ‡ÏÂ Ï‡¯OÈ ˙‡ '‰ ÚÈLBiL ,dÈÚƒ¿»»∆ƒ«∆ƒ¿»≈¿…»≈∆∆∆
C¯·Óe .Ï‡¯OÈa ¯ÁBa‰ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :da Ì˙BÁÂ¿≈»»«»¿»«≈¿ƒ¿»≈¿»≈
‰ˆ¯iL ,dÈÚ .dÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯a ÌÈ‰k‰ ÏÚ««…¬ƒ¿»»ƒ¿≈«¿»ƒ¿»»∆ƒ¿∆
:da Ì˙BÁÂ .ÌÎ¯·ÈÂ Ì˙„B·ÚÂ Ì‰ÈOÚÓ ÌB˜n‰«»«¬≈∆«¬»»ƒ»¿≈¿≈»
‰lÙz ¯ÓB‡ Ck ¯Á‡Â .ÌÈ‰k‰ Lc˜Ó ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»¿«≈«…¬ƒ¿««»≈¿ƒ»
:Ì˙BÁÂ ,ÏÈ‚¯ ‡e‰M ‰Ó ÈÙk ‰Lw·e ‰p¯Â ‰pÁ˙e¿ƒ»¿ƒ»«»»¿ƒ«∆»ƒ¿≈
ÔÈÎÈ¯ˆ Ï‡¯OÈ EnÚL ,Ï‡¯OÈ EnÚ '‰ ÚLB‰««¿ƒ¿»≈∆«¿ƒ¿»≈¿ƒƒ

‰lÙz ÚÓBL ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .ÚLe‰Ï73. ¿ƒ»≈«»«»¿»≈«¿ƒ»

א.70) ע, וגמרא ב. סח, שם כתוב 71)משנה, במשנה
הברכה  וגם עליה" "ומברך אמרו: שם אבל "שמונה",
"לאחריה", ומוסיף כותב כאן ורבינו בכלל, הקריאה שלפני
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'תש"פ  שבט ב' שלישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היו.1) איך הכיפורים שביום המעשים כל סדר יבאר

.‡˙BˆÁk :‡e‰ Ck ‰Ê ÌBÈaL ÌÈOÚn‰ Ïk ¯„Ò≈∆»««¬ƒ∆¿∆»«¬
ÔÈÒÈÙÓ ‰ÏÈl‰2ÔLc‰ ˙Óe¯˙Ï3˙‡ ÔÈ¯cÒÓe . ««¿»¿ƒƒƒ¿««∆∆¿«¿ƒ∆

ÏÎa ÔÈOBÚL C¯„k ,ÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈM„Óe ,‰Î¯Ún‰««¬»»¿«¿ƒ∆«ƒ¿≈«¿∆∆∆ƒ¿»
.„ÈÓz‰ ˙ËÈÁLÏ eÚÈbiL „Ú ,e¯‡aL ¯„q‰ ÏÚ ÌBÈ««≈∆∆≈«¿«∆«ƒƒ¿ƒ««»ƒ
ıea ÏL ÔÈ„Ò ÔÈÒ¯Bt ,„ÈÓz‰ ˙‡ ËÁLÏ eÚÈbiLk4 ¿∆«ƒƒ¿…∆«»ƒ¿ƒ»ƒ∆
¯ÈkiL È„k ?ıea ÏL ‰nÏÂ .ÌÚ‰ ÔÈ·e ÏB„b Ô‰k ÔÈa≈…≈»≈»»¿»»∆¿≈∆«ƒ
,Ï·BËÂ ,ÏÁ È„‚a ËLBÙe .ıea È„‚·a ÌBi‰ ˙„B·ÚL∆¬««¿ƒ¿≈≈ƒ¿≈…¿≈
ËÁBLÂ .ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Óe ,·‰Ê È„‚a L·BÏÂ¿≈ƒ¿≈»»¿«≈»»¿«¿»¿≈
,‰ËÈÁM‰ ¯Ó‚Ï ¯Á‡ ÁÈpÓe ,ÌÈL ·¯ „ÈÓza«»ƒ…¿«ƒ«ƒ««≈ƒ¿…«¿ƒ»
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Ck ¯Á‡Â .B˙ÂˆÓk ÁaÊn‰ ÏÚ B˜¯BÊÂ Ìc‰ Ïa˜Óe¿«≈«»¿¿««ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿««»
˙‡ ·ÈËÓe ¯ÁL ÏL ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜Óe ÏÎÈ‰Ï ÒÎƒ¿»«≈»«¿ƒ¿…∆∆««≈ƒ∆
,ÌÈÎÒp‰Â ÔÈz·Á‰Â „ÈÓz‰ È¯·È‡ ¯ÈË˜Óe .˙B¯p‰«≈«¿ƒ≈¿≈«»ƒ¿«¬ƒƒ¿«¿»ƒ
„ÈÓz‰ ¯Á‡Â .e¯‡aL ÌBÈ Ïk ÏL „ÈÓz‰ ¯„Ò ÏÎk¿»≈∆«»ƒ∆»∆≈«¿¿«««»ƒ
¯Á‡Â .ÌBi‰ ÛÒeÓ ÏL ÌÈO·k‰ ˙Ú·LÂ ¯t‰ ·È¯˜Ó«¿ƒ«»¿ƒ¿««¿»ƒ∆««¿««
,Ï·BËÂ ,·‰Ê È„‚a ËLBÙe ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó Ck»¿«≈»»¿«¿»≈ƒ¿≈»»¿≈
Ïˆ‡ BÏ ‡·e .ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Óe ,Ô·Ï È„‚a L·BÏÂ¿≈ƒ¿≈»»¿«≈»»¿«¿»»≈∆
BL‡¯ ,ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa „ÓBÚ ‰È‰ B¯Ùe .B¯t»»»»≈≈»»¿«ƒ¿≈«…

Á¯ÊÓa „ÓBÚ Ô‰k‰Â ,·¯ÚÓÏ ÂÈÙe ÌB¯„ÏÂÈÙe ¿»»»¿«¬»¿«…≈≈¿ƒ¿»»»
.‰cÂ˙Óe ¯t‰ L‡¯ ÏÚ ÂÈ„È ÈzL CÓBÒÂ .·¯ÚÓÏ¿«¬»¿≈¿≈»»«…«»ƒ¿«∆
ÈzÚLt È˙ÈÂÚ È˙‡ËÁ ,ÌM‰ ‡p‡ :¯ÓB‡ ‰È‰ CÎÂ¿»»»≈»»«≈»»ƒ»ƒƒ»«¿ƒ
ÌÈ‡ËÁÏ ‡ ¯tk ,ÌM‰ ‡p‡ .È˙È·e È‡ EÈÙÏ¿»∆¬ƒ≈ƒ»»«≈«∆»«¬»ƒ
ÈzÚLtLÂ È˙ÈÂÚLÂ È˙‡ËÁL ÌÈÚLtÏÂ ˙BBÚÏÂ¿»¬¿«¿»ƒ∆»»ƒ¿∆»ƒƒ¿∆»«¿ƒ
:¯Ó‡Ï Ec·Ú ‰LÓ ˙¯B˙a ·e˙kk .È˙È·e È‡ EÈÙÏ¿»∆¬ƒ≈ƒ«»¿«∆«¿¿≈…
ÏkÓ ,ÌÎ˙‡ ¯‰ËÏ ÌÎÈÏÚ ¯tÎÈ ‰f‰ ÌBi· Èkƒ««∆¿«≈¬≈∆¿«≈∆¿∆ƒ…
ÈL ÏÚ ÏÈ¯‚Ó Ck ¯Á‡Â .e¯‰Ëz '‰ ÈÙÏ ÌÎÈ˙‡hÁ«…≈∆ƒ¿≈ƒ¿»¿««»«¿ƒ«¿≈
ÁlzLn‰ L‡¯a ˙È¯B‰Ê ÏL ÔBLÏ ¯LB˜Â ,ÌÈ¯ÈÚO‰«¿ƒƒ¿≈»∆¿ƒ¿…«ƒ¿«≈«
˙Èa „‚k ËÁLpÏÂ ,BÁelL ˙Èa „‚k B„ÈÓÚÓe«¬ƒ¿∆∆≈ƒ¿«ƒ¿»¿∆∆≈
ÂÈ„È ÈzL CÓBÒÂ ,‰iL B¯t Ïˆ‡ BÏ ‡·e .B˙ËÈÁL¿ƒ»»≈∆»¿ƒ»¿≈¿≈»»
‡p‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ CÎÂ .ÈL ÈecÂ ‰cÂ˙Óe BL‡¯ ÏÚ«…ƒ¿«∆ƒ≈ƒ¿»≈»»
È·e È˙È·e È‡ EÈÙÏ ÈzÚLt È˙ÈÂÚ È˙‡ËÁ ,ÌM‰«≈»»ƒ»ƒƒ»«¿ƒ¿»∆¬ƒ≈ƒ¿≈
ÌÈ‡ËÁÏ ‡ ¯tk ,ÌM‰ ‡p‡ .EÈLB„˜ ÌÚ Ô¯‰‡«¬…«¿∆»»«≈«∆»«¬»ƒ
ÈzÚLtLÂ È˙ÈÂÚLÂ È˙‡ËÁL ÌÈÚLtÏÂ ˙BBÚÏÂ¿»¬¿«¿»ƒ∆»»ƒ¿∆»ƒƒ¿∆»«¿ƒ
·e˙kk .EÈLB„˜ ÌÚ Ô¯‰‡ È·e È˙È·e È‡ EÈÙÏ¿»∆¬ƒ≈ƒ¿≈«¬…«¿∆«»
Ck ¯Á‡Â .¯ÓB‚Â ‰f‰ ÌBi· Èk :Ec·Ú ‰LÓ ˙¯B˙a¿«∆«¿∆ƒ««∆¿≈¿««»
‡e‰L ÈÓÏ B˙BÂ ,BÓc ˙‡ Ïa˜Óe ¯t‰ ˙‡ ËÁBL≈∆«»¿«≈∆»¿¿¿ƒ∆

L¯˜È ‡lL B„„Ó5„·¯‰ ÏÚ [dÁÈpÓe] ,6ÈÚÈ·¯‰ ¿«¿¿∆…ƒ¿««ƒ»«»…∆»¿ƒƒ
ıeÁaÓ ÏÎÈ‰ ÏL7da ‰˙BÁÂ ‰zÁn‰ ˙‡ ÏËBÂ . ∆≈»ƒ«¿≈∆««¿»¿∆»

ÏÚÓ :¯Ó‡pL ,·¯ÚÓÏ CeÓq‰ ÔÓ ÁaÊn‰ ÏÚÓ L‡≈≈««ƒ¿≈«ƒ«»¿«¬»∆∆¡«≈«
.‰¯ÊÚaL „·¯‰ ÏÚ dÁÈpÓe „¯BÈÂ ,'‰ ÈÙlÓ ÁaÊn‰«ƒ¿≈«ƒƒ¿≈¿≈«ƒ»«»…∆∆»¬»»
ÔÓ ‰wc ˙¯Ë˜ ‡ÏÓ ÈÏÎe Ûk‰ ˙‡ BÏ ÔÈ‡ÈˆBÓeƒƒ∆««¿ƒ»≈¿…∆«»ƒ

‰wc‰8˙B˜eÁÓ ‡Ï ,ÂÈÙÁ ‡ÏÓ ‰pnÓ ÔÙBÁÂ ,9‡ÏÂ ««»¿≈ƒ∆»¿…»¿»…¿¿…
˙BLe„‚10˙BÙeÙË ‡l‡ ,11ÔËw‰Â BÏ„‚ ÈÙÏ ÏB„b‰ , ¿∆»¿«»¿ƒ»¿¿«»»

‰ÎÏB‰L ,e¯‡a ¯·k .Ûk‰ CB˙Ï Ô˙BÂ ,BË˜ ÈÙÏ¿ƒ»¿¿≈¿««¿»≈«¿∆»»
,˙B„B·Ú‰ ¯‡L·e ÌÈL„w‰ Ì„a ˙ÏÒBt Ï‡ÓOaƒ¿…∆∆¿««√»ƒƒ¿»»¬
ÛÎÂ BÏ‡ÓOa ‰zÁn‰ CÈÏBiL ÔÈc‰ ÔÓ ‰È‰ CÎÈÙÏe¿ƒ»»»ƒ«ƒ∆ƒ««¿»ƒ¿…¿«
„BÚÂ ,‰zÁn‰ „·k ÈtÓ Ï·‡ ;BÈÓÈa ˙¯Ëw‰«¿…∆ƒƒ¬»ƒ¿≈…∆««¿»»
,ÔB¯‡‰ „Ú BÏ‡ÓOa dÏ·ÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ,‰nÁ ‡È‰L∆ƒ«»≈»¿»¿»ƒ¿…«»»
BÏ‡ÓOa ˙¯Ëw‰ ÛÎÂ BÈÓÈa ‰zÁn‰ ÏËB CÎÈÙÏ12, ¿ƒ»≈««¿»ƒƒ¿««¿…∆ƒ¿…

.ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ÏÎÈ‰a Cl‰Óe¿«≈«≈»«∆«ƒ«¿…∆«√»ƒ
‰Ùe¯t ˙Î¯t‰ ‡ˆÓ13„Ú ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÒÎ . »»«»…∆¿»ƒ¿»¿…∆«√»ƒ«

ÔÈa ‰zÁn‰ Ô˙B ,ÔB¯‡Ï ÚÈb‰ .ÔB¯‡Ï ÚÈbÓ ‡e‰L∆«ƒ«»»ƒƒ«»»≈««¿»≈
‰È‰ ,ÔB¯‡ ‰È‰ ‡lL ,ÈL ˙È··e .ÌÈca‰ ÈL¿≈««ƒ¿«ƒ≈ƒ∆…»»»»»

‰i˙M‰ Ô·‡ ÏÚ dÁÈpÓ14ÈL‡¯a Ûk‰ ˙ÙO ÊÁB‡Â . «ƒ»«∆∆«¿ƒ»¿≈¿«««¿»≈
CB˙Ï BÏ„e‚a ˙¯Ëw‰ ‰¯ÚÓe ,ÂÈpLa B‡ ÂÈ˙BÚaˆ‡∆¿¿»¿ƒ»¿»∆«¿…∆¿»¿
BÊÂ .‰˙È‰Lk ÂÈÙÁ ‡BÏÓÏ d¯ÈÊÁnL „Ú ÂÈÙÁ»¿»«∆«¬ƒ»ƒ¿»¿»¿∆»¿»¿

¯·BˆÂ .Lc˜naL ‰L˜ ‰„B·Ú ‡È‰15ÏÚ ˙¯Ëw‰ ˙‡ ƒ¬»»»∆«ƒ¿»¿≈∆«¿…∆«
‰È‰zL È„k ,‰zÁna ÌÈÙÏ B„Èa ÌÈÏÁb‰ Èab«≈«∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿»¿≈∆ƒ¿∆
.‰ÂkÈ ‡lL ,ÂÈtÓ ‰˜BÁ¯e ÔB¯‡Ï ‰·B¯˜ ˙¯Ëw‰«¿…∆¿»»»¿»ƒ»»∆…ƒ»∆
‡e‰Â .‡ˆBÈÂ ÔLÚ ˙Èa‰ ‡lÓ˙iL „Ú ÌL ÔÈzÓÓe«¿ƒ»«∆ƒ¿«≈««ƒ»»¿≈¿
ÂÈ¯BÁ‡Â L„wÏ ÂÈt ,ËÚÓ ËÚÓ ˙Èp¯BÁ‡ Cl‰Ó¿«≈¬«ƒ¿«¿«»»«…∆«¬»
ÏÎÈ‰a ÌL Ïlt˙Óe .˙Î¯t‰ ÔÓ ‡ˆiL „Ú ,ÏÎÈ‰Ï«≈»«∆≈≈ƒ«»…∆ƒ¿«≈»«≈»
,ÌÚ‰ ˙‡ ˙ÈÚ·‰Ï ‡lL ,‰¯ˆ˜ ‰lÙz ‡ˆiL ¯Á‡««∆»»¿ƒ»¿»»∆…¿«¿ƒ∆»»
ÔBˆ¯ È‰È :Ïlt˙Ó ‰È‰ CÎÂ .ÏÎÈ‰a ˙Ó e¯Ó‡È ‡nL∆»…¿≈«≈»¿»»»ƒ¿«≈¿ƒ»
‰eÁL BÊ ‰L ‰È‰z Ì‡L ,eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈∆ƒƒ¿∆»»¿»
‡ÏÂ .‰„e‰È ˙ÈaÓ Ë·L ¯eÒÈ ‡ÏÂ .‰ÓeL‚ ‰È‰zƒ¿∆¿»¿…»≈∆ƒ≈¿»¿…
Òkz Ï‡Â .‰Ò¯ÙÏ ÔÈÎÈ¯ˆ Ï‡¯OÈ ˙Èa EnÚ eÈ‰Èƒ¿«¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ¿«¿»»¿«ƒ»≈

.ÌÈÎ¯„ È¯·BÚ ˙lÙz EÈÙÏ¿»∆¿ƒ«¿≈¿»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

z` hegyl eribiyk ...`ed jk df meiay miyrnd lk xcq"
."'ek uea ly oicq oiqxet cinzd

סידור  הדשן תרומת עבודות נשתנו מה להבין, וצריך
על־ידי  להיעשות צריכות שאינן המזבח ודישון המערכה

יום". בכל שעושין כדרך "מפיסין אלא הגדול הכהן
שיצטרכו  כל־כך חשובות אינן אלו שעבודות לומר ואין
קל־וחומר: דברים הלא גדול, כהן על־ידי להיעשות
ולא  קדשי־קדשים", אפילו בזרים כשרה קדשים "שחיטת
אע"פ  הכיפורים יום של כהן־גדול "פר שאפילו אלא עוד
זאת, ולעומת כשר". זר שחטו אם אהרן, ושחט בו שנאמר
המערכה  את שסידר זר וכן כהן, צריכה הדשן הרמת
ביוהכ"פ  התמיד שחיטת אם ועל־פי־זה פסול". "סידורה
על־אחת־כמה־ המערכה וסידור הדשן תרומת כהן, צריכה

וכמה!
מדוע  דווקא, כה"ג מוכרחות אינן אלו עבודות אם ולאידך,

כהן־גדול? בידי להיעשות התמיד שחיטת תצטרך
(bq oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

גורל.2) מן 3)מטילים קצת כהן מוריד הלילה חצות אחר
נקרא  וזה המזבח מן רחוק לא ומניחו המזבח שעל הדשן
ביום  הדשן שתרומת יוצא, רבינו מדברי הדשן. תרומת
שכתב  ומה גדול) כהן (=לא הדיוט בכהן כשרה הכיפורים
זה  גדול" בכהן עשוי "הכל ב הלכה א בפרק למעלה
הנעשית  הדשן בתרומת לא אבל בלבד, היום בעבודת
בעל  ראה יומא מסכת בתחילת במלחמות (רמב"ן בלילה

שם). בוץ?4)המאור של "ולמה שם. משנה פשתן, של
לא:). שם (גמרא בוץ" בבגדי היום שעבודת שיכיר , כדי

שהרי 5) הקדשים, בקודש הקטורת את מקטיר שהוא בזמן
דמו. הזיית ובין הפר שחיטת בין מקומה זו הקטרה

(בלטות).6) מרצפות מקטיר 7)שורת גדול שכהן בזמן
להיכל. להכנס אדם לכל אסור יום 8)הקטורת בערב

העומדת  הדקה הקטורת את שנית כותשים הכיפורים
ו:). (כריתות למחרת היד 9)להקטרה אצבעות ראשי

היד. בכף מפסיקה 10)נוגעות היד וכף האצבעות בין
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קטרת. של ניכרת מכף 11)כמות קצת מרוחקות האצבעות
מידה  פירש: בערוך מח.), שם (רש"י צפות, כאילו היד,
"בביסה  שאמרו ז. במנחות משמע וכדבריו ומדוייקת. נכונה

כרש"י. לפרש קשה ושם שהולכת 12)טפופה" פי על ואף
איברים  בהולכת רק (שהרי התורה מן פוסלת בשמאל דם
מן  פוסלת אינה ששמאל כד: בזבחים אביי אמר לכבש
וביום  מדרבנן רק פסולה בשמאל הקטורת הולכת התורה),
(כסף  גדול כהן של חולשתו מפני גזרו, לא הכיפורים

מחוברים מ 13)משנה). והקיפולים הצד מן קצת קופלת
פרוכות, שתי שהיו אומר קמא ותנא נב: שם משנה בקרסים,
ב. הלכה הבחירה בית מהלכות ד בפרק רבינו כתב וכן
בין  הבדילה ראשון בבית אבל שני, בבית המדובר שם אולם
הפתח  ונגד אמה, שעובייה חומה הקדשים לקודש היכל
מדבר, ראשון בבית ורבינו נד.) (שם אחת פרוכת הייתה
היה  לא שני ובבית לארון" מגיע שהוא "עד מסיים שהרי

(בקדש 14)ארון. שם הייתה "אבן נג:) (שם שנינו
נקראת". הייתה ושתייה ראשונים נביאים מימות הקדשים)

עבה 15) שכבה צובר אלא הקטורת, את מפזר אינו פירוש,
לארון. יותר קרובה היינו יט:) שם (ברייתא

.·˙¯Ëw‰ ˙¯Ë˜‰ ˙ÚLa16ÌÚ‰ Ïk ÌÈL„w‰ L„˜a ƒ¿««¿»««¿…∆¿…∆«√»ƒ»»»
ÔÈaÓ ÌÈL¯Bt ÔÈ‡Â ,„·Ïa ÏÎÈ‰‰ ÔÓ ÌÈL¯Bt¿ƒƒ«≈»ƒ¿«¿≈»¿ƒƒ≈

ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰17ÌÏe‡‰ ÔÈaÓ ÌÈL¯Bt ÔÈ‡L ; »»¿«ƒ¿≈«∆≈¿ƒƒ≈»»
˙ÚL·e ÌBÈ ÏÎa ÏÎÈ‰a ‰¯Ë˜‰ ˙ÚLa ‡l‡ ÁaÊnÏÂ¿«ƒ¿≈«∆»ƒ¿««¿»»«≈»¿»ƒ¿«
.ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,ÏÎÈ‰a ÌÈÓc ÔzÓ««»ƒ«≈»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒƒ
ÒÎÂ ,B„„Ó ‡e‰L ‰fÓ ¯t‰ Ìc ÏËB Ck ¯Á‡Â¿««»≈««»ƒ∆∆¿«¿¿¿ƒ¿»

Ó ‰fÓe ,ÌÈL„w‰ L„˜Ï Ba˙BÈf‰ ‰BÓL ÌL epn ¿…∆«√»ƒ«∆ƒ∆»¿∆«»
Ôk ÏÚ ÏÎÈ‰a BÁÈpÓe ‡ˆBÈÂ ,ÔB¯‡‰ Èca ÔÈa18·‰f‰ ≈«≈»»¿≈«ƒ«≈»«««»»

˙‡ ËÁBLÂ ,ÏÎÈ‰‰ ÔÓ ‡ˆBÈ Ck ¯Á‡Â .ÌL ‰È‰L∆»»»¿««»≈ƒ«≈»¿≈∆
,ÌÈL„w‰ L„˜Ï Ba ÒÎÂ ,BÓc ˙‡ Ïa˜Óe ¯ÈÚO‰«»ƒ¿«≈∆»¿ƒ¿»¿…∆«√»ƒ
‡ˆBÈÂ ,ÔB¯‡‰ Èca ÔÈa ˙BÈf‰ ‰BÓL ÌL epnÓ ‰fÓe«∆ƒ∆»¿∆«»≈«≈»»¿≈
ÏËB Ck ¯Á‡Â .ÏÎÈ‰aL ÈL ·‰f‰ Ôk ÏÚ BÁÈpÓe«ƒ«««»»≈ƒ∆«≈»¿««»≈
„‚k ˙Î¯t‰ ÏÚ epnÓ ‰fÓe Ôk‰ ÏÚÓ ¯t‰ Ìc««»≈««««∆ƒ∆««»…∆¿∆∆
Ìc ÏËBÂ ,¯t‰ Ìc ÁÈpÓe .˙BÈf‰ ‰BÓL ÔB¯‡‰»»¿∆«»«ƒ«««»¿≈«
‰BÓL ÔB¯‡‰ „‚k ˙Î¯t‰ ÏÚ epnÓ ‰fÓe ¯ÈÚO‰«»ƒ«∆ƒ∆««»…∆¿∆∆»»¿∆
,¯ÈÚO‰ Ìc CB˙Ï ¯t‰ Ì„ ‰¯ÚÓ Ck ¯Á‡Â .˙BÈf‰«»¿««»¿»∆««»¿««»ƒ
È„k ,¯t‰ Ì„ Ba ‰È‰L ˜¯ÊnÏ Ïk‰ ¯ÈÊÁÓe«¬ƒ«…«ƒ¿»∆»»««»¿≈
ÔÈa ·‰f‰ ÁaÊnÓ ÌÈÙÏ „ÓBÚÂ .‰ÙÈ ‰ÙÈ e·¯Ú˙iL∆ƒ¿»¿»∆»∆¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿««»»≈

˙Bf‰Ï ÏÈÁ˙Óe ,‰¯Bn‰Â ÁaÊn‰19˙·¯Úz‰ ÌcÓ «ƒ¿≈«¿«¿»«¿ƒ¿«ƒ«««¬…∆
ÏÚ ‰fÓe CÏB‰Â ·aÒÓ ‡e‰Â ,·‰f‰ ÁaÊÓ ˙B¯˜ ÏÚ««¿ƒ¿««»»¿¿«≈¿≈«∆«
,˙ÈBÙˆ ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯wÓ ÏÈÁ˙Óe .ıeÁaÓ ˙B¯w‰«¿»ƒ««¿ƒƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ
˙ÈÓB¯„Ï ,˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓÏ ,˙È·¯ÚÓ ˙ÈBÙˆÏƒ¿ƒ«¬»ƒ¿«¬»ƒ¿ƒƒ¿ƒ

ÔÏÚÓÏ ÔhÓlÓ Ô˙B ‡e‰ Ôlk ÏÚÂ .˙ÈÁ¯ÊÓ20ıeÁ , ƒ¿»ƒ¿«À»≈ƒ¿«»¿«¿»
ÔÏÚÓÏÓ Ô˙B ‡e‰L ÂÈÙÏ ‰˙È‰L ‰B¯Á‡‰ ÔÓƒ»«¬»∆»¿»¿»»∆≈ƒ¿«¿»

ÂÈÏk eÎÏÎÏ˙È ‡lL È„k ,ÔhÓÏ21ÌÈÏÁb‰ ‰˙BÁÂ . ¿«»¿≈∆…ƒ¿«¿¿≈»¿∆«∆»ƒ
‰l‚nL „Ú CÏÈ‰Â CÏÈ‰ ·‰f‰ ÁaÊÓaL ¯Ù‡‰Â¿»≈∆∆¿ƒ¿««»»≈«¿≈««∆¿«∆
Ú·L ÁaÊÓ ÏL B¯‰Ë ÏÚ ˙·¯Úz‰ ÌcÓ ‰fÓe ,B·‰Ê¿»«∆ƒ«««¬…∆«»√∆ƒ¿≈«∆«
˙BzÓ eÓÏML ÌB˜na ,ÌB¯c‰ „ˆa ÌÈÓÚt¿»ƒ¿««»«»∆»¿«¿
È·¯ÚÓ „BÒÈ ÏÚ Ìc‰ È¯ÈL CÙBLÂ ‡ˆBÈÂ .ÂÈ˙B¯«̃¿»¿≈¿≈¿»≈«»«¿«¬»ƒ

¯ÈÚO Ïˆ‡ ‡a Ck ¯Á‡Â .ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏL∆ƒ¿≈««ƒ¿««»»≈∆»ƒ
CÎÂ .‰cÂ˙Óe BL‡¯ ÏÚ ÂÈ„È ÈzL CÓBÒÂ ÁlzLn‰«ƒ¿«≈«¿≈¿≈»»«…ƒ¿«∆¿»
EÈÙÏ eÚLÙe eÂÚ e‡ËÁ ,ÌM‰ ‡p‡ :¯ÓB‡ ‡e‰≈»»«≈»¿»»¿¿»∆
ÌÈ‡ËÁÏ ‡ ¯tk ,ÌM‰ ‡p‡ .Ï‡¯OÈ ˙Èa EnÚ«¿≈ƒ¿»≈»»«≈«∆»«¬»ƒ
EÈÙÏ eÚLtLÂ eÂÚLÂ e‡ËÁL ÌÈÚLtÏÂ ˙BBÚÏÂ¿»¬¿«¿»ƒ∆»¿¿∆»¿∆»¿¿»∆
Èk :Ec·Ú ‰LÓ ˙¯B˙a ·e˙kk .Ï‡¯OÈ ˙Èa EnÚ«¿≈ƒ¿»≈«»¿«∆«¿∆ƒ
˙‡ ÁlLÓ Ck ¯Á‡Â .¯ÓB‚Â ÌÎÈÏÚ ¯tÎÈ ‰f‰ ÌBi·««∆¿«≈¬≈∆¿≈¿««»¿«≈«∆
ÒÈÎ‰L ¯ÈÚOÂ ¯t È¯eÓ‡ ‡ÈˆBÓe .¯a„nÏ ¯ÈÚO‰«»ƒ«ƒ¿»ƒ≈≈«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ

Ï ÔÓcÔLc‰ ˙È·Ï ¯‡M‰ ÁlLÓe ,ÈÏka Ô˙BÂ ÌÈÙ »»ƒ¿ƒ¿¿»«¿ƒ¿«≈««¿»¿≈«∆∆
¯Á‡ ÌL ‡¯B˜Â ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚÏ ‡ˆBÈÂ .‰Ù¯OÏƒ¿≈»¿≈¿∆¿««»ƒ¿≈»««
ËLBÙe ,Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â .¯a„nÏ ¯ÈÚO‰ ÚÈbiL∆«ƒ««»ƒ«ƒ¿»¿««»¿«≈≈
ÂÈ„È Lc˜Óe ,·‰Ê È„‚a L·BÏÂ ,Ï·BËÂ ,Ô·Ï È„‚aƒ¿≈»»¿≈¿≈ƒ¿≈»»¿«≈»»
ÏÏkÓ ‡e‰L ,ıeÁa ‰OÚp‰ ¯ÈÚO‰ ‰OBÚÂ .ÂÈÏ‚¯Â¿«¿»¿∆«»ƒ««¬∆«∆ƒ¿«
;ÌÚ‰ ÏÈ‡Â BÏÈ‡ ·È¯˜Óe ,ÌBi‰ ÛÒeÓ ˙Ba¯»̃¿¿«««¿ƒ≈¿≈»»
.ÌÚ‰ ˙ÏÚ ˙‡Â B˙ÏÚ ˙‡ ‰OÚÂ ‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»¿»»∆…»¿∆…«»»
·È¯˜Óe .ÔÈÙ¯Op‰ ¯ÈÚOÂ ¯t ÏL ÔÈ¯eÓ‡‰ ¯ÈË˜Óe«¿ƒ»≈ƒ∆«¿»ƒ«ƒ¿»ƒ«¿ƒ
,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â .ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz»ƒ∆≈»«¿«ƒ¿««»¿«≈»»¿«¿»
.Lc˜Óe ,Ô·Ï È„‚a L·BÏÂ ,Ï·BËÂ ,·‰Ê È„‚a ËLBÙe≈ƒ¿≈»»¿≈¿≈ƒ¿≈»»¿«≈
˙‡Â Ûk‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓe ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÒÎÂ¿ƒ¿»¿…∆«√»ƒƒ∆««¿∆
,Ï·BËÂ ,Ô·Ï È„‚a ËLBÙe ,Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â .‰zÁn‰««¿»¿««»¿«≈≈ƒ¿≈»»¿≈
ÔÈa ÏL ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜Óe .Lc˜Óe ,·‰Ê È„‚a L·BÏÂ¿≈ƒ¿≈»»¿«≈«¿ƒ¿…∆∆≈
¯‡Lk ,ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL ˙B¯p‰ ˙‡ ·ÈËÓe ,ÌÈa¯Ú‰»«¿«ƒ≈ƒ∆«≈∆≈»«¿«ƒƒ¿»
È„‚a ËLBÙe ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â .ÌÈÓi‰«»ƒ¿««»¿«≈»»¿«¿»≈ƒ¿≈
ÌÚ‰ ÏÎÂ .B˙È·Ï ‡ˆBÈÂ ,BÓˆÚ È„‚a L·BÏÂ ·‰Ê»»¿≈ƒ¿≈«¿¿≈¿≈¿»»»
‡ˆiL ÏÚ ‰OBÚ ‰È‰ ·BË ÌBÈÂ .B˙Èa „Ú B˙B‡ ÔÈeÏÓ¿«ƒ«≈¿»»∆«∆»»

.L„w‰ ÔÓ ÌBÏLa¿»ƒ«…∆

ãycew zegiyn zecewpã

"..melya `viy lr dyer did h"eie"

שסיבת  המפרשים וכתבו מ"ד), (פ"ז יומא במשנה ומקורו
"בשעה  במשנה אחרת כגירסא ולא שיצא" "על הגירסא
שהיא  שיוצא בשעה יו"ט לעשות יכול שאין - היא שיצא",
כך, על הקשו כבר אבל למחרת. רק אלא יוהכ"פ, עדיין
כו' הנרות הטבת אחר הערב עד נמשך שהיה שאפשר
לגרוס  אפשר וא"כ לילה, היה לביתו שכשהגיע באופן

שיצא". "בשעה
הטעמים  בשני תלויות הגירסאות ששתי לומר, ונראה
בתור  הוא האם הגדול. הכהן עושה שהיה היו"ט בסיבת
שצריכים  "ארבעה על־דרך סכנה, ממקום שיצא על הודאה
בחיים, יוצא היה לא ראוי היה לא אם שהרי כו'", להודות
ישראל, את להבעית שלא כדי בתפילתו האריך לא ולכן
ויצא  ברוך־הוא ה' לפני מעשיו שנתרצו מצד שהוא או

בשלום.
בשעה  או שיצא" "על הגירסאות שתי הן לזה, ובהתאם
שנתרצתה  על כטעם הוא שיצא" "בשעה הגורסים שיצא".
עוונותיהם  שמכפר ליוהכ"פ בהמשך הוא והיו"ט עבודתו,
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קמט k"dei zcear zekld - dcear xtq - hay 'a iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שטעם  סוברים שיצא", "על הגורסים אבל ישראל. של
לכה"ג. מוות אירע שלא על הוא היו"ט

באוהל 16) יהיה לא אדם "וכל יז): טז, (ויקרא בתורה כתוב
יהיה  שלא פירוש, צאתו", עד בקודש לכפר בבואו מועד
הקדשים, בקדשי נמצא הגדול שהכהן בשעה אדם שם

שבמשכן. מועד כאוהל הוא המקדש בבית בין 17)והיכל
שהוא  עצמו, והאולם אמות. ושתיים עשרים למזבח האולם
עשרה  אחת למערב המזבח מן רחבו להיכל, פרוזדור כעין
א  פרק כלים במסכת ששנינו שמה רבינו ומשמיענו אמה.
הקטרה" בשעת למזבח האולם מבין "פורשים ט משנה
אבל  בהיכל, יום בכל הקטורת הקטרת בשעת הכוונה
ולא  בלבד, ההיכל מן רק פורשים הקדשים בקודש בהקטרה

למזבח. האולם לתת 19)בסיס.18)מבין  לומר רצונו
"ומזה" לפרש יש וכן מרחוק. ממש הזאה ולא באצבע הדם

למעלה.20)לקמן. ועולה וממשיך למטה להזות מתחיל
לצדד 21) יכול אינו ממש לפניו היא שהקרן מכיוון

כלפי  ואוחזן המרוחקות בהזיות כמו מטה כלפי אצבעותיו
זה, במצב למטה מלמעלה ההזאה את ימשוך ואם מעלה

כותנתו. לשרוול הדם יזוב

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ודין 1) בפנים, לבן בבגד לחבירו מעשה הקדים אם יבאר

הפר. לדם השעיר דם הקדים

.‡˙B„B·Ú Ïk2ÏÎÈ‰a ÌÈÙa Ô·Ï È„‚·a „·BÚL3 »¬∆≈¿ƒ¿≈»»ƒ¿ƒ«≈»
Ô‰a ÌÈc˜‰ Ì‡Â ,e¯‡aL ¯„q‰ ÏÚ Ô˙BOÚÏ CÈ¯ˆ4 »ƒ«¬»««≈∆∆≈«¿¿ƒƒ¿ƒ»∆

.ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - B¯·ÁÏ ‰OÚÓ«¬∆«¬≈…»»¿

שם.2) בברייתא יהודה ר' של וכפירושו ס. יומא משנה
לבן 3) בבגדי הנעשים "בדברים נאמר: שם בברייתא

אבל  הקדשים, לקודש שהכוונה רש"י, ופירש מבפנים".
מדברי  אולם פוסל. סדר שינוי אין בהיכל הנעשים בדברים
היכל. היינו "מבפנים" מפרש שהוא יוצא כאן רבינו
יהודה  שלר' אמרו מ. בזבחים הרי הקשה, ובלחםֿמשנה
(וביומא  בעזרה? הזאות אין והרי מעכב, אינו הזאות סדר
לדם  במזבח הפר דם הקדים אם יהודה שלר' אמרו, מ.
ואומר  זו, לקושיא יישוב מצא ולא כשר). – בהיכל השעיר
ההיכל", מן "לפנים וצ"ל רבינו, בדברי סופר שטעות

הקדשים. בקודש להיכל,4)כלומר, שמחוץ עבודות אבל
הדם, שירי ושפיכת וידוי הגרלה, כגון הקדשים, לקודש או
הסדר  אין בגדים) (בארבעה לבן בבגדי נעשים שהם אע"פ

מעכב.

.·dÙÁL ˙¯Ë˜5‰OÚ ‡Ï - ¯t‰ ˙ËÈÁL Ì„˜ ¿…∆∆¬»»…∆¿ƒ««»…»»
ÌÈt C¯ˆ ,‰¯ÊÚa ‰ÈÙÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ .ÌeÏk¿««ƒ∆«¬ƒ»»¬»»…∆¿ƒ

ÌÈt ˙„B·Úa6BËÁML ¯ÈÚO ÔÎÂ .‡È‰7ÔzÓ Ì„˜ «¬«¿ƒƒ¿≈»ƒ∆¿»…∆««
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ¯t ÏL BÓc8Èt ÏÚ Û‡ . »∆«…»»¿««ƒ

ÌÈÙÏ ÒÎ BÓ„ È¯‰ ,‰¯ÊÚa ‰ËÈÁM‰L9. ∆«¿ƒ»»¬»»¬≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ

שם.5) חנינא רב של לפי 6)מימרא שם אמרו זה נימוק
רבינו  שדעת מכאן כמותו. פוסק שרבינו יהודה, ר' דעת
גם  אלא פנים עבודות יאחר שלא רק לא הקפידה שהתורה
היא  שהשחיטה לנמק עליו היה כן לא שאם יקדימן, שלא

כתבו, אבל, ד"ה ס. שם ישנים בתוספות אבל פנים. צורך
מפני  הוא כאן הפסול שיטתם, ולפי כשר. – הקדימן שאם

פנים. צורך היא סא.7)שהשחיטה שם עולא, של מימרא
אחר.8) שעיר וישחוט הפר דם יזה כלומר,9)כלומר,

נמצא  לא שם בגמרא פנים. צורך היא השחיטה ולפיכך
אם  אפילו שהרי כאן, לו צריכים אנו ואין זה נימוק
שאיחר  מפני כלום, עשה לא חוץ כעבודת דינה השחיטה
שאם  ביומא, שאמרו כמו הקדשים, בקודש הפר דם מתן
בקודש  השעיר דם למתנות שבהיכל הפר דם מתנות הקדים
הנעשים  דברים הם הפר שמתנות ואע"פ פסול, – הקדשים
וראה  הלחםֿמשנה, גירסת ב הערה למעלה (ראה מחוץ

נהי). ד"ה מ. שם ישנים תוספות

.‚˙„B·Ú Ì„˜ Ô˙B‡ ‰OÚL ÔÈÙÒen‰ ¯ÈÚOÂ ÏÈ‡«ƒ¿»ƒ«»ƒ∆»»»…∆¬«
ÌBi‰10ÌeÏk ÔÈ‡ -11. «≈»¿

ההזאה 10) אחר וזמנם והשעיר, הפר דם הזאת לפני פירוש,
פ"ד). סוף למעלה (ראה אימוריהם הקטרת ולפני

אחרים.11) מוסף ושעיר איל וישחוט היום, עבודות יעשה
דם  שהזאת מפני נפסלו בחוץ, הנעשים דברים שהם ואע"פ
ההערה  (ראה הם בפנים הנעשים דברים והשעיר הפר
כהן  של אילו את כאן השמיט שרבינו לפלא, הקודמת).
וצ"ע. היום. עבודות אחר שזמנו פסק פ"ד בסוף והרי גדול,

.„¯ÈÚO‰ Ìc ÌÈc˜‰12ÌÈL„w‰ L„˜a ¯t‰ Ì„Ï ƒ¿ƒ««»ƒ¿««»¿…∆«√»ƒ
¯Ó‚iL Ì„˜13B˙ÂˆÓk ¯t‰ ÌcÓ ‰fÈ - B˙„B·Ú14, …∆∆ƒ¿…¬»«∆ƒ««»¿ƒ¿»

BÓcÓ ‰fÈÂ B˙B‡ ËÁLÈÂ ¯Á‡ ¯ÈÚO ‡È·È Ck ¯Á‡Â¿««»»ƒ»ƒ«≈¿ƒ¿«¿«∆ƒ»
Ìc ÌÈc˜‰ .ÔBL‡¯‰ ÏÒtÈÂ ,B˙ÂˆÓk ÌÈL„w‰ L„˜a¿…∆«√»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»≈»ƒƒ¿ƒ«
- ˙Î¯t‰ ÏÚ ÏÎÈ‰aL ˙Bzna ¯t‰ Ì„Ï ¯ÈÚO‰«»ƒ¿««»««»∆«≈»««»…∆
¯t‰ Ìc ¯Á‡Ï ‰iL ÌÚt ¯ÈÚO‰ ÌcÓ ‰fÈÂ ¯ÊÁÈ15. «¬…¿«∆ƒ««»ƒ««¿ƒ»¿««««»

ס.12) שם דם 13)משנה להזות שהתחיל אע"פ כלומר,
דם  והזה והפסיק ההזאות, כל את גמר שלא אלא הפר

פסול. – ואינה 14)השעיר מדעתו, רבינו הוסיף זו תיבה
אלא  שפסק ממקום מתחיל שאינו לומר והתכוון במשנה.
משנה, כסתם פסק כלום. נתן לא כאילו ההזאות  כל נותן
שדין  וסובר סא. שם בברייתא שמעון ור' אלעזר כר' ולא
הסמוכה). בהלכה לקמן (ראה נשפך כדין הקדים

למעלה 15) (ראה בהיכל פוסל אינו הסדר ששינוי ואע"פ
חזר  לא אם בדיעבד ורק לכתחילה, להזות צריך ב), הערה
בדין  כך אינו ולמה א). בהלכה (לחםֿמשנה כשר – והזה
דם  מתן לפני השעיר שחיטת הקדים ששם מפני הקודם?
נפסל  ולפיכך לתקן, אפשר אי וזה הקדשים, בקודש הפר

במקומו. אחר ומביאים הראשון השעיר

.‰Ìc‰ CtL16L„˜aL ˙BzÓ ¯Ó‚ ‡lL „Ú ƒ¿««»«∆…»««»∆¿…∆
¯Á‡ Ì„ ‡È·È - ÌÈL„w‰17‰lÁza ‰fÈÂ ¯ÊÁÈÂ «√»ƒ»ƒ»«≈¿«¬…¿«∆«¿ƒ»

.ÌÈL„w‰ L„˜a¿…∆«√»ƒ

ס.16) שם אחרת.17)משנה בהמה ישחוט פירוש,

.Â¯Ób18˙Bzna ÏÈÁ˙‰Â ÌÈL„w‰ L„˜aL ˙BzÓ »««»∆¿…∆«√»ƒ¿ƒ¿ƒ««»
¯Á‡ Ì„ ‡È·È - ¯Ó‚ ‡lL „Ú Ìc‰ CtLÂ ÏÎÈ‰aL∆«≈»¿ƒ¿««»«∆…»«»ƒ»«≈

ÏÎÈ‰aL ˙BÈf‰ ˙lÁzÓ ÏÈÁ˙ÈÂ19. ¿«¿ƒƒ¿ƒ««»∆«≈»
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בקודש 19)שם.18) ולהזות לחזור צריך אינו אבל
כמצוותה  ונעשתה עצמה בפני כפרה שהן מפני הקדשים,

הסמוכה). בהלכה (ראה

.Ê¯Ób20ÁaÊÓ ÏÚ ÔzÏ ÏÈÁ˙‰Â ÏÎÈ‰aL ˙BzÓ »««»∆«≈»¿ƒ¿ƒƒ≈«ƒ¿«
¯Á‡ Ì„ ‡È·È - ¯Ó‚ ‡lL „Ú Ìc‰ CtLÂ ·‰f‰«»»¿ƒ¿««»«∆…»«»ƒ»«≈
ÈÙa ‰¯tk ÔlkL .ÁaÊn‰ ˙BzÓ ˙lÁzÓ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒƒ¿ƒ««¿«ƒ¿≈«∆À»«»»ƒ¿≈

Ô‰ ÔÓˆÚ21. «¿»≈

השני.21)שם.20) את מעכב אחד אין ולפיכך

.ÁBÈ‡ - Ìc‰ CtL Ck ¯Á‡Â ÁaÊn‰ ˙BzÓ ¯Ób»««¿«ƒ¿≈«¿««»ƒ¿««»≈
ÁaÊÓ ÏÚ ÌÈ¯ÈM‰ ˙ÎÈÙML ;¯Á‡ Ì„ ‡È·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ»«≈∆¿ƒ««¿»ƒ«ƒ¿≈«

˙·kÚÓ dÈ‡ ÔBˆÈÁ‰22CtLpL ‡e‰ ¯t‰ Ìc Ì‡Â . «ƒ≈»¿«∆∆¿ƒ««»∆ƒ¿«
˙Bzn‰ Ïk ¯Ó‚iL Ì„˜23,¯Á‡ ¯t ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - …∆∆ƒ¿…»««»¬≈∆≈ƒ««≈

Ì„˜ ‰iL ÌÚt ˙¯Ë˜ ÔtÁÈÂ24¯ÈË˜ÈÂ ,¯t‰ ˙ËÈÁL ¿«¿…¿…∆««¿ƒ»…∆¿ƒ««»¿«¿ƒ
epnÓ ‰fÈÂ BÓ„ ‡È·È Ck ¯Á‡Â ,˙¯Ëw‰25. «¿…∆¿««»»ƒ»¿«∆ƒ∆

מז.22) זבחים ומשנה ברייתא סא. נתן 23)שם אם אפילו
כל  נתן ולא הפרוכת, ועל הקדשים בקודש המתנות כבר

הזהב. מזבח על "אחר",24)המתנות מגיה הכסףֿמשנה
שחיטת  קודם שחפנה קטורת כתב: ב בהלכה למעלה שהרי

כלום. עשה לא הראשון,25)הפר הפר של הסדר לפי
בדם  המדובר ז ו, ה, ובהלכות להזאות. קודמת שהקטורת

השעיר.

.ËÔÈ‡Â26ÌÈ„‚a ‡nËÓ27ÔLc‰ ˙È·a Û¯O ÔÈ‡Â28 ¿≈¿«≈¿»ƒ¿≈ƒ¿»¿≈«∆∆
.‰¯tk‰ ‰¯Ó‚ BaL ÔB¯Á‡‰ ‰f‰ ¯t‰ ‡l‡∆»«»«∆»«¬∆ƒ¿¿»««»»

כרבנן.26) ופסק ורבנן, שמעון ר' מחלוקת סא: שם
את 27) ורחץ בגדיו יכבס אותם "והשורף בתורה: כתוב

כח). טז, (ויקרא במים" ה"ז 28)בשרו ג פ, למעלה ראה
פ"ז  (ראה בעזרה נשרף נשפך שדמו והפר מח. הערה

ה"ד). הקרבנות מעשה מהלכות

.ÈBÏ ·¯Ú˙29¯Ó‚iL Ì„˜ ¯ÈÚO‰ Ì„a ¯t‰ Ì„ ƒ¿»≈««»¿««»ƒ…∆∆ƒ¿…
ÌLÏ ‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ Ô˙B - ˙BÈf‰‰««»≈««¿«¿»¿∆«¿«»¿≈

¯t30ÌLÏ ‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ Ô˙BÂ ¯ÊBÁÂ , «¿≈¿≈««¿«¿»¿∆«¿«»¿≈
‰B¯Á‡ ‰zÓa e·¯Ú˙ .¯ÈÚO31˙Á‡ Ô˙B - »ƒƒ¿»¿¿«»»«¬»≈««

‰hÓÏ32Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ Ô˙BÂ ¯ÊBÁÂ ,¯t ÌLÏ ¿«»¿≈«¿≈¿≈««¿«¿»¿∆«
.¯ÈÚO ÌLÏ ‰hÓÏ¿«»¿≈»ƒ

נז.29) שם ירמיה, ר' של כשנתערבו 30)מימרא המדובר
אחת  שאמר ומה הקדשים. בקודש הפר דם שנתן אחר
אבל  הפרוכת. שעל להזאות הכוונה למטה, ושבע למעלה
הפר  דם מתן לפני השעיר את שחט הרי כן, לפני כשנתערבו
דייק  ולפיכך ב), הלכה למעלה (ראה ופסול הקדשים בקודש
בשם  (כסףֿמשנה ההזאות" שיגמור "קודם וכתב: רבינו,
כלום. בפנים שנתן קודם פירש: שם ורש"י קורקוס). הר"י

זה. פירושו על תמהו שם על 31)ובתוספות שנתן פירוש,
גורס  (רש"י למטה ושש למעלה אחת הפר, מדם הפרוכת
למעלה  אחת הפר מדם שנתן ופירש האחרונות", "במתנות

הדמים). נז:32)ונתערבו שם בגמרא גירסתו היא כך
למטה). שבע גורס: (ורש"י

.‡ÈeÙlÁ˙33Ìc ÒBk ‡e‰ ‰Ê È‡ Ú„È ‡ÏÂ ˙BÒBk‰ ƒ¿«¿«¿…»«≈∆«
Ô‰Ó „Á‡Ó Ô˙B - ¯ÈÚO‰ Ìc ÒBk ‡e‰ ‰Ê È‡Â ¯t‰«»¿≈∆««»ƒ≈≈∆»≈∆
˙Á‡ ÈM‰ ÔÓ Ô˙BÂ ,‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡««¿«¿»¿∆«¿«»¿≈ƒ«≈ƒ««
ÔBL‡¯‰ ÔÓ Ô˙BÂ ¯ÊBÁÂ) ,‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ34 ¿«¿»¿∆«¿«»¿≈¿≈ƒ»ƒ
Ô˙pL ÌB˜Ó ÏkÓ ‡ˆÓ .(‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡««¿«¿»¿∆«¿«»ƒ¿»ƒ»»∆»«

.¯ÈÚO‰ ÌcÓ ÂÈ¯Á‡Â ¯t‰ ÌcÓƒ««»¿«¬»ƒ««»ƒ

השעיר,34)שם.33) מדם היא הראשונה הכוס שמא
פעם  עוד ממנו ומזה חוזר ולכן הפר, דם לפני אותו והזה
הסוגריים  את (למחוק ה"ד למעלה ראה הפר, דם הזאת אחר
היתה  כסףֿמשנה בעל לעיני בטעות. זו בבא הסובבים
אחת  השני, מן ונותן "וחוזר מוטעית: תוספת עם גירסא
למוחקה, וצריך אמר: זו תוספת ועל למטה". ושבע למעלה
שרשם  ומי נשארת. הראשון" מן ונותן "וחוזר הבבא אבל

הכסףֿמשנה). בדברי טעה הסוגריים, את

.·È¯ÈÚO‰ Ìc Ïa˜Â ,˙BÒBk ÈzLa ¯t‰ Ìc Ïaƒ̃≈««»ƒ¿≈¿ƒ≈««»ƒ
e·¯Ú˙Â ,˙BÒBk ÈzLa35˙BÒBk‰ ˙ˆ˜Ó36Ú„B ‡ÏÂ ƒ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ¿»«¿…«

Ïk ‰fÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÚO‰ Ìc ÒBkÓ ¯t‰ Ìc ÒBk««»ƒ««»ƒ¬≈∆«∆»
CÙBLÂ ,e·¯Ú˙ ‡lL ˙BÒBk‰ ÔÓ Ô˙ÂˆÓk ˙BÈf‰‰««»¿ƒ¿»»ƒ«∆…ƒ¿»¿¿≈
Ô˙B‡Â ,‰Âˆnk „BÒÈ‰ ÏÚ Ô‰Ó ‰f‰L el‡ È¯ÈL¿»≈≈∆ƒ»≈∆««¿«ƒ¿»¿»

‰n‡Ï eÎÙMÈ e·¯Ú˙pL ˙BÒBk‰37. «∆ƒ¿»¿ƒ»¿»«»

הפר 36)שם.35) דם איזו מכיר הוא כוסות שתי כלומר,
יודע  ואינו לו, נתחלפו האחרות ושתים השעיר, דם ואיזו
שהדמים  פירש (ורש"י השעיר דם ואיזוהי הפר דם איזוהי
שאמרו: כפירושו, מוכיחה הגמרא ולשון נתערבו, מעצמם
וכנראה  כוסות". "מקצת אמרו ולא נתערבו, דמים" "מקצת

רבינו). לפני היתה אחרת היה 37)גירסא מרזב כעין
שנפסלו, הדמים את שופכים שלתוכה העזרה, רצפת באמצע
פפא, כרב העזרה. שבכותל חור דרך לחוץ יוצאים והם
על  הנשפכים שיריים דין עליהם אין שנתערבו שהכוסות

למזבח. ראויות שאינן מפני היסוד,

.‚È¯t38‰B˜ ÏB„b Ô‰kL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ««ƒƒ««ƒ∆…≈»∆
‰ - BÏ ¯L‡ ˙‡hÁ‰ ¯t :¯Ó‡pL ,BlMÓÌB˜n ƒ∆∆∆¡««««»¬∆«»

‰È‰ ‡Ï el‡L ;ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ÏÎÏ Ba BBÓÓ ¯È˜Ù‰ƒ¿ƒ»¿»∆»«…¬ƒ∆ƒ…»»
Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ba ÔÈ¯tk˙Ó eÈ‰ ‡Ï - ˙eÙzL Ba Ô‰Ï»∆À»…»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»ƒ
„ÓBÚL Ô‰k‰ - ¯t‰ ËÁMiL Ì„˜ ÏB„b Ô‰k ˙Ó≈…≈»…∆∆ƒ»≈«»«…≈∆≈
ÏL ˙‡ ËÁBL ‡l‡ ,¯Á‡ ¯t ‡È·Ó BÈ‡ ÂÈzÁz«¿»≈≈ƒ««≈∆»≈∆∆

˙eÓzL ‰ÈÏÚa e˙nL ˙‡hÁ BÈ‡Â .ÔBL‡¯39ÔÈ‡L , ƒ¿≈«»∆≈¿»∆»∆»∆≈
¯tÎiL Ì„˜ ˙Óe ¯t‰ ˙‡ ËÁL .‰˙Ó ÌÈa¯‰ ˙‡hÁ««»«ƒ≈»»«∆«»≈…∆∆¿«≈

Ba ¯tÎÓe ‰Ê Ì„a ÒÎ ¯Á‡‰ Ô‰k‰ - BÓ„a40. ¿»«…≈»«≈ƒ¿»¿«∆¿«≈

נא:38) המוקדשים 39)שם פסולי מהלכות ד פרק ראה
א. בדין 40)הלכה לקיש וריש חנינא ר' נחלקו מט: שם

סובר  נ.) (שם אשי שרב מפני לקיש, כריש רבינו ופסק זה,
כמותו.

.„ÈÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È¯ÈÚO ÈL41ÔÈÂL eÈ‰iL Ô˙ÂˆÓ ¿≈¿ƒ≈«ƒƒƒ¿»»∆ƒ¿»ƒ
‰‡¯Óa42‰ÓB˜·e43ÌÈÓ„·e44Û‡ .˙Á‡k Ô˙ÁÈ˜Ïe , ¿«¿∆¿»¿»ƒ¿ƒ»»¿«««

ÔÈ¯Lk - ÔÈÂL ÔÈ‡L Èt ÏÚ45ÌBi‰ Ô‰Ó „Á‡ Á˜Ï . «ƒ∆≈»»ƒ¿≈ƒ»«∆»≈∆«
.ÌÈ¯Lk - ¯ÁÓÏ „Á‡Â¿∆»¿»»¿≈ƒ
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סב.41) שם לבן.42)משנה והשני שחור אחד יהיה שלא
מהשני.43) גבוה אחד יהיה מחירם 44)שלא שיהיה

מהכתוב. זה דין דרשו שם: בגמרא שם.45)שוה.

.ÂËÔ‰Ó „Á‡ ˙Ó46ÁwÈ - ˙Ó ÏÈ¯‚‰ ‡lL „Ú Ì‡ : ≈∆»≈∆ƒ«∆…ƒ¿ƒ≈ƒ«
ÏÈ¯‚ÈÂ ÌÈL ‡È·È - ˙Ó ÏÈ¯‚‰MÓ Ì‡Â ;ÈMÏ ‚eÊ«≈ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿ƒ≈»ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ

‰lÁza Ô‰ÈÏÚ47ÏL ‰È‰ Ì‡ :˙nL e‰Ê È‡ ‰‡B¯Â . ¬≈∆«¿ƒ»¿∆≈∆∆≈ƒ»»∆
Ìi˜˙È ÌMÏ Ï¯Bb‰ ÂÈÏÚ ‰ÏÚL ‰Ê :¯ÓB‡ - ÌL≈≈∆∆»»»»«»«≈ƒ¿«≈
‰Ê :¯Ó‡È - ÏÊ‡ÊÚ ÏL ˙n‰ ‰È‰ Ì‡Â ;ÂÈzÁz«¿»¿ƒ»»«≈∆¬»≈…«∆
ÈM‰Â .ÂÈzÁz Ìi˜˙È - ÏÊ‡ÊÚÏ Ï¯Bb‰ ÂÈÏÚ ‰ÏÚL∆»»»»«»«¬»≈ƒ¿«≈«¿»¿«≈ƒ

ÛBÒa Ô‰ÈÏÚ ÏÈ¯‚‰L ÌÈM‰ ÔÓ48ÏtiL „Ú ‰Ú¯È - ƒ«¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¬≈∆¿ƒ¿∆«∆ƒ…
‰·„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ ¯ÎnÈÂ ,ÌeÓ Ba49˙‡hÁ ÔÈ‡L ; ¿ƒ»≈¿ƒ¿»»ƒ¿»»∆≈««
.‰˙Ó ¯eav‰«ƒ≈»

שם.46) ראשונה.47)משנה בהגרלה במשנה 48)כמו
שהגריל  השנים "מן הוסיף: ורבינו ירעה", "והשני כתוב:
איזה  בדבר יוחנן ור' רב נחלקו שם, בגמרא בסוף". עליהם
יקרב, ראשון שבזוג השני אומר: רב רועה. ואיזה קרב מהם
רבינו  ופסק להיפך, אומר יוחנן ור' ירעה. שני שבזוג והשני
(ביצה  יוחנן כר' הלכה יוחנן ור' רב למקובל, בניגוד כרב
כג, הלכה המוקדשים פסולי מהלכות בפ"ג פסק וכן ד.).

לחםֿמשנה). (ראה שם הערה ד 49)ראה פרק שם ראה
שם. והערה א, הלכה

.ÊË¯ÈÚOÂ ¯t50LÈ¯Ù‰Â ,e„·‡L ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL «¿»ƒ∆«ƒƒ∆»¿¿ƒ¿ƒ
eÚ¯È - ÌÈBL‡¯‰ e‡ˆÓÂ ,e·¯˜Â Ô‰ÈzÁz ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ«¿≈∆¿»¿¿ƒ¿¿»ƒƒƒ¿
Ì‡ ÔÎÂ .‰·„Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ e¯ÎnÈÂ ,e·‡zÒiL „Ú«∆ƒ¿»¬¿ƒ»¿¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»»¿≈ƒ
e·¯˜È - el‡ e·¯˜iL Ì„˜ ÌÈBL‡¯‰ e‡ˆÓƒ¿¿»ƒƒ…∆∆ƒ¿¿≈ƒ¿¿

ÌÈBL‡¯‰51,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú ÌÈiM‰ eÚ¯ÈÂ , »ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ«∆ƒ…»∆
.‰˙Ó ¯eav‰ ˙‡hÁ ÔÈ‡L .‰·„Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»»∆≈«««ƒ≈»

ר'50) דעת נגד שמעון, ור' אליעזר כר' נ: שם ברייתא
ימותו. האומר: והערה 51)יהודה טו, הלכה ראה כרב,

מז.

.ÊÈÏÒBt Ìen‰52ÌeÓ elÙ‡ ,ÁlzLn‰ ¯ÈÚOa «≈«»ƒ«ƒ¿«≈«¬ƒ
¯·BÚ53ÔÓÊ ¯qÁÓ ‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ .54ÏÒÙ -55ÔB‚k . ≈¿≈ƒ«¬»¿À«¿«ƒ¿«¿

B˙iÁcL .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰ÏBÁÏ Bn‡ ‰ËÁLpL∆ƒ¿¬»ƒ¿∆¿«ƒƒ∆¿ƒ»
L ‡È‰ ÏÊ‡ÊÚÏB˙ËÈÁ56. «¬»≈ƒ¿ƒ»

סג:52) זמן.53)שם אחר אינו 54)שיתרפא עכשיו
ראוי. יהיה מסויים זמן וכשיעבור שם.55)ראוי,

לא 56) בנו ואת "אותו כח): כא, (ויקרא אמרה והתורה
שם  רבא דברי זמן, מחוסר הוא ולפיכך אחד", ביום תשחטו
אם  כי ההגרלה, אחרי אמו כשנשחטה [והמדובר סד.
לשעיר  מיוחד לריבוי צריכים אנו אין כן לפני נשחטה
ששני  מפני פסול הוא שהרי לה', קרבן מהכתוב המשתלח
חטאת, לקרבן היינו לה', ראויים להיות צריכים השעירים

סג:]. בגמרא שם ראה

.ÁÈÈÁ „ÓÚÈ :¯Ó‡pL ;ÏeÒt - ‰Ù¯Ë ‰È‰57. »»¿≈»»∆∆¡«»√««

ושם 57) יא: בחולין מקורו זה דין חיה. אינה וטריפה
לה', הראוי את אלא לעזאזל קובע הגורל שאין מפני נימקו:

שהטעם  מפני נימוקו, הוסיף ורבינו לקרבן. פסולה וטריפה
ומן  בלבד, ההגרלה לפני בנטרף יפה כוחו בגמרא, שאמרו
– ההגרלה אחרי נטרף אם שאפילו לומדים אנו הכתוב
מקור  מצאו לא הרמב"ם מפרשי (משנהֿלמלך). נפסל.
המובא. מהכתוב זאת למד עצמו שמדעת ונראה זו, לדרשה

.ËÈ‰ÏÁ58ÏÚ B·Èk¯Ó - Cl‰Ï ÏBÎÈ ÔÈ‡Â ¯ÈÚO‰ »»«»ƒ¿≈»¿«≈«¿ƒ«
.˙aLa elÙ‡Â ,BÙ˙k¿≈«¬ƒ¿«»

סו:58) שם

.ÎÁlLÓ‰ ‰ÏÁ59¯Á‡ „Èa BÁlLÓ ‰Ê È¯‰ -60. »»«¿«≈«¬≈∆¿«¿¿««≈

פ"ג 60)שם.59) ראה מאתמול. לכך הוזמן שלא אע"פ
ז. הלכה

.‡Î‡ÓË61Lc˜nÏ ÒÎ ‰Ê È¯‰ - ÁlLÓ‰62 ƒ¿»«¿«≈«¬≈∆ƒ¿»«ƒ¿»
- ‰¯a„n‰ ÈzÚ LÈ‡ „Èa :¯Ó‡pL ;‡ˆBÈÂ BÏËBÂ¿¿¿≈∆∆¡«¿«ƒƒƒ«ƒ¿»»

.‡ÓË elÙ‡ ,ÔÎe‰L ‰Ê „Èa¿«∆∆«¬ƒƒ¿»

אין 62)שם.61) כרת, חייב למקדש הנכנס שטמא ואע"פ
זה  דין דרשו שם טהור. אחר בידי השעיר את שולחים

מהכתוב.

.·ÎÂÈ¯Á‡ „¯È - ˙Ó ‡ÏÂ ¯ÈÚO‰ ÏÙÂ BÙÁc¿»¿»««»ƒ¿…≈≈≈«¬»
ep˙ÈÓÈÂ63‰Ê ¯ÈÚO È¯·È‡Â .B˙ÈÓnL ¯·c ÏÎa ƒƒ∆¿»»»∆¿ƒ¿≈¿≈»ƒ∆

‰È‰a ÔÈ¯zÓ64. À»ƒ«¬»»

ורבא 64)שם.63) ושמואל, רב בין מחלוקת סז. שם
שלח  תורה אמרה "שלא שמותרים סז:) (שם מכריע
אפשר  בהנאה, אסורים שהם תאמר שאם פירוש לתקלה",
שעיר  שאיברי ידעו ולא שימצאום אדם בני בהם שייכשלו

מהם. וייהנו הם המשתלח

.‚Î;‰fÓ ‰È‰ ‡Ï - ÏÎÈ‰ ÏL ‰¯˜z ‰˙ÁÙƒ¿¬»ƒ¿»∆≈»…»»«∆
„ÚBÓ Ï‰‡a :¯Ó‡pL65. ∆∆¡«¿…∆≈

מ.65) זבחים שלמעלה. הכיסוי בלי אוהל ואין

.„ÎÁaÊÓ66;ÂÈÏÚ ‰fÈ ‡Ï - ˙¯Ëwa CpÁ˙ ‡lL ƒ¿≈«∆…ƒ¿«≈«¿…∆…«∆»»
.ÌÈnq‰ ˙¯Ë˜ ÁaÊÓ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿«¿…∆««ƒ

אלא 66) המזבח את מחנכים שאין מט. מנחות משנה
בין  "של במשנה שגרסו משמע נ. ובגמרא הסמים. בקטורת
ורבינו  שחר. של בקטורת נאמר: שם ובברייתא הרבים",
תמידין  מה' בפ"ג למעלה שכתב מה על והסתמך סתם כאן
של  כהכרעתו הערבים", בין של "בקטורת ה"א ומוספין

אביי.

.‰Î¯ÒÁ67‰ÈnqÓ „Á‡ ˙¯Ëw‰ ÔÓ68‰ÏÚÓ B‡ »«ƒ«¿…∆∆»ƒ«»∆»«¬∆
ÔLÚ69-¯Ó‡pL ;‰ÈÏÚ ‰˙ÈÓ ·iÁ70Èk ˙eÓÈ ‡ÏÂ : »»«»ƒ»»∆»∆∆¡«¿…»ƒ

B˙‡Èa ÏÚ ‰˙ÈÓ ·iÁ ÔÎÂ .˙¯tk‰ ÏÚ ‰‡¯‡ ÔÚa∆»»≈»∆«««…∆¿≈«»ƒ»«ƒ»
‰ÂˆÓ ‡Ïa71‰‡È·a ‚‚L Ì‡ ,CÎÈÙÏ .72„ÈÊ‰Â ¿…ƒ¿»¿ƒ»ƒ»«¿ƒ»¿≈ƒ

˙¯Ë˜a73‰¯ÒÁ‰ ÌÚ ‰ÓÏL ˙¯Ë˜a ÒÎpL B‡ ,74- ƒ¿…∆∆ƒ¿«ƒ¿…∆¿≈»ƒ«¬≈»
.‰˙ÈÓ ·iÁ«»ƒ»

נג.67) שם היו 68)בברייתא סממנים מיני  עשר אחד
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כריתות  בגמרא ה"ב). המקדש כלי מהלכות (פ"ב בקטורת
את  והסמיכו מסיני, למשה הלכה זה שדבר הונא רב אמר ו:

סמים. לך קח ל): (שמות הכתוב על צמח 69)ההלכה מין
עשר  אחד במנין ואינו אותו, כשמבעירים רב עשן שמעלה
עשן, מעלה גם שמוסיפים הכתובים מן למדו שם הסממנים.

בושם. צמחי ממיני בגמרא 70)שאינו עשן. למעלה נימוק
חד  אשי: רב ואמר הקטורת, ענן וכסה הפסוק גם מובא שם
את  רק רבינו הביא למה לתמוה ויש לעכב. וחד למצוה

בלבד. הראשון הקטרה.71)הכתוב מצוות קיים לא שהרי
מצוה.72) בלי הקדשים לקודש להכנס שאסור ידע שלא
חסרה.73) קטורת להקטיר שאסור ביאתו 74)ידע וא"כ

חסירה. קטורת והקטיר עבר אבל מצוה, עם היתה

.ÂÎ˙ÈÊk ÌÈL„w‰ L„˜ ÏL ˙¯Ëw‰ ÔÓ ¯ÈË˜‰ƒ¿ƒƒ«¿…∆∆…∆«√»ƒ¿«ƒ
‰˙ÈÓ ·iÁ - ÏÎÈ‰a75. «≈»«»ƒ»

ר'75) על החולקים חכמים שלדעת משמע קט: בזבחים
ששיעור  ואע"פ כזית, הקטרת על חייב שם, במשנה אליעזר
מפני  והטעם חפניו. מלא הוא הקדשים בקודש הקטרה

היא. הקטרה כזית שבהיכל

.ÊÎ˙¯Ëw‰ ˙ÈÙÁ76‰·LÁn‰Â ,‰„B·Ú -77˙ÏÒBt ¬ƒ««¿…∆¬»¿««¬»»∆∆
ÌÈÏÁb‰ ˙i˙Á ÔÎÂ .da78,‰·LÁÓa ˙ÏÒÙ ˙¯ËwÏ »¿≈¬ƒ««∆»ƒ«¿…∆ƒ¿∆∆¿«¬»»

.Ôa¯˜k Ôa¯˜ È¯ÈLÎnL∆«¿ƒ≈»¿»¿»¿»

מח.76) ביומא שנפשטה פסולי 77)בעיא בהלכות
הפוסלות. המחשבות הן מה מבואר ה"א פי"ג המוקדשים

ופלא 78) לחומרא. ופסק מח: שם בתיקו. שנשארה בעיא
שבהלכה  בדינים שכתב כמו ספק, שזה כתב לא למה הדבר,

(כסףֿמשנה). כח

.ÁÎB‡ ,ÔÈ„„v‰ ÔÓ B‡ ,ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯a ÔÙÁ»«¿»≈∆¿¿»ƒ«¿»ƒ
‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ79·¯˜Â BÊ B„È·e BÊ B„Èa ÔÙÁL B‡ , ƒ«»¿«¿»∆»«¿»¿»¿≈«

BÊÏ BÊ80ı¯‡‰ ÏÚ B„iÓ ˙¯Ë˜ ‰¯ft˙pL B‡ , »∆ƒ¿«¿»¿…∆ƒ»«»»∆
dÙÒ‡Â81ÂÈÙÁÏ Ô˙Â B¯·Á ÔÙÁL B‡ ,82ÔÙÁL B‡ , «¬»»∆»«¬≈¿»«¿»¿»∆»«

ÔBL‡¯ ÔÙÁL ‰Óa ÈL ÒÎÂ ˙ÓÂ83,˜ÙÒ el‡ Ïk - »≈¿ƒ¿«≈ƒ¿«∆»«ƒ»≈»≈
.‰ˆ¯‰ - ¯ÈË˜‰ Ì‡Â ,¯ÈË˜È ‡ÏÂ¿…«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒÀ¿»

הקטורת,79) על הכהן יד כשגב היא הנכונה החפינה
נכנסת  והקטורת פשוקות, כשאצבעותיו בלחיצה ומוליכה
לכף  והעלה הקטורת לתוך אצבעותיו תחב ואם ידו. לכף

פסולה. – שלא 80)ידו בעיות הן אלה דינים שלשה
מז:). (שם מח.81)נפשטו שם – נפשטה שלא בעיא

מט.82) רק 83)שם היא שהבעיא אמרו בגמרא שם.
הקטורת  את שנית חופן אינו הגדול שהכהן הסוברים לדעת
ה"א) פ"ד (למעלה פסק שרבינו ומכיון הקדשים, בקודש
ורב  פפא רב מחלוקת אלא כלל, בעיא שם אין וחופן שחוזר
כמי, הלכה כאן הכריע לא ורבינו יהושע. דרב בריה הונא

לחםֿמשנה. ראה ספק. שהוא אמר ולכן

‡zÚiÒa ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¬««ƒƒ¿ƒ«¿»
‡iÓL„ƒ¿«»

-dcearxtq
zFklddlirn ¦§§¦¨

ÌÈzLe ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ :˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿«ƒ

ÏÚBn‰ ÌlLÏ (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«≈«≈
.ÏÚBn‰ ÔÈ„ e‰ÊÂ .Ôa¯˜Â LÓÁ ˙ÙÒB˙a ‡ËÁ ¯L‡¬∆»»¿∆∆…∆¿»¿»¿∆ƒ«≈
.ÌÈL„˜ ÊÊ‚Ï ‡lL (‚ .ÌÈL„˜a „·ÚÏ ‡lL (·∆…«¬…¿»»ƒ∆…ƒ¿…»»ƒ

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
מעל,1) מהם והנהנה השם מקדשי ליהנות שאסור יבאר

בשוגג. או במזיד מעל ואם

.‡ËBÈ„‰Ï ¯eÒ‡2ÌM‰ ÈL„wÓ ˙B‰Ï3ÔÈa , »¿∆¿≈»ƒ»¿≈«≈≈
·cÓ˜„a ÈL„wÓ ÔÈa ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ÔÈ·¯w‰ ÌÈ¯ ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ««≈«ƒ¿≈«≈ƒ»¿≈∆∆
˙Èa‰4‰Ëe¯t ‰ÂLa ‰‰p‰ ÏÎÂ .5- ÌM‰ ÈL„wÓ ««ƒ¿»«∆¡∆¿»∆¿»ƒ»¿≈«≈

ÏÚÓ6. »«

ה'2) לגבי כי מישראל. אדם כל כאן כולל "הדיוט" המונח
הדיוטות. ידֿטז).3)כולם ה, (ויקרא בתורה מבואר זה

ועומדים 4) הקדש רכוש שהם דברים א. טו, מעילה משנה,
המקדש  בבנין שיפורים או תיקונים לצרכי בהם להשתמש

הבית. בדק קדשי נקראים א.5)וכדומה, יח, שם משנה,
התלמוד, חכמי בזמן ביותר הקטנה המטבע היא הפרוטה
ה"ח  פ"ז לקמן ערך. כחסר נידון פרוטה משווה ופחות
אבל  חומש, ומהוספת מקרבן רק שפטור רבינו, כותב וה"ט,

הקרן. את להחזיר ומחויב תורה איסור על מלשון 6)עבר
מעל". בו "ומעלה יד): (שם, הכתוב

.·‰ÏÈÎ‡a e¯z‰L ÌÈ¯·c7¯Oa ÔB‚k ,˙Ba¯w‰ ÔÓ ¿»ƒ∆À¿«¬ƒ»ƒ«»¿»¿¿«
¯Á‡ ÌÁl‰ ÈzL B‡ ÔÓc ˙˜È¯Ê ¯Á‡ ÌL‡Â ˙‡hÁ«»¿»»««¿ƒ«»»¿≈«∆∆««

‰ÏÈÚÓ Ô‰a ÔÈ‡ - ÌÈO·k‰ ÈL Ìc ˙˜È¯Ê8elÙ‡ . ¿ƒ««¿≈«¿»ƒ≈»∆¿ƒ»¬ƒ
ÔÈ¯zÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡Ó ¯f‰ ÏÎ‡»««»≈≈¿«≈»∆ƒ¿≈À»ƒ
‡Ï Ô‰Ó ‰‰p‰ Ïk - Ô‰a ˙B‰Ï Ì„‡ Èa ˙ˆ˜ÓÏ¿ƒ¿»¿≈»»≈»»∆»«∆¡∆≈∆…

‰ÏÈÎ‡a e¯Ò‡Â eÏÒÙ elÙ‡Â .ÏÚÓ9‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰ , »««¬ƒƒ¿¿¿∆∆¿«¬ƒ»ƒ¿»¿»
.‰ÏÈÚÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ¯z‰ ˙ÚL Ô‰Ï»∆¿«∆≈≈«»ƒ¬≈∆¿ƒ»

א.7) ב, מעילה ולפיכך 8)משנה, לכהנים, נאכלים כולם
וחטאה  (שם): אמרה והתורה ה'. קדשי נקראים אינם

ה'. מקדשי רבי 9)בשגגה אמר "כלל שם: במשנה,
בה, מועלים אין - לכהנים היתר שעת לה שהיה כל יהושע,
איזו  בה. מועלים - לכהנים היתר שעת לה היה שלא וכל
ושנטמאה  שלנה לכהנים? היתר שעת לה שהיה היא
והותרו  הדם זריקת אחר כשנפסלו שמדובר מובן, ושיצאה".

באכילה.

.‚‰˜BÏ - ÔB„Êa ÏÚBn‰ Ïk10ÌlLÓe ,11Ì‚tM ‰Ó12 »«≈¿»∆¿«≈«∆»«
BL‡¯a L„w‰ ÔÓ13‰¯‰Ê‡Â .14‰fÓ ‰ÏÈÚÓ ÏL ƒ«…∆¿…¿«¿»»∆¿ƒ»ƒ∆

E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…«∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿
‰¯‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .EÈ¯„e ¯ÓB‚Â¿≈¿»∆ƒƒ«¿»»¿∆«¿»»

‰ÏBÚ ¯OaÓ ÏÎB‡Ï15ÌMÏ BlÎÂ ÏÈ‡B‰ ,16‡e‰Â . ¿≈ƒ¿«»ƒ¿À«≈¿
L„˜ Ïk ¯‡LÏ ÔÈc‰17ÔÈa ,Bc·Ï ÌM‰Ï ‡e‰L «ƒƒ¿»»…∆∆¿«≈¿«≈

‰‰ Ì‡ ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„wÓ ÔÈa ÁaÊn‰ ÈL„wÓƒ»¿≈«ƒ¿≈«≈ƒ»¿≈∆∆««ƒƒ∆¡»
‰‚‚La ÏÚÓ .‰˜BÏ - ‰Ëe¯t ‰ÂL Ô‰a18ÌlLÓ - »∆»∆¿»∆»«ƒ¿»»¿«≈

LÓÁ ˙ÙÒB˙Â ‰‰pM ‰Ó19ÈLa ÏÈ‡ ‡È·Óe , «∆∆¡»¿∆∆…∆≈ƒ«ƒƒ¿≈
ÌÈÚÏÒ20‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .BÏ ¯tk˙Óe ÌL‡ B·È¯˜Óe ¿»ƒ«¿ƒ»»ƒ¿«≈¿∆«ƒ¿»
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'‰ ÈL„wÓ ‰‚‚La ‰‡ËÁÂ :¯Ó‡pL .˙BÏÈÚÓ ÌL‡¬«¿ƒ∆∆¡«¿»¿»ƒ¿»»ƒ»¿≈
L„w‰ ÔÓ ‡ËÁ ¯L‡ ˙‡Â .¯ÓB‚Â BÓL‡ ˙‡ ‡È·‰Â¿≈ƒ∆¬»¿≈¿≈¬∆»»ƒ«…∆
˙ÙÒB˙a Ô¯w‰ ÌelLÂ .¯ÓB‚Â B˙LÈÓÁ ˙‡Â ÌlLÈ¿«≈¿∆¬ƒƒ¿≈¿ƒ«∆∆¿∆∆

.‰OÚ ˙ÂˆÓ - Ôa¯w‰ ˙‡·‰ ÌÚ LÓÁ…∆ƒ¬»««»¿»ƒ¿«¬≈

בברייתא,10) כחכמים פסק שמים. בידי מיתה חייב ואינו
א. לג, על 11)פסחים המלקות, על שנוסף משמע לכאורה

רבינו  שהרי כך, לפרש אפשר אי אבל לשלם. גם המועל
חובל  מהל בפ"ד וכן הי"א, בתולה נערה מהל' בפ"א פסק
המוריה' 'הר ובספר ומשלם. לוקה אדם שאין ה"ט ומזיק
למלקות  בו והתרו במזיד פירוש, משלם. או לוקה מפרש:
נגד  - ב לב, בכתובות יוחנן כרבי משלם, אינו אבל לוקה –
משלם  בו התרו וכשלא ומשלם. לוקה הסובר עולא, דעת
ריש  לדעת בניגוד - ב לד, שם יוחנן כרבי לוקה, ואינו

והקדש 12)לקיש. נהנה אם אבל להקדש, שהפסיד מה
מלשלם. פטור – הפסיד בלי 13)לא בלבד הקרן פירוש,

בראשו, אותו ושלם כד): (ה, שם המקרא לשון תוספת. כל
חומש. מוסיף בשוגג עונשים 14)אבל שאין בידינו, כלל

ובפרשתנו  לעשותו, שלא הזהירה שהתורה דבר על אלא
אזהרה. כל אין למעלה ואפילו 15)המובאת א. ז, מכות

הדם. זריקת המזבח.16)לאחר על אותה מקטירים
לב,17) תמורה במסכת אמנם (כסףֿמשנה). מעולה לומדים

(ויקרא  מהכתוב ואשם, בחטאת מעילה דין רבי לומד - ב
לחייבו  בשוגג המדובר שם אבל לה'", חלב "כל טז): ג,

במזיד. מלקות לא אבל ואשם, וחומש דינו 18)קרן
ידֿטז). ה, (שם במקרא ה"ה.19)מפורש לקמן ראה

וגו'20) איל לה' אשמו את "והביא כתוב: (שם) בתורה
פ"כ, ויקרא פרשת כהנים' וב'תורת שקלים". כסף בערכך
דינרים? לפרש) שהוא מי יכול (כלומר, יכול דרשו:
תלמודֿלומר  נחושת? שקלי יכול "שקלים": תלמודֿלומר
יביא  - א כב, כריתות במשנה וכן הגר"א). (גירסת כסף"
שקל  הוא בתלמוד האמור סלע סתם סלעים. בשני אשם

רומאיים. כסף דינרי ארבעה וערכו בתורה, הכתוב

.„Ô¯w‰ ÌeÏLz21ÌL‡‰ ˙‡·‰Â22,‰¯tk‰ ÔÈ·kÚÓ «¿«∆∆«¬»«»»»¿«¿ƒ««»»
ÏÈ‡ - ÌL‡‰ ÏÈ‡a :¯Ó‡pL ;·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡Â¿≈«…∆¿«≈∆∆¡«¿≈»»»«ƒ

ÌL‡Â23.·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡Â ,ÔÈ·kÚÓ ¿»»¿«¿ƒ¿≈«…∆¿«≈

א.21) קיא, בבאֿקמא בגמרא 23)הקרבן.22)ברייתא,
הקרן. – פירושו כאן הנאמר שאשם מהמקרא, למדו שם

.‰B˙ÏÈÚÓ ‡È·‰24BÓL‡ ‡È·‰ ‡lL „Ú25‡Ï - ≈ƒ¿ƒ»«∆…≈ƒ¬»…
‡ˆÈ26BÏ ˜tzÒ .27ÔÓ ¯eËt - ÏÚÓ ‡Ï B‡ ÏÚÓ Ì‡ »»ƒ¿«≈ƒ»«…»«»ƒ

Ôa¯w‰ ÔÓe ÔÈÓeÏLz‰28˙lÁ˙k ‡e‰ È¯‰ LÓÁ‰Â . ««¿ƒƒ«»¿»¿«…∆¬≈ƒ¿ƒ«
LÓÁ‰ ÏÚ LÓÁ ÛÈÒBÓ - Ba ‰‰ Ì‡Â ,Lc˜‰‰29. «∆¿≈¿ƒ∆¡»ƒ…∆««…∆

e¯‡a ¯·Îe30„Á‡ LÓÁ‰L ,ÌÈÓÚt ‰nk ¿»≈«¿«»¿»ƒ∆«…∆∆»
‰Úa¯‡Ó31BLÓÁÂ ‡e‰ ‰È‰iL „Ú ,Ô¯w‰ ÔÓ ≈«¿»»ƒ«∆∆«∆ƒ¿∆¿À¿

.‰MÓÁ¬ƒ»

מעילה.24) קרבן הקודמת).25)פירוש, הלכה (ראה קרן
שאם 26) "מנין להיפך: היא שם, בברייתא שלפנינו הגירסה

על  והעיר יצא?" שלא מעילתו הביא שלא עד אשמו הביא
הראב"ד  בדין זאת רבינו על חולק אינו אולם בהשגותיו,

ומעילתו  האשם, קרבן פירושו בברייתא אשם כי עצמו,
כבר  לנו הודיע ורבינו שם), רש"י פירוש (ראה קרן היינו
הכוונה  זה במקום בתורה האמור שאשם הקודמת בהלכה
בשם  כסףֿמשנה (ראה המתאים הסגנון נקט ולכן לקרן,
בסופה, מפרשת עצמה הברייתא וגם קורקוס). הר"י

קרן. היינו מחייב 27)שהאשם - א כב, כריתות במשנה
חייבי  בספק כמו מעילה, ספק על תלוי אשם עקיבא רבי

כחכמים. ופסק עליו. חולקים וחכמים לפי 28)כריתות.
ה"ה. כאן מסתיימת אמרו 29)הענין, ב. נד, בבאֿמציעא

ומשם  שהקדיש, שדהו ובגואל תרומה האוכל בזר זה דין
מעילה. של לחומש ה"כ,30)למדנו פ"י תרומות הל'

ה"א. פ"ה שני ובלשון 31)ומעשר א. נד, שם גמרא,
מלבר. חומשא התלמוד:

.ÂÈ¯·cÓ ‰ÏÈÚÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ∆≈«»ƒ¬≈∆¿ƒ»ƒƒ¿≈
‰¯Bz32.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰a ˙B‰Ï ¯eÒ‡ Ï·‡ , »¬»»≈»»∆ƒƒ¿≈¿ƒ

ÛÈÒBÓ BÈ‡Â ,„·Ïa Ô¯˜ ÌlLÓ - Ô‰Ó ‰‰p‰Â¿«∆¡∆≈∆¿«≈∆∆ƒ¿«¿≈ƒ
LÓÁ33.ÌL‡ ‡È·Ó BÈ‡Â …∆¿≈≈ƒ»»

מהם 32) ליהנות שאסור דברים שיש שנינו פ"ג במעילה
רבינו  ומפרש מועלין", ולא נהנין "לא מעילה, דין בהם ואין
- א ג, תמורה בגמרא פירשו וכן מדרבנן, היינו נהנין לא
מועלין". ולא נהנין לא גויים "קדשי הברייתא את

לא.33) דרבנן חומש, משלמים דאורייתא ב. ב, מעילה

.ÊÌÈL„˜ ÔÈa ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa ,ÁaÊÓ ÈL„˜ Ïk»»¿≈ƒ¿≈«≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ
„·Ú˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .‰„B·ÚÂ ‰f‚a ÔÈ¯eÒ‡ ,ÌÈl«̃ƒ¬ƒ¿ƒ»«¬»∆∆¡«…«¬…
¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .E‡ˆ ¯BÎa Ê‚˙ ‡ÏÂ E¯BL ¯Î·aƒ¿…∆¿…»…¿…∆¿«ƒƒ¿»

ÌÈL„˜34- Ô‡va „·BÚ‰ B‡ ¯BM‰ ˙‡ ÊÊBb‰Â . »»ƒ¿«≈∆«»≈«…
‰˜BÏ35ÊÊB‚k BÈ‡ LÏB˙Â .‰¯Bz‰ ÔÓ36,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ∆ƒ«»¿≈≈¿≈¿≈»∆ƒ

ËÈq‰ ·Á¯ È„k ÊÊ‚iL „Ú ‰˜BÏ BÈ‡L37‡Ï .ÏeÙk ∆≈∆«∆ƒ¿…¿≈…««ƒ»…
˙aMÓ ¯eÓÁ ‰Ê ‰È‰È38. ƒ¿∆∆»ƒ«»

בגיזה 34) אסורים הבית בדק קדשי אבל מזבח, קדשי
הי"ב). (לקמן מדרבנן כה,35)ועבודה בכורות ברייתא,

בזה? זה ושל בזה, זה של האמור את ליתן "מנין א:
וא"ו  רש"י: ופירש תגוז". ולא תעבוד לא תלמודֿלומר

מזה. זה שניהם וילמדו ראשון, ענין על שם.36)מוסיף
ב. כד, שם משנה, רבינו 37)וראה פירש כך הזרת. שתות

שבת  מהל' בפ"ט אולם פי"ג, שבת ובהל' פ"ג, ערלה בהל'
פסולי  בהל' הערה ראה זרת. שלישי כשני שהסיט כתב ה"ז,

הי"ב. פי"ט כשיעור 38)המוקדשין שיגזוז עד חייב שאינו
הקודמת. בהערה ראה זה.

.ÁÌÈL„˜ ˜ÙÒ39¯BÎa ˜ÙÒ ‡È‰L ‰Ó‰a ÔB‚k , ¿≈»»ƒ¿¿≈»∆ƒ¿≈¿
ÊÊBb‰Â ,‰„B·ÚÂ ‰f‚a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ È¯‰ - da ‡ˆBiÎÂ¿«≈»¬≈≈¬ƒ¿ƒ»«¬»¿«≈

‰˜BÏ BÈ‡ - Ô‰a „·BÚ‰ B‡40. »≈»∆≈∆

(בכסףֿמשנה 39) ב. ו, ובבאֿמציעא א. יט, נדרים ברייתא,
דיוק  על שהסתמך ולפלא יח, בבכורות הדין מקור ציין

מפורשת). ברייתא על ודילג על 40)מגמרא, לוקים אין
עבירה. ספק

.ËLc˜‰ ˙Ó‰a41BÓk ˙cÙÂ ÌeÓ da ÏÙpL ∆¡«∆¿≈∆»«»¿ƒ¿»¿
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dlirnקנד zekld - dcear xtq - hay 'a iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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e¯‡aL42‡È‰ È¯‰Â ,‰„B·ÚÂ ‰f‚a ˙¯zÓ dÈ‡ - ∆≈«¿≈»À∆∆¿ƒ»«¬»«¬≈ƒ
d¯eq‡a43- dBÈ„t ¯Á‡ ‰ËÁL .ËÁMzL „Ú ¿ƒ»«∆ƒ»≈ƒ¿¬»««ƒ¿»

‰ÏÈÎ‡a ‰¯z‰44Ì„wLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . À¿»«¬ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«
ÔÓeÓ ˙‡ ÔLc˜‰45¯·BÚ ÌeÓ Ì„˜ B‡46;ÔLc˜‰Ï ∆¿≈»∆»»«≈¿∆¿≈»

dÈ‡ - ÁaÊnÏ Úe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰ Ï·‡¬»««¿ƒ«¬«»««ƒ¿≈«≈»
¯eÒ‡Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ‰„B·ÚÂ ‰f‚a ‰47È¯‰ - ˙cÙ ; ¬»¿ƒ»«¬»∆»ƒƒ¿≈∆ƒ¿»¬≈

„·Ú‰Ïe ÊÊb‰Ï ÔÈlÁÏ ‡ˆ˙Â ,¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁk BÊ48. ¿Àƒ¿»»»¿≈≈¿Àƒ¿ƒ»≈¿≈»≈
¯BÎa‰ ÔÓ ıeÁ49¯OÚn‰Â50ÏÚ ‰ÏÁ ‰M„w‰L , ƒ«¿¿««¬≈∆«¿À»»»«

,Ô˙lÁzÓ ÔÈÚe·˜ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔÙeb»««ƒ∆≈«¬≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»
ÌÏBÚÏ „·Ú‰Ïe ÊÊb‰Ï ÔÈlÁÏ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â51¯eÒ‡Â . ¿≈»¿ƒ¿Àƒ¿ƒ»≈¿≈»≈¿»¿»

¯BÎ·a ÚÈa¯‰Ï52ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa B‡53. ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ¿≈«À¿»ƒ

א.41) יד, בכורות מזבח 42)משנה, איסורי מהל' פ"א
מהמקרא.43)ה"י. זה דין למדו - א טו, שם בגמרא
"עד 44) למעלה שכתב ממה משתמע כך בגיזה. והואֿהדין

- א כה, בבכורות בפירוש ה'תוספות' כתבו וכך שתשחט",
שער. חמורה.45)ד"ה הגוף קדושת עליהם וירדה

מסוים.46) זמן אחר שיתרפא חכמים.47)מום מגזירת
א. יד, קדושה 48)שם מעולם עליה חלה שלא מפני

ראויה  היתה לא שהרי בלבד, דמים קדושת אלא חמורה
לה 49)למזבח. שאין קדושה גופו על חלה לידתו עם

לעולם. לחולין יוצא ואינו לעשר 50)פדיון, מצותֿעשה
מהל' (פ"ו שנה באותה שנולדו והצאן הבקר את שנה כל
יגאל", "לא לב): כז, (ויקרא תורה ואמרה ה "א), בכורות
כבכור  במומו נאכל אלא פדיון עלֿידי לחולין יוצא שאינו

מום. הערה 51)בעל למעלה ראה שיישחטו. עד כלומר,
"תנו 52)מג. א: יב, קטן מועד בברייתא זו הלכה מקור

בו  כיוצא מועד, של בחולו בהמה מרביעים אין רבנן,
המוקדשין". בפסולי ולא בבכור מרביעים אין לכך) (בדומה
בקדשים. עבודה איסור משום שהטעם שם, רש"י ופירש
אינו  אבל בזה, יש איסור שרק כאן רבינו מדברי ומשמע
הוא  רק עבודה עושה אינו שהאדם מפני והטעם, לוקה.
השגותיו  ראה (משנהֿלמלך, תעבוד שהבהמה גורם
אחר). מקור שהביא הכסףֿמשנה על החמורות

שנפל53) כנאמר קדשים ועבודה, בגיזה ואסורים מום בהם
עבודה  ואיסורי מעילה בדיני כאן עוסק רבינו ה"ט. למעלה
בהערה  שכתוב כמו לוקה, אינו זה איסור ועל בקדשים
שכתב  כמו כלאים מרביע משום הוא לוקה אבל הקודמת,

דבר. של טעמו שם ראה הי"א. כלאים מהל' בפ"ט

.ÈLÏ˙Ï ¯zÓ54ÌÈL„w‰ ÔÓ ‰lÁzÎÏ ¯ÚO‰ ˙‡ À»ƒ¿∆«≈»¿«¿ƒ»ƒ«√»ƒ
LÏzL ¯ÚO‰ B˙B‡Â .‰ÁÓÓÏ Ìen‰ ˙B‡¯‰Ï È„k¿≈¿«¿«¿À¿∆¿«≈»∆»«

‰Ó‰a‰ ÔÓ ¯LpL B‡55È¯‰ - ¯OÚn‰Â ¯BÎa‰ ÔÓ B‡ ∆»«ƒ«¿≈»ƒ«¿¿««¬≈¬≈
;ÔÓeÓ ÈtÓ eËÁMiL ¯Á‡Ï elÙ‡ ,‰È‰a ¯eÒ‡ ‰Ê∆»«¬»»¬ƒ¿««∆ƒ»¬ƒ¿≈»

Ô˙B‡ ‰‰LÈ ‡nL ‰¯Êb56ÔÈ‡a ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ¿≈»∆»«¿∆»ƒ¿≈»»ƒ
‰¯tÎÏ57- ÌL‡‰Â ˙‡hÁ‰ ÔÓ ¯LBp‰ ¯Óˆ Ï·‡ . ¿«»»¬»∆∆«≈ƒ««»¿»»»

‰È‰a ¯zÓ58ÏÈ‡B‰ ;ÔÓeÓ ÈtÓ Ô˙ËÈÁL ¯Á‡Ï À»«¬»»¿««¿ƒ»»ƒ¿≈»ƒ
Ô˙B‡ ‰‰LÓ BÈ‡ ,ÔÈ‡a Ô‰ ‰¯tÎÏe59LÏ˙ Ì‡Â . ¿«»»≈»ƒ≈«¿∆»¿ƒƒ¿«

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏBÚ‰ ÔÓ60ÏkÓ LÏziL ÏÎÂ . ƒ»»¬≈∆»≈¿…∆ƒ»≈ƒ»
ÌÈL„w‰61¯zÓ ‡e‰ È¯‰ - ÌeÓ Ô‰a ÏÙpL ¯Á‡ «√»ƒ««∆»«»∆¬≈À»

¯BÎa‰ ÔÓ ıeÁ ;B„Èa LÏz ‡Ï È¯‰L ,‰È‰a«¬»»∆¬≈…»«¿»ƒ«¿
¯OÚn‰Â62ÌeÓ Ba ÏÙpL ¯Á‡ epnÓ LÏ˙p‰ Û‡L , ¿««¬≈∆««ƒ¿»ƒ∆««∆»«

.‰È‰a ¯eÒ‡»«¬»»

ב.54) כד, בכורות או 55)משנה, לשלמים שהקדישה
כשנשר  אבל מום, בה שנפל לפני כשנשר ומדובר לתודה,
שבכל  ההלכה בסוף רבינו כותב מום, בה שנפל לאחר
שם. בהערה ראה ומעשר. מבכור חוץ מותר הקדשים

כחכמים 56) פסק מהם. שינשור בצמר להשתמש כדי
ב. כה, שם בחיים 57)במשנה, יישארו אם לו איכפת ולא

רב. למד 58)זמן זה דין מום, בה שנפל לפני נשר ואפילו
שנתלש  תמימה בעולה שם ינאי רבי של מהאיבעיא רבינו
שהצמר  ספק כל אין ואשם שבחטאת שם ואמרו צמר, ממנה
מותר  שהוממו לפני נתלש שאפילו יוצא ומזה מותר,
אם  אבל הנושר, ודוקא קורקוס). הר"י בשם (כסףֿמשנה
איכא  מי "תולש שם: בגמרא מבואר זה אסור. בידים תלש

תולש?). שיתיר מי אין (הלא דשרי?" מעוניין 59)מאן כי
ולהתכפר. למהר לא 60)הוא עיקרה עולה שם. איבעיא,

ולפיכך  מצוותֿעשה, על עבירות מכפרת היא אבל לכפרה,
נפשטה. לא והאיבעיא ולכאן. לכאן פנים אפילו 61)יש

הצמר  דין מהו שאל שם ינאי רבי ושלמים, ותודה עולה
מום, מבעלת נתלש שאם ומשמע תמימה. מעולה שנתלש

נז. הערה למעלה ראה שמותר. לו היה משנה,62)ידוע
מבכור  שנתלש הצמר את בפירוש חכמים אסרו א. כה, שם
עליו  חלה הגוף קדושת שהרי למעשר, והואֿהדין מום, בעל
בהלכה  ראה בבכור, כמו מום בעלת היא כשהבהמה אפילו
לקבוע, יש זו, בהלכה שנאמרו הדינים ובסיכום הקודמת.

ק  בהמות של לצמר הקרבנות שבנוגע את רבינו מחלק דשים
ג. ותודה. שלמים ב. ומעשר: בכור א. סוגים: לשלשה
ב' סוג ספק אלא עצמו בפני סוג אינה עולה ואשם. חטאת
אסור  בידים שנתלש צמר הם: דיניהם ופרטי ג'. סוג ספק
סוג  – תמימה כשהבהמה מאליו נשר הסוגים. שלושת בכל
מום  בה שנפל אחרי מאליו נשר מותר. ג' וסוג אסור, וב' א'
ג', או ב' ספק כאמור היא עולה אסור. א' מותר, וג' ב' –
של  תמיהתם את מסלק זה פירושנו לחומרא. והולכים
שאמר  למה סותרים כאן רבינו דברי שכאילו האחרונים
והציעו  הבהמה", מן שנשר "או עצמה: זו בהלכה למעלה
כל  אין פירושנו ולפי הבהמה", "מן התיבות את למחוק

סתירה.

.‡ÈËÁBM‰63˙‡ LÏBz - ÔÈLc˜Ó ¯‡L B‡ ¯BÎa «≈¿¿»À¿»ƒ≈∆
„·Ï·e ,ÔÈkqÏ ÌB˜Ó ˙BOÚÏ Ô‡kÓe Ô‡kÓ ¯ÚO‰«≈»ƒ»ƒ»«¬»««ƒƒ¿«

epÊÈÊÈ ‡lL64.BÓB˜nÓ ∆…¿ƒ∆ƒ¿

ב.63) כד, שם את 64)משנה, ממקומו יזיז שלא פירוש,
הקבוע  בצמר מסובך שהוא כך יניחו אלא שתלש הצמר

בעור.

.·È˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜65È¯·cÓ ‰„B·ÚÂ ‰f‚a ÔÈ¯eÒ‡ »¿≈∆∆««ƒ¬ƒ¿ƒ»«¬»ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ66,CÎÈÙÏ .ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈ‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ Ï·‡ , ¿ƒ¬»ƒ«»≈»¬ƒ¿ƒ»

ÔÈkÓ Ï·‡ ,‰˜BÏ BÈ‡ - Ô‰a „·BÚ‰ B‡ Ô˙B‡ ÊÊBb‰«≈»»≈»∆≈∆¬»«ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡67. «««¿
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א.65) כה, שם אלעזר, רבי של שם 66)מימרא פירשו כך
אלעזר. רבי דברי דעת 67)את שיקול כפי מדרבנן מלקות

הדין. בית

.‚ÈLÈc˜n‰68ÁaÊnÏ ¯aÚ69‰„B·Úa ‰¯eÒ‡ Bn‡ - ««¿ƒÀ»«ƒ¿≈«ƒ¬»«¬»
,¯aÚ‰ ˙‡ ˙LÁÎÓ d˙„B·ÚL ÈtÓ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈∆¬»»«¿∆∆∆»À»

‚a ˙¯zÓ ‡È‰ È¯‰Â .da e¯Êb„ÒÙ‰ ‰Êa ÔÈ‡L ,‰f »¿»«¬≈ƒÀ∆∆¿ƒ»∆≈»∆∆¿≈
„Á‡ ¯·‡ LÈc˜‰ .„ÏeÏ70˜„·Ï ÔÈa ,‰Ó‰a‰ ÔÓ «»»ƒ¿ƒ≈∆∆»ƒ«¿≈»≈¿∆∆

˙Èa‰71‰¯eÒ‡ Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰ È¯‰ - ÁaÊnÏ ÔÈa ««ƒ≈«ƒ¿≈«¬≈«»»»≈ƒ¬»
‰f‚a dlk72‰„B·ÚÂ73ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‰¯eÒ‡ dÈ‡ B‡ À»¿ƒ»«¬»≈»¬»¿ƒ»≈

.‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏƒ»∆»

ב.68) יא, לבדק 69)תמורה העובר הקדיש שאם משמע
הקודמת, בהלכה שאמר ואע"פ בעבודה, מותרת אמו הבית,
שבנידון  מפני והטעם, בעבודה. אסורים הבית בדק שקדשי
בדק  קדשי על גזרו לא מדרבנן, הוא העבודה איסור דלפנינו
מדרבנן. רק הוא בהם העבודה איסור שכל הבית,

נפשטה.70) שלא (שם) אם 71)בעיא היא שם הבעיא
גם  אסרה שהתורה נאמר ואם התורה, מן אסורה היא
מדרבנן  שאסור הבית בדק בקדשי גם אחר, אבר בהקדיש
('הר  תיקנו דאורייתא כעין - חכמים שתיקנו שכל כך, הדין

בגיזה.72)המוריה'). שאסור פשוט שהקדיש, האבר אבל
אבר. אותו על היא שהאיבעיא פירש שם מקובצת' וב'שיטה

ומשמע 73) בלבד, בגיזה היא הבעיא שלפנינו בגמרא
אותו  גם שהרי כלל, מסופק השואל היה לא שבעבודה
ואולי  שם. רש"י פירש וכן העבודה, ע"י יכחיש האבר

"ועבודה". המילה את למחוק ויש כאן, טעותֿסופר

ה'תש"פ  שבט ג' רביעי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
או 1) זריקה קודם בהם מועל אם קלים קדשים יבאר

בהם  מועלים מאימתי הקדשים כל ודין .אחריה,

.‡˜¯fiL „Ú Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ÌÈl˜ ÌÈL„»̃»ƒ«ƒ≈¬ƒ»∆«∆ƒ»≈
Ìc‰2e‡ˆiL „Ú Ô‰È¯eÓ‡a ÔÈÏÚBÓ - Ìc‰ ˜¯Ê . «»ƒ¿««»¬ƒ¿≈≈∆«∆≈¿

ÌÈM‡Ï Ô‰ È¯‰L ,ÔLc‰ ˙È·Ï3¯·„a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡Â , ¿≈«∆∆∆¬≈≈»ƒƒ¿≈¬ƒ¿»»
Ô‰lL ÔÈ¯eÓ‡‰ ‰ÏÚ‰ elÙ‡ .e¯‡aL BÓk ,ÏÎ‡p‰«∆¡»¿∆≈«¿¬ƒ∆¡»»≈ƒ∆»∆
˜¯fiL „Ú Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ‰˜È¯Ê Ì„˜ ÁaÊnÏ«ƒ¿≈«…∆¿ƒ»≈¬ƒ»∆«∆ƒ»≈
ÔÈ‡ - ‰˜È¯Ê Ì„˜ ıeÁÏ Ô‰È¯eÓ‡ ‡ÈˆB‰ .Ìc‰«»ƒ≈≈∆«…∆¿ƒ»≈
Èt ÏÚ Û‡ ,Ìc‰ ˜¯Ê ;Ìc‰ ˜¯fiL „Ú Ô‰a ÔÈÏÚBÓ¬ƒ»∆«∆ƒ»≈«»ƒ¿««»««ƒ
Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - Ô¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ ıeÁa Ô‰ ÔÈ„ÚL4. ∆¬«ƒ≈«¿…∆¡ƒ»¬ƒ»∆

Ï˜‰Ï ÔÈa ‡ˆBiÏ ˙ÏÚBÓ ‰˜È¯f‰L5¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈa6. ∆«¿ƒ»∆∆«≈≈¿»≈≈¿«¿ƒ

למלך).2) (משנה התורה מן אסור עומדים 3)אבל
המזבח. על פירשו 4)להקטרה שם בגמרא עקיבא. כר'

לידי  מביאה כתיקונה שלא אפילו שהזריקה עקיבא, ר' דעת
עד 5)מעילה. בו שמועלים קדשים, קדשי בבשר כגון

ר' ואומר מעילה בו אין זריקה לאחר אבל  הדם, שייזרק
זריקה  בשעת בחוץ הבשר אם שאפילו שם) (במשנה עקיבא
רבינו. פוסק וכן מעילה, מידי הזריקה אותו מוציאה

משנה).6) (כסף למעלה כאמור קלים קדשים באימורי

.·„Ú eLc˜‰MÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÌÈL„˜ ÈL„˜ Ïk»»¿≈»»ƒ¬ƒ»∆ƒ∆À¿¿«
BlkL ¯·„a Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - Ìc‰ ˜¯Ê .Ìc‰ ˜¯fiL∆ƒ»≈«»ƒ¿««»¬ƒ»∆¿»»∆À

ÔLc‰ ˙È·Ï ‡ˆÈÂ Û¯OiL „Ú ÌÈM‡Ï7ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡Â , »ƒƒ«∆ƒ»≈¿≈≈¿≈«∆∆¿≈¬ƒ
.e¯‡aL BÓk ,ÏÎ‡p‰ ¯·„a¿»»«∆¡»¿∆≈«¿

יוחנן 7) כר' בו, מועלים המזבח על שהאפר זמן כל אבל
ט. שם

.‚˙ÏBÚ „Á‡Â ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ „Á‡ ,‰ÏBÚ‰ ?„ˆÈk≈«»»∆»«»¿∆»«
ıÓw‰Â ,‰Ó‰a8‰B·l‰Â9ÌÈ‰k ˙ÁÓe ,10 ¿≈»¿«…∆¿«¿»ƒ¿«…¬ƒ

ÔÈz·Á‰Â11ÌÈÎÒ ˙ÁÓe12˙ÚMÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - ¿«¬ƒƒƒ¿«¿»ƒ¬ƒ»∆ƒ¿«
˙È·Ï ÁaÊn‰ ÏÚ Ô˙Ù¯O ¯Á‡ e‡ˆiL „Ú ÔLc˜‰∆¿≈»«∆≈¿««¿≈»»««ƒ¿≈«¿≈

.ÔLc‰«∆∆

קומצו 8) מלא הכהן ממנה לוקח למנחה סולת המביא
לכהנים. נאכלים והשיריים המזבח על מין 9)ומקטיר

במקום  מביא עני שחוטא למנחה חוץ מנחה, כל בושם.
למזבח. וכולה לבונה טעונה המביא 10)בהמה, כהן

"וכל  טז) ו, (ויקרא שנאמר המזבח על כולה מקטירים מנחה
תאכל". לא תהיה כליל כהן מקטיר 11)מנחת גדול כהן

ומחציתה  בבוקר מחציתה למנחה, סולת עשרון יום כל
חביתין. מנחת ונקראת נקטרת וכולה רוב 12)בערב,

מביאים  ציבור קרבנות ובין יחיד קרבנות בין - הקרבנות
שהביאו  מפני נסכים מנחת ונקראת למנחה סולת עימהם

המזבח. על לנסך יין עימה

.„ÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚOe ÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯t ÔÎÂ13- ¿≈»ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ
¯Ób˙Â eÙ¯OiL „Ú ÔLc˜‰ ˙ÚMÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ¬ƒ»∆ƒ¿«∆¿≈»«∆ƒ»¿¿ƒ»≈

ÔLc‰ ˙È·a Ô˙Ù¯O14CzÈÂ15CziL Ì„˜ Ï·‡ ;¯Oa‰ ¿≈»»¿≈«∆∆¿ƒ««»»¬»…∆∆ƒ«
.ÔLc‰ ˙È·a ‡e‰Â Ba ÔÈÏÚBÓ -¬ƒ¿¿≈«∆∆

דין 13) בית שמביאים פר הכיפורים, יום של ושעיר פר
על  ישראל ועשו כרת בו שיש איסור והתירו בהוראה שטעו
וכל  ושעיר, פר מביאים זרה עבודה והתירו שגו ואם פיהם,
בבית  שורפים ובשרם המזבח על אימוריהם מקטירים אלה

קדשים.14)הדשן. קדשי יתפרק.15)כאימורי ימס,

.‰„Ú ‰Lc˜‰MÓ da ÔÈÏÚBÓ - ‰n„‡ ‰¯t ÔÎÂ¿≈»»¬À»¬ƒ»ƒ∆À¿¿»«
˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜k ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ .¯Ù‡ ‰OÚzL16, ∆≈»∆≈∆««ƒ∆ƒ¿»¿≈∆∆««ƒ

,‡e‰ ÔÈc ˙Èa È‡˙e .‡È‰ ˙‡hÁ :da ¯Ó‡ È¯‰¬≈∆¡«»«»ƒ¿«≈ƒ
‰¯t‰ ¯Ù‡a Ì„‡ ÏÚÓÈ ‡lL17. ∆…ƒ¿«»»¿≈∆«»»

ãycew zegiyn zecewpã

,xt` dyrizy cr dycwedyn da oilren dnec` dxt"
,"`id z`hg" da xn`p ixd ,ziad wca iycwk `idy t"r`

."dxtd xt`a mc` lerni `ly `ed oicÎzia i`pze

שהיא  "אע"פ הלשון מהו א. הרמב"ם: מפרשי והקשו
הבית? בדק בקדשי מעילה אין וכי הבית", בדק כקדשי

באפר  אדם ימעול שלא הוא, בית־דין "תנאי מהמילים ב.
שנעשתה  אחר בה מועלים כן תורה שמדין משמע הפרה",
היא" "חטאת שנאמר ממה לומדים שהרי היא, ולא אפר.

באפרה. גם מעילה שיש מלמד
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הכוונה  הבית", בדק כקדשי "שהיא שכתב שמה ותירצו
היה  לא ממש קדשים שאינה וכיון כמותם, ממש שאינה
ובנוגע  חטאת". רחמנא דקריי' "אלא בה שימעלו הדין מן
באפר  אדם ימעול שלא הוא בית־דין "תנאי שכתב למה
בה  דאורייתא הוו, תקנות ש"שתי בגמ' איתא הפרה",
שמזלזלים  חכמים שראו וכיון מועלין", אין באפרה מועלין,
הזאות  מספק שנמנעים שראו וכיון מעילה , בה גזרו בה

דאורייתא. על העמידוה מעילה חשש מפני
קשים: אלו תירוצים גם אמנם

ובלשון  בפירוש לכתוב לו היה הרמב"ם, כוונת זו שאם א:
בלשון  לכתוב ולא הבית", בדק קדשי שאינה "אע"פ ברורה

הבית". בדק כקדשי שהיא "אע"פ להיפך המשתמעת
אדם  ימעול שלא הוא בית־דין "תנאי הלשון פשטות ב:
אבל  באפרה, מועלין אין שמדרבנן הוא הפרה" באפר

באפרה. גם מועלין מהתורה
(dq oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

קדשי 16) כעין אלא ממש, הבית בדק קדשי אינה כלומר,
מיוחדת. לדרשה הוצרכו ולפיכך הבית, משנה 17)בדק

תקנות  ששתי שם, בגמרא אשי רב ופירש ז. ז, פרק שקלים
ומכיוון  באפרה לא אבל בבשרה מועלים מדאורייתא היו,
התקינו  חול לצרכי באפרה שמשתמשים חכמים שראו
לקבל  מסרבים טמאים שספק וכשנוכחו באפר. גם שמועלים
התקנה  ביטלו מעילה, חשש מפני פרה אפר הזאות

תורה. דין על והעמידוהו

.Â¯eaˆ ÈÓÏL ÈÁ·ÊÂ ÌL‡Â ‰Ó‰a ˙‡hÁ18- ««¿≈»¿»»¿ƒ¿≈«¿≈ƒ
Ìc‰ ˜¯Ê ;Ìc‰ ˜¯fiL „Ú eLc˜‰MÓ ÔlÎa ÌÈÏÚBÓ¬ƒ¿À»ƒ∆À¿¿«∆ƒ»≈«»ƒ¿««»
ÔÈ‡Â ,ÔLc‰ ˙È·Ï e‡ˆiL „Ú Ô‰È¯eÓ‡a ÔÈÏÚBÓ -¬ƒ¿≈≈∆«∆≈¿¿≈«∆∆¿≈
da ÔÈÏÚBÓ - ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ÔÎÂ .¯Oaa ÔÈÏÚBÓ¬ƒ«»»¿≈««»¬ƒ»
da ÔÈ‡ - dÓ„ ‰f‰ ;dÓ„ ‰fiL „Ú ‰Lc˜‰MÓƒ∆À¿¿»«∆«∆»»À»»»≈»

d˙‡¯Óa ˙B‰Ï ¯eÒ‡ Ï·‡ .‰ÏÈÚÓ19d˙ˆBÂ20, ¿ƒ»¬»»≈»¿À¿»»¿»»
.ÏÚÓ ‡Ï - ‰Èf‰ ¯Á‡ Ô‰a ‰‰p‰Â¿«∆¡∆»∆«««»»…»«

והם 18) לשלמים כבשים שני הציבור מביא השבועות בחג
דבר. לכל קדשים בתורה 20)הזפק.19)קדשי כתוב

בנוצתה  מוראתה את "והסיר טז): א, (ויקרא העוף עולת גבי
מעילה  מידי שיצאה בתוספתא ושנינו וגו'" אותה והשליך
לד. בתמורה אמרו זה ועל הדשן בית על שהשליכוהו אחרי
אחרי  נמשך זה דין בהנאה. אסורה אבל בה אין שמעילה
אין  העוף בחטאת אבל העוף, בעולת ג בהלכה שכתב מה
ממנה  מקטירים אין שהרי ונוצה, המוראה את כלל מסירים
כדין  המוראה ודין לכהנים ניתנת וכולה המזבח על כלום

לאכילה. ראויים שאינם הגוף חלקי כשאר או בשרה,

.ÊÈt ÏÚ Û‡ ,eLc˜‰MÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - ˙BÁn‰«¿»¬ƒ»∆ƒ∆À¿¿««ƒ
.ıÓw‰ ¯ÈË˜iL „Ú ,˙¯L ÈÏÎa eLc˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»≈«∆«¿ƒ«…∆
eÏÒÙ Ì‡Â .‰ÏÈÎ‡a ÌÈ¯ÈM‰ e¯z‰ - ıÓw‰ ·¯»̃««…∆À¿«¿»ƒ«¬ƒ»¿ƒƒ¿¿
ÏÈ‡B‰ ,ıÓw‰ ¯ÈË˜‰ Ck ¯Á‡Â e¯ÒÁ B‡ ÌÈ¯ÈM‰«¿»ƒ»¿¿««»ƒ¿ƒ«…∆ƒ

È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡a ÌÈ¯ÈM‰ ˙¯zÓ dÈ‡ BÊ ‰¯Ë˜‰Â¿«¿»»≈»«∆∆«¿»ƒ«¬ƒ»¬≈
.e‡ˆÈ ‡Ï B‡ ‰ÏÈÚÓ È„È e‡ˆÈ Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰«»»»≈ƒ»¿¿≈¿ƒ»…»¿

.ÁÌÈt‰ ÌÁÏ21Èt ÏÚ Û‡ ,Lc˜‰MÓ Ba ÔÈÏÚBÓ - ∆∆«»ƒ¬ƒƒ∆À¿«««ƒ
¯ÈË˜‰ .ÔÈÎÈÊa‰ ¯ÈË˜iL „Ú ,‰Ù‡ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…∆¡»«∆«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿ƒ

ÌÁl‰ ÈzL ÔÎÂ .‰ÏÈÎ‡a ¯z‰ - ÔÈÎÈÊa‰22ÔÈÏÚBÓ - «¿ƒƒÀ««¬ƒ»¿≈¿≈«∆∆¬ƒ
.ÌÈO·k‰ Ìc ˜¯fiL „Ú ,eÙ‡iL Ì„˜ ,eLc˜‰MÓ Ô‰a»∆ƒ∆À¿¿…∆∆≈»«∆ƒ»≈««¿»ƒ

.‰ÏÈÎ‡a e¯z‰ - ÌÈO·k‰ Ìc ˜¯Êƒ¿«««¿»ƒÀ¿«¬ƒ»

שולחן 21) על שבת בכל שמסדרים חלות עשרה שתים
מיוחד  (כלי בזיכים שני מעמידים ידן ועל שבהיכל הזהב
הלבונה  את מקטירים הבאה ולשבת לבונה, ממולאים לכך)

הלחם. את אוכלים מביאים 22)והכהנים השבועות בחג
אחר  לכהנים נאכלות והן חלות שתי גם הכבשים שני עם

הכבשים. דם זריקת

.Ëe„¯È .eLc˜‰MÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - ÌÈÎÒp‰«¿»ƒ¬ƒ»∆ƒ∆À¿¿»¿
ÔÈ˙ÈMÏ23‚Áa ÌÈÎqnL ÌÈÓ .Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - «ƒƒ≈¬ƒ»∆«ƒ∆¿«¿ƒ¿«

„ka Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,˙Bkq‰24ÔÈ‰ ÔÈ‡ - ·‰Ê ÏL25 «À»¿«∆≈««∆»»≈∆¡ƒ
ÏÚÓ ‡Ï - ‰‰p‰Â ,Ô‰a26- ˙ÈÁBÏva Ô˙B‡ e˙ ; »∆¿«∆¡∆…»«»¿»«¿ƒ

ÔlÎa ÔÈÏÚBÓ27.ÌÈÎÒp‰ ÏÏkÓ Ô‰ È¯‰L , ¬ƒ¿À»∆¬≈≈ƒ¿««¿»ƒ

שמנסכים 23) והמים היין נופלים שלתוכו המזבח תחת חלל
מט.). סוכה (רש"י המזבח היו 24)על לניסוך המים

מנסכים, וממנה זהב של בצלוחית השילוח נהר מן שואבים
בצלוחית  ישאבו ואם השילוח מן להביא אסור ובשבת
דבר  ככל בלינה וייפסלו המים יוקדשו שרת כלי שהיא
או  בכד שבת בערב שאבו ולפיכך שרת, בכלי שנתקדש
המים  את מקדשת ואינה שרת כלי שאינה קטנה בחבית
וממנה  לצלוחית המים את שופכים ובשבת בלינה להיפסל

הקדש.25)מנסכים. לצורך שנלקחו מפני 26)מפני
שרת. בכלי נתקדשו לוגין 27)שלא שלושה לנסך מצוה

יוחנן  רבי נחלקו לוגין משלושה יותר בצלוחית היו ואם
לוגין, בשלושה רק או המים בכל מועלים אם לקיש וריש

בכולם. שמועלים יוחנן כר' ופסק

.ÈÔÓL ‚Ï28ÈÏÎa Lc˜‰MÓ Ba ÔÈÏÚBÓ - Ú¯ˆÓ ÏL …∆∆∆¿…»¬ƒƒ∆À¿«ƒ¿ƒ
ÌL‡‰ Ìc ˜¯fiL „Ú29ÔÈ‰ ‡Ï - ÌL‡‰ Ìc ˜¯Ê . «∆ƒ»≈«»»»ƒ¿««»»»…∆¡ƒ

epnÓ e˙ .ÂÈ˙BzÓ epnÓ eziL „Ú ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ¿…¬ƒ«∆ƒ¿ƒ∆«¿»»¿ƒ∆
ÌÈ¯ÈM‰ e¯z‰ - ˙Bzn‰30‰ÏÈÎ‡a31˙‡hÁ ¯O·k ««»À¿«¿»ƒ«¬ƒ»ƒ¿««»

.ÌL‡Â¿»»

ועולה 28) חטאת מביא שנתרפא מצורע מד. זבחים ברייתא
האשם  דם זריקת ואחרי שמן לוג גם ועימהם ואשם
הזאות  שבע כפו על שיצק השמן מן הכהן מזה ומתנותיו,
ועל  המצורע של הימנית אזנו תנוך על שמן נותן כך ואחר
כף  על והנשאר הימנית רגלו בוהן ועל הימנית ידו בוהן

יד). (ויקרא ראשו על נותן דעת 29)הכהן נגד כחכמים
שאמרנו. המתנות אחרי עד שמועלים האומר, רבי

בלוג.30) שנשאר לכהנים.31)השמן

.‡ÈÌÈL„w‰ ˙ËÈÁL ÈÓc Ïk32,Ba ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - »¿≈¿ƒ««√»ƒ≈¬ƒ
ÏÁÏ ‡ˆiL „Ú ,‰¯tk ¯Á‡Ï ÔÈa ‰¯tk ÈÙÏ ÔÈa≈ƒ¿≈«»»≈¿«««»»«∆≈≈¿««
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ÔB¯„˜33Ba ÔÈÏÚBÓ - ÔB¯„˜ ÏÁÏ ‡ˆÈ .34ÈtÓ , ƒ¿»»¿««ƒ¿¬ƒƒ¿≈
Ìc ÊÈwn‰ Ï·‡ .Lc˜‰ ÂÈÓ„Â ˙Bp‚Ï ¯kÓ ‰È‰L∆»»ƒ¿»¿«¿»»∆¿≈¬»««ƒ»
ÔÈÏÚBÓe ‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰ - ÌÈL„˜ ˙Ó‰·Ï¿∆¡«»»ƒ¬≈»«¬»»¬ƒ

Ba35‡e‰ È¯‰ ,Ì„ ‡Ïa ˙BÈÁÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ;ƒ¿≈»¿»ƒ¿¿…»¬≈
dÙe‚k36. ¿»

שנשחטה.32) אחר הבהמה מן לא 33)שיצאו קטן נחל
נזרקו  או בעזרה שנשפכו הדמים וכל המקדש מבית רחוק
חור  דרך זה לנחל ויוצאים לאמה יורדים המזבח על

מעילה 34)שבכותל. "אותה כותב: בהשגותיו הראב"ד
כך  שהרי כן, רבינו דעת שגם ברור מדרבנן". אלא אינה
אין  התורה שמן מודים הכל נט: ביומא בפירוש אמרו

רבינו כתב שם המשנה על ובפירושו הלכה מועלים. שאין
לנחל  שיצאו אחר בדמים מועלים שאמר שמעון כרבי

כאן. בו שחזר ונראה משנה)35)קדרון. (כסף התורה מן
אבל  מועלים אין קלים ובקדשים קדשים, בקדשי והמדובר

התורה. מן מועלים 36)אסור לזריקה ראוי שאינו מפני
מדברים  מעילה דין בדם שאין מהם שלמדו המקראות בו,

לזריקה. הראוי בדם

.·ÈeL¯tL ÌÈÙÏh‰Â ÌÈ¯w‰Â ÌÈ„Èb‰Â ˙BÓˆÚ‰»¬»¿«ƒƒ¿««¿«ƒ¿«¿»«ƒ∆≈¿
Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ÈÙÏ ÌÈL„˜ ÈL„wÓ37; ƒ»¿≈»»ƒƒ¿≈¿ƒ«»ƒ¬ƒ»∆
Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ¯Á‡Ï eL¯t38. ≈¿¿««¿ƒ«»ƒ≈¬ƒ»∆

ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ‰˜È¯Ê ÈÙÏ eL¯tL ‰ÏBÚ‰ ˙BÓˆÚ«¿»»∆≈¿ƒ¿≈¿ƒ»≈¬ƒ
‰˜È¯Ê ¯Á‡Ï Ô‰a39Ì˙B‡ ˙¯zÓ ‰˜È¯f‰L ,40Ì‡Â ; »∆¿««¿ƒ»∆«¿ƒ»«∆∆»¿ƒ

ÌÏBÚÏ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - ‰˜È¯Ê ¯Á‡ eL¯t41˙BÓˆÚ . ≈¿««¿ƒ»¬ƒ»∆¿»«¿
eÚ˜tL ‰ÏBÚ‰42- ‰ÏÈl‰ ˙BˆÁ Ì„˜ ÁaÊn‰ ÏÚÓ »»∆»¿≈««ƒ¿≈«…∆¬««¿»
Ô‰a ÔÈÏÚBÓ43Û‡ .Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ˙BˆÁ ¯Á‡Ï ; ¬ƒ»∆¿««¬≈¬ƒ»∆«

‰ÏÈl‰ ˙BˆÁ ÚÈb‰L ÔÂÈk ,˙BˆÁ Ì„˜ eÚ˜tL Èt ÏÚ«ƒ∆»¿…∆¬≈»∆ƒƒ«¬««¿»
.¯Ù‡ eOÚÂ eÏk‡˙pL ÈÓk ÌÈ¯·È‡‰ Ïk eOÚ«¬»»≈»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿¿«¬≈∆

כל 37) הותרו הדם שנזרק אחר אבל הדם, שייזרק עד
משנה). (כסף המזבח על להקטרה עומדים שאינם החלקים

לאכילה.38) ראויים שאינם פי על לפני 39)אף אבל
אחרים. קדשים בקדשי כמו בהן מועלים הזריקה

ראויות 40) אינן זריקה לפני שפירשו שהעצמות מפני
העולה 41)להקטרה. כל את להקטרה מכשירה הזריקה כי

שיוציא  מה אין שפירשו ואחרי פירשו, שלא עצמותיה על
זריקה  לפני בפירשו כן שאין מה מעילה, מידי אותן

למעלה. שאמרנו כמו הזריקה אותן קפצו 42)שהתירה
הרצפה. על גבי 43)ונפלו שם במשנה נאמר זה דין

עצמות  משווה שרבינו משנה הכסף וכתב שפקעו, אברים
לאיברים.

.‚ÈÔÈa ˙BˆÁ ÈÙÏ ÔÈa ,ÁaÊn‰ ÏÚÓ ‰Ú˜tL ˙ÏÁb«∆∆∆»¿»≈««ƒ¿≈«≈ƒ¿≈¬≈
˙ÏÁb Ï·‡ .ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ ÔÈ‰ ‡Ï - ˙BˆÁ ¯Á‡Ï¿««¬…∆¡ƒ¿…¬ƒ¬»«∆∆
‡Ï - ˙·‰ÏM‰Â .da ÔÈÏÚBÓ - ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ÏL∆»¿≈∆∆««ƒ¬ƒ»¿««¿∆∆…

.ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ ÔÈ‰∆¡ƒ¿…¬ƒ

.„ÈÔBˆÈÁ‰ ÁaÊn‰ ÔLc44ÔLc‰ ˙Ó¯‰ Ì„˜ ÔÈa , ∆∆«ƒ¿≈««ƒ≈…∆¬»««∆∆
‰Ó¯‰ ¯Á‡ ÔÈa45.Ba ÔÈÏÚBÓ - ≈««¬»»¬ƒ

המזבח.44) על מועלים 45)כשעודנו שאין פי על ואף
תרומת  עם מצוותו נגמרה שלא מפני מצוותו, שנעשה בדבר
ככתוב  למחנה, מחוץ הדשן כל הוצאת אחרי אלא הדשן

למחנה". מחוץ אל הדשן את "והוציא ד) ו, (ויקרא

.ÂË‡Ï - ‰¯Bn‰ ÔeM„Â ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔeMcƒ«ƒ¿≈««¿ƒƒ¿ƒ«¿»…
ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ ÔÈ‰46. ∆¡ƒ¿…¬ƒ

הדשן 46) את שהניח אחרי שהמדובר במשנה, מפרש רש"י
מזבח  של הדשן תרומת שמניחים במקום החיצון מזבח אצל

בו. מועלים - המזבח על שהוא זמן כל אבל החיצון,

.ÊËÔÈa ,ÌeÓ ˙ÏÚa ‡È‰L ÌÈL„˜ ÈL„˜ ˙Ó‰a Ïk»∆¡«»¿≈»»ƒ∆ƒ«¬«≈
dLc˜‰ Ì„wL ÔÈa dLc˜‰Ï Úe·˜ ÌeÓ Ì„wL∆»«»«¿∆¿≈»≈∆»«∆¿≈»

ÔÓÊ ¯qÁÓ ‰˙È‰ elÙ‡Â ,Úe·˜ ÌeÓÏ47ÔÈÏÚBÓ - ¿»««¬ƒ»¿»¿À«¿«¬ƒ
ÚÈb‰ ‡lL ÔÈ¯Bz Ï·‡ .e„tiL „Ú eLc˜‰MÓ Ì‰a»∆ƒ∆À¿¿«∆ƒ»¬»ƒ∆…ƒƒ«

ÔpÓÊ48Û‡ ,ÁaÊÓ ÈL„˜ Ô‰Â ÔpÓÊ ¯·ÚL ‰BÈ È·e ¿«»¿≈»∆»«¿«»¿≈»¿≈ƒ¿≈««
ÏÚÓ ‡Ï ‰‰p‰ - Ô‰a ˙B‰Ï ¯eÒ‡L Èt ÏÚ49. «ƒ∆»≈»»∆«∆¡∆…»«

˙B‡hÁk Ì‰ È¯‰ - ÔBÈ„ÙÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ¿¬≈≈««»
.Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,˙B˙n‰«≈¿ƒ»≈¬ƒ»∆

מסויים 47) זמן לאחר אבל להקרבה ראוייה אינה עכשיו
בתוך  עגל כגון המכשיר, מעשה שום בלי להקרבה תוכשר
כז): כב, (שם שנאמר למזבח ראוי אינו ללידתו ימים שמונה
יירצה  והלאה השמיני ומיום אמו תחת ימים שבעת "והיה
בין  ביום בו לשוחטה אסור נשחטה שאמה בהמה וכן וגו'".
מותרת. תהיה היום ולמחרת מזבח לצרכי בין אדם לצרכי

רק 48) יונה ובני קטנים, לא אבל גדולים כשרים תורים
כשרים. ובגמרא 49)קטנים שמעון. רבי נגד כחכמים פסק

מפני  העוף, מדין הבהמה דין הבדל את מנמקים יב. שם
ראוייה  שאינה פי על אף מום בבעלת מעילה יש שבבהמה
אבל  כך, זמן מחוסרת גם להיפדות, עומדת אלא להקרבה
אין  שהרי להקרבה, ראוי שאינו בעוף מעילה מצאנו לא

לעוף. פדיון

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואם 1) מעילה מידי יצאו אם שמתו מזבח קדשי יבאר

אחת. שעה הותרו

.‡ÈL„˜2ÁaÊÓ3¯·c ‰ÏÈÚÓ È„ÈÓ e‡ˆÈ - e˙nL »¿≈ƒ¿≈«∆≈»¿ƒ≈¿ƒ»¿«
Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ Ï·‡ ,‰¯Bz»¬»¬ƒ»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒ
¯·kL ,˙Ba¯w‰ Ô‰a eÏÒtiL ÌÈ¯·„a eÏÒÙƒ¿¿ƒ¿»ƒ∆ƒ»¿»∆«»¿»∆¿»
ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - Ìe¯‡a≈«¿¬ƒ»∆ƒƒ¿≈¿ƒ«∆¿»ƒ
˙ÏÈÎ‡Ï ¯z‰ ˙ÚL Ô‰Ï ‰È‰ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆…»»»∆¿«∆≈«¬ƒ«
˙ÚL ÌÈÏÎ‡p‰ ÌÈL„˜ ÈL„˜Ï ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈ‰k…¬ƒ¬»ƒ»»¿»¿≈»»ƒ«∆¡»ƒ¿«
e¯z‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÏÈÎ‡a e¯Ò‡Â eÏÒÙ Ck ¯Á‡Â ¯z‰∆≈¿««»ƒ¿¿¿∆∆¿«¬ƒ»ƒ¿À¿
Èe‡¯ ‰È‰L ¯·„ B˙B‡a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ˙Á‡ ‰ÚL»»««≈¬ƒ¿»»∆»»»

‰ÏÈÎ‡Ï4ÌÈL„˜ ÈL„˜ ?„ˆÈk .e¯‡aL BÓk , «¬ƒ»¿∆≈«¿≈«»¿≈»»ƒ
ÔB‚k ,Ô˙ÎÏ‰k ÁaÊnÏ Ìc‰ ÚÈbiL Ì„˜ eÏÒÙpL∆ƒ¿¿…∆∆«ƒ««»«ƒ¿≈«¿ƒ¿»»¿

ÌB¯ca ÔËÁML5B‡ ,ÔBÙva ÏawL Èt ÏÚ Û‡ ∆¿»»«»««ƒ∆ƒ≈«»
˜¯ÊÂ ÌBia ËÁML B‡ ,ÌB¯ca Ïa˜Â ÔBÙva ÔËÁML∆¿»»«»¿ƒ≈«»∆»««¿»«
Ô‡OÚL B‡ ,ÌBia ˜¯ÊÂ ‰ÏÈla ËÁML B‡ ,‰ÏÈla««¿»∆»«««¿»¿»««∆¬»»
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eÏawL B‡ ,ÌB˜n‰ ˙·LÁÓa B‡ ÔÓf‰ ˙·LÁÓa¿«¬∆∆«¿«¿«¬∆∆«»∆ƒ¿
ÔÈÏeÒt‰6B‡ ,ÌÈ¯Lk e‰e˜¯fL Èt ÏÚ Û‡ ÔÓc ˙‡ «¿ƒ∆»»««ƒ∆¿»¿≈ƒ

B‡ ,ÌÈ¯Lk e‰eÏawL Èt ÏÚ Û‡ ÔÈÏeÒt e‰e˜¯fL∆¿»¿ƒ««ƒ∆ƒ¿¿≈ƒ
Blk ¯Oa‰Â Ìc‰ ‡ˆiL7ÔlL B‡ ,Ìc‰ ˙˜È¯Ê Ì„˜ ∆»»«»¿«»»À…∆¿ƒ««»∆»
ÔÈÏÚBÓ el‡ ÏÎa - Ìc‰8ÌÏBÚÏ ÔlÎa9‡Ï È¯‰L , «»¿»≈¬ƒ¿À»¿»∆¬≈…

ÁaÊnÏ Ìc‰ ÚÈb‰ Ì‡ Ï·‡ .¯z‰ ˙ÚL Ô‰Ï ‰È‰»»»∆¿«∆≈¬»ƒƒƒ««»«ƒ¿≈«
‡ÓËpL B‡ ,ÔÈ¯eÓ‡‰ B‡ ¯Oa‰ ÔÏ Ck ¯Á‡Â B˙ÂˆÓk¿ƒ¿»¿««»»«»»»≈ƒ∆ƒ¿»
ÔÈ¯eÓ‡‰ B‡ ¯Oa‰ ‡ˆiL B‡ ,ÔÈ¯eÓ‡‰ B‡ ¯Oa‰10 «»»»≈ƒ∆»»«»»»≈ƒ
- ÌÈÓc ˙˜È¯Ê Ì„˜ ¯Oa‰ ˙ˆ˜Ó ‡ˆiL B‡ ,ıeÁÏ«∆»»ƒ¿»«»»…∆¿ƒ«»ƒ
Ô¯Oa ¯‡La ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏÎa11, ¿»≈¿«≈»∆≈¬ƒƒ¿»¿»»
e¯‡aL BÓk ,‰ÏÈÎ‡Ï ¯z‰ ˙ÚL BÏ ‰È‰ È¯‰L12. ∆¬≈»»¿«∆≈«¬ƒ»¿∆≈«¿

יב.2) מעילה יוחנן, ר' של סתם 3)מימרא אמר יוחנן ר'
ראיה  ומכאן "מזבח" הוסיף ורבינו שמתו", "קדשים
אמרו  וכן מעילה, בהם יש שמתו הבית בדק קדשי שלדעתו,
שאם  יוחנן ר' אמר קדשים איזה (על "במאי? טו.): (שם
בדק  בקדשי תאמר) (שמא אילימא מעילה), מידי יצאו מתו
כמו  זה (יהיה אשפה דאקדיש אלא יהא לא וכו' הבית
נאמר  יוחנן ר' של ונימוקו הבית)?" לבדק אשפה שהקדיש
אי  לפדותם לכלום, ראויים שאינם מפני לב: בתמורה
הכהן  לפני העמדה בלי נפדית אינה הקדש בהמת כי אפשר,
את  "והעמיד יבֿיג): כז, (ויקרא שנאמר כמו והערכה,
אפשר  אי המתה ואת אותה", והעריך הכהן לפני הבהמה
פודים  שאין מפני שני, נימוק אמרו כט. ובפסחים להעמיד.
לאדם  ראויה אינה ונבילה לכלבים, להאכילם הקדשים את
שפסק  כאן רבינו על לתמוה [ויש לכלבים. אלא מישראל
מהלכות  ה ובפרק בהם, מועלים שמתו הבית בדק שקדשי
טעונים  הבית בדק קדשי שגם בפירוש כתב יב הלכה ערכין
הבהמה  מתה אם ולפיכך שם: ומסיים והערכה, העמדה
ראה  תקבר. אלא אותה פודים אין ותפדה, שתיערך קודם
למעט  כאן התכוון שרבינו ונראה שם. ורדב"ז כסףֿמשנה
משמע  מזבח" "קדשי – מום בעלת בהמה כשהקדיש
לג. בתמורה יוחנן כר' וסובר – למזבח הראויים קדשים
ולא  "אותה", (שם) שנאמר והערכה, העמדה צריכה שאינה
משמע  וכן שנפדית. מודים והכל להקדשה, מומה שקדם
מום. בהם נפל אם שכתב: שם, ערכין בהלכות מלשונו
להאכילם  הקדשים את פודים אין הלא להקשות, יש אמנם
תוספות  וראה עצמה. הגמרא על גם קשה זה אבל לכלבים,
הבית  בדק שקדשי שפירשו, פודים, אין ד"ה שם פסחים
שקדשי  כתבו, ואפילו, ד"ה שם ובמעילה התורה, מן פודים
לאכילת  חוץ אחרות להנאות לפדות מותר הבית בדק

לה 4)כלבים]. שהיה "כל סתם: כתוב ב. מעילה במשנה
נחלקו  ה. שם ובגמרא בה", מועלים אין לכהנים היתר שעת
זריקה  היתר אומר חזקיה המשנה. בפירוש יוחנן ור' חזקיה
כמצוותן, נעשו הדם וקבלת השחיטה אם כלומר, שנינו,
יוחנן  ור' בבשר. מועלים אין – הדם את לזרוק היה ומותר
הבשר  והותר הדם כשנזרק כלומר, שנינו, אכילה היתר אמר
– הדם נזרק שלא זמן כל אבל בו, מועלים אין באכילה
של  תלמידו שהוא ואע"פ יוחנן, כר' רבינו ופסק מועלים.
וגם  לשיטתו, ראיות כמה הביאו שם שבגמרא מפני חזקיה,
(כסףֿמשנה). שיטתו לפי נאמרה הסוגיא כל קב. במנחות

בצפונו 5) דמם וקבלת שחיטה וטעונים מזבח, של בדרומו
של  ארוכה שורה כאן מפרט רבינו מז.). זבחים (משנה
התורה  מן מעילה בהם שאין אומר הוא כולם ועל פסולים,

מדבר  שם אלא [אמנם ב: במעילה הדין מקור סופרים. י
אימורי  העלה שאם רבה, דעת לפי רק המשנה את כך פירשו
שגם  רבינו דעת אבל להורידם, צריך המזבח על הפסולים
פסק  ולפיכך זה, לפירוש מודים ירדו, לא עלו אם הסוברים
לדעתו  ניגוד בזה ואין התורה, מן מעילה בהם שאין כאן
ראה  (לחםֿמשנה, ירדו שלא ה"ז) פ"ג המוקדשים (פסולי

מזרע 6)כסףֿמשנה). שאינו מי כגון הקרבנות, לעבודת
מום. בעל או ו:7)אהרן שם במשנה הבשר. או כלומר,

מעילה, מידי להוציאו ליוצא מועלת שזריקה עקיבא ר' אמר
ביצא  אלא אמר לא עקיבא שר' יוחנן ר' מפרש שם ובגמרא
ז.) (שם פפא ורב בו, מועלים כולו ביצא אבל מקצתו,
אין  דם אבל בשר, שיצא אלא עקיבא ר' אמר לא אומר:
אין  שיצא הדם אותו זרק אם פירוש, ליוצא. מועלת זריקה
שם). (רש"י בו מועלים ולפיכך הבשר, את מתרת  הזריקה

(למעלה 8) כלל מעילה אין עצמו בדם אבל בבשר, פירוש,
יא). הלכה ב הדם.9)פרק שנזרק לאחר לא 10)אפילו

מועלים  באימורים הלא לכאן? אימורים ענין מה נתפרש
פ"ב  (כלמעלה הדשן לבית שיצאו עד שהוקדשו משעה
לאחריה. או הדם זריקת לפני נפסלו בין ההבדל ומהו ה"ב),

חזוןֿאיש. הגהות את 11)ראה למחוק ויש סופר, טעות
(חזוןֿאיש), בבשרם מועלים אין ולגרוס "שאר", המלה
שם  רש"י (ראה מעילה בו אין שיצא הבשר מקצת גם שהרי

איתמר). זו.12)ד"ה בהלכה למעלה

.·eÏa˜13Ìc‰ ˙‡ ÔÈÏeÒt‰14e¯ÊÁÂ ,e‰e˜¯Êe ƒ¿«¿ƒ∆«»¿»¿»¿
LÙp‰ Ìc ¯‡L eÏa˜Â ‰„B·ÚÏ ÌÈ¯Lk‰15e‰e˜¯Êe «¿≈ƒ»¬»¿ƒ¿¿»««∆∆¿»

¯‡L ÔÈOBÚ ÔÈÏeÒt‰ ÔÈ‡L ;Ô¯O·a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ -≈¬ƒƒ¿»»∆≈«¿ƒƒ¿»
‰ ÌcÌÈ¯ÈL LÙp16Èe‡¯Â ÏÈ‡B‰ ,‡Óh‰ ÔÓ ıeÁ . ««∆∆ƒ«ƒƒ«»≈ƒ¿»

¯eaˆ ˙„B·ÚÏ17ÌÈ¯ÈL Ìc ¯‡L ‰OBÚ ,18. «¬«ƒ∆¿»»ƒ«ƒ

ה:13) הדם.14)שם מקצת העור 15)פירוש, דם ולא
הבשר. אחר 16)או הבהמה בצואר או בכלי הנשאר הדם

לשפכו  ומצוותו שיריים נקרא בכלי, שנתקבל הדם זריקת
זרקו  שאם רבינו ומשמיענו לזריקה. ופסול המזבח יסוד על
שיריים  הדם שאר נעשה לא הדם, מקצת לעבודה פסולים
ובהערות  כח הלכה המוקדשים פסולי מהלכות א פרק (ראה
מעילה. מידי ומוציאה כשירה השניה הזריקה ולפיכך שם),

מהלכות 17) ד (פרק הטומאה את דוחים ציבור שבקרבנות
ט). הלכה מקדש שאינם 18)ביאת יחיד, בקרבנות אפילו

הטומאה. את דוחים

.‚¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,˜¯ÊÂ ‡Óh‰ Ïa˜ ?„ˆÈk≈«ƒ≈«»≈¿»«««ƒ∆»«
¯Lk‰19‡Ï el‡ È¯‰ - B˜¯Êe LÙp‰ Ìc ¯‡L Ïa˜Â «»≈¿ƒ≈¿»««∆∆¿»¬≈≈…
‰˙È‰20Ìc‰ ‰fL ;ÔlÎa ÔÈÏÚBÓe ¯z‰ ˙ÚL Ô‰Ï »¿»»∆¿«∆≈¬ƒ¿À»∆∆«»

¯·k .˙ÏÚBÓ ÌÈ¯ÈM‰ ˙˜È¯Ê ÔÈ‡Â ,‡e‰ ÌÈ¯ÈLƒ«ƒ¿≈¿ƒ««ƒ«ƒ∆∆¿»
e¯‡a21ıeÁ ÌÏBÚÏ ‰ÏÈÚÓ ÌÈl˜ ÌÈL„˜a ÔÈ‡L , ≈«¿∆≈¿»»ƒ«ƒ¿ƒ»¿»

‡e‰Â .Ìc‰ ˙˜È¯Ê ¯Á‡ Ô‰È¯eÓ‡Ó22‰˜È¯Ê ‰È‰zL ≈≈≈∆««¿ƒ««»¿∆ƒ¿∆¿ƒ»
eÏbt˙pL ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Ï·‡ ;˙ÏÚBn‰23Èt ÏÚ Û‡ , «∆∆¬»»»ƒ«ƒ∆ƒ¿«¿««ƒ

ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - Ìc‰ ˜¯ÊpL24‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .Ô‰È¯eÓ‡a ∆ƒ¿««»≈¬ƒ¿≈≈∆¿≈ƒ»»
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B˜¯Êe B¯ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ìc‰25ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - «»««ƒ∆∆¡ƒ¿»≈¬ƒ
.Ô‰È¯eÓ‡a¿≈≈∆

טהור.19) כהן מפני 20)כלומר, באכילה, הותר לא הבשר
פסולות. הזריקות א.21)ששתי הלכה ב פרק למעלה

לזרוק 23)בתנאי.22) העבודות מארבע באחת שחישב
והואֿהדין  למחר, האימורים את להקטיר או הדם את
המוקדשים  פסולי הלכות (ראה במקומם שלא במחשבת

א). הלכה יג רב,24)פרק אמר גידל רב אמר ג: שם
קלים. בקדשים מעילה לידי מביאה ואינה וכו' פיגול זריקת
כסףֿמשנה). מביאו קורקוס, (הר"י שם הופרך לא זה ודין

ז.25) שם ברייתא

.„˙B˙n‰ ˙B‡hÁ Ïk26d˙¯eÓ˙e ˙‡hÁ „ÏÂ ÔB‚k ,27 »«»«≈¿¿««»¿»»
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ28‡Ï - ‰‰ Ì‡Â ,Ô‰a ˙B‰Ï ¯eÒ‡ - ¿«≈»∆»≈»»∆¿ƒ∆¡»…

ÏÚÓ29. »«

בהלכות 26) דינן ראה פדיון. להן ואין להקריבן שאסור
א. הלכה ד פרק המוקדשים בהמת 27)פסולי לפניו היו

החולין  בהמת על ואמר לחטאת, שהוקדשה ובהמה חולין
לג): כז, (ויקרא שנאמר קדושות, שתיהן זו, תמורת זו הרי
קודש. יהיה ותמורתו הוא והיה ימירנו המר ואם

באחרת.28) בעליה ושכיפרו בעליה, שמתו חטאת
י:29) שם משנה

.‰˙‡hÁ ÏÎÂ30‰Ú¯zL31- ÌeÓ da ÏtiL „Ú ¿»«»∆ƒ¿∆«∆ƒ…»
.‰„tzL „Ú da ÔÈÏÚBÓ¬ƒ»«∆ƒ»∆

יא:30) הבעלים 31)שם שכיפרו לפני שנתה שעברה כגון
באחרת.

.ÂLÈ¯Ùn‰32,‰ÈzÁz ˙¯Á‡ LÈ¯Ù‰Â ‰„·‡Â B˙‡hÁ ««¿ƒ«»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆»
,˙B„ÓBÚ Ô‰ÈzL È¯‰Â ‰BL‡¯‰ ˙‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿»»ƒ»«¬≈¿≈∆¿

˙Á‡k Ô‰ÈzL ËÁLÂ33ÔÈ‡ - Ô‰Ó ˙Á‡ Ìc ˜¯ÊÂ ¿»«¿≈∆¿««¿»««««≈∆≈
¯O·a ‡ÏÂ dÓc ˜¯ÊpL BÊ ¯O·a ‡Ï ÔÈÏÚBÓ¬ƒ…ƒ¿«∆ƒ¿«»»¿…ƒ¿«

BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,dz¯·Á34ÏÈ‡B‰ ,‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ ¬∆¿»¿««ƒ∆≈»«¬ƒ»ƒ
Ì‡ Ï·‡ .˜¯BÊ ‰fÓ ‰ˆ¯ Ì‡Â ˜¯BÊ ‰fÓ ‰ˆ¯ Ì‡Â¿ƒ»»ƒ∆≈¿ƒ»»ƒ∆≈¬»ƒ

dÓc ÔÈ‡ - BÊ ¯Á‡ BÊ ËÁL35¯O·Ï ÏÈÚBÓ »«««≈»»ƒƒ¿«
dz¯·Á36dÏ ‰˙È‰ ‡Ï È¯‰L ,‰˜È¯Ê ¯Á‡Ï elÙ‡Â , ¬∆¿»«¬ƒ¿««¿ƒ»∆¬≈…»¿»»

d¯Oa ¯Èz‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰ÚL37. »»»¿»¿«ƒ¿»»

ז:32) ז. שם).33)שם (רש"י כהנים שני ששחטון כגון
קודם.35)השני.34) ששחט אותה להוציאו 36)של

מעילה. החטאת 37)מידי דם לזרוק שאסור מפני
באחרונה. שנשחטה

.ÊÛBÚ ˙‡hÁ Ïk38ÈepLa ‰ÏÒÙpL ÛBÚ ˙ÏBÚ B‡ »«««∆ƒ¿¿»¿ƒ
d˙iOÚ39d˙iOÚ ÌB˜Ó ÈepLa B‡40;da ÔÈÏÚBÓ - ¬ƒ»»¿ƒ¿¬ƒ»»¬ƒ»

˙‡hÁ ˙˜ÈÏÓk ‰hÓÏ ˜ÏÓpL ÛBÚ‰ ˙ÏBÚÓ ıeÁ≈«»∆ƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ««»
Ï ‰˙ÏÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡L ,˙‡hÁ ÌLÏÌLÏ ÌÈÏÚa ¿≈«»∆««ƒ∆…»¿»«¿»ƒ¿≈

‰·BÁ41da ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ -42dÓL ‰pLÂ ÏÈ‡B‰ , »≈¬ƒ»ƒ¿ƒ»¿»
Ba ÔÈ‡L ¯·c ÌLÏ ‰ÈOÚÓ ‰pLÂ d˙ÈOÚ ÌB˜Óe¿¬ƒ»»¿ƒ»«¬∆»¿≈»»∆≈

‰ÏÈÚÓ43. ¿ƒ»

סו:38) סו. זבחים הגוף 39)משנה מן הראש הבדיל
מעשה  הלכות (ראה בעולה הבדיל לא אם וכן בחטאת,

ו). הלכה ז ופרק כ, הלכה ו פרק עולת 40)הקרבנות
חטאת  ושל המזבח, של העליונה במחיצתו דמה מזים העוף
מלק  אם וכן פסול. – שינה ואם התחתונה, במחיצתו העוף
מליקתה  העוף חטאת אבל פסולה, – למטה העוף עולת

ט). הלכה שם (רבינו מקום בכל הבעלים 41)כשרה על
המוקדשים  פסולי מהלכות טו (פרק אחרת עולה להביא

סו:42)ה"א). שם יהושע העוף 43)כר' חטאת
גם  ולפיכך מעילה, בה אין חטאת לשם למטה שעשאה

בה. מועלים אין כך שנעשתה העוף עולת

.Á‰ÁÓ44‰Ïbt˙pL45˙·LÁÓa ˙ÈOÚpL B‡ ƒ¿»∆ƒ¿«¿»∆«¬≈¿«¬∆∆
ÌB˜n‰46B‡ eÏbt˙pL ÌÈt‰ ÌÁÏÂ ÌÁl‰ ÈzL ÔÎÂ , «»¿≈¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ∆ƒ¿«¿

‡Ï È¯‰L ,Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - ÌB˜n‰ ˙·LÁÓa eÏÒÙpL∆ƒ¿¿¿«¬∆∆«»¬ƒ»∆∆¬≈…
¯z‰ ˙ÚL Ô‰Ï ‰˙È‰47. »¿»»∆¿«∆≈

קמח.44) ג.45)קרבן הלכה הדם 46)ראה את לזרוק
שתי  בדין ההבדל במקומם. שלא אימורים להקטיר או
בשר  האוכל הזמן, מחשבת הוא: אלו פסולות מחשבות
באכילתו. כרת אין המקום, ומחשבת כרת. חייב הקרבן
"פיגול", הזמן במחשבת שנפסל לקרבן קוראים כלל בדרך
הבדל  כשאין ולפעמים "פסול", – המקום במחשבת ולנפסל
"פסול". או "פיגול" במונח שניהם נכללים בדינם,

א.47) בהלכה כלמעלה

.ËÔÎÂ48- B¯ÈË˜‰Â ¯ÊÁÂ ÔÏ B‡ ıeÁÏ ‡ˆiL ıÓ˜ ¿≈…∆∆»»«»¿»«¿ƒ¿ƒ
Ï·‡ .¯z‰ ˙ÚL ÌL ‰È‰ ‡Ï È¯‰L ,ÌÈ¯ÈMa ÔÈÏÚBÓ¬ƒ«¿»ƒ∆¬≈…»»»¿«∆≈¬»

ıÓw‰ ‡ÓË Ì‡49;ÌÈ¯ÈMa ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - B¯ÈË˜‰Â ƒƒ¿»«…∆¿ƒ¿ƒ≈¬ƒ«¿»ƒ
ıÈv‰L50‰v¯Ó51ÏÚ ‡Ï ‰v¯Ó BÈ‡Â ,‡Óh‰ ÏÚ ∆«ƒ¿«∆««»≈¿≈¿«∆…«
Ôl‰52ÌÈ¯ÈM‰ e‡ˆÈ .‡ˆBi‰ ÏÚ ‡ÏÂ53e‡ÓË B‡ «»¿…««≈»¿«¿»ƒƒ¿¿

ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ıÓw‰ ¯ÈË˜‰ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿ƒ«…∆««ƒ∆≈¬ƒ
Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ‰ÏÈÎ‡a54ıÓw‰ ·¯˜ È¯‰L , «¬ƒ»≈¬ƒ»∆∆¬≈»««…∆
.B˙ÂˆÓk¿ƒ¿»

כה.48) מנחות חיים.49)משנה בעלי בקרבנות כדם דינו
הדם. דין א הלכה למעלה שהכהן 50)ראה הזהב ציץ

מצחו. על נושא קרבן 51)הגדול הקריבו אם בדיעבד,
עוון  את אהרן ונשא לח): כח, (ויקרא שנאמר שנטמא, יחיד

בתוספתא 52)הקדשים. אבל היוצא", "על שנינו במשנה
הלן  על מרצה הציץ שאין נאמר: ח, הלכה ד פרק מנחות

היוצא. יצאו 53)ועל אם אבל השיריים, מקצת פירוש,
(למעלה  כולו שיצא בבשר כמו בהם, מועלים – כולם
בשר  כדין במנחה שיריים דין מקום בכל שהרי א). בהלכה
א  פרק המוקדשים פסולי הלכות (ראה חיים בעלי בקרבנות
קורקוס. הר"י בשם כסףֿמשנה כ). הלכה יא ופרק ל, הלכה

מועלת 54) הקומץ שהקטרת בתוספתא, שם עקיבא כר'
פסולי  בהלכות מעילה. מידי השיריים את להוציא ליוצא
נפסלו  "ואם רבינו: כתב ז, הלכה ב פרק המוקדשים
יצאו  אם ספק הדבר הרי וכו' השיריים חסרו או השיריים
רואה  בכסףֿמשנה) כאן (מובא קורקוס והר"י מעילה". מידי
שם  התכוון שרבינו ונראה שם. לדבריו גלויה סתירה כאן

המוריה). (הר התליעו כגון אחר, לפסול
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.ÈB‡ ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ÈÙÏ Ìlk ÌÈL„˜ ÈL„wÓ ‰‰p‰«∆¡∆ƒ»¿≈»»ƒÀ»ƒ¿≈¿ƒ«»ƒ
ÔÓ ‰‰pL B‡ ,‰˜È¯Ê ¯Á‡Ï ÌÈl˜ ÌÈL„˜ È¯eÓ‡Ó≈≈≈»»ƒ«ƒ¿««¿ƒ»∆∆¡»ƒ
ÌÈ‰k ˙ÁÓe ‰B·l‰Â ıÓw‰ ÔÓ B‡ dlk ‰ÏBÚ‰»»À»ƒ«…∆¿«¿»ƒ¿«…¬ƒ

‰‰pM ‰Ó ÏtÈ - ÔÈz·Á‰Â55‰·„Ï56ÏÚÓ . ¿«¬ƒƒƒ…«∆∆¡»ƒ¿»»»«
‰kLlÏ ‰‰pM ‰Ó ÏtÈ - ¯eav‰ ˙Ba¯˜a57. ¿»¿¿«ƒƒ…«∆∆¡»«ƒ¿»

ג.55) הלכה א פרק ראה והחומש. לקרבנות 56)הקרן
ציבור. הרא"ש).57)נדבת בשם (כסףֿמשנה הבית לבדק

ציבור  קרבנות להיפך: שונים אנו מעילה, סוף בתוספתא
היתה  אחרת גירסא כנראה ללשכה, למעלה והמנויים לנדבה

רבינו. לעיני

.‡È‰‰58‰˜È¯Ê Ì„˜59ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯OaÓ ∆¡»…∆¿ƒ»ƒ¿«»¿≈»»ƒ
ÏÚ Û‡ ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜ È¯eÓ‡Ó ‰‰pL B‡ ,‡ÓËpL∆ƒ¿»∆∆¡»≈≈≈»»ƒ«ƒ««

ÁaÊn‰ L‡¯Ï ÔÏÚ‰L Èt60¯eËt ‰Ê È¯‰ -61. ƒ∆∆¡»¿…«ƒ¿≈«¬≈∆»

י.58) מעילה רבא של זריקה 59)מימרא אחר וכלֿשכן
שם). שאמרנו 60)(רש"י ואע"פ הדם, זריקת לפני

לחמו  שנעשו יב) הלכה ג פרק המוקדשים פסולי (בהלכות
מבררת  שההעלאה אומרים אנו אין ירדו, ולא מזבח של
אורֿ (ראה מעילה לידי ומביאה ה'" "אשי שהוא החלק
כאן  ואולי ה"א. בפ"ב למעלה כבר נאמר זה [דין שמח).

זריקה?]. ולאחר שנטמאו באימורים הטעם 61)המדובר
שהרי  לגבוה, הפסד כל מביא שאינו מפני שם, בגמרא אמרו
של  [מלשונו מצוותם. כל נעשית וגם לכלום, ראויים אינם
מדברי  אפילו מעילה בהם ואין לגמרי, שפטור משמע רבינו
שאם  א בהלכה למעלה שכתב למה מנוגד וזה סופרים,
ומכאן  בו, מועלים אין זריקה אחר קדשים קדשי בשר נטמא
הכל, ד"ה שם תוספות וראה מועלים. זריקה לפני שנטמא
בו, שמועלים מודים הכל זריקה לפני שבנפסל שהוכיחו,
מהבשר  זריקה אחרי כשנהנה שהמדובר פירשו ולפיכך
בגירסא  מוצאים אנו לדבריהם והוכחה זריקה. לפני שנטמא
שנטמא  קדשים קדשי מבשר "נהנה שם: בגמרא שלפנינו
המלים  את ממקומם כאן להזיז שיש ונראה זריקה". לפני
ובהתאם  "שנטמא", המלה אחרי ולהעמידן זריקה", "קודם
וכשם  זריקה, לאחר כשנהנה והמדובר שבגמרא, לגירסא

לטמא]. מועלת כך ליוצא מועלת שזריקה

.·ÈÁaÊn‰ ÈL„˜62Ï ¯eÒ‡ Ô‰ÈˆÈ·e Ô·ÏÁ -˙B‰ »¿≈«ƒ¿≈«¬»»≈≈∆»≈»
ÏÚÓ ‡Ï - ‰‰p‰Â ,Ô‰Ó63ÌÈL„w‰ „ÏÂ ,CÎÈÙÏ .64 ≈∆¿«∆¡∆…»«¿ƒ»¿««√»ƒ

˙¯Á‡ ‰Ó‰aÓ ‡l‡ ,Bn‡Ó ˜ÈÈ ‡Ï ¯OÚn‰ „ÏÂ ÔÎÂ¿≈¿«««¬≈…ƒ«≈ƒ∆»ƒ¿≈»«∆∆
BÊ ‰Ó‰a ·ÏÁ :¯ÓBÏÂ ·c˙‰Ï Ì„‡Ï LÈÂ .ÔÈlÁÀƒ¿≈¿»»¿ƒ¿«≈¿«¬≈¿≈»

Lc˜‰ ‰È‰È ÔÈlÁ‰65È„k e‰e˜ÈiL ÌÈL„w‰ ˙B„ÏÂÏ «Àƒƒ¿∆∆¿≈¿«¿«√»ƒ∆ƒ¿¿≈
.e˙eÓÈ ‡lL∆…»

יב.62) מעילה למזבח 63)משנה ראויים שאינם מפני
יג). הלכה פירשו,64)(ראה בתוספות יג. שם משנה

את  הקדישו שהבעלים לפני שנולד בוולד שהמדובר
שעישרה. לפני שנולד פירושו המעושרת" "ולד וכן הבהמה,
שנולד  לוולד גם שהכוונה לפרש מקום ויש סתם, ורבינו
כעבודה  שזה מפני מאמו לינק לו ואסור ההקדש, לאחר
זה. נימוק אומר המשנה על בפירושו רבינו בקדשים.

וכסףֿמשנה).65) ראב"ד (ראה מזומן יהיה פירוש,

.‚ÈLÈc˜‰66ÔB‚k ,ÌÈÓc ˙M„˜ ÁaÊnÏ ÛBÚÂ ‰Ó‰a ƒ¿ƒ¿≈»»«ƒ¿≈«¿À«»ƒ¿
ÌÈÎÒÏ BÊ ‰Ó‰a ÈÓc :¯Ó‡L67‰Ê ‰BÈ Ôa ÈÓ„e , ∆»«¿≈¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈∆»∆

ÌÈÓÏLÏ68ÔÈÏÚBÓe ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜k Ô‰ È¯‰ - ƒ¿»ƒ¬≈≈¿»¿≈∆∆««ƒ¬ƒ
.¯‡a˙iL BÓk ,Ô‰ÈˆÈ··e Ô·ÏÁa«¬»»¿≈≈∆¿∆ƒ¿»≈

יב:66) או 67)שם לעולה זו בהמה דמי אמר אם אבל
(רבא,לשל  תוקרב עצמה והיא הגוף קדושת עליה חלה מים,

טו  פרק הקרבנות מעשה בהלכות רבינו פסק וכן ה. כריתות
ה). כקדשי 68)הלכה דינה ולפיכך שלמים, קרב עוף אין

הקודמת. בהערה ראה הבית. בדק

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אם 1) לשלמים או לעולה או לחטאת מעות המפריש יבאר

בהן. מועלים

.‡LÈ¯Ùn‰2BÓL‡ÏÂ B˙ÏBÚÏ B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ ««¿ƒ»¿«»¿»¿«¬»
.LÈ¯Ù‰L ‰ÚMÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - ‰BÈ È·e ÔÈ¯B˙Ïe¿ƒ¿≈»¬ƒ»∆ƒ»»∆ƒ¿ƒ

Ì‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ÌÈÓÏLÏ LÈ¯Ù‰3. ƒ¿ƒƒ¿»ƒ≈¬ƒ»∆

ובדמי 2) חטאת בדמי מועלים ה"ד: פ"א מעילה תוספתא,
שלמים. בדמי מועלים ואין עדיפים 3)עולה, אינם

עליהם. הגוף שקדושת עצמם משלמים

.·LÈc˜‰4ÂÈÓ„Ï „Á‡ ¯·‡5˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÁaÊnÏ ƒ¿ƒ≈∆∆»¿»»«ƒ¿≈«¬≈∆»≈
·¯˜z CÎÈÙÏ ,‰ËLt ‡Ï B‡ ÔlÎa ‰M„˜ ‰ËLt Ì‡ƒ»¿»¿À»¿À»…»¿»¿ƒ»ƒ¿«

‰„tÈ ‡ÏÂ6ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ‰cÙ Ì‡Â .7.BBÈ„Ùa ¿…ƒ»∆¿ƒƒ¿»≈¬ƒ¿ƒ¿

יא:).4) (תמורה נפשטה שלא הקדישו 5)בעיא אם
היה  אם בכולה פשטה הגוף שקדושת ספק כל אין למזבח,
(ראה  וכדומה ראש או לב כגון בו, תלויה שהנשמה אבר זה
האבר  את בהקדיש אבל ה"ב), פט"ו הקרבנות מעשה הל'
מהו  שם רבא שאל לו, ראויה זו שבהמה קרבן לצורך לדמיו
הבהמה  כל הקדיש שאם ברור, הם: הבעיה וצדדי הדין,
לרבא  לו היה וברור הגוף, קדושת עליה חלה – לדמיה
הקדושה  פשטה הגוף קדושת האבר את הקדיש שאם גםֿכן
אומרים  אנו אם לדמיו, אחד באבר היה ומסופק בכולה.
קדושת  עליו חלה דמים קדושת האבר על שחלה מתוך
אומרים  אין או כולה, קדשה אחד אבר שקדש ומתוך הגוף,
מיגו  תרי אמר, - מיגו "חד התלמוד: בלשון "מתוך". שני
שהנשמה  באבר כאן שמדובר מזה, ויוצא אמר". לא -
רבינו  פסק בו תלויה הנשמה שאין אבר שאילו בו, תלויה
קדושת  בהקדישו שאפילו הקרבנות, מעשה מהל' פט"ו
מהל' בפ"ה אולם הבהמה. בכל הקדושה פשטה לא הגוף
פרה  של רגלה "דמי באומר זה דין רבינו כותב הי"ב ערכין
שם. ולחםֿמשנה כסףֿמשנה ראה למזבח". הקדש זו

תמימים.6) לקדשים פדיון ראוי 7)שאין שאינו משום
הקדושה  אין לפיכך בכולה, קדושה פשטה שמא לפדיון,
הר"י  בשם וכסףֿמשנה ראב"ד (ראה הדמים על עוברת

קורקוס).

.‚LÈ¯Ùn‰8B˙e¯ÈÊÏ ˙BÚÓ9,Ô‰a ˙B‰Ï ¯eÒ‡ - ««¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈»»∆
Ìlk ‡B·Ï ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÈtÓ ;ÏÚÓ ‡Ï - ‰‰ Ì‡Â¿ƒ∆¡»…»«ƒ¿≈∆≈¿ƒ»À»

ÌÈÓÏL10Ô‰È¯eÓ‡a ‡l‡ ‰ÏÈÚÓ ÌÈÓÏLa ÔÈ‡Â , ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»∆»¿≈≈∆
ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ¯Á‡11˙Ó .12‰·„Ï eÏtÈ -13eÈ‰ . ««¿ƒ«»ƒ≈ƒ¿ƒ¿»»»
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ÌÈL¯ÙÓ14ÁÏn‰ ÌÈÏ eÎÏÈ - ˙‡hÁ ÈÓc :15‡ÏÂ , ¿…»ƒ¿≈«»≈¿¿»«∆«¿…
,‰ÏBÚ e‡È·È - ‰ÏBÚ ÈÓc ;ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ ÔÈ‰∆¡ƒ¿…¬ƒ¿≈»»ƒ»

Ô‰a ÔÈÏÚBÓe16¯‡M‰Â È˙‡hÁÏ el‡ :¯Ó‡ .17 ¬ƒ»∆»«≈¿«»ƒ¿«¿»
¯‡M‰ ÏÎa ‰‰ Ì‡ ,È˙e¯ÈÊÏ18ÏÚÓ -19‰‰ ; ƒ¿ƒƒƒ∆¡»¿»«¿»»«∆¡»

ÏÚÓ ‡Ï - B˙ˆ˜Óa20È˙ÏBÚÏ el‡ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿»…»«¿≈ƒ»«≈¿»ƒ
ÏÚÓ - ÔlÎa ‰‰Â ,È˙e¯ÈÊÏ ¯‡M‰Â21‰‰ ; ¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿∆¡»¿À»»«∆¡»

‰ÏÈÚÓ ÌÈÓÏL ÈÓ„a ÔÈ‡L .ÏÚÓ ‡Ï - Ô˙ˆ˜Óa22. ¿ƒ¿»»…»«∆≈ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ»
Ó LÈ¯Ù‰È˙‡hÁÏ el‡Â È˙ÏBÚÏ el‡ :¯Ó‡Â ˙BÚ ƒ¿ƒ»¿»«≈¿»ƒ¿≈¿«»ƒ

ÔÈÏÚBÓe ÔlÎa ÔÈÏÚBÓ - e·¯Ú˙Â ,ÌÈÓÏLÏ el‡Â¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿¬ƒ¿À»¬ƒ
Ô˙ˆ˜Óa23?‰OÚÈ „ˆÈÎÂ .24,˙BÓ‰a LÏL ÁwÈ ¿ƒ¿»»¿≈««¬∆ƒ«»¿≈

,˙‡hÁ‰ ÏÚ ‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa ˙‡hÁ ÈÓc ÏlÁÓe¿«≈¿≈«»¿»»∆«««»
.ÌÈÓÏL ÏÚ ÌÈÓÏL ÈÓ„e ,‰ÏBÚ‰ ÏÚ ‰ÏBÚ ÈÓ„e¿≈»«»»¿≈¿»ƒ«¿»ƒ

א.8) יא, מעילה מביא 9)משנה, נזרו, ימי שמלאו אחר
ושלמים. עולה חטאת, קרבנות: שלושה מפני 10)הנזיר

שלמים  בכולם לקנות יכול "לנזירותי" סתם שאמר
הפריש). ד"ה שם למעלה 11)('תוספות' שנתבאר כמו

ה"א. וגם 12)פ"ב אלה, בדמים בהמות שקנה לפני הנזיר
ולשלמים. לעולה ואיזה לחטאת הוא כסף איזה קבע לא

חטאת 13) דמי בהם שמעורבים ואע"פ ציבור, נדבת לעולות
בנזיר  מסיני למשה היא הלכה המלח, לים השלכה שדינם

כה.). בנזיר יוחנן, דמי 14)(רבי אלו פירש שמת, לפני
שלמים. דמי ואלו עולה דמי אלו דמי 15)חטאת, כדין

ה"א), המוקדשין פסולי מהל' (פ"ה בעליה שמתו חטאת
במעות  היינו בנזיר", היא "הלכה יוחנן: רבי שאמר ומה

(למעלה 16)סתומות. מועלים אין שלמים שבדמי ומובן
ב.17)ה"א). כו, שנשארו.18)נזיר הדמים בכל

העולה.19) בדמי שנהנה בדמי 20)מפני נהנה אולי
נזירות, "לשאר" והשאר הגירסא: שם (בגמרא בלבד שלמים
הקרבנות  שאר לכל כלומר, פ"א. מעילה בתוספתא גם וכן
אמר  שאם ומכאן ושלמים, עולה היינו להביא, שעליו
כמו  המעות, בכל בנהנה אפילו מעילה אין לנזירות, והשאר
ויש  לנזירות. מעות בהפריש זו הלכה בתחילת שאמרנו
ונראה  "לשאר". המילה את השמיט למה רבינו, על לתמוה

המעתיקים). עלֿידי בטעות שנהנה 21)שהושמטה מפני
לא  אם – חטאת ובדמי מת, לא בין מת בין עולה, בדמי

זו. בהלכה למעלה שנתבאר כמו נהנה 22)מת, ושמא
בלבד. שלמים העולים 23)בדמי בדמים נהנה אם פירוש,

אם  אבל קורקוס), הר"י בשם (כסףֿמשנה השלמים דמי על
נהנה  שמא מעל, לא השלמים מדמי פחות בסכום נהנה

בלבד. השלמים ה"ה.24)מדמי פ"א מעילה תוספתא,

.„ÔÈp˜ È·iÁnÓ „Á‡25el‡ :¯Ó‡Â ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰L ∆»ƒ¿À¿≈ƒƒ∆ƒ¿ƒ»¿»«≈
Ô˙ˆ˜Óa ÔÈÏÚBÓe ÔlÎa ÔÈÏÚBÓ - È˙·BÁÏ26Ì‡Â . ¿»ƒ¬ƒ¿À»¬ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ

‰·„Ï eÏtÈ - e˙Ó27˙e¯ÈÊa e¯‡aL BÓk ,28, ≈ƒ¿ƒ¿»»¿∆≈«¿ƒ¿ƒ
.Ô‰a ÔÈÏÚBÓe¬ƒ»∆

עופות,25) שני להביא שמחויבים ויולדת, וזבה זב כגון
לעולה. ואחד לחטאת יש 26)אחד הקרבנות ששני מפני

מעילה. למשה 27)בהם שההלכה אמרו - א כו, בנזיר

גם  נאמרה הקודמת, בהלכה למעלה שהובאה מסיני
קינים. ה"ג.28)במחוייבי למעלה נזירות, בדין

.‰LÈ¯Ùn‰29ÏÚ d‡È·‰Â ·ÏÁ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ˙‡hÁ ««¿ƒ«»«¬ƒ«≈∆∆¡ƒ»«
¯tk ‡Ï ‰Ê È¯‰ - Ìc ˙ÏÈÎ‡30ÏÚÓ ‡Ï CÎÈÙÏ ,31. ¬ƒ«»¬≈∆…ƒ≈¿ƒ»…»«

˙BÚÓ LÈ¯Ù‰32:Ìc ˙‡hÁ Ô‰a ‰˜Â ·ÏÁ ˙‡hÁÏ ƒ¿ƒ»¿««≈∆¿»»»∆««»
¯tk - ‚‚BLa33,¯tk ‡Ï - „ÈÊÓa ;ÏÚÓ CÎÈÙÏ , ¿≈ƒ≈¿ƒ»»«¿≈ƒ…ƒ≈

ÏÚÓ ‡Ï CÎÈÙÏ34. ¿ƒ»…»«

ב.29) כז, כח):30)כריתות ד, (ויקרא בתורה כתוב
צריך  שהקרבן שם, במשנה ודרשו חטאתו", על "קרבנו...
לחטא  זה מחטא יעבירנו ולא החטא, אותו לשם להיות

כלום.31)אחר. נהנה לא שהרי השינוי, במעשה
היא 32) שבהמה הוא, לבהמה מעות בין ההבדל שם.

אין  ולפיכך לעולם, לחולין יוצאה ואינה הגוף קדושת
דמים  מהֿשאיןֿכן כלום, בה לשנות יכולים הבעלים
בהמה  בהם כשקונה או בהם מועל אם לחולין שיוצאים

אבל 33)לקרבן. וכיפר". "מעל סתם נאמר שלנו, בגמרא
רבינו. כדברי שונים אנו ה"ו, פ"ד כריתות בתוספתא

(34– שמעל מפני במעילה, הכפרה את תולים שם בגמרא
(כסףֿמשנה). להיפך אומר ורבינו כיפר.

.ÂLÈ¯Ùn‰35ÈL Ô‰a Á˜ÏÂ ÌL‡Ï ÌÈÚÏÒ ÈzL ««¿ƒ¿≈¿»ƒ¿»»¿»«»∆¿≈
.ÏÚÓ - ÌL‡ ÈÓ„a ÔÈlÁ ‰˜Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈlÁÏ ÌÈÏÈ‡≈ƒ¿Àƒƒ¿»»Àƒƒ¿≈»»»«

ÌÈ¯È„ ‰¯OÚ ÌlLÏ ·iÁÂ36ÌÈÚÏÒ ÈzL Ô‰L , ¿«»¿«≈¬»»ƒ»ƒ∆≈¿≈¿»ƒ
LÓÁÂ37ÏÚ ÌL‡ Ôa¯˜ ‡È·ÈÂ ,ÌL‡ Ô‰a ‡È·ÈÂ , »…∆¿»ƒ»∆»»¿»ƒ»¿«»»«

‰wL ÌÈÏÈ‡‰ ÈMÓ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B˙ÏÈÚÓ¿ƒ»¿ƒ»ƒ»»∆»ƒ¿≈»≈ƒ∆»»
‡È·È - ÔÈ¯È„ ‰¯OÚ ‰ÙÈ ÈM‰Â ÌÈÚÏÒ ÈzL ‰ÙÈ»∆¿≈¿»ƒ¿«≈ƒ»∆¬»»ƒ»ƒ»ƒ
LÓÁ‰ ÌÚ ‰ÏÈÚn‰ ˙Áz ÌL‡ ‰¯OÚ ‰ÂM‰38, «»∆¬»»»»«««¿ƒ»ƒ«…∆

Á˜Ï .B˙ÏÈÚÓ ÏÚ ÌL‡ ÌÈÚÏÒ ÈzL ‰ÂM‰ ‡È·ÈÂ¿»ƒ«»∆¿≈¿»ƒ»»«¿ƒ»»«
ÔÈlÁÏ „Á‡Â ÌL‡Ï „Á‡39‰ÙÈ ÌL‡ ÏL ‰È‰ Ì‡ , ∆»¿»»¿∆»¿Àƒƒ»»∆»»»∆

ÌÈÚÏÒ ÈzL40ÔBL‡¯‰ BÓL‡Ï B˙B‡ ‡È·È -41ÔÎÂ , ¿≈¿»ƒ»ƒ«¬»»ƒ¿≈
ÌL‡ B˙B‡ ‡È·È - ÌÈzL ‰ÙÈ ÔÈlÁ‰ ‰Ê ‰È‰ Ì‡ƒ»»∆«Àƒ»∆¿«ƒ»ƒ¬«

B˙ÏÈÚÓ42ÌL‡‰ ÈÓcÓ ˙Á‡ ÚÏÒa ÏÚÓ È¯‰L ,; ¿ƒ»∆¬≈»«¿∆«««ƒ¿≈»»»
ÌÈ¯È„ ‰MÓÁ ÌlLÈÂ43‰·„Ï eÏtÈÂ44. ƒ«≈¬ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»

שם.35) בגמרא שנתפרשה כפי ב. כו, שם משנה,
דינרים.36) ארבעה הוא ה"ג.37)סלע פ"א למעלה ראה
ואע"פ 38) חומש, ותוספת שגזל מה את להקדש השיב ובזה

הוא  שהרווח מפני והטעם אחד, בסלע רק לו עלה שהאיל
חולין. הם האילים שהרי באחד.39)שלו, רק ומעל

להביא 40) שאין מזה ולמדו שקלים", "כסף נאמר באשם
סלע  הוא שבתורה שקל שקלים. משני בפחות אשם

הכ"ב. פ"ד המוקדשין פסולי הל' ראה כאן 41)שבמשנה.
זה. אשם בדמי מעל לא שהרי להקדש, ואע"פ 42)הרווח

בהערה  כלמעלה ונתייקר, אחד סלע אלא עליו הוציא שלא
מביתו.43)לז. יביא זה וכסף וחומשו. שמעל, הסלע
פסולי 44) הל' ראה לנדבה. שנופלים אשם מותר הם שהרי

הי"ד. פ"ד המוקדשין

.Ê‰‰p‰45- B˙‡hÁ ‰·¯˜ ‡lL „Ú ˙‡hÁ ÈÓcÓ «∆¡∆ƒ¿≈«»«∆…»¿»«»
ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ ‰‰pM ‰Ó ÏÚ LÓÁ ÛÈÒBÈ46B˙‡hÁ47, ƒ…∆««∆∆¡»¿»ƒ¿»»«»
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ÈÓcÓ ‰‰ Ì‡ ÔÎÂ .B˙ÏÈÚÓ ÏÚ ÌL‡ Ôa¯˜ ‡È·ÈÂ¿»ƒ»¿«»»«¿ƒ»¿≈ƒ∆¡»ƒ¿≈
‡È·ÈÂ LÓÁ ÛÈÒBÈ - BÓL‡ ·¯˜ ‡lL „Ú ÌL‡»»«∆…»«¬»ƒ…∆¿»ƒ
˙Ba¯wL .B˙ÏÈÚÓÏ ¯Á‡ ÌL‡ ‡È·ÈÂ ,BÓL‡ ÂÈÓ„a¿»»¬»¿»ƒ»»«≈ƒ¿ƒ»∆»¿¿

ÁaÊn‰48˜„· ÈL„˜Â ,ÁaÊn‰ ˙Ba¯˜Ï Ô˙ÏÈÚÓ - «ƒ¿≈«¿ƒ»»¿»¿¿«ƒ¿≈«¿»¿≈∆∆
ÏÚnL BÏ Ú„B .˙Èa‰ ˜„·Ï Ô˙ÏÈÚÓ - ˙Èa‰49¯Á‡Â ««ƒ¿ƒ»»¿∆∆««ƒ«∆»«¿««

B˙‡hÁ ‰·¯˜ Ck50B˙ÏÈÚÓ LÈ¯Ù‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ51B‡ , »»¿»«»«¬«ƒ…ƒ¿ƒ¿ƒ»
B˙‡hÁ ÈÓ„a dÏÏk ‡ÏÂ dLÈ¯Ù‰L52CÈÏBÈ - ∆ƒ¿ƒ»¿…¿»»ƒ¿≈«»ƒ

ÁÏn‰ ÌÈÏ dLÓÁÂ ‰ÏÈÚn‰53¯Á‡ ÏÚnL BÏ Ú„B . «¿ƒ»¿À¿»¿»«∆««∆»«««
dLÓÁÂ ‰ÏÈÚn‰ ˙BÚÓ eÏtÈ - B˙‡hÁ ‰·¯wL∆»¿»«»ƒ¿¿«¿ƒ»¿À¿»

„ea‡Ï ‰lÁza ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ;‰·„Ï54Ck ÔÈ·e . ƒ¿»»∆≈«¿ƒƒ«¿ƒ»¿ƒ≈»
BÏ Ú„BpL ÔÈa ,ÌL‡·e .B˙ÏÈÚÓ ÌL‡ ‡È·È Ck ÔÈ·e≈»»ƒ¬«¿ƒ»¿»»≈∆«
Ïtz - ·¯wL ¯Á‡ B‡ BÓL‡ ·¯wL Ì„˜ ÏÚnL∆»«…∆∆»«¬»««∆»«ƒ…
ÌL‡ ¯˙BÓk ‡e‰L ÈtÓ ,‰·„Ï dLÓÁÂ B˙ÏÈÚÓ55. ¿ƒ»¿À¿»ƒ¿»»ƒ¿≈∆¿«»»

.B˙ÏÈÚÓ ÌL‡ ‡È·ÈÂ¿»ƒ¬«¿ƒ»

ב.45) ט, מעילה החומש.46)ברייתא, עם הקרן דמי
יפה.47) יותר למזבח.48)בהמה הם והחומש הקרן

בו. שמעל כזה קרבן בהם לקנות מן 49)כלומר, בחלק
שנשארו.50)הדמים. בדמים שנהנה 51)שנקנתה מה

בלבד.52)וחומשו. שנשארו בדמים קנה כדין 53)אלא
רבי  דעת לפי הוא זה שדין אביי, אמר יא. (שם חטאת מותר
לרבנן  אבל תמות, בעליה שכיפרו חטאת שכל שמעון
באחרת  בעליה וכיפרו אבדה אם אלא מתה שאינה הסוברים
פסק  שרבינו ומכיון לנדבה. יפלו המעות נמצאה, ואח"כ
כאן: כותב למה כרבנן, ה"א פ"ד המוקדשין פסולי בהל'
בכסףֿ ה"ז כאן (מובא קורקוס והר"י המלח? לים ילכו
מה  להפריש עליו יהיה שמעל שידע שמכיון מתרץ משנה)
אלא  כך עשה ולא החטאת, דמי על ולהוסיף וחומשו שנהנה
כמו  בידים כדחייה זה הרי שנשארו, מהדמים חטאתו הקריב
הראשונה  ונמצאת אחרת והפריש ואבדה, חטאת שהפריש
שם  שאמרנו מהן, אחת ושחט בביתֿדין להמלך בא ולא
בידים). אותה שדחה מפני תמות, שהשניה ה"ג פ"ד

עליו 54) היה חטאתו, שקרבה לפני שמעל לו כשנודע
היו  ולא החטאת דמי על ולהוסיפה מעילתו להפריש
כדמי  זה הרי כך עשה כשלא ולפיכך לאיבוד, הולכים
הרי  כפרה, אחרי לו נודע אם אבל בעליה, שכיפרו חטאת
לאיבוד. מראש גורלם נקבע עכשיו שיפריש והחומש הקרן

ובהערות.55) ה"ו למעלה ראה

.Á¯ÎBn‰56ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ÂÈÓÏLe B˙ÏBÚ57ÔÈ„Â . «≈»¿»»…»»¿¿ƒ
eÈ‰L BÓk ÔÈlÁ ˙BÚn‰ e¯ÊÁiL ,‰¯Bz58eÒ˜Â ; »∆«¿¿«»Àƒ¿∆»¿»¿

B˙B‡59‰˙È‰ elÙ‡ .‰·„Ï ˙BÚn‰ eÏtiL ,ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆ƒ¿«»ƒ¿»»¬ƒ»¿»
‰MÓÁ‰ - ‰MÓÁa d¯ÎÓe ‰Úa¯‡ ‰ÂL ‰Ó‰a‰«¿≈»»»«¿»»¿»»«¬ƒ»«¬ƒ»

Ôlk60‰·„Ï eÏtÈ61È¯·cÓ ‡Ï ‰ÏÈÚÓ Ô‡k ÔÈ‡Â . À»ƒ¿ƒ¿»»¿≈»¿ƒ»…ƒƒ¿≈
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ

וברייתא 56) הגר"א) גירסת (לפי ה"ז פ"ז פסחים תוספתא,
ב. פט, הראשונים 57)שם בעליו לשם הקרבן ומקריבים

משנהֿלמלך. ראה שם). לקונה.58)(רש"י יחזירן והמוכר
החרמת 59) כעין אחרים, של קרבן שקנה מפני הקונה, את

הקרבן  את אבל הוגן, בלתי ומתן משא בו שנעשה הכסף

פירש, ורש"י עליו. הגוף קדושת שהרי להחרים, איֿאפשר
גנב, עכברא "לא העממי: לפתגם בהתאם הקונה את שקנסו
נמלט  שהוא החור אלא הגנב, העכבר (לא גנב" חורא אלא

היא 60)שם). מתנה החמישי שהדינר אומרים אנו ואין
שם). (רש"י ציבור.61)למוכר לנדבת

.ËÌÈ¯„a ‰ÏÈÚÓ LÈ62BÊ ¯kk :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk . ≈¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈«»≈ƒ»
Lc˜‰ B‡ Ôa¯˜ ÈÏÚ63ÏÚÓ - dÏÎ‡Â ,64Èt ÏÚ Û‡ , »«»¿»∆¿≈«¬»»»«««ƒ

CÎÈÙÏ .ÌÈ¯Á‡Ï ˙¯zÓ ‡È‰L65È¯‰L ,ÔBÈ„t dÏ ÔÈ‡ ∆ƒÀ∆∆«¬≈ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿∆¬≈
L„˜ BÊ ¯kk :¯Ó‡ .„·Ïa ‰ÊÏ ‡l‡ L„˜ dÈ‡66B‡ ≈»…∆∆»»∆ƒ¿«»«ƒ»…∆

CÎÈÙÏ .ÏÚÓ - ¯Á‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,dÏÎ‡Â ,Ôa¯˜67 »¿»«¬»»≈≈«≈»«¿ƒ»
ÔBÈ„t dÏ LÈ68ÂÈÙÏ ‰˙È‰ .69¯˜Ù‰ ÏL ¯kk70 ≈»ƒ¿»¿»¿»»ƒ»∆∆¿≈

ÏÚÓ - dÏÎ‡Ï ˙Ó ÏÚ dÏË ,Lc˜‰ BÊ ¯kk :¯Ó‡Â¿»«ƒ»∆¿≈¿»»«¿»¿»¿»»«
lk ÈÙÏ˙·BË ÈÙÏ ÏÚÓ - dLÈ¯B‰Ï ˙Ó ÏÚ ;d ¿ƒÀ»«¿»¿ƒ»»«¿ƒ«

‰È‰71.daL ¬»»∆»

כרבי 62) ופסק ורבנן, מאיר רבי מחלוקת א. לה, נדרים
כב, שבשבועות ועוד, כן. סובר שם נחמן שרב מפני מאיר
אומרים  חכמים היינו השיטות, את להפוך שיש אמרו - ב
שם). נדרים, (ר"ן מעל לא אומר מאיר ורבי מעל,

הקדש.63) "עלי" שאמר קרן 64)פירוש, להקדש ומשלם
שם). (נדרים, לאחרים,65)וחומש מותרת שהיא מפני

הקדש. של ממון זו 66)ואינה ככר אמר: אם והואֿהדין
רכושו 67)הקדש. ונעשית אדם לכל אסורה שהיא מפני

הקדש. הבית.68)של בדק קדשי של 69)ככל מימרא
ב. לד, שם ארבע 70)רבא, בתוך מונחת כשהכיכר מדובר

לו  קונות אדם של אמות וארבע המקדיש, של אמותיו
כדין  להקדש, בה לזכות יכול ולפיכך י:), (בבאֿמציעא
חבירו. קנה - חבירו) (בשביל לחבירו מציאה המגביה

לו 71) שיוריש כדי לו, לתת מוכן שבנו ההנאה ערך שמין
להקדש. ישלם וחומש, הזה הסכום ואת הכיכר, את

.ÈB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰72d˙e ¯ÊÁÂ ,Lc˜‰ EÈÏÚ È¯kk : »≈«¬≈ƒ»ƒ»∆∆¿≈¿»«¿»»
ÏÚÓ BÊ ‰zÓ Ïa˜Ó‰ - BÏ73‡ÈˆBiLÎÏ74È¯‰L , «¿«≈«»»»«ƒ¿∆ƒ∆¬≈
ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ dÈ‡ Ô˙Bp‰75‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «≈≈»¬»»»¿≈…«≈»∆

˙BÓBw‰ ¯‡MÓ76ÏÎÂ .Ô‰a ¯Ò‡pÏ ‰ÏÈÚÓ Ô‰a LÈ ƒ¿»«»≈»∆¿ƒ»«∆¡»»∆¿»
Ì‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ‰Êk ¯„pÓ ÂÈÏÚ ÔÈ¯Ò‡p‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«∆¡»ƒ»»ƒ∆∆»∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

ÌlkÓ ‰‰77.ÏÚÓ - ‰Ëe¯t ‰ÂLa ∆¡»ƒÀ»¿»∆¿»»«

שנפשטה.72) בעיא שמכיון 73)שם, אומרים, אנו ואין
שאינה  מפני איסורה, פקע הנותן מרשות יצאה שהכיכר

בה.74)כיכרו. עליו,75)כשיהנה גם אסורה היתה לו
בה. מועל הוא או 76)היה "הקדש" אמר לא אם פירוש,

י, שם במשנה שנמנו הכינויים ושאר "קונם" אלא "קרבן"
הדברים 77)א. בכל אבל פרוטה, שוה היה לא אחד בכל

פרוטה. שוה היה יחד

.‡È¯ÓB‡‰78ÔÈ‡ Ì‡ Ôa¯˜ el‡‰ ˙BÚÈËp‰ : »≈«¿ƒ»≈»¿»ƒ≈»
,ÌBi‰ Û¯Oz ‡Ï Ì‡ Ôa¯˜ ‰Ê ˙ÈlËÂ ,ÌBi‰ ˙Bˆˆ˜ƒ¿»«¿«ƒ∆»¿»ƒ…ƒ»≈«
È¯‰ - ˙Èlh‰ ‰Ù¯O ‡ÏÂ eˆˆ˜ ‡ÏÂ ÌBi‰ ¯·ÚÂ¿»««¿…ƒ¿¿¿…ƒ¿¿»««ƒ¬≈

BLc˜‰‰ ¯‡Lk e„tÈÂ ,Lc˜‰ Ì‰‰‰È Ck ¯Á‡Â ˙ ≈∆¿≈¿ƒ»ƒ¿»«∆¿≈¿««»≈»∆
„Ú Ôa¯˜ el‡‰ ˙BÚÈËp‰ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .Ô‰a»∆¬»ƒ»«¬≈«¿ƒ»≈»¿»«
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e„tiL ˙Ú ÏÎaL ;Ô˙BcÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - eˆˆwiL∆ƒ»¿≈»ƒ¿»∆¿»≈∆ƒ»
Lc˜‰ e¯ÊÁÈ79ÔÈ‡ eˆˆ˜pL ÔÂÈÎÂ ,eˆˆwiL „Ú «¿¿∆¿≈«∆ƒ»¿¿≈»∆ƒ¿¿≈»
ÔBÈ„t ÔÈÎÈ¯ˆ80ÌÈ¯·c ‰na .„iÓ Ô‰a ÔÈ‰ ‡l‡ , ¿ƒƒƒ¿∆»∆¡ƒ»∆ƒ»«∆¿»ƒ

- ¯Á‡ Ô‡„t Ì‡ Ï·‡ ;LÈc˜n‰ Ô‡„tLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆¿»»««¿ƒ¬»ƒ¿»»«≈
ÔÈlÁÏ ÔÈ‡ˆBÈ el‡ È¯‰81‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ¬≈≈¿ƒ¿Àƒ««ƒ∆¬«ƒ…

.LÈc˜nÏ Û‡ ÔÈ¯zÓ eÈ‰ÈÂ ,eˆˆ˜ƒ¿¿¿ƒ¿À»ƒ«««¿ƒ

ב.78) וכח, א. כח, שם וגמרא, שם.79)משנה פדא כרב 
הבאה). הערה (ראה פדא לבר עולה מודה שבזה סובר רבינו

יצאו 80) ולפיכך שיקצצו, עד אלא אותן הקדיש לא שהרי
פדא. בר דעת נגד שם כעולא הקציצה, אחרי לחולין

הקדיש 81) לא והוא הפודה, של רכושו הן הנטיעות שהרי
א. ל, שם יוחנן, רבי של מימרא אותן.

ה'תש"פ  שבט ד' חמישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
איפכא,1) או למזבח הראוי דבר הבית לבדק המקדיש יבאר

למעילה. מצטרפים אם מזבח וקדשי הבית בדק קדשי ודין

.‡˜fÁÏ Èe‡¯‰ ¯·c ˙Èa‰ ˜„·Ï LÈc˜n‰ „Á‡∆»««¿ƒ¿∆∆««ƒ»»»»¿«≈
˙Èa‰ ˜„·Ï LÈc˜n‰ B‡ ,‰¯B˜ B‡ Ô·‡ ÔB‚k ,˜„a‰«∆∆¿∆∆»««¿ƒ¿∆∆««ƒ

Â ÌÈO·k ÔB‚k ,ÁaÊnÏ Èe‡¯‰ ¯·cB‡ ,ÌÈ¯B˙ »»»»«ƒ¿≈«¿¿»ƒ¿ƒ
Ô·‡ ÔB‚k ,˙Èa‰ ˜„·Ï Èe‡¯‰ ¯·c ÁaÊnÏ LÈc˜n‰««¿ƒ«ƒ¿≈«»»»»¿∆∆««ƒ¿∆∆
ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈ¯·c ‰ÊÏÂ ‰ÊÏ LÈc˜n‰ B‡ ,‰¯B˜Â¿»««¿ƒ»∆¿»∆¿»ƒ∆≈»¿ƒ

‰ÊÏ ‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï2ıÓÁÂ ÔÈÏB‚¯z LÈc˜n‰ ÔB‚k , …»∆¿…»∆¿««¿ƒ«¿¿ƒ¿…∆
B‡ Ï·Ê ‰‡ÏÓ ‰tL‡ LÈc˜‰ elÙ‡ ,Ú˜¯˜ B‡ ¯ÈˆÂ¿ƒ«¿«¬ƒƒ¿ƒ«¿»¿≈»∆∆
„Ú eLc˜‰L ‰ÚMÓ ÔlÎa ÔÈÏÚBÓ - ¯Ù‡ B‡ ¯ÙÚ»»≈∆¬ƒ¿À»ƒ»»∆À¿¿«

˙B„t‰Ï ÌÈÈe‡¯‰ ÌÈ¯·„ e„tiL3. ∆ƒ»¿»ƒ»¿ƒ¿ƒ»

הראויים.2) דברים בדמיהם ולקנות למוכרם אלא
להם 3) שאין למזבח, הראויים תמימים חיים בעלי להוציא

פדיון.

.·Ô‰a ÔÈÏÚBnL ÌÈ¯·c ÌÚ ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ Ïk»»¿≈∆∆««ƒƒ¿»ƒ∆¬ƒ»∆
Ì‡Â ,‰ÏÈÚÓÏ ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÁaÊÓ ÈL„wÓƒ»¿≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ

.ÏÚÓ - ÌlkÓ ‰Ëe¯t ‰ÂLa ‰‰∆¡»¿»∆¿»ƒÀ»»«

.‚,B¯·Á ‰p‰Óe ‰‰ B‡ B¯·Á ˙‡ ÏÈÎ‡‰Â ÏÎ‡»«¿∆¡ƒ∆¬≈∆¡»¿«∆¬≈
Ôlk - B˙È‰Â B¯·Á ˙ÏÈÎ‡ B‡ B¯·Á ˙È‰Â B˙ÏÈÎ‡¬ƒ»«¬»«¬≈¬ƒ«¬≈«¬»»À»
‰È‰ Ïk‰ ÔÓ ‰OÚ Ì‡Â ,‰ÏÈÚÓÏ ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ«¬»ƒ«…¬»»

.ÏÚÓ - ‰Ëe¯Ùaƒ¿»»«

.„‰a¯Ó ÔÓÊÏ ˙Ù¯ËˆÓ ‰ÏÈÚn‰4‰‰ ?„ˆÈk . «¿ƒ»ƒ¿»∆∆ƒ¿«¿À∆≈«∆¡»
ÌÏÚ‰a ÌÈL ‰nk ¯Á‡Ï ‰‰Â Lc˜‰‰ ÔÓ ÌBi‰«ƒ«∆¿≈¿∆¡»¿«««»»ƒ¿∆¿≈

„Á‡5.ÏÚÓe ‰Ëe¯ÙÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ∆»¬≈≈ƒ¿»¿ƒƒ¿»»«

כזית 4) אכל אם אלא מצטרפות אכילות שתי אין באיסורים
למדו  במעילה אבל ביצים), (שלוש פרס אכילת בכדי שלם
מרובה. לזמן אפילו שמצטרפות מהכתוב (יח:) שם

אבל 5) שנית, שנהנה לפני ראשונה הנאה לו נודעה שלא
מצטרפות. ההנאות אין בינתיים לו נודע

.‰LeÏ˙a ‡l‡ ‰ÏÈÚÓ ÔÈ‡6Ï·‡ ,Ú˜¯w‰ ÔÓ ≈¿ƒ»∆»¿»ƒ««¿«¬»
,ÏÚÓ ‡Ï - dÏ ¯aÁÓa B‡ dÓˆÚ Ú˜¯wa ‰‰p‰«∆¡∆««¿««¿»ƒ¿À»»…»«
Ú¯Bf‰ B‡ Lc˜‰ ‰„O L¯BÁ‰ ?„ˆÈk .Ì‚Ù elÙ‡¬ƒ««≈««≈¿≈∆¿≈«≈«

d˜·‡Ó ÏË .¯eËt - da7dÓ‚Ùe da ‰‰Â8.ÏÚÓ - »»»«≈¬»»¿∆¡»»¿»»»«
ÏÈÚBÓ dlL ˜·‡‰L ;ÏÚÓ - Lc˜‰ ‰„Oa Lc‰«»ƒ¿≈∆¿≈»«∆»»»∆»ƒ
L¯Á Ì‡ ÔÎÂ .‰„O‰ Ì‚Ùe ˜·‡· ‰‰ È¯‰Â ,‰„OÏ«»∆«¬≈∆¡»»»»»««»∆¿≈ƒ»«
,da Ô˙pL ·OÚÏ ˜·‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k Lc˜‰ ‰„O¿≈∆¿≈¿≈¿«¬»»»≈∆∆»«»

ÏÚÓ - ·OÚ‰ ÏËÂ9¯c‰ .Ïˆa B‡ Lc˜‰ ˙¯ÚÓa ¿»«»≈∆»««»ƒ¿»«∆¿≈¿≈
‡Ï - ‰‰pL Èt ÏÚ Û‡ ,Lc˜‰ ÏL C·BL B‡ ÔÏÈ‡ƒ»»∆∆¿≈««ƒ∆∆¡»…

ÏÚÓ10ÏÚÓ ‡Ï - Ba ¯c‰ ,Èea ˙Èa LÈc˜n‰ ÔÎÂ .11. »«¿≈««¿ƒ«ƒ»«»…»«
ÌL ¯c‰ ,˙Èa Ô‰a ‰·e ÌÈ·‡Â ÌÈˆÚ LÈc˜n‰ Ï·‡¬»««¿ƒ≈ƒ«¬»ƒ»»»∆«ƒ«»»

.¯‡a˙iL BÓk ,ÏÚÓ -»«¿∆ƒ¿»≈

אף 6) בתלוש תרומה מה מתרומה, שווה בגזירה למדו
בתלוש. השדה.7)מעילה מן נתלש שנטל האבק

מעל.8) לא - פגם ולא נהנה הוא.9)ואם תלוש שהאבק
בדישה. כלמעלה בפגם, שהמדובר שנהנה 10)מובן מפני

המחובר. עכו"ם 11)מן (בהלכות פסק שרבינו פי על ואף
זרה  עבודה לשם בנוי לבית שהמשתחווה ד) הלכה ח פרק

משנה). (כסף זרה בעבודה היא יתירה חומרא אסרו,

.ÂÔ‰a ÔÈÏÚBÓ - Lc˜‰ ÈÏecb12LÈc˜‰ ?„ˆÈk . ƒ≈∆¿≈¬ƒ»∆≈«ƒ¿ƒ
ÔÈÏÚBÓ - ˙B¯Ù ‰OÚÂ ÔÏÈ‡ ,ÌÈ·OÚ ‰‡ÈˆB‰Â ‰„O»∆¿ƒ»¬»ƒƒ»¿»»≈¬ƒ
‡lÓ˙ Ck ¯Á‡Â Ô˜È¯ ¯Ba‰ ˙‡ LÈc˜n‰ Ï·‡ .Ô‰a»∆¬»««¿ƒ∆«≈»¿««»ƒ¿«≈
C·BL ,Ï·Ê ˙‡lÓ˙ Ck ¯Á‡Â ‰tL‡ LÈc˜‰ ,ÌÈÓ«ƒƒ¿ƒ«¿»¿««»ƒ¿«»∆∆»
ÔÈ‡ - Lc˜‰ ÈÏecb ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈBÈ ‡lÓ˙Â¿ƒ¿«≈ƒƒ¿≈»ƒ≈∆¿≈≈

Ô‰a ÔÈÏÚBÓ13Lc˜‰ ¯ˆÁaL L¯t‰Â Ï·f‰ ÔÎÂ .14- ¬ƒ»∆¿≈«∆∆¿«∆∆∆«¬«∆¿≈
Ô‰a eOÚi ‰Óe .ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ ÔÈ‰ ‡Ï15e¯ÎnÈ ? …∆¡ƒ¿…¬ƒ««¬»∆ƒ»¿

‰kLlÏ Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ16CBzÓ ‡ˆBÈ ‡e‰L ÔÈÚÓ . ¿ƒ¿¿≈∆«ƒ¿»«¿»∆≈ƒ
Lc˜‰ ‰„O17epnÓ ÔÈ‡ˆBiL ÌÈna ˙B‰Ï ¯eÒ‡ - ¿≈∆¿≈»≈»««ƒ∆¿ƒƒ∆

ıeÁ ÌÈn‰ e‡ˆÈ .ÏÚÓ ‡Ï - ‰‰p‰Â ,‰„O‰ CB˙a¿«»∆¿«∆¡∆…»«»¿««ƒ
‰„Oa ‰Ï„b‰ ‰·¯Ú .Ô‰a ˙B‰Ï ¯zÓ - ‰„OÏ«»∆À»≈»»∆¬»»«¿≈»ƒ¿≈

ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ ÔÈ‰ ‡Ï - Lc˜‰18ËBÈ„‰ ÏL ÔÏÈ‡ .19 ∆¿≈…∆¡ƒ¿…¬ƒƒ»∆∆¿
CB˙a ÌÈ‡ˆBÈ ÂÈL¯LÂ Lc˜‰ ‰„OÏ CeÓq‰«»ƒ¿≈∆¿≈¿»»»¿ƒ¿

‰„O‰20LL „Ú Lc˜‰ ÏL ‰„O‰ ÔÈ·Ï BÈa Ì‡ : «»∆ƒ≈¿≈«»∆∆∆¿≈«≈
M‰ Ô˙B‡ È¯‰ - ‰n‡ ‰¯OÚ‰„O‰ CB˙aL ÔÈL¯ ∆¿≈«»¬≈»«»»ƒ∆¿«»∆

˜BÁ¯ ÔÏÈ‡‰ ‰È‰ ;ÏÚÓ ‡Ï Ô‰Ó ‰‰p‰Â ,ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ¿«∆¡∆≈∆…»«»»»ƒ»»
ÏL ÔÏÈ‡ .ÏÚÓ Ô‰a ‰‰p‰ - ‰¯OÚ LL ÏÚ ¯˙È»≈«≈∆¿≈«∆¡∆»∆»«ƒ»∆
CB˙a ÔÈ‡ˆBÈ ÂÈL¯LÂ ËBÈ„‰ ‰„OÏ CeÓq‰ Lc˜‰∆¿≈«»ƒ¿≈∆¿¿»»»¿ƒ¿

‰„O‰21ÔÈÏÚBÓ - ‰n‡ ‰¯OÚ LL CB˙a ‰È‰ Ì‡ : «»∆ƒ»»¿≈∆¿≈«»¬ƒ
Ô˙B‡ - ‰n‡ ‰¯OÚ LL ÏÚ ¯˙È ˜BÁ¯ ‰È‰ ;Ô‰a»∆»»»»≈«≈∆¿≈«»»
.ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ ÔÈ‰ ‡Ï ËBÈ„‰ ‰„O CB˙aL ÔÈL¯M‰«»»ƒ∆¿¿≈∆¿…∆¡ƒ¿…¬ƒ

קמא 12) תנא של דעתו נגד יג. שם במשנה יוסי כרבי
נאמר  ט הלכה א פרק מעילה שבתוספתא מפני והטעם,
יוסי  כרבי שהלכה בידינו וכלל מאיר, רבי הוא קמא שהתנא

מאיר. רבי רואה 13)נגד יוסי רבי "אמר שם: בתוספתא
ריק  ושובך מים, ונתמלא בור בהקדיש (פירוש, בכולן אני
מועלים) (שאין מאיר רבי דברי את וכדומה) יונים ונתמלא
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ובתוספות  להתמלאות. שדרכם והאילן השדה מן חוץ
ההבדל, את הסבירו אבל, המתחיל דיבור שם מעילה
שאין  הקדש, בהם זכה ולא ההפקר מן באו והיונים שהמים
מגוף  המתמלאים ואילן שדה אבל להקדש, חצר קניין

הקדש. ממון הם מבהמות 14)ההקדש ופרש זבל כלומר,
זה.15)הקדש. ופרש (כסף 16)בזבל לשכה לשיירי

לגולגולת) השקל (מחצית שנה כל שנגבו השקלים משנה).
קופות  שלוש וממלאים המקדש מלשכות לאחת הוכנסו
ציבור, חובת שהם קרבנות קונים שבקופות ומכסף גדולות
ומה  ומועדים, בשבת ומוספים יום בכל תמידים שני כגון
לשכה". "שיירי נקרא הקופות מילוי אחר בלשכה שנשאר

הנובע 17) במעיין שהמדובר משמע, רבינו של מלשונו
בשדה  נובע שהמעיין מפרש רש"י אבל עצמו, הקדש בשדה

הקדש. של לשדה באו והמים שאינה 18)חולין מפני
דבר. לשום אילן 19)ראוייה שרשי שנינו: שם במשנה

בשל  שבאים הקדש ושל הקדש בשל הבאים הדיוט של
כו: בתרא בבא ובגמרא מועלים ולא נהנים לא הדיוט
מן  אמה עשרה שש מרוחקים שאינם שהשרשים הסבירו,
השרשים  אותם דרך יונק שהוא מפני כאילן דינם  האילן,
ולפיכך  האילן ובין שבינם הקשר פסק יותר המרוחקים אבל
זו. להלכה המקור ומכאן שם. עיין לקרקע. שייכים הם

הקדש.20) הדיוט.21)של של

.ÊÛBÚ‰ B˙B‡ ‰aL ,Lc˜‰ ÏL ÔÏÈ‡‰ L‡¯aL Ô≈̃∆¿…»ƒ»∆∆¿≈∆»»»
ÌÈˆÚÓ22ÌÚ Ôw‰ Ïk - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·OÚÂ ≈≈ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆»«≈ƒ
ÌÈˆÈa‰23ÔÈ‡ Ôn‡Ï ÔÈÎÈ¯v‰ ÌÈÁB¯Ù‡‰ ÌÚ BaL «≈ƒ∆ƒ»∆¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»≈

ÏÚÓ ‡Ï - ‰‰p‰Â ,Ô‰a ÔÈ‰24. ∆¡ƒ»∆¿«∆¡∆…»«

אחר.22) ממקום צריכים 23)שהביאם שהביצים מפני
אבל  לאמן. הצריכים אפרוחים גם וכן כאילן דינן לאילן
ולמצוא  לפרוח שיודעים לה, צריכים שאינם האפרוחים

מותרים. - אין 24)מזונותיהם עצמו בקן שגם מפני
שהם  מפני הוא בהם ליהנות האיסור כל והרי מעילה,

לקן. זקוקים

.ÁLÈc˜n‰25ÔÈa ,BlÎa ÔÈÏÚBÓ - ¯Úi‰ ˙‡ ««¿ƒ∆«««¬ƒ¿À≈
.Ô‰ÈÈaL B‡ ˙BÏÈ‡‰ L‡¯aL Ô˜ ÏÎa ÔÈa ˙BÏÈ‡a»ƒ»≈¿»≈∆¿…»ƒ»∆≈≈∆

בכולו".25) מועלים החורש את "המקדיש שם: משנה
היער  שבעל מפני והטעם, בכלל הקינים שגם רבינו ומפרש
שבתוכו  מה כל היער את וכשהקדיש חצר בקניין בהם זכה

הקדיש.

.ËetML ÌÈ¯aÊb26Lc˜‰ ÈˆÚ27- Ô˙B‡ eˆv˜Â ƒ¿»ƒ∆ƒ¬≈∆¿≈¿ƒ¿»
˙ÚÓ eÎ˙ÁL ÌÈpËw‰ ÌÈˆÚ‰ Ô˙B‡a ÔÈÏÚBÓ¬ƒ¿»»≈ƒ«¿«ƒ∆»¿≈≈

eˆˆwL28ÈetMa ‡Ï ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ Ï·‡ ;29‡ÏÂ ∆»¿¬»≈¬ƒ…«ƒ¿…
˙¯Òpa30‰Lw‰ Ûeb‰ ‡e‰Â ,ÌÈˆÚ ÏL ‰i·pa ‡ÏÂ «¿…∆¿…«¿ƒ»∆≈ƒ¿««»∆

ıÚ‰ CB˙aL Ï‚Ú‰31ÁÏˆÈ ‡lL ,˙ÏaÈÏ ‰ÓBc‰ ∆»…∆¿»≈«∆¿«∆∆∆…ƒ¿«
.‰Î‡ÏÓÏƒ¿»»

במעצד.26) חולין.27)החליקו של ביער אותם שקנאו
מהם 28) חתכו הקדש לרשות והעבירום שקצצום אחרי

לבניין. להתאימם כדי קטנות, חתיכות במגירה
את 29) ומיישרים כשמחליקים הנופלים הדקים השבבים

מפילה.30)העצים. שהמגירה עץ במקום 31)פירורי
הנובלים  עלים פירשו: וראב"ד (רש"י חדש ענף שיוצא

מאליהם). ונופלים

.ÈBa ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - Bc·Ú LÈc˜n‰32,B¯ÚOa ‡ÏÂ ««¿ƒ«¿≈¬ƒ¿…ƒ¿»
¯aÁÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ÊÊb‰Ï „ÓBÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿ƒ»≈ƒ¿≈∆¿À»

.ÁÈaLÓe CÏB‰ ¯aÁÓ ‡e‰L ÔÓÊ ÏÎÂ ,BÏ¿»¿«∆¿À»≈«¿ƒ«

כקרקעות.32) דינם עבדים

.‡ÈÔÚ¯Ê ˙ÚLa Ô˙B‡ ‰„Bt - Lc˜‰ ˙B¯t Ú¯Bf‰33. «≈«≈∆¿≈∆»ƒ¿««¿»
ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰ È¯‰ - ‰„t ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â34ÔÈ‡Â , ¿««ƒ∆…»»¬≈«ƒƒÀƒ¿≈

LÓÁÂ Ô¯˜ Ô‰Ó ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡Â ,Ô‰a ÔÈÏÚBÓ35, ¬ƒ»∆¿≈¿«¿ƒ≈∆∆∆»…∆
.‰lÁa ÔÈ·iÁÂ¿«»ƒ¿«»

לפדות 33) צריך הפירות את זורע שהוא בשעה פירוש,
מפני  לפדותם אפשר אי וצמחו שזרעום אחרי אבל אותם,

חולין. של 34)שהם באילן שגדלו לפירות דומה זה ואין
האילן  כי בהם, שמועלים ו בהלכה למעלה שאמרנו הקדש,
פירות  אבל האילן, על תוספת הם והפירות שהיה כמו קיים
לגמרי. חדש דבר הוא שצמח ומה נשתנו בקרקע שנזרעו
אם  כלה, זרעם שאין בפירות רבינו של דעתו נתבררה ולא

כזרעים. או האילן כפירות מעל 35)דינם אם פירוש,
מגידולים  והחומש הקרן את לשלם רשאי אינו אחר בהקדש
שמותר  שנינו א הלכה ח פרק תרומות בתוספתא אלה.
וגדלו  הקדש סאה זרע אם כלומר, חשבון לפי לשלם
שתי  לתת הוא חייב מעילתו, את מזה לשלם ורוצה סאתיים
קרן  אלה בתשלומים שיהיו כדי חומשים, ושני קרנות
"ואין  ואמר: סתם ורבינו ההקדש. דמי על נוסף וחומש

דבריו. את בירר ולא משלמים"

.·ÈÌÈ¯ÓL36ÔBL‡¯ :ÌÈÓ Ì‰ÈÏÚ Ô˙pL Lc˜‰ ÏL ¿»ƒ∆∆¿≈∆»«¬≈∆«ƒƒ
ÈLÈÏLe ÈLÂ37‡Ï ‰‰p‰Â ,Ba ˙B‰Ï ¯eÒ‡ - ¿≈ƒ¿ƒƒ»≈»¿«∆¡∆…

ÏÚÓ38ÈL„˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯zÓ - ÈÚÈ·¯ ; »«¿ƒƒÀ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿≈
- CÏÈ‡Â ÈÚÈ·¯Ó Û‡ ,ÁaÊÓ ÈL„˜ Ï·‡ ;˙Èa‰ ˜„a∆∆««ƒ¬»»¿≈ƒ¿≈««≈¿ƒƒ¿≈«

¯eÒ‡ ÌÏBÚÏ39. ¿»»

המים 36) ימים כמה ואחרי מים עליהם ונותנים יין שמרי
"תמד" נקרא זה ומשקה קלוש. יין טעם ומקבלים תוססים

התלמוד. על 37)בלשון נותנים התמד את שהסירו אחרי
של  טעם בה יש זו שנייה מזיגה וגם שנית מים השמרים

ורביעית. שלישית בפעם כך עושים ויש שאיסורו 38)יין,
מדרבנן. לעולם.39)רק אסרו החמורה הגוף בקדושת

.‚Èda ÔÈÏÚBÓ - ÁaÊnÏ ˙Ï‚¯z LÈc˜n‰««¿ƒ«¿¿…∆«ƒ¿≈«¬ƒ»
da ÔÈÏÚBÓ - ÁaÊnÏ ¯BÓÁ LÈc˜‰ .d˙ˆÈ··e¿≈»»ƒ¿ƒ¬«ƒ¿≈«¬ƒ»

d·ÏÁ·e40˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈ¯Bz LÈc˜‰ .41ÔÈÏÚBÓ - «¬»»ƒ¿ƒƒ¿∆∆««ƒ¬ƒ
.e¯‡aL BÓk ,Ô˙ˆÈ··e Ô‰a»∆¿≈»»¿∆≈«¿

למזבח 40) ראויות אינן וחמורה שתרנגולת מפני והטעם,
דברים  בדמיהן ולקנות למכרן כלומר, דמים, קדושת וקדשו
לכך. ראויים והחלב הביצים וגם למזבח הראויים

ואין 41) לכלום ראוייה ביצתם אין למזבח הקדישם אם אבל
בה. מועלים
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.„ÈeÏaL ‰p‰k ˙B˙k42¯‡Lk Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - »¿¿À»∆»¬ƒ»∆ƒ¿»
Ï ezÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL„Á‰Â .ÌÈL„˜Ô‰a ˙B‰43ÔÈ‡ - »»ƒ¿«¬»ƒƒ¿ƒ¿≈»»∆≈
.Ô‰a ÔÈÏÚBÓ¬ƒ»∆

העבודה.42) בשעת ללבשן ראויות אפשר 43)ואינן שאי
גמר  עם עין כהרף הכהונה בגדי את לפשוט לכהנים להם
בשעה  עליהם, מתנים ולפיכך מהם ונהנים עבודתם

בהם. כשיהנו ימעלו שלא אותם, שמקדישים

.ÂËÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈL„˜44˙Èa‰ ˜„·Ï Ì‡ : »¿≈¿≈»ƒƒ¿∆∆««ƒ
ÔÈ‡ - Ô‰ ÁaÊÓ ÈL„˜ Ì‡Â ;Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - eLÈc˜‰ƒ¿ƒ¬ƒ»∆¿ƒ»¿≈ƒ¿≈«≈≈
Ï‡ ¯ac :˙Ba¯wa ¯Ó‡pL ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÏÈÚÓ Ô‰a»∆¿ƒ»ƒ«»∆∆¡««»¿»«≈∆
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰a ˙B‰Ï ¯eÒ‡ Ï·‡ ,Ï‡¯OÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¬»»≈»»∆ƒƒ¿≈¿ƒ

לגבוה.44) הקדישם שהגוי

.ÊËÏB˜45‰‡¯Óe46ÁÈ¯Â47ÔÈ‰ ‡Ï - Lc˜‰ ÏL «¿∆¿≈«∆∆¿≈…∆¡ƒ
˙¯Ëwa ÁÈ¯‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ¿…¬ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ««¿…∆

˙¯ÓÈz‰ ‰˙ÏÚL ¯Á‡48˙¯Ëwa ÁÈ¯‰ Ì‡ Ï·‡ ; ««∆»¿»«ƒ…∆¬»ƒ≈ƒ««¿…∆
ÏÚÓ - d˙¯ÓÈz ‰ÏÚzLk49. ¿∆«¬∆ƒ¿»»»«

שבמקדש.45) הנגינה כלי מקול נהנה נהנה 46)אם אם
השרת. כלי או המקדש בניין הקטורת.47)מיופי ריח

כעץ 48) ישר בקו עולה הקטורת שעמוד מפני הקטורת, עשן
נגמרה  כבר העשן שעלה ולאחר "תימורת", נקרא התמר
ומועלים  מצוותו שנעשית דבר לך אין בידינו: וכלל מצוותו

ומראה 49)בו. ובקול ההקטרה. מצוות נגמרה טרם שהרי
ממש. בהם שאין מפני לעולם מועלים אין

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
קדשים 1) קדשי נפגם, שאינו או שנפגם בדבר הנהנה יבאר

נפגם. שלא אע"פ מצמרו שתלש

.‡ÌÈ¯·c LÈ2ÔB‚k ,eÓ‚tÈ ‡ÏÂ Ô‰a ‰‰ Ì„‡‰L ≈¿»ƒ∆»»»∆¡∆»∆¿…ƒ»¿¿
,eÓ‚tiL ÌÈ¯·c LÈÂ ,¯B‰Ë ·‰Ê ÈÏÎa LnzLn‰«ƒ¿«≈ƒ¿≈»»»¿≈¿»ƒ∆ƒ»¿
.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÊ¯·e ˙LÁe ÛÒÎ ÈÏÎe ÌÈ„‚a ÔB‚k¿¿»ƒ¿≈∆∆¿∆«¿∆¿«≈»∆
¯aÁÓ BÈ‡L Lc˜‰‰ ÔÓ ‰Ëe¯t ‰ÂLa ‰‰p‰Â¿«∆¡∆¿»∆¿»ƒ«∆¿≈∆≈¿À»
ÔB‚k ,Ì‚t Ba ÔÈ‡L ¯·„a ‰‰ Ì‡ :Ú˜¯wa««¿«ƒ∆¡»¿»»∆≈¿»¿
¯·„a ‰‰ ;ÏÚÓ - Lc˜‰ ÏL ·‰Ê ÈÏÎa LnzLpL∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»»∆∆¿≈»«∆¡»¿»»
- Ìc¯˜a Ú˜a B‡ Lc˜‰ È„‚a L·lL ÔB‚k ,ÌbÙpL∆ƒ¿»¿∆»«ƒ¿≈∆¿≈»«¿À¿…

ÌbÙiL „Ú ÏÚÓ ‡Ï3B˙B‡a ‰Ëe¯t ‰ÂLa Lc˜‰a …»««∆ƒ¿…«∆¿≈¿»∆¿»¿
BÓˆÚ ¯·„4‰‰ÈÂ ÌbÙÈÂ ,˙B‰Ï Ôek˙ÈÂ ,Ba ‰‰pL »»«¿∆∆¡»¿ƒ¿«≈≈»¿ƒ¿…¿≈»∆

˙Á‡k5,‰Ëe¯t ÈˆÁÎa Ì‚Ùe ‰Ëe¯t ÈˆÁÎa ‰‰ . ¿««∆¡»¿«¬ƒ¿»»«¿«¬ƒ¿»
¯·„a ‰Ëe¯t ‰ÂLa Ì‚Ùe ‰Ëe¯t ‰ÂLa ‰‰pL B‡∆∆¡»¿»∆¿»»«¿»∆¿»¿»»

t ‡ÏÂ Ì‚tL ‰na ‰‰ ‡ÏÂ ¯Á‡‰‰pL ‰na Ì‚ «≈¿…∆¡»«∆∆»«¿…»««∆∆∆¡»
ÌbÙÈÂ ‰Ëe¯t ‰ÂLa ‰‰iL „Ú ,ÏÚÓ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -¬≈∆…»««∆≈»∆¿»∆¿»¿ƒ¿…
È¯‰ ?„ˆÈk .BÓˆÚ ¯·ca ‰Ëe¯t ‰ÂLa ‰È‰ d˙B‡a¿»¬»»¿»∆¿»«»»«¿≈«¬≈
dL·Ïe B„‚·a d¯Ù˙e Lc˜‰ „‚aÓ ˙ÈÏËÓ ¯Èz‰L∆ƒƒ«¿ƒƒ∆∆∆¿≈¿»»¿ƒ¿¿≈»
d¯Èz‰L „‚aa „ÈÒÙ‰Â ,‰Ëe¯t ‰ÂLa da ‰‰Â¿∆¡»»¿»∆¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆∆ƒƒ»
- ÌeÏk ˙ÈÏËna „ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ ,‰Ëe¯t ‰ÂLa ‰pnÓƒ∆»¿»∆¿»¿…ƒ¿ƒ««¿ƒ¿
Ì‚Ùe „Á‡ ¯·„a ‰‰pL ÈtÓ ,ÏÚÓ ‡Ï ‰Ê È¯‰¬≈∆…»«ƒ¿≈∆∆¡»¿»»∆»»«

e¯‡a ¯·Îe .¯Á‡ ¯·„a6- B¯·Á ‰p‰Óe ‰‰p‰L , ¿»»«≈¿»≈«¿∆«∆¡∆¿«∆¬≈
.‰a¯Ó ÔÓÊÏ elÙ‡Â ,Û¯ËˆÓƒ¿»≈«¬ƒƒ¿«¿À∆

המתכות,2) בתכונות חז"ל היו בקיאים יח. מעילה משנה
קל. בשימוש נפגם ואינו קשה שהזהב כחכמים 3)וידעו

יח.4)שם. שם כאן 5)גמרא הכתובים התנאים כל
שם. בגמרא ד.6)נאמרו הלכה ה פרק למעלה

.·ÌÈL„˜ ÈL„˜7ÔÂÈk - Ô¯ÓvÓ LÏzL ÌÈÓÈÓz‰ »¿≈»»ƒ«¿ƒƒ∆»«ƒ«¿»≈»
È¯‰L ;Ì‚t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÚÓ ‰Ëe¯Ùa ‰‰pL∆∆¡»ƒ¿»»«««ƒ∆…»«∆¬≈
˙LÈÏz ÔÈ‡L ,ÌbÙ BÈ‡L ·‰Ê ÏL ÒBÎÏ ÌÈÓBc Ô‰≈ƒ¿∆»»∆≈ƒ¿»∆≈¿ƒ«
,ÌeÓ Ô‰a ÏÙ Ì‡ Ï·‡ .·¯wlÓ Ô˙B‡ ˙ÏÒBt ¯Óv‰«∆∆∆∆»ƒƒ»≈¬»ƒ»«»∆

Ô‰ÈÓc ˙Ó‚Bt ‰fb‰Â ÌÈ„ÓBÚ ‰¯ÈÎÓÏÂ ÏÈ‡B‰8‡Ï - ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ»∆∆¿≈∆…
ÌbÙÈÂ ‰‰iL „Ú ÏÚÓ9¯Á‡ Ô‰Ó LÏz .‰Ëe¯Ùa »««∆≈»∆¿ƒ¿…ƒ¿»»«≈∆««

‰˙ÓÏ Ì‚t ÔÈ‡L ,ÏÚÓ ‰‰pL ÔÂÈk - e˙nL10. ∆≈≈»∆∆¡»»«∆≈¿»¿≈»
e¯‡aL BÓk ,Ì‰È¯·cÓ BÊ ‰ÏÈÚÓe11. ¿ƒ»ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

שם.7) מחירם.8)משנה יעלה צמר יותר יש שאם
וכסףֿמשנה.9) ראב"ד ראה יט. שם פפא משמע 10)כרב

מה  וראה שם. רש"י פירש וכן מום. בעלת ובין תמימה בין
א. הלכה ג בפרק למעלה שם.11)שכתבנו

.‚- ‰‚‚La ÏÚnL ÔÂÈk ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜a ÏÚBn‰«≈¿»¿≈∆∆««ƒ≈»∆»«ƒ¿»»
ÏlÁ˙12Lc˜‰13¯eËt ÂÈ¯Á‡ ‰‰pL ‰ÊÂ ,14ÏÚÓ . ƒ¿«≈∆¿≈¿∆∆∆¡»«¬»»»«

ÏlÁ˙ ‡Ï - ‰ÏÈÚÓ Ôa¯˜a ·iÁ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔB„Êa¿»ƒ¿≈«»¿»¿«¿ƒ»…ƒ¿«≈
B˙ÈÂ‰a ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,Lc˜‰15‰‰Â ¯Á‡ ‡a Ì‡Â , ∆¿≈∆»¬≈«¬»»¿ƒ»«≈¿∆¡»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÏÚÓ - ‰‚‚La Ba16ÏÚnLk ƒ¿»»»««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«
Ì‡ Ï·‡ ;¯Á‡Ï e‰˜‰Â ÔÈlÁ ˙¯B˙a B‡ÈˆB‰Â L„wa«…∆¿ƒ¿«Àƒ¿ƒ¿»¿«≈¬»ƒ

BÓ‚Ùe Ba ‰‰17ÏÚBÓ Ba LÈ - ¯Á‡Ï e‰˜‰ ‡ÏÂ ∆¡»¿»¿…ƒ¿»¿«≈≈≈
ÏÚBÓ ¯Á‡18. ««≈

קדושתו.12) יהודה 13)פקעה ור' מאיר ר' מחלוקת
כר' שהלכה אמרו נד: שם ובגמרא נב:, קידושין במשנה
מתחלל. אינו במזיד מתחלל, בשוגג האומר: בהקדש, יהודה

בחולין.14) נהנה המעילה.15)שהרי לפני שהיה כמו
מועל.16) אחר מועל אין פגמו,17)שבשוגג אפילו

פגם. ולא נהנה אם וה.18)ומכלֿשכן ד פרק ראה

.„‡l‡ ÌÈLc˜Óa ÏÚBÓ ¯Á‡ ÏÚBÓ ÔÈ‡Â¿≈≈««≈¿À¿»ƒ∆»
‰Ó‰·a19Ìc¯˜a Ú˜a ?„ˆÈk .„·Ïa LÈÓLz ÈÏÎe ƒ¿≈»¿≈«¿ƒƒ¿«≈«»«¿À¿…

Ú˜·e B¯·Á ‡·e ,Ì‚Ùe ‰Ëe¯Ùa ‰‰Â Lc˜‰ ÏL∆∆¿≈¿∆¡»ƒ¿»»«»¬≈»«
B˙e Ìc¯w‰ ÏË .eÏÚÓ Ìlk - Ì‚Ùe ‰‰Â Ba¿∆¡»»«À»»¬»««À¿…¿»
‰˙L .ÏÚÓ ‡Ï B¯·Á Ï·‡ ,ÏÚÓ ‡e‰ - B¯·ÁÏ«¬≈»«¬»¬≈…»«»»
‰˙LÂ B¯·Á ‡·e ,‰Ëe¯Ùa ‰‰Â ·‰Ê ÏL ÒBÎa¿∆»»¿∆¡»ƒ¿»»¬≈¿»»
ÏË .eÏÚÓ Ìlk - ‰‰Â ‰˙LÂ B¯·Á ‡·e ,‰‰Â¿∆¡»»¬≈¿»»¿∆¡»À»»¬»«
,ÏÚÓ ‡e‰ - B¯ÎÓ B‡ ‰zÓ B¯·ÁÏ B˙e ÒBk‰«¿»«¬≈«»»¿»»«
‰‰Â ¯BÓÁ‰ Èab ÏÚ ·Î¯ .ÏÚÓ ‡Ï B¯·ÁÂ«¬≈…»«»«««≈«¬¿∆¡»
‰‰Â ÂÈÏÚ ·Î¯Â B¯·Á ‡·e ,Ì‚Ùe ‰Ëe¯Ùaƒ¿»»«»¬≈¿»«»»¿∆¡»

Ì‚Ùe20Ìlk - Ì‚Ùe ‰‰Â ÂÈÏÚ ·Î¯Â B¯·Á ‡·e , »«»¬≈¿»«»»¿∆¡»»«À»
B‡ B¯ÎÓ B‡ ‰zÓ B¯·ÁÏ ¯BÓÁ‰ Ô˙ .eÏÚÓ»¬»««¬«¬≈«»»¿»

B¯ÈkO‰21ÔÎÂ .ÏÚÓ ‡Ï B¯·ÁÂ ,ÏÚÓ ‡e‰ - ƒ¿ƒ»««¬≈…»«¿≈
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ÏÈ‡Ln‰22˙·BË ÈÙÏ ÏÚÓ ‡e‰ - Lc˜‰ ÏL Ìc¯˜ ««¿ƒ«¿…∆∆¿≈»«¿ƒ«
‰‡‰23‰lÁzÎÏ Ba Úw·Ï ¯zÓ B¯·ÁÂ ,BaL24. ¬»»∆«¬≈À»¿«≈«¿«¿ƒ»

‰Ó‰·Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â25. ¿«ƒƒ¿≈»

בבהמה 19) והמדובר הקודמת, להלכה המשך היא זו הלכה
הדינים  כל "החמור". בפירוש רבינו כותב ולמטה טמאה,
התוספתא  לפי הם וה, ד ג, בהלכות זה בפרק האמורים
יט: מעילה המשנה ע"פ ולא ט, הלכה ב פרק מעילה
ולפיכך  שבמשנה, שרת כלי כמו הגוף בקדושת העוסקת
אינה  שהתוספתא ודעתו תשמיש", "כלי וכתב: רבינו שינה
את  ומפרש וכסףֿמשנה), ראב"ד (ראה למשנה מנוגדת
חבירו  ובא הקדש, של בקורדום "בקע האומרת: התוספתא
הוא  שהקורדום וחשב ששגג כגון מעלו" כולם בו, ובקע
השני  גם ולכן לרשות, מרשות להוציא כלל נתכוון ולא שלו
לגזול, והתכוון שלא שאינו כשידע מדברת, ומשנתינו מעל.
הקדש, של שהוא ידע (אם הקדש של שהוא ידע לא אבל
ולפיכך  מתחלל), אינו דמים קדושת ואפילו מזיד הוא הרי
הלכה  (ראה הגוף בקדושת אלא מועל אחר מועל אין אמרו:
יודע  שאינו אע"פ לגזול במתכוון דמים בקדושת אבל ה),
מרשות  להוציאה שהתכוון מכיון הקדש, הוא שהחפץ
התוספות  פירשו וכן מעל. לא וחבירו מעל הוא לרשות
לפי  וגם שם. הב"ח גירסת (ראה אין ד"ה נה. קידושין

רבינו). דברי ליישב אפשר לזמן 21)נחלש.20)גירסתו
כמכר. דינה שכירות אמי,22)מסוים. רב של מימרא

צט. מציעא בזה 23)בבבא המשאיל הנאת של שוויה
לשואל. טובה כולו 24)שעשה יצא שהקורדום מפני

השואל. לרשות מסירתו ע"י בהמה 25)לחולין המשאיל
עליה. דמים שקדושת

.‰ÁaÊÓ ÈL„˜ ˙Ó‰a26ÏÚBÓ da LÈ ‡l‡ ,Ôk dÈ‡ ∆¡«»¿≈ƒ¿≈«≈»≈∆»≈»≈
ÔÓ LÏz ?„ˆÈk .ÌÈÓÚt ‰nk „Ú ÏÚBÓ ¯Á‡««≈««»¿»ƒ≈«»«ƒ

˙‡hÁ‰27Ôlk - LÏ˙Â B¯·Á ‡·e ,LÏ˙Â B¯·Á ‡·e , ««»»¬≈¿»«»¬≈¿»«À»
eÏÚÓ28Ôlk - B¯·ÁÏ B¯·ÁÂ ,B¯·ÁÏ d˙ Ì‡ ÔÎÂ . »¬¿≈ƒ¿»»«¬≈«¬≈«¬≈À»

ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .eÏÚÓ29ÌÈÎÒp‰Â ˙BÙBÚ‰Â ˙BÁn‰ ÔÈcL , »¬¿≈»∆ƒ∆ƒ«¿»¿»¿«¿»ƒ
.Ô‰ Ûeb‰ ˙M„˜ ÔlkL ,‰Ó‰a‰ ÔÈ„k ˙¯L ÈÏÎe¿≈»≈¿ƒ«¿≈»∆À»¿À««≈

בהם 26) אין קלים קדשים שהרי קדשים, לקדשי הכוונה
ה"א). פ"ב (למעלה הדם זריקת לפני לשון 27)מעילה

הקודמת. בהלכה הערה ראה יט: מעילה המשנה
א.28) הלכה ב פרק שם אמרו:29)תוספתא בתוספתא

לומד  ורבינו מעלו, כולם וכו' לחבירו נתנו וכו' ובעולה
"יראה  אמר ולפיכך הגוף, קדושת שהם הדברים לכל מעולה

לי".

.ÂÏÈ‡B‰ ,ÌeÓ da ÏÙpL ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙Ó‰a∆¡«»¿≈«√»ƒ∆»«»ƒ
ÔBÈ„ÙÏ ˙„ÓBÚ ‡È‰Â30˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜k ‡È‰ È¯‰ - ¿ƒ∆∆¿ƒ¿¬≈ƒ¿»¿≈∆∆««ƒ

B¯·ÁÂ ,B¯·ÁÏ d˙ Ì‡Â ;ÌÈÓc ˙M„˜ ‡È‰L∆ƒ¿À«»ƒ¿ƒ¿»»«¬≈«¬≈
.ÏÚÓ „·Ïa ÔBL‡¯‰ - B¯·ÁÏ«¬≈»ƒƒ¿«»«

הכהן 30) לפני להעמידה ואפשר חיה, כשהבהמה המדובר
פדיון  לה אין שחטה, אפילו או מתה אם אבל להערכה.
הערה  פ"ג למעלה ראה והערכה. העמדה טעונה שהיא מפני

א.

.ÊÌÈÓÎÁ e¯Ó‡31Lc˜‰ ÏL ‰¯B˜ B‡ Ô·‡ ÏËBp‰L , »¿¬»ƒ∆«≈∆∆»∆∆¿≈
¯aÊb‰ ‰ÊÏ d˙ Ì‡Â .eÏÚÓ Ì‰ÈL - B¯·ÁÏ d˙e¿»»«¬≈¿≈∆»¬¿ƒ¿»»»∆«ƒ¿»
.ÏÚÓ ‡Ï ¯aÊb‰Â ,ÏÚÓ ‡e‰ - B„È ˙Áz ‰˙È‰L∆»¿»««»»«¿«ƒ¿»…»«
ÏÚBÓa ‡l‡ ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆ƒ∆≈≈«¿»ƒ¬ƒ∆»¿≈

ÔB„Êa32ËBp‰ .Lc˜‰ ÏlÁ˙ ‡Ï È¯‰L ,ÏL ‰Ëe¯t Ï ¿»∆¬≈…ƒ¿«≈∆¿≈«≈¿»∆
BlL ‡È‰L ˙Úc ÏÚ Lc˜‰33‡ÈˆBiL „Ú ÏÚÓ ‡Ï - ∆¿≈«««∆ƒ∆…»««∆ƒ

d˙ .‰zÓa d˙B‡ ÔziL „Ú B‡ ÂÈˆÙÁa d˙B‡»«¬»»«∆ƒ≈»¿«»»¿»»
ÏÚBÓ ÔÈ‡L ;ÏÚÓ ‡Ï B¯·ÁÂ ,ÏÚÓ ‡e‰ - B¯·ÁÏ«¬≈»««¬≈…»«∆≈≈

e¯‡aL BÓk ,˙BLc˜‰ ¯‡La ÏÚBÓ ¯Á‡34ÏÎÂ . ««≈ƒ¿»∆¿≈¿∆≈«¿¿…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

זה 31) הרי הקדש, של קורה או אבן "נטל (יט:): שם שנינו
מעל". לא וחבירו מעל, הוא – לחבירו נתנה מעל. לא
ומאי  הוא, ההבדל) (מהו שנא "מאי שאלו: שם ובגמרא
ומפרש  לו. המסורות בגזבר שמואל: ומתרץ חבירו?" שנא
והקורה, האבן נתחללו ולא בזדון במועל שהמדובר רבינו,
למדנו  בזדון במועל הרי חבירו, מעל לא למה שאל, ולפיכך
כשהמועל  שהמדובר שמואל ומתרץ מעלו? שכולם בה"ג
שניהם. מעלו לאחר נתנה אם אבל לגזבר, נתנה הראשון
אחרת  פירשו וראב"ד רש"י אבל זו, שבהלכה דבריו ומכאן

כסףֿמשנה). הכוונה 32)(ראה "מעל", שאמרו: ומה
אשם  מביא אינו אבל בקדשים, מעילה איסור על שעבר
ומה  ג). הלכה א פרק למעלה (ראה חומש מוסיף ואינו
בדק  שקדשי מפני בזדון? במעילה זה דין להעמיד הכריחו
מועל, השני ואין הראשון של מעילתו אחרי מתחללים הבית

פעמים. כמה שנתבאר לגוזלה 33)כמו התכוון אם אבל
חבירו. מעל – הקדש של שהוא ידע ולא ששגג אע"פ –

זה.34) בפרק פעמים כמה

.ÁÔ·‡ ÏË35È¯‰L ,ÏÚÓ ‡Ï - Lc˜‰ ÏL ‰¯B˜ B‡ »«∆∆»∆∆¿≈…»«∆¬≈
ÏÚÓ - B˙Èa CB˙a d˙B‡ ‰a .ÔÈ„Ú ‰‰ ‡Ï36d˙ . …∆¡»¬«ƒ»»»¿≈»«¿»»

„Ú ÏÚÓ ‡Ï - d¯aÁ ‡ÏÂ ‰¯˜zaL ÔBlÁ Èab ÏÚ««≈«∆«ƒ¿»¿…ƒ¿»…»««
‰È‰ BÊ ÔÈ‡L ,‰Ëe¯t ‰ÂLa ‰ÈzÁz ¯e„iL∆»«¿∆»¿»∆¿»∆≈¬»»

˙¯kp‰37. «ƒ∆∆

שם.35) והטעם,36)משנה תחתיה. דר שלא אףֿעלֿפי
ניכרת. הנאה ממנה נהנה וגם הקורה את ששינה מפני

אפשר 37) שהרי ניכרת, הנאה אינה חיבור בלי הקורה הנחת
שם. גמרא הניחה, עצמו לצרכי שלא לומר

.ËÏË38Èt ÏÚ Û‡ ,ÔlaÏ d˙e Lc˜‰ ÏL ‰Ëe¯t »«¿»∆∆¿≈¿»»««»««ƒ
ÏÎa ıÁB¯ B˙BÈ‰a ‰‰ È¯‰L ,ÏÚÓ - ıÁ¯ ‡lL∆…»«»«∆¬≈∆¡»ƒ¿≈¿»
- ˙Bin‡ ÈÏÚaÓ „Á‡Ï d˙ Ì‡ ÔÎÂ .‰ˆ¯iL ˙Ú≈∆ƒ¿∆¿≈ƒ¿»»¿∆»ƒ«¬≈À»À

.BzÎ‡ÏÓ eOÚ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÚÓ»«««ƒ∆¬«ƒ…»¿«¿

שם.38) משנה

.ÈıÙÁ da ‰˜39ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Ì‡ :CLÓ ‡ÏÂ »»»≈∆¿…»«ƒƒ»≈»ƒ
ÏÚÓ -40ÏÚÓ ‡Ï - Ï‡¯OÈ ÔÓ Ì‡Â ,41. »«¿ƒƒƒ¿»≈…»«

למוכר.39) מחירה קונות 40)ושילם מעות הגוי, מן בקנה
הכל. משך 41)לדברי שלא זמן כל החפץ את קנה שלא

כיון  קונות, מעות התורה שמן שאע"פ רבינו, וסובר אותו.
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הכסף  יצא לא הרי משיכה, בלי יקנה שלא חכמים שתיקנו
בזה, האחרונים ופלפלו כסףֿמשנה. (ראה המוכר מרשות
וצריך  זה. בכעין תורה דין לבטל מועילה חכמים תקנת אם

עיון).

.‡ÈÔ‰L ˙Úc ÏÚ ÂÈÎ¯ˆa Lc˜‰ ˙BÚÓ ‡ÈˆBn‰«ƒ¿∆¿≈ƒ¿»»«««∆≈
ÔÈlÁ42.ÏÚÓ - ÏÁ È¯·„a Ô‡ÈˆB‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , Àƒ««ƒ∆…ƒ»¿ƒ¿≈…»«

,Lc˜‰‰ ÔÓ BÁÒÙe BÓL‡Â B˙‡hÁ ‡È·n‰ ?„ˆÈk≈««≈ƒ«»«¬»ƒ¿ƒ«∆¿≈
‰¯tk ¯qÁÓ ÔÎÂ43- Lc˜‰‰ ÔÓ B˙¯tk ‡È·‰L ¿≈¿À««»»∆≈ƒ«»»ƒ«∆¿≈

Ìc‰ ˜¯fiL „Ú ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ ÌlÎÂ .ÏÚÓ44,CÎÈÙÏ . »«¿À»≈¬ƒ«∆ƒ»≈«»¿ƒ»
˙BÁÓ ‡È·n‰45,Lc˜‰‰ ÔÓ ‰„Bz ÌÁÏÂ ÌÈÎÒe «≈ƒ¿»¿»ƒ¿∆∆»ƒ«∆¿≈

˙˜È¯Ê Ô‡k ÔÈ‡L ,ÏÚÓ ‡Ï - ‰¯·Ú ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«¬≈»…»«∆≈»¿ƒ«
.ÂÈÏÚ ¯tÎÏ Ìc»¿«≈»»

חולין.42) שהמעות היה ויולדת 43)סבור וזבה זב כגון
טהרתם. אחר קרבנות להביא נהנה,44)שמחוייבים ואז

במעילה  שמעון ור' יהודה ר' מחלוקת מכפרת, הזריקה כי
יהודה. כר' ופסק שהרי 45)יט. חוטא, למנחת חוץ
מכפרת. הקומץ הקטרת

.·ÈÔ˙46BÏ˜L47eÓ¯˙iLk - Lc˜‰ ˙BÚnÓ48 »«ƒ¿ƒ¿∆¿≈¿∆ƒ¿¿
dÓc ˜¯fÈÂ ˙Á‡ ‰Ó‰a elÙ‡ ‰pnÓ e˜ÈÂ ‰Óe¯z‰«¿»¿ƒ¿ƒ∆»¬ƒ¿≈»««¿ƒ»≈»»
˜¯ÊpL ‰Ó‰a‰ d˙B‡a B˜ÏÁ È¯‰L ,Ï˜BM‰ ÏÚÓÈƒ¿««≈∆¬≈∆¿¿»«¿≈»∆ƒ¿«

dÓc49. »»

ב.46) ב, פרק שקלים שכל 47)משנה השקל, מחצית
לקנות  כדי בשנה, אחת המקדש לבית לתת מחויב אדם

ציבור. חובת היו 48)קרבנות בשנה פעמים שלוש
בלשכה, שנצטברו מהשקלים גדולות קופות שלוש ממלאים
קונים  ומהן הלשכה", "תרומת נקרא לקופות שהכניסו ומה
לשכה". "שירי נקרא בלשכה שנשאר ומה קרבנות,

נהנה,49) לא הזריקה לפני בהלכה אבל שאמרנו כמו
הקודמת.

.‚ÈLÈ¯Ùn‰50ÂÈÎ¯ˆ ¯‡La B‡ÈˆB‰Â BÏ˜L51ÔÈa , ««¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿»¿»»≈
ÏÚÓ - B¯·Á ÔÈa ‡e‰52B¯·ÁÏ B˙ .53ÏÚ BÏ˜LÏ ≈¬≈»«¿»«¬≈¿»¿«

B„È54BÓˆÚ È„È ÏÚ BÏ˜Le CÏ‰ ,55‰Ó¯˙ ¯·k Ì‡ :56 »»«¿»«¿≈«¿ƒ¿»ƒ¿¿»
Ï˜BM‰ ÏÚÓ - ‰Óe¯z‰57ÏÚ Ì¯Bz Ì¯Bz‰L ; «¿»»««≈∆«≈≈«

˙B·b‰Ï „È˙Ú‰58ÌÈÏ˜La e¯‡aL BÓk ,59el‡Îe , ∆»ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÏÚÓ CÎÈÙÏe ,‰kLlÏ ‰Ê Ï˜L ÚÈb‰60ÔÈ„Ú Ì‡Â . ƒƒ«∆∆∆«ƒ¿»¿ƒ»»«¿ƒ¬«ƒ

ÏÚÓ ‡Ï - ‰Óe¯z ‰Ó¯˙ ‡Ï61ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe . …ƒ¿¿»¿»…»«¿»≈¬ƒ
‰kLl‰ È¯ÈLa62. ƒ¿»≈«ƒ¿»

יג.50) הלכה א פרק מעילה חולין.51)תוספתא צרכי
נתנו 52) שאם רבינו, כוונת מפרשים וכסףֿמשנה ראב"ד

מקור  מוסר והכסףֿמשנה מעלו. שניהם בו נהנה וזה לחבירו
גירסא  שלפנינו בתוספתא שם. מעילה בתוספתא הדין

מעל. זה הרי לחבירו שקלו המפריש משנה 53)אחרת,
ב. ב, פרק המשלח.54)שקלים בשביל 55)בשביל

ששקל.56)עצמו. בשביל 57)בשעה ששקל השליח

שתרמ 58)עצמו. בשעה זה בשקל הקדש זכה ו ולפיכך
ה"ט.59)הראשון. שקל,60)פ"ב לא שאם היא ההנאה

מתן  מצוות וקיום ממנו. וגובים אותו ממשכנים ביתֿדין

ניתנו" ליהנות לאו ש"מצוות מפני מעילה, אינה השקל
עליו  שהטילה חוב מילוי אלא הנאה, אינה מצוה (קיום
שם). הירושלמי לפי המשנה על בפירושו רבינו התורה.

בשעה 61) הקדש, ברשות היה לא עדיין שהשקל מפני
עצמו. בשביל מאיר 62)ששקלו ור' יהודה ר' מחלוקת

ר' שמשנתנו אמרו שם (בירושלמי כר"י ופסק נד. בקידושין
על  לתמוה ויש בשיריים. מועלים שסובר שנאה, מאיר
בשיריים, מועלים שאין ומסיים כמשנתנו, שפסק רבינו,

עיון). וצריך

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חולין 1) בתורת לשליח ונתנו הקדש ולקח ששגג מי יבאר

עצמו. מדעת השליח עשה אם ודין מעל, מי

.‡‚‚ML ÈÓ2B˙e Lc˜‰ ˙BÚÓ B‡ Lc˜‰ Á˜ÏÂ ƒ∆»«¿»«∆¿≈¿∆¿≈¿»
ÁÈÏM‰ ‰OÚ Ì‡ :ÔÈlÁ ˙¯B˙a B‡ÈˆB‰Ï ÁÈÏLÏ¿»ƒ«¿ƒ¿«Àƒƒ»»«»ƒ«

- B˙eÁÈÏL‰OÚ ‡Ï Ì‡Â ;ÏÚnL ‡e‰ ÁlLÓ‰ ¿ƒ«¿«≈«∆»«¿ƒ…»»
BÓˆÚ ˙ÚcÓ ÁÈÏM‰ ‰OÚ ‡l‡ ,B˙eÁÈÏL3ÁÈÏM‰ - ¿ƒ∆»»»«»ƒ«ƒ«««¿«»ƒ«

ÏÚnL ‡e‰4Ôz :BÁeÏLÏ ¯Ó‡L ˙Èa‰ ÏÚa ?„ˆÈk . ∆»«≈«««««ƒ∆»«ƒ¿≈
B‡ ;¯kk Ô‰Ï Ô˙Â CÏ‰ ,ÔÈÁ¯B‡Ï ¯Oa B˙B‡Ó (ÈÏ)ƒ≈»»»¿ƒ»«¿»«»∆ƒ»
¯Ó‡ ;¯Oa Ô‰Ï Ô˙Â ,¯kk Ô‰Ï Ôz :BÏ ¯Ó‡L∆»«≈»∆ƒ»¿»«»∆»»»«
B‡ ;Ïc‚n‰ ÔÓ BÏ ‡È·‰Â ,ÔBlÁ‰ ÔÓ ÈÏ ‡·‰ :BÁeÏLÏƒ¿»≈ƒƒ««¿≈ƒƒ«ƒ¿»

Ïc‚n‰ ÔÓ ‡·‰ :BÏ ¯Ó‡L5- ÔBlÁ‰ ÔÓ BÏ ‡È·‰Â , ∆»«»≈ƒ«ƒ¿»¿≈ƒƒ««
‡È·‰Â ÁÈÏM‰ CÏ‰ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏÚÓ ÁÈÏM‰«»ƒ«»«¿≈…«≈»∆»««»ƒ«¿≈ƒ
:ÁÏBM‰ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,BÏ ¯Ó‡L BÓk ÔBlÁ‰ ÔÓƒ««¿∆»«««ƒ∆»««≈«
˙Èa‰ ÏÚa - Ïc‚n‰ ÔÓ ‡l‡ ‡È·iL ÈaÏa ‰È‰ ‡Ï…»»¿ƒƒ∆»ƒ∆»ƒ«ƒ¿»««««ƒ
·laL ÌÈ¯·„e ,B¯Ó‡Ó ˙eÁÈÏL ‰OÚ È¯‰L ;ÏÚÓ»«∆¬≈»»¿ƒ«¬»¿»ƒ∆«≈
B‡ ‰ËBL B‡ L¯Á ÁÈÏM‰ ‰È‰ elÙ‡Â .ÌÈ¯·c ÔÈ‡≈»¿»ƒ«¬ƒ»»«»ƒ«≈≈∆

˙eÁÈÏL Ô‰Ï ÔÈ‡L ÔË˜6ÏÚa - B¯Ó‡Ók ‰OÚ Ì‡ , »»∆≈»∆¿ƒƒ»»¿«¬»««
ÏÚÓ ˙Èa‰7˙Èa‰ ÏÚa - B˙eÁÈÏL ‰OÚ ‡Ï Ì‡Â , ««ƒ»«¿ƒ…»»¿ƒ««««ƒ

‰ÎÈ˙Á ‰ÎÈ˙Á ÔÈÁ¯B‡Ï Ôz :BÁeÏLÏ ¯Ó‡ .¯eËt8ÏL »»«ƒ¿≈»¿ƒ¬ƒ»¬ƒ»∆
eÏË :Ô‰Ï ¯Ó‡Â ÁÈÏM‰ CÏ‰ ,¯Oa9- ÌÈzL ÌÈzL »»»««»ƒ«¿»«»∆¿¿«ƒ¿«ƒ

ÚÓ ˙Èa‰ ÏÚa,¯eËt ÁÈÏM‰Â ,B¯·„ ‰OÚ È¯‰L ,Ï ««««ƒ»«∆¬≈«¬»¿»¿«»ƒ«»
¯˜Ú ‡ÏÂ ˙Èa‰ ÏÚa ˙eÁÈÏL ÏÚ ÛÈÒBÓ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ«¿ƒ««««ƒ¿…»«

˙eÁÈÏM‰10ÌÈzL eÏË :ÁÈÏM‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . «¿ƒ¬»ƒ»«»∆«»ƒ«¿¿«ƒ
eÏÚÓ Ô‰ÈL - ÈzÚcÓ ÌÈzL11LÏL ÌÈÁ¯B‡‰ eÏË . ¿«ƒƒ«¿ƒ¿≈∆»¬»¿»¿ƒ»

‰OÚ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ÈtÓ ,eÏÚÓ ÔÈÁ¯B‡‰ Û‡ - LÏL»«»¿ƒ»¬ƒ¿≈∆»∆»≈∆»»
ÈÙÏ ,·iÁ B¯·Á ‡ˆÓ .BzÚcÓ ÛÈÒB‰Â B¯·Á ˙eÁÈÏL¿ƒ¬≈¿ƒƒ«¿ƒ¿»¬≈«»¿ƒ
‰Ê ÏÚ ·iÁ ‡e‰Â ,˙eÁÈÏM‰ ‰¯˜Ú ‡ÏÂ ÂÈ¯·„ eOÚpL∆«¬¿»»¿…∆∆¿»«¿ƒ¿«»«∆

.BzÚcÓ ÛÈÒB‰L∆ƒƒ«¿

א.2) כ, מעילה המשלח.3)משנה, שאמר ממה ושינה
אבל 4) זה, במעשה המשלח של שליחו אינו ששינה, מכיון

בהלכה  למטה דינו רבינו מבאר הוסיף, אלא שינה לא אם
ואין  עבירה, לדבר שליח שאין בידינו, כלל אמנם זו.
הזה. הכלל מן יוצאה מעילה אבל המשלח, את מחייבים
לדבר  שליח יש מעילה שבאיסור למדו - ב מב, בקידושין

אלא 5)עבירה. מזה בלבו היה "לא הגירסא: במשנה,
חלונות, כמה שם שהיו כגון ב'תוספות', ופירשו מזה",
אלא  ממנו שהבאת זה לחלון נתכוונתי לא הבית בעל ואומר
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מתקבל  ופירושם כך, מפרש רש"י שגם ונראה אחר, לחלון
רבינו. לפני היתה אחרת גירסא ואולי הדעת. על

כיד 6) שידו אומרים אנו אין עבירה, בדבר שלא ואפילו
בזה.7)משלחו. ונהנה רצונו שנעשה חתיכה 8)מפני

אחד. ב.10)קחו.9)לכל כ, שם ששת, רב של כפירוש
מפני 11) מעל, והשליח רצונו. שנעשה מפי מעל, הבית בעל

על  לא שזה בפירוש והדגיש ממש, עצמו דעת על שעשה
עצמו, דעת על שעושה פירש לא אם אבל הבית, בעל דעת
ומה  ההוספה, על מקפיד אינו הבית שבעל שחשב  אפשר
בשם  (כסףֿמשנה יפחות שלא התכוון "חתיכה", שאמר

קורקוס). הר"י

.·ÈL„wÓ ˙BÎÈ˙Á‰ eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¬ƒƒ»¿≈
‰ÏBÚ ¯Oa eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Èa‰ ˜„a12Ba ‡ˆBiÎÂ13 ∆∆««ƒ¬»ƒ»¿«»¿«≈

ÏÎB‡‰ ‡l‡ ÏÚÓ ‡Ï -14·iÁ ‡e‰ È¯‰L .„·Ïa …»«∆»»≈ƒ¿«∆¬≈«»
‰ÏÈÚn‰ ÏÚ ¯˙È ¯Á‡ ¯eq‡a15dlk ‰¯Bz‰ ÏÎ·e , ¿ƒ«≈»≈««¿ƒ»¿»«»À»

‰¯·Ú ¯·„Ï ÁÈÏL ÔÈ‡16‡lL dc·Ï ‰ÏÈÚÓa ‡l‡ , ≈»ƒ«ƒ¿«¬≈»∆»ƒ¿ƒ»¿«»∆…
¯Á‡ ¯eq‡ dnÚ ·¯Ú˙È17. ƒ¿»≈ƒ»ƒ«≈

ãycew zegiyn zecewpã

oi` ...lrny `ed glynd ...zern e` ycwd gwle bbyy in"
."dcal dlirna `l` dxiar xacl gily

שליח  מצינו בהם מקומות עוד ישנם הרי הקושיא וידועה
ומכירה, ובטביחה בפיקדון יד, בשליחות עבירה, לדבר
ותירצו  עבירה. לדבר שליח יש במעילה שרק כתב ומדוע
בשליחות  אבל שליחות, מדין הוא במעילה המשלח שחיוב
מתורת  אלא שליחות מצד אינו החיוב ומכירה וטביחה יד
לשלוח  שאמר עצמו בדיבור היא שהפשיעה היינו פושע,
אדם  של שלוחו מצד החיוב אין ומכירה בטביחה וכן יד,

מהדמים. או מהבשר שנהנה ההנאה על אלא כמותו
דין  מצינו במעילה שרק הסיבה העניינים, ובפנימיות
הקב"ה  של שלוחו הוא יהודי שכל מכיון היא, שליחות
לקב"ה, ודירה קדושה של ענין שבעולם דבר מכל לעשות
להיות  חייבת ומרצונו, בכוחו זאת יעשה שיהודי כדי אבל
תקוה  מתוך מעילה, של אפשרות - החופשית הבחירה
אומרים  כך ומשום נידח. ממנו ידח לא שסוף־סוף ובטחון
חוץ  עבירה לדבר שליח יש כולה התורה בכל אנו
שלוחו  להיות יהודי של תפקידו מתבטא בזה כי מבמעילה,
בעולם, שעשה הקדושה ענייני על ולשמור הקב"ה של

ח"ו. בזה יפגום לא אחד ושאף
n oii' itÎlr)(fq oniq dcear xtq 'zekl

ה"ב.12) פ"ב מעילה העומדים 13)תוספתא, דברים
נהנה.14)להקטרה. מעל 15)שהרי לא למה נימוק
לדבר 16)המשלח. שליח יש וטבח בגנב גם הלא פלא,

למלך' וב'משנה ה"ו, ואבידה גניבה מהל' פ"ג ראה עבירה.
הל'17)שם. ראה בו. וכיוצא עולה בשר לאכול שאסור

שם). משנהֿלמלך (ראה פי"א הקרבנות מעשה

.‚Ô˙Bp‰18‡·‰ :BÏ ¯Ó‡Â BÁeÏLÏ Lc˜‰ ˙Ëe¯t «≈¿«∆¿≈ƒ¿¿»«»≈

BÏ ‡È·‰Â CÏ‰ ,˙BÏÈ˙t dÈˆÁ·e ˙B¯ dÈˆÁa ÈÏƒ¿∆¿»≈¿∆¿»¿ƒ»«¿≈ƒ
‡·‰ :BÏ ¯Ó‡L B‡ ;˙BÏÈ˙t dlÎa B‡ ˙B¯ dlÎa¿À»≈¿À»¿ƒ∆»«»≈
dÈˆÁa ‡È·‰Â CÏ‰ ,˙BÏÈ˙t dlÎa B‡ ˙B¯ dlÎa ÈÏƒ¿À»≈¿À»¿ƒ»«¿≈ƒ¿∆¿»
˙Èa‰ ÏÚa .ÌÈ¯eËt Ì‰ÈL - ˙BÏÈ˙t dÈˆÁ·e ˙B¯≈¿∆¿»¿ƒ¿≈∆¿ƒ««««ƒ
‰Ëe¯Ùa B˙eÁÈÏL ‰OÚ ‡Ï È¯‰L - ÏÚÓ ‡Ï19; …»«∆¬≈…«¬»¿ƒƒ¿»

B˙eÁÈÏL ¯˜Ú ‡Ï È¯‰L - ÏÚÓ ‡Ï ÁÈÏM‰Â¿«»ƒ«…»«∆¬≈…»«¿ƒ
˙B¯ dÈˆÁa ÈÏ ‡·‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .‰Ëe¯Ùaƒ¿»¬»ƒ»«»≈ƒ¿∆¿»≈
CÏ‰Â ,ÈBÏt ÌB˜nÓ ˙BÏÈ˙t dÈˆÁ·e ÈBÏt ÌB˜nÓƒ¿¿ƒ¿∆¿»¿ƒƒ¿¿ƒ¿»«
˙B¯ ÌB˜nÓ ˙BÏÈ˙Ùe ˙BÏÈ˙t ÌB˜nÓ ˙B¯ ‡È·‰Â¿≈ƒ≈ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ¿≈

ÏÚÓ ÁÈÏM‰ -20. «»ƒ«»«

א.18) כא, שם מפרוטה.19)משנה, בפחות מעילה ואין
הפרוטה.20) בכל ששינה מפני

.„Ô˙21,‚B¯˙‡ ÈÏ ‡·‰ :BÏ ¯Ó‡Â ˙BËe¯t ÈzL BÏ »«¿≈¿¿»«»≈ƒ∆¿
- ÔBn¯ ‰Ëe¯Ù·e ‚B¯˙‡ ‰Ëe¯Ùa BÏ ‡È·‰Â CÏ‰Â¿»«¿≈ƒƒ¿»∆¿ƒ¿»ƒ

ÁÈÏM‰˙B˜Ï BÁÏL È¯‰L ,¯eËt ˙Èa‰ ÏÚ·e ,ÏÚÓ «»ƒ«»«««««ƒ»∆¬≈¿»ƒ¿
‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙BËe¯t ÈzL ‰ÂML ‚B¯˙‡ BÏ∆¿∆»∆¿≈¿¿ƒ»ƒ»»
˙BËe¯t ÈzL ‰ÂL ˙Á‡ ‰Ëe¯Ùa BÏ ‡È·‰L ‚B¯˙‡‰»∆¿∆≈ƒƒ¿»««»∆¿≈¿

eÏÚÓ Ì‰ÈL -22. ¿≈∆»¬

יהודה.21) כרבי ופסק תנאים, מחלוקת שם. משנה,
א.22) כא, שם גמרא,

.‰ÁÏBM‰23,ıÙÁ da BÏ ˙B˜Ï BÁeÏL „Èa ‰Ëe¯t «≈«¿»¿«¿ƒ¿»≈∆
„ÈÏ ÚÈbzL Ì„˜ Lc˜‰ ‡È‰L ˙Èa‰ ÏÚa ¯kÊÂ¿ƒ¿«««««ƒ∆ƒ∆¿≈…∆∆«ƒ«¿«

‚‚BL ‡e‰L ,ÏÚÓ ÁÈÏM‰ - ÈÂÁ‰24˙Èa‰ ÏÚ·e , «∆¿»ƒ«»ƒ«»«∆≈««««ƒ
BÓk ,‰ÏÈÚÓ Ôa¯˜a ·iÁ „ÈÊn‰ ÔÈ‡Â ,¯kÊ ¯·k¿»ƒ¿«¿≈«≈ƒ«»¿»¿«¿ƒ»¿

e¯‡aL25Ì„˜ Lc˜‰ ‡È‰L Ú„ÈÂ ÁÈÏM‰ Û‡ ¯kÊ . ∆≈«¿ƒ¿«««»ƒ«¿»«∆ƒ∆¿≈…∆
ÌÈ¯eËt Ì‰ÈL - ÈÂÁÏ ÚÈbzL26,‰ÏÈÚÓ Ôa¯wÓ ∆«ƒ««∆¿»ƒ¿≈∆¿ƒƒ»¿«¿ƒ»

‰·¯Ú˙pL ‰Ëe¯t d˙B‡ ‡ÈˆBiLk ·iÁ ÈÂÁ‰Â¿«∆¿»ƒ«»¿∆ƒ»¿»∆ƒ¿»¿»
‰Ëe¯tL ÈÂÁÏ eÚÈ„B‰ .‚‚BL ‡e‰ È¯‰L ,ÂÈ˙BÚÓ·¿»»∆¬≈≈ƒ«∆¿»ƒ∆¿»
Áwn‰ Òt˙Â ,ÔÈ¯eËt ÔzLÏL - Lc˜‰ BÏ e˙pL∆»¿∆¿≈¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ»

Lc˜‰Ï27. ¿∆¿≈

ה"ג.23) פ"ב מעילה -24)תוספתא, א כא, שם במשנה,
חנווני, אצל הגיע שלא עד ונזכר פיקח ביד שלח נאמר:
על  ובפירושו מעל", "שליח כותב כאן ורבינו מעל. חנווני
שניהם, לנזכרו מתכוונת שהמשנה מפרש שם, המשנה
אחרת. שפירש שם, רש"י ראה והשליח. המשלח

מעילה,25) בקרבן נתחייב שלא ומפני ה"ג. פ"א למעלה
הפרוטה. נתחללה מזידים.26)לא כולם שהרי

פלא 27) זה שדין כתב, ובמשנהֿלמלך שם. תוספתא,
בעיניו.

.Â„ˆÈÎÂ28‰OÚÈ29„Ú ‡ËÁ‰ ÔÓ ÈÂÁ‰ ÏÈv‰Ï È„k ¿≈««¬∆¿≈¿«ƒ«∆¿»ƒƒ«≈¿«
‰Ëe¯t ÏËB ?˙BÚn‰ ÏÎa LnzL‰Ï ¯zÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆À»¿ƒ¿«≈¿»«»≈¿»
ÏL ‰Ëe¯t :¯ÓB‡Â ‡e‰L Ïk ÈÏk B‡ ÔÈlÁ ÏL∆Àƒ¿ƒ»∆¿≈¿»∆
‰OÚ˙Â ;‰Ê ÏÚ ˙ÏlÁÓ ‡È‰L ÌB˜Ó ÏÎa Lc˜‰∆¿≈¿»»∆ƒ¿À∆∆«∆¿≈»∆
ÈÂÁ‰ ¯zÈÂ ,Lc˜‰ ÈÏk‰ B‡ ‰Ëe¯t d˙B‡»¿»«¿ƒ∆¿≈¿À««∆¿»ƒ

‰Ëe¯t ÔÎÂ .˙BÚn‰ ÏÎa LnzL‰Ï30Lc˜‰ ÏL ¿ƒ¿«≈¿»«»¿≈¿»∆∆¿≈
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‰Ê ÒÈÎa ‰Ëe¯t :¯Ó‡L B‡ ,ÒÈk‰ ÏÎa ‰·¯Ú˙pL∆ƒ¿»¿»¿»«ƒ∆»«¿»¿ƒ∆
d˙B‡ ÏlÁÓ - Lc˜‰31Ì‡Â .ÒÈka LnzLÈ Ck ¯Á‡Â ∆¿≈¿«≈»¿««»ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ

Ïk ˙‡ ‡ÈˆBiL „Ú ÏÚÓ ‡Ï - ÏlÁ ‡ÏÂ ‡ÈˆB‰ƒ¿…ƒ≈…»««∆ƒ∆»
ÒÈk‰32. «ƒ

שם.28) כשהחנווני 29)משנה, מדובר שנזכר. הבית בעל
ב.30)שוגג. כא, שם ברוב,31)משנה, בטלה ואינה

באלף  אפילו בטל אינו חשוב ודבר חשוב, שמטבע מפני
משנהֿלמלך). וראה פרוטה. ד"ה שם כל 32)('תוספות'

של  שהפרוטה אפשר שבכיס, הפרוטות כל הוציא שלא זמן
שם. כחכמים, פסק בו. נשארה הקדש

.ÊÈÒÈkÓ ÒÈk :¯Ó‡33- Lc˜‰ È¯ÂMÓ ¯BLÂ ,Lc˜‰ »«ƒƒƒ«∆¿≈¿ƒ¿»«∆¿≈
ÔlÎa ÔÈÏÚBÓ34Ô˙ˆ˜Óa ÔÈÏÚBÓe35?‰OBÚ „ˆÈk . ¬ƒ¿À»¬ƒ¿ƒ¿»»≈«∆

- ‡e‰ Lc˜‰ Ì‡ :¯ÓB‡Â Ì‰aL ÏB„b‰ ˙‡ ‡È·Ó≈ƒ∆«»∆»∆¿≈ƒ∆¿≈
ÌB˜Ó ÏÎa Lc˜‰‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,Lc˜‰ ‡e‰ È¯‰¬≈∆¿≈¿ƒ»«∆¿≈¿»»

.ÔËwa ‰‰ÈÂ ;‰Ê ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰L∆¿À»«∆¿≈»∆«»»

ה"ז.33) פ"א מעילה כולם.34)תוספתא, את הוציא אם
שהרי 35) מתפלא, משנה' ה'כסף מקצתם. רק הוציא אפילו

ויש  ה"ח. הקרבנות מעשה מהל' בפט"ז עצמו דברי סותר זה
שלא  הקודמת שבהלכה לדין זה בין מה ולשאול, להוסיף

וצ"ע. הכיס? כל את שיוציא עד מעל

.ÁÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁÙa ÏÚBn‰«≈¿»ƒ»∆¿»≈¿»≈
Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÓ - ‰‚‚La36‡ÏÂ LÓÁ ·iÁ BÈ‡Â , ƒ¿»»¿«≈∆«∆∆¿≈«»…∆¿…

‰˜BÏ BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .Ôa¯˜37‰ÂMÓ ˙BÁt ÏÚ »¿»¿≈»∆ƒ∆≈∆«»ƒ»∆
.„ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡ ,‰Ëe¯t¿»ƒ»»≈ƒ

מן 36) חטא אשר "ואת ב: נה, בבאֿמציעא ברייתא,
להישבון. פרוטה משווה פחות לרבות ז) ה, (ויקרא הקודש"

(ראה 37) מלקות בו שאין אלא התורה, מן שאסור משמע,
הט"ז). פ"ב למעלה כסףֿמשנה

.Ë„È˜Ùn‰38˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ ˙BÚÓ39Ô‰a LnzLÂ ««¿ƒ»≈∆««««ƒ¿ƒ¿«≈»∆
˙eL¯ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ;ÏÚÓ ˙Èa‰ ÏÚa - ‡ÈˆB‰Â¿ƒ««««ƒ»«∆¬≈≈¿

.e‰L¯‰ ‡Ï ÔB„wt‰ ÏÚ·e ,Ô‰a LnzL‰Ï¿ƒ¿«≈»∆«««ƒ»…ƒ¿»

א.38) כא, מעילה קשורות 39)משנה, המעות אם בין
קשורות. אינן ובין

.ÈÈÂÁ B‡ ÈÁÏL Ïˆ‡ Ô„È˜Ù‰40ÔÈÓe˙Á eÈ‰ ‡ÏÂ ƒ¿ƒ»≈∆À¿»ƒ∆¿»ƒ¿…»¬ƒ
‰pLÓ ¯L˜ ÔÈ¯eL˜ ‡ÏÂ41ÔÓ ˙eL¯ BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ , ¿…¿ƒ∆∆¿À∆ƒ¿≈¿ƒ

ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL - B‡ÈˆB‰ Ì‡ ,Ô‰a LnzL‰Ï ÔÈc‰42; «ƒ¿ƒ¿«≈»∆ƒƒ¿≈∆¿ƒ
LnzL‰ BÏ ¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L - ¯eËt ÔB„wt‰ ÏÚa«««ƒ»»∆¬≈…»«ƒ¿«≈
¯L˜ ÔÈ¯eL˜ ÔÈ‡L ÈtÓ - ¯eËt ÈÂÁ‰Â ,Ô‰a»∆¿«∆¿»ƒ»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ∆∆
.˙eL¯a LnzL‰ el‡Îe ,ÔÈÓe˙Á ‡ÏÂ ‰pLÓ¿À∆¿…¬ƒ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿

עלֿמנת 40) דעתו שולחני, או חנווני אצל מעות שמפקיד מי
בהן. (בלתי 41)שישתמשו משונה קשר קשורים היו אם

בהם  שישתמש רוצה שאינו דעתו, המפקיד גילה רגיל)
כאן)42)השולחני. בכסףֿמשנה (מובא קורקוס הר"י

ששנינו: - ב מג, בבאֿמציעא מברייתא רבינו על מקשה
משנתנו  על מסתמך שרבינו ונראה (המפקיד). הגזבר" "מעל

ומשמע  מעל. המפקיד אמרו: ולא מעל, לא סתם בה שנאמר
כלל. מעילה כאן שאין

.‡È‰M‡‰43Lc˜‰ ÏL ˙BÚÓ ‰ÒÈÎ‰L44,dÏÚ·Ï »ƒ»∆ƒ¿ƒ»»∆∆¿≈¿«¿»
˙BLc˜‰ dÏ eÏÙÂ ˙ÓÂ dLÈ¯BÓ LÈc˜‰L B‡∆ƒ¿ƒƒ»»≈¿»¿»∆¿≈

‰M¯Èa45ÂÈˆÙÁa ˙BÚn‰ ÏÚa‰ ‡ÈˆBiLÎÏ - ƒÀ»ƒ¿∆ƒ««««»«¬»»
ÏÚÓÈ46. ƒ¿«

ב.43) צו, בבאֿמציעא רבא, של בידה 44)מימרא שהיו
שנישאת. שנישאת.45)לפני שהן 46)אחר ידע לא אם

לרשות  שנכנסו אע"פ מועל אינו כן לפני אבל הקדש, נכסי
לאכול  אשתו בנכסי זוכה שהבעל חכמים, תקנת ע"פ
הקדש, בנכסי לזכות רוצה שאינו מפני והטעם, פירותיהם.
את  לבעלה מקנה שאינה מפני מועלת אינה כן גם והאשה

לו. הקנו חכמים אלא מרצונה הנכסים

ה'תש"פ  שבט ה' שישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
יאכלו 1) אם מזונות עמהם שפסקו בהקדש הפועלים יבאר

הקדש. של מגרוגרות

.‡e˜ÒtL Èt ÏÚ Û‡ ,Lc˜‰a ÔÈOBÚ Ô‰L ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ∆≈ƒ¿∆¿≈««ƒ∆»¿
˙BBÊÓ Ô‰nÚ2,Lc˜‰ ÏL ˙B¯‚B¯bÓ eÏÎ‡È ‡Ï - ƒ»∆¿……¿ƒ¿¿∆∆¿≈

ÈÓc Ì‰Ï Ô˙B Lc˜‰‰ ‡l‡ .eÏÚÓ - eÏÎ‡ Ì‡Â¿ƒ»¿»¬∆»«∆¿≈≈»∆¿≈
.˙BBÊÓ¿

גרוגרות 2) מן יאכלו לא הפועלים סתם: אמרו במשנה
כג, (דברים תורה שכתבה פי על אף רש"י ופירש הקדש,
היינו  שבעך" כנפשך ענבים ואכלת רעך בכרם תבא "כי כה)
"רעך" דרשו פז: מציעא ובבבא הקדש. של לא אבל בחולין
חייב  הקדש אם שאפילו מוסיף ורבינו הקדש. של ולא
בהם. עסוקים שהם מהפירות לאכול להם אסור במזונותיהם

.·.‰¯t‰ ˙‡ ÌÒBÁ ‰Ê È¯‰ - Lc˜‰ ÈÈL¯k Lc‰«»«¿ƒ≈∆¿≈¬≈∆≈∆«»»
BÏ Èe‡¯‰ LÈc - BLÈ„a ¯BL ÌÒÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL3. ∆∆¡«…«¿…¿ƒ«ƒ»»

הדברים 3) נפרש ואם הקדש", של דיש "ולא בגמרא:
השור  של דיש משמעותה "בדישו" שהתיבה יצא כפשוטם
- "דישו" רבינו פירש ולכן הבית? בעל של הוא והלא

לו. הראוי

.‚˘c˜‰‰ ˙‡ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡4ÏÚ ‡l‡ ,‰Î‡Ïn‰ ÏÚ ≈¿«¿ƒ∆«∆¿≈««¿»»∆»«
‰Óa Lc˜‰a ‰Î‡ÏÓ ‰OÚL Ôn‡ ?„ˆÈk .˙BÚn‰«»≈«À»∆»»¿»»¿∆¿≈¿»∆
Lc˜‰ ˙ÈlË B‡ Lc˜‰ ˙Ó‰a BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ -≈¿ƒ∆¡«∆¿≈«ƒ∆¿≈

˙BÚn‰ ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈÏlÁnL „Ú ,B¯ÎOa5¯Á‡Â , ƒ¿»«∆¿«¿ƒ»««»¿««
,eˆ¯ Ì‡ ,B¯ÎOa Ôn‡Ï Ô˙B‡ ÔÈ˙B ÔÈlÁ eOÚiL∆≈»Àƒ¿ƒ»»À»ƒ¿»ƒ»
‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ‰Ó‰a epnÓ ÔÈÁ˜BÏÂ ÔÈ¯ÊBÁÂ6. ¿¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿≈»ƒ¿««ƒ¿»

להקדש.4) הראויים מפרישים 5)דברים בתחילה פירוש,
כך  ואחר לחולין המעות ויצאו הקדש ממעות שכרם

המעות. אותן על הבהמה את עושים 6)מחללים זה כל
הבהמה  את להקריב יהיה שאפשר כדי ההקדש, לטובת
של  חובה קרבנות מקריבים אין שהרי ומוספים, לתמידים

שנה. באותה שנתרמו משקלים כשנקנו אלא ציבור,
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dlirnקע zekld - dcear xtq - hay 'd iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.„ÔÓ ÌÈ·‡Â ÌÈˆÚ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - Lc˜na ÔÈBaLk¿∆ƒ«ƒ¿»≈¿ƒ≈ƒ«¬»ƒƒ
,L„˜ ‡e‰L ˙Úc ÏÚ ÔÈa‰ ˙‡ ÔÈBa ‡ÏÂ ,Lc˜‰‰«∆¿≈¿…ƒ∆«ƒ¿»«««∆…∆

ÏÁ‰ ÔÓ Ïk‰ ÔÈBa ‡l‡7ÔÈa‰ Ïˆa ‰‰È ‡nL ‰¯Êb ; ∆»ƒ«…ƒ«…¿≈»∆»≈»∆¿≈«ƒ¿»
¯Á‡Â .‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‰¯B˜ B‡ Ô·‡ ÏÚ ÔÚMÈ B‡ƒ»≈«∆∆»ƒ¿«¿»»¿««

ÔÈa‰ ÏÚ Lc˜‰‰ ˙BÚÓ ÔÈÏlÁÓ ÔÈa‰ ÌÏLiL8Ì‡Â . ∆ƒ¿««ƒ¿»¿«¿ƒ¿«∆¿≈««ƒ¿»¿ƒ
- „·Ïa ÌBi‰ B˙B‡Ï L„wÏ ÌÈˆÚÏ ÔÈ¯aÊb‰ eÎ¯»̂¿«ƒ¿»ƒ¿≈ƒ«…∆¿«ƒ¿«
ÔÈ¯Á‡˙Ó ÔÈ‡ È¯‰L ;Lc˜‰‰ ˙BÚnÓ Ô˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ»ƒ¿«∆¿≈∆¬≈≈»ƒ¿«¬ƒ
.ÏBÚÓÈÂ Ô‰ÈÏÚ Ì„‡ ÔÚMÈ ‡nL Ô‰Ï LeÁpL È„k ÌÈÓÈ»ƒ¿≈∆»»∆∆»ƒ»≈»»¬≈∆¿ƒ¿

בהקפה.7) או חולין במעות במעות 8)קונים ומשלמים
לחולין. שיצאו הללו,

.‰ÔÈ˜ÒBtLk9˙B¯ÊÚ·e Lc˜na ˙B·Ï ÔÈn‡‰ ÌÚ ¿∆¿ƒƒ»À»ƒƒ¿«ƒ¿»»¬»
‰n‡a ÚÏÒ CÎÂ CÎa ‰n‡ CÎÂ Ck Ô‰nÚ ÔÈ˜ÒBt -¿ƒƒ»∆»¿»«»¿»¿»∆«¿«»

Úaˆ‡ ÌÈ¯OÚ ˙a10ÔÈÁLBnLÎe ,11- eaM ‰Ó Ô‰Ï «∆¿ƒ∆¿«¿∆¿ƒ»∆«∆»
ÌÈ¯OÚ ˙a ‰ÏB„‚ ‰n‡a Ô‰Ï ÔÈ·MÁÓe ÔÈÁLBÓ¿ƒ¿«¿ƒ»∆¿«»¿»«∆¿ƒ

Úa¯‡Â12aˆ‡,‰ÏÈÚÓ È„ÈÏ e‡B·È ‡lL È„k ,˙BÚ ¿«¿«∆¿»¿≈∆…»ƒ≈¿ƒ»
‰ÁÈLna ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L ÈtÓ13. ƒ¿≈∆≈¿«¿¿ƒ«¿ƒ»

שכרם.9) טפחים.10)קובעים חמשה היינו
טפחים.12)כשמודדים.11) ששה בת גדולה באמה
בדיוק.13) ולמדוד לצמצם אפשר אי כלומר,

.ÂÁÏna ÔÈ˙B‡ ÌÈ‰k‰ eÈ‰iL ÔÈc ˙Èa È‡z¿«≈ƒ∆ƒ¿«…¬ƒ≈ƒ«∆«
‡Ï Ï·‡ ;Ô˜ÏÁa ÔÈÏÎB‡L ˙Ba¯˜ ˙ÏÈÎ‡a ÌÈˆÚ·e»≈ƒ«¬ƒ«»¿»∆¿ƒ¿∆¿»¬»…

.Ô‰lL ÔÈlÁa Lc˜n‰ ÁÏÓ ezÈƒ¿∆««ƒ¿»«Àƒ∆»∆

.Ê¯·‡‰ Èab ÏÚL ÁÏÓ14Ba ÔÈÏÚBÓ -15Èab ÏÚL ; ∆«∆««≈»≈∆¬ƒ∆««≈
L·k‰16ÁaÊn‰ L‡¯ ÏÚLÂ17.Ba ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - «∆∆¿∆«…«ƒ¿≈«≈¬ƒ

טעונים 14) המזבח על שמקטירים (אימורים) האיברים
מלח. תקריב קרבנך כל על יג): ב, (ויקרא שנאמר מליחה

מנחות 15) בגמרא המזבח. על להקטרה העומד דבר בכל
"והשליכו  כד) מג, (יחזקאל מהכתוב זה דין למדו שם
המלח  שגם משמע לה'" אותם והעלו מלח הכהנים עליהם

עולה. הקומץ 16)נקרא שאת אמרו, שם בתוספתא
למזבח). הכהנים עולים שבה (המעלה, הכבש על מולחים

שם).17) במנחות (רש"י לכלום ראוי אינו שהמלח מפני

.Á‰LB„w‰ ‰¯Bz‰ ÈËtLÓa ÔBa˙‰Ï Ì„‡Ï Èe‡»̄¿»»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿≈«»«¿»
BÏ ‡ˆÓÈ ‡lL ¯·„Â .BÁÎ ÈÙk ÌÈÚ ÛBÒ Ú„ÈÏÂ¿≈«ƒ¿»»¿ƒ…¿»»∆…ƒ¿»

‰lÚ BÏ Ú„È ‡ÏÂ ÌÚË18ÂÈÈÚa Ï˜ È‰È Ï‡ -19‡ÏÂ . ««¿…≈«ƒ»«¿ƒ«¿≈»¿…
Ò¯‰È20‡‰˙ ‡ÏÂ .Ba ıB¯ÙÈ Ôt ,'‰ Ï‡ ˙BÏÚÏ «¬…«¬∆∆ƒ¿¿…¿≈

‰‡¯e ‡Ba .ÏÁ‰ È¯·c ¯‡La Bz·LÁÓk Ba Bz·LÁÓ«¬«¿¿«¬«¿ƒ¿»ƒ¿≈«…¿≈
ÌÈˆÚ Ì‡ ‰Óe !‰ÏÈÚÓa ‰¯B˙ ‰¯ÈÓÁ‰ ‰nk«»∆¿ƒ»»ƒ¿ƒ»»ƒ≈ƒ
ÌÏBÚ‰ ÔB„‡ ÌL ‡¯˜pL ÔÂÈk ,¯Ù‡Â ¯ÙÚÂ ÌÈ·‡Â«¬»ƒ¿»»»≈∆≈»∆ƒ¿»≈¬»»

„·Ïa ÌÈ¯·„a Ì‰ÈÏÚ21Ô‰a ‚‰Bp‰ ÏÎÂ ,eLc˜˙ ¬≈∆ƒ¿»ƒƒ¿«ƒ¿«¿¿»«≈»∆
CÈ¯ˆ ‚‚BL ‰È‰ elÙ‡Â ,da ÏÚÓ - ÏÁ ‚‰Óƒ¿«…»«»«¬ƒ»»≈»ƒ

‰¯tk22Ce¯a LB„w‰ eÏ ˜˜ÁL ˙BˆnÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ; «»»«»…∆«ƒ¿∆»«»«»»

a Ì„‡‰ ËÚ·È ‡lL ,‡e‰,ÔÓÚË Ú„È ‡lL ÈtÓ Ô‰ ∆…ƒ¿«»»»»∆ƒ¿≈∆…≈««¿»
·LÁÈ ‡ÏÂ ,ÌM‰ ÏÚ ÔÎ ‡Ï ¯L‡ ÌÈ¯·„ ‰tÁÈ ‡ÏÂ¿…¿«∆¿»ƒ¬∆…≈««≈¿…«¿…
:‰¯Bza ¯Ó‡ È¯‰ .ÏÁ‰ È¯·„k Bz·LÁÓ Ô‰a»∆«¬«¿¿ƒ¿≈«…¬≈∆¡««»
Ì˙ÈOÚÂ ÈËtLÓ Ïk ˙‡Â È˙wÁ Ïk ˙‡ Ìz¯ÓLe¿«¿∆∆»À…«¿∆»ƒ¿»««¬ƒ∆
ÌÈwÁÏ ‰iOÚÂ ‰¯ÈÓL ÔzÏ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .Ì˙‡…»»¿¬»ƒƒ≈¿ƒ»«¬ƒ»¿Àƒ
.ÌÈwÁ‰ ‰OÚiL ‡È‰Â ,‰Úe„È ‰iOÚ‰Â .ÌÈËtLnk«ƒ¿»ƒ¿»¬ƒ»¿»»ƒ∆«¬∆«Àƒ
ÔÓ ÔÈ˙eÁt Ô‰L ‰n„È ‡ÏÂ Ô‰a ¯‰fiL - ‰¯ÈÓM‰Â¿«¿ƒ»∆ƒ»≈»∆¿…¿«∆∆≈¿ƒƒ
ÈeÏb ÔÓÚhL ˙Bˆn‰ Ô‰ ÌÈËtLn‰Â .ÌÈËtLn‰«ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈«ƒ¿∆«¿»»
,ÏÊb ¯eq‡ ÔB‚k ,‰Úe„È ‰f‰ ÌÏBÚa Ô˙iOÚ ˙·BËÂ¿«¬ƒ»»»»«∆¿»¿ƒ»≈
˙Bˆn‰ Ô‰ ÌÈwÁ‰Â .Ì‡Â ·‡ „eaÎÂ ,ÌÈÓc ˙eÎÈÙLe¿ƒ»ƒ¿ƒ»»≈¿«Àƒ≈«ƒ¿
,EÏ È˙wÁ ÌÈwÁ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .Úe„È ÔÓÚË ÔÈ‡L∆≈«¿»»«»¿¬»ƒÀƒ«…ƒ¿
BÙ˜B Ì„‡ ÏL B¯ˆÈÂ .Ô‰a ¯‰¯‰Ï ˙eL¯ EÏ ÔÈ‡Â¿≈¿¿¿«¿≈»∆¿ƒ¿∆»»¿
¯Oa ¯eq‡ ÔB‚k .Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·ÈLÓ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Â ,Ô‰a»∆¿À»»¿ƒƒ¬≈∆¿ƒ¿«
,‰n„‡ ‰¯Ùe ,‰Ùe¯Ú ‰Ï‚ÚÂ ,·ÏÁa ¯O·e ¯ÈÊÁ¬ƒ»»¿»»¿∆¿»¬»»»¬À»
ÔÓ ¯ÚËˆÓ CÏn‰ „Â„ ‰È‰ ‰nÎÂ .ÁlzLn‰ ¯ÈÚOÂ¿»ƒ«ƒ¿«≈«¿«»»»»ƒ«∆∆ƒ¿«≈ƒ
ÏÚ ÔÈ·ÈLÓ eÈ‰L ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓe ÌÈÈn‰«ƒƒƒ»¿≈»ƒ∆»¿ƒƒ«
˙B·eL˙a B˙B‡ ÔÈÙ„B¯ eÈ‰L ÔÓÊ ÏÎÂ .ÌÈwÁ‰«Àƒ¿»¿«∆»¿ƒƒ¿
ÛÈÒBÓ ‰È‰ ,Ì„‡‰ ˙Úc ¯ˆ˜ ÈÙÏ ÔÈÎ¯BÚL ¯˜M‰«∆∆∆¿ƒ¿ƒ…∆««»»»»»ƒ
È‡ ,ÌÈ„Ê ¯˜L ÈÏÚ eÏÙË :¯Ó‡pL .‰¯Bza ˙e˜·c¿≈«»∆∆¡«»¿»«∆∆≈ƒ¬ƒ
EÈ˙BˆÓ Ïk :ÔÈÚa ÌL ¯Ó‡Â .EÈ„ewt ¯v‡ ·Ï ÏÎa¿»≈∆…ƒ∆¿∆¡«»»ƒ¿»»ƒ¿∆
Ôlk ˙Ba¯w‰ ÏÎÂ .È¯ÊÚ ,ÈeÙ„¯ ¯˜L ,‰eÓ‡¡»∆∆¿»ƒ»¿≈ƒ¿»«»¿»À»

Ô‰ ÌÈwÁ‰ ÏÏkÓ23ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .24˙„B·Ú ÏÈ·LaL , ƒ¿««Àƒ≈»¿¬»ƒ∆ƒ¿ƒ¬«
ÌÈwÁ‰ ˙iOÚaL .„ÓBÚ ÌÏBÚ‰ ˙Ba¯w‰«»¿»»»≈∆«¬ƒ««Àƒ
.‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ÌÈ¯LÈ‰ ÔÈÎBÊ ÌÈËtLn‰Â¿«ƒ¿»ƒƒ«¿»ƒ¿«≈»»«»
Ìz¯ÓLe :¯Ó‡pL ,ÌÈwÁ‰ ÏÚ Èeeˆ ‰¯Bz ‰ÓÈc˜‰Â¿ƒ¿ƒ»»ƒ««Àƒ∆∆¡«¿«¿∆
ÈÁÂ Ì„‡‰ Ì˙‡ ‰OÚÈ ¯L‡ ÈËtLÓ ˙‡Â È˙wÁ ˙‡∆À…«¿∆ƒ¿»«¬∆«¬∆…»»»»»«

.Ì‰a»∆

נימוק.18) בו.19)סיבה, יזלזל הכתוב 20)אל פי על
פן  ה' אל לעלות יהרסו "אל כד): יט, (שמות תורה במתן

בם". קודש.21)יפרץ זה הרי מחוייב 22)שאמר
אשם. קרבן טעמם.23)להביא נתגלו אבות 24)שלא

ועל  ... עומד העולם דברים שלושה "על ב: משנה א פרק
הקרבנות. עבודת שם: רבינו ופירש העבודה"

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»
.‰„B·Ú ¯ÙÒ ‡e‰Â ,ÈÈÓL ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆¿ƒƒ¿≈∆¬»

:Ô‰ el‡Â ,ÌÈÚL˙Â ‰MÓÁ ÂÈ˜¯Ùe ,ÚLz ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈«¿»»¬ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈≈
ÈÏk ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ‰¯ÈÁa‰ ˙Èa ˙BÎÏ‰ƒ¿≈«¿ƒ»¿»¿»ƒƒ¿¿≈

Ï‰ .ÌÈ˜¯t ‰¯OÚ - Lc˜n‰- Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎ «ƒ¿»¬»»¿»ƒƒ¿ƒ««ƒ¿»
‰Ú·L - ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰ÚLzƒ¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«ƒ¿»
¯OÚ ‰ÚLz - ˙Ba¯w‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿«¬≈«»¿»ƒ¿»»»
.ÌÈ˜¯t ‰¯OÚ - ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿¿ƒƒ»ƒ¬»»¿»ƒ
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:Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈¿∆ƒ»
˙BÎÏ‰ .‚ .‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰ .· .ÁÒt Ôa¯˜ ˙BÎÏ‰ .‡ƒ¿»¿«∆«ƒ¿¬ƒ»ƒ¿
È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰ .‰ .˙B‚‚L ˙BÎÏ‰ .„ .˙B¯BÎa¿ƒ¿¿»ƒ¿¿À¿≈

.‰¯eÓz ˙BÎÏ‰ .Â .‰¯tÎ«»»ƒ¿¿»

-zFpAxTxtq
gqR oAxw zFkld

¥¤̈§̈
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,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ .˙BˆÓ ‰¯OÚ LL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈∆¿≈ƒ¿«¿«ƒ¿¬≈
(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰¯OÚ ÌÈzLe¿≈∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
ÏÚ B˙B‡ ÁaÊÏ ‡lL (· .BpÓÊa ÁÒt‰ ˙‡ ËÁLÏƒ¿…∆«∆«ƒ¿«∆…ƒ¿…««
.ÈL ÁÒt ËÁLÏ („ .ÂÈ¯eÓ‡ ÔÈÏz ‡lL (‚ .ıÓÁ‰∆»≈∆…»ƒ≈»ƒ¿…∆«≈ƒ
‰MÓÁ ÏÈÏa ¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ ÁÒt‰ ¯Oa ÏÎ‡Ï (‰∆¡…¿««∆«««»»¿≈¬ƒ»
ÏÈÏa ¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ ÈL ÁÒt ÏÎ‡Ï (Â .¯OÚ»»∆¡…∆«≈ƒ««»»¿≈
‡ ÏÎ‡È ‡lL (Ê .ÈM‰ L„ÁÏ ¯OÚ ‰MÓÁ¬ƒ»»»«…∆«≈ƒ∆……«»
ıeÁ ÁÒt‰ ¯OaÓ ‡ÈˆBÈ ‡lL (Á .ÏM·Óe¿À»∆…ƒƒ¿««∆«
ÏÎ‡È ‡lL (È .¯ÓeÓ epnÓ ÏÎ‡È ‡lL (Ë .‰¯e·ÁÏ«¬»∆……«ƒ∆»∆……«
(·È .Ï¯Ú epnÓ ÏÎ‡È ‡lL (‡È .¯ÈÎOÂ ·LBz epnÓƒ∆»¿»ƒ∆……«ƒ∆»≈
ÁÒÙa ÌˆÚ ¯aLÈ ‡lL (‚È .ÌˆÚ Ba ¯aLÈ ‡lL∆…ƒ¿…∆∆∆…ƒ¿…∆∆¿∆«
‡lL (ÂË .¯˜a „Ú epnÓ ¯È‡LÈ ‡lL („È .ÈL≈ƒ∆…«¿ƒƒ∆«…∆∆…
¯OaÓ ¯È‡LÈ ‡lL (ÊË .¯˜aÏ ÈL ÁÒtÓ ¯È‡LÈ«¿ƒƒ∆«≈ƒ«…∆∆…«¿ƒƒ¿«

.ÈLÈÏL ÌBÈ „Ú ¯OÚ ‰Úa¯‡ ˙‚È‚Á¬ƒ««¿»»»»«¿ƒƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
בניסן,1) עשר בארבעה הפסח לשחוט שמצותֿעשה יבאר

אותו. שוחטין והיכן יהיה מין ומאיזה

.‡¯OÚ ‰Úa¯‡a ÁÒt‰ ˙‡ ËÁLÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…∆«∆«¿«¿»»»»
ÔÒÈ L„ÁÏ2˙BˆÁ ¯Á‡3ÔÓ ‡l‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â . ¿…∆ƒ»««¬¿≈¬ƒ∆»ƒ

‰L Ôa ¯ÎÊ „·Ïa ÌÈfÚ‰ ÔÓ B‡ ÌÈO·k‰4„Á‡Â . «¿»ƒƒ»ƒƒƒ¿«»»∆»»¿∆»
BÊ ‰ÂˆÓa ÔÈ·iÁ ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰5. »ƒ¿∆»»ƒ»«»ƒ¿ƒ¿»

עד 2) למשמרת לכם "והי' ו) יב, (שמות שנאמר כמו
וגו'". אותו ושחטו הזה לחודש יום עשר כמו 3)ארבעה

בין  ישראל עדת קהל כל אותו "ושחטו (שם) שנאמר
והוא  נוטה, שהצל משעה נקרא הערבים ובין הערבים".
ר' בא: ובמכילתא שם). שמות (רש"י ולמעלה שעות משש
הפסח  את תזבח שם ו) טז, (דברים אומר הוא הרי אומר
ממצרים, צאתך מועד (שם) ת"ל כמשמעו אני שומע בערב,
הערבים  לבין מנין אומר נתן ר' מא). יב, (שמות יצאו אימתי
זכר  לדבר, ראי' שאין אע"פ ולמעלה, שעות משש שהוא
לנו  אוי בצהריים, ונעלה קומו מלחמה עלי' "קדשו לדבר

ד). ו, (ירמי' ערב" צללי ינטו כי היום פנה שנאמר 4)כי
מן  לכם, יהי' שנה בן זכר תמים "שה ה) שם, (שמות

תקחו". העזים ומן יוסי 5)הכבשים ורבי יהודא כרבי
ולא  נפשות", "במכסת ד) שם, (שם שנאמר ממה כן שלמדו

(פסחים  במשמע נשים שגם הרי אנשים", "במכסת נאמר
הלכה  בפ"ב להלן עיין שני, פסח ולענין שם). ורש"י צא:

ג. הלכה ופ"ז ח, הלכה פ"ה ד,

.·¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ¯·ÚÂ ÔB„Êa BÊ ‰ÂˆÓ ÏhaL ÈÓeƒ∆ƒ≈ƒ¿»¿»¿»««¿»»»»
È¯‰ - ‰˜BÁ¯ C¯„a ‡ÏÂ ‡ÓË ‡Ï ‡e‰Â ,·È¯˜‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿ƒ¿…»≈¿…¿∆∆¿»¬≈

˙¯k ·iÁ ‰Ê6¯eËt - ‰‚‚La dÏha Ì‡Â .7. ∆«»»≈¿ƒƒ¿»ƒ¿»»»

ובדרך 6) טהור הוא אשר "והאיש יג) ט, (במדבר שנאמר
מעמיה". ההיא הנפש ונכרתה הפסח לעשות וחדל היה, לא
חייב  בראשון שהזיד כיון שני, פסח הקריב אם שאף וכנראה
גם  "וכך וז"ל: נז) (עשה המצוות בספר מפורש וכן כרת.
לפי  רבי, לדעת חייב הוא בשני והקריב בראשון הזיד כן
כרבי" זה בכל וההלכה לראשון, תשלומין השני אצלו שאין
ולא  "הזיד כתב: ה"ב, ה בפרק להלן אבל צג.). (פסחים
בשני  הקריב לא ואם בשני, מקריב זה הרי בראשון הקריב
במועדו  הקריב לא שהרי כרת, חייב זה הרי ששגג אע"פ
על  כרת חייב אינו בשני, הקריב שאם הרי מזיד". והיה

עבירה 7)הראשון. "שכל קרבן מביא ואינו מכרת.
חוץ  חטאת שגגתה על חייבין כרת, זדונה על שחייבין
מצוותֿעשה, שהן מפני והמילה הפסח וכו' עבירות משלש
(פ"א  לאֿתעשה" שגגת על אלא מביאים אין וחטאת

ה"ב). שגגות מהלכות

.‚‰¯ÊÚ· ‡l‡ ÁÒt‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡8¯‡Lk , ≈¬ƒ∆«∆«∆»»¬»»ƒ¿»
ÌÈL„w‰9ÔÈ·È¯˜Ó eÈ‰ ‡Ï ˙BÓa‰ ¯z‰ ˙ÚLa Û‡ . «√»ƒ«ƒ¿«∆≈«»…»«¿ƒƒ

„ÈÁÈ ˙Ó·a ÁÒt‰ ˙‡10ÁÒt‰ ˙‡ ·È¯˜n‰ ÏÎÂ . ∆«∆«¿»«»ƒ¿»««¿ƒ∆«∆«
˙‡ ÁaÊÏ ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - „ÈÁÈ ˙Ó·a¿»«»ƒ∆∆∆¡«…«ƒ¿…«∆

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .EÈ¯ÚL „Á‡a ÁÒt‰11BfL ,e„ÓÏ «»«¿««¿»∆ƒƒ«¿»»¿∆
¯z‰ ˙ÚLa elÙ‡ „ÈÁÈ ˙Ó·a ËÁBLÏ ‰¯‰Ê‡«¿»»¿≈¿»«»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈

.˙BÓa‰«»

והפסח 8) והמעשר "הבכור נו:): (זבחים במשנה הוא כן
שנאמר  משום בעזרה", מקום בכל שחיטתן קלים קדשים
אלקיך  ה' יבחר אשר המקום אל אם "כי ו) טז, (דברים
ספר). (קרית הפסח" את תזבח שם שמו, לשכן

מקומן.9) איזהו פרק בזבחים במגילה 10)כמבואר משנה
קטנה  לבמה ציבורית) (=במה גדולה במה בין "אין ט:
בבמת  אותו מקריבים (שאין פסחים" אלא יחיד) (=במת

קיד:11)יחיד). זבחים

.„˙BˆÁ ¯Á‡ - ÁÒt‰ ˙ËÈÁL12Ì„˜ BËÁL Ì‡Â ; ¿ƒ««∆«««¬¿ƒ¿»…∆
ÏeÒt - ˙BˆÁ13„ÈÓz ¯Á‡ ‡l‡ B˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â . ¬»¿≈¬ƒ∆»««»ƒ

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL14ÔÈa ÏL ˙¯Ë˜ ÔÈ¯ÈË˜nL ¯Á‡ . ∆≈»«¿«ƒ««∆«¿ƒƒ¿…∆∆≈
˙B¯p‰ ˙‡ ÔÈ·ÈËnL ¯Á‡Â ÌÈa¯Ú‰15ËÁLÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó »«¿«ƒ¿««∆¿ƒƒ∆«≈«¿ƒƒƒ¿…

˙BˆÁ ¯Á‡ BËÁL Ì‡Â .ÌBi‰ ÛBÒ „Ú ÌÈÁÒt‰ ˙‡16 ∆«¿»ƒ««¿ƒ¿»««¬
Ò¯ÓÓ „Á‡ ‰È‰ÈÂ .¯Lk - ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz Ì„…̃∆»ƒ∆≈»«¿«ƒ»≈¿ƒ¿∆∆»¿»≈

ÁÒt‰ Ì„a17˜¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â ,„ÈÓz‰ Ìc ˜¯fiL „Ú ¿««∆««∆ƒ»≈««»ƒ¿««»ƒ¿…
ÁÒt‰ Ìc18Ìc Ì„˜ ÁÒt‰ Ìc ˜¯Ê Ì‡Â .ÂÈ¯Á‡ ««∆««¬»¿ƒƒ¿«««∆«…∆«

¯Lk - „ÈÓz‰19. «»ƒ»≈

ב.12) והערה א הלכה למעלה פסחים 13)ראה משנה
ו) יב, (שמות שנאמר משום פסול, חצות קודם "שחטו סא:
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הערבים". (=פסח)14)בין דבר "יאוחר נח: פסחים
שלא  (=תמיד) לדבר הערבים", ו"בין "בערב" בו שנאמר

הערבים". בין אלא בערב, בו הנ"ל 15)נאמר מהטעם
נאמר  לא הנרות והטבת בקטורת ואף וכו', דבר  שיאוחר

השניה). בברייתא נט. (שם הערבים" "בין משנה 16)אלא
אבל  למצוה, אלא זה אין – לאחרו שצריך שאע"פ סא. שם

שם). (רש"י בדיעבד פוסל זה בו 17)אין "ממשמש
שם). פסחים המשניות (פירוש יקרוש" שלא כדי ומניעו

נח. והערה יג הלכה להלן כשכבר 18)וראה המדובר
ואחרֿכך  הפסח להקריב צריך לכתחילה אבל התמיד, שחט
– ג הלכה ומוספין תמידין מהלכות ט (פרק התמיד לשחוט

בסמוך.19)הגר"א). למעלה וכמבואר שם. פסחים

.‰BpÓÊa ÁÒt‰ ˙‡ ËÁBM‰20ıÓÁ ˙ÈÊk BÏ ‰È‰Â «≈∆«∆«ƒ¿«¿»»¿«ƒ»≈
‰˜BÏ - B˙eL¯a21Ìc ıÓÁ ÏÚ ÁaÊ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ; ƒ¿∆∆∆¡«…ƒ¿««»≈«

Ìi˜ ıÓÁ‰Â ÁÒt‰ ÁaÊÈ ‡lL - ÈÁ·Ê22„Á‡ .23 ƒ¿ƒ∆…ƒ¿««∆«¿∆»≈«»∆»
˙‡ ¯ÈË˜n‰ „Á‡Â Ìc‰ ˙‡ ˜¯Bf‰ „Á‡Â ËÁBM‰«≈¿∆»«≈∆«»¿∆»««¿ƒ∆

ÔÈ¯eÓ‡‰24˙eL¯· B‡ Ì‰Ó „Á‡ ˙eL¯· ‰È‰ Ì‡ , »≈ƒƒ»»ƒ¿∆»≈∆ƒ¿
ıÓÁ ˙ÈÊk ‰Ê ÁÒt ÔÈÏÎB‡L ‰¯e·Á ÈaÓ „Á‡∆»ƒ¿≈¬»∆¿ƒ∆«∆¿«ƒ»≈

¯Lk ÁÒt‰Â ,‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - B˙·¯˜‰ ˙ÚLa25. ƒ¿««¿»»¬≈∆∆¿«∆«»≈

יהיה 20) לא הערבים בין והוא הפסח שחיטת ש"בעת
קטו). ל"ת המצוות (ספר חמץ" (שם 21)ברשותו במשנה

בלאֿתעשה", עובר החמץ על הפסח את "השוחט סג.):
לוקים  – לעשה ניתק ואינו מעשה בו שיש לאו שהוא וכיון
לוקה  שאינו ד הלכה פ"ה פסחים מירושלמי ומשמע עליו.

בכזית. ה.22)אלא סג:23)שם "אימורין 24)שם
והם  המזבח, גבי על הקרבן מן הנשרפים הנתחים נקראים
המכסה  והחלב העצה בעצם הדבוקה האליה פסח מקרבן
(פיה"מ  עמהן" הכבד ויותרת וחלביהן והכליות הקרב את
ה' שאמר אמירה, מלשון הוא ו"אימורים" סד:), פסחים
קדשים). לסדר לפיה"מ הרמב"ם (הקדמת לשורפם

ה"ד.25) דפסחים פ"ה וירושלמי דפסחים, פ"ד תוספתא

.Â‰ÎÈÙL ÔeÚË ÁÒt‰ Ìc26„BÒÈ‰ „‚k27¯Á‡Â . ««∆«»¿ƒ»¿∆∆«¿¿««
B˙B‡ ÌÈËÈLÙÓ BÓc ÌÈÎÙBML28BËa ˙‡ ÔÈÚ¯B˜Â ∆¿ƒ»«¿ƒƒ¿¿ƒ∆ƒ¿

ÂÈ¯eÓ‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe29Ïk ÔÈ·ÏÁ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈË˜Óe ƒƒ∆≈»«¿ƒƒ»¬»ƒ»
Bc·Ï Á·ÊÂ Á·Ê30¯BÚ‰ ÌÚ BÁÒt ÏËB Á·f‰ ÏÚ·e . ∆«»∆«¿««««∆«≈ƒ¿ƒ»

BlL31ÌÈÏLe¯ÈÏ B˙È·Ï ‡È·Óe32ÏÎB‡Â e‰ÏBˆÂ ∆≈ƒ¿≈ƒ»«ƒ¿≈¿≈
·¯ÚÏ33. »∆∆

מן 26) מרחוק לזרוק ולא המזבח, לקיר המזרק מן בנחת
לז.). (זבחים למזבח סד.).27)המזרק (פסחים המזבח של

שלא  דרומית מזרחית מקרן חוץ המזבח זוויות בשלש והיינו
א. משנה פ"ג במדות כמבואר יסוד, לה היה

מעליו.28) עורו את סד:29)מפשיטים פסחים משנה
משום 30) שם). (גמ' בזה" זה של חלביו יערב "שלא

(שם). יחיד בלשון והקטירו יא) ג, (ויקרא שם 31)שנאמר
בעורו". פסחו נותן ואחד אחד כל "תנא, משנה 32)סה:

וכו' קלים קדשים והפסח והמעשר "הבכור נו: זבחים
ה"ג: בפ"ד להלן ועיין (=ירושלים)". העיר בכל ונאכלין

מיד". ישרף מירושלים שיצא שנאמר 33)"הפסח כמו
אש". צלי הזה בלילה הבשר את "ואכלו ח): יב, (שמות

.ÊÌÈ¯eÓ‡ ÁÈpn‰34elL „Ú Ô¯ÈË˜‰ ‡ÏÂ35eÏÒÙÂ ««ƒ«≈ƒ¿…ƒ¿ƒ»«∆»¿ƒ¿¿
‰ÈÏa36‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»¬≈∆≈¿…«¬∆∆∆¡«…

BÈ‡ - ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡Â .¯˜a „Ú ÈbÁ ·ÏÁ ÔÈÏÈ»ƒ≈∆«ƒ«…∆¿««ƒ∆»«≈
‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰˜BÏ37. ∆¿ƒ∆≈«¬∆

קטז).34) ל"ת המצות (ספר קרבנות לשאר וה"ה פסח, של
ח.35) הלכ להלן ראה השחר, עמוד שעלה היינו
אלאֿאםֿכן 36) בלאֿתעשה, עובר אינו בלבד בלינה כלומר

בראשו  כגון פוסלת, שאינה לינה ישנה כי זו. לינה פסלתם
(פ"ג  לעולם אותם מקטירים ירדו לא שאם מזבח, של

יא). הלכה המוקדשין פסולי שאין 37)מהלכות לאו ו"כל
הלכה  סנהדרין מהלכות (פי"ח עליו" לוקין אין מעשה, בו

ב).

.Á‰ÏÈl‰ Ïk ÌÈÁÒt È·ÏÁ ÔÈ¯ÈË˜Óe38‰ÏÚiL „Ú «¿ƒƒ∆¿≈¿»ƒ»««¿»«∆«¬∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯ÁM‰ „enÚ39‰Úa¯‡ ÏÁLk «««««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿»»

˙aL È·ÏÁ È¯‰L ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯OÚ40ÌBÈa ÔÈ·¯˜ »»ƒ¿¿«»∆¬≈∆¿≈«»¿≈ƒ¿
ÔÈ‡ - ÏÁa ˙BÈ‰Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÏÁ Ì‡ Ï·‡ ;·BË¬»ƒ»«¿»»»»ƒ¿¿…≈

ÏÁ È·ÏÁ ÔÈ¯ÈË˜Ó41.·BË ÌBÈa «¿ƒƒ∆¿≈…¿

שלא 38) גזרו חכמים אבל התורה. מן פירוש, נט: פסחים
הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות (פ"ד חצות עד אלא יקטירו

שם.39)ב). בשבת.40)פסחים שקרבו קרבנות חלבי
שבת.41) בערב שקרבו קרבנות חלבי

.Ë˙Bzk LÏLa ËÁL ÁÒt‰42eËÁLÂ :¯Ó‡pL . «∆«ƒ¿»¿»ƒ∆∆¡«¿»¬
.Ï‡¯OÈÂ ,‰„ÚÂ ,Ï‰˜ - Ï‡¯OÈ ˙„Ú Ï‰˜ Ïk B˙‡……¿«¬«ƒ¿»≈»»¿≈»¿ƒ¿»≈

˙ÎÂ ˙k ÏÎa Ì„‡ Èa ÌÈLÏMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â43. ¿≈¬ƒƒ¿ƒ¿≈»»¿»«»«

אם 42) בדיעבד אבל למצוה, זה וכל סד. פסחים משנה
יא. הלכה להלן ראה כשר, הפסח - אחת בבת שחטו

פחותה 43) עדה שאין אדם. בני תשעים ביחד שהם
"עד  כז) יד, (במדבר המרגלים אצל כתוב שהרי מעשרה,
ונשארו  וכלב, יהושע יצאו והרי הזאת", הרעה לעדה מתי
ו"ישראל", "קהל" שאף לומר וסמכו עדה. ונקראו עשרה רק
שהם  עשרה, ואחד אחד כל הם ל"עדה", במקרא הסמוכים
אם  מסופקים שאנו ומפני שם). פסחים (מאירי שלשים ביחד
להיות  צריכים אדם) בני שלשים (שהם וישראל" עדה "קהל
לכל  עשרה של כתות לשלש התורה שכוונת או אחת, בבת
שלשים  כת ובכל כתות שלש עושים לכך זה, אחר בזה כת,
אחת  בבת גם עשו: דממהֿנפשך הספק, מן להוציא אדם בני

סד:). (שם זה אחר בזה וגם

.ÈÌÈMÓÁ Ïk‰ eÈ‰44ÌÈLÏL ‰lÁza ÌÈÒÎ - »«…¬ƒƒƒ¿»ƒ«¿ƒ»¿ƒ
ÂÔÈ¯ÊBÁÂ ,‰¯OÚ ÔÈÒÎÂ ‰¯OÚ ÌÈ‡ˆBÈÂ ,ÔÈËÁBL¿¬ƒ¿¿ƒ¬»»¿ƒ¿»ƒ¬»»¿¿ƒ

‰¯OÚ ÔÈÒÎÂ ‰¯OÚ ÔÈ‡ˆBÈÂ45. ¿¿ƒ¬»»¿ƒ¿»ƒ¬»»

להשלים 44) כדי אדם בני עוד שיגיעו עד להמתין צורך אין
וכו'. נכנסים אלא תשעים, למספר שם.45)עד פסחים

כדי  הוא העשרה, שנכנסים בעת העשרה שיוצאים ומה
הדבר  יראה כן לא שאם כתות, שלש כאן שיש ניכר שיהיה
ג' כאן ואין שבפנים אלו על נוספו רק אלו עשרה כאילו

שם). פסחים (מאירי כתות

.‡ÈÁÒt‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - ÌÈMÓÁÓ ˙BÁt eÈ‰»»≈¬ƒƒ≈¬ƒ∆«∆«
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‰lÁzÎÏ46¯Lk - eËÁL Ì‡Â] .47Ôlk eËÁL Ì‡Â [. ¿«¿ƒ»¿ƒ»¬»≈¿ƒ»¬À»
˙Á‡ ˙·a48¯Lk -49?ËÁL „ˆÈk .50˙k‰ ‰ÒÎ ¿«««»≈≈«ƒ¿»ƒ¿¿»««

˙B˙Ïc ÔÈÏÚBÂ ,‰¯ÊÚ‰ ‡lÓ˙zL „Ú ‰BL‡¯‰»ƒ»«∆ƒ¿«≈»¬»»¿¬ƒ«¿
Ô‰L ÔÓÊ ÏÎÂ .Ô‰ÈÁÒt ˙‡ ËÁLÏ ÔÈÏÈÁ˙Óe ‰¯ÊÚ‰»¬»»«¿ƒƒƒ¿…∆ƒ¿≈∆¿»¿«∆≈

Ïl‰‰ ˙‡ ÌÈiÂÏ‰ ÌÈ‡¯B˜ ÔÈ·È¯˜Óe ÔÈËÁBL51Ì‡ . ¬ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ∆««≈ƒ
- ·È¯˜‰lÓ ˙k‰ ‰ÓÏL ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Ïl‰‰ e¯Ób»¿««≈«¬«ƒ…»¿»««ƒ¿«¿ƒ

ÌÈBL52.ÔÈLlLÓ - ·È¯˜‰Ï eÓÏL ‡ÏÂ eL Ì‡Â ; ƒ¿ƒ»¿…»¿¿«¿ƒ¿«¿ƒ
eLlL ‡Ï ÌÏBÚÓe53. ≈»…ƒ≈

שלוש 46) שיהיו איֿאפשר מחמישים שבפחות שם. פסחים
שזה 47)כתות. נכון וכן ליתא. תימן ובכ"י רומי בדפוס

דלהלן. בהא אחת".48)כלול "בכת רומי: בדפוס
בפסח 49) יוצאין כולן ישראל שכל "מנין מא: קידושין

שמח). (אור אותו" ושחטו יב) (שמות שנאמר אחד,
אחת  בבת שחטו אם "יכול, מז): (יב, דרשב"י ובמכילתא
אותו". יעשו ישראל עדת כל תלמודֿלומר פסול, יהא

סד.50) בפסחים פ"ד.51)משנה פסחים תופסתא
שניה.52) פעם הלויים את 53)קוראים לגמור הספיקו לא

שהיו  "לפי נד:), סוכה (רש"י השלישית בפעם ההלל כל
רש"י). שם, (פסחים במלאכתן" ומהירים מרובין כהנים שם

.·È‰‡È¯˜e ‰‡È¯˜ Ïk ÏÚ54˙BÚÈ˜z LÏL ÔÈÚ˜Bz «»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ
˙B¯ˆBˆÁa55‰ÚÈ˜˙e ‰Úe¯z ‰ÚÈ˜z :56ÔÈ‡Â Ï‡B‰ . «¬¿¿ƒ»¿»¿ƒ»ƒ¿≈

˙ÚLa ÔÈÚ˜Bz ,Ceq ˙ÚLa Ú˜˙Ï ÌÈÎÒ BÏ¿»ƒƒ¿…«ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿«
‰ËÈÁL57. ¿ƒ»

כאחד 54) "ויהי יג) ה, הימיםֿב (דברי שכתוב ההלל. של
ולהודות  להלל אחד קול להשמיע ולמשוררים למחצצרים

ספר). (קרית "ותקעתם 55)לה'" י) י, (במדבר שכתוב
זוטא: ובספרי שלמיכם", זבחי ועל עולותיכם על בחצוצרות
זביחת  זו זבחיכם, ועל חובה. עולות אלו עולותיכם, "על

ותקעו".56)הפסח". הריעו "תקעו סד. פסחים משנה
נסכים 57) לו שיש "תמיד ה"ה: פ"ה פסחים ירושלמי

לשחיטתו". תוקעין נסכים לו שאין פסח לנסכים, תוקעים

.‚ÈÌÈ‰k‰58È˜¯ÊÓ Ô‰È„È·e ˙B¯eL ˙B¯eL ÌÈ„ÓBÚ «…¬ƒ¿ƒƒ≈∆ƒ¿¿≈
‰¯eL ,ÛÒk - ÛÒk dlkL ‰¯eL .·‰Ê È˜¯ÊÓe ÛÒk∆∆ƒ¿¿≈»»»∆À»∆∆∆∆»
‰È‰iL È„k ,ÌÈ·¯ÚÓ eÈ‰ ‡ÏÂ .·‰Ê - ·‰Ê dlkL∆À»»»»»¿…»¿…»ƒ¿≈∆ƒ¿∆

ÈB Ì‰Ï59ÌÈÏeL ÔÈ˜¯ÊnÏ eÈ‰ ‡ÏÂ .60‡lL È„k , »∆¿…»«ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈∆…
Ìc‰ L¯wÈÂ ÌeÁÈpÈ61. «ƒ¿ƒ»≈«»

שם.58) פסחים סד:59)משנה אלא 60)שם סד. שם
עגולה. לזריקה 61)שתחתיתם ראוי יהיה ולא הדם יקפא

הפנימיות  חטאות בדם כא. במנחות אמרו [שכן שם). (רש"י
טבילה  בר לאו והאי רחמנא, אמר והזה "וטבל שקרש:
וראה  לשפיכה]. ראוי שאינו והואֿהדין הוא". והזאה

טז. והערה ד הלכה למעלה

.„ÈËÁBM‰ ËÁL62Ô‰k‰ Ïa˜Â63B¯·ÁÏ B˙B , »««≈¿ƒ≈«…≈¿«¬≈
‰Âˆna ÌÈa¯ e˜qÚ˙iL È„k ,B¯·ÁÏ B¯·ÁÂ64„Ú , «¬≈«¬≈¿≈∆ƒ¿«¿«ƒ«ƒ¿»«

‰ÎÈÙL BÎÙBL ,ÁaÊnÏ ·B¯w‰ Ô‰k Ïˆ‡ Ìc‰ ÚÈbiL∆«ƒ««»≈∆…≈«»«ƒ¿≈«¿¿ƒ»
„BÒÈ‰ „‚k ˙Á‡65¯Á‡Â ‡ÏÓ „Á‡ ˜¯ÊÓ Ïa˜Óe , ««¿∆∆«¿¿«≈ƒ¿»∆»»≈¿««

Ô˜È¯‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ Ck66Blk ˙‡ ÔÈËÈLÙÓe ÔÈÏB˙Â .67, »«¬ƒ∆»≈»¿ƒ«¿ƒƒ∆À

BÚ¯B˜Â68‰‡Bv‰ Ô‰Ó ¯ÈÒnL „Ú ÂÈ·¯˜ ˙‡ ‰ÁÓÓe ¿¿¿«∆∆¿»»«∆≈ƒ≈∆«»
L¯t‰Â69ÔÈ¯eÓ‡‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓe ,70ÈÏÎa Ô˙BÂ71 ¿«∆∆ƒ∆»≈ƒ¿¿»ƒ¿ƒ
ÔÁÏBÓe72Ô‰k‰ Ô¯ÈË˜Óe73„ˆÈÎÂ .ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ¿»«¿ƒ»«…≈««≈«ƒ¿≈«¿≈«
ÔÈÏBz74ÔÈÚe·˜ eÈ‰ ÏÊ¯a ÏL ˙B¯ÓÒÓ ?ÔÈËÈLÙÓe ƒ«¿ƒƒ«¿¿∆«¿∆»¿ƒ

ÈÓ ÏÎÂ .ÔÈËÈLÙÓe ÔÈÏBz Ô‰aL ,ÌÈ„enÚ·e ÌÈÏ˙ka«¿»ƒ»«ƒ∆»∆ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
Ó ‡lLÌÈ˜ÏÁÂ ÌÈwc ˙BÏ˜Ó - ˙BÏ˙Ï ÌB˜Ó ‡ˆ75 ∆…»»»ƒ¿«¿«ƒ¿«»ƒ

‰ÏB˙Â B¯·Á Û˙k ÏÚÂ BÙ˙k ÏÚ ÁÈpÓ ,ÌL eÈ‰»»«ƒ««¿≈¿«∆∆¬≈¿∆
.ËÈLÙÓe«¿ƒ

ביאת 62) מהלכות (פ"ט בזר כשרה שהשחיטה ישראל, אפי'
ה"ו). ואסור 63)מקדש הכהן על מצוה ואילך שמקבלה

שם). מקדש (ביאת יד,64)בישראל (משלי שנאמר כמו
סד:). (פסחים מלך" הדרת עם "ברוב ראה 65)כח)

ו. הלכה על 66)למעלה מעבירין שאין משום להיפך, ולא
אותה  עשה אלא תחמיצנה, אל לידך שבאה מצוה המצוות,

שם. פסחים עיין שגם 67)מיד, נראה הלשון מסתימת
ר"י  של חכמים וכדעת כן, עשו בשבת להיות שחל בי"ד
להוצאת  צורך זה שאין שאףֿעלֿפי ברוקא, בן יוחנן ר' בנו
יסריח  שלא הקרבן לכבוד זה הרי – להקטרה האימורים

בכס"מ). וראה קטו: ראה 68)(שבת בטנו. את כלומר,
ו. הלכה רב 69)למעלה קרביו, מיחוי "מאי סח. בפסחים

רב  הצואה), שתצא (כדי בסכין (למעיו) שמנקבן אומר הונא
דוחקא  אגב דנפקא דמעייא שירקא אמר רב בר חייא
בסכין). שדוחק עלֿידי רק שיוצא למעיים הדבוקה (הליחא
והפרש". הצואה מהן "שמסיר שניהם: דברי את כלל ורבינו

ו.70) הלכה למעלה סד:71)ראה שם כמו 72)משנה
(מנחות  מלח" תקריב קרבנך כל "על יג) ב, (ויקרא שכתוב

יא). הלכה מזבח איסורי מהלכות ופ"ה זר 73)כ. אבל
מקדש  ביאת מהלכות ופ"ט סה: (פסחים להקטיר פסול

בֿד). במשנה.74)הלכות סד. (פיה"מ 75)שם משופין
שם).

.ÂË‰¯ÊÚ‰ ˙B˙Ïc ÔÈÁ˙Bt ,·È¯˜‰lÓ eÓÏL»¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«¿»¬»»
,‰iL ˙‡ˆÈ .‰iL ‰ÒÎÂ ‰BL‡¯‰ ˙k ˙‡ˆBÈÂ¿≈«»ƒ»¿ƒ¿¿»¿ƒ»»»¿ƒ»
‰OÚÓ Ck ‰BL‡¯ ‰OÚÓk .˙ÈLÈÏL ‰ÒÎÂ¿ƒ¿¿»¿ƒƒ¿«¬≈ƒ»»«¬≈
,˙‡ˆÈÂ ˙ÈLÈÏL ˙k ‰ÓÏL .˙ÈLÈÏLe ‰iL¿ƒ»¿ƒƒ»¿»«¿ƒƒ¿»»

‰¯ÊÚ‰ ˙‡ ÌÈˆÁB¯76. ¬ƒ∆»¬»»

וכשרוצים 76) בעזרה, עוברת היתה המים אמת סד. פסחים
יציאתה, נקב את (=סותמין) פוקקין היו העזרה את להדיח
כן  ואחרי העזרה, כל את ומדיחין גדותיה על עולים והמים
שם). (רש"י ויוצאים יורדים והמים הסתימה את פותחין היו

.ÊËÏÁ77e‰OÚÓk - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ »«¿»»»»ƒ¿¿«»¿«¬≈
,˙aLa ‰¯ÊÚ‰ ˙‡ ÔÈˆÁB¯Â .˙aLa e‰OÚÓ Ck ÏÁa¿…»«¬≈¿«»¿¬ƒ∆»¬»»¿«»

Lc˜na ˙e·L ¯eq‡ ÔÈ‡L78C¯ˆ BÈ‡L ¯·„a elÙ‡ ∆≈ƒ¿«ƒ¿»¬ƒ¿»»∆≈…∆
‰„B·Ú79‡e‰ ¯z‰ Lc˜na ˙e·L ¯eq‡ .80. ¬»ƒ¿«ƒ¿»∆≈

שם.77) סה.)78)פסחים (שם אליעזר רבי של כרבנן
יבוא  שמא בלבד, מדרבנן אלא התורה מן אינו זה שאיסור
בפ"א  (ראה מרוצף בקרקע גם כן ואסרו גומות. להשוות
מרוצפת) היתה שהעזרה י, הלכה הבחירה בית מהלכות
מה' (פכ"א מרוצף שאינו בקרקע גומות להשוות יבוא שמא
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ג). הל' עליהם 79)שבת לעבור אצטבאות להניח שאפשר
בשבת. להדיח (שם)80)ולא הסובר נתן, ר' כדעת שלא

שרבים  לפי במקדש, אף התירו לא צריכה שאינה ששבות
(כסףֿמשנה). עליו חולקים

.ÊÈB˙È·Ï BÁÒt ˙‡ CÈÏBÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈ‡≈»∆»¿∆»ƒ∆ƒ¿¿≈
˙aLa81Ì‰ÈÁÒÙa ÔÈ‡ˆBÈ ‰BL‡¯‰ ˙k ‡l‡ . ¿«»∆»«»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈∆

Ì‰ÈÁÒÙa ÔÈ‡ˆBÈ ‰iM‰Â ,˙Èa‰ ¯‰a ÔÈ·LBÈÂ¿¿ƒ¿«««ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈∆
ÏÈÁa ÔÈ·LBÈÂ82ÔÈ„ÓBÚ ˙ÈLÈÏM‰Â ,83ÔÓB˜Óa ¿¿ƒ«≈¿«¿ƒƒ¿ƒƒ¿»

Ïk CÏB‰Â ,˙aL È‡ˆBÓ „Ú Ïk‰ ÌÈ‰BLÂ .‰¯ÊÚa»¬»»¿ƒ«…«»≈«»¿≈»
B˙È·Ï BÁÒÙa „Á‡84. ∆»¿ƒ¿¿≈

איסור 81) שאין ואףֿעלֿפי סד:). (שם במשנה הוא כן
ככרמלית  דינה ירושלים שהרי זו, בהוצאה דאורייתא
שבות  התירו לא למקדש, חוץ שזהו כיון – קא.) (עירובין

מהלכות 82)(מאירי). (פ"ה הבית להר העזרה בין שהיה
ג). הלכה הבחירה שם:83)בית המשנה לשון כן

הכיתות  ששתי שאע"פ עומדת", במקומה "והשלישית
בעזרה  שהיא לפי יושבת, אינה זאת – יושבות הראשונות
מהלכות  בפ"ז כמש"כ העזרה. בכל לישב אדם לכל ואסור

שמח). (אור ו הלכה הבחירה (ראה 84)בית שבירושלים
ו). הלכה למעלה
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יד.85) הלכה למעלה להקטירם 86)ראה אפשר כי אף
משום  שתחשך, עד להם ממתינים אין – שבת במוצאי

סח:). (פסחים בשעתה מצוה סה:87)שחביבה שם משנה
(סו):88) ובגמ' במועדו", הפסח את ישראל בני "ויעשו

לי  (="להקריב בתמיד מועדו ונאמר בפסח, מועדו "נאמר
(שכתוב  השבת את דוחה תמיד מה ב) כה, במדבר - במועדו
ונסכה", התמיד עולת על בשבתו שבת "עולת שם) (במדבר
את  דוחה פסח אף השבת), את דוחה שתמיד שמשמע

לעזרה,89)השבת". הרבים רשות דרך לעיר מחוץ
אלא  עצמו" את נושא "החי אמרו שלא התורה, מן שאסורה
בפיה"מ  (ראה הבהמה את בנושא ולא האדם את בנושא
וגם  טז). הלכה שבת מהלכות ובפי"ח , ונג: סה: לפסחים
(ראה  מדרבנן אלא אסורה שאינה גופא בירושלים ההעברה
במקדש  זה שאין כיון הותרה, לא – עח) הערה למעלה

שם). למעלה בלי 90)(ראה (אף ברגליו להביאו
שאיסורו 91)להרכיבו). לעיר מחוץ אמה אלפיים שהוא

(ראה  שבות גם אסור למקדש חוץ שהוא וכיון מדרבנן,
מן  שאיסורו מיל, עשר לשנים מחוץ וכלֿשכן למעלה).

(מאירי). א הלכה שבת מהלכות בפ"ז כמפורש התורה,
את 92) מכשירים ובחתיכתה כב). כב, (ויקרא מום שהיא

להלן. ראה להקרבה, רבינו 93)הקרבן בדברי להלן נראה
מלאכת  כאן שאין ואע"פ התורה, מן אסורה בכלי שחתיכה
"מכה  מלאכת כאן יש – ח) הלכה שבת מהלכות (פ"ט גוזז
סד  עמוד שם עיין לקרבן, מכשירו בזה שהרי בפטיש",

צפנתֿפענח. בשם ס בכך 94)הערה לחתוך הדרך שאין
אסרו  חכמים אלא דאורייתא איסור כאן ואין בסכין, כיֿאם

קג). בעירובין (רש"י שבות משום ולא 95)זאת במקדש
במשנה). שם (עירובין משנה 96)במדינה במקדש.

לא  אבל במקדש יבלת חותכין סח:): ופסחים שם (עירובין
בגמרא  דאמר" וכ"חד אסור", וכאן כאן בכלי ואם במדינה,
בכלי, גם במקדש חותך יבשה, אבל לחה. כשהיבלת שם

מדרבנן. אלא איסורה לעשות 97)שאין אפשר שהיה אף
מחוץ  והבאתו הרכבתו ורק במקדש. שהוא כיון שבת, מערב
הותרה  שלא יט הלכה (להלן הקדשתו וכן (למעלה), לתחום
חוץ  שהם משום הותרו, לא זמן) לה שקבוע מפני אלא

לחםֿמשנה. ועיין סה:98)למקדש, פסחים
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למעלה),99) (ראה כרמלית דרך ולא הרבים רשות דרך לא
סו:) סו. (פסחים שבת מערב להביאו לו אפשר היה שהרי

בצמרו.100) תוחבו טלה שפסחו מי "אמרו, סו.) (שם בגמ'
קרניו". בין תוחבו גדי שפסחו בהמה 101)מי מנהיג

"לא  י) כ, (שמות שנאמר ממה בשבת ואיסורו משא. טעונה
קנג: (שבת אחריה מחמר והוא וגו', אתה מלאכה כל תעשה

אֿב). הלכות שבת מהלכות ופ"כ שם, שאין 102)ורש"י
זו. במלאכה והגדי הכבש ממצות 103)דרך לבטלו שלא

אחר  שבות וכל הוא, למקדש שחוץ ואע"פ הפסח. הקרבת
למעלה) (ראה שבת מערב לעשותו יכול היה אם התירו לא

(מאירי). בו הקילו בשינוי שעושהו כיון סו:104)– שם
ולא 105) שורך, בבכור תעבוד "לא יט) טו, (דברים וכתוב

אסור  שהבכור "מלמד (שם): ובספרי צאנך". בכור תגוז
מנין, קדשים שאר בכור, אלא לי אין ועבודה. ודין בגיזה

בגיזה  אסורין שיהיו דין אינו וכו' קדשים שאר וכו' הוא
הי"ח).106)ועבודה. למעלה (ראה במקדש שלא אפילו

יד).107) הלכה שבת מהלכות ופכ"ג שם, (פסחים ביום לבו
חג 108) של הראשון ביוםֿטוב להקריב שצריך חגיגה קרבן

ה'. לפני להראות מהלכות 109)בבואו ופכ"ג שם, פסחים
שם. שבת
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דברים 110) אלו פרק סוף פסחים במשנה קצת מתבאר
מום",111)(כסףֿמשנה). בעל "נמצא הרי עיון: [צריך

ע"א: בפסחים כמפורש שוגג, אלא אנוס אינו התחיל, שבו
יעקב  הרה"ג העיר ועוד י. הלכה שגגות מהלכות ופ"ב
מקריב  בראשון הקריב ולא בראשון הזיד הרי קצנלבויגן:

ב]. הלכה פ"ה להלן כמפורש בשני,

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שראוי 1) מי ועל למנוייו אלא הפסח שוחטים שאין יבאר

ראוי. שאינו ולמי שראוי למי שחטו ודין לאכול,
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בני 2) לשם ולא חי, כשהוא עליו שנמנו החבורה בני לשם
עבר  אם ה"ה להלן וראה סא.). (פסחים אחרת חבורה

ותכוסו 3)ושחטו. נפשות", "במכסת (שם) כתוב וגם
"את  כג) כז, (ויקרא שכתוב כמו מנין, לשון הם ובמכסת

שם). פסחים, (רש"י הערכך" במכילתא 4)מכסת למדו כן
דרשב"י: ובמכילתא חי. בשה שמדובר הזה הפסוק מן שם
- להלן האמור שה מה שה. להלן ונאמר שה, כאן "נאמר
ולא  חי שה - כאן האמור שה אף שחוט, שה ולא חי שה
(משור  להלן "ונאמר כת"י: גנים' מעין וב'ילקוט שחוט".
האמור  שה מה יג), כב, (שמות חיים שה עד) חמור עד

קיד). אות שם שלמה' ('תורה וכו'" חי סא,5)להלן שם
מקומות. כמה ובעוד א.
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כרבי 6) ופסק יוסי, ורבי יהודה רבי נחלקו - א צא, בפסחים
לאכלו, ויכול ש"יחיד יהודה) רבי נגד כמותו (שהלכה יוסי
לפי  "איש ד): יב, (שמות שנאמר לפי עליו", שוחטין
את  לו לשחוט מותר לאכלו, ויכול שיחיד הרי אכלו",

שוחטין 7)הפסח. - לאכלו ויכול "יחיד שם: בברייתא
עליהן", שוחטין אין - לאכלו יכולין ואין עשרה עליו,
פעמים  אומר, יוסי "רבי ה) טז, (דברים ראה פ' וב'ספרי'
ואין  עשרה שהם ופעמים עליו, אותו ושוחטים אחד שהוא
אין  לאוכלו יכולים ואינן עשרה כו' עליהם אותו שוחטים
הרי  פסול". לידי הפסח את יביאו שלא עליהן, אותו שוחטין
ויכול  "יחיד פירש: שם ורש"י כולו. באכילת שמדובר

כזית". אותו 8)לאכול יעשו האי "ורבנן, א: צה, פסחים
ליה, עבדי מאי שני) פסח לענין יב ט, בבמדבר (הנאמר
דכמה  היחיד, על הפסח את שוחטין שאין ליה מיבעי
להשתדל  שאפשר מה שכל =) מהדרינן לאהדורי דאפשר

שסוגיא  רבינו וסובר משתדלים)". – היחיד על לשחוט שלא
היחיד, על לשחוט שמתיר יוסי רבי דברי לפי היא זו
לשחוט  שלא שאפשר, כמה עד להשתדל יש ואףֿעלֿפיֿכן
על  שוחטין שאין הסובר יהודה לרבי שאילו היחיד. על
הפסוק  מן כן למד כבר שהרי זה, לפסוק צורך אין היחיד,
"כמה  לומר שייך וגם באחד", הפסח את לזבוח תוכל "לא
ולפי"ז  הדין. מצד זהו שהרי מהדרינן", לאהדורי דאפשר
אין  שני שפסח שכשם שני, מפסח ראשון פסח למדו
כתבו  וכן ראשון, בפסח הדין כן ביחיד, לכתחילה שוחטין
נראה  (וכן בכסףֿמשנה. וראה מיבעי, ד"ה שם ה'תוספות'
על  שוחטין אין ראשון שפסח למאןֿדאמר שאף נא. ביומא
"יעשו  שהפסוק הרי היחיד, על שוחטין שני פסח – היחיד
שאינה  מצוה שזוהי לומר וצריך לכתחילה. אלא אינו אותו"

צה.) שם ראה גופו, זו:9)על בלשון נאמרו פסוקם שני
יעשו  ישראל עדת "כל מז: יב, שמות ראשון, בפסח א',
הפסח  חוקת "ככל יב: ט, במדבר שני, בפסח וב' אותו",
למעלה  שנזכרה א צה, בפסחים הסוגיא ולפי אותו". יעשו
בשם  שכתב מה בכסףֿמשנה ועי' השני, לפסוק הכוונה –

רבינו. של בנו אברהם ר' הרב
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דלהלן.10) כזית, והיינו: א. סא, פסחים סוכה 11)משנה,
את  עליו שוחטין צלי כזית לאכול (קטן) "יכול ב: מב,
ואףֿעלֿפי  אכלו", לפי איש ד) יב, (שמות שנאמר הפסח,
נפשות" "במכסת בכלל הוא – "איש" בכלל אינו שקטן
בא) פ' (שמות במכילתא גם וראה דרשב"י). (מכילתא

בסמוך. להלן א.12)המובאת צא, פסחים משנה,
יצאו 13) אכלו, לפי איש "ת"ל בא: פ' שמות מכילתא,

שוחטין  שאין כזית, לאכול יכולין שאינן והקטן החולה
יכול  שאינו ולמי לאכול, שיכול למי "שחטו ואם עליהן".

ה"ה). (להלן כשר" וכו' שם.14)לאכול פסחים,
בוודאי  קטנה, החבורה אם פירושו: הוא כן זה, ו"אפילו"
יכול  מהם אחד כל כשאין הפסח, את עליהם שוחטים שאין
אפילו  אלא פסול, לידי הפסח את יביאו שהרי כזית, לאכול
הפסח  את שיביאו חשש שאין אדם, בני מאה בחבורה ישנם
שוחטים  אין זאת בכל – אותו יאכלו שבוודאי פסול, לידי

כזית. לאכול יכול מהם אחד כל שאין כיון עליהם,

.„ÌÈpË˜ B‡ ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL ‰¯e·Á ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈ƒ¬»»ƒ«¬»ƒ¿«ƒ
ÌÈ„·ÚÂ15Ô‰ÈÈa L‡¯ ˙el˜ ‰È‰z ‡lL ÈtÓ ,16. «¬»ƒƒ¿≈∆…ƒ¿∆«…≈≈∆

ÈL ÁÒÙa elÙ‡ ,ÌÈL dlk ‰¯e·Á ÌÈOBÚ Ï·‡17, ¬»ƒ¬»À»»ƒ¬ƒ¿∆«≈ƒ
ÌÈ„·Ú dlk B‡18ÏÏkÓ eÈ‰iL ÌÈpËw‰ ÏÚ ÔÈËÁBLÂ . À»¬»ƒ¿¬ƒ««¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿«
‰¯e·Á‰ Èa19,ÌÈpË˜ dlk ‰¯e·Á ‰È‰zL ‡Ï , ¿≈«¬»…∆ƒ¿∆¬»À»¿«ƒ

˙Ú„ Èa ÔÈ‡L20ÔÎÂ .21dlk ‰¯e·Á ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ∆≈»¿≈««¿≈≈ƒ¬»À»
ÌÈB‡ B‡ ÌÈ˜Ê B‡ ÌÈÏBÁ22ÔÈÏBÎÈ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿≈ƒ¿ƒ««ƒ∆≈¿ƒ
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ÏÎ‡Ï23‰ËeÚÓ Ì˙ÏÈÎ‡Â ÏÈ‡B‰ ;24e¯È‡LÈ ‡nL , ∆¡…ƒ«¬ƒ»»¿»∆»«¿ƒ
ÏÚ eËÁLÂ e¯·Ú Ì‡Â .Ïeqt È„ÈÏ e‰e‡È·ÈÂ ÁÒt‰«∆«ƒƒƒ≈ƒ¿ƒ»¿¿»¬«

¯Lk - BÊ ‰¯e·Á25dlk ‰¯e·Á ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¬»»≈¿≈≈ƒ¬»À»
ÌÈ¯b26Ba e˜c˜„È ‡nL ,27Ì‡Â .Ïeqt È„ÈÏ e‰e‡È·ÈÂ ≈ƒ∆»¿«¿¿ƒƒƒ≈ƒ¿ƒ

¯Lk - Ô‰ÈÏÚ eËÁL28. »¬¬≈∆»≈

שם.15) וגמ' ערוה 16)משנה לידי מביאה  ראש וקלות
שם: ובגמרא ה"ז). דעות מהל' ופ"ב מי"ג, פ"ג (אבות
ועבדים  קטנים רש"י), (עבירה, תפלות משום ועבדים "נשים

רש"י). זכור, (דמשכב פריצותא" בחול,17)משום שחל
שפסח  עצמן, בפני עליהן שוחטין אין - בשבת חל אם  אבל
ה"ח). פ"ה (להלן השבת את דוחה ואינו רשות להם שני
יוסי: ורבי יהודה רבי נחלקו צא:) (פסחים בברייתא והנה
שוחטין  ראשון) פסח =) בראשון "אשה יהודה רבי לפי
טפילה  אותה עושין שני) פסח =) ובשני עצמה, בפני עליה
בפני  עליה שוחטין בשני "אשה יוסי ולרבי לאחרים".
מדובר  רבינו דעת ולפי בראשון". לומר צריך ואין עצמה,
יהודה  לרבי גם בחול, חל אם אבל בשבת. י"ד כשחל שם
יהודה  כרבי הלכה רבינו ופסק עצמה, בפני עליה שוחטין
ולחםֿמשנה  בכסףֿמשנה וראה פ"ה, להלן ספר' ('קרית
שוחטין  אין בחול שגם סובר יהודה רבי כי גם (ויתכן שם).
שאמר  (שם), אלעזר כרבי פסק ורבינו עצמה, בפני עליה
תלוי  וזה עליה. שוחטין שבחול הרי שבת, דוחה שאינו
שמעון  ורבי יוסי ורבי יהודה רבי בה שנחלקו בפלוגתא
סומכות  אין נשים יהודה רבי שלדעת - א לג, השנה בראש
סומכין  ישראל בני – ישראל בני אל "דבר שנאמר רשות, -
שנאמר  שני, פסח לענין כן וכמו סומכות", ישראל בנות ואין
דברי  שם, (פסחים אשה ולא איש ההוא, האיש ישא חטאו
שנשים  שמעון ורבי יוסי רבי לדעת אבל יהודה), רבי
בפ"ג  רבינו שכתב (כמו כוותייהו והלכה רשות, - סומכות
ד) ס"ק יז סי' לאו"ח הגר"א ביאור וראה ה"ט, ציצית מהל'
עליהן  ושוחטין רשות - שני פסח מקריבות נשים כן כמו –
"בשני  שאמר שם אלעזר רבי כוונת וזוהי עצמן. בפני
"ובראשון  בחול, שני פסח להקריב לה מותר כלומר רשות",
ועי' כנ"ל. דוחה, אינו השני אבל השבת", את ודוחה חובה

שמח'). (כסף18ֿ)'אור במצוות לאשה שווה שהעבד
ה"ג.19)משנה). למעלה נותר 20)ראה לידי ויביאוהו

מ"ז). פ"ח פסחים משניות על גדול' שם 21)('אור משנה,
א. מ 22)צא, אחד לו שמת ביום מי – הקרובים שבעת

עליו  חלה שכבר חצות, לאחר שמת והוא אונן. הוא המיתה
היום  חצות קודם מת אם אבל האנינות, קודם הפסח חובת
להלן  וראה א. צח, בפסחים כמבואר שני, לפסח נדחה הוא

ה"ט. כזית,23)פ"ו לאכול יכול מהם אחד כל כלומר,
ה"ט). פ"ו (להלן בערב לאכול לו מותר האונן ואף

כן 24) וכמו מועטה. והחולה הזקן של אכילתם כלומר,
בפירוש  (רבינו אבילותו לגודל דבר יאכל לא שמא האונן,

שם). הוא 25)המשניות, וכן כזית. לאכול יכולים שהרי
מלעשות  פטורין פסול, בהן אירע אם "לפיכך שם: במשנה,
הדם, עליהם ונזרק פסח שחטו אם לומר, "רוצה שני". פסח
אירע  ואחרֿכך עליהם, לשחוט ראוי אין שלכתחילה ואע"פ
במת, ונטמאו הזקנים או החולים או האוננים באלו פסול

שני, פסח מלעשות הן פטורין בלילה, לאכול יכולים שאינם
ב'אור  וראה פסח". לעשות ראויים והם שחטוהו שהם לפי
חבורה  על גם מוסב זה כי שמפרש שם, משניות על גדול'

יוםֿטוב'. כה'תוספות ודלא קטנים, ב.26)של צא, שם
ויפסלוהו 27) לדקדק עליו יחמירו תורה בני שאינן משום

וכן  ידקדקו", לא "שמא תימן: ובכת"י שם). (רש"י חנם על
ה"ז: פ"ח פסחים ה'ירושלמי' עלֿפי והוא וויניציאה, בדפוס
אין  מקולקלין שהן מתוך גרים, של חבורה עושין "אין
ב'תוספות' ועי' פסול". לידי אותו מביאין והם בו מדקדקין

שמא. ד"ה ('הר 28)שם שלמעלה וזקנים מחולים נלמד
המוריה').

.‰BËÁL29ÂÈÈeÓÏ ‡lL30„Á‡ Ïk ÔÈ‡L ÈÓÏ B‡ ¿»∆…ƒ¿»¿ƒ∆≈»∆»
˙ÈÊk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ Ô‰Ó31ÌÈÏ¯ÚÏ BËÁML B‡32B‡ ≈∆»∆¡…¿«ƒ∆¿»«¬≈ƒ

ÌÈ‡ÓËÏ33ÏeÒt -34ÈÓÏe ÏÎ‡Ï ÏBÎiL ÈÓÏ BËÁL . ƒ¿≈ƒ»¿»¿ƒ∆»∆¡…¿ƒ
,ÂÈÈeÓÏ ‡lLÂ ÂÈÈeÓÏ ,˙ÈÊk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»∆¡…¿«ƒƒ¿»¿∆…ƒ¿»

ÌÈÏeÓÏ35¯Lk - ÌÈ‡ÓËÏÂ ÌÈ¯B‰ËÏ ,ÌÈÏ¯ÚÏÂ36; ¿ƒ¿«¬≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»≈
el‡k ÌÈ¯Á‡‰Â ,‰ÎÏ‰k ÔÈÏÎB‡ BÏ ÔÈÈe‡¯‰ el‡L∆≈»¿ƒ¿ƒ«¬»»¿»¬≈ƒ¿ƒ

.Ì‰ÈÏÚ ·LÁ ‡Ï…»«¬≈∆

א.29) סא, פסחים שחטו 30)משנה, יכול שם: ברייתא,
במכסת  ת"ל וכשר, המצוה על כעובר יהא למנוייו, שלא

לעכב. הכתוב עליו שנה אינו 31)תכוסו, שהקרבן כגון
למעלה  (ראה כזית ואחד אחד לכל החבורה בני לכל מספיק
לאכול  יכולים שאינן זקנים או חולים שהיו כגון או ה"ב),
שם: ובגמ' שם. שבמשנה, לאוכליו" "שלא והיינו כזית.
פסול), (שהוא לן מנא לאוכליו שלא למנויו, שלא אשכחן
איתקש  תכוסו" אכלו לפי "איש ד) יב, (מות קרא אמר

למנויין. שאסורים 32)אוכלין נימולו, שלא ישראלים
יאכל  לא ערל "וכל מח) (שם, שנאמר כמו הפסח, לאכול
הפסח  מבשר כזית שאכל שערל ה"ח פ"ט להלן וראה בו".

לוקה. כמו 33)– שני, לפסח ונדחים בפסח שאסורים
לנפש  טמאים היו אשר אנשים "ויהי ו) ט, (במדבר שנאמר

ההוא". ביום הפסח לעשות יכלו ולא משנה,34)אדם,
שנימולו.35)שם. להלן.36)ישראלים וראה שם.

.Â- ÌÈÏ¯ÚÂ ÌÈÏeÓ ÌLÏ Ìc‰ ˜¯ÊÂ ÌÈÏeÓÏ BËÁL¿»¿ƒ¿»««»¿≈ƒ«¬≈ƒ
ÏeÒt37Ôa¯˜‰ ¯wÚ ‡È‰L ,‰¯eÓÁ ‰˜È¯f‰L ;38. »∆«¿ƒ»¬»∆ƒƒ««»¿»

e¯tk˙iL ÌÈÏeÓÏ BËÁL39È¯‰L ;ÏeÒt - ÌÈÏ¯Ú Ba ¿»¿ƒ∆ƒ¿«¿¬≈ƒ»∆¬≈
‰˜È¯fa ÌÈÏ¯Ú ˙·LÁÓ LÈ40˜¯ÊÏ ÂÈÏÎB‡Ï BËÁL . ≈«¬∆∆¬≈ƒ«¿ƒ»¿»¿¿»ƒ¿…

ÂÈÏÎB‡Ï ‡lL BÓc41¯Lk ÁÒt‰ -42Ì„‡ ÔÈ‡Â , »∆…¿¿»«∆«»≈¿≈»»
B˙·BÁ È„È B· ‡ˆBÈ43ÌÈÏÎB‡ ˙·LÁÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ , ≈¿≈»¿ƒ∆≈«¬∆∆¿ƒ

‰˜È¯fa44. «¿ƒ»

בברייתא,37) שם שפירש חסדא כרב - ב סא, פסחים
בו", יאכל לא ערל "כל שם) (שמות, בתורה נאמר כדלהלן:
אבל  ערלים), שכולם =) ערלה כולה משמע ערל" "וכל
פסלה, לא – ערלים) וגם מולים גם בהם שיש =) מקצתה
שאין  ללמדנו הפסח", חוקת "זאת מג) (יב, שם נאמר ושוב
גם  פוסלת בזריקה אבל בשחיטה, אלא אמורים הדברים
האחרונים) מן =) בתרא אשי שרב ואףֿעלֿפי ערלה. מקצת
השני  והכתוב ערלה, מקצת אפילו משמע ערל" ש"וכל סובר
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בין  ערלה" "כולה שדוקאו ללמד בא הפסח" חוקת "זאת
שכלל  אע"פ אשי, כרב הלכה אין – בזריקה בין בשחיטה
בן  יהודה רבי נחלקו שכבר משום כבתרא", "הלכה הוא
בן  יהודה שרבי זה בכעין - א עח, בסנהדרין ורבנן בתירא
וחכמים  שהוא, כל נפש הוא נפש" ש"כל סובר בתירה
ה"ו) רוצח מהל' (פ"ד רבינו ופסק הנפש", "כל סוברים
(לחםֿ ערלה כולה היינו ערל", "וכל כאן כן וכמו כרבנן.

חומריה 38)משנה). "ומאי חסדא: לרב שם, פסחים
לאחר  הקרבן את לאכול (חושב פיגול מקבע דלא דזריקה
פיגול  מקיים שלא רש"י ומפרש בזריקה", אלא אכילתו) זמן
פסול. הרצאת כך כשר, כהרצאת וכו' בזריקה אלא

שיתכפרו.39) לשם 40)עלֿמנת הזריקה בשעת שהחושב
חסדא). כרב (שם, הקרבן את פוסל או 41)ערלים, זקנים

ב'42)חולים. כת"י נוסחת לפי - ב עח, שם ברייתא,
לפני  גם היה וכן בר"ח. הוא וכן שם, סופרים' ב'דקדוקי
הוא  וכן עיי"ש. שחטו, ד"ה - א סא, למעלה ה'תוספות'

ה"ב. דפסחים פ"ה בכת"י 43)ב'ירושלמי' גם הנוסחא כן
(נד  א סא, בפסחים ה'מאירי' הביא וכן רומי. ובדפוס תימן

) רבינו בשם הספר) מדפי אבן',ע"ד 'טורי בהגהות וראה
מפורש: שם שבברייתא ואע"פ איש'). וב'חזון שמח' וב'אור
הנוסחא  היתה רבינו שלפי נראה חובתו", ידי בו יוצא "אדם
שם: הברייתא מלשון נראה וכן וכו'", יוצא אדם "ואין שם
כשר  אם מובן: ואינו וכו'". יוצא ואדם כשר עצמו "הפסח
אלא  להשמיענו? בא ומה בו, שיוצאים בוודאי - הוא
מצינו  זה וכעין וכו'". יוצא אדם "ואין שהנוסחא: עלֿכרחך
ולא  שכשרה חולין, לשם ששחטה בחטאת - ב מו, בזבחים
שנזבחו  הזבחים כל כן וכמו חובה, לשם לבעלים עלתה
(זבחים  חובה לשם לבעלים עלו ולא כשרים - לשמן שלא

וזקנים"44)ב.). "חולים בשביל הזריקה בשעת החושב
ומפרש  הקרבן. את פוסל זה אין כזית, לאכול יכולים שאינם
תכוסו" אכלו לפי "איש שהפסוק שם) (פסחים, רש"י
כמו  בשחיטה. נאמר פסול) לאוכליו שלא ממנו (שלומדים
הוא, סורסי לשון "תכוסו" אומר, "רבי סא.) (פסחים שאמרו
וראה  זה". טלה לי) (שחוט לי כוס לחבירו שאומר כאדם

א. ד, בזבחים עוד

.ÊÈÓ45˙ÚLa ‰ÏBÁÂ ‰ËÈÁL ˙ÚLa ‡È¯a ‡e‰L ƒ∆»ƒƒ¿«¿ƒ»¿∆ƒ¿«
‰ËÈÁL ˙ÚLa ‰ÏBÁ B‡ ,‰˜È¯Ê46˙ÚLa ‡È¯·e ¿ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ»»ƒƒ¿«

ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - ‰˜È¯Ê47ÂÈÏÚ ÔÈ˜¯BÊÂ48‰È‰iL „Ú , ¿ƒ»≈¬ƒ¿¿ƒ»»«∆ƒ¿∆
‰˜È¯Ê ˙ÚL „Ú ‰ËÈÁL ˙ÚMÓ ‡È¯a49. »ƒƒ¿«¿ƒ»«¿«¿ƒ»

ב.45) עח, שם מן 46)ברייתא, כזית לאכול יכול שאינו
פ"ז). פסחים (תוספתא, חולה 47)הפסח היה אם כלומר,

שחיטה. וחולה 48)בשעת שחיטה בשעת בריא היה אם
זריקה. שחיטה 49)בשעת "בשעת שם: בתוספתא,

דם". זריקת ובשעת

.ÁÌ„‡ ËÁBL50È„È ÏÚ51ÌÈpËw‰ Bz·e Ba52ÏÚÂ ≈»»«¿≈¿ƒ«¿«ƒ¿«
ÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ Bc·Ú È„È53‡lL ÔÈa ÔzÚcÓ ÔÈa ¿≈«¿¿ƒ¿»«¿«¬ƒ≈ƒ«¿»≈∆…

ÔzÚcÓ54Bz·e Ba È„È ÏÚ ËÁBL BÈ‡ Ï·‡ ; ƒ«¿»¬»≈≈«¿≈¿ƒ
ÌÈÏB„b‰55ÌÈ¯·Ú‰ B˙ÁÙLÂ Bc·Ú È„È ÏÚ ‡ÏÂ56‡ÏÂ «¿ƒ¿…«¿≈«¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿…

BzL‡ È„È ÏÚ57eÁÓ ‡ÏÂ e˜˙L Ì‡Â .ÔzÚcÓ ‡l‡ «¿≈ƒ¿∆»ƒ«¿»¿ƒ»¿¿…ƒ
ÔzÚcÓ ‰Ê È¯‰ -58. ¬≈∆ƒ«¿»

א.50) פח, לחנכן 52)בשביל.51)פסחים עליו שמוטל
שם). ימשכו 53)(רש"י כרחם ועל עליו, שסומכין מפני

שם). (רש"י (שמות 54)אחריו שכתוב כמו כרחן. בעל
הבית  שבעל משמע לבית". שה וכו' להם "ויקחו ג) יב,
יכולין  אינם שהרי לדעתם, צריך ואין ביתו בני לכל יקחנו

שם). (פסחים, שולחן 55)למחות על סמוכין אם אפי'
ע"י). ד"ה שם ('תוספות' למחות בידם שיש משום אביהם,

כיֿאם 56) להיות יכולה אינה עברית שפחה כי אף
– גדלות סימני בהבאת לחפשי יוצאת היא שהרי בקטנותה,
לחנכה, עליו שאין כיון מדעתה, אלא בשבילה שוחטין אין

שם). (רש"י למחות יכולה 57)יכולה היא שגם משום
יכ  עז:) (גיטין קיימאֿלן שהרי שתאמר למחות, אשה ולה

שם). (רש"י, לצרכך עושה ואיני ניזונת איני לבעלה
שם.58) פסחים,

.ËBc·Ú È„È ÏÚÂ ÌÈpËw‰ Bz·e Ba È„È ÏÚ ËÁL»««¿≈¿ƒ«¿«ƒ¿«¿≈«¿
- ÔÓˆÚÏ Ô‰ eËÁLÂ eÎÏ‰Â ,ÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ¿ƒ¿»«¿«¬ƒ¿»¿¿»¬≈¿«¿»

Ôa¯ ÏLa ÔÈ‡ˆBÈ59. ¿ƒ¿∆«»

שם).59) (פסחים, עצמן בשל יוצאין ואין

.ÈÈ„È ÏÚÂ ÌÈÏB„b‰ Bz·e B·e BzL‡ È„È ÏÚ ËÁL»««¿≈ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿«¿≈
ÔÓˆÚÏ Ô‰ eËÁLÂ ,ÌÈ¯·Ú‰ B˙ÁÙLÂ Bc·Ú60ÔÈ‡ - «¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»¬≈¿«¿»≈

ÔÓˆÚ ÏLa ‡l‡ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â ,‰fÓ ÏB„b ÈeÁÓ EÏ61. ¿ƒ»ƒ∆¿≈»¿ƒ∆»¿∆«¿»

בפירוש.60) מיחו לא כי שם.61)אף פסחים,

.‡È‰M‡‰62dÏÚa ˙È·a ‡È‰L63‰È·‡ ‰ÈÏÚ ËÁL , »ƒ»∆ƒ¿≈«¿»»«»∆»»ƒ»
dÏÚa ‰ÈÏÚ ËÁLÂ64dÏÚa ÏMÓ ÏÎ‡z -65‰˙È‰ . ¿»«»∆»«¿»…«ƒ∆«¿»»¿»

CeÓq‰ ÔBL‡¯‰ Ï‚¯a ‰È·‡ ˙È·Ï ˙ÎÏÏ ˙ÊtÁ∆¿∆∆»∆∆¿≈»ƒ»»∆∆»ƒ«»
ËÁLÂ ‰È·‡ ‰ÈÏÚ ËÁLÂ ,˙Ba‰ Ïk C¯„k ‰È‡eOÏ¿ƒ∆»¿∆∆»«»¿»«»∆»»ƒ»¿»«

‰È·‡ ÏMÓ ÏÎ‡z - dÏÚa ‰ÈÏÚ66CÏÈ‡Â Ô‡kÓ .67- »∆»«¿»…«ƒ∆»ƒ»ƒ»¿≈≈
‰ˆB¯ ‡È‰L ÌB˜nÓ ÏÎ‡z68ÌB˜Ó dÏ ¯¯·zL ‡e‰Â . …«ƒ»∆ƒ»¿∆ƒ¿…»»
‰ËÈÁL ˙ÚLa ‰ˆ¯zL69ÂÈÏÚ eËÁML ÌB˙È ÔÎÂ . ∆ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈»∆»¬»»

ÔÈÒtB¯ËBt‡70B¯ ‡e‰L ÌB˜nÓ ÏÎ‡È -‰ˆ71‰na . «¿¿ƒ…«ƒ»∆∆«∆
ÏB„b Ï·‡ ;ÔË˜ ÌB˙Èa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c72‰OÚ - ¿»ƒ¬ƒ¿»»»¬»»«¬»

ÌÈÁÒt ÈL ÏÚ BÓˆÚ ‰pÓÓk73ÏÚ BÓˆÚ ‰Ón‰Â , ¿«¿∆«¿«¿≈¿»ƒ¿««¿∆«¿«
ÌÈÁÒt ÈL74ËÁLp‰ ÔÓ ‡l‡ ÏÎB‡ BÈ‡ - ¿≈¿»ƒ≈≈∆»ƒ«ƒ¿»

ÔBL‡¯75. ƒ

א.62) פז, שם נחפזת 63)משנה, ואינה נשאה שכבר
שם). (גמרא, אביה לבית לעצמה 64)ללכת ביררה ולא

שם, ('תוספות' לאכול רצונה קרבן מאיזה שחיטה בשעת
האשה). לנישואיה,65)ד"ה הסמוך הראשון ברגל אף

ה'מאירי' פירש וכן אביה. לבית ללכת נחפזת שאינה מכיון
בעלה  בבית שהיא בזמן "האשה המשנה דברי את שם
בעלה", משל תאכל בעלה, עליה ושחט אביה עליה ושחט
שאינה  ובאופן לנישואיה, הסמוך הראשון ברגל גם שמדובר
ראשון  רגל "הלכה הסיפא ודברי אביה. לבית ללכת נחפזת
היינו  רוצה", שהיא במקום תאכל וכו' אביה בבית לעשות
הוא  זה ופסח לנישואיה, הסמוך הראשון הרגל עבר שכבר
ללכת  נחפזת שהיא אלא הראשון, הרגל שלאחר הרגלים מן
מקשים  ובגמ' שתרצה, מאיזה תאכל ולפיכך אביה, לבית
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בעלה, משל אוכלת הראשון שברגל המשנה של הרישא על
אביה, משל אוכלת הראשון שברגל מפורש ובברייתא

הגמ': (נחפזת)ומתרצת ברדופה (בברייתא) כאן קשיא, לא
כאן  אביה), משל אוכלת כך משום אביה, (לבית לילך
ללכת  נחפזת (אינה רדופה בשאינה המשנה) של (ברישא
בעלה, משל תאכל הראשון ברגל אף כך משום אביה, לבית
ברגלים  הברייתא של הסיפא כמו מיירי המשנה של והסיפא
לבית  ללכת נחפזת והיא לנישואיה, סמוכים שאינם אחרים
דינים: שלשה שיש נמצא שתרצה). מאיזה תאכל לכן אביה,
הראשון  ברגל גם בעלה, בבית תאכל – נחפזת אינה א)
נחפזת  ב) כנ"ל. דמתניתין, רישא והיינו לנישואין. הסמוך
דברייתא. רישא והיינו אביה, משל תאכל – ראשון וברגל
והיינו  שתרצה, מאיזה תאכל – הרגלים ובשאר נחפזת ג)
"שכן  ה'מאירי' שם והוסיף דברייתא. וסיפא דמתניתין סיפא
כל  ולפי הרמב"ם)". =) המחברים גדולי דעת בה לנו נראה
ומסתלקת  המשנה, מן דין שום רבינו השמיט לא הנ"ל,

הכסףֿמשנה. שם.66)קושיית דברייתא, רישא
נחפזת 67) היא אבל לנישואיה, סמוכים שאינם ברגלים

אביה. לבית דברייתא.68)ללכת וסיפא דמתניתין סיפא
שגילתה 69) אע"פ שחיטה, בשעת דעתה גילתה לא ואם

משל  ולא בעלה משל לא אוכלת אינה אחרֿכך, דעתה
שם), (גמרא, תורה של בענין ברירה" ש"אין לפי אביה,

סט. בהערה להלן אחד 70)וראה וכל אפוטרופסין, שני
הוא  אפוטרופוס היתום. בשביל גם פסחו את שחט מהם

('ערוך'). ילדים' 'אבי יוון ובגמרא 71)בלשון שם. משנה,
(כלומר, ברירה?" יש מינה, "שמעת הקשו: - א פח, שם
זירא: רבי ומתרץ שלו), הוא זה שפסח מתברר רצונו ידי על
קטן, הוא שהיתום מאחר "כלומר, מכלֿמקום". לבית "שה
פח.) (שם אמרו וכבר הבית, כבני אפוטרופוס אצל הוא הרי
וכן  ('מאירי'). מדעתן" שלא הקטנים בניו על אדם ששוחט
מדעתו  בין מכלֿמקום, לבית "שה שם ר"ח בפירוש הוא
אבל  מינכן, בכת"י גם (וכן הכי נמי תניא בעלֿכרחו. בין
ובתו  בנו ידי על אדם שוחט רבנן") "תנו שלפנינו: בגמרא
ה'מאירי' והוסיף מדעתן". שלא בין מדעתן בין וכו' הקטנים
שמאחר  שחיטה, בשעת רוצה מאי בזה תירצו "ולא שם:
"יאכל  שאמרו מה ולפי"ז רצון". רצונו אין קטן שהוא
הוברר  שרוצה שעלֿידי משום זה אין רוצה", שהוא במקום

שהר  שלו, הפסח שזהו שאין הדבר ועוד ברירה", "אין י
פסחים  שני על כנמנה הוא הרי אלא רצון, הקטן של רצונו
כדלהלן, הראשון מן אלא אוכל אינו הדין שעלֿפי כאחד,
רוצה  שהוא במקום לאכול לו להתיר בו הקילו ואעפ"כ

קטן. שהוא מדעתו 72)מאחר שלא עליו שוחטים שאין
הוא  הרי לו הודיעו ששניהם וכיון ה"ח). למעלה (ראה

כדלהלן. פסחים שני על פסחים 73)כנמנה 'ירושלמי'
ה"א. משניהם.74)פ"ח שם,75)לאכול 'ירושלמי'

אוכל  כאחת, פסחים שני על הנמנה חייא, ר' "תני וה"ב:
(פסחים  בבבלי שמפורש ומה ראשון". שנשחט מהן זה מאי
עליו  נשחטו ואם כאחד, פסחים שני על נמנין שאין פח:)
ה"א) פ"ג להלן (ראה השני מן ולא הראשון מן לא יאכל לא
מדובר  בבבלי שם כי ה'ירושלמי', לדברי סותר זה אין –
בשעת  שירצה מאיזה מהם, מאחד רק לאכול שמתכוון
ולא  הראשון מן לא יאכל לא ברירה", ש"אין ולפי האכילה,

משניהם  לאכול שבדעתו מדובר ב'ירושלמי' אבל השני, מן
זבול' ('בית הראשון מן רק יאכל ולכן מזה, וגם מזה גם

ג). אות כג סי' ח"א

.·È„·Ú76ÔÈÙzL ÈL ÏL77‰Ê ÔÈ„Èt˜nL ÔÓÊa : ∆∆∆¿≈À»ƒƒ¿«∆«¿ƒƒ∆
ep·‚È ‡lL ‰Ê ÏÚ78Ì‡Â ;Ô‰ÈL ÏMÓ ÏÎ‡È ‡Ï - «∆∆…ƒ¿¿∆……«ƒ∆¿≈∆¿ƒ

ÏÎ‡È ‰ˆ¯iL ÌB˜nÓ - ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡79. ≈»«¿ƒƒƒ»∆ƒ¿∆…«

ה"א,76) פ"א (ראה כאשה במצוות חייב שהוא כנעני,
למעלה  ראה מדעתו, שלא עליו שוחט ורבו ה"ד) ולמעלה

בנפרד.77)ה"ח. ואחד אחד כל עליו ישחטו ושניהם
יאכל 78) לא שותפין, שני של "עבד תנן: - א פז, בפסחים

"עבד  דתניא: הברייתא, מן הגמרא ומקשה שניהם". משל
ומתרצת  אוכל", מזה רצה אוכל, מזה רצה שותפין, שני של
ומפרש  זה. על זה הבעלים כשמקפידים הם המשנה שדברי
אוכל  העבד ואם השני, מן אחד להנות רוצים שאינם רש"י
לבעל  השייך העבד שמחצית הרי האלו, הקרבנות מאחד
על  זה שקפדי מפרש, ורבינו הראשון. הבעל מן נהנה השני
משל  יאכל העבד שאם חושש אחד שכל יגנבנו", "שלא זה
(כסףֿמשנה). ויגנבנו העבד לב את עי"ז אליו ימשוך השני
חסרות  ווינציאה, ובדפוס אברבנאל בכת"י תימן, ובכת"י

יגנבנו". "שלא בשעת 79)המלים בירר לא כי אף
ראה  מדעתו, שלא עליו שוחט העבד בעל שהרי שחיטה,

ה"ח. למעלה

.‚ÈÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ80ÏÎ‡È ‡Ï - ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ……«
BÓˆÚ ÏMÓ ‡ÏÂ Ba¯ ÏMÓ ‡Ï81Ôa Blk ‰OÚiL „Ú , …ƒ∆«¿…ƒ∆«¿«∆≈»∆À∆
.ÔÈ¯BÁƒ

או 80) מהם, אחד ושחררו שותפין שני של עבד היה "אם
קצתו  ושחרר דמיו קצת ממנו וקיבל אחד אדון לו היה אם
אם  אבל חורין, בן וחצי עבד לחצי נחשב הדמים, באלו
כלום, אינו זה הרי שטר, עלֿידי חציו האדון אותו שחרר
בשטר" וזהו קנה, לא עבדו חצי המשחרר אצלנו שעיקר לפי
ה"ד). עבדים מהל' בפ"ח וראה מא. גיטין בפיה"מ (רבינו

וחציו 81) עבד שחציו "מי תנן: פז.) (פסחים במשנה
מקשה: (פח.) ובגמרא רבו", משל יאכל לא בןֿחורין,
תניא  והא יאכל, עצמו משל אבל יאכל, דלא הוא רבו "משל
"לא  הגמרא: ומתרצת רבו?" משל ולא משלו לא יאכל לא
דתנן: אחרונה, במשנה וכאן ראשונה, במשנה כאן קשיא,
ואת  אחד יום רבו את עובד חורין, בן וחציו עבד שחציו מי
רבו  את תקנתם אומרים: ב"ש ב"ה. דברי אחד, יום עצמו
לא  עצמו ואת רש"י) – לו מהראוי כלום מפסיד (שאינו
(שצד  חורין בן חציו שכבר יכול אינו שפחה לישא תקנתם,
יכול  אינו חורין בת לישא בשפחה), אסור שבעבד החירות
והלא  יבטל? לעבד), אסורה חורין (ובת עבד חציו שעדיין
תיקון  מפני אלא וכו', ורביה לפריה אלא העולם נברא לא
שטר  וכותב חורין, בן אותו ועושה רבו את כופין העולם
שהוא  בה שנראה שהמשנה רבינו, ומפרש דמיו", חצי על
אצל  שעובד שתיקנו ראשונה כמשנה היא עצמו משל אוכל
ידי  שיצא גם תיקנו אחד, יום רבו ואצל אחד יום עצמו
בה  שמפורש והברייתא עצמו. משל שיאכל ע"י פסח חובת
כמשנה  היא עצמו, משל ולא רבו משל לא  אוכל שאינו
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שביטלו  ה"ז) עבדים מהל' פ"ח – כמותה (שהלכה אחרונה
גורם  יהיה לא שזה כדי עצמו משל שיאכל התקנה את
כדי  אותו ושחרר מהר לאדון לו שאומרים שחרורו, לעיכוב
בנו  אברהם, רבינו בשם (כסףֿמשנה המצוה מן ימנע שלא
לא  "ואמרו בפיה"מ: בעצמו רבנו כתב זה וכעין רבינו). של
עוד  כי לפי עצמו, משל יאכל לא כן וכמו רבו, משל יאכל
עבד  וחציו חורין בן חציו עבד יניח לא הוא כי לך יתבאר
בשום  ממנו יאכל לא ולפיכך לשחררו), אותו כופין (שהרי
לא  (במשנה) כאן שאמר ומה חורין, בן שיעשה עד פנים
זהו  עצמו, משל אוכל שהוא ממנו שיראה רבו משל יאכל

בןֿחורין". וחציו עבד חציו אדם מניחין האומר דעת

.„ÈÌÈÓ ‰nk „Ú82˙ÈÊk Ba ‰È‰iL „Ú ?ÁÒt‰ ÏÚ ««»ƒ¿ƒ««∆««∆ƒ¿∆¿«ƒ
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ83Ô‰È„È ˙‡ ÔÈÎLBÓe ÂÈÏÚ ÔÈÓÂ . ¿»∆»¿∆»¿ƒ¿ƒ»»¿ƒ∆¿≈∆
ËÁMiL „Ú epnÓ84CLÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ËÁLpL ÔÂÈk . ƒ∆«∆ƒ»≈≈»∆ƒ¿«≈»ƒ¿…

ÂÈÏÚ ËÁL È¯‰L ,B„È ˙‡85e¯ÊÁÂ ÂÈÏÚ eÓ . ∆»∆¬≈ƒ¿«»»ƒ¿»»¿»¿
- ˙ÈÊk Ì‰Ï LiL ,ÌÈBL‡¯ :ÂÈÏÚ eÓÂ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿ƒ¿»»ƒƒ∆≈»∆¿«ƒ
,ÌÈB¯Á‡Â ;ÈL ÁÒt ˙BOÚÓ ÌÈ¯eËÙe ,ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿ƒ≈¬∆«≈ƒ¿«¬ƒ
ÔÈ‡ - „Á‡ ÏÎÏ ˙ÈÊk Ba ‡ˆÓ ‡lL „Ú ea¯L∆««∆…ƒ¿»¿«ƒ¿»∆»≈»

ÈL ÁÒt ˙BOÚÏ ÌÈ·iÁÂ ,ÔÈÏÎB‡86. ¿ƒ¿«»ƒ«¬∆«≈ƒ

עליו.82) למנות אפשר אנשים פסחים 83)כמה משנה,
א. ממנו 84)פט, ידיהן את ומושכין "נמנין שם: משנה,

שיזרוק  עד ידיהן) (מושכין אומר שמעון רבי שישחט. עד
כחכמים. ופסק הדם", ממה 85)את כן למדו שם בגמרא

– משה מהיות הבית ימעט "ואם ד) יב, (שמות שכתוב
מהיות  - ולימשך לימעט באו אם כלומר: דשה". מחיותיה

שם). (רש"י החי השה בעוד יתמעטו ברייתא,86)משה,
אין  - ואחד אחד לכל ואין כאחת נמנו אם אבל ב. עח, שם

פ"ז). פסחים (תוספתא החבורה) בני (כל אוכלין

.ÂË‰Ón‰87Ô‰a eÚ„È ‡ÏÂ B˜ÏÁ ÏÚ BnÚ ÌÈ¯Á‡ ««¿∆¬≈ƒƒ«∆¿¿…»¿»∆
B˜ÏÁ BÏ ÔzÏ ÔÈ‡M¯ ‰¯e·Á‰ Èa È¯‰ - ‰¯e·Á‰ Èa¿≈«¬»¬≈¿≈«¬»«»ƒƒ≈∆¿

‰ÏviL ¯Á‡88‰ÏÈÎ‡‰ ˙Úa89ÔÈÏÎB‡ ‰¯e·Á‰ È·e , ««∆ƒ»∆¿≈»¬ƒ»¿≈«¬»¿ƒ
ÂÈÏÚ ‰nL ÌÈ¯Á‡‰ ÌÚ B˜ÏÁ ÏÎB‡ ‡e‰Â Ô‰lMÓƒ∆»∆¿≈∆¿ƒ»¬≈ƒ∆»»»»

‰iL ‰¯e·Áa90Ì‰Ó „Á‡ ‰È‰L ‰¯e·Á‰ Èa ÔÎÂ . «¬»¿ƒ»¿≈¿≈«¬»∆»»∆»≈∆
Ô¯b¯b91Ô‰Ó B‡ÈˆB‰Ï ÌÈ‡M¯ -92B˜ÏÁ BÏ ÔÈ˙BÂ , «¿¿»«»ƒ¿ƒ≈∆¿¿ƒ∆¿

B˙¯e·Áa e‰ÏÎ‡ÈÂ93ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ - ÏÏBÊ BÈ‡ Ì‡Â . ¿…¿≈«¬»¿ƒ≈≈≈»«»ƒ
˜ÏÁÏ94. ≈»≈

במשנה.87) - ב פט, שלם 88)שם כשהוא נצלה שהפסח
ולהלן  פ"ה, פסחים (תוספתא אבר חסר כשהוא נצלה ולא

הי"א). אין 89)פ"י אכילה שבשעת אףֿעלֿפי (כלומר,
ה"א  פ"ט להלן ראה לחבורה, מחבורה הפסח בשר מוציאין
לחוד, ואחד אחד כל ולאכול להחלק הם מותרים – ג הערה

להלן). אחד,90)וראה בבית אוכלים כשכולם (מדובר
אסור, – כן לא שאם ביניהם, מפסקת מחיצה שום ואין
וראה  ה"ה). פ"ט (להלן חבורות בשתי נאכל הפסח שאין

רוקח'). הרבה.91)ב'מעשה שאוכל פסחים,92)זולל,
למעלה.93)שם. ראה פ"ט 94)לעצמו, להלן ראה שם.
ה"ו.

ה'תש"פ  שבט ו' ש"ק יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואם 1) הפסח, את עלי לך ושחוט לך לעבדו האומר יבאר

טלה. או גדי קבע

.‡Û‡ ,ÁÒt‰ ˙‡ ÈÏÚ ËBÁLe ‡ˆ :Bc·ÚÏ ¯ÓB‡‰»≈¿«¿≈¿»«∆«∆««
ËÁLÂ CÏ‰Â ‰L ÏÎa ‰ÏË ËÁLÏ Ba¯ C¯cL Èt ÏÚ«ƒ∆∆∆«ƒ¿…»∆¿»»»¿»«¿»«
ËÁLÂ CÏ‰Â È„b ËÁLÏ Bk¯„ ‰È‰L B‡ ,È„b ÂÈÏÚ»»¿ƒ∆»»«¿ƒ¿…¿ƒ¿»«¿»«
L¯t ‡Ï È¯‰L ;epnÓ ÏÎ‡È ‰Ê È¯‰ - ‰ÏË ÂÈÏÚ»»»∆¬≈∆…«ƒ∆∆¬≈…≈≈
È„b ËÁLÂ CÏ‰ .ÈBÏt ÔÈnÓ ÈÏ ËBÁL BÏ ¯Ó‡Â¿»«¿ƒƒƒ¿ƒ»«¿»«¿ƒ

‰ÏËÂ2˙È·Ï e‡ˆÈ ‡l‡ ,Ô‰ÈMÓ ÏÎB‡ BÈ‡ - ¿»∆≈≈ƒ¿≈∆∆»≈¿¿≈
ÌÈÁÒt ÈL ÏÚ ÔÈÓ ÔÈ‡L ;‰Ù¯O‰3‰È‰ Ì‡Â . «¿≈»∆≈ƒ¿ƒ«¿≈¿»ƒ¿ƒ»»

È„b ËÁLÂ ÂÈÏÚ ËÁLÏ Bc·ÚÏ ¯Ó‡Â ‰kÏÓ B‡ CÏÓ∆∆«¿»¿»«¿«¿ƒ¿…»»¿»«¿ƒ
˙eÎÏÓ ÌBÏL ÌeMÓ ,ÔBL‡¯‰ ÔÓ ÏÎ‡È - ‰ÏËÂ4. ¿»∆…«ƒ»ƒƒ¿«¿

שיבחר.2) מהם מאיזה יאכל מאיזה 3)שרבו לאכול כדי
ושמא  ברירה" ש"אין לפי אכילה, בשעת שירצה מהם
אבל  שם). (רש"י זה. על דעתו הייתה לא שחיטה בשעת
מן  אוכל - משניהם לאכול כדי פסחים שני על נמנה אם

ראשון. מלכות 4)הנשחט שלום שמשום רבינו ומפרש
משנה.) וכסף (מאירי לכעוס קלה שדעתם מפני בה הקלו
אין  - ברירה" "אין שאמרו שמה רבינו לדעת לומר וצריך
מלכות  שלום ומשום חכמים, מגזירת אלא התורה, מן זה

גזרו. לא

.·,ÁÒt‰ ˙‡ ÈÏÚ ËBÁLe ‡ˆ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿»«∆«∆«
È¯‰ - Ba¯ BÏ ¯Ó‡ ‰Ó ÁÎLÂ ,‰ÏË B‡ È„‚ BÏ Ú·˜Â¿»«¿ƒ»∆¿»«»»««¬≈
È„b - ÈÏ ¯Ó‡ È„b Ì‡ :¯ÓB‡Â ‰ÏËÂ È„b ËÁBL ‰Ê∆≈¿ƒ¿»∆¿≈ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ
È„‚e BlL ‰ÏË - ÈÏ ¯Ó‡ ‰ÏË Ì‡Â ,ÈlL ‰ÏËÂ BlL∆¿»∆∆ƒ¿ƒ»∆»«ƒ»∆∆¿ƒ

ÁÏBM‰ ÁÎL .ÈlL5˙È·Ï e‡ˆÈ Ô‰ÈL - BÏ ¯Ó‡ ‰Ó ∆ƒ»««≈«»»«¿≈∆≈¿¿≈
‰Ù¯O‰6Ìc‰ ˜¯fiL Ì„˜ ÁÏBM‰ ÁÎL Ì‡Â .7- «¿≈»¿ƒ»««≈«…∆∆ƒ»≈«»

ÈL ÁÒt ˙BOÚÏ ÔÈ·iÁ8Ìc‰ ˜¯ÊpL ¯Á‡ ÁÎL ;9- «»ƒ«¬∆«≈ƒ»«««∆ƒ¿««»
ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ ¯eËt10¯ÓB‡a ÔÈc‰ ÔÎÂ . »ƒ«¬∆«≈ƒ¿≈«ƒ¿≈

Bc·ÚÏ11„·Ú‰ ÁÎLÂ ,BÏ Ú·˜Â ,ÈÏÚ ËBÁLe ‡ˆ : ¿«¿≈¿»«¿»«¿»«»∆∆
È„b Ba¯ ÏL ‰ÚB¯ BÏ ÔziL ‡e‰Â .Ba¯ BÏ ¯Ó‡ ‰Ó»»««¿∆ƒ≈∆∆«¿ƒ
BÓk ËBÁLzL È„k ,Ô‰ÈL ËBÁL :BÏ ¯Ó‡ÈÂ ‰ÏËÂ¿»∆¿…«¿¿≈∆¿≈∆ƒ¿¿

a¯ EÏ ¯Ó‡L‡lL ˙Ó ÏÚ ElL Ô‰Ó „Á‡ È¯‰Â ,E ∆»«¿«¿«¬≈∆»≈∆∆¿«¿»∆…
ÌeÏk Ba Ea¯Ï ‰È‰È12¯Á‡ ,Ck ‰ÚB¯‰ ‰OÚ Ì‡ . ƒ¿∆¿«¿¿ƒ»»»∆»««

e¯‡aL BÓk ˙B˙‰Ï „·ÚÏ ¯LÙ‡ ‰È‰È Ck13. »ƒ¿∆∆¿»»∆∆¿«¿¿∆≈«¿

שנזרק 5) קודם ששכח בין (רש"י). השניים ששחט אחר
הדם. שנזרק אחר ששכח ובין ידוע 6)הדם אינו שהרי

יכולים  ואינם השליח, של ואיזהו השולח של הוא איזה
למנוייו. אלא נאכל הפסח אין כי שבשעת 7)לאכלם,

לאכילה. ראויין שניהם היו לא בגמרא 8)הזריקה שם
דם  איזריק דכי זריקה לפני (רבו) "שכח אביי: של מימרא
וכחכמים  שני". פסח לעשות חייבין לאכילה חזי הוה לא
ראוי  הקרבן היה לא (אם שאכילה עח:) (פסחים נתן ר' של
הקרבן. כשרות את מעכבת זריקה) בשעת לאכילה

לאכילה.9) ראויים היו הזריקה שם 10)שבשעת משנה
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gqtקפ oaxw zekld - zepaxw xtq - hay 'e w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

- שני פסח מלעשות "ופטורין בגמרא: אביי של ומימרא
חזי  הוה דם דאיזריק (בשעה) דבעידנא זריקה אחר ששכח
זה  אין מעכבת", "אכילה הסוברים לרבנן ואף לאכילה".
לחם  וראה זריקה. בשעת לאכילה ראוי שאינו באופן אלא
פסח  מלעשות שפטורים הדין והוא ד. הלכה להלן משנה

בניסן. בי"ד שהות עוד יש אם עבד 11)אחר כלומר,
כנעני 12)כנעני. עבד שקנה מה הרי כן, לו אמר לא שאם

המועיל  בלשון לו שאמר רבינו וכוונת שם). (גמרא רבו קנה
אתה  שתאכל מנת על לו: שאמר כגון רבו, יקנה שלא

-13)הפסח. לי אמר גדי אם ואומר: וטלה גדי ששוחט
וגדי  שלו טלה - לי אמר טלה ואם שלי, וטלה שלו גדי

שלי.

.‚˙‡ eÏ ËBÁLe ‡ˆ :„Á‡Ï e¯Ó‡L ‰¯e·Á Èa¿≈¬»∆»¿¿∆»≈¿»∆
eËÁLÂ ,ÈÏÚ eËÁL Ìz‡Â :Ô‰Ï ‡e‰ ¯Ó‡Â ,ÁÒt‰«∆«¿»«»∆¿«∆«¬»«¿»¬
,ÔBL‡¯ ËÁLpL ‰fÓ ÔÈÏÎB‡ Ìlk - ‡e‰ ËÁLÂ Ì‰≈¿»«À»¿ƒƒ∆∆ƒ¿«ƒ

‰Ù¯O‰ ˙È·Ï ‡ˆÈ ÔB¯Á‡‰Â14. ¿»«¬≈≈¿≈«¿≈»

בהלכות 14) שמתבאר ממה ונלמדים הם, פשוטים דברים
משנה). (כסף שבסמוך

.„„Á‡Ï e¯Ó‡Â ,dÁÒt „·‡L ‰¯e·Á15‡ˆ : ¬»∆»«ƒ¿»¿»¿¿∆»≈
Lw·e16eÈÏÚ ËBÁLe17„·‡L ÁÒt ‡ˆÓe CÏ‰ , «≈¿»≈»«»»∆«∆»«

BlL Ì‡ :e‰eËÁLe ¯Á‡ ÁÒt eÁ˜Ï Ì‰Â ,BËÁLe¿»¿≈»¿∆««≈¿»ƒ∆
,BnÚ ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ,BlMÓ ÏÎB‡ ‡e‰ - ÔBL‡¯ ËÁLƒ¿«ƒ≈ƒ∆¿≈¿ƒƒ

Û¯OÈ ÈM‰Â18Ô‰ - ÔBL‡¯ ËÁL Ô‰lL Ì‡Â ; ¿«≈ƒƒ»≈¿ƒ∆»∆ƒ¿«ƒ≈
Ô‰lMÓ ÔÈÏÎB‡19BlMÓ ÏÎB‡ ‡e‰Â ,20È‡ Úe„È ÔÈ‡ . ¿ƒƒ∆»∆¿≈ƒ∆≈»«≈

˙Á‡k Ô‰ÈL eËÁML B‡ ÔBL‡¯ ËÁL Ô‰Ó ‰Ê21- ∆≈∆ƒ¿«ƒ∆»¬¿≈∆¿««
BlMÓ ÏÎB‡ ‡e‰22BnÚ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ Ô‰Â ,23Ô‰lLÂ , ≈ƒ∆¿≈≈»¿ƒƒ¿∆»∆
‰Ù¯O‰ ˙È·Ï ‡ˆÈ24ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ ÔÈ¯eËÙe ,25. ≈≈¿≈«¿≈»¿ƒƒ«¬∆«≈ƒ

מא:).15) בקידושין (רש"י חבורתם את 16)מבני חפש
האבוד. תשחטנו 17)הפסח כשתמצאנו, כלומר:

על 18)בשבילנו. נמנו הרי עלינו, שחוט לו שאמרו כיוון
ידיהן  את למשוך יכולין אין כבר שנשחט וכיוון הזה הקרבן
בעלים, בלא פסח שהוא יישרף השני כך ומשום הקרבן, מן

שם. רש"י האבוד 19)ראה הקרבן מן ידיהם משכו שהרי
שנשחט. הקרבן 20)לפני על איתם נמנה לא הוא שהרי

תחילה.21)השני. נשחט מהם ואחד לצמצם אפשר שאי
אופן.22) בכל משלו אוכל הוא שלהם 23)שהרי שמא

השליח  ששחט מזה ידם שמשכו ונמצא ראשון, נשחט
למנוייו. אלא נאכל אינו הפסח כי לאכלו, ואסורים

על 24) ולא שלו על נמנו והם ראשון נשחט שלו שמא
בשריפה. - בעלים לו שאין פסח ודין [ובדברי 25)שלהן,

שרק  ב, בהלכה למעלה שכתב מה על שסמך לומר יש רבינו
כן  כמו שני, פסח מלעשות פטור הזריקה לאחר שכח אם
או  ראשון נשחט מהן איזה ידוע "אין שאמר מה כאן
ידעו, לא זריקה שבעת הכוונה אין כאחת" שניהן ששחטו
שבני  באופן ידעו, לא ושוב נשכח ולבסוף שידעו אלא
משלהם. ולא משלו לא לאכול יכולים אינם החבורה
מלעשות  הם פטורים - ידוע היה הזריקה שבעת ומכיוון

שני.] פסח

.‰„·‡L ÁÒt Lw·Ï e‰eÁÏML ‰Ê Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆∆∆¿»¿«≈∆«∆»«
BËÁLÏe26CÏ‰ ,ÈÏÚ Ìz‡ eËÁL - Èz¯Á‡ Ì‡ : ¿«¬ƒ≈«¿ƒ«¬«∆»«»«

ËÁL Ô‰lL Ì‡ :eËÁLÂ eÁ˜Ï Ì‰Â ,ËÁLÂ ‡ˆÓe»»¿»«¿≈»¿¿»¬ƒ∆»∆ƒ¿«
,Ì‰nÚ ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ì‰lMÓ ÔÈÏÎB‡ Ì‰ - ÔBL‡ƒ̄≈¿ƒƒ∆»∆¿≈ƒ»∆
ÏÎB‡ ‡e‰ - ÔBL‡¯ ËÁL BlL Ì‡Â ;Û¯OÈ ÈM‰Â¿«≈ƒƒ»≈¿ƒ∆ƒ¿«ƒ≈

Ô‰lMÓ ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ,BlMÓ27Ô‰Ó ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡ . ƒ∆¿≈¿ƒƒ∆»∆≈»«≈∆≈∆
„Á‡k Ì‰ÈL eËÁML B‡ ÔBL‡¯ ËÁL28Ô‰ - ƒ¿«ƒ∆»¬¿≈∆¿∆»≈

Ô‰nÚ ÏÎB‡ BÈ‡ ‡e‰Â ,Ô‰lMÓ ÔÈÏÎB‡29‡ˆÈ BlLÂ , ¿ƒƒ∆»∆¿≈≈ƒ»∆¿∆≈≈
‰Ù¯O‰ ˙È·Ï30.ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ ¯eËÙe , ¿≈«¿≈»»ƒ«¬∆«≈ƒ

רק 26) אלא בשבילם שישחוט לו שאמרו את לא שיחפש
אליהם יביאנו וכשימצאנו (כסף הפסח ישחטוהו והם

ונמצא 27)משנה). להם. שישחוט לו אמרו לא שהם
שלו. מהקרבן ידם ואחד 28)שמשכו לצמצם אפשר שאי

תחילה. נשחט ולא 29)מהם ראשון נשחט שלו שמא כי
שלהן. על כלל והוא 30)נמנה ראשון נשחט שלהם שמא

לשריפה. שהוא בעלים, לו שאין פסח הוא ושלו עמהם, נמנה

.Âe‡ˆ :Ô‰Ï ¯Ó‡Â ,BÁÒt BÏ „·‡Â ,ÌÁÒt Ô‰Ï „·‡»«»∆ƒ¿»¿»«ƒ¿¿»«»∆¿
ÈÏÚ eËÁLÂ eLw·e31ËBÁLe Lw·e ‡ˆ :BÏ e¯Ó‡Â , «¿¿«¬»«¿»¿≈«≈¿

Ìlk - eËÁLÂ Ì‰ e‡ˆÓe ,ËÁLÂ ‡ˆÓe CÏ‰Â ,eÈÏÚ»≈¿»«»»¿»«»¿≈¿»¬À»
ÔBL‡¯‰ ÔÓ ÔÈÏÎB‡32Û¯OÈ ÈM‰Â ,33Úe„È ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿ƒƒ»ƒ¿«≈ƒƒ»≈¿ƒ≈»«

„Á‡k Ô‰ÈL eËÁML B‡ ‰lÁz ËÁL ‰Ê È‡34- ≈∆ƒ¿«¿ƒ»∆»¬¿≈∆¿∆»
eÙ¯OÈ Ô‰ÈL35CÏ‰ .ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ ÔÈ¯eËÙe , ¿≈∆ƒ»¿¿ƒƒ«¬∆«≈ƒ»«

‰ÊÏ ‰Ê e¯Ó‡ ‡ÏÂ Lw·Ï Ì‰ eÎÏ‰Â Lw·Ï ‡e‰¿«≈¿»¿≈¿«≈¿…»¿∆»∆
„Á‡ Ïk ËBÁLiL ÌaÏa ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌeÏk¿««ƒ∆»»¿ƒ»∆ƒ¿»∆»
ÔcÓ‡L ÌÈ¯·„e ˙BÊÈÓ¯ ÌL eÈ‰L B‡ ,B¯·Á ÏÚ Ô‰Ó≈∆«¬≈∆»»¿ƒ¿»ƒ∆À¿«
B¯·Á ÏÚ ËBÁLÈ ‡ˆÓiL „Á‡ ÏkL Ô‰a ˙Úc‰36, «««»∆∆»∆»∆ƒ¿»ƒ¿«¬≈

ÔÈ‡ - ÌeÏk ‰ÊÏ ‰Ê e¯Ó‡ ‡ÏÂ eL¯t ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…≈¿¿…»¿∆»∆¿≈»
‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ‡¯Á‡37. «¬»ƒ∆»∆

בשבילי.31) גם אותו ושחטו לכם שאבד הפסח את חפשו
ידיהם 32) את למשוך אין ומשנשחט עליו, נמנו כולם שהרי

בעלים.33)ממנו. לו שאין פסח אחד 34)כדין שוודאי
תחילה. נשחט הוא 35)מהם מהם איזה ידוע שלא משום

עליו. אמרו 36)שנמנו ולא להן אמר "לא שם: במשנה
הדבר  כן, לא שאם רמיזות, שם שהיו רבינו ומפרש לו",
משנה). (כסף זאת לנו להשמיע למשנה ואין פשוט

אוכל 37) זה אלא ראשון, נשחט מהן איזה לחשוש להם ואין
משלהם, אוכלים הם וכן ראשון, נשחט שלהן אם אף משלו

שם). (רש"י ראשון נשחט שלו אם אף

.ÊeËÁMiL Ì„˜ Ô‰ÈÁÒt e·¯Ú˙pL ˙B¯e·Á ÈzL38 ¿≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿≈∆…∆∆ƒ»¬
˙B·B¯Úz‰ ÔÓ „Á‡ O·k ÔÈÁ˜BÏ BÊ ‰¯e·Á -¬»¿ƒ∆∆∆»ƒ««¬
‡a BÊ ‰¯e·Á ÈaÓ „Á‡Â ,ÈM‰ ÔÈÁ˜BÏ ‰iM‰Â¿«¿ƒ»¿ƒ«≈ƒ¿∆»ƒ¿≈¬»»

el‡ Ïˆ‡39,‰BL‡¯‰ Ïˆ‡ ‡a ‰iL ÈaÓ „Á‡Â ≈∆≈¿∆»ƒ¿≈¿ƒ»»≈∆»ƒ»
:ÌÏˆ‡ ‡aL „Á‡‰ ‰ÊÏ ˙¯ÓB‡ Ô‰Ó ‰¯e·Á ÏÎÂ¿»¬»≈∆∆∆»∆»∆»∆»∆¿»
ElMÓ ˙BÎeLÓ EÈ„È - ‰f‰ ÁÒt‰ ‡e‰ elL Ì‡ƒ∆»«∆««∆»∆¿ƒ∆¿
eÈ„È - ‰f‰ ÁÒt‰ ‡e‰ ElL Ì‡Â ,elL ÏÚ ˙ÈÓÂ¿ƒ¿≈»«∆»¿ƒ∆¿«∆««∆»≈
˙B¯e·Á LÓÁ ÔÎÂ .ElL ÏÚ eÈÓÂ elMÓ ˙BÎeLÓ¿ƒ∆»¿ƒ¿ƒ«∆¿¿≈»≈¬
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‰MÓÁ ‰MÓÁ ÏL40ÏL ˙B¯e·Á ¯OÚ B‡ ,Ì„‡ Èa ∆¬ƒ»¬ƒ»¿≈»»∆∆¬∆
‰¯e·Á ÏkÓ „Á‡ Ô‰Ï ÔÈÎLBÓ - ‰¯OÚ ‰¯OÚ¬»»¬»»¿ƒ»∆∆»ƒ»¬»

˙¯Á‡‰ ‰¯e·ÁÏ41ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈ˙Ó Ì‰ CÎÂ ,42¯Á‡Â , «¬»»«∆∆¿»≈«¿ƒ¿¿ƒ¿««
.ÔÈËÁBL Ck»¬ƒ

הפסח.38) מן ידיהם למשוך עדיין אפשר שאז מפני והיינו
על  יודעים אינם ואלו למנוייו, אלא נאכל הפסח שאין ומכיוון

כדלהלן. עושים לכן נמנו, והוצרך 39)איזה שם. במשנה
משה", הבית ימעט "ואם ד) יב, (שמות שכתוב משום לכך
והולכין  "שמתמעטין צט.) (פסחים יהודה ר' למד ומזה
שיהיה  ובלבד הקרבן) מן ידיהן את מושכין חבורה (אנשי

(נשאר)". קיים החבורה מבני שם 40)אחד פסחים בגמרא
חמשה  של אבל הוא, דווקא חמשה" ש"חמשה אמרו
חבורות, לארבע אלו הארבעה יתפזרו אם שהרי לא, וארבעה
שלו. החבורה מבני אחד אף בלי החמישי הפסח יישאר

וחבורה 41) חבורה שבכל האנשים חמשת שכל כלומר,
אחד  פסח אף יישאר שלא באופן הפסחים, לחמשת מתפזרים

הראשונים. החבורה מבני אחד בו יהיה הארבעה 42)שלא
ידי  זה פסח הוא שלך אם לחמישי: החדשה שבחבורה
שהם  מקום בכל שלנו הפסחים מארבעת משוכות ארבעתנו
הארבעה  וכן לשני ואומרים חוזרין הן וכן עמך, נמנים ואנו

שם). (רש"י וחבורה חבורה כל וכן שבחבורה אחד לכל

.Á„Á‡ ÁÒt Á˜BÏ ‰Ê - Ô‰ÈÁÒt e·¯Ú˙pL ÌÈL¿«ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿≈∆∆≈«∆«∆»
ÏÚ ‰pÓÓ ‰ÊÂ ,„Á‡ BÏ Á˜BÏ ‰ÊÂ ˙B·B¯Úz‰ ÔÓƒ««¬¿∆≈«∆»¿∆¿«∆«
ÔÓ „Á‡ BnÚ ‰pÓÓ ¯Á‡‰Â ˜eM‰ ÔÓ „Á‡ BÁÒtƒ¿∆»ƒ«¿»«≈¿«∆ƒ∆»ƒ

˜eM‰43‡B·È Ck ¯Á‡Â ,˙B¯e·Á ÈzL eÈ‰iL È„k , «¿≈∆ƒ¿¿≈¬¿««»»
Ïˆ‡ el‡Ó „Á‡ ‡B·ÈÂ el‡ Ïˆ‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡∆»ƒ¿≈∆≈∆≈¿»∆»≈≈≈∆

¯Á‡‰44BÏˆ‡ ‡aL B¯·Á ÌÚ „Á‡ Ïk ‰˙Óe , »«≈«¿∆»∆»ƒ¬≈∆»∆¿
EÈ„È - ‰Ê ÁÒt ‡e‰ ÈlL Ì‡ :¯ÓB‡Â ‰iL ‰¯e·ÁÓ≈¬»¿ƒ»¿≈ƒ∆ƒ∆«∆»∆

ÈlL ÏÚ ˙ÈÓÂ ElMÓ ˙BÎeLÓ45- ‡e‰ ElL Ì‡Â , ¿ƒ∆¿¿ƒ¿≈»«∆ƒ¿ƒ∆¿
‡ˆÓÂ .ElL ÏÚ È˙ÈÓÂ ÈlL ÁÒtÓ ‰ÎeLÓ È„È»ƒ¿»ƒ∆«∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ«∆¿¿ƒ¿»

ÌeÏk e„ÈÒÙ‰ ‡lL46. ∆…ƒ¿ƒ¿

לו 43) ולומר השני עם אחד להתנות יוכל לא כן, לא שאם
כך  ידי על כי משלי ידי מושך אני הזה הפסח הוא שלך אם
חבירו  של על עצמו ולמנות בעלים, בלא פסחו את מניח  הוא
אפשר, אי משלהן ידיהן את שימשכו לפני שלו על וחבירו
שם). (רש"י כאחד פסחים שני על נמנים שאין לפי

כל 44) ללכת יכולים הראשונים המנויין שני שאפילו משמע
מן  שמינו זה את פסחם על ולהשאיר השני של לפסח אחד

וידיך 45)השוק. שלי על נמנית להיפך: יאמר לא אבל
יכול  אינו משלו, ידו משך שלא זמן שכל משלך, משוכות
כאחד. פסחים שני על נמנים שאין אחר, פסח על להימנות

השריפה.46) לבית יוצא אינו הקרבנות מן אחד שאף

.Ë‰MÓÁ47˙‡ˆÓÂ Ô‰ÈÁÒt ˙B¯BÚ e·¯Ú˙pL ¬ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿»
˙ÏaÈ48‰Ù¯O‰ ˙È·Ï e‡ˆÈ Ìlk - Ô‰Ó „Á‡ ¯BÚa49. «∆∆¿∆»≈∆À»≈¿¿≈«¿≈»

ÔÓc ˙˜È¯Ê Ì„˜ e·¯Ú˙ Ì‡Â50ÁÒÙa ÔÈ·iÁ - ¿ƒƒ¿»¿…∆¿ƒ«»»«»ƒ¿∆«
ÈL51ÁÒt ˙BOÚlÓ ÔÈ¯eËt - ‰˜È¯Ê ¯Á‡ e·¯Ú˙ ; ≈ƒƒ¿»¿««¿ƒ»¿ƒƒ«¬∆«
ÈL52·¯wL ‰Ê ‡ˆÓ - ÈL ÁÒt e·È¯˜‰ Ì‡L . ≈ƒ∆ƒƒ¿ƒ∆«≈ƒƒ¿»∆∆»«

‰¯ÊÚÏ ÔÈlÁ ‡È·Ó ¯Lk Ôa¯˜ ÔBL‡¯a53eÓ Ì‡Â . »ƒ»¿»»≈≈ƒÀƒ»¬»»¿ƒƒ¿

„Á‡ ÁÒt ÏÚ Ôlk54·iÁÓÏ ‡lL ËÁL ‡ˆÓ -55, À»«∆«∆»ƒ¿»ƒ¿«∆…ƒ¿À»
ÂÈÈeÓÏ ‡lL ËÁLpL ÈÓk ‰ÊÂ56Ïk ‰˙‰ Ì‡Â . ¿∆¿ƒ∆ƒ¿«∆…ƒ¿»¿ƒƒ¿»»

Ìc - ÌÈÓÏL ‰È‰È ÁÒt BÈ‡ Ì‡ :¯Ó‡Â Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¿»«ƒ≈∆«ƒ¿∆¿»ƒ«
ÔÈzp‰Â ,‰˜È¯Êa ÌÈÓÏM‰ Ì„Â ‰ÎÈÙLa ÁÒt‰«∆«ƒ¿ƒ»¿««¿»ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ»ƒ

‰lÁzÎÏ ‰ÎÈÙLa ÌzÈ Ï‡ ‰˜È¯Êa57CÎÈÙÏ . ƒ¿ƒ»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ»¿ƒ»
.ÈL ÁÒtÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ∆«≈ƒ

וליותר.47) לפחות הדין והוא חמישה ונקט פח: שם ברייתא
בקרבן.48) הפוסלים המומין מן אחד אחד 49)היא שכל

הבעלֿמום. הוא שמא בספק, מהם זה וכל 50)ואחד
את  ששפכו לפני עורותיהן את והפשיטו הסדר, מן כששינו
ששופכים  ש"אחר הוא הסדר שהרי המזבח, יסוד על הדם

אותו". מפשיטין היו 51)דמו לא זריקה בשעת שהרי
שכולם  ונמצא מום, בעל ספק מצד לאכילה ראויין הקרבנות

לאכילה 52)פסולים. ראויין היו הקרבנות ארבעת שהרי
מספק. כולם לחייב ואין פסול, הוא אחד ורק הזריקה, בשעת

שנאמר 53) משום נז:), (קדושין לעזרה חולין מביאין ואין
(רש"י  בשעריך" וכו' ומצאנך מבקרך "וזבחת כא) יב, (דברים

אחד 54)שם). שהרי בעזרה חולין כך ידי על מביא ואין
הפסח. בקרבן מחוייב בוודאי הדין 55)מהם מן שהרי

פטורים. ש"אין 56)כולם א הלכה ב פרק למעלה וראה
למנוייו". אלא הפסח את שבדיעבד 57)שוחטין פי על אף

יצא.

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בני 1) על והשוחט השם שינוי במחשבת הנשחט פסח יבאר

היה. לשמו שלא ששחטתי הפסח ואמר: חבורה,

.‡ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙ ¯·k2ÁÒt‰L , ¿»ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ∆«∆«
ËÁL BÈ‡3ÂÈÏÚa ÌLÏe ÁÒt ÌLÏ ‡l‡4Ì‡Â ; ≈ƒ¿»∆»¿≈∆«¿≈¿»»¿ƒ

ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓa BËÁL5ÏeÒt -6ËÁBM‰ .7˙‡ ¿»¿«¬∆∆ƒ«≈»«≈∆
ÔÓÊ ¯Á‡Ï Ì‰Ï ¯Ó‡Â ,‰¯e·Á Èa ÏÚ ÁÒt‰8B˙B‡ : «∆««¿≈¬»¿»«»∆¿««¿«

Ì‡ ,ÂÈzËÁL BÓLÏ ‡lL - ÌÎÈÏÚ ÈzËÁML ÁÒt‰«∆«∆»«¿ƒ¬≈∆∆…ƒ¿¿«¿ƒƒ
ÂÈ¯·c ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - Ô‰Ï ÔÓ‡ ‰È‰9- Â‡Ï Ì‡Â , »»∆¡»»∆¿ƒ«¿»»¿ƒ»

ÔÈc‰ ˙¯eL10ÈÓÁ‰Ï ‰ˆB¯‰Â .ÔÓ‡ BÈ‡LÏÚ ¯ ««ƒ∆≈∆¡»¿»∆¿«¬ƒ«
BÓˆÚ11ÈL ÁÒt ‡È·ÈÂ ,ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ -12. «¿¬≈∆¿À»¿»ƒ∆«≈ƒ

יא.2) ג, א, הלכות והולכתו 3)פט"ו הדם קבלת כן וכמו 
שם. ראה את 4)וזריקתו, "שמור א) טז, (דברים שנאמר

פסח, לשם עשיותיו כל שיהיו - פסח" ועשית האביב חודש
נאמר  ועוד אחר). קרבן לשם (=שעשאו קודש שינוי הרי
זביחה  שתהא הוא", פסח זבח "ואמרתם כז) יב, (שמות
לשינוי  ענין תנהו קודש, לשינוי ענין אינו אם פסח, לשם

ז:). (זבחים לשם 5)בעלים שלא או פסח לשם שלא
א. הלכה המוקדשין פסולי מהלכות פי"ג ראה בעליו,

גֿיא.6) הלכות שם ופט"ו ב. בזבחים תוספתא 7)משנה
ובמאירי  קצת. לשון בשינוי פ"ג, ופסחים פ"ב תרומות
סוף  עד מכאן רבינו, כלשון הביא (224 (עמוד נד: לגיטין

בפסחים. ברייתא בשם ושם 8)ההלכה, שם בתוספתא
והוא  הברייתא. בלשון שם במאירי הוא כן אבל ליתא,
בידו, אינו ואם נאמן. שבידו, שכל שם בגיטין אביי לדעת
המוקדשין  פסולי מהלכות בפי"ט רבינו כתב וכן נאמן. אינו
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- נתפלגו לו ואמר בזבחים עמו מקריב "היה טו: הלכה
היה  אם - נתפלגו היום באותו לך שהקרבתי זבחים נאמן;
מהלכות  בפי"ג שכתב [ומה וכו'" דבריו על סומך לו נאמן
בטהרות, עמו עושה "היה ח: הלכה ומושב משכב מטמאי
שעשיתי  טהרות בו, שפגע בשעה לו ואמר מצאו זמן ולאחר
וכמו  לו, נאמן הוא אם היינו - נאמן" זה הרי נטמאו, עמך
בכסףֿ ועיין שם. המוקדשין פסולי ובהלכות כאן שכתב

שם]. עד 9)משנה לו שאמר סמיא בההוא סו. קידושין
לו  ואמר שמואל, מר את לשאול ובא זינתה, אשתו אחד:
רבינו  כתב וכן יגרשנה. - לו נאמן הוא אם שמואל מר

שם. המוקדשין פסולי נותן"10)בהלכות הדין "כלומר,
שם). גיטין הדין.11)(רש"י משורת לפנים ולעשות

"אין 12) כתב: והראב"ד שם. במאירי הברייתא בלשון כן
על  נדבה פסחו להביא יכול אינו פטור היה שאם שבח, כאן
ג, פרק בסוף רבינו שכתב כמו לומר, רוצה שלמים", תנאי
והלחםֿ לכתחילה. בשפיכה יתנם אל בזריקה שהניתנין
בדין  שאינו למעלה, כן אמרו בחמשה שרק מתרץ משנה
שחייב  לאחד לזכות כדי לכתחילה איסור על יעברו שכולם
יעבור  עצמו והוא בספק חייב עצמו הוא כאן אבל בפסח,

פסח. קרבן להקריב כדי לכתחילה איסור על

.·Û‡ ,‰˜È¯Ê Ì„˜ BÏ Ú„BÂ ‡ÓËpL ÁÒt‰ ¯Oa¿««∆«∆ƒ¿»¿«…∆¿ƒ»«
Ìc‰ ˙‡ ˜¯ÊÈ ‡Ï - ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ¯eÓ‡‰L Èt ÏÚ13; «ƒ∆»≈ƒ¿ƒ…ƒ¿…∆«»

‰ÏÈÎ‡Ï ‡l‡ ‡a ÁÒt‰ ÔÈ‡L14‡Ï - ˜¯Ê Ì‡Â . ∆≈«∆«»∆»«¬ƒ»¿ƒ»«…
‰ˆ¯‰15- Ìc‰ ˜¯ÊpL „Ú BÏ Ú„B ‡Ï Ì‡Â . À¿»¿ƒ…««∆ƒ¿««»
‰ˆ¯‰16‰v¯Ó ıÈv‰L ;17,‡ÓËpL ¯Oa‰ ˙‚‚L ÏÚ À¿»∆«ƒ¿«∆«ƒ¿««»»∆ƒ¿»

ÔB„f‰ ÏÚ ‰v¯Ó BÈ‡Â18- ÌÈ¯·È‡‰ ˙ˆ˜Ó e‡ÓË . ¿≈¿«∆««»ƒ¿¿ƒ¿»»≈»ƒ
ÌÈ¯B‰h‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ÌÈ‡Óh‰ ˙‡ Û¯BO19e‡ÓË . ≈∆«¿≈ƒ¿≈∆«¿ƒƒ¿¿

ÏÎ‡ ¯Oa‰Â Ìc‰ ˙‡ ˜¯BÊ - Ìi˜ ¯Oa‰Â ÌÈ¯eÓ‡‰»≈ƒ¿«»»«»≈∆«»¿«»»∆¡»
·¯ÚÏ20ËÁLpL ¯Á‡ ÌÈÏÚa‰ e‡ÓË .21˜¯ÊÈ ‡Ï - »∆∆ƒ¿¿«¿»ƒ««∆ƒ¿«…ƒ¿…

‰ˆ¯‰ ‡Ï - ˜¯Ê Ì‡Â .Ìc‰ ˙‡22ÔÈ·iÁ CÎÈÙÏ . ∆«»¿ƒ»«…À¿»¿ƒ»«»ƒ
Ûeb‰ ˙‡ÓË ÏÚ ‰v¯Ó ıÈv‰ ÔÈ‡L .ÈL ÁÒÙa23 ¿∆«≈ƒ∆≈«ƒ¿«∆«À¿««

ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ‡ÓË Ì‡ ‡l‡24e¯‡aL BÓk , ∆»ƒƒ¿»¿À¿««¿¿∆≈«¿
Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎÏ‰a25. ¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»

שאכילה 13) נתן רבי של כחכמים עח: בפסחים משנה
ב. הלכה ג פרק למעלה וראה שנטמא 14)מעכבת. וכיון

הדם. את זורק אינו - לאכילה ראוי ואינו וחייב 15)הבשר
שני. פסח שני.16)לעשות פסח מלעשות ופטור

במשנה.17) פ: שם.18)פסחים בגמרא רבינו כדברי
קיים,19) והבשר חלבים נטמאו ו: פרק פסחים בתוספתא

יזרוק. לא לאו, ואם יזרוק. ואחד, אחד לכל כזית יש אם
אם  מדקתני עסקינן, הבשר קצת דבנטמא לרבינו לו ומשמע

(כסףֿמשנה). ואחד אחד לכל כזית שם 20)יש במשנה
הדם". את זורק קיים, והבשר החלב "נטמא עח:

ראה 21) עליו, שוחטים אין - שנשחט לפני נטמאו שאם
א. הלכה ופ"ו א, הלכה פ"ה אם 22)להלן אף כלומר,

הדם. שנזרק עד נודע במשנה.23)לא פ: מת 24)שם
מת  שם שיש נודע שנטמא אחר ורק עליו, ידעו שלא
טומאת  "נטמא שם: ובמשנה פא:). בפסחים (ברייתא
שאין  כל התהום? טומאת "ואיזוהי מרצה". הציץ התהום,

התהום  טומאת אמרו ולא העולם, בסוף אפילו מכירה אדם
שהרגו" זה בו יודע שהרי לא, הרוג אבל בלבד, למת אלא

יח). הלכה נזירות מהלכות ושם 25)(פ"ו ו. הלכה פ"ד
התהום  טומאת טמא שהוא לו נודע אם שאף רבינו כתב

וזרק  הדם, שיזרוק שהציץ קודם הורצה, - הדם את אח"כ
מזיד. שהוא אע"פ התהום טומאת על מרצה

.‚ÌÈÏLe¯ÈÓ ‡ˆiL ÁÒt‰26‰Úa¯‡a ‡ÓËpL B‡ «∆«∆»»ƒ»«ƒ∆ƒ¿»¿«¿»»
„iÓ Û¯OÈ - ¯OÚ27e˙Ó B‡ ÌÈÏÚa‰ e‡ÓË .28B‡ »»ƒ»≈ƒ»ƒ¿¿«¿»ƒ≈
Ì‰È„È ˙‡ eÎLÓ29˙˜È¯Ê Ì„˜ e˙Ó B‡ e‡ÓË elÙ‡ , »¿∆¿≈∆¬ƒƒ¿¿≈…∆¿ƒ«

Ìc‰30B˙¯eˆ ¯aÚzL „Ú B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ -31Ck ¯Á‡Â «»«ƒƒ«∆¿À«»¿««»
ÏÏk‰ ‰Ê .Û¯OÈ32BÙe‚a BÏeqtL Ïk :33Û¯OÈ - ƒ»≈∆«¿»…∆ƒ¿ƒ»≈

„iÓ34ÌÈÏÚaa B‡ Ìca ;35Ck ¯Á‡Â B˙¯eˆ ¯aÚz - ƒ»«»«¿»ƒ¿À«»¿««»
eÎLnL Ú„BpL ¯Á‡ BËÁL Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Û¯OÈƒ»≈¿ƒ»ƒ¿»««∆«∆»¿
ÁÒÙÏ eÁ„Â e‡ÓË B‡ e˙Ó B‡ Ì‰È„È ˙‡ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ∆¿≈∆≈ƒ¿¿¿ƒ¿¿∆«

„iÓ Û¯OÈ ‰Ê È¯‰ - ÈL36ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈ƒ¬≈∆ƒ»≈ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ
Èa Ïk e‡ÓËpLk ?ÌÈÏÚa‰ e‡ÓË Ì‡ Û¯OiL∆ƒ»≈ƒƒ¿¿«¿»ƒ¿∆ƒ¿¿»¿≈
ÌÈ¯B‰Ë eÎÊ - Ô˙ˆ˜Ó e‡ÓË Ì‡ Ï·‡ ;‰¯e·Á‰«¬»¬»ƒƒ¿¿ƒ¿»»»¿ƒ

ÌÈ‡ÓË ÏL Ì˜ÏÁa37Ô˙ˆ˜Ó e‡ÓËpL Èt ÏÚ Û‡ . ¿∆¿»∆¿≈ƒ««ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿»»
ÏÎ‡Ï eÏÈÁ˙‰L ¯Á‡38‡Ï ÔÈ„ÚL ÌÈ¯B‰h‰ eÎÊ - ««∆ƒ¿ƒ∆¡…»«¿ƒ∆¬«ƒ…

eÏÈÁ˙‰39‡ .- Ô˙ˆ˜Ó e‡ÓËÂ Ôlk eÏÈÁ˙‰ Ì‡ Ï· ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿ƒÀ»¿ƒ¿¿ƒ¿»»
ÌÈ¯B‰h‰ ‡l‡ ;ÌÈ‡ÓË ÏL Ô˜ÏÁa ÌÈ¯B‰Ë eÎÊ ‡Ï…»¿ƒ¿∆¿»∆¿≈ƒ∆»«¿ƒ

Û¯OÈ ÌÈ‡Óh‰ ˜ÏÁÂ ,Ì˜ÏÁ ÔÈÏÎB‡40ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿ƒ∆¿»¿≈∆«¿≈ƒƒ»≈¿«ƒ
Ô˙ˆ˜Ó e˙Ó Ì‡41ÌÏL ‡ÓË .42Ba¯ B‡43ÌÈÙ¯BO - ƒ≈ƒ¿»»ƒ¿»»≈À¿ƒ

‰¯Èa‰ ÈÙÏ B˙B‡44„Ú ÔLi·Ï È„k ,Ïk‰ ÈÙa ƒ¿≈«ƒ»ƒ¿≈«…¿≈¿«¿»«
Ba e¯‰fiL45‰Î¯Ún‰ ÈˆÚÓ B˙B‡ ÔÈÙ¯BOÂ .46È„k , ∆ƒ»¬¿¿ƒ≈¬≈««¬»»¿≈

e·‚ ‰Î¯Ún‰ ÈˆÚÓ e¯Ó‡ÈÂ Ô˙B‡ e„LÁÈ ‡lL47. ∆…«¿¿»¿…¿≈¬≈««¬»»»¿
ÌÈ˜·e L˜a e‰eÙ¯OÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ48Û¯OÏ eˆ¯Â ¿ƒ»ƒƒ¿¿¿«¿»ƒ¿»ƒ¿…

ÔÈÙ¯BO - ÔÓˆÚ ÏMÓ49BËeÚÓ ‡ÓË .50¯˙Bp‰ ÔÎÂ51 ƒ∆«¿»¿ƒƒ¿»ƒ¿≈«»
Ô‰È˙B¯ˆÁa B˙B‡ ÔÈÙ¯BO -52ÔÓˆÚ ÈˆÚÓ53‡Ï Ï·‡ , ¿ƒ¿«¿≈∆≈¬≈«¿»¬»…

eÏÚÓÈÂ ÌÏˆ‡ Ô‰Ó e¯‡MÈ ‡lL ,‰Î¯Ún‰ ÈˆÚÓ≈¬≈««¬»»∆…ƒ»¬≈∆∆¿»¿ƒ¿¬
Ô‰a54. »∆

ישרף 26) שנטמא או שיצא "הפסח פב. בפסחים משנה
בו", שנאכל הבית מן "שיצא בפיה"מ רבנו ומפרש מיד",
שהרי  מירושלים", "שיצא והעתיק כאן רבינו בו וחזר
רבינו: שכתב כמו ארבעהֿעשר, ביום כשיצא המדובר
שאמרו  מזה מוכח וכן עשר", בארבעה שנטמא וכו' "שיצא
שאין  לשרוף, אסור עשר, חמשה בליל ואילו מיד". "ישרף
המוקדשין  פסולי מהלכות (פי"ט ביוםֿטוב קדשים שורפין
שאילו  מירושלים, שיצא עלֿכרחינו כן, ואם ה). הלכה
כמו  עשר, חמשה בליל אלא אסורה אינה מחבורתו יציאה
ועיין  ג. הערה שם ועיין א. הלכה פ"ט להלן מדבריו שנראה

ישראל. ותפארת טוב' יום עיבור 27)'תוספות צריך ואינו
הבשר. בגוף הוא שהפסול משום להלן), (ראה צורה

והמדובר 28) ברוקא. בן יוחנן ר' של וכחכמים שם, משנה
אלא  זה על נודע שלא שחיטה, לפני מתו או כשנטמאו

להלן. ראה שחיטה, לאחר 29)לאחר שהרי שנשחט, לפני
פ"ב  למעלה ראה ידיהם, את למשוך יכולים אינם שנשחט
ידיהם  שמשכו שנשחט, לאחר עד נודע שלא אלא יד, הלכה
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שמתו  שנטמאו, נודע כשלא אלה וכל השחיטה. לפני
להלן. וראה זריקה, לאחר על ידם פב:30)ושמשכו שם

יוחנן  ר' של דחכמים ואליבא השניה, הלשון לפי יוסף כרב
אלא  הגוף פסול זה אין זריקה לפני שאפילו ברוקא, בן

בעלים. או 31)פסול שיסריח, עד הבשר את מניח
לשרפו, אין - אחרת בלינה. ונפסל אחד לילה משאירו

קדשים. בזיון עג:32)משום שנטמא 33)פסחים כגון
משום 34)הבשר. צורתו, שתעובר עד להניח צריך ואין

קדשים. מבזה זה ואין נפסל או 35)שהבשר הדם שנטמא
הבעלים. הקרבן 36)נטמאו בגוף פסול נחשב שזה

מפורש, נראה עג: שבפסחים ואףֿעלֿפי (כסףֿמשנה).
סמך  - מיד ישרף שחיטה, לאחר אלא נודע לא אם שאף
משם, שנראה ו, פרק סוף פסחים הירושלמי דברי על רבינו
(אור  הגוף פסול זה אין - שחיטה אחר אלא נודע לא שאם
מהלכות  פ"ב, להלן המוריה" "הר בספר [ועיין שמח).

י]. הלכה שם 37)שגגות וירושלמי פ"ז, פסחים תוספתא
ז. פרק לאכול 38)סוף התחילו הטמאים כלומר,

שם). התחילו.39)(ירושלמי לא עדיין הטהורים [כלומר,
הטהורים  התחילו אם שכלֿשכן מפורש, שם ובירושלמי
הטמאים. של בחלקם הטהורים שזכו הטמאים, התחילו ולא
התחילו  לא "אם כתב (130 (עמ' פא: שם והמאירי
הטמאים  בחלק הטהורים זכו לא לאכול, עדיין הטהורים
דבריו: לתקן שיש ונראה המערב". בתלמוד היא וכן וכו'
בחלק  [זכו לאכול עדיין הטהורים התחילו לא "אם
הטהורים  זכו לא - לאכול] התחילו אם אבל הטמאים,
וכן  הטהורים. באכילת תלוי שהכל וכו'", הטמאים בחלק
התחילו  אם "אבל בסמוך: להלן תימן כ"י ברמב"ם הוא
הכל  זה, ולפי חסרה. "כולן" ותיבת וכו'", קצתן ונטמאו
השמיט  שרבינו מזה מוכח וכן כנ"ל. הטהורים באכילת תלוי
הלא  אבל הטהורים, התחילו דין למעלה כתב ולא
להלן]. עוד וראה כנ"ל, להיפך מפורש שלפנינו בירושלמי

(ראה 40) חבורתם נקבעה - לאכול כולן שהתחילו [שכיון
ובפ"ב  כה, הערה ולמעלה ג, והערה א הלכה פ"ט להלן
יכולים  שאינם מקצתם שנטמאו וכיון פז) הערה טו הלכה
כשתי  מעתה הם והרי החבילה, נתפרדה להצטרף, עוד
לפי  הטמאים, של מחלקם לאכול לטהורים ואסור חבורות,
א), הלכה פ"ט (להלן אחת" בחבורה אלא אוכל  ש"אינו
של  בחלקם הטהורים זכו לאכול, כולם התחילו לא אם אבל
קצת  נראה וכן במקומם. חבורתם קובעים שהם טמאים,
חבורות]. שתי של ענין הנ"ל לדין שסמכו שם בירושלמי

נטמאו 41) או מקצתן שמתו חבורה "בני שם: תוספתא
חוששין". ואין אוכלין השאר כל 42)מקצתן, פירוש,

לפיכך 43)הקרבן. בעלים, פשיעת כאן ויש הקרבן, רוב
הבירה. לפני אותו וכל 44)שורפין פא: בפסחים משנה

אנשים. הרבה שם ויש שם), (רש"י בירה נקרא כולו המקדש
כדי 45) חנינא בר יוסי א"ר טעמא, "מאי שם: גמרא

טומאה" לידי יבואו ולא להבא שישמרו "כדי לביישן",
שם). המשניות הקדש,46)(פירוש עצי והם שם. משנה

חכמים  והתירו המזבח, על קרבנות לשריפת שהוקדשו
את  כשהקדישו מתחילה ב"ד תנאי הוא כן כי כן, לעשות
(תוס' שנטמא פסח שריפת לשם גם בהם שישתמשו העצים,

נטמא). ד"ה "שלא 47)שם שאמר יוסף כרב ולא כרבא,

דבר: של ופירושו פב.) (שם [עצים]" לו שאין מי את לבייש
לו  כשישארו - שלו, בעצים במקדש לשרוף נצריכהו אם
המערכה  שמעצי הרואים בו יחשדו לביתו, ויקחם עצים

למערכה,48)גנב. ראויים "אינם שהרי חשד, בהם שאין
תאנה  של במורביות רגילים היו באלו (כט.) בתמיד  כדתנן
שכתבו  ויש שם). חננאל (רבינו שמן" עץ ושל אגוז ושל
הגמרא  מלשון נראה וכן (מאירי, למערכה פסולים שהם
ועיין  למערכה", חזי דלא וחריותא קני "דאייתי שם בפסחים

שם). של 49)רש"י טעמו (בין בינייהו "מאי בגמרא: שם
קני  דאייתי בינייהו איכא רבא)? של טעמו לבין יוסף רב
למערכה". חזי דלא דקל) וענפי קנים (שהביא וחריותא
לבייש  "שלא ולטעם חשד. שאין מותר, - "חשד" של לטעם
בושה  יש ובקנים בקש גם שהרי אסור, - לו" שאין מי את
"חשד". משום הוא שהטעם כרבא פסק ורבינו לו, שאין למי

עצמן. של וקנים בקש לשרוף מותר כך של 50)משום
(מאירי). כלֿכך פשיעה כאן ואין הקרבן.51)הקרבן, מן

קהל 52) בפני בבירה לשרוף לביישן אין פשעו, שלא כיון
מעצי 53)רב. שגנבו שיאמרו חשד אין שבחצרותיהן

שם. במשנה זה וגם פיישן 54)המערכה. "דילמא פב. שם
ל  בהו ואתי תקלה".מינייהו, ידי

.„ÌÈL ÈzL Ôa ¯ÎÊ B‡ BÁÒÙÏ ‰·˜ LÈ¯Ùn‰55- ««¿ƒ¿≈»¿ƒ¿»»∆¿≈»ƒ
.ÁÒt ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ ¯ÎnÈÂ ,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ‰Ú¯Èƒ¿∆«∆ƒ…¿ƒ»≈¿»ƒ¿»»∆«
‡È·È - BÁÒt ·È¯˜‰L „Ú ÌeÓ Ba ÏÙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»««∆ƒ¿ƒƒ¿»ƒ

ÌÈÓÏL ÂÈÓ„a56. ¿»»¿»ƒ

בלבד,55) העזים ומן הכבשים מן אלא שוחטין "אין והרי
א). הלכה פ"א (למעלה שנה" בן בפסחים 56)זכר משנה

עד  ירעה שנים, שתי בן זכר או לפסחו נקבה "המפריש צז:
ד"ה  ובתוס' לשלמים", לנדבה דמיו ויפלו וימכר שיסתאב
שלמים, בדמיה ויביא דקתני דהא ר"ת אומר וז"ל: המפריש,
יביא  הפסח קודם אבל הפסח, אחר בשנשתיירה היינו
בלח"מ  וראה יט. תמורה בברייתא מפורש וכן פסח, בדמיה
פסולי  מהלכות בפ"ג שפסק רבינו על שמקשה כאן
ה"ד  הקרבנות מעשה מהלכות ובפט"ו כג, הלכה המקודשין
שבהמה  אומרים שאין (היינו, נדחים חיים בעלי שאין
גם  שתידחה לו, ראויה לא שהיא לקרבן בחיים שנדחתה
שהופרשה  נקבה בהמת לדוגמא, לו. ראויה כן שהיא לקרבן
לא  כך שמשום אומרים אין לזה, ראויה לא שהיא לפסח,
לפסוק  לו הי' לזה) ראויה שהיא שלמים קרבן אותה יקריבו
תיקרב  עצמה שהיא לפסח שהפרישה נקבה לענין כאן
שתירץ  מה וראה שלמים. בדמיו שיביא פוסק ולמה שלמים,
דברי  בביאור מ"ז פ"ט פסחים יו"ט ובתוספות שם,

הרמב"ם.

.‰LÈ¯Ù‰57˙ÓÂ BÁÒt58ÂÈ¯Á‡ Ba ep‡È·È ‡Ï - ƒ¿ƒƒ¿»≈…¿ƒ∆¿«¬»
ÁÒt‰ ÌLÏ59ÌÈÓÏL ÌLÏ ‡l‡ ,60‰pÓÓ ‰È‰ Ì‡Â . ¿≈«∆«∆»¿≈¿»ƒ¿ƒ»»¿À∆

ÁÒt ÌLÏ ep‡È·È - ÂÈÏÚ ÂÈ·‡ ÌÚ61ÌÈ¯·c ‰na . ƒ»ƒ»»¿ƒ∆¿≈∆««∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡62¯OÚ ‰Úa¯‡ ˙BˆÁ ¯Á‡ ÂÈ·‡ ˙nLk63; ¬ƒ¿∆≈»ƒ««¬«¿»»»»

ÈtÓ ,ÈL ÁÒÙÏ ‰Á„ ‰Ê È¯‰ - ˙BˆÁ Ì„˜ Ï·‡¬»…∆¬¬≈∆ƒ¿∆¿∆«≈ƒƒ¿≈
¯‡a˙iL BÓk ,ÔB‡ ‡e‰L64ÈMa ‰Ê BÁÒt ‡È·ÈÂ ,65. ∆≈¿∆ƒ¿»≈¿»ƒƒ¿∆«≈ƒ

צא.57) בפסחים אחרים 58)משנה מנויים עליו ואין

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



gqtקפד oaxw zekld - zepaxw xtq - hay 'e w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הלכה 59)זולתו. פ"ב למעלה וראה מנויים. לו אין שהרי
הלכות 60)ה. להלן ראה שלמים, קרב הפסח מותר שכל

"עליה  משום הערבים, בין של תמיד אחר להקריבו ואין וֿז.
ומוספין  תמידין מהלכות א פרק ראה הקרבנות". כל השלם

שם). (מאירי ג בעלים,61)הלכה עדיין לקרבן יש שהרי
שם). (ברייתא בעליו שמתו פסח זה שיביאנו 62)ואין

עליו. ממונה הוא אם פסח, עליו 63)לשם חלה ולא
חשוב, הוא כיוםֿטוב הפסח שחיטת שמשעת אנינות,
חננאל  (רבינו אנינות עליו חלה לא לפיכך הלל, בו שאומר
הברייתא. דברי על בגמרא שם הוא זה וכל שם),

ט.64) הלכה פ"ו בעלי 65)להלן למ"ד גם הוא זה ודין
לקרבן  כלל נקבע לא חצות קודם שמת שמכיון נדחים, חיים
שני, בפסח להקריבו ואפשר נדחה, אינו הכל ולדברי פסח,

רבה. בתירוץ בגמרא שם ראה

.Â¯Á‡ ÁÒt LÈ¯Ù‰L ¯Á‡ B‡ˆÓe BÁÒt „·‡L ÈÓƒ∆»«ƒ¿¿»««∆ƒ¿ƒ∆««≈
‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰Ê È‡ ·È¯˜È - ÔÈ„ÓBÚ Ô‰ÈL È¯‰Â«¬≈¿≈∆¿ƒ«¿ƒ≈∆≈∆∆ƒ¿∆

ÁÒt ÌLÏ66ÌÈÓÏL ·¯˜È ÈM‰Â ,67¯Á‡ B‡ˆÓ . ¿≈∆«¿«≈ƒƒ¿«¿»ƒ¿»««
ÌÈÓÏL ·¯˜È ‰Ê È¯‰ - BÁÒt ËÁML68Ì‡ ÔÎÂ . ∆»«ƒ¿¬≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒ

‡ˆÓp‰ ‰Êa ¯ÈÓ‰69BÊ ‰¯eÓz È¯‰ - ‰ËÈÁL ¯Á‡ ≈ƒ»∆«ƒ¿»««¿ƒ»¬≈¿»
ÌÈÓÏL ·¯˜z70‰Ê ˙ËÈÁL Ì„˜ B‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿»…∆¿ƒ«∆

ÁÒt B·È¯˜‰Ï Èe‡¯ ‡ˆÓp‰ ‰ÊÂ ÏÈ‡B‰ ,LÈ¯Ù‰L∆ƒ¿ƒƒ¿∆«ƒ¿»»¿«¿ƒ∆«
e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓÏL B·È¯˜‰Ï Èe‡¯Â71¯ÈÓ‰ Ì‡ , ¿»¿«¿ƒ¿»ƒ¿∆≈«¿ƒ≈ƒ

ÂÈzÁz L¯Ùn‰ ˙ËÈÁL Ì„˜ ÔÈa ,‡ˆÓp‰ ‰ÊaÔÈa »∆«ƒ¿»≈…∆¿ƒ««À¿»«¿»≈
„Ú ‰Ú¯z ‡l‡ ,‰·¯˜ B˙¯eÓz ÔÈ‡ - ‰ËÈÁL ¯Á‡««¿ƒ»≈¿»¿≈»∆»ƒ¿∆«

ÌÈÓÏL ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ da ÏtiL72. ∆ƒ…»¿»ƒ¿»∆»¿»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

mdipy ixde ,xg` gqt yixtdy xg` e`vne egqt ca`y in"
."'ek dvxiy mdn dfi` aixwi - oicner

פסק  שאבדו, יוהכ"פ של ושעיר בפר מקרה באותו אבל
הראשונים. שיקרבו הט"ז) פ"ה יוהכ"פ (עבודת הרמב"ם
כמו  הוא האם שאבד, באשם הדין יהיה מה להסתפק ויש
שבכגון  ונראה יוהכ"פ. של ושעיר פר כמו או פסח קרבן
אחר  ממקום סימוכין למצוא יש מפורש, נמצא שלא דא
- מתה שבחטאת "כל הכלל שנאמר וכיון חידוש, ולא
שלמים", קרב בפסח - מתה שבחטאת וכל עולה, באשם
כדין  ולא כבפסח, באשם הדין נמצא בשניהם, שווה והדין

יוהכ"פ. של ושעיר פר
(147 cenr f"lg y"ewl itÎlr)

(סד.).66) יומא בברייתא חכמים ר'67)כדברי כדברי
במשנה  ששנינו ומה ה"ו, פ"ט פסחים בירושלמי ליעזר
עד  ירעה הפסח, שחיטת קודם שנמצא "הפסח צו: פסחים
למאןֿ אלא אינו שלמים", בדמיו ויביא וימכר שיסתאב
רבינו, שפסק מה לפי אבל נדחים", חיים "בעלי דאמר
המוקדשין  פסולי מהלכות (פ"ג נדחים" אינם חיים ש"בעלי
ועיין  (כסףֿמשנה, שלמים קרב עצמו השני - כג), הלכה

נט. והערה ח הלכה למעלה וראה שם 68)ראב"ד).
קרב  הפסח, שחיטת אחר "נמצא צו: פסחים במשנה

שעת  קבעתו לא - שחיטה לאחר שנמצא שכיון שלמים".
דחוי. ואינו פסח בשם זו,69)השחיטה תמורת זו שאמר:

קודש. היא אף שהתמורה הוא במשנה,70)שדין שם
תמורתו". וכן שלמים קרב הפסח, שחיטת "אחר

זו.71) הלכה "אין 72)בהתחלת רבינו שסובר אףֿעלֿפי
בלבד  אחת קדושה לשני שאין כיון - נדחים" חיים בעלי
כח  בו אין שלמים, להקריבו וראוי פסח להקריבו ראוי אלא
שיסתאב  עד ירעה אלא בעצמו, להיקרב לתמורתו להתפיס

שם). עיין (כסףֿמשנה,

.ÊB˙L ‰¯·ÚL ÁÒt73˙ÓÁÓ ÌÈ‡a‰ ÌÈÓÏLe ∆«∆»¿»¿»¿»ƒ«»ƒ≈¬«
ÁÒt‰74¯·c ÏÎÏ ÌÈÓÏLk Ì‰ È¯‰ -75ÔÈeÚË : «∆«¬≈≈ƒ¿»ƒ¿»»»¿ƒ
‰ÎÈÓÒ76ÌÈÎÒe77˜BLÂ ‰ÊÁ ˙Ùe˙e78Ôk ÔÈ‡M ‰Ó , ¿ƒ»¿»ƒ¿«»∆»«∆≈≈

ÁÒÙa79. ¿∆«

ההקרבה 73) זמן שהגיע ולפני שנתו, בתוך הופרש כלומר,
שוחטין  שאין א, הלכה פ"א למעלה וראה שנה, לו מלאה

להלן. וראה שנה. בן פסח 74)אלא או הפסח תמורת כגון
(רש"י  עשר ארבעה חגיגת או באחר, בעליו שנתכפרו שאבד

צו:). פסח 75)פסחים להפריש דומה זה ואין שם. פסחים
ד) הלכה (למעלה מום בו שיפול עד שירעה שנים שתי בן
ומלאה  שנתו בתוך שהפרישו כאן אבל בידים, דחהו ששם -
שם  ועיין ממילא, נדחה אלא בידים, דחוי אינו שנה, לו

הקרבן 76)בלחםֿמשנה. ראש על ידיו לסמוך שצריך
חי. הקרבן.77)כשהוא עם יין "מפריש 78)שיביא

ידי  על ושוק החזה עם האימורין ונותן הימין ושוק החזה
לפני  הכל ומניף הבעלים ידי תחת ידו מניח וכהן הבעלים,

ו). הלכה מעה"ק מהלכות (פ"ו במזרח" בפ"ג 79)ה' ראה
סמיכה, טעון הפסח שאין ו, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
הלכה  שם ובפ"ט נסכים, טעון שאינו ג הלכה שם ובפ"ב

ושוק. חזה תנופת טעון שאינו כה,

.ÁÌÈÓÏL Ôlk e·¯˜È - ÌÈÓÏLa ·¯Ú˙pL ÁÒt80. ∆«∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒƒ¿¿À»¿»ƒ
·¯Ú˙81ÌÈ¯Á‡ ÌÈÁ·Êa82Ô‰a ÏtiL „Ú eÚ¯È - ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿«∆ƒ…»∆

‰Ê ÔÈnÓ Ô‰aL ‰Ùi‰ ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ83ÈÓ„·e ¿»ƒƒ¿≈«»∆∆»∆ƒƒ∆ƒ¿≈
ÌÈÓÏL Ô‰aL ‰Ùi‰84B˙ÈaÓ ¯˙Bn‰ „ÈÒÙÈÂ ,85BÓk , «»∆∆»∆¿»ƒ¿«¿ƒ«»ƒ≈¿

ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa e¯‡aL86·¯Ú˙ .87- ˙B¯BÎ·a ∆≈«¿ƒ¿≈«À¿»ƒƒ¿»≈ƒ¿
ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú Ïk‰ eÚ¯È88ÏÚa ¯BÎ·k eÏÎ‡ÈÂ , ƒ¿«…«∆ƒ…»∆¿≈»¿ƒ¿««

ÌeÓ89˙B·B¯ÚzaL ‰Ùik ‰ÙÈ ‡È‰L ‰Ó‰a ‡È·ÈÂ ;90 ¿»ƒ¿≈»∆ƒ»»«»»∆««¬
ÏÚ ÏeÁz B˙M„˜ - ÁÒt‰ ‡e‰L ÌB˜Ó Ïk :¯Ó‡ÈÂ¿…«»»∆«∆«¿À»»«

BÊ91BÁÒt ·¯˜ Ì‡ ,ÌÈÓÏL ‰p·È¯˜ÈÂ .92. ¿«¿ƒ∆»¿»ƒƒ»«ƒ¿

שלמים 80) קרב פסח דמותר שנתבאר מה עלֿפי פשוט "זה
וזבחים  פ"ט, פסחים בתוספתא שאמרו ומה (כסףֿמשנה).
הפסח  מחמת הבאים שלמים עם שנתערבו "שלמים פ"ח:
שמותר  האומרים לדעת אלא זה אין שיסתאבו", עד ירעו
ואם  פט.), (פסחים ולילה ליום אלא נאכל אינו הפסח
ימים  לשני הנאכלים שלמים, מביא נמצא לשלמים יקריבם
דברי  שהשמיט רבינו מדברי אבל הפסול. לבית אחד, ולילה
ליום  אלא נאכל אינו הפסח שמותר הביא ולא הנ"ל, הגמרא
ימים  לשני ונאכל כשלמים שדינו שסובר נראה - ולילה
שיקרבו  פסק ולפיכך ע:) לפסחים בצל"ח (ראה אחד ולילה
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פסולי  מהלכות פ"ו המלך בשער וראה שלמים. כולם
כאן. שמח" וב"אור המוריה" וב"הר יח הלכה המוקדשין
לאחר  שלמים כולן "ויקרבו צח.): (פסחים המאירי וכתב
סמיכה, טעונין שהשלמים מפני הפסח, בזמן ולא הפסח זמן
עבודה  עובד בה, סומך ואם סמיכה. טעון אינו ופסח

צח.81)בקדשים". בפסחים באשם 82)משנה כגון
ולא  אכילה בענין לא שווים ואינם זכרים. הם שאף ובעולה,

דמים. מתן שוים,83)בענין הבהמות דמי כשאין פירוש,
שמא  היפה, הקרבן שוה שהיה כסף בסכום עולה יביא
בדמי  יביא האשם כן וכמו חשובה, היותר היתה העולה

יותר. השוה היה הוא שמא הפסח 84)היפה, בשביל זהו
שמא  שלמים, קרב הפסח שמותר שלמים, לשם עתה שקרב

ביותר. החשוב דינר 85)הוא שוה מהם אחד שהיה כגון
דינרים, ששה בסךֿהכל שלשה, והשלישי שנים השני אחד,

ת  בסךֿהכל בשלשה, מהם אחד כל לקנות צריך שעה,והוא
דינרים. שלשה מפסיד ה.86)ונמצא הלכה ו פרק

שמעון.87) ר' על החולקים רבנן לדעת צח: פסחים
עד 88) אדם לכל נאכל שהפסח לפי יקרבו? לא "ולמה

ואין  לכהנים, אלא נאכל ואינו ימים, לשני והבכור חצות,
(פ"ו  באכילתם" ממעטים ואין הפסול לבית קדשים מביאים

יב). הלכה המוקדשין פסולי פ"א 89)מהלכות ראה
יב. הלכה מזבח איסורי היה 90)מהלכות הפסח שמא

שבהם. פדיון.91)היפה לו יש מום, בו שנפל שהפסח
הלכה  תמורה מהלכות (פ"ג נפדה אינו מום בעל בכור אבל

פסחו 92)ב). קרב לא ואם שלמים, מקריבו הפסח שמותר
פסח. מקריבו -

.ËLÈ¯Ùn‰93¯ib˙ ‡lL „Ú BÁÒt94„Ú ,¯ib˙Â ««¿ƒƒ¿«∆…ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈«
¯¯ÁzL ‡lL95ÈzL ‡È·‰ ‡lL „Ú ,¯¯ÁzLÂ ∆…ƒ¿«¿≈¿ƒ¿«¿≈«∆…≈ƒ¿≈
‡È·‰Â ˙B¯ÚO96ÁÒt ÌLÏ B·È¯˜Ó ‰Ê È¯‰ -97; ¿»¿≈ƒ¬≈∆«¿ƒ¿≈∆«

ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡L98ÈÏeÒÙa e¯‡aL BÓk , ∆≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ¿∆≈«¿ƒ¿≈
ÔÈLc˜n‰99. «À¿»ƒ

להלן.93) ראה ב, הלכה פ"ל פסחים ירושלמי לפי
ז.94) הלכה פ"ט להלן ראה לפסח, ראוי אינו שאז
לא 95) אוכל שאינו חורין, בן וחצי כנעני עבד חצי כלומר,

חורין  בן כולו שיעשה עד עצמו, משל ולא רבו משל
על  ירושלים" "טוב ובהגהות י"ג), הלכה פ"ב (למעלה

בזה. נדחק שם כדי 96)הירושלמי פסח שהפריש קטן
שתיםֿ בן כשהיה והמדובר והגדיל. שיגדיל לאחר להקריבו
שנדרו  לאיש" סמוך "מופלא שהוא אחד, ויום שנה עשרה
הלכה  פ"ב למעלה בכסףֿמשנה (ראה הקדש והקדשו נדר

מחוייבים,97)ד). היו לא שהפרישו שבשעה אע"פ
אחר, כאדם הוא נתגייר, או נתגדל או כשהשתחרר ועכשיו
אינם  חיים שבעלי משום הזה, הפסח את להקריב יכול
זה  דבר היה ואילו להקרבה. הפסח עכשיו וראוי נדחים,
עליו  הקריבו אם אבל נדחה, הקרבן היה שחיטה לאחר
עליו  שהקריבו בקרבן יצא - גדל ושוב קטן, כשהיה

ז). הלכה פ"ה (לקמן פס 98)בקטנותו פ"ח בירושלמי חים
ונתגייר; נתגייר שלא עד פסחו הפריש יוחנן, "א"ר ה"ב:
שערות  ב' הביא שלא עד ונשתחרר; נשתחרר שלא עד
רבינו  וסובר אחר", פסח על להמנות צריך שערות, ב' והביא

יוחנן  ור' נדחים, חיים בעלי למאןֿדאמר אלא אינו שזה
רבינו  לדעת אבל שמח). (אור סד ביומא כן שסבר לשיטתו
פסח  לשם מקריבו זה הרי נידחין, חיים בעלי שאין

כג.99)(כסףֿמשנה). הלכה פ"ג

.Èe¯È˙B‰Â BÁÒÙÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰100¯˙Bn‰ ‡È·È - ««¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ»ƒ«»
ÌÈÓÏL101ÌÈ¯Á‡ ‰pÓÓ‰ .102ÏÚÂ BÁÒt ÏÚ ¿»ƒ«¿«∆¬≈ƒ«ƒ¿¿«
B˙‚È‚Á103ÔÈlÁ Ì˜ÏÁa Ô‰Ó ÁwiL ˙BÚn‰ È¯‰ -104. ¬ƒ»¬≈«»∆ƒ«≈∆¿∆¿»Àƒ

LÈ¯Ù‰ ‰ÊÂ BÁÒÙÏ ‰ÏË LÈ¯Ù‰ ‰fL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿¿∆ƒ¿ƒ
ÏÚ e‰pÓe ˙BÚn‰ epnÓ Á˜ÏÂ ,BÁÒÙÏ ˙BÚÓ»¿ƒ¿¿»«ƒ∆«»ƒ»«

BÁÒt105eLÈc˜‰ Ôk ˙Ó ÏÚL ;ÔÈlÁ ˙BÚn‰ È¯‰ - ƒ¿¬≈«»Àƒ∆«¿»≈ƒ¿ƒ
Ô‰ÈÁÒt ˙BÚÓ ˙‡Â Ô˙‚È‚Á ˙‡Â Ô‰ÈÁÒt ˙‡ Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆ƒ¿≈∆¿∆¬ƒ»»¿∆¿ƒ¿≈∆

Ô˙‚È‚ÁÂ106. «¬ƒ»»

פסח,100) לקרבן כבש או שה לקנות כדי כסף סכום הפריש
שהפריש. הסכום מן בפחות כבש או שה והשיג

הפסח 101) למותר מנין וכו' נחמן רב "אמר ע: פסחים
לה' פסח וזבחת ב) טז, (דברים שנאמר שלמים, שקרב
פסח  אין והלא בא, הבקר מן פסח וכי ובקר, צאן אלקיך
יהא  הפסח מותר אלא העזים? ומן הכבשים מן אלא בא
שלמים). (שהוא הבקר ומן הצאן מן הבא לדבר

קניית 102) לשם מעות שהפרישו בברייתא. פט: פסחים
נתנו  והם שלו, על אותם ומינה הוא והלך חגיגה, או פסח

חלקו. לפי אחד כל המעות את ארבעה 103)לו חגיגת
שם  [והמאירי (רש"י). המנויים לכל באה היא שאף עשר,
אלא  אינו זה אבל למנויים". אלא נאכלת היתה "שלא כתב:
כפסח, דינה אין חכמים לדעת אבל ע.), (פסחים תימא לבן
ומצה  חמץ מהלכות ובפ"ח יב, הלכה י פרק להלן ראה

ע.]. פסחים ובצל"ח שם, שקדושת 104)ולחםֿמשנה
הטלה  על נתחללה חגיגה) או פסח לשם (שהפרישו המעות

לחולין. יוצאות והמעות עמו, אין 105)שנמנו כלומר,
אם  אבל חולין, של דבר על נתפס כשההקדש אלא חילול
הרי  וכאן הקדש, על הקדש מתחלל אין הקדש שניהם

המעות. והוקדשו הפסח על 106)הוקדש אחד ימנו שאם
לצרכי  רק ולא שימנו. מי ביד חולין המעות שיהיו פסחו,
לקנות  אפילו אלא ומרור, ומצה לצלייתו עצים כמו הפסח,
בפלוגתא  דמיקל וכמאן צ. בפסחים וכרבי לעצמו. בגד
הבית  ימעט "אם מהפסוק גם כן ולמדו זירא. ורבי דרבה
קנה  כלומר: השה", מן עצמך "החיה - משה" מהיות

משנהֿלמלך. וראה צרכיך. כל לעצמך

.‡È‰vÓ ÔÎÂ .ÁÒtk - ÁÒt‰ ˙iÏˆ ÏL ÌÈˆÚ≈ƒ∆¿ƒ««∆««∆«¿≈«»
.ÁÒtk Ì‰ È¯‰ - ÁÒt‰ È¯ÈLÎÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯B¯Óe»ƒ¿≈«¿ƒ≈«∆«¬≈≈«∆«
È„k BnÚ B˙B‡ ‰nL ÈnÓ ÁÒt‰ ˙BÚnÓ Á˜Ï Ì‡Â¿ƒ»«ƒ¿«∆«ƒƒ∆»»ƒ¿≈
ÌÈˆÚa ˜ÏÁ BÏ ˙BÈ‰Ï B‡ ¯B¯Óe ‰ˆÓa BnÚ B˙BpÓÏ¿«ƒ¿«»»ƒ¿≈∆»≈ƒ

ÔÈlÁ ˙BÚn‰ È¯‰ - Ô‰a ‰ÏBvL107. ∆∆»∆¬≈«»Àƒ

(107- לפסח חבירו שהפריש המעות כשקיבל כאן המדובר
והשמיענו  (משנהֿלמלך). ומרור מצה עבור או עצים עבור
חולין, המעות הפסח, עבור המעות מקבל אם רק שלא בזה,
ומרור  מצה עבור או עצים עבור המעות מקבל אם אף אלא
הם  לצלייה והעצים ומרור שהמצה מתחללים, המעות -
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מה  מתוך ולמדו בגמרא, נזכר לא זה ודבר עצמו. כפסח
פוסק  (שרבינו דמיקל דמאן אליבא שם בסוגיא שאמרו
אינה  וחכמים רבי של שהמחלוקת למעלה), ראה כמותו,
אבל  הפסח, צרכי שאינם וטלית חלוק במעות לקנות אלא
- לקנות שמותר מודים חכמים אפילו ומרור, ומצה בעצים
זה  שגם לומר וצריך (משנהֿלמלך). עצמו כפסח שהם הרי
כנ"ל. פסחיהם, מעות את ישראל הקדישו כן עלֿמנת משום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שבת,1) דוחה ואם להביאו חייב ומי פסחֿשני קרבן יבאר

הפסח. מעכבים עבדיו ומילת הקטנים בניו מילת ואם

.‡‰È‰L ÈÓ2‡ÓË3ÔÈ‡L ,ÁÒt‰ ˙ËÈÁL ˙ÚLa ƒ∆»»»≈ƒ¿«¿ƒ««∆«∆≈
ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL4‰˜BÁ¯ C¯„a ‰È‰L B‡ ,5Ò‡ B‡ , ¬ƒ»»∆»»¿∆∆¿»∆¡«

‚‚ML B‡ ,¯Á‡ Ò‡a6È¯‰ - ÔBL‡¯a ·È¯˜‰ ‡ÏÂ ¿…∆«≈∆»«¿…ƒ¿ƒ»ƒ¬≈
ÈM‰ L„ÁÏ ¯OÚ ‰Úa¯‡a ÁÒt ‡È·Ó ‰Ê7ÔÈa ∆≈ƒ∆«¿«¿»»»»«…∆«≈ƒ≈

ÌÈa¯Ú‰8ÈÙa ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‰Ê ÁÒt ˙ËÈÁLe . »«¿«ƒ¿ƒ«∆«∆ƒ¿«¬≈ƒ¿≈
dÓˆÚ9˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„Â ,10ÔÈÓeÏLz ÈM‰ ÔÈ‡L ; «¿»¿»∆««»∆≈«≈ƒ«¿ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ CÎÈÙÏ .BÓˆÚ ÈÙa Ï‚¯ ‡l‡ ,ÔBL‡¯Ï»ƒ∆»∆∆ƒ¿≈«¿¿ƒ»«»ƒ»»
˙¯k11. »≈

ב.2) צב, פסחים יֿיא)3)משנה, ט, (במדבר שנאמר
בחודש  לה' פסח ועשה וגו' לנפש טמא יהיה כי איש "איש

נדות,4)השני". ובועלי ויולדות נדות וזבות זבים כלומר:
בניסן, עשר חמשה בליל הפסח את לאכול יכולים שאינם
זה  הרי ושרץ בנבילה הנוגע שאילו עליהם, שוחטים  שאין
וההבדל  ה"א). פ"ו (להלן שיטבול אחר עליו ושוחטין טובל

ה"בֿד. להלן ראה כרת, לענין (במדבר 5)ביניהם שנאמר
פסח  ועשה וגו' רחוקה בדרך וגו' יהיה כי איש "איש שם)

השני". בחודש (שם)6)לה' הכתוב מן ונלמד שם. משנה,
אנוסים  ריבה איש, "איש טמא", יהיה כי איש "איש

ה"א). פ"ט ('ירושלמי' אייר.7)ושוגגים" כמו 8)חודש
בחודש  לה' פסח ועשה וגו' איש "איש שם) (במדבר שנאמר
אותו". יעשו הערבים בין יום עשר בארבעה השני

צג,9) שם וכרבי, עצמה". "בפני רומי: ובדפוס תימן בכת"י
להלן. ראה בו 10)א. שנאמר שכל א. צה, שם משנה,

נאמר  שני ופסח סו.) (פסחים השבת את דוחה "במועדו"
במועדו". הקריב לא ה' קרבן "כי יג) שם, (במדבר בו
שני  לפסח הכוונה עצמה, בפני מצוה שהיא רבי, ולדעת

דוחה. ד"ה צה: שם רש"י וראה צג.). פסח 11)(שם על
הפסח  לעשות ש"וחדל הסובר צג.) (שם כרבי שני,
לא  ה' קרבן ו"כי ראשון, פסח עשה שלא היינו ונכרתה",
כרת  שחייב שני פסח עשה שלא היינו במועדו", הקריב
תשלומין  שני "פסח שאמר נתן, לרבי ואילו בשניהם.
במועדו" הקריב ו"לא השני, על כרת חייבין אין – לראשון"

צג:). (שם ראשון היינו

.·?„ˆÈk12,ÔBL‡¯a ·È¯˜‰ ‡ÏÂ Ò‡ B‡ ‚‚ML ÈÓ ≈«ƒ∆»«∆¡«¿…ƒ¿ƒ»ƒ
˙¯k ·iÁ - ÈMa ·È¯˜‰ ‡ÏÂ „ÈÊ‰ Ì‡13‚‚L Ì‡Â ; ƒ≈ƒ¿…ƒ¿ƒ«≈ƒ«»»≈¿ƒ»«

¯eËt - ÈMa Û‡ Ò‡ B‡14·È¯˜‰ ‡ÏÂ „ÈÊ‰ . ∆¡«««≈ƒ»≈ƒ¿…ƒ¿ƒ
ÈMa ·È¯˜Ó ‰Ê È¯‰ - ÔBL‡¯a15·È¯˜‰ ‡Ï Ì‡Â ; »ƒ¬≈∆«¿ƒ«≈ƒ¿ƒ…ƒ¿ƒ

˙¯k ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‚‚ML Èt ÏÚ Û‡ ,ÈMa16È¯‰L , «≈ƒ««ƒ∆»«¬≈∆«»»≈∆¬≈

ÈÓ Ï·‡ .„ÈÊÓ ‰È‰Â B„ÚBÓa '‰ Ôa¯˜ ·È¯˜‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ»¿«¿¬¿»»≈ƒ¬»ƒ
,ÔBL‡¯‰ ˙‡ ‰OÚ ‡ÏÂ ‰˜BÁ¯ C¯„a B‡ ‡ÓË ‰È‰L∆»»»≈¿∆∆¿»¿…»»∆»ƒ
¯·kL ,˙¯k ·iÁ BÈ‡ - ÈMa „ÈÊ‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ«≈ƒ≈«»»≈∆¿»

˙¯k‰ ÔÓ ÔBL‡¯ ÁÒÙa ¯ËÙ17. ƒ¿«¿∆«ƒƒ«»≈

בשני.12) הכרת בראשון 13)חיוב "שגג ב: צג, שם
חייב". לרבי בשני, דברי 14)והזיד ובזה, בזה "שגג שם:

פטור". בכלל.15)הכל מזיד שגם בגמרא, שם
שמביא  =) מניין "מזיד אמרו: ה"א) (פ"ט וב'ירושלמי'
המזיד". את לרבות "והאיש" זעירה, רבי אמר שני), פסח

נתן 16) ולרבי לרבי בשני, ושגג בראשון "הזיד ב: צג, שם
שם. שכתבנו ובמה ה"ב פ"א למעלה וראה חייב".

בדרך 17) שהיה או טמא נאמר למה כן, "אם שם: במשנה,
וכתב  בהכרת". חייבין ואלו מהכרת, פטורין שאלו רחוקה,
רחוקה  בדרך ושהיה "שטמא שם: המשניות, בפירוש רבינו
כרת, חייב אינו במזיד, אף השני את עשו ולא ראשון בפסח
ונדחה  כרת, לשון בו שנאמר ראשון מפסח נפטר שכבר
נאנס  או שגג ואם כרת, לשון בו נאמר שלא שני לפסח
התורה  לשון כי כרת, חייב השני את עשה ולא ראשון בפסח
כלל  פסח עשה ולא רחוקה בדרך או טמא היה שלא מי כל
שבגמרא  ואףֿעלֿפי הראב"ד. בהשגת וראה כרת". חייב
ונאנס, אשוגג אילמיא וכו' בהכרת חייבין "ואלו הקשו: שם
הנ"ל, רבינו כדברי פירשו ולא נינהו?" כרת בני ונאנס שוגג
שאין  נתן, רבי לדעת גם המשנה ליישב שרצו משום היינו, -
כרת  חיוב שיש ההלכה לפי אבל שני, בפסח כרת חיוב
כנ"ל  היטב מתפרשת המשנה רבי, וכדעת שני, בפסח

ובהערה. ה"ט להלן וראה (לחםֿמשנה).

.‚ÂÈÏÚ e˜¯ÊÂ eËÁLÂ ‰˜BÁ¯ C¯„a ‰È‰L ÈÓe18˙‡ ƒ∆»»¿∆∆¿»¿»¬¿»¿»»∆
·iÁÂ ,‰ˆ¯‰ ‡Ï - ·¯ÚÏ ‡aL Èt ÏÚ Û‡ ,Ìc‰«»««ƒ∆»»∆∆…À¿»¿«»

ÈL ÁÒÙa19. ¿∆«≈ƒ

שזה 19)שלוחיו.18) ששת, רב כדעת ב. צב, פסחים
ולפיכך  טמא, כמו הפסח מן הוא נדחה רחוקה בדרך שהוא
שהיה  מי כי (ויתכן, הורצה לא – עליו וזרקו שחטו אם
בדרך  ואינו אנוס הוא שהרי ברגליו חולה והיה בירושלים
להלן  וראה הורצה, עליו, שחטו אם – ה"ט) (להלן רחוקה

לז). והערה ה"ז

.„ÔBL‡¯ ÁÒÙa ¯‰hÏ ÏBÎiL ‡ÓË20Ï·Ë ‡lL »≈∆»ƒ«≈¿∆«ƒ∆…»«
Ï¯Ú ÔÎÂ ,Ôa¯w‰ ÔÓÊ ¯·ÚL „Ú B˙‡ÓËa ·LÈ ‡l‡21 ∆»»«¿À¿»«∆»«¿««»¿»¿≈»≈
„ÈÊÓ ‰Ê È¯‰ - Ôa¯w‰ ÔÓÊ ¯·ÚL „Ú ÏÓ ‡lL∆…»«∆»«¿««»¿»¬≈∆≈ƒ

ÔBL‡¯a22elÙ‡ ÈM‰ ˙‡ ‰OÚ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »ƒ¿ƒ»ƒ…»»∆«≈ƒ¬ƒ
˙¯k ·iÁ - ‰‚‚La23. ƒ¿»»«»»≈

טובלים 20) שהם בהן, וכיוצא ושרץ בנבילה הנוגע כגון
וראה  ה"ב). פ"ו (להלן טבילתם אחר עליהם ושוחטים

ג. והערה ה"א ומל 21)למעלה שנתגייר גוי אבל ישראל,
ה"ז. פ"ו להלן ראה עליו, שוחטין אין - הפסח בערב וטבל

אלא 22) כרת ענוש יהא לא "יכול ב: סט, פסחים ברייתא,
ושאר  שרץ וטמא ערל רחוקה, בדרך היה ושלא טהור שהיה

והאיש". תלמודֿלומר מנין? הטמאים הזיד 23)כל כדין
ה"ב. למעלה בראשון,
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.‰ÁÒt ˙BOÚlÓ ez·kÚÓ BÓˆÚ ˙ÏÈnL ÌLk24Ck , ¿≈∆ƒ««¿¿«¿«ƒ«¬∆«»
ÌÈpËw‰ ÂÈa ˙ÏÈÓ25ÂÈ„·Ú Ïk ˙ÏÈÓe26ÌÈÏB„b ÔÈa , ƒ«»»«¿«ƒƒ«»¬»»≈¿ƒ

ÌÈpË˜ ÔÈa27ÏÎ BÏ ÏBn‰ :¯Ó‡pL ;B˙B‡ ˙·kÚÓ , ≈¿«ƒ¿«∆∆∆∆¡«ƒ»
B˙OÚÏ ·¯˜È Ê‡Â ¯ÎÊ28ÏBniL Ì„˜ ËÁL Ì‡Â . »»¿»ƒ¿««¬¿ƒ»«…∆∆ƒ
ÏeÒt ÁÒt‰ - Ì˙B‡29ÌLÏ ÂÈ˙B‰Ó‡ ˙ÏÈ·Ë ÔÎÂ . »«∆«»¿≈¿ƒ««¿»¿≈

ez·kÚÓ ˙e„·Ú30‰ÏÈ·h‰L ,‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰Ê ¯·„Â . «¿¿«¿«¿»»∆ƒƒ««»»∆«¿ƒ»
ÌÈ„·ÚÏ ‰ÏÈnk ˙BÁÙLÏ31. ƒ¿»«ƒ»«¬»ƒ

בו".24) יאכל לא ערל "וכל מח): יב, (שמות שנאמר
לא  נכר בן כל שנאמר לפי נאמר, "למה (שם): ובמכילתא
לאכול  כשר יהא אני שומע - ערל ישראל אבל בו, יאכל
הפסח  את שוחטין ואין בו". יאכל לא ערל וכל ת"ל פסח,
ה"ג. פ"ב למעלה ראה לאכול, שראוי מי על אלא

הם 25) שהרי למול, חייב אינו גדולים אבל למולם. שחייב
בפירוש  ועי' ה"ב). מילה מהל' (פ"א עצמם למול חייבים
ב  מצוה חינוך' ב'מנחת וראה מ"ו. פי"ט שבת המשניות,

ב. וגם 27)הכנענים.26)אות הקטנים גם למול שחייב
מגיד 28)הגדולים. זכר, כל לו "המול שם: במכילתא,

דן: אתה הרי מנין, עבדים מילת וכו' מעכבתו זכרים שמילת
מקנת  איש עבד ("וכל "אז" להלן ונאמר "אז", כאן נאמר
עבדים, מילת להלן מה בו"), יאכל אז אותו ומלתה כסף
א. עא, ב. ע, ביבמות וראה עבדים". מילת כאן אף

למה 29) שאלו, – א עא, ביבמות הגמרא מדברי כן למד
הפסח, מאכילת שמעכבתו זכריו למילת מיוחד פסוק הוצרך
פסול  בדיעבד שאף הרי ההקרבה, בשעת עכבוהו כבר והלא

שמח'). "מי 30)('אור פ"ח: פסחים בתוספתא הוא כן
מעכבין  טבלו, שלא ושפחות מלו שלא עבדים לו שהיו
מד) יב, (שמות דרשב"י במכילתא וכן מלאכול". אותו
שלא  עבדים לו היו שאם רבו, זה בו, יאכל אז אותו "ומלתה
וראה  פסח". לאכול אותו מעכבין טבלו, שלא ושפחות מלו
מלעשות. מעכבין כן מלאכול, שמעכבין שכשם להלן

מנלן,31) באמהות טבילה יהושע, "ורבי ב: מו, יבמות ראה
ומכיון  השכינה". כנפי תחת נכנסו במה דא"כ הוא, סברא
בעבדים  שמילה כשם – בעבדים כמילה בשפחות שהטבילה
לעשייתו, וגם ה"ט) פ"ט (להלן לאכילתו גם מעכבת

בשפחות. טבילה כן כמו כאן, כמבואר

.ÂÂÈ˙BÁÙL ˙ÏÈ·Ëe ÂÈ„·Ú ˙ÏÈÓ ÔÈ‡ - ÔËw‰«»»≈ƒ«¬»»¿ƒ«ƒ¿»
ÁÒt‰ ÏÚ ˙Bn‰lÓ ez·kÚÓ32„·Ú ÏÎÂ :¯Ó‡pL ; ¿«¿«ƒ¿ƒ»««∆«∆∆¡«¿»∆∆

LÈ‡33ÔËw‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï -34. ƒ¿ƒ∆«»»

ה"ד:32) פ"ב למעלה ראה גדולים. חבורה בני עם
החבורה". בני מכלל שיהיו הקטנים על "ושוחטין

בו".33) יאכל אז אותו ומלתה כסף "מקנת וגו':
יהו 34) קטן עבדי אף "יכול (שם): דרשב"י מכילתא

איש  עבדי איש, עבד ת"ל פסח, לאכול אותו מעכבין
מעכבין  קטן עבדי ואין פסח, לאכול אותו אותו מעכבין

שעבדי  מפורש ישמעאל, דרבי (ובמכילתא פסח" לאכול
דמ'גזירה  רבנו וסובר בכסףֿמשנה), ראה אותו, מעכבין קטן
אין  הפסח את להקריב שגם למדים "אזֿאז" של שוה'

הקטן. של אמהותיו וטבילת עבדיו מילת אותו מעכבין

.ÊÔË˜ ÔÎÂ ,ÈL ÁÒÙÏ ÔBL‡¯ ÁÒt ÔÈa ¯ib˙pL ¯b≈∆ƒ¿«≈≈∆«ƒ¿∆«≈ƒ¿≈»»

ÌÈÁÒt ÈL ÔÈa ÏÈc‚‰L35ÁÒt ˙BOÚÏ ÔÈ·iÁ - ∆ƒ¿ƒ≈¿≈¿»ƒ«»ƒ«¬∆«
ÈL36ÂÈÏÚ eËÁL Ì‡Â .37¯eËt - ÔBL‡¯a38. ≈ƒ¿ƒ»¬»»»ƒ»

שני.35) לפסח ראשון פסח א 36)בין צג, בפסחים כרבי,
עצמו, בפני רגל אלא לראשון תשלומין שני פסח שאין -

ה"א. למעלה (כסףֿמשנה).37)ראה הקטן על כלומר,
(38– חיוב בר היה לא הראשון עליו ששחטו בעת כי אף

וממנים  עליו ששוחטין מכיון שני, פסח לעשות הוא פטור
אבות, לבית שה ג) יב, (שמות שנאמר הפסח, על אותו
וכו' הקטנים ובתו בנו ידי על ושוחט מביא שאדם מלמד
(כסףֿ שני פסח מלהקריב בכך הוא נפטר פח.) (פסחים
רב  שאמר מה לכך, (ואסמכתא קורקוס). הר"י בשם משנה
מקרבן  שפטור רחוקה בדרך שהיה שמי צב:) (שם נחמן
משום  שני, מפסח ופטור הורצה עליו, וזרקו ושחטו פסח
עליו  תבוא עביד ואי עליו, רחמנא דחס הוא ש"מיחס
ששת, רב כדעת אלא כדבריו, הלכה שאין (אלא ברכה"
ראה  ונדחה, כטמא הוא הרי רחוקה בדרך שהיה שמי
שהתורה  משום רק פטור שהוא שכל הרי – ה"ג) למעלה
גם  והרי שני, מפסח ופטור הורצה עשה אם – עליו חסה
דחס  הוא "דרחמנא משום אלא מעונש פטור אינו קטן
רחוקה  בדרך שהיה כמו הוא והרי נה:) (סנהדרין עליה"
שני  מפסח ופטור הורצה עליו שחטו שאם נחמן, רב לדעת
ידי  יצא איך להבין יש אבל יח). והערה ה"ג למעלה (וראה
ב'מגן  וראה קטן. כשהיה עליו שהקריבו בפסח חובתו

וצ"ע). ד"ה א, ס"ק רסז סי' אברהם'

.ÁÔÈa ‰‚‚M‰Â Ò‡‰ ÈtÓ ÔÈa ,ÈMÏ eÁ„pL ÌÈL»ƒ∆ƒ¿«≈ƒ≈ƒ¿≈»…∆¿«¿»»≈
Ì‰Ï ÈL ÁÒt È¯‰ - ‰˜BÁ¯ C¯„Â ‰‡Óh‰ ÈtÓƒ¿≈«À¿»¿∆∆¿»¬≈∆«≈ƒ»∆
ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÔÈËÁBL ÔÈ‡ eˆ¯ ,ÔÈËÁBL eˆ¯ :˙eL¿̄»¬ƒ»≈¬ƒ¿ƒ»≈

ÈL ÁÒÙa ˙aLa ÔÓˆÚ ÈÙa Ô‰ÈÏÚ ÔÈËÁBL39Ï·‡ . ¬ƒ¬≈∆ƒ¿≈«¿»¿«»¿∆«≈ƒ¬»
¯zÓ - ‰¯e·Á ÈaÓ ˙Á‡ ‰M‡‰ ‰˙È‰ Ì‡40È‡Â . ƒ»¿»»ƒ»««ƒ¿≈¬»À»¿≈

BÊ41ÏÈÓ ¯OÚ ‰MÓÁ ?‰˜BÁ¯ C¯„ ‡È‰42ıeÁ ƒ∆∆¿»¬ƒ»»»ƒ
ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ43. ¿«¿»«ƒ

שני,39) בפסח אפילו עצמן בפני עליהן שוחטין בחול אבל
שם. ובהערות ה"ד, פ"ב למעלה יהודה 40)ראה כרבי

בפני  עליה שוחטין בראשון אשה שאמר: צא:) (פסחים
למעלה  וראה לאחרים". טפילה אותה עושין ובשני עצמה,

וכן 41)שם. חדשה. הלכה כאן מתחילה תימן, בכת"י
בדפוס היא 42)רומי.נראה "איזו ב: צג, פסחים משנה,

דברי  רוח, לכל וכמדתה ולחוץ המודיעים מן רחוקה, דרך
עקיבא  כרבי והלכה וכו'" אומר אליעזר רבי עקיבא. רבי
המודיעים  "מן (שם): עולא ואמר שם). המשנה, (פירוש

מילין". עשר חמשה הדבר 43)לירושלים, תלו (ולא
שיהא  שצריך ירושלים, לחומת אלא לעזרה, מקום בקרבת
במקום  להלן) (ראה השחיטה התחלת בשעת להיות ראוי
"מן  שם: הגמרא לשון מורה וכן הפסח). לאכילת שראוי

לירושלים". המודיעים

.Ë¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ÌÈÏLe¯È ÔÈ·e BÈa ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈≈¿»«ƒ«¿»»»»
LÓM‰ ˙iÏÚ ÌÚ44È¯‰ - ¯˙È B‡ ÏÈÓ ¯OÚ ‰MÓÁ ƒ¬ƒ««∆∆¬ƒ»»»ƒ»≈¬≈

BÈ‡ - ‰fÓ ˙BÁt dÈ·e BÈa ‰È‰ .‰˜BÁ¯ C¯„ ‰Ê∆∆∆¿»»»≈≈»»ƒ∆≈
ÌÈÏLe¯ÈÏ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰L ÈtÓ ,‰˜BÁ¯ C¯„·¿∆∆¿»ƒ¿≈∆»¿«ƒ«ƒ»«ƒ
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˙BˆÁ ¯Á‡45˙Áa ÂÈÏ‚¯a Cl‰iLk46‡ÏÂ CÏ‰ . ««¬¿∆¿«≈¿«¿»¿««»«¿…
Ì˜Á„a ˙BÓ‰a‰ e‰e·kÚL ÈtÓ ÚÈb‰47‰È‰L B‡ , ƒƒ«ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈¿»¿»∆»»

„Ú ‰¯ÊÚÏ ÚÈb‰ ‡ÏÂ ÂÈÏ‚¯a ‰ÏBÁ ‰È‰Â ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿»»∆¿«¿»¿…ƒƒ«»¬»»«
Ôa¯w‰ ÔÓÊ ¯·ÚL48C¯„a BÈ‡Â Òe‡ ‰Ê È¯‰ - ∆»«¿««»¿»¬≈∆»¿≈¿∆∆

‰˜BÁ¯49Le·Á ‰È‰L ÈÓ .50ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ ıeÁ51 ¿»ƒ∆»»»¿«¿»«ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL - ·¯ÚÏ ˙‡ˆÏ e‰eÁÈË·‰Â52‡ˆiLÎe , ¿ƒ¿ƒ»≈»∆∆¬ƒ»»¿∆≈≈

Le·Á ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÏÎ‡È - ·¯ÚÏ»∆∆…««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»
Ï‡¯OÈ „Èa53È„·BÚ „Èa Le·Á ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿«ƒ¿»≈¬»ƒ»»»¿«¿≈

ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk54‡ˆiL „Ú55Ì‡Â . »ƒ≈¬ƒ»»«∆≈≈¿ƒ
- ‡ˆÈ ‡Ï Ì‡Â ;ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ‡ˆÈÂ ÂÈÏÚ eËÁL»¬»»¿»»¬≈∆≈¿ƒ…»»

ÂÈÏÚ ËÁL È¯‰L ,ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ ¯eËt56ÔÎÂ . »ƒ«¬∆«≈ƒ∆¬≈ƒ¿«»»¿≈
ÔB‡‰57ÏÎ‡Ï ÌÈÏBÎÈ Ì‰L Ô˜f‰Â ‰ÏBÁ‰Â58 »≈¿«∆¿«»≈∆≈¿ƒ∆¡…

Ô‰ÈÏÚ eËÁML59˙Óa e‡ÓË Ìc‰ ˜¯ÊpL ¯Á‡Â , ∆»¬¬≈∆¿««∆ƒ¿««»ƒ¿¿¿≈
˙BOÚlÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ÏÎ‡Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ È¯‰Â«¬≈≈»¿ƒ∆¡…¬≈≈¿ƒƒ«¬

ÈL ÁÒt60. ∆«≈ƒ

מילין,44) עשר חמשה שאמרו שמה שם, בגמרא משמע כן
השחר. מעלות ולא החמה הנץ משעת מפרש 45)הוא כן

ליכנס  יכול שאינו "כל צג:) (שם עולא שאמר מה רבינו,
(וכן  השחיטה. זמן התחלת בשעת דהיינו שחיטה", בשעת
יכול  שאין "כל שאמר: יהודה רבי מדברי בסוגיא, שם נראה
זמן  התחלת בשעת ודאי והיינו אכילה", בשעת ליכנס
עקיבא  כרבי הלכה שהרי ה'תוספות', שכתבו כמו אכילה,
ולמה  הט"ו), פ"ח (להלן התורה מן היום כל נאכל שהפסח
שמדובר  עלֿכרחך אלא מיל? שלשה של מרחק לו נתנו לא
שחיטה" ש"בשעת הואֿהדין כן ואם אכילה, זמן בתחילת
עולא  לדברי שאם ועוד שחיטה. זמן תחילת היינו לעולא,
'תוספות' ועי' יהודה? רב לבין בינו מה שחיטה, זמן סוף –

יהודה). רב ד"ה אלא 46)שם להגיע יכול אינו אם אבל
צה.) (שם רחוקה דרך זו הרי ובפרדים, שם 47)בסוסים

ליכנס  יכול ואין המודיעים מן לפנים עומד "היה א: צד,
חייב, יהא לא יכול אותו, המעכבות וקרנות גמלים מפני
וראה  בדרך". היה לא הרי היה. לא ובדרך ט) (במדבר ת"ל

תמן,48)בסמוך. "ותניי ה"ב: פ"ט פסחים ב'ירושלמי'
חייב  יהא יכול רעות, ורגליו ולפנים, המודעית מן נתון היה
בהלכה  שנכתוב מה וראה חדל". שלא זה יצא וחדל, ת"ל

בסמוך. ו'ירושלמי'49)זו שבבבלי הנ"ל הברייתות שתי
זה  את מחייבת בבבלי הברייתא כסותרות: לכאורה נראות
הגמלים, מפני ליכנס יכול ואינו המודיעים, מן לפנים שעמד
מן  שנתון זה את פוטרת ב'ירושלמי' הברייתא ואילו

בר  (ועי' רעות ורגליו ולפנים וכדי המודעית צד.). שם ש"י
מדברת  בבבלי הברייתא כדלהלן: רבינו פירשן ליישבן,
אינו  זה שבאופן לנו משמיעה והיא בשני, שהזיד באופן
ה"ב), למעלה (ראה בשני הזיד אם אף שפטור רחוקה כדרך

הברייתא  ואילו שם). למעלה (ראה אחר כאונס דינו אלא
שדינו  לנו והשמיעה בשני, ששגג באופן מדברת ב'ירושלמי'
בראב"ד  וראה בשני, כששגג הכרת מן ופטור אחר כאונס

שהבטיחוהו 50)וכסףֿמשנה. "מי א: צא, פסחים משנה,
עליהן". שוחטין וכו' האסורים מבית שאין 51)להוציאו

הפסח  את להוציא אסור שהרי לשם, הפסח את להביא
אין  לכך ה"ב). פ"ט (להלן פסול יצא ואם מירושלים,
אם  אבל מהמאסר, לצאת הבטיחוהו אם רק עליו שוחטין
לצאת  הבטיחוהו לא אפילו ירושלים חומת בתוך חבוש היה
לשם  הפסח את להכניס אפשר שהרי עליו, שוחטין -
אבל  לירושלים, חוץ "בנתון ה"ו: פ"ח פסחים ('ירושלמי'
שהבטיחו"), כמי הבטיחו לא אפילו ירושלים בתוך בנתון
שהרי  עצמו, בפני עליו שוחטין גויים חבשוהו ואפילו

שם). (פסחים, הפסח את לשם להכניס בפני 52)אפשר
בסמוך. להלן וראה (לחםֿמשנה). לכופו 53)עצמו כדי

כדתניא  נמי, אי ממון. לשלם או פסולה אשה להוציא
שחובשין  מלמד וגו' בחוץ ויתהלך יקום אם לג:) (כתובות
שוחטין  אז – שם) (רש"י עליו תהא מה שנראה עד אותו
יוחנן). רבי של מימרא שם, פסחים (בבלי עצמו בפני עליו

האסורים 54) בית אלא שנו "לא שם: פסחים, עצמו. בפני
שוא  דיבר פיהם אשר ח, קמד, בתהלים (שכתוב דעכו"ם
הבטחתם  יקיימו ולא שם, 'ירושלמי' שקר, ימין וימינם
של  האסורים בית אבל פסול), לידי יבוא והפסח להוציאו
ליה, מפיק – דאבטחינהו כיון עצמו, בפני שוחטין ישראל
ולא  עולה יעשו לא ישראל שארית יג) ג, (צפניה דכתיב

כזב". (משנה,55)ידברו פסול לידי הפסח את יביאו שמא
מותר  אחרים שעם רבינו העתיק לא למה להבין ויש שם).
(לחםֿמשנה). שם במשנה כמפורש עליו, לשחוט

שם.56) ושכבר 57)משנה, היום חצות אחר מת לו שמת
אין  – חצות קודם מת לו מת אם אבל פסח, בקרבן נתחייב
ה"ט. פ"ו להלן ראה השני, לפסח ידחה אלא עליו, שוחטין

(משנה 58) עצמן בפני ולא אחרים עם עליהם שוחטין כזית,
שמא  מעוטה, ואכילתם "הואיל ה"גֿד) פ"ב ולמעלה שם,
ה"ד). שם (למעלה פסול" לידי ויביאוהו הפסח ישאירו
יכולין  שאינן והזקן והחולה האונן "וכן תימן: ובכת"י
לאכול  יכולין שאינן והיינו רומי. בדפוס וכ"ה לאכול",

עצמן.59)הרבה. אין 60)בפני כולם "על שם: משנה,
לידי  הפסח את יביאו שמא עצמן, בפני עליהם שוחטין
פסח  מלעשות פטורין פסול בהן אירע אם לפיכך פסול,
הודיענו  "וכאשר שם: המשנה, בפירוש רבינו וכתב שני".
אם  ר"ל פסול, בהם אירע אם לפיכך אמר ראויים, שהם
ראוי  אין שלכתחילה ואעפ"י הדם עליהם ונזרק פסח שחטו
או  האוננים באלו פסול אירע ואחרֿכך עליהם לשחוט
לאוכלו  יכולים שאינם במת ונטמאו הזקנים או החולים
שחטוהו  שהם לפי שני, פסח מלעשות הם פטורים בלילה,

פסח". לעשות ראויין והם
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ה'תש"פ  טבת כ"ט ראשון יום

oitYWe oigElW zFkld
-oipwxtqoitzeyeoigely'ld

¦§§¦§ª¨¦
עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦

השותפין.1) שבועת דין המשך

.‡ÛzL2,Ì‰ÈÈa È‡z ‰È‰ CkL B¯·Á ÏÚ ÔÚhL À»∆»««¬≈∆»»»¿«≈≈∆
ÔÚhL B‡ ;ÌÏBÚÓ ‰Ê È‡z ‰È‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â¿«»≈…»»¿«∆≈»∆»«
‡l‡ BÈ‡ :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,CÎÂ Ck ‰È‰ ÈlL Ô¯w‰L∆«∆∆∆ƒ»»»¿»¿«»≈≈∆»

˙BÁt3,˙eÙzM‰ EÏ Èz˙ ¯·kL ÔÚhL B‡ ;‰fÓ »ƒ∆∆»«∆¿»»«ƒ¿«À»
ÈlMÓ BÊ ‰¯BÁqL B‡ ;ÈzÁ˜Ï ‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â¿«»≈…»«¿ƒ∆¿»ƒ∆ƒ
˙BÚËa ‡ˆBik ÏÎÂ ;ÚˆÓ‡ ÏMÓ :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,‰È‰»»¿«»≈ƒ∆∆¿«¿…«≈ƒ¿»

el‡4‰Úe·La Ú·Bz‰ „Èa ˙eL¯‰ -5Ì‡ ?„ˆÈk . ≈»¿¿««≈ƒ¿»≈«ƒ
,ÔÈÙzM‰ ˙Úe·L ÛzM‰ Ú·MÈ ‡lL Ú·Bz‰ ‰ˆ»̄»«≈«∆…ƒ»««À»¿««À»ƒ

˙q‰ BÚÈaLÈÂ6‡Ï :¯ÓB‡Â da ¯ÙBkL ‰Úh‰ ÏÚ ¿«¿ƒ∆≈«««¬»∆≈»¿≈…
- ‰ˆ¯ Ì‡Â ;BÚÈaLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰»¿»ƒ≈»¬≈∆«¿ƒ¿ƒ»»

ÏbÏ‚Ó7ÔÈÙzM‰ ˙Úe·La ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ÂÈÏÚ8, ¿«¿≈»»»≈«¿»ƒƒ¿««À»ƒ
ÈÓÈ Ïk ÌeÏk zÏÊ‚ ‡lL :˜ÙÒ ˙ÚËa BÚÈaLÓe«¿ƒ¿«¬«»≈∆…»«¿»¿»¿≈
‰¯BÁq‰ BfLÂ ,Ck È‡z eÈÈa ‰È‰LÂ ,˙eÙzM‰«À»¿∆»»≈≈¿«»¿∆«¿»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .CÎÂ Ck ÈÏ z˙pLÂ ,ElL∆¿¿∆»«»ƒ»¿»¿≈…«≈»∆

(מגדלֿעוז).2) הגאונים יהיה 3)תשובת שלא ובאופן
קיבל  כבר הוודאי חלקו שאת כגון במקצת, מודה הנתבע
הוא  ובו הנתבע, בידי הנשאר החלק על הוא והדיון התובע,

כא. ס"ק צג, סימן סמ"ע וראה הכל, טענות 4)כופר שהן
שבועת  חלה שעליהן החששות מסוג ואינן ודאיות,

מדרבנן. היסת שבועת עליהן וחייבים ראה 5)השותפין,
חבירו  שהטוען יד, הלכה ונטען טוען מהלכות פ"א להלן
ואחת  קלה אחת שבועות, שתי לו ונתחייב טענות שתי
על  אותו משביעין אלא שתיהן, אותו משביעין אין חמורה,
על  שיש וכאן השנייה. את עלֿידה ומגלגלים החמורה
ושבועת  המשנה, שבועת שהיא השותפין שבועת התובע
שבועת  שישבע בדין היה מדרבנן, אלא שאינה היסת

(אורֿשמח). היסת שבועת עליו ויגלגל כדין 6)השותפין
יהיה  השבועה שעיקר לתובע, לו נוח [שכך בכל. כופר כל
מאחר  משבועה, הנתבע יפרוש אולי הוודאית, הטענה על
הוא  מוכרח זה ובאופן לשקר, נשבע הוא כי יודע שהתובע
ראה  כסף, שתי ממנו גזל כי בשותף חושד שאינו לומר
אורֿשמח]. ועיין כאן. ורדב"ז ב הלכה פ"ט למעלה

שבועת 7) גלגול דרך האמורות הטענות על משביעו
למעלה 8)השותפין. וראה היסת, משבועת חמורה שהיא
ג. הערה

.·Ú·Bz‰9BÙzL,ÔÈÙzM‰ ˙Úe·L BÚÈaL‰Ï «≈«À»¿«¿ƒ¿««À»ƒ
ÈÏˆ‡ EÏ ¯‡L ‡ÏÂ e˜ÏÁ ¯·k :¯ÓB‡ Úa˙p‰«ƒ¿»≈¿»»«¿¿…ƒ¿«¿∆¿ƒ

ÌeÏk10eÈOÚ ‡ÏÂ e˜ÏÁ ‡Ï ÔÈ„Ú :¯ÓB‡ Ú·Bz‰Â , ¿¿«≈«≈¬«ƒ…»«¿¿…»ƒ

ÔBaLÁ11˙Ó ÏÚ e˜ÏÁ :Ú·Bz‰ ¯Ó‡L B‡ , ∆¿∆»««≈«»«¿«¿»
,‰ˆ¯‡L ˙Ú ÏÎa ÔÈÙzM‰ ˙Úe·L E˙B‡ ÚÈaL‡L∆«¿ƒ«¿¿««À»ƒ¿»≈∆∆¿∆
- ÌBÈÏ ÌBiÓ È˙B‡ ‰Á„Ó ‰z‡Â ,zÚaL ‡Ï ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ…ƒ¿«¿»¿«»«¿∆ƒƒ¿

˜ÙÒ ˙ÚËa BÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡12¯Ó‡ elÙ‡ . ≈»¿«¿ƒ¿«¬«»≈¬ƒ»«
¯‡Lp‰ ‰ÊÂ ,ÈÏˆ‡ EÏ ¯‡LÂ ,e˜ÏÁ Ôk :Úa˙p‰«ƒ¿»≈»«¿¿ƒ¿«¿∆¿ƒ¿∆«ƒ¿»
zÁp‰ ÔB„wt B‡ ,ÈÏÚ BzÙ˜fL ·BÁ ‡l‡ BÈ‡≈∆»∆¿«¿»«ƒ»ƒ«¿»

ÈÏˆ‡13BÈ‡ - BÙzL ‰È‰L ÌÈ„Ú LiL Èt ÏÚ Û‡ , ∆¿ƒ««ƒ∆≈≈ƒ∆»»À»≈
ÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â .˜ÙÒ ˙ÚËa BÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ»¿«¿ƒ¿«¬«»≈¿≈»¿«¿ƒ«
elÙ‡Â ,ÌÏBÚÓ eÙzzL ‡lL B‡ e˜ÏÁ ¯·kL ˙q‰∆≈∆¿»»¿∆…ƒ¿«¿≈»«¬ƒ
ÔÈ‡Â ˙q‰ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ .ÏebÏ‚ È„È ÏÚ«¿≈ƒ¿¿ƒ∆≈«¿ƒƒ∆≈¿≈
·iÁ ‰È‰È Ba ‰„BÈ Ì‡L ¯·„ BÚË Ì‡ ‡l‡ ÔÈÏbÏ‚Ó¿«¿¿ƒ∆»ƒ¿»»»∆ƒ∆ƒ¿∆«»

ÔBÓÓ ÌlLÏ14·iÁ BÈ‡ Ba ‰„B‰ elÙ‡L ¯·c Ï·‡ ; ¿«≈»¬»»»∆¬ƒ»≈«»
È„È ÏÚ elÙ‡Â ÂÈÏÚ ÚaL BÈ‡ - ‰Úe·L ‡l‡∆»¿»≈ƒ¿»»»«¬ƒ«¿≈

.‰‡¯B‰ ÈÏÚa ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ‰ÊÎÂ .ÏebÏ‚ƒ¿¿»∆«¿ƒ«¬≈»»

הנשבעין.9) כל פרק עוד 10)רי"ף אין - שחלקו ולאחר
ז. הלכה פ"ט למעלה השותפין, תובע 11)שבועת ואינו

בלבד. השותפין שבועת אלא ספק 12)ממנו כאן שיש
חדש  ספק וכאן ספק, היא גופה השותפין ששבועת ספקא,

זו. שותפין לשבועת עוד מקום יש והשותפות 13)אם
עוד. קיימת (שמות 14)איננה נאמר דאורייתא [ובשבועה

לשבועה  והואֿהדין ישלם", ולא בעליו "ולקח י) כב,
דרבנן].

.‚ÔÚË15Ck EÏˆ‡ ÈÏ ¯‡LÂ ‰z‡ ÈÙzL ÔÈ„ÚL »«∆¬«ƒÀ»ƒ«»¿ƒ¿«ƒ∆¿¿»
CÎÂ16ÈÏˆ‡ EÏ ¯‡L ‡ÏÂ e˜ÏÁ ¯·k :¯ÓB‡ ‰ÊÂ , ¿»¿∆≈¿»»«¿¿…ƒ¿«¿∆¿ƒ

ÚaL Úa˙p‰ È¯‰ - ÌÏBÚÓ ÈÙzL ˙ÈÈ‰ ‡Ï B‡ ,ÌeÏk¿…»ƒ»À»ƒ≈»¬≈«ƒ¿»ƒ¿»
˙q‰17‡lL :ÂÈÏÚ ÏbÏ‚Óe ,ÌeÏk B„Èa BÏ ÔÈ‡L ∆≈∆≈¿»¿¿«¿≈»»∆…

ÌÏBÚÓ ÌeÏk ÈzÏÊ‚18‰È‰ ‡lL ÂÈÏÚ ÏbÏ‚Ó BÈ‡Â ; ¿«¿«ƒ¿≈»¿≈¿«¿≈»»∆…»»
e¯‡aL ÌÚh‰ ÔÓ ,e˜ÏÁ ¯·kL B‡ BÙzL19. À»∆¿»»«¿ƒ«««∆≈«¿

(מגדלֿעוז).15) הגאונים בתשובות וכ"ה שם, רי"ף
ודאית.16) טענה טענה 17)והיא על בכל, כופר כדין

הלכה 18)ודאית. פ"ט למעלה וראה ממון. תביעת שזוהי
אחר. ממקום שבועה עליו מגלגלים שחלקו, שאע"פ ז

ב.19) הלכה למעלה

.„ÔÚË20EÚÈaL‰Ï ÈÏ LÈÂ eÁ‡ ÔÈÙzL ÔÈ„ÚL »«∆¬«ƒÀ»ƒ¬«¿¿≈ƒ¿«¿ƒ¬
ÌÏBÚÓ eÙzzL ‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,˜ÙÒ ˙ÚËa21, ¿«¬«»≈¿«»≈…ƒ¿««¿≈»

¯Á‡ Úa˙p‰ ¯ÊÁÂ ,BÙzL ‰È‰L ÌÈ„Ú Ú·Bz‰ ‡È·‰Â¿≈ƒ«≈«≈ƒ∆»»À»¿»««ƒ¿»««
˜ÊÁ‰ È¯‰L ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - e˜ÏÁ :¯Ó‡Â Ck»¿»«»«¿≈¿ƒ∆¬≈À¿«

Ô¯Ùk22Ú·MÈÂ ,BÊ ‰Úe·LÏ23ÔÎÂ .ÔÈÙzM‰ ˙Úe·L «¿»ƒ¿»¿ƒ»«¿««À»ƒ¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

שם.20) היה 21)רי"ף וחלקנו, נשתתפנו טוען: היה שאם
(רדב"ז). בֿג הלכה למעלה כמבואר משבועה, פטור

ועל 22) חלקתי, לא כאומר - השתתפתי לא שהאומר
הם  שעדיין עדים יש וכאילו עדים, יש הרי עצמה השותפות
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כ). ס"ק צג סימן (סמ"ע חשוד 23)שותפים שהוא ואע"פ
ממון, גזילת על חשוד זה אין - לשותפות ביחס לשקר

שם). (סמ"ע כלום בידו נשאר ולא שותף והיה שיתכן

.‰Ô·e‡¯24ÒÈkÏ ÏÈh‰L25,ÌÈ¯Èc ˙B‡Ó Úa¯‡ ¿≈∆ƒƒ«ƒ«¿«≈ƒ»ƒ
eÙzzLÂ ,ÌÈ˙‡Ó ÔBÚÓL ÏÈh‰Â26e˙Â e‡OÂ , ¿ƒƒƒ¿»«ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿¿»¿

Ô·e‡¯ ÔÚËÂ ,Ô·e‡¯ „Èa Blk ÔBÓn‰ È¯‰Â ,„ÁÈa¿«««¬≈«»À¿«¿≈¿»«¿≈
ÔÈ¯Èc ˙B‡Ó LÓÁ Ô¯w‰ ÔÓ ˙ÁtL27:ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ∆»«ƒ«∆∆¬≈≈ƒ»ƒ≈¿ƒ

ÌlLÈÂ ,Ck B˙ÁtL ÔÈÙzM‰ ˙Úe·L Ô·e‡¯ Ú·MÈƒ»«¿≈¿««À»ƒ∆¿»»ƒ«≈
B˙ÈaÓ ÌÈMÓÁ ÔBÚÓL28˙Úe·L Ô·e‡¯ Ú·MÈ ‡l‡ ; ƒ¿¬ƒƒƒ≈∆»ƒ»«¿≈¿«

B˙ÁtL ÔÈÙzL‰29‡ÏÂ ,„·Ïa B„ÈaL ‰na CÏÈÂ , «À»ƒ∆¿»¿≈≈«»∆∆¿»ƒ¿«¿…
Ú„BÈ ÔBÚÓML ,Ô·e‡¯ ÔÚË .ÌeÏk ÔBÚÓL ÌlLÈ¿«≈ƒ¿¿»«¿≈∆ƒ¿≈«

È‡cÂa30BÊ ˙ÁÙa31B˙ÁtL32ÔBÚÓL ÏÚ ÏbÏ‚È -33 ¿««ƒ¿»∆¿»¿«¿≈«ƒ¿
˜qÚ˙ ‡Ï Ì‡Â .‰f‰ ˙Át‰ ÌeÎÒ È‡cÂa Ú„BÈ BÈ‡L∆≈≈«¿««¿«¿»«∆¿ƒ…ƒ¿«≈

ÏÏk BÊ ˙eÙzLa ÔBÚÓL34˙q‰ ÔBÚÓL Ú·MÈ -35 ƒ¿¿À»¿»ƒ»«ƒ¿∆≈
„BÚ ‡ÏÂ .¯ËtÈÂ ,„ÒÙ‰‰ ‰Êa È‡cÂa Ú„BÈ BÈ‡L36, ∆≈≈«¿««¿∆«∆¿≈¿ƒ»≈¿…

‰n‰ ‰Ê ‰È‰ Ì‡ ‡l‡37- ÔBÚÓL „Èa ¯‡Lp‰ ∆»ƒ»»∆«»∆«ƒ¿»¿«ƒ¿
‰ÂLa B˙B‡ ÌÈ˜ÏBÁ38ÔÈ‡L .39ÔÈÚaLp‰ ÔÓ ÛzM‰ ¿ƒ¿»∆∆≈«À»ƒ«ƒ¿»ƒ

‡l‡ ;B¯·Á „ÈaM ‰Ó ÏhÈÂ Ú·MiL È„k ÔÈÏËBÂ¿¿ƒ¿≈∆ƒ»«¿ƒ…«∆¿«¬≈∆»
¯‰f‰Â .B„È ˙Áz ‡e‰L ¯·cÓ ÏËB B‡ ,¯ËÙÂ ÚaLƒ¿»¿ƒ¿»≈ƒ»»∆««»¿ƒ»≈

.‰‡¯B‰ ÈÏÚa Ba eÚË ¯·kL ,‰Ê ÔÈ„a¿ƒ∆∆¿»»«¬≈»»

(מגדלֿעוז).24) שותפות.25)גאונים ולדעת 26)של
שוה, השקעתם שאין אע"פ - ג) הלכה (פ"ד למעלה רבינו
בשכר  מודה והראב"ד בשוה, ביניהם הפחת או השבר

בפחת. להפסיד 27)וחולק צריך מהם אחד שכל שנמצא
דינרים. וחמשים לשלם 28)מאתיים צריך ששמעון שאף

שכר  במחצה שמשתתף שותף כדין ההפסד מן מחצית
כדי  ונוטלין הנשבעין מן השותף "אין הפסד, ומחצה
להלן  רבינו שכתב כמו חבירו" שביד מה ויטול שישבע

ההלכה. שאינו 29)בסוף "כך", רבינו הוסיף לא כאן
כאילו  ונראה כולו, מקבלו שאינו אחרי הסכום, כל על נשבע
וכו' בטלית" אוחזים "שנים בדין מצאתי וכן שקר. על נשבע
ס"ק  צג סימן בסמ"ע וראה (כסףֿמשנה, ה: בבאֿמציעא

ששמעון 30)כד). לו, שברור כן, טוען ראובן אין שאם
לא  שהרי יודע, אינו ששמעון הדבר ברור הפחת, על יודע
מודה  עצמו שהוא ומכיון שנתעסק, בשעה שמעון היה
טו). ס"ק שם (ש"ך להשביעו צורך אין יודע אינו ששמעון

זה".31) "בפחת תימן: החמישים 32)בכ"י את ותובע
ראה 33)הנותרים. חמורה, שהיא השותפין שבועת מתוך

ג. הערה השותפין.34)למעלה לשבועת מקום אין שאז
איני 35) אומר: והנתבע 'ברי', טענת חבירו התובע כל כדין

ח). הלכה ונטען טוען מהלכות (פ"א לך חייב אני אם יודע
מכיסו 36) השותפין בשבועת מוציאין שאין רק לא כלומר,

כגון  השותפים מממון זה מעכב שלפעמים אלא השותף, של
השותף  שאין שנאמר, מה בכלל זה ואף בידו, שהוא

כח). ס"ק שם (סמ"ע ונוטלין מאה 37)מהנשבעין הוא
הרי 38)דינרים. מהם, אחד ביד שהוא אף שנשאר, שמה

ויש  שניהם, ברשות מונח כאילו והוא מהשותפות, הוא

שם). (סמ"ע שוה חלק למה 39)לשניהם גם טעם הוא
ההלכה. בתחילת שנאמר

.ÂÔÚË40ÂÈÏÚ ÈÂÏÏ LiL ,ÔBÚÓL41BÊa ·BÁ »«ƒ¿∆≈¿≈ƒ»»¿
ÏBÎÈ ‰È‰Â ·BÁ‰ È„k B„Èa ‰È‰ Ì‡ :‰Ó ˙eÙzM‰«À»»∆ƒ»»¿»¿≈«¿»»»

ÔÓ‡ - ÈÂÏÏ BzÏ42Ck ¯Á‡Â ·BÁ‰ ÔÈ˙BÂ , ƒ¿¿≈ƒ∆¡»¿¿ƒ«¿««»
ÔÈ·MÁÓ43ÔÓ‡ BÈ‡ - ÔzÏ B„Èa ÔÈ‡ Ì‡Â ;44 ¿«¿ƒ¿ƒ≈¿»ƒ≈≈∆¡»
‡ÈˆB‰Ï45Ô·e‡¯ „iÓ46‰Úe„È‰ ‰¯BÁq‰ ÔÓ B‡ ¿ƒƒ«¿≈ƒ«¿»«¿»

ÏÚ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ÔÈOBÚ Ì‰ ‡Èe˜ ‡nL ,˙eÙzMÏ«À»∆»¿¿»≈ƒƒ¿¿≈ƒ«
¯ËLa ‰ÂÏn‰ ‰˙È‰ elÙ‡ .Ô·e‡¯ ÈÒÎ47ÔÈ‡ - ƒ¿≈¿≈¬ƒ»¿»«ƒ¿»ƒ¿»≈

Ô·e‡¯48ÔÚË Ì‡ Ï·‡ .ÌeÏk ‰pnÓ ÌlLÏ ·iÁ ¿≈«»¿«≈ƒ∆»¿¬»ƒ»«
È‡cÂa Ú„BÈ Ô·e‡¯L ,ÔBÚÓL49ÈÏÚL ·BÁ‰ ‰fL ƒ¿∆¿≈≈«¿««∆∆«∆»«

Ú·MÈ - ‡e‰ eÏˆ‡ ·BÁ‰Â ,‡e‰ ˙eÙzM‰ ˙ÓÁÓ≈¬««À»¿«∆¿≈ƒ»«
‰Ê ·BÁL Ú„BÈ BÈ‡L ÏebÏ‚ È„È ÏÚ B‡ ˙q‰ Ô·e‡¿̄≈∆≈«¿≈ƒ¿∆≈≈«∆∆
‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .BlMÓ ·BÁ‰ ÔBÚÓL ÌlLÈÂ ,eÏˆ‡∆¿≈ƒ«≈ƒ¿«ƒ∆¿≈ƒ»»
ÔÈ¯È„ ‰‡Óa ÔBÚÓL ÌLa ÈÂÏ ÏÚ ·BÁ ¯ËL¿««≈ƒ¿≈ƒ¿¿≈»ƒ»ƒ

ÔBÓnÓ50Èz¯ÊÁ‰Â ÈzÚ¯Ù :ÔBÚÓL ¯Ó‡Â ,˙eÙzM‰ ƒ»«À»¿»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿∆¡«¿ƒ
ÒÈkÏ51B‡ ‰LÏ ÔÓÊ BÏ ÈzÚ·˜ :ÔBÚÓL ¯Ó‡L B‡ , «ƒ∆»«ƒ¿»«¿ƒ¿«¿»»

ÏÚ ‰OBÚ ‡e‰ ‡Èe˜ ‡nL ,ÔÓ‡ BÈ‡ - ÌÈzLÏƒ¿«ƒ≈∆¡»∆»¿¿»∆«
¯ËÙ ¯·k ÈÂÏ ?‰Ê ÔÈ„a ÔÈc „ˆÈÎÂ .Ô·e‡¯ ÈÒÎƒ¿≈¿≈¿≈«»ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿«

ÔBÚÓL ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ,ÔBÚÓL ˙‡„B‰a52- ‰È‡¯ ¿»«ƒ¿¿ƒ…≈ƒƒ¿¿»»
B˙ÈaÓ ÌlLÈ53¯Ó‡L ÔÓÊ ÛBÒa ÈÂÏ ˙‡ Úa˙ÈÂ ,54. ¿«≈ƒ≈¿ƒ¿«∆≈ƒ¿¿«∆»«

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

(מגדלֿעוז).40) הגאונים ואין 41)תשובת שמעון, על
ומן  השותפים. על הוא והחוב חוב, כאן שיש ראיה לשמעון
שמו  על עליו, שטרֿחוב שיוצא שאף נראה "עליו", הביטוי
על  אלא עליו, אינו שהחוב ראיה לו אין שמעון, של

הכסף 42)השותפות. כאילו הרי החוב, כדי בידו שיש אחרי
מקודם  לתת היה שבידו מפני או עליו. בעלים והוא ברשותו

עליו. שסיפר טרם ללוי, החוב החוב,43)את סילוק אחרי
השותפות. לחלוקת הנשאר ההון של חשבון עושים

ראיה.44) בידו שאין מוציא 45)אחרי כל כדין ודינו
הוא,46)מחבירו. מחלקו שאילו ראובן. של מחלקו היינו,

מכיסו  חייב שהשותף רבינו, לשיטת בהתאם וזה נאמן. בוודאי
בהפסד. חלקו את ולא 47)לכסות שמעון על כתובה והיא

השותפות. אחרי 48)על חלקו, את לשלם חייב שמעון אבל
הש"ך.49)שהודה. בשם כח הערה למעלה ראה

בו 50) כתוב הרי שמעון, של שמו על הוא שהשטר שאף
והמדובר  השותפים. מממון ניתנה שההלוואה מפורש

להלן. וראה ראובן, בידי השותפות.51)כשהשטר לאוצר
נפטר 52) אינו ולפיכך כנ"ל, ראובן, בידי כשהשטר המדובר

אלא  תחילה ממנו גובה ראובן שאין שמעון, של מחלקו אלא
לוי  נפטר - שמעון בידי השטר ואם לשלם, לשמעון לו אין אם
יכול  שהיה "מיגו" לשמעון יש שהרי ראובן, של מחלקו גם

(כסףֿמשנה). השטר את יתבע 53)להעלים - לו אין ואם
(כסףֿמשנה). זמן 54)מלוי לו "קבעתי כשטוען: היינו

לתבוע  יכול אינו - "נפרעתי" טען אם אבל לשתים", או לשנה
לא). ס"ק צג סימן (סמ"ע כלל לוי את

ÔÈÙzLÂ ÔÈÁeÏL ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿À»ƒ
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ה'תש"פ  שבט א' שני יום

-oipwxtq
micar zFkld¦§£¨¦

,‰OÚ ˙BˆÓ LÓÁ :˙BˆÓ ‰¯OÚ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¬≈
ÔÈ˜ ÔÈc (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰BÓLe¿∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒƒ¿«

È¯·Ú „·Ú1„·Ú ˙¯kÓÓ ¯ÎnÈ ‡lL (· .2‡lL (‚ . ∆∆ƒ¿ƒ∆…ƒ»≈ƒ¿∆∆»∆∆…
C¯Ùa ep„·ÚÈ3„·Ú ˙„B·Ú Ba „·Ú ‡lL („ .4(‰ . ««¿∆¿»∆∆…«¬…¬«»∆

‡lL5ÁÈp6·LBz ¯b7Ba ˙Bc¯Ï8˜ÈÚ‰Ï (Â .C¯Ùa9 ∆…«ƒ«≈»ƒ¿¿»∆¿«¬ƒ
‡lL (Ê .ÈLÙÁ B˙‡ˆa BÏ10˙BcÙÏ (Á .Ì˜È¯ ‡ˆÈ11 ¿≈»¿ƒ∆…≈≈≈»ƒ¿
d„ÚÈÏ (Ë .‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡12‡lL (È .13(‡È .¯Înz »»»ƒ¿ƒ»¿«¬»∆…ƒ»≈

„·ÚÏ14‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ÈÚk „·Úa15BÏ ÏÈt‰ Ôk Ì‡ «¬…¿∆∆¿«¬ƒ¿»∆»ƒ≈ƒƒ
‡lL (·È .ÂÈ¯·È‡ ÈL‡¯Ó „Á‡ ÂÈB„‡16„·Ú ¯ÈbÒ‰Ï ¬»∆»≈»≈≈»»∆…¿«¿ƒ∆∆

È ı¯‡Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ Á¯aL‡lL (‚È .Ï‡¯O17 ∆»«ƒ»»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆…
.eÈÏ‡ Ïvp‰ ‰Ê „·Ú ˙BB‰Ï¿∆∆∆«ƒ»≈≈

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
ãycew zegiyn zecewpã

"ואלה  משפטים פרשת בתחילת נכתבו עבדים דיני
עברי.." עבד תקנה כי לפניהם, תשים אשר המשפטים
שתחילת  אור" ב"תורה הזקן האדמו"ר כך על והעיר

רבים בלשון מדבר יחיד (לפניהם)הפסוק בלשון ובהמשכו
תקנה) שהוא (כי רבינו משה על מוסב תקנה" ש"כי כיון

שהן  נמוכות היותר בי"ע בנשמות הדעת בחינת הממשיך
עבד "בנים")בבחינת נקראו דאצילות זו (ונשמות והמשכה .

חדש  דבר התהוות אין הנקנה שבדבר כמו כי קניין נקראת
בעבד  גם כך הקונה, לרשות המוכר מרשות שיוצא אלא
שנהר  אבותיכם" ישבו הנהר "בעבר שם על שהוא עברי
שלמעלה  מה הוא הנהר ועבר דאצילות, בינה בחינת הוא
הנהר  "בעבר שאומר וזהו המושג. והשכל הבינה מבחינת
הוא  מישראל ואחד אחד כל ששורש אבותיכם" ישבו
לעולמות  וירדו הבנים שהושפלו אחר גם ולכן זו, בדרגה
ב"עבר  הוא שורשם הרי גלות, של במצב להיותם בי"ע
את  מגלה רק הדעת בחינת להם שממשיך וזה הנהר"

חדש. ועניין דבר מהווה ואינו האמיתי שורשם
עברי, עבד כנעני, עבד דרגות: שלוש ישנן עבד בעבודת
צדיק  וכנגד בי"ע עולמות שלושת שהם עבריה, ואמה
עולם  בדוגמת צדיק כנגד עבריה אמה ורשע. בינוני
היצירה  עולם בדוגמת עברי עבד טוב, שרובו הבריאה
רשע  דרגת כנגד כנעני ועבד מחצה, על מחצה - ובינוני

רע. שרובו העשיה עולם וכנגד
במניין  גם הרמב"ם הקדים מדוע להבין, צריך זה ולפי
דיני  החזקה' שב'יד בהלכות וגם ההלכות שלפני המצוות
והרי  כנעני, עבד דיני כך אחר ורק עבריה לאמה עברי עבד
למטה  מלמעלה או להיות הסדר צריך לעיל המבואר לפי
למעלה  מלמטה או כנעני, ועבד עברי עבד עבריה אמה
בעבד  מתחיל ומדוע עבריה, ואמה עברי עבד כנעני, עבד

דווקא. עברי
אדם  כל מדת היא הבינוני שמידת בתניא שמבואר אלא
ישראל  של בזכותן ממשיך ואח"כ , ימשוך אדם כל ואחריה
יותר  נעלית לדרגה להגיע יהודי כל של ובכחו שביכולתו
- רצוי לא מצב גם שיתכן מסיים ואח"כ הצדיק. ולמעלת

כנעני. עבד בחינת
ש"חייב  הרמב"ם פסק עבריה, ואמה עברי לעבד בנוגע

להשוותן  כו'"האדון ובמדור בכסות ובמשתה במאכל לו
לעשות, לישראל מצווה הוא עושה שהקב"ה שמה ומכיון
כל  את ישראל עם - לעבדיו נותן הקב"ה שגם הרי
תענוג  עניני גם אלא ושעורין בחיטין רק לא להם המצטרך

חי. כל נפש בהם להחיות
ושמן  יין בחינת גם ה' משפיע התורה בלימוד ועל־דרך־זה

דאורייתא. דרזין ורזין רזין בחינת היינו שבתורה,
(`k oniq oipw xtq 'zekln oii' it lr)

רלב.1) עשה המצוות, ספר לאֿתעשה 2)ראה שם, ראה
רנט.3)רנח. מל"ת שם, לט:4)ראה כה, ויקרא ראה

רנז. מל"ת שם המצוות ספר עבד", עבודת בו תעבוד "לא
רס.5) מ"לת שם המצוות ספר לאחרים,6)ראה ניתן שלא

כך. לעשות מאחרים (ויקרא 7)שנמנע הכתוב לשון נקט
בפרך  ירדנו לא - ותושב גר יד תשיג "וכי מזֿנג) כה,
בספר  הוא וכן הגוי. כותב: הוא ו הלכה סוף ולהלן לעיניך".
עד  בארצנו ידור לא שהגוי שהזהרנו שם וראה שם. המצוות

תושב. גר להיות עליו עברי.8)שיקבל ראה 9)בעבד
קצו. עשה המצוות, רלג.10)ספר לאֿתעשה שם ראה

רלד.11) עשה שם, רלג.12)ראה עשה שם,13)שם,
י. הלכה ד פרק ולקמן רסא עשה 14)לאֿתעשה שם,

לח: בגיטין רבי וכדעת ו הלכה ט פרק ולהלן רלה,
כאן 15) ומונה רבינו על חולק שם, המצוות בספר הרמב"ן

שמח. ולב אסתר מגילת וראה מצוות, ספר 16)שתי
וכפירושו  י. הלכה ח פרק ולקמן רנד לאֿתעשה המצוות,

מה. בגיטין חיסדא רב לא17ֿ)של שם המצוות, ספר
יא. הלכה ח פרק ולקמן רנה, תעשה

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
לעבוד 1) ושאסור עברייה, ואמה עברי עבד דין בו נתבאר

לפרנסת  בשווה לפרנסו מחוייב ושרבו בפרך, עברי בעבד
עצמו.

.‡ÈÏ‡¯OÈ ‰Ê ,‰¯Bza ¯eÓ‡‰ È¯·Ú „·Ú2e¯ÎnL ∆∆ƒ¿ƒ»»«»∆ƒ¿¿≈ƒ∆»¿
.BBˆ¯Ï BÓˆÚ ¯ÎBn‰ B‡ ,BÁ¯k ÏÚ ÔÈc ˙Èa B˙B‡≈ƒ«»¿«≈«¿ƒ¿

Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÏ BÏ ÔÈ‡Â ·b ?„ˆÈk3ÔÈc ˙Èa - ≈«»«¿≈¿«≈∆«∆∆≈ƒ
‰·b ˙BÎÏ‰a e¯Ó‡L BÓk ,B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ4EÏ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿∆»«¿¿ƒ¿¿≈»¿≈¿

·pb‰ ‡l‡ ,ÔÈc ˙Èa B˙B‡ ÔÈ¯ÎBnL Ï‡¯OÈa LÈ‡ƒ¿ƒ¿»≈∆¿ƒ≈ƒ∆»««»
Èk :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL ‰Ê ÏÚÂ .„·Ïaƒ¿«¿«∆∆¿»≈ƒ≈ƒ

È¯·Ú „·Ú ‰˜˙5Èk :‰¯B˙ ‰LÓa ¯ÓB‡ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ . ƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈»ƒ
È¯·Ú‰ EÈÁ‡ EÏ ¯ÎnÈ6‰Ê ?„ˆÈk BÓˆÚ ¯ÎBÓ . ƒ»≈¿»ƒ»ƒ¿ƒ≈«¿≈«∆

˙‡ ¯kÓÏ ˙eL¯ ‰¯Bz BÏ ‰˙ ,¯˙BÈa ÈÚ‰L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆∆¡ƒ¿≈»¿»»¿ƒ¿…∆
BÓˆÚ7.CÏ ¯kÓÂ CnÚ EÈÁ‡ CeÓÈ Èk :¯Ó‡pL ; «¿∆∆¡«ƒ»»ƒƒ»¿ƒ¿«»
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BÈ‡Â8B‡ ,ÂÈÓc ˙‡ ÚÈˆ‰Ïe BÓˆÚ ˙‡ ¯kÓÏ È‡M¯ ¿≈««ƒ¿…∆«¿¿«¿ƒ«∆»»
·BÁ ÏÚ·Ï ÌzÏ B‡ ,ÌÈÏk B‡ ‰¯BÁÒ Ì‰a ˙B˜Ï9, ƒ¿»∆¿»≈ƒƒ¿»¿««

„·Ïa ÔÏÎ‡Ï CÈ¯ˆ Ôk Ì‡ ‡l‡10È‡M¯ Ì„‡ ÔÈ‡Â . ∆»ƒ≈»ƒ¿»¿»ƒ¿«¿≈»»««
elÙ‡Â ,ÌeÏk BÏ ¯‡MÈ ‡lL „Ú ,BÓˆÚ ˙‡ ¯kÓÏƒ¿…∆«¿«∆…ƒ»≈¿«¬ƒ

˙eÒk11¯‡Mz ‡Ï.BÓˆÚ ˙‡ ¯kÓÈ Ck ¯Á‡Â ,BÏ ¿…ƒ»≈¿««»ƒ¿…∆«¿

משפטים.2) פרשת בתחילת במכילתא הוא הקרן 3)כן
גניבה  מהלכות ג (פרק נמכר אינו הכפל בעבור אבל דווקא,

יב). יא.4)הלכה הלכה שם.5)שם שם.6)מכילתא
אמרה 7) שהרי עצמו למכור לו אסור מהתורה רשות ובלי

הם" עבדי עבדים, ישראל בני לי "כי נה): כה, (ויקרא תורה
כב:). (קידושין לעבדים" עבדים ולא הם] "[עבדי -

קלים.8) בשינויים כסף 9)ספרא ועיין שם. בספרא זה אין
שכיוון  עצמה, זו הלכה מתוך רבינו שלמדו [ומסתבר משנה.
לו  ואין לאכול מה לו אין אם אלא עצמו למכור לו שאין
חוב, בשביל עצמו שימכור ייתכן לא כן אם כדלהלן, כסות
מזון  לו ומשאירים חוב לבעל שמסדרין היא הלכה שהרי
מהלכות  א (פרק חודש עשר לשנים וכסות יום לשלושים
מה  לו אין שאם וכמה כמה אחת ועל ז), הלכה ולווה מלוה
שאין  ועוד לתובעו. רשאי חובו בעל אין שוודאי לאכול,
דין  בית שאין הגנב, של הכפל מן יותר חמור זה חוב
למכרו  יכול אינו דין שבית ומכיוון זה. עבור אותו מוכרים
לו  שאין כיוון עצמו, את למכור הוא אף רשאי אינו שוב -

הנגנב]. כלפי כזה אלא 10)חיוב נמכר "אינו שם: בספרא
העני". כן לאמה,11)אם בתו במכירת גם רבינו כתב [כן

ב]. הלכה ד פרק להלן

.·e¯‡a ¯·k12ÔÎÂ ,d˙·‚a ˙¯kÓ ‰M‡‰ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿∆≈»ƒ»ƒ¿∆∆ƒ¿≈»»¿≈
dÓˆÚ ˙‡ ˙¯ÎBÓ dÈ‡13dÈ‡Â .14„·Ú ‡Ï ‰B˜ ≈»∆∆∆«¿»¿≈»»…∆∆

È¯·Ú15ÈÚk „·Ú ‡ÏÂ16ÔÈ‡Â .„LÁ‰ ÈtÓ ,17¯b‰ ƒ¿ƒ¿…∆∆¿«¬ƒƒ¿≈«¬»¿≈«≈
ÈÓ - BzÁtLÓ Ï‡ ·LÂ :¯Ó‡pL ;È¯·Ú „·Úa ‰˜ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»∆ƒ¿«¿ƒ

BÏ LiL18.‰ÁtLÓ ∆≈ƒ¿»»

יב.12) הלכה גניבה מהלכות ג סוף 13)בפרק תוספתא
ז), כא, (שמות איש ימכור "וכי ובמכילתא דסוטה. ב' פרק
וכו' עצמה את מוכרת האשה ואין עצמו את מוכר האיש
עצמה". את תמכור לא לפיכך בגניבתה נמכרת שאינה הבת
אל  עצמה" את מוכרת אינה "וכן רבינו גם הסמיך [ולפיכך

בגניבתה]. נמכרת שאינה כן לפני שכתב בבא 14)מה
וויכוח  ובאחרונה סתמית אחת ברייתות, שתי עא. מציעא

גמליאל. בן שמעון ורבן חכמים בברייתא 15)בין כן
וטרייא  מהשקלא שנראה כמו הדעות, לכל וזהו הראשונה,

וכחכמים.16)שם. השנייה, בברייתא ברייתא 17)כן

הוא.18)שם. שנולד כקטן שנתגייר גר שהרי

.‚B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ - ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL È¯·Ú „·Ú∆∆ƒ¿ƒ∆¿»≈ƒ≈¿ƒ
Ï‡¯OÈÏ ‡l‡19˜„ˆ ¯‚Ï B‡20BÓˆÚ ¯ÎBn‰ ÔÎÂ .21 ∆»¿ƒ¿»≈¿≈∆∆¿≈«≈«¿
È‡M¯ BÈ‡ -elÙ‡Â ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ BÓˆÚ ¯kÓÏ ≈««ƒ¿…«¿¿≈»ƒ«¬ƒ

BÓˆÚ ¯ÎÓe ¯·Ú Ì‡Â .·LBz ¯‚Ï22„·BÚÏ elÙ‡ ¿≈»¿ƒ»«»««¿¬ƒ¿≈
ÌÈ·ÎBk23‰Ê È¯‰ - dÓˆÚ ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ elÙ‡Â , »ƒ«¬ƒ«¬«»ƒ«¿»¬≈∆

‰Ê - ¯˜ÚÏ .¯b ˙ÁtLÓ ¯˜ÚÏ B‡ :¯Ó‡pL ;¯eÎÓ»∆∆¡«¿≈∆ƒ¿««≈¿≈∆∆
.dÓˆÚ ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ¯kÓp‰«ƒ¿»«¬«»ƒ«¿»

שמעוני 19) ילקוט נוסחת (לפי א הלכה ז פרק בהר [ספרא
לא  אותו מוכרין דין בית כשיהיו "ומניין תרסו) סימן שם
וכן  אחיך", לך יימכר כי לומר תלמוד לך, אלא מוכרין יהיו

יב]. הלכה ג פרק להלן רבינו בדברי היא 20)הוא כך
[וכן  תימן. בכתבֿיד הוא וכן משנה) (כסף הנכונה הגירסה
למכור  רשאי אינו עצמו המוכר "וכן שכתב: להלן נראה
אבל  צדק"]. "לגר כתב ולא תושב". לגר ואפילו לגוי, עצמו
לזה  מקור שאין פי על ואף צדק", לגר "ולא רומי: בדפוס
לא  צדק גר שוודאי הסברא, מן רבינו למדה חז"ל, בדברי
פרק  להלן וראה משנה), (לחם המצוות על לעבור יכשילו
הוא  שכלל לגוי, כנמכר דינו צדק לגר שהנמכר יב הלכה ב
עברי  עבד קונה אינו עברי בעבד נקנה שאינו כל בידינו:

שם). מציעא שמעוני 21)(בבא ילקוט (לפי שם בספרא כן
תלמוד  לך אלא נמכר יהא לא נמכר כשיהא "ומניין שם)

לך". ונמכר אמרו 22)לומר עצמו במוכר שדווקא [נראה
דין  בית במכרוהו אבל מכור, זה הרי לגוי ונמכר עבר שאם
לגר  "ונמכר שבפסוק משום בזה והטעם מכור. אינו לגוי
ואילו  עצמו, במוכר מדבר וגו'", לעקר או וגו' תושב
לא  יב) טו, (דברים לך" יימכר "כי בפסוק דין בית במכרוהו
ח]. הלכה תחילת ב פרק להלן וראה ועקר. תושב גר נזכרו

הלכה 23) ב פרק להלן וראה שם. מציעא בבבא נראה כן
יב.

.„‡a24ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÈÓˆÚ ¯ÎBÓ ÈÈ¯‰ :EÏ ¯Ó‡Â »¿»«¿¬≈ƒ≈«¿ƒ¿≈»ƒ
˜e˜Ê ‰z‡ ÔÈ‡ -25Ï·‡ .¯ÎniL „Ú ,BÏ26¯Á‡Ï ≈«»»«∆ƒ»≈¬»¿««

‰OÚÂ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯kÓpL∆ƒ¿«¿≈»ƒ««ƒ∆»«¿»»
B˙BcÙÏ ‰ÂˆÓ - Ô‚‰k ‡lL27ÚÓhÈ ‡ÏÂ ,28;Ì‰a ∆…«…∆ƒ¿»ƒ¿¿…ƒ»«»∆

.Bl ‰È‰z ‰l‡b ¯kÓ È¯Á‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««¬≈ƒ¿«¿À»ƒ¿∆

א.24) הלכה ח פרק שם לו 25)ספרא לתת בו, לטפל
לגוי. עצמו את ימכור שלא בספרא 27)שם.26)ממון

"מייד". נוסף: יתבולל.28)שם

.‰„Á‡29ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL B‡ BÓˆÚ ˙‡ ¯ÎBn‰30 ∆»«≈∆«¿∆¿»≈ƒ
‡ÈÒ‰¯Ùa ¯kÓ BÈ‡ -31Á˜n‰ Ô·‡ ÏÚ32‡ÏÂ , ≈ƒ¿»¿«¿∆¿»«∆∆«∆»¿…

‡Ï :¯Ó‡pL ;ÔÈ¯kÓ ÌÈ„·Ú‰L C¯„k ,‡ËÓÒa¿ƒ¿»¿∆∆∆»¬»ƒƒ¿»ƒ∆∆¡«…
C¯„Â ‰Úˆa ‡l‡ ¯kÓ BÈ‡ - „·Ú ˙¯kÓÓ e¯ÎnÈƒ»¿ƒ¿∆∆»∆≈ƒ¿»∆»¿ƒ¿»¿∆∆

.„B·k»

א.29) הלכה ו פרשה שם שהפסוק 30)ספרא עיון [צריך
קידושין  ועיין עצמו, במוכר מדבר עבד" ממכרת ימכרו "לא

דראב"י]. בברייתא  גבוהה 32)בפומבי.31)טו. אבן
למכירה. העבדים מעמידים שעליה

.Â„·Ú Ïk33‡È‰ BÊÈ‡Â .C¯Ùa Ba „·ÚÏ ¯eÒ‡ È¯·Ú »∆∆ƒ¿ƒ»«¬…¿∆∆¿≈ƒ
‰aˆ˜ dÏ ÔÈ‡L ‰„B·Ú BÊ ?C¯t ˙„B·Ú34‰„B·ÚÂ , ¬«∆∆¬»∆≈»ƒ¿»«¬»

B„È·Ú‰Ï Bz·LÁÓ ‰È‰z ‡l‡ ,dÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L∆≈»ƒ»∆»ƒ¿∆«¬«¿¿«¬ƒ
Ô‡kÓ .ÏËaÈ ‡lL ,„·Ïa35‡lL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ƒ¿«∆…ƒ»≈ƒ»»¿¬»ƒ∆…

¯„Ú :BÏ ¯Ó‡È36‡B·‡L „Ú ÌÈÙb‰ ˙Áz37È¯‰L ; …«¬…«««¿»ƒ«∆»∆¬≈
‰ÚL „Ú ¯„Ú :BÏ ¯Ó‡È ‡l‡ .‰aˆ˜ BÏ Ô˙ ‡Ï…»«ƒ¿»∆»…«¬…«»»
¯ÙÁ :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï ÔÎÂ .ÈBÏt ÌB˜Ó „Ú B‡ ,˙ÈBÏt¿ƒ«¿¿ƒ¿≈……«¬…
ÒBk BÏ ÌÁ‰Ï elÙ‡Â .BÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ‡e‰Â ,‰Ê ÌB˜Ó»∆¿≈»ƒ«¬ƒ¿»≈
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¯·BÚÂ ,¯eÒ‡ - BÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Ôˆ‰Ï B‡ ÔÈnÁ ÏL∆«ƒ¿»≈¿≈»ƒ»¿≈
‡‰ .C¯Ùa B· ‰c¯˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ÂÈÏÚ»»¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿∆¿»∆»
ÔÎÂ .BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ·eˆ˜ ¯·„ ‡l‡ BÏ ‰OBÚ BÈ‡≈∆∆»»»»∆»ƒ¿≈
È¯‰ - C¯Ùa Ba ‰„¯ Ì‡ ,BÏ ¯kÓpL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ∆ƒ¿«ƒ»»¿∆∆¬≈
‡Ïa ÌÈ¯·BÚ - e‰eÁÈp‰ Ì‡Â .BÚÓÏ ÔÈeˆÓ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿Àƒ¿»¿¿ƒƒƒ¿ƒ¿…

‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ÔÈ‡Â .EÈÈÚÏ C¯Ùa epc¯È38e‡ «¬∆∆∆¡«…ƒ¿∆¿∆∆¿≈∆¿≈»
˜c·ÏÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B˙eL¯Ï ÒkÈÏ ÔÈ˜˜Êƒ¿»ƒƒ»≈ƒ¿∆≈»ƒ¿ƒ¿…
ÔÓÊa - EÈÈÚÏ :¯Ó‡pL ;C¯Ùa ep„È·ÚÈ ‡lL ÂÈ¯Á‡«¬»∆…«¬ƒ∆¿∆∆∆∆¡«¿≈∆ƒ¿«

.‰‡B¯ ‰z‡L∆«»∆

ב.33) הלכה שם קבוע.34)ספרא מה 35)זמן כל
שם. בספרא הוא כאן רבינו ויש 37)חפור.36)שכתב

קץ  יבוא מתי יודע אינו שהעובד גדול, נפשי עינוי כאן
ח.38)לעמלו. הלכה ח פרק שם ספרא

.Ê„·Ú Ïk39B„È·Ú‰Ï e‰wL Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡ È¯·Ú »∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»≈∆»»¿«¬ƒ
ÌÈ„·Ú‰ ˙BOÚÏ ÌÈ„ÁÈÓ Ì‰L ,ÌÈÊBa ÌÈ¯·„a40, ƒ¿»ƒƒ∆≈¿À»ƒ«¬»¬»ƒ

BÏ ıÏÁÈ B‡ ,ıÁ¯n‰ ˙È·Ï ÂÈÏk ÂÈ¯Á‡ CÈÏBiL ÔB‚k¿∆ƒ«¬»≈»¿≈«∆¿»«¬…
ÂÈÏÚÓ41BÈ‡ .„·Ú ˙„·Ú Ba „·Ú˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ; ƒ¿»»∆∆¡«…«¬…¬…«»∆≈

‰È‰È ·LB˙k ¯ÈÎOk :¯Ó‡pL ;¯ÈÎOk ‡l‡ Ba ‚‰B≈∆»¿»ƒ∆∆¡«¿»ƒ¿»ƒ¿∆
¯zÓe .CnÚ42,B˙eÒk BÏ ÒaÎÏe ,B¯ÚO BÏ ¯tÒÏ ƒ»À»¿«≈¿»¿«≈¿

Ï·‡ ;B˙qÚ BÏ ˙BÙ‡ÏÂ43Ôla B˙B‡ ‰OÚÈ ‡Ï ¿∆¡ƒ»¬»…«¬∆«»
ÌÈa¯Ï44Ì‡Â .ÌÈa¯Ï ÌBzÁ B‡ ,ÌÈa¯Ï ¯tÒ B‡ ,45 »«ƒ«»»«ƒ«¿»«ƒ¿ƒ

.‰OÚÈ ‰Ê È¯‰ - ¯ÎniL Ì„˜ ˙‡Ê B˙en‡ ‰˙È‰»¿»À»……∆∆ƒ»≈¬≈∆«¬∆»
Ï·‡46ÏÏk ‰Î‡ÏÓ ‰lÁza ep„nÏÈ ‡Ï47‡l‡ , ¬»…¿«¿∆«¿ƒ»¿»»¿»∆»

dOBÚ ‰È‰Lk dOBÚL ‡È‰ - da ‰È‰L ˙en‡À»∆»»»ƒ∆»¿∆»»»
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ì„wÓ48ÈtÓ ,È¯·Ú „·Úa ? ƒ…∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿ƒƒ¿≈

- ¯kÓ ‡lL Ï‡¯OÈ Ï·‡ ;‰¯ÈÎna ‰ÏÙL BLÙpL∆«¿¿»»«¿ƒ»¬»ƒ¿»≈∆…ƒ¿«
‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ BÈ‡ È¯‰L ,„·Úk Ba LnzL‰Ï ¯zÓÀ»¿ƒ¿«≈¿∆∆∆¬≈≈∆¿»»

.BÓˆÚ ˙ÚcÓe BBˆ¯a ‡l‡ BÊ∆»ƒ¿ƒ«««¿

ב.39) הלכה ז פרק זה 41)הכנענים.40)שם אין
כב: בקידושין בברייתא הוא כן [אבל שלפנינו בספרא

לרב]. העבד ג.42)במעשה הלכה שם סיום 43)ספרא
יוסי. רבי יכול 44)דברי שאינו "לרבים", על הוא הדגש

זאת  שלמדו שם בספרא נראה וכן חוץ, לעבודת לנצלו
אומנותו  תמסר "שלא - עימך" "יעבוד - "עימך" מהמלה:

דרשב"י 45)לרבים". המכילתא ולפי שם. יוסי כרבי
קמא. תנא לדעת גם זהו ב) כא, שם.46)(שמות

לרבים.47) מלאכה ב.48)שום הלכה שם ספרא

.ÁÌÈL‡49Ô˙Bc¯Ï ¯zÓ - ‰¯eMk ÔÈ‚‰B ÔÈ‡L50 ¬»ƒ∆≈»¬ƒ«»À»ƒ¿»
„aÚzL‰Ïe ‰˜ÊÁa51CÏÓ .Ô‰a52ÈÓ ÏkL ,¯ÊbL ¿»¿»¿ƒ¿«¿≈»∆∆∆∆»«∆»ƒ

„aÚzLÈ ,LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ÏÚ ·eˆw‰ Òn‰ ÔzÈ ‡lL∆…ƒ≈«««»«»ƒ»ƒƒ¿«¿≈
Ba LnzL‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - B„È ÏÚ Òn‰ Ô˙pL ‰ÊÏ¿∆∆»««««»¬≈∆À»¿ƒ¿«≈

ÈcÓ ¯˙BÈ53Ï·‡ ,54„·Úk ‡Ï55Ì‡Â .56‚‰B BÈ‡ ≈ƒ«¬»…¿∆∆¿ƒ≈≈
„·Úk Ba LnzL‰Ï ¯zÓ - ‰¯eMk57. «»À»¿ƒ¿«≈¿∆∆

רבא 49) אחי סעורם ברב ועובדא ברייתא עג: מציעא בבא
רבא. לו והסכים כן, סעורם 50)שעשה שרב שם עיין

רבא. של למרכבתו ממה 51)רתמם זאת למדו שם בגמרא

לזה: וסמוך תעבודו" בהם "לעולם מו): כה, (ויקרא שנאמר
גם  השתעבדות של אפשרות שישנה הרי - "ובאחיכם"

השקלא 52)באחיכם. רקע על ששת רב של מימרא שם,
ורבא. פפא רב בין "דיהבי 53)וטריא בגמרא: שם הוא כן

בתוספות  (וראה טפי" בהו ומשתעבדי דאינשי אכרגא זוזי
"טפי") גורסים שאינם שיש משתעבדי, המתחיל דיבור שם
הלכה  גזילה מהלכות ה פרק (למעלה גזל משום כאן ואין
ה  (פרק ריבית משום בזה אין וכן דין. הוא המלך שדין טז)
קניין  אלא מלוה כאן שאין יז), הלכה ולוה מלוה מהלכת

כאן). (ראב"ד בו להשתעבד מתוך 54)גופו יוצא
בסמוך. וראה בדרך 55)ההמשך, עבד עבודת היינו כנעני,

ולא  לעבד הוא דומה המלך ידי על שנמכר שמכיוון ביזיון,
מהלכות  ה בפרק למעלה משנה (כסף מרצונו העובד לפועל
שלא  שם, מציעא בבבא הסוגייה מן נראה [וכן שם). גזילה
לגבי  אלא ובאחיכם", - תעבודו בהם "לעולם הפסוק הביאו

המס). לגבי ולא כשורה, שלא הנוהגים ברייתא 56)אלה
עבד 57)שם. גם כי ייתכן זה [ולפי שם). (גמרא כנעני

עבד, עבודת בו לעבוד מותר כשורה נוהג שאינו עברי
וצריךֿעיון].

.ËÏk58„·Ú59ÔB„‡‰ ·iÁ - ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ B‡ È¯·Ú »∆∆ƒ¿ƒ»»»ƒ¿ƒ»«»»»
˙eÒÎa ,‰˜LÓ·e ÏÎ‡Óa BÏ Ô˙BÂL‰Ï60.¯B„Ó·e ¿«¿»¿«¬»¿«¿∆ƒ¿¿»

CnÚ BÏ ·BË Èk :¯Ó‡pL61ÏÎB‡ ‰z‡ ‡‰z ‡lL - ∆∆¡«ƒƒ»∆…¿≈«»≈
¯a˜ ˙t ÏÎB‡ ‡e‰Â ,È˜ ˙t62,ÔLÈ ÔÈÈ ‰˙BL ‰z‡ ; «»ƒ¿≈«ƒ»«»∆«ƒ»»

‡e‰Â ,ÔÈÎBÓ Èab ÏÚ ÔLÈ ‰z‡ ;L„Á ÔÈÈ ‰˙BL ‡e‰Â¿∆«ƒ»»«»»≈««≈ƒ¿
¯„ ‰z‡ ;Ô·z‰ Èab ÏÚ ÔLÈ63¯„ ‡e‰Â C¯Îa »≈««≈«∆∆«»»ƒ¿»¿»

¯ÙÎa64C¯Îa ·LBÈ ‡e‰Â ¯ÙÎa ¯„ ‰z‡ B‡ ,65; ƒ¿»«»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»
Ô‡kÓ .CnÚÓ ‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL66„·Ú ‰Bw‰ Ïk :e¯Ó‡ ∆∆¡«¿»»≈ƒ»ƒ»»¿»«∆∆∆
BÓˆÚÏ ÔB„‡ ‰B˜k - È¯·Ú67Â .·iÁ68‚‰Ó Ba ‚‰Ï ƒ¿ƒ¿∆»¿«¿¿«»ƒ¿…ƒ¿«

Ï‡¯OÈ Èa ÌÎÈÁ‡·e :¯Ó‡pL ;‰ÂÁ‡69Èt ÏÚ Û‡Â . «¬»∆∆¡«¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈¿««ƒ
˙e„·Ú ‚‰Ó BÓˆÚa ‚‰Ï „·Ú‰ CÈ¯ˆ ,ÔÎ70Ô˙B‡a ≈»ƒ»∆∆ƒ¿…¿«¿ƒ¿««¿¿»
.BÏ ‰OBÚ ‡e‰L ˙B„B·Ú‰»¬∆∆

ãycew zegiyn zecewpã

במאכל  עבריים ואמה עבד לו להשוות האדון חיוב גדר
אם  לעבוד חייב שאינו לפועל שכר כתשלום אינו ומשתה
לשרתו  וחייבים לאדון קנויים שהם אלא שכר לו שישלם לא
מצות  מצד אביו את לשרת המחויב בן על־דרך רגע, בכל

עבודתו. על שהוא כל תשלום מצד ולא אב כיבוד וחיוב
ואיני  עמי "עשה האדון לו לומר יכול כנעני בעבד שהרי
במאכל  לו להשוותו האדון שחייב עברי בעבד וגם זנך"
"כקונה  שהוא לעבד האדון חיובי בגדר זה הרי כו' ובמשקה

פעולה. שכר בתור ולא לעצמו" אדון
(53 'rd 394 'r f"ig y"ewl)

ג.58) הלכה ז פרק בהר ובספרא כ. בקידושין ברייתא
טוב 59) "כי הפסוק שהרי (רדב"ז) בגניבתו הנמכר אפילו

דין. בית במכרוהו מדבר עימך" הוא 60)לו כן נקייה.
ליכא. שם ובקידושין שם. דרשו 61)בספרא שם בספרא

עימך" יהיה כתושב "כשכיר מ) כה, (ויקרא מהפסוק כן
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שכתבו  טוב, כי המתחיל דיבור טו. קידושין בתוספות וראה
לו  טוב "כי הפסוק שהרי נכון שכן אברהם, הרב בשם

בלבד. דברים סיפור אלא ציווי אינו פת 62)עימך"
בסובין. על 63)מעורבת שם בספרא אלא בבבלי, זה אין

מא). שם, (שם השני במקום 64)הפסוק דר הוא [הרי
להשיג  שאין במקום דר העבד ואילו הכול להשיג שיש

קי]. כתובות ראה -65)הכול, קשה כרכים [וישיבת
שם]. בברייתא.66)כתובות כ. שלפעמים 67)קידושין

אינו  בעצמו עליו שוכב אם אחד, כר אלא לאדון לו אין
למסרו  צריך כורחו שעל נמצא - עימך לו טוב כי מקיים
דיבור  שם בקידושין (תוספות לעצמו אדון והיינו לעבד,

הירושלמי). בשם כל, ז 68)המתחיל פרק שם ספרא
א. אחיך 69)הלכה לך יימכר כי מהפסוק דרשו שם

משנה. לחם ועיין יב), טו, שם.70)(דברים ספרא

.ÈÔÈ‡71‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡72‚‰B È¯·Ú „·Ú ‡ÏÂ ˙‚‰B ≈»»»ƒ¿ƒ»∆∆¿…∆∆ƒ¿ƒ≈
‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa ‡l‡73¯ÎBnL È¯·Ú „·Ú ÔÈa , ∆»ƒ¿«∆«≈≈≈∆∆ƒ¿ƒ∆≈

BÓˆÚ74ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL ‰Ê ÔÈa75e¯‡a ¯·Îe .76 «¿≈∆∆¿»≈ƒ¿»≈«¿
.˙BÏ·Bi‰ eÏËa È˙Ó»«»¿«¿

בברייתא.71) כט. סה.72)ערכין בגיטין מפורש כן
עברי  עבד אין והתניא איכא? מי הזה בזמן העברייה "ואמה

נוהג". שהיובל בזמן אלא (ויקרא 73)נוהג נאמר שהרי
עימך". יעבוד היובל שנת "עד מ) הפסוק 74)כה, שהרי

עצמו. במוכר מדבר וגו') היובל שנת (עד כן 75)הנ"ל
במכרוהו  גם שהרי סט. בקידושין הגמרא בסוגיית מבואר
אל  "ושב מא) שם, (שם ככתוב ביובל שיוצא נאמר דין בית
קידושין  (ראה מדבר הכתוב דין בית ובמכרוהו משפחתו"
שם  גיטין רש"י ועיין יעקב). בן אליעזר דרבי בברייתא טו.

בזמן. אלא המתחיל שמיטה 76)דיבור מהלכות י פרק
ג. הלכה ויובל

ה'תש"פ  שבט ב' שלישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
דין 1) בבית שמכרוהו עברי עבד קניין דיני רבינו בו ביאר

לחירות. יציאתם ודיני לגוי, נמכר או עצמו מכר או

.‡„·Ú2ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL È¯·Ú3[BÓˆÚ ¯ÎBn‰Â]4 ∆∆ƒ¿ƒ∆¿»≈ƒ¿«≈«¿
ÛÒk ‰ÂL·e ÛÒÎa ‰˜5¯ËL·e6„ˆÈk .7?¯ËLa ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈«ƒ¿»

Ò¯Á‰ ÏÚ B‡ ¯Èp‰ ÏÚ BÏ ·˙Bk8CÏ ¯eÎÓ ÈÈ¯‰ :9, ≈««¿»««∆∆¬≈ƒ»»
.¯ËM‰ BÏ Ô˙BÂ ;CÏ Èe˜ ÈÈ¯‰¬≈ƒ»»¿≈«¿»

במשנה.2) יד: כסף 3)קידושין קנין למדו וטז. יד: שם
"כי  הכתוב הקישם שהרי העבריה, מאמה עברי בעבד ושטר
ופסוק  יב) טו, (דברים העבריה" או העברי אחיך לך ימכר

ביתֿדין. במכרוהו מדבר ליתא,4)זה עתיקים בדפוסים
למדו  שהרי הכסףֿמשנה, שהביא מוגה ספר עלֿפי ונוסף
ממכרוהו  עצמו מוכר שכיר" "שכיר גזירהֿשוה יד:) (שם
וכן  שטר. קנין לגבי לומר צריך וכן כסף, קנין לגבי ביתֿדין
שמכרוהו  עברי "עבד תימן: [ובכ"י טז.) (שם הרמב"ן כתב
בכסף  נקנה עצמו, והמוכר כסף. ובשוה בכסף נקנה ב"ד,
ב"ד  במכרוהו שטר קנין אין ולפי"ז ובשטר". כסף ובשוה

ובמדרש  למעלה. שכתבנו ממה היפך וזה עצמו, במוכר אלא
בכסף  נקנה עצמו מוכר לך, "ונמכר לט) כה, (ויקרא הגדול
נראה  בלבד", בכסף נקנה ב"ד מכרוהו ובשטר, כסף ובשוה
וראה  וצ"ע. רבינו, בדברי הנ"ל הנוסחא היתה לפניו שאף

עה]. והערה יב הלכה למדו 5)להלן טז. שם בגמרא
שנאמר  ממה בכסף, כמו כסף בשוה עצמו את קונה שהעבד
ככסף" כסף שוה "לרבות - גאולתו" "ישיב נא) כה, (ויקרא
ככסף, כסף בשוה נקנה שהוא שהואֿהדין רבינו [וסובר
גאולתו  ("ישיב פסוק באותו שנאמר מקנתו" מ"כסף שהרי
וכן  בכסף, נקנה שהוא יד:) (שם למדו מקנתו") מכסף

נ]. והערה ח הלכה להלן ועיין ח. שם טז.6)מפורש שם
למעלה. ראה עבריה, מאמה כן ט.7)למדו שם בברייתא

קידושין. שטר שוה 8)לגבי בו שאין "אע"פ נוסף: שם
עבריה 9)פרוטה". אמה שטר שאמר: חסדא כרב טז. שם

שהוא  עצמו המוכר עברי לעבד והואֿהדין כותבו. אב -
ש  נוסח רבינו והשמיט כותבו. ביתֿדין.עצמו של טר

ביתֿדין, "ובמכרוהו כתב: (96 (עמ' יד: קידושין ובמאירי
ג. הערה למעלה וראה לך". קנוי זה הרי ביתֿדין לו כותבין

.·e‰e¯ÎÓ10ÔÈc ˙Èa11ÌBiÓ ÌÈL LL „·BÚ - ¿»≈ƒ≈≈»ƒƒ
BlL ˙ÈÚÈ·M‰ ‰M‰ ˙lÁ˙·e ,B˙¯ÈÎÓ12Ôa ‡ˆÈ ¿ƒ»ƒ¿ƒ««»»«¿ƒƒ∆≈≈∆

- LM‰ ÏÏÎa ‰hÓM‰ ˙L Ba ‰Ú‚t Ì‡Â .ÔÈ¯BÁƒ¿ƒ»¿»¿««¿ƒ»ƒ¿««≈
da „·BÚ ‰Ê È¯‰13,Ï·BÈ ˙L Ba ‰Ú‚t Ì‡ Ï·‡ . ¬≈∆≈»¬»ƒ»¿»¿«≈

‡ˆÈ ‰Ê È¯‰ - Ï·Bi‰ ÈÙÏ ˙Á‡ ‰L ¯kÓ elÙ‡¬ƒƒ¿«»»««ƒ¿≈«≈¬≈∆»»
CnÚ „·ÚÈ Ï·i‰ ˙L „Ú :¯Ó‡pL .˙e¯ÁÏ14˙La ; «≈∆∆¡««¿««…≈«¬…ƒ»ƒ¿«

¯ÓB‚Â ˙‡f‰ Ï·Bi‰15. «≈«…¿≈

במשנה.10) יד: להלן 11)קידושין - עצמו מוכר ודין
ג. שלימות 12)הלכה שנים שש לעבוד שצריך היינו,

לפני  יום נמכר ואם לחירות, צאתו יום עד מכירתו מיום
עובד  ואינו שנה חשוב זה שיום אמרו לא - ראשֿהשנה
שנים  שש עובד אלא הזה, היום על נוסף  שנים חמש אלא
משנהֿלמלך. ועיין יח: ערכין ושלימות, מלאות

זו 13) הזאת, היובל "בשנת ו הלכה ג פרק בהר ספרא
מוציאה  השמיטה) (=שנת השביעית ואין עבדים, מוציאה
דבר  "וזה הפסוק על ראה פ' ב'ספרי' הוא וכן עבדים",

ב). טו, (דברים מדבר 14)השמיטה" זה פסוק שהרי צ"ע,
תימן  ובכ"י ג. בהלכה להלן רבינו הביאו וכן עצמו, במוכר

לחםֿמשנה. ועיין זה. פסוק טו.15)נשמט בקידושין
אל  "ושב הפסוק הובא יעקב, בן אליעזר דר' בברייתא
ביתֿדין  מכרוהו על ללמד מא) כה, (ויקרא משפחתו"
מדבר  אינו וגו'" הזאת היובל "בשנת והפסוק ביובל, שיוצא

לחםֿמשנה. ועיין בשדות. אלא הנמכר, בעבד כלל

.‚¯ÎBn‰16ÏÚ ¯˙ÈÏ BÓˆÚ ¯kÓÏ BÏ LÈ - BÓˆÚ «≈«¿≈ƒ¿…«¿¿»≈«
L È¯‰ .LLÌÈ¯OÚÏ B‡ ÌÈL ¯OÚÏ BÓˆÚ ¯În ≈¬≈∆»««¿¿∆∆»ƒ¿∆¿ƒ

‡ˆBÈ ‰Ê È¯‰ - ‰L ¯Á‡ elÙ‡ ,Ï·BÈ Ba Ú‚Ùe ,‰L»»»«≈¬ƒ««»»¬≈∆≈
Ï·Bia17.CnÚ „·ÚÈ Ï·i‰ ˙L „Ú :¯Ó‡pL ; «≈∆∆¡««¿««…≈«¬…ƒ»

אליעזר.16) כרבי ולא חכמים וכדברי יד: בקידושין ברייתא
מב),17) מצוה חינוך' ב'מנחת (וראה מפורש מקור לזה [אין

אמרו  שלא יד: בקידושין הברייתא מן זאת ללמוד יש אבל
ב"ד  מכרוהו שש, על ויתר לשש נמכר עצמו "המוכר אלא
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נמכר  עצמו המוכר גם: אמרו ולא לשש", אלא נמכר אינו
עד  אלא נמכר אינו ב"ד מכרוהו היובל, ולאחר היובל עד
אלא  עצמו למכור יכול אינו עצמו מוכר שגם מכאן - היובל
שאם  עט) (בבאֿמציעא אמרו שדה לענין ורק היובל, עד
שמפורש  משום ביובל, חוזרת שאינה שנה, לששים מכרה
"מי  - (שם) למדו ומזה לצמיתות", תמכר לא "והארץ בה:
יובל  שם שאין שאע"פ זו יצתה נצמתת, – יובל שם שאין

נצמתת"]. אינה -

.„„Á‡18Á¯·e ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL B‡ BÓˆÚ ¯ÎBn‰ ∆»«≈«¿∆¿»≈ƒ»«
LL ÌÈÏL‰Ï ·iÁ -19Ì‡Â .20‡ˆBÈ - Ï·BÈ Ba Ú‚t «»¿«¿ƒ≈¿ƒ»«≈≈

.˙e¯ÁÏ«≈

שנים 18) "שש שנאמר ממה כן למדו ושם ויז. טז: קידושין
וא"כ  עבודה. שנות שש עליו לעבור צריכות כלומר יעבוד",
מדבר  הנ"ל הפסוק אבל להשלים. הוא חייב ברח אם
ביתֿדין  ממכרוהו נלמד עצמו ומוכר ביתֿדין, במכרוהו

"שכיר". "שכיר", מה 19)בגזירהֿשוה כל כלומר,
הבריחה. בימי על 20)שהחסיר שם, ששת רב אמר כן

הברייתות. שתי שבין הסתירה

.‰‰ÏÁ21‰ÏÁL B‡ ‰L ¯Á‡ ‰L ‰ÏÁL ÔÈa , »»≈∆»»»»««»»∆»»
ÌÈÚh˜Ó ÌÈ‡ÏÁ22ÌÈL Úa¯‡Ó ˙BÁt Ïk‰ Ì‡ :23 √»ƒ¿À»ƒƒ«…»≈«¿«»ƒ

ÌÈL Úa¯‡ ‰ÏÁ Ì‡ Ï·‡ ;LL ÔÈÓÏ ÔÈÏBÚ -24- ƒ¿ƒ¿«≈¬»ƒ»»«¿«»ƒ
¯ÈÎOk :¯Ó‡pL ;ÈÏÁ‰ ÈÓÈ Ïk ÌÈÏL‰Ï ·iÁ25 «»¿«¿ƒ»¿≈«…ƒ∆∆¡«¿»ƒ

‡ˆÈ - Ï·BÈ Ba Ú‚t Ì‡Â .·LB˙k26ÌÈ¯·c ‰na . ¿»¿ƒ»«≈≈≈«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡27,„·k BÈÏÁ ‰È‰Lk ?ÈÏÁ‰ ÈÓÈ ÔÈ·MÁnL ¬ƒ∆¿«¿ƒ¿≈«…ƒ¿∆»»»¿»≈

BÈÏÁ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»«¬¿»»¬»ƒ…»»»¿
ËÁÓ ‰OÚÓ ˙BOÚÏ ÏBÎÈ ‡l‡ ,„·k28‰ÏÁ elÙ‡ , »≈∆»»«¬«¬≈««¬ƒ»»
.BÏ ÔÈÏBÚ - LL Ïk»≈ƒ

ברייתא.21) יז. שהביא 22)שם שם, בסוגיא נראה כן
לחולה  חולה בין חלקו ולא זו, את זו סותרות ברייתות שתי

חייב 23)(כסףֿמשנה). ארבע "חלה אמרו שם בגמרא גם
שאינו  חלה, ד"ה שם ה'תוספות' כתבו ואעפ"כ להשלים",
שכיר, כשני שנים שלש עבד אם אלא שלש למנין עולה
הפסוק  הביא להלן שהרי רבינו, כוונת גם כן כי ויתכן
פחות  שכתב ומה כד), בהערה (ראה כתושב" "כשכיר
הרביעית  השנה נכנסה לא שעוד לומר רוצה שנים, מארבע
וכן  במשנהֿלמלך. ראה בלבד, שנים שלש אלא חלה ולא

.(106 (עמ' שם קידושין המאירי כלומר,24)הבין
משנהֿלמלך. – הרביעית השנה זמנו 25)שנכנסה ושכיר,

כשני  שנים "שלש יד) (טז, בישעיה נאמר שהרי שנים, שלש
יח) טו, (דברים שכיר" שכר "משנה עובד ועבד שכיר,
בהערה  וראה חלה), ד"ה שם ('תוספות' שנים שש כלומר

(כסףֿמשנה).26)כב. שלמעלה מברח בקלֿוחומר נלמד
ששת.27) רב בשם קל.28)שם, מעשה שהוא

.Â¯ÎBn‰29- ‰cÙ ‡Ï Ì‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ BÓˆÚ «≈«¿¿≈»ƒƒ…ƒ¿»
Ï·Bia ‡l‡ ‡ˆBÈ BÈ‡30Ï‡bÈ ‡Ï Ì‡Â :¯Ó‡pL ; ≈≈∆»«≈∆∆¡«¿ƒ…ƒ»≈

.BnÚ ÂÈ·e ‡e‰ Ï·i‰ ˙La ‡ˆÈÂ ,‰l‡a¿≈∆¿»»ƒ¿««…≈»»ƒ

בשם 29) שם קראו אבא בר חייא שרבי כרבי, טו: קידושין

(כסףֿמשנה). במיתת 30)"חכמים" אלא בשש, ולא
רדב"ז). ועיין יב. הלכה (להלן יוצא - האדון

.ÊÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯kÓp‰31B„È ‰‚ÈO‰ ‡Ï Ì‡ , «ƒ¿»¿≈»ƒƒ…ƒƒ»»
B˙B‡ ÔÈ„Bt ÂÈ·B¯˜ - Ï‡‚Ï32Ì„B˜ ·B¯˜ ·B¯˜Â .33; ƒ¿…¿»ƒ¿»»≈

epÏ‡‚È B„c Ô· B‡ B„„ B‡ :¯Ó‡pL34ÔÈÙBk ÔÈc ˙È·e . ∆∆¡«…∆…ƒ¿»∆≈ƒƒ
ÂÈ·B¯˜ ˙‡35.ÌÈ·ÎBk È„·BÚa ÚÓhÈ ‡lL ,B˙BcÙÏ ∆¿»ƒ¿∆…ƒ»«¿¿≈»ƒ

‰ÂˆÓ - ˙‚OÓ Ì„È ÔÈ‡L B‡ ,ÂÈ·B¯˜ e‰e‡„t ‡Ï…¿»¿»∆≈»»«∆∆ƒ¿»
B˙BcÙÏ Ï‡¯OiÓ Ì„‡ Ïk ÏÚ36e‰e‡„tL ÔÈ·e . «»»»ƒƒ¿»≈ƒ¿≈∆¿»

˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - Ì„‡ ¯‡L e‰‡„tL ÔÈa ÌÈ·B¯˜37LÈÂ . ¿ƒ≈∆¿»»¿»»»»»«≈¿≈
˙BÂÏÏ BÏ38·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ BÓˆÚ ˙‡ Ï‡‚ÏÂ.ÌÈ ƒ¿¿ƒ¿…∆«¿ƒ»≈»ƒ

ÔÈ‡ˆÁÏ Ï‡B‚Â39ÔÈ‡ - Ï‡¯OÈÏ ¯kÓp‰ Ï·‡ . ¿≈«¬»ƒ¬»«ƒ¿»¿ƒ¿»≈≈
B˙B‡ ÔÈ„Bt ÌÈ·B¯w‰40Ï‡B‚ BÈ‡Â ,Ï‡B‚Â ‰ÂÏ ÔÈ‡Â , «¿ƒƒ¿≈…∆¿≈¿≈≈

ÔÈ‡ˆÁÏ41ÈÙk ÔzÏ B„È ‰‚ÈO‰ Ì‡ ?BÈc „ˆÈk ‡l‡ . «¬»ƒ∆»≈«ƒƒƒƒ»»ƒ≈¿ƒ
.‡ˆÈ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ;‡ˆBÈÂ Ô˙B - ˙B¯˙Bp‰ ÌÈM‰«»ƒ«»≈¿≈¿ƒ»…≈≈

"לגר".31) רומי: כה,32)בדפוס (ויקרא נאמר [שהרי
ונגאל", ידו השיגה או וגו' יגאלנו דודו בן או דודו "או מט)
לפדותו, קרוביו את כופים אין - ידו השיגה שאם מכאן

לז]. הערה להלן רב 33)וראה של מימרא כא. קידושין
יצחק. בר קודם 34)נחמן אביו, אחי שהוא שדודו הרי

ח  פרק בהר בספרא וראה אביו. אחי בן שהוא דודו לבן
ב. והרי 35)הלכה חובה, שהיא אמרו כא: בקידושין

(רדב"ז). פו. בכתובות כמפורש מצוה, כל על כופין ביתֿדין
יג,36) הלכה עניים מתנות מהלכות בפ"ח גם רבינו כתב כן

בפעם  לפדותם מצוה - לגויים ובניו עצמו שמכר שמי
דבר  ומקור כאן. כסףֿמשנה ועיין שנייה, ובפעם ראשונה
זה  - יגאלנו דודו בן או דודו "או טו: בקידושין הוא זה
שלענין  ואע"פ אחרים". גאולת זו - ונגאל קרובים, גאולת
לקבעה  הכתוב עליה ששנה כא:) (שם אמרו קרובים, גאולת
לא  אחרים בגאולת למעלה, כמבואר עליה, וכופין חובה
"מצוה". אלא ואינה עליה, ושיכפו חובה שתהא מצאנו

כחכמים 37) טו: קידושין שפדאוהו. לאלה משועבד ואינו
וראה  עקיבא, ורבי הגלילי יוסי כרבי ולא רבי) הוא =)

ו. הלכה שעבד 38)למעלה רבינא אמר כא. [בקידושין
משום  שם ופירש"י להלן), (ראה וכו' לווה אינו לגוי הנמכר
שגאולת  המסקנא שלפי רבינו ודעת ידו. והשיגה שנאמר
השיגה  לא אם אלא זה ואין למעלה) (ראה חובה קרובים
ידו". "והשיגה הפסוק מתפרש לא), הערה למעלה (ראה ידו
ללמד  בא ולא הקרובים. לחייב אין ידו, השיגה אם כלומר:
אבל  עצמו, את ולגאול ללוות יכול אינו ידו השיגה לא שאם
מהלכות  (פי"א חובה קרובים גאולת שאין אחוזה בשדה
שם  שנאמר שמה כרחינו על יח) הלכה ויובל שמיטה
יכול  אינו ידו השיגה לא שאם ללמד בא ידו", "והשיגה
אין  חובה, אינה קרובים שגאולת שכיון ולגאול, ללוות
לומר  מסתבר ולא ידו. השיגה ללא ידו השיגה בין הבדל
לגאול]. יכולים הקרובים אין ידו השיגה שאם ללמד שבא

גואל 39) שאין לשלילה, פתרה ששת שרב בעיא כ: שם
סמך  רבינו אבל כא. שם רבינא, בדברי מפורש וכן לחצאין,
(120 עמוד שם במאירי הנוסחא (כן אשי רב שאמר מה על

שם). (מאיר לחצאין נגאל לומר תמצי [כלומר,40)אם
(שם  שאמר רבי, וכדעת (כסףֿמשנה). לפדותו חייבים אין
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לישראל, (=נמכר באלה" נגאל שאינו מי "ומה וכא.) טו:
אבל  חיוב, לענין אלא אינו זה וכל בקרובים). נגאל אינו
"ונמכר  כ.) (שם אמר עצמו רבי שהרי לפדותו, הם יכולים
דודו  "או מפורש ושם הוא, צדק גר - זה שגר תושב" לגר
הנמכר  בעבד קרובים גאולת שיש הרי יגאלנו" דודו בן או
לענין  והואֿהדין דבריו, לכל גמור כישראל שהוא צדק לגר
קונה  שאינו (אלא יטמע" "שלא הטעם בו אין שהרי זה,
ועיין  שם, עיין עא. בבאֿמציעא עבד, הקונה כישראל העבד
צדק  גר שלענין כרחינו ועל יב) הלכה להלן כסףֿמשנה
וגו'" דודו "או הכתוב מתפרש ישראל) לענין (והואֿהדין

להלן]. וראה לגאול, רשות "או 41)לענין נאמר [שהרי
כישראל), (שדינו צדק לגר נמכר ולענין ונגאל", ידו השיגה
לפרש  איֿאפשר כנ"ל, לפדותו, הקרובים מחייבים שאין
(ראה  לגוי נמכר לענין שפירשנו כמו וגו'" ידו השיגה "או
שדה  מוכר לענין שפירשנו כמו אלא לא) הערה למעלה
גואל  ואינו וגואל לווה שאינו שם) למעלה (ראה אחוזה

לחצאין].

.Á„Á‡42„·BÚÏ ÔÈa Ï‡¯OÈÏ ÔÈa ,BÓˆÚ ¯ÎBn‰ ∆»«≈«¿≈¿ƒ¿»≈≈¿≈
ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL „Á‡Â ,ÌÈ·ÎBk43Ú¯‚Ó ‰Ê È¯‰ -44 »ƒ¿∆»∆¿»≈ƒ¬≈∆¿»≈«

ÌÈMLa e‰e¯ÎnL È¯‰ ?„ˆÈk .‡ˆBÈÂ BBÈ„tÓ45 ƒƒ¿¿≈≈«¬≈∆¿»¿ƒƒ
‰Ê È¯‰ - B„È ‰‡ˆÓe ,ÌÈL Úa¯‡ „·ÚÂ ,ÌÈ¯Ècƒ»ƒ¿»««¿«»ƒ»¿»»¬≈∆

ÌÈ¯OÚ Ô˙B46ÌÈ¯Èc47¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .˙e¯ÁÏ ‡ˆBÈÂ ≈∆¿ƒƒ»ƒ¿≈«≈¿≈ƒ»«
ÌÈL ¯OÚÏ ÔÈ¯Èc ÌÈÚa¯‡a BÓˆÚ48‰Ê È¯‰ - «¿¿«¿»ƒƒ»ƒ¿∆∆»ƒ¬≈∆

¯‡Lp‰ Ô˙BÂ ,„·ÚL ‰L ÏÎÏ ÔÈ¯È„ ‰Úa¯‡ Ú¯‚Ó¿»≈««¿»»ƒ»ƒ¿»»»∆»«¿≈«ƒ¿»
ÛÒk ‰ÂL B‡ ÛÒk49„·BÚÏ ¯kÓp‰ ÔÎÂ .‡ˆBÈÂ , ∆∆¿≈∆∆¿≈¿≈«ƒ¿»¿≈

„Ú ˙B¯‡Lp‰ ÌÈM‰ ÈÙÏ ÌÈÓc‰ ·MÁÓ - ÌÈ·ÎBk»ƒ¿«≈«»ƒ¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»«
Ï·Bi‰ ˙L50˙MÓ e‰˜ ÌÚ ·MÁÂ :¯Ó‡pL ; ¿««≈∆∆¡«¿ƒ«ƒ…≈ƒ¿«

,‰‡Óa BÓˆÚ ¯ÎÓ ?„ˆÈk .Ï·i‰ ˙L „Ú BÏ B¯În‰ƒ»¿«¿««…≈≈«»««¿¿≈»
·MÁÓ - ÌÈL ¯OÚ ‰¯ÈÎÓ ˙MÓ Ï·BiÏ ¯‡LÂ¿ƒ¿««≈ƒ¿«¿ƒ»∆∆»ƒ¿«≈
¯‡M‰ ·ÈLÓe ÌÈÓc‰ Ú¯B‚Â ,„·ÚL ‰L ÏÎÏ ‰¯OÚ¬»»¿»»»∆»«¿≈««»ƒ≈ƒ«¿»
B¯kÓÓ ÛÒk :¯Ó‡pL ;ÌÈÏk ‡ÏÂ ‰‡e·z ‡Ï ,ÛÒk∆∆…¿»¿…≈ƒ∆∆¡«∆∆ƒ¿»
Ï‡‚ BÈ‡Â ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „iÓ Ï‡‚ ‡e‰ ÛÒÎa -¿∆∆ƒ¿»ƒ«»≈»ƒ¿≈ƒ¿»

ÛÒk ‰ÂLa51. ¿¿≈∆∆

בצורה 42) הדברים נאמרו ושם במשנה, יד: קידושין
(כסףֿמשנה). עבדים מיני כל כולל שזה משמע סתמית,

ז. הלכה למעלה לישראל 43)וראה "בין כתב לא [כאן
לח]. והערה ג הלכה א פרק למעלה וראה לגוי", בין

כבר.44) שעשה השנים את דינרים 45)מנכה עשרה הרי
שנים. לשש אלא נמכר אינו שהרי שנה, בעד 46)כל

לשנה. דינרים עשרה של החשבון לפי הנותרות, השנתיים
כסף.47) שוה גם לתת שיכול כתב בסמוך להלן
משש 48) ליותר עצמו את למכור יכול עצמו מוכר שהרי

ג). הלכה להלן 49)(למעלה וראה בברייתא. טז. קידושין
נ. ו).50)הערה הלכה (למעלה בשש יוצא אינו שהרי

פרק 51) קידושין וירושלמי ד, הלכה ח פרק בהר פ' ספרא
"ישיב  אמרו: וטז. ח. קדושין בבבלי אבל ב. הלכה א
זה  וממקור ככסף". כסף שוה לרבות - רחמנא אמר גאולתו
כסף  ששוה לישראל בנמכר למעלה שכתב מה רבינו שאב

ועיין  זה, את זה סותרים רבינו דברי ואםֿכן ככסף,
לחםֿמשנה.

.Ë„·Ú Ïk52È¯·Ú53‡ˆiL ‰i¯·Ú B‡54ÔBÚ¯‚a »∆∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ»∆»»¿≈¿
ÛÁL B‡ ,ÂÈÓ„ eÙÈÒB‰Â ‡È¯·‰Â ,ÛÒk55e˙ÁÙe ∆∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ»»ƒ¿«»¬

¯kÓpL È¯‰ ?„ˆÈk .ÂÈÏÚ Ï˜‰Ï BÏ ÔÈ·MÁÓ - ÂÈÓ„»»¿«¿ƒ¿»≈»»≈«¬≈∆ƒ¿«
·MÁÓ BÈ‡ - ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ‰zÚ ‡e‰ È¯‰Â ,‰‡Óa¿≈»«¬≈«»»∆»«ƒ≈¿«≈

‰‡Ó ÈÙÏ ‡l‡ ÂÈB„‡ ÌÚ56È¯‰Â ,ÌÈ˙‡Óa ¯kÓ ; ƒ¬»∆»¿ƒ≈»ƒ¿«¿»«ƒ«¬≈
˙B¯˙Bp‰ ÌÈM‰ Èt ÏÚ BnÚ ·MÁÓ - ‰‡Ó ‰ÂL ‡e‰»∆≈»¿«≈ƒ«ƒ«»ƒ«»

‰‡Ó ÈÙÏ57. ¿ƒ≈»

בברייתא.52) כ. לישראל 53)קידושין ובין לגוי נמכר בין
שם). "שיוצא"].54)(גמרא לקרוא שצריך [נראה

השחפת.55) במחלת בעת 56)חלה שוה שהיה מה כפי
שם). (גמרא מקנתו" מכסף "שנאמר כפי 57)הקנין,

(שם). שניו" כפי "שנאמר עכשיו, שוה שהוא

.È¯kÓp‰58BÓˆÚ Ï‡‚Ï LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ «ƒ¿»¿≈»ƒƒ¿≈ƒ¿…«¿
e¯‡aL BÓk ÔÈ‡ˆÁÏ59ÌÈÓÚÙe Ï˜‰Ï ‰È‰È ÌÈÓÚt , «¬»ƒ¿∆≈«¿¿»ƒƒ¿∆¿»≈¿»ƒ

‰ÏÌÈ˙‡Óa B˙B‡ ‰˜ ?Ï˜‰Ï „ˆÈk .¯ÈÓÁ60, ¿«¿ƒ≈«¿»≈»»¿»«ƒ
,ÌÈMÓÁ BÏ Ô˙Â ,‰‡Ó ‰ÂL ‰zÚ ‡e‰ È¯‰Â ,ÛÁLÂ¿ƒ¿««¬≈«»»∆≈»¿»«¬ƒƒ
Ô˙B - ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ‡e‰ È¯‰Â ,‡È¯·‰Â ,ÂÈÓ„ ÈˆÁ¬ƒ»»¿ƒ¿ƒ«¬≈»∆»«ƒ≈

‡ˆBÈÂ ,¯‡Lp‰ ÂÈÓ„ ÈˆÁ Ô‰L ,‰‡Ó BÏ61„ˆÈk . ≈»∆≈¬ƒ»»«ƒ¿»¿≈≈«
ÂÈÓ„ ÈˆÁ BÏ Ô˙Â ,ÌÈ˙‡Óa B˙B‡ ‰˜ ?¯ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒ»»¿»«ƒ¿»«¬ƒ»»
BÏ Ô˙B - ‰‡Ó ‰ÂL ‰zÚ È¯‰Â ,ÛÁLÂ ,‰‡Ó Ô‰L∆≈≈»¿ƒ¿««¬≈«»»∆≈»≈
‰‡Ó Ô˙pL ‡ˆÓÂ .¯‡Lp‰ BÈˆÁ ÈÓc Ô‰L ,ÌÈMÓÁ¬ƒƒ∆≈¿≈∆¿«ƒ¿»¿ƒ¿»∆»«≈»
.‰‡Ó ‰ÂL ‰zÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ««ƒ∆«»»∆≈»

המאירי 58) נוסחת כפי אשי רב או אביי מימרת כ: קידושין
לח. הערה למעלה ראה ז.59)שם, הלכה למעלה

בהלכה 60) נאמר כבר הרי הקנין, בשעת כן היה לא שאם
ועיין  הקנין, בשעת שהיה כפי להקל שמחשבין הקודמת,

בגמרא. -61)שם הראשון החצי על חמשים שנתן ומה
לחצאין. גואל שהרי נתן,

.‡È·¯‰62„·ÚÏ BÏ ¯‡LpL ÛÒk‰ ÏÚ „·ÚÏ ÏÁnL »«∆»«»∆∆««∆∆∆ƒ¿««¬…
BÏ ÏeÁÓ BÈ‡ - Bc‚k63¯ËL BÏ ·zÎiL „Ú , ¿∆¿≈»«∆ƒ¿…¿«

B‡ ‰L „·ÚÂ ,ÌÈMLa e‰wL È¯‰ ?„ˆÈk .¯e¯ÁLƒ¿≈«¬≈∆»»¿ƒƒ¿»«»»
CÏ ,CÏ ÔÈÏeÁÓ ÌÈÓc‰ ¯‡L :BÏ ¯Ó‡Â ,ÌÈ˙L¿»«ƒ¿»«¿»«»ƒ¿ƒ»≈
.¯ËL BÏ ·zÎiL „Ú B„eaÚMÓ ¯ËÙ ‡Ï - !Ek¯„Ï¿«¿¿…ƒ¿«ƒƒ¿«∆ƒ¿…¿»

רבא.62) עלֿידי והסברתה טז. עברי 63)קידושין שעבד
ולא  חוב, שעבוד על אלא מחילה ואין לאדונו, קנוי גופו

הגוף. קנין על

.·ÈÔB„‡64È¯‰ - ¯ÎÊ Ôa ÁÈp‰ Ì‡ :˙nL65„·Ú‰66 »∆≈ƒƒƒ«≈»»¬≈»∆∆
Ôa‰ „·BÚ67LM‰ ÛBÒ „Ú68ÌÈM‰ ÛBÒ „Ú B‡ , ≈«≈««≈««»ƒ

Ô‰Ï BÓˆÚ ¯ÎnL69„Ú B‡ ,Ï·BÈ Ba ÚbÙiL „Ú B‡ , ∆»««¿»∆«∆ƒ¿«≈«
Ôa ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;¯‡M‰ ÔzÈÂ BBÈ„t Ú¯‚iL∆¿»«ƒ¿¿ƒ≈«¿»¬»ƒ…ƒƒ«≈
˙a‰ ˙‡ ‡Ï „·BÚ BÈ‡Â ,˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‰Ê È¯‰ - ¯ÎÊ»»¬≈∆»»«≈¿≈≈…∆««
¯‡L „·BÚ BÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Á‡‰ ˙‡ ‡ÏÂ¿…∆»»¿≈»ƒ«∆≈≈¿»

ÔÈL¯Bi‰70˜„ˆ ¯‚Ï ¯kÓp‰Â .71ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ B‡72 «¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆¿≈»ƒ
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Ôa‰ elÙ‡ -73ÔB„‡‰ ˙nL ÔÂÈk ‡l‡ ,„·BÚ BÈ‡ ¬ƒ«≈≈≈∆»≈»∆≈»»
‰˜ È¯·Ú „·ÚL ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ74 »»¿≈ƒ¿≈»≈∆∆∆ƒ¿ƒƒ¿∆

¯ËLa B‡ ÛÒÎa75:ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa BÓˆÚ ˙‡ ‰B˜Â , ¿∆∆ƒ¿»¿∆∆«¿«¬ƒ»¿»ƒ
ÌÈLa76¯ËLa B‡ ,ÛÒk ÔBÚ¯‚a B‡ ,Ï·BÈa B‡ , ¿»ƒ¿≈¿≈¿∆∆ƒ¿«
¯e¯ÁL77Ôa ‡Ïa ÔB„‡ ˙˙ÈÓa B‡ ,78„·BÚ·e ; ƒ¿¿ƒ«»¿…≈¿≈

Ôa ÁÈp‰ elÙ‡ - ¯‚a B‡ ÌÈ·ÎBk79BÏ ¯ÓBÏ ‰ÂˆÓ . »ƒ¿≈¬ƒƒƒ«≈ƒ¿»«
B˙‡ÈˆÈ ˙ÚLa '‡ˆ'80Û‡ .- BÏ ¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ ≈ƒ¿«¿ƒ»««ƒ∆…»«

‰ÏÁ elÙ‡ .¯ËL CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÌpÁa ‡ˆBÈ ‡e‰ È¯‰¬≈≈¿ƒ»¿≈»ƒ¿»¬ƒ»»
BÏ ·iÁ BÈ‡ - ‰a¯‰ ˙B‡ˆB‰ ÂÈÏÚ Ba¯ ‡ÈˆB‰Â¿ƒ«»»»«¿≈≈«»

ÌpÁ ÈLÙÁÏ ‡ˆÈ :¯Ó‡pL ;ÌeÏk81. ¿∆∆¡«≈≈«»¿ƒƒ»

הכתובים.64) מן זאת למדו ובגמרא בברייתא, יז: שם
בברייתא.65) הלכה 66)שם פ"ד להלן ראה האמה, ולא

שם).67)ד. (גמרא לבן אפילו יעבוד, שנים שש שנאמר
לשש.68) אלא נמכר שאינו ביתֿדין, והוא 69)במכרוהו

(למעלה  משש ליותר אפילו עצמו את למכרו יכול הרי
ג). ולא 70)הלכה לך שנים, שש "ועבדך בברייתא: שם

עא.71)ליורש". בבבאֿמציעא תושב. גר וכלֿשכן
כאן, כסףֿמשנה וראה הגוי, כדין צדק גר דין השווה

לט. והערה ז הלכה שם.72)ולמעלה קידושין בברייתא,
(כסףֿמשנה). צדק מגר הוא וכלֿשכן תושב, לגר והואֿהדין

ולידתו 73) שהורתו בבן אפילו המדובר צדק, [בגר
כלל, הגר אביו את יורש הגר אין הרי כן לא שאם בקדושה,
ופ"ו  שם, (קידושין סופרים מדברי ולא תורה מדברי לא

כסףֿמשנה]. ועיין י), הלכה נחלות קידושין 74)מהלכות
במשנה. עצמו 75)יד: מוכר בין רבינו חילק לא כאן

וראה  ובשטר, בכסף נקנים ששניהם הרי ביתֿדין, למכרוהו
ג. הערה לפי 76)למעלה או ביתֿדין, במכרוהו שנים שש

עצמו. במוכר שם 77)התנאי כמבואר 78)טז.ברייתא,
זו. בהלכה למעלה.79)למעלה כשהוא 80)כמבואר

(דברים  וגו' מעמך חפשי תשלחנו וכי "שנאמר בשנים. יוצא
שמות  דרשב"י (מכילתא צא" לו לומר שמצוה מלמד יג) טו,

ב). שם.81)כא, במכילתא הנ"ל כל

ה'תש"פ  שבט ג' רביעי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מוסר 1) ושרבו עברי, לעבד מזונות חיוב דין רבינו בו כלל

הענקה. דין כן וכמו כנענית, שפחה לו

.‡È¯·Ú „·Ú Ïk2·iÁ ÔB„‡‰ È¯‰ -3BzL‡ ˙BBÊÓa »∆∆ƒ¿ƒ¬≈»»«»ƒ¿ƒ¿
‰Òe¯‡ ‡ÏÂ ,BÏ ‰‡eOp‰4Ì·È ˙¯ÓBLÂ5‡e‰Â . «¿»¿…¬»¿∆∆»»¿

,ÔÈÂ‡Ï È¯eq‡Ó ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÏ ˙¯zÓ ‰È‰zL∆ƒ¿∆À∆∆¬»ƒ»¿»≈ƒ≈»ƒ
‰iL elÙ‡6BzL‡ :¯Ó‡pL .‰È˙BBÊÓa ·iÁ BÈ‡ - ¬ƒ¿ƒ»≈«»ƒ¿∆»∆∆¡«ƒ¿

BnÚ „ÓÚÏ ‰Èe‡¯‰ ‰M‡ - BnÚ7˙BBÊÓa ·iÁ ÔÎÂ . ƒƒ»»¿»«¬…ƒ¿≈«»ƒ¿
ÂÈ˙B·e ÂÈa8ÏÚa Ì‡ :¯Ó‡ ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎÓa . »»¿»ƒ¿»≈ƒ∆¡«ƒ««

,EzÚc ÏÚ ‰ÏÚ˙ ÈÎÂ .BnÚ BzL‡ ‰‡ˆÈÂ ,‡e‰ ‰M‡ƒ»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬∆««¿¿
‡a ‡Ï Ï·‡ !?BzL‡ ‰„aÚzL ‰Ê ‰˜pL ÔÂÈkL∆≈»∆ƒ¿»∆ƒ¿«¿¿»ƒ¿¬»…»

‰È˙BBÊÓa ·iÁ ÔB„‡‰L ‡l‡ „nÏÏ9BÓˆÚ ¯ÎBÓ·e . ¿«≈∆»∆»»«»ƒ¿∆»¿≈«¿
BnÚ ÂÈ·e ‡e‰ CnÚÓ ‡ˆÈÂ :¯Ó‡10„·BÚÏ ¯kÓ·e . ∆¡«¿»»≈ƒ»»»ƒ¿ƒ¿»¿≈

.BnÚ ÂÈ·e ‡e‰ Ï·i‰ ˙La ‡ˆÈÂ :¯Ó‡ ÌÈ·ÎBk»ƒ∆¡«¿»»ƒ¿««…≈»»ƒ

„Á‡11‰M‡ B‡ ,‰¯ÈÎÓ ˙ÚLa BÏ eÈ‰L ÌÈ·e ‰M‡ ∆»ƒ»»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ»ƒ»
‡e‰Â .B˙¯ÈÎÓ ¯Á‡ BÏ eÈ‰L ÌÈ·e12˙ÚcÓ ‰pÁwiL »ƒ∆»««¿ƒ»¿∆ƒ»∆»ƒ««

·iÁ BÈ‡ - Ba¯ ˙ÚcÓ ‡lL dÁ˜Ï Ì‡ Ï·‡ ;ÔB„‡‰»»¬»ƒ¿»»∆…ƒ«««≈«»
.‰È˙BBÊÓaƒ¿∆

לישראל 2) נמכר בין ביתֿדין, מכרוהו ובין עצמו מוכר בין
בסמוך. רבינו שמפרש כמו לגוי, נמכר קידושין 3)ובין

ובמכילתא  במכילתא הוא וכן שמעון, דרבי ברייתא כב.
ג. הלכה ז פרק בהר וב'ספרא' ג, כא, שמות דרשב"י

(מכילתות 4) "עמו" אינה וזו עמו", אשתו "ויצאה שנאמר
-5)שם). אותה שייבם לו מחכה והיא שמת, אחיו אשת

שתי  נתמעטו ואלמלא שם). (מכילתא "אשתו" שאינה מפני
עצמו  שהעבד ואע"פ אותן, לזון שחייב אומרים היינו אלה,
לה  לתת הוא שנוהג כיון - ארוסתו במזונות חייב אינו
ועיין  (אורֿשמח, האדון את לחייב אפשר היה - מזונות

ג). כא, שמות התורה על שם 6)רמב"ן דרשב"י במכילתא
אינה  חלוצה והרי הדיוט", לכהן וחלוצה "גרושה מפורש:

(משנהֿלמלך). מדרבנן אלא דרשב"י 7)אסורה מכילתא
זו  ואף להוציאה. הוא חייב עליו, אסורה היא שאם שם.
חייב  סוףֿסוף שהרי "עמו", בכלל אינה מדרבנן, שאיסורה

להוציאה. ציין 8)הוא ולא שם. ומכילתות שם, קידושין
בכסףֿמשנה. וראה במזונותם. חייב גיל איזה עד רבינו
הוא  והחיוב גבול, כאן שאין משמע רבינו לשון ומסתימות
גדולים  הם ואפילו עצמם, משל להתפרנס להם שאן זמן כל
חיוב  אין עצמו העבד על שגם [ואע"פ (משנהֿלמלך). ממש
בפי"ב  (ראה שנים שש עד אלא בניו לפרנס התורה מן
שהעבד  כיון - נג) נוספת והערה יד, הלכה אישות מהלכות
ד]. הערה למעלה ראה האדון. על החיוב חל לפרנסם, נוהג

שם.9) ומכילתות שם, ומכילתא 10)קידושין קידושין
הזה  הפסוק הובא לא ושם ג. הלכה ז פרק בהר וספרא שם,
כה, (ויקרא שם התורה על רש"י ועיין לגוי, בנמכר הנאמר
ולא  "אשתו" רק נאמר ביתֿדין שבמכרוהו [ואע"פ נד).
ולא  "בניו" רק נאמר לגוי ובנמכר עצמו ובמוכר "בניו",
ד"שכיר  בגזירהֿשוה מזה זה שלמדו לומר צריך - "אשתו"
במזונות  וגם אשתו במזונות גם חייב שבכולם שכיר", -

שנאמר 11)בניו]. ממה כן ולמדו שם. דרשב"י מכילתא
כאן  נשים "שתי - עמו" אשתו ויצאה הוא אשה בעל "אם
ואחת  רבו, לקחו שלא עד אחת - ו"אשתו") ("אשה"

(שם). רבו" שם.12)משלקחו וספרא דרשב"י מכילתא

.·- ÂÈ·e BzL‡ ˙BBÊÓa ·iÁ ÔB„‡‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»«»ƒ¿ƒ¿»»
ÌeÏk Ì‰È„È ‰OÚÓa BÏ ÔÈ‡13‰OÚÓ È¯‰ ‡l‡ , ≈¿«¬≈¿≈∆¿∆»¬≈«¬≈

ÏÚa‰ ‰ÎBfL ÏÎÂ .dÏÚ·Ï d˙‡ÈˆÓe ‰M‡‰»ƒ»¿ƒ»»¿«¿»¿…∆∆«««
BzL‡a14È¯·Ú „·Ú ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ‰ÎBÊ -15. ¿ƒ¿∆∆««ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ

שם.13) התורה על הרמב"ן (הביאו שם דרשב"י מכילתא
להלן). ראה אחר, באופן המכילתא שפירש בדבריו ועיין

פי"ב 14) ראה שלה. מלוג נכסי ופירות ירושה לרבות
ג. הלכה אישות אשה 15)מהלכות בעל "אם שנאמר:

זכאי  הבעל מה כבעל, (=העבד) הוא "הרי - הוא"
זכאי  (העבד) זה אף אשתו, של ובירושתה במציאתה

שם). דרשב"י (מכילתא אשתו" של וירושתה במציאתה
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.‚ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎnL ÈÓ16LÈ -17BÏ ÔzÏ Ba¯Ï ƒ∆¿»≈ƒ≈¿«ƒ≈
Ba ÔÈa ÔB„‡‰ ÔÈa .˙ÈÚk ‰ÁÙL18Ì‡ ,ÔB„‡ ÏL ƒ¿»¿«¬ƒ≈»»≈¿∆»ƒ

e‰ÙBÎÂ .‰ÁÙL BÏ Ô˙B ‰Ê È¯‰ - ÂÈ·‡ ˙Ó19,‰Ê ÏÚ ≈»ƒ¬≈∆≈ƒ¿»¿≈«∆
‰pnÓ „ÈÏBiL È„k20ÌÈ„·Ú21BÏ ˙¯zÓ ‡È‰ È¯‰Â . ¿≈∆ƒƒ∆»¬»ƒ«¬≈ƒÀ∆∆
B˙e„·Ú ÈÓÈ Ïk22‰M‡ BÏ ÔzÈ ÂÈ„‡ Ì‡ :¯Ó‡pL ; »¿≈«¿∆∆¡«ƒ¬…»ƒ∆ƒ»

¯ÓB‚Â23¯eÒ‡ - BÓˆÚ ¯ÎBn‰Â .24k ‰ÁÙLa˙ÈÚ ¿≈¿«≈«¿»¿ƒ¿»¿«¬ƒ
Ï‡¯OÈ Ïk ¯‡Lk25. ƒ¿»»ƒ¿»≈

וכתנאֿקמא 16) ההלכה. בסוף כדלהלן עצמו, מוכר ולא
שם. אליעזר כרבי ולא יד: קידושין כלומר,17)בברייתא

דרשב"י). ומכילתא (מכילתא חובה ולא בידו, הרשות
שם.18) דרשב"י, להלן.19)מכילתא וראה טו. קידושין
עברי 20) עבד - עבדך שכיר שכר משנה "כי שם: [קידושין

שפחה  לו מוסר שרבו מכאן - בלילה ובין ביום בין עובד
עברי, לעבד כנענית שפחה מסירת עיקר שכל הרי - כנענית"

ולדות]. להוליד כדי וילדיה 21)הוא "האשה נאמר שהרי
סו: (קידושין כמותה שפחה שוולד ומכאן לאדוניה" תהיה

כן,22)וסח.). לא שאם פרוטה, שוה בו כשנשאר [כלומר
כוונת  וזוהי י. הלכה להלן כמפורש - עבד אינו שוב
אדא, בר חייא "א"ר ב): הלכה (פ"א קידושין הירושלמי
וראה  פרוטה". שוה שם שיהא עד עברי בעבד מודים הכל

כנענית.23)באורֿשמח]. שפחה לו מוסר שרבו מכאן
אליעזר.24) כרבי ולא כרבנן שם, [שאסורים 25)קידושין

ביאה  איסורי מהלכות (פי"ב סופרים מדברי כנענית בשפחה
למוכר  ולא "לו שם): (קידושין שאמרו ומה יא). הלכה
כנענית  שפחה לתת יכול אינו עצמו שלמוכר היינו - עצמו"
אלא  התורה מן בה מותר - רצה אם אבל כרחו, בעל
בתורה  שמפורש ביתֿדין ובמכרוהו עליה, גזרו שחכמים
(ועיין  חכמים אסרו לא - כנענית שפחה לו מוסר שרבו

בהל  רבינו כוונת וזוהי יט.) לסנהדרין וחיי כות בחמרא
זה". בדבר חכמים גזרו ולא שכתב: יב, הלכה ביאה איסורי

הריטב"א]. בשם שכתב ובמה במשנהֿלמלך, וראה

.„ÔÈ‡26‰È‰zL „Ú ˙ÈÚk ‰ÁÙLa ¯zÓ È¯·Ú „·Ú ≈∆∆ƒ¿ƒÀ»¿ƒ¿»¿«¬ƒ«∆ƒ¿∆
ÌÈ·e ˙ÈÏ‡¯OÈ ‰M‡ BÏ27‰M‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; ƒ»ƒ¿¿≈ƒ»ƒ¬»ƒ≈ƒ»

˙ÈÚk ‰ÁÙL BÏ ¯ÒBÓ Ba¯ ÔÈ‡ - ÌÈ·e28‰Ê ¯·„Â . »ƒ≈«≈ƒ¿»¿«¬ƒ¿»»∆
‰Ïa˜29Ô‰k ¯kÓp‰ ‰È‰ elÙ‡ .‡e‰30¯zÓ ‰Ê È¯‰ - «»»¬ƒ»»«ƒ¿»…≈¬≈∆À»

B˙e„·Ú ÈÓÈ Ïk ˙ÈÚk ‰ÁÙLa31. ¿ƒ¿»¿«¬ƒ»¿≈«¿

אליעזר.26) דרבי ברייתא כ. שתהיה 27)קידושין כלומר,
אחרֿכך, ומתה מקודם אשה לו היתה אם אבל עכשיו, לו
משנהֿלמלך). ועיין (אורֿשמח, כנענית בשפחה הוא אסור

אסור 28) אינו אבל לכופו, יכול רבו שאין הכוונה כאן אף
סופרים. מדברי אלא התורה, מן שקיבלו 29)בה דברים

הוא  מלא מקרא הרי וצריךֿעיון משה, עד איש מפי איש
יבוא, בגפו "אם שם) (קידושין יעקב בן אליעזר רבי בפי
רדב"ז. ועיין יצא". יחידי נכנס, יחידי "אם - יצא" בגפו

נגד 30) כרב יתירות. חובות התורה הטילה שעליו אף
איסור. בעניני כמותו שהלכה כא:) (שם ראה 31)שמואל

כא. והערה ג. הלכה למעלה

.‰Ì‡32BÏ ¯ÒBnL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ·e ‰M‡ BÏ eÈ‰ ƒ»ƒ»»ƒ««ƒ∆≈
BzL‡Ó BLÈ¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ˙ÈÚk ‰ÁÙL Ba«̄ƒ¿»¿«¬ƒ≈»¿«¿ƒ≈ƒ¿

BnÚ BzL‡ :¯Ó‡pL ;ÂÈ·e33BÈ‡Â .34BÏ ÔzÏ ÏBÎÈ »»∆∆¡«ƒ¿ƒ¿≈»ƒ≈
‡ÏÂ ,˙BÁÙL ÈzL35ÂÈ„·Ú ÈLÏ ˙Á‡ ‰ÁÙL ÔzÏ ¿≈¿»¿…ƒ≈ƒ¿»««ƒ¿≈¬»»

ÌÈiÚkÏ Ô˙BpL C¯„k ÌÈ¯·Ú‰36BÏ ÔzÈ :¯Ó‡pL ; »ƒ¿ƒ¿∆∆∆≈«¿«¬ƒƒ∆∆¡«ƒ∆
‰M‡37ÚÈb‰Â ,˙ÈÚk ‰ÁÙL Ba¯ BÏ ¯ÒnL Úˆ¯ . ƒ»ƒ¿»∆»««ƒ¿»¿«¬ƒ¿ƒƒ«

,˙‡ˆÏ ‰ˆB¯ BÈ‡Â ,˙‡ˆÏ Ba ·¯ÒÓ Ba¯ ‰È‰Â ,Ï·BÈ≈¿»»«¿»≈»≈¿≈∆»≈
‰ÁÙLa ¯Ò‡ È¯‰L ,¯eËt - Ba Ï·ÁÂ38. ¿»«»∆¬≈∆¡«¿ƒ¿»

שם.32) הרמב"ן הביאו ג) כא, (משפטים דרשב"י מכילתא
ויצא 33) אומר הוא "ולהלן נוסף: שם דרשב"י במכילתא

מבניו". תפרישנו אל מא) כה, (ויקרא עמו ובניו הוא מעמך
מאשתו  להפרישו יכול "אינו דבריו בתחילת כתב ורבינו

הנ"ל. המכילתא דברי סוף והשמיט מכילתא 34)ובניו",
שם. בפי"ד 36)שם.35)דרשב"י רבינו שכתב [כמו

יט]. הלכה ביאה איסורי ולא 37)מהלכות אחת אשה
הפקר. כשפחת תהא שלא לו, המיוחדת אשה ועוד: שתים.
במשנהֿ וראה שם. ישמעאל דרבי במכילתא שאמרו וכמו

כן 38)למלך. מאיסור. להפרישו כדי חבירו להכות ורשאי
בר  נחמן רב ע"י וכפירושה בברייתא, כח. בבבאֿקמא הוא
"לא  שסובר למי אלא נאמר לא זה שפירוש ואע"פ יצחק.
מהלכות  בפ"ב פוסק ורבינו לנפשיה", דינא איניש עביד
אע"פ  - לעצמו דין לעשות לאדם "שיש יב הלכה סנהדרין
אלא  הותר שלא רבינו סובר - בנכסיו" הפסד שם היה שלא
כן  ואם בחבירו, לחבול לא אבל מחבירו, שלו את לקחת
עלמא  דכולא אליבא הוא יצחק בר נחמן רב של פירושו

(משנהֿלמלך).

.Â¯ÎBn‰39˙Èa e‰e¯ÎÓ Ï·‡ .Úˆ¯ BÈ‡ - BÓˆÚ «≈«¿≈ƒ¿»¬»¿»≈
,Úˆ¯ ‰Ê È¯‰ - ˙‡ˆÏ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ LL „·ÚÂ ,ÔÈcƒ¿»«≈¿…»»»≈¬≈∆ƒ¿»

„·BÚÂ40.ÔB„‡‰ ˙eÓiL „Ú B‡ ,Ï·Bi‰ ˙L „Ú ¿≈«¿««≈«∆»»»

אליעזר,39) כרבי ולא וכתנאֿקמא בברייתא, יד: קידושין
ג. הלכה למעלה יד:40)ראה שם משנה,

.Ê˙‡ „·BÚ Úˆ¯p‰ ÔÈ‡ - Ôa ÁÈp‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒƒ«≈≈«ƒ¿»≈∆
Ôa‰41‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .42e„ÓÏ43‡ÏÂ BÏ - B„·ÚÂ : «≈ƒƒ«¿»»¿«¬»¿…

Ï·BÈ ÏL BÓÏBÚÏ - ÌÏÚÏ ;B·Ï44,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . ƒ¿¿…»¿»∆≈ƒ¿≈»»≈
˙˙ÈÓ·e Ï·Bia ‡l‡ BÓˆÚ ˙‡ ‰B˜ BÈ‡ Úˆ¯p‰L∆«ƒ¿»≈∆∆«¿∆»«≈¿ƒ«

ÔB„‡‰45. »»

וכא:41) יז: כא:43)המסורת.42)קידושין שם
עולמית.44) או "נצח" של במובנו לא לא 45)אבל אבל

(משנהֿלמלך). שחרור בשטר ולא כסף בגרעון

.Á„·Ú46ÏÚa ‰OÚpL ÈtÓ ,Úˆ¯ BÈ‡ Ô‰k È¯·Ú ∆∆ƒ¿ƒ…≈≈ƒ¿»ƒ¿≈∆«¬∆««
ÌeÓ47.BzÁtLÓ Ï‡ ·LÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â48- «¬≈≈¿»∆ƒ¿«¿

‰¯¯OÏ ·L BÈ‡Â ,da ‰È‰L ‰˜ÊÁÏ49.da ‰È‰L «¬»»∆»»»¿≈»«¿»»∆»»»

אליעזר 46) כרבי ולא וכחכמים בברייתא, כא: קידושין
ברבי. יודן רבי אוזן 47)בשם של בגופו נרצע הוא שהרי

יודן  רבי בשם אליעזר כרבי ולא וכחכמים ט, הלכה (להלן
(בכורות  מום בעל הוא הרי האוזן סחוס שניקב וכיון ברבי).
ובירושלמי  ג). הלכה המקדש ביאת מהלכות ופ"ז לז.
מן  פחות הסחוס "וירצע הקשו: ה"ב) פ"א (קידושין
ניקב  אלאֿאםֿכן מום בעל נעשה (=שאינו הכרשינה"
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שם) מקדש ביאת והלכות שם בכורות כרשינה. כשיעורי
משנהֿלמלך. ועיין כרשינה", לידי יבוא "שמא ומתרץ:
שאין  נראה מום", בעל "שנעשה סתם שכתב רבינו [ומדברי
מום  בעל נעשה הוא אלא כרשינה, לידי יבוא שמא חשש זה
הבבלי  לשון מסתימת נראה וכן שהיא, רציעה בכל
שכיון  לומר וצריך הירושלמי, סברת הביאו שלא בקידושין
נקב  דהוי מיגו - אזנו לנקב כלומר לרצוע, היא שמצוה
בו  שאין אע"פ מום לענין חשוב נקב הוי רציעה. לענין
לענין  דופן דהויא "מיגו (ז.) בסוכה זה וכעין ככרשינה,
בישועותֿיעקב  כתב וכן שבת". לענין דופן הויא סוכה,
קשר  לענין ז) ס"ק כה וסימן א, ס"ק יג סימן (אורחֿחיים
שבת. לענין תפילין של וקשר כלאים, לענין ציצית של
לענין  אסורים - קיימא של שאינם קשרים שהם שאע"פ
ותפילין, ציצית לענין קשר דהוי מיגו שבת, ולענין כלאים
הירושלמי  כי ויתכן שבת. ולענין כלאים לענין קשר הוי

שם  בסוכה אביי כשיטת סבר כן, תירץ שלא החולק הנ"ל ,
זה]. 'מיגו' והעיר 48)על שילא. בר רב בשם שם קידושין

ולמה  בנרצע, מדבר אינו הנ"ל הפסוק הרי המשנהֿלמלך:
כה, (ויקרא תשובו" משפחתו אל "ואיש הפסוק הביא לא

טו.). (קידושין לנרצע נדרש שהוא כרבי 49)י) יג. מכות
יד. הלכה רוצח מהלכות בפ"ז וראה מאיר. כרבי ולא יהודה

.Ë‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·Ï B‡È·Ó ?ÔÈÚˆB¯ „ˆÈk50, ≈«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ∆¿»
ÂÈ¯·c ¯ÓB‡Â51LL ÛBÒÏ BLÈbÓe .Ì‰ÈÙÏ52Ï‡ ¿≈¿»»ƒ¿≈∆«ƒ¿≈∆

ÔÈaa ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Lk ‰ÊeÊn‰ Ï‡ B‡ ˙Ïc‰53ÔÈa . «∆∆∆«¿»¿∆≈¿ƒ«ƒ¿»≈
Ì„‡ Ïk ÏL ÔÈa ÔB„‡ ÏL ‰ÊeÊÓe ˙Ïc54˙‡ ·˜BÂ . ∆∆¿»∆»≈∆»»»¿≈∆

˙ÈÓÈ‰ BÊ‡55ÔÊ‡ ÏL dÙe‚a ,56ÏL Úˆ¯Óa , »¿«¿»ƒ¿»∆…∆¿«¿≈«∆
˙ÎzÓ57˙ÏcÏ ÚÈbiL „Ú ,58BÊ‡· z˙Â :¯Ó‡pL ; «∆∆«∆«ƒ««∆∆∆∆¡«¿»«»¿»¿

‰ÊeÊÓ ¯Ó‡ ‡ÏÂ .˙Ïc·e59‡l‡ ,60„ÓBÚ ‰È‰iL61 «∆∆¿…∆¡«¿»∆»∆ƒ¿∆≈
‰Óe ;‰ÊeÊÓ Ïˆ‡ ÔÈa ˙Ïc Ïˆ‡ ÔÈa62‰ÊeÊn63 ≈≈∆∆∆≈≈∆¿»«¿»

˙„ÓBÚ ‡È‰Lk64˙„ÓBÚ ‡È‰Lk ˙Ïc Û‡ ,65Ï·‡ ; ¿∆ƒ∆∆«∆∆¿∆ƒ∆∆¬»
‰ÊeÊÓ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Ïca - ‰ÚÈˆ¯‰66. »¿ƒ»«∆∆««ƒ∆≈»¿»

ÔB„‡‰67ÂÈ„‡ Úˆ¯Â :¯Ó‡pL ;BÓˆÚa ÚˆB¯L ‡e‰ »»∆≈«¿«¿∆∆¡«¿»«¬…»
ÔÈ‡Â .ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL ‡ÏÂ BÁeÏL ‡ÏÂ Ba ‡Ï -68 …¿¿…¿¿…¿ƒ«≈ƒ¿≈

ÔÈ‡L ,„Á‡k ÌÈ„·Ú ÈL ÔÈÚˆB¯69˙BˆÓ ÔÈOBÚ ¿ƒ¿≈¬»ƒ¿∆»∆≈ƒƒ¿
˙BÏÈ·Á ˙BÏÈ·Á70. ¬ƒ¬ƒ

ה).50) כא, (שמות דרשב"י את 51)מכילתא אהבתי
(רדב"ז). וגו' י.52)אדוני הלכה להלן קבועים 53)ראה

ומונחים  הבנין מן ותלושים עקורים כשהם ולא הבנין, בתוך
זה. לנו מנין בסמוך, וראה הצד. המקור 54)מן צויין לא

ו)55)לכך. כא, (שמות דרשב"י ומכילתא מכילתא
טו. וכן 56)וקידושין (אליה). הרך בעור ולא בתנוך היינו,

שאין  הקודמת, מההלכה כא: בקידושין החכמים מסקנת
אין  הרי באליה שאם מום, בעל ייעשה שלא נרצע כהן עבד

עלֿידיֿזה. מום בעל נעשה שם 57)הכהן קידושין
אף  מכתת, של מיוחד מרצע "מה שאמר: וכרבי בברייתא,
של  שהוא דבר בכל אלא דוקא לאו ומרצע מתכת", של כל

(כסףֿ שם).מתכת בגמרא וכן יגע 58)משנה, לא אך
בברייתא). כב: (קידושין שכתוב 59)בדלת שמה היינו,

לענין  נפרדים דברים שני ללמוד הוא "מזוזה", בתורה:

המזוזה, אצל או הדלת אצל להגישו שיכול א' ההגשה:
צריכה  שהדלת ב' המזוזה. אצל תהיה שהרציעה לא אבל

המזוזה. כדוגמת עומדת הראשון.60)להיות הדבר וזה
השני.62)העבד.61) הדבר ומכילתא 63)וזהו מכילתא

בברייתא. שם וקידושין ו), כא, (שמות דרשב"י
שם).64) (רש"י כלל מזוזה אינה קבועה 65)שאחרת

הבנין. מן ותלושה מקרקע מונחת ולא מכילתא 66)בבנין,
שם. שם.67)דרשב"י דרשב"י ומכילתא מכילתא

בברייתא.68) ח. שם.69)סוטה בברייתא כן
כמשא,70) הם כאילו שנראה ביחד, כמה אגודות, אגודות

מהר. מהם להפטר ורוצה

.È‰LÈÂ ¯Ó‡iL „Ú - „·Ú‰ ¯Ó‡È ¯Ó‡ Ì‡Â71. ¿ƒ»……«»∆∆«∆…«¿ƒ¿∆
¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;„·Ú ‡e‰Lk ¯Ó‡iL „Ú - „·Ú‰»∆∆«∆…«¿∆∆∆¬»ƒ»«
ÛBÒa ‰LÈÂ ¯Ó‡iL „Ú ,Úˆ¯ BÈ‡ - LL ¯Á‡««≈≈ƒ¿»«∆…«¿ƒ¿∆¿

LL72‰B¯Á‡ ‰Ëe¯t ˙lÁ˙a73ÔB‚k ?„ˆÈk . ≈ƒ¿ƒ«¿»«¬»≈«¿
¯˙È B‡ B˙¯ÈÎÓ ÈÓcÓ ‰Ëe¯t ‰ÂL ÌBi‰ ÔÓ ¯‡LpL∆ƒ¿«ƒ«»∆¿»ƒ¿≈¿ƒ»»≈

‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt ¯‡L Ì‡ Ï·‡ .ËÚÓ74È¯‰ - ¿«¬»ƒƒ¿«»ƒ»∆¿»¬≈
.LL ¯Á‡ ¯ÓB‡k ‰Ê∆¿≈««≈

דרשב"י,71) ומכילתא במכילתא וכן בברייתא, כב. קידושין
יז). טו, (לדברים ראה פ' מינכן 72)ו'ספרי' [בכתבֿיד

שיאמר  עד יאמר", אמור "אם רבנן: "תנו שם: בקידושין
שש  בתחילת אמר עבד. כשהוא שיאמר עד "העבד" וישנה.
יאמר  אמור "אם שנאמר נרצע, אינו - שש בסוף ולא
אינו  - [שש] בתחילת אמר ולא שש בסוף אמר העבד".
אמר  ולא שש בסוף אמר חפשי", אצא "לא שנאמר נרצע,
העבד", יאמר אמור "אם שנאמר נרצע, אינו - שש בתחילת
כא  פרק משפטים פ' שלמה (תורה עבד" כשהוא שיאמר עד
רבנן: "תנו כדלהלן: היתה רבינו שנוסחת ונראה קו). אות
שיאמר  עד "העבד" וישנה, שיאמר עד יאמר" אמור "אם
אינו  - שש בסוף אמר ולא שש בתחילת אמר עבד. כשהוא
וכן  למחוק, יש "העבד" (ותיבת יאמר "אם שנאמר נרצע,
יש  כן וכמו השניה, הגירסא לפי ה"ג ד"ה שם בכ"י אינה
אינו  [שש] בתחילת אמר ולא שש בסוף "אמר תיבות למחוק
אמר  ולא שש בסוף אמר חפשי"). אצא לא שנאמר נרצע,
העבד", יאמר אמור "אם שנאמר נרצע, אינו - שש בתחילת
"אמר  הדברים: פירוש וזהו עבד". כשהוא שיאמר עד
פרוטה  בתחילת היינו הסוגיא, מסקנת כפי שש, בתחילת
מסקנת  כפי שש, בסוף אמר ולא אחת, פעם אחרונה,
שנאמר  נרצע, אינו - אחרונה פרוטה בסוף היינו הסוגיא,
בסוף  אמר וישנה. שיאמר עד כלומר יאמר", אמור "אם
פעמיים  אז אמר ואפילו אחרונה, פרוטה בסוף היינו שש,

בתחי  אמר ולא שם) רש"י פרוטה (ועיין בתחילת שש לת
שיאמר  עד "העבד" וכו' שנאמר נרצע, אינו - אחרונה
אחרונה, פרוטה בתחילת גם אמר אם אבל עבד". כשהוא
פרוטה  בסוף שניה פעם לומר המשיך וגם עבד עודנו שאז
הכל  זו, אחרי זו ביחד, היו האמירות ששתי כיון אחרונה,
האחרונה  פרוטה בתחילת הכל אמר וכאילו ביחד, מצטרף

עבד]. בתחילת 73)בעודנו ראשונה אמירה [כלומר,
האחרונה, הפרוטה בתוך אחריה שניה ואמירה הפרוטה,
בתחילת  הכל היה וכאילו ראשונה, לאמירה מצטרף והכל
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רבינו  שכתב ומכיון למעלה]. כמבואר עבד, בעודנו הפרוטה
מזה  מוכח מעומד, אותו שרוצעים ט הלכה למעלה
טו, (לדברים ראה פ' ה'ספרי' כדברי ושלא בלילה, שרוצעים

בכסףֿמשנה]. וראה ראשונה,74)טו). אמירה [בעת
נתברר, לא העבדות שנות באמצע אמירה של ודינה כנ"ל.
מהפסוק  הדרשה כלל נזכרה לא בגמרא הנ"ל לנוסחא כי
שלנו, הנוסחא לפי למדו, פיה שעל חפשי", אצא "לא
קודם  ולא לחרות יציאתו בזמן אלא מועילה אינה שאמירה
אם  מועילה, זו אמירה גם הנ"ל הנוסחא לפי כי ויתכן לכן,
עיקר  וכל האחרונה. הפרוטה בתחילת נוספת אמירה תבוא
אלא  נאמר לא העבדות, בסוף האמירות שתי של הדין
גם  מועילה רצופות אמירות שתי של במקרה כי להשמיענו

כנ"ל]. האחרונה, הפרוטה בסוף שנאמרה זו

.‡È‰˙È‰75,ÌÈa ‰pnÓ BÏÂ ˙ÈÚk ‰ÁÙL „·ÚÏ »¿»»∆∆ƒ¿»¿«¬ƒ¿ƒ∆»»ƒ
ÌÈ·e ‰M‡ ÔÈ‡ Ba¯Ïe76Èk :¯Ó‡pL ;Úˆ¯ BÈ‡ - ¿«≈ƒ»»ƒ≈ƒ¿»∆∆¡«ƒ

E˙Èa ˙‡Â E·‰‡77‰M‡ ÔÈ‡ BÏÂ ,ÌÈ·e ‰M‡ Ba¯Ï . ¬≈¿¿∆≈∆¿«ƒ»»ƒ¿≈ƒ»
˙‡ È„‡ ˙‡ Èz·‰‡ :¯Ó‡pL ;Úˆ¯ BÈ‡ - ÌÈ·e»ƒ≈ƒ¿»∆∆¡«»«¿ƒ∆¬…ƒ∆
B·‰B‡ BÈ‡ Ba¯Â ,Ba¯ ˙‡ ·‰B‡ ‡e‰ .Èa ˙‡Â ÈzL‡ƒ¿ƒ¿∆»»≈∆«¿«≈¬
,B·‰B‡ Ba¯ .CnÚ BÏ ·BË Èk :¯Ó‡pL ;Úˆ¯ BÈ‡ -≈ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ»«¬
Èk :¯Ó‡pL ;Úˆ¯ BÈ‡ - Ba¯ ˙‡ ·‰B‡ BÈ‡ ‡e‰Â¿≈≈∆«≈ƒ¿»∆∆¡«ƒ

,‰ÏBÁ ‡e‰ .E·‰‡;Úˆ¯ BÈ‡ - ‰ÏBÁ BÈ‡ Ba¯Â ¬≈¿∆¿«≈∆≈ƒ¿»
BÈ‡ ‡e‰Â ,‰ÏBÁ Ba¯ .CnÚ BÏ ·BË Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ»«∆¿≈

ÌÈÏBÁ Ì‰ÈL eÈ‰L B‡ ,‰ÏBÁ78;Úˆ¯ BÈ‡ - ∆∆»¿≈∆ƒ≈ƒ¿»
Ì‰ÈL eÈ‰iL „Ú - CnÚ BÏ ·BË Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ»«∆ƒ¿¿≈∆

.‰·BËa¿»

בברייתא.75) שם "בנים"76)קידושין כי אומרים יש
"ביתך", אלא בו נאמר לא שהרי דוקא, לאו אדון אצל
בזה  נכללו לא בנים אבל ב.) (יומא אשתו" זו ו"ביתו

שם). ומהרי"ט הרא"ש, זאת 77)(תוספות ללמוד [אין
בדברים  אלא עוסק שאינו אדוני", את "אהבתי מהפסוק
עדות  זוהי כאן אבל עמו. בל לבו כי ויתכן אומר, שהעבד
את  אדוני את ש"אהבתי ומכיון אהבך". "כי האומרת התורה
שצריך  מקור אין העבד, דברי אלא אינם בני" ואת אשתי
"כי  מהפסוק למדו ולא עצמו). (של ובניו אשתו לאהוב
שהרי  רבו, אשת את שיאהב שצריך ביתך" ואת אהבך
את  "אהבתי רק ואמר "ביתו", השמיט הראשון הפסוק

משנהֿלמלך]. וראה שם,78)אדוני", בגמרא בעיא היא זו
שניהם  וכאן "עמך", על היא ההדגשה אם הם: הספק וצדדי
פסק  - נפתרה לא שהבעיא [ואע"פ לו". טוב "כי או שווים,
אסור  ומספק היא, חבלה רציעה שהרי נרצע, שאינו רבינו
לאדם  אסור שהרי העבד, של ברשותו אף בו לחבול
מהלכות  ופ"ה צא: בבבאֿקמא כמפורש בעצמו, שיחבול
תפארת']. וב'יקר בכסףֿמשנה וראה א, הלכה ומזיק חובל

.·È‰Ó79¯ÎBÓ ?ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎÓÏ BÓˆÚ ¯ÎBÓ ÔÈa «≈≈«¿ƒ¿»≈ƒ≈
- ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎÓe ,Úˆ¯ BÈ‡ - BÓˆÚÚˆ¯80. «¿≈ƒ¿»¿»≈ƒƒ¿»

¯eÒ‡ - BÓˆÚ ¯ÎBÓ81˙Èa e‰e¯ÎÓe ,˙ÈÚk ‰ÁÙLa ≈«¿»¿ƒ¿»¿«¬ƒ¿»≈
- BÓˆÚ ¯ÎBÓ .˙ÈÚk ‰ÁÙL BÏ ¯ÒBÓ Ba¯ - ÔÈcƒ«≈ƒ¿»¿«¬ƒ≈«¿
¯kÓ BÈ‡ - ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎÓe ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯kÓƒ¿»¿≈»ƒ¿»≈ƒ≈ƒ¿»

Ï‡¯OÈÏ ‡l‡82ÔÈ‡ - EÈÁ‡ EÏ ¯ÎnÈ Èk :¯Ó‡pL ; ∆»¿ƒ¿»≈∆∆¡«ƒƒ»≈¿»ƒ≈
EÏ ‡l‡ B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈc ˙Èa83¯kÓ - BÓˆÚ ¯ÎBÓ . ≈ƒ¿ƒ∆»¿≈«¿ƒ¿»

¯kÓ BÈ‡ - ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎÓ ,LL ÏÚ ¯˙ÈÂ LLÏ¿≈¿»≈«≈¿»≈ƒ≈ƒ¿»
LLÏ ‡l‡84BÏ ÔÈ˜ÈÚÓ ÔÈ‡ - BÓˆÚ ¯ÎBÓ .85, ∆»¿≈≈«¿≈«¬ƒƒ

BÏ ÔÈ˜ÈÚÓ ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÎÓ86. ¿»≈ƒ«¬ƒƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."el oiwiprn oi` envr xken"

בסופה) תפ"ב (מצוה החינוך כתב הענקה, למצות בנוגע
עבד  דיני נוהגים ואין נוהג היובל שאין הזה בזמן שגם
ישראל  מבני שכר שאם לקח, ויוסיף חכם "ישמע עברי
יתברך". ה' ברכו מאשר מעמו בצאתו לו שיעניק .. ועבדו
כי  הרמב"ם דעת נגד שהוא חינוך' ב'מנחת עליו והקשה
הענקה  שמצות להדעה רק להתקיים יכולים אלו דבריו
לדעה  אבל בית־דין. במכרוהו וגם עצמו את במוכר גם היא
שנוהגת  לומר אין בית־דין, במכרוהו רק היא הענקה שחיוב
עצמו  מוכר בין לחלק אין אז כי המוסר מצד הזה בזמן גם
והלא  לשניהם ליתן מחייב המוסר שהלא בית־דין, ומכרוהו
במכרוהו  רק הוא הענקה שחיוב הזו כדעה פסק הרמב"ם

המחבר "שהרב שכיח ולא החינוך)בית־דין, נוטה (דעת יהיה
הרמב" להדיא".מדעת שפירש לא אם ם

במכרוהו  רק נוהגת שהענקה זה ובהקדים: לתרץ ויש
אופנים: בשני לפרש אפשר בית־דין,

הוא  תורה שחידשה מה וכל חידושו" אלא בו לך ש"אין א)
הענקה  אין ובמילא בית־דין, במכרוהו ההענקה חיוב

עצמו". את ב"מוכר
בא  עצמו" את למוכר ולא "לו תורה שחידשה החידוש ב)

עצמו. את למוכר הענקה למעט
הענקה  תורה מיעטה לא הרי השני, האופן כפי נלמד ואם
אפשר  ממילא עצמו" את "מוכר - בגדר אינו שהרי לשכיר
שמכרוהו  למי הענקה מדין המוסר מצד הענקה דין ללמוד
ועבדו  ישראל מבני שכר שאם הזה בזמן גם בית־דין
ה'חינוך' יקשה ולא ה', ברכו מאשר לו להעניק שצריך

כאן. מהרמב"ם
הענקה  במצות הנ"ל ההסברה אופני ששני לומר יש ועוד

הענקה. מצות שבכללות ההסברה אופני בשני תלויים
במי  תורה שחידשה ומה פעולה, שכר של בגדר שהיא א)
פעולתו. משכר חלק היא הענקה שגם הוא ב"ד שמכרוהו
עבודתו  על כהכרה האדון שנותן צדקה של בגדר שהיא ב)

העבד. של
מיד  הענקה מצות הרמב"ם סידר המצות', ב'מניין והנה
מצות  גדר שלדעתו משמע ומזה צדקה, מצות לאחר
הכרח  אין ועל־פי־זה צדקה. היינו השני, כאופן הוא הענקה
שהתורה  הגם כי הרמב"ם" מדעת "נוטה שה'חינוך' לומר
ממכרוהו  ללמוד אפשר מהענקה, עצמו את מוכר מיעטה
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לשכיר  הענקה גם צדקה) מצד היא לו (שההענקה בית־דין
והטוב. המוסר מצד הזה בזמן

(153 'r h"ig y"ewl it lr)

רבינו.79) של סיכום ו.80)דברי הלכה למעלה
ג.81) הלכה ג.82)למעלה הלכה פ"א למעלה ראה
לא 83) שם בפ"א ולמעלה א. הלכה ז פרק בהר 'ספרא'

הביאו, הסיכום בדברי כאן ורק הזה, המקור את רבינו הביא
בֿג.84)וצ"ע. הלכה פ"ב תנאֿקמא 85)למעלה כדעת

ממה  כן ודרשו אליעזר, כרבי ולא יד: קידושין בברייתא
(שם  עצמו" למוכר ולא "לו - לו" תעניק "הענק שנאמר
רבינו. בדברי הסתירה על שהעיר במשנהֿלמלך וראה טו.)

הוא,86) ביתֿדין למכרוהו עצמו מוכר בין ההבדל וטעם
שמכרוה  כלום,מפני בידו אין כשיוצא בגניבתו, ביתֿדין ו

עצמו, מוכר אבל לו. להעניק וציוותה עליו התורה וחסה
אינו  שיוצא בזמן מרובות, לשנים עצמו למכור שיכול  כיון

להרדב"ז). תפארת' ('יקר ריקניות בידיים יוצא

.‚ÈÔÎÂ .˙Úˆ¯ ‰M‡‰ ÔÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆≈»ƒ»ƒ¿««¿≈
˙‡ Èz·‰‡ :Úˆ¯a ¯ÓB‡ È¯‰L ,·e˙k‰ ÔÈÚÓ ‰‡¯È≈»∆≈ƒ¿««»∆¬≈≈¿ƒ¿»»«¿ƒ∆

Èa ˙‡Â ÈzL‡ ˙‡ È„‡87e‰Óe .88Û‡Â :¯Ó‡pL ¬…ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»»«∆∆¡«¿«
?Ôk ‰OÚz E˙Ó‡Ï89˜ÈÚ‰Ï90˙ÂˆnL ÌLkL . «¬»¿«¬∆≈¿«¬ƒ∆¿≈∆ƒ¿«

.‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ ˜ÈÚÓ Ck ,È¯·Ú „·Ú ˜ÈÚ‰Ï ‰OÚ¬≈¿«¬ƒ∆∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ»»»ƒ¿ƒ»

אמור 87) "ואם מהפסוק זאת למדו שם, ובגמרא ב'ספרי'
מבורר  וטו. יד: שם אבל אמה". ולא "עבד - העבד" יאמר
דרשו  כמותו, שהלכה אליעזר, רבי של תנאֿקמא שלדעת
להביא  לרבינו לו נוח ולכן דרשות, שתי מ"העבד"

וגו'". אשתי את ב'ספרי'88)מ"אהבתי השקלאֿוטריא כל
יז: נרצעת,89)ובקידושין האמה שגם נראה שלכאורה

רציעה. על מדובר הנ"ל הפסוק בתחילת ואם 90)שהרי
מה  על אלא הנ"ל, הפסוק על מוסב אינו זה "אף" כן
(שם  לו" תעניק "הענק הנ"ל בפרשה קודם בפסוק שנאמר

יד). פסוק

.„È‡Ïa ¯·BÚ - Ì˜È¯ B˙Ó‡Â Bc·Ú ÁlLÓ‰ Ïk»«¿«≈««¿«¬»≈»≈¿…
·e˙k‰ È¯‰Â .Ì˜È¯ epÁlL˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ«̇¬∆∆∆¡«…¿«¿∆≈»«¬≈«»

‰OÚÏ B˜z91„Á‡ .BÏ ˜ÈÚz ˜ÈÚ‰ :¯Ó‡pL ,92 ƒ¿«¬≈∆∆¡««¬≈«¬ƒ∆»
LL ÛBÒa ‡ˆBi‰93˙˙ÈÓa B‡ ,Ï·Bia ‡ˆiL B‡ , «≈¿≈∆»»«≈¿ƒ«

ÔB„‡‰94ÏkÓ „Á‡a ˙‡ˆiL ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡‰ ÔÎÂ , »»¿≈»»»»ƒ¿ƒ»∆»»¿∆»ƒ»
ÔÈÓÈÒa B‡ el‡95Ì‰Ï ÔÈ˜ÈÚÓ el‡ È¯‰ -96Ï·‡ .97 ≈¿ƒ»ƒ¬≈≈«¬ƒƒ»∆¬»

:¯Ó‡pL .Ì‰Ï ÔÈ˜ÈÚÓ ÔÈ‡ - ÛÒk ÔBÚ¯‚a ‡ˆBi‰«≈¿≈¿∆∆≈«¬ƒƒ»∆∆∆¡«
,ÈLÙÁ BÁlL ‡Ï ‰ÊÂ ;CnÚÓ ÈLÙÁ epÁlL˙ ÈÎÂ¿ƒ¿«¿∆»¿ƒ≈ƒ»¿∆…ƒ¿»¿ƒ

˙ „·Ú‰ ‡l‡Ô‰a „·ÚÏ BÏ ¯‡LpL ÌÈÓc‰ ¯‡L Ô ∆»»∆∆»«¿»«»ƒ∆ƒ¿««¬…»∆
‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â98E¯bÓ E‡vÓ BÏ ˜ÈÚz ˜ÈÚ‰ . ¿««»»»«¬≈«¬ƒƒ…¿ƒ»¿¿
ÔÈÚa - E·˜iÓe99Ì‰a LiL ÌÈ¯·c ,·˜ÈÂ Ô¯b Ô‡ˆ ƒƒ¿∆¿ƒ¿«……∆»∆∆¿»ƒ∆≈»∆

‰Î¯a100ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ101BÏ ˜ÈÚ‰Ï ·iÁL ‡e‰ , ¿»»≈¬««¿»∆«»¿«¬ƒ
ÌÈ„‚a‰Â ÌÈÙÒk‰ Ï·‡ ;Ì‰Ó102BÏ ÔzÏ ·iÁ BÈ‡ - ≈∆¬»«¿»ƒ¿«¿»ƒ≈«»ƒ≈

Ì‰Ó103‰nÎÂ .104ÌÈLÏL ‰ÂMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ?BÏ Ô˙B ≈∆¿«»≈≈»ƒ¿≈¿ƒ
ÚÏÒ105‰a¯‰ ÔÈÈnÓ ÔÈa „Á‡ ÔÈnÓ ÔÈa ,106; ∆«≈ƒƒ∆»≈ƒƒƒ«¿≈

ÌÈLÏLk107ÔzÈ :Ba ¯Ó‡pL ,„·Ú‰ Ò˜ ÏL ƒ¿ƒ∆¿«»∆∆∆∆¡«ƒ≈

ÂÈ„‡Ï108ÔÈa .109‡lL ÔÈa BÏÏ‚a ˙Èa‰ C¯a˙pL «…»≈∆ƒ¿»≈««ƒƒ¿»≈∆…
Ì‡ .ÌB˜Ó ÏkÓ - BÏ ˜ÈÚz ˜ÈÚ‰ :¯Ó‡pL ;C¯a˙ƒ¿»≈∆∆¡««¬≈«¬ƒƒ»»ƒ

Ôk110Ôz ‰Î¯a‰ ÈÙÏ Ïk‰ ?EÎ¯a ¯L‡ :¯Ó‡ ‰nÏ , ≈»»∆¡«¬∆≈«¿«…¿ƒ«¿»»≈
BÏ111.

הענקה 91) בלי ושלחו שעבר שלאחר נאמר שלא כן כתב
שילוח  במצות יהודה רבי כדעת להעניק, חייב אינו שוב -
(חולין  לשלחה מצווה אינו שוב - שלקחה שלאחר הקן,
לו. להעניק הוא חייב מכן לאחר גם אלא במשנה), קמא.
אינו  ולפי"ז שם). (חולין הקן שילוח בענין חכמים וכדעת
לוקין  אין - לעשה הניתק לאו שהרי הלאו, על מלקות חייב

בקידושין 92)עליו. הובא יג) טו, (לדברים ראה פ' 'ספרי'
שש,93)טז: באמצע כסף, בגרעון היוצא את למעט

נרצע 94)כבסמוך. או יב), הלכה פ"ב (למעלה בן בלא
ז). הלכה (למעלה הבן את גם עובד סימני 95)שאינו

אלא 96)נערות. הענקה לענין מפורש לא שבפסוק אע"פ
שנאמר  ממה שם ובגמרא ב'ספרי' כן למדו בשש, היוצא
שילוח. מיני כל לרבות "תשלחנו", פעמיים הנ"ל בפסוק

מאיר.97) כרבי ולא שם, עבדו 98)כתנאֿקמא שחרר ואם
מרצון  ששחרור גם [ויתכן להעניקו. שחייב יתכן מרצונו,
לאדון  שעשה העבד, של התעוררות עלֿידי בא הוא אף
מעמך"]. "שילוחו זה ואין בזה, וכיוצא נחתֿרוח איזה

כעין.99) כלומר: "כענין" רומי: ובדפוס תימן, בכ"י
יד),100) טו, (דברים אלקיך" ה' ברכך "אשר שנאמר ריבוי.

ויקב  גורן צאן שאינו אע"פ ברכה, בו שיש לכל למדו ומכאן
בברייתא). יז. כגון 101)(קידושין מתרבים, בעצמם שהם

שגופם  פרדות, אפילו או בוולדות, שמתרבים חיים בעלי
בן  אליעזר כרבי ולא שמעון רבי וכדעת ומשתבח, הולך

שם). (קידושין שם,102)יעקב בברייתא נזכרו "כספים"
אינם  שניהם שהרי מדעתו רבינו הוסיף "בגדים" ואילו
לעיסקא  שעומדים כספים נתמעטו ואם מעצמם, מתברכים
לרווח  עומדים שאינם בגדים שנתמעטו כלֿשכן ולרווח,

להרדב"ז). תפארת' ('יקר לו 103)כלל אין אם כלומר,
במשנהֿ וראה כלל. בהענקה חייב אינו ובגדים, כספים אלא

בברייתא.104)למלך. יז. ולא 105)שם יהודה כרבי
מאיר  שרבי לכלל בהתאם (שם), שמעון ורבי מאיר כרבי
- יהודה ורבי שמעון רבי יהודה, כרבי הלכה - יהודה ורבי

משנהֿלמלך). - מו: (עירובין יהודה כרבי כן 106)הלכה
זה  על חולק יהודה שרבי מצאנו ולא שם, מאיר רבי בדברי

שם.107)(משנהֿלמלך). בגמרא וכאן 108)ההשוואה
נתינה" - "נתינה גזירהֿשוה ולמדו לו", "תתן נאמר

שם). בקידושין 109)(קידושין הובא שם. ראה פ' 'ספרי'
עזריה. בן אלעזר כרבי ולא וכתנאֿקמא 'ספרי'110)יז:

שם. תוסיף 111)וגמרא הרבה, בשבילו הבית נתברך אם
שם). (רש"י הכתוב מן תפחות אל - לאו ואם הענקתו, על

.ÂËÌ‡112Á¯a113,Á¯Ba ‡e‰Lk Ï·BÈ Ba Ú‚Ùe , ƒ»«»«≈¿∆≈«
ÈÎÂ :¯Ó‡pL ;B˜ÈÚ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ˙e¯ÁÏ ‡ˆÈÂ¿»»«≈≈«»¿«¬ƒ∆∆¡«¿ƒ

¯ÓB‚Â epÁlL˙114˜Ú .115ÔÈ‡Â ,BÓˆÚÏ - È¯·Ú „·Ú ¿«¿∆¿≈¬»∆∆ƒ¿ƒ¿«¿¿≈
epÓÈ‰ ‰·Bb ·BÁ ÏÚa116˜ÚÂ .117ÔÎÂ ,‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ ««∆≈∆«¬»»»»ƒ¿ƒ»¿≈

d˙‡ÈˆÓ118‰È·‡Ï -119‡B·iL Ì„˜ ‰È·‡ ˙Ó Ì‡Â . ¿ƒ»»¿»ƒ»¿ƒ≈»ƒ»…∆∆»
B„ÈÏ120Ì‰a ‰ÈÁ‡Ï ÔÈ‡Â ,dÓˆÚ ÏL Ô‰ È¯‰ - ¿»¬≈≈∆«¿»¿≈¿«∆»»∆
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ÌeÏk121Ì„‡ ÔÈ‡L ;122Bz·a BÏ LiL ˙eÎÊ LÈ¯BÓ ¿∆≈»»ƒ¿∆≈¿ƒ
.B·Ïƒ¿

(שם 112) ששת רב ע"י וכפירושה בברייתא, טז: קידושין
וכ"ה 113)יז.). שם, (גמרא עבודתו שנות להשלים שחייב

ד). הלכה פ"ב שיציאתו 114)למעלה אע"פ כלומר,
תשלחנו" "וכי בכלל אינו שברח, כיון - היובל עלֿידי

בברייתא.115)(שם). טז: "העניק 116)שם שנאמר:
ומשמע  וטז:). טו. (שם חובו" לבעל ולא "לו - לו" תעניק
גובה  בעלֿחוב אין העבד, ליד הענקה שבאה לאחר שאף
שאין  חובו) לבעל ולא ד"ה (שם רש"י כדברי לא הימנו,
שמשמע  לבעלֿחוב, ההענקה את להגבות חייב האדון
וכן  הימנו. גובה בעלֿחובו – לידו שבא שלאחר מדבריו
(הוצאת  פ"ד פאה בתוספתא אמרו שעליו שני, מעשר לענין

ל  גובין הגר"ש אין [עני] שני "מעשר :(61 ,59 (עמ' יברמן
הלכות  (באורֿזרוע ראבי"ה דעת לפי וחוב", מלוה ממנו
שלצורך  העני, שביד עני למעשר הכוונה יא) סימן צדקה
והואֿ שם, כפשוטה (תוספתא חוב לפריעת לא ניתן העני

במשנהֿלמלך). וראה להענקה, שניה,117)הדין ברייתא
יג),118)שם. הלכה אבידה מהלכות (פט"ז אמה [בעודה

שם]. מהברייתא הדברים הוא 119)ומקור בענק [זכותו
מו:), (כתובות ידיה במעשה כזכותו ולא במציאתה, כזכותו
שהרי  - טו.) (קידושין פעולה כשכר הוא שענק ואע"פ
ימכור  "וכי ז) כא, (שמות שנאמר ממה למדו ידיה מעשי
אף  לרבה, ידיעה מעשה אמה "מה - לאמה" בתו את איש
בענק, שייך לא וזה מז.), (שם, לאביה" ידיה מעשה בת
ולא  ממש ידיה במעשה אלא חלק אין לרבה גם שהרי
אביה  של שהיא כמציאה דינן שוודאי אלה, מעין בהענקות
מציאה, כדין ענק דין ודאי אלא כנ"ל. אמה, בעודה אף
תתן  לא שאם שם), (כתובות איבה משום לאב לו שתיקנו
והואֿהדין  שם), (רש"י מזונות לה יתן לא מציאותיה, לו

להלן]. וראה כבא 120)לענק, לידה ובא לרשותו. כלומר,
להלן. וראה (כסףֿמשנה) מעשה 121)לידו שלענין [אף

גבתה, שלא "אףֿעלֿפי במשנה): מב. (כתובות אמרו ידיה,
שהם  ידיה, במעשה אלא זה אין - אחין" של הן הרי מת
מתקנת  אלא שלו שאינו ענק אבל מז.), (שם התורה מן שלו
משעה  אלא האב בו זכה לא - כנ"ל איבה, משום חכמים

משנהֿלמלך]. ועיין מג.122)שגבתה, שם

ה'תש"פ  שבט ד' חמישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
יציאתה,1) ואופני עברייה אמה מכירת דיני בו נתבארו

ולבנו. לו ייעוד, מצוות ודיני

.‡‰Ó‡2‰pËw‰ ‡È‰ ‰i¯·Ú‰3‰È·‡ d¯ÎnL4. »»»ƒ¿ƒ»ƒ«¿«»∆¿»»»ƒ»
‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ¯Á‡ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·zMÓe5 ƒ∆»ƒ¿≈¿»««¿≈∆¿≈»»

‰¯Ú ‰OÚ˙Â6d¯ÎÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -7Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»∆«¬»≈»¿»¿»««ƒ
ÈÓ ÏÎÏ dLc˜Ï BÏ LÈÂ ,da ˙eL¯ BÏ LÈ ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ≈¿»¿≈¿«¿»¿»ƒ

‰ˆ¯iL8Û‡ .9˙ÈBÏÈ‡ ‡È‰L ‰pËw‰10‰ÈÓÈÒa11 ∆ƒ¿∆««¿«»∆ƒ«¿ƒ¿ƒ»∆»
˙B¯ÚO ÈzL ˙‡·‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡Â12‰È·‡Ï LÈ - ¿≈»¿»«¬»«¿≈¿»≈¿»ƒ»

d¯ÎÓÏ13‰pË˜ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk14Ï·‡ .15ÌeËÓh‰16 ¿»¿»»¿«∆ƒ¿«»¬»«À¿

ÒBÈ‚B¯c‡‰Â17„·Úk ‡Ï ¯kÓ BÈ‡ -18‡ÏÂ È¯·Ú ¿»«¿¿ƒ≈ƒ¿»…¿∆∆ƒ¿ƒ¿…
‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡‰ ÔÈ„k19. ¿ƒ»»»»ƒ¿ƒ»

במשנה.2) מ: ויום 3)כתובות שנה עשרה שתים גיל עד
ב  (פרק הזה הזמן בתוך שערות שתי הביאה ואפילו אחד,

א). הלכה אישות אינה 4)מהלכות עצמה היא שאילו
נערה  כשהיא ואפילו קטנה, היא שהרי עצמה, למכור יכולה
ואמה  ב) הלכה א פרק (למעלה עצמה למכור יכולה אינה

ו). כא, לשמות (מכילתא למכרה יכולה אחד 5)אינה ויום
ג). הלכה שם אישות הנמשכת 6)(הלכות תקופה והיא
ב). הלכה (שם חדשים וחומר 7)שישה וקל שם. משנה

הלכה  ד פרק (להלן בסימנים יוצאת כבר, המכורה אם הוא:
כט:). (ערכין תימכר שלא דין אינו מכורה אינה - ה)

יא.8) הלכה אישות מהלכות ג ופרק מו: כתובות
שם.9) בגמרא ופירושה בברייתא ד. מלשון 10)קידושין

אישות  מהלכות ב פרק וראה גבריות, תכונות בה שיש איל,
ג. בהלכות 11)הלכה (ראה וכדומה עבה שקולה כגון

ו). הלכה שם ויש 12)אישות עשרה שש בת שהיא כגון
כקטנה  שדינה שערות, שתי הביאה ולא איילונית סימני לה
וראה  ג), הלכה שם אישות (הלכות עשרים בת שתהא עד

ה. הלכה בה 13)להלן שאין שמכיוון אומרים, אנו ואין
שם). (גמרא מכירה דין בה אין גיל 14)נערות, עד היינו,

שלושים  גיל עד או איילונית, סימני בה יש אם עשרים,
אישות בהלכות ראה בה, אין אם ד.וחמש הלכה שם

נזירות 15) מהלכות ב בפרק וראה ב. פרק ביכורים תוספתא
יא. (פרק 16)הלכה נקבות ולא זכרות לא לו שאין אטום,

כה). הלכה אישות מהלכות וגם 17)ב זכרות גם לו שיש
כד). הלכה (שם האשה 18)נקבות ואין הן נקבות שמא

א  פרק (למעלה עצמה מוכרת אינה וכן בגניבתה נמכרת
למלך. משנה וראה ב), ואין 19)הלכה הם, זכרים שמא

למוכרו. בבנו זכות לאב

.·ÔÈ‡20Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Bza ˙‡ ¯kÓÏ È‡M¯ ·‡‰ ≈»»««ƒ¿…∆ƒ∆»ƒ≈
‡ÏÂ Ú˜¯˜ ‡Ï ,ÌeÏk BÏ ¯‡L ‡ÏÂ ÈÚ‰∆¡ƒ¿…ƒ¿«¿…«¿«¿…

ÔÈÏËÏhÓ21˙eÒk elÙ‡Â ,22ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .ÂÈÏÚL23 ƒ«¿¿ƒ«¬ƒ¿∆»»¿««ƒ≈
d˙BcÙÏ ·‡‰ ˙‡ ÔÈÙBk24Ì‚t ÌeMÓ ,d¯ÎnL ¯Á‡ ƒ∆»»ƒ¿»««∆¿»»ƒ¿«

‰ÁtLÓ25˙nL B‡ ·‡‰ Á¯a .26BÏ ‰È‰ ‡lL B‡ ƒ¿»»»«»»∆≈∆…»»
‡ˆzL „Ú ˙„·BÚ BÊ È¯‰ - d˙BcÙÏ27. ƒ¿»¬≈∆∆«∆≈≈

חנינא 20) בר יוסי רבי שהביא הברייתא מתוך יוצא
אדם  "אין ה: פרק ערכין בתוספתא מפורש [וכן כ. בקידושין

העני"]. כן אם אלא וכו' בתו את למכור כן 21)רשאי
שדהו, כך ואחר מטלטלין מוכר שאדם שם, בקידושין הוא

בתו. כך אחר ורק ביתו, כך פרק 22)ואחר למעלה ראה
א. הלכה עוני,23)א מחמת שמכרה פי על אף כלומר,

כנ"ל. כלום, לו נשאר (יקר 24)שלא ידו מצאה אם
הדבר  ומקור יח.). בקידושין רש"י כתב וכן תפארת,
מה  כורחו, בעל אותה "ומפדין שם: בקידושין בברייתא
לדעת  זו ברייתא פירשו ששם פי על ואף בעברי". כן שאין
אחר  לשפחות בתו את מוכר אדם אין שאומר שמעון רבי
שיכול  בעברי, ולא העברייה, באמה כופין ולפיכך שפחות,
שמוכר  לרבנן אבל הפדייה, אחרי פעם שוב עצמו למכור
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שהרי  זו, בכפייה תועלת שאין שפחות אחר לשפחות אותה
רבינו  והרי לפדותה, אותו כופין שאין נראה וימכרנה, יחזור
בין  חילקה שלא זו סוגייה - כרבנן יג הלכה להלן פוסק
זה  ומתוך נמי", עברי עבד הכי "אי ושאלו: לעברי עברייה
עוד  עצמו למכור יכול עברי שעבד הנ"ל החילוק לידי באו
שמעון  רבי כדעת ונשנית נמכרת אינה עברייה ואמה הפעם,
טו: שם סובר רבי שהרי ההלכה, לפי אינה זו סוגייה -

לישראל הנמכר עברי כלומר,שעבד בקרובים, נגאל אינו
פרק  למעלה רבינו פסק וכן לפדותו, קרוביו את כופין אין
שרק  בפשיטות, זו ברייתא מתפרשת זה ולפי ז, הלכה ב
כופין  אין עברי בעבד ואילו האב את כופין העברייה באמה
רבי  של חכמים לדעת אפילו זה ולפי לפדותו, קרוביו את
שפחות, אחר לשפחות בתו את שמוכר הסוברים, שמעון
זה  אין עברי בעבד כופין שאין ומה לפדותה, אותו כופין
כלל, כפייה דין אין עברי שבעבד אלא ונשנה, שנמכר מפני

למלך. במשנה הגמרא.25)וראה בסוגיית בקידושין שם
לחירות 26) יוצאה אינה עברייה שאמה רבינו רמז כאן

שדבריו  טו. בקידושין לקיש כריש ודלא האב, במיתת
שמח. באור וראה טו: שם בתיובתא בדרכים 27)נשארו

הקרובים  את כופים אנו ואין וה. ד הלכה להלן הרגילות,
ז. הלכה ב פרק למעלה וראה משנה). (כסף לפדותה

.‚‰Ó‡28ÛÒÎa ˙È˜ ‰i¯·Ú‰29ÛÒk ‰ÂLa B‡30 »»»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿∆∆¿¿≈∆∆
¯ËL·e31‰Ëe¯Ùa ˙È˜ dÈ‡Â ,32CÈ¯vL ÈtÓ , ƒ¿»¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈∆»ƒ

Ú¯‚zL È„k ,ÔBÚ¯‚Ï ÔÈÈe‡¯L ÌÈÓ„a d˙B˜Ïƒ¿»¿»ƒ∆¿ƒ¿≈»¿≈∆¿»«
‡ˆ˙Â dBÈ„t33ÏÚ B‡ ¯Èp‰ ÏÚ ·˙Bk ?¯ËLa „ˆÈk . ƒ¿»¿≈≈≈«ƒ¿»≈««¿»«

„Èa Ô˙BÂ ;CÏ ‰Èe˜ Èza ,CÏ ‰¯eÎÓ Èza :Ò¯Á‰«∆∆ƒƒ¿»»ƒƒ¿»»¿≈¿«
B·˙Bk ·‡‰ - ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ ¯ËLe .ÔB„‡‰34. »»¿«»»»ƒ¿ƒ»»»¿

במשנה.28) יד: למדו 29)קידושין שם, וטריא בשקלא
שמגרעת  "והפדה", בה שנאמר ממה באמה כסף קניין

בכסף. שנקנית הרי - ויוצאת טז.30)פדיונה שם
א. הלכה ב פרק למעלה וראה שם 31)בברייתא. משנה

יב.32)יד: יא: לגירעון,33)שם ראוייה אינה ופרוטה
ערך  כל בו שאין פרוטה, משווה פחות יהיה הגירעון שהרי
ב  פרק (למעלה רבינו כתב לא עברי ובעבד שם). (קידושין
עברי  עבד שקניין משום בפרוטה, נקנה שאינו א) הלכה
מקנתו", "מכסף נאמר שבו לגוי, הנמכר מעבד נלמד בכסף

משנה). (כסף קונה שכסף וכרב 34)מלמד טז. קידושין
באמה  שטר שקניין משום וטעמו הונא. כרב ולא חסדא
כקרקע, שדינו כנעני, בעבד שטר מקניין נלמד העברייה
"ואקח  יא) לב, (ירמיה שנאמר השטר, כותב המוכר ושם
המקנה  ספר את קיבל הלוקח שירמיה המקנה", ספר את

להרדב"ז. תפארת ביקר וראה המוכר. חנמאל מידי

.„e‰e¯ÎnL „·Úk ,ÌÈL LL ˙„·BÚ ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡»»»ƒ¿ƒ»∆∆≈»ƒ¿∆∆∆¿»
ÔÈc ˙Èa35B‡ È¯·Ú‰ EÈÁ‡ EÏ ¯ÎnÈ Èk :¯Ó‡pL ; ≈ƒ∆∆¡«ƒƒ»≈¿»ƒ»ƒ¿ƒ
‰i¯·Ú‰36Ï·BÈ da Ú‚t Ì‡Â .Ú·L ˙lÁ˙a ˙‡ˆBÈÂ . »ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ«∆«¿ƒ»«»≈

„·Úk ,ÌpÁ ‰‡ˆBÈ - LL CB˙a37Û‡ ,ÔB„‡‰ ˙Ó . ¿≈¿»ƒ»¿∆∆≈»»«
:¯Ó‡pL ;Úˆ¯k ,ÌpÁ ‰‡ˆBÈ - Ôa ÁÈp‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒƒ«≈¿»ƒ»¿ƒ¿»∆∆¡«
dBÈ„tÓ ˙Ú¯‚Ó ÔÎÂ .Ôk ‰OÚz E˙Ó‡Ï Û‡Â38 ¿««¬»¿«¬∆≈¿≈¿»««ƒƒ¿»

Ì‡Â .‰‡ˆBÈÂ39ÏÚ ÏÁÓe ¯e¯ÁL ¯ËL dÏ ·˙k ¿¿»¿ƒ»«»¿«ƒ¿»««
¯‡M‰40„·Úk ,ÌpÁ ‰‡ˆBÈ -41. «¿»¿»ƒ»¿∆∆

גם 35) נמכר עצמו מוכר ואילו לשש, אלא נמכר שאינו
יב). הלכה ג פרק (למעלה משש וגומר:36)ליותר

מעימך". חפשי תשלחנו השביעית ובשנה שנים שש "ועבדך
ובין 37) עצמו מוכר (בין העבריים העבדים ככל כלומר,

הלכות  ב פרק (למעלה ביובל שיוצאים דין) בית מכרוהו
יד: בקידושין במשנה זו הלכה ומקור ככתוב 38)בֿג).

למ  ומזה "והפדה". ח): כא, (קידושין (שמות לעבד אף דו
האמה  וגם העבד שגם יד: שם במשנה מפורש וכן טז.)

כסף. בגירעון בברייתא.39)יוצאים טז. שם
פרק 40) למעלה כמבואר יוצאה, אינה שטר בלי ובמחילה

יא. הלכה עצמו 41)ב קונה שעבד אמרו שם בברייתא
יציאה  עיקר כל שהרי לאמה, הדין שהוא וברור בשטר.
ניתן  לא חופשה "או בו שכתוב כנעני, מעבד נלמד בשטר
בה  שנאמר אשה מגט "להֿלה" שווה בגזירה ולמדו לה"
לאמה. עבד בין לחלק אין כן ואם שם), (רש"י לה" "וכתב

.‰.ÔÈÓÈÒa ‰‡ˆBÈ ‡È‰L ,‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ ‰¯˙È¿≈»»»»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ»ƒ
‰‡ˆBÈ - ‰¯Ú ˙ÈOÚÂ ÔÈÓÈÒ ‰‡È·‰L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆≈ƒ»ƒ»ƒ¿«¬≈«¬»¿»
ÌBÈ ¯Á‡Ó ÔÈÓÈÒ ‰‡È·‰ elÙ‡ .ÛÒÎ ‡Ïa ˙e¯ÁÏ«≈¿…∆∆¬ƒ≈ƒ»ƒ»ƒ≈««
‰‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL .˙e¯ÁÏ ˙‡ˆBÈ BÊ È¯‰ - dÁ˜lL∆¿»»¬≈≈«≈∆∆¡«¿»¿»

ÌpÁ42ÏÚ ¯˙È ÌpÁa ˙¯Á‡ ‰‡ÈˆÈ ·e˙k‰ dÏ ‰a¯ - ƒ»ƒ»»«»¿ƒ»«∆∆¿ƒ»»≈«
ÈÓÈÒ ˙‡·‰ ‡È‰L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .„·Ú‰»∆∆ƒƒ«¿»»¿∆ƒ¬»«ƒ»≈
‡ˆ˙Â ¯b·zL „Ú ,‰È·‡ ˙eL¯Ï ¯ÊÁ˙Â .˙e¯Ú«¬¿«¬…ƒ¿»ƒ»«∆ƒ¿…¿≈≈

‰È·‡ ˙eL¯Ó43ÈÓÈ dÏ ÔÈ‡L ,˙ÈBÏÈ‡ ˙a‰ ‰˙È‰ . ≈¿»ƒ»»¿»«««¿ƒ∆≈»¿≈
‰¯‚aL ÔÂÈk - ¯‚·Ï d˙eËwÓ ˙‡ˆBÈ ‡l‡ ,˙e¯Ú«¬∆»≈ƒ«¿»ƒ¿»≈»∆»¿»

˙e¯ÁÏ ‡ˆz44. ≈≈«≈

אלו42) חינם "ויצאה אמרו: ד. קידושין ימי בברייתא
כאן  משנה כסף ועיין נערות". ימי אלו כסף אין בגרות,
ימי  על חינם מויצאה הביאו הם שאף במשנה יד: שם ורש"י
שאמרו  שמה נראה א. כא, שמות התורה על וברש"י נערות
"אין  נכתב לא אם אלא זה אין בגרות" ימי אלו חינם "ויצאה
שוב  נערות, לרבות כסף" "אין שנכתב עכשיו אבל כסף",
כסף". מ"אין בגרות וימי חינם" מ"ויצאה נערות ימי נלמדו

פט. אות שם תמימה בתורה נערה.43)וראה ככל
קל 44) שהרי מיוחד, לימוד לכך צריך שאין אמרו ד. שם

- האב מרשות מוציאים שאינם סימנים אם הוא: וחומר
- האב מרשות שמוציאה בגרות האדון, מרשות מוציאים
(ויצאה  הנ"ל הפסוק וכל האדון. מרשות שמוציאה דין אינו
איילונית, מכירת עיקר על אלא ללמד בא לא כסף) אין חינם
סימנים  מביאה שאינה שכיוון לומר מקום היה הפסוק שבלי
[והמדובר  א. הלכה למעלה וראה כלל. למכרה יכול אינו
איילונית  סימני לה והיו עשרה שש בת בהיותה כשנמכרה
עשרים  בת שתהא עד כקטנה שדינה שערות שתי לה היו ולא
בתור  יוצאת היא ואז ג) הלכה אישות מהלכות ב (פרק
ולא  למפרע איילונית שנעשית אומרים אנו ואין בוגרת.
הלכה  למעלה למלך משנה (ראה כלל מכירה מכירתה הייתה
נעשה  שאינו פ. ביבמות כשמואל לפסוק רבינו שדעת א),
מדבריו  נראה וכן לאיילונית. הדין והוא למפרע, סריס
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הנודעֿביהודה  בדעתו, נקט וכן שם. אישות בהלכות
ו]. סימן העזר אבן קמא מהדורא

.Â;ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a ‰‡ˆBÈ ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ ÔÈ‡≈»»»ƒ¿ƒ»¿»¿»≈≈»ƒ
,È¯·Ú „·Ú ÔÎÂ .ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ˆk ‡ˆ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…≈≈¿≈»¬»ƒ¿≈∆∆ƒ¿ƒ
ÔÈ„k BÏ ÌlLÓ - BÈÚ BÏ ‡nÒ B‡ BpL BÏ ÏÈt‰ Ì‡ƒƒƒƒƒ≈≈¿«≈¿ƒ
Ï·BÁ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,B¯·Áa Ï·BÁ‰45. «≈«¬≈¿∆≈«¿¿ƒ¿≈

:ÌÈ¯·„ ÈLa ˙È˜ ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆»»»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿≈¿»ƒ
ÌÈ¯·„ ‰MLa dÓˆÚ ‰B˜Â ;¯ËLa B‡ ÛÒÎa46: ¿∆∆ƒ¿»¿»«¿»¿ƒ»¿»ƒ

,¯e¯ÁL ¯ËL·e ,ÛÒk ÔBÚ¯‚·e ,Ï·BÈ·e ,ÌÈLa¿»ƒ¿≈¿≈¿∆∆ƒ¿«ƒ¿
.ÔÈÓÈÒ·e ,ÔB„‡‰ ˙˙ÈÓ·e¿ƒ«»»¿ƒ»ƒ

עברי 45) שהוקש יוצא אינו לחירות אבל י. הלכה ד פרק
ג  בפרשה וכאן א, פרשה משפטים (מכילתא לעברייה
כאן. משנה ולחם משנה בכסף וראה הדברים), נתקצרו

דברים 46) בחמישה אלא עצמו קונה אינו עברי עבד ואילו
הלכה  ב פרק למעלה ראה בסימנים. יוצא שאינו לפי בלבד,

יב.

.Ê„ÚÈ47‡È‰ È¯‰ - B·Ï B‡ BÓˆÚÏ ÔB„‡‰ d˙B‡ ƒ≈»»»¿«¿ƒ¿¬≈ƒ
˙BÒe¯‡ ¯‡Lk48,el‡ ÏkÓ „Á‡a ‰‡ˆBÈ dÈ‡Â , ƒ¿»¬¿≈»¿»¿∆»ƒ»≈

˙ÂˆÓe .Ë‚a B‡ ÏÚa‰ ˙˙ÈÓa ‡l‡49˙Ó„B˜ „eÚÈ ∆»¿ƒ««««¿≈ƒ¿«ƒ∆∆
‰i„t ˙ÂˆÓÏ50„ˆÈk .51ÈÙa dÏ ¯ÓB‡ ?„eÚÈ ˙ÂˆÓ ¿ƒ¿«¿ƒ»≈«ƒ¿«ƒ≈»ƒ¿≈

È¯‰ ,ÈÏ ˙Ò¯‡Ó z‡ È¯‰ ,ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :ÌÈL¿«ƒ¬≈«¿¿À∆∆ƒ¬≈«¿¿…∆∆ƒ¬≈
‰M‡Ï ÈÏ z‡52elÙ‡ ;53˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ LL ÛBÒa «¿ƒ¿ƒ»¬ƒ¿≈»ƒ¿ƒ«

‰nÁ‰54˙BÚnL ,ÌeÏk dÏ ÔzÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â . ««»¿≈»ƒƒ≈»¿∆»
ez ÔÈLec˜Ï ˙BBL‡¯‰55‚‰BÂ .56‚‰Ó da »ƒ¿ƒƒƒ¿¿≈»ƒ¿«

BÈ‡Â ,˙eLÈ‡57„ÚÈÓ BÈ‡Â .˙eÁÙL ‚‰Ó da ‚‰B ƒ¿≈≈»ƒ¿«ƒ¿¿≈¿»≈
?B·Ï d„ÚÈÓ „ˆÈÎÂ .d„ÚÈ :¯Ó‡pL ;˙Á‡k ÌÈzL¿«ƒ¿««∆∆¡«¿»»¿≈«¿«¬»ƒ¿

‰È‰ Ì‡58ÏB„‚ Ba59BÏ d„ÚÈÏ ÂÈ·‡Ï ˙eL¯ Ô˙Â , ƒ»»¿»¿»«¿¿»ƒ¿«¬»
·‡‰ È¯‰ -60˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :ÌÈL ÈÙa dÏ ¯ÓB‡ ¬≈»»≈»ƒ¿≈¿«ƒ¬≈«¿¿À∆∆

.È·Ïƒ¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

" dict zevnl zncew ceri zevne"

לה  שיש למי אלא נמכרת עבריה אמה ש"אין הוא והדין
ליעוד" ראויה שתהיה כדי קידושין, לבנו או .(הי"א)עליו

שבכדי  ישראל. בת של והעילוי הכבוד גודל נראה מכאן
בגניבתו", ונמכר לו ו"אין גנב שאם מספיק עבד למכור
שאינה  האחד תנאים: וכמה כמה נאמרו עבריה באמה אבל
יאכל  מה מצא ולא עני אביה אם ורק בגניבתה, נמכרת
כסות  ואפילו מטלטלין ולא קרקע לא כלום לו נשאר ולא
קצר  לזמן לאמה בתו את למכור לו מותר אז רק שעליו,
ובנוסף, בסימנים. יוצאת אח"כ וגם בפרנסה שתסייע כדי
לשאתה  יכול ואינו עליה יעוד לו שאין למי  למכרה אין
החתונה  עניין תכליתה, בגלוי נראית ישראל בבת כי לאשה

בישראל. בית והקמת
(372 'r e"k wlg y"ewl it lr)

ששת.47) רב ידי על וכפירושה בברייתא יח. קידושין

כנישואין.48) ואינו כאירוסין שהייעוד ט, הלכה לקמן ראה
לא 49) אשר הכתוב: מן למדו ושם במשנה. יג. בכורות

התקיים  שלא אחרי רק בא שהפדיון הרי והפדה", יעדה
המצוות,50)הייעוד. בספר ראה מצוה, היא הפדייה שאף

רלד. כלשונה.51)עשה ברייתא יט: לשון 52)קידושין
לעניין  בברייתא, ה: שם נזכרה אבל שם, בברייתא אינה זו

אשה. ולא 53)קידושי קמא וכתנא שם. הברייתא לשון
יהודה. בר יוסי עבודה,54)כרבי שיעור עוד נשאר שלא

פרוטה. מעכשיו 55)שתמורתה למקדש דומה זה והרי
למפרע. יום שלושים לסוף שמקודשת יום, שלושים ולאחר

כלשונה.56) שם, הלכה 57)ברייתא א פרק עבדים מסכת
ג. פרשה משפטים במכילתא וראה ואת 58)ז. אותה ולא

לקיש,59)חברתה. ריש של בעייה יט. קידושין קטן. ולא
ינאי. רבי בשם אייבו רבי ידי על בשמות 60)שנפתרה

לי  מיועדת את הרי לה אומר שהבן רש"י, מפרש ט) (כא,
שדין  נראה רבינו ומדברי בדמייך. אביך שקיבל בכסף
ח). הלכה להלן וראה משנה, לחם (ועיין האב ידי על הייעוד

.ÁÔÈ‡61‡ÏÂ BÏ ‡Ï ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ „ÚÈÓ ÔB„‡‰ ≈»»¿«≈»»»ƒ¿ƒ»…¿…
dzÚcÓ ‡l‡ B·Ï62‰È·‡ Ïa˜ ¯·kL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿∆»ƒ«¿»««ƒ∆¿»ƒ≈»ƒ»

‰È˙BÚÓ63È¯‰L ;64dzÚcÓ - d„ÚÈ :¯ÓB‡ ‡e‰65. ¿∆»∆¬≈≈¿»»ƒ«¿»
Ì‡Â66È¯‰L ,BÏ d„ÚÈÏ ÏBÎÈ Ba ÔÈ‡ - ÔB„‡‰ ˙Ó ¿ƒ≈»»≈¿»¿«¬»∆¬≈

ÔB„‡‰ ˙˙ÈÓa ˙e¯ÁÏ ‰‡ˆBÈ67. ¿»«≈¿ƒ«»»

רבי 61) של למימרא הגמרא של השני כפירוש שם, קידושין
ינאי. רבי בשם משנה 62)אייבו (כסף מרצונה אומרים יש

המתחיל  דיבור ה. קידושין תוספות ועיין המאירי, כתב וכן
יב. הלכה להלן וראה יצחק 63)שכן) בר נחמן רב כדברי

שם.64)שם. יצחק בר נחמן רב מדברי זה יעדה 65)גם
ויש  הכא). שאני המתחיל דיבור שם (רש"י דיעה לשון
כבש  כמו יעדה, - ידעה אותיות: בהיפוך כן שדרשו מפרשים

שם). תמימה (תורה שלמה - שמלה כשב, דבר 66)- הוא
משנה). (כסף יכול 67)פשוט היה זה שלולא משמע

האב  ידי על הוא ייעוד שדין ז, הלכה למעלה וראה לייעדה,
דווקא.

.Ë„eÚi‰68ÔÈÒe¯‡k -69CÎÈÙÏ .ÔÈ‡eOk BÈ‡Â ,70, «ƒ¿≈ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ»
dÏ ‡nhÓ BÈ‡71‰pL¯ÈÈ ‡ÏÂ72¯ÙÓ ‡ÏÂ73‰È¯„ ≈ƒ«≈»¿…ƒ»∆»¿…≈≈¿»∆»

‰l‡ LÏL Ì‡Â .‰tÁÏ ÒkzL „Ú74dÏ ‰OÚÈ ‡Ï «∆ƒ»≈¿À»¿ƒ¿»≈∆…«¬∆»
d„ÚÈ ‡Ï -75ÔBÚ¯‚a ˙È„Ù ‡ÏÂ ,B·Ï d„ÚÈ ‡ÏÂ ,BÏ …¿»»¿…¿»»ƒ¿¿…ƒ¿≈¿ƒ¿

e¯‡aL BÓk ,ÔÈÓÈÒ ˙‡·‰a - ÌpÁ ‰‡ˆÈÂ ;ÛÒk76, ∆∆¿»¿»ƒ»«¬»«ƒ»ƒ¿∆≈«¿
„·Úk dÓˆÚ Ô‰a ‰BwL ÌÈÎ¯c‰ Ô˙B‡ ÏÚ ¯˙È»≈«»«¿»ƒ∆»»∆«¿»¿∆∆

È¯·Ú77. ƒ¿ƒ

שנפתרה.68) אבוה בר רבה של בעייה יח: קידושין
לנישואין 70)כקידושין.69) אירוסין בין הנ"ל ההבדלים

שם. בגמרא מתטמא 71)הובאו אינו שכהן הוא, כהן אם
אבל  מהלכות ב (פרק לארוסה ולא הנשואה לאשתו אלא

ז). ארוסה 72)הלכה ולא נשואה אשתו יורש שהבעל
אֿג). הלכות אישות מהלכות כ"ב לבדו 73)(פרק היינו,

ט. הלכה נדרים מהלכות י"א בפרק ראה האב, בלי
יא.74) כא, בשמות הכתוב שם.75)כלשון מכילתא
ה.76) הלכה ד.77)למעלה הלכה למעלה
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.ÈÔB„‡‰ ÔÈ‡78dzÏ ‡ÏÂ ,‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ ¯kÓÏ ÏBÎÈ ≈»»»ƒ¿…»»»ƒ¿ƒ»¿…ƒ¿»
ÔÈa ,¯Á‡ LÈ‡Ï·B¯˜ ÔÈa ˜BÁ¯79Ô˙ B‡ ¯ÎÓ Ì‡Â . ¿ƒ«≈≈»≈»¿ƒ»«»«
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -80ÏLÓÈ ‡Ï È¯Î ÌÚÏ :¯Ó‡pL . …»»¿∆∆¡«¿«»¿ƒ…ƒ¿…

È¯·Ú „·Ú ÔÎÂ .d· B„‚·a d¯ÎÓÏ81B¯ÎÓÏ ÏBÎÈ ‡Ï ¿»¿»¿ƒ¿»¿≈∆∆ƒ¿ƒ…»¿»¿
·e˙k‰ C¯ˆ‰ ‡lL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .BzÏ ‡ÏÂ ¯Á‡Ï¿«≈¿…ƒ¿¿≈»∆ƒ∆…À¿««»
d„ÚÈÏ BÏ LiL ÈtÓ ‡l‡ ,[‰Ó‡a] ‰Ê ¯·c ¯Ò‡Ï∆¡…»»∆¿»»∆»ƒ¿≈∆≈¿«¬»
.d¯ÎÓÏ ÏLÓÈ ‡Ï È¯Î ÌÚÏ :¯Ó‡ CÎÏ ,B·Ïƒ¿¿»∆¡«¿«»¿ƒ…ƒ¿…¿»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

בתו  את איש ימכור "כי - עבריה אמה ענין ורוחניות שורש
למכור  שאין וכשם בגוף, הנשמה ירידת הוא - כו'" לאמה
בגוף  יורדת הנשמה אין כך יעוד, עליה לו שאין למי אמה
שהיא  התכלית הירידה בתחילת מיד שנראית לא אם
עניין  שלימות - ישראל וכנסת הקב"ה יחוד עליה, לצורך

בתחתונים. ית' לעצמותו הדירה
עבודתה  כי יעוד, של התנאי ישנו עבריה באמה דווקא ולכן
דירה  יתברך לו לעשות העבודה שלימות היא האשה של
לעשות  ופשתן חיטים המביאה היא ודווקא בתחתונים,
והכח  החיות מקבל שמהם לאדם ומאכלים לבושים מהם
על  ובנות בנים הולדת השלימות לתכלית ועד ה', לעבודת
דירה  ית' לו לעשות השלימות תכלית ואשה, איש יחוד ידי

בתחתונים.
(372 'r e"kg y"ewl it lr)

כא,78) שמות דרשב"י במכילתא מפורשים רבינו דברי כל
יחרים  "יכול כח. בערכין מפורשת מגמרא שהביאו ויש ח.
תלמוד  מקנתו ושדה העבריים ושפחתו עבדו ובתו בנו אדם
שיש  כל אף למוכרה רשות לו יש בהמה מה בהמה, לומר
עבדו  למכור רשות לו שאין הרי - למוכרה" רשות לו
הלכה  ב פרק למעלה בכסףֿמשנה וראה העבריים. ושפחתו

הרלב"ג. בשם כאן רבינו כדברי שכתב במכילתא 79)יב
ימשול  לא נכרי "לעם שנאמר ממה כן למדו שם דרשב"י
"ולנכרי  לקרובים, כלומר, למכרה", ימשול לא "לעם - וגו'"

לרחוקים. - למכרה" ימשול במכילתא 80)לא הוא כן
קפד). סימן שם שלמה (תורה במכילתא 81)דרשב"י

אמה  "אם וחומר: בקל כן למדו שם) שלמה (תורה דרשב"י
למכרה, רשאי אינו ולבנו, לו לייעדה רשאי שהוא העברייה
וכמה". כמה אחת על כלל, רשות בו לו שאין עברי עבד

משנה. בכסף וראה

.‡ÈÔÈ‡82dÏ LiL ÈÓÏ ‡l‡ ˙¯kÓ ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡ ≈»»»ƒ¿ƒ»ƒ¿∆∆∆»¿ƒ∆≈»
B·Ï B‡ ÂÈÏÚ83.„eÚÈÏ ‰Èe‡¯ ‡‰zL È„k ,ÔÈLec˜ »»ƒ¿ƒƒ¿≈∆¿≈¿»¿ƒ
¯ÎBÓ ?„ˆÈk84ÂÈ·‡Ï Bza ˙‡ Ì„‡85Èt ÏÚ Û‡L ; ≈«≈»»∆ƒ¿»ƒ∆««ƒ

BÏ d„ÚÈÏ ÏBÎÈ ÔB„‡‰ ÔÈ‡L86¯ -,B·Ï ‡È‰ ‰Èe‡ ∆≈»»»¿«¬»¿»ƒƒ¿
˙‡ ¯kÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ï·‡ .ÂÈÁ‡ ˙a ‰Ó‡‰ È¯‰L∆¬≈»»»«»ƒ¬»≈»ƒ¿…∆
‡È‰ È¯‰L ,ÔB„‡Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ÈtÓ ;B·Ï Bzaƒƒ¿ƒ¿≈∆≈»¿»»»∆¬≈ƒ
.ÂÈ·‡ ˙BÁ‡ ‡È‰L ÈtÓ ,B·Ï ‡ÏÂ ,B˙BÁ‡¬¿…ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¬»ƒ

אליעזר.82) כרבי ולא קמא וכתנא בברייתא יח: קידושין
שמספיק 83) - לייעדה יכול אינו עצמו שהוא פי על אף

כ.). (שם ייעוד של שהיא כל ברייתא 84)אפשרות כ. שם
בגמרא. וכפירושה כדלהלן.85)ראשונה, בן, לו ויש

י).86) יח, (ויקרא בנו בת משום לו אסורה שהרי

.·ÈLÈ87‰ÓÏ‡ ÔB‚k ,ÔÈÏeÒÙÏ Bza ¯kÓÏ Ì„‡Ï88 ≈¿»»ƒ¿…ƒƒ¿ƒ¿«¿»»
ÏÚ Û‡L ;ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ ‰ˆeÏÁÂ ‰Le¯b ,ÏB„b Ô‰ÎÏ¿…≈»¿»«¬»¿…≈∆¿∆««

Ô‰a ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ,Â‡Ïa Ô‰L Èt89. ƒ∆≈¿»ƒƒ¿ƒ»∆

בברייתא.87) יח: מן 88)שם אלמנה אבל האירוסין מן
מהלכות  ג (פרק למכרה האב ברשות עוד אינה הנישואין
מן  הן דלהלן וחלוצה לגרושה הדין והוא יב). הלכה אישות
ט). הלכה (למעלה כאירוסין הוא ייעוד ואף האירוסין,

והמדובר 89) יד. הלכה אישות מהלכות ד בפרק כמבואר
ראוייה  היא הרי בן, לו יש שאם הגדול, לכהן בן לו כשאין

תפארת). (יקר יא הלכה למעלה כמבואר לבן,

.‚ÈLc˜Ó‰90B‡ ‰ÏÓ¯‡˙Â ,‰pË˜ ‡È‰Lk Bza ˙‡ «¿«≈∆ƒ¿∆ƒ¿«»¿ƒ¿«¿¿»
¯kÓÏ ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡L ;d¯ÎÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰L¯b˙ƒ¿»¿»≈»¿»¿»∆≈»»»ƒ¿…
‰ÁÙLÏ d¯ÎBÓ Ï·‡ .˙eLÈ‡ ¯Á‡ ˙eÁÙLÏ Bza ˙‡∆ƒ¿ƒ¿««ƒ¬»¿»¿ƒ¿»
„ÚÈÂ ,‰lÁz ˙eÁÙLÏ d¯ÎÓ ?„ˆÈk .˙eÁÙL ¯Á‡91 ««ƒ¿≈«¿»»¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ≈
˙eL¯Ï ‰¯ÊÁÂ ,dL¯‚ B‡ ÔB„‡‰ ˙Óe ,ÔB„‡‰ d˙B‡»»»≈»»≈¿»¿»¿»ƒ¿
‰iL ÌÚt d¯ÎBÓ ·‡‰ È¯‰ - ‰pË˜ ‡È‰Lk ·‡‰92, »»¿∆ƒ¿«»¬≈»»¿»««¿ƒ»

Ô‰ÎÏ elÙ‡93,„eÚi‰ ÔÓ Ì·È ÈÙÏ ‰ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ¬ƒ¿…≈¿≈ƒ»¿»ƒ¿≈»»ƒ«ƒ
dÏ ıÏÁÂ94ÈtÓ ‰ÏeÒt ‰ˆÈÏÁ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»«»««ƒ∆ƒ¬ƒ»¿»ƒ¿≈

‰pË˜ ‡È‰L95‰p‰k‰ ÔÓ ‰ÏÒÙ È¯‰ -96BÏ LÈÂ ; ∆ƒ¿«»¬≈ƒ¿¿»ƒ«¿À»¿≈
Ô‰ÎÏ d¯ÎÓÏ97BÓk ,da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜Â ÏÈ‡B‰ , ¿»¿»¿…≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿

¯‡a˙pL98. ∆ƒ¿»≈

הדורש 90) עקיבא וכרבי קמא וכתנא בברייתא, יח. קידושין
טליתו  שפירש "כיוון - בה" בבגדו למכרה ימשול "לא
יצחק  בר נחמן רב - לאישות שנמסרה כיוון (כלומר עליה
הדורש  אליעזר כרבי ולא למכרה" רשאי אינו שוב שם),
לשפחה. שמכרה כלומר, בה", שבגד "כיוון - בה" "בבגדו

ואינה 91) ט) הלכה (למעלה כאירוסין הוא ייעוד שהרי
אב. של מרשותו יב,92)יוצאת הלכה למעלה [ראה

אינו  שהרי זה, לעניין אישות אינו שייעוד סובר שרבינו
בלבד]. שפחות אלא זה ואין מרצונה אלא מייעדה

גדול.93) לכהן תימן: וכתבֿיד רומי מת 94)בדפוס ושוב
נשואה, היא הרי וגירשה, יבמה [ואילו זיקתה. ובטלה היבם

בה]. רשות לאביה אין ד 95)ושוב בפרק כמפורש
טז. הלכה וחליצה ייבום הלכה 96)מהלכות שם כמפורש

לומר:97)כו. רבינו וכוונת (רדב"ז), גדול לכהן אפילו
מן  נפסלה הרי זאת ובכל פסולה חליצה שהיא פי על אף
יש  שהרי לכהן למכרה לו שאסור לומר מקום והיה הכהונה
יש  זאת ובכל חלוצה, וגם אלמנה גם איסורים שני בה

גדול. לכהן יב.98)למכרה הלכה למעלה

.„ÈB‡ Ï·Bia B‡ ÌÈMa ‰‡ˆÈÂ ,Bza ˙‡ ¯ÎBn‰«≈∆ƒ¿»¿»«»ƒ«≈
Â ,ÛÒÎ ÔBÚ¯‚a¯ÊÁÏ BÏ LÈ - ‰pË˜ ‡È‰ ÔÈ„Ú ¿≈¿∆∆«¬«ƒƒ¿«»≈«¬…

e¯‡aL BÓk ,‰iL ÌÚt d¯ÎÓÏe99. ¿»¿»««¿ƒ»¿∆≈«¿

שפחות.99) אחר שפחות שמוכרה יג, הלכה למעלה

.ÂË¯ÎBn‰100dLc˜Â CÏ‰ Ck ¯Á‡Â ,Bza ˙‡ «≈∆ƒ¿««»»«¿ƒ¿»
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„ÚÈÓ - „ÚÈÏ ÔB„‡‰ ‰ˆ¯ Ì‡ :¯Á‡Ï101‡Ï Ì‡Â ; ¿«≈ƒ»»»»¿»≈¿»≈¿ƒ…
˙eL¯Ó ‡ˆzLk - B·Ï ‡ÏÂ BÏ ‡Ï ÔB„‡‰ „ÚÈƒ≈»»…¿…ƒ¿¿∆≈≈≈¿

.LÈ‡ ˙L‡ ‰OÚ˙Â ‰ÈLec˜ e¯ÓbÈ ÔB„‡‰»»ƒ»¿ƒ∆»¿≈»∆≈∆ƒ

בר 100) יוסי כרבי ולא בברייתא קמא כתנא יט: קידושין
יהודה. לקידושין 101)רבי שלו, הראשונות המעות שהרי

מעכשיו  אשה שקידש למי משל ז). הלכה (למעלה ניתנו
בינתיים, וקידשה אחר ובא ירצה, אם יום שלושים ולאחר

שם). (גמרא רוצה אם לראשון, שמקודשת

.ÊË¯ÎBn‰102˙Ó ÏÚ ÔB„‡‰ ÏÚ ˜ÒÙe ,Bza ˙‡ «≈∆ƒ»««»»«¿»
;„ÚÈÓ - „ÚÈÏ ÔB„‡‰ ‰ˆ¯ Ì‡ ,d˙B‡ „ÚÈÏ ‡lL∆…¿»≈»ƒ»»»»¿»≈¿»≈
.ÏËa B‡zL ,‰¯Bza ·e˙kM ‰Ó ÏÚ ‰˙‰L∆ƒ¿»««∆»«»∆¿»»≈

מאיר.102) כרבי ולא קמא וכתנא שם ברייתא

ה'תש"פ  שבט ה' שישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
יוצא 1) הוא ואיך נקנה הוא במה כנעני עבד דיני בו נכללו

לחירות.

.‡ÈÚk „·Ú2˙‡ ‰B˜Â ,ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa ‰˜ ∆∆¿«¬ƒƒ¿∆«¬ƒ»¿»ƒ¿∆∆
‰˜ÊÁa B‡ ,¯ËLa B‡ ,ÛÒÎa ‰˜ .‰LÏLa BÓˆÚ3, «¿ƒ¿»ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿»«¬»»

ÔÈÙÈÏÁa B‡4‰ÎÈLÓa B‡ ,5‰B˜Â .6BÓˆÚ ˙‡ «¬ƒƒƒ¿ƒ»¿∆∆«¿
ÛÒÎa7¯ËLa B‡ ,8ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a B‡ ,9ÔË˜ „·ÚÂ .10 ¿∆∆ƒ¿»¿»≈≈»ƒ¿∆∆»»

‰ÎÈLÓa ‰˜Â ,‰Ó‰·k ‡e‰ È¯‰ -11˙ÎÈLÓk ¬≈ƒ¿≈»¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ«
‰Ó‰a‰12‰Ê ¯ÙÒ ˙lÁ˙a e¯‡a ¯·Îe .13Ïk «¿≈»¿»≈«¿ƒ¿ƒ«≈∆∆»

Ô‰a ÔÈ˜ ÌÈ„·Ú‰L ÌÈÎ¯c‰14. «¿»ƒ∆»¬»ƒƒ¿ƒ»∆

הוא 2) הרי לישראל שנמכר גוי כל במשנה. כב: קידושין
בו  שכתוב כנען, שם על נקראו העבדים שכל אלא עבד,
(רש"י  לאחיו יהיה עבדים עבד כנען ארור כה) ט, (בראשית

כשם 3)שם). אחוזה: משדה זאת ולמדו שם. משנה,
כנעני  עבד כן ובחזקה, בשטר בכסף נקנית אחוזה ששדה

שם). (גמרא שם.4)נקנה של 5)ברייתא מימרא
שם. שם.6)שמואל מקור 7)משנה, כסף לקנין [אין

יכול  כן לאחר, למכרו שיכול כשם היא: סברא אבל בתורה,
בברייתא  לט: גיטין וראה עצמו. לעבד כלומר לו, למכרו
ליה  וקני הואיל "כסף אביי: בדברי כג. ובקידושין רבי של

ליה"]. מקני מגט 8)וכו' "לה" "לה" בגזירהֿשוה נלמד
כד.9)אשה. שם רב 10)ברייתא של מימרא כב: שם
בכסף,11)אשי. גם נקנה הוא אבל במשיכה, אף כלומר

תפארת). (יקר העבדים ככל ובחזקה שקורא 12)בשטר
דעת, לו שיש כיון גדול, בעבד מהֿשאיןֿכן באה. והיא לה
במשיכה  נקנה אינו עצמו דעת על בא הוא לו קורא וכשהוא

(שם). בכח בתקפו אלא קנין.13)הנ"ל, בספר כלומר,
אֿד. הלכה מכירה מהלכות בפ"ב לא 14)והוא ולפיכך

כדלהלן. בהן, עצמו קונה שהוא הדרכים אלא כאן לבאר בא

.·„ˆÈk15„Á‡ Ô˙pL ÔB‚k ?ÛÒÎa BÓˆÚ ˙‡ ‰B˜ ≈«∆∆«¿¿∆∆¿∆»«∆»
Ì‰a Ec·Ú ‡ˆiL ˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡Â ,˙BÚÓ Ba¯Ï¿«»¿»««¿»∆≈≈«¿¿»∆

L B‡ ÛÒk‰ ˙‡ ·¯‰ Ïa˜L ÔÂÈk - ˙e¯ÁÏÛÒk ‰Â16 ¿≈≈»∆ƒ≈»«∆«∆∆¿≈∆∆

„·Ú‰ ˙Úc CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .˙e¯ÁÏ „·Ú‰ ‡ˆÈ17˙eÎfL ; »»»∆∆«≈¿≈»ƒ««»∆∆∆¿
BÏ ‡È‰18ÔÎÂ .ÂÈÙa ‡lL Ì„‡Ï ÔÈÎÊÂ ,19Ô˙ Ì‡ ƒ¿»ƒ¿»»∆…¿»»¿≈ƒ»«

Ô‰a ‡ˆzL ˙Ó ÏÚ :¯Ó‡Â ,˙BÚÓ „·ÚÏ „Á‡∆»»∆∆»¿»««¿»∆≈≈»∆
˙e¯ÁÏ20ÔB„‡‰ ‰ˆ¯ Ì‡ :21‡ˆÈ - ˙BÚn‰ Ïa˜Ï «≈ƒ»»»»¿«≈«»»»

„·Ú‰ ‰˜ ‡Ï - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ;˙e¯ÁÏ „·Ú‰»∆∆«≈¿ƒ…»»…»»»∆∆
Ì‰a ‡ˆiL ˙Ó ÏÚ ‡l‡ BÏ Ô˙ ‡lL ,˙BÚn‰«»∆…»«∆»«¿»∆≈≈»∆

B˙B˜Ï ÔÈa ÛÒk ‰ÂL B‡ ÛÒk‰ „Á‡Â .˙e¯ÁÏ22ÔÈa «≈¿∆»«∆∆»∆∆∆≈ƒ¿≈
.BÏ BÓˆÚ ˙B˜‰Ï¿«¿«¿

כרבי 15) ולא מאיר, כרבי (ולא כחכמים במשנה, כב: שם
בכסף  יוצא עבד דבריהם שלפי כג.). שם אלעזר, בן שמעון
לחירות, בו שיצא עלֿמנת כסף לו נתנו אם עצמו, עלֿידי
ומתנה  זכיה מהלכות (פ"ג האדון ממנו קנה לא זה שבאופן
כאחת, באין וידו שגיטו עצמו, עלֿידי בשטר יגֿיד) הלכה
אף  אחרים, עלֿידי – בשטר ובין בכסף בין יוצא כן וכמו
לחירות. רבו מתחת שיוצא לעבד היא שזכות מדעתו, שלא

להלן. העבד 16)ויבואר נתן שאם לט: בגיטין נראה [כן
ולא  הוא, כסף ומדין לחירות, שיצא - לרבו (=כובע) כומתא
ועיין  רבינו. לדעת בחליפין, יוצא העבד שאין חליפין, מדין
שם]. ולג כא ובהערות ג הלכה ולהלן שם, בחידושיו רמב"ן

(לחםֿמשנה).17) לפדותו אין עבד של בעלֿכרחו אבל
מאיר 18) כרבי ולא כחכמים לחירות, רבו מתחת שיוצא

כחכמים.19)(שם). כב: שם התנה 20)משנה, לא שאם
מהלכות  ופ"ג כג: (קידושין רבו קנה עבד שקנה מה כל - כן

יג). הלכה ומתנה במכילתא 21)זכיה מפורש כן
כנעני  עבד אומר, ישמעאל "רבי ט) פרשה סוף (משפטים,
שנאמר  לרצון, אלא יוצא ואינו לעולם פדיון לו אין
לעולם" אחוזה כשדה כנעני שעבד - אותם והתנחלתם

סו). ס"ק רסז סימן יורהֿדעה שמקנה 22)(הגר"א שכיון
טו), והערה א (הלכה למעלה כמבואר כסף בשוה לו עצמו

כסף. בשוה לקנותו יכול כן כמו

.‚Ò¯Á‰ ÏÚ B‡ ¯Èp‰ ÏÚ BÏ ·˙Bk ?¯ËLa „ˆÈk23: ≈«ƒ¿»≈««¿»««∆∆
È¯‰24ÔÈ‡ B‡ ,CÓˆÚ ÏL z‡ È¯‰ B‡ ,ÔÈ¯BÁ Ôa z‡ ¬≈«¿∆ƒ¬≈«¿∆«¿»≈

Ca ˜ÒÚ ÈÏ25‰Ê ÔÈÚa ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,26‰fL ,27 ƒ≈∆»¿≈…«≈»∆¿ƒ¿»∆∆∆
BÙe‚ ‡e‰28L¯ËM‰ ˙‡ BÏ ¯ÒBÓe ,¯e¯ÁL Ëb Ï∆≈ƒ¿≈∆«¿»

ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa29Ba ÌÈÓe˙Á ÌÈ„Ú‰ eÈ‰L B‡ , ƒ¿≈¿≈≈ƒ∆»»≈ƒ¬ƒ
˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‰Ê È¯‰ - BÈ·Ï BÈa BÏ B¯ÒÓe30È¯‰L , ¿»≈¿≈¬≈∆»»«≈∆¬≈

B„ÈÂ Bh‚31„Á‡k ÔÈ‡a32·˙Îa ‡lL BÏ ¯Ó‡ .33È¯‰ : ƒ¿»»ƒ¿∆»»«∆…ƒ¿»¬≈
e„ÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,CÓˆÚ ÏL z‡ È¯‰ ,ÔÈ¯BÁ Ôa z‡«¿∆ƒ¬≈«¿∆«¿»««ƒ∆≈ƒ

B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈc ˙È·a ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ34- »»≈ƒ¿≈ƒ¿««ƒ∆»ƒ»
‡l‡ ˙e¯ÁÏ ‡ˆBÈ „·Ú‰ ÔÈ‡L ;¯¯ÁzL ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…ƒ¿«¿≈∆≈»∆∆≈«≈∆»

¯ËLa B‡ ÛÒÎa35ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a B‡36·˙Bk‰Â .37 ¿∆∆ƒ¿»¿»≈≈»ƒ¿«≈
¯Ó‡ ‡Ï - Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :B˙ÁÙLÏ¿ƒ¿»¬≈«¿À∆∆¿»»»…»«

ÌeÏk38. ¿

לענין 23) כו. ושם קידושין, שטר לענין ט. בקידושין הוא כן
בעבד. שהואֿהדין רבינו וסובר בשדה. מכירה שטר

במשנה.24) פה: פה:25)גיטין ושם בברייתא. מג: גיטין
זו. מברייתא שנפתרה בעיא ו: דיבור 26)וקידושין כל

לעבד. המתאים חרות, שם.27)שמשמעותו משנה,
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יסודו.28) וראה 29)עיקרו, מסירה", "עדי הנקראים הם
שיהיו  היא חכמים שתקנת טו הלכה גירושין מהלכות בפ"א
עדי  בפני לה שנותנו זה על נוסף הגט, על חותמים העדים

רבינו 30)מסירה. כתב טז, הלכה שם גירושין בהלכות
זה  הרי וכו' לבינה בינו לה ונתנו ועבר שנים בו "חתמו

ומסר. בעבר כאן גם כן ואם היותו 31)כשר", כלומר,
עצמו. משוחרר,32)ברשות אינו כן לא שאם כג. קידושין

כידו. העבד שיד האדון, של מרשותו הגט יצא לא שהרי
עשוי 33) חורין, בן עבדי פלוני עשיתי "האומר מ: בגיטין

אמר  - חורין בן הוא הרי - חורין בן הוא הרי חורין; בן
הרי  - ב) הלכה ו פרק להלן (וראה בשטר" וכולן יוחנן, רבי
מגזירהֿ זאת שלמדו ויש משתחרר. אינו בלבד שבאמירה
בכתב  אלא יוצאת אינה אשה מה - מאשה "לה" "לה" שוה

(רדב"ז). כן עבד אף בדיבור, ואע"פ 34)ולא סודר. בקנין
הלכה  למעלה כמבואר סודר), (=קנין בחליפין נקנה שעבד
אלא  חליפין קנין בגמרא נזכר שלא שכיון רבינו סובר - א
קונה  שהוא זה לגבי ולא כב:) (קידושין נקנה שהוא זה לגבי
להלן. וראה בחליפין, עצמו קונה העבד שאין נראה עצמו,
שאדונה  כנענית שפחה של במעשה לט: בגיטין שאמרו ומה
שם  ואמרו נפשך, וקני הכובע קני לה: ואמר כובע, לה נתן
נתנה  היא ולא לה, נתן שהאדון מפני לחירות יצאה שלא
היא  היתה אילו חליפין בקנין עצמה קונה שהיא הרי - לו
למעלה  (ראה כסף בקנין שהמדובר רבינו סובר - הנותנת
רבינו, על חולק והראב"ד חליפין, בקנין ולא טו) הערה
דכומתא". מעשה מההוא ככסף הוא "שהקנין וכתב

כב:35) שם במשנה, שם 36)שנזכרו בברייתא, שנזכרו
עצמו. קונה בדין נזכר לא סודר קנין ואילו גיטין 37)כד.

ו: וקידושין לשון 38)פה: ולא אישות, גט לשון שזהו
שחרור. גט

.„‰eÎa Bc·Ú ˙‡ ‰kn‰ ?ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a „ˆÈk39, ≈«¿»≈≈»ƒ««∆∆«¿¿«»»
B¯qÁÂ40ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ó „Á‡41 ¿ƒ¿∆»≈«¿»»¿∆¿ƒ»≈≈»ƒ

¯e¯ÁL Ëb CÈ¯ˆÂ ,˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡L42. ∆≈»¿ƒ»»«≈¿»ƒ≈ƒ¿
Ôk Ì‡43‰¯Bza ¯Ó‡ ‰nÏ ,44:Ô‰Ó ÔBcÏ ?ÔÈÚÂ ÔL ƒ≈»»∆¡««»≈»«ƒƒ≈∆

ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡Â ÈeÏbaL ÔÈÓeÓ - ÔÈÚÂ ÔM ‰Ó45Ïk Û‡ , «≈»«ƒƒ∆«»¿≈»¿ƒ«»
.˙e¯ÁÏ Ba „·Ú‰ ‡ˆÈ - ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡Â ÈeÏbaL ÔÈÓeÓƒ∆«»¿≈»¿ƒ»»»∆∆«≈

ÌÈˆÈaa Bc·Ú Ò¯ÒÓ‰ Ï·‡46- BBLÏ C˙BÁ‰ B‡ , ¬»«¿»≈«¿«≈ƒ«≈¿
ÈeÏbaL ÔÈÓeÓ ÔÈ‡L ,˙e¯ÁÏ ‡ˆBÈ BÈ‡47ÔÎÂ .48 ≈≈«≈∆≈»ƒ∆«»¿≈

BÙBÒ È¯‰L ,˙e¯ÁÏ ‡ˆBÈ BÈ‡ - ÔËw‰ ÔL ÏÈtn‰««ƒ≈«»»≈≈«≈∆¬≈
.¯ÊÁÏ«¬…

להזיק,39) נתכוין שלא אע"פ העבד, באיברי לנגוע כלומר:
בקידושין  הדברים ומקור יג. הלכה להלן רבינו שכתב כמו
כרשב"ג. ולא אליעזר וכרבי כחכמים בברייתא, כד:

לקמן.40) וראה האבר, את שהוציא כפשוטו, או הזיקו.
כולם.41) נמנו ה, הלכה ברייתא,42)לקמן כד: קידושין

מאיר  כרבי (ולא עקיבא ורבי אליעזר ורבי שמעון וכרבי
"שילוח" "שילוח" בגזירהֿשוה זאת ולמדו טרפון). ורבי
בשטר" נמי עבד אף (=בגט), בשטר אשה "מה - מאשה
ומזיק  חובל מהלכות בפ"ד רבינו מדברי ונראה שם). (גמרא
ושלא  שחרור, גט צריך ועין בשן היוצא שגם יא, הלכה
ועין  שבשן עקיבא, ורבי טרפון רבי בין המכריעים כדעת

וראה  שחרור. גט צריך אברים ראשי ובכ"ד שחרור, גט צריך
שם. למשפט' וכד:43)ב'עינים כד. כא.44)שם שמות

לברייתם.45)כוֿכז. חוזרים מסתימת 46)מבריאים,
לבין  בכיס תלויים נשארו בין חילוק שאין נראה רבינו לשון
(כסףֿמשנה). ביניהם מבדיל הרא"ש אבל לגמרי. ניתקו

לחירות 47) יוצא בביצים שהמסרס אומר שרבי אףֿעלֿפי
לחירות  יוצא לשונו שהחותך אומר עזאי ובן שם), (קידושין
שאמר  שם, שבברייתא כתנאֿקמא רבינו פסק - (שם)
שאינו  מדבריו ומשמע לחירות. יוצא אברים ראשי שבכ"ד
ובתוספות  בכסףֿמשנה, וראה בלשון. ולא בביצים לא יוצא

שם. הזקן לר"י מ"עין",48)המיוחסות כן ולמדו כד: שם
"שן  יצאה חוזרת, שאינה "שן" אף חוזרת, שאינה "עין" מה

שחוזרת. קטן) של (שן חלב"

.‰ÈL‡¯a ‡ˆBÈ ÔÈ‡eÏnL ÌÈ„·Ú ‡l‡ ÌÈ¯·È‡ ≈≈¿»≈≈»ƒ∆»¬»ƒ∆»
˙BˆÓ ˙ˆ˜Óa ÔLÈ È¯‰L ,eÏ·ËÂ49„·Ú‰ Ï·‡ ; ¿»¿∆¬≈∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿¬»»∆∆

ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a ‡ˆBÈ BÈ‡ - B˙ei‚a ‡e‰L50el‡ .51 ∆¿«≈≈¿»≈≈»ƒ≈
ÌÈ„È ˙BÚaˆ‡ :ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡L ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯ Ô‰≈»≈≈»ƒ∆≈»¿ƒ∆¿¿»«ƒ
,ÌËÁ‰ L‡¯Â ,ÌÈÊ‡‰ ÈL‡¯ ,ÌÈ¯OÚ - ÌÈÏ‚¯Â¿«¿«ƒ∆¿ƒ»≈»»¿«ƒ¿…«…∆

‰M‡aL ÔÈcc‰ ÈL‡¯Â ,‰iÂb‰ L‡¯Â52ÌÈÈÚ‰ Ï·‡ . ¿…«¿ƒ»¿»≈««ƒ∆¿ƒ»¬»»≈«ƒ
‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ Ô‰ È¯‰ - ÌÈpM‰Â53. ¿«ƒ«ƒ¬≈≈¿…»ƒ«»

ד.).49) (חגיגה במצוות 50)כאשה מחויב שהוא [שעבד
מאחיך". ונקלה וגו' להכותו יוסיף פן יוסיף "לא בכלל הוא
במכות  מפורש וכן פח.) (בבאֿקמא במצוות הוא אחיך כי
מהלכות  בפט"ז רבינו פסק וכן לוקה, עבד שהמכה ח:
תכ  סימן חושןֿמשפט בשו"ע הוא וכן יב. הלכה סנהדרין
במצוות". חייב שהרי הוא, לוקה כנעני עבד "הכה ב: סעיף
ג: הלכה ומזיק חובל מהלכות בס"ה רבינו שכתב ומה
לא  לוקה", - פרוטה שוה בה שאין הכאה חבירו עבד "הכה
חבירו  שבעבד אלא עבדו, המכה את זה מכלל להוציא בא
בשיש  אבל פרוטה. שוה בה שאין בהכאה אלא לוקה אינו
ואילו  לוקה. ואינו משלם לשלם, שחייב פרוטה, שוה בה
שהרי  פרוטה, שוה בה שיש בהכאה אפילו לוקה בעבדו,
בפ"ד  רבינו שכתב כמו לו, מלשלם ופטור שלו הוא
שם, בחושןֿמשפט (ב"ח י הלכה ומזיק חובל מהלכות
בפ"ב  רבינו שכתב ומה ו). ס"ק שם הגר"א ובביאור
רשות  לו יש "שעבדו יב: הלכה נפש ושמירת רוצח מהלכות
זה  אין כי ברור - מט) מצוה חינוך' 'מנחת (ראה להכותו"

ש  כמו בהן, וכיוצא ורצועה ובמקל בשבט שם אלא כתב
או  עיניו ולהוציא שיניו לעקור אבל רציחה, לענין יג הלכה
שיש  (אלא רשות לו ניתנה לא - איבריו ראשי לחתוך
יוצא  הוא להזיק נתכוין שלא באופן אפילו הלא להעיר,
כא: בגיטין רש"י כתב וכן וצ"ע). יג, הלכה כדלהלן לחירות
למקצייה" אפשר לא דעבד, יד "בשלמא שם שאמרו מה על
יוצא  בו חבל ואם בו, לחבל רשאי ואינו במצוות "דשייך -
וכן  בו". לחבל רשאי אינו אלמא איברים, בראשי לחירות
(ראה  קנס היא איברים בראשי יציאה שהרי מסתבר,
בו, לחבול איסור אין ואם יז) הלכה ולהלן עד: בבאֿקמא
איסור  בו שאין בגיותו שנשאר עד אבל לקנסו, שייך לא
איברים]. בראשי יוצא אינו - להכותו" יוסיף "לא

כה.51) בקידושין והובאה בנגעים, ראשי 52)משנה אבל
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שבגלוי, מום ואינם כך, כל בולטים אינם שבאיש דדים
נראה  (כן יהודה כרבי ולא שם, בברייתא תנאֿקמא כדעת
לחםֿמשנה). עיין אבל להרדב"ז, תפארת' ב'יקר

אברים.53) כ"ד במנין כלולים ואינם כלומר,

.Â‰˙È‰54Ì‡ ,dÎ˙ÁÂ ‰¯˙È Úaˆ‡ BÏ55˙¯tÒ56ÏÚ »¿»∆¿«¿≈»«¬»»ƒƒ¿∆∆«
‰˙È‰ .˙e¯ÁÏ da ‡ˆBÈ „·Ú - „i‰ ·b57‰ÈeÓÒ BÈÚ ««»∆∆≈»«≈»¿»≈¿»

dËËÁÂ58B¯qÁ È¯‰L ,˙e¯ÁÏ da ‡ˆBÈ „·Ú - «¬»»∆∆≈»«≈∆¬≈ƒ¿
¯·‡59ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯Ó „Á‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .60‡e‰L ∆∆¿«ƒ¿∆»≈»≈≈»ƒ∆

È¯‰ - BÎ˙Á Ì‡L ,‰Î‡ÏÓ Ba ‰OBÚ BÈ‡Â ÏËa»≈¿≈∆¿»»∆ƒ¬»¬≈
.˙e¯ÁÏ ‡ˆÈÂ ,¯·‡ B¯qÁƒ¿∆∆¿»»«≈

בשם 54) אשי בר חייא רבי של מימרא כה. - כד: קידושין
שם.55)רב. הונא, רב של בשורת 56)מימרא מונחת

כד:57)האצבעות. שם ששת, רב של מימרא
הגוף.58) מן הוציאה שם.59)כלומר, ההנמקה
בכללם 60) שאינה שן אבל איברים, ראשי מכ"ד אחד דוקא

איברי  בכלל אינו שהרי זה, בכלל אינה - ו) הלכה (כדלעיל
היה  שלא נודדת שן לו הפיל אם אבר מחוסר ואינו האדם,

(הרדב"ז). ט הלכה כדלהלן מקודם, בה משתמש

.Êe‰k‰61d‡nÒÂ BÈÚ ÏÚ62dL¯ÁÂ BÊ‡ ÏÚ ,63- ƒ»«≈¿ƒ¿»«»¿¿≈¿»
˙e¯ÁÏ Ô‰a ‡ˆBÈ „·Ú64BÈÚ „‚k e‰k‰ .65BÈ‡Â ∆∆≈»∆«≈ƒ»¿∆∆≈¿≈

Ô‰a ‡ˆBÈ „·Ú ÔÈ‡ - ÚÓBL BÈ‡Â BÊ‡ „‚k ,‰‡B¯∆¿∆∆»¿¿≈≈«≈∆∆≈»∆
˙e¯ÁÏ66. «≈

כד:61) שהוציאה 62)קידושין כיון חסרה, שלא אף
שבגלוי. מום זה הרי - מום 63)מהשימוש היא וחרשות

שהאוזן  ועוד חרשותו. על מעידה החרש התנהגות כי גלוי,
ה'תוספות'). בשם (כסףֿמשנה בגלוי הוא 64)היא שהרי

וחרשו. שטמאו מעשה, בכותל 65)עשה הכה כלומר,
(רש"י  אזנו" כנגד ב"הכהו להלן וכן הקול. מחמת ונבעת

ואת 66)שם). העיוורון את עליו הביא עצמו שהעבד
שם). (גמרא הזדעזעותו עלֿידי החרשות

.Áe‰k‰67‰¯ÒÁÂ BÈÚ ÏÚ68BpL ÏÚ ,d¯B‡Ó ƒ»«≈¿»¿»¿»«ƒ
‡ˆBÈ BÈ‡ - Ì‰a LnzL‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :‰„„Â¿»¿»ƒ»¿ƒ¿«≈»∆≈≈

˙e¯ÁÏ69Â‡Ï Ì‡Â ;70.˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - «≈¿ƒ»»»«≈

בברייתא.67) "וחסר".68)שם תימן: שאין 69)בכ"י
גמור. מום גמור.70)זה מום הוא שאז

.Ë‰˙È‰71,˙„„B BpL B‡ d¯B‡Ó ¯ÒÁÂ ‰‰k BÈÚ »¿»≈≈»¿»≈¿»ƒ∆∆
ÔÈÚ‰ ‡nÒ B‡ ˙„„Bp‰ ÔM‰ ÏÈt‰Â ÔB„‡‰ e‰k‰Â¿ƒ»»»¿ƒƒ«≈«∆∆ƒ≈»«ƒ

‡e‰L Ïk Ô‰a LnzLÓ ‰È‰ Ì‡ :‰‰k‰72‡ˆÈ - «≈»ƒ»»ƒ¿«≈»∆»∆»»
Â‡Ï Ì‡Â ;˙e¯ÁÏ73˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï -74. «≈¿ƒ»…»»«≈

שם.71) סמאה,72)ברייתא או שהפילה לפני מקודם,
שימוש. בעל אבר מקודם היה כן האבר 73)שאם שהיה

מקודם. שבעין 74)מבוטל אבר, חיסור משום כאן ואין
ובשן  ו), הלכה למעלה (ראה חטטה ולא שסמאה מדובר
ויש  נט. הערה שם למעלה שכתבנו כמו אבר, חסרון אין
היא  הרי ליפול שעומדת כיון נודדת ששן עוד, שכתבו

רב). בי (מהר"י אבר חיסור זה ואין נפלה כבר כאילו

.Èe‰k‰75‰˙·ˆÂ B„È ÏÚ76BÈ‡ - ¯ÊÁÏ dÙBÒÂ B„È ƒ»«»¿»¿»»¿»«¬…≈
˙e¯ÁÏ ‡ˆBÈ77LÏz .78ÔÓ ÌˆÚ Ba ÏcÏ„Â B˜Êa ≈«≈»«ƒ¿»¿ƒ¿≈∆∆ƒ

ÌÈpM‰ ‰OÚÓ ÏËa È¯‰L ;˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - ÈÁl‰«¿ƒ»»«≈∆¬≈»««¬≈«ƒ«ƒ
ÌˆÚ‰ B˙B‡a ˙BÚe·w‰79. «¿¿»∆∆

בברייתא.75) "וצמתה",76)שם שם ובגמרא נתנפחה,
"יבשה". אין 77)כלומר ואם ד. הלכה למעלה כמבואר

איברים  ראשי ביטל שהרי לחירות, יצא - לחזור סופה
שם.78)(רדב"ז). בברייתא, זה אףֿעל79ֿ)אף כלומר,

הרי  - ד) הלכה למעלה (ראה שבגלוי מום אינו שהעצם פי
רבינו  מפרש וכן שבגלוי. מום שהן השיניים, מעשה ביטל
ותוספות  כסףֿמשנה ועיין שם. בקידושין הגמרא בסוגיית

בגליון. שם לר"י המיוחסות

.‡ÈÔB‚k ,‰ek ‡Ïa BÈÚ ˙‡ ‡nÒ B‡ BpL ˙‡ ÏÈt‰ƒƒ∆ƒƒ≈∆≈¿…«»»¿
BpL ˙‡ ‰ÏÈt‰Â „·Úa ‰ÏÙÂ ‰Ó‰·Ï Ô·‡ ˜¯fL∆»«∆∆ƒ¿≈»¿»¿»»∆∆¿ƒƒ»∆ƒ

˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï - BÚaˆ‡ ‰Î˙ÁÂ80ÔL Ì‡ :¯Ó‡pL ; ¿»¿»∆¿»…»»«≈∆∆¡«ƒ≈
ÏÈtÈ B˙Ó‡ ÔL B‡ Bc·Ú81.Ôek˙iL „Ú - «¿≈¬»«ƒ«∆ƒ¿«≈

בפלוגתת 80) תלוי זה שדין רבה, אמר כו: בבבאֿקמא
לו  ואמר רופא רבו "היה בענין שם, בברייתא ורבנן רשב"ג
ולרשב"ג  לחירות, יצא שלרבנן וכו'", וסימאה עינו לכחול
כד:), בקידושין גם (הובאה לשחתה שיתכוין עד יצא לא
לחירות, יצא שלרבנן בכוונה, שלא אבן להפיל והואֿהדין
רבינו, דברי להבין אין ולפי"ז לחירות. יצא לא ולרשב"ג
רופא  רבו היה בענין כרבנן, יג) הלכה (להלן פסק הוא שהרי
שרבינו  לומר, צריך לחירות? יצא שלא כאן פסק ולמה וכו',
רבנן  שמודים שאמרו שם, בקידושין הסוגיא על סמך
שאינו  שבמעיה, עובר וסימא שפחתו למעי ידו בהושיט
רבינו  פסק וכן לעין, כלל נתכוין שלא כיון לחירות, יוצא
כלל  לעין נתכוין שלא בהפילה, והואֿהדין יב, הלכה להלן
ולחםֿ וכסףֿמשנה שם, הזקן לר"י המיוחסות (תוספות
שהעירו  שם, וקידושין לבבאֿקמא ב'תוספות' וראה משנה).
הסוגיא  לבין בבבאֿקמא הסוגיא שבין הסתירה על

אבל 81)בקידושין. מ"ושחתה", כן למדו שם בגמרא
רבינו. כדברי - שם דרשב"י במכילתא

.·ÈËÈLB‰82¯aÚ‰ ÔÈÚ ‡nÒÂ B˙ÁÙL ÈÚÓÏ B„È ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ≈≈»À»
¯·c Ú„È ‡Ï È¯‰L ;˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï - ‰ÈÚÓaL∆¿≈∆»…»»«≈∆¬≈…»«»»

BÏ Ôek˙iL83. ∆ƒ¿«≈

אליעזר.82) רבי של ברייתא שם, ומודים 83)קידושין
שם). (קידושין דרשב"ג רבנן בזה

.‚ÈÈ¯‰84,ÈÈÚ ÈÏ ÏÁk :BÏ ¯Ó‡Â ,‡ÙB¯ Ba¯ ‰È‰L ¬≈∆»»«≈¿»«¿…ƒ≈ƒ
Á ;d‡nÒÂ‡ˆÈÂ ,ÔB„‡a ˜ÁO - dÏÈt‰Â ,ÈpL ÈÏ ¯˙ ¿ƒ¿»¬…ƒƒƒ¿ƒƒ»ƒ≈»»¿»»

Ôek˙ È¯‰ ,˜Èf‰Ï Ôek˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡L .˙e¯ÁÏ«≈∆««ƒ∆…ƒ¿«≈¿«ƒ¬≈ƒ¿«≈
ÔkzÒÂ ,„·Ú‰ È¯·È‡a ÚbÏ85CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .Ô‰a ƒ¿…«¿≈¿≈»∆∆¿ƒ¿«≈»∆¿≈»ƒ

Ôn‡ Ba¯ ‰È‰Â ,˙·‡Bk „·Ú‰ ÔÈÚ ‰˙È‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ«ƒ»¿»≈»∆∆∆∆¿»»«À»
d¯˜ÚÂ86‡ˆÈ È¯‰L ,BÏ87.˙e¯ÁÏ «¬»»∆¬≈»»«≈

כרשב"ג.84) ולא וכחכמים בברייתא, שהתכוון 85)שם
האבר. את והפיל בסיכון, כך מתוך ונכנס לרפא, לטובה,
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"לתקן"]. צ"ל ואולי "לסכן", תימן: שהתכוון 86)[ובכ"י
העבד. לטובת היתה שכוונתו ואע"פ האבר, את להוציא

שיצא.87) כלומר:

.„ÈÏÈtn‰88‡ˆÈ È¯‰ - BÈÚ ˙‡ ‡nÒÂ Bc·Ú ÔL ««ƒ≈«¿¿ƒ≈∆≈¬≈»»
BÈÚ ÈÓ„ BÏ Ô˙BÂ ,BpLa ˙e¯ÁÏ89‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «≈¿ƒ¿≈¿≈≈¿≈…«≈

‰Êa90. »∆

כלשונה.88) ברייתא מב. חובל 89)גיטין מהלכות [בפ"ד
ואחרֿכך  עבדו שן "המפיל רבינו: כתב יא, הלכה ומזיק
תפס  ואם עינו, דמי לו נותן ואינו בשינו יוצא עינו, סימא
(ראה  שחרור גט מעוכב אם הוא שספק מידו", מוציאין אין
(גיטין  עצמו של קנסו או רבו של קנסו ד) הלכה למעלה
אלא  רבינו נחית לא וכאן שם). רבינו בדברי וכן שם,
יוצא  ועינו שינו שהמפיל ונאמר, נטעה שלא להשמיענו
זירא  רבי כקושיית כלל, תשלומין כאן ואין בשתיהן
שתי  סימא או שיניו שתי במפיל ואמנם עד: עד. בבבאֿקמא
כמפורש  כלום", נוטל ואינו חורין בן יוצא זה "הרי עיניו
עינו  וסימא שינו שהמפיל רבינו לנו השמיע ולכן במכילתא,
יוצא  אלא עיניים, שתי וסימא שיניים שתי כמפיל אינו -
בבבאֿקמא  אביי שאמר וכמו עינו, דמי לו ונותן  לחירות
תחת  ולא שינו תחת ושינו, עינו תחת ולא עינו "תחת שם:
אם  הקנס, שייך למי להשמיענו נחית לא אבל ועינו", שינו
חובל  מהלכות בפ"ד שכתב מה על וסמך לעבד, אם לרב
ועיין  מידו, מוציאין אין תפס ואם הוא שספק שם, ומזיק

ורדב"ז]. את 90)כסףֿמשנה והפיל עינו את סימא כגון
מראשי  שנים לחסרו והואֿהדין שם). בבאֿקמא (ראה שינו

השני. דמי לו ונותן בראשון שיוצא איבריו

.ÂËÈÓ91ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL92ÏL „·ÚÂ , ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ¿∆∆∆
ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a ‡ˆBÈ BÈ‡ - ÔÈÙzL ÈL93ÈÙÏ , ¿≈À»ƒ≈≈¿»≈≈»ƒ¿ƒ

Ba¯Ï „ÁÈÓ BÈ‡L94.Ba Ï·ÁL ∆≈¿À»¿«∆»«

רבי 91) שיטת עם אותה שזיהו ברייתא, צ. בבאֿקמא
ד.92)אליעזר. הלכה פ"ז להלן להבין 93)ראה יש

איברים  בראשי יוצא אם לנו מה חורין, בן וחצי עבד בחצי
רבו  את כופין חורין בן וחצי עבד חצי כל הלא לא, או
שאינו  זה אף ז) הלכה פ"ז (להלן חורין בן אותו ועושה
בראשי  יוצא שהוא נפסוק אם ואף איברים, בראשי יוצא
בראשי  היוצא כל שהרי שחרור, גט בלי יוציאנו לא איברים,
לנו  מה כן ואם ד), הלכה (למעלה שחרור גט צריך איברים
לא, או איברים בראשי יוצא חורין בן וחצי עבד חצי אם
בדבר, גדול הבדל - שחרור? גט הוא צריך וכה כה בין הלא
חצי  על שטר העבד כותב איברים, בראשי יוצא אינו שאם
בראשי  יוצא אם אבל שם), פ"ז (להלן לאדון ונותן דמיו
(רדב"ז). דמיו חצי על שטר לכתוב צריך אינו איברים

"עבדו",94) אמרה והתורה בלבד, חצי אלא בו לו שאין
שם). (בבאֿקמא לו המיוחד עבדו והיינו

.ÊËÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú95Ì‡ ,ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a ÔÈ‡ˆBÈ - «¿≈…«¿∆¿ƒ¿»≈≈»ƒƒ
‚BÏÓ È„·ÚÂ .‰M‡‰ ‡Ï Ï·‡ ,ÏÚa‰ Ô¯qÁ96ÔÈ‡ - ƒ¿»«««¬»…»ƒ»¿«¿≈¿≈»

‡ ‡Ï .ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a ÔÈ‡ˆBÈÈ¯‰L ,ÏÚa‰ ÏÈt‰ Ì ¿ƒ¿»≈≈»ƒ…ƒƒƒ«««∆¬≈
˙B¯t ‡l‡ Ì‰a BÏ ÔÈ‡97Ô˙B‡ ‰ÏÈt‰ Ì‡ ‡ÏÂ ; ≈»∆∆»≈¿…ƒƒƒ»»

‰M‡‰98dÏ ÔÈ„ÁÈÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,99. »ƒ»ƒ¿≈∆≈»¿À»ƒ»

מהלכות 95) (פט"ז עליהם מלאה אחריות מקבל שהבעל
כן  (רדב"ז), לו המיוחד עבדו זה והרי א), הלכה אישות
על  אלא דיברו שלא פט: בבבאֿקמא הסוגיא מתוך יוצא
שלו  הם ברזל צאן שעבדי משמע כדלהלן, מלוג נכסי עבדי

הערה 96)בלבד. שם אישות הלכה וראה שם. בבאֿקמא
מהלכות 97)ט. (פ"ד הגוף כקנין אינו פירות וקנין

גם  הרי הגוף, כקנין הוא אם ואפילו ו), הלכה ביכורים
אינו  כן ואם בידה, נשאר הגוף שהלא בהם, חלק לאשה
רבי  ד"ה ב'תוספות' צ. בבאֿקמא וראה לו. המיוחד עבדו

שלה.98)מאיר. שהגוף שם.99)אע"פ אליעזר, כרבי

.ÊÈÏÎa ˙‚‰B ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯a „·Ú‰ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«»∆∆¿»≈≈»ƒ∆∆¿»
ÌB˜Ó100ÔÓÊ ÏÎ·e101ÔÈc ˙È·a ‡l‡ Ba ÔÈc ÔÈ‡Â . »¿»¿»¿≈»ƒ∆»¿≈ƒ
ÔÈÎeÓÒ102Ò˜ ‡e‰L ÈtÓ ,103¯Ó‡L „·Ú‰ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒƒ¿≈∆¿»¿ƒ»»∆∆∆»«

¯ÓB‡ ÔB„‡‰Â ,ÈÈÚ ˙‡ ˙ÈnÒÂ ÈpL ˙‡ zÏt‰ :Ba¯Ï¿«ƒ«¿»∆ƒƒ¿ƒƒ»∆≈ƒ¿»»≈
BÏ104¯eËt - ‰Ê È˙ÈOÚ :105- BÓˆÚÓ ‰„BÈ Ì‡L . »ƒƒ∆»∆ƒ∆≈«¿

‰„Bn‰L .ÌÈ„Ú ‡Ïa ˙e¯ÁÏ B‡ÈˆB‰Ï ·iÁ BÈ‡≈«»¿ƒ«≈¿…≈ƒ∆«∆
¯eËt - Ò˜a106‰·b ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk .107, ƒ¿»»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈»

.BÓlLlÓ ¯eËt - Ò˜a ‰„BÓ ÏkL∆»∆ƒ¿»»ƒ¿«¿

לארץ.100) בחוצה ובין בארץ לעבד 101)בין בניגוד
א' פרק (למעלה נוהג שהיובל בזמן אלא נוהג שאינו עברי

י). (פ"ד 102)הלכה רבינו משה עד איש מפי איש
שיציאת  למעלה כתב [ואעפ"כ א). הלכה סנהדרין מהלכות
יתכן  שיטתו שלפי זמן, בכל נוהגת איברים בראשי עבד
כל  עלהם יסכימו אם סמוכים, דינים בתי יהיו זמן שבכל
שם  סנהדרין בהלכות שכתב כמו ישראל, שבארץ החכמים

יא]. ובשבועות 103)הלכה עד: בבבאֿקמא מבואר כן
הם  אם אלא לדון יכולים שאינם הדין, לענין זה וכל לו:
- חורין כבן בעצמו ומחזיק תפס העבד אם אבל סמוכים,
יז, הלכה סנהדרין מהלכות בפ"ה כמפורש לחירות, יצא
[וראה  סמוכין שאין בזמן אפילו בקנס מועילה שתפיסה

כה]. והערה ד, הלכה פ"ח "אומר 104)להלן תימן: בכ"י
שלא  שנשבע והיינו לא". לו "אומר רומי: ובדפוס לא",
ומקור  בכסףֿמשנה. כתב וכן עינו, סימא ולא שינו הפיל
שבועות  מהלכות בפ"ח וראה שם, שבועות במשנה זו הלכה

ב. שבועה.105)הלכה לא 106)מקרבן כן, ואם
בשבועתו. ממון ה.107)הפסידו הלכה א פרק

ה'תש"פ  שבט ו' ש"ק יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
נשלמו 1) ולא כנעני, עבד שחרור דיני רבינו בו ביאר

ההלכות.

.‡·˙Bk‰2È„È ÏÚ Ba BÏ ‰kÊÂ ,Bc·ÚÏ ¯e¯ÁL Ëb «≈≈ƒ¿¿«¿¿ƒ»«¿≈
‰ÎÊ :¯Ó‡Â ,¯Á‡3‡ˆÈ - Èc·Ú ÈBÏÙÏ ‰Ê Ë‚a «≈¿»«¿≈¿≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»»

ÔÈÎfL ;B„ÈÏ Ëb ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙e¯ÁÏ«≈««ƒ∆…ƒƒ«≈¿»∆»ƒ
ÂÈÙa ‡lL Ì„‡Ï4‰Ê Ë‚ ez :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿»»∆…¿»»¬»ƒ»«¿≈∆

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - Èc·ÚÏ5˙e¯ÁÏ „·Ú‰ ‡ˆÈ ‡ÏÂ , ¿«¿ƒ≈»«¬…¿…»»»∆∆«≈
B„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL „Ú6‰Ê Ë‚ ez :¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ . «∆«ƒ««≈¿»¿ƒ»»≈¿≈∆

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ezÈ ‡Ï - ˙ÓÂ ,Èc·ÚÏ7. ¿«¿ƒ»≈…ƒ¿¿««ƒ»
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מאיר.2) כרבי ולא כחכמים יא: וגיטין כב: קידושין
מיד.3) לו לזכות כוונתו "זכה", זה: בביטוי שהשתמש כיון

"תן". הביטוי לענין להלן בתלמוד,4)וראה מפורסם כלל
מקומות. כמה ובעוד במשנה שם בגיטין גיטין 5)והוא

מאיר. כרבי ולא וכחכמים ההלכה 6)שם. מתוך יוצא
להלן. הגט 7)המבוארת שיבוא עד משוחרר אינו שהרי

הלכה  מקור מיתה. לאחר שחרור גט אין שמת, ומכיון לידו,
משנה  בין הסתירה את ליישב ובכדי במשנה. יג. בגיטין זו
תנו  אמר אם חכמים שלדברי יא: שם הקודמת, למשנה זו
הוא  שזכות מפני בו, לחזור יכול אינו לעבדי זה שחרור גט
עד  משוחרר אינו - בו לחזור יכול שאינו הרי"ף כתב לו,
אמר  שלא שכיון "תנו", באומר זה וכל לידו. הגט שיגיע
השטר  שיתנו משעה אלא לשחררו רוצה אינו בוודאי "זכו",
רבינו. דעת וזוהי מיד. לו זכו - "זכו" אמר אם אבל לידו,
ופירש  בו חזר יג. שם ובמשנה . ט: לגיטין ברש"י וראה

יתנו. לא ד"ה ט: ב'תוספות' וראה אחרת,

.·¯ËLa ·˙Bk‰8B‡ ,ÔÈ¯BÁ Ôa Èc·Ú ÈBÏt È˙ÈOÚ : «≈ƒ¿»»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆ƒ
ÔÈ¯BÁ Ôa ‡e‰ È¯‰ B‡ ,ÔÈ¯BÁ Ôa Èc·Ú ÈBÏt ‰OÚ«¬»¿ƒ«¿ƒ∆ƒ¬≈∆ƒ
ÔÈ¯BÁ Ôa epOÚ‡ :¯ËLa ·˙k .˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»»«≈»«ƒ¿»∆¡∆∆ƒ

˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï -9. …»»«≈

שם.8) יוחנן רבי של כפירושו בברייתא. מ: גיטין
ולא 9) חורין, בן לעשותו מבטיח שהוא עתיד, לשון שזהו

כרבי. ולא שם בברייתא חכמים וכדעת מיד. אותו שעושה

.‚¯ÓB‡‰10,ÔÈ¯BÁ Ôa Èc·Ú ÈBÏt È˙ÈOÚ :‡e‰Â »≈»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆ƒ¿
È„È ÏÚ BÏ ‰kÊ ‡nL ÔÈLLBÁ - È‡OÚ ‡Ï :¯ÓB‡≈…¬»«ƒ¿ƒ∆»ƒ»«¿≈

¯Á‡11¯Ó‡ .12‡e‰Â ,BÏ Èz˙Â ¯e¯ÁL Ë‚ Èz·˙k : «≈»«»«¿ƒ≈ƒ¿¿»«ƒ¿
‰‡Ók ÔÈc ÏÚa ˙‡„B‰ - Ô˙ ‡ÏÂ ·˙k ‡Ï :¯Ó‡»«…»«¿…»«»«««ƒ¿≈»

ÌÈ„Ú13.eÈÙa ep¯¯ÁLiL „Ú „·Ú ‰Ê È¯‰Â , ≈ƒ«¬≈∆∆∆«∆¿«¿¿∆¿»≈

שם.10) מצד 11)ברייתא בעלֿדין הודעת כאן ואין
ויש  זה. משחרור כלל ידע לא העבד הרי כי כדלהלן, העבד,
"חוששין" לשון ומצאנו בוודאות, משוחרר הוא כי אומרים
ויש  חיישינן). ד"ה שם ('תוספות' ודאי בתורת שהיא
בהערות). שם ועיין תפארת', ('יקר רבינו דעת כן כי שכתבו

שם.12) והוא 13)ברייתא לו, ונתן שכתב שאומר שכיון
והודאת  עדים. כמאה העבד הודאת - קיבל שלא אומר
קיבל  לא והוא שקיבל לפעמים סבור כי חשובה אינה הנותן

הודאת). ד"ה שם ('תוספות'

.„ÈÓ14Ï‡ È˙ÁÙL ˙ÈBÏt :B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ‰evL ƒ∆ƒ»ƒ¿«ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ«
‰˙È‰Lk ‰ÁÙL BÊ È¯‰ - ÈL¯BÈ da e„aÚzLÈ15, ƒ¿«¿¿»¿«¬≈ƒ¿»¿∆»¿»

da „aÚzL‰Ï ÌÈL¯BiÏ ¯eÒ‡Â16‰ÂˆnL ÈtÓ , ¿»«¿ƒ¿ƒ¿«¿≈»ƒ¿≈∆ƒ¿»
ÔÎÂ .˙n‰ È¯·c Ìi˜Ï17Áe¯ ˙¯˜ dÏ eOÚ :¯Ó‡ Ì‡ ¿«≈ƒ¿≈«≈¿≈ƒ»«¬»…««

‡l‡ da ÔÈ„aÚzLÓ ÔÈ‡Â ÔÈL¯Bi‰ ˙‡ ÔÈÙBk -ƒ∆«¿ƒ¿≈ƒ¿«¿¿ƒ»∆»
da ‰ˆB¯ ‡È‰L ‰Î‡ÏÓa18- ‰e¯¯ÁL :¯Ó‡Â ‰eˆ . ƒ¿»»∆ƒ»»ƒ»¿»««¿¿»

d˙B‡ ¯¯ÁLÏ ÔÈL¯Bi‰ ˙‡ ÔÈÙBk19. ƒ∆«¿ƒ¿«¿≈»

דימי 14) רב למימרת בתשובתם אסי ורבי אמי וכרבי מ. שם
שתיקה. מתוך להם הסכים יוחנן ושרבי יוחנן, רבי בשם

שחרור.15) לשון זה עבדים.16)שאין - בניה אבל

יוחנן.17) רבי בשם יהודה בר שמואל רב של מימרא שם,
שהיא 18) אףֿעלֿפי לשחררה, היורשים את כופין אין אבל

דעתה  נתקררה לא שאם שם, רש"י ודעת מהם. זאת דורשת
לשחררה. אותה כופים - שישחררוה שמצוה 19)עד

המת. דברי לקיים

.‰‰MLa20Èh‚Ï ÌÈ„·Ú È¯e¯ÁL ÔÈÂL ÌÈ¯·„ ¿ƒ»¿»ƒ»ƒƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ≈
˙B¯ËM‰ Ïk ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ ÌÈ¯·c ¯‡L·e ,ÌÈL21. »ƒƒ¿»¿»ƒ¬≈≈ƒ¿»»«¿»

‰MM‰ Ô‰ el‡Â22˙B‡k¯Úa ÌÈÏeÒt :23È„·BÚ ÏL ¿≈≈«ƒ»¿ƒ¿«¿»∆¿≈
ÌÈ·ÎBk24È˙ek „Úa ÔÈ¯LÎe .25ÌLÏ ‰·È˙k ÔÈÎÈ¯ˆe . »ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿≈
¯¯ÁLÓ‰26ÔÈ‡Â .¯aÁÓa ÔÈ·zÎ ÔÈ‡Â .BÓˆÚ «¿À¿»«¿¿≈ƒ¿»ƒƒ¿À»¿≈

‰Ê ÈÙa ‰Ê ‡l‡ Ì‰È„Ú ÔÈÓ˙BÁ27ÌÈL Èhb „Á‡ . ¿ƒ≈≈∆∆»∆ƒ¿≈∆∆»ƒ≈»ƒ
.‡È·ÓÏe CÈÏBÓÏ ÔÈÂL ÌÈ„·Ú È¯e¯ÁL „Á‡Â¿∆»ƒ¿≈¬»ƒ»ƒ¿ƒ¿≈ƒ

28˙B¯ËM‰ Ïk ?„ˆÈk29È„·BÚ ÏL ˙B‡k¯Úa ÌÈÏBÚ‰ ≈«»«¿»»ƒ¿«¿»∆¿≈
ÌÈ¯‡·Ó e‡L ÌÈ‡z‰ ÏÎa ,ÌÈ¯Lk - ÌÈ·ÎBk»ƒ¿≈ƒ¿»«¿»ƒ∆»¿»¬ƒ

‰‡ÂÏ‰ ˙BÎÏ‰a30È¯e¯ÁLÂ ÌÈL ÈhbÓ ıeÁ , ¿ƒ¿«¿»»ƒƒ≈»ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈ„·Ú31. ¬»ƒ

וי.20) ט: ושם ובברייתא, במשנה ט. בגיטין הדברים מקור
כו. הערה להלן וראה הגמרא, לענין 21)בסוגיית היינו,

בגטי  אלא התירו שלא לחתום, יודעים שאינם לעדים רישום
בשאר  לא אבל עגונות, ישראל בנות יהיו שלא כדי נשים,
רשב"ג. של ברייתא י: (שם עבדים בשחרורי ולא שטרות

כג). הלכה גירושין מהלכות בפ"א כולם 22)וראה
רבינו. בדברי להלן משפט.23)מפורשים בבתי

גוים.24) עדים (ראה 25)כשחותמיהם להיות צריך [כן
ובדפוסים  וויניציאה, רומי ובדפוסי תימן בכ"י וכן להלן),
הגויים  הם וכותים "עכו"ם"]. בטעות: הדפיסו חדשים
והתגיירו, כד) יז, (מלכיםֿב בשומרון אשור מלך שהושיב
בקיאים  שאין אלא לח:) (בבאֿקמא גמורים כגרים ודינם
ועשאום  עליהם גזרו שאחרֿכך להלן וראה מצוות. בדקדוקי

ב'שולחן 26)כגויים. זה וכעין "המשוחרר". תימן: בכ"י
"המשתחרר". מה: סעיף רסז סימן יורהֿדעה ערוך'

בעד 27) ש"כשרים הקודמת, להלכה טעם היא זו הלכה
שחרורי  ששווים דברים ששה רבינו מנה ואעפ"כ כותי",
הלכות. שש כאן יש שסוףֿסוף נשים, לגטי עבדים

לפני 28) להלן ולא ההלכה, סימן את להעמיד צריך [כאן
תימן]. בכ"י וכ"ה שטר". "כל י:29)המלים גיטין

בשטרי  והמדובר שמעון, כרבי ולא תנאֿקמא כדעת במשנה
לראיה  אלא אינו והשטר הכסף, ע"י נגמר שהקנין מכר,

שם). (גמרא א.30)בלבד הלכה כז וכיוצא 31)פרק
בהלכות  ראה מתנה, שטרי כגון קנין, שגופם שטרות בהם:

שם. הלוואה

.Â¯ËL Ïk32- È˙ek „Á‡ „Ú elÙ‡ ÂÈÏÚ LiL »¿»∆≈»»¬ƒ≈∆»ƒ
ÏeÒt33Ô‰L ,ÌÈ„·Ú È¯e¯ÁLÂ ÌÈL ÈhbÓ ıeÁ , »ƒƒ≈»ƒ¿ƒ¿≈¬»ƒ∆≈

È˙ek „Á‡ „ÚÂ Ï‡¯OÈ „Á‡ „Úa ÔÈ¯Lk34‡e‰Â . ¿≈ƒ¿≈∆»ƒ¿»≈¿≈∆»ƒ¿
¯·Á È˙ek ‰È‰iL35‰f‰ ÔÓf·e .36È„·BÚk ÌÈ˙ek‰L , ∆ƒ¿∆ƒ»≈«¿««∆∆«ƒ¿¿≈

Ì‰È¯·c ÏÎÏ ÌÈ·ÎBk37ÌÈ˜B„vÏ Ô‰Ó ÔÈ„ÓÏ e‡ ,38. »ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿≈ƒ≈∆«¿ƒ
Ì„˜ ,ÔÓf‰ B˙B‡a ÌÈ˙ek BÓk ‰f‰ ÔÓfa ÌÈ˜B„v‰L∆«¿ƒ«¿««∆¿ƒ¿«¿«…∆
.Ì‰È¯·c ÏÎÏ ÌÈ·ÎBk È„·BÚk eÈ‰iL Ì‰ÈÏÚ e¯ÊbL∆»¿¬≈∆∆ƒ¿¿¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈∆
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‰M‡ Ë‚a39Ë‚·e ;dÓLÏ - dÏ ·˙ÎÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ ¿≈ƒ»≈¿»«»ƒ¿»¿≈
‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ ¯e¯ÁLdÏ Ôz ‡Ï ‰LÙÁ B40„Ú - ƒ¿≈À¿»…ƒ«»«

- Ô˙Â ·˙ÎÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ ‰M‡ Ë‚a .dÓLÏ ·zÎiL∆ƒ¿…ƒ¿»¿≈ƒ»≈¿»«¿»«
¯aÁÓa ·˙Bk‰ ‡ˆÈ ,‰È˙ ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈¿À»∆»¿ƒ»»»«≈ƒ¿À»

‰È˙e ‰ˆÈˆ˜ ¯qÁÓ È¯‰L ,ıˆ˜ Ck ¯Á‡Â41Ë‚·e ; ¿««»»«∆¬≈¿À»¿ƒ»¿ƒ»¿≈
dÏ Ôz :¯ÓB‡ ‡e‰ ¯e¯ÁL42‡l‡ ¯qÁÓ ‰È‰È ‡Ï - ƒ¿≈ƒ«»…ƒ¿∆¿À»∆»

„Á‡ .‰È˙43ÔÈ‡ ÌÈ„·Ú È¯e¯ÁLÂ ÌÈL Èhb ¿ƒ»∆»ƒ≈»ƒ¿ƒ¿≈¬»ƒ≈»
ÌÚË e¯‡a ¯·Îe .‰Ê ÈÙa ‰Ê ‡l‡ Ì‰È„Ú ÔÈÓ˙BÁ¿ƒ≈≈∆∆»∆ƒ¿≈∆¿»≈«¿««

ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰a ¯·c‰44. «»»¿ƒ¿≈ƒ

במשנה.32) י. שקר 33)גיטין עדות על הם [שחשודים
ראו]. שלא מה על אף לחתום כלומר, שם). (רש"י

ורואה 34) זה, בפני זה אלא בגט חותמים העדים אין שהרי
רבינו  הזכיר ולא שראה, מה על חותם הזה הכותי כי הוא
פסק  אלא לבסוף חתם שהישראל שם בגמרא שאמרו מה
בסוף  כותי חתם אם שאפילו שם), (גיטין הירושלמי כדעת
גם  שכן כתב המשנה' וב'מרכבת לחםֿמשנה. וראה כשר,
שם]. הרמב"ן בחידושי נראה וכן שם. בבבלי פפא רב דעת

הרי 35) לחבר, ידוע אינו שאם לחבר, הוא שידוע [כלומר,
פסול  ועםֿהארץ מז:), (ברכות עםֿהארץ בחזקת הוא
ועובר  רשע בחזקת שהוא מ:) וקידושין מט: (פסחים לעדות
ואעפ"כ  א). הלכה עדות מהלכות (פי"א העבירות רוב על
וחשוד  הוא, כותי שסוףֿסוף שטרות, בשאר להכשירו אין
לא  בגמרא הראשונה הדיעה ולפי ראה. שלא מה על לחתום
ולכן  הוא, עםֿהארץ שמא אלא הוא, משקר שמא חששו
כאן  אין שוב חבר, שהכותי ונתברר בסוף הישראל כשחתם
משקר  שמא חששו פפא רב של תירוצו לפי אבל חשש. שום
שמא  - בסוף הישראל חתם אם אפילו תקנה, אין ולזה הוא,

ולעומ  ראה, שלא מה על הכותי שום חתם בכך לנו אין זה ת
בסוף, הישראל חתם שלא כיון עםֿהארץ, שאינו בירור
שידוע  כלומר חבר", כותי שיהיה "והוא רבינו: כתב ולפיכך

לחבר]. גריזים 36)הוא בהר יונה דמות להם שמצאו אחר
הטומאה  אבות מהלכות ופ"ב ו. (חולין אותה עובדים שהיו

י). שם.37)הלכה ובייתוס 38)חולין צדוק תלמידי
מהלכות  בפ"ד וראה שבעלֿפה, בתורה מאמינים שאינם

טז. הלכה (הוצאת 39)שחיטה פ"ב גיטין תוספתא
.(19 ,325 עמ' "לה"40)צוקרמנדל גזירהֿשוה ולמדו

אף  לשמה, אשה) (בגט להלן האמור "לה" "מה "לה",
(תוספתא  לשמה" - העבד) (בשחרור כאן האמור "לה"

כא:41)שם). לה",42)גיטין ניתן "לא להיות: צריך
"לה" בגזירהֿשוה כן ולמדו (לחםֿמשנה). בסמ"ג הוא וכן
(מרכבתֿהמשנה, למעלה שכתבנו כמו אשה, מגט "לה"

לחםֿמשנה). פפא.43)ועיין רב של מימרא שם גיטין
כד.44) הלכה פ"א

.Ê?‡È·Óe CÈÏBÓa ÔÈÂL „ˆÈÎÂ45‡È·n‰L46Ë‚ ¿≈«»ƒ¿ƒ≈ƒ∆«≈ƒ≈
·zÎ ÈÙa :¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¯e¯ÁLƒ¿¿∆∆ƒ¿»≈≈»ƒ«¿»«ƒ¿«

ÌzÁ ÈÙ·e47ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú ÔÈ‡ Ì‡ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e . ¿»«∆¿«¿»»»∆ƒ≈≈ƒ¿ƒ

BÓi˜Ï48- ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa :ÁÈÏM‰ ¯Ó‡Â , ¿«¿¿»««»ƒ«¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«
BÓei˜ e‰Ê49ÔÈ‡ - Ck ¯Á‡ ¯Ú¯ÚÂ ÔB„‡‰ ‡a Ì‡Â ; ∆ƒ¿ƒ»»»¿ƒ¿≈««»≈

ÌÈL Èh‚a e¯‡aL BÓk ,Ba ÔÈÁÈbLÓ50ÌLk .51 «¿ƒƒ¿∆≈«¿¿ƒ≈»ƒ¿≈
BÓi˜Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â dh‚ ‰‡È·Ó dÓˆÚ ‰M‡‰L52, ∆»ƒ»«¿»¿ƒ»ƒ»¿≈»¿ƒ»¿«¿

„·Ú‰ Ck ;d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰Â ÏÈ‡B‰53¯ËML ƒ¿«≈≈ƒ««»»»»∆∆∆¿»
ÌLÎe .BÓi˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ¯e¯ÁLƒ¿≈ƒ««»≈»ƒ¿«¿¿≈
‰˙‰ Ì‡ ,ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa :˙¯ÓB‡ ‰M‡‰L∆»ƒ»∆∆¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«ƒƒ¿»

‰ÈÏÚ54BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk ,55‡È·‰L „·Ú‰ Ck ; »∆»¿∆≈«¿ƒ¿»»∆∆∆≈ƒ
B˙B‡ ÏÚ ÔÓ‡ - ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa :¯Ó‡Â Ë‚≈¿»«¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«∆¡»«

.Ìei˜ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,C¯c‰«∆∆¿≈»ƒƒ

במשנה.45) ט. בפ"ז 46)שם וראה במשנה. ב. שם
ה. והלכה א הלכה גירושין מצויות 47)מהלכות ששיירות

לקיימו. עדים וימצאו שם 48)שם, גירושין בהלכות ראה
ח. שלא 49)הלכה כדי אחד, לעד האמינו אשה בגט

חורין  בבת להתירו כדי ובעבד ג.). (גיטין עגונה תשאר
שוו). ד"ה ט. שם ('תוספות' המצוות כל בעול ולהכניסו

ז.50) הלכה שם גירושין, המשנה,51)הלכות כג: גיטין
כד. הלכה גירושין מהלכות בפ"ז הוא כלומר,52)וכן

נחתם. ובפני נכתב בפני בגמרא,53)לומר מפורש זה אין
(שם  שאמרו מה בכלל זה דין שאף הסברא, מן רבינו ולמדה
שוו  - עבדים שחרורי ואחד נשים גיטי "אחד במשנה) ט.

(כסףֿמשנה). ולמביא" עם 54)למוליך אלא תתגרש שלא
(גיטין  השלוחים ככל דינה שאז פלוני, לביתֿדין הגט הבאת

כג.55)כד.). הלכה גירושין, מהלכות פ"ז

.Á‰M‡‰ Ë‚ ‡È·‰Ï ¯Lk‰ Ïk56Ë‚ ‡È·‰Ï ¯Lk - »«»≈¿»ƒ≈»ƒ»»≈¿»ƒ≈
„·Ú‰57„·Ú‰Â .58B¯·ÁÏ Ëb Ïa˜Ó59ÏL Ba¯ „iÓ »∆∆¿»∆∆¿«≈≈«¬≈ƒ««∆

Ïa˜Ó ÏL Ba¯ „iÓ ‡Ï Ï·‡ ,B¯·Á60·˙Bk‰ .61¯ËL ¬≈¬»…ƒ««∆¿«≈«≈¿«
Ba È‡ˆ :dÏ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙ÁÙLÏ ÔÈÒe¯‡≈ƒ¿ƒ¿»««ƒ∆»«»¿ƒ
ÔBLÏ ‰f‰ ÔBLla ÔÈ‡ - Ba ÈLc˜˙‰Â ˙e¯ÁÏ«≈¿ƒ¿«¿ƒ≈«»«∆¿

˙Lc˜Ó dÈ‡Â ,¯e¯ÁL62.˙¯¯ÁLÓ ‡ÏÂ ƒ¿¿≈»¿À∆∆¿…¿À¿∆∆

לענין 56) להלן (וראה והעבד הגוי מן חוץ לכך כשרים הכל
ופ"ו  במשנה, כג. (גיטין והקטן והשוטה והחרש שחרור) גט

ו). הלכה גירושין שאמרו 57)מהלכות ממה נלמד זה אף
(כסףֿ עבדים לשחרורי נשים גיטי ששוו במשנה) ט. (שם

כמבואר 58)משנה). שליח, נעשה אינו אשה גט שלענין
כג:). (שם וקידושין גיטין בתורת שאינו לפי למעלה,

שיכול 59) שכשם שם), (גיטין אחר לעבדֿכנעני שחרור גט
לאחר. לקבל יכול כן לעצמו, שחרור גט היינו,60)לקבל

השני  בשביל מקבל ואחד אדון, אותו של עבדים כששניהם
זה  והרי רבו, כיד שידו לפי בשבילו, לקבל יכול אינו -
דומה  זה ואין האדון. מרשות השטר עוד יצא לא כאילו
"גיטו  אומרים: אנו שאז השחרור, את בעצמו המקבל לעבד

ג). הלכה פ"ה (למעלה כאחד" באים מ.61)וידו גיטין
מאיר. כרבי ולא וכחכמים, שאינה 62)ברייתא כיון

בשפחה  תופסין קידושין שאין מקודשת, אינה משוחררת
תפארת'). 'יקר - סו: (קידושין
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zeevnd xtq m"anx ixeriyhay 'eÎzah h"k -t"yz'd

ה'תש"פ  טבת כ"ט ראשון יום

צ. עשה מצות
― ּתׁשעים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָ

"והּבׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּנטמאּו, קדׁשים ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָלׂשרֹוף
יּׂשרף" ּבאׁש יאכל לא ּבכלֿטמא יּגע hi)אׁשר ,f `xwie), ְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹ

ׁשּבת להדליק(ck:)ּובגמרא אסּור מהּֿטעם ּבאּוֿלבאר, ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָ
"ׁשּבתֹון ואמרּו: ׁשּנטמא ּתרּומה dziaydׁשמן zevn) ְְְְִֶֶֶַָָָָ

(aehÎmeia dk`lnnעׂשה טֹוב יֹום והוי הּוא, ְֲֲֵֵֵָעׂשה
עׂשה ואין e`nhpy)ולאֿתעׂשה, miycw ztixy ly)ּדֹוחה ְְֲֲֵֵֶֶַֹ

הּוא: האּלה הּדברים ענין ועׂשה". לאֿתעׂשה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאת
על עֹובר והעֹוׂשה אסּורה, טֹוב ּביֹום מלאכה ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָׁשעׂשּית
ּביֹום אמרֹו והּוא עׂשה, מצות ּבּטל ׁשּכן עׂשה, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָמצות

ׁשּבתֹון" לכם "יהיה ck)טֹוב: ,bk my)מצות על ועֹובר ; ְְְִִֵֶֶַַַָָ
"ּכלֿ אמרֹו: והּוא לאו, על ׁשעבר לפי ְְְֲִֶֶַַַָָָָֹלאֿתעׂשה,

בהם" לאֿיעׂשה fh)מלאכה ,ai zeny)ּביֹום ּכלֹומר: , ְְְֵֶֶַָָָָֹ
אבל עׂשה,טֹוב. מצות אּלא אינּה טמאים קדׁשים ׂשרפת ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ׁשהזּכיר: הּכלל מחמת טֹוב ּביֹום לׂשרפם אסּור ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּולפיכ
ׁשם ואמרּו ועׂשה". לאֿתעׂשה את ּדֹוחה עׂשה (zay"אין ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

(.dkקדׁשים לׂשרֹוף ׁשּמצוה "ּכׁשם לׁשֹונֹו: וזֹו ּדבר, ְְְְְִִִֵֶָָָָָעֹוד
ׁשמן לׂשרֹוף מצוה ּכ wec`)ׁשּנטמאּו, e`l)ּתרּומה ְְְְְִִִֶֶֶָָָ

ּבפסחים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר (at.)ׁשּנטמא". ְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָ
ּתמּורה .(bl:)ּובסֹוף ְְָ

ה'תש"פ  שבט א' שני יום

מט. עשה מצות
― המ"ט הּיֹום,הּמצוה ּבעבֹודת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַַַָ

ּכּפּור צֹום ּביֹום חֹובה ׁשהן והּוּדּויין ּכלֿהּקרּבנֹות ְְְְִִִֵֶַַַָָָָּכלֹומר:
ּכלֿ והיא הּכתּוב. ׁשאמר ּכמֹו ּכלֿהעונֹות, ּבהם ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹלכּפר

מֹות' ּב'אחרי האמּורה `)החּקה ,fh `xwie)והראיה . ְְְֲֲֵַַָָָָָָֻ
מּכּפּורים ה' ּפרק ּבסֹוף אמרם אחת, מצוה :(q.)ׁשהּכל ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

הקּדים הּסדר, על האמּור הּכּפּורים יֹום ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ"ּכלֿמעׂשה
ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ּכלּום". עׂשה לא ― לחברֹו ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹמעׂשה
יֹומא. מּסכת והיא לּה, המיחדת ּבּמּסכת זֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻמצוה

ה'תש"פ  שבט ב' שלישי יום

קיח. מט. עשה מצות
הקודם. ביום נדפסה המ"ט ְִַַָהּמצוה

― הקי"ח ׁשּכלֿהּנהנההּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
― ּבׁשגגה ּתרּומה ּכלֹומר: קדׁש, אֹוכל אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹמןֿההקּדׁש
חמׁש, ּתֹוספת עם מהּֿׁשּנהנה ּכדי אֹו ּׁשאכל מה ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹיחזיר
יׁשּלם מןֿהּקדׁש חטא אׁשר "ואת יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוהּוא

עליו" יֹוסף fh)ואתֿחמיׁשתֹו ,d `xwie):עֹוד ואמר , ְְֲִִֵֶַָָָ
וגֹו" ּבׁשגגה קדׁש ּכיֿיאכל ci)"והאיׁש ,ak my)ּוכבר . ְְְְִִִֶַָָָָֹֹ
מעילה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּבמּסכת(eh.)נתּבארּו וגם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

f)ּתרּומֹות wxt). ְ

ה'תש"פ  שבט ג' רביעי יום

קיג. תעשה לא מצות
― הקי"ג מּלעבֹודהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ

miycw)ּבּקדׁשים zndaa yexgl :oebk):יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְֳִִֶַַָָ
"ׁשֹור ּבבכר תעבד hi)"לא ,eh mixac)ׁשאר ולמדנּו , ְְְְֲִֶַַָָֹֹֹ

ּוכבר ּבעבֹודה. אסּורים ּכּלם ׁשּיהיּו מןֿהּבכֹור ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָֻקדׁשים
מּכֹות מּסכת ּבסֹוף מןֿ(k`:)נתּבאר ּבאחד ׁשהעֹובד , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

לֹוקה. ― ֳִֶַָהּקדׁשים

ה'תש"פ  שבט ד' חמישי יום

קיד. תעשה לא מצות
― הקי"ד מּלגזהּמצוה ׁשהזהרנּו (fefbl)האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֻ

"צאנ ּבכֹור תגז "ולא אמרֹו: והּוא הּקדׁשים (mixacצמר ְְְְֳִֶֶֶַָָָֹֹֹ
(hi ,ehּכּלם ׁשּיהיּו מןֿהּבכֹור קדׁשים ׁשאר ולמדנּו ,ְְְְְִִִֶַַָָָָָֻ

הּמצות ׁשּתי ּדיני נתּבארּו ּוכבר וגּזה. ּבעבֹודה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹאסּורים
הּגֹוזז וגם ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ועבֹודה, ּגּזה ּכלֹומר: ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהאּלה

xzeia)ּדבר dphw zenk).לֹוקה ― מןֿהּקדׁשים ֳִִֶַָָָ

ה'תש"פ  שבט ה' שישי יום

נה. עשה מצות קיד. תעשה לא מצות
קטז. קטו. תעשה לא מצות
יום ראשוןֿ שישי כ "ט טבתֿ ה 'שבט 

הקודם. ביום נדפסה הקי"ד ְִַַָהּמצוה
― הנ"ה ּכבׂשהּמצוה לׁשחֹוט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָ

אתֹו "וׁשחטּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבניסן, י"ד ּביֹום ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹהּפסח
הערּבים" ּבין עדתֿיׂשראל קהל e)ּכל ,ai zeny)ֿוכל . ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹ

― ּבמזיד ּבזמּנֹו מּלהקריבֹו ונמנע זֹו מצוה על ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָהעֹובר
ׁשּכבר לפי אּׁשה. אֹו איׁש ׁשהּוא ּבין ּכרת, חּיב זה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהרי

ּפסחים ּבגמרא לּנׁשים(v`:)נתּבאר חֹובה ראׁשֹון ׁשּפסח , ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשחל עׂשר ּבארּבעה הקרבתֹו ּכלֹומר, אתֿהּׁשּבת. ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָָָודֹוחה
ּומאמר מּיׂשראל. ואיׁש ּכלֿאיׁש ּכמֹו ּבּׁשּבת, ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָלהיֹות
אׁשרֿהּוא "והאיׁש אמרֹו: והּוא ּכרת, הּוא ּבֹו ְְְֲִֵֶַָָָָהּתֹורה
ונכרתה" הּפסח לעׂשֹות וחדל לאֿהיה ּובדר ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹטהֹור

(bi ,h xacna)ּכרתֹות מּסכת ּובריׁש .(` dpyn ` wxt), ְְֵֵֶֶַ
והן ― ּכרת חּיב עליהן ׁשהעֹובר הּמצות את מנּו ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכאׁשר
והּמילה "והּפסח אמרּו: ― לאֿתעׂשה מצות ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹֹֻּכּלן

זֹו הקּדמה הקּדמנּו ּוכבר עׂשה". (dncwd"a"ּבמצות ְְְְְְֲִִֵַַָָָֹ
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(millkd seqayּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ
ְִָּפסחים.

― הקט"ו ּכבׂשהּמצוה מּלׁשחֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
עלֿחמץ "לאֿתזּבח אמרֹו: והּוא החמץ על ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּפסח

gi)ּדםֿזבחי" ,bk zeny)זה ּבלׁשֹון זה לאו נכּפל ּוכבר , ְְְְִִִִֶֶַַָָ
igaf")עצמֹו mc ung lr וכּו'(".. לאֿתׁשחט :(dk ,cl my), ְְְִַַֹ

לא הערּבים, ּבין והּוא הּפסח, ׁשחיטת ׁשּמזמן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹוענינֹו:
ּברׁשּות ולא הּׁשֹוחט ּברׁשּות לא חמץ, ּברׁשּותֹו ְְְְְִִִֵֵֵַָֹֹיהא
מּבני אחד ּברׁשּות ולא הּמקטיר ּברׁשּות ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֹהּזֹורק

lrחבּורה mitzzyn dnk ;"zexeag" mipnp eid "gqt"d lr) ֲָ
(cg` oaxwּבאֹותּה חמץ ּברׁשּותֹו ׁשּיׁש מאּלּו וכלֿאחד ;ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ּובּמכלּתא לֹוקה. ― my)העת mihtyn zyxt)ֿלא" : ְְִֵֶַָָֹ
ועדין הּפסח ּתׁשחט לא ― ּדםֿזבחי" עלֿחמץ ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָֹתׁשחט
ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קּים. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהחמץ

.(bq.)מפסחים ְִִָ

― הקט"ז מּלהׁשאירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
והּוא נֹותר, ויעׂשּו ׁשּיּפסלּו עד הקרבה ּבלי הּפסח ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאמּורי

עדּֿבקר" חלבֿחּגי "ולאֿילין gi)אמרֹו: ,bk my)ּולׁשֹון . ְְְִִֵֶֶַַָָֹֹ
my)הּמכלּתא mihtyn zyxt)הּכתּוב ּבא "לאֿילין" : ְְִִַַָָָָֹ

הרצּפה ּגּבי על ּבלינה נפסלים ׁשהם החלבים על ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָללּמד
(dxhwd `ll mb gafnd lr epl m` hrnl)נכּפל ּוכבר .ְְִַָ

"ולאֿילין אמרֹו: והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ּבענין ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹהּלאו
הּפסח" חג זבח dk)לּבקר ,cl my). ֶֶַַַַַָֹ

ה'תש"פ  שבט ו' ש"ק יום

נח. נו. נז. עשה מצות
― הנ"ז ׁשחיטתהּמצוה על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִִֶַַַַַַָ

ׁשני `xii)ּפסח c"ia)והּוא ראׁשֹון, ּפסח מּמּנּו ׁשּנמנע למי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַ
ּבין יֹום עׂשר ּבארּבעה הּׁשני "ּבחדׁש יתעּלה: ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאמרֹו

אתֹו" יעׂשּו i`)הערּבים ,h xacna)לּמקׁשה ראּוי ּכאן ּגם . ְְֲִֶַַַַַַָָָֹ
וזה ׁשני ּפסח ּתמנה מּדּוע לי: ויאמר ּבדברי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּיקׁשה
ׁשהלכֹות ,ּבאמר הּׁשביעי ּבּכלל מהּֿׁשהקּדמּת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָסֹותר
זֹו, קׁשיא הּמקׁשה ידע עצמן? ּבפני נמנֹות אינן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהּמצוה
ּדיני המׁש הּוא אם ׁשני, ּבפסח חכמים נחלקּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּכבר
ההלכה, ּופסק ּבעצמֹו. מיחד צּוּוי ׁשהּוא אֹו ְְְְֲִִֶַַַָָָָֻהראׁשֹון
ּבפני למנֹותֹו ראּוי ּולפיכ ― ּבעצמֹו מיחד ּצּוּוי ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֻׁשהּוא

ּפסחים ּובגמרא "חּיב(bv.)עצמֹו. עלאמרּו: ּכרת ְְְְִִֵַַַָָָָָָ
נתן רּבי רּבי; ּדברי ― הּׁשני על ּכרת וחּיב ְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהראׁשֹון
חנניה רּבי הּׁשני; על ּופטּור הראׁשֹון על ּכרת חּיב ְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָאֹומר:
אּלאֿ ּכרת חּיב אינֹו הראׁשֹון על אף אֹומר: ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבןֿעקביא
ואמר: הּתלמּוד ׁשאל אחרּֿכ ׁשני". עׂשה לא ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָֹאםּֿכן
הּוא, עצמֹו ּבפני רגל ׁשני סבר: רּבי מּפלּגי? קא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ"ּבמאי
נתּבאר הּנה הּוא". לראׁשֹון ּתׁשלּומין ׁשני סבר: נתן ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָורּבי
― ּובזה ּבזה הזיד הלּכ" נאמר: וׁשם עליו. ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמהּֿׁשרמזנּו

― ּבזדֹון ׁשני ּפסח ולא ראׁשֹון ּפסח הקריב לא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹּכלֹומר
ּפטּור; הּכל ּדברי ― ּובזה ּבזה ׁשגג חּיב; הּכל ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּדברי
ּולרּבי חּיב, נתן ורּבי לרּבי ― ּבּׁשני וׁשגג ּבראׁשֹון ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָהזיד
ּבראׁשֹון הזיד אם ּכן ּגם וכ ּפטּור". ּבןֿעקביא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָחנניה
אצלֹו ׁשאין לפי רּבי, לדעת חּיב הּוא ― ּבּׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָוהקריב
ּומצוה ּכרּבי. ּבכלֿזה וההלכה לראׁשֹון; ּתׁשלּומין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשני

ׁשם ׁשּנתּבאר לפי ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים אין v`:)זֹו migqt) ְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר רׁשּות. ּבּׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשאּׁשה

ּפסחים .(av.)ּבגמרא ְְִִָָָ

― הנ"ו הּפסחהּמצוה ּכבׂש לאכֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָ
צלי, ׁשּיהא והם: הּנזּכרים, ּתנאיו ּכפי ּבניסן ט"ו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבליל
אמרֹו והּוא ּומרֹור, מּצה עם וׁשּיאכל אחד, ּבבית ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוׁשּיאכל
ּומּצֹות צליֿאׁש הּזה ּבּלילה אתֿהּבׂשר "ואכלּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָיתעּלה:

יאכלהּו" g)עלֿמררים ,ai zeny)עלי יקׁשה ואּולי . ְְְְִֶַַַַָֹֹֻ
ּומּצה ּפסח אכילת מֹונה אּתה מּדּוע ויאמר: ְְֲִֶֶֶַַַַַַַַָָֹמקׁשה
מאחר ּכׁשלׁש, אֹותן מֹונה ואינ אחת, ּכמצוה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹּומרֹור
ּבׂשר ואכילת מצוה מרֹור ואכילת מצוה מּצה ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָׁשאכילת
ּבפני מצוה מּצה ׁשאכילת זה אמר: אז מצוה? ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּפסח

ׁשּנבאר ּכמֹו נכֹון הריהּו ― gpw)עצמּה dyr zevn)וכן ; ְְְְֲֵֵֵֶַָָָ
אבל ׁשהזּכרנּו; ּכמֹו מצוה הּפסח ּבׂשר ׁשאכילת ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָנכֹון
מצוה למנֹותֹו ואין הּפסח לאכילת טפל הּוא הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּמרֹור
לקּיּום נאכל הּפסח ׁשּבׂשר :לכ הראיה עצמּה. ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבפני
הּמרֹור אבל מרֹור; ׁשאין ּובין מרֹור ׁשּיׁש ּבין ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמצוה,

הּפ ּבׂשר עם אּלא נאכל יתעּלה:אינֹו אֹומר הּוא ׁשּכן סח, ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
יאכלהּו" ּומררים i`)"עלֿמּצֹות ,h xacna)אכל ואּלּו . ְְְִִַַַָֹֹֻ

נאמר ולא ּבהחלט, ּכלּום עׂשה לא ― ּבׂשר ּבלי ְְְְְִֵֶַָָָָָֹֹֹמרֹור
הּמכלּתא ּולׁשֹון מרֹור. אכילת היא אחת, מצוה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָׁשּקּים

(`a zyxt)― יאכלהּו" עלֿמררים ּומּצֹות "צליֿאׁש :ְְְִִֵַַֹֹֻ
ּכלֹומר: ּומרֹור. מּצה צלי, ּפסח ׁשּמצות הּכתּוב, ְְִִִֶֶַַַַַַָָָָמּגיד
אֹומר, אּתה "מּנין נאמר: וׁשם ּכללּותם. היא ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּמצוה
ּבּפסח? חֹובתם ידי יֹוצאין הם ּומרֹור מּצה להם אין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאם
ּכׁשם "יכֹול לבּדֹו. הּבׂשר ּכלֹומר יאכלהּו", לֹומר ְְְְְֵַַַַַָָָֹֻּתלמּוד
ּבּפסח, חֹובתן ידי יֹוצאין הם ּומרֹור מּצה להם אין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאם
ּומרֹור? ּבמּצה חֹובתם ידי יֹוצאין ּפסח, להם אין אם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכ
ּומרֹור ּומּצה עׂשה מצות והּפסח הֹואיל דן: אּתה ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָהרי
הם ּומרֹור מּצה להם אין ׁשאם למדּת אם עׂשה, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמצות
יֹוצאין ּפסח להם אין אם ּכ ּבּפסח, חֹובתם ידי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיֹוצאין
וׁשם יאכלהּו". לֹומר: ּתלמּוד ּומרֹור? ּבמּצה חֹובתם ְְְְְֵַַַָָָָָֹֻידי
אכילת נאכל הּפסח אמרּו: מּכאן ― "יאכלהּו ְְֱֱֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֻנאמר:

iptlׂשבע lk`i driay ickl witqn epi` m`e ,epnn rayiy) ַֹ
(dbibgd xyan dfאכילת נאכלים ּומרֹור מּצה ואין ,ְֱֲִִֵֶַַָָָ

raeydׂשבע", lr zeidl jixv gqtd xya lr `weec recne) ַֹ
(Ð:ׁשאמר ּכמֹו הּבׂשר, אכילת הּמצוה ׁשעּקר ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָלפי

ּבׂשר מּטפלי והּמרֹור הּזה"; ּבּלילה אתֿהּבׂשר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ"ואכלּו
למי אּלּו מאמרֹות ׁשּמתּבאר ּכמֹו וחֹובֹותיו, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהּפסח
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ׁשאמר היסֹוד הּוא ּבזה הּברּורה והראיה ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהבינן
אמרם והּוא kw.)הּתלמּוד, migqt)הּזה ּבּזמן "מרֹור : ְְְְֶַַַַַָָָ

עצמֹו ּבפני לאכלֹו חֹובה אין ׁשּמןֿהּתֹורה לפי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּדרּבנן",
ּומפרׁשת, ּברּורה ראיה וזֹו הּפסח. ּבׂשר עם נאכל ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא
עצמּה. ּבפני מצוה ׁשאכילתֹו לא הּמצוה, מּטפלי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשהּוא

ּפסחים. ּבמּסכת מבארים זֹו מצוה ּדיני ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹוגם

― הנ"ח ּפסחהּמצוה ּבׂשר לאכֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָ
יתעּלה אמרֹו והּוא ּומרֹור, מּצה על ּבאּיר ט"ו ּבליל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשני

יאכלהּו" ּומררים "עלֿמּצֹות זה: על ּדיני(my)ּגם וגם . ְְְִִֵֶַַַַַֹֹֻ
ּבפסחים נתּבארּו זֹו חֹובה(dv.)מצוה ׁשאינֹו ּוברּור, . ְְְֲִִִִֵֶָָָָָ

ּכמֹו ― להן חֹובה אינּה ׁשּׁשחיטתֹו ּכׁשם ּכי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָלּנׁשים,
fp)ׁשּבארנּו dyr zevn).ספק ּבלי אכילתֹו לא] [ּגם ּכ ― ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה טבת, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

הנהלת ישיבת קרית גת מסונפה לישיבת תומכי-תמימים

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

ת"ח על בשורת התקדמות הישיבה והתפתחותה. ותקותי אשר כצווי תורתנו הק' מעלין בקדש, 

יוסיפו עוז ומרץ להגדיל קצב התפתחותה, וגדול זכות כל אחד ואחת המשתתפים בתמיכתה וצמיחתה 

להתברך מדה כנגד מדה )אלא כמה פעמים ככה( במדתו של הקב"ה, בגשמיות וברוחניות גם יחד.

אשר  והשלחן-ערוך,  התניא  בעל  הזקן  דרבינו  הילולא  טבת,  כ"ד  סגולה  מיום  דאזלינן  כיון 

בשנה זו מלאו ק"נ שנה להסתלקותו, רצוני להדגיש בהזדמנות זו שרבינו הזקן הי' דוגמא חי', אפילו 

בחייו הפרטיים )אם אפשר לומר כן( לכל אשר הורה והגה בתורתו, עוד טרם שנתגלה בתור מנהיג 

ונשיא בישראל. ובהנוגע לעניננו יש לציין ג' נקודות עיקריות: ענין העזר לזולת, שהוא בכללות - עמוד 

הענינים  שני  את  המבריח  התיכון  והבריח  התורה;  ופנימיות  הנגלה  תורת  התורה,  הפצת  הצדקה; 

האלה, הוא חינוך על פי תורה על טהרת הקדש, שבזה באים כאחד גם הפצת התורה וגם ענין הצדקה, 

צדקה רוחנית הניתנת למחונכים וצדקה כפשוטה של תמכין דאורייתא.

ובענינים עקריים אלה הי' דוגמא חי' על צד ההפלגה, כידוע מסיפור כ"ק מו"ח אדמו"ר בעל 

ההילולא דיו"ד שבט הבע"ל, מסורת אבות, אשר רבינו הזקן עוד לפני נשואיו התנה שיוכל לעשות 

פרנסה  בעניני  ליהודים  וגמ"ח  לקרן-עזר  הנדוניא  את  הקדיש  הנשואין  אחרי  ומיד  כרצונו  בנדוניא 

ובנוגע  הרי צדקה אמור.  וכיו"ב.  בעבודת האדמה  לעסוק  פי הצעתו התחילו  על  לאלה אשר  ובפרט 

הפצת התורה - ידוע עסק בלימוד התורה לרבים, בין לגדולי תורה ובין לאנשים פשוטים, ודאג לחינוך 

בני ובנות ישראל.

)אף הוא כנראה סבור הי' להתחיל ספר לקוטי אמרים, הוא ספר התניא, בחלק הנקרא "חינוך 

קטן", אלא שמפני טעמים כמוסים נדפס זה בתור חלק שני של ספרו(.

ברם בקושטא ידוע גודל הפלאת ערכו, אשר מי ידמה לו אנשים כערכנו, אבל כל אחד לפום 

שיעורא דילי' צריך להתעורר מכח מעשיו ללכת בעקבותיו במעשים בפועל, כל אחד במידת יכלתו הכי 

גדולה. והרי הישיבה - היא צנור וכלי לקיים כל האמור במעשה בפועל, ועל ידי כך, כמו שכותב רבינו 

גוי, הוא כללות ברכות השי"ת בכל  הזקן בספרו תורה אור בפ' בראשית בהתחלתה, צדקה תרומם 

המצטרך לכל אחד ואחת ובני ביתם שיחיו, מנפש ועד בשר.

בכבוד ובברכה להצלחה ולבשורות טובות

מ. שניאורסאהן
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מלבו: שגעון דברי  ומתנבא משוגע איש  כל על  ה' בבית ממונים  להיות ‡Â˙Â.להשגיח ‰˙˙Âהממונים יתנהו דבריך  פי על  ר "ל 
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(ÁÈ).‰ÂÚÊÏ:ורתת רעד  שבועה:Ï‡Ï‰.ענין Ó˘ÏÂ‰.ענין

תמהון: השפתיםÏÂ˘¯˜‰.ענין בקיבוץ קול  השמעת ענין
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לד) עדות:ÚÂ„.:(בראשית חלם‰ÈÓÏÁ.(Î„)מל' מקום שם

ת "י: אשר·˘ÎÓ‰.(Î‰)כן כמו נוספת והה "א  בשמך כמו
אותכה  כט)צויתי כמוÌÈ„È˜Ù.(ÂÎ)והדומים:(שמות ממונים 
החיל  לא)פקודי  הסוהר:‰ÎÙ‰Ó˙.:(במדבר בית של  שם 

.˜ÂÈˆ‰: התפוש ידי בו לסגור העשוי הכלי ‚Ú¯˙.(ÊÎ)שם 
נזיפה: צעקת של ‰È˙˙Ú.ענין עירו שם והוא ענתות מן

ÔÎ.(ÁÎ)ירמיה: ÏÚ ÈÎראיתי כן על  כי  וכן אשר, על  כי
לג)פניך  :(בראשית
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וכו ': כצדקיה ה ' וזנוÔÚÈ.(Î‚)ישימך נבלה שעשו בעבור
שקר : בשמי שדברו שנית  ועוד  רעיהם, נשי אשר‰ÚÂ„È.עם 

צויתים: לא כי שקר נאפו:ÚÂ„.דברו אשר  את ראיתי כי 
(„Î).Â‰ÈÚÓ˘ Ï‡Â:הנחלמי שמעיהו  על כזאת שיאמר לו אמר שה ' ואמר לבבל  ששלח הספר מדברי זה בעבורÔÚÈ.(Î‰)גם

לבד : בך  תלוי הכל  וכאילו הגולה בני כל  בשם  לא לבד משמך  אגרות  הנה בהאגרות:Ó‡Ï¯.ששלחת דברת  ‰'(ÂÎ)וכה
.Í˙:הכהן יהוידע  במקום  הכהנים  שר  להיות  לומר רצה כהן, להיות אותך  העמיד ה ' הנה לצפניה כתב  ÌÈ„È˜Ù.כן  ˙ÂÈ‰Ï

מלבו: שגעון דברי  ומתנבא משוגע איש  כל על  ה' בבית ממונים  להיות ‡Â˙Â.להשגיח ‰˙˙Âהממונים יתנהו דבריך  פי על  ר "ל 
שם : כלוא להיות וכו ' המהפכת מלבוÚÂ˙‰.(ÊÎ)אל  שגעון דברי לכם המנבא  בירמיה נזיפה  גערת לא אפילו למה  וכן הואיל 

המובן : בדבר ÔÎ.(ÁÎ)וקיצר ÏÚ ÈÎ:'וכו שלח  אשר על מלבו שגעון שמדבר בו  נראה כי  ‰È‡.ר "ל  ‰ÎÂ¯‡הזה הגלות
לשגעון האלה הדברים  הלא וכאומר קרוב  בזמן משם  תצאו לא  כי בהם ותשבו בתים שם בנו  לכן ארוך  לזמן  תהיה  בה  שאתם
או בע"פ האלה הדברים  מקודם ירמיה שלח  אלעשה ביד  הספר  ירמיה  שלח  לא שעד  (ויתכן עמדי  ה' דבר כן לא כי  יחשבו

במכתב):

oeiv zcevn
(ÁÈ).‰ÂÚÊÏ:ורתת רעד  שבועה:Ï‡Ï‰.ענין Ó˘ÏÂ‰.ענין

תמהון: השפתיםÏÂ˘¯˜‰.ענין בקיבוץ קול  השמעת ענין
שנחרב: חשוב  דבר כשרואים לעשותו Á‡ÎÂ·.(Î·)ודרכו

אחאב: באש ˜ÌÏ.הוא קלוי  כמו  ושריפה  חירוך  (ויקרא ענין

בישראל Ï·‰.(Î‚):כ) עשה נבלה כי  וכן  ומגונה כעור דבר 
לד) עדות:ÚÂ„.:(בראשית חלם‰ÈÓÏÁ.(Î„)מל' מקום שם

ת "י: אשר·˘ÎÓ‰.(Î‰)כן כמו נוספת והה "א  בשמך כמו
אותכה  כט)צויתי כמוÌÈ„È˜Ù.(ÂÎ)והדומים:(שמות ממונים 
החיל  לא)פקודי  הסוהר:‰ÎÙ‰Ó˙.:(במדבר בית של  שם 

.˜ÂÈˆ‰: התפוש ידי בו לסגור העשוי הכלי ‚Ú¯˙.(ÊÎ)שם 
נזיפה: צעקת של ‰È˙˙Ú.ענין עירו שם והוא ענתות מן

ÔÎ.(ÁÎ)ירמיה: ÏÚ ÈÎראיתי כן על  כי  וכן אשר, על  כי
לג)פניך  :(בראשית



cÎbרטז wxt xzq` - miaezk

â-÷øô øúñàehÎc

ãéëcøî éøác eãîòéä úBàøì ïîäì eãébiå íäéìà òîL àìå íBéå íBé åéìà íøîàk (íøîàá) éäéå©§¦À§¨§¨³¥¨Æ´¨½§¬Ÿ¨©−£¥¤®©©¦´§¨À̈¦§Æ£©«©§Æ¦§¥´¨§§©½
:éãeäé àeä-øLà íäì ãébä-ékä:äîç ïîä àìniå Bì äåçzLîe òøk éëcøî ïéà-ék ïîä àøiååæáiå ¦«¦¦¬¨¤−£¤¬§¦«©©´§¨½̈¦¥´¨§§©½Ÿ¥¬©¦«§©£¤−®©¦¨¥¬¨−̈¥¨«©¦´¤

ì åéðéòaíéãeäiä-ìk-úà ãéîLäì ïîä Lwáéå éëcøî íò-úà Bì eãébä-ék Bcáì éëcøîa ãé çìL §¥À̈¦§³Ÿ¨Æ§¨§§©´§©½¦«¦¦¬−¤©´¨§§¨®©§©¥´¨À̈§©§¦¯¤¨©§¦²
:éëcøî íò LBøåLçà úeëìî-ìëa øLàæCìnì äøNò íézL úðLa ïñéð Lãç-àeä ïBLàøä Lãça £¤²§¨©§¬£©§¥−©¬¨§§¨«©³Ÿ¤¨¦Æ´Ÿ¤¦½̈¦§©Æ§¥´¤§¥½©¤−¤

:øãà Lãç-àeä øNò-íéðL Lãçì Lãçîe íBéì | íBiî ïîä éðôì ìøBbä àeä øet ìétä LBøåLçà£©§¥®¦¦´Á¸©¹̈¦§¥´¨À̈¦¯§²¥²Ÿ¤§¬Ÿ¤§¥¨−̈¬Ÿ¤£¨«
(ñ)çEúeëìî úBðéãî ìëa íénòä ïéa ãøôîe øfôî ãçà-íò BðLé LBøåLçà Cìnì ïîä øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ©¤´¤£©§¥½¤§´©¤À̈§ª¨³§Ÿ̈Æ¥´¨«©¦½§−Ÿ§¦´©§¤®

:íçépäì äBL-ïéà Cìnìå íéNò íðéà Cìnä éúc-úàå íò-ìkî úBðL íäéúãåèáBè Cìnä-ìò-íà §¨¥¤ºŸ´¦¨À̈§¤¨¥³©¤Æ¤Æ¥¨´Ÿ¦½§©¤¬¤¥¤−§©¦¨«¦©©¤´¤½
:Cìnä éæðb-ìà àéáäì äëàìnä éNò éãé-ìò ìB÷Là óñk-økk íéôìà úøNòå íãaàì áúkééøñiå ¦¨¥−§©§¨®©£¤̧¤£¨¦¹¦©¤À¤¤§Æ©§¥ÆŸ¥´©§¨½̈§¨¦−¤¦§¥¬©¤«¤©¨¯©

:íéãeäiä øøö éââàä àúãnä-ïa ïîäì dðziå Bãé ìòî Bzòaè-úà Cìnäàéïîäì Cìnä øîàiå ©¤²¤¤©©§−¥©´¨®©«¦§À̈§¨¨¯¤«©§¨²¨¨£¨¦−Ÿ¥¬©§¦«©³Ÿ¤©¤Æ¤Æ§¨½̈
éðéòa áBhk Ba úBNòì íòäå Cì ïeúð óñkä:EáéøNò äLBìLa ïBLàøä Lãça Cìnä éøôñ eàøwiå ©¤−¤¨´¨®§¨¾̈©£¬−©¬§¥¤«©¦¨§ÁŸ§¥̧©¤¹¤©´Ÿ¤¨¦À¦§¨̧¨¨´

äðéãîe äðéãî-ìò | øLà úBçtä-ìàå Cìnä-éðtøcLçà ìà ïîä äeö-øLà-ìëk áúkiå Ba íBé»¼©¦¨¥´§«¨£¤¦¨´¨¿̈¤´£©§©§§¥«©Â¤¤§¤©©º£¤´©§¦¨´§¦À̈
ìk íòå íòå dáúëk äðéãîe äðéãî íòå íò éøN-ìàååLçà Cìnä íLa BðBLúòaèa ízçðå ázëð Lø §¤¨³¥©Æ¨½̈§¦¨³§¦¨Æ¦§¨½̈§©¬¨−̈¦§®§¥̧©¤³¤£©§¥ŸÆ¦§½̈§¤§©−§©©¬©

:Cìnäâéíéãeäiä-ìk-úà ãaàìe âøäì ãéîLäì Cìnä úBðéãî-ìk-ìà íéöøä ãéa íéøôñ çBìLðå ©¤«¤§¦§¸©§¨¦¹§©´¨¨¦»¤¨§¦´©¤¤¼§©§¦¿©£´Ÿ§©¥´¤¨©Â§¦
:æBáì íììLe øãà Lãç-àeä øNò-íéðL Lãçì øNò äLBìLa ãçà íBéa íéLðå óè ï÷æ-ãòå øòpî¦©̧©§©¨¥̧©³§¨¦Æ§´¤½̈¦§¨¬¨¨²§¬Ÿ¤§¥¨−̈´Ÿ¤£¨®§¨−̈¨«

ãé:äfä íBiì íéãúò úBéäì íénòä-ìëì éeìb äðéãîe äðéãî-ìëa úc ïúpäì áúkä ïâLútåèíéöøä ©§¤´¤©§À̈§¦¨³¥«¨Æ§¨§¦¨´§¦½̈¨−§¨¨«©¦®¦§¬£¦¦−©¬©¤«¨«¨¦º
ì eáLé ïîäå Cìnäå äøéaä ïLeLa äðzð úcäå Cìnä øáãa íéôeçã eàöé:äëBáð ïLeL øéòäå úBzL ¨§³§¦Æ¦§©´©¤½¤§©¨¬¦§−̈§©´©¦¨®§©¤³¤§¨¨Æ¨§´¦§½§¨¦¬−̈¨«¨

(ñ)
ã-÷øô øúñàbÎ`

à÷òæiå øéòä CBúa àöiå øôàå ÷N Laìiå åéãâa-úà éëcøî òø÷iå äNòð øLà-ìk-úà òãé éëcøîe¨§§©À¨©Æ¤¨£¤´©£½̈©¦§©³¨§§©Æ¤§¨½̈©¦§©¬©−¨¥®¤©¥¥Æ§´¨¦½©¦§©²
:äøîe äìãâ ä÷òæá:÷N Leáìa Cìnä øòL-ìà àBáì ïéà ék Cìnä-øòL éðôì ãò àBáiå §¨¨¬§Ÿ−̈¨¨«©¨¾©−¦§¥´©«©©¤®¤¦´¥¬¨²¤©¬©©¤−¤¦§¬¨«

â÷N ãtñîe éëáe íBöå íéãeäiì ìBãb ìáà òébî Búãå Cìnä-øác øLà íB÷î äðéãîe äðéãî-ìëáe§¨§¦¨´§¦À̈§Æ£¤̧§©©¤³¤§¨Æ©¦½©¥³¤¨Æ©§¦½§¬§¦−¦§¥®©´
:íéaøì òvé øôàå̈¥½¤ª©−¨«©¦«

i"yx
(„).éëãøî éøáã åãîòéä עולמית ישתחוה שלא האומר

ע"א: על והוזהר יהודי הוא øåô.(Ê)כי ìéôä מי הפיל
הוא: קצר ומקרא מי פירש ולא ìøåâä.שהפיל àåä

באיזה  הגורל הפיל גורל הוא הפור ומהו מפרש הכתוב
יצליח: íåéì.חודש íåéî:שיצליח בחודש יום באיזה

(Á).êìîä éúã úàå:המלך לעבודת מס äåù.לתת ïéà
בצע: אין כלומר חשש íãáàì.(Ë)אין áúëé יכתב

לאבדם: המדינות לשרי לשלוח êìîä(È)ספרים øñéå
.åúòáè úà מאת שישאלו גדול דבר כל מתן הוא

המלך: דבר בכל שליט בידו שהטבעת מי להיות המלך
(‚È).íéøôñ çåìùðå איש"טרא ספרים נשלחים ויהיו

נלחום  אם יא) (שופטי' מגזרת והוא בלע"ז טרמי"ש
נדמה: נדמה י') (הושע נגליתי הנגלה ב) א (ש"א נלחם

.øùò íéðù ùãçì øùò äùåìùá חודש לאותו י"ג ביום
השנה: לחדשי י"ב ארמי ïâùúô.(È„)שהוא לשון

בלעז: דרישממ"נט הכתב úã.סיפור ïúðäì ציווי
המלך: גזירת חוק להנתן אומר שהיה ìëìהכתב éåìâ

.íéîòä:זה ïùåùá.(ÂË)דבר äðúð úãäå שהיה מקום
י"ג  ליום עתידים להיות ביום בו החוק ניתן שם המלך

לכך: אדר äëåáð.לחודש ïùåù øéòäå:שבה היהודים
(‡).òãé éëãøîå שהסכימו לו אמר החלום בעל

נבוכדנצר  בימי לצלם שהשתחוו לפי לכך העליונים
אחשורוש: מסעודת àåáì.(·)ושנהנו ïéà éë דרך אין

שק: בלבוש המלך שער אל לבוא êìîä(‚)ארץ øáã
.åúãå ניתנה שם עוברים הספרים נושאי כשהשלוחים

בעיר: הדת

b dpyn oey`x wxt oileg zkqn

·ãé ìbîa èçBMä,øeöa,äð÷áe–äøLk BúèéçL.ïéèçBL ìkä,ïéèçBL íìBòìe,ïéèçBL ìkáe,ìbnî õeç ©¥§©©¨§§¨¤§¦¨§¥¨©Ÿ£¦§¨£¦©Ÿ£¦¦©©
øéö÷,äøânäå,íépMäå,ïøtväå,ïé÷ðBç ïäL éðtî.dúëéìä Cøãa øéö÷ ìbîa èçBMä–éànL úéaïéìñBt, ¨¦§©§¥¨§©¦©¦§©¦Ÿ¤¦§¥¤¥§¦©¥§©©¨¦§¤¤£¦¨¨¥©©§¦

ìlä úéáeïéøéLëî.äépL e÷éìçä íàå–ïékñk àéä éøä. ¥¦¥©§¦¦§¦¤¡¦¦¤¨£¥¦§©¦
‚dlk éðt ìò èeçä àGî da øiLå úòahä CBzî èçBMä–äøLk BúèéçL.a éñBé éaøäãeäé øøîBà:àGî ©¥¦©©©©§¦¥¨§©©§¥ª¨§¦¨§¥¨©¦¥©§¨¥§

daø éðt ìò èeçä. ©©§¥ª¨

aaaa.ci lbnéëäìå .íåâôä ãöá èåçùé àîù äøéæâ ,äìçúëì íéèçåù ïéà ä÷ìç àéäù ãöáå ,úåîéâô äá ùé úçàäå ïéëñë ä÷ìç úçàä ,úåéô éúù äì ùé
ë"à àìà ,äìçúëì äá èåçùì øåñà ,ïìäìå íâôä ïî èåçùì éãë äá ùéå äîåâô ïéëñã ,àäî ïðéòîùå .àì äìçúëì ïéà ãáòéã òîùîã èçåùä àðú

:íâôä íå÷îá èåçùì éúà àîìã øæâîì àëéì àúùäã éîâá åà ãâáá íâôä êøë.dpwae xevaïøáç óåñáìå íéùåìú åéäù äð÷áå øåöá éøééî ïéúéðúî
:éøù äìçúëì åìéôà øåîâ ùåìúå .ìåñô ãáòéã åìéôà ,åø÷éòî øáåçîá ìáà .àì äìçúëì ïéà ãáòéãå ,íéøáåçî ïäùë ïäá èçùå.xevïåùìå .ããåçî òìñ

àåä àø÷î(ã úåîù):úåøëúå øåö äøåôö ç÷úå ,.mihgey lkd.åúèéçùî ìåëàì øúåîù äáøä úåøéáòì åìéôà åà ,úçà äøéáòì øîåî ìàøùé ééåúàì
úåðå ïéëñä øùë ìàøùé ÷ãåáå .àéñäøôá úåúáù ììçî åà äøæ äãåáòì øîåî äéäé àìù àåäåèçåù êë øçàå ,÷åãáì çøåè åðéàù åú÷æçù éðôî ,åì ï

äøåúá íéðéîàî ïðéàù íéàø÷ ïäì ïéøå÷ åðàù ïé÷åãöä åìàå .äøùë åúèéçù äôé àéä íà ,äèéçù øçàì åðéëñ ÷ãåáå ìàøùé øæåçå ,åîöò ïéáì åðéá åìéôà
:óåñ ãòå äìçúî äèéçùä äàåøå ãîåò ìàøùé ïë íà àìà .äìåñô ïúèéçù ,äô ìòáù.mihgey mlerleùàøá ïéá ,ä÷åáàä øåàì äìéìá ïéá ,íåéá ïéá

:èéçù÷ íéä øùì àìå êéøö àåä åúðéôñ ø÷ðìã àúìî àçëåîã ,äðéôñä ùàøá íéèçåù ïëå .èåçùì äìò íéîùä àáöì åøîàé àîù ïðéùééç àìå ,ââä
.mihgey lkaeíéùøåôù ïéîéð éðôî ,äìçúëì åá ïéèçåù ïéà åîöò äð÷á ìáà .ïéëñë êúåçù íâàá ìãâä áùò àåäù äð÷ ìù úéîåø÷á ïéá úéëåëæá ïéá

:äãìç ãáòîì éúàå íéðîéñä íéá÷åðå åðîî.xivw lbn:òåôùá ãçà ãöì ïìåë úåèåð äéúåîéâôù .äàåáúä äá íéøöå÷ù.dxibnùéå ,úåîéâô àìî ïéëñ
:úåøâåà åðééäã ïàëîå ïàëî àùøåî äîéâô ìëì.mipiy:øúåé åà íéðù ïäùë à÷åãå .äîäá ìù éçìá íéáåçúä.oxetvde:úøáåçîä.oiwpeg odyïéàù

:àåä øáåçî íåùî ïøåôöã àîòèã ,ïøåôöà åàìå éà÷ àøàùà ,íé÷ðåç éàäå .úåîéâôä úîçî ïéòøå÷ àìà ,ïéëúåç.xivw lbnêøãå ãàî íéôåôë äéùàø
:úòøå÷ äðéà äúëéìä.dliap mixne` i`ny zia.äøéæâ íåùî ïðéùôî àì äàîåè éùåôàã ,éøæâ àì ììä úéáå .äàáåä åèà äëìåä éøæâã .àùîá äàîèîå

:äàáåä åèà äëìåä äøéæâ ,äøåñàã åãåî äìéëàá ìáà
bbbb.zrahd jezn hgeyd:øîà÷ ïìåëì äðåéìò àéäù äìåãâä úòáèá.dlek ipt lr hegd `eln da xiiyeïî úàöì ïéëñì äèä àìù .ùàøä ãöì

:äøùë ,äìåë úòáèä ìë øîâù ãò ùàøä ãöì úòáèä.hegd `elnàöéå .ùàøä ãöì ïéëñä úà íéøâä äìåë úà øîâù íãå÷ íà ìáà .åäã ìë øîåìë
ìéàåä ,ïðáø éìñô ,äèéçù íå÷îá äð÷ä áåø èçùðù éô ìò óà ,äîøâä àéäù ,äèéçù íå÷î åðéàù úòáèä ïî äìòîì äèéçùä úà øîâå úòáèä ïî

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב

מוסיפה  לשחוט, מותר זמן ובאיזה לשחוט מותר מי הקודמת במשנה שלמדנו לאחר 
בה  שיש  בסכין  לשחוט שאסור היא והלכה לשחוט. מותר  במה ללמד משנתנו

wlg),פגימות epi`e mebt dly adldy)ואין הסימן , לקריעת גורמת שהפגימה לפי 
כשרה. שחיטה זו 

ãé ìbîa èçBMäמשני להבים לו שיש  עשבים, לקציר  קטן  מגל  – ÇÅÀÇÇÈ
פגימות  עם להב שני  ומצד  סכין , כמו חלק להב אחד מצד  הצדדים,

;(xeqna enk miipiy ea yiy),יד במגל  לשחוט אסור לכתחילה ואמנם

שחט  אם שבדיעבד  אלא הפגום, בצדו ישחט שמא גזירה החלק, בצדו 
שחט אם וכן החלק, בצדו חדה,øeöaבו, באבן –äð÷áe או – ÀÀÈÆ

עץ, של äøLkבקנה BúèéçL ובקנה שבצור מבואר , בגמרא – ÀÄÈÀÅÈ
– מעיקרם מחוברים היו  ואם לכתחילה; אף לשחוט מותר תלושים

ובקנה  בצור מדובר  שבמשנתנו אלא פסולה, שחיטתו בדיעבד אף
ול תלושים אסורשהיו  שלכתחילה ללמד, המשנה ובאה חברם, בסוף

כשרה. שחיטתו בדיעבד  אבל  בהם, ïéèçBLלשחוט ìkä כמו – ÇÙÂÄ
ישראל לרבות באה שמשנתנו מבואר  בגמרא הקודמת. במשנה ששנינו 

diqdxta),מומר zay leligle dxf dcearl xnenn ueg) לתת שמותר 

ולאחריה, השחיטה לפני  הסכין את לבדוק שצריך  אלא לשחוט, לו 
ïéèçBL íìBòìe שלמדנו כמו  האבוקה, לאור בלילה בין  ביום, בין – ÀÈÂÄ

הקודמת, ïéèçBLבמשנה ìkáeכמבואר בקנה, ובין  בצור  בין  – ÇÙÂÄ
פגימות, בו שאין ובלבד  חד, דבר ובכל  בזכוכית גם וכן  õeçלעיל ,

øéö÷ ìbnîמשונן ולהבו התבואה, בו  שקוצרים –miipiy ea yiy) ÄÇÇÈÄ
,(cg` cvl olek zehepdäøânäå, מסור מין –íépMäåשבלחי – ÀÇÀÅÈÀÇÄÇÄ

לשן , שן  בין  פגימה שיש ויותר, שתיים כשהן  ודווקא בהמה; של
ïøtväå,פסולה שחיטתו  אלו  בכל השוחט לגוף; המחוברת –éðtî ÀÇÄÙÆÄÀÅ

ïé÷ðBç ïäLסימני את הם קורעים שבהם הפגימות שמחמת – ÆÅÀÄ
פסולה. שחיטתו  בדיעבד  אף הלכך  אותם, חותכים ואינם הצואר

על  מוסב אינו זה שטעם מבואר בצפורן "oxetvd",בגמרא הטעם אלא
שהוא  בדבר שהשוחט לעיל  הזכרנו וכבר מחוברת, שהיא משום הוא

בדיעבד. אף פסולה שחיטתו מעיקרו, ÷øéöמחובר  ìbîa èçBMäÇÅÀÇÇÈÄ
éìä Cøãadúë משופעות קציר  במגל  שהשיניים לעיל, הזכרנו כבר  – ÀÆÆÂÄÈÈ

ללמד המשנה ובאה היד , בית לצד  היינו  אחד , לצד  כולן  ונוטות הן

לידי מביאות הפגימות אין  זו  שבדרך בלבד, הולכה בדרך  שחט שאם
הסימנים, ïéìñBtקריעת éànL úéa שמא גזירה השחיטה, את – ÅÇÇÀÄ

הבאה, בדרך  ïéøéLëîישחט ìlä úéáe שאף מבואר  בגמרא – ÅÄÅÇÀÄÄ
משום  בהולכה שגוזרים באכילה, אסורה שהבהמה מודים הלל  בית

שבית  טומאה, לענין  אלא הלל ובית שמאי בית נחלקו  ולא הבאה,
הלל ובית במשא, ומטמאה היא נבילה שהבהמה סוברים, שמאי

גזירה. משום טומאה להרבות שאין  נבילה, שאינה íàåÀÄסוברים,
äépL e÷éìçä,חלק להבה את ועשו  המגל  שיני את שהסירו  – ÆÁÄÄÆÈ
ïékñk àéä éøä שלא מגל משום גוזרים ואין בה, לשחוט ומותר  – ÂÅÄÀÇÄ

שניה. החליקו 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

לדין שייך זה ענין הראש. לצד  בקנה השחיטה מקום בענין דנה dnxbd,משנתנו
שלא  מעיר , ישראל " "תפארת בעל שם). (עיין  א למשנה בהקדמה שבארנו  כמו
ברורים  אלה שיעורים שכן  ושבוושט, שבקנה השחיטה שיעורי  כל התנא הזכיר 
(חולין בגמרא הם מבוארים אמנם בהם. בקיאים שחיטה אצל  המצויים וכל הם,

א). מד,

úòahä CBzî èçBMä מראשה טבעות טבעות עשויה הגרגרת – ÇÅÄÇÇÇÇ
גדולה, טבעת נקראת הראש לצד  הסמוכה הראשונה והטבעת לסופה,
מקיפה  שהיא מפני ועוד , האחרות; הטבעות מן  יותר  רחבה היא שכן

חזק  קרום כעין אלא הקנה, כל מקיפות אין  הטבעות ושאר  הקנה, כל
משנתנו  ובאה ומכאן; מכאן הטבעות את הגרגרת מאחורי  מחבר 

הגדולה, הטבעת בתוך  שחט שאם èeçäללמד, àGî da øiLåÀÄÅÈÀÇ
חתך אלא הראש , לצד הטבעת מן  לצאת הסכין  את הטה שלא –

באופ  השחיטה, גמר  עד השערה בתוכה חוט כמלא לפחות ששייר ן 
dlk éðt ìò,הטבעת כל פני  על  –äøLk BúèéçL אם אבל – ÇÀÅËÈÀÄÈÀÅÈ

הראש לצד ממנה ויצא הסכין  את הטה הטבעת כל  את שגמר  קודם
זו  הרי שחיטה, מקום שאינו לטבעת, מחוץ השחיטה את "dnxbd",וגמר

izdw - zex`ean zeipyn



ריז cÎb wxt xzq` - miaezk

â-÷øô øúñàehÎc

ãéëcøî éøác eãîòéä úBàøì ïîäì eãébiå íäéìà òîL àìå íBéå íBé åéìà íøîàk (íøîàá) éäéå©§¦À§¨§¨³¥¨Æ´¨½§¬Ÿ¨©−£¥¤®©©¦´§¨À̈¦§Æ£©«©§Æ¦§¥´¨§§©½
:éãeäé àeä-øLà íäì ãébä-ékä:äîç ïîä àìniå Bì äåçzLîe òøk éëcøî ïéà-ék ïîä àøiååæáiå ¦«¦¦¬¨¤−£¤¬§¦«©©´§¨½̈¦¥´¨§§©½Ÿ¥¬©¦«§©£¤−®©¦¨¥¬¨−̈¥¨«©¦´¤

ì åéðéòaíéãeäiä-ìk-úà ãéîLäì ïîä Lwáéå éëcøî íò-úà Bì eãébä-ék Bcáì éëcøîa ãé çìL §¥À̈¦§³Ÿ¨Æ§¨§§©´§©½¦«¦¦¬−¤©´¨§§¨®©§©¥´¨À̈§©§¦¯¤¨©§¦²
:éëcøî íò LBøåLçà úeëìî-ìëa øLàæCìnì äøNò íézL úðLa ïñéð Lãç-àeä ïBLàøä Lãça £¤²§¨©§¬£©§¥−©¬¨§§¨«©³Ÿ¤¨¦Æ´Ÿ¤¦½̈¦§©Æ§¥´¤§¥½©¤−¤

:øãà Lãç-àeä øNò-íéðL Lãçì Lãçîe íBéì | íBiî ïîä éðôì ìøBbä àeä øet ìétä LBøåLçà£©§¥®¦¦´Á¸©¹̈¦§¥´¨À̈¦¯§²¥²Ÿ¤§¬Ÿ¤§¥¨−̈¬Ÿ¤£¨«
(ñ)çEúeëìî úBðéãî ìëa íénòä ïéa ãøôîe øfôî ãçà-íò BðLé LBøåLçà Cìnì ïîä øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ©¤´¤£©§¥½¤§´©¤À̈§ª¨³§Ÿ̈Æ¥´¨«©¦½§−Ÿ§¦´©§¤®

:íçépäì äBL-ïéà Cìnìå íéNò íðéà Cìnä éúc-úàå íò-ìkî úBðL íäéúãåèáBè Cìnä-ìò-íà §¨¥¤ºŸ´¦¨À̈§¤¨¥³©¤Æ¤Æ¥¨´Ÿ¦½§©¤¬¤¥¤−§©¦¨«¦©©¤´¤½
:Cìnä éæðb-ìà àéáäì äëàìnä éNò éãé-ìò ìB÷Là óñk-økk íéôìà úøNòå íãaàì áúkééøñiå ¦¨¥−§©§¨®©£¤̧¤£¨¦¹¦©¤À¤¤§Æ©§¥ÆŸ¥´©§¨½̈§¨¦−¤¦§¥¬©¤«¤©¨¯©

:íéãeäiä øøö éââàä àúãnä-ïa ïîäì dðziå Bãé ìòî Bzòaè-úà Cìnäàéïîäì Cìnä øîàiå ©¤²¤¤©©§−¥©´¨®©«¦§À̈§¨¨¯¤«©§¨²¨¨£¨¦−Ÿ¥¬©§¦«©³Ÿ¤©¤Æ¤Æ§¨½̈
éðéòa áBhk Ba úBNòì íòäå Cì ïeúð óñkä:EáéøNò äLBìLa ïBLàøä Lãça Cìnä éøôñ eàøwiå ©¤−¤¨´¨®§¨¾̈©£¬−©¬§¥¤«©¦¨§ÁŸ§¥̧©¤¹¤©´Ÿ¤¨¦À¦§¨̧¨¨´

äðéãîe äðéãî-ìò | øLà úBçtä-ìàå Cìnä-éðtøcLçà ìà ïîä äeö-øLà-ìëk áúkiå Ba íBé»¼©¦¨¥´§«¨£¤¦¨´¨¿̈¤´£©§©§§¥«©Â¤¤§¤©©º£¤´©§¦¨´§¦À̈
ìk íòå íòå dáúëk äðéãîe äðéãî íòå íò éøN-ìàååLçà Cìnä íLa BðBLúòaèa ízçðå ázëð Lø §¤¨³¥©Æ¨½̈§¦¨³§¦¨Æ¦§¨½̈§©¬¨−̈¦§®§¥̧©¤³¤£©§¥ŸÆ¦§½̈§¤§©−§©©¬©

:Cìnäâéíéãeäiä-ìk-úà ãaàìe âøäì ãéîLäì Cìnä úBðéãî-ìk-ìà íéöøä ãéa íéøôñ çBìLðå ©¤«¤§¦§¸©§¨¦¹§©´¨¨¦»¤¨§¦´©¤¤¼§©§¦¿©£´Ÿ§©¥´¤¨©Â§¦
:æBáì íììLe øãà Lãç-àeä øNò-íéðL Lãçì øNò äLBìLa ãçà íBéa íéLðå óè ï÷æ-ãòå øòpî¦©̧©§©¨¥̧©³§¨¦Æ§´¤½̈¦§¨¬¨¨²§¬Ÿ¤§¥¨−̈´Ÿ¤£¨®§¨−̈¨«

ãé:äfä íBiì íéãúò úBéäì íénòä-ìëì éeìb äðéãîe äðéãî-ìëa úc ïúpäì áúkä ïâLútåèíéöøä ©§¤´¤©§À̈§¦¨³¥«¨Æ§¨§¦¨´§¦½̈¨−§¨¨«©¦®¦§¬£¦¦−©¬©¤«¨«¨¦º
ì eáLé ïîäå Cìnäå äøéaä ïLeLa äðzð úcäå Cìnä øáãa íéôeçã eàöé:äëBáð ïLeL øéòäå úBzL ¨§³§¦Æ¦§©´©¤½¤§©¨¬¦§−̈§©´©¦¨®§©¤³¤§¨¨Æ¨§´¦§½§¨¦¬−̈¨«¨

(ñ)
ã-÷øô øúñàbÎ`

à÷òæiå øéòä CBúa àöiå øôàå ÷N Laìiå åéãâa-úà éëcøî òø÷iå äNòð øLà-ìk-úà òãé éëcøîe¨§§©À¨©Æ¤¨£¤´©£½̈©¦§©³¨§§©Æ¤§¨½̈©¦§©¬©−¨¥®¤©¥¥Æ§´¨¦½©¦§©²
:äøîe äìãâ ä÷òæá:÷N Leáìa Cìnä øòL-ìà àBáì ïéà ék Cìnä-øòL éðôì ãò àBáiå §¨¨¬§Ÿ−̈¨¨«©¨¾©−¦§¥´©«©©¤®¤¦´¥¬¨²¤©¬©©¤−¤¦§¬¨«

â÷N ãtñîe éëáe íBöå íéãeäiì ìBãb ìáà òébî Búãå Cìnä-øác øLà íB÷î äðéãîe äðéãî-ìëáe§¨§¦¨´§¦À̈§Æ£¤̧§©©¤³¤§¨Æ©¦½©¥³¤¨Æ©§¦½§¬§¦−¦§¥®©´
:íéaøì òvé øôàå̈¥½¤ª©−¨«©¦«

i"yx
(„).éëãøî éøáã åãîòéä עולמית ישתחוה שלא האומר

ע"א: על והוזהר יהודי הוא øåô.(Ê)כי ìéôä מי הפיל
הוא: קצר ומקרא מי פירש ולא ìøåâä.שהפיל àåä

באיזה  הגורל הפיל גורל הוא הפור ומהו מפרש הכתוב
יצליח: íåéì.חודש íåéî:שיצליח בחודש יום באיזה

(Á).êìîä éúã úàå:המלך לעבודת מס äåù.לתת ïéà
בצע: אין כלומר חשש íãáàì.(Ë)אין áúëé יכתב

לאבדם: המדינות לשרי לשלוח êìîä(È)ספרים øñéå
.åúòáè úà מאת שישאלו גדול דבר כל מתן הוא

המלך: דבר בכל שליט בידו שהטבעת מי להיות המלך
(‚È).íéøôñ çåìùðå איש"טרא ספרים נשלחים ויהיו

נלחום  אם יא) (שופטי' מגזרת והוא בלע"ז טרמי"ש
נדמה: נדמה י') (הושע נגליתי הנגלה ב) א (ש"א נלחם

.øùò íéðù ùãçì øùò äùåìùá חודש לאותו י"ג ביום
השנה: לחדשי י"ב ארמי ïâùúô.(È„)שהוא לשון

בלעז: דרישממ"נט הכתב úã.סיפור ïúðäì ציווי
המלך: גזירת חוק להנתן אומר שהיה ìëìהכתב éåìâ

.íéîòä:זה ïùåùá.(ÂË)דבר äðúð úãäå שהיה מקום
י"ג  ליום עתידים להיות ביום בו החוק ניתן שם המלך

לכך: אדר äëåáð.לחודש ïùåù øéòäå:שבה היהודים
(‡).òãé éëãøîå שהסכימו לו אמר החלום בעל

נבוכדנצר  בימי לצלם שהשתחוו לפי לכך העליונים
אחשורוש: מסעודת àåáì.(·)ושנהנו ïéà éë דרך אין

שק: בלבוש המלך שער אל לבוא êìîä(‚)ארץ øáã
.åúãå ניתנה שם עוברים הספרים נושאי כשהשלוחים

בעיר: הדת

b dpyn oey`x wxt oileg zkqn

·ãé ìbîa èçBMä,øeöa,äð÷áe–äøLk BúèéçL.ïéèçBL ìkä,ïéèçBL íìBòìe,ïéèçBL ìkáe,ìbnî õeç ©¥§©©¨§§¨¤§¦¨§¥¨©Ÿ£¦§¨£¦©Ÿ£¦¦©©
øéö÷,äøânäå,íépMäå,ïøtväå,ïé÷ðBç ïäL éðtî.dúëéìä Cøãa øéö÷ ìbîa èçBMä–éànL úéaïéìñBt, ¨¦§©§¥¨§©¦©¦§©¦Ÿ¤¦§¥¤¥§¦©¥§©©¨¦§¤¤£¦¨¨¥©©§¦

ìlä úéáeïéøéLëî.äépL e÷éìçä íàå–ïékñk àéä éøä. ¥¦¥©§¦¦§¦¤¡¦¦¤¨£¥¦§©¦
‚dlk éðt ìò èeçä àGî da øiLå úòahä CBzî èçBMä–äøLk BúèéçL.a éñBé éaøäãeäé øøîBà:àGî ©¥¦©©©©§¦¥¨§©©§¥ª¨§¦¨§¥¨©¦¥©§¨¥§

daø éðt ìò èeçä. ©©§¥ª¨

aaaa.ci lbnéëäìå .íåâôä ãöá èåçùé àîù äøéæâ ,äìçúëì íéèçåù ïéà ä÷ìç àéäù ãöáå ,úåîéâô äá ùé úçàäå ïéëñë ä÷ìç úçàä ,úåéô éúù äì ùé
ë"à àìà ,äìçúëì äá èåçùì øåñà ,ïìäìå íâôä ïî èåçùì éãë äá ùéå äîåâô ïéëñã ,àäî ïðéòîùå .àì äìçúëì ïéà ãáòéã òîùîã èçåùä àðú

:íâôä íå÷îá èåçùì éúà àîìã øæâîì àëéì àúùäã éîâá åà ãâáá íâôä êøë.dpwae xevaïøáç óåñáìå íéùåìú åéäù äð÷áå øåöá éøééî ïéúéðúî
:éøù äìçúëì åìéôà øåîâ ùåìúå .ìåñô ãáòéã åìéôà ,åø÷éòî øáåçîá ìáà .àì äìçúëì ïéà ãáòéãå ,íéøáåçî ïäùë ïäá èçùå.xevïåùìå .ããåçî òìñ

àåä àø÷î(ã úåîù):úåøëúå øåö äøåôö ç÷úå ,.mihgey lkd.åúèéçùî ìåëàì øúåîù äáøä úåøéáòì åìéôà åà ,úçà äøéáòì øîåî ìàøùé ééåúàì
úåðå ïéëñä øùë ìàøùé ÷ãåáå .àéñäøôá úåúáù ììçî åà äøæ äãåáòì øîåî äéäé àìù àåäåèçåù êë øçàå ,÷åãáì çøåè åðéàù åú÷æçù éðôî ,åì ï

äøåúá íéðéîàî ïðéàù íéàø÷ ïäì ïéøå÷ åðàù ïé÷åãöä åìàå .äøùë åúèéçù äôé àéä íà ,äèéçù øçàì åðéëñ ÷ãåáå ìàøùé øæåçå ,åîöò ïéáì åðéá åìéôà
:óåñ ãòå äìçúî äèéçùä äàåøå ãîåò ìàøùé ïë íà àìà .äìåñô ïúèéçù ,äô ìòáù.mihgey mlerleùàøá ïéá ,ä÷åáàä øåàì äìéìá ïéá ,íåéá ïéá

:èéçù÷ íéä øùì àìå êéøö àåä åúðéôñ ø÷ðìã àúìî àçëåîã ,äðéôñä ùàøá íéèçåù ïëå .èåçùì äìò íéîùä àáöì åøîàé àîù ïðéùééç àìå ,ââä
.mihgey lkaeíéùøåôù ïéîéð éðôî ,äìçúëì åá ïéèçåù ïéà åîöò äð÷á ìáà .ïéëñë êúåçù íâàá ìãâä áùò àåäù äð÷ ìù úéîåø÷á ïéá úéëåëæá ïéá

:äãìç ãáòîì éúàå íéðîéñä íéá÷åðå åðîî.xivw lbn:òåôùá ãçà ãöì ïìåë úåèåð äéúåîéâôù .äàåáúä äá íéøöå÷ù.dxibnùéå ,úåîéâô àìî ïéëñ
:úåøâåà åðééäã ïàëîå ïàëî àùøåî äîéâô ìëì.mipiy:øúåé åà íéðù ïäùë à÷åãå .äîäá ìù éçìá íéáåçúä.oxetvde:úøáåçîä.oiwpeg odyïéàù

:àåä øáåçî íåùî ïøåôöã àîòèã ,ïøåôöà åàìå éà÷ àøàùà ,íé÷ðåç éàäå .úåîéâôä úîçî ïéòøå÷ àìà ,ïéëúåç.xivw lbnêøãå ãàî íéôåôë äéùàø
:úòøå÷ äðéà äúëéìä.dliap mixne` i`ny zia.äøéæâ íåùî ïðéùôî àì äàîåè éùåôàã ,éøæâ àì ììä úéáå .äàáåä åèà äëìåä éøæâã .àùîá äàîèîå

:äàáåä åèà äëìåä äøéæâ ,äøåñàã åãåî äìéëàá ìáà
bbbb.zrahd jezn hgeyd:øîà÷ ïìåëì äðåéìò àéäù äìåãâä úòáèá.dlek ipt lr hegd `eln da xiiyeïî úàöì ïéëñì äèä àìù .ùàøä ãöì

:äøùë ,äìåë úòáèä ìë øîâù ãò ùàøä ãöì úòáèä.hegd `elnàöéå .ùàøä ãöì ïéëñä úà íéøâä äìåë úà øîâù íãå÷ íà ìáà .åäã ìë øîåìë
ìéàåä ,ïðáø éìñô ,äèéçù íå÷îá äð÷ä áåø èçùðù éô ìò óà ,äîøâä àéäù ,äèéçù íå÷î åðéàù úòáèä ïî äìòîì äèéçùä úà øîâå úòáèä ïî
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מוסיפה  לשחוט, מותר זמן ובאיזה לשחוט מותר מי הקודמת במשנה שלמדנו לאחר 
בה  שיש  בסכין  לשחוט שאסור היא והלכה לשחוט. מותר  במה ללמד משנתנו

wlg),פגימות epi`e mebt dly adldy)ואין הסימן , לקריעת גורמת שהפגימה לפי 
כשרה. שחיטה זו 

ãé ìbîa èçBMäמשני להבים לו שיש  עשבים, לקציר  קטן  מגל  – ÇÅÀÇÇÈ
פגימות  עם להב שני  ומצד  סכין , כמו חלק להב אחד מצד  הצדדים,

;(xeqna enk miipiy ea yiy),יד במגל  לשחוט אסור לכתחילה ואמנם

שחט  אם שבדיעבד  אלא הפגום, בצדו ישחט שמא גזירה החלק, בצדו 
שחט אם וכן החלק, בצדו חדה,øeöaבו, באבן –äð÷áe או – ÀÀÈÆ

עץ, של äøLkבקנה BúèéçL ובקנה שבצור מבואר , בגמרא – ÀÄÈÀÅÈ
– מעיקרם מחוברים היו  ואם לכתחילה; אף לשחוט מותר תלושים

ובקנה  בצור מדובר  שבמשנתנו אלא פסולה, שחיטתו בדיעבד אף
ול תלושים אסורשהיו  שלכתחילה ללמד, המשנה ובאה חברם, בסוף

כשרה. שחיטתו בדיעבד  אבל  בהם, ïéèçBLלשחוט ìkä כמו – ÇÙÂÄ
ישראל לרבות באה שמשנתנו מבואר  בגמרא הקודמת. במשנה ששנינו 

diqdxta),מומר zay leligle dxf dcearl xnenn ueg) לתת שמותר 

ולאחריה, השחיטה לפני  הסכין את לבדוק שצריך  אלא לשחוט, לו 
ïéèçBL íìBòìe שלמדנו כמו  האבוקה, לאור בלילה בין  ביום, בין – ÀÈÂÄ

הקודמת, ïéèçBLבמשנה ìkáeכמבואר בקנה, ובין  בצור  בין  – ÇÙÂÄ
פגימות, בו שאין ובלבד  חד, דבר ובכל  בזכוכית גם וכן  õeçלעיל ,

øéö÷ ìbnîמשונן ולהבו התבואה, בו  שקוצרים –miipiy ea yiy) ÄÇÇÈÄ
,(cg` cvl olek zehepdäøânäå, מסור מין –íépMäåשבלחי – ÀÇÀÅÈÀÇÄÇÄ

לשן , שן  בין  פגימה שיש ויותר, שתיים כשהן  ודווקא בהמה; של
ïøtväå,פסולה שחיטתו  אלו  בכל השוחט לגוף; המחוברת –éðtî ÀÇÄÙÆÄÀÅ

ïé÷ðBç ïäLסימני את הם קורעים שבהם הפגימות שמחמת – ÆÅÀÄ
פסולה. שחיטתו  בדיעבד  אף הלכך  אותם, חותכים ואינם הצואר

על  מוסב אינו זה שטעם מבואר בצפורן "oxetvd",בגמרא הטעם אלא
שהוא  בדבר שהשוחט לעיל  הזכרנו וכבר מחוברת, שהיא משום הוא

בדיעבד. אף פסולה שחיטתו מעיקרו, ÷øéöמחובר  ìbîa èçBMäÇÅÀÇÇÈÄ
éìä Cøãadúë משופעות קציר  במגל  שהשיניים לעיל, הזכרנו כבר  – ÀÆÆÂÄÈÈ

ללמד המשנה ובאה היד , בית לצד  היינו  אחד , לצד  כולן  ונוטות הן

לידי מביאות הפגימות אין  זו  שבדרך בלבד, הולכה בדרך  שחט שאם
הסימנים, ïéìñBtקריעת éànL úéa שמא גזירה השחיטה, את – ÅÇÇÀÄ

הבאה, בדרך  ïéøéLëîישחט ìlä úéáe שאף מבואר  בגמרא – ÅÄÅÇÀÄÄ
משום  בהולכה שגוזרים באכילה, אסורה שהבהמה מודים הלל  בית

שבית  טומאה, לענין  אלא הלל ובית שמאי בית נחלקו  ולא הבאה,
הלל ובית במשא, ומטמאה היא נבילה שהבהמה סוברים, שמאי

גזירה. משום טומאה להרבות שאין  נבילה, שאינה íàåÀÄסוברים,
äépL e÷éìçä,חלק להבה את ועשו  המגל  שיני את שהסירו  – ÆÁÄÄÆÈ
ïékñk àéä éøä שלא מגל משום גוזרים ואין בה, לשחוט ומותר  – ÂÅÄÀÇÄ

שניה. החליקו 
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לדין שייך זה ענין הראש. לצד  בקנה השחיטה מקום בענין דנה dnxbd,משנתנו
שלא  מעיר , ישראל " "תפארת בעל שם). (עיין  א למשנה בהקדמה שבארנו  כמו
ברורים  אלה שיעורים שכן  ושבוושט, שבקנה השחיטה שיעורי  כל התנא הזכיר 
(חולין בגמרא הם מבוארים אמנם בהם. בקיאים שחיטה אצל  המצויים וכל הם,

א). מד,

úòahä CBzî èçBMä מראשה טבעות טבעות עשויה הגרגרת – ÇÅÄÇÇÇÇ
גדולה, טבעת נקראת הראש לצד  הסמוכה הראשונה והטבעת לסופה,
מקיפה  שהיא מפני ועוד , האחרות; הטבעות מן  יותר  רחבה היא שכן

חזק  קרום כעין אלא הקנה, כל מקיפות אין  הטבעות ושאר  הקנה, כל
משנתנו  ובאה ומכאן; מכאן הטבעות את הגרגרת מאחורי  מחבר 

הגדולה, הטבעת בתוך  שחט שאם èeçäללמד, àGî da øiLåÀÄÅÈÀÇ
חתך אלא הראש , לצד הטבעת מן  לצאת הסכין  את הטה שלא –

באופ  השחיטה, גמר  עד השערה בתוכה חוט כמלא לפחות ששייר ן 
dlk éðt ìò,הטבעת כל פני  על  –äøLk BúèéçL אם אבל – ÇÀÅËÈÀÄÈÀÅÈ

הראש לצד ממנה ויצא הסכין  את הטה הטבעת כל  את שגמר  קודם
זו  הרי שחיטה, מקום שאינו לטבעת, מחוץ השחיטה את "dnxbd",וגמר

izdw - zex`ean zeipyn
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„ïéããvä ïî èçBMä–äøLk BúèéçL.ïéããvä ïî ÷ìBnä–äìeñt Bú÷éìî.óøòä ïî èçBMä–BúèéçL ©¥¦©§¨¦§¦¨§¥¨©¥¦©§¨¦§¦¨§¨©¥¦¨Ÿ¤§¦¨
äìeñt.óøòä ïî ÷ìBnä–äøLk Bú÷éìî.øàevä ïî èçBMä–äøLk BúèéçL.øàevä ïî ÷ìBnä–Bú÷éìî §¨©¥¦¨Ÿ¤§¦¨§¥¨©¥¦©©¨§¦¨§¥¨©¥¦©©¨§¦¨

ä÷éìîì øLk óøòä ìkL ;äìeñt,ì øLk øàevä ìëåäèéçL.àöîð,äèéçLa øLk–ä÷éìîa ìeñt;øLk §¨¤¨¨Ÿ¤¨¥¦§¦¨§¨©©¨¨¥¦§¦¨¦§¨¨¥¦§¦¨¨¦§¦¨¨¥
ä÷éìîa–äèéçLa ìeñt. ¦§¦¨¨¦§¦¨
‰ïéøBza øLk–äðBé éðáa ìeñt;äðBé éðáa øLk–tïéøBza ìeñ.áeävä úlçz–ìeñt äæáe äæa. ¨¥©¦¨¦§¥¨¨¥¦§¥¨¨©¦§¦©©¦¨¤¨¤¨

:ìåñôá åøîâå.daex ipt lr hegd `eln xne` dcedi 'xa iqei iaxøîåìë ,úòáèä áåø éðô ìò ùàøä ãöì úòáèä ïî äøòùä èåç àåìî äá øééù íà
éë êãéàå ,äèéçù äì äøùëúà àáåøáã ,äøùë ,äðîî äìòîì äèéçùä øîâå ùàøä ãöì äðîî àöéå íéøâä äèåòéîáå úòáèä êåúá äð÷ä áåø êúçù
øééùã åðééäå .øùë ,äèîìå òáåë éåôùî .äôéøè ,äìòîìå òáåë éåôùî ,äìåãâä úòáèî äìòîì èçåùä ,äëìä ÷ñôå .àåä àîìòá øùá êúçî èéçù à÷

:ùàøä ãöì àåäù ìë ïäá øééùå ,òáåë éåôùî äèîìå äìåãâä úòáèî äìòîì ïäù øùá ìù ïéèéç éðù ïúåàá èçùù ,éèéçá
cccc.miccvd on hgeyd:øàåöä éãö.dxyk ezhigy:ãáòéãá èçåùä éîð éðú ,íéããöä ïî ÷ìåîä àôéñ éðúîì éòáã éãééàå .éîð äìéçúëì åìéôàåwlend

.dleqt ezwiln miccvd onáéúë ä÷éìîáã('ä àø÷éå):åéøåçàî åðééäã ,åôøò ìåîî.dleqt ezhigy sxerd on hgeydíéðîéñä øéæçä àìù éìéî éðäå
äìçúî äìåëã àåä íúä ,äøùë ä÷éìîáã â"òàå .ú÷øôîä úøéáùá äôøèð íéðîéñì òéâäù íãå÷ã ,íéðîéñì òéâäù ãò ú÷øôîä êúç àìà óøåòä éøåçà

ù èçåù øàùë éåäå ä÷éìîä ïî éåä óåñ ãòåéåä àì ,éøéîâ éëä åàì äèéçùã ïåéë ,óøåòä ïî èçù ìáà .åúèéçù øîåâù ãò èòî èòî èùåä úà á÷åð
úëéúç íãå÷ øéôù íéðîéñ éèçùéî àäã .íéðîéñä øãäà àìãá åìéôà ,àùéø éðú÷ã íéããöä ïî èçåùäå .äì äôøèéàå ,äèéçùä ïî ú÷øôîä úøéáù

:ú÷øôîä.sxerd on wlendúà äàåøä ìåî àìà ,åôøò ìåîî áéúë àäã ,óåöøô éãäáã ìë åéøåçàî ãå÷ã÷ä éåôùî ùéù äî åðééäã ùîî óøåò åàì
.íéðîéñì òéâäù ãò ú÷øôîå øùá êúçå ïøåôöá ÷ìî øàåöä éøåçà åðééäã óøåòä.dxyk ezwilnèçåùä àðúã éãééàå .äìçúëì åú÷éìî úåöî àéä åæã

:ãáòéãá ÷ìåîä éîð àðú ,ãáòéãá åìéôàå äìåñô óøåòä ïî.x`evd on hgeyd:úåèéçùä áåø êøã àåäå .øàåö éø÷ ïåøâä úçú.sxerd lkyìåî ìë
:óøåòä úà äàåøä

dddd.dpei ipaa leqt oixeza xyk,äðåéä ïî åà íéøåúä éðá ïî áåúëìå àø÷ èéîúùì àìã .íéìåãâ àìå íéðè÷ äðåé éðá .íéðè÷ àìå íéìåãâ òîùî íéøåúã
:áëòì äðéî òîù äðåé éðáå íéøåú åäìåëá áúëãîå.aedivd zlgzïéìåñô äðåé éðáá .äæáå äæá íéìåñô ,åøàåöì áéáñ äáåäö äôé äöåð àéáäì ìéçúîùë

ðë ïéèîåùù ,øúåéá íéðè÷ä äðåé éðá åäéîå .åàá àì íéìåãâ ììëìå ,íéðè÷ ììëî åàöéã .ïðè÷ íåùî íéøåúáå .ïìãâ íåùîíéìåñô ,åðîî àöåé íã ïéàå íäî ó
:ïðè÷ áåøî
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שחיטה, במקום הקנה רוב שנשחט פי על  ואף פסולה; ושחיטתו 

פסולה. שחיטתו  שחיטה, במקום שלא וגמר øaהואיל  éñBé éaøÇÄÅÇ
daø éðt ìò èeçä àGî :øîBà äãeäéשייר לא אפילו  – ÀÈÅÀÇÇÀÅËÈ

הטבעת, רוב פני על אלא הראש לצד הטבעת מן  השערה חוט כמלוא
והגרים הטבעת, בתוך הגרגרת רוב שחתך  dcivd)כלומר oikqd dhd)

ששחט  שכיון כשרה, שחיטתו  הראש , לצד  לטבעת חוץ במיעוטה
מחוץ  שהמשיך  ומה השחיטה, הוכשרה כבר  הרי הסימן  של  רובו

בלבד. בשר  כמחתך  אלא היה לא השחיטה למקום
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הצואר  מן  צד  באיזה ללמד, באה והיא השחיטה מקום בענין ממשיכה משנתנו
למליקת  שחיטה בין ההבדל מה להשמיענו , המשנה מוסיפה אגב, כשרה. השחיטה

קדשים. עופות

ïéããvä ïî èçBMä,הצואר בצידי –äøLk BúèéçLיש – ÇÅÄÇÀÈÄÀÄÈÀÅÈ
משום  אלא הצואר, בצידי  לשחוט מותר  לכתחילה שאפילו סוברים,

בדיעבד "השוחט" גם התנא נקט שבסיפא ויש((((רש רש רש רש """"יייי).).).)."המולק"

מחשש הצואר, בצידי  לשחוט אין שלכתחילה וסוברים, כך על  חולקים
גם  שחותך משום או הסימנים, שחיטת קודם המפרקת תישבר  שמא

להשמיענו , אלא המשנה באה ולא חיים, בעלי צער  ויש  המפרקת
לכת  אבל כשרה, שחיטתו  בדיעבד  הצדדים מן  מצוה שהשוחט חילה

הצואר באמצע ïéããvä((((הר הר הר הר """"ןןןן).).).).לשחוט ïî ÷ìBnä העוף חטאת – ÇÅÄÇÀÈÄ
העוף, עולת äìeñtאו Bú÷éìîכתוב שבמליקה ח ח ח ח ):):):):– ה ה ה ה ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÀÄÈÀÈ

ראשו את etxr"ומלק lenn.הצואר אחורי דהיינו  ,"ïî èçBMäÇÅÄ
óøòä,הצואר מאחורי  דהיינו העורף, ממול כלומר  –BúèéçL ÈÙÆÀÄÈ
äìeñt המפרקת בחתיכת נטרפה לסימנים שהגיע קודם שהרי  – ÀÈ

הסימנים  החזיר  כשלא כאן שמדובר מבואר, בגמרא שבה. בשר ורוב
שהגיע  קודם ושחטם לשם הסימנים החזיר אם אבל  הצואר , לאחורי

כשרה. שחיטתו  óøòäלמפרקת, ïî ÷ìBnäכמבואר העורף ממול  – ÇÅÄÈÙÆ
äøLkלעיל , Bú÷éìî,לכתחילה מליקה של  מצוותה היא שכך  – ÀÄÈÀÅÈ

זבחים  (עיין  הסימנים ואחריה המפרקת עצם וחותך ודורס צפרנו נועץ
שכן  שברישא, "השוחט" אגב דיעבד  לשון התנא כאן  ונקט ד). ו,

בדיעבד. אפילו  פסולה שחיטתו  העורף מן ïîהשוחט èçBMäÇÅÄ
äøLk BúèéçL ,øàevä נשנתה ולא לכתחילה, מצוותה היא וכך – ÇÇÈÀÄÈÀÅÈ

שברישא. העניינים אגב אלא זו  Bú÷éìîפיסקה ,øàevä ïî ÷ìBnäÇÅÄÇÇÈÀÄÈ
äìeñt,תחילה מפרקת וחתך  העורף אחורי הסימנים החזיר ואפילו  – ÀÈ

ערפו "; "ממול אמרה: התורה שהרי  פסולה, óøòäהמליקה ìkLÆÈÈÙÆ
ä÷éìîì øLk למליקה כשר הצואר, אחורי  דהיינו  העורף מול כל – ÈÅÄÀÄÈ

העוף, ובעולת העוף äèéçLìבחטאת øLk øàevä ìëå– ÀÈÇÇÈÈÅÄÀÄÈ
קדשים. של ובבהמות חולין של  ועופות øLkבבהמות ,àöîðÄÀÈÈÅ

ä÷éìîa ìeñt ,äèéçLa באה זו שפיסקה מבואר  בגמרא – ÄÀÄÈÈÄÀÄÈ
ופסול בשחיטה כשר  העורף לאחורי  סימנים שהמחזיר להשמיענו,

לעיל , הזכרנו  שכבר כפי  äèéçLaבמליקה, ìeñt ,ä÷éìîa øLkÈÅÄÀÄÈÈÄÀÄÈ
הקודמת. הפיסקה אגב אלא זו  פיסקה נשנתה ולא לעיל . כמבואר –
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כשר  במליקה. פסול  בשחיטה ("כשר  הקודמת המשנה את המסיים הכלל  אגב
הכלל, ישנו בהן שאף שונות, הלכות בפרקנו מובאות בשחיטה"), פסול במליקה

בחבירו. פסול  באחד  שהכשר 

äðBé éðáa ìeñt ,ïéøBza øLk מן" נאמר: העופות בקרבנות – ÈÅÇÄÈÄÀÅÈ
כשרים  אינם שהתורים הכתוב, מן  ודרשו היונה", בני  מן או  התורים

קטנים, כשהם אלא כשרים אינם והיונים גדולים, כשהם אלא לקרבן
– dpei,ומכאן  ipaa leqt mixeza xykìeñt ,äðBé éðáa øLkÈÅÄÀÅÈÈ
ïéøBza מתמלא כנף מהם עוקר שאם זמן כל  כשרים יונה בני – ÇÄ

משיזהיבו  אלא כשרים אינם והתורים דם, עיקרו  itpkמקום eidiy)
.adfk miaidfne minec`e milecb mteb ב ב ב ב כבכבכבכב,,,, חוליןחוליןחוליןחולין ורש ורש ורש ורש """"יייי úlçzÀÄÇ).גמראגמראגמראגמרא

ìeñt äæáe äæa ,áeävä להצהיב שבצוואר הנוצה כשמתחילה – ÇÄÈÆÈÆÈ
בתורים  גם פסולים ולפיכך  באו, לא גדולים ולכלל  קטנים מכלל  יצאו 

הגוזלות  "משהגיעו מבואר: לאלבק המשנה בפירוש יונה. בבני וגם
הגוף  מן תחילה נוצותיהם, מהם נושרות בקירוב חדשים לשלושה

נוצות  בהם עולות הנוצות כל  משנשרו הראש . ומן  הצואר מן  ובסוף
הציהוב  ומשמתחיל  גידולן . בראשית מצהיבות הצואר ושעל חדשות,

מכל הגוזלות שיהפךיצאו עד באים אינם גדולים ולכלל  קטנים, ל
צהוב". ברק כולו  הציהוב
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Âäøta øLk–äìâòa ìeñt;äìâòa øLk–äøta ìeñt.íéðäka øLk–íiåìa ìeñt;íiåìa øLk–ìeñt ¨¥©¨¨¨¨¤§¨¨¥¨¤§¨¨©¨¨¨¥©Ÿ£¦¨©§¦¦¨¥©§¦¦¨
íéðäka.Nøç éìëa øBäè–íéìkä ìëa àîè;íéìkä ìëa øBäè–Nøç éìëa àîè.õò éìëa øBäè–àîè ©Ÿ£¦¨¦§¥¤¤¨¥§¨©¥¦¨§¨©¥¦¨¥¦§¥¤¤¨¦§¥¥¨¥

úBëzî éìëa;úBëzî éìëa øBäè–õò éìëa àîè.íéønä íéã÷Ma áiçä–íé÷eúna øeèt;íé÷eúna áiçä ¦§¥©§¨¦§¥©§¨¥¦§¥¥©©¨©§¥¦©¨¦¨©§¦©©¨©§¦
–íéøna øeèt. ¨©¨¦
Êãîzä,õéîçä àHL ãò–øNòî óñëa çwð Bðéà,äå÷nä úà ìñBôe;õéîçäMî–øNòî óñëa çwð,Bðéàå ©¤¤©¤¤¡¦¥¦¨§¤¤©£¥¥¤©¦§¤¦¤¤¡¦¦¨§¤¤©£¥§¥

eeee.dlbra leqt dxta xyk.äìåñô äôéøòá ,äøùë äèéçùá äîåãà äøôù àìà .õåçá íéùòð ïäéúù äôåøò äìâòå äîåãà äøôäôéøòá ,äôåøò äìâò
:äøôá ìåñô äìâòá øùëäå ,äìâòá ìåñô äøôá øùëä àöîð .äìåñô äèéçùá äøùë.miela leqt mipdka xyk.íéøùë íéðùá ,íéìåñô ïéîåîá ,íéðäë

áéúëã ,íéìåñô íéðùá íéøùë ïéîåîá ,íéåì('ç øáãîá)ïéà ,óúëá àùî íù äéä àìù íéîìåò úéááå äìéùáå .äãåáòä àáöî áåùé äðù íéùîç ïáîå
øùëä ,íéåìá ìåñô íéðäëá øùëä ,íéîìåò úéááå äìéùá ïéá øáãîá ïéá ,àöîð .íìåòì íéðäëá ìñåô åðéà ìå÷äå ,ãáìá ìå÷ä àìà íéåìá íéìñåô íéðùä

:íéðäëá ìåñô íéåìá.milkd lka `nh qxg ilka xedhäéá áéúëã ,ñøç éìëä àîèð ,åá äòâð àìå åøéåàì äàîåè äòéâä íàù ,àîè ñøç éìë øéåà
(à"é àø÷éå)óà äàîåèä ïäá äòâð àìù ïîæ ìë ,øåäè íéìëä ìë øéåà .êëá àîèð àì åáâá äàîåè äòâð åìéôàù ,øåäè åáâáå .åëåú ìà íäî ìåôé øùà

:ñøç éìëá àîè ,íéìëä ìëá øåäèå .íéìëä ìëá àîè ,ñøç éìëá øåäèä ,àöîð .åàîèð ïáâá äàîåè äòâð íàù ,àîè ïáâå .ïøéåàá úéìúðù éô ìòxedh
.zekzn ilka `nh ur ilkaõò éìë éèåùôå .íéàîè ,ïùéîùúì ïä ïééåàøå ïú÷é÷ç äøîâð ìáà .ïúëàìî ìë äøîâð àìù íéìë åðééäã ,õò éìë éîìåâ

áéúëã ,÷ùì õò éìë ù÷úàã ,ïúëàìî ìë äøîâð åìéôà íéøåäè(íù)ìèìèéî ìë óà ,ï÷éøå àìî ìèìèéî ÷ù äî ,÷ù åà øåò åà ãâá åà õò éìë ìëî
éìëë ÷ùì ùé÷úà àìã ,íéàîè ïäéèåùô .ïúëàìî ìë øîâúù ãò åäééúìîì éìë éáéùç àì ïééåùò ãåáëìå ìéàåä ,íéøåäè úåëúî éìë éîìåâ .ï÷éøå àìî

:õò éìëá àîè úåëúî éìëá øåäèä ,úåëúî éìëá àîè õò éìëá øåäèä ,àöîð .õò.mixnd micwya aiigdïëøãù ,øùòîá ïéáééç íéðè÷ ,íéøîä íéã÷ù
,àöîð .ïë ïúìéëà êøã ïéàù ,ïéøåèô íéðè÷ ,ïééøô øîâðù ,ïéáééç íéìåãâ ,íé÷åúî .äìéëàì ïééåàø ïðéàù ,íéøåèô íéìåãâ ,íéøî åéäéù íãå÷ ïðè÷á ïìëàì

:íéøîá øåèô íé÷åúîá áééçäå ,íé÷åúîá øåèô íéøîä íéã÷ùá áééçä
ffff.uingd `ly cr cnzdøáãå éìéî éúøúá éøééà àúùä ãòäæ øáã ïéà äá âäåð äæ øáãù ïîæáå àúìî àãçá éøééà àúùäå ,äæá âäåð åðéà äæá âäåðä

:äá âäåð.cnzíé÷ìç äùìù ïúðù ïîæáå .ïééä íòè íéîä ïúåà íéèìå÷å íéøîùä ìò åà ,ïéé äùòð ññåúå õéîçîùëå íéâæäå íéðöøçä ìò íéðúåðù íéî
:øúåé èòî åà úåçô åà ,ïúðù åîë àìà àéöåä àìù ïåâë éøééî àëäå .àåä àéìòî ïéé àîìò éìåëì ,äòáøà àéöåäå íéî.uingd `ly cràîìòá íéî

øùòî óñë úçé÷á øëæåä ïééã .øùòî óñëá ç÷ð åðéàå àåä(ã"é íéøáã)ò÷ø÷ éìåãâå éøôî éøô ùøåôî èøôä äî ,'åâå êùôð äåàú øùà ìëá óñëä úúðå
:ò÷ø÷ éìåãâå éøôî éøô ìë óà.dewnd z` lqeteåðéà ïééå ,äàñ íéòáøà úëùîä íãå÷ åëåúì ìôð íà äå÷îä úà ïéìñåô ïéáåàù íéî ïéâåì äùìùã

:äàøî éåðéùá àìà äå÷îä úà ìñåô.uingdyn:äå÷î ìåñô åá âäåð ïéàå ,øùòî úçé÷ åá âäåðå .ïéé áåùç.oitzeyd oig`d:ïúùåøéá ïéôúåù ïäù ïéçàä
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äøta øLkשכתוב כמו שחיטה, דהיינו  האדומה, גגגג):):):):– יטיטיטיט,,,, ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ÈÅÇÈÈ
לפניו", אותה äìâòa"ושחט ìeñt בעריפה שדווקא הערופה, – ÈÈÆÀÈ

בה שכתוב כמו  בשחיטה, ולא דדדד):):):):כשרה כא כא כא כא ,,,, את ((((דבריםדבריםדבריםדברים שם "וערפו 

בנחל "; äøtaהעגלה ìeñt ,äìâòa øLk בעגלה כשרה עריפה – ÈÅÈÆÀÈÈÇÈÈ
בפרה. íiåìaופסולה ìeñt ,íéðäka øLk כשרים הכהנים – ÈÅÇÙÂÄÈÇÀÄÄ

הם  כשרים ימיהם וכל  נערות, סימני משהביאו במקדש  לעבודה
אלא  לעבודה כשרים אינם הלויים ואילו כשיזקינו; אפילו לעבודה,

שנה חמישים בן ועד  שלושים גגגג).).).).מבן  דדדד,,,, המקדש,((((במדבר במדבר במדבר במדבר  בבית אמנם
אלא  שנים, מחמת נפסלים הלויים היו  לא בכתף, משא שם היה שלא

לעולם פוסל הקול  אין  בכהנים ואילו קולם, ברם,((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).משנתקלקל 
אלא  נפסלים הלויים אין  קולם משנתקלקל אפילו הרמב"ם, לדעת

שוערים להיות הם כשרים אבל  שירה, ח ח ח ח ););););לומר גגגג,,,, המקדשהמקדשהמקדשהמקדש כליכליכליכלי ((((הלהלהלהל''''

íéðäka ìeñt ,íiåìa øLk,לעבודתם כשרים מומים בעלי לויים – ÈÅÇÀÄÄÈÇÙÂÄ
לעבודתם. פסולים מומים בעלי  כהנים Nøç,ואילו  éìëa øBäèÈÄÀÅÆÆ

íéìkä ìëa àîè אינו חרס כלי של  בגבו טומאה נגעה אם – ÈÅÀÈÇÅÄ
בגבם  בין טומאה בהם כשנוגעת נטמאים הכלים שאר  ואילו  נטמא,

בתוכם; Nøçבין éìëa àîè ,íéìkä ìëa øBäè הגיעה שאם – ÈÀÈÇÅÄÈÅÄÀÅÆÆ
שבתוך לאויר  qxgטומאה ilk שכתוב נטמא, הריהו בו, נגעה ולא

לגלגלגלג):):):):בו יאיאיאיא,,,, מהם((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  יפול אשר  חרש כלי ekez,"וכל l`אשר כל 
תלויה  כשטומאה נטמאים אינם הכלים שאר  אבל יטמא", בתוכו

בהם. נוגעת ואינה úBëzîבאוירם éìëa àîè ,õò éìëa øBäèÈÄÀÅÅÈÅÄÀÅÇÀ
פי על אף קיבול, בית להם שאין  עץ כלי  דהיינו עץ, כלי  פשוטי  –

ולמדים  טומאה, מקבלים אינם למלאכתם, וראויים גמורים כלים שהם
ודומיהם, שפודים כגון  פשוטיהם, אף מתכות, בכלי  אבל  המקרא; מן זה

טומאה; õòמקבלים éìëa àîè ,úBëzî éìëa øBäèגולמי – ÈÄÀÅÇÀÈÅÄÀÅÅ
הם  ראויים אבל מלאכתם נגמרה שלא כלים היינו  מתכות, כלי 

שנעשים  אלו כלים שדרך  מפני  טומאה, מקבלים אינם לתשמישם,
עד בהם משתמשים אין  ולפיכך  אורחים, לפני בהם ולהתכבד  לכבוד

מפני טומאה, מקבלים עץ כלי  גולמי  אבל מלאכתן; כל שתיגמר 
ההידור, על  מקפידים שאינם אדם בני  לשמוש  עיקרם אלו  שכלים

משתמשים  כבר מלאכתם, נגמרה שלא אף לתשמישם, ראויים וכשהם
גמורים. ככלים דינם לפיכך  øeètבהם, ,íéønä íéã÷Ma áiçäÇÇÈÇÀÅÄÇÈÄÈ

íé÷eúna,קטנים בעודם רק לאכילה ראויים המרים השקדים – ÇÀÄ
גדולים; כבר  כשהם אלא לאכילה ראויים אינם המתוקים השקדים ואילו 

הקטנים  אבל במעשרות, חייבים המרים שבשקדים הקטנים לפיכך
עדיין  ראויים שאינם לפי  ממעשרות, פטורים המתוקים שבשקדים

íéønaלאכילה; øeèt ,íé÷eúna áiçä שבמתוקים הגדולים – ÇÇÈÇÀÄÈÇÈÄ
הגדולים  אבל  לאכילה, הם וראויים פריים שנגמר  במעשרות, חייבים

שהם  כמות לאכילה ראויים ואינם הואיל  ממעשרות, פטורים שבמרים
האש. ידי על  שיתמתקו  עד 

ז ה נ ש מ ר ו א ב

אינו אחד  בדבר  שהנוהג דברים, שני  של שונות הלכות הובאו  הקודמות במשניות
לפי מתחלפים הדינים מהם אחד שבכל  שונים, עניינים מביאה משנתנו בשני . נוהג

אחר . דין  בו נוהג אינו  אחד דין בו  שנוהג שבזמן  זמנו ,

ãîzä, שנסחטו ענבים של והזגים החרצנים על שנותנים מים – ÇÆÆ
יין של  טעם בו  שיש משקה נעשה ותוסס ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא וכשמחמיץ ((((עייןעייןעייןעיין

טובטובטובטוב");");");"); יום יום יום יום  õéîçäוווו""""תוספותתוספותתוספותתוספות àHL ãò,התמד שהחמיץ קודם – ÇÆÆÁÄ
øNòî óñëa çwð Bðéàעל שלו  שני מעשר  המחלל שכן  שני , – ÅÄÈÀÆÆÇÂÅ

ומשקה, מאכל מיני  על  שם ומוציאו לירושלים הכסף את מעלה כסף,
שכתוב כוכוכוכו):):):):כמו  יד יד יד יד ,,,, בבקר((((דברים דברים דברים דברים  נפשך  תאוה אשר בכל  הכסף "ונתת

מים  אלא אינו  החמיץ שלא עד התמד אבל  ובשכר"..., וביין ובצאן 
מעשר. בכסף לקנותו ואסור äå÷näבלבד úà ìñBôe מקוה שכל – ÅÆÇÄÀÆ

שאובים, מים לוגים שלושה לתוכו  נפלו אם סאה, ארבעים בו שאין
אינו  אחר , משקה או  יין לתוכו נפל  אם אבל המקוה, את הם פוסלים
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„ïéããvä ïî èçBMä–äøLk BúèéçL.ïéããvä ïî ÷ìBnä–äìeñt Bú÷éìî.óøòä ïî èçBMä–BúèéçL ©¥¦©§¨¦§¦¨§¥¨©¥¦©§¨¦§¦¨§¨©¥¦¨Ÿ¤§¦¨
äìeñt.óøòä ïî ÷ìBnä–äøLk Bú÷éìî.øàevä ïî èçBMä–äøLk BúèéçL.øàevä ïî ÷ìBnä–Bú÷éìî §¨©¥¦¨Ÿ¤§¦¨§¥¨©¥¦©©¨§¦¨§¥¨©¥¦©©¨§¦¨

ä÷éìîì øLk óøòä ìkL ;äìeñt,ì øLk øàevä ìëåäèéçL.àöîð,äèéçLa øLk–ä÷éìîa ìeñt;øLk §¨¤¨¨Ÿ¤¨¥¦§¦¨§¨©©¨¨¥¦§¦¨¦§¨¨¥¦§¦¨¨¦§¦¨¨¥
ä÷éìîa–äèéçLa ìeñt. ¦§¦¨¨¦§¦¨
‰ïéøBza øLk–äðBé éðáa ìeñt;äðBé éðáa øLk–tïéøBza ìeñ.áeävä úlçz–ìeñt äæáe äæa. ¨¥©¦¨¦§¥¨¨¥¦§¥¨¨©¦§¦©©¦¨¤¨¤¨

:ìåñôá åøîâå.daex ipt lr hegd `eln xne` dcedi 'xa iqei iaxøîåìë ,úòáèä áåø éðô ìò ùàøä ãöì úòáèä ïî äøòùä èåç àåìî äá øééù íà
éë êãéàå ,äèéçù äì äøùëúà àáåøáã ,äøùë ,äðîî äìòîì äèéçùä øîâå ùàøä ãöì äðîî àöéå íéøâä äèåòéîáå úòáèä êåúá äð÷ä áåø êúçù
øééùã åðééäå .øùë ,äèîìå òáåë éåôùî .äôéøè ,äìòîìå òáåë éåôùî ,äìåãâä úòáèî äìòîì èçåùä ,äëìä ÷ñôå .àåä àîìòá øùá êúçî èéçù à÷

:ùàøä ãöì àåäù ìë ïäá øééùå ,òáåë éåôùî äèîìå äìåãâä úòáèî äìòîì ïäù øùá ìù ïéèéç éðù ïúåàá èçùù ,éèéçá
cccc.miccvd on hgeyd:øàåöä éãö.dxyk ezhigy:ãáòéãá èçåùä éîð éðú ,íéããöä ïî ÷ìåîä àôéñ éðúîì éòáã éãééàå .éîð äìéçúëì åìéôàåwlend

.dleqt ezwiln miccvd onáéúë ä÷éìîáã('ä àø÷éå):åéøåçàî åðééäã ,åôøò ìåîî.dleqt ezhigy sxerd on hgeydíéðîéñä øéæçä àìù éìéî éðäå
äìçúî äìåëã àåä íúä ,äøùë ä÷éìîáã â"òàå .ú÷øôîä úøéáùá äôøèð íéðîéñì òéâäù íãå÷ã ,íéðîéñì òéâäù ãò ú÷øôîä êúç àìà óøåòä éøåçà

ù èçåù øàùë éåäå ä÷éìîä ïî éåä óåñ ãòåéåä àì ,éøéîâ éëä åàì äèéçùã ïåéë ,óøåòä ïî èçù ìáà .åúèéçù øîåâù ãò èòî èòî èùåä úà á÷åð
úëéúç íãå÷ øéôù íéðîéñ éèçùéî àäã .íéðîéñä øãäà àìãá åìéôà ,àùéø éðú÷ã íéããöä ïî èçåùäå .äì äôøèéàå ,äèéçùä ïî ú÷øôîä úøéáù

:ú÷øôîä.sxerd on wlendúà äàåøä ìåî àìà ,åôøò ìåîî áéúë àäã ,óåöøô éãäáã ìë åéøåçàî ãå÷ã÷ä éåôùî ùéù äî åðééäã ùîî óøåò åàì
.íéðîéñì òéâäù ãò ú÷øôîå øùá êúçå ïøåôöá ÷ìî øàåöä éøåçà åðééäã óøåòä.dxyk ezwilnèçåùä àðúã éãééàå .äìçúëì åú÷éìî úåöî àéä åæã

:ãáòéãá ÷ìåîä éîð àðú ,ãáòéãá åìéôàå äìåñô óøåòä ïî.x`evd on hgeyd:úåèéçùä áåø êøã àåäå .øàåö éø÷ ïåøâä úçú.sxerd lkyìåî ìë
:óøåòä úà äàåøä

dddd.dpei ipaa leqt oixeza xyk,äðåéä ïî åà íéøåúä éðá ïî áåúëìå àø÷ èéîúùì àìã .íéìåãâ àìå íéðè÷ äðåé éðá .íéðè÷ àìå íéìåãâ òîùî íéøåúã
:áëòì äðéî òîù äðåé éðáå íéøåú åäìåëá áúëãîå.aedivd zlgzïéìåñô äðåé éðáá .äæáå äæá íéìåñô ,åøàåöì áéáñ äáåäö äôé äöåð àéáäì ìéçúîùë

ðë ïéèîåùù ,øúåéá íéðè÷ä äðåé éðá åäéîå .åàá àì íéìåãâ ììëìå ,íéðè÷ ììëî åàöéã .ïðè÷ íåùî íéøåúáå .ïìãâ íåùîíéìåñô ,åðîî àöåé íã ïéàå íäî ó
:ïðè÷ áåøî

`xephxa yexit

שחיטה, במקום הקנה רוב שנשחט פי על  ואף פסולה; ושחיטתו 

פסולה. שחיטתו  שחיטה, במקום שלא וגמר øaהואיל  éñBé éaøÇÄÅÇ
daø éðt ìò èeçä àGî :øîBà äãeäéשייר לא אפילו  – ÀÈÅÀÇÇÀÅËÈ

הטבעת, רוב פני על אלא הראש לצד הטבעת מן  השערה חוט כמלוא
והגרים הטבעת, בתוך הגרגרת רוב שחתך  dcivd)כלומר oikqd dhd)

ששחט  שכיון כשרה, שחיטתו  הראש , לצד  לטבעת חוץ במיעוטה
מחוץ  שהמשיך  ומה השחיטה, הוכשרה כבר  הרי הסימן  של  רובו

בלבד. בשר  כמחתך  אלא היה לא השחיטה למקום

i p y m e i
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הצואר  מן  צד  באיזה ללמד, באה והיא השחיטה מקום בענין ממשיכה משנתנו
למליקת  שחיטה בין ההבדל מה להשמיענו , המשנה מוסיפה אגב, כשרה. השחיטה

קדשים. עופות

ïéããvä ïî èçBMä,הצואר בצידי –äøLk BúèéçLיש – ÇÅÄÇÀÈÄÀÄÈÀÅÈ
משום  אלא הצואר, בצידי  לשחוט מותר  לכתחילה שאפילו סוברים,

בדיעבד "השוחט" גם התנא נקט שבסיפא ויש((((רש רש רש רש """"יייי).).).)."המולק"

מחשש הצואר, בצידי  לשחוט אין שלכתחילה וסוברים, כך על  חולקים
גם  שחותך משום או הסימנים, שחיטת קודם המפרקת תישבר  שמא

להשמיענו , אלא המשנה באה ולא חיים, בעלי צער  ויש  המפרקת
לכת  אבל כשרה, שחיטתו  בדיעבד  הצדדים מן  מצוה שהשוחט חילה

הצואר באמצע ïéããvä((((הר הר הר הר """"ןןןן).).).).לשחוט ïî ÷ìBnä העוף חטאת – ÇÅÄÇÀÈÄ
העוף, עולת äìeñtאו Bú÷éìîכתוב שבמליקה ח ח ח ח ):):):):– ה ה ה ה ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÀÄÈÀÈ

ראשו את etxr"ומלק lenn.הצואר אחורי דהיינו  ,"ïî èçBMäÇÅÄ
óøòä,הצואר מאחורי  דהיינו העורף, ממול כלומר  –BúèéçL ÈÙÆÀÄÈ
äìeñt המפרקת בחתיכת נטרפה לסימנים שהגיע קודם שהרי  – ÀÈ

הסימנים  החזיר  כשלא כאן שמדובר מבואר, בגמרא שבה. בשר ורוב
שהגיע  קודם ושחטם לשם הסימנים החזיר אם אבל  הצואר , לאחורי

כשרה. שחיטתו  óøòäלמפרקת, ïî ÷ìBnäכמבואר העורף ממול  – ÇÅÄÈÙÆ
äøLkלעיל , Bú÷éìî,לכתחילה מליקה של  מצוותה היא שכך  – ÀÄÈÀÅÈ

זבחים  (עיין  הסימנים ואחריה המפרקת עצם וחותך ודורס צפרנו נועץ
שכן  שברישא, "השוחט" אגב דיעבד  לשון התנא כאן  ונקט ד). ו,

בדיעבד. אפילו  פסולה שחיטתו  העורף מן ïîהשוחט èçBMäÇÅÄ
äøLk BúèéçL ,øàevä נשנתה ולא לכתחילה, מצוותה היא וכך – ÇÇÈÀÄÈÀÅÈ

שברישא. העניינים אגב אלא זו  Bú÷éìîפיסקה ,øàevä ïî ÷ìBnäÇÅÄÇÇÈÀÄÈ
äìeñt,תחילה מפרקת וחתך  העורף אחורי הסימנים החזיר ואפילו  – ÀÈ

ערפו "; "ממול אמרה: התורה שהרי  פסולה, óøòäהמליקה ìkLÆÈÈÙÆ
ä÷éìîì øLk למליקה כשר הצואר, אחורי  דהיינו  העורף מול כל – ÈÅÄÀÄÈ

העוף, ובעולת העוף äèéçLìבחטאת øLk øàevä ìëå– ÀÈÇÇÈÈÅÄÀÄÈ
קדשים. של ובבהמות חולין של  ועופות øLkבבהמות ,àöîðÄÀÈÈÅ

ä÷éìîa ìeñt ,äèéçLa באה זו שפיסקה מבואר  בגמרא – ÄÀÄÈÈÄÀÄÈ
ופסול בשחיטה כשר  העורף לאחורי  סימנים שהמחזיר להשמיענו,

לעיל , הזכרנו  שכבר כפי  äèéçLaבמליקה, ìeñt ,ä÷éìîa øLkÈÅÄÀÄÈÈÄÀÄÈ
הקודמת. הפיסקה אגב אלא זו  פיסקה נשנתה ולא לעיל . כמבואר –
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כשר  במליקה. פסול  בשחיטה ("כשר  הקודמת המשנה את המסיים הכלל  אגב
הכלל, ישנו בהן שאף שונות, הלכות בפרקנו מובאות בשחיטה"), פסול במליקה

בחבירו. פסול  באחד  שהכשר 

äðBé éðáa ìeñt ,ïéøBza øLk מן" נאמר: העופות בקרבנות – ÈÅÇÄÈÄÀÅÈ
כשרים  אינם שהתורים הכתוב, מן  ודרשו היונה", בני  מן או  התורים

קטנים, כשהם אלא כשרים אינם והיונים גדולים, כשהם אלא לקרבן
– dpei,ומכאן  ipaa leqt mixeza xykìeñt ,äðBé éðáa øLkÈÅÄÀÅÈÈ
ïéøBza מתמלא כנף מהם עוקר שאם זמן כל  כשרים יונה בני – ÇÄ

משיזהיבו  אלא כשרים אינם והתורים דם, עיקרו  itpkמקום eidiy)
.adfk miaidfne minec`e milecb mteb ב ב ב ב כבכבכבכב,,,, חוליןחוליןחוליןחולין ורש ורש ורש ורש """"יייי úlçzÀÄÇ).גמראגמראגמראגמרא

ìeñt äæáe äæa ,áeävä להצהיב שבצוואר הנוצה כשמתחילה – ÇÄÈÆÈÆÈ
בתורים  גם פסולים ולפיכך  באו, לא גדולים ולכלל  קטנים מכלל  יצאו 

הגוזלות  "משהגיעו מבואר: לאלבק המשנה בפירוש יונה. בבני וגם
הגוף  מן תחילה נוצותיהם, מהם נושרות בקירוב חדשים לשלושה

נוצות  בהם עולות הנוצות כל  משנשרו הראש . ומן  הצואר מן  ובסוף
הציהוב  ומשמתחיל  גידולן . בראשית מצהיבות הצואר ושעל חדשות,

מכל הגוזלות שיהפךיצאו עד באים אינם גדולים ולכלל  קטנים, ל
צהוב". ברק כולו  הציהוב

izdw - zex`ean zeipyn
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Âäøta øLk–äìâòa ìeñt;äìâòa øLk–äøta ìeñt.íéðäka øLk–íiåìa ìeñt;íiåìa øLk–ìeñt ¨¥©¨¨¨¨¤§¨¨¥¨¤§¨¨©¨¨¨¥©Ÿ£¦¨©§¦¦¨¥©§¦¦¨
íéðäka.Nøç éìëa øBäè–íéìkä ìëa àîè;íéìkä ìëa øBäè–Nøç éìëa àîè.õò éìëa øBäè–àîè ©Ÿ£¦¨¦§¥¤¤¨¥§¨©¥¦¨§¨©¥¦¨¥¦§¥¤¤¨¦§¥¥¨¥

úBëzî éìëa;úBëzî éìëa øBäè–õò éìëa àîè.íéønä íéã÷Ma áiçä–íé÷eúna øeèt;íé÷eúna áiçä ¦§¥©§¨¦§¥©§¨¥¦§¥¥©©¨©§¥¦©¨¦¨©§¦©©¨©§¦
–íéøna øeèt. ¨©¨¦
Êãîzä,õéîçä àHL ãò–øNòî óñëa çwð Bðéà,äå÷nä úà ìñBôe;õéîçäMî–øNòî óñëa çwð,Bðéàå ©¤¤©¤¤¡¦¥¦¨§¤¤©£¥¥¤©¦§¤¦¤¤¡¦¦¨§¤¤©£¥§¥

eeee.dlbra leqt dxta xyk.äìåñô äôéøòá ,äøùë äèéçùá äîåãà äøôù àìà .õåçá íéùòð ïäéúù äôåøò äìâòå äîåãà äøôäôéøòá ,äôåøò äìâò
:äøôá ìåñô äìâòá øùëäå ,äìâòá ìåñô äøôá øùëä àöîð .äìåñô äèéçùá äøùë.miela leqt mipdka xyk.íéøùë íéðùá ,íéìåñô ïéîåîá ,íéðäë

áéúëã ,íéìåñô íéðùá íéøùë ïéîåîá ,íéåì('ç øáãîá)ïéà ,óúëá àùî íù äéä àìù íéîìåò úéááå äìéùáå .äãåáòä àáöî áåùé äðù íéùîç ïáîå
øùëä ,íéåìá ìåñô íéðäëá øùëä ,íéîìåò úéááå äìéùá ïéá øáãîá ïéá ,àöîð .íìåòì íéðäëá ìñåô åðéà ìå÷äå ,ãáìá ìå÷ä àìà íéåìá íéìñåô íéðùä

:íéðäëá ìåñô íéåìá.milkd lka `nh qxg ilka xedhäéá áéúëã ,ñøç éìëä àîèð ,åá äòâð àìå åøéåàì äàîåè äòéâä íàù ,àîè ñøç éìë øéåà
(à"é àø÷éå)óà äàîåèä ïäá äòâð àìù ïîæ ìë ,øåäè íéìëä ìë øéåà .êëá àîèð àì åáâá äàîåè äòâð åìéôàù ,øåäè åáâáå .åëåú ìà íäî ìåôé øùà

:ñøç éìëá àîè ,íéìëä ìëá øåäèå .íéìëä ìëá àîè ,ñøç éìëá øåäèä ,àöîð .åàîèð ïáâá äàîåè äòâð íàù ,àîè ïáâå .ïøéåàá úéìúðù éô ìòxedh
.zekzn ilka `nh ur ilkaõò éìë éèåùôå .íéàîè ,ïùéîùúì ïä ïééåàøå ïú÷é÷ç äøîâð ìáà .ïúëàìî ìë äøîâð àìù íéìë åðééäã ,õò éìë éîìåâ

áéúëã ,÷ùì õò éìë ù÷úàã ,ïúëàìî ìë äøîâð åìéôà íéøåäè(íù)ìèìèéî ìë óà ,ï÷éøå àìî ìèìèéî ÷ù äî ,÷ù åà øåò åà ãâá åà õò éìë ìëî
éìëë ÷ùì ùé÷úà àìã ,íéàîè ïäéèåùô .ïúëàìî ìë øîâúù ãò åäééúìîì éìë éáéùç àì ïééåùò ãåáëìå ìéàåä ,íéøåäè úåëúî éìë éîìåâ .ï÷éøå àìî

:õò éìëá àîè úåëúî éìëá øåäèä ,úåëúî éìëá àîè õò éìëá øåäèä ,àöîð .õò.mixnd micwya aiigdïëøãù ,øùòîá ïéáééç íéðè÷ ,íéøîä íéã÷ù
,àöîð .ïë ïúìéëà êøã ïéàù ,ïéøåèô íéðè÷ ,ïééøô øîâðù ,ïéáééç íéìåãâ ,íé÷åúî .äìéëàì ïééåàø ïðéàù ,íéøåèô íéìåãâ ,íéøî åéäéù íãå÷ ïðè÷á ïìëàì

:íéøîá øåèô íé÷åúîá áééçäå ,íé÷åúîá øåèô íéøîä íéã÷ùá áééçä
ffff.uingd `ly cr cnzdøáãå éìéî éúøúá éøééà àúùä ãòäæ øáã ïéà äá âäåð äæ øáãù ïîæáå àúìî àãçá éøééà àúùäå ,äæá âäåð åðéà äæá âäåðä

:äá âäåð.cnzíé÷ìç äùìù ïúðù ïîæáå .ïééä íòè íéîä ïúåà íéèìå÷å íéøîùä ìò åà ,ïéé äùòð ññåúå õéîçîùëå íéâæäå íéðöøçä ìò íéðúåðù íéî
:øúåé èòî åà úåçô åà ,ïúðù åîë àìà àéöåä àìù ïåâë éøééî àëäå .àåä àéìòî ïéé àîìò éìåëì ,äòáøà àéöåäå íéî.uingd `ly cràîìòá íéî

øùòî óñë úçé÷á øëæåä ïééã .øùòî óñëá ç÷ð åðéàå àåä(ã"é íéøáã)ò÷ø÷ éìåãâå éøôî éøô ùøåôî èøôä äî ,'åâå êùôð äåàú øùà ìëá óñëä úúðå
:ò÷ø÷ éìåãâå éøôî éøô ìë óà.dewnd z` lqeteåðéà ïééå ,äàñ íéòáøà úëùîä íãå÷ åëåúì ìôð íà äå÷îä úà ïéìñåô ïéáåàù íéî ïéâåì äùìùã

:äàøî éåðéùá àìà äå÷îä úà ìñåô.uingdyn:äå÷î ìåñô åá âäåð ïéàå ,øùòî úçé÷ åá âäåðå .ïéé áåùç.oitzeyd oig`d:ïúùåøéá ïéôúåù ïäù ïéçàä
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äøta øLkשכתוב כמו שחיטה, דהיינו  האדומה, גגגג):):):):– יטיטיטיט,,,, ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ÈÅÇÈÈ
לפניו", אותה äìâòa"ושחט ìeñt בעריפה שדווקא הערופה, – ÈÈÆÀÈ

בה שכתוב כמו  בשחיטה, ולא דדדד):):):):כשרה כא כא כא כא ,,,, את ((((דבריםדבריםדבריםדברים שם "וערפו 

בנחל "; äøtaהעגלה ìeñt ,äìâòa øLk בעגלה כשרה עריפה – ÈÅÈÆÀÈÈÇÈÈ
בפרה. íiåìaופסולה ìeñt ,íéðäka øLk כשרים הכהנים – ÈÅÇÙÂÄÈÇÀÄÄ

הם  כשרים ימיהם וכל  נערות, סימני משהביאו במקדש  לעבודה
אלא  לעבודה כשרים אינם הלויים ואילו כשיזקינו; אפילו לעבודה,

שנה חמישים בן ועד  שלושים גגגג).).).).מבן  דדדד,,,, המקדש,((((במדבר במדבר במדבר במדבר  בבית אמנם
אלא  שנים, מחמת נפסלים הלויים היו  לא בכתף, משא שם היה שלא

לעולם פוסל הקול  אין  בכהנים ואילו קולם, ברם,((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).משנתקלקל 
אלא  נפסלים הלויים אין  קולם משנתקלקל אפילו הרמב"ם, לדעת

שוערים להיות הם כשרים אבל  שירה, ח ח ח ח ););););לומר גגגג,,,, המקדשהמקדשהמקדשהמקדש כליכליכליכלי ((((הלהלהלהל''''

íéðäka ìeñt ,íiåìa øLk,לעבודתם כשרים מומים בעלי לויים – ÈÅÇÀÄÄÈÇÙÂÄ
לעבודתם. פסולים מומים בעלי  כהנים Nøç,ואילו  éìëa øBäèÈÄÀÅÆÆ

íéìkä ìëa àîè אינו חרס כלי של  בגבו טומאה נגעה אם – ÈÅÀÈÇÅÄ
בגבם  בין טומאה בהם כשנוגעת נטמאים הכלים שאר  ואילו  נטמא,

בתוכם; Nøçבין éìëa àîè ,íéìkä ìëa øBäè הגיעה שאם – ÈÀÈÇÅÄÈÅÄÀÅÆÆ
שבתוך לאויר  qxgטומאה ilk שכתוב נטמא, הריהו בו, נגעה ולא

לגלגלגלג):):):):בו יאיאיאיא,,,, מהם((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  יפול אשר  חרש כלי ekez,"וכל l`אשר כל 
תלויה  כשטומאה נטמאים אינם הכלים שאר  אבל יטמא", בתוכו

בהם. נוגעת ואינה úBëzîבאוירם éìëa àîè ,õò éìëa øBäèÈÄÀÅÅÈÅÄÀÅÇÀ
פי על אף קיבול, בית להם שאין  עץ כלי  דהיינו עץ, כלי  פשוטי  –

ולמדים  טומאה, מקבלים אינם למלאכתם, וראויים גמורים כלים שהם
ודומיהם, שפודים כגון  פשוטיהם, אף מתכות, בכלי  אבל  המקרא; מן זה

טומאה; õòמקבלים éìëa àîè ,úBëzî éìëa øBäèגולמי – ÈÄÀÅÇÀÈÅÄÀÅÅ
הם  ראויים אבל מלאכתם נגמרה שלא כלים היינו  מתכות, כלי 

שנעשים  אלו כלים שדרך  מפני  טומאה, מקבלים אינם לתשמישם,
עד בהם משתמשים אין  ולפיכך  אורחים, לפני בהם ולהתכבד  לכבוד

מפני טומאה, מקבלים עץ כלי  גולמי  אבל מלאכתן; כל שתיגמר 
ההידור, על  מקפידים שאינם אדם בני  לשמוש  עיקרם אלו  שכלים

משתמשים  כבר מלאכתם, נגמרה שלא אף לתשמישם, ראויים וכשהם
גמורים. ככלים דינם לפיכך  øeètבהם, ,íéønä íéã÷Ma áiçäÇÇÈÇÀÅÄÇÈÄÈ

íé÷eúna,קטנים בעודם רק לאכילה ראויים המרים השקדים – ÇÀÄ
גדולים; כבר  כשהם אלא לאכילה ראויים אינם המתוקים השקדים ואילו 

הקטנים  אבל במעשרות, חייבים המרים שבשקדים הקטנים לפיכך
עדיין  ראויים שאינם לפי  ממעשרות, פטורים המתוקים שבשקדים

íéønaלאכילה; øeèt ,íé÷eúna áiçä שבמתוקים הגדולים – ÇÇÈÇÀÄÈÇÈÄ
הגדולים  אבל  לאכילה, הם וראויים פריים שנגמר  במעשרות, חייבים

שהם  כמות לאכילה ראויים ואינם הואיל  ממעשרות, פטורים שבמרים
האש. ידי על  שיתמתקו  עד 

ז ה נ ש מ ר ו א ב

אינו אחד  בדבר  שהנוהג דברים, שני  של שונות הלכות הובאו  הקודמות במשניות
לפי מתחלפים הדינים מהם אחד שבכל  שונים, עניינים מביאה משנתנו בשני . נוהג

אחר . דין  בו נוהג אינו  אחד דין בו  שנוהג שבזמן  זמנו ,

ãîzä, שנסחטו ענבים של והזגים החרצנים על שנותנים מים – ÇÆÆ
יין של  טעם בו  שיש משקה נעשה ותוסס ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא וכשמחמיץ ((((עייןעייןעייןעיין

טובטובטובטוב");");");"); יום יום יום יום  õéîçäוווו""""תוספותתוספותתוספותתוספות àHL ãò,התמד שהחמיץ קודם – ÇÆÆÁÄ
øNòî óñëa çwð Bðéàעל שלו  שני מעשר  המחלל שכן  שני , – ÅÄÈÀÆÆÇÂÅ

ומשקה, מאכל מיני  על  שם ומוציאו לירושלים הכסף את מעלה כסף,
שכתוב כוכוכוכו):):):):כמו  יד יד יד יד ,,,, בבקר((((דברים דברים דברים דברים  נפשך  תאוה אשר בכל  הכסף "ונתת

מים  אלא אינו  החמיץ שלא עד התמד אבל  ובשכר"..., וביין ובצאן 
מעשר. בכסף לקנותו ואסור äå÷näבלבד úà ìñBôe מקוה שכל – ÅÆÇÄÀÆ

שאובים, מים לוגים שלושה לתוכו  נפלו אם סאה, ארבעים בו שאין
אינו  אחר , משקה או  יין לתוכו נפל  אם אבל המקוה, את הם פוסלים

izdw - zex`ean zeipyn
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äå÷nä úà ìñBt.ïéôzMä ïéçàä,ïBaìwa ïéáiçLk–äîäa øNònî ïéøeèt;äîäa øNòîa ïéáiçLk–ïéøeèt ¥¤©¦§¤¨©¦©ª¨¦§¤©¨¦©¨§§¦¦©£©§¥¨§¤©¨¦§©£©§¥¨§¦
ïBaìwä ïî.øëî LiL íB÷î ìk–ñð÷ ïéà;ñð÷ LiL íB÷î ìëå–øëî ïéà.ïeàî LiL íB÷î ìk–äöéìç ïéà; ¦©¨§¨¨¤¥¤¤¥§¨§¨¨¤¥§¨¥¤¤¨¨¤¥¥¥£¦¨
íB÷î ìëåäöéìç LiL–ïeàî ïéà.äòé÷z LiL íB÷î ìk–äìcáä ïéà;äìcáä LiL íB÷î ìëå–äòé÷z ïéà: §¨¨¤¥£¦¨¥¥¨¨¤¥§¦¨¥©§¨¨§¨¨¤¥©§¨¨¥§¦¨

úaL áøòa úBéäì ìçL áBè íBé–ïéìécáî àGå ïéò÷Bz;úaL éàöBîa–ïéìécáîïéò÷Bz àGå.ïéìécáî ãöék? ¤¨¦§§¤¤©¨§¦§©§¦¦§¨¥©¨©§¦¦§§¦¥©©§¦¦
ïéa ìécánäLã÷ì Lã÷.àñBc éaøøîBà:ìwä Lã÷ì øeîç Lã÷ ïéa. ©©§¦¥Ÿ¤§Ÿ¤©¦¨¥¥Ÿ¤¨§Ÿ¤©©

.dnda xyrnn oixeht oealwa miaiigykéðù íéðúåðå íéì÷ù éàöç éðù ïéàéáî ïäéì÷ù ïéàéáîùëå ,ïåáì÷á íéáééç ,åôúúùð óåñáìå å÷ìçù ïéçàä
íéøåèôå .ïéàöçì ìå÷ùì ïäì äéäù ,úåðåáì÷ éðù íéðúåð íìù ì÷ù íäéðù ïéá åðúð íàå .ïäéì÷ù òéøëäì ïéáééçù ,òøëä ïåùì àåä ïåáì÷äå .úåðåáì÷

àøúá ÷øôá úåøåëáá àúéàãë ,äîäá øùòîî øåèô úåôúåùäù ,úåôúåù éîé ìë íäì íéãìåðä ìëî äîäá øùòîî[æ"ë óã].úåôúåù ìù àìå ,êì äéäé ,
:áéúë øåëááã â"òàå ,øùòîá àø÷ éàäì äéì íé÷åî íúäå.dnda xyrna oiaiigykeíéãìåðä ìë øùòì ,äîäá øùòîá ïéáééç íìåòî å÷ìç àì íà ïåâë

íäì:íå÷î ìëî ,äéäé øîåì ãåîìú ,úéáä úñåôúá åð÷ åìéôà ìåëé ,íúä øîàã .íúåôúåù éîé ìë.oealwd on oixehteì÷ù íäéðù ïéá ïéì÷åùù .éøîâì
íéì÷ùá ïðúã ,ïåáì÷ä ïî øåèô ,åìùá åøèåôå åøéò éðáî ãçà ìò åà åéðá ìò ì÷åùä áàäå .ãîåò åú÷æçá íäéáà ïåîîù .íìù[à"ô]éðòä ìéáùá ì÷åùä

:åøéò ïáå åðëùë åäì ååäå åéìò íäéì÷ù úåöî ïéà éîð åéðáå ,øåèô åøéò ïá ìéáùá åà åðëù ìéáùá åà.xkn yiy mewn lk.åúá úà øåëîì ìåëé íãàù
:äðè÷ àéäùë åðééäã.qpw oi`,áéúë äøòðã .óñë íéùîç äéáàì ïéà äúúôúð åà äñðàð íà(á"ë íéøáã)íéùîç äøòðä éáàì äîò áëåùä ùéàä ïúðå

:óñë.qpw yiy mewn lke:äøòð àéäùë åðééäã.xkn oi`äðè÷ øîàã ,àéä øéàî 'ø ïéúéðúîå .úåøòð éðîéñ äàéáäù øçàì åúá úà øëåî íãà ïéàù
äðè÷ ,íéøîåà íéîëç ìáà .øëî äì ïéàå ñð÷ äì ùé øâáúù ãò úåøòù éúù àéáúùî .ñð÷ äì ïéàå øëî äì ùé úåøòù éúù àéáúù ãò ãçà íåé úáî
äì ùé äàéáì äàøúù ãò äãìåðù íåéî úáäù àöîðå .íéîëçë äëìäå .ñð÷ äì ùéå øëî äì ùé .úåøòù éúù àéáúù ãò ãçà íåéå íéðù ùìù úáî
úåøòð ïéá ïéàå .øëî äì ïéàå ñð÷ äì ùé ,øâáúù ãò ïéðîéñ àéáúùîå .ñð÷ äì ùéå øëî äì ùé ,ïéðîéñ àéáúù ãò äàéáì äàøúùîå .ñð÷ äì ïéàå øëî

:íéùãç äùù àìà úåøâáì.oe`in yiy mewn lkéîé ìëå .ïéðîéñ àéáúù ãò ,èâ àìá äàöåéå ïàîì äìåëé ,äúòãì åìéôàå äéçàå äîà äåàéùäù äîåúé
äùøôá áéúë ùéàã ,àéä äîáé íà äöéìçì äéåàø äðéà äúåðè÷(ä"ë íù)äìåëé äðéà äöéìçì úéàøðùîå .ùéàì äùà ïðéù÷îå ,ùéàä õåôçé àì íàå

:ïàîì.driwz yiy mewn lkòä úà ìéèáäì úåòé÷ú ùìù íéò÷åú íéáåè íéîéå úåúáù éáøòá:úáåùå ò÷åúå òéøîå ò÷åú úåùîùä ïéáå äëàìîî í
.dlcad oi`:íéáåè íéîéå úåúáù éàöåîá àìà äìãáä ïéàù .äìôúá àìå ñåëä ìò àì.mirwez zay axra zeidl lgy aeh meiíåé íåéä íâù ô"òà

:ùôð ìëåà úëàìîî ìéèáäì ïéò÷åú ,äëàìî åá ïéàå äéä áåè,oilican `le:àöåéä ïî øåîç ñðëðäù éðôî.oilican zay i`vena zeidl lgéôì
:ïàë ïéà äòé÷úå .ñðëðä ïî øåîç àöåéäù.oilican cvik:úáù éàöåîá úåéäì áåè íåé ìçùë áåè íåéì úáù ïéá.xeng ycew oia xne` `qec iax

:ì÷ä ùãå÷ åúåø÷ì áåè íåéá ïðéìæìæî àìã àñåã 'øë äëìä ïéàå

`xephxa yexit

דינו  החמיץ, שלא עד והתמד מראה; בשינוי  אלא המקוה את פוסל

פוסלים  לעיל, כמבואר  למקוה, לוגים שלושה ממנו נפלו ואם כמים,
יין ,õéîçäMîאותו; ונעשה החמיץ שהתמד לאחר –óñëa çwð ÄÆÆÁÄÄÈÀÆÆ

øNòî,שני –äå÷nä úà ìñBt Bðéàå,מראה בשינוי  אלא – ÇÂÅÀÅÅÆÇÄÀÆ
גמור. כיין  ïéôzMäשדינו ïéçàä,בירושתם שותפים שהם – ÈÇÄÇËÈÄ

äîäa øNònî ïéøeèt ,ïBaìwa ïéáiçLk תוספת היא קלבון  – ÀÆÇÈÄÇÈÀÀÄÄÇÂÇÀÅÈ
שקלים  במסכת ושנינו למקדש, השקל מחצית על מוסיפים שהיו מטבע

ב  או  עני בשביל  שהשוקל  ז ), מן (א, פטור  מתנה, בתורת שכנו  שביל 
מתנה, בתורת בניו  בשביל  מנכסיו ששוקל  לאב הדין והוא הקלבון,

שקליהם  חצאי  את השוקלים השותפים ברם, הקלבון. מן  שפטור 
– (או בקלבון חייבים `mixgכאחד  zrclכמספר בקלבונות –

ממעשר פטורים שהשותפים היא, הלכה בהמה מעשר  בענין השותפים).
ללמד, באה משנתנו  בשותפות. להם שנולדו הולדות מכל  בהמה,

ונשתתפו , וחזרו הירושה, בנכסי חלקו אביהם, את שירשו  האחים, שאם
בהמה, ממעשר  הם פטורים בקלבון , שחייבים כשותפים, ודינם הואיל 

לעיל; שבארנו ïîכמו ïéøeèt ,äîäa øNòîa ïéáiçLkÀÆÇÈÄÀÇÂÇÀÅÈÀÄÄ
ïBaìwä שנחשבים מעולם, הירושה בנכסי האחים חלקו לא אם כגון  – ÇÈÀ

כשותפים, דינם ואין הואיל  אביהם, ברשות הם עדיין כאילו  הנכסים
הירושה, מבהמות להם שנולדו מהוולדות בהמה במעשר הם וחייבים
שבארנו  כמו  בניו , בשביל ששוקל האב כדין הקלבון, מן הם פטורים

øëîלעיל. LiL íB÷î ìk אותה למכור זכאי שהוא בבתו , לאב – ÈÈÆÅÆÆ
קטנה, כשהיא דהיינו ÷ñðלאמה, ïéàכלומר קנס, בבתו לאב אין – ÅÀÈ

כסף  חמישים קנס לאביה לשלם חייב אינו  אותה המפתה או  שהמאנס
בנערה כט כט כט כט ););););האמורים כבכבכבכב,,,, ÷ñð((((דברים דברים דברים דברים  LiL íB÷î ìëå דהיינו – ÀÈÈÆÅÀÈ

נערה dpyכשהיא dxyrÎmizy dl e`lny xg`l zexrp ipniq d`iady)
,(cg` meie,קנס לאביה לשלם חייב אותה המפתה או ïéàÅשהמאנס

øëîלמכרה זכאי אביה אין  ח ח ח ח ).).).).– גגגג,,,, כתובות כתובות כתובות כתובות  משנהמשנהמשנהמשנה זו ((((עייןעייןעייןעיין משנה – ÆÆ
שנים  שלוש  מבת שקטנה אומרים, חכמים אבל  מאיר, רבי לדעת היא

קנס; לה ויש  מכר  לה יש  נערות סימני  שתביא עד  אחד dkldeויום
.minkgkL íB÷î ìkïeàî Li אמה שהשיאוה קטנה יתומה – ÈÈÆÅÅ

נערות  סימני  שתביא עד בבעלה למאן היא יכולה מדעתה, ואחיה

גט, בלא ממנו  יוצאת והיא בו, רוצה שאינה äöéìçולומר  ïéà– ÅÂÄÈ
לייבום; נפלה אם לחליצה, ראויה אינה LiLשקטנה íB÷î ìëåÀÈÈÆÅ

äöéìç,לחליצה היא שראויה נערות, סימני  משהביאה דהיינו –ïéà ÂÄÈÅ
ïeàî.למאן עוד יכולה אינה מאז  –äòé÷z LiL íB÷î ìk– ÅÈÈÆÅÀÄÈ

לתקוע נוהגים היו  שבתות בערבי לבטלשכן  – ראשונה תקיעות: שש 
– שנייה במנחה; נעשתה והיא שבשדה, מלאכות ושאר  מחרישה

מעל קדירות לסלק החמה, לשקיעת קרוב – שלישית החנויות; לנעול
קטן  דג צליית כשיעור אחריה ושוהה ולהדליק, ולהטמין  הכירה גבי 

המשנה  ובאה ושובת; ותוקע ומריע ותוקע בתנור, פת הדבקת כדי  או
כדי תוקעים, היו שבת ערב להיות שחל טוב ביום שאף להשמיענו,

תקיעה וכשיש  נפש, אוכל ממלאכת העם את äìcáäלהבדיל  ïéàÅÇÀÈÈ
על ולא בתפילה לא "הבדלה" אומרים אין  שבת שבערב דהיינו  –

äìcáäהכוס; LiL íB÷î ìëå,שבת במוצאי דהיינו  –ïéà ÀÈÈÆÅÇÀÈÈÅ
äòé÷z:והולכת מפרשת שמשנתנו  כמו –úBéäì ìçL áBè íBé ÀÄÈÆÈÄÀ

ïéò÷Bz ,úaL áøòa לעשות מעתה שאסור לעם להודיע כדי – ÀÆÆÇÈÀÄ
לעיל , כבר שהזכרנו כמו טוב, ביום המותרת נפש  אוכל àGåÀמלאכת

ïéìécáî טוב יום מקדושת חמורה הנכנסת שבת שקדושת מפני  – ÇÀÄÄ
úaLהיוצאת; éàöBîa,שבת במוצאי להיות שחל  טוב יום – ÀÈÅÇÈ

ïéò÷Bz àGå ïéìécáî מקדושת חמורה היוצאת שבת שקדושת לפי  – ÇÀÄÄÀÀÄ
הנכנסת. טוב ïéìécáîיום ãöékבמוצאי להיות שחל טוב ביום – ÅÇÇÀÄÄ

Lã÷ìשבת? Lã÷ ïéa ìécánä שבחתימת מבואר , בגמרא – ÇÇÀÄÅÙÆÀÙÆ
אומרים  בפתיחתה אבל  לקודש", קודש בין "המבדיל  אומרים הברכה

לחול". קודש בין  øeîç"המבדיל  Lã÷ ïéa :øîBà àñBc éaøÇÄÈÅÅÙÆÈ
ìwä Lã÷ì–,`qec iaxk dkld oi`e לקרותו טוב ביום לזלזל שאין  ÀÙÆÇÇ
הקל ". "קודש 
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È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡óBòa ãçà èçBMä,äîäaa íéðLe–äøLk BúèéçL.eäBîk ãçà ìL Baøå.äãeäé éaøøîBà:èçLiL ãò ©¥¤¨¨§©¦©§¥¨§¦¨§¥¨§ª¤¤¨¨©¦§¨¥©¤¦§Ÿ

ïéãéøeä úà.óBòa ãçà éöç,äîäaa éöçå ãçàå–äìeñt BúèéçL.íéðL áøå óBòa ãçà áøäîäaa– ¤©§¦¦£¦¤¨¨§¤¨¨¥¦©§¥¨§¦¨§¨Ÿ¤¨¨§Ÿ§©¦©§¥¨
äøLk BúèéçL. §¦¨§¥¨

·ãçàk ïéLàø éðL èçBMä–BúèéçLäøLk.ïéèçBLå ïékqa ïéæçBà íéðL,elôàähîì ãçàå äìòîì ãçà ©¥§¥¨¦§¤¨§¦¨§¥¨§©¦£¦©©¦§£¦£¦¤¨§©§¨§¤¨§©¨
–äøLk ïúèéçL. §¦¨¨§¥¨
‚úçà úáa Làøä úà æézä–äìeñt.èçBL äéä,úçà úáa Làøä úà æézäå,øàeö àGî ïékqa Lé íà– ¦¦¤¨Ÿ§©©©§¨¨¨¥§¦¦¤¨Ÿ§©©©¦¥©©¦§©¨

äøLk.äéäèçBL,úçà úáa íéLàø éðL æézäå,íàãçà øàeö àGî ïékqa Lé–äøLk.íéøác äna §¥¨¨¨¥§¦¦§¥¨¦§©©©¦¥©©¦§©¨¤¨§¥¨©¤§¨¦

a`̀̀̀.sera cg` hgeydíéðù ìáà .àì äìçúëì ïéà ãáòéã óåòá ãçàã òîùîã ,èçåùä àðú ,óåòá åìéôà ïéðîéñ éðù èåçùì éòáéî äìçúëìã íåùî
ïîéñä ìë èåçùì ïéåëúéù êéøö äìçúëìã ,ãáòéã à÷åãã åäåîë ãçà ìù åáåø éðúîì éòáã íåùî ,éîð éà .ìåæéìå èåçùì äîë ãòã ,éåä äìçúëì äîäáá

áéúëã àø÷î ,øùëã ïì à÷ôð óåòá ãçàå .åìåë(à"é àø÷éå),íéâãì äîäá ïéá óåòì áåúëä åìéèä ,íéîá úùîåøä äéçä ùôð ìëå óåòäå äîäáä úøåú úàæ
øàåöä ïî äèéçùå .ãçà ïîéñá åøùëä ,ãöéë àä ,äîäáì ù÷åä øáëù øùôà éà íåìë àìá åøèôì ,íéâãì ù÷åä øáëù øùôà éà ïéðîéñ éðùá åáééçì

î ,êéúéåö øùàë úçáæå ,àéðúã .äì éøéîâ àøîâ åäìåë ,øå÷éòå äîøâä äãìç äñøã äééäù ,äèéçùä úà íéìñåôä íéøáã äùîçå .íéðîéñ éðùáåãîì
:äîäáá íéðù áåø ìòå óåòá ãçà áåø ìòå äð÷ä ìòå èùåä ìò ,äèéçù úåëìä ìò äô ìòá äùî äåèöðù.micixeed z` hegyiy crìòù ïéèåç ïéîë

ïéãéøååä á÷ðéù àìà ,à÷åã åàì .äãåäé éáø øîà÷ã äèéçùå .ãçàë åìåë åäìåöå ìéàåä ,åîã úà àéöåäì éãë ,äãåäé éáø éà÷ ãáìá óåòàå .äð÷ä éãö éðù
:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .äçéìî é"ò åìéôà ÷éôð àì åúã íãä ùåø÷éù íãå÷ äèéçù úòùá.'ek sera cg` aex,åäåîë ãçà ìù åáåø àùéøá ïðúã â"òàå

,êéøö àåä íãì åàìã íåùî àáåøá äéì éâñã àåä ïéìåç àðéîà äåä ïéìåçá ïðéòîùà éàã .íéùã÷á ãçå ïéìåçá ãç ,'åë óåòá ãçà áåø àëä àðú øãä
:ïì òîùî÷ ,àáåøá äéì éâñú àì êéøö àåä íãìã íéùã÷ ìáà

aaaa.oihgeye oikqa oifge` mipy:úçà äîäá.dhnl cg`e dlrnl cg` elit`:éðùä åãöá åøéáçå ïéëñ ìù ãçà äö÷á æçåà äæù
bbbb.y`xd z` fizd:äñøã àéä åæå .÷ñåôå çëá ïéëñä ÷çåãù ,úòìã åà äð÷ æéúîä íãàë.hgey didäëìåäá åà ãáìá äàáäá ùàøä æéúäå ,äëéùîá

:ùàøä úà æéúä éø÷ ,øùëä øåòéù íéðîéñä úèéçùìå .ãáìá.x`ev `ln oikqa yi m`:èçåùù óåòäå äîäáä øàåöì õåç.dxykéãë ïéëñá ùéù
àìá äãáì åæ äëéùîá ïéëúçð íéðîéñä ïéàù ,àéä äñøã ,åäùî øàåöì õåç åà øàåöä éáåòë àìà ïéëñä êøåà ïéà íà ìáà .äñøã àìá äëéùîá èåçùì

`xephxa yexit
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שהם  הסימנים, שחיטת בשיעור  ללמד  באה והיא שחיטה, לענייני  חוזרת משנתנו
והקנה. הוושט

óBòa ãçà èçBMä,הוושט או  הקנה או  בעוף, אחד סימן – ÇÅÆÈÈ
äîäaa íéðLe,בבהמה הסימנים שני השוחט או –BúèéçL ÀÇÄÇÀÅÈÀÄÈ

äøLk השוחט" משום דיעבד , לשון נקטה שמשנתנו  מבואר , בגמרא – ÀÅÈ
שדווקא בעוף", אף אחד לכתחילה אבל  כשרה, שחיטתו בדיעבד

הפיסקה  משום הוא הטעם או  הסימנים; שני  לשחוט צריך בעוף
eäBîkדלקמן . ãçà ìL Baøå זה הרי הסימן רוב שחט שאם – ÀËÆÆÈÈ

את  לשחוט שיתכוון צריך לכתחילה ברם, הסימן . כל  שחט כאילו 
כולו . ïéãéøeäהסימן úà èçLiL ãò :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÇÆÄÀÙÆÇÀÄÄ

לא  יהודה שרבי  מבואר, בגמרא דם. מלאים שהם הצואר גידי היינו 
ש בשעת הורידין  את לחתוך  שצריך לעוף, אלא כדינתכוון חיטתו ,

וזה  כאחד . לצלותו  אדם בני  של ודרכם הואיל דמו, את להוציא
hegyiy",שאמר cr",בלבד בנקיבה להם די  אלא הוא, דווקא לאו 

לעיל. שבארנו  äîäaaמטעם éöçå ãçàå ,óBòa ãçà éöçÂÄÆÈÈÀÆÈÈÅÄÇÀÅÈ
חציו  ועוד כולו אחד  סימן  או בעוף, אחד סימן של חציו  שחט –

בבהמה, השני הסימן  äìeñtשל  BúèéçL לשוחט הדין והוא – ÀÄÈÀÈ
פסולה ששחיטתו בעוף, הסימנים משני  אחד כל  של ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).חציו 

äîäaa íéðL áøå óBòa ãçà áøשל רובו  השוחט אבל – ÙÆÈÈÀÙÀÇÄÇÀÅÈ
בבהמה, הסימנים משני  אחד כל  של  רובו או  בעוף אחד  סימן 

äøLk BúèéçL."כמוהו אחד של "רובו לעיל: ששנינו  כמו  – ÀÄÈÀÅÈ
להשמיענו  פעמיים, הלכה אותה על  חוזרת שמשנתנו  מבואר, בגמרא
ברוב  השחיטה כשרה קדשים, בשחיטת ובין חולין  בשחיטת שבין

בבהמה. שניים וברוב בעוף אחד

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ãçàk ïéLàø éðL èçBMä,אחת בבת –äøLk BúèéçL– ÇÅÀÅÈÄÀÆÈÀÄÈÀÅÈ

ולא  כאחד, ראשין שני לשחוט מותר  לכתחילה שאף מבואר, בגמרא

שדווקא  קדשים, שחיטת משום אלא דיעבד לשון  המשנה נקטה
ראשים  שני  לשחוט אסור לכתחילה אבל כשרה, שחיטתו  בדיעבד 

ïéèçBLåכאחד . ïékqa ïéæçBà íéðL כשהם אפילו  אחת, בהמה – ÀÇÄÂÄÇÇÄÀÂÄ
ומוליכים  בקת, והשני  הסכין בראש  אוחז שאחד  זה, מול זה עומדים

מוליך, זה מביא שזה ובשעה מביא זה מוליך  שזה ובשעה ומביאים,
ähîì ãçàå äìòîì ãçà elôà הסכין את שאוחזין כלומר  – ÂÄÆÈÀÇÀÈÀÆÈÀÇÈ

הגוף, כלפי  וזה הראש  כלפי  זה äøLkבאלכסון, ïúèéçL ואין – ÀÄÈÈÀÅÈ
דרסה לידי יבואו  שמא `).חוששים wxta ` dpynl dncwd oiir)

i y i n g m e i
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שהייה. דיני  וכן  דרסה דיני ללמד באה משנתנו

úçà úáa Làøä úà æézäהצואר על בכוח הסכין את דחק – ÄÄÆÈÙÀÇÇÇ
הסימנים, את ופסק והבאה הולכה פסולה,äìeñtבלא שחיטתו  – ÀÈ

בשחיטה. הפוסלת "דרסה" היא Làøäשזו úà æézäå ,èçBL äéäÈÈÅÀÄÄÆÈÙ
úçà úáa אחת בהבאה או הסכין  של אחת שבהולכה כלומר  – ÀÇÇÇ

הסימנים, את øàeöשחט àGî ïékqa Lé íà,צואר כשיעור  – ÄÅÇÇÄÀÇÈ
כשיעור ארוכה שהסכין  דהיינו  ששחט, העוף או הבהמה לצואר חוץ

צווארים, אפשרäøLkשני כזו ארוכה בסכין שכן  השחיטה, – ÀÅÈ
אבל דרסה. שום בלא בלבד  בהבאה או  בלבד בהולכה יפה לשחוט

במשיכה  יפה הבהמה שתישחט אפשר אי זה, כשיעור בה היה לא אם
פסולה. השחיטה ולפיכך  דרסה, קצת בלא בלבד èçBL,אחת äéäÈÈÅ

úçà úáa íéLàø éðL æézäå בהבאה או אחת שבהולכה כלומר – ÀÄÄÀÅÈÄÀÇÇÇ
בהמות, שתי שחט ãçàאחת øàeö àGî ïékqa Lé íà– ÄÅÇÇÄÀÇÈÆÈ

כשיעור הסכין  שאורך  כלומר  הצווארים, לשני חוץ צואר  כשיעור 
צווארים, לעיל .äøLkשלושה כמבואר  השחיטה, –íéøác äna ÀÅÈÇÆÀÈÄ

íéøeîà ז כשיעור בה אין ואם צואר , כשיעור  שצריך השחיטה – ה ÂÄ
CéìBäפסולה? àGå àéáä Bà ,àéáä àGå CéìBäL ïîæa– ÄÀÇÆÄÀÅÄÅÄÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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äå÷nä úà ìñBt.ïéôzMä ïéçàä,ïBaìwa ïéáiçLk–äîäa øNònî ïéøeèt;äîäa øNòîa ïéáiçLk–ïéøeèt ¥¤©¦§¤¨©¦©ª¨¦§¤©¨¦©¨§§¦¦©£©§¥¨§¤©¨¦§©£©§¥¨§¦
ïBaìwä ïî.øëî LiL íB÷î ìk–ñð÷ ïéà;ñð÷ LiL íB÷î ìëå–øëî ïéà.ïeàî LiL íB÷î ìk–äöéìç ïéà; ¦©¨§¨¨¤¥¤¤¥§¨§¨¨¤¥§¨¥¤¤¨¨¤¥¥¥£¦¨
íB÷î ìëåäöéìç LiL–ïeàî ïéà.äòé÷z LiL íB÷î ìk–äìcáä ïéà;äìcáä LiL íB÷î ìëå–äòé÷z ïéà: §¨¨¤¥£¦¨¥¥¨¨¤¥§¦¨¥©§¨¨§¨¨¤¥©§¨¨¥§¦¨

úaL áøòa úBéäì ìçL áBè íBé–ïéìécáî àGå ïéò÷Bz;úaL éàöBîa–ïéìécáîïéò÷Bz àGå.ïéìécáî ãöék? ¤¨¦§§¤¤©¨§¦§©§¦¦§¨¥©¨©§¦¦§§¦¥©©§¦¦
ïéa ìécánäLã÷ì Lã÷.àñBc éaøøîBà:ìwä Lã÷ì øeîç Lã÷ ïéa. ©©§¦¥Ÿ¤§Ÿ¤©¦¨¥¥Ÿ¤¨§Ÿ¤©©

.dnda xyrnn oixeht oealwa miaiigykéðù íéðúåðå íéì÷ù éàöç éðù ïéàéáî ïäéì÷ù ïéàéáîùëå ,ïåáì÷á íéáééç ,åôúúùð óåñáìå å÷ìçù ïéçàä
íéøåèôå .ïéàöçì ìå÷ùì ïäì äéäù ,úåðåáì÷ éðù íéðúåð íìù ì÷ù íäéðù ïéá åðúð íàå .ïäéì÷ù òéøëäì ïéáééçù ,òøëä ïåùì àåä ïåáì÷äå .úåðåáì÷

àøúá ÷øôá úåøåëáá àúéàãë ,äîäá øùòîî øåèô úåôúåùäù ,úåôúåù éîé ìë íäì íéãìåðä ìëî äîäá øùòîî[æ"ë óã].úåôúåù ìù àìå ,êì äéäé ,
:áéúë øåëááã â"òàå ,øùòîá àø÷ éàäì äéì íé÷åî íúäå.dnda xyrna oiaiigykeíéãìåðä ìë øùòì ,äîäá øùòîá ïéáééç íìåòî å÷ìç àì íà ïåâë

íäì:íå÷î ìëî ,äéäé øîåì ãåîìú ,úéáä úñåôúá åð÷ åìéôà ìåëé ,íúä øîàã .íúåôúåù éîé ìë.oealwd on oixehteì÷ù íäéðù ïéá ïéì÷åùù .éøîâì
íéì÷ùá ïðúã ,ïåáì÷ä ïî øåèô ,åìùá åøèåôå åøéò éðáî ãçà ìò åà åéðá ìò ì÷åùä áàäå .ãîåò åú÷æçá íäéáà ïåîîù .íìù[à"ô]éðòä ìéáùá ì÷åùä

:åøéò ïáå åðëùë åäì ååäå åéìò íäéì÷ù úåöî ïéà éîð åéðáå ,øåèô åøéò ïá ìéáùá åà åðëù ìéáùá åà.xkn yiy mewn lk.åúá úà øåëîì ìåëé íãàù
:äðè÷ àéäùë åðééäã.qpw oi`,áéúë äøòðã .óñë íéùîç äéáàì ïéà äúúôúð åà äñðàð íà(á"ë íéøáã)íéùîç äøòðä éáàì äîò áëåùä ùéàä ïúðå

:óñë.qpw yiy mewn lke:äøòð àéäùë åðééäã.xkn oi`äðè÷ øîàã ,àéä øéàî 'ø ïéúéðúîå .úåøòð éðîéñ äàéáäù øçàì åúá úà øëåî íãà ïéàù
äðè÷ ,íéøîåà íéîëç ìáà .øëî äì ïéàå ñð÷ äì ùé øâáúù ãò úåøòù éúù àéáúùî .ñð÷ äì ïéàå øëî äì ùé úåøòù éúù àéáúù ãò ãçà íåé úáî
äì ùé äàéáì äàøúù ãò äãìåðù íåéî úáäù àöîðå .íéîëçë äëìäå .ñð÷ äì ùéå øëî äì ùé .úåøòù éúù àéáúù ãò ãçà íåéå íéðù ùìù úáî
úåøòð ïéá ïéàå .øëî äì ïéàå ñð÷ äì ùé ,øâáúù ãò ïéðîéñ àéáúùîå .ñð÷ äì ùéå øëî äì ùé ,ïéðîéñ àéáúù ãò äàéáì äàøúùîå .ñð÷ äì ïéàå øëî

:íéùãç äùù àìà úåøâáì.oe`in yiy mewn lkéîé ìëå .ïéðîéñ àéáúù ãò ,èâ àìá äàöåéå ïàîì äìåëé ,äúòãì åìéôàå äéçàå äîà äåàéùäù äîåúé
äùøôá áéúë ùéàã ,àéä äîáé íà äöéìçì äéåàø äðéà äúåðè÷(ä"ë íù)äìåëé äðéà äöéìçì úéàøðùîå .ùéàì äùà ïðéù÷îå ,ùéàä õåôçé àì íàå

:ïàîì.driwz yiy mewn lkòä úà ìéèáäì úåòé÷ú ùìù íéò÷åú íéáåè íéîéå úåúáù éáøòá:úáåùå ò÷åúå òéøîå ò÷åú úåùîùä ïéáå äëàìîî í
.dlcad oi`:íéáåè íéîéå úåúáù éàöåîá àìà äìãáä ïéàù .äìôúá àìå ñåëä ìò àì.mirwez zay axra zeidl lgy aeh meiíåé íåéä íâù ô"òà

:ùôð ìëåà úëàìîî ìéèáäì ïéò÷åú ,äëàìî åá ïéàå äéä áåè,oilican `le:àöåéä ïî øåîç ñðëðäù éðôî.oilican zay i`vena zeidl lgéôì
:ïàë ïéà äòé÷úå .ñðëðä ïî øåîç àöåéäù.oilican cvik:úáù éàöåîá úåéäì áåè íåé ìçùë áåè íåéì úáù ïéá.xeng ycew oia xne` `qec iax

:ì÷ä ùãå÷ åúåø÷ì áåè íåéá ïðéìæìæî àìã àñåã 'øë äëìä ïéàå
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דינו  החמיץ, שלא עד והתמד מראה; בשינוי  אלא המקוה את פוסל

פוסלים  לעיל, כמבואר  למקוה, לוגים שלושה ממנו נפלו ואם כמים,
יין ,õéîçäMîאותו; ונעשה החמיץ שהתמד לאחר –óñëa çwð ÄÆÆÁÄÄÈÀÆÆ

øNòî,שני –äå÷nä úà ìñBt Bðéàå,מראה בשינוי  אלא – ÇÂÅÀÅÅÆÇÄÀÆ
גמור. כיין  ïéôzMäשדינו ïéçàä,בירושתם שותפים שהם – ÈÇÄÇËÈÄ

äîäa øNònî ïéøeèt ,ïBaìwa ïéáiçLk תוספת היא קלבון  – ÀÆÇÈÄÇÈÀÀÄÄÇÂÇÀÅÈ
שקלים  במסכת ושנינו למקדש, השקל מחצית על מוסיפים שהיו מטבע

ב  או  עני בשביל  שהשוקל  ז ), מן (א, פטור  מתנה, בתורת שכנו  שביל 
מתנה, בתורת בניו  בשביל  מנכסיו ששוקל  לאב הדין והוא הקלבון,

שקליהם  חצאי  את השוקלים השותפים ברם, הקלבון. מן  שפטור 
– (או בקלבון חייבים `mixgכאחד  zrclכמספר בקלבונות –

ממעשר פטורים שהשותפים היא, הלכה בהמה מעשר  בענין השותפים).
ללמד, באה משנתנו  בשותפות. להם שנולדו הולדות מכל  בהמה,

ונשתתפו , וחזרו הירושה, בנכסי חלקו אביהם, את שירשו  האחים, שאם
בהמה, ממעשר  הם פטורים בקלבון , שחייבים כשותפים, ודינם הואיל 

לעיל; שבארנו ïîכמו ïéøeèt ,äîäa øNòîa ïéáiçLkÀÆÇÈÄÀÇÂÇÀÅÈÀÄÄ
ïBaìwä שנחשבים מעולם, הירושה בנכסי האחים חלקו לא אם כגון  – ÇÈÀ

כשותפים, דינם ואין הואיל  אביהם, ברשות הם עדיין כאילו  הנכסים
הירושה, מבהמות להם שנולדו מהוולדות בהמה במעשר הם וחייבים
שבארנו  כמו  בניו , בשביל ששוקל האב כדין הקלבון, מן הם פטורים

øëîלעיל. LiL íB÷î ìk אותה למכור זכאי שהוא בבתו , לאב – ÈÈÆÅÆÆ
קטנה, כשהיא דהיינו ÷ñðלאמה, ïéàכלומר קנס, בבתו לאב אין – ÅÀÈ

כסף  חמישים קנס לאביה לשלם חייב אינו  אותה המפתה או  שהמאנס
בנערה כט כט כט כט ););););האמורים כבכבכבכב,,,, ÷ñð((((דברים דברים דברים דברים  LiL íB÷î ìëå דהיינו – ÀÈÈÆÅÀÈ

נערה dpyכשהיא dxyrÎmizy dl e`lny xg`l zexrp ipniq d`iady)
,(cg` meie,קנס לאביה לשלם חייב אותה המפתה או ïéàÅשהמאנס

øëîלמכרה זכאי אביה אין  ח ח ח ח ).).).).– גגגג,,,, כתובות כתובות כתובות כתובות  משנהמשנהמשנהמשנה זו ((((עייןעייןעייןעיין משנה – ÆÆ
שנים  שלוש  מבת שקטנה אומרים, חכמים אבל  מאיר, רבי לדעת היא

קנס; לה ויש  מכר  לה יש  נערות סימני  שתביא עד  אחד dkldeויום
.minkgkL íB÷î ìkïeàî Li אמה שהשיאוה קטנה יתומה – ÈÈÆÅÅ

נערות  סימני  שתביא עד בבעלה למאן היא יכולה מדעתה, ואחיה

גט, בלא ממנו  יוצאת והיא בו, רוצה שאינה äöéìçולומר  ïéà– ÅÂÄÈ
לייבום; נפלה אם לחליצה, ראויה אינה LiLשקטנה íB÷î ìëåÀÈÈÆÅ

äöéìç,לחליצה היא שראויה נערות, סימני  משהביאה דהיינו –ïéà ÂÄÈÅ
ïeàî.למאן עוד יכולה אינה מאז  –äòé÷z LiL íB÷î ìk– ÅÈÈÆÅÀÄÈ

לתקוע נוהגים היו  שבתות בערבי לבטלשכן  – ראשונה תקיעות: שש 
– שנייה במנחה; נעשתה והיא שבשדה, מלאכות ושאר  מחרישה

מעל קדירות לסלק החמה, לשקיעת קרוב – שלישית החנויות; לנעול
קטן  דג צליית כשיעור אחריה ושוהה ולהדליק, ולהטמין  הכירה גבי 

המשנה  ובאה ושובת; ותוקע ומריע ותוקע בתנור, פת הדבקת כדי  או
כדי תוקעים, היו שבת ערב להיות שחל טוב ביום שאף להשמיענו,

תקיעה וכשיש  נפש, אוכל ממלאכת העם את äìcáäלהבדיל  ïéàÅÇÀÈÈ
על ולא בתפילה לא "הבדלה" אומרים אין  שבת שבערב דהיינו  –

äìcáäהכוס; LiL íB÷î ìëå,שבת במוצאי דהיינו  –ïéà ÀÈÈÆÅÇÀÈÈÅ
äòé÷z:והולכת מפרשת שמשנתנו  כמו –úBéäì ìçL áBè íBé ÀÄÈÆÈÄÀ

ïéò÷Bz ,úaL áøòa לעשות מעתה שאסור לעם להודיע כדי – ÀÆÆÇÈÀÄ
לעיל , כבר שהזכרנו כמו טוב, ביום המותרת נפש  אוכל àGåÀמלאכת

ïéìécáî טוב יום מקדושת חמורה הנכנסת שבת שקדושת מפני  – ÇÀÄÄ
úaLהיוצאת; éàöBîa,שבת במוצאי להיות שחל  טוב יום – ÀÈÅÇÈ

ïéò÷Bz àGå ïéìécáî מקדושת חמורה היוצאת שבת שקדושת לפי  – ÇÀÄÄÀÀÄ
הנכנסת. טוב ïéìécáîיום ãöékבמוצאי להיות שחל טוב ביום – ÅÇÇÀÄÄ

Lã÷ìשבת? Lã÷ ïéa ìécánä שבחתימת מבואר , בגמרא – ÇÇÀÄÅÙÆÀÙÆ
אומרים  בפתיחתה אבל  לקודש", קודש בין "המבדיל  אומרים הברכה

לחול". קודש בין  øeîç"המבדיל  Lã÷ ïéa :øîBà àñBc éaøÇÄÈÅÅÙÆÈ
ìwä Lã÷ì–,`qec iaxk dkld oi`e לקרותו טוב ביום לזלזל שאין  ÀÙÆÇÇ
הקל ". "קודש 
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È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡óBòa ãçà èçBMä,äîäaa íéðLe–äøLk BúèéçL.eäBîk ãçà ìL Baøå.äãeäé éaøøîBà:èçLiL ãò ©¥¤¨¨§©¦©§¥¨§¦¨§¥¨§ª¤¤¨¨©¦§¨¥©¤¦§Ÿ

ïéãéøeä úà.óBòa ãçà éöç,äîäaa éöçå ãçàå–äìeñt BúèéçL.íéðL áøå óBòa ãçà áøäîäaa– ¤©§¦¦£¦¤¨¨§¤¨¨¥¦©§¥¨§¦¨§¨Ÿ¤¨¨§Ÿ§©¦©§¥¨
äøLk BúèéçL. §¦¨§¥¨

·ãçàk ïéLàø éðL èçBMä–BúèéçLäøLk.ïéèçBLå ïékqa ïéæçBà íéðL,elôàähîì ãçàå äìòîì ãçà ©¥§¥¨¦§¤¨§¦¨§¥¨§©¦£¦©©¦§£¦£¦¤¨§©§¨§¤¨§©¨
–äøLk ïúèéçL. §¦¨¨§¥¨
‚úçà úáa Làøä úà æézä–äìeñt.èçBL äéä,úçà úáa Làøä úà æézäå,øàeö àGî ïékqa Lé íà– ¦¦¤¨Ÿ§©©©§¨¨¨¥§¦¦¤¨Ÿ§©©©¦¥©©¦§©¨

äøLk.äéäèçBL,úçà úáa íéLàø éðL æézäå,íàãçà øàeö àGî ïékqa Lé–äøLk.íéøác äna §¥¨¨¨¥§¦¦§¥¨¦§©©©¦¥©©¦§©¨¤¨§¥¨©¤§¨¦

a`̀̀̀.sera cg` hgeydíéðù ìáà .àì äìçúëì ïéà ãáòéã óåòá ãçàã òîùîã ,èçåùä àðú ,óåòá åìéôà ïéðîéñ éðù èåçùì éòáéî äìçúëìã íåùî
ïîéñä ìë èåçùì ïéåëúéù êéøö äìçúëìã ,ãáòéã à÷åãã åäåîë ãçà ìù åáåø éðúîì éòáã íåùî ,éîð éà .ìåæéìå èåçùì äîë ãòã ,éåä äìçúëì äîäáá

áéúëã àø÷î ,øùëã ïì à÷ôð óåòá ãçàå .åìåë(à"é àø÷éå),íéâãì äîäá ïéá óåòì áåúëä åìéèä ,íéîá úùîåøä äéçä ùôð ìëå óåòäå äîäáä úøåú úàæ
øàåöä ïî äèéçùå .ãçà ïîéñá åøùëä ,ãöéë àä ,äîäáì ù÷åä øáëù øùôà éà íåìë àìá åøèôì ,íéâãì ù÷åä øáëù øùôà éà ïéðîéñ éðùá åáééçì

î ,êéúéåö øùàë úçáæå ,àéðúã .äì éøéîâ àøîâ åäìåë ,øå÷éòå äîøâä äãìç äñøã äééäù ,äèéçùä úà íéìñåôä íéøáã äùîçå .íéðîéñ éðùáåãîì
:äîäáá íéðù áåø ìòå óåòá ãçà áåø ìòå äð÷ä ìòå èùåä ìò ,äèéçù úåëìä ìò äô ìòá äùî äåèöðù.micixeed z` hegyiy crìòù ïéèåç ïéîë

ïéãéøååä á÷ðéù àìà ,à÷åã åàì .äãåäé éáø øîà÷ã äèéçùå .ãçàë åìåë åäìåöå ìéàåä ,åîã úà àéöåäì éãë ,äãåäé éáø éà÷ ãáìá óåòàå .äð÷ä éãö éðù
:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .äçéìî é"ò åìéôà ÷éôð àì åúã íãä ùåø÷éù íãå÷ äèéçù úòùá.'ek sera cg` aex,åäåîë ãçà ìù åáåø àùéøá ïðúã â"òàå

,êéøö àåä íãì åàìã íåùî àáåøá äéì éâñã àåä ïéìåç àðéîà äåä ïéìåçá ïðéòîùà éàã .íéùã÷á ãçå ïéìåçá ãç ,'åë óåòá ãçà áåø àëä àðú øãä
:ïì òîùî÷ ,àáåøá äéì éâñú àì êéøö àåä íãìã íéùã÷ ìáà

aaaa.oihgeye oikqa oifge` mipy:úçà äîäá.dhnl cg`e dlrnl cg` elit`:éðùä åãöá åøéáçå ïéëñ ìù ãçà äö÷á æçåà äæù
bbbb.y`xd z` fizd:äñøã àéä åæå .÷ñåôå çëá ïéëñä ÷çåãù ,úòìã åà äð÷ æéúîä íãàë.hgey didäëìåäá åà ãáìá äàáäá ùàøä æéúäå ,äëéùîá

:ùàøä úà æéúä éø÷ ,øùëä øåòéù íéðîéñä úèéçùìå .ãáìá.x`ev `ln oikqa yi m`:èçåùù óåòäå äîäáä øàåöì õåç.dxykéãë ïéëñá ùéù
àìá äãáì åæ äëéùîá ïéëúçð íéðîéñä ïéàù ,àéä äñøã ,åäùî øàåöì õåç åà øàåöä éáåòë àìà ïéëñä êøåà ïéà íà ìáà .äñøã àìá äëéùîá èåçùì

`xephxa yexit
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שהם  הסימנים, שחיטת בשיעור  ללמד  באה והיא שחיטה, לענייני  חוזרת משנתנו
והקנה. הוושט

óBòa ãçà èçBMä,הוושט או  הקנה או  בעוף, אחד סימן – ÇÅÆÈÈ
äîäaa íéðLe,בבהמה הסימנים שני השוחט או –BúèéçL ÀÇÄÇÀÅÈÀÄÈ

äøLk השוחט" משום דיעבד , לשון נקטה שמשנתנו  מבואר , בגמרא – ÀÅÈ
שדווקא בעוף", אף אחד לכתחילה אבל  כשרה, שחיטתו בדיעבד

הפיסקה  משום הוא הטעם או  הסימנים; שני  לשחוט צריך בעוף
eäBîkדלקמן . ãçà ìL Baøå זה הרי הסימן רוב שחט שאם – ÀËÆÆÈÈ

את  לשחוט שיתכוון צריך לכתחילה ברם, הסימן . כל  שחט כאילו 
כולו . ïéãéøeäהסימן úà èçLiL ãò :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÇÆÄÀÙÆÇÀÄÄ

לא  יהודה שרבי  מבואר, בגמרא דם. מלאים שהם הצואר גידי היינו 
ש בשעת הורידין  את לחתוך  שצריך לעוף, אלא כדינתכוון חיטתו ,

וזה  כאחד . לצלותו  אדם בני  של ודרכם הואיל דמו, את להוציא
hegyiy",שאמר cr",בלבד בנקיבה להם די  אלא הוא, דווקא לאו 

לעיל. שבארנו  äîäaaמטעם éöçå ãçàå ,óBòa ãçà éöçÂÄÆÈÈÀÆÈÈÅÄÇÀÅÈ
חציו  ועוד כולו אחד  סימן  או בעוף, אחד סימן של חציו  שחט –

בבהמה, השני הסימן  äìeñtשל  BúèéçL לשוחט הדין והוא – ÀÄÈÀÈ
פסולה ששחיטתו בעוף, הסימנים משני  אחד כל  של ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).חציו 

äîäaa íéðL áøå óBòa ãçà áøשל רובו  השוחט אבל – ÙÆÈÈÀÙÀÇÄÇÀÅÈ
בבהמה, הסימנים משני  אחד כל  של  רובו או  בעוף אחד  סימן 

äøLk BúèéçL."כמוהו אחד של "רובו לעיל: ששנינו  כמו  – ÀÄÈÀÅÈ
להשמיענו  פעמיים, הלכה אותה על  חוזרת שמשנתנו  מבואר, בגמרא
ברוב  השחיטה כשרה קדשים, בשחיטת ובין חולין  בשחיטת שבין

בבהמה. שניים וברוב בעוף אחד

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ãçàk ïéLàø éðL èçBMä,אחת בבת –äøLk BúèéçL– ÇÅÀÅÈÄÀÆÈÀÄÈÀÅÈ

ולא  כאחד, ראשין שני לשחוט מותר  לכתחילה שאף מבואר, בגמרא

שדווקא  קדשים, שחיטת משום אלא דיעבד לשון  המשנה נקטה
ראשים  שני  לשחוט אסור לכתחילה אבל כשרה, שחיטתו  בדיעבד 

ïéèçBLåכאחד . ïékqa ïéæçBà íéðL כשהם אפילו  אחת, בהמה – ÀÇÄÂÄÇÇÄÀÂÄ
ומוליכים  בקת, והשני  הסכין בראש  אוחז שאחד  זה, מול זה עומדים

מוליך, זה מביא שזה ובשעה מביא זה מוליך  שזה ובשעה ומביאים,
ähîì ãçàå äìòîì ãçà elôà הסכין את שאוחזין כלומר  – ÂÄÆÈÀÇÀÈÀÆÈÀÇÈ

הגוף, כלפי  וזה הראש  כלפי  זה äøLkבאלכסון, ïúèéçL ואין – ÀÄÈÈÀÅÈ
דרסה לידי יבואו  שמא `).חוששים wxta ` dpynl dncwd oiir)
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שהייה. דיני  וכן  דרסה דיני ללמד באה משנתנו

úçà úáa Làøä úà æézäהצואר על בכוח הסכין את דחק – ÄÄÆÈÙÀÇÇÇ
הסימנים, את ופסק והבאה הולכה פסולה,äìeñtבלא שחיטתו  – ÀÈ

בשחיטה. הפוסלת "דרסה" היא Làøäשזו úà æézäå ,èçBL äéäÈÈÅÀÄÄÆÈÙ
úçà úáa אחת בהבאה או הסכין  של אחת שבהולכה כלומר  – ÀÇÇÇ

הסימנים, את øàeöשחט àGî ïékqa Lé íà,צואר כשיעור  – ÄÅÇÇÄÀÇÈ
כשיעור ארוכה שהסכין  דהיינו  ששחט, העוף או הבהמה לצואר חוץ

צווארים, אפשרäøLkשני כזו ארוכה בסכין שכן  השחיטה, – ÀÅÈ
אבל דרסה. שום בלא בלבד  בהבאה או  בלבד בהולכה יפה לשחוט

במשיכה  יפה הבהמה שתישחט אפשר אי זה, כשיעור בה היה לא אם
פסולה. השחיטה ולפיכך  דרסה, קצת בלא בלבד èçBL,אחת äéäÈÈÅ

úçà úáa íéLàø éðL æézäå בהבאה או אחת שבהולכה כלומר – ÀÄÄÀÅÈÄÀÇÇÇ
בהמות, שתי שחט ãçàאחת øàeö àGî ïékqa Lé íà– ÄÅÇÇÄÀÇÈÆÈ

כשיעור הסכין  שאורך  כלומר  הצווארים, לשני חוץ צואר  כשיעור 
צווארים, לעיל .äøLkשלושה כמבואר  השחיטה, –íéøác äna ÀÅÈÇÆÀÈÄ

íéøeîà ז כשיעור בה אין ואם צואר , כשיעור  שצריך השחיטה – ה ÂÄ
CéìBäפסולה? àGå àéáä Bà ,àéáä àGå CéìBäL ïîæa– ÄÀÇÆÄÀÅÄÅÄÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéøeîà?éìBäL ïîæaàéáä àGå C,éìBä àGå àéáä BàC,éìBä íà ìáààéáäå C,àeäL ìk elôà,ìîæàa elôà £¦¦§©¤¦§¥¦¥¦§¦£¨¦¦§¥¦£¦¨¤£¦§¦§¥
–äøLk.äèçLå ïékñ äìôð,dkøãk äèçML ét ìò óà–äìeñt,øîàpL(àë ,áé íéøáã):zçáæå"..."zìëàå, §¥¨¨§¨©¦§¨£¨©©¦¤¨£¨§©§¨§¨¤¤¡©§¨©§¨§¨©§¨

çáBæ äzàM äî,ìëBà äzà.ïékqä äìôðdäéaâäå,ïäéaâäå åéìk eìôð,ïékqä úà æéçLä,óòå,Bøáç àáe ©¤©¨¥©©¨¥¨§¨©©¦§¦§¦¨¨§¥¨§¦§¦¨¦§¦¤©©¦§¨¨£¥
èçLå,äèéçL éãk ääL íà–äìeñt;ïBòîL éaøøîBà:øewá éãk ääL íà. §¨©¦¨¨§¥§¦¨§¨©¦¦§¥¦¨¨§¥¦
„úøbøbä úà ÷ñôe èLeä úà èçL,èLeä úà ÷ñôe úøbøbä úà èçL Bà,dì ïézîäå ïäî ãçà èçML Bà ¨©¤©¥¤¨©¤©©§¤¤¨©¤©©§¤¤¨©¤©¥¤¤¨©¤¨¥¤§¦§¦¨

äúnL ãò,B÷ñôe éðMä úçz ïékqä úà ãéìçäL Bà–ááLé éaøøîBà:äìáð.éaøàáé÷òøîBà:äôøè. ©¤¥¨¤¤¡¦¤©©¦©©©¥¦§¨©¦§¥¨¥§¥¨©¦£¦¨¥§¥¨
øîà ììkááLé éaøíeMîòLBäé éaø:dúèéçLa äìñôpL ìk–äìáð;éeàøk dúèéçML ìk,øçà øáãå §¨¨©©¦§¥¨¦©¦§ª©¨¤¦§§¨¦§¦¨¨§¥¨¨¤§¦¨¨¨¨§¨¨©¥

ìñtì dì íøb–äôøè.Bì äãBäåàáé÷ò éaø. ¨©¨¦¨¥§¥¨§¨©¦£¦¨
‰íc ïäî àöé àGå óBòå äiç äîäa èçBMä–íéøLk,úBáàñî íéãéa íéìëàðå,íca eøLëä àHL éôì.éaø ©¥§¥¨©¨¨§¨¨¥¤¨§¥¦§¤¡¨¦§¨©¦§Ÿ¨§¦¤ª§§©¨©¦

:äñøã.cg` x`ev `eln oikqa yi m`:íéøàåö äùìù øåòéù åðééäã ,íéøàåöä éðùì õåç.lnfi`íéðø÷ åì ïéàù ìîæéà ïðéøæâ àìå .ãàî ïè÷ ÷ã øòú
ø÷ åì ùéù ìîæéà åèààåä ãàî ïè÷ àåäù êåúîå .åùàø ãöì íéèåð åéáâ ìò éåðì ìîæéàì íéðø÷ ïéîë úåùòì íéìéâøù àåä íéðø÷ åì ùéù ìîæéàå .íéð

:íéðø÷ä ïúåà íéðîéñä åãéìçé àîù ùåçì ùé àéáîå êéìåî àåäùëå ,øàåöä ïî èîùð.dhgye oikq dltpâ"òàå .äøùë ,àåä äìéôä àä ,äìôðã àîòè
äðéî òîù ,äðååëå úòãî øîåìë åçåáæ íëúòãì ,åçáæú íëðåöøì íéùã÷ éáâ øîéîì àø÷ êéøèöéàãî ,äèéçùá äðååë ïðéòá àìã ,èåçùì ïéåëéà àìã

:äðååë ïðéòá àì ïéìåçáã.ddiabde oikq dltp:åæ ääáâäá ääùå.eilk:åéãâá.oikqd z` figydy e`:äèéçù íãå÷.sreéò äùòð,äæçùä úîçî òâéå ó
:èçùå åøéáç àáå ,åúèéçù ÷ñôå çë åá äéä àì èåçùì ìéçúäùëå.zxg` dhigy ickäöåáø àéäùë äúåîë úøçà äîäáá íéðù áåø èåçùéù éãë

:ïë åâäð àìå .äðöéáøéå äðäéáâéù éãë éîð éòáå ,óåòì ä÷ã äîäá úèéçù éãë øîåàä éøáãë ÷ñåô í"áîøå .óåòì óåòå ,ä÷ãì ä÷ãå ,äñâì äñâick
.xewa:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .åðéëñ úà ø÷áîå ÷ãåá çáèäù øåòéùë
cccc.zxbxbd z` wqte:éà÷ äîäááå .øå÷éò åðééä.ipyd zgz:øàåöì ïîéñä ïéá ïéëñä áçåú äéäù .éðùä ïîéñä úçú.cilgdäãìåçë ,äãìç ïåùìå .äñë

îã íéúáä éø÷òá äøãä:àéñë.ewqte:äìòîì äèîìî.dlap:àùîá äàîèîå.dtixh:äàîèî äðéàå.lqtdl dl mxb xg` xaceúåôéøèä ïî ãçà ïåâë
:úåôéøè åìàå ÷øôá úåéåðùä

dddd.zea`eqn micia.ïäá éùéìù äùåò éðùã ,éøééî ùãå÷ä úøäè ìò åùòðù ïéìåçáå .äàîåèì úåéðù úåéäì íéãéä ìò åøæâã .íéãé úìéèð àìá øîåìë
:ïéìåçá éùéìù äùåò éðù ïéà íãá ïéøùëåî åéä åìéôà ,àãéøâ ïéìåçá åìéàã.mca exyked `ly itlåà íéî åéìò àåáéù ãò äàîåè ìá÷î ìëåà ïéàù
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הסימנים; את שחט הסכין של  אחת בהבאה או  בלבד אחת שבהולכה

àéáäå CéìBä íà ìáà,ושוב הלוך  הסכין  את שהעביר –elôà ÂÈÄÄÀÅÄÂÄ
àeäL ìk,שהוא כל שארכה בסכין –ìîæàa elôà דקה סכין  – ÈÆÂÄÀÄÀÅ

כשרה.äøLkוקטנה, שחיטתו  –ïékñ äìôð מכוח שלא מאליה, – ÀÅÈÈÀÈÇÄ
הסימנים,äèçLåאדם, את –dkøãk äèçML ét ìò óà– ÀÈÂÈÇÇÄÆÈÂÈÀÇÀÈ

בדרסה, שלא הולכה השחיטה,äìeñtדרך  –...zçáæå" :øîàpL ÀÈÆÆÁÇÀÈÇÀÈ
ìëBà äzà ,çáBæ äzàM äî ,"zìëàå שהשחיטה דהיינו – ÀÈÇÀÈÇÆÇÈÅÇÇÈÅ

פי על אף הסכין, את הפיל  אדם אם ברם, אדם. מכוח לבוא צריכה
כשרה  השחיטה כדרכה, ושחטה והלכה כלל , לשחיטה נתכוון שלא

חולין . בשחיטת כוונה צריך שאין  חולין, ïékqäבבהמת äìôð– ÈÀÈÇÇÄ
השחיטה, בשעת השוחט השחיטה,däéaâäåמידי  את והשלים – ÀÄÀÄÈ

åéìk eìôð,בגדיו שנפלו או –ïäéaâäå השחיטה את שהפסיק – ÈÀÅÈÀÄÀÄÈ
שחיטתו , את וגמר וחזר  בגדיו, את שהגביה ïékqäעד úà æéçLäÄÀÄÆÇÇÄ

השחיטה, באמצע הסכין את שהשחיז או –óòå עיף שנעשה או – ÀÈ
השחיטה, שלמהשלמהשלמהשלמה");");");");באמצע """"מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; מפרשים:((((הר הר הר הר """"ןןןן;;;; ויש

sre oikqd z` figyd,ונתעייף השחיטה קודם הסכין את שהשחיז  –

להמשיך  כוח בו  היה לא לשחוט ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא),),),),וכשהתחיל  àáeÈ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;
èçLå Bøáç עצמו הוא חזר אם הדין  והוא שחיטתו; את וגמר – ÂÅÀÈÇ

בא  מתייגע שכשהוא דבר, של  דרכו  נקטה שמשנתנו אלא ושחט,
ושוחט משנה משנה משנה משנה "),"),"),"),חברו äèéçL("("("("כסף כסף כסף כסף  éãk ääL íà בהגבהת אם – ÄÈÈÀÅÀÄÈ

שהה  בעייפותו, או הסכין , בהשחזת או כליו , בהגבהת או  הסכין,
כמותה, אחרת בהמה שחיטת פסולה,äìeñtכשיעור שחיטתו – ÀÈ

בשחיטה."diidy"שזוהי  ääLהפוסלת íà :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÄÈÈ
øewá éãk שחיטתו סכינו, את ויבדוק השוחט שיבקר הזמן כשיעור  – ÀÅÄ

מפרש: והרמב"ם xewiaפסולה. ick השחיטה בדיקת שיעור  כדי –
כראוי . היתה oerny.אם iaxk dkld oi`e

פרץ, ה"ר בשם הטעם מבואר  בו " "כל  בספר  בשחיטה? פוסלת שהייה  ולמה
כשחוזר לפיכך שחיטה, הכשר גמר  קודם שחיטה באמצע ושהה שהואיל 

) שוחט הוא נבילה dnly";ושוחטו , zk`ln".(טעם עוד שמביא שם, עיין

ד ה נ ש מ ר ו א ב

eä úà èçLèL,בבהמה –úøbøbä úà ÷ñôe שלא – ÈÇÆÇÅÆÈÇÆÇÇÀÆÆ
èLeäבשחיטה, úà ÷ñôe úøbøbä úà èçL Bàיש – ÈÇÆÇÇÀÆÆÈÇÆÇÅÆ

"עיקור" היינו  הוושט או  הגרגרת שפסיקת ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),מפרשים, ((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;;

ïäî ãçà èçML Bà,הסימנים אחד –ãò dì ïézîäå ÆÈÇÆÈÅÆÀÄÀÄÈÇ
äúnL,הבהמה –éðMä úçz ïékqä úà ãéìçäL Bà– ÆÅÈÆÆÁÄÆÇÇÄÇÇÇÅÄ

בינו  השני, הסימן תחת הסכין את נעץ אחד סימן ששחט שלאחר 

נראית, היתה לא שהסכין  באופן המפרקת, וחתךB÷ñôeלבין – ÀÈ
"חלדה", זו והרי למעלה, מלמטה הסימן øîBà:את ááLé éaøÇÄÀÅÈÅ

äìáð.במשא ומטמאה נבילה, הבהמה –:øîBà àáé÷ò éaø ÀÅÈÇÄÂÄÈÅ
äôøè.מטמאה ואינה הבהמה, –íeMî ááLé éaø øîà ììk ÀÅÈÀÈÈÇÇÄÀÅÈÄ

dúèéçLa äìñôpL ìk :òLBäé éaø או שהייה ידי על  – ÇÄÀËÇÈÆÄÀÀÈÄÀÄÈÈ
וכדומה, כראוי,äìáðדרסה נשחטה שלא שכל נבילה, הבהמה – ÀÅÈ

מאליה; כמתה היא øçàהרי  øáãå ,éeàøk dúèéçML ìkÈÆÀÄÈÈÈÈÀÈÈÇÅ
ìñtì dì íøb,בזה וכיוצא בריאה נקב שנמצא כגון –äôøè ÈÇÈÄÈÅÀÅÈ

מטמאה. ואינה הבהמה, –àáé÷ò éaø Bì äãBäå.ישבב לרבי – ÀÈÇÄÂÄÈ
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(ויקרא  בתורה כתוב לטומאה". "הכשר  בענין אחדים דברים נקדים משנתנו להבנת
לד ): Ðיא, "`nhi min eilr `eai xy` lk`i xy` lke`d lkn",חכמים למדו  מכאן

פעם  מים עליו  באו  כן אם אלא טומאה מקבל אינו אדם למאכל  הראוי אוכל שכל 
שהמים לטומאה", "הכשר  הנקרא וזהו  טומאה.mixiyknאחת, לקבל  האוכלים את

טומאה, לקבל  האוכלים את המכשירים הם משקים שבעה אלא בלבד, מים ולא
היוצא  שהדם למדים, אנו  ממשנתנו  טל . דם, דבש, חלב, שמן , יין, מים, והם:
דנה  שהיא אלא טומאה, לקבל  שלה הבשר  כל את מכשיר הבהמה שחיטת בשעת

דם. ממנה יצא ולא שנשחטה בבהמה

íéøLk ,íc ïäî àöé àGå óBòå äiç äîäa èçBMä– ÇÅÀÅÈÇÈÈÀÈÈÅÆÈÀÅÄ
היו  מתים שמא אומרים ואין  באכילה, הם ומותרים כשרה שחיטתם

שלא ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם).).).). פי על  שאף להשמיע, גם באה שמשנתנו מוסיפים, ויש
פירש שלא אברים שדם דם, משום אסור  הבשר אין  דם, מהם יצא

izdw - zex`ean zeipyn

f dpyn ipy wxt oileg zkqn

ïBòîLøîBà:äèéçMa eøLëä. ¦§¥ª§§©§¦¨
Âúðkñîä úà èçBMä–ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:ìâøáe ãia ñkøôzL ãò.øæòéìà éaøøîBà:íà dic ©¥¤©§ª¤¤©¨¦§¤©§¦¥¥©¤§©§¥©¨¨¤¤©¦¡¦¤¤¥©¨¦

ä÷pæ.øîàïBòîL éaø:äìéla èçBMä óà,íc íéàìî íéìúk àöîe íékLä øçîìe–äøLk,ä÷pfL;úcîëe ¦§¨¨©©¦¦§©©¥©©§¨§¨¨¦§¦¨¨§¨¦§¥¦¨§¥¨¤¦§¨§¦©
øæòéìà éaø.íéîëçåíéøîBà:ãia Bà ñkøôzL ãò,ìâøa Bà,dáðæa LkLëzL ãò Bà.äwã äîäa ãçà,ãçàå ©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦©¤§©§¥©¨¨¤¤©¤§©§¥¦§¨¨¤¨§¥¨©¨§¤¨
äqâ äîäa.äøéæçä àGå dãé äèLtL äwã äîäa–äìeñt,ãáìa Lôð úàöBä àlà dðéàL.íéøác äna §¥¨©¨§¥¨©¨¤¨§¨¨¨§¤¡¦¨§¨¤¥¨¤¨¨©¤¤¦§©©¤§¨¦

íéøeîà?úðkñî ú÷æça äúéäL;äàéøa ú÷æça äúéä íà ìáà,eìlä íéðîéqä ìkî ãçà da ïéà elôà– £¦¤¨§¨§¤§©§ª¤¤£¨¦¨§¨§¤§©§¦¨£¦¥¨¤¨¦¨©¦¨¦©¨
äøLk. §¥¨
Êéøëpì èçBMä–äøLk BúèéçL.øæòéìà éaøåìñBt.øîàøæòéìà éaø:øöçî éøëpä ìëàiL dèçL elôà ©¥©¨§¦§¦¨§¥¨§©¦¡¦¤¤¥¨©©¦¡¦¤¤£¦§¨¨¤Ÿ©©¨§¦¥£©

dlL ãák–äìeñt,äøæ äãBáòì éøëð úáLçî íúqL.øîàéñBé éaø:íB÷îa äîe !íéøácä øîçå ì÷ ¨¥¤¨§¨¤§¨©£¤¤¨§¦©£¨¨¨¨©©¦¥©¨Ÿ¤©§¨¦©¦§

:ìè íã ùáãå áìç ïîù ïéé íéî íäù ,ïé÷ùî äòáùî ãçà.dhigya exykedàìëåà éîð äéì àéåùî ,éçä ïî øáà éãéî øùá êäì äèéçù àéøùã åâî
:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .äàîåè éáâì

eeee.zpkeqnd z` hgeyd:õò ìù úåéò÷áå úåøå÷ ìåëàì äéðéùá çë äì ùé åìéôàå .úðëåñî àéåä ,äéìåç úîçî úãîåò äðéàå äúåà íéãéîòîù ìëcr
.qkxtzy:äèéçù øîâ íãå÷ äúîùð äìèéð àîù ïðéùééç äñëøô àì éàã.dwpif m`:çëá ÷ðæîå çì÷î íãäå íðåøâá úåçôåð úåîäáäù êøãëhgeyd

.dlilaúèéùëå .ä÷ðéæù éðôî ,äøùë ,íã íéàìî øàåöä úèéçù úéá éìúåë àöîå íéëùä øçîìå ,äñëøô íà òãé àìå ,ñåëøô äëéøöù úðëåñî äîäá
:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .ïåòîù éáø äøîà ,÷åðéæá äì øéùëîã øæòéìà 'ø.dqb dnda cg`e dwc dnda cg`:úðëåñî àéä íà ñåëøô äëéøödhyty

.dci:äèéçù øîâá.dleqt dxifgd `leïéáå ,éëäá äçøåà åàì äñâ ìáà .äùôð úàö úòùá äëøã ïë àìà ñåëøô äæ ïéàù éôì .úðëåñî äúéä íà
:äøùë äèùô àìå äôôëù ïéá äôôë àìå äèùôù

ffff.lqet xfril` iaxe:äøæ äãåáòì åúáùçî íúñã ,éøëð úáùçî äá àéðäî äì èéçù÷ ìàøùéã â"òà .àéä éøëð úîäá íà.cak xvg:ãáëä úøúåé
.xnege lw iqei iax xq`:äì èéçù ìàøùéå ìéàåä ,íéìòá úáùçî àéðäî àìã.zlqet daygny mewna dneáéúëãë íéùã÷åîá åðééäã('æ àø÷éå)
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איגראיגראיגראיגר),),),),מותר  עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רבי רבי רבי רבי  תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין ישראלישראלישראלישראל";";";"; íéìëàðåÀÆÁÈÄ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 
úBáàñî íéãéaעל גזרו  חכמים שכן ידים, נטילת בלי  כלומר – ÀÈÇÄÀÙÈ

את  ליטול צריך  בטהרות לנגוע והבא לטומאה, שניות להיות הידים

טהרת  על  שנעשו  בחולין מדובר  שבמשנתנו בגמרא, ומבואר  ידיו ;
על ואף קדשים, כבשר  בטהרה לאכלם היו שזהירים דהיינו  הקודש ,

ידים, נטילת בלי  לאכלם מותר כן  ícaפי eøLëä àHL éôì– ÀÄÆËÀÀÇÈ
טומאה, לקבל הוכשרו לא בשחיטתם, דם מהם יצא ולא שהואיל
להדיח  צריך אכילה שקודם ואף אותם. מטמאות הידים אין ולפיכך 

מבואר טומאה, לקבל  כך ידי  על  יוכשר  והרי  למליחה, במים הבשר  את
הדחה, צריך שאינו  צלוי , הבשר  את באוכל כאן  שמדובר  בתוספות,

פ  ומי פירות, במי ונתבשל  שהודח בבשר שמדובר אינם או  ירות
את  לאכול  אסור שחיטה, דם יצא אם ברם, טומאה, לקבל מכשירים

בחולין  שלישי עושה לטומאה שני  אין ואמנם מסואבות; בידים הבשר
כפי כאן, מדובר שבאלו הקודש, טהרת על  שנעשו  בחולין אבל 

בהם  עושה לטומאה ששני משנתנו, של  התנא סובר לעיל , שהזכרנו 
על שנעשו  בחולין שאפילו  וסוברים, כך  על חולקים (ויש שלישי 

לבאר בגמרא באים ומכאן  שלישי, עושה שני אין הקודש  טהרת
שם). עיין אחרות; בדרכים eøLëäמשנתנו  :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅËÀÀ

äèéçMa,טומאה לקבל בשחיטה הוכשרו  דם, מהם יצא כשלא אף – ÇÀÄÈ
אותו  מכשירה באכילה, להתירו  הבשר את מכשירה והשחיטה שהואיל

טומאה. לקבל oerny.אף iaxk dkld oi`e

ו ה נ ש מ ר ו א ב

úðkñîä úà èçBMä בגמרא למות; ונוטה חולה שהיא בהמה – ÇÅÆÇÀËÆÆ
אותה שמעמידים "כל  dxrba)מבואר: e` lwn z`kda),"עומדת ואינה

כבריאה, אוכלת היא ואפילו מסוכנת, זו  ìàéìîbהרי  ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅ
ìâøáe ãia ñkøôzL ãò :øîBà אותה מכשירה שחיטתה אין  – ÅÇÆÀÇÀÅÇÈÈÆÆ

ביד השחיטה לאחר פרכסה כן  אם אלא zincw)לאכילה lbxa),וברגל
השחיטה. גמר  לפני  מתה שמא חוששים כן, עשתה לא éaøÇÄשאם

ä÷pæ íà dic :øîBà øæòéìà קילח והדם בגרונה, נפחה אם – ÁÄÆÆÅÇÈÄÄÀÈ
השחיטה. קודם מתה שלא סימן  זה הרי  בכוח, השחיטה מבית וזינק

äìéla èçBMä óà :ïBòîL éaø øîà ולא המסוכנת, את – ÈÇÇÄÄÀÇÇÅÇÇÀÈ
פרכסה, אם ícראה íéàìî íéìúk àöîe íékLä øçîìe– ÀÈÈÄÀÄÈÈÀÈÄÀÅÄÈ

בדם, מלוכלכים הצואר שחיטת בית כתלי  שמצא מבואר, בגמרא

äøLk,הבהמה –ä÷pfLמעיד השחיטה בית כתלי  על שהדם – ÀÅÈÆÄÀÈ
השחיטה, בית בסביבות דם אין  זינוק אין שאם éaøשזינקה, úcîëeÀÄÇÇÄ

øæòéìàרבי אמר כשרה, זינקה שאם הסובר  אליעזר , רבי וכשיטת – ÁÄÆÆ
הלכתו. את ãia,שמעון  Bà ñkøôzL ãò :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇÆÀÇÀÅÇÈ

ìâøa Bà," וברגל ביד שתפרכס "עד  הסובר: גמליאל בן  כר"ש לא – ÈÆÆ
היא, כשרה ברגל, או ביד או  פרכסה אם LkLëzLאלא ãò BàÇÆÀÇÀÅ

dáðæa.ולכאן לכאן שתנענעו  –äîäa ãçàå ,äwã äîäa ãçà ÄÀÈÈÆÈÀÅÈÇÈÀÆÈÀÅÈ
äqâ אם פרה, כגון  גסה, בהמה ובין  כבשה, כגון  דקה, בהמה בין – ÇÈ

ברגל, או ביד פרכסה כן אם אלא כשרה אינה ושחטה, מסוכנת היתה

בזנבה. שכשכשה äwãאו äîäa,מסוכנת –dãé äèLtL– ÀÅÈÇÈÆÈÀÈÈÈ
השחיטה, בגמר  ידה ופשטה äøéæçäשנשחטה àGå חזרה ולא – ÀÆÁÄÈ

גופה, לצד אותה הבהמה,äìeñtוכפפה –úàöBä àlà dðéàL ÀÈÆÅÈÆÈÈÇ
ãáìa Lôð,פרכוס זה הרי  גסה בבהמה ברם, פרכוס. זה ואין  – ÆÆÄÀÇ

כשרה. פשטה, ולא שכפפה בין כפפה, ולא ידה שפשטה änaÇÆובין 
íéøeîà íéøác?שחיטה בגמר שתפרכס עד  כשרה שאינה – ÀÈÄÂÄ

úðkñî ú÷æça äúéäL,לעיל כמבואר –ú÷æça äúéä íà ìáà ÆÈÀÈÀÆÀÇÀËÆÆÂÈÄÈÀÈÀÆÀÇ
eìlä íéðîéqä ìkî ãçà da ïéà elôà ,äàéøa,פרכוס של  – ÀÄÈÂÄÅÈÆÈÄÈÇÄÈÄÇÈ

äøLk.לאכילה אותה מכשירה שחיטתה – ÀÅÈ

y c e w z a y

ז ה נ ש מ ר ו א ב

éøëpì èçBMä ששמענו פי על  אף הנכרי , בשביל  נכרי של  בהמתו – ÇÅÇÈÀÄ
זרה, עבודה לשם השחיטה על הנכרי  äøLkשחשב BúèéçL– ÀÄÈÀÅÈ

של מחשבתו אחר  ולא השוחט, של מחשבתו  אחר אלא הולכים שאין

הבהמה. ìñBtבעל  øæòéìà éaøå כשלא ואפילו  השחיטה, את – ÀÇÄÁÄÆÆÅ
נכרי מחשבת שסתם זרה, עבודה לשם הנכרי עליה שחשב שמענו

כתקרובת  בהנאה הבהמה ואסורה להלן, כמבואר היא, זרה עבודה לשם
מותר לכתחילה אפילו קמא תנא שלדעת מפרשים, יש זרה. עבודה

izdw - zex`ean zeipyn
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íéøeîà?éìBäL ïîæaàéáä àGå C,éìBä àGå àéáä BàC,éìBä íà ìáààéáäå C,àeäL ìk elôà,ìîæàa elôà £¦¦§©¤¦§¥¦¥¦§¦£¨¦¦§¥¦£¦¨¤£¦§¦§¥
–äøLk.äèçLå ïékñ äìôð,dkøãk äèçML ét ìò óà–äìeñt,øîàpL(àë ,áé íéøáã):zçáæå"..."zìëàå, §¥¨¨§¨©¦§¨£¨©©¦¤¨£¨§©§¨§¨¤¤¡©§¨©§¨§¨©§¨

çáBæ äzàM äî,ìëBà äzà.ïékqä äìôðdäéaâäå,ïäéaâäå åéìk eìôð,ïékqä úà æéçLä,óòå,Bøáç àáe ©¤©¨¥©©¨¥¨§¨©©¦§¦§¦¨¨§¥¨§¦§¦¨¦§¦¤©©¦§¨¨£¥
èçLå,äèéçL éãk ääL íà–äìeñt;ïBòîL éaøøîBà:øewá éãk ääL íà. §¨©¦¨¨§¥§¦¨§¨©¦¦§¥¦¨¨§¥¦
„úøbøbä úà ÷ñôe èLeä úà èçL,èLeä úà ÷ñôe úøbøbä úà èçL Bà,dì ïézîäå ïäî ãçà èçML Bà ¨©¤©¥¤¨©¤©©§¤¤¨©¤©©§¤¤¨©¤©¥¤¤¨©¤¨¥¤§¦§¦¨

äúnL ãò,B÷ñôe éðMä úçz ïékqä úà ãéìçäL Bà–ááLé éaøøîBà:äìáð.éaøàáé÷òøîBà:äôøè. ©¤¥¨¤¤¡¦¤©©¦©©©¥¦§¨©¦§¥¨¥§¥¨©¦£¦¨¥§¥¨
øîà ììkááLé éaøíeMîòLBäé éaø:dúèéçLa äìñôpL ìk–äìáð;éeàøk dúèéçML ìk,øçà øáãå §¨¨©©¦§¥¨¦©¦§ª©¨¤¦§§¨¦§¦¨¨§¥¨¨¤§¦¨¨¨¨§¨¨©¥

ìñtì dì íøb–äôøè.Bì äãBäåàáé÷ò éaø. ¨©¨¦¨¥§¥¨§¨©¦£¦¨
‰íc ïäî àöé àGå óBòå äiç äîäa èçBMä–íéøLk,úBáàñî íéãéa íéìëàðå,íca eøLëä àHL éôì.éaø ©¥§¥¨©¨¨§¨¨¥¤¨§¥¦§¤¡¨¦§¨©¦§Ÿ¨§¦¤ª§§©¨©¦

:äñøã.cg` x`ev `eln oikqa yi m`:íéøàåö äùìù øåòéù åðééäã ,íéøàåöä éðùì õåç.lnfi`íéðø÷ åì ïéàù ìîæéà ïðéøæâ àìå .ãàî ïè÷ ÷ã øòú
ø÷ åì ùéù ìîæéà åèààåä ãàî ïè÷ àåäù êåúîå .åùàø ãöì íéèåð åéáâ ìò éåðì ìîæéàì íéðø÷ ïéîë úåùòì íéìéâøù àåä íéðø÷ åì ùéù ìîæéàå .íéð

:íéðø÷ä ïúåà íéðîéñä åãéìçé àîù ùåçì ùé àéáîå êéìåî àåäùëå ,øàåöä ïî èîùð.dhgye oikq dltpâ"òàå .äøùë ,àåä äìéôä àä ,äìôðã àîòè
äðéî òîù ,äðååëå úòãî øîåìë åçåáæ íëúòãì ,åçáæú íëðåöøì íéùã÷ éáâ øîéîì àø÷ êéøèöéàãî ,äèéçùá äðååë ïðéòá àìã ,èåçùì ïéåëéà àìã

:äðååë ïðéòá àì ïéìåçáã.ddiabde oikq dltp:åæ ääáâäá ääùå.eilk:åéãâá.oikqd z` figydy e`:äèéçù íãå÷.sreéò äùòð,äæçùä úîçî òâéå ó
:èçùå åøéáç àáå ,åúèéçù ÷ñôå çë åá äéä àì èåçùì ìéçúäùëå.zxg` dhigy ickäöåáø àéäùë äúåîë úøçà äîäáá íéðù áåø èåçùéù éãë

:ïë åâäð àìå .äðöéáøéå äðäéáâéù éãë éîð éòáå ,óåòì ä÷ã äîäá úèéçù éãë øîåàä éøáãë ÷ñåô í"áîøå .óåòì óåòå ,ä÷ãì ä÷ãå ,äñâì äñâick
.xewa:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .åðéëñ úà ø÷áîå ÷ãåá çáèäù øåòéùë
cccc.zxbxbd z` wqte:éà÷ äîäááå .øå÷éò åðééä.ipyd zgz:øàåöì ïîéñä ïéá ïéëñä áçåú äéäù .éðùä ïîéñä úçú.cilgdäãìåçë ,äãìç ïåùìå .äñë

îã íéúáä éø÷òá äøãä:àéñë.ewqte:äìòîì äèîìî.dlap:àùîá äàîèîå.dtixh:äàîèî äðéàå.lqtdl dl mxb xg` xaceúåôéøèä ïî ãçà ïåâë
:úåôéøè åìàå ÷øôá úåéåðùä

dddd.zea`eqn micia.ïäá éùéìù äùåò éðùã ,éøééî ùãå÷ä úøäè ìò åùòðù ïéìåçáå .äàîåèì úåéðù úåéäì íéãéä ìò åøæâã .íéãé úìéèð àìá øîåìë
:ïéìåçá éùéìù äùåò éðù ïéà íãá ïéøùëåî åéä åìéôà ,àãéøâ ïéìåçá åìéàã.mca exyked `ly itlåà íéî åéìò àåáéù ãò äàîåè ìá÷î ìëåà ïéàù

`xephxa yexit

הסימנים; את שחט הסכין של  אחת בהבאה או  בלבד אחת שבהולכה

àéáäå CéìBä íà ìáà,ושוב הלוך  הסכין  את שהעביר –elôà ÂÈÄÄÀÅÄÂÄ
àeäL ìk,שהוא כל שארכה בסכין –ìîæàa elôà דקה סכין  – ÈÆÂÄÀÄÀÅ

כשרה.äøLkוקטנה, שחיטתו  –ïékñ äìôð מכוח שלא מאליה, – ÀÅÈÈÀÈÇÄ
הסימנים,äèçLåאדם, את –dkøãk äèçML ét ìò óà– ÀÈÂÈÇÇÄÆÈÂÈÀÇÀÈ

בדרסה, שלא הולכה השחיטה,äìeñtדרך  –...zçáæå" :øîàpL ÀÈÆÆÁÇÀÈÇÀÈ
ìëBà äzà ,çáBæ äzàM äî ,"zìëàå שהשחיטה דהיינו – ÀÈÇÀÈÇÆÇÈÅÇÇÈÅ

פי על אף הסכין, את הפיל  אדם אם ברם, אדם. מכוח לבוא צריכה
כשרה  השחיטה כדרכה, ושחטה והלכה כלל , לשחיטה נתכוון שלא

חולין . בשחיטת כוונה צריך שאין  חולין, ïékqäבבהמת äìôð– ÈÀÈÇÇÄ
השחיטה, בשעת השוחט השחיטה,däéaâäåמידי  את והשלים – ÀÄÀÄÈ

åéìk eìôð,בגדיו שנפלו או –ïäéaâäå השחיטה את שהפסיק – ÈÀÅÈÀÄÀÄÈ
שחיטתו , את וגמר וחזר  בגדיו, את שהגביה ïékqäעד úà æéçLäÄÀÄÆÇÇÄ

השחיטה, באמצע הסכין את שהשחיז או –óòå עיף שנעשה או – ÀÈ
השחיטה, שלמהשלמהשלמהשלמה");");");");באמצע """"מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; מפרשים:((((הר הר הר הר """"ןןןן;;;; ויש

sre oikqd z` figyd,ונתעייף השחיטה קודם הסכין את שהשחיז  –

להמשיך  כוח בו  היה לא לשחוט ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא),),),),וכשהתחיל  àáeÈ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;
èçLå Bøáç עצמו הוא חזר אם הדין  והוא שחיטתו; את וגמר – ÂÅÀÈÇ

בא  מתייגע שכשהוא דבר, של  דרכו  נקטה שמשנתנו אלא ושחט,
ושוחט משנה משנה משנה משנה "),"),"),"),חברו äèéçL("("("("כסף כסף כסף כסף  éãk ääL íà בהגבהת אם – ÄÈÈÀÅÀÄÈ

שהה  בעייפותו, או הסכין , בהשחזת או כליו , בהגבהת או  הסכין,
כמותה, אחרת בהמה שחיטת פסולה,äìeñtכשיעור שחיטתו – ÀÈ

בשחיטה."diidy"שזוהי  ääLהפוסלת íà :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÄÈÈ
øewá éãk שחיטתו סכינו, את ויבדוק השוחט שיבקר הזמן כשיעור  – ÀÅÄ

מפרש: והרמב"ם xewiaפסולה. ick השחיטה בדיקת שיעור  כדי –
כראוי . היתה oerny.אם iaxk dkld oi`e

פרץ, ה"ר בשם הטעם מבואר  בו " "כל  בספר  בשחיטה? פוסלת שהייה  ולמה
כשחוזר לפיכך שחיטה, הכשר גמר  קודם שחיטה באמצע ושהה שהואיל 

) שוחט הוא נבילה dnly";ושוחטו , zk`ln".(טעם עוד שמביא שם, עיין

ד ה נ ש מ ר ו א ב

eä úà èçLèL,בבהמה –úøbøbä úà ÷ñôe שלא – ÈÇÆÇÅÆÈÇÆÇÇÀÆÆ
èLeäבשחיטה, úà ÷ñôe úøbøbä úà èçL Bàיש – ÈÇÆÇÇÀÆÆÈÇÆÇÅÆ

"עיקור" היינו  הוושט או  הגרגרת שפסיקת ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),מפרשים, ((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;;

ïäî ãçà èçML Bà,הסימנים אחד –ãò dì ïézîäå ÆÈÇÆÈÅÆÀÄÀÄÈÇ
äúnL,הבהמה –éðMä úçz ïékqä úà ãéìçäL Bà– ÆÅÈÆÆÁÄÆÇÇÄÇÇÇÅÄ

בינו  השני, הסימן תחת הסכין את נעץ אחד סימן ששחט שלאחר 

נראית, היתה לא שהסכין  באופן המפרקת, וחתךB÷ñôeלבין – ÀÈ
"חלדה", זו והרי למעלה, מלמטה הסימן øîBà:את ááLé éaøÇÄÀÅÈÅ

äìáð.במשא ומטמאה נבילה, הבהמה –:øîBà àáé÷ò éaø ÀÅÈÇÄÂÄÈÅ
äôøè.מטמאה ואינה הבהמה, –íeMî ááLé éaø øîà ììk ÀÅÈÀÈÈÇÇÄÀÅÈÄ

dúèéçLa äìñôpL ìk :òLBäé éaø או שהייה ידי על  – ÇÄÀËÇÈÆÄÀÀÈÄÀÄÈÈ
וכדומה, כראוי,äìáðדרסה נשחטה שלא שכל נבילה, הבהמה – ÀÅÈ

מאליה; כמתה היא øçàהרי  øáãå ,éeàøk dúèéçML ìkÈÆÀÄÈÈÈÈÀÈÈÇÅ
ìñtì dì íøb,בזה וכיוצא בריאה נקב שנמצא כגון –äôøè ÈÇÈÄÈÅÀÅÈ

מטמאה. ואינה הבהמה, –àáé÷ò éaø Bì äãBäå.ישבב לרבי – ÀÈÇÄÂÄÈ

i y y m e i
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(ויקרא  בתורה כתוב לטומאה". "הכשר  בענין אחדים דברים נקדים משנתנו להבנת
לד ): Ðיא, "`nhi min eilr `eai xy` lk`i xy` lke`d lkn",חכמים למדו  מכאן

פעם  מים עליו  באו  כן אם אלא טומאה מקבל אינו אדם למאכל  הראוי אוכל שכל 
שהמים לטומאה", "הכשר  הנקרא וזהו  טומאה.mixiyknאחת, לקבל  האוכלים את

טומאה, לקבל  האוכלים את המכשירים הם משקים שבעה אלא בלבד, מים ולא
היוצא  שהדם למדים, אנו  ממשנתנו  טל . דם, דבש, חלב, שמן , יין, מים, והם:
דנה  שהיא אלא טומאה, לקבל  שלה הבשר  כל את מכשיר הבהמה שחיטת בשעת

דם. ממנה יצא ולא שנשחטה בבהמה

íéøLk ,íc ïäî àöé àGå óBòå äiç äîäa èçBMä– ÇÅÀÅÈÇÈÈÀÈÈÅÆÈÀÅÄ
היו  מתים שמא אומרים ואין  באכילה, הם ומותרים כשרה שחיטתם

שלא ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם).).).). פי על  שאף להשמיע, גם באה שמשנתנו מוסיפים, ויש
פירש שלא אברים שדם דם, משום אסור  הבשר אין  דם, מהם יצא

izdw - zex`ean zeipyn
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ïBòîLøîBà:äèéçMa eøLëä. ¦§¥ª§§©§¦¨
Âúðkñîä úà èçBMä–ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:ìâøáe ãia ñkøôzL ãò.øæòéìà éaøøîBà:íà dic ©¥¤©§ª¤¤©¨¦§¤©§¦¥¥©¤§©§¥©¨¨¤¤©¦¡¦¤¤¥©¨¦

ä÷pæ.øîàïBòîL éaø:äìéla èçBMä óà,íc íéàìî íéìúk àöîe íékLä øçîìe–äøLk,ä÷pfL;úcîëe ¦§¨¨©©¦¦§©©¥©©§¨§¨¨¦§¦¨¨§¨¦§¥¦¨§¥¨¤¦§¨§¦©
øæòéìà éaø.íéîëçåíéøîBà:ãia Bà ñkøôzL ãò,ìâøa Bà,dáðæa LkLëzL ãò Bà.äwã äîäa ãçà,ãçàå ©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦©¤§©§¥©¨¨¤¤©¤§©§¥¦§¨¨¤¨§¥¨©¨§¤¨
äqâ äîäa.äøéæçä àGå dãé äèLtL äwã äîäa–äìeñt,ãáìa Lôð úàöBä àlà dðéàL.íéøác äna §¥¨©¨§¥¨©¨¤¨§¨¨¨§¤¡¦¨§¨¤¥¨¤¨¨©¤¤¦§©©¤§¨¦

íéøeîà?úðkñî ú÷æça äúéäL;äàéøa ú÷æça äúéä íà ìáà,eìlä íéðîéqä ìkî ãçà da ïéà elôà– £¦¤¨§¨§¤§©§ª¤¤£¨¦¨§¨§¤§©§¦¨£¦¥¨¤¨¦¨©¦¨¦©¨
äøLk. §¥¨
Êéøëpì èçBMä–äøLk BúèéçL.øæòéìà éaøåìñBt.øîàøæòéìà éaø:øöçî éøëpä ìëàiL dèçL elôà ©¥©¨§¦§¦¨§¥¨§©¦¡¦¤¤¥¨©©¦¡¦¤¤£¦§¨¨¤Ÿ©©¨§¦¥£©

dlL ãák–äìeñt,äøæ äãBáòì éøëð úáLçî íúqL.øîàéñBé éaø:íB÷îa äîe !íéøácä øîçå ì÷ ¨¥¤¨§¨¤§¨©£¤¤¨§¦©£¨¨¨¨©©¦¥©¨Ÿ¤©§¨¦©¦§

:ìè íã ùáãå áìç ïîù ïéé íéî íäù ,ïé÷ùî äòáùî ãçà.dhigya exykedàìëåà éîð äéì àéåùî ,éçä ïî øáà éãéî øùá êäì äèéçù àéøùã åâî
:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .äàîåè éáâì

eeee.zpkeqnd z` hgeyd:õò ìù úåéò÷áå úåøå÷ ìåëàì äéðéùá çë äì ùé åìéôàå .úðëåñî àéåä ,äéìåç úîçî úãîåò äðéàå äúåà íéãéîòîù ìëcr
.qkxtzy:äèéçù øîâ íãå÷ äúîùð äìèéð àîù ïðéùééç äñëøô àì éàã.dwpif m`:çëá ÷ðæîå çì÷î íãäå íðåøâá úåçôåð úåîäáäù êøãëhgeyd

.dlilaúèéùëå .ä÷ðéæù éðôî ,äøùë ,íã íéàìî øàåöä úèéçù úéá éìúåë àöîå íéëùä øçîìå ,äñëøô íà òãé àìå ,ñåëøô äëéøöù úðëåñî äîäá
:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .ïåòîù éáø äøîà ,÷åðéæá äì øéùëîã øæòéìà 'ø.dqb dnda cg`e dwc dnda cg`:úðëåñî àéä íà ñåëøô äëéøödhyty

.dci:äèéçù øîâá.dleqt dxifgd `leïéáå ,éëäá äçøåà åàì äñâ ìáà .äùôð úàö úòùá äëøã ïë àìà ñåëøô äæ ïéàù éôì .úðëåñî äúéä íà
:äøùë äèùô àìå äôôëù ïéá äôôë àìå äèùôù

ffff.lqet xfril` iaxe:äøæ äãåáòì åúáùçî íúñã ,éøëð úáùçî äá àéðäî äì èéçù÷ ìàøùéã â"òà .àéä éøëð úîäá íà.cak xvg:ãáëä úøúåé
.xnege lw iqei iax xq`:äì èéçù ìàøùéå ìéàåä ,íéìòá úáùçî àéðäî àìã.zlqet daygny mewna dneáéúëãë íéùã÷åîá åðééäã('æ àø÷éå)

`xephxa yexit

איגראיגראיגראיגר),),),),מותר  עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רבי רבי רבי רבי  תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין ישראלישראלישראלישראל";";";"; íéìëàðåÀÆÁÈÄ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 
úBáàñî íéãéaעל גזרו  חכמים שכן ידים, נטילת בלי  כלומר – ÀÈÇÄÀÙÈ

את  ליטול צריך  בטהרות לנגוע והבא לטומאה, שניות להיות הידים

טהרת  על  שנעשו  בחולין מדובר  שבמשנתנו בגמרא, ומבואר  ידיו ;
על ואף קדשים, כבשר  בטהרה לאכלם היו שזהירים דהיינו  הקודש ,

ידים, נטילת בלי  לאכלם מותר כן  ícaפי eøLëä àHL éôì– ÀÄÆËÀÀÇÈ
טומאה, לקבל הוכשרו לא בשחיטתם, דם מהם יצא ולא שהואיל
להדיח  צריך אכילה שקודם ואף אותם. מטמאות הידים אין ולפיכך 

מבואר טומאה, לקבל  כך ידי  על  יוכשר  והרי  למליחה, במים הבשר  את
הדחה, צריך שאינו  צלוי , הבשר  את באוכל כאן  שמדובר  בתוספות,

פ  ומי פירות, במי ונתבשל  שהודח בבשר שמדובר אינם או  ירות
את  לאכול  אסור שחיטה, דם יצא אם ברם, טומאה, לקבל מכשירים

בחולין  שלישי עושה לטומאה שני  אין ואמנם מסואבות; בידים הבשר
כפי כאן, מדובר שבאלו הקודש, טהרת על  שנעשו  בחולין אבל 

בהם  עושה לטומאה ששני משנתנו, של  התנא סובר לעיל , שהזכרנו 
על שנעשו  בחולין שאפילו  וסוברים, כך  על חולקים (ויש שלישי 

לבאר בגמרא באים ומכאן  שלישי, עושה שני אין הקודש  טהרת
שם). עיין אחרות; בדרכים eøLëäמשנתנו  :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅËÀÀ

äèéçMa,טומאה לקבל בשחיטה הוכשרו  דם, מהם יצא כשלא אף – ÇÀÄÈ
אותו  מכשירה באכילה, להתירו  הבשר את מכשירה והשחיטה שהואיל

טומאה. לקבל oerny.אף iaxk dkld oi`e

ו ה נ ש מ ר ו א ב

úðkñîä úà èçBMä בגמרא למות; ונוטה חולה שהיא בהמה – ÇÅÆÇÀËÆÆ
אותה שמעמידים "כל  dxrba)מבואר: e` lwn z`kda),"עומדת ואינה

כבריאה, אוכלת היא ואפילו מסוכנת, זו  ìàéìîbהרי  ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅ
ìâøáe ãia ñkøôzL ãò :øîBà אותה מכשירה שחיטתה אין  – ÅÇÆÀÇÀÅÇÈÈÆÆ

ביד השחיטה לאחר פרכסה כן  אם אלא zincw)לאכילה lbxa),וברגל
השחיטה. גמר  לפני  מתה שמא חוששים כן, עשתה לא éaøÇÄשאם

ä÷pæ íà dic :øîBà øæòéìà קילח והדם בגרונה, נפחה אם – ÁÄÆÆÅÇÈÄÄÀÈ
השחיטה. קודם מתה שלא סימן  זה הרי  בכוח, השחיטה מבית וזינק

äìéla èçBMä óà :ïBòîL éaø øîà ולא המסוכנת, את – ÈÇÇÄÄÀÇÇÅÇÇÀÈ
פרכסה, אם ícראה íéàìî íéìúk àöîe íékLä øçîìe– ÀÈÈÄÀÄÈÈÀÈÄÀÅÄÈ

בדם, מלוכלכים הצואר שחיטת בית כתלי  שמצא מבואר, בגמרא

äøLk,הבהמה –ä÷pfLמעיד השחיטה בית כתלי  על שהדם – ÀÅÈÆÄÀÈ
השחיטה, בית בסביבות דם אין  זינוק אין שאם éaøשזינקה, úcîëeÀÄÇÇÄ

øæòéìàרבי אמר כשרה, זינקה שאם הסובר  אליעזר , רבי וכשיטת – ÁÄÆÆ
הלכתו. את ãia,שמעון  Bà ñkøôzL ãò :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇÆÀÇÀÅÇÈ

ìâøa Bà," וברגל ביד שתפרכס "עד  הסובר: גמליאל בן  כר"ש לא – ÈÆÆ
היא, כשרה ברגל, או ביד או  פרכסה אם LkLëzLאלא ãò BàÇÆÀÇÀÅ

dáðæa.ולכאן לכאן שתנענעו  –äîäa ãçàå ,äwã äîäa ãçà ÄÀÈÈÆÈÀÅÈÇÈÀÆÈÀÅÈ
äqâ אם פרה, כגון  גסה, בהמה ובין  כבשה, כגון  דקה, בהמה בין – ÇÈ

ברגל, או ביד פרכסה כן אם אלא כשרה אינה ושחטה, מסוכנת היתה

בזנבה. שכשכשה äwãאו äîäa,מסוכנת –dãé äèLtL– ÀÅÈÇÈÆÈÀÈÈÈ
השחיטה, בגמר  ידה ופשטה äøéæçäשנשחטה àGå חזרה ולא – ÀÆÁÄÈ

גופה, לצד אותה הבהמה,äìeñtוכפפה –úàöBä àlà dðéàL ÀÈÆÅÈÆÈÈÇ
ãáìa Lôð,פרכוס זה הרי  גסה בבהמה ברם, פרכוס. זה ואין  – ÆÆÄÀÇ

כשרה. פשטה, ולא שכפפה בין כפפה, ולא ידה שפשטה änaÇÆובין 
íéøeîà íéøác?שחיטה בגמר שתפרכס עד  כשרה שאינה – ÀÈÄÂÄ

úðkñî ú÷æça äúéäL,לעיל כמבואר –ú÷æça äúéä íà ìáà ÆÈÀÈÀÆÀÇÀËÆÆÂÈÄÈÀÈÀÆÀÇ
eìlä íéðîéqä ìkî ãçà da ïéà elôà ,äàéøa,פרכוס של  – ÀÄÈÂÄÅÈÆÈÄÈÇÄÈÄÇÈ

äøLk.לאכילה אותה מכשירה שחיטתה – ÀÅÈ

y c e w z a y
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éøëpì èçBMä ששמענו פי על  אף הנכרי , בשביל  נכרי של  בהמתו – ÇÅÇÈÀÄ
זרה, עבודה לשם השחיטה על הנכרי  äøLkשחשב BúèéçL– ÀÄÈÀÅÈ

של מחשבתו אחר  ולא השוחט, של מחשבתו  אחר אלא הולכים שאין

הבהמה. ìñBtבעל  øæòéìà éaøå כשלא ואפילו  השחיטה, את – ÀÇÄÁÄÆÆÅ
נכרי מחשבת שסתם זרה, עבודה לשם הנכרי עליה שחשב שמענו

כתקרובת  בהנאה הבהמה ואסורה להלן, כמבואר היא, זרה עבודה לשם
מותר לכתחילה אפילו קמא תנא שלדעת מפרשים, יש זרה. עבודה

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéLc÷îa úìñBt äáLçnäL,ãáBòä øçà àlà CìBä ìkä ïéà,ïélça úìñBt äáLçî ïéàL íB÷î,ïéã Bðéà ¤©©£¨¨¤¤§ª§¨¦¥©Ÿ¥¤¨©©¨¥§¤¥©£¨¨¤¤§ª¦¥¦
èçBMä øçà àlà CìBä ìkä àäé àHL? ¤§¥©Ÿ¥¤¨©©©¥

Áì èçBMäíéøä íL,ìúBòáb íL,ìíéné íL,ìúBøäð íL,ìúBøaãî íL–äìeñt BúèéçL.íéæçBà íéðL ©¥§¥¨¦§¥§¨§¥©¦§¥§¨§¥¦§¨§¦¨§¨§©¦£¦
ïékqaïéèçBLå,ì ãçàelà ìkî ãçà íL,ãçàåìøLk øác íL–äìeñt ïúèéçL. ©©¦§£¦¤¨§¥¤¨¦¨¥§¤¨§¥¨¨¨¥§¦¨¨§¨

:äéäé ìåâô éë åðîæì õåç äìëàì áåùçé àìù øîåìë ,áåùçé àì äéá éø÷ ,áùçé àì åúåà áéø÷îä.caerd xg` `l` jled lkd oi`àì áéø÷îä áéúëã
:ïäë äì áéø÷î éë ïúáùçîá éìñô àì íéìòá ìáà .áùçé.zlqet daygnd oi`y mewnäáùçîäù íå÷îá äîå ,øîà÷ éëäã ïéúéðúîì ùøôî àøîâá

êìåä ìëä àäé àìù ïéã åðéà ,úåãåáò éúùá àìà ïéìåçá úìñåô äáùçî ïéàù íå÷î .ãáåòä øçà àìà êìåä ìëä ïéà ,úåãåáò òáøàá íéùã÷åîá úìñåô
úðî ìò áùçù åìàî åæéàá ,äëìåäå ä÷éøæ íãä úìá÷å äèéçù úåãåáò òáøàá íéùã÷åîá úìñåô äáùçîäù íå÷îá ,äùåøéô éëäå .èçåùä øçà àìà
ïäá úìñåô äáùçî ïéàù äøæ äãåáò ïéðòì ïéìåç .ãáåòä øçà àìà úëìåä äáùçî ïéà åæ àøîåç äá ùéù ô"òàå ,àåä ìåâô ,åðîæì õåç çáæä ïî ìåëàì

,ïáéúëã àåä éðäã ,ä÷éøæáå äèéçùá ,íééúùá àìà úåãåáò òáøàáíøçé íéäìàì çáåæ(á"ë úåîù )íãî íäéëñð êéñà ìá ,(æ"è íéìäú)äëìåäå äìá÷ ìáà ,
÷øæð àìå äèçùð àìã àëéä äøæ äãåáòì äáìç øè÷ä íåùî äîäá éãåñôàì àéä äãåáò åàì åäéî ,äøæ äãåáòá àëééùã â"òà äøè÷äå .åäá áéúë àì
ì÷ðù àåä ïéã ,õåç úáùçîá àìå÷ åðéöîù ïåéëå ,íéáìç øè÷ä úòùá øùá úìéëà ìò áùç íà ïáø÷ ìéñôéî àì íéðôá åìéôà àäã ,äøæ äãåáòì äîã

:éñåé éáøë äëìäå .èçåùá àìà éåìú øáãä àäé àìù äæá
gggg.dleqt ezhigy 'eke mixd myl hgeydáéúëã ,äøæ äãåáò íéùòð ïðéà éðä ìëã íåùî ,äàðäá øñàéì àéåä àì äøæ äãåáò úáåø÷úå(á"é íéøáã)

,úåòáâ íùì íéøä íùì øîàù à÷åãå .äá àôìçîå æ"ò íùì äèéçùì àéîãã íåùî ,ìåëàìî äìåñô åäéîå .íäéäìà íéøää àìå ,íéøää ìò íäéäìà
:äàðäá äøåñàå íéúî éçáæ åæ éøä ,úåòáâä ìòå íéøää ìò äðåîîä êàìîì øîà íà ìáà.xyk xac myl:íúñ äèéçù

`xephxa yexit

לנכרי  dèçL((((הרהרהרהר""""ןןןן).).).).לשחוט elôà :øæòéìà éaø øîàישראל ÈÇÇÄÁÄÆÆÂÄÀÈÈ
מנת dlLעל ãák øöçî éøëpä ìëàiLשל הכבד יותרת מן – ÆÙÇÇÈÀÄÅÂÇÈÅÆÈ

קטן, חלק אלא זו בבהמה לנכרי היה שלא כלומר äìeñtÀÈהבהמה,
בהנאה, היא אסורה –äøæ äãBáòì éøëð úáLçî íúqL– ÆÀÈÇÂÆÆÈÀÄÇÂÈÈÈ

פוסלת. זו íéøácä!ומחשבה øîçå ì÷ :éñBé éaø øîàיש – ÈÇÇÄÅÇÈÙÆÇÀÈÄ
הנכרי  שמחשבת וחומר, מקל  dndad)לדון lra)הואיל פוסלת, אינה

השוחט. הוא ïéLc÷îaוישראל úìñBt äáLçnäL íB÷îa äîeÇÄÀÆÇÇÂÈÈÆÆÀËÀÈÄ
במוקדשים– ומה בארבע (zepaxwa)כלומר  בהם פוסלת שהמחשבה

על וזריקתו  למזבח, הדם הולכת הדם, קבלת שחיטה, והן: עבודות,

חוץ  הזבח מן לאכול  חשב אם אלו, מעבודות אחת בכל  המזבח;
כן  פי על ואף הוא, פיגול  øçàלזמנו, àlà CìBä ìkä ïéàÅÇÙÅÆÈÇÇ

ãáBòä, הקרבן בעל  אחר לא אבל  העבודה, את העושה אחר  – ÈÅ
של מחשבתו  אלא פוסלת הקרבן  בעל של מחשבתו שאין  דהיינו

בלבד , ïélçaהעובד  úìñBt äáLçî ïéàL íB÷îכלומר – ÀÆÅÇÂÈÈÆÆÀËÄ
אלא  עבודות בארבע בהם פוסלת זרה עבודה מחשבת שאין בחולין 
הדם  בקבלת לא אבל  הדם, ובזריקת בשחיטה בלבד: עבודות בשתי

èçBMäובהולכתו , øçà àlà CìBä ìkä àäé àHL ïéã BðéàÅÄÆÀÅÇÙÅÆÈÇÇÇÅ
מחשבת  אחר אלא בחולין הולך  הכל יהא שלא וחומר , קל  אינו  כלום –

נמצאנו  זה וחומר  מקל  והרי  הבהמה? בעל מחשבת אחר ולא השוחט
שהנכרי פי על  אף לעיל , כמבואר לנכרי, שחט ישראל שאם למדים,

לעבודה  נתכוון  לא והשוחט הואיל  זרה, עבודה לשם השחיטה על  חשב
כפירושו  הגמרא לפי  יוסי רבי דברי  בארנו  – כשרה. שחיטתו זרה,

רש"י l`xyi").של  zx`tz"ae `xephxaa mb x`ean oke) מקשים יש ברם
בשחיטה  פוסלת זרה עבודה שמחשבת בו , מבואר שכן  זה, פירוש  על 

אינה  זרה עבודה לשם הדם שזריקת היא ההלכה והרי  הדם, ובזריקת
בהכשר  נשחטה שהבהמה מאחר  הבהמה, בשר  את תוספות תוספות תוספות תוספות פוסלת ((((עייןעייןעייןעיין

לטלטלטלט,,,,בבבב).).).). אחרתחוליןחוליןחוליןחולין בדרך הדברים את מפרשים יש  ((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן ;;;;לפיכך

משנה משנה משנה משנה ):):):): מגידמגידמגידמגיד zlqetהמאור המאור המאור המאור ;;;; daygndy mewna dne לעבודה מעבודה –

דהיינו עבודות, לעשות oiycwenבארבע מנת על  השוחט כגון  –
זריקה הולכה, קבלה, שהן : העבודות, מארבע אחת והקטרה,בפיסול

כן  פי  על ואף פסול , הזבח caerdהרי  xg` `l` jled lkd oi`כפי –

לעיל , zlqetשבארנו  daygn oi`y mewn בארבע לעבודה מעבודה –
דהיינו בלבד, עבודות בשתי  אלא את oilegaעבודות, שהשוחט –

הבהמה  זרה, לעבודה חלבה להקטיר או  דמה לזרוק מנת על  הבהמה
לעבודה  דמה את להוליך  או  לקבל  מנת על  שחטה אם אבל  פסולה,

פסולה, הבהמה אין hgeydזרה, xg` `l` jled lkd `di `ly oic epi`
שהשוחט  למדים, נמצאנו  והרי הבהמה? בעל מחשבת אחר  ולא –

לעיל. שבארנו  כמו  כשרה, שחיטתו  לנכרי 

ח ה נ ש מ ר ו א ב

חולין. בשחיטת הפוסלת מחשבה בענין  ללמד באה משנתנו

,úBøäð íLì ,íéné íLì ,úBòáb íLì ,íéøä íLì èçBMäÇÅÀÅÈÄÀÅÀÈÀÅÇÄÀÅÀÈ
úBøaãî íLì,בזה לעבדם שמתכוון  –äìeñt BúèéçLכלומר – ÀÅÄÀÈÀÄÈÀÈ

עבודה  כתקרובת בהנאה אסורה אינה אבל  באכילה, הבהמה שאסורה

שכתוב זרה, עבודה נעשים אינם אלו שכל לפי  בבבב):):):):זרה, יביביביב,,,, ((((דברים דברים דברים דברים 

הגויים... שם עבדו  אשר  המקומות כל  את תאבדון  `mdidl"אבד z`
mixdd lr ההרים ולא ההרים", על "אלהיהם ודרשו : הרמים"...,

אסורה  מקום ומכל  זרה; עבודה נעשה אינו שמחובר  ומכאן  אלהיהם,

מלאך לשם השוחט ברם, זרה. לעבודה כשוחט שנראה לפי באכילה,
הבהמה  אסורה הימים, על או הגבעות על  או  ההרים על  הממונה

זרה עבודה תקרובת ככל  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).בהנאה שאפילו ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; סוברים ויש
אם  בהם, וכיוצא ימים לשם או  גבעות לשם או  הרים לשם השוחט
ההרים  שאין פי  על שאף בהנאה, הבהמה אסורה לעבדם, נתכוון

מיתה, חייבים עובדיהם אבל לעיל , כמבואר זרה, עבודה משום נאסרים
שאמרו אאאא):):):):((((גמר גמר גמר גמר כמו מו מו מו מו ,,,, זרהזרהזרהזרה עבודה עבודה עבודה עבודה  ההרים,אאאא את העובדים "הגויים

לשמם (mixdd)הם הנעשה שכל שכן ומכל  בסייף", ועובדיהם מותרים
כדלקמן: משנתנו  את הם מפרשים – מכאן בהנאה. mylאסור  hgeyd

...mixd לשם או  רפואה לשם כן  שעשה אלא לעבדם, נתכוון שלא –
הבאי, ודברי  dleqtכשפים ezhigy,באכילה הבהמה שאסורה כלומר  –

לעבוד הגויים דרך שאין לפי אלא זרה, לעבודה כמתכוון  שנראה מפני
השוחט  ברם, בהנאה. לאוסרה החמירו  לא ומדברות, וגבעות הרים

נתכוון  שלא פי  על אף הימים, על או ההרים על הממונה למלאך ,
הבהמה  דין  לעבדו , הגויים ודרך הואיל  וכדומה, רפואה לשם אלא

זרה עבודה mixteq),כתקרובת ixacn)בהנאה היא ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ואסורה

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). הרהרהרהר""""ןןןן;;;; ïéèçBLåלפילפילפילפי ïékqa íéæçBà íéðL,אחת בהמה – ÀÇÄÂÄÇÇÄÀÂÄ
ãçà,שוחט –elà ìkî ãçà íLì לשם דהיינו לעיל, שנימנו  – ÆÈÀÅÆÈÄÈÅ

וכו', ימים לשם גבעות, לשם øLkהרים, øác íLì ãçàå לשם – ÀÆÈÀÅÈÈÈÅ
כשרה, äìeñtשחיטה ïúèéçL בגמרא לעיל . שבארנו  דרך על  – ÀÄÈÈÀÈ

אם  אבל  בהמה, באותה שותפים שהם בשניים כאן  שמדובר מבואר,

אסורה  אינה בבהמה, שותפות היתה לא אלו  מכל  אחד  לשם לשוחט
s`y mixaeq yie ,dxeq` dlik`a la` d`pda dxeq` dpi`y mixaeq yi)

,(`k ,a dhigy 'ldl dpyn cibn oiir Ð dxeq` dpi` dlik`a אדם שאין 
שלו . שאינו  דבר אוסר

izdw - zex`ean zeipyn



רכה g dpyn ipy wxt oileg zkqn

ïéLc÷îa úìñBt äáLçnäL,ãáBòä øçà àlà CìBä ìkä ïéà,ïélça úìñBt äáLçî ïéàL íB÷î,ïéã Bðéà ¤©©£¨¨¤¤§ª§¨¦¥©Ÿ¥¤¨©©¨¥§¤¥©£¨¨¤¤§ª¦¥¦
èçBMä øçà àlà CìBä ìkä àäé àHL? ¤§¥©Ÿ¥¤¨©©©¥

Áì èçBMäíéøä íL,ìúBòáb íL,ìíéné íL,ìúBøäð íL,ìúBøaãî íL–äìeñt BúèéçL.íéæçBà íéðL ©¥§¥¨¦§¥§¨§¥©¦§¥§¨§¥¦§¨§¦¨§¨§©¦£¦
ïékqaïéèçBLå,ì ãçàelà ìkî ãçà íL,ãçàåìøLk øác íL–äìeñt ïúèéçL. ©©¦§£¦¤¨§¥¤¨¦¨¥§¤¨§¥¨¨¨¥§¦¨¨§¨

:äéäé ìåâô éë åðîæì õåç äìëàì áåùçé àìù øîåìë ,áåùçé àì äéá éø÷ ,áùçé àì åúåà áéø÷îä.caerd xg` `l` jled lkd oi`àì áéø÷îä áéúëã
:ïäë äì áéø÷î éë ïúáùçîá éìñô àì íéìòá ìáà .áùçé.zlqet daygnd oi`y mewnäáùçîäù íå÷îá äîå ,øîà÷ éëäã ïéúéðúîì ùøôî àøîâá

êìåä ìëä àäé àìù ïéã åðéà ,úåãåáò éúùá àìà ïéìåçá úìñåô äáùçî ïéàù íå÷î .ãáåòä øçà àìà êìåä ìëä ïéà ,úåãåáò òáøàá íéùã÷åîá úìñåô
úðî ìò áùçù åìàî åæéàá ,äëìåäå ä÷éøæ íãä úìá÷å äèéçù úåãåáò òáøàá íéùã÷åîá úìñåô äáùçîäù íå÷îá ,äùåøéô éëäå .èçåùä øçà àìà
ïäá úìñåô äáùçî ïéàù äøæ äãåáò ïéðòì ïéìåç .ãáåòä øçà àìà úëìåä äáùçî ïéà åæ àøîåç äá ùéù ô"òàå ,àåä ìåâô ,åðîæì õåç çáæä ïî ìåëàì

,ïáéúëã àåä éðäã ,ä÷éøæáå äèéçùá ,íééúùá àìà úåãåáò òáøàáíøçé íéäìàì çáåæ(á"ë úåîù )íãî íäéëñð êéñà ìá ,(æ"è íéìäú)äëìåäå äìá÷ ìáà ,
÷øæð àìå äèçùð àìã àëéä äøæ äãåáòì äáìç øè÷ä íåùî äîäá éãåñôàì àéä äãåáò åàì åäéî ,äøæ äãåáòá àëééùã â"òà äøè÷äå .åäá áéúë àì
ì÷ðù àåä ïéã ,õåç úáùçîá àìå÷ åðéöîù ïåéëå ,íéáìç øè÷ä úòùá øùá úìéëà ìò áùç íà ïáø÷ ìéñôéî àì íéðôá åìéôà àäã ,äøæ äãåáòì äîã

:éñåé éáøë äëìäå .èçåùá àìà éåìú øáãä àäé àìù äæá
gggg.dleqt ezhigy 'eke mixd myl hgeydáéúëã ,äøæ äãåáò íéùòð ïðéà éðä ìëã íåùî ,äàðäá øñàéì àéåä àì äøæ äãåáò úáåø÷úå(á"é íéøáã)

,úåòáâ íùì íéøä íùì øîàù à÷åãå .äá àôìçîå æ"ò íùì äèéçùì àéîãã íåùî ,ìåëàìî äìåñô åäéîå .íäéäìà íéøää àìå ,íéøää ìò íäéäìà
:äàðäá äøåñàå íéúî éçáæ åæ éøä ,úåòáâä ìòå íéøää ìò äðåîîä êàìîì øîà íà ìáà.xyk xac myl:íúñ äèéçù

`xephxa yexit

לנכרי  dèçL((((הרהרהרהר""""ןןןן).).).).לשחוט elôà :øæòéìà éaø øîàישראל ÈÇÇÄÁÄÆÆÂÄÀÈÈ
מנת dlLעל ãák øöçî éøëpä ìëàiLשל הכבד יותרת מן – ÆÙÇÇÈÀÄÅÂÇÈÅÆÈ

קטן, חלק אלא זו בבהמה לנכרי היה שלא כלומר äìeñtÀÈהבהמה,
בהנאה, היא אסורה –äøæ äãBáòì éøëð úáLçî íúqL– ÆÀÈÇÂÆÆÈÀÄÇÂÈÈÈ

פוסלת. זו íéøácä!ומחשבה øîçå ì÷ :éñBé éaø øîàיש – ÈÇÇÄÅÇÈÙÆÇÀÈÄ
הנכרי  שמחשבת וחומר, מקל  dndad)לדון lra)הואיל פוסלת, אינה

השוחט. הוא ïéLc÷îaוישראל úìñBt äáLçnäL íB÷îa äîeÇÄÀÆÇÇÂÈÈÆÆÀËÀÈÄ
במוקדשים– ומה בארבע (zepaxwa)כלומר  בהם פוסלת שהמחשבה

על וזריקתו  למזבח, הדם הולכת הדם, קבלת שחיטה, והן: עבודות,

חוץ  הזבח מן לאכול  חשב אם אלו, מעבודות אחת בכל  המזבח;
כן  פי על ואף הוא, פיגול  øçàלזמנו, àlà CìBä ìkä ïéàÅÇÙÅÆÈÇÇ

ãáBòä, הקרבן בעל  אחר לא אבל  העבודה, את העושה אחר  – ÈÅ
של מחשבתו  אלא פוסלת הקרבן  בעל של מחשבתו שאין  דהיינו

בלבד , ïélçaהעובד  úìñBt äáLçî ïéàL íB÷îכלומר – ÀÆÅÇÂÈÈÆÆÀËÄ
אלא  עבודות בארבע בהם פוסלת זרה עבודה מחשבת שאין בחולין 
הדם  בקבלת לא אבל  הדם, ובזריקת בשחיטה בלבד: עבודות בשתי

èçBMäובהולכתו , øçà àlà CìBä ìkä àäé àHL ïéã BðéàÅÄÆÀÅÇÙÅÆÈÇÇÇÅ
מחשבת  אחר אלא בחולין הולך  הכל יהא שלא וחומר , קל  אינו  כלום –

נמצאנו  זה וחומר  מקל  והרי  הבהמה? בעל מחשבת אחר ולא השוחט
שהנכרי פי על  אף לעיל , כמבואר לנכרי, שחט ישראל שאם למדים,

לעבודה  נתכוון  לא והשוחט הואיל  זרה, עבודה לשם השחיטה על  חשב
כפירושו  הגמרא לפי  יוסי רבי דברי  בארנו  – כשרה. שחיטתו זרה,

רש"י l`xyi").של  zx`tz"ae `xephxaa mb x`ean oke) מקשים יש ברם
בשחיטה  פוסלת זרה עבודה שמחשבת בו , מבואר שכן  זה, פירוש  על 

אינה  זרה עבודה לשם הדם שזריקת היא ההלכה והרי  הדם, ובזריקת
בהכשר  נשחטה שהבהמה מאחר  הבהמה, בשר  את תוספות תוספות תוספות תוספות פוסלת ((((עייןעייןעייןעיין

לטלטלטלט,,,,בבבב).).).). אחרתחוליןחוליןחוליןחולין בדרך הדברים את מפרשים יש  ((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן ;;;;לפיכך

משנה משנה משנה משנה ):):):): מגידמגידמגידמגיד zlqetהמאור המאור המאור המאור ;;;; daygndy mewna dne לעבודה מעבודה –

דהיינו עבודות, לעשות oiycwenבארבע מנת על  השוחט כגון  –
זריקה הולכה, קבלה, שהן : העבודות, מארבע אחת והקטרה,בפיסול

כן  פי  על ואף פסול , הזבח caerdהרי  xg` `l` jled lkd oi`כפי –

לעיל , zlqetשבארנו  daygn oi`y mewn בארבע לעבודה מעבודה –
דהיינו בלבד, עבודות בשתי  אלא את oilegaעבודות, שהשוחט –

הבהמה  זרה, לעבודה חלבה להקטיר או  דמה לזרוק מנת על  הבהמה
לעבודה  דמה את להוליך  או  לקבל  מנת על  שחטה אם אבל  פסולה,

פסולה, הבהמה אין hgeydזרה, xg` `l` jled lkd `di `ly oic epi`
שהשוחט  למדים, נמצאנו  והרי הבהמה? בעל מחשבת אחר  ולא –

לעיל. שבארנו  כמו  כשרה, שחיטתו  לנכרי 

ח ה נ ש מ ר ו א ב

חולין. בשחיטת הפוסלת מחשבה בענין  ללמד באה משנתנו

,úBøäð íLì ,íéné íLì ,úBòáb íLì ,íéøä íLì èçBMäÇÅÀÅÈÄÀÅÀÈÀÅÇÄÀÅÀÈ
úBøaãî íLì,בזה לעבדם שמתכוון  –äìeñt BúèéçLכלומר – ÀÅÄÀÈÀÄÈÀÈ

עבודה  כתקרובת בהנאה אסורה אינה אבל  באכילה, הבהמה שאסורה

שכתוב זרה, עבודה נעשים אינם אלו שכל לפי  בבבב):):):):זרה, יביביביב,,,, ((((דברים דברים דברים דברים 

הגויים... שם עבדו  אשר  המקומות כל  את תאבדון  `mdidl"אבד z`
mixdd lr ההרים ולא ההרים", על "אלהיהם ודרשו : הרמים"...,

אסורה  מקום ומכל  זרה; עבודה נעשה אינו שמחובר  ומכאן  אלהיהם,

מלאך לשם השוחט ברם, זרה. לעבודה כשוחט שנראה לפי באכילה,
הבהמה  אסורה הימים, על או הגבעות על  או  ההרים על  הממונה

זרה עבודה תקרובת ככל  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).בהנאה שאפילו ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; סוברים ויש
אם  בהם, וכיוצא ימים לשם או  גבעות לשם או  הרים לשם השוחט
ההרים  שאין פי  על שאף בהנאה, הבהמה אסורה לעבדם, נתכוון

מיתה, חייבים עובדיהם אבל לעיל , כמבואר זרה, עבודה משום נאסרים
שאמרו אאאא):):):):((((גמר גמר גמר גמר כמו מו מו מו מו ,,,, זרהזרהזרהזרה עבודה עבודה עבודה עבודה  ההרים,אאאא את העובדים "הגויים

לשמם (mixdd)הם הנעשה שכל שכן ומכל  בסייף", ועובדיהם מותרים
כדלקמן: משנתנו  את הם מפרשים – מכאן בהנאה. mylאסור  hgeyd

...mixd לשם או  רפואה לשם כן  שעשה אלא לעבדם, נתכוון שלא –
הבאי, ודברי  dleqtכשפים ezhigy,באכילה הבהמה שאסורה כלומר  –

לעבוד הגויים דרך שאין לפי אלא זרה, לעבודה כמתכוון  שנראה מפני
השוחט  ברם, בהנאה. לאוסרה החמירו  לא ומדברות, וגבעות הרים

נתכוון  שלא פי  על אף הימים, על או ההרים על הממונה למלאך ,
הבהמה  דין  לעבדו , הגויים ודרך הואיל  וכדומה, רפואה לשם אלא

זרה עבודה mixteq),כתקרובת ixacn)בהנאה היא ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ואסורה

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). הרהרהרהר""""ןןןן;;;; ïéèçBLåלפילפילפילפי ïékqa íéæçBà íéðL,אחת בהמה – ÀÇÄÂÄÇÇÄÀÂÄ
ãçà,שוחט –elà ìkî ãçà íLì לשם דהיינו לעיל, שנימנו  – ÆÈÀÅÆÈÄÈÅ

וכו', ימים לשם גבעות, לשם øLkהרים, øác íLì ãçàå לשם – ÀÆÈÀÅÈÈÈÅ
כשרה, äìeñtשחיטה ïúèéçL בגמרא לעיל . שבארנו  דרך על  – ÀÄÈÈÀÈ

אם  אבל  בהמה, באותה שותפים שהם בשניים כאן  שמדובר מבואר,

אסורה  אינה בבהמה, שותפות היתה לא אלו  מכל  אחד  לשם לשוחט
s`y mixaeq yie ,dxeq` dlik`a la` d`pda dxeq` dpi`y mixaeq yi)

,(`k ,a dhigy 'ldl dpyn cibn oiir Ð dxeq` dpi` dlik`a אדם שאין 
שלו . שאינו  דבר אוסר

izdw - zex`ean zeipyn

dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"א: כג במשנה:דף áLBîeשנינו ãîòî ïéNBò ïéàå בäøNòî úBçt. מבארת §¥¦©£¨¨¨¥£¨¨

øîéîìהגמרא: éòác ïåékלומר ציבור השליח שצריך מאחר -,eãBîò íéø÷é eãîò ¥¨§¨¥§¥©¦§§¨¦£
eáL íéø÷é eáLàòøà çøBà åàì äøNòî øéöa אין , אנשים מעשרה בפחות - §§¨¦§¨¦¥£¨¨¨©©§¨

השליח  את להטריח ארץ דרך .זה

במשנה: (eëå')שנינו íéðúç úkøáe íéìáà úkøa íéøîBà ïéàå.מעשרה בפחות §¥§¦¦§©£¥¦¦§©£¨¦§
הגמרא: äáçøמבארת úkøa ,íéìáà úkøa éàî ברחוב אומרים שהיו ברכות – ©¦§©£¥¦¦§©§¨¨

úkøa.העיר  ,ïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø øîàcíéìáàאותה äøNòaאומרים §¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨¦§©£¥¦©£¨¨
ïéðnä,אנשים, ïî íéìáà ïéàå זולתם עשרה צריך ואף אלא ,íéðúç úkøa אין §¥£¥¦¦©¦§¨¦§©£¨¦

אלא ïéðnäאנשים,äøNòaמברכים ïî íéðúçå וברכות העשרה. למנין מצטרפים - ©£¨¨©£¨¦¦©¦§¨
מעשרה  בפחות תיקנום ולא אותם, תיקנו חכמים .אלו

במשנה: íMaשנינו ïBænä ìò ïéðnæî ïéàå ב('eëå) äøNòî úBçt. מבארת §¥§©§¦©©¨©¥¨¥£¨¨§
øîéîìהגמרא: éòác ïåék לומר צריך שהוא מאחר –øéöa ,eðéäìàì Cøáð ¥¨§¨¥§¥©§¨¥¥Ÿ¥¨¦

àòøà çøBà åàì äøNòî מעשרה בפחות שמים שם להזכיר ארץ דרך זה אין - ¥£¨¨¨©©§¨
אנשים.

במשנה: (eëå')שנינו ïäa àöBik íãàå ïäëå äòLz úBò÷øwäå.:הגמרא שואלת §©©§¨¦§¨§Ÿ¥§¨¨©¥¨¤§
éléî éðä àðî עשרה צריך הקדש של קרקעות שבהערכת אלו, דברים למדנו מהיכן - §¨¨¥¦¥

כהן. מהם אחד ושיהיה הגמרא:אנשים, íéðäkמשיבה äøNò ,ìàeîL øîà̈©§¥£¨¨Ÿ£¦
íéáeúk'כהן' כתוב פעמים עשרה -äLøta הקדש בפדיון מזה העוסקת ולומדים , §¦©¨¨¨

משום  כהן, להיות צריך מהם אחד רק  אולם הקדש. בפדיון אנשים עשרה שצריכים

déôeâìש  ãç וממעט כהן דווקא שצריך מלמדנו אכן בפרשה שנכתב הראשון הכהן - ©§¥
Cãéàåישראל, ,(éèeòîì ãçå),כהן שכתוב הפעמים ושאר -øçà èeòéî éåä §©§©¥§¦¨£¥¦©©
,èeòéî,ישראל ממעט שוב השני והכהן ישראל, מיעט כבר הראשון הכהן הכלל åשהרי ¦§

ש  úBaøì,הוא àlà èeòéî øçà èeòéî ïéà מרבים הללו המיעוטים כל כן ואם ¥¦©©¦¤¨§©
נעשית  הקדש קרקע שהערכת ולמדנו אחד, מיעוט רק שיש נמצא כשר, ישראל שאף

ידי  ïäk.על ãçå íéìàøNé äòLz¦§¨¦§§¥¦§©Ÿ¥
הגמרא: שצריך àîéàåמקשה תאמר –,íéìàøNé äMîçå íéðäk äMîç שכן §¥¨£¦¨Ÿ£¦©£¦¨¦§§¥¦

אף  ריבה השני שה'כהן' לאחר שהרי מיעוט, להם שקדם מיעוטים חמשה רק ישנם

כפשוטו, ממעט אחד הזה, הסדר לפי הלאה וכן ישראל, למעט כפשוטו ונדרש ריבוי, אחר מיעוט הוא שהשלישי נמצא ישראל,

כהנים. חמשה צריך אין ומדוע ריבויים, וחמשה מיעוטים חמשה שיש ונמצא ריבוי. הוא אחריו הגמרא:והבא -÷àéLמסיימת ©§¨
הדבר. קשה אכן

במשנה: ïäaשנינו àöBik íãàå-.כהן מהם ואחד בעשרה ששומתו הגמרא:כקרקעות, של שואלת פדיונו כיצד ששנינו מכך §¨¨©¥¨¤
וקשה הקדש, להיות יכול שאדם משמע  ÷LBãאדם éî íãà.לפדותו ויצטרך גופו את להקדיש אדם יכול וכי הגמרא:- משיבה ¨¨¦¨

éìò éîc øîBàa ,eäaà éaø øîà'עלי 'דמי שאמר באדם מדובר כ - הוא ודינו שוויו, דמי להקדש ליתן בזה שמתחייב ,,àéðúc ¨©©¦©¨§¥¨©¨©§©§¨
BúBà ïéîL ,éìò éîc øîBàäבשוק זה אדם ימכר שוויו.ãáòk,בכמה קרקעות,åוזהו כשומת דינו כעבד ששומתו מאחר ¨¥¨©¨©¨¦§¤¤§

áéúëcשהרי  ,úBò÷ø÷ì L÷zéà ãáò(מו כה äfçà'(ויקרא úLøì íëéøçà íëéðáì íúà ízìçðúäå' הכתוב הקיש - ¤¤¦§©§©§¨¦§¦§¦§©©§¤Ÿ¨¦§¥¤©£¥¤¨¤¤£ª¨
אנשים. בעשרה כעבד אדם שומת כן כמו בעשרה, קרקעות ששומת וכשם לאחוזה, עבדים
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xcde"רכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc - zekxa(oey`x meil)

øáñ øîwiqtndy ,xaeq dlitzd y`xl xfegy xne`d - ©¨©
,ezlitzaääL íàmiizpia,Làøì øæBç ,dlek úà øBîâì éãk ¦¨¨§¥¦§¤¨¥¨Ÿ

,dlitzd lk z` xenbl ick ddyy xaecn ,mizzey mina ,o`ke
.eziidy zngn dlitzd y`xl xfeg jkleøáñ øîexne`de - ©¨©

ick ddye ezlitza wiqtndy ,xaeq wqty mewnn jiynny
xfeg ,dlek z` xenbl.÷ñtL íB÷nì©¨¤¨©

:`xnbd dywnéàä ,éMà áø øîà`cqg ax ewlgpy df yexitl - ¨©©©¦©
,ezlitz xenbl ick ddya `weec `pepnd axeàì íà ääL íà¦¨¨¦Ÿ

déì éòaéî ääLezlitz xenbl ick ddy oia wlgl mdl did - ¨¨¦¨¥¥
.wqty mewnl xfeg mlek itl ddy `lay ,xnele ddy `l oial
ok xaeq dlitzd y`xl xfegy xne`dy ,gken ewlig `ly jkne

.dlek xenbl ick ddy `la s`
:xg` ote`a mzwelgn iy` ax yxtn okleàîìò éleëc ,àlàíà , ¤¨§¥¨§¨¦

,íúäå ,Làøì øæBç ,dlek úà øBîâì éãk ääLmin eidy dxwna ¨¨§¥¦§¤¨¥¨Ÿ§¨¨
,eikxa lr mizzeyéâìôéî÷ ,ääL àìãaddy `ly dxwna - ¦§Ÿ¨¨¨¦§§¦

,ewlgp ,dlek z` xenbl ick miizpiaøáñ øîcxfegy xne`dy - §©¨©
,xaeq dlitzd y`xlàéeçc àøáb[iegc mc`-],àeä,xnelk ©§¨§¨

`ed iegc eiawpl jixv ecera lltzdl ligzdykéeàø ïéàå§¥¨
,dlitzlåok lrBúlôz ïéà,onfd eze`a lltzdy,älôzokle §¥§¦¨§¦¨

.dligzn lltzdle aeyl jixvøáñ øîejiynny xne`de - ©¨©
,eiawpl jixvyk lltzndy ,xaeq wqty okidnàéæç àøáb©§¨©§¨

[ie`x-]àeä,dlitzlBúlôúe,onfd eze`a lltzdy.älôz §¦¨§¦¨
:dlitzd zrya sebd zeiwp oipra dkiynn `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

,åéá÷ðì Cøöpäáø øîà .äáòBz Búlôz ìltúä íàå ,ìltúé ìà ©¦§¨¦§¨¨©¦§©¥§¦¦§©¥§¦¨¥¨¨©©
eðL àì ,äãeäé áø àîézéàå ,ãéáæ,darez ezlitzy df oicàlà §¦§¦¥¨©§¨Ÿ¨¤¨

Ly `ed rcei lltzdl cnery dryaì ìBëé BðéàBîöòa úBäL- ¤¥¨§©§©§
,eiawpa xevrl leki epi`yì ìBëé íà ìáàBúlôz ,Bîöòa úBäL £¨¦¨§©§©§§¦¨

.älôz§¦¨
:`xnbd zxxanänk ãòåeiawpa xevrl lekiy rciy jixv §©©¨

:`xnbd zx`an .lltzdl ligzdl el xzen didiy liayaøîà̈©
ãò ,úLL áøjelid ick xeriy.äñøt ©¥¤©©§¨

:xg` ote`a el` mixac d`ian `xnbdàúéðúnà dì éðúîc àkéà¦¨§©§¥¨©©§¦¨
epi` oial envra wifgdl leki oia weligd z` dpeyy in yi -
jke ,dcedi axe ciaf ax ixacn `le ,`ziixad ixac jeza ,leki
lltzd m`e ,lltzi l` eiawpl jxvpd ,`ziixad ixac md

.darez ezlitz,Bîöò ìò ãBîòì ìBëé ïéàLk ,íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦§¤¥¨©£©©§
.älôz Búlôz Bîöò ìò ãBîòì ìBëé íà ìáàixac md o`k cr £¨¦¨©£©©§§¦¨§¦¨

,`xnbd zxxane ,`ziixad.änk ãòå:`xnbd zx`anáø øîà §©©¨¨©©
.äñøt ãò ,ãéáæ§¦©©§¨

:dlitzd z`xwl zeiwp oipra dyxc d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦
,ìltúé àì äæ éøä åéá÷ðì Cøöpä ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨©¦§¨¦§¨¨£¥¤Ÿ¦§©¥

øîàpL íeMî(ai c qenr)éäìà úàø÷ì ïBkä','ìàøNé ,Efnxp jkae ¦¤¤¡©¦¦§©¡Ÿ¤¦§¨¥
.eteb zeiwpa dlitzd z`xwl envr oikdl mc`d lry
:dlitza zeiwp oiprl ozpei iax yxecy sqep weqtéaø øîàå§¨©©¦

áéúëc éàî ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL(fi c zldw)Eìâø øîL' §¥©©§¨¦¨©©¦¨¨©¦§¦§Ÿ©§§
,íéäìàä úéa ìà Cìz øLàkiM ,gaf miliqMd zYn rnWl aFxwe ©£¤¥¥¤¥¨¡Ÿ¦§¨¦§Ÿ©¦¥©§¦¦¨©¦

:weqtd z` `xnbd zx`an .'rx zFUrl mircFi mpi`Eîöò øBîL ¥¨§¦©£¨§©§§
,àèçz àlLzial zkll jlbx jxhvz `ly ,`hgn rpnd ,xnelk ¤Ÿ¤¡¨

,jzxtkl z`hg `iadl midl`d.éðôì ïaø÷ àáä ,àèçz íàå§¦¤¡¨¨¥¨§¨§¨©
:weqtd z` x`al `xnbd dkiynnì áBø÷å','(íéîëç éøác) òîL §¨¦§Ÿ©¦§¥£¨¦

ì áBø÷ éåä ,àáø øîàíéàéáî íéàèBç íàL ,íéîëç éøác òBîL ¨©¨¨¡¥¨¦§©¦§¥£¨¦¤¦§¦§¦¦
,äáeLz íéNBòå ïaø÷`hg lr jpaxw `ian dz`yk ,xnelk ¨§¨§¦§¨

.minkgd jxck daeyz jezn ed`iad,'[çáæ] íéìéñkä úzî'¦¥©§¦¦¨©
e ,xnelkíéNBò ïéàå ïaø÷ íéàéáîe íéàèBçL íéìéñkk éäz ìà©§¦©§¦¦¤§¦§¦¦¨§¨§¥¦
.äáeLzxne`e weqtd jiynne.'òø úBNòì íéòãBé íðéà ék'ddnz §¨¦¥¨§¦©£¨

:`xnbd jk lréëä éàmircei miliqkd oi`y ,eheytk `ed m` - ¦¨¦
ixd ,drx zeyrlcö,eäðéð íé÷ézeyrl mikixv mpi` ok`e ©¦¦¦§

:`xnbd zayiin .jka yi oexqg dne ,daeyzàlàyexit jk ¤¨
,weqtdíéòãBé íðéàå ,ïaø÷ íéàéáîe íéàèBçL íéìéñkk éäz ìà©§¦©§¦¦¤§¦§¦¦¨§¨§¥¨§¦

íéàéáî íä äáBhä ìò íàe` ,minly zacpke dcezk ,oaxwíà ¦©©¨¥§¦¦¦
,äòøä ìò,`hg lr,íéàéáî íädf lre ,daeyz miyer mpi` okle ©¨¨¨¥§¦¦

íéàéáî íäå ,íéðéçáî ïðéà òøì áBè ïéa ,àeä Ceøa LBãwä øîà̈©©¨¨¥¨¨¥¨©§¦¦§¥§¦¦
.éðôì ïaø÷̈§¨§¨©

zeiwp oipra yxcpd ,weqtd lr sqep yexit d`ian `xnbd
:lirl `aedy dlitza,øîà ,àtt øa àðéðç áø àîézéàå ,éMà áø©©¦§¦¥¨©£¦¨©¨¨¨©

,'midl`d zia l` jlz xy`k jlbx xeny' ednéá÷ð øBîLEoian §§¨¤
mdl wwcfz `ly ,jilbx.éðôì älôúa ãîBò äzàL äòLaepiide §¨¨¤©¨¥¦§¦¨§¨©

wwcfi `ly liaya lltzdl cenriy mcew eteb zewpl micwiy
.dlitzd zrya eiawpl

:`qkd zia l` qpkpyk oilitz zeklda dpc `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
àqkä úéáì ñðëpä,eikxvl zeptidlòaøà ÷eçøa åéléôz õìBç ©¦§¨§¥©¦¥¥§¦¨§¦©§©

úBnà,`qkd zian,ñðëðå.mgipne zen` rax` wigxn `veiyke ©§¦§¨
eðL àì ,úLL áø øîà àðeä áø øa àçà áø øîàoic dpyp `l - ¨©©£¨©©¨¨©©¥¤Ÿ¨
,`qkd zia iptl zen` rax` mvlgl jixvy dfàlàiablúéa ¤¨¥

,òeá÷ àqkä,d`ev ea yiyáà,éàøò àqkä úéa ìmewn ,xnelk ©¦¥¨©£¨¥©¦¥£©
dpey`xl ea ynzydl cner `ede ,ea eynzyd `l oiicry

,milecb mikxvlõìBçecia mwifgne eilitzøzìàì äðôðå`la ¥§¦§¤§©§©
,zen` rax` wigxdlàöBé àeäLëeeikxv my dyry xg`l myn §¤¥

,milecbdàqkä úéa BàNòL éðtî ,ïçépîe úBnà òaøà ÷éçøî©§¦©§©©©¦¨¦§¥¤£¨¥©¦¥
.òeá÷̈©

`xnbd zrke ,milecb mikxva wqer ,xen`d `qkd zia oic
:miphwd mikxv oic zxxanïéléôúa íãà ñðkiL eäî ,eäì àéòaéà¦©§¨§©¤¦¨¥¨¨¦§¦¦

ey`x lr,òeá÷ àqkä úéáìliaya ,d`ev ea yiy.íéî ïézLäì §¥©¦¥¨©§©§¦©¦
:`xnbd zx`anéøL àðéáøe ,mdnr qpkidlàðúî øa àcà áø ©¦¨¨¥©©¨©©§¨

.øñà̈©
:`ax ly enyn df oic d`ian `xnbdäeìéiL eúàel`ye e`a - £©§¨

ef dl`yøeñà ,eäì øîà .àáøì,eilr mcera `qkd zial qpkidl §¨¨¨©§¨
,ok dyri m`y meyneïäa äðté ànL ïðéLééç,milecb mikxv ¨§¦©¤¨¦¨¤¨¥

dì éøîàåmiyyegy meyn ,xeq`y mixne` yie -.ïäa çéôé ànL §¨§¦¨¤¨¨¦©¨¥
okide ,`qkd ziaa oilitz oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:onfd eze`a mgipnõìBç ,òeá÷ àqkä úéáì ñðëpä ,Cãéà àéðz©§¨¦¨©¦§¨§¥©¦¥¨©¥
úBnà òaøà ÷eçøa åéléôz,qpkiy mcewïBlça ïçépîe,lzekay §¦¨§¦©§©©©¦¨©©

cvaòaøà ÷éçøî àöBé àeäLëe ,ñðëðå ,íéaøä úeLøì Ceîqä©¨¦§¨©¦§¦§¨§¤¥©§¦©§©
ñðëðå Bãéa ïæçBà ,íéøîBà ìlä úéáe ,éànL úéa éøác ,ïçépîe úBnà©©¦¨¦§¥¥©©¥¦¥§¦£¨§¨§¦§¨

.`qkd zial mdnrñðëðå Bãâáa ïæçBà ,øîBà àáé÷ò éaøzial ©¦£¦¨¥£¨§¦§§¦§¨
:`xnbd zl`ey .`qkdCzòc à÷ìñ Bãâáajzrca dler m`d - §¦§¨§¨©§¨

,ecbaa mgipi m` `lde ,eheytk ecbaa mfge`yeäì éìzLéî ïéðîéæ¦§¦¦§§¥§
éìôðå:`xnbd daiyn .miltepe epnn migkzyny minrt -àlà §¨§¦¤¨

Bãéáe Bãâáa ïæçBà ,àîéàcgi.ñðëðåiax ixaca `ziixad dkiynn ¥¨£¨§¦§§¨§¦§¨
:`aiwrïéøBça íçépîexcbayíçépé àìå .àqkä úéáì íéëeîqä ©¦¨©¦©§¦§¥©¦¥§Ÿ©¦¥
ïéøBçaxcbayëeîqäéøáBò íúBà eìhé ànL ,íéaøä úeLøì íé ©¦©§¦¦§¨©¦¤¨¦§¨§¥

äNòîe .ãLç éãéì àáéå íéëøãdidåéléôz çépäL ,ãçà ãéîìúa §¨¦§¨Ÿ¦¥£¨©£¤§©§¦¤¨¤¦¦©§¦¨
úàáe ,ïzìèðe úçà äðBæ úàáe ,íéaøä úeLøì íéëeîqä ïéøBça©¦©§¦¦§¨©¦¨¨©©§©§¨¨
òîML ïåék .éøëNa éðBìt éì ïúp äî eàø ,äøîàå Løãnä úéáì§¥©¦§¨§¨§¨§©¨©¦§¦¦§¨¦¥¨¤¨©
eðé÷úä äòL dúBàa .úîå ìôðå âbä Làøì äìò ,Ck ãéîìz BúBà©§¦¨¨¨§Ÿ©©§¨©¨¥§¨¨¨¦§¦

.ñðëðå Bãéáe Bãâáa ïæçBà àäiL¤§¥£¨§¦§§¨§¦§¨
:df oipra zepwzd xcq x`ean day `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
å ,àqkä úéáì ïéëeîqä ïéøBça ïéléôz ïéçépî eéä äðBLàøa ,ïðaøeid ©¨¨¨¦¨¨©¦¦§¦¦©¦©§¦§¥©¦¥§

.ïúBà ïéìèBðå íéøaëò ïéàá,okleúBðBlça ïúBà ïéçépî eäiL eðé÷úä ¨¦©§¨¦§§¦¨¦§¦¤§©¦¦¨©©
å ,íéaøä úeLøì úBëeîqäeid,ïúBà ïéìèBðå íéëøã éøáBò ïéàáokle ©§¦§¨©¦§¨¦§¥§¨¦§§¦¨

.ñðëðå Bãéa ïæçBà àäiL eðé÷úä¦§¦¤§¥£¨§¨§¦§¨
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zwqer,Léàawgecy jezny ,miigth eiptln dlbn milecbl s`e §¦

,miphwl s` wwfp milecbl envràäzxne`y `ziixade - ¨
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éøL òeá÷ àqkäqpkidl lld zia exizd reaw `qkd zial m` - ©¦¥¨©¨¦

ecia oilitzd cera(my)l ,àéòaéî ,éàøò àqkä úéajxvp m`d - ¥©¦¥£©¦©§¨
dwqtp `le ,mzhiyk dpi` ,ef `ziixa ,i`ce `l` ,mixizny xnel

.dkldl
:zyy ax ixac z` dgec `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipyíéøác ¥¦¥§¨¦

,ïàk Eì ézøzäL,reaw `qkd ziaa,ïàk Eì ézøñà`qkd ziaa ¤¦©§¦§¨¨©§¦§¨
lr s`e ,reaw `qkd ziaa mixzend mixac mpyi ,xnelk .i`xr

.i`xr `qkd ziaa mixeq` ok itïéléôz åàì éàîoi` m`d - ©¨§¦¦
peek,ok m`e .`qkd ziaa oilitz iabl dzàîìLa úøîà éàoaen - ¦¨§©¦§¨¨

zhiya zkled ef `ziixay xn`z m` xacd,ìlä úéa,dyexite ¥¦¥
y mixac','ïàk Eì ézøzä`qkd ziaa epiid,òeá÷zia mixizny ¦©§¦§¨¨©

,ecia oilitz mr eil` qpkidl lld,'ïàk Eì ézøñà'a epiidúéa ¨©§¦§¨¥
,éàøò àqkä.ecia oilitz mr oizydl mixqe`yúøîà éà àlà ©¦¥£©¤¨¦¨§©

éãéî àìå eøL àì àä ,éànL úéamby ,melk `le exizd `l ixd - ¥©©¨Ÿ¨§Ÿ¦¦
xnel jiiy `le ,oilitz mr qpkidl exq` reaw `qkd ziaa
zhiya zkled `ziixad ,i`ce `l` .'o`k jl izxzdy mixac'
axl dywe ,ecia oilitz mr oizydl xeq`y mixaeqy ,lld zia

.zyy
:`xnbd zvxzn,àéää àéðz ék,'izxq`y mixac' ly `ziixad ¦©§¨©¦

`l` ,`qkd zial oilitz zqpkd xeqi` oiprl df oi`çôè ïéðòì§¦§©¤©
,íééçôèeitk `l` etebn dlbn epi` ,`qkd ziaa eikxv dyerdy §¨©¦

eixg`n dlbn ,milecbd eikxvl wwfpyke ,zeripv meyne ,jxevd
meyn ,miigth eiptln dlbn miphwd eikxvl wwfpyke ,gth
,`ziixad ixac zpeek idefe .wegxnl fzipd milbx in geliw
ziaa jl izxzdy eiptln miigth ielib ,'o`k jl izxzdy mixac'
,reaw `qkd ziaa jl izxq` ,'o`k jl izxq`' ,i`xr `qkd
,ok m`e .eixg`n gth `l` dlbn oi` ,milecbd eikxv dyeryky
,ecia oilitz mr oizydl xeq`y mixaeq lld ziay di`x jl oi`

.zyy ax ixacl dyw `le
:miigthe gth oicl `ziixan di`x d`ian `xnbd,àãç éðúc§¨¥£¨

äðôð àeäLk,eiawplälâî,eteb.íééçôè åéðôìe ,çôè åéøçàì §¤¦§¤§©¤§©£¨¤©§¨¨§¨©¦
,Cãéà àéðúådlbn ,dptp `edykeìk àìå ,åéðôìe ,çôè åéøçàì,í §©§¨¦¨§©£¨¤©§¨¨§Ÿ§

.`id dxizqeéãéàå éãéà ,åàì éàîizya ,xaecn `l m`d - ©¨¦¦§¦¦
,zeziixadLéàa,dptpy,àéL÷ àìåyïàkzxne`y `ziixad - §¦§Ÿ©§¨¨

dptpa zxacn ,melk `le ,eiptle ,gth eixg`l dlbny,íéìBãâì¦§¦
eïàk,miigth eiptle ,gth eixg`l dlbny zxne`y `ziixad - ¨

dptpa zxacn.íépè÷ìizxzdy mixac' ly `ziixad ixack edfe ¦§©¦
.'o`k jl

:`xnbd dywnéà ,àøañúådlbny zxne`y `ziixad m` - §¦§§¨¦
zxacn miigth eiptle gth eixg`l,íépè÷azelblçôè åéøçàì ¦§©¦§©£¨¤©

.éì änì̈¨¦

,miigthe gth ly `ziixad z` `xnbd zyxtn ,ef `iyew jezne
:xg` ote`aàlà,i`ce,éãéàå éãéàzewqer ,zeziixad izy ¤¨¦¦§¦¦

àä ,àéL÷ àìå ,íéìBãâa,miigth eiptlny zxne`y `ziixad - ¦§¦§Ÿ©§¨¨
zwqer,Léàawgecy jezny ,miigth eiptln dlbn milecbl s`e §¦

,miphwl s` wwfp milecbl envràäzxne`y `ziixade - ¨
zwqer ,melk dlbn oi` eiptlne ,gth eixeg`ny.äMàayi dfae §¦¨

o`k jl izxzdy mixac' ly `ziixad ixac cinrdl mb epl
eiptln zelbl ,yi`a jl izxzdy dn ,yxtle ,'o`k jl izxq`

.melk `le diptln dlbn oi`y ,dy`a jl izxq` ,miigth
,'jl izxzdy mixac' ly `ziixad ly yexitd dgec `xnbd

:`xnbd dywn .miigthe gth oica zxacnyéðz÷c àä ,éëä éà¦¨¦¨§¨¨¥
dìò,`ziixad ly `tiqa jk lr epipyy dn -ïéàL øîBçå ì÷ eäæ £¨¤©¨¤¤¥

,äáeLz åéìò,`yixa dpypy df oic lr zeywdl yiy ,xnelk ¨¨§¨
,eilr ayiil daeyz oi`e ,xnege lwnéàîyi xnege lw dfi` - ©

y o`k zeywdl,äáeLz åéìò ïéà`ziixad zwqery xn`p m` ¥¨¨§¨
reawa xzedy ernyne ,lld zia zhiyke `qkd ziaa oilitza
xzed m`y ,xnege lwn zeywdl yiy ,xacd oaen ,i`xra xq`pe
`ziixad zwqery ,xn`p m` `l` .i`xray xnege lw reawa
zeywdl jiiy xnege lw dn ,dy`e yi` ly miigthe gth oica

ixde ,dfaàúéà éëä àúléîc àkøcyi`dy ,`ed jk xacd jxc - ©§¨§¦§¨¨¦¦¨
.melk zelbl dkixv dpi` dy`de miigth eiptln zelbl jixv

,åàì àlàoipra `ziixad zwqerïéléôzitke ,`qkd ziaa ¤¨¨§¦¦
,dligza yxtzpyúLL áø øîà àáøc àzáeéúe,ok m`e - §§¨§¨¨¨©©¥¤

'izxzdy mixac' ly `ziixad micinrn ep`y dn ,dxe`kl
z` cinrdy ,zyy ax mya `ax ixacl `id `kxit ,oilitza
`lye i`ny ziak ecia oilitzd cera oizydl zxqe`d `ziixad
`ziixad z` cinrdl dna ep`vn `l ,eixacly ,lld ziak
zial ixdy ,'o`k jl izxq` o`k jl izxzdy mixac' zxne`d

:`xnbd dwiqn .dxwn lka xeq` i`nyàúáeéz,zyy axl `id §§¨
`ziixade ,ecia oilitzd cera oizydl xeq` lld zial i`ceae

.mzhiya zkled ok zxne`y lirl
.`ziixaa xen`d xnege lwd oipr z` zxxan `xnbddywn

:`xnbd,àéL÷ ,íB÷î ìkîon xeng irx` `qkd zia recn ¦¨¨©§¨
,reawdàzLäléøL òeá÷ àqkä úéa,ecia oilitz mr qpkidl ©§¨¥©¦¥¨©¨¦

l.ïkL ìk àì éàøò àqkä úéa¥©¦¥£©Ÿ¨¤¥
:`xnbd zvxzn,òeá÷ àqkä úéa ,øîà÷ éëädyere ayeiyk ¨¦¨¨©¥©¦¥¨©
,milecbd eikxvúBöBöéð àkéìc,ezaiyia mifzp zevevip oi`y - §¥¨¦

éøLla` ,ecia oilitzd wifgdl,éàøò àqkä úéa,xnelk ¨¦¥©¦¥£©
,cner ecera oizynykúBöBöéð àkéàcmifzpd zevevip yiy - §¦¨¦
,mgpwl jixve eilbx lr,éøñà.zevevipd ecia gpwl jixvy oeik ¨§¦

:`xnbd zl`ey,éëä éà,i`xrl reaw oia weligd dfyéànà- ¦¨¦©©
df xnege lwy ,`ziixad zxne` recn,'äáeLz åéìò ïéà'ixde ¥¨¨§¨

,àéä àzéélòî äáeLzokle ,zevevip oi` o`ke zevevip yi o`ky §¨§©©§¨¦
.reawd on xeng irx`

:`xnbd daiynàúléî àä ,øîà÷ éëäziaa oilitz ly df oic - ¨¦¨¨©¨¦§¨
,i`xrae reawa ,`qkdàîòè úøBúa dì éúézjlile ecnll yi - ¥¥¨§©©£¨

ea oi`y itl ,reawa xizdl ok ici lre ,`xaqe mrh it lr ea
,zevevip yiy itl ,irx`a xeq`le ,zevevipì÷a dì éúéz àìå§Ÿ¥¥¨§©

øîBçå,xnege lw it lr ea jlile ecnll oi`e -dì àéúà éàc ¨¤§¦¨§¨¨
,øîBçå ì÷ úøBúa,i`xra xzedy xnege lw ,reawa xzedy dne §©©¨¤

,äáeLz åéìò ïéàL øîBçå ì÷ eäæep` recn ayiil jxc oi`y ¤©¨¤¤¥¨¨§¨
lwd lr oi`y oeik ,i`xr `qkd ziaa mixingne jtidl mibdep
i`xr `qkd ziay mewn meya epivn `ly ,`kxit mey xnege
mrh mle` ,xnege lwd migec epiid ok zngny reawd on xeng
,zevevip oi` o`ke zevevip yi o`ky ,mibdep ep`y dna yi

.mrhd xg` miklede
:dcerqd z`xwl zeiwpd oiipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

Bà úBnà òaøà íéîòt äøNò Cläî ,òá÷ úceòñì ñðkéì äöBøä̈¤¦¨¥¦§©¤©§©¥£¨¨§¨¦©§©©
,úBnà øNò íéîòt òaøàenvr wceae ayei mrte mrt lkae ©§©§¨¦¤¤©
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המשך בעמוד חז



xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc - zekxa(ipy meil)

éãò éôè eäðéøeèðì ìkóxdfiyn sicr ,xzei xenyl xdfiy dnk - ¨©§¦§§¥¨¦
on xzei mixnyp ,eizey`xn zgz mgipn xy`ke ,mzefaln

.miapbd one mixakrd
:`xnbd zxxaneäì çpî àëéäåzgz oilitzd z` gipn okide - §¥¨©©§

:`xnbd zx`an .eizey`xn,úñëì øk ïéa ,äéîøé éaø øîàeàlL ¨©©¦¦§§¨¥©§¤¤¤Ÿ
,BLàø ãâðklr `l` ,ecbpk ynn `l la` ey`xl zgzn ,xnelk §¤¤Ÿ

.ci
:dinxi iaxl `xnbd dywnòáBka ïçépî ,àéiç éaø éðz àäå,odly §¨¨¥©¦¦¨©¦¨©¨

,odly wizxpa xnelk,åéúBLàøî úçz.ynn ey`x cbpk epiidc ©©§©£¨
oilitzd gipny xaecn oi` `iig iax xn`y dn :`xnbd zvxzn

a `l` ,ynn ey`x zgzøáì ,òáBëc àLøBîì déì ÷étîc- §©¦¥§§¨§¨§©
wlgl ,uegl ,odly wizxpa oilitzd mihleay dhilad `iveny
ey`x zgz `vnp qikd on wlgy s` ,ey`x zgz ynn epi`y

.ynn
:df oipra miyrn d`ian `xnbdàúléëa eäì øéiö àøt÷ øa- ©©¨¨©¥§§¦§¨

,ezhin aiaq zgpend drixia oilitzd xyew didïBäLøBîì ÷étîe©¦§§¥
øáì,mihleae oilitzd ea mixeywy drixid wlg z` `ivene - §©

.ezhin itlk `le ueg itlkeäì çpî éãéà áøc déøa àLéL áø©¦¨§¥§©¦¦©©§
oilitzlàôéLøMà,dhind iptly ohw lqtq lr -àøãeñ ñéøôe ©©§¦¨§¦¨¨
eäééålò.xceq mdilr qxete - ¦¨©§

:'eizey`xn zgz oilitz' oipra dyrn d`ian `xnbdáø øîà̈©©
àáøc dén÷ àðîéà÷ äåä àãç àðîéæ ,óñBé áøc déøa àðeðîämrt - ©§¨§¥§©¥¦§¨£¨£¨¨¦§¨©¥§¨¨

,`ax iptl cner iziid zg`éì éúééà ìéæ ,éì øîàåil `ad jl - §¨©¦¦©§¥¦
ïéléôz,ilyeäðézçkLàåezhina miz`vne -àlL ,úñëì øk ïéa §¦¦§©§©§¦§¥©§¤¤¤Ÿ

àðòãé äåäå ,BLàø ãâðk,rcei iziide -äåä äìéáè íBécdidy - §¤¤Ÿ©£¨¨©§¨§§¦¨£¨
,dlila ezhin yniye ,ezy` dlahy mei dfäëìä ïøeîâàìe§©§¨£¨¨

ãáòc àeä äNòîìipcnll ,oilitzd el `iadl ipglyy dne - §©£¤©£©
mc` myy ,l`enyk bdpy d`x`y ,dyrn zeyrl dkld xac

.bedpl yi jke ,enr ezy` elit`e eizey`xn zgz eilitz
oiprl ,xg` mr e` ezy` mr dhina oyid oica dpc `xnbd

:rny z`ixwíéðL ,äãeäé áøî àéðeçð áøc déøa óñBé áø dépéî éòä¥¦¥©¥§¥§©§§¨¥©§¨§©¦
úçà ähîa íéðLiL,dfa df mxyaa mirbepe ,micba `laeäî- ¤§¥¦§¦¨©©©

xyt` m`dåéðt øéæçé äfL,df cvløéæçé äæå ,òîL úàéø÷ àø÷éå ¤¤©£¦¨¨§¦§¨§¦©§©§¤©£¦
åéðt,xg` cvl.òîL úàéø÷ àø÷éå ¨¨§¦§¨§¦©§©

:`xnbd zhyetdéì øîà,dcedi ax,ìàeîL øîà éëäxzen ¨©¥¨¦¨©§¥
,ok zeyrl.Bnò BzLà eléôàå©£¦¦§¦

:`xnbd dywné÷úîóñBé áø dì ó,l`eny ixac lr dcedi axl ©§¦¨©¥
a xzeny rnyn ,'ezy` elit`e' zxn`y jknBzLà,enràìå ¦§§Ÿ

,øçà àéòaéîrny z`ixw oiprl `ed xeng enr ezy`y ,xnelk ¦©§¨©¥
`lde ,xg`a xzeny xnege lw da xzen m`e ,xg`n,äaøcà©§©¨

,Bôeâk BzLàjk lk xedxd yyg oi`e ,da libxemc` la` ,,øçà ¦§§©¥
,Bôeâk åàìokle .xedxd icil `al xzei aexwe ,ea libx epi`y ¨§

.xeq` xg`a la` ,zexwl xzen ezy` mry ,sqei ax xaeq
:l`eny ixac lr zeywdl `xnbd dtiqen,éáéúéîepipy ¥¦¥

,`ziixaaäæå àøB÷å åéðt øéæçî äæ ,úçà ähîa íéðLiL íéðL§©¦¤§¥¦§¦¨©©¤©£¦¨¨§¥§¤
Búéa éðáe åéðáe ,ähna ïLiä ,éúéøçà àéðúå .àøB÷å åéðt øéæçî©£¦¨¨§¥§©§¨©£¦¦©¨¥©¦¨¨¨§¥¥
úélè äúéä ïk íà àlà ,òîL úàéø÷ àø÷é àì äæ éøä ,Bcöa§¦£¥¤Ÿ¦§¨§¦©§©¤¨¦¥¨§¨©¦

,ïäéðéa ú÷ñôî,mtebl eteb oia,íépè÷ Búéa éðáe åéða eéä íàå ©§¤¤¥¥¤§¦¨¨¨§¥¥§©¦
.øzeî.zeziixad ixac mixzeqeàéL÷ àì óñBé áøì àîìLa- ¨¦§¨¨§©¥Ÿ©§¨

xzen `weec ezy` mry ,xne`y sqei ax zhiyl xacd oaene
,ayiil xyt`y ,dyw `le ,`exwlàä,zxne`y `ziixad - ¨

zwqer ,ote` lka `exwl mixzen dhina mipyid mipyyamr oyi §
,BzLàeàäzilh wqtd oi` m` xeq`y ,zxne`y `ziixad - ¦§¨

zwqer ,mdipiaamc`,øçà`ziixad dxn`y dne ,ezy`a `le §©¥
.ezy` caln ,ezia ipa x`ya epiid ,'ezia ipa'ì àlàìàeîL ¤¨¦§¥

,mc` lka xizdyàéL÷`ziixad ixac cinri ji` ,dyw - ©§¨
.mdipia zilh `la zxqe`y

:`xnbd zvxzn,ìàeîL Cì øîàikeóñBé áøìezy`ay xne`y ¨©¨§¥§©¥
,xzenBúéa éðáe åéðáe ,ähna ïLé äéä ,àéðúäå ,àçéð éîenr,ähna ¦¦¨§¨©§¨¨¨¨¥©¦¨¨¨§¥¥©¦¨

,ïäéðéa ú÷ñôî Búélè äúéä ïk íà àlà ,òîL úàéø÷ àø÷é àìŸ¦§¨§¦©§©¤¨¦¥¨§¨©¦©§¤¤¥¥¤
axl dywe ,zilh wqtd `la xeq` da mbe ,ezia ipa llka ezy`e

.sqeiøîéîì Cì úéà éàî àlà,ayiil jl yi dn `l` -áøì ,BzLà ¤¨©¦¨§¥©¦§§©
àéä éàpz ,óñBés`y ,zeziixad ewlgp ,sqei axl ,ezy`a - ¥©¨¥¦

,xeq` mlek itle ,ewlgp `ly sqei ax xaeq mc` x`y iably
`ziixade dxizn dpey`xd `ziixady ,miwleg ezy` iabl
jxcd df lr .dpey`xd `ziixak sqei ax hwepe ,zxqe` dipyd

,ezy`a mi`pzd ewlgp sqei axly enky ,jl xne`énð éãéãì§¦¦©¦
àéä éàpzielz ,mc` x`y iabl oiae ezy` iabl oia ,izhiyl s` - ©¨¥¦

ziywdy `iyewd z` jk ayii` ,xnelk ,mi`pz zwelgna xacd
`ziixade ,mdipya zeziixad ewlgpy ,xne`y ,zeziixad on il
dipyd `ziixade ,mc` x`ya oiae ezy` oia dxizn dpey`xd
`ziixad ixack hwep ip`e ,mc` x`ya oiae ezy`a oia zxqe`

.dxiznd
oic zxxane ,'eipt xifgn df'y `ziixad ixaca dpc `xnbd

:dexr meyn mda yi m` ,zeabrøî øîà,`ziixaa lirl epipy - ¨©©
,zg` dhina mipyiy mipy,òîL úàéø÷ àøB÷å åéðt øéæçî äædfe ¤©£¦¨¨§¥§¦©§©

dfa df mirbep eidi `ly liaya edfe ,`xewe xg` cvl eipt xifgn
.mzexra

,mipety liren dn :`xnbd zl`eyúBáâò àkéà àäåixde - §¨¦¨£¨
f mirbep mdixeg`mixzen ji`e ,dexr zribp o`k yie ,dfa d

`l` :`xnbd zayiin .`exwlàðeä áø øîàc ,àðeä áøì déì òéiñî§©©¥§©¨§¨©©¨
,äåøò íeMî íäa ïéà úBáâòrny z`ixw `exwl xeqi` oi` ok lre £¨¥¨¤¦¤§¨

.dfa df mirbepyk
:`ped axl ztqep di`x `iadl dqpn `xnbdáøì déì òéiñî àîéì¥¨§©©¥§©

,àðeädpyna epipyy(b"n a"t dlg),äöB÷å úáLBé äMàä ¨¨¦¨¤¤§¨
[zyxtne-]dúlç dì`idyk,äneøò.dlg zyxtd lr zkxane ¨©¨¨£¨

,ok zeyrl zxzen ,jxal xeq` mexrdy it lr s`eäìBëiL éðtî¦§¥¤§¨
äéðt úBqëì[dzexr] dhn ly,ò÷øwa,dzaiyi ici lràì ìáà §©¨¤¨©©§©£¨Ÿ

,Léàäezexr oi`y itl ,mexr ayei `edyk jxal leki epi`y ¨¦
ielz ,dkxa oiprl mexr oicy ,micnl ep`vnp .daiyia dqkzn
zayeiy dryay s` ,dy`ae ,dqekn e` dlebn dexrd m`d
llka zeabrd oi`y ,jkn gkene ,jxal zxzen ,zelebn dizeabr

.dexr
:`xnbd dgec÷çöé øa ïîçð áø dîbøz,dpyn ixacleéäL ïBâk ¦§§¨©©§¨©¦§¨§¤¨

äéðtdhn ly,ò÷øwa úBçeècr rwxwa zeqekne zeweac ,xnelk ¨¤¨©©§©
di`x o`kn oi`e ,jxal zxzen ok lre ,llk ze`xp dizeabr oi`y

.dexr llka mpi` zeabry
:`ziixaa exkfedy miphwd eipa oipra dpc `xnbdíà ,øî øîà̈©©¦

øzeî ,íépè÷ Búéá éðáe åéða eéädhina mdnr rny z`ixw zexwl ¨¨¨§¥¥§©¦¨
:`xnbd zxxan .mdipia zwqtn zilh `la s`änk ãòåmipy §©©¨

:`xnbd zx`an .mdnr zexwl xzen didiy oiprl miphw miaeyg
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àøB÷å ,çéøä ÷ñtL íB÷nî úBnà òaøà ÷éçøî ,øîà àcñç áøå§©¦§¨¨©©§¦©§©©¦§¤¨©¨¥©§¥
.òîL úàéø÷§¦©§©

:`cqg axl di`x d`ian `xnbdàø÷é àì ,àcñç áøc déúåk àéðz©§¨§¨¥§©¦§¨Ÿ¦§¨
,íéáìk úàBö ãâðk àìå ,íãà úàBö ãâðk àì ,òîL úàéø÷ íãà̈¨§¦©§©Ÿ§¤¤©¨¨§Ÿ§¤¤©§¨¦

,íéìBâðøz úàBö ãâðk àìå ,íéøéæç úàBö ãâðk àìåoi` m` s`e §Ÿ§¤¤©£¦¦§Ÿ§¤¤©©§§¦
,enewn l` rx gix mdn ribnåokàìrny z`ixw `xwiãâðk §Ÿ§¤¤

äéä íàå ,òø dçéøL ätLà úàBömyBà íéçôè äøNò dBáb íB÷î ©©§¨¤¥¨¨§¦¨¨¨¨©£¨¨§¨¦
,íéçôè äøNò Ceîð,my zgpen d`evdeBcöa áLBécvl ayei - ¨£¨¨§¨¦¥§¦

,zen` rax` wigxdl jixv oi`e ,mewn eze`.òîL úàéø÷ àøB÷å§¥§¦©§©
åàì íàå,jenp e` deab mewna d`evd oi` m`e -åéðéò àìî ÷éçøî §¦¨©§¦§Ÿ¥¨

.`xewe ,dze`xl leki epi`y mewn cr -ïëåoicd,älôúì`ly §¥¦§¦¨
:`ziixad dkiynne .rx dgixy dty` e` d`ev cbpk lltziçéø¥©

,øwéò Bì LiL òø,my zgpend d`ev oebkúBnà òaøà ÷éçøî ¨¤¤¦¨©§¦©§©©
,çéøä íB÷nîgixdy mewnd on zen` rax` wgxzn ,xnelk ¦§¨¥©

,dlk.òîL úàéø÷ àøB÷å.`cqg ax ixack epiide §¥§¦©§©
:dkldl dwqtp `l ef `ziixay d`ian `xnbdúéì ,àáø øîà̈©¨¨¥

àúéðúî àä ék àúëìäzxqe`y ,epipyy ef `ziixak dkld oi` - ¦§§¨¦¨©§¦¨
ote` lka mixifge mialk z`ev cbpk zexwl,(àúzòîL éðä ìëa)§¨¨¥§©§¨¨

úàBö ãâðk àì ,òîL úàéø÷ íãà àø÷é àì ,àéðúc àä ék àlà¤¨¦¨§©§¨Ÿ¦§¨¨¨§¦©§©Ÿ§¤¤©
ïúpL ïîæa íéáìk úàBö ãâðk àìå íéøéæç úàBö ãâðk àìå ,íãà̈¨§Ÿ§¤¤©£¦¦§Ÿ§¤¤©§¨¦¦§©¤¨©

ïëBúì úBøBòoi` m` la` ,xzeia migixqn f`y ,mcarl liaya §¨
lirl `ziixad ixack `lye ,mcbpk zexwl xzen ,zexer okeza

.oipr lka zxqe`y
:xwir el oi`y rx gix oipra dpc `xnbd,úLL áøî dépéî eòä¦¥¥©¥¤

,eäî ,øwéò Bì ïéàL òø çéødyecway xac xnel xzen m`d ¥©¨¤¥¦¨©

:`xnbd zhyet .`l e` enewnaéác étéö éðä eæç eúà ,eäì øîà̈©§££¨¥¦¥§¥
áømiayeiy ,yxcnd ziaa zeyextd zelvgnd z` e`x e`ea - ©

wqtd mdipia oi` minrtle cgi micnlz dyly e` mipy mdilr
zen` rax` ly,eðb éðäcmiakey ,micinlzd on wlg ,elldy - §¨¥¨
,mdilr mipyieéñøb éðäåmipyid jxce ,mdilr micnel ellde - §¨¥¨§¦

,`id di`xe .mceniln micneld miwiqtn oi` ote` lkae ,gitdl
.dyecway xac zxin`a xzen ,xwir el oi`y rx gixy,éléî éðäå§¨¥¦¥

`l ,dyecway xac enewna xnel xzen ,xwir el oi`y rx gixy
`l` exn`p,äøBú éøáãagix yiy mewna mda xacl xzeny §¦§¥¨

,dgtdàì ,òîL úàéø÷a ìáàgix ea yiy mewna zexwl xeq` - £¨¦§¦©§©Ÿ
.dgtddéøáçc àlà ïøîà àì ,énð äøBú éøáãå`l` xn`p `l - §¦§¥¨©¦Ÿ£¨¨¤¨§©§¥

,exag zgtd gixaàì déãéc ìáàenvr `ed gitdyk la` ± £¨¦¥Ÿ
.gixd dlkiy cr oiznne ,xeq` ,gixne

:eiptl zxaery d`ev cbpk rny z`ixw oipra dpc `xnbd,øîzà¦§©
,úøáBò äàBöirx ly sxb eiptl mi`yepe cner mc` did ,oebk ¨¤¤

,cg` mewna zcner dpi`e ,xg` mewnl exiardl,øîà ééaà©©¥¨©
òîL úàéø÷ úBø÷ì øzeî,ez`ixwn wiqtdl jixv oi`e dcbpk ¨¦§§¦©§©

eòîL úàéø÷ úBø÷ì øeñà ,øîà àáø.dcbpk ¨¨¨©¨¦§§¦©§©
:eixac xewn z` x`an iia`dì àðéîà àðî ,ééaà øîàokidn - ¨©©©¥§¨¨¦¨¨

,df oic izxn`ïðúcdpyna epipyy -(f"n b"it mirbp)did ,àîhä- ¦§©©¨¥
,`nhy odkd eilr wqty rxevndøáBò øBähäå ,ïìéàä úçz ãîBò¥©©¨¦¨§©¨¥

,myàîè,eayen df ixd ,enewna cner rxevndy oeiky ,xedhd ¨¥
rxevndy ,jldn xedhdy s` ,ld` z`neha xedhd z` `nhne

d yi`d did .eayen mewn z` ld`a `nhnúçz ãîBò øBäè̈¥©©
å ,ïìéàädøáBò àîè`ed ixd ,enewna cner xedhdy s` ,my ¨¦¨§¨¥¥
,øBäè,eayen df oi`y ,jelid jxca `nhn rxevnd oi`yíàå ¨§¦
ãîò,oli`d zgz ,ezkildn rxevndàîè.my cnerd xedhdïëå ¨©¨¥§¥

úòbeðîä ïáàa,rxevnd oick dpic ,mc` d`ypy zrxvd rbpa §¤¤©§©©
oiprl ,rxevnd zkilde zcinrk df ixd ,jld e` d`yep cnr m`e
zrxvy enky ,iia`l `id di`xe .oli`d zgz xedhd z` `nhl
jxca zxqe` dpi` d`ev mb jk ,jelid jxca d`nhn dpi`

.jelid
:iia` zi`x z` dgec `ax,íúä ,Cì øîà àáøå,rxevn iabl §¨¨¨©¨¨¨
,ekelid jxca `nhn epi`yàúléî àéìz àúeòéá÷azeriawa - ¦§¦¨©§¨¦§¨

,ezeriaw mewna `l` `nhn rxevnd oi` ,xnelk ,xacd ielz
áéúëcrxevn iabl(en bi `xwie),'BáLBî äðçnì õeçî ,áLé ããa' ¦§¦¨¨¥¥¦©©£¤¨

'eayen'e ,`weec eayen mewna `nhn rxevndy epcnll `ay
df oi` xaere jldne ,cner e` ayei ,ea `vnpy mewn ernyn
la` ,ekelid jxca `nhn oi` okle ,zeriaw dfa oi`y ,enewn

,àëä,rny z`ixw zra zeiwp oipraéðçî äéäå'øîà 'LBã÷ E ¨¨§¨¨©£¤¨¨©
àðîçø(eh bk mixac)zra sepih xacn iwp enewn didiy jixvy , ©£¨¨

,dyecway xac zxin`àkéì àäå,eiptl d`ev xy`k ,epi` dfe - §¨¥¨
.zkldn `idyk oiae dnewna zcner `idyk oia

:zxaer d`evl jiiyd oic d`ian `xnbd,øéæç ét ,àtt áø øîà̈©©¨¨¦£¦
,éîc úøáBò äàBökz`ixw zexwl xeq` ,xifg ecbpk xar m`y §¨¤¤¨¥

:`xnbd zl`ey .rny,àèéLtspehn mlerl xifgd ly eit ixdy §¦¨
:`xnbd daiyn .zxaer d`ev lkk df ixde ,d`evaàëéøö àì- Ÿ§¦¨

xeq`y epycgl `ae ,mzq xifga xeq`y xnel `tt ax jxved `l
ecbpk zexwlàøäpî ÷éìñc áb ìò óàon dlry dxwna s` - ©©©§¨¦¦©£¨

lk eit jlkll ekxcy oeiky ,el dliren dvigxd oi`y ,xdpd
irx ly sxbk `ed ixde etepiha x`yp mlerl meid.

:mikxv ea yi m` wtqy mewna rny z`ixw oipra dpc `xnbd
,äàBö ÷ôñ ,äãeäé áø øîàd`ev enewna yi m` wtzqd ,xnelk ¨©©§¨¨¥¨

,`l e`äøeñà,my lltzdle rny z`ixw zexwl xeq` -éî ÷ôñ £¨¨¥¥
,íéìâø,milbx in enewna yi m` wtzqd ,xnelkàkéà .íéøzeî ©§©¦¨¦¦¨

,úøzeî ,úéaa äàBö ÷ôñ ,äãeäé áø øîà ,éøîàcjxc oi`y itle §¨§¦¨©©§¨¨¥¨©©¦¤¤
d`ev yi m` wtzqd m`e ,ziaa d`ev xi`ydl,äøeñà ,ätLàä©§¨£¨

e .d`ev da z`vnpy dty` jxcyätLàa eléôà ,íéìâø éî ÷ôñ̈¥¥©§©¦£¦¨©§¨
.ïéøzeî énð©¦¨¦
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המשך בעמוד רנד

ezny in` cenr dk sc ± iyily wxtzekxa
.äìôúì ìáày"w la` dni`a cenrle jlnd iptl cnerk envr z` ze`xdl `ed jixv

nd iptl xacn epi`:jl.ï÷åøãä:qxkd z` davnd ileg.ïåìéñ:milbx in ly.ïå÷øéileg

:d"viplb enyy.àñëä úéáá åéãéon miptl eici hyte `qkd zia oial epia yi dvign

:dvignd.äîùðä ìë:mixa` x`y `le lelidd llka mhegde dtd.ø÷éò åì ùéù
xwir el oi`ye zgxqne my zgpen d`evdy

:gex zgtd.úåîà 'ã ÷éçøît"r`e xwird on

epi`y eixeg`l `idy oebke eil` `a gixdy

:dze` d`ex.çéøä ÷ñôù íå÷îîdlk gixdy

:my.'åë íãà úàåö ãâðë àì:gix oi`y t"r`e

.àúéðúî àä éë àúëìä úéìz`ev xq`c lirlc

:zexer mda oi`ya mixifge mialkïäá ùéù ïîæá
.úåøåòozzl okxcy i`w mixifge mialk z`ev`

zexer `la 'it` mc` z`ev la` zexerd ceara

zexer `la k"r jkld my ozzl okxc oi` ixdy

:xn`w.ø÷éò åì ïéàù:gex zgtd.éôéözelvgn

:yxcnd zia ly.éñøâ éðäå åðâ éðäãt"r`e

:gitdl mipyid jxcy.àñøâì î"äå`lc meyn

:xyt`.ù"÷ì ìáà:`xwie uegl `viìáà
.äéãéãìdlkiy cr oiznn envr `ed gitd

:gixd.úøáåò äàåösxb eiptl mi`yepy mc`

:exiardl irx ly.úåø÷ì øúåî:wiqtdl v"`e

.ïìéàä úçú ãîåò àîèäznd z` `yepa `le

jled y"le ayei y"le cner `py `l znc i`w

dia ilbc k"za dl ipzw rxevn iabe `ed ld`

dpgnl uegn ayi cca aizkc daiyi `pngx

inp cner exn` o`kn .`nh [eayen] eayen

:riaw `l jldn la` riawc inc ayeikïáà
.úòâåðîäaezkd dyiwdy rxevnk `id ixd

zrxvle wzple zrxvd rbp lkl dxezd z`f

:(ci `xwie) ziale cbad.àèéùôepi` xifg itc

:d`ev `la.øúåî úéáád`ev gipdl jxc oi`c

:ziaa.äøåú äøñà àì`l` zexwl milbx ina

:cala gelwd cenr cbpk.õåç äîù úàöéå`le

:ziqke aizke ieqk ekixvd.äîë ãòiab lr edyi

:xeq` `die rwxw.äéøî äéì àøùel legni

dyaid :axc dinyn cird xwy i`cec epeax

:dgld on xzei `id zkxtp.éøîàã àëéà`xneg

dpi`e li`ed zkxtp dwxef m`y t"r s` `id

:`id dgl leblbn zkxtp.åîø÷mexw oeyl

:hrn clb xnelk `"lih.ééåìôà éàìôî éàm`

:ixye `id dyai miwcq miwcq da yiéåä éàî
.äìò:milbx inc.åòìáð:ux`a.åùáéab lri

:dnga mipa`
çôåèá

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

úéì`zipzn `d ik `zkld zil i"yxt .'ek `ipzc `d ik `l` `zipzn `d ik `zkld

`l mc` z`eva la` zexer mda oi`ya 'it` mixifge mialk z`ev dxq`c lirlc

qxb `l `ziixa jci`ae `ax ixii` `l milebpxz z`eva la` rnyn oipr lka xeq`e jiiy

oilebpxz z`ev xeq`l yi df itle lirlc `zipzn` `da bilt `le llk milebpxz z`ev

mdly lela odyk `wecc dcedi epiax xne`e

mikledd milebpxza la` lecb oegxq my yiy

minec`ac yi inlyexiae .oiyyeg oi` ziaa

xn`w cere yxtl opirci `le yegl yi cala

iaxa l`eny 'x zen` 'c dnda illbn oiwigxn

:xeng ly calae xne` wgvi

çéøeply ze`qk izac n"i .xwir el oi`y rx

`ied zwqtn dvign oda yi m` wnera

ze`qk iza enk xwir el oi`y rx gix enk

:(.ek 'c) onwl i`qxtc
ixde

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

:àðeä áø øîàå .Baì úà äqëiL ãò ¯ älôúì ìáà£¨¦§¦¨©¤§©¤¤¦§¨©©¨
ïäéìò Bãé çépî ,àqkä úéáì ïéléôúa ñðëðå çëL̈©§¦§©¦§¦¦§¥©¦¥©¦©¨£¥¤
øîàãk àlà !?Czòã à÷ìñ øBîâiL ãò .øBîâiL ãò©¤¦§©¤¦§©§¨©§¨¤¨¦§¨©
÷Bñôìå .ïBLàø ãenò øBîâiL ãò :÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨©¤¦§©¦§¦§
:àéðúc ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøc íeMî !íe÷éìå øzìàì§©§©§¥¦§©¨¦§¤©§¦¥§©§¨
úà àéáî øæBçä ãenò :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥©©¥¥¦¤
éãéì íãàä úà àéáî øæBçä ïBléñ ,ï÷Bøãä éãéì íãàä̈¨¨¦¥¦§¨¦©¥¥¦¤¨¨¨¦¥
úéáa úçpeî Bãé Bà BøNa ìò äàBö :øîzà :ïB÷øé¥¨¦§©¨©§¨¨©©§¥

.òîL úàéø÷ úBø÷ì øeñà :øîà àcñç áø ,òîL úàéø÷ úBø÷ì øzeî :øîà àðeä áø ,àqkä©¦¥©¨¨©¨¦§§¦©§©©¦§¨¨©¨¦§§¦©§©
øeñà :øîà àcñç áøå ."dé ìläz äîLpä ìk" áéúëc ?àðeä áøc àîòè éàî :àáø øîà̈©¨¨©©§¨§©¨¦§¦¨©§¨¨§©¥¨§©¦§¨¨©¨

ç áøc àîòè éàî .òîL úàéø÷ úBø÷ì:"EBîë éî 'ä äðøîàz éúBîöò ìk" áéúëc ?àcñ ¦§§¦©§©©©§¨§©¦§¨¦§¦¨©§©Ÿ©§¨¦¨
àcñç áøå ,òîL úàéø÷ àøB÷å úBnà 'ã ÷éçøî :øîà àðeä áø ,øwéò Bì LiL òø çéø :øîzà¦§©¥©¨¤¥¦¨©¨¨©©§¦©§¥§¦©§©§©¦§¨
:àcñç áøc déúåk àéðz .òîL úàéø÷ àøB÷å çéøä ÷ñtL íB÷nî úBnà 'ã ÷éçøî :øîà̈©©§¦©¦¨¤¨©¨¥©§¥§¦©§©©§¨§¨¥§©¦§¨
úàBö ãâðk àìå ,íéáìk úàBö ãâðk àìå ,íãà úàBö ãâðk àì ,òîL úàéø÷ íãà àø÷é àìŸ¦§¨¨¨§¦©§©Ÿ§¤¤©¨¨§Ÿ§¤¤©§¨¦§Ÿ§¤¤©
dBáb íB÷î äéä íàå ,òø dçéøL ätLà úàBö ãâðk àìå ,íéìBâðøz úàBö ãâðk àìå ,íéøéæç£¦¦§Ÿ§¤¤©©§§¦§Ÿ§¤¤©©§¨¤¥¨¨§¦¨¨¨¨©
àìî ÷éçøî ¯ åàì íàå ,òîL úàéø÷ àøB÷å Bcöa áLBé ,íéçôè äøNò Ceîð Bà íéçôè äøNò£¨¨§¨¦¨£¨¨§¨¦¥§¦§¥§¦©§©§¦¨©§¦§Ÿ
.òîL úàéø÷ àøB÷å çéøä íB÷nî úBnà 'ã ÷éçøî ,øwéò Bì LiL òø çéø .älôúì ïëå ;åéðéò¥¨§¥¦§¦¨¥©©¤¥¦¨©§¦©¦§¨¥©§¥§¦©§©
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רלה ezny in` cenr dk sc ± iyily wxtzekxa
.äìôúì ìáày"w la` dni`a cenrle jlnd iptl cnerk envr z` ze`xdl `ed jixv

nd iptl xacn epi`:jl.ï÷åøãä:qxkd z` davnd ileg.ïåìéñ:milbx in ly.ïå÷øéileg

:d"viplb enyy.àñëä úéáá åéãéon miptl eici hyte `qkd zia oial epia yi dvign

:dvignd.äîùðä ìë:mixa` x`y `le lelidd llka mhegde dtd.ø÷éò åì ùéù
xwir el oi`ye zgxqne my zgpen d`evdy

:gex zgtd.úåîà 'ã ÷éçøît"r`e xwird on

epi`y eixeg`l `idy oebke eil` `a gixdy

:dze` d`ex.çéøä ÷ñôù íå÷îîdlk gixdy

:my.'åë íãà úàåö ãâðë àì:gix oi`y t"r`e

.àúéðúî àä éë àúëìä úéìz`ev xq`c lirlc

:zexer mda oi`ya mixifge mialkïäá ùéù ïîæá
.úåøåòozzl okxcy i`w mixifge mialk z`ev`

zexer `la 'it` mc` z`ev la` zexerd ceara

zexer `la k"r jkld my ozzl okxc oi` ixdy

:xn`w.ø÷éò åì ïéàù:gex zgtd.éôéözelvgn

:yxcnd zia ly.éñøâ éðäå åðâ éðäãt"r`e

:gitdl mipyid jxcy.àñøâì î"äå`lc meyn

:xyt`.ù"÷ì ìáà:`xwie uegl `viìáà
.äéãéãìdlkiy cr oiznn envr `ed gitd

:gixd.úøáåò äàåösxb eiptl mi`yepy mc`

:exiardl irx ly.úåø÷ì øúåî:wiqtdl v"`e

.ïìéàä úçú ãîåò àîèäznd z` `yepa `le

jled y"le ayei y"le cner `py `l znc i`w

dia ilbc k"za dl ipzw rxevn iabe `ed ld`

dpgnl uegn ayi cca aizkc daiyi `pngx

inp cner exn` o`kn .`nh [eayen] eayen

:riaw `l jldn la` riawc inc ayeikïáà
.úòâåðîäaezkd dyiwdy rxevnk `id ixd

zrxvle wzple zrxvd rbp lkl dxezd z`f

:(ci `xwie) ziale cbad.àèéùôepi` xifg itc

:d`ev `la.øúåî úéáád`ev gipdl jxc oi`c

:ziaa.äøåú äøñà àì`l` zexwl milbx ina

:cala gelwd cenr cbpk.õåç äîù úàöéå`le

:ziqke aizke ieqk ekixvd.äîë ãòiab lr edyi

:xeq` `die rwxw.äéøî äéì àøùel legni

dyaid :axc dinyn cird xwy i`cec epeax

:dgld on xzei `id zkxtp.éøîàã àëéà`xneg

dpi`e li`ed zkxtp dwxef m`y t"r s` `id

:`id dgl leblbn zkxtp.åîø÷mexw oeyl

:hrn clb xnelk `"lih.ééåìôà éàìôî éàm`

:ixye `id dyai miwcq miwcq da yiéåä éàî
.äìò:milbx inc.åòìáð:ux`a.åùáéab lri

:dnga mipa`
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úéì`zipzn `d ik `zkld zil i"yxt .'ek `ipzc `d ik `l` `zipzn `d ik `zkld

`l mc` z`eva la` zexer mda oi`ya 'it` mixifge mialk z`ev dxq`c lirlc

qxb `l `ziixa jci`ae `ax ixii` `l milebpxz z`eva la` rnyn oipr lka xeq`e jiiy

oilebpxz z`ev xeq`l yi df itle lirlc `zipzn` `da bilt `le llk milebpxz z`ev

mdly lela odyk `wecc dcedi epiax xne`e

mikledd milebpxza la` lecb oegxq my yiy

minec`ac yi inlyexiae .oiyyeg oi` ziaa

xn`w cere yxtl opirci `le yegl yi cala

iaxa l`eny 'x zen` 'c dnda illbn oiwigxn

:xeng ly calae xne` wgvi

çéøeply ze`qk izac n"i .xwir el oi`y rx

`ied zwqtn dvign oda yi m` wnera

ze`qk iza enk xwir el oi`y rx gix enk

:(.ek 'c) onwl i`qxtc
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc - zekxa(iyily meil)

eäééðéa àkéà çétèäì úðî ìò çôBèa ,àëäåyi m` ewlgp ,o`ke - §¨¨§¥©©§¨§©§¦©¦¨¥©§
,xaeq `nw `pzy ,exe`iae .githdl zpn lr gteha `weec xeq`l
ahxiz mc` mda rbi m`y] githdl zpn lr gteh mda yi m`y
edfe ,mcbpk zexwl xeq` ,[ea rbiy xg` xac aihxdl icka eci
zpn lr gteh xeriy mda yiy ,'xeq` ,erlap `l' xn`y
gteh mda oi` m`y ,ezpeek 'xzen ,erlap' xn`y dne .githdl
xeriya `l la` eci ahxiz mc` mda rbi m`y] githdl zpn lr
xne`y iqei iaxe .mcbpk zexwl xzen ,[ea rbzy xac aihxzy
,migithn mdy onf lky ,xnele siqedl `a ,'oigithny onf lk'
xingne ,mcbpk zexwl xeq` ,githdl zpn lr `ly gteh elit`e

.`nw `pzn
dpyna epipy(:ak lirl):ìBaèì ãøé,dewna'åë úBìòì ìBëé íà ¨©¦§¦¨©£

dqkzie dlri dngd upd `dz `ly cr zexwle zeqkzdle
lirl .`xwie mina dqkzi ,e`l m`e ,`xwie(:h)xfril` iax ewlgp

iaxy ,zixgy ly rny z`ixw mi`xew izni` cr ryedi iaxe
,zery yly cr xne` ryedi iaxe ,dngd upd cr xne` xfril`

:`xnbd zwiicn .epzpyn diepy in zrck zxxan `xnbdàîéì¥¨
àîúñ àðzlkei `l m`y `pzd o`k dpyy jkny xn`p m`d - ¨¨§¨¨

mina dqkzi dngd upz `ly cr `exwle zeqkzdle zelrl
mzq ,`xwiekzrcøîàc øæòéìà éaø`ed rny z`ixw onfyãò §©¦¡¦¤¤§¨©©
,änçä õðäepicia `ed llk oky ,xfril` iaxk dkld ok m`e ¨¥©©¨

.dpyn mzqk dkldy
:`xnbd dgecàîéz eléôàzrck epizpyny xn`z m` elit` - £¦¥¨

òLBäé éaøyly cr `ed rny z`ixw onfy xn`y ,diepy `id ©¦§ª©
,zeryïé÷éúåk àîìãåleki epi` m`y epipyy dn `ny j` ± §¦§¨§¨¦¦

,`xwie mina dqkzi dngd upd cr `exwle zeqkzdle zelrl
,oiwizek `xwiy ick epiiddúBà ïéøîBb eéä ïé÷éúå ,ïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨¨¦¦¨§¦¨

[rny z`ixw-],änçä õðä íòcr mi`xew mc` ipa x`y la` ¦¨¥©©¨
.zery yly
dpyna epipy(:ak lirl):åàì íàåzelrl witqdl leki epi` m`e ± §¦¨

,dngd upz `ly cr rny z`ixw `exwle zeqkzdleäqkúé¦§©¤
.àø÷éå íéna.mina dqkzny dn liren cvik zx`an `xnbd ©©¦§¦§¨

,mina dqkzn `edy liren dn :`xnbd dywnéøäåoiicrBaì ©£¥¦
,äåøòä úà äàBøzvxzn .rny z`ixw `exwl el xzen ji`e ¤¤¨¤§¨

:`xnbdàîéz éàå ,øæòìà éaø øîàxn`y mixne` yie -àçà áø ¨©©¦¤§¨¨§¦¥¨©£¨
eðéaø íeMî àçà øa àaà øa,ax ly enyn ±eðL ïéøeëò íéîa± ©©¨©£¨¦©¥§©¦£¦¨

,mixekr mina epiid mina dqkzny epipyy dnàòøàk eîãc§¨§©§¨
àzëéîñ,dar rwxwl minecy ±Lmda dqkznykBaì äàøé àl §¦§¨¤Ÿ¦§¤¦

z`.Búåøò¤§¨
:df oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðza laehd ,`ziixaaíéî ¨©¨¨©¦

ïéìeìö,rny z`ixw `exwl ie`xd onfd seq axweãò ïäa áLé §¦¥¥¨¤©
àøB÷å Bøàeö.rny z`ixwBìâøa ïøëBò ,íéøîBà Léådki-] rwxi ± ©¨§¥§¥§¦§¨§©§

cr ,dewnd zirwxw lr eilbxa [hraiemilelvd mind ektdiy
.[xtr ezirwxwy dewna ,epiide] mixekrl

:`xnbd dywnàn÷ àpúåmina rny z`ixw `xewy xaeqd §©¨©¨
,oxkerl jixv epi`e milelv.äåøòä úà äàBø Baì éøäåzvxzn ©£¥¦¤¤¨¤§¨

:`xnbdøáñ÷m` s`y ,xaeq `nw `pz ±äåøòä úà äàBø Baì ¨¨©¦¤¤¨¤§¨
øzeî.rny z`ixw `exwl ¨

:`nw `pz lr dywne `xnbd zxfeg.äåøòä úà äàBø Bá÷ò éøäå©£¥£¥¤¤¨¤§¨
:`xnbd zvxznøáñ÷m` s`y xaeq `nw `pz ±úà äàBø Bá÷ò ¨¨©£¥¤¤

øzeî äåøòä.rny z`ixw `exwl ¨¤§¨¨
:dexr cbpk rny z`ixw oipra cer dpc `xnbdøîzàxn`p - ¦§©

m` ,yxcnd ziaaøzeî ,äåøòä úà äàBø Bá÷òz`ixw `exwl £¥¤¤¨¤§¨¨
eawr m` la` ,rnyòâBð,dexraøeñà ,øîà ééaàz`ixw `exwl ¥©©©¥¨©¨

,rnyøzeî ,øîà àáøå.`exwl §¨¨¨©¨
éëä àzòîL àäì dì éðúî ãéáæ áøiia` ly mzwelgn z` dpy ± ©§¦©§¥¨§¨§©§¨¨¦

e .epxn`y enk ,jk `axeà÷éà áøc déøa àðpéç áøax ly epa-] ©¦§¨§¥§©¦¨
[`wi`éëä dì éðúîm`y ,x`aziy itk ,jk mzwelgn z` dpy ± ©§¥¨¨¦
eawròâBðl ,dexraøeñà ìkä éøácwlm` la` .rny z`ixw `ex ¥©¦§¥©Ÿ¨
eawräàBø,dexrd z`øeñà øîà ééaàe ,rny z`ixw `exwlàáø ¤©©¥¨©¨¨¨

øzeî ,øîày ,`exwlúøMä éëàìîì äøBz äðzð àìmdl oi`y ¨©¨Ÿ¦§¨¨§©§£¥©¨¥
lka xnydl mileki ep` oi`e dexr epl yi epgxk lr ep`e ,dexr

.df
:`xnbd dwiqn,àúëìäåeawr m`òâBðdexraøeñà`exwl §¦§§¨¥©¨

eawr m`e ,rny z`ixwäàBødexrd z`øzeîz`ixw `exwl ¤¨
.rny

cbpk rny z`ixwl dexr cbpk rny z`ixw oia zwlgn `xnbd
:d`evúéLLòa äàBö ,àáø øîàzikekf zvign ixeg`n zgpend ± ¨©¨¨¨©£¨¦

,zi`xp `ide ,wc slw e`.dcâðk òîL úàéø÷ úBø÷ì øzeîla` ¨¦§§¦©§©§¤§¨
.dãâðk òîL úàéø÷ úBø÷ì øeñà ,úéLLòa äåøò¤§¨©£¨¦¨¦§§¦©§©§¤§¨

zxne` .dexrl d`ev oiay weligd mrh z` zx`an `xnbd
jkl :`xnbd,dcâðk òîL úàéø÷ úBø÷ì øzeî úéLLòa äàBö¨©£¨¦¨¦§§¦©§©§¤§¨

meynàúléî àéìz éeqëa äàBöcz`ixw `exwl xeqi`de xzidd ± §¨§¦©§¨¦§¨
xn`py ,`l e` dqekn `id m` ielz d`ev cbpk rny(ci bk mixac)

,'Lz`v z` ziQke'àéñkéî àäådqekn ziyyra `idy ef d`eve ± §¦¦¨¤¥¨¤§¨¦©§¨
la` .`id,dcâðk òîL úàéø÷ úBø÷ì øeñà úéLLòa äåøòmeyn ¤§¨©£¨¦¨¦§§¦©§©§¤§¨

,dzii`xa ielz dexr cbpk rny z`ixw `exwl xzidde xeqi`dy
okyàðîçø øîà 'øác úåøò Eá äàøé àìå'dxezd dxn` ±bk my) §Ÿ¦§¤§¤§©¨¨¨©©£¨¨
(eh,àéæçúéî÷ àäå.zi`xp ziyyra `idy s` ef dexre ± §¨¨¦§©§¨

:d`ev cbpk rny z`ixw oipra zetqep zekld d`ian `xnbd
àeäL ìk äàBö ,ééaà øîà,d`ev hrn yi m` ±÷Bøa dìháî± ¨©©©¥¨¨¤§©§¨§

rny z`ixw `exwl xzene ,ewexa dze` dqkne dilr wwex
.dcbpkå àáø øîàdze` dqik m` `weecäáò ÷Bøa.dgil - ¨©¨¨§§¨¤

,àáø øîàyi m`àîeba äàBö,xega ±äéìò Bìcðñ çépîlr ± ¨©¨¨¨©¨©¦©©§¨¨¤¨
,d`evd z` dqkn `ed jkae ,`nebd.òîL úàéø÷ àøB÷å§¥§¦©§©

àòa[l`y±]àðéáøc déøa øîyi m` ,[`piax ly epa-]äàBö §¨©§¥§©¦¨¨
,Bìcðña ä÷eác,dpnn dler rx gix oi`eéàîm`d ,epic dn ± §¨§©§¨©

,d`evl eteb oia wiqtn elcpqy oeik rny z`ixw `exwl el xzen
rny z`ixw `exwl el xeq` elcpqa dweac `idy oeik e`.e÷éz¥

.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz -
:dexr cbpk rny z`ixw oicl zxfeg `xnbdãáBò ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¥
.Bcâðk òîL úàéø÷ úBø÷ì øeñà ,íBøò íéáëBk:`xnbd dywnéàî ¨¦¨¨¦§§¦©§©§¤§©

àéøéàa `weec df oic dcedi ax hwp recn -,íéáëBk ãáBòixd ¦§¨¥¨¦
eléôàcbpkìàøNémexrénð.rny z`ixw `exwl xeq` mb - £¦¦§¨¥©¦

cbpk :`xnbd zvxznìàøNé,mexrdéì àèéLtel heyt ±,øeñàc ¦§¨¥§¦¨¥§¨
àlàcbpkíéáëBk ãáBòmexrdéì àëéøèöàdcedi ax jxved ± ¤¨¥¨¦¦§§¦¨¥

,eprinydlàîéúc eäî,xn`z `ny -eäa áéúëe ìéàBäoeik ± ©§¥¨¦§¦§
r iabl aezkymieb ly dex(k bk l`wfgi),'íøNa íéøBîç øNa øLà'£¤§©£¦§¨¨

àîéày xen` ±,àeä àîìòa øBîçkrny z`ixw `exwl xzene ¥¨©£§¨§¨
,dnda zexr cbpk `exwl xzeny enk ezexr cbpkïì òîLî à÷̈©§©¨

äåøò eøwéà énð eäðéàcdiexw ieb zexr mby dcedi ax eprinyn - §¦§©¦¦§¤§¨
,dexráéúëcgp iabl(bk h ziy`xa),'eàø àì íäéáà úåøòå'gpe ¦§¦§¤§©£¦¤Ÿ¨

.dcbpk rny z`ixw zexwl xeq` `linne ,ieb aygp
dpyna epipy(:ak lirl):íéòøä íéna àì äqkúé àìå,migexq ±àìå §Ÿ¦§©¤Ÿ©©¦¨¨¦§Ÿ
äøLnä éîa,migixqn mde qeapwe ozyt mda mixeyy -ãò §¥©¦§¨©

.íéî ïëBúì ìéhéL.min zlhd liren mixac el`l zxxan `xnbd ¤©¦§¨©¦
:`xnbd dywnìéæàå éîø àiî änëåick mkezl lihi min dnk ± §©¨©¨¨¥§¨¦

miax min jixve ,md miaexn migexqd mind ixde ,mpegxq lhal
:`xnbd zvxzn .mlhal ickàlàeli`k dpynd z` cenll yi ¤¨

e ,dxiqg `idøîà÷ éëä,da zepyl yi jke ±íéna àì äqkúé àì ¨¦¨¨©Ÿ¦§©¤Ÿ©©¦
íéìâø éîe .ììk äøLnä éîa àìå íéòøä`l ,ilka mde mihren ¨¨¦§Ÿ§¥©¦§¨§¨¥©§©¦

,mcbpk rny z`ixw `xwiå ,íéî ïëBúì ìéhiL ãòf`.àø÷é ©¤©¦§¨©¦§¦§¨
lkeiy ick milbx inl lihdl jixv min dnk zx`an `xnbd

:mcbpk `exwlïðaø eðz,`ziixaakíéî ïëBúì ìéhé änlkeiy ick ¨©¨¨©¨©¦§¨©¦
,mcbpk rny z`ixw `exwl,àeäL ìk.`nw `pz zrc `id eféaø ¨¤©¦

úéòéáø ,øîBà éàkæ.min ©©¥§¦¦
:i`kf iaxe `nw `pz ewlgp ote` dfi`a zx`an `xnbdáø øîà̈©©

,ïîçðdú÷Bìçî`id ,i`kf iaxe `nw `pz oiaóBqáìozil `ay ± ©§¨©£¤§©
jixvd f` ,milbx in ilka did xaky xg`l ,xnelk ,seqal min

.min ziriax oziy i`kf iaxälçza ìáà,dligza min ozpy ± £¨©§¦¨
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רלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc - zekxa(iyily meil)

eäééðéa àkéà çétèäì úðî ìò çôBèa ,àëäåyi m` ewlgp ,o`ke - §¨¨§¥©©§¨§©§¦©¦¨¥©§
,xaeq `nw `pzy ,exe`iae .githdl zpn lr gteha `weec xeq`l
ahxiz mc` mda rbi m`y] githdl zpn lr gteh mda yi m`y
edfe ,mcbpk zexwl xeq` ,[ea rbiy xg` xac aihxdl icka eci
zpn lr gteh xeriy mda yiy ,'xeq` ,erlap `l' xn`y
gteh mda oi` m`y ,ezpeek 'xzen ,erlap' xn`y dne .githdl
xeriya `l la` eci ahxiz mc` mda rbi m`y] githdl zpn lr
xne`y iqei iaxe .mcbpk zexwl xzen ,[ea rbzy xac aihxzy
,migithn mdy onf lky ,xnele siqedl `a ,'oigithny onf lk'
xingne ,mcbpk zexwl xeq` ,githdl zpn lr `ly gteh elit`e

.`nw `pzn
dpyna epipy(:ak lirl):ìBaèì ãøé,dewna'åë úBìòì ìBëé íà ¨©¦§¦¨©£

dqkzie dlri dngd upd `dz `ly cr zexwle zeqkzdle
lirl .`xwie mina dqkzi ,e`l m`e ,`xwie(:h)xfril` iax ewlgp

iaxy ,zixgy ly rny z`ixw mi`xew izni` cr ryedi iaxe
,zery yly cr xne` ryedi iaxe ,dngd upd cr xne` xfril`

:`xnbd zwiicn .epzpyn diepy in zrck zxxan `xnbdàîéì¥¨
àîúñ àðzlkei `l m`y `pzd o`k dpyy jkny xn`p m`d - ¨¨§¨¨

mina dqkzi dngd upz `ly cr `exwle zeqkzdle zelrl
mzq ,`xwiekzrcøîàc øæòéìà éaø`ed rny z`ixw onfyãò §©¦¡¦¤¤§¨©©
,änçä õðäepicia `ed llk oky ,xfril` iaxk dkld ok m`e ¨¥©©¨

.dpyn mzqk dkldy
:`xnbd dgecàîéz eléôàzrck epizpyny xn`z m` elit` - £¦¥¨

òLBäé éaøyly cr `ed rny z`ixw onfy xn`y ,diepy `id ©¦§ª©
,zeryïé÷éúåk àîìãåleki epi` m`y epipyy dn `ny j` ± §¦§¨§¨¦¦

,`xwie mina dqkzi dngd upd cr `exwle zeqkzdle zelrl
,oiwizek `xwiy ick epiiddúBà ïéøîBb eéä ïé÷éúå ,ïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨¨¦¦¨§¦¨

[rny z`ixw-],änçä õðä íòcr mi`xew mc` ipa x`y la` ¦¨¥©©¨
.zery yly
dpyna epipy(:ak lirl):åàì íàåzelrl witqdl leki epi` m`e ± §¦¨

,dngd upz `ly cr rny z`ixw `exwle zeqkzdleäqkúé¦§©¤
.àø÷éå íéna.mina dqkzny dn liren cvik zx`an `xnbd ©©¦§¦§¨

,mina dqkzn `edy liren dn :`xnbd dywnéøäåoiicrBaì ©£¥¦
,äåøòä úà äàBøzvxzn .rny z`ixw `exwl el xzen ji`e ¤¤¨¤§¨

:`xnbdàîéz éàå ,øæòìà éaø øîàxn`y mixne` yie -àçà áø ¨©©¦¤§¨¨§¦¥¨©£¨
eðéaø íeMî àçà øa àaà øa,ax ly enyn ±eðL ïéøeëò íéîa± ©©¨©£¨¦©¥§©¦£¦¨

,mixekr mina epiid mina dqkzny epipyy dnàòøàk eîãc§¨§©§¨
àzëéîñ,dar rwxwl minecy ±Lmda dqkznykBaì äàøé àl §¦§¨¤Ÿ¦§¤¦

z`.Búåøò¤§¨
:df oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðza laehd ,`ziixaaíéî ¨©¨¨©¦

ïéìeìö,rny z`ixw `exwl ie`xd onfd seq axweãò ïäa áLé §¦¥¥¨¤©
àøB÷å Bøàeö.rny z`ixwBìâøa ïøëBò ,íéøîBà Léådki-] rwxi ± ©¨§¥§¥§¦§¨§©§

cr ,dewnd zirwxw lr eilbxa [hraiemilelvd mind ektdiy
.[xtr ezirwxwy dewna ,epiide] mixekrl

:`xnbd dywnàn÷ àpúåmina rny z`ixw `xewy xaeqd §©¨©¨
,oxkerl jixv epi`e milelv.äåøòä úà äàBø Baì éøäåzvxzn ©£¥¦¤¤¨¤§¨

:`xnbdøáñ÷m` s`y ,xaeq `nw `pz ±äåøòä úà äàBø Baì ¨¨©¦¤¤¨¤§¨
øzeî.rny z`ixw `exwl ¨

:`nw `pz lr dywne `xnbd zxfeg.äåøòä úà äàBø Bá÷ò éøäå©£¥£¥¤¤¨¤§¨
:`xnbd zvxznøáñ÷m` s`y xaeq `nw `pz ±úà äàBø Bá÷ò ¨¨©£¥¤¤

øzeî äåøòä.rny z`ixw `exwl ¨¤§¨¨
:dexr cbpk rny z`ixw oipra cer dpc `xnbdøîzàxn`p - ¦§©

m` ,yxcnd ziaaøzeî ,äåøòä úà äàBø Bá÷òz`ixw `exwl £¥¤¤¨¤§¨¨
eawr m` la` ,rnyòâBð,dexraøeñà ,øîà ééaàz`ixw `exwl ¥©©©¥¨©¨

,rnyøzeî ,øîà àáøå.`exwl §¨¨¨©¨
éëä àzòîL àäì dì éðúî ãéáæ áøiia` ly mzwelgn z` dpy ± ©§¦©§¥¨§¨§©§¨¨¦

e .epxn`y enk ,jk `axeà÷éà áøc déøa àðpéç áøax ly epa-] ©¦§¨§¥§©¦¨
[`wi`éëä dì éðúîm`y ,x`aziy itk ,jk mzwelgn z` dpy ± ©§¥¨¨¦
eawròâBðl ,dexraøeñà ìkä éøácwlm` la` .rny z`ixw `ex ¥©¦§¥©Ÿ¨
eawräàBø,dexrd z`øeñà øîà ééaàe ,rny z`ixw `exwlàáø ¤©©¥¨©¨¨¨

øzeî ,øîày ,`exwlúøMä éëàìîì äøBz äðzð àìmdl oi`y ¨©¨Ÿ¦§¨¨§©§£¥©¨¥
lka xnydl mileki ep` oi`e dexr epl yi epgxk lr ep`e ,dexr

.df
:`xnbd dwiqn,àúëìäåeawr m`òâBðdexraøeñà`exwl §¦§§¨¥©¨

eawr m`e ,rny z`ixwäàBødexrd z`øzeîz`ixw `exwl ¤¨
.rny

cbpk rny z`ixwl dexr cbpk rny z`ixw oia zwlgn `xnbd
:d`evúéLLòa äàBö ,àáø øîàzikekf zvign ixeg`n zgpend ± ¨©¨¨¨©£¨¦

,zi`xp `ide ,wc slw e`.dcâðk òîL úàéø÷ úBø÷ì øzeîla` ¨¦§§¦©§©§¤§¨
.dãâðk òîL úàéø÷ úBø÷ì øeñà ,úéLLòa äåøò¤§¨©£¨¦¨¦§§¦©§©§¤§¨

zxne` .dexrl d`ev oiay weligd mrh z` zx`an `xnbd
jkl :`xnbd,dcâðk òîL úàéø÷ úBø÷ì øzeî úéLLòa äàBö¨©£¨¦¨¦§§¦©§©§¤§¨

meynàúléî àéìz éeqëa äàBöcz`ixw `exwl xeqi`de xzidd ± §¨§¦©§¨¦§¨
xn`py ,`l e` dqekn `id m` ielz d`ev cbpk rny(ci bk mixac)

,'Lz`v z` ziQke'àéñkéî àäådqekn ziyyra `idy ef d`eve ± §¦¦¨¤¥¨¤§¨¦©§¨
la` .`id,dcâðk òîL úàéø÷ úBø÷ì øeñà úéLLòa äåøòmeyn ¤§¨©£¨¦¨¦§§¦©§©§¤§¨

,dzii`xa ielz dexr cbpk rny z`ixw `exwl xzidde xeqi`dy
okyàðîçø øîà 'øác úåøò Eá äàøé àìå'dxezd dxn` ±bk my) §Ÿ¦§¤§¤§©¨¨¨©©£¨¨
(eh,àéæçúéî÷ àäå.zi`xp ziyyra `idy s` ef dexre ± §¨¨¦§©§¨

:d`ev cbpk rny z`ixw oipra zetqep zekld d`ian `xnbd
àeäL ìk äàBö ,ééaà øîà,d`ev hrn yi m` ±÷Bøa dìháî± ¨©©©¥¨¨¤§©§¨§

rny z`ixw `exwl xzene ,ewexa dze` dqkne dilr wwex
.dcbpkå àáø øîàdze` dqik m` `weecäáò ÷Bøa.dgil - ¨©¨¨§§¨¤

,àáø øîàyi m`àîeba äàBö,xega ±äéìò Bìcðñ çépîlr ± ¨©¨¨¨©¨©¦©©§¨¨¤¨
,d`evd z` dqkn `ed jkae ,`nebd.òîL úàéø÷ àøB÷å§¥§¦©§©

àòa[l`y±]àðéáøc déøa øîyi m` ,[`piax ly epa-]äàBö §¨©§¥§©¦¨¨
,Bìcðña ä÷eác,dpnn dler rx gix oi`eéàîm`d ,epic dn ± §¨§©§¨©

,d`evl eteb oia wiqtn elcpqy oeik rny z`ixw `exwl el xzen
rny z`ixw `exwl el xeq` elcpqa dweac `idy oeik e`.e÷éz¥

.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz -
:dexr cbpk rny z`ixw oicl zxfeg `xnbdãáBò ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¥
.Bcâðk òîL úàéø÷ úBø÷ì øeñà ,íBøò íéáëBk:`xnbd dywnéàî ¨¦¨¨¦§§¦©§©§¤§©

àéøéàa `weec df oic dcedi ax hwp recn -,íéáëBk ãáBòixd ¦§¨¥¨¦
eléôàcbpkìàøNémexrénð.rny z`ixw `exwl xeq` mb - £¦¦§¨¥©¦

cbpk :`xnbd zvxznìàøNé,mexrdéì àèéLtel heyt ±,øeñàc ¦§¨¥§¦¨¥§¨
àlàcbpkíéáëBk ãáBòmexrdéì àëéøèöàdcedi ax jxved ± ¤¨¥¨¦¦§§¦¨¥

,eprinydlàîéúc eäî,xn`z `ny -eäa áéúëe ìéàBäoeik ± ©§¥¨¦§¦§
r iabl aezkymieb ly dex(k bk l`wfgi),'íøNa íéøBîç øNa øLà'£¤§©£¦§¨¨

àîéày xen` ±,àeä àîìòa øBîçkrny z`ixw `exwl xzene ¥¨©£§¨§¨
,dnda zexr cbpk `exwl xzeny enk ezexr cbpkïì òîLî à÷̈©§©¨

äåøò eøwéà énð eäðéàcdiexw ieb zexr mby dcedi ax eprinyn - §¦§©¦¦§¤§¨
,dexráéúëcgp iabl(bk h ziy`xa),'eàø àì íäéáà úåøòå'gpe ¦§¦§¤§©£¦¤Ÿ¨

.dcbpk rny z`ixw zexwl xeq` `linne ,ieb aygp
dpyna epipy(:ak lirl):íéòøä íéna àì äqkúé àìå,migexq ±àìå §Ÿ¦§©¤Ÿ©©¦¨¨¦§Ÿ
äøLnä éîa,migixqn mde qeapwe ozyt mda mixeyy -ãò §¥©¦§¨©

.íéî ïëBúì ìéhéL.min zlhd liren mixac el`l zxxan `xnbd ¤©¦§¨©¦
:`xnbd dywnìéæàå éîø àiî änëåick mkezl lihi min dnk ± §©¨©¨¨¥§¨¦

miax min jixve ,md miaexn migexqd mind ixde ,mpegxq lhal
:`xnbd zvxzn .mlhal ickàlàeli`k dpynd z` cenll yi ¤¨

e ,dxiqg `idøîà÷ éëä,da zepyl yi jke ±íéna àì äqkúé àì ¨¦¨¨©Ÿ¦§©¤Ÿ©©¦
íéìâø éîe .ììk äøLnä éîa àìå íéòøä`l ,ilka mde mihren ¨¨¦§Ÿ§¥©¦§¨§¨¥©§©¦

,mcbpk rny z`ixw `xwiå ,íéî ïëBúì ìéhiL ãòf`.àø÷é ©¤©¦§¨©¦§¦§¨
lkeiy ick milbx inl lihdl jixv min dnk zx`an `xnbd

:mcbpk `exwlïðaø eðz,`ziixaakíéî ïëBúì ìéhé änlkeiy ick ¨©¨¨©¨©¦§¨©¦
,mcbpk rny z`ixw `exwl,àeäL ìk.`nw `pz zrc `id eféaø ¨¤©¦

úéòéáø ,øîBà éàkæ.min ©©¥§¦¦
:i`kf iaxe `nw `pz ewlgp ote` dfi`a zx`an `xnbdáø øîà̈©©

,ïîçðdú÷Bìçî`id ,i`kf iaxe `nw `pz oiaóBqáìozil `ay ± ©§¨©£¤§©
jixvd f` ,milbx in ilka did xaky xg`l ,xnelk ,seqal min

.min ziriax oziy i`kf iaxälçza ìáà,dligza min ozpy ± £¨©§¦¨
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המשך בעמוד רנה



xcde"רלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc - zekxa(iriax meil)

zgpendàøèîwà,dlrnln mixtql cgeind fbx` lr ±éìëk ©¨©§¨¦§¦
éîc éìk CBúa.mixtql cgeind ilk epi` cbad ixdy ,aygp ± §§¦¨¥

:dxez xtq ea yiy xcga yinyz oipra dkld d`ian `xnbd
,éåì ïa òLBäé éaø øîàyi m`äøBz øôñynyl dvexe xcga ¨©©¦§ª©¤¥¦¥¤¨

,my ezhnéøöäøNò ävéçî Bì úBNòì C,dxez xtql epia migth ¨¦©£§¦¨£¨¨
.ezhn ynyl el xeq` ok dyr `l m`e

:df oipra dyrn d`ian `xnbdéáì òìwéà àøèeæ øîoncfd±] ©§¨¦§©§¥
[ly ezialøôñ déa çpîc éMà áø øa øîc dézëeãì dééæç ,éMà áø©©¦©§¥§§¥§©©©©¦§©©¥¥¤

äøBzgpen didy iy` ax ly epa xn ly ezhn mewn z` d`x ± ¨
,dxez xtq eadéì ãéáòåel dyrye ±ävéçîlyäøNòmigth §¨¦¥§¦¨£¨¨

.ynyl lkeiy ickadéì øîà,iy` axl `xhef xnïàîkrck ±ez ¨©¥§©
m`d ,ok bdep dz` in lyéåì ïa òLBäé éaøkmy yi m`y xn`y §©¦§ª©¤¥¦

,dvign el dyer dxez xtqøîéàdny ,jl xne` -éaø øîàc ¥©§¨©©¦
éåì ïa òLBäéote`a wx `ed ,dxez xtql epia dvign dlireny §ª©¤¥¦

àðéøçà àúéa déì úéìcz` ea gipdl xg` [xcg-] zia el oi`yk ± §¥¥¥¨©£¦¨
la` ,dxez xtqdàðéøçà àúéa déì úéà àä øîzia el yi ixd ± ©¨¦¥¥¨©£¦¨

ea yiy xcga ynyl dxizn dpi` dxyr zvign mb ok m`e ,xg`
.dxez xtqdéì øîà,`xhef xnl iy` ax el xn` ±éàzòcà åàì ¨©¥¨©©§©

.jkl iail izzp `l ±
dpyna epipy(:ak lirl):ïäî ÷éçøé änkmilbx inn ±äàBvä ïîe ©¨©§¦¥¤¦©¨

,rny z`ixw `exwl ick.úBnà òaøàmipic ihxt d`ian `xnbd ©§©©
:dfaeðL àì ,àðeä áø øîà äøBçñ áø øîà àáø øîàzwgxda icy ¨©¨¨¨©©§¨¨©©¨Ÿ¨

,zen` rax`àlàd`evd e` milbxd inykìáà ,åéøBçàìmd m` ¤¨©£¨£¨
åéðéò àìî ÷éçøî ,åéðôì`ly cr ,xnelk ,ze`ex eipiry dnk ± §¨¨©§¦§Ÿ¥¨

.mze` d`xiïëåoicd,älôúìrax` wigxn eixeg`l md m`y §¥¦§¦¨
.eipir `elnk wigxn eiptl md m`e ,zen`

:`xnbd dywn .`cqg ax ixacn jk lr dywn `xnbdéðéà- ¥¦
eipir `elnk wigxdl jixv eiptl d`ev yi m`y ,`ed jk m`d

,lltzdleàäå[ixde±]ãîBò ,àcñç áø øîà àtt øa íøôø øîà §¨¨©©§¨©¨¨¨©©¦§¨¥
àqkä úéa ãâðk íãàzen` rax` wegixa,ìltúîecbpk cnerde ¨¨§¤¤¥©¦¥¦§©¥

,d`ev yi `qkd ziaa ik ,d`ev cbpk cnerk aygp `qkd zia
eiptl `idy d`evn wigxdl jixv oi`y x`ean ixd ok m`e
.eixeg`l zgpend d`ev enk zen` rax`a ic `l` ,eipir `elnk

:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëädna ,`cqg ax ixaca ,o`k ± ¨¨§©¨§¦©
,xaecnL àqkä úéáae eze` epit,äàBö Ba ïéàcenrl leki jkle §¥©¦¥¤¥¨

cbpk la` ,eipir `elnk wigxdl jixv epi`e zen` rax` wegixa
.eipir `elnk wigxdl yi d`ev

:`xnbd dywn .uexizd z` dgec `xnbdéðéà,`ed jk m`d - ¥¦
,edepit `ly `qkd zian dpey epic eze` epity `qkd ziay

øîàäå[xn` ixde-]eøîàL àqkä úéa ,àðéðç øa óñBé áø± §¨¨©©¥©£¦¨¥©¦¥¤¨§
,dxez ixaca ea xdxdl xeq`yL ét ìò óàe edepit,äàBö Ba ïéà ©©¦¤¥¨

eøîàL õçønä úéáe,dxez ixaca ea xdxdl xeq`yét ìò óà ¥©¤§¨¤¨§©©¦
íãà Ba ïéàLy dze`a mexredepity `qkd zia s`y ixd .dr ¤¥¨¨

`cqg axl s`y uxzl oi` ok m`e .xac lkl `qkd ziak epic
xn`y dne ,eipir `elnk eiptly `qkd zian wigxdl jixv
x`azp ixdy ,edepity `qkd ziaa epiid ecbpk lltzdl lekiy
oeikne ,edepit `ly `qkd zia oicl dey edepity `qkd zia oicy
dyw ,lltzne `qkd zia cbpk mc` cnery `cqg ax xn`y
`elnk eiptly d`evn wigxdl jixvy xaeqd `ped ax lr jkn

.eipir
:`xnbd zvxzn .xg` ote`a zvxzne da zxfeg `xnbdàlà¤¨

ïðé÷ñò éàîa àëä,xaecn dna ,`cqg ax ixaca ,o`k ±éúãça± ¨¨§©¨§¦©§©§¥
,ea eynzyd `l oiicre `qkd zial edecgiy ,ycg `qkd ziaa
rax` zwgxda ice ,eipir `elnk epnn wigxdl jixv oi` okle
wigxdl jixv ,ea eynzyd xaky oyi `qkd ziaa la` ,zen`
wigxn d`evny oicd `ede ,d`evn edepit m` s` eipir `elnk

.`ped ax ixacke eipir `elnk
:`xnbd dywnàðéáøì déì éòaéî àäåxaca wtzqd `piax ixde ± §¨¦¨¥¥§©¦¨

,dfBðéîæäzia cgii ±àqkä úéáì,mlern ea ynzyd `l oiicre ¦§¦§¥©¦¥
ïenéæ Lé ,eäîipic mewn eze` lr legiy dliren dpnfdd m`d ± ©¥¦

,ea eynzyd `l oiicry s` ,`qkd ziaïenéæ ïéà Bàlegiy liren ¥¦
zia mby ixd .df wtq `piaxl hytp `le ,`qkd zia ipic eilr
`qkd ziak epicy cv yi ea eynzyd `l oiicry ycg `qkd
wigxny d`eve oyi `qkd zia oia wlgl xyt` ji`e ,xac lkl
`cqg ax xn` eay ycg `qkd zia oial ,eipir `elnk mdn

.ecbpk lltzny
:`xnbd zvxznàðéáøì déì éòaéî à÷ ékwtzqd dn oiprl ± ¦¨¦¨¥¥§©¦¨

,`piaxdéeâa ééelöì déìò í÷éîìlltzdle ekeza cenrl oiprl ± §¥©£¥§©¥§©¥
,eaìáàcenrl oiprlàì Bcâðkxzeny xacd heyte ,wtzqd £¨§¤§Ÿ

wlgl xyt` ok` df itle .lltzdle ycg `qkd zia cbpk cenrl
,eipir `elnk wigxn d`ev cbpke oyi `qkd zia cbpky xnele
`qkd ziaa xacn ,`qkd zian wigxdl jixvn epi`y `cqg axe

.epvxizy enk ,ycg
:d`ev mewna rny z`ixw oipra dkld d`ian `xnbd,àáø øîà̈©¨¨

éàñøôc éàñk éza éðämdy miiqxtd ly ze`qk iza el` ± ¨¥¨¥¦§¥§©§¨¥
miieyre ,`nebdn zen` rax` wegx dxitgd ite ,dxitga
milbx ind oke ,`nebl zltepe zlblbzn d`evdy ote`a oexcna

,`nebl micxeieäa úéàc áb ìò óà[mda yiy±]ïéîeúñk ,äàBö ©©©§¦§¨¦§¦
eîc.llk `qkd zia my oi`e dnezq dxitgd eli`k aygp ± ¨

.rx gix my oi` m` mcbpk rny z`ixw `exwl xzene

äðùî
eilr yiyk dxeza weqrl ixw lra zliah oipra dpc dpynd

:zxg` d`neháædray z`neh `nhdéø÷ äàøLini jeza ¨¤¨¨§¦
,ixw z`nehe af z`neh eilr yie ,ez`nehåokäcðd`nhd §¦¨

dray z`nehòøæ úáëL äèìtLyie ,dzcpl dncwy d`ian ¤¨§¨¦§©¤©
,ixw z`nehe dcp z`neh dilråokúLnLîädzhnäúàøLmc §©§©¤¤¤¨£¨

äcðdilr yie ,ixw lrak dpic dyniyy oeiky ,dyniyy xg` ¦¨
d`ay e` dxeza weqrl afd `a m` ,ixw z`nehe dcp z`neh

,dxyr dpeny lltzdl dy`d,äìéáè ïéëéøömzliah dlirene §¦¦§¦¨
mze`neh lkn mxdhl dliren dpi`y s` ixw z`nehn mxdhl

.[dcp e` daif z`neh]øèBt äãeäé éaøåixacl dliahn mze` §©¦§¨¥
.dxez

àøîâ
dliahn eze` xhet dcedi iax ,'eke ixw d`xy af :dpyna epipy

:dcedi iax zxaqa dpc `xnbd .dxez ixacleäì àéòaéà- ¦©§¨§
,daiyid ipa ewtzqd,äáéæ äàøL éø÷ ìòa`nhpy xg`ly ©©§¦¤¨¨¦¨

,af z`neha `nhp ixw z`neha,eäî äãeäé éaøìdf ote`a m`d §©¦§¨©
mby e` ,dxeza weqrl ick dliah aiig `edy dcedi iax dcen

.dliahd on dcedi iax xhet df ote`a
:wtqd iccv z` zx`an `xnbdäãeäé éaø øèt ékote`d m`d - ¦¨©©¦§¨

`ed ,ixwe daif z`neh eilr yiy in dliahn dcedi iax xht eay
`weecíúäzxacnd epzpyna my ±àøwéòîc ,éø÷ äàøL áæa± ¨¨§¨¤¨¨§¦§¥¦¨¨

z`neh `idy dpey`xd ez`neha `nhpy drya dligzny
,daifàeä äìéáè øa åàì,dxeza weqrl ick dliaha aiigzp `l ± ¨©§¦¨

zpwz mewn lkn ,ixw z`nehn dxeng daif z`nehy mbd ik
,mzliah iptl dxeza ewqri `ly ixw ilra lr wx dzid `xfr
zxqe`e dlwd ixw z`neh d`a `l ,jkitle .mi`nh x`y lr `le

.dxezd wqra eze`àøwéòîc ,äáéæ äàøL éø÷ ìòa ìáà± £¨©©§¦¤¨¨¦¨§¥¦¨¨
,ixw z`neh `idy dpey`xd ez`neha `nhpy drya dligzny

àeä äìéáè øa,dxeza weqrl ick dliaha aiigzp -áéiçîeze` ©§¦¨§©¥
.af z`neha mb `nh `ed eiykry it lr s` leahl dcedi iaxBà

àðL àì àîìécafn daif d`xy ixw lra dpey epi` `ny e` ± ¦§¨Ÿ§¨
enrhy ,dliahd on dcedi iax eze` xhet ote` lkae ,ixw d`xy
lkn eze` zxdhn dliahd oi`y lky ,`ed dcedi iax ly
zpwz mdl oi`y oeikne llk zxdhnd dliah dpi` ,ez`neh

.dxez ixaca mixzen md ixd ,dliah
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המשך בעמוד רנו

ezny in` cenr ek sc ± iyily wxtzekxa
.àøèî÷àlrcl (i a mikln) dgzlnd lr xy`l oke oixhnwa oizgn oixidfc oinl` (fk l`wfgi) minexa ifpbae ozpei mbxz oke ixtqc ixhnw (:ek sc) dlibnae mixtq ly fbx`

:`xhnw.éîã éìë êåúá éìëë:`ed oiilk e`l `nilb `dc.äøùò äöéçî:ynyi `l e`l m`e.äéúëåãì:ezhn mewna.éàúòãà åàì:ial izzp `l.àñëä úéá ãâðërax` wegxa

:zen`.äàåö äá úéìã:dze` epity.õçøîä úéá:ea xdxdl xeq`.éàñøôã:`nebl ltepe lblbzn irxde retiya `ede `nebd on wegxa mdite eid dxitga'éðúî.éø÷ äàøù áæ
:g"i lltzdl d`a m` dcp oke ixw meyn `xfr zpwzk dxez ixacl dliah jixv d"t` ezxdhn ef dliah oi`e daif meyn dray z`neh `nhy t"r`.òøæ úáëù äèìôù`id ixd

l` mini zyly ipiqa ogky`ck ixw lrak

rxf zakyy itl (hi zeny) dy` l` eybz

xak o`kn xg`le dyly lk ezhilta `nhn

cer zeidl rixfdl cer ie`x oi`e dteba gixqd

dzr dhlty dcp t"de dpnid xvep cle

:dz`xy mcew lenz` dynyy yinyzdéáøå
.øèåô äãåäéli`ed `zyd jzrc `wlq `w

d`neh `nh `ed ixde zncew daif z`nehe

opixn`ck dxez ixaca ezxqe` epi`e dxeng

`iz` `l ez mixzen mirxevnde miafd oiwxta

:dil dxq`e `liwc ixw z`neh'îâøá åàì
.àåä äìéáèez`nehy t"r`e dxez ixacl

:dil jixvne ixw iz` `l eze dxeng

åúîù éî êìò ïøãä

úìôúâìô ãò :äëùç ãò .áøòä ãò :øçùä
.äçðîä:dl yxtn `xnba.òá÷ äì ïéàlk

dl oi` oeyl i`n yxtn `xnbae dpnf dlild

:raw'îâ.ïé÷éúåì :òîù úàéø÷ ìù .äúåöî
epnfa xac zeyrl mixfgne zevnl oinicwnd

lltzdl dngd upd xg`l minicwn ezevne

xzei xg`i `ly mixg`nl 'ipzna opz ike

:onfd xar jli`e myny zevgn.àîìò éìåëå
oileki zevg cr oixg`nd oilltznd x`y

:`l eze xg`l.äçðîá:zevg xg` epiidíà
.øîåì éöîéúdnn izl`ya ipaiyz m`

:'eke ziaxr lltzd `le drh epxn`yïåéëå
.åðáø÷ ìèá åîåé øáòãxg` meia eaixwn epi`e

:meie mei lk ly mitqen oebk reaw epnf m`
ìéãáî
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øôñdxez xtq `wece .dvign el dyer dxez
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:øèBt äãeäé éaøå§©¦§¨¥

BúnL éî Cìò ïøãä©§¨£¨¦¤¥

úlôzúBöç ãò øçMäøãò øîBà äãeäé 'ã'äãeäé éaø áøòä ãò äçðnä úlôz úBòL §¦©©©©©£§¨¥©¨§¦©©¦§¨©¨¤¤©¦§¨
ìLå òá÷ dì ïéà áøòä úlôz äçðnä âìt ãò øîBàíéôñeî:íBiä ìkàøîb ¥©§©©¦§¨§¦©¨¤¤¥¨¤©§¤¨¦¨©§¨¨

àéðz ék íBia ìltúî àöîðå älôúì äleàb êBîñéL éãk änçä õðä íò dúåöî eäðéîøe§¦§¦§¨¨¦¨¥©©¨§¥¤¦§§¨¦§¦¨§¦§¨¦§©¥©¦©§¨
àéääïé÷éúåì"àcøänçä õðä íò dúBà íéøîBb eéä ïé÷éúå ïðçBé"ëåòdéøa àðeä áøc déøa éøî áø øîàäå àì eúå úBöç ãò ©¦§¨¦¦§¨¨¨¦¦¨§¦¨¦¨¥©©¨§©£§Ÿ§¨¨©©¨¦§¥§©¨§¥

élöî àîBé élek íézL äçðîa ìltúî úéøçL íézL úéøçLa ìltúî úéáøò ìltúä àìå äòè ïðçBé éaø øîà àaà øa äéîøé áøc§©¦§§¨©©¨¨©©¦¨¨¨¨§Ÿ¦§©¥©§¦¦§©¥§©£¦§©¦©£¦¦§©¥§¦§¨§©¦¥¨§©¥
äòè eäì àéòaéà déì éáäé àì dpîæa älôz øëN déì éáäé älôz øëN Cìéàå ïàkî dpîæa älôz øëN déì éáäé úBöç ãò ìéæàå§¨¦©£¨£¥¥§©§¦¨¦§©¨¦©§¥¨§©§¦¨¨£¥¥§©§¦¨¦§©¨Ÿ¨£¥¥¦©£¨§¨¨

úéáøò ìltúiL eäî äçðî ìltúä àìåá'ì"úàúéøçL ìltúî úéáøò ìltúä àìå äòèáéäéå áéúëc àeä àîBé ãçc íeMî ' §Ÿ¦§©¥¦§¨©¤¦§©¥©§¦¨¨§Ÿ¦§©¥©§¦¦§©¥©£¦¦§©¨¦§¦©§¦
àúåìöc ïåék àîìéc Bà Bðaø÷ ìèa BîBé øáòc ïåéëå àéä ïaø÷ íB÷îa älôz àëä ìáà ãçà íBé ø÷á éäéå áøòúîéà ìk àéä éîçø ¤¤©§¦Ÿ¤¤¨£¨¨¨§¦¨¦§¨§¨¦§¥¨§¨©¨¥¨§¨¦§¨¥¨¦§Ÿ¨©£¥¦¨¥©

äãeäé øa àðeä áø øîàc òîL àz ìéæàå élöî éòácø"à÷çöéø"àúéáøò ìltúî äçðî ìltúä àìå äòè ïðçBéáäæa ïéàå ' §¨¥§©¥§¨¦¨§©§¨©©¨©§¨¦§¨¨¨¨¨§Ÿ¦§©¥¦§¨¦§©¥©§¦§¥¨¤
ìëeé àì úeòî éáéúéî Bðaø÷ ìèa BîBé øáòc íeMîïå÷úììhaL äæ ïå÷úì ìëeé àì úeòî úBðnäì ìëeé àì ïåøñçåòîL úàéø÷ ¦§¨©¨¥¨§¨¥¦¥§ª¨Ÿ©¦§Ÿ§¤§ŸŸ©§¦¨§ª¨Ÿ©¦§Ÿ¤¤¦¥§¦©§©

úéáøò ìLù"÷eeðîpL äæ úBðnäì ìëeé àì ïåøñçå úéøçL ìL älôz Bà úéáøò ìL älôz Bà úéøçL ìLäåöî øáãì åéøéáç ¤©§¦¤©£¦§¦¨¤©§¦§¦¨¤©£¦§¤§ŸŸ©§¦¨¤¤¦§£¥¨¦§©¦§¨
íänò äðîð àìåø"à÷çöéø"àäòè éðú÷ àìå ìha éðz÷c énð à÷éc éMà áø øîà ãéæîa ìhaL ïðé÷ñò éàîa àëä ïðçBéî"ù: §Ÿ¦§¨¦¨¤¦§¨¨¨¨¨§©©§¦¨¤¦¥§¥¦¨©©©¦©§¨©¦§¨¨¥¦¥§Ÿ¨¨¥¨¨
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רמ
ezny ina cenr ek sc ± iyily wxtzekxa

.äðåùàøá ìéãáîdlcad da xne` jkitl eiykr ly dltz liaya lltzn dpey`x mrt

:da lican epi` zay zltz inelyz liaya `id dipyde zrcd opega.åì äúìò äéðù
xary dltz micwdl el oi`y melk dpi`y el dzlr `l dpey`xe y"n zltz liaya

dlib da licade li`ed zay lyl el dzlr `l inp dipyde eiykr dpnfy dltzl dpnf

lyl aygz `ide zay ly dpi`y ezrc

:ziaxr.íåð÷ú úåáà:dinwl `ziixaa ipzwck

.íåð÷ú íéãéîú ãâðë:dlecbd zqpk iyp`éáø
.äãåäécr `l` axw xgy ly cinz oi`y l"q

:zery rax`.íéøáà:zeler ly.íéøãôåly

dngd zriwy mcew onc wxfpy zepaxw x`y

:ziaxr zltz epwz ocbpke dlild lk oiaxw

.äìåãâ äçðîoia ly cinz micwdl `a m`

zery yy mcew enicwdl leki epi` miaxrd

illv ehpi ikn dia aizk miaxrd oiac dvgne

zery yyn epiidc axrnl dhep dngdyn axr

ray ivge yy ivg xn xn`c dlrnle dvgne

riwxd rvn`a mc` lk y`xa zcner dng

:(.cv 'c migqt).äðè÷ äçðîoia ly cinz onf

dlrnle dvgne zery ryzn mei lka miaxrd

dpenya hgyp (.gp 'c) hgyp cinza opzck

yxtn mzde dvgne ryza axwe dvgne

:`nrh.äðåøçà äçðî âìôzery 'a z` wlg

ly oexg` blt `vnze meia mixzepd dvgne

:dlrnle riax xqg zery `"in dgpnàì éàã
.éëä àîéúopaxc `pipg iaxa iqei iax dcenc

:zepaxw` edpiknq`.äð÷ú ïàî ïéôñåîä úìôú
epiir ike zepaxw` edpiknq` opax k"r `l`

md ecnr dcbpk dltz e`vn `le oitqena

:depwze.ììëá ãòå ãò`wc `ed dcedi iaxl

:llka cr `le cr opaxl eli`c ira

åðééä

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

äòè.mizy ziaxr lltzn zaya dgpn lltzd `le drh 'eke y"ra dgpn lltzd `le

xikfd `le drh m` dcedi epiax azk .'eke dpey`xa licane zay i`ven ly epiidc

xd cer lltzi dnlc dlila cer lltzi `l dgpna g"xdgpnd zltz lk lltzd xak i

`l ixd g"x i`vena lltzie xefgi m` melk giexn oi` k"` xikfd `ly g"x cal mei ceran

inc `le lltzd xak g"ie g"x zltz cer xikfi

zaya dgpn lltzd `le drh `kd xn`c `dl

leg ly yexit mizy lega ziaxr lltznc

g"i zltz giexi k"` llk lltzd `ly meyn

z"`e zay ly xikfi `ly t"r` y"na lltznyk

aiig `edy dnn xzei lltzn `ed `lde

zekxa 'f m` ik lltzdl el did `ly lltzdl

did zaya mby yegl oi` jka g"i lltzn `ede

iptn edekixvd `ly wx g"i lk lltziy oic

drhyk la` ezltz lk giexny `vnp gxehd

giexi `l k"` lltzd xak g"x ly xikfd `le

inp [d"de] (`dc) g"x i`vena lltzi m` melk

xikfd `le zenly g"i zaya dgpna lltzd m`

xakc mizy lltzi `l y"nlc d`xp zay ly

ok rnyn `l qtl` axa edine zekxa g"i lltzd

lltzdl jixvn melk giexn epi`c `kid 'it`c

xn`wc `d` azky epeyl dfe zxg` mrt

`l m`e dipya lican epi`e dpey`xa licany

el dzlr dipy dipya licade dpey`xa licad

inecw`l dil irai`c el dzlr `l dpey`x

oeike daeg [`idc] (ikdc) `yixa dipy zltz

ilb `ziixzaa lica`e `yixa lica` `lc

ira jkld daeg `id `ziixza jdc dizrc

zaeg micwdl ick izixg` `pnif iielvle xcdnl

`lc b"r` ediiexza lica` i`e `yixa dizry

i`e ixecd`l aiiegn `l ikd carnl dil irain

dil opixcdn `l oedpn `cga elit` lica` `l

oi` zrcd opega dlcad xikfd `le drh `ipzc

l"kr qekd lr dxne`l lekiy iptn eze` oixifgn

ab lr s` izixg` `pnif lltzdl jixvnc `nl`

.dpey`xan xzei dipy mrt lltzie xefgi `ly

oeyl jezn x"ee`l`n dyn x"dl d`xp did jk

:iqtl`d

.àéù÷mcew ixiinc ipyn `l i`n` dniz

oi` wxta onwl opixn`c exiyrdy

l"ie qekd lr deraw exiyrd (.bl sc) oicner

:zepwz izy oia zipypc `ziixa ogky` `lc

÷çöéopixn`c b"r`e .dgpnd zltz owz

ixgy ikn mdxa`c `zelv (:gk `nei)

:wgvi dpwzy xg` epiid l"ie ilzk

ïéàåik iprl dltz xn`py dltz `l` dgiy

(y"re :f 'c) f"rc w"tac dniz .sehri

geyl wgvi `vien dltz [ef] dgiyc giken

(.bi 'c w"t) dlibna epivn ea `veikc l"i dcya

miwicv `l` miqcd oi`e dqcd z` one` idie

`ede aizkcwlg wxtae miqcdd oia cner

:jtidl xne` `ed (.bv 'c oixcdpq)

á÷òéwxta xn`c dniz .ziaxr zltz owz

ik dpxg jlie (:`v 'c oileg) dypd cib

izxary xyt` xn` xcdinl ira oxgl ihn

epyxity dn itle miakekd z`v cr dltz onf epi`y xn`wc `nw wxtc oizipznl dywe xcdnl dizrc dede xak lltzdy xg`n meia ziaxr lltzdc gken mzdc `nl` 'eke mewna

:zvw mei ceran lltzdl aeh daxc`c eply bdpn dtie `gip dgpnd blt cr xn`c dcedi 'xk l"iwc

ãòzxhw cbpk dltzc l"q dcedi 'xc l"ie dil `pn `d la` dphw dgpn epiidc `gip dgpnd zltz ied onf eze` crc dvgne zery ryz cr `nlya `d dil `pn dniz .dgpnd blt

:(`nw mildz) jiptl zxhw izltz oekz aizkc depwz

àéòáéàllka cre cr 'ixn` i` l"ie llka cr `le cr `nl` minzk ly qixbkn ueg xingdl minkg ixeriy lk (:gp 'c) mzk d`exd wxt dcpa xn`c dniz .'eke llka cre cr edl

:cifna 'it`e epaxw lha epnf xar 'ixn` `le lltziy `xneg mb ea yi
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úaL áøòa äçðî ìltúä àìå äòè ïðaø eðz̈©¨¨¨¨§Ÿ¦§©¥¦§¨§¤¤©¨
äçðî ìltúä àìå äòè íézL úaL ìéìa ìltúî¦§©¥§¥©¨§©¦¨¨§Ÿ¦§©¥¦§¨
ìécáî ìBç ìM íézL úaM éàöBîa ìltúî úaLa§©¨¦§©¥§¨¥©¨§©¦¤©§¦
äiðMa ìécáä íàå äiðMa ìécáî Bðéàå äðBLàøä¦¨§¥©§¦©§¦¨§¦¦§¦©§¦¨
àì äðBLàø Bì äúìò äiðL äðBLàøa ìécáä àìå§Ÿ¦§¦¨¦¨§¦¨¨§¨¦¨Ÿ

àìc ïåéëc àøîéîì Bì äúìòàïàîk àúéén÷a ìécá ¨§¨§¥§¨§¥¨§Ÿ©§¦§©©§¨§©
àìå äòè eäðéîøe déì ïðéøcäîe éîc élö àìc§Ÿ©¥¨¥§©§¦©¥§¦§¨¨§Ÿ
úkøáa äìàLe íéúnä úéiçúa íéîLb úBøeáb øékæä¦§¦§§¨¦¦§¦©©¥¦§¥¨§¦§©
ïéøéæçî ïéà úòcä ïðBça äìcáä BúBà ïéøéæçî íéðMä©¨¦©£¦¦©§¨¨§¥©¨©¥©£¦¦
øîzéà àéL÷ ñBkä ìò døîBàì ìBëiL éðtî BúBà¦§¥¤¨§§¨©©©§¨¦§©
íeðwz úBáà úBlôz øîà àðéðç éaøa éñBé éaø©¦¥§¦¦£¦¨¨©§¦¨¦§
íeðwz ïéãéîz ãâðk úBlôz øîà éåì ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¥¦¨©§¦§¤¤§¦¦¦§

àéðzdéúååk àéðúå àðéðç éaøa éñBé 'øc déúååk ©§¨§¨¥§¥§¦¦£¦¨§©§¨§¨¥
'øa éñBé éaøc déúååk àéðz éåì ïa òLBäé éaøc§©¦§ª©¤¥¦©§¨§¨¥§©¦¥§

úéøçL úlôz ïwz íäøáà àðéðçøîàpLiåíkL £¦¨©§¨¨¦¥§¦©©£¦¤¤¡©©©§¥
äãéîò ïéàå íL ãîò øLà íB÷nä ìà ø÷aa íäøáà©§¨¨©Ÿ¤¤©¨£¤¨©¨§¥£¦¨

älôz àlàøîàpLïwz ÷çöé ìlôéå ñçðét ãîòiå ¤¨§¦¨¤¤¡©©©£Ÿ¦§¨©§©¥¦§¨¦¥
úBðôì äãOa çeNì ÷çöé àöiå øîàpL äçðî úlôz§¦©¦§¨¤¤¡©©¥¥¦§¨¨©©¨¤¦§
éðòì älôz øîàpL älôz àlà äçéN ïéàå áøò̈¤§¥¦¨¤¨§¦¨¤¤¡©§¦¨§¨¦

éëéðôìå óèòéäúlôz ïwz á÷òé BçéN CBtLé ' ¦©£Ÿ§¦§¥¦§¦©£Ÿ¦¥§¦©
äòéât ïéàå íL ïìiå íB÷na òbôiå øîàpL úéáøò©§¦¤¤¡©©¦§©©¨©¨¤¨§¥§¦¨

àå øîàpL älôz àlàìltúz ìà äzìàå älôúe äpø íãòa àOz ìàå äfä íòä ãòa ¤¨§¦¨¤¤¡©§©¨©¦§©¥§©¨¨©¤§©¦¨©£¨¦¨§¦¨§©
éøäL úBöç ãò øçMä úlôz eøîà äî éðtî éåì ïa òLBäé 'øc déúååk àéðúå éa òbôz¦§©¦§©§¨§¨¥§§ª©¤¥¦¦§¥¨¨§§¦©©©©©£¤£¥
ìL ãéîz éøäL úBòL òaøà ãò øîBà äãeäé éaøå úBöç ãò CìBäå áø÷ øçL ìL ãéîz̈¦¤©©¨¥§¥©£§©¦§¨¥©©§©¨¤£¥¨¦¤
ãéîz éøäL áøòä ãò äçðnä úlôz eøîà äî éðtîe úBòL òaøà ãò CìBäå áø÷ øçL©©¨¥§¥©©§©¨¦§¥¨¨§§¦©©¦§¨©¨¤¤¤£¥¨¦
ìL ãéîz éøäL äçðnä âìt ãò øîBà äãeäé éaø áøòä ãò CìBäå áø÷ íéaøòä ïéa ìL¤¥¨©§©¦¨¥§¥©¨¤¤©¦§¨¥©§©©¦§¨¤£¥¨¦¤

äçðnä âìt ãò CìBäå áø÷ íéaøòä ïéaéøäL òá÷ dì ïéà áøòä úlôz eøîà äî éðtîe ¥¨©§©¦¨¥§¥©§©©¦§¨¦§¥¨¨§§¦©¨¤¤¥¨¤©¤£¥
ïéôñeî ìL eøîà äî éðtîe äìélä ìk íéëìBäå íéáø÷ áøòaî eìkòúð àlL íéøãôe íéøáà¥¨¦§¨¦¤Ÿ¦§©§¦¨¤¤§¥¦§§¦¨©©§¨¦§¥¨¨§¤¨¦
éøäL úBòL òáL ãò øîBà äãeäé éaø íBiä ìk áø÷ ïéôñeî ìL ïaø÷ éøäL íBiä ìk̈©¤£¥¨§¨¤¨¦¨¥¨©©¦§¨¥©¤©¨¤£¥
äìòîìe äöçîe úBòL LMî äìBãb äçðî àéä Bæéàå úBòL òáL ãò CìBäå áø÷ óñeî ïaø÷̈§©¨¨¥§¥©¤©¨§¥¦¦§¨§¨¦¥¨¤¡¨§©§¨
äçðî âìt äãeäé éaø eäì àéòaéà äìòîìe äöçîe úBòL òLzî äpè÷ äçðî àéä Bæéàå§¥¦¦§¨§©¨¦¥©¨¤¡¨§©§¨¦©£¨§©¦§¨§©¦§¨

àéðúc òîL àz øîà÷ äðBøçà äçðî âìt Bà øîà÷ àn÷øäçðnä âìt øîBà äãeäé ' ©¨¨¨©§©¦§¨©£¨¨¨©¨§©§©§¨§¨¥§©©¦§¨
øîà àðéðç 'øa éñBé 'øc déúáeéz éåäéz àîéð òéáø øñç úBòL à"é àéäå eøîà äðBøçà©£¨¨§§¦¨¨¥§¦©¥¨¤¡¥§§¥§¥§£¦¨¨©

CìøúBðaøwà ïðaø eäðéëîñàå íeðwz úBáà úBlôz Cì àîéà íìBòì àðéðç 'øa éñBé ' ¨¥§£¦¨§¨¥¨¨§¦¨¦§§©§§¦§©¨¨©¨§¨
íeðwz úBáà úBlôz àlà dðwz ïàî àðéðç 'øa éñBé 'øì óñeî úlôz éëä àîéz àì éàc§¦Ÿ¥¨¨¥§¦©¨§¥§£¦¨©©§¨¤¨§¦¨¦§
ììëa ãòå ãò eäì àéòaéà :úBòL òaøà ãò øîBà äãeäé éaø :úBðaøwà ïðaø eäðéëîñàå§©§§¦§©¨¨©¨§¨©¦§¨¥©©§©¨¦©§¨§©§©¦§¨

òîL àz ììëa ãò àìå ãò àîìc Bàøúøîà éà äçðnä âìt ãò øîBà äãeäé 'àîìLa ¦§¨©§Ÿ©¦§¨¨§©§¨¥©§©©¦§¨¦¨§¨¦§¨¨
ãòàìåãòììëaeðééäàkéàcïéaø'äãeäéììëa ãòå ãò úøîà éà àlà ïðaøìøäãeäé ' ©§Ÿ©¦§¨©§§¦¨¥§¨§©¨¨¤¨¦¨§¨©§©¦§¨§¨
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רמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc - zekxa(iriax meil)

,oinelyz zlitz iabl opgei iax ixac z` `xnbd d`iady xg`l
zlitz ly mitqep mipic da exn`py `ziixa `xnbd d`ian

:oinelyzúaL áøòa äçðî ìltúä àìå äòè ,ïðaø eðz`idy ¨©¨¨¨¨§Ÿ¦§©¥¦§¨§¤¤©¨
,leg zlitzíézL úaL ìéìa ìltúîly ziaxr zelitz izy - ¦§©¥§¥©¨§©¦

m` oke .dgpnl oinelyz zg`e ,zay ly ziaxrl zg` ,zay
ìL íézL úaL éàöBîa ìltúî ,úaMa äçðî ìltúä àìå äòè̈¨§Ÿ¦§©¥¦§¨©©¨¦§©¥§¨¥©¨§©¦¤

,ìBç,dgpnl oinelyz zg`e ,zay i`ven ly ziaxrl zg`
eìécáî'zrcd opeg' zkxaa 'epzppeg dz`' zxin`aäðBLàøa- ©§¦¨¦¨

zlitzl daegd zlitz z` micwdl yiy oeik ,dpey`xd dlitza
epwizy zay i`ven ly ziaxr `id daegd zlitze ,oinelyzd
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,zery ray cr dpnfy xaeqúøáBò dðéà Bæådlitz `id dgpne - §¥¨¤¤
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:`ziixad zxxan .meidøîBà äzàqnpyBðéà Bà ,úBòL òaøàa ©¨¥§©§©¨¥
úBòL LLa àlà.zery yya wx qnpy `id dpeekd `ny - ¤¨§¥¨
:`ziixad zx`anøîBà àeäLkepia` mdxa` iabl xg` mewna §¤¥

ezlinl iyilyd meia(` gi ziy`xa)ld`d gzR aWi `Ede' ,íBçk §Ÿ¥¤©¨Ÿ¤§
,'íBiämegk' xn` `le ond iabl xn`py dnn aezkd dpiye ©

,'ynydøeîà úBòL LL éøämeyn ,zery yya yexitd my ± £¥¥¨¨
mda yiy oia ,zenewnd lka da mgy dry rnyn 'meid megk'y

,ziyiy dry epiide ,lv mda yiy oiae ynyíéi÷î éðà äî àä- ¨¨£¦§©¥
xn`py dn z` yxtp cvik ok m`òaøàa ,'ñîðå LîMä íçå'§©©¤¤§¨¨§©§©

,úBòLzenewna wx da mgy dry rnyn 'ynyd mge'y meyn ¨
.ziriax dry epiide ,lv mda yiy zenewna opev j` ,yny yiy
onf oky ,xwea dpi` ziriax dryy gken `ziixad ixacne

xn`py ,xweaa `ed ond zhiwl(`k fh zeny),'xwAA Fz` EhwlIe'©¦§§Ÿ©Ÿ¤
:`xnbd dywn ok m` .qnp xak ondy xn`p ziriax dryaeépî©¦

,ef `ziixa ly `pzd edin -,ïðaø àìå äãeäé éaø àìcéaø éà Ÿ©¦§¨§Ÿ©¨¨¦©¦
àeä àøôö énð úBòL òaøà ãò ,äãeäé`ed ziriax dry seq cr - §¨©©§©¨©¦©§¨

e .llka cre cr dcedi iaxl ixdy ,xwea mbénð úBöç ãò ,ïðaø éà¦©¨¨©£©¦
àeä àøôömixaeq oky ,xwea mb `ed meid zevg cr -(:ek lirl) ©§¨

.zevg cr axw xgy ly cinzy
:`xnbd zayiinàîéà úéòa éàz`f ayiil lkez dvxz m` - ¦¨¥¥¨

k,äãeäé éaøeàîéà úéòa éàk z`f ayiil lkez dvxz m`e -.ïðaø ©¦§¨¦¨¥¥¨©¨¨
:`xnbd zx`anàîéà úéòa éàkïðaøcr `ed xweay mixaeqd ¦¨¥¥¨©¨¨

dry seq cr `ed xweady micen ond iabl ok it lr s`e ,zevg
c meyn ,ziyily,'ø÷aa ø÷aa' àø÷ øîàaezkd ltky dnne ¨©§¨©Ÿ¤©Ÿ¤

rnyn ,'xwaa'ì eä÷lç,íéø÷á éðLdry seq cr cg` xwea ©§¥¦§¥§¨¦
.zevg cr ipy xweae ,ziyily

àîéà úéòa éàåkäãeäé éaødry seq cr `ed xweay xaeqd §¦¨¥¥¨©¦§¨
dry seq cr `ed xweady dcen ond iabl ok it lr s`e ,ziriax

e ,'xwaa xwaa' xn`py meyn ,ziyilyàøéúé 'ø÷a' éàä'xwa'de - ©Ÿ¤§¥¨
yiy epcnll `a xzeindúçà äòL Bì íéc÷äì,xwead seqn §©§¦¨¨©©
.ziyily dry seq epiide

:`xnbd zl`eyàäéî àîìò àleëcmicen mlek mewn lkn - §¨¨§¨¦¨
xn`py dny `ziixad ixacl'ñîðå LîMä íçå'epiidòaøàa §©©¤¤§¨¨§©§©

òîLî éàî ,úBòL:`xnbd daiyn .aezka ok rnyn oipn -øîà ¨©©§©¨©
,'ñîðå LîMä íçå' àø÷ øîà ,á÷òé øa àçà éaømegk' xn` `le ©¦£¨©©£Ÿ¨©§¨§©©¤¤§¨¨

,lvd mewna opev j` ,yny ea yiy mewna wx mgy rnyn ,'meid
e,úBòL òaøàa øîBà éåä ,ïðBö ìväå íç LîMäL äòL àéä Bæéà¥¦¨¨¤©¤¤©§©¥¥¡¥¥§©§©¨

oiae ynyd mewna oia mgy rnyn ,'meid megk' xn`pyk j`
.lvd mewna
:dpyna epipy,'åëå áøòä ãò äçðnä úlôzcr xne` dcedi iax §¦©©¦§¨©¨¤¤
.dgpnd blt

:dgpn zlitz onf seq iabl dkldd cvik dpc `xnbdáø déì øîà̈©¥©
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המשך בעמוד רעו

ezny in` cenr fk sc ± iyily wxtzekxa
.ïðáø åðééä:xn`w dpexg` dgpn ly oexg` blt dcedi iax c"qwcäçðî ìù ììôúî

.'åëåmcew xicz jkld dgpn ly enk meid lk mitqend zltz ixn`c ediinrhl opax

lye zxaer devn dl `iede `l eze zery ray cr oitqen xn`c dinrhl dcedi 'xe

:dgpnd blt cr zedy cer dl yi dgpn.éããä éãäá úåìôú éúùdry ly oexg`d ivg

dgpn xn` `dc odizyl onf `ed ziriay

:dlrnle dvgne zery yyn dlecbéëéä
.äì úçëùîdxaryn mitqend onf xar ixd

dry:ziyy.äðåùàø âìôdpexg` dgpn ly

bltl `pniq adi `pzc ab lr s`e llka cre

xqg zery `"in dgpn blt efi` ipzwc dpexg`

:'ek w"d riax.àðéðú éîð ïðà óàdcedi iaxl

:llka cre cr.'ðè÷ä úà ïéðàîîùdphw

dia` zzin xg`l dn` dz`iydy

dphw ixdy melk diyecw oi` `ziixe`cnc

zeidl dxez dzkf `l dn` z`e zrc za dpi`

izzp iza z` xn`py a`l `l` dycwl gk dl

dl epiwz opax edine (ak 'ixac) dfd yi`l

`vz `le de`yiy ick oe`in dkixvdl oiyecw

i` dxn`e onf xg`l dp`in m` jkitl zepfl

dkixv dpi`e mc` lkl zxzene z`vei ea iyt`

minrty `aa oa dcedi 'x cirde hb epnid

ipy oebk ea o`nzy dcnll oic zia lr devny

dlecb zg` zenezi zeig` izy oi`eyp mig`

oi`y dphw zg`e dxez iyecw diyecwe

dlecb ly dlra zne opaxcn `l` diyecw

z`vnpe meail eig` iptl dltpe mipa `la

ezy` z` zxqe` ef dwife dxezd on el dwewf

ezy` zeg`k `idy dwewf zeg` meyn eilr

oicnln (.hw sc) zenai zkqna xfril` x"`e

diyecw xewrze dlraa o`nzy ef dphw

zepf ly od el`k dizelira lk dyrze rxtnl

opzc dzeg` z` mail dlra z` xizdl ick

(.fv sc zenai) dzetnd lre dqep`d lr oi`yep

zeicr zipypy meia `aa oa dcedi iax cirde

:`"xk dkldy.ãçà ãò ô"òzn dl xn`y

:(.akw sc zenai) mid zpicna jlraì÷ñðù
.ìåâðøúgendy mewna wepiz ly ecwcw xwipy

gbpy xey htynk edelwqe egen z` awipe stex

lwqi xeyd (`k zeny) aizkc mc`d z`

dnda lk zeyrl zayn xey xey y"ba opixnbe

:(:cp 'c w"a) xeyk sere digíéòáøà ïá ïéé ìòå
.íåéxenb oii llkl `ae ezbn oii llkn `viy

:(gk xacna) xky jqp dia opixwe.úåòù òáøàá
we l"q dcedi iaxk `nl` `l ezerax`a xn`

:llka cre cr dcedi iaxl `nl` zeryäëìä
.äãåäé éáøëaxw xgy ly cinz oi`c 'ipznc

:dltzl d"de zery rax` xg`l.àúøéçáá
:zeicr oze`k dkldy `zxiga ixw zeicr

.øåîà úåòù ùù éøä íåéä íåçë øîåà àåäùë
aezkd dpiyy xg` mewna epivn xnelk

megk lde`d gzt ayei `ede xn`e epeyla

rnyn meid `l` ynyd megk xn` `le meid

xacn `ed lv oia dng oia oing zenewnd lk

:ziyy drya.ùîùä íçå íéé÷î éðà äî àä
:opev lvde mg ynyd rnync.úåòù òáøàá

:opev ynyd s` zery rax` mcew eli`c.éðîllkn zery rax`a qnpe iwencne xzepd qnpe ynyd mge xwaa xwaa eze` ehwlie aizk `dc `ed xwa e`l rax`c rnync `d

:ixwin xwa e`le `ed dhiwl onf e`lc.àåä àøôö éîð úåòù òáøà:xwaa dyrz aizk cinz iabe llka cre cr zxn` `dc.íéø÷á éðùìzery ylya `l` mihwel eid `ly

:oey`x xwa `edy zepey`x.àðäë áø øîà íúä:xgyd zltz iab.úáù áøòá úáù ìù:mei ceran zay eilr lawy.äðéî òîùdil lif` dgpnd bltn xn`c l"q dcedi iaxk

:ziaxr zltz onf dil liire dgpnd zltz onf.äéúåìöì äé÷ñô àìå:ecnr lr cnr `l` enewna ayile eiptl xearl lzekle dinxi iax oia wiqtd `l xnelk
ãâðë
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àú`le .'eke eiptl eid `ipze zery ray cr xne` dcedi iaxe meid lk oitqen lye rny

zery ray cr xn`y dcedi iax ixacy dpyna epi`y 'eke lye `tiq `ni` opiqxb

iaxe z"`e .epi` mipyid mixtqd lka edine dpyna eze` edibdy mixtq yie dpyna epi`

la` zery ray cr xn`c `da dizeek l"q `lc meyn l"ie dpyna eze` xikfd `l dnl

meyn dizeek l"q zery rax` cr xn`wc `da

inp dgpnd bltc `iddae dizeek `zxigaa opzc

xnk carce car xnk carc onwl opixn`c meyn

xn`c (car) dcedi 'xk carc `yexit ikdc car

dgpn ikd meyne car `ed `ilil dgpnd bltn

care dgpnd zltza lkd yxtl oi` la` `l

`hiytc blt mcew dgpn lltzdy dcedi iaxk

:dcedi iaxc exeriya ecen opaxc

áøãopixn` `dc dniz .y"ra zay ly ilv

dna wxta`ly calae (:bk 'c) oiwilcn

epi`ya mzdc xnel yie .xg`i `lye micwi

lawny ixiin `kd la` cin zay eilr lawn

`nrhe dncwd `ied `l jkld cin zay eilr

onwlc jpd oke dcedi iaxk l"qc meyn

`xiaqc meyn epiid zaya y"n ly elltzdy

dry `idy axrd zltz oiprl dcedi iaxk edl

zeyrl xeq` [oi`] k"tr` dlild mcew riaxe

oiprl oke dgpnd blt xg`l cin y"na dk`ln

on `edy l"iwc d"ie (a`a 'he) zay ztqez

:jk lk lecb xeriy jixv `l ok m` dxezd
`le
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àôéñ àîéà ììëa ãò àìå ãò éàî àlà ïðaø eðééä©§©¨¨¤¨©©§Ÿ©¦§¨¥¨¥¨
íBiä ìk ïéôñeî ìLåøòáL ãò øîBà äãeäé ' §¤¨¦¨©§¨¥©¤©

óñeî ìL úçà úBlôz ézL åéðôì eéä àéðúå úBòL̈§©§¨¨§¨¨§¥§¦©©¤¨
ìL Ck øçàå äçðî ìL ìltúî äçðî ìL úçàå§©©¤¦§¨¦§©¥¤¦§¨§©©©¤
øîBà äãeäé éaø äøéãz dðéà eæå äøéãz efL óñeî¨¤§¦¨§¥¨§¦¨©¦§¨¥
úøáBò efL äçðî ìL Ck øçàå óñeî ìL ìltúî¦§©¥¤¨§©©©¤¦§¨¤¤¤
ììëa ãòå ãò àîìLa úøîà éà úøáBò dðéà eæå§¥¨¤¤¦¨§¨¦§¨¨©§©¦§¨

eðééäúçkLîcàlà éããä éãäa úBlôz ézL eäì ©§§©§©©§§¥§¦©£¥£¨¥¤¨
ézL eäì úçkLî éëéä ììëa ãò àìå ãò úøîà éà¦¨§¨©§Ÿ©¦§¨¥¦©§©©§§¥
àìæà äçðî ìL dì àéúàc ïåék éããä éãäa úBlôz§¦©£¥£¨¥¥¨§¨§¨¨¤¦§¨¨§¨
àLéø àéL÷ ììëa ãòå ãò éàî àlà ïéôñeî ìL dì̈¤¨¦¤¨©©§©¦§¨©§¨¥¨

éî ïðaøì äãeäé éaø ïéa àkéà éàîúøáñéàäc ©¦¨¥©¦§¨§©¨¨¦¨§¨§©
øîà÷ äðBLàø âìt øîà÷ äðBøçà âìt äçðî âìt§©¦§¨§©©£¨¨¨©§©¦¨¨¨©
âìt ìééòå äðBLàø âìt ÷éôð úîéà øîà÷ éëäå§¨¥¨¨©¥©¨¦§©¦¨§¨¥§©

ékî äðBøçàé÷ôðáø øîà òéáø øñç úBòL à"é ©£¨¦¦©§¥¨¨¥§¦©¨©©
ãéòä àáa ïa äãeäé éaø àðéðz énð ïðà óà ïîçð©§¨©£©©¦§¦¨©¦§¨¤¨¨¥¦

ïéðàînL íéøác äMîçäpèwä úàïéàéOnLåìBâðøz ìòå ãçà ãò ét ìò äMàä úà £¦¨§¨¦¤§¨£¦¤©§©¨§¤©¦¦¤¨¦¨©¦¥¤¨§©©§§
çaænä éab ìò CqðúpL íBé íéòaøà ïa ïéé ìòå Lôpä úà âøäL ìò íéìLeøéa ì÷ñpL¤¦§©¦¨©¦©¤¨©¤©¤¤§©©¦¤©§¨¦¤¦§©¥©©¥©¦§¥©
äëìä àðäk áø øîà î"ù ììëa ãòå ãò î"ù úBòL òaøàa áøwL øçL ìL ãéîz ìòå§©¨¦¤©©¤¨¥§©§©¨©§©¦§¨¨©©©£¨£¨¨
:úBòL òaøàa áøwL øçL ìL ãéîz ìòå :déúååk àúøéçáa ïðúe ìéàBä äãeäé éaøk§©¦§¨¦§©¦§¦¨¨§¨¥§©¨¦¤©©¤¨¥§©§©¨

ïðúc àäì àðz ïàîBðéà Bà úBòL òaøàa øîBà äzà úBòL òaøàa ñîðå LîMä íçå ©¨¨§¨¦§©§©©¤¤§¨¨§©§©¨©¨¥§©§©¨¥
k øîBà àeäLk úBòL LLa àlàíçå íéi÷î éðà äî àä øeîà úBòL LL éøä íBiä íBç ¤¨§¥¨§¤¥§©£¥¥¨¨¨¨£¦§©¥§©

úBòL òaøà ãò äãeäé éaø éà ïðaø àìå äãeäé éaø àì épî úBòL òaøàa ñîðå LîMä©¤¤§¨¨§©§©¨©¦Ÿ©¦§¨§Ÿ©¨¨¦©¦§¨©©§©¨
úéòa éà äãeäé éaø àîéà úéòa éà àeä àøôö énð úBöç ãò ïðaø éà àeä àøôö énð©¦©§¨¦©¨¨©£©¦©§¨¦¨¦¥¨©¦§¨¦¨¦

ì eä÷lç ø÷aa ø÷aa àø÷ øîà ïðaø àîéà úéòa éà ïðaø àîéàúéòa éàå íéø÷a éðL ¥¨©¨¨¦¨¦¥¨©¨¨¨©§¨©Ÿ¤©Ÿ¤©§¥¦§¥§¨¦§¦¨¦
LîMä íçå àäéî àîìò àleëc úçà äòL Bì íéc÷äì àøéúé ø÷a éàä äãeäé éaø àîéà¥¨©¦§¨©Ÿ¤§¥¨§©§¦¨¨©©§¨©§¨¦¨§©©¤¤
ñîðå LîMä íçå àø÷ øîà á÷òé øa àçà éaø øîà òîLî éàî úBòL òaøàa ñîðå§¨¨§©§©¨©©§©¨©©¦©¨©©£Ÿ¨©§¨§©©¤¤§¨¨

eæéàãò äçðnä úlôz :úBòL òaøàa øîBà éåä ïðBö ìväå íç LîMäL äòL àéä ¥¦¨¨¤©¤¤©§©¥¥¡¥¥§©§©¨§¦©©¦§¨©
äãeäé éaøk äëìä àðäk áø øîà íúä ÷çöé áøì àcñç áø déì øîà :'eëå áøòä̈¤¤§¨©¥©¦§¨§©¦§¨¨¨¨©©©£¨£¨¨§©¦§¨
àcñç áø øîà écéî àìå déì øîà àìå ÷ézLéà éàî àëä déúååk àúøéçáa ïðúe ìéàBä¦§©¦§¦¨¨§¨¥¨¨©¦§¦§Ÿ¨©¥§Ÿ¦¥¨©©¦§¨

íBé ãBòaî úaL áøòa úaL ìL élöî áøcî ïðà éæçðî"ùäaøcà äãeäé éaøk äëìä ¤¡¥£©¦§©§©¥¤©¨§¤¤©¨¦§£¨¨§©¦§¨©§©¨
àzLä äãeäé éaøk äëìä ïéà dðéî òîL àúøBà ãò elöî eåä àì ïðaøå àðeä áøcî¦§©¨§©¨¨Ÿ£§©©§¨§©¦¨¥£¨¨§©¦§¨©§¨

ãáò øîk ãáòc øîk àìå øîk àì àúëìä øîzà àìcãeéáì òìwéà áø ãáò øîk ãáò §Ÿ¦§©¦§§¨Ÿ§©§Ÿ§©§¨©§©¨©§¨©§©¨©©¦§©§¥
àáéðbélöåíéiñå áøc déøBçàì àaà øa äéîøé éaø élöî äåäå úaL áøòa úaL ìL §¥¨§©¥¤©¨§¤¤©¨©£¨§©¥©¦¦§§¨©©¨©£¥§©§¦¥

úaL ìL íãà ìltúî dpéî òîL úìz dðéî òîL äéîøé éaøc déúBìöì dé÷ñt àìå áø©§Ÿ§¨¥¦§¥§©¦¦§§¨§©¦¨§©§©¦¨¦§©¥¨¨¤©¨
òîLe Baø éøBçà ãéîìz ìltúî dpéî òîLe úaL áøòaãâðk øBáòì øeñà dðéî §¤¤©¨§©¦¨¦§©¥©§¦£¥©§©¦¨¨©£§¤¤

ïéìltúnäãâðk øBáòì øeñà éåì ïa òLBäé éaø øîàc éåì ïa òLBäé éaøì déì òéiñî ©¦§©§¦§©¥©¥§©¦§ª©¤¥¦§¨©©¦§ª©¤¥¦¨©£§¤¤
àeä úBnà òaøàì õeç éqà éaøå énà éaø éôìç éqà éaøå énà éaø àäå éðéà ïéìltúnä©¦§©§¦¥¦§¨©¦©¦§©¦©¦©§¥©¦©¦§©¦©¦§©§©©
íãà ìltúé ìà íìBòì áø øîà äãeäé áø øîà àäå éëä ãéáò éëéä äéîøé éaøå éôìçc§©§¥§©¦¦§§¨¥¦¨¦¨¥§¨¨©©§¨¨©©§¨©¦§©¥¨¨
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רמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc - zekxa(iying meil)

ïðaø eðééädgpn zlitz onfy ,xne` dcedi iax oky ,minkgk - ©§©¨¨
zivgnd s`e ,dphw dgpn onf ly dpexg`d zivgnd cr `ed
dcedi iaxy okzi `le .axrd cr epiidc ,df llka dpexg`d
`l` .zeric izyk mze` dpy `pzd ixdy miwleg mpi` minkge
cr dpnfy xaeq dcedi iax ok m`e ,llka cr `le cry xnel yi
dpi` dpexg`d zivgnde ,dphw dgpn onf ly dpexg`d zivgnd

.axrd cr dpnfy mixaeq minkge ,df llka
:`xnbd dgecéàî àlày ,xn`z dn -,ììëa ãò àìå ãòok m` ¤¨©©§Ÿ©¦§¨
àôéñ àîéà,dpynd ly `tiqd z` x`ae xen` -ìk ïéôñeî ìLå ¥¨¥¨§¤¨¦¨

,øîBà äãeäé éaø ,íBiädpnfúBòL òáL ãò,meid zligzn,àéðúå ©©¦§¨¥©¤©¨§©§¨
y inúBlôú ézL åéðôì eéä,lltzdlìL úçàå óñeî ìL úçà ¨§¨¨§¥§¦©©¤¨§©©¤

äçðî ìL ìltúî ,äçðî,dpey`xa,óñeî ìL Ck øçàåmeynBfL ¦§¨¦§©¥¤¦§¨§©©¨¤¨¤
äøéãz,mei lka dze` milltzny ,dievn dlitz `id dgpny - §¦¨

Bæåsqene -ðéà,äøéãz äixac ,mei lka dze` milltzn `ly §¥¨§¦¨
.minkg,äçðî ìL Ck øçàå óñeî ìL ìltúî ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¦§©¥¤¨§©©¨¤¦§¨

úøáBò BfLdcedi iax ixdy ,xaer dpnfy dlitz `id sqeny - ¤¤¤
,zery ray cr dpnfy xaeqúøáBò dðéà Bæådlitz `id dgpne - §¥¨¤¤

:`xnbd zx`an .xaer epi` dpnfyàîìLa úøîà éàoaen - ¦¨§©¦§¨¨
y xn`z m` xacd,ììëa ãòå ãòiaxl sqen zlitz onf ok m`e ©§©¦§¨

,ziriay dry seq cr `ed dcedieäì úçkLîc eðééäedf - ©§§©§©©§
eiptl yiy onf ezhiyl s` dz` `venyéããä éãäa úBlôú ézL§¥§¦©£¥£¨¥

,ziriay dry seq cr `ed sqen zlitz onf ixdy ,cgia -
zivgna ok m`e ,dvgne yy dryn `ed dgpn onf zligze
.cgi zelitz izy eiptl eidiy okzi ziriay dry ly dpexg`d

úøîà éà àlày xn`z m` -,ììëa ãò àìå ãòzlitz onf ok m`e ¤¨¦¨§©©§Ÿ©¦§¨
,ziyiy dry seq cr `ed dcedi iaxl sqeneäì úçkLî éëéä- ¥¦©§©©§

eiptl yiy ezhiyl onf dz` `ven ji`éããä éãäa úBlôú ézL- §¥§¦©£¥£¨¥
ixd ,cgiakdì àéúàc ïåédpnf ribdy -äçðî ìLyy drya ¥¨§¨§¨¨¤¦§¨

xak ,dvgnedì àìæàdpnf xar -ïéôñeî ìLdry seq cr `edy ¨§¨¨¤¨¦
.ziyiy,ììëa ãòå ãò ,éàî àlàok m`ïéa àkéà éàî àLéø àéL÷ ¤¨©©§©¦§¨©§¨¥¨©¦¨¥

,ïðaøì äãeäé éaø,dywi xn`py ote` lka ok m`e .lirl x`eank ©¦§¨§©¨¨
iabl dpyna epipyy dn lr dyw ,llka cre cry xn`p m`
,llka cr `le cry xn`p m`e ,minkgk xaeq dcedi iaxy dgpn
izy eiptl zecnery onf yiy `ziixaa epipyy dn lr dyw

.cgi zelitz
:`xnbd zayiinäçðî âìt éàäc úøáñ éîxeaq dz` m`d - ¦¨§©§©§©¦§¨

,dcedi iax ixaca xkfend dfd dgpnd bltyøîà÷ äðBøçà âìt§©©£¨¨¨©
,ezpeek ef oi` .dphw dgpn onf ly dpexg`d zivgnl ezpeek -

y x`al yi `l`øîà÷ äðBLàø âìtdpey`xd zivgnl ezpeek - §©¦¨¨¨©
eixacle ,llka cre cry dcedi iax xaeqe ,dphw dgpn onf ly
,dphw dgpn onf ly dpey`xd zivgn seq cr `ed dgpn onf seq
x`ia dcedi iaxy ab lr s`e .axrd cr dpnf minkgl eli`e

`ziixaa(:ek lirl)dxyr zg` epiid ,exn`y dpexg` dgpn blty
ly dpexg`d zivgnl ezpeeky rnyn ok m`e ,riax zegt zery

,ok gikedl oi` ,dphw dgpn onføîà÷ éëäåezpeek jke - §¨¦¨¨©
,`ziixaaäðBøçà âìt ìééòå äðBLàø âìt ÷éôð úîéàizn - ¥©¨¦§©¦¨§¨¦§©©£¨

dligzne dphw dgpn onf ly dpey`xd zivgnd zniizqn
,dipyd zivgndòéáø øñç úBòL äøNò úçà é÷ôð ékîexaryk - ¦¦¨§¦©©¤§¥¨¨¥§¦©

onf seq `ed f`e ,meid zligzn rax zegt zery dxyr zg`
.dgpn

:llka cre cr xaeq dcedi iaxy dpynn di`x `ian ongp ax
àðéðz énð ïðà óà ,ïîçð áø øîàdcedi iaxy epipy epgp` mb - ¨©©©§¨©£©©¦§¦¨

dpyna epipyy ,llka cre cr xaeq(`"n e"t zeicr),ïa äãeäé éaø©¦§¨¤
,íéøác äMîç ãéòä àáa.`äpèwä úà ïéðàînLminrt yiy - ¨¨¥¦£¦¨§¨¦¤§¨£¦¤©§©¨

o`nl ,dn` dz`iydy a`n dnezi dphw micnln oic ziay
.a .rxtnl mlhale diyeciwaäMàä úà ïéàéOnLådlra jldy §¤©¦¦¤¨¦¨

,mid zpicnlãçà ãò ét ìò.b .dlra my zny xne`yìòå ©¦¥¤¨§©
Lôpä úà âøäL ìò íéìLeøéa ì÷ñpL ìBâðøzxwipy lebpxz - ©§§¤¦§©¦¨©¦©¤¨©¤©¤¤

milyexia edelwq ,ebxde stex gndy mewna wepiz ly ey`x

.c .mc`d z` gbpy xey oickìò CqðúpL íBé íéòaøà ïa ïéé ìòå§©©¦¤©§¨¦¤¦§©¥©
,çaænä éab.d .xkyl ie`xd xenb oii aygpeøçL ìL ãéîz ìòå ©¥©¦§¥©§©¨¦¤©©

úBòL òaøàa áøwLs`e ,epzpynay dcedi iaxk epiide ,xzei `le ¤¨©§©§©¨
cr xaeqy rnyn ,dnvr ziriaxd drya axwy cird ok it lr

e ,llka credpéî òîLepzpyna dcedi iax zpeek s`y gkene - §©¦¨
.ììëa ãòå ãò:`xnbd dwiqndpéî òîL.ok gikedl yi ok` - ©§©¦§¨§©¦¨

:dcedi iaxk wqet `pdk axäãeäé éaøk äëìä ,àðäk áø øîà̈©©©£¨£¨¨§©¦§¨
xgyd zlitzl oicd `ede ,zery rax`a axw xgy ly cinzy

,zery rax` cr dpnfyàzøéçáa ïðúe ìéàBä[zxgaen zkqna-] ¦§©¦§¦§¨
déúååkoze`k dklde ,ezenk zeicr zkqna epipye li`ed - §¨¥
.zeicr

:zeicr zkqna dpyna epipyy dna oecl zxfeg `xnbdãéîz ìòå§©¨¦
.úBòL òaøàa áøwL øçL ìL:`xnbd dywn(ïðúã) àäì àðz ïàî ¤©©¤¨©§©§©¨©¨¨§¨

[ïðaø eðúc]xn`p ,`ziixaa epipyy dn z` dpyy `pzd edin - §¨©¨¨
ond zhiwl iabl dxeza(`k fh zeny),xwAA xwAA Fz` EhwlIe' ,©¦§§Ÿ©Ÿ¤©Ÿ¤

Flk` itM Wi`'ñîðå LîMä íçådyrpe genip dcya x`ypd - ¦§¦¨§§©©¤¤§¨¨
dzid ond zqinp :`ziixad zxne` .milgpúBòL òaøàazligzn §©§©¨

:`ziixad zxxan .meidøîBà äzàqnpyBðéà Bà ,úBòL òaøàa ©¨¥§©§©¨¥
úBòL LLa àlà.zery yya wx qnpy `id dpeekd `ny - ¤¨§¥¨
:`ziixad zx`anøîBà àeäLkepia` mdxa` iabl xg` mewna §¤¥

ezlinl iyilyd meia(` gi ziy`xa)ld`d gzR aWi `Ede' ,íBçk §Ÿ¥¤©¨Ÿ¤§
,'íBiämegk' xn` `le ond iabl xn`py dnn aezkd dpiye ©

,'ynydøeîà úBòL LL éøämeyn ,zery yya yexitd my ± £¥¥¨¨
mda yiy oia ,zenewnd lka da mgy dry rnyn 'meid megk'y

,ziyiy dry epiide ,lv mda yiy oiae ynyíéi÷î éðà äî àä- ¨¨£¦§©¥
xn`py dn z` yxtp cvik ok m`òaøàa ,'ñîðå LîMä íçå'§©©¤¤§¨¨§©§©

,úBòLzenewna wx da mgy dry rnyn 'ynyd mge'y meyn ¨
.ziriax dry epiide ,lv mda yiy zenewna opev j` ,yny yiy
onf oky ,xwea dpi` ziriax dryy gken `ziixad ixacne

xn`py ,xweaa `ed ond zhiwl(`k fh zeny),'xwAA Fz` EhwlIe'©¦§§Ÿ©Ÿ¤
:`xnbd dywn ok m` .qnp xak ondy xn`p ziriax dryaeépî©¦

,ef `ziixa ly `pzd edin -,ïðaø àìå äãeäé éaø àìcéaø éà Ÿ©¦§¨§Ÿ©¨¨¦©¦
àeä àøôö énð úBòL òaøà ãò ,äãeäé`ed ziriax dry seq cr - §¨©©§©¨©¦©§¨

e .llka cre cr dcedi iaxl ixdy ,xwea mbénð úBöç ãò ,ïðaø éà¦©¨¨©£©¦
àeä àøôömixaeq oky ,xwea mb `ed meid zevg cr -(:ek lirl) ©§¨

.zevg cr axw xgy ly cinzy
:`xnbd zayiinàîéà úéòa éàz`f ayiil lkez dvxz m` - ¦¨¥¥¨

k,äãeäé éaøeàîéà úéòa éàk z`f ayiil lkez dvxz m`e -.ïðaø ©¦§¨¦¨¥¥¨©¨¨
:`xnbd zx`anàîéà úéòa éàkïðaøcr `ed xweay mixaeqd ¦¨¥¥¨©¨¨

dry seq cr `ed xweady micen ond iabl ok it lr s`e ,zevg
c meyn ,ziyily,'ø÷aa ø÷aa' àø÷ øîàaezkd ltky dnne ¨©§¨©Ÿ¤©Ÿ¤

rnyn ,'xwaa'ì eä÷lç,íéø÷á éðLdry seq cr cg` xwea ©§¥¦§¥§¨¦
.zevg cr ipy xweae ,ziyily

àîéà úéòa éàåkäãeäé éaødry seq cr `ed xweay xaeqd §¦¨¥¥¨©¦§¨
dry seq cr `ed xweady dcen ond iabl ok it lr s`e ,ziriax

e ,'xwaa xwaa' xn`py meyn ,ziyilyàøéúé 'ø÷a' éàä'xwa'de - ©Ÿ¤§¥¨
yiy epcnll `a xzeindúçà äòL Bì íéc÷äì,xwead seqn §©§¦¨¨©©
.ziyily dry seq epiide

:`xnbd zl`eyàäéî àîìò àleëcmicen mlek mewn lkn - §¨¨§¨¦¨
xn`py dny `ziixad ixacl'ñîðå LîMä íçå'epiidòaøàa §©©¤¤§¨¨§©§©

òîLî éàî ,úBòL:`xnbd daiyn .aezka ok rnyn oipn -øîà ¨©©§©¨©
,'ñîðå LîMä íçå' àø÷ øîà ,á÷òé øa àçà éaømegk' xn` `le ©¦£¨©©£Ÿ¨©§¨§©©¤¤§¨¨

,lvd mewna opev j` ,yny ea yiy mewna wx mgy rnyn ,'meid
e,úBòL òaøàa øîBà éåä ,ïðBö ìväå íç LîMäL äòL àéä Bæéà¥¦¨¨¤©¤¤©§©¥¥¡¥¥§©§©¨

oiae ynyd mewna oia mgy rnyn ,'meid megk' xn`pyk j`
.lvd mewna
:dpyna epipy,'åëå áøòä ãò äçðnä úlôzcr xne` dcedi iax §¦©©¦§¨©¨¤¤
.dgpnd blt

:dgpn zlitz onf seq iabl dkldd cvik dpc `xnbdáø déì øîà̈©¥©
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ezny in` cenr fk sc ± iyily wxtzekxa
.ïðáø åðééä:xn`w dpexg` dgpn ly oexg` blt dcedi iax c"qwcäçðî ìù ììôúî

.'åëåmcew xicz jkld dgpn ly enk meid lk mitqend zltz ixn`c ediinrhl opax

lye zxaer devn dl `iede `l eze zery ray cr oitqen xn`c dinrhl dcedi 'xe

:dgpnd blt cr zedy cer dl yi dgpn.éããä éãäá úåìôú éúùdry ly oexg`d ivg

dgpn xn` `dc odizyl onf `ed ziriay

:dlrnle dvgne zery yyn dlecbéëéä
.äì úçëùîdxaryn mitqend onf xar ixd

dry:ziyy.äðåùàø âìôdpexg` dgpn ly

bltl `pniq adi `pzc ab lr s`e llka cre

xqg zery `"in dgpn blt efi` ipzwc dpexg`

:'ek w"d riax.àðéðú éîð ïðà óàdcedi iaxl

:llka cre cr.'ðè÷ä úà ïéðàîîùdphw

dia` zzin xg`l dn` dz`iydy

dphw ixdy melk diyecw oi` `ziixe`cnc

zeidl dxez dzkf `l dn` z`e zrc za dpi`

izzp iza z` xn`py a`l `l` dycwl gk dl

dl epiwz opax edine (ak 'ixac) dfd yi`l

`vz `le de`yiy ick oe`in dkixvdl oiyecw

i` dxn`e onf xg`l dp`in m` jkitl zepfl

dkixv dpi`e mc` lkl zxzene z`vei ea iyt`

minrty `aa oa dcedi 'x cirde hb epnid

ipy oebk ea o`nzy dcnll oic zia lr devny

dlecb zg` zenezi zeig` izy oi`eyp mig`

oi`y dphw zg`e dxez iyecw diyecwe

dlecb ly dlra zne opaxcn `l` diyecw

z`vnpe meail eig` iptl dltpe mipa `la

ezy` z` zxqe` ef dwife dxezd on el dwewf

ezy` zeg`k `idy dwewf zeg` meyn eilr

oicnln (.hw sc) zenai zkqna xfril` x"`e

diyecw xewrze dlraa o`nzy ef dphw

zepf ly od el`k dizelira lk dyrze rxtnl

opzc dzeg` z` mail dlra z` xizdl ick

(.fv sc zenai) dzetnd lre dqep`d lr oi`yep

zeicr zipypy meia `aa oa dcedi iax cirde

:`"xk dkldy.ãçà ãò ô"òzn dl xn`y

:(.akw sc zenai) mid zpicna jlraì÷ñðù
.ìåâðøúgendy mewna wepiz ly ecwcw xwipy

gbpy xey htynk edelwqe egen z` awipe stex

lwqi xeyd (`k zeny) aizkc mc`d z`

dnda lk zeyrl zayn xey xey y"ba opixnbe

:(:cp 'c w"a) xeyk sere digíéòáøà ïá ïéé ìòå
.íåéxenb oii llkl `ae ezbn oii llkn `viy

:(gk xacna) xky jqp dia opixwe.úåòù òáøàá
we l"q dcedi iaxk `nl` `l ezerax`a xn`

:llka cre cr dcedi iaxl `nl` zeryäëìä
.äãåäé éáøëaxw xgy ly cinz oi`c 'ipznc

:dltzl d"de zery rax` xg`l.àúøéçáá
:zeicr oze`k dkldy `zxiga ixw zeicr

.øåîà úåòù ùù éøä íåéä íåçë øîåà àåäùë
aezkd dpiyy xg` mewna epivn xnelk

megk lde`d gzt ayei `ede xn`e epeyla

rnyn meid `l` ynyd megk xn` `le meid

xacn `ed lv oia dng oia oing zenewnd lk

:ziyy drya.ùîùä íçå íéé÷î éðà äî àä
:opev lvde mg ynyd rnync.úåòù òáøàá

:opev ynyd s` zery rax` mcew eli`c.éðîllkn zery rax`a qnpe iwencne xzepd qnpe ynyd mge xwaa xwaa eze` ehwlie aizk `dc `ed xwa e`l rax`c rnync `d

:ixwin xwa e`le `ed dhiwl onf e`lc.àåä àøôö éîð úåòù òáøà:xwaa dyrz aizk cinz iabe llka cre cr zxn` `dc.íéø÷á éðùìzery ylya `l` mihwel eid `ly

:oey`x xwa `edy zepey`x.àðäë áø øîà íúä:xgyd zltz iab.úáù áøòá úáù ìù:mei ceran zay eilr lawy.äðéî òîùdil lif` dgpnd bltn xn`c l"q dcedi iaxk

:ziaxr zltz onf dil liire dgpnd zltz onf.äéúåìöì äé÷ñô àìå:ecnr lr cnr `l` enewna ayile eiptl xearl lzekle dinxi iax oia wiqtd `l xnelk
ãâðë

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

àú`le .'eke eiptl eid `ipze zery ray cr xne` dcedi iaxe meid lk oitqen lye rny

zery ray cr xn`y dcedi iax ixacy dpyna epi`y 'eke lye `tiq `ni` opiqxb

iaxe z"`e .epi` mipyid mixtqd lka edine dpyna eze` edibdy mixtq yie dpyna epi`

la` zery ray cr xn`c `da dizeek l"q `lc meyn l"ie dpyna eze` xikfd `l dnl

meyn dizeek l"q zery rax` cr xn`wc `da

inp dgpnd bltc `iddae dizeek `zxigaa opzc

xnk carce car xnk carc onwl opixn`c meyn

xn`c (car) dcedi 'xk carc `yexit ikdc car

dgpn ikd meyne car `ed `ilil dgpnd bltn

care dgpnd zltza lkd yxtl oi` la` `l

`hiytc blt mcew dgpn lltzdy dcedi iaxk

:dcedi iaxc exeriya ecen opaxc

áøãopixn` `dc dniz .y"ra zay ly ilv

dna wxta`ly calae (:bk 'c) oiwilcn

epi`ya mzdc xnel yie .xg`i `lye micwi

lawny ixiin `kd la` cin zay eilr lawn

`nrhe dncwd `ied `l jkld cin zay eilr

onwlc jpd oke dcedi iaxk l"qc meyn

`xiaqc meyn epiid zaya y"n ly elltzdy

dry `idy axrd zltz oiprl dcedi iaxk edl

zeyrl xeq` [oi`] k"tr` dlild mcew riaxe

oiprl oke dgpnd blt xg`l cin y"na dk`ln

on `edy l"iwc d"ie (a`a 'he) zay ztqez

:jk lk lecb xeriy jixv `l ok m` dxezd
`le
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àôéñ àîéà ììëa ãò àìå ãò éàî àlà ïðaø eðééä©§©¨¨¤¨©©§Ÿ©¦§¨¥¨¥¨
íBiä ìk ïéôñeî ìLåøòáL ãò øîBà äãeäé ' §¤¨¦¨©§¨¥©¤©

óñeî ìL úçà úBlôz ézL åéðôì eéä àéðúå úBòL̈§©§¨¨§¨¨§¥§¦©©¤¨
ìL Ck øçàå äçðî ìL ìltúî äçðî ìL úçàå§©©¤¦§¨¦§©¥¤¦§¨§©©©¤
øîBà äãeäé éaø äøéãz dðéà eæå äøéãz efL óñeî¨¤§¦¨§¥¨§¦¨©¦§¨¥
úøáBò efL äçðî ìL Ck øçàå óñeî ìL ìltúî¦§©¥¤¨§©©©¤¦§¨¤¤¤
ììëa ãòå ãò àîìLa úøîà éà úøáBò dðéà eæå§¥¨¤¤¦¨§¨¦§¨¨©§©¦§¨

eðééäúçkLîcàlà éããä éãäa úBlôz ézL eäì ©§§©§©©§§¥§¦©£¥£¨¥¤¨
ézL eäì úçkLî éëéä ììëa ãò àìå ãò úøîà éà¦¨§¨©§Ÿ©¦§¨¥¦©§©©§§¥
àìæà äçðî ìL dì àéúàc ïåék éããä éãäa úBlôz§¦©£¥£¨¥¥¨§¨§¨¨¤¦§¨¨§¨
àLéø àéL÷ ììëa ãòå ãò éàî àlà ïéôñeî ìL dì̈¤¨¦¤¨©©§©¦§¨©§¨¥¨

éî ïðaøì äãeäé éaø ïéa àkéà éàîúøáñéàäc ©¦¨¥©¦§¨§©¨¨¦¨§¨§©
øîà÷ äðBLàø âìt øîà÷ äðBøçà âìt äçðî âìt§©¦§¨§©©£¨¨¨©§©¦¨¨¨©
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úaMa ,úaL.mei ceran ©¨©©¨
zay ly ziaxr lltzdl micwny in m`d zwtzqn `xnbd

:jygzy mcew ycwl leki ,zay axraáøòa úaL ìL élö áø©©¥¤©¨§¤¤
,úaLm`dñBkä ìò äMeã÷ øîBàoii ly qek lr ycwl leki - ©¨¥§¨©©

,mei ceranñBkä ìò äMeã÷ øîBà Bðéà Bà.jygzy cr ¥¥§¨©©
:l`eny ixacn df wtq zhyet `xnbdïîçð áø øîàc òîL àz̈§©§¨©©©§¨

íãà ìltúî ,ìàeîL øîàziaxrøîBàå ,úaL áøòa úaL ìL ¨©§¥¦§©¥¨¨¤©¨§¤¤©¨§¥
ñBkä ìò äMeã÷,mei cerandéúååk àúëìäåm` ,ezenk dklde - §¨©©§¦§§¨§¨¥
.wtqd hytp ok

i`ven ly ziaxr lltzdl micwny in m`d zwtzqn `xnbd
:jygzy mcew licadl leki zayéàöBî ìL élöî äiLàé éaø©¦Ÿ¦¨§©¥¤¨¥

Ma úaL,úam`dñBkä ìò äìcáä øîBà,mei ceran oii lyBà ©¨©©¨¥©§¨¨©©
ñBkä ìò äìcáä øîBà Bðéà.jygzy cr oii ly ¥¥©§¨¨©©

:l`eny ixacn df wtq zhyet `xnbdäãeäé áø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©§¨
äìcáä øîBàå ,úaMa úaL éàöBî ìL íãà ìltúî ,ìàeîL øîà̈©§¥¦§©¥¨¨¤¨¥©¨©©¨§¥©§¨¨

,ñBkä ìò.mei ceran oiid lr licadl lekiy ixd ©©
:mei ceran dlitz oipra dyrn d`ian `xnbd,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨

ãöa ,áø øîà ,àðéðç éaø øîà ,øæòìà éaø øîà ,éqà éaø øîà- ¨©©¦©¦¨©©¦¤§¨¨¨©©¦£¦¨¨©©§©
ciléñBé éaøa ìàòîLé éaø ìltúä äæ ãenòziaxráøòa úaL ìL ©¤¦§©¥©¦¦§¨¥§©¦¥¤©¨§¤¤

àúà ék .úaL`a xy`k -àleòwlg ,laal l`xyil ux`n ©¨¦£¨¨
eäåä ãenò ãöa àìå äåä äøîz ãöa ,øîàlwc ur cil df did - ¨©§©§¨¨£¨§Ÿ§©©£¨

,cenr cil `leøæòìà éaø àlà äåä éñBé éaøa ìàòîLé éaø àìå§Ÿ©¦¦§¨¥§©¦¥£¨¤¨©¦¤§¨¨
àìå ,äåä éñBé éaøaziaxràlà ,äåä úaL áøòa úaL ìLziaxr §©¦¥£¨§Ÿ¤©¨§¤¤©¨£¨¤¨

.äåä úaMa úaL éàöBî ìL¤¨¥©¨©©¨£¨
:dpyna epipy.òá÷ dì ïéà áøòä úlôz§¦©¨¤¤¥¨¤©

.raw dl oi` ziaxr zlitzy dpynd zpeek dn zx`an `xnbd
:`xnbd zl`eyéàî-dpeekd dnàîéìéà ,'òá÷ dì ïéà'm` - ©¥¨¤©¦¥¨

`id dpeekdy xn`pàéìéì délek élöî ,éòa éàc,dvex m`y - §¦¨¥§©¥¥¥§¨
ok m` ,dlild lk ziaxr lltzdl lekiéðúéìzepyl `pzl did - ¦§¥

,'äìélä ìk áøòä úlôz'zlitz iabl reaw onf dpyy jxck §¦©¨¤¤¨©©§¨
,dgpn zlitze zixgy.'òá÷ dì ïéà' éàî àlà:`xnbd daiyn ¤¨©¥¨¤©
eprinydl `pzd zpeekáø øîàc .úeLø úéáøò úlôz øîàc ïàîk§©§¨©§¦©©§¦§§¨©©

éaø ,äáBç ,øîBà ìàéìîb ïaø ,úéáøò úlôz ,ìàeîL øîà äãeäé§¨¨©§¥§¦©©§¦©¨©§¦¥¥¨©¦
.úeLø ,øîBà òLBäé§ª©¥§

øîBàä éøáãk äëìä ,ééaà øîàziaxr zlitzyøîà àáøå ,äáBç ¨©©©¥£¨¨§¦§¥¨¥¨§¨¨¨©
øîBàä éøáãk äëìäziaxr zlitzy.úeLø £¨¨§¦§¥¨¥§

m`d l`ilnb oaxe ryedi iax ewlgp eay dyrn d`ian `xnbd
:daeg e` zeyx ziaxr zlitzàaL ãçà ãéîìúa äNòî ,ïðaø eðz̈©¨¨©£¤§©§¦¤¨¤¨

òLBäé éaø éðôìe,déì øîàm`døîà ,äáBç Bà úeLø úéáøò úlôz ¦§¥©¦§ª©¨©¥§¦©©§¦§¨¨©
déì,ryedi iaxàa .úeLøcinlz eze`ìàéìîb ïaø éðôìeøîà ¥§¨¦§¥©¨©§¦¥¨©
,déìm`ddéì øîà ,äáBç Bà úeLø úéáøò úlôz,l`ilnb oax ¥§¦©©§¦§¨¨©¥

déì øîà .äáBç,cinlz eze`éì øîà òLBäé éaø àìäå`idy ¨¨©¥©£Ÿ©¦§ª©¨©¦
déì øîà ,úeLø,l`ilnb oaxïzîäjzl`yaéìòa eñðkiL ãò §¨©¥©§¥©¤¦¨§©£¥

ïéñéøzdklda df z` df migvpnd minkg icinlz -úéáì §¦¦§¥
,ìàLå ìàBMä ãîò ïéñéøz éìòa eñðëpLk .Løãnäm`dúlôz ©¦§¨§¤¦§§©£¥§¦¦¨©©¥§¨©§¦©

ïaø íäì øîà .äáBç ,ìàéìîb ïaø déì øîà ,äáBç Bà úeLø úéáøò©§¦§¨¨©¥©¨©§¦¥¨¨©¨¤©¨
íeìk ,íéîëçì ìàéìîbm`d -äæ øáãa ÷ìBçL íãà Léxaeqe ©§¦¥©£¨¦§¥¨¨¤¥§¨¨¤
.zeyx ziaxr zlitzydéì øîà .åàì ,òLBäé éaø déì øîàoax ¨©¥©¦§ª©¨¨©¥
,ryedi iaxl l`ilnbéì eøîà EîMî àìäåziaxr zlitzy,úeLø ©£Ÿ¦¦§¨§¦§

déì øîà,l`ilnb oaxéìâø ìò ãBîò òLBäééaø ãîò ,Ea eãéòéå E ¨©¥§ª©£©©§¤§¨¦§¨©©¦
àìîìà ,øîàå åéìâø ìò òLBäéeli` -àeäå éç éðàl`eyde -,úî §ª©©©§¨§¨©¦§¨¥£¦©§¥
,únä úà Léçëäì éçä ìBëéizxn` `ly eyigkdl leki iziide ¨©©§©§¦¤©¥
,zeyx ziaxr zlitzy eléçä ìBëé Càéä ,éç àeäå éç éðàL åéLëòå§©§¨¤£¦©§©¥¨¨©©
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xcde"רמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc - zekxa(iyiy meil)

Cì ïéøaòî àîìc.xg` mc` liaya ze`iypdn jecixei `ny - ¦§¨§©§¦¨
dì øîà,xnel mc` ipa milibx ,lyn jxca dixfr oa xfrl` iax ¨©¨

ì]øazéì øçîìe àø÷Bîc àñëa àãç àîBé [Lðéà LnzLynzyi - ¦§©¥¦¦¨£¨§¨¨§§¨§¨¨¦§©
m` s` ,mei eze`a da cakzie dxwi zikekf qeka cg` mei mc`
lawl il i`ck ,okn xg`l ipecixei m` mb ,xnelk .xayz zxgnl

.cg` meil s` ze`iypd z`
:zxg` dprh ezy` el dprhàúøeéç Cì úéì ,déì äøîàjl oi` - ¨§¨¥¥¨¦§¨¨

.owf zeidl `iypl d`pe ,zepal zexryéøñ éðîz øa àîBé àeää©¨©©§¥§¥
äåä éðL,mipy dxyr dpeny oa did mei eze`a -déì Léçøúà §¥£¨¦§§¦¥

àúøeéç éøc éøñ éðîz déì eøcäàå àqéðel eyrpe ,qp el ygxzd - ¦¨§©§§¥©§¥§¥¨¥¦§¨¨
.oal xriy ly zexey dxyr dpeny

eøîà÷c eðééäxn`y edfe -äéøæò ïa øæòìà éaø(:ai lirl),ðà éøäé ©§§¨¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨£¥£¦
àìå ,äðL íéòáL ïákip` ixd xn`,äðL íéòáL ïadid `ly iptn §¤¦§¦¨¨§Ÿ¤¦§¦¨¨

.miray oak d`xp did dxyr dpeny libay `l` miray oa
xfrl` iax z` epiny mei eze`a ygxzdy dyrn d`ian `xnbd

:`iypl dixfr oaíBiä BúBà ,àðzdixfr oa xfrl` iax dpnzdy ¨¨©
,`iyplì eäe÷lñçútä øîBLgzta cnerd xneyd z` ewliq - ¦§§¥©¤©

,yxcnd zia.ñðkéì íéãéîìzì úeLø íäì äðzðåmeyn ok eyre §¦§¨¨¤§©©§¦¦¦¨¥
ìàéìîb ïaø äéäLeze`iyp ztewzaïéàL ãéîìz ìk ,øîBàå æéøëî ¤¨¨©¨©§¦¥©§¦§¥¨©§¦¤¥

Bøák BëBz,ezeipevigk ezeinipt -,Løãnä úéáì ñðké àìdzre §¨Ÿ¦¨¥§¥©¦§¨
.yxcnd zial qpkdl micinlzd lkl zeyx dpzip

élñôñ änk eôñBzà ,àîBé àeääziaa milqtq dnk etqep - ©¨¦§©¨©§©¥
.yxcndãç ,ïðaøå éàzñBc ïa óñBé àaà da éâéìt ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¦¦¨©¨¥¤§©§©¨¨©

élñôñ äàî òaøà eôñBzà ,øîà,etqep milqtq ze`n rax` - ¨©¦§©§©§¨©§©¥
élñôñ äàî òáL ,øîà ãçåeze`a etqep milqtq ze`n ray - §©¨©§©§¨©§©¥

.yxcnd zial mei
ìç à÷ äåäìàéìîb ïaøc dézòc àLoax ly ezrc dylg - £¨¨¨§¨©§¥§©¨©§¦¥

ilnbeneia yxcnd ziaa miax milqtq etqepy d`xyk l`
e ,`iypk dixfr oa xfrl` iax ly oey`xdíBìLå ñç àîìc ,øîà̈©¦§¨©§¨

,ìàøNiî äøBz ézòðî.jk lr ypr`eéøeéç éaöç déîìça déì eæçà ¨©§¦¨¦¦§¨¥©§¥§¤§¥©§¥¦§¥
àîè÷ ïééìîcfenxl ,xt` mi`ln mipal mick enelga el e`xd - §©§¨¦§¨

meyl miie`x mpi` ,uegan miti xy` mipald mickdy myk ,el
oi`y el` micinlz s` ,miptan xt` mi`lny iptn xac
mze` rpny dna ie`xk bdpe ,miie`x mpi` mzeipevigk mzeinipt

:`xnbd zxne` .yxcnd zial qpkdlnàéä àìå,jk df oi`e - §Ÿ¦
oi`y micinlz s` cnlle dixfr oa xfrl` iaxk bedpl ie`x `l`

e ,mzeipevigk mzeiniptdéì eæçàc àeä dézòc éáezéì àéäädn - ©¦§©¥©§¥§©§©
.ezrc ayiil ick wx did ,ie`xk bdpy enelga el e`xdy

,àðzzkqnúBiãò,dlekúéðLð íBia Bamei eze`a dzpyp - ¨¨¥ª©¦§¥
.`iypl dixfr oa xfrl` iax dpnzdyïðéøîàc àëéä ìëålke - §¨¥¨§¨§¦©

ea xn`py q"ya mewnäåä àîBé àeää ,'íBia Ba'`id dpeekd - ©©¨£¨
.`iypl dixfr oa xfrl` iax dpnzdy mei eze`läëìä äúéä àìå§Ÿ¨§¨£¨¨

äéeìz äúéäLwtqaäeLøét àlL ,Løãnä úéáa,meid eze`a ¤¨§¨§¨§¥©¦§¨¤Ÿ¥§¨
tltde cecigd eaxzd micinlzd ieaix zngne li`edehyte le

.zewitqd lk z`
dpnzd eay mei eze`a rxi`y dn z` x`al dkiynn `xnbd

:`iypl dixfr oa xfrl` iaxúéaî Bîöò òðî àì ìàéìîb ïaø óàå§©©¨©§¦¥Ÿ¨©©§¦¥
,úçà äòL eléôà Løãnämei eze`a mb yxcnd zial ribde ©¦§¨£¦¨¨©©

.`iypl dixfr oa xfrl` iax z` epiny
:jkl di`x `xnbd d`ianïðúcmici zkqna(c"n c"t),íBia Ba ¦§©©

,`iypl dixfr oa xfrl` iax z` epinyíäéðôì éðBnò øb äãeäé àä§¨¥©¦¦§¥¤
íäì øîà ,Løãnä úéáa,xbd dcedi mze` l`y -àáì éðà äî §¥©¦§¨¨©¨¤¨£¦¨Ÿ

ìäwa.`l e` ,l`xyi za `yil il xzen m`d -ïaø Bì øîà ©¨¨¨©©¨
äzà øzeî ,òLBäé éaø Bì øîà .ìäwa àáì äzà øeñà ,ìàéìîb©§¦¥¨©¨¨Ÿ©¨¨¨©©¦§ª©¨©¨

.ìäwa àáì̈Ÿ©¨¨
:mzhiy z` mix`an ryedi iaxe l`ilnb oaxìàéìîb ïaø Bì øîà̈©©¨©§¦¥

,ryedi iaxløîàð øák àìäåmileqtd da miiepyy dyxta ©£Ÿ§¨¤¡©
l`xyi zepa `yil(c bk mixac),,'ä ìä÷a éáàBîe éðBnò àáé àì'mB Ÿ¨Ÿ©¦¨¦¦§©©

xeq` ipenr xby ixd ,'mlFr cr 'd ldwA mdl `ai `l ixiUr xFC£¦¦Ÿ¨Ÿ¨¤¦§©©¨

.l`xyi za `yilïä ïîB÷îa áàBîe ïBnò éëå ,òLBäé éaø Bì øîà̈©©¦§ª©§¦©¨¦§¨¥
ïéáLBéixd ,mvx`a miayei -ìaìáe øeMà Cìî áéøçðñ äìò øák §¦§¨¨¨©§¥¦¤¤©¦§¥

úBneàä ìk úà,mlerd lkaøîàpLlr diryi `iapd z`eapa ¤¨¨¤¤¡©
egex zeqb lceba exn`py xey` jln ixac(bi i diryi)xn` iM' ,¦¨©

lk-] izFpap iM iznkgaE iziUr ici gkA [xey` jln aixgpq]§Ÿ©¨¦¨¦¦§¨§¨¦¦§ª¦
lke ,oeap ip` ik iznkgae ici gka did ,oegvpd xaca iziyr xy`

,[`ed jexa yecwd z`n dpi` izxeabíénò úBìeáb øéñàå- §¨¦§©¦
,ux`l ux`n zene`d z` xiar`éúñBL íäéúBãéúòåleh`e - ©£¦¥¤¥¦

,mdizexve` z` lly'íéáLBé øéaàk ãéøBàåmzlecbn cixe`e - §¦©¦§¦
,zexg` zene` ipa mb miayei a`ene oenray ixd ,miax miayei
`ny e` ipenr `ed m`d wtzqdl yi ,oenrn ribd df xby s`e
lk z` lala aixgpqy xg`l oenrl dribdy zxg` dne`n `ed

,zene`dLéøt àaeøî Léøôc ìëåmieqn mewnn yxty xac lke - §¨§¨¦¥¨¨¦
mb oicd `ed ok m`e ,aexdn yxty mipc ep` ,`ed okidn wtq yie
zexzeny mlerd zene` aexn yxty ink epecl yi df xb iabl

.l`xyi zaa exizdle ,ozexiba l`xyi za `yilïaø Bì øîà̈©©¨
øîàð øák àìäå ,ìàéìîb(e hn dinxi)zixg` iabl dxen`d d`eapa ©§¦¥©£Ÿ§¨¤¡©

,minideáL øáëe ,''ä íàð ïBnò éða úeáL úà áéLà ïë éøçàå'§©£¥¥¨¦¤§§¥©§ª§¨¨
.l`xyi zaa exqe`le ipenr `edy xnel yie ,mnewnlBì øîà̈©

é éaøøîàð øák àìäå ,òLBäminid zixg` iabl dxen`d d`eapa ©¦§ª©©£Ÿ§¨¤¡©
(ci h qenr),ïééãòå 'ìàøNé énò úeáL úà ézáLå'dniiwzd `l §©§¦¤§©¦¦§¨¥©£©¦

e `iapd z`eap,eáL àìok m`e ,dleba oiicr mdn daxd yi `l` Ÿ¨
`iapd ze`eap oiicr eniiwzd `l a`ene oenr iabl mby xnel yi

xn`y(my dinxi)oke ,''d m`p oFOr ipA zEaW z` aiW` ok ixg`e' ,§©£¥¥¨¦¤§§¥©§ª
'minId zixg`A a`Fn zEaW iYaWe'(fn gn my)mb mda miaxerne , §©§¦§¨§©£¦©¨¦

.aexd xg` zkll epl yie ,zexg` zene`eäeøézä ãiîminkg ¦¨¦¦
.ìäwa àáì̈Ÿ©¨¨

:eqiitl l`ilnb oax jld ,ryedi iaxk dkld dwqtpy xg`løîà̈©
,äåä éëäå ìéàBä ,ìàéìîb ïaøiabl ryedi iaxk dkld dwqtpy ©¨©§¦¥¦§¨¦£¨

,mpiga eizxrivy `vnpe ,ipenr xb dcediéaøì déñééôàå ìéæéà¥¦©£©§¥§©¦
òLBäé.ryedi iax z` qiit`e jl` -déúéáì àèî ékxy`k - §ª©¦§¨§¥¥

,ryedi iax ly ezial l`ilnb oax ribddéúéác àúéLàì eäðéæç£¦§§¨§¨¨§¥¥
ïøçLîc,mixegy ezia zexiwy d`x -déì øîà,l`ilnb oax ¦§©£¨¨©¥

äzà éîçtL økéð äzà Eúéa éìúBkîdz`y d`xp jzia zexiwn - ¦§¥¥§©¨¦¨¤¤¨¦©¨
mingt dyer.mixegy md ok lre ,déì øîà,ryedi iaxBì éBà ¨©¥

Bñðøt äzàL øBcìiptn ,eilr dpennd -ìL ïøòöa òãBé äzà éàL ©¤©¨©§¨¤¦©¨¥©§©£¨¤
íéðBfð íä änáe íéñðøtúî íä äna íéîëç éãéîìzdz` oi`y - ©§¦¥£¨¦©¤¥¦§©§§¦©¤¥¦¦

qpxtzdl mivl`p mdy rcei jpi`e minkg icinlz xrva xikn
.el` oebk zeiefa zek`lnn mipefip zeidleBì øîà,l`ilnb oax ¨©

Eì éúéðòð,ie`xdn xzei jlen izxaic -déa çbLà àì .éì ìBçî ©£¥¦§§¦Ÿ©§©¥
oax el xn` .l`ilnb oaxl legnl ryedi iax dvxzd `l -

,l`ilnbàaà ãBák ìéáLa äNòoax ia` ceak liaya il lgn - £¥¦§¦§©¨
,zekln ibexd dxyrn didy l`ilnb oa oernyñéitqiitzd - ©©

.el lgne ryedi iax
exifgdl minkg evx ,ryedi iax z` l`ilnb oax qiity xg`l

:ze`iypleøîà,ryedi iax ziaa eidy minkgdàîéìå ìéæéð ïàî ¨§©¥¦§¥¨
ïðaøì eäìoax qiity yxcnd ziaay minkgl xn`ie jli in - §§©¨¨

.ze`iypl eaiydl ie`xe ryedi iax z` l`ilnbàeää eäì øîà̈©§©
àðìéæà àðà ,ñáBk.jl` ip` ,cg` qaek mdl xn` -éaø eäì çìL ¥£¨¨¦§¨¨©§©¦
àLøãî éáì òLBäéyxcnd zial qaekd cia ryedi iax gly - §ª©§¥¦§§¨

,el` mixacàcî Laìé àcî Léáìc ïàîz` yeall libxd - ©§¨¦©¨¦§©©¨
oax epiidc ,`iyp didi ze`iypa libxd ,xnelk ,epyali lirnd

,l`ilnbçìL àcî Léáìc ïàîì déì øîéé àcî Léáì àìc ïàîe©§Ÿ¨¦©¨¥©¥§©§¨¦©¨§©
déLaìà àðàå Ccîleki m`d ,lirnd z` yeall libx `ly ine - ©¨©£¨¤§§¥

,epyal` ip`e jlirn heyt ,lirnd z` yeall libxy inl xnel
lirn z` yeall dixfr oa xfrl` iaxl ie`x oi` ,xnelk

.l`ilnb oax ly enewna ze`iypd
qaekd ixac z` lawl enikqd `l yxcnd ziaay minkg

:ze`iypl l`ilnb oax z` xifgdle,ïðaøì àáé÷ò éaø eäì øîà̈©§©¦£¦¨§©¨¨
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íéëéìånL åéLëòå äëBa éúééä ïk ét ìò óàéðôì éúBàä"îîñòBk íàL íéîìBò éîìBòìe íìBòì íéi÷å éç àeäL ä"á÷ä ©©¦¥¨¦¦¤§©§¨¤Ÿ¦¦¦¦§¥¤©§©¨§¨§§¥¨¦¤¦¥
àìå íéøáãa Bñéiôì ìBëé éðéàå íìBò úúéî Búúéî éðúénî íàå íìBò øeqéà Bøeqéà éðøñBà íàå íìBò ñòk Bñòk éìò̈©©£©©¨§¦§¥¦¦¦¨§¦§¦¥¦¦¨¦©¨§¥¦¨§©§¦§¨¦§Ÿ

ìàìå éúBà íéëéìBî Bæéàa òãBé éðéàå ípäéb ìL úçàå ïãò ïb ìL úçà íéëøc éðL éðôì LiL àlà ãBò àìå ïBîîa BãçL §©£§¨§Ÿ¤¨¤¥§¨©§¥§¨¦©©¤©¥¤§©©¤¥¦Ÿ§¥¦¥©§¥¦¦¦§Ÿ
äzL ïBöø éäé íäì øîà eðëøa eðéaø Bì eøîà äkáàïàk ãò åéãéîìz Bì eøîà íãå øNa àøBîk íëéìò íéîL àøBî à ¤§¤¨§©¥¨£¥¨©¨¤§¦¨¤§¥¨¨©¦£¥¤§¨¨¨¨¨¨§©§¦¨©©

äàîehä éðtî íéìk ept íäì øîà Búøéèt úòLa .íãà éðàøé àlL øîBà äøéáò øáBò íãàLk eòãz éàåìe íäì øîà̈©¨¤§©¥§§¤¨¨¥£¥¨¥¤Ÿ¦§©¦¨¨¦§©§¦¨¨©¨¤©¥¦¦§¥©§¨
:àaL äãeäé Cìî eäi÷æçì àqk eðéëäåäðùîòLBäé éaø äøNò äðîL íãà ìltúî íBéå íBé ìëa øîBà ìàéìîb ïaø §¨¦¦¥§¦§¦¨¤¤§¨¤¨©¨©§¦¥¥§¨¨¦§©¥¨¨§Ÿ¤¤§¥©¦§ª©

ïéòî øîBàç"éò"øìltúî åéôa Búlôz äøeâL íà øîBàç"éïéòî åàì íàåç"éà"øïéà òá÷ Búlôz äNBòä øîBà ¥¥¥¥¦§¨§¦¨§¦¦§©¥§¦©¥¥¥¨¤§¦¨¤©¥
íéðeðçz BúlôzøòLBä øîBàå äøö÷ älôz ìltúî äðkñ íB÷îa CìBää øîBà òLBäé 'äìàøNé úéøàL úà Enò úà ' §¦¨©£¦§ª©¥©¥¦§©¨¨¦§©¥§¦¨§¨¨§¥©¤©§¤§¥¦¦§¨¥

éðôì íäéëøö eéäé øeaòä úLøt ìëaäzà Ceøa Eäãøéì ìBëé Bðéà íàå ìltúéå ãøé øBîçä ìò áëBø äéä älôz òîBL ' §¨¨¨©¨¦¦§¨§¥¤§¨¤¨©¨¥©§¦¨¨¨¥©©£¥¥§¦§©¥§¦¥¨¥¥
ïéeëé àcñàa Bà äðéôña Cläî äéä íéLãwä éLã÷ úéa ãâðk Baì úà ïéeëé åéðt úà øéæçäì ìBëé Bðéà íàå åéðt úà øéæçé©£¦¤¨¨§¦¥¨§©£¦¤¨¨§©¥¤¦§¤¤¥¨§¥©¢¨¦¨¨§©¥¦§¦¨§©§¨§©¥

:íéLãwä éLã÷ úéa ãâðk Baì úààøîâépäç"ééî ãâðkø"àãâðk éðîçð øa ìàeîL 'øc déøa ìläç"éúBøkæà ¤¦§¤¤¥¨§¥©¢¨¦©¥§¤¤¦¦¥§¥§§¥©©§¨¦§¤¤©§¨
eáäa ãåc øîàLãâðk øîà óñåé áø íéìà éða 'äìç"éòîL úàéø÷aL úBøkæàø"àéåì ïa òLBäé éaø øîà íeçðz ¤¨©¨¦§¨©§¥¥¦©Ÿ¥¨©§¤¤©§¨¤¦§¦©§©©§¨©©¦§ª©¤¥¦

øîàå :äøãMaL úBéìeç äøNò äðBîL ãâðkøéøö ìltúnä éåì ïa òLBäé éaø øîà íeçðz 'òøëiL Ce÷wtúiL ãòìk §¤¤§¤¤§¥§¤©¦§¨§¨©©§¨©©¦§ª©¤¥¦©¦§©¥¨¦¤¦§©©¤¦§©§¨
òðòpL ïåék øîà àðéðç éaø Baì ãâðk øqéà äàøiL éãk ãò øîà àleò äøãMaL úBéìeçéøö Bðéà áeL BLàøàáø øîà C §¤©¦§¨¨¨©©§¥¤¥¨¤¦¨§¤¤¦©¦£¦¨¨©¥¨¤¦§©Ÿ¥¨¦¨©¨¨

éî ãâðk äeðwz äðáéa íéðénä úkøa éåì éaø øîà ïééååä éøñLz éøñ éðîz épä òøëc ïàîk éæçîe déLôð øòöîc àeäå§¦§©¥©§¥¤¡¥§©§¨©©¥§¨¥§¥¦§§¥¨§¨¨©©¦¥¦¦§©©¦¦§©§¤¦§¨§¤¤¦
äeðwzø"à'øì òîL úàéø÷aL ãçà ãâðk óñåé áøì íéòøä ãBákä ìà ãâðk éðîçð øa ìàeîL éaøc déøa ìlä éaøì éåì ¦§¨¥¦§©¦¦¥§¥§©¦§¥©©§¨¦§¤¤¥©¨¦§¦§©Ÿ¥§¤¤¤¨¤¦§¦©§©§
íeçðzø"à:äøãMaL äpè÷ àéìeç ãâðk éåì ïa òLBäéø"úïBòîLéìewtäøãqä ìò ìàéìîb ïaø éðôì úBëøa ç"é øécñä ©§§ª©¤¥¦§¤¤§¨§©¨¤©¦§¨¦§©©¦¦§¦§¨¦§¥©¨©§¦¥©©¥¤

íäì øîà äðáéaâ"øì dðwúå ïèwä ìàeîL ãîò íéðénä úkøa ïwúì òãBiL íãà Lé íeìk íéîëçìdçëL úøçà äðL §©§¤¨©¨¤©£¨¦§¥¨¨¤¥©§©¥¦§©©¦¦¨©§¥©¨¨§¦§¨§¨¨£¤¤§¨¨
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ברכות. פרק רביעי - תפילת השחר דף כח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc - zekxa(iyiy meil)

:sqen zlitz oipra dyrn d`ian `xnbdìç àéåà áøL,dlg - ©©§¨£©
óñBé áøc à÷øôì àúà àìå.sqei ax ly exeriyl zaya `a `le - §Ÿ£¨§¦§¨§©¥

àúà ék øçîì,yxcnd zial zxgnl `a xy`k -ééaà àòa §¨¨¦£¨§¨©©¥
óñBé áøc dézòc éçepàìsqei ax ly ezrc z` gipdl iia` dvx - §©¥©§¥§©¥

,`ie` ax lr citwie xrhvi `lydéì øîà,`ie` axl iia`éàî ¨©¥©
à÷øôì øî àúà àì àîòè`l recn -ly exeriyl axd ribd ©£¨Ÿ£¨©§¦§¨

.daiyid y`xdéì øîàmeyn ,`ie` axàìå éàaì Léìç äåäc ¨©¥©£¨¨¦¦©§Ÿ
àðéöî.`eal leki iziid `le ,iail ylgpy -déì øîà,iia`éànà §¦¨¨©¥©©

úéúàå éãéî zîòè àìjail z` wfgl edyn znrh `l recn - Ÿ§©§§¦¦©£¥
.z`aedéì øîàike ,`ie` axàðeä áøc àäì øî dì øáñ àìoi` - ¨©¥Ÿ¨©¨©§¨§©¨

,`ped ax ixac z` xaeq axdíãàì Bì øeñà ,àðeä áø øîàc§¨©©¨¨¨¨¨
,ïéôñenä úlôz ìltúiL íãB÷ íeìk íBòèiLly exeriyy oeikne ¤¦§§¤¤¦§©¥§¦©©¨¦

.melk merhl il xeq` did ,sqen zlitz mcew did sqei axøîà̈©
déì,iia`íBòèìå ,ãéçéa ïéôñeîc àúBìö ééelöì øîì déì éòaéà ¥¦¨¥¥§©§©¥§¨§¨¦§¨¦§¦§

éúéîìe éãéî,zecigia sqen zlitz lltzdl axl el did - ¦¦§¥¥
.xeriyl `eale ,okn xg`l edyn merhledéì øîà,`ie` axàìå ¨©¥§Ÿ

ïðçBé éaø øîàc àäì øî dì øáñdn z` xaeq axd oi` ike - ¨©¨©§¨§¨©©¦¨¨
,opgei iax xn`y,øeavä úlôúì Búlôz íéc÷iL íãàì Bì øeñà̈¨¨¨¤©§¦§¦¨¦§¦©©¦

.xeaivd iptl zecigia sqen izlltzd `l okldéì øîà,iia`åàì ¨©¥¨
dìò øîzà,df oic iabl yxcnd ziaa epipy `l ike -éaø øîà ¦§©£¨¨©©¦

eðL øeaöa ,àaàlltzdl mc`l oi`y xn`y opgei iax ixac - ©¨§¦¨
,xeaivd mr zqpkd ziaa `vnpy ina wx exn`p ,xeaivd iptl
leki ,eziaa `vnpy in j` ,zecigia mdiptl lltzdl el oi`y

.xeaivd elltzdy mcew s` zecigia sqen lltzdl
:dkld wqt d`ian `xnbdéaøk àìå ,àðeä áøk àì àúëìä úéìå§¥¦§§¨Ÿ§©¨§Ÿ§©¦

.éåì ïa òLBäé§ª©¤¥¦
` :`xnbd zx`andkld oiàðeä áøkiablïøîàc àädn - §©¨¨©£¨¨

`l` ,sqen zlitz iptl melk merhl mc`l xeq`y ,epxn`y
dkld oi`e .merhl xzeny dklddéaø øîàc ,éåì ïa òLBäé éaøk§©¦§ª©¤¥¦§¨©©¦

íBòèiL íãàì Bì øeñà ,äçðnä úlôz ïîæ òébäL ïåék ,éåì ïa òLBäé§ª©¤¥¦¥¨¤¦¦©§©§¦©©¦§¨¨¨¨¨¤¦§
,äçðnä úlôz ìltúiL íãB÷ íeìk.merhl xzeny dkldd `l` §¤¤¦§©¥§¦©©¦§¨

äðùî
oa `ipegp iax lltzdy zelitzd z` zx`an epiptly dpynd

:epnn ez`iviae ,yxcnd zial ezqipka dpwdäðwä ïa àéðeçð éaø©¦§§¨¤©¨¨
eøîà .äøö÷ älôz ,Búàéöéáe ,Løãnä úéáì Búñéðëa ìltúî äéä̈¨¦§©¥¦§¦¨§¥©¦§¨¦¦¨§¦¨§¨¨¨§

íB÷n äî ,Bìmrh dn -ìltúî éðà éúñéðëa ,íäì øîà .Bæ älôúì ©¨¦§¦¨¨©¨¤¦§¦¨¦£¦¦§©¥
éãé ìò äìwz øác òøàé àlL,ixaca icinlz erhi `ly - ¤Ÿ¤¡©§©©¨¨©¨¦
é÷ìç ìò äàãBä ïúBð éðà éúàéöéáeiwlg myy daehd lr dcen - ¦¦¨¦£¦¥¨¨©¤§¦

.yxcnd zia iayein

àøîâ
zial dqipka lltzdl yiy dlitzd gqep z` zx`an `xnbd

:epnn d`iviae yxcndïBöø éäé' ,øîBà eäî Búñéðëa ,ïðaø eðz̈©¨¨¦§¦¨©¥§¦¨
éðôlîéãé ìò äìwz øác òøàé àlL ,éäìà 'ä Eicinlz erhi `ly - ¦§¨¤¡Ÿ©¤Ÿ¤¡©§©©¨¨©¨¦
,ixacaäëìä øáãa ìLkà àìå,obedk `ly dyrn dyr`e §Ÿ¤¨¥¦§©£¨¨

éøáç éá eçîNéå,ipelyk lrøîBà àìå,mzq dxin` elit`ìò §¦§§¦£¥©§Ÿ©©
àîè`edyøBäè ìò àìå ,øBäè`edyéøáç eìLké àìå ,àîè ¨¥¨§Ÿ©¨¨¥§Ÿ¦¨§£¥©

éðôì éðà äãBî' ,øîBà eäî Búàéöéa .'íäa çîNàå äëìä øáãa'ä E ¦§©£¨¨§¤§©¨¤¦¦¨©¥¤£¦§¨¤
éáLBiî é÷ìç zîN àìå ,Løãnä úéa éáLBiî é÷ìç zîOL éäìà¡Ÿ©¤©§¨¤§¦¦§¥¥©¦§¨§Ÿ©§¨¤§¦¦§¥

úBðø÷,dgiy xaca miwqerd ux`d inr -íäå ,íékLî éðàL §¨¤£¦©§¦§¥
,íéìèa íéøáãì íéîékLî íäå ,äøBú éøáãì íékLî éðà ,íéîékLî©§¦¦£¦©§¦§¦§¥¨§¥©§¦¦¦§¨¦§¥¦
íðéàå íéìîò íäå ,øëN ìa÷îe ìîò éðà ,íéìîò íäå ìîò éðà£¦¨¥§¥£¥¦£¦¨¥§©¥¨¨§¥£¥¦§¥¨
íäå ,àaä íìBòä éiçì õø éðà ,íéöø íäå õø éðà ,øëN íéìa÷î§©§¦¨¨£¦¨§¥¨¦£¦¨§©¥¨¨©¨§¥

.'úçL øàáì íéöø̈¦¦§¥¨©
:`ad mler iigl mikef cvik x`ean eay dyrn d`ian `xnbd
,Bì eøîà ,Bø÷áì åéãéîìz eñðëð øæòéìà éaø äìçLk ,ïðaø eðz̈©¨¨§¤¨¨©¦¡¦¤¤¦§§©§¦¨§©§¨§

,íäì øîà ,àaä íìBòä éiçì ïäa äkæðå íéiç úBçøBà eðãnì ,eðéaø©¥©§¥§©¦§¦§¤¨¤§©¥¨¨©¨¨©¨¤
ïBébää ïî íëéða eòðîe ,íëéøáç ãBáëa eøäfä`xwna mlibxdln - ¦¨£¦§©§¥¤¦§§¥¤¦©¦¨

ewqri `l ok zngne ,ald z` jyen `edy iptn ,i`cn xzei
,dt lray dxezaízàLëe ,íéîëç éãéîìz ékøa ïéa íeáéLBäå§¦¥¦§¥©§¦¥£¨¦§¤©¤

,íéãîBò ízà éî éðôì eòc íéìltúîdni`a elltzzy ick ¦§©§¦§¦§¥¦©¤§¦
,d`xiae.àaä íìBòä éiçì ekæz Ck ìéáLáe¦§¦¨¦§§©¥¨¨©¨

exwal e`ay eicinlze i`kf oa opgei iaxa dyrn d`ian `xnbd
:ezen iptlïåék ,Bø÷áì åéãéîìz eñðëð ,éàkæ ïa ïðçBé éaø äìçLëe§¤¨¨©¦¨¨¤©©¦§§©§¦¨§©§¥¨

ìàøNé øð ,åéãéîìz Bì eøîà ,úBkáì ìéçúä íúBà äàøLdz`y - ¤¨¨¨¦§¦¦§¨§©§¦¨¥¦§¨¥
,minkg ipir xirn÷æçä Léht ,éðéîéä ãenò,mirlq uvetndéðtî ©©§¦¦©¦¤¨¨¦§¥

ïéëéìBî eéä íãå øNa Cìî éðôì eléà ,íäì øîà .äëBa äzà äî̈©¨¤¨©¨¤¦¦§¥¤¤¨¨¨¨¨¦¦
éúBà,oiclíBiäL`edBñòk ïéà ,éìò ñòBk íàL ,øáwa øçîe ïàk ¦¤©¨¨¨©¤¤¤¦¥¨©¥©£

éðøñBà íàå ,íìBò ñòk,mixeq`d ziaaíìBò øeqéà Bøeqéà ïéà- ©©¨§¦§¥¦¥¦¦¨
,mler xq`n exq`n oi`éðúéîî íàå,dfd mleraúúéî Búúéî ïéà §¦§¦¥¦¥¦¨¦©

íìBò,`ad mlerl -ìe íéøáãa Bñéiôì ìBëé éðàå,ïBîîa BãçLeóà ¨©£¦¨§©§¦§¨¦§©£§¨©
äëBa éúééä ïë ét ìò,ehtyn zni`néúBà íéëéìBnL åéLëòåoicl ©¦¥¨¦¦¤§©§¨¤¦¦¦

íìBòì íéi÷å éç àeäL ,àeä Ceøa LBãwä íéëìnä éëìî Cìî éðôì¦§¥¤¤©§¥©§¨¦©¨¨¤©§©¨§¨
,éðøñBà íàå ,íìBò ñòk Bñòk ,éìò ñòBk íàL ,íéîìBò éîìBòìe§§¥¨¦¤¦¥¨©©£©©¨§¦§¥¦
ìBëé éðéàå ,íìBò úúéî Búúéî ,éðúéîî íàå ,íìBò øeqéà Bøeqéà¦¦¨§¦§¦¥¦¦¨¦©¨§¥¦¨

ì àìå ,íéøáãa BñéiôìïBîîa BãçL.`ad mleraLiL àlà ãBò àìå §©§¦§¨¦§Ÿ§©£§¨§Ÿ¤¨¤¥
Bæéàa òãBé éðéàå ,ípäéb ìL úçàå ïãò ïb ìL úçà íéëøã éðL éðôì§¨©§¥§¨¦©©¤©¥¤§©©¤¥¦Ÿ§¥¦¥©§¥

éúBà íéëéìBî,mixenb miryxk mler zzin ipzini `l m` s` - ¦¦¦
,mpdibl ize` ekilei `ny ip` `xi mewn lknåji`.äkáà àì §Ÿ¤§¤

íéîL àøBî àäzL ïBöø éäé ,íäì øîà .eðëøa ,eðéaø ,Bì eøîà̈§©¥¨§¥¨©¨¤§¦¨¤§¥¨¨©¦
ïàk ãò ,åéãéîìz Bì eøîà .íãå øNa àøBîk íëéìòdna ic ike - £¥¤§¨¨¨¨¨¨§©§¦¨©¨
.xzei `le ,mce xya `xenk didi miny `xenyéàåìe ,íäì øîà̈©¨¤§©

jk ici lre ,mce xya `xenk miny `xen mkilr `diy i`eld -
daxdn erpnz.zexiareòãzixdy ,xacd `ed jkyíãàLk ¥§§¤¨¨

äøéáò øáBò,xzqaøîBài`eld ,eaila,íãà éðàøé àlLxzzqne ¥£¥¨¥¤Ÿ¦§©¦¨¨
,recie ielb lkd `ed jexa yecwd itlky s` zeixad `xen zngn
daxdn erpnz ,mce xya `xenk mkilr miny `xen didi m`e

.zexiar
íäì øîà Búøéèt úòLa,i`kf oa opgei iaxíéìk ept,ziadnéðtî ¦§©§¦¨¨©¨¤©¥¦¦§¥

äàîehä,znd ld` z`neha e`nhi `ly -eäi÷æçì àqk eðéëäå ©§¨§¨¦¦¥§¦§¦¨
àaL äãeäé Cìî.izeell il` ¤¤§¨¤¨

äðùî
xcq z` zx`ane ,dlitz ipica weqrl zxfeg epiptly dpynd
z` dpynd zx`an ,ok enk .mei lka lltzdl yiy dlitzd

:mzlitza oiekl mileki mpi`y mikxc ikleda dlitzd zxevïaø©¨
äøNò äðîL íãà ìltúî íBéå íBé ìëa ,øîBà ìàéìîbzekxa ©§¦¥¥§¨¨¦§©¥¨¨§Ÿ¤¤§¥

.dcinrd zlitzaäøNò äðBîL ïéòî ,øîBà òLBäé éaøyi zekxa ©¦§ª©¥¥¥§¤¤§¥
.mei lka lltzdlåéôa Búlôz äøeâL íà ,øîBà àáé÷ò éaø- ©¦£¦¨¥¦§¨§¦¨§¦

,dlitza libxe cenl `edyäøNò äðBîL ìltúî,zekxaåàì íàå ¦§©¥§¤¤§¥§¦¨
lltzn ,da libx epi`y -.äøNò äðBîL ïéòî¥¥§¤¤§¥

òá÷ Búlôz äNBòä ,øîBà øæòéìà éaømc`l dnec ezlitzy in - ©¦¡¦¤¤¥¨¤§¦¨¤©
izn' xne`e ,ezeyrl daeg el yie reaw xac zeyrl eilry

,'df ler ilrn wext`íéðeðçz Búlôz ïéàog z`yep ezlitz oi` - ¥§¦¨©£¦
.daeg ici da `veiy it lr s` ,`ed jexa yecwd iptl
:mikxc ikleda dlitzd ipic z` zx`an dpyndòLBäé éaø©¦§ª©

äðkñ íB÷îa CìBää ,øîBà,dlitza eail oiekl leki epi`yìltúî ¥©¥¦§©¨¨¦§©¥
ìëa ,ìàøNé úéøàL úà Enò úà 'ä òLBä' ,øîBàå äøö÷ älôz§¦¨§¨¨§¥©¤©§¤§¥¦¦§¨¥§¨

øeaòä úLøtzexiarl miyxety drya s` -íäéëøö eéäémiielb ¨¨©¨¦¦§¨§¥¤
éðôìE,mdilr mgxl.'älôz òîBL 'ä äzà Ceøa §¨¤¨©¨¥©§¦¨

øBîçä ìò áëBø äéä,jxcaãøéxengdnìBëé Bðéà íàå ,ìltúéå ¨¨¥©©£¥¥§¦§©¥§¦¥¨
,ãøéì,exeng z` wifgiy in el oi`y iptnøéæçé[aaeqi-]åéðt úà ¥¥©£¦¤¨¨

,lltzie ,milyexi cvlæçäì ìBëé Bðéà íàåúà ïéeëé ,åéðt úà øé §¦¥¨§©£¦¤¨¨§©¥¤
.íéLãwä éLã÷ úéa ãâðk Baì¦§¤¤¥¨§¥©¢¨¦
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רמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc - zekxa(iyiy meil)

:sqen zlitz oipra dyrn d`ian `xnbdìç àéåà áøL,dlg - ©©§¨£©
óñBé áøc à÷øôì àúà àìå.sqei ax ly exeriyl zaya `a `le - §Ÿ£¨§¦§¨§©¥

àúà ék øçîì,yxcnd zial zxgnl `a xy`k -ééaà àòa §¨¨¦£¨§¨©©¥
óñBé áøc dézòc éçepàìsqei ax ly ezrc z` gipdl iia` dvx - §©¥©§¥§©¥

,`ie` ax lr citwie xrhvi `lydéì øîà,`ie` axl iia`éàî ¨©¥©
à÷øôì øî àúà àì àîòè`l recn -ly exeriyl axd ribd ©£¨Ÿ£¨©§¦§¨

.daiyid y`xdéì øîàmeyn ,`ie` axàìå éàaì Léìç äåäc ¨©¥©£¨¨¦¦©§Ÿ
àðéöî.`eal leki iziid `le ,iail ylgpy -déì øîà,iia`éànà §¦¨¨©¥©©

úéúàå éãéî zîòè àìjail z` wfgl edyn znrh `l recn - Ÿ§©§§¦¦©£¥
.z`aedéì øîàike ,`ie` axàðeä áøc àäì øî dì øáñ àìoi` - ¨©¥Ÿ¨©¨©§¨§©¨

,`ped ax ixac z` xaeq axdíãàì Bì øeñà ,àðeä áø øîàc§¨©©¨¨¨¨¨
,ïéôñenä úlôz ìltúiL íãB÷ íeìk íBòèiLly exeriyy oeikne ¤¦§§¤¤¦§©¥§¦©©¨¦

.melk merhl il xeq` did ,sqen zlitz mcew did sqei axøîà̈©
déì,iia`íBòèìå ,ãéçéa ïéôñeîc àúBìö ééelöì øîì déì éòaéà ¥¦¨¥¥§©§©¥§¨§¨¦§¨¦§¦§

éúéîìe éãéî,zecigia sqen zlitz lltzdl axl el did - ¦¦§¥¥
.xeriyl `eale ,okn xg`l edyn merhledéì øîà,`ie` axàìå ¨©¥§Ÿ

ïðçBé éaø øîàc àäì øî dì øáñdn z` xaeq axd oi` ike - ¨©¨©§¨§¨©©¦¨¨
,opgei iax xn`y,øeavä úlôúì Búlôz íéc÷iL íãàì Bì øeñà̈¨¨¨¤©§¦§¦¨¦§¦©©¦

.xeaivd iptl zecigia sqen izlltzd `l okldéì øîà,iia`åàì ¨©¥¨
dìò øîzà,df oic iabl yxcnd ziaa epipy `l ike -éaø øîà ¦§©£¨¨©©¦

eðL øeaöa ,àaàlltzdl mc`l oi`y xn`y opgei iax ixac - ©¨§¦¨
,xeaivd mr zqpkd ziaa `vnpy ina wx exn`p ,xeaivd iptl
leki ,eziaa `vnpy in j` ,zecigia mdiptl lltzdl el oi`y

.xeaivd elltzdy mcew s` zecigia sqen lltzdl
:dkld wqt d`ian `xnbdéaøk àìå ,àðeä áøk àì àúëìä úéìå§¥¦§§¨Ÿ§©¨§Ÿ§©¦

.éåì ïa òLBäé§ª©¤¥¦
` :`xnbd zx`andkld oiàðeä áøkiablïøîàc àädn - §©¨¨©£¨¨

`l` ,sqen zlitz iptl melk merhl mc`l xeq`y ,epxn`y
dkld oi`e .merhl xzeny dklddéaø øîàc ,éåì ïa òLBäé éaøk§©¦§ª©¤¥¦§¨©©¦

íBòèiL íãàì Bì øeñà ,äçðnä úlôz ïîæ òébäL ïåék ,éåì ïa òLBäé§ª©¤¥¦¥¨¤¦¦©§©§¦©©¦§¨¨¨¨¨¤¦§
,äçðnä úlôz ìltúiL íãB÷ íeìk.merhl xzeny dkldd `l` §¤¤¦§©¥§¦©©¦§¨

äðùî
oa `ipegp iax lltzdy zelitzd z` zx`an epiptly dpynd

:epnn ez`iviae ,yxcnd zial ezqipka dpwdäðwä ïa àéðeçð éaø©¦§§¨¤©¨¨
eøîà .äøö÷ älôz ,Búàéöéáe ,Løãnä úéáì Búñéðëa ìltúî äéä̈¨¦§©¥¦§¦¨§¥©¦§¨¦¦¨§¦¨§¨¨¨§

íB÷n äî ,Bìmrh dn -ìltúî éðà éúñéðëa ,íäì øîà .Bæ älôúì ©¨¦§¦¨¨©¨¤¦§¦¨¦£¦¦§©¥
éãé ìò äìwz øác òøàé àlL,ixaca icinlz erhi `ly - ¤Ÿ¤¡©§©©¨¨©¨¦
é÷ìç ìò äàãBä ïúBð éðà éúàéöéáeiwlg myy daehd lr dcen - ¦¦¨¦£¦¥¨¨©¤§¦

.yxcnd zia iayein

àøîâ
zial dqipka lltzdl yiy dlitzd gqep z` zx`an `xnbd

:epnn d`iviae yxcndïBöø éäé' ,øîBà eäî Búñéðëa ,ïðaø eðz̈©¨¨¦§¦¨©¥§¦¨
éðôlîéãé ìò äìwz øác òøàé àlL ,éäìà 'ä Eicinlz erhi `ly - ¦§¨¤¡Ÿ©¤Ÿ¤¡©§©©¨¨©¨¦
,ixacaäëìä øáãa ìLkà àìå,obedk `ly dyrn dyr`e §Ÿ¤¨¥¦§©£¨¨

éøáç éá eçîNéå,ipelyk lrøîBà àìå,mzq dxin` elit`ìò §¦§§¦£¥©§Ÿ©©
àîè`edyøBäè ìò àìå ,øBäè`edyéøáç eìLké àìå ,àîè ¨¥¨§Ÿ©¨¨¥§Ÿ¦¨§£¥©

éðôì éðà äãBî' ,øîBà eäî Búàéöéa .'íäa çîNàå äëìä øáãa'ä E ¦§©£¨¨§¤§©¨¤¦¦¨©¥¤£¦§¨¤
éáLBiî é÷ìç zîN àìå ,Løãnä úéa éáLBiî é÷ìç zîOL éäìà¡Ÿ©¤©§¨¤§¦¦§¥¥©¦§¨§Ÿ©§¨¤§¦¦§¥

úBðø÷,dgiy xaca miwqerd ux`d inr -íäå ,íékLî éðàL §¨¤£¦©§¦§¥
,íéìèa íéøáãì íéîékLî íäå ,äøBú éøáãì íékLî éðà ,íéîékLî©§¦¦£¦©§¦§¦§¥¨§¥©§¦¦¦§¨¦§¥¦
íðéàå íéìîò íäå ,øëN ìa÷îe ìîò éðà ,íéìîò íäå ìîò éðà£¦¨¥§¥£¥¦£¦¨¥§©¥¨¨§¥£¥¦§¥¨
íäå ,àaä íìBòä éiçì õø éðà ,íéöø íäå õø éðà ,øëN íéìa÷î§©§¦¨¨£¦¨§¥¨¦£¦¨§©¥¨¨©¨§¥

.'úçL øàáì íéöø̈¦¦§¥¨©
:`ad mler iigl mikef cvik x`ean eay dyrn d`ian `xnbd
,Bì eøîà ,Bø÷áì åéãéîìz eñðëð øæòéìà éaø äìçLk ,ïðaø eðz̈©¨¨§¤¨¨©¦¡¦¤¤¦§§©§¦¨§©§¨§

,íäì øîà ,àaä íìBòä éiçì ïäa äkæðå íéiç úBçøBà eðãnì ,eðéaø©¥©§¥§©¦§¦§¤¨¤§©¥¨¨©¨¨©¨¤
ïBébää ïî íëéða eòðîe ,íëéøáç ãBáëa eøäfä`xwna mlibxdln - ¦¨£¦§©§¥¤¦§§¥¤¦©¦¨

ewqri `l ok zngne ,ald z` jyen `edy iptn ,i`cn xzei
,dt lray dxezaízàLëe ,íéîëç éãéîìz ékøa ïéa íeáéLBäå§¦¥¦§¥©§¦¥£¨¦§¤©¤

,íéãîBò ízà éî éðôì eòc íéìltúîdni`a elltzzy ick ¦§©§¦§¦§¥¦©¤§¦
,d`xiae.àaä íìBòä éiçì ekæz Ck ìéáLáe¦§¦¨¦§§©¥¨¨©¨

exwal e`ay eicinlze i`kf oa opgei iaxa dyrn d`ian `xnbd
:ezen iptlïåék ,Bø÷áì åéãéîìz eñðëð ,éàkæ ïa ïðçBé éaø äìçLëe§¤¨¨©¦¨¨¤©©¦§§©§¦¨§©§¥¨

ìàøNé øð ,åéãéîìz Bì eøîà ,úBkáì ìéçúä íúBà äàøLdz`y - ¤¨¨¨¦§¦¦§¨§©§¦¨¥¦§¨¥
,minkg ipir xirn÷æçä Léht ,éðéîéä ãenò,mirlq uvetndéðtî ©©§¦¦©¦¤¨¨¦§¥

ïéëéìBî eéä íãå øNa Cìî éðôì eléà ,íäì øîà .äëBa äzà äî̈©¨¤¨©¨¤¦¦§¥¤¤¨¨¨¨¨¦¦
éúBà,oiclíBiäL`edBñòk ïéà ,éìò ñòBk íàL ,øáwa øçîe ïàk ¦¤©¨¨¨©¤¤¤¦¥¨©¥©£

éðøñBà íàå ,íìBò ñòk,mixeq`d ziaaíìBò øeqéà Bøeqéà ïéà- ©©¨§¦§¥¦¥¦¦¨
,mler xq`n exq`n oi`éðúéîî íàå,dfd mleraúúéî Búúéî ïéà §¦§¦¥¦¥¦¨¦©

íìBò,`ad mlerl -ìe íéøáãa Bñéiôì ìBëé éðàå,ïBîîa BãçLeóà ¨©£¦¨§©§¦§¨¦§©£§¨©
äëBa éúééä ïë ét ìò,ehtyn zni`néúBà íéëéìBnL åéLëòåoicl ©¦¥¨¦¦¤§©§¨¤¦¦¦

íìBòì íéi÷å éç àeäL ,àeä Ceøa LBãwä íéëìnä éëìî Cìî éðôì¦§¥¤¤©§¥©§¨¦©¨¨¤©§©¨§¨
,éðøñBà íàå ,íìBò ñòk Bñòk ,éìò ñòBk íàL ,íéîìBò éîìBòìe§§¥¨¦¤¦¥¨©©£©©¨§¦§¥¦
ìBëé éðéàå ,íìBò úúéî Búúéî ,éðúéîî íàå ,íìBò øeqéà Bøeqéà¦¦¨§¦§¦¥¦¦¨¦©¨§¥¦¨

ì àìå ,íéøáãa BñéiôìïBîîa BãçL.`ad mleraLiL àlà ãBò àìå §©§¦§¨¦§Ÿ§©£§¨§Ÿ¤¨¤¥
Bæéàa òãBé éðéàå ,ípäéb ìL úçàå ïãò ïb ìL úçà íéëøã éðL éðôì§¨©§¥§¨¦©©¤©¥¤§©©¤¥¦Ÿ§¥¦¥©§¥

éúBà íéëéìBî,mixenb miryxk mler zzin ipzini `l m` s` - ¦¦¦
,mpdibl ize` ekilei `ny ip` `xi mewn lknåji`.äkáà àì §Ÿ¤§¤

íéîL àøBî àäzL ïBöø éäé ,íäì øîà .eðëøa ,eðéaø ,Bì eøîà̈§©¥¨§¥¨©¨¤§¦¨¤§¥¨¨©¦
ïàk ãò ,åéãéîìz Bì eøîà .íãå øNa àøBîk íëéìòdna ic ike - £¥¤§¨¨¨¨¨¨§©§¦¨©¨
.xzei `le ,mce xya `xenk didi miny `xenyéàåìe ,íäì øîà̈©¨¤§©

jk ici lre ,mce xya `xenk miny `xen mkilr `diy i`eld -
daxdn erpnz.zexiareòãzixdy ,xacd `ed jkyíãàLk ¥§§¤¨¨

äøéáò øáBò,xzqaøîBài`eld ,eaila,íãà éðàøé àlLxzzqne ¥£¥¨¥¤Ÿ¦§©¦¨¨
,recie ielb lkd `ed jexa yecwd itlky s` zeixad `xen zngn
daxdn erpnz ,mce xya `xenk mkilr miny `xen didi m`e

.zexiar
íäì øîà Búøéèt úòLa,i`kf oa opgei iaxíéìk ept,ziadnéðtî ¦§©§¦¨¨©¨¤©¥¦¦§¥

äàîehä,znd ld` z`neha e`nhi `ly -eäi÷æçì àqk eðéëäå ©§¨§¨¦¦¥§¦§¦¨
àaL äãeäé Cìî.izeell il` ¤¤§¨¤¨

äðùî
xcq z` zx`ane ,dlitz ipica weqrl zxfeg epiptly dpynd
z` dpynd zx`an ,ok enk .mei lka lltzdl yiy dlitzd

:mzlitza oiekl mileki mpi`y mikxc ikleda dlitzd zxevïaø©¨
äøNò äðîL íãà ìltúî íBéå íBé ìëa ,øîBà ìàéìîbzekxa ©§¦¥¥§¨¨¦§©¥¨¨§Ÿ¤¤§¥

.dcinrd zlitzaäøNò äðBîL ïéòî ,øîBà òLBäé éaøyi zekxa ©¦§ª©¥¥¥§¤¤§¥
.mei lka lltzdlåéôa Búlôz äøeâL íà ,øîBà àáé÷ò éaø- ©¦£¦¨¥¦§¨§¦¨§¦

,dlitza libxe cenl `edyäøNò äðBîL ìltúî,zekxaåàì íàå ¦§©¥§¤¤§¥§¦¨
lltzn ,da libx epi`y -.äøNò äðBîL ïéòî¥¥§¤¤§¥

òá÷ Búlôz äNBòä ,øîBà øæòéìà éaømc`l dnec ezlitzy in - ©¦¡¦¤¤¥¨¤§¦¨¤©
izn' xne`e ,ezeyrl daeg el yie reaw xac zeyrl eilry

,'df ler ilrn wext`íéðeðçz Búlôz ïéàog z`yep ezlitz oi` - ¥§¦¨©£¦
.daeg ici da `veiy it lr s` ,`ed jexa yecwd iptl
:mikxc ikleda dlitzd ipic z` zx`an dpyndòLBäé éaø©¦§ª©

äðkñ íB÷îa CìBää ,øîBà,dlitza eail oiekl leki epi`yìltúî ¥©¥¦§©¨¨¦§©¥
ìëa ,ìàøNé úéøàL úà Enò úà 'ä òLBä' ,øîBàå äøö÷ älôz§¦¨§¨¨§¥©¤©§¤§¥¦¦§¨¥§¨

øeaòä úLøtzexiarl miyxety drya s` -íäéëøö eéäémiielb ¨¨©¨¦¦§¨§¥¤
éðôìE,mdilr mgxl.'älôz òîBL 'ä äzà Ceøa §¨¤¨©¨¥©§¦¨

øBîçä ìò áëBø äéä,jxcaãøéxengdnìBëé Bðéà íàå ,ìltúéå ¨¨¥©©£¥¥§¦§©¥§¦¥¨
,ãøéì,exeng z` wifgiy in el oi`y iptnøéæçé[aaeqi-]åéðt úà ¥¥©£¦¤¨¨

,lltzie ,milyexi cvlæçäì ìBëé Bðéà íàåúà ïéeëé ,åéðt úà øé §¦¥¨§©£¦¤¨¨§©¥¤
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xcde"רנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc - zekxa(ycew zay meil)

é÷Läåda óda xkfdl dqipe -ìLå íézLeäeìòä àìå ,úBòL L- §¦§¦¨§©¦§¨Ÿ¨§Ÿ¤¡
.xeaiv gily zeidln edexiard `le

:`xnbd dywneäeìòä àì éànà,edexiard `l recn -øîàäå ©©Ÿ¤¡§¨¨©
,áø øîà äãeäé áøy xeaiv gilyïlk úBëøaä ìëa äòèblicy - ©§¨¨©©¨¨§¨©§¨ª¨
,zekxad lkn zg`BúBà ïéìòî ïéàm` j` ,eze` mixiarn `l - ¥©£¦

drhBúBà ïéìòî ,íé÷Bãvä úkøáameyn ,eze` mixiarn - §¦§©©§¦©£¦
càeä ïéî ànL ïðéLééçy mipindn `ed `ny miyyegy -dkxad ¨§¦©¤¨¦

:`xnbd zvxzn .dilr blic ok zngne ,mcbpk dpwzpéðàL̈¦
dðwz eäéàc ïèwä ìàeîLowiz envr `edy ohwd l`eny dpey - §¥©¨¨§¦¦§¨

.edexiard `l okle ,oin `ed `ny yeygl oi`e ,mipind zkxa z`
:`xnbd zl`eydéa øãä àîìc Leçéðåea xfg `ny yeygpe - §¥¦§¨£©¥

:`xnbd daiyn .oin dyrpe ohwd l`enyéøéîb ,ééaà øîà- ¨©©©¥§¦¦
c izeaxn izcnlàLéa éåä àì àáè,xnelk ,rx dyrp `l aeh - ¨¨Ÿ¨¥¦¨

.ryx dyrp `l wicv
:`xnbd dywnàìå,ryx dyrp wicv oi` ike -áéúëäågi l`wfgi) §Ÿ§¨§¦

(ck,'ìåò äNòå Bú÷ãvî ÷écö áeLáe'leki wicv s`y rnyn §©¦¦¦§¨§¨¨¨¤
:`xnbd zvxzn .ryxl jetdlàeääa xaecn my -Bøwéòî òLø ©¨¨¥¦¨

rnyne ,wicv dyrpe ezryxn ay okn xg`le ,ezligzn -
,ezryxl ayy minrt yiy weqtaBøwéòî ÷écö ìáà,ezligzn - £¨©¦¥¦¨

,`hg `l mlernyàì.ryx dyrp Ÿ
:`xnbd dywnàìå,ryx dyrp `l ,ezligzn wicv ike -àäå §Ÿ§¨

ïðz(c"n a"t zea`),Eîöòa ïéîàz ìàzwfg mvera ghaz l` - §©©©£¦§©§§
jzwcväìBãb äpeäëa LnL ìBãb ïäk ïðçBé éøäL ,EúBî íBé ãò©§¤£¥¨¨Ÿ¥¨¦¥¦§¨§¨

.é÷Bãö äNòð óBqáìe äðL íéðîLeze` did in `axe iia` ewlgpe §Ÿ¦¨¨§©©£¨§¦
,lecb odk opgeiïðçBé àeä ,éàpé àeä ,ééaà øîàlecb odk opgei - ¨©©©¥©©¨¨

.l`xyi inkg lk z` bxdy jlnd i`pi `ed o`k xen`dàáø̈¨
,ãeçì ïðçBéå ,ãeçì éàpé ,øîà,mc` eze` df oi`eéàpédid jlnd ¨©©©§§¨¨§©©

ïðçBéå ,Bøwéòî òLødid lecb odk.Bøwéòî ÷écö`xnbd zx`an ¨¨¥¦¨§¨¨©¦¥¦¨
:`iyewd z`ééaàì àçéðäi`pi `ed lecb odk opgeiy xaeqd ¨¦¨§©©¥

dpy mipeny xg`le ,ezryxn aye dligza ryx didy ,jlnd
did m`y `xnbd uexizk epiide ,ezryxl ay ,lecb odk didy

.ezryxl ayy minrt ,dligza ryxàáøì àlàopgeiy xaeqd ¤¨§¨¨
,ezligzn wicv did lecb odk,àéL÷`hg `l lecb odk opgei ixd ©§¨

:`xnbd zvxzn .iwecv dyrp seqal ok it lr s`e ,mlernøîà̈©
déa øãä àîìc énð Bøwéòî ÷écö ,àáø Cìwicv iabl mb - ¨¨¨©¦¥¦¨©¦¦§¨£©¥

.ryx dyrie ea xefgi `ny yeygl yi ezligzn
:`xnbd dywneäe÷qà àì éànà ,éëä éà`l recn ,jk m` - ¦¨¦©©Ÿ©§

eyyg `le ,mipind zkxa z` blicyk ohwd l`eny z` exiard
:`xnbd zvxzn .oin dyrp `nyda ìéçúàc ïèwä ìàeîL éðàL̈¦§¥©¨¨§©§¦¨

,mipind zkxa z` ligzd xaky ohwd l`enya oicd dpey -
,dzirvn`a drheòLBäé éaø àîézéàå ,áø øîà äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©©§¦¥¨©¦§ª©

eðL àì ,éåì ïazkxaa drehd z` miwlqny df oic exn` `l - ¤¥¦Ÿ¨
,mipindìáà ,da ìéçúä àlL àlàm`da ìéçúädrhe ¤¨¤Ÿ¦§¦¨£¨¦§¦¨

,dzirvn`adøîBb,dkxad z` milydl xkfiy cr el mipiznn - §¨
yeygl oi` ,ligzdy xg`y meyn ,ezlitz z` miiqi okn xg`le
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המשך בעמוד נק

ezny in` cenr hk sc ± iyily wxtzekxa
é÷ùäå.ó:(hi ziy`xa) ikzq`e swyie opinbxznck dkeq oeyl dze` xekfl aygòùø

.åø÷éòî:ryx dyrpe xfegy minrt ezryxn aye.éàðé àåäsc b"t) oiyeciwa epipyy

:l`xyi inkg bxdy (.eq.åø÷éòî òùø éàðé:ezryxl xfge wicv dyrpe.äá ìéçúàã
:dzirvn`a drhe dxne`l ligzd.åðù àì:eze` oilrn dcedi ax xn`c `däòáù

.úåìå÷:(hk mildz) mind lr 'd lew xenfna

.äðç äøîàù:(a `"y) ial ulr zyxtaã"ë
.úåððødpx (g ` mikln) dnly cenrie zyxta

:`ki` c"k oedlk dpgz dltz.éîçøã àîåéá
dfa df mixry ewacy mingx ywal jxvedy

iycw zial oex` qipkdl oigipn eid `le

:(.h sc) ohw crena 'ixn`ck miycwdìë ïéòî
.äëøá:zg`e zg` lk lr jxane xvewa xne`

.åððéáälka dltz rney `l` jxan epi`e

zepexg` ylyl zepey`x yly oiay zekxad

cbpk epaal z` lene opeg dz` cbpk eppiad

mile`b zeidl epl glq cbpk epl gelql epaiyd

:mlek oke dle`b cbpk.êöøà úåàðádep oeyl

cbpk `ede (bk mildz) ipviaxi `yc ze`pa enk

:mipyd zkxaìò íéòåúäå.êúòãlr mixaerd

:jixac.åèôùéxg` oeyl .htyne dwcv cbpk

maiyd ehtyi jzrc lr htyna mirezde

oke il d`xp xwir oke jixack hetyl mcnll

:b"da.ééáà äìò èééìzekxad blcny itl

:zg` dkxaa ollekeéáøë ïðéãáò éî äðùä ìë
.àáé÷òin zenly g"i oilltzn ep`yk xnelk

ipta ziriax dkxa xnel `aiwr 'xk opicar

ciarp eppiad oilltznyk `zydc dnvr

:dizek.ïå÷ú òáùylye zepey`x yly

:eppiade zepexg`.äììëðå:dlcadl.ììëî
zrcd opega dllek `edy jxck eppiad jeza

legl ycw oia licand epidl` 'd eppiad xn`ie

:jikxc zrcl.éãåøèàì:zerhl.úìçúá
:rvn`d on xzei ezrc oiekl mc` leki dltzd

.íéîùâ úåøåáâjkitl `id `nlra dxkfd

dxne`l lekiy dltz dpi`y eze` oixifgn

:dltz rneya.ãéçéá:eze` oixifgn.øåáöá
:xeavd mr lltznd cigi.ú"ù íãå÷ øëãàã

:dltz rneya dxne`l lekiy eze` oixifgn oi`
íéðåðçú
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èééìjxca la` `zna n"d wiqnc mixtq yie l"iw ikde .eppiad ilvnc o`n` iia` dlr

:'eke iqei iax iab oizlikna rnynck ixy

äììëðåueg g"i mc` lltzn dlek dpyd lk (:g sc) dcpc w"ta opixn`c `de .eppiada

iptn zenily g"i milltzny `"ie ziprzd iptn xeav gxeh iptn k"di i`venn

jixt `l i`n` dnize zrcd opega dlcad l"vy

dpyd lk mzdc inc `lc l"ie eppiada dllkpe

llkn dllkpe zeywdl epl oi`e g"i lltzn dlek

lky `kd la` dpyd lk ly bdpnd zepyl ick

zepyl il dnl xity jixt eppiad lltzn dpyd

:eppiada dllkpe epzppeg dz` liaya bdpnd

éðôîonwl) xn`ck .z"eya dxne`l lekiy

eikxv mc` l`ey (g sc b"er) (.`l

ezia jeza dleg el yiy oebk eikxv `wece z"eya

e dltz oirn `edc min edcy jixvy e`dl`y ok
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'd dz` jexa xne`d lky d`xpe z"ey oirn

dpebn ayein mipepgz ixac miiqy xg` z"ey
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é÷úî ãéøèî àúBìö òöîàa àéúàc ïåék àëä ãéøèî àì àúBìö úlçúa àéúàc ïåék íúä éøîàòîBLa døîéðå éMà áø dì ó ©§¥¨¨¥¨§¨§¨¦§¦©§¨Ÿ©§¦¨¨¥¨§¨§¨§¤§©§¨©§¦©§¦¨©©¦§¥§¨§¥©
älôz"àcøéqà áø øîà íeçðzïéøéæçî ïéà íéðMä úkøáa äìàL BúBà ïéøéæçî íéúnä úéiçúa íéîLb úBøeáb øékæä àìå äòè §¦¨§©§¨©©©¦¨¨§Ÿ¦§¦§§¨¦¦§¦©©¥¦©£¦¦§¥¨§¦§©©¨¦¥©£¦¦

:éðàL äòè ñBkä ìò døîBàì ìBëéL éðtî BúBà ïéøéæçî ïéà úòcä ïðBça äìcáäå älôz òîBLa døîBàì ìBëiL éðtî BúBà¦§¥¤¨§§¨§¥©§¦¨§©§¨¨§¥©¨©¥©£¦¦¦§¥¤¨§§¨©©¨¨©¦
àôebø"àïéøéæçî ïéà íéðMä úkøáa äìàL BúBà ïéøéæçî íéúnä úéiçúa íéîLb úBøeáb øékæä àìå äòè éqà áø øîà íeçðz ¨©§¨©©©¦¨¨§Ÿ¦§¦§§¨¦¦§¦©©¥¦©£¦¦§¥¨§¦§©©¨¦¥©£¦¦

äòè éáéúéî ñBkä ìò døîBàì ìBëiL éðtî BúBà ïéøéæçî ïéà úòcä ïðBça äìcáäå älôz òîBLa døîBàì ìBëiL éðtî BúBà¦§¥¤¨§§¨§¥©§¦¨§©§¨¨§¥©¨©¥©£¦¦¦§¥¤¨§§¨©©¥¦¥¨¨
ïéøéæçî ïéà úòcä ïðBça äìcáäå BúBà ïéøéæçî íéðMä úkøáa äìàL BúBà ïéøéæçî íéúnä úéiçúa íéîLb úBøeáb øékæä àìå§Ÿ¦§¦§§¨¦¦§¦©©¥¦©£¦¦§¥¨§¦§©©¨¦©£¦¦§©§¨¨§¥©¨©¥©£¦¦

ñBkä ìò døîBàì ìBëiL éðtî BúBà÷"ìøeaöa øeaöa àä ãéçéa àäè"îéðtî éàä éëä éà øeaö çéìMî dòîLc íeMî àì ¦§¥¤¨§§¨©©¨§¨¦¨§¦§¦Ÿ¦§¨§¨¦§¦©¦¦¨¥©¦§¥
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רני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc - zekxa(ycew zay meil)

é÷Läåda óda xkfdl dqipe -ìLå íézLeäeìòä àìå ,úBòL L- §¦§¦¨§©¦§¨Ÿ¨§Ÿ¤¡
.xeaiv gily zeidln edexiard `le

:`xnbd dywneäeìòä àì éànà,edexiard `l recn -øîàäå ©©Ÿ¤¡§¨¨©
,áø øîà äãeäé áøy xeaiv gilyïlk úBëøaä ìëa äòèblicy - ©§¨¨©©¨¨§¨©§¨ª¨
,zekxad lkn zg`BúBà ïéìòî ïéàm` j` ,eze` mixiarn `l - ¥©£¦

drhBúBà ïéìòî ,íé÷Bãvä úkøáameyn ,eze` mixiarn - §¦§©©§¦©£¦
càeä ïéî ànL ïðéLééçy mipindn `ed `ny miyyegy -dkxad ¨§¦©¤¨¦

:`xnbd zvxzn .dilr blic ok zngne ,mcbpk dpwzpéðàL̈¦
dðwz eäéàc ïèwä ìàeîLowiz envr `edy ohwd l`eny dpey - §¥©¨¨§¦¦§¨

.edexiard `l okle ,oin `ed `ny yeygl oi`e ,mipind zkxa z`
:`xnbd zl`eydéa øãä àîìc Leçéðåea xfg `ny yeygpe - §¥¦§¨£©¥

:`xnbd daiyn .oin dyrpe ohwd l`enyéøéîb ,ééaà øîà- ¨©©©¥§¦¦
c izeaxn izcnlàLéa éåä àì àáè,xnelk ,rx dyrp `l aeh - ¨¨Ÿ¨¥¦¨

.ryx dyrp `l wicv
:`xnbd dywnàìå,ryx dyrp wicv oi` ike -áéúëäågi l`wfgi) §Ÿ§¨§¦

(ck,'ìåò äNòå Bú÷ãvî ÷écö áeLáe'leki wicv s`y rnyn §©¦¦¦§¨§¨¨¨¤
:`xnbd zvxzn .ryxl jetdlàeääa xaecn my -Bøwéòî òLø ©¨¨¥¦¨

rnyne ,wicv dyrpe ezryxn ay okn xg`le ,ezligzn -
,ezryxl ayy minrt yiy weqtaBøwéòî ÷écö ìáà,ezligzn - £¨©¦¥¦¨

,`hg `l mlernyàì.ryx dyrp Ÿ
:`xnbd dywnàìå,ryx dyrp `l ,ezligzn wicv ike -àäå §Ÿ§¨

ïðz(c"n a"t zea`),Eîöòa ïéîàz ìàzwfg mvera ghaz l` - §©©©£¦§©§§
jzwcväìBãb äpeäëa LnL ìBãb ïäk ïðçBé éøäL ,EúBî íBé ãò©§¤£¥¨¨Ÿ¥¨¦¥¦§¨§¨

.é÷Bãö äNòð óBqáìe äðL íéðîLeze` did in `axe iia` ewlgpe §Ÿ¦¨¨§©©£¨§¦
,lecb odk opgeiïðçBé àeä ,éàpé àeä ,ééaà øîàlecb odk opgei - ¨©©©¥©©¨¨

.l`xyi inkg lk z` bxdy jlnd i`pi `ed o`k xen`dàáø̈¨
,ãeçì ïðçBéå ,ãeçì éàpé ,øîà,mc` eze` df oi`eéàpédid jlnd ¨©©©§§¨¨§©©

ïðçBéå ,Bøwéòî òLødid lecb odk.Bøwéòî ÷écö`xnbd zx`an ¨¨¥¦¨§¨¨©¦¥¦¨
:`iyewd z`ééaàì àçéðäi`pi `ed lecb odk opgeiy xaeqd ¨¦¨§©©¥

dpy mipeny xg`le ,ezryxn aye dligza ryx didy ,jlnd
did m`y `xnbd uexizk epiide ,ezryxl ay ,lecb odk didy

.ezryxl ayy minrt ,dligza ryxàáøì àlàopgeiy xaeqd ¤¨§¨¨
,ezligzn wicv did lecb odk,àéL÷`hg `l lecb odk opgei ixd ©§¨

:`xnbd zvxzn .iwecv dyrp seqal ok it lr s`e ,mlernøîà̈©
déa øãä àîìc énð Bøwéòî ÷écö ,àáø Cìwicv iabl mb - ¨¨¨©¦¥¦¨©¦¦§¨£©¥

.ryx dyrie ea xefgi `ny yeygl yi ezligzn
:`xnbd dywneäe÷qà àì éànà ,éëä éà`l recn ,jk m` - ¦¨¦©©Ÿ©§

eyyg `le ,mipind zkxa z` blicyk ohwd l`eny z` exiard
:`xnbd zvxzn .oin dyrp `nyda ìéçúàc ïèwä ìàeîL éðàL̈¦§¥©¨¨§©§¦¨

,mipind zkxa z` ligzd xaky ohwd l`enya oicd dpey -
,dzirvn`a drheòLBäé éaø àîézéàå ,áø øîà äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©©§¦¥¨©¦§ª©

eðL àì ,éåì ïazkxaa drehd z` miwlqny df oic exn` `l - ¤¥¦Ÿ¨
,mipindìáà ,da ìéçúä àlL àlàm`da ìéçúädrhe ¤¨¤Ÿ¦§¦¨£¨¦§¦¨

,dzirvn`adøîBb,dkxad z` milydl xkfiy cr el mipiznn - §¨
yeygl oi` ,ligzdy xg`y meyn ,ezlitz z` miiqi okn xg`le

.oin `edy
:`xnbd zl`ey .zetqep zelitz epwzp in cbpk zx`an `xnbd

àúaLc òáL éðä,zaya milltzny el` zekxa ray -éî ãâðk ¨¥¤©§©§¨§¤¤¦
:`xnbd daiyn .epwzpäòáL ãâðk ,ìeàL ïa àzôìç éaø øîà̈©©¦£©§¨¤¨§¤¤¦§¨

ãåc øîàL úBìB÷'d lFw' xenfna jlnd'íénä ìò(h-b hk mildz). ¤¨©¨¦©©©¦
:`xnbd zl`eyäðMä Làøc òLz éðäel` zekxa ryz - ¨¥¥©§Ÿ©¨¨

,dpyd y`xa milltznyéî ãâðk:`xnbd daiyn .epwzpøîà §¤¤¦¨©
ïéðâéèø÷ ïîc ÷çöé éaø,oipbihxw enyy mewnn -äòLz ãâðk ©¦¦§¨§¦©§¦§¦§¤¤¦§¨

úBøkæà'd my ly,dúlôúa äpç äøîàLef dlitz dlltzde ©§¨¤¨§¨©¨¦§¦¨¨
,dpyd y`xaäpçå ìçø ,äøN äã÷ôð äðMä Làøa ,øî øîàc- §¨©©§Ÿ©¨¨¦§§¨¨¨¨¥§©¨

,dpydy`xa dpge lgx ,dxy ly ozlitz rny `ed jexa yecwd
.cwtdl odilr xfbe

:`xnbd zl`eyàúéðòúc òaøàå íéøNò éðärax`e mixyr - ¨¥¤§¦§©§©§©£¦¨
,ziprza milltzny el` zekxaéî ãâðk:`xnbd daiyn .epwzp §¤¤¦

úBððø òaøàå íéøNò ãâðk ,Baìç éaø øîàdlitz ly zepeyl - ¨©©¦¤§§¤¤¤§¦§©§©§¨
,íéLãwä éLã÷ úéáì ïBøà ñéðëäL äòLa äîìL øîàLewace ¤¨©§ŸŸ§¨¨¤¦§¦¨§¥¨§¥©¢¨¦
.eqipkdl leki did `le dfl df miycwd iycw zia ixry

:`xnbd zl`eyeäðéøîð énð àîBé ìk ,éëä éàxn`p ,jk m` - ¦¨¦¨¨©¦¥§¦§
.ziprza wx epwzp recne ,mei lka mb zekxa rax`e mixyr

:`xnbd zvxzneäðéøîà úîéàmxn` izn -éîçøc àîBéa ,äîìL ¥©©§¦§§ŸŸ§¨§©£¥
,miycwd iycw zia ixry egztiy mingx ywal jxvedy onfa -

okleäì éøîà éîçøc àîBéa énð ïðàmze` mixne` epgp` mb - £©©¦§¨§©£¥¨§¦§
.zeiprza epiide ,mingx miywany onfa

lka lltzdl yiy epzpyna ryedi iax ixac z` zx`an `xnbd
:zekxa dxyr dpeny oirn mei,øîBà òLBäé éaømc` lltzn ©¦§ª©¥

mei lkaäøNò äðîL ïéòî.zekxa ¥¥§Ÿ¤¤§¥
:`xnbd zl`eyéàîdpeekd dn -.äøNò äðîL ïéòîdaiyn ©¥¥§Ÿ¤¤§¥

:`xnbd,øîà áøyelya miiqne ,zepey`x zekxa yelya gzet ©¨©
lltzn rvn`ae ,zepexg` zekxaäëøáe äëøa ìk ïéòîxeviw - ¥¥¨§¨¨§¨¨

.dkxa lk meiqa mzege ,zekxa dxyr yely ly,øîà ìàeîLe§¥¨©
xne` okn xg`le ,zepey`x zekxa yelya gzet'ä eððéáä'£¦¥

éëøc úòãì eðéäìà,E,'zrcd opeg' cbpk,Eúàøéì eðááì úà ìBîe ¡Ÿ¥¨©©§¨¤¤§¨¥§¦§¨¤
,'daeyza dvexd' cbpk,eðì çìñúå,'gelql daxnd oepg' cbpk §¦§©¨

,íéìeàb úBéäì,'l`xyi l`eb' cbpk,eðéáBàënî eð÷çøåcbpk ¦§§¦§©£¥¦©§¥
,'l`xyi enr ileg `tex'Eöøà úBàða eððMãådrxna epraye - §©§¥¦§©§¤

,'mipyd jxan' cbpk ,jvx`òaøàî eðéúBöeôðeminyd zegex §¥¥©§©
,õa÷z,'l`xyi enr igcp uawn' cbpkEzòc ìò íéòBzäå- §©¥§©¦©©§§

jizeevn lr mixaerd,eèôMé,'htyne dwcv ade` jln' cbpk ¦¨¥
éðz íéòLøä ìòåéãé ó,E,mipind zkxa cbpk,íé÷écö eçîNéåcbpk §©¨§¨¦¨¦¨¤§¦§§©¦¦

,'miwicvl ghane oryn',Eìëéä ïewúáe Eøéò ïéðáadpea' cbpk §¦§©¦¤§¦¥¨¤
,'milyexi,EçéLî éLé ïáì øð úëéøòáe Ecáò ãåãì ïø÷ úçéîöáe¦§¦©¤¤§¨¦©§¤©£¦©¥§¤¦©§¦¤

,'dreyi oxw ginvn' cbpk,äðòú äzà àø÷ð íøèrney' cbpk ¤¤¦§¨©¨©£¤
mzege ,'dlitz,'älôz òîBL 'ä äzà Ceøazekxa yelya miiqne ¨©¨¥©§¦¨

.zepexg`
:'eppiad' zlitz iabl iia` zrc d`ian `xnbdééaà dìò èééì̈¦£¨©©¥

eððéáä élöîc ïànàlltzde lwdy in z` llwn did iia` - ©©¦§©¥£¦¥
dkxaa olleke zekxad lk z` blcny iptn ,'eppiad' zlitz

zg`.
minie zezay i`vena 'eppiad' zlitz oic z` zx`an `xnbd

:miaehíãà ìltúî dlek äðMä ìk ,ìàeîL øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©§¥¨©¨¨¨¦§©¥¨¨
zlitzúaL éàöBnî õeç ,'eððéáä'éðtî ,íéáBè íéîé éàöBnîe £¦¥¦¨¥©¨¦¨¥¨¦¦¦§¥
éøvLøîBì Cmdaäìcáä'epzppeg dz`' -azkxa,'úòcä ïðBç' ¤¨¦©©§¨¨§¥©¨©

xnel leki epi` ,'zrcd opeg' zkxa oi` 'eppiad' zlitzay iptne
.'epzppeg dz`' da

:l`eny ixac lr dywn l`eny xa daxé÷úîøa äaø dì ó ©§¦¨©¨©
døîéðå ,ìàeîLk ,dze` xn`pe -dîöò éðôa úéòéáø äëøaxg`l §¥§¥§¨§¨¨§¦¦¦§¥©§¨

:df oicl xewn d`ian `xnbd .'eppiad' zlitz mcew ,'yecw dz`'
ïðz àì éî(.bl oldl)minie zezay i`vena 'epzppeg dz`' iabl ¦Ÿ§©

,dnly dlitz lltznyk ,miaehäëøa døîBà ,øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥§¨§¨¨
,dîöò éðôa úéòéáø,'zrcd opeg' zkxaa dze` llek `leéaø §¦¦¦§¥©§¨©¦

øæòéìà,øîBàdxne`äàãBäamb ok m` .'micen' zkxaa - ¡¦¤¤¥§¨¨
xnele 'epzppeg dz`' z` micwdl leki 'eppiad' zlitz lltznyk
:`xnbd zayiin .dnvr ipta ziriax dkxak 'eppiad' mcew dze`

àáé÷ò éaøk ïðéãáò éî dlek äðMä ìk eèàmilltznyk ike - ¨¨©¨¨¨¦¨§¦©§©¦£¦¨
'epzppeg dz`' mixne`e `aiwr iaxk mibdep dnly dlitz

,dnvr ipta ziriax dkxakãéáòð énð àzLäceiykr mby - §©§¨©¦©£¦
`l dnly dlitz lltznyk mb ixd ,ok dyrp 'eppiad' lltznyk

mixaeqd minkgk `l` ezenk mibdep(my)dze` lelkl yiy
:zx`ane `xnbd dkiynn .'zrcd opeg' zkxaadlek äðMä ìk̈©¨¨¨

àáé÷ò éaøk ïðéãáò àì àîòè éàîiaxk mibdep `ly mrhd dn - ©©£¨Ÿ¨§¦©§©¦£¦¨
y iptn ,dnly dlitz lltznyk `aiwréøñLz ,ïe÷z éøñ éðîz©§¥§¥¨§©§¥

ïe÷z àìdxyr ryz `le zekxa dxyr dpeny epwiz minkg - Ÿ¨
ok m` ,zekxaénð àëä,'eppiad' zlitza o`k mb -,ïe÷z òáL ¨¨©¦§©¨
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ezny in` cenr hk sc ± iyily wxtzekxa
é÷ùäå.ó:(hi ziy`xa) ikzq`e swyie opinbxznck dkeq oeyl dze` xekfl aygòùø

.åø÷éòî:ryx dyrpe xfegy minrt ezryxn aye.éàðé àåäsc b"t) oiyeciwa epipyy

:l`xyi inkg bxdy (.eq.åø÷éòî òùø éàðé:ezryxl xfge wicv dyrpe.äá ìéçúàã
:dzirvn`a drhe dxne`l ligzd.åðù àì:eze` oilrn dcedi ax xn`c `däòáù

.úåìå÷:(hk mildz) mind lr 'd lew xenfna

.äðç äøîàù:(a `"y) ial ulr zyxtaã"ë
.úåððødpx (g ` mikln) dnly cenrie zyxta

:`ki` c"k oedlk dpgz dltz.éîçøã àîåéá
dfa df mixry ewacy mingx ywal jxvedy

iycw zial oex` qipkdl oigipn eid `le

:(.h sc) ohw crena 'ixn`ck miycwdìë ïéòî
.äëøá:zg`e zg` lk lr jxane xvewa xne`

.åððéáälka dltz rney `l` jxan epi`e

zepexg` ylyl zepey`x yly oiay zekxad

cbpk epaal z` lene opeg dz` cbpk eppiad

mile`b zeidl epl glq cbpk epl gelql epaiyd

:mlek oke dle`b cbpk.êöøà úåàðádep oeyl

cbpk `ede (bk mildz) ipviaxi `yc ze`pa enk

:mipyd zkxaìò íéòåúäå.êúòãlr mixaerd

:jixac.åèôùéxg` oeyl .htyne dwcv cbpk

maiyd ehtyi jzrc lr htyna mirezde

oke il d`xp xwir oke jixack hetyl mcnll

:b"da.ééáà äìò èééìzekxad blcny itl

:zg` dkxaa ollekeéáøë ïðéãáò éî äðùä ìë
.àáé÷òin zenly g"i oilltzn ep`yk xnelk

ipta ziriax dkxa xnel `aiwr 'xk opicar

ciarp eppiad oilltznyk `zydc dnvr

:dizek.ïå÷ú òáùylye zepey`x yly

:eppiade zepexg`.äììëðå:dlcadl.ììëî
zrcd opega dllek `edy jxck eppiad jeza

legl ycw oia licand epidl` 'd eppiad xn`ie

:jikxc zrcl.éãåøèàì:zerhl.úìçúá
:rvn`d on xzei ezrc oiekl mc` leki dltzd

.íéîùâ úåøåáâjkitl `id `nlra dxkfd

dxne`l lekiy dltz dpi`y eze` oixifgn

:dltz rneya.ãéçéá:eze` oixifgn.øåáöá
:xeavd mr lltznd cigi.ú"ù íãå÷ øëãàã

:dltz rneya dxne`l lekiy eze` oixifgn oi`
íéðåðçú
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èééìjxca la` `zna n"d wiqnc mixtq yie l"iw ikde .eppiad ilvnc o`n` iia` dlr

:'eke iqei iax iab oizlikna rnynck ixy
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éðéòa íéîçøìe ãñçì ïçì éððzúå ,éãé éNòîa äëøa çìLúåéðéòáe E §¦§©§¨¨§©£¥¨©§¦§¥¦§¥§¤¤§©£¦§¥¤§¥¥

.'älôz òîBL 'ä äzà Ceøa ,éàBø ìk̈©¨©¨¥©§¦¨
:dpey gqepa jxcd zlitz lltzdl yiy xaeq iia`,ééaà øîà̈©©©¥
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רנד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc - zekxa(iyily meil)

:milbx in wtq oipra dcedi iax zxaq zx`an `xnbddì øáñax ¨©¨
dcediäøBz äøñà àì ,àðeðîä áø øîàc ,àðeðîä áøc àä ék¦¨§©©§¨§¨©©©§¨Ÿ¨§¨¨
zexwlãenò ãâðk àlàmilbx in ly geliwd,ãáìadrya ,xnelk ¤¨§¤¤©¦§¨

milbxd inyk ,geliwd xg`l la` ,mi`veie miglwn milbxd iny
.zexwl dxezdn xeqi` oi` ,rwxw iab lr milhen,ïúðBé éaøãëå§¦§©¦¨¨

éîø ïúðBé éaøc,[dywd-]áéúkziiyr zra dwgxdd oipra §©¦¨¨¨¥§¦
mikxvd(bi bk mixac),'õeç änM úàöéå ,äðçnì õeçî Eì äéäz ãéå'§¨¦§¤§¦©©£¤§¨¨¨¨¨

xacl `ed oke ,mikxvd ziiyr zra dpgnd on wigxdl jixvy
,okn xg`l eikxv zeqkl jixvy xn`p `le ,dyecwayáéúëe§¦

eixg`ly weqta oipr eze`a(ci bk my)'åâå Eì äéäz ãúéå'YaWe §¨¥¦§¤§§©§¨
,'Eúàö úà úéqëå,mzeqkl jk xg` jixvy ,ernynyãöék àä §¦¦¨¤¥¨¤¨¥©

`l` ,dayiil ozip cvik miweqtd ipy oiay ef dxizq -ïàkdn - ¨
xaecn ,eikxv zeqkl jixvy dxezd dxn`y,íéìBãâaxeq`y ¦§¦

oic yi mb okle ,dqekn dpi`y d`ev ecbpk yiy onf lk zexwl
,dzeqklïàkjixv oi`e dwgxda witqny dxezd dxn`y dne - ¨

xaecn ,zeqkl,íépè÷a.mziiyr xg`l mcbpk zexwl xeqi` oi`y ¦§©¦
:x`al `xnbd dkiynn,àîìàaäøBz äøñà àì íépè÷zexwl ©§¨§©¦Ÿ¨§¨¨

ãenò ãâðk àlàgeliwdàòøàì ìeôð àä ,ãáìaxg`l la` - ¤¨§¤¤©¦§¨¨¨§©§¨
,ux`l eltpyéøL,miielb mdy s` mcbpk zexwl xzen -ïðaøå ¨¦§©¨¨
eäa eøæâc àeä,mcbpk zexwl `lyïàcåa ,ïðaø eäa eøæb éëå- §¨§§§¦¨§§©¨¨§©¨¨

,exfby `ed milbx in i`cea.øeæb àì ï÷ôña ìáàax zxaq idefe £¨¦§¥¨Ÿ¨
.milbx in wtq ea yiy mewna zexwl xizny dcedi

:`xnbd zxxan .i`ce oic zx`an `xnbdïàcåáeeiptl yiyke - §©¨¨
,milbx in i`ceänk ãòzexwl xzen didiy ,zedyl mikixv ©©¨

:`xnbd zx`an .mcbpkïîæ ìk ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥¨§©
,ïéçétènLla` ,mda rbepd ci z` miaihxn mdy onf lk ,xnelk ¤©§¦¦

.mcbpk zexwl xzen eyaiy xg`løîà äpç øa øa äaø øîà ïëå§¥¨©©¨©©©¨¨©
,ïðçBé éaømilbx in cbpk zexwl xeq`øîà ïëå .ïéçétènL ïîæ ìk ©¦¨¨¨§©¤©§¦¦§¥¨©

.ïéçétènL ïîæ ìk ,àleòeïîeMøL ïîæ ìk ,øîà áøc déîMî àáéðb ¨¨§©¤©§¦¦§¦¨¦§¥§©¨©¨§©¤¦¨
,økéðs` ,rwxw iab lr milbxd in oniq xzepy onf lk ,xnelk ¦¨

.mcbpk zexwl xeq` ,md miyaiy
:`aipb ixac z` dgec sqei axdéøî déì àøL ,óñBé áø øîà- ¨©©¥§¨¥¨¥

epeaix el legni,àáéðâìly enyn xn`y dn eita xwy i`cey ¦§¦¨
,axàzLäiabläéðt eîøwL ïåék ,áø øîà äãeäé áø øîà äàBö- ©§¨¨¨©©§¨¨©©¥¨¤¨§¨¤¨

,mexw dzlrde hrn dyaiyøzeî,dcbpk zexwlíéìâø éî ¨¥©§©¦
,àéòaéîxn` ji`e ,mcbpk zexwl xzen eyai m`y ax xaeq i`ce ¦©§¨

.xeq` xkip mneyixy onf lky enya `aipb
ked lr dywn iia`:sqei ax zgééaà déì øîà,sqei axlúéæç éàî ¨©¥©©¥©¨¥

àäà úëîñc,ax mya dcedi ax xn`y dn lr jenql zi`x dn - §¨§©©¨
ixac zigc jkny ,dcbpk zexwl xzen dipt eyaiy d`evy

,`aipbàäà CBîñ,ax mya ef dreny lr jenq -øa äaø øîàc §©¨§¨©©¨©
eléôà ,äàBö ,áø øîà àðeä áødyai `id,äøeñà ,ñøçk`lye ©¨¨©©¨£¦©¤¤£¨

`ly di`x `iadl jl oi` ,ok m`e ,ax mya dcedi ax ixack
.`aipb ixack

:`xnbd zxxan .xen`d 'qxgk d`ev' xeriy edn zx`an `xnbd
ñøçk äàBö éîc éëéäåzx`an .dcbpk zexwl xeq` oiicry §¥¦¨¥¨©¤¤

:`xnbd,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîàepiid ,qxgk d`ev ¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨
d÷øBfL ïîæ ìkrwxw iab lrúëøôð dðéàå,[zxxetzn dpi`-] ¨§©¤§¨§¥¨¦§¤¤

da dxzepy `ed oniq ,dknd zngn zkxtp dpi`y oeiky
,dcbpk zexwl xeq`e ,dgld on xzei zkxtp dyaidy ,zigelgl
xtrk `id ixdy ,dcbpk zexwl xzen dzwixfa zkxtp m` la`

.`nlra,éøîàc àkéàåepiid qxgk d`evdììBbL ïîæ ìkiab lr §¦¨§¨§¦¨§©¤§¨
rwxwdúëøôð dðéàåxeq` jkle ,`id dgl oiicr ,leblbd zngn §¥¨¦§¤¤

dlleb m`e ,jka ic oi` ,zkxtp dwxef m`y s`e ,dcbpk zexwl
.xzen ,zkxtpe

:df oipra dyrn d`ian `xnbddén÷ àðîéà÷ äåä ,àðéáø øîà̈©©¦¨£¨¨¦§¨©¥
[eiptl cner iziid-]àæç ,ézôcn äãeäé áøcdcedi ax d`x ± §©§¨¦¦§¦£¨

,àì éà äéðt eîø÷ éà ïéiò ,éì øîà ,äàBöxzen dipt enxw m`y ¨¨©¦©¥¦¨§¨¤¨¦Ÿ
.dcbpk zexwldéì øîà éëä ,éøîàc àkéàdcedi ax xn` jk - ¦¨§¨§¦¨¦¨©¥
,`piaxl iztcnééeltà éàìtî éà ïéiòda ewcqp m` opeazd - ©¥¦¦§©¦©¥

.dcbpk zexwl xzene ,`id dyai ok m`y ,miwcq
:dkldl oicd `xnbd zxxandìò éåä éàîdkldd zrxkd idn - ©¨¥£¨

:d`ev oipra `xnin `xnbd d`ian .df oicaäàBö ,øîzàdyai ¦§©¨
øîà øîénà ,ñøçk`id ixdäøeñà,dlitze rny z`ixwaøîe ©¤¤©¥©¨©£¨©

éîe ,äøeñà ñøçk äàBö ,àúëìä ,àáø øîà .úøzeî ,øîà àøèeæ§¨¨©¤¤¨©¨¨¦§§¨¨©¤¤£¨¥
ïéçétènL ïîæ ìk íéìâøxzen migithn mpi`yk la` ,mixeq` ©§©¦¨§©¤©§¦¦

.mcbpk zexwl
:`ax ixac lr `xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipy,íéìâø éî ¥¦¥¥©§©¦

eòìáð ,ïéøeñà ïéçétènL ïîæ ìkux`aeLáé Bàrmipa` iab l ¨§©¤©§¦¦£¦¦§§¨§
,dnga.íéøzeî,xxal yie,'eLáé'c àéîec ,'eòìáð' åàì éàî ¨¦©¨¦§§§¨§¨§
,xnelkeeLái äîdngd zngnøkéð ïîeMø ïéàceyaiy ,llk ©¨§§¥¦¨¦¨
,ixnbleòìáð óàernyn rwxwa,økéð ïîeMø ïéàc,ixnbl erlapy ©¦§§§¥¦¨¦¨

,wiicl yi jkne.ïéçétèî ïéàc áb ìò óà ,øeñà ,økéð ïîeMø àä̈¦¨¦¨¨©©©§¥©§¦¦
.`ax ixacl dywe

:envr oywnd lr dywne `xnbd zxfegéîòèìe,Cdz` dvexy §©§¨
,mcbpk zexwl xeq` xkip oneyixy onf lky `ziixadn wiicl

,àLéø àîéàmigithny onf lk milbx iny ,`ziixad zxne`y ¥¨¥¨
,wiicl yi jkne ,mixeq`àä ,øeñàc àeä ïéçétènL ïîæ ìkla` - ¨§©¤©§¦¦§¨¨
y s` migithn oi` m`,éøL ,økéð ïîeMø.`ax ixack gkene ¦¨¦¨¨¦

:`xnbd dwiqnàäî àlà,ef `ziixan -dpéî òîLîì àkéìoi` - ¤¨¥¨¥¨§¦§©¦¨
mneyixe eyaiy milbx in cbpk zexwl xzen m`d ,dpnn gikedl

.`l e` xkip
:`xnbd zxxan .mi`pz zwelgna ef dl`y zelzl dvex `xnbd

,éàpúk àîéì,`ziixaa epipyy,íéìâø éî epnî eëtLpL éìk ¥¨§©¨¥§¦¤¦§§¦¤¥©§©¦
,owexzdy milbx in ly hiar epiidcòîL úàéø÷ úBø÷ì øeñà̈¦§§¦©§©

Bcâðk,melk ea oi`y s`éîed,eëtLpL ïîöò íéìâøm`eòìáð §¤§¥©§©¦©§¨¤¦§§¦§§
,ux`aøzeîm`e ,mcbpk zexwl,øîBà éñBé éaø .øeñà ,eòìáð àì ¨Ÿ¦§§¨©¦¥¥

ïéçétènL ïîæ ìk,xxal yie .xeq`,'eòìáð àì' éàîe ,'eòìáð' éàî ¨§©¤©§¦¦©¦§§©Ÿ¦§§
àn÷ àpz øîà÷c,'erlap' xn`y dna `nw `pz zpeek idn - §¨¨©©¨©¨

.xq` dfay ,'erlap `l' xn`y dna ezpeek idne ,xizd dfay
àîéìéày xn`p m` -'eòìáð'eyexit,ïéçétèî ïéàcdf ote`ae ¦¥¨¦§§§¥©§¦¦

e ,mcbpk zexwl xzen'eòìáð àì'eyexitcoiicr,ïéçétèîote`ay Ÿ¦§§§©§¦¦
,mcbpk zexwl xeq` dføîéîì éñBé éaø àúàåyïéçétènL ïîæ ìk ©£¨©¦¥§¥©¨§©¤©§¦¦

,éøL ,økéð ïîeMø àä ,øeñàc àeäok m`y ,ok yxtl xyt` i` §¨¨¦¨¦¨¨¦
,iqei iax ixaceðééäixack md ixd -àlà .àn÷ àpz,yxtl yi ©§©¨©¨¤¨

`nw `pz xn`y dny,'eòìáð'epiid,økéð ïîeMø ïéàc,xizn dfae ¦§§§¥¦¨¦¨
,xn`y dne,'eòìáð àì'epiidð ïîeMøc,økém` s`e xqe` dfay Ÿ¦§§§¦¨¦¨

,migithn oi`,øîéîì éñBé éaø àúàåyàeä ïéçétènL ïîæ ìk ©£¨©¦¥§¥©¨§©¤©§¦¦
.éøL ,økéð ïîeMø àä ,øeñàcmilbx ina mi`pz zwelgn epl ixd §¨¨¦¨¦¨¨¦
.xkip mneyixe migithn oi`y

:`xnbd dgecàì,df xaca miwleg md oi` -ïîæ ìk àîìò éleëc Ÿ§¥¨§¨¨§©
,éøL ,økéð ïîeMø àä ,øeñàc àeä ïéçétènL¤©§¦¦§¨¨¦¨¦¨¨¦
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רנה
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc - zekxa(iyily meil)

dcen ,milbx in mdilr lihd jk xg`e ,wix ilkd cera xnelk
mina icy i`kf iaxïäL ìkelihiy milbxd in z` lhal ick ¨¤¥

.mdilr
,øîà óñBé áøådú÷Bìçî`id ,i`kf iaxe `nw `pz oiaälçzëì± §©¥¨©©£¤§©§¦¨

xaeq dfay ,milbx in mdilr lihd jk xg`e ,wix ilka min ozpy
.mdy lk mina icy `nw `pzóBqáì ìáà,ilka milbx in eidy ± £¨§©

l ,mlhal ick min mkezl lihdl `a eiykreácìkä éøjixv ¦§¥©Ÿ
mda lihdlúéòéáø.min §¦¦

:sqei ax bdp cvik d`ian `xnbdì óñBé áø déì øîàdéònL± ¨©¥©¥§©¨¥
,eynynlàiîc àúéòéáø éì éúééàlihdl min ziriax il `ad ± ©§¥¦§¦¦¨§©¨

,milbx in ea lihdl micizry wix ilk jezlkly ezrc,éàkæ éaø §©¦©©
elit` min ziriax jixv i`kf iaxly ,sqei ax eyxity enke

.dligza
micgeind milk cbpk rny z`ixw oipra `ziixa d`ian `xnbd

:milbx ine d`evlïðaø eðz,`ziixaaéòø ìL óøbqxg ilk ± ¨©¨¨§©¤§¦
,d`evl cgeindíéìâø éî ìL èéáòåinl cgeind qxg ilke ± §¨¦¤¥©§©¦

,milbx,ïcâðk òîL úàéø÷ úBø÷ì øeñà,jkl micgein mdy oeik ¨¦§§¦©§©§¤§¨
e .íeìk ïäa ïéàL ét ìò óàåcbpk,ïîöò íéìâø éî`exwl xeq`ãò §©©¦¤¥¨¤§¥©§©¦©§¨©

éàkæ éaø .àeäL ìk ,íéî ïëBúì ìéhé änëå .íéî ïëBúì ìéhiL¤©¦§¨©¦§©¨©¦§¨©¦¨¤©¦©©
.úéòéáø ,øîBà¥§¦¦

milk cbpk rny z`ixw `exwl xeqi`dy ,`ziixaa epipy cer
`ed ,milbx inl e` d`evl micgeindïéamigpen md m`éðôì ¥¦§¥

,ähnäe ,mpial epia zwqtn dhnd oi`eïéamigpen md m`øçàì ©¦¨¥§©©
,ähnämdipia zwqtn dhnde.,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøm` ©¦¨©¨¦§¤©§¦¥¥

migpen mdähnä øçàì,mdipia zwqtn dhndeàøB÷z`ixw §©©©¦¨¥
migpen md m` la` .wigxdl jixv epi`e rnyähnä éðôìoi`e ¦§©©¦¨

,mpial epia zwqtn dhndàøB÷ Bðéà,mcbpk rny z`ixwìáà ¥¥£¨
àeä ÷éçøîmdn,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø .àøB÷å úBnà òaøà ©§¦©§©©§¥©¦¦§¤¤§¨¨¥

eléôàa migpen md m`úéáea yiy lecbãò àø÷é àì ,änà äàî £¦©¦¥¨©¨Ÿ¦§¨©
íàéöBiL,ziadn.ähnä úçz íçépiL Bà ¤¦¥¤©¦¥©©©¦¨

:l`ilnb oa oerny oax ixaca zwtzqn `xnbdeäì àéòaéà- ¦©§¨§
,daiyid ipa ewtzqdøîà÷ éëéäoa oerny oax zpeek `id dn ± ¥¦¨¨©

,`xew epi` dhnd iptle `xew dhnd xg`ly xn`y dna l`ilnb
mi`vnp m`y ezpeek m`d ,`xewe zen` rax` wigxn la`

milkd,ãiî àøB÷ ,ähnä øçàdhndy ,llk wigxdl jixv epi`e ©©©¦¨¥¦¨
migpen milkd m` la` .zxg` zeyxa md eli`k aygpe zvveg

øîà÷ éëä àîìc Bà .àøB÷å úBnà òaøà ÷éçøî ,ähnä éðôìe` ± ¦§¥©¦¨©§¦©§©©§¥¦§¨¨¦¨¨©
milkd mi`vnp m`y ,ezpeek jk `nyòaøà ÷éçøî ,ähnä øçàì§©©©¦¨©§¦©§©

,àøB÷å úBnàmilkd mi`vnp m` la` .zvveg dpi` dhndyéðôì ©§¥¦§¥
.ììk àøB÷ Bðéà ,ähnä©¦¨¥¥§¨

:wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbdòîL àz,`ziixanàéðúc ¨§©§©§¨
,`ziixaa,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaømigpen milkd m`øçà ©¦¦§¤¤§¨¨¥©©

,ãiî àøB÷ ,ähnämi`vnp milkd m`e .llk wigxdl jixv epi`e ©¦¨¥¦¨
úBnà òaøà ÷éçøî ,ähnä éðôì.`xeweìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¦§¥©¦¨©§¦©§©©©¨¦§¤©§¦¥

eléôà ,øîBàa migpen md m`úéáea yiyãò àø÷é àì ,änà äàî ¥£¦©¦¥¨©¨Ÿ¦§¨©
íàéöBiLziadn.ähnä úçz íçépiL Bàzxaeqd drcly ixd ¤¦¥¤©¦¥©©©¦¨

xg`l migpen md m` ,dhnd xg`l dhnd iptl oia welig yiy
.zen` rax` wigxdl jixv oi`e cin `exwl xzen dhnd

:`xnbd dywn .zeziixad oiay dxizqa dpc `xnbdïééòa©§¨
ïì àèéLtéàla` ,hytp eply wtqd ok` ±éããäà ïééL÷ àúéiðúî ¦§¦¨¨©§¦¨¨¨§¨©£¨¥

oaxy epipy dpey`xd `ziixaay ,ef lr ef zeyw zeziixad ±
dhnd iptl migpen m` oia wlgnd `pzd `ed l`ilnb oa oerny
cr `xwi `ly xaeq xfrl` oa oerny iaxe ,dhnd xg` e`
dtlged dipyd `ziixaae ,dhnd zgz mgipi e` ziadn m`iveiy
migpen m` oia wlgnd `pzd `ed xfrl` oa oerny iaxy ,mzhiy
`ly xaeq l`ilnb oa oerny oaxe ,dhnd xg` e` dhnd iptl

.dhnd zgz mgipi e` ziadn m`iveiy cr `xwi
:`xnbd zvxznàúééøúa Ceôéà`ziixaay zehiyd z` jetd ± ¥©§©§¨

wlgn l`ilnb oa oerny oaxy dpyz ef `ziixaa mbe ,dpexg`d
xfrl` oa oerny iaxe ,dhnd xg` e` dhnd iptl migpen m` oia

.dhnd zgz mgipi e` ziadn m`iveiy cr `xwi `ly xaeq

:`xnbd zl`eyàúééøúa úëôàc úéæç äîz` jetdl zi`x dn ± ¤¨¥§¨§©©§©§¨
,dpexg`d `ziixadàúéén÷ Ceôéà`ziixad z` jetd ± ¥©©§¨

m` oia wlgn xfrl` oa oerny iaxy da dpyze ,dpey`xd
xaeq l`ilnb oa oerny oaxe ,dhnd xg` e` dhnd iptl migpen

.dhnd zgz mgipi e` ziadn m`iveiy cr `xwi `ly
:`xnbd daiynúBnà òaøàk úéa délek øîàc déì úòîL ïàî©¨§©¥§¨©¥©¦§©§©©

éîcrax`l aygp ziad lky xne` eze` zrnyy df `ed in ± ¨¥
,zen`,àéä øæòìà ïa ïBòîL éaøiaxy xnel xazqn ok m`e ©¦¦§¤¤§¨¨¦

m`iveiy cr `xwi `ly xaeqd `pzd `ed xfrl` oa oerny
,dpey`xd `ziixaa epipyy enk dhnd zgz mgipi e` ziadn
wgxziy dn lirei `l zen` rax`l aygp ziad lky oeiky

.dpexg`d `ziixad z` silgdl jl yi jkle ,zen` rax`
dhnd zgz gpend ilky xfrl` oa oerny iax ixaca dpc `xnbd

:ux`a oenhk aeygdépéî éàòa ,óñBé áø øîàizl`y ±,àðeä áøî ¨©©¥§©¦¥¥©¨
mpn`ähîddeab `ide zexvw dilbxyìMî úeçtäLmigth ¦¨¨¦§Ÿ¨

,dizgz migpen hiare sxbe ,rwxwdnéîc ãeáìëc éì àèéLt± §¦¨¦¦§¨¨¥
dizgz migpend milkde ,cealk zaygpy xacd il heyt

ddeab `idy dhn la` .rwxwa mipenhk miaygpìLäL,migth §Ÿ¨
e`äòaøàe` ,migth,äMîçe`,äMLe`,äòáLe`,äðîLe` ©§¨¨£¦¨¦¨¦§¨§Ÿ¨

eäî ,äòLzmiaygp dizgz migpend milkd m`d ,oicd dn ± ¦§¨©
.rwxwa mipenhkdéì øîà,sqei axl `ped ax el xn` ±àðòãé àì ¨©¥Ÿ¨©§¨

.rcei ipi` ±
ddeab `idy dhna ,sqei ax xn`eäøNòrwxwdn migthéàcå £¨¨©©

éì éòaéî àìmigpend milky il heyt didy ,izwtzqd `l ± Ÿ¦¨¥¦
wqtd yiy xg`ny ,rwxwa mipenhk miaygp mpi` efk dhn zgz
z` dqkn dhndy aygp df oi` milkl dhnd oia jk lk lecb

.milkdCì àéòaéà àìc úãáò øétL ,ééaà øîà`ly ziyr aeh ± ¨©©©¥©¦¨§©§Ÿ¦©§¨¨
y meyn ,df xac eze` zl`yäøNò ìk,rwxwdn migthàúeLø ¨£¨¨§¨

àéä éúéøçà,dxyr ddeab dhndy oeiky ,zxg` zeyxk aygp ± ©£¦¦¦
zeyxk dizgzy dne ,dnvr ipta zeyxk dlrnle myn dyrp

.zxg` zeyxay dnl ieqik ziyrp ef zeyx oi`e ,dnvr ipta
:dkldd dwqtp in zrck zx`an `xnbdîààúëìä ,àáø ø± ¨©¨¨¦§§¨
rwxwdn ddeab dhnd m`y ,`id dklddìMî úeçtäL,migth ¨¦§Ÿ¨

éîc ãeáìk.rwxwa oenh aeyg dizgzy dne ,cealk zaygp ± §¨¨¥
rwxwdn ddeab dhnd m`eäøNò,migthéúéøçà àúeLøzeyx ± £¨¨§¨©£¦¦

zxg`,àéäm`e .rwxwa oenhk dizgzy dn aiygdl leki dpi`e ¦
rwxwdn ddeab dhndìMîäLe migthäøNò ãò,migtheðééä ¦§Ÿ¨©£¨¨©§

dépéî àòácl`yy dn edf ±.déì èLt àìå ,àðeä áøî óñBé áø ¦§¨¦¥©¥¥©¨§Ÿ§©¥
,øæòìà ïa ïBòîL éaøk äëìä ,áø øîàaygp ziad lky xaeqd ¨©©£¨¨§©¦¦§¤¤§¨¨

inl e` d`evl micgeind milk ziaa yi m`e ,zen` rax`k
zgz mgipi e` ziadn m`iveiy cr rny z`ixw `xwi `l milbx

.dhndéìàa øîà ïëå[mkg my-]øîàìàeîL úác døa á÷òé áø §¥¨©¨¦¨©©©£Ÿ§¨§©§¥
,[l`eny ly eza oa±]ïéà ,øîà àáøå .øæòìà ïa ïBòîL éaøk äëìä£¨¨§©¦¦§¤¤§¨¨§¨¨¨©¥

.øæòìà ïa ïBòîL éaøk äëìä£¨¨§©¦¦§¤¤§¨¨
ea yiy xcga ezhn ynyl xeqi`d oipra dyrn d`ian `xnbd

:dxez xtqdéøáì déì ÷qòéà éàçà áøepal dy` jciy ±éa± ©£©¦©©¥¦§¥¥
ly eziaa,àúøî øa ìàeîL øa ÷çöé áømr epa z` qxi`y xnelk ©¦§¨©§¥©¨§¨

.wgvi ax ly ezaäteçì déìéiò,dtegl eqipkd ±äåä àìå ©§¥©¨§Ÿ£¨
àúléî àòéizñîzlira leral leki did `ly ,xaca gilvd`le ± ¦§©§¨¦§¨

,devnéðeiòì déøúa ìæàz` wecal [eia` i`g` ax] eixg` jld ± £©©§¥§©¥
,xacdàçpîc äøBz øôñ àæç.xcga gpen didy dxez xtq d`xe ± £¨¥¤¨§©§¨

eäì øîà,mewnd z` epikdy el`l mdl xn` ±àì àzLä ekéà ¨©§¦©§¨Ÿ
éàúà,iz`a `l eli` eiykr did ji` ±éøáì ïezðkñhrnk ± £©©©§¦§¦

yiy xcga ezhn yniyy dfd oerd ypera zenl ipa z` mzpkiq
.dxez xtq eaàéðúc,`ziixaa,ïéléôz Bà äøBz øôñ Ba LiL úéa §©§¨©¦¤¤¥¤¨§¦¦

ì øeñà.éìk CBúa éìk íçépiL Bà íàéöBiL ãò ähnä úà Ba LnL ¨§©¥¤©¦¨©¤¦¥¤©¦¥§¦§§¦
eðL àì ,ééaà øîà,ilk jeza ilk mgipnyk ynyl xzenyàlà ¨©©©¥Ÿ¨¤¨

mgipnykïééìk BðéàL éìëa,mdl cgeind ilk epi`y ±ìáàm` ¦§¦¤¥¦§¨£¨
mgipnéðàî äøNò eléôà ,ïééìk àeäL éìëa,[milk±]àðàî ãçk ¦§¦¤¦§¨£¦£¨¨¨¥§©¨¨

éîc.cg` ilkk miaeyg ± ¨¥
àîéìb ,àáø øîàcba - ¨©¨¨§¦¨
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רנו
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc - zekxa(iriax meil)

:epzpynn wtqd z` zhyet `xnbdòîL àz,epzpynnúLnLîä ¨§©©§©¤¤
dzhnäúàøåmcäcð,dyniyy xg`äãeäé éaøå .äìéáè äëéøö §¨£¨¦¨§¦¨§¦¨§©¦§¨
øèBt.dliahd on dze`àäåd [ixde±]å úLnLîjk xg`äúàømc ¥§¨§©¤¤§¨£¨

àéîc äáéæ äàøL éø÷ ìòák ,äcðd`xy ixw lral `id dnec ± ¦¨§©©§¦¤¨¨¦¨¨§¨
dilr dlgy xg` dxengd dcp z`neh dilr dlg ixdy ,daif

,dlwd ixw z`nehøèt à÷ådze` xht ok it lr s`e ±äãeäé éaø §¨¨©©¦§¨
,dliahndpéî òîLdliahd on xhet dcedi iaxy o`kn gken ± §©¦¨

.daif d`xy ixw lra mb
oke :`ziixaa yxetn jky d`ian `xnbdàéãäa àéiç éaø éðz± ¨¥©¦¦¨§¤§¨

,yexita `ziixaa `iig iax dpyéøö ,äáéæ äàøL éø÷ ìòaC ©©§¦¤¨¨¦¨¨¦
.øèBt äãeäé éaøå ,äìéáèlra s` xhet dcedi iaxy yxetn ixd §¦¨§©¦§¨¥

.daif d`xy ixw

åúîù éî êìò ïøãä

øçùä úìéôú ¯ éòéáø ÷øô
.dlitz ipiipr x`an epiptly wxtd

äðùî
onf seq edn zx`ane ,dlitzd ipnfa zwqer epiptly dpynd

:sqene ziaxr ,dgpn ,zixgy zlitzøçMä úlôzdpnf ,zixgy - §¦©©©©
úBöç ãò.meidúBòL òaøà ãò ,øîBà äãeäé éaø.meid zligzn ©£©¦§¨¥©©§©¨

,äçðnä úlôzdpnf,øîBà äãeäé éaø .áøòä ãòdpnfâìt ãò §¦©©¦§¨©¨¤¤©¦§¨¥©§©
äçðnäseq iptl raxe dry xnelk ,dphw dgpn onfn zivgn - ©¦§¨
.meid

áøòä úlôz,ziaxr ±òá÷ dì ïéà.dlild lk dpnf - §¦©¨¤¤¥¨¤©
íéôñeî ìLå,sqen zlitz onfe -,øîBà äãeäé éaø) .íBiä ìkdpnf §¤¨¦¨©©¦§¨¥

úBòL òáL ãòmeid zligzn.( ©¤©¨

àøîâ
`xnbd .zevg cr `ed zixgy zlitz onfy epzpyna epipy
mr `ed zixgy zlitz onfy `ziixaa epipyy dnn jk lr dywn

:dngd upd,eäðéîøe,`ziixaa epipy ixddúåöîrny z`ixw ly §¦§¦§¨¨
dzexwlänçä õðä íò,dngd updl jenq -äleàb CBîñiL éãk ¦¨¥©©¨§¥¤¦§§¨

,rny z`ixw zekxaa zxn`pd l`xyi l`b zkxa ±älôúì± ¦§¦¨
,dxyr dpeny zlitz,íBia ìltúî àöîðå`ed dngd updy oeik §¦§¨¦§©¥©

xg`l `le dngd upda `ed zixgy zlitz onfy rnyn .mei i`ce
.zevg cr dpnfy epzpyna epipy recne ,okn

:`xnbd zvxznàéää àéðz ékmr dpnfy `ziixaa epipyy dn - ¦©§¨©¦
`weec epiid ,dngd updïé÷éúåìzeyrl minicwnd miyp`l - §¨¦¦

enk ,mpnfa mzeyrl mixfgne zeevneéä ïé÷éúå ,ïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨¨¦¦¨
dúBà íéøîBbrny z`ixw z` -,änçä õðä íòeknqiy ick §¦¨¦¨¥©©¨

x`ya zwqer epzpyn j` .dngd upd mr dpnfy dlitzl dle`b
xg`l lltzdl mdl oi`y dhwpe ,lltzdl mixg`nd miyp`d

.zevg
:`xnbd dywnàîìò éleëåmixg`nd miyp`d x`y ike - §¥¨§¨

lltzdl mi`yx ,lltzdldéøa éøî áø øîàäå ,àì eúå úBöç ãò©£§Ÿ§¨¨©©¨¦§¥
àìå äòè ,ïðçBé éaø øîà ,àaà øa äéîøé áøc déøa àðeä áøc§©¨§¥§©¦§§¨©©¨¨©©¦¨¨¨¨§Ÿ

ìltúäzlitzíézL úéøçLa ìltúî ,úéáøò,zelitz izy - ¦§©¥©§¦¦§©¥§©£¦§©¦
m` oke .ziaxr zlitzl oinelyz zg`e ,zixgy zlitzl zg`

zlitz lltzd `le drh,íézL äçðîa ìltúî ,úéøçLok m` ©£¦¦§©¥§¦§¨§©¦

dgpn zlitz onfa s` zixgy zlitz lltzdl xyt`y rnyn
cr wx lltzdl xyt`y epzpyna epipy recne ,zevg xg`l

.zevg
:`xnbd zvxznìéæàå élöî àîBé éleklltzn meid lk ok` - ¥¨§©¥§¨¦

epiid ,zevg cr lltzdl xyt`y epzpyna epipyy dne ,jlede
c meyndéì éáäé úBöç ãòel mipzep -,dpîæa älôz øëNeli`e ©£¨£¦¥§©§¦¨¦§©¨

Cìéàå ïàkî,zevg xg`l -,déì éáäé älôz øëNj`älôz øëN ¦¨§¥©§©§¦¨¨£¦¥§©§¦¨
.déì éáäé àì dpîæa¦§©¨Ÿ¨£¦¥

`le drhy in iabl opgei iax ixac z` `xnbd d`iady xg`l
m` oicd dn `xnbd zwtzqn ,zixgy e` ziaxr zlitz lltzd

:dgpn zlitz lltzd `le drhìltúä àìå äòè ,eäì àéòaéà¦©§¨§¨¨§Ÿ¦§©¥
íézL úéáøò ìltúiL eäî ,äçðîziaxra lltzdl leki m`d - ¦§¨©¤¦§©¥©§¦§©¦

.dgpn zlitzl oinelyz zg`e ziaxr myl zg` ,zelitz izy
øîBì éöîz íà,epipyy dnn heytl dvxz m` -ìltúä àìå äòè ¦¦§¥©¨¨§Ÿ¦§©¥

,íézL úéøçL ìltúî ,úéáøò`le drh xy`k oicd `ed ok m`e ©§¦¦§©¥©£¦§©¦
`ny ,wtzqdl yi oiicr ,mizy ziaxr lltzi dgpn lltzd
dze` milydl leki ziaxr lltzd `le drh xy`k `weec

,zixgyaàeä àîBé ãçc íeMîdnnid ixdy ,cg` mei `edy - ¦§©¨
enk ,axra dligznáéúëc(d ` ziy`xa)íBé ,ø÷á éäéå áøò éäéå' ¦§¦©§¦¤¤©§¦Ÿ¤

,'ãçà,mei eze` ly ziaxr zlitz z` zixgya milyn okleìáà ¤¨£¨
,àëäzkiiy ziaxr zlitz ixd ,dgpn lltzd `le drh xy`k ¨¨

e ,zxgnly meilïåéëå ,àéä ïaø÷ íB÷îa älôzzepaxw iably §¦¨¦§¨§¨¦§¥¨
mixne`,Bðaø÷ ìèa BîBé øáòcs` ,xg` meia eaixwdl leki epi`e §¨©¨¥¨§¨

lkei `l ok m`e ,xg` meia oinelyzl zpzip dpi` dlitz
.ziaxra dgpn zlitz milydlàéä éîçø àúBìöc ïåék ,àîìéc Bà¦§¨¥¨¦§¨©£¥¦

,mingx zywa `id dlitzy oeik -ìéæàå élöî éòác úîéà ìk- ¨¥©§¨¥§©¥§¨¦
s` dgpn zlitz milydl lekie ,jlede lltzn dvexy onf lk

.enei xary xg`l
:opgei iax ixacn wtqd z` zhyet `xnbdáø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©

ìltúä àìå äòè ,ïðçBé éaø øîà ,÷çöé éaø øîà ,äãeäé øa àðeä¨©§¨¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨¨¨§Ÿ¦§©¥
,Bðaø÷ ìèa BîBé øáòc íeMî äæa ïéàå ,íézL úéáøò ìltúî ,äçðî¦§¨¦§©¥©§¦§©¦§¥¨¤¦§¨©¨¥¨§¨
xg`l s` ezlitz milyne ,mingx zywa `id dlitzy oeik
dgpn zlitz milydl lekiy heytl yi ok m` .enei xary

.ziaxra
zg` lltzd `le drh m`y opgei iax ixac lr dywn `xnbd

:dixg`ly dlitza dnilydl leki zelitzdnéáéúéîeywd - ¥¦¥
weqta xn`p ,`ziixaa epipyy dnn daiyid ipa(eh ` zldw)úeòî'§ª¨

,'úBðnäì ìëeé àì ïBøñçå ïB÷úì ìëeé àì:`ziixad zyxecúeòî' Ÿ©¦§§¤§Ÿ©§¦¨§ª¨
úì ìëeé àìäæ ,'ïB÷inòîL úàéø÷e úéáøò ìL òîL úàéø÷ ìhaL Ÿ©¦§¤¤¦¥§¦©§©¤©§¦§¦©§©

,úéøçL ìL älôz Bà úéáøò ìL älôz Bà ,úéøçL ìLleki epi`y ¤©£¦§¦¨¤©§¦§¦¨¤©£¦
.z`f owzläæ ,'úBðnäì ìëeé àì ïBøñçå'inøáãì åéøéáç eðîpL §¤§Ÿ©§¦¨¤¤¦§£¥¨¦§©

äåöîmnr zepndl edeywae,íänò äðîð àìåzepndl lkei `l ¦§¨§Ÿ¦§¨¦¨¤
`ed ixd zg` dlitz lhiay iny `ziixaa x`ean .aey mdnr
m`y opgei iax ixac lr dyw ok m`e ,'oewzl lkei `l zern' xcba
xg`l dnilydl lekie dpwz el yi zelitzdn zg` lltzd `l

.okn
:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä ,ïðçBé éaø øîà ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¨©©¦¨¨¨¨§©¨§¦©

,xaecn dna `ziixaa ,o`k -ìhaLdlitz,ãéæîaepipy okle ¤¦¥§¥¦
okle ,lltzd `le drhy ina wqr opgei iax eli`e ,dpwz el oi`y

.okn xg`l dnilydl leki
:`ziixad ixac zernynn opgei iax ixack giken iy` axøîà̈©

énð à÷éc ,éMà áø,`ziixad ixacn mb ok wiicl yi -éðz÷c- ©©¦©§¨©¦§¨¨¥
,da epipyy,'äòè' éðz÷ àìå 'ìha'.cifna lhiay xaecny rnyn ¦¥§Ÿ¨¨¥¨¨

:`xnbd dwiqndpéî òîLzwqer `ziixady ok gikedl yi ok` - §©¦¨
.gkyy `le cifna dlitz lhiay ina
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רנז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc - zekxa(iyiy meil)

élb e÷Bøè,zlcd z` exbq -eøòöìe ìàéìîb ïaøc éãáò eúéì àìc §©¥§Ÿ¥©§¥§©¨©§¦¥§©£
ïðaøì.minkgd z` exrvie l`ilnb oax ly eicar e`eai `ly - §©¨¨

,qaekd ixac z` lawl `aiwr iax dvx `ly xg`néaø øîà̈©©¦
eäééaâì àðà ìéæéàå íe÷éàc áèeî ,òLBäéinvra jl`e mew`y - §ª©¨§¥§¥¦£¨§©©§

,yxcnd zial mdil`àáaà óøè àúàyiwd ,ryedi iax `a - £¨¨©©¨¨
e etexb`a zlcd lräfé äfî ïa äfî ,eäì øîàie`x odk oa odk - ¨©§©¤¤©¤©¤

,z`hgd in z` zefdlïa äfîì øîàé äfî ïa àìå äfî àì BðéàLå§¤¥Ÿ©¤§Ÿ¤©¤Ÿ©§©¤¤
äfîodk oa odkl xnel leki m`d odk oa epi`e odk epi`y ine - ©¤

,z`hgd in z` dfndéîéîäì÷î øôà Eøôàå äøòî éî E-min ¥¤¥§¨¨§¤§§¥¤¦§¤
zeidl mkxcy dxrn in `l` ,z`hg in mpi` dfn dz`y el`
zexika ielwd xt` mzq `l` ,dxt xt` epi` df xt`e ,migexq
rbep mc` oi`y myk ,xnel dzid ryedi iax zpeek .mixepzae
oa xfrl` iax epiide ,odkd oxd` rxfn `ay inl die`xd dpedka
oaxl die`xd ze`iypa zrbl oi` ok enk ,mipdk rxfn `ad dixfr
lr mikneqy myk ,xnel siqede .mi`iypd ipan `edy l`ilnb
oax lr jenql yi jk ,mileqt min `le z`hg in mdy odkd
.eze`iypl rbepy dna eixg` wcwcl oi`e ,oick dyery l`ilnb
oax z` xifgdl enikqde ryedi iax ixac z` elaiw minkg

:ze`iypl l`ilnbòLBäé éaø ,àáé÷ò éaø déì øîày oeik,zñéitúð ¨©¥©¦£¦¨©¦§ª©¦§©©§¨
,ze`iypl l`ilnb oax z` xifgdl minikqn ep`àlà eðéNò íeìk§¨¦¤¨

EãBák ìéáLa,jceak ornl `l` ze`iypdn edepcxed `l ixdy - ¦§¦§§
ok lr,Bçúôì íékLð äzàå éðà øçîìigztl minikyny jxck §¨¨£¦§©¨©§¦§¦§

exifgdl mivex ep`y el ze`xdl ,miaeyg miyp`e mikln
.epixg` e`vi mlek ,`vp ep`y oeike ,ze`iypl
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אגרות קודשרנח

 ב"ה,  י"א טבת, תשכ"ג

ברוקלין.

האברך אורי צבי שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מנר השני דחנוכה, בו כותב אודות החיים בסביבתו עתה, הקישוים 

מיוחדים שבהם וכו',

ולפלא, שכנראה אינו מכיר כלל בכלם נקודות הטובות אשר בהם. ובפרט מובן - ע"פ פתגם 

כ"ק מו"ח אדמו"ר הידוע, אשר כאשר יקוים היעוד דביאת משיח צדקנו, וועט מען זיך כאפען פארן 

קאפ )ישים ידיו על ראשו ברגש צער גדול וחרטה( על הימים והתקופה הכי טובה שבסוף זמן הגלות, 

שהיו יכולים לפעול בתורה ומצות בהתגברות על כל ההעלמות וההסתרים דָאז, שָאז העבודה נעימה 

יותר וחביבה יותר, הן לעובד והן לזה שציוה על העבודה, בורא עולם ומנהיגו, משא"כ כשרוח הטומאה 

יעבור מן הארץ ואין מנגדים וכו'. והלימוד מזה לענינו - הרי פשוט הוא.

באמונים  שנמצא  במכתבו  שמדגיש  מה  היינו  היא,  עיקרית  זו  וגם  האמור  ע"ד  נקודה  עוד 

דוקא,  פשוטה  אמונה  האדם,  באמונת  העיקרים  אחד  זהו  והרי  ורגלים",  כח  "משמעת  רק  שענינם 

הכח  מראש  נותן  המצוה,  מצוה  אשר  הגמור  והבטחון  )משמעת(,  לנשמע  נעשה  הקדמת  שענינה 

והאפשריות לקיים הציווי, ובלבד שירצה ובפועל ילך בדרך ה' וכצוואת העברי הראשון הוא אברהם, 

אשר יצוה את בניו וגו' ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט )בראשית יח, יט(.

והנה בטבע האדם, אשר אדם עיר פרא יולד, להתנהג דוקא ע"פ הטבע שלו - למלאות רצונו, 

ואפילו התאוות שלו, ולא עוד אלא שהרצון הזה מטה שכלו וממציא הסברות וטעמים ונמוקים. ולזה 

התיקון - הכש"כ וק"ו: ומה בנוגע לציוויו של בשר ודם, מוכרחים, ככתבו במכתבו, המשמעת הכח 

ועי"ז קיום כל הצבא, השמירה על  עוד אלא שבזה תלוי' כל קיום המסגרת בה נמצא  ולא  ורגלים, 

הגבולים וכו' וכו' ז. א. שזה נוגע לגורלם של כל האוכלוסיא, עאכו"כ בנוגע לציוויו של "המפקד הכי 

ראשי", ממה"מ הקב"ה, אשר כאו"א מבני ישראל, הרי הוא מצבאות ה'.

ועוד נקודה שלישית, וגם היא עיקרית, ואולי העיקר שבכל שלש נקודות אלו, אשר ספק גדול 

בידו  שיש  כפי  והמצוה,  התורה  ה'  לידיעת  הזקוקה  סביבה  על  להשפיע  אפשריות  אצלו  תהי'  האם 

עתה, שהרי נמצאים יחד כל היממה, מוכרחים למסגרת של משמעת וכו' כנ"ל. וכשמדברים בדברים 

היוצאים מן הלב, והדבור תוכנו, תורת אמת ומצותי' - הרי סו"ס אמת מארץ תצמח.

שינצל האפשריות  מעטות שורות האמורות בערך חשיבות הענין בכלל ובמיוחד - החשיבות 

מאחב"י  כו"כ  והמצוה,  התורה  דרך  והישר,  הטוב  לדרך  להחזיר  לו,  נתנה  העליונה  השגחה  אשר 

הצעירים, אשר בקרוב יסתדרו בחיי משפחה, והטבת המצב של כל אחד - נכפלת בעתיד פי כמה, מספר 

בני המשפחה ובניהם ובני בניהם עד סוף כל העולם. וביחד עם האפשריות והציווי, הרי הקב"ה שאינו 

בא בטרוניא עם בריותיו, נותן גם הכח למלאות התפקיד. ואם ת"ל - הרי זה גם הלימוד של ימי חנוכה, 

אשר חכמנו ז"ל מעידים, שהיו חלשים וגם מעטים נגד גבורים ורבים, אלא שהחליטו בתוקף ונלחמו 

בעד הטהרה המצות ועסק התורה, ולכן נעשית להם ישועה גדולה ופורקן, ובאופן שמאז ובכל שנה 

ושנה מדליקין נרות ודוקא באופן דמוסיף והולך מיום ליום בחשכת הליל שמסביב.

בברכת הצלחה בעבודתו הקדושה האמורה ומתוך שמחה וטוב לבב.

מ. שניאורסאהן
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dkld ixe`ia
òøä ïéò óåèé÷î [åò הרע עין הטלת -79.
äçîåî òéî÷ë [æò זה שקשר ומפורסם שידוע כגון -

הרע  מעין .80מציל
÷ãåäî øù÷ [çò או למוך המחובר חוט ידי על כגון -

אליו. הדוק
ìåôéì ìëåé àìù [èò גפן צמר עם בשבת לצאת אין -

בתוך  המוחדרים דברים ושאר אוזניים אטמי או
באוזן 82האוזן  גפן צמר ליתן מקילים צער ובמקום ,

.83כואבת 
íùî ìåôéì [ô הגדול בכובע נייר להניח מותר -

בשבת  עמו ולצאת למידתו שיתאים כדי .85ממידתו
íù åøù÷ì [àô כשהם במדרסים לצאת מותר -

הדין  והוא פתוחים), בסנדלים כשהם לא (אבל בנעליים
את  להחם כדי בנעליים הנתונות (ספידות) סוליות לגבי
את  אליה להתאים או הזיעה בפני עליה להגן הרגל,

הנעל  .86מידת

zetqede mipeiv
קטופי"79) "מקטיף ע"ב עב דף זרה עבודה מסכת ראה

"מקיטוף", שוע"ר מלשון ומוכח לזלף, או לטפטף כמו
במסכת  הגמרא על או השו"ע (על בכ"מ שפירשו כפי ודלא
"לקטוף" כדי שהוא הרש"ש)) יסוד (על ע"ב נז דף שבת

הרע. העין את ולהסיר
שיתמחה 80) צריך הקשר בהכנת מומחיות צריך אם אבל

רנח. הערה שא סי' על לעיל ראה הקמיע, או הגברא
ואינו 81) כתכשיט דינו מחולי המציל שקמיע כה סעיף

מרע. מעין להנצל הדין והוא משוי,
צמר 82) לתת הנוהגין זה ולפי מו: ס"ק קטו סי' בדה"ש

קשור, שאינו כיון בו לצאת אסור הרוח, מפני באזנן גפן
איזה  היטב לשמוע כשרוצים גפן הצמר מסירין לפעמים וגם

לאתויי. אתי דלמא חשש ויש דיבור
ס"כ 83) פי"ח שש"כ ראה וכאב, צער במקום הקילו רבים

ועוד.
גפן  בצמר כלל איסור שאין משוע"ר שדייקו שיש ובפרט
ומהודק" קשור יהא "שהמוך השו"ע מלשון כי זמננו, של
בשוע"ר  אמנם מהודק, וגם קשור גם שיהיה שצריך משמע
שהקשר  אלא האוזן) (בתוך מהודק שהמוך משמע לא
ובזה  ייפול, שלא באופן לאוזן המוך את ומצמיד מהודק
בתוך  מוך לקשור אפשר כיצד הפוסקים תמיהת מתורצת
שעל  כתב מט) סימן יג (חלק אליעזר ציץ ובשו"ת האוזן,
ובפוסקים  בתלמוד המדובר המוך בין לחלק יש זה דיוק פי

שום  ואין האוזן בתוך כדבעי ולהתיישב להכנס יכול שאינו
בקשר  בחוט קשור הוא אלא בתוכה, להדקו אפשרות
האוזן  שבתוך גפן צמר לבין האוזן, אל ומהודק המוצמד
אליו  לחבר ניתן ולא שבימיהם, ממוך רך יותר הרבה שהוא
בתוך  היטב ומתיישב נכנס הוא מאידך אבל משיחה, או חוט
לקשור. צריך ואין אחר דין שהוא לומר מקום ויש האוזן,

איזה  לשמוע כשרוצה גפן הצמר שיסיר הסברא ולגבי
לאסור  אין קכ"ו): סי' (ח"ב מהרש"ג בשו"ת כתב דיבור,
מדברים  שאחרים מה לשמוע כדי שיסירנו חשש משום
לנו  אין - בש"ס זו גזירה מצינו דלא דכיון לאתויי, ואתיא

חדשות. גזירות מעצמינו לחדש
ית  שכח גפן ובסי' מצמר פתילה לעשות מותר אם באר

שא  סי' ולעיל שעווה, בפקקי שימוש דין שיד ובסי' בשבת,
הקור. כנגד אוזניים במגיני לצאת שמותר קפ אות

הנידה 84) שנותנת שבגד י סעיף סוף ש"א סי' לעיל עד"ז
כשאר  גמור מלבוש זה בגד נעשה הרי מצער, גופה להציל
אף  בו לצאת ומותרת הגוף, להגנת עשוים שהם המלבושים

גמור. מלבוש כעין עשוי שאינו
לט.85) סי' ח"ד הלכות משנה שו"ת
להכניסם 86) חשש אין ולשוע"ר כא, אות פי"ח שש"כ

שגם  הביא פט הערה שם (ובשש"כ עצמה בשבת כלל
בנדו"ד). יודה המשנ"ב
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È הודח ואפי' משקה נקרא אינו צלי מבשר היוצא מוהל
הצלייה  בשעת מקום מכל הצלייה קודם במים הבשר
והוא  מוהל יוצא הבשר ומן לחלוחית אותו נתייבש

הב  משקה:מלחלוחית נקרא ואינו עצמו שר

‡È ושעורים לחטים אפילו נגובים לפירות ידיו הנוטל
שצריך  ואע"פ הרוח מגסי ה"ז התורה מן שתרומתן
במקום  שנגע יודע א"כ אלא לברכה כשרות ידים סתם לברך
נטילת  חיוב בתורת כשנוטל אמורים דברים במה מטונף
שרוצה  נקיות דרך נוטל אם אבל לפת נטילה כדרך ידים
שאינו  אע"פ הברכה לכבוד ידיו לנקות עצמו על להחמיר

מותר: טומאה שום להם יודע

·È שותה א"כ אלא אחת ידו אפי' ליטול א"צ השותה
ק"ע: בסי' שיתבאר כמו נקיות ידיו ואין הסעודה בתוך

‚È לאכול נמלך ואח"כ במשקה שטיבולו לדבר ידיו נטל
דעתו  הסיח לא אם ברכה בלא ידיו ויטול יחזור לחם
נטילת  צריך אין במשקה שטיבולו שדבר שלהאומרים לפי
ולא  בעלמא לנקיות נוטל כאלו ה"ז הזה בזמן כלל ידים
נטילה  לשם כוונה צריכה ידים ונטילת נטילה מצות לשם
אלא  לאכול שלא ידיו נטל אם ואצ"ל לאכילה המכשרת
לאכול  נמלך ואח"כ מלוכלכות ידיו שהיו נקיות משום

ידיו. וליטול לחזור שצריך

שיש  לפי מהם דעתו הסיח לא אם יברך לא מקום ומכל
להקל  ברכות וספק כוונה צריכה אינה ידים שנטילת אומרים
לא  הראשונה נטילה ועל הראשונה נטילה לו עלתה שמא כי
דומה  הדבר למה לנטילה כלל נתכוין שלא כיון לברך שייך
על  מברכת שאינה מטומאתה ונטהרה למים שנפלה לנדה

בעלייתה: זו טבילה

„È ומפחד מים לו ואין סכנה במקום או במדבר שהוא מי
למנוע  (וא"צ ידים מנטילת פטור אחריהם לחזור
או  מים לו שיביאו עד בתעניתו יסתכן שלא אע"פ מלאכול
ידים  נטילת צריכים שאינם אחרים דברים לאכול לו שיש
כשהיו  וכן ידים נטילת על כלל גזרו לא סכנה שבמקום לפי

ידים): מנטילת פטורים היו למלחמה במחנה יוצאים

ÂË בנטילת המזלזל שכל ידים בנטילת מאוד ליזהר צריך
ואפי' העולם מן ונעקר עניות לידי ובא נידוי חייב ידים
יוסיף  אלא עניות לידי מביאו מצומצם ברביעית ידיו הנוטל
לו  נותנים מים חפניו מלא הנוטל וכל בשפע ידיו ליטול
כדי  לכך יכוין לא מקום ומכל וברכה טובה חפניו מלא
יעשה  אלא פרס לקבל מנת על עובד שנמצא להתעשר

קונו: לכבוד

* * *
ÊË עליה מברכין סופרים מדברי היא שהנטילה פי על אף

ציונו  והיכן ידים נטילת על וצונו במצותיו קדשנו אשר
ושמאל  ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור לא שנאמר
מצות  מקיימים אנו חכמים לדברי שומעים כשאנו ולפיכך
שמברכין  הברכות כל טעם וזהו אליהם לשמוע שצונו ה'

דבריהם. של מצות על

מברכין  המצות שכל הנטילה קודם לברך ראוי היה הדין ומן
כגון  נקיות ידיו אין שלפעמים אלא לעשייתן עובר עליהם
שלא  הנטילה אחר לעולם מברכין לכך הכסא מבית היוצא
המצוה  מן הוא הניגוב שגם ועוד לנטילה נטילה בין לחלק
לחלק  רצו לא ניגוב א"צ שלפעמים פי על ואף שיתבאר כמו

לנטילה. נטילה בין

אחר  לברך לו ראוי שטיפות בב' ידיו שנוטל מי מקום ומכל
ידיו  שכבר שניים מים עליהם שיתן קודם הראשונה שטיפה

הכסא. בבית היה אם אף לברכה וראויות נקיות הן

פי  על ואף אח"כ יברך הניגוב אחר עד בירך ולא שכח ואם
מברך  אינו לעשייתן עובר עליהן בירך שלא המצות שכל
כיון  זו מצוה מקום מכל עשייתן גמר לאחר עליהן
היוצא  כגון עשייתה קודם עליה לברך אפשר אי שלפעמים
בין  בה לחלק אין עשייתה אחר לברך ומוכרח הכסא מבית

אח"כ. לברך יכול ולעולם לפעם פעם

וגם  הואיל הניגוב קודם לברך מדקדקים שלכתחלה אלא
היא  עליה שמברכים הנטילה עיקר אבל המצוה מן הוא

נעשית. שכבר לבדה הנטילה

מברך  אינו שוב המוציא שבירך אחר נזכר אם מקום ומכל
ידים. נטילת על

לדברי  סעודה באמצע ידיו ליטול הוצרך אם הדין (והוא
עד  בירך ולא ושכח ידים נטילת על לברך שצריך האומרים
בגלל  אלא אינה שהנטילה שכיון עוד מברך אינו פת שאכל
על  לברך שייך לא שוב לאכול שהתחיל כל האכילה

ועברה. חלפה שכבר הנטילה

אלא  לברך שייך לא לאכול התחיל לא אפי' אלא עוד ולא
אוסרים  יש ולכן ממנה מופלג ולא הנטילה אחר מיד

בסי' כמ"ש לברכה נטילה בין בדיבור ואם להפסיק קס"ה
יכול  היה שלא שאף מברך אינו שוב בשתיקה אפי' הפליג
כלל  סברא אין אח"כ לברך ומוכרח לעשייתה עובר לברך

עשייתה): אחר מיד אלא לעולם עליה לברך שיוכל

* * *
ÊÈ טמא לחם אוכל כאלו ידים ניגוב בלא האוכל כל

בגוים  טמא לחמם את ישראל בני יאכלו ככה שנאמר
בגימטריא  טמא לחמם ועוד מים לח אלא לחמם תקרי אל

ידים. ניגוב בלא

שנטמאו  הראשונים ממים היא זו שטומאה מפרשים יש
מטהרין  השניים שמים ואף רביעית בהם אין אם מהידים
את  להעביר צריך לכתחילה מקום מכל הראשונים את
אלא  מאליהן שיתנגבו די ולא ניגוב ע"י לגמרי הראשונים
מטהרן  שהשפשוף דברים בשאר או במפה לשפשפן צריך
אחת  בבת ידיו שתי הנוטל וכן ידיו המטביל אבל ביותר
אחת  ידו על שפך אם וכן אחת בבת רביעית עליהם ושופך
כלל  טמאים מים שם שאין חברתה על שפך וכן רביעית
קצה  דעתו אם מיאוס משום בו יש מקום ומכל לנגבן א"צ

עליו.
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קרוי  מיאוס שדבר מאיסתן היא שטומאתן מפרשים ויש
שפך  אם וה"ה וגו' טמא לחמם הכתוב שאמר כמו טמא
חשו  שלא לפי במטביל אלא הקילו ולא אחת בבת רביעית
כשמטהרן  אלא ממאיסותן הידים לטהר ניגוב לתקן חכמים
כשמטהרן  אבל בכלי נטילה שהיא חכמים שתקנו בטהרה
חשו  לא טבילה שהיא תורה של טהרה כעין שהיא בטבילה

כדבריהם: להחמיר ויש כלום בה לתקן

ÁÈ:לשכחה שקשה מפני בחלוקו ידיו ינגב אל

ËÈ שמאל יד כך ואחר תחלה ימין נוטל ידיו נוטל כשהוא
כמ"ש  תחלה ימין של רוחץ ידיו שרוחץ פעם בכל  וכן

ב': בסי'

לסעודה: ידים נטילת דיני קנח סימן א' חלק

על ‡ ידים טהרת שסמכו מכלי אלא לידים נוטלין אין
במקדש  ורגלים ידים קידוש על או חטאת מי הזאת
כיור  ועשית נאמר ורגלים ידים שבקידוש כלי צריכים שהיו
מים  עליו ונתן נאמר חטאת ובמי וגומר ממנו ורחצו וגומר

כלי: אל חיים

אדמה · כלי אבנים כלי גללים כלי אפי' כשרים הכלים כל
טומאה: לענין כלים חשובים שאינם

רביעית ‚ מחזיק אינו ואם רביעית מחזיק הכלי שיהא צריך
וג' ב' למלאותו רוצה אפי' לידים ממנו נוטלין אין

פעמים:

* * *
לתוך „ אותו ידחקו שאם דהיינו משקה בכונס ניקב ואם

מנקב  גדול והוא הנקב דרך בתוכו המים יכנסו מים
כלי. מתורת בטל אז בו יוצאים הכלי שבתוך שהמשקין

מן  רביעית מחזיק הוא אם אפי' לידים ממנו נוטלין ואין
מן  שממנו מה כי למעלה פיו דרך נוטל אם ולמטה הנקב
באים  המים שאין ונמצא כלי חשוב אינו ומלמעלה הנקב

מהכלי. ידו על

מקום  מכל ולמטה מהנקב אלא מים בו אין (ואפי'
דבר  מכח ידיו על באים הם פיו דרך ידיו על כששופכם
שהן  ידיו על שם באים היו לא הכלי שמכח כלי שאינו
מהנקב  למעלה שהוא מה שאם דהיינו הכלי לפי סמוכות
שהנקב  ממקום מלמטה שופכים המים והיו כלל היה לא
במקום  ידיו אוחז היה אם כלל ידיו על שופכין היו לא שם
פי  דרך למעלה כששופך הכלי לפי סמוך עכשיו שאוחזן

הכלי.

אף  ודאי שאז מפיו יותר גבוה הכלי שולי מגביה א"כ אלא
הולכים  המים היו כלל היה לא מהנקב שלמעלה מה אם
דרך  עכשיו שהולכים כמו הנקב דרך ידיו על למטה ממעלה
שהנקב  אלא כך כל מגביה אינו אם אף הדין והוא הכלי פי
היה  שהקלוח בענין קצת שוליו ומגביה הכלי לפי סמוך הוא
שלמעלה  הכלי חתיכת היתה לא אם אף ידיו על הולך
הכלי  חתיכות שהיו רק עליה הולך שהקלוח מהנקב
את  מונעים אלו שצדדים מהנקב שלמעלה הקלוח שבצדדי
דבר  מכח היא זו שמניעתן ואף לצדדין מלהתפשט המים

שיתבאר). כמו כלום בכך אין כלי שאינו

רביעית  שמחזיק כיון ענין בכל מותר הנקב דרך נוטל ואם
מהנקב: שלמעלה מה והסיר שבר אם ואצ"ל ולמטה ממנו

* * *
אע"פ ‰ ולמטה מהנקב רביעית מחזיק אינו אם אבל

שתיקן  כגון צדו על כשיטנו רביעית לקבל שיכול
על  כשיטהו מים ממנו ישפכו שלא מושבו מקום והרחיב
דופנה  על מקבלת שהיא לארכה שנחלקה חבית וכן צדו
ממנה  נוטלין אין אחר בדבר שיסמכוה בלי שוכבת כשהיא
על  יושב כשהוא לקבל יכול שאינו כלי שכל לפי לידים
כלי  שבר אלא כלי נקרא אינו דפנו על כשמטהו אלא שוליו
ויש  שוליו על יושב כשהוא בו משתמשין ואין הואיל
שיסמכוהו  בלי רביעית לקבל שיכול כלי שבר בכל מקילין

סופרים. בדברי להקל דבריהם על לסמוך ויש אחר בדבר

לדברי  סמיכה ע"י אלא רביעית לקבל יכול אינו אם אבל
נעשה  מתחילתו אם שלם הוא אפילו ממנו נוטלין אין הכל
מושבו  במקום קצת נפחת ואח"כ סמיכה ע"י שלא לקבל

נקב: בו שאין

Â אין רביעית קיבול בית בה שיש חבית של מגופה לפיכך
רביעית  מקבלת ואינה חדה שהיא מפני ממנה נוטלין
מקבלת  שהיא עד מלמטה הרחיבה ואם מסומכת שלא
על  ואף ממנה נוטלין מסומכת שלא יושבת כשהיא רביעית
ועכשיו  הואיל לכיסוי אלא לקבלה נעשית לא שמתחלתה פי
לקבלה  תיקנו שלא כיסוי כל אבל לקבלה גם מתוקנת היא
כיסוי  כגון מסומך שלא יושב כשהוא לקבל שיכול אע"פ
כיסויי  בכל מקילין ויש מהן נוטלין אין ודומיהן כוסות
ורגילים  הואיל לקבלה עשויים חשובים שהם לומר הכלים
יכולה  שאינה כיסוי ואפי' משקה מעט לתוכם ליתן לפעמים
כיסוי  כגון שבתחתיתו החדוד מפני מסומך שלא לישב
פי  על להפכו (להזמינו) לפעמים רגילים בה וכיוצא קדרה
לידים  ממנו נוטלין ולפיכך רוטב מעט לתוכו ולתת הקדירה
כגון  לקבלה תיקנו שלא אע"פ מסומך שלא לישב יכול אם

הראשונה: כסברא להחמיר ויש מאליו החידוד שנשבר

Ê ש לא כלי אם שאף אלא מסומך שלא לישב יכול אינו
נוטלין  רביעית מהם ישאר ממנו המים וישפכו יסמכוהו
צדו  על כשמוטה אף שמחזיק המים מאותם לידים ממנו
בידים  אותו כשאוחזין שמחזיק יתרים ממים לא אבל

כלי. מכח באים אינם שהם במישור

אלא  נוטלין אין הנקב דרך ממנו ונוטלין שניקב כלי וכן
ולמעלה  שמנקב ממים לא אבל הנקב עד שמחזיק ממים

הנקב: דרך שבאים אע"פ כלי מכח באים אינן שהם

* * *
Á ועשה שתקנן עור של נאדות מיני והם וכפישה חמת

או  מפיהם נפחתו ואפילו מהם נוטלין מושב בית להם
ולמטה. מהפחת רביעית שמחזיקין כל מצדיהם

בזפת  וזפתן סמיכה בלא לשבת שהתקינן והקופה השק אבל
שרובן  לפי לידים מהם נוטלין אין משקין מקבלים שהם עד

למשקין. מלאכתן אין

שאין  כך כל קשים הם אפילו לבדים של לכובעים וה"ה
ומכל  מים לקבל עשויים אינן מקום מכל מהם זבים מים
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c"agרסב i`iyp epizeax zxezn

דרכים  שעוברי לפי מהם ליטול מותר הדחק ע"י מקום
ולקופה  לשק לגמרי דומין אינן ולכך בהם לשתות רגילים
בטלה  והמשתמש למשקין בהם להשתמש כלל רגילות שאין

אדם. כל אצל דעתו

לקבלה  נעשה ולא הואיל הדחק בשעת אפילו אוסרים ויש
לכיסוי  דומין ואינן לכך עומדין אינן עתה וגם מתחלתן כלל
ליטול  מתירין שיש מסומכים שלא לישב שיכולים הכלים
אבל  משקין מעט בהם ליתן לפעמים שרגילים לפי מהם
ובטלה  בלבד דרכים בעוברי אלא כלל רגילות אין בכובעים
אלא  לכך אותם מזמינין אינן הם (וגם אדם כל אצל דעתם

הדחק). ידי על באקראי בהם שותין

שלא  לישב שיכולים פי על אף כלים בכיסוי (ולהאוסרין
מכובעים  ליטול אסור לקבלה תקנם שלא כל מסומכים
נתבאר  (וכבר ראשונה סברא לפי אף הדחק בשעת אפילו

לדבריהם)): לחוש שיש

Ë בלא לעמוד יכול שאינו כך תקנוהו שמתחילתו כלי
בטל  אינו סמיכה ע"י אלא בו משתמשין ואין סמיכה
עיקר  וזה מתחילתו נעשה שלכך כיון זה מפני כלי מתורת

תשמישו:

È מלמעלה צר ופיו מתחתיו נקבים מלא שהוא כלי לפיכך
וכשמסירה  יוצאים המים אין עליו אצבעו אדם וכשמניח
כלום  מחזיק שאינו אע"פ ממנו ליטול מותר יוצאים המים
נקרא  תשמישו עיקר וזה זה בענין לקבלה שעשוי שכיון

כלי.

שלכך  מה לו מועיל אין לקבלה נעשה שלא דבר כל אבל
שוים  שאינם קנקנים כגון תשמישו עיקר וזה מתחלתו נעשה
והוא  שם דרך ששופכים דד כמו מהם בולט אלא למעלה
אלא  שוין אינם עצמן הכלי ששפתי (או מהכלי יותר גבוה
חדודים  בהם שיש או אחד מצד ונמוכים אחד מצד גבוהים
נוטלין  אין משקה ככונס לחבירו חידוד בין ויש יוצאים
שיש  בקנקנים ואצ"ל הנמוך) במקום אלא הגבוה במקום
דרך  אלא מהם נוטלין שאין לפיהם סמוך בצדיהם נקב בהם
פי  על אף כלי תורת עליהם אין ולמעלה שמהנקב הנקב
מהנקב  לקבלה עשויים ואינם הואיל מתחילתם נעשו שכך

ולמעלה.

* * *
ע"י  ממנו ידיו ליטול מותר למטה ברזא בו שיש כלי אבל
הואיל  מהנקב מלמעלה באים שהמים אע"פ הברזא הסרת

תשמישו. עיקר וזה ברזא ע"י לקבל מתחלתו ונעשה

לו  ועשה ניקבו ואח"כ מתחלתו לגמרי שלם כלי היה אפילו
חדש  כלי עושהו שעכשיו תיקונו כתחילת ה"ז ברזא

ברזא. ע"י הנקב דרך בו להשתמש

(פתחו) שלא לגמרי הנקב סתם אלא ברזא לו עשה לא ואפי'
שתחב  אלא בו וכיוצא בזפת סתמו לא ואפילו עוד [יפתחו]
סתימה  בו מועלת עץ) כלי הוא (אם בחוזק בו וכיוצא עץ בו

ברזא. בו שמועלת כמו כלי לעשות זו

שהוא  לפי כלי לעשות מועיל אינו בסמרטוט פקקו אם אבל
בטיט  סתמו אם (וה"ה להתקיים עשוי ואינו עראי תיקון
אינו  ולכן במים בו שמשתמשין בכלי הוא עראי תיקון
בו  וכיוצא כזפת יפה סתימה ואפי' ידים) לנטילת מועיל
זמן. לאחר להחזירה ועתיד שעה לפי סותם אם מועלת אינה

סיד  או גפרית או בזפת אלא מועלת סתימה אין חרס ובכלי
סופרים  של בקולן או ועופרת בבדיל או בגפסיס מעורב
בשאר  לא אבל בדבק) (ואצ"ל ניירותיהם בהם שמדבקים

דברים.

אפי' כלי לעשותם כלל מועלת סתימה אין זכוכית  ובכלי
בהם. וכיוצא ועופרת בדיל

בו  וכיוצא קומקום כגון בחמין שתשמישן מתכות כלי וכן
מועילות  בחמין הנמוסים מדברים בו וכיוצא זפת אין
ידים  לנטילת יחדם א"כ אלא ידים לנטילת כלי לעשותם

להתק  עשויה שאינה סתימה לקומקום שאל"כ וה"ה היא יים
מתכות  כלי שאר אבל בהם וכיוצא קדירה או חרס של

בו. וכיוצא זפת סתימת בהם מועלת

חרס  בכלי אלא מועיל בו וכיוצא זפת שאין אומרים ויש
הם  ששוליו שלם עץ כלי ואפי' עץ בכלי ולא מתכות) (וכלי
נעשה  שכך אע"פ ממנו נוטלין אין בזפת מדובקים נסרים
בעץ  ועץ עץ שהוא לפי אלא בברזא התירו ולא מתחילתו

היטב: מתהדק

לידיו: המים יבאו וכיצד לידים נוטלין כלי באיזה קנט סימן א' חלק
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[ב] וגֹו' ונאוה אני 1ׁשחֹורה §¨£¦§¨¨§
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רסג c"ag i`iyp epizeax zxezn

`xwpe ,WOn oi` zpigaA `EdÎKExA oliv`nA zFlElM§§©£¦¨¨¦§¦©©¦©¨§¦§¨
"`id dxFdh"2`id oiicrW DWExiR "dxFdh" iM , §¨¦¦§¨¥¨¤£©¦¦

oi`n Wi ± "Dz`xa dY`" KM xg`e ,oi` zpigaA'כּו. ¦§¦©©¦§©©©©¨§¨¨¥¥©¦

od dGdÎmlFrl mzcixi mxh zFnWp lMW itl§¦¤¨§¨¤¤§¦¨¨¨¨©¤¥
sFqÎoi` xF`A WOn zElNMzde lEHiaA mW zFcnFr§¨§¦§¦§©§©¨§¥

EdIl`A aEzMW FnkE .`EdÎKExA3iYcnr xW` 'd ig" : ¨§¤¨§¥¦¨©£¤¨©§¦
ozcixi mcFw zFnWp lM `l` ,calA EdIl` `le ."eiptl§¨¨§Ÿ¥¦¨¦§¨¤¨¨§¨¤§¦¨¨
zFpA" E`xwp if`e .zindAdÎWtpe sEBA ozEWAlzde§¦§©§¨©§¤¤©©£¦©£©¦§§§

milWExi"4" zpigA mdilr milAwOW ±mlW d`xi," §¨¨¦¤§©§¦£¥¤§¦©¦§¨¨¥
.d`xId zEnilW EpiidC§©§§¥©¦§¨

lM zEkln" ,KxAzi FzEkln zpigAn `Ed d`xId iM¦©¦§¨¦§¦©©§¦§¨¥©§¨
"minlFr(bi ,dnw miNdY)cr dHnlE uw oi` cr dlrnl , ¨¦§¦¦§©§¨©¥¥§©¨©

zElWlYWdaE .sFqÎoi` zpigA `idW ,zilkY oi ¥̀©§¦¤¦§¦©¥§¦§©§§
` mi`xaPA zFbxcOdFf d`xi lAwl gM mdA oi ©©§¥©¦§¨¦¥¨¤Ÿ©§©¥¦§¨

.zEnilWA¦§¥

aEzMW FnkE(ai ,dnw miNdY)"mc`d ipal ricFdl §¤¨§¦¦§¦©¦§¥¨¨¨
FzEkln xcd cFakE ,eizFxEaB"FzEkln xcd cFaM"W ," §¨§£©©§¤§£©©§

:minWÎzEkln lFr mdilr milAwn mik`lOdW dn `Ed©¤©©§¨¦§©§¦£¥¤©§¨©¦
l`ixaB dpgnE ,dad`A ± l`kin dpgn'5כּוmitl` sl` , ©£¥¦¨¥§©£¨©£¥©§¦¥¤¤£¨¦

zFaax `FAixe'6כּוxRqn oi` eicEcble ,7`Ed df lMW . §¦§¨§¦§¨¥¦§¨¤¨¤
ipal ricFdl"E .KxAzi FzEkln zNEcB zx`tze xwi§¨§¦§¤¤§©©§¦§¨¥§¦©¦§¥
zpigA od ,"eizFxEaB" zpigaA `l` df oi` "mc`d̈¨¨¥¤¤¨¦§¦©§¨¥§¦©

.zFbxcOd zElWlYWdAW mipFWe miAx minEvnSd©¦§¦©¦§¦¤§¦§©§§©©§¥

dGdÎmlFrl d`FA mxh dnWPd oM oi`X dn©¤¥¥©§¨¨¤¤¨¨¨©¤
milAwn md ,WOn oi` zpigA odW ,sEbA WAlzdl§¦§©¥§¤¥§¦©©¦©¨¥§©§¦
zpigaA `EdW FnM zEnilWA minWÎzEkln lFr mdilr£¥¤©§¨©¦¦§¥§¤¦§¦©
zpigaA ± "milWExi zFpA" E`xwpe .WOn sFqÎoi ¥̀©¨§¦§§§§¨¨¦¦§¦©

"Kl zF`aEn dizFrx dixg` zFlEzA"8(eh ,dn miNdY), §©£¤¨¥¤¨¨¨§¦¦

"LEad` zFnlr" aEzMW FnM "zFnlr" oM mB E`xwpexiW) §¦§§©¥£¨§¤¨£¨£¥¦

(b ,` mixiXd. ©¦¦

zindAd Wtpe sEBA EWAlzpe EcxIW zFnWPde§©§¨¤¨§§¦§©§©§¤¤©©£¦
xFwn `id ,"l`xUiÎzqpM" `xwp `id ,dGdÎmlFrÄ¨©¤¦¦§¨§¤¤¦§¨¥¦§
`xwp `EdÎKExA WFcTd iM ."dNM" mWA l`xUi zFnWp¦§¦§¨¥§¥©¨¦©¨¨¦§¨

" oFWNn "ozg" mWA mlv`zEg"`BxC9zpigA `Ed , ¤§¨§¥¨¨¦§©§¨§¦©
.zFnWpA `EdÎKExA sFqÎoi` xF` zFkWnd©§¨¥¨©§¨

aizkC ,dxFY oYnA Epiide(`i ,b mixiXd xiW)mFiA" : §©§§©©¨¦§¦¦©¦¦§
"FzPEzg10lr oi`EVPd FnMW .oi`EVPd onf `Ed f`W , £¨¤¨§©©¦¦¤§©¦¦©

dRHd zkWnd `Ed cEgIde bEEGd zpigA ,lWn Kxc¤¤¨¨§¦©©¦§©¦©§¨©©¦¨
lAwOd zpigaA riRWOd lW gFOd on zkWnPd'כּו, ©¦§¤¤¦©©¤©©§¦©¦§¦©©§©¥

zpigaA ,KxAzi FpFvxE Fznkg zpigA `id dxFYd KM̈©¨¦§¦©¨§¨§¦§¨¥¦§¦©
`rici dnkgA `le miMg" ,WOn `EdÎKExA sFqÎoi ¥̀¨©¨©¦§¨§¨§¨§¦¨

11zqRzp"כּו' `id ,WOn sFqÎoi` zpigaA Ff dkWnde .§©§¨¨¦§¦©¥©¨¦¦§¤¤
dxFYd zFIzF` `FAx 'q ± l`xUi zFnWpA zhlwpe12od §¦§¤¤§¦§¦§¨¥¦¦©¨¥

.l`xUi zFnWp `FAx 'ql zFkWnd `FAx 'q¦©§¨§¦¦§¦§¨¥

dkxal mpFxkf EpizFAx Exn` okle13z` oicOlO"W §¨¥¨§©¥¦§¨¦§¨¨¤§©§¦¤
dxFYd lM z` FO` ohaA wFpiYd'כּוqRzp zFidl icM ± " ©¦§¤¤¦¤¨©¨§¥¦§¦§¨

zx`d odW ,dxFYd zFIzF`n zEIge xF` FznWpA hlwpe§¦§¨§¦§¨§©¥¦©¨¤¥¤¨©
`rici dnkgA `le miMg" `EdÎKExA sFqÎoi` xF`'כּו," ¥¨©¦§¨§¨§¨§¦¨

zlAwOW ± "dNM" mWA l`xUi zFnWp `xwp if`e©£©¦§¨§¨¦§¨¥§¥©¨¤§©¤¤
dRHd'14כּו.: ©¦¨

dPde .azFnWPl xFwn zpigA `idW ,Ff dNM zpigA §¦¥§¦©©¨¤¦§¦©¨©§¨
od "milWExi zFpa"l zxnF` ,sEBA EWAlzpe EcxIW¤¨§§¦§©§©¤¤¦§§¨¨¦¥
,"`id dxFdh" zpigaA od oiicrW ,Ecxi `NW zFnWPd©§¨¤Ÿ¨§¤£©¦¥¦§¦©§¨¦

:WOn oi` zpigaA oliv`nA zFlElM odW¤¥§§©£¦¨¦§¦©©¦©¨
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zniWxA Epnqp ± mixg` zF`gqpaE .oOwl EqRcp mipFW`xd mixE`iAd 'a©¥¦¨¦¦¦§§§©¨§ª§¨£¥¦¦§§¦§¦©

xtqA qRcp 'bd xE`iAd .fiyÎfhy 'r `"rwz mixn`Od xtqA mixn`Od©©£¨¦§¥¤©©£¨¦©¥©¦§©§¥¤

.onqp mWe .dr cEOr a"rwz mixn`Od©©£¨¦©§¨¦§¨

zFtqFdA EqRcp v"iixdFn x"Enc` zXEcw cFaM zniWxn ± xn`Odl mipEIv¦¦§©©£¨¥§¦©§§©©§©©©¦§§©¨

.(dxFY ihETll©¦¥¨

.2.("Dz`xa dY` .`id dxFdh iA YzPW dnWp ,iwl`" :xgXd zFkxaA)§¦§©©©¡Ÿ©§¨¨¤¨©¨¦§¨¦©¨§¨¨
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,FnvrA xi`n Fpi` `Ed ,eilr siTOd oal oeeBd la £̀¨©¨¨¨¨©©¦¨¨¥¥¦§©§
xF`d hXRznE KWnp EPOOW xF`d xFwn `Ed `l ¤̀¨§¨¤¦¤¦§©¦§©¥¨

ixaC' `xwp 'minkg ixaC' md Kke .xi`OdtFqmix± ' ©¥¦§¨¥¦§¥£¨¦¦§¨¦§¥§¦
dxFY" zpigA `id ,'xtQ'd zpigA zFidl KWnp mdOW¤¥¤¦§©¦§§¦©©¥¤¦§¦©¨
`EdW ,siTOd zpigA ,xF`d xFwn zpigaA md mde ;"xF`§¥¥¦§¦©§¨§¦©©©¦¤

"Fxzq KWg zWi" zpigA(ai ,gi miNdY). §¦©¨¤Ÿ¤¦§§¦¦

,dUrzÎ`l zFvnA md mixtFq iwECwC aFx okle§¨¥¦§¥§¦¥§¦§Ÿ©£¤
,dUrÎzFvnAn xzFi dxFYl mibiiqE mixcB dAxd mVW¤¨©§¥§¨¦§¨¦©¨¥¦§¦§£¥
dxizi dlrnE oFxzI odA Wi dUrzÎ`l zFvn zpigA iM¦§¦©¦§Ÿ©£¤¥¨¤¦§©£¨§¥¨
dkxal mpFxkf EpizFAx xn`nM .dUr zFvnAn32: ¦§¦§£¥§©£¨©¥¦§¨¦§¨¨

"ixkf"33,d"qW ± d"i mr "inW" ,g"nx ± d"e mr ¦§¦¦§¦¦
.d"en dlrnl `EdW d"i zpigaA md dUrzÎ`ldW¤©Ÿ©£¤¥¦§¦©¤§©§¨¦

mW zpigaA md dUr zFvOd iMd"eÎ`nlr ± ¦©¦§£¥¥¦§¦©¥¨§¨
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.23.(` ,p migqR)§¨¦

ּבּדּבּור 24. – עצרת ׁשמיני ּגּבי קליטה מענין ׁשּנתּבאר מה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ(עּיין
ּבעֹוזרי" לי "ה' c).הּמתחיל ,gt zxvr ipinW lirl) טֹוב" הּמתחיל ּובדּבּור ְְְִִַַָ§¥§¦¦£¤¤ְְִִַַ

) `).לחסֹות" ,`v zxvr ipinW lirl.(ׁשם ּדרּוׁשים ּבׁשאר וגם ֲַ§¥§¦¦£¤¤ְְְִִַָָ

ז'25. ּפרק ל"א, (ׁשער חיים" ּב"עץ זה ּפסּוק על ּׁשּכתּוב מה ִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ(עּיין
.((a"l xrW `Ed Epiptl .q"wz ee`lwW qEtcA)] ּתֹורה" l"fix`dl]ּוב"לקּוטי ¦§§¨§¨¥©©ְִֵָ§©©¦©

וּיּגׁש). ִַַַָָּפרׁשת

.26.("miwl`d" :mWe .ci ,f zldw)Ÿ¤¤§¨¨¡Ÿ¦

") .27.(a ,l oiWECw ."Fl lFki oi ¥̀¨¦¦

.28Dil rxf xF` i`d i`d" :'` cEOr f"qw sce ,'a cEOr e"qw sc dnExY xdf)Ÿ©§¨©©§©©©©¨©¥

,`YpibC `pPB Edi`C ,wiCv i`dC iFci lr . . iFpCrC `YpibA `EdÎKixA `WcEw§¨§¦§¦§¨§¦¨©§§©©¦§¦¨¨¨§¦§¨

.`pPB DiA l`r `l `Ypb `zElbaE ,'Ek hFWwC `rixf Dil rxfe xF` i`dl lihpe§¨¦§©§¨©¥§¦¨¦§§¨¨¦§¨¨¨¥¨¨¨

."`zincwM rxCf` DinxBnE ,oipinE oiai` ciar ,xicY rExf Edi`C xF` `Edde§©§¦¨©¨¦¨¦¥¦¦¦¦©§¥¦§§©§©§¦¨

.(zFnFwn dOkaE b ,cn WBIe xF` dxFzA `aEd¨§¨©¦©§©¨§

.29.(` ,dl dxf dcFar d`xE .c "miaFh iM" wEqR lr ` dAx mixiXd xiW)¦©¦¦©¨©¨¦¦§¥£¨¨¨

.30.(` dpWn ,` wxR dxivi xtq)¥¤§¦¨¤¤¦§¨

ׁשמי"31. "זה הּמתחיל ּבּדּבּור מּזה ׁשנתּבאר מה zFnW(ועּיין xF` dxFY) ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ¨§

.(cÎbp ,ap"סֹופר אּיה אימה, יהּגה לּב" הּמתחיל zFnWודּבּור xF` dxFY) ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ¨§

.(bÎa ,bp"ּבׂשׂשֹון מים "ּוׁשאבּתם ּפסּוק על – אחר ipinWּובמקֹום lirl) ְְְְִֵֶַַַַָָָ§¥§¦¦

.((a ,t zxvr£¤¤

.32.(cFre .a ,c xdf ipETY .cFre .` ,ck '` wlg xdf)Ÿ©¥¤§¦¥Ÿ©§

.33.("xC xcl ixkf dfe mlrl inX df" (eh ,b zFnW) wEqRd lr)©©¨§¤§¦§Ÿ¨§¤¦§¦§ŸŸ



c"agרסו i`iyp epizeax zxezn

mixa` g"nx" ± "oicEwiR g"nx" iM .`ilbz`c§¦§©§¨¦§©¦¦§©¥¨¦
"`Mlnc34hXRznE KWnPd zEigdl oMWnE milM odW , §©§¨¤¥¥¦¦§¨§©©©¦§¨¦§©¥

zFidl WOn mdA WAlzn zEIgdW ,WtPd mvrn mdÄ¤¥¤¤©¤¤¤©©¦§©¥¨¤©¨¦§
FpFvxl mirnWp mixa`d'כּו. ¨¥¨¦¦§¨¦¦§

zpigaA md dUrzÎ`ld la`d"izpigaA `EdW , £¨©Ÿ©£¤¥¦§¦©¤¦§¦©
Ff dpigAn sFqÎoi` xF`e zEIgd oi`X ,`iiqMz`cÎ`nlr̈§¨§¦§©§¨¤¥©©§¥¦§¦¨
zpigaA ,mlrd zpigaA `l` WtPd iENibA WAlzn¦§©¥§¦©¤¤¤¨¦§¦©¤§¥¦§¦©

"iAxwA DxOWn dY`e"35oMWnE ilM WtPA oi`X itl . §©¨§©§¨§¦§¦§¦¤¥©¤¤§¦¦§¨
zFidl Ff dpigaA `EdÎKExA sFqÎoi` xF` z`xWdl§©§¨©¥¨¦§¦¨¦§
,dlilW zpigaA `l` ,WOn zEWAlzdA iENib zpigaA¦§¦©¦§¦§©§©¨¤¨¦§¦©§¦¨

aEzMW FnM ,"`l" zpigA(a ,a dinxi),"drExf `l ux`A" : §¦©Ÿ§¤¨¦§§¨§¤¤Ÿ§¨
`l zpigaA drExf `EdW36'כּו. ¤§¨¦§¦©Ÿ

WtPd zwiaC oipr EdGW ,xg` mFwnA x`AzpW FnkE§¤¦§¨¥§¨©¥¤¤¦§¨§¥©©¤¤
KWFg zWi" ,aaFq zpigaA DWxWA dlrnl zEwl`A§¡Ÿ§©§¨§¨§¨¦§¦©¥¨¤¤

"Fxzq'כּוdlbp xF` `le KWFg zpigA `xWtכּו', i`W ; ¦§§¦©¤§Ÿ¦§¤¤¦¤§¨
dUri xW` zFvOd dUrn zpigaA Ff dpigal riBdl§©¦©¦§¦¨¦§¦©©£¥©¦§£¤©£¤
zpigA `EdW dUrzÎ`l zpigaA `l` ,mc`d mzF`¨¨¨¨¤¨¦§¦©Ÿ©£¤¤§¦©

'`l'e dlilW'כּו. §¦¨§Ÿ
mFxOn gEx eilr dxri df ici lre37xF` z`xWd ± §©§¥¤§¨¤¨¨©¦¨©§¨©

dfaE ,FWtpA 'oinlr lM aaFQ'd `EdÎKExA sFqÎoi ¥̀¨©¥¨¨§¦§©§¨¤
zindAdÎWtPd dPd iM .zindAdÎFWtp mb dNrzY¦§©¤©©§©©£¦¦¦¥©¤¤©©£¦

"xFW ipR" ,"dix` ipR" zpigAn DWxW(i ,` l`wfgi) ¨§¨¦§¦©§¥©§¥§¥§¤§¥

daMxOAW'כּוmitxVdn dHnN odW "miPtF` ixnX"n , ¤©¤§¨¨¦§¨¥©¦¤¥§©¨¥©§¨¦
.כּו'

aizM dPd K`(k ,` l`wfgi)E`UPi miPtF`de" : ©¦¥§¦§¤§¥§¨©¦¦¨§
lFcB WrxA miPtF`d"e ;"mzOErl'38"כּו. §¨¨§¨©¦§©©¨

mixnF` mitxVd dPd iM(b ,e dirWi)lCaEnE ± WFcw" : ¦¦¥©§¨¦§¦§©§¨¨§¨
diliC"כּו' `avA `id zF`" Î"zF`av died ±39sl` , £¨¨§¨¦§¨¨¦¥¤¤

oi` eicEcble ,cg` cEcB xRqn ± oaax `FAxe mitl £̀¨¦§¦¦§¨¦§©§¤¨§¦§¨¥
.zg` zF` zpigAn wx zEIg milAwn oi` mNEM ,xRqn¦§¨¨¥§©§¦©©¦§¦©©©

ux`d lk `ln"FcFaM"(b ,e dirWi)±"FcFaM"`Ed40 §Ÿ¨¨¨¤§§©§¨§
dnkgd zFaizp a"l41"dxFz `l` cFaM oi`" iM .42`ide , §¦©¨§¨¦¥¨¤¨¨§¦
" zFidl zWAlzOd"ux`d lM `lndpFYgYd EfNd ©¦§©¤¤¦§§Ÿ¨¨¨¤©¥©©§¨

.`nlrA dx`de eif zpigaA Epiid ,"FcFaM" zpigaA¦§¦©§©§¦§¦©¦§¤¨¨§¨§¨

,"mzOErl E`UPi" mdn milAwOd "miPtF`de"§¨©¦©§©§¦¥¤¦¨§§¨¨
xF` zXEcw mvFr zngn "lFcB WrxA" miWirxnE©§¦¦§©©¨¥£©¤§©

sFq Fl oi` :`Ed oM FnWMW ,sFqÎoi`'כּו. ¥¤¦§¥¥

"W` Wrxd xg`e [..] 'd Wrxa `l" :dPde,hi '` mikln) §¦¥Ÿ¨©©§©©¨©©¥§¨¦

(aiÎ`i,WOn WtPd zFlkA dwEWzE oF`Ov zpigaA ,¦§¦©¦¨§¨¦§©¤¤©¨
,`EdÎKExA sFqÎoi` xF`A zElNMzde lEHiA zpigaA¦§¦©¦§¦§©§§¥¨
Ff dwEWzE oF`Ove .z`U mWtp lkEYW icMn dlrnl§©§¨¦§¥¤©©§¨§¥§¦¨§¨
,calA dx`de eif zpigA `id ,"FcFaM" zpigaA Dpi ¥̀¨¦§¦©§¦§¦©¦§¤¨¨¦§¨

ux`d z`e minXd z`" zpigaA `l``ln ip`"dinxi) ¤¨¦§¦©¤©¨©¦§¤¨¨¤£¦¨¥¦§§¨

(ck ,bksFqÎoi` z`xWd EpiidC ,WOn "ip`" zpigA ,§¦©£¦©¨§©§©§¨©¥
.WOn 'oinlr lM aaFQ'd `EdÎKExÄ©¥¨¨§¦©¨

miPtF`de" EdfeE`UPizOErl mi`VpzO"W :" §¤§¨©¦¦¨§¤¦§©§¦§©
dwEWzE df oF`Ov zpigAnE .mdn dlrnl ± "mitxVd©§¨¦§©§¨¥¤¦§¦©¦¨¤§¨

aEzMW FnM zFidl KWnp Ff(bÎkÎa ,bq miNdY)Ll d`nv" : ¦§©¦§§¤¨§¦¦¨§¨§
iWtp'כּוA oM ,Lizifg WcT" :"WcwdinxbA dNn ± "43, ©§¦¥©Ÿ¤£¦¦Ÿ¤¦¨§©§¥

" ,lCaEnE Wcw zpigALizifg.zEwl` iENib zFidl ± " §¦©Ÿ¤§¨£¦¦¦§¦¡Ÿ

cizrl didIW FnkE(c ,cl dirWi)xtQk ENFbpe" : §¤¦§¤§¨¦§©§¨§¨©¥¤
aizkE ,"minXd(ak ,eq dirWi)ux`de miWcgd minXd" : ©¨¨¦§¦§©§¨©¨©¦©£¨¦§¨¨¤

minilrOd miInWB ux`e minW Eidi `NW ± "dWcgd©£¨¨¤Ÿ¦§¨©¦¨¨¤©§¦¦©©£¦¦
ixdW ,Fnvr iptA xace Wi zFidl 'd cFaM mixiYqnE©§¦¦§¦§¥§¨¨¦§¥©§¤£¥

.`EdÎKExA sFqÎoi` xF` KWnp xaC lkA§¨¨¨¦§©¥¨

aEzMW FnM(gi ,hi Fxzi)ipiq xde" :oWr± "FNEMr,mlF §¤¨¦§§©¦©¨©¨
W,dpp:Wt ¨¨¤¤

mlFr,sFqÎoi` zpigA KWnp mVW ,mFwn zpigA ± ¨§¦©¨¤¨¦§©§¦©¥
aEzMW FnM(`k ,bl `VY)."iY` mFwn dPd" : §¤¨¦¨¦¥¨¦¦

zpigaA oke,dpWKFlnie ,Kln ,Kln :onf zpigaA44± §¥¦§¦©¨¨¦§¦©§©¤¤¨¨§¦§
sFqÎoi` zpigaA `Ed lMd ± ded cizr xar'כּו. ¨©¨¦Ÿ¤©Ÿ¦§¦©¥

A okeWtPLEcFi miIgd lke" .sFqÎoi` xF` zx`d Wi §¥©¤¤¥¤¨©¥§¨©©¦
dlq"45dlrnl ocrÎoB Wie ;oFYgze oFilrd ocrÎobe . ¤¨§©¥¤¨¤§§©§§¥©¥¤§©§¨

iENir xg` iENirA zilkze uw oi` cr ,ocrÎoBn'כּו. ¦©¥¤©¥¥§©§¦§¦©©¦
oir" if` ,FAW zEQbe zEixnEge mlFrd KMCfIWM cizrlE§¨¦§¤¦§©¥¨¨§§¦§©¤£©©¦

E`xi oirA'כּו"(g ,ap dirWi). §©¦¦§§©§¨

Edfe"de`pe ip` dxFgW","dxFgW" zpigA ici lrW : §¤§¨£¦§¨¨¤©§¥§¦©§¨
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.34.(l oETY xdf ipETY d`x)§¥¦¥Ÿ©¦

.35.("dnWp iwl`" zMxA gqFp)©¦§©¡Ÿ©§¨¨

.36miaSp .c .` ,hl `vY .a ,el LzFlrdA .Kli`e a ,b icEwR lirl mB d`x)§¥©§¥§¥¨¥¨§©£§¥¥¦¨¦

.(` ,`p

.37.(eh ,al dirWi ."mFxOn gEx Epilr dxri")¥¨¤¨¥©¦¨§©§¨

.38.("xF` xvFi" zMxA)¦§©¥

.39iWECgaE .awri oird zqxibA ` ,fh dbibg d`x .`Ed :zFidl Kixv ilE`)©¨¦¦§§¥£¦¨§¦§©¨¥©£Ÿ§¦¥

.(b ,cr Epif`d .` ,fn glW .c ,gk `Up lirl d`xE .mW `"Wxdn zFcB ©̀¨©©§¨¨§¥§¥¨Ÿ§©©£¦

") .40a"l mdW ,[`pnidn `irxA ` ,bl b wlg xdf] a"l `IxhnibA cFaM̈§¦©§¦¨Ÿ©¥¤§©£¨§¥§¨¤¥

± [cFaM zkxrn (miiEPMd ikxr xrW) bk xrW qCxR d`x] "dnkgd zFaizp§¦©¨§¨§¥©§¥©©©©¤§¥©¦¦©£¤¤¨

.(zFnFwn dOkaE .c ,ap gxw lirl§¥Ÿ©§©¨§

.41` wxR dxivi xtq .`hEf `xC` ` ,vx b wlg .` ,crw a wlg xdf d`x)§¥Ÿ©¥¤¥¤¦§¨¨¥¤§¦¨¤¤

.(zFaizPd xrW ± ai xrW qCxR .` dpWn¦§¨©§¥©©©©©§¦

.42.(b dpWn ,e wxR zFa`)¨¤¤¦§¨

.43.(a ,cv b wlg xdf)Ÿ©¥¤

.44.("cre mlFrl KFlni 'd ,Kln 'd ,Kln 'd")¤¤¨¨¦§§¨¨¤

.45.(dcinrd zNtY gqFp)©§¦©¨£¦¨



רסז c"ag i`iyp epizeax zxezn

Î`l zFvn zxinWE mEIwA WtPd zwiaC zpigA `id¦§¦©§¥©©¤¤§¦§¦©¦§Ÿ
didi df ici lr ,"axFrM zFxFgW" zpigaA odW ,dUrz©£¤¤¥¦§¦©§¨¥©§¥¤¦§¤
,'oinlr lM aaFQ'd `EdÎKExA sFqÎoi` xF` iENib cizrl§¨¦¦¥¨©¥¨¨§¦
icMn dlrnl `EdW ,oinlr xcBn dlrnl `EdW¤§©§¨¦¤¤¨§¦¤§©§¨¦§¥

± `l ux`" ± dlilW zpigaA `l` ,z`U WtPd lkEYW¤©©¤¤§¥¤¨¦§¦©§¦¨¤¤Ÿ
"milWExi zFpA"n xzFi "de`p" ± Ff dpigaaE ."drExf§¨¦§¦¨¨¨¥¦§§¨¨¦

:.46כּו'
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"קֹול 46. הּמתחיל ּבּדּבּור ונאוה" אני "ׁשחֹורה מענין ׁשנתּבאר מה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ(ועּיין
a),ּדֹודי" ,`p zFnW xF` dxFY) על והּוא כּו'. ׁשּבעל־ּפה ּתֹורה על ּדקאי ִ¨§ְְְֵֶֶַַַָָ

כּו'. סֹופרים ּדברי ּבענין למעלה ׁשּנתּבאר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָּדר

] `]ועּיין wlg xdGA ּובספר א'. עמּוד סֹוף מ"ט, דף ּבראׁשית, ּבפרׁשת ְֵַ©Ÿ©¥¤ְְְִֵֵֶַַַָָ
י"ד, ׁשמֹות ּובפרׁשת ה'. סימן א' חלק וסֹוף קל"ז. סימן :"מל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ"הדרת

א') קצ"א, ּבלק ב'. נ"ט, דף אחרי ּובפרׁשת ְֲֵַַַָָָָא'.

•

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

מלכות Ô·ÂÈÂ(ח) דבר ואומר שגוזר מלך עד"מ כ"ז
שום  לחכמתו ידוע ואין וכך כך לעשות
ונדמה  וכך כך ולא וכך כך יגזור מדוע כלל בזה טעם
ודעת  טעם בלא בעלמא דברים שיחת שזה רק להם
אשר  בכל ושכלו טעמו יודע בעצמו המלך אך כלל
שגנוז  הגם ודאי והנה כו' לעשות אומר ויגזור יצוה
ערכם  קוטן מצד זהו וחכמה בגזירתו המלך ושכל טעם
כשכל  מאד הוא קטן בעצם המלך חכמת לגבי אבל
מזולתו  שנעלם באדם חיצוני ודבור בעשי' שמלובש
במאמר  כמו שבמע"ב לחכמה נמשל וזה הימנו הקטן
בעלמא  שיחה עמל שנק' כנ"ל הארץ תדשא רקיע יהי
ונעלם  שגנוז הקטן השכל זה גם ודאי הנה אבל
שכל  שנק' כך לעשות ויצוה המלך יגזור אשר בדברים
שמשם  מוצא ומקור שרש לו יש הנה לבד שבעשי'

הו  כך ולא כך המעשה באופן שיחייב החכמה נמשך א
באופן  המצומצם זה לשכל מקור נמשך שמשם שבעצם
מקור  והוא וח"ע שבראש חכמה שנק' כנ"ל המעש'
לחכ' מקור הוא ובכלל בפרט מאמר שבכל שכל מוצא
בהא  דהא כנ"ל דמע"ב ומעשה בדבור שנמצא הכללית
דבר  לו יעשה כן בעצם חכמתו גדולת דלפי"ע תליא
רק  כ"ז אך כו' לעשות אומר יגזור אשר בכל בהשכל
ששייך  מה הוא ובמלך בלבד למע"ב ששייך לחכמה
כמו  המלך חכמת בעצם אבל לעשות שגוזר לגזירות
המקור  מבחי' גם בערך מובדל ודאי לעצמו שהוא

ה"ז  כי כו' ומעשיו שבדיבוריו וחכמה שכל למציאות
ענין  לשום שייך שלא בעצם למודיו חכמת פנימי'
יצטרך  כאשר אך כלל. לזולתו חיצוני ודבור מעשה
לגזור  ארץ יעמיד במשפט מלך כמ"ש מה דבר לשפוט
חכמות  למוד ע"פ הדין יפסוק אזי חסד או עונש
מה  דבר לתקן יצטרך כאשר וכן כו' דוקא העצמי
דהיינו  תיקון שצריך אך וטעם שכל ע"פ עשה שכבר
לברר  צריך ודאי הרי יותר טוב באופן הדבר לתקן
מעשה  בדבר מלובש שהוא השכל לבחי' תחלה לתקן
מזה  והדוגמא כו'. יותר הטוב אחר באופן להיות זו
שמשם  העצמי חכמ' לימוד שנקרא שבתורה בחכ' יובן
מלך  כמ"ש בעולמות חו"ג במדות המשפט נמשך
הארץ  כל השופט וכן דוקא התורה במשפט במשפט
חפץ  אשר כל והוא דוקא. שבתורה מדות במשפט הכל
ברא  שכבר ובארץ בשמים עשה התורה עפ"י הוי'
ועוסק  יושב שעות ג' וכמאמר כו'. בחכמה ועשה
מ"ש  וכן כו'. וזן יושב וג"ש ודן יושב וג"ש בתורה
ברא  שכבר במה היינו לתקן לעשות אלקים ברא אשר
להעלות  דהיינו תיקון וצריך כו' בשבירה ונפל אלקים
אלקים  ברא שכבר במה טו"ר לעה"ד לברר כו' לרפ"ח
כו'. שבמע"ב החכ' באותה ותיקון בירור ע"י בחכ'
שבזה  לתקן מה דבר על שמשכיל החכ' כמשל וזהו
תורה  עמל הנק' וזהו כנ"ל לעצמו בחכ' למודו כח ניכר

וד"ל: כנ"ל
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ê"ÙÚÂ שע"י הסלע, את שהכה מה משה חטא יובן
שהיו  ממדריגתם נש"י הוריד זו הכאה
כנ"ל  צור, במדריגת עדיין שהם והורה סלע במדריגת
המ"ם  בסוף דהנה והענין כו'. לסלע צור בין ההפרש
לדעת  לב לכם ה' נתן ולא נא' במדבר שהלכו שנה
קאים  שלא מכאן וארז"ל הזה, היום עד לראות ועינים
שנין  מ' לאחר אבל שנים, מ' עד דרבי' אדעתי' אינש
דיבר  בפנים פנים במ"ת מ"ש וא"כ דרבי', אדעתי' קאי'
פנים  התלבשות בחי' הוא בפנים פנים שפי' עמכם ה'
אנכי  ראה בד"ה ע' הרמ"ז, כמ"ש דז"א בפנים דא"א
זהו  או שבלק"ת, ראה ד"ה על הגהות והוא (דתרכ"ב)
הגיעו  המ"ם בשנת א"כ בד"ת, שהאיר ד"ע בחי'
כלא  דקמי' איך להשיג היינו ד"ע, למדריגת ישראל
המאו"א  כמ"ש בבינה, שהיא סלע מדריגת וזהו חשיב,
אוא"ס  מלובש שבה החכ' עם תרדל"מ היא שבינה
בהג"ה, פל"ה בסש"ב כמ"ש האמת אחד בחי' שהוא
איך  האמת שהיא העליונה דיעה בחי' הוא ששם והיינו

אמת  אלקי' ה' ע"פ הרמב"ם וכמ"ש חשיב כלא דקמי'
בחי' השיגו וישראל זולתו, אמיתי מציאות לך שאין
עדיין  הם שנש"י הורה הסלע את שהכה ומשה זו,
חטא  הי' לכן נעורייך חסד בחי' שהוא צור במדריגת

מנשוא. גדול שלהם
Í‡ מטה דהנה כו', המטה את קח לו צוה למה לפ"ז

כי  שכתי' דיעקב מטה עם אחת בחי' הי' משה
ה' כבוד ברוך ר"ת במקלי כי הירדן, את עברתי במקלי
דיעקב  במקל והנה ה', קויתי לישועתך ור"ת ממקומו,
בחי' לבנה כו', ולוז לח לבנה מקל יעקב לו ויקח כתי'
בחי' הי' והמקל אדום, שמראהו גבורה הוא לוז חסד,
חסד  כלפי נוטה לבנות פצלות ת"ת והיינו חו"ג המחבר
רומז  המטה כי והיינו משה, מטה הי' וכמו"כ כו',
מטה  בחי' הוא מט"ט הנה ולמעלה ממשלה, לבחי'
בחי' הוא המטה את שיקח לו אמר ולכן דז"א,

כי  במטה שיכה לא אבל בו הממשלה שמכין המטה
תאכלו). וככה בד"ה במ"א (כמ"ש אחר מטה הוא
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miqxhpew - mixn`nd xtq

בית  חורבן על דניאל תפלת קודם. היה שלא חידוש שמשמעו ועתה, אומר מדוע שאלה:
הארת  גילוי – פניך והאר רוחני. חורבן – שממה גשמי. חורבן השכינה, וגלות המקדש

ישראל  לכל ישועה ותהיה הפגמים כל ויתוקנו העליונים, פנים

*‰zÚÂ",ּתחנּוניו ואל עבּד ּתפּלת אל אלקינּו ׁשמע ¿«»ְְְְְֱֲִֵֶֶַַַַָֹ
אדנ"י". למען הּׁשמם מקּדׁש על ּפני ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹוהאר
מּכמֹו וׁשּנּוי ּדבר חּדּוׁש על מֹורה "ועּתה" לׁשֹון ּכל ְְְְִִִִֵֶַַָָָָהּנה
"ועּתה", ּדתיבת הּפנימי נֹוׂשא ּתכן ּדזהּו קדם, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשהיה
ּוכמֹו לזה, קדם ּכמֹו אינֹו ּדעכׁשיו הּוא ּובאּורֹו ְְְְְֵֵֵֶֶַָָֹּדפרּוׁשֹו
אם  ּכי ,מעּמ ׁשאל אלקי ה' מה יׂשראל, ְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ"ועּתה
וׁשּנּוי  ּדבר חּדּוׁש הּוא "ועּתה" ּדפרּוׁש וגֹו', ְְְְְְִִִֵַָָָָליראה"

מּניּה אּדלעיל קאי יׂשראל" "ועּתה ּדפסּוק ,א מהּקֹודם, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָ
את  ויירׁשּו ויבאּו העם, לפני למּסע ל קּום ה' ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ"וּיאמר
רׁש"י: ּופרׁש להם", לתת לאבתם נׁשּבעּתי אׁשר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהארץ
לי  אמר ּבעגל, ּוטעיתם מאחריו ׁשּסרּתם ּפי על ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ"אף

לב) ּפרׁש(ׁשמֹות יׂשראל", "ועּתה העם". את נחה ל ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָ
רחמיו  עֹודּנּו זאת, ּכל ׁשעׂשיתם ּפי על "אף ֲֲִִִֶֶֶַַַַָָֹרׁש"י,
ׁשֹואל  אינֹו לפניו ּׁשחטאתם מה ּומּכל עליכם, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָוחּבתֹו
ּדבר, חּדּוׁש ׁשהּוא "ועּתה", ּדזהּו ליראה", אם ּכי ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָמּכם
הּקדֹוׁש ׁשּידרׁש ראּוי היה וחטאּו ּבעגל ׁשּטעּו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּדאחר

ׁשּיעׂשּו מהם הּוא מקֹום ּברּו ּומּכל העבר, על ּתׁשּובה ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ
אם  ּכי מּכם ׁשֹואל אינֹו לפניו ּׁשחטאּו מה מּכל ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהּנה
ּגם  ּדאף ּכאֹומר "ועּתה", ּדתיבת הּנֹוׂשא ּדזהּו ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָליראה,
ּדבר  ׁשּיהיה אפׁשר היה לא ּתחּלה אׁשר הּדבר אמת ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאם

וראּוי  הּמניעה הּוסרה ּוכבר ּכקדם, אינֹו עכׁשו אבל ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹזה,
חּדּוׁש איזה להבין וצרי ּתחּלה. היה ּׁשּלא מה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּיהיה
ּתפּלת  אל אלקינּו ׁשמע "ועּתה ׁשאֹומר ּכאן יׁש ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּדבר
ּדנּיאל  ּתפּלת ּדהּנה הּוא, הענין א ּתחנּוניו". ואל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָעבּד
נפׁשֹו ּבמר ּובכה ּבּגֹולה היה ּדדנּיאל הּגלּות, ּתפּלת ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָהיא

ּגלּות הּמקּדׁש, ּבית חרּבן יׂשראל על וגלּות הּׁשכינה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֻ
ּתפּלתֹו ּבהמׁש מבאר הּוא ּדכן ּפזּוריהם, ארצֹות ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָּבכל

ּו אזנ אלקי "הּטה לאמר: ה' אל ּפקח ׁשּומתחּנן מע, ְְְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ
עליה" ׁשמ נקרא אׁשר והעיר ׁשממתינּו ּוראה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹעיני
רחמנא  החרּבן מענין יֹותר עֹוד הּוא הּׁשממה ּדענין ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֻוגֹו',

חרבה ּדב לּצלן, ועיר ּבית ּוכמֹו ּדרּגֹות, ּכּמה יׁש חרּבן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֻ
אּון  צּוּבראכען איז עס ונחרבה, ׁשּנׁשּברה ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָהינּו

ויבׁש",ב אֹויסּגעטריקענט  יחרב "ונהר ׁשּכתּוב ּכמֹו , ְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָ
הּׁשּממֹון  ענין אבל וכלה, ׁשּנאבד הּוא החרּבן ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻּדענין
ּומדּכא  החלּוׁש אדם ּוכמֹו מחרּבן, יֹותר עֹוד ְְְֵֵֶָָָָָֻֻהּוא
אדם  הּוא לּצלן רחמנא מכאֹובים ּומלא ועני ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָֹּביּסּורים
וחּבּורה, ּפצע מתם, ּבֹו ׁשאין ּגּופֹו ונדּכא ׁשּנחרב ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹחרב
מּדֹות  ּובעל ׂשכל לֹו ויׁש אבריו ּבכל ּבריא אדם ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָויׁש

מענׁש ויסטער א ׁשמם, אדם הּוא ריק ג אבל ׁשהּוא , ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָ
מענׁש ּפּוסטער א ניט ד מּכל, האט ער ,ּתֹו לֹו ׁשאין , ְְְִִֵֶֶֶֶַָֹ
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צּוה קיין  איז ער ּבריקּות, ממּלא הּוא ּכי ּכלל, ּפנימּיּות ְְְְִִִִֵֶַָָֻ
וויסטעט  צּו אּון ּבבי ו ּפּוסטעוועט וכן ׁשממה , ועיר ת ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָ

אם  ּכי ונׁשּברים, חרבים הם העיר אֹו ׁשהּבית זה ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָאין
וכן  ּבית, ּכלי עם יפים ּבחדרים וׁשלם טֹוב הּוא ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָהּבית
מאין  ׁשֹוממים ׁשהם אּלא ּבבנינים ׁשלמה היא ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָהעיר
לּה", ּכראּוי ּבּה יֹוׁשב מאין "והּׁשֹוממה ּוכמאמר ְְֲֵֵֵֵֵַַַָָָָָיֹוׁשב,
ׁשמ נקרא אׁשר והעיר ׁשממתינּו את "ּוראה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָֹֹוזהּו
ארצֹות  ּבכל ּביׂשראל לּצלן רחמנא הּׁשּמּום הן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָעליה",
עליה, ׁשמ נקרא אׁשר העיר ׁשל הּׁשּמּום והן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּפזּוריהם,
ּביׂשראל  הן לּצלן רחמנא רּוחני החרּבן הּוא ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֻּדבכללּות
ערֹו ּבאין יֹותר הרּבה ּדקׁשה הּקדׁש, ּבעיר והן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּבּגֹולה

מתּפּלל  ּדנּיאל ּכן על ואׁשר ּגׁשמי, החרּבן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻמּכמֹו
הארת  ּדגּלּוי הּׁשמם", מקּדׁש על ּפני "והאר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּומתחּנן
יׁשּועה  ׁשהיא ּכללית הרפּואה היא העליֹונים ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָּפנים
ּבגּלּוי  העליֹונים ּפנים הארת ימׁש ּדכאׁשר ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֻּכללית,
ימׁש הּׁשמם", מקּדׁש על ּפני "והאר ּדזהּו ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻאלקּות,
ּפרּוׁש הּקדׁש, ּולעיר יׂשראל לכללּות ּכללית ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹיׁשּועה
הּגּלּוי  ויהיה הרּוחנּיים הּמחסֹורים ּכל יתמּלאּו ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָּדכאׁשר
ּגּלּוי  ,"ּפני "והאר ענין ּדזהּו ּבעֹולם, האלקי ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָֹּדאֹור
הּמחסֹורים  ּכל יתּקנּו מּמילא הּנה העליֹונים, ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּפנים

הּקדׁש. ּובעיר יׂשראל ּבכללּות ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹהּגׁשמּיים

הבטה  דלמעלה, והעין הראיה ענין ומהו אברהם. בזכות שנענה דניאל, בתפלת שאלות
טעות  נגד הוכחה הוא יביט, הלא עין יוצר אם הפסוק עיניו. ובשתי אחת בעין

נבוכים. במורה שכתב כמו הפילוסופים,

ÌÓ‡ ׁשם זֹו ּבתפּלתֹו מזּכיר לּמה להבין צרי זה לפי »¿»ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָ
להזּכרת אדנּות  צרי לּמה מּובן אינֹו ּדלכאֹורה , ְְְְְִִֵַַַָָָָָָ

ליּה ּדהוי מסּפיק,ז הּׁשם, והיה סתם "למענ" לֹומר ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָ
והּנה  ּדוקא. אדנ"י ׁשם לּמה ׁשם להזּכרת צרי הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹואם
לא  ּדנּיאל אף רב, "אמר איתא: ב) ז, (ּברכֹות ְְִִֵַַַַָָָָָָֹּבּגמרא

אברה  ּבׁשביל אּלא ועּתה נענה ז) ט, (ּדנּיאל ׁשּנאמר ם, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ליּה מיּבעי למענ אדנ"י, למען כּו' אלקינּו אּלא ח ׁשמע , ְְְְֱֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ

מהּו להבין, וצרי אדֹון". ׁשּקרא אברהם ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָּבׁשביל
נענה  לא ּדנּיאל "אף ואמר רב ּתמּה הּגדֹולה ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָֹהּתמיהה
ּדגם  מצינּו, מּזה ּגדֹולה והלא אברהם", ּבׁשביל ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹאּלא
ּבתפּלתֹו, אבֹות זכּות הזּכיר הּׁשלֹום עליו רּבנּו ְְְִִִִֵֶַַָָָָָמׁשה
ליצחק  לאברהם "זכר יג) לב, (ׁשמֹות ׁשּכתּוב ְְְְְְְִֶַָָָָֹּוכמֹו
הּגדֹולה  הּתימא מהּו ּכן ואם וגֹו', "עבדי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּוליׂשראל
אברהם, ּבׁשביל אּלא נענה לא ּדנּיאל ּדאף רב ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּמתמיּה
הזּכיר  הּׁשלֹום עליו רּבנּו ּׁשּמׁשה מה ּדזה מּזה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּדמׁשמע
ּכלל, ּתימא ׁשל וענין ּפלא זה אין ּבתפּלתֹו אבֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָזכּות
הּוא  אברהם ּבׁשביל אּלא נענה לא ּׁשּדנּיאל מה זה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאבל

ּורבּותא  ּגדֹולה ּפליאתֹוט ּתימא מהּו להבין וצרי , ְְְְְִִִֵַָָָָָָ
הדרא  זה ּכל אחר והּנה ּדרב. מה י ּותמיהתֹו קּוׁשיא ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

לדּוכתּה ּבתפּלתֹו אדנ"י ׁשם מזּכיר ּגם יא ּׁשּדנּיאל ּדהלא , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
ׁשם  ּדוקא מזּכיר ולּמה ׁשמֹות, ׁשארי נזּכרּו ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָּבאברהם
היא  ותחנּוניו ּדנּיאל ּתפּלת הּנה יּפלא, ּוביֹותר ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹאדנ"י.
ּבכל  יׂשראל ּכללּות ּבעד רּבים רחמים ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָההתעֹוררּות
לא  "ּכי ּוכאמרֹו הּקדֹוׁשה, עיר ּובעד ּפזּוריהם ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹארצֹות
על  ּכי לפני ּתחנּונינּו מּפילים אנחנּו צדקֹותינּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָעל
ּבעד  רּבים רחמים מעֹורר ּדדנּיאל הרּבים", ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָרחמי

ענין  ּדכל וידּוע הּקדׁש, עיר ּובעד יׂשראל ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹּכללּות
רּבים  רחמים לעֹורר הּוא רּבים רחמים ְְְֲֲִִִִִֵַַַַהתעֹוררּות
מעּקרא  הינּו העליֹונים, והחסדים הרחמים ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָמּמקֹור

הּוא יב וׁשרׁשא  הרחמים ּדמקֹור הּׁשם , ׁשהּוא הוי' ּבׁשם ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָ
אדנ"י  ׁשם מזּכיר זֹו ּבתפּלה לּמה ּכן אם ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹּדרחמים,
הּוא  ותחנּוניו ּבתפּלתֹו ּדנּיאל ּבּקׁשת ּתכן והּנה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּדוקא.
אּונזער  ווערן אנגעזעהען זאל עס ׁשֹוממֹותינּו, ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָׁשּיראה
אׁשר  והעיר ׁשממתינּו "ּוראה ּדזהּו לּצלן, רחמנא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשּמּום
ּדער  ווערן אנגעזעהען זאל עס אז עליה", ׁשמ ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָנקרא

הּקדׁש עיר פּון ׁשּמּום ּדער אּון ּבּגֹולה יׂשראל .יג ׁשּמּום ְִִִִֵֶֶַַָָֹ
ׁשֹוממֹותינּו ּדיראה זֹו ּבּקׁשה ענין ּתכן להבין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹוצרי
מצינּו למעלה הראּיה ּבענין והּנה הּקדׁש. עיר ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹוׁשֹוממֹות
ּבעין  הראּיה ׁשהיא יראיו", אל ה' "עין ּכתיב ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּדלפעמים
ׁשהיא  צּדיקים", אל ה' "עיני ּכתיב ּופעמים ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָאחת,
ׁשיר  סֹוף רּבה ּבמדרׁש ואיתא עינים, ּבׁשּתי ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָהראּיה
הּקדֹוׁש ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ׁשּיׂשראל "ּבׁשעה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָהּׁשירים,
הּוא  הּדא עיניו, ּבׁשּתי עליהם מּביט – הּוא ְֲִִֵֵֵֶַַָָָּברּו

עֹוׂשין יד ּדכתיב  ׁשאין ּובׁשעה צּדיקים', אל הוי' 'עיני ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ּבעינֹו עליהם מּביט – הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְְֲִֵֵֶֶַַָָרצֹונֹו
רּבה  ּובמדרׁש יראיו'", אל ה' עין 'הּנה ׁשּנאמר ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחת,
על  יראיו', אל ה' עין "'הּנה ּדרׁש: מ) ּפרׁשה ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ(ּבראׁשית
ּכי  ידעּתי עּתה 'ּכי ׁשּכתּוב ּכמֹו יראיו, ׁשּנקרא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָאברהם
ה' עין "הּנה ּדהלא להבין, וצרי אּתה'". אלקים ְְְֱֲִִִִֵֵֵַַָָָֹֹירא
ׁשאין  ּבׁשעה והּוא אחת, ּבעינֹו ההּבטה הּוא יראיו" ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאל
על  זה ׁשּי אי הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל רצֹונֹו ְִֵֶֶַַַָָָעֹוׂשין
נסיֹון  ׁשהּוא העקדה נסיֹון אחר ּובפרט ּבכלל, ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָאברהם
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אלקים  ירא ּכי ידעּתי עּתה "ּכי נאמר ׁשאז ְְֱֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהעׂשירי,
והראּיה  עין ענין ּכללּות מהּו להבין וצרי ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָאּתה".
ההּבטה  ּומהּו אחת, ּבעינֹו ההּבטה ּומהּו ְְֲִֵַַַַַַַַַָָָָָּדלמעלה,
ׁשּלמעלה  והּׁשמיעה הראּיה ּבענין והּנה עיניו. ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבׁשּתי
מֹוכיח  הּׁשלֹום עליו הּמל ּדוד אׁשר ּתֹוכחה ּדברי ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמצינּו
ּוכסילים  ּבעם ּבערים "ּבינּו חֿט) צד, (ּתהּלים ְְֲִִִִִִֵָָֹֹלאמר

ּתׂשּכילּו, הלא מתי עין יצר אם יׁשמע, הלא אזן הנטע ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹֹֹֹֹ
ּדבר  ּדהּוא להׁשמיענּו, ּבא מה להבין וצרי ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָיּביט".
ּבמֹופת  ּתֹוכחה ּדברי ׁשהם אּלא לּכל. ּומּובן ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּפׁשּוט

מּניּה אּדלעיל ׂשכלי לא טו הכרח "וּיאמרּו (ׁשם) ּדכתיב , ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹ
לאמר  מֹוכיחם זה ועל יעקב", אלקי יבין ולא ּיּה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֹיראה
והּיֹוצר  יׁשמע הלא אזן הנטע אׁשר מחּיב הּׂשכל ְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹּדהלא
ג  חלק נבֹוכים (ּבמֹורה הרמּב"ם ּובאר יּביט, הלא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹעין
ׁשהם  הראׁשֹונים הּפילֹוסֹופים מן ׁשּיׁשנם יט) ְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָּפרק
אּלא  ויתעּלה, יתּבר האמּתי ּבמציאּות ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָמאמינים
ׂשכלית  ידיעה רק היא ׁשּלמעלה הידיעה ּכי ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָׁשאֹומרים
יבין" ולא ּיּה יראה לא "וּיאמרּו וזהּו מּוחׁשית, ְְְְְִִִֶֶַָָָֹֹֹֹולא
החּוׁשים  מּמּׂשגי ונׂשּגב נעלה יתּבר הּוא ּכי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֻוגֹו',
הֹוכחת  הּוא זה ועל הּנבראים, וכל אדם ּבני ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּבחּוׁשי

ּבהּכרת  הּׁשלֹום, עליו הּמל ּדוד על ּכּונתֹו ְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהחסיד,
וגֹו', עין" יצר אם וגֹו' אזן "הנטע ּבאמרֹו ׂשכלי, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָֹֹֹמֹופת
ּכלי  ּפעל ּדכל מהּמּוחׁש, יסֹודית ּבהּנחה הענין ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָֹּומבאר
הּכלי  ידי על הּנעׂשה ׁשהּפעל לּולי הּנה הּכלים, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַֹמן
יכֹול  היה לא הּכלי, את ׁשעֹוׂשה מי אצל מצּיר ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻההּוא
היה  לא הּנּפח ׁשאם ּבֹו, והּמׁשל הּכלי; את לֹו ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹלעׂשֹות
לתכליתּה, אֹותּה ּומבין ולּבֹו ּבמחֹו הּתפירה ענין ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹמצּיר
ּתׁשלם  אׁשר הּזאת הּתכּונה על הּמחט אֹותּה היה ְְֲֶַַַַַַַָָָָֹֹֻלא
ּבתכלית  הראּויה הּׁשלמּות צד על הּתפירה ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָמעׂשה
למעלה, יּובן מּזה והּנמׁשל הּכלים. ׁשאר וכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּׁשלמּות,
ׁשלם  ויתעּלה יתּבר הּׁשם אׁשר הּוא ראׁשֹון מׂשּכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּכי
העּדר  הרי ּכן ואם חסרֹון, ׁשּום ּבלי הּׁשלמּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַּבתכלית
ּבּׁשלמּות  וחסרֹון ּפגיעה הּוא אדם ּדבני החּוׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֻמּׂשגי
"עבֹודת  מאמר עם מתאים הענין ּוכללּות ְְְֲֲֲִִִִִַַַַָָָָהאמּתי,
ׁשּיׁש ּוכׁשם חסרֹון", ּבלי ׁשלמּות הּוא סֹוף אין ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַֹהּקדׁש

ּכ ואם לֹו ּבּגבּול, ּכח לֹו יׁש ּכ ּגבּול, ּבעל ּבבלּתי ְְְְְִִִֵַַַַַָֹֹח
ּבגבּול  ּכח לֹו ואין ּגבּול ּבעל ּבבלּתי ּכח לֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַֹֹֹּתאמר

ּדכּלא  ׁשלמּותא הּוא סֹוף ואין ׁשלמּותֹו, מחּסר ,טז אּתה ְְְְְֵֵֵֵַַָָָֻ
הּפילֹוסֹופים. טעּות הּׁשלֹום עליו הּמל ּדוד הֹוכיח ִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָּובזה

שלשת  וידבר וכמו בשלשלת, טבעת כמו הקשורים רוחנים ענינים – השתלשלות סדר
העילה  שהוא השכל וכמו זה, אחר זה ונמשכים תורה, של דבר כל על משל אלפים

ממנו. העלולים למדות

¯e‡·e ּבחינֹות ב' ּדיׁש ידּוע ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְְִִִֵֵַָָָ
הּוא  והב' הׁשּתלׁשלּות, הּוא הא' ְְְְְִֵַַַָּומדרגֹות,
ענינים  הם ּדהׁשּתלׁשלּות מהׁשּתלׁשלּות. ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָלמעלה
ואפן  ּבאּלּו, אּלּו ּוקׁשּורים האחּוזים ְְְֲִִִִֵֵֶָָֹרּוחנּיים
ּדר על הּוא ּבאּלּו אּלּו והתאחזּותם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָהתקּׁשרּותם
טּבעת  ּדראׁש ּבּׁשלׁשלת, ּוקׁשּורים האחּוזים ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָֹהּטּבעֹות
ּובסֹופּה מּמּנה, העליֹונה הּטּבעת ּבסֹוף אחּוזה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשנּיה
הּוא  וכן מּמּנה, הּתחּתֹונה הּטּבעת ּבראׁש ְְְְִֵֶַַַַַַָָָֹקׁשּורה
רּבּוי  עד והעׁשירית הרביעית הּׁשליׁשית ְְְְֲִִִִִִִַַַַַַָָּבהּטּבעת
אחּוזים  הם ּבראׁשיתן הּנה ּדכּלן זה, אחר ּבזה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻטּבעֹות
ענין  וזהּו מהם, ּבלמּטה קׁשּורים ּובסֹופן מהם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבלמעלה
ׂשכל, ּכמֹו רּוחנּיים מציאּות ענינים ׁשהם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָהׁשּתלׁשלּות
הּטּבעֹות  ּבדגמת ּבאּלּו אּלּו ּוקׁשּורים אחּוזים ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֻׁשהם
ּבסֹופּה הּנה הראׁשֹונה ּדהּמציאּות והינּו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבהּׁשלׁשלת,
והּמציאּות  מּמּנה, ׁשּלמּטה ּבהּמציאּות קׁשּורה ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָהיא
ּבהּמציאּות  קׁשּורה היא ּבראׁשיתּה אׁשר ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָהּׁשנּיה
ׁשּלמּטה  ּבהּמציאּות קׁשּורה היא ּבסֹופּה הּנה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּלמעלה,
היֹותם  ּדעם הּללּו, מציאּות ׁשל סדרם הּוא וכ ְְְְֱִִִִֶֶַָָָָָמּמּנה,
הרי  מהם אחד ּכל הּנה לעצמם, מציאּות מהם אחד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּכל

קׁשּור  וסֹופֹו לֹו ׁשּקדּום הרּוחני ּבהּמציאּות אחּוז ְְְִִֶַָָָָָֹראׁשֹו
"וידּבר  ענין ּדזהּו מּמּנּו, ׁשּלמּטה הרּוחני ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבהּמציאּות

ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו מׁשל", אלפים ּדף ׁשלׁשת (עירּובין ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ו  ּדבר ּכל על ׁשלמה ׁשאמר "מלּמד ב) עּמּוד דבר כא ְְְֵֶַַַַָָָָָָֹֹ

ׂשכלים  אלפים ג' ׁשהם מׁשל", אלפים ׁשלׁשת ּתֹורה ְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֹׁשל
הם  ּכּלם אׁשר ּתֹורה, ׁשל ודבר ּדבר ּבכל ונמׁשל ְְְְְֲִֵֶֶָָָָָָָָָָֻּבמׁשל
קׁשּור  הראׁשֹון ׁשל ּדסֹופֹו זה, אחר זה ונמׁשכים ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָהֹולכים
ׁשל  ּבסֹופֹו אחּוז הּׁשני ׁשל וראׁשֹו הּׁשני ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹּבראׁשֹו
הּטּבעֹות  ּבדגמת זה אחר ּבזה ּכּלם וכן ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהראׁשֹון,
לבד, מׁשל רק הם הּׁשלׁשלת טּבעֹות אמנם ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּדׁשלׁשלת.
הּטּבעת  ׁשל היֹותּה מחּיבת הראׁשֹונה הּטּבעת ְְֱִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָואין
הראׁשֹונה, מן מכרחת אינּה הּׁשנּיה והּטּבעת ְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָֻהּׁשנּיה,
ּדׂשכל, הרּוחנים ּבהּמציאּות ּבהּנמׁשל ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָאבל
אחריו, הּבא הּׁשני הּׂשכל את מחּיב הראׁשֹון הּׂשכל ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּנה
ּבסדר  הראׁשֹון, הּׂשכל מן מכרח הּוא הּׁשני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻוהּׂשכל
הּנפׁש ּבכחֹות ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו ועלּול, ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹּדעּלה
ועלּול  ּדעּלה ועלּול, עּלה ּבדר מׁשּתלׁשלים הם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָהּנה
עלּול, מחּיב עּלה ּכל הּנה ולכן לזה, זה ׁשּבער ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהּוא
מּמּנּו, מּמילא ּבדר ונמצא העּלה מן מכרח על ּול ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֻוכל
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זה.טו. לפני ש(כתוב) מה הכל.טז.על שלימות
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קרֹובים  ּׁשהם מה הּוא ועלּול ּדעּלה ּדהּגדר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָולהיֹות
ענין  לידע יכֹולים עּלה ּבכל הּנה לזאת לזה, זה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבערּכם
אינם  לפעמים ואם מּמּנה, לבֹוא המחּיבים ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָֻהעלּולים
הּמֹונעת  צדדית סּבה מּפני הּוא העלּולים ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָמתּגּלים
ׁשּלא  אפׁשר אי לבֹוא המחּיב ּכי התּגּלּותם, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻּומעּכבת
ׁשּלא  ּומעּכב הּמֹונע צדדי ּדבר יׁש ּדכאׁשר לא אם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹיבֹוא,
מּצד  אם ּכי עצמֹו מּצד הּמניעה אין הרי ּכן אם ְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָיבֹוא,
מעלת  לידע אפׁשר עלּול ּומּכל לבד, חיצֹונית ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָסּבה
מציאּות  ּכבר הּוא העלּול ּכאׁשר ּגם ּכי המחּיבֹו, ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָעּלתֹו
עּלתֹו התּפּׁשטּות ּבֹו יׁש הרי מקֹום מּכל הּנה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָלעצמֹו,
ּדהּׂשכל  ועלּול, עּלה ׁשהם ּומּדֹות ׂשכל ּוכמֹו חּיבֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָאׁשר
והּמּדה  מּדה מחּיב ׂשכל ּכל הּנה עלּולים, והּמּדֹות ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָעּלה
יׁש ׁשּכאׁשר הּכלל ּדזה הּׂשכל, מן מּמילא ּבדר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָנמצאת
ּבֹו ּומתּבֹונן טֹובה ּבהבנה ּומבין ּומׂשּכיל ּבמחֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹׂשכל

מּדה ּבהעמקת ּבלּבֹו ׁשּיתעֹורר ּבהכרח הּנה ּדעּתֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּומּׂשגת  הּנתּפסת ההיא מההׂשּכלה ּומכרחת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻֻֻהמחּיבת
מבין  ּדכאׁשר – ּבגׁשמּיּות הן ּבמּוחׁש, הּוא ּדכן ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָֹּבמחֹו,
מּדה  ּבאיזה ׁשּיתעֹורר ּבהכרח הרי ּבֹו ּומתּבֹונן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּדבר
והינּו ורחּוק, ּביראה אֹו וקרּוב ּבאהבה אם ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָׁשהּוא
והן  ההּוא, מהּמׂשּכל ּומכרחת המחּיבת הּמּדה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻֻֻּבאֹותּה
ּבהעמקת  אלקי ּבהתּבֹוננּות ּדכׁשּמתּבֹונן – ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַָָֹּברּוחנּיּות
ּבהכרח  הרי אז הּנה ּבלּבֹו, נרּגׁש ׁשהענין עד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּדעּתֹו
מהּמׂשּכל  המחּיבת הּמּדה ּבאֹותּה ׁשּיתעֹורר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻהּדבר
ּבמה  וההתקּׁשרּות ההתּבֹוננּות הּוא הּכל ּדעּקר ְְְְְְְִִִַַַַַַַֹההּוא,
הּמׂשּכל  ההּוא הענין ׁשּיהיה עד ּומבין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻּׁשּמׂשּכיל
ּביז  ּבדעּתֹו, מקּׁשר ּבינתֹו ּבכח ּומּׂשג והּמּובן ְְְְְְְִִַַַָָָָָָֹֻֻּבחכמתֹו

זא א זיינע ווערט והינּויז עם מּמּנּו, ׁשחּוץ ּדבר ולא ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
נֹוגע  ההּוא ׁשהּׂשכל אם ּכי ּבלבד, ׂשכלי ענין רק ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַּדאינֹו

.זא א זיינע איז עס ִֶֶַַַלֹו,

באופן  הלימוד אזי בעצמו, לו נוגע כשהענין אבל שכלית, בידיעה רק שהוא לימוד ישנו
בארוכה  ומבאר ההוא. השכל לפי שבלב, במדה מזה ומתעורר בזה שמתקשר לגמרי, אחר

בעודי. לאלקי אזמרה בחיי הוי' אהללה הפסוק פירוש

¯e‡·e ּבלּמּוד ּבמּוחׁש רֹואים ּׁשאנּו מּמה יּובן זה ּדבר ≈ְְִִִֶֶַַָָָָ
סגיא  איזה לֹומד אחד ּדכאׁשר הּתֹורה, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻוידיעת
טעמי  עם הּסגיא עניני ּפרטי ּכל ויֹודע רב  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָֻּבעּיּון
ּבריֹו על הענין ויֹודע אפנֹו על ּדבּור ּדבר ְְְְְִֵַַַַָָָָָָָֻהּסברֹות
אּלא  אינֹו מקֹום ּומּכל ּבּה, ּומפלּפל ּבהּסגיא ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּומדּבר
עצמֹו ההּוא הענין ּכאׁשר אבל ּבלבד, ׂשכלית ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָידיעה
ּבהענין  ׁשּלֹו ּדהּדּבּור לגמרי, אחר ּבאפן הּוא אז לֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹנֹוגע

רעד" הארץ "ּדי ּכמאמר רב, ּבחּיּות ּדריח הּוא ועל , ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַ
ּומסר  אנס, מחמת ׂשדהּו ּדמֹוכר הּסגיא ׁשּלֹומד מי ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻמׁשל

היה יט מֹודעא  האנס אם הּסגיא ּפרטי ּכל ויֹודע ּובּטלּה, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹֻ
וכן  הּמעֹות, קּבלת ּובאפן זֹו, ּבׂשדה אֹו סתם ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבׂשדה
וכל  ּבכתב, אֹו ּפה ּבעל אם הּמֹודעא מסירת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּבאפני
ּבהם  ּומפלּפל ּבּטעמים אֹותם יֹודע הּסברֹות ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָּפרטי
ּדינּה ּדפׁשרה להלכה, הּמסקנא ּכפי ּגדֹולה ְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָָָָּבהעמקה
אחריּות  ּבּה ׁשּכתּוב ּומּתנה ּכמּתנה, ּדינּה ּומחילה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָּכמכר
הּפרטים  עניני ּכל ׁשּיֹודע והגם ּכמכר, ּדינּה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָנכסים
זה  אין זה ּכל אחר הרי מקֹום ּומּכל ּומפלּפל, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבזה
הּוא  לגמרי אחר ּבאפן אבל לבד, ׂשכלית ידיעה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאּלא
לֹו ּבהּנֹוגע ההּוא להענין מצטר עצמֹו הּוא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּכאׁשר
ּבחּיּות  אצלֹו הן עצמן האּלּו הּסברֹות הּנה אז ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלמעׂשה,
סברֹות  רּבּוי אצלֹו ׁשּנּתֹוספים זאת ּדלבד והינּו ְְְְְְִִִִֶֶַַַָֹרב,
זאת  לבד הּנה ההיא, הּסגיא ּבפרטי חדׁשֹות ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹֻּבהמצאֹות
זכּות  ּבהּפּו ּומענֹות טענֹות רּבּוי ּבלבבֹו מתעֹורר ְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָהרי

ּבאמת  אׁשר לֹו, נֹוגע ׁשהענין לפי הּוא זה וכל ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָעצמֹו,
ׁשּום  אז אין ההּוא הענין הׂשּכלת ידיעת ועצם ּבגּוף ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּנה
את  ידע ּתחּלה ּדגם ּתחּלה, ּׁשּידעֹו מה על ּדבר ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָחּדּוׁש
ידע  ּדתחּלה ּבזה הּוא ההתחּדׁשּות ורק ּבריּה, על ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֻֻהּסגיא
רב  ּבפלּפּול ּבהּסגיא ׁשּדּבר וגם לבד הּׂשכלי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֻאת
הּׂשכל  התּפעלּות רק הּוא אבל והתּפעלּות ְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַַַַָּובחריפּות
ההתקּׁשרּות  הּנה לֹו נֹוגע הענין ּכאׁשר עּתה אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָלבד,
ׁשּבּלב  ּבמּדה לבבֹו התעֹוררּות וגרם ּפעל ּבהענין ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּלֹו
הּׂשגה  ּבענין ּגם הּוא וכן ההּוא. הּׂשכל חּיּוב ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָּכפי
ענין  איזה ּדכׁשּלֹומד ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶָָָֹאלקית,
לעצמֹו ּומסּביר ההּוא הענין ּפרטי ּבכל טֹוב ּבכי ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָּומבינֹו
נעימת  על ּבעצמֹו ּומתּפעל טעם ּבטּוב ּבֹו ּומדּבר ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָהענין
ׂשכלית  ידיעה אּלא אינֹו מקֹום ּומּכל ההּוא, ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֻהּמׂשּכל

ׁשּי לֹו נֹוגע אינֹו הענין ועצם איזה ּבלבד, פעל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
אּון  ּבהענין, רב חּיּות לֹו ׁשּיׁש והגם ּבלבבֹו, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָהתעֹוררּות

צּוקאכט  ּדעם אין רק כ איז הּוא הּנה רב, ּבהתּפעלּות ְְְֲִִִִֵֶַַַָ
ּבהּלדת  הּלב ּפעּלת עדין זה ואין ּבלבד, הּלב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֻֻהתרּגׁשּות
מׁשל  ּדר על ּוכמֹו ההּוא, להּמׂשּכל מתאימה מּדה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻאיזה
אזּמרה  ּבחּיי הוי' ּד"אהללה הענין את לֹומד ְְְְְֲֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּדכאׁשר
ּומּׂשיג  ּומבין ּבהעמקה זה ענין ולֹומד ּבעֹודי", ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹלאלקי
וחּיּות  אֹור הינּו הּנפׁש, אל וכּנּוי ּתאר הּוא ְְְְִֶֶֶַַַַַַֹּד"חּיי"
וכאׁשר  הּנפׁש, הּוא ּדחי הּגּוף, ּבאברי הּמתלּבׁש ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַהּנפׁש
והאברים  יבין, ּבׂשכלֹו ׁשֹומעת, האזן רֹואה, ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹהעין
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ערה c"ag i`iyp epizeax zxezn

הּוא  ּד"חּיי" וזהּו חי, אדם הּוא אז ּפעּלתם, ְְְֲִֶַַַָָָָָֻּפֹועלים
איז  ער "עֹוד", נקרא ׁשהּגּוף הּגּוף, הּוא ו"עֹודי" ְְִִִֶֶֶֶַַַָהּנפׁש,

זא א היא כא נא העּקר ּכי לעצמֹו, ּדבר ּדאינֹו והינּו , ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָ
ּדמּבׂשרי  ּבארּכה, אחר ּבמקֹום ׁשּמבאר ּוכמֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻהּנפׁש,
ׁשהיא  הּנפׁש על מעיד עצמֹו ּדהּגּוף אלקּה, ְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹאחזה
איז  ער ניט אז האמת, על מֹורה עצמֹו ּדהּיׁש ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָהעּקר,

איז  וואס אלקי אין ּדער נאר עּקר, הּיׁשכב ּדער את מחּיה ְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבתכנם  וזמר, הּלּול ּבין ההפרׁש ּגם ויֹודע העּקר, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּוא
ׁשבח  הּוא הּלּול ּדכל ּבּכלי, וזמר ּבּפה ּדהּלּול ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָהּפנימי
ּבכלי  ולא ּבקֹול ּכׁשּבא ּגם וזמר ּבדּבּור, הרב על ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֹהּבא
הּוא  ההּלּול הּנה אפן ּדבכל ׁשיר, ּבדר ּכן ּגם ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹהיא
ׁשהּוא  מּכמֹו הּנפׁש התרֹוממּות ּבמעלת יֹותר ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַֻמעּלה
זמרה, מּכמֹו יֹותר רּוחני הּוא ּדהּלּול להיֹות ְְְְְְִִִִִִֵָָָּבזמרה,
וגּבי  "הּלל", לׁשֹון אֹומר הּנפׁש וחּיּות אֹור לגּבי ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹולזאת
זה  ענין לֹומד וכאׁשר "זמר", לׁשֹון אֹומר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָהּגּוף

ספירֹות  ּדעׂשר אֹורֹות ׁשהם ּבחּיי" הוי' ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָּד"אהללה
ּדעׂשר  הּכלים ׁשהם ּבעֹודי" לאלקי "ואזּמרה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹּדאצילּות,
ּפרטי  ּבכל היטב ההׂשּכלה ּומּׂשיג ּדאצילּות, ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָספירֹות
ׁשהם  ונפׁש מּגּוף מּוחׁשית ּבהּׂשגה ׁשּבזה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָהענינים

ס  ּדעׂשר להאֹור ּכל מכּונים אחר הּנה ּדאצילּות, פירֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָ
עֹובד  הּוא ּכאׁשר אבל ּבלבד, ׂשכלית ידיעה רק הּוא ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָזה
וׁשלׁש ׁשּתים ּפעם זֹו ּבהּׂשגה ּדעּתֹו ּומעמיק ּבתפּלה ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָה'
הלכה  ּפסק ידיעת ּבדגמת לֹו נֹוגע נעׂשה ׁשהענין ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻעד
אֹותּה ּתתעֹורר ׁשּבלּבֹו ּבהכרח הּנה אז למעׂשה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּנֹוגע
עּלה  ּדכל מּפני והּוא ההיא, מההׂשּכלה המחּיבת ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּמּדה
היא  ּכן על עּלתֹו, ּבער הּוא עלּול וכל עלּול, ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָמחּיבת
ּבעּלה  הּמדה היא ּדכ מהעּלה, מּמילא ּבדר ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּבאה
ּדעליֹון  מסּדר ּבסדר מּזה זה מׁשּתלׁשלים ׁשהם ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֻועלּול

לזה. זה הער קרּוב ּבבחינת והם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָותחּתֹון,
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הנפש).כא. על (נוסף דבר "עוד" שהוא.כב.זה האלקי האין אלא העיקר הוא שלא

∑
w"dla b"yzÎa"yz'd - zegiyd xtq

ÔÒÈ '‰*
‰"‰ÏÏ˜ÂˆÊ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯·È„˘ ‰Ó „"¯
˙ÙÈÒ‡· ,¯ÈÚÏ ıÂÁÓ Â‡·˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï Ú"ÈÊ Ó"‚·

.Ì˙È·Ï Ì˙ÚÈÒ Ì¯Ë ,ÌÈÓ"¯‰ ÏÎ
אלא  בבית, לעשות מה מוריכם לכם הורו בוודאי

בקיצור. מילים כמה לכם לומר ברצוני שגם
בית־ הם ישיבה, וכל תורה ותלמוד חדר כל
שלומדים  היכן בית־המקדש כל בגלות, המקדש
להקב"ה  "אין שלנו, בית־המקדש הוא – ומתפללים

כו'" הלכה של אמות ארבע כי־אם ,1בעולמו
הכהנים, הם הישיבה של והמשפיעים והמדריכים
היו  בבית־המקדש הכהונה. פרחי הם והתלמידים

קרבן" מכם יקריב כי "אדם קרבנות, ,2מקריבים
להשי"ת  להתקרב  "מכם", להיות צריכה ההקרבה
היו  המלך, שלמה שעשה בבית־המקדש ולתורה.

אטומים  שקופים לכל 3החלונות ידוע הדברים פירוש ,
ללמוד  צריכים – לומדים שאינם אלה נ"ך, לומדי

לבין  ה' בית של החלונות בין ההבדל את  ולדעת
"וכי  זה הרי ה' שבבית פרטי, בית של החלונות

צריך" הוא של 4לאורה האור את הביאו החלונות ,
להביא  הם פרטי בית של והחלונות לרחוב, ה' בית
להיות  זכיתם אתם לבית. מהרחוב האור את
האור  את להביא (ועליכם זו ישיבה של תלמידים
זה  הרי זאת, מבינים שאתם ייקרא זה מתי לרחוב).

ברחוב. האור לפיד את תישאו אכן כאשר
אלא  בבית, לעשות מה מוריכם לכם הורו בוודאי
זהירים  להיות עליכם שבכלל לכם לומר שברצוני
של  המצוה וישנה בפרט, המועדים ובמצוות במצוות
מתי  מורים, כיבוד של מצוה ישנה וכן הורים, כיבוד
מורים  כיבוד מצות על שומרים שאתם סימן זה יהיה
כשם  עלי, ובפרט עלינו תחשבו הביתה כשבנסעכם –
כל  להביא רגע, כל עליכם חושב אני, ובפרט שאנחנו

ועכשיו... תורה) (בתלמוד תלמיד

a''yz ,oqip 'd
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א.1) רב, זח"ג א. ח, ברכות
ב.2) א, ויקרא

ד.3) ו, א. מלכים
ב.4) כב, שבת
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ycew zexb`

ת"ש  שבט ט"ז ב"ה,

ריגא 

שי' מוהרח"י אי"א וו"ח מחות' ידידי

וברכה! שלום

צלחה  בואינו לרגלי מז"ט בברכת מכתבו על במענה

וברוח. בגשם טוב ברוב יתברך המברך כל הנה לפה,

משלומו  בפרטיות עמם אתם מהנעשה לדעת אתענין

יחיו. ובנותיהם זוגתו ומשלום

מכל  מפורטים מכתבים אקבל לפה שבבואי קויתי

ההסגר  ימי בכל כי יחיו, והתמימים מאנ"ש ואחד אחד

יעזור  לי. כתבו מהם מעט רק אמנם אודותם. חשבתי

וברוחניות. בגשמיות טוב אך ולהשמיע לשמוע השי"ת

ומברכו. הדו"ש מחות' ידידו

חותם  אינו הימנית ידו קצת כואב אד"ש שלכ"ק מפני

בשמו. חותם והנני בעצמו,

ליבערמאן  ח.
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íúä ,÷çöé áøì àcñçzixgy zlitz iabläëìä ,àðäk áø øîà ¦§¨§©¦§¨¨¨¨©©©£¨£¨¨
déúååk àzøéçáa ïðúe ìéàBä äãeäé éaøkzeicr zkqna epipye - §©¦§¨¦§©¦§¦§¨§¨¥

,ezenk zxgaendàëä,dgpn zlitz iabléàî.dkldd idn - ¨¨©
éãéî àìå déì øîà àìå ,÷ézLéàel dpr `le wgvi ax wzy - ¦§¦§Ÿ¨©¥§Ÿ¦¦

.melk
ïðà éæçð ,àcñç áø øîà,dkldd z` heytl epgp` d`xp -áøcî ¨©©¦§¨¤¡¥£©¦§©

élöîziaxr zlitz lltzd axy dnn -úaL áøòa úaL ìL §©¥¤©¨§¤¤©¨
,íBé ãBòaî,mei ceran ezlitza zay eilr laiwedpéî òîL- ¦§§©¦¨
y gken,äãeäé éaøk äëìäblt cr `ed dgpn zlitz onfy £¨¨§©¦§¨

:`xnbd dgec .ziaxr zlitz onf ligzn okn xg`le ,dgpnd
àúøBà ãò elöî eåä àì ïðaøå àðeä áøcî ,äaøcàelltzd `l - ©§©¨¦§©¨§©¨¨Ÿ£§©©§¨

,dlild cr zay ly ziaxrdpéî òîLy gken -éaøk äëìä ïéà §©¦¨¥£¨¨§©¦
.äãeäé§¨

:`xnbd dwiqnøîk àìå øîk àì àúëìä øîzà àìc àzLä- ©§¨§Ÿ¦§©¦§§¨Ÿ§©§Ÿ§©
,dcedi iaxk `le minkgk `l dkld dwqtp `ly dzrøîk ãáòc§¨©§©

ãáò øîk ãáòãe ,ãáòdyerde ,oick dyer minkgk dyerd - ¨©§¨©§©¨©
.oick dyer dcedi iaxk

,mei ceran zay ly ziaxr lltzd axy dyrn d`ian `xnbd
:ax ly eiyrnn zecnlpd zetqep ze`xeda dpc df oic ab`eáø©

àáéðb éáì òìwéà,`aipb ly ezial oncfd ax -élöålltzde - ¦§©§¥§¦¨§©¥
ziaxr zlitzélöî äåäå ,úaL áøòa úaL ìLlltzn dide - ¤©¨§¤¤©¨©£¨§©¥

áøc äéøBçàì àaà øa äéîøé éaø,ax ixeg`n -áø íéiñåz` ©¦¦§§¨©©¨©£¥§©§©¥©
ezlitzäéîøé éaøc déúBìöì dé÷ñt àìåz` wiqtd `le - §Ÿ©§¥¦§¥§©¦¦§§¨

lzekle dinxi iax oia wiqtd `l xnelk ,dinxi iax ly ezlitz
`l` ,my ayeiy mewnl ribdl ick lltzn ecera eiptl xearl

:`xnbd zxne` .enewn lr x`ypúìz äpéî òîLo`kn gken - §©¦¨§¨
,mipic dyelydpéî òîLyíãà ìltúîziaxr zlitzúaL ìL §©¦¨¦§©¥¨¨¤©¨

dpéî òîLe ,úaL áøòay,Baø éøBçà ãéîìz ìltúîiax ixdy §¤¤©¨§©¦¨¦§©¥©§¦£¥©
,ax ly cinlz did `a` xa dinxidpéî òîLeyãâðk øBáòì øeñà §©¦¨¨©£§¤¤

ïéìltúnäezlitz lltzn oiicry in iptl -. ©¦§©§¦
déì òéiñîdf dyrnn di`x `iadl yi -øîàc ,éåì ïa òLBäé éaøì §©©¥§©¦§ª©¤¥¦§¨©

,ïéìltúnä ãâðk øBáòì øeñà ,éåì ïa òLBäé éaødwqty enk ©¦§ª©¤¥¦¨©£§¤¤©¦§©§¦
.ax ly edyrn zngn `xnbd

:`xnbd dywnéðéàcbpk xearl xeq`y oicd `ed jk m`d - ¥¦
,lltzndéôìç éqà éaøå énà éaø àäå.lltznd cbpk exar - §¨©¦©¦§©¦©¦¨§¦

:`xnbd zvxznéôìçc àeä úBnà òaøàì õeç éqà éaøå énà éaø©¦©¦§©¦©¦§©§©©§¨§¦
xeq`y epipyy dne ,eizen` rax`l uegn lltznd iptl exar -

.eizen` rax` jeza `weec epiid lltznd cbpk xearl
:`xnbd dywn .ax ly edyrna oecl zxfeg `xnbdäéîøé éaøå§©¦¦§§¨

éëä ãéáò éëéä,eax ixeg`n lltzde jk dinxi iax dyr cvik - ¥¦¨¦¨¦
íãà ìltúé ìà íìBòì ,áø øîà äãeäé áø øîà àäå§¨¨©©§¨¨©©§¨©¦§©¥¨¨
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המשך ביאור למס' ברכות ליום קמישי עמ' א

ויהי רצון אשר חפץ ה' בידם יצליח במצוה נעלית האמורה צדקה וגמ"ח, ובפרט בימינו אלה 

כמבואר באגרת הקדש לרבנו הזקן.

וביחוד שהשנה היא שנת המאה וחמשים להסתלקות רבנו הזקן שהדגיש ביחוד ענין הצדקה, 

ודרש זה מכל ההולכים בעקבותיו בדורו, ובדורות שלאחריו רבותינו נשיאינו מ"מ כמבואר בשיחות 

קדושות שלהם וכן המדובר עד"ז בהתועדות דח"י אלול שנה העברה.

בברכת הצלחה ולבשו"ט.

נ. ב. מצו"פ המחאתי השתתפותי בהנ"ל.

המשך מעמוד עז



רעז ipy ,oey`x - i - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àá úùøô
éïåùàøàäòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ

ïrîì åéãár áì-úàå Baì-úà ézãaëä éðà-ék¦«£¦º¦§©³§¦¤¦Æ§¤¥´£¨½̈§©À©
:Baø÷a älà éúúà éúLáéðæàa øtñz ïrîìe ¦¦²«ŸŸ©¬¥−¤§¦§«§©¿©§©¥Á§¨§¥̧

ðáða-ïáe Eíéøöîa ézìlrúä øLà úà E ¦§¹¤¦§À¥´£¤³¦§©©̧§¦Æ§¦§©½¦
éðà-ék ízrãéå íá ézîN-øLà éúúà-úàå§¤«ŸŸ©−£¤©´§¦¨®¦«©§¤−¦«£¦¬

:ýåýéâeøîàiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå §Ÿ̈«©¨¸Ÿ¤´§©«£Ÿ»¤©§Ÿ¼©«Ÿ§´
éúî-ãr íéøárä éýìû ýåýé øîà-äk åéìà¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©¨©´

:éðãáréå énr çlL éðtî úðrì zðàî(éåì)ãék ¥©½§¨¥«¨−Ÿ¦¨®̈©©¬©¦−§©«©§ª«¦¦²
ì äzà ïàî-íàøçî àéáî éððä énr-úà çlL ¦¨¥¬©−̈§©¥´©¤©¦®¦«§¦̧¥¦¬¨¨²
:Eìáâa äaøàäìëeé àìå õøàä ïér-úà äqëå ©§¤−¦§ª¤«§¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬Ÿ©−

õøàä-úà úàøìäèìtä øúé-úà | ìëàå ¦§´Ÿ¤¨¨®¤§¨©´¤¤´¤©§¥À̈
õrä-ìk-úà ìëàå ãøaä-ïî íëì úøàLpä©¦§¤³¤¨¤Æ¦©¨½̈§¨©Æ¤¨¨¥½

:äãOä-ïî íëì çîväåézá eàìîeézáe E ©Ÿ¥¬©¨¤−¦©¨¤«¨«§¸¨¤¹¨¥´
éãár-ìëeàø-àì øLà íéøöî-ìë ézáe E ¨£¨¤»»¨¥´¨¦§©¼¦¼£¤̧«Ÿ¨³

éúáàéúáà úBáàå Eäîãàä-ìr íúBéä íBiî E £Ÿ¤̧Æ©«£´£Ÿ¤½¦À¡¨Æ©¨«£¨½̈
:ärøt írî àöiå ïôiå äfä íBiä ãr(ìàøùé) ©−©´©¤®©¦¬¤©¥¥−¥¦¬©§«Ÿ

æeðì äæ äéäé éúî-ãr åéìà äòøô éãár eøîàiå©«Ÿ§Á©§¥̧©§¹Ÿ¥À̈©¨©Æ¦«§¤̧¤¬¨̧Æ
ýåýé-úà eãáréå íéLðàä-úà çlL L÷Bîì§¥½©©Æ¤¨«£¨¦½§©«©§−¤§Ÿ̈´

íéøöî äãáà ék òãz íøèä íäéäìà:çáLeiå ¡«Ÿ¥¤®£¤´¤¥©½¦¬¨«§−̈¦§¨«¦©©º
íäìà øîàiå äòøt-ìà ïøäà-úàå äLî-úà¤¤³§¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©´Ÿ¤£¥¤½
:íéëìää éîå éî íëéäìà ýåýé-úà eãár eëì§¬¦§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¦¬¨¦−©«Ÿ§¦«

èeðéðáa Cìð eðéð÷æáe eðéørða äLî øîàiå©´Ÿ¤¤½¦§¨¥¬¦§¥¥−¥¥®§¨¥̧
:eðì ýåýé-âç ék Cìð eðø÷ááe eððàöa eðúBðááe¦§¥¹§Ÿ¥³¦§¨¥̧Æ¥¥½¦¬©§Ÿ̈−¨«

éøLàk íënr ýåýé ïë éäé íäìà øîàiå©´Ÿ¤£¥¤À§¦̧¥³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©«£¤²
ãâð ärø ék eàø íëtè-úàå íëúà çlLà£©©¬¤§¤−§¤©§¤®§¾¦¬¨−̈¤¬¤

:íëéðtàéeãárå íéøábä àð eëì ïë àì §¥¤«´Ÿ¥À§Æ¨³©§¨¦Æ§¦§´
íúà Løâéå íéL÷áî ízà dúà ék ýåýé-úà¤§Ÿ̈½¦¬Ÿ−̈©¤´§©§¦®©§¨´¤Ÿ½̈

:ärøô éðt úàîñ ¥¥−§¥¬©§«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(aly 'nr a ycew zexb`)

'‰ ˙‡ e„·ÚÂ ÌÈ¯·b‰ ‡ eÎÏ(יא (י, ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿∆

ּבכל  (ואתּפׁשטּותיּה מׁשה' 'ׁשיטת א ּפרעה'. 'ׁשיטת ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹֹזֹוהי

ּובזקנינּו ּבחכמה, אֹו ּבׁשנים ּבנערינּו, אׁשר היא, ודרא) ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָּדרא

עלֿידיֿזה ודוקא - ּובבנֹותינּו ּבבנינּו ,נלeÏ '‰ ‚Á. ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָ«»

'ּבעלּה' ּבעלּה": ּבּׁשערים "נֹודע הּפסּוק על ּבּזהר ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָֹוכדאיתא

לפּום  וחד חד לכל . . אתידע "ּדאיהּו הּוא, ּברי קּודׁשא ְְְְְְְִִִַַַָָָָּדא

ׁשּכּלם  והינּו, ּבליּביּה". ּדמׁשער מה לפּום ּדיליּה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻׁשיעּורא

ׁשעּורֹו. לפי אחד ּכל ה', את לדעת ְְִִִִֶֶַַָָָצריכים

éðùáéõøà-ìr Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥̧¨«§¹©¤³¤
ìëàéå íéøöî õøà-ìr ìréå äaøàa íéøöî¦§©¸¦Æ¨«©§¤½§©−©©¤´¤¦§¨®¦§Ÿ©Æ
øéàLä øLà-ìk úà õøàä áNr-ìk-úà¤¨¥´¤¨½̈¤¥²¨£¤¬¦§¦−

:ãøaäâéíéøöî õøà-ìr eähî-úà äLî èiå ©¨¨«©¥̧¤´¤©¥»»©¤´¤¦§©¼¦¼
àeää íBiä-ìk õøàa íéã÷-çeø âäð ýåýéå©«Ÿ̈À¦©³«©¨¦Æ¨½̈¤¨©¬©−
àNð íéãwä çeøå äéä ø÷aä äìélä-ìëå§¨©¨®§¨©´Ÿ¤¨½̈§¸©Æ©¨¦½¨−̈

:äaøàä-úàãéõøà-ìk ìr äaøàä ìriå ¤¨«©§¤«©©´©¨«©§¤À©µ¨¤´¤
åéðôì ãàî ãák íéøöî ìeáb ìëa çðiå íéøöî¦§©½¦©¾̈©§−Ÿ§´¦§¨®¦¨¥´§½ŸÂ§¨Â̈
:ïk-äéäé àì åéøçàå eäîk äaøà ïë äéä-àìŸ¨̧¨¥³©§¤Æ¨½Ÿ§©«£−̈¬Ÿ¦«§¤¥«

åèìëàiå õøàä CLçzå õøàä-ìk ïér-úà ñëéå©§©º¤¥´¨¨»̈¤»©¤§©´¨¼̈¤¼©¹Ÿ©
øLà õrä éøt-ìk úàå õøàä áNr-ìk-úà¤¨¥´¤¨À̈¤§¥Æ¨§¦´¨¥½£¤¬

k øúBð-àìå ãøaä øéúBäáNráe õra ÷øé-ì ¦−©¨¨®§«Ÿ©̧¨¤¤̄¨¥²§¥¬¤
:íéøöî õøà-ìëa äãOäæèäòøt øäîéå ©¨¤−§¨¤¬¤¦§¨«¦©§©¥´©§½Ÿ

ýåýéì éúàèç øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷ì¦§−Ÿ§¤´§©«£®Ÿ©ÀŸ¤¨¨²¦©«Ÿ̈¬
:íëìå íëéäìàæéCà éúàhç àð àN äzrå ¡«Ÿ¥¤−§¨¤«§©À̈¨´¨³©¨¦Æ©´

÷ø éìrî øñéå íëéäìà ýåýéì eøézräå írtä©©½©§©§¦−©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¨¥Æ¥«¨©½©−
:äfä úånä-úàçéøzriå äòøt írî àöiå ¤©¨¬¤©¤«©¥¥−¥¦´©§®Ÿ©¤§©−

:ýåýé-ìàèéãàî ÷æç íé-çeø ýåýé Côäiå ¤§Ÿ̈«©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³«©¨Æ¨¨´§½Ÿ
àì óeq äné eär÷úiå äaøàä-úà àOiå©¦¨Æ¤¨´©§¤½©¦§¨¥−¨´¨®³Ÿ

:íéøöî ìeáb ìëa ãçà äaøà øàLðë÷fçéå ¦§©Æ©§¤´¤½̈§−Ÿ§¬¦§¨«¦©§©¥¬
éða-úà çlL àìå äòøt áì-úà ýåýé§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥¬

:ìàøNéôàëEãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦§¨¥«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¨«§Æ
Lîéå íéøöî õøà-ìr CLç éäéå íéîMä-ìr©©¨©½¦¦¬¦−¤©¤´¤¦§®̈¦§¨¥−

:CLçáëéäéå íéîMä-ìr Bãé-úà äLî èiå «¤©¥¬¤²¤¨−©©¨®̈¦©§¦¯
ìL íéøöî õøà-ìëa äìôà-CLç:íéîé úL «¤£¥¨²§¨¤¬¤¦§©−¦§¬¤¨¦«

âëLéà eî÷-àìå åéçà-úà Léà eàø-àì«Ÿ¨º¦´¤¨¦À§Ÿ¨²¦¬
ìL åézçzîäéä ìàøNé éða-ìëìe íéîé úL ¦©§−̈§´¤¨¦®§¨§¥¯¦§¨¥²¨¬¨

:íúáLBîa øBà−§«§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'nr `i zegiy ihewl)

‰ÏÙ‡ ÈÓÈ ˙LÏLa e˙Óe ,˙‡ˆÏ ÌÈˆB¯ eÈ‰ ‡ÏÂ(כב י, (רש"י ¿…»ƒ»≈≈ƒ¿…∆¿≈¬≈»



iriaxרעח ,iyily - ai ,`i - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ּגם  יּגאלּו ּתֹורה, מּתן אחרי ׁשהיא העתידה, ּבּגאּלה ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻואּלּו

הּקּב"ה  אז ׁשהרי מּמצרים, נגאלּו ׁשּלא הרׁשעים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאֹותם

ּבני  אחד לאחד ּתלּקטּו . . איׁש איׁש מּמׁש ּבידיו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻ"אֹוחז

ג)יׂשראל" ל, נּצבים יהּודי (רׁש"י ּכל הּתניא: ספר ּובלׁשֹון . ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

זהּו נּדח". מּמּנּו יּדח לא ּכי . . ּתׁשּובה לעׂשֹות סֹופֹו ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹ"ּבוּדאי

היה ּבּגאּלה ÌL"אּלּו מהּֿׁשאיןּֿכן – נגאל" היה לא ִָָ»ְְִֵֵֶַַָָָָֹֻ

יּגאל. הּוא ואף ּתׁשּובה לעׂשֹות סֹופֹו ְְֲֲִִֵַַָָָָהעתידה

éùéìùãëeãár eëì øîàiå äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¹Ÿ¤¤À©¸Ÿ¤Æ§Æ¦§´
íëtè-íb âvé íëø÷áe íëðàö ÷ø ýåýé-úà¤§Ÿ̈½©²«Ÿ§¤¬§©§¤−ª®̈©©§¤−

:íënr Cìéäëb äLî øîàiåïzz äzà-í ¥¥¬¦¨¤«©´Ÿ¤¤½©©¨²¦¥¬
:eðéýìû ýåýéì eðéNrå úìòå íéçáæ eðãéa§¨¥−§¨¦´§Ÿ®Ÿ§¨¦−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

åëék äñøt øàMú àì eðnr Cìé eðð÷î-íâå§©¦§¥¹¥¥´¦À̈³Ÿ¦¨¥Æ©§½̈¦ µ
eðçðàå eðéýìû ýåýé-úà ãárì çwð epnî¦¤´¦©½©«£−Ÿ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©«£©´§
:änL eðàa-ãr ýåýé-úà ãárp-äî òãð-àì«Ÿ¥©À©©«£ŸÆ¤§Ÿ̈½©Ÿ¥−¨«¨

æëäáà àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¨−̈
ì:íçlLçëøîMä éìrî Cì äòøô Bì-øîàiå §©§¨«©«Ÿ¤¬©§−Ÿ¥´¥«¨¨®¦¨´¤

éðô Eúàø íBéa ék éðt úBàø óñz-ìà Eì§À©¸Ÿ¤Æ§´¨©½¦À§²§«Ÿ§¬¨©−
:úeîzèëãBò óñà-àì zøac ïk äLî øîàiå ¨«©¬Ÿ¤¤−¥´¦©®§¨«ŸŸ¦¬−

éðt úBàø:EôàéàäLî-ìà ýåýé øîàiå §¬¨¤«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À
íéøöî-ìrå äòøt-ìr àéáà ãçà òâð ãBò́¤³©¤¨Æ¨¦³©©§ŸÆ§©¦§©½¦
Løb äìk BçlLk äfî íëúà çlLé ïë-éøçà©«£¥¥¾§©©¬¤§¤−¦¤®§©̧§½¨¾̈¨¥²

:äfî íëúà Løâéáírä éðæàa àð-øac §¨¥¬¤§¤−¦¤«©¤−̈§¨§¥´¨¨®
dúeòø úàî äMàå eärø úàî | Léà eìàLéå§¦§£º¦´¥¥´¥¥À§¦¨Æ¥¥´§½̈

:áäæ éìëe óñë-éìkâírä ïç-úà ýåýé ïziå §¥¤−¤§¥¬¨¨«©¦¥¯§Ÿ̈²¤¥¬¨−̈
ãàî ìBãb äLî Léàä | íb íéøöî éðéra§¥¥´¦§¨®¦©´¨¦´¤À¨³§ŸÆ
éðéráe äòøô-éãár éðéra íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦§¥¥¬©§¥«©§−Ÿ§¥¥¬

:íräñ ¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr `k zegiy ihewl)

ÛÒk ÈÏk . . e‰Ú¯ ˙‡Ó LÈ‡ eÏ‡LÈÂ ÌÚ‰ ÈÊ‡a ‡ ¯ac«∆»¿»¿≈»»¿ƒ¿¬ƒ≈≈≈≈¿≈∆∆

·‰Ê ÈÏÎe(ב (יא, ¿≈»»

ּכמאמר  מצרים, ּבּזת על וּתרּו יׂשראל ּבני הרי לׁשאל: ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹיׁש

ב)רז"ל ט, מׁשל (ּברכֹות ּבעצמנּו. ׁשּנצא ּולואי לֹו, "אמרּו ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּבני  לֹו אֹומרים והיּו האסּורים, ּבבית חבּוׁש ׁשהיה ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָלאדם

ואֹומר  הרּבה, ממֹון ל ונֹותנין . . מחר אֹות מֹוציאין ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָאדם,

מּדּוע  ּכן, אם ּכלּום". מבּקׁש ואיני הּיֹום הֹוציאּוני . . ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָלהם

ּגלּות  ׁשל הּתכלית ּדהּנה לֹומר, ויׁש עליה. הּקּב"ה וּתר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלא

הּקדּׁשה  ניצֹוצֹות את ּולהעלֹות להֹוציא ּכדי היתה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֻמצרים

ּובּזהב  ּבּכסף ׁשהיּו הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ּגם ּכֹולל ּבמצרים, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשהיּו

לוּתר  ׁשאין עּקרי ּבענין ׁשּמדּבר אפֹוא, מּובן מצרים. ּבּזת ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשל

ָָעליו.

éòéáøãúöçk ýåýé øîà äk äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½−Ÿ¨©´§Ÿ̈®©«£´Ÿ
:íéøöî CBúa àöBé éðà äìélääøBëa-ìk úîe ©©½§¨£¦¬¥−§¬¦§¨«¦¥´¨§»

aBàñk-ìr áLiä äòøt øBëaî íéøöî õøà §¤´¤¦§©¼¦¼¦§³©§ŸÆ©¥´©¦§½
øBëa ìëå íéçøä øçà øLà äçôMä øBëa ãr©µ§´©¦§½̈£¤−©©´¨«¥®̈¦§−Ÿ§¬

:äîäaåíéøöî õøà-ìëa äìãâ ä÷rö äúéäå §¥¨«§¨«§¨²§¨¨¬§Ÿ−̈§¨¤´¤¦§®̈¦
:óñú àì eäîëå äúéäð àì eäîk øLà£¤³¨¸ŸÆ´Ÿ¦«§½̈¨§¨−Ÿ¬ŸŸ¦«

æì áìk-õøçé àì ìûøNé éða | ìëìeBðL §´Ÿ§¥´¦§¨¥À³Ÿ¤«¡©¤̧¤Æ§Ÿ½
äìôé øLà ïeòãz ïrîì äîäa-ãrå Léàîì§¥¦−§©§¥¨®§©̧©Æ¥«§½£¤Æ©§¤´

:ìàøNé ïéáe íéøöî ïéa ýåýéç-ìë eãøéå §Ÿ̈½¥¬¦§©−¦¥¬¦§¨¥«§¨«§´¨
éãáräzà àö øîàì éì-eåçzLäå éìà älà E £¨¤ÁÁ¥̧¤¥©¹§¦§©«£¦´¥ÀŸ¥³©¨Æ

éìâøa-øLà írä-ìëåàöiå àöà ïë-éøçàå E §¨¨¨´£¤§©§¤½§©«£¥¥−¥¥®©¥¥¬
:óà-éøça äòøt-írîñè-ìà ýåýé øîàiå ¥«¦©§−Ÿ¨«¢¦¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤

úBáø ïrîì äòøt íëéìà òîLé-àì äLî¤½«Ÿ¦§©¬£¥¤−©§®Ÿ§©²©§¬
:íéøöî õøàa éúôBîéeNr ïøäàå äLîe «§©−§¤¬¤¦§¨«¦¤´§©«£ÀŸ¨²

÷fçéå äòøô éðôì älàä íéúônä-ìk-úà¤¨©«Ÿ§¦¬¨¥−¤¦§¥´©§®Ÿ©§©¥³
ìûøNé-éða-úà çlL-àìå äòøt áì-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§«Ÿ¦©¬¤§¥«¦§¨¥−

:Böøàîñáéà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå ¥«©§«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤
:øîàì íéøöî õøàa ïøäàáíëì äfä Lãçä ©«£½Ÿ§¤¬¤¦§©−¦¥«Ÿ©¯Ÿ¤©¤²¨¤−

äðMä éLãçì íëì àeä ïBLàø íéLãç Làø: ´Ÿ¢¨¦®¦¬Æ¨¤½§¨§¥−©¨¨«
âøNra øîàì ìàøNé úãr-ìk-ìà eøac©§À¤¨£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−Ÿ

úáà-úéáì äN Léà íäì eç÷éå äfä Lãçì©´Ÿ¤©¤®§¦§´¨¤À¦²¤¬§¥«¨−Ÿ
:úéaì äNãäOî úBéäî úéaä èrîé-íàå ¤¬©¨«¦§¦¦§©´©©»¦»¦«§´¦¤¼

úñëîa Búéa-ìà áøwä BðëLe àeä ç÷ìå§¨©´À§¥²©¨¬Ÿ¤¥−§¦§©´
:äNä-ìr eqëz Bìëà éôì Léà úLôðääN §¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½¨−Ÿ©©¤«¤¯

íéNákä-ïî íëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú̈¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®¦©§¨¦¬
:eçwz íéfrä-ïîeåãr úøîLîì íëì äéäå ¦¨«¦¦−¦¨«§¨¨³¨¤Æ§¦§¤½¤©´

ìk Búà eèçLå äfä Lãçì íBé øNr äraøà©§¨¨¬¨¨²−©´Ÿ¤©¤®§¨«£´ŸÀ²Ÿ
ìä÷:íéaørä ïéa ìûøNé-úãræ-ïî eç÷ìå §©¬£©¦§¨¥−¥¬¨«©§¨«¦§¨«§Æ¦

ìr óB÷Lnä-ìrå úæeænä ézL-ìr eðúðå ícä©½̈§¨«§²©§¥¬©§−Ÿ§©©©§®©µ



רעט iriax ,iyily - ai ,`i - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ּגם  יּגאלּו ּתֹורה, מּתן אחרי ׁשהיא העתידה, ּבּגאּלה ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻואּלּו

הּקּב"ה  אז ׁשהרי מּמצרים, נגאלּו ׁשּלא הרׁשעים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאֹותם

ּבני  אחד לאחד ּתלּקטּו . . איׁש איׁש מּמׁש ּבידיו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻ"אֹוחז

ג)יׂשראל" ל, נּצבים יהּודי (רׁש"י ּכל הּתניא: ספר ּובלׁשֹון . ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

זהּו נּדח". מּמּנּו יּדח לא ּכי . . ּתׁשּובה לעׂשֹות סֹופֹו ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹ"ּבוּדאי

היה ּבּגאּלה ÌL"אּלּו מהּֿׁשאיןּֿכן – נגאל" היה לא ִָָ»ְְִֵֵֶַַָָָָֹֻ

יּגאל. הּוא ואף ּתׁשּובה לעׂשֹות סֹופֹו ְְֲֲִִֵַַָָָָהעתידה

éùéìùãëeãár eëì øîàiå äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¹Ÿ¤¤À©¸Ÿ¤Æ§Æ¦§´
íëtè-íb âvé íëø÷áe íëðàö ÷ø ýåýé-úà¤§Ÿ̈½©²«Ÿ§¤¬§©§¤−ª®̈©©§¤−

:íënr Cìéäëb äLî øîàiåïzz äzà-í ¥¥¬¦¨¤«©´Ÿ¤¤½©©¨²¦¥¬
:eðéýìû ýåýéì eðéNrå úìòå íéçáæ eðãéa§¨¥−§¨¦´§Ÿ®Ÿ§¨¦−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

åëék äñøt øàMú àì eðnr Cìé eðð÷î-íâå§©¦§¥¹¥¥´¦À̈³Ÿ¦¨¥Æ©§½̈¦ µ
eðçðàå eðéýìû ýåýé-úà ãárì çwð epnî¦¤´¦©½©«£−Ÿ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©«£©´§
:änL eðàa-ãr ýåýé-úà ãárp-äî òãð-àì«Ÿ¥©À©©«£ŸÆ¤§Ÿ̈½©Ÿ¥−¨«¨

æëäáà àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¨−̈
ì:íçlLçëøîMä éìrî Cì äòøô Bì-øîàiå §©§¨«©«Ÿ¤¬©§−Ÿ¥´¥«¨¨®¦¨´¤

éðô Eúàø íBéa ék éðt úBàø óñz-ìà Eì§À©¸Ÿ¤Æ§´¨©½¦À§²§«Ÿ§¬¨©−
:úeîzèëãBò óñà-àì zøac ïk äLî øîàiå ¨«©¬Ÿ¤¤−¥´¦©®§¨«ŸŸ¦¬−

éðt úBàø:EôàéàäLî-ìà ýåýé øîàiå §¬¨¤«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À
íéøöî-ìrå äòøt-ìr àéáà ãçà òâð ãBò́¤³©¤¨Æ¨¦³©©§ŸÆ§©¦§©½¦
Løb äìk BçlLk äfî íëúà çlLé ïë-éøçà©«£¥¥¾§©©¬¤§¤−¦¤®§©̧§½¨¾̈¨¥²

:äfî íëúà Løâéáírä éðæàa àð-øac §¨¥¬¤§¤−¦¤«©¤−̈§¨§¥´¨¨®
dúeòø úàî äMàå eärø úàî | Léà eìàLéå§¦§£º¦´¥¥´¥¥À§¦¨Æ¥¥´§½̈

:áäæ éìëe óñë-éìkâírä ïç-úà ýåýé ïziå §¥¤−¤§¥¬¨¨«©¦¥¯§Ÿ̈²¤¥¬¨−̈
ãàî ìBãb äLî Léàä | íb íéøöî éðéra§¥¥´¦§¨®¦©´¨¦´¤À¨³§ŸÆ
éðéráe äòøô-éãár éðéra íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦§¥¥¬©§¥«©§−Ÿ§¥¥¬

:íräñ ¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr `k zegiy ihewl)

ÛÒk ÈÏk . . e‰Ú¯ ˙‡Ó LÈ‡ eÏ‡LÈÂ ÌÚ‰ ÈÊ‡a ‡ ¯ac«∆»¿»¿≈»»¿ƒ¿¬ƒ≈≈≈≈¿≈∆∆

·‰Ê ÈÏÎe(ב (יא, ¿≈»»

ּכמאמר  מצרים, ּבּזת על וּתרּו יׂשראל ּבני הרי לׁשאל: ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹיׁש

ב)רז"ל ט, מׁשל (ּברכֹות ּבעצמנּו. ׁשּנצא ּולואי לֹו, "אמרּו ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּבני  לֹו אֹומרים והיּו האסּורים, ּבבית חבּוׁש ׁשהיה ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָלאדם

ואֹומר  הרּבה, ממֹון ל ונֹותנין . . מחר אֹות מֹוציאין ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָאדם,

מּדּוע  ּכן, אם ּכלּום". מבּקׁש ואיני הּיֹום הֹוציאּוני . . ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָלהם

ּגלּות  ׁשל הּתכלית ּדהּנה לֹומר, ויׁש עליה. הּקּב"ה וּתר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלא

הּקדּׁשה  ניצֹוצֹות את ּולהעלֹות להֹוציא ּכדי היתה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֻמצרים

ּובּזהב  ּבּכסף ׁשהיּו הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ּגם ּכֹולל ּבמצרים, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשהיּו

לוּתר  ׁשאין עּקרי ּבענין ׁשּמדּבר אפֹוא, מּובן מצרים. ּבּזת ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשל

ָָעליו.

éòéáøãúöçk ýåýé øîà äk äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½−Ÿ¨©´§Ÿ̈®©«£´Ÿ
:íéøöî CBúa àöBé éðà äìélääøBëa-ìk úîe ©©½§¨£¦¬¥−§¬¦§¨«¦¥´¨§»

aBàñk-ìr áLiä äòøt øBëaî íéøöî õøà §¤´¤¦§©¼¦¼¦§³©§ŸÆ©¥´©¦§½
øBëa ìëå íéçøä øçà øLà äçôMä øBëa ãr©µ§´©¦§½̈£¤−©©´¨«¥®̈¦§−Ÿ§¬

:äîäaåíéøöî õøà-ìëa äìãâ ä÷rö äúéäå §¥¨«§¨«§¨²§¨¨¬§Ÿ−̈§¨¤´¤¦§®̈¦
:óñú àì eäîëå äúéäð àì eäîk øLà£¤³¨¸ŸÆ´Ÿ¦«§½̈¨§¨−Ÿ¬ŸŸ¦«

æì áìk-õøçé àì ìûøNé éða | ìëìeBðL §´Ÿ§¥´¦§¨¥À³Ÿ¤«¡©¤̧¤Æ§Ÿ½
äìôé øLà ïeòãz ïrîì äîäa-ãrå Léàîì§¥¦−§©§¥¨®§©̧©Æ¥«§½£¤Æ©§¤´

:ìàøNé ïéáe íéøöî ïéa ýåýéç-ìë eãøéå §Ÿ̈½¥¬¦§©−¦¥¬¦§¨¥«§¨«§´¨
éãáräzà àö øîàì éì-eåçzLäå éìà älà E £¨¤ÁÁ¥̧¤¥©¹§¦§©«£¦´¥ÀŸ¥³©¨Æ

éìâøa-øLà írä-ìëåàöiå àöà ïë-éøçàå E §¨¨¨´£¤§©§¤½§©«£¥¥−¥¥®©¥¥¬
:óà-éøça äòøt-írîñè-ìà ýåýé øîàiå ¥«¦©§−Ÿ¨«¢¦¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤

úBáø ïrîì äòøt íëéìà òîLé-àì äLî¤½«Ÿ¦§©¬£¥¤−©§®Ÿ§©²©§¬
:íéøöî õøàa éúôBîéeNr ïøäàå äLîe «§©−§¤¬¤¦§¨«¦¤´§©«£ÀŸ¨²

÷fçéå äòøô éðôì älàä íéúônä-ìk-úà¤¨©«Ÿ§¦¬¨¥−¤¦§¥´©§®Ÿ©§©¥³
ìûøNé-éða-úà çlL-àìå äòøt áì-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§«Ÿ¦©¬¤§¥«¦§¨¥−

:Böøàîñáéà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå ¥«©§«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤
:øîàì íéøöî õøàa ïøäàáíëì äfä Lãçä ©«£½Ÿ§¤¬¤¦§©−¦¥«Ÿ©¯Ÿ¤©¤²¨¤−

äðMä éLãçì íëì àeä ïBLàø íéLãç Làø: ´Ÿ¢¨¦®¦¬Æ¨¤½§¨§¥−©¨¨«
âøNra øîàì ìàøNé úãr-ìk-ìà eøac©§À¤¨£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−Ÿ

úáà-úéáì äN Léà íäì eç÷éå äfä Lãçì©´Ÿ¤©¤®§¦§´¨¤À¦²¤¬§¥«¨−Ÿ
:úéaì äNãäOî úBéäî úéaä èrîé-íàå ¤¬©¨«¦§¦¦§©´©©»¦»¦«§´¦¤¼

úñëîa Búéa-ìà áøwä BðëLe àeä ç÷ìå§¨©´À§¥²©¨¬Ÿ¤¥−§¦§©´
:äNä-ìr eqëz Bìëà éôì Léà úLôðääN §¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½¨−Ÿ©©¤«¤¯

íéNákä-ïî íëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú̈¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®¦©§¨¦¬
:eçwz íéfrä-ïîeåãr úøîLîì íëì äéäå ¦¨«¦¦−¦¨«§¨¨³¨¤Æ§¦§¤½¤©´

ìk Búà eèçLå äfä Lãçì íBé øNr äraøà©§¨¨¬¨¨²−©´Ÿ¤©¤®§¨«£´ŸÀ²Ÿ
ìä÷:íéaørä ïéa ìûøNé-úãræ-ïî eç÷ìå §©¬£©¦§¨¥−¥¬¨«©§¨«¦§¨«§Æ¦

ìr óB÷Lnä-ìrå úæeænä ézL-ìr eðúðå ícä©½̈§¨«§²©§¥¬©§−Ÿ§©©©§®©µ

iying - ai - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íäa Búà eìëàé-øLà íézaäç-úà eìëàå ©¨´¦½£¤«Ÿ§¬Ÿ−¨¤«§¨«§¬¤
íéøøî-ìr úBvîe Là-éìö äfä äìéla øNaä©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½©§Ÿ¦−

:eäìëàéèìMáî ìLáe àð epnî eìëàz-ìà Ÿ§ª«©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬§ª−̈
-ìrå åérøk-ìr BLàø Là-éìö-íà ék íéna©¨®¦¦´¦§¦¥½Ÿ¬©§¨−̈§©

:Baø÷éøúpäå ø÷a-ãr epnî eøéúBú-àìå ¦§«§«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬
:eôøNz Làa ø÷a-ãr epnîàéeìëàz äëëå ¦¤²©−Ÿ¤¨¥¬¦§«Ÿ§»̈¨»«Ÿ§´

íëìwîe íëéìâøa íëéìrð íéøâç íëéðúî BúàŸ¼¨§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ§©§¥¤½©¤§¤−
:ýåýéì àeä çñt ïBætça Búà ízìëàå íëãéa§¤§¤®©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½¤¬©−©«Ÿ̈«

áéékäå äfä äìéla íéøöî-õøàá ézøáråéú §¨«©§¦´§¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼§¦¥¦³
äîäa-ãrå íãàî íéøöî õøàa øBëa-ìë̈§Æ§¤´¤¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥®̈
:ýåýé éðà íéèôL äNrà íéøöî éýìû-ìëáe§¨¡Ÿ¥¬¦§©²¦¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«

âéízà øLà íézaä ìr úàì íëì ícä äéäå§¨¨Á©¨̧¨¤¹§ÀŸ©³©¨¦Æ£¤´©¤´
äéäé-àìå íëìr ézçñôe ícä-úà éúéàøå íL̈½§¨¦̧¦Æ¤©½̈¨«©§¦−£¥¤®§Ÿ¦«§¤̧

âð íëá:íéøöî õøàa éúkäa úéçLîì ó ¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½§©Ÿ¦−§¤¬¤¦§¨«¦
ãéâç Búà íúbçå ïBøkæì íëì äfä íBiä äéäå§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ§¦¨½§©Ÿ¤¬Ÿ−©´

:eäbçz íìBò úwç íëéúøãì ýåýéìåèúráL ©«Ÿ̈®§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬−̈§¨ª«¦§©³
eúéaLz ïBLàøä íBia Cà eìëàz úBvî íéîé̈¦Æ©´Ÿ¥½©µ©´¨«¦½©§¦¬
äúøëðå õîç ìëà-ìk | ék íëézaî øàO§−Ÿ¦¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´¨¥À§¦§§º̈
íBé-ãr ïLàøä íBiî ìàøNiî àåää Lôpä©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬¨«¦−Ÿ©¬

:éráMäæèíBiáe Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBiáe ©§¦¦«©³¨«¦Æ¦§¨½Ÿ¤©Æ
äëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î éréáMä©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¨¨Æ
àeä Lôð-ìëì ìëàé øLà Cà íäá äNré-àìŸ¥«¨¤´¨¤½©µ£¤´¥«¨¥´§¨¤½¤¬

:íëì äNré Bcáìæéék úBvnä-úà ízøîLe §©−¥«¨¤¬¨¤«§©§¤»¤©©¼¦À
íëéúBàáö-úà éúàöBä äfä íBiä íöra§¤̧¤Æ©´©¤½¥¬¦¤¦§«¥¤−
äfä íBiä-úà ízøîLe íéøöî õøàî¥¤´¤¦§®̈¦§©§¤º¤©¬©¤²

:íìBò úwç íëéúøãìçéäraøàa ïLàøa §Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«¨«¦¿Ÿ§©§¨¨Á
íBé ãr úvî eìëàz áøra Lãçì íBé øNr̈¨̧³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤«Ÿ§−©®Ÿ©Â´

:áøra Lãçì íéøNrå ãçàäèéíéîé úráL ¨«¤¨¯§¤§¦²©−Ÿ¤¨¨«¤¦§©´¨¦½
úöîçî ìëà-ìk | ék íëézáa àöné àì øàN§¾Ÿ¬Ÿ¦¨¥−§¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´©§¤À¤
øba ìàøNé úãrî àåää Lôpä äúøëðå§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¥«£©´¦§¨¥½©¥−

:õøàä çøæàáeëìëa eìëàú àì úöîçî-ìk §¤§©¬¨¨«¤¨©§¤−¤´ŸŸ¥®§ŸÆ
:úBvî eìëàz íëéúáLBîô «§´Ÿ¥¤½«Ÿ§−©«

ã ycew zegiyn zecewp ã(dw 'nr ck ycew zexb`)

Ba¯˜ ÏÚÂ ÂÈÚ¯k ÏÚ BL‡¯(ט (יב, …«¿»»¿«ƒ¿
'לׂשרף' ׁשּיׁש זרה', 'עבֹודה ׁשל סּוגים ׁשלׁשה ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹֹלפנינּו

לגמרי. לסמכּות ¯‡BLּולבּטל הֹופ הּמגּבל הּׂשכל – ְְְֵֵַַ…ְְְֵֵֶַַַָֻ

האדם ÂÈÚ¯kעליֹונה. את מביאה והּכח הּׁשלטֹון ּתאות – ְֶָ¿»»ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹ

אֹותֹו. הּסֹובב ּכל את ּברגליו אדם ˜¯Baלרמס ׁשל מזֹונֹו – ְְְִֵֶַַָָֹƒ¿ְֶָָ

ּכדי  ּכׁשרים האמצעים וכל ל'אליל', הֹופכים ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָּופרנסתֹו

ְִַָלהּׂשיגם.

éùéîçàëøîàiå ìûøNé éð÷æ-ìëì äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²§¨¦§¥¬¦§¨¥−©´Ÿ¤
íëéúçtLîì ïàö íëì eç÷e eëLî íäìà£¥¤®¦«§À§¸¨¤¬²Ÿ§¦§§«Ÿ¥¤−

:çñtä eèçLåáëízìáèe áBæà úcâà ízç÷ìe §©«£¬©¨«©§©§¤º£ª©´¥À§©§¤»
-ìàå óB÷Lnä-ìà ízrbäå óqa-øLà íca©¨´£¤©©¼§¦©§¤³¤©©§Æ§¤
àì ízàå óqa øLà ícä-ïî úæeænä ézL§¥´©§½Ÿ¦©−̈£¤´©®̈§©¤À¬Ÿ

:ø÷a-ãr Búéa-çútî Léà eàöúâëýåýé øárå ¥«§²¦¬¦¤«©¥−©«Ÿ¤§¨©´§Ÿ̈»
bðìóB÷Lnä-ìr ícä-úà äàøå íéøöî-úà ó ¦§´Ÿ¤¦§©¼¦¼§¨¨³¤©¨Æ©©©§½

àìå çútä-ìr ýåýé çñôe úæeænä ézL ìrå§©−§¥´©§®Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ©©¤½©§³Ÿ
bðì íëéza-ìà àáì úéçLnä ïzé:ó ¦¥Æ©©§¦½¨¬Ÿ¤¨«¥¤−¦§«Ÿ

ãëéðáìe Eì-÷çì äfä øácä-úà ízøîLeE §©§¤−¤©¨¨´©¤®§¨§¬§¨¤−
:íìBò-ãräëøLà õøàä-ìà eàáú-ék äéäå ©¨«§¨º̈¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧

-úà ízøîLe øac øLàk íëì ýåýé ïzé¦¥¯§Ÿ̈²¨¤−©«£¤´¦¥®§©§¤−¤
:úàfä äãáräåëíëéða íëéìà eøîàé-ék äéäå ¨«£Ÿ̈¬©«Ÿ§¨¾̈¦«Ÿ§¬£¥¤−§¥¤®

:íëì úàfä äãárä äîæëçñt-çáæ ízøîàå ¨²¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ¨¤«©«£©§¤¿¤«©¤̧©
ìàøNé-éðá éza-ìr çñt øLà ýåýéì àeä¹©«Ÿ̈À£¤´Â̈©Â©¨¥³§¥«¦§¨¥Æ
ìévä eðéza-úàå íéøöî-úà Btâða íéøöîa§¦§©½¦§¨§¬¤¦§©−¦§¤¨¥´¦¦®

:eåçzLiå írä ãwiåçëìûøNé éða eNriå eëìiå ©¦¬Ÿ¨−̈©¦§©«£«©¥«§¬©©«£−§¥´¦§¨¥®
:eNr ïk ïøäàå äLî-úà ýåýé äeö øLàkñ ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬§©«£−Ÿ¥¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(666 'nr a zegiy ihewl)

ÁÒt‰ eËÁLÂ . . Ô‡ˆ ÌÎÏ eÁ˜e eÎLÓ(כא (יב, ƒ¿¿»∆…¿«¬«»«
ÏL Ì‰È‰Ï‡Ï eËÁLÂ . . ‰¯Ê ‰„B·ÚÓ ÌÎÈ„È eÎLÓƒ¿¿≈∆≈¬»»»¿«¬≈…≈∆∆

(‡zÏÈÎÓ) ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿ƒ¿»
Y ‰¯Ê ‰„B·Úא ׁשּנברא ליהּודי, זרה ׁשהיא עבֹודה היינּו ¬»»»ְְֲִִִִֶֶַַָָָָ

קֹונֹו. את לׁשּמׁש ÌÈ¯ˆÓורק ÏL Ì‰È‰Ï‡Ï eËÁL ּכל ׁשל – ְְֵֶַַ«¬≈…≈∆∆ƒ¿«ƒֶָ

החמר  ׁשל ּוגבּולים ּבמצרים ּומדּודה מגּבלת ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻהּסביבה,

רק  לא ו'דּלּוג', ּפסח ּבבחינת זאת לעׂשֹות ויׁש ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹוהּגׁשם.

הּגּוף  ׁשל החׁש את להפ צריכים לדרּגה; מּדרּגה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבעלּיה

ולקדּׁשה. לאֹור הּבהמית ְְְְֲִִֶֶַַַָֻוהּנפׁש
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éùùèëøBëa-ìë äkä ýåýéå äìélä éöça | éäéå©§¦´©«£¦´©©À§¨©«Ÿ̈»¦¨´¨§»
ãr Bàñk-ìr áLiä äòøt øëaî íéøöî õøàa§¤´¤¦§©¼¦¼¦§³Ÿ©§ŸÆ©¥´©¦§½©µ
øBëa ìëå øBaä úéáa øLà éáMä øBëa§´©§¦½£¤−§¥´©®§−Ÿ§¬

:äîäaìåéãár-ìëå àeä äìéì äòøt í÷iå §¥¨«©¨̧¨©§¹Ÿ©À§¨³§¨£¨¨Æ
ïéà-ék íéøöîa äìãâ ä÷rö éäzå íéøöî-ìëå§¨¦§©½¦©§¦²§¨¨¬§Ÿ−̈§¦§¨®¦¦¥´

:úî íL-ïéà øLà úéaàìäLîì àø÷iå ©½¦£¤¬¥«−̈¥«©¦§¨Á§¤̧
énr CBzî eàv eîe÷ øîàiå äìéì ïøäàìe§©«£¹Ÿ©À§¨©¸Ÿ¤Æ³§Æ¦´©¦½
ýåýé-úà eãár eëìe ìûøNé éða-íb ízà-íb©©¤−©§¥´¦§¨¥®§²¦§¬¤§Ÿ̈−

:íëøaãkáìøLàk eç÷ íëø÷a-íb íëðàö-íb §©¤§¤«©«Ÿ§¤̧©§©§¤¬§²©«£¤¬
:éúà-íb ízëøáe eëìå ízøacâì÷æçzå ¦©§¤−¨¥®¥«©§¤−©Ÿ¦«©¤«¡©³

ì øäîì írä-ìr íéøöîék õøàä-ïî íçlL ¦§©¸¦Æ©¨½̈§©¥−§©§¨´¦¨®̈¤¦¬
:íéúî eðlk eøîàãìB÷öa-úà írä àOiå ¨«§−ª¨¬¥¦«©¦¨¬¨¨²¤§¥−

-ìr íúìîNa úøøö íúøàLî õîçé íøè¤´¤¤§®̈¦§£Ÿ¨²§ª¬Ÿ§¦§Ÿ−̈©
:íîëLäìäLî øáãk eNr ìûøNé-éðáe ¦§¨«§¥«¦§¨¥¬¨−¦§©´¤®

úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk íéøönî eìàLiå: ©¦§£Æ¦¦§©½¦§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨«Ÿ
åìíéøöî éðéra írä ïç-úà ïúð ýåýéå©«Ÿ̈º¨©̧¤¥¬¨¨²§¥¥¬¦§©−¦

:íéøöî-úà eìvðéå íeìàLiåôæì-éðá eòñiå ©©§¦®©§©§−¤¦§¨«¦©¦§¯§¥«
óìà úBàî-LLk äúkñ ññîrøî ìàøNé¦§¨¥²¥«©§§¥−ª®Ÿ¨§¥«¥¸¤¯¤

:óhî ãáì íéøábä éìâøçìäìr áø áør-íâå ©§¦²©§¨¦−§¨¬¦¨«§©¥¬¤©−¨¨´
:ãàî ãák äð÷î ø÷áe ïàöå ízàèìeôàiå ¦¨®§´Ÿ¨½̈¦§¤−¨¥¬§«Ÿ©Ÿ¸

úBvî úâr íéøönî eàéöBä øLà ÷öaä-úà¤©¨¥¹£¤̧¦¯¦¦§©²¦ª¬Ÿ©−
eìëé àìå íéøönî eLøâ-ék õîç àì ék¦´´Ÿ¨¥®¦«Ÿ§´¦¦§©À¦§³Ÿ¨«§Æ

:íäì eNr-àì äãö-íâå dîäîúäìîáLBîe §¦§©§¥½©§©¥−̈«Ÿ¨¬¨¤«©Æ
ìL íéøöîa eáLé øLà ìàøNé éðaäðL íéL §¥´¦§¨¥½£¤¬¨«§−§¦§¨®¦§¦´¨½̈

:äðL úBàî òaøàåàîìL õwî éäéåíéLäðL §©§©¬¥−¨¨«©§¦À¦¥Æ§¦´¨½̈
eàöé äfä íBiä íöra éäéå äðL úBàî òaøàå§©§©¬¥−¨¨®©§¦À§¤̧¤Æ©´©¤½¨«§²

:íéøöî õøàî ýåýé úBàáö-ìkáîíéønL ìéì ¨¦§¬§Ÿ̈−¥¤¬¤¦§¨«¦¥´¦ª¦¬
äìélä-àeä íéøöî õøàî íàéöBäì ýåýéì àeäÆ©«Ÿ̈½§«¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦«©©³§¨
:íúøãì ìûøNé éða-ìëì íéønL ýåýéì äfäô ©¤Æ©«Ÿ̈½¦ª¦²§¨§¥¬¦§¨¥−§«ŸŸ¨«

âîúwç úàæ ïøäàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§©«£½Ÿ−Ÿª©´
:Ba ìëàé-àì øëð-ïa-ìk çñtäãîãár-ìëå ©¨®©¨¤¥−̈Ÿ¬Ÿ©«§¨¤¬¤

:Ba ìëàé æà Búà äzìîe óñk-úð÷î Léà¦−¦§©¨®¤©§¨´Ÿ½−̈¬Ÿ©«
äîBa ìëàé-àì øéëNå áLBz:åîãçà úéáa ¨¬§¨¦−Ÿ¬Ÿ©«§©³¦¤¨Æ

äöeç øNaä-ïî úéaä-ïî àéöBú-àì ìëàé¥«¨¥½«Ÿ¦¯¦©©²¦¦©¨−̈®¨
:Bá-eøaLú àì íöråæîeNré ìàøNé úãr-ìk §¤−¤¬Ÿ¦§§«¨£©¬¦§¨¥−©«£¬

:Búàçîýåýéì çñô äNrå øb Ezà øeâé-éëå Ÿ«§¦«¨¸¦§¹¥À§¨´¨¤»©»©«Ÿ̈¼
çøæàk äéäå BúNrì áø÷é æàå øëæ-ìë Bì ìBnä¦¯´¨¨À̈§¨Æ¦§©´©«£½§¨−̈§¤§©´

:Ba ìëàé-àì ìør-ìëå õøàäèîúçà äøBz ¨¨®¤§¨¨¥−Ÿ¬Ÿ©«¨´©©½
:íëëBúa øbä øbìå çøæàì äéäéðéða-ìk eNriå ¦«§¤−¨«¤§¨®§©¥−©¨¬§«§¤«©©«£−¨§¥´

ïøäà-úàå äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìûøNé¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:eNr ïkñàðýåýé àéöBä äfä íBiä íöra éäéå ¥¬¨«©§¦¾§¤−¤©´©¤®¦̧§Ÿ̈¹

:íúàáö-ìr íéøöî õøàî ìûøNé éða-úàô ¤§¥¯¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(`qy 'nr ek ycew zexb`)

B˙BNÚÏ ·¯˜È Ê‡Â ¯ÎÊ Ïk BÏ ÏBn‰(מח (יב, ƒ»»»¿»ƒ¿««¬
B˙B‡ ˙·kÚÓ . . ÌÈpËw‰ ÂÈa ˙ÏÈÓ קרּבן הלכֹות (רמּב"ם ƒ«»»«¿«ƒ¿«∆∆ְְְִַַַָ

ה) ה, ֶַּפסח

אּבא  :החיּנּו חׁשיבּות ּגדל על הֹוראה ללמד יׁש ְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹמּכאן

ּפֹוגע  לברית, הכניסֹו ולא ּבנֹו ּכלּפי חֹובתֹו את מּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹׁשּלא

הּוא  ׁשּכן, עצמֹו. ׁשּלֹו ּבטֹובתֹו ּגם אּלא ּבנֹו, ּבטֹובת רק ְְְְֵֶֶֶַַַַָָֹלא

הּברכה  את אף מפסיד והּוא ּפסח קרּבן מּלהקריב ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָמנּוע

ולא  עליו ּפֹוסחים העֹולם ּפגעי – זֹו מצוה מּקּיּום ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹהּנֹובעת

לֹו. ִִַמּזיקים

éòéáùâéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåá-Lc÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¤
íãàa ìàøNé éðáa íçø-ìk øèt øBëa-ìë éì¦̧¨§¹¤³¤¨¤̧¤Æ¦§¥´¦§¨¥½¨«¨−̈

:àeä éì äîäaáeâøBëæ írä-ìà äLî øîàiå ©§¥®̈¦−«©¸Ÿ¤¤¹¤¨À̈¨º
úéaî íéøönî íúàöé øLà äfä íBiä-úà¤©³©¤Æ£¤̧§¨¤³¦¦§©¸¦Æ¦¥´
àìå äfî íëúà ýåýé àéöBä ãé ÷æça ék íéãár£¨¦½¦ µ§´Ÿ¤½̈¦¯§Ÿ̈²¤§¤−¦¤®§¬Ÿ

:õîç ìëàéãLãça íéàöé ízà íBiäáéáàä: ¥«¨¥−¨¥«©−©¤´«Ÿ§¦®§−Ÿ¤¨«¨¦«
äézçäå éðrðkä õøà-ìà ýåýé Eàéáé-éë äéäå§¨¨´¦«§¦«£´§Ÿ̈¿¤¤´¤©Â§©«£¦Â§©«¦¦̧

éúáàì òaLð øLà éñeáéäå éeçäå éøîàäåE §¨«¡Ÿ¦¹§©«¦¦´§©§¦À£¤̧¦§©³©«£Ÿ¤̧Æ
-úà zãárå Láãe áìç úáæ õøà Cì úúì̈´¤½̈¤²¤¨©¬¨−̈§¨®§¨«©§¨²¤

:äfä Lãça úàfä äãáräåíéîé úráL ¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ©¬Ÿ¤©¤«¦§©¬¨¦−
:ýåýéì âç éréáMä íBiáe úvî ìëàzæúBvî Ÿ©´©®Ÿ©Æ©§¦¦½©−©«Ÿ̈«©Æ

õîç Eì äàøé-àìå íéîiä úráL úà ìëàé¥«¨¥½¥−¦§©´©¨¦®§Ÿ¥«¨¤̧§¹¨¥À
:Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìåçðáì zãbäåE §Ÿ¥«¨¤¬§²§−Ÿ§¨§ª¤«§¦©§¨´§¦§½

éì ýåýé äNr äæ øeára øîàì àeää íBia©¬©−¥®Ÿ©«£´¤À¨¨³§Ÿ̈Æ¦½
:íéøönî éúàöaèEãé-ìr úBàì Eì äéäå §¥¦−¦¦§¨«¦§¨¨Á§¸§¹©¨«§À
éðér ïéa ïBøkæìeýåýé úøBz äéäz ïrîì E §¦¨Æ¥´¥¤½§©À©¦«§¤²©¬§Ÿ̈−
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úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk íéøönî eìàLiå: ©¦§£Æ¦¦§©½¦§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨«Ÿ
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ìL íéøöîa eáLé øLà ìàøNé éðaäðL íéL §¥´¦§¨¥½£¤¬¨«§−§¦§¨®¦§¦´¨½̈
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:Bá-eøaLú àì íöråæîeNré ìàøNé úãr-ìk §¤−¤¬Ÿ¦§§«¨£©¬¦§¨¥−©«£¬
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çøæàk äéäå BúNrì áø÷é æàå øëæ-ìë Bì ìBnä¦¯´¨¨À̈§¨Æ¦§©´©«£½§¨−̈§¤§©´

:Ba ìëàé-àì ìør-ìëå õøàäèîúçà äøBz ¨¨®¤§¨¨¥−Ÿ¬Ÿ©«¨´©©½
:íëëBúa øbä øbìå çøæàì äéäéðéða-ìk eNriå ¦«§¤−¨«¤§¨®§©¥−©¨¬§«§¤«©©«£−¨§¥´

ïøäà-úàå äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìûøNé¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:eNr ïkñàðýåýé àéöBä äfä íBiä íöra éäéå ¥¬¨«©§¦¾§¤−¤©´©¤®¦̧§Ÿ̈¹

:íúàáö-ìr íéøöî õøàî ìûøNé éða-úàô ¤§¥¯¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(`qy 'nr ek ycew zexb`)

B˙BNÚÏ ·¯˜È Ê‡Â ¯ÎÊ Ïk BÏ ÏBn‰(מח (יב, ƒ»»»¿»ƒ¿««¬
B˙B‡ ˙·kÚÓ . . ÌÈpËw‰ ÂÈa ˙ÏÈÓ קרּבן הלכֹות (רמּב"ם ƒ«»»«¿«ƒ¿«∆∆ְְְִַַַָ

ה) ה, ֶַּפסח

אּבא  :החיּנּו חׁשיבּות ּגדל על הֹוראה ללמד יׁש ְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹמּכאן

ּפֹוגע  לברית, הכניסֹו ולא ּבנֹו ּכלּפי חֹובתֹו את מּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹׁשּלא

הּוא  ׁשּכן, עצמֹו. ׁשּלֹו ּבטֹובתֹו ּגם אּלא ּבנֹו, ּבטֹובת רק ְְְְֵֶֶֶַַַַָָֹלא

הּברכה  את אף מפסיד והּוא ּפסח קרּבן מּלהקריב ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָמנּוע

ולא  עליו ּפֹוסחים העֹולם ּפגעי – זֹו מצוה מּקּיּום ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹהּנֹובעת

לֹו. ִִַמּזיקים

éòéáùâéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåá-Lc÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¤
íãàa ìàøNé éðáa íçø-ìk øèt øBëa-ìë éì¦̧¨§¹¤³¤¨¤̧¤Æ¦§¥´¦§¨¥½¨«¨−̈

:àeä éì äîäaáeâøBëæ írä-ìà äLî øîàiå ©§¥®̈¦−«©¸Ÿ¤¤¹¤¨À̈¨º
úéaî íéøönî íúàöé øLà äfä íBiä-úà¤©³©¤Æ£¤̧§¨¤³¦¦§©¸¦Æ¦¥´
àìå äfî íëúà ýåýé àéöBä ãé ÷æça ék íéãár£¨¦½¦ µ§´Ÿ¤½̈¦¯§Ÿ̈²¤§¤−¦¤®§¬Ÿ

:õîç ìëàéãLãça íéàöé ízà íBiäáéáàä: ¥«¨¥−¨¥«©−©¤´«Ÿ§¦®§−Ÿ¤¨«¨¦«
äézçäå éðrðkä õøà-ìà ýåýé Eàéáé-éë äéäå§¨¨´¦«§¦«£´§Ÿ̈¿¤¤´¤©Â§©«£¦Â§©«¦¦̧

éúáàì òaLð øLà éñeáéäå éeçäå éøîàäåE §¨«¡Ÿ¦¹§©«¦¦´§©§¦À£¤̧¦§©³©«£Ÿ¤̧Æ
-úà zãárå Láãe áìç úáæ õøà Cì úúì̈´¤½̈¤²¤¨©¬¨−̈§¨®§¨«©§¨²¤

:äfä Lãça úàfä äãáräåíéîé úráL ¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ©¬Ÿ¤©¤«¦§©¬¨¦−
:ýåýéì âç éréáMä íBiáe úvî ìëàzæúBvî Ÿ©´©®Ÿ©Æ©§¦¦½©−©«Ÿ̈«©Æ

õîç Eì äàøé-àìå íéîiä úráL úà ìëàé¥«¨¥½¥−¦§©´©¨¦®§Ÿ¥«¨¤̧§¹¨¥À
:Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìåçðáì zãbäåE §Ÿ¥«¨¤¬§²§−Ÿ§¨§ª¤«§¦©§¨´§¦§½

éì ýåýé äNr äæ øeára øîàì àeää íBia©¬©−¥®Ÿ©«£´¤À¨¨³§Ÿ̈Æ¦½
:íéøönî éúàöaèEãé-ìr úBàì Eì äéäå §¥¦−¦¦§¨«¦§¨¨Á§¸§¹©¨«§À
éðér ïéa ïBøkæìeýåýé úøBz äéäz ïrîì E §¦¨Æ¥´¥¤½§©À©¦«§¤²©¬§Ÿ̈−

xihtn - bi - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éôa:íéøönî ýåýé EàöBä ä÷æç ãéa ék E §¦®¦ µ§¨´£¨½̈¦«£¬§Ÿ̈−¦¦§¨«¦
éíéîiî dãrBîì úàfä äwçä-úà zøîLå§¨«©§¨²¤©«ª¨¬©−Ÿ§«£®̈¦¨¦−

:äîéîéôàéõøà-ìà ýåýé Eàáé-ék äéäå ¨¦«¨§¨º̈¦«§¦«£³§Ÿ̈Æ¤¤´¤
éúáàìå Eì òaLð øLàk éðrðkä:Cì dðúðe E ©§©«£¦½©«£¤²¦§©¬§−§©«£Ÿ¤®§¨−̈¨«

áé| øèt-ìëå ýåýéì íçø-øèt-ìë zøáräå§©«£©§¨¬¨¤«¤¤−¤©«Ÿ̈®§¨¤´¤
:ýåýéì íéøëfä Eì äéäé øLà äîäa øâL¤´¤§¥À̈£¤̧¦«§¤¬§²©§¨¦−©«Ÿ̈«

âéäcôú àì-íàå äNá äcôz øîç øèt-ìëå§¨¤³¤£ŸÆ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−
éðáa íãà øBëa ìëå Bzôørå:äcôz Eãéäéäå ©«£©§®§¸Ÿ§¬¨¨²§¨¤−¦§¤«§¨º̈

ðá EìàLé-ékzøîàå úàf-äî øîàì øçî E ¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥´Ÿ©®Ÿ§¨«©§¨´
úéaî íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça åéìà¥½̈§´Ÿ¤À̈«¦¨¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦¦¥¬

:íéãáråèì äòøô äL÷ä-ék éäéåâøäiå eðçlL £¨¦«©§¦À¦«¦§¨´©§Ÿ»§©§¥¼¼©©«£¸Ÿ
íãà øëaî íéøöî õøàa øBëa-ìk ýåýé§Ÿ̈³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§¬Ÿ¨−̈
-ìk ýåýéì çáæ éðà ïk-ìr äîäa øBëa-ãrå§©§´§¥¨®©¥Á£¦̧Ÿ¥¹©©«Ÿ̈À¨
:äcôà éða øBëa-ìëå íéøëfä íçø øèt¤³¤¤̧¤Æ©§¨¦½§¨§¬¨©−¤§¤«

æèéðér ïéa úôèBèìe äëãé-ìr úBàì äéäåék E §¨¨³§Æ©¨´§½̈§«¨−Ÿ¥´¥¤®¦ µ
íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça:qqq §´Ÿ¤½̈«¦¨¬§Ÿ̈−¦¦§¨«¦

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©

,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(fqx 'nr c ycew zexb`)

·È·‡‰ L„Áa ÌÈ‡ˆBÈ Ìz‡ ÌBi‰(ד (יג, ««∆¿ƒ¿…∆»»ƒ

מּלצמח  חדל העֹולם ּכאּלּו נראה החרף ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבתקּופת

מלבלבים  האילנֹות האביב, ּבחדׁש ּולפתע, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּולהתקּדם,

היּו החרף ׁשּימֹות ּכל, לעין מתּגּלה ּכ ירק. עטּופים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוהּׂשדֹות

ואף  האביב. ּופריחת לבלּוב לקראת ּכחֹות אגירת ׁשל ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֹימים

ׁשערי  ּבמ"ט יׂשראל ׁשקעּו מצרים ּבגלּות ּכן: הּפסח ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבחג

הּתֹורה  לקּבל זכּו יֹום, חמּׁשים מּועט, זמן ּבמׁש א ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻטמאה,

ׁשּימֹות  ּכל, לעין התּגּלה ּכ ּובעצמֹו! ּבכבֹודֹו הּקּב"ה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹמּפי

הּתֹורה. לקּבלת והכנה זּכּו ׁשל ימים היּו ְֲִִֶַַַַַָָָָָָָהּגלּות

øéèôîãéðá EìàLé-ék äéäå-äî øîàì øçî E §¨º̈¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥´Ÿ©
ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça åéìà zøîàå úàf®Ÿ§¨«©§¨´¥½̈§´Ÿ¤À̈«¦¨¯§Ÿ̈²

:íéãár úéaî íéøönîåèäòøô äL÷ä-ék éäéå ¦¦§©−¦¦¥¬£¨¦«©§¦À¦«¦§¨´©§Ÿ»
ìíéøöî õøàa øBëa-ìk ýåýé âøäiå eðçlL §©§¥¼¼©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦

çáæ éðà ïk-ìr äîäa øBëa-ãrå íãà øëaî¦§¬Ÿ¨−̈§©§´§¥¨®©¥Á£¦̧Ÿ¥¹©
ø øèt-ìk ýåýéìéða øBëa-ìëå íéøëfä íç ©«Ÿ̈À¨¤³¤¤̧¤Æ©§¨¦½§¨§¬¨©−

:äcôàæèïéa úôèBèìe äëãé-ìr úBàì äéäå ¤§¤«§¨¨³§Æ©¨´§½̈§«¨−Ÿ¥´
éðéríéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça ék E: ¥¤®¦ µ§´Ÿ¤½̈«¦¨¬§Ÿ̈−¦¦§¨«¦

qqq
.ïîéñ ä"ðîé ,íé÷åñô ä"÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza



רפב

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì àá úùøôì äøèôä

ú"åîùìååî ÷øô äéîøéá

åîâé-ìà ýåýé øac øLà øácä©¨¨Æ£¤´¦¤´§Ÿ̈½¤
Cìî øvàøãëeáð àBáì àéápä eäéîøé¦§§−̈©¨¦®¨À§«©§¤©Æ¤´¤

:íéøöî õøà-úà úBkäì ìáaãéeãébä ¨¤½§©−¤¤¬¤¦§¨«¦©¦³
eòéîLäå ìBcâîá eòéîLäå íéøöîá§¦§©¸¦Æ§©§¦´§¦§½§©§¦¬

ðáïëäå ávéúä eøîà ñçðtçúáe ó §−Ÿ§©§©§¥®¦§À¦§©¥Æ§¨´¥«
éáéáñ áøç äìëà-ék Cì:Eåèrecî ½̈¦«¨«§¨¬¤−¤§¦¤«©−©

éøéaà óçñð:Bôãä ýåýé ék ãîr àì E ¦§©´©¦¤®´Ÿ¨©½¦¬§Ÿ̈−£¨«
æèäîe÷ eøîàéå eärø-ìà Léà ìôð-íb ìLBk äaøä|äáLðå ¦§¨−¥®©¨©º¦´¤¥¥À©«Ÿ§Æ´¨§¨ª´¨

eðnr-ìà:äðBiä áøç éðtî eðzãìBî õøà-ìàåæéíL eàø÷ ¤©¥À§¤¤̧¤Æ«©§¥½¦§¥−¤¬¤©¨«¨«§−¨®
:ãrBnä øéárä ïBàL íéøöî-Cìî äòøtçé-íàð éðà-éç ©§³Ÿ¤«¤¦§©¸¦Æ¨½¤«¡¦−©¥«©¨̧¦Æ§ª

íia ìîøëëe íéøäa øBáúk ék BîL úBàáö ýåýé Cìnä©¤½¤§Ÿ̈¬§¨−§®¦ µ§¨´¤«¨¦½§©§¤−©¨¬
:àBáéèéð-ék íéøöî-úa úáLBé Cì éNr äìBb éìkì óänL ¨«§¥³¨Æ£¦´½̈¤−¤©¦§¨®¦¦ŸÆ§©¨´

`xenl iy
(âé,àBáì.àBáiL,íéøöî úà úBkäìáéøçäL äiðL äkî Bæ ¨¤¨§©¤¦§¨¦©¨§¦¨¤¤¡¦

.Búeëìîì òáLå íéøNò úðLa ,íéøöî úà øvðãëeáð(ãé,eøîàízà §©§¤©¤¦§©¦¦§©¤§¦§¤©§©§¦§©¤

.íéøöî Cìîì eøîà ,ìB÷ íéòéîLnä,ávéúä.æøcæä,Cì ïëäåEì ïëä ©©§¦¦¦§§¤¤¦§©¦¦§©¥¦§¨¥§¨¥¨¨¥§

.äîçìnä éëøö ìk(åè,óçñð.óøâðå óèLðéøéaà,EéøBabî ãçà ìk.E ¨¨§¥©¦§¨¨¦§©¦§©§¦§©©¦¤¨¤¨¦¦¤

(æè,ìLBk äaøääaøäå Bôãä 'ä ¦§¨¥£¨§¦§¨

.íéìLBk íäa,eäòø ìà Léà ìôð ¨¤§¦¨©¦¤¥¥
ì eöa÷úä.eäòø ìöà Léà ïkLáøç ¦§©§¦§Ÿ¦¥¤¥¥¤¤
,äðBiääàðBäaL øvðãëeáð áøç ©¨¤¤§©§¤©¤§¨¨

.íLeëø íò íéLðàä ú÷LBò (äîøîa)§¦§¨¤¤¨£¨¦¦§¨

(æé,íL eàø÷àáö úëøòîa ¨§¨§©£¤¤§¨

.øîBì eæéøëä íécNkCìî äòøt ©§¦¦§¦©©§Ÿ¤¤
,ïBàL íéøöîíéøöî Cìî äòøtL ¦§©¦¨¤©§Ÿ¤¤¦§©¦

.äåàâa ïBàL ìB÷ íéønäøéáòä ©¥¦¨§©£¨¤¡¦
,ãòBnäíBéa ícâð íçläì àa àì ©¥Ÿ¨§¦¨¥¤§¨§

.Bááì ãçtî ,òeáwä ãòBnä(çéék ©¥©¨©¦©©§¨¦
'åâå øBáúk,úîà øácL éôk ék §¨¦§¦¤§©¡¤

ìîøkä øäå ,íéøäa òeá÷ øBázL àeä¤¨¨©¤¨¦§©©©§¤

äfä øácä àBáé úîàa ïk ,íiä ìò©©¨¥¤¡¤¨©¨¨©¤

.íéøöî ìò(èé,äúvðåì.äiö ïBL ©¦§©¦§¦§¨§¦¨

mixn zxhr
âéàBáì àéápä eäéîøé-ìà ýåýé øac øLà øácäìL BàBa íøè ©¨¨Æ£¤´¦¤´§Ÿ̈½¤¦§§−̈©¨¦®¨À¤¤¤

:íéøöî õøà-úà úBkäì ìáa Cìî øvàøãëeáðãéälçzeãébä §«©§¤©Æ¤´¤¨¤½§©−¤¤¬¤¦§¨«¦§¦¨©¦³
íéøöîáåéìò àa øvðãëeápLðá eòéîLäå ìBcâîá eòéîLäåó §¦§©̧¦Æ¤§©§¤©¨¨¨§©§¦´§¦§½§©§¦¬§−Ÿ

ñçðtçúáeíéøöîa øöáî éøò íäLávéúä eøîàíäéøöáîa eávéúiL §©§©§¥®¤¥¨¥¦§¨§¦§©¦¦§À¦§©¥Æ¤¦§©§§¦§§¥¤

áéBàä úàø÷ì eàöé àìåCì ïëäåíL §Ÿ¥§¦§©¨¥§¨´¥«½̈¨

÷Lð éìkékøákáøç äìëà- §¥¤¤¦«§¨¨«§¨¬¤−¤
éáéáñ:Eåèóçñð recîeôèLð §¦¤«©−©¦§©´¦§§

ïî ãçàå ãçà ìk e÷éìçäåéøéaàE §¤¡¦¨¤¨§¤¨¦©¦¤®
éøBabEãîr àìãBîòì çéìöî àì ¦¤´Ÿ¨©½Ÿ©§¦©©£

BîöòaBôãä ýåýé ék:Ba íçìð 'äå §©§¦¬§Ÿ̈−£¨«©¦§¨

æèàeä Ceøa LBãwäìLBk äaøä ©¨¨¦§−̈¥®
ìBLënä éãé ìòåìôð-íbíéBbä §©§¥©¦§©¨©º©¦

eøaçúä íäå ,íéøöî úøæòì íéàaä©¨¦§¤§©¦§©¦§¥¦§©§

eøîàéå eärø-ìà Léàäæì äæ ¦´¤¥¥À©«Ÿ§Æ¤¨¤

äîe÷|-ìàå eðnr-ìà äáLðå ´¨§¨ª´¨¤©¥À§¤
äðBiä áøç éðtî eðzãìBî õøà¤̧¤Æ«©§¥½¦§¥−¤¬¤©¨«
øeMà éëìnL ,øvðãëeáð ìL áøç àéä¦¤¤¤§©§¤©¤©§¥©

:íìâc ìò äðBé úøeö íäì äéä ìááe¨¤¨¨¨¤©¨©¦§¨

æéälçzeàø÷eîñøôeíL §¦¨¨«§−¦§§®̈
ék ,íéøöîaíéøöî-Cìî äòøtàa §¦§©¦¦©§³Ÿ¤«¤¦§©̧¦Æ¨

aïBàLáø íòå ìBãb úBàeLz ìB÷ §¨½§¨§©¨

ék eàø÷ Ck øçàå ,åéúBìéça ìläúäì§¦§©¥§¥¨§©©¨¨§¦

äòøtãrBnä øéáräãòBî òá÷ ©§Ÿ¤«¡¦−©¥«¨©¥

ék Bnò íçläì úàöì ìáa Cìîì øçà©¥§¤¤¨¤¨¥§¦¨¥¦¦

:Bááìa CøBî àaçé-íàð éðà-éç ¨¤¦§¨©¨̧¦Æ§ª
é Cìnäék BîL úBàáö ýåý ©¤½¤§Ÿ̈¬§¨−§®¦ µ
øBáúkòeá÷ìîøëëe íéøäa §¨´¨©¤«¨¦½§©§¤−
ãîBòíiaïk ,íiä ãé ìòàBáé ¥©¨¬©©©¨¥¨«

:íéøöî ìò øvðãëeáðèéäìBb éìk §©§¤©©¦§©¦§¥³¨Æ
Cì éNrììBëàìå úBzLúáLBéçèáìíéøöî-úaäpnî eìâz ékð-ékóäëìîî øéò äúéäLìänLìäîîLäúvðå äéäúäîîL äéäúå:áLBé ïéàî £¦´½̈¦§§¤¡¤−¤¨¤©©¦§®̈¦¦¦§¦¤¨¦ŸÆ¤¨§¨¦©§¨¨§©¨´¦§¨¨¦«§¤½§¦§−̈§¦§¤§¨¨¥¥¬¥«



רפג

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì àá úùøôì äøèôä

ú"åîùìååî ÷øô äéîøéá

åîâé-ìà ýåýé øac øLà øácä©¨¨Æ£¤´¦¤´§Ÿ̈½¤
Cìî øvàøãëeáð àBáì àéápä eäéîøé¦§§−̈©¨¦®¨À§«©§¤©Æ¤´¤

:íéøöî õøà-úà úBkäì ìáaãéeãébä ¨¤½§©−¤¤¬¤¦§¨«¦©¦³
eòéîLäå ìBcâîá eòéîLäå íéøöîá§¦§©¸¦Æ§©§¦´§¦§½§©§¦¬

ðáïëäå ávéúä eøîà ñçðtçúáe ó §−Ÿ§©§©§¥®¦§À¦§©¥Æ§¨´¥«
éáéáñ áøç äìëà-ék Cì:Eåèrecî ½̈¦«¨«§¨¬¤−¤§¦¤«©−©

éøéaà óçñð:Bôãä ýåýé ék ãîr àì E ¦§©´©¦¤®´Ÿ¨©½¦¬§Ÿ̈−£¨«
æèäîe÷ eøîàéå eärø-ìà Léà ìôð-íb ìLBk äaøä|äáLðå ¦§¨−¥®©¨©º¦´¤¥¥À©«Ÿ§Æ´¨§¨ª´¨

eðnr-ìà:äðBiä áøç éðtî eðzãìBî õøà-ìàåæéíL eàø÷ ¤©¥À§¤¤̧¤Æ«©§¥½¦§¥−¤¬¤©¨«¨«§−¨®
:ãrBnä øéárä ïBàL íéøöî-Cìî äòøtçé-íàð éðà-éç ©§³Ÿ¤«¤¦§©¸¦Æ¨½¤«¡¦−©¥«©¨̧¦Æ§ª

íia ìîøëëe íéøäa øBáúk ék BîL úBàáö ýåýé Cìnä©¤½¤§Ÿ̈¬§¨−§®¦ µ§¨´¤«¨¦½§©§¤−©¨¬
:àBáéèéð-ék íéøöî-úa úáLBé Cì éNr äìBb éìkì óänL ¨«§¥³¨Æ£¦´½̈¤−¤©¦§¨®¦¦ŸÆ§©¨´

`xenl iy
(âé,àBáì.àBáiL,íéøöî úà úBkäìáéøçäL äiðL äkî Bæ ¨¤¨§©¤¦§¨¦©¨§¦¨¤¤¡¦

.Búeëìîì òáLå íéøNò úðLa ,íéøöî úà øvðãëeáð(ãé,eøîàízà §©§¤©¤¦§©¦¦§©¤§¦§¤©§©§¦§©¤

.íéøöî Cìîì eøîà ,ìB÷ íéòéîLnä,ávéúä.æøcæä,Cì ïëäåEì ïëä ©©§¦¦¦§§¤¤¦§©¦¦§©¥¦§¨¥§¨¥¨¨¥§

.äîçìnä éëøö ìk(åè,óçñð.óøâðå óèLðéøéaà,EéøBabî ãçà ìk.E ¨¨§¥©¦§¨¨¦§©¦§©§¦§©©¦¤¨¤¨¦¦¤

(æè,ìLBk äaøääaøäå Bôãä 'ä ¦§¨¥£¨§¦§¨

.íéìLBk íäa,eäòø ìà Léà ìôð ¨¤§¦¨©¦¤¥¥
ì eöa÷úä.eäòø ìöà Léà ïkLáøç ¦§©§¦§Ÿ¦¥¤¥¥¤¤
,äðBiääàðBäaL øvðãëeáð áøç ©¨¤¤§©§¤©¤§¨¨

.íLeëø íò íéLðàä ú÷LBò (äîøîa)§¦§¨¤¤¨£¨¦¦§¨

(æé,íL eàø÷àáö úëøòîa ¨§¨§©£¤¤§¨

.øîBì eæéøëä íécNkCìî äòøt ©§¦¦§¦©©§Ÿ¤¤
,ïBàL íéøöîíéøöî Cìî äòøtL ¦§©¦¨¤©§Ÿ¤¤¦§©¦

.äåàâa ïBàL ìB÷ íéønäøéáòä ©¥¦¨§©£¨¤¡¦
,ãòBnäíBéa ícâð íçläì àa àì ©¥Ÿ¨§¦¨¥¤§¨§

.Bááì ãçtî ,òeáwä ãòBnä(çéék ©¥©¨©¦©©§¨¦
'åâå øBáúk,úîà øácL éôk ék §¨¦§¦¤§©¡¤

ìîøkä øäå ,íéøäa òeá÷ øBázL àeä¤¨¨©¤¨¦§©©©§¤

äfä øácä àBáé úîàa ïk ,íiä ìò©©¨¥¤¡¤¨©¨¨©¤

.íéøöî ìò(èé,äúvðåì.äiö ïBL ©¦§©¦§¦§¨§¦¨

mixn zxhr
âéàBáì àéápä eäéîøé-ìà ýåýé øac øLà øácäìL BàBa íøè ©¨¨Æ£¤´¦¤´§Ÿ̈½¤¦§§−̈©¨¦®¨À¤¤¤

:íéøöî õøà-úà úBkäì ìáa Cìî øvàøãëeáðãéälçzeãébä §«©§¤©Æ¤´¤¨¤½§©−¤¤¬¤¦§¨«¦§¦¨©¦³
íéøöîáåéìò àa øvðãëeápLðá eòéîLäå ìBcâîá eòéîLäåó §¦§©̧¦Æ¤§©§¤©¨¨¨§©§¦´§¦§½§©§¦¬§−Ÿ

ñçðtçúáeíéøöîa øöáî éøò íäLávéúä eøîàíäéøöáîa eávéúiL §©§©§¥®¤¥¨¥¦§¨§¦§©¦¦§À¦§©¥Æ¤¦§©§§¦§§¥¤

áéBàä úàø÷ì eàöé àìåCì ïëäåíL §Ÿ¥§¦§©¨¥§¨´¥«½̈¨

÷Lð éìkékøákáøç äìëà- §¥¤¤¦«§¨¨«§¨¬¤−¤
éáéáñ:Eåèóçñð recîeôèLð §¦¤«©−©¦§©´¦§§

ïî ãçàå ãçà ìk e÷éìçäåéøéaàE §¤¡¦¨¤¨§¤¨¦©¦¤®
éøBabEãîr àìãBîòì çéìöî àì ¦¤´Ÿ¨©½Ÿ©§¦©©£

BîöòaBôãä ýåýé ék:Ba íçìð 'äå §©§¦¬§Ÿ̈−£¨«©¦§¨

æèàeä Ceøa LBãwäìLBk äaøä ©¨¨¦§−̈¥®
ìBLënä éãé ìòåìôð-íbíéBbä §©§¥©¦§©¨©º©¦

eøaçúä íäå ,íéøöî úøæòì íéàaä©¨¦§¤§©¦§©¦§¥¦§©§

eøîàéå eärø-ìà Léàäæì äæ ¦´¤¥¥À©«Ÿ§Æ¤¨¤

äîe÷|-ìàå eðnr-ìà äáLðå ´¨§¨ª´¨¤©¥À§¤
äðBiä áøç éðtî eðzãìBî õøà¤̧¤Æ«©§¥½¦§¥−¤¬¤©¨«
øeMà éëìnL ,øvðãëeáð ìL áøç àéä¦¤¤¤§©§¤©¤©§¥©

:íìâc ìò äðBé úøeö íäì äéä ìááe¨¤¨¨¨¤©¨©¦§¨

æéälçzeàø÷eîñøôeíL §¦¨¨«§−¦§§®̈
ék ,íéøöîaíéøöî-Cìî äòøtàa §¦§©¦¦©§³Ÿ¤«¤¦§©̧¦Æ¨

aïBàLáø íòå ìBãb úBàeLz ìB÷ §¨½§¨§©¨

ék eàø÷ Ck øçàå ,åéúBìéça ìläúäì§¦§©¥§¥¨§©©¨¨§¦

äòøtãrBnä øéáräãòBî òá÷ ©§Ÿ¤«¡¦−©¥«¨©¥

ék Bnò íçläì úàöì ìáa Cìîì øçà©¥§¤¤¨¤¨¥§¦¨¥¦¦

:Bááìa CøBî àaçé-íàð éðà-éç ¨¤¦§¨©¨̧¦Æ§ª
é Cìnäék BîL úBàáö ýåý ©¤½¤§Ÿ̈¬§¨−§®¦ µ
øBáúkòeá÷ìîøëëe íéøäa §¨´¨©¤«¨¦½§©§¤−
ãîBòíiaïk ,íiä ãé ìòàBáé ¥©¨¬©©©¨¥¨«

:íéøöî ìò øvðãëeáðèéäìBb éìk §©§¤©©¦§©¦§¥³¨Æ
Cì éNrììBëàìå úBzLúáLBéçèáìíéøöî-úaäpnî eìâz ékð-ékóäëìîî øéò äúéäLìänLìäîîLäúvðå äéäúäîîL äéäúå:áLBé ïéàî £¦´½̈¦§§¤¡¤−¤¨¤©©¦§®̈¦¦¦§¦¤¨¦ŸÆ¤¨§¨¦©§¨¨§©¨´¦§¨¨¦«§¤½§¦§−̈§¦§¤§¨¨¥¥¬¥«

äúvðå äéäú:áLBé ïéàîëäìâr-äôé ¦«§¤½§¦§¨−¥¥¬¥«¤§¨¬§¥«
:àá àa ïBôvî õø÷ íéøöî äiôàë-íb ¦−̈¦§¨®¦¤¬¤¦¨−¨¬¨«©

-íâ-ék ÷aøî éìârk daø÷á äéøëN§¦¤³¨§¦§¨Æ§¤§¥´©§¥½¦«©
íBé ék eãîr àì åécçé eñð eðôä änä¥¯¨¦§²¨¬©§−̈´Ÿ¨¨®¦´¬

:íúc÷t úr íäéìr àa íãéàáëdìB÷ ¥¨²¨¬£¥¤−¥¬§ª¨¨«¨−
úBncø÷áe eëìé ìéçá-ék Cìé Lçpk©¨¨´¥¥®¦«§©´¦¥¥½§©§ªÆ

:íéör éáèçk dì eàaâëdøré eúøk ¨´½̈§«Ÿ§¥−¥¦«¨«§³©§¨Æ
äaøàî eaø ék ø÷çé àì ék ýåýé-íàð§ª§Ÿ̈½¦−´Ÿ¥«¨¥®¦³©Æ¥«©§¤½

:øtñî íäì ïéàåãë-úa äLéáä §¥¬¨¤−¦§¨«Ÿ¦−¨©
:ïBôö-ír ãéa äðzð íéøöîäëøîà ¦§¨®¦¦§−̈§©¬©¨«¨©Á

ã÷Bô éððä ìûøNé éýìû úBàáö ýåýé§Ÿ̈¸§¨¹¡Ÿ¥´¦§¨¥À¦«§¦³¥Æ
íéøöî-ìrå äòøt-ìrå àpî ïBîà-ìà¤¨´¦½Ÿ§©©§ŸÆ§©¦§©½¦
äòøt ìrå äéëìî-ìrå äéäìà-ìrå§©¡Ÿ¤−¨§©§¨¤®¨§©̧©§½Ÿ

:Ba íéçèaä ìrååëãéa íézúðe §©¬©«Ÿ§¦−«§©¦À§©Æ
-Cìî øvàøãëeáð ãéáe íLôð éL÷áî§©§¥´©§½̈§©²§«©§¤©¬¤«¤
-éîék ïkLz ïë-éøçàå åéãár ãéáe ìáä¤−§©´£¨¨®§©«£¥¥²¦§¬Ÿ¦«¥
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אגרות קודש

 ב"ה,  מוצש"ק ר"ח שבט, תשכ"ג

ברוקלין.

נשי ובנות חב"ד סניף תל אביב,

ה' עליהם תחיינה

ברכה ושלום!

כ"ק  של  הילולא  להסתלקות  וחמשים  המאה  שנת  יום  טבת,  מכ"ד  מכתבן  לקבל  לי  נעם 

אדמו"ר הזקן, בעל התניא והשו"ע.

ויהי רצון שתמיד כל הימים תבשרנה טוב מהתרחבות פעולותיהן בקדש הן בכמות והן באיכות 

ובפרט ע"פ הידוע דברי רבנו הזקן בעל ההילולא בנוגע לפעולות נשי ובנות ישראל בכל הדורות,

כמסופר בשיחות הק' ובזכרונות כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, 

שמהם מובן אשר בדורות עקבתא דמשיחא גדולה עוד יותר חשיבות פעולותיהן וגם ההכרח 

בזה.

ישנה  ובודאי  מראש,  שנותן  הכח  לפי  אלא  מבקש  הקב"ה  שאין  ז"ל  חכמנו  הוראת  וע"פ 

אפשריות מלאה למלאות התפקיד האמור

ויהי רצון שתעשינה בכל זה מתוך בריאות הנכונה שמחה וטוב לבב, כהוראת תורת החסידות 

בכל כגון זה.

המסורתית  היהדות  הפצת  בתוככי  המעינות  הפצת  הקדושה  בעבודתן  הצלחה  בברכת 

ולבשורות טובת בכל האמור.
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06:2606:3309:1309:1909:5710:0111:1011:1314:0814:0920:4020:3521:1021:0520:1821:17אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:2807:2209:0209:0009:4709:4410:3610:3412:4012:4116:5117:0017:2617:3516:4117:48אוקראינה, אודסה )ח(

07:0506:5708:3508:3209:2109:1810:0910:0812:1112:1216:1816:2816:5417:0316:0817:17אוקראינה, דונייצק )ח(

07:1707:1008:4608:4409:3309:3010:2110:1912:2212:2316:2816:3717:0417:1316:1817:27אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

07:4907:4109:1309:1010:0109:5810:4810:4612:4812:4916:4716:5817:2617:3516:3817:49אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:4207:3409:0509:0309:5409:5110:4110:3912:4012:4116:3916:5017:1817:2716:3017:41אוקראינה, קייב )ח(

07:5107:4509:2809:2610:1210:0911:0111:0013:0613:0717:2317:3117:5518:0317:1218:16איטליה, מילאנו )ח(

06:2306:2408:5208:5409:2309:2410:2510:2612:5712:5818:3018:3118:5418:5418:1319:03אקוואדור, קיטו )ח(

06:0706:1408:5408:5809:3509:3810:4610:4913:4113:4220:0620:0120:3420:3019:4420:41ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:4406:5109:3109:3710:1810:2311:3311:3614:3414:3421:1121:0621:4521:3820:4921:52ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:1907:1409:0809:0609:4709:4510:3910:3812:4912:5017:1917:2617:5017:5717:0718:08ארה״ב, בולטימור )ח(

07:1107:0608:5808:5609:3809:3610:2910:2812:3812:3917:0617:1317:3717:4416:5417:56ארה״ב, ברוקלין )ח(

07:1207:0708:5808:5709:3809:3610:3010:2912:3912:4017:0617:1317:3717:4416:5417:56ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:5207:4609:3509:3310:1610:1411:0711:0613:1513:1617:3817:4618:1018:1717:2618:30ארה״ב, דטרויט )ח(

07:1507:1209:1809:1709:5209:5110:4810:4713:0413:0517:5417:5918:2018:2517:4118:36ארה״ב, האוסטון )ח(

06:5306:4908:5008:4909:2709:2510:2110:2012:3412:3617:1717:2217:4517:5017:0318:01ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

07:0707:0509:1509:1509:4809:4810:4510:4513:0313:0418:0018:0518:2618:3017:4618:40ארה״ב, מיאמי )ח(

07:0907:0308:5408:5209:3509:3210:2610:2512:3412:3517:0017:0717:3217:3916:4817:51ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:3507:3009:2209:2010:0210:0010:5310:5213:0213:0317:3017:3818:0118:0817:1818:20ארה״ב, פיטסבורג )ח(

07:0907:0308:5308:5109:3409:3210:2510:2412:3312:3416:5717:0517:2917:3716:4617:49ארה״ב, שיקגו )ח(

06:1806:2108:5709:0009:3009:3210:3610:3813:1713:1819:1219:1119:3619:3518:5319:44בוליביה, לה-פס )ח(

08:2908:2109:5009:4710:4010:3611:2611:2413:2513:2617:2117:3218:0018:1017:1218:25בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:2808:2009:5009:4710:4010:3611:2611:2413:2513:2617:2317:3318:0118:1117:1318:25בלגיה, בריסל )ח(

05:4105:4508:2308:2708:5809:0110:0610:0812:5212:5319:0218:5919:2319:2018:4219:31ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:3005:3408:1208:1508:4708:4909:5509:5712:4012:4118:4418:4219:1019:0718:2419:17ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:4807:4009:0809:0509:5909:5510:4510:4312:4312:4416:4016:5117:1817:2716:3417:42בריטניה, לונדון )ח(

08:0407:5509:1809:1510:1110:0710:5610:5312:5112:5216:3916:5117:2117:3116:3417:47בריטניה, מנצ'סטר )ח(

07:5807:4909:1509:1210:0710:0310:5210:5012:4912:5016:4216:5317:2117:3116:3317:46גרמניה, ברלין )ח(

08:0808:0009:3209:3010:2110:1811:0811:0613:0813:0917:0817:1817:4617:5616:5918:10גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:3705:4108:2008:2408:5608:5910:0510:0812:5312:5419:0919:0719:2919:2618:4919:37דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:1407:1309:2909:2910:0110:0110:5910:5913:2113:2218:2818:3118:5218:5618:1319:05הודו, מומבאי )ח(

07:0907:0809:2509:2509:5609:5610:5510:5513:1713:1818:2518:2818:4918:5218:0919:02הודו, פונה )ח(

07:1807:1108:4908:4709:3509:3210:2410:2212:2612:2716:3516:4417:1117:1916:2417:33הונגריה, בודפשט )ח(

07:1707:1209:0209:0109:4309:4110:3410:3312:4312:4417:0917:1617:4017:4716:5717:59טורקיה, איסטנבול )ח(

07:3507:3009:2609:2410:0410:0210:5710:5613:0813:0917:4117:4818:1118:1717:2818:28יוון, אתונה )ח(

07:3707:3109:1009:0809:5509:5210:4410:4212:4712:4816:5717:0617:3317:4116:4717:54מולדובה, קישינב )ח(



רפז לוח זמנים לשבוע פרשת בא 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
07:1207:1109:2609:2709:5809:5810:5610:5613:1813:1918:2518:2818:4918:5318:1019:02מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

05:1405:2308:0208:0908:5609:0110:1210:1613:1913:2020:0820:0220:4520:3819:4520:53ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:5306:5108:5908:5809:3309:3210:2910:2812:4612:4717:3917:4418:0518:1017:2518:20נפאל, קטמנדו )ח(

07:2807:2309:1609:1409:5609:5410:4710:4612:5712:5817:2517:3217:5618:0317:1118:15סין, בייג'ין )ח(

07:1507:1609:4409:4510:1410:1511:1611:1713:4713:4819:1919:2019:4219:4319:0219:52סינגפור, סינגפור )ח(

07:2707:1808:4408:4109:3609:3210:2110:1912:1812:1916:1116:2216:5117:0116:0217:16פולין, ורשא )ח(

06:0006:0308:3708:3909:0909:1010:1410:1512:5212:5318:4118:4019:0519:0418:2219:13פרו, לימה )ח(

08:1008:0309:4509:4310:2910:2711:1911:1713:2313:2417:3717:4618:1118:2017:2618:33צרפת, ליאון )ח(

08:2908:2209:5709:5510:4410:4111:3211:3013:3313:3417:3917:4918:1418:2317:2918:37צרפת, פריז )ח(

06:1206:1208:3808:3909:0809:0910:1010:1112:3912:4018:0618:0818:2918:3117:4918:40קולומביה, בוגוטה )ח(

07:4007:3509:2109:1910:0310:0110:5410:5213:0013:0117:2317:3117:5318:0117:1118:13קנדה, טורונטו )ח(

07:2207:1608:5908:5709:4309:4010:3210:3112:3712:3816:5317:0117:2617:3416:4217:47קנדה, מונטריאול )ח(

06:4906:4508:4408:4309:2109:2010:1510:1412:2812:2917:0817:1417:3617:4216:5517:53קפריסין, לרנקה )ח(

08:5708:4810:0610:0311:0110:5711:4511:4313:3913:4017:2017:3318:0418:1517:1218:31רוסיה, ליובאוויטש )ח(

08:3508:2509:4009:3710:3710:3211:2011:1713:1213:1316:5317:0617:3417:4616:4618:02רוסיה, מוסקבה )ח(

07:5507:4809:2709:2410:1210:0911:0110:5913:0413:0517:1317:2217:4917:5717:0318:10רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

08:0007:5309:3109:2910:1710:1411:0611:0413:0813:0917:2217:3117:5318:0217:1218:15שוויץ, ציריך )ח(

06:4606:4509:0609:0609:3609:3710:3610:3613:0113:0218:1518:1818:3918:4218:0018:51תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךחפר

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 ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
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