
Scrnkfu,
nt,

NtnrhstWj
w

ahju,utdru,eusa

I vtxr ut h ba

Nkhuctuuhya

^

tsnu"rnbjongbskakhy
W
t

fcus esua,

ayhuutcuhk hrpxohshxjv rmut w

humtkturgkhshngrf,

"
tumrvjxhsho"

077thxygriPtreuuhhcruekhi'b/h/

ab,jna,tkphoacgntu,jnahoukcrhtv

vtb,pktu,

abvkfWetsnuWrakhyWt

a,hho

hwfk

mshWevuks,

v,abc

xbh;tvWefprjcWs

.cue
rutv ,kaka

kfhv
hgha,

Rga
hahka

הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

)30 October - 5 November 2022( ה' - י"א מרחשון תשפ"ג
שבוע פרשת לך־לך



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

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

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

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

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

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

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

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéýìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
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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¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
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CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
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òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
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åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

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

 ב"ה,  כ"ה תשרי, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ

עוסק בצ"צ מוה"ר יהושע שי'

שלום וברכה!

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הציון  על  נקרא  רצון  בעת  אשר  הפ"נ,  עם  מכתבו  קבלתי  בעתו 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובטח יעורר ר"ר על כל הנזכרים בהפ"נ, לכאו"א להמצטרך לו.

ת"ח ביחוד בעד הקונטרס מאמרים לכבוד ר"ה ויוהכ"פ. ויה"ר מהשי"ת, אשר יוסיף כח וחיל 
להחזקת היהדות ולהפצת רעיונותי' בכלל וזכרונות מימי קדם מההווי החסידות והנהגת החסידים 
בפולין  בימינו אלה שמרכזי החסידות  גדולה, עאכו"כ  נחיצות  בזה  זמן היתה  בכל  בפרט, אשר אם 

וגליצי' וכו' אינם, הי"ד.

מוסג"פ קונטרס המאמרים שהו"ל בקשר עם ר"ה וכו' העבר, אשר בטח יענינו את כת"ר שי'...

בברכה

הערה, בדפדפי בקונ' בחפזי: א( ר"ת תשובה מסר אדה"ז בשם הרה"צ רמ"ז מאניפאלי והש' 
הוא שויתי הוי' לנגדי תמיד, ה - הצנע לכת עם אלקיך. ראה הביאור ע"ז בקונטרס תורת החסידות 
לאתבא צדיקיא בתיובתא. ראה לקו"ת  בסופו. ב( מרז"ל עתיד מלכא כו' הוא: מלכא משיחא עתיד 
דברים )צב, ב(. שם שה"ש )נ, ב(. - במ"א מובא דמרז"ל זה הוא בזהר - ולע"ע, לא מצאתי מקומו. ג( 
ר"ת דתיבת אלול בציון המקור והרמז שבכאו"א ראה הקדמה לקונ' צד אבל ידוע שאין משיבין על 

הדרוש.

תחילת זמן קידוש לבנה, יום שלישי בערב, ז' מרחשון
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

כללי  מפתח  

 ב   ................................    סדר החת תפילין  )א

 ג   .......................  קכב  ,אקכ  תהליםמזמורי   )ב

   ויאמר ה' אל אברםה  "ד מאמר  ) ג

 ה  ...........  ה "כה'תש ,מרחשון  י"א  ,פרשת לך לךשבת 

    ,פרשת לך לךבת ששיחת   )ד

 י  ...................................  ה "כה'תשמרחשון   י"א

   ,פרשת לך לךמוצאי יום ד' שיחת   )ה

 כא  ....................................  "ב ה'תש מרחשון  ח'

   ,לך לך  רשתיום ועש"ק פשיחת   )ו

 כה  ................................  "ב ה'תש מרחשון  ו"די

    ,לך לך  רשתליל ב' פר"ד   )ז

 כו  ......................................  "ב ה'תשמרחשון  ו'

 מא  .......  ג ,וט  ךכר פרשת לך לךשיחות -לקוטי   )ח

 מז  .......  ד  ,וט  ךכר פרשת לך לך ותשיח -י לקוט  )ט

  ה"גהר "קלכ רה ותה  לע ק חצי יו ל  טקויל  )י

 א   ..  "ל  זצ ןה אסרוא יש  צחקיי  ול  'ר  ובלק מה ח"הרה

 ב  .........פרשת לך לך   – לה ומשיחאו קוט גלי  )יא

  ג   .....  פרשת לך לך לשבוע  מייוחומש   י רעושי  )יב

 פב  .........  פרשת לך לך לשבוע  תהלים י רועיש  ) יג

    ה)(מוג יא הת  רפסב  יםרשיעו  )יד

 גפ  ................................  פרשת לך לך לשבוע  

 צה  .......  פרשת לך לך לשבוע ם" וי םהיו"  חלו  )טו

 צז ...................  ם "מברב וןילע  תי מיו  הכלה  )טז

 ם"מבר ירועיש

 ק.......  לך לך  רשתלשבוע פ ,םולי ם  קירפ' ג –  )יז

 עג ק ........  לך לך 'פלשבוע    ,ליום  דחפרק א –  ) יח

 צגק  .....  פרשת לך לך ע בולש ,תוו צמהפר ס –  )יט

  ובים  תם וכייאב  )כ

 צזק  .................  יב רק פ דברי הימים ,זכפרק  אל זקיח

  ביכורים ת מסכ –משיות   )כא

 צטק  .........................................  קהתי אור יב

 רז  ........................................  מא יוכת מס  יעקבן  עי  )כב

  ביאורים עם   דרים תמסכ  ) כג

 חר  ..........................................  א י  ףד  עד ה  ףמד

  :"ד חביאי  ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  )כד

 לו ר  ............................................  זקן "ר האדמו

  פסח ת ך הלכו ן ערולחוש  )כה

  זלר  ........................  קן ז ה אדמו"ר  יומיוח רב  לפי ל

    ך אברםולא יקרא עוד שמ אור הרתו  )כו

 לטר  ..........................................  זקן הר ו"מ אד 

    םיחי תתור  )כז

 מאר  .......................................  צעי אמר ה"מואד

  ותיך מצ ך רד – צ"צה ירממא  )כח

 מבר  .................................  דק"צ  חמה"צ  ר "דמוא

  ג ואל תרל" שמ רתות  )כט

 מדר  .......................................  ש הר"ומ  מו"ר דא

    "בהמשך תער –המאמרים  ספר  ) ל

 מדר  ..................................... "ב שרה"ר מומואד

  תרפ"ט  –ם ימאמר ר הספ  )לא

 מהר  .....................................  ''צ והריימ ''ר דמו א

  ק ה"בל תש"הה'-ד"שה'תת ושיחהר פס  )לב

 מו ר  ......................................  צ '' יי רהמו ר 'מו'דא

 מחר  ................................  ג לקפרק  ת וכרו זה ספר  ) לג

  ודש  ק  ותרגא  )לד

 א ר  .............................................  צ "יהרי מו ר "ומאד

 ג ר  ...........................  חומש לקריאה בציבור    ) לה

 סאר  ..........  דשוק- בתשת חמלהתורה   תאקרי  ) לו

 סבר  ...............  פרשת לך לךלשבוע ים מזוח ל  ) לז

 סגר  .......  קודש  שבתל תור ת קל דהצות סדר מ  ) לח



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ה

`"i ,jlÎjl zyxt zay .c"qa
d"kyz'd ,oeygxn
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

¯Ó‡iÂּומּמֹולדּת מארצ ֿלל אברם אל ה' «…∆ְְְְְְִֵֶֶַַַָ

אראּך אׁשר הארץ אל אבי ,1ּומּבית ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ

וידּועה  .וטֹובת להנאת ,ֿלל רׁש"י: ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּופירׁש

לאברהם  לֹומר הּקּב"ה הּוצר לּמה ְְְְַַַַַָָָָָָָהּקּוׁשיא

ׁשּיל מסּפיק היה ולא ,וטֹובת להנאת ,ֿלְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹל

ּבּמאמר  ואיתא ּבלבד. הּקּב"ה ציּוּוי ּבגלל ְְְֲִִִִַַַַַַָָָָרק

ׁשּיצאּו הּביכלא (ּבאחד צדק' ה'ּצמח ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשל

והּׁשביה) מהּגלּות ּׁשּכתב 2לאחרֹונה מה ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָ

'3ה'אלׁשי"ל" הּוא "ֿלּד"ל ׁשהּפירּוׁש ְְְְִֵֶֶַַָ

ּומקֹור  לׁשרׁש ׁשּיּגיע הינּו, ,הֹול אּתה ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָֹּולעצמ

ּדהּנה  למעלה. ׁשהיא ּכמֹו ׁשּלא 5ידּוע 4נׁשמתֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

הארה  רק אּלא ּבּגּוף, למּטה נמׁשכה הּנׁשמה ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָּכל

הּנׁשמה  עיקר אבל למּטה, נמׁשכה לבד ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָמּמּנה

איֿאפׁשר  ׁשּבקדּוׁשה לפי למעלה, ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָנׁשארה

כּו', רֹוׁשם ׁשּום יּׁשאר ולא למּטה הּכל ְְְִֵֶֶַַַָָֹֹׁשּיּומׁש

מּמקֹומֹו נעקר אינֹו ׁשּבקדּוׁשה ּדבר כל ְְְִִִֵֶֶָָָָָּכי

נׁשאר 6לגמרי  ׁשרׁשּה עיקר לּנׁשמה, ּובנֹוגע , ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

חפץ  ארץ העליֹונה, ּבארץ הארה 7למעלה ורק , ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ּוכדי  ּבּגּוף. להתלּבׁש ויֹורדת מתּפּׁשטת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָמּמּנה

עלֿידי  ּדוקא זה הרי הּנׁשמה, לׁשרׁש ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹלהּגיע

הארץ  ּכנגד מכונת ׁשהיא יׂשראל  לארץ ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻההליכה

(הֹול אּתה ּולעצמ ל) ֿלל" וזהּו ְְְְְְְֵֶֶֶַַָָָהעליֹונה.

הּוא  הרי לארץ ּבחּוץ ּבהיֹותֹו ּכי הארץ", אל ְְֲִִֵֶֶֶָָָָגֹו'

אל  ּומתחּבר ּכהֹול הּוא הרי הארץ אל ּבלכּתֹו א וׁשרׁשֹו, מעיקרֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנפרד

ּבזה  והענין וׁשרׁשֹו. למעלה 8עצמֹו ׁשהיא ּכפי הּוא הּנׁשמה וׁשרׁש ׁשעיקר , ְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּמֹוסיף  ּוכפי האצילּות. עֹולם זה הרי הּקּבלה ּובלׁשֹון האחדּות, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבעֹולם
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פרשתנו.1) ואילך.2)ריש ב תרפ, שם גם וראה ואילך. א תרעה, ד') (כרך בראשית באוה"ת לאח"ז נדפס - לךֿלך ד"ה

פרשתנו.3) 89).4)ריש ע' תש"ה (סה"מ תש"ה יח). ע' תרנ"ה (סה"מ תרנ"ה לךֿלך גו' ויאמר רד"ה גם ראה 5)ראה

ד. עא, האזינו ד. טז, שה"ש פ"א.6)לקו"ת של"ה פ"ג. של"ד פ"ג. ש"ד ע"ח גם וראה פ"א. המציאות שער פרדס ראה

א). (קמז, ז"ך לסימן ביאור אגה"ק ובכ"מ.7)תניא וישב. ר"פ תו"א (סה"מ 8)ראה תרנ"ד לךֿלך גו' ויאמר ד"ה גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בפסוק: פותחת לך, לך פרשת השבוע, פרשת

˙ÈaÓe Ez„ÏBnÓe Eˆ¯‡Ó EÏŒCÏ Ì¯·‡ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ«…∆∆«¿»∆¿≈«¿¿ƒ«¿¿ƒ≈
j‡¯‡ ¯L‡ ı¯‡‰ Ï‡ EÈ·‡1,EÏŒCÏ :È"L¯ L¯ÈÙe הכתוב , »ƒ∆»»∆¬∆«¿∆»≈≈«ƒ∆¿

כלומר  בשבילך, "לך", היא שההליכה ואומר E˙·BËÂ.מדייק E˙‡‰Ï«¬»»¿¿»¿
C¯ˆe‰ ‰nÏ ‡ÈLew‰ ‰Úe„ÈÂƒ»«¿»»»¿«
ŒCÏ Ì‰¯·‡Ï ¯ÓBÏ ‰"aw‰«»»«¿«¿»»∆
‡ÏÂ ,E˙·BËÂ E˙‡‰Ï ,EÏ¿«¬»»¿¿»¿¿…
ÏÏ‚a ˜¯ CÏiL ˜ÈtÒÓ ‰È‰»»«¿ƒ∆≈≈«ƒ¿«

„·Ïa ‰"aw‰ ÈeeÈˆ אם גם והרי ƒ«»»ƒ¿«
אומר  היה לא הקדושֿברוךֿהוא

היא  הזו שההליכה אבינו לאברהם

שאברהם  בוודאי ולטובתו, להנאתו

והולך? הציווי את מקיים היה

‡˙È‡Â מובאÏL ¯Ó‡na ¿ƒ»««¬»∆
„Á‡a) '˜„ˆ ÁÓv'‰«∆«∆∆¿««

C‡ÏÎÈa‰ כתביֿיד של כרך «ƒ¿»
˙eÏb‰Ó ‰B¯Á‡Ï e‡ˆiL∆»¿»«¬»≈«»

‰È·M‰Â לכתבי הכוונה כלל בדרך ¿«ƒ¿»
אל  והגיעו ברוסיה שהיו חסידות

‰'‡CÈLÏ'2)הרבי  ·˙kM ‰Ó3 «∆»«»«¿ƒ
זה  פסוק על ≈»∆Le¯Èt‰Lבפירושו

"EÏŒCÏ"c"לך" הדיוק משמעות ¿∆¿
‰z‡ EÓˆÚÏe "EÏ" ‡e‰¿¿«¿¿«»

,CÏB‰ לאברהם אומר ה' כלומר, ≈
עצמו  אל הולך הוא זו שבהליכה אבינו

L ,eÈ‰ אבינו ÚÈbiאברהם «¿∆«ƒ«
BÓk B˙ÓL ¯B˜Óe L¯LÏ¿…∆¿ƒ¿»¿

‰ÏÚÓÏ ‡È‰L.באלוקות‰p‰c4 ∆ƒ¿«¿»¿ƒ≈
Úe„È5 החסידות Ïkבתורת ‡lL »«∆…»

‰ÎLÓ ‰ÓLp‰ וירדה‰hÓÏ «¿»»ƒ¿¿»¿«»
¯˜הגשמי,Ûebaלהתלבש  ‡l‡ «∆»«
Ï·„מועטת ‰‡¯‰ ‰pnÓ ∆»»ƒ∆»¿«

‰ÎLÓ וירדהÏ·‡ ,‰hÓÏ ƒ¿¿»¿«»¬»
‰ÏÚÓÏ ‰¯‡L ‰ÓLp‰ ¯˜ÈÚƒ««¿»»ƒ¿¬»¿«¿»

עליונים, רוחניים ÈÙÏ¿ƒבעולמות
¯LÙ‡ŒÈ‡ ‰Le„˜aL∆ƒ¿»ƒ∆¿»
‡ÏÂ ‰hÓÏ Ïk‰ CLÓeiL∆¿««…¿«»¿…

'eÎ ÌLB¯ ÌeL ¯‡MÈ בשורש ƒ»≈∆
הדבר, c·¯ומקור ÏÎ Èkƒ»»»

¯˜Ú BÈ‡ ‰Le„˜aL∆ƒ¿»≈∆¿»
È¯Ó‚Ï BÓB˜nÓ6 כאשר גם אלא ƒ¿¿«¿≈

מלמעלה  ונמשך יורד הראשון,הוא ומקורו בשורשו נשאר ממנו חלק למטה,

,‰ÓLpÏ Ú‚B·e שעיקרה הכוונה נשאר אין הרושם ורק למטה יורד ¿≈««¿»»
אלא  ‰BÈÏÚ‰להיפך למעלה ı¯‡a ‰ÏÚÓÏ ¯‡L dL¯L ¯˜ÈÚƒ«»¿»ƒ¿»¿«¿»»»∆»∆¿»

הנקראת  ıÙÁהרוחנית, ı¯‡7‰¯‡‰ ˜¯Â pnÓ‰מועטת , ∆∆≈∆¿«∆»»ƒ∆»
˙„¯BÈÂ ˙ËMt˙Ó מלמעלה ƒ¿«∆∆¿∆∆

Ûebaלמטה  LaÏ˙‰Ï.הגשמי ¿ƒ¿«≈«
‰ÓLp‰ L¯LÏ ÚÈb‰Ï È„Îe¿≈¿«ƒ«¿…∆«¿»»

לא  כלל בדרך יורדת שכאמור

בגוף, Âc˜‡להתלבש ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿»
ı¯‡Ï ‰ÎÈÏ‰‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬ƒ»¿∆∆
„‚k ˙ÂÎÓ ‡È‰L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿À∆∆¿∆∆

‰BÈÏÚ‰ ı¯‡‰ שורש הוא שם »»∆»∆¿»
(EÏהנשמה. EÏŒCÏ" e‰ÊÂ¿∆∆¿¿

Ï‡ 'B‚ (CÏB‰ ‰z‡ EÓˆÚÏe¿«¿¿«»≈∆
ıeÁa B˙BÈ‰a Èk ,"ı¯‡‰»»∆ƒƒ¿¿
B¯˜ÈÚÓ „¯Ù ‡e‰ È¯‰ ı¯‡Ï»»∆¬≈ƒ¿»≈ƒ»

,BL¯LÂ נשאר ושורשו עיקרו כי ¿»¿
הארה  רק יש למטה ואילו למעלה,

של  ‡Ïהנשמה מועטת BzÎÏa C‡«¿∆¿∆
CÏB‰k ‡e‰ È¯‰ ı¯‡‰»»∆¬≈¿≈
BL¯LÂ BÓˆÚ Ï‡ ¯aÁ˙Óeƒ¿«≈∆«¿¿»¿
וכפי  שלו, העצמיות גם נחשב זה והרי

להלן. ויבאר שיוסיף

‰Êa ÔÈÚ‰Â8L¯LÂ ¯˜ÈÚL , ¿»ƒ¿»»∆∆ƒ«¿…∆
‡È‰L ÈÙk ‡e‰ ‰ÓLp‰«¿»»¿ƒ∆ƒ

,˙e„Á‡‰ ÌÏBÚa ‰ÏÚÓÏ עולם ¿«¿»¿»»«¿
אין  מציאות שבו לשום מקום תפיסת

נפרד  נברא שום ואין האלוקות מלבד

עצמה  בפני מציאות ונחשב מאלוקות

הוא  ולכן לאלוקות, בטל הכול אלא

ה', אחדות ביטוי לידי באה שבו  עולם

מלבדו, מציאות שום שאין במובן

ÌÏBÚ ‰Ê È¯‰ ‰Ïaw‰ ÔBLÏ·eƒ¿««»»¬≈∆»
˙eÏÈˆ‡‰ מבין ארבעת הראשון »¬ƒ

 ֿ אצילותֿבריאה הרוחניים העולמות

עם  נבראים אין ובו יצירהֿעשיה
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כללי  מפתח  

 ב   ................................    סדר החת תפילין)א

 ג   .......................  קכב  ,אקכ  תהליםמזמורי )ב

   ויאמר ה' אל אברםה  "ד מאמר) ג

 ה  ...........  ה "כה'תש ,מרחשון  י"א  ,פרשת לך לךשבת 

    ,פרשת לך לךבת ששיחת )ד

 י  ...................................  ה "כה'תשמרחשון   י"א

   ,פרשת לך לךמוצאי יום ד' שיחת )ה

 כא  ....................................  "ב ה'תש מרחשון  ח'

   ,לך לך  רשתיום ועש"ק פשיחת )ו

 כה  ................................  "ב ה'תש מרחשון  ו"די

    ,לך לך  רשתליל ב' פר"ד )ז

 כו  ......................................  "ב ה'תשמרחשון  ו'

 מא  .......  ג ,וט  ךכר פרשת לך לךשיחות -לקוטי )ח

 מז  .......  ד  ,וט  ךכר פרשת לך לך ותשיח -י לקוט)ט

  ה"גהר "קלכ רה ותה  לע ק חצי יו ל  טקויל)י

 א   ..  "ל  זצ ןה אסרוא יש  צחקיי  ול  'ר  ובלק מה ח"הרה

 ב  .........פרשת לך לך   – לה ומשיחאו קוט גלי)יא

  ג   .....  פרשת לך לך לשבוע  מייוחומש   י רעושי)יב

 פב  .........  פרשת לך לך לשבוע  תהלים י רועיש) יג

    ה)(מוג יא הת  רפסב  יםרשיעו)יד

 גפ  ................................  פרשת לך לך לשבוע  

 צה  .......  פרשת לך לך לשבוע ם" וי םהיו"  חלו)טו

 צז ...................  ם "מברב וןילע  תי מיו  הכלה)טז

 ם"מבר ירועיש

 ק.......  לך לך  רשתלשבוע פ ,םולי ם  קירפ' ג –)יז

 עג ק ........  לך לך 'פלשבוע    ,ליום  דחפרק א –) יח

 צגק  .....  פרשת לך לך ע בולש ,תוו צמהפר ס –)יט

  ובים  תם וכייאב)כ

 צזק  .................  יב רק פ דברי הימים ,זכפרק  אל זקיח

  ביכורים ת מסכ –משיות )כא

 צטק  .........................................  קהתי אור יב

 רז  ........................................  מא יוכת מס  יעקבן  עי)כב

  ביאורים עם   דרים תמסכ) כג

 חר  ..........................................  א י  ףד  עד ה  ףמד

  :"ד חביאי  ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח)כד

 לו ר  ............................................  זקן "ר האדמו

  פסח ת ך הלכו ן ערולחוש)כה

  זלר  ........................  קן ז ה אדמו"ר  יומיוח רב  לפי ל

    ך אברםולא יקרא עוד שמ אור הרתו)כו

 לטר  ..........................................  זקן הר ו"מ אד 

    םיחי תתור)כז

 מאר  .......................................  צעי אמר ה"מואד

  ותיך מצ ך רד – צ"צה ירממא)כח

 מבר  .................................  דק"צ  חמה"צ  ר "דמוא

  ג ואל תרל" שמ רתות)כט

 מדר  .......................................  ש הר"ומ  מו"ר דא

    "בהמשך תער –המאמרים  ספר) ל

 מדר  ..................................... "ב שרה"ר מומואד

  תרפ"ט  –ם ימאמר ר הספ)לא

 מהר  .....................................  ''צ והריימ ''ר דמו א

  ק ה"בל תש"הה'-ד"שה'תת ושיחהר פס)לב

 מו ר  ......................................  צ '' יי רהמו ר 'מו'דא

 מחר  ................................  ג לקפרק  ת וכרו זה ספר) לג

  ודש  ק  ותרגא)לד

 א ר  .............................................  צ "יהרי מו ר "ומאד

 ג ר  ...........................  חומש לקריאה בציבור  ) לה

 סאר  ..........  דשוק- בתשת חמלהתורה   תאקרי) לו

 סבר  ...............  פרשת לך לךלשבוע ים מזוח ל) לז

 סגר  .......  קודש  שבתל תור ת קל דהצות סדר מ) לח



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

d"kyz'dו ,oeygxn `"i ,jlÎjl zyxt zay

ׁשרֹוב  ׁשאףֿעלּֿפי ּבהּגה"ה, צדק' ְִֶֶֶֶֶַַַַַָָה'ּצמח

מּכלֿמקֹום  עׂשּיה, יצירה מּבריאה הם ְְְֲִִִִִֵַָָָָָָהּנׁשמֹות

מאצילּות  הּוא הּנׁשמֹות ּכל ּגם 9ׁשרׁש ּכמבאר , ְְֲִֵֶַַַָָָֹֹ

ּתֹורה' ׁשחֹורה 10ּב'לּקּוטי ונאוה.11ּבענין אני ְְְְְֲִִִֵַָָָָ

ׁשהיא  ּכפי הּנׁשמה ּומקֹור לׁשרׁש להּגיע ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹּוכדי

לארץ  ההליכה עלֿידי זה הרי האצילּות, ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּבעֹולם

ְִֵָיׂשראל.

הענין CÈLÓÓeב) ׁשּבאּור צדק', ה'ּצמח «¿ƒְִֵֶֶֶֶַַָָ

להּגיע  ׁשּבכדי זה על ְְִִֵֶֶַַַַַַ(הּטעם

לארץ  ההליכה להיֹות צרי ּבאצילּות ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָלׁשרׁשֹו

הענין  ּבאּור ּתחלה ּבהקּדים יּובן ּדוקא) ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָיׂשראל

ׁשפע  נמׁש ׁשּבֹו ּגלּויֹות', ׁשל ׁשני טֹוב ְְִִֵֶֶֶַָָּד'יֹום

 ֿ ּדיצירה מלכּות ּבחינת לתֹו ּדאצילּות ְְְְְֲִִִִֶַַַָָהעליֹון

ׁשּדרּכם  ׂשרים' ּב'ׁשבעים  הּמתלּבׁשים ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָועׂשּיה,

לארץ. ׁשּבחּוץ יׂשראל לבני הּׁשפע ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָנמׁש

ÔÈÚ‰Â ידּוע ּדהּנה מלכּות 12ּבזה, ׁשּבחינת ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֶֶַַַָָ

להתלּבׁש למּטה יֹורדת אינּה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָּדאצילּות

אינּה ּדבריאה מלכּות וגם ׂשרים', ְְְְִִִִִֵַַַָָָּב'ׁשבעים

ּבחינת  רק אּלא ׂשרים', ּב'ׁשבעים ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָמתלּבׁשת

הּמתלּבׁשת  היא ועׂשּיה ּדיצירה ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָמלכּות

הראּוי  הּׁשפע להם להמׁשי ׂשרים' ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָּב'ׁשבעים

ז"ל  חכמינּו אמרּו זה ועל להם. ּגלּו13לתת ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָ

צרי ׁשּכאׁשר ּפירּוׁש: עּמהם, ׁשכינה ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָלאדֹום

ּבזמן ליׂשראל ׁשפע ּכׁשּיֹוׁשבים להׁשּפיע הּגלּות ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ

מּוכרחת  אזי ׂשרים', ה'ׁשבעים ממׁשלת ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָּתחת

ועׂשּיה, ּדיצירה מלכּות ּבחינת ׁשהיא ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָהּׁשכינה,

ּתחת  ׁשּיׂשראל ההם ּב'ּׂשרים' ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָלהתלּבׁש

ליׂשראל  ההׁשּפעה ּתעבֹור ׁשּדרּכם ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָממׁשלּתם,

ההּוא. הּׂשר ׁשל הארץ חלק אדמת על ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּיֹוׁשבים

מּמׁש, עּמהם עּמהם, ׁשכינה לאדֹום ּגלּו ְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָוזהּו

ועׂשּיה  ּדיצירה מלכּות ׁשרק והּטעם  מּמׁש. ׂשרים' ּב'ׁשבעים ׁשּמתלּבׁשת ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָּדהינּו

ּדבריאה, מלכּות לא וגם ּדאצילּות, מלכּות ולא ׂשרים' ּב'ׁשבעים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַַָָֹֹמתלּבׁשים
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ואילך). מח ע' ג.9)תרנ"ד יט, שה"ש ואילך).10)לקו"ת ב (ז, ונאוה אני שחורה ענין ביאור ד"ה א,11)שה"ש שה"ש

ואילך.12)ה. א'תתכח ע' שמע"צ אוה"ת ואילך. רמה ע' תקס"ד הזקן אדמו"ר מאמרי מסעי.13)ראה ס"פ ספרי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
עצמית. וישות מציאות ˆ„˜'תחושת ÁÓv'‰ ÛÈÒBnL ÈÙÎe¿ƒ∆ƒ«∆«∆∆

‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯aÓ Ì‰ ˙BÓLp‰ ·B¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,‰"‰b‰a¿«»»∆««ƒ∆«¿»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»
˙eÏÈˆ‡Ó ‡e‰ ˙BÓLp‰ Ïk L¯L ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‰iNÚ9, ולכן ¬ƒ»ƒ»»…∆»«¿»≈¬ƒ

אל  לאצילות הליכה 'הליכה' היא הנשמה של Ìbהעצמיות ¯‡·Ók«¿…»«
'‰¯Bz ÈËewÏ'a10ÔÈÚa ¿ƒ≈»¿ƒ¿«

‰¯BÁL11‰Â‡Â È‡ נתבאר שם ¿»¬ƒ¿»»
ששורשם  הנשמות בעולמות שגם

שורש  להם יש בריאהֿיצירהֿעשייה

האצילות  בעולם יותר קדום ומקור

נשמות  של ה'לידה' – הקבלה (ובלשון

מאצילות  שלמטה בעולמות היא אלו

בעולם  הוא שלהם ה'עיבור' אבל

L¯LÏהאצילות). ÚÈb‰Ï È„Îe¿≈¿«ƒ«¿…∆
‡È‰L ÈÙk ‰ÓLp‰ ¯B˜Óe¿«¿»»¿ƒ∆ƒ
‰Ê È¯‰ ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa¿»»¬ƒ¬≈∆
ı¯‡Ï ‰ÎÈÏ‰‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬ƒ»¿∆∆

Ï‡¯NÈ ארץ כי לעיל, כמבואר ƒ¿»≈
שלמט  ל'ארץ'ישראל מכוונת ה

נשמות  ומקור שורש הוא שם שלמעלה

ישראל.

'˜„ˆ ÁÓv'‰ CÈLÓÓe (·«¿ƒ«∆«∆∆
הנזכר, ‰ÔÈÚבמאמר ¯e‡aL∆≈»ƒ¿»

ÌÚh‰) הפנימיÈ„ÎaL ‰Ê ÏÚ ««««∆∆ƒ¿≈
BL¯LÏ ÚÈb‰Ï האדם נשמת של ¿«ƒ«¿»¿

˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ˙eÏÈˆ‡a»¬ƒ»ƒƒ¿
(‡˜Âc Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ‰ÎÈÏ‰‰«¬ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈«¿»
¯e‡a ‰ÏÁz ÌÈc˜‰a Ô·eÈ»¿«¿ƒ¿ƒ»≈

ÔÈÚ‰ הפנימיÈL ·BË ÌBÈc »ƒ¿»¿≈ƒ
BaL ,˙BÈeÏb ÏL של זה ביום ∆»∆

לארץ החג  ÚÙLבחוץ CLÓƒ¿»∆«
˙ÈÁa CB˙Ï ˙eÏÈˆ‡c ÔBÈÏÚ‰»∆¿«¬ƒ¿¿ƒ«
,‰iNÚÂŒ‰¯ÈˆÈc ˙eÎÏÓ«¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»
'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'a ÌÈLaÏ˙n‰«ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ
למעלה  יש העולם אומות לשבעים

שפע  מקורות 'שרים', שבעים

ÚÙM‰ CLÓ Ìk¯cL גםÈ·Ï ∆«¿»ƒ¿»«∆«ƒ¿≈
ı¯‡Ï ıeÁaL Ï‡¯NÈ החוגגים ƒ¿»≈∆¿»»∆

וכפי  גלויות', של שני טוב 'יום

להלן. עוד שיתבאר

Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â12 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«
וחסידות  eÎÏÓ˙בקבלה ˙ÈÁaL∆¿ƒ««¿

‰hÓÏ ˙„¯BÈ dÈ‡ ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ≈»∆∆¿«»
מאצילות  שלמטה לעולמות

dÈ‡ ‰‡È¯·c ˙eÎÏÓ Ì‚Â ,'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'a LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ»≈»
,'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'a ˙LaÏ˙Ó השפעה מקבלים לא העולם אומות ולכן ƒ¿«∆∆«ƒ¿ƒ»ƒ

הבריאה  ומעולם האצילות ÈˆÈc¯‰מעולם ˙eÎÏÓ ˙ÈÁa ˜¯ ‡l‡∆»«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ»
Ì‰Ï CÈLÓ‰Ï 'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'a ˙LaÏ˙n‰ ‡È‰ ‰iNÚÂ«¬ƒ»ƒ«ƒ¿«∆∆«ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»∆

Ì‰Ï ˙˙Ï Èe‡¯‰ ÚÙM‰ ולכן «∆«»»»≈»∆
משני  רק השפעה מקבלים הם

ועשיה. יצירה יותר, הנמוכים העולמות

Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ13 ¿«∆»¿¬»≈«
eÏb ישראל ÈÎL‰בני ÌB„‡Ï »∆¡¿ƒ»

Ì‰nÚ הכוונה פשוטו שהשכינה לפי ƒ»∆
כשהם  גם ישראל בני את מלווה

העניינים, פנימיות ולפי בגלות,

CÈ¯ˆ ¯L‡kL :Le¯Èt≈∆«¬∆»ƒ
ÔÓÊa Ï‡¯NÈÏ ÚÙL ÚÈtL‰Ï¿«¿ƒ«∆«¿ƒ¿»≈ƒ¿«
˙Áz ÌÈ·LBiLk ˙eÏb‰«»¿∆¿ƒ««
,'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'‰ ˙ÏLÓÓ∆¿∆∆«ƒ¿ƒ»ƒ
שבמובן  היא הדברים ומשמעות

דרך  מגיע ישראל לבני השפע מסויים

העולם, Á¯ÎeÓ˙אומות ÈÊ‡¬«¿««
˙ÈÁa ‡È‰L ,‰ÈÎM‰«¿ƒ»∆ƒ¿ƒ«
,‰iNÚÂ ‰¯ÈˆÈc ˙eÎÏÓ«¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»
Ì‰‰ 'ÌÈ¯O'a LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈«»ƒ»≈
,ÌzÏLÓÓ ˙Áz Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈««∆¿«¿»
‰ÚtL‰‰ ¯B·Úz Ìk¯cL∆«¿»«¬««¿»»
˙Ó„‡ ÏÚ ÌÈ·LBiL Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈∆¿ƒ««¿«

‡e‰‰ ¯O‰ ÏL ı¯‡‰ ˜ÏÁ כי ≈∆»»∆∆«««
זו  אומה של ממשלה תחת בהיותם

את  מקבלים ישראל בני בגשמיות,

של  ה'שר' באמצעות שלהם השפע

אומה. ÌB„‡Ïאותה eÏb e‰ÊÂ¿∆»∆¡
,LnÓ Ì‰nÚ ,Ì‰nÚ ‰ÈÎL¿ƒ»ƒ»∆ƒ»∆«»
ÌÈÚ·L'a ˙LaÏ˙nL eÈ‰c¿«¿∆ƒ¿«∆∆«ƒ¿ƒ

'ÌÈ¯N אומות של השפע מקור »ƒ
L¯˜העולם, ÌÚh‰Â .LnÓ«»¿«««∆«

‰iNÚÂ ‰¯ÈˆÈc ˙eÎÏÓ שני «¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»
העולמות  מארבעת הנחותים העולמות

'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'a ÌÈLaÏ˙Óƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ
Ì‚Â ,˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ ‡ÏÂ¿…«¿«¬ƒ¿«
ŒÏÚ ‡e‰ ,‰‡È¯·c ˙eÎÏÓ ‡Ï…«¿ƒ¿ƒ»«
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ז jvx`n jlÎjl mxa` l` 'd xn`ie

מקּננא  עיּלאה ׁשאּבא הּידּוע עלּֿפי ְְִִֶַַַַַָָָָָהּוא

ספירן 14ּבאצילּות  וׁשית ּבבריאה, מקּננא ּובינה , ְְְְְֲִִִִִִַָָָָָ

ּביצירה  וידּוע 15מקּננן החיצֹונים 16. ׁשּיניקת ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ

מהּֿׁשאיןּֿכן  ּבלבד, ּתחּתֹונֹות' מ'ׁשבע ְְִִִֵֵֶֶַַַַהיא

ולכן  החיצֹונים, יניקת אין ּובינה' ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמ'חכמה

ּב'ׁשבעים  להתלּבׁש יֹורדת אינּה ּדבריאה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמלכּות

ספירת  מאירה הּבריאה ּבעֹולם ּכי ְְְְִִִִִַַָָָָׂשרים',

טעם  ועֹוד לחיצֹונים. יניקה אין ׁשּמּמּנה ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּבינה,

הּידּוע  עלּֿפי רּוּבֹו17לזה, - הּבריאה ׁשעֹולם ְְִִֶֶַַַַָָָ

על  מחצה - הּיצירה ועֹולם רע, ּומעּוטֹו ְְֱִִֶַַַָָָטֹוב

התחלת  ולכן רע, רּוּבֹו - העׂשּיה ועֹולם ְְְֱֲִֵֶַַַָָָָָָמחצה,

,ואיל היצירה מעֹולם הּוא החיצֹונים ְְְִִִֵֵַַָָָמדֹור

ּבעֹולם  לא אבל מחצה, על מחצה ְֱֱֲֶֶֶַָָָָָֹׁשּׁשם

זה  ּומּׁשּום טֹוב. ׁשרּוּבֹו מאחר ְִִֵֶֶַַַָהבריאה,

ּדיצירה  מלכּות - ׂשרים' ּב'ׁשבעים ְְְְְִִִִִִִַַַָָמתלּבׁשים

ּדוקא. ְֲִַַָָועׂשּיה

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ טֹוב ׁשּב'יֹום החדּוׁש ּגֹודל יּובן ¿«ƒ∆ְִֶֶַָ

מתּגּלה  ׁשּבֹו ּגלּויֹות', ׁשל ְִִֵֶֶֶַָׁשני

ועׂשּיה  ּדיצירה ּבמלכּות ּדאצילּות האֹור ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָׁשפע

ּכלל   ׁשּבדר אף  ׂשרים', ּב'ׁשבעים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָהּמתלּבׁשים

ּב נמׁש ּדיצירה לא הּמלכּות ּבחינת רק אּלא הם ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

חלּוק  ּבזה יׁש יֹותר, ּובפרטּיּות ּבלבד. ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָועׂשּיה

האריז"ל  לקּבלת הרמ"ק קּבלת ׁשּלדעת 18ּבין , ְְֲִֵֶַַַַַַַַַָָָָ

ּב'ׁשבעים 19הרמ"ק  ּדאצילּות הּׁשפע מתּגּלה , ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָ

האריז"ל  לדעת מהּֿׁשאיןּֿכן עצמם, ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָׂשרים'

ּדיצירה  ּבמלכּות רק ּדאצילּות הּׁשפע ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָמתּגּלה

הּׂשמחה  ּגֹודל טעם ּגם יּובן ועלּֿפיֿזה ׂשרים'. ּב'ׁשבעים הּמתלּבׁשת ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָועׂשּיה

יׂשראל  ׁשּבארץ מהּׂשמחה יֹותר ּגלּויֹות' ׁשל  ׁשני טֹוב ּכמֹו20ּב'יֹום ׁשּזהּו , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

לחרּות  ּכׁשּיצא אזי ּברזל, ּבכבלי אסּור ּבּׁשביה ׁשהיה הּמל ּבן ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָעלּֿדרֿמׁשל

ּגדֹולה  היא הּׂשמחה כּו', הּמל מּמעדּני להתעּנג הּמל אביו אל וׁשב ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָחפׁשי

ׁשּולחן  על ימיו ּכל והיה ּכלל ּבּׁשביה אסּור היה לא אם מאׁשר יֹותר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֹמאד,
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א.14) עה, משפטים תו"א ב. רכ, לזח"ב א).15)רמ"ז (כג, ו תיקון ג.16)תקו"ז נו, דא"ח) (עם סידור עץ 17)ראה ראה

ועוד. להדרוש. בהקדמה עולמות) ציור (שער מג שער 18.11)חיים שבהערה ואוה"ת הזקן אדמו"ר מאמרי בספר 19)ראה

(בהוצאת  ואילך ב כב, שפירא) (למהר"נ הארץ טוב ספר וראה ובכ"מ). שם. ואוה"ת הזקן אדמו"ר במאמרי (הובא נערב אור

הרמ"ק. בשם - תרנ"א) ואילך.20)ירושלים, ג צא, שמע"צ לקו"ת גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÏÈˆ‡a ‡p˜Ó ‰‡lÈÚ ‡a‡L Úe„i‰ Èt14, החכמה בחינת ƒ«»«∆«»ƒ»»¿«¿»»¬ƒ

משפיע) בחינת שהוא האב כמו השפע מקור שהיא שם על 'אבא' (הנקראת

האצילות בעולם p˜Ó‡שורה ‰È·e הוא העיקרי ומקומה שורה, ƒ»¿«¿»
Ô¯ÈÙÒ ˙ÈLÂ ,‰‡È¯·a,חסד) העליונות המידות של הספירות שש ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»

יסוד) הוד, נצח, תפארת, גבורה,

Ôp˜Ó הוא העיקרי ומקומן שורות ¿«¿»
‰¯ÈˆÈa15Úe„ÈÂ .16˙˜ÈiL ƒ¿ƒ»¿»«∆¿ƒ«

ÌÈBˆÈÁ‰ לגבולות שמחוץ הכוחות «ƒƒ
BBzÁz˙'הקדושה  Ú·L'Ó ‡È‰ƒƒ∆««¿

וספירת  האמורות הספירות (ששת

ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהמלכות) ,„·Ïaƒ¿««∆≈≈
'‰È·e ‰ÓÎÁ'Ó ספירות שהן ≈»¿»ƒ»

יותר  ÈÈ˜˙נעלות ÔÈ‡≈¿ƒ«
˙eÎÏÓ ÔÎÏÂ ,ÌÈBˆÈÁ‰«ƒƒ¿»≈«¿
˙„¯BÈ dÈ‡ ‰‡È¯·cƒ¿ƒ»≈»∆∆

'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'a LaÏ˙‰Ï של ¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ»ƒ
העולם, ÌÏBÚaאומות Èkƒ¿»

˙¯ÈÙÒ ‰¯È‡Ó ‰‡È¯a‰«¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ«
‰˜ÈÈ ÔÈ‡ ‰pnnL ,‰Èa‰«ƒ»∆ƒ∆»≈¿ƒ»
‰ÊÏ ÌÚË „BÚÂ .ÌÈBˆÈÁÏ«ƒƒ¿««¿∆
העולם  אומות של ה'שרים' שאין

הבריאה, מעולם וחיות שפע יונקים

Úe„i‰ ÈtŒÏÚ17 הסוד בתורת «ƒ«»«
·BË Bae¯ - ‰‡È¯a‰ ÌÏBÚL∆»«¿ƒ»
- ‰¯Èˆi‰ ÌÏBÚÂ ,Ú¯ BËeÚÓeƒ«¿»«¿ƒ»

,‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ חציו כלומר ∆¡»«∆¡»
רע  וחציו -טוב ‰iNÚ‰ ÌÏBÚÂ¿»»¬ƒ»

¯B„Ó ˙ÏÁ˙‰ ÔÎÏÂ ,Ú¯ Bae¯«¿»≈«¿»«¿
ÌÈBˆÈÁ‰ יש שבו הראשון העולם «ƒƒ

וקיום  ל'מגורים' ואפשרות מקום נתינת

הקדושה  לגבול מחוץ גורמים של

CÏÈ‡Â ‰¯ÈˆÈ‰ ÌÏBÚÓ ‡e‰≈»«¿ƒ»¿≈»
ממנו, ÏÚולמטה ‰ˆÁÓ ÌML∆»∆¡»«

ÌÏBÚa ‡Ï Ï·‡ ,‰ˆÁÓ∆¡»¬»…¿»
·BË Bae¯L ¯Á‡Ó ,‰‡È¯a‰«¿ƒ»≈««∆
אין  הרוב, היותו מפני שולט וכשהטוב

לחיצונים. מקום Ê‰נתינת ÌeMÓeƒ∆
'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'a ÌÈLaÏ˙Óƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ
העולם  לאומות חיות ומשפיעים

- ÈˆÈc¯‰ול'חיצונים' ˙eÎÏÓ«¿ƒ¿ƒ»
.‡˜Âc ‰iNÚÂ«¬ƒ»«¿»

Le„Á‰ Ï„Bb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂוהמעלהÏL ÈL ·BË ÌBÈaL ¿«ƒ∆»∆«ƒ∆¿≈ƒ∆
‰¯ÈˆÈc ˙eÎÏÓa ˙eÏÈˆ‡c ¯B‡‰ ÚÙL ‰lb˙Ó BaL ,˙BÈeÏb»∆ƒ¿«∆∆«»«¬ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»

,'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'a ÌÈLaÏ˙n‰ ‰iNÚÂ ישראל לבני להשפיע כדי «¬ƒ»«ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ
בגלות, Ì‰aהנמצאים CLÓ ‡Ï ÏÏk C¯„aL Û‡'שרים ב'שבעים «∆¿∆∆¿»…ƒ¿»»∆

n‰ ˙ÈÁa ˜¯ ‡l‡˙eÎÏ ∆»«¿ƒ«««¿
„·Ïa ‰iNÚÂ ‰¯ÈˆÈc ואילו ƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒ¿«
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

d"kyz'dח ,oeygxn `"i ,jlÎjl zyxt zay

ּדיצירה  ּבּמלכּות למעלה, ועלּֿדרֿזה .ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָהּמל

ּב'ׁשבעים  ּגלּות ּבבחינת ׁשּמתלּבׁשים ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָועׂשּיה

עליֹון  וׁשפע אֹור ּגילּוי ׁשם ּכׁשּמתּגּלה ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָׂשרים',

מהּׂשמחה  יֹותר הּׂשמחה ּתגּדל אזי ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָּדאצילּות,

לא  ׁשּמעֹולם ּדאצילּות ּבמלכּות ההתּגּלּות ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹׁשּמּצד

ׂשרים'. ּב'ׁשבעים להתלּבׁש הּמדרגה ּבסתר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָירדה

ּגלּויֹות' ׁשל ׁשני טֹוב ּד'יֹום הּׂשמחה מעלת ְְְֲִִִֵֶַַַָָוזֹוהי

לפי  יׂשראל, ׁשּבארץ ראׁשֹון' טֹוב 'יֹום ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָלגּבי

מתּגּלה  יׂשראל ׁשּבארץ ראׁשֹון' טֹוב ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָׁשּב'יֹום

ּוב'יֹום  ּבלבד, ּדאצילּות ּבמלכּות האצילּות ְְְְֲֲִִִֶַַַַָׁשפע

הּׁשפע  ּומתּגּלה נמׁש ּגלּויֹות' ׁשל ׁשני ְְִִִֵֶֶֶַַַָָטֹוב

הּמתלּבׁשים  ועׂשּיה ּדיצירה ּבמלכּות ְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָּדאצילּות

ׂשרים'. ְִִִַָּב'ׁשבעים

להּגיע Ê·e‰ג) ׁשּכדי גֹו', ֿלל ענין יּובן »∆ְְְְִִֵֶֶַַַָ

ּבעֹולם  הּנׁשמה ּומקֹור ְְְְֶַָָָֹלׁשרׁש

מחּוץֿלארץ  ההליכה להיֹות צריכה ְְֲֲִִִִִֶַָָָָָהאצילּות,

לארץ, ּבחּוץ ּבהיֹותֹו ּכי ּדוקא, יׂשראל ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָלארץ

ׂשר  ה'ׁשבעים ממׁשלת מאירה ּתחת ׁשּׁשם ים', ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָ

נתּגּלה  לא ועׂשּיה, ּדיצירה הּמלכּות ּבחינת ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָֹרק

ּבמלכּות  ׁשהיא ּכמֹו ּכיֿאם נׁשמתֹו ְְְְְִִִִִֶַָמּמקֹור

הּקדֹוׁשה  הארץ אל עלּיתֹו עלֿידי אבל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּדיצירה,

נׁשמתֹו ׁשרׁש ּבחינת ּבֹו מאיר אזי ודאצילּות, ּדבריאה מלכּות ּכנגד ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּמכונת

צדק'. ה'ּצמח ׁשל הּמאמר ּתֹוכן ּכאן עד ּדאצילּות. ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּבמלכּות

הּוא ‡ÌÓד) ּומקֹורֹו, לׁשרׁשֹו ההליכה ענין הּוא "ֿלׁש"ּל הּנ"ל ּבאּור »¿»ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

 ֿ מחּוץ למעלה, מּלמּטה ההליכה על ׁשּקאי הּפׁשּוט הּפירּוׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלפי

צרי ועדין כּו'. נׁשמתֹו מקֹור ּבֹו יתּגּלה ׁשעלֿידיֿזה יׂשראל, לארץ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלארץ

ההליכה  ענין הּוא "ֿלׁש"ּל הּפירּוׁש עם זה ּפירּוׁש יתאים אי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלהבין

אֹור' ּב'תֹורה ּכמבאר למּטה, הּנעלם 21מּלמעלה ׂשכל רם", "אב הּוא ׁשאברם ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

לגילּוי  ּיצא הּנעלם ׁשאֹורֹו גֹו', ֿלל לאברם ה' אמר זה ועל רעיֹון, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמּכל

הּמלכּות. לבחינת הארץ", "אל למּטה, מּלמעלה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָויּומׁש

C‡ ּתחלה להיֹות צרי למּטה, הּירידה ענין להיֹות ׁשּיּוכל ׁשּכדי הּוא, הענין «ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

הּנעלם  ׂשכל אברם, נקרא ׁשּתחלה ׁשּזהּו יֹותר, נעלה אֹור ּגילּוי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּתֹוספת
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CÏn‰.בשבי היה לא eÎÏna˙ומלכתחילה ,‰ÏÚÓÏ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ «∆∆¿«∆∆∆¿«¿»««¿

ÌÈÚ·L'a ˙eÏb ˙ÈÁ·a ÌÈLaÏ˙nL ‰iNÚÂ ‰¯ÈˆÈcƒ¿ƒ»«¬ƒ»∆ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ¿ƒ
ÌL ‰lb˙nLk ,'ÌÈ¯Nועשיה ÔBÈÏÚביצירה ÚÙLÂ ¯B‡ ÈeÏÈb »ƒ¿∆ƒ¿«∆»ƒ¿∆«∆¿

„vnL ‰ÁÓO‰Ó ¯˙BÈ ‰ÁÓO‰ Ïc‚z ÈÊ‡ ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ¬«ƒ¿««ƒ¿»≈≈«ƒ¿»∆ƒ«
˙elb˙‰‰ עליון ושפע אור של «ƒ¿«

˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓa עצמה ¿«¿«¬ƒ
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‰‡ˆeÏÈ˙אמנם ÚÙL ‰lb˙Óƒ¿«∆∆«»¬ƒ
הם  וההשפעה הגילוי ¿»¿eÎÏÓa˙אבל

„·Ïa ˙eÏÈˆ‡c נמשך ואינו «¬ƒƒ¿«
מהאצילות, BË·למטה ÌBÈ'·e¿

CLÓ '˙BÈeÏb ÏL ÈL≈ƒ∆»ƒ¿»
˙eÏÈˆ‡c ÚÙM‰ ‰lb˙Óe ויורד ƒ¿«∆«∆««¬ƒ

iNÚÂ‰למטה  ‰¯ÈˆÈc ˙eÎÏÓa¿«¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»
ÌÈÚ·L'a ÌÈLaÏ˙n‰«ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ

.'ÌÈ¯N»ƒ
,'B‚ EÏŒCÏ ÔÈÚ Ô·eÈ ‰Ê·e (‚»∆»ƒ¿«∆¿
¯B˜Óe L¯LÏ ÚÈb‰Ï È„kL∆¿≈¿«ƒ«¿…∆¿
,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ‰ÓLp‰«¿»»¿»»¬ƒ

‰ÎÈÏ‰‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ של ¿ƒ»ƒ¿«¬ƒ»
אבינו  ∆««ı¯‡ÏŒıeÁÓƒאברהם
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,'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'‰ ˙ÏLÓÓ∆¿∆∆«ƒ¿ƒ»ƒ
˙ÈÁa ˜¯ ‰¯È‡Ó ÌML∆»¿ƒ»«¿ƒ«
,‰iNÚÂ ‰¯ÈˆÈc ˙eÎÏn‰««¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»
גילוי  של הנמוכה המדרגה שהיא

B˜nÓ¯המלכות  ‰lb˙ ‡Ï…ƒ¿«»ƒ¿
Ì‡ŒÈk B˙ÓLרק BÓkאלא ƒ¿»ƒƒ¿

Ï·‡ ,‰¯ÈˆÈc ˙eÎÏÓa ‡È‰L∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¬»
ı¯‡‰ Ï‡ B˙iÏÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬ƒ»∆»»∆

„‚k ˙ÂÎnL ‰LB„w‰ הארץ «¿»∆¿À∆∆¿∆∆
שהיא È¯·c‡‰העליונה ˙eÎÏÓ«¿ƒ¿ƒ»

Ba ¯È‡Ó ÈÊ‡ ,˙eÏÈˆ‡„Â¿«¬ƒ¬«≈ƒ
˙eÎÏÓa B˙ÓL L¯L ˙ÈÁa¿ƒ«…∆ƒ¿»¿«¿
ÔÎBz Ô‡k „Ú .˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ«»∆
.'˜„ˆ ÁÓv'‰ ÏL ¯Ó‡n‰««¬»∆«∆«∆∆
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Le¯Èt‰ ÌÚ ‰Ê Le¯Èt≈∆ƒ«≈
ÔÈÚ ‡e‰ "EÏŒCl"L∆∆¿ƒ¿«
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎÈÏ‰‰«¬ƒ»ƒ¿«¿»¿«»
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" ,"Ì¯ ·‡" ‡e‰ Ì¯·‡L"אב ∆«¿»«»

שכל  פירושו ו"רם" המוחין על מורה

עניין  והוא ‰ÌÏÚpנעלה, ÏÎN≈∆«∆¿»
,ÔBÈÚ¯ ÏkÓ הנעלה שכל ƒ»«¬

מסויים  פרטי ברעיון »¿ÏÚÂמהתלבשות
EÏŒCÏ Ì¯·‡Ï '‰ ¯Ó‡ ‰Ê∆»«¿«¿»∆¿
‡ˆi ÌÏÚp‰ B¯B‡L ,'B‚∆«∆¿»≈≈
‰ÏÚÓlÓ CLÓeÈÂ ÈeÏÈ‚Ï¿ƒ¿¿«ƒ¿«¿»

המוחין  «»¿hÓÏ‰,הנעלים מבחינת
˙ÈÁ·Ï ,"ı¯‡‰ Ï‡"∆»»∆ƒ¿ƒ«

˙eÎÏn‰ בספירות האחרונה ««¿
הנפש. בכוחות ובמקביל

ÏÎeiL È„kL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆¿≈∆«
‰„È¯i‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï מלמעלה ƒ¿ƒ¿««¿ƒ»

‰ÏÁz ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,‰hÓÏ¿«»»ƒƒ¿¿ƒ»
¯˙BÈ ‰ÏÚ ¯B‡ ÈeÏÈb ˙ÙÒBz∆∆ƒ«¬∆≈

כלל, בדרך הנמשך ∆∆e‰fLמהאור
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ט jvx`n jlÎjl mxa` l` 'd xn`ie

ׁשהּוא  ה"א, אֹות לֹו נתוּסף ּכ ֿ ואחר רעיֹון, ְְֲִִֵֶַַַַָָמּכל

ׁשהתּגּלּותּה22ענין  'עּתיק' ּבחינת המׁשכת ְְְְִִִִֶַַַַַַָָ

הּבינה  להיֹות 23ּבספירת אפׁשר היה ועלֿידיֿזה , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אתי  ֿ זה ועלּֿפי למּטה. הּירידה ענין ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָאצלֹו

על  קאי "ֿלׁש"ּל להּפירּוׁש ׁשּגם ְְִֵֵֶֶֶַַַַָׁשפיר,

ּדוקא  ֿ זה עלֿידי הּנה למּטה, מּלמעלה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָההליכה

ּׁשּכתּוב  מה ּגם וזהּו כּו'. ּומקֹורֹו לׁשרׁשֹו ְְְְִֶֶַַַַָָמּגיע

אֹור' [ּדלכאֹורה 24ּב'תֹורה אראּך" "אׁשר ּבפירּוׁש ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ

"אׁשר  ולא אראּך", "אׁשר אֹומרֹו מּובן ְְְֲֲֵֶֶֶַָָֹאינֹו

ּבציּוּוי  ּׁשּנאמר מה עלּֿדר ,"אלי ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַֹאמר

העקדה  אל ׁש"אראּך"25ההליכה מבאר זה ועל , ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

אברהם  על ּגם) אּלא הארץ, על רק (לא ְֵֶֶַַַַַָָָָָָֹקאי

ּגם  ּכי ,ּבעצמ אֹות ואגּלה אראה ְְְְְְֲִֶֶַַַַַַעצמֹו]

נעׂשה  ּדוקא עלֿידיֿזה הּנה למּטה, מּלמעלה ההליכה על ׁשּקאי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלהּפירּוׁש

כּו' ּומקֹורֹו לׁשרׁשֹו ׁשּמּגיע ,הֹול אּתה ּולעצמ "ל" ,"ֿלּד"ל .26הענין ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
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ב.22) שם, תו"א גם ב.23)ראה קעח, זח"ג א.24)ראה תתרעג, ו') (כרך שם אוה"ת רע"א. פא, שם תו"ח גם וראה שם.

ב.25) כב, (המו"ל).26)וירא הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡¯˜ ‰ÏÁzLאבינו רם"‡·¯Ì,אברהם "אב ‰ÌÏÚpבחינת ÏÎN ∆¿ƒ»ƒ¿»«¿»≈∆«∆¿»

ÔÈÚ ‡e‰L ,‡"‰ ˙B‡ BÏ ÛqÂ˙ CkŒ¯Á‡Â ,ÔBÈÚ¯ ÏkÓ22 ƒ»«¬¿««»ƒ¿«≈∆ƒ¿«
'˜ÈzÚ' ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ בחינת של (הפנימיות יומין' 'עתיק מדריגת «¿»«¿ƒ««ƒ

הספירות) מעשר שלמעלה עליון' ‰Èa‰'כתר ˙¯ÈÙÒa d˙elb˙‰L23 ∆ƒ¿«»ƒ¿ƒ««ƒ»
ב'סדר  שאמנם בחסידות כמבואר

מהחכמה  באה הבינה השתלשלות',

הרעיון  והסתעפות התרחבות אבל

תהליך  היא הבינה בכוח השכלי

יותר  ממקור וכוח השפעה שדורש

בלבד), 'נקודה (שהיא מהחכמה נעלה

'עתיק' ‰È‰בחינת ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,¿«¿≈∆»»
¯LÙ‡יכולBÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï אצל ∆¿»ƒ¿∆¿

אבינו ‰È¯i„‰אברהם ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»
¯ÈÙL È˙‡ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .‰hÓÏ¿«»¿«ƒ∆»ƒ«ƒ

ŒCl"Lמיושב, Le¯Èt‰Ï ÌbL∆«¿«≈∆∆
È‡˜ "EÏ מכוון‰ÎÈÏ‰‰ ÏÚ ¿»≈««¬ƒ»

ŒÏÚ ‰p‰ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»ƒ≈«
BL¯LÏ ÚÈbÓ ‡˜Âc ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¿»«ƒ«¿»¿

'eÎ B¯B˜Óe ידי על דווקא כי ¿
להתגלות  דבר של בסופו באים הירידה

גבוהה. יותר מדריגה

‰¯B˙'a ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»¿»
'¯B‡24Le¯ÈÙa זה בכתוב האמור ¿≈

הארץ  אל תהיה Ô·eÓשהליכה BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc] "j‡¯‡ ¯L‡"¬∆«¿∆»¿ƒ¿»≈»
C¯cŒÏÚ ,"EÈÏ‡ ¯Ó‡ ¯L‡" ‡ÏÂ ,"j‡¯‡ ¯L‡" B¯ÓB‡¿¬∆«¿∆»¿…¬∆…«≈∆«∆∆

‰„˜Ú‰ Ï‡ ‰ÎÈÏ‰‰ ÈeeÈˆa ¯Ó‡pM ‰Ó25 נאמר לא שם שגם «∆∆¡«¿ƒ«¬ƒ»∆»¬≈»
בהתחלה  אבינו ללכת,לאברהם ˜‡Èלאן "j‡¯‡"L ¯‡·Ó ‰Ê ÏÚÂ¿«∆¿»≈∆«¿∆»»≈

(Ìb ‡l‡ ,ı¯‡‰ ÏÚ ˜¯ ‡Ï)…««»»∆∆»«
‰‡¯‡ [BÓˆÚ Ì‰¯·‡ ÏÚ««¿»»«¿«¿∆

EÓˆÚa E˙B‡ ‰l‚‡Â והמהות «¬«∆¿¿«¿¿
גילוי  לידי תבוא שלו Èkהפנימית ,ƒ

È‡wL Le¯Èt‰Ï Ìb שהכוונה «¿«≈∆»≈
היא  לך" ‰‰ÎÈÏ‰ב"לך ÏÚ««¬ƒ»

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ אין ולכאורה ƒ¿«¿»¿«»
זו  הליכה ידי על מתעלה עצמו הוא

ירידה, למעשה לאמיתו ‰p‰שהיא ƒ≈
דבר Âc˜‡של ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆«¿»

,"EÏŒCÏ"c ÔÈÚ‰ ‰NÚ«¬∆»ƒ¿»¿∆¿
CÏB‰ ‰z‡ EÓˆÚÏe "EÏ" אל ¿¿«¿¿«»≈

שלך, והפנימיות »ÚÈbnL∆«ƒהעצם
דבר  של B¯B˜Óeבסופו BL¯LÏ¿»¿¿
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jvx`n jlÎjl mxa` l` 'd xn`ie

ׁשהּוא  ה"א, אֹות לֹו נתוּסף ּכ ֿ ואחר רעיֹון, ְְֲִִֵֶַַַַָָמּכל

ׁשהתּגּלּותּה22ענין  'עּתיק' ּבחינת המׁשכת ְְְְִִִִֶַַַַַַָָ

הּבינה  להיֹות 23ּבספירת אפׁשר היה ועלֿידיֿזה , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אתי  ֿ זה ועלּֿפי למּטה. הּירידה ענין ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָאצלֹו

על  קאי "ֿלׁש"ּל להּפירּוׁש ׁשּגם ְְִֵֵֶֶֶַַַַָׁשפיר,

ּדוקא  ֿ זה עלֿידי הּנה למּטה, מּלמעלה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָההליכה

ּׁשּכתּוב  מה ּגם וזהּו כּו'. ּומקֹורֹו לׁשרׁשֹו ְְְְִֶֶַַַַָָמּגיע

אֹור' [ּדלכאֹורה 24ּב'תֹורה אראּך" "אׁשר ּבפירּוׁש ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ

"אׁשר  ולא אראּך", "אׁשר אֹומרֹו מּובן ְְְֲֲֵֶֶֶַָָֹאינֹו

ּבציּוּוי  ּׁשּנאמר מה עלּֿדר ,"אלי ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַֹאמר

העקדה  אל ׁש"אראּך"25ההליכה מבאר זה ועל , ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

אברהם  על ּגם) אּלא הארץ, על רק (לא ְֵֶֶַַַַַָָָָָָֹקאי

ּגם  ּכי ,ּבעצמ אֹות ואגּלה אראה ְְְְְְֲִֶֶַַַַַַעצמֹו]

נעׂשה  ּדוקא עלֿידיֿזה הּנה למּטה, מּלמעלה ההליכה על ׁשּקאי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלהּפירּוׁש

כּו' ּומקֹורֹו לׁשרׁשֹו ׁשּמּגיע ,הֹול אּתה ּולעצמ "ל" ,"ֿלּד"ל .26הענין ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
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ב.22) שם, תו"א גם ב.23)ראה קעח, זח"ג א.24)ראה תתרעג, ו') (כרך שם אוה"ת רע"א. פא, שם תו"ח גם וראה שם.

ב.25) כב, (המו"ל).26)וירא הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡¯˜ ‰ÏÁzLאבינו רם"‡·¯Ì,אברהם "אב ‰ÌÏÚpבחינת ÏÎN ∆¿ƒ»ƒ¿»«¿»≈∆«∆¿»

ÔÈÚ ‡e‰L ,‡"‰ ˙B‡ BÏ ÛqÂ˙ CkŒ¯Á‡Â ,ÔBÈÚ¯ ÏkÓ22 ƒ»«¬¿««»ƒ¿«≈∆ƒ¿«
'˜ÈzÚ' ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ בחינת של (הפנימיות יומין' 'עתיק מדריגת «¿»«¿ƒ««ƒ

הספירות) מעשר שלמעלה עליון' ‰Èa‰'כתר ˙¯ÈÙÒa d˙elb˙‰L23 ∆ƒ¿«»ƒ¿ƒ««ƒ»
ב'סדר  שאמנם בחסידות כמבואר

מהחכמה  באה הבינה השתלשלות',

הרעיון  והסתעפות התרחבות אבל

תהליך  היא הבינה בכוח השכלי

יותר  ממקור וכוח השפעה שדורש

בלבד), 'נקודה (שהיא מהחכמה נעלה

'עתיק' ‰È‰בחינת ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,¿«¿≈∆»»
¯LÙ‡יכולBÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï אצל ∆¿»ƒ¿∆¿

אבינו ‰È¯i„‰אברהם ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»
¯ÈÙL È˙‡ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .‰hÓÏ¿«»¿«ƒ∆»ƒ«ƒ

ŒCl"Lמיושב, Le¯Èt‰Ï ÌbL∆«¿«≈∆∆
È‡˜ "EÏ מכוון‰ÎÈÏ‰‰ ÏÚ ¿»≈««¬ƒ»

ŒÏÚ ‰p‰ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»ƒ≈«
BL¯LÏ ÚÈbÓ ‡˜Âc ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¿»«ƒ«¿»¿

'eÎ B¯B˜Óe ידי על דווקא כי ¿
להתגלות  דבר של בסופו באים הירידה

גבוהה. יותר מדריגה

‰¯B˙'a ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»¿»
'¯B‡24Le¯ÈÙa זה בכתוב האמור ¿≈

הארץ  אל תהיה Ô·eÓשהליכה BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc] "j‡¯‡ ¯L‡"¬∆«¿∆»¿ƒ¿»≈»
C¯cŒÏÚ ,"EÈÏ‡ ¯Ó‡ ¯L‡" ‡ÏÂ ,"j‡¯‡ ¯L‡" B¯ÓB‡¿¬∆«¿∆»¿…¬∆…«≈∆«∆∆

‰„˜Ú‰ Ï‡ ‰ÎÈÏ‰‰ ÈeeÈˆa ¯Ó‡pM ‰Ó25 נאמר לא שם שגם «∆∆¡«¿ƒ«¬ƒ»∆»¬≈»
בהתחלה  אבינו ללכת,לאברהם ˜‡Èלאן "j‡¯‡"L ¯‡·Ó ‰Ê ÏÚÂ¿«∆¿»≈∆«¿∆»»≈

(Ìb ‡l‡ ,ı¯‡‰ ÏÚ ˜¯ ‡Ï)…««»»∆∆»«
‰‡¯‡ [BÓˆÚ Ì‰¯·‡ ÏÚ««¿»»«¿«¿∆

EÓˆÚa E˙B‡ ‰l‚‡Â והמהות «¬«∆¿¿«¿¿
גילוי  לידי תבוא שלו Èkהפנימית ,ƒ

È‡wL Le¯Èt‰Ï Ìb שהכוונה «¿«≈∆»≈
היא  לך" ‰‰ÎÈÏ‰ב"לך ÏÚ««¬ƒ»

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ אין ולכאורה ƒ¿«¿»¿«»
זו  הליכה ידי על מתעלה עצמו הוא

ירידה, למעשה לאמיתו ‰p‰שהיא ƒ≈
דבר Âc˜‡של ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆«¿»

,"EÏŒCÏ"c ÔÈÚ‰ ‰NÚ«¬∆»ƒ¿»¿∆¿
CÏB‰ ‰z‡ EÓˆÚÏe "EÏ" אל ¿¿«¿¿«»≈

שלך, והפנימיות »ÚÈbnL∆«ƒהעצם
דבר  של B¯B˜Óeבסופו BL¯LÏ¿»¿¿
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג תשרי, ה'תשי"ג
ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ צמ"ס עוסק בצ"צ וכו' מוהר"ר יצחק שי'

שלום וברכה!

כלל  גרמא  הזמן  שאין  ואף  תשי"ג.  הכיפורים  יום  ממחרת  מכתבו  קבלת  בזה  הנני  מאשר 
לאריכות, בכ"ז באתי בהערה, במה שהעיר מענין הברכות, שהברכות המפרטות יותר חשובות יותר. 
אבל לפי ענ"ד אינו שייך לנידון דידן, והוא מובן על פי החילוק שבין ברכת הנהנין וההודאה, שאם 
אינו מודה אלא על המעלה הכללית המשותפת שיש לכמה ענינים ולא גם על המעלה המיוחדת שבדבר 
כי  יותר,  חשובה  יותר  המפורטת  ברכה  ולכן  כדבעי.  הקב"ה  של  בטובתו  מכיר  אינו  הרי  בפרט,  זה 
בזה מראה לדעת שמכיר הוא בהסגולה המיוחדת שבמין זה מהסוג הכללי. מה שאין כן בענין ברכת 
תפלה, ברכה מלשון המשכה, כמו ברכת השנה וכו', הרי אם ממשיכים את הכלל כולו, הכולל בתוכו 

כל הפרטים, יש בכלל מאתים מנה.

החילוק דברכת הנהנין לברכות התפילה וכו' על פי חסידות מבואר בביאורי הזוהר חלק ה' 
ר"פ עקב.

בברכת חג שמח.



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

י

zgiy .c"qa*d"kyz'd ,oeygxn `"i ,jlÎjl t"y
d"kyz'd,oeygxǹ"i,jlÎjlt"yzgiy
.

"לךֿלך",‡. הפרשה, התחלת על

של השם מתחילה lk[שזהו ("לךֿלך") אלו שבתיבות מפני זה הרי שבפשטות ואףֿעלֿפי הסדרה.
ש  גופא הא מכלֿמקום, - התחלתן שם על שנקראות התורה סדרות כל כמו - הסדרה,idefהסדרה התחלת

שייך  לא בתורה שהרי ל"לךֿלך", שייכת הסדרה שכל ראיה מהוה התחלתה, שם על נקראת והסדרה
מקרה  של ענין שייך לא בעולם שאפילו מזה במכלֿשכן חסֿושלום, מקרה של מוכרח 1ענין גופא ומזה .

ל"לךֿלך" שייכת הסדרה ],2שכל

הכרח, יש מכלֿמקום אחד, פירוש רק נראה ראשונה שבהשקפה (ואףֿעלֿפי פירושים שני רש"י מביא
שהם להלן, שיתבאר מתעכבים ipyוכמו אין שהמפרשים ולפלא לזה. זה סותרים שלכאורה פירושים,

מתעכבים): לא פשוטים, הכי ענינים שעל פעמים, כמה וכאמור זה, על

(כמדובר  מקרא של פשוטו מפרש רש"י [שהרי ולטובתך "להנאתך רש"י: מפרש "לךֿלך", התיבות על
"לך3לעיל  לומר הכתוב צריך למה קשה: מקרא' של 'פשוטו ולפי ,(jl לך" לומר יכול היה הרי - "

לל  וגו'", אביך ומבית וממולדתך היא מארצך "לך" בתיבת שהכוונה רש"י, מתרץ זה ועל "לך". תיבת א
לגוי  אעשך ושם ולטובתך"], ד"להנאתך הענין מתבטא במה ומפרש מוסיף ורש"י ולטובתך". "להנאתך

לבנים". זוכה אתה אי - כאן ו(אילו) גדול,

רש"י הואdfמפירוש גדול" לגוי ש"ואעשך (א) מארצך d`vezנמצא: ש"לך (ב) גו'", מארצך מ"לך
הוא ולטובתך".liayaגו'" "להנאתך גדול", לגוי "ואעשך

לשלושה  גורמת שהדרך "לפי רש"י: מפרש - גדול" לגוי "ואעשך התיבות על השני, בפסוק מיד אבל
הללו, ברכות לשלש הוזקק לכך השם, את וממעטת הממון, את וממעטת ורביה, פריה ממעטת דברים,

השם". ועל הממון ועל הבנים על שהבטיחו

רש"י אדרבה:dfמפירוש אלא גו'", מארצך "לך של תוצאה אינו גדול" לגוי ש"ואעשך (א) משמע:
את גורם מארצך" כך jtidd"לך על הבט שמבלי לברכות, הוזקק (ולכן וכו' גדול", לגוי מ"ואעשך

גו'" מארצך "לך (ב) גדול"). לגוי "ואעשך מכלֿמקום ורביה, פריה ממעט מארצך" "לך טבע שעלֿפי
ענין  אלא ההיפך), את גורם הברכה) בלי עצמו, (מצד "לך" (אדרבה: גדול" לגוי "ואעשך בשביל אינו

עצמו. מצד

שונה  השני הפירוש - אחר" "דבר השני הפירוש על כותב אינו שרש"י שהגם לכאורה, ונמצא,
כנ"ל. לו, סותר ואף הראשון, מהפירוש

התורה.·. בפנימיות גם ישנם - התורה סיפורי והן התורה דיני הן - דתורה נגלה של הענינים כל
שמלא בראשית, ספר גם סימן וכך אבות ש"מעשה כיון בעבודתינו. הוראות בסיפורים שיש - בסיפורים

עבורנו.4לבנים" והוראה סימן הם אבות" "מעשה של הסיפורים הרי ,

לבנים" ו"סימן אבות" ש"מעשה באופן (לא הוא לבנים" סימן אבות ד"מעשה הפירוש שני והרי הם
פירוש עלֿדרך בלבד, דמיון ביניהם שיש שונים, חז"ל heytdדברים אירע 5במאמר לאבות שאירע "מה

"סימן הוא אבות" ש"מעשה אלא) gk'לבנים", zpizp'e"כח 6לבנים ונתן הדרך את סלל אבות מעשה :
בהאבות. שהיה מה דוגמת להיות יוכל אצלם שגם בפרשתנו jxcÎlreלבנים, זה בענין הרמב"ן .7שהאריך
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ונדפסה )* (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה
עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 297 ע' ח"ה ללקו"ש בהוספות

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה
סקע"ט 1) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה

וש"נ. ואילך.
וש"נ.2) ואילך. 57 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה
חמ"א 3) התוועדויות - מנחם (תורת בתחלתה נח ש"פ שיחת

ואילך). 192 ע'
ו.4) פ"מ, ב"ר ט. פרשתנו תנחומא ראה
שם.5) תנחומא ראה
הקב"ה 6) "אמר שם: ב"ר וכל' פרשתנו. ריש אוה"ת

בניך". לפני הדרך את וכבוש צא אבינו לאברהם
תולדות7) גם וראה א. יד, יו"ד. שם, ו. כ.יב, שם, א. כו,

ועוד. ד. לב, וישלח
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מצרימה" אברם "וירד מצרים iad`-8ולדוגמא: גלות ענין גו'9את ממצרים אברם ו"ויעל ,c`n cak
ובזהב" בכסף הניצוצות 10במקנה כל שם שבירר ,11-`iad ש"ואחרי ובאופן מצרים, מגלות היציאה את

ברכוש יצאו .lecb"12כן

שיר  היו [וכשם מצרים ויציאת גלות גם כך מתןֿתורה, קודם היו משם ועלייתו למצרים אברם ידת
הדרך]. את כבש שמתןֿתורה ולא מתןֿתורה, קודם

אצל ‚. נעשה שהדבר כפי ענינים: שני ישנם - כנ"ל לבנים והוראה סימן שהם - אבות" ב"מעשה
בנשמתם. אצלם שנעשה וכפי בגופם, האבות

כאן שבהיותו דהיינו, דאצילות, נשמה היה אבינו אבל dhnlאברהם אצילות. בחינת נשמתו היתה
לעיל  וכמדובר הנשמה, על הגוף העלים אבינו 13אףֿעלֿפיֿכן אברהם את ראה שפרעה שבשעה ,

אבינו  אברהם לגבי אפילו העלים שהגוף ועד גשמי. גוף ראה עמו, ודיבר רבינו) משה (ועלֿדרךֿזה
הסיפור  וכידוע עם 14עצמו, חומש לומד רבינו משה את ראה בהיכלות, עלה ממעזריטש המגיד שכאשר

הפסוק  את אז עמהם ובלמדו רבן, בית של משה 15תינוקות להם הסביר ויצחק", פניו על אברהם "ויפול
הפירושים  שכל פשוטו"16רבינו מידי יוצא מקרא ו"אין אמת, אפילו 17הם להיות יכול היה הגוף מצד כי ,

וגו'" יולד שנה מאה "הלבן פלא אצלו היה כפשוטו: "ויצחק" אבינו אברהם .15אצל

שמעשה  דהיינו, בנשמתם, והן בגופם הן אצלם נעשו אבות ומעשה הסיפורים שכל מובן, ועלֿפיֿזה
הנשמה  בחלק רק ולא בנשמתם, גם נעשו עצמם ענינים ואותם שלהם, בגוף בגשמיות, בפועל היו אבות

אצילות. בבחינת שהיא כפי נשמתם בעצם גם אלא בגוף, ומלובש השייך 

בגופו  כפשוטו, אבינו אברהם אצל שהיה גו'", מארצך "לךֿלך מהסיפור היא לכך מכרחת וראיה
אור' ב'תורה ואילו הנעלם 18הגשמי, שכל בחינת הוא ש"אברם" באופן זאת מבאר - החסידית" ב"סדרה -

באצילות. שהיא כפי נשמתו מצד הוא  גו'" מארצך ד"לךֿלך שהענין כפי שזהו וכו', רעיון מכל

הענין „. אודות מדבר הראשון הפירוש "לךֿלך": על ברש"י הפירושים שני גם יובנו עלֿפיֿזה
הנשמה. מצד הוא שהענין כפי מדובר השני ובפירוש הגוף, מצד שהוא כפי גו'" ד"לךֿלך

מתורצת  הגוף, מצד הוא גו'" ד"לךֿלך שהענין כפי רש"י מבאר הראשון שבפירוש האמור ועלֿפי
- והשביה מהגלות לאחרונה שיצאו מהביכלאך באחד - ה'צמחֿצדק' של במאמר (שהובאה ַהקושיא
היה  לא וכי ולטובתך", "להנאתך שזהו לאברהם לומר צריך היה למה יפות'): וה'פנים ה'אלשיך' בשם
אים  האט אנדערש ("עּפעס עליו השפיע לא אחד דבר שום האם בלבד? הקב"ה ציווי לאברהם ַָמספיק

שמו?! שיתגדל שמך", "ואגדלה לו שנאמר עד דערנומען") ניט

הקודש'- ב'אגרת הזקן רבינו ששואל (שזה 19עלֿדרך יחידו בנו את כשהקריב העקדה, לנסיון בנוגע ,
ד"לךֿלך  מהנסיון יותר הרבה גדול נסיון ה',היה קדושת  על נפשם שמסרו  קדושים וכמה  כמה  "והרי :("

דיבר  לא  כי ֿ גם  (ועלֿאחתֿכמה העקדה בענין דוקא אבינו אברהם של גדלותו מתבטאת ובמה בם", ה'
ולטובתך")? "להנאתך בהטעמת צורך שאין ב"לךֿלך", -וכמה

בכל  אבל אבינו, אברהם של גופו (אמנם הגוף מצד הוא שהענין כפי כאן מדבר שרש "י כיון אלא,
ולטובתך". "להנאתך "לך", שזהו לו לומר צורך היה - המילה קודם שהיה כפי ובפרט גשמי), גוף זאת

כפשוטו. גם "ויצחק" להיות יכול היה הגוף שמצד ממעזריטש, מהמגיד הסיפור ובדוגמת
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יו"ד.8) יב, פרשתנו
ב.9) פא, זח"א

אֿב.10) יג, שם
וש"נ.11) .39 ע' ח"כ לקו"ש ראה
יד.12) טו, שם
הכוונה13) (כנראה השתא  שמח"ת  ליל בשיחת לשיחת

לע"ע. לידינו הגיע לא - הקפות לפני ).l"endשמח"ת

(14.197 ע' לתהלים מכתבים קובץ עא. ע' ח"ב "התמים"
ואילך. תנד ע' ח"י מוהריי"צ אדמו"ר באג"ק ולאח"ז

יז.15) יז, שם
ד.16) פמ"ז, ב"ר ראה
וש"נ.17) א. סג, שבת
פרשתנו.18) ריש
סכ"א.19)
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הנה  מזוכך, גוף היה המילה קודם שאפילו אבינו, אברהם של גופו אודות זאת בכל שמדובר כיון אך
בתור הגוף של ו"טובתך" כשמדו seb"הנאתך" גדול"; לגוי "ואעשך - היא אפילו , הגוף הנאת אודות בר

שגוף בדבר צורך יש - יהודי אברהם dfשל של לגופו ובנוגע אישית. תועלת ממנו יפיק אישי באופן
זה. בענין שישנם הפירושים ככל גדול", "גוי יהיו שבניו הבטחה זו הרי - אבינו

ב"להנאתך צורך היה לא  - הנשמה  מצד אבל הגוף. מצד הוא זה קיים וכל אבינו אברהם ולטובתך";
וטעם. משכל למעלה הקב"ה, רצון למלאות עול, קבלת מצד הציווי

לעצמו  ענין הוא מארצך" ש"לךֿלך - כו'" גורמת שהדרך "לפי השני, בפירוש אומר שרש"י מה וזהו
הנשמה, ומצד הנשמה. מצד הוא שהענין כפי רש"י מדבר כאן כי ולטובתך"), "להנאתך בשביל (לא

שכר  בשביל לא עול, קבלת בדרך אבינו אברהם זאת .20עשה

הנה‰. עול, קבלת בדרך גו'" מארצך "לך הציווי את קיים שאברהם הענין lina`ועלֿידיֿזה גם בא
יתברך  ועצמותו יתברך, עצמותו את 'לוקחת' עול ' ש'קבלת כיון בגשמיות, כפשוטו גדול" לגוי ד"ואעשך

נשמתוֿעדן  מאדמו"ר הידועה כשיחה דוקא, (גשמיות) לגוף .21שייך

הגם  גדול". לגוי "ואעשך מיוחדת: לברכה הוצרך ורביה, פריה ממעטת דרך טבע, שעלֿפי כיון אלא,
שכר  הוא המצוות ששכר להדיעה ובפרט - יתברך ה' רצון קיום עבור שכר בתור לו מגיע היה זה שדבר

בשמחתֿתורה  (כמדובר חומריות 22טבעי מצד (ולא כו' ממעטת הדרך הטבע שעלֿפי כיון מכלֿמקום, - (
טבעי ענין זהו אלא dxezהעולם, itÎlr.במיוחד - גדול" לגוי "ואעשך - ברכה לו לתת הכרח היה ,(

עצמותו  את לוקחת 'קבלתֿעול' כי עול, קבלת בדרך הציווי את שקיים עלֿידיֿזה קיבל זו וברכה
הנמנעות" "נמנע הוא יתברך ועצמותו כנ"ל, כלל.23יתברך הגבלות אין ומצידו ,

.Â לך" של תוצאה הוא גדול" לגוי "ואעשך הראשון, הפירוש שלפי הסתירה, גם תתורץ עלֿפיֿזה
גו'": "ואעשך של להיפך גורם גו'" "לך אדרבה, הרי השני, הפירוש ולפי גו'",

ציווי  קיים אבינו שאברהם עלֿידיֿזה אבל כו'", דברים לשלשה "גורמת אכן עצמה מצד "דרך"
ו  ולטובתך", "להנאתך גו'" "לך נעשה - עצמותו את 'לקח' היה שבזה קבלתֿעול, בדרך iad`הקב"ה `ed

הטבע. היפך שזהו אףֿעלֿפי גדול", לגוי ל"ואעשך

.Ê שהפירוש (כיון לזה זה סותרים שאינם בלבד זו לא ברש"י, הפירושים ששני נמצא, זה לפי
שהענין  כפי הוא כו'" שהדרך "לפי והפירוש הגוף, מצד הוא שהענין כפי הוא ולטובתך" ד"להנאתך

לזה: זה מסייעים הם אלא כנ"ל), הנשמה, מצד הוא

ברש"י), השני (כפירוש בנשמתו גו'" ל"לך הביא ברש"י) הראשון (כפירוש בגופו גו'" מארצך "לך
עבודת  גיסא: לאידך וכן דוקא. בגופם העבודות עלֿידי נעשו בנשמתם האבות של העבודות שכל וכנ"ל,

להגוף. בנוגע ולטובתך" ל"להנאתך הביאה דוקא, עול קבלת בדרך הנשמה

.Á:היא בעבודתינו מזה ההוראה

אביך", ומבית וממולדתך מארצך "לךֿלך שיהיה ודורש עכשיו, גם ושולח שלוחים, שלח הנשיא הרבי
כהפירוש ברוחניות, או בגשמיות הטבעיים אם הרגליו ("ארצך"), רצונותיו מכל "לצאת" שצריך בזה,

אביך")("מולדתך"), ("בית החינוך בסיבת שבאו .24ומהענינים

סוףֿכלֿסוף - אצלם. זאת לפעול שקשה כאלה נדח"ישנם ממנו ידח "לא שהרי כולם, אבל 25יצייתו ,
יהיה מה לחשוב מתחילים לכלֿלראש הנה גו'", מארצך "לך מהם כשדורשים זה elבינתיים, אם - מזה
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שהם20) כמו וטובתך  הנאתך  בשביל  לא (ראה גם ברוחניות
(סה"מ  ותש"ה ואילך) שצז ע' תרס"ו (בהמשך תרס"ז לך סד"ה

הקב"ה. רצון לקיים בכדי ורק ,((95 ע' תש"ה
(21.120 ע' ,12 ע' שלום תורת סה"ש ראה
התוועדויות 22) - מנחם (תורת סל"ג שמח"ת יום שיחת

וש"נ. .(140 ע' חמ"א

החקירה 23) בס' ונת' הובא סתי"ח. ח"א הרשב"א שו"ת ראה
ובכ"מ. ואילך. ב לד, להצ"צ

חי"ב 24) התוועדויות - מנחם תורת .17 ע' ח"א לקו"ש ראה
וש"נ. .123 ע'

ת"ת 25) הל' ספל"ט. תניא וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ
סה"ג. פ"ד לאדה"ז
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בקבלת  לעשות שיש הנ"ל, רש"י מפירוש ההוראה היא זה ועל חסֿושלום. להיפך או ולטובתך" "להנאתך
ולטובתך" "להנאתך שיהיה הדבר מביא ואז .26עול,

דורשים זה `cgואת lkn ההגבלות מכל "לצאת" אביך", ומבית וממולדתך מארצך "לךֿלך שיהיה ,27.
בקדושה, הם אביו" ו"בית "מולדת", וה"ארץ", העילוי, בתכלית נמצאים שהם הסבורים אלו ואפילו
(ב"סדרה  לךֿלך פרשת ריש ב'תורהֿאור' המבואר לפי הרי - מזה? "לצאת" הם צריכים מדוע ואםֿכן
ש"מארצך  מובן, למטה, מלמעלה אברהם נשמת ירידת על קאי גו'" מארצך ש"לךֿלך החסידית")

בקדושה  נעלים הכי ענינים הם אביך" ומבית בדא"ח 28וממולדתך אחר במקום המבואר כפירוש ,29(ולא
שלו. הענינים מכל ש"יצא" גו'", "לך זה על נאמר ואףֿעלֿפיֿכן רצויים), בלתי ענינים שהם

למטה  ונמשך ולטובתך", "להנאתך נעשה זה הרי עול, קבלת ובדרך הציווי, את מקיים שהוא ובשעה
והנגלה. הנראה בטוב

***

.Ë הפסוק כאמור 30על כי, פירושים. כמה רש"י מביא את", מראה יפת אשה כי ידעתי נא "הנה
עתה, שרק גו'", ידעתי נא "הנה שכתוב מה מובן אינו ובפשטות מקרא", של "פשוטו רש"י מפרש לעיל,

מצרימה" לבוא הקריב להביא 30"כאשר רש"י מוכרח ולכן מראה", "יפת היא ששרה לאברהם נודע
זו. שאלה להבהיר כדי אלו, פירושים

מביא אחד פירוש הפכיים: פירושים ישנם רש"י, שמביא אגדה"בפירושים ממדרש -31רש"י
שבשניהם, צניעות מתוך  בה  הכיר  לא עכשיו רש"י,"עד מביא נוסף ופירוש מעשה". עלֿידי בה הכיר ועכשיו

שהוא רש"י ימיםואומר זה -"ידעתי מקרא" של ש"עכשיו",miax"פשוטו אלא את", מראה יפת כי
יפיך". על לדאוג שיש השעה "הגיע מצרימה", לבוא הקריב "כאשר

הראשון, הפירוש לפי הפכיים: פירושים כאמור, הם, הפירושים ש"הקריב שני עד הזמן כל במשך הנה
רק  לא זאת אברהם ידע השני, הפירוש ולפי מראה". "יפת היא ששרה אברהם ידע לא מצרימה", לבוא

"ימים אלא מצרימה", לבוא הקריב  זה.miax"כאשר לפני "

בזה: והביאור

מתבטא  ובזה בגופם. שהוא וכפי בנשמתם שהוא כפי אבות" ד"מעשה הענין ישנו לעיל, כאמור
מצד הוא רש"י של הראשון הפירוש הפירושים: שני בין -znypהחילוק השני והפירוש ושרה, אברהם
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שליט"א:26) אדמו"ר כ "ק הוסיף זה, בענין
(ראה הזקן רבינו שסיפר מה ידוע -ולהעיר: מנחם  תורת

התגלגלו שבמעזריטש  וש "נ), .43 ע ' ח"א  מופתים,התוועדויות
אפילו  טרחו לא ולכן יותר, נעלים בענינים עסוקים היו אבל

אותם... ולהגבי' להתכופף
בזה  שיש ועכצ"ל - זאת? לדעת לנו נוגע מה ולכאורה:
נפלאת  "לא שכן, עכשיו, גם ישנו ה"מופתים" שענין  - הוראה
- מופתים שמחפש מי זאת; לחפש צריך שלא אלא היא"...
(ראה  מופתים של הסדר הי' ששם פולין, לחסידי אותו שולחים

וש"נ) .46 הערה 246 ע' ח"כ התוועדויות - מנחם תורת ;*גם
למלא - יותר נעלים בענינים מונחים להיות כו',צריכים הציווי את 

הנה ואז, המופת , את  להרים  לו ולא  ו)ירים (יתכופף בעצמו הרבי
המופת, בעצמו,את הוא אבל  לטובה, לבבו משאלות  הנה וימלא

מונח  להיות עליו קצרה", ודעתם עמך צרכי ש"מרובים למרות
מוגה). בלתי (מהנחה כו' נעלים בענינים

שליט "א :27) אדמו"ר  כ"ק הוסיף זה של בענין  ענין זה אין
שמתפרץ  ווייטאג") הארץ ("א לב כאב זהו "צחות"; או ַַָ"דרוש"
עשרה  חמש לאחרי - השבוע לפרשת ובשייכות בקשר - סוכ"ס
וישן, מפהק פלוני פגע"; ולא נגע ו"לא זה, על שמדברים שנה
שאין  - לא אמת - "אמתלא" מוצא ופלוני לצדדים, מביט ופלוני

מוגה). בלתי (מהנחה אליו מכוונים הדברים
לקו"ש28) ראה - שבזה המדריגות תורת פרטי .16 ע' שם

שם. ובהנסמן ואילך, 121 ע' שם מנחם
תרנ"ה29) (סה"מ תרנ"ה לך לך ד"ה תש"ב ראה כג). ע'

ואילך). 54 ס"ע תש"ב (סה"מ
יא.30) יב, פרשתנו
אף 31) אגדה, למדרש רש"י שמציין מה על להקשות אין

שם  בגמרא כי - א) טז, (ב"ב בגמרא זה מאמר ישנו שלכאורה
הגמרא mdipyay"צניעות ליתא משמעות ואדרבה , דהוא ", שם

דאברהם. ענינו

*(dfn dxizie:oilet iciqgl rbepa mb,d df 'idy oin`n ippi`"xcq"axd icinlz lk oiay (47 'r mely zxez y"dq) mbztd reci ixdy -
d z` owfd epiax gwl cibnd"rprhrnq,"k"`e,jetd xcq 'id (oilet zeciqgl mikiiyd cibnd icinlz lv`) mlv`y xnel xyt` i`.`l`,

oilet iciqg lv` `ed oky mixne` c"agay...
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"מדרש שהוא הראשון הפירוש על רש"י מציין ולכן גופם. "פשוטו `dcbמצד שהוא השני הפירוש ועל ,"
הזקן  רבינו שאומר (כפי התורה פנימיות נמצאת) (שבה "אגדה" כי - מקרא" ש"רוב 32של לאגדה, בנוגע

בה"), גנוזין התורה נשמה 33דאורייתא""znyp`סודות אודות מדברת ו"34- ,eheyt) מקרא" itebשל
גוף 33תורה  אודות מדבר (35.

.È,"את מראה יפת ש"אשה מלידע מושלל היה נשמתו מצד מראה"אברהם "יפת מענין אפילו
צורך  אין זה ועל הפשוט, דבר הוא הגוף מתאות מושללת שהנשמה זה (שהרי לנשמה בנוגע ברוחניות,
- הבורא רצון למלאות עול, קבלת בדרך הענינים כל את עשה נשמתו מצד כי אברהם), של במעלתו

ג). סעיף (כנ"ל ודעת מטעם מ"ידעתי", למעלה

הגוף, מצד את dkxvedאבל לקדש לאדם "אסור שהרי את", מראה יפת ש"אשה הידיעה אצלו להיות
שיראנה" עד דרבנן 36האשה מילי ואפילו ניתנה, שלא עד כולה" התורה כל אבינו אברהם "קיים והרי ,37.

ימים זה "ידעתי רש "י אומר עם miaxולכן אברהם של והשידוך שיראנה", עד לקדש ש"אסור דכיון - "
לחרן  שהגיעו לפני ואף כנען, לארץ שהגיע לפני עוד - מצרימה" לבוא ש"הקריב לפני רב זמן היה שרה

בפסוק  נאמר שרי38(שלכן "ואת - כשדים באור עדיין שהיו לזמן בנוגע -ezlk שידיעה בהכרח הרי - ("
בא  גם - שונים - (רבים רבים" "ימים כבר אצלו היתה כנען זו ארץ ימי חרן; ימי אורֿכשדים; ימי יכות:

מראה"). ה"יפת את שינו ולא -

אלא  חסֿושלום, גופניות לתאוות בנוגע הידיעה היתה לא אברהם של גופו מצד שגם מובן, עלֿפיֿזה
עלֿפי להיות צריך שכך "מרכבה"dxezמפני קדוש, גוף היה גופו גם שהרי מצד 39, ואףֿעלֿפיֿכן, .

מענין אפילו מושלל היה כנ"ל).df40נשמתו להנשמה, בנוגע שהוא כפי מראה" "יפת מענין (ואפילו

.‡È יתכן איך - הנשמה מצד הוא רש"י של הראשון שהפירוש כיון מובן: אינו עלֿפיֿזה אמנם
נשמתו? מצד את", מראה יפת אשה כי "ידעתי אזי מצרימה" לבוא הקריב ש"כאשר

עינים' היה41ב'מאור אבינו שאברהם שאף הבעלֿשםֿטוב , בשם "מקושר איתא והיה  להקב"ה, מרכבה
שמצד - המחשבה " בשרש תמיד לפי במחשבתו אותה, שראה אף מראה", "יפת היא ששרה ידע לא זה

של  מקום (שהיתה למצרים בבואו מכלֿמקום - הגשמית" הראיה במקום שלא תמיד היתה ש"מחשבתו
הארץ" "ערות נקראת שלכן הצניעות, זימה 42היפך שטופי שהיו המצריים בין (בדקות 43), פעל ה"ז ,

מבחינת  מחשבות לבוא והתחילו ממדריגתו ש"ירד אבינו, אברהם על אפילו עלֿכלֿפנים) דדקות
את". מראה יפת אשה כי ש"ידעתי עד השבירה",

רש"י שפירוש הנ"ל, ולפי הבעלֿשםֿטוב. מאמר כאן כפיdfעד נמצא,הוא נשמתו, מצד היה שאברהם
נשמתו. מצד אפילו באברהם ירידה פעלה שמצרים

שם  הנמצאים הניצוצות לברר כדי למצרים לבוא הוצרך שאברהם זה מצד בזה: צריך 44והביאור היה ,
המאמר  ועלֿדרך ירידה, פעל זה הרי ובמילא המתברר, בלבושי כו'".45להתלבש מנוול עם "המתאבק
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סכ"ג.32) אגה"ק תניא
א.33) קנב, זח"ג
אף 34) אגדה", ל"מדרש רש"י שמציין מה לבאר יש ועפ"ז

נח  ש"פ שיחת (ראה פירושיו מקורי לציין רש"י של דרכו שאין
מדייק  כי ,((198 ס"ע חמ"א התוועדויות - מנחם (תורת סוס"ו

" הוא זה שמאמר `dcbרש"י yxcn ע"פ הוא זה שפירוש לרמז ,"
לנשמה. בנוגע המדבר דאורייתא, נשמתא

בגליא35) מתקשרא דישראל גליא וסתיםכי דאורייתא ,
דאורייתא בסתים - ע דישראל  א).(זח"ג ג,

א.36) מא, קידושין
ד"ה 37) - שם לב"ב בחדא"ג מהרש"א וראה ב. כח, יומא
עפרא.

לא.38) יא, נח

ו.39) פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
הי'40) לא "היאך שם: המהרש"א קושיית תתורץ ועפ"ז

. .מסתכל והרי כי . - שיראנה" עד אשה לקדש לאדם אסור .
ענין  מצד שהוא כמו כפי ומדבר שבתורה, באגדה הוא זה מאמר

סי"א). לקמן (הובא עינים במאור ועפמש"כ הנשמה,
מחשבות).41) רבות וזהו (ד"ה שמות לקו"ש ס"פ גם וראה

.60 ע' ח"ה
יב.42) שם, ט. מב, מקץ
יט.43) יב, פרשתנו פרש"י
"המחשבות44) שם: עינים במאור שבאו וכדאי' שבמצרים

לשרשן, להעלותן כדי הוא כאמור,לו, השי"ת עבודת אדרבה והוא
שבאו לבלבלו".ולא

ספכ"ח.45) תניא
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בגדים" "חמוץ הלשון נאמר כו', לברר בגלות שבא כפי אלקות על אפילו מצינו: מזו כמו 46וגדולה ,
הבתולה 47שנתבאר  ולאחותו דיבורֿהמתחיל הזקן לאדמו"ר רק 48בהמאמר נוגע זה שענין ואףֿעלֿפי .

לבושים מכלֿמקום זה הרי (בגדים), "להelyבלבושים זה: על ואומרים ,`nhi"49.

.·È נשמתו מצד נאמר 50אברהם איוב שעל אף מאיוב, אפילו יותר נעלה ירא 51היה וישר תם "איש
ענין (שמצד - מרע" וסר מאברהם dfאלקים גדול הגמרא 52היה כדברי - אברהם 53) דאחרניתא, כו' "איוב

אסתכל". לא בדידי' אפילו

וגוף  נשמה הם ואשה איש חסידות: עלֿפי בזה המתלבש 54והרמז הנשמה חלק - עצמה ובנשמה .
- שרשו מעלת מצד הגוף, ועלֿידי שלמעלה. הנשמה עצם לגבי גוף בחינת הוא שבנשמה, רגל בגוף,
- אסתכל" לא בדידי' "אפילו שאברהם וזהו בנשמה. גם עילוי נעשה - מראה" יפת "אשה ענין שזהו
ידם  ושעל הגשמיים, שבענינים מראה", "יפת העילוי, מצד היתה לא הגשמיים, ובענינים בגוף שעבודתו

כנ"ל. הבורא, רצון למלאות בכדי ורק  אך היתה עבודתו אלא (נשמתו), הוא גם מתעלה

שנעשה במה וההרגש הידיעה אצלו היתה לא כלל. מורגש בבחינת היתה לא שעבודתו enrוהיינו,
הבורא. רצון במילוי רק מונח והיה חשב הוא מראה"; "יפת נעלית , במדריגה עומד הוא אם -

הביאור  גם אותי"55וזהו מוליכין (דרך) באיזו יודע "ואיני זכאי בן יוחנן רבי אףֿעלֿפי 56במאמר ,
וכו'" ומשנה מקרא הניח "לא 57ש"לא - הרגיש ולא תפקידו, במילוי עסוק היה זכאי בן יוחנן רבי כי -

נעשה מה - .enrידעתי"

נשמתו, מצד (ואפילו באברהם גם ירידה פעל זה הרי מצרימה", לבוא הקריב "כאשר ואףֿעלֿפיֿכן,
מזה  ובמכלֿשכן בקדושה, רק היתה זו ירידה שגם כמובן, אלא, "ידעתי". אצלו גם שנעשה כנ"ל),

כנ"ל. התורה, ציווי מצד רק היה הגוף, מצד שהיה גו'" ה"ידעתי שאפילו

.‚È הוראה (מלשון התורה שהוריש 58סיפורי אבינו, מאברהם סיפורים ובפרט בעבודתינו. הוראה הם (
המסותרת  האהבה את בניֿישראל "קרוב 59לכל שיהיה ומצוות, התורה כל לקיום מביאה זו שאהבה -

לעשותו" ובלבבך בפיך מאד הדבר קודמת 60אליך בהתוועדות (כמדובר הוא הירושה ענין והרי -61(
נוטל שהיורש בעבודתינו:lkdבאופן הוראה הם אבינו אברהם של שהסיפורים בודאי הרי -

והתאוה  שלו ל"מצרים" - מצרימה" לבוא הקריב "כאשר מיוחדת זהירות להיות צריכה אחד כל אצל
בה  הנמצא האדם על השפעה להם שיש והסביבה המדינה שלה, ענין 62המיוחדת שכללות לכך (נוסף

מצרים  גלות של ענין הוא בגוף הנשמה ).63ירידת

ארצותֿהברית. היא אנו, נמצאים שבה "מצרים"
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א.46) סג, ישעי'
(תורת 47) תשכ"ד אמור דש"פ הבתולה ולאחותו בד"ה

ואילך). 413 ע' חל"ט התוועדויות - מנחם
אדה"ז 48) ממאמר חלק - ואילך. רט ע' ח"א תקס"ח סה"מ

רעג  ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז ולאחותו בד"ה ונתבאר נכלל הנ"ל
וש"נ). ואילך.

ג.49) כא, אמור
בדידי'50) ש"אפילו בזה היא איוב על אברהם של מעלתו כי

סותר  זה אין ולכן, כנ"ל. הנשמה, מצד הוא זה וענין אסתכל", לא
כו'". באיוב הנאמר "גדול שאמרו למה

ג.51) ב, ח. א, איוב
ב.52) טו, ב"ב
א.53) טז, שם
בראשית54) בחיי ואילך . ב קכב, זח"א כא.ראה  ג,
מנחם 55) (תורת תשי"ב משכלה תהי' לא בד"ה בארוכה ראה

ד, נ, (בהוספות) ויקרא ובלקו"ת - .(332 ע' ח"ד התוועדויות -

לתניא  קיצורים בס' (נדפס התניא שבתחלת הקושיא להבין סד"ה
קונטרסים ע' (סה "מ  תרצ "ו  אשרנו ד "ה  ואילך), ב מו  שסד, ח"ב

ואילך) 49 ע' תרצ"ו סה"מ אחר.ואילך. באופן נתבאר
ב.56) כח, ברכות
א.57) כח, סוכה
בראשית 58) ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ב. נג, זח"ג ראה

הרד"ק). (בשם
ואילך.59) פי"ח תניא
שם.60) תניא יד. ל, נצבים
הגיע61) לא - הקפות (לפני שמח"ת לע"ע.ליל לידינו
l"end.(

נח 62) ש"פ בשיחת (נעתק רפ"ו דיעות הל' רמב"ם גם ראה
.((193 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם (תורת ס"ב

(63mihxtd הנשמה ירידת בענין שהם כמו מצרים דגלות
ב  קה, ח"א קונטרסים (סה"מ תר"ץ קרוב בד"ה נתבארו - בגוף

ואילך).
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להצר ולא בהרחבה, לחיות ש"צריכים" - הוא זו במדינה ולשנות ה"סדר" לשבור לא וגם לעצמו,
לעצמו; מיצר הוא הרי עלֿידיֿזה כי ורגילותו, טבעו

של  בביתה שהרי מעט, עדיין זה הרי - לו שיש כמה אדרבה: ל"מותרות". שנחשב דבר אין כאן
יותר... יש השכנה

הגמרא  דברי כו'64את בשוקא נבילתא niz`"פשוט `le לא) מנצלים - אנא" רבא וגברא אנא כהנא
בשוק, נבילה פושט הוא שהרי שבמותרות; מותרות עניני בשביל אלא) המוכרחת, פרנסה exn`aבשביל

אנא", רבא וגברא אנא נביל gxkene"כהנא עוד לחפש מוכרחני ולכן הכל, לי וכו'.שיהיה לפושטה כדי ה

תפלה  (להבדיל) עבור זמן נשאר שלא עד בשוק, הנבילה עם בעבודה ("פאריאגט") טרודים ַָוכלֿכך
על לדבר שלא - וכו'.`zekixבציבור ובחסידות בנגלה שיעור ולימוד - התפלה

רק  ולא באריכות. התפללו - עלֿכלֿפנים בשבת - וגם למדו, עסקים בעלי גם הנה שעברו, בימים
שלא  אנגעשטאנען") ניט איז ("אים לו התאים" "לא הבהמית: נפש מצד (גם) אלא האלקית, נפש ַָמצד
הרי  בשבת אבל כך), לו שנדמה (או זמן לו ואין הוא עסוק השבוע, באמצע באריכות. בשבת להתפלל

הקודש' ב'אגרת שכתוב כמו בתפלה מאריך לו65הוא התאים" "לא בשעה ; ברבים. חסידות לחזור שלא
צריך - חסידות חזרת אודות או שמדובר תרס"ו בהמשך שאלה וכשישנה מכולם, יותר טוב לחזור הוא

("ער  יברר וכדומה, בעסק השבוע כל עסוק שהוא שאף יראה, והוא אצלו, לשאול צריך תער"ב, ַבהמשך
השאלה. על ויענה הענין את דורכטאן") ָוועט

רואים  לא כבר המנין, לאחרי דקות חמש בשבת, הנה - ובאמריקא כיום, אבל פעם. היה זה כל
השבוע!66אותו  כל עסוק הוא הרי אצלו: שישאלו שייך איך - וכדומה תרס"ו בהמשך שאלה וכשישנה ;

באמונה, לעבוד צריך הוא הרי - אחר מישהו אצל עובד הוא אם

בזה,- עסוק להיות שצריך בודאי הרי שוחט, או משגיח הקודש, מלאכת היא עבודתו אם ובפרט
וכו' הדין לידע החלף, על -להשגיח

חרדי  יהודי שגם שיראה עלֿידיֿזה ברבים", שמים שם ב"קידוש עסוק הוא הרי - סוחר הוא ואם
וכו'. וכו' במסחר להתחכם ויכול "בטלן" אינו איד") פרומער ַ("א

שעליו  חושב, הוא מצרימה". לבוא הקריב "כאשר בזהירות מהחסרון - הנ"ל כל מתחיל מניין
של בענינים יכשל שלא ובפרט "גסים", בענינים אבל דדקות, שבדקות בענינים רק בזה -lretלהישמר

בטוח. הוא

יומיים  יום ש"תעזבני לו (ונדמה שבסביבתו אנ"ש כל מנהיג "עובד", "משכיל", היה שבעבר כיון
-67אעזבך" ולכשירצה אליו, שייך שייך לא מה ואםֿכן, כו'), "משכיל" להיות יחזור לילה" "בין הנה

יצטרך כאלו?!שהוא מענינים להישמר

אבינו, באברהם אפילו ירידה פעלה שמצרים ההוראה, באה זה הנה על ולכן, נשמתו. מצד ואפילו
" רק אלא למצרים, שהגיע קודם להישמר aixwdעוד כיצד כבר חיפש - מצרימה" השעה 68לבוא "הגיע ,

לדאוג". שיש

"מצרים" יכולה אדם, כל אצל ואילו כנ"ל. קדושה, בעניני היתה הירידה גם הנה אברהם, שאצל אלא
יותר. למטה ועוד והיתר, רשות בעניני ירידה לפעול
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א.64) קיג, פסחים
ס"א.65)
שאז 66) - ויוהכ"פ בר"ה ורק הוסיף: שליט"א אדמו"ר כ"ק

תפלתו  מתארכת - גשמיים לענינים בנוגע ומשפט הדין לו נוגע
שעה... רבע עוד

הש"ץ, הנהגת אודות שליט"א אדמו"ר כ"ק הזכיר כמו"כ
בה  ה"עניבה"... את שמיישר לאחרי אלא ל"עמוד", נגש שאינו

(מהנחה  כלל לזה שייך הי' לא בליובאוויטש שבהיותו בשעה
מוגה). בלתי

וש"נ.67) קלח. ע' ח"א אג"ק ראה
הוא 68) את" אחותי נא "אמרי יבֿיג) יב, (בפרשתנו דמ"ש

אלאבכדי כפשוטו, גו'" אותי  מ"והרגו  רק (לא מהנפילה להנצל  גם)
עינים במאור כדאי' מצרים, שם.שע"י
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וסלקת" ש"נחתת בלבד זו ולא מזיקה, אינה ש"מצרים" בלבד זו לא הנה - הזהירות כשישנה 69אבל

" אלא זה), לפני שהיה כפי מדריגה באותה ממצרים "מצרים"mixvnn"10אברםlrie(שיוצא שעלֿידי ,
החושך" מן האור "כיתרון עליה, - "ויעל" .70נעשה

***

.„È.'גו לךֿלך גו' ויאמר דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.ÂË ו" - הבתרים בין בברית אבינו לאברהם הקב"ה שאמר הענינים בשלום בין אבותיך אל תבוא אתה
טובה" בשיבה .71תקבר

גם  ששייכת ה', בעבודת מדריגה גם זוהי אלא כפשוטו, רק אינו טובה" בשיבה ש"תקבר לפרש ויש
בדוגמת  ומסתירים, מעלימים אינם והעולם שהגוף במצב עומד הוא בגוף: מלובשת שהנשמה בזמן

מהגוף. הנשמה הסתלקות לאחרי

גם - כי בגשמיות, ד"תקבר" בענין צורך אין הרי זה, לעילוי להגיע יכולה בגוף נשמה שגם וכיון
תשוב" עפר ב"ואל שישנה ברוחניות 72המעלה עבודה עלֿידי להיעשות שאז 73יכולה התחיה, קודם (לבד

- כפשוטו - עפר "ואל שעלֿידי הגילוי לשלימות לזכות כדי אחת, שעה לעפרן חוזרין להיות יצטרכו
-)74תשוב"

רז"ל  במאמר הביאור גם הוא ועבר75ועלֿדרךֿזה מת כאילו מאה שבהיותו "בן - העולם" מן ובטל
ועד כחותיו עשר כל את שבירר מאה", שבחכמה "בן חכמה כחות: מעשר כח כל כלול (שאז פרטיהם בכל

עליו. פועל אינו העולם שהעלם העולם ", מן ובטל ועבר מת "כאילו זה הרי וכו'),

אפילו  הרי - מאה" "בן אינו שעדיין כך לפרטיהם, כוחותיו כל לברר עבודתו סיים לא שעדיין זמן כל
לזהירות זקוק היה אבינו משפיעים אברהם העולם עניני כי מצרימה", לבוא הקריב "כאשר מיוחדת

לפעול (כנ"ל); יכול אינו שהעולם העולם", מן ובטל ועבר מת "כאילו זה הרי עבודתו, גמר לאחרי אבל
שיש כיון - "כאילו" רק אבל שפ dlrnעליו. בגוף, הנשמה פועל בירידת שהעולם לא (אבל בעולם ועל

עליו).

טובה", בשיבה תקבר בשלום אבותיך אל תבוא "ואתה אבינו לאברהם הקב"ה שאמר מה וזהו
זו. למדריגה שיבוא לו שהבטיח

.ÊË ורש"י אליו"? שיבוא מבשרו והוא עובדֿכוכבים, "אביו רש"י: שואל אבותיך", "אל התיבות על
תשובה". תרח שעשה "ללמדך מתרץ:

עתיד  לשון "שיעשה" ולא עבר, לשון "שעשה", רש"י בשיבה 76מדברי "תקבר על להלן שאומר כפי -
"בשרו לפני dyriyטובה", קודם, תשובה עשה שתרח סובר שרש"י מובן, - בימיו" תשובה ישמעאל

תבוא" "ואתה .77אמירת

הניח  אבינו שאברהם לכך שהסיבה רש"י מבאר - נח פרשת - הקודמת הפרשה בסוף להבין: וצריך
היא  לו", והלך "זקן אביו תרח ומזה 78את מתים". קרויים בחייהם אף ו"הרשעים רשע, היה שתרח מפני
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ב.69) קכב, זח"א
יג.70) ב, קהלת
טו.71) טו, פרשתנו
יט.72) ג, בראשית
בגשמיות,73) תשוב" עפר ב"ואל מעלה יש שמ"מ אלא

תפלות  ובדוגמת: כדלהלן. לעפרן, חוזרין תחה"מ לפני שלכן,
אביא  ביהמ"ק "לכשיבנה ובכ"ז אֿב), כו, (ברכות קרבנות במקום

"במקום". רק לא בשלימותו, הענין - ב) יב, (שבת כו'"
ב.74) קח, זח"ב ג"כ וראה ב. קנב, שם

מנחם 75) (תורת 53 הערה נח ש"פ שיחת וראה ספ"ה. אבות
נח. פרשת מלכות" "דבר (199 ע' חמ"א התוועדויות -

שבעת76) יח), (שמות, בתנחומא גם "ואתה וכ"ה אמירת
חייך הקב"ה "בשרו גו '" תשובה".dyryתבוא אביך עבר) (לשון

שרש"י לימודאלא רק שהוא "בשרו", ולא "למדך" ,`epilכתב
התנחומא. על מחולק ובזה מזה. ידע אברהם כי

לפי 77) הוא עבר", לשון - "שעשה רש"י שמ"ש לומר ואין
הלימוד ורק לאברם הקב"ה של מאמרו את מבאר ep`yשאינו

ובנוגע - "בשרו" ולא "למדך" - מזה המעשה לומדים גם לזמנינו,



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

d"kyz'dיח ,oeygxn `"i ,jlÎjl t"y zgiy

הרמב"ן  נשארת 79מכריח זה, לפני תשובה עשה תרח אם (שהרי ימיו סוף עד תשובה עשה לא שתרח ,
ואיך  תשובה). עשה שתרח מאז השנים כל במשך אב כיבוד מצות אבינו אברהם קיים לא למה הקושיא :

לךֿלך) (בפרשת כאן רש"י שכתב  מה עם זה כן?"dyryמתאים לפני תשובה" תרח

.ÊÈ:הנ"ל רש"י בפירוש הביאור בהקדים יובן בזה הביאור

מיתתו  הכתוב הקדים "ולמה ושואל: מחרן", אברם שיצא "לאחר רש"י: מפרש - בחרן" תרח "וימת
שכשאברם  החשבון, מבאר שרש"י (כפי הרבה" משנותיו נשארו "עדיין הרי אברם", של ליציאתו תרח של

שנה)? 205 בן מת ותרח שנה, 145 בן תרח היה מחרן, יצא

אביו  כבוד את אברם קיים לא ויאמרו לכל מפורסם הדבר יהא "שלא (א) תירוצים: שני רש"י ומביא
"ועוד  (ב) מת". הכתוב קראו לפיכך לו, והלך זקן (שזהו 80שהניחו מתים" קרויים בחייהם אף שהרשעים

"ועוד"). רש"י: כלשון - מת" הכתוב ש"קראו זה לפני רש"י שכתב למה טעם ולא - נוסף תירוץ

מבארים, אינם אבל כו'", הכתוב הקדים "ולמה הקושיא את מתרצים ברש"י התירוצים ב' בפשטות,
כו'"? אביו כבוד את אברם קיים ש"לא היתכן

מובן: אינו גם

מיתתו ב) הקדימה שהתורה שעלֿידיֿזה - הוא לכל" מפורסם הדבר יהא ד"שלא הפשט זה, לפירוש
שעושים  שבשעה כיון מובן: ואינו אברם. יציאת לאחרי היה תרח" ש"וימת מפורסם יהיה לא תרח, של
מחרן  יצא שאברם שבשעה בבירור, יודעים מחרן, בצאתו אברם של ושנותיו תרח של שנותיו לפי חשבון
מפורסם? שהדבר בשעה בה כו'", הכתוב ש"הקדים בזה התועלת ומהי לכל, מפורסם זה הרי חי תרח עדיין

אברם" את ויולד שנה שבעים תרח ש"ויחי שנה"81ובפרט ומאתיים שנים חמש תרח ימי "ויהיו ,82

מחרן" בצאתו שנה ושבעים שנים חמש בן ובפרט 83ו"ואברם שבכתב, בתורה מפורשים פסוקים הם
אברם  ויציאת תרח אודות התורה מספרת שבו במקום אלא צדדי, במקום כתובים אינם אלו שפסוקים

חוזר" משנה בדבר "טעה (שלכן מפורסם דבר היא משנה אפילו לכל. מפורסם  בודאי זה הרי - ,84מחרן
שבכתב. תורה ומכלֿשכן טעות), בגדר זה אין מפורסם, דבר שזהו דכיון

"ג) רק אלא "מת", היה שלא מובן, מת", הכתוב "קראו רש"י aezkdמלשון e`xw:מובן ואינו מת".
"מת"? אינו שבאמת בשעה בה "מת", אמת תורת אותו קוראת איך

תירוץ "ועוד", זהו שהרי מתים", קרויים בחייהם אף ש"הרשעים לפי שזהו לומר אפשר ipyואי
הראשון.le`(כנ"ל), התירוץ

מאמר ד) מביא ואינו טעם, בלי סתם, מת" הכתוב "קראו רש"י אומר הראשון בתירוץ באמת למה
מתים"?85רז"ל  קרויים בחייהם אף "רשעים

גם  הם אלא כו'", הכתוב הקדים "למה השאלה על תירוצים רק אינם הפירושים ששני לפרש, ויש
כדלהלן. הנזכרות, הקושיות כל יתורצו ועלֿפיֿזה כו'", אביו כבוד את אברם קיים ש"לא הטעם מבארים

.ÈÁ הרמב"ם רשע: הוא כשהאב אב בכיבוד מחוייבים האם הפוסקים, מחלוקת שמחוייב 86יש סובר
(חוץ רשע" אביו היה "אפילו אביו "לא בכבוד הציווי ישנו שאז ומדיח, תכסה 87ממסית ולא תחמול

וה'טור'88עליו" בכבודו.89). חייב אינו תשובה, עשה שלא זמן כל רשע, שבאביו סובר,
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הבתרים בין ברית מה שאחרי על (נוסף כי - עבר לשון הוא
zehytyעצמו מזה בפנים), כמ"ש משמע דרש"י ששינה הלשון

(כמ"ש  "בשרו " ולא "למדך " וכתב וכהלשון רש"י ישמעאל. גבי
בשורה, הי' לא שבזה דס"ל מוכח נח) ס"פ בב"ר תרח) גבי (גם

מזה ידע ואברהם מקודם תשובה עשה (המובא כי (ובתנחומא
שהרי  מקודם, תשובה שעשה לפרש מוכרח זה) שלפני בהערה

שם בשורתמדבר "שעשה"d"awdבנוגע ואומר לשון לאברהם 
עבר).

סי"ט.78) להלן ראה
שם.79)

שם.80) הרמב"ן כגירסת
כו.81) יא, נח
לב.82) שם,
ד.83) יב, פרשתנו
ס"א.84) סכ"ה חו"מ שו"ע א. לג, סנהדרין
ב.85) יח, ברכות - מחלוקת בו שאין
הי"א.86) פ"ו ממרים הל'
ט.87) יג, ראה פ'
שם.88) כס"מ ראה
ר"מ.89) סי' יו"ד
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על  גם תירוץ זה הרי מתים", קרויים בחייהם אף "שהרשעים רש"י שכתב שמה לבאר, יש ועלֿפיֿזה
בכבודו. מחוייב אברם היה לא רשע , היה שתרח שכיון ה'טור', שיטת  עלֿפי - כו'" זקן ש"הניחו כך

" נאמר לכן (א) מתים": קרויים בחייהם אף "שהרשעים שכתוב במה רש"י כוונת (ב)znieוזוהי תרח".
עמך" מעשה "עושה שאינו שכיון כו'", זקן "הניחו מתים".90ולכן ש"קרויים כיון בכבודם, מחוייבים אין ,

חיים  קרויים במיתתן אף "והצדיקים בפירושו מסיים נח) (ס"פ רש"י נוספת: קושיא מתורצת ובזה
לקושיא: מענה רש"י מבהיר בכך יובן: הנ"ל ועלֿפי - כאן? המדובר לענין נוגע זה מה ולכאורה כו'".

הוא  הדין  הרי - מתים" ש"קרויים כיון לכבדו, מחוייב אינו רשע" שב"אביו אומרים שחייבים 91איך
עמך") מעשה (ב"עושה הוא במותו, גם אב בכיבוד שהחיוב רש"י, מתרץ זה ועל במותו? גם אב בכיבוד

חיים" קרויים במיתתן אף ש"צדיקים לכבדו.92מפני מחוייבים אין "מת", באמת שהוא רשע אבל ,

.ËÈהרמב"ם לשיטת אבל ה'טור'. לשיטת הוא זה תירוץ לעיל, "אביו כאמור של בכבודו גם שחייבים
מתים" קרויים כו' ש "הרשעים זה הרי  תירוץ,רשע ", אינו

רבה'- ב'בראשית שכתוב ממה הרמב"ם, לדעת ראיה שם, חדש' ה'בית שכתב לא 93וכמו שיאמרו
בכבודו  חייב ענין דבכל ובעלֿכרחך היה, רשע תרח והרי כו', אביו כיבוד את אברם -קיים

להלן). (שיתבאר הראשון התירוץ את רש"י מביא זו לדיעה

(בפרשת  שם כי תשובה", תרח עבר) (לשון "שעשה רש"י אומר לךֿלך שבפרשת מה יתיישב ועלֿפיֿזה
קיימת  לא הראשון התירוץ ולפי נח), פרשת סוף רש"י (שבפירוש הראשון התירוץ לפי רש"י מפרש לךֿלך)
עשה  מתי הוכחה אין הראשון התירוץ שלפי וכיון ימיו. סוף עד תשובה עשה לא שתרח הרמב"ן הוכחת

מפני  התנחומא, כדעת עבר, לשון "שעשה" רש"י אומר תשובה, לומר 94תרח ("גלאטער") יותר ַשנוח
תבוא  "ואתה אמירת לפני תשובה בשלום".שעשה אבותיך אל

שמים" מיראת חוץ שמים בידי "הכל רז"ל שאמרו מה לפי קאמר"95[ובפרט לא ורשע "צדיק הרי 96, ,
) יאמר שהקב"ה לומר שייך תשובה.xeaica97לא יעשה שתרח זה, לפני (

" הקב"ה אומר ישמעאל שעל מוכרח dyriyואףֿעלֿפי שם (א) הרי - תשובה" כו' עתיד) (לשון
אין  תשובה", "יעשה שישמעאל זה על (ב) הבתרים. בין ברית לאחר רק נולד ישמעאל כי כך, לפרש

. ורשע "צדיק ישמעאל אצל כי קאמר", לא ורשע ש"צדיק מזה שהרי סתירה - מלכתחילה קאמר" .
בכל"98נאמר  ידו אדם פרא יהיה ].99"והוא

.Î בגמרא האיבעיא בהקדים יובן - נח) פרשת שבסוף רש"י (בפירוש הראשון התירוץ של :100הביאור
מחלוקת  בזה יש להלכה, בנוגע איפשיטא". דלא "בעייא וזוהי אביו", מפני לעמוד מהו רבו, והוא "בנו

הרמב"ם  אביו"101הפוסקים: מפני עומד הבן אבל הבן, מפני עומד האב ש"אין והרא"ש 102סובר .103

הקביל  לא לגדולה, שעלה שמיום מרוטונבורג , ר"מ על עליו "אמרו ומביא: זה", מפני זה "ויעמדו סובר
אליו". יבוא שאביו רצה ולא אביו פני

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

ב.90) כב, יבמות
ס"ט.91) שם יו"ד שו"ע ב. לא, קידושין
פ"י.ראה92) אגה"ת תניא מ"ז. ומעין קונטרס
ז.93) פל"ט,
שעשה94) רש"י שהוכחת לומר לפיואין כי  קודם , תשובה 

הטעם לך , שבפ ' זה שהי'פירוש לפי הוא כו'" זקן ש"הניחו
תלמידו  הי' תשובה שעשה לפני גם כי - ס"כ) (כדלהלן תלמידו

רבו). בקול שומע שאינו - קטן יותר תלמיד (ואדרבה,
ב.95) לג, ברכות
ב.96) טז, נדה

ואילך.97) ג יד, תולדות תו"ח ראה
יב.98) טז, פרשתנו
ב.99) לג, ברכה ספרי ב. כ, יתרו מכילתא ראה

ב.100) לג, קידושין
שם.101) בטור הובא - ה"ד שם
כשהוא 102) גם אביו בכבוד (שחייב דס"ל לשיטתי' ואזיל

[ויומתק  וכו'. והדרגות המעלות נפק"מ אין או"א בכיבוד כי רשע)
עם  עצם שייכות זוהי - ובן אב דשייכות בחסידות, המבואר עפ"י

וכו']. הגילויים שינוי ע"י תשתנה ולא עצם,
שם.103) בטור הובא - (סנ"ז) שם קידושין
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חדש'- אביו"104ה'בית מפני "לעמוד חייב אם רק היא בגמרא שהאיבעיא (והרמב"ם iqdxta`מבאר,
אביו  בכבוד וחייב כלל, איבעיא אין בצנעא אבל אביו), בכבוד חייב  בפרהסיא שגם -105סובר

תרח  שהרי - אברהם של תלמידו בדרגת היה תרח כי כו'", זקן ש"הניחו הטעם לבאר יש ועלֿפיֿזה
היה ו"אחד עבודהֿזרה, עובד תחילה (ותרח 106אברהם"היה דורו בני כל את שלימד היחיד  היה אברהם ,

אחדות כו'"בכללם) זקן "הניחו למה מובן ולכן - אביו 107ה' פני הקביל ש"לא מרוטונבורג מהר"ם כמו ,
אליו". יבוא שאביו רצה ולא

ממדריגת  ביותר תחתונה במדריגה שהיה דכיון - מת" הכתוב "קראו בתיבות רש"י כוונת וזוהי
" לכן הזוהר e`xwאברהם, וכלשון אברהם, לגבי מת" מדרגי'108הכתוב  דנחית מית".`ixw"מאן

מציאות  בגדר אינו פשוט איש גדול, חכם שאצל בחסידות, שנתבאר מה עלֿפי יותר ].109[ויומתק

לא  שיאמרו באופן מפורסם הדבר יהא שלא א) מפורסם": הדבר יהא "שלא רש"י שאומר מה וזהו
גנותו  שזוהי אברהם, של תלמידו בדרגת שהיה תרח של [מצבו המצב - הדבר יהא שלא ב) כו'. קיים

ברמז  רק וכתבה תרח, של גנותו (בפרסום) בפירוש לכתוב רצתה לא התורה תרח]; .110של
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שם.104)
הדבר105) יהא "שלא רש"י מ"ש יומתק mqxetnועפ"ז

לבצנעא. בפרהסיא בין נפק"מ יש ואם, אב בכיבוד כי לכל",
כד.106) לג, יחזקאל
לדעת 107) מקור שמכאן  בב"ח מש"כ  לדעת וע"ד  הרמב"ם,

שהיא  מהר"ם לדעת מקור מכאן אדרבה זה ולפי' התנחומא.
הטור. דדעת אליבא

ד.108) ס"ע ח"ב באג"ק בהנסמן וראה ב. קלה, ח"ג
וש"נ.109) עח. ע' תרצ"ב סה"מ ראה

ויאמרו 110) כו' מפורסם הדבר יהא "שלא בענין יאמר או
קיים": לא

תרח של מיתתו הכתוב מקדים הי' לא אברם באם של  ליציאתו
שהי ' או  פנים: משתי  בא' בפירוש הי' מקום) (באיזה כתוב צ"ל

לכל", מפורסם הדבר "הי' ואז תרח, של גנותו עי"ז) (ומפורסם
(והוא"ו  כו'". קיים לא "יאמרו ואז הנ"ל כתוב הי' שלא או

" כמו והוא לחלק, בא פירוש `e(ד"ויאמרו") וע"ד שיאמרו".
אחר פירוש הוספת שהוא שהרשעים", "ועוד כאן: ).iktdרש"י
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' תשרי, ה'תשי"ג
ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מה שלא כתבתי בתוכן הברכה פרטים. מלבד שיש בזה ענין שצריך אדם לאמר בלשון רבו, הנה 
מובן הוא ג"כ ע"פ נגלה דתורה, ובפשטות - ובהקדם המובא בט"ז ומגן אברהם והובא לפסק הלכה 
בשו"ע רבנו הזקן סימן תקפ"ב סעיף ז' אשר בימים האלו צריך לדקדק ולהזהר בלשונו. והנה אם כפי 
השערת כת"ר, הייתי מפרט במכתבי נוסף על נוסח הברכה הכללית, ג"כ ענין פרטי, אף כי אחד ומיוחד, 
ופרט, הרי הי' אז כלל  ובהתאם לדרז"ל על כלל  זל"ז,  וקרובים  ופרט בענין אחד  הנה הי' בזה כלל 
ופרט שאין בכלל אלא מה שבפרט, או פרט וכלל אשר י"א שיש לדורשו במיעט וריבה וממעט ענין, או 
כלל ופרט וכלל או פרט וכלל ופרט שאי אתה דן אלא כעין הפרט )עיין נזיר ל"ה ע"ב( אשר כל הסוגים 
הנ"ל ממעטים הם בתוכן הברכה, מכשהיא אמורה בכללות בלי כל פרטיות ומיעוט. וכנ"ל, תמיהני על 

שחשדני במה שלכאורה לא הי' צ"ל אצלו מקום לחדש כזה עלי.

והנני חותם בברכת חתימה וגמר חתימה טובה ויה"ר מהשי"ת, אשר ינצל השפעתו על תלמידיו 
ועל חוגים מאחב"י להחדיר בהם רוח של יראת שמים המבוארת בתורת החסידות, היא תורת הדא"ח.
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מוגה  בלתי

בברכה".‡ ד"פותחין הכלל ישנו זמן שבכל לכך הברכה 1נוסף ענין על מיוחדת הדגשה ישנה –
בתורה: היום בפרשת

ה  חלק וחותם נאמר בסיום זה דיום לאֿל 2פרשה כהן והוא ויין לחם הוציא שלם מלך צדק "ומלכי
ליגיעי  ש"עושים כפי ויין" "לחם לאברם שנתן זה שמלבד – וגו'" אברם ברוך ויאמר ויברכהו עליון

גם3מלחמה" לו נתן גו'").ברכה , אברם ברוך ויאמר ("ויברכהו

של ברכתו היתה זו שברכה מזה, שגם כהן ויתירה היינו, עליון", לאֿל כהן "והוא לפנ"ז (כמ"ש
מעשר  לו ש"ויתן הענין בסיום וכמודגש מ"ת, שלאחרי הכהונה ענין ודוגמת מעין הי' מתןֿתורה לפני

כהן" שהי' לפי לו אשר מכל מעשר אברם לו "ויתן ממקור 4מכל", שנמשכת ביותר נעלית ברכה – (
.5הברכות 

בתחילתו).· עתה שעומדים היום שלאחרי דהיום הפרשה (בחלק הברכה גם באה לזה ובהמשך
"ביום  – הבתרים בין ברית הזאת 6בכריתת הארץ את נתתי לזרעך לאמר אברם את ברית ה' כרת ההוא

וגו'": הקדמוני ואת הקניזי ואת הקיני את וגו'

ש" – הבתרים בין ברית בכריתת נתן עשר החידוש "לא הזה) היום (עד שבינתיים אע"פ כאן", יש אומות
. והשלשה גוים, שבעה אלא לעתיד"להם ירושה להיות עתידים וקדמוני קניזי קיני הציווי 7. כשיקויים –

"ואם  מקלט בערי קניזי 8שנאמר קיני ארץ לך (לתת לאבותיך נשבע כאשר גבולך את אלקיך ה' ירחיב
. לתוהו"וקדמוני) הקב"ה צוה ולא זה דבר הי' לא [ש"מעולם וגו'" ערים שלש עוד לך ויספת "בימי 9. – [

. השש אלו על אחרות שלש מוסיפין המשיח אבי המלך לאברהם שנכרת והקדמוני הקניזי הקיני בערי נו .
גבולך" את אלקיך ה' ירחיב ואם בתורה נאמר ועליהן נכבשו, לא ועדיין עליהן מצות 10ברית תתקיים שאז ,

שיהיו בשלימותה, מקלט מקלט.תשעה ערי ערי

עם הקשורה גדולה הכי הברכה מודגשת דהפרשה זה שבחלק והשלימה ונמצא, האמיתית הגאולה
אומות". "עשר הזאת", הארץ את נתתי  "לזרעך – ממש ומיד תיכף

לך":.‚ "לך – הפרשה (שם) בכללות גם מודגש זה וענין

לזה  בהמשך אשר, ישראל, לארץ לילך לאברהם הקב"ה ציווי הוא הארץ" אל גו' לך ד"לך התוכן
כל  בהליכת היא לך" ד"לך שהשלימות מובן ומזה ולזרעו. לו ישראל דארץ והנתינה ההבטחה גם באה

עלי'" יושבי' "כל יהיו שאז והשלימה, האמיתית בהגאולה – ישראל לארץ יתיישבו 11בנ"י בנ"י שכל ,
הבתרים. בין בברית וניתנו שהובטחו הארצות עשר בכל ישראל, ארץ בכל

יובל  דין נוהג הי' שלכן אדמתם על ישבו בנ"י שכל ומצב המעמד בעבר הי' שכבר אע"פ כלומר:
עלי'") יושבי' ד"כל בהתנאי בהגאולה 11(שתלוי תהי' עלי'" יושבי' ד"כל האמיתית השלימות מ"מ, ,

השבטים  עשרת גם כולל תבל, קצוי מכל בנ"י כל ישראל לארץ שיבואו לכך נוסף כי, והשלימה, האמיתית
סמבטיון  לנהר מעבר ארץ12שגלו השלימה, ישראל בארץ דבנ"י ההתיישבות תהי' שעי"ז עשר , אומות,

עלי'". יושבי' ד"כל בהשלימות יותר ניתוסף
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פותחין 1) ד"ה בהערה 641 ע' חכ"ד בלקו"ש הנסמן ראה
בברכה.

יחֿיט.2) יד, לך לך
עה"פ.3) פרש"י
ובפרש"י.4) כ שם,
(5.38 ע' ח"י בלקו"ש הנסמן ראה
יחֿיט.6) טו,

עה"פ.7) פרש"י
ובפרש"י.8) חֿט יט, שופטים
ה"ב.9) פי"א מלכים הל' רמב"ם

ה"ד.10) פ"ח נפש ושמירת רוצח הל' שם
ה"ח.11) פ"י ויובל שמיטה הל' רמב"ם סע"ב. לב, ערכין
ו.12) פע"ג, ב"ר
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כדאיתא  – לך" ד"לך בכפל גם מרומז והשלימה האמיתית להגאולה והשייכות שהקשר ולהוסיף,
חז"ל  כשדים 13במדרשי מאור אבינו אברהם נגאל שבו ך"ך גאולה, לשון וכולן נכפלו אותיות "חמש

מהר"ש  אדמו"ר של הידוע במאמרו בארוכה שנתבאר כפי לך", לך "לכתחילה 14שנאמר (שענינו
האמיתית 15אריבער" שהגאולה (כשם אחת בבת ולכולם וטף, נשים לאנשים והשגה להבנה שניתן בסגנון (

אחת). בבת וטף נשים לאנשים היא והשלימה

החודש:.„ בימי הזמן של תוכנו עם השבוע פרשת בענין לעיל האמור לקשר ויש

מרחשון, בחודש – השנה שבהתחלת הראשון החודש תשרי, חודש של סיומו לאחרי אנו עומדים
ועניניו אתמול, שהי' מרחשון ז' לאחרי – עצמו מרחשון גם ובחודש נמשכת) דפעולה (באופן נמשכים

קודש" יהי' "העשירי – ליו"ד מרחשון ומט' מרחשון, לט' באים מרחשון ומח' מרחשון, ח' –16היום,
דמרחשון.

בזה: והענין

מטר  לשאול מתחילים שבו – הגלות) בזמן (גם ישראל לארץ בשייכות מיוחד יום הוא מרחשון ז'
לברכה" ומטר טל "ותן השנים: .17בברכת

יותר  בנוגע18ובפרטיות הוא מרחשון דז' שהחידוש אף בעניןלמטר : גם ניתוסף מ"מ, ,הטל ,
מיעצר" לא ש"טל אע"פ למטר), טל שמקדימים אלא עוד (ולא הטל על גם מרומזת 19שמבקשים שבזה –

יותר  נעלית בדרגא שהיא דלעילא, אתערותא מלמעלה, ההמשכה של באופן שבאה בהברכה גם ההוספה
דאתערותא  והגבלה להמדידה ושייכות ערך לה שיש דלעילא מאתערותא ואפילו דלתתא, מאתערותא

ידה  על שבאה כיון .20דלתתא

ישראל, בארץ ומטר טל שאלת להתחלת הסמוכים הימים שבהמשך לומר, ל ז'ויש עד י'מרחשון
והשלימה  האמיתית בהגאולה ישראל  ארץ בעניני הברכה שלימות מרומזת קודש ", יהי' "העשירי מרחשון,

ארץ על שנוסף ארץשבעה – בנ"י מקבלים גו'עשר אומות לך ד"לך הענין שלימות נעשה שאז אומות,
עלי'". יושבי' "כל הארץ", אל

והשלימה:.‰ האמיתית להגאולה בההכנה – האדם בעבודת וההוראה הלימוד לבאר ויש

חטאינו  "מפני אומרים ישראל ארץ בני שגם ועד הגלות, ומצב בזמן עדיין נמצאים שלעתֿעתה אע"פ
בתשובה" אלא תלוי הדבר ש"אין ההבטחה שישנה כיון מ"מ, מארצנו", תשובה,,21גלינו עשו וכבר

ב"מזומן", כבר ישנו אלא "תלוי" הדבר אין ובמילא, הכפתורים, את צחצחו וכבר

חסרון  מלשון ("חטא" חסרון אלא אינו עתה ד"חטאינו" בהשלימות 22[והפירוש חסרון ח"ו ולא ,
בן  מישראל כאו"א היות מצד  הראוי' בהשלימות חסרון) אלא הדין, משורת לפנים אפילו המצוות דקיום

להקב"ה  חד"23יחיד כולא וקוב"ה "ישראל ומהות, דעצמות כהשלימות היא האמיתית ששלימותו גם 24,
השלימות], בענין

האמיתית  בהגאולה שתהי' לעבודה והכנה ודוגמא מעין העבודה תהי' עכשיו שכבר להשתדל יש
והשלימה.

התורה: ללימוד בנוגע – ולדוגמא

בהענינים  עיקרו גרמא שהזמן בענינים בפועל למעשה בנוגע לפסקֿדין עד דתורה נגלה שלימוד אע"פ
והוספה  השתדלות צ"ל מ"מ, גרמא), שהזמן הענינים הם אלו (שענינים הגלות זמן הזה, בזמן השייכים
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סד).13) (רמז לך לך ר"פ יל"ש פמ"ח. פרדר"א
תר"ל.14) תרכ"ז. לך לך ד"ה
תריז.15) ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש
לב.16) כז, בחוקותי
רסקי"ז.17) או"ח ואדה"ז טושו"ע
(18.427 ע' ח"א תש"נ התוועדויות גם ראה – לקמן בהבא

סע"א.19) ג, תענית
ובכ"מ.20) ואילך. סע"א כד, שה"ש לקו"ת ראה
ב.21) צז, סנהדרין
לט.22) לא, ויצא פרש"י
סקל"ג.23) הוספות כש"ט
א.24) עג, זח"ג ראה
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ששייך התורה בלימוד ובעיקר גם הגאולה יתירה משיח לזמן אודות שמדברים התורה עניני לימוד –
והשלימה. האמיתית והגאולה צדקנו

ועיקר: ועוד

בלימוד עוז וביתר שאת ביתר התורה להוסיף שהלימוד פנימיות [ובאופן והשגה הבנה של באופן
הנגלית  "תורה אחת", "תורה שנעשים עד דתורה, נגלה עם ומתאחד ומתקשר שמתפשט התורה דפנימיות

תמימה" החסידות תמימים"25ותורת ב"תומכי העבודה שהתחילה כפי ומצב 26, המעמד ודוגמת מעין – [
הרמב"ם  כמ"ש המשיח, .27דימות הזמן .ש"באותו בלבד ה' את לדעת אלא העולם כל עסק יהי' לא ..

ה'".28שנאמר  את דעה הארץ מלאה כי

" הפסוק סיום את גם מוסיף שהרמב"ם כפי – מזה מכסים ויתירה לים תשובה כמים כבהלכות (דלא "29

על שקאי ה'"), את דעה הארץ מלאה "כי  הפסוק, של הראשון חציו רק השני'שמביא דימות התקופה
הראשונה 30המשיח  לתקופה השייכים התורה ופנימיות התורה עניני לימוד על שנוסף מודגש שבזה –

כבר  צריכים המשיח, דימות דימות השני' לתקופה השייכים התורה ופנימיות התורה עניני גם ללמוד
המשיח.

Â.. ל"השלשה ובשייכות בקשר – יותר וקדמוניובפרטיות קניזי קיני ירושה . להיות (ש)עתידים
כבר: שניתנו גוים" ה"שבעה על בהוספה לעתיד",

חסידות  בדרושי וקדמוני 31מבואר קניזי קיני אומות השלשה וירושת אומות שבעה דירושת הענין תוכן
המדות עבודת על קאי אומות ששבעה – האדם עבודת בעבודת על קאי אומות והשלשה מדות), (ז'

עיקרה  המוחין ועבודת הזה, בזמן עיקרה המדות שעבודת שביניהם, ומהחילוקים מוחין), (ג' המוחין
לבוא. לעתיד

כמ"ש  המדות, עבודת היא העבודה עיקר הזה בזמן פולחנא 32כלומר: ("לית אלקיך ה' את "ואהבת
דרחימותא" שבלב 33כפולחנא מדות לבבך", בכל כפי 34) אלא אינה המוחין עבודת שגם אלא עוד ולא ,

לצורך המדות הדרוש דעבודת המוחיןהשלימות עבודת תהי' לבוא ולעתיד עצמם ; .בפני

והתחלה  ודוגמא מעין כבר להיות צריך והשלימה האמיתית להגאולה ממש בסמיכות שנמצאים וכיון
ע"י – עצמם בפני המוחין בפועל וההשתדלותהלימוד דעבודת עבודת לקיים עם הקשורים הענינים

עצמם. בפני להמוחין אם כי המדות, בענין בנ"י שאר לעבודת או לעבודתו נוגע זה כשאין אפילו המוחין,

Ê.:לפועל ובנוגע

הקשורים  התורה בפנימיות עמוקים ענינים דוקא נתבארו שבהם החסידות בתורת דרושים כמה ישנם
לאחרונה  דוקא נדפסו מהם שכמה – האמצעי אדמו"ר בדרושי ובפרט עצמם, בפני המוחין עבודת עם

החסידות  דתורת הנהר" "רחובות שענינו האמיתית 35– בהגאולה הנהר" ד"רחובות השלימות עם וקשור ,
השלימות. בתכלית הענינים בכל אמיתיים ועומק וגבהות אמיתית רחבות תהי' שאז והשלימה,

הענינים בלימוד עוז וביתר שאת ביתר להוסיף יש לכך באופן העמוקים ובהתאם החסידות דתורת
כמה  עד השתדלותו (ע"י ומצליח עוזר והקב"ה וההשגה, וההבנה הביאור בהרחבת הנהר", "רחובות של
הקב"ה  לו נותן אחת באצבע קלה טירחא שע"י בגשמיות, רחבות מתוך יהי' שהלימוד בו) תלוי שהדבר

המדות). רחבות (ועאכו"כ המוחין רחבות גם ועי"ז בהרחבה, הגשמית פרנסתו
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ועוד.25) רכה. ע' (בהוספות) תרנ"ט סה"מ
ל"תומכי 26) שניתוספו המחלקות בכל אח"כ ונמשכה

כמ"פ. כמדובר וכיו"ב, תמימים", "אחי שמות, בכמה תמימים"
בסופן.27) מלכים הל'
ט.28) יא, ישעי'
ה"ב.29) פ"ט
הדרנים 30) – מנחם (תורת תנש"א הרמב"ם על הדרן ראה

ואילך). רג ע' וש"ס הרמב"ם על
בתחלתו.31) ח"א דברים אדהאמ"צ מאמרי ראה
ה.32) ו, ואתחנן
א.33) רסז ח"ג ב. נה, ח"ב זהר ראה
מאדך",34) ובכל (ועאכו"כ) נפשך "ובכל נאמר שלאח"ז אף

בפנים). לקמן (וראה כולם העבודות כל שכולל
וש"נ.35) .319 ע' חכ"ה לקו"ש ראה
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הענינים  אודות ידברו שבהן חסידותיות, בהתוועדויות לבב וטוב שמחה מתוך להוסיף יש וכן
והשגה הבנה של באופן התורה ופלפול בהרחבה דפנימיות חברים "דיבוק ע"י ובמיוחד כולל ,

וההשגה.36התלמידים" ההבנה בהרחבת יותר עוד ניתוסף שעי"ז ,

Á.:"לך ד"לך באופן – הפרשה דכללות כההוראה – זה וכל

מובן 37ידוע  ומזה הקודם. ומצב המעמד לגבי כלל בערך שלא בעילוי היא אמיתית לך) (לך שהליכה
שלא  אמיתית, הליכה של באופן לעבודה והנתינתֿכח הציווי מודגש לך, לך פרשת בתורה שכשקורין

הקודם. ומצב המעמד לגבי בערך

ועוד: זאת

לך" ד"לך קורין השבוע שבמשך פעמים כיון חמישי כמה וביום שני ביום נח, פרשת שבת במנחת –
בפעם  לך" ד"לך שהקריאה מובן, – כולה) הפרשה כל קורין (שבו לך לך פרשת הש"ק וביום בשבוע,
הראשונה, בפעם לך" "לך בקריאת להליכה ביחס גם שבאיןֿערוך להליכה ונתינתֿכח ציווי היא השני'

הלאה. וכן

כל  גם קורין שבו – לטובה ישראל כל ועל עלינו הבא הש"ק ביום לך" ד"לך הקריאה לשלימות ועד
וגו'", הקדמוני ואת הקניזי את הקיני את גו' הזאת הארץ את נתתי "לזרעך הארץ, דירושת הענינים פרטי

מודגשתעשר " שבזה – כאן" יש ההליכה אומות אומות,שלימות שבע (ארץ הזה דזמן ומצב מהמעמד
עבודת  וקדמוני, קניזי קיני אומות השלשה גם (שיתוספו לבוא דלעתיד ומצב למעמד המדות) עבודת
וביתר  שאת ביתר ההוספה ע"י ממש, ומיד תיכף בהוה, עתה כבר ונעשית מתחילה זו שהליכה המוחין),

כנ"ל. הנהר", ד"רחובות באופן התורה פנימיות בלימוד עוז

Ë.את תיכף ופועלים ומזרזים ממהרים שעי"ז – העיקר והוא יחדההליכה ועוד בנ"י לארצנו דכל
הנה"הקדושה  ישובו יחיד) (לשון גדול "קהל לשון 38, אלא הנה "אין לבב, וטוב שמחה שמתוך ,
שהיא39שמחה" כפי הקדושה לארצנו בנ"י כל באים רק בשלימותה , לא גבולך", את אלקיך ה' "ירחיב ,

ארץ אלא אומות, שבעה אומות.עשר ארץ

יותר: ובפרטיות

מפורשת  הבטחה היא וגו'" הקדמוני ואת הקניזי את הקיני את גו' הזאת הארץ את נתתי ש"לזרעך כיון
זו ה' ד"דבר התוקף בזה שיש הקדושה, התורה40"הלכה בתורתנו ע"פ כבר נעשית (הקשורה ההליכה –

הלכה  אלה 41עם דארצות שהשטח הזה בזמן שגם היינו, וקדמוני, קניזי קיני דירושת ומצב להמעמד (
בנ"י. של לבעלותם הוא שייך אינםֿיהודים, בשליטת הוא בחומריות) ואפילו בגשמיות בקיומו (שישנו

הידוע  ע"פ אמה 42ובפרט בארץ, חלק מישראל לכאו"א יש מארצנו") (כש"גלינו הגלות בזמן שגם
על  סומכין הזה בזמן שגם הקרקע, על פרוזבול לכתיבת בנוגע לדינא שמצינו כפי אמות, ד' או אחת

וקדמוני. קניזי קיני לארץ בנוגע גם הוא שכן לומר ויש מישראל, לכאו"א שיש בארץ החלק

די  ("אויסשטעקן ידו יושיט שכאו"א רק וצריך ב"מזומן", היא אומות עשר ארץ שירושת מובן ומזה
ולא  רעב לא שם תהי' לא הזמן "באותו שהרי שלום, ובדרכי נועם בדרכי – בארץ חלקו ויטול ַהאנט")

הכלליים. בחיים ועאכו"כ והן הפרטיים בחיים הן אמיתי, שלום אם כי  כו'", מלחמה

È. בסיום מודגש הצדקה שענין ובפרט לצדקה, שליחותֿמצוה וקבלת בנתינת – כרגיל – לסיים ויש
ס"א). (כנ"ל מכל" מעשר לו "ויתן בתורה: היום פרשת
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מ"ו.36) פ"ו אבות
וש"נ.37) .58 ע' ח"כ לקו"ש ראה
ז.38) לא, ירמי'
ח.39) יח. קרח ופרש"י ספרי ראה

ב.40) קלח, שבת
וש"נ.41) סע"ב. כח, מגילה ראה
וש"נ.42) .309 ע' ח"כ לקו"ש ראה
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תהי' לבו שנדבת ובאופן לבו, נדבת כפי כאו"א ויתן יוסיף בזירוז בהרחבה ובודאי יתוסף שעי"ז –
ובהר  התורה, פנימיות בלימוד והשגה בהבנה ועאכו"כ ההרחבה דתורה, בנגלה והשגה בהבנה חבה
בפועל. במעשה המצוות ד)קיום והשגה ב(הבנה בהרחבה

– צדקנו משיח ע"י והשלימה האמיתית דגאולה בפועל המעשה את יותר עוד ויזרז ימהר זה וכל
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו (בתי 43ש"בנערינו ובתיֿמדרשות תורה) (בתי הבתיֿכנסיות עם ביחד ,

ותורה  תפלה בית זה, בית ועאכו"כ כולו, העולם שבכל טובים ומעשים חסדים גמילות ובתי תפלה)
עפר" שוכני ורננו ("הקיצו בראשנו והוא דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק טובים באים 44ומעשים – (

גופא  ושם הקודש, ולהר הקודש עיר לירושלים – גופא ושם הקדושה, לארצנו לבב וטוב שמחה מתוך
ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש המקדש, לבית –45.

ממש. ומיד תיכף – העיקר והוא ועוד

•
.a"pyz'd oeygxn c"ei ,jl jl 't w"yre mei zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

ימי  מצד והן החודש ימי מצד הן כולה הבריאה שלימות מודגשת שבו מיוחד ביום אנו עומדים
השבוע:

יום – החודש ימי כולה העשירי מצד הבריאה שלימות על מורה עשרה שמספר .1בחודש,

העשירי  דיום ההקדמה לאחרי שבא (מרחשון), בשנה השני בחודש העשירי ביום יתירה ובהדגשה
בשנה" "אחת בתשרי, עשירי בשנה, הראשון השלישי 2בחודש בחודש העשירי ליום הקדמה גם ומהוה ,

העשירי דיום השלימות מודגשת שבזה – בכסלו) (עשירי חזקה"שלש בשנה הוי זימני "בתלת ,3פעמים,
דעשירי.שנעשית בהשלימות "חזקה"

טוב" "כי נאמר שבו בשבוע, הששי יום – השבוע ימי מאד"4ומצד המעלה 5ו"טוב על שנוסף היינו, ,
הטוב  טוב דכפל כי בו שהוכפל השלישי ביום  גם ישנה זו ד"טוב6(שמעלה הענין גם ישנו ",מאד ),

נאמר לזה לעשות"ובהמשך וגו' צבאם וכל והארץ השמים בנ"י 7"ויכולו ועשיית עבודת שע"י היינו, ,
צבאם. וכל וארץ שמים כולה, הבריאה בכל מאד והטוב דטוב הכפל את ממשיכים

השלימות  לתכלית ממש וסמוכה קרובה והקדמה הכנה תהי' זה ביום המודגשת שהשלימות ויה"ר
צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה שתהי' כולה הבריאה דכל האמיתית

יחד שעמידתנו כך ממש, ומיד תיכף – זה שלעתה וכל ומצב במעמד האמיתית נמשכת הגאולה
ובבנותינו"והשלימה  בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו בנ"י, כל כאשר "עם 8, שבאים כיון – מיד נמצאים ,

שמיא" ממש.9ענני ומיד תיכף המקדש, ובבית הקודש בהר הקודש, עיר בירושלים הקדושה, בארצנו –

לצדקה]. לתת – דולר של שטר שיחיו מהנאספים לכאו"א נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
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ט.43) יו"ד, בא
יט.44) כו, ישעי'
יז.45) טו, בשלח
ש"ב.1) פרדס טו. ג, לשמות ראב"ע ראה
לד.2) טז, אחרי תצוה. ס"פ
וש"נ.3) רע"ב. קו, ב"מ

כה.4) א, בראשית
לא.5) שם,
ו).6) פ"ד, (מב"ר ז שם, פרש"י
אֿג.7) ב, שם
ט.8) יו"ד, בא
א.9) צח, סנהדרין וראה יג. ז, דניאל
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כו

       
          

       
. הרב עם  קצרים  ברכה  דברי חילופי (לאחרי

אדמו"ר  כ "ק  אמר  – ומלוויו שליט "א  אליהו
שליט "א :)

עשרה  במעמד  השכינה  להשראת  בנוגע 
כמארז"ל  כאן), שנמצאים  (כפי ביחד  מישראל 

התניא  בעל  כותב  – שריא " שכינתא  עשרה  בי' "כל 
הקודש  עומד באגרת  אחד  מלאך  נמצא  ש "אילו

מדברים  שאינם  אף  ביחד  מישראל  עשרה  במעמד 
גבול  בלי ופחד  אימתה  עליו תפול  תורה , בדברי
מתבטל  שהי' עד  עלייהו דשריא  משכינתא  ותכלית 

לגמרי". ממציאותו

" היא  השכינה  שהשראת  – בזה  והחידוש 
   ,כמובן המותר , (באופן "

במצוה  שעוסקים  כיון התורה , מלימוד  שפטורים 
ש "עשרה  לכך  נוסף  כלומר , וכיו"ב ), אחרת ,

שיושבין " ביניהם שרוי' ,שכינה 
שיושבים " "עשרה  בין השכינה  השראת  ישנה 

מצד  . מישראל עשרה  של 

   בבחינת הוא  זה  ענין
ביתך " יושבי בלבד ,"אשרי שיושבים  שאף  –

בפסוק  יותר  גדול  וחידוש  אתם אשריהם . "השוכן
במצב  גם  היא  ביניהם  שהשכינה  – טומאתם " בתוך 

הטהרה . היפך  בגלל  כ "כ  ראויים  שאינם 

  , לומר אפשר 
במעמד  שרוי' שהשכינה  הזקן רבינו שבהדגשת 

ש  אף  מישראל  יש עשרה  תורה  דברי מדברים  אינם 
   בתוך אתם  "השוכן בפסוק  מאשר 
כי: טומאתם ",

לומר , יש  טומאתם ", בתוך  אתם  "השוכן בפסוק 
שהטומאה   שצריכה השכינה  השראת 

מצד  ביניהם  להיות   כמארז"ל ,

מובן  ומזה  טומאה ", מקבלין אינם  תורה  ש "דברי
השכינה  השראת  מעלת  שוללת  אינה  שהטומאה 
החידוש  ואילו התורה ; לימוד  ע "י שנעשית 
השכינה  להשראת  בנוגע  הוא  הזקן רבינו שבדברי
השראת  שממשיך  בענין ההתעסקות  מצד  (לא 

מצד  אלא ) השכינה ,  עשרה של 
מישראל .

"שכינתא  הלשון בדיוק  להוסיף  "ויש 
–("שכינה  הו"ע ביניהם ") השכינה 

מאשר  יותר  בלבד נעלה  זו שלא  השכינה ,
השכינה שהשכינה  שקדושת  אלא  ביניהם ,

 . בהסביבה הנמצאים  כל  על 

   לומר אפשר  עפ "ז
אתם ש "שכינתא  מ "השוכן יותר  נעלה  הו"ע  "

טמאים  שהם  "אע "פ  שפירושו טומאתם ", בתוך 
."שכינה 

   השראת וכאמור ,
שאינם  "אף  היא  מישראל  עשרה  במעמד  השכינה 
גודל  לשער  אפשר  ומזה  תורה ", בדברי מדברים 
מישראל  עשרה  שבמעמד  והתוקף  העילוי

דידן. כבנדון בתורה , ועוסקים  כשמדברים 

.   היא עשרה  של  המעלה 
אברהם  של  בתפלתו שמצינו כפי בישראל , רק  לא 

ביקש  לא  (מעשרה ) פחות  ש "על  סדום  דור על  אמר , ,
על  הצילו ולא  ונשיהם  ובניו נח  ח ', היו המבול 

גם דורם " היא  עשרה  של  שהמעלה  מובן שמזה  ,
העולם . באומות 

   אבינו מאברהם  הראי'
לזמן בנוגע  רק  משא "כ היא  ֿ תורה , מתן

בחר  שהקב "ה  ֿ תורה  (כהפס "ד מתן דוקא 
ולשון" עם  מכל  בחרת  "ובנו שבאמירת  בהלכה 

סיני  הר  מעמד  על  לכוין היתה צריך  שאז כיון ,
עד  הדורות  כל  במשך  ומאז, בישראל ), הבחירה 
ומאוחדים  קשורים  הדורות , כל  סוף  ועד  הזה , היום 
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65 א.1) לט , סנהדרין
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מ "ו.3) פ"ג  אבות
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כולא  וקוב "ה  אורייתא  "ישראל  הקב "ה , עם  ישראל 
שריא ".חד " שכינתא  עשרה  בי' "אכל  ולכן, ,

   חלה מצינו בירושלמי
וסלתות  קמחים  ומצאו לארץ  ישראל  שכשנכנסו

היא  הקדושה  שחלות  כיון בחלה , ,חייבים 
את  נתתי ("לזרעך  אבינו אברהם  של  מזמנו

,(הארץ " .

  – דחלה  לחיוב  בנוגע 
ה "ז  שקיום הוא  בירושלמי והחידוש  ,

חלות  פועל  לארץ ) הכניסה  (לאחרי בעתיד  התומ "צ 
אבינו), אברהם  של  (מזמנו מלמפרע  הקדושה 

קיום  ע "י שתומשך  הקדושה  גם  .שישנה 

   מהני הקדושה  חלות 
בתרא  בבבא  כדאיתא  התומ "צ , "התקינו לקיום 

מאי  בירושלים , תינוקות  מלמדי מושיבין שיהיו
כי  התוספות דרוש , ופירשו תורה ", תצא  מציון

לבו  מכוון הי' כו' גדולה  קדושה  רואה  שהי' "לפי
בספרי  כדדרשי' תורה , וללמוד  שמים  ליראת  יותר 

וגו' ליראה  תלמד  שמביא למען שני מעשר  גדול  ,
רואה  והי' בירושלים  עומד  שהי' לפי תלמוד , לידי
גם  הי' ובעבודה  שמים  במלאכת  עוסקים  שכולם 
מצינו  וכן בתורה ". ועוסק  שמים  ליראת  מכוון הוא 
הוא  הארץ , בקדושת  הקודש , בארץ  התורה  שלימוד 

יותר  נעלה  .באופן

   שגם לאידך , וכן
התומ "צ ) קיום  (לפני כשלעצמה  הארץ  קדושת 
הארץ  קדושת  מהפלאת  כמובן בישראל , פועלת 
ישראל  לארץ  והביאה  שהעלי' חז"ל  בדברי

 וקיום ישראל  ארץ  תורת  לימוד  לפני –
– הקרבנות  להקרבת  ועד  בארץ , התלויות  המצוות 

בנ"י. על  השכינה  המשכת  פועלת 

.   בדברי ההסברה 
גם  היא  בנ"י על  השכינה  שהשראת  הזקן רבינו
היא , ס "א ), (כנ"ל  תורה  בדברי מדברים  כשאינם 

הם  שישראל  מפני :

אליהו  דבי בתנא  קדמו איתא  דברים  "שני
קודם , מהם  איזה  יודע  ואיני וישראל , תורה  לעולם ,
בני  אל  דבר  ישראל  בני את  צו אומר  כשהוא 
מחשבתן  כלומר , קדמו", ישראל  אני אומר  ישראל ,
והראי' לתורה , אפילו דבר , לכל  קדמה  ישראל  של 

היא  זה  על   היא התורה  מציאות  שכל  ,
שהיא  התורה  גדלות  וזוהי לבנ"י, והדיבור  הציווי

דבר  שיש  ומודיעה  מגלה  בעצמה  –
 גם אלא  בזמן, רק  לא  קדימה  לתורה , קדמו

במעלה . (ובעיקר )

   נתפרש – לתורה  בנוגע 
לך בגמרא  ש "גנוזה    

," העולם שנברא  קודם   ואילו ,
בפירוש  (כמובא  לעולם  דישראל  להקדימה  בנוגע 
בשביל  היא  העולם  שבריאת  התורה  בהתחלת  רש "י
לה ' ישראל  "קודש  ראשית , שנקראו וישראל  תורה 

תבואתה "ראשי  ויש ת  זמן, הגבלת  מצינו לא  (
הם  שישראל  – אומר  שהרבי כמו – הטעם  לומר 

 .

   ישראל של  ומעלתם 
ודבר  בנ"י את  צו בתורה , (כמודגש  לתורה  שקדמו

עדן, בגן שנמצאים  כפי לא  – היא  בנ"י) אל 
הזה , בעולם  שנמצאים  כפי אלא  גופים , בלא 

להם נשמות  ניתנו זה  ומצב  במעמד  שדוקא  ,
התורה . ציוויי

בי' "אכל  הלשון בדיוק  גם  מודגש  זה  וענין
באלקות עשרה  דייקא : שכינה  שריא ",

למעלה  שהם  דרגות  גם  כולל  דרגות , כמה  ישנם 
הכתוב  ובלשון למטה , השכינה  מהשראת 

יכלכלוך " לא  השמים  ושמי והדיוק "השמים  ,
ומתלבשת  ששוכנת  "ע "ש  הוא  "שכינה " בתואר 

עלמין" כל  ניתנה תוך  שבו התחתון, בעוה "ז ,
כמ "ש  היא ".התורה , בשמים  "לא 
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ה"א.11) פ"ב
יח .12) טו, לך  לך 
א.13) כא,
ג .14) ב, ישעי '
כג .15) יד , ראה פ'
ד .16) פט "ז, ב"ר ראה

וראה 17) ועוד ). .61 ע' ה'ש"ת (סה"מ  בדא"ח  בכ "מ  כ "ה
ד . פ"א, ב"ר ופל "א. פי "ד  תדבא"ר

ב.18) פח , שבת
ג .19) ב, ירמי '
כז.20) ח , מ "א
שנמצא "לא21) אף השראה), של  (באופן דייקא "

שם.
ב).22) (נז, פמ "א תניא
ב.23) נט , ב"מ  וראה יב. ל , נצבים
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להם  ניתנה  שבו התחתון, בעוה "ז בנ"י ובהיות 
שלכן, התורה , ממעלת  מעלתם  גדלה  – התורה 
שאינם  "אף  שריא ", שכינתא  עשרה  בי' "אכל 

תורה ". בדברי מדברים 

כל  ולאחרי ֿ תורה , מתן לאחרי גם  כלומר :
תורה  לומדים  שבנ"י זה  לדורנו עד  הדורות 

בתורה  דור ומחדשים  בכל  ועיקרי נחוץ  דבר  –
שנבראת  כולה  הבריאה  של  לקיומה  יום  ובכל 

ישנה  – ראשית " שנקראת  התורה  "בשביל 
  לפני עוד  ולכן, לתורה ), (שקודמים 

אמירת  ולפני התורה , בלימוד  מתחיל  שיהודי
ישן), (כשעדיין היום  בהתחלת  לפניך " אני "מודה 
ברכת  אמר  שלא  כיון בתורה  לעסוק  יכול  אינו שאז
איש  של  המציאות  עצם  העיקר , ישנו – התורה 

ישראל , .

.   מודגשת זה  בענין
חשיבות  גודל  גוף גם  להיות  שצריך  דוקא ,

שהוא  מציאותו עצם  מצד  – ושלם  בריא  
 מדרכי ושלם  בריא  הגוף  ש "היות  לכך  נוסף  ,

הוא " ה ' התורה עבודת  לימוד  נעשה  שעי"ז ,
עצמותי  ש "כל  באופן בשלימות , המצוות  וקיום 

אברים "תאמרנה " רמ "ח  בכל  "ערוכה  , ברמ "ח ,
ושלמים . בריאים  גידים  ושס "ה  אברים 

   במדרש שכשהלל מצינו
עם  חסד  לגמול  שהולך  אומר  הי' לרחוץ  הולך  הי'
טהרה  של  הו"ע  שרחיצה  אף  כלומר , הגוף ,

הגוף . הנאת  גם  ה "ז הנשמה , עם  הקשורה 

   אני" שם : במדרש 
שהלל  כלומר , עאכ "ו", ובדמות  בצלם  שנבראתי

זה  אמר    לה שיש  , לגמול
עם  חז"ל חסד  (כלשון הקב "ה  ע "י שנברא 

ונראה  נגלה  שבו שעשאני"), לאומן ואמור  "לך 
 להיותה הנשמה  כי, , בה רואים  לא 

בבריאת  ודוקא  הבורא , כח  של  גדול  חידוש 

 גדול חידוש  רואים  ועצמות , וגידים  בשר  ,
הבורא . דכח 

   כל ובריאות  שלימות 
אבר  שלכל  כיון המצוות , כל  בקיום  תלוי' הגוף 

זה  לאבר  השייכת  עשה  מצות  יש  [מסופר ואבר 
האריז"ל  לו ואמר  הכתף , על  פעם  סבל  שהרח "ו
לאבר  השייך  העשה  בקיום  ולהשלים  לתקן שצריך 
בלי  שלם , האבר  נעשה  בשלימות  קיומו וע "י זה ],
שהובאו  האברים  דשלימות  הדינים  פרטי ככל  מום ,

הרמב "ם  של  בספרו .להלכה 

  – בזה  החידוש 
בנוגע  רק  (לא  הוא  האברים  דשלימות  שהפירוט 

אלא  לבהמה לאדם , בנוגע  הבהמה גם ) גם  כי, ,
ישראל  "בשביל  הישראלי, איש  בשביל  היא 
כח  ומוסיפה  מזינה  שהיא  ראשית ", שנקראו

דם ובריאות  שנעשית  עי"ז ישראל  איש  של 
כבשרו. ובשר 

   החיד "א את מפרש 
וגו'",הפסוק  בעליו אבוס  וחמור  קונהו שור  "ידע 

שלא  ישראל  של  שורו הוא  קונהו" שור  ש "ידע 
שלחש  עד  לגוי, שנמכר  לאחרי בשבת  לעבוד  רצה 
לעבוד  צריך  לגוי שנמכר  שכיון לשור  היהודי
לו  וקראו ונתגייר , הלך  הגוי, זאת  (וכשראה  בשבת 

תורתא ) של בן חמורו זה  בעליו" אבוס  ו"חמור  ,
מאבוס  אצלם  לאכול  רצה  שלא  יאיר  בן פינחס  רבי

מעושר  הי' שישראל שלא  הנביא  אומר  זה  ועל  .
כמ "ש  מוסר , מהם  ללמוד  "מלפנו צריכים 

ארץ ". מבהמות 

   גדול הכי העילוי וזהו
למדים  שמהם  – והחמור  השור  אצל  לפעול  שיכולים 
שמציאות  כאמור , שלהם , להנהגה  בנוגע  ישראל 

ישראל ". "בשביל  היא  והחמור  השור 
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.   העולם לבריאת  בנוגע 
ֿ החיים  האור  כותב  ישראל , ובשביל  התורה  בשביל 

ומי הקדוש  עולם , בכל  זכה  בתורה  שזכה  "מי
עד  העולם  מן ליהנות  לו אין בתורה  זכה  שלא 

עמלי'". הכשר  ישמש  אם  זולת  רגל  כף  מדרך 

   פס "ד הוא  זה  ענין
–ברמב "ם  שבתורה  הגשמיים  ליעודים  בנוגע 

יגיע  תשמעו אם  כולה  התורה  בכל  שכתוב  זה  "מהו
. כך  שובע לכם  כגון הזה , בעולם  הדברים  אותן כל  .

לדבר . התורה  של  ענינה  זהו וכי וכו'", ושלום  .
כל  הכרע  הוא  כך  "אלא  גשמיים ?! יעודים  אודות 

. .הדברים  בתורה  הבטיחנו כל . ממנו שיסיר  .
. מלעשותה  אותנו המונעים  לנו הדברים  וישפיע  .

כגון  התורה , לעשות  ידינו את  המחזיקות  הטובות  כל 
כלומר , כו'", וזהב  כסף  וריבוי ושלום  שובע 
בתורה . שיעסקו כדי היא  בנ"י של  הגשמית  שטובתם 

הגשמית  טובתם  להיות  צריכה  זה  מלבד  אבל ,
ישראל של  של  מעלתם  בגלל  (ובעיקר ) גם  בנ"י

לתורה . שקודמים  עצמם , מצד 

של  בטובתם  להתעסק  בחב "ד  משתדלים  ולכן
גשמיים  צרכים  גם  צרכיהם , כל  לספק  בנ"י,

דוקא  לאו אלא כפשוטם , תורה , שילמדו
אנשים  ישראל , ובנות  בני אודות  שמדובר  מפני

וטף  כולו,נשים  העולם  לכל  קדמה  שמציאותם  ,
לתורה . גם 

   רק לא  הם  כבודו דברי
שידוע  כפי למעשה , גם  אלא  והוראה , הלכה  פסק 

חב "ד " "כולל  של  מהפעילות  בירושלים , ,לי
התורה , לימוד  לפני גם  לאנשים  ומסייעים  שעוזרים 

תורה . לפני ישראל 

   לאנשים הן היא  העזרה 
יוסף  "ויכלכל  ביוסף  כמ "ש  לטף , וגם  לנשים  והן
לפי  לחם  אביו בית  כל  ואת  אחיו ואת  אביו את 

ביתם "הטף " בני לכל  הצריך  "לפי , ובאופן ,

שנקראים  – ישראל  של  הנהגתם  להיות  צריכה  כזה 
כמ "ש  יוסף , שם  "לפי על  יוסף ", כצאן "נוהג 

כו'" וכלכלם  פירנסם  לחם שהוא  גו' "ויכלכל  –
הטף ". לפי

במדרש  המבואר  ע "פ  בזה  להוסיף  בפי'ויש 
אוכל  שהתינוק  ממה  ש "יותר  הטף ", לפי "לחם 
טף  גם  הטף , בדרך  במוחש  שרואים  (כפי מפרר "
המוכרח  רק  לא  היא  שהנתינה  היינו, דאוה "ע ),
גם  אלא  ללבוש , ובגד  לאכול  לחם  לצרכיהם ,
ממה  יותר  (שהוא  בהפירור  שמאבדים  מה  בשביל 
הצרכים  שנתינת  מרומז שבזה  – שאוכלים )

עבור  רק  לא  היא  לבנ"י הגשמיים   ע "ד ,
תועלת  בו שיש  לגדולים  שניתן הלחם  ובדוגמת 

הם  ֿ עתה  שלעת  בנ"י עבור  גם  אלא  האכילה ,
תורה ), שילמדו כדי תנאי בתור  (ולא  התורה  לימוד 
לפרר  כדי לקטנים  שניתן הלחם  ובדוגמת  ע "ד 

האכילה . תועלת  בו שאין

.   האמור על  נוסף 
שגם  לתורה  דישראל  הקדימה  ע "ד  לעיל  

 של מעלתם  מודגשת  עליהם , השכינה  שורה 
גם  לתורה  שקודמים  ישראל  .

לזה : ומהדוגמאות 

– דוקא  ישראל  ע "י נעשית  תורה  ספר  קדושת 
ועד  תורה , ספר  קדושת  לשם  העורות  מעיבוד  החל 

תורה  ספר  קדושת  לשם  תורה  הספר  .לכתיבת 

דוקא  ישראל  ע "י נעשה  התורה  דיני פסקי בירור 
מבררים  כו' בשקו"ט  ועיונם  לימודם  שע "י –

התורה  דיני מבנ"י ופוסקים  אלו ובמיוחד  ,
שנתמנו   נעשה שלהם  שהפס "ד 

דתורה . פס "ד 

   אומרים פסח  של  בהגדה 
התורה  את  לנו נתן ולא  סיני הר  לפני קרבנו "אילו

סיני הר  לפני שקרבנו הפירושים , וא ' דיינו",
לא  אבל  התורה , את   במתנה התורה  את 

שתהי' מוחלטת   שלנו שהפס "ד  באופן
שמחים  כן ועל  למעלה , הפס "ד  יהי' שכך  מחייב 
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רפ"ט .39) תשובה הל '
בהלכות 40) רק הוא התורה בלימוד  שחיובן נשים גם

התורה. בלימוד  חייבים שאינם טף ועאכו"כ  להן, הצריכות
של 41) מלכה במלוה הכבוד  אורח  הי ' שליט "א אליהו הרב

(המו"ל ). חב"ד " "כולל 
יב.42) מז, ויגש
עה"פ.43) פרש"י 

ב.44) פ, תהלים
עה"פ.45) פרש"י 
שם.46) ויגש עה"פ טוב לקח 
ואילך .47) הי "א פ"א תפלין הל ' רמב"ם ראה
א).48) (קמה, סכ "ו אגה"ק תניא גם ראה
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העמים  מכל  בנו ש "בחר  מיוחדת  שמחה  אנו
 גם יתנהגו שלנו הפס "ד  שע "פ  תורתו", את 

במדרש  כדאיתא  מלאכי למעלה , "כשמתכנסין
. ר "ה  אימתי לומר  הקב "ה  לפני הקב "ה השרת  .

. להם  מטה ".אומר  של  ב "ד  אצל  נלך  ואתם  אני .

   זו שאלה  (בחיוך ):
אצל  בית שואלים  רבנים , שלשה  ודוקא  ,

דין.

   יכול אחד  רב  שגם  מצינו
בגמרא  כמסופר  – הפלוגתא לפסוק  אודות 

לבן  לשער  קודמת  בהרת  אם  דרקיעא  במתיבתא 
נחמני. בר  רבה  אצל  לשאול  שיש  שאמרו, כו',

  – היא  לכך  הסיבה 
אני נחמני בר  רבה  "דאמר  – בגמרא  כההמשך 

אני באהלות ".בנגעים 

צ "ל  בתורה  שהפס "ד  יותר  מודגש  זה  ובענין
ע "י  פלוגתת כי, ס "ג ), (כנ"ל  דוקא 

יש  אם  תלוי' נחמני בר  כרבה  הלכה  אם  הפוסקים 
דבשעת  "דכיון לאו, אם  בגוף  נשמה  של  דין לו
בשמים  לא  בכלל  הוי הכי דאמר  הוא  נשמה  יציאת 

בגוף .היא " נשמה  עדיין שחשיב  או ,

]   נחמני בר  רבה  אודות 
סוגיא  באותה  מישראל מסופר  רבים  אוסף  שהי'

תורה , ללמדם  כלה ) (ירחי בשנה  חדשים  שתי
מובן  ומזה  המלכות . אותו רדפה  זה  ובגלל 
כדי  לעולם  ירדה  נחמני בר  רבה  של  שנשמתו

בנ"י. של  בגופות  התורה  קדושת  להכניס 

   באופן גם  כולל 
שהם  ועד  התורה , מקדושת  למעלה  היא  שקדושתם 

כנ"ל ]. תורה , הספר  קדושת  פועלים 

ועוד : זאת 

בענין  (גם  התורה  דיני פוסקים  שב "ד  בלבד  זו לא 
יתירה  אלא  דרקיעא ), במתיבתא  פלוגתא  בו שיש 

לעשות  דין בית  של  שבכחו מזה ,  בתור
שעה  שהקריב הוראת  הכרמל  בהר  אליהו בדוגמת  ,

את  ולהחזיר  הבעל  נביאי את  להכחיש  כדי בחוץ 

הוי' האלקים  הוא  "הוי' שאמרו עד  למוטב  ישראל 
האלקים " מודגשת הוא  שבזה  , ישראל של 

אמנם  – התורה  היפך  לעשות  שבכחם  התורה , על 
היא  שהתורה  כיון בלבד , שעה  הוראת  בתור 

יהודינצחית  נעשה  זו בשעה  אבל , , על
הגבלות . כל  ללא  התורה 

. בתורה ציווי שמצינו – גדול  הכי וחידוש 

    לעשות בשביל  סוטה ) (מגילת 
לאשתו. איש  בין שלום 

התורה  מן פרשה  למחוק  שהציווי אלא  עוד  ולא 
באשה  (לא  הוא  לאשתו איש  בין שלום  לעשות  כדי

התורה ,כש  דיני על  בתכלית  שמקפידה  וצנועה  רה 
באשה  אלא ) הכל , את  לעשות  צריכים  שבשבילה 

   שבעלה לאחרי שגם  ועד  ,
התראתו  על  עברה  אשתו), את  (קנא  בה  התרה 
לבעל , בנוגע  (ועד "ז שנסתרה  עדים  ויש  ונסתרה ,
הקפדתו  על  הוא  מוותר  שביניהם  השלום  שבשביל 
שתמחק  תורה  אמרה  ואעפ "כ , – צניעות ) בעניני
איש  בין שלום  לעשות  בשביל  התורה  מן פרשה 

לאשתו.

אחד  כל  של  מעלתו גדולה  כמה  עד  רואים  ומזה 
בלתיֿ ומצב  במעמד  כשנמצא  גם  מישראל , ואחת 
למחוק  בתורה  ציווי יש  טובתו שבשביל  רצוי,

התורה ! מן פרשה 

]   דבר מצינו סוטה  בענין
הרמב "ם  שתמות מעניין: שעה  ש "באותה  פוסק 

ידו  על  שהשקה  הנואף  ימות  כו'), נטמאה  (אם  היא 
העולם ), בקצה  הוא  אם  (גם  שהוא  מקום  בכל 
ולנפיל  בטן לצבות  לה  שאירעו מאורעות  לו ויארעו

ובמוחש  בגלוי רואים  שבזה  ירך ", .

   לא) הוא  החידוש  עיקר 
אלא ) כשלעצמו, העונש  כפי רק  – העונש 

ש " כבודו שמדגיש     – "
הוא  העיקר  אבל , דהחטא . הענינים  לפרטי בהתאם 
התורה , ע "פ  המותר , באופן הם  אלו ענינים  שכל 
בעשיית  להשתדל  הקב "ה  מצוה  בדבר , ספק  וכשיש 
ו)עפר  (מים  לקיחת  ע "י לאשתו, איש  בין שלום 
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ב.49) פט "ו, שמו"ר וראה יד . פ"ב, דב"ר
א.50) פו, ב"מ 
ספ"ב.51) צרעת טומאת הל ' כס"מ 
ה"ד .52) פ"ב ממרים הל ' רמב"ם

לט .53) יח , מ "א
ובכ "מ .54) רפי "ז. תניא רפ"ט . יסוה"ת הל ' רמב"ם ראה
בסופן.55) חנוכה הל ' רמב"ם וש"נ. א. קטז, שבת ראה
הי "ז.56) פ"ג  סוטה הל '
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המשכן  ועד ,מקרקע  וביהמ "ק , המשכן של 
מצד  הוא  זה  שכל  התורה , מן פרשה  למחיקת 

מהתורה ]. שלמעלה  ישראל  של  מעלתן

הרמז: ע "ד  בזה  להוסיף  ויש 

על  קאי ואשתו איש   הגלות ובזמן ,
שאסורה  דסוטה  ומצב  המעמד  ובדוגמת  ע "ד  ה "ז

לבעלה ,

טומאותם " בתוך  אתם  "השוכן שנאמר  [ואף 
מעמד  סו"ס  ה "ז ס "א )), (לעיל  כבודו שהזכיר  (כפי
(הבעל ) הקב "ה  של  ורצונו הטהרה , דהיפך  ומצב 
ונקתה  היא  "טהורה  טהרה , של  ומצב  מעמד  שיהי'

זרע " תלד ונזרעה  בצער  יולדת  היתה  "אם  ,
לבנים " יולדת  שחורים  יולדת  היתה  אם  ],בריוח ,

מן  פרשה  שמוחקים  בתורה  ציווי ישנו זה  ועל 
היינו, לאשתו, איש  בין שלום  לעשות  כדי התורה 
קיום  בשלימות  החסרון על  כביכול  מוותר  שהקב "ה 
שיהי' כדי מארצנו") גלינו חטאינו ("מפני התומ "צ 
האמיתית  בגאולה  ישראל , כנסת  ובין בינו שלום 

והשלימה .

.   יש – לזה  ובהמשך 
כמ "פ ) שאמרתי (כפי עוה "פ  לעורר 

ש " ֿ דין הפסק  לפרסם  צריכים   ",
הדבר  "ואין הגמרא  דברי (כהמשך  לתשובה  ובנוגע 
(כפי  תשובה  עשו כבר  – בתשובה ") אלא  תלוי
עשו  שכבר  כמ "פ  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  שאמר 
ועתה  העבודה ), עניני כל  השלימו וכבר  תשובה ,

הענין רק  נשאר    
.

אתם  ד "השוכן בהענין צורך  יהי' לא  – ואז
דהיפך  המצב  שיבטל  כיון טומאותם ", בתוך 
טמאי  שכולנו בזמן גם  – לראש  לכל  הטהרה :

מצד מתים  הרי, הפרה ), אפר  לנו שאין (כיון
אומרים  ויש  הטומאה , נדחית  הציבור  מעלת 

הותרה ) או (דחוי' מעיקרא  ועיקר ,שבטלה  ועוד  ,

ולא  דטומאה , המציאות  תהי' לא  לבוא  שלעתיד 
נצחיים  חיים  אלא  החיים , דהיפך  המציאות  תהי'

הטהרה . בשלימות 

  'תהי לבוא  לעתיד 
המשיח , המלך  שיעשה  הפרה  אפר  ע "י הטהרה 
גם  תהי' בעבר , שהיו הפרות  תשע  על  נוסף  שהרי,

המשיח  מלך  שיעשה  העשירית  יהי'פרה  שבה  ,
רבינו  משה  שעשה  הראשונה  הפרה  מאפר  .גם 

   הפרה אפר  על  נוסף 
כל  מאפר  גם  בה  יהי' רבינו, משה  שעשה  הראשונה 

הדורות  כל  במשך  שנעשו מודגש הפרות  שבזה  ,
הדורות שבגאולה  כל  של  הגאולה  גם  תלוי' שלנו
שלפנ"ז.

.   אפר להזאת  בנוגע 
נאמר  – לבוא  לעתיד  מים הפרה  עליכם  "וזרקתי

הקב "ה . ע "י תהי' שהזריקה  וטהרתם ", טהורים 

   גודל מודגשת  זה  בענין
   יוהכ "פ (פרק  בסוף  המשנה  כלשון ,

" יומא : ב )מסכת   אתם מי לפני
אתכם , מטהר  מי מטהרין  שנאמר ,

מקוה  ואומר  וטהרתם , טהורים  מים  עליכם  וזרקתי
ה ' אף ישראל  הטמאים  את  מטהר  המקוה  מה  ,

ישראל ". את  מטהר  הקב "ה 

" הלשון בדיוק  להוסיף  אתם ויש  מי
מ "ש  ע "ד  – תטהרו","מטהרין" הוי'

הזקן  רבינו שמבאר  (כפי משם (שפירושו
שלמעלה  מדרגא  היא  ישראל  שטהרת  היינו, הוי',
עם  ומאוחדים  קשורים  שישראל  כיון הוי', משם 

שהוא  כפי דהקב "ה  העצם   ועד ,
כלל " וקוצא  אות  בשום  אתרמיז .ש "לא 

החסידות  בתורת  מבואר  שמחרת ועפ "ז הטעם 
הוא  שיוהכ "פ  דכיון – השם " "בשם  נקרא  יוהכ "פ 
היום  לכן, הוי', משם  למעלה  הוי'", "לפני
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יז.57) ה, נשא
כח .58) ה, שם
עה"פ.59) פרש"י 
ב.60) צז, סנהדרין
ב"ח 61) ה"ט . פ"ה בכורים הל ' רדב"ז סשכ "ה. היראים ל '

137 ע' חכ "ח  בלקו"ש הנסמן סק"ב. סתקס"א מג "א סשכ "ב. יו"ד 
.43 הערה

וש"נ.62) סע"א. פ, פסחים

ספ"ג .63) אדומה פרה הל ' רמב"ם
שם.64) שלמה ובמלאכת מ "ה פ"ג  פרה ראה
שם.65) בהערות ובהנסמן 347 ע' ח "א תשמ "ט  סה"ש ראה
כה.66) לו, יחזקאל 
יג .67) יז, ירמי '
ל .68) טז, אחרי 
ואילך .69) סע"ג  כו, אחרי  לקו"ת
ב.70) רנז, א. יא, זח "ג  וראה ב. פ, פינחס לקו"ת
וש"נ.71) סק"י . הוספות כש"ט 
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"בשם  רק  ונקרא  פרטי, שם  לו אין שלמחרתו
השם ".

עבודת  ע "י גם  הוא  זה  שמעין לומר , ויש 
יוהכ "פ ) של  (ענינו התשובה   כפס "ד]

הרהור הגמרא  צדיק שע "י נעשה  ,תשובה 
בזהר  .וכדאיתא  ויומא  יומא  בכל  חסידי ."זכאי

היא  שהתשובה  דכיון – שלימתא "] תיובתא  עבדין
כאו"א  מגיע  יום  שבכל  נמצא , הוי'", "לפני

לדרגא  מישראל  ." השם "בשם  ,

זה  הוא  מישראל  כאו"א  מזה : ויתירה 
  יהודי קורא  שבה  בתפלה  כמודגש  –

הבקשה  לתוכן ומתאים  המכוון בשם  להקב "ה 
למטה  וההשפעות  ההמשכות  שכל  כידוע  בתפלה ,

הקב "ה  של  בשמותיו שיהודיתלויות  ועי"ז ,
   אלו בשמות  ומתלבש  נמשך 

בכל  למטה  וההשפעה  ההמשכה  תהי' ידם  שעל 
"בעל  – אלקים  בשם  הקריאה  ולדוגמא : המצטרך ,

כולם " הכחות  ובעל  השפעת היכולת  ע "ש  ,
מלשון  – הוי' בשם  הקריאה  או כו', הכחות 

בשאר מהוה  וכן כולה , הבריאה  שמהוה  ע "ש  ,
כמו  בהם , שנקרא  לתוארים  בנוגע  ועד "ז השמות ,
"מגן  בברכת  שאומרים  והנורא " הגבור  "הגדול 
חולים " "רופא  הברכות , בשאר  וכן אברהם ",
הדרגא  – מזה  ולמעלה  וכיו"ב . השנים ", ו"מברך 
כל  מושרשים  זו שבדרגא  השמות , מכל  שלמעלה 

בנ"י.

.   מגן" לברכת  בנוגע 
בתוספות  איתא  – כבודו שהזכיר  אברהם "

אבינו  דאברהם  מלכות , כמו הוי אברהם  ש "אלקי
מלכותו". שהודיע  העולם  כל  על  הקב "ה  המליך 

   את להמליך  – זה  כח 
השנה , בהתחלת  מישראל  לכאו"א  ניתן – הקב "ה 

.כמארז"ל  הקב "ה  בר "ה "אמר  לפני אמרו .

. ושופרות  זכרונות  כדימלכיות  . 
בשופר ".. ובמה  .

ישראל  של  מעלתן גודל  מודגשת  זה  בענין וגם 
שהקב "ה  –   ש "תמליכוני

נעשית  הקב "ה  של  שמלכותו היינו, עליכם ",
 למעלה הם  שבנ"י לעיל  האמור  (ע "ד  דוקא 

כו'). השמות  שנותנים  אלו והם  השמות , מכל 

" המאמר  בהמשך  גם  ומודגש  – "
(לא  היא  הקב "ה  את  להמליך  יהודי של  שפעולתו

ע "י אלא ) בתורה , עמוק  חידוש  אמירת  ע "י
 אלא פשוט , מעשה  סתם  ולא  שופר , דתקיעת 

עם  שקשור  פשוט  מעשה    ממש בהמה  ,
כפשוטה  בהמה  אלא  שבאדם , הבהמית  נפש  (לא 
בלבד , הקרן לוקח  עצמה  הבהמה  ומן ממש ),
הבשר  מחשיבות  רק  (לא  פחותה  שחשיבותו
העור  מחשיבות  גם ) אלא  אדם , מאכל  שנעשה 

טומאה  מקבל  אינו שלכן לבוש , ממנו שעושים 

שגם  יהודי, של  מעלתו מודגשת  שבזה  – 
 ידו שעל  "שופר " עושה  ביותר ) פחות  (דבר 

  !

.   לאמירת בנוגע 
הראשונים  רוב  דעת  – ושופרות  זכרונות  מלכיות 

(אלא  מדרבנן אלא  דאורייתא , חיוב  זה  שאין
המאור  בעל  מדברי אבל  אקראי), שאסמכינהו

מדאורייתא . הוא  שהחיוב  משמע 

   הדעות לרוב  גם 
"דברי  של  המעלה  בזה  יש  – מדרבנן הוא  שהחיוב 
אלא  תורה , מדברי "חמורים " רק  לא  שהם  סופרים "

תורה  מדברי (מתוקים ) "ערבים " .גם 

   לכוונת בנוגע  הוא  החילוק 
כונה " צריכות  "מצות  הפוסקים המצוה , כדברי ,

חובתו, ידי יצא  לא  כיוון לא  אם  מדאורייתא  שבמצוה 
אבל , חובתו. ידי יצא  כיוון לא  אם  גם  דרבנן ובמצוה 
דאורייתא  בין חילוק  שאין משמע  השו"ע  מדברי
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ב.72) מט , קידושין
גמור".73) "צדיק – (סקי "ב) זרוע האור גירסת וע"פ
סע"א.74) רכ , ח "א
וראה 75) ו. פ"ג , (שמו"ר נקרא" אני  מעשי  "לפי  כמארז"ל 

ואילך ). פ"ה התפלה מצות שרש להצ"צ סהמ "צ בארוכה
שם.76) אדה"ז ושו"ע טור וראה ס"ה. או"ח  שו"ע
פ"ט .77) ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח "ג 
סע"א.78) מט , שם וראה סע"ב. מ , ברכות
וש"נ.79) סע"א. טז, ר"ה

ה"ח .80) פ"ה כלים הל ' רמב"ם
ועוד .81) א. טז, ר"ה הריטב"א חי ' א. לב, ר"ה הר"ן חידושי 
ר"ה.82) סוף
ה"ד .83) פי "א שם ירושלמי  במשנה. – ב פח , סנהדרין ראה

ועוד .
וש"נ.84) א. יג , ברכות
הבאה.85) בהערה ובהנסמן ס"ה. ס"ס או"ח  אדה"ז שו"ע
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תזהרו לדרבנן  רבותי, תמיד : אומר  אני ולכן .
של  החיוב  מקיימים  שעי"ז יחוד ", "לשם  באמירת 

כונה . צריכות  מצוות 

   שאומרים חב "ד  מנהג 
יחוד " "לשם   אמירת לפני היום , בהתחלת 

כל  לפני יחוד " "לשם  אומרים  ואין שאמר ", "ברוך 
יחוד " ה "לשם  שאמירת  כיון בפ "ע , מצוה 

היא  היום  שבהתחלת    ופועל שנמשך 
שמקיימים  המצוות  לכל  בנוגע  כולו, היום  כל  על 

היום  כרימון"במשך  מצוות  "מלאים  –תרי"ג ,
גרעינים  תרי"ג  בו שיש  הרימון בדוגמת  מצוות ,

נכללים  מצוות  דתרי"ג  הענינים  פרטי שכל  –
"ברוך  לפני היום , בהתחלת  יחוד " "לשם  באמירת 
כולו  העולם  עניני כל  שכולל  העולם ", והי' שאמר 

מצוות . תרי"ג  מקיימים  שבהם 

  מנהג ידעתי לא  אני
לכוונת  בנוגע  לדעתכם  כיוונתי אבל  חב "ד ,
אדון  שהוא  באדנות  קריאתו פירוש  "יכוין השמות ,
ויהי', והוה  שהי' ה "א  ביו"ד  בכתיבתו ויכוין הכל ,
היכולת  בעל  תקיף  שהוא  יכוין אלקים  ובהזכירו

כולם " הכחות  לכוין ובעל  לאדם  שקשה  שכיון –
היום  בהתחלת  אחת  פעם  יכוין וברכה , ברכה  בכל 
במשך  שיאמר  הברכות  בכל  כוונתו שזוהי ויאמר 

יחוד ". "לשם  באמירת  חב "ד  שיטת  מעין היום ,

   ללימוד בנוגע  גם  הוא  כן
אחת התורה  פעם  התורה  ברכת  שמברכים  –

להלימוד  ומהני השחר ), (בברכות  היום  בהתחלת 
דעתו  והסיח  שהפסיק  לאחרי גם  היום , כל  במשך 

שע "י הדעת  והיסח  להפסק  ועד  התורה , מלימוד 
ידיו  ולקדש  לחזור  צריך  במקדש  לעבודה  (שבנוגע 

היא ורגליו  היום  שבהתחלת  שהברכה  כיון ,(
ביותר . גדול  בתוקף 

.   הדעת להיסח  בנוגע 
להרהר  שאסור  למקום  כשנכנסים  התורה  מלימוד 

ֿ יוסף  הבית  מביא  – הכסא  בית  כמו תורה , בדברי

דעתו  מסיח  אינו הכסא  לבית  לצאת  כשמפסיק  שגם 
צריך  נפנה  כשהוא  ש "אף  נוסף , וטעם  מללמוד .

יקנח ". וכיצד  טפח  בגילוי כמו בדינים  ליזהר 

   המ שבמקום גם  חשבה 
להרהר  מותר  שזה  – תורה  בדברי להרהר  אסור  זה 
מלימוד  הדעת  ההיסח  מבטלת  – טומאה  במקום  גם 

התורה .

בפועל  למעשה  שנוגע  שכיון להוסיף , ויש 
מאיסורא , לאפרושי כמו ה "ז בד "ת ), יהרהר  (שלא 

רק  זה  אין יש שאז, אלא  בדבר בלבד ,
לעצמו, בנוגע  רק  ולא  מאיסורא , לאפרושי כדי

כמוך " לרעך  ("ואהבת  להזולת  בנוגע  גם  ),אלא 
שבמקום  שידעו בסביבתו הנמצאים  להזהיר  שצריך 

תורה  בדברי להרהר  אסור  .זה 

   כוונות המכוונים  ישנם 
לפחות  עמוק  שהמקוה  כיון במקוה . הטבילה  בעת 
להרהר  ומותר  בפ "ע , רשות  ה "ז טפחים , עשרה 

גלוי'. ערוה  אין אם  תורה , בדברי

   גם מהני דין ע "פ 
בזרועותיו  גופו מחבק  האדם  "אם  – בידו ההפסק 
אינה  שהיד  שאף  כו', לבו בין הפסקה  חשובה  ה "ז
הגוף  ואין הן א ' גוף  והיד  (שהלב  כיסוי חשובה 
אין  שמ "מ  כיון הפסקה , חשובה  א "ע ), לכסות  יכול 

כו'" רואה  .לבו

   הראש לכיסוי בנוגע  גם 
והראש  שהיד  לפי בידו, ראשו שמכסה  מהני לא 

עצמו  את  לכסות  יכול  הגוף  ואין א ' .גוף 

   חמור אינו הראש  כיסוי
הש "ס  בזמן שהרי, התחתון, החלק  כיסוי כמו כ "כ 
היו  העם  "שרוב  הראש , בכיסוי כ "כ  נזהרים  היו לא 

הראש " בגילוי הרבה  לפעמים  לילך  ,רגילים 
והרמ "א ) הב "י (בזמן האחרונים  בדורות  ודוקא 
מדת  מצד  הראש , דכיסוי הענין חומר  נתחדש 

.חסידות 
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סק"ח ,86) סתפ"ט  או"ח  מג "א סק"י . שם משנ"ב ראה
שם. ובמחצה"ש

וש"נ.87) פב. ע' ח "ב מלוקט  סה"מ  ראה
וש"נ.88) א. נז, ברכות
ועוד .89) ג . ד , שה"ש עה"פ מלבי "ם ראה
ס"ז.90) שם אדה"ז שו"ע סי "א. סמ "ז או"ח  שו"ע ראה
ה"ג .91) פ"ה המקדש ביאת הל ' רמב"ם

בהגהות).92) וכתוב (ד "ה שם לטואו"ח 
יח .93) יט , קדושים
פה.94) סו"ס או"ח  ואדה"ז טושו"ע ראה
ס"ד .95) סע"ד  או"ח  אדה"ז שו"ע
ס"ד .96) סצ"א או"ח  (ואדה"ז) שו"ע
ס"ו.97) ס"ב (מהדו"ת) או"ח  אדה"ז שו"ע
בתחלתו.98) להצ"צ פס"ד  בארוכה ראה
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הראש  כיסוי הי' ההם  שבימים  לומר , ויש 
בה , לעמוד  יכול  הציבור  רוב  שאין גזירה  בבחינת 

האחרונים . בדורות  משא "כ 

של  מעלתם  את  רואים  זה  בענין שגם  ולהעיר ,
ב "ד  שכאשר  – ס "ו) (כנ"ל  התורה  לגבי ישראל 
שלא  רואים  ואח "כ  בתורה , דין ונעשה  גזירה  גוזר 
היינו, הגזירה , בטלה  ישראל , בכל  הגזירה  נתקבלה 

הב "ד ! את  מנצח  הציבור  שרוב 

   הגבלה זאת  בכל  יש 
בגמרא  כדאיתא  שני בדבר , שהתירו שלאחרי

יקראו  שלא  כדי שלישי, דבר  להתיר  רצו לא  דברים 
שאומר  כפי – הוא  הפשט  אבל  שריא ". דינא  "בית 
הגזירה , את  קיבל  לא  הציבור  שאם  – הרב  כבוד 

מעיקרא . ותקנה  גזירה  כאן אין

   ממש שבקרוב  ויה "ר 
הקב "ה  יתחשב   יכולים שאינם 

גם  הוא  שכן ובפרט  הגלות , גזירת  את  לסבול 
 שפוסקים כפי , שכבר ס "ח ) (כנ"ל 

הגאולה  של  הזמן הגיע  וכבר  הקיצין", כל  "כלו
"ואשיבה  היעוד  שיקויים  וכיון והשלימה , האמיתית 

כבראשונה " הגדול שופטיך  ב "ד  ויעמוד  שיחזור  ,
הענינים  כל  אצלם  ויבררו ישאלו הגזית , בלשכת 

ומיד . תיכף  הפס "ד  ויקבלו בספק , שנשארו

.   לספקות בנוגע 
שישאלו  בגמרא  מצינו המשיח , בזמן שיתעוררו
לבוא  לעתיד  "מתים  ולדוגמא : – ואהרן משה  אצל 
צריכין  אין או ושביעי שלישי הזאה  צריכים 
רבי  את  אלכסנדריא  אנשי ששאלו (מהשאלות 

. להן אמר  חנניא ), בן רבינו יהושע  משה  לכשיבוא  .
לשאול עמהם " לטרוח  יצטרכו שלא  משמע  ומזה  ,

מיד אצל  שילכו כיון , ?

]   משתדל אני (בחיוך ):
לשאול  שיצטרכו הרבנים ... כבוד  את  להגדיל 

.   ללכת כדאי יותר  אבל 
לסנהדרין]. ללכת  מאשר  ואהרן למשה  ישר 

   ישאלו רבינו משה  אצל 
"דברי  השמועה ", מפי שלמדו ל "דברים  בנוגע 
עד  איש  מפי איש  המסורה  ע "פ  שקיבלו – קבלה "

מסיני  קיבל  אם  – מסיני" למשה  "הלכה  רבינו, משה 
הדין", מן שלמדים  ב "דברים  אבל  כך ; או כך 
כיון  – בהן" נדרשת  שהתורה  המדות  מן "באחת 
רבים  "אחרי הגדול , ב "ד  של  הרוב  בדעת  שתלוי

או הטות "ל  רבינו, משה  אצל  הבירור  יועיל  לא  ,
בהכרעת  צורך  יש  אלא  שנים , רק  שהם  ואהרן, משה 

ואחד . שבעים  של  הגדול  דב "ד  הרוב 

מעלת  מהני לא  ֿ דא  רבינו,[ובכגון דמשה 
"לא  שהתורה  כיון דבר , לחדש  רשאי נביא  אין שהרי

היא " .בשמים 

התורה , קבלת  בשלשלת  "נביאים " שמצינו וזה 
ליהושע כמ "ש  ומסרה  מסיני תורה  קיבל  "משה 

וזקנים  לזקנים  בתור ויהושע  זה  אין – "
להם  שנמסרה  אלא  והם נבואה , רבינו, ממשה 

מסרו מסרו כנסת ("ונביאים  לאנשי ("
הגדולה ].

התורה  בדיני לשינויים  מקום  יש  זה  ומטעם 
הגדול  בב "ד  הרוב  דעת  ע "פ  ההלכה  בהם  שנקבעה 

הגדול  ב "ד  של  הרוב  דעת  ע "פ  – ,
ההם ",כמ "ש  בימים  יהי' אשר  השופט  "אל 

שבדורך " דין בית  אחד  אלא  ללכת  חייב  ,"אינך 
תהי' המשיח  שבימות  הגדול  בב "ד  הרוב  דעת  ואם 
שלפנ"ז, שבדורות  הגדול  בב "ד  הרוב  מדעת  שונה 
שבימות  הגדול  דב "ד  הרוב  כדעת  ההלכה  תקבע 

המשיח .

האריז"ל  בכתבי מ "ש  לבאר  יש  שלעתיד ועפ "ז
שבימות  הגדול  שב "ד  כיון – כב "ש  הלכה  תהי' לבוא 

כב "ש  תהי' הרוב  ודעת  למנין, יעמוד  .המשיח 

  "טפי "מחדדי ,ב "ש 
הרוב , שהם  כב "ה  שהלכה  קול  לבת  הוצרכו ולכן
אחר  הולכים  טפי מחדדי שהמיעוט  אף  כלומר ,

היו"הרוב  ועלובין שנוחין "מפני וגם  ,.
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ה"ח .99) פ"ב ממרים הל ' רמב"ם א. לז, ע"ז
כו.100) א, ישעי '
ב.101) ה, יומא וראה ב. ע, נדה

רפ"ח .102) סנהדרין הל ' רמב"ם ב. כג , משפטים
רפ"ט .103) יסוה"ת הל ' רמב"ם
רפ 104) "א.אבות
ט .105) יז, שופטים
רפ"ב.106) ממרים הל ' רמב"ם
ועוד .107) ב. יז, לזח "א מק"מ 
תצא 108) מאתי  חדשה תורה בענין קונטרס בארוכה ראה

ס"ז. ואילך ) 282 ע' ח "ג  תנש"א (התוועדויות
א.109) יד , יבמות
יהושע 110) רבי  תוד "ה סע"ב. ו, עירובין – כאן תוד "ה ראה

ב. נט , ב"מ  – בשמים לא תוד "ה שם. יבמות –
ב.111) יג , עירובין
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   שה הפס "ד  לכה אבל ,
אלא  ֿ קול ), הבת  (ע "פ  נבואה  של  בגדר  אינו כב "ה 
ודעתם , שכלם  ע "פ  שלמדו כפי הרוב  הכרעת  ע "פ 
הכללים  ע "פ  כו', ופלפול  שקו"ט  של  באופן
נדרשת  שהתורה  מדות  (י"ג  רבינו ממשה  שקיבלו
להיותם  הרוב , בדעת  תלויים  שאינם  כללים  בהם ),
והפלפול  השקו"ט  כל  מיוסדת  ועליהם  הקבלה , מפי

הרוב . דעת  ע "פ  להכרעה  עד 

.   בנוגע חקירה  יש 
בזמן  שנעשו דברים  על  לבוא  לעתיד  קרבנות  לחיוב 

ע "י הזה  הזה  בזמן הכפרה  נעשית  – גיסא  מחד  :
במסכת  הגמרא  כדברי קרבנות , סדר  לימוד 

שמא מגילה  רבש "ע  הקב "ה  לפני אברהם  "אמר 
. לפניך  חוטאים  ישראל  לי ח "ו קחה  לו אמר  .

וגו' משולשת  קיים .עגלה  ביהמ "ק  שאין בזמן .
סדר  להם  תקנתי כבר  לו, אמר  עליהם , תהא  מה 
עליהן  אני מעלה  בהן שקוראין זמן כל  קרבנות ,
בתורת  העוסק  ("כל  קרבן לפני מקריבין כאילו

חטאת " הקריב  כאילו כל חטאת  על  אני ומוחל  (
שרבי  מצינו – גיסא  לאידך  אבל  עוונותיהם ",
המקדש  בית  לכשיבנה  פנקסו על  "כתב  ישמעאל 

שמינה " חטאת  שהעסק אביא  משמע  שמזה  ,
רק  הוא  קרבנות  אבל בתורת  קרבן, הקריב 

ביהמ "ק . כשיבנה  הקרבן חיוב  פוטר  זה  אין

   הוא הקרבן חיוב 
התשובה  שלפנ"ז, ברגע  אבל  ביהמ "ק , כשיבנה 
בתורת  והעסק  הקריאה  ע "י בשלימותה  היא 

שפתינו" פרים  ד "ונשלמה  באופן ,הקרבנות 
מלשון (גם ) שגם "נשלמה " כך , ,

כל  את  לו שיש  היינו, בשלימות , היא  התשובה 
המעלה  גם  כולל  גמור , ֿ תשובה  בעל  של  המעלות 

הגאולה  באה  ידה  אתא שעל  ש "משיח  ועד  ,

בתיובתא " צדיקייא  צדיקים לאתבא  אצל  שגם  ,
התשובה . מעלת  תהי'

לגיור : בנוגע  – זה  בענין מיוחד  וחידוש 

מילה  ע "י נעשה  קיים  הי' שביהמ "ק  בזמן גיור 
קרבן וטבילה  שם  שאין הזה  "בזמן ואילו ,

יביא  ביהמ "ק  וכשיבנה  וטבילה , מילה  צריך 
דבר .קרבן" לכל  גמור " "גר  ה "ה  ואעפ "כ , ,

   ממ "ש למדים  זה  דין

גו' גר  אתכם  יגור  דליכא "וכי "אע "ג  ,"
.מקדש "

   בזה –והחידוש 
בלבד  זו שלא  , דבר לכל  גמור " כ "גר  דינו

גם  אלא  , דבר לכל  גמור " "גר  ה "ה 
להנשא  יכולה  (ובתו קדשים  באכילת  שמותר  ועד 
בתחלת  ביהמ "ק  כשיבנה  בכהונה  שישמש  לכהן

המקדש " ש "בונה  המשיח , עוד ימות  ,(
הוא  הזה  בזמן שהתגייר  הגיור  כי, קרבן, שהביא 

בפ "ע . חיוב  הוא  והקרבן גמור , גיור 

.   לשיעורים בנוגע  גם 
במסכת  שמצינו כפי – לבוא  לעתיד  שינוי יתכן

יכתוב יומא  הזה  בזמן מכזית  פחות  שהאוכל 
בימיו  המקדש  בית  יבנה  שמא  אכלתי, הזה  כשיעור 
שחייב  ויאמרו הלכה  ותתחדש  דין בית  ויתחדש 

קטן. כזית  על  קרבן

  , בפ "ע הו"ע  שיעורים 
פחות  שאכל  מפני קרבן, חייב  כשאינו גם  כי,
רק  הוא  שהשיעור  כיון איסור , דבר  ה "ז מכשיעור ,
בפחות  גם  בתקפו הוא  האיסור  אבל  עונש , לגבי

התורה  מן אסור  שיעור  חצי שהרי .מכשיעור ,

   שהכה באדם  נסתפקתי
שלוקה  פרוטה  שוה  בה  שאין הכאה  חבירו את 
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צו.112) פ' קדומים ונחל  דוד  ראש ויקרא. פ' דוד  פני  ראה
(לר"ח  חיים לב שו"ת בארוכה וראה ס"ג . סס"ה אומץ יוסף שו"ת

סכ "ט . או"ח  פלג 'י )
וש"נ.113) ב. לא,
ט .114) טו, לך  לך 
בסופה.115) מנחות
ב.116) יב, שבת
סוס"א.117) (מהדו"ת) או"ח  אדה"ז שו"ע וראה ג . יד , הושע
ובכ "מ .118) רע"ג . ל , ראה פ' לקו"ת ראה
ה"ה.119) פ"ז תשובה הל ' רמב"ם ב. צז, סנהדרין ראה

ובכ "מ .120) ב. צב, שמע"צ דרושי  לקו"ת ב. קנג , זח "ג  ראה
ה"ה.ר 121) פי "ג  ביאה איסורי  הל ' מב"ם
א.122) ט , כריתות יד . טו, שלח 
שם.123) כריתות פרש"י 
ואילך .124) 160 ע' חכ "ו לקו"ש בארוכה .ראה
רפי "א.125) מלכים הל ' רמב"ם
א.126) פ,
א.127) עד , שם
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שמשלם  פרוטה , שוה  בה  שיש  בהכאה  (משא "כ 
לוקה ) הכאה ואינו ולהכותו לחזור  יכול  אם  ,

ההכאות  ששתי באופן פרוטה , שוה  בה  שאין
ויפטר  פרוטה  שוה  וישלם  פרוטה , לשוה  יצטרפו
מלקות . חיוב  גורמת  בפ "ע  הכאה  שכל  או ממלקות ,

   פרוטה דשוה  השיעור 
בפחות  גם  אבל  תשלומין, לחיוב  בנוגע  הוא 
כאמור , איסור , ישנו תשלומין חיוב  שאין מכשיעור 

התורה . מן אסור  שיעור  חצי שגם 

   אם דעות  חילוקי יש 
בכל  הוא  שיעור  חצי של  באכילה האיסור  או דבר 

.בלבד 

   הזקן רבינו מדברי

במידי  רק  לא  הוא  שיעור  דחצי שהאיסור  משמע 
איסורים , בשאר  גם  אלא  בקרא ), (שמפורש  דאכילה 

בנוגע  אלא  אינו שהשיעור  טעמא , בתר  וזיל 
אבל  בפחות האיסור , גם  בתקפו הוא  האיסור 

מכשיעור .

   מדברי גם  משמע  כך 
שבת  במסכת  פחות רש "י לאפות  מותר  "וכי –

מיהא  איסורא  ליכא  חטאת  דחיוב  "נהי מכשיעור ",
התורה ". מן אסור  שיעור  חצי דקיי"ל  איכא ,

   במהר "ם פלא  דבר  יש 
אינו חלאווה  שיעור  מחצי שפחות  שס "ל  –

התורה  מן רוב אסור  ודעת  יחיד , דעת  זוהי אבל  .
פחות  גם  אלא  דוקא , לאו שיעור  שחצי הפוסקים 

התורה  מן אסור  שהוא , כל  אפילו שיעור , .מחצי

   אהלים יושב  בעל 

המדרש  דברי את  בביאור  הפסוק מאריך  על 

כתיב  אין "ואכלתי ואוכל ", העץ  מן לי נתנה  "היא 

תמוה , דלכאורה  ואוכל ", אכלתי ואוכל , אלא  כאן
פחות  ש "אכלתי" – זה " דבר  יאמר  קדוש  "פה 
כדי  (בהפסק  משיעור  פחות  "ואוכל " משיעור ,
אשר  העץ  "המן לו נאמר  זה  ועל  פרס ), אכילת 

אכלת " ממנו אכל  לבלתי שהציווי צויתיך  לרמז ,
אכילה , משמעות  כל  משיעור , פחות  על  גם  הי'

שהוא . כל  אפילו

   מצינו מזה  יתירה 
הוא  ויכול  שיעור  לו אין ש "משהו – בפוסקים 

משהויין" אלפים  לאלפי ולהתחלק  .להתפשט 

   במיוחד נוגע  זה  דין
משהו  גם  שהוא , בכל  שאיסורו בפסח  לחמץ 

דמשהו.

.   הרדב "ז כותב
כל  משאר  יותר  בחמץ  תורה  שהחמירה  שהטעם 

בפסח  שחמץ  מפני הוא , ליצה "ר .איסורים , רומז
מ "ש  גם  לבאר  יש  לא ועפ "ז גו' שאור  כל  "כי

שקרבן  – שהוא  כל  אפילו דייקא , "כל " תקטירו",
גם  אלא ) בפסח , רק  (לא  ממנו להקריב  אסור  לה '

השנה . בכל 

  , השבועות בחג  מלבד 
הלחם  שתי מקריבים  שבו  שאינם (אף 
ועליה  המזבח , על  נאמר קריבים  ראשית ם  "קרבן

יעלו" לא  המזבח  ואל  לה ' אותם  ).תקריבו

האדם  בעבודת  הוא וענינו חמץ  שאיסור  –
בעניני אבל  גאוה , ואדרבה :משום  שאני, קדושה 

שגאוה  בלבד  זו עוד לא  אלא  קדושה , בעניני
הו"ע  קדושה  בעניני שהגאוה  זאת , ,

ה '".כמ "ש  בדרכי לבו "ויגבה 

(שבו  השבועות  בחג  במיוחד  מודגש  זה  וענין
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וש"נ.128) ב. לב, כתובות
תריח 129) (ע' ס"ג  שיעור חצי  ערך  תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך ).
בקו"א.130) סש"ב ס"ד . סש"מ  או"ח  אדה"ז שו"ע ראה

וגניבה. גזילה הל ' ריש חו"מ 
א.131) עד ,
לר"ע).132) (ד "ה ב מד , פסחים
(תכז,133) לשם ובהערותי  סס"ו יו"ד  להצ"צ פס"ד  גם ראה

שכה. ע' אג "ק לוי "צ לקוטי  וראה ב).
וש"נ.134) תר. ע' הנ"ל  תלמודית אנציק' ראה
בראשית.135) ר"פ
יב.136) פי "ט , ב"ר
יב.137) ג , בראשית

יא.138) שם,
חכ "ט 139) לקו"ש וראה סט "ז. סתמ "ז או"ח  אדה"ז שו"ע

וש"נ. .156 ע'
להחיד "א 140) הרגל  בשמחת הובא סתתקע"ז. ח "ג  שו"ת

א'". "לימוד 
(ח "ב 141) בזהר שמחלק כפי  השנה, ימות בשאר משא"כ 

השנה. ימות לשאר הפסח  דימי  התקופה בין ואילך ) סע"א קפג ,
יא.142) ב, ויקרא
ב.143) נב, מנחות יז. כג , אמור
יב.ויק 144) ב, רא
ה"ג .145) פי "ב הקרבנות מעשה הל ' רמב"ם
וש"נ.146) ואילך . 31 ס"ע חכ "ב לקו"ש ראה
ו.147) יז, דה"ב
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מתן  "זמן החמץ ), מן הלחם  שתי מקריבים 
לקבל  שזכה  התוקף  בכל  גאה  שיהודי – תורתנו"
ולא  בתורה , דינים  ולפסוק  לברר  וזכה  התורה , את 
להיות  הכח  לו ניתן שעה  הוראת  שבתור  אלא  עוד 

ס "ו). (כנ"ל  הגבלות  כל  ללא  התורה  על  בעה "ב 

יתבטל  ממש  שבקרוב  – העיקר  והוא  – ויה "ר 
ליצה "ר , שרומז שבחמץ  ֿ רצוי הבלתי הענין לגמרי

הארץ ",כמ "ש  מן אעביר  הטומאה  רוח  "את 
"רוח " אפילו אלא ) "משהו", רק  (לא  ישאר  שלא 

בלבד .

   הקדושה רוח  תתגלה  ואז
ה '" משיח  אפינו "רוח  –.

   כבר נאמר  זה  על 
פני  על  מרחפת  אלקים  "ורוח  הבריאה  בהתחלת 

במדרש המים " כדאיתא  , מלך של  רוחו "זה 
המשיח ".

יהי  אלקים  "ויאמר  נאמר  לאח "ז שרק  ולהעיר ,
אור " ויהי אור אור  שנברא  לפני שעוד  היינו, ,

המשיח "! מלך  של  "רוחו כבר  היתה  בעולם 

  , התורה על  רומז "מים "
תורה " אלא  מים  משיח ""אין של  ש "רוחו וכיון ,

כפי  – מהתורה  למעלה  ה "ז המים ", פני "על  היא 
הוא  (שמשיח  שישראל  ס "ג ) (לעיל  כבודו שאמר 

מהתורה . למעלה  הם  ישראל ) של  גואלן

   בדיוק להוסיף  ויש 
"על  שישראל הלשון פנימיות , מלשון – המים "

למ  גם הם  דהמים .עלה 

.   להחליט צריכים 
מיד ! לבוא  צריך  שהמשיח  ולפסוק 

  . ממש מיד 

   לפי לא  דידן, מיד 
שלנו. הפס "ד  לפי אלא  מבינים , שאחרים 

  , יותר לחכות  מה  אין

עשו  וכבר  העבודה , עניני כל  סיימו שכבר  כיון
תשובה ,      – .

אלא  תלוי הדבר  זמן,"אין משך  לפני הי' "
הדבר  אין תשובה ) עשו שכבר  (לאחרי עכשיו אבל 

אלא  תלוי   זה שצריך  מה  כל  .
ואומר  באצבעו "מראה  ממש , בפועל  משיח  שיבוא 

צדקנו!זה " משיח  זה  ,

(יום  קודש  שבת  ממוצאי בבואנו ובפרט 
משיחא " מלכא  דדוד  "סעודתא  היינו,ראשון), ,

סעודה  עם  משיחא  מלכא  דוד  ביאת  את  שמקשרים 
גם  מודגשת  שבזה  הגשמי, הגוף  בשביל  גשמית 

הגאולה  של  שייכותה   בנוגע ועאכו"כ  ,
להנשמה .

   מצינו ֿ תורה  במתן גם 
לכם " נמי דבעינן בעצרת  מודים  ומפרש ש "הכל  ,

אע "פ  כלומר , ומשתה ", במאכל  בו "שישמח  רש "י
שמחת  גם  בו צ "ל  מ "מ , רוחני, הו"ע  ֿ תורה  שמתן

הגוף .

   כמבואר – מזה  ויתירה 
הנשמה  תהי' לבוא  שלעתיד  חב "ד  חסידות  בתורת 

הגוף  מן שהגוף ניזונית  הוא  הזה  בזמן הסדר  .
לבוא , לעתיד  אבל  הנשמה , מן חיותו מקבל 
ומקורם , לשרשם  ויתעלו הענינים  כל  כשיתבררו
תהי' שהנשמה  הנשמה , על  הגוף  מעלת  תתגלה 
גודל  יותר  עוד  מודגשת  (ובזה  הגוף  מן ניזונית 

ס "ד ). כנ"ל  הגוף , דבריאות  החשיבות 

באופן  ממש , בפועל  כן שיהי' – והעיקר 
ממש , ומיד  ותיכף  זה ", ואומר  באצבעו ש "מראה 
שסוף  בלבד  זו שלא  כמ "פ  ומדגיש  חוזר  שהנני כפי

אלא  לבוא , הגאולה     
 את שיפתח  מישראל  ואחת  אחד  לכל  ומחכה  ,

החדר !!ה  לתוך  הגאולה  את  ויסחוב  דלת 

    פלוגתא יש  לגאולה  בנוגע 
אלי  "שובו אומר  הקב "ה  וכנס "י: הקב "ה  בין

אליכם " ה 'ואשובה  "השיבנו אומרת  וכנס "י ,
ונשובה " הלכה אלקיך  ורבים  שיחיד  וכיון .

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 ב.148) יג , זכרי '
כ .149) ד , איכה
ב.150) א, בראשית
א.151) פ"ח , ד . פ"ב, ב"ר
ג .152) שם,
וש"נ.153) א. יז, ב"ק
טו,154) בשלח  פרש"י  ספכ "ג . שמו"ר בסופה. תענית ראה

ב.

ועוד .155) במקומו. האריז"ל  סידור
ב.156) סח , פסחים
(157.88 ע' וחכ "א ,44 ע' ח "כ  בלקו"ש הנסמן ראה
ז.158) ג , מלאכי 
בסופו.159) איכה
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ה ' "השיבנו שצ "ל  כנס "י כמו ההלכה  כרבים ,
ונשובה ". אלקיך 

   רבים "אחרי הכלל 
דרקיעא , במתיבתא  בפלוגתא  גם  הוא  להטות "
דרקיעא , ומתיבתא  הקב "ה  בין בפלוגתא  ואפילו
מטה , של  בב "ד  בנ"י של  פס "ד  כשישנו ועאכו"כ 

כמותם . שהלכה  בודאי

   בין לפלוגתא  בנוגע 
כותב  ה '", "השיבנו או אלי" "שובו וכנס "י, הקב "ה 
שהלכתא  הוא  הכלל  מאד : יפה  דבר  חי איש  הבן

בדיני  וכשמואל  באיסורי בפלוגתת כרב  ואעפ "כ , ,
ההלכה  גבר , תתאה  או גבר  עילאה  אם  ושמואל  רב 
כשמואל  אלא ) גבר , עילאה  שס "ל  כרב  (לא  היא 

להקב "ה :גבר "ש " אומרים  זה  ועל  .
כאן  אבל  גבר ), (עילאה  כמותך  הלכה  תמיד  רבש "ע ,

ש " היא  ה '",ההלכה  "השיבנו ולכן גבר ",
.כדברי

   שיקויים – והעיקר 
לארץ  שנבוא  עד  לחכות  ולא  ממש , ומיד  תיכף  בפועל 
אע "פ  ואמר :) חייך , שליט "א  אדמו"ר  (כ "ק  ישראל ,
על  יקפיד  לא  ובודאי לארץ , בחוץ  כעת  נמצא  שכבודו
בחוץ  כשנמצא  ומיד , תיכף  תבוא  שהגאולה  כך 
ישראל . לארץ  ולעלות  להטלטל  אח "כ  ויצטרך  לארץ ,

.   בלילה מחר 
ומטר ", טל  "ותן ישראל  בארץ  לומר  מתחילים 
ומטר " טל  "ותן לומר  מתחילים  בחו"ל  משא "כ 

תשרי  תקופת  לאחר  יום  איך ששים  שאלה  ויש  .
עתה , כמוני בחו"ל , שנמצא  ישראל  ארץ  בן נוהג 

חו"ל . כמנהג  או א "י כמנהג 

   חילוקי יש  זה  בענין
בפוסקים  ע דעות  כת "ר  נוהג  איך  – בהיותו . תה 

לארץ ? בחוץ 

   הרדב "ז כדעת  אנהג  אני

שהחיד "א  זה (אף  על  שנמצא חולק  א "י שבן (

בברכת  שכוונתו כיון א "י, כמנהג  נוהג  בחו"ל 
מקומו  ישראל , בארץ  פרנסתו על  היא  השנים 

זמני. באופן בו שנמצא  למקום  בנוגע  ולא  הקבוע ,

ציבור  שליח  שמשמש  א "י בן אודות  גם  [דובר 
לחזרת  לחש  תפלת  בין לחלק  מקום  יש  אם  –
הש "ץ  ובחזרת  כבא "י, יאמר  לחש  שבתפלת  הש "ץ ,

כבחו"ל  כוונות יאמר  שיש  הקבלה  ע "פ  (ובפרט 
בחזרת  מיוחדות  וכוונות  לחש  בתפלת  מיוחדות 
הוא  בלחש  מתפלל  שהש "ץ  שהטעם  אע "פ  הש "ץ ),
עצמו  את  שיכין בפיו, סדורה  תפלתו שתהא  כדי

בציבור ]. להתפלל 

   העכט הרב  של  בקהילה 
הספרדים  כמנהג  שנוהג  ענינים  יש  כאן), (שנמצא 

הקודש . בארץ 

   נוהגים ֿ כנסיות  הבתי בא '
יום . בכל  כהנים  ברכת  לברך  גם 

לדוכן  לעלות  הספרדים  מנהג  אודות  גם  [דובר 
התענית  ימי בשאר  וכן ביוה "כ , נעילה  בתפלת  גם 
גם  ונזכר  החמה . לשקיעת  סמוך  מנחה  כשמתפללים 
לפני  במקוה  יטבלו שהכהנים  המקפידים  שיש 

נזכר  הדברים  ובהמשך  כפיהם . ע "ד שנושאים  גם 
בנוגע  לאשכנזים  ספרדים  בין המנהגים  חילוקי
מלבדו, כהנים  עוד  כשיש  דהש "ץ  כפים  לנשיאת 
"והכהנים " באמירת  הש "ץ  לכריעת  בנוגע  וכן

ליוה "כ ]. עבודה  בסדר 

   של חלקם  אשרי
רק  (לא  יום  בכל  כפים  לנשיאת  שזכו הספרדים 

בחו"ל ביו"ט ) שגם  להנהיג  רצה  הזקן רבינו – .
ולאחרי  יום , בכל  כפים  נשיאת  מצות  יקיימו
תקנה  יקבל  שהציבור  בידו עלה  לא  ההשתדלות 

.זו 

האמיתית  הגאולה  שתבוא  – לזה  והעצה 
בבית  כהנים  ברכת  תהי' ואז ומיד , תיכף  והשלימה 

המפורש  ובשם  את המקדש , שילמדו (לאחרי
המפורש ). שם  לבטא  איך  הכהנים 
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וש"נ.160) רע"ב. מט , בכורות
ובפרש"י .161) רע"א עו, פסחים
רסקי "ז.162) או"ח  ואדה"ז טושו"ע
סקי "א.163) שם החיים כף וראה סק"ב. שם או"ח  פר"ח 

וש"נ.
שם.164) בפר"ח  הובא סנ"ח .
סק"ה.165) שם ברכ "י 
טל 166) ותן לומר שהתחיל  לאחרי  מא"י  יצא אם משא"כ 

סק"ו). (שם א"י  כמנהג  לומר שממשיך  החיד "א גם מודה ומטר,
סק"ח .167) שם ברכ "י  ראה
תשמ "ו 168) .3107 ע' ח "ה תשמ "ה התוועדויות גם ראה

.841 ע' ח "ב
(169.448 ע' חי "ח  לקו"ש גם ראה
פי "ד 170) כפים נשיאת הל ' רמב"ם א. לח , הי "א.סוטה
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.  – לביהמ "ק  בנוגע 
הרמב "ם  (כדעת  שיבנוהו עד  לחכות  צריכים  לא 

העתיד  ש "מקדש  כיון המקדש "), "בונה  שמשיח 
השמים " מן ויבוא  יגלה  ומשוכלל  בנוי מצפין שאנו

ותוספות  רש "י ).(כדעת 

   להתגלות יכול  ולכן
גם  ממש .ולבוא  עתה  ,

   היעוד יקויים  ואז

ביצי"מ  שהי' כפי יאיר ", כיום  צריכים "לילה  – .
ממש . הגאולה  שתבוא  לפסוק 

   ברגע ממש , ומיד  תיכף 
מקום  אין שאין ממש , בפועל  ובמעשה  כמימרא ,
כדעת  להכריע  שצריך  ומחלוקת  ושקו"ט  לפלפול 

מארז"ל  ע "ד  עד הרוב , כו' הלכה  למדין "אין
הלכה  לו ".שיאמרו

   ברכה לקבל  רצוני
שמעתא  "לאסוקי אותנו יזכה  שהקב "ה  מכבודו

דהלכתא " הלכה "אליבא  בדבר  נכשל  "שלא  ,,
לגאולה  בנוגע  הלכה  נפסוק  כזו, ברכה  וכשאקבל 
לבוא  צריך  שמשיח  ֿ טבעי) על  ענין היותה  (עם 

מיד . ויבוא  מיד ,

  . ממש בפועל 

(הרב  כהן גם  בו שיש  ֿ דין בית  לכם  שיש  ובפרט 
הרמב "ם  כפס "ד  שליט "א ), ש "מצוה שפירא 

(אע "פ  ולוים " כהנים  גדולה  בסנהדרין להיות 
זה  הרי ישראלים  כולם  היו אפילו מצאו לא  ש "אם 
של  באופן יהיו דלעת "ל  הענינים  כל  והרי מותר "),
אצלנו: שאומרים  (כפי המובחר  מן מצוה 
הקשורים  בהלכות  ועאכו"כ  אריבער "), "לכתחילה 
מסיים  שבהם  לגאולה , וההכנה  הגאולה  בעניני
הזמן  "ובאותו ההלכות : ספר  את  הרמב "ם  וחותם 
כל  עסק  יהי' ולא  כעפר , מצויין המעדנים  כל  כו'

שנאמר  וכו', בלבד  ה ' את  לדעת  אלא  כי העולם 
מכסים ". לים  כמים  ה ' את  דעה  הארץ  מלאה 

תשובה  בהלכות  גם  מובא  זה  שענין ,ולהעיר ,
שמוסיפו  מכסים ", לים  "כמים  הפסוק  סיום  ללא 
מרומז  שבזה  לומר , ויש  דוקא , חיבורו בסיום 
צריך  החיבור ) לסיום  (מתאים  הגלות  שבסיום 

מכסים ". לים  "כמים  גם  להיות 

תורה ", אלא  מים  "אין תורה , על  רומז – "מים "
ששייך  התורה , מקור  זה  מכסים " לים  ו"כמים 
ישראל , בארץ  ובפרט  דין, שבבית  לרבנים  במיוחד 
מירושלים " ה ' ודבר  תורה  תצא  מציון "כי כמ "ש 

תלוי ה "ז –.

   גם לפסוק  מוכנים  אנחנו
כדעת  פוסקים  אנו שהרי בגולה , עדיין כשנמצאים 
כמו  ה "ז בחו"ל  כשנמצאים  שגם  הרדב "ז,
נפסוק  ואנחנו סי"ח ), (כנ"ל  בא "י שנמצאים 

ממש . מיד  יבוא  שמשיח 

   מובא החסידות  בתורת 
נמצא  הוא  שם  אדם  של  שרצונו .שבמקום 

" – עירובין מהלכות  הראי' של וידועה 
שמזונותיו  וכיון הוא , מזונותיו במקום  ודירתו אדם 

כאילו ה "ז ביה "ש , שם  מונחים  , שם שבת 
לכל  אמה  אלפי עירובו ממקום  למחר  להלך  ויכול 

בבית " ולן ששבת  אע "פ  .רוח 

כאן, נמצא  כשכבודו שגם  בידי ספק  אין
ובמקום  וירושלים , בציון ישראל , בארץ  מחשבתו
שימשיך  ויה "ר  נמצא . הוא  שם  אדם  של  שמחשבתו
באנשי  וק "ו וכ "ש  בחו"ל , גם  ישראל  ארץ  מקדושת 

חו"ל .

. שליט "א אליהו הרב  של  לבקשתו במענה 
צדקה  יהודה  הרב  עבור  שלימה  רפואה  לברכת 

זכותו שליט "א  את  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  הזכיר  ,
המשנה  כהוראת  הרבה , תלמידים  שהעמיד 

במשך  בפועל  שקיימה  הרבה ", תלמידים  "והעמידו
אמר : ואח "כ  רבות . שנים 

לעולם  רפואה  מביאה  שתהי'תורה  ויה "ר  .
בנ"י  לכל  ממש  בקרוב  שלימה  וגם  קרובה  רפואה 
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69 ועוד .171) סע"א. מא, סוכה
שם.172) ותוס' פרש"י 
יב.173) קלט , תהלים
שם.174) בנצו"ז בהנסמן וראה א. לח , זח "ב
ב.175) קל , ב"ב
א.176) כו, יומא
ב.177) כח , ברכות
ה"ב.178) פ"ב סנהדרין הל '
ט .179) יא, ישעי '

ה"ב.180) פ"ט 
וש"נ.181) סל "ח . הוספות כש"ט 
סת"ח .182) או"ח  אדה"ז שו"ע
א'183) ביום נלב"ע זצ"ל  צדקה יהודה הרב המו"ל : הערת

מרחשון. י "ב
ועוד .184) א. נד , עירובין ראה
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עיקרית  הכי להרפואה  ועד  שהם , מקום  בכל 
– הגלות  רפואת  – כפשוטה ) רפואה  על  (בהוספה 
שרומזת  אל "ף , אות  ב "גלות " שמוסיפים  עי"ז

"גאולת " מ "גלות " ונעשה  עולם , של  ,לאלופו
תיכף  והשלימה  האמיתית  בגאולה  בנ"י כל  גאולת 
ואז  הקודש , לארץ  חוזר  שכבודו לפני ממש , ומיד 
ובזקנינו  "בנערינו ישראל , לארץ  יחדיו כולנו ניסע 

ובבנותינו" בבנינו .גו'

  .אמן

   ותודה והצלחה  ברכה 
רבה .

  . הרב כבוד  רבה  תודה 

   ממש שבקרוב  יה "ר 
קדשו  בהיכל  כבודו את  אבקר  אזי הגאולה , תהי'

הקודש . בארץ 

  ! הבא ברוך  (בהתלהבות ):
השם ". בשם  הבא  "ברוך  רבה : בשמחה  יגיד  אני

בנו  את  הציג  שליט "א  אליהו שיש הרב  באמרו ,
תורה  ללמוד  שימשיך  אותו לחזק  וצריך  כולל , לו
בתורה . גדול  להיות  ויגדל  מעלה  מעלה  ויעלה 

שליט "א : אדמו"ר  כ "ק  ואמר 

הרבים  כל  את  שכולל  – פירושו "כולל " אמן.
בלשון  "כולל " אחד , ענין מהם  ועושה  הלומדים 
עם  שקשור  רבים ), בלשון "כוללים " (ולא  יחיד 
יהי' עולם  של  שיחידו ויה "ר  עולם ". של  "יחידו
וטוב  שמחה  מתוך  תורה  וילמדו ביניהם , שרוי

והצלחה . ברכה  לבב .

הרב  את  ללוות  יצא  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק 
ר "ת  – אש "ל  (בחיוך ): לו ואמר  שליט "א , אליהו

 כילה'תי'וי'לווי קיימתי, לא  ושתי' אכילה  .
אקיים .

   שנזכה מהשי"ת  יה "ר 
ממש . היום  מיד , הגואל  לביאת 

   ובזכות הלילה . עוד 
השכינה  פני גם  נקבל  אורחים  .קבלת 

אליהו  הרב  את  ליווה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
בידו  עודד  המכונית , לנסיעת  ובהמתינו שליט "א ,
תצאו  בשמחה  "כי שניגנו שיחיו הנאספים  את  הק '

תובלון" ].ובשלום 

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

ובכ "מ .185) ג . לה, בהעלותך  לקו"ת ספל "ב. ויק"ר ראה
ט .186) יו"ד , בא

חט "ו 187) בלקו"ש הנסמן קי . מזמור תהלים מדרש ראה
.501 ס"ע
פני188) מהקבלת אורחים הכנסת "גדולה א: קכז, שבת ראה
שכינה".
יב.189) נה, ישעי '

אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר יוסף שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ז תשרי, בטח כבר הגיעו אשור הקבלה וכן מכתב מועד המעמד, וידוע 
מרז"ל חמרא למרא וטיבותא לשקי'.

מסיים במכתבו אשר משתדל הוא לסדר פעם בשבוע שעה אחת של חינוך דתי לילדים רכים, 
- שעורכים פה בהתאם  - של"ה  וכנראה שהוא מעין השעה ללימודי הדת  ובטח יכתוב פרטים בזה, 
בעובי  הוא  אשר  העכט  שי'  יהודא  יעקב  ר'  הרב  עם  בקישור  שיבוא  כדאי  אולי  ואז  המדינה,  לחוק 
הקורה בענין זה רבות בשנים, כן בטח ראה את הוצאות המל"ח המיוחדות ללימוד שעה זו, ומוסג"פ 
חוברת אחת )ס"ה הו"ל כ"ד חוברות( והשי"ת יצליחהו במלאכת שמים לקרב לבן של בני ובנות ישראל 

לאבינו שבשמים.

בברכה לבריאות הנכונה.
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אדמו"ר מו"ח  כ"ק  של אמרתו  כ"ק1ידועה  אביו בשם 
(בתרגום והיא  לךֿלך, פרשת לגבי  נ"ע  מוהרש "ב  אדמו "ר
הקדוש ֿ שמחה , פרשה היא  בראשית  "פרשת  חפשי):
הפרשה סיום  הנבראים ... ואת העולם  את  ברא  ברוך ֿהוא 
היא כללי באופן הפרשה  זאת בכל אך כך , כל נעים  אינו
עגום , שבוע  זהו המבול, על מסופר  נח בפרשת  שמחה ...
אברהם הולדת  על  מסופר יותר, שמח השבוע  סוף  אך
פרשת של השבוע  הוא  באמת השמח השבוע  אבינו.

אבינו...". אברהם עם  חיים  השבוע  ימי  שבכל  לךֿלך,

השמח  "השבוע  זהו לךֿלך  בפרשת שרק  הרבי , מדברי
zn`a שאף מובן, "seqaכאשר נח, פרשת  של השבוע 

השמחה  זו אין עדיין  אברהם , לידת על ,zizin`dמסופר 
לךֿלך. של כבשבוע 

לזה , זה  קשורים פרשה שבאותה  הענינים  כל  שהרי
השמחה גם פגומה שמחה , אינה  כולה  הפרשה אם  ולכן ,

הפרשה . סוף  של

היא כללי באופן אשר בראשית, פרשת  לגבי גם  וכך 
אין כך", כל נעים  "אינו שסופה  כיון אך שמחה ", "פרשה

כולה . בפרשה  גם אמיתית  שמחה 

בראשית שפרשת כיון להבין: היאdzellkaוצריך
נח ופרשת  שמחה " עגום ",dzellka"פרשה "שבוע  היא 

הפ את  לחלק  לכאורה , היה , שהסיוםצריך באופן , רשות 
נח, פרשת  התחלת  יהיה  בראשית  פרשת  של  הלא ֿנעים
לךֿלך ? פרשת  התחלת  יהיה  נח  פרשת  של השמח והסוף 

.·
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הוא : כללי באופן לכך ההסבר

פרשת של מעלתה  (שהוא  אבינו אברהם  שבזמן ידוע 

תורה " אלפים  "שני של תקופה התחילה  והוא2לךֿלך) ,
שהחל (באבות ) הראשון תורה3היה  למתן ההכנה .*3את 

עליונים בין לחיבור הביא  תורה  שמתן וכיון

לךֿלך,4לתחתונים פרשת  של מעלתה  שגם  סביר, ,
הפרשות שתי  עלֿפני  אבינו, באברהם  כולה  העוסקת

בין לחיבור הכנה הוא  שתוכנה בכך, היא הקודמות,
לתחתונים . עליונים 

היא לך ֿלך שפרשת  לכך ההסבר שזהו לומר ויש

ziyilyd ל"אוריין השלישי,i`zilz5(בדומה הקו – (
ו"תחתונים ". "עליונים " המחבר האמצעי,

הפרשה  בראשית, פרשת  של תוכנה  ,dpey`xdכלומר,
הקדוש ֿברוךֿהוא6הוא ידי על  נברא  אשר העולם, בריאת

הפרשה  נח , פרשת  של תוכנה  "עליונים "". –dipydהוא ,6

ובמיוחד צדיק, איש  נח  של עבודתו ידי על ה"מטה ", זיכוך
המבול ידי הפרשה7על לךֿלך, ופרשת  "תחתונים ". –

ziyilydותחתונים עליונים בחיבור עוסקת  ,8.

נח  נח  תולדות  ב "אלה  פותחת  נח שפרשת מובן בכך

שנעשו נח עניני על  מדובר  כבר  כאן כי צדיק ...", איש 
מעשים צדיקים  של "תולדותיהם  – עבודתו באמצעות 

מצא 9טובים " "ונח עד וכו' נח לידת  אשר בעוד .ogבעיני

עבודתו,10ה '" ידי  על (בעיקר) באים שאינם  ענינים  הם 
אתערותא ידי על שייכיםlirlc`אלא  הם  ולכן לפרשת11,

.12בראשית

הכתובים אבינו, אברהם  של ענינים מספר  לגבי גם  וכך 

שעבודתבפרשת מפני וזאת , לךֿלך. בפרשת  ולא  נח,

עליונים (חיבור  תורה  למתן אבינו אברהם  של ההכנה

קא.1) ע' יום בהיום (בקיצור) הועתק .30 ע' תש"ב השיחות ספר
א.2) ט, ע"ז
לך 3) ר"פ מהאריז"ל בלק"ת ס"ב: ברך וה' ד"ה ח"ש אוה"ת ראה

ואילך). א (קכו,
ד',*3) סעיף אבינו אברהם ע' הערכיםֿחב"ד ספר בארוכה .p"yeראה

טו.4) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
ובכ"מ.5) ,10 ע' [המתורגם] ח"ב לקו"ש בארוכה וראה א. פח, שבת
ואילך.6) 51 ע' חט"ו לקו"ש בארוכה ראה
בהמצויין 7) גם וראה ד. ח, (תו"א הארץ" כל את לטהר בכדי ש"בא

.(29 הערה לקמן
השני 8) הראשון חודש (לענין ועוד שם ח"ב לקו"ש עד"ז ראה

ושלישי). שני ראשון ביהמ"ק (לענין 28 ע' [המתורגם] ח"ט והשלישי).

[המתורגם]9) ח"ה לקו"ש (וראה שם ותנחומא מב"ר נח, ר"פ פרש"י
.(2 הערה 36 ע'

באבער וגם תנחומא פ"ד בראשית (מאגדת שם ברש"י הראשון פי'
שייך בשבחו" סיפר והזכירו "הואיל – ט) כמשנ"ת zcearlנח נח,

.(58 ובהערה 45ֿ6 (ע' שם בלקו"ש
ח.10) ו, ואילך. כח ה, בראשית
(כשלעצמו)11) דנח המאורעות שסיפר הענינים, בפשטות גם וכ"ה

פרט  הם ה' בעיני חן מצא ונח עד וכו' נח לידת משא"כ נח, בפ' מתחיל
(ספירת) `mcב"ספר zeclez בארוכה ראה וברש"י), א ה, (בראשית "

נח, פ' דסיום וכו' א"א ללידת בנוגע הוא ועד"ז ;40 ע' שם בלקו"ש
ד"אלה והסיום הגמר myשהוא zeclez.(יוד יא, (נח "

שם.12) ובהערות 45ֿ6 ע' שם לקו"ש בכ"ז ראה
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ב "לךֿלך..." רק  החלה  לארץ13ותחתונים ) מחרן בצאתו  ,
היו14ישראל "לךֿלך" עד ועבודתו לידתו אשר בעוד ,

המשך והעלאתם ,*14וסיום11בעיקר התחתונים  זיכוך  של 
צדיק ". איש  "נח של בעבודתו התחילו אשר

.‚
Ì‡˙‰· Y ‰˘ÓÂ Ì‰¯·‡ ,Á Ï˘ ˙Â‚‰‰ ˘ÂÏ˘

˙ÂÙÂ˜˙Ï
תורה , מתן לבין "לךֿלך" שבין הקשר  את  להבין כדי 
עבודת אברהם  אצל התחילה  "לך ֿלך" לאחר  שדוקא 

המדרש דברי  את  תחילה לבאר  יש  תורה , למתן ,15ההכנה 
דרכו לבין לךֿלך", אברם  אל ה ' "ויאמר  בין קשר שיש 
סדום , כאנשי חוטאים  על אפילו רחמים  לבקש אברהם  של

המבול דור על רחמים  ביקש  לא  אשר כנח  .16שלא

עבור רחמים  ביקש  אבינו אברהם מובן: לא  לכאורה,
עשויים היו אשר הצדיקים  בזכות להצילם סדום , אנשי

שם בזהר17להימצא  כנאמר רק18. ביקש  שהוא  שכיון ,
בעא "לא  צדיקים עשרה  שאין ובשמעו הצדיקים , בזכות 
עושי עבור  גם  התחנן אשר  רבנו, כמשה (שלא  רחמי",

אפוא19העגל מהי – יאות " כדקא עבד... "לא  לכן (
הסדומים " על  רחמים "לבקש  במעשהו הגדולה  המעלה 
של לענין זאת  שקושרים כך כדי  עד הצדיקים  בזכות 

תורה ? למתן ההכנה לך ֿלך",

תחתונים לבין עליונים  בין החיבור  הוא : לכך ההסבר 
אברהם של ועבודתו תורה, מתן בזמן רק  בפועל נעשה 

רק  היתה לבקשdpkdאבינו עבודתו גם  לפיכך לכך,
מצד היתה  לא  – "תחתונים " – סדום אנשי על רחמים 

הצדיקים . בזכות אלא עצמם ,

נח, של  לעיל, המוזכרות  ההנהגות  שלוש  כלומר:

– הנ"ל התקופות  לשלוש  בהתאם הן רבנו, ומשה אברהם

(ג) תורה , למתן ההכנה  (ב ) תורה, למתן ההכנה  לפני (א )
תורה : מתן

בין קשר היה לא  תורה  למתן ההכנה  שלפני  בתקופה
ה "תחתונ לבין כללה "עליונים " נח התפלל לא  ולכן ים ",

מידי" עביד "לא  – המבול דור  השניה20עבור בתקופה  .

התפלל ולכן לתחתונים , עליונים בין  לחיבור ההכנה  החלה 
ובתקופה הצדיקים. בזכות סדום אנשי עבור אברהם

ותחתונים , עליונים  חיבור תורה , מתן של השלישית ,

ולא עצמם , מצד העגל עושי עבור  רבנו משה  התפלל
הצדיקים . בזכות

.„
„ÈÓÏ˙Ï ·¯‰ ˙ÚÙ˘‰· ÌÈÙÂ‡‰ ˙˘ÂÏ˘

לשלוש והקבלתן הללו, תקופות  שלוש בין זה  הבדל
ההנהגות ,

התחלת שהיא  נח , פרשת  של התקופה  בין ההבדל וכן 

בראשית , פרשת  של התקופה  לבין ה "תחתונים", זיכוך
אז שגם  למרות "מלמעלה ", היתה בעולם  ההשפעה  כאשר

צדיקים מספר ידי על התחתונים עבודת  –היתה 

1

2

3

4

(כרך 13) שם אוה"ת ואילך. סע"ד פג, שם תו"ח ג. יא, פרשתנו תו"א
(כרך  שם אוה"ת גם (וראה אֿב עז, לג"פ [ובלקו"ת ואילך ב תתרעה, ו')
יורד  ("שיהא גו' לךֿלך אברם אל ה' שויאמר ב), תרפז, ב. תרפד, ד')

דמ"ת, הגזירה ביטול כענין הוא למטה") ].y"iirונמשך
שנה,ואף נ"ב בן אברהם בהיות הייתה תורה אלפים ב' שהתחלת

(רק) הותחלה שעשה למ"ת ההכנה – שם) (ע"ז בחרן עדיין בהיותו
דשעבידו  – בחרן עשו אשר הנפש "ואת שגם ולהעיר לך". "לך לאחרי
תורה  אלפים ב' התחלת ענין שם), תרגום ה. יב, (פרשתנו לאורייתא"
וראה  לפנ"ז). הי' שזה (אף לךֿלך בפ' בתורה נאמר שם) רש"י שם. (ע"ז

הבאה. הערה
קושיית 14) תובן ועפ"ז הקודמת. שבהערה מקומות בארוכה ראה

שנים  חמש בן ואברם דכתיב "ואע"ג שם) ע"ז וגמירי (ד"ה התוס'
מחרן" בצאתו שנה ושבעים

אז – שהי' ש"הגם שם), במהרש"א שהקשה (כמו תמוה דלכאורה
בחרן  כבר עשו אשר הנפש אז עמו שלקח שפיר הכתוב אמר ע"ה בן

– נ"ב" בר בהיותו
מסתבר,כי – לא"י מחרן ביציאתו רק הותחלה למ"ת שההכנה כיון

רק  הותחלה תורה אלפים דב' התקופה בתוס'שגם מתרץ זה ועל אז;
לא"י*, מחרן יצא שנה נ"ב בן בהיותו שגם דמכיון – הוו" יציאות "שתי

(אף תורה אלפים ב' להתחלת כבר זה רק dpkddyשייך הותחלה למ"ת
בן בהיותו השני'), וראה d"r(ביציאה הקודמת. שבהערה מקומות – שנה

ד). שם, תו"א
אברם וע"פ אל ה' ש"ויאמר עיי"ש) כג, (ב"א הדורות בסדר מ"ש

תורה  אלפים ב' שבהתחלת נמצא, – הראשונה** ביציאה הי' גו'" לךֿלך
הערה  ראה דמ"ת, הגזירה ביטול כענין [שהוא לך" ד"לך הענין גם הי'

הקודמת].
(14*.66 הערה לקמן ראה

ט.15) פמ"ט, שם). המדרש מפרשי (וראה ו פל"ט, פרשתנו ב"ר
רפ"י. ויק"ר

רע"א.16) טו, ח"ג ב. רנד, בהשמטות שם א. קו, ב. סז, זח"א
ואילך.17) כג יח, וירא
א.18) קו, ח"א
לב.19) לב, תשא
שם.20) הזהר לשון

eyr xy` ytpd"y s`e (*"oxga'idiptlizxze oiyng xa `zry `idda .. oxga eyr xy` ytpd z`en"a ('qezd uexiz itl) q"yd zpeeky ,xnel yi ± d`ivid
onfdl `l) `id "dedeyryxaecn eay onfdl (m` ik ,ytpd z`weqtacgwie"oxga eyr xy` ytpd z`e 'ebe`viey ,"'eb orpk dvx` zkllf`z` gwly zra)

.dxez mitl` 'a elgzed (i"`l oxgn 'eb ytpd
"p oa ezeida dziid ("jl jl" zxin`e) dpey`xd mrta oxgn ez`iviy ,my c"dqa (**± dpy a"p oa ezeida dziid dpey`xd ez`iviy 'qezd y"n itl la` .dpy d

.f` dziid "jl jl" zxin` mby ,xazqn
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אודות המשל  באמצעות  יותר טוב  זאת להבין ניתן
באופן בה , יש  אשר  לתלמידו, הרב  של השכלית ההשפעה 

אופנים : שלושה  כללי,

הרעיון את  רק  לתלמידו מסביר  שהרב  היא , אחת  דרך

דברים להבין כיצד מדריכו הוא  אין אך מלמדו , שהוא 

עצמו. בכחות 

אשר "כלים ", לתלמיד מקנה  הרב  היא : השניה הדרך

ולהבין ללמוד  יוכל  envrבהם  zegeka.

אשר יתרון יש  הללו הדרכים משתי  אחת  שבכל מובן,

יותר טובה  התלמיד, של כושרו מבחינת באחרת : איננו
רק כי השניה, ללמודid`הדרך ליכולת אותו מביאה

טובה הרעיון, הקניית עצם לגבי  אך עצמו. בכחות  ולהבין

לאחר עצמו, בכח התלמיד  הבנת  כי הראשונה , הדרך יותר
למדו לתוכןcvikשהרב  יחסית  פחותה היא  axdyלהבין ,

.21מלמדו

הללו, היתרונות  שני את  שכוללת  השלישית, הדרך

כך, כדי עד התלמיד על משפיעה  הרב  שהוראת היא ,

לחדש התלמיד יכול ואז הרב , ככישורי  נעשים  שכישוריו
כרבו. נעלים  רעיונות  עצמו בכחות  ולהבין
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בראשית , הפרשיות  של התקופות ששלוש  לומר, ויש

הללו: האופנים  לשלושת בדומה  הן ולךֿלך, נח

נח " ועד מאדם  דורות  ב "עשרה הצדיקים  22עבודת 

בכחותיהם כך כל תלויה  ואינה מלמעלה , בעיקר היתה

עצמם . הצדיקים  של ופעולותיהם

חנוך, להתחשבלדוגמא: בלי  היה ", "צדיק  אשר

עבודתו על המצביעה  עובדה מושחת, בדור  היותו בעובדת 

דורו מבני מושפע  להיות שלא  היה23הנעלית  זאת למרות ,
בין מה  זמן עוד נשאר היה  ואילו להרשיע ". בדעתו... "קל

"מיהר ולכן הרע , על יותר  מתגבר היה  לא  דורו, בני

וסילקו" לא24הקדוש ֿברוךֿהוא היה " ש "צדיק  הענין כי –
אלא  העצמית , ועבודתו כחותיו באמצעות  xwiraהיה

היה אילו ולפיכך, מלמעלה . בו שהאיר  האור  באמצעות 
מצב אל יורד והיה המושחת, בעולם  יותר  רב  זמן נשאר

להישאר`oiשבו יכול היה  לא הוא  מאיר, מלמעלה  האור
כמקודם . צדקותו בדרגת  עצמו בכחות 

הראשון, באופן לתלמיד הרב  להשפעת  דומה זה 
אין מלמדו , שהרב  הרעיון את  מבין שהתלמיד שלמרות 

עצמו. בכחות  דבר לחדש  יכול הוא 

אברהם " ועד מנח דורות  ב "עשרה  הצדיקים  22עבודת 

מצד בעיקר אלא מלמעלה , שבא  האור  מצד רק  היתה  לא 
היתה עבודתם  אשר  עד העצמיות , ופעולותיהם  כוחותיהם

להם . שמחוצה  לעולם  גם  קשורה 

עצמו שהוא בלבד זו שלא  נח , אצל שרואים כפי
בדורותיו" (אפילו) היה  תמים  "קל25"צדיק  ולא  –

את גם  הוכיח  הוא מכך: יותר אלא – להרשיע " בדעתו...
תשובה " "עשו להם  ואמר המבול דור ,26אנשי

נח  הביא  שאז המבול, לאחר  ועלֿאחת ֿכמה ֿוכמה
הקדוש ֿברוךֿהוא הבטחת  לידי  הקרבנות  עבודת  באמצעות 

ישבותו" לא אוסיף ... של27"לא  הברית" ל"אות  ועד ,
ה "תחתונים "28הקשת זיכוך על המצביעה  ,29.

אל קשורה היתה שהעבודה  כיון זאת , למרות  אך
יחסית כלל ערך להם אין שכשלעצמם ה "תחתונים"
שהגיע האלקות , גילוי  גם  הרי – "עליונים " – לאלקות 
לדרגת בהתאם  ומוגבל מצומצם  היה  זו , עבודה  באמצעות 

התחתונים .

היה " אמנה  מקטני  ש "נח כך, כדי שהשגתו30עד ,
הנבראים שכל לפי המובנים בענינים בעיקר  היתה  באלקות 
רק להשיגם  שניתן  אלקות  עניני ואילו – "תחתונים " –

היו`dpenבאמצעות  – "עליונים" – מהשכל שלמעלה  ,
אמנה ". "מקטני  – קטנות  של באופן  אצלו

שהרעיון השניה, בדרך הרב להשפעת  בדומה  וזאת 
ללא ופחות, מצומצם הוא  עצמו בכחות מחדש  שהתלמיד

הרב . של לשכלו יחסי ערך

המעלות : שתי היו אבינו אברהם  של ובעבודתו
ידיceqide31ההתחלה  על השכל, פי על היו עבודתו של 
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המתגבר"21) ו"מעין טיפה" מאבד שאינו סוד ד"בור החילוק ע"ד
.82 ע' ח"י לקו"ש ראה – בסדורו) אדה"ז לגירסת – מ"ט פ"ב (אבות

מ"ב.22) פ"ה אבות המשנה לשון
(23.190 ע' שם לקו"ש גם ראה
רפכ"ה.24) ב"ר וראה כד. ה, בראשית פרש"י
א.25) קח, מסנהדרין הא') (בפי' שם פרש"י נח. ר"פ
ואילך.26) סע"א שם, סנהדרין

כאֿכב.27) ח, נח
ואילך.28) יב ט, שם
סד"ה 29) ב). תרנב, (ושם ואילך א תרמח, ג') (כרך נח אוה"ת ראה

הֿז. סעיף 56 ע' לעיל תרנ"ד. קשתי את
ו.30) פל"ב, מב"ר ז. ז, נח פרש"י
במקומות 31) גם וראה פ"ה. ה'ש"ת בחרת אשר גו' אתה ד"ה

הבאה. בהערה שצויינו
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מן לאmlerd32הוכחות זאת עם  יחד אך "תחתונים ", ,
הקדוש ֿברוךֿהוא של מידותיו אחרי  "מצאת33הרהר –

לפניך" נאמן לבבו בתמימות34את  אלקות "השיג " הוא  –
פשוט  כעבד .35ובפשטות 

בה שגם  בעולם, אלקות  בפרסום עבודתו לגבי  גם  וכך 
בעצם היו פרסם  שהוא  האלקות  עניני המעלות: שתי היו
הוא אף ֿעלֿפי ֿכן  אך אנושי", לשכל קיבול מכלי "למעלה 

ענינים  גם  להסביר  דרך  "אנשים`elמצא  אפילו אשר עד ,
אותם להשיג יוכלו ביותר" .36פשוטים 

השלישית , בדרך לתלמיד הרב  להשפעת  בדומה  וזאת 
הרב . ככישורי נעשים  התלמיד כישורי שבה 
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כישורי שבו ההשפעה, של השלישי האופן גם  אך

רק  משל הוא  הרב , ככישורי נעשים  שלפניdpkdlהתלמיד
עבודת עלֿידי  שנעשתה  כפי  והתחתונים , העליונים  חיבור
היה אשר ממש , ביניהם לאיחוד משל ואינה  אבינו, אברהם

תורה : במתן

התלמיד שכוחות  לכך לגרום הרב  מסוגל זה , במשל
ברֿדעת הוא  התלמיד כן לפני שגם  מפני  ככוחותיו, יעשו
לפני גם  התלמיד של שכלו  הרב . השפעת  את  לקבל  וראוי 
יחסית אמיתי "תחתון" בבחינת  ממש  אינו ההשפעה 

הרב של .37לשכלו

יותר) (מאוחר  נעשה  התלמיד של שכלו אם  מכך: יותר 
שבנוסף יוצא, התלמיד, שכל זיכוך עלֿידי  הרב  של כשכלו

התל היה  לא כן לפני שגם  אמיתי,לכך "תחתון" מיד 
באותה רק  הוא  לתלמיד הרב שבין ה"חיבור " הרי כדלעיל,
ומזדכך מתעלה שהוא  כפי התלמיד שכל של דרגה 
שכל של  הדרגה  עם לא  אך  הרב , השפעת  באמצעות 

ההשפעה . לפני עצמו , מצד שהוא  כפי התלמיד

ותחתונים עליונים  בין החיבור בענין זאת , לעומת 
היו לא תורה מתן לפני (א ) הרי : תורה , במתן שהתבצע 
היתה ולהיפך: ל"עליונים ", כלל  קשורים  ה "תחתונים"

("חיתוך" הוא38"גזירה " תורה במתן וחיבורם  – ביניהם  (
הנמנעות " "נמנע  שהוא  יכול, הכל ית' בכחו ו"נושא39רק  ,

והתחתונים העליונים  בין החיבור  (ב ) ולפיכך הפכים ".
שהם כפי התחתונים  של הדרגה עם גם  הוא  תורה במתן

עצמם .40מצד 
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מתן לאחר עתה , גם  קיימות  הללו הדרכים ארבע 
האדם : של הרוחנית  בעבודה  תורה ,

שמ "למעלה " לעבודה  בדומה הראשונה , הדרך
מצד היא  שעבודתו היא , נח", ועד "מאדם  בתקופה

הגוף . עם  פועל הוא אין אך הנשמה ,

הגוף ידי  על לקיים  הכרחי והמצוות  התורה  את  אמנם,
הגוף , על להשפיע  אינה  והשתדלותו כוונתו אך הגשמי,
התורה עבודת  את לבצע  כדי "אמצעי" רק  הוא  הגוף  אצלו

הנשמה של  ,41והמצוות 

על להשפיע  בכוונתו שאין ועלֿאחת ֿכמה ֿוכמה,
לו. שמחוצה  העולם
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תרצ"ד 32) חלק כי ד"ה בארוכה וראה ה"ג. פ"א ע"ז הל' רמב"ם
ועוד. פ"ג. ה'ש"ת לך לך פ"ח. (תשי"א)

שמות.33) ס"פ פרש"י ד. פ"ו, שמו"ר א. קיא, סנהדרין
ח.34) ט, נחמי'
(ספ"ד 35) שם גו' אתה ד"ה גם וראה פ"ג. תש"א נבוש ולא ד"ה
ואילך).
(בסה"מ 36) תרפ"ט הנהנה כל ד"ה וראה רפ"ט. תש"ג העיר מי ד"ה

פ"ט. ח"א) קונט'
מאב 37) (מתחיל האבות בעבודת הוא שקיום ועד"ז אבינו), רהם

[המתורגם] ח"ג לקו"ש (ראה העולם ברוחניות רק פעל שלהם המצוות
,141 כ"כ.p"yeע' "תחתון" אינו העבודה לפני שגם ,(
עה"פ38) (סרס"א) להה"מ לקו"א גו'.xfbzeראה אומר
(39.68 ע' להצ"צ החקירה ס' סתי"ח. ח"א הרשב"א שו"ת
"והמטה 40) מלמעלה, ההמשכה מצד (רק) הי' דמ"ת שהגילוי ואף

תתקלא. ע' ח"ב תער"ב (המשך הזדככות" שום בו הי' שלא במקומו הי'
לכאורה הוא וא"כ ב), כח, ראה לקו"ת גם הא'znbecוראה אופן

שלאחרי  שהעבודה הכח גם ניתן במ"ת הרי – לתלמיד הרב שבהשפעת
העולם, שבערך האור לדרגת רק (לא "כלי" שיהי' בעולם תפעול מ"ת
לו  ית', לו דירה העולם יהי' שלעת"ל ועד הבל"ג, לאוא"ס גם) אלא

לעצמותו.
ו"דירה"ומכיון "כלי" יהי' ואעפ"כ בגשמיותו העולם ישאר אז שגם

התלמיד  שחושי דזה הג'), (באופן ותלמיד הרב כחיבור ודלא – כו'
ממדריגתו  (ו"יוצא") מתעלה שהתלמיד ע"י הוא הרב, חושי כמו נעשים
בדרגת  כמו"ש גם שהתחתונים הכח ניתן שבמ"ת נמצא, – הקודמת
הם  ענינם מצד גם יהי' זה ושחיבור העליונים, עם יתחברו "תחתונים"*

כו'). ד"כלי" (באופן
פ"ד.41) תשי"ב לגני באתי ד"ה .128 ע' שלום תורת ראה

dxic"c dpeekd mlyez f`y dfn oaenk (*"mipezgzalhazi `l f` mby oeikn ,n"n ± (e"lt `ipz) "'zi exe` xzqd oipra" `ed f"derc "oezgz"d oipry s`e .
df oipry] (alwzz .lwzz 'r l"pd jynd) xe`l jtdi (`teb) mevnvd jygy i"r `ed 'zi el dxic 'idi inybdy dfe ,(inybd f"derc xzqdd zaiqe yxy) mevnvd

d zkitd)"mixcb"d cvny ,`vnp ± [(c"lt d"vxz d"x jynd d`x) zenvrd gka wxe ,(miktd md ixdy) "jyge xe`"c "mixcb"d cvn zeidl `"` (xe`l jyg
.f"ka r"vre .30 dxrd 75 'r a"ig y"ewl d`xe .f` mb "oezgz" 'idi ,"mler"c
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בתקופה שמ"למטה ", לעבודה  בדומה שניה , דרך
ואפילו הגוף  עם גם  עובד האדם  היא : אברהם " ועד "מנח
למרות אך ית ', לו דירה  שיהיה  שסביבו העולם על משפיע 
כדי נפש מסירות  כדי עד מוחלטת  התמסרות  לו אין זאת 

העליונה  הכוונה  את ית ',mlerdyלבצע  לו דירה  יהיה 
כדי שלו, למציאותו ההכרחית  העשיה  רק  היא ועשייתו

התפקיד  את  .42בעולםelyלמלא 

אחרים יהודים  על להשפיע  משתדל  אכן הוא  לדוגמא:
במה רק היא השתדלותו אך  ולמצוות, לתורה  ולקרבם 

עמיתך" את  תוכיח "הוכח  הציווי  בקיום  אשר43שכרוך ,
`ed לתכלית ההתמסרות  בו וחסרה  עליו, icedidyנצטווה 

ezlef. ומצוות לתורה  יתקרב  אכן

אמנם , המבול. דור אנשי כלפי  נח הנהגת  גם היתה וכך 
יומא "כל שנה  ועשרים  מאה  במשך הוכיחם  הוא 

שהוטל44ויומא " הציווי את  לקיים כדי בעיקר  זה  היה אך ,
eilr45התחנן לא  הוא הועילה , לא תוכחתו כאשר ולכן, ,

רחמים עליהם  ביקש  לא  והוא  נפש , .46במסירות

למתן ההכנה  שבתקופת  לעבודה  בדומה שלישית, דרך
היא , לתחתונים , עליונים  בין קשר מורגש  כבר  שבה  תורה ,
נפש ) מסירות כדי  (עד ומתמסר  משתדל  אכן שהיהודי

הפיכת  של המטרה  יתברך,mlerdלהשגת  לה' לדירה 
כדי ישראל) אהבת  של רגש  (מצד ועלֿאחת ֿכמה ֿוכמה 

ולמצוות . לתורה  יהודים  לקרב 

כאשר (א ) היא  הזולת  עם ההתעסקות  זאת  למרות  אך
רק  היא  ומצוות ,mnexlהמטרה לתורה  ולקרבו הזולת  את 

(ב ) הנחות . במצבו שהוא כפי אליו התמסרות  לא  אך
כאשר רק  היא  ה ' לעבודת  הזולת  את  לקרב  השתדלותו

ומצוות . לתורה  להתקרב  בשל הזולת שאכן לו נראה 

הרב השפעת  לגבי ו' בסעיף  לעיל לאמור בדומה 
הוא ביניהם  האיחוד (א) אשר השלישי, באופן לתלמיד
(ב ) הרב , ככישורי ונעשים  מזדככים  התלמיד כישורי כאשר

כן לפני  שגם  מפני רק  אפשרי התלמיד של שכלו זיכוך
בר ֿדעת . היה הוא 

שאמנם אבינו, אברהם  של דרכו היתה  לכך ובדומה 
נפש במסירות פעל להשפיע47הוא כדי דורו בני עבור 

mdilr" עולם "א ֿל ויכריזו הוא48שיכירו שהעולם ,
עצמו49אלקות שהעמיד כך כדי ועד ,dpkqa50כדי

סדום , אנשי עבור אפילו להתפלל

רק שינצלו היתה  תפילתו 51miwicvdאבל zekfa
וכאשר הימצאם , מקום  את  ה "מזככים " שם , הנמצאים 

צדיקים , עשרה  שם שאין לו אתרנודע  הוא "לאו ולפיכך
בתשובה " למענם .52דקיימא  עוד ביקש  לא  הוא  ,

היא אחר  ליהודי שאהבתו היא , הרביעית  הדרך
חישוב מכל הנעלית ומהותית עצמית  אהבה  ,53"כמוך",

הוא אין ההגיון לפי כאשר  גם אליו מתמסר הוא ולכן 
כלל מעלות  בו  מפני54מוצא רק  זאת עושה  הוא  אין –

ועבודת לתורה לקרבן יוכל ואולי האי  "כולי של החישוב 
אליו55ה '" העצמית אהבתו  מפני כי ֿאם  ,56,

עליונים בין  תורה  מתן בזמן  שנוצר לחיבור בדומה 
שהם כפי  התחתונים  עם הוא  שהחיבור תחתונים , לבין

הנחותה . בדרגתם עצמם, מצד

[אשר רבנו משה של דרכו היתה  לכך ובדומה 
שמו על נקראת  והיא  התורה , ניתנה  הוא57באמצעותו ,[

"ואם של באופן העגל, עושי למען  אפילו להתפלל עמד
נא ..." מחני סלחתי19אין ליה  דאמר עד מתמן זז ו"לא ,

.18כדבריך"

.Á
Í¯Âˆ ˘È ÌÈÂ˙Á˙Â ÌÈÂÈÏÚ ¯Â·ÈÁÏ ‡È·‰Ï È„Î

"ÍÏŒÍÏ"·
של ההכנה החלה  מדוע  יובן לעיל האמור כל לפי
הענין לאחר  והתחתונים, העליונים  לחיבור  אבינו אברהם

"לך ֿלך": 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

הנברא 42) כאשר גם – ותחתונים עליונים דחיבור בהענין כשחסר כי
דירה  כו' (דנתאוה העליונה כוונה להשלים עצמו את נותן (תחתון)
כ"כ  מסור ואינו אליו, נוגעת שהכוונה כמה עד רק הוא בתחתונים),

גופא. העליונה להכוונה
יז.43) יט, קדושים
א.44) סח, זח"א
אע"ג 45) – ויומא" יומא כל בהו ש"אתרי שע"י שם, מזהר להעיר

הצלת". נפשך את ואתה .. בנפשי' "קיים – מיני'" קבילו ד"לא
ואילך.46) 44 ע' לעיל בכ"ז ראה
מסנ"פ 47) על דא"א המסנ"פ מעלת כידוע כלל, עצמו לטובת ושלא

.(30 טו, ו, ע' ה'ש"ת (סה"מ דרע"ק
ועוד.48) ואילך. סע"א י, סוטה לג. כא, וירא
"אֿל49) ולא – עולם" "אֿל ד.dכהדיוק מב, תבא (לקו"ת עולם"

ועוד). קלג. פרק תער"ב המשך ג. מג,
הנהנה 50) כל ד"ה פ"ה. ח"א) קונט' (בסה"מ תרפ"ט ברא אשר ד"ה

פ"ח. שם
איזה51) למצוא "חפץ הי' שא"א שם, הנהנה כל מד"ה mipiprלהעיר
miaehומצד סדום", באנשי עליהם.dfגם התפלל

סע"א.52) קו, זח"א
וש"נ.53) בתחילתו, ישראל אהבת ע' הערכיםֿחב"ד ספר ראה
בריות 54) בשם נקראי' ולכן כו' הרחוקים שאף לב: פרק תניא ראה

תרכגֿז, ע' שם הערכים ספר בארוכה וראה .p"yeבעלמא.
שם.55) תניא
אהבת 56) מצות שכר הפסיד לא לא והן שם: בתניא שמסיים וכמו
ריעים.

ועוד.57) א. פט, שבת
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יתברך לה' לדירה  העולם  להפיכת  פועל היהודי כאשר
מציאותו מצד וכדומה ,elyבעיקר תפקידו את  למלא  כדי ,

העולם , על  השפעתו פגומה 

את לקיים כדי רק  רעהו  את  המוכיח  לאדם  בדומה 
עושה הוא  אם  שאף  עמיתך", את תוכיח "הוכח הציווי

פעמים " "מאה  כך,58זאת  כל רעהו על משפיע  זה אין
טובת  למען הבאה  .zlefd59כתוכחה 

אבינו אברהם  שפעל באופן אפילו בעולם, לפעול וכדי
המביאה כהכנה  ועלֿאחת ֿכמהֿוכמה תורה , מתן  לפני

"ללכת" צריך תורה , מתן המציאותz`vleלידי מן
– אביך" ומבית  וממולדתך  מארצך "לךֿלך – העצמית 

(מדו הרגליו הרצונותמרצונותיו, מן  ואף  ושכלו, ת)
הקדושה של .60וכדומה 

.Ë
˙ÓÏ˘ÂÓ ‰ÁÓ˘‰ ÍÏŒÍÏ ˙˘¯Ù· ˜¯

באמת השמח  "השבוע  מדוע גם  להסביר ניתן זה לפי
פרשת שגם למרות  לךֿלך", פרשת  של  השבוע  הוא 
שמחה נח : פרשת  סיום  וכן שמחה , היא  בכללותה  בראשית 

גדר שהיא ,61פורצת בראשית , פרשת  של השמחה  ולכן: .

ואת העולם  את  ברא  שהקב "ה כך על בשיחה , כאמור
מושלמת . אינה  הנבראים ",

ליש מאין העולם  התהוות  שבאמצעות  למרות  כי 
בגבולות מוגדר ואינו גדרים  הפורץ  האלקי הכח מתבטא 

ו"יש " "אין" העולם62של של שקיומו כיון זאת , בכל  ,63,
מצד ולא  "למעלה " מצד היה בראשית, בפרשת  שהוא  כפי

עצמו העולם  הענין64מהות  כ"כ הורגש  לא  ממילא  הרי –
ולפיכך, ו"יש ", "אין" של הגדרים  פריצת שמחה65של אין

מושלמת .

אברהם לידת  – נח  פרשת סיום  לגבי  לכך בדומה 
עליונים66אבינו בין הגזירה  לביטול הכנה שעשה  הראשון ,

לא ההכנה  שאז שכיון, – הגדרים ) (פריצת  לתחתונים
"לך לאחר רק  שהתחילה  לעיל וכאמור בפועל, עדיין היתה

מושלמת . שמחה  זו היתה לא  לפיכך לך",

ההכנה בפועל נעשתה  שאז  לךֿלך , פרשת  דוקא 
השמח  "השבוע  היא  לתחתונים , עליונים  בין  לחיבור

zn`a"67.

(c"kyz wla t"ye gp t"y zegiyn)
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א.58) לא, ב"מ
עליהם 59) פעלה לא נח של שתוכחתו מה הטעם גם שזהו לומר, ויש

פעל  לא שנח דזה ,(18 (ע' שלום מתורת ולהעיר בתשובה. שיתעוררו
אלפים  ב' לפני תהו אלפים בב' שהיו לפי הוא תשובה שיעשו עליהם
שהי' לפי הוא כזה באופן הי' נח של שהתוכחה מה גם והרי – תורה

ז'. סעיף כנ"ל תורה, אלפים ב' לפני
לקו"ש 60) .16 ע' [המתורגם] ח"א לקו"ש תש"ה. לך לך סד"ה ראה

ואילך. 305 ע' ח"כ
ח"ב 61) לקו"ש וראה ואילך. 49 ע' תרנ"ז תשמח שמח בארוכה ראה

הו"ע  לשמחה הגורם הדבר שגם מובן שמזה ,122 ע' [המתורגם]
מהגבלה. שלמעלה

הטעמים 62) אחד שזהו סט"ו, החסידות תורת של ענינה קונט' ראה
העצמות. בכח דוקא היא שההתהוות זה על

הייתה 63) אז שהעבודה האדם, לעבודת בנוגע גם הוא ועד"ז
ה'. סעיף כנ"ל "למעלה", מצד (בעיקר)

הי'64) זה שמטעם ושם, ואילך. 52 ס"ע חט"ו לקו"ש בארוכה ראה
המבול  לאחרי משא"כ ז). ו, (בראשית גו'" ד"אמחה הקס"ד להיות יכול
עיי"ש  כב), ח, (נח ישבותו" ד"לא באופן העולם קיום נעשה נח שבפרשת

בארוכה.
דפ'65) (שהשמחה זה ענין מקשר (1 (שבהערה שבהשיחה ומה

עם בשלימות) אינה שזה seqבראשית לפי לומר, יש – מה הסדרה גופא
הענין  ע"י בגילוי בא – "למעלה" מצד הוא בראשית דפ' העולם שקיום

הקודמת. בהערה כנ"ל הסדרה, שבסוף גו'" ד"אמחה
הייתה ועד"ז אז שהעבודה דזה האדם, לעבודת בנוגע גם הוא

ד"רבה  הענין ע"י בגילוי בא (63 הערה (כנ"ל "למעלה" מצד רק (בעיקר)
האדם" מלמעלמ"ט seqayרעת האור בהמשכת הסדר כי ה). (ו, הסדרה

למטה  נמשך שהאור מה שכל הוא, "למעלה") מצד רק היא (כשההמשכה
לגמרי. שנפסק ועד מתמעט, הוא יותר

אייר 66) שחודש ועד בעולם, נפעל העבודה) לפני (גם לידתו ע"י שגם
זה  שענין אלא א). יא, (ר"ה עולם" זיותני בו "שנולדו לפי "זיו" נקרא

הכשרתiptl(שנפעל רק הוא – תורה) אלפים בו mlerdב' להיות (שיוכל
k"g` ורק נח. דפ' המטה לזיכוך זה שייך ולכן תורה), אלפים דב' העבודה

) והסיום הגמר הוא גופא המטה נח.seqdהזיכוך),zenilyשבזיכוך דפ'
(67– [שמשו"ז אבינו אברהם שמעלת ,1 שבהערה בהשיחה ראה

באמת  השמח השבוע = לךֿלך" פרשת .. איז וואך פריילעכע אמת "די
מוסר  זיך האט "וועלכער הראשון הי' שהוא היא, לךֿלך] פרשת היא
[=שמסר  וועלט" דער אויף געטלעכקייט זיין צו מפרסם אויף געווען נפש

) זה ענין והרי בעולם] אלקות לפרסם בעולם)t"pqnנפשו אלקות לפרסם
ז' סעיף לעיל (ראה ותחתונים" עליונים ד"חיבור הענין מצד דוקא בא

.(42 ובהערה
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את  אתן "לזרעך לאברהם ה' להבטחת בקשר
במדרש 1הארץ" נאמר מהלך 2, אברהם שהיה "בשעה :

ופוחזים, ושותים אוכלים אותן ראה נהריים... בארם
וכיוון  הזאת, בארץ חלק לי יהא לא הלואי אמר,
בניכוש... עסוקין אותן ראה צור, של לסולמה שהגיע
לו  אמר הזאת, בארץ חלקי יהא הלואי אמר, בעידור...

הזאת". הארץ את אתן לזרעך הקב"ה,

את  אתן ("לזרעך ה' הבטחת את מקשר המדרש
חלקי  יהא ("הלואי אבינו אברהם של רצונו אל הארץ")
ומזה  במלאכה, יושביה עיסוק מפני הזאת") בארץ
רק  (לא הסיבה היתה במלאכה שהתעסקותם מובן,

של לנתינת `mdxaלרצונו גם) אלא הזאת, בארץ
אברהם.erxflארץֿישראל של

"הלואי  אבינו אברהם דברי השאלה: אפוא נשאלת
בארץ iwlgיהא לו שיהיה רצונו כלומר, הזאת", בארץ

רצה wlgהזאת הוא כי מובנים: התושבים, שאר בין
אנשים  בין ולא כראוי, המתנהגים אנשים בין לגור

ופוחזים". ושותים "אוכלים אשר

הזאת" הארץ את אתן "לזרעך ההבטחה כוונת אבל
לבניֿישראל  הזאת" "הארץ את יתן שהקב"ה היא,

cala בין הקשר אפוא, ומהו, וכיבוש. ירושה עלֿידי ,
ובמיוחד  הארץ? יושבי התנהגות לבין זו הבטחה

אברהם? בימי להתנהגותם

.·

˙ÂÂÎ˙Ï ÔÓÈÒ ‰Ê Ì‡‰ ,ı¯‡‰ È·˘ÂÈ ˙‚‰‰
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הארץ  יושבי שהתנהגות להשיב, היה ניתן לכאורה,
" של המיוחדת תכונתה על z`fdמורה ux`d"dnvr,

חז"ל  שמגדלת...".3כדברי ארץ "יש

אומרים  חז"ל להבין: צריך של 4אבל ש"מעשיהם ,
שנתכונו  המקום ואותו עמים מכל מקולקלים 5כנעניים

הכנענים  של מעשיהם ואם מכל". מקולקל ישראל בו
" היו כללי משל milwlewnבאופן יותר (אף עמים" מכל

היחידה  שמעלתם לומר ייתכן כיצד ארםֿנהריים), עם
חסרונותיהם  כל את הכריעה – במלאכה התעסקותם –

לישראל? ראוייה זו ארץ ודוקא האחרים,

.‚

‰¯Â˙ ÏÓÚ ,‰ÁÈ˘ ÏÓÚ ,‰Î‡ÏÓ ÏÓÚ :‰¯ËÓ‰

חז"ל  אומרים מלאכה של חשיבותה רבי 6על אמר :
שנאמר  נברא, לעמל אדם כל לעמל 7אלעזר, אדם כי :

מלאכה  לעמל אם נברא פה לעמל אם יודע איני יולד.
אומר  כשהוא אומר 8נברא, הוי פיהו עליו אכף כי :

אם  תורה לעמל אם יודע איני ועדיין נברא. פה לעמל
אומר  כשהוא שיחה, הזה 9לעמל התורה ספר ימוש לא

נברא". תורה לעמל אומר הוי – מפיך

מובן  שבריאת 10ואינו סברא בכלל תיתכן כיצד :
במלאכה  היתרון מהו – מלאכה" "לעמל היתה האדם

כולה? הבריאה תהא שלמענה עדֿכדיֿכך,

"עמל  למען נברא שאדם השניה, הסברא גם
הרמב"ם  דברי לפי ובמיוחד מובנת, אינה שיחה",

בלתיֿרצויים.11בהרחבה  דיבורים הם הדיבורים שרוב ,

סברא  שכל הידוע, לפי יותר, גדולה התמיהה
היא  תורה – בתורה ההלכה,12המובאת מן כמוכח ,

ללא  בתורה, כלשהיא סברא או קושיה שהלומד
התורה  ברכות לברך חייב ויתרֿעלֿכן:13המסקנה, ,

– אמת" "תורת "תורתו", זאת מכנה הוא בברכה
שאין  (אלא אמת יש זאת סברא או בקושיה כלומר,

לכאן  מתאימה וכדומה).14היא
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ז.1) יב, פרשתנו
ח.2) פל"ט, פרשתנו ב"ר
יח.3) יג, שלח פרש"י יב. פט"ז, במדב"ר
זה,4) לפני שם – עד"ז – דרז"ל עוד וראה ג. יח, אחרי תו"כ

שם. עה"ת ובפרש"י
(וצילום 5) תרכ"ב ווין תק"ב. דעסויא שס"ט. ויניצאה בדפוס הוא כן

יארק, (ניו התו"כ ובכת"י "שנתיישבו". דפוסים בכו"כ אבל ועוד. ממנו).
"שנשתכנו". הגליון) על שם הוא המאמר וכל – שעב ע' תשי"ז)

ב.6) צט, סנהדרין
ז.7) ה, איוב
כו.8) טז, משלי

ח.9) א, יהושע
וכו'.10) בזה מאד נדחקו והמפרשים נו): (ע' שמיני אוה"ת ראה
טוב 11) לגוף מצאתי "ולא מי"ז) פ"א (אבות המשנה בפי'

משתיקה".
רסו 12) ע' אגרותֿקודש לוי"צ לקוטי וראה בתושב"כ. קס"ד וע"ד

ה' אמר ממש כולם היא.. שבדותא אח"כ אמרו שעלי' ההלכה וכן (ושם:
שבדותא  אמר עצמו והוא ההלכה אומר עצמו וה' ממש.. הלשון ובאותו

היא).
בכ"מ.13) ועד"ז הוריות. סוף א. סה, שם סע"א. נג, מעירובין להעיר
ובפרש"י).14) ד. (טז, בעיני' גברתה ותקל בפרשתנו: ע"ד
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ו"עמל  מלאכה" שב"עמל היתרון בעניננו: וכך
בריאת  מטרת שזוהי הסברא קיימת שבגללו שיחה",
ש"לעמל  הגמרא מסקנת בגלל מושלל איננו האדם,
כדי  ושיחה מלאכה בעמל די שאין אלא, נברא", תורה

העולם. לבריאת מטרה להוות

– שבגמרא בדיון הענינים סדר אחרות, במילים
תורה  ש"לעמל והמסקנה השניה, הראשונה, הסברא
לתכלית  יגיע שאדם כדי המסקנה: לפי גם קיים נברא",
לפניֿכן  נזקק הוא – נברא" תורה "לעמל – בריאתו
יש  וכאשר שיחה", ו"עמל מלאכה" "עמל של למעלה

בריאתו. בתכלית לשלימות מגיע הוא זאת, כל לו

.„
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החשיבות  את תחילה להסביר יש זאת להבין כדי
לבריאת  הכללית התכלית שהוא בכלל, "עמל" של

("אדם cleiהאדם lnrl לכאורה כי הוא 15"). הקב"ה :
הוא  מדוע כך, ואם להיטיב, הטוב וטבע הטוב, עצם
לעמול  יצטרך שהאדם כך הבריאה סדרי את קבע

ולהתייגע?

יותר  להתענג אדם של שטבעו מפני שזה לומר, אין
חז"ל  כמאמר עליו, עמל שהוא רוצה 16מדבר "אדם :

אינו  זה טבע שהרי – חברו" של קבין מט' שלו בקב
אלא באדם,edÎjexaÎyecwd`הכרחי, זו תכונה טבע

באדם  הקב"ה ברא מדוע הקושיה: אפוא קיימת ושוב
עליהם, ויגע עמל שהוא מדברים שייהנה זאת, תכונה

ממתנת ?mpigולא

יגיע  שהאדם הוא, האמיתי הטוב לכך: ההסבר
כביכול נעשה, הוא שבה e`xealלדרגה dnec כלשון ,

"17חז"ל  :szey."בראשית במעשה להקב"ה

אינו  שהאדם באופן העולם את הקב"ה ברא לפיכך
עמל  באמצעות אלא צרכיו, כל את המוכן מן מקבל
לדרגה  עלֿידיֿזה להתעלות יוכל שהוא כדי ויגיעה,

"משפיע" דומה18של ,e`xeal של דרגה רק (ולא
של שלימות – עמל xap`"מקבל" שהוא עלֿידי ,(

envrויוצר  zegeka.

נהנה  הוא שאין האדם, של לתכונתו הסיבה זוהי

הוא להיפך, אלא חינם, "נהמא yiiaznממתנת – בכך
`teqikc"19 הוא שתפקידו נקבע האדם בטבע כי –

"מקבל". רק ולא לבוראו, דומה "משפיע", גם להיות

.‰
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הראשו  הדעה מדוע מובן, היא,עפ"ז בגמרא נה
מלאכה": "לעמל נברא שהאדם

שבאמצעותו  היא "עמל", של שהמעלה כיוון
לקב"ה  "שותף "משפיע", לדרגת האדם מתעלה

נראה, בראשית", בענינים oi`yבמעשה בעיסוק מדובר
בדברים  ליגיעה אלא האדם, של שבדרגתו

הוא דומםdyrnֿעלritynשבאמצעותם בראשית,
של שותףmlerdצומחֿחי נעשה הוא ובכך ,dyrna

ziy`xa.

הדעה לעמל dpey`xdולכן שב"אדם היא בגמרא
תורה", "עמל או שיחה" ל"עמל הכוונה אין יולד"
כאשר  מלאכה". ל"עמל אלא העולם, בעניני אינם שהם

התורה  עלֿפי הרצוי באופן במלאכתו עמל ,20האדם
תהיה  כולה שהבריאה לכך וגורם משפיע הוא הרי

שותף ונעשה ziy`xaכראוי, dyrna.

.Â
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לקב"ה  שותף יהיה שהאדם כדי הוא שהעמל מזה
להגיע  יכול הוא שאין מובן, בראשית, במעשה
מלאכה" "עמל באמצעות ה"שותפות" לשלימות

שיחה", ב"עמל גם צורך יש אלא בלבד,

היותו  היא בראשית במעשה ה"שותפות" שהרי
e`xeal dnec על "משפיע" רק אינו שהקב"ה וכיוון ,

גם אלא "שותפות"ycgnהבריאה, שגם מובן, אותה,
הוא  כאשר רק מושלמת, היא בראשית במעשה האדם

בבריאה.ycgnגם משהו

מלאכה" ב"עמל כי מלאכה", ב"עמל די אין לכן
הנבראים  סוגי שאר על האדם של יתרונו מתבטא אין
וב"עמל  בעליֿחיים), אצל גם קיים המעשה כח (שהרי
שהוא  שיפור רק הבריאה את האדם משפר מלאכה"
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מנהגים 15) טעמים, לקוטי עם הגש"פ ראה – זה סעיף לכללות
לקו"ש  גם וראה שם. ובהערות ואילך תרמא ע' תשמ"ו) (הוצאת וביאורים

ואילך. 271 ע' [המתורגם] ח"ג
א.16) לח, ב"מ
ב.17) קיט, א. י, שבת
"ללמוד 18) ר"ת ד"לעמל" שם, סנהדרין מהרש"א מחדא"ג להעיר

ללמד". ע"מ
ממ"מ 19) ולהעיר רע"ד. ז, צו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה

א). (י, לטבת יד ליוה"ש אור ד"ה מהדו"ק בראשית להב"י
אדם 20) שמכניסין ("בשעה הראשונה דשאלה א), (לא, שבת וראה

באמונה". ונתת "נשאת היא לדין")
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מעבר  אותה מעלה הוא אין אך הנבראים, בדרגת
הוא אין – בה.ycgnלדרגתה

שיחה", ב"עמל גם כרוך מלאכה" "עמל כאשר רק
את  המבטא באופן היא בעולם האדם עבודת כאשר

מין של המיוחדת בבריאה xacnd21מעלתו נוצר אז ,
כשלעצמה. הבריאה לדרגת מעל שהוא יתרון חידוש,

חלק  לו אין כי אמיתית, שותפות זו אין עדיין אך
רק  שלו. הדיבור כוח בבריאת ובמיוחד שלו, בבריאתו

הבורא ed`כאשר תורת שהיא לתורה, זאת מקשר
אחד  וחכמתו הוא של22(אשר באופן זאת וכל ,(lnr,

בה  העמל האדם של "תורתו" נעשית אז 23שהתורה ,
נעש  והוא הבריאה, ואת הבורא את מאחד ה,הוא

דומה במעשה e`xealכביכול, לקב"ה שותף –
בראשית.

.Ê
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הוא: הענינים של בפנימיותם לכך ההסבר

מסביר  שיחה" ו"עמל מלאכה" "עמל כ"ק 24לגבי
היא  הכוונה מלאכה" שב"עמל אדמו"ר, ,25מוריֿוחמי

הזן  שהוא בה' שיאמין באמונה... מלאכתו "שיעשה
שיחה" ו"עמל לברכה", בעדו יגמור ית' והוא ומפרנס

בתפילה" "התעסקות חז"ל 26הוא כמאמר "אין 27,
בתפילה". אלא שיחה

לעיל, המובא ההסבר של יסודו הוא זה הסבר
שיחה" ו"עמל הבריאה, בדרגת הוא מלאכה" ש"עמל

מכך: נעלה

אין  בלבד ומפרנס" הזן "שהוא האמונה ע"י
אלקות לדרגת ההזדקקות lrnyמתעלים כי לעולם,

העולם. ממגבלות נובעת הטבע בדרכי ועיסוק לעשיה

בה', באמונה חדור מלאכה" "עמל כאשר אף לכן,
"`edy בכל כשלעצמם, הטבע דרכי ולא ומפרנס", הזן

ה"מלובשת" האלקית לדרגה רק מגיעים זאת,
.28בעולם 

"סולם  היא – שיחה" "עמל – התפילה עבודת אבל
השמימה" מגיע וראשו ארצה האדם 29מוצב העלאת –

מעל  – השמימה" "מגיע שהוא עד למעלה, ממטה
לבריאה.

ל"עמל  בנוסף שיחה" "עמל ישנו כאשר לכן,
בבריאה30מלאכה" להתעלות גורמים ,xarn לדרגתה

ארצה 31כשלעצמה  מוצב "סולם של המשמעות וזוהי ,
אין  התפילה, באמצעות – השמימה" מגיע וראשו
הענינים  את גם אלא המתפלל, האדם את רק מעלים

ל"שמימה" עד ("ארצה") לדרגה 32ה"ארציים" –
לעולם  .33שמעל

.Á

"˘Â„ÈÁ" ¯ˆÂÈ "‰¯Â˙ ÏÓÚ" ˜¯

גורם  התפילה, עבודת שיחה", "עמל אמנם
יכול  לא זאת, בכל אך הבריאה, מן הנעלית להתעלות

עלֿידיֿזה שהרי yecigלהיעשות בבריאה, אמיתי
האדם  ע"י נעשית התפילה שבאמצעות ההתעלות

envr zegeka גם ולכן מוגבל, הוא האדם והלא ,
עלֿידיֿזה  שנוצר לשינוי גם לפיכך מוגבלת. ההתעלות

הבריאה  לדרגת קשר עדיין יש זה 34בעולם ואין ,
ממש. חידוש

נברא":dpwqndלכן תורה ש"לעמל היא, בגמרא
של תורתו היא למטה, ירדה כאשר גם d"awd35התורה,

הבריאה  מן לחלוטין נעלית מוגבלת, בלתי –36,
לכדי  עד בעולם, מוחלט לשינוי לגרום בכוחה ולפיכך

מציאות .37ממש dycgיצירת
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שם.21) סנה' מהרש"א חדא"ג ראה
פ"ח.22) ח"ב תניא ה"י. פ"ב יסוה"ת הל' רמב"ם
פס"ח).23) ח"א (מו"נ פ"ה תניא וראה א. יט, ע"ז
פ"ג.24) תרפ"ט נברא לעמל אדם כל אר"א ד"ה
הביט 25) לא ד"ה סע"א. תתקיא, ה') (כרך וישב אוה"ת גם ראה

ואילך). קצה (ע' עת"ר
ואילך).26) א (קכט, שרה חיי ב). (שם, שם וישב אוה"ת גם ראה

שם. סנה' לע"י יוסף בעץ הובא דבש יערות קצה). (ע' שם הביט לא ד"ה
ב.27) ז, ע"ז ב. כו, ברכות
שם.28) וישב אוה"ת (וראה ואילך פ"ג שם אר"א ד"ה בארוכה ראה

ממשיכים  מלאכה" "עמל שע"י ובכ"מ), קצב). (ע' שם הביט לא ד"ה
עשי'. בחי' העולמות, התהוות שהיא מלמעלה", "מלאכה בחי'

מה.29) תי' תקו"ז ב. שו, זח"ג ב. רסו, זח"א יב. כח, ויצא
(עמל 30) בתפלה ההתעסקות בענין פ"ו שם אר"א ד"ה גם ראה

ומעשיו  בעניניו ניכר רישומו הרי שבתפלה זו התקשרות "דע"י שיחה),

(בתפלה) זה וביטול עמידה "ע"י המאמר: בסיום שם וראה היום". בכל
כו'". מלאכה בעמל ישועות.. לפעול מתקשר..

קצה).31) (ע' שם הביט לא ד"ה ראה
רד"ה 32) ב). שיט, ח"ב קונ' (סה"מ ספ"ב תרצ"ד היום זה ד"ה

רע"ג. ב, בשלח לקו"ת וראה ובכ"מ. תש"ח. ויחלום
(לענין 33) א מא, בהר לקו"ת וראה א. י, ע"ב. ריש ט, נח תו"א ראה

"h"rnezd.("היום כל של
העמל34) הוא "כ"ז שם: אר"א סד"ה כו'".zgzyוראה השמש

ברא  בראשית (ד"ה בתחילתו תו"ח שם. שרה וחיי וישב אוה"ת גם וראה
קנח). (ע' לזח"ב לוי"צ לקוטי שם. הביט לא ד"ה פ"ז). הא'

א.35) כב, ברכות ראה
ד"ה 36) שם. שרה וחיי וישב באוה"ת (ועד"ז שם אר"א סד"ה ראה

לעולמות. דשייכה הוי' משמש למעלה היא דתורה שם), הביט לא
גומר 37) לאֿל עה"פ ועוד) סה"ח. פ"ו נדרים (ירושלמי וכדרז"ל

עלי.
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תורה" "עמל שבאמצעות כדי העולם 38אך יתעלה
מציאות  הבריאה, מן לגמרי נעלית שהיא לדרגה
ו"בירור" מושלמת בעבודה תחילה צורך יש חדשה,

כשלעצמם. העולם עניני וזיכוך

עיסוק  – מלאכה" ב"עמל  תחילה צורך יש לפיכך
שעלֿידיֿזה  התורה, עלֿפי הרצוי באופן העולם בעניני
אך  קדושה, של תוכן בעל שיהיה העולם את מתקנים
העולם  את להשאיר איננה הכוונה כי בכך, די אין
– שיחה" ב"עמל גם צורך יש אלא ובדרגתו, במצבו
העולם, מן הנעלית אלקית לדרגה העולם את להעלות

בכוחות להגיע אדם שיכול באמצעות envrככל
התפילה. עבודת

שיחה" ו"עמל מלאכה" "עמל של ההכנה ,39ולאחר
ליצור שבכוחו תורה" ל"עמל בבריאה,yecigמגיעים

לו  לעשות – הבריאה כוונת מתבצעת ועלֿידיֿזה
מציאות  נעשים שהתחתונים בתחתונים, דירה יתברך

ממש  .40חדשה

ה"עמל", סוגי שלושת של קיומם שרק מובן עפ"ז
שיחה", "עמל מלאכה", "עמל – דווקא זה ובסדר
לעמל  "אדם של הענין את מסביר – תורה " ו"עמל

האדם גורם עמל, עלֿידי כי dyrnaיולד": yecigl
– בראשית" במעשה לקב"ה "שותף ונעשה בראשית,

הבריאה.e`xealדומה תכלית וזוהי –

.Ë
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כללי, באופן האדם עבודת לגבי שצויין כשם
באמצעות  העולם את לשנות היא בריאתו שמטרת
"עמל  של בהכנה הכרח יש כך ולשם תורה", "עמל
ארץ  לגבי גם הוא כך – שיחה" ו"עמל מלאכה",

היהודים: של "ארצם" ישראל,

האומות  לשבע בתחילה ניתנה ישראל כדי 41ארץ ,
אותה יכבשו `dzeשישראל epyie הגויים מארץ ,

ארץ ישראל, ארץ מאיר ycewd42תיעשה שבה ארץ :

התורה  אור העולם.43בגלוי מן הנעלה ,

אלפים  "שני בתחילת אברהם, בימי התחיל זה ענין

התחיל44תורה" ו"אברהם ,xi`dl"45 באור להאיר –
העולם, מן הנעלה האלקי

חז"ל  כדברי התחילה, באלקות ע"י 46והתבוננותו ,
יגעת `zizinהתבוננות "לא (שהרי עמל של באופן ,

תאמין" אל ואח"כ 47ומצאת (העולם), ב"בירה" ,(

עד  וכדומה, לעולם השפע מגיע שבאמצעותה בשמש,
זו  לבירה בעלֿהבית שיש למסקנה הגיע ועד 48אשר .

בעל  של ערוך, באין המוחלטת, בעליונות הכרה לכדי

חז"ל  כמאמר הבירה, עלֿפני עיקר 49הבית הוא זה "לא
ממנו...". מתהוים שהעולמות מה האלקות

.È

ı¯‡‰ Ô˙È˙˘ È„Î "ÏÓÚ"‰ È‚ÂÒ ÏÎ· Í¯Âˆ ˘È
Ì‰¯·‡Ï

תורת  לאור מתאים "כלי" תהיה ש"הארץ" כדי

נעשית  היא (שבאמצעותו העולם מן הנעלה אברהם,

תחילה  בה להיות צריך הקודש), ארץ ישראל, ארץ
שיחה". ו"עמל מלאכה" "עמל של הענין

" היו הארץ שיושבי העובדה דווקא oiweqrלפיכך,
– מלאכה" "עמל של ענין – בעידור..." בניכוש...

בקשת שלאחר לכך, הכנה אברהם zlitze50היוותה

תינתן  הזאת", בארץ חלקי יהא "הלואי ("שיחה")
לארץ  הפכוה שהם אחריו", "ולזרעו לאברהם ה"ארץ"

הבריאה. מן הנעלה התורה, אור בה שמאיר

(a"lyz oqip `"i ,g"kyz hay 'i zegiyn)
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לתקן 38) שבא תורה עמל הנקרא "זהו ספ"ז): (שם מתו"ח להעיר
מצ"ע, התורה לימוד (לא הוא תורה" ד"עמל ג"כ ולהעיר כו'". במע"ב

"עמל הזהdtכ"א) התורה ספר ימוש "לא – "jitn.רפל"ז תניא עיין – "
.17 הערה דלעיל מהרש"א חדא"ג גם וראה

בעמל 39) מלובש תורה שעמל "ונמצא (רפ"ט): שם תו"ח ראה
כו'". ולתקן לברר דמע"ב שיחה

שם.40) ובהערות ואילך 22 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה
בראשית.41) ר"פ פרש"י
ח"י 42) שם. ובהערות 10 ע' [המתורגם] ח"ה לקו"ש בארוכה ראה

ואילך. 2 ס"ע

בארץ 43) ליושבים המצות כל ד"עיקר כה) יח, (אחרי מרמב"ן להעיר
בארוכה. עיי"ש ה'",

א.44) ט, ע"ז
כו.45) פט"ו, שמו"ר
ה"ג.46) פ"א ע"ז הל' רמב"ם ג"כ וראה רפל"ט. ב"ר
ב.47) ו, מגילה
שם.48) ב"ר ראה
אוה"ת 49) א), (ח, שה"ש בלקו"ת ונת' הובא ב. צט, מג"א תו"א

תש"א. עמך כי סד"ה תתמב), (ע' יתרו
שם.50) פרשתנו לב"ר מהרז"ו מפי' להעיר
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שמות יב, ב – החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון 
הוא לכם לחדשי השנה

נט

ביאור המדרש )שמו"ר פט"ו, א( "ראשון הוא לכם, יבוא 
הקב"ה שנקרא ראשון ויבנה בהמ"ק שנקרא ראשון 
ויפרע מן עשו שנק' ראשון ויבוא משיח שנק' ראשון 

בחודש ראשון

חדשים.  ראש  לכם  הזה  החדש  משה  אל  ה'  ויאמר 
ראשון הוא לכם, כביכול הקב"ה שנקרא ראשון שנאמר 
אין  ומבלעדי  אחרון  ואני  ראשון  אני  ו(  מד,  )ישעי' 
אלקים. בית המקדש נקרא ראשון שנא' )ירמי' יז, יב( 
נקרא  ועשו  מקדשנו.  מקום  מראשון  מרום  כבוד  כסא 
וגו',  הראשון  ויצא  כה(  כה,  )בראשית  שנאמר  ראשון 
ראשון  כז(  מא,  )ישעי'  שנאמר  ראשון  נקרא  ומשיח 

לציון הנה הנם.
שנקרא  בהמ"ק  ויבנה  ראשון,  שנקרא  הקב"ה  יבא 
משיח  ויבא  ראשון,  שנקרא  עשו  מן  ויפרע  ראשון, 
הזה  החדש  שנאמר  הראשון.  בחדש  ראשון,  שנקרא 

לכם ראש חדשים וגו'.
שמות רבה פרשה טו, א

הנה מהמד"ר הזה משמע דמה שיבא הקב"ה שנק' 
ראשון ויפרע מעשו כו', ויבנה בהמ"ק כו', ויבא משיח 

כו', הוא בלי זכות כלל.
כי א"א לומר שהוא בשביל השכר1 דביום הראשון 
דפסח, כי א"כ הוי לי' להמד"ר לומר הדרשה על ביום2 

1( וכלשון הגמ' פסחים ה, א. תנא דבי ר"י בשכר שלשה ראשון זכו 
ולשמו  ולבנין בית המקדש  זרעו של עשו,  לשלשה ראשון להכרית 
של משיח – בשכר ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם זכו להכרית 
זרעו של עשו דכתיב ויצא הראשון אדמוני. ראה בפנים בלקוטי לוי 

יצחק כאן ביאור המאמרי חז"ל.
2( בא יב, טו.

ניסן  דחדש  לכם  הוא  ראשון  על  ולא  דפסח,  הראשון 
בכלל, וגם א"א לפרש שהוא בשביל ובזכות שישראל 
שהוא  מניסן,  השנה  חדשי  למנות  המצוה  מקיימים 
יבא  זה  בשביל  אחר,  חדש  איזו  ולא  הראשון,  החדש 
הקב"ה שנק' ראשון כו', כי א"כ הול"ל בזכות ראשון 

הוא לכם יבא הקב"ה שנק' ראשון כו'.
זכות  שום  בלי  שהוא  הוא,  הדברים  משמעות  אלא 
כלל, רק כמו שגאולת מצרים היתה באתדל"ע מצ"ע בלי 
שום זכות, כמ"ש3 קול דודי הנה זה בא כו', באתדל"ע 
מצ"ע בחדש הראשון, שהוא חדש ניסן, כמו"כ הגאולה 
העתידה יהי' בניסן באתערותא דלעילא מצד עצמו בלי 
שנגלה  במצרים  שבא  כמו  הקב"ה  שיבא  זכות,  שום 
הקב"ה בכבודו ובעצמו, כמ"ש4 ועברתי בארץ מצרים 
כו', וכמא'5 שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקב"ה 
המצרים,  שנאבדו  כמו  עשו,  של  זרעו  ויכרת  וגאלם. 
ויבא  בניסן,  המשכן6  שהוקם  כמו  ע"ד  בהמ"ק  ויבנה 
משיח כמו שמשה גאלם ממצרים כמ"ש7 וישלח מלאך 

ויוציאנו ממצרים שקאי על משה.
דלעילא  מיירי באתערותא  בא  בפ'  והיינו דהמדרש 
מצד עצמה, פירוש, שמה שיפרע הקב"ה מעשו, ויבנה 
בהמ"ק, ויביא משיח, יהי' זה באתדל"ע מצ"ע אפילו 
כשישראל לא קיימו תומ"צ. וכמ"ש8 ואביט ואין עוזר 
ואשתומם ואין סומך, שלא יש שום אתדל"ת. כי אפילו 
אם לא יהי' אתדל"ת, מ"מ באתדל"ע מצד עצמה, יפרע 

הקב"ה מעשו, ויבנה הבהמ"ק, ויבוא משיח9.
לקוטי לוי יצחק, ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל עמוד 
קח

3( שיר השירים ב, ח.
4( בא יב, יב. "אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם".

5( הגדה של פסח פיסקא מצה זו.
לחדש  באחד  השנית  בשנה  הראשון  בחדש  "ויהי  יז.  מ,  פקודי   )6

הוקם המשכן".
7( חקת כ, טז.

8( ישעי' סג, ה.
9( ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק כאן המשך הביאור.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ' מ"ח, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

... מוסג"פ העתק מכתבי לאגודת נשי ובנות חב"ד ובאשר איני מכיר את זוגתו הרבנית תחי' 
הנני מעמיד על החזקה אשר אשת חבר כחבר ובודאי יכולה היא להשפיע על סביבתה בכיוון המתאים 

המשך בעמוד הבא
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אשר  ה'  אני  אליו  ויאמר   – ז  טו,  לך־לך 
הארץ  את  לך  לתת  כשדים  מאור  הוצאתיך 

הזאת לרשתה וגו'

איך  אברהם  את  להראות  הקב"ה  רצה  )תוכן: 
בתחיית המתים ישוב אברהם ויירש את הארץ(

א. ויאמר אליו אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים וגו' 
המתים  בתחיית  איך  אברהם  את  להראות  הקב"ה  רצה 
מאמרם  בהזכיר  והוא  הארץ.  את  ויירש  אברהם  ישוב 
ואנכי עפר ואפר, שהוא אילו  )ב"ר מט, כג( על פסוק  ז"ל 
הרגני נמרוד לא הייתי עפר, אילו שרפני אמרפל לא הייתי 
אפר, הנה שהשוה את זו עם זו. ובזה יאמר הלא את עצמך 
תתמה  אל  התחייה.  אחר  שהוא  הארץ,  את  לתת  נדרתי 
על התחייה מהעפר, כי גדולה היא מניעתי מן האש שלא 
ה' אשר  אני  והנה  יכלך.  ישרפך, ממניעתי מן העפר שלא 
הוצאתיך מאור כשדים כאילו מהיותך אפר החייתיך, ובזה 
תבטח לתת לך את הארץ הזאת לך בעצמך. כי מי שקיימך 
אומר  וזהו  עפר.  מהיות  יקימך  בטבע,  שלא  אפר  מהיותך 

לתת לך שהוא לו לעצמו ואין זה רק אחר התחייה.
ועל זה השיב ואמר במה אדע כי אירשנה, לומר, הנה אם 
כשתתן אותה לזרעי ימשך קיומה עד אחר התחייה מובטח 
אהי' בזה, אך במה אדע שביני וביני לא יאבדו ברוע בחירתם 
באורך הזמן, ומה גם בין הגוים, באופן שתפסק מציאותם 
מהעולם. ומה גם בגליות שנרמזו לו בענין המלכים כמדובר 

למעלה ויבטל ענין התחייה, גם לי גם להם ולא אירשנה.
והוא  וכו',  עגלה  לי  קחה  כי  תירא  אל  לו  אמר  כן  על 
בבל  זו  משולשת  עגלה  וז"ל,  כג(  מד  )ב"ר  ז"ל  מאמרם 
ובלשאצר.  מרודך  אויל  נבוכדנצר   – שלשה  שמעמדת 
ודריוש  כורש   – שלשה  שמעמדת  מדי  זו  משולשת  ועז 
זו הרביעי.  יון כו'. ותור הגוזל  זו  ואחשורוש. ואיל משולש 
והראה לו הוא יתברך שכל הארבע מלכיות יתבתרו. ואת 
הצפור לא בתר כי לא יכלו, כמאמרם ז"ל )סוטה ט, א( חצי 

אכלה בם חצי כלים והם אינן כלים.
נצטרך  ולא  המלכיות  לבטל  טוב  הלא  תאמר  ושמא 
תפלה ובקשה לינצל מהם. לזה אומר וירד העיט וכו', והוא 
דוד, על  וכו' הוא  וירד העיט  עו(  )ילקוט רמז  ז"ל  מאמרם 

הפגרים הם המלכיות, וישב אותם אברם. ופירושו כי רצה 
דוד לכלות כל האומות, והשיבו אברהם שהוא במה שבירר 
לבניו את המלכיות במקום גיהנם, ועל כן מנע ה' את דוד 
מלבוא בדמים. ויתכן הוא מאמר דוד באומרו )תהלים יח, 
במקומו.  אצלנו  כמפורש  וכו'  ואשיגם  אויבי  ארדוף  לח( 
הם  הפגרים  על  דוד,  הוא  העיט  וירד  הכתוב  ענין  יהי'  וזה 

הרמוזים בפגרים הנזכרים שהם המלכיות.
 – הפגרים  את   – אברם  אותם  וישב  שאמרתי  ומה 
מליפול ביד העיט – הוא דוד. הוא כי ויהי השמש לבא וכו' 
כי שֹם לפניו הוא יתברך את המלכיות, הם אימה וכו', ואת 
גיהנם הוא תנור וכו', ובחר אברם במלכיות, שעל ידי כן הי' 
ישעבדו  יכלם איך  דוד, שאם  ביד  נתנם השם  סיבה שלא 

את ישראל, נמצא בזה כאילו ימנעו בידים.
העתיד,  זמן  טרם  אחד  זמנים,  שני  יש  הנה  כי  והענין 
שהוא זמן הדין הגדול המתייחס לנשף וערב יום. ועד זמן 
היום  יחשך  שטרם  מי  אשרי  והנה  יום.  בעוד  הוא  ההוא 
שעבוד  ידי  על  רק  זה  ואין  מפשעיו,  נקי  הוא  הדין,  ברוגז 
מלכיות, ואם אין שעבוד מלכיות, נשארו אשמותם צרורות 
בשמלותם על שכמם, עד הדין ההוא לידון בגיהנם העתיד. 
וזהו מאמר הכתוב ויהי השמש לבא, רמז אל טרם יחשיך, 
קודם סוף היום של דין הגדול, ואז ותרדמה של נבואה נפלה 
על אברהם. והנה אימה וכו' שהם הארבע מלכיות שיברור, 
שזה טוב להם, טרם יחשך ויצטרכו לדון בגיהנם העתיד – 
שהוא אחר בא השמש. ובהזכירו ביאת השמש, נרמז כי אז 
ב( על  יד,  )שמו"ר  ז"ל  – כמו שאמרו  חשך  גיהנם הנקרא 
חשך מצרים, ועיקר גיהנם הוא תנור עשן כו'– כדי שיברור. 
וכו' כאשר  ידוע  ידי מה שהפיס דעתו באומרו  כן על  ויהי 

יבא ביאורו בס"ד.
הגיהנם  כי  נמשך,  הבירור  ידי  על  כי  כן,  אחרי  ואמר 
ישלוט  השעבוד,  את  שבירר  מה  ידי  על  לפניו  שהעביר 
במשעבדים. וזהו שרמז באומרו )לקמן יז( ויהי השמש באה 
ועלטה הי', רמז כי אז בזמן ההוא שכבר בא השמש ועלטת 
הדין באה, אז והנה תנור עשן הוא גיהנם העתיד אשר עבר 
עליו, יהי' בין הגזרים האלה הם האומות ולא על ישראל, כי 

בירר לבניו השעבוד.
תורת משה – להאלשיך

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת לך־לך

במכתבי הנ"ל, אשר באמת מכוון הוא לכל נשי ישראל, אלא שה"ברייטקייט" לאמר מוסר מבלי הבדל 
סוג )ולהעיר מהנדפס בספר דרך מצותיך דף קי"ב ע"ב( הוא ע"י השייכות המיוחדת שיש לי לנשי ובנות 
חב"ד, ובודאי אם תצטרך לעוד הסברה בזה לא ימנע כת"ר הטוב להסבירה כפי הצורך ות"ח מראש 
על טרחתו בהנ"ל, ואיחולי הצלחה לזוגתו הרבנית תחי' בעבודתה הנ"ל וגדול זכות החדרת אור מאור 

שביהדות בהסביבה לחזק ולהוסיף במאור עיניו של אדם.

בכבוד וברכה.

המשך מעמוד הקודם
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i"yx£EÏŒCÏ∑אעׂש וׁשם ,ּולטֹובת ּגדֹול,להנאת טבעלגֹוי ׁשאֹודיע ועֹוד, לּבנים. זֹוכה אּתה אי וכאן ∆¿ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
.ּבעֹולם  ָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(a"nyz'd jlÎjl zyxt zay zgiyn)

הּוא  הּסדרה ׁשּׁשם ונזּכרים הּסדרה', את 'מעבירים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכאׁשר
ענינים, ריּבּוי יׁשנם זֹו ׁשּבסדרה אף־על־ּפי [היינּו, "־לל"ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ
מארצ ־לל" לאברם הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ציּווי ְְְְְְִִֵֶַַַָָָואילּו
ׁשּבּסדרה, הראׁשֹונים ּבּפסּוקים רק מסּוּפר גֹו'" ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָּומּמֹולדּת
– ["־לל" ּבּׁשם ּכּולּה הּפרׁשה ּכל נקראת ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָאף־על־ּפי־כן,
ּבאֹופן  להיֹות צריכה ׁשהעבֹודה ּומעֹורר מזּכיר זה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָהרי
ּבאין־ והגּבלה, מּמדידה למעלה אמיּתית, הליכה ,"־לְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָּד"ל

הּקֹודמת. ּדרּגתֹו לגּבי ְְֲֵֶֶַַַָערֹוך
ּדמאי  – הרׁשּות עניני אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר רק ְְְְְְֲִֵֶַַַָָֹולא
קדּוׁשה, עניני אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר ּגם אּלא ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָקא־מׁשמע־לן,

.ׁשּבאין־ערֹו והילּו עליה ,"־לל" ׁשל העבֹודה ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָנדרׁשת
"ּבכל  ׁשל ּבאֹופן היא עבֹודתֹו ּכאׁשר ּגם אֹומרת: ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַָָֹזאת
נעׂשה  ההרּגל הרי זֹו, ּבעבֹודה מתרּגל ּכאׁשר הּנה ,"ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמאֹוד
סתם, טבע אחר) ּבמקֹום הּמּובא (ּכּלׁשֹון אֹו ׁשני, ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָטבע
"עֹובד  נקרא אינֹו ׁשּוב ּורגילּותֹו, טבעֹו נעׂשה ׁשּזה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָּומאחר

עבדֹו". לא "אׁשר אּלא זֹו, עבֹודה על־ידי ְֱֲֲֲִֵֶֶַָָָֹֹאלקים"

היינּו אלֹוקים' ּד'עֹובד ּבּגמרא ּׁשּכתּוב "מה ּבּתניא ְְְְְְֱִֵֶַַַַַַָָָָָוכּמבֹואר
מי  היינּו עבדֹו' ו'לא ואחד, ּפעמים מאה ּפרקֹו ׁשּׁשֹונה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹמי
"מּׁשּום  ׁשּזהּו – לבד" ּפעמים מאה ּפרקֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָׁשּׁשֹונה
ּפעמים... מאה ּפרק ּכל לׁשנֹות הרגילּות היה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּבימיהם
ׁשהּורגל  הרגילּות על הּיתרה ואחת הּמאה הּפעם זאת ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹולכן

א  עֹובד נקרא להיֹות ּכּולן... ּכנגד ׁשקּולה לֹוקים".מּנעּוריו, ְְְְְֱִִִִֵֶֶָָָָ
" מאה ּבימיהםוהּנה, ּפרק ּכל לׁשנֹות הרגילּות היה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

נקרא  ואחת, ּפעמים מאה לֹומד ּכאׁשר ולכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּפעמים",
ּפעמים  מאה ללמֹוד מתרּגל ּכאׁשר אבל אלֹוקים"; ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ"עֹובד
אינֹו ׁשּוב ואחת, ּפעמים מאה לֹומד ּכאׁשר ּגם הרי – ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָואחת
"עֹובד  נקרא ׁשאינֹו ּבלבד זֹו ולא אלֹוקים", "עֹובד ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָֹנקרא

"אׁשר מּזֹו: יתירה אּלא עבדֹואלֹוקים", "!לא ְֱֲֲִִֵֶֶָָָֹ
מסּוים  ּדבר עֹוׂשה ׁשּכאׁשר ּבנפׁשיּה, איניׁש ׁשּידע ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּוכפי
ּבענין  ּולהׁשּתּדלּות ליגיעה זקּוק אינֹו – ׁשּלֹו הרגילּות ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָמּצד

זֹו. עבֹודה מּצד אלֹוקים" "עֹובד נקרא אינֹו ולכן ְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָזה,

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd oeygxn 'g ,jlÎjl zyxt zay zgiyn)

צרּוף ּפׁשּוט ליהּודי מסּבירים ּכאׁשר  יׁשנֹו זֹו ׁשּבׁשּבת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ
ׁשלאחרי  הׁשּבת (להיֹותֹו לדרּכֹו" הל ד"ויעקב ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹהענינים
ּומֹוסיפים  הׁשבּוע), (ּפרׁשת "־לו"ל ּבחׁשון) ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָׁשבעה
"מֹורׁשה  ׁשהיא הּתֹורה, עניני אֹודֹות ׁשמדּוּבר לֹו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָואֹומרים
ההֹוראה  ענין ּכֹולל אליו, הׁשיכת ירּוׁשה יעקב", ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹקהלת
עבּורֹו הֹוראה ׁשזֹוהי היינּו, הֹוראה), מלׁשֹון (ּתֹורה ְֲִִֶֶַַָָָָָָָׁשּבּתֹורה
ׁשּכללּות  היא, ּבזה ׁשההֹוראה ּבפׁשטּות מבין הּוא הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ד"ל־ ּבאֹופן להיֹות צריכה לדרּכֹו" הל ד"ויעקב ְְְְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָֹהעבֹודה

."ְל
ּבפירּוׁש חסידּות ּבדרּוׁשי המבֹואר לֹו להסּביר ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָּוממׁשיכים

מארצ ־לד"ל אביהענין ּומּבית על ּומּמֹולדּת דקאי - " ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

"מֹולדּת" הרצֹון, ענין הּוא "ארצ" והמֹוחין, המדֹות ְְְְְְִִִַַַַָָָָָהרצֹון,
ועל  המֹוחין, ענין הּוא "אבי ו"ּבית הטבעיֹות, המדֹות ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָהם

מארצ ־לל" נאמר אביזה ּומּבית היינּו,ּומּמֹולדּת ," ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
אלא  כּו', מדֹותיו וטבע ּורגילּותֹו ּברצֹונֹו להתחׁשב לֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשאין
ׁשל  רצֹונֹו את לקים ּכדי אלּו, ענינים ּכל לעזֹוב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָעליו

ַָָהקּב"ה.
ּפׁשּוט  ליהּודי גם ּבפׁשטּות מּובן זה ענין - ְְְְְִִִֶַַַָָָָוכאמּור
זה  ׁשענין לפעֹול מצליחים היּו הלואי ואדרּבה: ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבּפׁשּוטים,
אֹודֹות  מדּוּבר [ׁשאצלם ׁשבטיכם" "ראׁשיכם אצל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָיתקּבל
ׁשהדבר  ּכפי ּפׁשיטּות ּבאֹותּה כּו'] דקדּוׁשה ּומדֹות ְְְְִִִִֶַָָָָָרצֹון

...!"מימי וׁשֹואב עצי "חֹוטב אצל ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַמתקּבל
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jlÎjlנר zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd oey`x meil inei xeriy
לדבר: ְַָָָדּוגמא

ׁשבטיכם", "ראׁשיכם ׁשּבבחינת יהּודי אֹודֹות מדּבר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻּכאׁשר
ּבֹו, לעסק ׁשעליו ּומגּדר מסּים ּתפקיד עליו ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹֻֻׁשהּטילּו
ּכזֹו [הׁשלמה ּבזה וכיֹוצא חסידּות, ּבעניני ּבאּורים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהׁשלמת
זה] לפני נעׂשּו ׁשּכבר ּבענינים ּגם ׁשלימּות נפעל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשעל־ידּה

ּכ זה ּבענין לעסק ׁשּלא ּולבלּבלֹו ה"ּיצר" לבֹוא יכל דבעי,- ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
ּוזריעה, חריׁשה העֹולם, ּבעניני עסּוק ׁשהּוא מּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹולא
קדּׁשה, עניני ׁשאר לֹו ׁשּממציא מּפני אּלא ּבזה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻוכיֹוצא
ּתרּוצים  מיני ּבכל לֹו ּומסּביר ונעלים, טֹובים ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָענינים
אּלּו ּבענינים לעסק מכרחים ׁשעכׁשו ׁשֹונֹות, ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֻואמּתלאֹות
ּבזה. וכיֹוצא זמן, למׁש לדחֹות אפׁשר זה ענין ואּלּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדוקא,
,ּבכ מה ׁשל ּדברים עם לפּתֹותֹו יכל אינֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּיצר־הרע
לקנֹות  אפׁשר אי דא ּכגֹון ּבדברים - כּו' הּזה עֹולם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּתענּוגי
היא  הּיחידה הּדר ולכן, מּזה. למעלה ׁשהּוא מּכיון ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹותֹו,
ּתֹורה  קדּׁשה, עניני ּבׁשאר אֹותֹו ׁשּמעסיק על־ידי־זה -ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
וכּו', ּומֹועילים טֹובים ענינים טֹובים, מעׂשים ְְְֲִִִִִִִִֶַָָּומצֹותיה,

לֹו. הּמיחד הּנ"ל ּפרטי ּבענין יעסק ׁשּלא ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹֹֻהעּקר
ענין  אֹודֹות לֹו ּומזּכירים ׁשּמעֹוררים ׁשּלמרֹות - ּכ ּכדי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָועד
ּתפקידֹו ׁשּזהּו יֹודע והּוא ּפעמים, ורּבּוי לּזמן, מּזמן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָזה
גרמא  ׁשהּזמן ּדענין העדיפּות ּובדגמת על־ּדר] לֹו ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻהּמיחד
ולא  ּפגע 'לא אף־על־ּפי־כן, גרמא], הּזמן ׁשאין ענין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹלגּבי

הּדברים. ּפני הם ּכ מּדּוע יֹודע אינֹו עצמֹו והּוא ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָנגע',
מ'ׁשני  למעלה ׁשנים, וכּמה ּכּמה ונמׁש הּדבר הֹול ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָוכ
היּו ׁשאם ענין אֹודֹות ׁשּמדּבר למרֹות - וזאת ְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹֻחזקה'!
ּבמׁש לסימֹו יכֹולים היּו הּמתאים, ּבאפן ּבֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֹמתעּסקים
ואף־על־ּפי־כן  ׁשבּועֹות, ּכּמה אֹו ימים ּכּמה ׁשעֹות, ְִִֵַַַַַָָָָָָּכּמה
הּדבר, את לסּים מּבלי ׁשנים, וכּמה ּכּמה ונמׁש הּדבר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהֹול

הּדבר. יסּתּים וכיצד מתי יֹודע מי - ּכזה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּובקצב
זכּות  לּמּוד יׁשנֹו זה על הּנה - ׁשּכזה מּצב אמנם יּתכן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכיצד

הראׁשֹון: ִֵָָָמאדם
היתה  ויצירתֹו הּקּב"ה. ׁשל ּכּפיו יציר היה הראׁשֹון ְְִִִִֶַַָָָָָָָָָָָאדם
הּיצר־טֹוב  ּבאּו ׁשאצלֹו מּובן ׁשּמּזה ׁשנה", עׂשרים ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ"ּכבן
יׂשראל, ּבני ּכל אצל ׁשּזה ּכפי ולא - ּביחד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּיצר־הרע
ורק  טעניתא", "אקדמי הּבהמית, הּנפׁש ּבאה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלכל־לראׁש
נצטּוה  ּכאׁשר ואף־על־ּפי־כן, האלקית. הּנפׁש ּבאה ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹאחר־ּכ
ג' על היה ׁשהאּסּור למרֹות הּנה הדעת, מעץ לאכל ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּלא
ג' ימּתין ׁשאם הראׁשֹון אדם ידע [ּובוּדאי ּבלבד ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָׁשעֹות
ּבמּכל־ׁשּכן  - הדעת דעץ הּיין על יקּדׁש אזי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָׁשעֹות,
עמד  לא מּכל־מקֹום, זאת], יֹודעים ׁשאנּו מּזה ְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹוקל־וחמר

ִַָּבנּסיֹון!...
לכללּות  ּביֹותר נֹוגע היה זה ׁשענין מּכיון הּדבר: ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָוטעם
הּיחידה  המצוה היתה זֹו ׁשהרי הראׁשֹון, אדם ׁשל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמציאּותֹו
"קּודׁשא־ּברי־ ב): רסב, ב (חלק הּזהר [ּכלׁשֹון לֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹׁשהיתה
ּכחֹות  הּיצר־הרע הׁשקיע לכן - חדא"] ּפּקּודא ל ּפקיד ְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּוא

להכׁשילֹו. ּכדי ּביֹותר מרּוּבים ְְְְְֲִִִֵֵַַָּומאמצים
אדם  ׁשל ּבכבֹודֹו חס־וׁשלֹום לזלזל ׁשאין ּפׁשּוט וגם ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָמּובן
ׁשאנּו ּובפרט וחס, חלילה - הּקּב"ה ׁשל ּכּפיו יציר ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָהראׁשֹון,
יׂשראל! ּבני והן נח, ּבני ּכל הן הראׁשֹון, אדם ׁשל ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹצאצאיו
ּגם  ּומה ּבּתֹורה, הּמבאר ענין זה הרי לעיל, והּמזּכר -ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻ
ׁשמים  יראת ׁשל ּבענין הֹוספה לפעל ּכדי זאת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשּמזּכירים
לענין  ּביֹותר מתנּגד ׁשה"ּיצר" רֹואה יהּודי ׁשּכאׁשר - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָכּו'
ּביֹותר  עּקרי ענין הּוא זה ׁשענין לדעת עליו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻמסּים,
זה  ענין על מּטל הּיצר ׁשל מׁשקלֹו ּכבד ּכל ולכן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבעבֹודתֹו,

ְַָּדוקא.
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ּולטֹובת א)להנאת יב, לפרׁש:(רש"י ּתֹוצאה הנאהיׁש - ְְְְֲֲֵֵַָָָָָָָָ
מּיד. הּבאה הּבאֹות טֹובהחּיּובית חּיּובּיֹות ּתֹוצאֹות ּכֹוללת - ִִִִִֶֶַַַָָָָָ

ׁשּכן  מּפני "ּב"ל הּכּונה ׁשּזֹוהי מפרׁש ורׁש"י זמן. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלאחר
ּבפעל: מּידיתארע חרֹון הנאה ׁשל מקֹום מחרן, הּיציאה - ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

עבֹודה־זרה. ׁשל ּומקֹום מקֹום, ׁשל זמןאף לאחר -טֹובה ְְֲֶֶַַַַָָָָָָ
לארץ  והליכתֹו זֹו מיציאה ּכתֹוצאה ׁשּקּבל הּברכֹות ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

ְַַּכנען.

(á)äéäå EîL äìcâàå Eëøáàå ìBãb éBâì ENòàå§¤«¤§Æ§´¨½©«£¨´¤§½©«£©§−̈§¤®¤«§¥−
:äëøa§¨¨«

i"yx£ÏB„b ÈB‚Ï ENÚ‡Â∑ ּגֹורמת ׁשהּדר לפי ¿∆∆¿¿»ְִֶֶֶֶֶַ
את  ּוממעטת ּורבּיה, ּפרּיה ממעטת ּדברים: ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹלׁשלׁשה
ּברכֹות  לׁשלׁשה הזקק לכ הּׁשם, את ּוממעטת ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּממֹון

הּבנים הּללּו, על הּׁשם.ׁשהבטיחֹו ועל הּממֹון ועל , ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָ
)ׁשמ "ואגּדלה וזהּו: אחרים: עכׁשו ":ספרים ׁשעד ׁשמ על אֹות מֹוסיף הריני ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

אדם. ׁשל אבריו ּכנגד רמ"ח, עֹולה ואברהם אברהם. ,ואיל מּכאן אברם, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָׁשמ

יׁשן  רבה)ּבממֹון∑EÎ¯·‡Â.)ּברׁש"י Î¯a‰.(בראשית ‰È‰Â∑ ְִַָָ«¬»∆¿ְָ∆¿≈¿»»
ּברכּתי  ּבידי, היּו עכׁשו עד .ּביד נתּונֹות ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָהּברכֹות

ּתחּפץ  אׁשר את ּתבר אּתה ּומעכׁשו ונח, ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלאדם
רבה) זהּו(בראשית ּגדֹול", לגֹוי ואעׂש" אחר: ּדבר .ְְְֵֶֶֶַָָָ

אלהי  ׁשאֹומרים:אברהם.ׁשאֹומרים: זהּו ,"ואברכ" ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
אלהי  ׁשאֹומרים: זהּו ,"ׁשמ "ואגּדלה יצחק. ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹאלהי
"והיה  ּתלמּודֿלֹומר: ּבכּלן? חֹותמין יהיּו יכֹול ְְְְְֲִִֵֶַַַָָֹֻיעקב.

ּב ּבהם ּברכה", ולא ּכבר ∑Eˆ¯‡Ó.חֹותמין והלא ְְְְִֶָָָֹ≈«¿¿ְֲַָֹ
לֹו: אמר ּכ אּלא חרן? עד ּובא אביו עם מּׁשם ִִִֶַַָָָָָָָָָָיצא

אבי מּבית וצא מּׁשם עֹוד ‡¯‡j.התרחק ¯L‡∑ ְְִִִִֵֵֵַָָ¬∆«¿∆»

CÓLב  Èa¯‡Â CpÎ¯·‡Â ÈbÒ ÌÚÏ Cp„aÚ‡Â¿∆¿¿ƒ»¿««ƒ∆¡»≈ƒ»«¬«≈¿»
:C¯·Ó ‡‰˙e¿≈¿»»



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

נה jlÎjl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd oey`x meil inei xeriy
לחּבבּה ּכדי מּיד, הארץ לֹו ּגּלה לֹוּבעיניו לא ולתת ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹ

ּבֹו: ּכּיֹוצא ודּבּור. ּדּבּור ּכל על כב)ׂשכר "את (בראשית ְִִֵֶַַָָָ
ּבֹו ּכּיֹוצא יצחק". את אהבּת אׁשר ,יחיד את ,ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּבנ

ּבֹו(שם) ּכּיֹוצא ."אלי אמר אׁשר ההרים אחד "על :ֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
ג) ּדֹובר (יונה אנכי אׁשר הּקריאה את אליה "ּוקרא :ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

אלי". ֵֶ

(â)éëøáî äëøáàåìk Eá eëøáðå øàà Eìl÷îe E ©«£¨«§¨Æ§¨£́¤½§©¤§−¨®Ÿ§¦§§´§½−Ÿ
:äîãàä úçtLî¦§§¬Ÿ¨«£¨¨«

i"yx£E· eÎ¯·Â∑:ּפׁשּוטֹו וזהּו רּבֹות, אּגדֹות יׁש ¿ƒ¿¿¿ְְֵֶַַָ
"ונברכּו ּכל וכן ּכאברהם', 'ּתהא לבנֹו: אֹומר ְְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָאדם

מֹוכיח: וזה ׁשּבּמקרא, "מח)ב יבר(בראשית ּב" ְְְְְִִֵֶֶַַָָ
וכמנּׁשה יׂשראל  ּכאפרים אלהים יׂשימ ."לאמר, ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹ

(ã)Bzà Cìiå ýåýé åéìà øac øLàk íøáà Cìiå©¥¤́©§À̈©«£¤̧¦¤³¥¨Æ§Ÿ̈½©¥¬¤¦−
Búàöa äðL íéòáLå íéðL Lîç-ïa íøáàå èBì®§©§À̈¤¨¥³¨¦Æ§¦§¦´¨½̈§¥−

:ïøçî¥«¨¨«

(ä)åéçà-ïa èBì-úàå BzLà éøN-úà íøáà çwiå©¦©´©§¨Á¤¨©¸¦§¹§¤´¤¨¦À
eNò-øLà Lôpä-úàå eLëø øLà íLeëø-ìk-úàå§¤¨§¨Æ£¤´¨½̈§¤©¤−¤£¤¨´
:ïòðk äöøà eàáiå ïòðk äöøà úëìì eàöiå ïøçá§¨®¨©¥«§À¨¤̧¤Æ©´§¨§©½©©¨−Ÿ©¬§¨§¨«©

i"yx£Ô¯Á· eNÚ ¯L‡∑:הּׁשכינה ּכנפי ּתחת ׁשהכניסן ¬∆»¿»»ְְְִִִֵֶַַַַָָ
ּומעלה  הּנׁשים, מגּירת וׂשרי האנׁשים את מגּיר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאברם

עׂשאּום ּכאּלּו הּכתּוב עׂשּו"(עליהם "אׁשר ּכתיב: לכ(. ְְְֲֲֲִִֵֶֶַָָָָ

ּכמֹו להם, ׁשּקנּו ּוׁשפחֹות עבדים מקרא: ׁשל :ּופׁשּוטֹו ְְְְֲִִֶֶֶָָָָָ
לא) קנין "(שם לׁשֹון הּזה", הּכבד ּכל את כא),עׂשה (במדבר ְְִֵֶַַָָָָָֹ

וכֹונס  קֹונה לׁשֹון חיל", עֹוׂשה ."ויׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶָָ
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הּנׁשים  את מגּירת וׂשרה האנׁשים, את מגּיר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאברהם
ה) יב, (רש"י

מצינּו לא מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו ׁשהרי מּמׁש, לגּיּור הּכּונה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאין
אחר  ּדין יׂשראל ּבני על חל מּתן־ּתֹורה ׁשּלפני מקֹום ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבׁשּום

מצות  - ּבמפרׁש ׁשּמזּכר מה (מּלבד נח ּבני על ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֻמאׁשר
ׁשהם  חמרא ּבתֹור רק מצֹות קּימּו והאבֹות ועֹוד). ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֻמילה,

היא הּכּונה אּלא עצמם. על ּכנפי קּבלּו ּתחת ׁשהכניסן ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּגּיּור.הּׁשכינה  ּבׁשם נקרא זה ׁשּגם , ְְְִִִֵֶֶַַָָ

(å)ïBìà ãò íëL íB÷î ãò õøàa íøáà øáòiå©©«£³Ÿ©§¨Æ¨½̈¤©µ§´§¤½©−¥´
:õøàa æà éðòðkäå äøBî¤®§©§©«£¦−¨¬¨¨«¤

i"yx£ı¯‡a Ì¯·‡ ¯·ÚiÂ∑ לתֹוכּהנכנס.ÌB˜Ó „Ú ««¬…«¿»»»∆ְְִַָ«¿
ÌÎL∑ יעקב ּבני על להּלחם להתּפּלל ּכׁשּיבאּו ¿∆ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ

BÓ¯‰.ּבׁשכם  ÔBÏ‡∑ ּגריזים הר הראהּו ׁשכם, הּוא ְִֶ≈∆ְְְִִֶֶַָ
עיבל  הּתֹורה והר ׁשבּועת יׂשראל קּבלּו ׁשּׁשם ,. ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

ı¯‡a Ê‡ ÈÚk‰Â∑וכֹובׁש הֹול ארץ היה את ¿«¿«¬ƒ»»»∆ְֵֵֶֶֶָָ

נפלה יׂשראל  ׁשם ׁשל ׁשּבחלקֹו ׁשם, ׁשל מּזרעֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ׁשּנאמר: לבניו, הארץ את נח יד)ּכׁשחּלק "ּומלּכי (בראשית ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשלם",צדק  את מל אּתן לזרע "וּיאמר :לפיכ ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
ׁשהם  ,לבני להחזירּה אני עתיד הּזאת", ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹהארץ

ׁשם  ׁשל .מּזרעֹו ְִֵֶַ

ÔeÎ¯a˙ÈÂג  ËeÏÈ‡ CËËÏÓe CÎ¯·Ó C¯·‡Â∆¡»≈¿»¿»¿«¿»≈¿ƒ¿»¬
:‡Ú¯‡ ˙ÈÚ¯Ê Ïk CÏÈ„a¿ƒ»…«¿¬««¿»

ÏÊ‡Âד  ÈÈ dnÚ ÏÈlÓ„ ‡Ók Ì¯·‡ ÏÊ‡Â«¬««¿»¿»ƒ«ƒƒ≈¿»«¬«
ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚ·L ¯a Ì¯·‡Â ËBÏ dnÚƒ≈¿«¿»«ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ

:Ô¯ÁÓ d˜tÓa¿ƒ¿≈≈»»

a¯ה  ËBÏ ˙ÈÂ d˙z‡ È¯N ˙È Ì¯·‡ ¯·„e¿««¿»»»«ƒ¿≈¿»«
‡˙LÙ ˙ÈÂ B˜ Èc ÔB‰È˜ Ïk ˙ÈÂ È‰eÁ‡¬ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ¿¿»«¿»»
ÏÊÈÓÏ e˜Ùe Ô¯Á· ‡˙È¯B‡Ï e„ÈaÚLc¿«¿ƒ¿«¿»¿»»¿»¿≈«

:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï B˙‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿«««¬¿«¿»ƒ¿»«

Ú„ו  ÌÎL ¯˙‡ „Ú ‡Ú¯‡a Ì¯·‡ ¯·ÚÂ«¬««¿»¿«¿»«¬«¿∆«
:‡Ú¯‡a ÔÎa ‰‡ÚÎe ‰¯BÓ ¯LÈÓ≈«∆¿«¬»»¿≈¿«¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

éëøáî (âE:miAx .Eìl÷îe. §¨£¤©¦§©¤§
:cigic dxez ¨¦

íLeëø (ämWEkx did iM oke.dpwn . §¨¦§¤§¥¦¨¨§¨
:axLôpä úàåF` .ziA icili micar . ¨§¤©¤¤£¨¦§¦¥©¦
eNòligd z` il dUr oke .Epw FnM . ¨§¨§¥¨¨¦¤©©¦

mxFdW zFWtPd ,mixnF` Wie .dGd©¤§¥§¦©§¨¤¨

mrhe .mXd z` cFarl zn`deàöiå ¨¡¤©£¤©¥§©©©¥§
úëììxn` xW` mFwOd l` . ¨¤¤¤©¨£¤¨©
:mXde dxez ©¥

íëL íB÷nä äæ íb (åF`xw dWn . ©¤©¨§¤Ÿ¤§¨
:mdxa` iniA did `l mkW iM oMïBìà. ¥¦§¤Ÿ¨¨¦¥©§¨¨¥

,dcU mixnF` Wie .mivr mde dl` FnM§¥¨§¥¥¦§¥§¦¨¤

:ox`R li` FnMäøBîmixnF` Wi . §¥¨¨¤¥§¦
okYie .mxa` zixA lrA `xnn `EdW¤©§¥©©§¦©§¨§¦¨¥
mW dxFn oFl` didie ,xg` `EdW¤©¥§¦§¤¥¤¥

:mFwnõøàa æà éðòðkäåux`W okYi . ¨§©§©£¦¨¨¨¤¦¨¥¤¤¤
EPpi` m`e .xg` cIn orpM DUtY orpM§©©§¨¨§©©¦©©¥§¦¥¤

:mCi liMUOde ,cFq Fl Wi oMf dxez ¥¥§©©§¦¦Ÿ



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

jlÎjlנו zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd oey`x meil inei xeriy

(æ)-úà ïzà Eòøæì øîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå©¥¨³§Ÿ̈Æ¤©§½̈©¾Ÿ¤§©̧§£½¤¥−¤
:åéìà äàøpä ýåýéì çaæî íL ïáiå úàfä õøàä̈¨´¤©®Ÿ©¦³¤¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−©¦§¤¬¥¨«

i"yx£ÁaÊÓ ÌL Ô·iÂ∑ ּבׂשֹורת ועל הּזרע ּבׂשֹורת יׂשראל על .ארץ «ƒ∆»ƒ¿≈«ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָ

(ç)äìäà èiå ìû-úéáì íãwî äøää íMî ÷zòiå©©§¥̧¦¹̈¨À̈¨¦¤²¤§¥«¥−©¥´¨«¢®Ÿ
ýåýéì çaæî íL-ïáiå íãwî éòäå íiî ìû-úéa¥«¥³¦¨Æ§¨©´¦¤½¤©¦«¤¨³¦§¥̧©Æ©«Ÿ̈½

:ýåýé íLa àø÷iå©¦§−̈§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£ÌMÓ ˜zÚiÂ∑אהלֹו.Ï‡Œ˙È·Ï Ì„wÓ∑ ««¿≈ƒ»ֳָƒ∆∆¿≈≈

ּביתֿאל  ׁשל ּבמערבֹו,,ּבמזרחּה ּביתֿאל הּוא נמצאת ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
מּים" "ּביתֿאל ּכתיב,"∑‡‰Ï‰.ׁשּנאמר: אהלּה" ֱִֵֵֶֶַָ»√…ְֳִָָ

אהל  את נטה ׁשּלֹוּבּתחּלה את ואחרּֿכ אׁשּתֹו, ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
רבה) ÁaÊÓ.(בראשית ÌLŒÔ·iÂ∑ ׁשעתידין ּבניו נתנּבא «ƒ∆»ƒ¿≈«ְֲִִִֶַָָָ

עכן, עון על ׁשם עליהם להּכׁשל ׁשם .והתּפּלל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

(è):äaâpä òBñðå CBìä íøáà òqiå©¦©´©§½̈¨¬§¨−©©¤«§¨
i"yx£ÚBÒÂ CBÏ‰∑,יֹותר אֹו חדׁש ּכאן יֹוׁשב לפרקים »¿»«ְִִֵֵֶָָֹ

מּסעיו  וכל אחר, ּבמקֹום אהלֹו ונֹוטה מּׁשם ְְְְֳִֵֵֶַַַָָָָָָונֹוסע
לצד הּנגּבה  והיא יׂשראל, ארץ ׁשל לדרֹומּה ללכת , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּפרׁש(ירּוׁשלים. ּכ יׂשראל, ארץ וסֹוף העֹולם ּבאמצע היתה ירּוׁשלים ּפרּוׁש: ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ׁשל )ּביׁשעיה  ּבדרֹומּה ׁשּנטלּו יהּודה, ׁשל ּבחלקֹו ׁשהיא ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָ
נחלתֹו ׁשהיא הּמֹורּיה הר יׂשראל, רבה)ארץ .(בבראשית ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

(é)íL øeâì äîéøöî íøáà ãøiå õøàa áòø éäéå©§¦¬¨−̈¨¨®¤©¥̧¤©§¨³¦§©¸§¨Æ¨´½̈
:õøàa áòøä ãáë-ék¦«¨¥¬¨«¨−̈¨¨«¤

i"yx£ı¯‡a ·Ú¯∑לֹו ׁשאמר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל ּדבריו אחר יהרהר אם לנּסֹותֹו לבּדּה, הארץ ּבאֹותּה »»»»∆ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ל  מּׁשיאֹו ועכׁשו ּכנען ארץ אל מּמּנה ללכת .צאת ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

(àé)øîàiå äîéøöî àBáì áéø÷ä øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¬¦§¦−¨´¦§¨®§¨©¸Ÿ¤Æ
äàøî-úôé äMà ék ézòãé àð-äpä BzLà éøN-ìà¤¨©´¦§½¦¥¨´¨©½§¦¦²¦¨¬§©©§¤−

:zà̈«§
i"yx£ÈzÚ„È ‡Œ‰p‰∑ עכׁשו עד אּגדה: מדרׁש ƒ≈»»«¿ƒְְִַַַַָָָ

הּכיר  ועכׁשו ׁשּבׁשניהם, צניעּות מּתֹו ּבּה הּכיר ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָֹלא
מעׂשה  עלֿידי ׁשעלֿידי ּבּה העֹולם מנהג אחר: ּדבר . ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּביפיּה. עמדה וזאת מתּבּזה, אדם הּדר ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹטרח
"הּנה  מקרא: ׁשל ׁשּיׁשּופׁשּוטֹו הׁשעה הּגיעה נא" ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

"יפת  ּכי רּבים ימים זה "ידעּתי" ,יפי על ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹלדאג

È˙ז  Ôz‡ C·Ï ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿»«¬«ƒ¿»∆≈»
ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e ‡„‰ ‡Ú¯‡«¿»»»¿»«»ƒ¿¿»√»¿»

:dÏ ÈÏb˙‡c¿ƒ¿¿ƒ≈

Ï‡Œ˙È·Ïח  Á„nÓ ‡¯eËÏ ÔnzÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««ƒ«»¿»ƒ«¿«¿≈≈
ÈÚÂ ‡·¯ÚnÓ Ï‡Œ˙Èa dkLÓ Ò¯Ùe¿««¿¿≈≈≈ƒ««¿»¿«
ÈlˆÂ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e ‡ÁÈ„nÓƒ»ƒ¿»¿»«»ƒ¿¿»√»¿»¿«ƒ

:ÈÈ„ ‡ÓLaƒ¿»«¿»

ÓB¯„Ï‡:ט  ÏËÂ ÏÊ‡ Ì¯·‡ ÏËe¿««¿»»≈¿»≈¿»»

ÌÈ¯ˆÓÏי  Ì¯·‡ ˙Áe ‡Ú¯‡a ‡ÙÎ ‰Â‰Â«¬»«¿»¿«¿»¿««¿»¿ƒ¿«ƒ
:‡Ú¯‡a ‡Ùk ÛÈw˙ È¯‡ Ôn˙ ‡·˙Bz‡Ï¿ƒ»»«»¬≈«ƒ«¿»¿«¿»

Ó‡Â¯יא  ÌÈ¯ˆÓÏ ÏÚÈÓÏ ·È¯˜ „k ‰Â‰Â«¬»«¿≈¿≈«¿ƒ¿»ƒ«¬«
‡˙z‡ È¯‡ ˙ÈÚ„È ÔÚÎ ‡‰ d˙z‡ È¯NÏ¿»«ƒ¿≈»¿«¿»ƒ¬≈ƒ¿»

:z‡ eÊÈÁ ˙¯ÈtL«ƒ«≈»¿

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

'ä àøiå (æoipAn dNOde .d`Eap KxcA . ©¥¨§¤¤§¨§©¦¨¦¦§©
y''ixde c''EId oiA mlrPd gPde ,lrtp¦§¨§©©©¤¡¨¥©§¨¥
W''ixA zFidl iE`xd WbCd zgY©©©¨¥¨¨¦§¨¥

:lrtp o''Ep rNAzdlåéìà äàøpämW . §¦§©¥©¦§©©¦§¤¥¨¥
xW`e EdFnke .xMfPd oipAdn x`Yd©Ÿ©¥©¦§¨©¦§¨§¨©£¤

:dUrp didg dxez ¨¨©£¤
÷zòiå (ç`Ede ,sqFPd caMd oipAdn . ©©§¥¥©¦§¨©¨¥©¨§

FnFwOn xEv wYrIe iM .`vFi lrRŸ©¥¦©©§¥¦§
lErR `Ed mbe dld` lErRde.cnFr¥§©¨¨¢Ÿ§©¨

mrhe :hIe÷zòiåmlrp gPde .rQIe . ©¥§©©©©§¥©¦©§©©¤§©

:c''Ei xg`èiå`''R `EdW o''Ep zgY . ©©©¥©©¤¥
milrFR mdipWE .mgvp fIe oke .lrRd©Ÿ©§¥§¥¦§¨§¥¤£¦

mrhe :mi`vFiíiîaxrOl iM .axrOn . §¦§©©¦¨¦©£¨¦§©£©
.iCxtQd lFcBd mId `Ed l`xUi ux ¤̀¤¦§¨¥©¨©¨©§¨©¦
ux`d `id dwFgx iM qFpiwF` mi EPpi`e§¥¤¨§¨¦§¨¦¨¨¤
ziA gxfOn rqp dPde .EPOn zxMfPd©¦§¤¤¦¤§¦¥¨©¦¦§©¥
:Edpgnl gxfn ird aW cr daxrn l ¥̀©£¨¨©¨¨¨¦§¨§©£¥

mrhe'ä íLa àø÷iåz`ixw F` dNtY . §©©©¦§¨§¥§¦¨§¦©
:mXd cFarl mc` ipAh dxez §¥¨¨©£©¥

äaâpä (èoFWlA oM `xwpe.mFxC z`R . ©¤§¨§©¨§¦§¨¥§¨

mg mFxC cv iM ,`In Eaibp zinx £̀¨¦§¦©¨¦©¨©
abPd ux` iM mrh oke.Waii mgd axnE¥Ÿ©Ÿ¦©§¥©©¦¤¤©¤¤

:ipYzpi dxez §©¨¦
õøàa áòø éäéå (éux`A . ©§¦¨¨¨¨¤§¤¤

:orpM`i dxez §¨©
áéø÷ä øLàk (àé`Ed F` .Edpgn . ©£¤¦§¦©£¥

milrR E`vOi iM .micnFrd milrRdn¥©§¨¦¨§¦¦¦¨§§¨¦
zNnE :Ecnrie E`vIWàðdYr FnM . ¤¨§§©©§¦©¨§©¨

`ide .Epl `p iF`.iYpwf `p dPd oke§¥¦¥¨¨©§¦¨¨§¦
mrhe :l`rnWi oFWlA dkEtdàð äpä £¨¦§¦§¨¥§©©¦¥¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

נז jlÎjl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'e ipy meil inei xeriy
אּת", ׁשחרים מראה אנׁשים ּבין ּבאים אנּו ועכׁשו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ

ּבאּׁשה  הרּגלּו ולא ּכּוׁשים, ׁשל אחיהם ְְְְְֲִִִֵֶֶָָֹֹֻּומכערים,
לֹו:יפה, יט)ודֹומה סּורּו(בראשית אדֹוני נא "הּנה ְֲִֶֶַָָָ

.נא" ָ

(áé)úàæ BzLà eøîàå íéøönä Cúà eàøé-ék äéäå§¨À̈¦«¦§³Ÿ¨Æ©¦§¦½§¨«§−¦§´®Ÿ
:eiçé Cúàå éúà eâøäå§¨«§¬Ÿ¦−§Ÿ¨¬§©«

(âé)Cøeáòá éì-áèéé ïòîì zà éúçà àð-éøîà¦§¦−̈£´Ÿ¦¨®§§©̧©Æ¦«©¦´©«£¥½
:Cììâa éLôð äúéçå§¨«§¨¬©§¦−¦§¨¥«

i"yx£C¯e·Ú· ÈÏŒ·ËÈÈ ÔÚÓÏ∑ לי .מּתנֹות יּתנּו ¿««ƒ«ƒ«¬≈ְִִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 487 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

zAWA dlFgl dhigW xYd¤¥§¦¨§¤§©¨

אּת אחתי יג)אמרי־נא (יב, ְְֲִִִָָֹ
ּבׁשּבת לחֹולה ׁשּׁשֹוחטין פליאה)מּכאן (מדרש ְְֲִִֶֶַָָ

לחּדּודי: - הּקׁשיא ּובהקּדים הּמדרׁש, ּבפרּוׁש לֹומר ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָֻויׁש
אּסּור  על ויעברּו אֹותֹו, יהרגּו ׁשהּמצרים לאברם ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָמנא־ליּה
- עריֹות גּלּוי אּסּור על לעבֹור ׁשּלא ּבכדי ּדּמים, ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָֹׁשפיכּות
לא  ההריגה ּדבמעׂשה הּוא, הּתרּוצים ואחד איׁש? ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹאׁשת
את  ּכׁשּיּקחּו מה־ּׁשאין־ּכן אחת. ּפעם אּלא עברה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּיעברּו
על  עֹוברים ּוביאה ּביאה ּבכל הרי חי, עֹודּנּו ואברם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָׂשרה,
אׁשר  ּבחֹולה, ּדא ּבכגֹון הּמדרׁש ולֹומד - ערי ֹות ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָּגּלּוי
ּומּטעם  נבלה. נאכילּנּו אֹומרים ואין ּבׁשּבת לחֹולה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשֹוחטין
מה־ּׁשאין־ּכן  וכּזית, ּכזית ּכל על עֹובר ׁשּבנבילה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהּנ"ל,

אחד. אּסּור אּלא עֹובר ׁשאינֹו בשלחן־ערוך ּבׁשחיטה הובא (ר"ן, ְִִִֵֵֶֶֶָָָ
שכח) סימן אורח־חיים .רבינו

- האּסּורים ׁשני אברם אצל הרי הּדמיֹון, מה ּתאמר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹואם
ּדבׁשניהם  ּבחמרתם, ׁשוים היּו - עריֹות וגּלּוי ּדּמים ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָֻׁשפיכּות
מיתה, אּסּור הּוא ׁשּבת חּלּול ּבחֹולה, א מיתה. אּסּור ְִִִִִֶַַָָָהּוא

לאוין  ׁשרּבּוי ּומנא־לן לאו, אּסּור הּוא נבלה אכילת ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָואּלּו
מיתה? אּסּור ִִֶָּדֹוחה

ללא  עריֹות ּגּלּוי על לעבֹור יכֹולים היּו ּדבאמת לֹומר, ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָֹויׁש
אינֹו ּדבן־נח ּכדרּכּה, ׁשּלא ּביאה על־ידי מיתה, אּסּור ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹחמר
אפילּו יעׂשה לא וכן הּדבר. ׁשּמכער רק עליה, ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹנהרג

העריֹות. מן עצמן ּגדרּו ׁשּבני־נח העֹולם, ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֹּבאּומֹות
אֹותּה לֹוקחים הּמצרים היּו ּדאם אחר: ּבאפן לֹומר יׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹעֹוד
יאּוׁש, ּבגדר זה הרי מהם אֹותּה למנע יכֹול היה ולא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּבחזקה,

לסטים א)ּוכדין קיד, קמא מתּגרׁשת (בבא ׁשהיתה לֹומר ויׁש . ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָ
זֹו ׁשּפֹורׁשים על־ידי הּוא הּגרּוׁשין חלּות ּדבבני־נח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבזה,
ּכי־אם  איׁש אׁשת אּסּור ּבזה ואין - ּבגט צר ואין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֹמּזה,

מכער. ְָָָֹּדבר
- ּדּמים ׁשפיכּות על לעבֹור מעדיפים היּו ׁשהּמצרים ְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָּומּזה
קּלים  אּסּורים רּבּוי - עריֹות ּגּלּוי על ולא אחד, ְֲִִִִִִֶַַָָֹאּסּור
ואין  מיתה, אּסּור - ּבׁשּבת לחֹולה ׁשּׁשֹוחטים מּכאן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ(ּכּנ"ל),

לאוין. רּבּוי - נבלה אֹותֹו ְֲִִִִֵַָָמאכילין

ß oeygxn 'e ipy mei ß

(ãé)íéøönä eàøiå äîéøöî íøáà àBák éäéå©§¦¾§¬©§−̈¦§¨®§¨©¦§³©¦§¦Æ
:ãàî àåä äôé-ék äMàä-úà¤¨´¦½̈¦«¨¨¬¦−§«Ÿ

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ Ì¯·‡ ‡B·k È‰ÈÂ∑ ּכבֹואם" לֹומר ל ֹו ּבתבה,היה אֹות ּה ׁשהטמין לּמד אּלא מצרימה", «¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿»ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
אֹותּה וראּו ּפתחּו הּמכס, את ׁשּתבעּו .ועלֿידי ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָ

È‡¯ˆÓיב  CÈ˙È ÔeÊÁÈ (È¯‡ È") „k È‰ÈÂƒ≈««≈∆¡»ƒƒ¿»≈
CÈ˙ÈÂ È˙È ÔeÏË˜ÈÂ ‡c d˙z‡ Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿ƒ¿≈»¿ƒ¿¿»ƒ¿»ƒ

:ÔeÓÈ˜È¿«¿

ÈÏיג  ·ËÈÈc ÏÈ„a z‡ È˙Á‡ ÔÚÎ È¯Ó‡ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ»¿¿ƒ¿≈«ƒ
:ÈÎÈÓb˙Ùa ÈLÙ Ìi˜˙˙Â CÏÈ„a¿ƒ»¿ƒ¿«««¿ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ

È‡¯ˆÓיד  BÊÁÂ ÌÈ¯ˆÓÏ Ì¯·‡ ÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«««¿»¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ¿»≈
:‡„ÁÏ ‡È‰ ‡¯ÈtL È¯‡ ‡˙z‡ ˙È»ƒ¿»¬≈«ƒ»ƒ«¬»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ézòãéwx ,Dvx`A dxU itiM didW . ¨©§¦¤¨¨¦¦¨¨§©§¨©
iM.dFnM did `l abPd ux`e mixvnA§¦§©¦§¤¤©¤¤Ÿ¨¨¨¨¦
mrhe .xie`d xEarA zFpYWn zFxESd©¦§©©£¨£¦§©©

eiçé CúàåiM Kikxv lM Kl EpYIW §Ÿ¨§©¤¦§¨¨§¨©¦¦
:Eid oFarx iniai dxez §¥©£¨

(âézNn d`aEzà éúBçàlirln . ¨¨¦©£¦¨§¦§¥
dixg`NW dNOA mrHd zFid xEarA©£¡©©©©¦¨¤§©£¤¨
dfe .dlil `xw oke .oFW`xd zF`Ä¨¦§¥¨¨¨§¨§¤

e''iY zEWbce :oFWNd hRWnzà. ¦§©©¨§©§©¨§
:ip` zxfBn dY` iM o''Epd rNAzdA§¦§©¥©©¦©¨¦¦§©£¦

Cììâa.Cøeáòáem` iM E`ai `l . ¦§¨¥©£¥Ÿ¨Ÿ¦¦
xq `Ed z''iAd xiqOd xVde.z''iAA©¥§©©©¥¦©¥¨

mrhe :mrhéì áèééoke .dgpnE oFxFC . ©©§©©¦©¦¦§¨§¥
:DxEarA aihid mxa`lE aEzMci dxez ¨§©§¨¥¦©£¨
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(åè)äòøt-ìà dúà eììäéå äòøô éøN dúà eàøiå©¦§³Ÿ¨Æ¨¥´©§½Ÿ©§©«£¬Ÿ−̈¤©§®Ÿ
:äòøt úéa äMàä çwzå©ª©¬¨«¦−̈¥¬©§«Ÿ

i"yx£‰Ú¯tŒÏ‡ d˙‡ eÏÏ‰ÈÂ∑ ּביניהם 'הגּונה הּללּוה לּמל'לֹומר: .זֹו «¿«¬…»∆«¿…ְֲִֵֵֶֶֶַַָָ

(æè)ø÷áe-ïàö Bì-éäéå døeáòa áéèéä íøáàìe§©§¨¬¥¦−©«£¨®©«§¦³«Ÿ¨¨Æ
:íélîâe úðúàå úçôLe íéãáòå íéøîçå©«£Ÿ¦½©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©«£Ÿ−Ÿ§©¦«

i"yx£·ÈËÈ‰ Ì¯·‡Ïe∑ּבעבּורּה .ּפרעה ¿«¿»≈ƒְֲַַָֹ

(æé)ýåýé òbðéå|Búéa-úàå íéìãb íéòâð äòøt-úà ©§©©̧§Ÿ̈¯¤©§²Ÿ§¨¦¬§Ÿ¦−§¤¥®
:íøáà úLà éøN øác-ìò©§©¬¨©−¥¬¤©§¨«

i"yx£'B‚Â '‰ ÚbÈÂ∑ לקה ראתן ׁשהּתׁשמיׁשּבמּכת , «¿««¿ְְִֶַַַַָָָָ
לֹו רבה)קׁשה B˙Èa.(בראשית ˙‡Â∑אנׁש 'ועל ּכתרּגּומֹו: ֶָ¿∆≈ְְְֱַַַ

יׁשן (ּביתּה', ּברׁש"י וכליו, ועּמּודיו ּכתליו לרּבֹות c·¯.)ּומדרׁשֹו: ÏÚ ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָ«¿«
È¯N∑ּדּבּורּה מּכה .עלּֿפי והּוא !ה :לּמלא .אֹומרת »«ְְִִֶֶֶַַַַַָָ

(çé)úéNò úàf-äî øîàiå íøáàì äòøô àø÷iå©¦§¨³©§ŸÆ§©§½̈©¾Ÿ¤©−Ÿ¨¦´¨
:àåä EzLà ék él zãbä-àì änì él¦®¨µ¨«Ÿ¦©´§¨¦½¦¬¦§§−¦«

(èé)äMàì éì dúà çwàå àåä éúçà zøîà äîì̈¨³¨©̧§¨Æ£´Ÿ¦¦½¨«¤©¬Ÿ¨²¦−§¦¨®
:Cìå ç÷ EzLà äpä äzòå§©¾̈¦¥¬¦§§−©¬¨¥«

i"yx£CÏÂ Á˜∑ ארצי "הּנה לֹו: ׁשאמר ּכאבימל לא «»≈ְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹ
ׁשהּמצריים  ּתעמד, ואל ל לֹו: אמר אּלא ,"ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹלפני

ׁשּנאמר: הם, זּמה כג)ׁשטּופי סּוסים (יחזקאל "וזרמת ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָ
."זרמתם  ְִָָ

(ë)Là-úàå Búà eçlLéå íéLðà äòøt åéìò åöéåBz ©§©¬¨¨²©§−Ÿ£¨¦®©§©§¬Ÿ²§¤¦§−
:Bì-øLà-ìk-úàå§¤¨£¤«

i"yx£ÂÈÏÚ ÂˆÈÂ∑ אֹודֹותיו ּולׁשמרֹו,על 'ואלויאּו'∑eÁlLÈÂ.לׁשּלחֹו .ּכתרּגּומֹו: «¿«»»ְְְְַַָָ«¿«¿ְְְְִַַ

âé(à)-øLà-ìëå BzLàå àeä íéøönî íøáà ìòiå©©Á©Á©§¸̈¦¦§©¹¦Â§¦§¯§¨£¤
:äaâpä Bnò èBìå Bì²§¬¦−©¤«§¨

d˙Èטו  eÁaLÂ ‰Ú¯Ù È·¯·¯ d˙È BÊÁÂ«¬»««¿¿≈«¿…¿«»»«
:‰Ú¯t ˙È·Ï ‡˙z‡ ˙¯ac‡Â ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿ƒ«»«ƒ¿»¿≈«¿…

Ô‡Úטז  dÏ BÂ‰Â dÏÈ„a ·ÈËB‡ Ì¯·‡Ïe¿«¿»ƒ¿ƒ««¬≈»
Ô˙‡Â Ô‰Ó‡Â ÔÈ„·ÚÂ ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈ¯B˙Â¿ƒ«¬»ƒ¿«¿ƒ¿«¿»¿«¿»

:ÔÈÏÓ‚Â¿«¿ƒ

ÏÚÂיז  ÔÈ·¯·¯ ÔÈLzÎÓ ‰Ú¯t ÏÚ ÈÈ È˙È‡Â¿«¿ƒ¿»««¿…«¿»ƒ«¿¿ƒ¿«
:Ì¯·‡ ˙z‡ È¯N ˜ÒÈÚ ÏÚ d˙Èa L‡¡«≈≈«≈«»«ƒ««¿»

z„·Úיח  ‡„ ‰Ó ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿«¿»«¬«»»¬«¿¿
:‡È‰ C˙z‡ È¯‡ ÈÏ ‡˙ÈeÁ ‡Ï ‡ÓÏ ÈÏƒ¿»»«≈»ƒ¬≈ƒ¿»ƒ

ÈÏיט  d˙È ˙È¯·„e ‡È‰ È˙Á‡ z¯Ó‡ ‡ÓÏ¿»¬«¿¿¬»ƒƒ¿»ƒ»«ƒ
:ÏÊÈ‡Â ¯·c C˙z‡ ‡‰ ÔÚÎe ez‡Ï¿ƒ¿«»ƒ¿»¿«¿ƒ≈

d˙Èכ  e‡ÈÂÏ‡Â ÔÈ¯·eb ‰Ú¯t È‰BÏÚ „ÈwÙe«ƒ¬ƒ«¿…¿ƒ¿«¿ƒ»≈
:dÏÈc Ïk ˙ÈÂ d˙z‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿≈¿»»ƒ≈

ÏÎÂא  d˙z‡Â ‡e‰ ÌÈ¯ˆnÓ Ì¯·‡ ˜ÈÏÒe¿ƒ«¿»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈¿»
:‡ÓB¯„Ï dnÚ ËBÏÂ dÏÈcƒ≈¿ƒ≈¿»»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

eììäéå (åèlwdl oFW`xd c''nld lw . ©§©£©©¨¥¨¦§¨¥
EdFnke .WbCdl iE`x `Ede ,oFWNd lr©©¨§¨§¦¨¥§¨

:l`ipcA dllRz`eäMàä çwzå. ¨¤§©§¨§¨¦¥©ª©¨¦¨
`vnp `l m`e .sqFPd caMd oipAdn¥©¦§¨©¨¥©¨§¦Ÿ¦§¨

:iklWYe mlydefh dxez ©ª§§¦
äòøt úà 'ä òbðéå (æé.øác ìò ©§©©¤©§Ÿ©§©

éøNdf lr mrHde .xEarA FnM . ¨©§©£§©©©©¤
:xaCdgi dxez ©¨¨

zãbä úlîe (çéilrAn . ¦©¦©§¨¦©£¥
:o''ipEPdhi dxez ©¦

äMàì éì dúBà çwàå íòèå (èé. §©©¨¤©¨¦§¦¨
.DOr aMWle FYW` DzFidl DgwNW¤§¨¨¦§¨¦§§¦§©¦¨
.DA rBi `NW mirbp eilr `iad mXde§©¥¥¦¨¨§¨¦¤Ÿ¦©¨
zW` xnWl mXd mglW mirbPde§©§¨¦§¨¨©¥¦§Ÿ¥¤
lki `le milFcB mirbPd Eide.FadF`£§¨©§¨¦§¦§Ÿ¨Ÿ
Ygwle DA YwWge EdFnke .DA zrbl̈©©¨§¨§¨©§¨¨§¨©§¨
l` Dz`ade oM xg` xn`e .dX`l Ll§§¦¨§¨©©©¥©£¥¨¤
dil` `aY oM xg`e ,dgNbe LziA KFY¥¤§¦§¨§©©¥¨Ÿ¥¤¨

e''ie zEvnwe :DYlraECìåxEarA . §©§¨§©§¨¥©£
mgl oke .zxkn oipr `xwPd mrHdW¤©©©©¦§¨¦§©ª§¨§¥¤¤

:oiiek dxez ¨¨¦
çlLéå (ëBúBà e.cFakA iEEl KxC . ©§©§¤¤¦§¨

:mgNWl mOr KlFd mdxa`e oke§¥§©§¨¨¥¦¨§©§¨
WExR zFidl ipirA oFkPdeåéìò åöéå. §©¨§¥©¦§¥©§©¨¨

devOd mixg` lr zFid xEarA©£¡©£¥¦©¦§¨
Wi` rBi `NW fixkdl dEve ,xidfdW¤¦§¦§¦¨§©§¦¤Ÿ¦©¦

:FYW`aE FA` dxez §¦§
ìòiå ÷ec÷ãå (àxtqA eiYWxR . §¦§©©©¥©§¦§¥¤

:cFqIda dxez ©§
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נט jlÎjl zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyily meil inei xeriy
i"yx£‰a‚p‰ 'B‚Â Ì¯·‡ ÏÚiÂ∑ ׁשל לדרֹומּה לבא ««««¿»¿«∆¿»ְִֶָָֹ

יׂשראל  ונסֹוע ,ארץ הלֹו" למעלה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ
הֹול ּכׁשהּוא ּומּכלֿמקֹום הּמֹורּיה, להר ְְְִִֵֶֶַַַָָָָהּנגּבה",

,מהּל הּוא לצפֹון מּדרֹום ּכנען, לארץ ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָמּמצרים
ׁשּמֹוכיח  ּכמֹו יׂשראל, ארץ ׁשל ּבדרֹומּה מצרים ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשארץ

הארץ  ּובגבּולי .ּבמּסעֹות ְִֵֶַַָָָ

(á):áäfáe óñka äð÷na ãàî ãák íøáàå§©§−̈¨¥´§®Ÿ©¦§¤¾©¤−¤©¨¨«
i"yx£„‡Ó „·k∑ מּׂשאֹות .טעּון »≈¿…ַָָ

(â)íB÷nä-ãò ìû-úéa-ãòå áâpî åéòqîì Cìiå©¥̧¤Æ§©¨½̈¦¤−¤§©¥«¥®©©¨À
ïéáe ìû-úéa ïéa älçza äìäà íL äéä-øLà£¤¨̧¨¨³¨«¢ŸÆ©§¦½̈¥¬¥«¥−¥¬

:éòä̈¨«
i"yx£ÂÈÚqÓÏ CÏiÂ∑,ּכנען לארץ מּמצרים ּכׁשחזר «≈∆¿«»»ְְְְִִִֶֶֶַַַַָ

למצרים, ּבהליכתֹו ּבהם ׁשּלן ּבאכסנּיֹות ולן הֹול ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהיה
ׁשּלֹו. מאכסניה אדם יׁשּנה ׁשּלא ארץ': ּדר' ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹלּמד

אחר: הּקפֹותיו ּבחזרתֹו(ב"ר)ּדבר ּפרע ,.·‚pÓ∑ ארץ ֲֵַַַַָָָָָָָƒ∆∆ֶֶ
ּכנען מצרים  ארץ ׁשל .ּבדרֹומּה ְְְִִִֶֶֶַַַָ

(ã)äðLàøa íL äNò-øLà çaænä íB÷î-ìà¤§Æ©¦§¥½©£¤¨¬¨−̈¨¦«Ÿ¨®
:ýåýé íLa íøáà íL àø÷iå©¦§¨¬¨²©§−̈§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌL ‡¯˜iÂ ‰L‡¯a ÌL ‰NÚŒ¯L‡∑ ׁשם קרא ׁשם ואׁשר וּיקרא לֹומר, יׁש וגם ה'. ּבׁשם אברם ¬∆»»»»ƒ…»«ƒ¿»»ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ה' ּבׁשם .עכׁשו ְְֵַָ

ß oeygxn 'f iyily mei ß

(ä)ø÷áe-ïàö äéä íøáà-úà Cìää èBìì-íâå§©̧§½©«Ÿ¥−¤©§¨®¨¨¬«Ÿ¨−̈
:íéìäàå§«Ÿ¨¦«

i"yx£Ì¯·‡Œ˙‡ CÏ‰‰∑זאת מי לֹו ׁשהיתה עם ּגרם הליכתֹו - .אברם ? «…≈∆«¿»ְְֲִִִֶַַָָָָָֹ

(å)ì õøàä íúà àNð-àìåäéä-ék åcçé úáL §«Ÿ¨¨¬Ÿ¨²¨−̈¤¨¤´¤©§¨®¦«¨¨³
ì eìëé àìå áø íLeëø:åcçé úáL §¨Æ½̈§¬Ÿ¨«§−¨¤¬¤©§¨«

i"yx£Ì˙‡ ‡NŒ‡ÏÂ∑ להסּפיק יכֹולה היתה לא ¿…»»…»ְְְְִַָָָֹ
להֹוסיף  וצרי הּוא, קצר ולׁשֹון למקניהם, ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָמרעה

הארץ" מרעה אֹותם נׂשא "ולא ּכמֹו לפיכ,עליו, ְְְְִִֶֶָָָָָָָָֹ
זכר  ּבלׁשֹון נׂשא" "ולא .ּכתב ְְִַָָָָָֹ

(æ)-äð÷î éòø ïéáe íøáà-äð÷î éòø ïéa áéø-éäéå©«§¦¦À¥µŸ¥´¦§¥«©§½̈¥−Ÿ¥´¦§¥
:õøàa áLé æà éføtäå éðòðkäå èBì®§©§©«£¦Æ§©§¦¦½−̈¥¬¨¨«¤

tÒÎa‡ב  ‡¯ÈÚ·a ‡„ÁÏ ÛÈwz Ì¯·‡Â¿«¿»«ƒ«¬»ƒ¿ƒ»¿«¿»
:‡·‰„·e¿«¬»

Ú„ג  Ï‡Œ˙Èa „ÚÂ ‡ÓB¯cÓ È‰BÏËÓÏ ÏÊ‡Â«¬«¿«¿»ƒƒ»»¿«≈≈«
ÔÈa ‡˙ÈÓ„˜a dkLÓ ÔÓz Ò¯Ù Èc ‡¯˙‡«¿»ƒ¿««»«¿¿≈¿«¿≈»≈

:ÈÚ ÔÈ·e Ï‡Œ˙Èa≈≈≈»

ÈÓ„˜a˙‡ד  Ônz „·Ú Èc ‡Áa„Ó ¯˙‡Ï«¬«ƒ¿¿»ƒ¬««»¿«¿≈»
:ÈÈ„ ‡ÓLa Ì¯·‡ Ôn˙ ÈlˆÂ¿«ƒ«»«¿»ƒ¿»«¿»

Ô‡Úה  ‰Â‰ Ì¯·‡ ÌÚ ÏÈÊ‡c ËBÏÏ Û‡Â¿«¿¿»≈ƒ«¿»¬»»
:ÔÈkLÓe ÔÈ¯B˙Â¿ƒ«¿¿ƒ

Ák„‡ו  ·˙ÈÓÏ ‡Ú¯‡ ÔB‰˙È ˙¯·BÒ ‡ÏÂ¿»»«»¿«¿»¿ƒ««¬»
·˙ÈÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ÈbÒ ÔB‰È˜ ‰Â‰ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«

:‡„Ák«¬»

ÔÈ·eז  Ì¯·‡c d¯ÈÚa ÈÚ¯ ÔÈa ‡˙evÓ ˙Â‰Â«¬««»≈»≈¿ƒ≈¿«¿»≈
ÔÎa ‰‡f¯Ùe ‰‡ÚÎe ËBÏc d¯ÈÚa ÈÚ»̄≈¿ƒ≈¿¿«¬»»¿ƒ»»¿≈

:‡Ú¯‡a ·È˙È»ƒ¿«¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ãàî ãák íøáàå (ádcEaM Fl WIW . §©§¨¨¥§Ÿ¤¥§¨
.dcaM FzrEpY oM Fl WIW inE.dAx©¨¦¤¥¥§¨§¥¨
.oa` caM zxfBn cFaM iM d`xY `ld£Ÿ¦§¤¦¨¦¦§©Ÿ¤¤¤
did `Ede .eilbxA lw zxfBn oFlwe§¨¦¦§©©§©§¨§¨¨
dAxd adfe sqM mB ,ax dpwn lrA©©¦§¤©©¤¤§¨¨©§¥

:Fl didb dxez ¨¨

åéòqîì (âmiAx mirQn rqPW . §©¨¨¤¨©©¨¦©¦
l` ziA l` mFxC z`Rn aW xW`M©£¤¨¦§©¨¤¥¥
gAfOd mFwn l` `aE ,oFtSA `idW¤¦©¨¨¤§©¦§¥©

:mFlWA `AW mXl zFcFdlc dxez §©¥¤¨§¨
íéìäàå (äcigi oFWNW iYrC itl . §Ÿ¨¦§¦©§¦¤§¨¦

miAxde .`vnPd `Ede .Wcw lwWn lr©¦§©Ÿ¤§©¦§¨§¨©¦

.lk`i `l miWcwA FnM .mild`A iM¦¨¢¨¦§©¨¢¦ŸŸ©
oFWl e''iede s''l`d oiA mlFgA mild`e§Ÿ¨¦§¨¥¨¨¤§©¨§

:`vnp `l m`e .lxFB FnM cigie dxez ¨¦§¨§¦Ÿ¦§¨
åécçé (ålk EprIe .miAxe mipW oFWl . ©§¨§§©¦§©¦©©£¨

FWExR oi`e .dxf dNn `ide eCgi mrd̈¨©§¨§¦¦¨¨¨§¥¥
:cigi FnM wx cgi FnMf dxez §©©©§¨¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

jlÎjlס zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyily meil inei xeriy
i"yx£·È¯ŒÈ‰ÈÂ∑ רׁשעים לֹוט ׁשל רֹועיו ׁשהיּו לפי «¿ƒƒְְִִֶֶָָָ

אברם  ורֹועי אחרים, ּבׂשדֹות ּבהמּתם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָּומרעים
הארץ  נּתנה אֹומרים: והם הּגזל, על אֹותם ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָמֹוכיחים

ּגזל, זה ואין יֹורׁשֹו, ולֹוט יֹורׁש, אין ול ֹו ְְְְְְֵֵֵֵֶַָָלאברם
אֹומר  ּבארץ",והּכתּוב יׁשב אז והּפרּזי "והּכנעני : ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּבּה זכה עדין ולא .(ב"ר)אברם ְְֲִַַָָָָֹ

(ç)éðéa äáéøî éäú àð-ìà èBì-ìà íøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¹̈¤À©¨̧§¦³§¦¨Æ¥¦´
ðéáeéòø ïéáe éòø ïéáe E:eðçðà íéçà íéLðà-ék E ¥¤½¥¬Ÿ©−¥´Ÿ¤®¦«£¨¦¬©¦−£¨«§
i"yx£ÌÈÁ‡ ÌÈL‡∑ ּפנים ּבקלסּתר ּדֹומין אּגדה: ּומדרׁש .קרֹובים, ¬»ƒ«ƒְְְְִִִִִֵַַַָָָ

(è)éðôì õøàä-ìë àìä-íà éìòî àð ãøtä E £³Ÿ¨¨¨̧¤Æ§¨¤½¦¨¬¤−̈¥«¨¨®¦
:äìéàîNàå ïéîiä-íàå äðîéàå ìàîOä©§´Ÿ§¥¦½¨§¦©¨¦−§©§§¦«¨

i"yx£‰ÈÓÈ‡Â Ï‡ÓO‰ Ì‡∑ ּתׁשב אׁשר ּבכל ƒ«¿…¿≈ƒ»ְֲֵֵֶָ
אתרחק ,)ואׁשב ( ּולעזר,מּמ,לא למגן ל ואעמד ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹ

ׁשּנאמר: לֹו, הצר ּדבר יד)וסֹוף אברם (לקמן "וּיׁשמע ְְְְֱִֶֶַַַַַָָָֻ
וגֹו'" אחיו נׁשּבה עצמי,∑ÈÓÈ‡Â‰.ּכי את אימין ְְִִִָָ¿≈ƒ»ְְִִֶַַ

ואם  עצמי. את אׂשמאיל "ואׂשמאילה", ְְְְְְְְִִִִֶַַַָּכמֹו:
ּבמקֹום  מצינּו ּכ 'ואיימינה', לּנקד לֹו היה ְְְִִִֵַַָָָָָָָֹּתאמר:

יד)אחר: ב נקּוד (שמואל ואין להימין" אׁש "אם ְְִִֵֵֵֵַָ
.להיימין  ְְִַ

(é)ék ïcøiä økk-ìk-úà àøiå åéðéò-úà èBì-àOiå©¦¨´¤¥À̈©©§Æ¤¨¦©´©©§¥½¦¬
éðôì ä÷Lî dlë|äøîò-úàå íãñ-úà ýåýé úçL ª−̈©§¤®¦§¥´©¥´§Ÿ̈À¤§ŸÆ§¤£Ÿ̈½

:øòö äëàa íéøöî õøàk ýåýé-ïâk§©§Ÿ̈Æ§¤´¤¦§©½¦«Ÿ£−̈«Ÿ©
i"yx£‰˜LÓ dlÎ Èk∑ מים ארץ ÁL˙.נחלי ÈÙÏ ƒÀ»«¿∆ֲִֵֶֶַַƒ¿≈«≈

‰¯ÓÚŒ˙‡Â Ì„ÒŒ˙‡ אֹותֹו∑‰' Ô‚k.מיׁשֹור היה ∆¿…¿∆¬…»ִָָ¿«
ÌÈ¯ˆÓ.לאילנֹות ∑‰' ı¯‡k∑ (ב"ר)לזרעים.‰Î‡a ְִָ¿∆∆ƒ¿«ƒְִִָ…¬»

¯Úˆ∑ על לגנאי: ּדֹורׁשֹו אּגדה ּומדרׁש צער. עד …«ְְְִִַַַַַַָָֹ
ּבמּסכת  ּבׁשכּונתם. לֹוט לֹו ּבחר זּמה, ׁשטּופי ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשהיּו

.הֹוריֹות  ָ

(àé)èBì òqiå ïcøiä økk-ìk úà èBì Bì-øçáiå©¦§©´À¥µ¨¦©´©©§¥½©¦©¬−
:åéçà ìòî Léà eãøtiå íãwî¦¤®¤©¦¨´§½¦−¥©¬¨¦«

i"yx£¯kk∑ּכתרּגּומֹו מאצל נסע ∑Ì„wÓ.מיׁשֹור, ƒ«ְְִַƒ∆∆ֵֵֶַָ
נֹוסע )מּמזרחה (אברם נמצא אברם, ׁשל למערבֹו לֹו והל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

מּקדמֹונֹו עצמֹו הּסיע אּגדה: ּומדרׁש למערב. ְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָָמּמזרח
ּבאלהיו  ולא ּבאברם לא אפׁשי אי אמר: עֹולם, .ׁשל ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹ

(áé)økkä éøòa áLé èBìå ïòðk-õøàa áLé íøáà©§−̈¨©´§¤«¤§¨®©§À¨©Æ§¨¥´©¦½̈
:íãñ-ãò ìäàiå©¤«¡©−©§«Ÿ

i"yx£Ï‰‡iÂ∑ אהלים סדֹום נטה עד ּולמקנהּו .לרֹועיו «∆¡«ְְְְִִֵַָָָָֹ

evÓ˙‡ח  È‰z ÔÚÎ ‡Ï ËBÏÏ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»¿«¿≈«»
È¯‡ C˙ÂÚ¯ ÔÈ·e È˙ÂÚ¯ ÔÈ·e CÈ·e ‡Èa≈»≈»≈«¬»ƒ≈«¬»»¬≈

:‡Á‡ ÔÈÁ‡ ÔÈ¯·e‚¿ƒ«ƒ¬»¿»

È˙ÂlÓט  ÔÚk L¯t˙‡ CÓ„˜ ‡Ú¯‡ ÏÎ ‡Ï‰¬»»«¿»√»»ƒ¿»≈¿«ƒ¿»ƒ
z‡ Ì‡Â ‡ÓB¯„Ï ‡‡Â ‡etˆÏ z‡ Ì‡ƒ«¿¿ƒ»«¬»¿»»¿ƒ«¿

:‡etˆÏ ‡‡Â ‡ÓB¯„Ï¿»»«¬»¿ƒ»

LÈÓ¯י  Ïk ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ ˙È ËBÏ Û˜Êe¿«»≈ƒ«¬»»»≈«
ÈÈ ˙eÏaÁ Ì„˜ ‡È˜L ˙Èa dlÎ È¯‡ ‡c¯È«¿¿»¬≈À«≈«¿»√»«»¿»
‡Ú¯‡k ÈÈ„ ‡˙È‚k ‰¯ÓÚ ˙ÈÂ ÌB„Ò ˙È»¿¿»¬…»¿ƒ¿»«¿»¿«¿»

:¯ÚˆÏ ÈËÓ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ»≈¿…«

ÏËeיא  ‡c¯È ¯LÈÓ Ïk ˙È ËBÏ dÏ ¯Á·e¿«≈»»≈««¿¿»¿«
:È‰eÁ‡ ˙ÂlÓ ¯·b eL¯Ùz‡Â ÔÈÓ„˜lÓ ËBÏƒ¿«¿ƒ¿ƒ«¿»¿«ƒ¿«¬ƒ

È˙·יב  ËBÏÂ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ·˙È Ì¯·‡«¿»»≈¿«¿»ƒ¿»«¿»≈
:ÌB„Ò „Ú Ò¯Ùe ‡¯LÈÓ ÈÂ¯È˜a¿ƒ¿≈≈¿»¿««¿

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

(æmrheéæéøtäå éðòðkäå.eirxM . §©©§©§©£¦§©§¦¦§¥¨
cg` `Ede orpM ipAn iGxRd zFid okYie§¦¨¥¡©§¦¦¦§¥§¨©§¤¨
xW`M zFnW ipW Fl Wie mixMfPdn¥©¦§¨¦§¥§¥¥©£¤
mbe .l`EnW oal zFnW ipW Ep`vn̈¨§¥¥§¤§¥§©

:eia` ia`lg dxez §¨¦¨¦
äðéîéàå (ès''l` d`xpe .oini zxfBn . §¥¦¨¦¦§©¨¦§¦§¤¨¤

iM .WxW `Ed m` Eprci `le .l`nU§Ÿ§Ÿ¨©§¦Ÿ¤¦
:ilinUd ipinid zNOn xCrpi dxez ¤§©¦¦©©§¦¦©§¦¦

ïcøiä økk (és''Mde .mignv mFwn . ¦©©©§¥§§¨¦§©©
.oir zA oke .agxp xMn xCrp F` lEtM̈¤§¨¦©¦§¨§¥©©¦

:Fpir zaA onLîä÷.dawp xg` xkf . ¦¨©¥©§¤¨¨©©§¥¨
:gtp `l W` Edlk`z okeúçL éðôì §¥Ÿ§ª¥Ÿ¦§¥©¥

'älrRd mW `Ede.zigWIW mcw .Ÿ¤¤©§¦§¥©Ÿ©
:WEbCd caMd oipAdn`i dxez ¥©¦§¨©¨¥©¨
íãwî èBì òqiå (àéaxrn mFcq iM . ©¦©¦¤¤¦§©£¨

:l` ziAai dxez ¥¥
ìäàiå (áé:eild` dhp .bi dxez ©¤¡©¨¨¨¢¨
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סי jlÎjl zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyily meil inei xeriy

(âé):ãàî ýåýéì íéàhçå íéòø íãñ éLðàå§©§¥´§½Ÿ¨¦−§©¨¦®©«Ÿ̈−§«Ÿ

i"yx£ÌÈÚ¯ Ì„Ò ÈL‡Â∑ נמנע לא ואףֿעלּֿפיֿכן ¿«¿≈¿…»ƒְְִִֵַַַֹ
ורּבֹותינּו עּמהם. מּלׁשּכן לח)לֹוט מּכאן:למדּו(יומא ְְְִִִִֵֶַָָָֹ

ט) ירקב"(משלי רׁשעים קט)∑¯ÌÈÚ."וׁשם .ּבגּופם (סנהדרין ְְְִִֵָָ»ƒְָ

ÌÈ‡hÁÂ∑ ּבממֹונם.„‡Ó '‰Ï∑ ר ּבֹונם יֹודעים ¿«»ƒְָָ«¿…ְִִָ
ּבֹו למרד .ּומתּכּונים ְְְִִִַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr d zegiy ihewl)

ירקב רׁשעים ׁשם מּכאן, למדּו יג)ורּבֹותינּו יג, (רש"י ְְְְִִִֵֵַָָָָ
ּב'מׁשלי' מלא מקרא הּוא ירקב" רׁשעים "וׁשם הרי (י,וקׁשה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָ

ּדהּנה ז) לֹומר, ויׁש מּכאן. למדּוהּו ׁשרּבֹותינּו רׁש"י אֹומר ואי ,ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ

(רּקבֹון  רׁשע ׁשם מזּכירים ׁשאין רׁש"י מפרׁש ׁשם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּב'מׁשלי'
מׁשּתּכח  והּוא ׁשמֹו, להזּכיר חפץ אדם ׁשאין ּבׁשמם, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעֹולה

אֹותֹו. מגּנים ׁשמֹו מזּכירים ׁשּכאׁשר למדּו ּומּכאן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָמאליו),

(ãé)Bnòî èBì-ãøtä éøçà íøáà-ìà øîà ýåýéå©«Ÿ̈º¨©´¤©§À̈©«£¥Æ¦¨«¤´¥«¦½
éðéò àð àNíL äzà-øLà íB÷nä-ïî äàøe E ¨´¨³¥¤̧Æ§¥½¦©¨−£¤©¨´¨®

:änéå äîã÷å äaâðå äðôö̈¬Ÿ¨¨¤−§¨¨¥¬§¨¨¨«¨
i"yx£ËBÏŒ„¯t‰ È¯Á‡∑.מּמּנּו ּפֹורׁש הּדּבּור היה עּמֹו, ׁשהרׁשע זמן אל (ּכל ה' "וּירא ּוכתיב: אצלֹו, לֹוט ׁשהיה ּולעיל «¬≈ƒ»∆ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשעה  ּבאֹותּה להבין אברם", וקל היה, .)ּכׁשר ְְְְִֵַַָָָָָָָָ

(åè)äpðzà Eì äàø äzà-øLà õøàä-ìk-úà ék¦¯¤¨¨¨²¤£¤©¨¬Ÿ¤−§´¤§¤®̈
:íìBò-ãò Eòøæìe§©§£−©¨«

(æè)à ézîNåøLà õøàä øôòk Eòøæ-ú|ìëeé-íà §©§¦¬¤©§£−©«£©´¨¨®¤£¤´¦©´
:äðné Eòøæ-íb õøàä øôò-úà úBðîì Léà¦À¦§Æ¤£©´¨½̈¤©©§£−¦¨¤«

i"yx£LÈ‡ ÏÎeÈŒÌ‡ ¯L‡∑ יּמנה לא זרע ּכ להּמנֹות, לעפר אפׁשר ׁשאי .ּכׁשם ¬∆ƒ«ƒְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

(æé)Eì ék daçøìe dkøàì õøàa Cläúä íe÷µ¦§©¥´¨½̈¤§¨§−̈§¨§¨®¦¬§−
:äpðzà¤§¤«¨

(çé)øLà àøîî éðìàa áLiå àáiå íøáà ìäàiå©¤«¡©´©§À̈©¨²Ÿ©¥²¤§¥«Ÿ¥¬©§¥−£¤´
:ýåýéì çaæî íL-ïáiå ïBøáça§¤§®©¦«¤¨¬¦§¥−©©«Ÿ̈«

i"yx£‡¯ÓÓ∑ אדם ׁשם. «¿≈ֵָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 63 'r l"g y"ewl t"r)

`l Eze - minW mWl§¥¨©¦§Ÿ

ּבחברֹון  אׁשר ממרא ּבאלני וּיׁשב וּיבא אברם ְְְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ"וּיאהל
לה'" מזּבח ׁשם יח)וּיבן (יג, ְִִֵֶַַַָ

אברם  ׁשּבנה מזּבחֹות ׁשני על הּכתּוב מסּפר מיּניּה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלעיל

ז־ח) אּלה.(יב, מזּבחֹות לבנּית הּטעם מפרׁש ּבּמקֹום ורׁש"י ,ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
ּבׂשֹורת  "על אברם ׁשּבנאֹו מפרׁש הּוא הראׁשֹון הּמזּבח ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָעל
(ׁשּבנה  הּׁשני הּמזּבח ועל יׂשראל", ארץ ּבׂשֹורת ועל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהּזרע

ÔÈ·iÁÂיג  ÔB‰BÓÓa ÔÈLÈa ÌB„Òc ÈL‡Â∆¡»≈ƒ¿ƒƒƒ¿¿¿«»ƒ
:‡„ÁÏ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙iÂ‚aƒ¿ƒ»¿√»¿»«¬»

ËBÏיד  L¯t˙‡c ¯˙a Ì¯·‡Ï ¯Ó‡ ÈÈÂ«¿»¬«¿«¿»»«¿ƒ¿»∆
z‡c ‡¯˙‡ ÔÓ ÈÊÁÂ CÈÚ ÔÚk ÛB˜Ê dnÚÓ≈ƒ≈¿¿«≈»«¬≈ƒ«¿»ƒ«¿
‡ÁÈ„ÓÏe ‡ÓB¯„Ïe ‡etˆÏ Ônz«»¿ƒ»¿»»¿»ƒ¿»

:‡·¯ÚÓÏe¿««¿»

‡dpzטו  CÏ ÈÊÁ z‡ Èc ‡Ú¯‡ Ïk ˙È È¯‡¬≈»»«¿»ƒ«¿»≈»∆¿ƒ«
:ÌÏÚ „Ú CÈ·ÏÂ¿ƒ¿»«»»

„‡¯Ú‡טז  ‡¯ÙÚk ÔÈ‡ÈbÒ CÈa ˙È ÈÂL‡Â∆¡«ƒ»¿»«ƒƒ¿«¿»¿«¿»
‡¯ÙÚ ˙È ÈÓÓÏ ¯·‚Ï ¯LÙ‡ ‡Ï Èc ‡Ók¿»ƒ»∆¿«ƒ¿«¿ƒ¿≈»«¿»

:ÔeÓzÈ ‡Ï CÈa Û‡ ‡Ú¯‡„¿«¿»«¿»»ƒƒ¿

‡¯Èיז  dÈ˙ÙÏÂ dk¯‡Ï ‡Ú¯‡a CÈl‰ Ìe˜«ƒ¿«¿»¿»¿«¿ƒ¿»«¬≈
:dpz‡ CÏ»∆¿ƒ«

ÓÓ¯‡יח  È¯LÈÓa ·˙ÈÂ ‡˙‡Â Ì¯·‡ Ò¯Ùe¿««¿»«¬»ƒ≈¿≈¿≈«¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e ÔB¯·Á· Ècƒ¿∆¿¿»«»ƒ¿¿»√»¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

íéòø (âéWxR l`wfgie .mc` ipal . ¨¦¦§¥¨¨¦¤§¥¥¥
:Ewifgd `l oFia`e ipr cie ,dfci dxez ¤§©¨¦§¤§Ÿ¤¡¦

äpðzà Eì (åèmzF` ozpe oke .xEAcA . §¤§¤¨§¦§¥§¨©¨
:xirVd W`x lrfh dxez ©Ÿ©¨¦

àøîî éðBìà ék Løt äôe (çé, Ÿ¥¥¦¥¥©§¥
:`id oFxagA` dxez §¤§¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

jlÎjlסב zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g iriax meil inei xeriy
ּכת  ל'עי') ׁשם ּבסמיכּות להּכׁשל ּבניו ׁשעתידין "נתנּבא ב: ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

עליהם". ׁשם והתּפּלל עכן עֹון ְְֲֲִֵֵֶַַָָָעל
הּׁשליׁשי  הּמזּבח - ּבּנּדֹון־ּדידן לּמה לתמֹוה, יׁש ְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָּומעּתה
לבנּית  טעם ׁשּום נתן ולא רׁש"י ׁשתק - ּבחברֹון ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּבנה

זה? ְִֵֶַמזּבח
אל  הּקל מן ּבאֹופן ּבהדרגה, נבנּו אּלּו ׁשּמזּבחֹות לבאר, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָויׁש

ֵַָהּכבד:
ועל  הּזרע ּבׂשֹורת "על אברהם ּבנה הראׁשֹון הּמזּבח ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאת
ׁשּיהיה  זה ׁשּלֹו, צרכיו עם ּבקׁשר היינּו, - יׂשראל" ארץ ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּבׂשֹורת
יֹותר, נׂשּגבה ּבמּטרה נבנה הּׁשני הּמזּבח ּבארץ; ונחלה זרע ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָלֹו

והתּפּלל  עכן עֹון על להּכׁשל "ׁשעתידין - עוֹונֹות ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכּפרת
נבנה  ׁשהּוא יתירה, מעלה יׁש הּׁשליׁשי ּבּמזּבח ואילּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעליהם";

לאדם. ּתֹועלת ׁשל ּכּונה ׁשּום ּבלי ּבלבד, ׁשמים ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלׁשם
ּכי  זה, מזּבח ּבנית ּבטעם ּכלּום מפרׁש אינֹו ׁשרׁש"י ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָוזהּו
לכבֹודֹו רק אּלא "צדדית" ּכּונה לׁשם אֹותֹו ּבנה לא ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹאברהם

מידי. לא ותּו ,ְְִִִֵָֹיתּבר
מּלׁשֹון  'חברֹון' חברֹון: - הּמזּבח מקֹום לפי־זה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַויּומּתק

ועוד)חיּבּור א. קכה, (מהנ"ע). ב קכב, הּקׁשר (זח"א ואמיּתית ; ֲִִִֶֶַַ
על  חֹוׁשב אינֹו האדם ּכאׁשר הּוא הּקּב"ה עם ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָוהחיּבּור

.יתּבר לכבֹודֹו ורק א מכּון אּלא לעצמֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּתֹועלת

ß oeygxn 'g iriax mei ß

ãé(à)Cìî CBéøà øòðL-Cìî ìôøîà éîéa éäéå©§¦À¦¥Æ©§¨¤´¤«¤¦§½̈©§−¤´¤
:íéBb Cìî ìòãúå íìéò Cìî øîòìøãk øñlà¤¨¨®§¨§¨¸Ÿ¤Æ¤´¤¥½̈§¦§−̈¤¬¤¦«

i"yx£ÏÙ¯Ó‡∑ לאברהם ׁשאמר נמרד לתֹוהּוא 'ּפל : «¿»∆ְְְְִֶַַָָָֹֹ
האׁש' ÌÈBb.(ב"ר)ּכבׁשן CÏÓ∑ׁשּׁשמֹו יׁש מקֹום ְִֵַָ∆∆ƒְֵֶָ

ּומקֹומֹות  אּמֹות מּכּמה ׁשּמה ׁשּנתקּבצּו ׁשם על ְְְִִִֵֶַַַָָָֻּגֹוים,
ּתדעל ּוׁשמֹו עליהם, איׁש רבה)והמליכּו .(בראשית ְְְְֲִִִִֵֶָ

(á)òLøa-úàå íãñ Cìî òøa-úà äîçìî eNò̈´¦§¨À̈¤¤̧©Æ¤´¤§½Ÿ§¤¦§©−
áàðL äøîò Cìî|Cìî øáàîLå äîãà Cìî ¤´¤£Ÿ̈®¦§¨´¤´¤©§À̈§¤§¥̧¤Æ¤´¤

:øòö-àéä òìa Cìîe íéBáö§¦½¤¬¤¤−©¦«Ÿ©
i"yx£Ú¯a∑ לּברּיֹות ורע לּׁשמים ∑ÚL¯a.רע ∆«ְְִִַַַַַָƒ¿«

ּברׁשעֹו ׁשּבּׁשמים ∑L‡·.ׁשּנתעּלה אביו .ׂשֹונא ְְְִִֶַָƒ¿»ִִֵֶַַָָ
¯·‡ÓL∑ לעּוף ׂשם ּבהּקדֹוׁשֿאבר ולמרד ולקּפֹוץ ∆¿≈∆ְְְְְִִֵֶַָָָֹ

.העיר ׁשם ∑ÚÏa.ּברּוֿהּוא  ָ∆«ִֵָ

(â):çìnä íé àeä íécOä ÷îò-ìà eøáç älà-ìk̈¥̧¤Æ¨«§½¤¥−¤©¦¦®−¨¬©¤«©

i"yx£ÌÈcO‰ ˜ÓÚ∑ּבֹו ׁשהיּו ׁשם על ׁשמֹו, ּכ ≈∆«ƒƒְֵֶַָָ
הרּבה הרּבה ׂשדֹות  יׁש אּגדה' ּו'מדרׁשי ,.ÌÈ ‡e‰ ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָ»
ÁÏn‰∑ הּים נמׁש זמן ים לתֹוכֹולאחר ונעׂשה «∆«ְְְְְֲִַַַַַַָָָ

הּצּורים  ׁשּנתּבּקעּו אֹומר, אּגדה' ּו'מדרׁש ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָהּמלח.
ונמׁשכּו לתֹוכֹוסביבֹותיו .יאֹורים ְְְְְְִִִָ

(ã)ìLe øîòìøãk-úà eãáò äðL äøNò íézL-L §¥³¤§¥Æ¨½̈¨«§−¤§¨§¨®Ÿ¤§«Ÿ
:eãøî äðL äøNò¤§¥¬¨−̈¨¨«

i"yx£e„·Ú ‰L ‰¯NÚ ÌÈzL∑ ּכדרלעמר את הּללּו מלכים .חמּׁשה ¿≈∆¿≈»»»¿ְְְֲִִֶֶַָָָָָֹ

‡¯CBÈא  Ï··„ ‡kÏÓ ÏÙ¯Ó‡ ÈÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿≈«¿»∆«¿»¿»∆«¿
ÌÏÈÚ„ ‡kÏÓ ¯ÓÚÏ¯„k ¯Òl‡„ ‡kÏÓ«¿»¿∆»»¿»¿»…∆«¿»¿≈»

:ÈÓÓÚ„ ‡kÏÓ ÏÚ„˙Â¿ƒ¿»«¿»¿«¿≈

kÏÓ‡ב  Ú¯a ÌÚ ‡·¯˜ (e„·Ú È") e¯„Ò¿»¬«¿»»ƒ∆««¿»
·‡L ‰¯ÓÚ„ ‡kÏÓ ÚL¯a ÌÚÂ Ì„Ò„ƒ¿…¿ƒƒ¿««¿»«¬…»ƒ¿»
ÌÈB·ˆ„ ‡kÏÓ ¯·‡ÓLÂ ‰Ó„‡„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿»¿∆¿≈∆«¿»ƒ¿ƒ

:¯Úˆ ‡È‰ ÚÏ·„ ‡kÏÓe«¿»¿∆«ƒ…«

‰e‡ג  ‡iÏ˜Á ¯LÈÓÏ eLk˙‡ ÔÈl‡ Ïk»ƒ≈ƒ¿¿»¿≈««¿«»
:‡ÁÏÓ„ ‡nÈ ¯˙‡¬««»¿ƒ¿»

Ï˙e˙ד  ¯ÓÚÏ¯„k ˙È eÁÏt ÔÈL ¯NÚ Èz¯z«¿≈¬«¿ƒ¿»»¿»¿»…∆¿»
:e„¯Ó ÔÈL È¯NÚ∆¿≈¿ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

íéBb Cìî (à.mlir FnM dpicn mW . ¤¤¦¥§¦¨§¥¨
F` DkFzA did oFnx` dxiAd oWEW iM¦©©¦¨©§¨¨§¨
md iM mrHde .mxiMfd `le .miFB Kln¤¤¦§Ÿ¦§¦¨§©©©¦¥

:mdixage mixrpXdn mixg`a dxez £¥¦¥©¦§¨¦§©§¥¤
eøáç (â:lTd oipAdn .íécOäFnM . ¨§¥©¦§¨©©©¦¦§

.ilbx cQA mUYe .ciVA mzF` YcUe§©§¨¨©¦©¨¤©©©§¦
:miYR zR FnM÷îòåFnvr KWFn . §©¦¦§¥¤¥©§

oke .ipgikFz LR`A l` FnM ,FOr xg`e§©¥¦§©§©§¦¥¦§¥
:glOd mi wnr `Edc dxez ¥¤¨©¤©

ìLe íòèå (ãäøNò LdxUr WlWA . §©©§¤§¥¦§¤§¥
xcq lraE .'d dUr mini zWW iM FnM§¦¥¤¨¦¨¨©©¥¤
dagx FYrce .mxAg mlFr¨¦§¨§©§§¨¨

:EpYrCnd dxez ¦©§¥



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

סג jlÎjl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g iriax meil inei xeriy

(ä)íéëìnäå øîòìøãë àa äðL äøNò òaøàáe§©§©Á¤§¥¸¨¹̈¨´§¨§¨ÀŸ¤§©§¨¦Æ
-úàå íéðø÷ úøzLòa íéàôø-úà ekiå Bzà øLà£¤´¦½©©³¤§¨¦Æ§©§§´Ÿ©§©½¦§¤

:íéúéø÷ äåLa íéîéàä úàå íäa íéæefä©¦−§¨®§¥Æ¨«¥¦½§¨¥−¦§¨¨«¦
i"yx£‰L ‰¯NÚ Úa¯‡·e∑ למרּדן.‡a ¿«¿«∆¿≈»»ְְִָ»

¯ÓÚÏ¯„Î∑ ּבעבי נכנס הּמעׂשה, ּבעל היה ׁשהּוא לפי ¿»¿»…∆ְְֲֳִִִֶֶַַַַַָָָ
B‚Â'.הּקֹורה  ÌÈÎÏn‰Â∑ מלכים ׁשלׁשה .אּלה ַָ¿«¿»ƒ¿ְְִֵֶָָֹ

ÌÈÊef‰∑ זמזּוּמים הם. «ƒְִֵַ

(å)øLà ïøàt ìéà ãò øéòN íøøäa éøçä-úàå§¤©«Ÿ¦−§©«£¨´¥¦®©µ¥´¨½̈£¤−
:øaãnä-ìò©©¦§¨«

i"yx£Ì¯¯‰a∑ ׁשּלהם Ô¯‡t.ּבהר ÏÈ‡∑ּכתרּגּומֹו ¿«¬»ֶֶָָָ≈»»ְְַ
ואֹומר  מיׁשֹור 'מיׁשר'. לׁשֹון 'איל' ׁשאין אּלא אני , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָ

'אלֹוני' ממרא וׁשל ׁשמֹו, 'איל' ּפארן ׁשל ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָמיׁשֹור
ׁשמֹו: 'אבל' ׁשּטים וׁשל ׁשמֹו, 'ּכּכר' ירּדן וׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשמֹו,

וכּלם  ׁשמֹו, 'ּבעל' ּגד" "ּבעל וכן הּׁשּטים", ְְְִִֵֵַַַַַָָָֻ"אבל
עליו  ׁשמֹו אחד וכל 'מיׁשר' ∑a„n‰ŒÏÚ¯.מתרּגמין ְְְְִֵֶַָָָָָֻ««ƒ¿»

ּכמֹו: הּמדּבר, ב)אצל מנּׁשה (במדבר מּטה .""ועליו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

(æ)ekiå Lã÷ àåä ètLî ïéò-ìà eàáiå eáLiåÂ©¨ªÂ©¨¹Ÿ¤¥³¦§¨Æ¦´¨¥½©©¾
áLiä éøîàä-úà íâå é÷ìîòä äãN-ìk-úà¤¨§¥−¨«£¨«¥¦®§©Æ¤¨´¡Ÿ¦½©¥−

:øîz ïööça§©«£¬Ÿ¨¨«
i"yx£L„˜ ‡Â‰ ËtLÓ ÔÈÚ∑,העתיד ׁשם על ≈ƒ¿»ƒ»≈ִֵֶַָ

אֹותֹו עסקי על ׁשם להּׁשפט ואהרן מׁשה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשעתידין
ּכפׁשּוטֹו: ּתרּגמֹו ואּונקלֹוס מריבה". "מי והם ְְְְְְְְִִִִֵֵַָָהעין,
מׁשּפט  לכל ׁשם מתקּבצים הּמדינה ּבני ׁשהיּו .מקֹום ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

È˜ÏÓÚ‰ ‰„N∑ על ונקרא עמלק, נֹולד לא עדין ¿≈»¬»≈ƒְְֲֲִִֵַַַָָֹ
העתיד  Óz¯.ׁשם ÔˆˆÁa∑ מקרא ּגדי, עין היא ִֵֶָ¿«¬…»»ְִִִֵֶָ

כ)מלא הימים .ּביהֹוׁשפט (בדברי ִֵָָָ

(ç)Cìîe äîãà Cìîe äøîò Cìîe íãñ-Cìî àöiå©¥¥̧¤«¤§¹Ÿ¤´¤£Ÿ̈À¤³¤©§¨Æ¤´¤
äîçìî ízà eëøòiå øòö-àåä òìa Cìîe íéBáö§¦¤¬¤¤−©¦®Ÿ©©©«©§³¦¨Æ¦§¨½̈

:íécOä ÷îòa§¥−¤©¦¦«

(è)íéBb Cìî ìòãúå íìéò Cìî øîòìøãk úà¥´§¨§¨¹Ÿ¤¤´¤¥À̈§¦§¨Æ¤´¤¦½
äòaøà øñlà Cìî CBéøàå øòðL Cìî ìôøîàå§©§¨¤Æ¤´¤¦§½̈§©§−¤´¤¤¨¨®©§¨¨¬

:äMîçä-úà íéëìî§¨¦−¤©«£¦¨«
i"yx£'B‚Â ÌÈÎÏÓ ‰Úa¯‡∑ ואףֿעלּֿפואףֿעלּֿפיֿכן היּו, ׁשּגּבֹורים להֹודיע הּמּועטים, לא נּצח ּו יֿכן «¿»»¿»ƒ¿ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

אחריהם  מּלרּדף אברם .נמנע ְְְֲִִִֵֶַַַָֹ

(é)íãñ-Cìî eñðiå øîç úøàa úøàa íécOä ÷îòå§¥´¤©¦¦À¤«¡³Ÿ¤«¡ŸÆ¥½̈©¨ª²¤«¤§¬Ÿ
:eñp äøä íéøàLpäå änL-eìtiå äøîòå©«£Ÿ̈−©¦§¨®¨§©¦§¨¦−¤¬¨¨«

ÓÚÏ¯„Î¯ה  ‡˙‡ ÔÈL È¯NÚ Úa¯‡·e¿«¿«∆¿≈¿ƒ¬»¿»¿»…∆
Èc ‡i¯ab ˙È BÁÓe dnÚc ‡iÎÏÓe«¿«»ƒƒ≈¿»ƒ»«»ƒ
˙ÈÂ ‡zÓ‰·c ‡iÙÈwz ˙ÈÂ ÌÈ¯˜ ˙B¯zLÚ·¿«¿¿«¿«ƒ¿»«ƒ«»ƒ¿∆¿»¿»

:ÌÈ˙È¯˜ ‰ÂL·c È˙ÓÈ‡≈¿»≈ƒ¿»≈ƒ¿»»ƒ

LÈÓ¯ו  „Ú ¯ÈÚNc ÔB‰¯eË· Èc È‡¯BÁ ˙ÈÂ¿»»≈ƒ¿¿¿≈ƒ«≈«
:‡¯a„Ó ÏÚ CÈÓÒc Ô¯‡t»»ƒ¿ƒ««¿¿»

¯˜Ìז  ‡È‰ ‡Èc ‚elt ¯LÈÓÏ e˙‡Â e·˙Â¿»«¬¿≈«ƒƒ»ƒ¿»
˙È Û‡Â ‰‡˜ÏÓÚ Ï˜Á Ïk ˙È BÁÓe¿»»¬«¬«¿»»¿«»

:È„b ÔÈÚa ·È˙Èc ‰‡¯BÓ‡¡»»¿»≈¿≈∆ƒ

„BÓÚ¯‰ח  ‡kÏÓe ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ˜Ùe¿««¿»ƒ¿«¿»«¬»
‡kÏÓe ÌÈB·ˆ„ ‡kÏÓe ‰Ó„‡„ ‡kÏÓe«¿»¿«¿»«¿»ƒ¿ƒ«¿»
‡·¯˜ ÔB‰nÚ e¯cÒÂ ¯ÚBˆ ‡È‰ ÚÏ·„¿∆«ƒ«¿«»ƒ¿¿»»

:‡iÏ˜Á ¯LÈÓa¿≈««¿«»

ÏÚ„˙Âט  ÌÏÈÚ„ ‡kÏÓ ¯ÓÚÏ¯„k ÌÚƒ¿»¿»…∆«¿»¿≈»¿ƒ¿»
Ï··„ ‡kÏÓ ÏÙ¯Ó‡Â ÔÈÓÓÚ„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿ƒ¿«¿»∆«¿»¿»∆
ÏÈ·˜Ï ÔÈÎÏÓ ‰Úa¯‡ ¯Òl‡„ ‡kÏÓ CBÈ¯‡Â¿«¿«¿»¿∆»»«¿¿»«¿ƒ»√≈

:‡LÓÁ«¿»

ÓÈÁ¯‡י  Ô˜ÒÓ ÔÈ¯Èa ÔÈ¯Èa ‡iÏ˜Á ¯LÈÓe≈««¿«»≈ƒ≈ƒ«¿«≈»»
˜¯ÚÂÔn˙ eÏÙe ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò„ ‡kÏÓ e «¬»«¿»ƒ¿«¬»¿»«»

:e˜¯Ú ‡¯eËÏ e¯‡zL‡„e¿ƒ¿»»¿»¬»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

íéàôø (äzEni mzF` d`Fxd lMW . §¨¦¤¨¨¤¨¨
:mizn mdW mi`txdn aWgie ,FAl¦§¥¨¥¥¨§¨¦¤¥¥¦

íéîéàä:dni` mdn WIW .e dxez ¨¥¦¤¥¥¤¥¨

(åíøøäa.mxAcA FnM WEbCd oipAdn . §©£¨¥©¦§¨©¨§§©§¨
:xirU xd l` mzFlrA WExtEf dxez ¥©£¨¤©¥¦
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

jlÎjlסר zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g iriax meil inei xeriy
i"yx£¯ÓÁ ˙¯‡a ˙¯‡a∑ ׁשם היּו הרּבה ּבארֹות ∆¡…∆¡…≈»ְְֵֵַָָ

אדמה  מּׁשם ּבנין.ׁשּנֹוטלין ׁשל אּגדה,לטיט ּומדרׁש ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָ
ׁשּיצא  סדֹום למל נס ונעׂשה ּבהם מגּבל הּטיט ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיה

מאמינין מּׁשם  היּו ׁשּלא מקצתן ּבאּמֹות ׁשהיּו לפי , ְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָֹֻ
וכיון  האׁש, מּכבׁשן ּכׂשּדים מאּור אברהם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשּניצֹול

למפרע  ּבאברהם האמינּו החמר, מן זה .(ב"ר)ׁשּיצא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
eÒp ׁשּצריכה ∑‰¯‰ ּתבה ּכל להר, ּכמֹו הרה נסּו, להר ∆»»ְְְְִֵֶֶַַָָָָָ

חּלּוק  ויׁש ּבסֹופּה. ה"א לּה הּטיל ּבתחּלתּה ְְְִִִִִֵֵֶָָָָָלמ"ד

ּבמקֹום  עֹומדת הּתבה ׁשּבסֹוף ׁשה"א לההרה, הרה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבין
אבל ׁשּבראׁשּה, זֹו(למ"ד אחרים: עֹומדת )ספרים  אינּה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ

ּונקּודה למ"ד לנקד (ּבמקֹום אחרים: ּתחּתיה,)ספרים ּפּת"ח ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
מפרׁש ואינֹו הר, אל ּכמֹו אֹו להר, ּכמֹו "הרה" ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָוהרי
ּתחּלה. הר מצא ּבאׁשר נס אחד ׁשּכל אּלא הר, ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָלאיזה
הּמדּברה, אֹו ההרה, לכּתב ּבראׁשּה ה"א נֹותן ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹּוכׁשהּוא

לההר ּכמֹו אֹו ההר, אל ּכמֹו ּומׁשמע )להר (ּפתרֹונֹו , ְְְְְִֶַַַָָָָָ
ּבּפרׁשה  ּומפרׁש הּידּוע הר .לאֹותֹו ְְַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr e 'nr zegiy ihewl)

להר ּכמֹו הרה, נסּו. י)להר יד, מה (רש"י על ּכן ּפרׁש לא ְְְֵֵֵֶַַַַָָֹ
ללּמדנּו ׁשּבא לֹומר, ויׁש ּכנען". ארצה "ללכת לעיל ְְְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּנאמר
נסּו". - ּבהר) ׁשּנׁשארּו (אּלּו הרה "והּנׁשארים נפרׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּלא

לתֹו נפלּו הּמלחמה, נערכה ּבֹו ּבעמק, ׁשהיּו ׁשאּלּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָוהינּו,
זה  ּולפי נמלטּו. - ּבהר ׁשּנׁשארּו אּלּו ואּלּו החמר, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבארֹות

"נסּו". ּתבת ּגם ּבדּבּור־הּמתחיל ׁשּמעּתיק מה ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָֻימּתק

(àé)-ìk-úàå äøîòå íãñ Lëø-ìk-úà eç÷iåÂ©¦§Â¤¨§ª̧§¯Ÿ©«£Ÿ̈²§¤¨
:eëìiå íìëà̈§−̈©¥¥«

(áé)eëìiå íøáà éçà-ïa BLëø-úàå èBì-úà eç÷iå©¦§¸¤¯§¤§ª²¤£¦¬©§−̈©¥¥®
:íãña áLé àeäå§¬¥−¦§«Ÿ

i"yx£ÌB„Òa ·LBÈ ‡e‰Â∑ ּבסדֹום יׁשיבתֹו זאת? לֹו ּגרם .מי ¿≈ƒ¿ְְִִִַָָֹ

(âé)ïëL àeäå éøáòä íøáàì ãbiå èéìtä àáiå©¨ŸÆ©¨¦½©©¥−§©§¨´¨«¦§¦®§ÁŸ¥̧
íäå øðò éçàå ìkLà éçà éøîàä àøîî éðìàa§¥«Ÿ¥¹©§¥´¨«¡Ÿ¦À£¦³¤§ŸÆ©«£¦´¨¥½§¥−

:íøáà-úéøá éìòa©«£¥¬§¦«©§¨«
i"yx£ËÈÏt‰ ‡·iÂ∑ עֹוג זה ּפׁשּוטֹו: מן לפי ׁשּפלט «»…«»ƒְְִִֶֶַָ

ׁשּכתּוב: והּוא ג)הּמלחמה, מל(דברים עֹוג רק "ּכי ְְִִֶֶֶַַָָָ
'נׁשא  וזהּו הרפאים", מּיתר נׁשאר ׁשּלא הּבׁשן ר', ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבעׁשּתרֹות  הרפאים ּכׁשהּכּו וחבריו אמרפל ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָהרגּוהּו
ׁשּפלט  עֹוג זה רּבה: ּבראׁשית ּומדרׁש ּתנחּומא. ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָקרנים,

ׁשּנאמר: הרפאים, מּיתר וזהּו הּמּבּול, ו)מּדֹור (לעיל ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָ
אברם "הּנפילים  ׁשּיהרג ּומתּכּון וגֹו'", בארץ היּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׂשרה  את הּנהר∑‰È¯·Ú.ויּׂשא מעבר (בראשית ׁשּבא ְִֶָָָ»ƒ¿ƒֵֵֶֶַָָָ
·¯Ì¯·‡Œ˙È.רבה) ÈÏÚa∑.ּברית עּמֹו ספרים (ׁשּכרתּו «¬≈¿ƒ«¿»ְְְִִִֶָָ

אחר  ּבמקֹום ׁשּמפרׁש ּכמֹו הּמילה, על עצה לֹו ׁשהּׁשיאּו אחר: ּדבר .)אחרים, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(ãé)åéëéðç-úà ÷øiå åéçà äaLð ék íøáà òîLiå©¦§©´©§½̈¦¬¦§−̈¨¦®©¨̧¤¤£¦¹̈
ìLe øNò äðîL Búéá éãéìé:ïc-ãò ócøiå úBàî L §¦¥´¥À§Ÿ¨³¨¨Æ§´¥½©¦§−Ÿ©¨«

i"yx£˜¯iÂ∑אחריכם ּכתרּגּומֹו "והריקתי וכן: 'וזריז', «»∆ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָֹ
וכן: עליכם, ּבחרּבי אזּדּין טו)חרב", "אריק (שמות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

וכן: לה)חרּבי", ּוסגר"(תהלים חנית ∑ÂÈÎÈÁ."והרק ְְְְֲִִֵֵַָֹ¬ƒ»

ּכתיב  קרי (חנכֹו והּוא )ס"א למצות, ׁשחנכֹו אליעזר זה ְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶָֹ
ׁשהּוא  לאּמנּות ּכלי, אֹו האדם, ּכניסת התחלת ְְְְִִֶַַַָָָָָָֻלׁשֹון

וכן: ּבּה, לעמד כב)עתיד לּנער",(משלי ז)"חנֹו (במדבר ְֲֲִֵַַַַָָֹ

ÈÂ˙יא  ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò„ ‡È˜ Ïk ˙È B·Le¿»»ƒ¿»»ƒ¿«¬»¿»
:eÏÊ‡Â ÔB‰ÏÎÈÓ Ïk»≈»¿«¬»

‡È‰eÁיב  ¯a dÈ˜ ˙ÈÂ ËBÏ ˙È B·Le¿»¿»ƒ¿»≈«¬ƒ
:ÌB„Òa ·˙È ‡e‰Â eÏÊ‡Â Ì¯·‡„¿«¿»«¬»¿»≈ƒ¿

e‰Â‡יג  ‰‡¯·Ú Ì¯·‡Ï ÈeÁÂ ‡·ÊÈLÓ ‡˙‡Â«¬»¿≈»»¿«ƒ¿«¿»ƒ¿»»¿
È‰eÁ‡ ‰‡¯BÓ‡ ‡¯ÓÓ È¯LÈÓa È¯L»≈¿≈¿≈«¿≈¡»»¬ƒ
dÓÈ˜ ÈL‡ Ôep‡Â ¯Ú„ È‰eÁ‡Â ÏBkL‡„¿∆¿«¬ƒ¿»≈¿ƒ¡»≈¿»≈

:Ì¯·‡c¿«¿»

È˙יד  ÊÈ¯ÊÂ È‰eÁ‡ È·zL‡ È¯‡ Ì¯·‡ ÚÓLe¿««¿»¬≈ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»≈»
¯ÒÚ ÈÓ˙Â ‰‡Ó ˙Ïz d˙È· È„ÈÏÈ È‰BÓÏeÚ≈ƒ¿ƒ≈≈≈¿»¿»¿«¿≈¬«

:Ôc „Ú Û„¯e¿««»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

:eipReñð äøä`ide .Eqp xdd l` . ¨¨¤¨¨¤¨¨¨§¦
:dxf dNn`i dxez ¦¨¨¨

áLBé àeäå (áé`Edd mFIA did `Ede . §¥§¨¨©©
:mFcqA aWFibi dxez ¥¦§

èéìtä Leøôe (âéipAn hlnpe gxAW . ¥©¨¦¤¨©§¦§©¦§¥
.mlWExin hilRd il` `A oke .mFcq§§¥¨¥©©¨¦¦¨©

:WxC KxC Wieci dxez §¥¤¤§¨
÷øiå (ãé,dngln ilM mdl ozPW . ©¨¤¤¨©¨¤§¥¦§¨¨

mixnF` Wie .zipg wxde mrhM§©©§¨¥£¦§¥§¦
lr mrhM ,DxrYn axgd `ivFdl§¦©¤¤¦©§¨§©©©
Wi mB .mdiTU miwixn .Ewixi ux`d̈¨¤¨¦§¦¦©¥¤©¥

:oM zipglåéëéðçminrR mkPgW . ©£¦¥£¦¨¤¦§¨§¨¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

סה jlÎjl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g iriax meil inei xeriy
הּמזּבח", ל)"חנּכת קֹורין (תהלים ּובלע"ז הּבית", "חנּכת ְְֲֲִִִֵַַַַַַַַֻֻ

אינצניי"ר  B‚Â'.לֹו ¯NÚ ‰ÓL∑(לב רּבֹותינּו(נדרים ִ¿…»»»¿ֵַ
היה  לבּדֹו אליעזר ׁשל ,אמרּו: ּגמטרּיא מנין והּוא ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָ

Ôc.ׁשמֹו „Ú∑,ּכחֹו ּתׁשׁש ּבניו ׁשראה ׁשם ׁשעתידין ְ«»ֲִִֶֶַָָָָָָֹ
עגל  ׁשם צו)להעמיד .(סנהדרין ְֲִֵֶַָ

(åè)íäéìò ÷ìçiå|íôcøiå íkiå åéãáòå àeä äìéì ©¥«¨¥̧£¥¤¯©²§¨¬©«£¨−̈©©¥®©¦§§¥Æ
:÷Nnãì ìàîOî øLà äáBç-ãò©½̈£¤¬¦§−Ÿ§©¨«¤

i"yx£Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÁiÂ∑,הּמקרא סרס ּפׁשּוטֹו: לפי «≈»≈¬≈∆ְְְִִֵַָָ
הרֹודפים  ּכדר לילה' עליהם ועבדיו הּוא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ'וּיחלק

הּנרּדפים  אחר וזה ׁשּמתּפּלגים לכאן זה ּכׁשּבֹורחים ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
נמנע ∑ÏÈÏ‰.לכאן  לא ׁשחׁשכה אחר ּכלֹומר, ְָ«¿»ְְְִֶַַַַָָֹ

ּובחציֹו הּלילה, ׁשּנחלק אּגדה: ּומדרׁש ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָמּלרדפם.

נס, לֹו נעׂשה לֹוהראׁשֹון ּובא נׁשמר הּׁשני וחציֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
מצרים לחצֹות  ׁשל מקֹום ∑BÁŒ„Ú·‰.לילה אין ְְֲִִֶַַַָ«»ֵָ

עבֹודת  ׁשם על 'חֹובה', קֹורא ודן, 'חֹובה'. ְְֲֵֵֶַַָָָׁשּׁשמֹו
ׁשם  להיֹות ׁשעתידה .גילּולים ְֲִִִִֶָָ

(æè)BLëøe åéçà èBì-úà íâå Lëøä-ìk úà áLiå©¾̈¤¥−¨¨«§ª®§©Á¤¸¨¦³§ªÆ
:íòä-úàå íéLpä-úà íâå áéLä¥¦½§©¬¤©¨¦−§¤¨¨«

(æé)úBkäî BáeL éøçà Búàø÷ì íãñ-Cìî àöiå©¥¥´¤«¤§Ÿ»¦§¨¼©«£¥´À¥«©Æ
÷îò-ìà Bzà øLà íéëìnä-úàå øîòìøãk-úà¤§¨§¨½Ÿ¤§¤©§¨¦−£¤´¦®¤¥´¤

:Cìnä ÷îò àeä äåL̈¥½−¥¬¤©¤«¤
i"yx£‰ÂL ˜ÓÚ∑,'מפנא 'למיׁשר ותרּגּומֹו ׁשמֹו, ּכ ≈∆»≈ְְְְְֵַַַָָ

מכׁשֹול  ּומּכל מאילנֹות ‰CÏn.ּפנּוי ˜ÓÚ∑' ּבית ְִִִֵָָָ≈∆«∆∆ֵ
קנים, ׁשלׁשים ׁשהּוא אחד ריס ּבית ּדמלּכא', ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹריסא

עמק  אּגדה: ּומדרׁש ׁשם. לצחק לּמל מיחד ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשהיה
עליהם  אברהם את והמליכּו האּמֹות ּכל ׁשם ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֻֻׁשהׁשוּו

ּולקצין  אלהים .לנׂשיא ְְֱִִִִָֹ

(çé)àeäå ïééå íçì àéöBä íìL Cìî ÷ãö-ékìîe©§¦¤̧¤Æ¤´¤¨¥½¦−¤´¤¨¨®¦§¬
:ïBéìò ìûì ïäëŸ¥−§¥´¤§«

i"yx£˜„ˆŒÈkÏÓe∑ הּוא אּגדה: נח מדרׁש ּבן ׁשם «¿ƒ∆∆ְִֵֶַַַָָֹ
לב) ÔÈÈÂ.(נדרים ÌÁÏ∑ והראה מלחמה, ליגעי עֹוׂשים ּכ ∆∆»»ƒְְְִִִֵֵֶָָָָ

על  עליו ּבלּבֹו ׁשאין ּומדרׁשלֹו ּבניו. את ׁשהרג ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשּיקריבּו הּנסכים ועל הּמנחֹות על לֹו רמז ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָאּגדה:
ּבניו  .ׁשם ָָָ

(èé)äð÷ ïBéìò ìûì íøáà Ceøa øîàiå eäëøáéå©§¨«£¥−©Ÿ©®¨³©§¨Æ§¥´¤§½Ÿ¥−
:õøàå íéîL̈©¬¦¨¨«¤

i"yx£ı¯‡Â ÌÈÓL ‰˜∑:קטו)ּכמֹו ׁשּלֹו(תהלים להיֹות קנאן עׂשּיתן, עלֿידי וארץ", ׁשמים ."עֹוׂשה …≈»«ƒ»»∆ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

È‰B„·ÚÂטו  ‡e‰ ‡ÈÏÈÏ ÔB‰ÈÏÚ ‚Ït˙‡Â¿ƒ¿¿≈¬≈≈¿»¿«¿ƒ
‡etvÓ Èc ‰·BÁ „Ú ÔepÙ„¯e ÔeBÁÓe¿¿»ƒ«»ƒƒƒ»

:˜Nn„Ï¿«»∆

a¯טז  ËBÏ ˙È Û‡Â ‡È˜ Ïk ˙È ·˙‡Â«¬≈»»ƒ¿»»¿«»«
˙ÈÂ ‡iL ˙È Û‡Â ·È˙‡ dÈ˜Â È‰eÁ‡¬ƒ¿ƒ¿»≈¬≈¿«»¿«»¿»

:‡nÚ«»

c˙·יז  ¯˙a d˙eÓc˜Ï ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ˜Ùe¿««¿»ƒ¿¿«»≈»«¿»
dnÚ Èc ‡iÎÏÓ ˙ÈÂ ¯ÓBÚÏ¯„k ˙È ÈÁÓÓlÓƒ¿ƒ¿≈»¿»¿»∆¿»«¿«»ƒƒ≈
:‡kÏÓ„ ‡ÒÈ¯ ˙Èa ¯˙‡ ‡e‰ ‡ÙÓ ¯LÈÓÏ¿≈««¿»¬«≈ƒ»¿«¿»

ÌÁÏיח  ˜Èt‡ ÌÏLe¯È„ ‡kÏÓ ˜„ˆ ÈkÏÓe«¿ƒ∆∆«¿»ƒ¿∆«≈¿≈
:‰‡lÚ Ï‡ Ì„˜ LnLÓ ‡e‰Â ¯ÓÁÂ«¬»¿¿«≈√»≈ƒ»»

lÚ‡‰יט  Ï‡Ï Ì¯·‡ CÈ¯a ¯Ó‡Â dÎ¯·e»¿≈«¬»¿ƒ«¿»¿≈ƒ»»
:‡Ú¯‡Â ‡iÓL dÈ˜cƒƒ¿»≈¿«»¿«¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

oFAWge .xMfp `l m`e.dnglOA zFAx©©¦§¨¨§¦Ÿ¦§©§¤§
oi` iM ,WxC KxC xfril` zFIzF`¦¡¦¤¤¤¤§¨¦¥
lkEi lFki iM `IxhnibA xAcn aEzMd©¨§©¥§¦©§¦¨¦¨©
.rxlE aFhl mW lM `ivFdl dvFxd̈¤§¦¨¥§§©

:FrnWnM mXd wxeh dxez ©©¥§©§¨
÷ãö ékìîe (çéxEarA oM `xwp . ©§¦¤¤¦§¨¥©£

mixnF` Wie .wcv mFwn lr Kln `EdW¤¨©©§¤¤§¥§¦
:mW `Ed iMíìLåcrde .mlWExi `id . ¦¥§¨¥¦§¨¨¦§¨¥

:FMq mlWa idieïäk àeäåixacM . ©§¦§¨¥ª§Ÿ¥§¦§¥
crde .odM lM oke .zinx` mBxzOd©§©§¥£¨¦§¥¨Ÿ¥§¨¥
wcv iMln izxaC lr WExtE.Fl Epdke§¦£¥©¦§¨¦©§¦¤¤

dUr dtie xAC obdM iM .zFNdY xtqA§¥¤§¦¦©Ÿ¤¦¥§¨¤¨¨
aCpzdW xEarA dNgzA mxa` KxAW¤¥¥©§¨¦§¦¨©£¤¦§©¥
xn` oM xg`e ,EAWp xW` riWFdl§¦©£¤¦§§©©¥¨©
eixv ozpe FxfrW mXd KExaE¨©¥¤£¨§¨©¨¨

:FciAhi dxez §¨
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jlÎjlסו zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h iying meil inei xeriy

(ë)éøö ïbî-øLà ïBéìò ìû CeøáeBì-ïziå Eãéa E ¨Æ¥´¤§½£¤¦¥¬¨¤−§¨¤®©¦¤¬
:ìkî øNòî©«£¥−¦«Ÿ

i"yx£ÔbÓ ¯L‡∑ וכן הסּגיר, יא)אׁשר יׂשראל"(הושע אמּגנ".BÏŒÔziÂ∑ אברם.ÏkÓ ¯NÚÓ∑,לֹו אׁשר ¬∆ƒ≈ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָ«ƒ∆ְַָ«¬≈ƒ…ֲֶ
ּכהן  ׁשהיה .לפי ְִֵֶָָֹ

ß oeygxn 'h iying mei ß

(àë)Lôpä éì-ïz íøáà-ìà íãñ-Cìî øîàiå©¬Ÿ¤¤«¤§−Ÿ¤©§¨®¤¦´©¤½¤
:Cì-ç÷ Lëøäå§¨«§ª−©¨«

i"yx£LÙp‰ ÈÏŒÔz∑) מן לבּדם )הּגּופים הּגּופים לי החזר ׁשהּצלּת, ׁשּלי  .הּׁשבי ∆ƒ«∆∆ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

(áë)éãé éúîøä íãñ Cìî-ìà íøáà øîàiå©¬Ÿ¤©§−̈¤¤´¤§®Ÿ£¦¸Ÿ¦¨¦³
:õøàå íéîL äð÷ ïBéìò ìû ýåýé-ìà¤§Ÿ̈Æ¥´¤§½Ÿ¥−¨©¬¦¨¨«¤

i"yx£È„È È˙Ó¯‰∑ ידי לׁשֹון את אני מרים ׁשבּועה, ¬ƒ…ƒ»ƒְְֲִִִֵֶָָ
וכן: עליֹון, כב)לאל אני.(בראשית נׁשּבע נׁשּבעּתי", "ּבי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַ

כג)וכן: נֹותן (בראשית מּמּני", קח הּׂשדה ּכסף "נתּתי ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
מּמני  וקחהּו הּׂשדה ּכסף ל .אני ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָ

(âë)-ìkî çwà-íàå ìòð-CBøN ãòå èeçî-íà¦¦Æ§©´§«©½©§¦¤©−¦¨
:íøáà-úà ézøLòä éðà øîàú àìå Cì-øLà£¤¨®§´ŸŸ©½£¦−¤«¡©¬§¦¤©§¨«

i"yx£ÏÚŒCB¯N „ÚÂ ËeÁÓŒÌ‡∑ מן לעצמי אעּכב ƒƒ¿«¿««ְְֲִִֵַַ
CÏ.הּׁשבי  ¯L‡ŒÏkÓ Áw‡ŒÌ‡Â∑ לתת ּתאמר ואם ִֶַ¿ƒ∆«ƒ»¬∆»ְִֵַָֹ

ׂשכר  לא לי ,ּגנזי B‚Â'.אּקח מּבית ¯Ó‡˙ ‡ÏÂ∑ ְִִֵֶֶַָָָֹ¿……«¿

ׁשּנאמר: לעּׁשרני, הבטיחני (לעיל ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
וגֹו'יב) ואברכ"". ְְֲֶַָ

(ãë)íéLðàä ÷ìçå íéøòpä eìëà øLà ÷ø éãòìa¦§¨©À©µ£¤´¨«§´©§¨¦½§¥̧¤Æ¨«£¨¦½
eç÷é íä àøîîe ìkLà øðò ézà eëìä øLà£¤¬¨«§−¦¦®¨¥Æ¤§´Ÿ©§¥½¥−¦§¬

:í÷ìç¤§¨«
i"yx£ÌÈ¯Úp‰∑ אּתי,עבדי הלכּו "ענר אׁשר ועֹוד «¿»ƒְְֲֲִִֵֶַָָָ

נכנסּו ׁשעבדי אףֿעלּֿפי וגֹו'", ּוממרא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹאׁשּכל
וחבריו  וענר וּיּכם", ועבדיו "הּוא ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָלּמלחמה,

הּכלים  על חלקם".יׁשבּו יקחּו "הם אפּלּוֿהכי לׁשמר, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹ
ׁשאמר: ּדוד, למד ל)ּומּמּנּו א הּירד (שמואל "ּכחלק ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

יחלקּו", יחּדו עלֿהּכלים הּיׁשב ּוכחלק ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹלּמלחמה
נאמר כה)ּולכ ויׂשימה (שם ומעלה ההּוא מהּיֹום "ויהי ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשּכבר  לפי 'והלאה', נאמר: ולא ּולמׁשּפט", ְְְְְְְֱִִֶֶַָָָָָֹֹלחק
אברהם  ּבימי החק .נּתן ְִִֵַַַָָֹ

ÈÂ‰·כ  C„Èa C‡Ò ¯ÒÓc ‰‡lÚ Ï‡ CÈ¯·e¿ƒ≈ƒ»»ƒ¿«»¿»ƒ»ƒ«
:‡lkÓ ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á dÏ≈«ƒ«¿»ƒ…»

ÈÏכא  ·‰ Ì¯·‡Ï ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ¯Ó‡Â«¬««¿»ƒ¿¿«¿»«ƒ
:CÏ ¯·c (·Ò ‡") ‡È˜Â ‡˙LÙ«¿»»¿ƒ¿»»«¿«»

È„Èכב  ˙ÈÓÈ¯‡ ÌB„Ò„ ‡kÏÓÏ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿«¿»ƒ¿¬≈ƒ¿«
‡iÓL dÈ˜c ‰‡lÚ Ï‡ Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ BÏˆaƒ¿√»¿»√»≈ƒ»»ƒƒ¿»≈¿«»

:‡Ú¯‡Â¿«¿»

‡q·כג  Ì‡Â ‡ÒÓ ˙˜¯Ú „ÚÂ ‡ËeÁÓ Ì‡ƒƒ»¿««¿«¿»»¿ƒ∆«
˙È ˙È¯zÚ‡ ‡‡ ¯ÓÈ˙ ‡ÏÂ CÏ Èc ÏkÓƒ»ƒ»¿»≈«¬»«¿»ƒ»

:Ì¯·‡«¿»

(כד  „BÁÏ'הס iÓÏeÚ‡בכל eÏÎ‡cÓ (¯a ¿«ƒƒ¬»≈«»
ÏkL‡ ¯Ú ÈnÚ eÏÊ‡ Èc ‡i¯·b ˜ÏÁÂ»√»À¿«»ƒ¬»ƒƒ»≈∆¿…

:ÔB‰˜ÏÁ ÔeÏa˜È Ôep‡ ‡¯ÓÓe«¿≈ƒ¿«¿¬»¿

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ïbî (ëzx`tY zxhr oke .ozp FnM . ¦¥§¨©§¥£¤¤¦§¤¤
,JpBnYa`e.WxW m''Ode`ivFd mx §©§¤¨§©¥Ÿ¤§©§¨¦

mc` `vn `le ,mXd cFakl xUrOd©©£¥¦§©¥§Ÿ¨¨¨¨
:wcv iMlnM Fl FYzl iE`x`k dxez ¨§¦§©§¦¤¤

éãé éúBîéøä (áëiM FnM ,drEaW . £¦¦¨¦§¨§¦

mrhe :ici minW l` `V`ïBéìò ìà. ¤¨¤¨©¦¨¦§©©¥¤§
df ipkxAW mXA iYrAWp dPd iM¦¦¥¦§©§¦©¥¤¥§©¦¤

:odMdbk dxez ©Ÿ¥
èeçî íà (âëlM oixtFY EPOOW . ¦¦¤¦¤§¦¨

:cbACBøNxWFTd xFrd . ¤¤§¨©¥
:lrPdck dxez ©©©

éãòìa (ãëElk`W `Ede Egwl xW` . ¦§¨©£¤¨§§¤¨§
:eicar` dxez £¨¨
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åè(à)øçà|ýåýé-øáã äéä älàä íéøácä ©©´©§¨¦´¨¥À¤¨¨³§©§Ÿ̈Æ
éëðà íøáà àøéz-ìà øîàì äæçna íøáà-ìà¤©§½̈©©«£¤−¥®Ÿ©¦¨´©§À̈¨«Ÿ¦Æ

:ãàî äaøä EøëN Cì ïâî̈¥´½̈§¨«§−©§¥¬§«Ÿ
i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡∑:ׁשּנאמר מקֹום ּכל «««¿»ƒ»≈∆ֱֶֶַָָ

מפלג 'אחרי', .סמּו רבה)'אחר', הּדברים (בראשית "אחר . ְְֲִֵַַַַַַָָָֻ
הּמלכים  את ׁשהרג זה נס לֹו ׁשּנעׂשה אחר ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהאּלה",
ּכל  על ׂשכר קּבלּתי 'ׁשּמא ואֹומר: ּדֹואג ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָוהיה

הּמקֹום  לֹו אמר לכ ‡·¯Ì.צדקּותי', ‡¯Èz Ï‡ ְְִִַַָָָ«ƒ»«¿»
CÏ Ô‚Ó ÈÎ‡ אֹותן ּכל על ּתענׁש ׁשּלא הענׁש, מן , »…ƒ»≈»ִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

,ׂשכר קּבּול על ּדֹואג ּׁשאּתה ּומה ׁשהרגּת, ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָנפׁשֹות
מאד" הרּבה ׂשכר". ְְְְֵַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(164 'nr dl zegiy ihewl)

צדקּותי  ּכל על ׂשכר קּבלּתי ׁשּמא ואֹומר ּדֹואג ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָוהיה
א) טו, (רש"י

"אחר  הּוא הּדברים" "אחר ּפרּוׁש עּקר רׁש"י, ְְִִִִֵַַַַַַַַָלׁשיטת
וּירא ּבפרׁשת ּפרּוׁשֹו ראה א)הּדּבּורים". הּדברים (כב, אחר : ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

. . וׁשםּדבריוהאּלה יׁשמעאל. ׁשל . . ׂשטן כ)ׁשל :(פסוק ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָ
מהרהר אברהם היה . . האּלה הּדברים .ואֹומר אחרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

וּיׁשב ו־ז)ּובפרׁשת .(לט, . האּלה הּדברים הּקּב"ה אמראחר ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
וׁשם .ּבׂשער מסלסל ואּתה מתאּבל א)אבי אחר (מ, : ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ
ּכּלם ּבפי . . ׁשהרּגילה לפי . . האּלה ּבגנּותֹו.לדּברהּדברים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
ּדֹואג "והיה ּכאן לׁשֹונֹו ּדּיּוק מּובן זה (וכן ואֹומר לפי " ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָ

"מהרהר מֹוסיף ׁשם וּירא .ואֹומר")ּבפרׁשת ְְְְִֵֵֵַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 45 cenr ,k wlg zegiyÎihewl iRÎlr)©¦

DnWl xkU zlAw©¨©¨¨¦§¨

מאד: הרּבה ׂשכר ל מגן אנכי אברם ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹֹֽֽֽאל־ּתירא
על  ׂשכר קּבלּתי ׁשּמא ּדֹואג והיה כּו' נס לֹו ּׁשּנעׂשה ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאחר

מאד הרּבה ׂשכר כּו' הּמקֹום לֹו אמר לכ צדקּותי, (טו,ּכל ְְְְְְִִֵַַַָָָָָֹ
רש"י) ובפירוש א.

הרמּב"ם ּכתב הרי הּדבר, ּתמּוּה פרק לכאֹורה תשובה (הלכות ְְֲִֵַַַַַָָָָָָ
ב) הלכה ּכדי י לא . . ּובמצֹות ּבתֹורה עֹוסק מאהבה "העֹובד :ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָֹ

. . אמת ׁשהּוא מּפני האמת עֹוׂשה אּלא הּטֹובה ְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָלירׁש
אברהם  מעלת והיא . . מאד ּגדֹולה מעלה היא זֹו ְְְְֲֲֲִִַַַַַָָָָָֹּומעלה

אֹוהבֹו". הּקּב"ה ׁשּקראֹו ְֲִֶַָָָָאבינּו
ּומּדּוע  מאהבה, הּקּב"ה את עבד אבינּו ׁשאברהם ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָונמצא,

ּבכ ּדמה צדקּותי", ּכל על ׂשכר קּבלּתי ׁשּמא ּדֹואג ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָ"היה
ׂשכרֹו? קּבל ּכבר ְְִִֵָָאם

ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש
ּכדי  רק אּלא עצמֹו לתֹועלת לא ׂשכר לקּבל רצה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאברהם
את  ׁשהעֹובד הארץ עּמי ּכל ׁשּיראּו ׁשמים. ּכבֹוד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיתּגּדל
הּזה, ּבעֹולם ּגׁשמי טּוב רב מקּבל רצֹונֹו, ּומקּים ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּקּב"ה

ּבעֹולם. ׁשמים ׁשם יתקּדׁש ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָועל־ידי־זה
ׂשכרֹו, ּכל ּכבר קּבל ׁשאּולי אברהם ּכׁשּדאג ׁשּגם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָונמצא,
ויתקּדׁש ׁשּיתּגּדל ׁשרצה אּלא עצמֹו, לטֹובת זה היה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלא

ּבעֹולם. ׁשמים ִֵַָָָׁשם

(á)éëðàå éì-ïzz-äî ýåýé éðãà íøáà øîàiå©Ÿ́¤©§À̈£Ÿ¨³¡Ÿ¦Æ©¦¤¦½§¨«Ÿ¦−
øæòéìà ÷Nnc àeä éúéa ÷Lî-ïáe éøéøò CìBä: ¥´£¦¦®¤¤´¤¥¦½−©¤¬¤¡¦¤«¤

i"yx£È¯È¯Ú CÏB‰∑,יֹורׁש לׁשֹון ּפרׁשֹו סרּוק ּבן מנחם ≈¬ƒƒְְְֵֵֵֶַָ
לֹו ב)וחבר יֹורׁש,(מלאכי ּבלא "ערירי", וענה". "ער ְְְֲִִֵֵֵֶָֹֹ

ּתאמר: לא)ּכאׁשר ּתעּקר (איוב ּתׁשרׁש", ּתבּואתי "ּובכל ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹ
ּובלע"ז  ּבנים, חסר "ערירי" לׁשֹון ּכ ְְֲֲִִִֶַַַָָָָָׁשרׁשיה,

מּגזרת: ועֹונה' 'ער נראה, ולי (שה"ש דישאנפנטי"ש. ְְְְִִִִֵֶַָ
וכן:ה) חרּבן, לׁשֹון ו"ערירי" ער", קלז)"ולּבי (תהלים ְְְְֲִִִִֵֵַָֻ

וכן: ערּו", ג)"ערּו וכן:(חבקוק יסֹוד", נא)"ערֹות (ירמיה ְְְֵֵָָָ

וכן: ּתתערער", ב)"ערער ערה"(צפניה ארזה Ô·e."ּכי ְְְְְִִֵֵַַַַָָָ∆
È˙Èa ˜LÓ∑:ּכמֹו ּפיו, על נּזֹון ּביתי ׁשּכל ּכתרּגּומֹו, ∆∆≈ƒְְְִִִֵֶַַָ

מא) היה (בראשית ואּלּו ׁשּלי, אּפֹוטרֹוּפא יּׁשק", ּפי ְְְִִִִֶַַַָָָ"ועל
ׁשּלי  על ממּנה ּבני היה ּבן, הּתרּגּום,∑Nnc˜.לי לפי ְְִִִֵֶֶַָָֻ«∆∆ְְִַַ

עד  הּמלכים ׁשרדף אּגדה, מדרׁש ּולפי היה. ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָמּדּמׂשק
ּומׁשקה  ּדֹולה נֹוטריקֹון: ּדרׁשּו ׁשּלנּו ּובּגמרא ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָּדּמׂשק.

לאחרים  רּבֹו .מּתֹורת ֲִִֵַַַ

ÌÚא  ÈÈ„ ‡Ób˙t ‰Â‰ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a»«ƒ¿»«»»ƒ≈¬»ƒ¿»»«¿»ƒ
Ì¯·‡ ÏÁ„˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‰‡e·a Ì¯·‡«¿»ƒ¿»¿≈»»ƒ¿««¿»

:‡„ÁÏ ÈbÒ C¯‚‡ CÏ ÛB˜z È¯ÓÈÓ≈¿ƒ¿»«¿»«ƒ«¬»

‡Â‡ב  ÈÏ Ôzz ‰Ó ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»¡…ƒ«ƒ∆ƒ«¬»
È˙È··c ÔÈ„‰ ‡Ò¯t ¯·e „ÏÂ ‡Ïa ÏÈÊ‡»≈¿»¿»««¿»»»≈ƒ¿≈ƒ

:¯ÊÚÈÏ‡ ‰‡˜Nnc ‡e‰««¿»»¡ƒ∆∆

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

äæçna (àmrhe :d`EaPd zF`xnA . ©©£¤§©§©§¨§©©
Cì ïâî éëðàKl obn iziid ikp` . ¨Ÿ¦¨¥¨¨Ÿ¦¨¦¦¨¥¨

Ll oY` mB .miklOd cIn LiYlSde§¦©§¦¦©©§¨¦©¤¥§
Lig` oA riWFdl LgEx dacPW xkÜ¨¤¨§¨£§¦©¤¨¦

:ilr YprWpe hrn iznAa dxez ¦§¥§©§¦§©§¨¨©
(ác''Eieéøéøòxqe .ixfk` c''EiM §£¦¦§©§¨¦§¨

xW`M mrHde .Eidi mixixr zNOn¦¦©£¦¦¦§§©©©©£¤
:mBxzOd xn`éúéa ÷LîlwWn lr . ¨©©§©§¥¤¤¥¦©¦§©

wwFW zxfBn ltMd ilrRn `Ede .qkn¤¤§¦Ÿ£¥©¤¤¦¦§©¥
Fnvr KWFn oaE .lbqA waC mrhM .FA§©©¤¤§¤Ÿ¥¥©§
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:xfril` wUOC oAb dxez ¤©¤¤¡¦¤¤
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(â)éúéa-ïá äpäå òøæ äzúð àì éì ïä íøáà øîàiå©Ÿ́¤©§½̈¥´¦½¬Ÿ¨©−¨®̈©§¦¥¬¤¥¦−
:éúà LøBé¥¬Ÿ¦«

i"yx£Ú¯Ê ‰z˙ ‡Ï ÈÏ Ô‰∑?לי ּתּתן אׁשר ּבכל ּתֹועלת .ּומה ≈ƒ…»«»»«ְֲִִֶֶֶֶַָ

(ã)äæ ELøéé àì øîàì åéìà ýåýé-øáã äpäå§¦¥̧§©§Ÿ̈³¥¨Æ¥½Ÿ¬Ÿ¦¨«§−¤®
éònî àöé øLà íà-ék:ELøéé àeä E ¦¦Æ£¤´¥¥´¦¥¤½−¦«¨¤«

(ä)äîéîMä àð-èaä øîàiå äöeçä Búà àöBiå©¥̧Ÿ¹©À¨©¸Ÿ¤Æ©¤¨´©¨©½§¨
Bì øîàiå íúà øtñì ìëez-íà íéáëBkä øôñe§ŸÆ©´¨¦½¦©−¦§´ŸŸ¨®©Ÿ́¤½

:Eòøæ äéäé äk¬Ÿ¦«§¤−©§¤«
i"yx£‰ˆeÁ‰ B˙‡ ‡ˆBiÂ∑הֹוציאֹו ּפׁשּוטֹו: לפי «≈…«»ְְִִ

אמר  מדרׁשֹו, ּולפי הּכֹוכבים. לראֹות לחּוץ ְְְֳִִִִֵַַַָָָָמאהלֹו
ׁשאינ ּבּמּזלֹות ׁשראית ,ׁשּל מאצטגנינּות צא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלֹו:

ּבן  לֹו אין אברם ּבן, להעמיד אברהם עתיד אבל , ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָ

ּבן. לֹו אני יׁש ּתלד, ׂשרה אבל ּתלד, לא ׂשרי וכן ְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָֹ
הֹוציאֹו אחר: ּדבר הּמּזל. ויׁשּתּנה אחר ׁשם לכם ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָקֹורא
וזהּו הּכֹוכבים, מן למעלה והגּביהֹו עֹולם ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָמחללֹו

הּבטה  .למּטה לה מלמע לׁשֹון ְְְְִַַַָָָָ

(å):ä÷ãö Bl äáLçiå ýåýéa ïîàäå§¤«¡¦−©«Ÿ̈®©©§§¤¬¨−§¨¨«
i"yx£'‰a ÔÓ‡‰Â∑ זאת על אֹות לֹו ׁשאל אבל לא , ¿∆¡ƒ«ֲַַָָֹֹ

אֹות, לֹו ׁשאל הארץ ירּׁשת "ּבּמה על לֹו: ואמר ְְֶַַַַַָָָָָֻ
ˆ„˜‰.אדע"? Bl ‰·LÁiÂ∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ֵַ««¿¿∆»¿»»ַָָ

ׁשהאמין  האמּונה על ולצדקה לזכּות לאברם ְְְְְֱֱֲִִִֶֶַַָָָָָָָחׁשבּה

אּלא  אֹות, לֹו ׁשאל לא אדע"? "ּבּמה אחר: ּדבר ֵֵֶַַַַָָָָָֹּבֹו.
ּבּה' יתקּימּו זכּות ּבאיזה 'הֹודיעני לפניו: אמר אמר . ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
הּקרּבנֹות  ּבזכּות הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: .לֹו ְְִַַָָָָ

ß oeygxn 'i iyiy mei ß

(æ)éúàöBä øLà ýåýé éðà åéìà øîàiåøeàî E ©−Ÿ¤¥¨®£¦´§Ÿ̈À£¤³«¥¦̧Æ¥´
:dzLøì úàfä õøàä-úà Eì úúì íécNk©§¦½¨¯¤§²¤¨¨¬¤©−Ÿ§¦§¨«

(ç):äpLøéà ék òãà äna ýåýé éðãà øîàiå©Ÿ©®£Ÿ¨´¡Ÿ¦½©¨¬¥©−¦¬¦«¨¤«¨

(è)lLî äìâò éì äç÷ åéìà øîàiålLî æòå úLúL ©Ÿ́¤¥À̈§¨¬¦Æ¤§¨´§ª¤½¤§¥¬§ª¤−¤
lLî ìéàå:ìæBâå øúå L §©´¦§ª¨®§−Ÿ§¨«

·¯ג  ‡‰Â „ÏÂ z·‰È ‡Ï ÈÏ ‡‰ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»ƒ»¿«¿¿¿»¿»«
:È˙È ˙È¯È È˙Èa≈ƒ»ƒ»ƒ

Cp˙¯Èד  ‡Ï ¯ÓÈÓÏ dnÚ ÈÈc ‡Ób˙t ‡‰Â¿»ƒ¿»»«¿»ƒ≈¿≈«»ƒ¿ƒ»
:Cp˙¯È ‡e‰ „ÈÏB˙c ¯a ÔÈ‰Ï‡ ÔÈc≈¡»≈«¿ƒƒ¿ƒ»

ÔÚkה  ÈÎzÒ‡ ¯Ó‡Â ‡¯·Ï d˙È ˜Èt‡Â¿«ƒ»≈¿»»«¬«ƒ¿¿ƒ¿«
ÈÓÓÏ ÏBkz Ì‡ ‡i·ÎBk ÈÓe ‡iÓLÏƒ¿«»¿≈¿«»ƒƒ¿ƒ¿≈

:CÈa ÔB‰È ÔÈ„k dÏ ¯Ó‡Â ÔB‰˙È»¿«¬«≈¿≈¿¿»

eÎÊÏ:ו  dÏ d·LÁÂ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÔÈÓÈ‰Â¿≈ƒ¿≈¿»«¿»¿»¿«≈¿»

e‡Ó¯‡ז  Cz˜t‡c ÈÈ ‡‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¬»¿»ƒ«≈¿»≈»
:d˙¯ÈÓÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È CÏ ÔznÏ È‡cNÎ„¿«¿»≈¿ƒ«»»«¿»»»¿≈¿«

‡¯˙dÈ:ח  È¯‡ Úc‡ ‰Óa ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬»¿»¡…ƒ¿»ƒ«¬≈≈¿ƒ«

ÔÈfÚÂט  ‡˙Ïz ÔÈÏ‚Ú ÈÓ„˜ ·¯˜ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»≈√»«∆¿ƒ¿»»¿ƒƒ
:‡BÈ ¯·e ‡ÈÙLÂ ˙Ïz ÔÈ¯Î„Â ‡˙Ïz¿»»¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒ»«»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

éònî (ãEFzFid xEarA xa`l iEPM . ¦¥¤¦¨¥¤©£¡
:aFxwd dxez ¨

ä÷ãö (å.Epl didY dwcvE FnM . §¨¨§§¨¨¦§¤¨
ixacA wx .mig` hRWnE dwcvE§¨¨¦§©©¦©§¦§¥

:zxg` dwcv KxC l''f EpipFncwf dxez ©§¥©¤¤§¨¨©¤¤
éúàöBä øLà (æíécNk øeàî Ecrl . £¤¥¦¥©§¦§¥

xW`M mW dxn`p LlÎKl zWxR iM¦¨¨©¤§¤¤§¨¨©£¤

mdxa`e :oxgA xn`p `le .eiYWxR¥©§¦§Ÿ¤¡©§¨¨§©§¨¨
dzWExi lre .EPWxii FpA iM mXA oin` ¤¡¦©¥¦§¦¨¤§©§©

.oFrcB dUr xW`M zF` WTA ux`d̈¨¤¦¥©£¤¨¨¦§
didIW mXd zrEaW mrh iM cFre§¦©©§©©¥¤¦§¤
zF`Eap lM llM iM .i`pY `lA xaCd©¨¨§Ÿ§©¦§¨¨§
mdxa` `hg `l dPde .i`pY lr md¥©§©§¦¥Ÿ¨¨©§¨¨
FY` zFxkl WTAW xEarA©£¤¦¥¦§¦

:zixAg dxez §¦
lLî æò (èúL.miGr 'b mixnF` Wi . ¥§ª¤¤¥§¦¦¦

:mipW WlW zA ipirA xWIdeìéàå. §©¨¨§¥©©¨Ÿ¨¦§©¦
:lFcBd UaMd `EdìæBâåiM .dpFi oA . ©¤¤©¨§¨¤¨¦

sFraE dndAA mixMfPd mCal dN`n¥¥¤§©¨©¦§¨¦©§¥¨¨
:oAxw lke zFlFrdi dxez ¨§¨¨§¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

סט jlÎjl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i iyiy meil inei xeriy
i"yx£˙LlLÓ ‰Ï‚Ú∑(ב"ר) רמז עגלים, ׁשלׁשה ∆¿»¿À∆∆ְֲִֶֶָָֹ

ׁשל  ּדבר העלם ּופר הּכּפּורים, יֹום ּפר ּפרים: ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלׁשלׁשה
ערּופה  ועגלה LlLÓ˙.צּבּור ÊÚÂ∑ לׂשעיר רמז ְְֲִֶָָ¿≈¿À∆∆ְִֶֶָ

ּוׂשעיר  מֹועד ׁשל מּוספין ּוׂשעירי ּבפנים, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָהּנעׂשה
יחיד  LlLÓ.חּטאת ÏÈ‡Â∑ ּתלּוי ואׁשם וּדאי אׁשם ִַַָ¿«ƒ¿À»ְַַָָָָָ

יחיד  חּטאת ׁשל ÏÊB‚Â.וכבׂשה ¯B˙Â∑ יֹונה ּובן .ּתֹור ְְִִֶַַָָ¿¿»ֶָ

(é)ïziå Cåza íúà øzáéå älà-ìk-úà Bì-çwiå©¦©´¤¨¥À¤©§©¥³Ÿ¨Æ©½̈¤©¦¥¬
:øúá àì øtvä-úàå eäòø úàø÷ì Bøúa-Léà¦«¦§−¦§©´¥¥®§¤©¦−Ÿ¬Ÿ¨¨«

i"yx£Ì˙‡ ¯z·ÈÂ∑ ואין חלקים, לׁשני אחד ּכל חּלק «¿«≈…»ְְֲִִִֵֵֵֶָָָ
ּברית  ּכֹורת ׁשהיה לפי ּפׁשּוטֹו, מידי יֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָהּמקרא
הארץ, את לבניו להֹוריׁש הבטחתֹו, לׁשמר ְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹעּמֹו

ּברית (לקמן)ּכדכתיב: אברם את ה' ּכרת ההּוא "ּבּיֹום ְְְְִִִֶַַַַָָ
ולעבר  ּבהמה לחּלק ּברית ּכֹורתי ודר וגֹו'", ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹלאמר

להּלן: ׁשּנאמר ּכמה ּבתריה, לד)ּבין "העֹוברים (ירמיה ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָ
אׁש ולּפיד עׁשן "ּתּנּור ּכאן: אף העגל", ּבתרי ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבין
ׁשכינה  ׁשל ׁשלּוחֹו הּוא הּגזרים", ּבין עבר ְְְֲִִֵֶֶַַָָָאׁשר

אׁש ·˙¯.ׁשהּוא ‡Ï ¯tv‰ ˙‡Â∑ ׁשהאּמֹות לפי ֵֶ¿∆«ƒ……»»ְִֶָֻ

ּוׂשעירים, ואילים לפרים נמׁשלּו ּכֹוכבים, ְְְְְְִִִִִִֵֵָָעֹובדי
כב)ׁשּנאמר: ואֹומר:(תהלים וגֹו'", רּבים ּפרים "סבבּוני ְְְֱִִִֵֶֶַַָָ

ח) מדי (דניאל מלכי הּקרנים ּבעל אׁשרֿראית ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ"והאיל
ויׂשראל  יון", מל הּׂשעיר "והּצפיר ואֹומר: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּופרס",

ׁשּנאמר: יֹונה, לבני ב)נמׁשלּו ּבחגוי (שה"ש "יֹונתי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָ
ּכֹוכבים  עֹובדי על רמז הּבהמֹות, ּבּתר ,לפיכ ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּסלע".
רמז  בתר", לא "ואתֿהּצּפר והֹולכין, ּכלין ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּיהיּו

לעֹולם  קּימין יׂשראל .ׁשּיהיּו ְְְִִִֵֶַָָָ

(àé):íøáà íúà áMiå íéøâtä-ìò èéòä ãøiå©¥¬¤¨©−¦©©§¨¦®©©¥¬Ÿ−̈©§¨«

i"yx£ËÈÚ‰∑ וׁשֹואף עט ׁשהּוא ׁשם ועל עֹוף, הּוא »«ƒְְֵֵֶַָ
אכ  עלי לטּוׂש הּנבלֹות, ּכמֹו:את טו)ל, א "וּתעט (שמואל ְְֲֵֵֶֶַַַַָֹ

הּׁשלל" אחרים:(הּבתרים.∑ÌÈ¯‚t‰ŒÏÚ.אל ספרים ֶַָָ««¿»ƒְְֲִִִֵַָָ

ויהב  ּבתרֹו" "איׁש לתרּגם ׁשהרּגלּו מּתֹו אּלא ּפּגלּיא, מתרּגמינן ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻהּפגרים

וכל  'ּפלּגּיא', "הּפגרים", ותרּגמּו: לפלּגּיא, ּפּגלּיא ּתבת להם נתחּלף ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָּפלּגּיא,

ּתרּגּומֹו: ׁשּבתרים לפגרים, ּבתרים להּקיׁש ׁשאין לפי טֹועה, ּכן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמתרּגם

ּכמֹו: ּפּגּול, לׁשֹון ּפּגלּיא, ּתרּגּומֹו ּופגרים ז)ּפלּגּיא, לׁשֹון (ויקרא הּוא" "ּפּגּול ְְְְְְְִִִַַַַַָָָ

ּכתב  ּברׁש"י הגירסא וכן ׁשמּואל, ר' ּבן יהּודה רּבינּו מּפי ׁשמעּתי ּכ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּפגר.

ׁשמּואל  ר' ּבן מאיר רּבינּו ּפירׁש ּכ ּכתיב אחרת יד ּובכתב ∑MiÂ·.)יד. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ««≈
רמז  רּוחֹו", "יּׁשב ּכמֹו: והפרחה, נׁשיבה ְְְְְִֵַַַָָָָלׁשֹון
מן  אֹותֹו מּניחין ואין לכּלֹותם יׁשי ּבן ּדוד ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּיבא

הּמׁשיח  מל ׁשּיבא עד .הּׁשמים, ִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

(áé)íøáà-ìò äìôð äîcøúå àBáì LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ¨½§©§¥−̈¨«§¨´©©§¨®
:åéìò úìôð äìãâ äëLç äîéà äpäå§¦¥¬¥¨²£¥¨¬§Ÿ−̈Ÿ¤¬¤¨¨«

i"yx£'B‚Â ‰ÓÈ‡ ‰p‰Â∑ ּגלּיֹות ׁשל וחׁש לצרֹות .רמז ¿ƒ≈≈»¿ְְֶֶֶֶָָֹֻ

(âé)øâ-ék òãz òãé íøáàì øîàiå|õøàa Eòøæ äéäé ©Ÿ́¤§©§À̈¨¸Ÿ©¥©¹¦¥´¦«§¤´©§£À§¤̧¤Æ
:äðL úBàî òaøà íúà epòå íeãáòå íäì àì́Ÿ¨¤½©«£¨−§¦´Ÿ¨®©§©¬¥−¨¨«

i"yx£EÚ¯Ê ‰È‰È ¯‚ŒÈk∑ׁשּיצאּו עד יצחק מּׁשּנֹולד ƒ≈ƒ¿∆«¿¬ְְִִֶֶַַָָ
ּבן  יצחק ּכיצד? ׁשנה, מאֹות ארּבע מּמצרים ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָיׂשראל

למצרים  ּכׁשּירד ויעקב יעקב, ּכׁשּנֹולד ׁשנה ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּׁשים
מז)אמר: ׁשנה",(בראשית ּומאת ׁשלׁשים מגּורי ׁשני "ימי ְְְְְִֵֵַַַָָָֹ

ÔB‰˙Èי  ‚ÈlÙe ÔÈl‡ Ïk ˙È È‰BÓ„˜ ·¯˜Â¿»≈√»ƒ»»ƒ≈«ƒ»¿
˙ÈÂ d¯·Á Ï·˜Ï ‚elt ‡i‚Ït ·‰ÈÂ ‰ÂLa¿»∆ƒ««¿«»ƒ»√≈«¿≈¿»

:‚ÈlÙ ‡Ï ‡ÙBÚ»»«ƒ

ÔB‰˙Èיא  Á¯Ù‡Â ‡iÏ‚t ÏÚ ‡ÙBÚ ˙Áe¿«»««¿«»¿«¿«»¿
:Ì¯·‡«¿»

ÏÚיב  ˙ÏÙ ‡˙LÂ ÏÚÈÓÏ ‡LÓL ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»¿≈«¿ƒ¿»¿»««
:È‰BÏÚ ˙ÏÙ ÈbÒ Ï·˜ ‰ÓÈ‡ ‡‰Â Ì¯·‡«¿»¿»≈»¿««ƒ¿»«¬ƒ

ÔB‰Èיג  ÔÈ¯i„ È¯‡ Úcz ÚcÓ Ì¯·‡Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»ƒ«ƒ«¬≈«»ƒ¿
ÔB‰a ÔeÁÏÙÈÂ ÔB‰ÏÈ„ ‡Ïc ‡Ú¯‡a CÈa¿»¿«¿»ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿¿

:ÔÈL ‰‡Ó Úa¯‡ ÔB‰˙È ÔepÚÈÂƒ«»¿«¿«¿»¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

øzáéå (éEdFnke .mcixtde mkzg . ©§©¥£¨¨§¦§¦¨§¨
:eixzA oiA .xza ixd lrLéà ïziå ©£¥¨¤¥§¨¨©¦¥¦

Bøúa.lrA FnM Wi` zNn iM rC . ¦§©¦¦©¦§©©
.l`ixaB Wi`de .dngln Wi` oke§¥¦¦§¨¨§¨¦©§¦¥
Wi` oke .xaCd mvr FnM lrA WExtE¥©©§¤¤©¨¨§¥¦
zFrixiaE zFIgA oM mB .KEnq lrIlA§¦©©¨©¥©©¦¦
Wi` lM xzA ozp .DzFg` l` dX ¦̀¨¤£¨¨©¤¤¨¦

mipW mc`de dndAd iM Edrx z`xwl¦§©¥¥¦©§¥¨§¨¨¨§©¦
:dOdøúa àì øBtvälfFBde xFYd . ¥¨©¦Ÿ¨©©§©¨

:llM mW xFRv iM`i dxez ¦¦¥§¨
èéòä (àérEav hird oke .sFrd . ¨©¦¨§¥¨©¦¨©

:izlgpíéøâtä ìò:zFtEBd lr .áMiå. ©£¨¦©©§¨¦©©©©¥
.rlaEOd o''Epd zgY o''iXd zEWbcA§©§©¦©©©©§¨
aXi oke .mixbRdn gNWie Wxbi FnM§§¨¥¦©©¥©§¨¦§¥©¥

gixadl mixbRd aiXd F` .FgEx¦¦©§¨¦§©§¦©
:hirdai dxez ¨©¦

àáì LîMä éäéå (áézF`l Epl df . ©§¦©¤¤¨Ÿ¤¨§
xg` ,mFIA dN` lM z` Fl gTIe iM¦©¦©¤¨¥¤©©©

:d`EaPd dfgOn uiwdWbi dxez ¤¥¦¦©£¤©§¨
Eòøæ äéäé øb ék (âéoFWlA `xwp . ¦¥¦§¤©§£¦§¨¦§

sirqM dgRWn Fl WIW Wi`d WcTd©Ÿ¤¨¦¤¥¦§¨¨§¨¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

jlÎjlע zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i iyiy meil inei xeriy
רד"ו, ּכמנין ועׂשר מאתים היּו ּובמצרים ק"צ, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָהרי
ארּבע  היּו ּבמצרים ּתאמר ואם ׁשנה. מאֹות ארּבע ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָֹהרי
וחׁשב  צא היה, מצרים מּיֹורדי קהת הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹמאֹות,
מׁשה, ׁשל ּוׁשמֹונים עמרם וׁשל קהת ׁשל ְְְְְִֶֶֶֶַָָָֹׁשנֹותיו
אּלא  מֹוצא אּתה אין מּמצרים, יׂשראל ּכׁשּיצאּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה
ּכל  מהן להֹוציא צרי ואּתה וחמּׁשים, מאֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשלׁש

עמרם  לידת אחר קהת ׁשחי עמרם הּׁשנים וׁשחי , ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָ
לידת  Ì‰Ï.מׁשה אחר ‡Ï ı¯‡a∑:נאמר ולא ֵֶַַַֹ¿∆∆…»∆ְֱֶַֹ

להם", "לא אּלא מצרים', יצחק ּו'ּבארץ :מּׁשּנֹולד ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ
כא) וגֹו'",(בראשית אברהם כו)"וּיגר יצחק (בראשית "ויגר ְְְִַַַָָָָָָָ
קה)ּבגרר", ּגר(תהלים חם","ויעקב מז)ּבארץ (בראשית ְְְֲִֶֶַָָָֹ

ּבאנּו ּבארץ .""לגּור ֶָָָָ

(ãé)ïë-éøçàå éëðà ïc eãáòé øLà éBbä-úà íâå§©¯¤©²£¤¬©«£−Ÿ¨´¨®Ÿ¦§©«£¥¥¬
:ìBãb Lëøa eàöé¥«§−¦§ª¬¨«

i"yx£ÈBb‰Œ˙‡ Ì‚Â∑",מלכּיֹות ארּבע לרּבֹות וגם", ¿«∆«ְְְְַַַַַֻ
יׂשראל  את ׁשּׁשעּבדּו על ּכלים הם ‡ÈÎ.ׁשאף Ôc∑ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ»»…ƒ

ÏB„b.מּכֹות ּבעׂשר  LÎ¯a∑ ּכמֹוּגדֹול,ּבממֹון ְֶֶַƒ¿À»ְְָָ
יב)ׁשּנאמר: מצרים"(שמות את ."וינּצלּו ְְְֱִִֶֶֶַַַָ

(åè)éúáà-ìà àBáz äzàåäáéNa øáwz íBìLa E §©¨²¨¬¤£Ÿ¤−§¨®¦¨¥−§¥¨¬
:äáBè¨«

i"yx£‡B·z ‰z‡Â∑ ּתראה ‡·˙EÈ.אּלה ּכל ולא Ï‡∑ ¿«»»ְְִֵֶֶָֹ∆¬…∆
אליו  ׁשּיבֹוא מבּׂשרֹו והּוא עבֹודהֿזרה, עֹובד ?אביו ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָ

ּתׁשּובה  ּתרח ׁשעׂשה לּמד.‰·BË ‰·ÈNa ¯·wz∑ ְְִֶֶֶַָָָƒ»≈¿≈»»

עׂשו  יצא ולא ּבימיו ּתׁשּובה יׁשמעאל ׁשּיעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבּׂשרֹו
קדם  ׁשנים חמׁש מת ,ּולפיכ ּבימיו. רעה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹלתרּבּות

ּבּיֹום  ּובֹו .עׂשו מרד זמּנֹו, ְֵַַַָָ

(æè)éøîàä ïåò íìL-àì ék äpä eáeLé éòéáø øBãå§¬§¦¦−¨´¥®¨¦¯«Ÿ¨¥²£¬Ÿ¨«¡Ÿ¦−
:äpä-ãò©¥«¨

i"yx£ÈÚÈ·¯ ¯B„Â∑ ׁשם יהיּו למצרים ׁשּיגלּו לאחר ¿¿ƒƒְְְְְִִִִֶַַַָ
לפי  הּזאת. לארץ יׁשּובּו והרביעי ּדֹורֹות, ְְְְִִִֶַָָָָָֹֹׁשלׁשה
ּכדכתיב: זֹו, ּברית וכרת עּמֹו מדּבר היה ּכנען ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבארץ

יעקב "לתת היה, וכן לרׁשּתּה" הּזאת הארץ את ל ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
ּפרץ, יהּודה, ּדֹורֹותיו: וחׁשב צא למצרים, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹירד

חצרֹון  ּבן וכלב הארץ חצרֹון, Ï‡.היה מּבאי Èk ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָƒ…
È¯BÓ‡‰ ÔÂÚ ÌÏL∑אֹותֹו עד מארצֹו מׁשּתּלח להיֹות »≈¬…»¡ƒְְְִִֵֵַַַַ

עד  מאּמה נפרע הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאין ְְִֵֵֶַַַַָָָֻזמן,
ׁשּנאמר סאתּה, כז)ׁשּתתמּלא ּבׁשּלחּה(ישעיה "ּבסאּסאה : ְְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָ

."ּתריבּנה  ְִֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr al jxk zegiy ihewl)

הּנה עד האמרי עֹון ׁשלם לא טז)ּכי לּמה (טו, לׁשאל, יׁש ְֱֲִִִֵֵֵַָָָָָֹֹֹ
ּכנען  ארץ על היא ההבטחה והרי ּדוקא, האמֹורי ּכאן ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָנזּכר
לֹומר, ויׁש אּמֹות. ׁשבע) לפחֹות (אֹו עׂשר הּכֹוללת ְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻּכּלּה,

מפרׁש רׁש"י זמן ּדהּנה אֹותֹו עד מארצֹו מׁשּתּלח ,להיֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָ
רק  נׁשלם זמן" ּב"אֹותֹו - ּבפׁשטּות היא ׁשּכּונתֹו לפרׁש ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָויׁש

ׁשל  עוֹונֹותיהם ולא מארצֹו, מׁשּתּלח להיֹות האמֹורי ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹעֹון
על  נכּבׁש האמֹורי מל סיחֹון היה: אכן וכ האּמֹות. ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשאר
על  מּכן, לאחר נכּבׁשּו האּמֹות ּׁשּׁשאר ּבעֹוד רּבנּו, מׁשה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻידי

יהֹוׁשע. ְְֵַֻידי

‡‡יד  ÔÈÈc ÔB‰a ÔeÁÏÙÈc ‡nÚ ˙È Û‡Â¿«»«»ƒƒ¿¿¿»ƒ¬»
:ÈbÒ ‡È˜a Ôe˜ÙÈ Ôk ¯˙·e»«≈ƒ¿¿ƒ¿»»«ƒ

z˙˜·¯טו  ÌÏLa C˙‰·‡ ˙ÂÏ ÏBÚÈz z‡Â¿«¿≈¿«¬»»»ƒ¿»ƒ¿¿«
:‡·Ë e·ÈÒa¿≈»»

Ï‡טז  È¯‡ ‡Î‰ Ôe·e˙È ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„Â¿»»¿ƒ»»¿»»¬≈»
:ÔÚk „Ú ‰‡¯BÓ‡„ ‡·BÁ ÌÈÏL¿ƒ»∆¡»»«¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

gxf` `xwp oM lr .WxXA waC `EdW¤¨¥©Ÿ¤©¥¦§¨¤§¨
FnM .xB mrhe .oprx gxf`M Fnrh iM¦©§§¤§¨©£¨§©©¥§
ixqg Wie .sirQd on zxkPW xiBxBd©©§¦¤¦§©¦©§¦§¥©§¥
EN`e .mdipirA wFgx mrHd dGW al¥¤¤©©©¨§¥¥¤§¦

rcFi Eidf` ,FzxEve zF` lM mrh mi ¨§¦©©¨§¨¨
:zn`d ExiMiäðL úBàî òaøàcr . ©¦¨¡¤©§©¥¨¨©

:mFIdn uTd df sFqci dxez ¤©¥¥©
eãáòé øLà (ãémdl EidIW . £¤©£Ÿ¤¦§¨¤

:micareh dxez £¨¦

éúBáà ìà àáz (åèEdziOd lr iEPM . ¨Ÿ¤£¤¦©©¦¨
mrhe :ux`d lM KxcMíBìLadidYW . §¤¤¨¨¨¤§©©§¨¤¦§¤

:Lrxf FnM `le cFakAfh dxez §¨§Ÿ§©§¤
éòéáø øBãå (æèmiWxtnd iAx . §§¦¦©¥©§¨§¦

Exn` dPde .xFC WExtA EWAYWd¦§©§§¥§¦¥¨§
sl`l `vnpe zFxFC dxUr mipFncTd©©§¦£¨¨§¦§¨§¤¤
oFkPde .zFxFC drAx` aFI`aE .xFC§¦©§¨¨§©¨
xECn .aWFi FnM xFC WExR iM ipirA§¥©¦¥§¥¦
mc` xEcIW uTd FzCnE .rWx ild`A§¨¢¥¤©¦¨©¥¤¨¨¨

iriax xFce .xvw Wie KFx` Wie ,FClgA§¤§§¥¨§¥¨¨§§¦¦
.mixvn lr mrHde ,xB Frxf zFid xg ©̀©¡©§¥§©©©©¦§©¦
did oke .Fvx`A ziid xb iM aEzM oke§¥¨¦¥¨¦¨§©§§¥¨¨
oxd` mB dWnE mxnre .xb zdw§¨¥§©§¨Ÿ¤©©£Ÿ

:orpM ux` l` EaW mdipaEïBò §¥¤¨¤¤¤§¨©£
éøBîàäipFr lFcB wEqRA Wxtn . ¨¡¦§Ÿ¨©¨¨£¦

.FRwY xEarA ixFn`d xiMfde .`FUPn¦§§¦§¦¨¡¦©£¨§
mde milFcBd miklOd bxd dWn dPde§¦¥Ÿ¤¨©©§¨¦©§¦§¥
ixFn`d ikln zWnge .ixFn`d ikln©§¥¨¡¦©£¥¤©§¥¨¡¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

עי jlÎjl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i iyiy meil inei xeriy

(æé)ïLò øepú äpäå äéä äèìòå äàa LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ½̈¨©«£¨−̈¨¨®§¦¥̧©³¨¨Æ
:älàä íéøæbä ïéa øáò øLà Là ãétìå§©¦´¥½£¤´¨©½¥−©§¨¦¬¨¥«¤

i"yx£‰‡a LÓM‰ È‰ÈÂ∑:מב)ּכמֹו הם (בראשית "ויהי «¿ƒ«∆∆»»ְְִֵַ
ׂשּקיהם", יג)מריקים ב איׁש",(מלכים קֹוברים הם "ויהי ְְְִִִִִֵֵֶַַ

זה' ּדבר 'ויהי a‡‰.ּכלֹומר LÓM‰∑ ׁשקעה. ְְִֶַַָָ«∆∆»»ְָָ
‰È‰ ‰ËÏÚÂ∑ הּיֹום חׁש.'B‚Â ÔLÚ ¯epz ‰p‰Â∑ «¬»»»»ַַָ¿ƒ≈«»»¿

ּבגיהּנם. גילּולים עֹובדי הּמלכּיֹות ׁשּיּפלּו לֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֻרמז
ּכבר, ׁשּבאה מבאר הּוא לכ למעלה, טעמֹו ְְְְְְֶַַָָָָָָָָֹ"ּבאה"
ּכׁשהיא  מבאר היה ּבאל"ף, למּטה טעמֹו היה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹואם
"ויהי  ּכתיב ּכבר ׁשהרי ּכן, לֹומר אפׁשר ואי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשֹוקעת,

היתה, מּכאן לאחר עׁשן ּתּנּור והעברת לבא", ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּׁשמׁש
נקבה  לׁשֹון ּתבה ּבכל חּלּוק וזה ׁשקעה. ׁשּכבר ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָנמצא
ּכׁשהּטעם  ׁשב: קם, ּבא, ּכמֹו: אֹותּיֹות, ׁשּתי ְְְְִֵֶֶַַַָָָָׁשּיסֹודּה

ּוכגֹון: זה, ּכגֹון הּוא, עבר לׁשֹון כט)למעלה, (לקמן ְְְְְֶַָָָ
ּבאה", לז)"ורחל אלּמתי",(לקמן א)"קמה "הּנה (רות ְֲִִֵֵָָָָָָֻ

הוה, לׁשֹון הּוא למּטה ּוכׁשהּטעם ,"יבמּת ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹׁשבה
ּכמֹו: ,והֹול עכׁשו ׁשּנעׂשה כט)ּדבר עם (לקמן "ּבאה ְְְֲִֵֶַַָָָָָָ

ב)הּצאן", ׁשבה (אסתר היא ּובּבקר באה היא .""ּבערב ִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ

(çé)øîàì úéøa íøáà-úà ýåýé úøk àeää íBia©´©À¨©¯§Ÿ̈²¤©§−̈§¦´¥®Ÿ
íéøöî øäpî úàfä õøàä-úà ézúð Eòøæì§©§£À¨©̧¦Æ¤¨¨´¤©½Ÿ¦§©´¦§©½¦

:úøt-øäð ìãbä øäpä-ãò©©¨¨¬©¨−Ÿ§©§¨«
i"yx£Èz˙ EÚ¯ÊÏ∑,ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל אמירתֹו ¿«¿¬»«ƒֲִֶַָָָ

עׂשּויה  היא tŒ¯‰¯˙.(ב"ר)ּכאּלּו Ï„b‰ ¯‰p‰Œ„Ú∑ ְֲִִָ««»»«»…¿«¿»
יׂשראל לארץ ּדבּוק ׁשהּוא אףֿעלֿלפי ּגדֹול, קֹוראהּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

מעדן, הּיֹוצאים נהרֹות ּבארּבעה מאחר ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻּפי
ב)ׁשּנאמר: מׁשל (לעיל פרת", הּוא הרביעי "והּנהר ְְְְֱִִֶֶַַַָָָָ

ל ויׁשּתחוּו לּׁשחור הּדבק ,מל - מל עבד .הדיֹוט: ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

(èé):éðîãwä úàå éfðwä-úàå éðéwä-úà¤©¥¦Æ§¤©§¦¦½§¥−©©§Ÿ¦«
i"yx£ÈÈw‰Œ˙‡∑(ב"ר) נתן ולא ּכאן, יׁש אּמֹות עׂשר ∆«≈ƒְֵֶֶַָָֹֻ

ּומֹואב  אדֹום והּׁשלׁשה: ּגֹוים. ׁשבעה אּלא ְְְֱִִֶֶַָָָָָֹלהם
להיֹות  עתידים - וקדמֹוני קנּזי קיני, והם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַועּמֹון,

ׁשּנאמר: לעתיד, יא)ירּׁשה מׁשלֹוח (ישעיה ּומֹואב "אדֹום ְְֱֱִִֶֶֶַַָָָֻ
מׁשמעּתם  עּמֹון ּובני ."ידם ְְְִֵַַָָָ

(ë):íéàôøä-úàå éføtä-úàå ézçä-úàå§¤©«¦¦¬§¤©§¦¦−§¤¨«§¨¦«
i"yx£ÌÈ‡Ù¯‰Œ˙‡Â∑ עֹוג ּבּה:ארץ ׁשּנאמר ג), רפאים (דברים ארץ יּקרא .""ההּוא ¿∆»¿»ƒְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

(àë)-úàå éLbøbä-úàå éðòðkä-úàå éøîàä-úàå§¤¨«¡Ÿ¦Æ§¤©§©«£¦½§¤©¦§¨¦−§¤
:éñeáéä©§¦«

˙ep¯יז  ‡‰Â ‰Â‰ ‡Ï·˜Â ˙lÚ ‡LÓL ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»««¿ƒ¿»¬»¿»«
‡i‚Ït ÔÈa ‡„Ú Èc ‡˙M‡c ¯eÚ·e Ô˙„ƒ¿«¿¿∆»»ƒ¬»≈«¿«»

:ÔÈl‡‰»ƒ≈

˜ÌÈיח  Ì¯·‡ ÌÚ ÈÈ ¯Êb ‡e‰‰ ‡ÓBÈa¿»«¿«¿»ƒ«¿»¿»
ÔÓ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È ˙È·‰È CÈ·Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈»ƒ¿»¿»ƒ»«¿»»»ƒ
:˙¯Ù ‡¯‰ ‡a¯ ‡¯‰ „ÚÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡¯‰«¬»¿ƒ¿«ƒ¿««¬»«»«¬»¿»

˜„È‡BÓ:יט  ˙ÈÂ È‡f˜ ˙ÈÂ È‡ÓÏL ˙È»«¿»≈¿»¿ƒ»≈¿»«¿»≈

È‡¯ab:כ  ˙ÈÂ È‡f¯t ˙ÈÂ È‡zÁ ˙ÈÂ¿»ƒ»≈¿»¿ƒ»≈¿»ƒ»»≈

ÈÂ˙כא  È‡Lb¯b ˙ÈÂ È‡Úk ˙ÈÂ È‡¯BÓ‡ ˙ÈÂ¿»¡»≈¿»¿«¬»≈¿»ƒ¿»»≈¿»
:È‡Òe·È¿»≈

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

.zFxg` zFi`x Wie .rWFdi lr ExAgzp¦§©§©§ª©§¥§¨£¥
mifx` DabM xW` `iaPd xn` oke§¥¨©©¨¦£¤§Ÿ©£¨¦
,xnF` zxfBn ixFn`d WxtOde .FdaB̈§§©§¨¥¨¡¦¦¦§©¥

:mElM xn` `lfi dxez Ÿ¨©§
äàa LîMä éäéå (æédPcFr dNgzA . ©§¦©¤¤¨¨¦§¦¨¤¨

:`Fal aEzM oke .d`A `läèìòå. Ÿ¨¨§¥¨¨©£¨¨
dliNd iM mrHde .l`wfgiA Frxe .KWgŸ¤§¥¦¤§¥§©©©¦©©§¨
.xF`d `FA xg` FWExR F` .oPrn§ª¨¥©©¨

:miarA d`xPdïLò øepz äpäå. ©¦§¤¤¨¦§¦¥©¨¨
FkFzaE EPOn oWr dlFrd xEPY zEncM¦§©¨¤¨¨¦¤§

:W` ciRlíéøæbä ïéaoiA ..mixzAd ©¦¥¥©§¨¦¥©§¨¦
xW` lbrd oke .drEaXd `id z`fe§Ÿ¦©§¨§¥¨¥¤£¤
,z`f ixg` aEzM oM lr.mipWl EzxM̈§¦§©¦©¥¨©£¥Ÿ
mxa` z` 'd zxM `Edd mFIA©©¨©¤©§¨

:zixAgi dxez §¦
íéøöî øäpî (çé`le .xFgiW `Ed . ¦§©¦§©¦¦§Ÿ

:xF`Idhi dxez ©§
éðBîã÷å éfð÷e éðé÷å (èé,orpk ipAn . §¥¦§¦¦§©§¦¦§¥§¨©

:zFnW ipW mdl Wiek dxez §¥¨¤§¥¥
íéàôøäå (ëmi`tx ux` aEzMW df . §¨§¨¦¤¤¨¤¤§¨¦

aEzMW xEarA DnzY l`e .aWgY¥¨¥§©¦§©©£¤¨
draXd iM rC .eixg` iqEaide iprpMd©§©£¦§©§¦©£¨©¦©¦§¨
xUr iYWre.mNM md miIprpM miFB¦§©£¦¦¥ª¨§©§¥¨¨
,dXXd xiMfdW xg`e .orpkl Eid mipÄ¦¨¦§©©§©©¤¦§¦©¦¨
oke .mix`WPd lr iprpMd xn`iŸ©©§©£¦©©¦§¨¦§¥
,hxtA dxUr md z`Gd dWxRA©¨¨¨©Ÿ¥£¨¨¦§¨
l`xUie dcEdi oke .llkA xg` mFwnaE§¨©¥¦§¨§¥§¨§¦§¨¥
l`xUIn dcEdIW iR lr s` .miAx©¦©©¦¤§¨¦¦§¨¥

:`Ed`k dxez



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

jlÎjlעב zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i iyiy meil inei xeriy

æè(à)äçôL dìå Bì äãìé àì íøáà úLà éøNå§¨©Æ¥´¤©§½̈¬Ÿ¨«§−̈®§¨²¦§¨¬
:øâä dîLe úéøöî¦§¦−§¨¬¨¨«

i"yx£˙È¯ˆÓ ‰ÁÙL∑ לׂשרה ׁשּנעׂשּו נּסים ּכׁשראה היתה. ּפרעה ּבבית ּבת ׁשפחה ּבּתי ׁשּתהא 'מּוטב אמר: , ƒ¿»ƒ¿ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
אחר' ּבבית ּגבירה ולא .זה, ְְְִִֵֶַַָֹ

(á)ýåýé éðøöò àð-äpä íøáà-ìà éøN øîàzå©¸Ÿ¤¨©¹¤©§À̈¦¥º̈£¨©³¦§Ÿ̈Æ
òîLiå äpnî äðaà éìeà éúçôL-ìà àð-àa úãlî¦¤½¤Ÿ¨Æ¤¦§¨¦½©¬¦¨¤−¦¤®¨©¦§©¬

:éøN ìB÷ì íøáà©§−̈§¬¨¨«
i"yx£‰pnÓ ‰a‡ ÈÏe‡∑ ּבנים לֹו ׁשאין מי על לּמד «ƒ»∆ƒ∆»ִִִֵֵֶַָ

הרּוס  אּלא ּבנּוי pnÓ‰.ׁשאינֹו ‰a‡∑ ּבזכּות ֵֶֶָָָƒ»∆ƒ∆»ְִ
לתֹו צרתי È¯N.ּביתי ׁשאכניס ÏB˜Ï∑(ב"ר) לרּוח ְְִִִֵֶַָָ¿»»ְַ

.ׁשּבּההּקדׁש ֶֶַָֹ

(â)úéøönä øâä-úà íøáà-úLà éøN çwzå©¦©º¨©´¥«¤©§À̈¤¨¨³©¦§¦Æ
ì íéðL øNò õwî dúçôLõøàa íøáà úáL ¦§¨½̈¦¥Æ¤´¤¨¦½§¤¬¤©§−̈§¤´¤

:äMàì Bì dLéà íøáàì dúà ïzzå ïòðk§¨®©©¦¥¬Ÿ¨²§©§¨¬¦−̈¬§¦¨«
i"yx£È¯N ÁwzÂ∑ ּבדברים ׁשּזכית :לקחּתּה אׁשרי' «ƒ«»«ְְְִִִִֶַַַָָָָ

ּכזה' קדֹוׁש ּבגּוף ÌÈL.(ב"ר)לּדבק ¯NÚ ıwÓ∑ ְִֵֶָָָƒ≈∆∆»ƒ
ׁשּׁשהתה  לאּׁשה הּקבּוע ילדה מֹועד ולא ׁשנים עׂשר ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ליּׂשא  חּיב סד)אחרת לבעלּה, ‡·¯Ì.(יבמות ˙·LÏ ְְִֶֶַַַָָָ¿∆∆«¿»

'B‚Â∑ מן לֹו עֹולה חּוצהֿלארץ יׁשיבת ׁשאין מּגיד ¿ְִִִֵֶֶַַָָָָ
לֹו נאמר ׁשּלא לפי יב)הּמנין, לגֹוי (לעיל ואעׂש" : ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַָֹ

יׂשראל  לארץ ׁשיבא עד .ּגדֹול" ְְִֵֶֶֶַָָָֹ

(ã)ì÷zå äúøä ék àøzå øäzå øâä-ìà àáiå©¨¬Ÿ¤¨−̈©©®©©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨©¥©¬
:äéðéòa dzøáb§¦§−̈§¥¤«¨

i"yx£¯‰zÂ ¯‚‰ŒÏ‡ ‡·iÂ∑ (ב"ר)ראׁשֹונה מּביאה. «»…∆»»«««ִִִָָ
‰ÈÈÚa dz¯·b Ï˜zÂ∑סתרּה אין זֹו ׂשרי אמרה: «≈«¿ƒ¿»¿≈∆»ְְִֵַָָָָ

צּדקת, ואינּה צּדקת, היא ּכאּלּו עצמּה מראה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכגּלּויּה,

נתעּברּתי  ואני הּללּו, הּׁשנים ּכל להריֹון זכתה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹׁשּלא
ראׁשֹונה  .(ב"ר)מּביאה ִִִָָ

(ä)éìò éñîç íøáà-ìà éøN øîàzåézúð éëðà E ©¸Ÿ¤¨©´¤©§¨»£¨¦´¨¤ ¼¼¨«Ÿ¦À¨©³¦
äéðéòa ì÷àå äúøä ék àøzå E÷éça éúçôL¦§¨¦Æ§¥¤½©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨¨«¥©−§¥¤®¨

éðéa ýåýé ètLééðéáe:E ¦§¬Ÿ§Ÿ̈−¥¦¬¥¤«Ÿ
i"yx£EÈÏÚ ÈÒÓÁ∑עלי לי, העׂשּוי מּטילה חמס אני ¬»ƒ»∆ֲִִִֶֶַָָָָָ

להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:הענׁש ּכׁשהתּפּללּת טו), (לעיל ְְְְִֶֶַַַָָָָֹ
אּלא  התּפּללּת לא ערירי", הֹול ואנכי ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ"מהּֿתּתןֿלי

אני  והייתי ׁשנינּו, על להתּפּלל ל והיה ,ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָעלי
ׁשאּתה  מּמּני, חֹומס אּתה ּדברי ועֹוד, .עּמ ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָנפקדת

B‚Â'.(ב"ר)וׁשֹותק ּבזיֹוניׁשֹומע  È˙ÁÙL Èz˙ ÈÎ‡ ְְִִֵֵַ»…ƒ»«ƒƒ¿»ƒ¿

dÏÂא  dÏ ˙„ÈÏÈ ‡Ï Ì¯·‡ ˙z‡ È¯NÂ¿»«ƒ««¿»»¿ƒ«≈¿«
:¯‚‰ dÓLe ‡˙È¯ˆÓ ‡˙Ó‡«¿»ƒ¿≈»¿«»»

ÈÈב  ÈÚÓ ÔÚk ‡‰ Ì¯·‡Ï È¯N ˙¯Ó‡Â«¬««»«¿«¿»»¿««¿«ƒ¿»
‡ ‰Ó È˙Ó‡ ˙ÂÏ ÔÚk ÏeÚ „ÏÈÓlÓÈa˙‡ Ì ƒ¿≈«¿«¿««¿ƒ»ƒƒ¿¿≈

:È¯N ¯ÓÈÓÏ Ì¯·‡ ÏÈa˜Â dpÓƒ«¿«ƒ«¿»¿≈«»»

È¯ˆÓ˙‡ג  ¯‚‰ ˙È Ì¯·‡ ˙z‡ È¯N ˙¯·„e¿»«»«ƒ««¿»»»»ƒ¿≈»
Ì¯·‡ ·zÓÏ ÔÈL ¯NÚ ÛBqÓ d˙Ó‡«¿«ƒ¬«¿ƒ¿ƒ««¿»
dÏÚa Ì¯·‡Ï d˙È ˙·‰ÈÂ ÔÚÎc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«ƒ»«»«¿«¿»«¿«

:ez‡Ï dÏ≈¿ƒ¿

ÈcÚ‡˙ד  È¯‡ ˙ÊÁÂ ˙‡ÈcÚÂ ¯‚‰ ˙ÂÏ ÏÚÂ¿«¿«»»¿«ƒ««¬«¬≈«ƒ«
:d‰ÈÚa dza¯ ˙Ï˜e¿«ƒ»¿«¿≈»«

‡‡ה  CÏÚ ÈÏ ÔÈc Ì¯·‡Ï È¯N ˙¯Ó‡Â«¬««»«¿«¿»ƒƒ¬»¬»
˙ÈÏ˜e ˙‡ÈcÚ È¯‡ ˙ÊÁÂ CÏ È˙Ó‡ ˙È·‰È¿»ƒ«¿ƒ»«¬«¬≈«ƒ«¿≈

:CÈ·e ÈÈa ÈÈ ÔÈ„È d‰ÈÚa¿≈»«¿ƒ¿»≈ƒ≈»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

äðaà éìeà (áokYi cFre .oA zxfBn . ©¦¨¤¦¦§©¥§¦¨¥
FnM a`de ,oipA zEncM `Ed oAdW¤©¥¦§¦§¨§¨¨§
.x`Y ig lM oke .`''d xqg oaE .cFqId©§¥¨¥¥§¥¨©Ÿ©

:xar lrR F`íøáà òîLiåDl xn` . Ÿ©¨©©¦§©©§¨¨©¨
:oMb dxez ¥

íéðL øNò õwî (âEpipFncw EwiYrd . ¦¥¤¤¨¦¤§¦©§¥
mr mc` `dWi `NW dkxal mpFxkf¦§¨¦§¨¨¤Ÿ¦§¥¨¨¦
`l m` mipW xUrn xzFi FYW ¦̀§¥¥¤¤¨¦¦Ÿ
`Yknq` zEncM `Ed wEqRd dfe.clY¥¥§¤©¨¦§©§©§¨

:`Ed aFhec dxez §

ì÷zå (ãzF`d oiA xW` mlrPd gPd . ©¥©©©©¤§¨£¤¥¨
WbCd zgY WxXd zF`e zxWOd©§¨¥§©Ÿ¤©©©¨¥
oipAn `Ede ltMd zF` rNAzdl oEzPd©¨§¦§©¥©©¤¤§¦¦§©

:lrtpd dxez ¦§©
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עג jlÎjl zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i iyiy meil inei xeriy
EÈÈ·e ÈÈa∑ חסר ׁשּבּמקרא "ּבינ" מלא,ּכל וזה , ≈ƒ≈∆ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

"ּוביני" ּביּה לנקבה)קרי נֹוכח ׁשהכניס (ר"ל הרע , עין ה ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשהּמלא הּוא עּברּה, והּפילה הגר, ׁשל ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֻּבעּבּורּה

והּוא  הרתה, ּכבר והלא הרה", הּנ" להגר: ְְְְֲִֵַָָָָָָָָֹאֹומר
הריֹון  ׁשהּפילה מלּמד אּלא ׁשּתהר? לּה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמבּׂשר

.הראׁשֹון  ִָ

(å)Cãéa CúçôL äpä éøN-ìà íøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¹̈¤¨©À¦¥³¦§¨¥Æ§¨¥½
éðéòa áBhä dì-éNò:äéðtî çøázå éøN äpòzå C £¦−̈©´§¥¨®¦©§©¤´¨¨©½©¦§©−¦¨¤«¨

i"yx£È¯N ‰pÚzÂ∑ ּבקׁשי ּבּה מׁשעּבדת .(ב"ר)היתה «¿«∆»»«ְְְְִֶֶַָָָֹ

(æ)øaãna íénä ïéò-ìò ýåýé Càìî dàöîiå©¦§¨º̈©§©¯§Ÿ̈²©¥¬©©−¦©¦§¨®
:øeL Cøãa ïéòä-ìò©¨©−¦§¤¬¤«

(ç)äðàå úàá äfî-éà éøN úçôL øâä øîàiå©Ÿ©À¨º̈¦§©¬¨©²¥«¦¤¬−̈§¨´¨
:úçøa éëðà ézøáb éøN éðtî øîàzå éëìú¥¥®¦©¾Ÿ¤¦§¥Æ¨©´§¦§¦½¨«Ÿ¦−Ÿ©«©

i"yx£˙‡· ‰fÓŒÈ‡∑"איֿמּזה" ּולׁשֹון ּבדברים, עּמּה ליּכנס ּפתח לּה ליּתן אּלא היה, יֹודע ּבאת. מהיכן ≈ƒ∆»ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
'מּזה  עליו: ׁשּתאמר הּמקֹום ּבא'אּיה .אני ֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ

(è)épòúäå Czøáb-ìà éáeL ýåýé Càìî dì øîàiå©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½−¦¤§¦§¥®§¦§©¦−
:äéãé úçz©¬©¨¤«¨

i"yx£'B‚Â '‰ C‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡iÂ∑ אמירה ּבכל 'מלא' נאמר לכ אחר, מלא לּה ׁשלּוח היה אמירה ּכל על «…∆»«¿«¿ְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
.ואמירה  ֲִַָ

(é)Còøæ-úà äaøà äaøä ýåýé Càìî dì øîàiå©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½©§¨¬©§¤−¤©§¥®
:áøî øôqé àìå§¬Ÿ¦¨¥−¥«Ÿ

(àé)pä ýåýé Càìî dì øîàiåïa zãìéå äøä C ©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½¦¨¬¨−̈§Ÿ©´§§¥®
éðò-ìà ýåýé òîL-ék ìàòîLé BîL úàø÷å:C §¨¨³§Æ¦§¨¥½¦«¨©¬§Ÿ̈−¤¨§¥«

i"yx£‰¯‰ Cp‰∑ ּתהרי ּכמֹוּכׁשּתׁשּובי יג), "הּנ(שופטים ƒ»»»ְְֲִִִֶַָָ
מנֹוח  ּדאׁשת Ôa.הרה" z„ÏÈÂ∑וילדּת ודֹומה ּכמֹו , ְֵֶַָָָ¿…«¿¿≈ְְְְְֶַָ

כב)לֹו: ּבארזים"(ירמיה מקּננּת ּבּלבנֹון Â˜¯‡˙."יׁשבּת ְְְְְְֲִַַַָָָֹֻ¿»»

BÓL∑ הּוא את צּוּוי "וקראת לזכר: ׁשאֹומר ּכמֹו , ¿ְְְִֵֶֶָָָָָ
יצחק  ."ׁשמֹו ְְִָ

(áé)Ba ìk ãéå ìká Bãé íãà àøt äéäé àeäå§³¦«§¤Æ¤¤́¨½̈¨´©½Ÿ§©¬−Ÿ®
:ïkLé åéçà-ìë éðt-ìòå§©§¥¬¨¤−̈¦§«Ÿ

CÈ„Èaו  CÈ˙Ó‡ ‡‰ È¯NÏ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»«»«¿ƒƒƒ
È¯N d˙ÈÚÂ ÈÎÈÈÚa ÔÈw˙„k dÏ È„È·Úƒƒƒ«ƒ¿«≈¿≈»¿ƒ¿«ƒ«»«

:d‰Ó„wÓ ˙˜¯ÚÂ¿»¿«ƒ√»»«

„iÓ‡ז  ‡ÈÚ ÏÚ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÁkL‡Â¿«¿¿««¿¬»«¿»«≈»¿«»
:‡¯‚Á„ ‡Á¯‡a ‡ÈÚ ÏÚ ‡¯a„Óa¿«¿¿»«≈»¿»¿»¿«¿»

‡˙È‡ח  z‡ ÔÓ È¯N„ ‡˙Ó‡ ¯‚‰ ¯Ó‡Â«¬«»»«¿»¿»«¿»«¿»¿»
Èza¯ È¯N Ì„˜ ÔÓ ˙¯Ó‡Â ‡ÏÊ‡ z‡ Ô‡Ïe¿»«¿»¿»«¬««ƒ√»»«ƒ»¿ƒ

) ‡˜¯Ú ‡‡נ"י:(˙˜¯Ú ¬»»»»¬»«

¯CzBaט  ˙ÂÏ È·ez ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«««¿¬»«¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ
:‡‰„È ˙BÁz È„aÚzL‡Â¿ƒ¿«¿¿ƒ¿¿»»

È˙י  ÈbÒ‡ ‰‡bÒ‡ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«««¿¬»«¿»«¿»»«¿≈»
:È‚qÓ ÔeÓzÈ ‡ÏÂ ÈÎÈa¿»¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿≈

È„ÚÓ‡יא  z‡ ‡‰ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«««¿¬»«¿»»«¿¿«¿»
È¯‡ Ï‡ÚÓLÈ dÓL ÔÈ¯˜˙Â ¯a ÔÈ„Ï˙Â¿≈¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¬≈

:CÈ˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa«̃ƒ¿»¿ƒ

ˆ¯CÈיב  ‡‰È ‡e‰ ‡L‡a „B¯Ó ‡‰È ‡e‰Â¿¿≈»∆¡»»¿≈¿ƒ
dÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔB‰È ‡L‡ È·„ ‡„ÈÂ ‡lÎÏ¿…»ƒ»ƒ¿≈¬»»¿¿ƒƒ≈

:È¯LÈ È‰BÁ‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚÂ¿««≈»¬ƒƒ¿≈

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

dàöîiå (æFnM hRWOd iM ,dxf dNn . ©¦§¨¨¦¨¨¨¦©¦§¨§
:d`pUIeg dxez ©¦§¨¤¨

äfî éà (ç.lad i` oke dI` FnM . ¥¦¤§©¥§¥¥¤¤
dGn i` xn` EN`M .mFwn dGn mrhe§©©¦¤¨§¦¨©¥¦¤

:z`A mFwnúçøBay''ixd gYtp . ¨¨©©¦§¨¨¥

oke .eixg` `EdW oFxBd zF` xEarA©£©¨¤©£¨§¥
lM zgxFAzgxA .zgxFtM `ide .xird ©©¨¨¦§¦§©©Ÿ©©

xEarA .Wi` zrcFi oke .dxfnaE©¦§¨§¥©©¦©£
hRWn oke .r''dg` mdW oFxBd zFIzF`¦©¨¤¥§¥¦§©

:EpY` xf oi` oFWNdh dxez ©¨¥¨¦¨

pä (àéCFnM .oipr zNn od iM .dawpl . ¦¨¦§¥¨¦¥¦©¦§¨§
:KOr FlwWnE mrìàòîLémlrdA . ¦¦§¨¦¨¦§¨¥§¤§¥

:oFWNd lr lwdl s''l`dai dxez ¨¨¤§¨¥©©¨
íãà àøt (áémrhM .mc`d oiA iWtg . ¤¤¨¨¨§¦¥¨¨¨§©©

`NW mrHde .iWtg `xR glW in¦¨©¤¤¨§¦§©©©¤Ÿ



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

jlÎjlער zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i iyiy meil inei xeriy
i"yx£Ì„‡ ‡¯t∑ מדּברֹות ּכמֹואֹוהב חּיֹות, לצּוד ∆∆»»ְְִֵַָָ

כא)ׁשּכתּוב: קּׁשת"(בראשית רֹובה ויהי ּבּמדּבר ."וּיׁשב ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ
Ïk· B„È∑ לסטים.Ba Ïk „ÈÂ∑אֹותֹו ׂשֹונאין הּכל »«…ְִִ¿«…ְִַֹ

ּבֹו ÔkLÈ.ּומתּגרין ÂÈÁ‡ŒÏÎ ÈtŒÏÚÂ∑זרעֹו ׁשּיהיה ְִִָ¿«¿≈»∆»ƒ¿…ְְִֶֶַ
.(ב"ר)ּגדֹול  ָ

(âé)éàø ìû äzà äéìà øácä ýåýé-íL àø÷zå©¦§¨³¥«§Ÿ̈Æ©Ÿ¥´¥¤½¨©−̈¥´¢¦®
:éàø éøçà éúéàø íìä íâä äøîà ék¦´¨«§À̈£©¬£²Ÿ¨¦−¦©«£¥¬Ÿ¦«

i"yx£È‡¯ Ï‡ ‰z‡∑ ׁשהּוא מּפני קמץ, חטף נקּוד «»≈√ƒְֲִֵֶַַָָ
ׁשרֹואה  הראּיה אלֹוּה ּדבר: עלּובין ׁשם ׁשל ּבעלּבֹון ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ׁשּום ( ואין הּכל רֹואה ׁשהּוא מׁשמע ראי", אל "אּתה אחר: ּדבר אחרים, ְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹספרים

אֹותֹו רֹואה ‰ÌÏ.)ּדבר Ì‚‰∑ סבּורה וכי ּתמּה: לׁשֹון ֶָָ¬«¬…ְְְִֵַָ
מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו ראיתי ּבּמדּברֹות הלֹום ׁשאף ְְֲִִִִִֶֶַַָָָָהייתי

הייתי  ׁשּׁשם אברהם, ׁשל ּבביתֹו אֹותם ראי ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאחרי
רגילה  ׁשהיתה ותדע מלאכים? לראֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָרגילה
- אחת ּפעם הּמלא את ראה מנֹוח ׁשהרי ְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָלראֹותם,

זה ו  אחר זה ארּבעה ראתה וזֹו נמּות", "מֹות אמר ְְְֲֶֶַַַַָָָָָָ
חרדה  ולא -. ְְָָֹ

(ãé)Lã÷-ïéá äpä éàø éçì øàa øàaì àø÷ ïk-ìò©¥Æ¨¨´©§¥½§¥¬©©−Ÿ¦®¦¥¬¥«¨¥−
:ãøa ïéáe¥¬¨«¤

i"yx£È‡¯ ÈÁÏ ¯‡a∑'עלּה אּתחזי קּימא דמלא 'ּבארא .ּכתרּגּומֹו: ¿≈««…ƒְְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָ

(åè)Bða-íL íøáà àø÷iå ïa íøáàì øâä ãìzå©¥¯¤¨¨²§©§−̈¥®©¦§¨̧©§¨¯¤§²
:ìàòîLé øâä äãìé-øLà£¤¨«§¨¬¨−̈¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ÌL Ì¯·‡ ‡¯˜iÂ∑,"יׁשמעאל ׁשמֹו "וקראת ׁשאמר: הּמלא ּדברי אברהם ׁשמע ׁשּלא אףֿעלּֿפי «ƒ¿»«¿»∆¿ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
רּוח  עליו ׁשרתה יׁשמעאל הּקדׁש .ּוקראֹו ְְְִֵֶַַָָָָָָֹ

(æè)øâä-úãìa íéðL LLå äðL íéðîL-ïa íøáàå§©§¾̈¤§Ÿ¦¬¨−̈§¥´¨¦®§¤«¤¨¨¬
:íøáàì ìàòîLé-úà¤¦§¨¥−§©§¨«

i"yx£'B‚Â ‰L ÌÈÓLŒÔa Ì¯·‡Â∑ עׂשרה ׁשלׁש ּבן ׁשהיה להֹודיע נכּתב, יׁשמעאל ׁשל ׁשנה לׁשבחֹו ¿«¿»∆¿…ƒ»»¿ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
עּכב  ולא .ּכׁשּנּמֹול ְְִִֵֶֹ

æé(à)íéðL òLúå äðL íéòLz-ïa íøáà éäéå©§¦´©§½̈¤¦§¦¬¨−̈§¥´©¨¦®
écL ìû-éðà åéìà øîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå©¥¨̧§Ÿ̈¹¤©§À̈©³Ÿ¤¥¨Æ£¦¥´©©½

:íéîú äéäå éðôì Cläúä¦§©¥¬§¨©−¤«§¥¬¨¦«

‡Ó¯˙יג  dnÚ ÏlÓ˙Óc ÈÈ„ ‡ÓLa ˙‡ÈlˆÂ¿«ƒ«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿«≈ƒ«¬««
Ì¯·‰ ˙¯Ó‡ È¯‡ ‡lÎ ÈÊÁ„ ‡‰Ï‡ ‡e‰ z‡«¿¡»»¿»≈…»¬≈¬«««¿«

) ‡Î‰נ"י¯˙a ‡ÈÊÁ È˙¯L (‡‡ Û‡‰ »»««¬»»≈ƒ»¿»»«
:ÈÏ ÈÏb˙‡c¿ƒ¿¿ƒƒ

˜Ói‡יד  C‡ÏÓ„ ‡¯‡a ‡¯‡·Ï ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»ƒ¿≈»¿≈»¿«¿««»»
:‡¯‚Á ÔÈ·e Ì˜¯ ÔÈa (‡È‰) ‡‰ dÏÚ ÈÊÁz‡ƒ«¬ƒ¬«»ƒ≈¿»≈«¿»

ÌeLטו  Ì¯·‡ ‡¯˜e ¯a Ì¯·‡Ï ¯‚‰ ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»¿«¿»»¿»«¿»
:Ï‡ÚÓLÈ ¯‚‰ ˙„ÈÏÈc d¯a¿≈ƒƒ«»»ƒ¿»≈

ÈÏÈ„˙טז  „k ÔÈL zLÂ ÔÓz ¯a Ì¯·‡Â¿«¿»«¿»»¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ«
:Ì¯·‡Ï Ï‡ÚÓLÈ ˙È ¯‚‰»»»ƒ¿»≈¿«¿»

ÔÈLא  ÚL˙e ÔÈÚLz ¯a Ì¯·‡ ‰Â‰Â«¬»«¿»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
ÈcL Ï‡ ‡‡ dÏ ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿»«¬«≈¬»≈««

:ÌÈÏL ÈÂ‰Â ÈÓ„˜ ÁÏt¿«√»«∆¡≈¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

`xR xnF` Wie .FYgRWOn xf FA lWni¦§Ÿ¨¦¦§©§§¥¥¤¤
.Dlaf cnr gxi WnW FnM .mc`e§¨¨§¤¤¨¥©¨©§ª¨
xEaraE .lMA Fci `xR `EdW xEaraE©£¤¤¤¨©Ÿ©£
ipirA oFkPde .FA lM cie mc` `EdW¤¨¨§©Ÿ§©¨§¥©
lMd gSpIW `xtM mc`d oiA didIW¤¦§¤¥¨¨¨§¤¤¤§©©©Ÿ
Wxtn oke .FA lM cie KM xg`e ,FgkA§Ÿ§©©¨§©Ÿ§¥§Ÿ¨

:ziriaxd dIgd `id iM l`IpcAìòå §¨¦¥¦¦©©¨¨§¦¦§©
åéçà ìk éðtoke .dxEhw ipA mdW . §¥¨¤¨¤¥§¥§¨§¥

ipA oke .ltp eig` lM ipR lr aEzM̈©§¥¨¤¨¨¨§¥§¥
E`xwpe .dxEhw ipAn mipicn¦§¨¦¦§¥§¨§¦§§
xtqaE dxFYA mil`rnWi¦§§¥¦©¨§¥¤

:mihtFWbi dxez §¦
éàø ìà (âé,ipr d`x lwWn lr . ¥¢¦©¦§©¨¨¢¦

:d`xn l` mrhMíBìä íâäFnM . §©©¥©§¤£©£§
`Ad oke .dR FnM `EdW oFkPde .dYr©¨§©¨¤§Ÿ§¥©¨
izi`x dR mbd mrHde .Wi` mFld cFr£¦§©©©£©Ÿ¨¦¦

.iiprA mXd d`xW xg` ,mXd K`ln©§©©¥©©¤¨¨©¥§¨§¦
:cinY i`x `Ed iMci dxez ¦Ÿ¦¨¦

éçì øàa (ãédpXl ig didi xW`l . §¥©©©£¤¦§¤©©¨¨
dpW lkA iM .igl dM mrhM ,zxg`d̈©¤¤§©©Ÿ¤¨¦§¨¨¨
x`Ad l` mil`rnWId mibbFg Eid̈§¦©¦§§¥¦¤©§¥
x`A `xTi mFId mB .z`Gd©Ÿ©©¦¨¥§¥

:menfeh dxez

écL ìà (à,siTY Fnrhe .x`Yd mW . ¥©©¥©Ÿ©§©§©¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

עה jlÎjl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÈcL Ï‡ŒÈ‡∑ ּבאלהּותי ּדי ׁשּיׁש הּוא אני ¬ƒ≈««ֱֲִִֵֶֶַָ

ּברּיה  לאלּהלכל ל ואהיה לפני" התהּל" ,לפיכ . ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
:ּכ ּפרּוׁשֹו ּבּמקרא, ׁשהּוא מקֹום ּכל וכן ְְְְִֵֵֶַַָָָָּולפטרֹון.

הענין  לפי והּכל ׁשּלֹו, ÈÙÏ.ּדי Cl‰˙‰∑:ּכתרּגּומֹו ְְְִִֶַַָָֹƒ¿«≈¿»«ְְַ
ּבעבֹודתי  הּדבק קדמי', ˙ÌÈÓ.'ּפלח ‰È‰Â∑ אף ְֲֳִִֵַַַָָָ∆¿≈»ƒַ

נסיֹונֹותי  ּבכל ׁשלם היה צּוּוי, אחר צּוּוי ּולפי .זה ְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָ

הּזה  ּובּדבר מילה, ּבמצות לפני", התהּל" ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמדרׁשֹו:
ּבעל  אּתה ,ּב ׁשהערלה זמן ׁשּכל "ּתמים", ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָּתהיה
אּתה  עכׁשו תמים", "והיה אחר: ּדבר לפני. ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָמּום

אברים  ה' הּגוּיה חסר וראׁש אזנים ׁשּתי עינים, ׁשּתי :. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹ
רמ"ח  אֹותּיֹותי מנין ויהיּו ,ׁשמ על אֹות ל ְְְְְִִִִִֶַַאֹוסיף

.איבריּכמנין ְְִֵֶַָ

(á)ðéáe éðéa éúéøá äðzàåãàîa EúBà äaøàå E §¤§¨¬§¦¦−¥¦´¥¤®§©§¤¬«§−¦§¬Ÿ
:ãàî§«Ÿ

i"yx£È˙È¯· ‰z‡Â∑זֹו מצוה עלֿידי ל להֹוריׁשּה הארץ , ּוברית אהבה ׁשל .ּברית ¿∆¿»¿ƒƒְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

(â):øîàì íéýìû Bzà øaãéå åéðt-ìò íøáà ìtiå©¦¬Ÿ©§−̈©¨¨®©§©¥¬¦²¡Ÿ¦−¥«Ÿ

i"yx£ÂÈtŒÏÚ Ì¯·‡ ÏtiÂ∑ ׁשעד הּׁשכינה. מּמֹורא «ƒ…«¿»«»»ְִִֶַַָָ
ּכח  ּבֹו היה לא מל, נּצבת ׁשּלא הּקדׁש ורּוח לעמד ְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֹ

עינים" ּוגלּוי "נֹופל ּבבלעם: ׁשּנאמר וזהּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָעליו,
ּכן ( מצאתי אליעזר דרּבי .)ּבבריתא ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָ

(ã):íéBb ïBîä áàì úééäå Czà éúéøá äpä éðà£¦¾¦¥¬§¦¦−¦¨®§¨¦¾¨§©−£¬¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd oeygxn 'g ,jl jl t"y xn`n)

ּכי  ּגֹוים". המֹון ל"אב נעׂשה אברם ׁשּנּמֹול אחרי ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּדוקא
ּומֹוׁשל  אב ּבבחינת ׁשהּוא הּוא ּגֹוים" המֹון "אב ענין ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָהּנה
החסד  המׁשכת ׁשהיתה מּכיון הּמילה, ולפני עליהם. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוׁשֹולט
לכן  העֹולם, לאּמֹות לּגֹוים, ּגם הּגבֹוהֹות ּונׁשמֹות ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻׁשּלמעלה
ּכׁשּנּמֹול  ודוקא .ּכ ּכל עליהם ׁשליטה לאברם היתה ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹלא
הינּו יסֹוד, ּבחינת ׁשהּוא הּברית מן הערלה ונפרדה ְְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָאברם,
ּכמֹו ׁשּלמעלה מחסד יֹותר מקּבלים העֹולם אּמֹות ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאין
היה  ׁשאברהם ּגֹוים", המֹון "אב ענין נפעל ּדוקא אז ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָיׂשראל,

עליהם. ּומֹוׁשל וׁשֹולט אב ְְֲִִֵֵֵֶַָּבבחינת
לגרים והּנה אב ׁשהּוא ּגֹוים" המֹון "אב ּבענין ּפרּוׁש עֹוד ,יׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

ּבזה  ּומבאר הּמילה. ידי על נעׂשה הּגרּות) (ענין זה ענין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוגם
יֹורדים  היּו הּמילה ּדלפני לעיל נתּבאר ּדהּנה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּבהּמאמר,
לא  זה, ּומּטעם ּכּנ"ל, העֹולם לאּמֹות ּגם ּגבֹוהֹות ְְְִֶַַַַַָָָֹֻנׁשמֹות

ּבאּמֹות  ׁשּגם מּכיון ּכי אברם, מילת לפני הּגרּות ענין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהיה
ורצֹון  סּבה להם היה לא לכן הּגבֹוהֹות, נׁשמֹות היּו ְְְִֵֶַָָָָָָָָָָֹהעֹולם
ּׁשּנעׂשה  אברהם מילת אחרי מה־ּׁשאין־ּכן כּו', ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלהתּגּיר
רצֹון  להם ׁשּיהיה סּבה היה זה הּנה העֹולם, ּבאּמֹות ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻירידה
הרּבה  מֹוצאים ּׁשאין מה ּבהּמאמר מבאר ּובזה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹלהתּגּיר.
אף  ולכן זֹו, ּברית לפני נֹולד יׁשמעאל ּכי מּיׁשמעאל, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָּגרים
אברהם  ּוכמאמר כּו', הּגבֹוהֹות נׁשמֹות ענין ּכן ּגם ּבֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָׁשּיׁש
ּגרים  הרּבה מֹוצאים אין זאת ּבכל כּו', יׁשמעאל מּמּנּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹיצא
מה־ּׁשאין־ּכן  זֹו. ּברית לפני נֹולד יׁשמעאל ּכי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָמּיׁשמעאל
אף  ולכן הּברית, אחר ׁשּנֹולד מּׁשּום ּגרים, יֹותר יׁש ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּבעׂשו
אחר  נֹולד ּכי ּגרים, ּבֹו יׁש אבל ּגבֹוהֹות נׁשמֹות ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָׁשאין
ל יּקרא ביצחק "ּכי ּוכמאמר הּברית, מן הערלה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשּנפרדה

יצחק. ּכל ולא "ּביצחק" ְְְְִִַָָָָֹזרע",

(ä)EîL äéäå íøáà EîL-úà ãBò àøwé-àìå§«Ÿ¦¨¥¬²¤¦§−©§¨®§¨¨³¦§Æ
ézúð íéBb ïBîä-áà ék íäøáà:E ©§¨½̈¦²©£¬¦−§©¦«

i"yx£ÌÈBb ÔBÓ‰Œ·‡ Èk∑,ׁשמֹו ׁשל נֹוטריקֹון לׁשֹון ƒ«¬ƒְְְִֶ
לארם  אּלא אב היה ׁשּלא ּבּתחּלה, ּבֹו ׁשהיתה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹורי"ׁש
רי"ׁש ואפּלּו העֹולם, לכל אב ועכׁשו מקֹומֹו, ְְְְֲִֵֶַַָָָָָׁשהּוא

ׁשל  יּו"ד ׁשאף מּמקֹומּה, זזה לא מּתחּלה ּבֹו ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹׁשהיתה
עד  הּׁשכינה, על נתרעמה ליהֹוׁשע,ׂשרי ׁשהֹוסיפּה ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָֻ

יב)ׁשּנאמר: יהֹוׁשע (במדבר נּון ּבן להֹוׁשע מׁשה .""וּיקרא ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹֻ

C˙Èב  ÈbÒ‡Â CÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÈÓÈ˜ Ôz‡Â¿∆≈¿»ƒ≈≈¿ƒ≈»¿«¿≈»»
:‡„ÁÏ ‡„ÁÏ«¬»«¬»

ÈÈג  dnÚ ÏÈlÓe È‰Bt‡ ÏÚ Ì¯·‡ ÏÙe¿««¿»««ƒ«ƒƒ≈¿»
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

(ד  ‡‰ ‡‡¯Ê‚ איננו È‰˙e)בנ"י CnÚ ÈÓÈ˜ ¬»»¿«¿»ƒƒ»¿≈
:ÔÈÓÓÚ ÈbÒ ·‡Ï¿««ƒ«¿ƒ

CÓLה  È‰ÈÂ Ì¯·‡ CÓL ˙È „BÚ È¯˜˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿≈»¿»«¿»ƒ≈¿»
:Cz·‰È ÔÈÓÓÚ ÈbÒ ·‡ È¯‡ Ì‰¯·‡«¿»»¬≈««ƒ«¿ƒ¿»ƒ»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

iM .LixvA iCW dide .iCW lFwM oke§¥§©©§¨¨©©§¨¤¦
iCWe .xvA xtr lr ziWe mrhM Fnrh©§§©©§¦©¨¨¨¤§©©

EC iAl lwWn lrEdEWxR miAxe .i ©¦§©¦¦©¨§©¦¥§
.xABzde gSpn `EdW .ccFW zxfBn¦¦§©¥¤§©¥©§¦§©¥

,z`Gd dWxRA dGd mXd xiMfdl mrhe§©©§©§¦©¥©¤©¨¨¨©Ÿ
mXd iM oFkPde .lFnie mdxa` `xil¦Ÿ©§¨¨§¦§©¨¦©¥
mW dfe .FCbpM `xwp `xFPde cAkPd©¦§¨§©¨¦§¨§¤§§¤¥
cnFr mlFrd iM dUrOd cbpM x`Yd©Ÿ©§¤¤©©£¤¦¨¨¥

mXd cFq oiaOde .zFnXd ipW dN` lr©¥¤§¥©¥§©¥¦©¥
:oin`iíéîú äéäådOl l`WY `NW . ©£¦¤§¥¨¦¤Ÿ¦§©¨¨

:dliOda dxez ©¦¨
íäøáà (äoFnd xiA` y''ixd ztqFY . ©§¨¨¤¤¨¥©¦£



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

jlÎjlעו zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd oeygxn 'g ,jl jl t"y zgiy)

לעבֹודת  ּבנֹוגע - הּנ"ל רׁש"י מּפרּוׁש הּנלמדת ההֹוראה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָּבאּור
ָָָהאדם:

ה"אבֹות" ׁשל עניניהם ׁשּכל מקֹומֹות ּבכּמה ּומבאר ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹידּוע
ּכל  אצל ודֹור, ּדֹור ּבכל אחריהם לבניהם ּבירּׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻנמׁשכים
ענין  על הּציּוּוי - ּבעניננּו ועל־ּדר־זה מּיׂשראל. ואחת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאחד
וכן  מּיׂשראל, ואחד אחד לכל הּׁשּי ענין ׁשּזהּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּמּלה,
ּכ ּכדי ועד דמּיא". דמהילא ּכמאן "אּׁשה - לנׁשים ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָּבנֹוגע
הּמּלה) ּפעּלת לפני (עֹוד מציאּותֹו עצם מּצד ׁשאפּלּו -ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֻ
ּכדאיתא  המּולים", ּבין מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנחׁשב
מּתר  לערלים, נהנה ׁשאיני "קֹונם ב) לא, (נדרים ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּבּמׁשנה
יׂשראל  ּבערלי אסּור למּולים, נהנה ׁשאיני . . יׂשראל ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבערלי
מּמׁש ּבפעל נּמֹול ׁשּלא מי (אפּלּו יׂשראל ּבני ּכל ּכי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹכּו'",
חנּכה  הּתֹורה' 'אֹור (ראה "מּולים" ּבעצם הם כּו') אנס ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֻמּפני

א). שיב,
הענין  ּגם יׁשנֹו מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ׁשאצל מּובן, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָּומּזה
אבינּו אברהם אצל ׁשּנפעל (ּכפי "נתּתי ּגֹוים המֹון ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָד"אב
להביא  - הּוא הּיהּודי ׁשל ותפקידֹו הּמּלה), ענין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָעל־ידי

הּפעל. אל ּומהּכח הּגּלּוי אל מההעלם אּלּו ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹּכחֹות

[ּבדגמת  ּבמקֹומֹו "אב" נעׂשה ׁשּיהּודי מּבעי לא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֻּכלֹומר:
ׁשהּוא  לארם, "אב - הּמּלה לפני - "אברם" ׁשל ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָמעלתֹו
ׁשּנמצאים  אּלּו ּכל על ּומׁשּפיע ּפעל ׁשהּוא הינּו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמקֹומֹו"],
מּמּצב  ּכלל מתּפעל ׁשאינֹו (ּופׁשיטא ּובסביבתֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָּבמקֹומֹו
"אב  מּזֹו יתירה אּלא הּמקֹום), אנׁשי ׁשל ּומּמּצבם ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמקֹום

ּכּלֹו. העֹולם ּבכל ּומׁשּפיע ּפעל ׁשהּוא הינּו ְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻהעֹולם",
מּכיון  מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל אצל יׁשנֹו זה ענין - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָוּכאמּור
- רק היא ועבֹודתֹו אבינּו, מאברהם ּבירּׁשה זאת ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻׁשּמקּבל

הּגּלּוי. אל ּומההעלם הּפעל אל מהּכח זאת ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹֹלגּלֹות
ּבעניני  ועבֹודתנּו מעׂשינּו ּכללּות על־ידי נפעל זה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוענין
ד"הּבאים  הענין את ּפֹועלים ׁשעל־ידי־זה ּומצֹותיה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּתֹורה

יׂשרא  ּופרח יציץ יעקב וגּלּוי,יׁשרׁש ּפריחה ׁשל ענין - ל" ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
עד  ּפרֹות ּופירי ּפרֹות - ּתנּובה" תבל ּפני ד"ּומלאּו ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַָָֹּובאפן
לענין  "סֹוף" ׁשעֹוׂשים - החסידּות ּוכפרּוׁש העֹולם, ּכל ְְְֲִִִֵֶַָָָָסֹוף
את  ׁשּמבּטלים הינּו והסּתר, העלם מּלׁשֹון ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָה"עֹולם",
הּגאּלה  להתּגלּות ּומּיד ּתכף וזֹוכים וההסּתר, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻההעלם
ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו, מׁשיח על־ידי והׁשלימה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָהאמּתית

ַָמּמׁש.

(å)ézúðe ãàî ãàîa Eúà éúøôäåíéëìîe íéBâì E §¦§¥¦³«Ÿ§Æ¦§´Ÿ§½Ÿ§©¦−§¦®§¨¦−
:eàöé Enî¦§¬¥¥«

i"yx£ÌÈB‚Ï EÈz˙e∑ עליו מבּׂשרֹו היה ולא לֹו, היה ּכבר יׁשמעאל ׁשהרי ואדֹום, .יׂשראל ¿«ƒ¿ƒְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹ

ß oeygxn `"i ycew zay ß

(æ)ðéáe éðéa éúéøa-úà éúî÷äåéøçà Eòøæ ïéáe EE ©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¹¥¦´¥¤À¥̧©§£¯©«£¤²
Eòøæìe íéýìûì Eì úBéäì íìBò úéøáì íúøãì§«ŸŸ−̈¦§¦´¨®¦«§³§Æ¥«Ÿ¦½§©§£−

éøçà:E ©«£¤«
i"yx£È˙È¯aŒ˙‡ È˙Ó˜‰Â∑"לאלהים ל "להיֹות הּברית? היא .ּומה «¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒְְְִִִִֵַַֹ

(ç)éøçà Eòøæìe Eì ézúðåúà E|éøâî õøàúà E §¨«©¦´Â§Â§©§£¸©«£¤¹¥´¤´¤§ª¤À¥µ
:íéýìûì íäì éúééäå íìBò úfçàì ïòðk õøà-ìk̈¤´¤§©½©©«£ª©−¨®§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«

i"yx£ÌÏBÚ ˙fÁ‡Ï∑אבל לאלהים, לכם אהיה יׂשראל (וׁשם ּבחּוצהֿלארץ )ּבר אלֹוּההּדר לֹו ׁשאין ּכמי -. «¬À«»ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(è)éúéøa-úà äzàå íäøáà-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈§©−̈¤§¦¦´
éøçà Eòøæå äzà øîLú:íúøãì E ¦§®Ÿ©¨²§©§£¬©«£¤−§«ŸŸ¨«

ÔÈLÎÏו  Cpz‡Â ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ C˙È LÈt‡Â¿«ƒ»»«¬»«¬»¿∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒ
:Ôe˜ÙÈ CpÓ ‡iÓÓÚa ÔÈËÈlLc ÔÈÎÏÓe«¿ƒ¿«ƒƒ¿«¿«»ƒ»ƒ¿

CÈaז  ÔÈ·e CÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÈÓÈ˜ ˙È ÌÈ˜‡Â«¬≈»¿»ƒ≈≈¿ƒ≈»≈¿»
CÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔB‰È¯„Ï C¯˙a«¿»¿»≈ƒ¿»»»¿≈¬≈»

:C¯˙a CÈ·ÏÂ ‡‰Ï‡Ï≈»»¿ƒ¿»«¿»

C˙e·˙Bzח  ‡Ú¯‡ ˙È C¯˙a CÈ·ÏÂ CÏ Ôz‡Â¿∆≈»¿ƒ¿»«¿»»«¿»»»
ÈÂ‰‡Â ÌÏÚ ˙ÒÁ‡Ï ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙È»»«¿»ƒ¿««¿«¬»«»»¿∆¡≈

:‡‰Ï‡Ï ÔB‰Ï¿≈»»

‡zט  ¯h˙ ÈÓÈ˜ ˙È z‡Â Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»¿«¿»¿»ƒƒ»«¿
:ÔB‰È¯„Ï C¯˙a CÈ·e¿»«¿»¿»≈

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

zF` FnXn xQgl mWd `A `le .miFB¦§Ÿ¨©¥§©¥¦§
:siqFdl m` iMäøNållM x`Y mW . ¦¦§¦§¨¨¥Ÿ©§¨

EpMzp Fl xW` mXd KExaE .ixUM `lŸ§¨©¨©¥£¤¦§§
lFOdl mdxa` dEve miCwdW zFlilr£¦¤¦§¦§¦¨©§¨¨§¦

Frxf zFidl dxU xdYW mcFw¥¤©©¨¨¦§©§
:WFcwe dxez ¨
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עז jlÎjl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£‰z‡Â∑ אני' ראׁשֹון: ענין על מֹוסיף זֹו וא"ו ¿«»ְֲִִִִַָָ

היא  ּומה לׁשמרּה, זהיר הוי ואּתה ,'אּת ּבריתי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָהּנה
לכם  הּמֹול ּתׁשמרּו אׁשר ּבריתי "זאת ְְְְֲִִִִִֶֶָָָֹׁשמירתּה?

."וגֹו' ְ

(é)Eòøæ ïéáe íëéðéáe éðéa eøîLz øLà éúéøa úàǽŸ§¦¦º£¤´¦§§À¥¦Æ¥´¥¤½¥¬©§£−
éøçà:øëæ-ìk íëì ìBnä E ©«£¤®¦¬¨¤−¨¨¨«

i"yx£'B‚Â ÌÎÈÈ·e ÈÈa∑ עכׁשו ׁשל ÔÈ·e.אֹותם ≈ƒ≈≈∆¿ְֶַָָ≈
EÈ¯Á‡ EÚ¯Ê∑אחרי להּולד ∑‰ÏBn.העתידין «¿¬«¬∆ְֲֲִִִֵֶַָָƒ

להּמֹול  ּכמֹוּכמֹו 'עׂשֹות', אֹומר: ׁשאּתה ּכמֹו , ְְְְֲִֵֶַָ
.לעׂשֹות  ֲַ

(àé)úéøa úBàì äéäå íëúìøò øNa úà ízìîðe§©§¤¾¥−§©´¨§©§¤®§¨¨Æ§´§¦½
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i"yx£ÌzÏÓe∑ליסֹוד ּכמֹו יתרה ּבֹו והּנּו"ן ּומלּתם, ¿«¿∆ְְְְִֵֶַַָ
נֹוׂשא. ׁשל ונ' נֹוׁש ׁשל נ' ּכגֹון לפרקים, ּבֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַָהּנֹופל

יּפעל  לׁשֹון "יּמֹול" אבל "ּונׂשאתם", ּכמֹו ,"ּונמלּתם" ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָ
יעׂשה  יאכלּכמֹו: אינו), ישן .(ברש"י ְֵֵֵֶָָ

(áé)íëéúøãì øëæ-ìk íëì ìBné íéîé úðîL-ïáe¤§Ÿ©´¨¦À¦¬¨¤²¨¨−̈§Ÿ«Ÿ¥¤®
Eòøfî àì øLà øëð-ïa ìkî óñk-úð÷îe úéa ãéìé§¦´½̈¦¦§©¤̧¤Æ¦´Ÿ¤¥½̈£¤²¬Ÿ¦©§£−

:àeä«
i"yx£˙Èa „ÈÏÈ∑ ּבּבית הּׁשפחה מּׁשּנֹולד ∑eÛÒkŒ˙˜Ó.ׁשּילדּתּו .ׁשּקנאֹו ¿ƒ»ƒְְִִֶַַַַָָƒ¿«∆∆ְִֶֶַָ
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ּכל־זכר לכם יּמֹול ימים יב)ּובן־ׁשמנת (יז, ְִִֶֶַָָָָָֹ
ּבמנחֹות ב)איתא כּו'(מג, הּמרחץ לבית ּדוד ׁשּנכנס "ּבׁשעה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּבּמילה  ׁשּנזּכר וכיון מצוה, ּבלא ערם ׁשאעמד לי אֹוי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאמר
ּדעּתֹו". נתיּׁשבה ְְְְִִֶַַָָׁשּבבׂשרֹו

ּבידי  היתה הּמילה זכּות רק ּדאטּו ּבזה, עּיּון צרי ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָולכאֹורה
וּדאי  ּולדגמא אחרֹות, מצֹות ּגם ּבידֹו היּו וּדאי והרי ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָֻּדוד,
ּכתֹוצאה  יתּבר לֹו היּו מׁשעּבדים עדין ּדוד ׁשל ולּבֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻׁשּמחֹו
ּדעּתֹו? נתיּׁשבה הּמילה על־ידי רק ּומּדּוע ּתפּלין, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָמהּנחת

ּגם  עֹומדת הּמצוה ׁשּזכּות זה אחרֹות, ּדבמצֹות לֹומר, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָויׁש
ּוכמֹו הּמצוה, מעׂשּית ּכתֹוצאה רק הּוא עׂשּיתן, ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָלאחר
אחרי  ּגם יתּבר לֹו מׁשעּבדים והּמח ּדהּלב ּתפּלין, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹֻּבהּנחת
ואין  הּנחתן, ּבעת רק היא הּמצוה קּיּום א הּתפּלין, ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָהּנחת

מה־ מעליו. ׁשהסירן לאחרי ּתפּלין מצות מקּים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהאדם
זמן. לאחרי נמׁש הּמצוה קּיּום ּגם מילה ּבמצות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּׁשאין־ּכן
אּלא  הערלה הסרת ּפעּלת רק לא היא מילה מצות ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻּדהּנה

מהּול" "להיֹות סוף ּגם חמד' ב'שדי פענח' ה'צפנת מכתב (עיין ְִַָ
המציצה) מצּוה קונטרס האדם חּיי מימי רגע ּדכל "להיֹות , הּוא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

הּׁשמיני  ּבּיֹום היתה הּמילה ׁשּפעּלת ּדאף ונמצא, ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻמהּול".
הּוא  הרי חּייו מימי רגע ׁשּכל ּכיון מּכל־מקֹום ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלהּולדּתֹו,

חּייו. ימי ּכל מילה מצות הּוא ׁשּמקּים נמצא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמהּול,
ּבמצות  רק ּדוד ׁשל ּדעּתֹו ּׁשּנתיּׁשבה מה מיּׁשב ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֻועל־ּפי־זה
ימי  מׁש ּכל לאדם עֹומדת זֹו מצוה ׁשּזכּות זה ּכי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָמילה,
ולא  ורגע, רגע ּבכל הּוא הּמצוה קּיּום ּגם ּכי הּוא, ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹחּייו

ּבזה. וכּיֹוצא ּתפּלין ְְְְִִִֵֶַַָּכמצות
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ּכל־זכר לכם יּמֹול ימים יב)ּובן־ׁשמנת (יז, ְִִֶֶַָָָָָֹ
הּקדֹוׁשה  זֹו נפׁש ּכניסת ׁש"ּתחּלת הרב' ערּו ּב'ׁשלחן ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻּכתּוב

מילה" ּבמצות כּו' ד היא סימן סוף תנינא מהדורא חיים (אורח ְְִִִַָ
ה' בן משנת בפירוש הספר (בסוף היום סדר ב. צא, ג חלק זהר (וראה
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

jlÎjlעח zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i ycew zayl inei xeriy
ּפרק למקרא) ד חלק אלנקאוה) (להר"י המאֹור מנֹורת ועין .ְְֵֵֶֶֶַַַָ

'ערּו 'ׁשּולחן ּבסֹופֹו. חכמה' ּב'ראׁשית הּובא ּבנים, ְְְְִִִֵָָָָָָגידּול
ה). סעיף רסג סימן ְִִֵֶָָיֹורה־דעה

"מלּמדין  הּתינֹוק לידת קדם ּגם הרי מּובן, אינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹולכאֹורה
ּכּלּה" הּתֹורה ּכל ב)אֹותֹו ל, קדֹוׁשה,(נדה נפׁש ּבֹו ונמצאת , ְְְִֵֶֶַָָָָֻ

נפׁש ּכניסת ׁשּתחּלת ּׁשּכתב מה עם זה יתאים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָואי
הּמילה? ּברית ּבעת היא ְְְִִִֵַַָָֻהּקדּׁשה

ּבברית  מיחדת מעלה מצינּו ּדהּנה ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻויׁש
מצוה  הּמצֹות, ׁשּכל ּדאף הּמצֹות, ּבׁשאר ׁשאינּה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמילה

וחּבּור" "צותא ג)מּלׁשֹון מה, בחוקותי תורה, לחּבר (לקוטי ענינן , ְְְְְִִִֵַַָָָ
האדם  ּבגּוף נּכר זה חּבּור אין אבל הּקּב"ה, עם האדם ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָאת

נּכר  אין צדקה, הּמחּלקת הּיד ּולדגמא: הּמצוה. ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻהמקּים
נׁשּת צדקה ּׁשחּלקה ׁשעל־ידי הּיד ׁשל הּגׁשמי ּגּוף ּבּבׂשר ּנה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ַָהּיד.
ׁשּנּוי  נהיה הּמצוה על־ידי הרי מילה, ּבמצות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמה־ּׁשאין־ּכן
על־ידי  ׁשּנֹוצר להּקּב"ה והחּבּור והּקׁשר הּגּוף, ּבבׂשר ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּגלּוי

עצמֹו. הּגּוף ּבבׂשר נּכר ְְְִִִַַַַָָהּמצוה
א ּבאדם, קדֹוׁשה נפׁש נמצאת הּברית קדם ׁשּגם אף ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹולכן
ׁשל  הּפנימית התקּׁשרּותּה היינּו, הּקדּׁשה, נפׁש ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֻּכניסת
הּוא  ּבּגּוף, ּבגלּוי הּדבר ׁשּנּכר עד הּגּוף עם הּקדֹוׁשה ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהּנפׁש
נפׁש ּבֹו ׁשּיׁש הּגּוף ּבבׂשר נּכר אז רק ּכי הּמילה, ּברית ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבעת

ְָקדֹוׁשה.
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לדרתיכם ּכל־זכר לכם יּמֹול ימים יב)ּובן־ׁשמנת (יז, ְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֽ
ח' ּבן ּכׁשהּוא  ּתינֹוק למּול ּתֹורה ׁשציותה הטעם לבאר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיׁש
למּול  טפי עדיף היה ּדלכאֹורה ּכלל, דעה לֹו ואין ְְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָָימים,
את  מכניס הּוא ּורצֹונֹו ּומּדעּתֹו יֹותר, מבּגר ּבהיֹותֹו ְְְְְִִִֵֶַַָֻאֹותֹו

אבינּו? אברהם ׁשל לבריתֹו ְְְִִִֶַַָָָעצמֹו
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

ּו"ּברית" קׁשר נֹוצר ׁשעל־ידּה הּוא מילה ּברית ׁשל ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָענינּה
ׁשּכתּוב ּוכמֹו להּקּב"ה, האדם יג)ּבין ּבריתי (יז, "והיתה ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָ

עֹולם". לברית ְְְִִִֶַָּבבׂשרכם
ּומגּבל, נברא אדם ּבהיֹות ּכי האדם, מּצד ּבא אינֹו זה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻקׁשר

.יתּבר הּבֹורא עם ונצחי אמּתי קׁשר לפעל לֹו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹאי־אפׁשר
הּנכנס  אחד ּכל עם עצמֹו ׁשּמקּׁשר זה הּוא ׁשהּקּב"ה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאּלא

ְִִּבברית.
הּקׁשר  אם ּכי ימים, לח' היא מילה ׁשּמצות הּטעם ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָוזהּו
לעׂשֹותֹו צריכים היּו אז האדם, על־ידי נֹוצר היה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָוהּברית
נֹוצר  ׁשהּקׁשר מּכיון אבל ּבזה. וכּיֹוצא ּדעת ּבר ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּכׁשהּוא
עד  לחּכֹות טעם אין האדם, על־ידי ולא הּקּב"ה ְְְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹעל־ידי
אֹותֹו מכניסים - ּכׁשאפׁשר מּיד אּלא ּדעת, לֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּתהיה

נצחי. ּבקׁשר הּקּב"ה עם אֹותֹו ּומקּׁשרים ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָלברית

(âé)ìBnä|äúéäå Etñk úð÷îe Eúéa ãéìé ìBné ¦¯¦²§¦¬¥«§−¦§©´©§¤®§¨«§¨¯
:íìBò úéøáì íëøNáa éúéøá§¦¦²¦§©§¤−¦§¦¬¨«

i"yx£E˙Èa „ÈÏÈ ÏBnÈ ÏBn‰∑ עליו ּכפל ולא ּכאן ƒƒ¿ƒ≈¿ְַָָָָֹ
נּמֹול  ּבית' 'יליד ׁשּיׁש ללּמד ימים, לׁשמֹונה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָאמר

ימים )לאחד ס"א (לאחר ּבמּסכת ׁשמנה ׁשּמפרׁש ּכמֹו , ְְְְְִֶֶֶַַַָָָֹֹ
קלח)ׁשּבת  .(דף ַָ

(ãé)ìøòå|Búìøò øNa-úà ìBné-àì øLà øëæ §¨¥´¨À̈£¤³«Ÿ¦Æ¤§©´¨§¨½
øa-úà äénòî àåää Lôpä äúøëðå:øôä éúé §¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤®¨¤§¦¦−¥©«

i"yx£¯ÎÊ Ï¯ÚÂ∑ מקֹום ּבאֹותֹו ׁשהּמילה לּמד ּכאן ¿»≈»»ְִִֵֶַָָָ
זכר  ּבין נּכר ÏBnÈŒ‡Ï.(ב"ר)לנקבה ׁשהּוא ¯L‡∑ ְִִֵֵֶָָָָ¬∆…ƒ

ענׁשין  לכלל אין מׁשּיּגיע אביו אבל "ונכרתה", : ְְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָ

ּב"עׂשה" עֹובר אבל ּכרת, עליו ÎÂ¯˙‰.ענּוׁש ֲֲֵֵֵַָָָָָ¿ƒ¿¿»
LÙp‰∑זמּנֹו קדם ּומת ערירי קד)הֹול .(שבת «∆∆ְֲִִֵֵֶַֹ

ÈÏÈ„יג  (¯Ê‚È ¯Ê‚Ó È") Ôe¯fb˙È ‡¯fb˙‡ƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ
ÔBÎÈ¯N·a ÈÓÈ˜ È‰˙e CtÒk ÔÈ·Êe C˙Èa≈»¿ƒ«¿»¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈

:ÌÏÚ ÌÈ˜Ïƒ¿»»»

d˙Ï¯Úיד  ¯Na ˙È ¯Ê‚È ‡Ï Èc ‡¯eÎc Ï¯ÚÂ¿»≈¿»ƒ»ƒ¿«»¿«»¿»≈
ÈÓÈ˜ ˙È ‰ÈnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈«∆»»¿»ƒ

:ÈL‡«¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

cili lFOi lFOd mdxa` dY`e .sqM¤¤§©¨©§¨¨¦¦§¦
md m`e .mFId LRqM zpwnE LziA¥§¦§©©§§©§¦¥

:milFcBbi dxez §¦
ìBné àì øLà øëæ ìøòå (ãéWExR . §¨¥¨¨£¤Ÿ¦¥

on `Ede .xcp xCi iM FnM .lrti lFOi¦¦§Ÿ§¦¦Ÿ¤¤§¦
m` Fnrhe .mkzlxr xUA z` mYlnpE§©§¤¤§©¨§©§¤§©§¦
xUA z` lFni `le devn xA did̈¨©¦§¨§Ÿ¦¤§©

xrPd zevn iM .zxM eilr Wi Fzlxr̈§¨¥¨¨¨¥¦¦§©©©©
,Edln `l eia` m`e .a`d lr ohTd©¨¨©¨¨§¦¨¦Ÿ¨¨
zxke .FzEWxA FzFidA Fnvr z` lEnï¤©§¦§¦§§¨¥
m` iM EaWgi mirFHde .minW iciA¦¥¨©¦§©¦©§§¦¦
mlFrl wlg Fl oi` lFOp `le xrPd zn¥©©©§Ÿ¦¥¥¤¨¨

pFvxM WtPd WExR oi`e .`AdiM ,m ©¨§¥¥©¤¤¦§¨¦
Fl WIW sEB Fnrhe .Wi` FnM Wtp¤¤§¦§©§¤¥

iM xnF` Wie .`hgz iM Wtp oke .Wtp¤¤§¥¤¤¦¤¡¨§¥¥¦
xnF` Wie .dpW a''p mcw zOd zxM̈¥©¥Ÿ¤¨¨§¥¥
lr .Frxf zFnA FnW zxMIW zxM iM¦¨¥¤¦¨¥§§©§©

aEzMd xn` oMäénòîWIW in iM ¥¨©©¨¥©¤¨¦¦¤¥
`l FnWE ig `Ed EN`M ,mipA Fl¨¦§¦©§Ÿ

:zxkpeh dxez ¦§¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

עט jlÎjl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i ycew zayl inei xeriy

(åè)-àì EzLà éøN íäøáà-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈¨©´¦§§½«Ÿ
:dîL äøN ék éøN dîL-úà àø÷ú¦§¨¬¤§−̈¨¨®¦¬¨−̈§¨«

i"yx£È¯N dÓL ˙‡ ‡¯˜˙Œ‡Ï∑ ׂשרה ׁשּתהא "ׁשמּה", סתם ׂשרה" "ּכי לאחרים, ולא לי ׂשרי, דמׁשמע …ƒ¿»∆¿»»»ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
ּכל  יג)על .(ברכות ַֹ

(æè)äézëøáe ïa Eì äpnî ézúð íâå dúà ézëøáe¥«©§¦´Ÿ½̈§©̧¨©¯¦¦¤²¨§−¥®¥«©§¦̧¨Æ
:eéäé äpnî íénò éëìî íéBâì äúéäå§¨«§¨´§¦½©§¥¬©¦−¦¤¬¨¦«§«

i"yx£d˙‡ ÈzÎ¯·e∑ ׁשח הּברכה? היא זרה ּומה ≈«¿ƒ…»ְְִֶַַָָָָ
יח)ׁשּנאמר:לנערּותּה, עדנה"(לקמן לי ."היתה ְְְֱֲִֶֶֶַַָָָָ
‰ÈzÎ¯·e∑לכ ּכׁשּנצרכה ׁשדים, מׁשּתה ּבהנקת ּביֹום ≈«¿ƒ»ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָ

מן  אסּופי ׁשהביאּו עליהם מרּננים ׁשהיּו יצחק, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשל

ּבנּה אחת ּכל והביאה הּוא'. 'ּבננּו ואֹומרים: ְְְְְִִֵֵַַַָָָהּׁשּוק,
ּכּלם, את הניקה והיא הביאה, לא ּומניקּתּה ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻעּמּה,

ׁשּנאמר: כא)הּוא 'ּבראׁשית (לקמן ׂשרה", בנים "הניקה ְֱִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּבמקצת  רמזֹו .רּבה' ְְְִַָָָ

(æé)ïálä Baìa øîàiå ÷çöiå åéðt-ìò íäøáà ìtiå©¦¯Ÿ©§¨¨²©¨−̈©¦§¨®©´Ÿ¤§¦À©§¤³
:ãìz äðL íéòLz-úáä äøN-íàå ãìeé äðL-äàî¥¨«¨¨Æ¦¨¥½§¦̧¨½̈£©¦§¦¬¨−̈¥¥«

i"yx£˜ÁˆiÂ ÂÈtŒÏÚ Ì‰¯·‡ ÏtiÂ∑ ּתרּגם זה «ƒ…«¿»»«»»«ƒ¿»ְִֵֶ
,מחֹו לׁשֹון ׂשרה וׁשל 'וחדי', ׂשמחה: לׁשֹון ְְְְְְְֲִִֶַָָָאּונקלֹוס
האמינה  לא וׂשרה וׂשמח, האמין ׁשאברהם ְְְְֱֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלמדּת
ׂשרה  על הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשהקּפיד וזהּו ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָולגלגה,

אברהם  על הקּפיד ׁשהן ∑‰Ô·l.ולא ּתמיהֹות יׁש ְְְִִַַָָֹ«¿∆ְִֵֵֶ
ּכמֹו:קּימֹות  ב), א נגליתי"?(שמואל טו)"הנגלה ב (שמואל ְְְֲִִִֵַָֹ

קּימת, היא זֹו אף אּתה"?; ּבלּבֹו:"הרֹואה אמר וכ ְְִִֶֶֶַַַַָָָָ

ּׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  מה לאחר זה חסד ְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָ'הנעׂשה
לי'? L‰.עֹוׂשה ÌÈÚLzŒ˙·‰ ‰¯NŒÌ‡Â∑ היתה ִֶ¿ƒ»»¬«ƒ¿ƒ»»ְָָ

היּו הראׁשֹונים ׁשּדֹורֹות ואףֿעלּֿפי לילד. ְְִִִֵֵֶַַַָָּכדאי
נתמעטּו אברהם ּבימי ׁשנה, חמׁשֿמאֹות ּבני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָמֹולידין

ּכח הּׁשנים  ּתׁשּות ּובא ּולמד ּבּכבר, וצא עֹולם, ְְְִֵַַַַָָָָָֹ
ּתֹולדֹותיהן  ׁשּמהרּו אברהם ועד ׁשּמּנח ּדֹורֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמעׂשרה

ׁשבעים  ּובני ׁשׁשים .ּבני ְְְִִִִֵֵ

(çé)äéçé ìàòîLé eì íéýìûä-ìà íäøáà øîàiå©¬Ÿ¤©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®¬¦§¨¥−¦«§¤¬
éðôì:E §¨¤«

i"yx£‰ÈÁÈ Ï‡ÚÓLÈ eÏ∑ לקּבל ּכדאי איני יׁשמעאל. ׁשּיחיה ּכזה הלואי ׂשכר EÈÙÏ.מּתן ‰ÈÁÈ∑ יחיה ƒ¿»≈ƒ¿∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָƒ¿∆¿»∆ְִֶ
קדמי ּביראת ּפלח לפני", התהּל" ּכמֹו: ,. ְְְְְְְֳִִֵַַַַָָָ

(èé)ïa Eì úãìé EzLà äøN ìáà íéýìû øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À£¨Æ¨¨´¦§§ÀŸ¤³¤§Æ¥½
Bzà éúéøa-úà éúî÷äå ÷çöé BîL-úà úàø÷å§¨¨¬¨¤§−¦§¨®©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¬¦²

:åéøçà Bòøæì íìBò úéøáì¦§¦¬−̈§©§¬©«£¨«
i"yx£Ï·‡∑:וכן ּדברים, אמּתת מב)לׁשֹון "אבל (לקמן ¬»ְְְֲֲִִֵַָָ

אנחנּו", ד)אׁשמים ב ּב(מלכים לּה""אבל אין Â˜¯‡˙.ן ְֲֲֲִֵֵֵַָָ¿»»»
˜ÁˆÈ BÓLŒ˙‡∑ על אֹומרים ויׁש הּצחֹוק. ׁשם על ∆¿ƒ¿»ְְְִֵֵַַַ

נסיֹונֹות  העׂשרה ימים ׁשם וח' ׂשרה, ׁשל ׁשנה וצ' , ְְְֲִִֵֶָָָָָָָָ

˙˜¯Èטו  ‡Ï C˙z‡ È¯N Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»»«ƒ¿»»ƒ¿≈
:dÓL ‰¯N È¯‡ È¯N dÓL ˙È»¿«»»¬≈»»¿«

a¯טז  CÏ dpÓ Ôz‡ Û‡Â d˙È C¯·‡Â∆¡»≈»«¿«∆≈ƒ«»»
ÔÈËÈlLc ÔÈÎÏÓ ÔÈLÎÏ È‰˙e dpÎ¯·‡Â∆¡»¬ƒ«¿≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒƒ

:ÔB‰È dpÓ ‡iÓÓÚa¿«¿«»ƒ«¿

daÏaיז  ¯Ó‡Â È„ÁÂ È‰Bt‡ ÏÚ Ì‰¯·‡ ÏÙe¿««¿»»««ƒ«¬ƒ«¬«¿ƒ≈
˙·‰ ‰¯N Ì‡Â „ÏÂ È‰È ÔÈL ‰‡Ó ¯·Ï‰«¿«¿»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ»»¬«

:„ÈÏz ÔÈL ÔÈÚLzƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

Ï‡ÚÓLÈיח  ÈÂÏ ÈÈ Ì„˜ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»√»¿»¿«ƒ¿»≈
:CÓ„˜ Ìi˜˙Èƒ¿«»√»»

CÏיט  „ÈÏz C˙z‡ ‰¯N ‡ËLe˜a ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿¿»»»ƒ¿»¿ƒ»
ÈÓÈ˜ ˙È ÌÈ˜‡Â ˜ÁˆÈ dÓL ˙È È¯˜˙Â ¯a»¿ƒ¿≈»¿≈ƒ¿»«¬≈»¿»ƒ

:È‰B¯˙· È‰B·Ï ÌÏÚ ÌÈ˜Ï dnÚƒ≈ƒ¿»»»ƒ¿ƒ«¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ézúð íâå (æè.dcVd sqM iYzp FnM . §©¨©¦§¨©¦¤¤©¨¤
mFwnA xar oFWl lr mdipW dPde§¦¥§¥¤©§¨¨¦§

:cizrfi dxez ¨¦
ãìeé äðL äàî ïálä (æéxEarA DnY . ©§¤¥¨¨¨¦¨¥¨©©£

.cilFi `l oM lr ,xw owGd rxf zFid¡¤©©¨¥©©¥Ÿ¦

wqtPW dX` clY Ki` lFcBd DnYde§©¥©©¨¥¥¥¦¨¤¦§¨
xW`ke .opFMie dpAi mCdn oAde .DnC̈¨§©¥¥©¨¦¨¤§¦¥§©£¤
`ltp dxU xaC iM `xze lMYqY¦§©¥§¥¤¦§©¨¨¦§¨
zFa` Ep`vn dPd iM .mdxa` xaCn¦§©©§¨¨¦¦¥¨¨¨
xzFi lFcB `Ede ,oA cilFd cg` lMW¤¨¤¨¦¥§¨¥

iniA zFxFCd iIge ,dpW mirWYn¦¦§¦¨¨§©¥©¦¥
xW`ke .xFce xFC iIgn miMx` mdxa ©̀§¨¨£ª¦¥©¥¨§©£¤
icili lke FpA ln cIn ,K`lOd wNYqp¦§©¥©©§¨¦©¨§§¨§¦¥

:FRqM zpwnE FziAgi dxez ¥¦§©©§



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

jlÎjlפ zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i ycew zayl inei xeriy
אברהם. ׁשל ׁשנה וק' ּבריתי"(ׁשּנּמֹול "ואת אחרים: ספרים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

אּלא  וגֹו'"? וזרע אּתה תׁשמר ּבריתי את "ואּתה ּכתיב: ּכבר הרי נאמר? ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלּמה

הּקּיּום? ּבכלל קטּורה ּובני יׁשמעאל ּבני יכֹול וגֹו'", "והקמתי ׁשאֹומר: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹלפי

אחרים  עם ולא אּתֹו" אתּֿבריתי "והקמתי "ואתּֿבריתי )ּתלמּודֿלֹומר: . ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַֹֹ
קדֹוׁש ׁשהיה לּמד אּלא נאמר? לּמה יצחק" את ְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאקים

למד  מּכאן אּבא: רּבי אמר אחר: ּדבר ִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּבטן.
ּברכּתי  "הּנה ּכתיב: האמה, מּבן הּגבירה ּבן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹקלֿוחמר
יׁשמעאל, זה אתֹו" והרּביתי אתֹו והפריתי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָֹֹֹאתֹו

אתֿיצחק" אקים "ואתּֿבריתי ‡˙Œ.וקלֿוחמר ְְְְִִִִֶֶֶַָָָֹ∆
È˙È¯a∑ יצחק ׁשל לזרעֹו מסּורה ּתהא הּמילה .ּברית ¿ƒƒְְְְְְִִִֵֶַַָָָ

(ë)ézòîL ìàòîLéìeäpä E|éúéøôäå Búà ézëøa §¦§¨¥»§©§¦¼¼¦¥´¥©´§¦ŸÀ§¦§¥¦¬
íàéNð øNò-íéðL ãàî ãàîa Búà éúéaøäå BúàŸ²§¦§¥¦¬Ÿ−¦§´Ÿ§®Ÿ§¥«¨¨³§¦¦Æ

ðe ãéìBé:ìBãb éBâì åézú ¦½§©¦−§¬¨«
i"yx£Ì‡ÈN ¯NÚŒÌÈL∑יכלּו ּכמֹו:ּכעננים כה), ורּוח"(משלי ."נׂשיאים ¿≈»»¿ƒƒְְְְֲִִִִַַָ

(àë)Eì ãìz øLà ÷çöé-úà íé÷à éúéøa-úàå§¤§¦¦−¨¦´¤¦§¨®£¤Á¥¥̧§³
:úøçàä äðMa äfä ãòBnì äøN̈¨Æ©¥´©¤½©¨−̈¨«©¤«¤

(áë):íäøáà ìòî íéýìû ìòiå Bzà øaãì ìëéå©§©−§©¥´¦®©©©́¡Ÿ¦½¥©−©§¨¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ ÏÚÓ∑ולמדנּו ׁשכינה, ּכלּפי הּוא נקּיה מקֹום (ב"ר)לׁשֹון ׁשל מרּכבּתֹו .ׁשהּצּדיקים ≈««¿»»ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

(âë)éãéìé-ìk úàå Bða ìàòîLé-úà íäøáà çwiå©¦©̧©§¨¹̈¤¦§¨¥´§À§¥̧¨§¦¥³
úéa éLðàa øëæ-ìk Btñk úð÷î-ìk úàå Búéá¥Æ§¥Æ¨¦§©´©§½¨¨¾̈§©§¥−¥´
äfä íBiä íöòa íúìøò øNa-úà ìîiå íäøáà©§¨¨®©¹̈¨¤§©´¨§¨À̈§¤̧¤Æ©´©¤½

:íéýìû Bzà øac øLàk©«£¤²¦¤¬¦−¡Ÿ¦«
i"yx£ÌBi‰ ÌˆÚa∑ ולא ּבּיֹום ׁשּנצטּוה, ּבּיֹום ּבֹו ¿∆∆«ְְִֶַַַָֹ

הּלצנים, מן ולא הּגֹוים מן לא נתירא לא ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹֹּבּלילה,
אֹויביו יהיּו ראינּוהּו,וׁשּלא 'אּלּו אֹומרים: ּדֹורֹו ּובני ְְְְְְִִִִֵֶָֹ

מקֹום' ׁשל מצותֹו ּולקּים למּול הּנחנּוהּו ∑ÏÓiÂ.לא ְְְִִֵֶַַָָָֹ«»»
.וּיפעל לׁשֹון  ְְִַַ

(ãë)øNa Bìnäa äðL òLúå íéòLz-ïa íäøáàå§©̧§¨½̈¤¦§¦¬¨¥−©¨¨®§¦Ÿ−§©¬
:Búìøò̈§¨«

i"yx£BÏn‰a∑ּכמֹו ב):ּבהּפעלֹו, ."ּבהּבראם"(לעיל ¿ƒ…ְְְְֲִִָָָ
BÏn‰a∑),מתירא והיה ,לחּת ורצה ּבערלתֹו ואחז סּכין אברהם נטל ¿ƒ…ְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

"וכרֹות  ׁשּנאמר: עּמֹו, ואחז ידֹו ׁשלח הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא? עׂשה מה זקן. ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשהיה

יׁשן  רׁש"י רּבה' 'ּבראׁשית "עּמֹו", אּלא נאמר, לא 'לֹו' הּברית", .)עּמֹו ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

(äë)ìL-ïa Bða ìàòîLéåBìnäa äðL äøNò L §¦§¨¥´§½¤§¬¤§¥−¨¨®§¦̧Ÿ½
:Búìøò øNa úà¥−§©¬¨§¨«

i"yx£B˙Ï¯Ú ¯Na ˙‡ BÏBn‰a∑:נאמר לא ּבאברהם ¿ƒ≈¿«»¿»ְְֱֶַַָָֹ
ׁשּכבר  ּבׂשר, חּתּו אּלא חסר היה ׁשּלא לפי ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ"את",

עלֿי  ילד,נתמע ׁשהיה יׁשמעאל אבל ּתׁשמיׁש. די ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ערלה  לחת ּבֹוהזקק נאמר לכ הּמילה, ולפרע ְְְְְֱֲִִֶַַַַַָָָָֹֹֻ
רבה)"את" .(בראשית ֵ

(åë):Bða ìàòîLéå íäøáà ìBnð äfä íBiä íöòa§¤̧¤Æ©´©¤½¦−©§¨¨®§¦§¨¥−§«

ÈÎ¯a˙כ  ‡‰ C˙BÏˆ ˙ÈÏa˜ Ï‡ÚÓLÈ ÏÚÂ¿«ƒ¿»≈«≈ƒ¿»»»≈ƒ
‡„ÁÏ ‡„ÁÏ d˙È ÈbÒ‡Â d˙È Lt‡Â d˙È»≈¿«≈»≈¿«¿≈»≈«¬»«¬»
:ÈbÒ ÌÚÏ dpz‡Â „ÈÏÈ ‡i·¯·¯ ¯NÚ ÔÈ¯z¿≈¬««¿¿«»¿ƒ¿∆¿ƒ≈¿««ƒ

CÏכא  „ÈÏ˙ Èc ˜ÁˆÈ ÌÚ ÌÈ˜‡ ÈÓÈ˜ ˙ÈÂ¿»¿»ƒ»ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ»
:‡z¯Á‡ ‡zLa ÔÈ„‰ ‡ÓÊÏ ‰¯N»»¿ƒ¿»»≈¿«»»√«¿»

„ÈÈכב  ‡¯˜È ˜lzÒ‡Â dnÚ ‡ÏlÓÏ ÈˆÈLÂ¿≈ƒ¿«»»ƒ≈¿ƒ¿««¿»»«¿»
:Ì‰¯·‡c È‰BÂlÚÓ≈ƒ»ƒ¿«¿»»

Ïkכג  ˙ÈÂ d¯a Ï‡ÚÓLÈ ˙È Ì‰¯·‡ ¯·„e¿««¿»»»ƒ¿»≈¿≈¿»»
‡¯eÎc Ïk dtÒÎ ÈÈ·Ê Ïk ˙ÈÂ d˙È· È„ÈÏÈ¿ƒ≈≈≈¿»»¿ƒ≈«¿≈»¿»
‡¯Na ˙È ¯Ê‚e Ì‰¯·‡ ˙Èa ÈL‡a«¬»≈≈«¿»»¿«»ƒ¿»
ÏÈlÓ Èc ‡Ók ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ÔB‰˙Ï¯Ú„¿»¿»¿ƒ¿«»»≈¿»ƒ«ƒ

:ÈÈ dnÚƒ≈¿»

Êb¯כד  „k ÔÈL ÚL˙e ÔÈÚLz ¯a Ì‰¯·‡Â¿«¿»»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ«¿«
:d˙Ï¯Ú„ ‡¯Naƒ¿»¿»¿¿≈

k„כה  ÔÈL È¯NÚ ˙Ïz ¯a d¯a Ï‡ÚÓLÈÂ¿ƒ¿»≈¿≈«¿»«¿≈¿ƒ«
:d˙Ï¯Ú„ ‡¯Na ˙È ¯Êb¿«»ƒ¿»¿»¿¿≈

(כו  ¯Êb˙‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îaנ"יÌ‰¯·‡ (¯Êb ƒ¿«»»≈ƒ¿¿«¿««¿»»
:d¯a Ï‡ÚÓLÈÂ¿ƒ¿»≈¿≈
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פי jlÎjl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa∑ ׁשנה ותׁשע ּתׁשעים לאברהם אברהם ׁשּמלאּו נּמֹול ׁשנים, עׂשרה ׁשלׁש ּוליׁשמעאל ¿∆∆««∆ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבנֹו .ויׁשמעאל ְְְִֵָ

(æë)úàî óñk-úð÷îe úéa ãéìé Búéá éLðà-ìëå§¨©§¥³¥Æ§¦´½̈¦¦§©¤−¤¥¥´
:Bzà eìnð øëð-ïa¤¥¨®¦−Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(59 'nr dl zegiy ihewl)

אברהם נּמֹול הּזה הּיֹום כו)ּבעצם הּכּפּורים (יז, ּביֹום ְְְִִִֶֶֶַַַַָָ
אברהם פכ"ט)נּמֹול אליעזר דרבי מילה (פרקי הרי וקׁשה, ְְֲִִֵֶַָָָָ

ואברהם  טֹוב, יֹום ולא ׁשּבת לא ּדֹוחה אינּה ּבזמּנּה ְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשּלא

לֹומר, ויׁש נּתנה. ׁשּלא עד ּכּלּה הּתֹורה ּכל קּים ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻאבינּו
מל ׁשּציּוהּו ּבּיֹום ּובֹו הּמילה, על ׁשּנצטּוה אּלא ּדמּכיון (תוד"ה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

א) יא, השנה ראש ּבזמּנּה.- מילה זֹו הרי ,ְֲִִֵַָָ
סימן. מכנדב"י סימן נמל"ו פסוקים קכ"ו לך פפפ לך פרשת חסלת

ÈÈ·Êeכז  ‡˙È· È„ÈÏÈ d˙È· ÈL‡ ÏÎÂ¿»¬»≈≈≈¿ƒ≈≈»¿ƒ≈
) e¯Êb˙‡ ÔÈÓÓÚ ¯a ÔÓ ‡tÒÎ נ"י(e¯Êb «¿»ƒ««¿ƒƒ¿¿»¿»

Ù Ù Ù :dnÚƒ≈

ñø ¯ çðø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

äfä íBiä íöòa (åëxg` `le . §¤¤©©¤§Ÿ¥©
xUr dpnW Eid dPde.xaCd zFUrl©£©¨¨§¦¥¨§Ÿ¨¨¨
zpwOn uEg FziA icili zF`n WlWE§¥§¦¥¥¦¦§©
mFIA mB mdxa` lFOp oM xg`e .FRqM©§§©©¥¦©§¨¨©©

FziA icilie FpA l`rnWie .FnvrA§©§§¦§¨¥§¦¦¥¥
.mpFvxA FY` ElFOp mNM FRqM zpwnE¦§©©§ª¨¦¦¦§¨
mNM Exdn wx mgixkd `NW mrHde§©©©¤Ÿ¦§¦¨©¦£ª¨

:mXd oFvx zF`NnlE zFUrlfk dxez ©£§©§§©¥
Bzà eìBnð (æë.lnp on lrtp oipAn . ¦¦¦¦§©¦§©¦¨©

:mixtq gFlWpe oke§¥§¦§©§¨¦

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח תשרי, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

לחגיגת הבר מצוה שלך בשבת בראשית הבע"ל, הנני בזה להביע ברכתי שתהי' בשעה טובה 
ומוצלחת ותצליח בלימודך ובקיום המצות.

ידוע מאמר רבינו הזקן ונמצא ג"כ בשל"ה, אשר הפרשה שקוראים בתורה שייכת להזמן בו 
קוראים אותה, ובשבת זו הבע"ל קוראים הסדרה בראשית המתחיל בראשית ברא אלקים את השמים 

ואת הארץ, והארץ היתה גו' וחשך גו' ויאמר אלקים יהי אור.

וזוהי הוראה כללית לכל בני ישראל בכלל, ובפרט לבר מצוה המתחיל את חייו בתור מחוייב 
בתורה ומצות כולם, אשר בגשתו להעבודה דתורה ומצות בהעולם, הנה עליו שיהי' תמיד לנגד עיניו 

הידיעה הברורה:

א( אשר האלקים ברא את השמים ואת הארץ, ומובן מזה אשר הוא הוא ית' הבעל בית היחידי 
בעולם ומלואו כולו.

ב( אשר חלק האדם בעולם הוא עדיין חשך, ועליו לתקנו ולהאירו.

ג( אשר התחלת עבודתו בזה הוא, לגלות בעולם, את "ויאמר אלקים", היינו לימוד התורה 
שהיא היא דבר הוי', וקיום המצות שהם מצות השם ית' שע"ז נאמר כי נר מצוה ותורה אור, ועי"ז 
מהפך הוא את חשך העולם לאור, ובלשון הזהר הקדוש, לאתהפכא חשוכא לנהורא ומרירו למיתקא,

ובשומו לנגד עיניו תמיד ידיעה זו, ילך לבטח דרכו, דרך הוי' לעשות צדקה ומשפט,

בברכה.
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פב

יום ראשון - ה' מרחשון
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום רביעי - ח' מרחשון
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום שני - ו' מרחשון
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום חמישי - ט' מרחשון
מפרק מט

עד סוף פרק נד

יום שלישי - ז' מרחשון
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום שישי - י' מרחשון
מפרק נה

עד סוף פרק נט

שבת קודש - י"א מרחשון
פרק כ

מפרק ס עד סוף פרק סה

שיעורי תהלים לשבוע פרשת לך־לך

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...     

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

     ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 
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פג oeygxn 'd oey`x mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ה' ראשון יום
אגרת כו  ,284 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïáåîä äðäå,bnw 'nr cr.ãáìá äëìä ìù

lî äøBàëì äðBLàø äô÷Läî ïáenä ,äpäåäæ ïBL §¦¥©¨¥©§¨¨¦¨¦§¨¦§¤
éøñçì øîànä6,òcî,dpade rci mixqgy dl`l -ãenlL ©©£¨©£¥¥©¨¤¦
ipipra dxeza -úBøäè øãñå øzäå øeqàipic mipecip ea - ¦§¤¥§¥¤§¨
,dxdhe d`nehàðìéàî àeäzrcd urn -¯ òøå áBèc ¥¦¨¨§¨¨

ìBãb àìt àeäL ãálî¦§©¤¤¤¨
,Bîöò úîçîoiprd - ©£©©§

`lt `ed envr cvn
wlgy xn`py ,lecb
zrcd ur" `xwp dxeza
ur" ixdy ,"rxe aeh
lr aqen "rxe aeh zrcd
axern day "dbep" ztilw

,rxe aehéèLt øúBñå§¥§¨¥
éLøãîe íéáeúkä©§¦¦§§¥
ìkL ,ì"æ eðéúBaø©¥©¤¨
eðì úéìâpä äøBzä©¨©¦§¥¨

eðéðáìedlbpd wlg - §¨¥
,dxezayõò" àø÷ð¦§¨¥

"da íé÷éæçnì íéiç7, ©¦©©£¦¦¨
,ãáì øäfä øôñ àìå- §Ÿ¥¤©Ÿ©§©

lk `l` ,"miig ur" `xwp
wlg mb ,dlek dxezd
`xwp ,dxezay dlbpd

,"miig ur"L èøôáe- ¦§¨¤
xdefd xtqæeðb äéä̈¨¨

,íäéîéa`l oiicr `ed - ¦¥¤
,f` dlbzpúîëç ìk íâå§©¨¨§©

äøzñð äúéä äìawä©©¨¨¨§¨¦§¨¨
ìkî äîìòðå íäéîéa¦¥¤§¤§¨¨¦¨
íà-ék íéîëç éãéîìz©§¦¥£¨¦¦¦

dielb dzid -,älâñ éãéçéì,cala -úàæ íb óàåmb - ¦¦¥§ª¨§©©Ÿ
dlawd znkg mcenil did ,dl` dlebq icigiaúëì òðöäa§©§¥©¤¤

àúéàãk ,íéaøa àìåmi`ven ep`y enk -àøîba8Bîëe , §Ÿ¨©¦¦§¦¨©§¨¨§
ì"æ é"øàä áúkL9øzî íéðBøçàä elà úBøBãa à÷åãc , ¤¨©¨£¦©§©§¨§¥¨©£¦ª¨

,äîëçä úàæ úBlâì äåöîezeinipte dlawd znkg - ¦§¨§©Ÿ©¨§¨
,dxezd,íéðBLàøä úBøBca àìåi`ck ,lirl xen`d lka - §Ÿ©¨¦¦

mb dqtcpy ,"zencwdd xry"l l`hie miig iax zncwda oiirl
x"enc` w"kl "miigd ur" qxhpewa ('` dtqed) dtqed xeza
- oke ,(z"dw) "miciqgd xve`" z`veda ,r"p a"yxedn
"miigd ur" qxhpewl r"p v"iixedn x"enc` w"k zncwda

.xen`dLBãwä øäfa øîà éàçBé ïa ïBòîL éaø íâå10àlL §©©¦¦§¤¨¦¨©©Ÿ©©¨¤Ÿ
úBlâì úeLø ïzð,dlawd znkg -;ícáì åéøáçìå Bì ÷ø ¦©§§©©§©£¥¨§©¨

äæ éôìc ,äábNð äàéìt úàæ íb óàåxazqnl m`zda - §©©Ÿ§¦¨¦§¨¨¦§¦¤
xdefd xtq wxy ,xen`d "`pnidn `irx"dn dpey`x dtwyda
eli`e "miig ur" `xwp
`ed dxezay dlbpd wlg

,"rxe aeh zrcd ur"àìŸ
ãenì äéäipic -øeqà ¨¨¦¦

ïkL-ìëå ,øzäåcenil - §¤¥§¨¤¥
úBðBîî éðéc11,lr - ¦¥¨

mc` oia miitqk mikeqkq
eid `l ,exaglïéçBc¦

äð÷úpL ,älôz úåöî¦§©§¦¨¤¦§§¨
øäfä úBãBñ ét-ìò©¦©Ÿ©

íéðBéìò íéãeçéå- §¦¦¤§¦
miyecwd zenya micegid
,zepeilrd zexitqe

,íéòãBiìzeceqd - ©§¦
,micegideïBòîL éaøk§©¦¦§

,åéøáçå éàçBé ïa- ¤¨¦©£¥¨
zeceqd lk elbzp mdly
qqean mdilry micegide

;dltzd oipr,Bðéà äæå- §¤¥
ipic cenil oipr ,`l`
elit` e` ,xzide xeqi`
,zepenn ipic ly mipicd
,dltzd oipr dgec ixd

àúéàãk`aenk - ¦§¦¨
àøîba12ïBòîL éaøc , ©§¨¨§©¦¦§

éàçBé ïaéî ìëå åéøáçå ¤¨¦©£¥¨§¨¦
Búeðnà BúøBzLwqrznd -wx,dxezd cenilaïéà ¤¨ª¨¥

ïé÷éñôî,dxez ceniln -a ïé÷ñBòLk elôàå ,älôúì- ©§¦¦¦§¦¨©£¦§¤§¦§
cenilïé÷éæða ééeðz eälëc ,äãeäé áøk ,úBðBîî éðéã¦¥¨§©§¨§ª¥¨¥¦§¦¦

éåä13,,oiwifp xcqa did ecenil lk -éåä àì éëä elôàå £¥©£¦¨¦Ÿ£¥
éìöî,eceniln wiqtdl `ly ick ,lltzn did `l -àlà ©§¥¤¨

,àãeîìz øcäî ãk ïéîBé ïéúìúì ïéîBé ïéúìzî`l` - ¦§¨¦¦¦§¨¦¦©§©©©§¨
mei miylyl mei miylyn14,ecenil lr xfeg didyk -

àúéàãk`aenk -àøîba15àn÷ ÷øt éîìLeøéáe ,wxt - ¦§¦¨©§¨¨¦©§¦¤¤©¨
,oey`xúBëøác16,éàçBé ïa ïBòîL éaøì déì-àøéáñ- ¦§¨§¦¨¥§©¦¦§¤¨¦

xaeqi"ayx,íà-ék ïé÷éñôî ïéà òîL úàéø÷ì elôàc©£¦¦§¦©§©¥©§¦¦¦¦
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ùã÷ä úøâà
äðäåäæ ïåùìî äøåàëì äðåùàø äô÷ùäî ïáåîä

øúéäå øåñéà ãåîéìù òãî éøéñçì øîàîä
àåäù ãáìî òøå áåèã àðìéàî àåä úåøäè øãñå
éùøãîå íéáåúëä éèùô øúåñå åîöò úîçî ìåãâ àìô
àø÷ð åðéðáìå åðì úéìâðä äøåúä ìëù ì"æ åðéúåáø
èøôáå ãáì øäæä øôñ àìå äá íé÷éæçîì íééç õò
äúéä äìá÷ä úîëç ìë íâå íäéîéá æåðâ äéäù
à"ë íéîëç éãéîìú ìëî äîìòðå íäéîéá äøúñð
íéáøá àìå úëì òðöäá úàæ íâ óàå äìåâñ éãéçéì

àúéàãëåìà úåøåãá à÷åãã ì"æéøàä ù"îëå àøîâá
àìå äîëçä úàæ úåìâì äåöîå øúåî íéðåøçàä
ïúéð àìù ÷"äåæá øîà é"áùø íâå íéðåùàøä úåøåãá
úàæ íâ óàå íãáì åéøéáçìå åì ÷ø úåìâì úåùø
øúéäå øåñéà ãåîéì äéä àì äæ éôìã äáâùð äàéìô
ô"ò äð÷úðù äìôú úåöî ïéçåã úåðåîî éðéã ù"ëå
åéøéáçå é"áùøë íéòãåéì íéðåéìò íéãåçéå øäæä úåãåñ
ìëå åéøéáçå éàçåé ïá ù"øã 'îâá àúéàãë åðéà äæå
åìéôàå äìôúì ïé÷éñôî ïéà åúðîåà åúøåúù éî
ééåðú åäìåëã äãåäé áøë úåðåîî éðéãá ÷ñåòùë
ïéîåé ïéúìúî àìà éìöî éåä àì ä"ôàå éåä ïé÷éæðá
éîìùåøéáå 'îâá 'éàãë àãåîìú øãäî ãë ïéîåé ïéúìúì
ïé÷éñôî ïéà ù"÷ì 'éôàã é"áùøì ì"ñ úåëøáã ÷"ô
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.6- בדל"ת מדע", "חסידי שנכתב האחרים מהדפוסים שנראה כמו ולא צ"ל, וכן ברי"ש, מדע", "חסירי ישנים, תניא בדפוסי הוא כן
באנגלית. וכן אידיש בתניא בטעות תורגם פיהם יח.7.שעל ג, א.8.משלי יג, ב. יא, ט"ו 9.חגיגה הקדמה הגלגולים שער ראה

ובכ"מ. ˘ËÈÏ"‡:10.בסופה. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."רשב"י דברי עד"ז בזהר בכ"מ ועוד ואילך) ב קכז, (זח"ג בתחלתה אד"ר "ראה
.11:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כמנהג דעושין הפס"ד דבהם - ד"מ דמבדיל י"ל „ÂÎÏÓ˙‡"אולי ‡È„ ,ÔÈ¯‚˙‰ מחילה ומהני וכו'.

א.12.וכו"'. יא, ˘ËÈÏ"‡:שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.ד לח, תו"א ראה - יום בכל התפלה שע"י היחודים נעשו איך - כמה "לשאלת
ובכ"מ". א. א.13.סט, כ, 14.12.ברכות הערה לעיל א.15.ראה לה, ב'.16.ר"ה הלכה סוף
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oeygxnפר 'd oey`x mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,àø÷nî,rny z`ixwl oiwiqtn azkay dxezn -àìå ¦¦§¨§Ÿ
,äðLnî,dtÎlray dxez -éôéãòcdticr dpynd - ¦¦§¨©£¦¥
àø÷nî17ïéa ÷lç àìå ,éàçBé ïa ïBòîL éaøìcenil -øãñ ¦¦§¨§©¦¦§¤¨¦§Ÿ¦¥¥¥¤

ì úBøäè íéLã÷å ãòBîe íéòøæxcq cenil -ïé÷éæð18- §¨¦¥§¨¨¦§¨¦§¦¦
x`y cenilay xn`py
ewiqti `l mixcqd
- oiwifp xcq cenilae
oa oerny iax oi` ,ewiqti
`l` ,jk wlgn i`gei
xcq cenila mb ezrcl
elit` oiwiqtn `l oiwifp

,rny z`ixwlå),ab` - §
`edBîöò úòc øúBñ- ¥©©©§

xaeq envr `edy itk
änëa 'àðîéäî àéòø'a§©§¨§¥§¨§©¨

úBîB÷î19äðLîc ,- §§¦§¨
,`xwnl d`eeydaéäéà¦¦

,`id -,'eë äçôL¦§¨
úøBz àeäL àø÷näå§©¦§¨¤©

àôéãò éàcå äLî- Ÿ¤©©£¦¨
,dticréäéàc ,äìawî- ¦©¨¨§¦¦

`id ,dlawd
"àúéðBøèî"-,dkln ©§¦¨

,íL 'àðîéäî àéòø'a§©§¨§¥§¨¨
àeä áúëaL äøBúå§¨¤¦§¨

"àkìî""`zipexhn" xy`n xzei aeyg `edy ,jln zpiga - ©§¨
`xwny xaeq i`gei oa oerny iaxy ,ixd ;dpyn `idy (dkln)
,dpynn aeyg i`ceeae ,dlawn elit` aeyg (azkay dxez)
daeyg dpyny xaeq i`gei oa oerny iaxy `vei o`k eli`e
`l dpynne rny z`ixwl oiwiqtn `xwnn xy`e ,`xwnn

xbqena owfd epax xne` "`kln" oipr lre .oiwiqtneðéäc)- §©§
`id "`kln" zpiga,"ïétðà øéòæ"a Laìîä "àaà ãBñé"§©¨©§ª¨¦§¥©§¦

ì"æ é"øàä áúkL Bîk20,íéöeøúå úBéLewä ìetìt íâå .(( §¤¨©¨£¦©§©¦§©§§¥¦
md ,xen`d "`pnidn `irx"l m`zday -òøc àøèqîc- §¦¦§¨§©

rxd cvn,äàîhä çeøåzekldae zeipyna wx `ly ixd - §©©ª§¨
,mipicay mivexizde zeiyewd ly miletlta mb `l` - onvr

àáeè déa ÷ñòc éàçBé ïa ïBòîL éaøa ïçkLàmi`ven - ©§§¨§©¦¦§¤¨¦§¨©¥¨
zeax oda wqry i"ayxa ep`,äøòna BúBéäa íbzexnl - ©¦§©§¨¨

oia zepenn ipica hxtae ,dkldl weqtl rbep did `l myy
?exagl mc`øòö úeëæa äaøcàåÎa `agen ezeidn -äøònä §©§©¨¦§©©©§¨¨

àúéàãk ,äæì äëæ- ¨¨¨¤¦§¦¨
`aenkàøîba21øîàc ©§¨¨§¨©

øéàé ïa ñçðt éaøì§©¦¦§¨¤¨¦
ìkàlk lr -àéLe÷ ©¨§¨

,é÷eøt ã"ë,mivexiz -å ¥¥§
i`gei oa oerny iax -

:Bì øîààì elà" ¨©¦Ÿ
"'eë Cëa éðúéàøeli` - §¦©¦§¨

df avna ize` zi`x `l
`l dxrnd xrv ly
zeprl zlekil dkef iziid
jk lk `iyew lk lr
wx ,oky ;mivexiz daxd
dkf dxrnd xrv zekfa
cenila ef zepeilrl
miletltl ,dxezd
,mivexizle zeiyewle

Eçøk ìò ,úîàa íâå)- §©¤¡¤©¨§£
,xnel ixd gxkdd on

yäøòna íäé÷ñò øwò¦©¦§¥¤©§¨¨
,úBéðLnä úøBz äéä̈¨©©¦§¨

éøãñ ø"ú,zeipyn -íäéîéa äéäL22,LBãwä eðaø ãò- ¦§¥¤¨¨¦¥¤©©¥©¨
yy mlv` did df iptl j` mixcq dyya zeipynd xciqy

,zeipyna mixcq ze`nìBëé äéä íéðewzäå øäfä øôñ elàc§¦¥¤©Ÿ©§©¦¦¨¨¨
'á ãçà øác øîà àì éàcåa ék ,íéLãç 'âå 'áa øîâì¦§Ÿ§§¢¨¦¦§©©Ÿ¨©¨¨¤¨

.(íéîòtzeipynd ixcqa onfd lk miweqr eid i`ceay ixd - §¨¦
,mdiptl eidy miaxdì"æ eðéúBaø eøîà íb23áøçL íBiî" : ©¨§©¥©¦¤¨©

ìL úBnà 'ã àlà àeä-Ceøa-LBãwäì Bì ïéà ,Lã÷nä úéa¥©¦§¨¥§©¨¨¤¨©¤
."ãáìa äëìäzia mewna od dkld ly zen`d rax`y - £¨¨¦§©

xazqnl m`zda ,xnel mileki ,`eti` ,cvik ,ycwnd
cenildy ,xen`d "`pnidn `irx"dn dpey`x dtwyda

"rxe aeh zrcd ur" ly oipr `ed 'eke xzide xeqi` zeklda24?
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ùã÷ä úøâà
é"áùøì àø÷îî éôéãòã äðùîî àìå àø÷îî à"ë
úåøäè íéùã÷å ãòåîå íéòøæ øãñ ïéá ÷ìéç àìå
úåîå÷î äîëá î"øá åîöò úòã øúåñå) ïé÷éæðì
äùî úøåú àåäù àø÷îäå 'åë äçôù éäéà äðùîã
íù î"øá àúéðåøèî éäéàã äìá÷î àôéãò éàãå
ùáåìîä àáà ãåñé åðééäã) àëìî àåä áúëáù äøåúå
íéöåøéúå úåéùå÷ä ìåôìô íâå .((ì"æéøàä ù"îë à"æá
÷ñòã é"áùøá ïçëùà äàîåèä çåøå òøã àøèñîã
øòö úåëæá äáøãàå äøòîá åúåéäá íâ àáåè 'éá
ïá ñçðô 'øì øîàã 'îâá àúéàãë äæì äëæ äøòîä
éðúéàø àì åìéà ì"àå é÷åøéô ã"ë 'éùå÷ ìëà øéàé
'éä äøòîá íäé÷ñò ø÷éò ë"ò úîàá íâå) 'åë êëá
åðéáø ãò íäéîéá äéäù éøãñ ø"ú úåéðùîä úøåú
øåîâì ìåëé äéä íéðå÷éúäå øäæä øôñ åìéàã ùåã÷ä
'á ãçà øáã øîà àì éàãåá éë íéùãç 'âå 'áá
÷"îäá áøçù íåéî ì"æ åðéúåáø åøîà íâ (íéîòô
.ãáìá äëìä ìù úåîà 'ã àìà ä"á÷äì åì ïéà
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.17:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ומקרא דתורה גליא - דמשנה ולהעיר כדלקמן. מהתמי' חלק הטעם גם כי - הטעם דהוסיף "י"ל
רפ"ב)". לאדה"ז ת"ת הל' ראה אבל תשבית. דולא בי' (לקו"ת לקבלה ˘ËÈÏ"‡:18.שייך ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'וכו נשים סדר "שבק

לתניא)". לוי"צ לקוטי ˘ËÈÏ"‡:19.(ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ וראה וחיפוש. ואילך)"צ"ע סע"א יד, תקו"ז (הקדמת ב כז, זח"א
ח"ב)". - דהצ"צ (גם שם ובכ"מ.20.ובביאוה"ז ואתחנן. פ' המצוות ב.21.שער לג, ובפרש"י.22.שבת א. יד, ברכות 23.חגיגה

א. ה 24.ח, כאן אומר הזקן שרבנו מה שהיו ‰Á¯Îעל סדרים בת"ר המשניות, בתורת היה במערה עסקם שעיקר לומר ההכרח שמן
אלעזר" "מנחת לבעל תורה" "דברי בספר מקשה - חדשים שלשה או בשנים לסיים יכולים היו והתיקונים הזוהר שאת מפני בימיהם,
בנגלה  האם שם: שאומר כפי שכן, כלל, הכרח זה אין שלכאורה וכו'), קדשו גאון מהדרת מחילה בקשת (אחרי ע' סימן ח' מהדורא
פלפולם  בגלל אלא - שבהן? בחידושים ומסלסלים מפלפלים היו שלא בשעה חדשים, כמה במשך המשניות כל לסיים יכולים היו לא

דתורה, בנסתר דבר אותו הרי - הוא אומר - כך ואם רב, זמן לוקח זה וכו' ובתירוצים בקושיות ÂÈ˙¯וסלסולם „ÂÚÂ שעל בנגלה, מאשר
ענה לכך. יספיקו לא שנה י"ג שגם רב, זמן לארוך יכול זה ובתיקונים, הזוהר שבספר והענינים הפרטים ביאור "להשאלה ‰¯·È:ידי

זו באגה"ק באווראנט האט דאדה"ז י"ל ב ÓˆÚ‰הנ"ל קנז, (ב"ב חדשים ב' שנה כל שנה ס' ארך אשי ר' ע"י הש"ס דלימוד ובהקדם .
- ·'ברשב"ם) ˜¯Â- יוחנן ר' לאחרי שהי' - והלימוד סדרים, שש הי' ואז רצופות. שנים עשר היינו פעמים - ·Í¯Ú"מהדורות" ‡Ï˘
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פה oeygxn 'e ipy mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ו' שי יום
,bnw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àéìôäì ùé ãåòå,286 'nr cr:'åë øúñäá

,àìôå àìôä àéìôäì Lé ãBòå"rcn ixiqg"y dn lr - §¥§©§¦©§¥¨¤¤
`ltzdl yi ,xen`d "`pnidn `irx"d ly eyexit micnel

d`iltziyilycvn (` :zexen`d ze`iltd izyl sqepa ,
df cvn (a ."rxe aeh zrcd ur" `xwp dxezd on wlgy oiprd

did `l jkl m`zday
xeqi` ipica cenild
dltzd oipr dgec xzide
xdefd zeceq it lr cqepy
ixde ,mipeilr micegie
dl`ay ,`id dcaerd
dgec ,mzpne` mzxezy
xzide xeqi`a cenild
ixd ,dltzd zevn z`
,el` ze`ilt izyl sqepa
itk ,ziyily d`ilt dpyi

:oldl hxtiyéàøLôà C ¥¤§¨
àì çéLnä úBîélL¤¦©¨¦©Ÿ
úBëìä òãéì eëøèöé¦§¨§¥©¦§

éà ék ,äøäèå äàîèå øzäå øeqàíâå úBðaøwä eèçLé C ¦§¤¥§ª§¨§¨¢¨¦¥¦§£©¨§¨§©
ïélç,dlibxd dkixvl -äãìçå äñøc úBëìä eòãé àì íà25 ª¦¦Ÿ¥§¦§§¨¨©£¨¨

,ïékqä úîéâôe ,äèéçMä íéìñBtä äiäLez` zlqetd - §¦¨©§¦©§¦¨§¦©©©¦
,dhigydèçBL àäiL Bòáèa Léà ãìeé éëåhgeyd -éìa §¦¦¨¥¦§¦§¤§¥¥§¦

äéäz ïékqä íâå ?äñøãe äiäL,raha -äàéøambt ila - §¦¨§¨¨§©©©¦¦§¤§¦¨
?íìBòì äîéât éìa úãîBòåjky xacd llyeny oeeike - §¤¤§¦§¦¨§¨

`l dhigydy ick zekldd zrcl ixd gxkdd on - raha didi
,dleqt didzúBëìä äaøä ãBòåzhigya zexeywd - §©§¥¦§
,'eke zepaxwdíâå ,ïéøeqà øàLe íãå áìçzekld -úàîè ¥¤§¨§¨¦¦§©ª§©

eéäé únä26ïéëéøözepaxwd eaixwiy mipdkd -,òãéì- ©¥¦§§¦¦¥©
,zrcl:áéúëãkaezky enk -27:äðL äàî ïa øòpä" §¦§¦©©©¤¥¨¨¨
"úeîé28,ixd mikixve - dzind oipr didi mipt lk lr ixd - ¨

,zn z`neh ipic zrclíâåzekld -éøö úãìBé úàîèC §©ª§©¤¤¨¦
:áéúëãk ,òãéìaezky enk -29:"åcçé úãìBéå äøä"30,- ¥©§¦§¦¨¨§¤¤©§¨

,giyn zle`ba mil`bpd oia eidiíBé ìëa äMà ãìz íà¦¥¥¦¨§¨
,úçà äàéaîmiycg dryz zekgl ekxhvi `ly ,xnelk - ¦¦¨©©

,clz mb mei eze`a ,xarzzy mei eze`a `l` ,cli zcledl
dze`n xg` meia micli cer dy` dze`l ecleei okn xg`le

,oey`xd clid clep dpnny d`iaøeqà ïéc ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¦¦
,äpzLé àì dúàîèz`neh ipic zrcl ekxhviy ixd - ª§¨¨Ÿ¦§©¤

,"mei lka dy` clz m`" epyxity dn .giynd onfa mb zclei
- `ed ,clz mei eze`a ,xarzzy mei eze`ay `id dpeekdy

:iaxd azekmildzl mi`elin) q"yd ihewla l"fix`d 'itk"
.(a ,l) zaya i"yxtk `lc - (`zpb d"cq .'k 't`w v"vdl

"my b"`cg d`xedn yxtny l"fix`d yexitl m`zda -
,"mei lka clzy dy` dcizr" (a ,l) zaya zxne` `xnbdy
dpeekdy l"fix`d yxtn
didi xeaird onfy `id
dzry mewna ,cg` meia
dryz `ed xeaird onf
l"fix`dy itk ,miycg
lr) "q"yd ihewl"a xne`
`aen ,(a ,l zay
mildzl "mi`elin"a
,'k wxt lr "wcv gnv"dl
Îxeaic xn`n seqae
ixe`ia) "`zpb" ligznd
wlg "wcv gnv"dl xdefd
.(jli`e fkzz cenr 'a
i"yx yxtny itk df oi`e
z` `xnbd d`ian epnn) "eicgi zcleie dxd" weqtd zaya
clz mei eze`a - ycg clia xarzzy mei eze`ay ,(di`xd
"`"yxdn zecb` iyecg" my xne`y itke ,mcew xeairn cli
meia eidi cli eze` ly dcilde oeixddy xnel xyt` i`y
dcilend zlebpxz cinlzl d`xdy dnn di`x oi` f` ik ,cg`
zxarzn `idy oeixdd oi` zlebpxza mb ixdy ,mei lk mivia
zcill oeixdd oia `l` ,mei eze`a - dviad zcile xkfdn

ni cg`e mixyr mixaer dviadzxne` `xnbdy enk ,mi
ixg`y i"yx yxtn ,"mei `"kl zlebpxz" zexekaa
,dznlydl dviad ddzyn ,xkfdn zxarzn zlebpxzdy
`xnbd yexit jk cnel epi` l"fix`d eli`e .mei cg`e mixyr

ly dcilde oeixddy `id dpeekdy `l` ,zayaeze`md cle
meiacg`xkfpd) mildz lr "mi`elin"a "wcv gnv"d ,ab` .

jky ,(e"l dyxt zlgzd) gp zyxt dax yxcnn `ian (lirl
mb mei eze`a ,dxarzd dy`y mei eze`ay ,leand iptl did
,"zg` d`ian" didi dfy ,o`k siqen owfd epaxy dn .dcli

d`ia (ici lr) on dpeekdzg`,yxtl mivexd mpyiy dn lr .
azk - cg` oaxw d`ian `idy ,"zg` d`ian" `id dpeekdy

":iaxdjiiy df dne !ok 'it 'bp`l wizrnd mby izi`x dzr !?
(i"r) on" 'itd izrcle .(dzr mb oic dfy hxtae) ?c"ecpl

."(b"`cgd ziyew zvxezn mb dfae) "zg` d`iaazek iaxd -
?o`k epipiprl jkl yi zekiiy efi` :oky ,jk cenll xyt` i`
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ùã÷ä úøâà
úåîéìù øùôà êéà àìôå àìôä àéìôäì ùé ãåòå
äàîåèå øúéäå øåñéà úåëìä òãéì åëøèöé àì çéùîä
àì íà ïéìåç íâå úåðáø÷ä åèçùé êéà éë äøäèå

úåëìä åòãéäèéçùä íéìñåôä 'éäùå äãìçå äñøã
éìá èçåù àäéù åòáèá ùéà ãìåé éëå ïéëñä úîéâôå
éìá úãîåòå äàéøá 'éäú ïéëñä íâå äñøãå 'éäù
øàùå íãå áìç úåëìä äáøä ãåòå íìåòì äîéâô
áéúëãë òãéì ïéëéøö 'éäé úîä úàîåè íâå ïéøåñéà
êéøö úãìåé úàîåè íâå úåîé äðù äàî ïá øòðä
ìëá äùà ãìú íà åéãçé úãìåéå äøä áéúëãë òãéì
àì äúàîåè øåñéà ïéã ë"ôòà úçà äàéáî íåé
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ב" כשעסקו עאכו"כ א). נג, (עירובין ראשונים - דרשב"י Â‡Ó˙לדורו ˘˘- ותירוצים" הקושיות ב"פלפול בימיהם", שהי' Î"„סדרי
[1684 ע' רפ"ג לאדה"ז ת"ת בהל' מקו"א להנ"ל [להעיר וכו' ולית פירוקי הרע" דמסטרא פלפול... כי והתיקונים", הזהר ב"ס' משא"כ ,

במערה ובפרט בנגלה דרשב"י בלימודו הי' מוכרח אבל (כדלעיל). והתיקונים" הזהר ב"ס' ÎÊ‰תמן Ê"ÈÚ˘."'כו Î"˜25.לזה ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."ועיקור הגרמה הזכיר שבסוף 26."ולא התיקון" ב"לוח שליט"א אדמו"ר כ"ק שציין כפי בוי"ו, "יהיו", כצ"ל,

התניא. כ.27.ספר סה, ˘ËÈÏ"‡:28.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."מיתה אז שתהי' ז.29."ראי' לא, ‡„ÂÓ"¯30.ירמי' ˜"Î ˙¯Ú‰



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oeygxnפו 'f iyily mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ז' שלישי יום
,286 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...÷ã÷ãúùë úîàá êà,cnw 'nr cr:ãçà ìëä

oic dfy cgeinaemeik mb,`l` .(giynd onfa `wec e`le)
d`ia on - "zg` d`ian" `id dpeekdy ,iaxd cnelzg`clz

clicg`clie ,cg` meiaipyoiivn iaxde .'eke ipy meia
ipy ly dcil dzid zg` d`iany (` ,fk) dcpa `xnbdn

zg` dcil oiayk micli
dnke dnk exar dipyl
`xnbdy itk ,mini
ly dxwn my d`ian
oia exary miycg dyly
cg` cli ly dcild
,ipyd clid ly dcill
eid zecild izyy zexnl
epaxy dna .zg` d`ian
on didi dfy siqen owfd

d`iazg`(iaxd xne`)
dinzd uxezz e` ohwez
zeidl leki df oi` ixdy

lkadcil ixg` oky ,mei
zg`ly miax mini ixd mi`axeqi`oi` jkÎoia ixd ,d`ia

dxyr rax` e` dray mdy dl`d minid lka dcil mey
mixne`yk j` ,zxzen d`ia mday minid xy`n xzei minrt

d`ian didi dfyzg`dzidy d`iadn ixdeid xzidd onfa
jk ok`y itke ,mini dnke dnka zecil dnke dnk okn xg`l
,(zlebpxzn dnbec d`ian `xnbdy dn) zlebpxza xacd
xkf zlawn zlebpxzd oi` dxarzpy ixg`y zexnly
ÎlrÎs` ("`de" ligznd xeaica a ,g zexekaa i"yxl m`zda)
on mini dnke dnka mivia dnke dnk dcilen `id ok it

.xkfd ly zg`d d`iadéøàäì ïéàåèeLtä øáãa C §¥§©£¦©¨¨©¨
,íéLøãîe ñ"Mä ìëa Bëôä íñøôîeq"yd lkay - §ª§¨¨§§¨©©¦§¨¦

zekld zrcl ekxhvi giynd onfay ,mqxetn miyxcnde
dtwyda xazqndn jtidl ,dxdhe d`neh ,xzide xeqi`

,xen`d "`pnidn `irx"dn dpey`xéøôcC31miywny - §¨¦
?"àçéLîì àúëìä"xnel mikixv dn myl -eiykrdkld ¦§§¨¦§¦¨

onfa miptÎlkÎlry ixd - ?`eai giynyk wx zrbep didzy
giyndekxhvi,ef dkld zrclìk èLôì àa eäiìàå§¥¦¨¨¦§Ÿ¨

úB÷ôqä32Bæ äLøôe , ©§¥¨¨¨
dLøãì eäiìà ãéúò̈¦¥¦¨§¨§¨

'eë33,ïáeî Bðéà ãBòå .- §¥¨
:xen`d "`pnidn `irx"a
àìc" :áeúkM äî©¤¨§¨

ïeñðøtúé`ly - ¦§©§§
,eqpxtziíéîëç éãéîìz©§¦¥£¨¦

'eë õøàä énòîokly - ¥©¥¨¨¤
"rxe aeh zrcd ur"
'eke xzide xeqi` `edy
,l`xyi ipaa helyi `l
`l minkg icinlzy iptn
,ux`d inrn eqpxtzi
"áø áøòî" àìå§¨¥¥¤©

ïéìëàcmilke`y -ìLå-ñç øeñàå àîè ìeñt] ,íB34àäã §¨§¦¨¨¥§¨©§¨§¨
eéä àì éðL úéa ïîæa íâ,minkg icinlz -ïéñðøtúî ©¦§©©¦¥¦Ÿ¨¦§©§§¦

ïéìëàc õøàä énòîmilke`y -íBìLå-ñç øeñà ìeñt ¥©¥¨¨¤§¨§¦¨¨©§¨
eéä íéîëç éãéîìz éøäL34énòk íéîøëe úBãN íäì [ ¤£¥©§¦¥£¨¦¨¨¤¨§¨¦§©¥

,õøàä,mzqpxtl ux`d inrl wwcfdl mikixv eid `le - ¨¨¤
éëä elôàå,okÎitÎlrÎs`e -øeqà ãenìa ïé÷ñBò eéä ©£¦¨¦¨§¦§¦¦

úBâefä ìk äøäèå äàîèå øzäå,mi`pzd ly -éîéa eéäL §¤¥§ª§¨§¨¢¨¨©¤¨¦¥
éðL úéa35íéãéîìz eãéîòäå ,mipica -dl`wlgaedfly ©¦¥¦§¤¡¦©§¦¦

,dxezc dlbpúBááøe íéôìàì36ãenìå ,wlg -øzñpä- ©£¨¦§¨§¦©¦§¨
did ,dxezay:'eë øzñäaicinlz oi`y dcaerdy ixd - §¤§¥

deedn dpi` ,mzqpxtl ux`d inrl wwcfdl mikixv minkg
xeqi` ipic ly cenill dlilg mikixv `l dllbay daiq

.dxdhe d`neh ,xzide

ìa ÷c÷ãzLk ,úîàa Cà,ìéòìc 'àðîéäî-àéòø' ïBL- ©¤¡¤§¤§©§¥¦§©§¨§¥§¨¦§¥
"`pnidn `irx"d oeyl wecwcny ,oldl xiaqn owfd epax

d `ly ,oaendxezd cenile mipic'eke xzide xeqi` ly
ur" dlilg mi`xwp
`l` ,"rxe aeh zrcd

dmixacxzide xeqi` ly
Îlre on mzeig milawnd
,`idy ,dbep ztilw ici
ur" `id ,dbep ztilw

oeyl ,oldl xiaqiy itk ,rxe aeh da axern ,"rxe aeh zrcd
:`ed "`pnidn `irx"døeqà eäéàc òøå áBèc àðìéàå"§¦¨¨§¨¨§¦¦

,"'eë øzäåy rxe aeh ly urde -`ed,'eke xzide xeqi`àìå §¤¥§Ÿ
øeqà úøBz" øîà̈©©¦

"øzäåly cenild - §¤¥
,xzide xeqi` ipiprBà

,"øzäå øeqà úBëìä"¦§¦§¤¥
e` cenild ,ody -
xzide xeqi` ly zekldd
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

åëôä íñøåôîå èåùôä øáãá êéøàäì ïéàå äðúùé
åäéìàå àçéùîì àúëìä êéøôã íéùøãîå ñ"ùä ìëá
åäéìà ãéúò åæ äùøôå úå÷éôñä ìë èåùôì àá
ïåñðøôúé àìã ù"î ïáåî åðéà ãåòå :'åë äùøåãì
ìåñô ïéìëàã áø áøòî àìå 'åë õøàä éîòî ç"ú
åéä àì éðù úéá ïîæáù ç"ú éøäù å"ç øåñàå àîè
íäì äéäù å"ç øåñà ìåñô ïéìëàã ä"òî ïéñðøôúî
øåñéà ãåîéìá ïé÷ñåò åéä ä"ôàå ä"òë íéîøëå úåãù
úéá éîéá åéäù úåâåæä ìë äøäèå äàîåèå øúéäå
øúñðä ãåîéìå úåááøå íéôìàì íéãéîìú åãéîòäå éðù

:'åë øúñäá

êààðìéàå ìéòìã î"ø ïåùìá ÷ã÷ãúùë úîàá
øîà àìå 'åë øúéäå øåñéà åäéàã òøå áåèã
óåâã ì"ø àìà ä"åà úåëìä åà øúéäå øåñéà úøåú
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:‡"ËÈÏ˘."לידה אז שתהי' ב.31."ראי' נא, שם.32.סנהדרין ובמפרשים מ"ז פ"ח עדיות א.33.ראה מה, להלן 34.מנחות הבא
התניא. ספר שבסוף התיקון" ב"לוח הובאה הצ"צ, הגהת ע"פ כאן וניתוסף שלפנינו, בתניא ליתא ‡„ÂÓ"¯35.בחצ"ר ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."מ"ב פ"ב היד.36."חגיגה ספר בהקדמת רמב"ם



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

פז oeygxn 'f iyily mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

- "rxe aeh zrcd ur" dlilg mdàlàxne` "`pnidn `irx"d ¤¨
,"xzide xeqi`"øznä øáãå øeñàä øác óeâc øîBì-äöBø- ¤©§¨¨¨¨§¨¨©ª¨

y ,dl` mipica xaecn ezece` xacd mvrxace xeq` dfxacdf
,xzen,òøå áBèc àðìéàî àeä,"rxe aeh zrcd ur"n - ¥¦¨¨§¨¨

,dâð útì÷ àeäLda - ¤§¦©Ÿ©
,rxe aeh axernBîk§

'íéiç õò'a áeúkL37. ¤¨§¥©¦
ì eäæå,"øeñà" ïBL- §¤§¨

,xeyw oeylnätìwäL¤©§¦¨
ìBëé Bðéàå åéìò äøBL¨¨¨§¥¨

äìòîì úBìòì- ©£§©§¨
,dyecwa,øznä øáãk- §¨¨©ª¨

,dxzd oeylneðéäc- §©§
dzernyn "xzen" dlnd
øeñàå øeL÷ BðéàL¤¥¨§¨

,ätì÷alkei `ly - ©§¦¨
,dlrnl zelrlìëeéå§©

íãàä éãé-ìò úBìòì©£©§¥¨¨¨
BìëBàäxacd z` - ¨§
,xzend,'äì äðeëa- §©¨¨©

didiy ick df xac lke`y
,'d z` cearl gek elíâå§©

íúñalke` `edyk - ¦§¨
didzy ilan mzq eze`
dpeek ,dyrn zrya ,el

,'d z` cearl ickìk̈
çëaL 'ä ãáBòä íãà̈¨¨¥¤§Ÿ©
ãîBì àéää äìéëàä̈£¦¨©¦¥
àöîðå ,'äì ìltúîe¦§©¥©§¦§¨
äøBzä úBiúBà äNòpL¤©£¨¦©¨

ôzäå,àeää ìëànäî øøápä çkî 'äì äìBòä äl,lk`y - §©§¦¨¨¨©¦Ÿ©©¦§¨¥©©£¨©
,'dl dler `ide ,"dbep" ztilwn `id lk`nay zeigdeäæå§¤

,ìçazeigdy ick dlitze dxezl wwcfdl gxkdd on f`y - §Ÿ
,'dl dlrz lk`n eze`ayútì÷ì äiìò LiL úaLa ìáà£¨§©¨¤¥£¦¨¦§¦©

,úBîìBòä ìëaL úeiðBöéçä íò dîöòa dâðf` `idy - Ÿ©§©§¨¦©¦¦¤§¨¨¨
zenlerd ziilr `id zay oky ,dilra38,ìk ìëàì äåöî ïëì̈¥¦§¨¤¡Ÿ¨

úaLa íéâeðòz-dnvr dlik`ddn wx `l ,devn `id zaya ©£¦§©¨
,lltzne cnel `ed `idd dlik`d gekaya úBaøäìe- §©§§

zlik`å øNáziizya -ìçaL óà ,ïééytgn `edyk - ¨¨§©¦©¤§Ÿ
,oii zezyle xya lek`l,"àáBñå ììBæ" àø÷ð,zaya eli`e - ¦§¨¥§¥

xen`d lk ,mipt lk lr .devn ef ,zay bper myl lke` `edyk
zlekid ea yie dtilwa xeyw epi`y "xzid" ly xaca `ed
xtq ly oey`xd wlgay 'f wxta xaqeny itke ,zelrl

."`ipz"døeqà øáãa ïk-ïéàM-äî,eze` lek`l xeq`y - ©¤¥¥¦§©¦
úBìòì ìBëé BðéàL,dyecwl -úaLa àìíb ìça àìå ¤¥¨©£Ÿ§©¨§Ÿ§Ÿ©

,àeää çka ãîBìå ìltúnLkleki epi` xeqi` xac ,xnelk - §¤¦§©¥§¥©Ÿ©©

,dtilwl xeywe xeq` `ed ik ,dyecwl zelrlìëàL àì íà¦Ÿ¤¨©
Lôð çewôì,eytp zlvdl -øzä äNòðå ì"æø eøézäL §¦©¤¤¤¦¦©©§©£¨¤¥

[øeîb]39zäå øeqà úBëìä óà ,äøBza ãenlä ìáà .äàîè ø ¨£¨©¦©¨©¦§¦§¤¥ª§¨
,äøäèåd `l -mixac,xedhe xzen `nhe xeq` mdy mnvr §¨¢¨

,zekldd zepc mzece`
,"rxe aeh miigd ur" mdy
dxezd zekld `l`
mixac zece` micnely

,dl`úBéðLnä íäL¤¥©¦§¨
àøîâaL úBúéøáe§©§¤¦§¨¨

,íé÷ñBôemiwqetd - §¦
,dyrnl dkldíéøàáîä©§¨£¦

íäéøác íéøøáîeixac - §¨§¦¦§¥¤
,zeziixade dpynd
ïä ïä ,äNòîì äëìäì©£¨¨§©£¤¥¥

éôebxwir --ìòaL äøBz ¥¨¤§©
àéäL ,ätÎlray dxez - ¤¤¦

`id dtúeëìî úøéôñ§¦©©§
àúéàãk ,úeìéöàc- ©£¦¦§¦¨

`aenkLBãwä øäfa©Ÿ©©¨
,øtñî ïéà úBîB÷îa¦§¥¦§¨

:'íéðewz' Léøáe- §¥¦¦
"xdef ipewiz" zligza40

:aezkúeëìî"`id - ©§
zpiga-ìòaL äøBzå ,ät¤§¨¤§©

,"dì ïðéø÷ ätep` - ¤¨¦¨¨
,dl mi`xewúeìéöàáe©£¦

eäéà,seqÎoi` xe` ,`ed - ¦
éäBîøâezecnde milkd - §¨¦

,("idenxb" mi`xwpd) ely
ïBäa ãç41,,mda cg` xac md --Ceøa óBñ-ïéà øBàL eðéäc ©§§©§¤¥¨

Búîëçå BðBöøe àeäL ,ãeçiä úéìëúa úeìéöàa ãçéúî àeä¦§©¥©£¦§©§¦©¦¤§§¨§¨
:ãçà ìkä ¯ "úeëìî" àø÷pL Bøeaãa íéLaìîä,cg` xac - ©§ª¨¦§¦¤¦§¨©§©Ÿ¤¨

df `l` ;"rxe aeh zrcd ur" ly oiprd xnel jiiy `l myy ixd
dtÎlray dxez ly zekldd jk ,zewl` ly cegid zilkz
,"zeliv`c zekln" zpiga ody miwqetde zeziixad ,zeipyndn
Îqg xnel jiiy `le ,"zeliv`c zekln" ly cegid ote`a od
xiaqiy itk ,`l` ."rxe aeh zrcd ur" ly oiprd mdilr melye
`idy itk "zeliv`c zekln" ly oiprd mvr cvn xacd jk ,oldl

cvne ,"zeliv`"amvrzpigaa ody dxezd zekld ly oiprd
ixd ,zeyalzda okn xg`l `a dfy itk j` ,"zeliv`c zekln"
leki mda ,zenlera zeyalzda e`a dxez ly zekldd wx `ly
itk "zeliv`c zekln" mb m`Îik ,xzqde mlrd odilr zeidl
aeh zrcd ur" z`xwp `id mb `l` - zeyalzda d`a `idy
z`fe ,rxe aehn dlelkd "dbep" ztilwa zeyalzdd cvn ,"rxe

.(rxd on aehd z` xxal) mixexia xxal ick -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

ùã÷ä úøâà
òøå áåèã àðìéàî àåä øúåîä øáãå øåñàä øáã
øåñà ïåùì åäæå .ç"òá ù"îë äâåð úôéì÷ àåäù
øáãë äìòîì úåìòì ìåëé åðéàå åéìò äøåù äôéì÷äù
úåìòì ìëåéå äôéì÷á øåñàå øåù÷ åðéàù åðééäã øúåîä
ãáåòä íãà ìë íúñá íâå 'äì äðååëá åìëåàä íãàä é"ò
àöîðå 'äì ììôúîå ãîåì àéää äìéëàä çëáù 'ä
øøáðä çëî 'äì äìåòä äìôúäå äøåúä úåéúåà äùòðù
úôéì÷ì äéìò ùéù úáùá ìáà ìåçá åäæå àåää ìëàîäî
äåöî ïëì úåîìåòä ìëáù úåéðåöéçä íò äîöòá äâåð
ìåçáù óà ïééå øùáá úåáøäìå úáùá íéâåðòú ìë ìåëàì
úåìòì ìåëé åðéàù øåñéà øáãá ë"àùî .àáåñå ììåæ àø÷ð
íà àåää çëá ãîåìå ììôúîùë íâ ìåçá àìå úáùá àì
.[øåîâ] øúéä äùòðå ì"æø åøéúäù ùôð çå÷éôì ìëàù àì
äàîåè øúéäå øåñéà úåëìä óà äøåúá ãåîéìä ìáà
íé÷ñåôå àøîâáù úåúééøáå úåéðùîä íäù äøäèå
ïä ïä äùòîì äëìäì íäéøáã íéøøáîå íéøàáîä
'éàãë úåìéöàã úåëìî 'éôñ àéäù ô"òáù äøåú éôåâ
úåëìî íéðå÷éú ùéøáå øôñî ïéà úåîå÷îá ÷"äåæá
ãç éäåîøâå åäéà 'éöàáå äì ïðéø÷ ô"òáù äøåúå äô
úéìëúá úåìéöàá ãçééúî ä"á ñ"à øåàù åðééäã ïåäá
àø÷ðù åøåáãá íéùáåìîä åúîëçå åðåöøå àåäù ãåçéä

:ãçà ìëä úåëìî
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oeygxnפח 'g iriax Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ח' רביעי
אגרת כו  :zxaern dpyl xeriy dxen,cnw 'nrn...ì"æéøàä ù"îå,288 'nr cr.òøã àøèñî

,äøéöéc úeëìîa ïä úBéðLnäL ì"æ é"øàä áúkM äîe- ©¤¨©¨£¦©¤©¦§¨¥§©§¦¦¨
zekln"a od zeipyndy xdefdn o`k mixne` ep` eli`e

czeliv`?"äLaìúpL äøéöéc úeëìî Leáì øîBì-äöBø¤©§©§¦¦¨¤¦§©§¨
,úeìéöàc úeëìî dad`a "zeliv`c zekln"y itk - ¨©§©£¦
zekln"a zeyalzda
oipr `ed my - "dxivic
mleray zeipynd

,"dxivi"dúeëìîe©§
"äçôL" àø÷ð äøéöéc¦¦¨¦§¨¦§¨
dl`l dlthe zynynd -

dfy ,da miyaelndéaâì§©¥
,úeìéöàc úeëìîxac - ©§©£¦

owfd epaxy dn uxzn df
,inlyexidn lirl `iad
zkqn ly oey`x wxt
oa oerny iaxy ,zekxa
z`ixwl mby ,xaeq i`gei
`l` miwiqtn `l rny
dpynn `le `xwnn
,`xwnn dlrnl `idy
dnn jkl dxizq ixde
i`gei oa oerny iaxy
`irx"a xne` envr
`id dpyny "`pnidn
?`kln - `xwne ,dgty

`edy dn oky ,dxizq mey jka oi` ,o`k xn`pd itk ,`l`
d`a `idy itk df ixd - dgty `id dpyny xne`zeyalzda

zekln"a `id - mvra `id dpyny itk j` ,"dxivic zekln"a
oial mvra `edy itk oia lcad epyi `xwna mb jke ,"zeliv`c

:owfd epax oeylae ,zeyalzda `a `edy itkäàéøác úeëìîe©§¦§¦¨
."äîà" àø÷ð,"dgty"n dlrnly -,òãzåmiiwy di`x - ¦§¨¨¨§¥©

,zeyalzda `a dfy itk oial mvra dfy itk oia lcadänî¦©
àeä áúëaL äøBz eðéäc àø÷îc ì"æ é"øàä áúkM¤¨©¨£¦©§¦§¨§©§¨¤¦§¨
ïéà úBîB÷î ì"æéøàä éáúëáe øäfa Løôî éøäå ,äiNòa©£¦¨©£¥§Ÿ̈©Ÿ©§¦§¥¨£¦©§¥

àéäL ,øtñîzxitq -"ïétðà øéòæ" àeäL ,úøàôz- ¦§¨¤¦¦§¤¤¤§¥©§¦
,zecn?úeìéöàczekln"n dlrnl mb `edy ixd - ©£¦

?"diyr"a `edy mixne` ,`eti` ,cvik ,"zeliv`càlà- ¤¨
`id dpeekd ,"diyr"a `ed `xwny mixne`ykúLaìúnL¤¦§©¤¤

àéãäa àeä ïëå .äiNòa,yxetna -,'úBðekä øôñ'a ©£¦¨§¥§¤§¨§¥¤©©¨
àlà ,úeìéöàa ílk äìa÷å ãeîìúå äðLîe àø÷nL¤¦§¨¦§¨§©§§©¨¨ª¨©£¦¤¨

,äiNò ãò Laìúî àø÷nLazkay dxez - `xwna ,oky - ¤¦§¨¦§©¥©£¦¨
,"'iyr" ly oipr ixd od zeize`e ,zeize`d oipr `ed xwird -

,slwd lr eica zeazkpäðLîe,zyalzn -,äøéöéä ãò- ¦§¨©©§¦¨
ze`ay - 'eke leqte xyk - zekld ly oiprd `id dpyn ,oky
`ed dxivid mlery ,"dxivi"a zeyalzd ef ixd ,dxeabe cqgn

,"dxivia oippwn oixitq ziy" ,zecnd mlerãeîìúå,yalzn - §©§
.äàéøáaef ixd - zekldd inrh `ed "cenlz" ,oky - ¦§¦¨

ea dbydd mler `ed "d`ixa"d mlery "d`ixa"a zeyalzd
mlera - "`iqxeka `ppwn d`lir `ni`" ,"dpia" dxi`n

d`ixad42.
,owfd epax xiaqi oldl
d`a dxez wx `ly
cvny cr zeyalzda
mb jiiy zeyalzdd
zrcd ur" xnel dilr

:"rxe aeh,äpäå§¦¥
úeìéöàc úeëìnäLk§¤©©§©£¦
,dâð útì÷a úLaìúî¦§©¤¤¦§¦©Ÿ©
úBöBöépä øøáì éãk§¥§¨¥©¦
íãà àèça eìôpL¤¨§§¥§¨¨

íâå ,ïBLàøäxxal - ¨¦§©
ç"ôøä288 -ïéöBöéð ¨¦¦

íéìkä úøéáLa eìôpL¤¨§¦§¦©©¥¦
zeciqgae dlawa -
oipr hexhexta xaqen
zlitpe milkd zxiay
oipr cvn zevevipd

,dxiaydíb éæà£©©
úeìéöàc úeëìnä©©§©£¦
úòcä õò" íLa àø÷ð¦§¨§¥¥©©©

éaâì "òøå áBèÎl d`eeydae -,úeìéöàc "ïétðà øéòæ" ¨¨§©¥§¥©§¦©£¦
å ,íL ãøBé BðéàL"`"f" -päå ."íéiç õò" àø÷ð,ä ¤¥¥¨§¦§¨¥©¦§¦¥

úeìb ãBñ àeä dâð útì÷a úeëìnä úeLaìúä¦§©§©©§¦§¦©Ÿ©¨
íãàä èìL øLà" ¯ äðéëMä,dtilw ly -íãàa- ©§¦¨£¤¨©¨¨¨§¨¨

,dyecw ly."'eëoniq ycewd zxb`a ,lirl `aenk -
,zelbd onfa dtilwd zhily lr "mileblbd xtq"n d"k
'lrila mc`'n dyecwd ivevip z`lrdl ,"el rxl" dfy
ixac lr dywdy dn owfd epax uxzi ,oldl .dtilw ly
aeh zrcd ur"y onfay ,`yp zyxtay "`pnidn `irx"d
zezayl mileynd ,minkg icinlz miqpxtzn ,hley "rxe
okl xy`e mdl mipzep ux`d inry dnn wx ,miaeh minile
dnn l`y jk lre ,'eke xzide xeqi` ipica miwqrzn md
minxke zecy mdl did ,ipy zia onfa ,minkg icinlzy
xwir did okÎitÎlrÎs`e ,ux`d inrl didy enk mdlyn
,owfd epax xiaqi ?'eke xzide xeqi` ipica mzewqrzd
onfa ,"rxe aeh zrcd ur" zhily onfay ,`id dpeekdy
,"dbep" ztilwa mdy ,mipevigl drityn dpikydyk ,zelbd
ly mwqr f`e ,minkg icinlz miqpxtzn cala zivnzdne
ick ,dxdhe d`neh ,xzide xeqi` ipica `ed minkg icinlz
xeq`dn xedhde xzend z` xxal ,mixexiad z` xxal
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ùã÷ä úøâà
ù"îåì"ø äøéöéã úåëìîá ïä úåéðùîäù ì"æéøàä

úåëìî äá äùáìúðù äøéöéã úåëìî ùåáì
úåëìî éáâì äçôù àø÷ð äøéöéã úåëìîå úåìéöàã
ù"îî òãúå äîà àø÷ð äàéøáã úåëìîå úåìéöàã
éøäå 'éùòá àåä ë"áùåú åðééäã àø÷îã ì"æéøàä
øôñî ïéà úåîå÷î ì"æéøàä éáúëáå øäæá ùøåôî
úùáìúîù àìà úåìéöàã à"æ àåäù úøàôú àéäù
äðùîå àø÷îù úåðååëä øôñá àéãäá àåä ïëå 'éùòá
ùáìúî àø÷îù àìà úåìéöàá íìåë äìá÷å ãåîìúå
äðäå .äàéøáá ãåîìúå äøéöéä ãò äðùîå äéùò ãò
øøáì éãë äâåð úôéì÷á úùáìúî 'éöàã úåëìîäùë
ïéöåöéð ç"ôøä íâå ø"äãà àèçá åìôðù úåöåöéðä
àø÷ð 'éöàã úåëìîä íâ éæà íéìëä úøéáùá åìôðù
åðéàù úåìéöàã à"æ éáâì òøå áåè úòãä õò íùá
úåëìîä úåùáìúä äðäå íééç õò àø÷ðå íù ãøåé
èìù øùà äðéëùä úåìâ ãåñ àåä äâåð úôéì÷á
ø"åèã àðìéàã àðîæáå î"òøá ù"æå 'åë íãàá íãàä
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

פט oeygxn 'g iriax Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

itke .el` zeklda oeirde letltd ici lr `ay xac ,`nhde
didiy ,xzqdde mlrdd z` xiqn mb df ,oldl xiaqiy

:owfd epax oeylae .xidae xexa dkld wqtáeúkL eäæå§¤¤¨
:'àðîéäî àéòø'a,lirl xen`k ,`yp zyxtn -àðîæáe" §©§¨§¥§¨§¦§¨

òøå áBèc àðìéàc§¦¨¨§¨¨
,"'eë ïeðéà 'eë àèìL̈§¨¦
zrcd ur"y onfae -
yi ,'ek hley "rxe aeh
,minkg icinlzl
zezayl mileynd
dnn wx ,miaeh minile
mipzep ux`d inry

,mdlúeìb ïîæa eðéäc§©§¦§©¨
L äðéëMä,dpikyd - ©§¦¨¤

íéðBöéçì úòtLn©§©©©¦¦
,dâð útì÷a íäL¤¥¦§¦©Ÿ©
íé÷ðBé 'áø áøò'äL¤¨¥¤©§¦
ïéðBfð ïúéöîzîe ,íMî¦¨¦©§¦¨¦¦

íéîëç éãéîìz,úeìba ©§¦¥£¨¦©¨
æàåzelb ly onfa - §¨

,dpikydúãBáò øwéò¦©£©
÷ñò øwéòå íãàä̈¨¨§¦©¥¤
àeä úBönäå äøBzä©¨§©¦§
òãBpk úBöBöépä øøáì§¨¥©¦©©
øwéò ïëì ,ì"æéøàäî¥¨£¦©¨¥¦©
ïeiòa àeä ãenlä ïéðò¦§©©¦§¦
øeqàa ,äëìä ìetìôe¦§£¨¨§¦
,äøäèå äàîè øzäå§¤¥ª§¨§¨¢¨
øBähäå øznä øøáì§¨¥©ª¨§©¨

,àîhäå øeñàäî- ¥¨¨§©¨¥
z`f mixidane mixxany
ìetìôe ïeiò éãé-ìò©§¥¦¦§
äðéa äîëça äëìä£¨¨§¨§¨¦¨

,úòãåzegek zylya - ¨©©
,dkldd z` mixidand lkydäîëçî àúéøBà"c òãBpk©©§©§¨¥¨§¨

"ú÷ôð43eøéøaúà à÷éc äîëçáe ,44,dxezdy ,recik - ¨§¨§¨§¨©§¨¦§¨¦
,zevevipd mixxazn `wec 'dnkg' iciÎlre ,'dnkg'n d`a
`a ,dxidae dxexa dkld didzy ,dkldd xexiay myke

d xexia mb jk ,lkye dnkg ici lrzevevipici lr `ed
,dnkgd oipreðéäå,"exixaz` dnkg"ay mixne`y dn - §©§

Îl dpeekd ,dnkg ici lr `ed zevevipd xexiayäîëç̈§¨
äàlò,dpeilr -úeëìîa úLaìîä ,úeìéöàc ¦¨¨©£¦©§ª¤¤§©§

ãñé àaà" ãBña) ät-ìòaL äøBz ãBñ ,úeìéöàc©£¦¨¤§©¤§©¨§©
[ãBñ] (ãBñå) ,äøéöéc úeëìîa úLaìîä ,("àzøa§©¨©§ª¤¤§©§¦¦¨§

dâð útì÷a úBLaìîä ,úBúéøáe úBéðLnämixaca - ©¦§¨§©§©§ª¨¦§¦©Ÿ©

,xedhe `nh ,xzene xeq` mdy,äøéöéä íìBò ãâðkL¤§¤¤¨©§¦¨
ìéçúî íML,"rxe aeh zrcd ur" oipr -úòcä úðéça ¤¨©§¦§¦©©©©

]:xg` gQpdâðaL [òøäztilw ,"dxivi"d mleray - ª¨©¥¨©¤§Ÿ©
,rx zivgne aeh zivgn ,dvgn lr dvgn `id "dbep"]gQpª¨

:xg`,úBúéøaäå ©¥§©§©§
dâð útì÷a úBLaìîä©§ª¨¦§¦©Ÿ©
,äiNòä íìBò ãâðkL¤§¤¤¨¨£¦¨
úðéça ìéçúî íML¤¨©§¦§¦©

,[dâðaL òøä- ¨©¤§Ÿ©
,"diyr"d mleray

`id "dbep" ztilwdaex
,aeh dherine rxòãBpk©©

,recik -.ì"æéøàäî¥¨£¦©
àìt ïéðò ïéáé ìékNnäå§©©§¦¨¦¦§©¤¤
äî ,ãàî äfî ìBãb̈¦¤§Ÿ©
ìònî íéîMa äNòp©£¨©¨©¦¦©©
äëìä øeøáe ïeiò éãé-ìò©§¥¦¥£¨¨
àøîbä ïî ä÷eñt§¨¦©§¨¨

íé÷ñBôe45íéðBLàø §¦¦¦
äéäM äî ,íéðBøçàå§©£¦©¤¨¨
ïeiòä íã÷ øác íìòäa§¤§¥¨¨Ÿ¤¨¦

,æläwnrzdy iptl - ©¨
dzid ,`xnbd cenila
zxzqen dweqtd dkldd

,dreci `leäæ-éãé-ìò ék¦©§¥¤
dfa ezewnrzd ici lr -
,dkldd z` exexiae
Bæ äëìä äìòî©£¤£¨¨
eéäL úBtìwäî¥©§¦¤¨
íéqëîe íéîéìòî©§¦¦§©¦

,dúBà,dkldd z` - ¨
,ììk äòeãé äúéä àlL¤Ÿ¨§¨§¨§¨
úðáeî äúéä àlL Bà¤Ÿ¨§¨¤¤

dîòèa áèéä46,`l - ¥¥§©£¨
zrk mipian exexiae epeir ici lre - dkldd mrh ahid epiad

,mrhd z`íòhäL47,äàlò äîëç äøéôqä ãBñ àeä- ¤©©©©§¦¨¨§¨¦¨¨
,dpeilr dnkgúøéáLa úBtìwa ïéöBöéð äpnî eìôpL¤¨§¦¤¨¦¦©§¦¦§¦©
íäå ,íéìkä,mrhd - dnkg ly zevevipd -úðéçáa íL ©¥¦§¥¨¦§¦©

äøBzä úîëç íéîéìòîe íäéìò íéèìBL úBtìwäL ,úeìb̈¤©§¦§¦£¥¤©§¦¦¨§©©¨
.íéðBzçúå íéðBéìòîenk mipeilrd zenleray mi`xapdn - ¥¤§¦§©§¦

.dhnl o`k mc`d ipane ,mik`lne zenypáeúkL eäæå§¤¤¨
,'àðîéäî àéòø'azligza lirl xkfpk ,`yp zyxtn - §©§¨§¥§¨

,zxb`dàéLewäL,dxeza oipr zpadl dywnd -àéä ¤©§¨¦
.òøc àøèqîlr zexizqn ode rx ody zetilwn ,rxd cvn - ¦¦§¨§©

.dxezd ly dnkgd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

ùã÷ä úøâà
äðéëùä úåìâ ïîæá åðééäã 'åë ïåðéà 'åë àèìù
áø áøòäù äâåð úôéì÷á íäù íéðåöéçì úòôùîù
úåìâá íéîëç éãéîìú ïéðåæéð ïúéöîúîå íùî íé÷ðåé
úåöîäå äøåúä ÷ñò ø÷éòå íãàä úãåáò ø÷éò æàå
ïéðò ø÷éò ïëì ì"æéøàäî òãåðë úåöåöéðä øøáì àåä
äàîåè øúéäå øåñéàá äëìä ìåôìôå ïåéòá àåä ãåîéìä
é"ò àîèäå øåñàäî øåäèäå øúåîä øøáì äøäèå
'ééøåàã òãåðë úòãå äðéá äîëçá äëìä ìåôìôå ïåéò
äîëç åðééäå åøéøáúà à÷ééã äîëçáå ú÷ôð äîëçî
äøåú ãåñ 'éöàã úåëìîá úùáåìîä úåìéöàã äàìéò
úåëìîá úùáåìîä (àúøá ãñé àáà ãåñá) ô"òáù
úåùáåìîä úåúééøáå úåéðùîä [ãåñ] (ãåñå) äøéöéã
'éçá ìéçúî íùù äøéöéä íìåò ãâðëù äâåð úôéì÷á

] úòãäà"ð] äâåðáù [òøäà"ðúåùáåìîä úåúééøáäå
òøä 'éçá ìéçúî íùù äéùòä íìåò ãâðëù ð"÷á
àìô ïéðò ïéáé ìéëùîäå .ì"æéøàäî òãåðë [äâåðáù
ïåéò é"ò ìòîî íéîùá äùòð äî ãàî äæî ìåãâ
íéðåùàø íé÷ñåôå àøîâä ïî ä÷åñô äëìä øåøéáå
æìä ïåéòä íãå÷ øáã íìòäá äéäù äî íéðåøçàå
íéîéìòî åéäù úåôéì÷äî åæ äëìä äìòî äæ é"ò éë
äúéä àìù åà ììë äòåãé äúéä àìù äúåà íéñëîå
äîëç 'éôñä ãåñ àåä íòèäù äîòèá áèéä úðáåî
íäå ë"äáùá úåôéì÷á 'éöåöéð äðîî åìôðù äàìéò
'éîéìòîå íäéìò íéèìåù úåôéì÷äù úåìâ 'éçáá íù
'éùå÷äù î"øá ù"æå íéðåúçúå íéðåéìòî äøåúä úîëç

.òøã àøèñî àéä
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ועוד.43. א. פה, ב.44.זח"ב רנד, ˘ËÈÏ"‡:45.זח"ב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בירור שייך כדלקמן".‰ÌÚË"ובכ"ז -.46˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ובפרט בגמרא הלכות בכמה - ידועה שהייתה ˘ÌÈ˜ÒÂÙ·..47:‡"ËÈÏ""אף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ביאור"Ï„Â‚

˙ÂÏ‚‰שההלכה אף -ÓˆÚ‰(והגאולה), ·‚ÂÏ˙".ידועה ‰È‡



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oeygxnצ 'h iying mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ט' חמישי יום
אגרת כו  ,288 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéðåéìòä äðäå,dnw 'nr cr.â"åò úåîåàä

íéðBéìòä ,äpäåzenlera mi`vnpd mik`lnde zenypd - §¦¥¨¤§¦
,xzei mipeilrdúBìòäìe øøáì çk íäa ïéàzevevipd - ¥¨¤Ÿ©§¨¥§©£

,ãáì íéðBzçzä àlà ,dâð útì÷aL äøéáMäîzenypd - ¥©§¦¨¤¦§¦©Ÿ©¤¨©©§¦§©
z` xxal gekd mda yi - seba df mlera dhnl ze`vnpd

,zevevipdíäL éôì§¦¤¥
éøîç óeâa íéLaìî- §ª¨¦§¨§¦

`xwpd"àéåçc àëLî"¨§¨§¦§¨
,ygp ly xer -útìwî¦§¦©

,dâð`"l wxta `aenk - Ÿ©
xtq ly oey`xd wlga

xdefdn) "`ipz"d48itke ,(
"`ieg"y ,my epx`iay
yly" mi`xwp (ygp)
,"ze`nhd zetilwd

ztilw `edy sebdedbep
`xwp`kyn","`iegc

,ygpd ly yealde xerd
xaqen df oipry itke
Îxeaic xn`na hexhexta
"dpgwtze" ligznd
gnv"d x"enc` w"kn
"dxiwgd xtq"a "wcv

,136 cenríäå- §¥
o`k mitebay zenypd

,dhnldçk íéLézî- ©¦¦Ÿ¨
,dtilwd lyúøéáLa¦§¦©

àéôkúàå ,úBåàzä- ©©£§¦§©§¨
zrpkpe,àøçà-àøèñ¦§¨¨¢¨

."ïåà éìòBt ìk eãøtúé"åmildza weqtd oeylk -49,okle . §¦§¨§¨£¥¨¤
zelrdle xxal ogeka yi - seba dhnly zenypd - od `wec
zetilwdy dxezd znkg zelrdl ogeka yi ,zetilwdn

.zexizqníéðBéìòä íéàa ïëìåzenleray zenypd - §¨¥¨¦¨¤§¦
,mipeilrdìíéðBzçzäî äøBz éLecç òîL50,dn - ¦§Ÿ©¦¥¨¥©©§¦

,zeycgn dhnl o`k zenypdyíélâîe íéLcçnM äî©¤§©§¦§©¦
.äzò ãò äìBba íéLeák eéäL äîëçä úBîeìòzcr - ©£©¨§¨¤¨§¦©¨©©¨

dnrh z` e` dkldd z` dxxiae dycig sebay dnypdy
,dxeza dyecigeúBîeìòz úBlâì ìëeé ìàøNé Léà ìëå§¨¦¦§¨¥©§©©£

ïä ,úBëìäa ïä ,Lãç ìëN Lcçìe (úBlâì) äîëç̈§¨§©§©¥¥¤¨¨¥©£¨¥
,úBãbàa,dxezay dcb`d wlga -,äìâpa ïä,dxez ly - ©©¨¥©¦§¤

øzñpa ïä51,;dxez ly -,BúîLð LøL úðéça éôklka - ¥©¦§¨§¦§¦©Ÿ¤¦§¨
.mixen`d dxezd iwlgn cg`,øáca áiçîeiyecig ycgl - §ª¨©¨¨

zenelrz zelble dxez
,dnkgBúîLð íéìLäì§©§¦¦§¨

úBöBöépä ìk úàìòäa§©£¨©¨©¦
,dìøBâìe d÷ìçì eìôpL¤¨§§¤§¨§¨¨
dlrz ef dnypy -

,dl` zevevipòãBpk52. ©©
,äøBz éøác ìëå)§¨¦§¥¨
àéä ,äëìä øác èøôáe¦§¨§©£¨¨¦
àéäL ,äðéëMäî õBöéð¦¥©§¦¨¤¦
àúéàãk ,'ä øác àéä¦§©¦§¦¨

`aenk -àøîba53: ©§¨¨
,"äëìä Bæ ¯ 'ä øác"§©£¨¨
úeìéöàc úeëìî ãBñ©§©£¦
äîëçì úLaìnä©©§¤¤§¨§¨
íéLaìîe ,úeìéöàc©£¦§ª¨¦
eãøéå ,äøéöéc úeëìna©©§¦¦¨§¨§
úøéáLa dâð útì÷a¦§¦©Ÿ©¦§¦©

.(íéìkäixacy ixd - ©¥¦
,"'d xac"e ,llka dxez
zelba md ,hxta ,dkld
dxizqnd) dtilwa
ycgnd mc`de ,(mdilr
uxzn e` dxeza yecig

z` xxane `iyewdkldd
.dtilwd jezn dpikyd uevip dlrne xxan - dxey`leäæå§¤

àøîba eøîàL54-LBãwä øîà ,äøBza ÷ñBòä ìk" : ¤¨§©§¨¨¨¨¥©¨¨©©¨
ïéaî éða úàå éðàãt elàk åéìò éðà äìòî :àeä-Ceøä©£¤£¦¨¨§¦§¨©¦§¤¨©¦¥

."íìBòä úBnàäzevevip micet dxezd wqr ici lr ,oky - ¨ª¨¨
,zrk avnd edfe .zetilwd zelbn ("'d xac" ly) dpikyd
`ed dxezd wqr ixd "dbep" ztilwa zelba `id dpikydyk
okly ,zetilwdn dpikyd zevevip zelrdle mixexia xxal
,xzide xeqi` zeklda `ed dxezd wqr xwir ,xen`k ixd

,'eke leqte xyk
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ùã÷ä úøâà
øøáì çë íäá ïéà íéðåéìòä äðäå
íéðåúçúä àìà äâåð úôéì÷áù äøéáùäî úåìòäìå
àéåçã àëùî éøîåç óåâá íéùáåìî íäù éôì ãáì
úååàúä úøéáùá äçë íéùéúî íäå äâåð úôéì÷î
íéàá ïëìå .ïåà éìòåô ìë åãøôúéå à"ñ àéôëúàå
äî íéðåúçúäî äøåú éùåãéç òåîùì íéðåéìòä
íéùåáë åéäù äîëçä úåîåìòú íéìâîå íéùãçîù
úåìâì ìëåé ìàøùé ùéà ìëå äúò ãò äìåâá
ïä ùãç ìëù ùãçìå (úåìâì) äîëç úåîåìòú
'éçá éôë øúñðá ïä äìâðá ïä úåãâàá ïä úåëìäá
úàìòäá åúîùð íéìùäì øáãá áééåçîå åúîùð ùøù
ìëå) òãåðë äìøåâìå ä÷ìçì åìôðù úåöåöéðä ìë
äðéëùäî õåöéð àéä äëìä øáã èøôáå äøåú éøáã
äëìä åæ 'ä øáã àøîâá àúéàãë 'ä øáã àéä àéäù
úåìéöàã äîëçì úùáìîä úåìéöàã úåëìî ãåñ
äâåð úôéì÷á åãøéå äøéöéã úåëìîá íéùáåìîå
äøåúá ÷ñåòä ìë àøîâá ù"æå .(íéìëä úøéáùá
éðá úàå éðàãô åìàë åéìò éðà äìòî ä"á÷ä øîà

.â"åò úåîåàä ïéáî
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ב).48. (מח, תכ"א י.49.תקו"ז א.50.צב, קעג, זח"ג ˘ËÈÏ"‡.51.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"Ï"‰Î·."מעלה ובכאו"א -.52
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰) סוס"ד פ"א לאדה"ז ת"ת הל' קה"ת)"."˘Â"ראה בהוצאת בהמ"מ ב.53.- קלח, ברכות 54.שבת

א. ח,



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

צי oeygxn 'i iyiy mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  י' שישי יום
,dnw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðéëùä úàöá ìáà,290 'nr cr:ì"ãå ç"òá ù"îë

] dâð útìwî äðéëMä úàöa ìáà:xg` gQp[úBtìwäî £¨§¥©§¦¨¦§¦©Ÿ©ª¨©¥¥©§¦
òøä ãøôéå ,úBöBöépä øeøa íìLiL øçà,zetilwd ly - ©©¤ª§©¥©¦§ª§©¨©

áBhäî,dyecw ly -àèìL àìå ,"ïåà éìòBt ìk eãøtúé"å ¥©§¦§¨§¨£¥¨¤§Ÿ¨§¨
òøå áBèc àðìéà,`edy ,"rxe aeh zrcd ur" helyi `le - ¦¨¨§¨¨

ztilw ,lirl xen`k
onfa zhleyd "dbep"

,zelbdáBhä úàöa§¥©
äpnîdhilyd ,oky - ¦¤¨

cvn `id ,meik dl yiy
eli`e ,day aehd wlgd
xxazie `vi aehd wlgyk
didz `l - dpnn

,xzei dcia dhilydéæà£©
äøBzä ÷ñò äéäé àìŸ¦§¤¥¤©¨
,ïéøeøa øøáì úBönäå§©¦§§¨¥¥¦

,dzr xacdy itk --ék¦
íéãeçé ãçéì íà¦§©¥¦¦

,øúBé íéðBéìòdlrnl - ¤§¦¥
ici lr miyrpd micegidn
zeevn meiwe dxez cenil

,zrkéLîäìúBøBà C §©§¦
äìòîìL øúBé íéðBéìò¤§¦¥¤§©£¨

úeìéöàäî55Bîk , ¥¨£¦§
ìkäå .ì"æ é"øàä áúkL¤¨©¨£¦©§©Ÿ

,dyrii xen`d lk --ìò©
,äøBzä úeiîéðt éãé- §¥§¦¦©¨

,dxezay xzqpd wlgúBðBéìò úBðeëa úBönä íi÷ì§©¥©¦§§©¨¤§
.'eë íéðBéìò úBøBàì úBðeënLjiyndl ick ze`a zepeekd - ¤§©§§¤§¦

,xzeia mipeilr zexe`äìòî äìòîì àeä úBönä LøL ék¦Ÿ¤©¦§§©§¨©§¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéàa."zeliv`"n dlrnly -eøîàL äîe) §¥¨©¤¨§

ì"æø56a eðéä ,"àáì ãéúòì úBìèa úBöî"cixg`y onf - ©©§¦§§¥¤¨¦¨Ÿ©§¦
¯ íéúnä úiçz íã÷ çéLnä úBîéì ìáà ,íéúnä úiçú§¦©©¥¦£¨¦©¨¦©Ÿ¤§¦©©¥¦

(íéìèa ïéà57.xzei zedeab zekynd zkynda epiihvie - ¥§¥¦
,zeevnd ici lr zrk zekynpd zekyndd xy`näéäé ïëìå§¨¥¦§¤

øwò íbäøBzä ÷ñò ©¦©¥¤©¨
úBönä úeiîéðôa ïk-íb©¥¦§¦¦©¦§

.íéøzñpä íäéîòèå- §©£¥¤©¦§¨¦
mipeilrd micegia
,zeevnd ici lr miyrpd
ici lr recn minrhae
meiw ly `wec df ote`
zexe` mikiynn zeevnd
.mipeilr micegie mipeilr

úBìâpä ìáàmipiprd - £¨©¦§
,dxezc dlbp lyeéäé¦§

Léà ìëì íéòeãéå íéeìb§¦¦¦§¨¦
älçúa äòéãéa ìàøNé¦§¨¥¦¦¨¦§¦¨
ekxhviy ilan -
dze`l ribdl rbiizdl

,driciïéàå ,äçëL éìa§¦¦§¨§¥
éøöCyi`d jxhvi `le - ¨¦

il`xyid,íäa ÷ñòì©£Ÿ¨¤
àlL áø áøòì àlà¤¨§¥¤©¤Ÿ
àðìéàî íòèîì ekæé¦§§¦§©¥¦¨¨

,éiçcurn merhl - §©¥
,miigdúeiîéðt àeäL¤§¦¦

,äåönäå äøBzäzeiniptn merhl ekfi `l mdy oeeike - ©¨§©¦§¨
okl - dxezdíéëéøöeekxhvie -,äðLna [äøBza] ÷ñòì §¦¦©£Ÿ©¨©¦§¨

k -,icéãé-ìò) íäa ÷eácä àøçà-àøèqä çk Lézäì§©¦Ÿ©©¦§¨¨¢¨©¨¨¤©§¥
) äøBzä ÷ñò(`zil ci azka,(z` yilgdl ekxhvi md - ¥¤©¨
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ùã÷ä úøâà
äâåð úôéì÷î äðéëùä úàöá ìáà

à"ð][úåôéì÷äîøçàíìùåéùøåøéáúåöåöéðäãøôåéåòøä
áåèã àðìéà àèìù àìå ïåà éìòåô ìë åãøôúéå áåèäî
äøåúä ÷ñò äéäé àì éæà äðîî áåèä úàöá òøå
øúåé íéðåéìò íéãåçé ãçéì à"ë ïéøåøéá øøáì úåöîäå
é"øàä ù"îë úåìéöàäî øúåé íéðåéìò úåøåà êéùîäì
úåðååëá úåöîä íéé÷ì äøåúä úåéîéðô é"ò ìëäå ì"æ
úåöîä ùøù éë 'åë íéðåéìò úåøåàì úåðåëîù úåðåéìò
úåöîã ì"æø ù"îå) ä"á ñ"àá äìòî äìòîì àåä
úåîéì ìáà íéúîä úééçúá åðééä ì"òì úåìéèá
ø÷éò íâ 'éäé ïëìå (íéìèá ïéà î"äçú íãå÷ çéùîä
íäéîòèå úåöîä úåéîéðôá ïë íâ äøåúä ÷ñò
ùéà ìëì íéòåãéå íéåìâ åéäé úåìâðä ìáà .íéøúñðä
íäá ÷åñòì ö"àå äçëù éìá äìçúá äòéãéá ìàøùé
àåäù ééçã àðìéàî íòèîì åëæé àìù áø áøòì àìà
[äøåúá] ÷åñòì íéëéøöå äåöîäå äøåúä úåéîéðô
÷ñò é"ò) íäá ÷åáãä à"ñä çë ùéúäì äðùîá

.äøåúäàúéì é"ëáíàéèçäì íäá èåìùú àìù (
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מהאצילות".55. "שלמעלה שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן התיקון" ב"לוח אבל "שלמעלה", תיבת ליתא שלפנינו נדה 56.בתניא
ב. יהי'57.סא, שזה מחלק והוא לבוא, לעתיד תתבטלנה שמצוות כאן, מביא הזקן שרבנו המשיח ‡È¯Áמה בימות ולא המתים תחיית
ÈÙÏ˘ ענין להיות יכול מת שבתכריכי שממה אומרת שהגמרא מה מפרשים שהתוס' שם. התוס' שיטת לפי זה הרי - המתים תחיית

המתים  בתחיית שיקומו שבשעה שלמרות מכך, היא שהראי' התוס' מפרשים - לבוא לעתיד תתבטלנה שהמצוות ראי' - כלאים של
בלבושים לבושים יהיו אז ‡Ï‰הרי יהיה ולא לבוא לעתיד תתבטלנה המצוות שכן - שבהם לכלאים חוששים אנו אין כן פי על אף ,

שהמתים הזמן על היא שהכוונה אחרת, מפרש הגמרא, על שם הר"ן בחידושי המובא הרשב"א, כלאים; של ,ÌÈ˙Óעדיין‰Ìהאיסור
נדה  על טהרה" "סדרי בספר גם (המובא זה לרשב"א בהתאם המצוות"; מן חפשי נעשה שמת "כיון שכן לגביהם, בטלות המצוות אז

שם,Ï‡שם) אומר הזקן שרבנו בתניא, ל"ו בפרק מההגה"ה קשה שלכאורה מה הרבי מתרץ בכך המתים. בתחיית המצוות תתבטלנה
באלף יהי' שכר קבלת הרי ‰˘·ÈÚÈשעיקר המצוות, עבודת של הזמן עדיין הוא השביעי אלף שלפני המתים שבתחיית יוצא שמזה

שרבנו  מה גם כך הרשב"א. שיטת לפי הזקן רבנו מדבר שם אלא - המצוות? תתבטלנה המתים תחיית אחרי שמיד לומר אפשר שאי
שמצוות תורה" שב"לקוטי גדול בשופר יתקע ההוא ביום והי' במאמר מביא בהתאם Ï‡הזקן כן גם הוא - לבוא לעתיד תתבטלנה

בהבדל הרשב"א. המצוות Ê‰לשיטת תתבטלנה המתים בתחיית (שרק המתים תחיית לבין המשיח ביאת זמן בין כאן מדייק הזקן שרבנו
משיח ביאת בזמן מהמ ˘ÈÙÏולא רבים יתורצו - הרבי אומר - המתים) בנדה תחיית הגמרא על בהגהותיו מביא חיות שמהר"ץ קומות

שהמצוות יוצא מקומות (באותם ש Ï‡שם המשיח זמן של הלעתידֿלבוא על מדובר שם שכן - לבוא) לעתיד תחיית ÈÙÏתתבטלנה
בזמן זה הרי - לבוא לעתיד תתבטלנה שהמצוות שם אומרת שהגמרא ומה התוס').˘‡È¯Áהמתים, לשיטת (בהתאם המתים תחיית

תתקסב, (א' נ"ג סימן חכמים" וב"דברי קה"ת); בהוצאת ואילך, ג תקסא, ג' (חלק ריח ס"ק מ' כללים חמד" ב"שדי לעיין מציין הרבי
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oeygxnצב `"i ycew zay mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  י"א קודש שבת יום
אגרת כז  ,290 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà æë,enw 'nr cr.å"ñð åéúåçøåàá

,`xg`Î`xhq ly gekd,íàéèçäì íäa èìLz àlL¤Ÿ¦§Ÿ¨¤§©£¦¨
:áéúëãkaezky enk -58:,"ìl÷é äðL äàî ïa àèBçäå" §¦§¦§©¤¤¥¨¨¨§ª¨

.áø áøòî íéàèBç eéäiLmde ,mi`heg eidi f` mby ixd - ¤¦§§¦¥¥¤©
miwewf md eidi okle ,mda dweac `xg`Î`xhqy "ax axr"d

zylgdl mirvn`l
`ly `xg`Î`xhqd
.`hg icil mze` `iaz
z` yilgdl ick wx `le
eidi `xg`Î `xhqd
dlbpl wwcfdl mikixv

- `l` ,dxezcíâå§©
íéëéøö eéäé äNòîì§©£¤¦§§¦¦
øeqà úBëìä éèøôì¦§¨¥¦§¦
,ìàøNiî øúBé äàîèå§ª§¨¥¦¦§¨¥

íäì òøàé àlLipal - ¤Ÿ¤¡©¨¤
,l`xyiäàîèå ìeñt§§ª§¨

äpàé àì ék" ,øeqàå§¦¦Ÿ§ª¤
."'eë"oe` lk wicvl -59

l`xyi lk f` eidi jke -
zbixcna lretae ielba

,wicvøácä áBø÷å øLôà íâå,xnel -úeiîéðtî eòãiL §©¤§¨§¨©¨¨¤¥§¦§¦¦
eðéáà íäøáà Bîk ,úéìâpä äøBzä éôeb ìk äøBzä©¨¨¥©¨©¦§¥§©§¨¨¨¦

,íBìMä-åéìòdlbp ly mipiprd lk dxezd zeiniptn rciy - ¨¨©¨
`xnbd ,oky .dxezc60lk miiw epia` mdxa`y zxne` ixd

dxeza mipipr mpyi ixde ,dpzip `ly cr dlek dxezd
oilitz lynl enk ,zeinyba f` eidiy jiiy did `ly zeevnae
meiw `l` .dnecke mixvn (zelbn) z`ivi oipr mda aezky
itk) zeipgexae zeinipta did epia` mdxa` ly zeevnd

"xe` dxez"a owfd epax xiaqny61"dxez ihewl"ae62- (ixd

rciylklk z`f erci jke ,dxezd zeiniptn dxezd ipipr
.giynd onfa l`xyiíéëéøö ïéà ïëìå,ekxhvi `l -÷ñòì §¨¥¥§¦¦©£Ÿ

íäa,dxdhe d`neh ,xzide xeqi` zeklda --äî .ììk ¨¤§¨©
éðL úéa ïîæa ïk-ïéàM,ux`d inrn eqpxtzd `ly zexnl - ¤¥¥¦§©©¦¥¦

mdlyn mdl did oky
z`f lka ,minxke zecy

÷ñòì íéëéøö eéä- ¨§¦¦©£Ÿ
,dl` mipicaék íb- ©¦

did dfa wqrdy zexnl
ìéáLa àìzrcl - Ÿ¦§¦

,ãáìa äNòîì äëìä£¨¨§©£¤¦§©
äãBáò øwò eäfL àlà¤¨¤¤¦©£¨
-àøèqä çk Lézäì§©¦Ÿ©©¦§¨
éöBöéð úBìòäìe ,àøçà̈¢¨§©£¦¥
äøBzä éãé-ìò äMãwä©§ª¨©§¥©¨
øàaúpL Bîk ,äãBáòäå§¨£¨§¤¦§¨¥

øçà íB÷îa63øçàå . §¨©¥§©©
ïáeé ,úîàäå íéøácä©§¨¦§¨¡¤¨

áèéäøeàa úôñBza ¥¥§¤¤¥
,ìéòìc àðîéäî-àéòøä̈©§¨§¥§¨¦§¥

,"'eë òøå áBèc àðìéà" øîàM äîa,'eke xzide xeqi` dfy - §©¤¨©¦¨¨§¨¨
,øwòä äfä íìBò àeäL ,dâð útì÷ øîBì äöBøzexrd"a - ¤©§¦©Ÿ©¤¨©¤¨¦¨

jixvy ,iaxd oiivn ("`ipz"d xtq seqa) "xyt` jxca mipewize
ztilwy ,xnelk ,"xwira dfd mler" e` ,"dfd mler xwir" zeidl
z`ia iptl `ed df mlery itk ,dfd mler ly xwird `id "dbep"
zrcd ur" ly dhilyd ef ,"dbep" ztilw zhley f`y ,giynd
ly dzhily lhazz ,giynd z`ia ixg`l eli`e ,"rxe aeh
oiprd `l` ,zevevipd xexia didz `l f` dcearde ,"dbep" ztilw

.mipeilr micegi ly:ïéánì éãå ,'íéiç õò'a áeúkL Bîk§¤¨§¥©¦§©©¥¦

.fkowfd epax azk ,(fk oniq) ef ycewd zxb`l dncwda oiievnd itk

wqahien rlrcprn iax zewlzqd ixg` miciqg l` ef zxb`

wicv xkf (wecexedn)

zxb`" xeza ,dkxal

z` mgpl "minegpz

zxb`d z` miiqe ,miciqgd

l` zexxerzd ly d`ixwa

rlrcprn iax zgtyn zwfgd zece`e llka dwcv zece` miciqgd

elawy miciqgd z` owfd epax mgpn ef zxb`a .hxta wqahien

lr ,zeinyba mbe ,dceare dxez ly mipipra ,zeipgexa mb ,wicvdn

mlera oiicr `vnp ezewlzqd ixg` wicvy - eizevre eizekxa icidf

cer dfy ,xdefdn `ian `ede)xzeimiiga didyk df iptl xy`n

zlekiae ,(df mlera ezeig

epnn lawl micinlzd

dxez ly mipipra zeipgexa

- dcearexzeiiptl xy`n

,zeinyba mb oke ;zewlzqdd

d mlerd lr miwicvd mipibndfiptl xy`n xzei mzewlzqd ixg`

.mzewlzqdáúkM äîowfd epax -ì,miciqg -õøà éáLBé ©¤¨©§§¥¤¤
ïîà eðéîéa äøäîa ïðBkúå äðaz Lãwä1íéìôëa íîçðì , ©Ÿ¤¦¨¤§¦¥¦§¥¨§¨¥¨¥§©£¨§¦§©¦
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íéàèåç åéäéù ììå÷é äðù äàî ïá àèåçäå áéúëãë
úåëìä éèøôì íéëéøö åéäé äùòîì íâå áø áøòî
ìåñô íäì òøàé àìù ìàøùéî øúåé äàîåèå øåñà
áåø÷å øùôà íâå 'åë äðåàé àì éë øåñàå äàîåèå
äøåúä éôåâ ìë äøåúä úåéîéðôî åòãéù øáãä
÷åñòì ö"à ïëìå ä"ò åðéáà íäøáà åîë úéìâðä
íéëéøö åéä éðù úéá ïîæá ïë ïéàù äî .ììë íäá
àìà ãáìá äùòîì äëìä ìéáùá àì éë íâ ÷åñòì
éöåöéð úåìòäìå à"ñä çë ùéúäì äãåáò ø÷éò åäæù
øçàå .à"îá ù"îë äãåáòäå äøåúä é"ò äùåã÷ä
ìéòìã î"øä øåàéá 'ñåúá áèéä ïáåé úîàäå íéøáãä
äâåð úôéì÷ ì"ø 'åë òøå áåèã àðìéà øîàù äîá

:ì"ãå ç"òá ù"îë ø÷éòä äæä íìåò àåäù

æëäîíééìôëá íîçðì à"ááåú ÷"äà éáùåéì áúëù
ùéà íñøåôîä ïåàâä áøä úøéèô ìò äéùåúì
.ò"ð ìãðòî íçðî ø"øåäî ä"ô ä"ò é"ð ùåã÷ íé÷ìà
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זה. בענין דנים בהם המקומות מסומנים שם ואילך) כ.58.סע"ב סה, ˘ËÈÏ"‡:59.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ פלוגתת בזמה"ז "דרק
כו"'. העולם כל שלימות דלעת"ל טעמא בתר "דזיל ב) ה, (חולין דאכילה במידי דדוקא (ורש"י) פב,60.תוס' קידושין ב. כח, יומא

ד.61.א. יא, לך ג.62.לך יח, ד.63.שמיני לב, בהעלותך תורה לקוטי שאגרת 1.ראה שליט"א, אדמו"ר כ"ק מציין התיקון בלוח
גנזי  בס' נדפס - זה אגה"ק  שבסוף "כיון ט"ס הוא תובב"א" אה"ק "ליושבי שנכתב כאן ומ"ש לארץ, שבחוץ לחסידים נכתבה זו
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צג oeygxn `"i ycew zay mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

äiLezì2íé÷ìà Léà íñøôîäå ïBàbä áøä úøéèt ìò , §¦¨©§¦©¨©©¨§©§ª§¨¦¡Ÿ¦
LBã÷3÷æçä Léht éðîéä ãenò ìàøNé øð ,4áøä eðøBî , ¨¥¦§¨¥©©§¨¦©¦¤¨¨¥¨©

.ïãò-BúîLð ìcðî íçðî§©¥¤§§¦§¨¥¤
øLà éòøå éçà éáeäàil mixwi -,"eë éLôðkm`zda - £©©©§¥©£¤§©§¦

"zedbd ihewl"a `aenl
dpeekd ,"`ipz" lr
jxcÎlr - "iiaed`"a

yxcnd oeyl5ff `l"
,"iza d`xwy cr daagn
dia` lr daiagd zak

najxcÎlr - "iig`" ,cgei
cr daagn ff `l"
dad` ,"izeg` z`xwy
- "iirxe" ,zi`eeg` `idy
daagn ff `l" jxcÎlr
,"in` d`xwy cr
xy`"e ,m` ly dzad`k
d`xw" jxcÎlr - "iytpk

"enya6itk dad`d -
,zinvrd ytpl `idy

dpeekd "'ek"exzeixy`n
aqend ,zinvrd ytpd

,ytpay dcigi lr'ä
ãò íéiç ,eéçé íäéìò£¥¤¦§©¦©

,íìBòä'd" aqen "zedbd ihewl"a xen`d yexitl m`zda - ¨¨
- mitiwn lr "eigi mdilrmdilrepiid "mlerd cr miig"e ,

,inipta siwnd zkynd'ä éëeøa úîà òøæ ízà íäéàöàöå§¤¡¨¥¤¦¨¤©¡¤§¥
ètLîk íîBìL úLéøc éøçà .íìBò ãòå äzòî änä¥¨¥©¨§©¨©£¥§¦©§¨§¦§¨
íéçðàpä íéàkãð áì ìò øaãì éúàa ,BîL éáäBàì§£¥§¨¦§©¥©¥¦§¨¦©¤¡¨¦

,íé÷ðàpäå,rlrcprn iax wicvd zewlzqd lr xrv jezn - §©¤¡¨¦
éðæà äòîL øLà ,äiLeúì íéìôëa íîçðìernyy dn - §©£¨§¦§©¦§¦¨£¤¨§¨¨§¦

,mixg`n owfd epaxdì ïázå7ì"æø øîàî ìò ,8íéiç ÷áL"c ©¨¤¨©©£©©©§¨©©¦
"éç ìëìwlzqn wicvyk ,miigd lkl miig xi`ydy - §¨©

dpeekd zehytay ,miigd lkl miig xi`ydy eilr mixne`
`l ,mxa .mlerd z` afr `edyk miiga ex`yp mixg`y ,`id
`l mixg`d ly miigd z` ixdy ,"way" oeyld ,df itl ,xexa

`edepinkg oeyly ,oldl owfd epax xiaqi .!?mdl xi`ydy df
`edy ok` `id dpeekd oky ,zwiiecn l"fxi`ydeiign

,miixya miig md oi` - wicv ly miigd md dn ixdy ,mixg`l
aezk oda ,"d zad`e 'd z`xi ,dpen` ly miipgex miig m` ik

afer wicvy dryae ,"miig" oeyldxi`yn `ed mlerd z`
lawl milekiy ,eixyewn lkl ,ezad`e ez`xi ,ezpen`nxzei

,seba dzid eznypyk xy`n"äéçé Búðeîàa ÷écö" ék9,- ¦©¦¤¡¨¦§¤
,"miig" oeyla miynzyn dpen` iably ixd'ä úàøé"áe- §¦§©

aezk10:,"íéiçì- §©¦
,miig zpzep 'd z`xiy
úáäìL Là éôLøáe§¦§¥¥©§¤¤

Búáäàjexa yecwdl - ©£¨
xy`n xzei dfy ,`ed

ïäa ìëì ,íéiçî- ¥©¦§¨¨¤
mda qipkdlBçeø éiç©¥

]:xg` gQp[BúîLðå- ª¨©¥§¦§¨
wx `l mda qipkn `edy
,eznyp mb m` ik egex
zekiiy xzei dl yi "gex"
milawnd micinlzl
epax xn`iy itk ,egexn
itk `l` ,oldl owfd
"zedbd ihewl"a `aend
ixd oaa mzqd ony
mb llek eil` xarend
cinlzay zexnl ,dnyp
,cala gex df ixd xg`

,Bcìç éîé ìk`ed - ¨§¥¤§
,dad`e d`xi ,dpen` ly mipipra egex z` qipknéäéå©§¦

,Bçeø 'ä úBìòäa,wicvd ly ezewlzqd zrya -BúîLðå §©£§¦§¨
åéìà,`ed jexa yecwd l` -óñàé11øçà éelòa äìòiå , ¥¨¤¡Ÿ©©£¤§¦©©

÷áL ¯ úBìònä íeø ãò éelò,f` xi`yn `ed -,Bçeø éiç ¦©©©£¨©©¥
,ìàøNéa íéðôì "da ãáò øLà Búlòt"mda ritydy - §ª¨£¤¨©¨§¨¦§¦§¨¥

dleki "miptl" .'d zad`e 'd z`xi ,dpen` ly mipiprd egexa
d mb dzernyn zeidlzeiniptmipipr mda ritydy dn ,dl`

,zeiniptaíéiçì ÷écö úlòt12`id wicvd zceary -liaya §ª©©¦§©¦
z`f xi`yn `ed ixd ,miig mdl zzl ,miigdàéä ,éç ìëì§¨©¦

éç ìk Lôð,zeevne dxez ly miiga -BLôða äøeLwä ¤¤¨©©§¨§©§
,íìBò úáäàå äaø äáäà úBúBáò éìáçadlecb dad` - §©§¥£©£¨©¨§©£©¨

,gvp zad`e,íéiç õôçä Léàä éî øLà ,çöðì èBnz ìa©¦¨¤©£¤¦¨¦¤¨¥©¦
ytgnd -BúãBáòa ¯ íéiç 'äa ä÷áãì,wicvd ly -÷aãz §¨§¨©©¦©£¨¦§©

äúéäå ,BLôðdidze -éiça ,'ä úà íéiçä øBøöa äøeøö ©§§¨§¨§¨¦§©©¦¤§©¥
eðtà çeøici lry ,eixigp ici lr s`ey mc`y xie`d enk - ©©¥
,ig `ed dfíéBba äéçð Blöa eðøîà øLà13,zpiga ,xnelk - £¤¨©§§¦¦§¤©¦
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ùã÷ä úøâà
ééáåäàåéçé íäéìò 'ä 'åë éùôðë øùà ééòøå ééçà

úîà òøæ íúà íäéàöàöå íìåòä ãò íééç
èôùîë ù"ãçà .íìåò ãòå äúòî äîä 'ä éëåøá
íéçðàðä íéàëãð áì ìò øáãì éúàá åîù éáäåàì
éðæà äòîù øùà äéùåúì íééìôëá íîçðìå íé÷ðàðäå
÷éãö éë éç ìëì íééç ÷áùã ì"æøàî ìò äì ïáúå
úáäìù ùà éôùøáå íééçì 'ä úàøéáå äéçé åúðåîàá

] åçåø ééç ïäá ìëì íééçî åúáäàà"ðìë [åúîùðå
óåñàé åéìà åúîùðå åçåø 'ä úåìòäá éäéå åãìç éîé
ééç ÷áù úåìòîä íåø ãò éåìéò øçà éåìéòá äìòéå
úìåòô ìàøùéá íéðôì äá ãáò øùà åúìåòô åçåø
åùôðá äøåù÷ä éç ìë ùôð àéä éç ìëì íééçì ÷éãö
èåîú ìá íìåò úáäàå äáø äáäà úåúåáò éìáçá
íééç 'äá ä÷áãì íééç õôçä ùéàä éî øùà çöðì
íééçä øåøöá äøåøö äúéäå åùôð ÷áãú åúãåáòá
íéåâá äéçð åìöá åðøîà øùà åðéôà çåø ééçá 'ä úà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

שבא"י  (כצ"ל)..לרבותינו בשנה שנה מדי לה' יקדישו אשר הקדשים כסף מכל "ח"ו למעט שלא ע"ד מדובר - פ"ו רב אור - נסתרות
לאה"ק. בהקדם לשלחו מוכן הכסף שיהי' שמבקש וממשיך Ê"Á‡Ïתובב"א", ‰ÙÒÂ‰ זו כותרת שהרי בכהנ"ל גדול הדוחק "מובן :

חלק  איתנהו: דתרווייהו לומר נלפענ"ד ולכן והצ"צ. המחבר" מ"בני מתחיל נשיאינו רבותינו לעיני והייתה הדפוסים בכל נמצאת
ל"הנדכאים  - וכולה לאה"ק נכתב זה) אגה"ק שהגיהו מובן ג"כ שמזה - "המוכ"ז" ע"ד השורה ובהשמטת הנדפס, (והוא המתאים

שבאה"ק". כו' להנדכאים תנחומין אגרת אדה"ז שכתב לומר מסתבר ובלאה"כ שבמדינתנו". ו.2.כו' יא, איוב - הכתוב ל' 3.ע"ד
ט. ד, ב' מלכים - הכתוב ל' ב.4.ע"ד כח, ברכות - חז"ל ל' ועוד.5.ע"ד פקודי. ס"פ ב.6.שמו"ר קנד, -7.זח"א הכתוב ל' ע"ד

ד. ט, (8.יחזקאל שו"ת. בכמה ˘ËÈÏ"‡הובא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙ÙÒÂ‰ בכתובת וכן חליצה גט בנוסח ספ"ד יבום הלכות "וברמב"ם :(
שבק"'. ישראל ולכל לרבנן 'חיי ד.9.יבמין ב, כג.10.חבקוק יט, יד.11.משלי לד, איוב - הכתוב טז.12.ל' י, ‰Ú¯˙13.משלי
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אגרות קודש

 ב"ה,  א' מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

...ובנוגע לבנותיו תחי' הנה צריך הי' לדעתי לבוא בדברים עם משרד של שדכן, מבלי שידעו 
בנותיו תחי' עד"ז, להודיע להשדכן הפרטים ע"ד בנותיו תחי' ולבקשו להתעסק במרץ בחיפוש שידוכים 
המתאימים בשבילן ואף שלזווג זיווגים זהו ענינו של הקב"ה, הרי בכ"ז צריך להיות לכל דבר ודבר 
אחיזה גם בטבע, ונכון הוא שיתן בכל יום - מימות החול - קודם תפלת שחרית ח"י סענט לצדקה בעד 

בנותיו תחי' וכל ב"ב שיחיו, וזה ישמש כלי להמשכת וקבלת ברכות השי"ת בכל הנ"ל.

וידוע מרז"ל  אינו כותב במכתבו במה הוא עסקו עתה, אם באומנות השו"ב או בענין אחר, 
גם  ישנו  כן  בגשמיות  השחיטה  ענין  שישנו  כמו  אשר  ומשך,  אלא  ושחט  אין  ב(  ל,  )חולין  תנד"א 
מרשות  שבאדם  הבהמה  את  למשוך  היינו  כפשוטו,  ומשך  הוא  ברוחניות  השחיטה  וענין  ברוחניות, 
הרבים היינו מתאוות ורצונות הרבים ומרובים, לרשות היחיד, יחידו של עולם, ותלוי זה באופן חיותו, 
אינה  המשיכה  היינו  השחיטה,  הרי  חיותי'  זוטר  אם  אשר  ורצונות,  תאוות  אין  פארקאכטקייט  די 
יזכהו להשפיע על  וכו' והשי"ת  צריכה להיות גדולה כ"כ, ואם נפיש חיותי' הרי צ"ל שחיטה גדולה 

סביבתו להמשיכם לתורה ומצות לתורה אחת הנתונה לכולנו ממלך יחיד חי העולמים,

בברכה - המחכה לבשו"ט.
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צה היום יום . . . 

ה'תש"דה חשוןיום רביעי

חומש: לך לך, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: והנה המובן . . . קמג בלבד.

י  ּכֵ ַמֲחׁשַ ם ַההֹוֵלְך ּבְ ר ְלאֹוָרם לֹא ִיְתֶעה ּגַ ֵמי ָרִקיַע, ֲאׁשֶ ׁשְ ְתנֹוְצִצים ּבִ לּו ְלכֹוָכִבים ַהּמִ ָרֵאל ִנְמׁשְ ִיׂשְ
ְיָלה. ַהּלַ

ם ֶאת  יַע ְלַהֲעִמיד ּגַ ּפִ י ּכַֹח מּוָסִרי ְורּוָחִני, ְלַהׁשְ ה, ֵיׁש ּבֹו ּדֵ ָ ין ִאיׁש ּוֵבין ִאּשׁ ָרֵאל, ּבֵ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ּכָ
ֶקֶרן אֹוָרה. ָעיו ּבְ יָריו ּוְמֻיּדָ ַמּכִ

ה'תש"דו חשוןיום חמישי

חומש: לך לך, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: ועוד יש . . . 286 בהסתר כו'.

כשרצה רבינו הזקן לברך את ר' יקותיאל ליעפלער בעשירות, אמר שאינו חפץ בזה, 
שלא תטרידו העשירות מלימוד החסידות והתעסקות בעבודה. וכשרצה לברכו באריכות 
ימים אמר: אבער ניט מיט פויערשע יָאהרען, ווָאס עינים להם ולא יראו אזנים להם 
ולא ישמעו, מען זעהט ניט קיין ג-טליכקייט און מען הערט ניט קיין ג-טליכקייט. 

ּלֹא  ׁשֶ ֶזה,  ּבָ ָחֵפץ  ֵאינֹו  ׁשֶ ָאַמר  ירּות,  ֲעׁשִ ּבַ ִלֶער  ִליֶעּפְ ְיקּוִתיֵאל  ר'  ֶאת  ְלָבֵרְך  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָרָצה  ׁשֶ ּכְ
ָאַמר:  ָיִמים  ֲאִריכּות  ּבַ ְלָבְרכֹו  ָרָצה  ּוְכׁשֶ ֲעבֹוָדה.  ּבָ קּות  ְוִהְתַעּסְ ַהֲחִסידּות  ּמּוד  ִמּלִ ירּות  ָהֲעׁשִ ְטִרידֹו  ּתַ
ְולֹא  ֱאלֹקּות  רֹוִאים  לֹא  ָמעּו",  ִיׁשְ ְולֹא  ָלֶהם  ָאְזַנִים  ִיְראּו,  ְולֹא  ָלֶהם  "ֵעיַנִים  ׁשֶ ר  ִאּכָ י  ַחּיֵ ּבְ לֹא  ַאְך 

ׁשֹוְמִעים ֱאלֹקּות.

ה'תש"ד ז חשוןיום שישי

חומש: לך לך, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: אך . . . קמד הכל אחד.

ָבה, ַאְבָרָהם  ּבּור ַמֲחׁשָ ה ּדִ ב – ַמֲעׂשֶ ׁשֹון, ַהּלֵ ן ּתֹוָרה הּוא: ֲהָסַרת ָעְרַלת ַהּגּוף, ַהּלָ ֶדר ְלַאַחר ַמּתַ ַהּסֵ
ְרֵסם ֱאלֹקּותֹו, –  ְך ּפִ ָבה, ַאַחר ּכָ יר ֶאת ּבֹוְראֹו – ַמֲחׁשָ ה ִהּכִ ְתִחּלָ ן ּתֹוָרה ֲהֵרי ּבִ ָהָיה ֹקֶדם ַמּתַ ָאִבינּו ׁשֶ

ה. ְך ִמיָלה – ַמֲעׂשֶ ּבּור, ְוַאַחר ּכָ ּדִ

ה'תש"דח חשוןשבת קודש

חומש: לך לך, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: ומ"ש . . . 288 מסטרא דרע.

ה ֶאת  הּוא ַהְמַצּוֶ רּוְך־הּוא, ׁשֶ ר ִעם ָהַעְצמּות ּבָ ה ִמְצָוה ִמְתַחּבֵ ִמְצָוה ְלׁשֹון ַצְוָתא ְוִחּבּור, ְוָהעֹוׂשֶ
ּוּוי, ֶזהּו  ה ַהּצִ ר ִעם ַעְצמּות אֹור־ֵאין־סֹוף ְמַצּוֶ ְתַחּבֵ ּנִ ֶ ֶזה ַמה ּשׁ ַכר ִמְצָוה ִמְצָוה, ּדְ ּוּוי ַההּוא. ְוֶזהּו ׂשְ ַהּצִ
ִבּטּול  ִניִמי ֶאל ַהָחְכָמה ּוַמֲעַלת ָחָכם, ּבְ ּטּול ּפְ יֹוֵתר ֵיׁש לֹו ּבִ ׁשּוט ּבְ ִמי: ִאיׁש ּפָ ׁשְ ל ּגַ ָמׁשָ ָכרֹו. ְויּוָבן ּבְ ׂשְ
י  ֶגֶדר ֱאנֹוׁשִ ׁשּוט ֵאינֹו ִנְכָנס ֶאְצלֹו ּבְ ׁש ֶהָחָכם ֲהֵרי ִאיׁש ַהּפָ ֶהְרּגֵ ם ּבְ ִפיַסת ָמקֹום ְלַגְמֵרי. ְוֵכן ּגַ ר ּתְ ֶהְעּדֵ ּדְ
ר  ֵאין לֹו ֶקׁשֶ ֵעיָניו ׁשֶ ב ּבְ ה ָרָעה – ְוֶנְחׁשָ ֶזהּו ִמּדָ לֹום, ּדְ לֹו ְודֹוֶחה אֹותֹו, ַחס ְוׁשָ ְמַבּטְ ָלל – ְוֵאין ֶזה ּדִ ּכְ
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שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

היום יום . . . צו
ִצּוּוי  ה ּבְ ִבילֹו, ִהּנֵ ׁשְ ָבר ּבִ ׁשּוט ַלֲעׂשֹות ֵאיֶזה ּדָ ה ָלִאיׁש ַהּפָ ר ֶהָחָכם ְיַצּוֶ ֲאׁשֶ ָלל. ְוָהָיה ּכַ ל ַיַחס ִעּמֹו ּכְ ׁשֶ
ִמְצַות  ם  ְלַקּיֵ ָיכֹול  ר הּוא  ֲאׁשֶ ְמִציאּותֹו  יׁש  ְרּגִ ּמַ ׁשֶ ְלַעְצמֹו  ֵהן  ׁשּוט,  ַהּפָ ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ ְמִציאּותֹו  נֹוָלד  ֶזה 
ה,  ִויַצּוֶ ר  ְיַדּבֵ ֵאָליו  ר  ֲאׁשֶ ִלְמִציאּות  ב  ֶנְחׁשָ ֶהָחָכם  ֵעיֵני  ּבְ ְוֵהן  ָבר,  ּדָ ַלֲעׂשֹות  ֶהָחָכם  ה  ִצּוָ ְולֹו  ֶהָחָכם 

ל מּוָבן. ְמׁשָ יֹוֵתר. ְוַהּנִ ׁשּוט ּבְ ּוְלַבד ֹזאת ֲהֵרי ִצּוּוי ֶזה ְמַאֵחד ֶהָחָכם ָהָרם ְוַנֲעֶלה ִעם ָהִאיׁש ַהּפָ
דֹול ְוַנֲעֶלה אֹו ָקָטן  ָבר ּגָ ּוּוי, ִאם ּדָ ה ִיְהֶיה ַהּצִ ּמֶ ָלל ּבַ ל ּכְ "ל, ֵאין ֶהְבּדֵ ַיַחס ְלַהּנַ ר ּבְ ן ֲאׁשֶ ם ּכֵ ּומּוָבן ּגַ

ּוָפׁשּוט.

ה'תש"דט חשוןיום ראשון

חומש: וירא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: והנה העליונים . . . קמה עו"ג.

בהיות אאמו"ר בן ד או ה שנים נכנס אל זקנו הצ"צ בש"ק פ' וירא והתחיל לבכות, 
באמרו: מפני מה נראה ה' אל אברהם אבינו ולנו אינו נראה. ויענהו הצ"צ: אז א איד 
א צדיק, צו ניין און ניינציג יָאר איז מחליט אז ער דארף זיך מל זיין, איז ער ווערט 

אז דער אויבערשטער זָאל זיך באווייזען צו אים.

ת־  ּבַ ׁשַ ַמח ֶצֶדק" ּבְ ִנים, ִנְכַנס ֶאל ְזֵקנֹו ַה"ּצֶ ן ד' אֹו ה' ׁשָ "ּב[ ּבֶ י ]ָהַרׁשַ ְהיֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּבִ
ֵני ָמה ִנְרֶאה ה' ֶאל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְוָלנּו ֵאינֹו ִנְרֶאה.  ָאְמרֹו: ִמּפְ ָרא ְוִהְתִחיל ִלְבּכֹות, ּבְ ת ַוּיֵ ָרׁשַ ֹקֶדׁש ּפָ
ָעָליו ָלמּול ֶאת ַעְצמֹו,  ִנים, ַמְחִליט ׁשֶ ע ׁשָ ִעים ְוֵתׁשַ ׁשְ ִגיל ּתִ יק, ּבְ ְיהּוִדי ַצּדִ ׁשֶ ַמח ֶצֶדק": ּכְ ֲעֵנהּו ַה"ּצֶ ַוּיַ

ה ֵאָליו. ּלֶ רּוְך־הּוא ִיְתּגַ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ָראּוי הּוא ׁשֶ

ה'תש"ד י חשוןיום שני

חומש: וירא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: אבל בצאת . . . בע"ח וד"ל.

דער רבי )רבנו הזקן( פלעגט זָאגען אויף אצילות "אויבען". מען דערציילט אז אין 
כתב פלעגט ער פון התרגשות, מער ווי "אצי" ניט קענען ָאנשרייבען.

ֵמרֹב  ְכַתב  ּבִ ׁשֶ ִרים,  ְמַסּפְ "ְלַמְעָלה".   – ָה'ֲאִצילּות'  ]עֹוָלם[  ֶאת  ה  ְמַכּנֶ ָהָיה  ֵקן(  ַהּזָ נּו  )ַרּבֵ י  ָהַרּבִ
ל ִלְכתֹוב. ר "ֲאִצי", לֹא ָהָיה ְמֻסּגָ ׁשּות, יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ ִהְתַרּגְ

ה'תש"דיא חשוןיום שלישי

חומש: וירא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: כז. אהוביי . . . קמו נס"ו.

ְמצּום":  ה ַהּצִ ְתִחיל "ְוִהּנֵ ָסִעיף ַהּמַ ָרא( ּבְ ת ַוּיֵ ָרׁשַ הּו" )ּפָ ַתח ֵאִלּיָ ְתִחיל "ּפָ ּבּור־ַהּמַ "תֹוָרה אֹור" ּדִ ּבְ
ִלים".  ִחיַנת ּכֵ ִחיַנת ֵעיַנִים ּוְמקֹור ּבְ ֵהם ּבְ ִלים", ָצִריְך ִלְהיֹות: "ׁשֶ ִחיַנת ּכֵ ִחיַנת ֵעיַנִים ִהיא ְמקֹור ּבְ ּבְ "ׁשֶ
ֵפרּוׁש ְמׁשֹוְטִטים", ָצִריְך ִלְהיֹות  ּזַֹהר": "ּדְ ה ּבַ ְתִחיל "ְוִהּנֵ ָסִעיף ַהּמַ א" ּבְ ְתִחיל "ֵאְרָדה ּנָ ּבּור־ַהּמַ ם ּדִ ׁשָ

ֵפרּוׁש ְמׁשֹוְטטֹות". "ּדְ
ִהְתִחיל ְלָכְתָבם  "ּב[ ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ הֹות ֵמֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ָנם ַהּגָ הּו" ֶיׁשְ ַתח ֵאִלּיָ ְתִחיל "ּפָ ּבּור־ַהּמַ ַלּדִ

ֹחֶרף רנ"ב. ּבְ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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â"ôùú'ä ïåùç 'ä ïåùàø íåé התמיד  קרבן לפני מוסף קרבן

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰øeñàL éôì§¦¤¨
øçà ïaø÷ ïéèçBL àìå ,øçL ìL ãéîz íã÷ ììk ïaø÷ áéø÷äì§©§¦¨§¨§¨Ÿ¤¨¦¤©©§Ÿ£¦¨§¨©©

.íéaøòä ïéa ìL ãéîz̈¦¤¥¨©§©¦
ב)בגמרא  מט, קרבן(מנחות להקריב אין שלכתחילה  נאמר 

אך  הערבים , בין  של  תמיד  לאחר או  שחר  של תמיד קודם 

ב'תוספתא ' אולם נפסל. הקרבן אין  כן , עשו ב)אם  ד, (פסחים

או שחר, של תמיד  קודם  שהקריבם  הקדשים  "כל נאמר :

– הערביים  בין של  תמיד  אחר oileqtשעיכבם  el` ixd."

א)והתוספות  ב, עירובין א, כט, בין(יומא סתירה  שאין כתבו

פסלו וחכמים  כשר  הקרבן  תורה  מדין  אלא  המקורות , שני 

להקריבו מלכתחילה יבואו שלא  כדי עירובין אותו רשב"א (ראה

רקשם). אמורים פסול שהקרבן התוספתא שדברי  כתבו ועוד

התכפרו הבעלים  אולם  באכילה , נאסר  שבשרו  לענין 

חובתם . ידי ויצאו בהקרבתו

שחר של תמיד  קודם  להקריב  שאסור כותב הרמב "ם  אולם 

פסול  שהקרבן  הזכיר ולא  הערבים  בין של  תמיד (אפילו ואחר 

דברימדרבנן) על  חלוקים הגמרא  דברי  שלשיטתו  ונראה  ,

הגמרא  כשיטת ופסק למלך)התוספתא , .(משנה

מוסף תפילת  שהתפלל  מי  לגבי  זה , פי  על דנו והפוסקים 

שחרית  תפילת התמיד)לפני  קרבן כנגד שהדבר(שהיא שכתבו יש  .

הסוברים שלדעת  הקרבנות , לגבי הראשונים במחלוקת  תלוי

תפילת גם  מדרבנן, נפסל התמיד קודם  שהוקרב  שקרבן 

לדעת ואילו 'פסולה'. תפילה היא  שחרית קודם  המוסף 

כשרה זו  תפילה  גם  כשר , הקרבן  שבדיעבד  (ערוך הסוברים 

ס"י) רפו סי' או"ח .השולחן

הזקן אדמו "ר  ס"ג)אולם שהקרבן(שם, הסוברים  כדעת  נקט

שקרבן "שאף  בדיעבד: יצא  תפילה  לגבי מקום  ומכל פסול,

שחר  של תמיד קודם  שהקריבוהו  מקוםleqtמוסף מכל ,

הואיל  ומתפלל , חוזר להיות  כך  כל  החמירו לא בתפילה 

להקרבה". הראויה  בשעה  אותה  והתפלל

כמו בתפילה  להקפיד יש  בוודאי לכתחילה  אמנם

הכנסת לבית  הגיע אם  הפוסקים  רוב לדעת ולכן בקרבנות ,

מוסף עמהם  יתפלל  לא  שחרית , התפללו שהציבור  לאחר 

ביחידות שחרית  יתפלל  אלא  שחרית , שהתפלל  קודם  בציבור 

מוסף  יתפלל כך תשובות ואחר פסקי כב, סי' או"ח מהרש"ג שו"ת (ראה

א) רפו, .סי'

â"ôùú'ä ïåùç 'å éðù íåé הנרות'? 'הטבת מהי

:·ÈŒÈ ˙ÂÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰ïeMc¦
¯ äákL øð ìk ...íéaøòä ïéáe ø÷aa úBøpä úáèäå äøBðnä©§¨©£¨©©¥©Ÿ¤¥¨©§©¦¨¥¤¨¨
äìéút Ba ïúBðå ,Bçp÷îe ,øpaL ïîMä ìëå äìéútä øéñî¥¦©§¦¨§¨©¤¤¤©¥§©§§¥§¦¨
àéä úBøpä ú÷ìãäå .äákL øð ÷éìãîe ...øçà ïîLå úøçà©¤¤§¤¤©¥©§¦¥¤¨¨§©§¨©©¥¦

.Bðwúî ,äák àlL BàönL øðå .ïúáèä£¨¨¨§¥¤§¨¤Ÿ¨¨§©§
כי בבוקר , גם  היא  הנרות  הדלקת  מצות  הרמב "ם, לדעת

הטבת - הנרות " את  בהטיבו בבוקר  "בבוקר  שנאמר מה 

הרשב "א  לשיטת  אך הדלקתם . היא  שט)הנרות  עט, סי' ח"א (שו"ת

ניקוי אלא  ההדלקה אינה  הנרות  הטבת  – ראשונים  ועוד

והדלקת בבוקר , נעשית  והיא  הפתילות , ותיקון הבזיכים

הערב בין רק  היא  עד הנרות  מערב  רק  לדלוק  וצריכים  ים 

משנה)בוקר .(כסף

הרשב "א  משנה')והקשה ב'לחם :(הובא

בגמרא  א)אמרו נ, הכהן(מנחות אהרן  המשכן חנוכת  שבעת 

מהנאמר  זאת  והוכיחו  מבערב , המנורה  נרות  את (שמות הדליק

ז) יקטירנה "ל. הנרות  את בהיטיבו  בבקר  היתה"בבקר  לא  ואם

בבוקר ? הנרות  את  להיטיב  צריך היה  מדוע בערב , הדלקה 

היה ובבוקר הערבים , בין הדלקה היתה לכן שקודם מכאן אלא

הרמב "ם ולשיטת  בערב . שהודלקו הנרות  את  להיטיב  צריך

בערב הדלקה  היתה  לא אם גם  הרי ההדלקה , היא שההטבה 

ההטבה ! היא  שזו להדליק, היינו  בבוקר , להיטיב  היה צריך

משנה ': ה 'לחם ומיישב 

דולק אינו  הנר  כאשר  נעשית  הנרות הטבת הרמב"ם , לדעת

חולה כאדם  הראשון , באיתנו  שידלק  כדי  ומטיבו ומתקנו  יפה 

הנר הדלקת  זו , ופעולה  לבריאותו, שיחזור אותו  שמרפאים 

זוהי – הדלקתו  את  משפר  אלא  כבה שלא  נר  או שכבה 

לא שאם  בערב  הדלקה  שהיתה  היא הגמרא  והוכחת ההטבה .

'הטבה ' שהרי 'הטבה' הבוקר להדלקת  לקרוא אפשר איך כן

שכבר בהכרח כן ואם  הקודם , למצב  שמחזירה  פירושה 

בערב . הנרות  את  הדליקו 

מבריסק  הלוי)והגר"ח חיים רבינו מבאר :(חדושי

אינה  המצוה  הרמב "ם , אלאzlertלשיטת  ההדלקה

היינו הנרות , והטבת  תמיד, ומאירים  דולקים  הנרות  שיהיו

המצוה . עיקר היא  דולקים , שיהיו ותיקונם  הנרות סידור 

כבה שלא  שמצאו ו"נר  שכבה " נר "מדליק זה  ומטעם 

מתקנו".

â"ôùú'ä ïåùç 'æ éùéìù íåé לדחותה? אפשר - לידך' שבאה 'מצוה

:Î ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰eàöî àìŸ¨§
ïéãéîz ïäì ïéà íBiä óñeîì ïúBà eáéø÷é íà ,íéNáë éðL àlà¤¨§¥§¨¦¦©§¦¨§©©¥¨¤§¦¦
;eáéø÷ä ,íBiä óñeîì íeáéø÷ä íà :ìe÷L øácä éøä ¯ øçîì§¨¨£¥©¨¨¨¦¦§¦§©©¦§¦

.eçépé ,ïéãéîúì øçîì íçépäì eöø íàå§¦¨§©¦¨§¨¨¦§¦¦©¦

ולא האסורים  בבית  חבוש  היה  "ראובן  הרדב "ז : נשאל 

והתחנן המצוות , ולעשות  בעשרה  להתפלל לצאת  יכול היה 

אחד  יום זולתי להניחו שמוע  אבה  ולא  ההגמון או  השר  לפני

ימות מכל  יום  איזה המורה יורה שיחפוץ . יום זה  אי בשנה ,
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הכנסת". לבית  ללכת  הנזכר  ראובן יבחר  השנה 

יג)בתשובתו סי' ח"ד שנטה(שו"ת מי יש  כי  הרדב "ז מביא 

או הכיפורים, יום  כמו  מיוחדת  מצוה של ביום  שיבחר  לומר 

ניסא ' ב'פרסומי המגילה  קריאת  את  לשמוע  כדי הפורים  יום 

עבור האישור  את  לנצל לו שיש  סבור  הרדב "ז אולם  בעשרה .

והוא לעשותה  אפשר  שאי  לידו שתבא הראשונה  "המצוה 

ואין המצוות ... על מעבירין  "אין כי  האסורים ", בבית  חבוש 

חמורה , או  קלה היא תחלה בו שפגעה  המצוה  אם  משגיחין

מצוות". של שכרן מתן  יודע  אתה  שאי

צבי חכם  קו)ובשו"ת זו:(סי' מהלכה  הרדב "ז  על  הקשה 

א)הגמרא מט, רק(מנחות בשבת  לציבור  יש  אם  הסתפקה 

האם – שבת אותה  של התמידים  מלבד נוספים  כבשים שני

של  לתמידים  או 'מקודש ' שהוא  השבת  למוסף אותם  להקריב 

עדיף 'תדיר ' אם  אפילו  הרדב "ז , דברי ולפי 'תדיר '. שהם מחר

על  מעבירין "אין כי היום , מוסף  את  לבטל אין 'מקודש ' על 

מפני שקול" ש "הדבר  הרמב "ם פסק  להלכה  ואף המצוות "!

הוכרע  לא  הגמרא או שספק  ה'מקודש' את להעדיף האם יודעים (ואין

ה'תדיר') קיוםאת את  להעדיף  מכאן ללמוד  ניתן לענייננו אך  ,

בעבורה . ולהמתין  בחשיבות  המצווה 

בסמיכות שחל  ביום ֿטוב  היא  זה , מדיון  ההשלכות  ואחת

לקידוש : אחת  יין כוס רק ויש  לשבת ,

שיקדש פשוט – שבת במוצאי  חל  היום ֿטוב  כאשר 

במ  כי  יום ֿטוב , של לקידוש  הכוס  את  ישמור ולא  קרהבשבת,

המצוות " על מעבירין  ש "אין מודים  הכל אדמו"ר זה  שו"ע (ראה

בקו"א) ס"ד רעא סי' –הזקן שבת בערב  שחל טוב  ביום  אולם  ;

הקידוש את  לדחות  יש  כי הזקן  ואדמו"ר  אברהם' ה 'מגן פסקו 

"כיון שבת , של  לקידוש  הכוס  את  ולשמור  יוםֿטוב  של

ש "הקידוש בעוד מהתורה ", מן הוא  בשבת  הקידוש  שעיקר 

סופרים " מדברי הוא  שם).ביום ֿטוב  אדה"ז (שו"ע

â"ôùú'ä ïåùç 'ç éòéáø íåé חטאת? לפרשת עולה פרשת אמירת מקדימים מדוע

:Â ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰úàhç©¨
."äðBLàø úàhçì øLà úà áéø÷äå" :øîàpL ...äìBòì úîãB÷¤¤§¨¤¤¡©§¦§¦¤£¤©©¨¦¨

ערוך' ה 'שלחן  ס"ט)כתב אדה"ז ובש"ע ס"ה, א סי' "טוב(או"ח :

וחטאת... עולה ... שהן הקרבנות פרשת  יום... בכל  לומר 

ה'מגן והקשה שפתינו ". פרים  ונשלמה  שנאמר  מה  לקיים 

קודמת חטאת  והרי  לחטאת  עולה  הוקדמה מדוע  אברהם ',

לעולה ?

ומבאר :

בגמרא  נמשלה  לעולה קודמת  שחטאת  ב)ההלכה  ז, (זבחים

אחריו". דורון נכנס פרקליט, ריצה - שנכנס  ל"פרקליט 

המלך  את  לרצות  הבא לפרקליט דומה החטאת  כלומר,

לו מביא  הוא  נתרצה  שהמלך  לאחר  ורק  לחוטא , שימחל

החטא . שנמחל קודם  הדורון  את  להביא  ראוי לא  כי דורון,

בגמרא  'לא(שם)ומבואר  שגגת  על בעיקר  מכפרת שחטאת 

'עשה ', ביטול על בעיקר מכפרת  ועולה  כרת , שזדונו תעשה'

על  גם במקצת  מכפרת  תעשה' 'לא  לכפרת  הבאה  חטאת אך

הכפרה שעיקר  וכיון  מכפרא "), ("מקופיא  'עשה ' ביטול

ה'עשה')נעשה  על והן תעשה' ה'לא על העולה(הן החטאת , ידי  על

כ'דורון '. הבאה  לעולה קודמת  לכפרה  והחטאת כ'דורון', היא 

רצון "יהי אומרים  הקרבנות  אמירת  שלאחר  הזה  ובזמן

," הקרבתי ... כאילו לפניך  ומקובל חשוב  זה שיהא מלפניך

ה 'טור ' שם)כתב  "לפי(או"ח חטאת , פרשת  אחר  לאומרו  שאין 

עליה שחייבין עבירה שעבר בבירור  יודע הוא  אין  שאם 

חולין כמקריב זה  והרי קרבן ", להביא  יכול אינו  - חטאת 

היא חטאת  פרשת  ואמירת נדבה  באה  אינה  חטאת  כי בעזרה

ש "אין והיות  ה 'עשה '. ביטול על אף  כיפר  ולא בתורה  כקורא

עשה " מחוייב  שאינו  בישראל אדם  שם)לך אמירת(זבחים תהיה 

'עשה '. ביטול על  לכפרה  עולה  פרשת 

על  המכפרת  עולה  פרשת  להקדים  יש  הזה בזמן ולכן 

קרבן. כהקרבת  חשובה  שאינה  חטאת  לפרשת  ה 'עשה' ביטול

- שחטא " ברורה  ידיעה  תחילה  לו  היתה  "אם  זה : ולפי 

קודם . חטאת  פרשת  יאמר

(e"wq ` 'iq g"e` ,mdxa` obn)

â"ôùú'ä ïåùç 'è éùéîç íåé אחרת  שהפריש לאחר ונמצאת שאבדה חטאת

:Á ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰úàhç ìk̈©¨
ãò äòøz àlà ,äúî dðéà ...äøtk íã÷ úàöîðå ,äãáàL¤¨§¨§¦§¨Ÿ¤©¨¨¥¨¥¨¤¨¦§¤©

.äáãðì äéîc eìtéå ,íeî da ìtiL¤¦Ÿ¨§¦§¨¤¨¦§¨¨
הראשונה ונמצאה  תחתיה  אחרת והפריש  שאבדה  חטאת 

חכמים  לדעת  השניה, את  שהקריב  ב)קודם  כב, אף(תמורה ,

כדין דינה אין - הבעלים בה ונתכפרו השניה  את  שהקריב

המתות שימותו")חטאות עד עליהם ונועל לבית אותן אלא("מכניס

אם ורק  לנדבה ", דמיה  ויפלו מום  בה  שיפול  עד "תרעה 

מתה . היא הרי השניה , את  שהקריבו לאחר  נמצאה 

יו "ט' ה 'תוספות  מ"א)והקשה  פ"ד :(תמורה

כפרה קודם  ונמצאת  שאבדה  שחטאת זו הלכה  תיתכן איך 

כתב כבר  הרי מום, בה  שיפול עד תרעה  אלא  מתה אינה

ה"ג)הרמב "ם תחתיה(לעיל אחרת  והפריש  שאבדה  שחטאת 

כי תמות , הראשונה  - בשניה  נתכפר  אם הראשונה , ונמצאת 

דעתו וגילה בידיים  הראשונה את  דחה  השניה  את  בהקרבתו 

ממנה  לו איכפת  הכל)שלא  ד"ה א כג, תמורה ?(רש"י

הרמב "ם פסק הרי בשניה , התכפר  לא  עדיין (בה"ג)ואם 

בראשונה , שהפריש  בזו  שיתכפר לו אומרין  להמלך  "בא  שאם 

שחטאת כאן כתב  ומדוע  מום ", בה שיפול עד תרעה  והשניה 

מום ?(הראשונה)שאבדה  בה שיפול עד תרעה

ישראל' ה'תפארת :(שם)ותירץ 

לו הורו דין שבית השניה zerhaא .מדובר  את  (כי שיקריב 
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צט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

בראשונה") שהפריש בזו שיתכפר לו אומרין להמלך "בא היא וכיוןההלכה ,

לחטאת בידים דחיה  היתת  לא  דין , בית  בהוראת זאת  שעשה 

מום". בה  שיפול  עד "תרעה  אלא  מתה  אינה  ולכן שאבדה 

בזו שיתכפר לו  "אומרין לפנינו  החטאות  כששתי אכן , ב.

"אינה שהחטאת  כאן הרמב"ם  וכוונת  בראשונה ", שהפריש 

השניה  לחטאת היא  תרעה " אלא  אבדה)מתה רבי(שלא וכדעת ,

שם)אבא  במקום(תמורה שהופרשה  זו  שחטאת  דרבנן אליבא 

תרעה אלא  מתה  אינה  ולכן ידו על נדחתה  לא  שאבדה  זו

תמות" האחרת בה ונתכפר משתיהן אחת "משך (בה"ג) הרמב"ם מלשון [אמנם

רב  וכדעת השניה החטאת תמות שנאבדה, החטאת את הקריב אם שאף משמע

וצ"ע] שם. .הונא

â"ôùú'ä ïåùç 'é éùéù íåé לקרבן? כשר עיוור עוף האם

:· ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰íéøBz ÷ìî̈©¦
äìáð Bæ éøä ...dðéò úéîñpLå ,dtb LáiLå ...ïpîæ òébä àlL¤Ÿ¦¦©§©¨§¤¨©©¨§¤¦§¥¥¨£¥§¥¨

.øác ìëì§¨¨¨
ולכן לקרבן , פסול עיוור שעוף הרמב "ם  מדברי  מבואר 

לנבילה אותו העושה  חולין  של עוף  כמליקת  היא  מליקתו 

חולין) של בעוף ולא כשרה כשחיטה מליקה נחשבת המקדש בעבודת רק .(שכן,

לעוף היא עינה' ב 'שנסמית  הרמב"ם  שכוונת  שכתבו  ויש 

לקרבן, פוסל אינו לבד עיוורון  אבל ממקומה, יצאה  שעינו

התוספות שכתבו  ב)וכפי סח, מום(זבחים כי הוא  כלל שכן  ,

אבר  חיסרון רק  אלא  בבהמה  כמו בעוף  פוסל  אינו (מנחת רגיל 

יב) רפו, .חינוך

הרמב "ם , לשון  מפשטות הנראה  כפי  ביאר , הרדב "ז אולם 

הרי במקומה , נמצאת  שהעין  ואף  שהתעוור  בעוף  שמדובר

גפו  יבשה  שאם  כשם אבר , כמחוסר נידון הוא(הכנף)הוא  הרי 

מכלל  לחלוטין  שיצא  אבר כי במקומה, עדיין שהיא  אף פסול

אבר . כמחוסר  נחשב  והעוף  שאינו כמי הוא  הרי  שימוש

מהראשונים יש  ב)אך כד, קידושין למי נודע לא שפירשו(שיטה

ליפול  שעומדת כך כדי  עד שיבשה  משום  פסול גפו שביבשה 

לדמות אין זה  ולפי כחסרה , כבר נחשבת  היא  ולכן  מהגוף

עומדת ואינה  במקומה  נמצאת העין כאשר  לעיוורון זאת 

ליפול.

רש "י דברי  ע"פ  הרמב "ם , שיטת  את  שביארו  (זבחים ויש 

ב) מהכתובפה, נלמד  אבר  מחוסר  עוף  הקרבת  שאיסור 

כל  זה  ובכלל פניך" הישא  או  הירצך  לפחתך  נא "הקריבהו

פוסל  אינו קטן  שמום  אף  כי מכך ומבואר  ביותר, מגונה  מום 

נמנע היה  שאדם  כזה  מום  בעל אולם בבהמה , כמו  בעוף 

וד  בשר  למלך  פסוקלהגישו  ובאותו לה ', להקרבה  פסול  ם ,

לזבוח ... עוור תגישון  "וכי וביניהם : מומים  מספר  מפורטים 

בכלל  הוא עיוור  כי  כן אם  ומפורש  לפחתך ...", נא  הקריבהו 

מביאים שאין  משום  בעוף , גם  הפוסלים  הגדולים המומים 

ודם  בשר  למלך  ב)אותו סח, מנחות אברהם .(מנחת

â"ôùú'ä ïåùç à"é ùãå÷ úáù 'ברירה'? יש מתי

:Á ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰íéðL§©¦
äæéàì ¯ ïäkì íäép÷ éîã eðúpL Bà ,áeaøòa íäép÷ eç÷lL¤¨§¦¥¤§¦§¤¨§§¥¦¥¤©Ÿ¥§¥¤

.äìBò áéø÷é äöøiL äæéàìe ,úàhç áéø÷é ïäkä äöøiL¤¦§¤©Ÿ¥©§¦©¨§¥¤¤¦§¤©§¦¨
'קן ' מביאה  מהן  אחת  שכל  יולדות  בני שתי  שני או תורים (שני

דמייונה) את  לכהן  נתנו אם  לחטאת , ואחד  לעולה  אחד

'קיניהם ', את  ולהקריב לבחור  הכהן  יכול  במשותף , ה 'קינים '

מהן. אחת  לכל ועולה  חטאת

המפרשים  קורקוס)והקשו  מהר"י משנה, :(כסף

א)הגמרא לז, 'יש(עירובין מדין  זו הלכה  לפרש  חשבה 

אומרים בעליו , לשם  להיקרב  צריך וקרבן היות ברירה':

קרבנות - היולדת  לשם  והחטאת  העולה  את המקריב שהכהן 

לכפרתה , אותן  קנה שהכהן למפרע  הוברר כי הן , שלה אלו

שהקריב הקרבנות  שמא להסתפק יש  ברירה ' 'אין אם כי

ידי יצאה  ולא  בעליה  לשם  הוקרבו ולא חברתה  של הן הכהן 

חובה .

כי הדין , הוא כך ברירה ' 'אין  אם  גם  הגמרא , למסקנת אך

שהנשים  במקרה  מהןepzdמדובר  אחת שכל מתחילה  ביניהן 

שלה . זה יהא  'קינה ' את  יקריב שהכהן

פסק הרמב "ם  להקשות : יש  זה  פ"ז)ולפי  מעשר ש 'אין(הל'

בעת התנו אם שרק  כאן לפרש  היה  צריך כן ואם  ברירה'

להקריב הכהן  יכול  הכהן, בדעת  תלוי  שיהא  הדמים  נתינת 

מהן ! אחת לכל ה 'קינים ' את 

אליעזר ' ה 'דמשק  תיג)ומבאר סו"ס :(או"ח

האמוראים כדעת היא  הרמב"ם  א)שיטת  כה, (גיטין

דין אחרים : בדעת  לתולה עצמו בדעת  תולה  בין המחלקים 

והוא עצמו בדעת  תלוי הדבר כאשר  רק  הוא  ברירה ' 'אין

על  פוסח שהוא  גילה  בכך  כי  להחליט, איך  מסתפק  עצמו 

היתה שכך למפרע  שהוברר  לומר  אין ולכן  הסעיפים  שתי

שאיך  ואומר אחרים  בדעת  התולה  אבל מתחילה , דעתו 

בתחילה בדעתו גמר  שיהיה , רוצה  הוא  כך בדעתם  שיתברר

מכן לאחר שיתברר  אביי)כפי  אמר ד"ה שם רש"י .(ראה

את תלו לכהן , 'קיניהן' דמי  את  שנתנו היולדות ולכן ,

כל  עבור ה 'קן ' את  וכשהקריב הכהן , בדעת ה 'קינים' הקרבת 

וכל  עבורה מתחילה  נקנה  'קן' שכל  למפרע  הוברר  מהן , אחת

בעליה . לשם הוקרבה  יונה
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zepaxwdק dyrn 'ld - dcear xtq - oeygxn 'd oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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zFpAxTddVrn'ld-dcearxtq

¦§©£¥©¨§¨
¦©£¥©̈§̈

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
ראוי 1) אם אלא חייב שאינו בחוץ, המעילה דין בו יבאר

בפנים. לבוא

.‡ÁaÊn‰ L‡¯Ï ‰ÏÚiL „Ú ·iÁ ıeÁa ‰ÏÚn‰ ÔÈ‡≈««¬∆««»«∆«¬∆¿…«ƒ¿≈«
ıeÁa ‰OÚiL2ÏÚ B‡ ÚÏq‰ ÏÚ ‰ÏÚ‰ Ì‡ Ï·‡ ; ∆«¬∆«¬»ƒ∆¡»««∆««

,ÁaÊn‰ ÏÚ ‡l‡ Ôa¯˜ Èe¯˜ ÔÈ‡L .¯eËt - Ô·‡‰»∆∆»∆≈»»¿»∆»««ƒ¿≈«
ÁaÊÓ Á Ô·iÂ :¯Ó‡pL ,ıeÁa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â3. ¿««ƒ∆«∆∆¡««ƒ∆…«ƒ¿≈«

ÌMÏ ‰ÏÚiL „Ú ·iÁ BÈ‡Â4B˙‡ ˙BOÚÏ :¯Ó‡pL ; ¿≈«»«∆«¬∆«≈∆∆¡««¬…
'‰Ï5.ÌMÏ Ôek˙iL „Ú - ««∆ƒ¿«≈«≈

נוסף 2) שם ובתוספתא יוסי. ר' כדעת קח. בזבחים משנה
המערכה". את "ויסדר יוסי ר' בדברי קח:3)עוד שם

אלמא  מזבח, נח "ויבן שם: וברש"י הונא. רב בדברי בגמרא
ומה  מזבח", בלא העלאה אינה בחוץ, שהיא יחיד, במת
גדי  את מנוח "ויקח יט) יג, (שופטים מנוח אצל שנאמר
הייתה. שעה הוראת לה'", הצור על ויעל המנחה ואת העזים

וראה 4) חייב. אינו - הדיוט לשם המעלה אבל להקב"ה.
כיוון  אם אף חייב בשחיטה כי טז, הלכה י"ח פרק למעלה

לעשות 5)להדיוט. יביאנו לא מועד אוהל פתח "ואל
בגמרא. שם לה'". אותו

.·ÌÈM‡Ï Èe‡¯‰ ¯·c ˙‡ÏÚ‰ ÏÚ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡≈«»∆»««¬»«»»»»»ƒƒ
ÁaÊnÏÂ6‰ÏBÚ‰ ÔB‚k ,7B‡ ‰ÏÚ ‰ÏÚÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL ; ¿«ƒ¿≈«¿»»∆∆¡«¬∆«¬∆…»

Èe‡¯L Ïk Û‡ ,ÌÈM‡Ï ‰Èe‡¯L ‰ÏBÚ ‰Ó - Á·Ê»«»»∆¿»»ƒƒ«…∆»
.ıeÁa B˙‡ÏÚ‰ ÏÚ ÔÈ·iÁL ‡e‰ ÌÈM‡Ï»ƒƒ∆«»ƒ««¬»»«

הראוי 6) דבר ולא המזבח, על לשריפה הראוי דבר כלומר,
המזבח. על שלא לשריפה הראוי דבר ולא לאכילה

המזבח.7) על להקרבה ראוייה שכולה

.‚Ìc‰ ˙‡ ˜¯Bf‰ :e¯Ó‡ Ô‡kÓ8È¯·È‡ ¯ÈË˜n‰ B‡ , ƒ»»¿«≈∆«»««¿ƒ≈¿≈
‰ÏBÚ9ÔÈ¯eÓ‡ B‡10‰B·Ï B‡ ıÓ˜ B‡ ,11˙¯Ë˜ B‡12, »≈ƒ…∆¿»¿…∆

ÌÈ‰k ˙ÁÓ B‡13ÌÈÎÒ ˙ÁÓ B‡14CqÓ‰ B‡ , ƒ¿«…¬ƒƒ¿«¿»ƒ«¿«≈
ÔÈÈ ÔÈbÏ ‰LÏL15ÌÈÓ B‡16·iÁ - ıeÁa17:¯Ó‡pL ; ¿»Àƒ«ƒ«ƒ««»∆∆¡«

ÔÈ·iÁ ÌÈÙa Ïa˜˙n‰ Ïk - B˙‡ ˙BOÚÏ ep‡È·È ‡Ï…¿ƒ∆«¬…»«ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«»ƒ
.ıeÁa ÂÈÏÚ»»«

מדתניא 8) "מנלן, קז.): (שם ובברייתא קי. בזבחים משנה
ישמעאל. ר' דברי הזורק, לרבות ד) יז, (ויקרא ייחשב דם
הזורק". את לרבות ח) (שם, זבח או אומר עקיבא רבי

שאר 9) איברי לא אבל עולה, איברי ודווקא קט. שם
לאכילה. שהם שאר 10)קרבנות, של ובין עולה של בין

בבר  זבח,הקרבנות. או עולה יעלה אשר רבנן "תנו שם: ייתא
חטאת  ואימורי אשם אימורי לרבות מנין עולה, אלא לי אין
לומר  תלמוד קלים, קדשים ואימורי קדשים קדשי ואימורי
כהנים  ומנחת והקטורת והלבונה הקומץ לרבות מנין זבח.

לוגין  ושלושת יין לוגין שלושת והמנסך משיח כהן ומנחת
לפתח  הבא כל מועד, אוהל פתח ואל לומר, תלמוד מים,

בחוץ". עליו חייבין מועד גבי 11)אוהל על שנקרבים
יום.12)המזבח. בכל הזהב מזבח על אותם שמקטירין

המזבח.13) גבי על כולה לבד,14)שקריבה הסולת כי
כולה  ונשרפת נסכים", "מנחת נקראת הקרבן, עם שמביאין

המזבח. גבי שלושה 15)על או יין לוגין שלושה ודווקא
פחות. ולא מים מים.16)לוגין לוגין שלושה כלומר,

וראה 17) משנה). (כסף הסוכות בחג אלא חייב אינו במים
השנה", ימות בשאר בין בחג "בין שכתב ד, הלכה להלן

שם. ותוספות וברש"י קי: בזבחים וראה עיון. וצריך

.„Ù‡ ,ıeÁa Ìc‰ È¯ÈL ˜¯Bf‰ Ï·‡ÌÈÓ„ È¯ÈL el ¬»«≈¿»≈«»«¬ƒ¿»≈»ƒ
ÌÈÓÈt‰18‰ÂˆÓ È¯ÈL Ìc‰ È¯ÈL ˙˜È¯fL ;¯eËt - «¿ƒƒ»∆¿ƒ«¿»≈«»¿»≈ƒ¿»

ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡Â Ì‰19˙BÁt ÌÈÓ B‡ ÔÈÈ CqÓ‰ ÔÎÂ . ≈¿≈»¿«¿ƒ¿≈«¿«≈«ƒ«ƒ»
¯eËt - ıeÁa ÔÈbÏ ‰LÏMÓ20¯‡La ÔÈa ‚Áa ÔÈa , ƒ¿»Àƒ«»≈∆»≈ƒ¿»

¯eÚM‰ ¯ÒÁÂ ÏÈ‡B‰ ;‰M‰ ˙BÓÈ21ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ È¯‰ ¿«»»ƒ¿»≈«ƒ¬≈≈»¿ƒ
˙‡hÁ ¯OaÓ ‰ÏÚn‰ ÔÎÂ .ÌÈÙa Ïa˜˙‰Ï22¯OaÓ , ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿≈««¬∆ƒ¿««»ƒ¿«

,¯eaˆ ÏL ÔÈa „ÈÁÈ ÏL ÔÈa ,ÌÈÓÏL ¯OaÓ ,ÌL‡»»ƒ¿«¿»ƒ≈∆»ƒ≈∆ƒ
ıeÁa ,ÌÈt‰ ÌÁlÓ ,ÌÁl‰ È˙MÓ ,˙BÁÓ È¯ÈMÓƒ¿»≈¿»ƒ¿≈«∆∆ƒ∆∆«»ƒ«

ÌÈM‡Ï ‡Ï ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ el‡ ÏkL ;¯eËt -23. »∆»≈¿ƒ«¬ƒ»…»ƒƒ

הנשרפות,18) החטאות והן הפנימיות, חטאות של כלומר,
הדם  ושיירי הזהב מזבח על בהיכל לפנים דמן שזריקת

החיצון. מזבח של מערבי יסוד על כר'19)שופך שלא
בחוץ, שהקריבם הפנימיים שיריים שאמר קי:) (שם נחמיה
קיא.) (שם עקיבא כר' אלא מעכבים, שהם לפי חייב,

מעכבים. אינם הפנימיים השיריים הוא 20)שאפילו כן
ופחות  יין לוגין מג' פחות המנסך "יכול קט:) (שם בברייתא
על  לעשות, (שם) לומר תלמוד חייב, יהא מים לוגין מג'

החסר". על חייב ואינו חייב יין 21)השלם לוגין שלושה
בהם  שמנסכים המים שיעור כן וכמו שבנסכים. הפחות הם

לוגין. שלושה שבשרה 22)הוא חיצונה, חטאת כלומר,
לכהנים. על 23)נאכל להעלאה ראויים אינם כלומר,

המזבח.

.‰ÈtÓ ·iÁ - ıeÁa dlk ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‰ÏÚn‰««¬∆∆«¿≈»À»««»ƒ¿≈
¯Oa ÔÈ‡ - ÔLÈ¯Ù‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .ÔÈ¯eÓ‡‰»≈ƒ¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ»≈¿«

ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈ¯eÓ‡‰ ¯ÈË˜‰ el‡Îe ,ıˆBÁ Á·f‰24. «∆«≈¿ƒƒ¿ƒ»≈ƒƒ¿≈«¿»
¯eËt - ‰ˆÓ˜ ‡lL ‰ÁÓ ‰ÏÚn‰ Ï·‡25ÔÈ‡L ; ¬»««¬∆ƒ¿»∆…ƒ¿¿»»∆≈

Ïc·Óe ¯e¯a ıÓw‰26dÎB˙Ï dˆÓ˜ ¯ÊÁÂ dˆÓ˜ .27 «…∆»À¿»¿»»¿»«À¿»¿»
·iÁ - ıeÁa dlk ·È¯˜‰Â28. ¿ƒ¿ƒÀ»««»

(בין 24) חציצה האיכא "אמאי, קי.): (שם בגמרא
אמר  רב וכו', כשהפכן שמואל אמר למערכה), האימורים

כרב. ופסק חוצץ", אינו במינו חוץ.25)מין העלאת על
ומובדלים,26) ברורים האימורים אבל הקמיצה, לאחר אלא

ההפרשה. קודם הסולת.27)אף שאר עם ונתערב
ברוב.28) בטל הקומץ ואין
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קי zepaxwd dyrn 'ld - dcear xtq - oeygxn 'd oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.Â˜ˆBi‰29ÏÏBa‰Â30˙˙Bt‰Â ,31ÁÏBn‰Â32, «≈¿«≈¿«≈¿«≈«
ÛÈn‰Â33LÈbn‰Â34ÔÁÏM‰ ˙‡ ¯cÒÓ‰Â ,35·ÈËn‰Â ¿«≈ƒ¿««ƒ¿«¿«≈∆«À¿»¿«≈ƒ

˙B¯p‰ ˙‡36ıÓBw‰Â ,37- ıeÁa ÌÈÓc Ïa˜Ó‰Â ∆«≈¿«≈¿«¿«≈»ƒ«
,‰„B·Ú ¯Ó‚ BÈ‡ el‡Ó „Á‡ ÏkL ÈÙÏ ;¯eËt»¿ƒ∆»∆»≈≈≈¿«¬»
‰‡ÏÚ‰ ‰Ó - Á·Ê B‡ ‰ÏÚ ‰ÏÚÈ ¯L‡ :¯Ó‡Â¿∆¡«¬∆«¬∆…»»«««¬»»
ÔÈ·iÁ ‰„B·Ú ¯Ó‚ ‡e‰L Ïk Û‡ ,‰„B·Ú ¯Ó‚ ‡È‰L∆ƒ¿«¬»«…∆¿«¬»«»ƒ

.ÂÈÏÚ»»

והוא 29) המנחות על השמן שיוצק "והוא קיב: שם משנה
שמן". עליה ויצקת ו) (שם, שנאמר שבולל 30)מה

בשמן. כמו 31)הסולת המנחות, לחם הפותת "הוא
פתים". אותה פתות (שם) המלח 32)שנאמר נותן "הוא

מלח". תקריב קרבנך כל על יג) (שם, שנאמר למנחה,
תנופה".33) אותם והניף כ) ו, (במדבר שנאמר מה "הוא
והגישה"34) ח) (שם, שנאמר מה "הוא 35)"הוא

השולחן". על הפנים לחם את הכוונה 36)המסדר [אין
הנרות  "הדלקת רבינו לדעת שהרי בבוקר, הנרות להטבת
הכוונה  אלא עבודה, גמר היא הרי כן ואם הטבתם". היא
גמר  אינה והיא דישונם, שהיא בערב, הנרות להטבת

להדלקה]. הכנה אלא מנה 37)עבודה, לא למה עיון צריך
וכו'. ובולל יוצק המנחה, עבודות כל עם ביחד הקומץ

.Êd˙Ù¯O ÌB˜nÓ ıeÁ dÙ¯OL ‰n„‡ ‰¯t38ÔÎÂ , »»¬À»∆¿»»ƒ¿¿≈»»¿≈
ÂÈÏÚ ‰cÂ˙‰L ¯Á‡ ıeÁa B·È¯˜‰L ÁlzLn‰ ¯ÈÚO»ƒ«ƒ¿«≈«∆ƒ¿ƒ«««∆ƒ¿«»»»
ep‡È·È ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t Ï‡Â :¯Ó‡pL ;¯eËt -»∆∆¡«¿∆∆«…∆≈…¿ƒ∆
ÔÈ‡ „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t Ï‡ ‡B·Ï Èe‡¯ BÈ‡L Ïk -…∆≈»»∆∆«…∆≈≈
ÔÏeqt ‰È‰L ÔÈÏeÒt ÌÈL„˜ Ï·‡ .ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ«»ƒ»»¬»»»ƒ¿ƒ∆»»ƒ»
ÔB‚k ?„ˆÈk .·iÁ - ıeÁa Ô‰Ó ‰ÏÚ‰ Ì‡ ,L„wa«…∆ƒ∆¡»≈∆««»≈«¿

Ôl‰39‡ˆBi‰Â40‡Óh‰Â41˙·LÁÓa ÏÒÙpLÂ «»¿«≈¿«»≈¿∆ƒ¿«¿«¬∆∆
„·BÚ‰42˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ÔÈÙ¯O ÔlkL , »≈∆À»ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

- ıeÁa Ì‰Ó ‰ÏÚ‰Â ¯·Ú Ì‡ ,ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt¿≈«À¿»ƒƒ»«¿∆¡»≈∆«
·iÁ43'‰Ï ‰OÚp‰ Ïk - '‰Ï B˙‡ ˙BOÚÏ :¯Ó‡pL ; «»∆∆¡««¬…«…««¬∆«

ÌMÏ eOÚ el‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ44. «»ƒ»»¿≈«¬«≈

ששחטוה 38) מערכתה ממקום חוץ והיינו קיב. שם משנה
הדם,39)שם. את זרקו ולא הלילה, עליו עבר כלומר,

גבי  על האימורים את או הבשר את הקריבו שלא או
לעזרה.40)המזבח. חוץ הזבח בשר שנטמא 41)שיצא
או 42)הקרבן. מקום, מחשבת או זמן, מחשבת כגון

בעלים. ושינוי השם שינוי שם:43)מחשבת בברייתא
חוץ  ושנשחט והטמא והיוצא הלן כגון פסולין לרבות "מנין
לעשות, יביאנו (שם) לומר תלמוד וכו', למקומו וחוץ לזמנו
בחוץ". עליו חייבין מועד אוהל בפתח המתקבל כל

ירדו.44) לא למזבח, עלו אם אלו שכל

.Á‰ÏÚ‰L ÔÂÈk ,ıeÁa B˙‡ÏÚ‰ ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·c Ïk»»»∆«»ƒ««¬»»«≈»∆∆¡»
‰lÁz ÌÈÙa ‰ÏÚ‰L ÔÈa .·iÁ - ıeÁa ˙Èfk epnÓƒ∆««ƒ««»≈∆∆¡»ƒ¿ƒ¿ƒ»

ıeÁa e‰ÏÚ‰Â ˙Èfk epnÓ ¯iLÂ45Ïk‰ ÁÈp‰L ÔÈa , ¿ƒ≈ƒ∆««ƒ¿∆¡»«≈∆ƒƒ««…
ÌÈÙa46ıeÁa e‰ÏÚ‰Â ˙Èfk epnÓ Á˜ÏÂ47Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ¿»«ƒ∆««ƒ¿∆¡»«¬»ƒ

·¯w‰ ¯·„ B˙B‡ ¯ÒÁ48‡e‰L Ïk49ÌÈÙa50‰ÏÚ‰Â , »«»»«»≈»∆ƒ¿ƒ¿∆¡»
.¯eËt - ıeÁa B˙È¯‡L¿≈ƒ«»

הכל.45) לדברי קט: שם קרבו.46)במשנה ולא
והלכה 47) אליעזר, ור' קמא תנא מחלוקת במשנה שם

קמא. הדבר 48)כתנא ולא השיריים, חסרו אם אבל
שהרי  חייב, - בחוץ בשלימותו, הקרב הדבר והקריב הקרב,

הקומץ. עליהם מקטיר שחסרו שנאבד 49)שיריים כגון
נשרף. ספק.50)או הדבר בחוץ, נחסר אם אבל

.ËıÓw‰ ? „ˆÈk51‰B·l‰ B‡52ÔÈ¯eÓ‡‰Â ≈««…∆«¿»¿»≈ƒ
‰ÏBÚ‰Â53˙Ù¯Op‰ ‰ÁÓe54ÔÈÎÒp‰Â55e¯ÒÁL ¿»»ƒ¿»«ƒ¿∆∆¿«¿»ƒ∆»¿

;¯eËt - ıeÁa Ô˙È¯‡L ·È¯˜‰Â ÌÈÙa Ì˙ˆ˜Óƒ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»«»
,·iÁ ‡e‰ ÌÏM‰ ÏÚ - B˙‡ ˙BOÚÏ :¯Ó‡ È¯‰L∆¬≈∆¡««¬…««»≈«»
ıeÁa ¯ÒÁÂ ÌÏL B‡ÈˆB‰ .¯ÒÁ‰ ÏÚ ·iÁ BÈ‡Â¿≈«»«∆»≈ƒ»≈¿»««

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - e‰ÏÚ‰Â56.‰˜BÏ BÈ‡ CÎÈÙÏ , ¿∆¡»¬≈∆»≈¿ƒ»≈∆

כולו.51) את מעכב הקומץ מקצת שהתנדב 52)כי וכגון
או  פסול. שהוא כל חסר שאם עצמו, בפני לבונה קומץ
קורט  אלא בה נשאר ולא וחסרה, המנחה, עם הבאה בלבונה

פסולה. שהיא שאמרו 53)אחד, מה כי רבינו, דעת
בחוץ  והקריבו שהוא כל שחסרו "וכולן שם: במשנה
במשנה  המוזכרים ועולה אימורים על גם מוסב פטור",
בחוץ  האימורים ומן העולה מן כזית "המעלה הקודמת

נסכים.54)חייב". ומנחת משיח כהן ומנחת כהנים מנחת
לכהנים. נאכל והשאר נקמצות - המנחות שאר אבל

והמים.55) חיסרון 56)היין להו "איבעיא קי. שם בגמרא
שמיה  לא או חיסרון שמיה בחוץ) וחסר שלם (הוציאו דחוץ

נפשטה. ולא חיסרון",

.ÈÌˆÚ‰ ‰È‰Â ¯Oa ˙Èfk Ba ÔÈ‡L ¯·‡ ‰ÏÚ‰∆¡»≈∆∆≈««ƒ»»¿»»»∆∆
¯aÁÓ ‡e‰L ÈtÓ ,·iÁ - ˙ÈfÎÏ BÓÈÏLÓ57‰È‰ . «¿ƒƒ««ƒ«»ƒ¿≈∆¿À»»»

BÈ‡ CÎÈÙÏ ,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈfÎÏ BÓÈÏLÓ ÁÏÓ∆««¿ƒƒ««ƒ¬≈∆»≈¿ƒ»≈
‰˜BÏ58˙ÈfÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ‰È¯eÓ‡Â ‰ÏBÚÂ .59. ∆¿»¿≈∆»ƒ¿»¿ƒƒ««ƒ

משלימו 57) ועצם כזית בו ואין המעלה "איתמר קז: שם
יוחנן  ר' פטור. אמר לקיש וריש חייב אומר יוחנן ר' לכזית,
וכו', כעולין המזבח) על (=הקרבים עולין חיבורי חייב אמר

יוחנן. כר' יונה 58)ופסק בן ראש המעלה רבא "בעי שם:
תיקו". וכו', מהו לכזית משלימו ומלח כזית בו שאין

ומן 59) העולה מן כזית "המעלה במשנה: קט. שם
שם). (רש"י כליל כולה שהרי חייב", בחוץ האימורים

.‡È‡Â ¯·‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - ‰ÏÚ‰Â ¯ÊÁÂ ‰ÏÚ‰¯·60. ∆¡»¿»«¿∆¡»«»«»≈∆¿≈∆
ÌÈzL ·iÁ - ÌÈ¯·È‡‰ ‰ÏÚ‰Â Ìc‰ ˜¯Ê61È¯‰L , »««»¿∆¡»»≈»ƒ«»¿«ƒ∆¬≈

¯L‡ :¯Ó‡ È¯‰L ;‰OBÚÏ ‰ÏÚÓ ÔÈa ·e˙k‰ ˜ÏÁ»««»≈«¬∆¿∆∆¬≈∆¡«¬∆
¯ÒÁ ¯·‡ ‰ÏÚ‰ .B˙‡ ˙BOÚÏ :¯Ó‡Â ,‰ÏÚ ‰ÏÚÈ«¬∆…»¿∆¡««¬…∆¡»≈∆»≈

¯eËt -62‡e‰ ÌÏM‰ ÏÚ - B˙‡ ˙BOÚÏ :¯Ó‡pL ; »∆∆¡««¬…««»≈
.·iÁ«»

חייב 60) והעלה, וחזר והעלה וחזר העלה קח. שם במשנה
אלא  חייב אינו אומר יוסי ר' שמעון. ר' דברי עלייה כל על
באבר  אלא נחלקו לא כי קח:) (שם יוחנן ר' ואמר אחת",
על  חייב הכל לדברי - אברים וחמשה בארבעה אבל אחד,

ואבר. אבר וכו'61)כל אבהו ר' "אמר קז: שם בגמרא
רבי  לדברי שתיים, חייב ישמעאל ר' לדברי והעלה זרק
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רבי  לדברי אפילו אמר אביי אחת, אלא חייב אינו עקיבא
שם  יד) יב, (דברים קרא פלגינהו להכי שתיים, חייב עקיבא

תעשה". ושם ר'62)תעלה של פירושו לפי יוסי כרבי
פטור. (ר"י) סבר ומר חייב בחוץ קח:) (שם יוחנן

.·È¯·‡a eÊÁ‡L ÌÈL .ÌÈ¯eËt - eËÁML ÌÈL¿«ƒ∆»¬¿ƒ¿«ƒ∆»¬¿≈∆
¯L‡ LÈ‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL ;ÔÈ·iÁ - ıeÁa e‰eÏÚ‰Â¿∆¡««»ƒ∆∆¡«ƒƒ¬∆

.ÔÈ·iÁ eÏÚ‰L LÈ‡Â LÈ‡ elÙ‡ - ‰ÏÚ ‰ÏÚÈ«¬∆…»¬ƒƒ»ƒ∆∆¡«»ƒ

.‚È˙BzÓ ˙ˆ˜Ó ˜¯Bf‰63Ìc Ïa˜Ó‰ .·iÁ - ıeÁa «≈ƒ¿»«»««»«¿«≈«
˙‡hÁ64Ô˙Â ¯ÊÁÂ ıeÁa epnÓ Ô˙ ,„Á‡ ÒBÎa65 «»¿∆»»«ƒ∆«¿»«¿»«
ÌÈÙa66Èe‡¯ Blk È¯‰L ,ıeÁa Ôzp‰ ÏÚ ·iÁ - ƒ¿ƒ«»««ƒ»«∆¬≈À»

ÌÈÙa epnÓ Ô˙ Ì‡Â ;ÌÈÙa ·¯wÏ67Ô˙Â ¯ÊÁÂ ƒ»≈ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ∆ƒ¿ƒ¿»«¿»«
ÌÈ¯ÈL Ô‰L ÈtÓ ,¯eËt - ıeÁa68Ïa˜ Ì‡ Ï·‡ . «»ƒ¿≈∆≈ƒ«ƒ¬»ƒƒ≈

ıeÁa Ô‰ÈL Ô˙pL ÔÈa ,˙BÒBk ÈLa69„Á‡ B‡ , ƒ¿≈≈∆»«¿≈∆«∆»
ÌÈÙa „Á‡Â ıeÁa70„Á‡Â ÌÈÙa „Á‡ B‡ , «¿∆»ƒ¿ƒ∆»ƒ¿ƒ¿∆»

ıeÁa71.·iÁ ‰Ê È¯‰ - «¬≈∆«»

זה,63) בכלל הפנימיים, מדמים דם של ראשונה מתנה אף
כל  קיים כן אם אלא בפנים, כשר הקרבן שאין פי על אף

לו: זבחים במשנה כמפורש קיא:64)המתנות שם משנה
הדין  שהוא פי על אף המשנה, כלשון "חטאת" רבינו ונקט
שהרי  דווקא, "חטאת" נקטה והמשנה אחרים, לקרבנות
וכדעת  חייב, - בחוץ ונתן וחזר בפנים נתן שאם בה מפורש
בדמים  אלא אינו וזה מעכבים" "שיריים הסובר נחמיה ר'
חטאת  בקרבן אלא פנימיים דמים שאין ומכיוון הפנימיים,

"חטאת". המשנה נקטה אחר 65)- נתן לא אם הדין הוא
בפנים  "נתן הבא הדין אגב בפנים" "ונתן ונקט בפנים, כך

בחוץ". ונתן המזבח.66)וחזר כל 67)על היינו,
שבפנים. פי 68)המתנות על ואף מעכבים. ואינם

אמרו  הרי - חייב, זה באופן שגם מפורש שם שבמשנה
לר' אבל נחמיה, כר' היא זו משנה כי קיב.) (שם בגמרא
רבינו  ופסק מעכבים, אינם הפנימיים שיריים גם - עקיבא

שתיים.69)כמותו. חייב - בינתיים ידיעה לו הייתה ואם
מכפר".70) והפנימי החיצון על "חייב במשנה: שם
קיב.71) שם ובגמרא פטור, שהוא מפורש שם במשנה

מודה  מעכבים", "שיריים שאומר נחמיה ר' אפילו כי אמרו,
אבל  הכוס באותו אלא שיריים שאין משום שפטור, בזה

דיחוי. מחבירו עושה האחד - השני הכוס

.„È‰B·l‰Â ıÓw‰72Ô‰Ó „Á‡ ·È¯˜‰L ‰ÁÓ ÏL «…∆¿«¿»∆ƒ¿»∆ƒ¿ƒ∆»≈∆
ıeÁa73M‰Â ÌÈÙa „Á‡‰ ·È¯˜‰ B‡ ,- ıeÁa È «ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ«
·iÁ74ÌÈt‰ ÌÁÏ ÏL ‰B·Ï ÈÎÈÊa ÈL ÔÎÂ .75 «»¿≈¿≈»ƒ≈¿»∆∆∆«»ƒ

ıeÁa Ô‰Ó „Á‡ ·È¯˜‰L76ÈM‰Â ÌÈÙa „Á‡ B‡ , ∆ƒ¿ƒ∆»≈∆«∆»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ
·iÁ - ıeÁa77. ««»

זה.72) את זה קי.73)שמעכבים (שם קמא כתנא
מעכבים  שהם מכיוון כי הסובר אליעזר כר' ולא במשנה)

שניהם. שיקריב עד חייב אינו - זה את שם 74)זה
הראשון  הקריב שכבר כיוון מודה, אליעזר ר' ובזה במשנה,

חלות 75)בפנים. שש סדרים: בשני ערוך היה הפנים לחם
קומץ  בו שיש כלי נותנים מערכה כל ובצד סדר, בכל

לבונה  קומצי שני נמצאו בזך, הנקרא הוא זה וכלי לבונה,
עד  הפנים לחם אוכלים הכהנים ואין הבזיכין. בשני

האש. על לבונה בזיכי שני שני 76)שיקטירו כי ואף
שיק  צריך אין זה, את זה מעכבים שניהם הבזיכין את ריב

במשנה) (שם קמא וכתנא חוץ, העלאת על להתחייב כדי
את  זה מעכבים ששניהם מכיוון כי הסובר אליעזר כר' ולא

שניהם. שיקריב עד חייב אינו - אליעזר 77)זה ר' וגם
בזה. מודה

.ÂËıeÁ ÌÏÚ‰Â ‰f‰ ÔÓfa ÌÈL„˜ ËÁML ÈÓƒ∆»«»»ƒ«¿««∆¿∆¡»
‰¯ÊÚÏ78;ÌÈÙa ·¯wÏ Èe‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,·iÁ - »¬»»«»ƒ¿≈∆»ƒ»≈ƒ¿ƒ

ÈtÓ ,˙Èa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ·È¯˜‰Ï ¯zÓ È¯‰L∆¬≈À»¿«¿ƒ««ƒ∆≈«ƒƒ¿≈
„È˙ÚÏ ‰Lc˜Â d˙ÚLÏ ‰L„˜ ‰BL‡¯ ‰M„wL∆¿À»ƒ»»¿»ƒ¿»»¿ƒ¿»∆»ƒ

.‡B·Ï»

הזה,78) בזמן "המעלה אמרו: ושם קז: בזבחים יוחנן כרבי
לשעתה  קידשה ראשונה קדושה - חייב אמר יוחנן רבי
אלא  בחוץ, שחיטה נזכרה ולא לבוא". לעתיד וקידשה
עד) המתחיל דיבור נט. (שם התוספות וכתבו בלבד, העלאה

שחיטה  מועד,שעל אהל לפתח ראוי שאינו לפי פטור,
שכתב  מה כן ואם מזבח, יש אם אלא מקריבין אין שהרי
אלא  השחיטה, על גם לחייבו כוונתו אין ששחט" "מי רבינו
אי  שהרי ולהקריב, לשחוט הדרך: הוא שכן לפי כן, כתב

למלך. משנה ועיין מחיים, להקריב אפשר

.ÊËÌÈ¯Î ÈL„˜ ËÁBM‰79ÔÎÂ .·iÁ - ıeÁa «≈»¿≈»¿ƒ««»¿≈
ıeÁa Ô˙B‡ ‰ÏÚn‰80·È¯˜‰Ï ÔÈ¯zÓ ÌÈ¯Îp‰Â . ««¬∆»«¿«»¿ƒÀ»ƒ¿«¿ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ÌMÏ ˙BÏBÚ81‰Óa· e·È¯˜iL ‡e‰Â . «≈¿»»¿∆«¿ƒ«»»
e·iL82ÔÚiÒÏ ¯eÒ‡Â .83Ô˙eÁÈÏL ˙BOÚÏÂ84È¯‰L , ∆ƒ¿¿»¿«¿»¿«¬¿ƒ»∆¬≈

Ì‰Ï ˙B¯B‰Ï ¯zÓe .ıeÁa ·È¯˜‰Ï eÈÏÚ ¯Ò‡∆¡«»≈¿«¿ƒ«À»¿»∆
e·È¯˜È C‡È‰ Ì„nÏÏe85.‡e‰ Ce¯a Ï‡‰ ÌLÏ ¿«¿»≈««¿ƒ¿≈»≈»

למזבח.79) להקריבן עולות מהגויים מקבלים כי
ושחיטה.80) העלאה הושוו שהרי שם 81)חייב, ברייתא

מצווין  ישראל בני ב), יז, (ויקרא ישראל בני אל "דבר קטז:
חוץ". שחוטי על מצווין הגויים ואין חוץ שחוטי על

לעצמו 82) במה בונה ואחד אחד כל "לפיכך בברייתא: שם
ולמעלה  קח: שם וראה שירצה". מה כל עליה ומקריב
כ) ח, (בראשית שנאמר בנין, בלא העלאה אין כי א, הלכה

לה'". מזבח נח אחא 83)"ויבן בר יעקב רב "אמר שם:
שליחותן". ולעשות לסייען אסור אסי רב אף 84)אמר

דיבור  שם (תוספות בחוץ עליה חייבים שאין כזו בעבודה
אסור). שרי".85)המתחיל ולאורינהו רבה "אמר שם:

‡zÚiÒa ˙Ba¯w‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿«¬≈«»¿»¿ƒ«¿»
‡iÓL„ƒ¿«»

-dcearxtq
zFkldoitqEnE oicinY

'ld-dcearxtqoitqEnEoicinY
¦§§¦¦¨¦

¦§¦¦̈¦
˙BˆÓ ‰¯OÚ ‰BÓL .˙BˆÓ ‰¯OÚ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿«∆¿≈ƒ¿¿∆∆¿≈ƒ¿
(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ˙Á‡Â ,‰OÚ¬≈¿««ƒ¿«…«¬∆¿∆¿»»
˜ÈÏ„‰Ï (· .˙BÏBÚ ÌBÈ ÏÎa ÌÈO·k ÈL ·È¯˜‰Ï¿«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿»¿«¿ƒ
(„ .d˙BaÎÏ ‡lL (‚ .ÌBÈ ÏÎa ÁaÊn‰ ÏÚ L‡≈««ƒ¿≈«¿»∆…¿«»
ÏÎa ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜‰Ï (‰ .ÌBÈ ÏÎa ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Ï¿»ƒ∆«∆∆¿»¿«¿ƒ¿…∆¿»
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Ô‰k ·È¯˜iL (Ê .ÌBÈ ÏÎa ˙B¯ ˜ÈÏ„‰Ï (Â .ÌBÈ¿«¿ƒ≈¿»∆«¿ƒ…≈
(Á .ÔÈz·Á ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,ÌBÈ ÏÎa ‰ÁÓ ÏB„b»ƒ¿»¿»¿ƒ«ƒ¿≈¬ƒƒ
ÌÁÏ ˙BOÚÏ (Ë .˙aLa ˙BÏBÚ ÌÈO·k ÈL ÛÈÒB‰Ï¿ƒ¿≈¿»ƒ¿«»«¬∆∆
.ÁÒt‰ ÛÒeÓ (‡È .ÌÈL„Á ÈL‡¯ ÛÒeÓ (È .ÌÈt‰«»ƒ«»≈√»ƒ««∆«
(„È .˙¯ˆÚ ÛÒeÓ (‚È .‰Ùez‰ ¯ÓÚ ·È¯˜‰Ï (·È¿«¿ƒ…∆«¿»«¬∆∆
ÏÏ‚a ˙B‡a‰ ˙Ba¯w‰ ÌÚ ÌÁl‰ ÈzL ‡È·‰Ï¿»ƒ¿≈«∆∆ƒ«»¿»«»ƒ¿«
(ÊË .‰M‰ L‡¯ ÛÒeÓ (ÂË .˙¯ˆÚ ÌBÈa ÌÁl‰«∆∆¿¬∆∆«…«»»
ÈÈÓL ÛÒeÓ (ÁÈ .‚Á‰ ÛÒeÓ (ÊÈ .ÌBˆ ÌBÈ ÛÒeÓ««∆»«¿ƒƒ
˙BÚe·L ‰Ú·L LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ¯tÒÏ (ËÈ .˙¯ˆÚ¬∆∆ƒ¿…»ƒ»ƒƒ¿»»

.¯ÓÚ‰ ˙·¯˜‰ ÌBiÓƒ«¿»«»…∆
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
ואימתי 1) יום, בכל תמידים שני הקרבת מצות בו תתבאר

הקרבתם. זמן

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÏÎa ˙BÏBÚ ÌÈO·k ÈL ·È¯˜‰Ï ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿»
ÌBÈ3¯˜aa „Á‡ ,ÔÈ„ÈÓz ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â ,4ÔÈa „Á‡Â ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ∆»«…∆¿∆»≈

ÌÈa¯Ú‰5¯ÓB‚Â „ÈÓ˙ ‰ÏÚ ÌBiÏ ÌÈL :¯Ó‡pL ;6. »«¿«ƒ∆∆¡«¿«ƒ«…»»ƒ¿≈

וראה 2) רוקח). (מעשה זו מצוה על שמברכין אומרים יש
רש"י  (ועיין א. הלכה פ"א הקרבנות מעשה במשנהֿלמלך

מעשר). והרי ד"ה נ. עשה 3)עירובין המצוות, בספר ראה
שחיטתו.4)לט. זמן אימתי ב, הלכה להלן ראה 5)ראה

שחיטתו. זמן ג, הלכה תעשה 6)להלן אחד הכבש "את
ד). (שם, הערבים" בין תעשה השני הכבש ואת בבוקר

.·B˙B‡ ÔÈËÁBL ¯˜a ÏL ?Ô˙ËÈÁL ÔÓÊ È˙ÓÈ‡Â¿≈»«¿«¿ƒ»»∆…∆¬ƒ
Á¯ÊÓ Ïk Èt ¯B‡iMÓ ,‰nÁ‰ ‰ÏÚzL Ì„˜7ÌÚÙe . …∆∆«¬∆««»ƒ∆≈¿≈»ƒ¿»««

ÈL ˙È·a ¯eav‰ ˙‡ ‰ÚM‰ ‰˜Ác ˙Á‡8e·È¯˜‰Â , ««»¬»«»»∆«ƒ¿«ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ
.ÌBia ˙BÚL Úa¯‡a ¯ÁL ÏL „ÈÓz»ƒ∆««¿«¿«»«

"האיר 7) – שאומר ל.) ותמיד כח. (יומא שמואל בן כמתיא
"כלומר, הן", אומר והוא בחברון, שהוא עד המזרח כל פני
ולפיכך  ממנו, בנקודה האור שיתחיל לא המזרח כל שיאיר
ראות  לפי האור הגיע העזרה, בקרקע העומדים לו אומרים
וכו' התמיד שוחטין ואז הין, להם אמר חברון עד עיניך
(פירוש  שמואל" בן מתיא כרבי שהלכה וכו' הקדמנו וכבר
אין  שהרי פסולה, השחיטה כן לפני אבל בתמיד). המשנה
ה"א  פ"ד שם למעלה (ראה ביום אלא זבחים שוחטין
(ראה  למצוות" מקדימין "זריזין ומשום כ:). ובמגילה
הכשר. הזמן הגיע עם מיד אותו מקריבין היו – ד.) פסחים

העיד 8) בבא בן יהודה "רבי א משנה פ"ו עדיות ראה
של  תמיד ועל וכו' הקטנות את שממאנים דברים, חמשה
שהיו  יון, מלכות "בימי היה וזה שעות", בארבע שקרב שחר
טליים. שני להם והעלו זהב של קופות שתי להם משלשלים
מעלין  והיו זהב, של קופות שתי להם שלשלו אחת פעם
עיניהם  את הקב"ה האיר שעה באותה גדיים, שני להם
אותה  על הטלאים, בלשכת מבוקרים טליים שני ומצאו
שקרב  שחר של תמיד על בבא בר יודה ר' העיד שעה
ועיין  א, הלכה פ"ד ברכות (ירושלמי שעות" בארבע

שם). בעדיות המשנה בפירוש

.‚CÈ¯‡iMÓ B˙B‡ ÔÈËÁBL ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz»ƒ∆≈»«¿«ƒ¬ƒƒ∆«¬ƒ
kÏ ‰‡¯ÈÂ Ïv‰CÈ¯‡‰L Ï9‰ˆÁÓe LMÓ ‡e‰Â ,10 «≈¿≈»∆«…∆∆¡ƒ¿ƒ≈∆¡»

ÌBi‰ ÛBÒ „Ú ,‰ÏÚÓÂ11ÏÎa B˙B‡ ÔÈËÁBL eÈ‰ ‡ÏÂ . »«¿»««¿…»¬ƒ¿»
ÚL˙a ·¯˜Â ,‰ˆÁÓe ˙BÚL ‰BÓLa ‡l‡ ÌBÈ∆»ƒ¿∆»∆¡»¿»≈¿≈«

‰ˆÁÓe12¯Á‡ ˙BÚL ÈzL B˙B‡ ÔÈ¯Á‡Ó ‰nÏÂ . ∆¡»¿»»¿«¬ƒ¿≈»««
B‡ ÌÈ„ÈÁÈ ÏL ˙Ba¯w‰ ÈtÓ ?B˙ËÈÁL ÔÓÊ ˙lÁz¿ƒ«¿«¿ƒ»ƒ¿≈«»¿»∆¿ƒƒ

¯eaˆ ÏL13·È¯˜‰Ï ¯eÒ‡L ÈÙÏ .14Ì„˜ ÏÏk Ôa¯˜ ∆ƒ¿ƒ∆»¿«¿ƒ»¿»¿»…∆
¯ÁL ÏL „ÈÓz15ÏL „ÈÓz ¯Á‡ Ôa¯˜ ÔÈËÁBL ‡ÏÂ , »ƒ∆««¿…¬ƒ»¿»««»ƒ∆
ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa16Bc·Ï ÁÒt Ôa¯wÓ ıeÁ ;17È‡L , ≈»«¿«ƒƒ»¿«∆«¿«∆ƒ

.˙BÚL ÈzLa Ô‰ÈÁÒt Ï‡¯OÈ Ïk e·È¯˜iL ¯LÙ‡∆¿»∆«¿ƒ»ƒ¿»≈ƒ¿≈∆ƒ¿≈»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"?FzhigW onf zNgY xg` zFrW iYW FzF` oixg`n dOle§¨¨§©£¦§¥¨©©§¦©§©§¦¨
xEAv lW F` micigi lW zFpAxTd ipRn." ¦§¥©¨§¨¤§¦¦¤¦

יש  כמה עד הוראה ללמוד יש התמיד, זמן מאיחור הנה,
יחיד, ואפילו מישראל ואחד אחד כל של במצבו להתחשב
הקרבנות  מפני שהוא הרמב"ם כתב האיחור בסיבת שהרי
רוב  שכן לציבור, יחידים והקדים ציבור, של או יחידים של
כי  יחידים, של הם התמיד נדחה שבגללם הקרבנות

קבועים. זמנים יש הציבור לקרבנות
יחיד, יהודי כל של מעלתו גדלה כמה עד בעצמך והגע
הערביים, בין של התמיד קרבן את דוחים שבשבילו
ובו  היום, במהלך שנעשו העוונות כל על לכפר שענינו
יחיד  שאדם כיון אעפ"כ, ישראל. בני כלל כפרת תלויה
את  דוחים אחת, שעה במשך קרבנו בהבאת לאחר עלול
להבטיח  כדי שעתיים במשך ויום יום כל של התמיד קרבן

קרבנו. את להקריב יאחר לא שהיחיד
לבדו", פסח מקרבן "חוץ פסח בקרבן שייך זה שאין ומה
הוא  הפסח של ענינו שהרי הענינים בפנימיות לבאר  יש
מסדר  למעלה התשובה עבודת היינו ודילוג, קפיצה
כי  יאחר" "שמא החשש אין כזה שבמצב ומובן והדרגה,

חדא". וברגעא חדא ב"שעתא הוא התשובה ענין כללות
.n oniq dcear xtq zekln oii

הצל 9) נוטה מזרח, בצד שהמש הצהרים, לפני שהרי
הצל  למערב, נוטה שהשמש הצהרים, אחר ואילו למערב.
ולא  לכאן לא נוטה הצל אין היום ובאמצע למזרח. נוטה
מתחיל  שהצל ומשעה המיצל. של תחתיו הוא אלא לכאן
לכל  ונראה מזרח, לצד לנטות שמתחיל כלומר, להאריך,
וכן  הערביים. בין של התמיד שחיטת זמן הוא אז שהאריך
משינטו  דתמיד מצוותו רבא, אמר "אלא נח. בפסחים הוא
מעידנא  הערביים, בין קרא דאמר טעמא אי ערב, צללי
בשש  אדינא ליה מוקמינן וכו' למערב שמשא דמתחיל
גם  וראה רבא, אמר אלא ד"ה שם רש"י וראה ומחצה".

שם. פסחים לרבינו, המשנה כו:10)בפירוש ברכות
הערב,11) עד מנחה תפלת אמרו מה "ומפני שם: בברכות

הערב". עד והולך קרב הערביים בין של תמיד שהרי
ומחצה,12) בשמונה נשחט "תמיד שם: בפסחים משנה
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ומחצה". בתשעה רבא,13)וקרב "אמר בגמרא: שם
ימות  בשאר הילכך וכו' ערב צללי משינטו דתמיד מצוותו

(וי  אמר דרחמנא ונדבות, נדרים דאיכא ה)השנה ו, קרא
ואמר  השלמים, חלבי שחר) של תמיד (=על עליה והקטיר
ליה  מאחרינן כולם, הקרבנות כל השלם עליה נט:) (שם מר

ומחצה". בשמונה ליה ועבדינן שעי, לגבי 14)תרתי להלן
וכאן  שוחטין". "ולא כתב הערביים", בין של תמיד "אחר
של  תמיד "קודם שלגבי להקריב", "שאסור וכתב דקדק
תמיד  אחר אבל עבודה, שאינה שחיטה נאסרה לא שחר"
ויבוא  לזרוק, יוכל שלא לפי לשחוט, גם אסור – שחר של

(משנהֿלמלך). פסול מנין 15)לידי רבנן, "תנו נח: שם
(ויקרא  תלמודֿלומר שחר, של לתמיד קודם דבר יהא שלא
מאי  העולה. שחר) של תמיד על =) עליה וערך שם)
טעם  זה ואין ראשונה". עולה העולה רבא, אמר תלמודא,
למעלה  שכתב למה אלא אותו, שמאחרים כאן, שכתב למה
המזרח  כל פני משיאור לשחטו שמקדימים ב) (הלכה

רוקח). קרב 16)(מעשה דבר שאין "ומנין בפסחים: שם
והקטיר  (שם) תלמודֿלומר הערביים, בין של תמיד אחר
השלם  שחר) של תמיד על =) עליה השלמים, חלבי עליה

כולן". הקרבנות וזה 17)כל לבדו", פסח "מערב צ"ל
שמונה  עד התמיד את שמאחרים למעלה, שאמר למה מוסב
אלא  כן, אינו פסח שבערב אמר זה ועל ומחצה, שעות
שוחטים  שאין לפי ה), הלכה (כדלהלן התמיד את מקדימים
התמיד  ישחטו ואם שם). (להלן התמיד אחר אלא הפסח את
כל  יספיקו לא ומחצה, בתשע ויקריבוהו ומחצה בשמונה
בלחםֿמשנה  וראה המוריה. (הר פסחיהם לעשות ישראל

נט.). לפסחים ובצל"ח

.„ÔÈa ÏL „ÈÓz ¯Á‡ ‡l‡ ÁÒt‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡≈¬ƒ∆«∆«∆»««»ƒ∆≈
ÌÈa¯Ú‰18ÌÈ¯etk È¯qÁÓ ÔÎÂ .19Ô˙¯tk ÔÈ·È¯˜Ó »«¿«ƒ¿≈¿À¿≈ƒƒ«¿ƒƒ«»»»

¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz ¯Á‡20, ««»ƒ∆≈»«¿«ƒ¿«¿»»»»
.·¯ÚÏ Ô‰ÈÁÒt ÏÎ‡Ï ÔÈ¯B‰Ë eÈ‰iL È„k¿≈∆ƒ¿¿ƒ∆¡…ƒ¿≈∆»∆∆

קודם 18) "תמיד נט. נח: שם ובברייתא במשנה. נח. פסחים
הפסח  את ("תזבח בערב בו שנאמר דבר יאוחר וכו', לפסח
לדבר  ו), יב, (שמות הערבים ובין ו) טז, דברים בערב",
ד) כח, (במדבר הערבים בין אלא ערב בו נאמר שלא

מהן 19)בלבד". אחד שכל והמצורע. היולדת הזבה, הזב,
הוא  עדיין שמשו, והעריב וטבל מטומאתו שטהר אע"פ
שיביא  עד בקדשים, לאכול כדי טהרתו גמרה ולא חסר
בקדשים" לאכול הוא אסור כפרתו שיביא וקודם קרבנו,
ביום  ששכחו וכגון א). הלכה כפרה מחוסרי מהלכות (פ"א
בין  של התמיד שהקריבו עד קרבנם להביא השמיני

ביום 20)הערביים. רק כי נט. שם בברייתא כתנאֿקמא
קרבנו  להקריב כפרה למחוסר הותר בניסן עשר ארבעה
של  שמצותֿעשה הערביים, בין של תמיד הקרבת לאחר
כפרתו) שיביא לאחר אלא להביאו (שאיֿאפשר פסח קרבן
(=עליה  השלמה של ה'עשה' את דוחה כרת בה שיש
בשאר  אבל כרת. בה שאין ג) הלכה למעלה ראה השלם,
של  תמיד לאחר מקריב אינו כרת, שם שאין השנה, ימות

הערביים. בין

.‰„ÈÓz‰ ‰È‰ ,˙aLa ÔÈa ÏÁa ÔÈa ,ÌÈÁÒt È·¯Ú«¿≈¿»ƒ≈¿…≈¿«»»»«»ƒ

‰ˆÁÓe ‰BÓLa ·¯˜Â ‰ˆÁÓe Ú·La ËÁL21È„k , ƒ¿»¿∆«∆¡»¿»≈ƒ¿∆∆¡»¿≈
Ì‰ÈÁÒt ËÁLÏ È‡t Ì‰Ï ‰È‰iL22·¯Ú ÏÁ Ì‡Â . ∆ƒ¿∆»∆¿«ƒ¿…ƒ¿≈∆¿ƒ»∆∆

LLa B˙B‡ ÔÈËÁBL eÈ‰ - ˙aL ·¯Ú ˙BÈ‰Ï ÁÒt∆«ƒ¿∆∆«»»¬ƒ¿≈
‰ˆÁÓe23BpÓÊ ˙lÁ˙a ,24È„k ,‰ˆÁÓe Ú·La ·¯˜Â , ∆¡»ƒ¿ƒ«¿«¿»≈¿∆«∆¡»¿≈

˙aL ÒkiL Ì„˜ ˙BÏˆÏ ÁÂ¯ Ì‰Ï ‰È‰iL25. ∆ƒ¿∆»∆∆«ƒ¿…∆∆ƒ»≈«»

במשנה.21) נח. בגמרא.22)שם שם.23)שם משנה
ג.24) הלכה למעלה פסח 25)ראה ערב "חל בגמרא: שם

שבת, דחי דלא צלייתו נמי דאיכא שבת, ערב להיות
ומחצה". בשש אדיניה ליה מוקמינן

.Â26ÔÈa ÏL „ÈÓz ¯Á‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¬ƒ««»ƒ∆≈
,ÌÈa¯Ú‰27Ïk ‰¯Ë˜‰Ï Èe‡¯‰ ¯·c Ïk ÔÈ¯ÈË˜Ó »«¿«ƒ«¿ƒƒ»»»»»¿«¿»»»

ÌBi‰28ÔÈ¯eÓ‡‰Â ˙BÏBÚ È¯·È‡ ÔÈ¯ÈË˜Óe .29ÈˆÁ „Ú ««¿ƒƒ≈¿≈¿»≈ƒ«¬ƒ
˙Ba¯w‰ ‰OÚÓa e¯‡aL BÓk ,‰ÏÈl‰30ÔÈ¯·È‡Â . ««¿»¿∆≈«¿¿«¬≈«»¿»¿≈»ƒ

eÏk‡˙ ‡lL ÔÈ¯eÓ‡Â31¯‡MÓ ÔÈa „ÈÓz‰ ÔÓ ÔÈa , ¿≈ƒ∆…ƒ¿«¿≈ƒ«»ƒ≈ƒ¿»
¯˜a‰ „Ú ‰ÏÈl‰ Ïk Ô‰a ÔÈÎt‰Ó - ˙Ba¯w‰32; «»¿»¿«¿ƒ»∆»««¿»««…∆

.¯˜a‰ „Ú ‰ÏÈl‰ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»««¿»««…∆

בדפוס 26) אבל ו, הלכה כאן מתחילה חדשים, בדפוסים
שאין  "אע"פ שהמלים ונראה הפסק. סימן כאן אין רומי
וזה  ה. להלכה שייכות הערבים" בין של תמיד אחר שוחטין
אם  כן ואם הערביים, בין וכו' שוחטין שאין אע"פ פירושם:
אחריו  לשחוט יוכלו לא ומחצה לשש התמיד מקדימים
בזה, התחשבו לא – ג) הלכה למעלה (ראה ונדבות נדרים
המוריה, (הר השבת קודם הפסח לצלות שהות לתת בכדי

להלן). שהרי 27)וראה נכון. וכן ו. הלכה מתחילה כאן
השלמה, של 'עשה' אין שבהקטרה יוצא שלנו הנוסחא לפי
בהקטרה, אלא אינו הפסוק עיקר כל שהרי יתכן, לא וזה
התוספות  כתבו וכן השלמים", חלבי עליה "והקטיר שנאמר

המוריה. בהר וראה . מט: לאחר 28)במנחות היינו
השלמה, של ה'עשה' ישנה כן, לא שאם התמיד, שהקטירו

למעלה. ראה 29)ראה הלילה, כל אותן מעלין הדין שמן
ב. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות "כדי 30)בפ"ד שם:

הפשיעה". מן באש.31)להרחיק נשרפו לא כלומר,
מלפני 32) המזבח על היו שכבר וכיון כ: כ. יומא עיין

חצות. אחר חכמים עליהם גזרו לא חצות,

.Ê‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈÁBc „ÈÓz ÏL ÌÈ¯·È‡33ÔÈÁBc ÔÈ‡Â , ≈»ƒ∆»ƒƒ∆«À¿»¿≈ƒ
˙aM‰ ˙‡34„·Ïa ˙aL ·¯Úa ‡l‡ .35ÔÈ¯ÈË˜Ó ∆««»∆»¿∆∆«»ƒ¿««¿ƒƒ

‰ÁBc B˙lÁz - „ÈÓz‰L .˙aL ·¯Ú ÏL „ÈÓz È¯·È‡≈¿≈»ƒ∆∆∆«»∆«»ƒ¿ƒ»∆
˙aL36‰ÁB„ BÈ‡ BÙBÒÂ ,37˙aL È·ÏÁ .38ÔÈ·¯˜ «»¿≈∆∆¿≈«»¿≈ƒ

È‡ˆBÓa ˙BÈ‰Ï ·BË ÌBÈ ÏÁ Ì‡ ,·BË ÌBÈ ÈÏÈÏa¿≈≈ƒ»ƒ¿¿»≈
˙aL39ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÈÏÈÏa ÔÈ·¯˜ ÔÈ‡ Ï·‡ ,40; «»¬»≈¿≈ƒ¿≈≈«ƒƒ

BÊ ˙aL ˙ÏBÚ ‡ÏÂ - BzaLa ˙aL ˙ÏÚ :¯Ó‡pL∆∆¡«…««»¿««¿…««»
˙¯Á‡ ˙aLa41·BË ÌBÈa ÏÁ ˙ÏBÚ ‡ÏÂ ,42. ¿«»«∆∆¿…«…¿

שנעשה 33) שכיון מו.), (יומא הונא רב לדעת כרבא
מו:). (שם הטומאה את דוחה הקטרתו אף בטומאה,

אותן 34) מקריבין אין שבת ערב של התמיד איברי כלומר,
שהרי  השבת, את דחה לא שתחילתו שכיון שבת, בליל
(יומא  השבת את דוחה אינה הקטרתו גם שבת, בערב נעשה
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רבא). לדעת שבת.35)שם בליל ולא כלומר,
בשבת.36) ונקרב בשבת נשחט שבת של תמיד כלומר,
(37- שבת בערב נקרב שלא שבת ערב של תמיד כלומר,

בשבת. להקריבו הקרבנות 38)אסור של החלבים
בשבת. נט:39)שהקריבו ופסחים קיד. כד: שבת ראה

והמדובר 40) ישמעאל. כרבי ולא עקיבא, כרבי קיד: שבת
על  שמקדשים ובזמן בשבת, א' ביום הכיפורים יום כשחל
י. הלכה עירובין מהלכות בפ"ח כמפורש הראיה, פי

על 41) לימד בשבתו, שבת עולת אומר, עקיבא "רבי שם:
הכיפורים, ביום אף יכול ביוםֿטוב. שקרבים שבת חלבי
הוא, מיעוטא "וי"ו רש"י ומפרש בשבתו", תלמודֿלומר

אחרת". בשבת ולא נט:42)בשבתו ופסחים כד: שבת
עולת  ולא בשבתו, שבת "עולת (שם) קרא אמר אמר, "אביי

ביוםֿטוב". חול עולת ולא בשבת, חול

.Á¯OÚ ‰Úa¯‡43ÔÈ¯ÈË˜Ó - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL «¿»»»»∆»ƒ¿¿«»«¿ƒƒ
È·ÏÁk Ì‰L ÈtÓ ,·BË ÌBÈ ÈÏÈÏa ÌÈÁÒt‰ È·ÏÁ∆¿≈«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿≈∆≈¿∆¿≈

˙aL44. «»

מהלכות 44)בניסן.43) בפ"א גם כתב וכן נט: פסחים
וכו' הלילה כל פסחים חלבי "ומקטירין ח: הלכה פסח קרבן
קרבין  שבת חלבי שהרי בשבת, להיות עשר ארבעה כשחל
אין  בחול, להיות עשר ארבעה חל אם אבל ביוםֿטוב,

ביוםֿטוב". חול חלבי מקטירין

.ËÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡45ÌÈ‡ÏË ‰MMÓ46ÔÈ¯w·Ó‰47 ≈¬ƒƒƒ»¿»ƒ«¿À»ƒ
ÌÈ‡Ïh‰ ˙kLÏa48Ì„˜ ÌÈÎeÓ eÈ‰ÈÂ .Lc˜naL ¿ƒ¿««¿»ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ…∆

ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡a ‰·¯˜‰ ÌBÈ49eÈ‰L Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»»¿«¿»»»ƒ¿««ƒ∆»
„ÈÓz‰ ˙‡ ÔÈËÁBL eÈ‰ ‡Ï ,‰lÁzÓ B˙B‡ ÔÈ¯w·Ó¿«¿ƒƒ¿ƒ»…»¬ƒ∆«»ƒ
¯B‡Ï ‰ËÈÁL Ì„˜ ‰iL B˙B‡ ÔÈ¯w·nL „Ú«∆¿«¿ƒ¿ƒ»…∆¿ƒ»¿

˙B˜e·‡‰50·‰Ê ÏL ÒBÎa ÌÈÓ B˙B‡ ÔÈ˜LÓe .51È„k , »¬«¿ƒ«ƒ¿∆»»¿≈
ËLÙ‰Ï ÁB ‰È‰iL52. ∆ƒ¿∆«¿∆¿≈

יג.45) בערכין התמידים.46)משנה "ר"ל 47)לצורך
(רבינו  לשחיטה" אותן להכין במומין ופשפשו אותן שבקרו

שם). המשנה המוקד,48)בפירוש בבית היו לשכות ארבע
הבחירה  בית מהלכות (פ"ה הטלאים לשכת מהן ואחת

י). קודם 49)הלכה ימים ארבעה ביקור טעון התמיד כי
להקריב  "תשמרו ב) כח, (במדבר בתמיד שנאמר השחיטה,
לכם  "והיה ו) יב, (שמות בפסח ונאמר במועדו", לי
טעון  להלן מה לחודש", יום עשר ארבעה עד למשמרת
ביקור  טעון כאן אף שחיטה, קודם ימים ארבעה ביקור
בפירוש  וראה שם). (ברייתא שחיטה קודם ימים ארבעה
מלבד  ימים ארבעה צריך כי דבריו מסוף שנראה שם המשנה

לחםֿמשנה). ועיין המוריה, (הר השחיטה משנה 50)יום
ל: בכוס 51)בתמיד אותו משקין "והיו שם. תמיד במשנה

במקום  עניות אין (כי) ויכולת עשירות להראות זהב, של
שם). המשנה בפירוש (רבינו גם 52)עשירות" כתב כן

כמו  להפשיטו ממהר שזה "לפי שם: המשנה בפירוש
את  ושוחטין "משקין במשנה: מ. (דף בביצה" שנתבאר
כלומר, דמשכא", סירכא "משום שם ובגמרא הבייתות",
המשנה  בפירוש אבל שם). (רש"י להפשיטה נוחה שתהא
יתיר  שחיטה קודם ההשקאה "כי רבינו: כתב שם, לביצה

וראה  ונכרתת". נשמטת חלושה, סירכא שם יש ואם ריאתה.
כאן). המוריה בהר

.ÈÔÈa ÏL „ÈÓz ‰OÚÓ Ck ,¯ÁL ÏL „ÈÓz ‰OÚÓk¿«¬≈»ƒ∆««»«¬≈»ƒ∆≈
ÌÈa¯Ú‰53‰OÚÓa e·˙kL ‰ÏBÚ‰ ‰OÚÓk Ïk‰Â . »«¿«ƒ¿«…¿«¬≈»»∆»«¿¿«¬≈
˙Ba¯w‰54‰Ïh‰ ˙‡ ÔÈ˙ÙBk eÈ‰ ‡ÏÂ .55ewÁÈ ‡lL , «»¿»¿…»¿ƒ∆«»∆∆…¿«

ÔÈÈn‰ ˙‡56Ô‰È„Èa ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÔÈÊÁB‡ ‡l‡ ,57CÎÂ . ∆«ƒƒ∆»¬ƒ»»¿«¿»ƒ≈∆¿»
ÌB¯„Ï BL‡¯ :B˙„È˜Ú ‰˙È‰58·¯ÚÓÏ ÂÈÙe59. »¿»¬ƒ»…¿»»»¿«¬»

נאמר 53) שהרי המוריה). (הר מקומות בכמה פשוט כן
הכבש  ואת בבוקר, תעשה אחד הכבש את ד) שם, (במדבר
(קרית  שווים ששניהם משמע – הערביים בין תעשה השני

(קרית 54)ספר). תמיד" "עולת בה נאמר שהרי בפ"ו.
איש  שמעון כר' ודלא דתמיד, בפ"ד מבואר וכן ספר).
התמיד  דם בזריקת משנה שהיה יד:), (יומא המצפה

שמח). (אור העולה שם.55)מבזריקת תמיד משנה
משום 56) אמר חד חסדא: ורב הונא "רב לא: תמיד בגמרא

(כן  העמים" בחוקי דמהלך משום אמר וחד קדשים, בזיון
הביא  וכן המינים", "בחוקי גרס רבינו אבל לפנינו, הוא

יצחק 57)הכסףֿמשנה). כעקידת ורגל יד "תנא, שם בגמ'
קצב, עשין הסמ"ג (וכן שם המפרש וכתב אברהם". בן
ארבע  אותו כפתו שלא הראב"ד) ובפי' גרשום ברבינו וכ"ה
היו  שלא מפרש רבינו אבל בלבד. ורגל יד אלא רגלים,
והוא  בלבד, ורגלו ידו אוחזין היו אבל וכו' אותו כופתין
(פירוש  אברהם בן כיצחק ורגל יד עקידת שאמרו מה
המשנה  מלשון נראה וכן כאן) כוונתו וכן שם, המשנה
יום  ('תוספות בו" אוחזים באברים שזכו "מי שם) (תמיד

שם). הוא 58)טוב' וכן במשנה. שם תמיד המזבח. לדרום
לא  כי לז.) (שם בגמרא ואמרו במשנה. לו: ביומא
גללים  ירביץ שמא למערב, וראשו למזרח כשזנבו העמידוהו

המזבח. אותו 59)לצד ושחט יא) א, (ויקרא שנאמר לפי
שם). בתמיד (המפרש ה' לפני

.‡È˙ÈBÙˆ Ô¯˜ ÏÚ ËÁL ‰È‰ ¯ÁL ÏL „ÈÓz»ƒ∆««»»ƒ¿»«∆∆¿ƒ
‰iL ˙ÚaË ÏÚ ÌÈÁaËn‰ ˙Èa ÏL ˙È·¯ÚÓ60ÏLÂ ; «¬»ƒ∆≈«ƒ¿»«ƒ««««¿ƒ»¿∆

ÏÚ ‰pnÓ ˙ÈÁ¯ÊÓ ˙ÈBÙˆ Ô¯˜ ÏÚ - ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa≈»«¿«ƒ«∆∆¿ƒƒ¿»ƒƒ∆»«
‰iL ˙ÚaË61‰ „‚k ‰È‰iL È„k ,LÓM62È¯·c . «««¿ƒ»¿≈∆ƒ¿∆¿∆∆«∆∆ƒ¿≈

.LÓM‰ „‚k ÔÈËÁL eÈ‰iL ,Ô‰ ‰Ïa«̃»»≈∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿∆∆«∆∆

בית 60) מהלכות פ"ה למעלה וראה א. משנה פ"ד תמיד
הטבעות  מקום השולחנות מקום "בצד כי יד, הלכה הבחירה
ושחטוהו  הקדשים". את שוחטין ושם אמה, וארבע עשרים
מפני  הראשונה, הטבעת על ולא השניה הטבעת על
שקעה  ולא מזרחית, צפונית בקרן חמה יצאה לא שמעולם
שהחמה  כשם לפיכך, נו.) (עירובין צפונית מערבית בקרן
מפליגין  כך ובשקיעתה, בזריחתה מהקרנות קצת מופלגת
סב: ביומא (רז"ה המזבח צפון של מקרנות התמיד שחיטת

שם). לתמיד ישראל בתפארת שם 61)וראה זה גם
כי  להיפך, אמרו ג), כ, (לבמדבר פנחס בספרי אבל בתמיד,
תמיד  ואילו מזרחית, צפונית קרן על נשחט שחר של תמיד
מערבית. צפונית קרן על נשחט הערביים בין של

אמר 62) מילי, הני "מנא במשנה: דברי על לא: תמיד בגמ'
היום  כנגד ליום, שנים שם) (במדבר קרא דאמר חסדא, רב
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oitqeneקו oicinz 'ld - dcear xtq - oeygxn 'd oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ובתחפנחס  יח, ל, ביחזקאל שנאמר "כמו השמש, (=נגד
הכי, נמי תניא שם), תמיד בפיה"מ רבינו – היום" חשך
אלא  אינו או היום נגד אומר אתה היום, כנגד ליום שנים
אחד  הכבש את ד) שם (במדבר אומר כשהוא היום, חובת
הרי  הערביים, בין תעשה השני הכבש ואת בבוקר, תעשה
היום. נגד ליום, שנים מקיים אני מה הא אמור. היום חובת
צפונית  קרן על נשחט היה שחר של תמיד כיצד, הא
המזרח  וכותלי ממזרח זורחת החמה (שבבוקר מערבית
על  למערב) המזרח מן להרחיק צריך היה לכך מאפילים,
צפונית  קרן על נשחט היה הערביים בין ושל שניה. טבעת
וכותלי  מערב בצד חמה (שבערב שניה טבעת על מזרחית
למזרח  המערב מן להרחיק צריך לכך מאפילין, מערב

השמש). נגד שיהיה

.·È„ÈÓz e·È¯˜‰ ‡ÏÂ ,e„ÈÊ‰ elÙ‡ ,e‚‚L B‡ eÚË»»¿¬ƒ≈ƒ¿…ƒ¿ƒ»ƒ
ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz e·È¯˜È - ¯ÁL ÏL63‰na . ∆«««¿ƒ»ƒ∆≈»«¿«ƒ«∆

ÁaÊÓ ‰È‰ Ï·‡ ;ÁaÊn‰ CpÁ˙pLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈«¬»»»ƒ¿≈«
ÂÈÏÚ e·È¯˜È ‡Ï - ÌeÏk ÂÈÏÚ ·¯˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL L„Á»»∆¬«ƒ…»«»»¿…«¿ƒ»»

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ‰lÁz64‰ÏBÚ‰ ÁaÊÓ ÔÈÎpÁÓ ÔÈ‡L ; ¿ƒ»≈»«¿«ƒ∆≈¿«¿ƒƒ¿«»»
¯ÁL ÏL „ÈÓ˙a ‡l‡65. ∆»¿»ƒ∆««

שמעון 63) כר' ולא תנאֿקמא, וכדעת במשנה מט. מנחות
בערב. להקריב יכולים אינם שהזידו שאלו האומר

הוא 64) שאף שמעון, ר' של תנאֿקמא לדעת גם נ. מנחות
(שם). המזבח בשנתחנך אלא נחלק משנה 65)לא

שם. במנחות

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
על 1) תמיד יקודה אש להיות שמצותֿעשה רבינו בו יבאר

של  תמיד עם עצים גזרי שני העלאת ומצות המזבח, גבי
שחר.

.‡‰„e˜È L‡ ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÁaÊn‰ ÏÚ ƒ¿«¬≈ƒ¿≈¿»««ƒ¿≈«
„ÈÓz3ÁaÊn‰ ÏÚ „˜ez „ÈÓz L‡ :¯Ó‡pL ,4Û‡ . »ƒ∆∆¡«≈»ƒ«««ƒ¿≈««

ÌÈÓM‰ ÔÓ ‰„¯È L‡‰L Èt ÏÚ5L‡ ‡È·‰Ï ‰ÂˆÓ , «ƒ∆»≈»¿»ƒ«»«ƒƒ¿»¿»ƒ≈
ËBÈ„‰‰ ÔÓ6ÌÈ‰k‰ Ô¯‰‡ Èa e˙Â :¯Ó‡pL ,7L‡ ƒ«∆¿∆∆¡«¿»¿¿≈«¬…«…¬ƒ≈

.ÁaÊn‰ ÏÚ««ƒ¿≈«

בוערת.2) כט.3)יוקדת, עשה המצוות' ב'ספר ראה
להלן 4) ראה האש, לקיום שהיא שלישית מערכה וזוהי

- א מה, ביומא אולם שם. המצוות' ב'ספר הוא וכן ה"ד.
ה) שם, (שם שנאמר ממה האש קיום של מערכה למדו
ה"ה  להלן רבינו כתב וכן בו", תוקד המזבח על "והאש

מלפני 5)(לחםֿמשנה). אש "ותצא כד) ט, (שם שנאמר
('קרית  החלבים" ואת העולה את המזבח על ותאכל ה'

ב.6)ספר'). כא, יומא הזה, בעולם שנבראה אש כלומר,
פ"ה  דנדבה דיבורא ויקרא, ו'סיפרא' ב . סג, עירובין א. נג,

"הכהן".7)ה"י. צ"ל

.·ÌÈˆÚ ÔÈÎ¯BÚ ¯˜aa8ÁaÊn‰ L‡¯a ÔÈÎ¯BÚÂ , «…∆¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ¿…«ƒ¿≈«
L‡ ÏL ‰ÏB„‚ ‰Î¯ÚÓ9Ô‰k‰ ‰ÈÏÚ ¯Ú·e :¯Ó‡pL , «¬»»¿»∆≈∆∆¡«ƒ≈»∆»«…≈

¯˜aa ¯˜aa ÌÈˆÚ10ÌÈ¯Ê‚ ÈL ˙BÏÚ‰Ï ‰ÂˆÓ ÔÎÂ .11 ≈ƒ«…∆«…∆¿≈ƒ¿»¿«¬¿≈¿»ƒ
‰Î¯Ún‰ ÈˆÚ ÏÚ ¯˙BÈ ¯ÁL ÏL „ÈÓz ÌÚ ıÚ ÏL12, ∆≈ƒ»ƒ∆««≈«¬≈««¬»»

ÔÈÙÈÒBÓ ÔÎÂ .¯˜aa ÌÈˆÚ Ô‰k‰ ‰ÈÏÚ ¯Ú·e :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ≈»∆»«…≈≈ƒ«…∆¿≈ƒƒ
ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz ÌÚ ÌÈ¯Ê‚ ÈL13:¯Ó‡pL , ¿≈¿»ƒƒ»ƒ∆≈»«¿«ƒ∆∆¡«

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;L‡‰ ÏÚ ÌÈˆÚ eÎ¯ÚÂ14, ¿»¿≈ƒ«»≈ƒƒ«¿»»¿
¯a„Ó ·e˙k‰ ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓ˙aL15. ∆¿»ƒ∆≈»«¿«ƒ«»¿«≈

ביומא 8) אבל בבוקר. המזבח בראש עצים מסדרים כלומר,
למדוהו  שהרי בלילה, כשר המערכה שסידור מפורש - ב כז,
מוקדה  על העולה "היא ב) ו, (ויקרא שנאמר ממה לג.) (שם
להלן  וראה גדולה", מערכה "זו – הלילה" כל המזבח על

ובה"ה. זו הנ"ל 9)בהלכה העצים מבערים כלומר,
ראשונה, מערכה היא וזו אש, של גדולה מערכה ועושים

ה"ד. להלן סידור 10)ראה זה מפסוק למדו - ב כו, ביומא
מערכה  ואילו בסמוך), להלן רבינו (וכדברי עצים גזרי שני

וגו'". העולה "היא הנ"ל מהפסוק למדו שתי 11)גדולה
גדיש  כמחק ועוביין רחבן, ואמה אורכן אמה עצים, בקיעות
יום  ועבודת ה"ג), מזבח איסורי מהל' פ"ז (למעלה סאה של
בו  שנאמר הנ"ל מהפסוק למדוהו שהרי כז:), (יומא היא

איכא). ד"ה שם ('תוספות' האש 12)"בבוקר" להרבות
זוכה  שהיה הכהן כי ה"ה, פ"ד להלן וראה ה"א). פ"ו (להלן
מעלה  והוא המערכה, את המסדר הוא המזבח את לתרום

עצים. גזרי  ב.13)שני כו, ו'סיפרא'14)יומא שם,
הי"א). פ"ה דנדבה (דיבורא שם:15)ויקרא ביומא,

שטעון  הערביים בין של לתמיד מנין אומר: רשב"י "תניא,
וערכו  שם) (ויקרא שנאמר כהנים, בשני עצים גזרי שני
ה) ו, (שם דכתיב שחר, של לתמיד ענין אינו אם עצים.
ענין  תניהו עליה, וערך בבוקר עצים הכהן עליה ובער

הערביים". בין של לתמיד

.‚ÈL Ô˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL ÌÈ¯Ê‚ ÈL¿≈¿»ƒ∆≈»«¿«ƒ«¬ƒ»¿≈
ÌÈ‰k16Èa È„ÈÁÈ ıÚa „Á‡Â „Á‡ Ïk ,:¯Ó‡pL ;B„ …¬ƒ»∆»¿∆»¿≈¿ƒƒ¿»∆∆¡«

Ô‰Îa - ¯ÁL ÏL Ï·‡ .ÌÈL Ô‡k È¯‰ - eÎ¯ÚÂ¿»¿¬≈»¿«ƒ¬»∆««¿…≈
„Á‡17. ∆»

כלומר,17)שם.16) הכהן", עליה "ובער (שם) בו שנאמר
שם). (יומא, אחד כהן

.„ÏÎa ÁaÊn‰ L‡¯a ÔÈOBÚ L‡ ÏL ˙BÎ¯ÚÓ LÏL»«¬»∆≈ƒ¿…«ƒ¿≈«¿»
ÌBÈ18ÔÈ·È¯˜Ó ‰ÈÏÚL ,‰ÏB„‚ ‰Î¯ÚÓ - ‰BL‡¯ .ƒ»«¬»»¿»∆»∆»«¿ƒƒ

,‰pË˜ ,dcˆa - ‰iL .˙Ba¯w‰ ¯‡L ÌÚ „ÈÓz‰«»ƒƒ¿»«»¿»¿ƒ»¿ƒ»¿«»
ÏÎa ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜‰Ï ‰zÁÓa L‡ ÔÈÁ˜BÏ ‰pnnL∆ƒ∆»¿ƒ≈¿«¿»¿«¿ƒ¿…∆¿»
˙ÂˆÓ Ìi˜Ï ‡l‡ ,ÌeÏk ‰ÈÏÚ ÔÈ‡ - ˙ÈLÈÏL .ÌBÈ¿ƒƒ≈»∆»¿∆»¿«≈ƒ¿«

L‡‰19„˜ez „ÈÓz L‡ :¯Ó‡pL ,20. »≈∆∆¡«≈»ƒ«

א.18) מה, שם וברייתא ב. מג, יומא במשנה יוסי, כרבי
שם. המשנה, בפירוש גם ה"א,19)וראה למעלה ראה

כאן. משנה' וב'ספר 20)ו'לחם ה"א, למעלה הוא כן
יוסי  רבי למד - א מה, ביומא אבל כט. עשה המצוות'
"והאש  ה) (שם, שנאמר ממה האש, לקיום שלישית מערכה
(ראה  ה"ה להלן רבינו שהביא כמו בו", תוקד המזבח על

ה"א). למעלה לחםֿמשנה

.‰e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ21‰„˜BÓ ÏÚ :¯Ó‡pL ‰fL , ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««¿»
‰ÏB„‚ ‰Î¯ÚÓ BÊ - ÁaÊn‰ ÏÚ22„˜ez ÁaÊn‰ L‡Â ; ««ƒ¿≈««¬»»¿»¿≈«ƒ¿≈««
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˙¯Ë˜ ÏL ‰iL ‰Î¯ÚÓ BÊ - Ba23ÏÚ L‡‰Â ; «¬»»¿ƒ»∆¿…∆¿»≈«
˙ÈLÈÏL ‰Î¯ÚÓ BÊ - Ba „˜ez ÁaÊn‰24Ìei˜ ÏL «ƒ¿≈«««¬»»¿ƒƒ∆ƒ

- ·¯ÚaÓ eÏk‡˙ ‡lL ÌÈ¯„Ùe ÌÈ¯·È‡ Ï·‡ .L‡‰»≈¬»≈»ƒ¿»ƒ∆…ƒ¿«¿ƒ»∆∆
‰ÏB„‚ ‰Î¯ÚÓ Ècˆa Ô˙B‡ ÔÈ˙B25. ¿ƒ»¿ƒ≈«¬»»¿»

א.21) מה, מהפסוק 22)יומא כן למד ה"ב, למעלה
עיי"ש. וגו'", עליה שממנה 23)"ובער לפי כן נקראת

ובין  בוקר בכל שמקטירין לקטורת במחתה אש נוטלין
ה"א 24)הערביים. למעלה וראה יוסי, לרבי שם יומא

כט. עשה המצוות' וב'ספר אותן 25)וה"ד, נותן כלומר,
המערכה  על ומחזירן גדולה מערכה שיעשה עד שם
יהודה: ורבי יוסי רבי לדעת שם ביומא הוא וכן הגדולה.
שסודרן  מבערב נתעכלו שלא ופדרים לאיברים מנין "דתניא,
על  או הכבש על שסודרן מחזיקן אין ואם מזבח, גבי על
תלמודֿלומר  וסודרן, גדולה מערכה שיעשה עד סובב, גבי
המזבח". על העולה את האש תאכל "אשר ג) ו, (ויקרא

הי"ג. להלן וראה

.Â‰˜BÏ - ÁaÊn‰ L‡ ‰aÎÓ‰26‡Ï :¯Ó‡pL , «¿«∆≈«ƒ¿≈«∆∆∆¡«…
‰aÎ˙27˙Á‡ ˙ÏÁ‚ elÙ‡ .28ÏÚÓ d„È¯B‰ elÙ‡Â , ƒ¿∆¬ƒ«∆∆«««¬ƒƒ»≈«

ÁaÊn‰29‰zÁÓ L‡ Ï·‡ .‰˜BÏ - daÎÂ30L‡Â «ƒ¿≈«¿ƒ»∆¬»≈«¿»¿≈
‰¯BÓ31Èt ÏÚ Û‡ ,‰pnÓ ˜ÈÏ„‰Ï ÁaÊna dÈÎ‰L ¿»∆¡ƒ»«ƒ¿≈«¿«¿ƒƒ∆»««ƒ

ÁaÊn‰ L‡¯a Ô˙B‡ ‰akL32d˜z È¯‰L ;¯eËt - ∆ƒ»»¿…«ƒ¿≈«»∆¬≈ƒ¿»
.ÁaÊn‰ L‡ Ô‰a ‡¯B˜ È‡ ÔÈ‡Â ,˙¯Á‡ ‰ÂˆÓÏ¿ƒ¿»«∆∆¿≈¬ƒ≈»∆≈«ƒ¿≈«

וראה 26) ה"ז. פ"ב צו ו'סיפרא' ב. צא, וזבחים ב. מו, יומא
פא. ל"ת המצוות' שהוא 27)ב'ספר נראה שם ב'סיפרא'

נראה  וכן תכבה", לא בו תוקד המזבח על "והאש הפסוק
הפסוק  רבינו הביא שם המצוות' ב'ספר אבל שם. ביומא,
רש"י  ועי' תכבה". לא המזבח על תוקד תמיד  "אש השני

שם. אבוה 28)בזבחים בר רבה אמר נחמן רב כדברי
וכיבה  המזבח גבי מעל גחלת "המוריד שם) וזבחים, (יומא
היו  אם שאפילו שם, בזבחים השני התירוץ וכדברי חייב". -
זה  וכל אחת. גחלת כיבוי על הוא חייב גחלים, עוד שם
יוקדה  אש להיות ה'עשה' לענין אבל הלאו, לענין אלא אינו
מקצת, בכיבוי עבר לא – ה"א) (למעלה תמיד המזבח על

כאן). שמח' 'אור (ראה הכל כיבה אם כדי 29)אלא
נחשבת  היא ולכן אחרת, מצוה בה לעשות ולא לכבותה,
שם). יומא, (ראה שהורידה לאחר אף המזבח, לאש עוד

שממנה 30) מיוחדת מערכה היתה כי ה"ד, למעלה ראה
ה"ה, פ"ג להלן גם וראה לקטורת, במחתה אש לוקחים
ומוריד  במחתה שחותה הדשן הרמת מצות היתה כן וכמו

הי"ב. להלן ראה הגחלים, את פ"ג 31)לרצפה להלן ראה
דישונו  אחר אותו מדליקין אין שכבה מערבי שנר הי"ג,

החיצון. ממזבח השניה 32)אלא וכהלשון רבא, כדעת
שם. ביומא,

.Ê‰ÏB„‚ ‰Î¯ÚÓ ÈˆÚ ¯cÒnLk33Á¯ÊÓa d¯cÒÓ - ¿∆¿«≈¬≈«¬»»¿»¿«¿»¿ƒ¿«
ÁaÊn‰34Á¯Ên‰ ÔÓ ¯cÒÏ ÏÈÁ˙‰L ‰‡¯Ó ‰È‰ÈÂ ,35. «ƒ¿≈«¿ƒ¿∆«¿∆∆ƒ¿ƒ¿«≈ƒ«ƒ¿»

ÌÈ¯Êb‰ ÔÈa ‰È‰ ÁÂ¯Â36ÌÈiÓÈt‰ ÌÈ¯Êb‰ ÈL‡¯Â . ¿∆«»»≈«¿»ƒ¿»≈«¿»ƒ«¿ƒƒƒ
‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡aL ÔLca ÔÈÚ‚B eÈ‰»¿ƒ«∆∆∆¿∆¿««ƒ¿≈«¿«ƒ¿»

Áetz37. ««

גדולה,33) מערכה עצי מסדר היה המזבח, את שתרם זה
ה"ה. פ"ד להלן ובגמרא 34)ראה א. כט, תמיד משנה,

אותה  סידר למה (כלומר, טעמא "מאי אמרו: – א ל, שם
לחםֿמשנה) – כהמפרש ודלא רבינו, לדעת הוא כן במזרח,
הבאה  =) הרוח שתהא כדי אמר, חד חסדא: ורב הונא רב
את  מציתין שיהיו כדי אמר, וחד בה. מנשבת מזרח) משער
של  שניה מערכה בה שמסיקין הגחלת (היא האילתא"
הכוונה  כאן ואף שם). המשנה, בפירוש רבינו – קטורת
להדלקתה  דאגו שלא אלא בה, מנשבת הרוח שתהא
של  המהירה להדלקתה אלא עצמה, המערכה של המהירה

לחםֿמשנה). – הקטורת במשנה:35)מערכת שם
אות  העצים מערכת על נותנין כלומר, מזרחה". "וחזיתה
לצד  בבאֿבתרא) מסכת בתחילת הנזכרת "חזית" (כמו
(פירוש  מערכה לסדר מתחילין המזרח שמצד שיורה מזרח,

שם). המערכה 36)המשנה, של העצים סדרי בין כלומר,
היה  "וריוח במשנה: שם שם). (המפרש, ריוח מניחים היו
"שהיו  משם". האילתא את מציתין שהיו הגזירים בין
למערב, ואחת למזרח אחת גיזרה בריבוע העצים מסדרין
לדרום, ואחד לצפון אחד גזירין שני עליהן ומניחין וחוזרין
כמה  ועוד כנ"ל, אחר, ריבוע ומסדרין חוזרין זה ריבוע ועל
ריבוע  בין נושבת והרוח ריבוע גבי על ריבוע ריבועים

שם). ישראל' ('תפארת "וראשי 37)לריבוע" במשנה: שם
כי  רבינו, ומפרש בתפוח". נוגעין היו הפנימיים הגזירים
שאליו  המזבח באמצע אשר הדשן מקום הוא התפוח
ובפירוש  הי"ג להלן (ראה הצדדין מכל הדשן גורפים
כשלש  ד"ה - ב צ, בחולין רש"י פירש וכן שם) המשנה,
ונקרא  שם. תמיד, – המפרש מדברי נראה וכן כור, מאות
מן  עושין היו המזבח לאמצע האפר שמגרפין שאחרי תפוח,
(רבינו  תפוח בדמות המערכה מקום באמצע כרי כמין הכל

שם). המשנה, בפירוש

.ÁÈˆÚ ¯¯B·e ¯ÊBÁ ‰ÏB„‚ ‰Î¯ÚÓ ¯cÒnL ¯Á‡Â¿««∆¿«≈«¬»»¿»≈≈¬≈
ÌÈÙÈ ‰‡z38˙¯Ë˜ ÏL ‰iL ‰Î¯ÚÓ ¯cÒÓe39 ¿≈»»ƒ¿«≈«¬»»¿ƒ»∆¿…∆

LÓ ,˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓ Ô¯˜ „‚kÓÈtÏk Ô¯w‰ ÔÓ ‰Îe ƒ¿∆∆∆∆«¬»ƒ¿ƒ¿»ƒ«∆∆¿«≈
˙Bn‡ Úa¯‡ ÔBÙˆ40ÌÈÏÁb ÔÈ‡Ò LÓÁ BÓk d·e ,41. »«¿««»¿»≈¿ƒ∆»ƒ

ÈtÓ ,ÌÈÏÁb ÔÈ‡Ò ‰BÓL BÓk da ÔÈOBÚ ˙aL·e¿«»ƒ»¿¿∆¿ƒ∆»ƒƒ¿≈
ÏL ‰B·Ï ÈÎÈÊa ÈL ˙aL ÏÎa ÔÈ¯ÈË˜Ó ‰ÈÏÚL∆»∆»«¿ƒƒ¿»«»¿≈»ƒ≈¿»∆

ÌÈt‰ ÌÁÏ42. ∆∆«»ƒ

מהל'38) פ"ז למעלה וראה א. נח, וזבחים שם, תמיד
לגחלים  עכשיו צריכים שהיו "ולפי ה"ג. מזבח איסורי
היו  קטורת, שם ולהקטיר הפנימי המזבח אל ולישאם
(המפרש, אפר" ולא טובים גחלים שיעשו יפים בוררים

שם). להקטיר 39)בתמיד במחתה, אש לוקחים שממנה
ה"ד). (למעלה "לסדר 40)קטורת במשנה: שם, בתמיד

דרומית  מערבית מכנגד לקטורת (ה)שניה המערכה (את)
המפרש, וכתב אמות". ארבע צפון כלפי הקרן מן משוך
המזבח  מן ואין בצפון מזבח כוליה תנא, האי "קסבר שם:
ועומד  ממוצע ההיכל שהרי אמות, חמש אלא הפתח נגד
עשר  מאותן יש היכל, של פתחו אמות ועשר העזרה באמצע
מן  אמות חמש הרי הצפון, מן וחמש הדרום מן חמש אמות
וארבע  היכל, של פתחו צפונית אמות חמש נגד המזבח
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ורוצה  מערבית (דרומית) הקרן מן להרחיק שרוצה אמות
אמות  ארבע שבאותן לפי דרומית, קרן על אותו להמשיך
ואמה  יסוד אמה שהם לפי המערכה, לסדר יכול אתה אי
ולימדך  וכו' כהנים רגלי הילוך ואמה קרנות ואמה סובב
נגד  עדיין היא האמה אותה שגם תסדר החמישית שבאמה
ההיכל  פתח נגד המערכה שיעשה בעינן ואנן וכו' הפתח
רבינו  מדברי שמבואר ולפי ב. נח, בזבחים הוא וכן וכו'".
היה  המזבח כי הי"גֿטו) הבחירה בית מהל' פ"ה (למעלה
ושתי  הפתח, כנגד אמות עשר דרום, בצד אמה עשרים
אין  כי כרחנו, על לומר, צריך – הפתח מן צפונית אמות
בזבחים  שאמרו ומה הפתח, כנגד המערכה לעשות צורך
להרחיק  שהוצרכו ומה (לחםֿמשנה), הכל לדברי אינו שם,
יסוד  של אמה שם: המפרש, שכתב כמו היינו אמות, ארבע
להילוך  מקום ואמה קרנות של אמה סובב, של ואמה
מ"ה. פ"ב תמיד יוםֿטוב' ב'תוספות וראה הכהנים.

במדה 41) עצים שם נותן שהיה לומר, ורוצה במשנה. שם
שיוכל  כדי גחלים, סאים חמש שם ישארו שכשישרפו כזו,

בריוח. בהן הניטל 42)לחתות דבר שכל במשנה. שם
קרן  באותה אלא ניתן אינו החיצון, במזבח ליתנו מבפנים
ממנה  סמוך יותר קרן לו ושאין לפנים, יותר סמוכה שהיא

נח:). (זבחים

.Ëd˙B‡ ‰OBÚ L‡‰ Ìei˜ ÏL ˙ÈLÈÏL ‰Î¯ÚÓ«¬»»¿ƒƒ∆ƒ»≈∆»
ÁaÊn‰ ÔÓ ‰ˆ¯iL ÌB˜Ó ÏÎa43˙‡ da ˙ÈvÓe , ¿»»∆ƒ¿∆ƒ«ƒ¿≈««ƒ»∆

‰hÓÏ L‡‰ ˙ÈvÈ ‡ÏÂ .L‡‰44,ÁaÊnÏ d˙B‡ ‰ÏÚÈÂ »≈¿…«ƒ»≈¿«»¿«¬∆»«ƒ¿≈«
ÁaÊn‰ L‡Â :¯Ó‡pL ;ÔÈ˙ÈvÓ BÓˆÚ ÁaÊna ‡l‡∆»«ƒ¿≈««¿«ƒƒ∆∆¡«¿≈«ƒ¿≈«

Ba „˜ez45BL‡¯a ‡l‡ ‰È‰z ‡lL ‰˙v‰Ï Ô‡kÓ , «ƒ»««»»∆…ƒ¿∆∆»¿…
.ÁaÊÓ ÏL∆ƒ¿≈«

שום 43) חז"ל בדברי מצינו שלא ממה ללמוד יש כן
המוריה'). ('הר לזה מקום -44)קביעות ב מה, ביומא

על  לימד תכבה. לא המזבח על תוקד תמיד "אש בברייתא:
המזבח  על אלא תהא שלא קטורת של שניה מערכה
קיום  של השלישית המערכה על דיברו שלא הרי החיצון",
ועי' להלן. וראה קטורת, של שניה מערכה על אלא האש,

המוריה'. שם.45)ב'הר חננאל' 'רבינו בפירוש הוא כן
של  שניה מערכה על נאמר זה פסוק כי ה"ה למעלה וראה

עיון. וצריך למעלה, וראה קטורת,

.ÈÔLc‰ ˙Ó¯‰46ÌBÈ ÏÎa ÁaÊn‰ ÏÚÓ47˙ÂˆÓ - ¬»««∆∆≈««ƒ¿≈«¿»ƒ¿«
‰OÚ48‰„B·Ú ‡È‰Â .ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Â :¯Ó‡pL ,49 ¬≈∆∆¡«¿≈ƒ∆«∆∆¿ƒ¬»

‰p‰k ˙B„B·ÚÓ50ÔLc‰ Ô‰a Ì¯BzL ‰p‰k È„‚·e .51 ≈¬¿À»ƒ¿≈¿À»∆≈»∆«∆∆
¯‡La Ì‰a LnLnL ÌÈ„‚a‰ ÔÓ ÔÈ˙eÁt eÈ‰Èƒ¿¿ƒƒ«¿»ƒ∆¿«≈»∆ƒ¿»
ÌÈ„‚a L·ÏÂ ÂÈ„‚a ˙‡ ËLÙe :¯Ó‡pL ;˙B„B·Ú¬∆∆¡«»«∆¿»»¿»«¿»ƒ

ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Â ÌÈ¯Á‡52'ÌÈ¯Á‡' ¯ÓB‡ BÈ‡ . ¬≈ƒ¿≈ƒ∆«∆∆≈≈¬≈ƒ
ÔÓ ÔÈ˙eÁt eÈ‰iL ‡l‡ ,ÏÁ È„‚a eÈ‰iL∆ƒ¿ƒ¿≈…∆»∆ƒ¿¿ƒƒ

ÌÈBL‡¯‰53ı¯‡ C¯„ BÈ‡L ÈÙÏ .54ÒBk ‚ÊÓiL »ƒƒ¿ƒ∆≈∆∆∆∆∆ƒ¿…
.Ba¯Ï ‰¯„˜ Ì‰a ÏMaL ÌÈ„‚aa Ba¯Ï¿««¿»ƒ∆ƒ≈»∆¿≈»¿«

כיצד 46) הי"ב להלן וראה המזבח. גבי מעל הדשן הסרת
יום 47)תורמין. "בכל כי א. כ, יומא במשנה מפורש כן

המזבח". את ותמיד 48)תורמין א. וכב, שם, יומא ראה

ל. עשה המצוות' ו'ספר ב. וכח, א. ב:49)כח, כג, יומא
הדשן" "הוצאת אבל היא", עבודה דבריֿהכל "בהרמה

הט"ו. להלן ראה עבודה, אינה – כהונה 50)לחוץ וצריכה
ה"ח). מקדש ביאת מהל' פ"ט ולמעלה שם, ותמיד (יומא
בד  ומכנסי בד מדו הכהן "ולבש (שם) שנאמר כהונה ובגדי
- ב כג, ביומא וראה הדשן". את והרים בשרו על ילבש

רבינו. בדברי שאמרו 51)ולהלן מה מפרש (רבינו
פחותין  אחרים וכו' ולבש "ופשט שם) (יומא, בברייתא
דברי  לפי שהרי הדשן, בהוצאת ולא הדשן בתרומת – מהן"
רבינו  פסק (וכן עבודה אינה הדשן" "הוצאת תנאֿקמא
הרי  וכאן כהונה, בגדי צריכה אינה כן ואם הט"ו), להלן
שלובש  בגדים התורה הקישה ולבש", "ופשט מפורש
עלֿכרחינו  אלא כהונה, בגדי ששניהם שפשט, לבגדים
(שם) אלעזר כרבי ולא הדשן. בהרמת מדבר שהפסוק
סוף  הוא ולבש ופשט אלא והוציא", "אחרים שדרש
אלא  להלן. וראה וגו'", הדשן את "והרים הקודם מהפסוק
יוחנן  ורבי רב בפלוגתת - א ט, במעילה כי לציין שיש
ששם  לומר ודוחק כהונה. בגדי צריכה שהוצאה מפורש

אליעזר  דרבי אליבא לרבי מדבר אלא כן אמרו שלא ויתכן .
להלן  ראה כרב, פסק ורבינו כן, אמרו לא לרב אבל יוחנן,

הפרק). הדשן",52)בסוף את "והוציא מפורש (בפסוק
וכמו  הקודם, שבפסוק הדשן" את ל"והרים רבינו כוונת אבל

למעלה). שם.53)שכתבנו בברייתא כתנאֿקמא
שם.54) יומא ישמעאל, רבי של ברייתא

.‡ÈÈ˙ÓÈ‡55‰ÏÚiMÓ - ÌBÈ ÏÎa ?ÔLc‰ ÔÈÓ¯Bz ≈»«¿ƒ«∆∆¿»ƒ∆«¬∆
¯ÁM‰ „enÚ56ÈÚˆÓ‡ LÈÏL ˙lÁzÓ - ÌÈÏ‚¯·e ; ««««»¿»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆¿»ƒ
‰ÏÈÏ ÏL57‰ÏÈl‰ ˙BˆÁÓ - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e ;58. ∆«¿»¿«ƒƒ≈¬««¿»

במשנה.55) - א כ, יום 56)יומא "בכל שם: במשנה,
מלפניו  בין לו סמוך או הגבר, בקריאת המזבח את תורמין
רבי  גברא. קרא אמר, "רב כ:) (שם ובגמרא מלאחריו". בין
לדברי  (שהרי כרב רבינו ופסק תרנגולא". קרא אמר, שילא
נראה  (וכן שם). 'מאירי' – מוקדם זמן הוא שילא רבי
שם: אמרו שהרי השחר, עלות אחר שהוא (כ.), בזבחים
לקדש", צריך אין למחר הדשן לתרומת ורגליו ידיו "קידש
ידים  בקידוש פוסלת שלינה רבי, לדעת שאפילו שם, וביארו
ועד  הגבר שמקרות רבי שמודה כאן, נפסל אינו – ורגלים
הנץ  אחר עד השחר מעלות והיינו לינה, פסלה לא צפרא
קידוש  זמן היה ואם ה"ט) המקדש ביאת מהל' (פ"ה החמה
השחר  עמוד שהרי לינה, פסלה בוודאי – השחר עלות לפני
כב.) (יומא שאמרו ומה מקום. בכל לינה שעושה הוא
גם  שכשרה היינו – היא לילה עבודת הדשן שתרומת
- ב כז, יומא 'תוספות' ועי' כשרה, ביום גם אבל בלילה,
ברכות  למסכת ר"י תוספות בהשלמת וראה איכא. ד"ה
ה"א). פ"ד ולהלן ,107 הערה צב עמ' לז כרך "סיני"

שרבים 57) משום כ:) (שם בגמרא וביארו שם. משנה,
ההרמה. הקדימו לכן ברגל, קרבנות משנה,58)המביאים

היינו  גדול", דכהן "חולשא משום שם: בגמרא וביארו שם.
לנוח  מבלי עבודתו ולמהר ביום בהול להיות יצטרך שלא

לעבודה. עבודה בין

.·ÈÌ¯˙Ï ‰ÎfL ÈÓ ?ÔÈÓ¯Bz „ˆÈk59Ï·BË -60 ≈«¿ƒƒ∆»»ƒ¿…≈
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L·BÏÂ61‰Ó¯‰ È„‚a62Ï‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Óe ,ÂÈ63. ¿≈ƒ¿≈¬»»¿«≈»»¿«¿»
BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â64Lc˜zL „Ú ÈÏka Úbz ‡nL ¯‰f‰ : ¿¿ƒƒ»≈∆»ƒ««¿ƒ«∆¿«≈
EÈÏ‚¯Â EÈ„È65ÛÒk ÏLÂ ,‰zÁn‰ Á˜BÏ Ck ¯Á‡Â . »∆¿«¿∆¿««»≈«««¿»¿∆∆∆

‰˙È‰66ÚBˆ˜na ‰e˙ ‰˙È‰ ‡È‰Â .67L·k ÔÈa , »¿»¿ƒ»¿»¿»«ƒ¿«≈∆∆
L·k ÏL B·¯ÚÓa ,ÁaÊnÏ68‰zÁn‰ ˙‡ ÏËBÂ . «ƒ¿≈«¿«¬»∆∆∆¿≈∆««¿»

CÏÈ‡ ÌÈÏÁb‰ ˙‡ ‰pÙÓe ,ÁaÊn‰ L‡¯Ï ‰ÏBÚÂ¿∆¿…«ƒ¿≈«¿«∆∆«∆»ƒ≈«
CÏÈ‡Â69‰˙BÁÂ ,70·Ïa eÏk‡˙pL ÌÈÏÁb‰ ÔÓ ¿≈«¿∆ƒ«∆»ƒ∆ƒ¿«¿¿≈
L‡‰71ı¯‡Ï ‰hÓÏ „¯BÈÂ ,72ÔBÙˆÏ ÂÈt CÙB‰Â .73, »≈¿≈¿«»»»∆¿≈»»¿»

ÈtÏk ˙Bn‡ ¯OÚ BÓk L·k‰ Á¯ÊÓÏ ı¯‡a Cl‰Óe¿«≈»»∆¿ƒ¿««∆∆¿∆∆«¿«≈
ÔBÙv‰74‰tˆ¯‰ Èab ÏÚ ‰˙ÁL ÌÈÏÁb‰ ˙‡ ¯·BˆÂ , «»¿≈∆«∆»ƒ∆»»««≈»ƒ¿»

L·k‰ ÔÓ ˜BÁ¯75ÌÈÁÙË ‰LÏL76ÌÈ˙BpL ÌB˜na , »ƒ«∆∆¿»¿»ƒ«»∆¿ƒ
ÛBÚ‰ ˙‡¯Ó77‰¯Bn‰Â ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔeM„Â78. À¿«»¿ƒ«ƒ¿≈««¿ƒƒ¿«¿»

Ïˆ‡ ‰tˆ¯Ï „È¯BÓe ‰zÁna ‰˙BÁL BÊ ‰i˙ÁÂ«¬ƒ»∆∆««¿»ƒ»ƒ¿»≈∆
ÌBÈ Ïk ÏL ‰Âˆn‰ ‡È‰ ÁaÊn‰79. «ƒ¿≈«ƒ«ƒ¿»∆»

להלן 59) ראה לתרום, בגורל) =) בפיס שזכה מי כלומר,
ה"ה. תמיד 60)פ"ד משנה ראה הפיס, לפני טובל כלומר,

וטובל  משכים המזבח, את לתרום רוצה שהוא "מי א: כו,
מי  להן אמר וכו' הממונה בא וכו' הממונה יבא שלא עד
(לחםֿמשנה  בו" זכה שזכה מי הפיסו ויפיס, יבא שטבל
ה"ד, מקדש ביאת מהל' פ"ה למעלה וראה המוריה'), ו'הר
טובל. שהוא עד וכו' לעבודה לעזרה נכנס אדם אין כי
טובל  בגדיו, כשמחליף הכיפורים, שביום כשם כי (ויתכן
לא:), (יומא מקודם טבל שכבר אע"פ הלבישה, לפני הוא
בגדים  ולובש כהונה בגדי כשפושט שלפנינו בנידון כן כמו

הכהנים 61)פחותים). כי ה"א, פ"ד להלן ראה
כהונה. בגדי הפיס לפני לובשים היו בפיס המשתתפים

ה"י.62) למעלה ממי 63)ראה ורגליו ידיו רוחץ כלומר,
מן  ורגליו ידיו "קידש ב: כח, תמיד משנה  ראה הכיור,
תורה  "דבר כי כתב: שם, לרבינו המשנה ובפירוש הכיור".
אלא  העבודות מן דבר לשום ולא למזבח קרבים שאין הוא
יחֿכ) ל, (שמות רחמנא אמר ורגלים, ידים קידוש לאחר
ורחצו  וכו' נחושת כיור ועשית =) מועד אהל אל בבואם
אהל  אל בבואם רגליהם ואת ידיהם את ממנו ובניו אהרן
לשרת  המזבח אל בגשתם או ימותו ולא מים ירחצו מועד
המקדש  ביאת מהל' פ"ה וראה וכו')", לה' אשה להקטיר
ה"י, שם וראה קידוש". מצות "כיצד ביאר הט"ז ושם ה"א.
השרת, מכלי מאחד קידש ואם הכיור, ממי לקדש מצוה כי

כשר  זה ('תפארת 64).הרי כך" הזהירוהו אב בית "ראשי
שם). תמיד, "ואע"פ 65)ישראל' א: כח, שם משנה,

יחיד  הולך היה שהוא להזהירו צריך בדבר יודע שהוא
נזהר" הוא אותו שמזהירין ומתוך ויגע ישכח ושמא

שם). מחתת 66)(המפרש, "נטל (כח:) במשנה שם
בפירוש 67)הכסף". (רבינו זוית" קרן היא "מקצוע

שם). תמיד "והרי 68)המשנה, א: כח, במשנה שם
של  במערבו למזבח הכבש בין במקצוע נתונה המחתה
כבש  בין ממוצעת נתונה היא באלכסון "כלומר, כבש",
(המפרש  הכבש" שתכלה מקום אצל הכבש בזוית למזבח

במשנה.69)שם). למתחת 70)שם המחתה תוחב
הגחלים. מן מתמלאה והיא במשנה:71)הגחלים, שם

המאוכלות  הגחלים "הן הפנימיות", המאוכלות את "חותה
בפירוש  (רבינו האש" באמצע הם שהרי שבמזבח, היטב
את  "והרים ג) ו, (ויקרא נאמר שכן בדשן, והם המשנה),

(המפרש). האש" תאכל אשר לצד 72)הדשן, כשפניו
של  בדרומו הכבש שהרי צפון, לצד ואחוריו העזרה דרום

העזרה.73)המזבח. הגיע 74)לצפון "ירד במשנה: שם
כעשר  כבש של במזרחו הולך לצפון פניו הפך לרצפה
חוץ  ויוצא מזרח דרך בדרכו מהלך היה לא כלומר, אמות",
המזבח  דרום דהיינו העזרה, לצפון פניו הופך אלא לעזרה,
סמוך  העזרה בקרקע הכבש אצל כבש של במזרחו והולך
מקום  הוא רחוק ועדיין הכבש מן אמות כעשר והלך לכבש,
היה  אמה שלשים שהרי אמה, עשרים המזבח מן הדשן
בית  מהל' פ"ב למעלה כמפורש העזרה, בקרקע תופס הכבש
המזבח" "אצל ג) ו, (ויקרא שנאמר ואע"פ הי"ג. הבחירה
אמה, עשרים המזבח מן רחוק שיהא שצריך כן, למדו –
בנוצתה  מוראתו את "והסיר טז) א, (שם שנאמר ממה
וקים  הדשן", מקום אל קדמה המזבח אצל אותה והשליך
שמקום  הרי אמה, מעשרים פחותה השלכה שאין לרבנן להו
(המפרש). אמה עשרים המזבח מן רחוק הדשן

במשנה.76)רח.למז 75) למעלה 77)שם וראה שם,
הכ"א. הקרבנות מעשה מהל' להלן 78)פ"ו וראה שם,

הי"ב. ה"י.79)פ"ג למעלה ראה

.‚ÈÌ¯zL ‰Ê „¯iL ¯Á‡80ÌÈˆ¯81ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡82 ««∆»«∆∆»«»ƒ∆»«…¬ƒ
Ì‰ÈÏ‚¯Â Ì‰È„È ÔÈLc˜Óe83‰¯‰Óa84˙‡ ÔÈÏËBÂ , ¿«¿ƒ¿≈∆¿«¿≈∆ƒ¿≈»¿¿ƒ∆

˙BÙ¯‚n‰85˙B¯Bpv‰ ˙‡Â86,ÁaÊn‰ L‡¯Ï ÔÈÏBÚÂ ««¿≈¿∆«ƒ¿ƒ¿…«ƒ¿≈«
eÏk‡˙ ‡lL ˙Ba¯w‰ È¯eÓ‡Â ˙BÏBÚ‰ È¯·È‡ ÏÎÂ¿»≈¿≈»¿≈≈«»¿»∆…ƒ¿«¿

ÁaÊn‰ È„„ˆÏ Ì˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ‰ÏÈl‰ Ïk87ÔÈ‡ Ì‡ . »««¿»«¬ƒƒ»¿ƒ¿≈«ƒ¿≈«ƒ≈
„‚k L·ka Ì˙B‡ ÌÈ¯„BÒ - ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ„„v‰«¿»ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»«∆∆¿∆∆

··Bq‰88˙BÙ¯‚na ÔLc‰ ˙‡ ÔÈÙ¯Bb Ck ¯Á‡Â . «≈¿««»¿ƒ∆«∆∆««¿≈
ÁaÊn‰ È„„ˆ ÏkÓ89Èab ÏÚ ‰Ó¯Ú B˙B‡ ÔÈÏÚÓe , ƒ»ƒ¿≈«ƒ¿≈««¬ƒ¬≈»««≈

Áetz‰90‡e‰Â ,¯zÎÒÙa ‰Ó¯Ú‰ d˙B‡ ÔÈÙ¯B‚Â . «««¿¿ƒ»»¬≈»ƒ¿«¿≈¿
C˙Ï ˜ÈÊÁnL ÏB„‚ ÈÏk91‰hÓÏ B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓe ,92. ¿ƒ»∆«¬ƒ∆∆ƒƒ¿«»

ÌÈÏ‚¯·e93ÔÈÁÈpÓ ‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ eÈ‰ ‡Ï »¿»ƒ…»ƒƒ∆»«ƒƒ
ÈB ‡e‰L ÈtÓ ,ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡a ‰‰B·‚ ‰Ó¯Ú‰»¬≈»¿»¿∆¿««ƒ¿≈«ƒ¿≈∆

ÁaÊnÏ94. «ƒ¿≈«

ב.80) כח, שם ישהו 81)משנה, שלא כדי רצים לכך
קידוש  בלי ולמזבח, האולם בין שהוא הכיור, ליד הרבה
פ"ז  למעלה (ראה בכך איסור שאין אףֿעלֿפי ורגלים, ידים

ישראל'. 'תפארת – ה"כֿכא) הבחירה בית הם 82)מהל'
פיס, בזה היה ולא כן. לפני וטבלו בפיס, אתו שעמדו אלה
לכמה  אלא אחד לכהן רק מוגבלת זו עבודה שאין כיון

הי"ד. להלן המוריה' ב'הר וראה שנאמר 83)כהנים,
בגשתם  או וגו' ירחצו מועד אהל אל "בבואם כ) ל, (שמות
ורגליהם  ידיהם שקידשו אמרו, שם ובמשנה המזבח", אל
מאחד  קידש שאם לפי "כיור", הזכיר לא ורבינו הכיור. מן
ה"י. מקדש ביאת מהל' פ"ה למעלה ראה כשר, השרת מכלי

פ.84) הערה למעלה הדשן 85)ראה את להסיר "יעים
שם). (המפרש, לתפוח" (רבינו 86)ולפנותו שפודין

שם). (המפרש, האברים" את "להסיר שם) המשנה, בפירוש
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עד 87) להקטירן יכולין שאין בלינה, יפסלו שלא "כדי
סודרן  שהיו לא ואם שחרית, של תמיד אברי שיקטירו לאחר
אינם  המזבח בראש אבל בלינה, נפסלין היו המזבח, על

שם). (המפרש, בלינה" אין 88)נפסלים "אם במשנה שם
רבינו  וכתב הכבש", על בסובב אותן סודרים מחזיקן, צדדים
על  ענינו הכבש, על בסובב שאמר "מה כי המשנה, בפירוש
כתב: המפרש אבל כאן. כתב וכן הסובב", כנגד הכבש

ביו  הוא וכן הכבש". גבי על או בסובב ב."סודרין מה, מא
בלינה  נפסלין אין הכבש על וגם ה"ד. פ"ב צו וב'סיפרא'
את  שיסדרו ולאחר דבר. לכל כמזבח הוא הרי  שהכבש
אחר  הגדולה, המערכה אל האברים יחזירו המערכות
למעלה  וראה שם) (המפרש, שחר של תמיד אברי שהקריבו

במשנה.89)ה"ה. למעלה 90)שם וראה במשנה, שם
גדול 91)ה"ז. כלי היתה "ופסכתר מ"ה: פ"ה בתמיד

כופין  משמשת היתה דברים ושלושה וכו' לתוך מחזקת
את  בה ומורידין בשבת, השרץ ועל גחלים גבי על אותה
הפסוק  ועל ה"ו). פ"ג להלן (ראה המזבח" גבי מעל הדשן
"פסכתרותיה". אונקלוס: תרגם "סירותיו", ג) כז, (שמות
שם) המשנה, בפירוש (רבינו סאה" ט"ו מחזקת מדה "ולתך
לרבינו, המשנה פירוש (ראה קבין ששה היא סאה וכל
חצי  שהם קבים, תשעים הוא "לתך" כן ואם עו:) מנחות

שם). ורע"ב הרא"ש בפירוש (ראה נקרא 92)כור וזה
ואילו  כח:). תמיד המשנה, פירוש (ראה מזבח" "דישון
לעיר  מחוץ אל מלמטה שמוציא מה הוא הדשן" "הוצאת
ה"ז) (למעלה בהשגות הראב"ד ודעת הי"ד). להלן (ראה
צ.) (חולין רש"י אבל ויום, יום בכל היא הדשן שהוצאת
(תמיד  והמפרש דאמרי) איכא ד"ה כז: (יומא וה'תוספות'
כי  סוברים שם, להראב"ד המיוחס בפירוש וכן כח:) פ"ב
רק  כיֿאם המזבח מעל הדשן את מוציאין היו יום בכל לא
משנהֿ ראה רבינו, וכדעת התפוח. גבי על הדשן כשרבה

כאן. להלן).93)למלך וראה המשנה, (פירוש במועדים
מפני 94) אותו, מדשנין היו לא "וברגלים שם: תמיד משנה,

כדאמרן  הרבה דשן עליו "כשיש = למזבח" נוי שהוא
עד  שמהלכין אהרן לבני הוא שבח סה:) (פסחים בעלמא
ונראה  הרבה דשן עליו כשיש שבח כך בדם, ארכובותיהם
שם  והראב"ד שם). (המפרש, בטל" המזבח עומד שלא
עם  בידים, אלא ברגלים הדשן מורידים היו שלא פירש

המגרפות.

.„ÈÌÈ‰k‰ ÔÓ ‰ˆ¯iL ÈÓ Ïk95ÔLc‰ ÔÓ ‡lÓÓ »ƒ∆ƒ¿∆ƒ«…¬ƒ¿«≈ƒ«∆∆
ÔLc‰ CÙLÏ ¯ÈÚÏ ıeÁ ‡ÈˆBÓe ‰hÓÏ e„È¯B‰L96. ∆ƒ¿«»ƒ»ƒ¿∆∆«∆∆

Òeit ıeÁÏ ÔLc‰ ˙‡ˆB‰Ï ÔÈ‡Â97.‰ˆB¯‰ Ïk ‡l‡ , ¿≈¿»««∆∆«ƒ∆»»»∆
ÔLc‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰lÓ Ô‰k ÏvÚ˙ ‡Ï ÌÏBÚÓe98. ≈»…ƒ¿«≈…≈ƒ¿ƒ∆«∆∆

ולא95) בפיס, עמדו שלא אלו שאין אפילו מה כי טבלו.
נכנס  אם אלא אינו טבל, אלאֿאםֿכן לעזרה נכנס כהן
ואילו  ה"ד), המקדש ביאת מהל' פ"ה למעלה (ראה לעבודה
(ראה  עבודה אינה לעיר מחוץ אל מלמטה הדשן הוצאת

הט"ו). הדשן 96)להלן את "והוציא ד) ו, (ויקרא שכתוב
לירושלים  שמחוץ הדשן בית והוא למחנה", מחוץ אל
משיח  כהן פר אצל שנאמר הנשרפות, החטאות שם ושורפין
אל  למחנה מחוץ אל הפר כל את "והוציא יב) ד, (ויקרא

ישרף". וכו' הדשן זו 97)שפך מלאכה כי אף כלומר,

"והוציא  ד) ו, (שם נאמר שהרי אחד, כהן ידי על נעשתה
שהוצאת  כיון פיס, זה על היה לא – יחיד בלשון הדשן" את
מלהוציא  כהן נתעצל לא מעולם כי ואם עבודה. אינה הדשן
כדי  עד רבים קופצים זה על היו לא בסמוך) (ראה הדשן
בסמוך. להלן ראה זה, דין ומקור כב.). יומא (ראה סכנה
להודיע  רבינו הוצרך לא המזבח דישון גבי הי"ג ולמעלה
עושים  היו מהכהנים שרבים מאחר פיס, שם היה לא כי

כאן. המוריה' וב'הר שם, למעלה ראה משנה,98)זאת,
ומכאן  להלן. ראה עבודה, אינה כי אף כלומר, א. כט, תמיד

פיס. זה על היה שלא

.ÂË‰„B·Ú ıeÁÏ B˙‡ˆB‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â99ÔÈ‡ , ¿««ƒ∆≈»»«¬»≈
ÚaB˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈÓeÓ ÈÏ100B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBnLÎe . «¬≈ƒƒƒ¿∆ƒƒ

˙BÁe¯‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - ¯ÈÚÏ ıeÁÏ¿»ƒ«ƒƒ¿»∆≈»
‰˜ÊÁa Ba ˙B·MÓ101ÌÈ¯ÈÊÁ ‡ÏÂ ,102.B˙B‡ ÌÈÙ¯Bb ¿«¿¿»¿»¿…¬ƒƒ¿ƒ

˙Áa epÁÈpiL - BÓOÂ :¯Ó‡pL ,ÌL ep¯fÙÈ ‡ÏÂ103. ¿…¿«¿∆»∆∆¡«¿»∆«ƒ∆¿««
Ba ˙B‰Ï ¯eÒ‡Â104. ¿»≈»

ה"י.99) למעלה רבי 100)ראה כדברי שלא ב. כג, יומא
שם. למעלה ראה שנאמר 101)אליעזר, ממה כן למד

יפזר". שלא "ושמו, "הזרמים",102)להלן רומי: בדפוס
ושמו  "ואמרו, תמיד: מסכת בסוף המשנה בפירוש הוא וכן
שלא  לומר רוצה יתפזר, שלא - ושמו כולו, – ושמו בנחת, -
שכתב  מה (וראה השטף" בפני או הרוח בפני אותו יתן
רומי, דפוס לרמב"ם במבוא זצ"ל מיימון הכהן הגרי"ל

.(10ֿ11 עמ' קוק הרב מוסד בפסחים 103)הוצאת הוא כן
הדשן  בתרומת נאמר זה פסוק שהרי עיון, צריך אבל ב. כז,
על  העיר וכבר שם, בפסחים הוא וכן הדשן, בהוצאת ולא

הראב"ד. יוחנן,104)זה ורבי רב נחלקו - א ט, במעילה
אין  אמר רב המזבח, גבי שעל תפוח מאפר נהנה בענין
בגמרא: שם וביארו בו. מועלין אמר יוחנן ורבי בו, מועלין
כהונה  בגדי שצריך כיון יוחנן ולרבי מצוותו, נעשה לרב
נעשה  שזהו כרב, רבינו ופסק בו. מועלין – בהוצאה
בו" ליהנות "ואסור כתב ולפיכך ה"י. למעלה ראה מצוותו,
מהל' בפי"ט דבריו מדוקדקים וכן בו. שמועלים כתב ולא
אפרם  כו' הנשרפין "וכל שכתב: הי"ג המוקדשין פסולי
איסור  אלא שם שאין הרי – המזבח" מדשן חוץ מותר,
כתב  הדשן, תרומת לגבי מעילה מהל' בפ"ב ואילו בלבד,
הרמת  קודם בין החיצון המזבח "דשן יג), הלכה (שם

בו". מועלין - הרמה אחר בין הדשן,

â"ôùú'ä ïåùçøî 'å éðù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הזהב,1) מזבח על הקטורת הקטרת מצות רבינו יבאר בו

ממנה. מקטירים וכמה

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2·‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ˙¯Ëw‰ ¯ÈË˜‰Ï3 ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ«¿…∆«ƒ¿««»»
,ÌÈa¯Ú‰ ÔÈ·e ¯˜aa :ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt ÏÎÈ‰aL∆«≈»«¬«ƒ¿»«…∆≈»«¿«ƒ

ÌÈnÒ ˙¯Ë˜ Ô¯‰‡ ÂÈÏÚ ¯ÈË˜‰Â :¯Ó‡pL4‡Ï . ∆∆¡«¿ƒ¿ƒ»»«¬…¿…∆«ƒ…
ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ep¯ÈË˜È - ¯˜aa B¯ÈË˜‰5eÈ‰ elÙ‡ , ƒ¿ƒ«…∆«¿ƒ∆≈»«¿«ƒ¬ƒ»

ÔÈ„ÈÊÓ6ÏL ˙¯Ëwa ‡l‡ ·‰f‰ ÁaÊÓ ÔÈÎpÁÓ ÔÈ‡Â . ¿ƒƒ¿≈¿«¿ƒƒ¿««»»∆»«¿…∆∆
ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa7.
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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הכהנים.2) מזבח 3)על "ועשית אֿג) ל, (שמות שנאמר
המזבח  והוא וגו'". טהור זהב אותו וצפית וגו' קטורת מקטר

שבהיכל. את 4)הפנימי בהיטיבו בבוקר "בבוקר וגומר:
הערביים  בין הנרות את אהרן ובהעלות יקטירנה, הנרות

הערביים 5)יקטירנה". בין של קטורת יקטיר כלומר,
כר' ודלא במשנה. מט. במנחות שמעון ר' של קמא וכתנא
הערביים. בין ושל הבוקר של בערב שמקטיר (שם), שמעון

בין 6) של הקטורת את מעכבת הבוקר של הקטורת אין
ולא  מזידין היו "אם שאמר: (שם) שמעון לר' ואף הערביים,
אלא  זה אין - הערביים" בין יקריבו לא בבוקר כבש הקריבו
חכמים  גזרו לכן במקדש עולות ומצויות עולה שהוא בתמיד
אבל  עוד, יקריבו ולא יפשעו שמא חששו יקריבו, שלא
שהיא  ועוד ביום פעמיים אלא מצוייה שאינה בקטורת
קטורת. יביאו ולא יפשעו שמא חששו לא - מעשרת

ז)7) שם, (שמות שנאמר ממה זאת  למדו (נ.) שם ובגמרא
רבינו  כי ואף יקטירנה". הנרות את בהיטיבו בבוקר "בבוקר
אין  הדלקתם, היא הנרות הטבת כי יב, הלכה להלן סובר
אין  והדליקו מעולם דלק שלא נר אבל שכבה, בנר אלא זה
כתב: שהרי שם, רבינו בדברי נשמע וכן הטבה, נחשב זה
וראה  הטבתם". היא הנרות והדלקת שכבה נר "ומדליק

שם. משנה בלחם

.·‰‡Ó Ï˜LÓ ?ÌBÈ ÏÎa ‰pnÓ ÔÈ¯ÈË˜Ó ‰nk«»«¿ƒƒƒ∆»¿»ƒ¿«≈»
ÔÈ¯È„8ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÌÈMÓÁÂ ¯˜aa ÌÈMÓÁ .9ÁaÊÓ . ƒ»ƒ¬ƒƒ«…∆«¬ƒƒ≈»«¿«ƒƒ¿≈«
¯˜ÚpL10BÓB˜Óa ˙¯Ëw‰ ÔÈ¯ÈË˜Ó -11˙¯Ë˜e . ∆∆¡««¿ƒƒ«¿…∆ƒ¿¿…∆
‰Ú˜tL12daL ÔÈË¯˜ elÙ‡ ,ÁaÊn‰ ÏÚÓ13ÔÈ‡ - ∆»¿»≈««ƒ¿≈«¬ƒ»»ƒ∆»≈

Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ14. «¬ƒƒ»

מאות 8) שלוש הוא שנה בכל הקטורת כל משקל כי
שהם  מנה, יום בכל ממנה ומקטיר מנה, ושמונה ושישים
שמהם  מנים שלושה ונשארו החמה, ימות כנגד מנים שס"ה

הכיפורים. ביום חפניו מלוא גדול כהן משנה 9)מכניס
ופרס  בשחרית מנה) (=חצי פרס מקריב יום "בכל מג: יומא
בבוקר  "בבוקר שם) (שמות שנאמר משום הערביים", בין
הערביים  בין וגו' ובהעלות יקטירנה, הנרות את בהיטיבו
הערביים. בין וחציו בבוקר חציו כן אם יקטירנה",

והם 11)שנהרס.10) קיים, המזבח שהיה במקום כלומר,
הכל  דמים שלעניין פי על אף נט. בזבחים גידל רב דברי

מזבח. שצריך כו:12)מודים מנחות האש, בכח שקפצה
שם).13) במנחות (רש"י שבה" וחשובים שלמים
האש 14) תאכל "אשר ג) ו, (ויקרא שנאמר משום למזבח.

מה: יומא שם, (מנחות ודרשו המזבח", על העולה את
מחזיר  אתה ואי מחזיר אתה עולה "עיכולי פג:) וזבחים

ממנו. ופקעו הזהב מזבח על שהיו קטורת", עיכולי

.‚ÌBÈ ÏÎa ÏÎÈ‰a ˙¯Ëw‰ ÔÈ¯ÈË˜nL ˙Úa15 »≈∆«¿ƒƒ«¿…∆«≈»¿»
ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈaÓe ÏÎÈ‰‰ ÔÓ ÌÚ‰ Ïk ÔÈL¯Bt16, ¿ƒ»»»ƒ«≈»ƒ≈»»¿«ƒ¿≈«
˙¯Ëw‰ ¯ÈË˜‰L ‰Ê ‡ˆiL „Ú Ì„‡ ÌL ‰È‰È ‡Ï17. …ƒ¿∆»»»«∆≈≈∆∆ƒ¿ƒ«¿…∆
ÌÈÙa ˙BOÚp‰ ˙B‡hÁ Ì„a ÒkiL ‰ÚLa ÔÎÂ18 ¿≈¿»»∆ƒ»≈¿««»««¬ƒ¿ƒ

.‡ˆiL „Ú ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈaÓ Ïk‰ ÌÈL¯Bt¿ƒ«…ƒ≈»»¿«ƒ¿≈««∆≈≈
¯tÎÏ B‡·a „ÚBÓ Ï‰‡a ‰È‰È ‡Ï Ì„‡ ÏÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»»…ƒ¿∆¿…∆≈¿…¿«≈

‡lL L„waL ‰¯tk ÏÎÏ ·‡ ÔÈa - ¯ÓB‚Â L„wa«…∆¿≈ƒ¿«»¿»«»»∆«…∆∆…
.Ì„‡ ÌL ‡‰È¿≈»»»

ולפנים,15) לפני שהיא הכיפורים יום של בקטורת אבל
אלא  לפרוש צריך שאין בברייתא אמרו הקדשים, בקודש
האולם  מבין אבל הקדשים, לקודש קרוב שהוא מההיכל

משנה). (כסף לפרוש צריך אין זאת 16)ולמזבח ולמדו
באוהל  יהיה לא אדם "וכל יז) טז, (ויקרא שנאמר ממה
יהיה  לא אדם "וכל - צאתו", עד בקודש לכפר בבואו מועד
באוהל  לומר תלמוד בעזרה, אפילו יכול מועד, באוהל
ובית  שילה שבמדבר, מועד באוהל אלא לי אין מועד,
בשעת  אלא לי אין בקודש, לומר תלמוד מנין, עולמים
לכפר". בבואו לומר תלמוד מנין, דמים מתן בשעת הקטרה,

תלמוד 17) מנין, ביציאתו בכניסתו, אלא לי "אין שם: יומא
צאתו". עד שם) (ויקרא פר 18)לומר דם והוא בהיכל,

זרה. עבודה ושעירי ציבור של דבר העלם ופר משיח כהן

.„‰ÎfL ÈÓ ?ÌBÈ ÏÎa ˙¯Ëw‰ ˙¯Ë˜‰ ¯„Ò „ˆÈk≈«≈∆«¿»««¿…∆¿»ƒ∆»»
ÒÎ ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔeM„a19‰È‰ ÈËe ,L„˜ ÈÏÎa ¿ƒ«ƒ¿≈««¿ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ…∆¿ƒ»»

BÓL20ÁÈpÓ .ÈˆÁÂ ÌÈa˜ ˜ÈÊÁÓe ,‰È‰ ·‰Ê ÏLÂ , ¿¿∆»»»»«¬ƒ««ƒ»≈ƒ«ƒ«
ÌÁt‰Â ¯Ù‡‰ ÂÈ„Èa ÔÙBÁÂ ,ÂÈÙÏ ı¯‡a Èh‰«¿ƒ»»∆¿»»¿≈¿»»»≈∆¿«∆»
‰B¯Á‡·e ,Èh‰ CB˙Ï Ô˙BÂ ÁaÊn‰ CB˙aL21 ∆¿«ƒ¿≈«¿≈¿«∆ƒ»«¬»

„aÎÓ22BÎB˙Ï ¯‡M‰ ˙‡23BÁÈpÓe ,24ÏÎÈ‰a ÌL ¿«≈∆«¿»¿«ƒ»«≈»
‡ˆBÈÂ25˙¯Ë˜ ‡ÏÓ ÈÏk ÏËB ˙¯Ëwa ‰ÎfL ÈÓe . ¿≈ƒ∆»»«¿…∆≈¿ƒ»≈¿…∆

BÏ ‰È‰ ÈeqÎÂ .Le„b26BÓL ‰È‰ CÊ·e ,27CÊa‰ Ô˙BÂ . »¿ƒ»»»≈»»¿¿≈«»≈
BÓL ‰È‰ ÛÎÂ ,¯Á‡ ÈÏk CB˙a28Ûk‰ ˙‡ ‰qÎÓe . ¿¿ƒ«≈¿«»»¿¿«∆∆««

ÔË˜ „‚·a29„Á‡ BnÚ ÒÎÂ ,B„Èa Ûk‰ ÊÁB‡Â , ¿∆∆»»¿≈««¿»¿ƒ¿»ƒ∆»
B„Èa L‡ ÏL ‰zÁÓa30. ¿«¿»∆≈¿»

ופיו 20)להיכל.19) לסל דומה בטנא, ושמת "לשון
שאפשר 21)רחב". החפינה, כל שגמר אחרי כלומר,

בחפניו. לקבלו ניתן שאינו קצת רק כלומר,22)שנשאר
לכך. המיוחד בדבר אותם הטני.23)מטאטא לתוך

והניחו 25)לטני.24) הטני את ונטל "נכנס ט: משנה שם
השאר  את כיבד ובאחרונה לתוכו, ונותן חופן והיה לפניו
ודישון  התמיד דם זריקת ואחרי ויצא". והניחו לתוכו
במקום  החיצון המזבח אצל ומניחו מוציאו היה המנורה,
הפנימי  מזבח שדישון בזה, שהיה הנס מפני כן ועשו הדשן.
להטריח, שלא ובכדי במקומם, נבלעים היו המנורה ודישון
שניהם  את כרכו פעמיים, הנס לעשות מעלה, כלפי כביכול

ב 26)ביחד. משנה ז בפרק שם ששנינו ומה כלי. לאותו
למטוטלת. הכוונה וכסויו", הנ"ל.27)"והכף הכלי של

ומשל 28) קבין, שלושה ומחזיק גדול לתרקב דומה והוא
היה. וכמין 29)זהב לו היה "וכיסוי שם: במשנה

"שהיו  שם: רבינו ופירש מלמעלן", עליו היה מטוטלת
המכסה  על ונותנין במכסה, ומכסים קטורת, הבזך ממלאין
האחד, היו: כיסויים ששני הרי קטנה". מפה מלמעלה

המטוטלת. והשני לבזך, לו שהיה זה 30)הכיסוי הוא
בזה. גם שזוכה הדשן, בתרומת שזכה

.‰‰zÁna ‰ÎfL ‰Ê ?‰˙BÁ „ˆÈÎÂ31Á˜BÏ ¿≈«∆∆∆»»««¿»≈«
ÛÒk ÏL ‰zÁÓ32ÁaÊn‰ L‡¯Ï ‰ÏBÚÂ33‰pÙÓe , «¿»∆∆∆¿∆¿…«ƒ¿≈«¿«∆
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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ÌÈÏÁb‰ ÔÓ ÏËBÂ ,CÏÈ‡Â CÏÈ‡ ÌÈÏÁb‰ ˙‡34 ∆«∆»ƒ≈«¿≈«¿≈ƒ«∆»ƒ
„¯BÈÂ ,‰iL ‰Î¯ÚÓa eÏk‡˙pL35Ô¯ÚÓe36CB˙Ï ∆ƒ¿«¿¿«¬»»¿ƒ»¿≈¿»»¿

·‰Ê ÏL ‰zÁÓ37BÓk ÌÈÏÁb‰ ÔÓ e¯ft˙ Ì‡ . «¿»∆»»ƒƒ¿«¿ƒ«∆»ƒ¿
˙BÁt B‡ ·˜38‰n‡Ï Ô„aÎÓ -39˙aL·e .40‰ÙBk «»¿«¿»»«»¿«»∆

¯zÎÒt‰ Ô‰ÈÏÚ41.- ·˜ ÏÚ ¯˙È ¯ft˙ Ì‡Â ¬≈∆«¿«¿≈¿ƒƒ¿«≈»≈««
‰˙BÁÂ ¯ÊBÁ42. ≈¿∆

הדשן.31) בתרומת שזכה זה קבין.32)כלומר, ארבעה של
גחלים.34)החיצון.33) קבים שלושה מעל 35)היינו

קבין 37)מריקן.36)המזבח. שלושת בת זהב של מחתה
מעלה. של כבוד שזהו מלאה, שתהא במשנה). מג: (יומא
על  חסה והתורה תתקלקל, שמא זהב בשל חותה היה ולא
בהיותו  זהב, של לתוך מריקה היה ולא ישראל. של ממונן
מלאה, הייתה זהב של שהמחתה לפי המזבח, גבי על למעלה

הכבש. בשיפוע ברדתו יתפזרו שמא משנה 38)וחששו
לאמה". מכבדן (ו)היה גחלים כקב ממנו "נתפזר שם: בתמיד

הכהנים,39) בהן ייכוו שלא שבעזרה המים לאמת כלומר,
- המזבח של גחלת כיבוי איסור כאן ואין יחפין שהולכין

אחרת. למצוה שניתקה לכבות.40)כיוון שאסור
לתך.41) שמחזיק גדול כלי מלשון 42)והוא נראה כן

שם  עדיין כקב נתפזרו אם שרק הרי "כקב", המשנה
מליאה. זו אין מכן, ביתר אבל עליה, "מליאה"

.ÂB˙B‡ ÔÈÙBk :LnLÓ ¯zÎÒt‰ ‰È‰ ÌÈ¯·„ ‰LÏL¿»¿»ƒ»»«¿«¿≈¿«≈ƒ
˙aLa ı¯M‰ ÏÚÂ ÌÈÏÁb‰ ÏÚ43˙‡ Ba ÔÈ„È¯BÓe , ««∆»ƒ¿««∆∆¿«»ƒƒ∆

.ÁaÊn‰ ÏÚÓ ÔLc‰«∆∆≈««ƒ¿≈«

כופין 43) אדם, בו יגע שמא וחוששין בעזרה שנמצא השרץ
איסור  משום בשבת אותו מוציאין ואין הפסכתר, עליו
גבי  שאמרו כמו במקדש, גם שאסרוהו שבות שיש מוקצה,

הפנים. לחם

.ÊÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔMcL ‰Ê Ì‰ÈÙÏ ÌÈc˜Óe44 «¿ƒƒ¿≈∆∆∆ƒ≈«ƒ¿≈««¿ƒƒ
ÁaÊn‰ ÔeM„ BaL Èh‰ ÏËBÂ45‡ˆBÈÂ ‰ÂÁzLÓe46. ¿≈«¿ƒ∆ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿«¬∆¿≈

Èab ÏÚ ÌÈÏÁb‰ ˙‡ ¯·Bˆ ‰zÁn‰ B„ÈaL ‰ÊÂ¿∆∆¿»««¿»≈∆«∆»ƒ««≈
Ô„c¯Óe ,ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰47,‰zÁn‰ ÈÏeLa «ƒ¿≈««¿ƒƒ¿«¿»¿≈««¿»

‡ˆBÈÂ ‰ÂÁzLÓe48CÊa‰ ˙‡ ÏËB Ûk‰ B„ÈaL ‰ÊÂ . ƒ¿«¬∆¿≈¿∆∆¿»««≈∆«»»
Ûk‰ CBzÓ49B˙BÂ50B·B¯˜Ï B‡ B·‰B‡Ï51,‰‡B¯Â . ƒ««¿¿¿¬ƒ¿¿∆

B·B¯˜ B‡ B·‰B‡ - Ûka ËÚÓ ˙¯Ëw‰ ÔÓ ¯ft˙ Ì‡ƒƒ¿«≈ƒ«¿…∆¿«««¬¿
BÏ Ô˙B52˙¯Ëw‰ ÌÚ ¯ft˙pL ‰Ê ÂÈÙÁ CB˙Ï ≈¿»¿»∆∆ƒ¿«≈ƒ«¿…∆

CÊaaL53‡ˆBÈÂ ‰ÂÁzLÓe ,54. ∆«»»ƒ¿«¬∆¿≈

במעלות 44) עולים "החלו א: משנה ו פרק שם ראה
היו  והמנורה הפנימי מזבח בדישון שזכו מי האולם,
שזכה  זה את כאן הזכיר לא ורבינו לפניהם". מקדימים
שעל  בעבודה אלא כאן מדבר שאינו מפני המנורה, בדישון

הפנימי. ונוטל 45)מזבח להיכל נכנס כלומר, במשנה. שם
המזבח. את שדישן לאחר כשיצא שם שהשאיר הטני את

רשות 46) ונוטל עבודתו וגמר רבו את שמשמש "כעבד
שלא 47)ויוצא". המזבח על אותם ופורש מציע כלומר,

שיניחם. אחר הקטורת יפול שלא כדי משופעים יהיו
עבודתו.48) גמר עתה הכף.49)כי בתוך היה הבזך כי

כך".51)לבזך.50) לצורך עימו לשם "שבא
למקטיר.52) לו, נותן וקרובו, אוהבו שם 53)כלומר,

מתוך  הבזך את נוטל היה בקטורת שזכה "מי ג: במשנה
לו  נותנו ממנו נתפזר לקרובו, או לאוהבו ונותנו הכף
המקטיר  של בחפניו נותן וקרובו אוהבו כלומר, בחפניו".
לתוך  שנתפזר מה וגם בבזך שנשאר מה גם הקטורת, כל את

אבל 54)הכף. ויוצא, שמשתחווה כאן הוזכר לא במשנה
ובין  בהיכל שם להיות אסור אדם שכל לפי הוא, פשוט
לכן  המקטיר, שיצא עד שמקטיר בשעה למזבח אולם

ויצא. השתחווה מעשהו כשגמר

.Á¯ÈË˜n‰ ‰ÊÏ ÔÈ¯ÓB‡Â55ÏÈÁ˙z ‡lL ¯‰f‰ : ¿¿ƒ»∆««¿ƒƒ»≈∆…«¿ƒ
‰Âkz ‡lL ,EÈÙlÓ56˙¯Ëw‰ CÈÏLÓe ÏÈÁ˙Óe . ƒ¿»∆∆…ƒ»∆«¿ƒ«¿ƒ«¿…∆

„c¯˙zL „Ú ˙ÏÒ „w¯nL ÈÓk ˙Áa L‡‰ ÏÚ«»≈¿««¿ƒ∆¿«≈…∆«∆ƒ¿«≈
.L‡‰ Ïk ÏÚ«»»≈

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"`NW ,LiptNn ligzY `NW xdGd :xihwOd dfl oixnF`e§§¦¨¤©©§¦¦¨¥¤Ÿ©§¦¦§¨¤¤Ÿ
deMY." ¦¨¤

מתחיל  מזבח, של במזרחו עומד המקטיר כיון כלומר,
במזרח  יתחיל שאם למזרח, וממשיך (במערב) בפנים

יכווה. למערב, בפנים וימשיך
קמ"ל, טובה עצה בבחינת היא הזהירות להבין, וצריך
הדינים  לפסקי זה שייך ומה המציאות, מצד המוכרחת
צריכה  הלכה של ענין זהו אם לאידך, הקטורת. בעבודת
גבי  על הקרבנות הקרבת בעת גם מוזכרת להיות זו זהירות
לכהן  שיאמרו הלכה מצינו לא ואעפ"כ החיצון, המזבח

תכווה". שלא . . "הזהר המקריב
זהירות  מצד המוכרח דבר שגם ראיה שמכאן לומר ויש
ההלכה  את להדגיש וצריך הלכה, של ענין נעשה כפשוטה,
(ממזרח) מלפניו להתחיל שצרך סברא שיש כיון שבדבר,

המצוות". על מעבירין "אין מצד
זהירות  נדרשת הקטורת בעבודת שדווקא לומר יש ועוד

ש"בע  כיון יום,מיוחדת, בכל בהיכל הקטורת שמקטירין ת
יהיה  לא ולמזבח לאולם ומבין ההיכל, מן העם כל פורשין
וכל  שנאמר הקטורת, שהקטיר זה שיצא עד אדם שם
גו'". בקודש לכפר בבואו מועד באוהל יהיה לא אדם
לסייעו  שיוכל המקטיר הכהן ליד שיעמוד מי שאין ומכיון
יותר  גדולה בזהירות צורך יש יכוה, של ולהזהירו
אחיו  נמצאים שם כי החיצון, במזבח הכהן של מבעבודתו

הצורך. במקרה לסייעו ויוכלו הכהנים
.`n oniq dcear xtq zekln oii

למדוהו 55) להקטיר שנכנס לפני לכך מעולם, הקטיר שלא
המזבח 56)להיזהר. של במזרחו עומד המקטיר כלומר,

למזרח, ולהמשיך במערב, בפנים, להתחיל אותו ומלמדים
ייכווה. - למערב בפנים וימשיך במזרח, לפניו יתחיל שאם

.Ë‰pÓÓ‰L „Ú ¯ÈË˜Ó ¯ÈË˜n‰ ÔÈ‡Â57BÏ ¯ÓB‡ ¿≈««¿ƒ«¿ƒ«∆«¿À∆≈
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‡e‰ ÏB„b Ô‰k Ì‡Â .¯Ë˜‰58:‰pÓÓ‰ BÏ ¯ÓB‡ - «¿≈¿ƒ…≈»≈«¿À∆
¯Ë˜‰ ,ÏB„b Ô‰k ÈLÈ‡59Ïk eL¯ÙÈ ¯ÓB‡L ¯Á‡Â . ƒƒ…≈»«¿≈¿««∆≈ƒ¿¿»

ÌÚ‰60.‡ˆÈÂ ‰ÂÁzLÈÂ ¯ÈË˜n‰ ¯ÈË˜ÈÂ , »»¿«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿«¬∆¿≈≈

התוספות 57) ולדעת הסגן, הוא כח.) (יומא רש"י לדעת
הפייסות. על הממונה הוא אמר, המתחיל דיבור ק. מנחות

כבוד.59)המקטיר.58) של דרך ההיכל 60)משום מן
ולמזבח. האולם ומבין

.ÈÌÈa¯Ú‰ ÔÈ·e ¯˜aa ˙B¯p‰ ˙·Ë‰Â ‰¯Bn‰ ÔeMcƒ«¿»«¬»««≈«…∆≈»«¿«ƒ
ÂÈ·e Ô¯‰‡ B˙‡ C¯ÚÈ :¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ -61. ƒ¿«¬≈∆∆¡««¬……«¬…»»

˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ˙B¯p‰ ˙˜Ï„‰Â62‰‡Óh‰ ˙‡Â63 ¿«¿»««≈»∆««»¿∆«À¿»
¯ ˙ÏÚ‰Ï :¯Ó‡pL ,ÔÓÊ Ô‰Ï Úe·wL ˙Ba¯˜k¿»¿»∆»«»∆¿«∆∆¡«¿«¬…≈

.„ÈÓz»ƒ

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"miAxrd oiaE xwAA zFxPd zahde dxFpOd oEXC." ¦©§¨©£¨©©¥©Ÿ¤¥¨©§©¦

הן  יום בכל פעמים היתה הנרות הדלקת הרמב"ם לדעת
שמדליקין  העולם שסדר כיון ולכאורה, ביום. והן בלילה
סדר  שאין ביום אבל המקדש בבית גם זה הי' בלילה נרות

המקדש. בבית הדליקו מדוע נרות, להדליק העולם
הקב"ה  של רצונו שאין כבר, נתבאר בזה: והביאור
אלא  דכיסופא" "נהמא בבחינת תהי' יהודי של שעבודתו
כאשר  רק ובנדו"ד בעצמו. להתיגע צריך ואחד אחד שכל
ומסלק  מנקה המנורה", את "מטיב - בעצמו מתייגע האדם
אצלו  גם נעשה האור, מדליק ואח"כ טובים הלא הדברים
בזה  נעשה לא אור, ומאיר הזולת מתייגע אם אבל אור.
להעשות  צריכה היתה ולכן בעצמו. להתייגע כי אצלו אור
שעיקר  כיון בזר כשירה שהדלקתה אף דוקא, בכהן
ענין  שהוא דוקא ההטבה אלא ההדלקה אינה העבודה

היגיעה.
כולו  העולם כאשר שגם ללמד, ביום גם הדליקו כך משום
ממנו  חוץ שהוא דבר ידי על עצמו להאיר בזה די אין מואר
ולהדליק  בעצמו להתיגע עליו האור אצלו שיהיה בכדי כי

האור.
.41 cenr ai wlg mgpn zxez

לדורותם 61) עולם חוקת ה', לפני בוקר עד "מערב וגומר:
ישראל". בני בשבת.62)מאת להדליק שמותר

או 63) הנרות שנטמאו וכגון בטומאה, גם להדליקם שמותר
הכהנים.

.‡È.ÔÓL ‚Ï ÈˆÁ ?¯ ÏÎÏ Ô˙B ‡e‰ ÔÓL ‰nÎÂ¿«»∆∆≈¿»≈¬ƒ…∆∆
¯˜a „Ú ·¯ÚÓ :¯Ó‡pL64‰È‰iL ‰cnk BÏ Ôz - ∆∆¡«≈∆∆«…∆≈«ƒ»∆ƒ¿∆

‡l‡ ‰¯Bn‰ ˙‡ ÔÈÎpÁÓ ÔÈ‡Â .¯˜a „Ú ·¯ÚÓ ˜ÏB„≈≈∆∆«…∆¿≈¿«¿ƒ∆«¿»∆»
ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ‰È˙B¯ ‰Ú·L ˙˜Ï„‰a65. ¿«¿»«ƒ¿»≈∆»≈»«¿«ƒ

שתהא 64) מידתה לה תן בוקר, עד "מערב פט. שם ברייתא
לוג  חצי חכמים ושיערו וכו' בוקר עד מערב והולכת דולקת

אפילו  כלומר, (=בוקר)", צפרא ועד (=מערב) מאורתא
יותר  צריך שאין חכמים, שיערו טבת, כלילי ארוך בלילה

בוקר. עד מערב לוג שנאמר 65)מחצי ממה זאת ולמדו
יקטירנה", הנרות את בהיטיבו בבוקר "בבוקר ז) ל, (שמות
מהיכא?" בצפרא הטבה מאורתא, הדלקה דעבד לאו ו"אי -

הערביים. בין - המנורה שחינוך הרי

.·È¯ÈÒÓ - ‰·kL ¯ Ïk ?‰¯Bn‰ ÔeM„ e‰Ó«ƒ«¿»»≈∆»»≈ƒ
¯paL ÔÓM‰ ÏÎÂ ‰ÏÈ˙t‰66BÁp˜Óe67Ba Ô˙BÂ , «¿ƒ»¿»«∆∆∆«≈¿«¿¿≈

‚Ï ÈˆÁ ‡e‰Â ,‰cÓa ¯Á‡ ÔÓLÂ ˙¯Á‡ ‰ÏÈ˙t68. ¿ƒ»«∆∆¿∆∆«≈¿ƒ»¿¬ƒ…
ÌÚ ÁaÊn‰ Ïˆ‡ ÔLc‰ ÌB˜Óa BÎÈÏLÓ ¯ÈÒ‰L ‰ÊÂ¿∆∆≈ƒ«¿ƒƒ¿«∆∆≈∆«ƒ¿≈«ƒ

ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔeMc69.‰·kL ¯ ˜ÈÏ„Óe ,ÔBˆÈÁ‰Â ƒ«ƒ¿≈««¿ƒ≈¿«ƒ«¿ƒ≈∆»»
‰·k ‡lL B‡ˆnL ¯Â .Ì˙·Ë‰ ‡È‰ ˙B¯p‰ ˙˜Ï„‰Â¿«¿»««≈ƒ¬»»»¿≈∆¿»∆…»»

Bw˙Ó -70. ¿«¿

עוד.66) ראויים ואינם כדשן, הם הרי שכבו, שכיוון
כשהוא 68)לנר.67) זריקא, ר' ליה "איבעיא בגמרא: שם

כמי  או לוג) חצי (דהיינו ראשונה כמדה שמן בה נותן
כמה  דאי ראשונה, דכמידה פשיטא ירמיה ר' אמר שחסרה.

חיסר". מאי ידעינן מנא היו 69)שחסרה דשנין בתי "שני
זה  מזבח, של במזרחו ואחד כבש של במזרחו אחד שם
ודישון  העוף מוראת נותנין היו שם כבש, של שבמזרחו

והמנורה". הפנימי הדלקת 70)מזבח היא "הטבה" כלומר,
שלא  נר הדלקת אבל כבה, שלא נר תיקון או שכבה, נר

להדלקה. אם כי להטבה, נחשב זה אין מעולם, הודלק

.‚ÈÈ·¯ÚÓ ¯71¯Á‡ B˙B‡ ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡ - ‰·kL ≈«¬»ƒ∆»»≈«¿ƒƒ««
ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊnÓ ‡l‡ BeMc72Ïk ,˙B¯p‰ ¯‡L Ï·‡ ; ƒ∆»ƒƒ¿≈««ƒ¬»¿»«≈»

B¯·Á ¯pÓ B˜ÈÏ„Ó - Ô‰Ó ‰·kL ¯73. ≈∆»»≈∆«¿ƒƒ≈¬≈

ברוחב 71) עמדה והמנורה שבמנורה האמצעי הנר הוא
בפירוש  רבינו שכתב ומה הדרום. ובין הצפון בין הבית,
הנר  הוא מערבי נר כי ט) משנה ג פרק (תמיד המשנה
כמאן  הסוברת זו משנה דעת לפי אלא כן כתב לא - הראשון
והמערב, המזרח בין הבית לאורך עמדה שהמנורה דאמר
הצפון  בין שעמדה יב) הלכה (שם רבינו שפסק מה לפי אבל
כאן. משנה לחם וראה האמצעי, הוא המערבי נר - והדרום

"אש 72) ו) ו, (ויקרא שנאמר ממה מה: ביומא כן ולמדו
תוקד לך תמיד שאמרתי תמיד" "אש תכבה" לא המזבח על

נר  "להעלות כ) כז, (שמות בה שנאמר מנורה, של (הוא
ומה  החיצון" מזבח של בראשו אלא תהא לא תמיד"),
הדולקים" מן "שמדליקן ט משנה ג פרק בתמיד שאמרו
משנה). (לחם מערבי בנר שם המדובר אין בראב"ד) (ראה

בזיון.73) משום אחר בנר להדליקו יכול ואינו

.„Èd˜ÈÏ„nL „Ú ‰ÏÈ˙t‰ CLBÓ ?B˜ÈÏ„Ó „ˆÈÎÂ¿≈««¿ƒ≈«¿ƒ»«∆«¿ƒ»
d¯ÈÊÁÓe74BÈ‡Â ,‰¯Bna ÌÈÚe·˜ ˙B¯p‰L ÈÙÏ . «¬ƒ»¿ƒ∆«≈¿ƒ«¿»¿≈

¯Á‡ ¯a ˜ÈÏ„‰Ï ÏBÎÈ75ÔBÈfa ÌeMÓ76. »¿«¿ƒ¿≈«≈ƒƒ»

ארוכות.74) היו הפתילות מנר 75)כי נר להדליק כלומר,
חולין. של נר ידי של 76)על מנר חולין של נר שמדליק

מנורה.

.ÂË˙BÏÈ˙t‰ Ïk77- ˙aLa Ô‰a ˜ÈÏ„‰Ï ¯eÒ‡L »«¿ƒ∆»¿«¿ƒ»∆¿«»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oitqeneקיר oicinz 'ld - dcear xtq - oeygxn 'e ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰¯Bna Lc˜na Ô‰a ˜ÈÏ„‰Ï ¯eÒ‡78:¯Ó‡pL ; »¿«¿ƒ»∆«ƒ¿»«¿»∆∆¡«
‰ÈÏ‡Ó ‰ÏBÚ ˙·‰ÏL ‡‰zL - „ÈÓz ¯ ˙ÏÚ‰Ï79. ¿«¬…≈»ƒ∆¿≈«¿∆∆»≈≈∆»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

. . "dil`n dlFr zadlW `dYW." ¤§¥©§¤¤¨¥¥¤¨

שלעולם  זו, מהלכה הוראה ללמוד יש הענינים בפנימיות
צריך  אלא ומקבל, תלמיד של במצב להישאר לאדם אין
אמיתי  תלמיד כמו מאליה, העולה שלהבת בבחינת להיות
בעצמו. ללמוד אח"כ שיכול באופן הרב של שכלו שקיבל
בעבודת  דרך בלימוד הוא כך תורה, של בקו שהוא וכמו
הוא  וכן עצמו. בכח ה' את שעובד היא שהשלימות ה',
"מה  הקב"ה של תלמידו להיות צריך שבזה גמ"ח, בענין
גומל  הוא "מה רחום", היה אתה אף רחום, נקרא הוא
להיות  צריכה בזה וגם חסדים", גמול אתה אף חסדים,
ש"אדם  הענין גם בזה יש ובנוסף מאליה", עולה "שלהבת

כו'". שלו בקב רוצה
.bn oniq dcear xtq 'zekln oii

אין 77) חכמים שאמרו פתילות חמא בר רמי "תני כא. בשבת
משום  במקדש, בהן מדליקין אין בשבת, בהן מדליקין
והוא  לה תני הוא תמיד, נר להעלות כ) כז, (שמות שנאמר
עולה  שתהא ולא מאליה עולה שלהבת שתהא כדי לה אמר

אחר". דבר ידי בשמחת 78)על כגון במנורה, שלא אבל
כהנים  מכנסי בלאי של בפתילות להדליק מותר השואבה בית
אסור  שבשבת פי על אף צמר, הרבה בהם שיש ומהמייניהם

צמר. של בפתילות עולות 79)להשתמש שאינן לאלה פרט
תיקון. ידי על אלא

.ÊË‡l‡ ,˙Á‡ ÌÚÙa ˙B¯p‰ Ïk ·ÈËÓ ‰È‰ ‡Ï…»»≈ƒ»«≈¿««««∆»
,˙¯Á‡ ‰„B·Ú ÔÈOBÚÂ ,˜ÈÒÙÓe ˙B¯ ‰MÓÁ ·ÈËÓ≈ƒ¬ƒ»≈«¿ƒ¿ƒ¬»«∆∆
Ïk ˙‡ LÈb¯‰Ï È„k ,ÌÈM‰ ·ÈËÓe ÒÎ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿»≈ƒ«¿«ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»

.‰¯ÊÚ‰»¬»»

.ÊÈ,Ô‰Ó ¯Á‡ ¯pÓ B˙B‡ ÔÈ˜ÈÏ„Ó - ‰·kL ¯ Ïk»≈∆»»«¿ƒƒƒ≈«≈≈∆
ÔeM„a ‰ÎfL ‰Ê ?‰·Ë‰‰ ¯„Ò „ˆÈÎÂ .e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿≈«≈∆«¬»»∆∆»»¿ƒ

ÒÎ ‰¯Bn‰80,‰È‰ ·‰Ê ÏLÂ ,BÓL ÊeÎÂ ,B„Èa ÈÏÎe «¿»ƒ¿»¿ƒ¿»¿¿¿∆»»»»
e·kL ˙BÏÈ˙t‰ ˙‡ Ba ÔM„Ó .ÏB„b ÔB˙È˜Ï ‰ÓBc∆¿ƒ»¿«≈∆«¿ƒ∆»
ÁÈpÓe ,˙B¯ ‰MÓÁ ·ÈËÓe ,¯pa ¯‡Lp‰ ÔÓM‰ ˙‡Â¿∆«∆∆«ƒ¿««≈≈ƒ¬ƒ»≈«ƒ«
LÏMÓ ‰iL ‰ÏÚÓ ÏÚ ‰¯Bn‰ ÈÙÏ ÌL Êek‰«»ƒ¿≈«¿»««¬»¿ƒ»ƒ»

‰ÈÙlL ˙BÏÚÓ81Ck ¯Á‡Â .‡ˆBÈÂ ,82·ÈËÓe ÒÎ «¬∆¿»∆»¿≈¿««»ƒ¿»≈ƒ
.‡ˆBÈÂ ‰ÂÁzLÓe B„Èa Êek‰ ÏËBÂ ,˙B¯p‰ ÈL¿≈«≈¿≈«¿»ƒ¿«¬∆¿≈

וכאן 80) הפנימי, מזבח בדישון שזכה זה עם ביחד נכנס כי
המנורה. לעבודת ששייך מה אלא הזכיר "אבן 81)לא כי

שעליה  (=דרגות) מעלות שלוש ובה המנורה לפני הייתה
ומלקחיה  שמנה כלי עליה ומניח הנרות את ומטיב עומד כהן

הטבה". בשעת העבודות,82)ומחתותיה שנעשו אחר
גֿד. הלכות ו פרק להלן המפורטות

.ÁÈÏB„b Ô‰k Èz·Á83ÏÎa Ô·È¯˜‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ - ¬ƒ≈…≈»ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»¿»

¯ÁL ÏL „ÈÓz ÌÚ ¯˜aa ‰ˆÁÓ ÌBÈ84ÔÈa ‰ˆÁÓe ∆¡»«…∆ƒ»ƒ∆««∆¡»≈
ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz ÌÚ ÌÈa¯Ú‰85Ô˙LÈÏÂ . »«¿«ƒƒ»ƒ∆≈»«¿«ƒ¿ƒ»»

˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc Ô˙iÙ‡Â86‰‡Óh‰ ˙‡Â87ÏÎk , «¬ƒ»»ƒ∆««»¿∆«À¿»¿»
‰‡ ‡‰zL - ÈÈÙz :¯Ó‡pL ;ÔÓÊ BÏ Úe·wL Ôa¯»̃¿»∆»«¿«∆∆¡«Àƒ≈∆¿≈»»

·¯ÚaÓ ‰Ù‡z ‡ÏÂ88- ·¯ÚaÓ ‰Ù‡z Ì‡ ,„BÚÂ . ¿…≈»∆ƒ»∆∆»ƒ≈»∆ƒ»∆∆
‰ÈÏa ÏÒtz89BÓk ,‡È‰ L„w‰ ÈÏkÓ ˙LÁ¯n‰L ; ƒ»≈¿ƒ»∆««¿∆∆ƒ¿≈«…∆ƒ¿

.e¯‡aL∆≈«¿

חביתין.83) נקראת יום בכל גדול כהן שמקריב המנחה
התמיד,84) איברי את שמקריבים לא: יומא במשנה שנינו

מנחת  (של היין את כן ואחרי החביתין, את כן ואחרי
לחביתין  ומנחה למנחה [קודמים] "ואברים התמיד),

שהחב  הרי לנסכים". של וחביתין תמיד עם קרבים יתין
שחר,85)שחר. של תמיד שהם בוקר, של מחביתין נלמד

בין  של תמיד עם שהם ערב, של לחביתין הדין שהוא
כלל 86)הערביים. וכו' השבת את "ודוחות צו. משנה

שבת  מערב לעשותה שאפשר מלאכה כל עקיבא רבי אמר
את  דוחה שבת, מערב לעשותה לה אפשר ושאי וכו'

תעשה 87)השבת". תנא ישמעאל ר' "דברי נ: מנחות
כשנטמאה  והיינו בטומאה" ואפילו תעשה בשבת, ואפילו
אבל  הכהנים, כל שנטמאו או אחרת, סולת ואין הסולת, כל
הכהן  רק נטמא או החביתים של הסולת רק נטמא אם
אחר. כהן וממנין אחר עשרון מביאים - הגדול,

תופיני 88) הונא רב אמר מילי, הני מנא שם: במנחות
(=נפוחה  לה אינשפה מאתמול לה אפי ואי נאה תאפינה

רש"י). - (שם)89)ברוח מחבת על אמר "רבא נא. שם
ליה  איפסל מאתמול לה אפי ואי כלי, שטעונה מלמד

בלינה".

.ËÈıeÁa - Ô„˜¯‰Â ÔzÏÒ ˙ÈÁË90ÔÈÁBc ÔÈ‡Â , ¿ƒ«»¿»¿∆¿≈»«¿≈»ƒ
˙aM‰ ˙‡91. ∆««»

ואפייתן 90) ועריכתן לישתן אבל המנחות. ככל לעזרה
העזרה. והרקדתן 91)בפנים "טחינתן צו. מנחות משנה

מלאכה  כל עקיבא רבי אמר כלל השבת, את דוחה אינו
ושאי  השבת את דוחה אינה שבת מערב לעשותה שאפשר

וכו'". אפשר

.ÎÔ‰k92‡ÓË B‡ ˙Óe ,˙È¯ÁLa ‰ˆÁÓ ·È¯˜‰L …≈∆ƒ¿ƒ∆¡»¿«¬ƒ≈ƒ¿»
‡È·È ‡Ï - ÂÈzÁz ¯Á‡ Ô‰k epÓe ,ÌeÓ BÏ „ÏB B‡«ƒ…≈«≈«¿»…»ƒ
;ÔBL‡¯ ÏL ÔB¯OÚ ÈˆÁ ‡ÏÂ B˙ÈaÓ ÔB¯OÚ ÈˆÁ¬ƒƒ»ƒ≈¿…¬ƒƒ»∆ƒ

‡È·Ó ‡l‡93‰ˆÁÓ ·È¯˜Óe ,e‰ˆBÁÂ ÌÏL ÔB¯OÚ94 ∆»≈ƒƒ»»≈¿≈«¿ƒ∆¡»
„·‡ ‰ˆÁÓe95. ∆¡»»≈

גדול.92) ו,94)מביתו.93)כהן (ויקרא שנאמר משום
של  היתירה ומהאות בערב" ומחציתה בבוקר "מחציתה יג)
הא  ומקריב, מביא הוא משלם ש"מחצה למדו "ו"מחציתה,
עוד  מביא מזה וחוץ וחוצהו". שלם עשרון מביא כיצד?

לחינוכו. שלם לכלום,95)עשרון ראוי שאינו היינו "אבד"
אחרת. להשתמשות ולא להקרבה לא

.(‡Î)ÔÈ·¯˜ ÌÈ‡ˆÁ ÈL e‡ˆÓ96ÔÈ‡ˆÁ ÈLe , ƒ¿¿¿≈¬»ƒ¿≈ƒ¿≈¬»ƒ
ÔÈ„·B‡97ÔÈÁÈpÓ - ÌÈ„·B‡‰ ÔÈ‡ˆÁ‰ ÈL el‡Â . ¿ƒ¿≈¿≈«¬»ƒ»¿ƒ«ƒƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קטו oitqene oicinz 'ld - dcear xtq - oeygxn 'e ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ô˙B‡98Ô˙¯eˆ ¯aÚzL „Ú99˙È·Ï ÔÈ‡ˆBÈÂ , »«∆¿À«»»¿¿ƒ¿≈
‰Ù¯O‰100ÔÈa ÏL ÈˆÁ‰ ‡ÓË B‡ „·‡ Ì‡ ÔÎÂ . «¿≈»¿≈ƒ»«ƒ¿»«¬ƒ∆≈

ÌÈa¯Ú‰101.‰¯ÊÚa ?Ô˙B‡ ÔÈÙ¯BO ÔÎÈ‰Â . »«¿«ƒ¿≈»¿ƒ»»¬»»

אחריו.96) שבא הכהן של ומחצית הקודם הכהן של מחצית
הנשארת 97) והמחצית הראשון הכהן של הנשארת המחצית

במקומו. שבא הכהן קמיה 98)של תנא "תני שם: מנחות
ויצאו  צורתן תעובר שני ומחצה ראשון מחצה נחמן דרב

השריפה". או 99)לבית שיתקלקלו עד אותן יניח כלומר,
צורה  עיבור בלי אבל יישרפו, כך ואחר בלינה, שייפסלו עד
אם  הרי עצמה, בסולת אינו שהפסול שמכיוון לשרפן, אסור
הרי  צורתם שעובר אחר אבל קדשים, מבזה הוא ישרפן
בגמרא  וביארו קדשים. מבזה זה ואין עצמו הסולת גם נפסל
טעונה  בוודאי הראשון הכהן מן הנשארת שהמחצה שם:
אלא  להקרבה, ראוייה הייתה מקודם שהרי צורה, עיבור
הופרשה  שלכתחילה השני מהכהן הנשארת המחצית אפילו
ידוע  היה לא שהרי צורה, עיבור צריכה היא גם - לשריפה
ותישרף. תישאר ואיזו תקרב מחצית איזו בתחילה

בעזרה.100) שלם 101)היינו, עשרון הגדול הכהן מביא
כן  וכמו השנייה והמחצה מחצה, ומקריב וחוצהו מביתו
השנייה  שזו אלא השריפה, לבית יצאו שנטמאה המחצה
תישרף  בגופה, שפסולה שנטמאה, זו אבל צורתה. תעובר

מיד.

.·ÎÈˆÁ ·È¯˜‰L ¯Á‡ ˙È¯ÁLa ÏB„b Ô‰k ˙Ó≈…≈»¿«¬ƒ««∆ƒ¿ƒ¬ƒ
ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡È·Ó - ¯Á‡ Ô‰k epÓ ‡ÏÂ ÔB¯OÚ‰»ƒ»¿…ƒ…≈«≈¿ƒƒ«¿ƒ

ÌÏL ÔB¯OÚ102B˙¯tk ¯e·Ú103,ÔÈz·Á B˙B‡ ÔÈOBÚÂ ƒ»»≈¬«»»¿ƒ¬ƒƒ
‰·¯˜ ‰˙È‰ ‰ÓÏLe104B·È¯˜iL Ì„˜ ÏB„b Ô‰k ˙Ó . ¿≈»»¿»¿≈»≈…≈»…∆∆«¿ƒ

ÔB¯OÚ B˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó - ¯Á‡ Ô‰k epÓ ‡ÏÂ ¯˜aa«…∆¿…ƒ…≈«≈«¿ƒƒƒ»
ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÌÏL ÔB¯OÚÂ ¯˜aa ÌÏL105ÔÈ‡Â . »≈«…∆¿ƒ»»≈≈»«¿«ƒ¿≈

;˙Ïq‰ ‰ÏtÎpL Èt ÏÚ Û‡ ,d˙B·Ïe dÓL ÔÈÏÙBk¿ƒ«¿»¿»»««ƒ∆ƒ¿¿»«…∆
,‰B·Ï ıÓ˜Â ÔÓL ÈbÏ ‰LÏL Ì‰Ï ÔÈLÈ¯ÙÓ ‡l‡∆»«¿ƒƒ»∆¿»À≈∆∆¿…∆¿»
ÏL ÔB¯OÚÏ - ‰B·Ï ıÓ˜ ÈˆÁÂ ÔÓL ‰ˆÁÓe ‚Ï…∆¡»∆∆«¬ƒ…∆¿»»ƒ»∆
ÔB¯OÚÏ - ‰B·Ï ıÓ˜ ÈˆÁÂ ÔÓL ‰ˆÁÓe ‚ÏÂ ,¯˜a…∆¿…∆¡»∆∆«¬ƒ…∆¿»»ƒ»

.ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL∆≈»«¿«ƒ

המשיח 102) "והכהן טו) ו, (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו
אותה". יעשה מבניו מה 103)תחתיו במקומו, כלומר,

תחתיו. יורשיו מביאים להביא, צריך היה שם 104)שהוא
תלמוד  חצאין יקריבנה "יכול בברייתא שם ואמרו במשנה.
יהודה". רבי דברי חצייה, ולא כולה "אותה", (שם) לומר

בין 105) קריבה הייתה דשלימה הטעם בתוספתא וראה
תקטר". "כליל (שם) שנאמר בערביים בין בבוקר

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הפייסות.1) דיני בו יבאר

.‡ÔÈOBÚL el‡‰ ˙B„B·Ú‰ Ïk2ÌBÈ ÏÎa3ÒÈÙa -4 »»¬»≈∆ƒ¿»¿«ƒ
Èza È‰k Ïk ?ÔÈOBÚ eÈ‰ „ˆÈÎÂ .Ô˙B‡ ÔÈOBÚ eÈ‰»ƒ»¿≈«»ƒ»…¬≈»≈

˙B·‡5ÌBÈ ÏL6ÔÈÒÎ7˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ8‰ÏÚiL ¯Á‡ »∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿««»ƒ««∆«¬∆
¯ÁM‰ „enÚ9‰p‰k È„‚·a Ô‰ ÔÈLaÏÓe ,10‰pÓÓ‰Â , ««««¿À»ƒ≈¿ƒ¿≈¿À»¿«¿À∆

Ô‰nÚ ˙BÒÈt‰ ÏÚL11‰Ùw‰a ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Â ,12, ∆««¿»ƒ»∆¿≈¿ƒ¿«»»

Ô‰Ó „Á‡ ÏL BL‡¯ ÏÚÓ ˙ÙˆÓ ÏËB ‰pÓÓ‰Â¿«¿À∆≈ƒ¿∆∆≈«…∆∆»≈∆
¯ÈÊÁÓed13epnÓ ˙BÓÏ ÔÈÏÈÁ˙nL LÈ‡‰ ‡e‰Â , «¬ƒ»¿»ƒ∆«¿ƒƒƒ¿ƒ∆

¯‡a˙iL BÓk ÔÈÒÈÙÓe14. ¿ƒƒ¿∆ƒ¿»≈

יום.3)הכהנים.2) בכל הקבועים ציבור קרבנות כלומר,
ד"ה  כו: ביומא (רש"י פייס בהם היה לא יחיד, קרבנות אבל
המוריה. והר ט, הלכה להלן משנהֿלמלך וראה רצה). אם

מי 4) כל "בראשונה במשנה כב. ביומא הדבר ומקור בגורל.
שהן  ובזמן תורם, המזבח את לתרום שרוצה כהן) כל =)
בארבע  חבירו את הקודם כל בכבש, ועולין רצין מרובין,
והצביעו  להן אמר הממונה שוין, שניהם היו ואם זכה, אמות
ודחף  בכבש, ועולין ורצין שוין שניהן שהיו מעשה וכו'
שראו  וכיון רגלו, ונשברה ונפל חבירו, את מהן אחד
את  תורמין יהיו שלא התקינו סכנה, לידי שבאין ביתֿדין

בפייס". אלא כלי 5)המזבח מהלכות פ"ד למעלה ראה
הוא  (לכהנים) חלקם שמואל "בימי כי ג, הלכה המקדש
משמר  ראש ו"כל משמר". ועשרים לארבעה המלך ודוד
ואנשיו  אב בית כל שיהיה עד אבות, לבתי משמרו מחלק
ביום  והאחד השבוע), =) השבת מימות אחד ביום עובד

יא). הלכה (שם אחריו" לומר 6)של רבינו כוונת אין
בתוספתא  (כמפורש אחד ביום יעבדו אבות בתי ששני
ואחד  אחד כל אבות, בתי ז' בו שיש משמר "כל פ"ב תענית
ו' מקריבין ו' אבות, בתי ח' בו שיש ומשמר א'. יום מקריב
שהרי  אחד"), יום מקריבין ושנים אחד, יום אחד כל ימים,
אב  בית כל כי רבינו כתב שם המקדש כלי בהלכות למעלה

ביום  והאחר השבת, מימות אחד יום אלא עובד אחריו, של
אחד  ביום אבל ויום, יום כל של אבות בתי לכהני הכוונה

המוריה. בהר ראה אחד, אב בית אלא כה.7)אין יומא
פ"ד. סוכה ותוספתא פ"א, שם בתוספתא וראה בברייתא.

יז. הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ה שהיתה 8)וראה
היתה  ובה בחול, וחציה בקודש וחציה העזרה. בצפון
ולא  שם). הבחירה בית מהלכות (פ"ה יושבת גדולה סנהדרי
אפילו  לעמוד הוא שגנאי לפי עצמה, בעזרה הפייס את עשו
שם  יומא תוספות ועיין מגולה. בראש בעזרה קלה שעה

והא. שהפייס 9)ד"ה הדשן, תרומת של זמנה מתחיל שאז
פ"ב  למעלה וראה ה). הלכה (להלן עליה היה הראשון

יא. לפי 10)הלכה נחמן, כרב ולא כד: ביומא ששת כרב
(לחםֿמשנה). נחמן רב לגבי באיסורים ששת כרב שהלכה
בבגדי  אמרת "דאי בגמרא שם נאמר ששת, רב של וטעמו
חול, בבגדי (עבודה ועבדי" מיקרו חביבותיה אגב חול,
לתמיד  המשנה בפירוש וראה רש"י). – לפייס שזכו אותן

ג. משנה שם:11)פ"ה וסוכה יומא ותוספתא כה. יומא
– עלייה שעל גבוה (=בית בסילקי כמין הגזית "לשכת
במערבה, יושב וזקן במזרחה פייס היתה, גדולה רש"י)
רש"י) – עיגול =) בכוליאר כמין ועומדין מוקפין וכהנים
ויודעין  מהן, אחד של מראשו מצנפת ונוטל בא והממונה
יושב  "וזקן שאמרו מה השמיט ורבינו מתחיל". פייס שממנו

בלחםֿמשנה. וראה מיד,13)בעיגול.12)במערבה",
ד"ה  שם יומא תוספות ועיין מצנפת, בלא הוא שגנאי לפי

שם. לתמיד המשנה בפירוש וראה הלכה 14)והא. להלן
ג.
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ÌÈ‰k‰16ÔÈfÁÏ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÒBÓ17Ô˙B‡ ÔÈËÈLÙÓe , «…¬ƒ¿ƒ»««»ƒ«¿ƒƒ»
L„w‰ È„‚a ˙‡18‡l‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÁÈpÓ eÈ‰ ‡ÏÂ , ∆ƒ¿≈«…∆¿…»«ƒƒ¬≈∆∆»
„·Ïa ÌÈÒÎn‰19ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÏÁ È„‚a ÔÈL·BlL „Ú , «ƒ¿»«ƒƒ¿««∆¿ƒƒ¿≈…¿¿ƒ

L„˜ ÏL ÌÈÒÎn‰ ˙‡ ÔÈËLBÙe20ÌÈ¯ÈÊÁÓe , ¿ƒ∆«ƒ¿»«ƒ∆…∆«¬ƒƒ
˙BBlÁÏ ÌÈÏk‰ ˙‡ ÌÈfÁ‰21. ««»ƒ∆«≈ƒ««

עבודת 15) לעבוד יוצאין בפייס, שזכו הכהנים אלו כלומר,
בהם. הלבושים הקודש בבגדי זכו 16)הקודש שלא

המקדש 17)בפייס. של השמשים והם שם. בתמיד משנה
(רא"ש  הכהנים את להלביש הממונים שם), המשנה (פירוש

א. משנה פ"ה שקלים וראה שם:18)שם). בתמיד
ראה  כה. (יומא ששת רב דברי ולפי בלבד". "מסרום
כוונת  הפייס, בעת קודש בגדי מלובשים שהיו למעלה),
לבושים  שהיו הקודש בגדי את שהפשיטום המשנה דברי

שם).19)בהם. (רא"ש צניעות רבינו 20)משום כתב כן
הרא"ש  של פירושו לפי הוא וכן שם. המשנה בפירוש גם
שלא  אלא אינו הפייס, לאחר במכנסים השאירם עיקר שכל
עליהם  חול, בגדי שלבשו לאחר כן, ואם ערומים. יעמדו

הנ"ל. המכנסים את "וחלונות 21)לפשוט שם: בתמיד
פ"ח  למעלה וראה הכלים". תשמיש עליהם וכתוב שם, היו
חלונות  ותשעים ששה כי חֿט הלכות המקדש כלי מהלכות
ארבעה  היו משמר ולכל הבגדים, בהן להניח במקדש היו
כל  ועל ולכותנות, למצנפת ולאבנטים למכנסים חלונות:

שם. הנמצא הבגד ושם המשמר שם כתוב היה אחד

.‚Ûw‰a ÔÈ„ÓBÚ ?ÔÈÒÈÙÓ „ˆÈk22ÏÚ ÔÈÓÈkÒÓe , ≈«¿ƒƒ¿ƒ¿∆≈«¿ƒƒ«
ÔÈÓ Ïk B‡ ,ÛÏ‡ B‡ ,‰‡Ó ,ÌÈBÓL - ÔÈÓƒ¿«¿ƒ≈»∆∆»ƒ¿»

ÂÈÏÚ eÓÈkÒiL23eÚÈaˆ‰ Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‰pÓÓ‰Â .24Ô‰Â , ∆«¿ƒ»»¿«¿À∆≈»∆«¿ƒ¿≈
ÌÈzL B‡ ˙Á‡ Ô‰È˙BÚaˆ‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ25‡ÈˆB‰ Ì‡Â . ƒƒ∆¿¿≈∆««¿«ƒ¿ƒƒ

LÏL26LÏL BÏ ÔÈBÓ -27Ï„eb ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â . »ƒ»¿≈ƒƒ»
ÌÈ‡n¯‰ ÈtÓ ,Lc˜na28ÁBÂ ¯ˆ˜ Ï„eb‰L ; «ƒ¿»ƒ¿≈»«»ƒ∆«»»»¿«

B˙BtÎÏÂ B‡ÈˆB‰Ï29ÔÈBÓ ÔÈ‡ - Ï„e‚ ‡ÈˆBn‰Â . ¿ƒ¿ƒ¿¿«ƒ»≈ƒ
BÏ B˙B‡30Úe„i‰ LÈ‡‰ ÔÓ ˙BÓÏ ‰pÓÓ‰ ÏÈÁ˙Óe .«¿ƒ«¿À∆ƒ¿ƒ»ƒ«»«

‰lÁz BzÙˆÓ ¯ÈÒ‰L31Ô‰È˙BÚaˆ‡ ÏÚ ‰BÓe ,32, ∆≈ƒƒ¿«¿¿ƒ»∆«∆¿¿≈∆
.ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰L ÔÈn‰ ÌÈÏLiL „Ú ,‰ÏÈÏÁ ¯ÊBÁÂ¿≈¬ƒ»«∆«¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ¿ƒ»»
ÒÈta ‡ˆiL ‡e‰ BÚaˆ‡ Ïˆ‡ ÔÈn‰ ÌÏML LÈ‡‰Â¿»ƒ∆»««ƒ¿»≈∆∆¿»∆»»««ƒ

.‰„B·ÚÏ ÔBL‡ƒ̄»¬»

וראה 22) שם, וסוכה יומא ותוספתא שם, יומא ברייתא
א. הלכה כב.23)למעלה ביומא רש"י כתב כן

ויסכימו 24) שורה, שיעמידם אחר "וזה שם. ביומא משנה
שם). המשנה (פירוש המנין" יתחיל ממי שם 25)ביניהם

אלא  מוציא אינו שבריא אמרו כג.) (שם ובגמרא במשנה.
עיין  בזה, חילק לא ורבינו שתים, מוציא וחולה אחת

להלן. וראה "אין 26)לחםֿמשנה, שם בברייתא ראה
ומפרש  לו", מונין שליש הוציא ואם וכו' שליש לא מוציאין
וכן  "שלש", גורס רבינו אבל שלישי. אצבע שליש, רש"י
לומר  ורוצה שם, חננאל וברבינו מינכן בכ"י הגירסא

אצבעות. שלש שם 27)שהוציא שאמרו מה מפרש רבינו
לו" מונין אין גודל – לו מונין שלש הוציא "ואם בברייתא
ואילו  השלישי, גם לו מונים שלש שהמוציא היינו –

רבינו  דברי אבל הגודל. את לו מונים אין גודל, המוציא
ב  שאמרו מה כי אמרו שם בגמרא שהרי ברייתא תמוהים,

לדברי  ואף אחת. לו מונין היינו מונין, שליש הוציא שאם
"אחת  שם) בר"ח והובא א, הלכה פ"ב (יומא הירושלמי
לו  מונין אין שלש (שתים), לו מונין שתים (אחת), לו מונין
וראה  שלש. לו שמונין כותב רבינו ואילו היתירה", את וכו'
במקום  "ב" רבינו בלשון מגיהים שיש כאן, המוריה בהר
פריימן  (הוצאת בתשובתו מתבארת רבינו שיטת (אבל "ג".
"אחת  שם: וזהֿלשונו קכו) סימן בלוי והוצאת שמח, סימן
ואין  שתים, מוציאים ויחידים מוציאין, אין שתים מוציאין,
ולא  שלש לא מוציאין אין והתניא וכו' אחת אלא להם  מונין
לו. מונין שלש, הוציא ואם הרמאין, מפני במקדש גודל
גירסת  (כן אגודל אחת לו מונין מאי לו, מונין אין גודל
מונין  שתים שהמוציא הברייתא שמאמר לומר רוצה רבינו),
לשון  כאן עד גודל". השתים, מן אחת אם הוא, אחת לו
בשלש  וגם בשתים גם כי הנ"ל, מהדברים היוצא שם. רבינו
מונין  שאין ראשונה בברייתא שאמרו ומה כולם, לו מונין
מיושבים  זה ולפי בלבד. בגודל אלא זה אין אחת, אלא לו
רבינו  השמיט למה מובן לא שעדיין אלא כאן, רבינו דברי
שתים, שמצביע לחולה אחת, שמצביע בריא בין ההבדל
להלכות  ליברמן הגר"ש של במבוא ועיין בלחםֿמשנה. ראה

.(84 הערה יא עמ' להרמב"ם שם 28)הירושלמי במשנה
הטעם  כג. שם ובברייתא במקדש", אגודל מוציאין "אין כב.

הרמאין. ושמא 29)מפני ולקפצו, לפשטו "נוח כלומר,
שיבא  כדי לצאת המנין כשיקרב אותו יקפוץ או אותו יפשוט
שם  מפרש רש"י אבל שם). המשנה (פירוש אצלו" הפייס
כאילו  שיראה הרמאין", "מפני הברייתא דברי את במשנה,
יכלה, למי ויביט לכלות המנין כשיקרב אדם, בני שני הוא
בני  בשני שימנה כדי אצבעות שתי לפניו העומד זה יוציא
שהאדם  לפי יבין לא והממונה בו, לכלות המנין וימהר אדם,
ב' כאצבעות ונראין הרבה, האצבע מן אגודל להרחיק יכול
מוציא  שאם סובר שהוא משום כן פי' ורש"י אדם. בני
שתים  הוציא שאם שסובר רבינו אבל אחת, לו מונין שתים
המוריה). (הר אחר באופן לפרש הוכרח – שתים לו מונין

שהוציא 30) האצבע אבל האגודל, את מונין אין כלומר,
הובא  בתשובה, שכתב למה מתאים זה [וגם לו. מונין – אתו
מוציאין  שאין ראשונה, בברייתא שאמרו שמה למעלה,
היינו  אחת, אלא לו מונין אין שתים, הוציא ואם שתים,
גודל). ולא אצבע, אלא מונין שאין ואצבע, אגודל במוציא

א.31) הלכה למעלה פ"ב 32)ראה (יומא בירושלמי
וראה  הידוע, האיש של לימינו מהלך שהוא אמרו ב) הלכה

ו. הלכה להלן
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¯Á‡ ¯·„ È„È ÏÚ ‡l‡ Ï‡¯OÈ ˙BÓÏ ¯eÒ‡L33, ∆»ƒ¿ƒ¿»≈∆»«¿≈»»«≈
.ÌÈ‡Ïha Ì„˜ÙiÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿¿≈«¿»ƒ

יצחק,33) לרבי ליה מסייע לדידהו. "ונמנינהו כב: שם
מצוה, לדבר אפילו ישראל את למנות אסור יצחק רבי דאמר

בטלאים". ויפקדם העם את שאול וישמע וכו' דכתיב

.‰ÌBÈ ÏÎa ÔÈÒÈÙÓ eÈ‰ ˙BÒÈt ‰Úa¯‡34˙È¯ÁLa35. «¿»»¿»»¿ƒƒ¿»¿«¬ƒ
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ÁaÊn‰ ˙‡ Ì¯Bz ÈÓ - ÔBL‡¯‰ ÒÈt‰36‰ÎÊÂ eÒÈÙ‰ . ««ƒ»ƒƒ≈∆«ƒ¿≈«≈ƒ¿»»
‡e‰Â ,‰Î¯Ún‰ ˙‡ ¯cÒÓ ‡e‰Â ,Ì¯˙Ï ‰ÎfL ÈÓƒ∆»»ƒ¿…¿¿«≈∆««¬»»¿

ÌÈˆÚ È¯Ê‚ ÈL ‰ÏÚÓ37‰zÁÓ ÒÈÎÓ ‡e‰Â ,ÁaÊnÏ «¬∆¿≈ƒ¿≈≈ƒ«ƒ¿≈«¿«¿ƒ«¿»
¯ÈË˜‰Ï ·‰f‰ ÁaÊÓÏ ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊn‰ ÔÓ L‡ ‰‡ÏÓ¿≈»≈ƒ«ƒ¿≈««ƒ¿ƒ¿««»»¿«¿ƒ

˙¯Ë˜ ‰ÈÏÚ38. »∆»¿…∆

כה.34) שם וראה כב. שם בין 35)משנה של בתמיד אבל
מן  בעבודה שזכה כהן כל אלא מפייסין, היו לא הערביים
הלכה  להלן ראה הערביים, בין בה יזכה שחרית, העבודות

(ראה 36)ח. המזבח מן הדשן את מרים מי כלומר,
כב. שם במשנה וראה תורמין). כיצד יב הלכה פי"ב למעלה

סתם,37) "מערכה" שנאמר ומכיון כח. כז: כב. שם ברייתא
ומערכה  גדולה, מערכה המערכות: לשתי שהכוונה נראה
א. הלכה פ"ו להלן מפורש וכן קטורת. של שניה

רבי 38) נחלקו כו. כה: ביומא שהרי תמוהים, רבינו דברי
היה  לא כי סובר יהודה ר' יעקב, בן אליעזר ורבי יהודה
שעמו, לזה אומר בקטורת שזכה כהן אלא במחתה, פייס
במחתה, פייס יש יעקב בן אליעזר ולר' במחתה. עמי זכה
במחתה, זכה – הדשן בתרומת שזוכה שמי שפוסק ורבינו
של  מקורו כי ויתכן (לחםֿמשנה). כמר ולא כמר לא זה אין
נטל  במחתה, שזכה "מי ה: משנה פ"ה בתמיד הוא רבינו
במחתה, שזכה "מי ב: משנה פ"ו ושם וכו'". הכסף מחתת
רבינו, וסובר (=הפנימי)". המזבח גבי על הגחלים את צבר
הוא  הדשן, בתרומת שזכה מי היינו במחתה, שזכה מי כי
(הר  הפנימי המזבח על אש להכניס הכסף מחתת נוטל

ה. הלכה פ"ג למעלה וראה המוריה).

.Â¯OÚ ‰LÏL Ba ÔÈÎBÊ ÈM‰ ÒÈt‰39¯„Ò ÏÚ ««ƒ«≈ƒƒ¿»»»«≈∆
Ô˙„ÈÓÚ40,eÚÈaˆ‰ Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‰pÓÓ‰ ?„ˆÈk . ¬ƒ»»≈««¿À∆≈»∆«¿ƒ

‡e‰ ÔBL‡¯ ÒÈta ‡ˆiL ‰ÊÂ .e¯‡aL C¯„k ‰BÓe∆¿∆∆∆≈«¿¿∆∆»»««ƒƒ
Bcˆa „ÓBÚL ÈM‰Â .¯ÁL ÏL „ÈÓz ËÁBL41‡e‰ ≈»ƒ∆««¿«≈ƒ∆≈¿ƒ

B˜¯BÊ ‡e‰Â „ÈÓz‰ Ìc ˙‡ Ïa˜Ó42ÈLÈÏM‰Â . ¿«≈∆««»ƒ¿¿¿«¿ƒƒ
ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔM„Ó ÈMÏ CeÓq‰43ÁaÊÓ ‡e‰L , «»«≈ƒ¿«≈«ƒ¿≈««¿ƒƒ∆ƒ¿«

‰¯Bn‰ ˙‡ ÔM„Ó BcˆaL ÈÚÈ·¯‰Â .˙¯Ëw‰44 «¿…∆¿»¿ƒƒ∆¿ƒ¿«≈∆«¿»
˙B¯p‰ ˙‡ ·ÈËÈÓe45„ÈÓz‰ L‡¯ ‰ÏÚÓ ÈLÈÓÁ‰Â . ≈ƒ∆«≈¿«¬ƒƒ«¬∆…«»ƒ

BÏ‚¯Â46L·kÏ47ÌÈ„i‰ ÈzL ‰ÏÚÓ ÈMM‰Â .48. ¿«¿«∆∆¿«ƒƒ«¬∆¿≈«»«ƒ
ı˜Ú‰ ‰ÏÚÓ ÈÚÈ·M‰Â49Ï‚¯‰Â50‰ÏÚÓ ÈÈÓM‰Â . ¿«¿ƒƒ«¬∆»…∆¿»∆∆¿«¿ƒƒ«¬∆

‰ÊÁ‰51‰¯b‰Â52.˙BÙc‰ ÈzL ‰ÏÚÓ ÈÚÈLz‰Â . ∆»∆¿«≈»¿«¿ƒƒ«¬∆¿≈«¿»
ÌÈ·¯w‰ ‰ÏÚÓ È¯ÈOÚ‰Â53˙ÏÒ ‰ÏÚÓ ¯OÚ „Á‡‰Â . ¿»¬ƒƒ«¬∆«¿»«ƒ¿»««»»«¬∆…∆

ÌÈÎÒp‰54ÔÈz·Á‰ ‰ÏÚÓ ¯OÚ ÌÈM‰Â .55‰LÏM‰Â . «¿»ƒ¿«¿≈»»«¬∆«¬ƒƒ¿«¿»
ÌÈÎÒ ÏL ÔÈi‰ ‰ÏÚÓ ¯OÚ56. »»«¬∆««ƒ∆¿»ƒ

בו 39) זוכים שבחג כו: שם וראה כה. שם משנה כהנים,
– החג שבתוך ובשבת עשר, חמשה ובשבת עשר, ארבעה
וראה  ב, הלכה פ"ב יומא בירושלמי הוא וכן עשר, ששה

פ"א. שם לכל 40)בתוספתא לא חייא, ר' "דתני כה: שם
שחיטת  =) בתמיד שזכה כהן אלא מפיסין, ועבודה עבודה
עמו". נמשכים הכהנים אחיו עשר שנים התמיד),

ג,41) הלכה למעלה ראה לימינו, מהלך הפייס [במנין
לימין]. הולך כאן גם הגמרא 42)ובוודאי מסקנת היא כן

משנה  פ"ד, בתמיד ששנינן ממה זאת והוכיחו שם), (יומא

לזרוק". לו ובא המקבל וקיבל השוחט, "שחט שם 43)א

הדישון. סדר ד הלכה פ"ג למעלה וראה שם 44)במשנה,
המנורה. דישון מהו יב הלכה פ"ג למעלה וראה במשנה,

שם.45) למעלה ראה הנרות, את מדליק כלומר,
הקרבנות 46) מעשה מהלכות פ"ו למעלה ראה הימנית.

במשנה. לא: ובתמיד יא, המזבח.47)הלכה כבש
שם 48) הקרבנות מעשה בהלכות וראה שם, ותמיד יומא

יב. (תמיד 49)הלכה והראב"ד שם), (יומא רש"י לדעת
הכסףֿמשנה  כתב וכן לא.). בדף וכן (שם והמפרש לג.),
טוב' יום ב'תוספות (מובא הערוך ולדעת ח. הלכה שם
ט) (ג, בויקרא הנזכר העצה הוא א) משנה פ"ג תמיד
השדרה  סוף הוא לא:) (שם הרא"ש ולדעת העצה", "לעומת

שם. פ"ג רע"ב וראה לאליה. שמאלית,50)הסמוך רגל
שם. ויומא ובתמיד שם, הקרבנות מעשה בהלכות ראה

מהלכות 51) (פ"ט הצואר עד למעלה הקרקע את הרואה כל
י). הלכה הקרבנות ונקרא 52)מעשה הצוואר, הוא גרה

הלכה  שם פ"ו (כסףֿמשנה בצוואר גרה מעלה הוא כי גרה
הלכה 53)ח). שם קרבנות מעשה בהלכות וראה המעיים,

שם. ויומא ובתמיד אברי 54)טו, הקטרת "שלאחר
ויומא  תמיד ראה סולת", דהיינו מנחתו, מקטירין התמיד,
כח, (במדבר שנאמר כמו שם, הקרבנות מעשה והלכות שם,

למנחה". סולת האיפה "ועשירית גדול שכהן 55)ה)
עשרון  וחצי שחר, של תמיד עם בבוקר עשרון חצי מקריב:
פ"ג  למעלה ראה הערביים, בין של תמיד עם הערביים בין
ופ"ו  ד. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ופי"ג יח, הלכה

שם. ויומא תמיד וראה טז. הלכה תמיד 56)שם ראה
שם, (שם, שנאמר שם. הקרבנות מעשה והלכות שם, ויומא
הסך  בקודש האחד, לכבש ההין רביעית (=יין) "ונסכו ז)

לה'". שכר נסך

.ÊÈL‡ ÏÎÏ ‰pÓÓ‰ Ô‰Ï ¯ÓB‡ - ÈLÈÏM‰ ÒÈt‰««ƒ«¿ƒƒ≈»∆«¿À∆¿»«¿≈
˙¯Ë˜ ¯ÈË˜‰ ‡lL ÈÓ :ÌBi‰ B˙B‡ ÏL ·‡ ˙Èa≈»∆«ƒ∆…ƒ¿ƒ¿…∆

ÒÈÙÈÂ ‡B·È ÂÈÓiÓ57,eÒÈÙÈÂ ‰pÓÓ‰ Ïˆ‡ eˆa˜˙ÈÂ . ƒ»»»¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈∆«¿À∆¿»ƒ
¯ÈË˜‰Ï ‰kÊiL ‡e‰ ÔBL‡¯ ‰Ê ÒÈÙa ‡ˆiL ÈÓeƒ∆≈≈¿«ƒ∆ƒ∆ƒ¿∆¿«¿ƒ

.˙¯Ë¿̃…∆

שלא 57) מי =) חדשים השלישי, "הפייס במשנה כו. ביומא
הוא  וכן והפיסו". בואו לקטורת מימיו) קטורת הקטיר
הכריזו  למה אמרו, שם יומא ובגמרא ב. משנה פ"ה בתמיד
מתברכים  הכהנים שהיו משום הקטירו, שלא לאלו דוקא
היה  קטורת שמקטיר מי כל אומרים והיו הקטורת, בהקטרת
לג, (דברים יתברך השם למאמרו מתרבה, וממונו מתעשר
חילו  ה' ברך יא) שם, (שם, וכתיב באפך, קטורה ישימו י)
להקטיר  אותו מניחין היו לא שהקטיר מי כל ולפיכך וגו'.
היו  ולא יקטירו, שלא הכהנים מן זולתו שישאר שניה, פעם
מימיו  קטורת הקטיר שלא למי אלא הקטורת לפייס אוספים

שם). ביומא המשנה (פירוש

.ÁÔlk ÔÈˆa˜˙Ó - ÈÚÈ·¯‰ ÒÈt‰58Ú„ÈÏ ÔÈÒÈÙÓe ««ƒ»¿ƒƒƒ¿«¿ƒÀ»¿ƒƒ≈«
ÁaÊnÏ L·k‰ ÔÓ ÌÈ¯·È‡ ‰ÏÚÓ ÈÓ59‰ÎÊÂ eÒÈÙ‰ . ƒ«¬∆≈»ƒƒ«∆∆«ƒ¿≈«≈ƒ¿»»

‰ÎfL ÈÓ60BÏ ÔÈÒÈÙÓ ÔÈ‡ ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz . ƒ∆»»»ƒ∆≈»«¿«ƒ≈¿ƒƒ
˙B„B·Ú‰ ÔÓ ‰„B·Úa ‰ÎfL Ô‰k Ïk ‡l‡ ,¯Á‡ ÒÈt«ƒ«≈∆»»…≈∆»»«¬»ƒ»¬

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ‰kÊÈ ˙È¯ÁL61˙¯Ëw‰ ÔÓ ıeÁ ;62Ô‰L , «¬ƒƒ¿∆≈»«¿«ƒƒ«¿…∆∆≈
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ÈÓ Ïk ‡B·ÈÂ ,ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ¯Á‡ ÒÈt dÏ ÔÈÒÈÙÓ¿ƒƒ»«ƒ«≈≈»«¿«ƒ¿»»ƒ
ÌÏBÚÓ ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜‰ ‡lL·‡ ˙Èa B˙B‡ ÈL‡Ó ∆…ƒ¿ƒ¿…∆≈»≈«¿≈≈»

- Ô‰ÈÓÈÓ ÔlÎ e¯ÈË˜‰ ¯·k Ì‡Â .‰ÈÏÚ eÒÈÙÈÂ¿»ƒ»∆»¿ƒ¿»ƒ¿ƒÀ»ƒ≈∆
˙È¯ÁLa Ôlk Ô‰Ï ÔÈÒÈÙÓ63‰ÎfL ‰ÊÂ ,ÈLÈÏL ÒÈÙa ¿ƒƒ»∆À»¿«¬ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿∆∆»»

.ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa d¯ÈË˜Ó ˙È¯ÁL d·»«¬ƒ«¿ƒ»≈»«¿«ƒ

ישנים,58) ולא חדשים רק שהפיסו לקטורת בניגוד כלומר,
הכבש  מן האברים פעם העלו שכבר ישנים, גם הפיסו כאן
ישנים, עם חדשים "והרביעי, במשנה שם אמרו וכן למזבח.
שם. בתמיד הוא וכן למזבח", הכבש מן אברים מעלה מי

שם)59) (תמיד האומר יעקב, בן אליעזר רבי כדעת ולא
וראה  למזבח". אותן המעלה הוא לכבש אברים "המעלה

בגמרא. שם כל 60)יומא את המעלה הוא אחד כהן
ד"ה  שם יומא תוספות ראה למזבח, הכבש מן האברים

גזרים 61)דתנן. ששני ואע"פ שם. ביומא יוחנן ר' דברי
כהנים  בשני היו הערביים בין ושל אחד, בכהן היו שחר של
שמי  הריטב"א כתב כבר – ג) הלכה פ"ב למעלה (ראה
שני  בעץ עמי זכה לחבירו בערב אומר בבוקר, בהם שזכה

שם.62)(כסףֿמשנה). יומא בגמרא הערבים. בין של
פ"ו. סוף לתמיד המשנה בפירוש גם פשוט,63)וראה זה

שייך  שלא וכולם שכיון והפיסו" באו לקטורת "חדשים בזה
המוריה). (הר דברים לשאר קטורת שוה – בזה שוים

.ËÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ÌL LiL ,˙aLa64ÈÎÈÊa ÈLe ¿«»∆≈»¿ƒƒ»ƒ¿≈»ƒ≈
‰B·Ï65ÈL‡ ¯ÁMa ÔÈÒÈÙÓ ?ÔÈ„·BÚ Ì‰ „ˆÈk - ¿»≈«≈¿ƒ¿ƒƒ««««¿≈

·‡ ˙Èa B˙B‡66‡ˆBi‰ ¯ÓLÓ ÏL67„ÈÓz ÔÈ·È¯˜Óe , ≈»∆ƒ¿»«≈«¿ƒƒ»ƒ
ÔÈÙÒeÓ ÏL ‰ÏBÚ ÈO·k ÈLe ¯ÁL ÏL68‰ÎfL ÏÎÂ . ∆««¿≈ƒ¿≈»∆»ƒ¿…∆»»

da ‰ÎBÊ ‡e‰ ¯ÁL ÏL „ÈÓz‰ ˙„B·ÚÓ ‰„B·Úa«¬»≈««»ƒ∆««∆»
ÛÒeÓ ÈO·k ÈLa69˙aLa ÒÎpL ¯Á‡‰ ¯ÓLn‰Â . ƒ¿≈ƒ¿≈»¿«ƒ¿»»«≈∆ƒ¿»¿«»

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓzÏ ˙B¯Á‡ ˙BÒÈt ÔÈÒÈÙÓ70. ¿ƒƒ¿»¬≈«»ƒ∆≈»«¿«ƒ
ÌÈt‰ ÌÁÏa ÔÈ˜ÏBÁ el‡Â el‡Â71. ¿≈»≈¿ƒ¿∆∆«»ƒ

בני 64) כבשים שני השבת "וביום טֿי) כח, (במדבר שנאמר
בשמן  בלולה מנחה סולת עשרונים ושני תמימים שנה
ונסכה". התמיד עולת על בשבתו שבת עולת ונסכו.

ב.65) הלכה פ"ה להלן שגם 66)ראה רבינו, מדברי נראה
אב, בתי לשבעה נחלק המשמר כן ואם אב, בית היה בשבת
שהיו  מבואר קז: במנחות אבל . טו: בתענית פירש"י וכן
הוא  וכן שוין. אב בתי כל היו ובשבת אב, בתי ששה רק
נז. בפסחים רש"י כתב וכן ד. הלכה פ"ו, שקלים בירושלמי
פ"ב, תענית תוספתא וראה מנ"ח). לבעל ומקורים (חידושים

ה"א. למעלה מהלכות 67)שהובאה בפ"ד למעלה ראה
ביום  מתחלפות היו המשמרות כי ג, הלכה המקדש  כלי
בשחרית  גם מפייסין היו בשבת כי כו. ביומא וראה השבת,
פייס  והיה מתחדשות, שהמשמרות כיון בערבית, וגם
ובערבית, היוצא. המשמר מן האב בית אנשי עבור בבוקר,

הנכנס. המשמר מן האב בית אנשי ברייתא 68)עבור
שחר  של תמיד עושה היוצאת, "משמרה נו: בסוכה

בשבת 69)ומוספין". פייס מצאנו לא שהרי פשוט, זה
(כמבואר  הערביים בין של ובתמיד שחר של בתמיד אלא
מוסף  בקרבן אבל ה"ב). פ"ב שם ובירושלמי שם, ביומא
מעבודת  בעבודה שזוכה שזה ועלֿכרחינו פייס, מצאנו לא

(הר  המוספין בעבודת גם בה זוכה שחר, של  התמיד
הבזיכין,70)המוריה). שני את הקריב מי רבינו כתב לא

יא. הלכה להלן להלן 71)וראה וראה נו. בסוכה משנה
חולקין. כיצד יב הלכה

.ÈÈÎÈÊa ÈL e¯ÈË˜iL „Ú ÌÁl‰ ˙‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆«∆∆«∆«¿ƒ¿≈»ƒ≈
L‡‰ ÏÚ ‰B·Ï72ÁÏÓ ‰eÚË ‰B·l‰Â .73¯‡Lk ¿»«»≈¿«¿»¿»∆«ƒ¿»

˙Ba¯w‰74. «»¿»

כאן 72) נאמר לאזכרה, ללחם והיתה ז) כד, (ויקרא שנאמר
אצל  מה אזכרה, ח) ו, (שם מנחה אצל ונאמר אזכרה,
את  מתרת לבונה אף השיריים, את מתיר הקומץ המנחה
מעשה  מהלכות פי"ט למעלה ספר, קרית (ראה הלחם
"הקטירו  במשנה: צט: מנחות וראה הי"ד). הקרבנות
וכן  (כסףֿמשנה). לכהנים" מתחלקות והחלות הבזיכים,
ללחם, "והיתה ו) הלכה יח פרק אמור (פ' בספרא מפורש

הלחם". את וכו' מעכבת שהיתה כ.73)מלמד במנחות
הבאה  ולבונה עצמה בפני הבאה לבונה לרבות "מנין
קרבנך  כל על יג) ב, (ויקרא תלמודֿלומר וכו' בבזיכין
מזבח  איסורי מהלכות פ"ה למעלה וראה מלח". תקריב
יד. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ובפט"ז יג, הלכה

יא.74) הלכה שם מזבח איסורי בהלכות ראה

.‡ÈÔÈÎÈÊa‰ ÈL ÔÈ¯ÈË˜Ó ÔÈÙÒen‰ Ôa¯˜ ¯Á‡Â75. ¿««»¿««»ƒ«¿ƒƒ¿≈«¿ƒƒ
ÔÈÎÈÊa‰ ÈL ˙‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÌÈ‰k ÈLe76. ¿≈…¬ƒ«¿ƒƒ∆¿≈«¿ƒƒ

ש"מערכה 75) שאול דאבא ואליבא דגמרא, משמיה כאביי
וכו'" לבזיכין ומוספין וכו' שניה למערכה קודמת גדולה
הלכה  פ"ו להלן וראה נח. בפסחים ישמעאל וכר' לג.) (יומא
קודם  המוספין, עם לבונה בזיכי שני את ש"מקטירין יא,
היוצא, המשמר מן הכהנים כן, ואם מוספין", של היין ניסוך
את  המקריבים הם והמוספין, שחר של בתמיד שזכו

שם. עיין מנחות 76)הבזיכין, ומשנה כו: יומא משנה
יא. פרק מנחות תוספתא וראה צט:

.·È?‰M‰ ˙B˙aL ÏÎa ÌÈt‰ ÌÁÏ ÔÈ˜ÏBÁ „ˆÈk≈«¿ƒ∆∆«»ƒ¿»«¿«»»
ÏËB ‡ˆBi‰ ¯ÓLÓe ,˙BlÁ LL ÏËB ÒÎp‰ ¯ÓLÓƒ¿»«ƒ¿»≈≈«ƒ¿»«≈≈

LL77ÔBÙva Ì‰ÈÈa ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈÒÎp‰ .78Ô‰ È¯‰L , ≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈≈∆«»∆¬≈≈
‰„B·ÚÏ ÌÈÎeÓ79ÌB¯ca ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ˆBi‰Â ,80ÔÓÊ·e . »ƒ»¬»¿«¿ƒ¿ƒ«»ƒ¿«

ÌÈÏ‚¯ LÏMÓ „Á‡ ÏL ·BË ÌBÈ ‰È‰iL81,˙aLa ∆ƒ¿∆∆∆»ƒ»¿»ƒ¿«»
‚Á‰ CB˙aL ˙aMa ÔÎÂ82˙B¯ÓLn‰ Ïk ÔÈ˜ÏBÁ - ¿≈««»∆¿∆»¿ƒ»«ƒ¿»

ÌÈt‰ ÌÁÏa ‰ÂLa83ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»∆¿∆∆«»ƒ¿≈ƒ»»ƒ
„Á‡a ‚Á ÏL84˙B¯ÓLn‰ Ïk ÔÈ˜ÏBÁ - ˙aLa ∆«¿∆»¿«»¿ƒ»«ƒ¿»

aL ‡e‰L ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ‰ÂLa˙85,ÌÈt‰ ÌÁÏa ¿»∆≈∆∆∆«»¿∆∆«»ƒ
‰„B·ÚÏ eÓÈc˜‰L ÈtÓ86·BË ÌBÈ ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»¬»¿≈ƒ»

˙B¯ÓLn‰ Ïk ÔÈ˜ÏBÁ - ˙aL ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÔB¯Á‡‰»«¬ƒ¿¿∆∆«»¿ƒ»«ƒ¿»
È‡ˆBÓ ‡È‰L ˙aL d˙B‡a ÌÈt‰ ÌÁÏa ‰ÂLa¿»∆¿∆∆«»ƒ¿»«»∆ƒ»≈

‚Á‰87ÌÈ‰k‰ e¯Á‡˙iL È„k ,‰wz ‰Ê ¯·„Â . ∆»¿»»∆«»»¿≈∆ƒ¿«¬«…¬ƒ
ÈÏÚaÓ „Á‡ ¯Á‡˙ Ì‡Â ;ÌÈt‰ ÌÁÏ ˜elÁ ÏÈ·Laƒ¿ƒƒ∆∆«»ƒ¿ƒƒ¿«≈∆»ƒ«¬≈

¯Á‡ ‡ˆnÈ - ‡a ‡ÏÂ ¯ÓLÓ88. ƒ¿»¿…»ƒ»≈«≈

להלן 77) וראה יהודה. כר' ולא כתנאֿקמא נו. סוכה משנה
חלות. עשרה שתים היו הפנים לחם כי ב, הלכה פ"ה
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שחר  של תמיד זה בשבת, עובדים המשמרות ששתי ומשום
בלחם  ביניהם חולקים לכך הערביים, בין של תמיד וזה

שם.78)הפנים. בסוכה הוא 79)משנה עבודתם ומקום
למעלה  ראה בצפון, היא הקדשים שחיטת שהרי בצפון,
שם  בגמרא וראה ג. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות  פ"ה
נכנסין". שהן שיראו כדי בצפון, חולקים "הנכנסים נו:
הפנים  לחם חולקים מה "ומפני שם: המשנה ובפירוש
זה  בשבוע העבודה כי שידעו כדי העזרה, בצפון הנכנסים

בצפון". היא השחיטה כי שלהם, במשנה.80)– שם
שהן  שיראו כדי בדרום, חולקים והיוצאים שם: ובגמרא
והולכין  יוצאין שהן שיראו "כדי נו.) (שם וברש"י יוצאין".

עיקר". שאינו רוח אצל מקומן שינו לפיכך פסח,81)להן,
סוכות. או שבועות חו 82)או של או שבת פסח המועד ל

ראה 83)סוכות. שבוע, אותו של המשמר אנשי רק ולא
מהלכות  פ"ד למעלה וראה נו. שם וגמרא נה: שם משנה
לחם  באכילת אלא אינו זה וכל דֿה. הלכות המקדש כלי
הקבוע, המשמר ידי על היא הפנים לחם עבודת אבל הפנים,

ו. הלכה שם המקדש כלי בהלכות צריך 84)ראה כן
בטעות. זו מילה נשמטה חדשים ובדפוסים להיות.

נו.85) שם וגמרא להלן 86)משנה וראה בגמרא, שם
זו. הלכה שם.87)בסוף וגמרא כלומר,88)משנה

שהכהנים  כדי הפנים, בלחם שיתחלקו תיקנו כך משום
שיהיו  כדי החג, שאחרי בשבת גם לעבוד וישארו יתאחרו
הנכנס  המשמר מאנשי אחד ואם לעבודה, מצויים כהנים
שהתעכבו  מאלו אחד מקומו את ימלא יופיע, ולא יתאחר
הסמוך  "יוםֿטוב אמרו: שם בגמרא והנה הפנים. לחם בגלל
אחרון, טוב יום לפניה – לאחריה בין מלפניה בין לשבת,
והני  מקדמי דהני כיון טעמא, מאי ראשון. טוב יום לאחריה
הדדי". בהדי דניכלו היכי כי מילתא רבנן תיקון מאחרי,
אחרון  ועל ראשון ראשון על כאן ענו לא כי רבינו, וסבור
שלאחר  ראשון יוםֿטוב בדין כן, ואם להיפך. אלא אחרון,
שלפני  אחרון יוםֿטוב ובדין מקדמי'", "הני אמרו: השבת,
"הני  פירושו: זהו כן ואם מאחרי", "הני אמרו השבת,
זיכו  ולכן היוםֿטוב, לפני לבוא מקדימים שהם מקדמי"
היינו  מאחרי" ו"הני החג. שלפני בשבת הפנים בלחם אותם
בני  כלומר מאחרים, הם השבת, שלפני אחרון ביוםֿטוב
כלומר  יתאחר, היוצא שהמשמר ותיקנו הנכנס, המשמר
לאחרי  אף הפנים בלחם אותו זיכו ולכן במקדש. יתעכב

ראב"ד. ועיין החג.

.‚È˜ÈÒÙ‰Ï „Á‡ ÌBÈ ÏÁ89,·BË ÌBÈ ÔÈ·e ˙aM‰ ÔÈa »∆»¿«¿ƒ≈««»≈
ÌBÈ B‡ ,ÈMa ‚Á ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ‰È‰L ÔB‚k¿∆»»»ƒ∆««≈ƒ

˙¯ˆÚ ÏL ÌBÈ B‡ ,ÈLÈÓÁa ÔB¯Á‡‰ ·BË90ÏÁL »«¬«¬ƒƒ∆¬∆∆∆»
Úe·˜ BpÓfL ¯ÓLÓ - ÈLÈÓÁa B‡ ÈMa ˙BÈ‰Ï91 ƒ¿«≈ƒ«¬ƒƒƒ¿»∆¿«»«

ÒÎp‰ ‰ÊÂ ,˙BlÁ ¯OÚ ÏËB ˙aL d˙B‡a92ÏËB ¿»«»≈∆∆«¿∆«ƒ¿»≈
Ìc·Ï Ì‰ ‰„B·ÚÏ Ì‰Ï ¯‡L ‡Ï È¯‰L .ÌÈzL¿«ƒ∆¬≈…ƒ¿«»∆»¬»≈¿«»
,˙aLa „Á‡ B‡ ˙aL ·¯Ú ‡e‰L ,„Á‡ ÌBÈ ‡l‡∆»∆»∆∆∆«»∆»¿«»

ËÚÓ ‡l‡ Ô‰Ó ÔÈ‡a ÔÈ‡Â ÔÈÏvÚ˙Óe93. ƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ≈∆∆»¿«

בינתיים,89) להפסיק אחד יום להיות "חל שם: במשנה
נוטל  והמתעכב חלות, עשר נוטל היה קבוע שזמנו משמר

יוםֿטוב  שהיה "הוא המשנה בפירוש רבינו וכתב שתים".
חמישי, יום האחרון יוםֿטוב או שני יום חג של הראשון
ישאר  לא חמישי) ביום האחרון (=יוםֿטוב כן וכשאירע
ויבוא  בלבד, אחד יום עבודת אלא הנכנס, השני למשמר
יום  הראשון יוםֿטוב יחול אם בעבודה. כולם וישתתפו החג
האחרון  יוםֿטוב יחול אם שבת יום שני משמר יכנס או שני
שמתחלפין  היום הוא שבת יום שכל לפי חמישי, יום
הפנים, לחם ומחלקין השנית, ותיכנס אחת תצא המשמרות:
לו  ישאר שלא המשמר זה המשמרות לאחת וכשיזדמן
ותרגום  מלבוא, ויתעכב בדבר יתעצל אחד, יום אלא לעבוד
שיקח  לו תיקנו לפיכך ויתעכב, טז) יט, (בראשית ויתמהמה
זה, לפירוש "נמצא ע"ש. בלבד", ככרות שתי הפנים מלחם
משמר  יוםֿטוב, שקודם בשבת שני ביום יוםֿטוב כשחל
יוםֿטוב  וכשחל שתים, נוטל והנכנס עשר נוטל היוצא
נוטל  הנכנס משמר המועד, שאחר בחמישי להיות האחרון
ברש"י  וראה (כסףֿמשנה). שנים" נוטל והיוצא עשר

אחר. באופן המשנה שמפרשים כתב 90)ובראב"ד להלן
יום  אלא לבדם, הם לעבודה להם נשאר לא "שהרי רבינו
אחד  יום אלא שאינה בעצרת, שייך לא וזה וכו'", אחד
שם, באים ואינם מתעצלים הם העצרת שביום כיון – בלבד
אחד  יום בשביל באים אינם אחרֿכך גם אחרים, שיש מפני
לעצרת  באו שלא שכיון חמישי, ביום עצרת כשחל שנשאר,
בשני, עצרת כשחל כן וכמו אחריה. גם הם מתעצלים
אותו  אלא להם שאין מפני הראשון, ביום הם מתעצלים
לא  העצרת לאחר כי ואף עצרת, חל למחרת כי לבד היום
ביום  הם מתעצלים לעבודה, ימים ארבעה שנשארו יתעצלו

(לחםֿמשנה). בכל 91)הראשון לבדו שעבד המשמר הוא
חג  של הראשון יוםֿטוב היה שאם באופן השבוע. ימות

בשב  היוצא בשני המשמר החג, שלפני בשבת וחולקים ת,
הוא  והנכנס חלות. עשר שמקבל קבוע שזמנו המשמר הוא
להיות  האחרון יוםֿטוב חל ואם בלבד, חלות שתי שמקבל
הקבוע, המשמר הוא הנכנס המשמר בשבת, בחמישי
חלות  שתי שמקבל הוא היוצא והמשמר חלות, עשר המקבל

חג 92)בלבד. של הראשון יוםֿטוב שחל באופן היינו
של  האחרון יוםֿטוב שחל באופן שהרי בשבת. בשני להיות
שתי  רק המקבל הוא היוצא – בשבת בחמישי להיות חג

למעלה). (ראה בלבד מקבלים 93)חלות אינם ולפיכך
בלבד. חלות שתי אלא

.„È˙BlÁ‰ ÈˆÁ ¯ÓLÓ ÏkÓ ÏËB ÌÏBÚÏ ÏB„b Ô‰k…≈»¿»≈ƒ»ƒ¿»¬ƒ««
Ô‰a ‰ÎfL94- ÂÈ·Ïe Ô¯‰‡Ï ‰˙È‰Â :¯Ó‡pL ; ∆»»»∆∆∆¡«¿»¿»¿«¬…¿»»

ÏËB ÏB„b Ô‰k ÔÈ‡Â .ÂÈ·Ï ‰ˆÁÓe Ô¯‰‡Ï ‰ˆÁÓ∆¡»¿«¬…∆¡»¿»»¿≈…≈»≈
Ò¯t95B„B·k ‰Ê ÔÈ‡L ,96. ¿»∆≈∆¿

ושלש 94) מזה חלות שלש והיינו יז: ביומא רבי, כדעת
חמש  אלא נוטל שאינו אמרו, שם ביומא כי ואף מזה. חלות
חמש, נוטל היוצא שמשמר הסובר יהודה לר' אלא זה אין –
שכר  ושתים היוצא, כמשמר חמש שבע. – הנכנס ומשמר
אבל  מעשר. אלא מחצה לו אין גדול וכהן דלתות, הגפת
(ראה  שש נוטל והיוצא שש, נוטל הנכנס רבינו, לדעת

יב). הלכה (=חתוכה).95)למעלה פרוסה חלה כלומר,
בזה.96) עליו חולק שום מצאנו ולא שם, ביומא כאביי
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חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
השולחן 1) על הפנים לחם סידור של מצותֿעשה בו תתבאר

שבת. בכל

.‡ÌÈt‰ ÌÁÏ ¯cÒÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2˙aL ÌBÈ ÏÎa ƒ¿«¬≈¿«≈∆∆«»ƒ¿»«»
ÏÎÈ‰a '‰ ÈÙÏ ÔÁÏM‰ ÏÚ3˙aM‰ ÌBÈa :¯Ó‡pL , ««À¿»ƒ¿≈«≈»∆∆¡«¿««»

Ô‰k‰ epÎ¯ÚÈ ˙aM‰ ÌBÈa4.¯ÓB‚Â ¿««»««¿∆«…≈¿≈

כז.2) עשה המצוות' 'ספר "ונתת 3)ראה ל: כה, שמות
"ושמת  ו כד, ובויקרא תמיד". לפני פנים לחם השולחן על
בית  מהל' בפ"א וראה ד'". לפני הטהור השולחן על וגו'

ה"ז. "הכהן".4)הבחירה המלה אין במקרא

.·Ïk ,˙BlÁ ‰¯OÚ ÌÈzL ‡e‰L ‰¯Bza ¯e¯a ¯·„Â¿»»»«»∆¿≈∆¿≈«»
ÌÈB¯OÚ ÈL ‰lÁ5LL ,ÌÈ¯„Ò ÈL B˙B‡ ÔÈÎ¯BÚÂ . «»¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿»ƒ≈

¯„Ò ÏÎa ˙BlÁ6‰lÁ Èab ÏÚ ‰lÁ ,7ÈzL Ïk ÔÈ·e , «¿»≈∆«»««≈«»≈»¿≈
·‰Ê ÏL ÌÈ˜ ‰LÏL ˙BlÁ8Áe¯‰ ‰È‰zL È„k , «¿»»ƒ∆»»¿≈∆ƒ¿∆»«

Ba ˙·MÓ9˙BÂO˜ ÈzLa ‰Î¯ÚÓ Ïk CÓBÒÂ .10. ¿«∆∆¿≈»«¬»»ƒ¿≈¿»
‰Î¯ÚÓ Ïk „ˆa ÔÈ˙BÂ11kıÓ˜ Ba LiL ÈÏ ¿¿ƒ¿«»«¬»»¿ƒ∆≈…∆

‰B·Ï12‰kÊ ‰·Ï ˙Î¯Ún‰ ÏÚ z˙Â :¯Ó‡pL ,13. ¿»∆∆¡«¿»«»«««¬∆∆¿…»«»
‰B·Ï ÈˆÓ˜ ÈL e‡ˆÓ .CÊa ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÈÏÎe¿ƒ∆«ƒ¿»»»ƒ¿¿¿≈À¿≈¿»

ÔÈÎÈÊa‰ ÈLa14ÔÈÎÈÊaÏ eÈ‰ ÌÈÏeLÂ .15È„k , ƒ¿≈«¿ƒƒ¿«ƒ»«¿ƒƒ¿≈
ÔÁÏM‰ ÏÚ ÌeÁÈpiL16. ∆«ƒ««À¿»

שתים 5) אותה ואפית סולת "ולקחת ה) שם, (ויקרא שנאמר
האחת". החלה יהיה עשרונים שני חלות, עשרה

שש 6) מערכות שתים אותם "ושמת ו) שם, (שם, שכתוב
וגו'". השולחן על א.7)המערכת צז, מנחות ראה

וכפותיו 8) קערותיו "ועשית כט) כה, (שמות שנאמר
תעשה  טהור זהב בהן, יוסך אשר ומנקיותיו וקשותיו
הקנים. הם "מנקיותיו" כי שם, במנחות ואמרו אותם",
שם  במשנה וראה הלחם. את שמסככין בהן" יוסך "אשר
לסדר  עשר ארבעה היו, קנים ושמונה עשרים כי א. צו,
אמרו, – א צז, שם ובגמרא שני. לסדר עשר וארבעה אחד,
צריכה  אינה העליונה קנים, שלשה צריכות חלות ארבע כי
צריכה  אינה התחתונה משאוי, עליה שאין לפי שנים, אלא
רבינו  כתב וכן שולחן, של טהרו על שמונחת לפי עיקר כל
שם, המשנה ובפירוש הט"ו. הבחירה בית מהל' פ"ג למעלה
עליו  יהיו ואח"כ וכו' השולחן על אחת החלה "נותנין כתב:
קנים  ג' ואח"כ שניה) ֿ) אחרת חלה הקנים ועל קנים ג'
רביעית, חלה ועליהן קנים ג' אח"כ שלישית, חלה ועליהן
קנים  ב' אח"כ חמישית, חלה ועליהן וכו' קנים ג' ואח"כ

הששית". החלה הקנים שני ועל לפיכך 9)וכו' כלומר,
הרוח  שתהיה כדי חלולים, קנים לעשות התורה ציוותה
שנעשה  ואףֿעלֿפי צז.). (שם החלות יתעפשו ולא מנשבת
– כא:) (יומא סידורו כביום סילוקו ביום חם שהיה נס בו
ב'תוספות' וראה רוקח'). ('מעשה הנס על סומכין אין

אחד. ד"ה - ב צט, בארץ 10)מנחות עומדות זהב יתדות
שמות  רש"י (ראה הרבה השולחן מן למעלה עד וגבוהים
(שם) שכתוב עיי"ש), ישראל" מחכמי "יש ולפי שם,
- א צז, שם ובגמ' וקשותיו". וכו' קערותיו "ועשית
"וארבעה  במשנה - א צו, שם וראה סניפים, אלו "קשותיו"

סומכים  שהיו מראשיהן מפוצלין שם היו זהב של סניפים
פ"ג  למעלה וראה זה", לסדר ושנים זה לסדר שנים בהם

הי"ג. הבחירה בית הסדרים,11)מהל' שני בין כלומר,
ריוח  טפחים שני שהיו שם, במשנה מאיר רבי וכדעת
ממש, המערכה גבי על ולא ה"ט), להלן (ראה באמצע
שכתוב  שמה שאומר במשנה, - א צו, שם שאול וכאבא
שנאמר  כמו למערכת, סמוך הכוונה המערכת" על "ונתת
צח, שם רבי, דעת וכן מנשה", מטה "ועליו כ) ב, (במדבר

אמור 12)א. ב'סיפרא' וראה במשנה. - א צו, שם ראה
ז) כד, (ויקרא כאן נאמר אומר, שמעון "רבי ה"ז: פי"ח
(צ"ל: להלן ונאמר לאזכרה"), ללחם "והיתה =) אזכרה
את  הכהן והקטיר =) אזכרה טז) ב, (שם למעלה)
מלא  כאן אף הקומץ, מלא להלן אזכרה מה אזכרתה"),

במשנה.13)הקומץ". - א צו, שם.14)שם 'סיפרא',
פי"א. מנחות בתוספתא גם תחתית 15)וראה כלומר,

היו  כיֿאם המקדש בזיכי ככל עגולים היו לא הבזיכין
ותוספתא  ה"ו, שם 'סיפרא' א. סד, פסחים ראה שטוחים.

יבצעו 16)שם. שלא משום הלחם, גבי על הניחם ולא
שם). ('סיפרא' הלחם את

.‚‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÌÈ¯„q‰ ÈL17ÔÈÎÈÊa‰ ÈLe , ¿≈«¿»ƒ¿«¿ƒ∆∆∆¿≈«¿ƒƒ
‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ18‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÔÈÎÈÊa‰Â ÔÈ¯„q‰Â , ¿«¿ƒ∆∆∆¿«¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ∆

‰Ê ˙‡19ÌÁÏa ‡l‡ ÔÁÏM‰ ˙‡ ÔÈÎpÁÓ ÔÈ‡Â . ∆∆¿≈¿«¿ƒ∆«À¿»∆»¿∆∆
˙aLa ÌÈt‰20ÔÈ‡ÈˆBÓ ˙aM‰ ÌBÈÏ ˙aM‰ ÌBiÓ . «»ƒ¿«»ƒ««»¿««»ƒƒ

‰¯·ÚL ˙aMÓ ÔÁÏM‰ ÏÚ ÌL ‡e‰L ÌÁl‰ ˙‡∆«∆∆∆»««À¿»ƒ«»∆»¿»
¯Á‡ ÌÁÏ ÔÈ¯cÒÓe21ÔÈ˜ÏBÁL ‡e‰ ÔÈ‡ÈˆBnL ‰ÊÂ . ¿«¿ƒ∆∆«≈¿∆∆ƒƒ∆¿ƒ

˙B¯ÓLn‰ ÈzL22˙‡ˆBi‰Â ˙ÒÎp‰ ,23Ô‰k ÌÚ , ¿≈«ƒ¿»«ƒ¿∆∆¿«≈ƒ…≈
ÏB„b24.B˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â , »¿¿ƒ

הסדרים,17) שני עשו לא אם כלומר א. כז, מנחות משנה,
הפנים. לחם מצות קיימו שם.18)לא משנה,

בגמרא 19) נלמדו וכולם ה"ו, שם וב'סיפרא' שם. משנה,
עו  חק ה' "מאשי ט), כד, (ויקרא שנאמר ממה וכל שם לם",

לעיכוב. הוא "חוקה" שנאמר מט,20)מקום שם משנה,
והטעם  ח). כח, (במדבר פנחס ו'ספרי' פ"ז, שם ותוספתא א.
ח) שם (ויקרא שכתוב משום הוא בחול ולא בשבת שדווקא
דבר  שכל אומר הרגל חינוך "וענין יערכנו". השבת "ביום
שחר, של עולה היא בראשונה החיצון המזבח על שיקרב
וכו' השבת ביום אלא אינו השולחן על שנותנים הלחם וכן
המעשים  לתחילת האלה בדברים מושאל שם חינוך ולשון
משל) =) דומיא דרך בעבודה אותו מרגילים הכלי שזה לפי
מדה  שום או חכמה שום אותו שמלמדים בתחילה, לאדם
המשנה). (פירוש בו" קבועה שתהא עד בה עצמו להרגיל

ותוספתא 21) ב. קלג, ושבת ב. צט, במנחות מבואר זה כל
כיצד  ה"ד להלן וראה שם. אמור, ו'סיפרא' פי"א, מנחות

הלחם. את יח,22)מסדרין ויומא א. נו, ובסוכה ושם. שם
ה"טֿיב.23)א. פ"ד למעלה שם 24)ראה למעלה ראה

הי"ד.

.„?ÌÁl‰ ˙‡ ÔÈ¯cÒÓ „ˆÈÎÂ25ÌÈ‰k ‰Úa¯‡ ¿≈«¿«¿ƒ∆«∆∆«¿»»…¬ƒ
ÔÈ¯„Ò ÈL Ô„Èa ÌÈL ,ÌÈÒÎ26ÈL Ì„Èa ÌÈLe ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»»¿≈¿»ƒ¿«ƒ¿»»¿≈

ÔÈÎÈÊ·27Ì‰ÈÙÏ ÔÈÓÈc˜Ó ‰Úa¯‡Â .28ÏhÏ ÌÈL , ¿ƒƒ¿«¿»»«¿ƒƒƒ¿≈∆¿«ƒƒ…
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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ÏÚ ÌL eÈ‰L ÔÈÎÈÊ· ÈL ÏhÏ ÌÈLe ÌÈ¯„Ò ÈL¿≈¿»ƒ¿«ƒƒ…¿≈¿ƒƒ∆»»«
ÔÁÏM‰29ÔBÙva ÔÈ„ÓBÚ ÔÈÒÎp‰ .30Ì‰ÈÙe «À¿»«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»¿≈∆
ÌB¯„Ï31.ÔBÙvÏ Ì‰ÈÙe ÌB¯ca ÌÈ„ÓBÚ ÔÈ‡ˆBi‰Â , «»¿«¿ƒ¿ƒ«»¿≈∆«»

ÔÈÎLBÓ el‡32ÔÈÁÈpÓ el‡Â33CB˙a ‰Ê ÏL BÁÙËÂ , ≈¿ƒ¿≈«ƒƒ¿ƒ¿∆∆¿
‰Ê ÏL BÁÙË34„ÈÓz ÈÙÏ :¯Ó‡pL ;35. ƒ¿∆∆∆∆¡«¿»«»ƒ

ב.25) צט, מנחות במשנה זה של 26)כל מערכות שתי
מערכת.לח  לכל שש הפנים, לבונה.27)ם עם
עוד 28) מקדימים הנ"ל, הכהנים לארבעה נוסף כלומר

לפניהם. ונכנסים כהנים שעברה.29)ארבעה משבת
יהיו 30) העבודה המסדרין דאותן מילתא, שפיר "דהכי

קדשים  קדשי דשחיטת =) חמירא" צפון דקדושת בצפון,
הי"ב. פ"ד למעלה וראה שם, במשנה רש"י – בצפון)"

מונחין,31) ומערב מזרח שולחנות כמאןֿדאמר "וסתמא
פ"ג  למעלה רבינו פסק וכן שם). (רש"י ודרום" צפון ורוחבן

הי"ב. הבחירה בית שעברה.32)מהל' בשבת הלחם את
החדש.33) ועד 34)הלחם אחת, ובעונה בעת כלומר,

אלו, מניחים מיד אלו השולחן מן המושכים יגביהו שלא
קלה. לשעה אף לחם, בלי השולחן ישאר שם 35)שלא 
יוסי. רבי כדברי ולא תנאֿקמא, וכדברי במשנה,

.‰·‰Ê ÔÁÏL ÏÚ e‡ÈˆB‰L ÌÁl‰ ˙‡ e˙Â e‡ˆÈ»¿¿»¿∆«∆∆∆ƒ«À¿»»»
ÌÏe‡a ‰È‰L ¯Á‡36Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÎÈÊa‰ e¯ÈË˜‰Â , «≈∆»»»»¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿««»

˙BlÁ‰ ÔÈ˜lÁÓ37˙BÈ‰Ï ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏÁ Ì‡Â . ¿«¿ƒ««¿ƒ»«ƒƒƒ¿
˙aLa38·¯ÚÏ ˙B˜lÁ˙Ó ˙BlÁ‰ -39. ¿«»««ƒ¿«¿»∆∆

על 36) מבפנים באולם היו שולחנות "שני במשנה: שם
שיש  של על זהב, של ואחד שיש של אחד הבית, פתח
שמעלין  ביציאתו, זהב של ועל בכניסתו, הפנים לחם נותנים
לחם  שעליו מבפנים זהב של ואחד מורידין, ולא בקודש
בית  מהל' פ"ג למעלה זה כל רבינו והביא תמיד". הפנים
חינוך'). 'מנחת מבעל ומקורים' ('חידושים הט"ז הבחירה
בשבת, שנעשה במה מדובר שכאן לפי כאן, הביאו ולא
שבת, בערב היה שיש של שולחן על הלחם הנחת ואילו

.(16 530 עמ' פי"א (מנחות בתוספתא שם 37)כמפורש
לכהנים", מתחלקות והחלות הבזיכים, "הקטירו במשנה:
עד  הלחם את אוכלין "אין כי ה"י, פ"ד למעלה וראה

האש". על לבונה בזיכי שני שאיֿאפשר 38)שיקטירו
ביום. למחרת,39)לאכלו ולא דווקא ולערב במשנה, שם

שם. רש"י ראה בלינה, נפסל הוא שהרי

.ÂÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡ ‡È·Ó ?ÌÈt‰ ÌÁÏ ‰OÚÓ „ˆÈk≈««¬≈∆∆«»ƒ≈ƒ«¿«¿∆¿ƒ
ÌÈ‡Ò40ÌÈhÁ41˙BÁÓÏ ÔÈÈe‡¯‰42Ì˙B‡ ÔÈÙLÂ ,43 ¿ƒƒƒ»¿ƒƒ¿»¿»ƒ»

Ô‰a ÔÈËÚB·e44˙BÁÓ ÈhÁ ¯‡Lk45ÔÈÁBËÂ , ¬ƒ»∆ƒ¿»ƒ≈¿»¿¬ƒ
‰Úa¯‡ ‰Ù ‰¯OÚ ˙Á‡a Ô‰Ó ÔÈtÓe ,Ô˙B‡»¿«ƒ≈∆¿««∆¿≈»»«¿»»

˙ÏÒ ÔB¯OÚ ÌÈ¯OÚÂ46‰¯OÚ ÌÈzL Ì‰Ó ÔÈOBÚÂ , ¿∆¿ƒƒ»…∆¿ƒ≈∆¿≈∆¿≈
˙BlÁ47˙BvÓ48,‰Ù ‰¯OÚ ˙Á‡a Ì˙B‡ ‰t ‡Ï . ««…ƒ»»¿««∆¿≈»»

ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ‡Ò Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ Ô‡ÈˆB‰ ‡lL B‡∆…ƒ»≈∆¿ƒ¿«¿«¿ƒƒ
˙B¯Lk - ÌB˜Ó ÏkÓ ˙ÏÒ eOÚÂ49e¯Ó‡ ‡Ï ; ¿«¬…∆ƒ»»¿≈…∆∆¿

.‰ÂˆÓÏ ‡l‡ el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰«ƒƒ»≈∆»¿ƒ¿»

טעמא,40) "מאי אמרו: שם, ובגמרא ב. עו, במנחות משנה

עשרון  ישנה), מתבואה =) אתו ומישן אתו דמחיטים כיון
ארבעה  הרי ה"ד), פ"ח להלן (וראה מסאה" נפק מובחר
שני  היא אחת שכל חלות, עשרה לשתים עשרונים ועשרים

ה"ב. למעלה ראה כד,41)עשרונים, (ויקרא נאמר כי ואף
(מנחות  כן ולמדו חטים, גם ניקחת – סולת" "ולקחת ה)
ואע"פ  מכלֿמקום". "ולקחת "ולקחת", שנאמר ממה עו:)
הפנים, בלחם – סולת אלא באות אינן המנחות ששאר
חסה  שבוע, בכל עשרונות וארבעה מעשרים בא שהוא
כשהוא  לקנותו והתירה ישראל, של ממונם על התורה
היה  סולת, אותו קנו ואילו יותר, בזול שמחירו חיטים,

שם). (גמרא, איסורי 42)ביוקר מהל' פ"ז למעלה ראה
ה"ד. ראש"43)מזבח "ישופך מן גזור הוא "שיפה

עד (בראש  בכח בידים החיטה שיכו ועניינו טו), ג, ית
עו:). מנחות המשנה, (פירוש העפר" מעליה שמעביר

נשברת"44) שהיא עד ברגל אותה שדורסים "בעיטה
שם). המשנה, שיפה 45)(פירוש מאות שלש הטעונות

הל' למעלה וראה במשנה. עו. (שם בעיטה מאות וחמש
ה"ה). שם מזבח לחם 46)איסורי במשנה: שם הוא כן

וכו' סאין וארבע מעשרים עשרונים וארבע עשרים הפנים
שתהיה  עד הקמח את מנפה כלומר נפה. בי"א מנופה והיה
יותר  דקה היתה הנפות, מאלו ונפה נפה וכל מובחרת, סולת

שם. המשנה בפירוש ראה למעלה 47)מחברתה, ראה
עקיבא,48)ה"ב. רבי בדברי - א נז, במנחות כמפורש

אשר  המנחה "כל יא) ב, (ויקרא התורה שאמרה שממה
לרבות  תקריבו, "אשר למדו חמץ", תעשה לא לה' תקריבו
למעלה  וראה להחמיצו. שאסור היינו לחימוץ", הפנים לחם

הי"ט. פ"ו 49)פי"ב מנחות המשנה בפירוש רבינו כתב כן
מעשרים  יותר או בפחות שאפילו הדבר, ומקור מ"ז.
"תנו  שם: במנחות בברייתא הוא כשר, - סאין וארבעה
במדת  שמיעט או עשרונן במדת שריבה המנחות כל רבנן,
סאין  במדת שמיעט או סאין במדת ריבה פסולות, - עשרון
הדין  אבל פ"ח. מנחות בתוספתא וכ"ה כשרות". - שלהן
לא  כשרים, – נפה באחתֿעשרה אותם נפה לא שאם הזה
לא  הלחם, ושתי עומר גבי ה"ה, פ"ח ולהלן מקורו. מצאנו

שם. יוםֿטוב' ב'תוספות ועי' זאת. הביא

.ÊıeÁa - Ô˙ÎÈ¯ÚÂ Ô˙LÈÏ50ÌÈÙa - Ô˙iÙ‡Â , ƒ»»«¬ƒ»»««¬ƒ»»ƒ¿ƒ
‰¯ÊÚa51˙BÁn‰ ¯‡Lk ,52˙Á‡ Ô˙B‡ ÔÈLÏÂ . »¬»»ƒ¿»«¿»¿»ƒ»««

˙Á‡53ÌÈzL ÌÈzL Ô˙B‡ ÔÈÙB‡Â ,54. ««¿ƒ»¿«ƒ¿«ƒ

היה כלומר,50) בית במשנה. - ב צה, מנחות לעזרה, חוץ
(ראה  שמו פגי ובית המנחות, לבישול המיועד לעזרה מחוץ

מ"ב). פי"א מנחות המשנה, מנחות 51)בפירוש משנה,
פ"ח  להלן וראה ה"י. פי"ח אמור ב'סיפרא' הוא וכן שם.
ולא  לעזרה חוץ אותם ללוש מותר שמחמתה ו"הסיבה ה"ז.
(פירוש  בגמרא" נתבארה לא בעזרה, אלא לאפות מותר יהא
הגמרא  ובקושיית רוקח'). ב'מעשה וראה שם, המשנה
וכיון  נתקדשו, בעזרה, שאפייתם כיון שם), (מנחות
תירץ  בלינה? פסולים אינם למה שבת, בערב שאפייתן
כלי  שאין ה"ג) הקרבנות מעשה מהל' (פ"ז שמח' ב'אור
וה'חתם  א. ק, במנחות כמפורש בזמנם, שלא מקדשין שרת
מח.) (מנחות רבי דברי לפי תירץ קכה) סי' (או"ח סופר'
נשחטו  שלא זמן וכל הלחם, את מקדשת הכבשים ששחיטת
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בלינה. נפסלת שאינה דמים, קדושת אלא כאן אין
לישתן 52) אבל המנחות, כשאר בפנים אפייתו כלומר,

לישתן  גם המנחות שאר שהרי המנחות, כשאר אינן ועריכתן
הקרבנות  מעשה מהל' פי"ב למעלה ראה בפנים. ועריכתן

רוקח'. 'מעשה וראה א.53)הכ"אֿכג. צד, מנחות משנה,
עשרונים  שני רבנן, דתנו מילי: הני "מנא אמרו שם ובגמ'
אחת  שנילושת מלמד ה), כד, (ויקרא האחת החלה יהיה

"ומנין 54)אחת". אמרו שם ובגמרא במשנה. שם
ושמת  ו) שם, (שם תלמודֿלומר שתים, שתים שאפייתן
בתנור, דהיינו מהם, עושה שאתה ראשונה "שימה אותם".
דפוסין  בשני שתים נותן שהיה שמשמע אותם, בלשון תהא

שם). (רש"י בתנור" יחד

.ÁÔÈÒeÙ„ ‰LÏLe55·‰Ê ÏL56„Á‡ :Ì‰Ï eÈ‰ ¿»¿ƒ∆»»»»∆∆»
d˙B‡ ÔÈÙB‡L ÈM‰Â ;˜ˆa ‡È‰Â ‰lÁ‰ Ba ÔÈ˙BpL∆¿ƒ««»¿ƒ»≈¿«≈ƒ∆ƒ»

Ba57ÔÓ d˙B‡ ‰„B¯Lk Ba d˙B‡ ÔÈ˙BpL ÈLÈÏM‰Â ;¿«¿ƒƒ∆¿ƒ»¿∆∆»ƒ
Ï˜Ï˜˙z ‡lL È„k ,¯epz‰58. ««¿≈∆…ƒ¿«¿≈

שם,55) פי"א ותוספתא שם, ברייתא תבניות. שלש כלומר,
ה"ב. שם כט)56)ו'סיפרא' כה, (שמות בתורה הוא כך

בחומש  רש"י אבל זהב, של היו הדפוסים שהם שהקערות
('הר  ברזל של היו בהם אותו שאופין שהדפוסים כתב (שם)

כאן. רוקח' 'מעשה וראה מעט 57)המוריה'). גדול "והוא
מן  גבוה כלומר שם), גרשום' ('רבינו הראשון" הדפוס מן
השני  הדפוס כי הגמרא מדברי נשמע בגדלו ואילו הראשון,
לדפוס  "וליהדרה מקשה מה כן, לא שאם כראשון, היה

לא 58)קמא". אם דקה, שהיא ולפי ובגמרא. במשנה שם
ומכיון  גרשום'). ('רבינו מתקלקלת היתה בדפוס, נותנה היה
לדפוס  להחזירה יכול ולא מתנפחת היא האפיה שלאחר
יותר  גדול שהוא שלישי, בדפוס צורך היה – הראשון

בגמרא). (שם, הקודמים מהדפוסים

.Ë˙Úa¯Ó Ô‰Ó ‰lÁ Ïk59- ÌÈt‰ ÌÁÏ :¯Ó‡pL , »«»≈∆¿À««∆∆¡«∆∆«»ƒ
ÌÈa¯ ÌÈt BÏ eÈ‰iL60‰¯OÚ Ô‰Ó ‰lÁ Ïk C¯‡ . ∆ƒ¿»ƒ«ƒ…∆»«»≈∆¬»»

ÌÈÁÙË ‰MÓÁ daÁ¯Â ,ÌÈÁÙË61dÓe¯Â ,62Ú·L ¿»ƒ¿»¿»¬ƒ»¿»ƒ¿»∆«
˙BÚaˆ‡63BaÁ¯Â ,ÁÙË ¯OÚ ÌÈL Bk¯‡ ÔÁÏM‰Â . ∆¿»¿«À¿»»¿¿≈»»∆«¿»¿

ÌÈÁÙË ‰ML64ÔÁÏM‰ ·Á¯ ÏÚ ‰lÁ‰ C¯‡ Ô˙B .65, ƒ»¿»ƒ≈…∆««»«…««À¿»
ÈLe Ô‡kÓ ÌÈÁÙË ÈL ˙‡ˆBÈ ‰lÁ‰ ˙‡ˆÓƒ¿≈««»≈¿≈¿»ƒƒ»¿≈
,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‡ˆBi‰ ˙‡ ÏÙBÎÂ .Ô‡kÓ ÌÈÁÙË¿»ƒƒ»¿≈∆«≈ƒ»ƒ»

ÚˆÓ‡a ÁÂ¯ ˙BÂˆw‰ ÈL ÔÈa ¯‡MÈÂ66ÁÈpÓ ÔÎÂ . ¿ƒ»≈≈¿≈«¿»∆«»∆¿«¿≈«ƒ«
‰lÁ Èab ÏÚ ‰lÁ67˙BlÁ LL C¯BÚL „Ú ,68ÔÎÂ . «»««≈«»«∆≈≈«¿≈

.˙BlÁ LL ‰iL ‰Î¯Ún‰ „ˆa ‰OBÚ∆¿«««¬»»¿ƒ»≈«

שהרי 59) ממש, מרובעת היתה לא אבל עגולה. לא כלומר,
('תוספות  להלן ראה חמשה, ורחבה טפחים עשרה ארכה
א: צה, שם בברייתא ומקורו מ"ד). פי"א מנחות יוםֿטוב'

כמי  ודומה בתנור, לה היה כוורת מרובעת"."כמין טבלא ן
ולא  למטה. גם מרובעת שהיא משמע הלשון ומפשטות
שצרה  ספינה, כמין שהיתה שאמר צד:) (שם יוחנן כרבי
קשיש  שהיה (שם) חנינא כרבי אלא למעלה, ורחבה למטה

(כסףֿמשנה). יוחנן "לחם 60)מרבי א: צו, שם במשנה,
לו  "שיהיו שם: המשנה ובפירוש פנים". לו שיהא פנים,

הרבה". שם 61)פנים נחלקו ולא הכל, לדברי שם במשנה

השולחן. במידת רבינו 63)גבוהה.62)אלא פירש כן
כלומר  אצבעות", שבע "וקרנותיו במשנה שם ששנינו מה
באופן  פירש שם ורש"י (כסףֿמשנה). אצבעות שבע גבוהה
- א לו, בפסחים שאמרו ממה שם הרש"ש והעיר אחר.
אלא  אינו וטפח טפח, (=גובהו) עוביו היה הפנים שלחם
מא:). (מנחות בזרת אצבעות ושש באגודל אצבעות ארבע
עצב. מטפח גדול שהוא שוחק לטפח שהכוונה ואפשר
שם) (מנחות, זומא בן לדעת היא בפסחים הסוגיא כי (ויתכן
על  לחלוק וכוונתו פנים", לו "שיהא – פנים" "לחם שאמר
אמר  זה ועל אצבעות, שבע שגבהו תנאֿקמא שאמר מה
ורבינו  ה:), (סוכה מטפח פחותים פנים ואין פנים לו שיהיו
האפיה, לאחר כאן רבינו כוונת אולי או כתנאֿקמא. פסק
לפני  היינו - שם ובפסחים אצבעות, שבע גבהו היה שאז

רוקח'). ב'מעשה וראה במנחות 64)האפיה. מאיר כרבי
עצי  שולחן "ועשית חג) כה, (שמות שנאמר שמה א. צו,
ששה  בת באמה הוא רחבו", ואמה ארכו אמתיים שטים,
בת  לאמה שהכוונה שאמר (שם) יהודה כרבי ולא טפחים
(שם  שאול אבא שגם משום כמותו והלכה טפחים, חמשה
(כסףֿמשנה). ה"ב למעלה ראה כן, סובר במשנה)

כאורך 65) כמעט החלה שאורך ומשום במשנה. שם
שתי  שהיו ומכיון השולחן, כרוחב כמעט ורחבו השולחן,
לרוחב  החלה אורך כיֿאם להניחם אפשר היה לא מערכות

ז"ל). דוראן הרב בשם ספר' ('קרית כלומר,66)השולחן
בין  ריוח נשאר ומכאן, מכאן הטפחים את כופל שהוא אחר
"כופל  שם: במשנה, וראה כ). כ"ף כמין (והוא הכפלים שני
באמצע", ריוח וטפחיים מכאן, וטפחיים מכאן טפחיים
שני  בין ריוח טפחיים היו כי גרשום' ו'רבינו רש"י ופירשו
ורוחב  טפחים, עשר שנים השולחן אורך שהרי הסדרים,
עשרה  היו יחד הסדרים ובשני טפחים, חמשה החלה
הסדרים, שני בין טפחים שני של ריוח שנשאר הרי טפחים,
באמצע" ריוח "וטפחיים גרס שלא נראה רבינו מדברי אבל
הכפלים. שבין ריוח והיינו באמצע". "וריוח כיֿאם

ה"ב.67) למעלה שם.68)ראה למעלה, ראה

.È˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ÌÈt‰ ÌÁÏ ˙iÙ‡ ÔÈ‡69 ≈¬ƒ«∆∆«»ƒ»∆««»
·BË ÌBÈ ˙‡ ‡ÏÂ70ÔÈÙB‡ ˙aL ·¯Úa ‡l‡ ; ¿…∆∆»¿∆∆«»ƒ

¯ÁÓÏ Ô˙B‡ ÔÈÎ¯BÚÂ ,Ô˙B‡71ÈL eÏÁ Ì‡Â . »¿¿ƒ»¿»»¿ƒ»¿≈
˙BÈ‰Ï ‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈÈLÈÓÁa »ƒƒ∆…«»»ƒ¿«¬ƒƒ

˙aL ·¯Ú·e72ÈÚÈ·¯ ÌBiÓ Ô˙B‡ ÔÈÙB‡ -73. ¿∆∆«»ƒ»ƒ¿ƒƒ

ב.69) צה, שם ו',70)משנה, ביום יו"ט חל אם כלומר,
ק: (שם יוםֿטוב בערב אלא ביוםֿטוב אותן אופין אין
שאוכל  מה אלא ביוםֿטוב ומבשלים אופין שאין במשנה),

שם). המשנה, (פירוש בלבד היום להשלים 71)באותו יש
בערב  אותו אופין – שבת בערב טוב יום חל ואם כאן:

שם. במשנה, הוא וכן עדים 72)יוםֿטוב. באו שלא כגון
ולמחר  קודש יום באותו שנוהגים אלול, של שלשים ביום

ה"ח). החודש קידוש מהל' (פ"ה במשנה.73)קודש שם

.‡ÈÌÈw‰ ¯ecÒ ‡Ï74˙‡ ‰ÁBc Ô˙ÏÈË ‡ÏÂ …ƒ«»ƒ¿…¿ƒ»»∆∆
˙aM‰75Ô˙BÂ ÔËÓBLÂ ÒÎ ˙aL ·¯ÚÓ ‡l‡ ; ««»∆»≈∆∆«»ƒ¿»¿¿»¿¿»

ÔÁÏM‰ C¯‡Ï76˙aLa „Á‡·e ,77˙‡ ÒÈÎÓe ÒÎ ¿…∆«À¿»¿∆»¿«»ƒ¿»«¿ƒ∆
.˙BlÁ‰ ÔÈa ÌÈw‰«»ƒ≈««
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שלושה 74) היו חלות שתי כל בין כי ה"ב, למעלה ראה
בו. מנשבת הרוח שתהיה כדי זהב של משנה,75)קנים

בין  הקנים לתת אמרה שהתורה ואףֿעלֿפי א. צו, שם
עקיבא  רבי שאמר שכשם השבת, את דוחים אינם – החלות
דוחה  אינה שבת מערב לעשותה לה שאפשר מלאכה "כל
דוחה  אינה בלעדה, שאפשר מלאכה כן כמו – השבת" את
מנשבת  הרוח שתהא כדי הוא הקנים סידור והרי השבת, את
יום  של הזה הזמן ובשיעור החלות, יתעפשו ולא ביניהם
ד"ה  שם רש"י וראה צז.). שם (גמרא לכך חשש אין השבת,
שנראה  מחמת הוא זה איסור כי שכתב שבת, דחי לא אמאי
אלא  שאינו כתבו לא, ד"ה שם וה'תוספות' וסותר, כבונה
עליהם  שגזרו השבותים מן והוא מוקצה, טלטול משום
זאת  הסמיכו ה"ח) פי"ח (אמור וב'סיפרא' עיי"ש. במקדש,
קנים  עמו עורך אין יערכנו, ודרשו: "יערכנו", לפסוק
מא, אות מ"ו שם פי"א ישראל' ב'תפארת וראה בשבת.

איגר. עקיבא רבי להגאון הרמב"ם הוא 76)ובגליון כן
ה"ט  למעלה ראה הסדרים. שני בין והיינו שם. במשנה,
לא  כי כתבו לאורכו, ד"ה - א צז, שם וה'תוספות' וה"ב.
לאורך  הרצפה על אלא מניחו היה ממש השולחן על

שם. יוםֿטוב' 'תוספות וראה צז,77)השולחן. שם בגמ'
איתא  - פי"א מנחות ובתוספתא שבת", "במוצאי איתא  - א
ליום  אור רבינו: כוונת גם שכן לומר וצריך שבת", "אחר

המוריה'). ('הר בשבת אחד

.·È¯cÒ78BnÚ ÁÈp‰ ‡ÏÂ ,B˙ÂˆÓk ˙aLa ÌÁl‰ ƒ≈«∆∆¿«»¿ƒ¿»¿…ƒƒ«ƒ
¯ÁÓÏ „Ú ‰B·Ï ÈÎÈÊa79¯ÈË˜‰ ‰‡a‰ ˙aMÏÂ , »ƒ≈¿»«¿»»¿««»«»»ƒ¿ƒ

ÔÈÎÈÊa‰80ÌÁl‰ ÏÒÙ -81LB„˜ BÈ‡Â82Ì‡ ÔÎÂ . «»ƒƒƒ¿««∆∆¿≈»¿≈ƒ
˙aLa „Á‡a ÔÈÎÈÊa‰Â ÌÁl‰ ¯cÒ83¯ÈË˜‰Â ƒ≈«∆∆¿«»ƒƒ¿∆»¿«»¿ƒ¿ƒ

LB„˜ BÈ‡ ÌÁl‰ - ‰‡a‰ ˙aL ¯Á‡Ï ÔÈÎÈÊa‰«»ƒƒ¿«««»«»»«∆∆≈»
˙aLa ÔÈÎÈÊa‰ ¯ÈË˜‰ Ì‡ Ï·‡ .ÏÒÙÂ84[‡Ï] -85 ¿ƒ¿»¬»ƒƒ¿ƒ«»ƒƒ¿«»…

ÌÁl‰ ÏÒÙ86. ƒ¿««∆∆

ראשונה.78) בבבא - א ק, מנחות כלומר,79)משנה,
הבזיכין  את סידר לא אבל כמצוותו הלחם את רק סידר
לאחר  סידרם אלא ה"ד), למעלה (ראה בשבת כמצוותם

פחות 80)השבת. השולחן על מונחים הבזיכין היו והרי
ימים. וכאן 81)משבעה כמצוותו. המתיר קרב שלא לפי

כדין  הונח שהלחם כיון הבאה, השבת עד להניח מועיל לא
שם). (רש"י כמצוותו השולחן על חייבין 82)ושהה ואין

ראה  אבל במשנה. שם ראה וטמא, נותר פיגול משום עליהן
חייבין  שאין ומה קדוש, הוא הלחם כי שמפרש שם רש"י
הלחם  מן לאכול עלֿמנת הקטירן (אם פיגול משום עליהן
על  נותר חל שלא ומה כמצוותו. המתיר קרב שלא למחר)
חייב  אינו כן וכמו לאכילה. ראוי אינו שהלחם משום הלחם,
עליו  חייבים לטהורים הניתר שרק משום שאכלו, הטמא
לטהורים. ניתר לא זה לחם ואילו טומאה, משום

את 83) "סידר שם: השניה, בבבא רבינו גרס שכן נראה
את  והקטיר בשבת) (באחד (בשבת) הבזיכין ואת הלחם
ועי' שם). יוםֿטוב' ('תוספות פסול" - שבת לאחר הבזיכין

שם. המשנה, שעכשיו 84)בפירוש שניה, בשבת כלומר
לשבת  משבת דהיינו להם, הצריך הזמן עליהם עבר

(כסףֿמשנה)85)(לחםֿמשנה). ישן בספר הוא כן

רוקח'). ('מעשה קדמון עליהם 86)ובכתבֿיד עבר שהרי
כנ"ל. להם, הצריך הזמן

.‚È‰OÚÈ „ˆÈk87¯Á‡Ï Ô¯cqL ÔÈÎÈÊ·e ÌÁÏa ≈««¬∆¿∆∆»ƒƒ∆ƒ¿»¿««
ÌÁÈpÈ ?˙aM‰88Ô‰ÈÏÚ ¯·ÚiL „Ú ÔÁÏM‰ ÏÚ ÌL ««»«ƒ≈»««À¿»«∆«¬…¬≈∆

ÔÈÎÈÊa‰ ¯ÈË˜È Ck ¯Á‡Â ,ÔÈ¯cÒÓ Ô‰Â ˙aM‰ ÌBÈ««»¿≈¿À»ƒ¿««»«¿ƒ«»ƒƒ
Ô‰Â Ô‰ÈÏÚ ‰¯·ÚL ˙aM‰ ¯Á‡ ‰‡a‰ ˙aMÏ««»«»»««««»∆»¿»¬≈∆¿≈
ÏÚ ÔÈÎÈÊa‰ ÌÚ ÌÁl‰ ¯‡L elÙ‡L .ÔÈ¯cÒÓ¿À»ƒ∆¬ƒƒ¿««∆∆ƒ«»ƒƒ«

˙B˙aL ‰nk ÔÁÏM‰89.ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ - «À¿»«»«»≈¿»¿

אין 87) הלחם", נפסל "שלא למעלה שכתבנו מה כלומר,
כן  עושה לכתחילה גם אלא בלבד, דיעבד של דין זה

וכנוסחת 88)(לחםֿמשנה). שם, במשנה שלישית בבא
שם  גרסו שלא שם) נוסחאות שנויי (ראה מקורות כמה

נראה 89)"פסול". כן אבל רבים". "ימים שם: במשנה
כשם  שולחן, של בראשו פוסלת לינה אין כי א. פז, בזבחים

(לחםֿמשנה). מזבח של בראשו פסלה שלא

.„È,Ô˙ÂˆÓk ˙aLa ÔÈÎÈÊa‰ ˙‡Â ÌÁl‰ ˙‡ ¯cÒƒ≈∆«∆∆¿∆«»ƒƒ¿«»¿ƒ¿»»
˙aL ¯Á‡Ï ÔÈa ,˙aM‰ ¯Á‡Ï ÔÈÎÈÊa‰ ˙‡ ¯ÈË˜‰Â¿ƒ¿ƒ∆«»ƒƒ¿««««»≈¿«««»
È¯‰Â .ÌÁl‰ ÏÒÙ - ‰‡a‰ ˙¯Á‡ ˙aL ¯Á‡Ï ÔÈa BÊ≈¿«««»«∆∆«»»ƒ¿««∆∆«¬≈

Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ,eÏÒÙpL ÌÈL„˜k ‡e‰90Ïebt ÌeMÓ ¿»»ƒ∆ƒ¿¿∆«»ƒ¬≈∆ƒƒ
¯‡a˙iL BÓk ,‡ÓËÂ ¯˙BÂ91. ¿»¿»≈¿∆ƒ¿»≈

ואין 90) יוםֿטוב'). ('תוספות פי"א סוף מנחות תוספתא
הלחם  את "סידר שם: במשנה השניה הבבא מן סתירה לזה
- שבת לאחר הבזיכין את והקטיר בשבת, הבזיכין ואת
שהרי  וטמא", ונותר פיגול משום עליהן חייבין ואין פסול,
באחד  הבזיכין ואת הלחם את "סידר שם: גרס רבינו
שצריך  כתב איש' 'חזון ובעל הי"ב. למעלה ראה בשבת",
אין  מתירין לו שיש "כל שהרי עליהן", חייבין "שאין להגיה
עד  טמא משום או נותר משום או פיגול משום עליו חייבין
המוקדשין  פסולי מהל' (פי"ח כהלכתן" מתיריו שיקרבו

שם.91)הט"ז). המוקדשין, פסולי בהל'

.ÂË‰Ò¯Ù92‡lL „Ú Ì‡ :ÌÁl‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰lÁ ƒ¿¿»«»««ƒ«∆∆ƒ«∆…
ÏM‰ ÏÚÓ ÌÁl‰ ¯ÈÒ‰ÏeÒt ÌÁl‰ - ‰Ò¯Ù ÔÁ93, ≈ƒ«∆∆≈««À¿»ƒ¿¿»«∆∆»

ÔÈÎÈÊa‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ¯ÈË˜Ó BÈ‡Â94¯ÈÒ‰L ¯Á‡ Ì‡Â ; ¿≈«¿ƒ»»∆«»ƒƒ¿ƒ««∆≈ƒ
˙‡ ÂÈÏÚ ¯ÈË˜Óe ,ÏeÒt ÌÁl‰ - ‰Ò¯Ù ÌÁl‰«∆∆ƒ¿¿»«∆∆»«¿ƒ»»∆

ÔÈÎÈÊa‰95. «»ƒƒ

שם 93)נחסרה.92) ותוספתא ב. ט, א. ח, מנחות ברייתא
ט) כד, (ויקרא שנאמר ממה יב:) (שם זאת ולמדו פי"א.
בלשון  החלות שתיםֿעשרה את כלל הוא", קדשים "קודש
ואם  שלימות. תהיינה שכולן שצריך לך לומר "הוא", יחיד

פסולות. – קודם 94)לאו שחסרה כמנחה לה דהויא
לשחסרה  פרט המנחה", "מן ט) ב, (שם בה שנאמר קמיצה,
כי  ואם כאן. ספר' 'קרית ראה ט:), (שם קמיצה קודם
וימלאנה  ביתו מתוך מביא קמיצה קודם שחסרה במנחה
בלחם  – הט"ז) המוקדשין פסולי מהל' פי"א להלן (ראה
שיהא  צריך שהרי ביתו, מתוך להביא יכול אינו הפנים
מקובצת' ב'שיטת וראה שעברה, מהשבת השולחן על הלחם

א. אות - א ח, ומשום 95)שם שם. ותוספתא ברייתא
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להקטרה, קמיצה בין שחסרו מנחה של לשיריים דומה שזה
(שם  באכילה אסורים ושיריים עלייהו קומץ שמקטיר
שאם  שם, בתוספתא וראה כאן). ספר' 'קרית וראה בגמרא,

כשר. הלחם – הלחם נפרס ואחרֿכך הבזיכים הוקטרו

.ÊËÈÓk ‰Ê È¯‰ - B¯ÈÒ‰Ï ÌÁl‰ ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿««∆∆«¬ƒ¬≈∆¿ƒ
B¯ÈÒ‰L96Û‡Â ÔÈÎÈÊa‰ ¯ÈË˜Ó - ÌÁl‰ Ò¯Ù Ì‡Â , ∆¡ƒ¿ƒƒ¿««∆∆«¿ƒ«»ƒƒ¿«

ÔÓ „Á‡ ‡ÓË .‰Î¯Ún‰ ˜¯Ù ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…≈≈««¬»»ƒ¿»∆»ƒ
ÔÈ¯„q‰97B‡ ,‰¯Ë˜‰ ¯Á‡Ï ÔÈa ‰¯Ë˜‰ ÈÙÏ ÔÈa , «¿»ƒ≈ƒ¿≈«¿»»≈¿«««¿»»

ÔÈÎÈÊa‰ ÔÓ „Á‡ ‡ÓËpL98B˙‡ÓËa ‡Óh‰ - ∆ƒ¿»∆»ƒ«»ƒƒ«»≈¿À¿»
.B˙¯‰Ëa ¯B‰h‰Â¿«»¿»√»

אלא 96) ממש פרקה לא אליעזר, רבי "אמר בגמרא: שם
שפירקה  כמי פירקה, שלא אע"פ לפרק זמנם שהגיע כיון

כרבי 97)דמיא". ולא כחכמים - ב יד, מנחות משנה,
יהודה.98)יהודה. כרבי ולא כחכמים א. טו, שם ברייתא

â"ôùú'ä ïåùçøî 'æ éùéìù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
היו 1) מה ועל יום, בכל התמידיות העבודות סדר בו יבאר

שירה. אומרים

.‡CeÓÒ :‡e‰ Ck ÌBÈ ÏÎa ˙B„ÈÓz‰ ˙B„B·Ú ¯„Ò≈∆¬«¿ƒ¿»»»
¯ÁM‰ ˙BÏÚÏ2˙BÒÈt‰ ÏÚL ‰pÓÓ‰ ‡B·È3LÈwÈÂ «¬«««»«¿À∆∆««¿»¿«ƒ

‰¯ÊÚ‰ ÏÚ4BÏ ÔÈÁ˙BÙe5‰¯ÊÚ‰ Ïk ˙‡ ÔÈLl·Óe .6. «»¬»»¿ƒ¿«¿ƒ∆»»¬»»
ÔÈz·Á ÈOBÚ ÔÈ„ÈÓÚÓe7ÏÎÂ .ÔÈz·Á‰ ˙BOÚÏ «¬ƒƒ≈¬ƒƒ«¬«¬ƒƒ¿»

eL·ÏÂ ‰pÓÓ‰ ‡B·iL Ì„˜ eÏ·Ë ¯·k ÌML ÌÈ‰k‰«…¬ƒ∆»¿»»¿…∆∆»«¿À∆¿»¿
˙ÈÊb‰ ˙kLÏa e„ÓÚÈÂ e‡B·ÈÂ ,‰p‰k È„‚a8eÒÈÙÈÂ ƒ¿≈¿À»¿»¿««¿¿ƒ¿««»ƒ¿»ƒ

ÈLÂ ÔBL‡¯ ÒÈt9BÓk ,BzÎ‡ÏÓa „Á‡ Ïk ‰kÊÈÂ «ƒƒ¿≈ƒ¿ƒ¿∆»∆»ƒ¿«¿¿
ÔLc‰ ˙Óe¯˙a ‰ÎfL ‰Ê ÏÈÁ˙Óe .e¯‡aL10Ì¯B˙Â ∆≈«¿«¿ƒ∆∆»»ƒ¿««∆∆¿≈

‰Î¯ÚÓ ¯cÒÓ Ck ¯Á‡Â ,e¯Ó‡L ¯„q‰ ÏÚ««≈∆∆»«¿¿««»¿«≈«¬»»
‰ÏB„‚11‰iL ‰Î¯ÚÓ ¯cÒÓ Ck ¯Á‡Â ,12Ck ¯Á‡Â , ¿»¿««»¿«≈«¬»»¿ƒ»¿««»

‚ ÈL ‰ÏÚÓ‰ÏB„‚ ‰Î¯ÚÓ ÏÚ ÔÁÈpÓe ÌÈˆÚ È¯Ê «¬∆¿≈ƒ¿≈≈ƒ«ƒ»««¬»»¿»
ÌÈÏk‰ ˙kLÏÏ ÔÈÒÎ Ck ¯Á‡Â .L‡‰ ˙Ba¯‰Ï13 ¿«¿»≈¿««»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿««≈ƒ
ÌBi‰ Ïk Ô‰Ï ÔÈÎÈ¯v‰ ˙¯M‰ ÈÏk Ïk ÔÈ‡ÈˆBÓe14. ƒƒ»¿≈«»≈«¿ƒƒ»∆»«

ÌÈÓ „ÈÓz‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓe15B˙ËÈÁLa ‰ÎfL ‰ÊÂ , «¿ƒ∆«»ƒ«ƒ¿∆∆»»ƒ¿ƒ»
ÌÈ‰k‰ ÂÈ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰Â ,ÌÈÁaËn‰ ˙È·Ï BÎLBÓ¿¿≈«ƒ¿»«ƒ¿¿ƒ«¬»«…¬ƒ

ÌÈ¯·È‡‰ ˙BÏÚ‰Ï eÎfL16ÔÈÁ˙BtL „Ú ÌL ÔÈ‰BLÂ , ∆»¿«¬»≈»ƒ¿ƒ»«∆¿ƒ
ÏB„b‰ ÏÎÈ‰‰ ¯ÚL17¯ÚM‰ ˙ÁÈ˙t ˙ÚL·e , «««≈»«»ƒ¿«¿ƒ««««

„ÈÓz‰ ˙‡ ÔÈËÁBL18ÈL ÏÎÈ‰Ï ÔÈÒÎ Ck ¯Á‡Â . ¬ƒ∆«»ƒ¿««»ƒ¿»ƒ«≈»¿≈
ÌÈ‰k19,ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔeMca ‰ÎfL „Á‡‰ : …¬ƒ»∆»∆»»¿ƒ«ƒ¿≈««¿ƒƒ

.‰¯Bn‰ ÔeM„a ‰ÎfL ÈM‰Â¿«≈ƒ∆»»¿ƒ«¿»

לא 2) הממונה בא שעה באיזה "וכי כו. תמיד משנה ראה
סמוך  או הגבר מקרות בא שהוא פעמים שוות, העתים כל
"וקריאת  שם: המשנה ובפירוש מאחריו", או מלפניו לו
לומר  רוצה השחר בעלות במקדש מכריז שהיה וכו' הגבר

השחר". לעלות הבחירה 3)קרוב בית בהלכות למעלה
מקדש". של הממונה "יבוא רבינו: כתב שם 4)שם

שם: המשנה ובפירוש עליהן", ודפק בא "הממונה במשנה

דודי  קול כמו בנחת, בפתח המקיש על מורה דופק "ולשון
בית  בהלכות למעלה וראה ב), ה, השירים (שיר דופק"
וכן  המוקד", שבבית הכהנים על דופק "היה כי שם הבחירה
בית  של שחציו "ומשום כח. שם המשנה מדברי נשמע
עזרה". רבינו, לו קורא לכך בקדש, בנוי היה המוקד

בית 5) בהלכות ולמעלה במשנה כח. שם וראה במשנה. שם
המוקד  בית את הכהנים לו שפתחו אחרי כי שם, הבחירה
הקטן) (=השער הפשפש את ופתח המפתח את נוטל היה
ונכנס  לעזרה המוקד בית שבין הגדול השער אצל שהיה

ובהלכות 6)לשם. שם במשנה ראה העזרה. את בודקין
ושתי  הכהנים נכנסים היו הממונה אחר כי שם, הבחירה בית
הולכת  אחת כת כתות, לשתי ונחלקו בידם אור של אבוקות
העזרה  כל את בודקים והיו למערב, הולכת אחת וכת למזרח
ימצאו  אם לראות חביתין, עושי בית למקום שמגיעים עד

יפה. שמורים ושיהיו במקומם, המקדש כלומר,7)כלי
(תמיד  ואמרו שם. המשנה פירוש ראה גדול, כהן חביתי
אחר  הייתה היא שהרי ההקטרה, אינה זו עשייה כי כח:)
לא  זו הכנה ועל לרבוכה החמין הכנת אלא שחר, של תמיד

פייס. על 8)היה שאף השחר, עמוד שיעלה אחר היה וזה
כולם  שנכנסו עד השחר, עלות קודם בא היה שהממונה פי

השחר. עלה כבר הגזית, ללשכת ובאו נראה 9)ובדקו
תמוה  וזה לזה, זה תכופים היו והשני הראשון הפיס כי מכאן

כ  (יומא במשנה הייתה שהרי כי מבואר כד: שם ובגמרא ב.)
ופיס. פיס כל בין והפסק החיצוני.10)שהות המזבח מעל

והוא 11) המערכה את מסדר הוא לתרום שזכה "מי כי
אש  מלאה מחתה מכניס והוא למזבח עצים גזרי שני מעלה
קטורת". עליה להקטיר הזהב למזבח החיצון המזבח מן

לקיום 12) שלישית מערכה גם מסדר היה כי אומרים ויש
אבל 13)האש. השני, הפיס כאן היה המשנה סדר לפי

הפיס  היה רבינו לדעת כי זו, בהלכה למעלה, כתבנו כבר
מבואר  לא הכלים ולשכת הראשון. הפיס אחרי מיד השני
היכן  הבחירה) בית בהלכות רבינו בדברי כן (וכמו במשנה
ירושלמי  וראה מדות, במסכת נזכרת לא כן וכמו מקומה,
אחת  במקדש היו לשכות שתי כי ד הלכה ה פרק שקלים
הראב"ד  פירוש וראה הכלים, לשכת ואחת חשאין לשכת
במקדש  דווקא אי ידענא "ולא לשונו וזה שכתב שם תמיד
אין  בעלמא וכדאמר בעזרה או למקדש סניף כגון קאמר

וכו'". העזרה נמי דהיינו במקדש תמיד 14)שבות במשנה
ושלושה  תשעים משם והוציאו הכלים ללשכת "נכנסו שם:
"מנין  כתב: שם המשנה בפירוש ורבינו זהב", וכלי כסף כלי
הכלים, מן היום לעבודת שצריכין מה כנגד שהוא אפשר זה
אזכרות  ושלוש תשעים כנגד אמרו ירושלמי חגיגה ובגמרא

ומלאכי". זכריה חגי בפרשת שם 15)שכתוב תמיד
להפשט. נוח שיהא כדי כדי 16)במשנה, במשנה. שם

כופתין  היו "לא שהרי השחיטה בשעת התמיד את שיאחזו
בו". אוחזין באברים שזכו מי אותו, עוקדין אלא הטלה את

ההיכל.17) של הגדול השער שם 18)כלומר תמיד
שנפתח". הגדול שער ששומע עד השוחט היה "לא במשנה:

שבהיכל.19) הגדול השער את שפתחו הם

.·ËÁBM‰L ‰ÚLa BM„Ó ÁaÊn‰ ˙‡ ÔM„Ó‰Â¿«¿«≈∆«ƒ¿≈«¿«¿¿»»∆«≈
Ìc‰ ˜¯BÊ Ck ¯Á‡Â .„ÈÓz‰ ˙‡ ËÁBL20.BÏawL ‰Ê ≈∆«»ƒ¿««»≈«»∆∆ƒ¿
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נרות 20) חמש בין מפסיק הוא שבקטורת הסוברים כחכמים
שבשחיטת  לג.) (שם האומר שאול כאבא ולא נרות, לשתי

ביניהם. מפסיק הוא ובזריקתו התמיד

.‚·ÈËÓ Ìc‰ ˙‡ ÔÈ˜¯BfL ¯Á‡Â21ÏÎÈ‰aL ‰Ê ¿««∆¿ƒ∆«»≈ƒ∆∆«≈»
ÏÎÈ‰‰ ÔÓ Ô‰ÈL ÔÈ‡ˆBÈÂ ,˙B¯ LÓÁ22el‡Â . »≈≈¿¿ƒ¿≈∆ƒ«≈»¿≈

„Á‡ ÏÎÂ ,ÔÈÁzÓe ÔÈËÈLÙÓ ÌÈÁaËn‰ ˙È·aL∆¿≈«ƒ¿»«ƒ«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»∆»
„Á‡Â23ÔÈ˙BÂ .L·kÏ Ba ‰ÎfL ¯·‡ ‰ÏÚÓ ¿∆»«¬∆≈∆∆»»«∆∆¿¿ƒ

ÔÈÙÒeÓ ÏLÂ .B·¯ÚÓa ‰hÓÏe L·k ÈˆÁÓ ÌÈ¯·È‡‰»≈»ƒ≈¬ƒ∆∆¿«»¿«¬»¿∆»ƒ
ÏLÂ .BÁ¯ÊÓa ‰hÓÏe L·k ÈˆÁÓ Ô˙B‡ ÔÈ˙B eÈ‰»¿ƒ»≈¬ƒ∆∆¿«»¿ƒ¿»¿∆

ÌÈL„Á ÈL‡¯24Ô¯˜ ÔÈa ‰ÏÚÓÏÓ ÁaÊn‰ ÏÚ ÔÈ˙B »≈√»ƒ¿ƒ««ƒ¿≈«ƒ¿«¿»≈∆∆
ÌÈ‰k‰ ÈÏ‚¯ Cel‰ ÌB˜Óa Ô¯˜Ï25BÓÒ¯ÙÏ È„k , ¿∆∆ƒ¿ƒ«¿≈«…¬ƒ¿≈¿«¿¿

L„Á L‡¯ ‡e‰L26.ÌÈ¯·È‡‰ ˙‡ ÌL ÔÈÁÏBÓe . ∆……∆¿ƒ»∆»≈»ƒ
‡lL È„k ,˙aLa elÙ‡ ,L·k‰ Èab ÏÚ ÁÏÓ ÔÈ˜¯BÊÂ¿¿ƒ∆«««≈«∆∆¬ƒ¿«»¿≈∆…

ÌL ÌÈ‰k‰ eÏtÈÂ ˜ÈÏÁÈ27ÌÈˆÚa Ô˙ÎÈÏ‰ ˙Úa «¬ƒ¿ƒ¿«…¬ƒ»¿≈¬ƒ»»»≈ƒ
‰Î¯ÚnÏ28Ì‰ÈÏ‚¯ ÔÈa ıˆBÁ ÁÏn‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ««¬»»¿««ƒ∆«∆«≈≈«¿≈∆

˙‡f‰ ‰ÎÏB‰‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,L·k‰ ÔÈ·e29- ‰„B·Ú ≈«∆∆ƒ¿≈«»»«…¬»
.ÔÈLLBÁ ÔÈ‡≈»¿ƒ

מדליק.21) עבודתם.22)כלומר, גמרו מאלו 23)שהרי
בפיס. חדשים.24)שזכו ראשי מוספי כלומר

כרכוב 25) על ניתנין חדשים ראשי "של שם: שקלים
המזבח  כרכוב "איזהו שם: ובירושלמי מלמעלן", המזבח
הכהנים". רגלי הילוך מקום לקרן קרן בין אמה

יוחנן 26) ר' "אמר נה. סוכה בבלי וכן שם שקלים ירושלמי
סוכה  רש"י ומפרש בזמנו". חודש ראש שהוקבע לידע כדי
שהן  להראות אברים משאר למעלה אותן סודרין "לכך שם

בזמנו". החדש שהוקבע ולהודיע משנה 27)חשובין
שלא  בשביל (בשבת) כבש גבי על מלח "בוזקין קד. עירובין
מפני  הכבש על ומכתתין "מפזרין רש"י: ומפרש יחליקו".

מחליק". הוא עליו נופלין וכשהגשמים הוא כן 28)שחלק
בעת  אלא אינם הנ"ל המשנה דברי כי שם בגמרא הוא
הולכת  בשעת אבל עבודה, זו שאין למערכה, עצים הולכת
הכהנים  רגלי בין חוצץ המלח עבודה, שהיא האברים,

העצים.29)לכבש. של

.„Ôlk ÔÈÒpk˙Ó L·kÏ ÌÈ¯·È‡‰ ÔÈÏÚnL ¯Á‡Â¿««∆«¬ƒ»≈»ƒ«∆∆ƒ¿«¿ƒÀ»
˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ30‰Î¯a eÎ¯a :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‰pÓÓ‰Â , ¿ƒ¿««»ƒ¿«¿À∆≈»∆»¿¿»»

˙¯OÚÂ ,ÌÏBÚ ˙·‰‡ ÔÈ¯B˜Â ÔÈÁ˙Bt Ô‰Â .˙Á‡««¿≈¿ƒ¿ƒ«¬«»«¬∆∆
˙B¯ac‰31ÚBÓL Ì‡ ‰È‰Â ,ÚÓLe ,32˙Ó‡Â ,¯Ó‡iÂ , «ƒ¿¿«¿»»ƒ»««…∆∆¡∆

·ÈvÈÂ33ÌBÏL ÌÈOÂ ,‰ˆ¯e ,34˙aL·e .35ÔÈÙÈÒBÓ ¿«ƒ¿≈¿ƒ»¿«»ƒƒ
‡ˆBi‰ ¯ÓLÓ ÈL‡ e¯Ó‡iL ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰Î¯a¿»»««¿ƒ∆…¿«¿≈ƒ¿»«≈
‰f‰ ˙Èaa BÓL ˙‡ ÔkML ÈÓ :ÒÎp‰ ¯ÓLÓ ÈL‡Ï¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿»ƒ∆ƒ≈∆¿««ƒ«∆

˙eÚ¯Â ÌBÏL ‰ÂÁ‡ ‰·‰‡ ÌÎÈÈa ÔÈkLÈ36Ck ¯Á‡Â . «¿ƒ≈≈∆«¬»«¬»»¿≈¿««»
ÈLÈÏL ÒÈt ÔÈÒÈÙÓ37ÈÚÈ·¯e38ÈÓ ˙¯Ëwa ‰ÎBÊÂ , ¿ƒƒ«ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆«¿…∆ƒ

‰ÎfL ‰Ê ÒÎ Ck ¯Á‡Â .¯ÈË˜Óe ÒÎÂ ,‰ÎBfL∆∆¿ƒ¿»«¿ƒ¿««»ƒ¿»∆∆»»
˙B¯p‰ ÈzL ·ÈËÓe ‰¯Bn‰ ÔeM„a39ˆBÈÂ .‰Ê ‡ ¿ƒ«¿»≈ƒ¿≈«≈¿≈∆

˙BÏÚÓ ÏÚ „ÓBÚÂ ,‰¯Bn‰ ÔM„Ó ÌÚ ¯ÈË˜‰L∆ƒ¿ƒƒ¿«≈«¿»¿≈««¬
ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡Â ‡e‰ ÌÏe‡‰40. »»¿∆»«…¬ƒ

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

. . "df qpkp KM xg`e .xihwnE qpkpe ,dkFGW in zxhTA dkFfe§¤©§Ÿ¤¦¤¤§¦§¨©§¦§©©¨¦§¨¤
zFxPd iYW aihnE dxFpOd oEXcA dkGW." ¤¨¨§¦©§¨¥¦§¥©¥

שהקטורת  חכמים כדעת שפסק עולה מדבריו להבין: צריך
משמיה  שאול אבא כדעת ולא נרות, שתי להטבת קודמת
מדוע  וא"כ נרות, שתי להטבת קודם התמיד שדם דאביי,
סדר  מסדר הוה דאביי הברייתא נסדרה הבוקר בתפילת

כמותו. הלכה אין הרי שאול, דאבא אליבא . . המערכה
כחכמים  פסק שהרמב"ם יוסף"שאע"פ ה"בית וכתב
מאחר  . . הסמ"ג דעת נראה וכן . . שאול אאבא דפליגי
שאול, דאבא אליבא הסדר סידר שאביי העולם שמצאו
לשנות  רצו לא ולכן הלכתא, דהכי לי' דסבירא משמע
ידעו  והסמ"ג הרמב"ם גם הרי להבין, וצריך ההוא. הסדר
פסקו  ואעפ"כ שאול, דאבא אליבא הסדר סידר שאביי
סדר  סידר שאביי העולם מצאו חידוש ומה כחכמים,
דיוה"כ  העבודה שבסדר קשה ועוד שאול. כאבא המערכה
"לפנים  אומרים אנו שהרי שאול, כאבא שלא הסדר  נסדר
ולהטיב  הבוקר קטורת ולהקטיר נרות חמש להטיב יכנס

הנרות". שתי את
היא  הנרות והדלקת הקטורת שייכות בזה: והביאור
מקרבן  יותר עוד לקב"ה וקישור חיבור פועלת שהקטורת
קטירא  "בחד אחת מציאות שנעשים עד קירוב), (לשון
- המשכן של ענינו שעיקר מובן, מזה אתקטרנא".
אחד  כן כמו הקטורת. ידי על נעשה - השכינה' 'השראת
מחורב", יום עשר "אחד על מרמזים הקטורת סממני עשר
ומהותו  עצמותו - בחורב שניתנו הדברות מעשרת למעלה
שהיא  בנשמה ודוגמתו ספירות, מעשר שלמעלה ית'

שבנפש. יחידה בחינת
שהטבתן  אדם", נשמת ה' "נר ישראל נשמות הם הנרות
ותורה  מצוה "נר - והמצוות התורה ידי על היא והדלקתן
ומתגלה  נמשך הנרות הדלקת ידי על לזה ובנוסף אור".

בעולם. גם הקדושה אור
מלשון  'עולם' - העולם" "מצאו יוסף' ה'בית שכתב וזה
אין  הגלות, שבזמן וההעלם החושך שבזמן היינו - העלם

ב  יאיר הקטורת של הנעלה שענינה בנשמות אפשרות גילוי
שהקטרת  כזה באופן הסדר שאול אבא סידר ולכן ישראל,
אבל  הנרות. בתוך ולא עצמה בפני עבודה היא הקטורת
ומאיר  מתגלה יהודי, של נפשו עצם מאירה שבו ביוה"כ

ישראל. בנשמות הקטורת ענין גם
.dn oniq dcear xtq 'zekln oii

הגזית 30) ללשכת להן "ובאו (לא:) ד פרק תמיד משנה
שיתפללו  הדבר נכון "והכי שם: וברש"י שמע", את לקרות
ניחוח". לריח קרבנם ויעלה הקטר שום שיקטירו קודם

וראשיתו".31) הדת עיקר שהם "ולפי במשנה. שם
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שמע 32) קריאת זמן הגיע שלא פי על ואף במשנה. שם
לא  משמר אנשי עם שמע הקורא לז: ביומא שאמרו (כמו
הכהנים, מקדימים משכימין), משמר שאנשי מפני יצא,
תימשך  שמא היום, קודם לקרותה עליהם, מוטלת שהעבודה

לקרות. ויימנעו העבודה הציצית.33)עליהן פרשת כלומר
ויציב 34) אמת ברכות שלוש העם את "ברכו במשנה: שם

כי  שם המשנה בפירוש רבינו וכתב כהנים", וברכת ועבודה
שכולן  ולפי שלום", "שים לברכת הכוונה כהנים ברכת
ועליהם  ישראל על תפלה שלום) ושים רצה ויציב, (=אמת
והוא  הידועה כהנים ברכת אבל העם, את וברכו אמרו
מעלות  על אלא הגזית, בלשכת הייתה לא ה'", "יברכך

העבודה. גמר אחר המשמרות.35)האולם מתחלפין שאז
למשמר 36) אחת ברכה מוסיפין "ובשבת במשנה: שם

רבי  אמר אחת? ברכה "מאי אמרו: יב. ובברכות היוצא",
שמו  את ששיכן מי הנכנס למשמר אומר היוצא משמר חלבו
וריעות". ושלום ואחווה אהבה ביניכם ישכין הוא הזה בבית

הקטורת.37) מקטיר הכבש 38)מי מן אברים מעלה מי
כך 39)למזבח. ואחר קטורת שמקטיר יד:) (יומא כרבנן

שתי  שהטבת לג.) (שם שאול כאבא ולא נרות, שתי מטיב
לקטורת. קודמת "באו 40)נרות ב: משנה ז פרק תמיד

אחיהם  לדרום הראשונים עמדו האולם מעלות על ועמדו
הכהנים".

.‰ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa ÚÈbiLk41„Á‡ ÏË , ¿∆«ƒ«≈»»¿«ƒ¿≈«»«∆»
ÁaÊnÏ ÌÏe‡‰ ÔÈa d˜¯Êe ‰Ù¯‚n‰42ÏB˜ dÏ ‰È‰Â , ««¿≈»¿»»≈»»«ƒ¿≈«¿»»»

ÏB„b43ÚÓBM‰ :Ô‰a ˙LnLÓ ‰˙È‰ ÌÈ¯·„ ‰LÏLe . »¿»¿»ƒ»¿»¿«∆∆»∆«≈«
ÔÈÒÎ ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡L Ú„BÈ ‰È‰ dÏB˜ ˙‡∆»»»≈«∆∆»«…¬ƒƒ¿»ƒ

‡·e ı¯ ‡e‰Â ˙BÂÁzL‰Ï44˙‡ ÚÓBM‰ ÈÂÏ Ô·e . ¿ƒ¿«¬¿»»∆≈ƒ«≈«∆
¯ÈLa ¯a„Ï ÔÈÒÎ ÌiÂÏ‰ ÂÈÁ‡L Ú„BÈ ‰È‰ dÏB˜»»»≈«∆∆»«¿ƒƒƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ

‡·e ı¯ ‡e‰Â45˙‡ ÚÓBL ‰È‰Lk ,„ÓÚn‰ L‡¯Â . ¿»»¿…««¬»¿∆»»≈«∆
ÌÈ‡Óh‰ ˙‡ „ÈÓÚÓ ‰È‰ ,dÏB˜46¯ÚL ÏÚ »»»«¬ƒ∆«¿≈ƒ«««

Á¯Ên‰47‡Ï ÔÈ„ÚL Ïk‰ eÚ„iL ,„LÁ‰ ÈtÓ , «ƒ¿»ƒ¿≈«¬»∆≈¿«…∆¬«ƒ…
Ô˙¯tÎ e‡È·‰48ÌÈ¯·È‡a ‰ÎfL ‰Ê ‰ÏÚÓ Ck ¯Á‡Â . ≈ƒ«»»»¿««»«¬∆∆∆»»»≈»ƒ

ÁaÊnÏ L·k‰ ÔÓ ÌÈ¯·È‡‰ ˙‡49˙‡ ÔÈÏÚnL ¯Á‡Â . ∆»≈»ƒƒ«∆∆«ƒ¿≈«¿««∆«¬ƒ∆
ÌÏe‡‰ ˙BÏÚÓ ÏÚL el‡ ÔÈÏÈÁ˙Ó ,ÌÈ¯·È‡‰50 »≈»ƒ«¿ƒƒ≈∆««¬»»

ÌÈ‰k ˙k¯a ÔÈÎ¯·Óe51,L¯ÙÓ‰ ÌMa ˙Á‡ ‰Î¯a ¿»¿ƒƒ¿«…¬ƒ¿»»«««≈«¿…»
dÓB˜Óa e¯‡aL BÓk52˙ÏÒ ÔÈÏÚÓ Ck ¯Á‡Â . ¿∆≈«¿ƒ¿»¿««»«¬ƒ…∆

ÌÈÎÒp‰53‰ ¯Á‡Â .¯Á‡Â .ÔÈz·Á‰ ¯ÈË˜Ó ˙Ïq «¿»ƒ¿«««…∆«¿ƒ«¬ƒƒ¿««
Ceqp‰ ˙ÚL·e .CeqÏ ÔÈi‰ ˙‡ ÔÈÏÚÓ ÔÈz·Á‰«¬ƒƒ«¬ƒ∆««ƒ¿ƒƒ¿««ƒ
Ôeb ÈÈÓa ÔÈ¯¯BLÓ‰ ÔÈkÓe ,¯ÈM‰ ÌiÂÏ‰ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ«¿ƒƒ«ƒ«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ
.¯ÈM‰ È˜¯t ÏÚ ˙BÚÈ˜z ÚLz ÔÈÚ˜B˙Â ,Lc˜naL∆«ƒ¿»¿¿ƒ≈«¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ

כמבואר 41) הקטורת, להקטיר שנכנסו בשעה היה זה
על  שעמדו לפני היה זה כן ואם ו. משנה ה פרק בתמיד
הסדר  לפי נכתבו לא אלו שדברים באופן האולם. מעלות

משנה). בתוספות 42)(כסף וראה במשנה. שם תמיד
בה  שגורפים אחת מגרפות, שלוש שהיו שכתב שם יוםֿטוב
(שם  שיר כלי שהיא השנייה א), משנה ב פרק (שם הדשן
בשעה  קול שמשמיעה זו מגריפה ושלישית, ח) משנה ג פרק

אותה.ש  שומע 43)זורקין אדם "אין כי במשנה שם ראה
המגריפה. מקול בירושלים חבירו הכוונה 44)קול ואין

התמיד. עבודת גמר לאחר אלא השתחוו, שם.45)שמיד
לשיר, עצמם מכינים אלא מיד, שרים שהיו הכוונה ואין
היין. ניסוך בשעת העבודות, כל גמר אחר היה השיר שהרי

עוד 46) שצריך אלא מצרעתם, טהרו שכבר המצורעים
האשם. דם עליהם ניקנור.47)לזרוק פסחים 48)שער

נכנסים  שאינם יחשדום שלא לומר ורוצה רבא. כדעת פב.
עומדים  אלא המקודש. המקום בעיניהם נכבד שאין לפי

ההזאות. את ולקבל זה בשער להיכנס ביומא 49)ומחכים
קודם  נרות שתי "הטבת שאול אבא שלדעת אמרו לג.
יד:) (שם רבנן ולדעת לאברים". קודם וקטורת לקטורת
קודמת  נרות שתי והטבת נרות שתי להטבת קודמת קטורת

למעלה 50)לאברים. רבינו שכתב שמה מוכח מכאן
לפי  נכתב לא וכו', האולם בין "כשיגיע ההלכה) (בתחילת
ממעלות  ירדו כבר הרי כן אם הסדר, לפי זהו שאם הסדר,

למדנו 51)האולם. הסדר, סתמה שהמשנה פי על "אף
העומדים  שאלו יומא, שבמסכת וההלכות המקראות מתוך
שהעלה, עד כפיהן את נושאין היו לא האולם מעלות על
שנאמר  למזבח הכבש מן האברים את באברים, שזכה מי

וכו'". ידיו את אהרן וישא וכו' מעשות בפרק 52)וירד
י. הלכה תפילה מהלכות "אביי 53)י"ד שם יומא ראה

וחביתין  לחביתין ומנחה למנחה ואברים וכו', מסדר
תמיד, של נסכו מנחת "למנחה, רש"י: ומפרש לנסכים".

ועשי  ה) כח, (במדבר וכו'.דכתיב למנחה סולת האיפה רית
תמיד". של יינו לנסך לנסכין,

.ÂCqÓÏ ÔÈi‰ ÔÈ˙B eÈ‰Lk54ÌÈ‰k ÈL eÈ‰ , ¿∆»¿ƒ««ƒ«¿«≈»¿≈…¬ƒ
ÌÈ·ÏÁ‰ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈ„ÓBÚ55,Ô„Èa ˙B¯ˆBˆÁ ÈzLe ¿ƒ«À¿««¬»ƒ¿≈¬¿¿»»

Ô‚q‰Â56ÁaÊn‰ Ô¯˜ ÏÚ „ÓBÚ57ÔÈ¯„eq‰Â58,B„Èa ¿«¿»≈«∆∆«ƒ¿≈«¿«»ƒ¿»
‰pÓÓ‰ ‰Ê Ïˆ‡ e„ÓÚÂ e‡·e .eÚ˜˙Â eÚÈ¯‰Â eÚ˜˙Â¿»¿¿≈ƒ¿»¿»¿»¿≈∆∆«¿À∆

ÏˆÏv‰ ÏÚ59BÏ‡ÓOÓ „Á‡Â BÈÓÈÓ „Á‡ ,60. ««ƒ¿≈∆»ƒƒ¿∆»ƒ¿…

רבינו 54) של לשונו מסתימות ונראה ג. משנה ז פרק תמיד
וכן  גדול. בכהן דווקא ולאו הכהנים, בכל היא זו משנה כי
להקיף  לו "בא המשנה דברי על שם המשנה בפירוש הוא
הוא  כי מזרחית", דרומית מקרן מתחיל מהיכן המזבח את
מעשה  מהלכות ז בפרק למעלה גם דעתו וכן הכהנים, בכל
שם  הרא"ש אבל בסמוך. להלן וראה יב. הלכה הקרבנות
רש"י  דעת (וכן גדול בכהן דווקא היא זו משנה כי כתב

סד.). בששי 55)בזבחים נתבאר "כבר שם. משנה
בית  מהלכות ב פרק למעלה וראה ד. (משנה משקלים
שולחנות  שתי כבש של במערבו שהיו טו) הלכה הבחירה
נותנין  שיש של ואחד שרת כלי עליו נותנין כסף של אחד

כאן". הנזכר החלבים שולחן והוא האברים ראה 56)עליו
אחד  כהן "ממנין כי טז הלכה המקדש כלי מהלכות ד פרק
והוא  סגן הנקרא והוא למלך המשנה כמו גדול לכהן יהיה
עם  אלא מופיע אינו הסגן כי הדבר וברור ממונה". הנקרא
כהן  עומד - המנסך הוא הדיוט כהן אם אבל הגדול הכהן
(סוף  הראב"ד בפירוש וראה הסגן. ולא הקרן על הדיוט
אחר  כהן אם שהסתפק אלא כנ"ל, דעתו שגם תמיד) מסכת
ומנסך. מניף היה עצמו שהמנסך או הסודרים, את מחזיק

אמה.57) על אמה דגלים".58)שהיא שם 59)"הם
ארזא  בן והקיש וכו' ארזא בן אצל ועמדו "באו במשנה:
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בזה" זה שמכין נחושת קערות שתי הן "והצלצל בצלצל".
לתקוע.60)(ערוך). כדי

.ÊCqÏ CqÓ‰ ‰‰L61ÔÈ¯„eqa Ô‚q‰ ÛÈÓ ,62, »»«¿«≈¿«≈≈ƒ«¿»«»ƒ
ÏˆÏva ‰Ê LÈw‰63˙B¯ˆBˆÁa el‡ eÚ˜˙Â ,64e¯a„Â , ƒƒ∆«ƒ¿≈¿»¿≈«¬¿¿ƒ¿

eÚ˜z - ˜¯tÏ eÚÈb‰ .¯ÈMa ÌiÂÏ‰65Ïk eÂÁzL‰Â , «¿ƒƒ«ƒƒƒ«∆∆»¿¿ƒ¿«¬»
‰ÚÈ˜z Ïk ÏÚÂ ,‰ÚÈ˜z ˜¯t Ïk ÏÚ .‰¯ÊÚaL ÌÚ‰»»∆»¬»»«»∆∆¿ƒ»¿«»¿ƒ»
BÓk ,ÚLz „ÈÓz‰ ÏÚL ˙BÚÈ˜z‰ ÏÎÂ .‰ÈÂÁzL‰ƒ¿«¬»»¿»«¿ƒ∆««»ƒ≈«¿

.e¯‡aL∆≈«¿

(מלאכת 61) מניף" היה לנסך לו שהיה מה "כל כלומר
שוהה  היה המנסך לומר: [רוצה ראב"ד). בשם שלמה
ש"אין  מפני אחת, בבת ולא לאט לאט מנסך והיה בניסוכו
"בעת  היינו, לה.). (ברכות היין" על אלא שירה אומרים
ב). הלכה המקדש כלי מהלכות ג פרק (למעלה היין" ניסוך
בכדי  הניסוך, פעולת בעת יניף שהמניף דקדקו ולפיכך
אחריו]. ולא ממש, הניסוך בעת תתחיל היא אף שהשירה

להתחיל 62) שידעו הדוכן, על שעומדים ללויים לסימן
הניסוך. בשעת כי 63)בשיר ה הלכה למעלה ראה

זמר  כלי היה שהצלצל "אלא ניגון, במיני מכים המשוררים
והוא  לו היה גדול וקול הוא אלא שם שאין מיוחד

הנפת 64)המתחיל". יראה שלא ללוי שאפשר לפי
בתוך  שהיו אפשר וגם לדבר, לבו כשיפנה הסודרים
בעת  רואים (שאינם בעזרה לא הבית, בהר או הלשכות
שלא  אפשר אי התקיעות קול אבל הסודרים), שמניף
הסודרים  בהנפת לראות שיפנו כדי תקעו ולפיכך ישמעו,

היא. הסודרים הנפת התקנה ועיקר "פרקים 65)הואיל
היו  הפיסוק אותו ובתוך שם, מפסיקין שהיו בשיר להם היה
שהן  בשיר היה פרקים "ושלושה (הראב"ד). תוקעין"
וכו' ותקיעה תרועה תקיעה, ופרק פרק כל ועל מפסיקין,
תקיעות  ואחת מעשרים פוחתין אין נג:) (סוכה דתנן והיינו
וכו' שחר של לתמיד ותשע שערים לפתיחת שלוש במקדש,
פרק" כל על ותקיעה, ותרועה תקיעה תקיעות, שלוש והיינו

שם). (הרא"ש

.ÁÈÁ·ÊÂ ¯eav‰ ˙BÏBÚ ÏÚ ‡l‡ ‰¯ÈL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡≈¿ƒƒ»∆»««ƒ¿ƒ¿≈
‰·„ ˙BÏBÚ Ï·‡ ;‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ Ì‰ÈÓÏL«¿≈∆»¬ƒ«»¬»¿»»
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰kLl‰ ˙Óe¯z ¯˙BnÓ ÔÈ·È¯˜nL∆«¿ƒƒƒ«¿««ƒ¿»««ƒ∆≈
ÌÈÎÒ ÔÎÂ .Ô‰ÈÏÚ ‰¯ÈL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ¯eaˆ ÏL∆ƒ≈¿ƒƒ»¬≈∆¿≈¿»ƒ

‰ÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ‡a‰.‰¯ÈL Ô «»ƒƒ¿≈«¿»≈¿ƒ¬≈∆ƒ»

.ËeÈ‰ ÔBL‡¯‰ ÌBia :ÔÈ¯ÓB‡ ÌiÂÏ‰ eÈ‰L ¯ÈM‰«ƒ∆»«¿ƒƒ¿ƒ«»ƒ»
d‡BÏÓe ı¯‡‰ '‰Ï :ÔÈ¯ÓB‡66:ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ÈMa . ¿ƒ«»»∆¿»«≈ƒ»¿ƒ

BL„˜ ¯‰ eÈ‰Ï‡ ¯ÈÚa „‡Ó Ïl‰Óe '‰ ÏB„b»¿À»¿…¿ƒ¡…≈«»¿
¯ÓB‚Â67˙„Úa ·v ÌÈ‰Ï‡ :ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ÈLÈÏMa . ¿≈«¿ƒƒ»¿ƒ¡…ƒƒ»«¬«

ËtLÈ ÌÈ‰Ï‡ ·¯˜a ,Ï‡68Ï‡ :ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ÈÚÈ·¯a . ≈¿∆∆¡…ƒƒ¿…»¿ƒƒ»¿ƒ≈
ÚÈÙB‰ ˙BÓ˜ Ï‡ ,'‰ ˙BÓ˜69eÈ‰ ÈLÈÓÁa . ¿»≈¿»ƒ««¬ƒƒ»

È‰Ï‡Ï eÚÈ¯‰ ,efeÚ ÌÈ‰Ï‡Ï eÈ¯‰ :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ«¿ƒ≈…ƒ≈»ƒ≈…≈
·˜ÚÈ70,L·Ï ˙e‡b CÏÓ '‰ :ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ÈMMa . «¬…«ƒƒ»¿ƒ»»≈»≈

¯ÓB‚Â ¯f‡˙‰ ÊÚ ,'‰ L·Ï71:ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ˙aLa . »≈…ƒ¿«»¿≈¿«»»¿ƒ
˙aM‰ ÌBÈÏ ¯ÈL ¯BÓÊÓ72ÌÈ¯ÓB‡ ˙aL ÈÙÒeÓa . ƒ¿ƒ¿««»¿¿≈«»¿ƒ

Â"Èf‰ ,ÌÈ˜¯t ‰MLÏ d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁÂ .eÈÊ‡‰ ˙¯ÈLƒ««¬ƒ¿¿ƒ»¿ƒ»¿»ƒ«ƒ

C"Ï73,˙Òk‰ ˙È·a ‰ML d˙B‡ ÔÈ‡¯BwL C¯„k , »¿∆∆∆¿ƒ»ƒ»¿≈«¿∆∆
‰MLa ‰¯ÈM‰ e¯Ób .˙aL ÏÎa ˜¯t ÔÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ∆∆¿»«»»¿«ƒ»¿ƒ»
Ê‡ ¯ÓB‡ ˙aL ÏL ‰ÁÓa .L‡¯Ï ÔÈ¯ÊBÁ - ˙B˙aL«»¿ƒ»…¿ƒ¿»∆«»≈»

‰LÓ ¯ÈLÈ74‰ÎÓÎ ÈÓe75¯ÓB‚Â76L‡¯ ÏL ÛÒeÓa . »ƒ∆ƒ»…»¿≈¿»∆…
efeÚ ÌÈ‰Ï‡Ï eÈ¯‰ :ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ‰M‰77ÏÁ Ì‡Â . «»»»¿ƒ«¿ƒ≈…ƒ≈¿ƒ»

ÈLÈÓÁa ˙BÈ‰Ï78¯ÓB‡ -79BÓÎL Ï·qÓ È˙B¯ÈÒ‰ : ƒ¿«¬ƒƒ≈¬ƒƒƒ≈∆ƒ¿
¯ÓB‚Â80ÏB˜ :ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ‰M‰ L‡¯ ÏL ‰ÁÓa . ¿≈¿ƒ¿»∆…«»»»¿ƒ

¯ÓB‚Â ¯a„Ó ÏÈÁÈ '‰81. »ƒƒ¿»¿≈

שיום 66) משום הוא ראשון ביום זה פרק לאמירת וטעם
(ראש  הגמרא ולשון בראשית. מעשה תחילת הוא ראשון
בעולמו". ושליט והקנה שקנה שם "על לא.) השנה

תחתיהם 67) השמים והיו המים נחלקו שני שביום "משום
שם  "על שם ראשֿהשנה הגמרא ולשון ה'. גדול אומר

עליהן". ומלך מעשיו שלישי 68)שחילק שביום משום
ניצב  א' אומר והדיינין, הדין יהיה שעליה הארץ נראתה
שגילה  שם "על שם: הגמרא ולשון שם). (רבינו אֿל בעדת

לעדתו". תבל והכין בחכמתו נבראו 69)ארץ שבו משום
התועים  מן נוקם שהוא ה' נקמות אֿל אומר והירח, השמש

(רב  עבודתם שברא אחר שם "על שם הגמרא ולשון שם). ינו
מעובדיהן". ליפרע ועתיד ולבנה שבו 70)חמה משום

החילוק  מפני פלאים בזה ויש חיים, בעלי מיני נבראו
בבעלי  שיש אחרים ופלאים מעצמם ותנועתם שבמיניהם
אותן  שרואים שבשעה לפי עוזינו, לא' הרנינו אומר חיים,
שם  "על שם הגמרא ולשון אותו, ומגדלים הבורא משבחים

שמו". לשבח ודגים עופות נשלמו 71)שברא שבו משום
הבורא  גדולת שמבין כן, גם האדם ונברא בראשית, מעשי
"על  שם הגמרא ולשון לבש. גאות מלך ה' אומר יתעלה,

עליהן". ומלך מלאכתו שגמר ששבת".72)שם שם "על
ו'ירא 73) ארץ, במתי על י'רכבהו עולם, ימות ז'כור ה'אזינו,

י"ג  בפרק (ראה שמים אל אשא כ'י חכמו, ל'ו וינאץ, ה'
ה). הלכה תפילה "מי 74)מהלכות עד הים שירת

השירה.75)כמוכה". כל סוף עד יא בגמרא 76)שם,
באר  עלי [ישראל ישיר ואז כמוכה, ומי ישיר, אז אמרו: שם
ישיר  "אז אלא שם גרס לא שרבינו וכנראה יז] כא, במדבר -

כמוכה". ומי שופר".77)משה בחודש "תקעו נאמר שבו
כנ"ל.78) הרנינו, תמיד בשחרית בו שאומרים
את 80)במוסף.79) ולכפול לחזור שלא כדי בזה והטעם

הפרק. תורה 81)כל מתן של שופר קול זכות להזכיר כדי
(רש"י).

.ÈÏL ‰¯ÈL - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL L„Á L‡…̄…∆∆»ƒ¿¿«»ƒ»∆
ÌÒ¯ÙÏ È„k ,˙aL ÏL ‰¯ÈL ˙‡ ‰ÁBc L„Á L‡…̄…∆»∆ƒ»∆«»¿≈¿«¿≈

.L„Á L‡¯ ÌBi‰L∆«……∆

.‡ÈÌÚ ‰B·Ï ÈÎÈÊa ÈL ˙‡ ÔÈ¯ÈË˜Ó ˙aLa¿«»«¿ƒƒ∆¿≈»ƒ≈¿»ƒ
ÔÈÙÒen‰82¯„qÎÂ .ÔÈÙÒeÓ ÏL ÔÈi‰ Ceq Ì„˜ , «»ƒ…∆ƒ««ƒ∆»ƒ¿«≈∆

;ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÔÈOBÚ Ck ,¯˜aa ÌBÈ ÏÎa ÔÈOBÚL∆ƒ¿»«…∆»ƒ≈»«¿«ƒ
ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊnÓ ÔLc‰ ˙Ó¯‰Ó ıeÁ83¯ecÒÂ ≈¬»««∆∆ƒƒ¿≈««ƒ¿ƒ

˙BÒÈt‰Â ˙BÎ¯Ún‰84‡l‡ el‡ ÌÈ¯·c ÔÈOBÚ ÔÈ‡L , ««¬»¿«¿»∆≈ƒ¿»ƒ≈∆»
e¯‡aL BÓk ,„·Ï ¯ÁMa ÌBÈ ÏÎa85. ¿»«««¿«¿∆≈«¿
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המוספין.82) הקרבת אחר אלא 83)כלומר, שאינה
גם  היו המנורה ודישון הפנימי המזבח דישון אבל בבוקר.

של 84)בערב. שלישי פיס אבל ורביעי, ושני ראשון פיס
בערב. גם מפיסין - לעניין 85)קטורת שם ד פרק למעלה

מערכות. סידור לעניין ב הלכה ב פרק ולמעלה פייסות,

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שני 1) ביום העומר מנחת הקרבת של מצותֿעשה תבואר בו

פסח. של

.‡L„Á L‡¯ ÛÒeÓ ÔÈ·È¯˜Ó ÌÈL„Á ÈL‡¯a2¯Á‡ ¿»≈√»ƒ«¿ƒƒ«……∆««
¯ÁL ÏL „ÈÓz3ÌÈ¯t ?L„Á L‡¯ ÛÒeÓ ‡e‰ ‰nÎÂ . »ƒ∆««¿«»«……∆»ƒ

ÌÈL·k ‰Ú·LÂ „Á‡ ÏÈ‡Â ÌÈL4˙BÏBÚ Ïk‰ ,5, ¿«ƒ¿«ƒ∆»¿ƒ¿»¿»ƒ«…
˙‡hÁ ÌÈfÚ ¯ÈÚOe6. ¿ƒƒƒ«»

וגו'".2) תקריבו חדשיכם "ובראשי יא) כח, (במדבר שנאמר
פט.3) זבחים ראה חבירו, את קודם מחבירו התדיר כל כי

למוסף, שחר של תמיד בין קרב דבר שום אין כן וכמו
קודמין  "תמידין לג.) (יומא אביי של המערכה וכסדר

ואיל 4)למוספין". שנים בקר בני "פרים (שם) שנאמר
תמימים". שבעה שנה בני כבשים (שם 5)אחד, שנאמר

בחדשו". חודש עולת "זאת יד) שם,6)שם, (שם שנאמר
התמיד". עולת על לה', לחטאת אחד עזים "ושעיר טו)

.·„ÈÓz‰ ‰OÚÓk ‡e‰ „Á‡ ˙BÏBÚ‰ Ïk ‰OÚÓ7, «¬≈»»∆»¿«¬≈«»ƒ
- ˙B„ÚBÓ ÏLÂ ÌÈL„Á ÈL‡¯ ÏL ˙B‡hÁ‰ ‰OÚÓe«¬≈««»∆»≈√»ƒ¿∆¬

˙ÏÎ‡p‰ ˙‡hÁ‰ ‰OÚÓk8e¯‡aL9. ¿«¬≈««»«∆¡∆∆∆≈«¿

"כבשים 7) ג) שם, (שם שנאמר כמו עולה, הוא אף שהרי
למעלה  וראה תמיד". עולה ליום שנים תמימים, שנה בני

הקרבנות. מעשה מהלכות –8)פ"ו חטאת שהן שכיון
בתוספתא  וראה ספר). (קרית הנאכלת חטאת כסתם דינן
וכל  נאכלות, החיצונות החטאות שכל פ"א, שבועות
הקרבנות  ממעשה פ"ה למעלה ראה נשרפות. הפנימיות

זֿיא. מעשה 9)הלכות כיצד א, הלכה פ"ז שם למעלה
הנאכלת. החטאת

.‚ÌBiÓ ,ÌBÈ ÏÎa ÛÒeÓ Ôa¯˜ ÔÈ·È¯˜Ó ÁÒÙa¿∆««¿ƒƒ»¿«»¿»ƒ
ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ „Ú ÔBL‡¯‰10ÌÈL„Á ÈL‡¯ ÛÒeÓk ,11: »ƒ««¿ƒƒ¿«»≈√»ƒ

Ïk‰ ,ÌÈO·k ‰Ú·LÂ „Á‡ ÏÈ‡Â ÌÈL ÌÈ¯t»ƒ¿«ƒ¿«ƒ∆»¿ƒ¿»¿»ƒ«…
˙BÏBÚ12˙‡hÁ ¯ÈÚOe ,13˙ÏÎ‡p‰14L ÌBÈa .ÏL È ¿ƒ«»«∆¡∆∆¿≈ƒ∆

ÏÚ ¯˙È ÔÈ·È¯˜Ó ,ÔÒÈa ¯OÚ ‰ML ÌBÈ ‡e‰L ,ÁÒt∆«∆ƒ»»»¿ƒ»«¿ƒƒ»≈«
‰Ùez‰ ¯ÓÚ ÌÚ ‰ÏBÚÏ O·k ÌBÈ Ïk ÏL ÛÒeÓ15. »∆»∆∆¿»ƒ…∆«¿»

e¯‡aL BÓk ,¯eaˆ ÏL ‰ÁÓ ‡È‰Â16. ¿ƒƒ¿»∆ƒ¿∆≈«¿

עולה 10) אשה "והקרבתם יטֿכד) שם, (שם שנאמר כמו
ימים". שבעת ליום תעשו כאלה למעלה 11)וגו' ראה

לה',12)ה"א. עולה אשה "והקרבתם (שם) נאמר שכן
שנה". בני כבשים ושבעה אחד, ואיל שנים בקר בני פרים

אחד".13) חטאת "ושעיר כב) שם, (שם ראה 14)שנאמר
ב. הלכה את 15)למעלה "והניף יא) כג, (ויקרא שנאמר

הכהן. יניפנו השבת ממחרת לרצונכם, ה' לפני העומר
שנתו  בן תמים כבש העומר את הניפכם ביום ועשיתם

) במנחות וראה לה'". =לעולה השבת ממחרת סז.) סו:
עשירית  הוא ו"עומר" פסח). של (ראשון יו"ט ממחרת
"וימודו  יח) טז, (שמות שנאמר כמו שמה, היה וכך האיפה,

שם). ויקרא (רש"י ממעשה 16)בעומר" פי"ב למעלה
ג. הלכה הקרבנות

.„BpÓÊe17˙‡Â ˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc CÎÈÙÏe ,Úe·˜ ¿«»«¿ƒ»∆∆««»¿∆
‰‡Óh‰18. «À¿»

למעלה.17) ראה השבת, בתוספתא 18)ממחרת ראה
התורה, מן קבוע זמן להן שיש המנחות כל כי פי"א, מנחות
ממה  כן למדו עב. ובמנחות הטומאה. ואת השבת את דוחות
(=עומר) ביכורים מנחת תקריב "ואם יד) ב, (ויקרא שנאמר
וראה  בטומאה". ואפי' תקריב בשבת, ואפי' "תקריב – לה'"
השבת" את "ודוחה עא.) (שם המשנה דברי כי עב: שם
משה  וידבר אומר, "רבי שם: הברייתא וכן להקרבה, הוא
שלא  לפי תלמודֿלומר, מה מד), כג, (שם ה' מועדי את
במועדו  במועדו, בהן שנאמר ופסח, לתמיד אלא למדנו
והקרב  עומר וכו' בטומאה ואפילו במועדו בשבת, ואפילו
מועד  קבע הכתוב ה', מועדי את משה וידבר ת"ל וכו' עמו

וכו'". להקרבה עומר וכו' לכולן

.‰Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ‡l‡ BÊ ‰ÁÓ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡19, ≈¿ƒƒƒ¿»∆»≈∆∆ƒ¿»≈
Ï‡ ÌÎ¯Èˆ˜ ˙ÈL‡¯ ¯ÓÚ ˙‡ Ì˙‡·‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡««¬≈∆∆…∆≈ƒ¿ƒ¿∆∆

Ô‰k‰20·B¯w‰ ÔÓ ‡B·Ï B˙ÂˆÓ .21·B¯w‰ ÔÓ ‡a ‡Ï . «…≈ƒ¿»»ƒ«»…»ƒ«»
Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ÌB˜Ó ÏkÓ d˙B‡ ÔÈ‡È·Ó -22. ¿ƒƒ»ƒ»»≈∆∆ƒ¿»≈

משנה 19) פ"ב ופרה ו, משנה פ"א כלים פג: במנחות משנה
הלכות  פ"א שביעית בירושלמי וראה פ"ט. שם ותוספתא א,

א. הלכה פ"ד ושקלים הפסוק:20)אֿב, לתחילת הכוונה
וכן  (לחםֿמשנה). בסמ"ג מבואר וכן הארץ", אל תבואו "כי
שם. במנחות המשנה בפירוש רבינו בדברי הוא

עמא,21) "מאי שם: ובגמרא סד: במנחות משנה לירושלים.
יביאוהו  ואם ומלא, רך (=שיהא כרמל משום אימא בעית אי
אימא  בעית ואי שם). רש"י – מלא יהיה ולא יתייבש מרחוק
האחרון  הזה והטעם המצוות". על מעבירין דאין משום

שם. המשנה בפירוש רבינו "לא 22)הביא במשנה: שם
– לירושלים הקרוב רש"י) – צרכו כל בישל (=לא ביכר

מקום". מכל אותו מביאין

.Â¯OÚ ‰ML ÏÈÏa ,‰ÏÈla ¯ˆw‰Ï B˙ÂˆÓ23ÔÈa , ƒ¿»¿ƒ»≈««¿»¿≈ƒ»»»≈
˙aLa ÔÈa ÏÁa24. ¿…≈¿«»

בגמרא 23) ואמרו בלילה". לקצור "מצוותו עא. שם משנה
לומר  תלמוד ביום, ויביא ויספור יקצור "יכול סו.) (שם
שאתה  בזמן וכו'. תהיינה" תמימות שבתות "שבע טו) (שם,
לילו, מתחילת היום שתחילת לפי : מבערב" לימנות מתחיל
ראיה  וזו וכו', בקמה חרמש מהחל ט) טז, (דברים ונאמר
סה.). מנחות המשנה בפירוש (ראה בלילה" העומר שקצירת

ד,24) הלכה למעלה וראה ספר). (קרית קבוע" שזמנו "כיון
בגמרא  כי ואף השבת". את "ודוחה שם: במשנה הוא כן
פסק  – בקצירה ולא בהקרבה, זו משנה פירשו עב:) (שם
ומגילה  ח, הלכה פ"א השנה ראש הירושלמי כדברי רבינו

ז. הלכה להלן המובאים ז, הלכה פ"ב
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קכט oitqene oicinz 'ld - dcear xtq - oeygxn 'f iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.Ê¯ÓÚ‰ ˙¯Èˆ˜Ï ¯Lk ‰ÏÈl‰ ÏÎÂ25e‰e¯ˆ˜ Ì‡Â . ¿»««¿»»≈ƒ¿ƒ«»…∆¿ƒ¿»
ÌBia26¯Lk -27. «»≈

וכו'25) העומר לקצירת כשר הלילה "כל כ: במגילה משנה
שמצוותו  דבר היום, כל כשר ביום שמצוותו דבר הכלל זה

הלילה". כל כשר - או 26)בלילה יוםֿטוב מערב
אף). ד"ה עב. מנחות תוספות (עיין הוא 27)ביוםֿטוב כן

(שם  בגמרא כי ואף כשר", ביום "נקצר עא. מנחות במשנה
(ראה  שבת דוחה אינו כשר, ביום נקצר הסובר כי אמרו עב.)
השנה  ראש הירושלמי כדברי רבינו פסק – כאן) לחםֿמשנה
מהו  העומר קצירת בעי, "רשב"ל שאמרו: שם, ומגילה
והא  אביי, רבי התיב טז). (=ביום ביום השבת את שתדחה
השבת, ודוחה כשר ביום, נקצר בלילה. לקצור מצוותו תנינן
כיון  הדא, מן רשב"ל חזר אחא, ר' אמר קיבלה. ולא
השמש, בא הין. אומר השמש, בא להן: אמר שחשיכה
אלא  אומר, הוא כבר ללילה אם קיימין, אנן מה הין. אומר
מזה  מבואר הרי ליום", עניין תניהו ללילה, ענין אינו אם
השבת  את דוחה היא כשרה, ט"ז ביום קצירה הסובר שאף
קרבן  ושירי קסו, סימן צבי וחכם כאן, המוריה הר (ראה

שם). השנה בראש

.Á‰Ów‰ ÔÓ ‡B·Ï B˙ÂˆÓ28e‡ˆÓ ‡Ï .29e‡È·È - ƒ¿»»ƒ«»»…»¿»ƒ
ÌÈ¯ÓÚ‰ ÔÓ30. ƒ»√»ƒ

לקרקע.28) המחוברת התבואה מן העומר שיקצור כלומר,
וברש"י  הקמח". מן לבוא העומר "מצות במשנה עא. שם
(דברים  כדכתיב לשמה, קצירה שתהא הקמה, מן ד"ה שם

בקמה". חרמש "מהחל ט) כל 29)טז, נקצרה שכבר
מצא,30)התבואה. "לא במשנה שם התלוש, מן כלומר

ואם  רבנן, "תנו עב.) (שם ובגמרא העמרים". מן יביא
לפי  תלמודֿלומר, מה יד) ב, (ויקרא ביכורים מנחת תקריב
מן  מצא לא שאם מנין הקמה, מן לבוא העומר שמצות

תקריב". תלמודֿלומר העומרים, מן יביא - הקמה

.ËÁl‰ ÔÓ ‡B·Ï B˙ÂˆÓ31e‡ˆÓ ‡Ï .32ÔÓ e‡È·È - ƒ¿»»ƒ««…»¿»ƒƒ
L·i‰33. «»≈

ופירש"י 31) הלח", מן לבוא "מצוותו שם: במנחות משנה
שהקמה  היינו ומל". רך – "כרמל יד) כג, (שם דכתיב
ישתדל  העומרים, מן מביא אם ואף לחה, תהיה המחוברת
העומד  "מצות פ"י שם בתוספתא הוא וכן לחים, שיהיו
– לו אין העומרים, מן יביא – לו אין הקמה, מן להביא
לו  אין הלח, מן יביא – לו אין הקצור, ומן האצור מן יביא

שם. ישראל בתפארת וראה במשנה.32)וכו'", שם
מן  יביא הלח, מן מצא לא שאם "ומנין עב. שם ובברייתא
תקריב". "ואם יד) ב, (שם תלמודֿלומר היבש,

מן 33) אלא העומר את מביאין "אין פה: פה. מנחות
שאז  דרום, לצד "מושפעות כלומר המודרמות", השדות

מודרמות). ד"ה פה. שם (תוספות יותר" בהן זורחת חמה

.ÈÌB¯caL ˙B„OÓ ‡È·‰Ï ‰È‰ Ôk¯c34ÈˆÁ ¯ ‰È‰ . «¿»»»¿»ƒƒ»∆«»»»»¬ƒ
BÊ ‰La dÈˆÁ Ú¯BÊÂ ‰„O‰35ÈˆÁ ¯ ˙¯Á‡ ‰L·e , «»∆¿≈«∆¿»¿»»¿»»«∆∆»¬ƒ

.epnÓ ‡È·Óe ¯pL ÈˆÁ‰ Ú¯BÊÂ Ú¯fL ‰„O‰«»∆∆»«¿≈««¬ƒ∆»≈ƒƒ∆

זרע.34) ולא נחרשת 35)חרש שכשהקרקע פה: שם

עיין  יפה, תבואה להוציא בכוחה אין שנה, בכל ונזרעת
הלכה  מזבח איסורי מהלכות פ"ז למעלה וראה שם. רש"י

כאן. ובלחםֿמשנה ד,

.‡ÈÊ ¯ÓÚ‡a ‰È‰ ÌÈ¯BÚO‰ ÔÓ ‰36‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â . …∆∆ƒ«¿ƒ»»»¿»»∆¬»»
ea¯ ‰LnÓ37?‰OÚ ‰È‰ „ˆÈÎÂ .38·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ƒ∆«≈¿≈«»»«¬∆≈∆∆

˙BÎÈ¯k B˙B‡ ÔÈOBÚÂ ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ÔÈ‡ˆBÈ39 ¿ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ
˙B¯ÈÚ‰ Ïk .¯ˆ˜Ï ÁB ‰È‰iL È„k ,Ú˜¯wÏ ¯aÁÓaƒ¿À»««¿«¿≈∆ƒ¿∆«ƒ¿…»»¬»
˜ÒÚa ¯ˆ˜ ‰È‰iL È„k ,˙BÒpk˙Ó ÌLÏ ˙BÎeÓq‰«¿¿»ƒ¿«¿¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿»¿≈∆

ÏB„b40ÔÈ‡Ò LÏL ÔÈ¯ˆB˜Â .41‰LÏLa ÔÈ¯BÚO »¿¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿»
˙Bt˜ LÏL·e ,ÌÈL‡42˙BÏbÓ ‰LÏL·e ,43ÔÂÈk . ¬»ƒ¿»Àƒ¿»«»≈»

‰ÎLÁL44¯ˆBw‰ Ì‰Ï ¯ÓB‡ ,45:ÌL ÌÈ„ÓBÚ‰ ÏÎÏ ∆»¿»≈»∆«≈¿»»¿ƒ»
BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?LÓM‰ ‡a46ÔÈ¯ÓB‡ ?LÓM‰ ‡a !Ô‰ : »«∆∆¿ƒ≈»«∆∆¿ƒ

?‰Ê ÏbÓ !Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?LÓM‰ ‡a !Ô‰ :BÏ≈»«∆∆¿ƒ≈«»∆
?‰Ê ÏbÓ !Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?‰Ê ÏbÓ !Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ≈«»∆¿ƒ≈«»∆
?BÊ ‰t˜ !Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?BÊ ‰t˜ !Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ≈À»¿ƒ≈À»
‰È‰ Ì‡Â !Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?BÊ ‰t˜ !Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ≈À»¿ƒ≈¿ƒ»»
!Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?ÌBi‰ ˙aL :Ô‰Ï ¯ÓB‡ - ˙aL«»≈»∆«»«¿ƒ≈
ÔÈ¯ÓB‡ ?ÌBi‰ ˙aL !Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?ÌBi‰ ˙aL«»«¿ƒ≈«»«¿ƒ
ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ?¯ˆ˜‡ :Ô‰Ï ¯ÓB‡ Ck ¯Á‡Â !Ô‰ :BÏ≈¿««»≈»∆∆¿…¿≈¿ƒ
?¯ˆ˜‡ !¯ˆ˜ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰Â ?¯ˆ˜‡ !¯ˆ˜ :BÏ¿…∆¿…¿≈¿ƒ¿…∆¿…
¯·c Ïk ÏÚ ÌÈÓÚt LÏL !¯ˆ˜ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰Â¿≈¿ƒ¿…»¿»ƒ«»»»

ÌÈÚBh‰ el‡ ÈtÓ ?‰nÏ Ck ÏÎÂ .¯·„Â47e‡ˆiL ¿»»¿»»»»ƒ¿≈≈«ƒ∆»¿
ÈL ˙È·a Ï‡¯OÈ ÏÏkÓ48‰fL ,ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰L . ƒ¿«ƒ¿»≈¿«ƒ≈ƒ∆≈¿ƒ∆∆

˙aL ‡e‰ '˙aM‰ ˙¯ÁnÓ' ‰¯Bza ¯Ó‡pL∆∆¡««»ƒ»√«««»««
˙ÈL‡¯a49e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ;50,˙aL dÈ‡L ¿≈ƒƒƒ«¿»»¿∆≈»«»

ÔÈ¯„‰q‰Â ÌÈ‡È·p‰ „ÈÓz e‡¯ ÔÎÂ .·BË ÌBÈ ‡l‡51 ∆»¿≈»»ƒ«¿ƒƒ¿««¿∆¿ƒ
¯OÚ ‰MLa ¯ÓÚ‰ ˙‡ ÔÈÙÈÓ eÈ‰L ,¯B„Â ¯Bc ÏÎa¿»»∆»¿ƒƒ∆»…∆¿ƒ»»»
:‰¯Bza ¯Ó‡ È¯‰Â .˙aLa ÔÈa ÏÁa ÔÈa ,ÔÒÈa¿ƒ»≈¿…≈¿«»«¬≈∆¡««»

‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚ „Ú eÏÎ‡˙ ‡Ï ÏÓ¯ÎÂ ÈÏ˜Â ÌÁÏÂ52; ¿∆∆¿»ƒ¿«¿∆……¿«∆∆««∆
ÁÒt‰ ˙¯ÁnÓ ı¯‡‰ ¯e·ÚÓ eÏÎ‡iÂ :¯Ó‡Â53˙BvÓ ¿∆¡««…¿≈¬»»∆ƒ»√««∆««

ÈeÏ˜Â54Ì‡Â .,Ú¯‡ ˙aLa ÁÒt‰ B˙B‡L ,¯Ó‡z ¿»¿ƒ…«∆«∆«¿«»≈«
ÌÈLth‰ encL BÓk55¯z‰ ·e˙k‰ ‰Ïz C‡È‰ - ¿∆ƒ«ƒ¿ƒ≈«»»«»∆≈

‰aq‰ ‡ÏÂ ¯wÚ‰ BÈ‡L ¯·„a L„ÁÏ Ì˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»∆»»¿»»∆≈»ƒ»¿…«ƒ»
¯·c‰ ‰ÏzL ¯Á‡Ó ‡l‡ ?‰¯˜ ‰¯˜ ‡l‡∆»ƒ¿…ƒ¿»∆»≈««∆»»«»»
‡È‰ ÁÒt‰ ˙¯ÁnL ¯e¯a ¯·c‰ ,ÁÒt‰ ˙¯ÁÓa¿»√««∆««»»»∆»√««∆«ƒ

L„Á‰ ˙‡ ˙¯zn‰ ‰lÚ‰56ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â , »ƒ»««∆∆∆∆»»¿≈«¿ƒƒ«
.Úe·M‰ ÈÓÈÓ ‡e‰ ÌBÈ ‰Ê È‡≈∆ƒ≈«»«

ה"ב.36) הקרבנות מעשה מהלכות פי"ב למעלה ראה
בתורה.37) מפורש ואינו מסיני, למשה הלכה כלומר,

אתה  השעורין, מן באה "מהיכן אמרו: ופד. סח: ובמנחות
אליעזר  רבי החיטין. מן אלא אינו או השעורין מן אומר
אביב  מה לדורות. אביב ונאמר במצרים, אביב נאמר אומר,
האמור  אביב אף שעורין, לא), ט, (שמות במצרים האמור
שמביא  יחיד מצינו אומר, עקיבא ורבי שעורין. לדורות
שמביאין  וציבור השעורין, מן וחובתו החיטין מן חובתו
אתה  ואם השעורים. מן חובתן מביאין החיטין, מן חובתן
חובתו  שמביא ציבור מצינו לא החיטין, מן בא (עומר) אומר
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אין  החיטין, מן בא עומר אומר אתה אם ד"א, השעורין. מן
דבורא  ויקרא בסיפרא גם וראה ביכורים". הלחם שתי

דֿה. הלכות יג, פרשה סה.38)דנדבה במנחות משנה
(רש"י 39) אגרוף" מלוא שבלים ראשי וקושרים "כורכים

יוםֿטוב 40)שם). שבמוצאי הדבר לפרסם גדולה המולה
כי  שאומרים בייתוסין של מלבם להוציא אותו, קוצרים
רבינו. בדברי להלן ראה קוצרין, בראשית שבת ממחרת

סג:).41) (שם במשנה סלים 42)כחכמים שלשה
ראה  שקוצרים, בשעה ושבלים תבן בהן להכניס שרגילים

קכו. מפני 43)שבת הדבר לפרסם כדי במשנה, שם
להלן. ראה יוםֿטוב.44)הבייתוסין, היינו 45)מוצאי

שנתקבצו. העיירות לבני אומר הקוצרים, משלושת אחת כל
אומר.46) הקוצרים משלושת אחד כל כלומר,
והבייתוסים.47) המשנה 48)הצדוקים בפירוש ראה

ב. משנה פ"א למה,49)לאבות כך "כל במשנה סה. שם
שהיו  והבייתוסים) הצדוקים גרס: (והרע"ב הבייתוסין מפני
במוצאי  (אלא יוםֿטוב במוצאי העומר קצירת אין אומרים

רש"י)". – בגמרא כדמפרש סו.50)שבת, סה: שם
מפי 51) איש והסנהדרין מהנביאים בידינו קבלה כלומר

העומר.52)איש. הבאת יום יום 53)הוא ממחרת היינו
בניסן. טז שהוא פסח, של את 54)ראשון שהביאו הרי

טז. יום שהוא הפסח למחרת הצדוקים 55)העומר
של  א' יו"ט אז היה שלנו, מסורת לפי אבל והבייתוסים.
שנחלקו  הדעות שתי כפי שני. ביום או ראשון ביום פסח
אם  משה, בו שמת אדר ז' יום חל השבוע מימי יום באיזה
מכאן, ד"ה ל. מנחות תוספות ראה שבת. בערב או בשבת

המוריה). (הר יג סימן דפסחים פ"י זו 56)ורא"ש ראיה
גם  כתובה והיא כאן, לחםֿמשנה ראה הסמ"ג, גם הביא
עזרא  בן אברהם והר"ר שם. יהושע לספר הרלב"ג בפירוש
והשיג  מרומי, אחד חכם בשם זו ראיה הביא שם) (ויקרא

(יהושע  הרד"ק בפירוש גם וראה המוריה עליו. ובהר שם),
כאן.

.·È‰¯ÊÚÏ e‰e‡È·‰Â ,˙Btwa e‰e˙e e‰e¯ˆ˜57 ¿»¿»«À∆¡ƒ»¬»»
e‰eË·ÁÂ58ÔÈ¯¯B·e ÔÈ¯BÊÂ ,59ÔÈ¯BÚO‰ ˙‡ ÔÈÁ˜BÏÂ . «¬»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ∆«¿ƒ

¯e‡a B˙B‡ ÔÈ·‰·‰Óe60·ea‡a61‰È‰iL È„k ,·wÓ ¿«¿¬ƒ»¿«¿À»¿≈∆ƒ¿∆
ÔlÎa ËÏBL L‡‰62O¯b L‡a ÈeÏ˜ ·È·‡ :¯Ó‡pL . »≈≈¿À»∆∆¡«»ƒ»»≈∆∆

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;ÏÓ¯k63‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L , «¿∆ƒƒ«¿»»¿∆≈¿«≈∆»
ÔÈÁËBL B˙B‡ ÔÈÏBwL ¯Á‡Â .„·Ïa ¯ÓÚ‰ ˙ÁÓa¿ƒ¿«»…∆ƒ¿«¿««∆ƒ¿ƒ

Ba ˙·MÓ Áe¯‰Â ‰¯ÊÚa B˙B‡64B˙B‡ ÔÈ˙BÂ . »¬»»¿»«¿«∆∆¿¿ƒ
ÔÈÁBËÂ ,˙BÒB¯b ÏL ÌÈÁÈ¯Ï65ÔÈ‡Ò LÏM‰ ˙‡66, ¿≈«ƒ∆»¿¬ƒ∆«»¿ƒ

ÔB¯OÚ Ïk‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe67LÏLa ‰tÓ ‡e‰L ƒƒƒ«…ƒ»∆¿À∆ƒ¿
‰Ù ‰¯OÚ68‰cÙ ¯‡M‰Â .69·iÁÂ ,Ì„‡ ÏÎÏ ÏÎ‡Â ∆¿≈»»¿«¿»ƒ¿∆¿∆¡»¿»»»¿«»

‰lÁa70˙B¯OÚn‰ ÔÓ ¯eËÙe71e¯‡aL BÓk ,72. ¿«»»ƒ«««¿¿∆≈«¿
ÌÈ¯BÚO‰ ˙ÏÒ ÏL ÔB¯OÚ‰ ‰Ê ÔÈÁ˜BÏÂ73ÔÈÏÏB·e , ¿¿ƒ∆»ƒ»∆…∆«¿ƒ¿ƒ

ÔÓL ‚Ïa B˙B‡74ÔÒÈa ¯OÚ ‰MLa75ÂÈÏÚ ÔÈ˙BÂ , ¿…∆∆¿ƒ»»»¿ƒ»¿¿ƒ»»
‰·Ï ıÓ˜76˙BÁn‰ ¯‡Lk77BÙÈÓe .78Á¯ÊÓa79, …∆¿…»ƒ¿»«¿»¿ƒ¿ƒ¿»

„È¯BÓe ‰ÏÚÓ ‡È·Óe CÈÏBÓ80BLÈbÓe ,81dcÁ „‚k ƒ≈ƒ«¬∆ƒ«ƒ¿∆∆À»
˙BÁn‰ ¯‡Lk ˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓ Ô¯˜ ÏL82ıÓB˜Â . ∆∆∆«¬»ƒ¿ƒƒ¿»«¿»¿≈

¯ÈË˜Óe83ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ ¯‡M‰Â ,84Ïk È¯ÈLk «¿ƒ¿«¿»∆¡»«…¬ƒƒ¿»≈»

˙BÁn‰85ÔÈ·È¯˜nL ¯Á‡Ï ?B˙B‡ ÔÈˆÓB˜ È˙ÓÈ‡Â . «¿»¿≈»«¿ƒ¿««∆«¿ƒƒ
ÌBi‰ ÛÒeÓ86‰ÏBÚ‰ O·ÎÂ87ÔÈa ÏL „ÈÓz Ì„˜ , ««¿∆∆»»…∆»ƒ∆≈

ÌÈa¯Ú‰88. »«¿«ƒ

י)57) כג, (ויקרא שנאמר משום סו. במנחות משנה
אל  קצירכם ראשית עומר את והבאתם קצירה את "וקצרתם
ספר). (קרית לעזרה יביאוהו קצירה שמשעת הרי הכהן",

היו 58) כי הסובר מאיר כר' ולא שם, במשנה כחכמים
והסביר  החביטה. לפני שבלים בעודם באש אותם מהבהבין
קודם  באש אותן יגישו "שלא שם המשנה בפירוש רבינו
יתפרד  הדישה ובשעת מתלחלח, שהוא לפי אותן, שידוש

בלא 59)ויפסד". איֿאפשר הרי אבל במשנה, נזכר לא זה
המוריה). (הר וכו' ירבה ואל ד"ה סג: שם רש"י וראה זה,

במשנה).60) שם (ראה קלי מצות בו לקיים כלי 61)כדי
דבורא  ויקרא בסיפרא גם וראה שם. כחכמים לקליה. מיוחד

ו. הלכה יג, פרשה מנחות 62)דנדבה וגמרא שם סיפרא
ד.63)סו: הלכה שם כדי 64)סיפרא במשנה. שם

ישראל  (תפארת באבוב שהזיעו מהגרעינין הזיעה שתתייבש
גרוסות,65)שם). "של שם רש"י ופירש במשנה. שם

ואין  הסולת, דרך שכן עבה, אלא דק טחונות היו שלא
יטחנו  שאם בעצמן, מהגרעינין בנפה הקליפה אלא מוציאה
נקראת  כך שם ועל הסולת, עם בנפה הקליפה כל יעבור יפה
ויגרס  כמו – וטחינה שבירה לשון ו"גרש כרמל". גרש
– יט קיט, (תהלים נפשי" גרסה וכן, טז). ג, (איכה בחצץ

יד). ב, בויקרא יא.66)רש"י הלכה למעלה ראה
במשנה 67) הוא וכן עשרון", ממנו "והוציאו במשנה: שם

את  "והבאתם י) כג, (ויקרא שנאמר משום והיינו עו: שם
לעשירית  הכוונה כי שם רש"י וראה קצירכם", ראשית עומר
יח) טז, (שמות שנאמר כמו נקראת, היתה שכך האיפה,
מעשה  מהלכות פי"ב למעלה גם וראה בעומר", "וימודו
יצא  לא משעורים, בא שהעומר ולפי ה. הלכה הקרבנות
הלחם, משתי אבל בלבד. אחד עשרון אלא סאין משלשה
שם  (גמרא סאין משלושה עשרונים שני יצאו מחיטים, שהן

כל 68)עו:). היתה נפות, הי"ג "ואילו במשנה. ושם שם
בניפוי  הפליגו לא שאם ודע הסדר, על מחבירתה דקה אחת
מב' עשרון הוציא (אלא סאין משלושה הוציא שלא או
למצוה" אלא אלו כל ואין פסל, לא סאין) מד' או סאים

עו:). שם בפיה"מ על 69)(רבינו יותר שנשאר מה כלומר,
במשנה). סו. (שם לחולין ויוצא נפדה שם 70)העשרון,

זו  של וגלגול דעיסה, גלגול היינו חלה שחיוב לפי במשנה.
(רש"י). שנפדה" לאחר הוא, הדיוט כחכמים 71)ביד

חל  מעשר שחיוב הסוברים במשנה, שם ר"ע) על (החולקים
הקדש  ומירוח הקדש, ביד היה זה של ומירוח מירוח, בשעת

המעשרות. מן כה,72)פוטר הלכה מעשר מהלכות בפ"ג
ג. הלכה ביכורים מהלכות יד.73)ופ"ו סוטה משנה ראה

היא  השעורים, מן באה שהיא אףֿעלֿפי העומר "מנחת
שבו  מובחר "בשעורין רש"י ומפרש גרש", באה היתה

חיטים". סולת כעין נפה, עשרה בשלוש ראה 74)מנופה
עליה  "ונתת טו) ב, (ויקרא שנאמר משום סז: מנחות משנה
הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות פי"ב למעלה וראה שמן",

אחד. לוג צריך עשרון לכל ח, הלכה ופ"ב כלומר 75)ז,
שם). המשנה (פירוש במשנה.76)ביום שם מנחות ראה
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היא". מנחה לבונה עליה "ושמת (שם) שנאמר משום
כל 77) כי שם, הקרבנות מעשה מהלכות בפי"ב ראה

לבונה. קומץ טעונות סז:78)המנחות שם במשנה ראה
לפני  העומר את "והניף יא) כג, (שם שנאמר משום וסא.
ו. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פי"ב למעלה וראה ה'",

למעלה 79) ראה במזרח, שהוא ה'" "לפני (שם) שנאמר
הלכה  פ"ח ולהלן ו, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ"ט

סא.80)יא. מנחות וראה ז. הלכה שם פ"ט למעלה ראה
מעשה 81)במשנה. מהלכות ופי"ב שם, מנחות ראה

ו. הלכה שם.82)הקרבנות קרבנות מעשה בהלכות ראה
"והקטיר 83) טז) ב, (שם שנאמר משום במשנה, סז: שם

קומץ. זו ואזכרה אזכרתה", את במשנה.84)הכהן שם
ט.85) הלכה שם הקרבנות מעשה בהלכות ראה
(כסףֿמשנה).86) קודם דתדיר מתחיל 87)משום כאן

"העומר  שהרי שלמעלה, למה מוסב זה ואין חדש, ענין
באופן  ט), הלכה פ"ט (להלן עמו" הבא לכבש קודם
התמיד  ולפני העומר אחרי והכבש המוסף, אחר שהעומר
ולחםֿמשנה. בכסףֿמשנה וראה הערבים. בין של

אחר 88) קרבן שוחטין אין כי ג, הלכה פ"א למעלה ראה
בין  של תמיד אצל שנאמר לפי הערביים, בין של תמיד
ודרשו  השלמים, חלבי עליה והקטיר ה) ו, (ויקרא הערביים

כולם". הקרבנות כל השלם "עליה חכמים:

.‚È¯ˆ˜Ï ¯eÒ‡89Ï‡¯OÈ ı¯‡a90ÈÈÓ ˙LÓÁÓ ÔÈÓ »ƒ¿…¿∆∆ƒ¿»≈ƒ≈¬≈∆ƒ≈
‰‡e·z91¯ÓÚ‰ ˙¯Èˆ˜Ï Ì„˜92˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL , ¿»…∆ƒ¿ƒ«»…∆∆∆¡«≈ƒ

ÌÈ¯ˆ˜p‰ ÏÎÏ ‰lÁz ‰È‰iL - ÌÎ¯Èˆ˜93‰na . ¿ƒ¿∆∆ƒ¿∆¿ƒ»¿»«ƒ¿»ƒ«∆
;¯ÓÚ epnÓ ‡È·‰Ï Èe‡¯L ¯Èˆ˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆»¿»ƒƒ∆…∆

ÔÈÁÏM‰ ˙Èa Ï·‡94ÌÈ˜ÓÚaL95Èe‡¯ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ¬»≈«¿»ƒ∆»¬»ƒƒ¿≈»
epnÓ ‡È·‰Ï96¯ÓÚ‰ ÈÙlÓ B˙B‡ ÔÈ¯ˆB˜ -97Ï·‡ , ¿»ƒƒ∆¿ƒƒƒ¿≈»…∆¬»

Lc‚È ‡Ï98. …ƒ¿

א.89) משנה פ"א ובחלה ע. במנחות אבל 90)משנה
למעלה  (ראה משם מביאין שאין לפי מותר, לארץ בחוץ
שבעמקים, השלחין בבית גם כי להלן, וראה ה). הלכה

המוריה). (הר לקצור שעורים,91)מותר חיטים, שהם
ושיפון. שועל שיבולת שבענין 92)כוסמין, אףֿעלֿפי

אסורות  מאכלות מהלכות (פ"י רבינו כתב חדש, אכילת
אסורה  אינה קצירה – העומר שיקרב עד שאסור ב) הלכה
ולחםֿמשנה  כסףֿמשנה וראה העומר, קצירת לפי אלא

שם. בחלה טוב' יום י 93)ו'תוספות פרשה אמור סיפרא
ג. גדלה 94)הלכה והתבואה למים, שצמאה יבשה ארץ

בהשקאה. היא 95)בה צמאה, ארץ להיותה נוסף כלומר,
משובחת. אינה בה הגדלה שהתבואה בעמק, גם

פה.96) מנחות ראה ממנו, מביאין אין לכתחלה כלומר,
הביא  ואם – השלחין מבית ולא וכו' מביאין "אין במשנה
הלכה  מזבח איסורי מהלכות פ"ו למעלה גם וראה כשר".
השלחין", מבית – מביאין "אין שנינו ששם ואע"פ יב.
אלא  התירו לא כאן ואילו בעמקים, שאינם אלה אף ומשמע
אפילו  מותר התורה מן כי יתכן – שבעמקים השלחין בית
ממנו, מביאין שאין מאחר בעמקים, שאינו השלחין בבית
מנחות  תוספות ראה בעמקים, אינו אם גם אסרו חכמים אבל

קוצרים. ד"ה בית 97)סח. "קוצרים עא. שם משנה

אומר, בנימין ר' "תניא, שם ובגמרא שבעמקים". השלחין
והבאתם  קצירה את וקצרתם שם) (ויקרא אומר אחד כתוב
כיצד, הא הכהן. אל קצירכם ראשית (שם) וכתיב עומר, את
מביא  אתה שאי ממקום קוצר, אתה אי מביא שאתה ממקום
ג  הלכה י פרשה אמור בסיפרא גם וראה קוצר", אתה
ממה  הוא שבעמקים השלחין מבית מביאים שאין שהטעם
ספר  קרית וראה כולכם", של "קצירכם – "קצירכם" שנאמר

(פירוש 98)כאן. דישה לצורך גדיש יעשה לא כלומר
מיד  יקצרוה לא שאם התירו קצירה שדווקא שם). המשנה
ימתין  אם הפסד שום שאין להגדיש, אבל שתיפסד. אפשר
ישראל  ותפארת רע"ב (ראה התירו לא – הפסח אחר עד

ח). משנה פ"י מנחות

.„È‰LÈ¯L‰L ‰‡e·z99¯ÓÚ‰ Ì„˜100¯ÓÚ‰ - ¿»∆ƒ¿ƒ»…∆»…∆»…∆
d¯ÈzÓ101Â‡Ï Ì‡Â ;102k d¯ˆ˜Ï ¯eÒ‡ -¯eÒ‡L C¯„ «ƒ»¿ƒ»»¿»¿»¿∆∆∆»

‡a‰ ¯ÓÚ‰ ‡B·iL „Ú dÏÎ‡Ï103. ¿»¿»«∆»»…∆«»

סימן 99) יורהֿדעה בשו"ע וראה נשרשה. וגם נזרעה כלומר
ארבעה  הוא השרשה זמן כי שם, ובמפרשים ג סעיף רצג

יום. בבבא 100)עשר (רש"י העומר הבאת קודם היינו
ויש  ז). משנה פ"י במנחות ישראל ותפארת נו: מציעא
בתוספות  וראה שם. (רע"ב העומר קצירת קודם מפרשים

להלן. וראה ע: במנחות ועיין שם). משנה 101)הגרע"א
מותרת  – העומר קצירת לפני השרישה אם [היינו ע. שם
– ההבאה ולפני הקצירה אחרי השרישה ואם בקצירה, אף

להלן]. וראה באכילה. רק השרישו 102)מותרת שלא
העומר. לאחר כג,103)אלא (שמות שנאמר משום שם.

(שם  בשדה ונשרש שנזרע משעה בשדה", תזרע "אשר טז)
שפירש  באורֿשמח וראה ספר) ובקרית ברע"ב וראה עא.
לפני  נשרשה ואם אכילה, באיסור תלוי שהכל רבינו דעת
גם  מותרת – באכילה שמותרת – הקצירה ואחר ההקרבה

למעלה. וראה הקצירה,

.ÂËLÈÏL ‰‡È·‰ ‡lL ‰‡e·z104¯ˆ˜Ï ¯zÓ - ¿»∆…≈ƒ»¿ƒÀ»ƒ¿…
‰pnÓ105‰Ó‰·Ï ÏÈÎ‡‰Ï106ÔÈ¯ˆB˜Â .107ÈtÓ ƒ∆»¿«¬ƒƒ¿≈»¿¿ƒƒ¿≈

e„ÒtÈ ‡lL ˙BÚÈËp‰108˙È·Ï ÌB˜Ó ˙BpÙÏ ÔÈ¯ˆB˜Â . «¿ƒ∆…ƒ»¿¿¿ƒ¿«»¿≈
Ï·‡‰109L¯„n‰ ˙È·Ï B‡110- ÌÎ¯Èˆ˜ :¯Ó‡pL ; »≈∆¿≈«ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ¿∆

Èˆ˜ ‡ÏÂ‰ÂˆÓ ¯111. ¿…¿ƒƒ¿»

בישולו 104) לגמר האחרון השליש נגמר שלא כלומר,
שם). ישראל בתפארת וראה שם, המשנה בפירוש (רבינו

העומר.105) ר'106)לפני דברי לפי עא. שם משנה
קציר  לאו בהמה) (=לאכילת לשחת שכל ומשום יהודה.

(רע"ב). העומר.107)הוא משנה 108)לפני האילנות.
בשעת  שיכוון והוא הנטיעות", מפני "וקוצרין עא. שם
[יפסידו] (יפסיק) שלא כדי מהאילנות להתרחק קצירה
אינה  זו שתבואה משום כן והתירו שם). המשנה (פירוש
לא  מביאין שאין פה. מנחות במשנה ראה לעומר. ראויה
מביא  אתה שאי וממקום אילן, משדה ולא השלחין מבית
לפי  שם ברש"י ועיין יג. הלכה למעלה (ראה קוצר אתה –
כלאים. איסור יהא שלא הנטיעות מפני שקוצר אחד, פירוש
איסור, זה שאין ו הלכה כלאים מהלכות פ"א רבינו ולדעת

כנ"ל). אחר, פירוש לפרש במשנה.109)הוכרח שם
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רחבה  ברכת לברך ברחבה לישב פנוי מקום לעשות והיינו
(רש"י  וכו' המיוגעים אחינו (ח:) כתובות במסכת הנזכרת

בית 110)שם). ביטול מפני וכו' "וקוצרין במשנה: שם
(רש"י). התלמידים" לישב מקום להם "לעשות המדרש",

האבל 111) בית לטובת לקצור התירו ולכן בגמרא, עב. שם
מצוה. קציר שהוא המדרש, ובית

.ÊË¯ˆ˜Ï ¯znL Èt ÏÚ Û‡Â112Ô˙B‡ ‰OÚÈ ‡Ï - ¿««ƒ∆À»ƒ¿……«¬∆»
˙BÎÈ¯k113ÌÈ˙·ˆ ÌÁÈpÈ ‡l‡ ,ÔÈ¯ˆBw‰ C¯„k ¿ƒ¿∆∆«¿ƒ∆»«ƒ≈¿»ƒ

ÌÈ˙·ˆ114. ¿»ƒ

טו.112) הלכה למעלה גדולות.113)כמבואר אלומות
אותן 114) יעשה "לא במשנה עא. שם קטנות. אגודות

המשנה  בפירוש רבינו וכתב צבתים", מניחן אבל כריכות,
לקצתם  קצתם ומקבצין הקטנות, האגודות הן "וצבתים שם:
זה  ולפי כריכות". נקראין והן גדולות, אלומות מהן ועושין
כי  שם רש"י דעת אבל קשורות, היו כריכות וגם צבתים גם
שאינן  אלומות הם וצבתים קשורות, אלומות הם כריכות
לא  דאפשר דכמה טעמא, "מאי עב. שם ובגמרא קשורות,

טרחינן".

.ÊÈe¯‡a ¯·k115˙ÁÓ ‡ÏÂ ˙BÁÓ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡L , ¿»≈«¿∆≈¿ƒƒ¿»¿…ƒ¿«
ÌÈÎÒ116ÌÈ¯eka ‡ÏÂ117˙‡·‰ Ì„˜ L„Á‰ ÔÓ ¿»ƒ¿…ƒƒƒ∆»»…∆¬»«

‡È·È ‡ÏÂ .ÏeÒt - ‡È·‰ Ì‡Â ,¯ÓÚ‰118˙‡·‰Ï Ì„˜ »…∆¿ƒ≈ƒ»¿…»ƒ…∆«¬»«
¯Lk - ‡È·‰ Ì‡Â ,ÌÁl‰ ÈzL119. ¿≈«∆∆¿ƒ≈ƒ»≈

ט.115) הלכה מזבח איסורי מהלכות פ"ה למעלה
מעשה 116) מהלכות פ"ב למעלה (ראה הסולת [היינו

אינו  הרי היין אבל חדש. מחמת האסורה א) הלכה הקרבנות
שם.117)אסור]. מזבח איסורי בהלכות נזכרו לא ביכורים

שם). רוקח (מעשה מנחות בכלל רבינו כללם כי ויתכן

חדש. איסור מחמת שאסורים דגן, ביכורי היינו וביכורים

הרש"ש. וחידושי ובהגהות וברש"י שם בגמרא ראה
החדש.118) מן מזבח 119)כלומר, איסורי בהלכות ראה

"אין  סה: מנחות במשנה היא זו הלכה וכל י. הלכה שם
ואם  לעומר, קודם בהמה ומנחת וביכורים מנחות מביאין
כשר". הביא ואם יביא, לא הלחם לשתי קודם פסול. הביא

.ÁÈC¯·Ó - ‰lÁz L„Á‰ ÔÓ ‰ÁÓ ·È¯˜n‰ ÏÎÂ¿»««¿ƒƒ¿»ƒ∆»»¿ƒ»¿»≈
eÈÁ‰L120. ∆∆¡»

ומקריב 120) עומד "היה לז: ובברכות עה: במנחות ברייתא
ומפרש  וקיימנו", שהחיינו ברוך אומר בירושלים, מנחות
מנחות  עדיין זה כהן הקריב שלא "כגון שם מנחות רש"י
אומר  העומר, מנחת כגון חדשה מנחה שהקריב או מימיו,

שהחיינו". כהן

.ËÈ¯Á‡ d¯ˆ˜e ¯ÓÚ‰ ·¯wL ¯Á‡ dÚ¯fL ‰‡e·z¿»∆¿»»««∆»«»…∆¿»»««
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰‡a‰ ‰L ÏL ¯ÓÚ‰ ·¯wL121Ì‡ ∆»«»…∆∆»»«»»¬≈»≈ƒ

ÈzL ˙‡·‰ Ì¯Ë ‰lÁzÎÏ ˙BÁÓ ‰pnÓ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒƒ∆»¿»¿«¿ƒ»∆∆¬»«¿≈
ÈzL ˙‡·‰ ‰ÈÏÚ ¯·Ú BÊ ‰‡e·˙e ÏÈ‡B‰ ,ÌÁl‰«∆∆ƒ¿»»«»∆»¬»«¿≈
e‡È·iL „Ú ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ B‡ ,¯ÓÚ‰ ˙¯Èˆ˜e ÌÁl‰«∆∆¿ƒ«»…∆≈¿ƒƒ«∆»ƒ

.˙Á‡ ‰L ÏL ¯ÓÚ‰ ˙‡·‰ ¯Á‡ ÌÁl‰ ÈzL¿≈«∆∆««¬»«»…∆∆»»««

(121. סח: במנחות נפשטה שלא בעיא זוהי

.ÎÔÎÂ122‰‡e·z123Ú˜¯wa ‰˙È‰L124‰ÈÏÚ eËÁÂ ¿≈¿»∆»¿»««¿«¿»¿»∆»
‰Ê È¯‰ - ÌÁl‰ ÈzL e‡È·‰Lk dlL ÌÈÏÚ eˆ‰ B‡≈≈»ƒ∆»¿∆≈ƒ¿≈«∆∆¬≈∆

‰L¯L‰ BÓk Ô˙ËÁ B‡ ÔÈÏÚ‰ ˙ˆ‰ Ì‡ ,˜ÙÒ125 »≈ƒ¬ƒ«∆»ƒ¬»»»¿«¿»»
‰·eLÁ dÈ‡ B‡ ,˙BÁÓ ‰pnÓ ‡È·‰Ï ‰¯z‰Â¿À¿»¿»ƒƒ∆»¿»≈»¬»

‡È·È ‡Ï CÎÈÙÏ .‰L¯L‰126‰ˆ¯‰ - ‡È·‰ Ì‡Â ,127. «¿»»¿ƒ»…»ƒ¿ƒ≈ƒÀ¿»

נפשטה,122) ולא סט. במנחות חמא בר רמי של בעיא
במה  בגמרא שנסתפקו כשם לומר, ורוצה בתיקו. ועלתה
שלפנינו. במה נסתפקו כן כמו יט, הלכה שלמעלה

ולענין 123) האילן, בפירות שהמדובר פירש שם רש"י
ולענין  דגן, מיני בחמשת מפרשה רבינו אבל ביכורים.

להלן. וראה בלי 124)מנחות, בקרקע מונחת [כלומר,
ה, הלכה אסורות מאכלות מהלכות בפ"י וראה השרשה,
והשרישה  העומר לפני כשזרעה והמדובר שם. ובכסףֿמשנה
שרשיה  עם הארץ מן יצאה ושוב התירה, שהעומר אז,
ראה  שלה, בעלים הנצה או חניטה סימני נראו בשכבר

הקרקע,125)להלן]. מן שיציאתה נאמר אם [כלומר,
ביטלה  – מניצה או חונטת להיות ממשיכה כשהיא
היא  הרי ולהניץ, לחנוט ממשיכה שהיא מכיון או ההשרשה,

להלן]. וראה מושרשת. להיות גם [לענין 126)כממשיכה
יציאתה  שאם ספק, כאן יש כן גם במדינה, חדש איסור
עד  מותרת ואינה נאסרה, שהיא בוודאי השרשתה, ביטלה
אסורות  מאכלות בהלכות נראה (וכן הבא העומר שיבוא
ועקרה  העומר, לפני שליש בהביאה אלא נסתפקו שלא שם,
לפני  לבד בהשרשה אבל העומר, לאחר מחדש ושתלה
מחדש), ושתלה העומר אחר נעקרה אם נאסרה – העומר
מעמידים  – ההשרשה בטלה אם בידינו שספק שכיון אלא
הבאת  עם היתר שם עליה היה שהרי היתר, בחזקת אותה
בהלכות  צ"ע (אבל מספק לאסרה יכול אתה ואין העומר,
עליה  היה שלא מנחות לענין אבל שם). אסורות מאכלות
הלחם  שתי הבאת לפני נתעורר הספק שהרי היתר, שם עוד

מספק]. להתירה אין מנחות 127)– שלענין [אףֿעלֿפי
לענין  מספק לאסרה לנו היה כן ואם היתר, עוד לה היה לא
זאת  ובכל למעלה), (ראה העומר שלפני חדש מטעם גם זה,
בדיני  הספקות בכל רבינו פסק שכן בדיעבד, הורצה
מהלכות  פ"ד ולמעלה ג, הלכה פ"ח להלן ראה הקרבנות,
במרכבת  וראה יג. הלכה שם ופ"ו יב, הלכה מזבח איסורי
שאול  חנניה להרב שאול ובגן האזל, באבן המשנה,
שהאריכו  מה ע"ב, ט דף שאלוניקי דפוס הרמב"ם בלשונות

בזה].

.‡Î¯ÓÚ‰ ˙¯Èˆ˜ Ì„˜ ¯ˆBw‰Â128‰˜BÏ BÈ‡ -129, ¿«≈…∆¿ƒ«»…∆≈∆
¯Lk ¯Èˆw‰Â130. ¿«»ƒ»≈

קודם 128) וכו' לקצור ש"אסור יג הלכה למעלה ראה
העומר". לאו 129)לקצירת אלא מפורש, לאו בזה שאין

המוריה). (הר קצירכם" "ראשית בלבד: עשה מכלל הבא
ר"ש 130) שאמר ממה מוכח כן העומר. שיקריב אחר לאכלו

לשמה, שלא שקמצה העומר "מנחת ה.) (מנחות לקיש בן
עד  רש"י), חדש. איסור (משום נאכלין אין ושיריה כשרה,
הנקצר  שדבר הרי – ותתירנה" אחרת, העומר מנחת שתביא
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זה  שעומר נתברר שהרי באכילה, אסור אינו – העומר לפני
הכשר  העומר קצירת לפני נקצר הרי כן ואם עומר, היה לא

שמח). (אור

.·ÎÌBiÓ ˙BÓÈÓz ˙B˙aL Ú·L ¯tÒÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…∆««»¿ƒƒ
¯ÓÚ‰ ˙‡·‰131˙¯ÁnÓ ÌÎÏ Ìz¯ÙÒe :¯Ó‡pL , ¬»«»…∆∆∆¡«¿«¿∆»∆ƒ»√«

ÌÚ ÌÈÓi‰ ˙BÓÏ ‰ÂˆÓe .˙B˙aL Ú·L ˙aM‰««»∆««»ƒ¿»ƒ¿«»ƒƒ
˙BÚe·M‰132˙lÁzÓe .ÌBÈ ÌÈMÓÁ e¯tÒz :¯Ó‡pL , «»∆∆¡«ƒ¿¿¬ƒƒƒ¿ƒ«

¯OÚ ‰ML ÏÈlÓ ‰ÏÈla ‰BÓ CÎÈÙÏ ,ÔÈBÓ ÌBi‰«ƒ¿ƒ»∆««¿»ƒ≈ƒ»»»
ÔÒÈa133. ¿ƒ»

קסא.131) עשה המצוות, בספר סו.132)ראה מנחות
ומצוה  יומא, למימני "מצוה יז: וחגיגה ה. השנה ראש
כי  רבינו שמבאר שם המצוות בספר וראה שבועי", למימני
ומצוה  ימים, למנות אחת (=מצוה נפרדות מצוות שתי אינן

שבועות), למנות הימים אחרת למנות אחת, מצוה הן אלא
השבועות. "תמימות 133)עם טו) כג, (ויקרא שנאמר

שבע  מוצא אתה "אימתי שם: מנחות וראה תהיינה",
וכן  מבערב". לימנות מתחיל שאתה בזמן תמימות, שבתות

כא. במגילה וראה ו, הלכה יב פרק אמור בסיפרא הוא

.‚ÎÌBia ‰BÓ - ‰ÏÈla ‰Ó ‡ÏÂ ÁÎL134ÔÈ‡Â . »«¿…»»««¿»∆«¿≈
„ÓÚÓ ‡l‡ ÔÈBÓ135‡ˆÈ - ·LiÓ ‰Ó Ì‡Â ,136. ƒ∆»≈…∆¿ƒ»»ƒ∆»»

"מצוותו 134) עא. במנחות המשנה מן ללמוד שיש נראה
סו. שם ובגמרא כשר", ביום נקצר ואם בלילה, לקצור
פסק  וכן רוקח). (מעשה לקצירה" ספירה "איתקש אמרו:
גם  וראה למקדש, זכר ד"ה סו. שם תוספות ראה בה"ג,
תפט  סימן או"ח ושו"ע הלילה, כל ד"ה כ: מגילה תוספות

כאן. שמח ובאור ז, שזה 135)סעיף גיאת בן הר"י כתב
טז, (דברים שנאמר מה על והסמיכוהו רבותינו, מפי קבלת
אלא  "בקמה" תקרא אל בקמה", חרמש "מהחל ט)
צריך  למה הדבר, סוד כתב תצוה פרשת ובזוהר "בקומה".
סימן  פ"י פסחים ברא"ש וראה (כסףֿמשנה). מעומד למנות
שם. טוב לקח בספר הדבר ומקור שם. הגרי"ב ובהגהות מא,

סמך 136) למצוא כרכרו כרכורים כמה שהרי פשוט, זה
המוריה). (הר מעומד לכתחילה שצריך

.„ÎBÊ ‰ÂˆÓ137Ï‡¯OiÓ LÈ‡ Ïk ÏÚ138ÌB˜Ó ÏÎ·e , ƒ¿»«»ƒƒƒ¿»≈¿»»
ÔÓÊ ÏÎ·e139‰pnÓ ÔÈ¯eËt ÌÈ„·ÚÂ ÌÈLÂ .140. ¿»¿»¿»ƒ«¬»ƒ¿ƒƒ∆»

ויובלות,137) שמיטין לספירת בניגוד העומר, ספירת של
ויובל  שמיטה מהלכות בפ"י ראה ביתֿדין, על אלא שאינה

א. לכם",138)הלכה "וספרתם טו) כג, (ויקרא שנאמר
ואחד". אחד לכל ספירה "שתהא סה:) (שם בברייתא ואמרו

תלה 139) "שלא התורה מן מצוה היא הזה בזמן ואף
סו. שם נשמע וכן ספר). (קרית העומר" בהקרבת הספירה

לש  אבל למקדש, זכר שהיא סובר אמימר החכמים שרק אר
כאן). המוריה והר כסףֿמשנה (ראה מדאורייתא שהיא נראה

ועבדים 140) ונשים גרמא, שהזמן מצותֿעשה שהיא משום
ב'ספר  (וראה גרמא שהזמן מצותֿעשה מכל פטורים

קג). ובהערה שם, לעם' המצוות

.‰Î‰ÏÈÏ ÏÎa C¯·Ï CÈ¯ˆÂ141ÈÈ ‰z‡ Ce¯a : ¿»ƒ¿»≈¿»«¿»»«»¿»
ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«

,‡ˆÈ - C¯a ‡ÏÂ ‰Ó .¯tÒiL Ì„˜ - ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«»…∆…∆∆ƒ¿…»»¿…≈≈»»
C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡Â142. ¿≈≈¿»≈

כל 141) על שמברכין כדרך עליה, שמברכין הוא "פשוט
(כסףֿמשנה). אינן 142)המצוות" שברכות הוא, "פשוט
(כסףֿמשנה). מעכבות"

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
השבועות,1) בחג מקריבים קרבנות כמה רבינו בו ביאר

הלחם. שתי וסדר

.‡˙BÚe·M‰ ‚Á ‡e‰ ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙqÓ ÌÈMÓÁ ÌBÈa2, ¿¬ƒƒƒ¿ƒ«»…∆««»
˙¯ˆÚ ‡e‰Â3ÛÒeÓ BÓk ÛÒeÓ ÔÈ·È¯˜Ó ‰f‰ ÌBi·e . ¿¬∆∆««∆«¿ƒƒ»¿«
L„Á L‡¯4Ìlk ,ÌÈO·Î ‰Ú·LÂ ÏÈ‡Â ÌÈ¯t ÈL : ……∆¿≈»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿»ƒÀ»

˙BÏBÚ5˙‡hÁ ¯ÈÚOe ,6˙B¯eÓ‡‰ ˙Ba¯w‰ Ô‰ el‡Â . ¿ƒ«»¿≈≈«»¿»»¬
ÌÈ„e˜t‰ LÓeÁa7ÔÈ‡È·Ó „BÚÂ .ÌBi‰ ÛÒeÓ Ì‰Â , ¿««¿ƒ¿≈««¿¿ƒƒ

ÈzL - ‰L„Á ‰ÁÓ ‰f‰ ÌBia ÛÒen‰ ÏÚ ¯˙È»≈««»««∆ƒ¿»¬»»¿≈
ÌÁl‰8‰Ú·LÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe ¯t ÌÁl‰ ÌÚ ÔÈ·È¯˜Óe ; «∆∆«¿ƒƒƒ«∆∆«¿≈≈ƒ¿ƒ¿»

˙BÏBÚ Ïk‰ ,ÌÈO·k9ÌÈO·k ÈLe ,˙‡hÁ ¯ÈÚOe , ¿»ƒ«…¿ƒ«»¿≈¿»ƒ
ÌÈÓÏL Á·Ê10LnÁa ˙B¯eÓ‡‰ ˙Ba¯w‰ Ô‰ el‡Â . ∆«¿»ƒ¿≈≈«»¿»»¬¿À«

‡¯˜iÂ11ÈL ÏÚ ¯˙È ‰Ê ÌBÈa ·¯w‰ ‡ˆÓ . «ƒ¿»ƒ¿»«»≈¿∆»≈«¿≈
‰Úa¯‡Â ÌÈÏÈ‡ ‰LÏLe ÌÈ¯t ‰LÏL :ÔÈ„ÈÓz‰«¿ƒƒ¿»»ƒ¿»≈ƒ¿«¿»»
ÈLe ,˙BÏBÚ ‰Ó‰a ÌÈ¯OÚ Ïk‰ ,ÌÈO·k ¯OÚ»»¿»ƒ«…∆¿ƒ¿≈»¿≈

ÌÈÏÎ‡ ˙B‡hÁ È¯ÈÚO12ÌÈÓÏL ÌÈO·k ÈLe ,13 ¿ƒ≈«»∆¡»ƒ¿≈¿»ƒ¿»ƒ
ÌÈÏÎ‡14. ∆¡»ƒ

השבת 2) ממחרת לכם "וספרתם טוֿכא) כג, (ויקרא שנאמר
תמימות  שבתות שבע התנופה עומר את הביאכם מיום
יום, חמשים תספרו השביעית השבת ממחרת עד תהיינה,
הזה  היום בעצם וקראתם וגו' לה' חדשה מנחה והקרבתם
ונאמר  תעשו", לא עבודה מלאכת כל לכם יהיה קודש מקרא
חרמש  מהחל לך תספר שבועות "שבעה טֿי) טז, ָ(דברים
לה' שבועות חג ועשית שבועות, שבעה לספור תחל בקמה

מגילה 3)וגו'". כגון במשנה, פעמים כמה נקרא הוא כן
כח, בבמדבר אונקלוס תרגם וכן א. יט, קטן ומועד ב. ל,

"בעצרתיכון". – "בשבועותיכם" - פ"ז 4)כו למעלה ראה
לריח 5)ה"א. עולה "והקרבתם כז) כח, (במדבר שנאמר

בני  כבשים שבעה אחד איל שנים בקר בני פרים לה', ניחוח
לכפר 6)שנה". אחד עזים "שעיר ל) שם, (שם, שנאמר

שם.7)עליכם". במדבר, שם 8)ספר (ויקרא שנאמר
לה', חדשה מנחה והקרבתם יום חמשים "תספרו טזֿיז)
סולת  עשרונים שני שתים תנופה לחם תביאו ממושבותיכם

לה'". ביכורים וגו' יח)9)תהיינה שם, (שם שנאמר
ופר  שנה, בני תמימים כבשים שבעת הלחם על "והקרבתם

לה'". עולה יהיו שנים, ואילים אחד בקר שנאמר 10)בן
ושני  לחטאת, אחד עזים שעיר "ועשיתם יט) שם, (שם

שלמים". לזבח שנה בני ראה 12)שם.11)כבשים
ה"ב. פ"ז ז 13)למעלה ראה שהם ציבור, שלמי בחי

ה"ד. הקרבנות מעשה מהל' פ"א למעלה 14)למעלה ראה
וכו' שוחט ציבור שלמי מעשה "כיצד ה"ד: פ"ט שם

כהונה". לזכרי נאכל והשאר

.·ÔÓe ı¯‡‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈ‡a ÔÈ‡ ÌÁl‰ ÈzL¿≈«∆∆≈»»ƒ∆»ƒ»»∆ƒ
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L„Á‰15‰Ùez ÌÁÏ e‡È·z ÌÎÈ˙·LBnÓ :¯Ó‡pL , ∆»»∆∆¡«ƒ¿…≈∆»ƒ∆∆¿»
¯ÓB‚Â16‰iÏÚ‰ ÔÓ e‡È·È - L„Á e‡ˆÓ ‡Ï .17. ¿≈…»¿»»»ƒƒ»¬ƒ»

באין 15) והיחיד הציבור קרבנות "כל ב: פג, מנחות משנה,
מן  חוץ הישן, ומן החדש מן לארץ, ומחוצה הארץ מן
הארץ". ומן החדש מן אלא באין שאינן הלחם, ושתי העומר
ה"ה. פ"ז למעלה וראה פ"ט, שם תוספתא גם וראה

מן 16) ולא תביאו, "ממושבותיכם בברייתא שם מנחות
מנחה  "והקרבתם טז) כג, (ויקרא ונאמר לארץ". חוצה
הביכורים  "וביום כו) כח, (במדבר גם ונאמר חדשה",
טז), כג, (שמות עוד ונאמר לה'", חדשה מנחה בהקריבכם

מעשיך". בכורי הקציר ישנות 17)וחג מחיטים כלומר,
שם) (ויקרא קרא "אמר בברייתא: שם הגג. בעליית לו שיש
וראה  העלייה". מן ואפילו תביאו) ממושבותיכם =) תביאו
הלחם  שתי אמרו, עקיבא ורבי נתן "רבי אחרת: ברייתא שם
=) חדשה מקיים אני ומה כשרות, הישן מן הבאות
המנחות", לכל חדשה שתהא חדשה) מנחה והקרבתם
מן  מנחה שום שיביאו קודם הלחם שתי שיביאו כלומר
בהשגת  וראה הישן. מן אפילו באות הן אבל החדש,

ולחםֿמשנה. בכסףֿמשנה הראב"ד,

.‚ÌÈ·Úa e„¯iL ÌÈhÁ18È‡ Ì‡ ,˜ÙÒ Ì‰a LÈ - ƒƒ∆»¿∆»ƒ≈»∆»≈ƒ¬ƒ
'ÌÎÈ˙·LBnÓ' ÌÈ‡ B‡ 'ÌÎÈ˙·LBnÓ' Ì‰a ‡¯B˜19; ≈»∆ƒ¿…≈∆≈»ƒ¿…≈∆

¯Lk - ‡È·‰ Ì‡Â ,‡È·È ‡Ï CÎÈÙÏ20eÈ‰ „ˆÈÎÂ . ¿ƒ»…»ƒ¿ƒ≈ƒ»≈¿≈«»
˙BL„Á ÔÈhÁ ÔÈ‡Ò LÏL ÔÈ‡È·Ó ?ÔÈOBÚ21ÔÈÙLÂ , ƒ¿ƒƒ»¿ƒƒƒ¬»¿»ƒ
˙BÁn‰ Ïk C¯„k Ì‰a ÔÈËÚB·e Ô˙B‡22ÔÈÁBËÂ , »¬ƒ»∆¿∆∆»«¿»¿¬ƒ

˙BB¯OÚ ÈL Ô‰Ó ÔÈtÓe ,˙ÏÒ Ô˙B‡23‰tÓ »…∆¿«ƒ≈∆¿≈∆¿¿À∆
‰Ù ‰¯OÚ ÌÈzLa24ÏÎÏ ÏÎ‡Â ‰cÙ ¯‡M‰Â . ƒ¿≈∆¿≈»»¿«¿»ƒ¿∆¿∆¡»¿»

BÓk ,˙B¯OÚn‰ ÔÓ ¯eËÙe ‰lÁa ·iÁÂ ,Ì„‡»»¿«»¿«»»ƒ«««¿¿
e¯‡aL25. ∆≈«¿

('תוספות'18) בעבים ירדו נס עלֿידי כלומר ב. סט, מנחות
חיטין). ד"ה חיטין 19)שם זירא, רבי "בעי שם: במנחות

אמר  ממושבותיכם מאי. הלחם לשתי וכו' בעבים שירדו
דמי  שפיר דעבים אבל דלא, לארץ דחוץ לאפוקי רחמנא,
אינם), לארץ חוצה גם – ארץֿישראל שאינם (שאףֿעלֿפי
ולא  לא". נמי דעבים ואפילו דוקא, ממושבותיכם דילמא או

הבעיא. רבינו 20)נפשטה דעת כי ה"כ, פ"ז למעלה ראה
כשר. הביא ואם יביא, שלא נפשטה, שלא בעיא בכל

ב.21) עו, מנחות מזבח 22)משנה, איסורי מהל' פ"ז ראה
ה"ו. פ"ה ולמעלה "שני 23)ה"ה, יז) שם (ויקרא שנאמר

הי"ב. פ"ז למעלה וראה תהיינה". סולת שם 24)עשרונים
פ"ח. ובתוספתא הי"ב.25)במשנה פ"ז למעלה

.„L„Á‰ ÔÓ Ô‰L ,ÌÁl‰ ÈzL26‡B·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ¿≈«∆∆∆≈ƒ∆»»¿ƒƒ»
ÌÈzLa Ô˙B‡ ÔÈtÓe ,‰ˆÁÓe ‰‡Ò ÏkÓ ÔB¯OÚƒ»ƒ»¿»∆¡»¿«ƒ»ƒ¿≈

‰Ù ‰¯OÚ27ÔLi‰ ÔÓ ‡a ‡e‰L ,ÌÈt‰ ÌÁÏÂ .28- ∆¿≈»»¿∆∆«»ƒ∆»ƒ«»»
ÏkÓ ÔB¯OÚ ‡a ‡e‰Â ,‰Ù ‰¯OÚ ˙Á‡a BÏ Èc«¿««∆¿≈»»¿»ƒ»ƒ»

‰‡Ò29˙BL„Á ÌÈ¯BÚO‰ ÔÓ ‡a ‡e‰L ,¯ÓÚ‰ Ï·‡ . ¿»¬»»…∆∆»ƒ«¿ƒ¬»
LÏL·e ÔÈ‡Ò LÏMÓ ‡l‡ ,¯Á·n‰ ÔÓ ‡a BÈ‡ -≈»ƒ«À¿»∆»ƒ»¿ƒƒ¿

‰Ù ‰¯OÚ30. ∆¿≈»»

בישן.26) מאשר סובין יותר בחדש במשנה:27)ויש שם

שתי  שם: ובגמרא סאין". משלש עשרונים שני הלחם, "שתי
כיון  טעמא מאי סאין, משלש עשרונות שתי הלחם,
עשרונות  שתי אתיין, דמחדש אףֿעלֿגב אתיין דמחיטין
משעורים, שהוא לעומר (בניגוד סאין משלש אתו מובחרים,

סאין). משלש אחד עשרון מן 28)שבא בא כן וכמו
"לחם 29)החיטים. שם: ובמשנה ה"ו. פ"ה למעלה ראה

סאין". וארבע מעשרים עשרונים וארבע עשרים הפנים,
אתו, ומישן אתו, דמחיטין כיון טעמא, "מאי שם ובגמרא

מסאה". אתי מובחר הי"ב,30)עשרון פ"ז למעלה ראה
שם. וגמרא ובמשנה

.‰B‡ Ô‰Ó ÔÈ‡aL ÔÈ‡q‰ ˙cÓa ‰a¯ Ì‡ ,ÔlÎÂ¿À»ƒƒ»¿ƒ««¿ƒ∆»ƒ≈∆
ËÚÓ31¯Lk -32. ƒ≈»≈

סאין.31) מפחות או מיותר, עשרון הוציא כלומר
ושם 32) ה"ו, פ"ה למעלה וראה שם. במנחות ברייתא

בנפות. מיעט אם גם רבינו מזכיר

.Â˙Á‡ ˙Á‡ Ô˙B‡ ÔÈLÏÂ ˙BB¯OÚ‰ ÈL ÔÈÁ˜BÏÂ33, ¿¿ƒ¿≈»∆¿¿»ƒ»««««
.˙Á‡ ˙Á‡ Ô˙B‡ ÔÈÙB‡Â¿ƒ»««««

אחת 33) אחת נילושות הלחם "שתי א: צד, מנחות משנה,
ונאפות  אחת אחת נילושות הפנים לחם אחת, אחת ונאפות
שני  רבנן: דתנו מילי, הני מנא שם, ובגמרא שתים". שתים
לחם  לענין ה. כד, (ויקרא האחת החלה יהיה עשרונים
הלחם  שתי שאף מנין אחת, אחת שנילושות מלמד הפנים)
הפנים) לחם (של שאפייתן ומנין יהיה, תלמודֿלומר כך,
יכול  אותם", "ושמת ו) שם, (שם תלמודֿלומר שתים, שתים
ולא  הפנים (לחם אותם תלמודֿלומר כן, הלחם שתי אף
פ"ה  למעלה וראה אחת). אחת נילושות שאלו הלחם, שתי

ה"ז.

.ÊıeÁa - Ô˙ÎÈ¯ÚÂ Ô˙LÈÏÂ34ÌÈÙa Ô˙iÙ‡Â ,35ÏÎk , ¿ƒ»»«¬ƒ»»««¬ƒ»»ƒ¿ƒ¿»
˙BÁn‰36. «¿»

המנחות,34) לבישול המיועד לעזרה מחוץ היה בית לעזרה.
צה:). מנחות לרבינו, המשנה בפירוש (ראה שמו פגי ובית

ואחת 35) הלחם שתי "אחת שם: מנחות משנה, בעזרה.
וראה  בפנים". ואפייתן בחוץ ועריכתן לישתן הפנים, לחם
ו"הסיבה  ה"ז. פ"ה ולמעלה ה"י, פי"ח אמור ב'סיפרא'
מותר  יהא ולא לעזרה חוץ אותן ללוש מותר שמחמתה
בפירוש  (רבינו בגמרא" נתבארה לא בעזרה, אלא לאפות

שם. פ"ה למעלה וראה שם). אפייתן 36)המשנה, כלומר
כשאר  אינן ועריכתן לישתן אבל המנחות. ככל בפנים
ראה  בפנים, ועריכתן לישתן המנחות כל שהרי המנחות,

הכ"ג. הקרבנות מעשה מהל' פי"ב למעלה

.Á·BË ÌBÈ ‰ÁBc Ô˙iOÚ ÔÈ‡Â37¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿≈¬ƒ»»»¿≈»ƒ«
˙aL38·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ Ô˙B‡ ÔÈÙB‡ ‡l‡ ,39:¯Ó‡pL . «»∆»ƒ»≈∆∆∆∆¡«

dB·bÏ ‡ÏÂ - 'ÌÎÏ' ;ÌÎÏ ‰OÚÈ Bc·Ï ‡e‰40. ¿«≈»∆»∆»∆¿…«»«

ב.37) ק, מנחות ב.38)משנה, וצה, שם, משנה
ה"י.39) פ"ה למעלה וראה ב. ק, פסחים 40)שם ראה

א. מז,

.Ë·¯ÚÓ Ô˙B‡ ÔÈÙB‡ - ˙aL ·BË ÌBÈ ·¯Ú ‰È‰»»∆∆«»ƒ»≈∆∆
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·BË ÌBÈ ‡e‰L ,Ô˙iÙ‡Ï ÈLÈÏMa ˙BÏÎ‡Â ;˙aL41. «»¿∆¡»«¿ƒƒ«¬ƒ»»∆
È¯‰Â42ıÓÁ Ì‰L ‰¯Bza L¯ÙÓ43?‰OBÚ „ˆÈÎÂ , «¬≈¿…»«»∆≈»≈¿≈«∆

,ÔB¯OÚ‰ CB˙Ï B˙BÂ ¯Á‡ ÌB˜nÓ ¯B‡O ‡È·Ó≈ƒ¿ƒ»«≈¿¿¿»ƒ»
¯B‡O‰ B˙B‡a BˆnÁÓe ˙ÏÒ ÔB¯OÚ‰ ‡lÓÓe44. ¿«≈»ƒ»…∆¿«¿¿«¿

שם.41) כן,42)מנחות, לפני שכתב מה על מוסב זה אין
עצמו. בפני דיבור הוא יז)43)אלא כג, (ויקרא שנאמר

המנחות  "כל במשנה: - ב נב, ובמנחות תאפינה", "חמץ
באות  שהן הלחם, ושתי שבתודה מחמץ חוץ מצה באות

פ"ט 44)חמץ". למעלה וראה שם, במשנה יהודה כרבי
הי"ח. הקרבנות מעשה מהל'

.ÈÔ‰ ˙BÚa¯Óe45,ÌÈÁÙË ‰Ú·L ‰lÁ Ïk C¯‡ . ¿À»≈…∆»«»ƒ¿»¿»ƒ
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ daÁ¯Â46˙BÚaˆ‡ Úa¯‡ d‰·‚Â ,47. ¿»¿»«¿»»¿»ƒ¿»¿»«¿«∆¿»

היה 45) זה, ולפי ה"ט. פ"ה למעלה ראה עגולות. ולא
צפון, דרום, מזרח, מערב, (=פנים) שטחים ששה לחלה
משנה' ה'כסף וכתב שם. המשנה בפירוש ראה ומטה, מעלה

הפנים. מלחם הלחם שתי למד שרבינו שם 46)שאפשר
אצבעות".47)במשנה. ד' "וקרנותיהם במשנה שם

ולא  אצבעות, ארבע גובהם כלומר, קרנותיהם, רבינו ומפרש
שם. משנה' וב'כסף שם למעלה וראה רש"י, כפירוש

.‡È?ÌÈÓÏM‰ ÈO·k ÈL ÌÚ ÌÁl‰ ˙Ù‰ „ˆÈk48 ≈«¬»««∆∆ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»ƒ
ÌÈiÁ Ô„BÚa ÌÙÈÓe ÌÈO·k‰ ÈL ‡È·Ó49:¯Ó‡pL , ≈ƒ¿≈«¿»ƒ¿ƒ»¿»«ƒ∆∆¡«

‰Ùez Ì˙‡ ÛÈ‰Â50‰ÊÂ BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÛÈ‰ Ì‡Â . ¿≈ƒ…»¿»¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿≈«¿¿∆
BÓˆÚ ÈÙa51‡ˆÈ -52Ô˙B‡ ÔÈËÁBL Ck ¯Á‡Â . ƒ¿≈«¿»»¿««»¬ƒ»

ËÈLÙÓe53Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÏkÓ ˜BLÂ ‰ÊÁ Á˜BÏÂ ,54 «¿ƒ¿≈«»∆»ƒ»∆»ƒ¿≈∆
ÔÁÈpÓe55ÌÁl‰ ÈzL „ˆa56ÁÈpÓe ,57ÂÈ„È ÈzL «ƒ»¿«¿≈«∆∆«ƒ«¿≈»»
ÔhÓlÓ58Á¯Êna „Á‡k Ïk‰ ÛÈÓe59Ïk ÌB˜Óa ƒ¿«»≈ƒ«…¿∆»«ƒ¿»ƒ¿»

„È¯BÓe ‰ÏÚÓ ‡È·Óe CÈÏBÓ ,˙BÙez‰60ÔÙÈ‰ Ì‡Â . «¿ƒ≈ƒ«¬∆ƒ¿ƒ¡ƒ»
‡ˆÈ - „Á‡ „Á‡61ÈL È¯eÓ‡ ¯ÈË˜Ó Ck ¯Á‡Â . ∆»∆»»»¿««»«¿ƒ≈≈¿≈

ÌÈO·k‰62ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ ¯Oa‰ ¯‡Le ,63Â .ÈzL ÔÎ «¿»ƒ¿»«»»∆¡»«…¬ƒ¿≈¿≈
˙BlÁ‰64Ô‰Ó ˙Á‡ ÏB„b Ô‰k ÏËB -65‰iM‰Â , ««≈…≈»««≈∆¿«¿ƒ»

˙B¯ÓLn‰ ÏÎÏ ˙˜lÁ˙Ó66B˙B‡ ˙BÏÎ‡ Ô‰ÈzLe . ƒ¿«∆∆¿»«ƒ¿»¿≈∆∆¡»
ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯O·k ,‰ÏÈl‰ ÈˆÁÂ ÌBi‰67. ««¬ƒ««¿»ƒ¿«»¿≈»»ƒ

לחם 48) על אותם הכהן "והניף כ) שם, (ויקרא שנאמר
כבשים". שני על ה' לפני תנופה שתי 49)הביכורים ומניף

(לחםֿמשנה), א סא, שם במשנה כמפורש עמהם, הלחם
להלן. מנחות 50)וראה ראה חיים. תנופה שטעונין מלמד

טעונים  עצרת) כבשי =) ציבור שלמי "זבחי במשנה שם
ושחוטין". חיים בפני 51)תנופה וכבש כבש כל כלומר

להלן. וראה עצמו, בפני ולחם לחם כל וגם  עצמו,
יד,52) (שם שנאמר שמן, ולוג באשם כן אמרו שם בגמרא

ואת  לאשם אותו והקריב האחד הכבש את הכהן "ולקח יב)
השמן  ולוג שהאשם ה'", לפני תנופה אותם והניף השמן לוג
זה  הניף שאם "ומנין אמרו: זה ועל כאחד. תנופה טעונים
לאשם  אותו והקריב תלמודֿלומר יצא, – בעצמו וזה בעצמו
עצרת" כבשי לשני משם ללמוד שיש "ונראה והניף",
רבים  בלשון נאמר עצרת שבכבשי ואףֿעלֿפי (כסףֿמשנה).
סב:) (שם אחרת לדרשה בא הנ"ל "אותם" – אותם" "והניף
('קרית  חיים תנופה טעונין שאין יחיד, שלמי זבחי למעט

מעשה 53)ספר'). מהל' פ"ה למעלה ראה עורן, את
ה"ד. ופ"ט הי"ח, וכחכמים.54)הקרבנות - א סב, שם

תנופה 55) על וגם שחיטה, שלאחר תנופה על גם מוסב זה
למעלה). וראה (לחםֿמשנה, שם 56)שמחיים רבי, כדברי

רבינו  סובר מחיים, בתנופה מדובר ששם ואףֿעלֿפי א. סב,
(לחםֿמשנה). שחיטה שלאחר לתנופה הואֿהדין כי

א.58)הכהן.57) סא, שם משנה, במשנה.59)ראה שם
ה"ו. הקרבנות מעשה מהל' ופ"ט ה"י, פ"ז למעלה וראה

שם.60) הקרבנות, מעשה ובהל' שם, למעלה ראה
כבסמוך"61) השמן ולוג מאשם נלמד שהוא "אפשר

אחד  הניפן "ואם שכתב ספר' ב'קרית וראה (כסףֿמשנה).
כלומר, התנופה", וחזה התרומה שוק כדכתיב יצא, אחד
אחת  חלה עם וחזה עצמו, בפני אחת חלה עם שוק שהניף
ושתי  עצמו, בפני ושוק חזה מניף אם אבל עצמו, בפני
המוריה'. ב'הר וראה יצא. שלא אפשר עצמם, בפני הלחם

את 62) תביאנה "ידיו לֿלא) ז, (ויקרא בשלמים שנאמר
וגו  החזה על החלב את ה', לפני אשי תנופה אותו להניף '

ואחרֿ שמניף הרי המזבחה", החלב את הכהן והקטיר ה',
הי"א. הקרבנות מעשה מהל' פ"ט למעלה וראה מקטיר. כך

ה"ד.63) שם למעלה שגם 64)ראה נראה זה מלשון
האימורין  הקטרת לאחר אלא לאכילה מותרות אינן החלות

שמח'). גדול 65)('אור כהן כי הי"ד, פ"ד למעלה ראה
בהן. שזכה החלות חצי משמר מכל לעולם נוטל

המקדש 66) כלי מהל' פ"ד וראה במשנה. – ב נה, סוכה
צוקרמנדל 67)ה"דֿה. (הוצאת פ"ו סוף זבחים תוספתא

.(5 589 עמ'

.·ÈËÁL68˙BlÁ Úa¯‡ ÏÚ ÌÈO·k ÈL69¯Ó‡ Ì‡ : »«¿≈¿»ƒ««¿««ƒ»«
Ô‰Ó ÌÈzL CLBÓ - Úa¯‡ CBzÓ ÌÈzL eLc˜Èƒ¿¿¿«ƒƒ«¿«≈¿«ƒ≈∆

ÔÙÈÓe70¯‡M‰Â ,71ÌÈÙa Ô˙B‡ ÔÈ„Bt72ÔÈÏÎ‡Â ¿ƒ»¿«¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿∆¡»ƒ
L„˜ ‡Ï - ‰˙‰ ‡Ï Ì‡Â ;ÔÈlÁ‰ ¯‡Lk ıeÁa«ƒ¿»«Àƒ¿ƒ…ƒ¿»…»«

ÌÁl‰73. «∆∆

ב.68) מז, יז)69)מנחות כג, (ויקרא אמרה התורה והרי
שתים". תנופה רבי 70)"לחם לדעת מח.) (שם אמרו כן

הנשארות.71)יוחנן. החלות כרבי 72)שתי שם, מנחות
צריך  לרבי כי שם בגמ' ואמרו ללחם, מקדשת ששחיטה -
הרי  יפדם, ושם לעזרה לחוץ יוציאן שאם בפנים, לפדותן
ויצאו  בפנים יפדם שאם לחשוש ואין ביוצא. נפסל זה
שהכניסם  שבשעה משום בעזרה, חולין יהיו הרי לחולין
זה  בעזרה, חולין אח"כ נהיים שהם ומה קודש, היו בפנים
מה  לחםֿמשנה וראה לכך. לחשוש ואין ממילא, הוא

קושיות. וכמה כמה רבינו על באיל 73)שמקשה דכתיב
על  לה' שלמים זבח יעשה האיל "ואת יז) ו, (במדבר נזיר
אמרינן  ומיניה לסל, מקדשא איל זביחת אלמא המצות". סל
דבאיל  היכי וכי הלחם, שתי מקדש דזביחתן עצרת לכבשי
בשתי  נמי הכי וניכר, ידוע שהוא המצות סל על כתיב נזיר
(ראה  ארבע מתוך שתים שיתנה מיהא בעינן דעצרת הלחם

ספר'). 'קרית

.‚ÈÌÈO·k ‰Úa¯‡ ËÁL74CLBÓ - ˙BlÁ ÈzL ÏÚ »««¿»»¿»ƒ«¿≈«≈
ÔÓLÏ ‡lL ÔÓc ˜¯BÊÂ Ì‰Ó ÌÈL75ÌÈM‰ ÛÈÓe , ¿«ƒ≈∆¿≈»»∆…ƒ¿»≈ƒ«¿«ƒ

ÌÈ¯‡Lp‰76.ÌÁl‰ ÈzL ÌÚ ÌÈ¯Lk‰ «ƒ¿»ƒ«¿≈ƒƒ¿≈«∆∆
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oitqeneקלו oicinz 'ld - dcear xtq - oeygxn 'f iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כבשים".74) שני "על כ) כג, (ויקרא אמרה התורה והרי
השנים 75) וממילא לחובתן, עולין לא נפסלו שלא אף

א. מח, מנחות עצרת. לכבשי הם אם 76)הנשארים אבל
שלא  לזרוק אחרֿכך יכול אינו תחילה, לשמה דמן זורק היה
הראשונים  ששחט שמכיון הנשארים, השנים את לשמן
שאינם  ומכיון לשמן. האחרונים ראויים לא שוב לשמן,
זורק  כך ומשום לשמן, שלא גם כשרים אינם לשמן, ראויים
בגמ'). (שם לשמה הנשארים את ואח"כ לשמה שלא תחילה

.„ÈBÊ ˙‡ BÊ ˙B·kÚÓ ˙BlÁ‰ ÈzL77ÌÈO·k‰ ÈLe , ¿≈««¿«¿∆¿≈«¿»ƒ
‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ78B‡ Á¯a B‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡ ˙Ó . ¿«¿ƒ∆∆∆≈∆»ƒ¿≈∆»«

ÈMÏ ‚eÊ ÁwÈ - ‰Ù¯Ë ‰OÚ79BÓLÏ „Á‡ ËÁL .80 «¬»¿≈»ƒ««≈ƒ»«∆»ƒ¿
‚eÊ BÏ ÁwÈ -81. ƒ«

יביא,77) לא אחת אלא לו אין שאם א. כז, מנחות משנה,
שנאמר  מקום וכל יז) (שם תהיינה" "סולת בהם שנאמר

בגמרא). (שם לעיכובא הוא - שם,78)"הויה" משנה
"הויה" נאמרה בהם שגם ומשום פ"ה, תחילת שם ותוספתא
(שם  הוא ולעיכובא כ) שם, שם, – יהיו" "קודש =)

שם.79)בגמרא). מת 80)תוספתא, ואחרֿכך כלומר,
להלן  וראה (כסףֿמשנה). טריפה נעשה או ברח או השני,

הסמוכה. ב'אור 81)בהערה ראה אבל בתוספתא. שם
לשמו  (שלא) אחד "שחט ובתוספתא כאן שמגיה כאן שמח'

שם. דוד' ב'חסדי הוא וכן (לשני), זוג לו יקח

.ÂËÌÁl‰ ÈzL82ÌÈO·k‰ ˙‡ ÌÈ·kÚÓ83ÈLe , ¿≈«∆∆¿«¿ƒ∆«¿»ƒ¿≈
ÌÁl‰ ˙‡ ÌÈ·kÚÓ ÔÈ‡ ÌÈO·k‰84ÌÚ eÙe‰ Ì‡Â . «¿»ƒ≈»¿«¿ƒ∆«∆∆¿ƒ¿ƒ

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ - ÌÈO·k‰85- ÌÁl‰ „·‡ Ì‡Â ; «¿»ƒ¿«¿ƒ∆∆∆¿ƒ»««∆∆
,ÌÁl‰ „·‡È - ÌÈO·k‰ e„·‡ Ì‡Â ,ÌÈO·k‰ e„·‡È…¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ…««∆∆

.ÌÈ¯Á‡ ÌÈO·Îe ¯Á‡ ÌÁÏ e‡È·ÈÂ¿»ƒ∆∆«≈¿»ƒ¬≈ƒ

בן 82) שמעון כרבי ולא עקיבא, רבי כדברי - ב מה, מנחות
הס  שסוף לפי שמעון, כרבי ולא עקיבא ננס כרבי וגיא

לא 83)(כסףֿמשנה). – הלחם שתי לו היו לא שאם
הכבשים. שני את גם עקיבא.84)יקריב כרבי שם משנה

(ראה  הלחם שתי מביאין כבשים, שני היו שלא שאף והיינו
עקיבא  שרבי בגמרא) (שם ואמרו שם). המשנה, פירוש
ולא  ללחם, הכוונה יהיו", "קודש (שם) שנאמר שמה סובר,
יז) שם, (שם שנאמר ממה שוה', ב'גזירה כן ולמד לכבשים,
"הויה" כן כמו בלחם, זו ש"הויה" כשם תהיינה", "סולת
הלחם  ולפיכך בכבשים, ולא בלחם, היא יהיו" "קודש של

כנ"ל. מעכבים, אינם והכבשים אף 85)מעכב כלומר,
"בעו  מו.) (שם בגמרא כי ואף הלחם. מעכבים הכבשים
עושה  אינו או יחד), חיבור =) זיקה עושה תנופה במערבא
שהוא  לכתוב לרבינו לו והיה בתיקו, הדבר ונשאר זיקה",
עושה  שתנופה רבינו פוסק – הראב"ד) השגת (ראה ספק
"מ"ש  לרבא אביי שאמר ממה - ב מו, שם נשמע שכך זיקה,
דלא  וכו' כבשים שבעה שנא ומאי לחם, דמעכבי כבשים ב'
לזה  זה והוזקקו הואיל ליה, אמר לחם. מעכבי ולא מקדשי

(כסףֿמשנה). זיקה עושה שתנופה הרי בתנופה",

.ÊËÌÈO·k ‡Ïa ÔÓˆÚ ÈÙa ˙B‡a‰ ÌÁl‰ ÈzL86 ¿≈«∆∆«»ƒ¿≈«¿»¿…¿»ƒ
?Ô‰a ÔÈOBÚ „ˆÈk -87Ô˙¯eˆ ¯aÚ˙e eÙeÈ88e‡ˆÈÂ ≈«ƒ»∆¿¿À«»»¿≈¿

‰Ù¯O‰ ˙È·Ï89‰MÏ ÌÈO·k e‡ˆÓÈ ‡nL ‰¯Êb . ¿≈«¿≈»¿≈»∆»ƒ¿¿¿»ƒ«»»
ÌÈO·k ‡Ïa ÌÁÏ e‡È·ÈÂ ‰‡a‰90ÈLe ¯t‰ . «»»¿»ƒ∆∆¿…¿»ƒ«»¿≈

ÌÈO·k‰ ˙Ú·LÂ ÌÈÏÈ‡‰91¯ÈÚO‰Â92ÌBÈa ÌÈ‡a‰ »≈ƒ¿ƒ¿««¿»ƒ¿«»ƒ«»ƒ¿
‰Ê93‡ÏÂ ,ÌÁl‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ ÌÁl‰ ÏÏ‚a ∆ƒ¿««∆∆≈»¿«¿ƒ∆«∆∆¿…

Ô·kÚÓ ÌÁl‰94. «∆∆¿«¿»

את 86) מעכבים אינם הכבשים שני כי (הט"ו) למעלה ראה
ב.87)הלחם. מו, שם בלינה"88)ברייתא "יפסלו

שם.89)(רש"י). לא 90)ברייתא אשתקד "ויאמרו:
ידעי, לא ואינהו ניכול. נמי עכשיו כבשים, בלא לחם אכלנו
השתא  נפשייהו, שריין אינהו כבשים, הוו לא דאשתקד
ורבא  רבה דברי להו". דשרו הוא כבשים כבשים, דאיכא
כי  שם, המשנה בפירוש שכתב ממה רבינו בה וחזר שם.

אותם. שיאכלו הלחם שתי של עולות.91)דינן שהם
ה"א.93)לחטאת.92) למעלה מה,94)ראה שם משנה,

ב.

.ÊÈÌBi‰ ÛÒeÓ ÏL ÌÈ¯t ÈL95ÏÏ‚a ‡a‰ ¯Ùe ¿≈»ƒ∆««««»ƒ¿«
ÌÁl‰96‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ -97. «∆∆≈»¿«¿ƒ∆∆∆

כז):95) כח, (במדבר הפקודים בחומש המפורשים
איל  שנים בקר בני פרים לה', ניחוח לריח עולה "והקרבתם

שנה". בני כבשים שבעה (כג,96)אחד, בויקרא המפורש
שנה, בני תמימים כבשים שבעת הלחם על "והקרבתם יח):
למעלה  ראה עולה". יהיו שנים, ואילים אחד בקר בן ופר

את 97)ה"א. מעכבים המוסף של הפרים שני לא כלומר,
הפרים  שני את מעכב הלחם של הפר ולא הלחם, של הפר
"הפרים  ב: מד, מנחות במשנה הוא זה ודבר המוספין. של
שם  ואמרו זה", את זה מעכבים אינם והכבשים והאילים
שתי  של את מעכבים מוסף של הפרים אין כי בגמרא,
כן  וכמו מוספין, של את הלחם שתי של ולא הלחם,

ה"כ. להלן וראה זה, את זה מעכבין אין בעצמן המוספין

.ÁÈÌBi‰ ÛÒeÓ ÏL ÏÈ‡98ÏÏ‚a ÔÈ‡a‰ ÌÈÏÈ‡ ÈLe «ƒ∆««¿≈≈ƒ«»ƒƒ¿«
ÌÁl‰99ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ -100(‰Ê ˙‡ ‰Ê)101. «∆∆≈»¿«¿ƒ∆∆∆

(שם).98) למעלה 99)שבמדבר ראה (שם). שבויקרא
שם.100)ה"א. מנחות האיל 101)משנה, לא כלומר,

שני  ולא הלחם, של האילים שני את מעכב המוסף של
שני  אבל המוסף, של האיל את מעכבים הלחם של האילים
שם) (ויקרא שנאמר זה, את זה מעכבים הלחם של האילים
"יהיו" מה.) (שם בגמרא ואמרו יהיו". שנים "אילים

הוא. לעיכובא

.ËÈÌBi‰ ÛÒeÓ ÏL ÌÈO·k ‰Ú·L102‰Ú·LÂ ƒ¿»¿»ƒ∆««¿ƒ¿»
ÌÁl‰ ÏÏ‚a ÌÈ‡a‰ ÌÈO·k103˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ - ¿»ƒ«»ƒƒ¿««∆∆≈»¿«¿ƒ∆∆

‰Ê104‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ - Ôlk eËÁL Ì‡Â .105. ∆¿ƒƒ¿¬À»¿«¿ƒ∆∆∆

שם.102) למעלה 103)שבבמדבר, ראה שם. שבויקרא,
הכבשים 104)ה"א. שבעת כן וכמו ובגמרא. במשנה שם

אבל  ה"כ. להלן ראה עצמן, את מעכבין אינם המוספין של
זה  מעכבים שהם אומרים יש הלחם, של הכבשים שבעת
למעלה  (ראה זה את זה מעכבים האילים ששני כשם זה, את
שני  על לעיכובא שלמדו "יהיו", הפסוק שמאותו הי"ח),
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שם: נאמר שכן הכבשים, לשבעת גם ללמוד יש האילים,
וגו' בקר בן ופר וגו' כבשים שבעת הלחם על "והקרבתם
מנחות  יוםֿטוב' ('תוספות וגו'" עולה יהיו שנים, ואילים

ככסףֿמשנה). ודלא מ"ב, ששבעת 105)פ"ב כלומר
ז' לו היו לא אם רק זה אין עצמן מעכבים אינם הכבשים
ושחטם, כבשים שבעה לו היו אבל פחות, אלא כבשים
א: מו, ב. מה, שם ראה עצמן. הם מעכבין נאבדו, ואחרֿכך
שמעכבין  לזה זה הוזקקו שאם מודים הכל יוחנן, רבי "אמר
"שאם  רש"י: ופירש שחיטה", שלהם זיקה ואיזו זה , את זה
כבשים  או לחם אבד ואח"כ ביחד שהיו לזה זה הוזקקו
דנדחה  השריפה לבית יצא לפנינו, והנותר לזה, זה שמעכבין
שחיטה, יחד, הקובעתן שלהן זיקה ואיזו חבירו, באיבוד
או  לחם או אבד ואחרֿכך שחיטה בשעת לחם היה שאם
משנה' ו'כסף הראב"ד השגת וראה הכל". אבד – כבשים

כאן. המוריה' ו'הר

.Î‡ÏÂ ,ÔÈÙÒen‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ÌÈ‡ ÔÈ„ÈÓz‰«¿ƒƒ≈»¿«¿ƒ∆«»ƒ¿…
ÔÈ„ÈÓz‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈÙÒen‰106ÔÈÙÒen‰ ‡ÏÂ ; «»ƒ¿«¿ƒ∆«¿ƒƒ¿…«»ƒ

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ107.·kÚÓ Ôlk ˙BÏBÚ‰ ÔÈÓ ‡ÏÂ , ¿«¿ƒ∆∆∆¿…ƒ¿«»À»¿«≈
- ÌÈO·k ‰ML ‡l‡ e‡ˆÓ ‡lL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆…»¿∆»ƒ»¿»ƒ

‰ML ÔÈ·È¯˜Ó108- „Á‡ ‡l‡ e‡ˆÓ ‡Ï elÙ‡ . «¿ƒƒƒ»¬ƒ…»¿∆»∆»
B˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó109ÈÓÈa ÔÈa ÌÈL„Á ÈL‡¯a ÔÈa . «¿ƒƒ≈¿»≈√»ƒ≈ƒ≈

˙B˙aM‰Â ˙B„ÚBn‰110¯‡M‰ ·È¯˜‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â . «¬¿««»¿≈»«»ƒ¿«¿ƒ«¿»
¯·ÚL ¯eaˆ Ôa¯˜ Ïk ‡l‡ ,¯Á‡ „ÚBÓÏ B‡ ¯ÁÓÏ¿»»¿≈«≈∆»»»¿«ƒ∆»«

Ba¯˜ ÏËa - BpÓÊ111,ÌÈO·k ÈL ‡l‡ e‡ˆÓ ‡Ï . ¿«»«»¿»…»¿∆»¿≈¿»ƒ
ÔÈ„ÈÓz Ô‰Ï ÔÈ‡ ÌBi‰ ÛÒeÓÏ Ô˙B‡ e·È¯˜È Ì‡ƒ«¿ƒ»¿««≈»∆¿ƒƒ
ÛÒeÓÏ Ìe·È¯˜‰ Ì‡ ;Ïe˜L ¯·c‰ È¯‰ - ¯ÁÓÏ¿»»¬≈«»»»ƒƒ¿ƒ¿«
- ÔÈ„ÈÓ˙Ï ¯ÁÓÏ ÌÁÈp‰Ï eˆ¯ Ì‡Â ,e·È¯˜‰ - ÌBi‰«ƒ¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ»¿»»ƒ¿ƒƒ

eÁÈpÈ112. «ƒ

קדימה,106) לענין פירשוה שם ובגמרא א. מט, שם משנה,
למוספין  קודם הערביים בין של תמיד הקריב אם כלומר:
שמה  כשרים, הקרבנות שחר, של לתמיד קודם המוספין או
אלא  זה אין קודם, תדיר תדיר, ושאינו תדיר שאמרו
של  לתמיד קודם נקרב דבר אין שאמרו מה וכן לכתחילה,
רק  זה אין הערביים, בין של לתמיד מאוחר או שחר

כשר. הכל – בדיעבד אבל ולמצוה, שם 107)לכתחילה
קודם  שבמוסף העולות הקריב דאפילו כלומר, במשנה.
לעולה  קודמת שחטאת שאע"פ כשר, – שבמוסף לחטאות
בו  שיש ביום או לכתחילה. רק זהו ה"ו), פ"ט להלן (ראה
בדיעבד, כשר – קודם תדיר שאינו והקריב מוספין, מיני שני

ישראל'). ('תפארת ה"ד פ"ט להלן ב 108)ראה מד, שם
זה  מעכבים והאילים והכבשים הפרים שאין אמרו במשנה -
והאיל  והכבשים הפרים כי אמרו מה.) (שם ובגמרא זה, את
והכבשים  והאילים, הפר את מעכבים אינם שבבמדבר,
את  מעכבים אינם שבבמדבר הפרים כן וכמו שבויקרא,
את  מעכבים אינם עצמן הכבשים שבעת כן וכמו  עצמן,
בקר  בן פר החודש "וביום ו) מו, (יחזקאל שנאמר עצמן,
מה  "פר, יהיו", תמימים ואיל כבשים וששת תמימים
עצרת, ולענין ר"ח (לענין בתורה שנאמר לפני תלמודֿלומר,
מביא  שנים מצא לא שאם ומנין פרים, יאֿכז) כח, במדבר

לפי  תלמודֿלומר, מה כבשים ששה פר, תלמודֿלומר אחד,
שבעה, מצא לא שאם ומנין שבעה, (שם) בתורה  שכתב

ששה". תלמודֿלומר ששה, שאם 109)יביא "ומנין שם:
ארבעה, יביא – חמשה חמשה, יביא – ששה מצא לא
– שנים שנים, יביא – שלשה שלשה, יביא – ארבעה
כאשר  ולכבשים ז) שם, (יחזקאל תלמודֿלומר אחד, ואפילו

ידו". ראש 110)תשיג לענין שמדובר שם, יחזקאל ראה
ומועדות. שבתות לענין וגם א.111)חודש, יד, תמורה

הקרבנות  מעשה מהל' פ"א למעלה וראה א. כו, וברכות
א 112)ה"ז. בר חייא רבי בעיית א. מט, מרב מנחות בין

דילמא  או תדיר, הם שהרי קודמים תמידין אם חסדא,
ולא  ליוםֿטוב, שהם מקודשין הם שהרי קודמים מוספין

הבעיא. נפשטה

â"ôùú'ä ïåùçøî 'ç éòéáø íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואם 1) בתשרי, באחד שמקריבים הקרבנות רבינו ביאר בו

תדיר  ודין תדיר, ושאינו תדיר ודין דינו, מה בשבת חל
ומקודש.

.‡È¯L˙a „Á‡a2ÌBi‰ ÛÒeÓ ÔÈ·È¯˜Ó3ÏÈ‡Â ¯t ¿∆»¿ƒ¿≈«¿ƒƒ«««¿«ƒ
˙BÏBÚ Ïk‰ ,ÌÈO·k ‰Ú·LÂ4˙‡hÁ ¯ÈÚOe ,5 ¿ƒ¿»¿»ƒ«…¿ƒ«»

p‰L‡¯ ÛÒeÓ ÏÚ ¯˙È ÌBi‰ ÛÒeÓ ‰ÊÂ .˙ÏÎ‡ «∆¡∆∆¿∆««»≈««…
L„Á L‡¯ ÏÎa ·¯w‰ L„Á6ÏÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . …∆«»≈¿»……∆¿ƒ»ƒ»

ÛÒeÓ :ÔÈÙÒeÓ ‰LÏL ÌL eÈ‰ - ˙aLa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«»»»¿»»ƒ«
.ÌBi‰ ÛÒeÓe ,L„Á L‡¯ ÛÒeÓe ,˙aL«»«……∆««

השנה.2) ראש גם 3)שהוא עושים היו שלפעמים ואף
אחד. יום אם כי מוסף מקריבין היו לא - ימים שני במקדש

לחודש 4) באחד השביעי "ובחודש אֿב) (במדבר, שנאמר
בקר  בן פר לה' ניחוח לריח עולה ועשיתם וגו' קודש מקרא
תמימים". שבעה שנה בני כבשים אחד איל אחד

לכפר 5) חטאת אחד עזים "ושעיר ה) שם, (שם שנאמר
החודש 6)עליכם. עולת "מלבד ו) שם, (שם שנאמר

וגו'". ומנחתה

.·,‰lÁz ˙aL ÛÒeÓ ?Ô˙·¯˜‰ ¯ecÒ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ«¿»»»««»¿ƒ»
·BË ÌBÈ ÛÒeÓ ÂÈ¯Á‡Â ,L„Á‰ ÛÒeÓ ÂÈ¯Á‡Â7ÏkL ; ¿«¬»««…∆¿«¬»«∆»

B¯·Á ˙‡ Ì„B˜ - B¯·ÁÓ ¯È„z‰8Lc˜Ó‰ Ïk ÔÎÂ . «»ƒ≈¬≈≈∆¬≈¿≈»«¿À»
B¯·Á ˙‡ Ì„B˜ - B¯·ÁÓ9¯È„z ÂÈÙÏ ‰È‰ . ≈¬≈≈∆¬≈»»¿»»»ƒ

Lc˜Óe10.‰ˆ¯iL Ì‰Ó ‰ÊÈ‡ ÌÈc˜È - ¿À»«¿ƒ≈∆≈∆∆ƒ¿∆

מוספי 7) לכהן יביאו שלא והיינו במשנה שם ראשֿהשנה.
יביאו  לא כן וכמו שבת, מוספי שהקריבו לפני חודש ראש
שאם  חודש ראש מוספי שהקריבו לפני טוב יום מוספי לכהן
גם  ישנן חודש, וראש טוב יום במוספי הרי תחילה, הביאום
טוב  ויום חודש ראש של חטאת להקריב ויצטרך חטאות
חטאות  שהרי חודש, ראש ושל שבת של העולות לפני

לעולות. עולת 8)קודמות "מלבד שנאמר ממה כן ולמדו
קרא  לימא אלה" את תעשו התמיד לעולת אשר הבקר
התמיד" לעולת ו"אשר ולשתוק, הבקר" עולת "מלבד
יותר  תדירה ושבת קודם. שהוא תדיר כל על ללמד מיותר,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oitqeneקלח oicinz 'ld - dcear xtq - oeygxn 'g iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

השנה. מראש יותר תדיר חודש וראש חודש, מראש
לעניין 9) חדש, דין הוא אלא שלמעלה, ממה המשך זה אין

לאימורי  קודמים עולה ואברי עולה לדם קודם חטאת שדם
וכו'. ודם 10)חטאת תדיר, שהוא תמיד, עולת דם כגון

מקודש. שהוא חטאת,

.‚¯È„z BÈ‡L ˙‡ ËÁLÂ ÁÎL B‡ ¯·Ú11˙eÁt‰ B‡ »«»«¿»«∆∆≈»ƒ«»
‰lÁz ‰M„˜a12˙‡ ËÁBL Ck ¯Á‡Â ,B·È¯˜Ó - ƒ¿À»¿ƒ»«¿ƒ¿««»≈∆

Lc˜Ó‰ ˙‡ B‡ ¯È„z‰13. «»ƒ∆«¿À»

תדיר.11) שהוא זה יותר.12)לפני המקודש לפני כלומר,
או 13) התדיר את ישחוט אלא דמו, יזרוק ולא ימתין שאם

הדם  יקרוש שמא חשש יש דמו, יזרק וגם המקודש את
בינתיים.

.„„Á‡k Ì‰ÈL eËÁL Ì‡Â14Ò¯ÓÓ ‰Ê ‰È‰È - ¿ƒƒ¿¬¿≈∆¿∆»ƒ¿∆∆¿»≈
Ìca15.Lc˜Ó‰ Ì„ B‡ ¯È„z‰ Ìc ˜¯fiL „Ú «»«∆ƒ»≈««»ƒ««¿À»

או 14) התדיר ושחט עבר אם אפילו אלא כאחד, דווקא לאו
לפני  מקודש, ושאינו תדיר שאינו ששחט אחר המקודש

הדם. את שלא 15)שזרק כדי ומניעו בו ממשמש "פירוש
יקרוש".

.‰‰ÏBÚ‰ Ì„Ï Ì„B˜ ˙‡hÁ‰ Ìc16ÌcL ÈtÓ , «««»≈¿«»»ƒ¿≈∆«
¯tÎÓ ˙‡hÁ‰17È¯eÓ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ‰ÏBÚ È¯·È‡ . ««»¿«≈≈¿≈»¿ƒ¿≈≈

˙‡hÁ18ÌÈM‡Ï dlk ‰ÏBÚ‰L ÈtÓ ,19˙‡hÁ Ìc . «»ƒ¿≈∆»»À»»ƒƒ««»
ÌÈc˜È ‰ˆ¯iL ‰Ê È‡ - ‰ÏBÚ È¯·È‡Â20Ìc ÔÎÂ . ¿≈¿≈»≈∆∆ƒ¿∆«¿ƒ¿≈«

˙‡hÁ È¯eÓ‡Â ‰ÏBÚ21ÌL‡ Ì„Â ‰ÏBÚ Ì„ B‡ ,22- »¿≈≈«»«»¿«»»
.ÌÈc˜È ‰ˆ¯iL ‰Ê È‡≈∆∆ƒ¿∆«¿ƒ

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"xRkn z`Hgd mCW ipRn ,dlFrd mcl mcFw z`Hgd mC." ©©©¨¥§©¨¨¦§¥¤©©©¨§©¥

כפי  הוא הטעם כי השנה, כל בקרבנות הוא זה כל והנה,
ש"לאחר  עולה קרבן של בענינו באגה"ת אדה"ז שמבאר
דורון  שולח אעפ"כ . . העונש לו ונמחל תשובה שעשה
בפשטות  ומובן המלך. פני לראות לו שיתרצה לפניו ומנחה
לשלוח  שייך שלא כשם לחטאת עולה להקדים שייך שלא

לו. שימחל המלך את שמפייס לפני דורון
ומבאר: שממשיך כפי כן, אינו החג בקרבנות אבל
הכתוב  סדר על קריבין אלא כן, אינו החג "בקרבנות
אלים  ואחריהם פרים בתחילה כיצד, כמשפטם שנאמר
שהשעירים  אע"פ שעירים, ואחריהם כבשים ואחריהם
הנ"ל  שע"פ אלא עולה". שקדמו אלה וכל חטאת
להקדים  שייך איך דורון ענינה ועולה פיוס ענינה שהחטאת

לחטאת. עולה
הוא  שאז יוה"כ לאחר מיד בא הסוכות חג בזה: והביאור
מיד  מתחילים זה ומטעם והסליחה, המחילה שלימות
שלימות  היתה שבו מיוה"כ שבאים כיון עולה בקרבן
בבא  על עליו "אמרו במשנה וכדאיתא והסליחה המחילה
יוה"כ  מאחר חוץ יום בכל תלוי אשם מתנדב שהי' בוטי בן

זה  ומטעם מכפר, הכיפורים שיום מפני אחד" יום
לסוכות מתחילי  יוה"כ שבין הימים שגם כיון בעולה מיד ם

ולולב. סוכה מצות לקיים שיוכלו לסוכות הכנה ענינם
קרבן  גם מקריבין מדוע גיסא, לאידך להבין שצריך אלא

העולה). (לאחרי חטאת
היא  התשובה ש"עיקר בתניא המבואר ע"פ בזה: והביאור
כשמתעלה  לכן, כו'" רבות ומדרגות בחי' בו יש והלב בלב
באופן  התשובה עבודת ממנו נדרשת יותר, נעלית לדרגא
דרך  על חטאת. קרבן להקרבת מקום יש ולכן יותר נעלה
שמונה  בתפלת לנו" "סלח אמירת בענין בכ"מ המבואר
הקרבת  שע"י העלי' שלאחרי בעניננו הוא וכן דוקא, עשרה
יותר  נעלה באופן התשובה עבודת ממנו נדרשת העולות

חטאת. אח"כ מקריב ולכן
.gn oniq dcear xtq 'zekln oii

קודם 16) שחט ואפילו ליזרק. ועומדין שחוטין שניהם אם
לזריקה. קודם החטאת דם אינה 17)העולה, העולה ואילו

לה'. דורון זבחים 18)אלא שניהם. דם נזרקו אם כלומר
דם  חברו. את קודם מחברו המקודש כל במשנה: פט.
כלומר, מרצה", שהוא מפני העולה לדם קודם החטאת

ריצוי הצריך כריתות חייבי על שם)."מכפר (רש"י גדול"
המזבח 19) על נקטרים האימורים רק בחטאת ואילו

ומצד  קדושה. ריבוי צד בעולה יש ולפיכך נאכל והבשר
ולא  בדם אלא כפרה אין שהרי קודמת, החטאת אין כפרה

אימורים. מעלה 20)בהקטרת לו יש חטאת שדם
לאישים. כליל שהם מעלה להם יש עולה ואיברי שמכפר,

מכח 21) באים הם אלא עצמית, מעלה בהם אין ששניהם
כליל, מכח בא הוא אבל מכפר אינו העולה דם מעלה:
הם  אלא כליל ואינם מכפרים אינם הם אף חטאת ואימורי

נפשטה. ולא שם בעיא זו ואף מכפר מכח גם 22)באים
שבא  קודם, עולה דם שמא נפשטה, שלא שם בעיא זו
וגם  כליל מכח בא אינו אשם דם זה ולעומת כליל, מכח
נזרק  דמו אין שהרי חטאת, דם ככפרת אינה שלו הכפרה

מת  דם ארבע אולי או חטאת, כדם קרנות ארבע על נות
עולה. מבדם יותר כפרה בו יש סוף שסוף קודם, האשם

.Â‰ÏBÚÏ ˙Ó„B˜ ˙‡hÁ23ÛBÚ‰ ˙‡hÁ elÙ‡ , «»∆∆¿»¬ƒ««»
˙‡hÁÏ ¯L‡ ˙‡ :¯Ó‡pL ;‰Ó‰a ˙ÏBÚÏ ˙Ó„B˜∆∆¿«¿≈»∆∆¡«∆¬∆««»
˙Ó„B˜ ‡È‰L ˙‡hÁ ÏÎÏ ·‡ ÔÈa - ‰BL‡ƒ̄»ƒ¿«»¿»«»∆ƒ∆∆

‰ÏBÚÏ24LÈ¯ÙÓ - ‰L¯Ù‰ ˙ÚLa ÔÎÂ .dnÚ ‡a‰ ¿»«»ƒ»¿≈ƒ¿««¿»»«¿ƒ
‰ÏBÚ‰ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ˙‡hÁ‰25. ««»¿ƒ»¿««»»»

עולה.23) לשחיטת קודמת חטאת שחיטת כלומר,
מה 24) ראשונה לחטאת אשר את "והקריב אמרו: צ. שם

ראשונה  שתקרב ללמד לומר תלמוד שאין לומר תלמוד
עולה, יעשה השני ואת י) שם, (שם, נאמר כבר שהרי
הבאות  לעולות שיקדמו חטאות לכל אב בנה זה אלא
בהמה  חטאת בין העוף לעולת העוף חטאת בין עמהן
בהמה". לעולת העוף חטאת בין ואפילו בהמה לעולת

העוף,25) לעולת קודמת העוף "חטאת במשנה פט. שם
קרבנותיו  שיפריש בשעה כי לומר "רוצה בהקדשה", וכן
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וכן  עולה". זו הרי אומר כך ואחר חטאת זו הרי אומר
העוף הוא לעולת קודמת העוף "חטאת י פרק שם בתוספתא

לחטאתי, וזה לעולתי זה יאמר לא בהפרשה אף בהקרבה,
לעולתי". וזה לחטאתי זה אומר אלא

.Ê‚Á‰ ˙Ba¯˜a26¯„Ò ÏÚ ÔÈ·¯˜ ‡l‡ ,Ôk BÈ‡ ¿»¿¿∆»≈≈∆»¿≈ƒ«≈∆
ÌËtLÓk :¯Ó‡pL ,·e˙k‰27,ÌÈ¯t ‰lÁza ?„ˆÈk . «»∆∆¡«¿ƒ¿»»≈««¿ƒ»»ƒ

Ì‰È¯Á‡Â ,ÌÈO·k Ì‰È¯Á‡Â ,ÌÈÏÈ‡ Ì‰È¯Á‡Â¿«¬≈∆≈ƒ¿«¬≈∆¿»ƒ¿«¬≈∆
el‡ ÏÎÂ ˙‡hÁ ÌÈ¯ÈÚO‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯ÈÚO¿ƒƒ««ƒ∆«¿ƒƒ«»¿»≈
‰„B·Úa ¯eaˆ ˙‚‚La ÔÎÂ .˙BÏBÚ Ô˙B‡ eÓ„wL∆»¿»¿≈¿ƒ¿«ƒ«¬»

˙‡hÁ ¯ÈÚOe ‰ÏBÚ ¯t ÔÈ‡È·Ó Ô‰L ,‰¯Ê28¯t‰ - »»∆≈¿ƒƒ«»¿ƒ«»«»
ÁÈLÓ Ô‰k ¯Ùe .ËtLnk :Ba ¯Ó‡pL ,Ì„B˜29Ì„B˜ ≈∆∆¡««ƒ¿»«…≈»ƒ«≈

¯eaˆ ÏL ¯·c ÌÏÚ‰ ¯ÙÏ30ÌÏÚ‰ ¯Ùe .31¯ÙÏ Ì„B˜ ¿«∆¿≈»»∆ƒ«∆¿≈≈¿«
‰¯Ê ‰„B·Ú32,dlL ¯ÈÚOÏ Ì„B˜ ‰¯Ê ‰„B·Ú ¯Ùe . ¬»»»«¬»»»≈«»ƒ∆»

‡e‰ CkL ,˙‡hÁ ¯ÈÚO‰Â ‰ÏBÚ ¯t‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«»»¿«»ƒ«»∆»
‰¯Ê ‰„B·Ú ¯ÈÚO .‰¯Bza ·e˙k‰ ¯„Ò33Ì„B˜ ≈∆«»«»¿ƒ¬»»»≈

‡ÈO ¯ÈÚOÏ34„ÈÁÈ ‡ÈOp‰L ,35Ì„B˜ ‡ÈO ¯ÈÚOe . ƒ¿ƒ»ƒ∆«»ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ≈
„ÈÁÈ ˙¯ÈÚOÏ36‰O·ÎÏ ˙Ó„B˜ „ÈÁÈ ˙¯ÈÚOe .37, ƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ«»ƒ∆∆¿ƒ¿»

‡B·Ï ‰Èe‡¯ ‰¯ÈÚO‰L ;˙‡hÁ Ì‰ÈML Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿≈∆«»∆«¿ƒ»¿»»
˙B˙È¯k‰ ÏÚ38‰O·k‰Â ,˙‡hÁ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ‡È·nL ««¿ƒ∆¿ƒƒ¬≈∆«»¿«ƒ¿»

‰¯Ê ‰„B·Ú ˙‚‚L ÏÚ ‰‡a dÈ‡39. ≈»»»«ƒ¿«¬»»»

הסוכות.26) לאילים 27)חג לפרים ונסכיהם "ומנחתם
כמשפטם". במספרם טו,28)ולכבשים (במדבר שנאמר

העדה  כל ועשו לשגגה נעשתה העדה מעיני אם "והיה כד)
ונסכו  ומנחתו לה' ניחוח לריח לעולה אחד בקר בן פר

לחטאת". אחד עזים ושעיר המשיח 29)כמשפט כהן כי
זרה) מעבודה (חוץ כריתות מחייבי אחת על בשגגה שעבר

לחטאת. פר מביא הלכה 30)- י"ב פרק שם להלן ראה
העם  ושגגו בהוראה, הגדול דין בית שגגו אם כי א,
מעבודה  (חוץ כריתות מחייבי אחת העם ועשו בהוראתן
לחטאת, פרים עשר שנים ביחד השבטים כל מביאין זרה),

ציבור. של דבר העלם פר נקרא מהן פר של 31)וכל דבר
חטאת. שהיא עולה.32)ציבור, כלומר 33)שהיא

ושעיר  לעולה פר שמביאים זרה, בעבודה ששגגו ציבור
לחטאת. ד,34)עזים הלכה שגגות מהלכות א בפרק ראה

מעבודה  (חוץ כריתות מחייבי באחת בשגגה שחטא נשיא כי
לחטאת. שעיר מביא של 35)זרה) הוא זרה עבודה ושעיר

ששגג 36)ציבור. הדיוט כי שם שגגות בהלכות ראה
בשאר  ובין זרה בעבודה בין כריתות חייבי מכל באחת
"שעיר  שם בהוריות וראה עזים. שעירת מביא - מצוות
והאי  מלך האי טעמא מאי יחיד לשעירת קודם נשיא

שעירה 37)הדיוט". הביא ואחד ששגגו שניים כלומר,
שגגות  בהלכות ראה קודמת. הכבשה - כבשה הביא ואחד
זרה) מעבודה (חוץ המצוות מכל באחת שגג אם כי שם

שעירה. או כבשה כל 38)מביא על לבוא ראוייה כלומר,
זרה, עבודה שגגת על גם ובכללם ששגגו, הכריתות חייבי
מביא  זרה עבודה שגגת על כי שם שגגות הלכות ראה

עזים. שעירת המצוות.39)היחיד כל שאר שגגת על אלא

.ÁdO·ÎÏ ˙Ó„B˜ ˙„ÏBÈ ÏL ÛBÚ‰ ˙‡hÁ elÙ‡40. ¬ƒ««»∆∆∆∆∆¿ƒ¿»
Úa¯‡ ÏÚ Ôz dÓcL ÈtÓ ,ÌL‡Ï ˙Ó„B˜ ˙‡hÁ«»∆∆¿»»ƒ¿≈∆»»ƒ»««¿«

„BÒÈ‰ ÏÚÂ ˙B¯˜41ÔÈÓ„B˜ ‰¯BzaL ˙B‡hÁ ÏÎÂ . ¿»¿««¿¿»«»∆«»¿ƒ
Ú¯ˆÓ ÌL‡Ó ıeÁ ,˙BÓL‡‰ ÏÎÏ42‡a ‡e‰L ÈtÓ , ¿»»¬»≈¬«¿…»ƒ¿≈∆»

¯LÎ‰ È„È ÏÚ43,¯ÈÊ ÏÈ‡Ïe ‰„BzÏ Ì„B˜ ÌL‡‰ . «¿≈∆¿≈»»»≈«»¿≈»ƒ
¯ÈÊ ÏÈ‡Â ‰„Bz .ÌÈL„˜ ÈL„˜ ‡e‰L ÈtÓ44 ƒ¿≈∆»¿≈»»ƒ»¿≈»ƒ

ÌÈÓÏLÏ ÌÈÓ„B˜45„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡ Ô‰L ÈtÓ , ¿ƒƒ¿»ƒƒ¿≈∆≈∆¡»ƒ¿∆»
ÌÁÏ ÔÈeÚËe46ÈtÓ ,¯ÈÊ ÏÈ‡Ï ˙Ó„B˜ ‰„Bz‰Â ; ¿ƒ∆∆¿«»∆∆¿≈»ƒƒ¿≈

‰ÁÓ ÈÈÓ ‰Úa¯‡ da LiL47ÔÈÓ„B˜ ÌÈÓÏL . ∆≈»«¿»»ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ
,Úa¯‡k Ô‰L ÌÈzL ÔzÓ ÔÈeÚË Ô‰L ÈtÓ ,¯BÎ·Ïƒ¿ƒ¿≈∆≈¿ƒ««¿«ƒ∆≈¿«¿«

ÌÈÎÒe ‰Ùe˙e ‰ÎÈÓÒ ÔÈeÚËe48Ì„B˜ ¯BÎa‰ . ¿ƒ¿ƒ»¿»¿»ƒ«¿≈
ÏÎ‡Â ,ÌÁ¯Ó B˙M„wL ÈtÓ ,‰Ó‰a ¯OÚÓÏ¿«¿«¿≈»ƒ¿≈∆¿À»≈∆∆¿∆¡»

„·Ïa ÌÈ‰kÏ49¯OÚn‰ .50˙BÙBÚÏ Ì„B˜51ÈtÓ , «…¬ƒƒ¿«««¬≈≈¿ƒ¿≈
Á·Ê ‡e‰L52BÓc - ÌÈL„˜ ÈL„˜ Ba LÈÂ , ∆∆«¿≈»¿≈»»ƒ»

ÂÈ¯eÓ‡Â53Ô‰L ÈtÓ ,˙BÁÓÏ ÔÈÓ„B˜ ˙BÙBÚ‰Â . ¿≈»¿»¿ƒƒ¿»ƒ¿≈∆≈
ÌÈÓ„ ÈÈÓ54¯OÚÓe ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ÂÈÙÏ eÈ‰L È¯‰ . ƒ≈»ƒ¬≈∆»¿»»««»«¬≈

˙‡hÁ ÌL eÈ‰ .Á·Ê ‡e‰L ÈtÓ ,Ì„B˜ ¯OÚn‰ -««¬≈≈ƒ¿≈∆∆«»»««
˙Ó„B˜ ‰ÏBÚÂ ÏÈ‡B‰ ,‰Ó‰a ˙ÏBÚÂ ¯OÚÓe ÛBÚ‰»«¬≈¿«¿≈»ƒ¿»∆∆

¯OÚÓÏ55- ‰Ó‰a ˙ÏBÚÏ ˙Ó„B˜ ÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ ¿«¬≈¿««»∆∆¿«¿≈»
¯Á‡Â ,‰ÏBÚ‰ Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ·È¯˜Ó«¿ƒ««»¿ƒ»¿««»»»¿««

.¯OÚn‰ Ck»««¬≈

שלה.40) (זכר) לכבש דמה 41)כלומר, החטאת כלומר,
שהשיריים  בתורה בה ומפורש המזבח. קרנות ארבע על ניתן
מתנות  שתי ניתן דמו האשם ואילו המזבח יסוד על נשפכים
ליסוד, נשפכים ששייריו מפורש בו נאמר ולא ארבע, שהן

מדרשה. נלמד שני 42)אלא הם: המצורע קרבנות כי
לחטאת. וכבשה לאשם, ואחד לעולה אחד כבשים,

קודמות 43) שבתורה החטאות "כל צ: בזבחים משנה
הכשר", על בא שהוא מפני מצורע מאשם חוץ לאשמות
והוא  טהרתו ומשלים האדם מתקן שהוא להכשיר "ועניין
תנוך". על ונתן האשם מדם הכהן ולקח שנאמר מה

מפני 44) נזיר ואיל לתודה קודם "אשם פט. שם משנה
קדשים, קדשי הוא האשם כלומר קדשים". קדשי שהוא
קדשים  וקדשי קלים. קדשים שניהם נזיר, ואיל התודה ואילו

קלים. מקדשים שלושה 45)עדיפים ישנם יחיד בשלמי כי
ושלמי  חגיגה שלמי כגון לחם בלא הבא הוא האחד מינים:
לחם  עם הבאים שלמים השני, שלמים. הנקרא וזהו שמחה
שלמים  והשלישי, תודה. הנקרא וזהו נדבה או בנדר
וזהו  לחם עם באים והם נזרו מלאת ביום הנזיר שמקריב

נזיר. איל עם 46)הנקרא באים אינם השלמים כלומר,
נזיר  ואיל התודה ואילו אחד, ולילה ימים שני ונאכלין לחם
הם  כן וכמו השלמים, על עדיפות בזה שיש לחם, טעונין
דומים  הם כי עדיפות בזה גם ויש ולילה, ליום רק נאכלין
קדשים  קדשי שהם צבור ושלמי ואשם לחטאת בכך

ולילה. ליום עשר 47)ונאכלים חלות, מיני ארבעה כלומר,
עשר  תנור, מאפה מהם עשר והם: מצה ושלושים חמץ,
מיני  שני רק מביא נזיר איל ואילו מורבכת, ועשר רקיקים
לותת  חלות ועשר בשמן משוחין רקיקין עשרה חלות,

בשמן. שלהן מעשה 48)הסולת מהלכות ה בפרק וראה
אחת  שפיכה אלא טעון אינו שהבכור יז הלכה הקרבנות
פרק  ושם סמיכה, בו שאין ו הלכה ג פרק ושם היסוד, כנגד
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בלבד. ושלמים עולה אלא נסכים טעונים שאינם ב הלכה ב
מרחם.49) קדושתו ואין לבעלים נאכל בהמה מעשר ואילו
בהמה.50) קדשי 51)מעשר הוא העוף שקרבן פי על ואף

קודם  הבהמה מעשר - עולה או חטאת הוא שהרי קדשים,
זבח. שהוא עוף 52)מפני ואילו בסכין, שנזבח כלומר

נעשה  הוא שהרי יותר חשובה בסכין וזביחה בצפורן, נמלק
ב  אף הקרבנות מפני בכל חשובים וזבחים קדשים, קדשי

שם  (רש"י מהן באין הקרבנות שכל מרובה, שמצוותם
קדשי 53)במשנה). שהם דברים שני במעשר יש כלומר,

ממנה  למזבח אין העוף חטאת אבל ואימוריו. דמו קדשים:
דמה. שם)54)אלא (רש"י מרובה כפרתן דמים ומיני

ודמיון  החי נפש בו כי וגם הקרבנות, מכל שבאין "דהיינו
האדם". לנפש לגבוה.55)יתר כולה שהעולה

.Ë„Á‡ Ôa¯˜ ÔÈnÓ ‰a¯‰ ‰Ó‰a ÈÈÓ eÈ‰L È¯‰56 ¬≈∆»ƒ≈¿≈»«¿≈ƒƒ»¿»∆»
ÔkL ,ÌÈÏÈ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÌÈ¯t‰ ?ÔÈ·¯˜ Ô‰ „ˆÈk -≈«≈¿≈ƒ«»ƒ¿ƒ»≈ƒ∆≈

ÌÈÎÒp· ea¯˙57ÔkL ,ÌÈO·ÎÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈÏÈ‡Â . ƒ¿««¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ∆≈
ÌÈÎÒp· ea¯˙58ÔkL ,ÌÈ¯ÈÚOÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈO·Îe . ƒ¿««¿»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ∆≈

,‰ÈÏ‡‰ ÌÈO·k È¯eÓ‡ ÏÏÎaL ;ÌÈ¯eÓ‡a ea¯˙ƒ¿«¿≈ƒ∆ƒ¿«≈≈¿»ƒ»«¿»
,BnÚ ‡a‰ O·kÏ Ì„B˜ ¯ÓÚ‰ .‰ÈÏ‡ ÌÈ¯ÈÚOa ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿ƒƒ«¿»»…∆≈«∆∆«»ƒ
¯·c :ÏÏk‰ ‰Ê .ÌÈO·Î ÈLÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÁl‰ ÈzLe¿≈«∆∆¿ƒƒ¿≈¿»ƒ∆«¿»»»

ÌBi‰ ÏÏ‚a ‡a‰59ÌÁl‰ ÏÏ‚a ‡a‰ ¯·„Ï Ì„B˜60. «»ƒ¿««≈¿»»«»ƒ¿««∆∆

וכו'.56) חטאות כולם או עולות, כולם שהרי 57)שהיו
שמן  ההין בחצי בלול סולת עשרונים שלושה מביא לפר
בלול  סלת עשרונים שני לאיל ואילו לנסך, יין ההין וחצי

ההין. שלישית לנסך ויין שמן ההין שהרי 58)בשלישית
שמן, ההין בשלישית בלול סולת עשרונים שני מביא לאיל
סולת  עשרון מביא לכבש ואילו ההין. שלישית לנסך ויין
ההין. רביעית לנסך ויין שמן ההין ברביעית בלול

הלחם.59) ושתי העומר עם 60)שהם הבא הכבש שהם
הלחם. שתי עם הבאים והכבשים העומר

.È‰M‡‰ ˙ÁÓÏ ˙Ó„B˜ LÈ‡‰ ˙ÁÓ61˙ÁÓ . ƒ¿«»ƒ∆∆«ƒ¿«»ƒ»ƒ¿«
ÌÈhÁ62ÌÈ¯BÚO ˙ÁÓÏ ˙Ó„B˜63‡ËBÁ ˙ÁÓ . ƒƒ∆∆¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«≈

.‡ËÁ ÏÚ ‰‡a ‡È‰L ÈtÓ ,‰·„ ˙ÁÓÏ ˙Ó„B˜∆∆¿ƒ¿«¿»»ƒ¿≈∆ƒ»»«≈¿
Ì‰Ó ‰ˆ¯iL BÊ È‡ - ‰ËBÒ ˙ÁÓe ‰·„ ˙ÁÓƒ¿«¿»»ƒ¿«»≈∆ƒ¿∆≈∆

ÌÈc˜È64. «¿ƒ

משובח 61) האשה קרבן אם אבל שווים, שהקרבנות וכגון
קרבן  - איל מביא והאיש פר מביאה שהאשה כגון יותר

קודם. נדבה 62)האשה מנחת כי חוטא, מנחת כגון
יקדים. שירצה זו אי סוטה, מקור 63)ומנחת סוטה. מנחת

בכל  ישנן שחטים משום בזה והטעם שם, בתוספתא זה דבר
סוטה. ובמנחת בעומר אלא אינן שעורים ואילו המנחות,

קודמת 64) נדבה מנחת אם נפשטה, שלא בעייא צ. שם
קודמת, סוטה שמנחת או ולבונה, שמן טעונה שהיא מפני
ח  ובפרק בֿה, הלכה למעלה וראה עוון. לברר באה שהיא
שירצה  איזה כי נפשטה, שלא בבעייא רבינו שדעת כ הלכה

יקדים.

.‡ÈÔÈÈÏ ÔÈÓ„B˜ ˙BÁÓ65ÔÓMÏ Ì„B˜ ÔÈi‰Â ,66, ¿»¿ƒ¿«ƒ¿««ƒ≈«∆∆
‰B·lÏ Ì„B˜ ÔÓM‰Â67ÁÏnÏ ˙Ó„B˜ ‰B·Ïe ,68, ¿«∆∆≈«¿»¿»∆∆«∆«

ÌÈˆÚÏ Ì„B˜ ÁÏÓe69Ôlk e‡aL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ . ∆«≈»≈ƒ≈»«ƒ¿«∆»À»
‡a‰Â ,ÔBL‡¯ ·¯˜ - ÔBL‡¯ ‡a‰ Ï·‡ ;„Á‡k¿∆»¬»«»ƒ»≈ƒ¿«»

ÔB¯Á‡ ·¯˜ - ÔB¯Á‡70. «¬»≈«¬

עצמו.65) בפני לחוד יין אדם מתנדב אם 66)שהרי
גבי  על כולו מנסכו שיין משום עצמו. בפני שמן התנדב

כשמ  פסק שמן ואילו נאכל השיתין, והשאר דקומצו ואל
עצמה.67)לכהנים. בפני לבונה אדם שמתנדב

הבאים 68) ושמן שיין שכשם עצמו בפני מלח התנדב היינו,
נדבה. בא בחובה הבא מלח כן כמו נדבה באים בחובה

תקריב 69) קרבנך כל (=על בתורה קרבן נקרא שמלח משום
אלא  קרבן נקראו לא עצים ואילו יג) ב, ויקרא מלח,
העצים". קרבן "על לה) י, (נחמיה דנאמר בכתובים

גם 70) זה ובכלל שלמעלה, מה כל על מוסב שזה ונראה
והאשה. האיש מנחת

.·È‰ÏÈÎ‡a Ì„B˜ - ‰·¯˜‰a Ì„Bw‰ Ïk71. »«≈¿«¿»»≈»¬ƒ»

חטאת 71) כגון אכילה, בני שהם אלה כל על מוסב וזה
לבכור. ושלמים לשלמים ותודה לתודה אשם לאשם,

.‚ÈLÓ‡ ÏL ÌÈÓÏL ÂÈÙÏ eÈ‰72ÌBÈ ÏL ÌÈÓÏLe73 »¿»»¿»ƒ∆∆∆¿»ƒ∆
ÔÈÓ„B˜ LÓ‡ ÏL -74ÔpÓÊ ·¯˜ È¯‰L ,75ÏL ÌÈÓÏL . ∆∆∆¿ƒ∆¬≈»≈¿«»¿»ƒ∆

ÌL‡Â ˙‡hÁ - ÌBÈ ÏL ÌL‡ B‡ ˙‡hÁÂ LÓ‡∆∆¿«»»»∆«»¿»»
ÌÈL„˜ ÈL„˜ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈÓ„B˜76.e¯‡aL BÓk , ¿ƒƒ¿≈∆≈»¿≈»»ƒ¿∆≈«¿

אתמול.72) שנקרבו היום.73)כלומר, שנקרבו
לאכילה.74) שקודמין והיינו שם, כלומר,75)משנה

היום  של ואילו היום, אלא אינו באכילה, אמש של זמנם
המחרת. ביום וגם שלאחריו בלילה וגם היום גם נאכלין

קודמין. אמש של לזכרי 76)ולכך אלא נאכלים ואינם
לבוא  יותר עלולים הם ולפיכך הקלעים, מן ולפנים כהונה,
שלמים  אבל ולילה, ליום נאכלים שהם פי על אף נותר לידי
עלולים  אינם הלילה, עד מוגבל שזמנם פי על אף אמש, של
אדם. ולכל העיר בכל נאכלים שהם לפי נותר, לידי לבוא

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ובחג 1) הכיפורים ביום שמקריבין הקרבנות בו יבאר

המזבח. גבי על מים מנסכים הסוכות חג ימי ושכל הסוכות,

.‡L‡¯ ÛÒeÓk ÛÒeÓ ÔÈ·È¯˜Ó ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa¿«ƒƒ«¿ƒƒ»¿«…
‰M‰2ÏÈ‡Â ¯t :3ÌÚ‰ ÏÈ‡ ‡¯˜ ‰Ê ÏÈ‡Â ,4, «»»«»«ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»≈»»

˙BÏBÚ Ôlk ,ÌÈO·k ‰Ú·LÂ5˙‡hÁ ¯ÈÚOe ,6‡e‰Â , ¿ƒ¿»¿»ƒÀ»¿ƒ«»¿
ÏÎ‡7·¯ÚÏ8. ∆¡»»∆∆

א.2) הלכה פ"ט  למעלה כט,3)ראה  (במדבר שנאמר
לה' עולה והקרבתם וגו' הזה השביעי לחודש "ובעשור זֿח)
שנה  בני כבשים אחד, איל אחד בקר בן פר ניחוח, ריח

תמימים". עדת 4)שבעה "ומאת ה) טז, (ויקרא שנאמר
לעולה". אחד ואיל לחטאת עזים שעירי שני יקח ישראל בני
האמור  ציבור משל הבא שאיל ע:) (יומא רבי וכדעת
בחומש  האמור האיל הוא שם) (ויקרא אחריֿמות בפרשת
(שם) שמעון בר' אלעזר כר' ולא שם), (במדבר הפקודים
מהלכות  בפ"א להלן כתב וכן הם. אילים ששני הסובר
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קמי oitqene oicinz 'ld - dcear xtq - oeygxn 'g iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ציבור  משל הבא "ואיל א: הלכה יוםֿהכיפורים עבודת
בחומש  האמור האיל והוא אחריֿמות, בפרשת האמור

העם". איל הנקרא והוא המוסף. בכל במדבר 5)הפקודים
חטאת"6)שם. אחד עזים "שעיר יא) שם, (שם, שנאמר

שם. יוםֿהכיפורים עבודת בהלכות ראה בחוץ, נעשה והוא
ובהלכות 7) א, הלכה ופ"ח ב, הלכה פ"ז למעלה ראה

שם. יוםֿהכיפורים יוםֿכיפור.8)עבודת במוצאי כלומר
שם. יוה"כ עבודת בהלכות גם וראה . צט: במנחות משנה

.·˙‡hÁ ¯ÈÚO ¯eav‰ ÔÈ·È¯˜Ó „BÚÂ9‡e‰Â , ¿«¿ƒƒ«ƒ¿ƒ«»¿
Û¯O10B‚eÊ ÔaL ,11ÁlzLn‰ ¯ÈÚO12. ƒ¿»∆∆»ƒ«ƒ¿«≈«

למעלה 9) המוזכר הנאכל, מוסף, של החטאת לשעיר נוסף
עדת  "ומאת הֿט) שם, (ויקרא שנאמר מה והוא א. הלכה
שני  על ונתן וגו' לחטאת עזים שעירי שני יקח ישראל בני
לעזאזאל". אחד וגורל לה' אחד גורל גורלות, השעירים

שעיר 10) ואת החטאת פר "ואת כז) שם, (שם שנאמר
וראה  באש", ושרפו למחנה מחוץ אל יוציא וגו' החטאת
ולהלן  טז. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ"א למעלה

שם. יוםֿהכיפורים עבודת למה 11)הלכות טעם זה אין
מקריבין  "ועוד הדברים התחלת על מוסב הוא אלא נשרף,
הציבור  מקריבין "ועוד כתוב: היה וכאילו חטאת", שעיר
וראה  נשרף". והוא המשתלח, שעיר זוגו שבן חטאת, שעיר

שם. הקרבנות מעשה שנאמר 12)בהלכות כמו לעזאזל,
יעמד  לעזאזל, הגורל עליו עלה אשר "והשעיר י) שם, (שם

המדברה". לעזאזל אותו לשלח וגו' ה' לפני חי

.‚ÛÒeÓ ÔÈ·È¯˜Ó ˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÔBL‡¯‰ ÌBia«»ƒ∆««À«¿ƒƒ«
¯OÚ ‰Úa¯‡Â ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈ¯t ¯OÚ ‰LÏL ÌBi‰«¿»»»»ƒ¿≈≈ƒ¿«¿»»»»

˙BÏBÚ Ôlk ,ÌÈO·k13˙‡hÁ ¯ÈÚOe ,14˙ÏÎ‡15ÔÎÂ . ¿»ƒÀ»¿ƒ«»∆¡∆∆¿≈
ÌÈÏ‡ ÈL ÔÈ·È¯˜Ó ‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ Ïk»»ƒƒ¿«¿≈∆»«¿ƒƒ¿≈≈ƒ

˙‡hÁ ¯ÈÚOe ÌÈO·k ¯OÚ ‰Úa¯‡Â16. ¿«¿»»»»¿»ƒ¿ƒ«»

לחודש 13) יום עשר "ובחמשה יבֿיג) כט, (במדבר שנאמר
ו  קודש מקרא ניחוח השביעי ריח אשה עולה והקרבתם גו'

בני  כבשים שנים, אילים עשר, שלשה בקר בני פרים לה',
יהיו". תמימים עשר ארבעה שם,14)שנה (שם שנאמר
חטאת". אחד עזים "ושעיר פ"ז 15)טז) למעלה ראה

א. הלכה ופ"ח ב, שם,16)הלכה (שם בתורה כמפורש
יזֿלד).

.„ÌBÈ ÏÎa „Á‡ „Á‡ ÔÈ˙ÁBt ÌÈ¯t‰ Ï·‡17ÈMa : ¬»«»ƒ¬ƒ∆»∆»¿»«≈ƒ
„Ú ,¯OÚ „Á‡ ÈLÈÏMa ,¯OÚ ÌÈL ÔÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ¿≈»»«¿ƒƒ««»»«
ÌÈÏÈ‡ ,‰Ú·L ÌÈ¯t :ÈÚÈ·L ÌBÈ Ôa¯˜ ‡ˆniL∆ƒ»≈»¿«¿ƒƒ»ƒƒ¿»≈ƒ
¯ÈÚOe ,˙BÏBÚ Ïk‰ ,¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌÈO·k ,ÌÈL¿«ƒ¿»ƒ«¿»»»»«…¿ƒ

.˙‡hÁ«»

שם.17) בתורה כמפורש

.‰ÏÈ‡Â ¯t ÌBi‰ ÛÒeÓ ÔÈ·È¯˜Ó ˙¯ˆÚ ÈÈÓL ÌBÈa¿¿ƒƒ¬∆∆«¿ƒƒ«««»«ƒ
˙BÏBÚ Ôlk ,ÌÈO·k ‰Ú·LÂ18˙‡hÁ ¯ÈÚOe ,19‰ÊÂ . ¿ƒ¿»¿»ƒÀ»¿ƒ«»¿∆

BÓˆÚ ÈÙa ÛÒeÓ20. »ƒ¿≈«¿

תהיה 18) עצרת השמיני "ביום להֿלו) שם, (שם שנאמר

ריח  אשה עולה והקרבתם תעשו לא עבודה מלאכת כל לכם,
שבעה  שנה בני כבשים אחד איל אחד פר לה', ניחוח

חטאת 19)תמימים". "ושעיר לח) שם, (שם שנאמר
(ראש 20)אחד". אמרו וכן הסוכות. מחג כהמשך ולא

"שמיני  כי יז.) וחגיגה מח. מז. סוכה ג. יומא ד: השנה
"פז"ר  לענין בפניֿעצמו (=חג) רגל עצרת) (=שמיני
קרבן, הוא קש"ב, של והקו"ף הסוכות. כחג ואינו קש"ב",

החג. קרבנות כשאר קרבנותיו אין כלומר

.ÂÌÈn‰ ˙‡ ÔÈÎqÓ ‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk21Èab ÏÚ »ƒ¿«¿≈∆»¿«¿ƒ∆««ƒ««≈
ÁaÊn‰22ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .23Íeq ÌÚÂ . «ƒ¿≈«¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«¿ƒƒ¿

¯ÁL ÏL „ÈÓz ÏL ÔÈi‰24Bc·Ï ÌÈn‰ CqÓ ‰È‰25. ««ƒ∆»ƒ∆««»»¿«≈««ƒ¿«

מח:)21) (שם שאמר יהודה כר' ולא מב: סוכה משנה
עצרת. בשמיני גם סג.22)שמנסך זבחים משנה ראה

פ"ג. סוכה ועוד.23)ותוספתא לד. בסוכה יוחנן כרבי
מים 24) מנסכין "אין שאמר: כו: ביומא יוחנן ר' כדברי

נראה  מח: מח. סוכה ובמשנה שחר". של בתמיד אלא בחג
(לחםֿמשנה). היין מנסך שהוא בשעה המים מנסך שהיה
לא  אם אף יצא בדיעבד אבל לכתחילה, אלא אינו זה וכל
המים  ניסוך הקדים אם שהרי כאחת, והמים היין ניסך
של  היין ניסוך ואילו ז), הלכה להלן (ראה יצא בלילה

מהלכות  פ"ד למעלה ראה ביום, אלא אינו מעשה הקרבנות
רוקח. מעשה ועיין ה, הלכה לא 25)הקרבנות כלומר

ליין  אחד מיוחדים, ספלים בשני אלא ומים, יין אחד בספל
ז. הלכה להלן וראה למים. ואחד

.Ê‰¯Ú Ì‡Â26ÌÈn‰ CB˙Ï ÔÈi‰ B‡ ÔÈi‰ CB˙Ï ÌÈn‰ ¿ƒ≈»««ƒ¿««ƒ««ƒ¿««ƒ
‡ˆÈ - „Á‡ ÈÏkÓ Ì‰ÈL CqÂ27Ceq ÌÈc˜‰ Ì‡Â . ¿ƒ≈¿≈∆ƒ¿ƒ∆»»»¿ƒƒ¿ƒƒ

‡ˆÈ - ‰ÏÈla ÔÎq elÙ‡ ,Á·fÏ ÌÈn‰28Ô¯˜·e . ««ƒ«∆«¬ƒƒ¿»««¿»»»¿∆∆
ÁaÊn‰ ÈˆÁÓ ‰ÏÚÓÏ CqÓ ‰È‰ ˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c29, ¿ƒ«¬»ƒ»»¿«≈¿«¿»≈¬ƒ«ƒ¿≈«

e¯‡aL BÓk ,ÔÈ˙ÈMÏ „¯BÈ Ïk‰Â30eÈ‰ „ˆÈk . ¿«…≈«ƒƒ¿∆≈«¿≈«»
?ÔÈOBÚ31‰È‰ ÔÈbÏ ‰LÏL ˙˜ÊÁÓ ·‰Ê ÏL ˙ÈÁBÏˆ ƒ¿ƒ∆»»«¬∆∆¿»Àƒ»»

ÁBÏÈM‰ ÔÓ d˙B‡ ‡lÓÓ32ÌÈn‰ ¯ÚLÏ eÚÈb‰ .33- ¿«≈»ƒ«ƒ«ƒƒ¿««««ƒ
eÚ˜˙Â eÚÈ¯‰Â eÚ˜z34L·kÏ ‰ÏÚ .35‰Ùe »¿¿≈ƒ¿»¿»»«∆∆»»

BÏ‡ÓOÏ36ÏÙq‰ CB˙Ï ˙ÈÁBÏv‰ ÔÓ ÌÈn‰ Ô˙BÂ ƒ¿…¿≈««ƒƒ«¿ƒ¿«≈∆
ÌL ‰È‰L37È·¯ÚÓ ,ÌL eÈ‰ ÛÒk ÏL ÌÈÏÙÒ ÈLe . ∆»»»¿≈¿»ƒ∆∆∆»»«¬»ƒ

CÒ ÏL ÔÈi‰ Ba ‰È‰ ÈÁ¯ÊÓe ,ÌÈn‰ Ba ‰È‰38eÈ‰Â . »»««ƒƒ¿»ƒ»»««ƒ∆∆∆¿»
ÔÈwc ÔÈÓËÁ ÈL ÔÈÓk ÔÈ·wÓ39·˜ ‰È‰ ÌÈÓ ÏLÂ . ¿À»ƒ¿ƒ¿≈√»ƒ«ƒ¿∆«ƒ»»∆∆

ÔÈi‰ ÌÚ ÌÈn‰ ‰ÏÎiL È„k ,ÔÈÈ ÏMÓ ˜„ BlL∆«ƒ∆«ƒ¿≈∆ƒ¿∆««ƒƒ««ƒ
„Á‡k40. ¿∆»

לתוך 27)ערבב.26) מים של "עירה מח: בסוכה משנה
שנתן  רבינו ומפרש יצא". מים, של לתוך יין ושל יין, של
ואף  אחד, מכלי ונסכן המים לתוך היין או היין לתוך מים
אבל  שם. עיין , צז: בתרא בבבא (כמפורש פסול מזוג יין כי
פסול  אינו בחיבורו), זה דבר הביא לא רבינו כי לציין יש
יין  ונסכו שכתוב יין רביעית דליכא מזוג, ההין רביעית אלא
הכא  אבל המזוג, את ולא מנסך אתה ההין רביעית רביעית,
אבל  ספר). (קרית ומים יין ניסוך ידי יצא יין, רביעית דאיכא
שמפרש  נראה לאשחורי) אתי (ד"ה שם רש"י של מלשונו
הקבוע  הספל לתוך שפך המים כלומר הספלים, שהחליף
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שעירב  ולא המים, של הקבוע לספל שפך והיין היין, של
פ"ד  סוכה טוב' יום ב'תוספות וראה אחד, בכלי והמים היין

כאן. המוריה והר ט, ניסוך 28)משנה "מה ב: תענית גמ'
ספרים  "ויש שמביא שם רש"י וראה מאורתא", המים
אפילו  בלילה ונסכיהם ומנחתם מר דאמר בהו, דכתיב
להביא  יכולין ביום, הקרבנות מקריבין דאע"פ בלילה,
יכול  המים ניסוך נמי האי ואף בלילה, והנסכים המנחות
בחג  מים מנסכין אין כו: ביומא שאמרו ומה בלילה", לנסך
שאינו  היינו ו), הלכה למעלה (ראה שחר של בתמיד אלא
בלילה  כן עשה אם אבל שחר, של בתמיד אלא לנסך חייב
נסכים  שדווקא איבעיא). ד"ה שם (תוס' חובתו ידי יצא –
ולשלמיכם, ולנסכיכם שנאמר ממה נתרבו הזבח, עם הבאים
בשחיטת  מתקדשים שאינם עצמן, בפני הבאים נסכים אבל
מהלכות  בפ"ד וראה ספר). (קרית בלילה נקרבין – הזבח

ה. הלכה הקרבנות מהלכות 29)מעשה פ"ז למעלה ראה
ובתמיד  סג. זבחים במשנה וראה י, הלכה קרבנות מעשה

ג. משנה הקרבנות 30)פ"ז מעשה מהלכות פ"ב למעלה
א. מח.31)הלכה סוכה סמוך 32)משנה הוא "מעיין

"ושאבתם  ג) יב, (ישעיה שנאמר שם), (רש"י לירושלים"
פירוש  לפי מח: שם (גמרא הישועה" ממעייני בששון מים

מילי). הני מנא ד"ה העזרה 33)התוספות משערי "אחד
מים  של צלוחית (=דרכו) בו שמכניסין שם על כן, נקרא

שם). (רש"י בחג" ניסוך אמרו 34)של מח: שם הגמרא
רש"י  – המים בשאיבת ומריעין (שתוקעין מילי הני "מנא
השילוח) מי דבעי מנה"מ מפרשים שם התוספות אבל שם,
מים  ושאבתם שם) (ישעיה קרא דאמר עינא, רב אמר
שמחה). שתהיה כדי והריעו תקעו (לכך בששון"

של 35) מדרומו שהוא בכבש עלה הצלוחית נושא כלומר,
ימין 36)המזבח. דרך עולין למזבח העולין כל כי אף

היה  העוף) ועולת היין בניסוך (וכן המים בניסוך ומקיפין,
שאם  מערבית. דרומית בקרן מיד שיפגע כדי לשמאל, פונה
לקרן  שיגיע עד המזבח כל את ומקיף לימין פונה היה
(ראה  המים יתעשנו שמא חשש יש מערבית, דרומית
יא). הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ"ז למעלה

כי 37) האומר יהודה כר' ולא במשנה, שם כתנאֿקמא
סיד. של היו במשנה.38)הספלים במשנה.39)שם שם

בגמרא 40) ואמרו דק", ואחד מעובה "ואחד במשנה: שם
מאותו  יותר דק היה המים, של בספל שהיה החוטם כי שם
גם  (ראה המים מן יותר עב היין כי היין, בספל שהיה

שם). המשנה בפירוש

.ÁBÏ ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ÌÈn‰ CqnL ‰Ê41E„È da‚‰ :42. ∆∆¿«≈««ƒ»¿ƒ«¿«»¿
ÌÚ‰ Ïk e‰eÓ‚¯e ,ÂÈÏ‚¯ ÏÚ „Á‡ Cq ˙Á‡ ÌÚtL∆««««ƒ≈∆»««¿»¿»»»»

Ô‰È‚B¯˙‡a43ÔÈ‡ ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰L ,‡e‰ È˜B„ˆ e¯Ó‡L . ¿∆¿≈∆∆»¿¿ƒ∆≈¿ƒ≈
ÌÈÓ ÔÈÎqÓ44. ¿«¿ƒ«ƒ

שם.41) המים 42)משנה מנסך שהוא איך יראו שכולם
הספל. (ראה 43)לתוך בשחרית היה הניסוך שהרי

ישראל). (תפארת האתרוג נטילת בשעת ו) הלכה למעלה
וניסוך 44) שבעלֿפה, בתורה מאמינים אינם שהצדוקים

הוא  מסיני למשה הלכה אלא בתורה מפורש אינו המים
ו). הלכה למעלה (ראה

.Ë˙aLa e‰OÚÓ Ck ÏÁa e‰OÚÓk45‰È‰L ‡l‡ . ¿«¬≈¿…»«¬≈¿«»∆»∆»»
˙aL ·¯ÚÓ ‡lÓÓ46ÈÏkÓ dÈ‡Â ,·‰Ê ÏL ˙È·Á ¿«≈≈∆∆«»»ƒ∆»»¿≈»ƒ¿≈

˙¯M‰47ÁÓÏe ,‰kLla dÁÈpÓe ,.‰pnÓ ‡lÓÓ ¯ «»≈«ƒ»«ƒ¿»¿»»¿«≈ƒ∆»

במשנה.45) שם זו הלכה השילוח.46)כל שאם 47)מן
לקידוש  יאמרו שמא גזירה שרת, מכלי שהיא בחבית ימלאו
נ. (סוכה בלינה ונפסלו קדשו כן ואם מלאום, ורגלים ידים

ינאי). ר' דברי

.È‰ÎtL Ì‡48‰˙lb˙ B‡49¯Bik‰ ÔÓ ‡lÓÓ - ƒƒ¿¿»ƒ¿«¿»¿«≈ƒ«ƒ
.CqÓe¿«≈

המים.48) נשפכו המגולים 49)כלומר, והמים והיין
מזבח  איסורי מהלכות ופ"ו שם, (משנה למזבח פסולים
בהם  והכניס נחש מהם שתה שמא חשש שיש לפי י), הלכה
נפסלו  – סכנה חשש משום בשתיה שאסורים ומכיון ארסו,
נא  הקריבהו ח) א, (מלאכי שנאמר משום למזבח, גם
בגמרא, (שם צבאות ה' אמר פניך, הישא או הירצך לפחתך

צז:). בתרא בבבא עוד וראה

.‡È‰¯ÈL ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ‚Á‰ ÈÓÈÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»ƒ≈∆»»¿ƒƒ»
ÌBi‰ ÛÒeÓ ÏÚ dÓˆÚ ÈÙa50BlÁ ÈÓÈÓ ÔBL‡¯a . ƒ¿≈«¿»«««»ƒƒ≈À

ÌÈÏ‡ Èa '‰Ï e·‰ :ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ „ÚBÓ ÏL51ÈMa .52 ∆≈»¿ƒ»«¿≈≈ƒ«≈ƒ
¯ÓB‚Â ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡ ÚL¯ÏÂ -53ÈLÈÏMa .Ìe˜È ÈÓ - ¿»»»»«¡…ƒ¿≈«¿ƒƒƒ»

ÌÈÚ¯Ó ÌÚ ÈÏ54¯ÓB‚Â ÌÚa ÌÈ¯Úa eÈa - ÈÚÈ·¯a .55. ƒƒ¿≈ƒ»¿ƒƒƒ…¬ƒ»»¿≈
BÓÎL Ï·qÓ È˙B¯ÈÒ‰ - ÈLÈÓÁa56eËBnÈ - ÈMMa . «¬ƒƒ¬ƒƒƒ≈∆ƒ¿«ƒƒƒ

¯ÓB‚Â ı¯‡ È„ÒBÓ Ïk57„Á‡a ˙BÈ‰Ï ˙aL ÏÁ Ì‡Â . »¿≈»∆¿≈¿ƒ»«»ƒ¿¿∆»
‰ÁcÈ eËBnÈ - Ô‰Ó58. ≈∆ƒƒ»∆

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

".mil` ipA 'dl Ead :oixnF` Eid crFn lW FNg inin oFW`xÄ¦¦¥ª¤¥¨§¦¨©§¥¥¦
xnFbe midl` xn` rWxle - ipXA." ©¥¦§¨¨¨¨©¡Ÿ¦§¥

פותח  דחוה"מ שני יום של ששירו גדול, פלא הוא ולכאורה
כבר  שנמצאים ובפרט כו'", אלקים אמר "ולרשע בפסוק
במילים  לפתוח ומדוע יוה"כ, של והסליחה הכפרה אחרי
לנאספים  הן כיבושין דברי המזמור "כל מבאר רש"י אלו.
לך  מה ומוכיחם החג, שמחת ושמחים החג למצוות לעזרה
חוזר  אינך אם זה לבית לבוא לך למה כלומר, חוקי, לספר
ביו"ט, כיבושין לדברי מה מובן אינו ועדיין בתשובה".

יוה"כ. אחרי ובפרט
רש"י  מלשון לדייק מסתבר שלא אף בזה: והביאור
במילים  פותחים ולא המזמור כל שאומרים לומר שכוונתו
היתה  עצמה הגמרא כן אם כי כו'", אלקים אמר "ולרשע
שם  הגמ' בהמשך אופן בכל בפירוש, זאת להזכיר צריכה
ארץ", מוסדי כל "ימוטו אומרים הששי שביום איתא
א-ל, בעדת נצב אלקים "במזמור שם רש"י ופירש
"כל  שאמר מה שגם לומר, יש עפ"ז המזמור". כל ואומרים

המזמור. כל לאמירת כוונתו השני, ליום בנוגע המזמור"
(hn oniq ,dcear xtq 'zekln oii' it lr)
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ב,50) הלכה המקדש כלי מהלכות פ"ג למעלה ראה
עולות  כל על היין ניסוך בשעת שירה אומרים היו שהלויים
אלו  מהלכות פ"ו למעלה גם וראה חובה, הבאים הציבור

הֿז. היא 51)הלכות ההלכה סוף עד מכאן כט. תהלים
שהיום  שם על המזמור "כל והיינו נה. בסוכה ברייתא
ובאותו  ועוז. כבוד דהיינו השואבה, בית שמחת תחילת
שם). (רש"י המים" ניסוך שם על המים, על ה' קול מזמור

המועד.52) חול דברי 53)של המזמור "כל נ. תהלים
בשמחת  ושמחים החג למצות לעזרה לנאספין הן כבושין
לבוא  לך למה כלומר חוקי, לספר לך מה ומוכיחם החג,
(רש"י  וכו'" בתשובה חוזר אינך אם עמי, שאר עם זה לבית

טז 54)שם) פסוק שהוא יקום, מי מהפסוק צד. תהלים
צרותן  על מדברת לי, יקום מי שפרשת "מפני הפרק. סוף עד
ומלכי  יון ומלכי פרס מלכי תחת שני בבית משועבדין שהיו
מלכם, שמחת מלשמח נמנעים אינם ואףֿעלֿפיֿכן רומי,
לולי  האלה, המריעים מן להצילנו לנו יקום מי ומתפללין
רגלי  מטה אמרתי אם נפשי, דומה שכנה כמעט לי עזרתה ה'
לפי  אף כלומר, ישעשעו, תנחומיך בקרבי שרעפי וגו'
וכו' בתנחומיך להשתעשע מלבוא נמנעים אנו אין צרותינו

שם). (רש"י המזמור" סוף פסוק 55)עד עד צד, תהלים
הוא  בוערים" "בינו כי ואף שם), (סוכה ספרא וכרב טז.
הוא  מרעים" עם לי יקום ו"מי המזמור, של הראשון החלק
את  ומאחרים השני החלק את מקדימים – השני החלק
זמן  שהוא עניים מתנות זמן שעכשיו "מפני הראשון, החלק
ימים  וכשמגיעין עני, ומעשר ופאה שכחה לקט זמן אסיף,
קורין  לבתיהם, ולשוב לפרוש קרובים שהן האחרונים
שהמעשרות  ואףֿעלֿפי כראוי, שיעשרו להוכיחם לפניהם
"בינו  אומר לכך יודיענו, ומי רואנו מי יאמרו ולא בצנעה,
אוזן  הנוטע מעשינו, יגיד מי בלבם שאומרים בעם", בוערים
יוכיח  הלא גוים היוסר יביט, הלא עין יוצר אם ישמע, הלא

שם). (רש"י לי" יקום מי עד "דברי 56)וגו' פא. תהלים
בסתר  אענך ואחלצך קראת בצרה תזכו, אם הן, תנחומים
עליהן  שנידונין המים על וגו' מריבה מי על אבחנך רעם,
שמתפללין  שם על לך, אפסוק בוחנך שאני מה לפי בחג,
אלקיך  ה' אנכי זה במזמור וכתיב להן, וצריכים הגשמים על
לכם  שאשלח ואמלאהו, פיך הרחב מצרים, מארץ המעלך
שם). (רש"י וגו'" חטה מחלב ויאכילהו המזמור וסוף ברכה,

ואומרים 57) אֿל, בעדת נצב אֿלקים במזמור, פב. תהלים
אלו  הצדיקו, ורש עני בו שכתוב שם על המזמור כל
בפ' לו, ותן משלך צדק בחולין, נדרש הוא שכך מעשרות,
לבו  נותן שאינו ומי יבינו. ולא ידעו לא קלד.) (חולין הזרוע
(פ"ה  באבות כדתנן מיתה, זו יתהלכו בחשכה לכך, להבין
החג  במוצאי כו' מתרבה הדבר פרקים בארבעה ט) משנה
לעולם  קללה וגורם עניים, מתנות גזל מפני שנה שבכל

שם). (רש"י ארץ" אפסי כל שימוטו כלומר,58)ורעבון
חל  המועד חול של הראשונים הימים מששת אחד אם
שבת, של שיר מפני נדחה יום אותו של שיר הרי בשבת,
מפני  נדחה האחרון, שהוא "ימוטו", כי יוצא וממילא
שאין  אתמול, לומר ראוי שהיה שיר בשבת באחד שאמרו
נמצא  בשבת אחד של שיר ובשני השיר, סדר מדלגין

שם). (רש"י נדחה האחרון

.·Èe¯‡a ¯·k59ÌÈ¯OÚ ‰p‰k ˙B¯ÓLÓ ÏkL , ¿»≈«¿∆»ƒ¿¿¿À»∆¿ƒ

ÌÈÏ‚¯a ‰ÂLa ÔÈ„·BÚ ÔlÎÂ ,‰Úa¯‡Â60˙Bkq‰ ‚Á·e . ¿«¿»»¿À»¿ƒ¿»∆»¿»ƒ¿««À
B‡ „Á‡ ÏÈ‡ B‡ „Á‡ ¯t ·È¯˜Ó ¯ÓLÓ Ïk ‰È‰»»»ƒ¿»«¿ƒ«∆»«ƒ∆»
·È¯˜nL ¯ÓLÓ LÈ - ÌÈO·k‰ Ï·‡ .˙‡hÁ‰ ¯ÈÚO¿ƒ««»¬»«¿»ƒ≈ƒ¿»∆«¿ƒ
.„Á‡ O·k ·È¯˜nL ¯ÓLÓ LÈÂ ,ÌÈO·k ÈL Ô‰Ó≈∆¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿»∆«¿ƒ∆∆∆»

?„ˆÈk61‰LÏL ÌL eÈ‰ ‚Á ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈa ≈«¿»ƒ∆«»»¿»
¯ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈ¯t ¯OÚ62·È¯˜Ó ¯ÓLÓ Ïk . »»»ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¿ƒ

ÌÈO·k ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌL e¯‡L .Ì‰Ó ˙Á‡ ‰Ó‰a¿≈»««≈∆ƒ¿¬»«¿»»»»¿»ƒ
ÌÈL ÔÈ·È¯˜Ó ˙B¯ÓLÓ ‰ML .˙B¯ÓLÓ ‰BÓLÏƒ¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¿ƒƒ¿«ƒ
eÈ‰ ÈMa .„Á‡ „Á‡ ÔÈ·È¯˜Ó ˙B¯ÓLÓ ÈLe ,ÌÈL¿«ƒ¿≈ƒ¿»«¿ƒƒ∆»∆»«≈ƒ»

ÌÈ¯t ¯OÚ ÌÈL ÌL63Ïk .¯ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe »¿≈»»»ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ»
ÌÈO·k ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌL e¯‡L .„Á‡ ·È¯˜Ó ¯ÓLÓƒ¿»«¿ƒ∆»ƒ¿¬»«¿»»»»¿»ƒ
,ÌÈL ÌÈL ÔÈ·È¯˜Ó ‰MÓÁ .˙B¯ÓLÓ ‰ÚL˙Ï¿ƒ¿»ƒ¿»¬ƒ»«¿ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ
„Á‡ ÌL eÈ‰ ÈLÈÏMa .„Á‡ „Á‡ ÔÈ·È¯˜Ó ‰Úa¯‡Â¿«¿»»«¿ƒƒ∆»∆»«¿ƒƒ»»««
·È¯˜Ó ¯ÓLÓ Ïk .¯ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈ¯t ¯OÚ»»»ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¿ƒ
.˙B¯ÓLÓ ‰¯OÚÏ ÌÈO·k ¯OÚ ‰Úa¯‡ e¯‡L .„Á‡∆»ƒ¿¬«¿»»»»¿»ƒ«¬»»ƒ¿»
„Á‡ ÔÈ·È¯˜Ó ‰MLÂ ,ÌÈL ÌÈL ÔÈ·È¯˜Ó ‰Úa¯‡«¿»»«¿ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ¿ƒ»«¿ƒƒ∆»
ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈ¯t ‰¯OÚ ÌL eÈ‰ ÈÚÈ·¯a .„Á‡∆»»¿ƒƒ»»¬»»»ƒ¿≈≈ƒ
‰Úa¯‡ ÌL e¯‡L .„Á‡ ·È¯˜Ó ¯ÓLÓ Ïk .¯ÈÚOÂ¿»ƒ»ƒ¿»«¿ƒ∆»ƒ¿¬»«¿»»
ÔÈ·È¯˜Ó ‰LÏL .¯ÓLÓ ¯OÚ „Á‡Ï ÌÈO·k ¯OÚ»»¿»ƒ¿««»»ƒ¿»¿»«¿ƒƒ
ÈLÈÓÁa .„Á‡ „Á‡ ÔÈ·È¯˜Ó ‰BÓLe ,ÌÈL ÌÈL¿«ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒƒ∆»∆»«¬ƒƒ
¯ÓLÓ Ïk .¯ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈ¯t ‰ÚLz ÌL eÈ‰»»ƒ¿»»ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»
ÌÈLÏ ÌÈO·k ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌL e¯‡L .„Á‡ ·È¯˜Ó«¿ƒ∆»ƒ¿¬»«¿»»»»¿»ƒƒ¿≈

L .¯ÓLÓ ¯OÚ,ÌÈL ÌÈL ÔÈ·È¯˜Ó ˙B¯ÓLÓ È »»ƒ¿»¿≈ƒ¿»«¿ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ
ÌÈ¯t ‰BÓL eÈ‰ ÈMMa .„Á‡ „Á‡ ÔÈ·È¯˜Ó ‰¯OÚÂ«¬»»«¿ƒƒ∆»∆»«ƒƒ»¿»»ƒ
e¯‡L .„Á‡ ·È¯˜Ó ¯ÓLÓ Ïk .¯ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe¿≈≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¿ƒ∆»ƒ¿¬
.¯ÓLÓ ¯OÚ ‰LÏLÏ ÌÈO·k ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌL»«¿»»»»¿»ƒƒ¿»»»ƒ¿»
¯OÚ ÌÈLe ,ÌÈO·k ÈL ·È¯˜Ó Ô‰Ó „Á‡ ¯ÓLÓƒ¿»∆»≈∆«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿≈»»
‰Ú·L ÌL eÈ‰ ÈÚÈ·Ma .„Á‡ „Á‡ ÔÈ·È¯˜Ó ¯ÓLÓƒ¿»«¿ƒƒ∆»∆»«¿ƒƒ»»ƒ¿»
ÌÈO·k ¯OÚ ‰Úa¯‡Â .¯ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈ¯t»ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ¿«¿»»»»¿»ƒ
‰Ó‰a ·È¯˜Ó ¯ÓLÓ Ïk ‡ˆÓ .˙B¯ÓLn‰ ÔÈÓk¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ¿≈»

.˙Á‡««

ג.59) הלכה המקדש כלי מהלכות פ"ד למעלה
עובד 60) לעבוד, ורצה ברגל הכהנים מן שיבוא "כל כלומר

(שם  משמרך" שיגיע עד לך לו אומרים ואין עמהם, וחולק
ד). בסוכה 61)הלכה משנה היא ההלכה סוף ועד מכאן

ג.62)נה: הלכה למעלה הלכה 63)ראה למעלה ראה
יום. בכל אחד אחד פוחתין הפרים כי ד,

.‚È·È¯˜Ó ‰È‰ ‡Ï - ÌBi‰ ¯t ·È¯˜Ó ‰È‰L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆»»«¿ƒ««…»»«¿ƒ
¯ÁÓÏ ¯t64‰ÏÈÏÁ ÔÈ¯ÊBÁ ‡l‡ ,65ÈÈÓMa .66ÔÈ¯ÊBÁ «¿»»∆»¿ƒ¬ƒ»«¿ƒƒ¿ƒ

ÌÈÏ‚¯‰ ¯‡Lk „Á‡k Ôlk ÒiÙÏ67e¯‡aL BÓk ,68. ¿«≈À»¿∆»ƒ¿»»¿»ƒ¿∆≈«¿

אתמול 64) כבשים שהקריבו המשמרות "שאין במשנה. שם
שם). (רש"י אותם" המשמרות 65)מניחים שסדרו כסדר

וגו', ידעיה ואחריו ראשון יהויריב כד) (א, הימים בדברי
חוץ  פרים, בהקרבת ומשלשות שונות המשמרות כל ונמצאו
בגמרא). (שם משלשות ואין ששונות משמרות משני

כבשים 66) ושבעה ואיל פר אלא שם שאין עצרת. בשמיני 1
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ה. הלכה למעלה ראה חטאת, מפיסין 67)ושעיר כלומר
שלשו  שלא המשמרות שתי בין רק ולא המשמרות, כל בן
ופסק  כברגלים", לפיס חזרו "בשמיני במשנה שם ראה בחג,
המשמרות, כל בין מפיסין היו כי הסובר (שם) כרבי רבינו
שתי  בין מפיסין בשמיני הבא פר כי האומרים כחכמים ולא
הוא  בפיס העולה ומשמר החג, בפרי שלשו שלא המשמרות
רבינו. של פסקו טעם לחםֿמשנה וראה הפר. העושה

המקדש 68) כלי מהלכות ופ"ד יב, הלכה התחלת למעלה
ברגלים. שוות המשמרות כל כי שם.

.„È˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ‚Á ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈa¿»ƒ∆«∆»ƒ¿¿«»
ÌÈÎÒ ˙ÁÓ ÌL ‰È‰69ÔÈ„ÈÓz ÏLÂ ÔÈÙÒeÓ ÏL »»»ƒ¿«¿»ƒ∆»ƒ¿∆¿ƒƒ
ÔB¯OÚ „Á‡Â ÌÈML70ÔÈ·¯ÚÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ,71B˙B‡72. ƒƒ¿∆»ƒ»¿…»¿»¿ƒ

הקרבנות 69) מעשה מהלכות פ"ב למעלה ראה הסולת, היא
טוֿיז. הלכות להלן וראה א, עשר 70)הלכה שלשה שהרי

היה  ג) הלכה למעלה (ראה הראשון ביום שמקריבים הפרים
היו  פר לכל שהרי סולת, עשרונים ותשע בשלשים צורך
מעשה  מהלכות פ"ב למעלה (ראה עשרונים שלשה
ג) הלכה למעלה (ראה האילים ולשני ד). הלכה הקרבנות
שני  מביא איל לכל שהרי עשרונים, בארבעה צורך היה
(ראה  הכבשים עשרה ולארבע שם). (מעה"ק עשרונים
כבש  לכל עשרון עשרונים, עשר ארבעה מביא ה"ג) למעלה
עשרונים, ושבעה חמשים ביחד הרי שם), (מעה"ק וכבש
טעון  אין שהרי נסכים מביא אינו החטאת שעיר על ואילו
ה"ב), שם מעה"ק (ראה בלבד ושלמים עולות אלא נסכים
מוסף  של הכבשים שני על עשרונים שני מביא לזה ונוסף
שני  לזה נוסף ועוד כבש, לכל אחד עשרון שבת של
ואחד  ששים ביחד הרי התמידין, כבשי לשני עשרונים
פי"ב. שם ותוספתא קג: במנחות משנה ראה עשרונים,

מששים 71) שיותר משום הוא והטעם שם. ותוספתא משנה
מהלכות  בפי"ז למעלה ראה אחד, בכלי נבללים אינם עשרון
בפחות  שאפילו להלן עוד וראה ו. הלכה הקרבנות מעשה

כאן. לבלול אין ואחד אותם.72)מששים בכסףֿמשנה:

.ÂËÌÏBÚÏe73ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡74ÌÈÎÒ75ÈkÒ ‡l‡ , ¿»≈¿»¿ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿≈
ÌÈO·k ÈkÒÂ ,Ìc·Ï ÌÈÏÈ‡‰ ÈkÒÂ ,Ìc·Ï ÌÈ¯t‰«»ƒ¿«»¿ƒ¿≈»≈ƒ¿«»¿ƒ¿≈¿»ƒ

Ìc·Ï76„ÈÁÈ ˙Ba¯˜a ÔÈa ¯eaˆ ˙Ba¯˜a ÔÈa ,77. ¿«»≈¿»¿¿ƒ≈¿»¿¿»ƒ

עשרון.73) ואחד מששים בפחות אפילו כלומר,
פט:74) שם וגמרא קג: במנחות היין 75)משנה כולל

הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות פ"ב למעלה (ראה והסולת
אףֿעלֿפי 76)א). לערב, אסור – ביחד ואילים פרים אבל

סולת  עשרונים שלשה מביא הוא בפר שהרי שוה, שבלילתם
לוגין  שני הרי שמן, לוגין ששה היינו שמן, ההין חצי על
עליהם  מביא שהרי כן, באילים וגם סולת, עשרון על שמן
ארבעה  היינו שמן ההין שלישית על סולת עשרונים שני
שנאמר  ממה כן ולמדו – עשרון על לוגין שני הרי לוגין,
זה  של חלביו יערב שלא "והקטירו", יא) ג, (ויקרא בחלבים
לסולת  והואֿהדין טז). הלכה להלן וראה פט: (מנחות בזה
גבי  על נקטר שלהם הקומץ הם, שאף מנחה, של ושמן
או  אילים בשל כבשים נסכי יערב שלא וקלֿוחומר המזבח.
והאילים  שהפרים שוה, בלילתם אין שהרי פרים, בשל
בכבשים  ואילו סולת, עשרון כל על שמן לוגין שני נבללים

והן  שמן, לוגין שלשה על סולת עשרון יותר, רכה בלילתם
במנחות  (רש"י יתירה וזו חסירה זו ונמצאת מזו זו בולעות
אילים  בפרים, פרים שנסכי רבינו, מדברי [ונראה קג:).
מדברי  נראה וכן איסור, אין – בכבשים וכבשים באילים
רק  שהכוונה לפרש וצריך (שם), במנחות והגמרא המשנה
על  אינם שהרי התורה, מן בתערובת, נאסרו שלא יין, לנסכי
הקרבנות  מעשה מהלכות (פ"ב שיתין גבי על אלא האש,
תערובת  אסרו חכמים ורק יד), הלכה פט"ז ושם א, הלכה
אלא  גזרו לא פט:) (מנחות ושמן סולת לערב יבוא שמא יין
בשני  יש שהרי וכו'), באילים (פרים מינו בשאינו במין
כבשים  כגון בדיעבד, אפילו פוסלת שתערובת אופן מינים
בפרים  גם גזרו ולפיכך במשנה), (שם יחד שבללם בפרים

גזרו,ו  לא – וכו' בפרים פרים כגון אחד במין אבל אילים,
סימן  ליורהֿדעה בט"ז וראה בדיעבד. פסול בו אין שלעולם
ששנינו  מה על פט:) (שם אביי שאמר ומה א, ס"ק צא
נסכי  אילים, בנסכי פרים נסכי "מערבין פט.) (שם במשנה
סלתן  נתערב אם יינו "מערבין – כבשים" בנסכי כבשים
התירו  לא שבהם באילים, פרים על מוסב לא זה ושמנן",
לעולם, מותר בכבשים בכבשים אבל נתערב, כבר אם אלא
ועיין  יט. הלכה להלן וראה כנ"ל. שנתערבו, לפני אפילו

המוריה]. נסכי 77)בהר "מערבין פט. שם במשנה ראה
בשל  יחיד כבשים, בנסכי כבשים נסכי אילים, בנסכי פרים
דין  כי בגמרא פט: שם וראה אמש". בשל יום של ציבור,
והסולת  השמן נתערבו כבר אם ורק דוקא, יין לענין הוא זה
ולא  אסור, – אחר באופן אבל יח), הלכה להלן (ראה

לציבור. יחיד בין הבדילו

.ÊËÔÈa ¯eaˆ ˙Ba¯˜ ÔÈa ,˙Ba¯˜ ÏL ÌÈ·ÏÁ‰ ÏÎÂ¿»«¬»ƒ∆»¿»≈»¿¿ƒ≈
„ÈÁÈ ˙Ba¯˜78‡l‡ ,‰Êa ‰Ê Ô˙B‡ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - »¿¿»ƒ≈¿»¿ƒ»∆»∆∆»

BÓˆÚ ÈÙa Ôa¯˜Â Ôa¯˜ Ïk È¯eÓ‡ ÔÈ¯ÈË˜Ó79Ì‡Â . «¿ƒƒ≈≈»»¿»¿»¿»ƒ¿≈«¿¿ƒ
„Á‡k Ïk‰ ¯ÈË˜Ó - e·¯Ú˙80. ƒ¿»¿«¿ƒ«…¿∆»

טו.78) הלכה למעלה וראה שם, במנחות נראה כן
ויקרא 79) ובסיפרא פט: ובמנחות סד: בפסחים ברייתא

יא) ג, (ויקרא שנאמר י, הלכה יד פרשה דנדבה דבורא
להלן  גם וראה בזה. זה של חלביו יערב שלא "והקטירו",

ו. הלכה פסח קרבן מהלכות במנחות 80)פ"א מבואר כן
הרי  אמר". קא נתערבו "אם יוחנן ר' שמתרץ ממה שם,
– נדחה הזה התירוץ כי ואף ביחד. מקטירם נתערבו, שאם
אמת  דין הדין אבל אחר, מטעם אלא נדחה זה מטעם לא

המוריה). (הר

.ÊÈÌÈÎÒ ÏL ˙BÁÓ81¯Á‡ BÊa BÊ e·¯Ú˙pL ¿»∆¿»ƒ∆ƒ¿»¿»««
˙B¯Lk - BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÏÏ·pL82. ∆ƒ¿«»ƒ»ƒƒ¿≈«¿¿≈

הקרבנות 81) מעשה מהלכות פ"ב למעלה ראה סולת, היינו
א. כבשים 82)הלכה או ופרים כבשים היינו במינו, [מין

רכה  בלילתם שכבשים בבלילה, מינים שני שהם ואילים,
הלכה  למעלה ראה סולת. עשרון על שמן לוגים (=שלשה
על  לוגים (=שני עבה בלילתם ואילים פרים ואילו טו),
אחד  מין הם ואילים פרים אבל שם). למעלה ראה עשרון,
אין  ובהם שם), למעלה (ראה שווה בלילתם שהרי זה, לענין
כשרות, – ביחד נבללו אם אלא לחוד, תהא שבלילתם צורך
נסכי  מערבין "אין (פט:) שם במשנה הוא וכן להלן. וראה
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וכו' עצמן בפני אלו בללם ואם ואילים, פרים בנסכי כבשים
להלן]. וראה פסול". בלל שלא עד אם כשירים, ונתערבו

.ÁÈeÏÏ·pL ÔÂÈÎÂ83˙BÁn‰84ÔzÏÒÂ ÔÓL ·¯Ú˙Â ¿≈»∆ƒ¿¿«¿»¿ƒ¿»≈«¿»¿»¿»
¯‰ -‰lÁzÎÏ Ô‰lL ÔÈÈ ·¯ÚÏ ¯zÓ ‰Ê È85Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈∆À»¿»≈«ƒ∆»∆¿«¿ƒ»¿≈ƒ

ÈÙa ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÌÈÎÒ ÏL ˙BÁÓ ¯ÈË˜‰ƒ¿ƒ¿»∆¿»ƒ»««¿««ƒ¿≈
dÓˆÚ86Ô‰lL ÔÈi‰ ·¯ÚÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -87. «¿»¬≈∆À»¿»≈««ƒ∆»∆

שם.83) המשנה בפירוש שם, במנחות היינו 84)כאבי
יט. הלכה להלן ראה באילים, לא 85)פרים אם אבל

היין  לערב אסור והאילים, הפרים של וסולתן שמנן נתערבו
כ). הלכה להלן (ראה נתערבו.86)לכתחילה שלא כלומר

יינן 87) מערבין קאמר הכי אביי, "אמר פט: במנחות שם
במה  והתניא לא, לכתחלה ויינן ושמנן. סלתן נתערב אם
אמר  אלא מערבין. יין אבל ושמן, בסולת אמורים דברים
יין  מערבין ושמנן סלתן דהוקטר היכא קאמר, הכי אביי,
ושמנן  סלתן נתערב אם הוקטר, דלא היכא לכתחילה.
אתי  דילמא מערבין, אין לאו ואם יינן, נמי מערבין

לכתחילה". ושמן סולת לאיערובי

.ËÈÌÈÎÒ ÏL ÔÈi‰ ÌÈ·¯ÚnLk88ÔÈÈ ·¯ÚÏ BÏ LÈ - ¿∆¿»¿ƒ««ƒ∆¿»ƒ≈¿»≈≈
¯eaˆ ÏLa „ÈÁÈ ÏLÂ ,ÌBÈ ÏLa LÓ‡ ÏL ÌÈÎÒ89. ¿»ƒ∆∆∆¿∆¿∆»ƒ¿∆ƒ

·¯ÚnLÎe90ÈkÒ ÔÈÈa ÌÈ¯t ÈkÒ ÔÈÈ ·¯ÚÓ - ¿∆¿»≈¿»≈≈ƒ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿≈
ÌÈÏ‡91ÌÈO·k ÈkÒ ÔÈÈ ,92Ï·‡ ;ÌÈO·k ÈkÒ ÔÈÈa ≈ƒ≈ƒ¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿≈¿»ƒ¬»

ÌÈ¯t ÈkÒ ÔÈÈa ÌÈO·k ÈkÒ ÔÈÈ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡≈¿»¿ƒ≈ƒ¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ
ÌÈÏÈ‡Â93. ¿≈ƒ

בפני 88) שהוקטרו או וסולתן, שמנן כשנתערב כלומר,
יח. הלכה למעלה ראה פט.89)עצמן, שם משנה

בנסכי  כבשים נסכי אילים, בנסכי פרים נסכי "מערבין
וכמו  אמש". בשל יום של ציבור, ושל יחיד של כבשים,
שכתב  ומה למעלה). דבריו הובאו פט: (שם אביי שפירשה
של  בקרבן נסכים הביא לא אם כלומר יום, בשל אמש של
מעשה  מהלכות פ"ב למעלה (ראה היום והביאן אמש
לאחר  ונסכיו היום, קרבנו אדם מביא כי יב, הלכה הקרבנות

שם). במנחות המשנה פירוש ראה ימים, היינו 90)עשרה
כנ"ל. הוקטרו, או ובהם 91)כשנתערבו שוה. שבלילתן

אותם  תפסול וסלתם שמנם שתערובת אופן שום אין עצמם
יש  שבהם וכבשים, פרים מחמת בהם שגזרו אלא בדיעבד,
כגון  בדיעבד, אפילו פוסלת וסולת שמן שתערובת אופן
ממש, אחד [ובמין יז). הלכה למעלה (ראה ביחד שנבללו
(וראה  בכבשים וכבשים באילים אילים בפרים, פרים כגון
וכבשים  ובפרים שנתערבו. לפני אפילו אסרו לא בסמוך),
לאחר  אפילו התירו לא בדיעבד, פסול יש עצמם שבהם

להלן]. ראה מה 92)שנתערבו, כל סותרים אלו [דברים
אחד  שבמין טו), הלכה ולמעלה (בסמוך למעלה שכתבנו

שנת  לפני אפילו אסרו לא רומ ממש בדפוסי אולם י ערבו.
נסכי  ביין אילים, נסכי ביין פרים נסכי "מערב וויניציאה
ביין  פרים נסכי (יין) "מערב תיקן: והכסףֿמשנה כבשים".
יש  אבל כבשים". נסכי ביין כבשים) נסכי (יין אילים נסכי
אילים  נסכי ביין פרים נסכי (יין) "מערב אחר: באופן לתקן
היינו  כבשים", נסכי ביין כבשים) נסכי יין לומר צורך (ואין
בלא  אף מותר כבשים, נסכי ביין כבשים נסכי שיין לפי

כנ"ל]. אפילו 93)נתערבו, שפסול אופן יש שבזה שכיון
מערבין, ד"ה שם בפירש"י הוא וכן יותר. גזרו – בדיעבד
מערבין  אין אבל דמתיניתן מציעתא דקתני "והא וז"ל:
להיות) צריך (כן אפילו היינו פרים], בנסכי כבשים [נסכי
א' זה: בענין אופנים ששלשה נמצא ושמנן". סלתן נתערבו
לפני  אף יין לערב מותר בכבשים, וכבשים בפרים פרים
אפילו  בכבשים, ואילים פרים ב' וסולת. שמן שעירבו
אם  באילים, פרים ג' יין. לערב אסור וסולת שמן נתערבו

אסור. – לאו ואם יין, לערב מותר וסולת שמן נתערבו

.ÎÌÏBÚÏe94¯Á‡ ‡l‡ ,‰lÁzÎÏ ÔÈi‰ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ ¿»≈¿»¿ƒ««ƒ¿«¿ƒ»∆»««
e¯‡aL BÓk ,e¯ÈË˜‰L ¯Á‡ B‡ ˙Ïq‰ ‰·¯Ú˙pL95. ∆ƒ¿»¿»«…∆««∆ƒ¿ƒ¿∆≈«¿

כנ"ל.94) ואילים, בפרים יח,95)היינו הלכה למעלה
המוריה. בהר וראה

‡zÚiÒa ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ»ƒ¿ƒ«¿»
‡iÓL„ƒ¿«»

zFkldoiWCwOd ilEqR
ספרעבודה-הל'פסוליהמוקדשין

¦§§¥©ª§¨¦
LLÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿≈
ÏÎ‡Ï ‡lL (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…∆¡…
‡lL (· .ÌeÓ Ì‰a ÏËe‰L B‡ eÏÒÙpL ÌÈL„»̃»ƒ∆ƒ¿¿∆«»∆∆…
(„ .ÌpÓÊ ¯Á‡Ï ÌÈL„˜ ¯È˙BÈ ‡lL (‚ .Ïebt ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ∆…ƒ»»ƒ¿««¿«»
.e‡ÓËpL ÌÈL„˜ ÏÎ‡È ‡lL (‰ .¯˙B ÏÎ‡È ‡lL∆……«»∆……«»»ƒ∆ƒ¿¿
Û¯OÏ (Ê .ÌÈL„w‰ ‡ÓËpL Ì„‡ ÏÎ‡È ‡lL (Â∆……«»»∆ƒ¿»«√»ƒƒ¿…

.‡Óh‰ Û¯OÏ (Á .¯˙Bp‰«»ƒ¿…«»≈
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
קדשים 1) לשחוט מותרין אם לעבודה הפסולין יבאר

שלא  והשוחטם קדשים, בשחיטת כוונה צריך אם לכתחילה,
במקומם.

.‡Ïk2ÔÈÏeÒt‰3‰„B·ÚÏ4ÌÈL„˜ ËÁLÏ ÔÈ¯zÓ »«¿ƒ»¬»À»ƒƒ¿…»»ƒ
‰lÁzÎÏ5ÌÈL„˜ ÈL„˜ elÙ‡Â ,6,‡Óh‰ ÔÓ ıeÁ ; ¿«¿ƒ»«¬ƒ»¿≈»»ƒƒ«»≈

ıeÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰lÁzÎÏ ËÁBL BÈ‡L∆≈≈¿«¿ƒ»¿««ƒ∆
‰¯ÊÚÏ7ÂÈ„È ËLÙe8ÚbÈ ‡nL ‰¯Êb ,‰¯ÊÚa ËÁLÂ »¬»»»«»»¿»«»¬»»¿≈»∆»ƒ«

¯Oaa9. «»»

ב.2) לא, זבחים אהרן 3)משנה, מזרע (שאינו זר כגון
מקדש  ביאת מהל' בפ"ט טמא. ערל מום, בעל הכהן),
שם. ראה לעבודה, פסולים שמונהֿעשר רבינו מונה הט"ו,

אבל 4) בהמה, קרבנות המקדש. בבית קרבנות הקרבת
(ויקרא  שנאמר בצפון, נמלקים אלא נשחטים אינם עופות
(לקמן  כשר כהן טעונה ומליקה ראשו" את "ומלק טו): א,

ה"א). ומשמע 5)פ"ז "ששחטו", כתוב: אמנם במשנה,
בגמרא  אולם ישחוט, לא לכתחילה אבל כשר, בדיעבד שרק
לשון  המשנה נקטה טמאים, שמשום פירשו, לב.) (שם
יגעו  שמא לכתחילה לשחוט אסורים שטמאים דיעבד,

רבינו. כאן מסיים וכן ויטמאוהו, הקרבנות 6)בבשר
ושלמי  עולות, אשמות, חטאות, והם: ביותר, המקודשים
שתי  עם השבועות בחג שהקריבו כבשים שני היינו ציבור,
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נשים,7)הלחם. עזרת המקדש: בבית היו עזרות שלש
עזרת  פירושה עזרה וסתם כהנים, ועזרת ישראל עזרת
וכל  שכינה", "מחנה נקרא מערב ולצד שממנה ישראל,

התורה. מן לה להכנס אסורים העזרה,8)הטמאים לפנים
ביאת  מהל' בפי"ג פסק רבינו אמנם קדשים, שחיטת מקום
הטמא  מגוף חלק הכנסת אסרו שחכמים הי"ח, המקדש
מדובר  ביאה), שמה במקצת ביאה התלמוד: (בלשון לעזרה
לשחוט  לו אסור ידו, והכניס דרבנן איסור על כשעבר כאן
לעזרה  ידו שהכניס לפני גם אגב, היד. הוצאת אגב אפילו
ביאת  הל' (ראה נשים לעזרת בכניסתו דרבנן איסור על עבר
שרץ  בנגיעת שנטמא באדם נאמר זה וכל ה"ו). פ"ג מקדש
הוא  הרי במת, נטמא אם אבל כלים מטמא שאינו וכדומה
הקרבן  ונפסל הבשר את מטמאה והיא הסכין את מטמא

במשנה). שם (רש"י בדיעבד לשאול:9)אפילו ויש
שנשחטים  ודומיהם) תודה (שלמים, קלים בקדשים בשלמא
יד  על נשחט כשהקרבן לנגוע, לו אפשר בעזרה, מקום בכל
המזבח  של בצפונו נשחטים קדשים קדשי אבל ממש, השער
צפונה") המזבח ירך על אותו "ושחט יא: א, (ויקרא
וכיצד  אמות, ושתים עשרים המזרח מכותל רחוק והמזבח
נגיעה  אבל ארוכה, בסכין אפשר לשחוט בבשר? יגע
בית  מהל' בפ"ה רבינו לשיטת אולם ממש. בידו רק מטמאה
שכל  שם, כתב רבינו זו. לקושיה מקום אין הט"ו הבחירה
בשטח  העזרה של הצפוני בחלק הנמצא העזרה חלק
המזבח, צפון נקרא הצפוני והכותל המזבח שבין המרחק

כ  שעד מזה לשחוט ויוצא ואפשר צפון, נקרא המזרח ותל
(אמנם  ובטמאים. ד"ה שם 'תוספות' ראה קדשים. קדשי שם
אמות  שתי במרחק נמצא שהשער יוצא רבינו לדעת גם
יכול  - קצת ארוכות שידיו אדם בן אבל מזבח, של מצפונו

להגיע).

.·ÏB„b Ô‰k ¯t ÔÎÂ .¯Lk Á·f‰ - ËÁLÂ ¯·Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿»««∆«»≈¿≈«…≈»
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL10ËÁLÂ :Ba ¯Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡ , ∆«ƒƒ««ƒ∆∆¡«¿»«

Ô¯‰‡11‰n„‡ ‰¯t Û‡ .¯Lk - ¯Ê BËÁL Ì‡ ,12 «¬…ƒ¿»»»≈«»»¬À»
‰ÏeÒt ‰ËÈÁL EÏ ÔÈ‡L .‰¯Lk - ¯Ê dËÁML∆¿»»»¿≈»∆≈¿¿ƒ»¿»

¯Êa13. ¿»

שהלכה 10) כרב ופסק ושמואל, רב מחלוקת א. מב, יומא
דעתו  (מג:) שם יוחנן רבי וגם והיתר, איסור בדיני כמותו

והקריב 11)כרב. למעלה: הכתוב על הסתמך רבינו
לו. אשר החטאת פר את יוחנן 12)"אהרן" ורבי כשמואל

כרבי  הלכה יוחנן, ורבי רב - בידינו כלל רב. דעת נגד שם,
"יכול 13)יוחנן. שנינו: ד, פרשתא ויקרא כהנים' ב'תורת

בן  את ושחט תלמודֿלומר: כשר)? כהן (צריך לשחיטה אף
– הדם את הכהנים אהרן בני והקריבו ה' לפני הבקר
כהונה". מצוות ואילך שרת) בכלי הדם (קבלת מקבלה
ובהקרבה  "ושחט", סתם נאמר שבשחיטה מפני כלומר,
וכל  בזר. גם כשרה ששחיטה משמע אהרן", "בני כתוב

לב.). שם בגמרא (מובא כזר דינם האחרים, הפסולים

.‚‡l‡ ,‰ËÈÁLÏ Ôek˙ ‡ÏÂ ÌÈL„w‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«√»ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»∆»
˜qÚ˙Ók14ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ -15Ôek˙iL „Ú , ¿ƒ¿«≈¬≈≈¿ƒ«∆ƒ¿«≈

.‰ËÈÁLÏƒ¿ƒ»

(שם 14) אחר במשהו כעוסק אלא לזביחה מתכוון אינו
שם.15)מז.). ו'תוספות' רש"י ראה שם. שנפתרה בעיה

.„ÌÈL‡¯ ÈL ËÁLÈ ‡ÏÂ16Ì‡Â .ÌÈL„˜a „Á‡k ¿…ƒ¿«¿≈»ƒ¿∆»¿»»ƒ¿ƒ
ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰ - ËÁL17. »«¬≈≈¿≈ƒ

ארוכה.16) שני 17)בסכין "השוחט ב: ל, חולין משנה,
אסור. לכתחילה כלומר, כשרה" שחיטתו כאחד, ראשים
מותר  בחולין כי בקדשים, שמדובר אמרו - א כט, ושם

לכתחילה. אפילו

.‰ÔÈËÁBL ÌÈL Ï·‡18ÌÈL„˜a ˙Á‡ ‰Ó‰a ¬»¿«ƒ¬ƒ¿≈»««¿»»ƒ
.ÔÈlÁk¿Àƒ

אפילו 18) ומותר ושוחטים. אחת בסכין אוחזים שנים
ל.). שם (כחכמים לכתחילה

.ÂÏB„b‰L Èt ÏÚ Û‡ ÌÈL„˜ ËÁBL BÈ‡ ÔËw‰«»»≈≈»»ƒ««ƒ∆«»
ÂÈab ÏÚ „ÓBÚ19ÔË˜Â ,‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈL„w‰L ; ≈««»∆«√»ƒ¿ƒƒ«¬»»¿»»

CBzÓ ˙¯k Bz·LÁÓ ‰˙È‰ elÙ‡ .‰·LÁÓ BÏ ÔÈ‡≈«¬»»¬ƒ»¿»«¬«¿ƒ∆∆ƒ
¯ÈÓÁ‰Ï ‡l‡ ,Ï˜‰Ï ‰·LÁÓ dÈ‡ - ÂÈOÚÓ20. «¬»≈»«¬»»¿»≈∆»¿«¿ƒ

ÌB¯„a ˙„ÓBÚ ‰ÏBÚ ‰˙È‰ ?„ˆÈk21ÔËw‰ dÎLÓe , ≈«»¿»»∆∆¿»¿»»«»»
¯k ÂÈOÚnÓ È¯‰L ,dËÁLe ÔBÙˆÏ d‡È·‰Â∆¡ƒ»¿»¿»»∆¬≈ƒ«¬»ƒ»
.‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - ÌÈL„˜ ˙ËÈÁLÏ Bz·LÁnL∆«¬«¿ƒ¿ƒ«»»ƒ¬≈¿»

אם 19) כשרה בחולין קטן ששחיטת אמרו, - ב יב, בחולין
כוונה. צריכה אינה ששחיטה משום גביו, על עומד גדול
שחיטת  בשחיטה, כוונה שצריכים שבקדשים מזה, ומשמע

גביו. על עומד כשגדול אפילו פסולה, שם 20)קטן
אין  מעשיו, מתוך ניכרת שמחשבתו שאפילו אמרו, במסקנה
שחכמים  כלומר מדרבנן, אלא התורה מן מחשבה לקטן
קולא, ולא חומרא תצא שעלֿידיֿזה במקרה בדבר, החמירו
למחר  הדם את לזרוק שכוונתו ויאמר ישחוט הקטן אם כגון

כך. שאמר גדול כמו מדרבנן, פסול הזבח בדרומו 21)–
ה"ז. לקמן בצפונו, רק נשחטת ועולה המזבח, של

.ÊÌB¯c· eËÁLpL ÌÈL„˜ ÈL„˜ÌÓc Ïa˜˙pL B‡ »¿≈»»ƒ∆ƒ¿¬«»∆ƒ¿«≈»»
ÔÈÏeÒt - ÌB¯ca22. «»¿ƒ

בכלי 22) דמן וקיבול בצפון "שחיטתן א: מז, זבחים משנה,
שגם  המקרא מן דרשו - א מח, שם ובגמרא בצפון". שרת

בצפון. נשחטו לא אם פסולים, בדיעבד

.Á- ËÁLÂ ÔBÙvÏ B„È ËÈLB‰Â ÌB¯c· „ÓBÚ ‰È‰»»≈«»¿ƒ»«»¿»«
‰¯Lk B˙ËÈÁL23. ¿ƒ»¿≈»

וגו'23) אותו "ושחט מהכתוב: זה דין למדו - ב מח, שם
ראה  בצפון. שוחט ולא בצפון אותו יא) א, (ויקרא צפונה"

אותו. ד"ה שם 'תוספות'

.ËÔBÙva Ìc‰ Ïa˜Â B„È ËÈLB‰Â ÌB¯ca „ÓBÚ ‰È‰»»≈«»¿ƒ»¿ƒ≈«»«»
‰ÏeÒt B˙Ïa˜ -24. «»»¿»

את 24) גם כלומר, יקח, לו – הכהן" "ולקח א: מח, שם
לצפון. יקח עצמו
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.È„ÓBÚk ‡e‰ È¯‰ - ÔBÙvÏ Ba¯Â BL‡¯ ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ…¿À«»¬≈¿≈
ÔBÙva25. «»

ככולו.25) רובו א. כו, שם ברייתא,

.‡ÈÔBÙva dËÁL26ÌB¯cÏ ˙‡ˆÈÂ ‰Òk¯Ùe27elÙ‡ , ¿»»«»ƒ¿¿»¿»»«»¬ƒ
‰¯Lk - ÌB¯cÏ d‡ÈˆB‰28ÌB¯cÏ ˙‡ˆÈÂ ‰Òk¯t . ƒ»«»¿≈»ƒ¿¿»¿»»«»

‰¯Lk - ÔBÙva dÓc Ïa˜ Ck ¯Á‡Â ,ÔBÙvÏ ‰¯ÊÁÂ29. ¿»¿»«»¿««»ƒ≈»»«»¿≈»
ÔÎÂ30ÌÈl˜ ÌÈL„˜31ıeÁ „ÓÚÂ ÌÈÙa eÈ‰L ¿≈»»ƒ«ƒ∆»ƒ¿ƒ¿»«

‰¯ÊÚÏ32B˙ËÈÁL - ËÁLÂ ÌÈÙÏ B„È ÒÈÎ‰Â »¬»»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ»
‰¯Lk33. ¿≈»

ב.27)שם.26) צב, לדרום 28)שם כשיצאה מדובר
כי  ביוצא, נפסל לא שהזבח ומשמיענו, הדם, קבלת אחר
קדשים, בקדשי העזרה לחומת מחוץ ביצא נאמר יוצא פסול

קלים. בקדשים ירושלים לחומת מחוץ רבינו 29)או
הכוונה  כשרה", "וחזרה א: כו, שם שאמרו שמה מפרש,
אע"פ  כשירה – לצפון שחזרה אחרי הדם את קיבל שאם
שם  ורש"י (כסףֿמשנה). בדרום היתה לקבלה שחיטה שבין

אחרת. בכ"מ,30)פירש הוא כן יב. הלכה מתחילה כאן
ר"מ. רומי בדפוס גם נראה יחיד,31)וכן שלמי תודה,

ופסח. בהמה מעשר (ראה 32)בכור ישראל לעזרת מחוץ
בלבד, העזרה בתוך נשחטים קלים וקדשים ו), אות למעלה
אהל  פתח "ושחטו ב) ג, (ויקרא שלמים בדין שנאמר
ולא  מועד אהל פתח היא ישראל עזרת ורק מועד",

לחומותיה. שמחוץ המקדש בבית לב,33)המקומות שם
שוחט  ולא ה) א, (שם ה'" לפני הבקר בן את "ושחט ב:

ה'. לפני

.·È‰ÏeÒt B˙Ïa˜ - Ïa˜Â B„È ÒÈÎ‰34ÒÈÎ‰ elÙ‡ . ƒ¿ƒ»¿ƒ≈«»»¿»¬ƒƒ¿ƒ
Ba¯Â BL‡¯35B˙ˆÈˆÂ ÌÈÙa Blk „·BÚ‰ ‰È‰ elÙ‡ ,36 …¿À¬ƒ»»»≈Àƒ¿ƒ¿ƒ»

ÌÎ‡·a :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt B˙„B·Ú - ıeÁa37Ï‰‡ Ï‡ «¬»¿»∆∆¡«¿…¬∆∆…∆
.Ôlk e‡B·iL „Ú - „ÚBÓ≈«∆»À»

למדנו 34) לשרתו", ה' לפני "לעמוד ח) י, (דברים מהכתוב
העזרה, בפנים היינו ה', לפני להיות צריכה שירות שכל
קדשים  בקדשי כמו הדם קבלת במקום להיות צריך והמקבל

ה"ט). ורובו,35)(למעלה ראשו "הכניס בברייתא: שם
נכנס". לא (יחזקאל 36)כאילו הנביא מלשון ראשו, שער

ראשי. בציצת ויקחני ג): מובא 37)ח, שם בגמרא
ולפלא  מג). כח, (שמות מועד" אהל אל "בבואם הפסוק:

המאוחר. המקרא את להביא העדיף שרבינו

.‚È‰Ó‰a‰ ‰Òk¯t38ıeÁÏ ˙‡ˆÈÂ39˙Ïa˜ ¯Á‡ ƒ¿¿»«¿≈»¿»»««««»«
dÓc40‰¯Lk -41¯Oa‰Â ÔÈ¯eÓ‡‰ e‡ˆÈ elÙ‡L ; »»¿≈»∆¬ƒ»¿»≈ƒ¿«»»

BÓk ,¯Lk Á·f‰ - ÌÈl˜ ÌÈL„˜a ‰˜È¯Ê Ì„…̃∆¿ƒ»¿»»ƒ«ƒ«∆«»≈¿
¯‡a˙iL42. ∆ƒ¿»≈

קלים.38) בקדשים העזרה.39)מדובר לחומת חוץ
הנפש 40) דם נפסל – הדם קבלת לפני כולה יצאה אבל

ויצאה  "פירכסה הי"א למעלה מדבריו משמע וכן ביוצא.
כשירה". – בצפון דמה קיבל ואחרֿכך לצפון וחזרה לדרום
שהשחיטה  מפני פסולה, – לחוץ יצאה שאם ומשמע
שהסכין  דעתו, ג) (חולין (והריטב"א הבשר את מקדשת

כדי  גמור קידוש מקדשת אינה שרת, כלי שהיא אע"פ
בזר, וכשירה עבודה אינה שהשחיטה מפני ביוצא, ליפסול
לפני  לחוץ יצאה אפילו ולכן המקדשת, היא הדם וקבלת

כשירה). – והבשר 41)קבלה האימורים את מקטירים
הזריקה  כי כשרה, ולפיכך זריקה לפני בחזרה מדובר נאכל.
קדשים  הם כן ולפני קדשים, קדשי האימורים את עושה
וראה  ספר'). ב'קרית (מבי"ט ביוצא נפסלים ואינם קלים
עושה  שזריקה שכתב: הדין", "הוא ד"ה פט: שם רש"י

קדשים. קדשי הל"בֿלג.42)אותן לקמן

.„ÈÂ ÌÈÙa dlk ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰dËÁLe ıeÁa ‰ÈÏ‚¯ »¿»«¿≈»À»ƒ¿ƒ¿«¿∆»«¿»»
ÏeÒt Á·f‰ -43„Ú - '‰Ï Ìe‡È·‰Â :¯Ó‡pL ; «∆«»∆∆¡«∆¡ƒ««

ÌÈÙa dlk ‰È‰zL44. ∆ƒ¿∆À»ƒ¿ƒ

שבדיעבד 43) חתך, ד"ה שם ה'תוספות' (דעת א. כו, שם
שבכל  שם, שמואל של מלשונו להוכיח יש וכדבריהם כשר,
"פסולה". בפירוש אמר שם, האיבעיות שבמכלול הדינים
שתהא  "עד וברש"י הפסוק. את הביא זה בדין מהֿשאיןֿכן
רבינו  פסק למה וצ"ע פסולה. אמר ולא בפנים", כולה

שהרי 44)פסולה). קלים, בקדשים מדבר זה פסוק שם.
ומובן, אותם", לה' שלמים זבחי "וזבחו מסתיים: הכתוב

כןֿשכן. לא קדשים שקדשי

.ÂËdËÁL45‰‡ÈˆB‰ Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÙa dlk ‡È‰Â ¿»»¿ƒÀ»ƒ¿ƒ¿««»ƒ»
ÌˆÚÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ¯Oa‰ C˙BÁ - ıeÁÏ dÏ‚¯46 «¿»«≈«»»«∆«ƒ«»∆∆

Ìc‰ Ïa˜Ó Ck ¯Á‡Â47- C˙Á Ck ¯Á‡Â Ïa˜ Ì‡Â . ¿««»¿«≈«»¿ƒƒ≈¿««»»«
˙ÈeÓL ÈtÓ ,ÏeÒt48ÌÈL„˜·e .ıeÁaL ¯Oa‰ »ƒ¿≈«¿ƒ«»»∆«¿»»ƒ

dÏ‚¯ ¯ÈÊÁÓ ‡l‡ ,CzÁÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÌÈl˜49ÌÈÙÏ «ƒ≈»ƒ«¿…∆»«¬ƒ«¿»ƒ¿ƒ
‰˜È¯Ê Ì„˜ ‡ˆiL [ÌÈl˜] ÌÈL„˜ ¯OaL ;Ïa˜Óe50 ¿«≈∆¿«»»ƒ«ƒ∆»»…∆¿ƒ»

.¯Lk -»≈

אבימי.45) לדעת אלעזר רבי של מימרא א. כו, ב. כה, שם
מום 46) בעלת תהיה יחתוך שאם העצם, את חותך ואינו

שחיטה  בין מום פוסל (שם) זירא ורבי הדם, קבלת בשעת
אינו 47)לקבלה. ואם ביוצא, נפסל לחוץ שיצא מה

שמנוניתו  מתערבת הרי שיצא, הבשר את קבלה לפני מפריד
בהערה  (ראה כולו את ופוסלת שרת בכלי המתקבל בדם

אינו 48)הבאה). האיברים מבשר שיוצא הדם פירוש,
על  כרת חייבים ואין המזבח, על זריקה לענין דם נקרא
ולפיכך  ה"ד), אסורות מאכלות מהל' פ"ו (רבינו אכילתו
שהרי  היוצא כבשר לפוסלו אין וגם כדם, ביוצא נפסל אינו
דינה  שמנונית אבל (כסףֿמשנה). כמים ודינו בשר אינו
גמרא  כולו. ונפסל בדם ומתערבת ביוצא ונפסלה כבשר,

שם. נאמר 49)ורש"י לה'" "והביאום שהכתוב אע"פ
לפני  הרגלים להחזיר צריך יד) הלכה (ראה בלבד בשחיטה

אינם זרי  קלים קדשים שהרי יוצא, פסול מפני ולא קה,
אינה  הדם שזריקת מפני אלא לעזרה, חוץ כשיוצא נפסלים
כמו  בפנים, שעה באותה שהוא מה אלא באכילה מתירה
לשרפו, ליוצא מועלת "והזריקה בהל"ב: לקמן רבינו שכתב
שהכוונה  לפרש נדחק אמנם (בכסףֿמשנה לאכלו". לא אבל
בכסףֿ הובא קורקוס, הר"י אבל לירושלים, חוץ ליוצא
חוץ  ביצא אפילו רבינו דברי מפרש ה"ג פי"ט לקמן משנה

ולג). לב בהלכות הערותינו וראה פירוש,50)לעזרה.
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ולאחר  ב. פט, שם יוחנן כרבי כשר, זריקה קודם אפילו
כותב  הראב"ד העיר. בכל נאכל שהרי שכשר, פשוט זריקה
אם  אפילו לומר שהתכוון נראה זריקה". לאחר "אפילו כאן:
לשיטתו  מתאים וזה כשר, זריקה אחר עד בחוץ נשאר
בעל  של תמיהתו מסולקת ובזה בהל"ב, לקמן בהשגותיו
כמו  אלא כן, אינה רבינו דעת אבל עליו. משנה' 'לחם

שכתבנו.

.ÊË‰ÏeÒt - ‰¯ÊÚ‰ ¯ÈÂ‡a dËÁLe ‰Ó‰a‰ ‰Ïz51; »»«¿≈»¿»»«¬ƒ»¬»»¿»
.ı¯‡a ËBÁLiL „Ú - ÁaÊn‰ C¯È ÏÚ :¯Ó‡pL∆∆¡««∆∆«ƒ¿≈««∆ƒ¿»»∆

ונימוקו.51) דשמואל אבוה דעת א. כו, שם

.ÊÈÈeÏ˙ ‡e‰Â ËÁLÂ ‰Ï˙Â ı¯‡a ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰»¿»«¿≈»»»∆¿ƒ¿»¿»«¿»
¯ÈÂ‡a52- ÌÈl˜ ÌÈL„˜a ,ÏeÒt - ÌÈL„˜ ÈL„˜a : »¬ƒ¿»¿≈»»ƒ»¿»»ƒ«ƒ

.¯Lk»≈

וגורס 52) מגיה משנה' וה'כסף כאן, נפלה טעותֿסופר
העזרה, באויר ושחטה הבהמה תלה כשירה, – "באויר
קלים  בקדשים הקודמת) הלכה (ראה פסול קדשים בקדשי
קדשים  בקדשי כתוב ירך" ש"על מפני והטעם, כשר".
נתלה  כמו בכך, שירות דרך שאין מפני לפוסלו ואין בלבד.
כשירה  שהרי שירות, אינה ששחיטה משום בהי"ט, וקיבל

בזר.

.ÁÈÌÈÙa Ô¯Ó‚e ıeÁa ÌÈÓÈÒ ËeÚÓ ËÁL53B‡ , »«ƒƒ»ƒ«¿»»ƒ¿ƒ
ÔBÙva Ô¯Ó‚e ÌB¯ca ÔËeÚÓ ËÁML54;ÔÈÏeÒt - ∆»«ƒ»«»¿»»«»¿ƒ

ÛBÒ „ÚÂ d˙lÁzÓ ‰ËÈÁMÏ dLiL55. ∆∆¿»«¿ƒ»ƒ¿ƒ»»¿«

קלים.53) קדשים.54)בקדשים אע"פ 55)בקדשי
אין  הסימנים, רוב שחיטת עם אלא ניתרת אינה שהבהמה
הוא  והרי השחיטה הוא האחרון המעשה שרק אומרים אנו
צריכה  סופה ועד מתחילתה השחיטה כל אלא בהכשר, היה

כט:). יוחנן (כרבי כדינה להיות

.ËÈÌc‰ Ïa˜Â ‰Ï˙56˙Ápn‰ ‰Ó‰a ¯‡evÓ ƒ¿»¿ƒ≈«»ƒ««¿≈»«À««
ÏeÒt - Ú˜¯wa57.CÎa ˙e¯L C¯c ÔÈ‡L ; ««¿«»∆≈∆∆≈¿»

באויר.56) בקדשים 57)כשהוא בין קדשים בקדשי בין
לפני  שירות דרך זו ואין שירות, היא שקבלה מפני קלים.

נ. הערה למעלה ראה ה'.

.Î˜¯Ên‰ ‰Ï˙Â ‰¯ÊÚa „ÓBÚ ‰È‰58Ìc‰ Ïa˜Â B„Èa »»≈»¬»»¿»»«ƒ¿»¿»¿ƒ≈«»
¯ÈÂ‡a59- ¯ÈÂ‡a Ìc‰ Ïa˜Â ‰Ó‰a‰ dÈa‚‰L B‡ , »¬ƒ∆ƒ¿ƒ««¿≈»¿ƒ≈«»»¬ƒ

.ÌB˜nk ÌB˜n‰ ¯ÈÂ‡L ;¯Lk»≈∆¬ƒ«»«»

גדול.58) ספל שמניח 59)אגן: היא הרגילה הקבלה
לתוכו, מקלח והדם הבהמה לצואר סמוך הקרקע על המזרק
דומה  ואינו כשר, גםֿכן באויר קיבל שאם רבינו ומשמיענו
ירך" "על תורה אמרה לא בקבלה כי ט"ז, בהלכה לשחיטה

כו.). (זבחים

.‡ÎÏa˜Â ˜¯ÊÓ CB˙Ï ˜¯ÊÓ Ô˙60ÔÈÓ ;¯Lk - »«ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ≈»≈ƒ
ıˆBÁ BÈ‡ BÈÓa61·ÈÒ ÁÈp‰ .62Ïa˜Â ˜¯Ên‰ CB˙a ¿ƒ≈≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ≈

Lk -ÏeÏÁ ·Èq‰L ÈtÓ ;¯63CB˙Ï „¯BÈ Ìc‰ È¯‰Â , »≈ƒ¿≈∆«ƒ»«¬≈«»≈¿
˙ˆÈÓ˜a Ôk ‰OÚ Ì‡ Ï·‡ .‰ˆÈˆÁ Ô‡k ÔÈ‡Â ,˜¯Ên‰«ƒ¿»¿≈»¬ƒ»¬»ƒ»»≈ƒ¿ƒ«

‰Án‰64‰ÏeÒt - ·Èq‰ CBzÓ ıÓ˜Â65. «ƒ¿»¿»«ƒ«ƒ¿»

בו,60) שהדם למזרק הכהן יד בין חוצץ החיצון והמזרק
כהן. ביד קבלה שאין בר 61)ונמצא רמי של בעיה

מסתמך  רבינו אבל נפתרה, לא ושם א. נח, יומא יחזקאל,
דקל  של בסיב לאוגדו שהתיר בלולב לא.) (סוכה רבא על

כסףֿמשנה. חוצץ. אינו במינו שמין חוט 62)מפני כעין
הדקל. סביב ונכרך ומתפצל בדקל כלומר,63)הגדל

שם, סופג. הוא ולפיכך דקים, חלולים הרבה בו יש נקבובי,
שנפשטה. נספגת.64)בעיה ואינה כ'יש 65)סולת, שם,

אומרים'.

.·ÎÔÎÂ ,B˙˜È¯Êe ÁaÊnÏ B˙ÎÏB‰Â Ìc‰ ˙Ïa«̃»««»¿»»«ƒ¿≈«¿ƒ»¿≈
ÌÈ¯·È‡ ˙ÎÏB‰66L·kÏ67dÈ‡ el‡Ó ˙Á‡ Ïk - »«≈»ƒ«∆∆»««≈≈≈»

‰„B·ÚÏ ¯Lk‰ Ô‰Îa ‡l‡ ‰¯Lk68e¯‡aL BÓk , ¿≈»∆»¿…≈«»≈»¬»¿∆≈«¿
‰Án‰ ˙ˆÈÓ˜a69.ÛBÚ‰ ˙˜ÈÏÓ·e ƒ¿ƒ««ƒ¿»ƒ¿ƒ«»

המזבח.66) על אותם שמקטירים הקרבן קרש 67)חלקי
מגיע  והשני הרצפה על אחד ראשו אמות, עשרה שש רחב
המזבח. לראש בו עולים והכהנים המזבח, לראש

ב.68) יד, הי"ב:69)זבחים הקרבנות מעשה מהל' בפי"ג
מוליכה". "והכהן

.‚ÎÏ‚¯a ‡lL ‰ÎÏB‰Â70‰ÎÏB‰ dÈ‡ -71,CÎÈÙÏ . ¿»»∆…»∆∆≈»»»¿ƒ»
ÏB„b Ô‰k72B˜¯Êe BÓB˜Óa „ÓÚÂ Ìc‰ ˙‡ ÏawL …≈»∆ƒ≈∆«»¿»«ƒ¿¿»

.Á·f‰ ÏÒÙ - ÁaÊnÏ«ƒ¿≈«ƒ¿««∆«

בכוח 70) שבמזרק הדם את שפך אלא ממקומו זז שלא
המזבח. לקיר א.71)והגיע טו, זו 72)שם מילה
למחקה. ויש מיותרת,

.„ÎBÈÓÈa Ïa˜73BÈÓÈÏ ¯ÈÊÁÈ - BÏ‡ÓOÏ Ô˙Â74. ƒ≈ƒƒ¿»«ƒ¿…«¬ƒƒƒ
Ô˙Â L„˜ ÈÏÎa Ïa˜ .Á·f‰ ÏÒÙ - ÏÁ ÈÏÎa Ïaƒ̃≈ƒ¿ƒ…ƒ¿««∆«ƒ≈ƒ¿ƒ…∆¿»«

L„˜ ÈÏÎÏ ¯ÈÊÁÈ - ÏÁ ÈÏÎÏ75. ƒ¿ƒ…«¬ƒƒ¿ƒ…∆

תקנה 73) לו ואין הזבח נפסל בשמאלו קיבל אם אבל כדין,
שם). א.74)(משנה, לב, שם שם.75)משנה,

.‰Î¯Lk - BÙÒ‡Â ‰tˆ¯‰ ÏÚ ÈÏk‰ ÔÓ CtL76. ƒ¿«ƒ«¿ƒ«»ƒ¿»«¬»»≈
BÙÒ‡Â ‰tˆ¯‰ ÏÚ ‰Ó‰a‰ ¯‡evÓ CtL Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«ƒ«««¿≈»«»ƒ¿»«¬»

Á·f‰ ÏÒÙ - ˙¯M‰ ÈÏÎÏ B˙e77. ¿»ƒ¿ƒ«»≈ƒ¿««∆«

כהלכתה.76) בכלי קבלה מצוות כבר שנתקיימה מפני שם.
נלמד 77) זה שדין פירשו שם ובגמרא א. כה, שם משנה,

מהפר  דם הפר" מדם "ולקח... ה) ד, (ויקרא הכתוב מן
למילה  מדם מהמילה ה"מם" את מעבירים כלומר יקבלנו,

הפר.

.ÂÎ‡ÏÂ ı¯‡‰ ÏÚ ‰Ó‰a ¯‡evÓ Ìc‰ ˙ˆ˜Ó CtLƒ¿«ƒ¿»«»ƒ««¿≈»«»»∆¿…
¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‰Ó‰a ¯‡evÓ B˙ˆ˜Ó Ïa˜Â ,BÙÒ‡78; ¬»¿ƒ≈ƒ¿»ƒ««¿≈»¬≈∆»≈

LÙp‰ Ìc Ïa˜˙pL Ìc‰ ‰Ê ‰È‰iL „·Ï·e79Ìc ‡Ï , ƒ¿«∆ƒ¿∆∆«»∆ƒ¿«≈««∆∆…«
˙ÈˆÓz‰80.¯BÚ‰ Ìc ‡ÏÂ ««¿ƒ¿…«»

זה 78) פר", של דמו כל שיקבל "צריך שם: שאמרו ומה
כולו. קיבל לא אפילו כשר בדיעבד אבל לכתחילה, רק
הדם  "נשפך המשנה: לשון מדיוק זה דין הוציא רבינו
לא  שאם משמע, פסול", ואספו הרצפה על הבהמה) (מצואר
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כשר. – הבהמה מצואר שנשאר מה קיבל אלא אספו
אדמימות"79) בו שיש זמן כל שחיטה, בשעת היוצא "דם

ה"ג). פ"ו אסורות מאכלות בהל' רבינו דם 80)(לשון
שם). (ברייתא, שונים מאיברים המתמצה

.ÊÎÁ·f‰ ÏkÌÈ81ÌÓc ÏawL82ÔÈÏeÒt‰ ÔÓ „Á‡ »«¿»ƒ∆ƒ≈»»∆»ƒ«¿ƒ
B˜¯fL B‡ ,ÁaÊnÏ Ìc‰ ˙‡ CÈÏB‰L B‡ ,‰„B·ÚÏ»¬»∆ƒ∆«»«ƒ¿≈«∆¿»

B˙ÎÏ‰k ÁaÊnÏ83Ô˙Â ¯Lk‰ Ïa˜ .Á·f‰ ÏÒÙ - «ƒ¿≈«¿ƒ¿»ƒ¿««∆«ƒ≈«»≈¿»«
- BÓB˜Óa „ÓÚ ‡l‡ ÏeÒt‰ Ba CÏ‰ ‡ÏÂ ,ÏeÒtÏ«»¿…»««»∆»»«ƒ¿

¯LkÏ ¯ÈÊÁÈ84‰„B·ÚÏ ÏeÒt‰ BÎÈÏB‰L Ìc Ï·‡ . «¬ƒ«»≈¬»»∆ƒ«»»¬»
BÎÈÏB‰Â ¯LkÏ B¯ÈÊÁ‰Â85‰lÁz Ô‰k‰ BÎÈÏB‰L B‡ , ¿∆¡ƒ«»≈¿ƒ∆ƒ«…≈¿ƒ»

BÎÈÏB‰Â ÏeÒtÏ B˙e B¯ÈÊÁ‰Â86BÎÈÏB‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿∆¡ƒ¿»«»¿ƒƒ¿ƒ
È¯‰L ,Á·f‰ ÏÒÙ - ÛBqa ÔÈa ‰lÁza ÔÈa ÏeÒt‰«»≈«¿ƒ»≈«ƒ¿««∆«∆¬≈

‰Ê ¯·c Ôw˙Ï ¯LÙ‡ È‡87. ƒ∆¿»¿«≈»»∆

ב.81) יד, שיכול 82)שם הנפש דם בבהמה נשאר ולא
כח. הלכה ראה לקבלו. דם 83)כשר נשאר אם ואפילו

זריקה  שאחרי מפני המזבח, על לזרקו אסור במזרק,
לזרוק  ואסור שיריים, שבמזרק הדם שאר נעשה כהלכתה
אינם  לעבודה שפסולים ואע"פ המזבח. על הדם שיירי
שנשאר  בדם רק נאמר זה הכ"ח), לקמן (ראה שיריים עושים
הדם  אבל זריקה, מעשה בו נעשה שלא בהמה בצואר
(סברא  שיריים נעשה – הפסול זרק שממנו במזרק, שנשאר
דברים  במה ושיקבלו). ד"ה צב. שם ה'תוספות' כתבו זו
זה  הרי כהלכתו שלא זרק אם אבל כהלכתו, כשזרק אמורים
שנשאר  הדם גם ולפיכך הרצפה, על הדם מקצת שפך כאילו
וראה  בהערות, ה"ב פי"ד לקמן (ראה לזריקה כשר במזרק
התכוון  השני שבפירושו ומסתבר, כאן. כסףֿמשנה
דם  נשאר אם ממהֿנפשך: קשה כן לא שאם לביאורנו,
שיריים, עושה אינו שפסול מפני לזרקו, כשר יכול במזרק
זריקה). בלי כשר כהלכתו שלא למה – נשאר לא ואם

לא 84) הכ"ג) (למעלה הולכה אינה ברגל שהולכה מכיון
זו. הולכה ע"י הקרבן בני 85)נפסל מחלוקת א. טו, שם

לחומרא. ופסק ינאי, ורבי חמא שם.86)רבי רבא, דעת
הכשר. ע"י הולכה מצוות נתקיימה שכבר ואףֿעלֿפי
להוליכו, צריך המזבח מן רחוק שהדם מאחר והטעם,
כשר. כהן וטעונה עבודה ג"כ היא זו שניה והולכה

ומה 87) לתקנה, איֿאפשר בפסול שנעשתה ההולכה פירוש,
אחרת. עבודה היא הכשר הכהן שמוליך

.ÁÎÏa˜88¯ÊBÁ - LÙp‰ Ìc ¯‡L Ì‡ ,ÏeÒt‰ ƒ≈«»ƒƒ¿«««∆∆≈
˜¯BÊÂ CÈÏBÓe Ïa˜Óe ¯Lk‰89ÔÈÏeÒt‰ ÔÈ‡L ; «»≈¿«≈ƒ¿≈∆≈«¿ƒ

ÌÈ¯ÈL ¯‡Lp‰ Ìc‰ ÔÈOBÚ ‰„B·ÚÏ90ÔÓ ıeÁ . »¬»ƒ«»«ƒ¿»ƒ«ƒƒ
‡Óh‰91‡a‰ Ôa¯˜a ‰„B·ÚÏ Èe‡¯ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , «»≈ƒ¿»»¬»¿»¿»«»

Ïa˜ ?„ˆÈk .ÌÈ¯ÈL ‰OBÚ - e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËa¿À¿»¿∆≈«¿∆ƒ«ƒ≈«ƒ≈
‡Óh‰92LÙp‰ Ìc ¯Lk‰ ÂÈ¯Á‡ ÏawL Èt ÏÚ Û‡ , «»≈««ƒ∆ƒ≈«¬»«»≈««∆∆

‰B¯Á‡a ¯Lk‰ ÏawL ‰fL ;Á·f‰ ÏÒÙ - B˜¯Êe¿»ƒ¿««∆«∆∆∆ƒ≈«»≈»«¬»
.ÌeÏk BÈ‡Â ‡e‰ ÌÈ¯ÈLƒ«ƒ¿≈¿

עושה 88) אינה בכשר לבדה קבלה כי וזרק, קיבל פירוש
(כסףֿמשנה). א.89)שיריים לב, שם הדם 90)משנה,

סתם  או הדם" "שיירי נקרא כשרה זריקה אחרי שנשאר

זריקה  אינה פסול זריקת אבל לזריקה, ראוי ואינו "שיריים"
לזריקה. ראוי שנשאר הדם ולהיפך ה,91)כלל, מעילה

אפילו 92)א. שיריים עושים אינם אחרים פסולים אבל
פא. הערה למעלה ראה וזרקו. בקיבלו

.ËÎ‡e‰L Ïk ‰È¯·È‡Ó ¯ÒÁL ‰Ó‰a93¯Á‡ ¿≈»∆»«≈≈»∆»»∆««
Ì¯ˆ elÙ‡ .‰ÏÒÙ - Ìc‰ ˙Ïa˜ Ì„˜ ‰ËÈÁL¿ƒ»…∆«»««»ƒ¿¿»¬ƒ»«
:¯Ó‡pL .Ïa˜È ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰Ïa˜ Ì„˜ dÊ‡a¿»¿»…∆«»»¬≈∆…¿«≈∆∆¡«
.‰Ïaw‰ ˙ÚLa Blk ÌÏL ‰È‰iL - ¯t‰ ÌcÓ Á˜ÏÂ¿»«ƒ««»∆ƒ¿∆»≈Àƒ¿«««»»

.ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ˜¯ÊÂ ‰¯ÒÁ‰ ÔÓ Ïa˜ Ì‡Â¿ƒƒ≈ƒ«¬≈»¿»«¬≈∆»

ביאת 93) הל' (ראה מום בעלת הבהמה את שעושה במקום
ב. כה, שם זירא רבי המומים). דיני פרטי פ"ז המקדש

ב. לט, בכורות

.ÏelÙ‡ ,‰˜È¯Ê Ì„˜ ‰Ïa˜ ¯Á‡ ‰¯ÒÁ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»«««»»…∆¿ƒ»¬ƒ
¯izL Ì‡ :Û¯O B‡ Ìc‰ ˙˜È¯Ê Ì„˜ ¯Oa‰ „·‡»««»»…∆¿ƒ««»ƒ¿«ƒƒ¿«≈
˙‡ ˜¯BÊ - ÔÈ¯eÓ‡‰ ÔÓ ˙ÈÊk B‡ ¯Oa‰ ÔÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ«»»¿«ƒƒ»≈ƒ≈∆

Ìc‰94˜¯BÊ BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,95elÙ‡ - ‰ÏBÚ·e . «»¿ƒ»≈≈¿»¬ƒ
ÈtÓ ,ÔÈ¯eÓ‡‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ¯Oa‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁk«¬ƒ«ƒƒ«»»«¬ƒ«ƒƒ»≈ƒƒ¿≈

ÌÈM‡Ï dlkL96. ∆À»»ƒƒ

מהם 94) שנשתייר שבתורה הזבחים כל אומר: יהושע "רבי
פסחים  תוספתא הדם", את זורק – חלב כזית או בשר כזית
הגר"א). גירסת (לפי ה"ל פ"ד זבחים ותוספתא ה"ד, פ"ו
הכתוב  מן זה ולמד מקומות. ובכמה ב. נח, זבחים ובבבלי
בשר  אין אם והדם", הבשר עולותיך "ועשית כז) יב, (דברים

דם. אין זית 95)- וחצי בשר זית חצי נשאר אם ואפילו
אדם  לאכילת לא כזית כאן אין כי כזית, יש וביחד חלב,

למזבח. כזית 96)ולא יש כן ואם כליל, כולה שעולה
עט. פסחים וגמרא שם, (תוספתא מזבח לאכילת שלם

מקומות). ובכמה

.‡Ï˜¯ÊÈ ‡Ï - ˙ÈÊkÓ ˙eÁt ¯‡L97- ˜¯Ê Ì‡Â , ƒ¿«»ƒ¿«ƒ…ƒ¿…¿ƒ»«
‰ˆ¯‰ ‡Ï98¯Oa‰ ÏÒÙ .99Ê Ì„˜‡ˆiL B‡ ‰˜È¯ …À¿»ƒ¿««»»…∆¿ƒ»∆»»

‰ˆ¯‰ - ˜¯Ê Ì‡Â ,Ìc‰ ˜¯ÊÈ ‡Ï - ‰¯ÊÚÏ ıeÁ100. »¬»»…ƒ¿…«»¿ƒ»«À¿»

הקודמת.97) הלכה עלה 98)ראה לא הקרבן כלומר,
או  "נפסל לד:) (פסחים בברייתא ופסול, ה' לפני לרצון
ובנשתייר  הורצה". זרק שאם יהושע רבי ומודה שיצא...
רבינו  למד ומזה מודה, יהושע שרבי אמרו לא מכזית פחות

א. עז, שם וראה הורצה, לא הנזכרת.99)שכאן ברייתא
אם  שהרי והאימורים, הבשר כל יצא או כשנפסל ומדובר,
לד. הלכה ראה לכתחילה. זורק נפסלו לא האימורים
(דברים  הכתוב על שמסתמכת משום בשר, כתבה והברייתא
הבדל  אין ובעולה והדם", הבשר עולותיך "ועשית כז) יב,
לכל  מתכוון שהוא אע"פ ורבינו, אימורים. ובין בשר בין
לשנות  שלא כדרכו הברייתא, לשון נקט קדשים, קדשי

הגמרא. רבי 100)מלשון צה. בהערה המובאה ברייתא
ליוצא  מועילה שזריקה תלמידו, עקיבא כרבי סובר יהושע
להרצאה  שמועילה והואֿהדין מעילה, מידי להוציא
ולחםֿ הל"ב, לקמן וראה שאם) ד"ה לד: שם ('תוספות'
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.·ÏÌ„˜ ‰¯ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆiL ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯Oa¿«»»ƒ«ƒ∆»»»¬»»…∆
ıeÁa ¯Oa‰Â Ìc‰ ˜¯ÊpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓc ˙˜È¯Ê¿ƒ«»ƒ««ƒ∆ƒ¿««»¿«»»«

¯Lk Á·f‰ -101˙‡ˆÏ ¯Oa‰ ÛBqL ÈtÓ ,102. «∆«»≈ƒ¿≈∆«»»»≈
˙ÏÚBÓ ‰˜È¯f‰Â103BÙ¯OÏ ‡ˆBiÏ104‡Ï Ï·‡ , ¿«¿ƒ»∆∆«≈¿»¿¬»…

BÏÎ‡Ï105. ¿»¿

מלהביא 101) פטורים והבעלים האימורים, את מקטירים
ב. פט, זבחים יוחנן, כרבי אחר. לעזרה 102)קרבן חוץ

ירושלים. בכל נאכלים קלים קדשים שהרי הזריקה, אחרי

הדם. זריקת בשעת בחוץ נמצא אם אפילו נפסל לא ולפיכך
מוגבלת.103) שריפה,104)תועלת דין לענין פירוש,

פסול  אירע הכלל: "זה ה"ו) פ"ו פסחים (תוספתא ששנינו
תעובר  בבעלים או בדם מיד, ישרף הקרבן) (בגוף בגופו

ויצא בלינה) שיפסל כדי אותו ילינו (פירוש, לבית צורתו
ישרף  שלא הועילה שהזריקה רבינו ומשמיענו השריפה".
מפני  והטעם, צורה. עיבור טעון אלא בגופו פסולו כדין מיד
שנתבאר  כמו באכילה, הותר שלא אלא נפסל לא שהבשר
עקיבא  רבי דעת זוהי הבאה. ובהערה טו בהלכה למעלה
ו'רבינו  רש"י (ראה ז: שם שנתפרשה כפי ז. ו: (מעילה
הגמרא. לשון נקט ורבינו כאן) וכסףֿמשנה שם, גרשום'

הדם,105) זריקת לפני באכילה אסור קלים קדשים בשר
זריקה  בשעת בעזרה היה שלא זה ובשר מתירתו, והזריקה
קורקוס  הר"י דעת על מסתמך זה (פירושנו הותר. לא
אחרת. פירש הכסףֿמשנה אולם בהט"ו. למעלה שהבאנו

שם). ראה

.‚Ï˙˜È¯Ê ÈÙÏ e‡ˆiL ÌÈl˜ ÌÈL„˜ È¯eÓ‡ ÔÎÂ¿≈≈≈»»ƒ«ƒ∆»¿ƒ¿≈¿ƒ«
ÏÒÙ ‡Ï - ıeÁa Ì‰Â Ìc‰ ˜¯ÊÂ ÌÈÓc106Á·f‰107, »ƒ¿ƒ¿««»¿≈«…ƒ¿««∆«

Ô¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â108‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈË˜Ó - ¿ƒ∆¡ƒ»«¿ƒƒ»¿««ƒ∆…
‡ÓËÂ ¯˙BÂ Ïebt ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ - Ô¯ÈÊÁ‰109. ∆¡ƒ»«»ƒ¬≈∆ƒƒ¿»¿»≈

קדשי 106) היינו למחיצתו, חוץ יוצא א. יוצא: סוגי שני יש
לחומת  מחוץ קלים וקדשים העזרה, לחומת מחוץ קדשים
ובין  אימורים בין למחיצתו, חוץ שיצא מה וכל ירושלים.
ב. נפסלו. – קלים קדשים ובין קדשים קדשי בין בשר,
יש  כאן הדם. זריקת לפני לעזרה חוץ שיצאו קלים קדשים
המזבח  על הקרבים האימורים כי לבשר, אימורים בין הבדל
חלה  זו קדושתם אבל קדשים, כקדשי חמורה קדושתם
על  להקטרה אותם המתירה הדם, זריקת אחרי רק עליהם
(מבי"ט  הבשר כקדושת קדושתם זריקה לפני אבל המזבח,
רש"י  דעת וכן המוקדשין, פסולי מהל' פ"א ספר' ב'קרית
אותן  עושה "שזריקה שכתב הואֿהדין, ד"ה פט. זבחים
אם  לדון יש אבל ביוצא, נפסלו לא ולפיכך קדשים") קדשי
להקטרה  להתירם מועילה בחוץ כשהאימורים הזריקה
אנו  בזה, רבינו ושיטת חמורה. קדושה עליהם ולהעלות
הקודמת  בהלכה מלשונו זו בהלכה לשונו משינוי למדים
לגמרי, כשר משמע כשר", "הזבח כתב שם בשר, ביצא
פטורים  והבעלים כלומר, הזבח", נפסל "לא כתב וכאן
(ראה  האיברים את מקטירים אין אבל אחר, קרבן מלהביא
הרי  כך, תפרש לא אם א). השגה סוף הט"ו למעלה ראב"ד

הבדל  כל ולמה אין אימורים, לדין שיצא בשר דין בין
מפני  נימק בשר דין ועוד, הלכות? לשתי רבינו חילקם

הזבח  ולמה לצאת, סופם אין אימורים והרי לצאת", "שסופו
זו. בהלכה רבינו דברי נבין זה בירור אחרי כשר?

את 107) להקטיר אסור אבל חובתם, ידי יצאו והבעלים
הזריקה  הועילה אם ממהֿנפשך: לאימורים האימורים

חלה  הרי להקטרה, אותם והכשירה לעזרה מחוץ הנמצאים
ואם  להקטירם, ואסור ביוצא ונפסלו חמורה קדושה עליהם

להקטרה. הותרו לא הרי לקדשם, הועילה לפני 108)לא
ל'יד  שנספחו בהגהות איש' ו'חזון שמח' ('אור זריקה
כאן). כסףֿמשנה וראה המקורות". "אל הוצאת החזקה'

ונותר 109) פיגול איסורי קובעת הדם שזריקת הוא, הדין
בחוץ  היו שהאימורים שאע"פ כאן, רבינו ומלמדנו וטמא.
א  צ, זבחים פפא, כרב אלה, איסורים נקבעו זריקה, בשעת

עקיבא. רבי לדעת -

.„Ï·ÏÁ‰Â ¯Oa ‡ÓËpL ÔÈa ,„ÈÁÈ ÏL ÌÈÁ·f‰ Ïk»«¿»ƒ∆»ƒ≈∆ƒ¿»»»¿«≈∆
˙‡ ˜¯BÊ - Ìi˜ ¯Oa‰Â ·ÏÁ ‡ÓËpL ÔÈa Ìi«̃»≈∆ƒ¿»≈∆¿«»»«»≈∆

Ìc‰110˜¯ÊÈ ‡Ï - Ô‰ÈL e‡ÓË .111- ˜¯Ê Ì‡Â , «»ƒ¿¿¿≈∆…ƒ¿…¿ƒ»«
‰ˆ¯‰112ıÈv‰L ;113‰v¯Ó114ÔÎÂ .‰‡Óh‰ ÏÚ À¿»∆«ƒ¿«∆««À¿»¿≈

ıÈv‰ - Ô¯ÈË˜‰Â e‡ÓËpL ‰ÏBÚ È¯·È‡ B‡ ÔÈ¯eÓ‡≈ƒ≈¿≈»∆ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ»«ƒ
e¯‡aL BÓk ,‰v¯Ó115‡ÓËpL ¯eav‰ ˙Ba¯˜ ÏÎÂ . ¿«∆¿∆≈«¿¿»»¿¿«ƒ∆ƒ¿»

Ìc‰ ˙‡ ˜¯BÊ ‰Ê È¯‰ - Blk ·ÏÁ‰Â ¯Oa‰116. «»»¿«≈∆À¬≈∆≈∆«»

ב.110) עז, פסחים יהושע כרבי גמרא,111)לכתחילה,
הגדול.113)שם.112)שם. הכהן מצח שעל הזהב ציץ

אהרן 114) מצח על "והיה לח) כח, (שמות בתורה כתוב
על  שמרצה חכמים ודרשו הקדשים", עוון את אהרן ונשא

הקדשים. ה"ז.115)טומאת פ"ד המקדש ביאת הל'
שביחיד 116) אמרו, יהושע רבי לדעת במסקנה א. עח, שם

זורקים  – ובציבור הורצה, זרק ואם לכתחילה אסור
על  מרצה אינו שהציץ כתב שם שרבינו ואע"פ לכתחילה,
יחיד, בקרבנות זה האימורים, על אלא הנאכלים הדברים
ההלכה  מסיום משמע וכן מרצה. – ציבור בקרבנות אבל
(לחםֿ בציבור הדחויה הטומאה היתה אלאֿאםֿכן שם:

משנה).

.‰ÏÏÒÙ - ‰¯ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆiL ÌÈL„˜ Ìc117,Á·f‰ «»»ƒ∆»»»¬»»ƒ¿««∆«
‡Ï - ÁaÊn‰ ÏÚ B˜¯Êe BÒÈÎ‰Â ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿»««ƒ¿≈«…

‰ˆ¯118. ƒ¿»

לג 117) הלכה למעלה ראה אחר, קרבן להביא וצריך
(הציץ)118)בהערות. "שאינו ב: פב, זבחים משנה,

היוצא". (הדם) על מרצה

.ÂÏÏÏk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ÌÈL„w‰ Ìc ÏÎÂ119. ¿»««√»ƒ≈¿«≈À¿»¿»
ÌÈnk epÎtLz ı¯‡‰ ÏÚ :Ìca ¯Ó‡pL120Ìc - ∆∆¡««»«»»∆ƒ¿¿∆««ƒ»

;‰‡ÓË Ïa˜Óe ÌÈnk ·LÁp‰ ‡e‰ ÌÈnk CtLpL∆ƒ¿»««ƒ«∆¿»««ƒ¿«≈À¿»
Ïa˜Ó BÈ‡ ,ÌÈnk CtL BÈ‡L ,ÌÈL„˜ Ìc Ï·‡¬»«»»ƒ∆≈ƒ¿»««ƒ≈¿«≈

.‰‡ÓËÀ¿»

איש 119) יועזר בן יוסי "העיד מ"ד: פ"ח עדיות משנה,
פירוש  דכן", דאינון מטבחייא בית משקה ועל צרידה...

כלל. טומאה מקבלים למדו 120)שאינם שם, בגמרא
טומאה  לקבל האוכלין את מכשיר אינו קדשים שדם מכאן
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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באחד  מעולם נרטבו לא אם טומאה מקבלים אינם (אוכלין
אינו  קדשים דם שאם סובר, ורבינו המשקין). משבעת
(ובהל' טומאה מקבל שאינו מכלֿשכן אוכלין מכשיר
הקבלה, מפי הוא זה שדין כתב הט"ז, פ"י אוכלין טומאת
היא  בעלמא" "אסמכתא כאן המובא שהלימוד ברור

לדעתו).

.ÊÏÏÒÙ - ˜¯Ê ‡ÏÂ ‰nÁ ÂÈÏÚ ‰Ú˜ML Ì„Â¿»∆»¿»»»«»¿…ƒ¿«ƒ¿«
‰ˆ¯‰ ‡Ï - B˜¯Ê Ì‡Â ,Á·f‰121. «∆«¿ƒ¿»…À¿»

א.121) נו, זבחים

â"ôùú'ä ïåùçøî 'è éùéîç íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אחת 1) מתנה ונתן החיצון מזבח על הניתנין דמים יבאר

כיפר. אם

.‡ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ ÌÈÓc‰ Ïk2Ô˙ Ì‡ , »«»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈««ƒƒ»«
˙‡hÁa elÙ‡Â .¯tk - „·Ïa ˙Á‡ ‰zÓ3‰zÓ - «»»««ƒ¿«ƒ≈«¬ƒ¿«»«»»

Úa¯‡‰ ¯‡Le ,¯wÚ‰ ‡È‰ ˙Á‡4.‰ÂˆÓÏ ˙BzÓ ««ƒ»ƒ»¿»»«¿««»¿ƒ¿»
- EÈ‰Ï‡ '‰ ÁaÊÓ ÏÚ CÙMÈ EÈÁ·Ê Ì„Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿»∆ƒ»≈«ƒ¿«¡…∆

.¯wÚ‰ ‡È‰ ÁaÊn‰ ÏÚ Ìc‰ ˙ÎÈÙL¿ƒ««»««ƒ¿≈«ƒ»ƒ»

הקרבנות 2) את עליו שמקטירים הכהנים, שבעזרת המזבח
דמם. את שם 3)וזורקין ובגמרא שם זבחים הלל כבית

שתי  חטאת בדיני בתורה כתוב כי נימוקם, מבואר לז:
קרנות  אחת ופעם יחיד, לשון ומשמע ואו בלי קרנת פעמים
שלוש  ארבע, וביחד שתיים עוד הרי וא"ו], [=עם מלא
דבר  שכל בידינו, כלל הקרבנות (בדיני לעכב ואחת למצוה
בדיעבד  אבל למצוה, רק נאמר אחת פעם התורה שציוותה
שם  שכתובה או פעם עוד נצטוו כן אם אלא מעכב, אינו
זריקת  בלי לכפרה אפשר שאי מפני עיכוב), על המורה מלה

מחטאת. נלמדים הקרבנות ושאר כלל. מה 4)דם כלומר,
האחת. שנתן אחרי מהארבע שנשתייר

.·‰˜È¯Êa ÔÈzp‰ ÏÎÂ5;‡ˆÈ - ‰ÎÈÙLa Ô˙pL ¿»«ƒ»ƒƒ¿ƒ»∆¿»»ƒ¿ƒ»»»
.CÙMÈ EÈÁ·Ê Ì„Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿»∆ƒ»≈

ãycew zegiyn zecewpã

mce xn`py ,`vi - dkitya opzpy dwixfa oipzipd lke"
."jtyi jigaf

רבי  בין מחלוקת את הגמ' תלתה פסחים מסכת בסיום
של  את פוטרת הפסח ברכת האם עקיבא, ורבי ישמעאל
זו  את פוטרת זו ולא זו את פוטרת זו שלא או (ר"י) זבח
הזבח) (מעשה זריקה ישמעאל רבי שלדעת וקבעה (ר"ע),
זו  בכלל זו לא ר"ע ולדעת הפסח), (מעשה שפיכה בכלל
הרמב"ם  כאן שהרי משנה' ב'כסף והקשה זו. בכלל זו ולא
בהלכות  אבל זריקה, בכלל ששפיכה ישמעאל כרבי פסק
הפסח  ברכת שאין כר"ע פסק ה"ז) (פ"ח ומצה חמץ
ותירץ  פסח. של את פוטרת זבח של ולא זבח של פוטרת
שהביאו  כהן, חיים רבינו כפירוש סובר שהרמב"ם הצל"ח

טפל, והזבח עיקר שהפסח הוא ר"י של שטעמו התוספות,
להבין, צריך אבל זבח. של את פוטרת הפסח ברכת ולכן
אינה  הפסח שברכת והרמב"ם ר"ע סברת מהי לפי־זה
שהזבח  כירושלמי לכו"ע פשוט והרי זבח, של את פוטרת

לפסח. טפל
במצוות  האם חלוקים ור"ע ישמעאל רבי בזה: הביאור וי"ל
או  הנותן בגדרי לפרשן יש גדרן, התפרש שלא התורה
בפירוש  במכילתא מחלוקתם ולדוגמא המקבל. בגדרי
ר"י  לאמר", האלה הדברים כל את אלקים "וידבר הפסוק
אומר  ר"ע לאו, לאו ועל הן הן על עונין שהיו מלמד אומר:
הבדל  ישנו המקבל גדרי מצד כי הן. לאו ועל הן הן על
ואת  עושה הוא אלה שאת ללא־תעשה, מצוות־עשה בין
לאו  ועל הן הן על אמרו לר"י ולכן עושה, אינו הוא אלה
ומצד  הנותן, בגדרי מתחשבים ר"ע לשיטת אבל לאו,
שהוא  או מצוות־עשה הוא בין ציווי כל הרי הקב"ה
על  ענו ולכן הקב"ה, של רצונו קיום הוא עניינו לא־תעשה,
מכוונת  תשובתם היתה בלאו שגם היינו הן, לאו ועל הן הן
מחלוקות  חמש בעוד (ועיין־שם הקב"ה. של רצונו לקיום

זו). בשיטה המתבארות שביניהם
ר"י  לדעת והזבח, הפסח בעניין מחלוקתם תובן ומעתה
ומתחשבים  המקבל, בגדרי מתחשבים אנו הרשות בענייני
בענייני  אבל טפל. ומה אצלו עיקר מה להחליט ברצונו
מחויב  שהוא כי־אם ברצונו תלויות שאינן המצוות
התורה  אותה שעשתה במה רק טפלה היא הרי לעשותן,
אינו  שלפעמים בזה רק טפל הזבח גם כך לא. ותו טפל
נעשה  כשקרב אבל ובמועט, בטהרה בחול רק ובא קרב
פסח, של על "בירך לר"י גם ולכן לפסח, טפל ואינו חשוב

בדיעבד. רק זבח" של את פטר
(hpz 'r t"ybd ,migqt zkqn lr oxcd itÎlr)

בכוח 5) וזורק מהמזבח רחוק עומד שהכהן פירושה, זריקה
בצד  שעומד היינו ושפיכה שבמזרק. הדם את למזבח

וש  עולה אשם, הדם. את עליו ושופך ניתנים המזבח למים
באצבע. ניתנת וחטאת בשפיכה ופסח מעשר בכור, בזריקה,

.‚ÈÓÈt‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ ÌÈÓc‰ Ïk6¯qÁ Ì‡ , »«»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈««¿ƒƒƒƒ«
;‰¯tk‰ ¯wÚ Ô‰ Ôlk ‡l‡ ,¯tk ‡Ï - Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆…ƒ≈∆»À»≈ƒ«««»»
Ú·L :¯Ó‡pL ,ÔÈÓ ÏÚ „Èt˜‰ ·e˙k‰ È¯‰L∆¬≈«»ƒ¿ƒ«ƒ¿»»∆∆¡«∆«

.ÌÈÓÚt¿»ƒ

את 6) יום בכל מקטירים ועליו בהיכל שעמד הזהב מזבח
ושל  הכיפורים יום של ושעיר פר דם עליו ומזים הקטורת
אלא  נאכל ואינו מוקטר אינו שבשרם ושעירים פרים  שאר

נשרף.

.„- ÌÈÏÚa‰ e˙Óe ˙Á‡ ‰zÓ epnÓ Ô˙pL ˙‡hÁ«»∆»«ƒ∆«»»««≈«¿»ƒ
‰˙Èn‰ ¯Á‡Ï ˙BzÓ Úa¯‡ ÌÈÏLÈ7. «¿ƒ«¿««»¿«««ƒ»

רק 7) הן הנותרות והשלוש כיפרה שהראשונה מפני והטעם,
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שמתו  חטאת דין לה אין לפיכך מעכבות, ואינן למצוה
המצוה. את וגומרים בעליה,

.‰LÏM‰ ÔzÈ ‡Ï - ÌBia ˙Á‡‰ Ô˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»«««…ƒ≈«»
‰ÏÈla8. ««¿»

החמה.8) בשקיעת נפסל שהדם מפני

.Â·iÁ - ıeÁa ÔÓÈÏL‰Â ÌÈÙa ˙Á‡ Ô˙ Ì‡Â9 ¿ƒ»«««ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»««»
ıeÁa ‰ÏÚÓ ÌeMÓ10. ƒ«¬∆«

בפנים,10)כרת.9) לעשותן מצוה אלו מתנות שהרי
מועד  אוהל פתח "ואל ט) יז, (ויקרא בה קוראים אנו לפיכך
שינה  רבינו שם. מעמיו". ההוא האיש ונכרת וגו' יביאנו לא
ורבינו  חוץ. מיתה, לילה, הסדר: שם שבגמרא, הסדר את
נותן  - מיתה דיניהם: חומרת לפי חוץ, לילה, מיתה, סידר:
כרת; חייב אינו נתן אם אבל יתן, לא - לילה לכתחילה;

כרת. ענוש - חוץ

.Ê‰fÓ ‰È‰11B„È ‰ÚË˜Â12ÚÈbiL Ì„˜ ‰fÓ ÏL »»«∆¿ƒ¿¿»»∆«∆…∆∆«ƒ«
‰Èf‰ BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÁaÊn‰ ¯ÈÂ‡Ï Ìc13. »«¬ƒ«ƒ¿≈«…»¿»«»»

ושעירים 11) (פרים הפנימיות ובחטאות העוף בחטאת
באצבע  מזה היינו הזאה, לשון בתורה כתוב הנשרפים)

לעבודה.12)מרחוק. ופסול מום בעל ונעשה
היה 13) המזה ואז במזבח נוגע כשהדם נגמרת שההזייה

מום. בעל

.Á˙Ba¯˜ ÔzÓ ‰pL14˙‡hÁa ÔÈa ,˙‡hÁa ƒ»««»¿»¿«»≈¿«»
ÌÈÙa ˙ÈOÚp‰15eÁa ˙ÈOÚp‰ ˙‡hÁa ÔÈaı16- ««¬≈ƒ¿ƒ≈¿«»««¬≈«

ÔÈ¯Lk - ÌÈL„˜ ¯‡La Ï·‡ .ÏÒÙ17. ƒ¿»¬»ƒ¿»»»ƒ¿≈ƒ

דרומית 14) בקרן להתחיל הוא, בחטאות הנכון הסדר
ולבסוף  מערבית, צפונית צפונית, מזרחית ואחריה מזרחית
הקרבן. נפסל זה מסדר שינה ואם דרומית מערבית

שבהיכל.15) הזהב מזבח ועל הפרוכת על דמה את שמזים
להיכל.16) חוץ שהיא שבעזרה, המזבח על נזרק שדמה
קרבנות.17) לשאר חטאת בין ההבדל של טעמו נתבאר ולא

.ËÌÈÙÏÂ Ô¯w‰ ÔÓ Ìc‰ Ô˙18˙‡hÁa ÔÈa , »««»ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ≈¿«»
ÔÈa ÈÓÈt‰ ÁaÊna ÔÈa ,ÌÈL„˜ ¯‡La ÔÈa≈ƒ¿»»»ƒ≈«ƒ¿≈««¿ƒƒ≈

.ÏeÒt - ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊna«ƒ¿≈««ƒ»

ורחבן 18) אמה ארכן החיצון, מזבח שבפינות הקרנות ארבע
של  העליון בחציו כנגדן הכהן נותן החטאות ודם אמה
נגד  ניתנות הקרבנות שאר של המתנות שתי וכן המזבח.
של  התחתון בחציו מכאן ואמה מכאן אמה היינו הקרנות
שהוא  בשטח הדם נתן שאם כאן, רבינו ומלמדנו המזבח.
במזבח  בין פסול, - הקרן כנגד שלא היינו הקרן, מן לפנים

בפנימי. ובין החיצון

.ÈÁaÊn‰ ÈˆÁÓ ‰ÏÚÓÏ B˙B‡ ÔzÏ B˙ÂˆnL Ìc19 »∆ƒ¿»ƒ≈¿«¿»≈¬ƒ«ƒ¿≈«
‰hÓÏ BzÏ B˙ÂˆnL B‡ ,‰hÓÏ B˙pL20B˙e ∆¿»¿«»∆ƒ¿»ƒ¿¿«»¿»
ÏÎÈ‰a ÌÈÙa BzÏ B˙ÂˆnL B‡ ,‰ÏÚÓÏ21B˙e ¿«¿»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«≈»¿»

ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ B‡ ,ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏÚ«ƒ¿≈««ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈««ƒ
ıeÁa ÔÈzp‰ Ìc Ô˙pL B‡ ,ÏÎÈ‰a ÌÈÙÏ Ô˙pL∆¿»»ƒ¿ƒ«≈»∆»«««ƒ»ƒ«

L·k‰ ÏÚ22„BÒÈ‰ „‚k ‡lL23Á·f‰ ¯Oa È¯‰ - ««∆∆∆…¿∆∆«¿¬≈¿««∆«
ÏeÒt24ÌÈÏÚa‰ e¯tk˙ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .25;Ba »¿««ƒ≈ƒ¿«¿«¿»ƒ

‡lL ÚÈb‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÁaÊnÏ Ìc ÚÈb‰L ÔÂÈk≈»∆ƒƒ«»«ƒ¿≈«««ƒ∆ƒƒ«∆…
.¯tÎÏ BÓB˜ÓÏ ÚÈb‰L BÓk ‡e‰ È¯‰ - BÓB˜ÓÏƒ¿¬≈¿∆ƒƒ«ƒ¿¿«≈

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na26¯Lk ˜¯Bf‰ ‰Ê ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»∆«≈»≈
‰„B·ÚÏ27¯Lk‰ Ïa˜ Ì‡ Ï·‡ ;28ÏeÒtÏ Ô˙Â29, »¬»¬»ƒƒ≈«»≈¿»««»

˙‡Â ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏ ÔÈzp‰ ˙‡ ÏeÒt‰ Ô˙Â¿»««»∆«ƒ»ƒ¿«¿»¿«»¿∆
B‡ ,ÌÈÙa ıeÁa ÔÈzp‰ ˙‡Â ,ıeÁa ÌÈÙa ÔÈzp‰«ƒ»ƒƒ¿ƒ«¿∆«ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ
ÏÒÙ ‡Ï - „BÒÈ‰ „‚k ‡lL L·k‰ ÏÚ Ô˙pL∆»«««∆∆∆…¿∆∆«¿…ƒ¿«

LÙp‰ Ìc ¯‡L Ì‡ ,Á·f‰ ¯Oa30¯ÊÁÈ ‡l‡ , ¿««∆«ƒƒ¿«««∆∆∆»«¬…
Ïa˜ÈÂ ¯Lk‰31Ìc‰ ˜¯ÊÈÂ LÙp‰ Ìc ¯‡L «»≈ƒ«≈¿»««∆∆¿ƒ¿…«»

.BÓB˜Óaƒ¿

העוף.19) ועולת בהמה הקרבנות 20)חטאת שאר
בחוץ. ופרים 21)הנעשים הכיפורים, יום של ושעיר פר

הקרבנות  מעשה בהלכות המבוארים הנשרפים ושעירים
ירושלים. לחומת שמחוץ הדשן בבית נשרף ובשרם

ממש.22) המזבח על כנגד 23)ולא שלא או פירוש,
"והיסוד  שנינו: א ג, פרק מדות במשנה ממש. במזבח היסוד
פני  ועל הצפון כל פני על מהלך היה החיצון) מזבח (של
אמה  ובמזרח אחת אמה בדרום (תופס) ואוכל המערב. כל
ואם  יסוד היה לא מזרחית דרומית שבקרן מזה ויוצא אחת".
הקרבן  המזבח מחצי למטה הניתנים דם את זו בקרן זרק
ז) ד, (ויקרא מהכתוב זה דין למדו ונז: נו: בזבחים פסול.

העולה". מזבח יסוד פסולים.24)"אל האימורים וגם
אחר.25) קרבן להביא חייב נפסל 26)ואינו הזבח שבשר

תקנה. לו שנשאר 27)ואין הדם ולפיכך כיפר ובדיעבד
לזריקה. ופסול שיריים קיבל 28)נעשה אם אפילו כלומר,

שיריים  עושה אינה בוודאי פסול כהן קבלת שהרי הכשר,
משנה). שיריים.29)(לחם שעושה טמא פסול אפילו

הבהמה.30) פי 31)בצוואר על אף הראשונה הדם קבלת
מפני  הנשאר, הדם את שיריים עשתה לא כשר שקיבל
הייתה  והזריקה שיריים עושה אינה זריקה בלי שקבלה

פסולה.

.‡ÈÌ„a Ìc ÔÈa ,e·¯Ú˙pL ÌÈL„˜ ÈÓc32˙BÒBk ÔÈa ¿≈»»ƒ∆ƒ¿»¿≈»¿»≈
˙BÒBÎa33˙Á‡ ‰zÓ ÔÈzp‰ e·¯Ú˙ Ì‡ :34ÔÈza ¿ƒƒ¿»¿«ƒ»ƒ«»»««¿ƒ»ƒ

ÔzÓ ÔÈzp‰ ÔÎÂ .˙Á‡ ‰zÓ Ïk‰ ÔzÈ - ˙Á‡ ‰zÓ«»»««ƒ≈«…«»»««¿≈«ƒ»ƒ««
Úa¯‡35.Úa¯‡ ÔzÓ Ïk‰ ÔzÈ - Úa¯‡ ÔzÓ ÔÈza «¿«¿ƒ»ƒ«««¿«ƒ≈«…«««¿«

Ô‰L ÌÈzL ÔzÓ ÔÈza ˙Á‡ ‰zÓ ÔÈzp‰ e·¯Ú˙ƒ¿»¿«ƒ»ƒ«»»««¿ƒ»ƒ««¿«ƒ∆≈
˙Á‡ ‰zÓ Ïk‰ ÔzÈ - Úa¯‡36ÔÈzp‰ e·¯Ú˙ . «¿«ƒ≈«…«»»««ƒ¿»¿«ƒ»ƒ

‰n‡Ï Ïk‰ CÙMÈ - ‰hÓÏ ÔÈza ‰ÏÚÓÏ37, ¿«¿»¿ƒ»ƒ¿«»ƒ»≈«…»«»
˙‡hÁ‰ È¯ÈL e·¯Ú˙ elÙ‡ .ÔÈÏeÒt ÌÈÁ·f‰Â38ÌÚ ¿«¿»ƒ¿ƒ¬ƒƒ¿»¿¿»≈««»ƒ

Ïk‰ CÙMÈ - ‰hÓÏ Ïk‰ ÌB˜nL ,‰ÏBÚ‰ Ìc«»»∆¿«…¿«»ƒ»≈«…
‰n‡Ï39. »«»

קרבנות.32) שני של דם נתקבל אחד כוס 33)בכלי בכל
הכוסות. שנתערבו אלא אחד מקרבן דם דם 34)יש כגון

מעשר. בדם ארבע,35)בכור מתן ניתן בלבד חטאות דם
חטאות. שתי של דמן בתערובת כאן "כל 36)והמדובר

בלבד  אחת מתנה נתן אם החיצון, מזבח על הניתנים הדמים
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קנג oiycwend ileqt 'ld - dcear xtq - oeygxn 'h iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כדי  אחת ממתנה יותר התערובת מן ליתן ואסור כיפר".
פחות  נותן אם אבל תוסיף", "לא על במעשה יעבור שלא

מעשה. עושה אינו הרי תגרע" "בל על כעין 37)ועובר
ומים  לחוץ ופתוח העזרה רצפת כל פני על עובר היה מרזב

בו. וטעונין 38)עוברים במקומן, המתנות ארבע שנתן
למטה. שהוא המזבח יסוד על פי 39)שפיכה על אף

על  זריקה טעון העולה שדם מפני למטה. מקומם ששניהם
ואסור  היסוד על ישר נשפכים חטאת ושיירי המזבח קיר
יוחנן  כר' היסוד, על שיזובו כדי הקיר, על אותם לשפוך

פא. שם יהודה ורב

.·È‰ÏÚÓÏ ˙B·B¯Úz‰ ÔÓ Ô˙ ‡l‡ ,Ï‡L ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»«∆»»«ƒ««¬¿«¿»
ÔzÈ - Ï‡LÂ ‰ÏÚÓÏ Ô˙ .¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‰hÓÏe¿«»¬≈∆»≈»«¿«¿»¿»«ƒ≈

‰hÓÏ40.BÏ eÏÚ el‡Â el‡Â , ¿«»¿≈»≈»

(רבי 40) ואלו אלו נמלך, ולא למעלה "נתן פא: שם ברייתא
למטה". ויתן שיחזור מודים וחכמים) אליעזר

.‚ÈCtLÈ - ıeÁa ÔÈzpa ÌÈÙa ÔÈzp‰ e·¯Ú˙ƒ¿»¿«ƒ»ƒƒ¿ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿…
˙·¯Úz‰ Ìc Á˜ÏÂ Ï‡L ‡Ï Ì‡Â .‰n‡Ï Ïk‰«…»«»¿ƒ…»«¿»««««¬…∆
¯ÊÁÂ ÌÈÙa Ô˙pL ÔÈa ,ıeÁ·e ÌÈÙa epnÓ Ô˙Â¿»«ƒ∆ƒ¿ƒ«≈∆»«ƒ¿ƒ¿»«
Ïk‰ - ÌÈÙa Ô˙Â ¯ÊÁÂ ıeÁa B‡ ıeÁa Ô˙Â¿»«««¿»«¿»«ƒ¿ƒ«…

¯Lk41ÌÈÓc ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»»ƒ
˙‡hÁ Ìc Ï·‡ ;˙‡hÁ‰ ÔÓ ıeÁ ,ıeÁa ÌÈzp‰«ƒ»ƒ«ƒ««»¬»««»
˙ÈOÚp‰ ˙‡hÁ Ì„a ·¯Ú˙pL ıeÁa ˙ÈOÚp‰««¬≈«∆ƒ¿»≈¿««»««¬≈

¯Lk - ÌÈÙa Ô˙Â ¯ÊÁÂ ıeÁa Ô˙ Ì‡ :ÌÈÙa42, ƒ¿ƒƒ»««¿»«¿»«ƒ¿ƒ»≈
ÌcL .‰ÏeÒt - ıeÁa Ô˙Â ¯ÊÁÂ ÌÈÙa Ô˙»«ƒ¿ƒ¿»«¿»««¿»∆«
„ÈÁÈ ˙‡hÁ elÙ‡ ,ÏÎÈ‰Ï ÒÎpL ˙‡hÁ«»∆ƒ¿««≈»¬ƒ««»ƒ

˙ÏÎ‡p‰43¯L‡ ˙‡hÁ ÏÎÂ :¯Ó‡pL ;‰¯eÒ‡ - «∆¡∆∆¬»∆∆¡«¿»«»¬∆
‡e‰Â .¯ÓB‚Â dÓcÓ ‡·eÈ44¯ÚL C¯„ ‡B·iL »ƒ»»¿≈¿∆»∆∆««

‰‡Èa C¯c - ‡·eÈ :¯Ó‡pL ,ÏÎÈ‰‰45Ì‡ Ï·‡ ; «≈»∆∆¡«»∆∆ƒ»¬»ƒ
LtLÙa BÒÈÎ‰46BÈ‡ - ‚‚ B‡ ÔBlÁ C¯„ B‡ ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆∆««≈

.ÏÒÙƒ¿»

המחלוקת 41) אליעזר, ור' עקיבא רבי דעת נגד שם כחכמים
יובא  אשר חטאת "וכל כג): ו, (ויקרא הכתוב בפירוש היא
תשרף". באש תאכל לא בקודש לכפר מועד אהל אל מדמה
אינם  קרבנות שאר אבל דווקא, חטאת סוברים חכמים
אות  כל לדרוש ששיטתו עקיבא, ורבי בכך, נפסלים
פב.). (שם הקרבנות כל את "וכל" מהמלה מרבה שבתורה,

הבעלים.42) נתכפרו בפנים נתן לא פשוטו 43)ואפילו כי
הזייה  טעון שדמן ציבור בחטאות לפרש אפשר מקרא של

בשריפה. ומצוותן נאמר.44)בפנים  רגילה.45)וזה
קטנה.46) צדדית דלת

.„ÈÌÏÚ‰ ¯t47ÒÎ ÌÓcL ,‰¯Ê ‰„B·Ú ¯ÈÚOe «∆¿≈¿ƒ¬»»»∆»»ƒ¿»
ÏÎÈ‰Ï48;ÏÒÙ - ÌÈL„w‰ L„˜Ï BÒÈÎ‰ Ì‡ , «≈»ƒƒ¿ƒ¿…∆«√»ƒƒ¿«

‰ÓÈt ‰Ê ÌB˜ÓaL49‡e‰ ÔÓB˜Ó ÏL50¯t ÔÎÂ . ∆¿»∆¿ƒ»∆¿»¿≈«
L„˜Ï ÒÎ ÌÓcL ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL ¯ÈÚOÂ¿»ƒ∆«ƒƒ∆»»ƒ¿»¿…∆
‰f‰Â ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÌÓc ÒÈÎ‰ Ì‡ ,ÌÈL„w‰«√»ƒƒƒ¿ƒ»»¿…∆«√»ƒ¿ƒ»

epnÓ51L„˜Ï BÒÈÎ‰Â ¯ÊÁÂ ,ÏÎÈ‰Ï B‡ÈˆB‰Â ƒ∆¿ƒ«≈»¿»«¿ƒ¿ƒ¿…∆
ÏÒÙ - ÌÈL„w‰52˙BÈf‰ epnÓ ¯ÓB‚ BÈ‡Â , «√»ƒƒ¿«¿≈≈ƒ∆«»

‡ˆiL ÔÂÈk ;ÌÈL„w‰ L„˜aL53‡ˆÈ54Ì‡ ÔÎÂ . ∆¿…∆«√»ƒ≈»∆»»»»¿≈ƒ
,ÏÎÈ‰Ï Ô‡ÈˆB‰Â ÌÈL„w‰ L„˜aL ˙BÈf‰ ¯Ób»««»∆¿…∆«√»ƒ¿ƒ»«≈»

ÏÎÈ‰Ï ıeÁ Ô‡ÈˆB‰Â ˙BÈf‰ ˙ˆ˜Ó ‰f‰Â55¯ÊÁÂ , ¿ƒ»ƒ¿»«»¿ƒ»«≈»¿»«
;ÏÎÈ‰aL ˙BÈf‰ ¯ÓB‚ BÈ‡ - ÏÎÈ‰Ï ÔÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ»«≈»≈≈«»∆«≈»

ÏÒÙ BÓB˜ÓÏ ıeÁ Ìc‰ ‡ˆiL ÔÂÈkL56. ∆≈»∆»»«»ƒ¿ƒ¿»

הציבור 47) ועשה מותר וכדומה שחלב והורו דין בית שגגו
בהיכל  הזייה טעון ודמו לחטאת פר מביאים הוראתם, פי על
מביאים  הציבור, ועשה זרה בעבודה טעו ואם הפרוכת. על

לחטאת. בכך.48)שעיר (שם 49)מצוותם בתורה כתוב
משמע  פנימה", הקודש אל דמה את הובא לא "הן יח),
הקדשים. קודש זה - ופנימה הקרבן, נפסל הובא שאם

ההיכל.50) מן לפני הוא הקדשים וקודש בהיכל, מקומם
הכל.51) גמר ולא הזיות על 52)מקצת אף יוצא, פסול

כמצוותו. בהיכל מקומו זה שדם לקדש 53)פי מחוץ
הזיותיו. גמר לפני פי 54)הקדשים על ואף ביוצא, נפסל

הקדשים. בקודש מקומו עכשיו - להיכל לצאת שסופו
וודאי.56)לעזרה.55) פסול

.ÂËÌ‰Ó „Á‡ ‡ˆÈÂ ˙BÒBk ÈLa dÓc ÏawL ˙‡hÁ«»∆ƒ≈»»ƒ¿≈¿»»∆»≈∆
¯Lk ÈÓÈt‰ - ıeÁÏ57Ì‰Ó „Á‡ ÒÎ .epnÓ ‰fÈÂ ««¿ƒƒ»≈¿«∆ƒ∆ƒ¿«∆»≈∆

ÏeÒt ÔBˆÈÁ‰ Û‡ - ÌL epnÓ ‰f‰Â ÏÎÈ‰Ï58. «≈»¿ƒ»ƒ∆»««ƒ»
Ì‡ dÓc ˙ˆ˜Ó elÙ‡ ;dÓcÓ ‡·eÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆»ƒ»»¬ƒƒ¿»»»ƒ

.‰ÏÒÙ - L„wa ¯tÎÏ ÒÎƒ¿«¿«≈«…∆ƒ¿¿»

יובא 57) "אשר כג) ו, (שם מהכתוב זה דין למדו ובגמרא
ואין  נכנס) שלא מה (גם פוסל הנכנס תאכל"; לא וגומר

יצא. שלא החלק את פוסל שם 58)היוצא כחכמים
דמה, מקצת ואפילו "מדמה" יובא (שם) הכתוב את שדרשו

"דמה". התורה כתבה שלא מכיוון

.ÊË,¯tk ‡ÏÂ ÌÈÙa Ba ¯tÎÏ BÒÈÎ‰L ˙‡hÁ Ìc««»∆ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿…ƒ≈
k ÌÈÙa epnÓ ‰f‰ ‡ÏÂ B‡ÈˆB‰ ‡l‡Ì‡ :ÌeÏ ∆»ƒ¿…ƒ»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ

,ıeÁa epnÓ ‰fÓe ,¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‚‚BLa BÒÈÎ‰ƒ¿ƒ¿≈¬≈∆»≈«∆ƒ∆«
ÏeÒt - „ÈÊÓa BÒÈÎ‰ Ì‡Â ;L„wa ¯tk ‡Ï È¯‰L59. ∆¬≈…ƒ≈«…∆¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ»

פסול.59) - בשוגג בין במזיד בין ובכיפר

.ÊÈÒÈÎ‰60;‰¯Lk - ÏÎÈ‰Ï dÓˆÚ ˙‡hÁ‰ ƒ¿ƒ««»«¿»«≈»¿≈»
.d¯Oa ‡ÏÂ - dÓcÓ ‡·eÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆»ƒ»»¿…¿»»

כשרה.60) - הדם קבלת קודם הכניסה ואפילו צב: שם

.ÁÈ- ÏÎÈ‰Ï ‰ÒÎÂ ‰Òk¯tL ÛBÚ‰ ˙‡hÁ««»∆ƒ¿¿»¿ƒ¿¿»«≈»
‰¯Lk61. ¿≈»

והתורה 61) מאליה, נכנסה אלא הובאה שלא מפני שם,
יובא. אשר אמרה:

.ËÈÈ¯‰ - d¯‡eˆa ÏÎÈ‰Ï ÛBÚ‰ ˙‡hÁ Ìc ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ«««»«≈»¿«»»¬≈
ÈÏÎk ·eLÁ ¯‡ev‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê62. ∆»≈ƒ««»»ƒ¿ƒ

הדם 62) שגם פי על אף שכשרה יז בהלכה אמרנו בבהמה
דמה  שאין מפני אבין, ר' שואל העוף בחטאת אבל נכנס,
לומר  אפשר מהצוואר ישר מזה הכהן אלא בכלי קבלה טעון

בכלי. הדם הכניס כאילו שזה
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oiycwendקנר ileqt 'ld - dcear xtq - oeygxn 'h iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÎCtL63BÙÒ‡Â ÛBÚ‰ ˙‡hÁ Ìc64‰Ê È¯‰ - ƒ¿««««»«¬»¬≈∆
˜ÙÒ65CÎÈÙÏ ;ÏÒBt BÈ‡ B‡ dÓ„a ÏÒBt ÈÏk‰ Ì‡ »≈ƒ«¿ƒ≈¿»»≈≈¿ƒ»

Û¯Oz66.˜ÙÒ ‡e‰L ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ÏÎk , ƒ»≈¿»««»∆»≈

הרצפה.63) על מהצוואר בעייא 65)לכלי.64)ישר
העוף  חטאת שגם היא התורה כוונת אם שם, נפתרה שלא
התורה  או מהצוואר, ישר להזותו ומותר כלי טעון אינו

בכלי. להשתמש שבהלכה 66)אוסרת הדין אל גם מוסב
שלא  כדי אחר, קרבן מלהביא פטורים הבעלים אבל יט.

בעזרה. חולין יקריב

.‡Î˙‡hÁ67Ô˙Â ,˙BÒBk ‰Úa¯‡a dÓc ÏawL «»∆ƒ≈»»¿«¿»»¿»«
CtL ÔzÚa¯‡ È¯ÈL - ÒBÎÂ ÒBk ÏkÓ ˙Á‡ ‰zÓ«»»««ƒ»»¿»≈«¿«¿»ƒ¿»
Úa¯‡ Ô˙ .CtLÈ dÓc Ïk ˙‡Â :¯Ó‡pL ,„BÒÈ‰ ÏÚ««¿∆∆¡«¿∆»»»ƒ¿…»««¿«
ÏÚ CtL ÒBk‰ B˙B‡ È¯ÈL - „Á‡ ÒBkÓ ˙Bzn‰««»ƒ∆»¿»≈«ƒ¿»«

‰n‡Ï ÔÈÎtL ˙BÒBk‰ ¯‡Le ,„BÒÈ‰68. «¿¿»«ƒ¿»ƒ»«»

מתנות.67) ארבע שיריים 68)שמצוותה דין זה לדם שאין
מהכתוב  זה ולמדו המזבח. ליסוד להישפך שמצוותם
וההיגיון  דמו. כל ולא ישפוך" דמו "ואת כו) ד, (ויקרא
כוסות  מד' בנתן דמו" "כל הכתוב את להעמיד מחייב

אחת. בכוס דמו" "ואת והכתוב

.·Î- ÔÈlÁ ÈÓc CB˙Ï B‡ ÌÈn‰ CB˙Ï ÏÙpL Ìc»∆»«¿««ƒ¿¿≈Àƒ
ÏeÒt - ‰f‰ Ì‡Â ,epnÓ ‰fÈ ‡Ï69CB˙Ï ÌÈÓ ÏÙ . …«∆ƒ∆¿ƒƒ»»»««ƒ¿

ÏÙ .¯Lk - Ì„ ‰‡¯Ó Ba LÈ Ì‡ ,˜¯ÊnaL Ìc‰«»∆«ƒ¿»ƒ≈«¿≈»»≈»«
eÈ‰ el‡ B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡ - ÔÈlÁ Ì„ B‡ ÔÈÈ BÎB˙Ï¿«ƒ«Àƒ¿ƒƒ»
eÈ‰È ‡lL „Ú ˜¯ÊnaL Ìc Ïh·Ï ÔÈÈe‡¯ Ì‡ :ÌÈÓ«ƒƒ¿ƒ¿«≈»∆«ƒ¿»«∆…ƒ¿
Ì‡Â ;epnÓ ‰fÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - Ì„ ‰‡¯Ó ÂÈ‡¯Ó«¿»«¿≈»¬≈∆…«∆ƒ∆¿ƒ

.epnÓ ‰fÈ - ÂÈ‡¯Ó Ïh·Ï ÔÈÈe‡¯ ÌÈ‡≈»¿ƒ¿«≈«¿»«∆ƒ∆

"דם 69) שנינו: במשנה דם. מראה בו יש אם אפילו
יוחנן  ר' ואמר כשר". דם מראית בו יש אם במים שנתערב
לתוך  דם נפל אבל דם, לתוך מים שנפלו אלא שנו "לא שם:
בטלה  שנפלה טיפה כל פירוש בטל", ראשון ראשון מים

"דיחוי". נקרא זה לכשרותה. חוזרת ואינה ונפסלה במים

.‚ÎÁaÊn‰ ÈÏeÒt Ì„a ·¯Ú˙pL ÌÈL„w‰ Ìc70B‡ ««√»ƒ∆ƒ¿»≈¿«¿≈«ƒ¿≈«
‰ËÈÁMa eÏÒÙpL ÌÈL„w‰ Ì„a71Ïk‰ CÙMÈ - ¿««√»ƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ»ƒ»≈«…

CÙMÈ - „Á‡Ó ıeÁ ˙BÒBk‰ Ïk e·¯˜ elÙ‡Â .‰n‡Ï»«»«¬ƒ»¿»«≈∆»ƒ»≈
‰n‡Ï72Ì„a ·¯Ú˙ .ÌÈÏeÒt ÌÈÁ·f‰ Ô˙B‡ ÏÎÂ . »«»¿»»«¿»ƒ¿ƒƒ¿»≈¿«

˙ÈˆÓz‰73‰n‡Ï CÙMÈ -74- Ô˙Â Ï‡L ‡Ï Ì‡Â ; ««¿ƒƒ»≈»«»¿ƒ…»«¿»«
.¯Lk»≈

כאליל.70) ונעבד ונרבע רובע מומים, בעלי כגון
כהלכתה.71) נעשתה לא שאין 72)השחיטה פי על ואף

חכמים  שגזרו והטעם, הכשר, את לבטל כדי הפסול בדם
הכשרים. על הפסולים דמי כשרבו גם להתיר יבואו שמא
מפני  כב), הלכה (ראה חולין בדם תערובת על גזרו ולא
גזרו  לא וחכמים בעזרה חולין דם שימצא שכיח שלא
גזרו  לא שכיחא דלא "מילתא - שכיחים שאינם במקרים

רבנן". על 73)ביה לזריקה ופסול הנפש, דם שאינו דם
בו.74)המזבח. וגזרו שכיח כן גם התמצית דם

.„ÎÔÈ¯eÓ‡‰75˙BÏBÚ‰ È¯·È‡Â76ÌÈˆÓw‰Â ,77 »≈ƒ¿≈¿≈»¿«¿»ƒ
‰B·l‰Â78˙BÙ¯Op‰ ˙BÁÓe79ÈÏÎa eLc˜˙pL ¯Á‡ ¿«¿»¿»«ƒ¿»««∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

˙¯L80ÔÈa ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ el‡ ÏkÓ „Á‡ ˜¯Ê Ì‡ , »≈ƒ»«∆»ƒ»≈««≈»ƒƒ≈
„ia81el‡ È¯‰ - Ï‡ÓOa ÔÈa ÔÈÓÈa ÔÈa ,ÈÏÎa ÔÈa «»≈ƒ¿ƒ≈¿»ƒ≈ƒ¿…¬≈≈

Lk.ÌÈ¯ ¿≈ƒ

המזבח.75) על אותם שמקטירים הבהמה כל 76)חלקי
כול  שעולה המזבח.איבריהן, על נשרפת מנחה 77)ה

על  ומקטיר חפניו מלא ממנה קומץ והכהן הקמח מן באה
למנחת 78)המזבח. חוץ מנחה, כל רוחני. סממן מין

עם  נקטרת והיא לבונה עליה נותנים חוטא, ומנחת סוטה
שנאמר 79)הקומץ. נשרפת שכולה כהן מנחת כגון

תהיה. כליל כהן מנחת וכל טז): ו, אחר 80)(ויקרא
על 81)הקמיצה. ביד וזרקם השרת מכלי שהוציאם
המזבח.

.‰ÎÌÈn‰Â ÔÈi‰82ÔÈ‰a ÔÈa ‰¯Ú˜a ÔÈa ÔÎqpL83ÔÈa ««ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿»»≈¿ƒ≈
˙¯M‰ ÈÏk ¯‡La84B‡ ÏÁ ÈÏÎa ÔÎq .ÌÈ¯Lk - ƒ¿»¿≈«»≈¿≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ…

.ÔÈÏeÒt - B„Èa¿»¿ƒ

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"zxXd ilM x`WA oiA oidA oiA dxrwA oiA okQPW miOde oiId©©¦§©©¦¤¦§¨¥¦§¨¨¥§¦¥¦§¨§¥©¨¥
oilEqR - FciA F` lg ilkA okQp .mixWM -." §¥¦¦§¨¦§¦Ÿ§¨§¦

שניסוך  בחסידות מבואר להבין: צריך הענינים בפנימיות
החכמה. ענין הוא המים וניסוך הבינה, ענין הוא היין
הבינה  של ענינה הוא כי כלי, צריך המים לניסוך בשלמא
בחינת  - המים לניסוך בנוגע אבל בכלים, השכל המשכת -
אלא  עוד ולא דווקא, בכלי שתבוא ההכרח מה חכמה,

פסולין". בידו ש"ניסכן
שונים, ענינים אמנם הם ובינה חכמה בזה: והביאור
נקודה  ביטול, ענינה חכמה מזה; זה הפכים גם ולפעמים
מרחב). - הנהר (רחובות הרחבה ענינה ובינה (מיצר), בלבד
שהיא  החכמה כי ביניהם, ושייכות קשר ישנו זאת, עם יחד
להתגלות  באה אינה המבריק" "ברק - נקודה בבחינת
להיות  צריך ולכן החכמה, הרחבת שהיא בינה ללא אמיתית
בכלי  החכמה אור המשכת כלומר דווקא, בכלי המים ניסוך

הבינה.
.p oniq ,dcear xtq zekln oii

המזבח.82) על שנתקדש.83)שמנסכים מדה כלי
להם.84) המיוחדים בכלים שלא

.ÂÎÌÈˆÚ‰ ¯cÒÂ ,B¯cqL ıÓ˜ ÔÎÂ ,Ô¯cqL ÌÈ¯·È‡≈»ƒ∆ƒ¿»¿≈…∆∆ƒ¿¿ƒ≈»≈ƒ
Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‰Î¯ÚÓ ÏL85ÌÈˆÚ‰ ÈcvÓ Ô¯cqL B‡ , ∆«¬»»¿«¿»≈∆∆ƒ¿»ƒƒ≈»≈ƒ

CÎa ‰¯Ë˜‰ C¯c Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -86C¯c ÔÈ‡ B‡ ¬≈∆»≈ƒ∆∆«¿»»¿»≈∆∆
Ì‡Â ,‰lÁzÎÏ Ôk ‰OÚÈ ‡Ï CÎÈÙÏ ;CÎa ‰¯Ë˜‰«¿»»¿»¿ƒ»…«¬∆≈¿«¿ƒ»¿ƒ

.‰ˆ¯‰ - ‰OÚ»»À¿»

עליהם.85) רק 86)כלומר, זה נימוק נאמר שם בגמרא
שנאמר  העצים" "על אם היא הבעייה באיברים אבל בקומץ,
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קנה oiycwend ileqt 'ld - dcear xtq - oeygxn 'h iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שתאחז  כדי לעצים, סמוך או ממש "על" הכוונה בתורה
משנה). (לחם האש בהם

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שאם 1) הדברים העולה, לשחיטת ראוי המזבח כל אם יבאר

יעלו. לא ירדו ואם ירדו לא יעלו

.‡- ÁaÊn‰ L‡¯a ÔËÁML ÌÈL„˜ ÈL„»̃¿≈»»ƒ∆¿»»¿…«ƒ¿≈«
ÔBÙva ÔËÁL el‡k2˙‡ ÂÈÏÚ zÁ·ÊÂ :¯Ó‡pL ; ¿ƒ¿»»«»∆∆¡«¿»«¿»»»∆

Èe‡¯ ÁaÊn‰ ÏkL ,„nÏÓ - EÈÓÏL ˙‡Â EÈ˙ÏÚ……∆¿∆¿»∆¿«≈∆»«ƒ¿≈«»
.ÌÈÓÏM‰ ˙ËÈÁLe ‰ÏBÚ‰ ˙ËÈÁLÏƒ¿ƒ«»»¿ƒ««¿»ƒ

יוסי.2) כר' ופסק נח. זבחים במשנה תנאים מחלוקת

.·‰ÏBÚ3dËÁML B‡ ,ÁaÊn‰ L‡¯a dËÁML »∆¿»»¿…«ƒ¿≈«∆¿»»
d˙B‡ ËÈLÙÈ - ÁaÊn‰ L‡¯Ï d˙B‡ ‰ÏÚ‰Â ‰hÓÏ¿«»¿∆¡»»¿…«ƒ¿≈««¿ƒ»

dÓB˜Óa ‰pÁzÈÂ4‰hÓÏ ÔÁÈ„Óe ÌÈ·¯w‰ „È¯BÓe ,5 ƒ«¿∆»ƒ¿»ƒ«¿»«ƒ¿ƒ»¿«»
ÌÈ‰kÏ B˙BÂ ¯BÚ‰ „È¯BÓe ,Ô˙B‡ ‰ÏÚÓe ¯ÊBÁÂ6. ¿≈«¬∆»ƒ»¿¿«…¬ƒ

פד.3) שם אם 4)משנה מחלוקת פה. שם ובגמרא שם
לא, או כשרים בקרבנות מזבח של בראשו וניתוח הפשט יש
ירדו, לא עלו שאם בפסולים, המשנה את מעמיד והאוסר
במקומם. ומנתח מפשיט לכן להעלותם, יוכל לא יוריד ואם
ומנתח  מפשיט כשרים שגם שסובר וברור סתם, ורבינו
הראוי  שכל המשנה, על בפירושו כתב וכן המזבח. בראש
לצורך. שלא אותו מורידים אין למזבח עלה אם למזבח

שם.5) מדיח אינו המזבח של כבודו משום שם. ברייתא
"עור 6) ח) ז, (ויקרא שנאמר לכהנים, ניתן עולה עור כי

קדשים  קדשי עורות וכן יהיה", לו לכהן הקריב אשר העולה
קג.). שם (משנה אחרים

.‚ÌÈÁ·Ê ÔÎÂ7ÌÈËeÁL8- ÁaÊn‰ Èa‚Ï eÏÚL ¿≈¿»ƒ¿ƒ∆»¿«≈«ƒ¿≈«
ÔÁÈ„Óe ÌÈ·¯w‰ „È¯BÓe ,ÔÓB˜Óa ÔÁzÓe ÔËÈLÙÓ«¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»ƒ«¿»«ƒ¿ƒ»

Ô˙B‡ ‰ÏÚÓe ¯ÊBÁÂ ÌÈna9˙‡Â ¯BÚ‰ ˙‡ „È¯BÓe , ««ƒ¿≈«¬∆»ƒ∆»¿∆
.¯‡M‰ ˙‡ ¯ÈË˜Óe ¯ÊBÁÂ ,ÌÈÏÚaÏ B˙BÂ ¯Oa‰«»»¿¿«¿»ƒ¿≈«¿ƒ∆«¿»

È ‡Ï ‰Ó ÈtÓeÁzÈÂ ËÈLÙÈ ‡l‡ ,Ïk‰ „È¯B ƒ¿≈»…ƒ«…∆»«¿ƒƒ««
ÌÈM‡Ï Èe‡¯‰ ÏkL ?ÁaÊn‰ L‡¯a10‰ÏÚ Ì‡ , ¿…«ƒ¿≈«∆»»»»ƒƒƒ»»

„¯È ‡Ï - ÁaÊn‰ L‡¯Ï11Ú‚p‰ Ïk :¯Ó‡pL ; ¿…«ƒ¿≈«…≈≈∆∆¡«»«…≈«
?Èe‡¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÏBÎÈ .Lc˜È ÁaÊna12 «ƒ¿≈«ƒ¿»»««ƒ∆≈»

,‰ÏBÚ ‰Ó .‰„˜BÓ ÏÚ ‰ÏÚ‰ ‡È‰ :¯ÓBÏ „eÓÏz«¿«ƒ»…»«¿»»»
ÌÈM‡Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰L13Û‡ ;„¯z ‡Ï - ‰˙ÏÚ Ì‡ , ∆ƒ¿»»ƒƒƒ»¿»…≈≈«

.„¯È ‡Ï - ‰ÏÚ Ì‡ ,ÌÈM‡Ï Èe‡¯‰ Ïk»»»»ƒƒƒ»»…≈≈

המזבח.8)שלמים.7) בראש נשחטו אם וכלֿשכן
המזבח.9) על אותו שמקטירים שעליהם החלב את פירוש,

לה'".10) "אשה המזבח על שבשעה 11)להקטירו אע"פ
להקטרה. עדיין מוכן אינו העומד 12)שעלה קדשים בשר

ראוי". "אינו כן גם נקרא להקטרה, ולא לאכילה
גמליאל 13) כרבן ולא פג. שם במשנה יהושע ר' כדעת

ומחלוקתם  ירד". לא עלה אם למזבח הראוי "כל שאומר:
לאשים  לא אבל למזבח, ראויים שהם ונסכים, בדם

האש). על (להקטרה

.„„¯z - ÁaÊn‰ L‡¯Ï ‰iÁ dÏÚ‰L ‰ÏBÚ14, »∆∆¡»«»¿…«ƒ¿≈«≈≈
‰Èe‡¯ dÈ‡ ÔÈ„ÚL15. ∆¬«ƒ≈»¿»

פד.14) שם ראויה,15)משנה נקראה כשנשחטה אבל
הכנה. שמחוסרת אלא

.‰ıÓ˜ ÔÎÂ16ÏÎÂ .˙¯L ÈÏÎa Lc˜˙ ‡lL ‰Án‰ ¿≈…∆«ƒ¿»∆…ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»≈¿»
ÁaÊn‰ È¯eq‡17ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,e„¯È - eÏÚL ƒ≈«ƒ¿≈«∆»≈¿¿ƒ∆≈»¿ƒ

Ô˙lÁzÓ18. ƒ¿ƒ»»

פג:16) נעבד 17)שם כגון להקרבה, האסורים חיים בעלי
ונרבע. רובע טריפה, שעה 18)כאליל, אף ראויים היו לא
המזבח. על להעלותם אחת

.ÂCtL B‡ ‰ÏÈla ‰ËÁLpL ÌÈL„˜ ˙Ó‰a ÔÎÂ¿≈∆¡«»»ƒ∆ƒ¿¬»««¿»ƒ¿«
˙‡ˆiL B‡ dÓc19‰¯ÊÚÏ ıeÁ20„¯z - ‰˙ÏÚ Ì‡ ,21. »»∆»»»¬»»ƒ»¿»≈≈

וצ"ל 19) כאן, שטעותֿסופר נראה דמה", "ויצא שם במשנה
לדברי  ירדו לא עלו אם אימורים יצאו אבל דם, היינו שיצא,
רבינו  כתב וכן מקומות), ובכמה סח: שם (ברייתא הכל

ירדו. לא לעזרה... חוץ שיצא וזבח ז: ונפסל 20)בהלכה
ופסק 21)ביוצא. שמעון, ור' יהודה ר' מחלוקת פה. שם

יהודה. כר'

.ÊÌÈL„˜ Ï·‡22B‡ elL23Ìc‰ ÔlL24¯Oa‰ B‡25 ¬»»»ƒ∆»∆»«»«»»
ÌÈ¯eÓ‡‰ B‡26‡ÓËpL B‡ ,‰¯ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆiL Á·ÊÂ , »≈ƒ¿∆«∆»»»¬»»∆ƒ¿»

ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ÏÒÙ B‡27ÌB˜Ó ˙·LÁÓa B‡28B‡ ƒ¿«¿«¬∆∆«¿«¿«¬∆∆»
ÈepL ˙·LÁÓa29˙‡ e˜¯ÊÂ ÌÈ‡Óh‰ eÏawL B‡ , ¿«¬∆∆ƒ∆ƒ¿«¿≈ƒ¿»¿∆

‰‡ÓËa ‡a‰ Ôa¯˜ ˙„B·Úa ÔÈÈe‡¯e ÏÈ‡B‰ ,BÓc30, »ƒ¿ƒ«¬«»¿»«»¿À¿»
eËÁLpL ÌÈL„˜ ÈL„˜ B‡ ,BÓB˜ÓÏ ıeÁ BÓc Ô˙pLÂ¿∆»«»ƒ¿»¿≈»»ƒ∆ƒ¿¬

ÌB¯ca31ÏkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌB¯ca ÌÓc Ïa˜˙pL B‡ «»∆ƒ¿«≈»»«»««ƒ∆»
.e„¯È ‡Ï - ÁaÊn‰ L‡¯Ï eÏÚ Ì‡ ,ÌÈÏeÒt el‡≈¿ƒƒ»¿…«ƒ¿≈«…≈¿

פד.22) שם כגון.23)משנה נפסל 24)פירוש, דם
ה"א, הקרבנות מעשה מהלכות (פ"ד החמה בשקיעת

הל"ה). פ"א עולה.25)ולמעלה נפסלים 26)בשר
ב). הלכה (שם השחר עמוד וחישב 27)בעליית שחט

זמנו. אחרי הדם את את 28)לזרוק לזרוק בשחיטה חישב
תורה. שקבעה במקום שלא קרבן 29)הדם לשם שחטו

שלא  שפסולים ב.) (שם ששנינו ופסח, חטאת ואפילו אחר,
ציבור.30)לשמם. מתפלא,31)בקרבן הכסףֿמשנה

נשחטה  האומר יהודה ר' שלדעת אמרו ב: במעילה שהרי
נשחטו  שגם מודים הכל ירדו, עלו אם דמה ונשפך בלילה
למה  ואםֿכן יהודה, כר' ו בהלכה פוסק ורבינו ירדו, בדרום
על  הסתמך שרבינו ונראה ירדו. לא עלו שאם כאן פסק
"קדשי  שם: התוספות כגירסת וגרס קכ. זבחים הגמרא
לא  עלו ואם בהם. מועלים אין בדרום, ששחטם קדשים

האזל). (אבן וכו'" שיעלו מהו ירדו להו, ואיבעיא ירדו.

.ÁL ÏkL„wa BÏeqt32BÏa˜Ó L„w‰ -33ÌLÎe . …∆ƒ«…∆«…∆¿«¿¿≈
eÏÚÈ ‡Ï - e„¯È Ì‡ Ck ,e„¯È ‡Ï - eÏÚ Ì‡L34 ∆ƒ»…≈¿»ƒ»¿…«¬

‰iL35.Ì‰ ÔÈÏeÒt È¯‰L , ¿ƒ»∆¬≈¿ƒ≈

שנשחט 32) אחר או שם) (רש"י לעזרה שנכנס אחר שנפסל
כל). ד"ה שם (תוספות במשנה 33)ונתקדש שמעון ר'

מן  ולמדוהו הוא, הכל דברי זה שכלל סובר, רבינו שם.
ג), הלכה למעלה (ראה יקדש" במזבח הנוגע "כל הכתוב:
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יצא  או דמה נשפך בלילה, בנשחטה רק חולק יהודה ור'
היא  "זאת... ב) ו, (ויקרא מהכתוב שנתמעטו מפני דמה,

שם). (ברייתא שם.34)העולה" שנית.35)משנה

.Ë‰ÏLÓ Ì‡Â36- e„¯iL Èt ÏÚ Û‡ ,¯e‡‰ Ì‰a ¿ƒ»¿»»∆»««ƒ∆»¿
eÏÚÈ37.Ô˙¯Ë˜‰ ÌÈÏLÈÂ ‰iL «¬¿ƒ»¿«¿ƒ«¿»»»

ונותר 36) פיגול בדין כא הלכה יח בפרק לקמן אחזה.
שגם  ונראה ברובם", האור "משמשלה רבינו: כתב וטמא,
ראה  מקצתה, פירש כאן ורש"י כן, הדין לינה בפסול

כאן. המזבח.37)משנהֿלמלך אש של לחמו נעשו
פה: שם עולא של מימרה

.ÈıÓ˜38Ïbt˙pL39‰ÏLÓ B˙ˆ˜Óe ı¯‡a B˙ˆ˜Óe …∆∆ƒ¿«≈ƒ¿»»»∆ƒ¿»»¿»
Blk ‰ÏÚÈ - ¯e‡‰ Ba40. »«¬∆À

מג:38) לאכול 39)שם או להקטירו חישב קמיצה בשעת
למחר. לא 40)שיריים למטה שמונח החלק אם ואפילו

אחאי  רב שלם. כדבר חשוב הקומץ שכל והטעם, כלל. עלה
עולא. דעת לפי שם

.‡ÈÏL BL‡¯a elL ÌÈˆÓ˜e ÌÈ·ÏÁÂ ÌÈ¯·È‡≈»ƒ«¬»ƒ¿»ƒ∆»¿…∆
‰¯ÊÚa eÏ el‡k - ÁaÊÓ41;eÏÚÈ ‡Ï - e„¯È Ì‡Â , ƒ¿≈«¿ƒ»»¬»»¿ƒ»¿…«¬

ÌÏBÚÏ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈË˜Ó - e„¯È ‡Ï Ì‡ Ï·‡42. ¬»ƒ…»¿«¿ƒƒ»¿»

בראשו 41) מועלת "לינה פז. שם כרבא פסק בלינה, ונפסלו
מזבח". והעלה 42)של הרצפה על מלן גרע לא שהרי

למזבח.

.·ÈÁaÊÓ ¯ÈÂ‡Â43ÁaÊnk -44ÌÈl˜ ÌÈL„˜ È¯eÓ‡Â . «¬ƒƒ¿≈««ƒ¿≈«¿≈≈»»ƒ«ƒ
ÌÈÓc ˙˜È¯Ê Ì„˜ ÔÏÚ‰L45e„¯È ‡Ï -46eOÚ È¯‰L , ∆∆¡»…∆¿ƒ«»ƒ…≈¿∆¬≈«¬

ÁaÊÓ ÏL BÓÁÏ47. «¿∆ƒ¿≈«

ופח.43) פז: ומפרש 44)שם שם. לקיש ריש של בעיא
את  בידו ואוחז המזבח על עומד אדם שאם אשי, רב
והבעיא  כמזבח. שהאויר הדבר, ברור הפסולים, הקדשים
באוירו  קנה בראש והפסול הרצפה, על עומד הכהן אם היא
אם  בספק שגם רבינו ודעת נפשטה, לא הבעיא המזבח. של

ירד. לא אימורי 45)עלה של קדושתם קובעת הזריקה
זריקה  לפני אבל להקטרה, ומתירתם קלים קדשים

להקטרה. פסולים שם 46)האימורים עולא של מימרא
בגופם.47)פג: מעשה כל בלי להקטרה שסופם מכיון

.‚ÈLÈ¯Ù‰48˙BÓL‡ ÈL49˙eÈ¯Á‡Ï50˙‡ ËÁLÂ , ƒ¿ƒ¿≈¬»¿«¬»¿»«∆
Ì„˜ Ì‰Ó „Á‡ ÏL ÌÈ¯eÓ‡ ‰ÏÚ‰Â Ì„˜Â ,Ì‰ÈL¿≈∆¿»«¿∆¡»≈ƒ∆∆»≈∆…∆

‰˜È¯Ê51e„¯È el‡ È¯‰ -52. ¿ƒ»¬≈≈≈¿

ז:48) (כ"מ).49)מעילה בחטאות שאם 50)הואֿהדין
בשני. יתכפר האחד של 51)יאבד דמו את זרק ואחרֿכך

כאן). ראב"ד וראה שם, (רש"י של 52)השני דמו שזריקת
השני. של אימוריו את מתירה אינה זה

.„ÈÌÈÎÒp‰Â ÏeÒt‰ Á·f‰53ÁaÊnÏ eÏÚL ÌÈÏeÒt‰ «∆««»¿«¿»ƒ«¿ƒ∆»«ƒ¿≈«
Èe‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,e¯‡aL BÓk ,„¯È ‡Ï Á·f‰ -«∆«…≈≈¿∆≈«¿ƒ¿≈∆»

e„¯È ÌÈÎÒp‰Â ,ÌÈM‡Ï54ÈÙa ÌÈ‡a‰ ÌÈÎÒ ÔÎÂ . »ƒƒ¿«¿»ƒ≈¿¿≈¿»ƒ«»ƒƒ¿≈
ÔÓˆÚ55e„¯È - eÏÚÂ eÏÒÙpL56. «¿»∆ƒ¿¿¿»≈¿

מפורטים 53) דיניהם קרבנות, כשמביאים שמנסכים היין
הקרבנות. מעשה מהל' שמעון 54)בפ"ב ור' יהושע כר'

פג.). נסכים.55)(שם להביא שהתנדב  שם 56)אדם
שמעון. ור' גמליאל רבן דעת נגד יהושע, כר' פסק פד.

.ÂËÛBÚ57„¯È ‡Ï - ‰ÏÚÂ ¯Ê B˜ÏnL58ıÓ˜Â ; ∆¿»»¿»»…≈≈¿…∆
„¯È - ‰ÏÚÂ ¯Ê BˆÓwL ‰Án‰59‰fL Èt ÏÚ Û‡ . «ƒ¿»∆¿»»¿»»≈≈««ƒ∆∆

„Á‡Â .ÏÏk Lc˜˙ ‡Ï el‡k ‰Ê - ÏeÒt ‰ÊÂ ÏeÒt»¿∆»∆¿ƒ…ƒ¿«≈¿»¿∆»
ÌÈÏeÒt‰ ¯‡L „Á‡Â ¯f‰60. «»¿∆»¿»«¿ƒ

סט.57) (לפני 58)שם בבמה בזר כשרה שמליקה מפני
בית  שנבנה עד חורבנו אחר וכן בשילה, המשכן שנבנה
במה  לבנות אדם לכל היה מותר בירושלים, המקדש
לא  במקדש לפיכך לכתחילה, לה') קרבנות עליה ולהקריב

תרד.59)תרד. במקדש בזר, היא בבמה שקמיצה ואע"פ
היתה  לא שרת בכלי קמיצה כי למליקה, דומה זה ואין

שם. גמרא אין 60)בבמה. אבל בזר, המדובר בגמרא
מום, בעל כגון אחרים, פסולים ובין זר בין להבדיל נימוק

כסףֿמשנה. ראה אונן. או חלל

.ÊË.ÌÈM‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L Ïk :e„¯È - eÏÚÈ Ì‡ el‡Â¿≈ƒ«¬≈¿…∆≈»»ƒƒ
¯˙BÓ ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯O·e ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa¿«»¿≈»»ƒ¿«»»ƒ«ƒ«

¯ÓÚ‰61ÌÁl‰ ÈzLe ˙BÁÓ È¯ÈLe62ÌÈt‰ ÌÁÏÂ63 »…∆¿»≈¿»¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ
Ô˜ÊaL ¯ÚOÂ ÌÈO·k ÈL‡¯aL ¯ÓˆÂ ,˙¯Ëw‰Â¿«¿…∆¿∆∆∆¿»≈¿»ƒ¿≈»∆ƒ¿«
ÌÈÙÏh‰Â ÌÈ¯w‰Â ,ÌÈ„Èb‰Â ˙BÓˆÚ‰Â ÌÈLÈz‰«¿»ƒ¿»¬»¿«ƒƒ¿««¿«ƒ¿«¿»«ƒ

ÌÈ¯aÁÓ ÔÈ‡L ÔÓÊa64.e„¯È - eÏÚ Ì‡ , ƒ¿«∆≈»¿À»ƒƒ»≈¿

שעורים 61) מסולת מנחה מקריבים בניסן, עשר ששה ביום
לאכילת  והמותר הקומץ, את מקטירים חדשה, מתבואה
ומוספין. תמידין בהלכות ז בפרק עומר דיני ראה כהנים.

שהם 62) שלמים, כבשי שני עם השבועות בחג שמביאים
אותם. אוכלים והכהנים ציבור עשרה 63)קרבנות שתים

שבת, יום בכל שבהיכל השולחן על שמניחים חלות
שלאחריו. שבת ביום לכהנים לכל 64)ונאכלות נמשך זה

כבשים. שבראשי מצמר החל למעלה, המפורטים הדברים

.ÊÈıÓ˜65BÓL ‰vnL66ÌˆÚ‰ ÏÚ67- ÌˆÚ‰ „¯ÈÂ …∆∆ƒ»«¿«»∆∆¿»«»∆∆
B¯ÈÊÁÈ68˜ÙÒ ¯·c‰L ;69ÔÈÏBÚ È¯eaÁ ‡nL , «¬ƒ∆«»»»≈∆»ƒ≈ƒ

ÔÈÏBÚk70.ÔÈ·eLÁ Ì‰ ¿ƒ≈¬ƒ

כג.65) המנחה.66)מנחות שבסולת השמן מן קצת
גורסים 67) וראב"ד (רש"י שם רבינו גירסת היא כך

(למעלה 68)"עצים"). תעלה לא שירדה לבדה עצם
מעלים  הקומץ, מן שמן עליה מזה אם אבל טז), הלכה

שעליה. השמן מפני שלא 69)אותה רבא של בעיא
השמן 70)נפשטה. גם ולפיכך יעלה, ירד אם הקומץ

עמו  ביחד עולה נשפך שעליה והעצם עולה, אליו המחובר
(לחםֿמשנה).

.ÁÈÔÈa BÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈa ÔÈÏeÒt Lc˜Ó ÈÓÈt‰ ÁaÊÓƒ¿≈««¿ƒƒ¿«≈¿ƒ≈¿ƒ≈
Lc˜Ó BÈ‡ ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ Ï·‡ ;BÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ¬»ƒ¿≈««ƒ≈¿«≈
?„ˆÈk .e¯‡aL BÓk ,BÏ ÔÈÈe‡¯‰ ÔÈÏeÒt ‡l‡∆»¿ƒ»¿ƒ¿∆≈«¿≈«
.e„¯È ‡Ï - eÏÒÙpL ÌÈÁ·Ê BÏ eÏÚL ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓƒ¿≈««ƒ∆»¿»ƒ∆ƒ¿¿…≈¿

‰¯Ê ˙¯Ë˜ BÏ ‰˙ÏÚ71‰¯Ê ˙¯Ëw‰ ÔÈ‡L ,„¯z -72 »¿»¿…∆»»≈≈∆≈«¿…∆»»
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ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊnÏ ‰Èe‡¯73‰ÏÚL ÈÓÈt‰ ÁaÊÓ Ï·‡ . ¿»«ƒ¿≈««ƒ¬»ƒ¿≈««¿ƒƒ∆»»
„¯È ‡Ï - ÏeÒt ÔÈa ¯Lk ÔÈa ,‰ÁÓ ıÓ˜ BÏ74ÔÎÂ . …∆ƒ¿»≈»≈≈»…≈≈¿≈

,BÏ Èe‡¯‰ ˙‡ Lc˜Ó ÁaÊn‰L ÌLk .‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆¿≈∆«ƒ¿≈«¿«≈∆»»
L·k‰ Ck75˙¯M‰ ÈÏk ¯‡Le76Èe‡¯‰ ˙‡ ÔÈLc˜Ó »«∆∆¿»¿≈«»≈¿«¿ƒ∆»»

.Lc˜È Ì‰a Ú‚p‰ Ïk :ÌÈÏka ¯Ó‡ È¯‰L ,Ì‰Ï»∆∆¬≈∆¡««≈ƒ»«…≈«»∆ƒ¿»
Èt ÏÚ Û‡Â ,„¯È ‡Ï - BÏ Èe‡¯‰ ¯·c L·kÏ ÚÈbiMÓƒ∆«ƒ««∆∆»»»»…≈≈¿««ƒ
BÏ Èe‡¯‰ ¯·c Ïk ˙¯L ÈÏÎÏ ÚÈbiLk ÔÎÂ .ÏÒÙpL∆ƒ¿«¿≈¿∆«ƒ«ƒ¿ƒ»≈»»»»»

ÌÏBÚÏ ‰„tÈ ‡ÏÂ ,Lc˜˙Ó -77,ÏÒÙpL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ¿«≈¿…ƒ»∆¿»¿««ƒ∆ƒ¿«
ÁaÊn‰ È¯eq‡a e¯‡aL BÓk78. ¿∆≈«¿¿ƒ≈«ƒ¿≈«

קטורת 71) מקטירים אין שהרי החיצון, למזבח זרה שהיא
למחקה.72)לעולם. ויש מיותרת, זרה המלה

עלתה 73) אם ולכן החיצון, במזבח כלל קטורת אין כלומר,
בקרבנות  החיצון מזבח על קטורת מצאנו (אמנם תרד
מהוראת  ללמוד ואין היתה שעה הוראת זו אבל הנשיאים,
(ראה  תרד לא – הפנימי במזבח אבל נ:), מנחות שעה.
שאם  אלה בין סתם קטורת רבינו מנה טז בהלכה למעלה
על  שמקומה מפני ציבור, קטורת אפילו ומשמע ירדו, עלו
"זרה" כאן לפרש נדחקנו ולפיכך בלבד, הפנימי המזבח
יחיד, נדבת "זרה" פירש אמנם רש"י זה. למזבח זרה היינו
הפנימי. במזבח שהמדובר שם, שנדחה לפירוש והתכוון

הפנימי 74) שמזבח מפני שם, אמרו והטעם כג: זבחים
שרת  שכלי ואע"פ שרת. כלי בקדושת ונתקדש נמשח
זו), הלכה המשך (ראה בלבד להם הראוי את מקדשים
כלי  ושל מזבח של קדושות, שתי בו שיש מפני עדיף, מזבח

שם). (שיטהֿמקובצת "מוליכים 75)שרת פו. שם משנה
ו  פרק (רבינו שם" אותם ומולחים לכבש, האיברים כל את

ד). הלכה הקרבנות מעשה כתב 76)מהלכות למעלה
כאן  כתב ולפיכך שרת. כלי שהוא הפנימי, מזבח דין רבינו

השרת. כלי ק:77)ושאר מנחות ו 78)משנה פרק
ד. הלכה

.ËÈÔÈ‡79Ál‰ ÈÏk80ÈÏk ‡ÏÂ ,L·i‰ ˙‡ ˙BLc˜Ó ≈¿≈««¿«¿∆«»≈¿…¿≈
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ál‰ ˙‡ ˙BLc˜Ó L·i‰«»≈¿«¿∆«««∆¿»ƒ¬ƒ

˙BcÓa81‰Â Ál‰e¯‡aL BÓk ,Lc˜na eÈ‰L L·i ¿ƒ««¿«»≈∆»«ƒ¿»¿∆≈«¿
Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰a82˙B˜¯Ên‰ Ï·‡ ;83˙BLc˜Ó ¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»¬»«ƒ¿»¿«¿

L·i‰Â Ál‰84ÏeÒt‰ Ìc ÔÈLc˜Ó ˙¯L ÈÏÎe . ««¿«»≈¿≈»≈¿«¿ƒ»«»
·¯wÏ85. ƒ»≈

פח.79) זבחים בהם 80)משנה שנותנים שבמקדש כלים
נוזלים. היינו 81)דברים בהם, למדוד כדי שנעשו כלים

ליבש. מדות ושתי ללח מדות הלכה 82)שבע א פרק
רק  ונתקדשו נמשחו אלה שכלים מפני והטעם, טזֿיז.
ולפיכך  ליבש, אחרות ומדות ללח מיוחדות מדות למדידה,

למדידה. שלא בנתינה מקדשים גדולות,83)אין קערות
מפני 84)אגנים. והטעם, שם. שמואל, של מימרא

שהם  ומתוך – בלבד למדידה ולא – דם לקבל שנמשחו
דברים  לקדש גם ראויים הם נוזלים, בהם לקבל ראויים

שם). (רש"י יוחנן 85)יבשים וכר' כח: בכריתות יוסי כר'
סותרים  כאן שדבריו מעיר, כאן (בלחםֿמשנה פז. זבחים
ישפך  הדם שפסק: יט הלכה רביעי בפרק עצמו דברי את

שם). ראה ישרף. והבשר

.ÎLc˜na ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ ˙¯M‰ ÈÏk Ïk86ÔÈ‡Â , »¿≈«»≈≈¿«¿ƒ∆»«ƒ¿»¿≈
˙ÚcÓ ‡l‡ ÔÈLc˜Ó87ÔÎBzÓ ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â ,88, ¿«¿ƒ∆»ƒ««¿≈¿«¿ƒ∆»ƒ»

ÔÈÚÓ ÔÈOBÚ Ì‡ ,e·w .ÌÈÓÏL ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒ∆»¿≈ƒƒ¿ƒƒ≈≈
ÌÈÓÏL Ì‰Â ÔÈOBÚ eÈ‰L ÔzÎ‡ÏÓ89Ì‡Â ,ÔÈLc˜Ó - ¿«¿»∆»ƒ¿≈¿≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

ÔÈ‡ÏÓ ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â .ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ - Â‡Ï90. »≈¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»¿≈ƒ
BzÚc Ì‡ ‡l‡ ˙B¯ÒÁ ˙BLc˜Ó ÔÈ‡ ˙Bcn‰ Ï·‡¬»«ƒ≈¿«¿¬≈∆»ƒ«¿

Ô˙‡lÓÏ91˙BLc˜Ó - Ô˙‡lÓÏ BzÚc ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿«…»¿ƒ≈«¿¿«…»¿«¿
ÏÒt‰Ï92·¯wÏ ‡Ï Ï·‡ ,93. ¿ƒ»≈¬»…ƒ»≈

פח.86) זבחים משנה לעזרה. חוץ לא שהכהן 87)אבל
יוחנן  כר' שרת. לכלי שנותן הדבר את לקדש מתכוון

ז. הסולת 88)במנחות מן שחלק עד הגדיש אם אבל
הגודש  נתקדש לא הכלי, מדפנות למעלה נמצא וכדומה
רבינו  חילק הי"ט המקדש כלי מהלכות בפ"א פח.). (זבחים
את  מקדשים הלח שכלי ופסק לח, לכלי יבש כלי בין
וכאן  מבחוץ, הכלי דופן על שנשפך (הגודש הבירוצים

לחםֿמשנה. ראה היבש), לכלי כשהם 89)הכוונה כלומר,
אז,90)שלמים. לו שצריכים המלא השיעור בהם כשיש

וכדומה. לאיל עשרונים שני או לכבש סולת עשרון כגון
שם.91) בברייתא יוסי אחרי 92)ר' רק חל שהוא פסול

נפסלו. לא נתקדשו ואילמלא ויוצא, לן כגון בכלי, קידוש
פסק 93) בדם לקמצים. דם בין מחלק רבינו ז. מנחות

וכאן  ליקרב, מקדשים שרת שכלי יט, בהלכה למעלה
כאן). (לחםֿמשנה בקמצים המדובר

.‡Î˙¯L ÈÏk94Ï·‡ ,ÏÒt‰Ï ÔpÓÊa ‡lL ÔÈLc˜Ó ¿≈»≈¿«¿ƒ∆…ƒ¿«»¿ƒ»≈¬»
Lc˜˙pL ÌBia B˙ÂˆnL ¯·c ?„ˆÈk .·¯w‰Ï ‡Ï…¿ƒ»≈≈«»»∆ƒ¿»«∆ƒ¿«≈

ÏÒÙ - ‰ÏÈla ˙¯L ÈÏÎa95.·¯˜ BÈ‡ Ï·‡ ,Û¯OÈÂ ƒ¿ƒ»≈««¿»ƒ¿«¿ƒ»≈¬»≈»≈
- ˙¯L ÈÏÎÏ dˆÓ˜ Ô˙Â ‰ÏÈla ‰ÁÓ ıÓwL ÔB‚k¿∆»«ƒ¿»««¿»¿»«À¿»ƒ¿ƒ»≈

˙Ù¯O BÊ È¯‰96. ¬≈ƒ¿∆∆

ק.94) ומועיל 95)מנחות נפסל, היה  לא נתקדש אלמלא
שייפסל. כדי בזמנו, שלא שנעשה במקום 96)הקידוש

ממעשה  פ"ו (ראה שנפסלו קדשים לשריפת המיוחד
ה"ג). הקרבנות

.·ÎÌbÙpL ÁaÊÓ97ÌL eÈ‰L ÌÈL„w‰ Ïk eÏÒÙ - ƒ¿≈«∆ƒ¿«ƒ¿¿»«√»ƒ∆»»
ÔÈËeÁL98ÔÈ‡ È¯‰L ;ÌÓc ˜¯Ê ‡Ï ÔÈ„ÚL Lc˜na ¿ƒ«ƒ¿»∆¬«ƒ…ƒ¿«»»∆¬≈≈

˙‡ ÂÈÏÚ zÁ·ÊÂ :¯Ó‡Â ,ÂÈÏÚ ˜¯ÊÏ ÁaÊÓ ÌL»ƒ¿≈«ƒ¿…»»¿∆¡«¿»«¿»»»∆
„ÓBÚ ‡e‰Â ÁaÊz ,¯ÓBÏk .EÈÓÏL ˙‡Â EÈ˙ÏÚ……∆¿∆¿»∆¿«ƒ¿«¿≈

Ìe‚t ‡Ï ,Bew˙a99. ¿ƒ…»

נט.97) והיה 98)זבחים המזבח, שנפגם לפני שנשחטו
מזריקה, הדם נדחה וכשנפגם עליו, להיזרק ראוי דמם
נשחטו  אם אבל ונראה. חוזר אינו אחד רגע שנדחה ומכיון
(ראה  מעיקרו" "דיחוי שזה מפני נפסלו, לא שנפגם אחר

כד). את 99)הלכה תיקנו אם אפילו דמם את זורקים ואין
יוסי  בר' ישמעאל ר' של מימרא החמה. שקיעת לפני הפגם

שם.

.‚ÎÌbÙpLk ‰¯ÊÚa ÌL eÈ‰L ÌÈiÁ ÌÈL„˜ Ï·‡¬»»»ƒ«ƒ∆»»»¬»»¿∆ƒ¿«
‰aiLk ‡l‡ ,eÏÒÙ ‡Ï -100;e·¯˜È ÁaÊn‰ …ƒ¿¿∆»¿∆ƒ»∆«ƒ¿≈«ƒ¿¿

ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡L101. ∆≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oiycwendקנח ileqt 'ld - dcear xtq - oeygxn 'h iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

WCwOA oihEgW mW EidW miWcTd lM Elqtp - mBtPW gAfn¦§¥©¤¦§©¦§§¨©¢¨¦¤¨¨§¦©¦§¨
mnC wxfp `l oicrW. .dxfrA mW EidW miIg miWcw la` ¤£©¦Ÿ¦§©¨¨£¨¨¨¦©¦¤¨¨¨£¨¨

oi`W ;Eaxwi gAfOd dpAIWM `N` ,Elqtp `l - mBtPWM§¤¦§©Ÿ¦§§¤¨§¤¦¨¤©¦§¥©¦§§¤¥
oigcp miIg ilrA." ©£¥©¦¦§¦

ללא  להקריבו אפשר אי שהרי המזבח עם קשור הקרבן
וגם  ומובחר, תמים להיות צריך שהקרבן וכשם המזבח,
אסור  המזבח גם כך מום, בעל שיהיה אסור המקריב הכהן

כשנפגם ש  בעזרה שהיו חיים קדשים אבל פגום. יהיה
נדחין". חיים בעלי "אין כי נפסלו, לא - המזבח

קרבן  להיות היא עבודתו כללות האדם: בעבודת וענינו
איזה  יש כאשר שגם נפלאה; הוראה ישנה וכאן לה',
הוא  מישראל אחד כל נדחין". חיים בעלי "אין חיסרון
ממש", ממעל אלקה "חלק היא נשמתו כי חיים", "בעלי
מתוקף  - חיים" "בעל - החיים ענין מהות בו שיש ומובן
מעמד  בכל ולכן החיים, מקור הקב"ה עם קשור היותו
של  מציאותו כל את גם חודר זה ענין נידחין". "אינם ומצב
תורה  לומד כשמתפלל, ומעשה דיבור במחשבה האדם
אלקה  ה"חלק פעולת בגילוי נראית שאז מצוות, ומקיים
של  הפנימי התוכן וזהו ממשות. של באופן שבו, ממעל"
נאמר  ישראל על כי נידחין", אינן חיים "בעלי ההלכה
ובכל  היום", כולכם חיים אלקיכם, בה' הדבקים "ואתם

נידחין". "אינן פגום כשהמזבח גם מצב
.`p oniq dcear xtq 'zekln oii

הפגם.100) כשיתוקן דעת 101)כלומר, נגד שם כרב פסק
מפני  יוחנן, כר' הלכה יוחנן ור' רב הכלל נגד יוחנן, ר'
לר' וברייתא לרב, מסייעת שהמשנה רבא אמר סח: שביומא

מברייתא. עדיפה ומשנה יוחנן,

.„Î- ÁaÊn‰ ‰· ‡lL „Ú ˙BÓ‰a LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿≈«∆…ƒ¿»«ƒ¿≈«
B¯wÚÓ ÈeÁc‰L ;Ô˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó ‰aiLk102BÈ‡ ¿∆ƒ»∆«¿ƒƒ»∆«»≈ƒ»≈

ÈeÁ„103. »

ודיחוי 102) למזבח, מעולם ראוי היה לא הזה הקרבן
ראוי. פעם שהיה במה רק הוא רבינו 103)הפוסל שם.

בהלכה  שאמר הנימוק היה ומספיק זה, לטעם צריך היה לא
הנימוק  שנקט אלא נדחים, חיים בעלי שאין הקודמת
ראה  יוחנן. ר' לדעת גם שהוא בגמרא, שם שנאמר

לחםֿמשנה.

.‰ÎÔÎÂ104,Ìe‚t ÁaÊn‰Â ÌÈL„˜ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ¿≈≈¿ƒ»»ƒ¿«ƒ¿≈«»
ÁaÊn‰ Ïˆ‡ ˙BvÓ ‰eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL105ÔÈc‰ ‡e‰Â . ∆∆¡«¿ƒ¿»«≈∆«ƒ¿≈«¿«ƒ

ÌÈl˜ ÌÈL„˜Ï106ÌÈÏLe¯Èa Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡L , ¿»»ƒ«ƒ∆≈¿ƒ»ƒ»«ƒ
.‰aiL „Ú Ìe‚t ÁaÊn‰Â¿«ƒ¿≈«»«∆ƒ»∆

ס.104) בזמן 105)זבחים "המזבח", דורש: שם אלעזר ר'
חסר. שהוא בזמן ולא שלם, שנאכלים 106)שהוא אע"פ

שם. אביי המזבח". "אצל באכילתם נאמר ולא העיר, בכל

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שמתו 1) ציבור של או יחיד של חטאת ותמורת חטאת יבאר

ונמצאת. שאבדה וחטאת בעליה

.‡˙‡hÁ „ÏÂ2‰ÈÏÚa e˙nL ˙‡hÁÂ ˙‡hÁ ˙¯eÓ˙e ¿««»¿««»¿«»∆≈¿»∆»
È¯‰ - ÌÈÏÚa‰ e¯tkL ¯Á‡ ˙‡ˆÓÂ ‰„·‡L ˙‡hÁÂ¿«»∆»¿»¿ƒ¿»««∆ƒ¿«¿»ƒ¬≈

e˙eÓÈ el‡3‰iM‰ ˙‡hÁ‰ ‰ËÁLpL ¯Á‡ ˙‡ˆÓ . ≈»ƒ¿»««∆ƒ¿¬»««»«¿ƒ»
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - dÓc ˜¯fiL Ì„˜ LÈ¯Ù‰L4˙eÓz Ì‡ ∆ƒ¿ƒ…∆∆ƒ»≈»»¬≈»≈ƒ»

˙eÓz CÎÈÙÏ ,ÌeÓ da ÏBtiL „Ú ‰Ú¯z Ì‡5„ˆÈÎÂ . ƒƒ¿∆«∆ƒ»¿ƒ»»¿≈«
ÌÒÈÎÈ ‡l‡ ,B„Èa B‡ ÈÏÎa Ì‚¯‰iL ‡Ï ?˙B˙Ó Ô‰≈≈…∆««¿≈ƒ¿ƒ¿»∆»«¿ƒ≈

Ì‰ÈÏÚ ÏÚBÂ ˙ÈaÏ6Ìlk el‡ ÌÈ¯·„e .e˙eÓiL „Ú ¿«ƒ¿≈¬≈∆«∆»¿»ƒ≈À»
eÚÓL ea¯ ‰LÓ ÈtÓ7ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÔÈ‡ . ƒƒ∆«≈ƒ¿¿≈»«¿»ƒ¬ƒ

„·Ïa „ÈÁÈ ˙‡hÁa ‡l‡8¯eaˆ ˙‡hÁ Ï·‡ ; ∆»¿««»ƒƒ¿«¬»««ƒ
‰¯tk ¯Á‡ ˙‡ˆÓÂ ‰„·‡L9‰Èe‡¯ ÔÈa ,10dÈ‡ ÔÈa ∆»¿»¿ƒ¿»«««»»≈¿»≈≈»

‰Èe‡¯11ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Ú¯z -12eÏtÈÂ ¯În˙Â , ¿»ƒ¿∆«∆ƒ…»¿ƒ»≈¿ƒ¿
‰·„Ï ‰ÈÓ„13¯ÓBÏ ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â .14˙‡hÁa »∆»ƒ¿»»¿≈«»»«¿««

˙Ba¯˜ ÏkL ,‰ÈÏÚa e˙nL B‡ ‰¯eÓz B‡ „ÏÂ ¯eaƒ̂¿«¿»∆≈¿»∆»∆»»¿¿
BÓk ,‰¯eÓz ÔÈOBÚ ¯eav‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯ÎÊ ¯eav‰«ƒ¿»ƒ¿≈«ƒƒ¿»¿

¯‡a˙iL15.ÌÈ˙Ó Ï‡¯OÈ Ïk ÔÈ‡Â , ∆ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»≈≈ƒ

ב.2) כא, תמורה חטאת 3)משנה מונה אינו רבינו
שנה) מבת למעלה והיא שהזדקנה (פירוש, שנתה שעברה
כריש  ה"ז לקמן פוסק שהוא מפני המתות, החטאות בין
כרבא  המשנה את ומפרש מתה, אינה שנתה שעברה לקיש,

בהערות. ה"ח לקמן ראה א. כב, בעיה 4)שם ב. כב, שם
מאי? בכוס, אבודה פפא, רב ספק 5)של להקריב שאסור

א.6)פסולים. כה, ונזיר ב. יז, א:7)שם טז, בכורות
לה". גמירי הילכתא מתות כתנאֿקמא 8)"חטאות

א. טו, תמורה שהקריבו 9)במשנה, לאחר אפילו כלומר,
במקומה. המזבח.10)אחרת על נמצאת 11)להקרבה

שנתה. שעברה או מום לו 12)בעלת אין תמים קרבן
מכירתו. ידי על נפקעת קדושתו ואין לקנות 13)פדיון,

יהיה  כשהמזבח ציבור נדבת עולות להקריבן בהמות בהם
בא  שהוא כל הכלל: זה מ"ו: פ"ו בשקלים שנינו פנוי.

וכו'. עולות בהם ילקח אשם ומשום חטאת רבי 14)משום
א. טז, שם בברייתא ה"א.15)שמעון פ"א תמורה בהל'

.·¯ÈÚOÂ ¯t16LÈ¯Ù‰Â e„·‡L ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL «¿»ƒ∆«ƒƒ∆»¿¿ƒ¿ƒ
‰¯Ê ‰„B·Ú È¯ÈÚO ÔÎÂ ,Ô‰ÈzÁz ÌÈ¯Á‡17e„·‡L ¬≈ƒ«¿≈∆¿≈¿ƒ≈¬»»»∆»¿

Ô‰a ÏtiL „Ú eÚ¯È - Ô‰ÈzÁz ÌÈ¯Á‡ LÈ¯Ù‰Â¿ƒ¿ƒ¬≈ƒ«¿≈∆ƒ¿«∆ƒ…»∆
˙‡hÁ ÔÈ‡L ;‰·„Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ e¯ÎnÈÂ ,ÌeÓ¿ƒ»¿¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»»∆≈««

‰˙Ó ¯eav‰18,‰·„ ÔÓˆÚ e·¯˜È ‡Ï ‰nÏÂ . «ƒ≈»¿»»…ƒ¿¿«¿»¿»»
ÈÙÏ ÌeMÓ ‰¯tk ¯Á‡Ï ‰¯Êb ?Ì‰ ÌÈ¯ÎÊ È¯‰L∆¬≈¿»ƒ≈¿≈»¿«««»»ƒƒ¿≈

.‰¯tk«»»

כרבים.16) ופסק תנאים, של מחלוקת א. סה, יומא
הציבור 17) ועשו עבודהֿזרה איסור והתירו שטעו ביתֿדין

הל' (ראה לעולה ופר לחטאת שעיר מביאים כהוראתם,
ה"א). פי"ב לפר 18)שגגות עצמה בפני הלכה קבע רבינו

שכל  מפני הקודמת, בהלכה כבר שנכללו אע"פ ושעירים
ולפיכך  עולה, לקרבן ופסולות נקבות הן מאלו חוץ החטאות
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ואפשר  זכרים הם אלה אבל מום, ע"י אלא תקנה להן אין
רעייה, צריכים ואינם נדבה לעולת להקריבם שמותר לחשוב
טעונים  למה ההלכה בסוף ומנמק שנית, דינם כתב ולפיכך

רעייה.

.‚LÈ¯Ùn‰19˙¯Á‡ LÈ¯Ù‰Â ,‰„·‡Â B˙‡hÁ ««¿ƒ«»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆
:˙B„ÓBÚ Ì‰ÈzL È¯‰Â ‰BL‡¯‰ ˙‡ˆÓÂ ,‰ÈzÁz«¿∆»¿ƒ¿»»ƒ»«¬≈¿≈∆¿

˙eÓz ˙¯Á‡‰ - da ¯tk˙Â Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ CLÓ20; »«««ƒ¿≈∆¿ƒ¿«≈»»«∆∆»
CÏn‰Ï ‡a21LÈ¯Ù‰L BÊa ¯tk˙iL BÏ ÔÈ¯ÓB‡ - »¿ƒ»≈¿ƒ∆ƒ¿«≈»∆ƒ¿ƒ
‰BL‡¯a22‰Ú¯z ‰iM‰Â ,23,ÌeÓ da ÏtiL „Ú »ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿∆«∆ƒ…»

˙Á‡Â ‰ÓÈÓz Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰ .‰·„Ï ‰ÈÓ„ eÏtÈÂ¿ƒ¿»∆»ƒ¿»»»¿»««≈∆¿ƒ»¿««
‰„tz ÌeÓ ˙ÏÚ·e ,·¯˜z ‰ÓÈÓz - ÌeÓ ˙ÏÚa24. «¬«¿ƒ»ƒ¿««¬«ƒ»∆

‰ËÁL25‰ÓÈÓz‰ Ìc ˜¯fiL Ì„˜ ÌeÓ ˙ÏÚa26- ƒ¿¬»«¬«…∆∆ƒ»≈««¿ƒ»
ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ô‰ÈzL eÈ‰ .‰‡‰a ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰27- ¬≈¬»«¬»»»¿≈∆«¬≈ƒ

ÏtÈ ¯‡M‰Â ,˙‡hÁ Ì‰ÈÓcÓ ‡È·ÈÂ Ô‰ÈzL e¯ÎnÈƒ»¿¿≈∆¿»ƒƒ¿≈∆«»¿«¿»ƒ…
‰·„Ï28. ƒ¿»»»

ב.19) כב, א:20)תמורה כג, שם רב, בשם הונא כרב
מתה". שהשניה והקריבה אחת משך שאם מודים, "הכל
הקרבת  ע"י השניה את בידים דחו שהבעלים מפני והטעם,

שאין 21)האחרת. הוכיחו, ובזה לעשות. מה בביתֿדין
תקנה. למצוא מעוניינים אלא לדחות, היינו 22)דעתם

"שאין 23)האבודה. וסוברים רבי, על החולקים כרבנן
(שם  הבעלים" שכיפרו מאחר שנמצאת אלא מתה, חטאת

בידים. דחוה לא אם א.24)כב:), כד, שם ברייתא,
פדיונה.25) –26)לאחר "התמימה וצ"ל כאן, יש חסרון

רבי  מחלוקת בהנאה", אסורה דמה שנזרק אחר מותרת,
ולחםֿמשנה). (כסףֿמשנה כרבים ופסק שם, ורבנן אלעזר
הרי  התמימה של הדם נזרק שאם הוא, רבנן של נימוקם
– ודינה באחרת, בעליה שכיפרו חטאת היא המום בעלת
נאסרת  אינה - לאכילה והותרה נשחטה כבר אם אבל מיתה,

האחרת. הקרבת ב.27)ע"י כב, שם ראה 28)משנה,
יב. הערה למעלה

.„LÈ¯Ù‰29‰ÈzÁz ˙¯Á‡ LÈ¯Ù‰Â ,‰„·‡Â B˙‡hÁ ƒ¿ƒ«»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆»
È¯‰Â ˙B„·B‡‰ e‡ˆÓÂ ˙¯Á‡ LÈ¯Ù‰Â ,‰„·‡Â¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ¿¿»¿«¬≈
,‰˙Ó ‰iL - ‰BL‡¯a ¯tk˙Â ˙B„ÓBÚ ÔzLÏL¿»¿»¿¿ƒ¿«≈»ƒ»¿ƒ»≈»

‰ÚB¯ ˙ÈLÈÏLe30,‰˙Ó ‰iL - ˙ÈLÈÏMa ¯tk˙ ; ¿ƒƒ»ƒ¿«≈«¿ƒƒ¿ƒ»≈»
‰ÚB¯ ‰BL‡¯Â31Ì‰ÈzL - ˙ÈÚˆÓ‡a ¯tk˙ ; ¿ƒ»»ƒ¿«≈»∆¿»ƒ¿≈∆

.˙B˙Ó≈

ב.29) פ, אביי 30)מנחות לדעת בניגוד שם. זירא, כרבי
שהשלישית  מפני דבר, של וטעמו מתות. שתיהן – שסובר

עמה. ישר קשר לה ואין הראשונה חליפי מאותו 31)אינה
עצמו. הנימוק

.‰LÈ¯Ùn‰32È‡a ¯tk˙Ó - ˙eÈ¯Á‡Ï ˙B‡hÁ ÈzL ««¿ƒ¿≈«»¿«¬»ƒ¿«≈¿≈
eÏtÈÂ ,ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Ú¯z ‰iM‰Â ,‰ˆ¯iL BÊ∆ƒ¿∆¿«¿ƒ»ƒ¿∆«∆ƒ…»¿ƒ¿

.‰·„Ï ‰ÈÓ„»∆»ƒ¿»»

אושעיא.32) רבי של מימרא א. כד, שם

.ÂLÈ¯Ù‰33d„ÏÂe ‡È‰ È¯‰ - ‰„ÏÈÂ ˙¯aÚÓ ˙‡hÁ ƒ¿ƒ«»¿À∆∆¿»¿»¬≈ƒ¿»»
.˙eÈ¯Á‡Ï eL¯t˙pL ˙B‡hÁ ÈzLkƒ¿≈«»∆ƒ¿»¿¿«¬»

יוחנן.33) רבי של מימרא א. כה, שם

.Êd˙L ‰¯·ÚÂ B˙‡hÁ LÈ¯Ùn‰34„Ú ‰Ú¯z - ««¿ƒ«»¿»¿»¿»»ƒ¿∆«
Ì‡ ÔÎÂ .˙¯Á‡ ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ¯În˙Â ,ÌeÓ da ÏtiL∆ƒ…»¿ƒ»≈¿»ƒ¿»∆»«∆∆¿≈ƒ

ÌeÓ da ÏÙÂ B˙‡hÁ LÈ¯Ù‰35‰ÈÓ„a ‡È·È - ƒ¿ƒ«»¿»«»»ƒ¿»∆»
.˙¯Á‡«∆∆

לקיש.34) ריש של מימרא א. כב, כב,35)שם שם משנה,
ב.

.Á˙‡hÁ Ïk36Û‡) ,‰¯tk Ì„˜ ˙‡ˆÓÂ ‰„·‡L »«»∆»¿»¿ƒ¿»…∆«»»«
Èt ÏÚ37ˆÓpL B‡ ÌeÓ ˙ÏÚa ˙‡ˆÓpL¯Á‡ ˙‡ «ƒ∆ƒ¿»«¬«∆ƒ¿»««

ÏtiL „Ú ‰Ú¯z ‡l‡ ,‰˙Ó dÈ‡ - (d˙L ‰¯·ÚL∆»¿»¿»»≈»≈»∆»ƒ¿∆«∆ƒ…
,‰¯tk ¯Á‡ ˙‡ˆÓ .‰·„Ï ‰ÈÓ„ eÏtÈÂ ,ÌeÓ da»¿ƒ¿»∆»ƒ¿»»ƒ¿»«««»»

Èt ÏÚ Û‡38,d˙L ‰¯·Ú B‡ ÌeÓ ˙ÏÚa ˙‡ˆÓpL ««ƒ∆ƒ¿»«¬«»¿»¿»»
.˙eÓz BÊ È¯‰ - ‰¯tk ˙ÚLa ‰„e·‡ ‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿»¬»ƒ¿««»»¬≈»

ריש 36) על הגמרא קושיות ליישב שם , רבא של מסקנה
ו'תוספות' רש"י שם ונחלקו הקודמת). הלכה (ראה לקיש
דעת  דינים. חילוקי לכמה תוצאות וממנה עקרונית, מחלוקת
ועם  למיתתה. גורם בקרבן (מגרעות) ריעותות שריבוי רש"י
ושיטת  לרעייה. הדין נוטה הריעותות מספר התמעטות
הריעותות  היינו הקצה, אל הקצה מן מנוגדת ה'תוספות'
למזבח  ראוי הקרבן אם שהרי ונימוקם, לרעייה. מכריעות
אבל  מתה, – שנדחתה וחטאת דיחוי, זה הרי הקריבוהו, ולא
היא  אלא נדחתה לא הרי לומר: מקום יש ראויה אינה אם
קודם  נמצאה אם יוצא, רש"י לשיטת תרעה. ולכן פסולה,
אפילו  תמות – שנתה שעברה או מום בעלת והיא כפרה
או  ומום אבודה – ריעותיות שתי בה שיש מפני לרבנן,
לפני  נמצאה אם ה'תוספות' ולשיטת שנתה. ועברה אבודה
ורבינו  תרעה. – שנתה עברה שבינתיים מום בה ויש כפרה

ה'תוספות'. שיטת את 37)נקט מוחק משנה' ה'לחם בעל
שלפנינו  (בספרים "שנתה" עד "אע"פ" מן המשפט, כל
לשיטת  שהרי וטעמו, מעוגלים). בסוגריים זה משפט הכניסו
– ריעותות כמה בה שיש "אע"פ" לומר מקום אין רבינו
את  לקיים אפשר אולם לרעייה. מכריעות ריעותות כי תרעה,
– רש"י מדעת להוציא היא רבינו וכוונת שלפנינו, הגירסה
או  מום בעלת נמצאת שאם האומר – עליה שמע שאולי
במקרה  שגם רבינו וקובע תמות. – כפרה לפני שנתה עברה
כפרה. קודם נמצאה אם רבנן לדעת תרעה שכזה

כאן 38) אומר לרעיה, מכריעות שריעותות לשיטתו בהתאם
בה  כשיש אפילו תמות, - כפרה אחר נמצאה שאם רבינו,
שכיפרה  חטאת היא: מסיני למשה שהלכה ריעותות, כמה

מתה. – בעליה

.Ë‰·e‚ ‰˙È‰39Ck ¯Á‡Â ‰¯tk ˙ÚLa ‰ÏeÊ‚ B‡ »¿»¿»¿»ƒ¿««»»¿««»
‰LnÓ eÚÓL ‡Ï .‰Ú¯z ‡l‡ ,‰˙Ó dÈ‡ - ‰¯ÊÁ»¿»≈»≈»∆»ƒ¿∆…»¿ƒ∆

‰„e·‡ ‡l‡ ea¯40‰ÏÈla d˙„·‡ ¯wÚ ‰˙È‰ .41Û‡ , «≈∆»¬»»¿»ƒ«¬≈»»««¿»«
,‰˙Ó dÈ‡ - ‰¯tk ˙ÚLa ‰„e·‡ ‰˙È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»¿»¬»ƒ¿««»»≈»≈»

‰Ú¯z ‡l‡42. ∆»ƒ¿∆

אביי.39) של מימרא ב. סב, מדעתנו 40)שם להוסיף ואין
מסיני. למשה שנאמר מה א.41)על כב, שם רבא,
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שאין 42) להקרבה, ראויה היתה לא שנאבדה בשעה כי
בלילה. קרבנות מקריבים

.È‰„·‡43epnÓ44‰ÚB¯‰ ÔÓ ‡ÏÂ45ÔÓ ‰„·‡L B‡ , »¿»ƒ∆¿…ƒ»∆∆»¿»ƒ
‰ÚB¯‰46‡l‡ ,‰˙Ó dÈ‡ - ‰ÈÏÚaÓ ‰„e·‡ dÈ‡Â »∆¿≈»¬»ƒ¿»∆»≈»≈»∆»

.‰ÚB¯»

שם.43) פפא, רב של יודעים 44)מימרא אינם הבעלים
החטאת. של היא.45)מקומה איפה יודע הרועה

ממש,46) לאבודה התכוונה מסיני למשה שההלכה מפני
ואחרים  הבהמה מקום יודע אינו זה או שזה למקרה לא אבל

ודעים.י 

.‡ÈÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú ˙BÚB¯ - ˙BÚB¯L el‡ ÏÎÂ47, ¿»≈∆«∆ƒ…»∆
‰·„Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ48. ¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»»

ב.47) יט, ה"א.48)תמורה למעלה ראה

.·Èd¯ÈkÓ ¯Á‡Â ‰ÚB¯‰ ÔÓe epnÓ ‰„e·‡ ‰˙È‰»¿»¬»ƒ∆ƒ»∆¿«≈«ƒ»
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÏBÚ‰ ÛBÒa elÙ‡49˙eÓz CÎÈÙÏ ,50. ¬ƒ¿»»¬≈»≈¿ƒ»»

ב.49) כב, שם נפתרה, שלא על 50)בעיה להקריב שאין
פסולים. ספק המזבח

.‚È˙Ïc‰ È¯BÁ‡ ˙‡aÁ ‰˙È‰51¯˙Òa B‡ »¿»∆¿≈¬≈«∆∆¿≈∆
‰‚¯„n‰52‰‡B¯ Ì„‡ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰„e·‡ BÊ È¯‰ - ««¿≈»¬≈¬»∆¬≈≈»»∆

Ì‚‡a B‡ ‰„Oa ‰˙È‰ .‰¯tk ˙ÚLa d˙B‡53È¯‰ - »ƒ¿««»»»¿»«»∆»¬«¬≈
˜ÙÒ BÊ54d˙B‡ ‰‡B¯ Ì„‡ ÌL LÈ ‡nL ,‰„e·‡ ¿≈¬»∆»≈»»»∆»

.˜ÙqÓ ˙eÓz CÎÈÙÏ ,‰¯tk ˙ÚLaƒ¿««»»¿ƒ»»ƒ»≈

יוחנן.51) רבי של מימרא (שיר 52)שם. המקרא לשון
מסתירה  שהמדריגה במקום עמדה פירוש, יד), ב, השירים
לחםֿמשנה. ראה הדלת, אחורי כמו וזה נראית, ואינה אותה

העיר.53) מן רחוק מרעה את 54)מקום כך מפרש רבינו
כסףֿ ראה אחרת, פירש ורש"י "אבראי". של האיבעיה

ולחםֿמשנה. משנה

.„ÈB˙‡hÁ ÁÏBM‰55Ìi‰ ˙È„nÓ56ÔÈ·È¯˜Ó - «≈««»ƒ¿ƒ««»«¿ƒƒ
Ìi˜ ‡e‰L ˙˜ÊÁa d˙B‡57?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »¿∆¿«∆«»«∆¿»ƒ¬ƒ

ÛBÚ‰ ˙‡hÁa58,‰M‡ ÏL ‰Ó‰a ˙‡hÁa B‡ , ¿««»¿««¿≈»∆ƒ»
‰ÎÈÓÒ ˙a dÈ‡L59e¯‡aL BÓk ,60ÌL‡ Ï·‡ .61 ∆≈»«¿ƒ»¿∆≈«¿¬»»»

È‡cÂ62‰Ú¯È - ÂÈÏÚa e¯tkLÂ ÂÈÏÚa e˙nL63„Ú ««∆≈¿»»¿∆ƒ¿¿»»ƒ¿∆«
ÏkL .‰·„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ ¯ÎnÈÂ ,ÌeÓ Ba ÏtiL∆ƒ…¿ƒ»≈¿ƒ¿»»ƒ¿»»∆…

‰Ú¯È ÌL‡a - ˙eÓz ˙‡hÁaL64,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ∆««»»»»»ƒ¿∆«∆ƒ…
.‰·„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ¿ƒ¿»»ƒ¿»»

ב.55) כח, גיטין חי 56)משנה, הוא אם יודעים אנו ואין
המקדש. לבית הגיעה שהחטאת חוששים 57)בשעה אין

בינתיים. מת יחיד,58)שמא של בהמה הקרבנות כל
אבל  שחיטתם, לפני בעזרה עליהם ידיהם סומכים הבעלים
פ"ד). ג פרשתא כהנים' ('תורת סמיכה טעונים אינם עופות

א.59) צג, מנחות הקרבנות 60)משנה, מעשה מהל' בפ"ג
יכול  כשאינו מקריבים אין גבר, של בהמה חטאת אבל ה"ה.

סמי  בלי כשר שבדיעבד ואע"פ כסףֿמשנה לסמוך (ראה כה
ד"ה  שם גיטין ו'תוספות' הי"ב, המקדש ביאת מהל' פי"ב

והא). ד"ה עד: וזבחים דין 61)והא, עם קשר לזה אין
הדין  לעיקר נמשך זה אלא הים, ממדינת חטאתו השולח
שני  על כאן דילג שהמעתיק להניח, (יש המתות חטאות של
בהמה  חטאת "אבל צ"ל: וכך "אבל". מן משפטים, חצאי
אשם  אבל בחטאת, אמורים דברים במה לא. – איש של
בפיסקה: טו הלכה מתחילה (ר"מ) רומא ובדפוס וכו'".

לפירושנו). סיוע ומכאן אשם". על 62)"אבל הבא אשם
מצורע  נזירות, כגון מסוימים, מקרים לרגל או ודאי חטא
תלוי, אשם ונקרא הספק, על הבא אשם גם ויש שנתרפא.

פ"ח. שגגות בהל' מפורשים כ,63)ודיניו תמורה משנה,
א.64)ב. יח, שם

.ÂË‰iÚ¯Ï ˜zpL ÌL‡ Ïk65‰ÏBÚ B·È¯˜‰ Ì‡ ,66- »»»∆ƒ«ƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»
‰¯Êb ?‰lÁzÎÏ ‰ÏBÚ BÓˆÚa ·¯˜È ‡Ï ‰nÏÂ .¯Lk»≈¿»»…ƒ¿«¿«¿»¿«¿ƒ»¿≈»

.‰¯tÎ ÈÙÏ ÌeMÓ ‰¯tk ¯Á‡Ï¿«««»»ƒƒ¿≈«»»

למרעה 65) העבירוהו בעצמם או לרועה מסרוהו שבעליו
עג, א. עג, פסחים ב. ה, שם מום. בו שיפול עד שירעה כדי

בלשון 66)ב. עולה. לשם בפירוש הקריבו כלומר,
פסול. – סתם שחטו שאם משמע "עקירה", הגמרא:
– הוא" "אשם יט): ה, (ויקרא מהכתוב דרשו שם, בזבחים
שאין  ואע"פ שהיה, כמו אשם יישאר פירוש, יהא. בהוויתו
אשם  שם בפירוש עוקר אלאֿאםֿכן להקריבו אפשרות

ממנו.

.ÊËLÈ¯Ùn‰67BÓL‡Ï ‰·˜68ÏtiL „Ú ‰Ú¯z - ««¿ƒ¿≈»«¬»ƒ¿∆«∆ƒ…
·È¯˜‰ Ì‡ .ÌL‡ ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ¯În˙Â ,ÌeÓ da»¿ƒ»≈¿»ƒ¿»∆»»»ƒƒ¿ƒ

d„ÏÂ ÔÎÂ .‰·„Ï ‰ÈÓ„ eÏtÈ - BÓL‡69. ¬»ƒ¿»∆»ƒ¿»»¿≈¿»»

ופסק 67) ורבנן, שמעון רבי מחלוקת ב. יט, תמורה משנה,
בלבד.68)כרבים. הזכרים מן בא "אמר 69)אשם שם:

לאשם, נקבה במפריש אליעזר רבי מודה חנינא, בן יוסי רבי
הסמוכה. הלכה ראה אשם". קרב בנה (שאין) דאין

.ÊÈLÈ¯Ù‰70„Ú ‰Ú¯È - ¯ÎÊ ‰„ÏÈÂ B˙ÏBÚÏ ‰·˜ ƒ¿ƒ¿≈»¿»¿»¿»»»ƒ¿∆«
.‰ÏBÚ ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ Ba ÏtiL∆ƒ…¿»ƒ¿»»»

אליעזר 70) רבי ורבנן, אליעזר רבי מחלוקת - ב יח, שם
עד  ירעה אומרים וחכמים עולה, יקרב עצמו הולד אומר
אינה  שאמו מפני והטעם עולה. בדמיו וימכר מום בו שיפול
אינו  - האם מכח שקדושתו הולד גם עולה, להקרב ראויה

כרבנן. ופסק עולה. קרב

.ÁÈËBÈ„‰ Ï·‡71˙‡hÁÏ ¯ÎÊ LÈ¯Ù‰L72‡ÈOÂ , ¬»∆¿∆ƒ¿ƒ»»¿«»¿»ƒ
˙‡hÁÏ ‰¯ÈÚO LÈ¯Ù‰L73LÈ¯Ù‰L ÁÈLÓ Ô‰ÎÂ , ∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿«»¿…≈»ƒ«∆ƒ¿ƒ

˙‡hÁÏ ‰¯t74ÔÈLc˜˙Ó ÔÈ‡ el‡ È¯‰ -75˙M„˜ ‡Ï »»¿«»¬≈≈≈ƒ¿«¿ƒ…¿À«
.ÌeÓa ‡lL e¯ÎnÈ CÎÈÙÏ ,ÌÈÓc ˙M„˜ ‡ÏÂ Ûeb‰«¿…¿À«»ƒ¿ƒ»ƒ»¿∆…¿

גדול.71) כהן ולא נשיא לא פשוט, אדם כלומר,
נקבה.72) באה יחיד שעיר 73)חטאת מביא שחטא נשיא

כג). ד, (ויקרא ד).74)זכר (שם, פר להקריב ומצוותו
לאותו 75) ראויים שאינם מפני כלל, קדושה עליהם חלה לא

כלל" נתקדשה לא בחטאות, המשנה "כל שהקדישו דבר
חטאות  בין זה בדין מחלק רבינו הכ"א). תמורה מהל' (פ"א
נקבה  שהמפריש פסק, טז בהלכה למעלה שהרי לאשמות,
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קסי oiycwend ileqt 'ld - dcear xtq - oeygxn 'h iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מסוגיית  זה דין ולמד מום, בה שיפול עד תרעה לאשם
אינם  אלה שלושה למה שם ששאלו א. כ, תמורה הגמרא
קדושים  שאינם להם היה שפשוט ומשמע כלל, קדושים

ולחםֿמשנה). כסףֿמשנה (ראה

.ËÈ‡È·‰76ÈeÏz ÌL‡77B‡ ‡ËÁ ‡lL BÏ Ú„BÂ ≈ƒ»»»¿«∆…»»
È‡cÂ ‡ËÁL78ÏtiL „Ú ‰Ú¯È - ËÁL ‡lL „Ú Ì‡ : ∆»»««ƒ«∆…ƒ¿«ƒ¿∆«∆ƒ…

ÌeÓ Ba79Ì„‡ ÏL BalL ÈtÓ ;‰·„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ ,¿ƒ¿»»ƒ¿»»ƒ¿≈∆ƒ∆»»
¯Ób - BLÈ¯Ù‰ ˜ÙÒ ÏÚÂ ÏÈ‡B‰Â ,ÂÈ˙BBÚ ÏÚ ‰Âc»∆«¬»¿ƒ¿«»≈ƒ¿ƒ»«

LÈc˜‰Ï BaÏa80ÌÈ„Ú Èt ÏÚ elÙ‡ BLÈ¯Ù‰ .81 ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¬ƒ«ƒ≈ƒ
enÊe‰Â82ËÁLpL ¯Á‡ Ì‡Â .‰·„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈ - ¿«ƒ¿»»ƒ¿»»¿ƒ««∆ƒ¿«

ÈÏeÒt ¯‡Lk ,Û¯OÈ ¯Oa‰Â CÙMÈ Ìc‰ - BÏ Ú„B««»ƒ»≈¿«»»ƒ»≈ƒ¿»¿≈
Lc˜n‰ÔÈ83¯Oa‰ - Ìc‰ ˜¯ÊpL ¯Á‡ BÏ Ú„B . «À¿»ƒ«««∆ƒ¿««»«»»

˙BÓL‡‰ ÏÎk ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡È84. ≈»≈«…¬ƒ¿»»¬»

ב.76) כג, כריתות בהערות.77)משנה, יד הלכה ראה
חטאת.78) להביא חלה 79)וחייב שקדושה חכמים כדעת

להביא  חייבים אינם בעליו שהרי איֿאפשר, ולהקריבו עליו,
תלוי. חטא 80)אשם לא אם אפילו ולפיכך, הספק. מפני

ה"כ). לקמן (ראה טעות הקדש זה העידו 81)אין עדים
ספק  שאכל כלום יודע אינו עצמו והוא חלב, ספק שאכל

ורבי 82)איסור. רב נגד יוחנן כרבי פוסק א. כד, שם
בפי"ט 83)אלעזר. לקמן שיתבאר כמו נשרפים, שכולם

כשר 84)ה"א. וקרבן כפרתו וגמר הספק על בא שהרי
הוא.

.ÎÔk BÈ‡ È‡cÂ ÌL‡85Ú„B ËÁL ‡lL „Ú Ì‡ . »»««≈≈ƒ«∆…ƒ¿««
ÔÈlÁ‰ ¯‡Lk ¯„Ú· ‰Ú¯ÈÂ ‡ˆÈ - ‡ËÁ ‡lL BÏ86, ∆…»»≈≈¿ƒ¿∆»≈∆ƒ¿»«Àƒ

‰Ê È¯‰ - ËÁLpMÓ Ì‡Â ;ÏÏk ‰M„˜ Ba ÔÈ‡Â¿≈¿À»¿»¿ƒƒ∆ƒ¿«¬≈∆
¯·wÈ87˙È·Ï ‡ˆÈ ¯Oa‰ - Ìc‰ ˜¯ÊpMÓ Ì‡Â ; ƒ»≈¿ƒƒ∆ƒ¿««»«»»≈≈¿≈

‰Ù¯O‰88ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ¯‡Lk ,89. «¿≈»ƒ¿»¿≈«À¿»ƒ

ב.85) כג, שם לר'86)משנה, חכמים מודים ודאי באשם
שלא  כשנודע ולכן שחטא, מנת על אלא הקדיש שלא מאיר
שגמר  תלוי באשם מהֿשאיןֿכן טעות, הקדש זה הרי חטא

הספק. על להקדישו באשם 87)בלבו כמו נשרף אינו
שנשחטו  חולין ככל ודינו כלל, קדושה בו שאין מפני תלוי,

כקדשים 89)שם.88)בעזרה. נראה הדם שנזרק כיון
כד, אשי, רב של סברא שיישרף. חכמים גזרו ולכן פסולים,

ב.

.‡ÎÌÈL LÈ¯Ù‰Â ÈeÏz ÌL‡a ·iÁ˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿»»»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
ÏtiL „Ú ‰Ú¯È ÈM‰Â ,„Á‡a ¯tk˙Ó - ˙eÈ¯Á‡Ï¿«¬»ƒ¿«≈¿∆»¿«≈ƒƒ¿∆«∆ƒ…

‰·„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ ,ÌeÓ Ba90¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿»»ƒ¿»»¿≈»ƒ«
Ôk ‡e‰L È‡cÂ ÌL‡a91. ¿»»««∆≈

ששת,90) רב "אמר ב: כג, שם ה"ה. למעלה בחטאת, כמו
וירעה  שיצא דעתו חטא, שלא לו (שבנודע מאיר רבי מודה
ונתכפר  לאחריות חטאות שני במפריש לחכמים בעדר)
דמיו  ויפלו וימכר שיסתאב עד ירעה השני מהם, באחד

דין 91)לנדבה. יותר פשוט ודאי באשם למה נתברר לא
משנהֿלמלך. ראה תלוי. מבאשם זה

.·ÎÌÈzL Èa ÔÈ‡a ‰¯BzaL ˙BÓL‡‰ Ïk92ÌÈ‡·e »»¬»∆«»»ƒ¿≈¿«ƒ»ƒ

ÌÈÏ˜L ÛÒÎa93,¯ÈÊ ÌL‡Â Ú¯ˆÓ ÌL‡Ó ıeÁ ; ¿∆∆¿»ƒ≈¬«¿…»«¬«»ƒ
‰L Èa Ì‰L94‰aˆ˜ Ì‰ÈÓ„Ï ÔÈ‡Â95ÈeÏz ÌL‡ . ∆≈¿≈»»¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿»»»»

ÌÈÏB„b‰ ÔÓ B‡ ÌÈpËw‰ ÔÓ ‡a96‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .97 »ƒ«¿«ƒƒ«¿ƒƒƒ«¿»
ÌÈÏ˜L ÛÒÎa ‡l‡ ‡a BÈ‡L ,e„ÓÏ98. »¿∆≈»∆»¿∆∆¿»ƒ

חודש 92) שלשהֿעשר מבן היינו שנים, שתי בין איל
ב. צ, זבחים משנה, ומעלה. שני 93)מלאים שמחירו

כסף, דינרי ארבעה = המשנה בזמן סלע = שקל שקלים,
המקרא. מן זה דין למדו - ב כב, כריתות ובגמרא שם.

שנה 94) בן הוא וכבש לאשם, כבש מביאים ומצורע נזיר
פ"א). פרה (ויקרא 95)(משנה, נאמר שקלים", "בערכך

בכבש. ולא באיל טז) ובדפוס 96)ה, קושטא, בדפוס
מן  שהוא בפירוש תלוי "אשם הגירסה: (ר"מ) רומא
בכסף  אלא בא שאינו למדו השמועה ומפי הגדולים,
וילנא  במהדורת והגירסה נכונה. זו שגירסה ברור שקלים".
שבא  בפירוש כתוב ודאי באשם הדברים: ופירוש משובשת.
אבל  שקלים, משני פחות לא ושמחירו (איל) הגדולים מן
אבל  הגדולים, מן שבא בתורה בפירוש נאמר תלוי  באשם
השמועה. מפי למדו אלא בפירוש נאמר לא שקלים שני דין

רבינו.97) משה עד מרבו ורבו רבו, מפי תלמיד
והרי 98) השמועה, לפי זה דין מייחס שרבינו היא, פליאה

נפש". "ואם יז) (שם, הכתוב מן זאת למדו הנזכרת בגמרא

.‚Î- ÌÈÚÏÒ ÈzLa ÏÈ‡ ‡ˆnÈ ‡ÏÂ ÌÈÏÈ‡ eÏÊe‰¿≈ƒ¿…ƒ»≈«ƒƒ¿≈¿»ƒ
‰wz BÏ ÔÈ‡99ÈzLa ‡È·ÈÂ e¯˜eiL „Ú ‰‰LÈ ‡l‡ , ≈«»»∆»ƒ¿∆«∆¿¿»ƒƒ¿≈

‰˙Â ÂÈÓc ÏÚ ‰¯Bz ‰„Èt˜‰ È¯‰L ;ÌÈÚÏÒ100BÏ ¿»ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ»»«»»¿»¿»
.‰aˆƒ̃¿»

א.99) כז, ונתנה.100)שם (ר"מ): רומא בדפוס

.„ÎLÈ¯Ù‰101‰ÙÈ ‰L¯Ù‰ ˙ÚLa ‰È‰Â ,BÓL‡ ƒ¿ƒ¬»¿»»ƒ¿««¿»»»∆
¯Lk - ÌÈzL ‰ÙÈ ‰¯tk ˙ÚL·e ,ÚÏÒ102ÈeÁc‰L ; ∆«ƒ¿««»»»∆¿«ƒ»≈∆«»

B¯wÚÓ103‰‡¯ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,ÈeÁ„ BÈ‡104‰OÚpL „Ú ≈ƒ»≈»«¬«ƒ…ƒ¿»«∆«¬»
ÂÈÏ‡Ó ÁÈaL‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÈzL ‰ÂL105Ì„‡ - »∆¿«ƒ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ«≈≈»»»

‰ÙÈ ‰L¯Ù‰ ˙ÚLa ‰È‰ .Lc˜‰ Á·La ¯tk˙Óƒ¿«≈¿∆«∆¿≈»»ƒ¿««¿»»»∆
ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÚÏÒ ‰ÙÈ ‰¯tk ˙ÚL·e ,ÌÈzL106. ¿«ƒƒ¿««»»»∆∆«¬≈∆»

ÔÈ‡L ;B˙e¯LÎÏ ¯ÊÁÈ - ÌÈzL ‰ÙÈ ‰OÚÂ ¯ÊÁ»«¿«¬»»∆¿«ƒ«¬…¿«¿∆≈
ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa107e¯‡aL BÓk ,108¯·c‰ ‰ÓÏ . «¬≈«ƒƒ¿ƒ¿∆≈«¿¿»«»»

.¯·ÚÂ ÏÙpL ÌeÓÏ ?‰ÓBc∆¿∆»«¿»«

בשבח 102)שם.101) מתכפר אדם אם שם, איבעיא
מפורשת. מברייתא ונפשטה שמעולם 103)הקדש, דבר

שאינו  אמרו שעליו נדחה, בגדר אינה להקרבה ראוי היה לא
ראוי. להיות ראוי.104)חוזר היה מפני 105)לא לא

אם  כתב ולא סתם רבינו עלה. האילים מחיר אלא שפיטמו
שבח  ידי על שהרויח הסלע את להקדש להחזיר מחויב הוא
ולחםֿ שם, גמרא ראה פטור. שהוא משמע ומזה הקדש,

כאן. "כסף 106)משנה כאן אין הקרבה, שבשעת מפני
רבי 107)שקלים". ובכמה דעת א. ז, בקידושין יוחנן

ונדחו  להקרבה ראויים שהיו חיים, שבעלי מקומות.
הפסול, עבר אם אפילו ראויים להיות חוזרים אינם מהקרבה
(חטאות  נדחים אינם חיים בעלי סד.) (יומא סובר רב אבל
לדחויים  ממנה למדים ואין מסיני, למשה הלכה המתות
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oiycwendקסב ileqt 'ld - dcear xtq - oeygxn 'i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הלכה  - יוחנן ורבי שרב ואע"פ כרב, רבינו ופסק אחרים).
שהמשנה  רבא אמר שם יומא שבגמרא מפני יוחנן, כרבי
ישמעאל  שרבי אמרו - א נט, ובזבחים רב, כדעת מוכיחה

רב. של בשיטתו נוקט יוסי מהל'108)ברבי בפט"ו
ה"ד. הקרבנות מעשה

.‰ÎLÈ¯Ù‰109ÈL Ì‰a Á˜ÏÂ ,ÌL‡Ï ÌÈÚÏÒ ÈzL ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿»»¿»«»∆¿≈
ÌÈÚÏÒ ÈzL ‰ÙÈ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ,ÌL‡Ï ÌÈÏÈ‡≈ƒ¿»»ƒ»»∆»≈∆»∆¿≈¿»ƒ

‰Ú¯È ÈM‰Â ,BÓL‡Ï ·¯˜È -110,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ƒ¿««¬»¿«≈ƒƒ¿∆«∆ƒ…
.‰·„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ¿ƒ¿»»ƒ¿»»

ב.109) כו, כריתות שנים 110)משנה, הפריש כמו
הכ"א. למעלה לאחריות,

.ÂÎ·iÁ ‰È‰111B‡ ,ÌÈzL Ôa ‡È·‰Â ‰L Ôa ÌL‡a »»«»¿»»∆»»¿≈ƒ∆¿«ƒ
ÔÓÊ ¯qÁÓ BËÁML B‡ ,‰L Ôa ‡È·‰Â ÌÈzL Ô·a¿∆¿«ƒ¿≈ƒ∆»»∆¿»¿À«¿«

ÌÈÏÚaa112B˙¯eˆ ¯aÚ˙e ,ÏeÒt -113˙È·Ï ‡ˆÈÂ «¿»ƒ»¿À«»¿≈≈¿≈
ÏÏk‰ ‰Ê .‰Ù¯O‰114ÏeÒt - ˙‡hÁa ÏeÒt‰ Ïk : «¿≈»∆«¿»»«»¿«»»

BÓLÏ ‡lL BËÁML ÌL‡‰ ÔÓ ıeÁ ;ÌL‡a115, ¿»»ƒ»»»∆¿»∆…ƒ¿
¯Lk ‡e‰L116¯‡a˙iL BÓk ,117. ∆»≈¿∆ƒ¿»≈

ב.111) מח, מנחות וגמרא פ"א, זבחים תוספתא
האשם,112) את להקריב הבעלים של זמנם הגיע שטרם

יום  לפני מצורע או טומאתו ימי שבעת בתוך טמא נזיר כגון
עצמו, בקרבן זמן מחוסר ויש הכהן. ידי על לטהרתו השמיני

ללידתו. ימים שמונת שעברו לפני אותו,113)כגון ילינו
פסול  נפסלו שלא קדשים שורפים שאין בלינה, שייפסל כדי
יישרף  בגופו שפסולו כל הכלל, "זה קרבן). של (גופו הגוף
השריפה" לבית ויצאו צורתן תעובר ובבעלים בדם מיד,
להיפך, או איל במקום כבש הביא אם וגם לד:). (פסחים
להביא  חייבים שהבעלים אלא הקרבן, בגוף פסול זה אין

אחרת. שם.114)בהמה קרבן 115)תוספתא לשם אלא
פסול.116)אחר. ה"א.117)ובחטאת פט"ו לקמן

.ÊÎ¯ÈÊ ˙ÏBÚ118,Ú¯ˆÓ ˙ÏBÚ ,˙„ÏBÈ ˙ÏBÚ , «»ƒ«∆∆«¿…»
È¯qÁÓ B‡ ,„Á‡ ÌBÈÂ L„Á ¯OÚ ÌÈL Èa ÔËÁML∆¿»»¿≈¿≈»»…∆¿∆»¿À¿≈

ÌÈ¯Lk - ÌÈÏÚaa ÔÓÊ119ÌÈÎÒ ÔÈeÚËe120‰Ê . ¿««¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆
ÏÒBt BÈ‡ - ‰·„ ˙ÏBÚa ÏÒBt BÈ‡L Ïk :ÏÏk‰«¿»…∆≈≈¿«¿»»≈≈
‰˙ÏÚ ‡lL ÔÈa ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ÔÈa ,‰·BÁ ˙ÏBÚa¿«»≈»¿»«¿»ƒ≈∆…»¿»

.Ì‰Ï»∆

שם.118) בעולת 119)מנחות, הכשר כל הכלל, "זה שם:
הפסול  וכל (בדיעבד), חובה בעולת כשר (לכתחילה) נדבה
מסיימים: פ"א, זבחים ובתוספתא באשם". פסול – בחטאת
מחוייבים  כלומר חובה", לשם לבעלים עלו שלא "אלא

אחר. קרבן הכשרות.120)להביא העולות כל

â"ôùú'ä ïåùçøî 'é éùéù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
והקריב 1) אבדו או ומת לחטאתו מעות המפריש יבאר

תחתיהן. חטאת

.‡˙BÚn‰ eÎÏÈ - ˙ÓÂ B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰««¿ƒ»¿«»»≈≈¿«»

ÁÏn‰ ÌÈÏ2,e„·‡Â B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰ ÔÎÂ . ¿»«∆«¿≈««¿ƒ»¿«»¿»¿
‰¯tk ¯Á‡ ˙BÚn‰ e‡ˆÓÂ ,Ô‰ÈzÁz ˙‡hÁ ·È¯˜‰Â¿ƒ¿ƒ«»«¿≈∆¿ƒ¿¿«»«««»»

ÁÏn‰ ÌÈÏ eÎÏÈ -3. ≈¿¿»«∆«

בני 2) בהם ייכשלו שלא וכדי בעליה, שמתו כחטאת דינם
המלח. לים אותם משליכים שכיפרו 3)אדם כחטאת

בעליה.

.·BÚÓ LÈ¯Ù‰˙BÚÓ LÈ¯Ù‰Â ,e„·‡Â B˙‡hÁÏ ˙ ƒ¿ƒ»¿«»¿»¿¿ƒ¿ƒ»
˙‡hÁ Ô‰a ÁwÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈzÁz ˙B¯Á‡¬≈«¿≈∆¿…ƒ¿ƒƒ«»∆«»
el‡Â el‡Ó ‡È·È - ˙BBL‡¯‰ ˙BÚÓ e‡ˆÓpL „Ú«∆ƒ¿¿»»ƒ»ƒ≈≈»≈

‰·„Ï eÏtÈ ¯‡M‰Â ,˙‡hÁÏ4. ¿«»¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

ציבור.4) לעולות

.‚˙‡hÁ LÈ¯Ù‰Â ,e„·‡Â B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ»¿«»¿»¿¿ƒ¿ƒ«»
e‡ˆÓpL „Ú d·È¯˜‰Ï ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈzÁz«¿≈∆¿…ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»«∆ƒ¿¿
‡È·ÈÂ ,¯Înz - ÌeÓ ˙ÏÚa ˙‡hÁ‰ È¯‰Â ,˙BÚn‰«»«¬≈««»«¬«ƒ»≈¿»ƒ

.‰·„Ï eÏtÈ ¯‡M‰Â ,˙‡hÁ el‡Â el‡Ó≈≈»≈«»¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

.„˙BÚÓ LÈ¯Ù‰Â ,‰„·‡Â B˙‡hÁ LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ«»¿»¿»¿ƒ¿ƒ»
˙‡ˆÓpL „Ú Ì‰a ÁwÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,‰ÈzÁz«¿∆»¿…ƒ¿ƒƒ«»∆«∆ƒ¿»
‡È·ÈÂ ,¯Înz - ÌeÓ ˙ÏÚa ‡È‰ È¯‰Â ,B˙‡hÁ«»«¬≈ƒ«¬«ƒ»≈¿»ƒ

.‰·„Ï eÏtÈ ¯‡M‰Â ,˙‡hÁ el‡Â el‡Ó≈≈»≈«»¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

.‰LÈ¯Ù‰5¯tk˙Ó - ˙eÈ¯Á‡Ï ˙BÚÓ È¯eaˆ ÈL ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈»¿«¬»ƒ¿«≈
‰·„Ï ÏtÈ ÈM‰Â ,Ì‰Ó „Á‡a6. ¿∆»≈∆¿«≈ƒƒ…ƒ¿»»

בניגוד 5) מזה, וקצת זה מציבור קצת לקחת אסור אבל
ומאלו". מאלו "יביא בהם שנאמר בֿד שבהלכות לדינים

הלכה 6) ד פרק למעלה לאחריות, חטאות שתי בהפריש כמו
ה.

.Â‡e‰L ¯e·ÒÎe ,B˙‡hÁ ÈÓ„ B‡ B˙‡hÁ LÈ¯Ùn‰««¿ƒ«»¿≈«»¿»∆
ÔÈlÁ el‡ È¯‰ - ·iÁ BÈ‡L ‡ˆÓÂ ·iÁ7‡ÏÂ «»¿ƒ¿»∆≈«»¬≈≈Àƒ¿…

¯e·ÒÎe ,ÌÈzL ÈÓ„ B‡ ÌÈzL LÈ¯Ù‰ .eLc˜˙ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈¿«ƒ¿»
- ˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L ‡ˆÓÂ ÌÈzL ·iÁ ‡e‰L∆«»¿«ƒ¿ƒ¿»∆≈«»∆»««

¯‡M‰Â ,˙Á‡ ‡È·È8‰·„Ï eÏtÈ9. »ƒ««¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

הקדישו.7) לא כן מנת ועל טעות הקדש בהפריש 8)שזה
עד  שירעו הכוונה בהמות ובהפריש כפשוטו, המובן דמים
יפול  הכסף ושאר אחת חטאת ויקנו וימכרן מום בהן שיפול

קדושה.9)לנדבה. עליהם שחלה מפני

.ÊB„Èa ˙BÚÓ Á˜Bl‰10ËwÏÓ ‰È‰L B‡11:¯Ó‡Â «≈«»¿»∆»»¿«≈¿»«
ÔÈlÁ ¯˙Bn‰ - È˙‡hÁ Ì‰Ó ‡È·‡ el‡12‰‡¯È ÔÎÂ . ≈»ƒ≈∆«»ƒ«»Àƒ¿≈≈»∆
˙Ba¯w‰ ¯‡La ¯ÓÁÂ Ï˜ ¯·c‰L ,ÈÏ13¯˙Bn‰L ƒ∆«»»«»…∆ƒ¿»«»¿»∆«»

.ÔÈlÁÀƒ

מטבעות.10) כמה אחת בבת בידו פרוטה 11)לקח מצרף
גדול. סכום שנתלקט עד בהמה 12)לפרוטה בהם קנה אם

אביא  שאמר, מפני חולין, הוא הרי מותר, ונשאר לחטאת
הקרבן. של מחירו כדי אלא כולם הקדיש לא חטאתי, מהם
לחטאת", "אלו כשאמר אבל מהם", "אביא כשאמר זה וכל
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קסג oiycwend ileqt 'ld - dcear xtq - oeygxn 'i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כולן. שהקדיש מפני נדבה, המותר באה 13)- חטאת
מפני  מחובתו, יותר לתת התכוון ואולי חטא, על לכפרה
וחומר  קל ולפיכך נדבה בקרבנות כן שאין מה נוקפו, שלבו

חולין. שהמותר הוא

.ÁÌ‰Ó ‡È·‰Â ‡ËBÁ ˙ÁÓÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰««¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿≈ƒ≈∆
B˙ÁÓ14‰¯È˙B‰Â ‡ËBÁ ˙ÁÓ LÈ¯Ù‰L B‡ ,15- ƒ¿»∆ƒ¿ƒƒ¿«≈¿ƒ»

‰·„ ˙ÁÓ ‡È·È ¯˙Bn‰16˙È¯ÈOÚ ¯˙BÓ Ï·‡ . «»»ƒƒ¿«¿»»¬»«¬ƒƒ
ÔÈz·Á‰ ‡È‰L ,ÏB„b Ô‰k ÏL ‰ÙÈ‡‰17.·˜¯È - »≈»∆…≈»∆ƒ«¬ƒƒƒ¿«

- ¯ÈÊ ÏL BÓÁÏ ¯˙BÓe ‰„Bz ÈÓÁÏ ¯˙BÓ ÔÎÂ¿≈««¿≈»««¿∆»ƒ
e·˜¯È18‰·„Ï eÏtÈ - ÂÈÎÒ ÈÓc ¯˙BÓe .19¯·k . ƒ¿¿«¿≈¿»»ƒ¿ƒ¿»»¿»

.ÔÈlÁ - ÌÈÏ˜M‰ ¯˙BnL ,ÌÈÏ˜La e¯‡a≈«¿ƒ¿»ƒ∆««¿»ƒÀƒ

מהכסף.14) חלק שהיה 15)ונשאר ממה יותר קמח הביא
להביא. במשנה 16)צריך נדבה. שקרב חטאת מותר ככל

הכהן  יהוידע דרש מדרש זה שנינו: ד הלכה ז פרק שקלים
עולות. בהם יקח אשמה, ושום חטאת משום הבא כל וכו'
המותר  את מקריב שהחוטא משמע רבינו של מלשונו
החטאת  כמותר שזה אמרו שם בגמרא אבל נדבה, כמנחת
לעולות  המזבח לקיץ הוא חטאת שמותר שם, שנינו והרי

עשירית 17)ציבור. מנחה יום בכל מקריב גדול כהן
חביתין. מנחת נקראת והיא סולת והטעם,18)האיפה

כתוספת  אלא עצמו, בפני קרב לחם מצאנו שלא מפני
הנזיר  כי אחר, נזיר של לקרבנו זה מותר לצרף ואין לקרבן,
ואינו  בתורה כמפורש משלו, נזיר לחמי להביא חייב האחר
כי  ירקבו, תודה לחמי גם הטעם ומזה עליהם. להוסיף יכול

תקנה. להם כמותר 19)אין ודינם הם קדשים קדשי נסכים
ואשם. חטאת

.ËÌÈ·Ê Èp˜ ¯˙BÓ20,˙B„ÏBÈ Èp˜ ,˙B·Ê Èp˜ , «ƒ≈»ƒƒ≈»ƒ≈¿
‰·„Ï eÏtÈ Ì‰È¯˙BÓ - ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ21 «»«¬»¿≈∆ƒ¿ƒ¿»»

‰ÏBÚ ¯˙BÓ .e¯‡aL BÓk ,˙BÏBÚ e·¯˜ÈÂ22- ¿ƒ¿¿¿∆≈«¿«»
‰ÁÓ ¯˙BÓ .ÌÈÓÏLÏ - ÌÈÓÏL ¯˙BÓ .‰ÏBÚÏ¿»«¿»ƒƒ¿»ƒ«ƒ¿»

ÌÈÓÏLÏ - ÁÒt ¯˙BÓ .‰ÁÓÏ -23¯˙BÓ . ¿ƒ¿»«∆«ƒ¿»ƒ«
ÌÈ¯ÈÊ24¯ÈÊ B˙B‡Ï - ¯ÈÊ ¯˙BÓ .ÌÈ¯ÈÊÏ -25. ¿ƒƒƒ¿ƒƒ«»ƒ¿»ƒ

‰·„Ï ˙‡hÁ ¯˙BnL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na? «∆¿»ƒ¬ƒ∆««»ƒ¿»»
‰Úe·˜ ˙‡hÁa26Ôa¯˜a ·iÁ ‡e‰L ÈÓ Ï·‡ ; ¿«»¿»¬»ƒ∆«»¿»¿»

„¯BÈÂ ‰ÏBÚ27‰Ó‰a ˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰L ∆¿≈∆ƒ¿ƒ»¿««¿≈»
ÈÚ‰Â28ÔÏlÁÓe ÛBÚ Ì‰ÈzÁz ‡È·Ó -29ÏÚ ¿∆¡ƒ≈ƒ«¿≈∆¿«¿»«

Ì‰Ó ‰‰ÈÂ ÛBÚ‰30ÛBÚ‰ ÈÓc LÈ¯Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈»∆≈∆¿≈ƒƒ¿ƒ¿≈»
ÈÚ‰Â31ÏlÁÈÂ ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ Ì‰ÈzÁz ‡È·Ó - ¿∆¡ƒ≈ƒ«¿≈∆¬ƒƒ»≈»ƒ«≈

.Ì‰a ‰‰ÈÂ ‰ÈÏÚ ˙BÚn‰«»»∆»¿≈»∆»∆

הוא 20) כך ואחר זיבה מראיית נקיים ימים שבעה סופר זב
טו, (ויקרא יונה בני שני או תורים שתי קרבן להביא חייב

קן. נקרא זה עופות זוג התלמוד ובלשון לנדבות 21)יד)
בהמה 22)ציבור. מהם וקנה נדבה לעולת מעות שהפריש

נדבת  היא השנייה וגם עולה עוד בהן יקנה מעות, ונשארו
ציבור. לנדבת שנופל ואשם חטאת למותר בניגוד יחיד

הצאן 23) מן "ואם מהכתוב זה דין למדו שם בירושלמי
מן  אלא בא שאינו דבר ו) ג, (שם שלמים" לזבח קרבנו
מן  ולא הצאן מן אלא בא שאינו הוא ומה שלמים. - הצאן

פסח. זה קרבנות 24)הבקר? לקנות כספים גבו אם
בהן  יקנו מעות, נשארו שקנו ואחרי נזירים כמה בשביל

אחרים. נזירים בשביל מיוחד 25)קרבנות היה הכסף
הוא  אלא אחר, נזיר קרבן בו לקנות אין ולפיכך נזיר לאותו
"מותר  בפירוש: כתוב במשנה נדבה. קרבן זה במותר מביא

לנדבה". - קרבן.26)נזיר אותו מביא עשיר בין עני בין
הן. קבועות החטאות בהמה 27)רוב חטאת מביא עשיר

מדוכא  עני הוא ואם יונה בני שני או תורים שתי מביא ועני
"דלי  התלמוד: בלשון למנחה. סולת האיפה עשירית מביא
אכל  או למקדש שנכנס טמא או שבועה על העובר דלות".
בהמה, דררגות: (שלוש ויורד עולה קרבן חייב קודש
עופות. כבש, דרגות: (שתי ויולדת ה). ויקרא סולת. עופות,

זֿח). יב, מנכסיו.28)שם על 29)ירד קדושתן מעביר
לחולין. יוצאות והן חולין.30)העופות דלי 31)כמכסף

דלות.

.È‡È·ÈÂ ¯Înz - ÌeÓ da ÏÙÂ ‰Ó‰a LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ¿≈»¿»«»ƒ»≈¿»ƒ
‡È·È ‡Ï - ÏÒÙÂ ÛBÚ LÈ¯Ù‰ Ì‡ Ï·‡ .ÛBÚ ‰ÈÓ„a¿»∆»¬»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿«…»ƒ
BÓk ,ÔBÈ„t ÛBÚÏ ÔÈ‡L ;‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ÂÈÓ„a¿»»¬ƒƒ»≈»∆≈»ƒ¿¿

ÁaÊn‰ È¯eq‡a e¯‡aL32. ∆≈«¿¿ƒ≈«ƒ¿≈«

כמו 32) חילול להן יש עוף בהן לקנות שהפריש מעות אבל
ט. בהלכה שנתבאר

.‡ÈÔÈp˜ È·iÁ Ïk33˙BÚÓ eLÈ¯Ù‰L ‰¯BzaL »«»≈ƒƒ∆«»∆ƒ¿ƒ»
ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ˙BÚn‰ ÏÎa ‡È·‰Ï ‰ˆ¯ ,Ô‰Èp˜Ï¿ƒ≈∆»»¿»ƒ¿»«»««»

‡È·È - dc·Ï34dc·Ï ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ Ô‰a ‡È·‰Ï ‰ˆ¯ , ¿«»»ƒ»»¿»ƒ»∆«»¿«»
ÈÓc el‡Â È˙‡hÁ ÈÓc el‡ :¯Ó‡ elÙ‡ .‡È·È -»ƒ¬ƒ»«≈¿≈«»ƒ¿≈¿≈

BÏ LÈ - È˙ÏBÚ35„Á‡k Ô‰a ÁwÏÂ ˙BÚn‰ ·¯ÚÏ »ƒ≈¿»≈«»¿ƒ«»∆¿∆»
;‰ÏBÚ B‡ ˙‡hÁ Ïka ÁwÏ B‡ ,B˙ÏBÚÂ B˙‡hÁ«»¿»ƒ««…«»»

˙BL¯t˙Ó ÔÈw‰ ÔÈ‡L36ÌÈÏÚa‰ ˙ÁÈ˜Ïa ‡l‡37B‡ ∆≈«ƒƒƒ¿»¿∆»ƒ¿ƒ««¿»ƒ
Ô‰k ˙iOÚa38. «¬ƒ«…≈

לעולה.33) ואחד לחטאת אחד עופות. שני פירושו קן סתם
לעולה.34) אחר עוף לו.35)ויקנה נקבעות 36)מותר

לעולה. ואיזהו לחטאת בפירוש 37)איזהו קנו כשהבעלים
ואחר  סתם זוג קנה אם אבל לעולה, זה ועוף לחטאת זה עוף
לשנות. לו מותר עולה, וזה חטאת יהיה זה אמר כך

לעולה,38) או לחטאת שירצה איזה להקריב רשאי הכהן
בין  שקבעו פי על ואף לקיחה בשעת קבעו לא הבעלים אם

להקרבה. לקיחה

.·ÈCÎÈÙÏ39- ˙ÓÂ Ì˙Ò ÔÈp˜Ï ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰ Ì‡ , ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿»»≈
‰·„Ï ÔÈÓe˙q‰ ˙BÚn‰ Ô˙B‡ Ïk eÏtÈ40Ôlk È¯‰L , ƒ¿»»«»«¿ƒƒ¿»»∆¬≈À»

.‰ÏBÚ ‡B·Ï ÔÈÈe‡¿̄ƒ»»

עולה.39) הדמים בכל  לקנות רשאי שהוא ואין 40)מפני
לים  להשליכם שצריך הבעלים שמתו חטאת כדמי דינם

המלח.

.‚È‰ÏBÚ ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡Â ˙‡hÁ ·iÁÓ ‰È‰L ÈÓ41, ƒ∆»»¿À»«»¿»«¬≈»«»
È˙·BÁÏ el‡ :¯Ó‡Â ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰Â42‡È·‰Ï ‰ˆ¯ , ¿ƒ¿ƒ»¿»«≈¿»ƒ»»¿»ƒ

˙Ó .‡È·È - ‰Ó‰a ˙ÏBÚ ,‡È·È - ‰Ó‰a ˙‡hÁ Ô‰a»∆««¿≈»»ƒ«¿≈»»ƒ≈
ÁÏn‰ ÌÈÏ eÎÏÈ - ˙BÚn‰ ÁÈp‰Â43. ¿ƒƒ««»≈¿¿»«∆«
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עולה.41) להביא חובה עליו אם 42)ומוטלת פירש ולא
עליו. חובה שתיהן והרי לעולה או לא 43)לחטאת ולמה

זה  דומים הדברים שני אין יב? בהלכה כמו לנדבה יפלו
לחטאת  אלו אומרים הבעלים אם אפילו יב בהלכה לזה.
"כולן  ולפיכך לעולה כולן לעשות הם רשאים לעולה ואלו
שמסופקים  זו בהלכה כן שאין מה לעולה", לבוא ראויים
לים  ילכו הספק ומפני לעולה או לחטאת התכוון אם אנו
אבל  התכוון, למה דעתו גילה ולא כשמת זה וכל המלח,
מגלה  הוא הרי עולה או חטאת אלו מדמים מביא כשהוא

משנה). (לחם "לחובתי" באמירתו כוונתו את

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
אחד 1) או מהחטאות אחת בהן שנתערב הזבחים כל יבאר

מזבח. מאיסורי

.‡ÌÈÁ·f‰ Ïk2˙B˙n‰ ˙B‡hÁÓ ˙Á‡ Ô‰a ·¯Ú˙pL »«¿»ƒ∆ƒ¿»≈»∆««≈«»«≈
,e˙eÓÈ Ôlk - ‡Ba¯a „Á‡ elÙ‡ ,Ï˜Òp‰ ¯BL B‡«ƒ¿»¬ƒ∆»¿ƒÀ»»
Ì‡Â .ÔÈÏËa ÌÈ‡Â Ô‰ ÔÈ·eLÁ ÌÈiÁ ÈÏÚaL ÈÙÏ¿ƒ∆«¬≈«ƒ¬ƒ≈¿≈»¿≈ƒ¿ƒ

ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡L ,‰ˆ¯‰ - ·È¯˜‰3. ƒ¿ƒÀ¿»∆≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ

ע:2) זבחים שלפי 3)משנה אמרו עג: שם בגמרא
התערובת  את הקריב אם נדחים, אינם חיים שבעלי השיטה
למעלה  לשיטתו ורבינו מהקרבה, שנדחו אע"פ הורצה,

נדחים. אינם חיים שבעלי כד הלכה ד בפרק

.·ÁaÊn‰ È¯eq‡Ó „Á‡ Ô‰a ·¯Ú˙4Ìlk eÚ¯È - ƒ¿»≈»∆∆»≈ƒ≈«ƒ¿≈«ƒ¿À»
‰Ùi‰ ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,e¯ÎnÈÂ ,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú«∆ƒ…»∆¿ƒ»¿¿»ƒƒ¿≈«»∆

Ô‰aL5·¯Ú˙pL ÌÈL„˜ ÏL ÔÈn‰ B˙B‡Ó6. ∆»∆≈«ƒ∆»»ƒ∆ƒ¿»≈

קדשים 4) בהמת כשנתערבה המדובר הקודמת בהלכה שם.
בתערובת  עוסקים אנו זו ובהלכה מיתה, שדינן בבהמות
למזבח, להקריבן שאסור בהמות פירוש, מזבח. באיסורי
או  אחד עד עלֿפי אשה שרבע או אדם שהמית שור כגון
כשרים, עדים שני עלֿפי אלא נסקל שאינו הבעלים, עלֿפי

וכדומה. טריפה בהמה היתה 5)או קדשים בהמת שמא
ביותר. ואם 6)היפה עולה, מקריב – עולה היתה אם

המכירה  מדמי לוקח עושה? הוא וכיצד שלמים. – שלמים
בהמת  ואומר: ביותר, השמנה הבהמה למחיר שווה סכום
כסף  על מחוללת תהא שהיא מקום בכל שנתערבה, הקדשים
כמה  כבר נתבאר הכסף. על בזה עוברת הקרבן וקדושת זה,
שיפול  עד ירעו ולפיכך פדיון, לו אין תמים שקרבן פעמים,

מום. בהם

.‚e·¯Ú˙7ÔÈlÁ‰ e¯ÎnÈ - ÌÈÓÈÓz ÔÈlÁa ÌÈL„˜ ƒ¿»¿»»ƒ¿Àƒ¿ƒƒƒ»¿«Àƒ
ÔÈn‰ B˙B‡ ÈÎ¯ˆÏ ˙·¯ÚzaL8?„ˆÈk .Ôlk e·¯˜ÈÂ ∆««¬…∆¿»¿≈«ƒ¿ƒ¿¿À»≈«

ÔÈlÁ ˙BÓ‰a Úa¯‡a e·¯Ú˙pL ÌÈÓÏL ˙BÓ‰a Úa¯‡«¿«¿≈¿»ƒ∆ƒ¿»¿¿«¿«¿≈Àƒ
ÔÈlÁ ÏL Úa¯‡‰ e¯ÎnÈ - ÌÈÓÈÓz9CÈ¯ˆ ‡e‰L ÈÓÏ ¿ƒƒƒ»¿»«¿«∆Àƒ¿ƒ∆»ƒ

B‡ ‰ÏBÚa ÔÎÂ .ÌÈÓÏL Ïk‰ e·¯˜ÈÂ ÌÈÓÏL ‡È·‰Ï¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿«…¿»ƒ¿≈¿»
Á ÈÓ„ È¯‰L ,¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ ÌÈÓc‰Â .ÌL‡a.Ô‰ ÔÈl ¿»»¿«»ƒÀƒ¿»»»∆¬≈¿≈Àƒ≈

ואם 8)שם.7) שלמים, – שלמים אם שנתערב, הזבח מין
עולה. – לו 9)עולה מוכר שהוא בפירוש, לקונה יאמר

יעילה  יותר היא זו תקנה חולין. שהן הבהמות ארבע את
ב. שבהלכה מזו

.„·¯Ú˙10ÏB„b - ÏÁ ÏL ÌÈ¯ÂLa Lc˜‰ ¯BL ƒ¿»≈∆¿≈ƒ¿»ƒ∆…»
Lc˜‰ ÔlÎaL11e¯ÎnÈÂ ,12.ÔÈn‰ B˙B‡ ÈÎ¯ˆÏ ¯‡M‰ ∆¿À»∆¿≈¿ƒ»¿«¿»¿»¿≈«ƒ

ÌÈL„˜a ÌÈL„˜ e·¯Ú˙13BÈÓa ÔÈÓ14·¯˜È ‰Ê - ƒ¿»¿»»ƒ¿»»ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿«
ÂÈÏÚa ÌLÏ15Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚa ÌLÏ ·¯˜È ‰ÊÂ , ¿≈¿»»¿∆ƒ¿«¿≈¿»»««ƒ

ÌÈ¯·c ‰na .Ba¯˜ ¯ÈkÓ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÔÈ‡L∆≈»∆»≈∆«ƒ»¿»«∆¿»ƒ
‰ÎÈÓÒ Ì‰a ÔÈ‡L ,ÌÈL ˙Ba¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡16Ï·‡ ; ¬ƒ¿»¿¿»ƒ∆≈»∆¿ƒ»¬»

ÏÚ CÓÒÏ CÈ¯ˆ „Á‡ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL‡ ˙Ba¯»̃¿¿¬»ƒƒ¿»∆»»ƒƒ¿…«
„Á‡‰ ÔziL „Ú e·¯˜È ‡Ï el‡ È¯‰ - Ba¯˜ L‡…̄»¿»¬≈≈…ƒ¿¿«∆ƒ≈»∆»

B¯·ÁÏ B˜ÏÁ17,e¯ÎnÈÂ ,Ïka ÌeÓ ÏtiL „Ú B‡ , ∆¿«¬≈«∆ƒ…«…¿ƒ»¿
.ÔÈn‰ B˙B‡Ó Ô‰aL ‰Ùi‰ ÈÓ„a „Á‡ Ïk e‡È·ÈÂ¿»ƒ»∆»ƒ¿≈«»∆∆»∆≈«ƒ

ב.10) הלכה פי"ג מנחות את 11)תוספתא יקריב כלומר,
ואם  עולה, – עולה אם קרבן, מין לאותו שבהם הגדול
של  הם השוורים כשכל והמדובר שלמים. – שלמים
אבל  הגדול, את להקריב יכול הוא ולפיכך המקדיש,
להקריב  יכול המקדיש אין אחרים של בשוורים כשנתערב
דבר  מקדיש אדם ואין שלו, שור זה אין שמא הגדול, את
שנתערב  בפירוש: כתוב שם מנחות ובתוספתא שלו. שאינו

קח: מנחות גמרא וראה שיקבל 12)"בשוריו". והדמים
הוא  מהנמכרים אחד אם ואפילו חולין. הם השוורים בעד
בו  שאין קרבן כי הדמים, על עוברת קדושתו אין הקדש,

שם). רש"י (ראה מתחלל אינו עא:13)מום זבחים משנה
בני 14) שני של והם בשלמים, שלמים או בעולה עולה

בעליו.15)אדם. שהוא מי פרק 16)לשם למעלה ראה
ובהערות. בפנים יד, הלכה קלים 17)ד בקדשים המדובר

ואינו  ממונו אינם קדשים קדשי אבל בעלים, ממון שהם
פסק  רבינו שהרי לתמוה, יש (אולם במתנה ליתנם יכול
ושלמיו  עולתו ש"המוכר ח, הלכה מעילה מהלכות ד בפרק
במשנה  איגר עקיבא ר' הגהות ראה כלום". ולא עשה לא

שם).

.‰BÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ e·¯Ú˙18‰ÏBÚ ÔB‚k , ƒ¿»¿ƒ¿∆≈ƒ¿»
Ô‰aL ‰¯eÓÁk elÙ‡ e·¯˜È ‡Ï - ÌÈÓÏLa19, ƒ¿»ƒ…ƒ¿¿¬ƒ«¬»∆»∆

.ÏeÒt‰ ˙È·Ï ÌÈL„˜ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡L∆≈¿ƒƒ»»ƒ¿≈«¿

עה:18) שם 19)שם במשנה עולה. שניהם להקריב
נאכל  שזה אלא נאכלים, ששניהם ושלמים באשם המדובר
בעזרה, הקלעים מן ולפנים ולילה ליום כהונה לזכרי
אדם  ולכל שביניהם ולילה ימים לשני נאכלים ושלמים

אומר:מישראל  שמעון ר' ורבנן. שמעון ר' בזה ונחלקו  .
וחכמים  שבהם", כחמור ויאכלו אשם) (כדין בצפון "ישחטו
פירוש  הפסול", לבית קדשים מביאים "אין ואומרים חולקים
כי  אכילתם, זמן צמצום ידי על פסול לקדשים לגרום אין
ייפסל  והנשאר הבשר, כל את לאכול יספיקו לא שמא
זה  ובמקרה ושלמים, בעולה כאן מדבר רבינו אבל בנותר.
לבית  קדשים מביאים שאין לנימוק כלל צריכים אנו אין
הלכה  מזבח איסורי מהלכות ה בפרק רבינו שהרי הפסול,
ואם  לוקה, – למזבח קלים קדשים בשר שהמעלה פסק ד
נקט  שרבינו ונראה שבהם. כחמור להקריבם איֿאפשר כן
"מין  המונח את לבאר לדוגמה, ושלמים" "עולה כאן
אבל  וכבש, שור כגון לפרש תטעה שלא מינו", בשאינו
בשאינו  מין של תערובות סוגי כל כוללת עצמה ההלכה
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בפני  תערובת סוג כל דיני מפורטים הבאות ובהלכות מינו,
עצמו.

.ÂÔÈ‡ Ck ,Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÓÊa ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡L ÌLÎe¿≈∆≈¿«¬ƒƒ¿«¬ƒ»»»≈
Ô‰ÈÏÎB‡a ÔÈËÚÓÓ20Ô˙ÏÈÎ‡ ÌB˜Óa ‡ÏÂ21‡l‡ . ¿«¬ƒ¿¿≈∆¿…ƒ¿¬ƒ»»∆»

?‰OÚÈ „ˆÈk22,ÌeÓ Ì‰a ÏtiL „Ú Ïk‰ eÚ¯È ≈««¬∆ƒ¿«…«∆ƒ…»∆
Bc·Ï Ô‰Ó „Á‡ Ïk ¯ÎnÈÂ23‰Ùi‰ ÈÓ„a ‡È·ÈÂ , ¿ƒ»≈»∆»≈∆¿«¿»ƒƒ¿≈«»∆

,¯Á‡‰ ÔÈnÓ Ô‰aL ‰Ùi‰ ÈÓ„·e ,‰Ê ÔÈnÓ Ô‰aL∆»∆ƒƒ∆ƒ¿≈«»∆∆»∆ƒƒ»«≈
¯˙Bn‰ „ÈÒÙÈÂ24.B˙ÈaÓ ¿«¿ƒ«»ƒ≈

ימים 20) לשני נאכלים ששניהם בהמה, ומעשר בכור כגון
נאכל  ובכור מישראל, אדם לכל מותר שהמעשר אלא ולילה,

לכהנים. במקום 21)רק צמצום בו שיהיה דבר מצאנו לא
אכילתו, בזמן או באוכליו או צמצום גם בו יהיה ולא

בכלל. זה דין רבינו הביא למה נתבאר לא זה 22)ולפיכך
הקודמת. להלכה גם יחד,23)נמשך שניהם ימכור שאם

שבהם. היפה מחיר כמה ידע דמי 24)לא שבין ההפרש,
גרועה. דמי ובין יפה

.ÊÁL ‰ÏBÚ ·È¯˜‰ ¯·kL Èt ÏÚ Û‡B‡ da ·i ««ƒ∆¿»ƒ¿ƒ»∆«»»
Ô·È¯˜‰Ï ·iÁ ‰È‰L ÌÈÓÏL25·È¯˜Ó ‰Ê È¯‰ -26 ¿»ƒ∆»»«»¿«¿ƒ»¬≈∆«¿ƒ

.ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓÏLe ˙¯Á‡ ‰ÏBÚ ˙·¯Úz‰ ÈÓcÓƒ¿≈««¬…∆»«∆∆¿»ƒ¬≈ƒ

נדרו.25) קיום יאחר שלא פרק 26)כדי זבחים תוספתא
ב. הלכה ח

.Á˙‡hÁ27„Ú Ïk‰ eÚ¯È - ÌÈÓÏLa ‰·¯Ú˙pL «»∆ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒƒ¿«…«
,ÌÈÓÏL Ô‰aL ‰Ùi‰ ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL∆ƒ…»∆¿»ƒƒ¿≈«»∆∆»∆¿»ƒ
˙‡hÁ ·È¯˜‰Â Ì„˜ Ì‡Â .˙‡hÁ Ô‰aL ‰Ùi‰ ÈÓ„·eƒ¿≈«»∆∆»∆«»¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ«»

e˙eÓÈ Ôlk - BÏ dLÈ¯Ù‰L ˙‡hÁ ÏÚ ˙¯Á‡28. «∆∆««»∆ƒ¿ƒ»À»»

שם.27) בעליה 28)תוספתא וכיפרו שאבדה חטאת כדין
רבינו, וסובר ה"א). ד פרק (למעלה שנמצאה לפני

ולחםֿמשנה. כסףֿמשנה ראה כאבודה. דינה - שנתערבה

.ËÔÎÂ29- ÌL‡ ˙BÚÓa ˙‡hÁ ˙BÚÓ e·¯Ú˙ Ì‡ ¿≈ƒƒ¿»¿»«»¿»»»
ÌB˜Ó ÏÎa ˙‡hÁ ÈÓc ÏlÁÓe ,˙BÓ‰a ÈzL Á˜BÏ≈«¿≈¿≈¿«≈¿≈«»¿»»
¯·k Ì‡Â .ÌL‡ ÏÚ ÌL‡ ÈÓ„e ,˙‡hÁ ÏÚ ‡e‰L∆««»¿≈»»«»»¿ƒ¿»

B˙‡hÁ ‰·¯˜30ÁÏn‰ ÌÈÏ ˙BÚn‰ Ïk CÈÏBÈ -31. »¿»«»ƒ»«»¿»«∆«
BÓL‡ ‰·¯˜ ¯·k Ì‡Â32‰·„Ï Ïk‰ eÏtÈ -33. ¿ƒ¿»»¿»¬»ƒ¿«…ƒ¿»»

שם.29) דמי 30)תוספתא כאן והרי הכסף, שחילל לפני
מעורבים  האבודה שנמצאה לפני בעליה שכיפרו חטאת

אשם. א.31)בדמי הלכה ב בפרק והחטאת 32)כמו
קרבה. בהמה 33)לא שיקנה אחרי שישאר מה כל פירוש,

אשם. מותר כדין לנדבה יפול – לחטאת ויקריבנה יפה

.È‰„Bz34d˙¯eÓ˙a ‰·¯Ú˙pL35,‰·¯˜z Ô‰ÈzL - »∆ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿≈∆ƒ¿«¿»
Ô‰nÚ ÌÁl‰ ÛÈÈÂ36CÎÂ .37¯‡La ‰„Bz ‰·¯Ú˙ Ì‡ ¿»ƒ«∆∆ƒ»∆¿»ƒƒ¿»¿»»ƒ¿»

„Ú Ïk‰ eÚ¯È - B˙„Bz ‰·¯wL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÁ·Ê¿»ƒ««ƒ∆»¿»»ƒ¿«…«
,˙¯Á‡ ‰„Bz ‰Ùi‰ ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL∆ƒ…»∆¿»ƒƒ¿≈«»∆»«∆∆

.¯Á‡ Á·Ê ‰Ùi‰ ÈÓ„·eƒ¿≈«»∆∆««≈

תמורת 35)שם.34) זו הרי חולין בהמת על אמר אם
"ואם  לג): כז, (ויקרא שנאמר קדושות, שתיהן זו, תודה

קודש". יהיה ותמורתו הוא והיה ימירנו, עם 36)המר
אותן  ומניפין תודה) (לחמי חלות ארבעים מביאים התודה
בתמורתה  התודה נתערבה ואם התודה, עם ביחד בעזרה
ח, הלכה יב פרק לקמן (ראה שתיהן עם  הלחם מניפים

יג). הלכה 37)והלכה שם תוספתא וֿז. להלכות נמשך זה
או  לחם טעונה זו שניה תודה אם פירש ולא רבינו סתם ג.
וכסףֿמשנה  ראב"ד ראה ללחם. רמז אין בתוספתא וכן לא,

כאן.

.‡È¯ÈÊ ÏÈ‡a ‰·¯Ú˙38‰·¯˜z Ì‰ÈzL -39, ƒ¿»¿»¿≈»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿»
ÌÁl‰ ÛÈÈÂ40.Ô‰nÚ ¿»ƒ«∆∆ƒ»∆

לשלמים.38) איל מביא נזיר שהזרוע 39)שם. ואע"פ
חששו  שלא מפני באוכליו, וממעט קדשים כקדשי נאכל

(כסףֿמשנה). כזה קטן לה.40)לחלק הערה ראה

.·È¯BÎa41„Ú eÚ¯È Ì‰ÈL - ÁÒÙa ·¯Ú˙pL ¿∆ƒ¿»≈¿∆«¿≈∆ƒ¿«
ÌeÓ Ì‰a ÏtiL42¯BÎ·k eÏÎ‡ÈÂ ,43‡Ï ‰nÏÂ . ∆ƒ…»∆¿≈»¿ƒ¿¿»»…

,˙BˆÁ „Ú Ì„‡ ÏÎÏ ÏÎ‡ ÁÒt‰L ÈÙÏ ?e·¯˜Èƒ¿¿¿ƒ∆«∆«∆¡»¿»»»«¬
;ÌÈ‰kÏ ‡l‡ ÏÎ‡ BÈ‡Â ,ÌÈÓÈ ÈLÏ ¯BÎa‰Â¿«¿ƒ¿≈»ƒ¿≈∆¡»∆»«…¬ƒ
ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡Â ,ÏeÒt‰ ˙È·Ï ÌÈL„˜ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â¿≈¿ƒƒ»»ƒ¿≈«¿¿≈¿«¬ƒ

.Ô˙ÏÈÎ‡a«¬ƒ»»

צח:41) פסחים ד, הלכה ח פרק זבחים תוספתא
הנוגעים 42) שם.) (פסחים רבא דברי כאן השמיט רבינו

בהמה  שמביא היינו פדיון, שצריך הפסח של לתקנתו
פסח. מותר כדין שלמים, ומקריבה הפסח את עליה ומחלל

ושחיטת 43) הקבוע, באטליז לשוחטו שאסור בכור כחומרת
ואין  באיטליז בשרו את מוכרים אין וגם חולין, בהמות
עצמה  באכילה אבל באומד, אלא במשקלות אותו שוקלים
וכסףֿ שם, רש"י (ראה חומרה כל מום בעל בבכור אין

כאן). משנה

.‚È¯OÚÓ ÔÎÂ44ÌeÓ Ô‰a ÏtiLk ,ÁÒÙa ·¯Ú˙pL ¿≈«¬≈∆ƒ¿»≈¿∆«¿∆ƒ…»∆
eÏÎ‡È - e·¯Ú˙pL ¯OÚn‰Â ¯BÎa‰ .¯OÚÓk eÏÎ‡È≈»¿¿«¬≈«¿¿««¬≈∆ƒ¿»¿≈»¿

ÔÓeÓa45. ¿»

על 44) הפסח את לחלל צריך כאן גם שם. זבחים תוספתא
(לחםֿמשנה). שלמים ויקריבנה אחרת כל 45)בהמה בלי

בעלי  מעשר לדיני בכור דיני בין הבדל כל אין שהרי תיקון,
מומים.

.„ÈÌÈL„˜ ¯‡L ÔÎÂ46- ¯OÚÓ·e ¯BÎ·a e·¯Ú˙pL ¿≈¿»»»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿¿«¬≈
Ba ÏÙpL ¯BÎ·k eÏÎ‡ÈÂ ,ÌeÓ Ì‰a ÏtiL „Ú eÚ¯Èƒ¿«∆ƒ…»∆¿≈»¿ƒ¿∆»«

.ÌeÓ Ba ÏÙpL ¯OÚÓk B‡ ÌeÓ¿«¬≈∆»«

עא:46) זבחים משנה

.ÂËÌL‡47ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓÏLa ·¯Ú˙pL »»∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ««ƒ∆≈
- ÏÎ‡ ¯Oa‰ Ï·‡ ÔÈ¯eÓ‡‰ ‡l‡ Ô‰ÈMÓ ÔÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒƒ¿≈∆∆»»≈ƒ¬»«»»∆¡»

e·¯˜È ‡Ï48‡È·ÈÂ ,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú eÚ¯È ‡l‡ , …ƒ¿¿∆»ƒ¿«∆ƒ…»∆¿»ƒ
¯˙Bn‰Â ,ÌÈÓÏL ‰Ùi‰ ÈÓ„·e ,ÌL‡ ‰Ùi‰ ÈÓ„aƒ¿≈«»∆»»ƒ¿≈«»∆¿»ƒ¿«»
Ô‰ÈL - BÓL‡ ·È¯˜‰Â Ì„˜ Ì‡Â .B˙ÈaÓ „ÈÒÙÈ«¿ƒƒ≈¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¬»¿≈∆

‰·„Ï eÏtÈ49. ƒ¿ƒ¿»»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oiycwendקסו ileqt 'ld - dcear xtq - oeygxn 'i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עה:47) שם ולילה,48)משנה ליום נאכל שאשם מפני
מביאים  ו"אין שביניהם, ולילה ימים לשני נאכלים ושלמים

ה). הלכה (למעלה הפסול" לבית עולות 49)קדשים
חטאת). בדין ח הלכה למעלה (ראה אשם מותר כדין ציבור,

.ÊËÌÈL„w‰ Ïk50ıeÁ ,BÈÓa ÔÈÓ e·¯Ú˙iL ¯LÙ‡ »«√»ƒ∆¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
È¯ÎfÓ ‡l‡ ÌL‡‰ ÔÈ‡L ;ÌL‡‰ ÌÚ ˙‡hÁ‰ ÔÓƒ««»ƒ»»»∆≈»»»∆»ƒƒ¿≈
.‰·˜ ‡l‡ ÌÈO·k‰ ÔÓ ˙‡hÁ EÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈO·k¿»ƒ¿≈¿«»ƒ«¿»ƒ∆»¿≈»

עא:50) שם משנה

.ÊÈÔÈ·¯Ú˙n‰ el‡ ÏÎÂ51- ·È¯˜‰ Ì‡ ,ÌÈiÁa ¿»≈«ƒ¿»¿ƒ««ƒƒƒ¿ƒ
ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡L ,‰ˆ¯‰52. À¿»∆≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ

עג:51) שם ובהערות 52)גמרא א, הלכה למעלה ראה
שם.

.ÁÈ‰Ó‰a53¯„Ú Ïc‚Ó „ÚÂ ÌÈÏLe¯ÈÓ ˙‡ˆÓpL54, ¿≈»∆ƒ¿≈ƒ»«ƒ¿«ƒ¿«≈∆
d˙cÓÎe55- ‡È‰ d˙L ˙a ‰·˜ Ì‡ :Áe¯ ÏÎÏ ¿ƒ»»¿»«ƒ¿≈»«¿»»ƒ

‡È‰ ˙‡hÁ ‡nL ,˙eÓzL „Ú ‰tÎÏ dÒBk56‰˙È‰ . ¿»¿ƒ»«∆»∆»«»ƒ»¿»
ÌÈzL ˙a57ÌÈÓÏL ‰p‡È·È -58ÌÁÏ dnÚ ‡È·ÈÂ ,59, «¿«ƒ¿ƒ∆»¿»ƒ¿»ƒƒ»∆∆

‡È‰ ‰„Bz ‡nL60BÏ ÔÈ‡ - ÌÈL ÈzL Ôa ¯ÎÊ ‡ˆÓ . ∆»»ƒ»»»»∆¿≈»ƒ≈
‡e‰ ÌL‡ ‡nL ,‰wz61ÂÈÏÚa e¯tk ‡Ï ÔÈ„ÚÂ62. «»»∆»»»«¬«ƒ…ƒ¿¿»»

‰L Ôa ¯ÎÊ ‡ˆÓ63,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú BÁÈpÓ - »»»»∆»»«ƒ«∆ƒ…
‰ÏBÚ Ì‡ :¯ÓB‡Â ‰˙Óe ,ÂÈzÁz ˙BÓ‰a ÈzL ‡È·Óe≈ƒ¿≈¿≈«¿»«¿∆¿≈ƒ»
‰Ê - ‰È‰ ÌÈÓÏL Ì‡Â ,ÂÈzÁz ‰ÏBÚ ‰Ê - ‰È‰»»∆»«¿»¿ƒ¿»ƒ»»∆

ÂÈÎÒe ,‰ÏBÚ „Á‡‰ ·È¯˜Óe ;ÂÈzÁz ÌÈÓÏL64ÏMÓ ¿»ƒ«¿»«¿ƒ»∆»»¿»»ƒ∆
¯eaˆ65.‰È‰ ‰„Bz ‡nL ,ÌÁl‰ ÌÚ ÌÈÓÏL ¯Á‡‰Â , ƒ¿»«≈¿»ƒƒ«∆∆∆»»»»

‰È‰ elÙ‡L .BÓeÓa ÏÎ‡È ?‡ˆÓp‰ ‰Êa ‰OÚi ‰Óe«≈¬∆»∆«ƒ¿»≈»≈¿∆¬ƒ»»
¯OÚÓ B‡ ¯BÎa66ÁÒt Ì‡Â ;ÏÎ‡ ‡e‰ BÓeÓa - ¿«¬≈¿∆¡»¿ƒ∆«

ÌÈÓÏL ‰Ê È¯‰ - ‡e‰ BpÓÊ ¯Á‡67Ïk‰ - BpÓÊ·e ; ««¿«¬≈∆¿»ƒƒ¿««…
Ba ÔÈ¯‰Ê68ÌL‡ B‡ ¯ÈÊ ÌL‡ ‡nL :¯Ó‡z Ì‡Â . ƒ¿»ƒ¿ƒ…«∆»¬«»ƒ¬«

Ú¯ˆÓ69eLÁ ‡Ï CÎÈÙÏ ,„ÈÓz ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡ - ‡e‰ ¿…»≈»¿ƒ»ƒ¿ƒ»…»
.Ô‰Ï»∆

קידושין 53) יוחנן ר' של ופירושו ד. ז, פרק שקלים משנה
לירושלים.54)נה: קרובה עיר זה.55)שם כמרחק

הם. קרבנות זבחי רובן שם, הנמצאות ואין 56)בהמות
שם. אביי דברי תקנה. ולעולה,57)לה לחטאת ופסולה

בת  כשהיתה רב זמן לפני נאבדה שמא חוששים אנו ואין
ותודה.58)שנה. לשלמים כולל שם הוא "שלמים"

לה.59) והערה י, הלכה למעלה של 60)ראה מלשונו
שתודה  ואףֿעלֿפי הבהמה, אותה רק שמקריב משמע רבינו
מביאים  ואין ולילה, ימים לשני ושלמים ולילה, ליום נאכלת
להקריב  מותר כאן יב), הלכה (ראה הפסול לבית קדשים
(הר  קרבן לאותו אחרת תקנה אין שהרי כדיעבד, שזה מפני
בהמה  גם שמביא בפירוש נאמר שם בגמרא אולם המוריה).

לחםֿמשנה). (ראה שתים.61)אחרת בן הוא אשם קרבן
ודמיו 62) שיומם, עד ברעייה תקנה לו יש כיפרו שאם

יד). הלכה ד פרק (למעלה לנדבה הוא 63)נופלים והרי
שלמים. ספק עולה עם 64)ספק שמביאים ויין שמן

הבאתם,65)הקרבנות. חובת להטיל מי על אין שהרי

שם. שקלים פדיון.66)משנה להם בדין 67)שאין גם
בהערה  שהבאנו המוריה" "הר של להסברו צריכים אנו זה
אחרים  ושלמים ולילה, ליום נאכל זמנו אחר פסח שהרי נט,
הפסול. לבית קדשים מביאים ואין ימים, לשני נאכלים

יאבד.68) שלא עליו שנה.69)משגיחים בני באים שניהם

.ËÈeËÁLpL ¯Á‡ ÌÈL„˜a ÌÈL„˜ e·¯Ú˙70- ƒ¿»¿»»ƒ¿»»ƒ««∆ƒ¿¬
ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa e·¯Ú˙ .Ô‰aL ¯eÓÁk eÏÎ‡È71 ≈»¿∆»∆»∆ƒ¿»¿ƒ¿≈«À¿»ƒ

Ô˙¯eˆ ¯aÚz - ‰¯ÊÚa eËÁLpL ÔÈlÁa B‡72e‡ˆÈÂ ¿Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»¿À«»»¿≈¿
.‰Ù¯O‰ ˙È·Ï¿≈«¿≈»

ד.70) ח, פרק שם ותוספתא עה: זבחים משנה
שם.71) בלינה.72)תוספתא שיפסלו כדי אותן, ילינו

נפסלו. שלא קדשים לשרוף שאסור

.Î˙‡hÁ È¯·È‡73‰ÏBÚ È¯·È‡a e·¯Ú˙pL74- ≈¿≈«»∆ƒ¿»¿¿≈¿≈»
ÔÈÙ¯BOÂ ,Ô˙¯eˆ ¯aÚ˙e e„ÒtiL „Ú Ïk‰ ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ«…«∆ƒ»¿¿À«»»¿¿ƒ

Ô˙B‡75ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÔÈÙ¯BOL ÌB˜na ‰¯ÊÚa76. »»¬»»«»∆¿ƒ¿≈«À¿»ƒ

עז.73) שם אבל 74)משנה המזבח, על הקטרה שטעונים
להקטירם. ואסור לכהנים נאכלים חטאת כדעת 75)איברי

הם  חשובים שאיברים מפני ביטול, להם ואין שם. רבנן
בתערובת. בטלים הלכות 76)ואינם ראה העזרה. בתוך

ג. הלכה ז פרק הקרבנות מעשה

.‡Î¯·‡77È¯·È‡a ·¯Ú˙pL ÔÈÓeÓ ÈÏÚa ÏL ≈∆∆«¬≈ƒ∆ƒ¿»≈¿≈¿≈
˙È·Ï Ïk‰ e‡ˆÈ - ÌÈ¯·È‡ ÛÏ‡a ¯·‡ elÙ‡ ,ÌÈL„»̃»ƒ¬ƒ≈∆¿∆∆≈»ƒ≈¿«…¿≈
˙·¯Úz‰ ÔÓ „Á‡Ó ıeÁ Ôlk e·¯˜ elÙ‡Â .‰Ù¯O‰«¿≈»«¬ƒ»¿À»≈∆»ƒ««¬…∆
ÈÏeÒt ÔÈÙ¯BOL ÌB˜na ‰¯ÊÚa Û¯OÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ»≈»¬»»«»∆¿ƒ¿≈

.ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒ

עז:77) שם משנה

.·Î˙BÎÈ˙Á78˙BÎÈ˙Áa e·¯Ú˙pL ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¬ƒ»¿≈»»ƒ∆ƒ¿»¿«¬ƒ
ÈLÏ ÔÈÏÎ‡a „Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡p‰ B‡ ,ÌÈl˜ ÌÈL„»̃»ƒ«ƒ«∆¡»ƒ¿∆»¿∆¡»ƒƒ¿≈

.Ô‰aL ¯eÓÁk eÏÎ‡È - ÌÈÓÈ»ƒ≈»¿¿»∆»∆

עה:78) שם משנה

.‚Î‰ÎÈ˙Á79‰‡Óa ‰·¯Ú˙pL ‰‡ÓË ˙‡hÁ ÏL ¬ƒ»∆«»¿≈»∆ƒ¿»¿»¿≈»
ÌÁÏ ÏL ‰Òe¯t ÔÎÂ ,‰¯B‰Ë ˙‡hÁ ÏL ˙BÎÈ˙Á¬ƒ∆«»¿»¿≈¿»∆∆∆
ÌÁÏ ÏL ˙BÒe¯t ‰‡Óa ‰·¯Ú˙pL ‡ÓËpL ÌÈt‰«»ƒ∆ƒ¿»∆ƒ¿»¿»¿≈»¿∆∆∆

‰ÏÚz ‰Ê È¯‰ - ¯B‰h‰ ÌÈt‰80e¯‡aL BÓk , «»ƒ«»¬≈∆«¬∆¿∆≈«¿
˙BÓe¯˙a81. ƒ¿

פא:79) יבמות את 80)ברייתא לאכול ומותר מתבטלת,
לכבד  ראויות שאינן קטנות בחתיכות המדובר התערובת.
הברייתא  את לקיש ריש מעמיד שם בגמרא אורחים. בהן
שהלכה  יוחנן ר' אבל חשיבות, כל בה שאין כשנימוחה
מחשיב  אדם כל שלא קטנות, בחתיכות מעמידה כמותו
וראה  דברי. וד"ה יוחנן ר' ד"ה שם תוספות ראה אותן.

כ. הלכה יד.81)למעלה הלכה יד פרק תרומות בהלכות

.„ÎÏ·‡82a ‰·¯Ú˙pL ˙‡hÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á‰‡Ó ¬»¬ƒ»∆«»∆ƒ¿»¿»¿≈»
ÌÈt‰ ÌÁÏ ÏL ‰Òe¯t ÔÎÂ ,ÔÈlÁ ÏL ˙BÎÈ˙Á¬ƒ∆Àƒ¿≈¿»∆∆∆«»ƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קסז oiycwend ileqt 'ld - dcear xtq - oeygxn 'i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

È¯‰ - ÔÈlÁ ÏL ˙BÒe¯t ‰‡Óa ‰·¯Ú˙pL ¯B‰h‰«»∆ƒ¿»¿»¿≈»¿∆Àƒ¬≈
ÌÈ‰kÏ Ïk‰ ÏÎ‡È ‡l‡ ,eÏÚÈ ‡Ï el‡83ÏÎk ≈…«¬∆»≈»≈«…«…¬ƒ¿»

˙BÚn„Ó‰84. «¿À»

מפני 83)שם.82) מתבטלת, אינה למה הנימוק זהו
בהלכה  מהֿשאיןֿכן לכהנים, הכל להאכיל שאפשר

וחולין.84)הקודמת. קודש של תערובת

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
וכל 1) בלילה, והמולק שמלקו, לעבודה הפסולין כל יבאר

בקודש. פסולו שהיה

.‡ÔÈÏeÒt‰ Ïk2e˜ÏnL ‰„B·ÚÏ3Ô˙˜ÈÏÓ - »«¿ƒ»¬»∆»¿¿ƒ»»
‰ÏeÒt4BÈ‡ - ÏeÒt ÛBÚ‰ B˙B‡L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿»¿««ƒ∆»»≈

‰‡ÓËÏ ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·k5,‰ÏÈla ˜ÏÓ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿«»«»¿À¿»¿≈ƒ»«««¿»
ËÁML B‡6ıeÁa ÌÈL„˜Â ÌÈÙa ÔÈlÁ7ÌÈ‡ - ∆»«Àƒƒ¿ƒ¿»»ƒ«≈»

.‰Ï·pk«¿≈»

א.2) סח, זבחים נשחטים 3)משנה, אינם העוף קרבנות
שנאמר  בציפרנו, העורף מן מולקם הכהן אלא בסכין,

ראשו". את "ומלק טו): א, טעונה 4)(ויקרא שמליקה
ומלק". וגו' הכהן "והקריבו (שם): שנאמר כשר, כהן

פסול 5) כשמלק אבל טמא. – טהור עוף נבילת האוכל
להוציא  המליקה מועילה נפסל, שהקרבן אע"פ קדשים,

נבילה. קדשים 7)עופות.6)מטומאת לשחט והואֿהדין
א. סט, שם ברייתא בפנים,

.·ÌÈ¯Bz ˜ÏÓ8ÔpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL9¯·ÚL ‰BÈ È·e »«ƒ∆…ƒƒ«¿«»¿≈»∆»«
dtb L·iLÂ ,ÌpÓÊ10dÈÚ ˙ÈÓÒpLÂ11‰ÚË˜pLÂ ¿«»¿∆»««»¿∆ƒ¿≈≈»¿∆ƒ¿¿»

Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .¯·c ÏÎÏ ‰Ï· BÊ È¯‰ - dÏ‚«̄¿»¬≈¿≈»¿»»»∆«¿»…
L„wa dÏeÒt ‰È‰L12‡Ï ;‰Ï· dÈ‡Â ‰ÏeÒt - ∆»»¿»«…∆¿»¿≈»¿≈»…

.¯·c ÏÎÏ ‰Ï· BÊ È¯‰ - L„wa dÏeÒt ‰˙È‰»¿»¿»«…∆¬≈¿≈»¿»»»

שם.8) משיזהיבו 9)משנה, בלבד גדולים כשרים תורים
זמן  כל קטנים, כשהם רק באים יונה ובני נוצותיהם,
איסורי  (הל' דם מקומה ומתמלא גדולה נוצה שעוקרים

ה"ג). פ"ב אבל 11)כנפה.10)מזבח העין, שנחטטה
מומים  להקרבה. כשרה שלימה, והיא ראייתה איבדה אם
דינו  - אבר ויבש אבר, נטילת אלא בעוף פוסלים אינם
וזכרות  תמות ואין בבהמה, וזכרות "תמות האבר. כניטל
רק  ובאה תמימה להיות צריכה בהמה עולת (פירוש, בעוף
נקטעה  גפה, יבש יכול העוף), עולת לא אבל הזכרים, מן
כל  ולא העוף" "מן תלמודֿלומר עינה? ונחטטה רגלה
מקומות). ובכמה ב כד, קידושין (ברייתא העוף"

ד"ה 12) ו'תוספות' שם. (רש"י לעזרה שהביאו אחרי שנפסל
שחיטה). אחרי שנפסלו מפרשים אמר,

.‚˜ÏBn‰ ,CÎÈÙÏ13‰Ù¯Ë ˙‡ˆÓÂ14˜ÏnL B‡ , ¿ƒ»«≈¿ƒ¿≈¿≈»∆»«
- ıeÁa ÌÈL„˜Â ÌÈÙa ÔÈlÁ ˜ÏnL B‡ ,ÔÈkÒa¿«ƒ∆»«Àƒƒ¿ƒ¿»»ƒ«

‰Ï· BÊ È¯‰15˙¯zÓ ‰˜ÈÏn‰ ÔÈ‡L ;¯·c ÏÎÏ ¬≈¿≈»¿»»»∆≈«¿ƒ»«∆∆
.ÁaÊnÏ ¯Lk ‡e‰L ¯·„ ‡l‡ ˙¯‰ËÓe¿«∆∆∆»»»∆»≈«ƒ¿≈«

ב.13) סט, שם העוף 14)משנה, את פוסלת טריפות
ה"א). פ"ג (שם א.15)למזבח סח, שם משנה,

.„Úa¯p‰ Ï·‡16‰ˆ˜n‰Â ,17„·Úp‰Â18Ô˙‡‰Â ,19 ¬»«ƒ¿»¿«À¿∆¿«∆¡»¿»∆¿»
¯ÈÁn‰Â20È¯‰ - e˜ÏÓpL ,ÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰Â , ¿«¿ƒ¿«À¿¿»«¿¿ƒ∆ƒ¿¿¬≈

˙È·a ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓe ,¯·c ÏÎÏ ‰Ï· el‡≈¿≈»¿»»»¿«¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ‡ È¯‰Â ,Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ‰M„w‰ ÔÈ‡L ;‰ÚÈÏa‰«¿ƒ»∆≈«¿À»»»¬≈∆«¬≈≈

.L„wa ÔÏeÒt¿»«…∆

ב.16) פה, לעבודהֿזרה.17)שם להקריבו שהופרש
זונה.19)כאליל.18) שמכר 20)אתנן היינו כלב, מחיר

כג, (דברים בתורה כתוב כשרה. בהמה במחירו וקיבל כלב
אלקיך". ה' בית כלב ומחיר זונה אתנן תביא "לא יט):

.‰˙Ba¯w‰ ‰OÚÓa e¯‡a ¯·k21ÛBÚ‰ ˙‡hÁL , ¿»≈«¿¿«¬≈«»¿»∆««»
‰hÓÏ ˙ÈOÚ22‰ÏÚÓÏ ÛBÚ‰ ˙ÏBÚÂ ,23˙‡hÁ . «¬≈¿«»¿«»¿«¿»««

d˙Èf‰ ‰OÚL ÔÈa .‰ÏeÒt - ‰ÏÚÓÏ d‡OÚL ÛBÚ‰»∆¬»»¿«¿»¿»≈∆»»«»»»
˙‡hÁ ‰OÚÓk24‰ÏBÚ ‰OÚÓk d‡OÚL ÔÈa25ÔÈa , ¿«¬≈«»≈∆¬»»¿«¬≈»≈

.˙‡hÁ ÌLÏ d‡OÚL ÔÈa ‰ÏBÚ ÌLÏ d‡OÚL∆¬»»¿≈»≈∆¬»»¿≈«»

ה"ו.21) ופ"ז ה"כ, התחתון 22)פ"ו בחציו דמה את מזים
ונקרא  באמצעו, המזבח את חוגר היה אדום קו המזבח. של
למעלה  הניתנים הדמים מקום בין ומבדיל הסיקרה" "חוט

למטה. הניתנים בהמה,23)ומקום מקרבנות להיפך
למטה. והעולה למעלה מעשיה את 24)שהחטאת הזה

בצוואר. הנשאר את ומיצה או 25)הדם הזיה. בלי מיצוי
(ויקרא  בפירוש נאמר ובחטאת הגוף, מן הראש את שהבדיל

יבדיל". ולא "ומלק... ט): ה,

.ÂÔÓÈÒ ˜ÏÓ elÙ‡ ,‰hÓÏ d‡OÚL ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÔÎÂ¿≈«»∆¬»»¿«»¬ƒ»«ƒ»
ÔÈa .‰ÏeÒt - ‰ÏÚÓÏ „Á‡ ÔÓÈÒÂ ‰hÓÏ „Á‡∆»¿«»¿ƒ»∆»¿«¿»¿»≈

‰ÏBÚ ˙˜ÈÏÓk B˜ÏnL26‰OÚÓk d‡OÚL ÔÈa ∆¿»ƒ¿ƒ«»≈∆¬»»¿«¬≈
ÌLÏ d‡OÚL ÔÈa ˙‡hÁ ÌLÏ d‡OÚL ÔÈa ,˙‡hÁ«»≈∆¬»»¿≈«»≈∆¬»»¿≈

.‰ÏBÚ»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

. . "z`Hg .dlrnl sFrd zlFre ,dHnl ziVrp sFrd z`HgW¤©©¨©£¥§©¨§©¨§©§¨©©
dlEqR - dlrnl D`VrW sFrd. .D`VrW sFrd zlFr oke ¨¤£¨¨§©§¨§¨§¥©¨¤£¨¨

dHnl. .dlEqR." §©¨§¨

שבין  החילוק ידוע האדם: לעבודת לפרשה יש זו הלכה
על  דורון, היא ועולה לכפר, באה חטאת לעולה. חטאת
אחריו, דורון נכנס פרקליט ריצה שנכנס, "פרקליט דרך
וכשבא  פרקליטין, ידי על וריצהו במלך שסרח כאדם

בידו". דורון מביא פניו להקביל
ועולת  למטה, נעשית ש"חטאת במה הפנימי הפירוש וזהו
תשובה  עשה כשכבר הכפרה אחרי שאפילו למעלה", העוף
המזבח, גבי על הקריבוהו וכבר המקדש לבית קרבן והביא
למטה  עדיין שהוא לזכור וצריך למטה" "נעשית זאת בכל
ואז  לרצות, כדי עולה שיביא עד תתאה' 'תשובה בבחינת
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oiycwendקסח ileqt 'ld - dcear xtq - oeygxn `"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הרמב"ם  שכתב במה גם מתבטא זה ענין למעלה. יתעלה
ולכן  ביותר", וענווים שפלים להיות דרכן תשובה ש"בעלי
מעשיך  זכור תשובה לבעל לומר הוא גמור "חטא
את  איש תונו "ולא של האיסור בכלל והוא הראשונים",

אחיו".
.bp oniq dcear xtq zekln oii

הגוף.26) מן הראש שהבדיל

.Ê‰hÓÏ d˜ÏnL ÛBÚ‰ ˙‡hÁ27‰ÏBÚ ˙˜ÈÏÓk ««»∆¿»»¿«»ƒ¿ƒ«»
B‡ ,‰ÏBÚ ÌLÏ ˙‡hÁ ‰OÚÓk B‡ ,˙‡hÁ ÌLÏ¿≈«»¿«¬≈«»¿≈»

‰ÏeÒt - ‰ÏBÚ ÌLÏ ‰ÏBÚ ‰OÚÓk28. ¿«¬≈»¿≈»¿»

בחטאת 28)כמצוותה.27) כמו בעוף פוסל השם שינוי
ה"א. פט"ו לקמן ראה בהמה.

.Á˙‡hÁ ‰OÚÓk ‰ÏÚÓÏ d‡OÚL ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÔÎÂ¿≈«»∆¬»»¿«¿»¿«¬≈«»
- ˙‡hÁ ÌLÏ ˙‡hÁ ‰OÚÓk B‡ ,‰ÏBÚ ÌLÏ¿≈»¿«¬≈«»¿≈«»

‰ÏeÒt29‰¯Lk - ˙‡hÁ ÌLÏ ‰ÏBÚ ‰OÚÓk .30, ¿»¿«¬≈»¿≈«»¿≈»
‰·BÁ ÌLÏ ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡lL „·Ï·e31. ƒ¿«∆…»¿»«¿»ƒ¿≈»

פסולה.29) – מעשיה ששינה כיוון במקומה, שעשאה אע"פ
לשמה.30) שלא שעשאה בהמה חייבים 31)כעולת

אחרת. עולה להביא

.ËB‡ Ô˙iOÚ ÌB˜Ó ÈtÓ eÏÒÙpL ˙BÙBÚ‰ el‡ Ïk»≈»∆ƒ¿¿ƒ¿≈¿¬ƒ»»
˙Ï·k ÔÈ‡ - ÌÓL ÈepL B‡ Ô‰ÈOÚÓ ÈepL ÈtÓƒ¿≈ƒ«¬≈∆ƒ¿»≈»¿ƒ¿«

ÛBÚ‰32ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ B‡ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ »¿À¿»¿≈««»«»
‰Ïbt˙pL33dÈ‡ - ¯˙B ˙ÈOÚ B‡ ‰‡ÓË B‡ ∆ƒ¿«¿»ƒ¿¿»«¬≈»≈»
‰‡nËÓ34‰ÚÈÏa‰ ˙È·a35el‡ ÏkL .ÛBÚ‰ ˙Ï·k ¿«¿»¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿«»∆»≈

.L„wa ÔÏeÒt¿»«…∆

ב.32) סו, זבחים לקמן 33)משנה, מבוארים פיגול דיני
יג. א.34)פרק סט, שם טהור 35)ברייתא, עוף נבלת

שהיא  ובשעה אותה כשאוכלים אלא בנגיעה מטמאה אינה
הבליעה. בבית נוגעת

.È,d˙ÂˆÓk ˙ÈOÚ - ˜Ùq‰ ÏÚ ‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ««»«»»««»≈«¬≈¿ƒ¿»»
˙ÏÎ‡ dÈ‡Â36.ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÏÎk Û¯Oz ‡l‡ , ¿≈»∆¡∆∆∆»ƒ»≈¿»¿≈«À¿»ƒ

˜ÙÒ ‰M‡‰ ‰˙È‰L ÔB‚k ?˜Ùq‰ ÏÚ ‡B·z „ˆÈÎÂ¿≈«»««»≈¿∆»¿»»ƒ»¿≈
˙„ÏBÈ ˜ÙÒ B‡ ‰·Ê37eÏ ÔÈ‡Â .‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ »»¿≈∆∆¿…«≈»∆¿≈»

ËÁ Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡L ;˜ÙÒ ÏÚ ‰Ó‰a ˙‡hÁ‡ ««¿≈»«»≈∆ƒƒ¿«≈ƒ»»
¯‡a˙iL BÓk ,ÈeÏz ÌL‡ ‡È·È - ‡ËÁ ‡Ï Ì‡ƒ…»»»ƒ»»»¿∆ƒ¿»≈

˙B‚‚L ˙BÎÏ‰a38. ¿ƒ¿¿»

א.36) כט, שמביאות 37)נזיר עד לגמרי נטהרות שאינן
אבל  מספק, קרבנות להביא להן התירו לפיכך קרבנותיהן,
ספק  על מביא אינו העוף, חטאת להביא חייב שהוא חוטא

ה"ב). פי"א שגגות (הל' ה"א.38)חטא פ"ח

.‡ÈÛBÚ‰ ˙‡hÁ39‡È‰L dÏ Ú„BÂ ˜Ùq‰ ÏÚ ‰‡a‰ ««»«»»««»≈¿«»∆ƒ
- dÏ Ú„B ‰˜ÏÓ ‡lL „Ú Ì‡ :È‡cÂ da ˙·iÁ«∆∆»««ƒ«∆…ƒ¿¿»«»

ÏÎ‡˙Â ˙È‡cÂ ‰OÚz40dÏ Ú„B ‰˜ÏÓpL ¯Á‡ Ì‡Â ; ≈»∆«»ƒ¿≈»≈¿ƒ««∆ƒ¿¿»«»
B˙ÈˆÓ˙Â dÓc ˙Èf‰ ¯ÓB‚ ‰Ê È¯‰ -41Û¯O˙Â42È„k , ¬≈∆≈«»«»»¿«¿ƒ¿ƒ»≈¿≈

,ÏÎ‡z ˜Ùq‰ ÏÚ ‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ :e¯Ó‡È ‡lL∆……¿««»«»»««»≈≈»≈
‰‡a ˜ÙÒ ÏÚ ‰lÁza È¯‰L43. ∆¬≈«¿ƒ»«»≈»»

ב.39) כו, שם וגמרא ב. כב, כריתות משנה,40)משנה,
שבצוואר.41)שם. הדם מותר ב.42)מיצוי כו, שם

יוחנן. כרבי ופסק יוחנן, ורבי רב וקל 43)מחלוקת
לטעות.

.·È- ‰˜ÏÓpL ¯Á‡Ó da ˙·iÁ dÈ‡L dÏ Ú„B«»∆≈»«∆∆»≈««∆ƒ¿¿»
¯·wz BÊ È¯‰44. ¬≈ƒ»≈

שמן 44) מפרשים - ב כו, שם ובגמרא א. כה, שם משנה,
הוזה  שלא מאחר הוא, חולין שהרי בהנאה, מותרת התורה
פ"ד  למעלה ראה אסרוה. ורבנן ספיקה, כיפרה ולא הדם

תלוי. אשם בדין ה"כ

â"ôùú'ä ïåùçøî à"é ÷"ù íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) מפורשות העוף בעולת שנתערבה העוף חטאת יבאר

סתומות.

.‡ÛBÚ‰ ˙‡hÁ2ÛBÚ‰ ˙ÏBÚa ‰·¯Ú˙pL3˙ÏBÚ B‡ , ««»∆ƒ¿»¿»¿«»«
‡Ba¯a ˙Á‡ elÙ‡ ,ÛBÚ‰ ˙‡hÁa ‰·¯Ú˙pL ÛBÚ‰»∆ƒ¿»¿»¿««»¬ƒ««¿ƒ

e˙eÓÈ Ôlk -4eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . À»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»
;‰ÏBÚ BÊÂ ˙‡hÁ BÊ ÌÈÏÚa‰ ˙ÁÈ˜Ï ˙ÚLa ˙BL¯ÙÓ¿…»ƒ¿«¿ƒ««¿»ƒ«»¿»
Ô‰Óe ˙‡hÁ Ô‰Ó ,B˙·BÁÏ ˙BÙBÚ ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈ƒ¿»≈∆«»≈∆
˙‡hÁ ‰·¯Ú˙Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk ‡l‡ L¯t ‡ÏÂ ,‰ÏBÚ»¿…≈≈∆»À»¿¿ƒ¿»¿»«»

‰·BÁa ‰ÏBÚ B‡5ÌÈÈc Ô‰Ï LÈ - ‰Óe˙q‰ BÊ »¿»«¿»≈»∆ƒƒ
ÌÈ¯Á‡6. ¬≈ƒ

פעמים 2) כמה הנזכרים אחדים מונחים של פירושם נקדים
תורים  שתי משמעותו - "קן" א) הבאים: הפרקים בשלושת
"חובה" ב) המזבח. על להקריבם שהופרשו יונה בני שני או
מחוייב  שאדם עולה ואחד חטאת אחד קן, - חובה" "קן או
לא  לקיחתו, שבשעת חובה, קן - סתומה" "קן ג) להביא.
"קן  ד) לעולה. ואיזה לחטאת עוף איזה הבעלים קבעו
עופות  שני מביא "קן" להקריב שהתנדב אדם - נדבה"

אחד. עוף - "פרידה" ה) עולות. ושניהם אפילו 3)כאמור,
בריבוא. של 4)אחת התחתון בחציו נעשית שחטאת מפני

פסול. שינה ואם בעליון, ועולה היינו 5)המזבח שלם, קן
לעולה. ואחד לחטאת אחד ביד 6)זוג, שהרשות מפני

לעולה. או לחטאת שירצה מהם איזה להקריב הבעלים

.·‰·BÁa ˙‡hÁ ‰·¯Ú˙ Ì‡ ?Ô‰ÈÈc „ˆÈÎÂ7BÊ ¿≈«ƒ≈∆ƒƒ¿»¿»«»¿»
‰·BÁaL ˙B‡hÁ ÔÈÓ ‡l‡ ¯Lk ÔÈ‡ - ‰Óe˙q‰«¿»≈»≈∆»ƒ¿««»∆«»

„·Ïa8˙‡hÁ‰ ÌÚ ‰·BÁaL ˙BÏBÚ‰ ÔÈÓ Ï·‡ ; ƒ¿«¬»ƒ¿«»∆«»ƒ««»
ÔÈÏeÒt - Ô‰a ‰·¯Ú˙pL9˙‡hÁ ‰·¯Ú˙ È¯‰L , ∆ƒ¿»¿»»∆¿ƒ∆¬≈ƒ¿»¿»«»

.˙BÏBÚa¿

עני 7) חוטא של או ענייה יולדת זבה, זב, של קן כגון
על  שעבר או בטומאה, קודש אכל או למקדש שנכנס

כבשה. במקום קן שמביא הביא 8)שבועה, אם לדוגמא:
שתי  מהם להקריב יכול עופות ארבעה שהם קינים שני
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קסט oiycwend ileqt 'ld - dcear xtq - oeygxn `"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מתוך  חטאות שתי למטה להקריב הוא רשאי שהרי חטאות,
של  חשש כל כאן ואין שירצה מהם איזה הקינים שני
כי  להקריב, לו אסור חטאות שלוש אבל עולה , תערובת
ואין  החובה קיני מן הם שהקריב העופות שלושת כל שמא

חטאות. שתי רק חטאות 9)בהם שתי שהקריב אחרי
ספק  הוא עוף וכל אחת וחטאת עולות שתי בתערובת נשארו
עולה  נתערבה אם הדין והוא עולה. ספק שנתערבה, חטאת
עופות  ושלושת עולות, שתי מקריב חובה, קיני בשני

פסולים. - שנשארו

.‚˙‡hÁa ÌÈzL ‰·BÁ‰ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ10ÈˆÁ - ¿ƒ»ƒ»¿»«»¿«ƒ¿«»¬ƒ
¯Lk ‰·BÁ‰11‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÏeÒt dÈˆÁÂ , «»»≈¿∆¿»»¿≈»∆ƒ∆

.˙‡hÁ ‰OÚÓk ,ÔhÓÏ Ôlk ‰OBÚ∆À»¿«»¿«¬≈«»

שמספר 10) והרא"ש, הראב"ד ופירשום שם. המשנה לשון
החטאות  ממספר שניים פי היה החובה שבקיני העופות

ק  בשני חטאות שתי שנתערבו כגון סתומים.שנתערבו, ינים
למטה והמדובר וחציים למעלה חציים הכהן כשהקריב

וחצי  כשר חצי ודינם: הקודמת. המשנה של לסיומה בהתאם
כי  פסולים, ושלושה כשרים עופות שלושה פירוש פסול,
שנתערבו  החטאות שתי למעלה הקריב שמא חוששים אנו
העוף  ורק החטאות שתי ונפסלו מהסתומות אחד ועוף
חטאות  שתי הוקרבו ולמטה וכשר, עולה הוא השלישי
והעולה  כשרות השתיים כן ואם השנייה ועולה חובה מקיני

חצי 11)פסולה. ועשה חטאות של זוגי מספר כשנתערב
אם  אבל התערובת, חצי כשר למטה וחצי למעלה התערובת
אפשרות  אין אחת, חטאת כגון זוגי, בלתי מספר נתערב
מניין  את אלא לחצאים, התערובת כל את לחלק מציאותית
שזה  כשר" החובה "חצי וכתב: רבינו דייק ולפיכך החובה,

שהיא. תערובת בכל שייך

.„ÔÈ‡ - ‰Óe˙q‰ BÊ ‰·BÁa ‰ÏBÚ ‰·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿»¿»»¿»«¿»≈
˙B‡hÁ‰ ÔÈÓ Ï·‡ ;‰·BÁaL ˙BÏBÚ ÔÈÓ ‡l‡ ¯Lk»≈∆»ƒ¿«∆«»¬»ƒ¿«««»
È¯‰L ,ÔÈÏeÒt - Ô‰a ‰·¯Ú˙pL ‰ÏBÚ‰ ÌÚ ‰·BÁaL∆«»ƒ»»∆ƒ¿»¿»»∆¿ƒ∆¬≈
‰Óe˙q‰ ‰·BÁ‰ ‰˙È‰L ÔÈa .˙‡hÁa ‰ÏBÚ ‰·¯Ú˙ƒ¿»¿»»¿«»≈∆»¿»«»«¿»
˙BÏBÚ‰ eÈ‰L ÔÈa ,da ·¯Ú˙pL ˙BÏBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó¿À»«»∆ƒ¿»≈»≈∆»»
˙BÂL Ô‰ÈzL eÈ‰L ÔÈa ,‰Óe˙q‰ ‰·BÁ‰ ÏÚ ÔÈa¯Ó¿Àƒ««»«¿»≈∆»¿≈∆»
Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰·BÁaL ˙BÏBÚ ÔÈÓ ‡l‡ ¯Lk ÔÈ‡ -≈»≈∆»ƒ¿«∆«»¿ƒ»ƒ
,¯Lk ‰·BÁ‰ ÈˆÁ - ˙BÏBÚa ÌÈzL ‰·BÁ‰ ‰˙È‰»¿»«»¿«ƒ¿¬ƒ«»»≈
,‰ÏÚÓÏ Ôlk ‰OBÚ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÏeÒt dÈˆÁÂ¿∆¿»»¿≈»∆ƒ∆∆À»¿«¿»

.‰ÏBÚ ‰OÚÓk¿«¬≈»

.‰,e·¯Ú˙pL ‰Óe˙Ò ˙¯Á‡ ‰·BÁÂ ‰Óe˙Ò ‰·BÁ»¿»¿»«∆∆¿»∆ƒ¿»¿
Èp˜ ÌÚ ÌÈ·Ê Èp˜ ÔB‚k ,„Á‡ ÌMÓ Ô‰ÈzL eÈ‰L ÔÈa≈∆»¿≈∆ƒ≈∆»¿ƒ≈»ƒƒƒ≈
Èp˜ ÌÚ ÌÈ·Ê Èp˜ ÔB‚k ,˙BÓL ÈMÓ B‡ ,ÌÈ·Ê»ƒƒ¿≈≈¿ƒ≈»ƒƒƒ≈
eÈ‰L ÔÈa „Á‡ Ì„‡Ï Ì‰ÈzL eÈ‰L ÔÈa ,˙B„ÏBÈ¿≈∆»¿≈∆¿»»∆»≈∆»

˙BÂL Ô‰ÈzL eÈ‰ Ì‡ :ÌÈLÏ12¯Lk ‰ˆÁÓ - ƒ¿«ƒƒ»¿≈∆»∆¡»»≈
ÏeÒt ‰ˆÁÓe13Ïk‰ B‡ ‰ÏÚÓÏ Ïk‰ ‰OÚL ÔÈa . ∆¡»»≈∆»»«…¿«¿»«…

- ‰hÓÏ ÔÈˆÁÂ ‰ÏÚÓÏ ÔÈˆÁ ‰OÚ B‡ ,‰hÓÏ¿«»»»∆¿»¿«¿»¿∆¿»¿«»
ÔÈˆÁ Ïk‰L ÈtÓ .ÏeÒt ‰ˆÁÓe ¯Lk ‰ˆÁÓ ÌÏBÚÏ¿»∆¡»»≈∆¡»»ƒ¿≈∆«…∆¿»
‰ÏBÚ‰Â ‰hÓÏ ˙‡hÁ‰Â ,˙‡hÁ ÔÈˆÁÂ ‰ÏBÚ»¿∆¿»«»¿««»¿«»¿»»

ÚÓÏÔ‰Â ˙B¯Lk ÔÈˆÁ - ‰ÏÚÓÏ Ïk‰ ‰OÚ Ì‡ .‰Ï ¿«¿»ƒ»»«…¿«¿»∆¿»¿≈¿≈
Ô‰Â ˙B¯Lk ÔÈˆÁ - ‰hÓÏ Ôlk ‰OÚ Ì‡Â ,˙BÏBÚ¿ƒ»»À»¿«»∆¿»¿≈¿≈
ÈˆÁ - ‰ÏÚÓÏ ÔÈˆÁÂ ‰hÓÏ ÔÈˆÁ ‰OÚ .˙B‡hÁ«»»»∆¿»¿«»¿∆¿»¿«¿»¬ƒ

˙·¯Úz‰ ÈtÓ ¯Lk ‰ÏÚÓÏ ‰OÚpL ÈˆÁ‰14‡e‰Â «≈ƒ∆«¬»¿«¿»»≈ƒ¿≈««¬…∆¿
.˙B‡hÁ ‡e‰Â ¯Lk ‰hÓ ÏL ÈˆÁ‰ ÈˆÁÂ ,˙BÏBÚ«¬ƒ«≈ƒ∆«»»≈¿«»

השנייה.12) של הקנים כמספר האחת של הקנים מספר
ושתיים 13) לזו, שתיים לזו, ואחת לזו אחת שם: במשנה

פסול. ומחצה כשר מחצה - לזו ושלוש לזו שלוש לזו,
זה. דין של טעמו כאן ומבאר ממשיך פירוש,14)ורבינו

לחשוש, ויש אדם. בני שני של קרבנותיהם שמעורבים מפני
חציים, ונפסלו רחל של העופות כל למעלה הקריבו שמא
העולות. ונפסלו לאה של כולם היו ולמטה החטאות היינו

.Â‰ÏB„‚ BÊ e·¯Ú˙pL ˙BÓe˙q‰ ˙B·BÁ‰ ÈzL eÈ‰»¿≈««¿∆ƒ¿»¿¿»
:LL ‰iM‰Â ˙BÙBÚ Úa¯‡ ˙Á‡ ‰˙È‰L ÔB‚k ,BfÓƒ¿∆»¿»«««¿«¿«¿ƒ»≈
‰ˆÁÓ - ‰hÓÏ Ïk‰ ‰OÚ B‡ ‰ÏÚÓÏ Ïk‰ ‰OÚ Ì‡ƒ»»«…¿«¿»»»«…¿«»∆¡»
ÔÈˆÁ ‰OÚ .e¯‡aL ÌÚhÓe ,¯Lk ‰ˆÁÓe ÏeÒt»∆¡»»≈ƒ««∆≈«¿»»∆¿»
- Ôk ‰OÚ Ï‡ML ¯Á‡ Ì‡ :‰ÏÚÓÏ ÔÈˆÁÂ ‰hÓÏ¿«»¿∆¿»¿«¿»ƒ««∆»«»»≈
.¯Lk ‰a¯Ó‰ - ‰OÚ BzÚcÓ Ì‡Â ,¯Lk ËÚen‰«»»≈¿ƒƒ«¿»»«¿À∆»≈

.Ê‰ÏÚÓÏ ÔÈˆÁ BzÚcÓ Ô‰k‰ ‰OÚL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»…∆»»«…≈ƒ«¿∆¿»¿«¿»
„Á‡ ÏMÓ ‰È‰È ‡lL ¯LÙ‡ È‡Â ,‰hÓÏ ÔÈˆÁÂ¿∆¿»¿«»¿ƒ∆¿»∆…ƒ¿∆ƒ∆∆»
¯·„Â ÏÈ‡B‰ ;¯Lk ‰a¯Ó‰ ‰Ê È¯‰ - ‰hÓÏe ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«»¬≈∆«¿À∆»≈ƒ¿»»
,‰hÓÏ Ì˙ˆ˜Óe ‰ÏÚÓÏ ÂÈ˙Ba¯˜ ˙ˆ˜nL Úe„È»«∆ƒ¿»»¿¿»¿«¿»ƒ¿»»¿«»

ÂÈ˙Ba¯˜ Ïk eÈ‰È15.ÌÈ¯Lk ƒ¿»»¿¿»¿≈ƒ

קרבנותיו.15) כל של מניין כלומר,

.ÁÈÓ„ e˙pL B‡ ,·e¯Úa Ô‰Èp˜ eÁ˜lL ÌÈL¿«ƒ∆»¿ƒ≈∆¿≈∆»¿¿≈
,˙‡hÁ ·È¯˜È Ô‰k‰ ‰ˆ¯iL ‰ÊÈ‡Ï - Ô‰kÏ Ô‰Èpƒ̃≈∆«…≈¿≈∆∆ƒ¿∆«…≈«¿ƒ«»
ÔÈL¯t˙Ó ÔÈpw‰ ÔÈ‡L ;‰ÏBÚ ·È¯˜È ‰ˆ¯iL ‰ÊÈ‡Ïe¿≈∆∆ƒ¿∆«¿ƒ»∆≈«ƒƒƒ¿»¿ƒ
BÓk ,Ô‰k‰ ˙iOÚa B‡ ÌÈÏÚa‰ ˙ÁÈ˜Ïa ‡l‡∆»ƒ¿ƒ««¿»ƒ«¬ƒ««…≈¿

.e¯‡aL∆≈«¿

.ËÔ‰ÈzL ‰OÚ ,˙BÏBÚÂ ˙B‡hÁ Ô‰k‰ ÈÙÏ eÈ‰16 »ƒ¿≈«…≈«»¿»»¿≈∆
¯Lk ‰ˆÁÓ - ‰hÓÏ Ô‰ÈzL B‡ ‰ÏÚÓÏ17‰ˆÁÓe ¿«¿»¿≈∆¿«»∆¡»»≈∆¡»

Ú„È ‡ÏÂ ,‰hÓÏ ÔÈˆÁÂ ‰ÏÚÓÏ ÔÈˆÁ ‰OÚ .ÏeÒt»»»∆¿»¿«¿»¿∆¿»¿«»¿…»«
È¯‰ - ˙BÏBÚ‰ B‡ ‰hÓÏ ‰OÚL Ì‰ ˙B‡hÁ‰ Ì‡ƒ««»≈∆»»¿«»»¬≈
‰hÓÏ ‰OÚL Ì‰ ˙BÏBÚ‰ :¯ÓB‡ È‡L ;ÏeÒt Ïk‰«…»∆¬ƒ≈»≈∆»»¿«»

.‰ÏÚÓÏ ˙B‡hÁ‰Â¿««»¿«¿»

כולן.16) או 17)כלומר, החטאות - אחד שמין מפני
כמצוותו. כולו נעשה - העולות

.È˙B‡hÁ „Á‡ ,˙BÙBÚ È¯eaˆ ‰LÏL ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»¿»ƒ≈∆»«»
BÈˆÁÂ ˙BÏBÚ BÈˆÁ ,Ìe˙Ò „Á‡‰Â ˙BÏBÚ „Á‡Â¿∆»¿»∆»»∆¿¿∆¿
‰hÓÏ B‡ ‰ÏÚÓÏ Ôlk ‰OÚ Ì‡ :L¯t ‡ÏÂ ˙B‡hÁ«»¿…≈≈ƒ»»À»¿«¿»¿«»

¯Lk ‰ˆÁÓ -18.ÏeÒt ‰ˆÁÓe ∆¡»»≈∆¡»»

במקומם.18) נעשו העופות מחצית שהרי

.‡È‰hÓÏ ÔÈˆÁÂ ‰ÏÚÓÏ ÔÈˆÁ ‰OÚ19¯Lk‰ ÔÈ‡ - »»∆¿»¿«¿»¿∆¿»¿«»≈«»≈
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„·Ïa Ìe˙q‰ ‡l‡20BÈˆÁÂ ‰ÏÚÓÏ BÈˆÁ ‰OÚL ∆»«»ƒ¿«∆»»∆¿¿«¿»¿∆¿
ÌÈÏÚa‰ ÔÈa ˜lÁ˙Ó ‡e‰Â .‰hÓÏ21‰ÏBÚÂ ¿«»¿ƒ¿«≈≈«¿»ƒ¿∆

Ô‰ÈLÏ22L¯t Ô‰Ó ‰Ê È‡Ï Ú„BÈ BÈ‡ Ô‰k‰ È¯‰L , ƒ¿≈∆∆¬≈«…≈≈≈«¿≈∆≈∆≈≈
ÔÈL¯ÙÓ‰ ÔÈ¯eav‰ ÈLe .Ìe˙q‰ ‰È‰ Ô‰Ó ‰Ê È‡Ïe¿≈∆≈∆»»«»¿≈«ƒƒ«¿…»ƒ
‰Ê È‡Â ‰ÏÚÓÏ ‰OÚ ‰Ê È‡ Ú„È ‡Ï È¯‰L ;ÔÈÏeÒt¿ƒ∆¬≈…»«≈∆»»¿«¿»¿≈∆
˙‡hÁ‰Â ‰hÓÏ ˙ÈOÚ ‰ÏBÚ‰ ‡nLÂ ,‰hÓÏ ‰OÚ»»¿«»¿∆»»»«¬≈¿«»¿««»

.‰ÏÚÓÏ¿«¿»

למטה 19) אחד וציבור למעלה אחד ציבור הקריב פירוש,
למטה. וחציו למעלה חציו עשה הסתום השלישי והציבור

אבל 20) כהלכתו, למטה וחציו למעלה נעשה חציו שהרי
למעלה  החטאות עשה שמא פסולים, כולם המפורשים

למטה. בני 21)והעולות שני של היו כשהקנים המדובר,
מהן. חלק הפריש והכהן סתומות שהביאו אדם

השאר.22) את וישלימו לזה ומחציתו לזה מחציתו

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לבין 1) או העופות לבין גוזל ממנה שפרח סתומה קן יבאר

הקרבנות.

.‡‰Óe˙Ò Ô˜2B‡ ,¯ÈÂ‡Ï ÏÊB‚ ‰pnÓ Á¯tL ≈¿»∆»«ƒ∆»»»¬ƒ
Ôlk e˙eÓiL ˙BÙBÚ‰ ÔÈ·Ï Á¯tL3ÏÊBb ˙nL B‡ , ∆»«¿≈»∆»À»∆≈»

ÈMÏ ‚eÊ ÁwÈ - „Á‡4. ∆»ƒ««≈ƒ

הפרק 2) בתחילת ההגדרות ראה א. ב , פרק קנים משנה
בפרק 3)הקודם. למעלה המובאות כדוגמאות כך, שדינם

סתומה,4)ח. בקן שאפילו לרבותא, "סתומה" נקט
בין  ראוי היה מהן אחד וכל הגוזלות, שני בין קשר שקיים
חציו  הוא שהנשאר אומרים אנו אין לעולה, ובין לחטאת
קובעים  הכהן או והבעלים פרח, לא (אם עולה וחציו חטאת
וכן  לזה, מזה החטאת חלק עובר עולה, ואיזה חטאת איזה
שפסק  מפורשת, בקן מכלֿשכן תקנה, לו ואין העולה) חלק
לנשאר  זוג ליקח שיכול דבוודאי הגוזלות, שני בין הקשר

ג). יכין ישראל (תפארת

.·Á¯t5˙B·¯w‰ ÔÈ·Ï6Bc‚k „Á‡ ÏÒBÙe ÏeÒt -7; »«¿≈«¿≈»≈∆»¿∆¿
ÏÊBb‰L8ÏeÒt - ˙B·¯w‰ ÔÈ·Ï ‰Óe˙Ò ÔwÓ Á¯Bt‰ ∆«»«≈«ƒ≈¿»¿≈«¿≈»

Bc‚k „Á‡ ÏÒBÙeÌe˙q‰ ÔÓ ÏÊBb Á¯t ?„ˆÈk . ≈∆»¿∆¿≈«»«»ƒ«»
‰hÓÏ ‰MÓÁ ‰OÚ Ì‡ :˙BÓe˙Ò ˙BÙBÚ ‰¯OÚÏ«¬»»¿ƒ»»¬ƒ»¿«»

˙B¯Lk ˙BÏBÚ LÓÁ È¯‰ - ‰ÏÚÓÏ ‰MLÂ9‰MM‰Ó ¿ƒ»¿«¿»¬≈»≈¿≈≈«ƒ»
‰ÏÚÓ ÏL10‰MÓÁ‰Ó ˙B¯Lk ˙B‡hÁ Úa¯‡Â , ∆«¿»¿«¿««»¿≈≈«¬ƒ»

ÏÊBb‰ ‡nL :¯ÓB‡ È‡L ;‰hÓÏ eOÚpL ˙BÙBÚ∆«¬¿«»∆¬ƒ≈∆»«»
‰hÓ ÏL ‰MÓÁÓ „Á‡ ‡e‰ Á¯Bt‰11‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ . «≈«∆»≈¬ƒ»∆«»¿≈ƒ»»

¯Lk‰ ‡ˆÓ - ‰ÏÚÓÏ ‰MÓÁÂ ‰hÓÏ ‰ML Ì‰Ó≈∆ƒ»¿«»«¬ƒ»¿«¿»ƒ¿»«»≈
‡nL :¯ÓB‡ È‡L ;˙BÏBÚ Úa¯‡Â ˙B‡hÁ LÓÁ»≈«»¿«¿«∆¬ƒ≈∆»
‰¯OÚ‰Ó ¯Lk‰ ‡ˆÓ .‰ÏÚÓ ÏL ‰MÓÁÓ ÏÊBb‰«»≈¬ƒ»∆«¿»ƒ¿»«»≈≈»¬»»

„Á‡ ÏÒt È¯‰ .‰ÚLz12. ƒ¿»¬≈»«∆»

שעומדות 6)שם.5) אחרים, בעלים של סתומות קנים
פסולים.7)להקרבה. שבתערובת גוזלות לשון 8)שני

אולם  האמור, לדין טעם נתינת על מורה הסגנון המשנה.
הדין  על מילולית חזרה אלא נימוק כל כאן אין למעשה

בזה). שמרגיש ישראל תפארת נעשו 9)(ראה שהרי
כמצוותם. אלה 10)למעלה בין הוא שפרח זה אם בין

התערובת, בעלת של הם הששה כל אם ובין למעלה שקרבו
כשרות. עולות חמש כאן ארבע 11)יש רק והוקרבו

כשרים  גוזלות תשעה הרי התערובת, בעלת משל חטאות
פסולים. לשון 12)ושנים פסול". כן גם בעצמו "והפורח

שם  המשנה על ישראל תפארת ראה למשנה. בפירושו רבינו
שבתערובת  שהסבירו פרח, ד"ה וברטנורא ב, ובועז יכין
של  חבירו והשני במקומו, אחר או הפורח – אחד נפסל
לעולה, ולא לחטאת לא להקריבו איֿאפשר שהרי הפורח,
מקריבים  ולפירושם קרבן. לאותו הפורח הוקרב שמא
מהם  ושנים כולם, שהקריבו מפרש כאן רבינו אולם עשרה,

הנשאר. הגוזל של דינו פירש ולא פסולים.

.‚˙BiL ˙BÙBÚ ‰Úa¯‡Â ˙BÓe˙Ò ˙BÙBÚ ‰Úa¯‡«¿»»¿¿«¿»»¿ƒ
ÏÒt - ˙BiMÏ ˙BBL‡¯‰ ÔÓ „Á‡ Á¯t ,˙BÓe˙Ò¿»«∆»ƒ»ƒ«¿ƒ»«

˙BiM‰ ÔÓ „Á‡13„Á‡ ¯ÊÁ e·¯Ú˙pL ¯Á‡ .14ÔÓ ∆»ƒ«¿ƒ««∆ƒ¿»¿»«∆»ƒ
ÔÓ „Á‡ ÏÒt - ˙BBL‡¯Ï Á¯Ùe ˙BiM‰«¿ƒ»«»ƒ»«∆»ƒ

˙BBL‡¯‰15ÌÈzL ˙BBL‡¯‰ ÔÓ ¯Lk‰ ‡ˆÓÂ . »ƒ¿ƒ¿»«»≈ƒ»ƒ¿«ƒ
„·Ïa16. ƒ¿«

כתוב 13) דינה שהרי נאמרה, עצמה בשביל לא זו, בבא כל
הקדמה  כעין היא אלא הקודמת, ההלכה של בסיפא כבר

השני. אין 14)לדין "חזר", אלה בדינים שנאמר מקום כל
כל  אין זה במקרה שהרי שפרח, עוף אותו שחזר הכוונה
לומר, מתכוון אלא שפרח. לפני שהיה כמו והכל בעיה
ואפשר  הראשונות, הקנים אל התערובת מן אחד שפרח
בפירושו  (רבינו במקומו אחר או עצמו גוזל אותו שחזר

כאן). בפריחה 15)למשנה כמו פסול החוזר שגם ומובן
אחד  פוסל לזו, מזו פרח אמרו: שם במשנה הראשונה.
גם  המקרים, ובשני בחזירתו. אחד פוסל חזר, בהליכתו.

נפסל. – במקומו אחר או עצמו מן 16)הפורח וכן
בלבד, לעולה ואחד לחטאת אחד להקריב יכול השניות,
שחזר  אותו שמא לחשוש יש חטאות שתי יקריב שאם
לחטאת, שם אותו ויקריבו השניות, משל היה לראשונות
היו  לא והרי הקנים, משתי חטאות שלוש תהיינה וביחד

חטאות. משתי יותר בשניות

.„¯ÊÁ17elÙ‡ ,˙BiMÏ ˙BBL‡¯‰ ÔÓ Á¯Ùe „Á‡ »«∆»»«ƒ»ƒ«¿ƒ¬ƒ
ÌBi‰ Ïk18„ÈÒÙ‰Ï ÛÈÒBÓ BÈ‡ -19;‰Ê ÏÚ ¯˙È »«≈ƒ¿«¿ƒ»≈«∆

¯Lk ‰ˆÁÓ - BÊa BÊ Ôlk ˙B·¯ÚÓ Ô‰ elÙ‡L∆¬ƒ≈¿…»À»»∆¡»»≈
e¯‡aL BÓk ,ÏeÒt ‰ˆÁÓe20. ∆¡»»¿∆≈«¿

הקנים 17) את והשלים מהתערובת, אחד שחזר אחר פירוש,
לשניות. ופרח הראשונות מן אחד חזר הראשונות,

וכמה 18) כמה ובחזרה לשניות מראשונות אחד פרח
כאן,19)פעמים. ושנים כאן משנים יותר מפסיד אינו

פסול, ומחצה כשר מחצה כולם, נתערבו אם אפילו שהרי
כאן. רבינו שמסיים ה.20)כמו הלכה ח פרק למעלה

.‰„Á‡ ¯eaˆ21,‰Úa¯‡ ÈM·e ,˙BÙBÚ ÈL Ba LÈ ƒ∆»≈¿≈«≈ƒ«¿»»
,‰¯OÚ ÈLÈÓÁ·e ,‰BÓL ÈÚÈ·¯·e ,‰ML ÈLÈÏM·e«¿ƒƒƒ»»¿ƒƒ¿»«¬ƒƒ¬»»
Á¯Ùe ,¯OÚ ‰Úa¯‡ ÈÚÈ·M·e ,¯OÚ ÌÈL ÈMM·e«ƒƒ¿≈»»«¿ƒƒ«¿»»»»»«
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קעי oiycwend ileqt 'ld - dcear xtq - oeygxn `"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰iM‰ ÔÓ „Á‡Â ,‰iMÏ ‰BL‡¯‰ ÔÓ ÏÊBb»ƒ»ƒ»«¿ƒ»¿∆»ƒ«¿ƒ»
˙ÈÚÈ·¯Óe ,˙ÈÚÈ·¯Ï ˙ÈLÈÏMÓe ,˙ÈLÈÏMÏ«¿ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒƒ
,˙ÈÚÈ·LÏ ˙ÈMMÓe ,˙ÈMLÏ ˙ÈLÈÓÁÓe ,˙ÈLÈÓÁÏ«¬ƒƒ≈¬ƒƒ¿ƒƒƒƒƒƒ¿ƒƒ
‰BL‡¯Ï ¯ÊÁL „Ú ¯eaˆÏ ¯eavÓ Á¯Ùe „Á‡ ¯ÊÁÂ¿»«∆»»«ƒƒ¿ƒ«∆»«»ƒ»

‰pnÓ Á¯tL„Á‡Â B˙ÎÈÏ‰a „Á‡ ÏÒBt - ‰BL‡¯ ∆»«ƒ∆»ƒ»≈∆»«¬ƒ»¿∆»
B˙¯ÈÊÁa22ÌeÏk Ì‰Ï ÔÈ‡ ‰iM‰Â ‰BL‡¯‰ .23, «¬ƒ»»ƒ»¿«¿ƒ»≈»∆¿

dÏ LÈ ˙ÈÚÈ·¯‰Â ,˙BÙBÚ ÈL dÏ LÈ ˙ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒ≈»¿≈¿»¿ƒƒ≈»
dÏ LÈ ˙ÈMM‰Â ,‰ML dÏ LÈ ˙ÈLÈÓÁ‰Â ,‰Úa¯‡«¿»»¿«¬ƒƒ≈»ƒ»¿«ƒƒ≈»

¯OÚ ÌÈL dÏ LÈ ˙ÈÚÈ·M‰Â ,‰BÓL24„Á‡ ¯ÊÁ . ¿»¿«¿ƒƒ≈»¿≈»»»«∆»
‰iL ÌÚt Á¯Ùe25ÔÓ Á¯Ùe „Á‡ ¯ÊÁÂ ,BÊÏ BfÓ »«««¿ƒ»ƒ»¿»«∆»»«ƒ

- ‰BL‡¯Ï ¯ÊÁL „Ú ‰pnÓ ‰ÏÚÓlLÏ ‰B¯Á‡‰»«¬»¿∆¿«¿»ƒ∆»«∆»«»ƒ»
˙ÈLÈÏM‰ .B˙¯ÈÊÁa „Á‡Â B˙ÎÈÏ‰a „Á‡ ÏÒBt≈∆»«¬ƒ»¿∆»«¬ƒ»«¿ƒƒ

ÌeÏk Ì‰Ï ÔÈ‡ ˙ÈÚÈ·¯‰Â26ÈL dÏ LÈ ˙ÈLÈÓÁ‰Â , ¿»¿ƒƒ≈»∆¿¿«¬ƒƒ≈»¿≈
˙ÈÚÈ·M‰Â ,‰Úa¯‡ dÏ LÈ ˙ÈMM‰Â ,ÌÈ¯Lk ˙BÙBÚ¿≈ƒ¿«ƒƒ≈»«¿»»¿«¿ƒƒ

‰¯OÚ dÏ LÈ27˙ÈLÈÏL ÌÚt Á¯t .28,BÊÏ BfÓ ÏÊBb ≈»¬»»»«««¿ƒƒ»ƒ»
˙ÈÚÈ·¯ ÌÚt ¯ÊÁÂ29B˙ÎÈÏ‰a „Á‡ ÏÒBt - BÊÏ BfÓ ¿»«««¿ƒƒƒ»≈∆»«¬ƒ»

,Ôlk eÏÒÙ ˙ÈMM‰Â ˙ÈLÈÓÁ‰Â ,B˙¯ÈÊÁa „Á‡Â¿∆»«¬ƒ»¿«¬ƒƒ¿«ƒƒƒ¿¿À»
.ÔÈ¯Lk ˙BÙBÚ ‰BÓL dÏ e¯‡L ˙ÈÚÈ·M‰Â¿«¿ƒƒƒ¿¬»¿»¿≈ƒ
- ‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ Ú·L ¯OÚ ‰Úa¯‡ ‰OÚiLk¿∆«¬∆«¿»»»»∆«¿«¿»¿∆«¿«»

ÔÈÏeÒt ‰MM‰Â ,ÔÈ¯Lk Ô‰Ó ‰BÓL eÈ‰È30ÈtÓ ƒ¿¿»≈∆¿≈ƒ¿«ƒ»¿ƒƒ¿≈
.‰¯ÊÁ·e ‰ÎÈÏ‰a eÁ¯tL el‡ ˙BÏÊBb ˙·¯Úz«¬…∆»≈∆»¿«¬ƒ»«¬»»

ג.21) שם שכל 22)משנה נמצא, ג. בהלכה כלמעלה
בחזרה. והן בהליכה הן שלם, קן מפסידה פריחה

כמו 23) הראשונה, בפעם ממנה כשפרח נפסלת הראשונה
לשלישית  אחד עוף ממנה כשפרח והשניה למעלה, שביארנו
רק  אצלה ונשארו הוא משלה שפרח זה שמא חוששים,
חטאת  אחד רק להקריב אפשר ולפיכך משלה, עופות שלשה
שפרח  העוף יוקבע חטאות שתי תקריב שאם עולה, ואחד

יקריב  ושמא לעולה ותהיינה לשלישית חטאת, שם והו
יצא  כך ומתוך שתים, בעלת של מעופותיה חטאות שלוש
עולות  רק אחת חטאת אף מהשלישית להקריב יהיה שאסור
מהשניה  אחד ופרח חזר וכאשר גדול, יותר הפסד ויהיה
ואם  שנים, רק ונשארו פרח משלה שמא חוששים לראשונה
שני  לחטאות הקריבו שמא בלבד אחת חטאת אפילו תקריב
משלה  חטאות שלש יקריבו כן ואם שפרחו, שלה העופות
עולה. תוקרב אם הדבר וכן חייבת, שהיא שתים במקום
(המפרש  זו שבהלכה הדינים כל יוצאים החשבון, אותו ולפי
למה  כלום, לה אין השניה אם מתפלא, שם המשנה על
עופות  ששני חשש כל אין הרי שנים, רק השלישית מקריבה
שפרח  שזה מכיון לעולות, או לחטאות יוקרבו משלה
לה  אין הראשונה אם הקשה: ועוד כלל. יוקרב לא לשניה
ממנה  שפרח העוף הרי כלום? לה אין השניה למה כלום,
הכלל  שנקבע שמפני בדוחק, ותירץ יוקרב. לא לראשונה
החששות  שם שאין במקום גם גזרו בחזירתו, שפוסל
לסוף  ירדתי ולא זו. למשנה בפירושו רבינו וראה שנאמרו.

מפני 24)דעתו). שלפניה, מאלו פחות מפסידה השביעית
מהאחרות  ואילו לששית, – בלבד אחד עוף פרח שממנה
שלפניה. ואחד שלאחריה לאלו אחד שנים, פרחו

אחד 25) פרח שאם השלישית, מן אחד פרח פירוש,
עומד  הוא הרי כלום, להם שאין השניה או מהראשונה
המתות  חטאות של תערובת מפני כולם ונפסלו למיתה
מקינים, ב פרק בסוף הרא"ש פירוש וראה ישראל. (תפארת

בעוף). נוהג המתות חטאות דין אם אחת 26)בענין כל
וכפי  הראשונה וחזרה בפריחה כמו עופות, ארבעה מפסידה

החשבון. בדין 27)אותו שביארנו כפי שניים, רק מפסידה
ראשונה. שלמעלה,28)פריחה והדינים החשבונות

זו. בבא גם רבינו 29)מסבירים השלישית. החזרה כלומר,
בפני  מספר חזרה וקבע הפריחות, מנין סדר את כאן שינה

הקודמים. המניינים כדרך שלא יש 30)עצמו, שמא
שכולם  ואפשר אחרות, מקנים עופות שלשה בתערובת
מכאן  שלושה פוסלים אנו ולפיכך למטה, כולם או למעלה
כשרות  עולות וארבע חטאות ארבע ונשארו מכאן, ושלושה

חובה. לשם לבעליהן שעלו

.Â‰Óe˙Ò Ô˜31‰Óe˙q‰ ÔÓ Á¯t ,˙L¯ÙÓ Ô˜Â ≈¿»¿≈¿…∆∆»«ƒ«¿»
ÈMÏ ‚eÊ ÁwÈ - ˙L¯ÙÓÏ32¯ÊÁ .33Á¯tL B‡34„Á‡ «¿…∆∆ƒ««≈ƒ»«∆»«∆»

‰È‰ Ì‡ Á¯tL ‰Ê Ú„È ‡ÏÂ ,‰Óe˙qÏ ˙L¯ÙÓ‰ ÔÓƒ«¿…∆∆«¿»¿…»«∆∆»«ƒ»»
;‰Óe˙qaL ˙BÙBÚ‰ Ïk e˙eÓÈ - ˙‡hÁ B‡ ‰ÏBÚ»«»»»»∆«¿»
daL ˙B‡hÁ‰ Ïk - ‰ÏBÚ Ô‰a ‰·¯Ú˙ Ì‡L∆ƒƒ¿»¿»»∆»»««»∆»

˙BÏeÒt35daL ˙BÏBÚ‰ Ïk - ‰·¯Ú˙ ˙‡hÁ Ì‡Â , ¿¿ƒ«»ƒ¿»¿»»»∆»
Ôlk e˙eÓÈ CÎÈÙÏ ,˙BÏeÒt36. ¿¿ƒ»»À»

ד.31) שם לעולה.32)משנה ואיזה לחטאת איזה ויקבע
חטאת  איזו יודע ואינו השלושה כל כשנתערבו והמדובר
לכאן  שפרח העוף אלא נתערבו, לא שאם עולה. ואיזו
הראשון  הזוג בעל יכול העולה, עם או החטאת עם נתערב
עמו. שנתערב קרבן לאותו ולהקריבו אחד עוף חזרה לקחת
חטאת  כדין וימותו, פסולים כולם השלושה ואותם

ישראל). ותפארת (ברטנורא בעולה אחד 33)שנתערבה
ג. הלכה למעלה ראה השלושה. פרח 34)מן שלא פירוש,

במשנה  לתוכה. פרח המפורשת מן אלא הסתומה, מן כלום
"ראשון". המפורשת מן שפרח או מפני 35)כתוב:

שמא  למטה, מהתערובת אחד אפילו להקריב שאיֿאפשר
העולה. נתערבה 36)היא חטאת אם יודעים אנו אין שהרי

החטאות. ונפסלו נתערבה עולה או העולות, ונפסלו

.ÊÔ‡kÓ ˙‡hÁ37,ÚˆÓ‡a ‰Óe˙Òe Ô‡kÓ ‰ÏBÚÂ «»ƒ»¿»ƒ»¿»»∆¿«
- „Á‡ CÏÈ‡Â „Á‡ CÏÈ‡ ÔÈ„„vÏ ÚˆÓ‡‰ ÔÓ Á¯t»«ƒ»∆¿««¿»ƒ≈«∆»¿≈«∆»
Ïˆ‡ CÏ‰L ‰Ê :¯Ó‡È ‡l‡ ,ÌeÏk „ÈÒÙ‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ¿∆»…«∆∆»«≈∆
.‰ÏBÚ ˙BÏBÚ‰ Ïˆ‡ CÏ‰L ‰ÊÂ ,˙‡hÁ ˙B‡hÁ‰««»«»¿∆∆»«≈∆»»
Ô‡kÓ „Á‡Â Ô‡kÓ „Á‡ Á¯Ùe e·¯Ú˙pL ¯Á‡ ¯ÊÁ»«««∆ƒ¿»¿»«∆»ƒ»¿∆»ƒ»

ÚˆÓ‡Ï38Ô‰ È¯‰L ,e˙eÓÈ ÌÈiÚˆÓ‡‰ ÌÈM‰ - »∆¿««¿«ƒ»∆¿»ƒƒ»∆¬≈≈
el‡ - ÔÈ„„v‰Â ;ÔÈ·¯ÚÓ ‰ÏBÚÂ ˙‡hÁ39e·¯˜È «»¿»¿…»ƒ¿«¿»ƒ≈ƒ¿¿

eÈ‰Lk ‰ÏBÚ e·¯˜È el‡Â ˙‡hÁ40ÔÓ Á¯t . «»¿≈ƒ¿¿»¿∆»»«ƒ
˙ÈÚˆÓ‡‰41ÔÈ„„vÏ42BÚ ‡nL ,e˙eÓÈ Ôlk -‰Ï »∆¿»ƒ«¿»ƒÀ»»∆»»

.˙BÏBÚa ˙‡hÁÂ ˙B‡hÁa ‰·¯Ú˙ƒ¿»¿»««»¿«»»

ה.37) שם שפרחו 38)משנה אותם חזרו אם יודע ואינו
בתחילה. שם שהיו אלה או מתחילה 39)לשם, ההלכה

חטאות  הרבה כשהיו גם אבל "חטאת", יחיד: בלשון אמנם
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כך. חטאת 40)הדין של תערובת חשש אין בצדדים
הסתומה, ונשארה פרחה המפורשת אם שאפילו ועולה,

עולה. ובין חטאת בין להקריבה שפרחו 41)אפשר אחר
מכאן. ואחד מכאן אחד ואחד 42)לתוכה, זה לצד אחד

מן  שפרח או "חזר הגירסא: שלפנינו במשנה זה. לצד
ופרח". "חזר גורס: רבינו אולם לצדדין", האמצע

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
וילדה 1) זכר כשאלד קן עולה הרי שאמרה האשה יבאר

לחובתי. ואלו לנדרי אלו ואמרה לכהן פירשה ודין זכר,

.‡‰M‡‰2‰„ÏÈ ,¯ÎÊ „Ï‡Lk Ô˜ ÈÏÚ È¯‰ :‰¯Ó‡L »ƒ»∆»¿»¬≈»«≈¿∆≈≈»»»¿»
Ô‰Â ,d¯„Ï ÌÈL :˙BÙBÚ ‰Úa¯‡ ‰‡È·Ó - ¯ÎÊ»»¿ƒ»«¿»»¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈

e¯‡aL BÓk ‰ÏBÚ3‰„Ï ÌeMÓ d˙·BÁÏ ÌÈLe ,4, »¿∆≈«¿¿«ƒ¿»»ƒ≈»
Ô‰k‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ .˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ Ô‰Â¿≈∆»»¿∆»«»ƒ¿≈»»≈∆«…≈

t LÏL ˙BOÚÏ CÈ¯ˆÔÈ„È¯5‰ÏÚÓÏ6˙Á‡ ‰„È¯Ùe »ƒ«¬»¿ƒƒ¿«¿»¿ƒ»««
‰hÓÏ7‰ÚË .8‰hÓÏ ÌÈzLe ‰ÏÚÓÏ ÌÈzL ‰OÚÂ ¿«»»»¿»»¿«ƒ¿«¿»¿«ƒ¿«»

CÏÓ ‡ÏÂ9˙Á‡ ‰„È¯t „BÚ ‡È·‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ -10 ¿…ƒ¿«¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ»««
‰‡È·‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÏÚÓÏ ‰p·È¯˜ÈÂ¿«¿ƒ∆»¿«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ»
Èa B‡ ÔÈ¯Bz Ôlk eÈ‰L ÔB‚k ,„Á‡ ÔÈnÓ ‰Úa¯‡‰»«¿»»ƒƒ∆»¿∆»À»ƒ¿≈

‰BÈ11,‰BÈ Èa ÈL ÌÚ ÔÈ¯Bz ÈzL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ; »¬»ƒ»¿≈ƒƒ¿≈¿≈»
‰hÓÏ ÌÈLe ‰ÏÚÓÏ ÌÈL ‰OÚÂ12‡È·‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ - ¿»»¿«ƒ¿«¿»¿«ƒ¿«»¿ƒ»¿»ƒ

˙‡ˆÏ È„k ‰ÏÚÓÏ Ô‰ÈzL ‰OÚÈÂ ‰BÈ Ô·e ¯Bz „BÚ∆»¿«¬∆¿≈∆¿«¿»¿≈»≈
ÔÈ¯Bz‰ ÈzL ‰lÁza ‰OÚ Ì‡L ;d˙·BÁ È„È¿≈»»∆ƒ»»«¿ƒ»¿≈«ƒ

‰hÓÏ13d˙·BÁ ÌÈÏL‰Ï ‰ÏÚÓÏ ¯Bz ‰ÎÈ¯ˆ -14, ¿«»¿ƒ»¿«¿»¿«¿ƒ»»
‰BÈ Ôa ‰ÎÈ¯ˆ - ‰hÓÏ ‰Bi‰ Èa ÈL ‰OÚ Ì‡Â¿ƒ»»¿≈¿≈«»¿«»¿ƒ»∆»

‰ÏÚÓÏ15B˙·BÁ ‡È·Ó Ì„‡ ÔÈ‡L .d˙·BÁ ÌÈÏL‰Ï ¿«¿»¿«¿ƒ»»∆≈»»≈ƒ»
„Á‡Â ¯Bz „Á‡ ÏÊBb16ÔÈ¯Bz Ô‰ÈL B‡ ‡l‡ ,‰BÈ Ôa »∆»¿∆»∆»∆»¿≈∆ƒ

‰BÈ Èa Ô‰ÈL B‡17. ¿≈∆¿≈»

לפירושו 2) בהתאם הדינים כאן מבאר רבינו מ"ו. פ"ג קנים
בזה. אחרת שיטה סז:) (זבחים לרש"י אולם זו. למשנה

שקיני 3) במפורש תורה' ב'משנה מקום בשום מצאתי לא
בפירוש  כן כתב אמנם עולות. כולם הם ונדבה נדר
על  בפירושו מקומות ובכמה קדשים לסדר בהקדמתו
מתכוון  שביארנו" "כמו סתם: אומר כשרבינו אבל המשנה,
שכתב  למה שכוונתו להניח יש ולפיכך הגדול, לספרו הוא
תודה), (כולל שלמים בא עוף שאין הי"א, בפ"א למעלה
שכולן  מזה יוצא חטא, על אלא באים אינם ואשם וחטאת

כבש 4)עולות. מביאה עשירה אבל עניה, ביולדת מדובר
ח). ו, יב, (ויקרא לחטאת ועוף עופות.5)לעולה שלושה

עולה.6) חובה.7)כדין שאל 9)הכהן.8)חטאת לא
קובע  הוא כן ואם עולה, ואיזו חטאת איזו האשה את

ה"ח). פ"ז והן 10)(למעלה כשרות שלמעלה השתים
פסולה  והשניה כשרה, – חטאת והיא – אחת ולמטה עולות,

שלישית. עולה להביא מביאה 11)ועליה עניה, יולדת
יונה. בני שני או תורים אחד 12)שתי מין שעשה פירוש,

ואיזה  למטה מין איזה יודע ואינו למטה, אחד ומין למעלה
וכן  רבינו, דברי פירש אלא השיג לא ראב"ד, (ראה למעלה

למשנה). בפירושו עצמו רבינו הקריבה 13)פירש כן ואם
כמו  יונה, בן ולא לעולה תור להביא ומחויבת לחטאת, תור

זו. בהלכה רבינו הלידה.14)שמסיים כמו 15)קרבנות
בתורים. תור 16)שביארנו אחד "גוזל ר"מ: רומא בדפוס

נכונה. זו וגירסה יונה", בן צריכה 17)ואחד ולפיכך
סתם: שנינו מ"ה, פ"ב שם, במשנה יונה. ובני תור להביא
ורבינו  תורין". נגד יונה ובני יונה בני נגד תורין מביאין "אין
קן  שרק לך לומר חובתו", מביא אדם "שאין וכתב: הוסיף
להביא  מותר נדבה אבל אחד, ממין להיות צריכה חובה
כהנים' ב'תורת למדו זה שדין מפני והטעם, מינים. משני
האחד  ואת חטאת האחד "את הכתוב מן פ"ד) (תזריע
לעולה  "אחד כ): יב, (שם הכתוב ומן ז) ה, (ויקרא עולה"

חובה. בקיני נאמרו ושניהם לחטאת", ואחד

.·d¯„ ‰L¯t18el‡Â È¯„Ï el‡ :Ô‰kÏ ‰¯Ó‡Â ≈¿»ƒ¿»¿»¿»«…≈≈¿ƒ¿ƒ¿≈
È˙·BÁÏ19ÌÈzLe ‰ÏÚÓÏ ÌÈzL Ô‰k‰ Ì‡OÚÂ , ¿»ƒ«¬»»«…≈¿«ƒ¿«¿»¿«ƒ

‰Ê È‡Â ‰ÏÚÓÏ ‰OÚ Ô‰Ó ‰Ê È‡ Ú„È ‡ÏÂ ,‰hÓÏ¿«»¿…»«≈∆≈∆»»¿«¿»¿≈∆
:˙BÙBÚ ‰LÏL ‡È·‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ - ‰hÓÏ ‰OÚ Ô‰Ó≈∆»»¿«»¿ƒ»¿»ƒ¿»

d¯„Ï ÌÈL20ÌÈM‰ eOÚÈÂ .d˙·BÁ ÌÈÏL‰Ï „Á‡Â ¿«ƒ¿ƒ¿»¿∆»¿«¿ƒ»»¿≈»«¿«ƒ
d¯„ ÏL ÌÈL ‡nLÂ ,d¯„ ‰L¯t È¯‰L ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆¬≈≈¿»ƒ¿»¿∆»¿«ƒ∆ƒ¿»

hÓÏ eOÚ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙BÏeÒt Ì‰L ,‰ «¬¿«»∆≈¿«∆¿»ƒ¬ƒ
ÔÈnÓ Ô‰Ó ÌÈLa d¯„ ‰L¯tL ‰Úa¯‡‰ ‰‡È·‰La¿∆≈ƒ»»«¿»»∆≈¿»ƒ¿»ƒ¿«ƒ≈∆ƒƒ

„Á‡21ÔÈÈÓ ÈL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;22‰Úa¯‡ ‡È·z - ∆»¬»ƒ»¿≈ƒƒ»ƒ«¿»»
eOÚÈ d¯„ Ba ‰L¯tL ÔÈnÓ ÌÈL :ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿«ƒƒƒ∆≈¿»ƒ¿»≈»

d¯„Ï23,d˙·BÁÏ eÈ‰È ‰ˆ¯zL ÔÈÓ ‰Ê È‡Ó ÌÈLe , ¿ƒ¿»¿«ƒ≈≈∆ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿¿»»
.‰hÓÏ „Á‡Â ‰ÏÚÓÏ „Á‡ eOÚÈÂ¿≈»∆»¿«¿»¿∆»¿«»

לפירוש 18) בהתאם מתבארת זו הלכה גם מ"ו. פ"ג קנים
זו. למשנה הכהן.19)רבינו ביד שלוש 20)ונתערבו

(למעלה  סתומה בקן שנתערבה עולה כדין נפסלו, עופות
החובה  שבקיני העולות מנין אלא כשר שאין ה"ד), פ"ח
עולות  שתי להביא עליה כן ואם ההערות), שם (ראה
נפסלה  שהביאה החטאת שהרי לחובתה, חטאת וגם לנדרה,

כן. ושנים 21)גם אחד, ממין היו הארבעה כל פירוש,
לנדרה. שהם פירשה אחד 22)מהם מין קבעה ואשה

למטה. ומה למעלה עשה מה זוכר אינו והכהן לנדרה,
(ראה 23) עולות ושתיהן תורים שתי נדרה האשה דוגמה:

כדין  ונפסלו, למטה התורים שתי הכהן עשה ושמא ה"א),
אחרות, שתים להביא עליה ואםֿכן למטה, שעשאה עולה
שלה, החובה חטאת את האשה הקריבה לא זה ובמקרה

ונפסלה. למעלה נעשתה שהביאה החטאת שהרי

.‚d¯„ ‰Ú·˜24È¯‰ - ¯ÎÊ „Ï‡ Ì‡ :‰¯Ó‡Â »¿»ƒ¿»¿»¿»ƒ≈≈»»¬≈
ÌÈ¯Bz ÈzL ÈÏÚ25‰Úa¯‡ ‰‡È·‰Â ‰„ÏÈÂ , »«¿≈ƒ¿»¿»¿≈ƒ»«¿»»

˙BÙBÚ26‰OÚÂ ,d˙·BÁÏ ÌÈLe d¯„Ï ÌÈL ,27 ¿«ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ¿»»¿»»
‰Ê È‡ Ú„È ‡ÏÂ ,‰hÓÏ ÌÈLe ‰ÏÚÓÏ ÌÈL¿«ƒ¿«¿»¿«ƒ¿«»¿…»«≈∆

‰hÓÏ ‰OÚ ‰Ê È‡Â ‰ÏÚÓÏ ‰OÚ28‡È‰ Ì‚Â , «¬»¿«¿»¿≈∆«¬»¿«»¿«ƒ
Ì‡ d¯„ ‰Ú·˜ ÔÈÓ ‰Ê È‡a ‰Ú„È ‡ÏÂ ‰ÁÎL»¿»¿…»¿»¿≈∆ƒ»¿»ƒ¿»ƒ

‰Bi‰ È·a B‡ ÌÈ¯B˙a29‡È·‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰ - ¿ƒƒ¿≈«»¬≈¿ƒ»¿»ƒ
d¯„Ï ‰BÈ Èa ÈL ÌÚ ÌÈ¯Bz ÈzL30eOÚÈÂ , ¿≈ƒƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿»¿≈»
„Á‡ ÏÊB‚ ‡È·˙Â ,‰ÏÚÓÏ ÔzÚa¯‡31ÌÈÏL‰Ï «¿«¿»¿«¿»¿»ƒ»∆»¿«¿ƒ

‰ÏÚÓÏ ‰OÚÈÂ ,d˙·BÁ32ÌÈL ‰OÚ ¯·kL) ; »»¿≈»∆¿«¿»∆¿»»»¿«ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .(˙‡hÁ Ì‰L ,‰hÓÏ¿«»∆≈«»«∆¿»ƒ¬ƒ
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‰lÁz ‰Úa¯‡‰ ‰‡È·‰Lk33Ì‡ Ï·‡ ;„Á‡ ÔÈnÓ ¿∆≈ƒ»»«¿»»¿ƒ»ƒƒ∆»¬»ƒ
ÔÈÈÓ ÈL eÈ‰34:˙BÙBÚ ‰ML ‡È·‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ - »¿≈ƒƒ¿ƒ»¿»ƒƒ»

d¯„Ï ‰BÈ Èa ÈL ÌÚ ÌÈ¯Bz ÈzL35‡È·˙Â , ¿≈ƒƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿»¿»ƒ
‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL d˙·BÁÏ36‰OÚÈÂ , ¿»»¿≈ƒ¿≈¿≈»¿≈»∆

Ô‰kÏ Ì˙˙ Ì‡ ÔÎÂ .‰hÓÏ „Á‡Â ‰ÏÚÓÏ „Á‡∆»¿«¿»¿∆»¿«»¿≈ƒ¿»»««…≈
BÏ ‰˙p ‰Ó ‰ÁÎLÂ37BÈ‡Â ‰OÚÂ Ô‰k‰ CÏ‰Â , ¿»¿»«»¿»¿»««…≈¿»»¿≈

‰hÓÏ Ïk‰ B‡ ‰ÏÚÓÏ Ïk‰ Ì‡ ,‰OÚ ÔÎÈ‰ Ú„BÈ≈«≈»»»ƒ«…¿«¿»«…¿«»
‡È·z BÊ È¯‰ - ‰hÓÏ ‰ˆÁÓe ‰ÏÚÓÏ ‰ˆÁÓ B‡∆¡»¿«¿»∆¡»¿«»¬≈»ƒ

d¯„Ï ‰BÈ Èa ÈL ÌÚ ÌÈ¯Bz ÈzL38‡È·˙Â , ¿≈ƒƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿»¿»ƒ
d˙·BÁÏ ‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL39. ¿≈ƒ¿≈¿≈»¿»»

עלי 24) הרי ואמרה המין, את קבעה כשנדרה פירוש, שם.
חובתה. ידי יצאה לא שני מין הביאה ואם פלוני, מין להביא

מין 25) איזה בשכחה מדובר שהרי "תורים". נקט לדוגמה
ואיזו 26)קבעה. לנדרה מהם איזו ופירשה אחד, ממין

יוםֿטוב'). 'תוספות וראה (כסףֿמשנה, לחובתה
את 28)הכהן.27) למעלה עשה  אם יודע שאינו כלומר,

לנדרה. האשה שקבעה היא 29)העופות יודעת כלומר,
אם  יודעת אינה אבל לנדרה, להקריבו לכהן נתנה מין איזה

(כסףֿמשנה). שנדרה בשעה שקבעה המין הוא יש 30)זה
אינם  שנתנה העופות שמא א. לחומרא: ספקות שני כאן
שני  עוד להביא אותה מחייב זה וספק שנדרה, המין מאותו
שני  תביא תורים היו הראשונים אם כגון השני, ממין עופות
הראשונים  מארבעת תורים שני כי יותר, ולא לנדרה יונה בני
שני  את למטה הכהן עשה שמא ב. ספק לידתה. לחובת עלו

לנדר  שפירשה נפסלו העופות זה במקרה למעלה, שדינם ה
ומפני  נדרה, לתשלום כלום הקריבה לא כן ואם שניהם.
צריכה  – יונה בני או תורים – נדרה מה יודעת שאינה
למעלה, וכולם עופות ארבעה היינו מזה, וקן מזה קן להביא

עולות. כולם על 31)שהרי נוסף שתרצה, מין מאיזה
השנים  שמא ללידתה, חטאת יוקרב זה וגוזל הארבעה.
לעולות. לנדרה שפירשה אלה היו למטה שהוקרבו

(כסףֿמשנה).32) המוקפות התיבות ולמחוק למטה. צ"ל:
הראשונים.33) הקינים מין 34)שני איזה זוכר אינו והכהן

למטה. ואיזה למעלה אחד.35)עשה במין כמו
היתה 36) מין מאיזה יודעים אנו אין מינים, שני כשהביאה

ממין  להיות צריכות והעולה שהחטאת ומפני הלידה, עולת
החטאת  את להשלים יכולה אינה ה"א), למעלה (ראה אחד
לעולה. ואחד לחטאת אחד שני זוג להביא צריכה אלא

נתנה 37) אם יודעת אינה אבל לנדרה, קבעה מה יודעת
שנדרה. המין אותו שילמה 38)לכהן אם ידוע לא שהרי

נדרה. שפירשה 39)את העופות את למטה עשה שמא
אנו  שאין ומפני כלל. חטאת הקריבה ולא ונפסלו, לנדרה
מחויבת  לחובתה, שעלתה העולה היתה מין מאיזה יודעים
מעיר, (הכסףֿמשנה שתרצה מאיזה אחד ממין עולה להביא
שם  שנאמר מה כי במשנה, נמצא אינו הזה האחרון שדין

בה"ד). למטה מתפרש וכו'" לכהן "נתנתם

.„d˙·BÁ ‰Ú·˜40‰na ‰ÁÎLÂ d¯„ ‰Ú·˜Â »¿»»»¿»¿»ƒ¿»¿»¿»«∆
‰Ú·˜41˙Á‡ ‰„È¯Ùe ‰ÏBÚÏ O·k d˙·BÁL ¯LÙ‡Â , »¿»¿∆¿»∆»»∆∆¿»¿ƒ»««

‰ML ‡È·z CÎÈÙÏ ;˙‡hÁÏ ‰BÈ Ôa B‡ ¯Bz∆»¿«»¿ƒ»»ƒƒ»
ÔÈ„È¯t42d˙·BÁÏ ÌÈLe d¯„Ï ‰Úa¯‡ :43„BÚÂ , ¿ƒƒ«¿»»¿ƒ¿»¿«ƒ¿»»¿

O·k ÌÚ ¯Bz B‡ ‰BÈ Ôa „Á‡ ˙‡hÁ ‡È·z44. »ƒ«»∆»∆»ƒ∆∆
.[O·ÎÂ] ˙BÙBÚ ‰Ú·L ‰‡È·‰L ˙‡ˆÓƒ¿≈∆≈ƒ»ƒ¿»»∆∆

קרבנות 40) ללידתה, תביא קרבנות של סוג איזה קבעה
קבעה  לא אבל כג), הערה למעלה (ראה עניה או עשירה
פירוש  וראה (כסףֿמשנה. ללידתה תביא עופות מין מאיזה

זו). למשנה מה 41)רבינו שכחה וגם ולנדרה, ללידתה
הכל  או למעלה הכל עשה אם זוכר אינו והכהן לכהן, נתנה

למטה. ומחצה למעלה מחצה או עופות.42)למטה
הקודמת.43) שבהלכה בדין קרבנות 44)כמו קבעה שמא

הכבש  עם ביחד העוף חטאת להביא ומחויבת עשירה,
עוף  חטאת עם ביחד עוף עולת כבר שהקריבה אע"פ לעולה
למשניות  רבינו פירוש על מיוסדות זה שבפרק (ההלכות
אלא: כבש, הוזכר לא שם עצמה במשנה אמנם קנים.
כבש, הוסיף רבינו אבל אחת". וחטאת לחובתה "ושתים
חטאת  עוד להביא חייבת היא למה לו היה שקשה מפני
ואחד  לחטאת אחד עופות שני שהקריבה אחרי אחת,
ללידתה  קבעה שאולי פירש זו, קושיה לסלק וכדי לעולה.
העוף  חטאת ועמו כבש, גם להביא ועליה עשירה, קרבנות

כסףֿמשנה). –

.‰Ì‰L ÈtÓ ,˙BÏÎ‡ ÔÈ‡ el‡‰ ˙B‡hÁ‰ ÏÎÂ¿»««»»≈≈»∆¡»ƒ¿≈∆≈
˜ÙÒ45. »≈

(45– הספק על הבא העוף חטאת תמורה: סוף משנה,
תשרף.
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Ì„‡ ÏL BÁeÏL ÔÈc Ú„ÈÏ ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚƒ¿«≈«¬»≈«ƒ¿∆»»
Ô„ÒÙ‰a ,Ô¯kÓÓe ÔÁwÓa Ô‰ÈËtLÓe ,BÙzLÂ¿À»ƒ¿¿≈∆¿ƒ»»ƒ¿»»¿∆¿≈»

.Ô¯ÎOe¿»»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡‰ ÔÈÈc‰ Ïk ¯e‡·e
-oipwxtqoitzeyeoigely'ld

≈»«ƒƒ»≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
מה 1) טעה או ששינה ושליח שליחות, דיני רבינו בו ביאר

דינו.

.‡BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰2Ú˜¯˜ ÈÏ ¯ÎÓe ‡ˆ :3B‡ »≈ƒ¿≈¿…ƒ«¿«
ÔÈÏËÏhÓ4B‡ ,5Á˜BÏÂ ¯ÎBÓ ‰Ê È¯‰ - ÈÏ ‰˜ ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ¬≈∆≈¿≈«

ÔÈÓi˜ ÂÈOÚÓ ÏÎÂ ,B˙eÁÈÏL ‰OBÚÂ6‰OBÚ‰ ÔÈ‡Â . ¿∆¿ƒ¿»«¬»«»ƒ¿≈»∆
ÔÈ˜ CÈ¯ˆ ÁÈÏL7ÌÈ„Ú ‡ÏÂ8„·Ïa ‰¯ÈÓ‡a ‡l‡ , »ƒ«»ƒƒ¿»¿…≈ƒ∆»«¬ƒ»ƒ¿«
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˙Bl‚Ï ‡l‡ ÌÈ„Ú ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .B¯·Á ÔÈ·Ï BÈa≈¿≈¬≈¿≈¿ƒƒ≈ƒ∆»¿«
˙BÚh‰ Ïk ¯‡Lk ,Ì‰Ó „Á‡ ¯Ùk Ì‡ ,¯·c‰9. «»»ƒ»«∆»≈∆ƒ¿»»«¿»

בקידושין 2) בהרחבה נידון - כמותו" אדם של "שלוחו ענין
לכך. המקראיים המקורות כל צויינו ושם ומג. מא: מא.

וק.3) צט: צח. מעילה.4)כתובות ממסכת והיא צח: שם
כמכר. היא הרי מתנה - במתנה הוא בה המדובר כי ואם

מעילה.5) ממסכת צט. כמותו"6)שם אדם של ש"שלוחו
כמעשי  נחשבים השליח מעשי כלומר, שם). (קידושין
המשלח, כגוף נחשב שגופו אומרים אנו אין אבל המשלח.
בהנחת  כגון המשלח, של גופו לנו שדרוש באופן ולפיכך,
מועילה  השליח של תפילין שהנחת אומרים אנו אין תפילין,
זה  והרי שליחות, יש הפעולה עצם על כי שאם למשלח,
הניח  כאילו נחשב זה אין - תפילין המשלח הניח כאילו
של  ידו על הניח כאילו אלא עצמו, של ידו על תפילין
א. סעיףֿקטן קפב סימן החושן' ב'קצות ראה השליח,

הלכות 7) מכירה מהלכות פ"ה למעלה רבינו דברי ראה
לו  "אמר במשנה: צח: בבבאֿמציעא הדברים ומקור יאֿיב.
שליח  נעשה בלבד שבאמירה הרי וכו'", שלחה השואל

ג). ס"ק שם בענין 8)(הגר"א קד. בבבאֿקמא אמרו כן
מנא  בעדים, עשאו דלא אי דמי, "היכי שליח: מינוי
אלא  פקפוק, אין השליחות קיום עצם שעל הרי  ידעינן".
שם  (הגר"א שליח שמינהו יודעים אנו מהיכן היא השאלה
לקבל  בשליחות אבל ממון, של בשליחות זה וכל ה). ס"ק
אישות  מהלכות בפ"ג ראה עדים, צריך קידושין, או גט

טו. "לא 9)הלכה סח: בקידושין האמור לכלל בהתאם
השקרנים). (=כנגד לשקרנים" אלא עדים נבראו

.·¯·ÚL ÁÈÏL10‰OÚ ‡Ï - BÁlLÓ È¯·c ÏÚ »ƒ«∆»««ƒ¿≈¿«¿…»»
ÌeÏk11‰ÚË Ì‡ ÔÎÂ .12‡e‰L ÏÎa13Ú˜¯˜a ÔÈa ,14 ¿¿≈ƒ»»¿»∆≈¿«¿«

ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa15¯ÊBÁ -16Ôw˙Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ; ≈¿ƒ«¿¿ƒ≈∆¬≈≈¿«≈
‰ÈB‰‰L ,e¯Ó‡ ‡ÏÂ .˙eÚÏ ‡ÏÂ ,CÈz¯„L È˙eÁÈÏL¿ƒƒ¿«¿ƒ¿…¿«≈¿…»¿∆«»»
˙BÚ˜¯w‰Â ˙B¯ËM‰Â ÌÈ„·Ú‰Â ,˙e˙L - ÔÈÏËÏhÓa¿ƒ«¿¿ƒ¿¿»¬»ƒ¿«¿»¿««¿»
;BÓˆÚÏ ‰B˜ B‡ BlL ¯ÎBÓa ‡l‡ ,‰ÈB‰ Ô‰a ÔÈ‡ -≈»∆»»∆»¿≈∆∆¿«¿

‡e‰L ÏÎa ÌlÎa ‰ÚhL ÁÈÏL Ï·‡17¯ÊBÁ -18. ¬»»ƒ«∆»»¿À»¿»∆≈

ד.11)במזיד.10) הלכה להלן וראה צח: כתובות
משתות.13)בשוגג.12) פחות אפילו היינו,
נחמן.14) רב תשובת צט: מב:15)כתובות קידושין

רבא. של אמרו 16)מימרא וכן בטל. המקח [כלומר,
[שמכרה  כאלמנה [שטעה] שליח "והלכתא, ק. בכתובות
שדעת  אלא במשנה. צח. שם כמבואר טעתה]", אם בטל
שהמקח  באופן שאף ד, הלכה מכירה מהלכות בפי"ב רבינו
חוזר. בלבד המתאנה אלא לחזור, יכול המאנה אין בטל,

כאן]. גם רבינו כוונת משוה 17)וזוהי בפחות אפילו
להרדב"ז). תפארת (יקר כתב 18)פרוטה וכן צט: כתובות

ט. הלכה מכירה מהלכות בפי"ג רבינו

.‚Ô˙19BÏ ‰˜Â ,Ú˜¯˜ BÏ ˙B˜Ï BÁeÏLÏ ˙BÚÓ »«»ƒ¿ƒ¿«¿«¿»»
˙eÈ¯Á‡a ‡lL20d˙B‡ Á˜BÏ ÁÈÏM‰Â ,˙eeÚ ‰Ê È¯‰ - ∆…¿«¬»¬≈∆ƒ¿«»ƒ«≈«»

‰OÚL BÓk ˙eÈ¯Á‡a ‡lL BÓˆÚÏ21d¯ÎBÓe ¯ÊBÁÂ , ¿«¿∆…¿«¬»¿∆»»¿≈¿»
ÁlLÓÏ22ÂÈ˙BÚÓa d˙B‡ ‰˜Â ÏÈ‡B‰ ;˙eÈ¯Á‡a23, «¿«≈«¿«¬»ƒ¿»»»ƒ¿»

ÁÈÏM‰ ÏÚ ˙eÈ¯Á‡‰Â24CÎÈÙÏ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .25, ¿»«¬»««»ƒ«¿≈…«≈»∆¿ƒ»

,˙eÚÏ ÔÈa Ôw˙Ï ÔÈa ÁÈÏL e‰OÚL ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡ƒƒ¿»»»∆»»»ƒ«≈¿«≈≈¿«≈
¯È„ ‰ÂL Á˜Ï B‡ ,¯È„a ‰‡Ó ‰ÂL BÏ ¯ÎÓ elÙ‡¬ƒ»«¿≈≈»¿ƒ»»«¿≈ƒ»

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰‡Óa26BÏ ÔzÏ ÁlLÓ‰ ·iÁÂ , ¿≈»≈»«¬…¿«»«¿«≈«ƒ≈
.È‡z‰ ÈÙk¿ƒ«¿«

נחמן.19) רב של פסקו קסט: שכתוב 20)בבאֿבתרא
וחסרה  סתם, כתוב שאילו באחריות". "שלא בשטר: מפורש
כטעות  הזאת ההשמטה את רואים "באחריות", המילה
ג  הלכה מכירה מהלכות בפי"ט רבינו פסק וכן הסופר,

זו 21)(כסףֿמשנה). בצורה בידו אותה משאיר שהוא
בתוספת  רבינו שכוונת וכנראה אחריות, ללא שלקחה,
כמו  המצב את להשאיר צריך שהשליח לציין, - זו מילים

במעשיו, לו גרם זיל שהוא (ד"ה רש"י מדעת להוציא
על  ולכתוב המוכר מן לקנות פעם עוד חייב שהוא זבניה),
אנו  ואין י. ס"ק קפב סימן סמ"ע וראה חדש, שטר שמו
כמו  בשליחותו, טעה שהשליח אחרי בטל שהמקח אומרים
בין  הבדל יש רבינו שלדעת - ב הלכה למעלה רבינו שכתב
לא  אם בטלה הפעולה שאז שליח, שהוא השליח הודיע אם
שאז  שליח, שהוא השליח הודיע לא אם לבין כראוי, בוצעה
באחריות  נושא השליח ורק קיים, נשאר השליחות מעשה
לט, והערה ד הלכה ב פרק להלן ראה השינוי, של ההוצאה

כאן. וכסףֿמשנה של 22)ובראב"ד מרצונו היינו,
הר"ן), בשם (כסףֿמשנה כך על להכריחו אין אבל המשלח,

בסמוך. השליח 23)וראה קנה שאם המשלח, של
את  לתקן צריך אינו - המשלח במעות ולא במעותיו,
(סמ"ע  לעצמו קנה אלא למשלח, ולמכור ולחזור המעוות
מכירה, מהלכות פ"ז למעלה וראה יא. ס"ק קפב, סימן

י). נושא 24)הלכה שהוא השליחות, מדיני שזהו
בשליחותו. עושה שהוא עיוות כל שבכל 25)בתוצאות

(כסףֿמשנה). קיים תנאו - שבממון אין 26)דבר שהרי
דינר  שוה או בדינר אלף שוה מכר אפילו לקרקעות, אונאה
שטעה  שליח ודין ח), הלכה מכירה, מהלכות (פי "ג באלף
בין  עמו שהתנה כיון כאן, אין בכלֿשהוא אפילו שחוזר
אם  אבל שטעה, בשליח אלא אינו זה וכל לעוות. בין לתקן
וכן  ז. ס"ק שם (סמ"ע השליחות בטלה - בשליחותו שינה

הרדב"ז). מדברי נראה

.„¯ÓB‡‰27˙Èa ÈlL ‰„OÓ ÈÏ ¯ÎÓ :BÁeÏLÏ »≈ƒ¿¿…ƒƒ»∆∆ƒ≈
‰‡Ò28ÌÈ˙‡Ò ˙Èa BÏ ¯ÎÓe ,29ÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰ -30ÏÚ ¿»»«≈»«ƒ¬≈∆ƒ«

ÂÈ¯·c31„·Ïa ‰‡Ò ˙Èa Á˜Bl‰ ‰˜Â ,32¯Ó‡ .33:BÏ ¿»»¿»»«≈«≈¿»ƒ¿«»«
‰Ê È¯‰ - ‰‡Ò ˙Èa BÏ ¯ÎÓe ,ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÈÏ ¯ÎÓ¿…ƒ≈»«ƒ»«≈¿»¬≈∆

ÂÈ¯·c ÏÚ ¯È·ÚÓ34Á˜Bl‰ ‰˜ ‡ÏÂ ,35¯Ó‡ .36:BÏ «¬ƒ«¿»»¿…»»«≈«»«
„Á‡ Ì„‡Ï ‰„O ÈÏ ¯ÎÓ37Óe ÁÈÏM‰ CÏ‰Â ,d¯Î ¿…ƒ»∆¿»»∆»¿»««»ƒ«¿»»

ÌÈLÏ38.ÂÈ¯·c ÏÚ ¯·Ú È¯‰L ,ÏËa B¯kÓÓ - ƒ¿«ƒƒ¿»»≈∆¬≈»««¿»»
¯Ó‡39L¯t ‡ÏÂ ,‰„O ÈÏ ¯ÎÓ :BÏ40¯ÎÓ elÙ‡ - »«¿…ƒ»∆¿…≈«¬ƒ»«

¯kÓÓ B¯kÓÓ ,‰‡ÓÏ41. ¿≈»ƒ¿»ƒ¿»

וצט.27) צח: או 28)כתובות סאה בו לזרוע שאפשר
(בבאֿ אמה חמשים על חמשים של שטח והוא סאתיים.

כו:). (שם).29)בתרא אמה מאה על חמשים של שטח
מעביר.30) לא (שם 31)אבל מדבריו משנה בכלל ואינו

השני). הלשון לפי שהוסיף 32)צט. מה קונה אינו אבל
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השני.33)השליח. הלשון לפי שם, בעיא היא
אין 34) - היתר את גם עכשיו למכור לו שאפשר שאע"פ

שזה  ובשטרות, במכירות להרבות מרוצה הקרקע בעל
נכסיו  כל מוכר והוא שהעני שיחשבו בו, האימון את יערער
רבינו  אותה פסק שם, הבעיא נפשטה שלא ואע"פ (שם).
של  הראשונים בעליה המוכר, הוא המוחזק, לגבי לקולא

(כסףֿמשנה). בספרים 35)הקרקע וכך תימן, בכ"י גם כן
הלוקח", "וקנה רומי: ובדפוס (כסףֿמשנה). מדוייקים

(כסףֿמשנה). היא משובשת כדבר 36)ונוסחא צט: שם
שהמשלח 37)פשוט. והרי"ף, הר"ח גירסת לפי הוא כן

ולא  לשנים". "ולא לאמר: פירש ולא "לאחד", אמר
לשנים". ולא "לאחד מפורש: שאמר שם כגירסתנו

מעוניין 38) אינו המשלח כי אחד, בשטר שניהם אפילו
בשנים. את 40)שם.39)להתעסק  אף הזכיר שלא

והר"ח, הרי"ף לגירסת בהתאם שוב וזה "לאחד", המילה:
כגירסתנו. עליו 41)ודלא שירבו רוצה אדם שאין ואע"פ

שינה  כשהשליח אלא זה אין - למעלה) (ראה שטרות
הרי  פירש, ולא שדה לי מכור לו שאמר כאן אבל מדבריו,
וראה  שטרות, עליו ירבו אם לו איכפת שלא דעתו גילה

שם. המשפט' וב'נתיבות יא, סעיף קפב סימן בשו"ע

.‰Ô˙Bp‰42ÔÈÓ B‡ ÌÈhÁ Ì‰a ÁwÏ BÁeÏLÏ ˙BÚÓ «≈»ƒ¿ƒ«»∆ƒƒƒ
‡l‡ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ - Á˜Ï ‡ÏÂ ,‰¯BÁÒ ÈÈnÓƒƒ≈¿»¿…»«≈»»∆»

˙ÓÚ¯z43Ô˙ .44ÔÈa ,ÌÈhÁ Ô‰a ÁwÏ ˙BÚÓ BÏ45 «¿…∆»«»ƒ«»∆ƒƒ≈
‰ÏÈÎ‡Ï46‰¯BÁÒÏ ÔÈa47Ô‰a Á˜ÏÂ CÏ‰Â , «¬ƒ»≈ƒ¿»¿»«¿»«»∆
ÌÈ¯BÚO48e˙Át Ì‡ :49e˙Át - Á˜lL ‰Ê ÈÓ„ ¿ƒƒ»¬¿≈∆∆»«»¬
ÁÈÏMÏ50- Ô‰ÈÓ„ eÙÈÒB‰ Ì‡Â ;‰pLÓ ‡e‰L ÈtÓ , «»ƒ«ƒ¿≈∆¿«∆¿ƒƒ¿≈∆

˙BÚn‰ ÏÚ·Ï eÙÈÒB‰51‰È‰ .52¯ÚM‰53·eˆ˜54 ƒ¿«««»»»«««»
ÔÈna ÁÈÏMÏ eÙÈÒB‰Â ,Úe„ÈÂ55Ï˜Lna B‡56B‡ ¿»«¿ƒ«»ƒ««ƒ¿»«ƒ¿»

‰cna57ÏL ‡e‰ È¯‰ ÌÈ¯ÎBn‰ BÏ eÙÈÒB‰L Ïk - «ƒ»…∆ƒ«¿ƒ¬≈∆
Ì‰ÈL58.˙BÚn‰ ÏÚa ÌÚ ÁÈÏM‰ ˙ÙÒBz‰ ˜ÏBÁÂ , ¿≈∆¿≈«∆∆«»ƒ«ƒ«««»

Ì‡Â59‰aˆ˜ BÏ ÔÈ‡L ¯·c‰ ‰È‰60Ïk‰ -61ÏÚ·Ï ¿ƒ»»«»»∆≈ƒ¿»«…¿««
.˙BÚn‰«»

בירושלמי 42) הובאה בסוף, ד פרק בבאֿמציעא תוספתא
ו. הלכה ז פרק להלן וראה ג, הלכה פ"ה אבל 43)שם

בידיים. הזיקו לא שהרי הנזק, בעד לו לשלם חייב אינו
שאומר 44) יהודה וכרבי השניה, כברייתא קב: בבאֿקמא

בשינוי. קונה השליח שם,45)שאין אליעזר רבי לפי
שלרבי  ויוצא לסחורה, ובין לאכילה בין מאיר רבי מחלק

זה. הבדל קיים לא ויש 46)יהודה המשלח, מקפיד שכאן
בולט. שינוי להרוויח,47)כאן רק מעוניין שהמשלח

חיטים  קנה השליח אם לו איכפת שלא לומר היה ואפשר
אחר. מין או לו 48)שביקש שנתן "או נוסף: תימן [בכ"י

וזה  שם. בברייתא וכן חיטים", ולקח והלך שעורים, לקנות
או  כלומר, – שלקח" זה דמי פחתו "אם רבינו שכתב מה

ב]. הלכה פ"ב להלן ראה החיטים. או נעשו 49)השעורים
פטור  השינוי, מחמת שלא אחר אונס אירע ואם יותר. זולים
ב). הלכה פ"ה להלן ראה ט. ס"ק קפג סימן (ש"ך השליח

שליח 50) כדין ההפסד, באחריות לשאת צריך שהוא
לעוות". ולא שלחתיך "לתקן המשלח לו שאומר ששינה,

ג. הלכה למעלה בשינוי,51)ראה קונה השליח שאין לפי

ששם  לפי - ברווח, חולקים שהם אמרו שם ובגמרא כנ"ל.
מדבר  רבינו ואילו שכר, למחצית מעות לו שנתן מדובר,
ד). אות מיימוניות (הגהות בשותפות ולא גרידא בשליח
המקח  שהרי השליח, של השינוי למרות הזוכה, הוא ולפיכך

ג. הלכה למעלה וראה במעותיו, צח:52)נקנה כתובות
יוסי. מסויימת 54)המחיר.53)וכרבי כמות קבוע,

מסויים. דברים 55)בסכום של גדול יותר מספר לו שנתנו
והקבוע. הידוע המחיר לפי לו שמגיע שהמקח 56)מכפי

התשלום. לפי שמגיע מכפי יותר תופס 57)שוקל שהחפץ
ששולם. הסכום לפי שיצא מכפי גדולה יותר מידה

שאין 58) מפני היינו הכסףֿמשנה), (הביאו רש"י דעת לפי
או  למשלח לוותר, המוכר כאן התכוון למי יודעים אנו
רבינו  מדברי אבל חלוקה. מקיימים אנו ולפיכך לשליח,
מקיימים  אנו לשליח, מפורש מכוונת המתנה שאפילו נראה
של  המעות עלֿידי בא הרווח שסוףֿסוף מכיון חלוקה,

לחםֿמשנה). ועיין (כסףֿמשנה, יוסי 59)המשלח כרבי
וראה  מודה, יהודה רבי אף בזו ואולי האחרת, הברייתא של

רבי. שנה כאן ד"ה שם לפעמים 60)'תוספות' אלא
יותר. נמוך ולפעמים יותר גבוה הוא שכאן 61)המחיר

בזול, יותר מכר שהפעם אלא המוכר, מצד כלל ויתור אין
ההזדמנות. כפי

.ÂÈÓ62ÔBÓÓ B¯·ÁÏ ·iÁ ‰È‰L63‰ÂÏÓ ÌeMÓ ÔÈa , ƒ∆»»«»«¬≈»≈ƒƒ¿»
„Èa ˙BÚn‰ Ô˙Â ,˙e¯ÈÎO B‡ ÔB„wt ÌeMÓ ÔÈa≈ƒƒ»¿ƒ¿»««»¿«
ÔÈ‡ - È·BÁ ÏÚ·Ï ‰Ê ÔBÓÓ CÏB‰ :BÏ ¯Ó‡Â ÁÈÏM‰«»ƒ«¿»«≈»∆¿««ƒ≈
Ì‡Â .ÌÈ„Ú ÈÙa BÏ ÔzÏÂ BÏ Ïth‰Ï CÈ¯ˆ ÁÈÏM‰«»ƒ«»ƒ¿ƒ«≈¿ƒ≈ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ
BÚ¯Ùe ,ÌÈ„Úa ‡l‡ ‰Ê ·BÁ Ú¯Ùz Ï‡ :ÁÈÏMÏ ¯Ó‡»««»ƒ««ƒ¿«∆∆»¿≈ƒ¿»

ÌlLÏ ·iÁ - ÌÈ„Úa ‡lL64ÔÎÂ .65·BÁ‰ ‰È‰ Ì‡ ∆…¿≈ƒ«»¿«≈¿≈ƒ»»«
¯Ó‡L ÔÈa ,¯ËLa66,˙BÚn‰ BÏ Ô˙Â ¯ËM‰ Á˜ :BÏ ƒ¿»≈∆»«««¿»¿≈«»

‡Ïa Ô˙Â ,¯ËM‰ Á˜Â ˙BÚn‰ Ôz :BÏ ¯Ó‡L ÔÈa≈∆»«≈«»¿««¿»¿»«¿…
Ôw˙Ï È¯‰L .ÌlLÏ ·iÁ - ¯ËM‰ Á˜Ï ‡ÏÂ ÌÈ„Ú≈ƒ¿…»««¿»«»¿«≈∆¬≈¿«≈

.˙eÚÏ ‡ÏÂ ,BÁÏL¿»¿…¿«≈

להלן.62) וראה הכותב, פרק ב'כתובות' שכר 63)רי"ף
וכלים. בהמה שכר או שלא 64)פעולה טוען המקבל אם

חבירו  ממון מסר שהרי בידיים, כמזיק הוא והרי קיבל.
שומר. מדין גם חייב כי ויתכן (אורֿשמח). לאחר

עובדא 65) רקע על הגמרא של סופית מסקנה פה. כתובות
בסמיכות  שנאמרו אשי, רב מדברי וכהסתייגות אחת,

זו. השטר,66)לעובדא את כלל הזכיר לא שאם ומכאן,
וכסףֿמשנה). מיימוניות (הגהות חייב אינו

.ÊÁÏBM‰67:BÏ ¯Ó‡Â ,BÁeÏL „Èa B„ÈaL ˙BÚÓ «≈«»∆¿»¿«¿¿»«
Â CÏ‰Â ,BÏ ·iÁ È‡L ÈBÏÙÏ ‰Ê ÔBÓÓ CÏB‰Ô˙ ≈»∆ƒ¿ƒ∆¬ƒ«»¿»«¿»«

B‡ ·BÁ ÏÚ·e ,Èz˙ :¯ÓB‡ ÁÈÏM‰ ,ÌÈ„Úa ‡lL∆…¿≈ƒ«»ƒ«≈»«ƒ««
È¯‰Â ,ÈzÁ˜Ï ‡Ï :¯ÓB‡ ÏÚBt‰68- ÔÈ„ÓBÚ ÔzLÏL «≈≈…»«¿ƒ«¬≈¿»¿»¿ƒ

˙q‰ ÚaL ÁÈÏM‰69ÏÚBt‰ B‡ ·BÁ ÏÚ·e ,Ô˙pL «»ƒ«ƒ¿»∆≈∆»««««≈
ÚaL70‰l‰ ÌlLÈÂ ,Á˜Ï ‡lL [‰¯Bz‰ ˙Úe·L] ƒ¿»¿««»∆…»«ƒ«≈«»

ÔÈÁeÏM‰ eÈ‰ elÙ‡Â .ÔB„wt‰ ÏÚ·Ï B‡ ·BÁ ÏÚ·Ï¿««¿«««ƒ»«¬ƒ»«¿ƒ
‰ÏÈÚBÓ Ô˙e„Ú ÔÈ‡ - ÌÈL71ÔÈÚ‚B Ô‰L ÈtÓ , ¿«ƒ≈≈»ƒ»ƒ¿≈∆≈¿ƒ

È¯‰L ,Ô˙e„Úa72ÔÈ·iÁ73ÌÈ¯·c ‰na .˙q‰ Ú·M‰Ï ¿≈»∆¬≈«»ƒ¿ƒ»«∆≈«∆¿»ƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oitzeyeקעו oigely 'ld - oipw xtq - oeygxn 'd oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

·BÁ ÏÚa ˙‡ LÈÁÎÓ ÁÈÏM‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡74 ¬ƒ¿∆»»«»ƒ««¿ƒ∆««
:¯Ó‡Â ÁÈÏM‰ ‡a Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈ„ÓBÚ ÔzLÏL È¯‰Â«¬≈¿»¿»¿ƒ¬»ƒ»«»ƒ«¿»«
˙q‰ BÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÈÏ z¯Ó‡L ‰Ók Èz˙»«ƒ¿»∆»«¿»ƒ≈»¿«¿ƒ∆≈
˙ÚË ÂÈÏÚ ÔÚBË ÌL ÔÈ‡ È¯‰L ,B˙eÁÈÏL ‰OÚL∆»»¿ƒ∆¬≈≈»≈»»«¬«

B˙eÁÈÏL ‰OÚ ‡lL È‡cÂ75ÔÈÁeÏM‰ e˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . ««∆…«¬»¿ƒ¿≈ƒ≈«¿ƒ
- Úa˙Ï ·BÁ ÏÚa ‡·e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ Ô‰Ï eÎÏ‰ B‡»¿»∆ƒ¿ƒ««»»««ƒ¿…«

˙q‰ BÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Âl‰76BÚ¯t ‡lL «…∆≈»¿«¿ƒ∆≈∆…¿»
È‡cÂ ˙ÚË ÂÈÏÚ ÔÚBhL ÈÓ Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L ,ÁÈÏM‰«»ƒ«∆¬≈≈»ƒ∆≈»»«¬«««

ÌÈ¯ÁÓ ‡l‡ .Á˜lL77ÌlLÓe ,Ì˙Ò Ì¯Á ‰Âl‰ ∆»«∆»«¬ƒ«…∆≈∆¿»¿«≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÂÈÏÚL ·BÁ‰«∆»»¿≈…«≈»∆

רבא 67) של למימרא סמוך הגמרא מסקנת מג: קידושין
נחמן. רב הוא 68)בשם שלשתן עמידת של זה ותנאי

בהמשך. שמתברר כמו שהרי 69)הכרחי, הכל, כופר כדין
ונפטר. נשבע חפץ,70)הוא בנקיטת התורה, שבועת מעין

לחנוני: אמר שאם מה.) (שבועות פנקסו" על "חנוני כדין
טוען  ואחרֿכך לך, אחזיר ואני לפועלים חיטים סאתים תן
נשבעים  שניהם קיבלו, שלא טוענים והפועלים שנתן, חנוני
ה), הלכה ולוה מלוה מהלכות (פט"ז מבעלֿהבית ונוטלים
ב"חנוני  הפועלים כדין הבעלֿחוב או הפועל דין כאן ואף
ובנוסחאות  ונוטלין. נשבעים הם שהרי פנקסו", על
(כסףֿ התורה" שבועת "נשבע כאן: מפורש מדוייקות
הביאו  והר"ן הזקן לר"י המיוחסות ה'תוספות' ברם משנה).
היסת. שבועת נשבעים והפועל הבעלֿחוב שאף רבינו בשם
שלמה  שורה נשמטה ששם תימן, בכ"י קצת נראה [וכן
שהיה  הרי - היסת" "נשבע - היסת" "נשבע הדומות בטעות
שכתב: להלן רבינו מדברי נראה וכן "היסת", כאן כתוב
השליח"]. פרעו שלא היסת להשביעו יכול אינו "הלוה

השלי  שנאמן עם ואע"פ שלו ודברים לדין ביחס בשבועתו ח
והמלוה, הלוה שבין ודברים לדין ביחס נאמן אינו - הלוה
אבל  ממונו, לו מסר שהרי לשליח, האמין שהלוה מפני

שם). (רש"י לו האמין לא משבועת 71)המלוה לפטרם
שם.72)היסת. בגמרא היו 73)כן אלמלא כלומר,

לפיכך  היסת, שבועת חייבים היו ללוה שהחזירו טוענים
היסת  משבועת להפטר למלוה שהחזירו לומר הם מעדיפים
שבועת  על ולא למלוה ממון הפסד גרימת על חשודים (והם
והשתא  ד"ה שם רש"י - יותר להם חמורה שהיא שקר,
וגם  זו. בטענה גם היסת בשבועת חייבים ולפיכך דתקינו).
נוגעים  אינם שאז אףֿעלֿפי נאמנים, אינם השבועה לאחר
בעדותם  ממש אין לשבועה הזקוקים שעדים מפני - יותר

והשתא). ד"ה שם טוען 74)('תוספות' הלוה כי שאף
המלוה  הרי - 'שמא' טענת על היסת משביעין ואין 'שמא'
ס"ק  קכא סימן (סמ"ע קיבלו שלא 'ברי' טוענים הנפקד או

פ"א 75)כא). (להלן 'שמא' טענת על היסת נשבעין ואין
ז). הלכה ונטען טוען בהוספה 76)מהלכות למעלה [ראה

סט]. (רדב"ז).77)להערה היא הגאונים תקנת

.ÁÔ·e‡¯78·˙k ÁÏML79BÏ ¯Ó‡Â ÔBÚÓLÏ80‰Ó : ¿≈∆»«¿»¿ƒ¿¿»«»∆
ÈÂÏ „Èa ÈÏ e‰ÁÏL ,E„Èa ÈÏ LiL81‰ˆ¯ Ì‡ , ∆≈ƒ¿»¿¿»≈ƒ¿«≈ƒƒ»»

BÁÏLÏ82‰ÂÏÓ ‰È‰L ÔÈa ,Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - ¿»¿≈«»¿«¬»»≈∆»»ƒ¿»
ÔB„wt ‰È‰L ÔÈa83¯ÈkiL ‡e‰Â .84.B„È ·˙k ‡e‰L ≈∆»»ƒ»¿∆«ƒ∆¿«»

EÏ ÈzÁÏL ‡ÏÂ Èz·˙k ‡Ï :¯Ó‡Â ‰ÂÏn‰ ÔÚË Ì‡Â¿ƒ»«««¿∆¿»«…»«¿ƒ¿…»«¿ƒ¿
Ú·MÈ -85˙q‰ ‰Âl‰86CÎÈÙÏe ÂÈÏ‡ ‡a B„È ·˙kL ƒ»««…∆∆≈∆¿«»»≈»¿ƒ»

¯ËtÈÂ ,ÁÏL87È˙Ba¯ e¯B‰ ‰ÊÎÂ .88‡Ï Ì‡ Ï·‡ . »«¿ƒ»≈¿»∆««¬»ƒ…
‡e‰L Ú„BÈ ‰Âl‰ ÔÈ‡L B‡ ,B„È ·˙k ·˙k‰ ‰È‰»»«¿»¿«»∆≈«…∆≈«∆

elÙ‡ B‡ ,B„È ·˙k89˙Bi˙B‡Â ÔÈÓÈÒ Ba ÔÈ·e˙k eÈ‰ ¿«»¬ƒ»¿ƒƒ»ƒ¿ƒ
„eÁÈa Ô‰ÈÈaL90ÈzÁÏL ‡Ï :¯Ó‡Â Ô·e‡¯ ÔÚË Ì‡ , ∆≈≈∆¿ƒƒ»«¿≈¿»«…»«¿ƒ

·iÁ ÔBÚÓL - Ba en¯ ÌÈ¯Á‡Â ,·˙k91,B˙eÈ¯Á‡a ¿»«¬≈ƒƒƒ¿«»¿«¬»
Ô·e‡¯ BÏ ÌlLÓe92ÌÈ¯ÁiL ¯Á‡93ÁÏML ÈÓ ÏÚ ¿«≈¿≈««∆«¬ƒ«ƒ∆»«

‰„BÈ ‡ÏÂ BzÚcÓ ‰Ê ·˙k94Ú·MiL ,‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ . ¿»∆ƒ«¿¿…∆¿≈ƒ∆»∆ƒ»«
.ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k ,ÏhÈ Ck ¯Á‡Â Ô·e‡¿̄≈¿««»ƒ…¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

עצים.78) הגוזל פרק בבאֿקמא וחתם,79)רי "ף שכתב
יד). ס"ק קכא סימן (ש"ך חתם והוא הסופר כתב אפילו או

"מנה 80) כתב: באותו כתוב כך בידך כלומר: לי שיש
וכך 81)וכו'". מסויים, אדם לו סימן אם שדווקא ומכאן

הכסףֿמשנה. הביא וכן שלפנינו, ברי"ף הנוסחא היא
ברי"ף,82) מפורש וכך הלווה, את להכריח יכול אינו אבל

ה. הלכה פ"ג להלן שכתב 83)וראה ברי"ף, נראה כן
דבר, כל משמע שלנו), (בתרגום בידך" לי שיש דבר "אותו

פקדון. ובין מלוה כן 84)בין לא שאם הנפקד, או הלוה
איני  כאומר זה והרי לו, שפרע ודאי טענת לטעון יכול אינו
טוען  מהלכות (פ"א לו לשלם שחייב פרעתיך, אם יודע

כסףֿמשנה). ט. הלכה שזה 85)ונטען עדים שאין היינו,
וראה  לשבועה. מקום אין - עדים יש שאילו ידו, כתב היה

שפרעתיך.86)להלן. ברי טוען: כאילו הוא שהרי
היו 87) לא לטעון מיגו לו שיש עלֿפה במלוה והמדובר

י). ס"ק שם (סמ"ע מעולם נראה 88)דברים זו מלשון
הרי"ף. שכותב כמו במנהג, תלויה ואינה היא שהלכה
שעשאו  שליח אלא כתב דין נזכר לא שבגמרא [ואע"פ
רבינו  סובר ה), הלכה פ"ג ולהלן קד. (בבאֿקמא בעדים
כתב  עליו הוציא שהרי כשטר, שאינו אףֿעלֿפי ידו שכתב
ולא  חורין בני מנכסים גובה לו, חייב שהוא ידו
ולוה  מלוה מהלכות ופי"א קעו, (בבאֿבתרא ממשועבדים

בעדים]. עלֿכלֿפנים הוא הרי - ג) [בכ"י 89)הלכה
=) אפ' אינו, או ידו כתב הוא אם יודע הלוה שאין תימן:
שהעתיק  בכסףֿמשנה נראה וכן וכו'. בו כתובין היו אפילו)
וכן  שלפניה. "או" המילה בהשמטת כתובים", היו "אפילו
ועיין  ד, סעיף קכב סימן חושןֿמשפט בשו"ע הועתק

להם 90)משנהֿלמלך]. עשו והלוה המלוה כלומר:
מיוחדים. אם 91)סימניֿהיכר יודע איני כאומר הוא שהרי

ידו  כתב היה זה אם יודע אינו שהוא אחרי פרעתיך,
"אין  שם) (בבאֿקמא שאמר כשמואל והיינו (כסףֿמשנה).
וכן  עליה". חתומים עדים ואפילו בדיוקני, מעות משלחין
שזוהי  העדים שהעידו והיינו (כסףֿמשנה). הרי"ף פסק
לטענת  מקום יש ולפיכך שחתם. ראו לא אבל שלו, חתימה
להזכיר  רבינו הוצרך ולא שלו. דיוקני זייפו ואחרים המלוה,
"סימנים  שכתב מאחר שלו, דיוקני מכירים עדים שהיו
הדיוקני, מכירים ששניהם כלומר ביחוד", שביניהם ואותיות

(לחםֿמשנה). זייפו שאחר לטעון יש כן 92)ואעפ"כ
תימן. היסת.93)בכ"י לשבועת תחליף חרם, יטיל
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דעתו 94) את והסיח באמת שלח שמא לזכור, שיתאמץ כדי
מזה.

.Ëe‡¯ ˙eÁÈÏLa ‡aL ÈÂÏÔ·95ÌÈMÓÁ Á˜ÏÂ ≈ƒ∆»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¬ƒƒ
‡l‡ ÁwÏ ÂÈzÁÏL ‡Ï :¯Ó‡Â Ô·e‡¯ ‡·e ,ÔBÚÓMÓƒƒ¿»¿≈¿»«…¿«¿ƒƒ«∆»
ÚaL Ô·e‡¯ È¯‰ - ‡È·‰ „·Ïa ÌÈ¯OÚÂ ,ÌÈ¯OÚ96 ∆¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿«≈ƒ¬≈¿≈ƒ¿»

„·Ïa ÌÈ¯OÚÂ ,ÌÈ¯OÚ ‡l‡ ‡È·‰Ï BÁÏL ‡lL∆…¿»¿»ƒ∆»∆¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿«
˙ˆ˜Ó ‰„BÓ Ïk ÔÈ„k ,BÏ ‡È·‰97˙q‰ ÚaL ÈÂÏÂ ,98, ≈ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿≈ƒƒ¿»∆≈

ÔBÚÓL ÌlLÈÂ ,Ô·e‡¯Ï Èz˙ ÈÏ z˙pL ÌÈMÓÁ‰L99 ∆«¬ƒƒ∆»«»ƒ»«ƒƒ¿≈ƒ«≈ƒ¿
B˙ÈaÓ100.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ô·e‡¯Ï ·iÁ ‰È‰ Ì‡ , ƒ≈ƒ»»«»ƒ¿≈¿≈…«≈»∆

(כסףֿמשנה).95) משמעון כסף תימן 96)ללוות בכ"י
העיר: סב, ס"ק קכא סימן והש"ך התורה". "שבועת נוסף:
ז  הלכה למעלה וראה 'שמא'. טענת על נשבעין אין הלא
עלֿידי  מהלוה חובו קיבל שלא המלוה של הוודאי שטענת
היסת, שבועת להשבע השליח את לחייב מועילה השליח,
לא. או שליחותו עשה השליח אם יודע אינו שהלוה אע"פ

הודאתו.97) כפי לשמעון, עשרים שהרי 98)ומשלם
שנתן. ברי טוען הנתבע, ענין 99)שמעון מתחיל כאן

עלֿידי  משמעון לוה שראובן מדובר היה כאן עד חדש.
לוה  ששמעון להיפך המדובר והלאה ומכאן השליח,
וכן  השליח. ע"י הלוה, משמעון חובו קיבל וראובן מראובן,
(כסףֿ לראובן" חייב היה "אם רבינו שכתב ממה נראה
עלֿידי  חמשים לראובן ששילם טען ששמעון והיינו משנה)
קיבל  שלא טוען ראובן ואילו כמותו. טוען והשליח השליח,

הנשארים. השלושים את ותובע עשרים, וכן 100)אלא
היסת  שבועת נשבע שהשליח ז, בהלכה למעלה רבינו כתב
(כסףֿ חובו הלוה וישלם לקח, שלא נשבע והמלוה שנתן,

משנה).

â"ôùú'ä ïåùçøî 'å éðù íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שהוא 1) סרסור ודין שליח, נעשה שאינו מי דין בו נתבארו

השליח. שעל שמירה דיני כן וכמו שליח, כמו

.‡ÔÈ‡2ÁÈÏL ‰OÚ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰3ÔÓ ¯·„Ï ≈»≈»ƒ«¬∆»ƒ«¿»»ƒ
ÌÏBÚaL ÌÈ¯·c‰4ÔÎÂ .5ÁÈÏL ‰OÚ Ï‡¯OÈ ÔÈ‡ «¿»ƒ∆»»¿≈≈ƒ¿»≈«¬∆»ƒ«

ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ6¯Ó‡pL .ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·„Ï7Ôk : ¿≈»ƒ¿»»ƒ«¿»ƒ∆∆¡«≈
Ì‚ eÓÈ¯z8ÌÎÁeÏL Û‡ ,˙È¯a Èa Ìz‡ ‰Ó - Ìz‡ »ƒ««∆»«∆¿≈¿ƒ«¿¬∆
˙È¯a Èa9dlk ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .10‰Óe .11 ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿»«»À»«
ÌÎÁlLn12ÁlLÓ‰ dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa Û‡ ,˙È¯a Ôa ¿«≈¬∆∆¿ƒ«¿»«»À»«¿«≈«

˙È¯a Ôa13. ∆¿ƒ

עא:2) מציעא ובבא מא: ערך 3)קידושין שאין היינו,
למשלח. מתייחסים השליח מעשי ואין לשליחות, חוקי
- לישראל שליח נעשה שאינו כאן רבינו כתב שלא ומכיוון
למלך. במשנה וראה שליח, נעשה אינו לגוי שאפילו נראה

שלוחם.4) או הבעלים למעשה שצריכים הדברים כלומר,
שם.5) מציעא שליח.6)בבא למנותו יכול הגוי שאין לפי
שם.7) מציעא ובבבא שם בקידושין הוא שהמלה 8)כן

השליחות  דין שלמדנו ואחרי השליח, את מרבה "גם"
בשליחות, חדש פרט לציין באה שהיא הרי אחר, ממקום

סעיף  קפה סימן (סמ"ע ברית בן אלא שליח שאין והוא,
א). גם 9)קטן וכולל ישראל", מ"בן יותר רחב מושג

שאינם  פי על שאף ב), הלכה להלן (ראה כנענים עבדים
ברית  בני הם נקראים - המצוות, מן בחלק אלא מחוייבים
ומקיימיה, התורה נותן שבין בברית חלק להם שיש לפי
בני  שלוחכם אף המתחיל דיבור שם ורש"י כג: גיטין ראה
העבד  שליח ולעניין טו.]. קמא בבבא נראה [וכן ברית
ו. הלכה גירושין מהלכות ו פרק עיין בגירושין,

בבבא 10) אשי רב לדברי בניגוד מתרומה. נלמד שהכל
לגוי. שליחות אין בתרומה שרק שם, זה 11)מציעא אף

בתרומה.12)שם. הנאמר ה"אתם" בניגוד 13)היינו,
שישראל  שני) לשון לפי שם מציעא (בבא אשי רב לדברי

לגוי. שליח נעשה

.·‰M‡ B‡ LÈ‡ ÁÈÏL Ì„‡ ‰OBÚ14˙L‡ elÙ‡Â , ∆»»»ƒ«ƒƒ»«¬ƒ≈∆
LÈ‡15„·Ú elÙ‡Â .16‰ÁÙLÂ17˙Ú„ Èa Ô‰Â ÏÈ‡B‰ , ƒ«¬ƒ∆∆¿ƒ¿»ƒ¿≈¿≈««

ÔzÓe ‡OÓÏ ÔÈÁeÏL ÔÈOÚ ,˙BˆÓ ˙ˆ˜Óa ÔLÈÂ18. ¿∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿«»«»
- ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á Ô‰Â ,˙Ú„ Èa ÔÈ‡L ÈÓ Ï·‡¬»ƒ∆≈»¿≈««¿≈≈≈∆¿»»

ÔÈÁeÏL ÔÈOÚ ÔÈ‡19ÁÈÏL ÔÈOBÚ ‡ÏÂ ,20„Á‡ . ≈»«¬ƒ¿ƒ¿…ƒ»ƒ«∆»
‰pËw‰ „Á‡Â ÔËw‰21CÎÈÙÏ .22ÁÏBM‰ ,23ÔË˜ Ba24 «»»¿∆»«¿«»¿ƒ»«≈«¿»»

ÈÂÁ‰ Ïˆ‡25˙‡ BÏ Ô˙Â ,ÔÓL ¯q‡a BÏ „„Óe , ≈∆«∆¿»ƒ»«¿ƒ»∆∆¿»«∆
¯q‡‰26¯q‡‰ ˙‡Â ÔÓM‰ ˙‡ „a‡Â ,27·iÁ ÈÂÁ‰ - »ƒ»¿ƒ≈∆«∆∆¿∆»ƒ»«∆¿»ƒ«»
ÌlLÏ28BÚÈ„B‰Ï ‡l‡ BÁÏL ‡lL ;29BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ , ¿«≈∆…¿»∆»¿ƒ¿…»»

Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙Úc Ôa ÌÚ ‡l‡ ÁlLÏ¿«≈«∆»ƒ∆««¿≈…«≈»∆¿ƒ
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÔËw‰ ÌÚ ÈÏ ÁÏL :¯Ó‡Â L¯t30. ≈≈¿»«¿«ƒƒ«»»¬≈∆»

בתו 14) ידי על העירוב שמזכה עט: בעירובין משנה
נעשית  שאשה הרי שליחות, מטעם הוא זה וזיכוי ואשתו,
נעשית  שהאשה סב: בגיטין הוא וכן משנה), (כסף שליח
נעשית  שהאשה אמרו נב. ובקידושין הגט, לקבלת שליח

קידושיה. לקבל לחברתה לגמרי 15)שליח שאינה
וכן  אשתו. ידי על שמזכה במשנה שם עירובין ברשותה.
צרתה  אף - גיטה המביאות הנשים שבין במשנה כג: בגיטין

ש"העבד 16)ויבימתה. כג: בגיטין מפורש כן כנעני. עבד
חבירו". של רבו מיד לחבירו גט כן 17)מקבל כנענית.

עבור  השחרור בשטר זוכה שהשפחה שם בגיטין מפורש
שלה. למשא 18)העובר שרק ושפחה. עבד על מוסב זה

שאינם  לפי לא. וקידושין לגיטין אבל שלוחים, נעשים ומתן
גירושין  מהלכות ו ופרק כג: (גיטין וקידושין גיטין בתורת

ו). שם.19)הלכה בגמרא וההנמקה במשנה, כג. גיטין
שליח".20) עושה קטן "שאין במשנה סה. גיטין
להבאת 21) שליח עושה שאינה בקטנה במשנה, שם גיטין

וכתב  שליח". עושה קטן "שאין הסיכום: בא זה ועל הגט,
שעדיפה  שקטנה לטעות, מקום לתת שלא בכדי רבינו כן
ד  (פרק לה יש והיא חצר, קניין לו אין שהוא מקטן,
שליחות, גם להם יש - ט) הלכה ומתנה זכייה מהלכות
שליחות  בכלל אינה הקטנה שאף השמיענו ולפיכך

נעשה 22)(הרדב"ז). שאינו הוא שהדין כשם כלומר,
שאינם  , אדם בני דעת היא כן כמו - דעת בר אלא שליח

דעת. בר אלא שליח לעשות פז:23)רוצים בתרא בבא
יהודה. כרבי ולא וכחכמים פירוש 24)במשנה, תוספת

בסוף  הוא וכן שם. המשניות בפירוש כתב וכן רבינו של
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התינוק". ביד שהצלוחית "בזמן בחנווני 25)המשנה:
איסרים  שני לו מסר שכבר אמורים, הדברים אצלו, הרגיל
אית  (כפירוש כלום הקטן לבנו מסר לא ועכשיו לכן קודם
ורבי  המתחיל דיבור פח. שם הרשב"ם שהביא דמפרשי
את  "השולח שם: במשנה אחרות ובנוסחאות סבר). יהודה
רשב"ם  ועיין בידו", איסרים) (שני ופונדיון חנווני אצל בנו

מן 26)שם. העודף האיסר את לו נתן החנווני כלומר,
מאביו. שקיבל את 27)הפונדיון רבינו הזכיר לא

בצלוחיתו. לו נתן כשהחנווני מדובר שכאן לפי הצלוחית
החנווני, פטור - ושברה משלו צלוחית הקטן הביא ואם
לקחה  ואם לקטן. במסרו מדעת איבדה השולח שהרי
שלא  שואל זה הרי לצרכו, בה והשתמש ממנו החנווני
שם. בגמרא מפורש כן בהשבה, שחייב כגזלן ודינו מדעת
(רדב"ז). טו הלכה גזילה מהלכות ג בפרק רבינו וכתבו

החכמים 28) כדעת (=העודף). האיסר ועבור השמן עבור
יהודה, כרבי ולא שם שלחו.במשנה כן מנת שעל שאמר

הקטן 29) את לעשות התכוון לא אבל לשמן, זקוק שהוא
השולח 30)שליח. מסר שאם שם, בגמרא שאמרו כשם

הקטן, שברה אם החנווני עליה פטור הצלוחית את  לקטן
לי  שלח לו אמר אם הדין הוא - מדעת, אבידה שהיא מפני
בין  המחלוקת שכל ועוד משנה). (כסף שפטור הקטן, עם
הקטן  את לעשות התכוון אם היא, יהודה לרבי חכמים
- שליח שעושה מפורש כשאמר כן, ואם לא, או שליח
קד. קמא בבא תוספות וראה הדיעות. לכל פטור בוודאי

ג. הלכה ולהלן רבה המתחיל דיבור

.‚¯ÓB‡‰31‰ÂÏÓ ÔÈa ,E„Èa ÈÏ LiL ‰Ó :B¯·ÁÏ »≈«¬≈»∆∆≈ƒ¿»¿≈ƒ¿»
ÔË˜ ‰È‰ elÙ‡ ,ÈBÏt „Èa ÈÏ e‰ÁÏL ,ÔB„wt ÔÈa32, ≈ƒ»¿»≈ƒ¿«¿ƒ¬ƒ»»»»

.B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡Â ,¯ËÙ - B„Èa BÁÏLÏ ‰ˆ¯ Ì‡ƒ»»¿»¿¿»ƒ¿»¿≈«»¿«¬»
ÔÎÂ33ÁÏLÏ ‰ˆ¯iL ÈÓ ÏkL ,Ì‰ÈÈa e˙‰L ÌÈL ¿≈¿«ƒ∆ƒ¿≈≈∆∆»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿…«

‰Ê È¯‰ - ÁlLÓ‰ ‰ˆ¯iL ÈÓ „Èa ÁlLÓ B¯·ÁÏ«¬≈¿«≈«¿«ƒ∆ƒ¿∆«¿«≈«¬≈∆
L ÈÓ „Èa ÁlLÓÈe‡¯ ‡e‰L BÏ ‰‡¯i34¯·c CÈÏB‰Ï ¿«≈«¿«ƒ∆≈»∆∆»¿ƒ»»

ÁÈÏM‰ Ba ¯ÙkL B‡ ,C¯ca „·‡ B‡ ·‚ Ì‡Â .‰Ê∆¿ƒƒ¿«»««∆∆∆»««»ƒ«
¯eËt ÁlLÓ‰ È¯‰ -35Ìi˜ - ÔBÓÓaL È‡z ÏkL .36. ¬≈«¿«≈«»∆»¿«∆¿»«»

אומר 31) המשאיל שאם המשנה, בסוף צח: מציעא בבא
שלוחו  ביד ממנו, ששאל הפרה את בחזרה לו לשלח לשואל
בכסף  וראה התחייבות, מכל השואל פטור בנו, ביד או

ו"בני"32)משנה. שלוחי", ביד או בני "ביד במשנה: שם
וכתב  משנה). (כסף "שלוחי" היינו כן לא שאם קטן, היינו
ידע  לא אם שאפילו ט) קטן סעיף קפח (סימן הסמ"ע
המשלח, פטור - הדבר נתברר כן ואחרי קטן, שהוא המשלח
שמענו  שלא מה רבינו, כאן שהשמיענו החידוש וזהו

ב. (דפוס 33)בהלכה עצים הגוזל פרק קמא בבבא הרי"ף
ב). עמוד לז ראוי,34)ווילנא שאינו מי ביד שלח ואם

למלך  במשנה וראה (רדב"ז). בידיים אבדו כאילו זה הרי
ז. הלכה שליח 35)להלן כי אליו, שנשלח זה טוען אם

כפר  או נאבד או נגנב ואם זו לשליחות  ראוי אינו זה
המשלח. ופטור טענה טענתו אין - ישלם המשלח השליח,
כפר  אם אבל התנו שכך כיוון משבועה, גם  פטור זה ובאופן
שלחת  לא לו: באומר שהכחישו או התנאי התניית בעצם
וכמו  היסת שבועת להישבע הוא חייב - זה שליח ידי על לי

(רדב"ז). הראב"ד כרבי 36)שכתב נא. מציעא בבא
יהודה.

.„ÁÈÏM‰37ÁÈÏL ‡e‰L ÚÈ„B‰Â ,¯ÎnL B‡ ‰wL «»ƒ«∆»»∆»«¿ƒ«∆»ƒ«
CLnL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈBÏÙÏ ‰Ê ¯·„a38CÈLÓ‰L B‡39, ¿»»∆ƒ¿ƒ««ƒ∆»«∆ƒ¿ƒ

Á˜n‰ ÏËa - ÁlLÓ‰ ˙Úc ÏÚ ¯·ÚL ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆»«««««¿«≈«»≈«∆»
Ì‡Â .¯ÈÊÁÓe40‰˜ - ÁÈÏL ‡e‰L ÚÈ„B‰ ‡Ï «¬ƒ¿ƒ…ƒ«∆»ƒ«ƒ¿»

.BÁÏML ‰Ê ÔÈ·e BÈa ÔÈc‰ ‰È‰ÈÂ ,Á˜n‰«∆»¿ƒ¿∆«ƒ≈≈∆∆¿»

בֿג.37) הלכות א פרק למעלה כקונה.38)ראה
משיכה.39) לעשות לקונה ונתן בתרא 40)שמכר, בבבא

פי  על אף באחריות שלא וקנה ששינה ששליח אמרו קסט:
ג) הלכה א פרק למעלה (ראה קיים המקח - שעיוות
שם  (ולמעלה בטל מקחו שטעה ששליח אמרו ק. ובכתובות
אם  זה: חילוק לידי רבינו בא זו סתירה ומתוך ב). הלכה
מקחו  - הודיע ואם קיים. מקחו - משלח שהוא הודיע לא

א). פרק למעלה וראה משנה, (כסף בטל

.‰Ô·e‡¯41ÈÂÏÏ :BÏ ¯Ó‡Â ,ÔBÚÓMÓ ‰„O ‰wL ¿≈∆»»»∆ƒƒ¿¿»«¿≈ƒ
d˙B‡ È˙È˜42¯ÊÁÂ ,ÈÂÏ ÌLa ¯ÎÓ ¯ËL ·˙ÎÂ , »ƒƒ»¿»«¿«∆∆¿≈≈ƒ¿»«

·˙Îe ¯ÊÁ ,‰È˙È˜ ÈÓˆÚÏ :ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡Â Ô·e‡¿̄≈¿»«¿ƒ¿¿«¿ƒ¿ƒƒ»¬…¿…
BÏ ·zÎÏ ¯ÎBn‰ ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ÈÓLa ¯ÎÓ ¯ËL¿«∆∆ƒ¿ƒ≈ƒ∆«≈ƒ¿…

Ô·e‡¯ ÌLa ¯Á‡ ¯ËL43‰lÁza BnÚ ‰˙‰ Ì‡Â .44 ¿»«≈¿≈¿≈¿ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ»
ÌLa ¯ËL ·zÎ‡L ‰ÊÂ ,‰˜‡ ÈÓˆÚÏ :BÏ ¯Ó‡Â¿»«¿«¿ƒ∆¿∆¿∆∆∆¿…¿»¿≈
‰Ê È¯‰ - ‰Bw‰ ‡e‰ È‡L Èa eÚ„È ‡lL È„k ,ÈÂÏ≈ƒ¿≈∆…≈¿ƒ∆¬ƒ«∆¬≈∆

.BÓLa ¯Á‡ ¯ËL ·zÎÏÂ ¯ÊÁÏ e‰ÙBk≈«¬…¿ƒ¿…¿»«≈ƒ¿

קג.41) שם ובגמרא בברייתא קב: קמא וכוונתו 42)בבא
כדלהלן. הקונה, שהוא ידעו שלא צריך 43)הייתה אלא

שטר  לו שיכתוב השטר, נכתב שמו שעל מלוי, לבקש
היה  צריך שהמוכר לטעון הקונה יכול ולא קג.) (שם לראובן
מי  כי לעצמו, קנה וודאי שהקונה דעתו על להעלות מייד

לאחרים. שדה יקנה אם 44)זה שאפילו אמרו שם בגמרא
שטר  "עוד המוכר: בפני לעדים אלא המוכר, עם התנה לא
לו  לכתוב המוכר את כופין זו" שדה על לי תכתוב אחד
לו  יכתוב שלוי סבור היה כי לטעון יכול ואינו אחר שטר
השמיט  למה עיון וצריך בפניו. לעדים אמר שהרי זה, שטר

למלך. ומשנה משנה לחם משנה, כסף ועיין רבינו, זאת

.Â¯eÒ¯q‰45ÁÈÏL -46¯ÎO ÏËB ‡e‰L ‡l‡ ,‡e‰ ««¿»ƒ«∆»∆≈¿«
B˙eÁÈÏL47CÎÈÙÏ .48- ÌÈÏÚa‰ ˙Ú„ ‰pL Ì‡ , ¿ƒ¿ƒ»ƒƒ»«««¿»ƒ

ıÙÁ Ô˙pL Ô·e‡¯ ?„ˆÈk .„ÈÒÙ‰M ‰Ó ÌlLÓ¿«≈«∆ƒ¿ƒ≈«¿≈∆»«≈∆
¯kÓz Ï‡Â ,‰Ê ÈÏ ¯ÎÓ :BÏ ¯Ó‡Â ,¯eÒ¯q‰ ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿««¿¿»«¿…ƒ∆¿«ƒ¿…

ÌÈMÓÁa B¯ÎÓe CÏ‰Â ,‰‡nÓ ˙BÁÙa49ÌlLÓ -50 ¿»ƒ≈»¿»«¿»«¬ƒƒ¿«≈
Ô·e‡¯Ï Ïk‰ - ÌÈ˙‡Óa ¯ÎÓ .B˙ÈaÓ ÌÈMÓÁ‰51. «¬ƒƒƒ≈»«¿»«ƒ«…ƒ¿≈

Èz¯Ó‡ ‰‡Óa :¯ÓB‡ Ô·e‡¯ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆¿≈≈¿≈»»«¿ƒ
EÏ52ÔÎÂ ,ÈÏ z¯Ó‡ ÌÈMÓÁa :¯ÓB‡ ¯eÒ¯q‰Â , ¿¿««¿≈«¬ƒƒ»«¿»ƒ¿≈

,‰¯Bz‰ ˙Úe·L ¯eÒ¯q‰ ÚaL - Èz¯ÎÓ ÌÈMÓÁa«¬ƒƒ»«¿ƒƒ¿»««¿¿««»
˙ˆ˜Óa ‰„B‰ È¯‰L53ÌÈMÓÁ‰ BÏ Ô˙ ¯·k Ì‡Â .54 ∆¬≈»¿ƒ¿»¿ƒ¿»»««¬ƒƒ

‰ÎBÊÂ ,B˙eÁÈÏL ‰OÚL ˙q‰ ˙Úe·L ÚaL -ƒ¿»¿«∆≈∆»»¿ƒ¿∆
Á˜Bl‰55Ô·e‡¯ ÏL ‰Ê ıÙÁL Á˜Bl‰ Ú„È Ì‡Â . «≈«¿ƒ»««≈«∆≈∆∆∆¿≈

‡e‰56ıÙÁ‰ ¯ÈÊÁÈ - ‡e‰ ¯eÒ¯Ò BÏ ¯ÎBn‰ ‰ÊÂ ,¿∆«≈«¿«¬ƒ«≈∆
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קעט oitzeye oigely 'ld - oipw xtq - oeygxn 'e ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈÏÚaÏ57ÌÈ¯ÁÈÂ ,58¯kÓÏ ˙eL¯ BÏ Ô˙pL ÈÓ ÏÚ «¿»ƒ¿«¬ƒ«ƒ∆»«¿ƒ¿…
‰ˆ¯L B‡ ÌÈMÓÁa59¯Á‡ Ba ¯ÊÁÂ ÌÈMÓÁa «¬ƒƒ∆»»«¬ƒƒ¿»«««

È˙ÈwL60. ∆»ƒƒ

במשנה:45) צח. בכתובות שאמרו ממה נלמד זה דין
מנה  שווה ומכרה מאתיים כתובתה שהייתה "אלמנה
כתובתה". נתקבלה במנה, מאתיים שווה או במאתיים,
עצמה  את הפסידה היא במנה מאתיים שווה מכרה כלומר:
מנה  שווה מכרה ואם מאתיים קיבלה כאילו זה והרי
ה), הלכה א פרק למעלה (ראה המעות לבעל הכל במאתיים
סרסור  וגם מאתיים. מהם קיבלה והרי ליורשים כלומר,
לאלמנה  הוא דומה עבודתו, שכר ומקבל שליח שהוא
ק.) כתובות (עיין היורשים של כשליחם שהיא המוכרת

משנה). (כסף כתובתה מהם שגובה אתה ולא 46)ושכרה
א. קטן סעיף שם סמ"ע וראה להלן 47)שותף, ראה

ז. כל 48)הלכה עליו חלים שליח, שהוא מכיוון כלומר,
לו: לומר יכול היה כשותף דינו היה ואילו השליחות, דיני
לשלם  צריך היה ולא בזול ומכרתי כיוונתי העניין לטובת
לקבל  צריך היה ביוקר מכר אם הדין הוא וכן ההפסד, לו

שם). (סמ"ע בריווח שהוא 49)חלקו ללוקח הודיע ולא
ד. הלכה למעלה כמבואר קיים. המקח כן ואם שליח,

ד.50) הלכה למעלה שכתב למעלה 51)כמו שכתב כמו
מחיר  לו שיש דבר בין ההבדל שם וראה ה, הלכה א פרק

קבוע. מחיר לו שאין דבר לבין מכחיש 52)קבוע ואינו
במאה  שמכרו שטוען אלא שמכר, שאומר הסרסור דברי

ו). קטן סעיף קפה סימן וש"ך משנה שכיוון 53)(כסף
שמגיע  כספית, תביעה אלא כאן אין - כנ"ל במכר שמודה
"שכיוון  שהטעימו ויש בחמישים. מודה וזה מאה, לו
אינו  - מעות סכום החפץ, לו שמסר בשעה לו, שהזכיר
"אין  כתב: והראב"ד (רדב"ז). המעות" אלא הבגד תובע
בגדו, אלא תובע אינו שראובן לפי התורה, שבועת כאן
במנה  לא טוען ואינו שמעון, מפי אלא שנמכר, יודע ואינו
הסרסור  יישבע הילכך - בגדו אלא מסויים דבר בשום ולא
מפורש  מג.) (שבועות ובמשנה וייפטר". היסת שבועת
ואבד  המשכון על "המלווה נאמר שם שהרי רבינו, כדברי
והלה  שווה, היה ושתיים עליו הלוויתני סלע - המשכון
היה  דינרים וחמישה עליו הלוויתיך סלע אלא כי לא אומר
ובאבן  שם המשפט בנתיבות וראה [שבועה]" חייב - שווה

יתר 54)האזל. של התביעה על הכל כופר נחשב שאז
לו  שאמר אלא לו, נתן לא אם אפילו הדין והוא החמישים.
ונטען  טוען מהלכות א בפרק וראה משנה). (כסף "הילך"

ג. ד,55)הלכה בהלכה למעלה רבינו לדברי בהתאם
קיים, המקח - שליחותו על ללוקח השליח הודיע לא שאם
השינוי  ידי על שגרם הנזקים בעד למשלח אחראי והשליח

לא 56)שלו. השליח שאף קצת, נראה הלשון ממשמעות
דינו  החפץ, מי של ידע מעצמו הלוקח אלא כלום, אמר
של  הוא שהחפץ שיידע צריך ברם השליח, הודיעו כאילו
מי  לדעת מבלי סרסור שהוא שיידע די ולא המשלח אותו

ז. קטן סעיף קפה סימן בש"ך וראה משלחו, כמו 57)הוא
שהשליח  שאף רבינו, מחדש שכאן אלא ד. בהלכה למעלה
אינו  והשליח המקח, בטל המשלח, דברי על שעבר מכחיש
ועד  שבועה מחוייב שהוא מאחר נגדו, כעד לשמש יכול

ז. הלכה א פרק למעלה רבינו שמביא כמו עד, אינו הנשבע
שהמוכר  לטעון יכול כי להחזיר, צריך שאין כתב והראב"ד
זה  חשש מסתלק רבינו ולדעת קנוניא, עליו עשו והסרסור
י. אות שם הגולה באר ועיין הלוקח, שמטיל החרם ידי על

אחרי 58) יכול, אינו היסת שבועת להשביעו אבל חרם, ורק
בטענת  אלא היסת שבועת מטילים ואין שמא, טוען שהוא
להבין  יש אך ז). הלכה ונטען טוען מהלכות א (פרק וודאי
השמא  לטענת השליח של הברי טענת מצרפים אין מדוע
שמצרפים  כמו בשבועה, המוכר את לחייב הלוקח, של
א  פרק למעלה המשלח של שמא לטענת הבעלֿחוב טענת

ז. בחמישים,59)הלכה למכור לשליח אמר לא כלומר:
- למשלח התמורה את ומסר בחמישים מכר כשזה אלא

היה 60)נתרצה. כן, לא שאם הלוקח, של החרם לשון זה
"שקנה". לומר צריך

.ÊÚÈ„B‰L ¯eÒ¯Ò Ïk61Ú˜¯˜ B‡ ‰Ê ıÙÁL Á˜BlÏ »«¿∆ƒ««≈«∆≈∆∆«¿«
:Ô·e‡¯ ¯Ó‡ Á˜Bl‰ ‰wL ¯Á‡Â ,Ô·e‡¯ ÏL ‰Ê∆∆¿≈¿««∆»»«≈«»«¿≈
;Á˜Bl‰ ¯ÈÊÁÓ - el‡ ÌÈÓ„a ¯kÓÏ ‰ˆB¯ ÈÈ‡≈ƒ∆ƒ¿…¿»ƒ≈«¬ƒ«≈«

È¯‰LCÎa EÏ ¯ÎÓ :BÏ ¯Ó‡Â ÌÈÓ„ BÏ ˜Òt ‡Ï ∆¬≈…»«»ƒ¿»«¿…¿¿»
CÎÂ62Ïk] .63¯eÒ¯Ò [64B„iÓ ıÙÁ‰ „·‡L65·‚ B‡ ¿»»«¿∆»««≈∆ƒ»ƒ¿«

¯aL B‡66·iÁ -67.¯ÎO ‡OB ‡e‰L ÈtÓ ,ÌlLÏ ƒ¿««»¿«≈ƒ¿≈∆≈»»

פלוני 61) של שהחפץ המכירה בעת השליח שהודיע ודווקא
ללוקח  שיש הידיעה זה לעניין מספיקה ולא המשלח,

למלך). המחיר,62)(משנה על כלום לו אמר שלא וכיוון
המכר, בעת המחיר על ולשאול לחזור לו אמר כאילו זה הרי
אפשרות  דעתו על להעלות היה חייב מזה, שיידע והלוקח

לפי 63)זו. הכסףֿמשנה ותיקן "וכן". רומי: בדפוס
הוא  וכן "וכל", תימן: ובכתבֿיד "כל", מדוייקים ספרים

עוז. פירוש 64)במגדל ולפי במשנה, פז. בתרא בבא
נשברה. המתחיל דיבור שם בתוספות בעודו 65)הריב"ם

סימן  משפט חושן שולחןֿערוך, וראה שמכר. קודם בידו
יח. קטן סעיף שם וסמ"ע ז, סעיף אי 66)קפה ידי על

מיימוני  (הגהות ואבידה כגניבה שדינו הסרסור, של זהירותו
המלים  נשמטו שם ערוך ובשולחן הריב"ם). בשם ג אות

נשבר". ואבידה.67)"או בגניבה שחייב שכר, נושא כדין

.ÁÁ˜Bl‰68Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ÌÈÏk69˙È·Ï Ô¯bLÏ «≈«≈ƒƒ≈»À»¿«¿»¿≈
ÂÈÓÁ70Ôz‡ È‡ - ÈpnÓ Ô˙B‡ ÔÈÏa˜Ó Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â , »ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒ»ƒ∆ƒ¬ƒ∆≈

ËÚeÓ ¯ÎO Ôz‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,Ì‰ÈÓc ˙‡ EÏ71, ¿∆¿≈∆¿ƒ»∆≈»»»
ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰ÎÈÏ‰a eÒ‡Â72eÒ‡ Ì‡Â ; ¿∆∆¿«¬ƒ»¬≈∆«»¿«≈¿ƒ∆∆¿

‰¯ÊÁa73¯eËt -74ÔÏË .75,ÌÈ¯Á‡Ï Ô¯ÎÓÏ ˙Ó ÏÚ «¬»»»¿»»«¿»¿»¿»«¬≈ƒ
ÈBÏt ÔÓÊ „Ú B‡ ÈBÏt ÌB˜Óa e¯ÎnÈ Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â¿»«ƒƒ»¿¿»¿ƒ«¿«¿ƒ
Ì¯ÈÊÁ‡ - e¯ÎnÈ ‡Ï Ì‡Â ,CÎÂ Ck ÌÈÓ„ EÏ Ôz‡ -∆≈¿»ƒ»¿»¿ƒ…ƒ»¿«¬ƒ≈

‰¯ÊÁa ÔÈa ‰ÎÈÏ‰a ÔÈa ,eÒ‡Â ,EÏ76·iÁ - ¿¿∆∆¿≈«¬ƒ»≈«¬»»«»
ÌlLÏ77. ¿«≈

פא.68) מציעא ובבא לא: מלאכה.69)נדרים בעל
לארוסתו.70) שהיה 71)כמתנה ההנאה תמורת והיינו,

(בבא  מתנות להעניק נכונות שגילה זו בהתפארות למשגר
הנאה). טובת לפי המתחיל דיבור שם ורש"י שם מציעא

מהלכות 72) ד (פרק לבקרו מנת על האומן מן כלים [בלוקח
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oitzeyeקפ oigely 'ld - oipw xtq - oeygxn 'f iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

דמי  היו אם אלא חייב שאינו רבינו הביא יד) הלכה מכירה
מהגמרא  (מקורו הלוקח על חביב הכלי והיה קצובים הכלי
מטעם  הוא שהחיוב לפי פח.) בתרא ובבא לא: בנדרים
נעשה  שהגביהו "מעת שם: רבינו שכתב כמו "לוקח",
אבל  קנה. לא - הנ"ל התנאים נתקיימו לא ואם ברשותו"
חייב  שאינו בגמרא נזכר לא חמיו לבית לשגרן כלים בלוקח
אלא  לוקח מטעם אינו שחיובו לפי הנ"ל, באופנים אלא
דינו  - בכלי ומתפאר נהנה שהוא ומכיוון סרסור, מטעם
ולפיכך  ז). הלכה למעלה (ראה שכר כשומר רק ולא כשואל
בהלכות  ולא סרסור בדיני כאן זו הלכה רבינו העתיק

שם]. מכירה בהלכות האזל אבן ראה אחרי 73)מכירה,
ימי  אחרי כשואל הריהו להחזיר, ודעתו ממנו קבלו שלא
ב). הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ג (פרק השאלה

בגניבה 74) להתחייב שכר כשומר דינו עדיין אבל מאונסים.
וזהו  חמיו בבית זה בכלי והתפאר נהנה שהרי ואבידה,
מפני  פטור "בחזירה ושם: שם, בברייתא מפורש וכן שכרו.
מיימוני). והגהות משנה (כסף שכר" כנושא שהוא

שם.75) מציעא ובבא שם החזרה 76)נדרים גם שאצלו
להם  ימכור - בדרך קונים לו יזדמנו אם שהרי כהליכה. היא

שם). שיהיו 77)(גמרא שצריך בגמרא נזכר לא כאן [גם
אין  כאן שגם לפי הלוקח, על חביב ושיהא קצובים דמיו
שכרו  שאין ומכיוון סרסור מטעם אלא לוקח, מטעם חיובו
הנראה  כפי עצמו מהכלי מרוויח אלא מהמשלח קצוב
(הלכה  שלמעלה לסרסור דומה ואינו כשואל, דינו - בעיניו
שכר  שומר אלא ואינו מהמשלח קצוב שכר שמקבל וֿז)

בלבד].

.ËÁÈÏL Ïk78ÔÚhLCk „ÈÒÙ‰Â ÈBÏt Ò‡ BÚ¯‡L »»ƒ«∆»«∆≈¿…∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ - CÎÂ79,B˙ÚË ÏÚ ¿»¬≈∆ƒ¿»¿««¿ƒ««¬»

¯LÙ‡L ÌB˜Óa Ò‡‰ ‰È‰ Ì‡Â .¯ËtÈÂ80‡È·‰Ï ¿ƒ»≈¿ƒ»»»…∆¿»∆∆¿»¿»ƒ
ÈeÏ‚ ‡e‰L ¯·„ B‡ ,ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ81‡ˆÓÈ È¯‰L ,Úe„ÈÂ »»≈ƒ»»∆»¿»«∆¬≈ƒ¿»

Ì‡Â ;B˙ÚË ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú≈ƒ¬≈∆»ƒ¿»ƒ¿»»««¬»¿ƒ
ÌlLÓe ,ÔÓ‡ BÈ‡ - ÌÈ„Ú ‡È·‰ ‡Ï82‰OÚÓ .83 …≈ƒ≈ƒ≈∆¡»¿«≈«¬∆

ÈÏ ‰˜ :BÁeÏLÏ ¯Ó‡L „Á‡a84Èa¯b ˙B‡Ó Úa¯‡ ¿∆»∆»«ƒ¿¿≈ƒ«¿«≈«¿≈
B„Èa ÈÏ eÈ‰L ˙BÚnÓ ÔÈÈ85ıÓÁ e‡ˆÓÂ ,BÏ ‰˜Â , «ƒƒ»∆»ƒ¿»¿»»¿ƒ¿¿…∆

LÈ ÏB˜ ,ıÈÓÁ‰L ‰Êk ÏB„b ÔÈÓ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ -»¿¬»ƒƒ¿»»»∆∆∆¿ƒ≈
BÏ86‡lL ‰È‡¯ ‡È·È - ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰ ;ƒ¿∆¿»¿»ƒ¿»»»ƒ¿»»∆…

‡È·È ‡Ï Ì‡Â ,¯ËtÈÂ Á˜lL ‰ÚLa ıÓÁ ÔÈi‰ ‰È‰»»««ƒ…∆¿»»∆»«¿ƒ»≈¿ƒ…»ƒ
ÌlLÈ - ‰È‡¯87ÌÈ¯·cÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»»¿«≈¿≈…«≈»∆ƒ¿»ƒ

B˙È‡¯ ÔÈ‡L ,ÌÏÚp‰ ¯·c Ï·‡ .Ô‰a ‰ÈeˆÓ ‰È‡¯‰L∆»¿»»¿»»∆¬»»»«∆¿»∆≈¿»»
ÔÚËiL ‰ÚË ÏÎa ÔÈc‰ ÔÎÂ .ÂÈÏÚ Ú·MÈ - ‰ÈeˆÓ¿»ƒ»«»»¿≈«ƒ¿»«¬»∆ƒ¿«

ÛzM‰88Ba ‡ˆBiÎÂ89:ÔÈ¯ÓBM‰ ˙ÚËa ÔÈc‰ ÔÎÂ . «À»¿«≈¿≈«ƒ¿«¬««¿ƒ
B˙ÚË ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·È B‡ - ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰È‡¯‰ Ì‡ƒ»¿»»¿»ƒ¿»ƒ¿»»««¬»

¯‡a˙iL BÓk ,ÌlLÈ B‡90. ¿«≈¿∆ƒ¿»≈

ושם 78) יהודה, בן איסי בשם פג. מציעא בבבא ברייתא
אונס. שארעו שליח עם שהיה במעשה כאיסי, רבא פסק

פשע 79) ושלא יד בהן שלח שלא שבועות אף שכולל היינו,
א). קטן סעיף קפז סימן עוברים 80)(סמ"ע שם ששכיחים

להלן.81)ושבים. שהובא המעשה כדעת 82)כמו
שם. והרי"ף ובדפוס 84)שם.83)הר"ח תימן בכתבֿיד

ב. סעיף קפז סימן ערוך בשולחן הוא וכן לו. רומי:
יישבע 85) - הנעלם דבר "אבל דלהלן: הבבא מפני כן כתב

כלל  שהרי נשבע, אינו מעות בידו נתן לא ואם עליו"
משלמין" ולא נשבעין שבתורה הנשבעין "כל בידינו:
ליטול. ולא לפטור נשבעין כלומר מד:) (שבועות

ברבים 86) הדבר וידוע פרסום, מקבלים שהדברים כלומר,
בכמות  יין חימוץ של זה, מאורע קרה מי ואצל ואיך מתי

כזאת. קנה 87)גדולה שהשליח לטעון, יכול שהמשלח
את  להוכיח בידו קל הרי אחרת מוזל, במחיר חמוץ יין

חכמים 88)ההיפך. שתקנת א, הלכה ט פרק להלן [ראה
שבכל  רבינו וסובר ספק. בטענת השותף את שמשביעין היא
בשבועה  ואף יהודה בן איסי של זה דין נוהג השבועות

ט 89)דרבנן]. פרק להלן וכו' והאפוטרופין [האריסין
של  ההלכה עיקר כל שהרי מובנים, הדברים אין א]. הלכה
ממה  ונלמדה השומרים בשבועת נאמרה יהודה בן איסי
תהיה  ה' שבועת רואה "אין טֿי): כב, (שמות תורה שאמרה
(בבא  וייפטר רואה יביא רואה יש שאם - שניהם" בין
שהחידוש  כתב קפז) (סימן הנתיבות בעל אבל שם). מציעא
טוען  שמפקיד כגון, התורה, מן שבועה דין שאין באופן הוא
מדאורייתא. נשבעין אין שאז מיגו לנפקד ויש ברי

א.90) הלכה שכירות מהלכות ג פרק

â"ôùú'ä ïåùçøî 'æ éùéìù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הרשאה.1) דיני כל רבינו בו כלל

.‡ÈÓ2Ú˜¯˜ BÏ ‰˙È‰L3eÈ‰L B‡ ,„Á‡ „È ˙Áz ƒ∆»¿»«¿««««∆»∆»
ÔÈÏËÏhÓ BÏ4ÔB„wt5Ôe„Ï ÁÈÏL ˙BOÚÏ ‰ˆ¯Â ,6ÌÚ ƒ«¿¿ƒƒ»¿»»«¬»ƒ«»ƒ
‡ÈˆB‰Ïe ‰Ê7È¯‰ - B„È ˙ÁzÓ ÔB„wt‰ B‡ Ú˜¯w‰ ∆¿ƒ««¿««ƒ»ƒ««»¬≈
·˙Bk ‰Ê8‰‡L¯‰ BÏ9Ï CÈ¯ˆÂ .B„iÓ ˙B˜10 ∆≈«¿»»¿»ƒƒ¿ƒ»

¯ÓB‡Â .e‰L¯‰L11.CÓˆÚÏ ‡ˆB‰Â ‰ÎÊe Ôec :BÏ ∆ƒ¿»¿≈¿≈¿≈¿«¿»
‡ˆBiÎÂ12BÏ ·˙k ‡Ï Ì‡Â .el‡ ÌÈÈÚa13BÈ‡ - ¿«≈¿ƒ¿»ƒ≈¿ƒ…»«≈

‰z‡ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰L ÈtÓ ,BnÚ Ôe„Ï ÏBÎÈ»»ƒƒ¿≈∆≈≈«»
ÈÈc ÏÚa14Ôk BÏ ·˙kL Èt ÏÚ Û‡Â .15‡l‡ BÈ‡ - ««ƒƒ¿««ƒ∆»«≈≈∆»

ÁÈÏL16ÏL ‡e‰ È¯‰ - Ba ‰kÊiM ‰Ó ÏÎÂ , »ƒ«¿»«∆ƒ¿∆¬≈∆
BÁlLÓ17˙B‡ˆB‰‰ ÏÎÂ .18ÔÈc ÏÚ ÁÈÏM‰ ‡ÈˆBiL ¿«¿¿»«»∆ƒ«»ƒ««ƒ

ÔÈ·˙Bk CkL ;Ô‰a ·iÁ ÁlLÓ‰ È¯‰ - ‰L¯‰L ‰Ê∆∆À¿»¬≈«¿«≈««»»∆∆»¿ƒ
.BÓlLÏ ÈÏÚ - ‰Ê ÔÈ„a ‡ÈˆBzL Ïk :‰‡L¯‰a««¿»»…∆ƒ¿ƒ∆»«¿«¿

וקד:2) ע. קכג 3)בבאֿקמא סימן בשולחןֿערוך ראה
בה  כפר אם אפילו הרשאה לכתוב יכול שבקרקע א, סעיף
שכתב  ו, הלכה להלן רבינו מדברי נראה וכן השני,
כפר  אם הרשאה לכתוב יכול אינו במעות או שבמטלטלין
בסוף  עוד ועיין עיי"ש כן, הדין אין שבקרקע הרי - בו
שנראה  משום הוא זו הלכה של טעמה [שכל ז. הלכה
ידוע  שהדבר לפי כשקר, נראה זה אין ובקרקע כמשקר,
ו]. הלכה להלן רדב"ז ועיין שלו, זו שקרקע ומפורסם

(להלן 4) אגב' ב'קנין אלא להקנות יכול  אינו מעות אבל
ז). גזילה 5)הלכה זה ובכלל הנפקד, בו כפר לא אם

(בבאֿקמא  נהרדעי של השני וכלשון הנגזל. בה כפר כשלא
בשום  להקנותה יכול שאינו מלוה, אלא למעט בא ולא שם),
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קפי oitzeye oigely 'ld - oipw xtq - oeygxn 'f iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ורדב"ז). (לחםֿמשנה ז הלכה כדלהלן לנהל 6)פנים,
כופר  אינו אבל מסויימות, טענות לנתבע כשיש ומתן, משא
להלן  עוד וראה הקודמת. בהערה למעלה ראה הדבר, בעיקר

הרשאה. צריך החוב בגביית שאף ה, דוקא 7)הלכה
קרקע  לי ומכור צא לשלוחו האומר אבל חבירו, מיד להוציא
באמירה  אלא - קנין צריך אין - לי קנה או מטלטלין, או
קכב  סימן חו"מ בש"ך וראה א, הלכה א פרק (למעלה בלבד

יב). אורכתא 8)ס"ק כתבינן "לא שם): (ב"ק בגמרא כן
כתבינן". - כפריה לא אבל - דכפריה אמטלטלי (=הרשאה)
הכתיבה  ואילו להלן), (ראה הקנין הוא שהעיקר נראה אבל
צורך  אין בראיה, צורך שאין ובמקום לראיה, אלא אינה
הוזכר  שם קד:) (ב"ק פפא דרב במעשה נראה וכן בכתיבה,

הכתיבה. הוזכרה ולא המלה 9)הקנין של עברי תרגום
בשתי  ופירושה שם. שבגמרא "אורכתא" הארמית:
הפקדון  על השליח את משליט שהמשלח שלטון, הלשונות:

לו. אגב'10)ומקנהו 'קנין צריך במעות ורק סודר, בקנין
(ב"ק  פפא דרב במעשה זה קנין ומקור ז). הלכה (להלן
ס"ק  שם (ש"ך גמור בקנין הממון את לשליח שהקנה שם),

להלן.11)יג). ראה ההרשאה. בכתב היינו,12)היינו,
גמורה. הקנאה משום בה שיש שלא 13)לשון כלומר,

ע. שם (כסףֿמשנה). לעצמך והוצא וזכה דון לו כתב
נהרדעי. של שניה סימן 14)מימרא (חושןֿמשפט ה'טור'

ביטל  שמא לחוש לו שיש "משום הטעם, כתב קכב)
ביטל  או מת שאילו [המלוה], מת או השליחות את המשלח
- ונאבד לשליח אח"כ ונתן לשליח, שיתן קודם השליחות
ביטל  או המשלח שמת ידע שלא אע"פ באחריותו, חייב
כלשונם  הגמרא דברי העתיק שרבינו ומכיון השליחות".

רשאי  אחר, חשש בלי שגם נראה ביארם, לסרב ולא הנפקד
נוח  הראשון כי: בטענה, הרשאה, לו שאין זה עם מלדון

ממנו. קשה והשני לעצמך"15)לי, והוצא וזכה "דון
הוא  והרי שלם, בלב לו הקנה כי לטעות מקום ויש כנ"ל,
ע.). (ב"ק בגמרא אחת כדעה למחצה, כשותף

שווייה".16) שליח "והלכתא, שם: הגמרא כמסקנת
שותף.17) ולא שליח שהוא אומרין שאנו מזה תוצאה זוהי
אשי.18) רב מדברי שם,

.·‰˜‰19ÚÈ·¯ B‡ LÈÏL ‰L¯‰L ‰ÊÏ20LiM ‰Ó ƒ¿»»∆∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ««∆≈
Ïk‰ ÏÚ ÔÈc ‰OBÚ ‰Ê È¯‰ - B¯·Á „Èa BÏ21ÏÈ‡B‰ ; ¿«¬≈¬≈∆∆ƒ««…ƒ

ÏÚ Ôc - B˜ÏÁa BÈc ÏÚa ‡e‰ È¯‰Â ,B˜ÏÁ ÏÚ Ô„Â¿»«∆¿«¬≈««ƒ¿∆¿»«
.Ïk‰«…

אביי.19) של מימרא שם, בגמרא 20)בבאֿקמא הוא כן
אמר  אם אבל רביע, או שליש "דוקא הראב"ד  וכתב שם,
ידון  לא שלך, יהיו פלוני ביד לי שיש ממה דינרים מאה לו

המאה". על שיש 21)אלא בשותף ג, הלכה להלן הוא וכן
הכל. על לדון שיכול - הרשאה לו

.‚„Á‡22ÔÈÙzM‰ ÔÓ B‡ e˜ÏÁ ‡lL ÔÈÁ‡‰ ÔÓ ∆»ƒ»«ƒ∆…»¿ƒ«À»ƒ
˜ÏÁ BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ;Ïk‰ ÏÚ Ú·Bz - Úa˙Ï ‡aL∆»ƒ¿…«≈«««…ƒ¿≈≈∆
ÔÈ‡Â .ÔÈÙzL ¯‡MÓ ‰‡L¯‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ÔBÓn‰ ‰Êa¿∆«»≈»ƒ«¿»»ƒ¿»À»ƒ¿≈
È˙ÈÈ‰ el‡ :ÔcL BÙzLÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ¯Á‡‰ ÛzM‰«À»»«≈»«¿À»∆»ƒ»ƒƒ
ÏÚa ·iÁÓe ˙B¯Á‡ ˙BÚË Ú·Bz È˙ÈÈ‰ ,ÌL È‡¬ƒ»»ƒƒ≈«¿»¬≈¿«≈««

Ìb Úa˙Ï ˙‡a ‡Ï ‰nÏ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÈÈcƒƒ∆¬≈≈»»…»»ƒ¿…««
‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ ?‰z‡23BÏ LÈ - ˙¯Á‡ ‰È„Óa «»¿ƒ»ƒ»»ƒ¿ƒ»«∆∆≈

ÈÈ‡ È‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ ,BnÚ Ôe„ÏÂ ÔÈc‰ ÏÚa ÏÚ ¯ÊÁÏ«¬…««««ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ≈ƒ
LÈ CÎÈÙÏ .ÈlL ÛzL ÔÚhM ‰Ó ÏÎa ‰„BÓ24Úa˙pÏ ∆¿»«∆»«À»∆ƒ¿ƒ»≈«ƒ¿»

‡·‰ B‡ ,E˜ÏÁa ÈnÚ Ôe„ B‡ :‰ÊÏ ¯ÓBÏÂ ·kÚÏ¿«≈¿«»∆ƒƒ¿∆¿¿»≈
ÈÏÚa ÌÎÈLe ,È„Èa ÌÎÈL ÔBÓÓ È¯‰L ;‰‡L¯‰«¿»»∆¬≈»¿≈∆¿»ƒ¿≈∆«¬≈
.‡e‰ Ìb Úa˙ÈÂ EÙzL B‡ EÈÁ‡ ‡B·È ¯ÁÓÏe ,ÈÈ„ƒƒ¿»»»»ƒÀ»¿¿ƒ¿««

שותפי 22) ותרי אחי תרי הני הונא, רב "אמר צד. בכתובות
לדינא, בהדיה מינייהו חד ואזל חד, בהדי דינא להו דאית

דברי  בעל לאו את ליה: למימר אידך מצי את,לא דידי ם
אמורים  הדברים שאין מסיק, ולבסוף עבד". שליחותיה אלא
אינו  אם אבל בעיר, נמצא השני השותף או כשהאח אלא
יותר  טענות טוען הייתי שם הייתי אילו לטעון: יכול בעיר
והרי"ד  והמאירי רש"י לדבר: פירושים ושלשה טובות,
לטעון  בא והוא השני, השותף הוא הזה שה"אידך" מפרשים
אמרו  זה ועל שלו. חלק על הפעם שוב עמו שידון דין לבעל
ואם  כן. לטעון יכול אינו לבוא, יכול שהיה בעיר, הוא שאם
הוא  הזה שה"אידך" מפרש הר"ן כן. לטעון יכול בעיר, אינו
שאם  אמרו זה ועל שלפנינו, הזה לשותף שטוען הדין בעל
יכול  הבע"ד אין לבוא, שיכול בעיר, השני השותף היה
ואם  את, דידי דברים בעל לאו שלפנינו לשותף לטעון
ורבינו  כן. לטעון הבע"ד יכול בעיר, אינו השני השותף
כרש"י  אחד בצד מפרשים יב) סימן פ"י (בכתובות והרא"ש
שהוא  כהר"ן שני ובצד השני, השותף הוא הזה שה"אידך"
השותף  היה שאם אמרו זה ועל שלפנינו. הזה לשותף טוען
שלפנינו: לשותף לטעון יכול אינו לבוא, שיכול בעיר, השני
לטעון  יכול בעיר, היה לא ואם את. דידי דברים בעל לאו
ועיין  וצ"ע. רבינו, דברי את הר"ן הביא ובכסףֿמשנה כן.

אבל 23)לחםֿמשנה. בגמרא. כן מפורש רש"י, לדברי
(כשלא  השני שהשותף שאמרו ממה נלמד זה רבינו, לדברי
דברים  בעל לאו שלפנינו: לשותף לטעון יכול בעיר) היה
יותר  טובות טענות טוען הייתי בעיר הייתי ואילו את, דידי
חלקו. על הפעם, שוב עמו לדון לבעלֿדין לחזור שיכול -

זה 24) רבינו לדברי אבל בגמרא. כן מפורש הר"ן, לדברי
לבעלֿדין  לחזור יכול השני שהשותף שאמרנו ממה נלמד
לכתחילה  לסרב הבע"ד יכול כן ואם הפעם, שוב עמו לדון
זו, הלכה על חולק (שם) והרא"ש הזה. השותף עם לדון
עמו  שידון לו איכפת דמה לעכב, יכול הבע"ד שאין וכתב

מחלקו. עכ"פ יפטר נגדו בדין יזכה שאם הכל, על

.„ÏÚa‰25BzL‡ ÈÒÎa26‰‡L¯‰ CÈ¯ˆ -27‡Â .Ì «««¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ«¿»»¿ƒ
˙B¯t LÈ28Ôe„Ï LiL CBzÓ - Ú˜¯wa29,˙B¯t‰ ÏÚ ≈≈««¿«ƒ∆≈»««≈

‰‡L¯‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯wÚ‰ ÏÚ Ôc ,BlL Ô‰ È¯‰L∆¬≈≈∆»«»ƒ»¿≈»ƒ«¿»»
˙B¯t BÏ ÔÈ‡ - Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡ Ì‡L ;BzL‡Ó30. ≈ƒ¿∆ƒ≈«¿«≈≈

אביי.25) של מימרא מח: מלוג,26)גיטין נכסי היינו
ח. סעיף קכב סימן שו"ע לו 27)וראה שיש פירות, שקנין

שם). (רש"י הגוף כקנין אינו שם 28)לבעל, בגמרא
אפירי  נחית אבל אפירי, נחית דלא אלא אמרינן "ולא אמרו:
ופירש  אגופא" דינא משתעי אפירי, דינא דמשתעי מיגו -
האיש  אותו עם טענה לו שאין - לפירא נחית דלא רש"י,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oitzeyeקפב oigely 'ld - oipw xtq - oeygxn 'f iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

פירא, דליכא אלא אמרן "ולא גרס: רבינו אבל כלל, בפירות
מינכן  בכ"י וכ"ה המאירי, הביא וכן וכו'". פירא איכא אבל
ויכול  הואיל פירות, שם שיש "שכל בהערות). (שם שם
(מאירי  העיקר" על דן - לגמרי שלו שהם הפירות, על לדון

פוסקים'). 'יש בשם אע"פ 29)שם, הנ"ל, המאירי לדעת
לדון  שיכול כיון - הפירות על ודברים דין לו אין שלמעשה

העיקר. על הוא דן משותף,30)עליהם, עדיף הוא ולפיכך
ג. בהלכה שלמעלה

.‰ÈÓ31ÔÈa ,‰ÂÏÓ B‡ ÔB„wt B¯·Á „Èa BÏ ‰È‰L ƒ∆»»¿«¬≈ƒ»ƒ¿»≈
˙BÚÓ ÔÈa ÔÈÏËÏhÓa32ÌÈ„Úa ÁÈÏL ‰OÚÂ ,33 ¿ƒ«¿¿ƒ≈»¿»»»ƒ«¿≈ƒ

‰ˆ¯ Ì‡ :BÏˆ‡ Ì‰L ‰Ê „Èa ˙eL¯‰ - BÏ Ô‡È·‰Ï«¬ƒ»»¿¿«∆∆≈∆¿ƒ»»
Ô˙ È¯‰L ,Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡Â ,¯ËÙ - ÔzÏƒ≈ƒ¿»¿≈«»¿«¬»»∆¬≈»«
‰Ê ÔÈ‡L ,Ô˙B BÈ‡ - ÔzÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ;BÁeÏLÏƒ¿¿ƒ…»»ƒ≈≈≈∆≈∆

BÈc ÏÚa34ÔB„wt‰ ÏÚ ‰‡L¯‰a ‡B·iL „Ú35ÏÎÂ . ««ƒ«∆»¿«¿»»««ƒ»¿»
‡a‰36:Ô‰a ¯Ó‡p‰ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ - ‰‡L¯‰a «»¿«¿»»¬≈ƒ¿««∆¡»»∆

ÂÈnÚ CB˙a ‰OÚ ·BË ‡Ï ¯L‡Â37. «¬∆…»»¿«»

ולא 31) אלעזר, ורבי יוחנן ורב חסדא כרב קד. בבאֿקמא
הרי"ף. פסק וכן שהיא 32)כרבה. הרשאה, לענין שרק

של  פקדון לבין מטלטלין של פקדון בין הבדל יש - בקנין
לבין  פקדון בין וכן ז). הלכה ולהלן א, הלכה (למעלה מעות
ביניהם. הבדל אין - לחוד בשליחות אבל ושם). (שם מלוה

לד. הערה להלן אמר 33)וראה כשלא כאן המדובר
עלֿידי  חובו לו ששלח ללוה או לנפקד המלוה או המפקיד
שמכיון  בעדים, השליח שיעשה צריך ולפיכך זה, שליח
עליו  הכסף אחריות קיבל ודאי - עדים להביא שהטריח
אמר  אם אבל שם), בבאֿקמא (גמרא שלוחו ליד משבא
ליד  משבא - זה שליח עלֿידי לי שלח ללוה או לנפקד
פ"ג  ראה מאחריות. הלוה או הנפקד פטור זה, שליח
ובלחםֿמשנה. א, הלכה ופקדון שאלה מהלכות

הרשאה 34) לו כתב אם שאפילו ע. דבבאֿקמא מהא מקורו
לומר  יכול - לעצמך" והוצא וזכה "דון לו כתב לא אם -

א. הלכה למעלה ראה דיני. בעל אתה אין אבל 35)לו:
ז  הלכה כדלהלן הרשאה, לכתוב יכול אינו המלוה על

רב.36)(כסףֿמשנה). של מימרא לא. שבועות
ושמא 37) לו, לא ריב על מתעבר "שהוא פירש: שם [רש"י

לעשות  יכול שאינו מזה יותר לפשרה, ונוח לו נוח הראשון
אחרים". בממון נראה פשרה וכן אסור. לעולם ולפי"ז

בעל  עם כשהוא "דוקא כתב: הראב"ד אבל רבינו. מדברי
מציל  אחרת, בעיר דינו בעל היה אם אבל - אחת בעיר דינו
עצמו  הפסוק אותו מתוך כן שלמד ונראה הוי". חבירו ממון
עמיו, בתוך דוקא - עמיו" בתוך עשה טוב לא "ואשר

העיר]. באותה הוא אם כלומר

.ÂÚ·Bz‰38˙BÚÓa B‡ ÔÈÏËÏhÓa ÔÈca B¯·Á «≈«¬≈«ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿»
¯ÙÎÂ ,BÏˆ‡ „È˜Ù‰L39·zÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - Ba ∆ƒ¿ƒ∆¿¿»«≈»ƒ¿…

¯wLÓk ‰Ê ‡ˆÓpL ,ÂÈÏÚ ‰‡L¯‰40¯ÓB‡ ‡e‰L ; «¿»»»»∆ƒ¿»∆ƒ¿«≈∆≈
¯·Îe ,ÈBÏt „Èa ÈÏ LiM ‰Ó ÏhÏ EÈ˙ÈL¯‰ :BÏƒ¿ƒƒƒ…«∆≈ƒ¿«¿ƒ¿»
·iÁ˙pL ÈÓ ÔÎÂ .ÌeÏk BÏˆ‡ BÏ ÔÈ‡L ÈBÏt ¯Ó‡»«¿ƒ∆≈∆¿¿¿≈ƒ∆ƒ¿«≈
ÂÈÏÚ ¯Á‡ ˙BL¯‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰Úe·L B¯·Á BÏ¬≈¿»≈»¿«¿«≈»»
Ì„‡ ÔÈ‡Â ,BÏ ‰˜iL ¯·c ÌL ÔÈ‡L ;BÚÈaL‰Ï¿«¿ƒ∆≈»»»∆«¿∆¿≈»»

‡l‡ ÔÈ˜ ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡L ,ÌÈ¯·c ˙ÚÈ·z ÏÚ ‰L¯Ó«¿∆«¿ƒ«¿»ƒ∆≈«¿»ƒƒ¿ƒ∆»
ÔBÓn‰ ˙ÚÈ·z ÏÚ41. «¿ƒ««»

נהרדעי.38) של השני כלשון ע. היינו,39)בבאֿקמא
ראה  ההרשאה, אחרי כפר אם אבל ההרשאה, שכתב לפני

יא. הלכה הלשון 40)לקמן לפי בגמרא, שם הוא כן
באופן  אף הרשאה לכתוב אפשר היה זה, טעם ולולא השני.
ערכין  מהלכות (פ"ו להקדישו יכול שאינו ואע"פ בו. שכפר
הרשאה  - לאחרים להקנותו יכול אינו כן ואם כב) הלכה
למעלה  ראה שליחות, משום גם בה ויש גמור, קנין אינה
דף  ווילנא (דפוס שם לבבאֿקמא יוסף' ו'נמוקי טו, הערה

ע"א). יד.41)כז הלכה מכירה מהלכות פ"ה למעלה ראה

.Ê‰ˆ¯Â ,¯Á‡ „Èa ÔB„wt ˙BÚÓ BÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿ƒ»¿««≈¿»»
ÔÈw‰ ÔÈ‡ - Ô‡È·‰Ï ÁÈÏL ˙BL¯‰Ï42ÏÈÚBÓ B„iÓ ¿«¿»ƒ««¬ƒ»≈«ƒ¿»ƒ»ƒ
ÔÈÙÈÏÁa ‰˜ ÚaËn‰ ÔÈ‡L ,‰Êa43„ˆÈk ‡l‡ . »∆∆≈««¿≈«ƒ¿∆«¬ƒƒ∆»≈«

?‰OBÚ44‡e‰L Ïk Ú˜¯˜ BÏ Ô˙B45BÏ ‰˜Óe , ∆≈«¿«»∆«¿∆
CÏB‰Â ,BÊ ‰‡L¯‰a Ô‡ÈˆB‰Ï È„k dab ÏÚ ˙BÚn‰«»««»¿≈¿ƒ»¿«¿»»¿≈
BÈ‡ - ¯Á‡ „Èa ‰ÂÏÓ BÏ ‰˙È‰ .Ô‡ÈˆBÓe BnÚ Ô„Â¿»ƒƒ»»¿»ƒ¿»¿««≈≈

‰ÈÏÚ ‰‡L¯‰ ·zÎÏ ÏBÎÈ46·BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡Â , »ƒ¿…«¿»»»∆»«¬ƒ»»«
Ì„‡ ÔÈ‡Â ,‰z ‰‡ˆB‰Ï ‰ÂÏn‰L ÈtÓ ;¯ËLaƒ¿»ƒ¿≈∆«ƒ¿»¿»»ƒ¿»¿≈»»
C¯„ BÏ ÔÈ‡Â .ÌÏBÚa BÈ‡L ¯·c B¯·ÁÏ ‰˜Ó«¿∆«¬≈»»∆≈»»¿≈∆∆

ÔzLÏL „ÓÚÓa ‡l‡ da ·BÁ Ì„‡ ‰˜iL47‡e‰Â , ∆«¿∆»»»∆»¿«¬«¿»¿»¿
e¯‡aL BÓk ,ÌÚË BÏ ÔÈ‡L ¯·„48˜‰a B‡ ,¯ËL ˙È »»∆≈««¿∆≈«¿¿«¿»«¿«

‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Îa BÓˆÚ ·BÁ‰49‰˜Ó ‡e‰L ÈtÓ , ««¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿≈∆«¿∆
Ï·‡ .‡¯Ób‰ ÔÓ ÈÏ ‰‡¯iL ÔÈc‰ e‰Ê .Ba „eaÚM‰«ƒ¿∆«ƒ∆≈»∆ƒƒ«¿»»¬»
È„k ,‰ÂÏn‰ ÏÚ Û‡ ‰‡L¯‰ ÔÈ·˙BkL ewz ÌÈB‡b‰«¿ƒƒ¿∆¿ƒ«¿»»«««ƒ¿»¿≈
‰È„ÓÏ BÏ CÏÈÂ B¯·Á ÔBÓÓ „Á‡ Ïk ÏhÈ ‡lL∆…ƒ…»∆»»¬≈¿≈≈ƒ¿ƒ»
LiL ˙BÚÓ ÏhÏ e‰L¯‰ Ì‡L ,ewz „BÚÂ .˙¯Á‡«∆∆¿ƒ¿∆ƒƒ¿»ƒ…»∆≈

B¯·Á „Èa BÏ50‰˙È‰ ‡ÏÂ ,‰‡ÂÏ‰ epnÓ Úa˙Ï B‡ ¿«¬≈ƒ¿…«ƒ∆«¿»»¿…»¿»
ı¯‡aL B˜ÏÁÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ e‰˜Ó - Ú˜¯˜ ‰˜nÏ««¿∆«¿««¿≈«¿««≈∆¿∆¿∆∆

Ôab ÏÚ ˙BÚn‰ BÏ ‰˜Óe ,Ï‡¯OÈ51el‡ ÌÈ¯·„e .52 ƒ¿»≈«¿∆«»««»¿»ƒ≈
¯Ó‡È ÈÓ ,‰fL .ÌÈÚeÚ¯e „‡Ó „Ú Ô‰ ÌÈl˜ ÌÈ¯·c53 ¿»ƒ«ƒ≈«¿…¿ƒ∆∆ƒ…«

?Ï‡¯OÈ ı¯‡a ˜ÏÁ BÏ LiL54,Èe‡¯ ‡e‰ elÙ‡Â ∆≈≈∆¿∆∆ƒ¿»≈«¬ƒ»
B˙eL¯a BÈ‡55BÊ ‰wz ewzL ÔÓˆÚ ÌÈB‡b‰Â . ≈ƒ¿¿«¿ƒ«¿»∆ƒ¿«»»

dÈ‡Â ,¯‰‰ ˙‡ ÔÈc‰ ·wÈ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L ,e¯Ó‡»¿∆≈¿ƒƒ…«ƒ∆»»¿≈»
ÔzÏÂ Ôe„Ï ‰ˆ¯ Ì‡ .Úa˙p‰ ÏÚ Ìi‡Ï È„k ‡l‡∆»¿≈¿«≈««ƒ¿»ƒ»»»¿ƒ≈
‡a‰ ‰Ê ÔÈ‡L ?¯ËtÈ ‰nÏÂ .¯ËÙ - BÊ ‰‡L¯‰a¿«¿»»ƒ¿»¿»»ƒ»≈∆≈∆«»
e‰OÚL ÁÈÏMÓ ˙eÁt ‰ÚeÚ¯‰ BÊ ‰‡L¯‰a¿«¿»»»¿»»ƒ»ƒ«∆»»

ÌÈ„Úa56ÔÈ‡ - BnÚ Ôe„Ï Úa˙p‰ ‰ˆ¯È ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ¿≈ƒ¬»ƒ…ƒ¿∆«ƒ¿»»ƒ≈
.BÈc ÏÚa ‡B·iL „Ú Ú·M‰Ï ‡ÏÂ BÏ ÔzÏ ÔÈÙBkƒƒ≈¿…¿ƒ»««∆»««ƒ

ÔÎÂ57ÔÈa ,B¯·Á Ïˆ‡ ‰ÂÏÓ BÏ ‰˙È‰ Ì‡L ,e¯B‰ ¿≈∆ƒ»¿»ƒ¿»≈∆¬≈≈
˙È·a da ¯ÙkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ˜ È„Úa ÔÈa ¯ËLaƒ¿»≈¿≈≈ƒ¿»««ƒ∆»«»¿≈

‰‡L¯‰ ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - ÔÈc58˙¯ÈÙk ‡e‰L ÈtÓ , ƒ¿ƒ»»«¿»»ƒ¿≈∆¿ƒ«
Ú˜¯˜ „eaÚL59¯ÙkL ‡È‰ ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿«¿«¬»ƒƒ¿»«∆ƒ∆»«

‰‡L¯‰ ‰ÈÏÚ e·zÎiL ewz ‡Ï - da60. »…ƒ¿∆ƒ¿¿»∆»«¿»»

סודר.42) קנין מו.43)כלומר, בבבאֿמציעא הוא כן
היו  לו, להקנות יכול אינו הדין שמן בו, שכפר בפקדון
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כשיקרא  מחזי של הטעם לולא הרשאה עליו כותבים
בה  ויש גמור קנין אינה שהרשאה משום ו), הלכה (למעלה
צריך  ואםֿכן לט), הערה למעלה (ראה שליחות משום גם

חליפין. קנין מועיל לא למה רב 44)עיון, של עובדא
שם. (פאה 45)פפא, אגב' ל'קנין מספיק שהו, כל שקרקע
מ"ו). הבריא 46)פ"ג שאין קמח. בבבאֿבתרא הוא כן

לא  שם) (ב"מ פפא רב של ובמעשה הלוואה. להקנות יכול
אלפי  תריסר הלואה) (=תובע מסיק הוה פפא "דרב גרסו
אגב', 'קנין מועיל בהלוואה שגם מפורש כן שאם דינרי",
ובפקדון  דינרי", אלפי תריסר ליה הוו פפא "דרב אלא
רב  ד"ה עז: בבאֿבתרא ב'תוספות' וראה אמורים, הדברים
בהלוואה  קנין מועיל לא למה עיון, צריך כאן ואף פפא.
למעלה  (ראה בו שכפר בפקדון שמועיל כשם הרשאה, לגבי

מב). שם.47)הערה מהלכות 48)בבאֿבתרא פ"ו
ח. הלכה שם 49)מכירה מכירה, בהלכות למעלה כמבואר

יא. בפקדון.50)הלכה לא 51)כלומר: סודר וקנין
נקנה  מטבע אין שהרי הגאונים, דברי לפי אף מועיל

כסףֿמשנה). ועיין זו, בהלכה (למעלה זה 52)בחליפין
הראשונה  התקנה על ולא השנייה, התקנה על רק מוסב
לחםֿ ועיין (כסףֿמשנה, המלוה על אף הרשאה לכתוב

התלמוד 53)משנה). [ובפירוש זה. על יאמר מי כלומר:
כתב: פי"ד) ופרח בכפתור (הובא גיטין במסכת לרבינו

זק"ש]. ניסן הרב - יאמר" מי הוא 54)"ובאמת שמא
(כסףֿמשנה). בא"י חלק להם שאין גרים, וכן )55מזרע

דברי  הוה, דלא ד"ה מד: בבאֿבתרא ה'תוספות' דחו
מימוניות. הגהות ועיין הגאונים. כדעת האומרים

ה.56) הלכה בצירוף 57)למעלה אחד פרט עוד היינו,
הראשונה. לתקנה אשר מסויימת, היינו,58)הסתייגות

בכתיבה  להקנותו אפשר הרי אחרת ידו, תחת השטר כשאין
למעלה. כמבואר זה 59)ומסירה, ואין בעין, היא והקרקע

ב. הערה למעלה ראה כמשקר, כלֿכך מפני 60)נראה
ו. בהלכה כנ"ל כמשקר, נראה שאז

.ÁÈÓ61˙eÁÈÏM‰ Ïh·Ï ‰ˆ¯Â ,„Á‡Ï ‰L¯‰L ƒ∆ƒ¿»¿∆»¿»»¿«≈«¿ƒ
Ïh·Ó ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡Ï ˙BL¯‰Ïe62ÔÈ‡Â .63‰L¯nÏ ¿«¿¿«≈¬≈∆¿«≈¿≈«À¿∆

‰fL ;¯Á‡Ï ‰‡L¯‰ ·zÎÏ64ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ƒ¿…«¿»»¿«≈∆∆≈≈¿ƒ
¯Á‡ „Èa ÈB„˜t ‰È‰iL65ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿««≈¿ƒ»ƒƒ¿»»»

ÁÈÏM‰ È¯‰ - ¯Á‡Ï ¯Á‡Â ,¯Á‡Ï ‡e‰ ‰L¯iL∆«¿∆¿«≈¿«≈¿«≈¬≈«»ƒ«
.B‡z ÈÙÏ Ïk‰ ,ÈLÈÏLÏ ÈLÂ ,ÈLÏ ‰‡L¯‰ ·˙Bk≈«¿»»¿≈ƒ¿≈ƒƒ¿ƒƒ«…¿ƒ¿»

'מרובה'.61) פרק בבבאֿקמא הרי"ף כתב שאע"פ 62)כן
הערה  למעלה ראה שליחות, משום בו יש - בקנין שהרשהו

ט. ס"ק קכב סימן וש"ך לט, והערה שם 63)טו רי"ף,
עצים'. 'הגוזל לו.65)המרשה.64)פרק בבאֿמציעא

.Ë‡a‰66¯ÎnL B‡ ,Úa˙p‰ ‰ÊÏ ÏÁnL ‰‡L¯‰a «»¿«¿»»∆»«¿∆«ƒ¿»∆»«
BÏ67BnÚ ‰OÚL B‡ ,‰Úe·M‰ ÏÚ BÏ ÏÁnL B‡ ,∆»«««¿»∆»»ƒ

‰¯Lt68Ôw˙Ï :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ¿»»…»»¿∆¬≈≈¿«≈
˙eÚÏ ‡ÏÂ EÈzÁÏL69CÎÈÙÏ .70ÔÈa :BnÚ ‰˙‰ Ì‡ , ¿«¿ƒ¿…¿«≈¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ≈

‰Ê È¯‰ - Ïk‰ ÏÚ BÏ ÏÁÓ elÙ‡ ,˙eÚÏ ÔÈa Ôw˙Ï¿«≈≈¿«≈¬ƒ»«««…¬≈∆
.ÏeÁÓ»

יוסף'66) 'נמוקי בשם (כסףֿמשנה הגאונים כתבו כן
'מרובה'). פרק לקחת 67)בבאֿקמא אותו שהרשה כגון

(רדב"ז). לו ומכרו והלך ממנו למעלה 68)חפץ ראה
לא. שבועות רש"י בדברי לו, בו 69)הערה יש שהרי

אמרו  שליח ובכל סא. הערה למעלה ראה שליחות, משום
ו). הלכה פ"א (למעלה ג.70)כן הלכה פ"א למעלה כמו

.ÈÔ·e‡¯71ÔÈ‡ - ÔBÚÓL Ú·˙Â ‰‡L¯‰a ‡aL ¿≈∆»¿«¿»»¿»«ƒ¿≈
E˙B‡ ÁlLÓ‰ ‡nL :BÏ ¯ÓBÏÂ B˙BÁ„Ï ÏBÎÈ ÔBÚÓLƒ¿»ƒ¿¿«∆»«¿«≈«¿
¯ÓB‡ Ô·e‡¯ È¯‰L ?E˙eÁÈÏL Ïh·e ¯Á‡ ‰L¯‰ƒ¿»«≈ƒ≈¿ƒ¿∆¬≈¿≈≈
È‰z È˙‡L¯‰ BÊÂ ,E„Èa ÈÏ LiL ÔB„wt‰ ÈÏ Ôz :BÏ≈ƒ«ƒ»∆≈ƒ¿»¿¿«¿»»ƒ¿ƒ
ÏÚ „ÈÒÙ‰ ‡e‰ - ¯Á‡ ‰L¯‰ „È˜Ùn‰ Ì‡Â .EÏˆ‡∆¿¿¿ƒ««¿ƒƒ¿»«≈ƒ¿ƒ«

.Ô˙ B˙‡L¯‰a È¯‰L ,¯eËt ÔBÚÓLÂ ;BÓˆÚ«¿¿ƒ¿»∆¬≈¿«¿»»»«

הם.71) שבהגיון דברים אבל מקור, כאן ציינו לא המפרשים

.‡ÈÔ·e‡¯72¯Ó‡Â ,ÈÂÏ Ú·˙Â ÔBÚÓL ˙‡L¯‰a ‡aL ¿≈∆»¿«¿»«ƒ¿¿»«≈ƒ¿»«
ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :ÈÂÏ73ÔBÚÓL Ú·MÈ Ï·‡ , ≈ƒ…»¿»ƒ≈»¬»ƒ»«ƒ¿

ÏhÈÂ74˙È·a ÁpÓ ‰È‰ÈÂ ,ÈÂÏ „iÓ ÔBÓn‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ¿ƒ…ƒƒ«»ƒ«≈ƒ¿ƒ¿∆À»¿≈
ÔBÚÓL ‡B·iL „Ú ÔÈc75Ïk ÔÎÂ .ÏhÈÂ Ú·MÈÂ ƒ«∆»ƒ¿¿ƒ»«¿ƒ…¿≈»

‰È‰ÈÂ ,Ô·e‡¯ Ôe„È - ÔBÚÓLa ÈÂÏ ‰ÏBzL ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆∆≈ƒ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿∆
.Ï‡MÈÂ ÔBÚÓL ‡B·iL „Ú ÔÈc ˙È·a ÁpÓ ÔBÓn‰«»À»¿≈ƒ«∆»ƒ¿¿ƒ»≈

ÌÈ¯Á‰Ï Ô·e‡¯Ï LÈÂ76¯˜L ˙ÚË ÔÚBhL ÈÓ ÏÚ ¿≈ƒ¿≈¿«¬ƒ«ƒ∆≈«¬«∆∆
BÈ‡ - ‰Úe·L ÈÂÏ ·iÁ˙ .B¯Á‡Ïe ÔBÓn‰ ·kÚÏ È„k¿≈¿«≈«»¿«¬ƒ¿«≈≈ƒ¿»≈
ÈÙa ÌÈ¯Á‡L „Ú ÚaL ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ ·kÚÏ ÏBÎÈ»¿«≈¿«≈ƒƒ¿»«∆«¬ƒƒ¿≈

ÔBÚÓL77Ì¯Á‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;¯˜L ÈÏÚ ÔÚBhL ÈÓ ÏÚ ƒ¿«ƒ∆≈»«∆∆∆≈∆«≈∆
ÈB¯Á‡‰ ÌÈB‡b‰ ewzL ‰l˜ ‰wz ‡l‡È„k ,Ì ∆»«»»«»∆ƒ¿«¿ƒ»«¬ƒ¿≈

B˙Úe·L ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡Â ,Ô‰È˙BÚË ÔÈÈ„ ÈÏÚa eeÎiL∆¿«¿«¬≈ƒƒ«¬≈∆¿≈¿«¿ƒ¿»
‰lw‰ BÊ ‰wz ÈtÓ ‰Ê ÏL78. ∆∆ƒ¿≈«»»««»

המפרשים.72) עלֿידי המקור צויין לא כאן לאחר 73)אף
ההרשאה  שנכתבה בעת אבל כן, אמר ההרשאה שנכתבה
ז). הלכה (למעלה הרשאה לכתוב אין אחרת כן, אמר לא
לב: בשבועות נראה וכן וכסףֿמשנה. הראב"ד השגת ועיין

היכא. ד"ה ב'תוספות' שם בשני 74)ועיין המדובר
שהנתבע  הוא שדין התובע. ביד שטר כשאין א ' אופנים:
הוא  שיכול אלא ופטור, היסת שבועת נשבע בכל הכופר
מהלכות  (פ"א ויטול שישבע התובע על השבועה להפך
ואעפ"כ  התובע, ביד שטר כשיש ב' ו). הלכה ונטען טוען
(פי"ד  פרעתיך שלא לי השבע לתובע: לומר הנתבע יכול
יט. ס"ק קכג סימן ש"ך ועיין ב), הלכה ולוה מלוה מהלכות

כי 75) זה, של לבואו מסויים זמן שקובעים אומרים, ויש
שם  (שו"ע משבועה להתחמק ורוצה רמאי המשלח שמא

יג). ס"ק שם וסמ"ע ח, היא,76)סעיף הגאונים תקנת
דרבנן, בין דאורייתא בין שבועה, עליו שמטילים מי שכל
טוען  מהלכות (פ"א המשביע על חרם להטיל זכות לו יש

יא). הלכה אשבע.77)ונטען לא - שיבוא ועד
הממון 78) לעכב שיכול למעלה, שאמרנו למה בניגוד

ששם  - ויטול שמעון שישבע אומר אם הב"ד, ביד וליתנם
הגאונים. של קלה תקנה ולא הגמרא, דין הוא
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oitzeyeקפר oigely 'ld - oipw xtq - oeygxn 'g iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

â"ôùú'ä ïåùçøî 'ç éòéáø íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
וכיצד 1) משתתפים, הם והיאך שותפות דיני רבינו בו ביאר

חולקים. הם

.‡Ïk ‰˜È ‰na - ÛzzL‰Ï ÔÈÙzM‰ eˆ¯iLk„Á‡ ¿∆ƒ¿«À»ƒ¿ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆»∆»
ÔBÓÓ Ô‰Ó2?Ba ÛzzL‰Ï B¯·Á3˙BÚÓa Ì‡ ≈∆»¬≈¿ƒ¿«≈ƒ¿»

eÏÈËÈÂ ,ÂÈ˙BÚÓ ‰Ê ‡È·ÈÂ ÂÈ˙BÚÓ ‰Ê ‡È·È - eÙzzLƒ¿«¿»ƒ∆¿»¿»ƒ∆¿»¿»ƒ
e‰Èa‚ÈÂ ,„Á‡ ÒÈÎÏ Ô˙B‡4Ì‰ÈL ÒÈk‰ ˙‡5Ï·‡ . »¿ƒ∆»¿«¿ƒ∆«ƒ¿≈∆¬»

¯ËL e·˙k Ì‡6„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú e„ÈÚ‰Â ƒ»¿¿»¿≈ƒ≈ƒ««ƒ∆»ƒ«
- Ô‰a eÙzzLÈÂ ‰‡Ó ‰ÊÂ ‰‡Ó ‰Ê ‡È·iL Ì‰ÈL¿≈∆∆»ƒ∆≈»¿∆≈»¿ƒ¿«¿»∆
‰˜ ÚaËn‰ ÔÈ‡L ,ÔÈÙzL eOÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,e˜ ‡Ï…»«¬«ƒ…«¬À»ƒ∆≈««¿≈«ƒ¿∆

ÔÈÙÈÏÁa7- ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡La eÙzzL Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¬ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿«¿ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ
ewL ÔÂÈk8‡È·iL Ì„iÓ9Bck ‰ÊÂ ÔÈÈ ÏL B˙È·Á ‰Ê ≈»∆»ƒ»»∆»ƒ∆»ƒ∆«ƒ¿∆«

Ô‰a eÙzzL È¯‰Â L·c ÏL10.Ô‰a ÔÈÙzL eOÚ , ∆¿««¬≈ƒ¿«¿»∆«¬À»ƒ»∆
Ô‰È˙B¯t e·¯Ú Ì‡ ÔÎÂ11˙eÙzLa ÌB˜Ó e¯ÎOL B‡ , ¿≈ƒ≈¿≈≈∆∆»¿»¿À»

el‡ È¯‰ - Ô‰a eÙzzLpL B˙È·Á ‰ÊÂ Bck ‰Ê ÁÈp‰Â¿ƒƒ«∆«¿∆»ƒ∆ƒ¿«¿»∆¬≈≈
ÔÈÙzL12‰BwL ÌÈÎ¯c‰ ÏÎa :¯·c ÏL BÏÏk . À»ƒ¿»∆»»¿»«¿»ƒ∆∆

‰fÓ ‰Ê ÔÈÙzM‰ ÔÈB˜ ÔÓˆÚ ÌÈÎ¯c‰ Ô˙B‡a ,Á˜Bl‰«≈«¿»«¿»ƒ«¿»ƒ«À»ƒ∆ƒ∆
.Ba ÛzzL‰Ï Ì‰ÈÈa Ïhn‰ ÔBÓn‰«»«À»≈≈∆¿ƒ¿«≈

ומטלטלין.2) כסף כולל נקנית 3)רכוש, השותפות שאין
וצריך  א). סעיף קעו סימן (חושןֿמשפט גרידא בדיבור
זה  אין - שישתתפו קנין עשה עם אבל הממון, גוף לקנות
הלכה  מכירה, מהלכות פ"ה (למעלה בעלמא כדברים אלא

למעלה 4)יד). וראה בהגבהה, נקנה שכיס פו. בבאֿבתרא
י. הערה ולהלן א, הלכה מכירה מהלכות יש 5)פ"ג

אחד  כל אם והואֿהדין דוקא, לאו אחד שכיס אומרים,
בחושןֿמשפט  וראה (כסףֿמשנה). השני של כיסו מגביה

ד. ס"ק שם הגר"א ובביאור נקנים 6)שם, אינם ומטלטלין
עט:). (בבאֿקמא פ"ו 7)בשטר ולמעלה מו. בבאֿמציעא

א. הלכה מכירה, שמטלטלין 8)מהלכות במשנה, מד. שם
במשנה. כח. בקידושין וכ"ה בחליפין. אף 9)נקנים

מקום. בכל קונים שחליפין הביא, לא כלומר,10)שעדיין
של  שהחליפו ולא לשותפות, חבירו חלק קנה מהם אחד כל

בזה. זה ושל בזה קנייה 11)זה מה מקשה: הכסףֿמשנה
פירותיהם  "שעירבו פירש: ולפיכך הפירות? בעירוב יש
סימן  הסמ"ע אבל דמעות". דומיא מהם, אחד כל והגביהם
אדם  שכל קנין, הוא עצמו שהעירוב כתב, ח ס"ק קע"ו
נחשב  זה לערבב, הסכים ואם נפרדים, יהיו שפירותיו רוצה
אין  - תערובתו על מקפיד אדם שאין במעות ולפיכך, לקנין.
בשותפותֿ למעלה רבינו הזכיר לא ואמנם קנין. התערובת
זה, דבר שמקור [ונראה תערובת. ולא הגבהה, אלא מעות
במסקנת  לח: בביצה שאמרו ממה הוא קנין, הוא שעירוב
שאיסור  שכשם אשי, ורב ורבא אביי לדעת שם, הגמרא
נתערב  ואם אחר, של בממון ממון בטל כן היתר, ברוב בטל
הזה  הקב בטל חבירו, של קבין בעשרה חיטין של קב לו
הזה, הקב תמורת לו לשלם שצריך אלא חבירו, של בחיטים
שעלֿידיהם  הקנינים, ככל זה קנין ואין קנין. הוא ביטול הרי
בלאו  העולם כל על החפץ נאסר מזה וכתוצאה החפץ, קנה

הדבר  בביטול, כאן אלא - יג) יט, (ויקרא תגזול" "ולא של
"ולא  של איסור נתבטל הביטול עלֿידי בהיפך: נעשה
וממילא  ברוב, בטלים מאכלות איסורי שכל כשם תגזול",
של  בתערובת שגם ללמוד יש זה ומתוך וקנה. שלו נעשה
שכל  כיון חבירו, של קבים עשרה בשל שלו קבים עשרה
בהן  שמעורבות מחמת חיטים להוציא לו אסור מהם אחד
בחד" "חד ואיסור היתר בתערובת שכן חבירו, של חיטיו
חבירו, של חיטיו קונה אחד כל - אסור הכל באחד), (=אחד
המטבעות  עצם על הקפדה שאין ובמעות שותפים. ונעשים
קנין, התערובת אין ביטול, בהם שייך ולא שווים על אלא

הנ"ל]. הסמ"ע שכתב לכל 12)וכמו להם, קונה שחצרם
השותפין  שחצר פד:) (בבאֿבתרא שאמרו ומה ואחד. אחד
להשתמש  זכות בו לשניהם שיש בחצר אלא אינו קונה, אינו
בחצר  החפץ את המקנה כשמניח ירצה, אשר בכל בו
שהניח  שכיון מרשותו, יציאה זו אין - לחבירו להקנותו
שלו, הוא הזה שהמקום הדבר הוברר זה, במקום חפץ
ששכרוהו  בחצר אבל ברשותו, עודנו שהחפץ ונמצא
ואם  לשניהם, המשותפים דברים רק בו להשתמש במיוחד
ברשותו  גם מונח הוא הרי בחצר החפץ מניח כשהמקנה כן
והניחו  שלו היחיד מרשות החפץ שהוצא ונמצא הקונה, של
קעו, סימן המשפט' (נתיבות לקונה גם השייכת ברשות

אורֿשמח). ועיין ב, ס"ק האורים' 'משפט

.·ewL Èt ÏÚ Û‡ ,˙en‡a eÙzzLpL ÔÈn‡‰»À»ƒ∆ƒ¿«¿¿À»««ƒ∆»
ÈL B‡ ÌÈËiÁ ÈL ?„ˆÈk .ÔÈÙzL ÔÈ‡ - Ì„iÓƒ»»≈»À»ƒ≈«¿≈«»ƒ¿≈
‰ÊÂ ‰Ê ÁwiL ÏkL ,Ì‰ÈÈa e˙‰L ÌÈ‚¯B‡¿ƒ∆ƒ¿≈≈∆∆…∆ƒ«∆»∆
˙eÙzL Ô‡k ÔÈ‡ - ‰ÂLa Ô‰ÈÈa ‰È‰È BzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿ƒ¿∆≈≈∆¿»∆≈»À»
‡a ‡lL ¯·c B¯·ÁÏ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÏÏk¿»∆≈»»«¿∆«¬≈»»∆…»

ÌÏBÚÏ13ÔBÓÓa ÌÈ„‚a‰ ÔÈÁ˜BÏ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ . »»¬»ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿»
ÔÓˆÚ14ÔÈÁ˜BÏÂ ,ÔÈ¯ÎBÓe Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙB˙Â15È˙M‰ «¿»¿¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ

Ô‰È˙BÚnÓ ·¯Ú‰Â16eÙzzLÂ ,ÔÈ¯ÎBÓe ÌÈ‚¯B‡Â17 ¿»≈∆ƒ¿≈∆¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿
‰Ó ÏÎÂ ,ÔÈÙzL el‡ È¯‰ - Ba ÔÈÁ˜BlL ˙BÚna«»∆¿ƒ¬≈≈À»ƒ¿»«
el‡ È¯‰ - ÔzÓ·e Ô‡OÓ·e ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÎOa eÁÈÂ¯iM∆«¿ƒƒ¿«¿«¿»¿«»»¿«»»¬≈≈

.ÚˆÓ‡Ï»∆¿«

שדעת 13) לפי א. הלכה מכירה, מהלכות כב פרק למעלה
אבל  בעולם, אינם והרי הרווחים, על חלה שהשותפות רבינו
מהם  אחד שכל היא, השותפות של שמהותה סובר הראב"ד
בעולם  הריהו וגופו ידיו, למעשה לחבירו, גופו משעבד
סב  ובהערה יד, הלכה מכירה מהלכות פ"ה למעלה [וראה

כן,14)שם]. עשו לא כאן אבל דרכן, היה כן פירוש:
בחייטים. והמדובר ד). ס"ק קעו סימן 'פרישה' להלן ראה

סעיף 15) שם בשולחןֿערוך הוא וכן שלוקחין, או כלומר:
באורגים. מדובר וכאן יג.16)ג. הערה למעלה ראה

עצמם,17) בממון לוקח אחד (שכל מהמנהג שינו כלומר,
והערב  והשתי הבגדים שקנו לפני במעות, ונשתתפו כנ"ל)
דבר  בכלל אינם בשוק, מצויים שהם ומכיוון שם). ('פרישה'
יא). ס"ק שם, (סמ"ע קנו לא שעדיין אע"פ לעולם בא שלא

.‚ÔÈÙzM‰18‰ÊÂ ÌÈ˙‡Ó ‰ÊÂ ‰Ó ‰Ê ÒÈkÏ eÏÈh‰L «À»ƒ∆ƒƒ«ƒ∆»∆¿∆»«ƒ¿∆
Le˜qÚ˙Â ,˙B‡Ó LÏ19B‡ e˙ÁÙe ,ÔBÓna Ôlk ¿≈¿ƒ¿«¿À»«»»¬

ÈÙÏ ‰ÂLa Ì‰ÈÈa ˙Át‰ B‡ ¯ÎO‰ - e¯È˙B‰ƒ«»»«¿»≈≈∆¿»∆¿ƒ
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ÌÈÓ20elÙ‡Â .˙BÚn‰ ÈÙÏ ‡ÏÂ ,21¯BL eÁ˜Ï ƒ¿»»¿…¿ƒ«»«¬ƒ»¿
B¯OaÓ „Á‡ Ïk ÏËB ‰È‰ e‰eÁ·Ë el‡L ,‰ÁÈ·ËÏƒ¿ƒ»∆ƒ¿»»»≈»∆»ƒ¿»

ÂÈ˙BÚÓ ÈÙk22- e¯È˙B‰ B‡ e˙ÁÙe ÈÁ e‰e¯ÎÓ Ì‡ , ¿ƒ¿»ƒ¿»«»¬ƒ
ÚˆÓ‡Ï ˙Át‰ B‡ ¯ÎO‰23?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «»»«¿»»∆¿««∆¿»ƒ¬ƒ

Ï·‡ ;Ô‰a eÙzzLpL ˙BÚna e˙Â e‡OpLk24Ì‡ ¿∆»¿¿»¿«»∆ƒ¿«¿»∆¬»ƒ
B‡ e˙ÁÙe ,Ô˙B‡ e‡ÈˆB‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,ÔÈÓi˜ ˙BÚn‰«»«»ƒ«¬«ƒ…ƒ»»¬

‰pML ÚaËn‰ ˙ÓÁÓ e¯È˙B‰25ÈL‡ B‡ CÏn‰ ƒ≈¬«««¿≈«∆ƒ»«∆∆«¿≈
‰È„n‰26.˙BÚn‰ ÈÙÏ „ÒÙ‰‰ B‡ ¯ÎO‰ ÔÈ˜ÏBÁ - «¿ƒ»¿ƒ«»»«∆¿≈¿ƒ«»

e˙‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ì˙Òa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na27ÏhiL «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»ƒƒ¿∆ƒ…
‰‡n‰ ÏÚa28ÏÚa ÏhÈÂ ,¯ÎO‰ ÔÓ ÌÈÚ·¯ ‰LÏL «««≈»¿»¿»ƒƒ«»»¿ƒ…««

ÏhiL ‰Ê ˙ÁÙÈ ‡Ï - e˙ÁÙ Ì‡Â ,ÚÈ·¯ ÌÈ˙‡n‰«»«ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿¬…ƒ¿…∆∆ƒ…
‰Ê „ÈÒÙÈÂ ,„ÒÙ‰‰ ÚÈ·¯ ‡l‡ ¯ÎO‰ ÈÚÈ·¯ ‰LÏL¿»¿ƒ≈«»»∆»¿ƒ««∆¿≈¿«¿ƒ∆
È¯‰ - ˙Át‰ ÔÓ ÌÈÚ·¯ ‰LÏL ¯ÎO‰ ÚÈ·¯ ÏËBpL∆≈¿ƒ««»»¿»¿»ƒƒ«¿»¬≈
- ÔBÓÓaL È‡z ÏkL ,e˙‰M ‰Ó ÈÙk ÔÈ˜ÏBÁ el‡≈¿ƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆»¿«∆¿»

.Ìi«̃»

שמואל.18) של מימרא צג: צג. דוקא 19)כתובות
לפי  חולקים קיימים, והמעות נתעסקו לא אם אבל נתעסקו,

(להלן). של 20)המעות ומזלו שיתכן הוא שהטעם נראה
שהשקיע. הממון לכמות לב לשים בלי גורם, השותף

שור 21) ש"אפילו שמואל, למימרת המנונא רב של כפירושו
נוטה  שלזה לאמצע", השכר - לטביחה ועומד לחרישה

כמותו. הרי"ף הכריע ושלפיכך הכסף22ֿ)הסוגיא, לדעת
- טבחוהו ואחרֿכך לחרישה, לכתחילה עמד אם אף משנה
רבה  שפלוגתת שפירש כרש"י (ודלא כחלק חלק מחלקים
בזה  ואף טבחוהו. ושוב לחרישה כשעמד היא המנונא ורב

לאמצע). השכר הונא רב המנונא,23)אמר כרב והיינו
עמד  ושוב לחרישה העומד שור הזכיר המנונא שרב אלא
עמד  מתחילה אם אף כן שהדין מוסיף ורבינו לטביחה,

הגמרא.24)לטביחה. במסקנת צג: שהוסיפו 25)שם
אותו. החסירו או המטבע ערך בגמרא 26)את מצאנו [כן

פסלתו  או מדינה שפסלתו "מטבע מו:) (בבאֿמציעא
-27)מלכות"]. בממון תנאי שכל הידוע, לכלל בהתאם

התנו 28)קיים. שאפילו להודיענו זו, דוגמא רבינו נקט
הולך  שהכל קיים, תנאם - למרבה ולמעט לממעט להוסיף

התנאי. אחרי

.„ÔÈÙzM‰29ÔÓÊ ˙eÙzLa e„ÓÚiL Ì‰ÈÈa e˙‰L «À»ƒ∆ƒ¿≈≈∆∆««¿¿À»¿«
BÈ‡Â ,B¯·Á ÏÚ ·kÚÓ Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk - ·eˆ»̃»∆»¿∆»≈∆¿«≈«¬≈¿≈
ÔBÓÓ ‰ÏÎiL „Ú B‡ ÔÓf‰ ÚÈbiL „Ú ˜ÏÁÏ ÏBÎÈ»«¬…«∆«ƒ««¿««∆ƒ¿∆»
Ô¯w‰ ÔÓ B˜ÏÁ ÏhÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,˙eÙzM‰30 «À»¿≈∆»≈∆»ƒ…∆¿ƒ«∆∆

¯ÎOa ‡ÏÂ31eÙzzL .ÔÓf‰ ÛBÒ „Ú32‡ÏÂ ,Ì˙Ò ¿…«»»««¿»ƒ¿«¿¿»¿…
‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ÔÈ˜ÏBÁ el‡ È¯‰ - ÔÓÊ Ì‰Ï eÚ·»̃¿»∆¿«¬≈≈¿ƒ»¿«∆ƒ¿∆

Ô‰Ó „Á‡33ÏËB ‰ÊÂ ,‰¯BÁq‰ ÔÓ B˜ÏÁ ÏËB ‰ÊÂ ; ∆»≈∆¿∆≈∆¿ƒ«¿»¿∆≈
‰wÏÁ ÔÈc ‰¯BÁÒ d˙B‡a ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡Â .B˜ÏÁ34, ∆¿¿ƒ…»¿»¿»¿»ƒ¬À»

„ÒÙ‰ d˙wÏÁa ‰˙È‰L B‡35ÔÈ¯ÎBÓ el‡ È¯‰ - ∆»¿»«¬À»»∆¿≈¬≈≈¿ƒ
d˙B‡36‰È‰ .ÌÈÓc‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁÂ37Úe„È ÔÓÊ »¿¿ƒ∆«»ƒ»»¿«»«

·kÚÏ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ LÈ - ‰¯BÁÒ d˙B‡ ˙¯ÈÎÓÏƒ¿ƒ«»¿»≈¿»∆»≈∆¿«≈
Úe„i‰ ÔÓfa ‰¯BÁq‰ ¯ÎnzL „Ú e˜ÏÁÈ ‡lL∆…«¿¿«∆ƒ»≈«¿»«¿««»«

ÁÂ¯‰ ÔÓ ‡ÏÂ Ô¯w‰ ÔÓ ÏËB „Á‡ ÔÈ‡Â .d˙¯ÈÎÓÏƒ¿ƒ»»¿≈∆»≈ƒ«∆∆¿…ƒ»∆«
Ì‰Ï ‰È‰ .Ì‰ÈÈa e˙‰ Ì‡ ‡l‡ ,‰wÏÁ‰ ÔÓÊ „Ú«¿««¬À»∆»ƒƒ¿≈≈∆»»»∆

ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡ ·BÁ38‡Ï :B¯·ÁÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ≈∆¬≈ƒ≈»««¬≈…
·BÁ Ïk ‰a‚pL „Ú ˜ÏÁ39‡l‡ ;eÏ LiL «¬…«∆ƒ¿∆»∆≈»∆»

ÔÈ˜ÏBÁ40˙B·BÁ‰ eÚ¯ÙiLÎe ,41„Á‡ Ïk ÏhÈ - ¿ƒ¿∆ƒ¿¿«ƒ…»∆»
ÔÈ‡¯Á‡ ÔÈ‡ Ì‡ :¯Á‡Ï ·BÁ Ô‰ÈÏÚ ‰È‰ .B˜ÏÁ‰Ê ∆¿»»¬≈∆¿«≈ƒ≈»«¬»ƒ∆

‰ÊÏ42ÔÈ˜ÏBÁ -43ÔzÈ - BÚ¯ÙÏ ·BÁ‰ ÔÓÊ ÚÈbiLÎÏÂ , »∆¿ƒ¿ƒ¿∆«ƒ«¿««¿»¿ƒ≈
ÌÈ‡¯Á‡ Ô‰ Ì‡Â ;B˜ÏÁ „Á‡ Ïk44Ô‰Ó „Á‡ Ïk - »∆»∆¿¿ƒ≈«¬»ƒ»∆»≈∆

.·BÁ‰ eÚ¯ÙÈÂ ¯ËM‰ ÔÓÊ ÚÈbiL „Ú ˜ÏÁÏ ·kÚÓ¿«≈«¬…«∆«ƒ«¿««¿»¿ƒ¿¿«
ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ :BÏ ¯ÓB‡ B¯·Á È¯‰L ?·kÚÓ ‰nÏÂ¿»»¿«≈∆¬≈¬≈≈ƒ¿»
ÌÈÓ„a ÔzÂ ‡O ,¯ËM‰ Ïk ÌlLÏ ·iÁ epnÓ „Á‡∆»ƒ∆«»¿«≈»«¿»ƒ»¿ƒ≈¿»ƒ
ÏËÂ ,˜ÏÁ :B¯·Á BÏ ¯Ó‡ .ÔÓf‰ ÚÈbiL „Ú el‡≈«∆«ƒ««¿«»«¬≈«¬…¿…
‰¯BÁÒ Ô‰Ó ‰OÚÂ ,¯ËM‰ Ïk „‚k ÌÈÓ„ ‰z‡«»»ƒ¿∆∆»«¿»«¬≈≈∆¿»
·kÚÏ BÏ LÈ - BpÓÊa ¯ËM‰ Ïk ÌlL˙e ,EÓˆÚÏ¿«¿¿¿«≈»«¿»ƒ¿«≈¿«≈
ÔÈÁÈÂ¯Ó ¯˙BÈ ÌÈM‰Â ,„ÈÒÙ ‡nL :BÏ ¯ÓBÏÂ ÔÈ„Ú¬«ƒ¿«∆»«¿ƒ¿«¿«ƒ≈«¿ƒƒ

„Á‡‰ ÔÓ45. ƒ»∆»

הספרים 29) נוסחת וכפי רבא, של מימרא קה. בבאֿמציעא
(=שנים  הדדי בהדי עיסקא דעבדי תרי בי "הני שלפנינו:
ואמר  (=הרוויחו), ורווח נשתתפו) כלומר ביחד, עסק שעשו
ליה  אמר אי ונחלוק), (=בוא ליפלוג תא לחבריה, חד ליה
מתנגד  השני אם =) דמעכב הוא דינא - טפי נרווח אידך
החלוקה)". שמעכב הוא דין - יותר להרוויח שרוצה וטוען
מסויים, זמן וקבעו שותפות שעשו בשנים רבינו, ומפרשה
בי  "הני שם: אחרות ובנוסחאות שם. והרי"ף רש"י ועיין
שם). המאור' ב'בעל (ראה הדדי" בהדי עיסקא דקבילו תרי
ועיין  משלישי, עיסקא שקבלו בשנים כאן המדובר זה, ולפי

שם. ו'תוספות' השותפות.30)רש"י ביטול שזהו
רוצה 31) הוא כי לטעון, יכול שותף שכל במסקנא, שם

הזמן  עד יחד, והרווח הקרן הכסף, בכל בשותפות להמשיך
ברכה. להביא יותר עדיף שנים של מזלם כי בטענה הקצוב,

הונא,32) רב בר רבה של דינו פסק מתוך לא: שם נראה כן
רב  מדברי סט. ושם ספרא, ורב איסור של העובדא רקע על

הכותים. שני של העובדא רקע על להלן 33)פפא וראה
חבירו. לדעת שלא כשחולק ט, הלכה בפ"א 34)פ"ה ראה

ד. הלכה שכנים שטלית 35)מהלכות ח. ז: בבבאֿמציעא
יחלקוה  שאם טמאה ובהמה חלוקה, בכדי שאינה מוזהבת

בדמיה. ומתחלקים אותה מוכרים - המדובר 36)תיפסד
אקנה  או קנה כלומר: אגוד", או "גוד טענת כאן כשאין
אגוד" או "גוד טוען אם אבל ה"ב), שם שכנים בהל' (ראה
כט). ס"ק קעו, סימן (ש"ך לאחר אותה מוכרים אין -

רבא 37) של פירושו וכפי יהודה, רבי של ברייתא לא: גיטין
לשותפים. ד"ה שם ו'תוספות' בר"ח וראה קרי:38)שם.

אחרים. אצל החובות.39)חובות כל כלומר,
וממשיך 40) החובות. כל שגבו לפני אף חולקים כלומר,

וכו'. החובות וכשיפרעו - חולקין? איך לפרש רבינו
שאין 41) ומכאן חולקים, - חוב כל פרעון לאחרי כלומר,

שיכול  לפי - חלקו יגבה אחד שכל באופן בשטרות, חולקים
ועיין  (רדב"ז, החוב לגבות עדיף שנים, של כוחם לו: לומר

הרא"ש). בשם קעו סימן שניהם 42)ב'טור' שלוו כגון
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על  תשלום חובת חלה אחד כל שעל באופן כסף סכום
שאינם  בשטר כשפירשו והמדובר בלבד. הסכום מחצית
הלכה  ולוה מלוה מהלכות בפכ"ה (ראה לזה זה אחראים
לזה. זה ערבים ואינם כאן) וכסףֿמשנה וברדב"ז ט,

והוא 43) השותפות, את לפרק השני את להכריח אחד יכול
יכול  השני ואין בו. חייב שהוא החיוב חלק את ישלם
שאין  מכיון האחד, מן טובים שהשנים בסמוך, כמו לטעון,
שם  סמ"ע וראה ביניהם, קשר ואין השני על האחד שעבוד

נד. תשלום 44)ס"ק את מהם אחד מכל לתבוע שאפשר
אחראים  הם הסתם שמן אחד, בשטר שלוו כגון החוב. כל
מלוה  (הלכות אחראים שאינם פירשו שלא כיון לזה, זה

כאן). רדב"ז ועיין שם, בסיום 45)ולוה שם בבאֿמציעא
שאם  זו), הלכה בתחילת הובא (שתוכנה רבא של המימרא
ואף  להתחלק, השני את להכריח יכול האחד אין זמן, קבעו

החוב. פרעון זמן עד לזה זה משועבדים הם כאן

.‰Ô˙Bp‰46˙ÈBÏt ‰È„ÓÏ CÏÈÏ B¯·ÁÏ ˙BÚÓ «≈»«¬≈≈≈ƒ¿ƒ»¿ƒ
‰¯BÁÒÏ47‰¯BÁÒÏ ˙B¯t BÏ ˙B˜Ï B‡ ,48·LÈÏ B‡ , ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈≈

˙eÁa Ba49ÔBÓn‰ ¯ÈÊÁ‰Ïe Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -50 «¬≈»«¬…¿«¬ƒ«»
¯ÊÁÈÂ e˙‰L ÌB˜nÏ CÏiL „Ú ,ÛzM‰ „iÓ51B‡ , ƒ««À»«∆≈≈«»∆ƒ¿¿«¬…

e˜iL „Ú52·LiL „Ú B‡ ,¯kÓÈÂ ˙B¯t‰ Ô˙B‡ «∆ƒ¿»«≈¿ƒ¿…«∆≈≈
˙eÁa53.‡e‰ ÔÓÊ Ú·wL ÈÓk ‰fL . «¬∆∆¿ƒ∆»«¿«

ד.46) בהלכה למעלה שנאמר ממה כלומר,47)נלמד
נו. ס"ק שם סמ"ע וראה סחורה. שם ולמכור לקנות

למכרם.48) עלֿמנת לכאן ולהביא פירות לקנות היינו,
זו.49) בחנות זה בכסף ולתת לשאת אבל 50)כלומר,

פ"ט  ראה כפועל, הוא שהרי בו, לחזור יכול המקבל
יד. הלכה שכירות ונתן 51)מהלכות שנשא לאחר כלומר,

שיקנה.52)שם. תימן: שישא 53)בכ "י עד  כלומר,
- למכירתם ידוע זמן שיש דברים שם יש ואם בחנות. ויתן

(רדב"ז). הזמן שיגיע עד

â"ôùú'ä ïåùçøî 'è éùéîç íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בסחורה 1) להתנהג השותף צריך היאך רבינו בו ביאר

חבירו. מדעת שלא לחלוק בא מהם אחד ואם המשותפת,

.‡‚‰nÓ ‰pLÈ ‡Ï - Ì˙Òa B¯·Á ÌÚ ÛzzLn‰«ƒ¿«≈ƒ¬≈ƒ¿»…¿«∆ƒƒ¿«
‰È„n‰2¯Á‡ ÌB˜ÓÏ CÏÈ ‡ÏÂ .‰¯BÁq‰ d˙B‡a3, «¿ƒ»¿»«¿»¿…≈≈¿»«≈

da ÛzzLÈ ‡ÏÂ4ÌÈ¯Á‡ ÌÚ5‰¯BÁÒa ˜qÚ˙È ‡ÏÂ , ¿…ƒ¿«≈»ƒ¬≈ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ¿»
¯Á‡˙6‰Ùw‰a ¯kÓÈ ‡ÏÂ ,7Bk¯cL ¯·„ ‡l‡ , «∆∆¿…ƒ¿…¿«»»∆»»»∆«¿

„ÈÓz ¯În‰Ï8ÌÈ¯Á‡ „Èa „È˜ÙÈ ‡ÏÂ ,‰Ùw‰a9, ¿ƒ»≈»ƒ¿«»»¿…«¿ƒ¿«¬≈ƒ
B¯·Á ˙ÚcÓ ‰OÚL B‡ ,‰lÁza e˙‰ Ôk Ì‡ ‡l‡10. ∆»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»∆»»ƒ««¬≈

BÚÈ„B‰ Ck ¯Á‡Â ,B¯·Á ˙ÚcÓ ‡lL ‰OÚÂ ¯·Ú»«¿»»∆…ƒ««¬≈¿««»ƒ
È¯‰ - ÂÈOÚÓÏ ÌÈkÒ‰Â ,CÎÂ Ck È˙ÈOÚ :BÏ ¯Ó‡Â¿»«»ƒƒ»¿»¿ƒ¿ƒ¿«¬»¬≈

¯eËt ‰Ê11ÔÈ˜ ÔÈÎÈ¯ˆ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÔÈ‡Â .12, ∆»¿≈»«¿»ƒ»≈¿ƒƒƒ¿»
.„·Ïa ÌÈ¯·„a ‡l‡∆»ƒ¿»ƒƒ¿»

בתורת 2) לחבירו מעות שהנותן ב, הלכה להלן ראה
והמקור  שעורים. בהם ליקח אין חיטים, בהם ליקח שותפות

הרי  מנהג יש אם - בסתם כשהשתתף ואף קב: קמא מבבא
עוז  במגדל וראה לא) קטן סעיף קעו (סמ"ע התנה כאילו זה

הגאונים. בתשובות זו להלכה אונס 3)מקור יארע פן
חמרא  בידיה הווה "רבינא ק: בכתובות הוא כן  בדרך.
(=רצה  לסיכרא ליה מסיק הווה וכו' זוטא דרבינא  (=יין)
אשי, דרב לקמיה אתא "סיכרא") ששמו למקום להוליכו
אתי  לקחת לי מותר (=האם בהדיה למשקליה מהו ליה אמר
יקרה  שמא (=אקחהו מיתניס דילמא נשקליה, זה?) יין
וזה  הרי"ף, נוסחת הוא (כן מתקיף דילמא נשבקיה, אונס),
לא  זיל ליה אמר יחמיץ), שמא כאן, אותו נשאיר פירושה:
שלך)". את מוליך שאתה כשם אותו (=הוליך מדידך עדיף
לו, התירו אז - כאן יחמיץ שמא חשש יש אם שדווקא הרי
ר"ן  ועיין שלו, את גם מוליך אם אף אסור אחר באופן אבל

בים". "פירש גם רבינו הזכיר ולהלן היינו,4)שם.
ב. הלכה כדלהלן השותפות, בממון או מקור 5)בסחורה

בחלקו  אחרים עימו "הממנה פט: פסחים במשנה זו הלכה
את  לו ליתן חבורה בני רשאים החבורה) בני בידיעת (שלא
רוצים  אנו שאין וצא, חלקך טול לו אומרים כלומר, שלו".

שם). (רע"ב בינינו זר מציעא 6)שיתערב בבא תוספתא
להלן  הובא ותוכנה ,380 A עמוד צוקרמנדל (הוצאת ד פרק
למחצית  בחנות חבירו את ש"המושיב ז), הלכה ז (פרק
עיניו  שאין לפי באומנותו, יעסוק לא אומן היה אם שכר,
בתוספתא  ושם באומנותו". שעוסק בשעה החנות על
(בתוספתא: בחצר עימו שותף היה שאם רבינו ובדברי
מה  על בהסתמכו רבינו זאת השמיט וכאן מותר. בחנות)

להלן. שקיך"7)שכתב פתח כיסיך, "שרי קיג. פסחים
השק  פתח כך ואחר כיסך בתוך ותנם תחילה המעות (=קבל
כמה  דמילתא "סתמא עו: בכתובות אמרו ועוד ללוקח). ותן
הסתם  (=מן חיותא" אינש יהיב לא זוזי, איניש יהיב דלא
את  הלוקח נתן שלא זמן כל הבהמה את המוכר ייתן לא

וקצתם 8)הכסף). בהקפה מוכרים אדם בני קצת ואם
ואפשר  משנה) (כסף בהקפה למכור אסור בהקפה שלא
שלא  וקצת בהקפה מוכרים אדם בני רוב אם שאפילו
אחר  בממון הולכין שאין בהקפה, למכור אין - בהקפה
מכירה  מהלכות ט"ז פרק ולמעלה צב: בתרא (בבא הרוב
תמיד  להימכר שדרכו בדבר אלא היתר ואין ה) הלכה
המשפט  ובנתיבות ב הלכה להלן שמח באור (ראה בהקפה

כג). אות חידושים להשאיל 9)שם רשאי השואל שאין
של  רצונו שאין - להשכיר רשאי השוכר ואין (לאחרים)
א  ופרק לו. מציעא (בבא אחר ביד פקדונו שיהא אדם
כמו  כשומר הוא הרי ושותף א). הלכה שכירות מהלכות

מב:. בתרא בבבא קיים"10)שאמרו שבממון תנאי ש"כל
צד.). מציעא מחל.11)(בבא שכתב 12)שהרי כמו

שתחילה  יא הלכה מכירה מהלכות ה פרק למעלה רבינו
קניין. צריכה אינה

.·¯·ÚL ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡13B‡ ,‰Ùw‰a ¯ÎÓe ∆»ƒ«À»ƒ∆»«»«¿«»»
M¯t14Ìia15Ô˙Â ‡OpL B‡ ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ CÏ‰ B‡ , ≈««»»«¿»«≈∆»»¿»«

Ïk - ÌÈ¯·c‰ el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,˙¯Á‡ ‰¯BÁÒaƒ¿»«∆∆¿≈…«≈¿≈«¿»ƒ»
¯·ÚL ˙ÓÁÓ ‡B·iL ˙Át16Bc·Ï ÌlLÏ ·iÁ17Ì‡Â ; ¿»∆»≈¬«∆»««»¿«≈¿«¿ƒ

‰È‰18e˙‰L BÓk ,ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ - ¯ÎO ÌL »»»»»«»»»∆¿«¿∆ƒ¿
Ô˙Bp‰ ,CÎÈÙÏ .¯ÎOa Ì‰ÈÈa19˙¯B˙a B¯·ÁÏ ˙BÚÓ ≈≈∆«»»¿ƒ»«≈»«¬≈¿«
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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‰¯BÁÒÏ ÌÈhÁ Ô‰a ÁwÏ ˙eÙzL20‰˜Â CÏ‰Â , À»ƒ«»∆ƒƒƒ¿»¿»«¿»»
‰˜Â ,ÌÈ¯BÚO ˙B˜Ï ˙BÚÓ BÏ Ô˙pL B‡ ,ÌÈ¯BÚO¿ƒ∆»«»ƒ¿¿ƒ¿»»

Ì‡ :ÌÈhÁ21Ì‡Â ,¯·ÚL ‰ÊÏ e˙Át - e˙Át22 ƒƒƒ»¬»¬»∆∆»«¿ƒ
ÚˆÓ‡Ï e¯È˙B‰ - e¯È˙B‰23ÔÎÂ .24ÛzzLÂ CÏ‰ Ì‡ ƒƒ»∆¿«¿≈ƒ»«¿ƒ¿«≈

„ÈÒÙ‰ - „ÈÒÙ‰ Ì‡ :˙eÙzM‰ ÔBÓÓa ¯Á‡ ÌÚƒ«≈¿»«À»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ
Ì‡ Ï·‡ .ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ - ¯kzO Ì‡Â ,BÓˆÚÏ¿«¿¿ƒƒ¿«≈«»»»∆¿«¬»ƒ

BÓˆÚ ÔBÓÓa ¯Á‡ ÌÚ ÛzzL25˙Át - ˙Át Ì‡ : ƒ¿«≈ƒ«≈¿»«¿ƒ»«»«
BÓˆÚÏ26e˙‰ Ì‡Â .BÓˆÚÏ ÁÈÂ¯‰ - ÁÈÂ¯‰ Ì‡Â , ¿«¿¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿«¿¿ƒƒ¿

.È‡z‰ ÈÙÏ Ïk‰ - Ô‰ÈÈa≈≈∆«…¿ƒ«¿»

הנותן 13) לפיכך הדברים בהמשך שנאמר מה מתוך יוצא
וכו'. לחבירו בספינה.14)מעות נסע שמא 15)הפליג,

המתחיל  דיבור ק: לכתובות ברש"י ראה בים. תקלה תארע
לאמטויי. באו 16)מהו שלא אחרים בהפסדים אבל

וראה  ט. קטן סעיף קפג סימן (ש"ך חייב אינו שעבר, מחמת
ב). הלכה א פרק למעלה למלך פי 17)במשנה על אף

"פשיעה  זו והרי לחבירו אחד משועבדים ששותפין
ג) הלכה שכירות מהלכות א (פרק עליה שפטור בבעלים"
אף  פטור אינו ובזה בידיים מזיק מטעם הוא חייב כאן -
ט  הלכה אישות מהלכות כ"א בפרק ראה "בבעלים".

כאן. למלך א 18)ובמשנה (פרק למעלה רבינו כתב כן
לא  שהשותפות כאן, הדין והוא שליחות, לגבי ה ) הלכה

זה. ידי על כברייתא 19)נתבטלה קב: קמא בבא
יהודה. וכרבי ה 20)האחרונה, הלכה א בפרק למעלה

הדין  הוא ולכאורה לסחורה", ובין לאכילה "בין רבינו: כתב
היא  שותפות שסתם אלא דווקא, לאו ולסחורה כאן,

פוסקים. ושאר הרא"ש דעת וכן לשון 21)לסחורה,
שם. יהודה.22)הברייתא וכרבי שם ברייתא

וכנ"ל.23) זה בשינוי מתבטלת אינה שהשותפות
השותפות 24) ממגמת שינה כאן אף שהרי מהקודם, נלמד

משנה). למעלה 25)(כסף רבינו שכתב מה על שעבר
אפשר  אי כאן, ואף אחרת, בסחורה יתעסק שלא א) (הלכה
כב. קטן סעיף קעו סימן ש"ך ועיין איתו. התעסק שלא

אלא 26) בשכר, ולא בהפסד לא חלק הראשון לשותף ואין
ביניהם. כן התנו כן אם

.‚˙ÈˆÁÓÏ ˙B¯t Ô‰a ÁwÏ B¯·ÁÏ ˙BÚÓ Ô˙Bp‰«≈»«¬≈ƒ«»∆≈¿«¬ƒ
BÓˆÚÏ ÁwÏ È‡M¯ - ¯ÎO27ÔÈn‰ B˙B‡Ó28‡e‰LÎe ; »»««ƒ«¿«¿≈«ƒ¿∆

„Á‡k Ì‰ÈL ¯kÓÈ ‡Ï - ¯ÎBÓ29el‡ ¯ÎBÓ ‡l‡ , ≈…ƒ¿…¿≈∆¿∆»∆»≈≈
BÓˆÚÏ ÁwÈ ‡ÏÂ .[ÔÓˆÚ ÈÙa el‡Â] ÔÓˆÚ ÈÙa30 ƒ¿≈«¿»¿≈ƒ¿≈«¿»¿…ƒ«¿«¿

ÔlÎa B‡ ÌÈhÁ ÔlÎa ‡l‡ ,ÌÈ¯BÚO B¯·ÁÏÂ ÌÈhÁƒƒ¿«¬≈¿ƒ∆»¿À»ƒƒ¿À»
‰ÏaÁa ÔÈÂL Ì‰ÈL ˙BÚÓ eÈ‰iL È„k ,ÌÈ¯BÚO31. ¿ƒ¿≈∆ƒ¿»¿≈∆»ƒ»«»»

(27- חבירו עם "המשתתף א) (הלכה למעלה שאמרנו ומה
ביניהם  כשעשו אלא זה אין - אחרת" בסחורה יתעסק לא
שותפות  ביניהם עשו שלא כאן אבל ענייניהם, לכל שותפות
לא  ולמכרם, אלו פירות לקנות עראי, באופן אלא כללית,
הש"ך  כתב גוונא וכהאי אחרת. בסחורה לעסוק לו נאסר
והמדובר  הפרישה. בשם סז קטן סעיף קעז סימן ביורהֿדעה
להלן. וראה השותפות, ממעות ולא הוא בכספו כשקונה כאן

בין 28) הבדל אין הוא, בכספו שקונה שכיוון שכתבו יש
לקנות  מותר אם ואדרבא להלן) (וראה אחר למין המין אותו

שמשלשל  הרואים שיחשבו לחשד, מקום שיש המין, מאותו
כל  ברדב"ז), (ראה לשניהם השייכים הפירות מאותם לסלו
סימן  שם יוסף בבית (ראה אחר ממין לקנות שמותר שכן
מין  אבל המין, אותו אלא הותר שלא אומרים ויש קעז).

אסור. כל 29)אחר משובח אינו לעצמו שקנה מה שמא
(כסף  בכך נפסד חבירו ונמצא השותפות, של כמו כך

של 30)משנה). בכסף מדובר שכאן מפרשים יש
ולעצמו  אחד מין לחבירו לקנות אסור ולפיכך השותפות,
עצמו, של בכסף שהוא שלמעלה ב"לעצמו" ואילו אחר. מין
שהבבא  אומרים ויש אחר. במין ובין המין באותו בין מותר
של  בכסף עוסקות ושתיהן הקודמת מהבבא המשך היא הזו
שביאר  כמו אחר ממין לקנות אסור לעולם זה ולפי עצמו

האזל). (אבן להלן "בחבילה"31)רבינו תימן: בכתבֿיד
הוא  וכן משנה) בכסף (הובא ירוחם רבינו גרס וכן
שיהיה  כלומר, "יחד", מעניין לפרשו ואפשר שם. בתוספתא
חבירו  מבשל יותר בשלו ישתכר ולא שניהם והפסד ריווח
יאמרו: שלא חשד, מחמת זה שכל ונראה שם). יוסף (בית

דאג. לא ולחבירו דאג, לעצמו

.„ÌB˜ÓÏ ‰¯BÁq‰ CÈÏB :¯Ó‡L ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«À»ƒ∆»«ƒ«¿»ƒ¿
¯˜Èa ‡È‰L ,ÈBÏt32ÌL ¯kÓÂ ,33ÏawL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ∆ƒ¿…∆¿ƒ¿…»««ƒ∆ƒ≈

·kÚÓ B¯·Á È¯‰ - ‡B·iL ˙Át Ïk B‡ Ò‡ Ïk ÂÈÏÚ»»»…∆»¿»∆»¬≈¬≈¿«≈
˙BÚÓ Ôz‡L ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÂÈÏÚ»»∆¬≈≈≈¿ƒ∆∆≈»

EnÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ„Ï EÈ¯Á‡ Û„B¯ ‰È‰‡Â ,È„ÈaL34. ∆¿»ƒ¿∆¿∆≈«¬∆¿ƒ¿ƒƒ¿
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

ביוקר.32) שם נמכרת שהסחורה פלוני למקום כלומר,
השני 33) מהשותף רשות שבלי א) (הלכה למעלה וראה

אחר. למקום להוליך בירושלמי 34)אסור זו הלכה מקור
שור  על שעלה שור בדין שלישי) פרק (תחילת קמא בבא
שורו  את לשמוט הניזק השור לבעל שמותר להרגו, אחר
לטעון: יכול אינו המזיק השור ובעל המזיק, לשור מתחת
אחריך  לחזר רוצה איני לו: שאומר לפי נזקך, לך אשלם
נזקים  להרחיק חכמים הצריכו זה ומטעם דינים, בבתי
בבא  עיין לניזק, לשלם חייב שהמזיק כאלה אף מחבירו,

יא. הלכה שכנים מהלכות ט פרק ולמעלה כ: בתרא

.‰ÔÓÊ „Ú ˙B¯t‰ ˙‡ ÔMÈÏ ‡aL ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«À»ƒ∆»¿«≈∆«≈«¿«
Úe„i‰35ÔÓÊ ÔÈ‡ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ·kÚÓ B¯·Á ÔÈ‡ - «»«≈¬≈¿«≈»»¿ƒ≈¿«

.ÂÈÏÚ ·kÚÓ B¯·Á - ˙B¯t Ô˙B‡Ï¿»≈¬≈¿«≈»»

מוסר 35) עליהם שונים, פירות מכירת של התאריכים כגון
נוסף: שם ובתוספתא שם. ובתוספתא בברייתא יהודה רבי
אלא  לקחו לא שמתחילה מותר, - שביעית ערב היה "אם
לצורך  שביעית ערב של פירות ליישן (כלומר, כן" מנת על

שביעית).

.ÂÔ‰Ï LÈ - Ô‰a eÙzzLÂ Ô‰È˙B¯t eÓML ÔÈÙzLÀ»ƒ∆»≈≈∆¿ƒ¿«¿»∆≈»∆
‰Ê ÏÚ ‰Ê ‰ÈB‡36‡ÓeL ‡Ïa ˙B¯t e·¯Ú .37 »»∆«∆≈¿≈¿…»

ÔÈ·MÁÓ el‡ È¯‰ - Ô‰ÈÓ„a e˙Â e‡OÂ ,Ìe¯ÎÓe¿»¿»¿¿»¿ƒ¿≈∆¬≈≈¿«¿ƒ
ÔÈ·MÁÓe ,eÙzzLpL ˙Úa ÔÈÂL eÈ‰ ‰nk ˙B¯t‰ ˙‡∆«≈«»»»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿¿«¿ƒ

.„ÒÙ‰‰ B‡ ¯ÎO‰ ˙‡∆«»»«∆¿≈

אחד 36) של פירותיו את כהוגן שמו שלא נתברר שאם
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לזה  זה מוחלים שהם ואפשר שותפים שהם פי על אף מהם,
ברדב"ז. וראה וממכר. מקח כבכל אונאה דין בהם יש -

מקום 37) וודאי יש בזה, לכתחילה דקדקו שלא ומכיוון
כן  אומרים אנו אין כן פי על ואף לזה, זה שמחלו לחשוב

יבֿיג). קטן סעיף שם בסמ"ע (ראה

.ÊÔÈÒÎBÓ Ì‰Ï eÏÁnL ÔÈÙzL38ÚˆÓ‡Ï eÏÁÓ -39. À»ƒ∆»¬»∆¿ƒ»¬»∆¿«
e¯Ó‡ Ì‡Â40eÏÁnM ‰Ó - eÏÁÓ ÈBÏt ÌeMÓ : ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»«¿«∆»¬
BÏ eÏÁÓ41eÈ‰ .42ÌÈËÒÏ Ô‰ÈÏÚ e„ÓÚÂ ,C¯ca ÔÈ‡a »¬»»ƒ«∆∆¿»¿¬≈∆ƒ¿ƒ

ÏÈv‰ - ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡ ÏÈv‰Â ,‡¯iM‰ ˙‡ eÏÊ‚Â¿»¿∆««»»¿ƒƒ∆»ƒ«À»ƒƒƒ
ÚˆÓ‡Ï43‡Ïc ,ÏÈv‰Ï ÂÈ¯·Á ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ elÙ‡) . »∆¿«¬ƒ≈¿ƒ¬≈»¿«ƒ¿»

¯Ó‡ Ì‡Â (.ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ïc ÔÂÈk ,‚Ït44È‡ ÈÓˆÚÏ : ¿«≈»¿»¬«¿¿ƒ»«¿«¿ƒ¬ƒ
B˜ÏÁ È„k „Ú ÏÈv‰ - ÏÈv‰Ï ÌÈÏBÎÈ Ì‡) ÏÈvÓ45 «ƒƒ¿ƒ¿«ƒƒƒ«¿≈∆¿

Ì‰lL ¯˙Bi‰Â ,BÓˆÚÏ46ÏÈv‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‡Â ;47( ¿«¿¿«≈∆»∆¿ƒ≈¿ƒ¿«ƒ
.BÓˆÚÏ ÏÈv‰ -ƒƒ¿«¿

מכס.38) שימחלו.39)גובי ביקש אחד שרק פי על אף
למענו, שימחלו הייתה שבקשתו פי על שאף אומרים ויש
פי  על זאת שעשו שכיוון לאמצע. השכר - לו והסכימו
ועיין  הרא"ש, בשם משנה (כסף כשלוחם הוא הרי בקשתו

א). קטן סעיף קעח סימן יש 40)בסמ"ע המכס. גובי
מבלי  מעצמם, כן אמרו המוכסים אם דווקא שהיינו אומרים
השותפין  של שלוחם הוא הרי כן, לא שאם אליהם. שפנה

הרא"ש). בשם משנה (כסף למעלה ואין 41)כמבואר
בזה. חלק בבבא 42)לכולם הובאה מציעא, בבא תוספתא

חמא. בר רמי ידי על שם ונתפרשה קט"ז: שכל 43)קמא
להציל  מתכוון הוא הסתם מן דעתו, את גילה שלא זמן

שותף. של כדרכו השותפים, כל בתוספתא 44)בשביל
הציל  שהציל מה דין בבית עימהם היתנה "ואם שם:
תנט  סימן קמא בבא זרוע באור כתב כבר אבל לעצמו".
דין  בבית להתנות צריך שאין נראה שם הגמרא שמסוגיית
ט  הלכה להלן רבינו שכתב פי על ואף שם. עיין דווקא,
לא  הפסד במקום כאן - דין בית צריכה שותפות שחלוקת

כן. פי 45)הצריכו על ואף השותפות. מן נתחלק שהרי
פרק  למעלה (ראה השותפות לחלוקת הזמן עוד הגיע שלא
(שיטה  לחלוק לו התירו הפסד כאן שיש כיוון - ד) הלכה ד

יהונתן). רבינו בשם שם שיכולים 46)מקובצת שכיוון
הפקר. זה אין הפקר.47)להציל, דין לזה יש שאז

.Á¯·c48Úe„i‰49‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÙzL ÈLÏ »»«»«ƒ¿≈À»ƒ««ƒ∆
Ïk ÈL ÏL B˙˜ÊÁÓ ‡ˆBÈ BÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡ ˙eL¯aƒ¿∆»≈∆≈≈≈∆¿»∆≈ƒ»

˙eÙzM‰ ÈÓÈ50B‡ epnÓ BÁ˜lL ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ; ¿≈«À»¿≈»ƒ¿…∆¿»ƒ∆
‰zÓa BÏ B˙pL51B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L ¯Á‡Ï ¯Ó‡Â , ∆¿»¿«»»¿…«»«≈∆«ƒ≈¬≈

„Ú Ì‰ÈL ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ»»»¿»»∆»¬≈¿∆¿«¿≈∆«
‰È‡¯ ¯Á‡‰ ‡È·iL52. ∆»ƒ»«≈¿»»

מהגמרא 48) כן ודייק א, פרק בתרא בבבא הרי"ף כתב כן
ד. לשותפים.49)שם שייך שהוא ברבים שמפורסם

המשפט 50) (חושן רב זמן שם מונח היה אפילו משמע
שיהא  ובלבד שם). וש"ך סמ"ע ועיין א, סעיף קעט סימן
להם  יש השותפות, ימי אחרי אבל השותפות, ימי בתוך

שם). (רי"ף זה על זה אינם 51)חזקה שותפים כי

ברשותו, שהחפץ מזה הוכחה, ואין השני. על אחד מקפידים
שם). (הרי"ף במתנה לו נתנו או לו מכרו שחבירו

הרא"ש).52) בשם משנה (כסף בעדים

.Ë„Á‡53˜ÏÁÏ ‡aL ÔÈÙzM‰ ÔÓ54˙ÚcÓ ‡lL ∆»ƒ«À»ƒ∆»«¬…∆…ƒ««
elÙ‡Â ,‰LÏL ÈÙa ˜ÏBÁ - B¯·Á55˙BËBÈ„‰ Ô‰56; ¬≈≈ƒ¿≈¿»«¬ƒ≈∆¿

ÔÈÓ‡ e‰iL „·Ï·e57‡ÓeLa ÔÈÚ„BÈÂ ,58˜ÏÁ Ì‡Â . ƒ¿«∆¿∆¡»ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ»«
dÏ59ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ‰LÏMÓ ˙BÁÙa60‰na . »¿»ƒ¿»…»»¿«∆

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c61˙B¯t e˜ÏÁLa ?62eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈¬»ƒ»
˙BÚÓ63‡lL ˜lÁÏ BÏ LÈÂ ,Ì‰ ÌÈ˜eÏÁk ˙BÚn‰ - »«»«¬ƒ≈¿≈¿«≈∆…

c ˙Èa ÈÙaÁÈpÓe ,ÔÈ64‰na .ÔÈc ˙È·a B¯·Á ˜ÏÁ ƒ¿≈≈ƒ«ƒ«≈∆¬≈¿≈ƒ«∆
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c65„Á‡ ÚaËÓ Ôlk ˙BÚn‰ eÈ‰Lk ? ¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»À»«¿≈«∆»

,ÌÈLÈ Ô˙ˆ˜Óe ÌÈL„Á Ô˙ˆ˜Ó eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÂLÂ¿»ƒ¬»ƒ»ƒ¿»»¬»ƒƒ¿»»¿»ƒ
˙BÚ¯ Ô˙ˆ˜Óe ˙BÙÈ Ô˙ˆ˜Ó eÈ‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ»ƒ¿»»»ƒ¿»»»
.ÔÈc ˙È·a ‡l‡ Ì˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡Â ,˙B¯Ùk Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿≈¿≈¿ƒ»∆»¿≈ƒ

בעובדה 53) הונא רב בר רבה של פסקו לא: מציעא בבא
אביי. של וכתיקונו ספרא, ורב איסור תום 54)של אחרי

אות  מיימוני (הגהת בכלל זמן היה שלא או השותפות זמן
ד). הלכה ד פרק למעלה וראה בשם 55)ג'. אביי כדברי

פסק  להוצאת ולא לברור, אלא צריך שאינו לפי נחמן. רב
שם). (גמרא (סמ"ע 56)דין הדיוטות הם כולם כלומר,

מו). קטן סעיף קעו נאמין 57)סימן היאך כן, לא שאם
(ביתֿדין  דין" "בית נקראו שהרי ועוד משנה) (כסף להם
דין  בית נקראים אינם נאמנים, אינם ואם הדיוטות), של

(כסף 58)(רדב"ז). יחלקו היאך כן לא שאם פשוט.
השותפות.59)משנה). את אותה, חילק כלומר,

בחלוקה 60) הפסיד אם שאפילו משמע זו מוחלטת מצורה
יח). סעיף קעו סימן ברמ"א (וראה בו לחזור הוא יכול זו,

רקע 61) על פפא ורב נחמן רב כדברי וסט: סט. מציעא בבא
הכותים. שני של בהם 62)העובדא שיש שומא, שצריכים
שם). (גמרא מינים להלן.63)כמה ראה שוות, שכולן

(64- דין בבית צורך אין החלוקה, עצם שעל פי על שאף
קטן  סעיף שם סמ"ע וראה החלוקה. על להם להודיע צריך

שם.65)מט. גמרא

.È¯eÒ‡66ÛzzL‰Ï67‡nL ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÌÚ »¿ƒ¿«≈ƒ≈»ƒ∆»
B˙‡¯Èa BÚÈaLÈÂ ,‰Úe·L B¯·Á BÏ ·iÁ˙È68¯·Îe . ƒ¿«≈¬≈¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿»
‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ ¯eÒ‡L ,BÓB˜Óa e¯‡a69˙B¯Ùa ≈«¿ƒ¿∆»«¬¿»¿≈

‡ÏÂ ,˙BÙ¯Ëa ‡ÏÂ ,[˙B¯BÎ·a ‡ÏÂ] ,˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ¿…ƒ¿¿…ƒ¿≈¿…
Ì‡Â .ÌÈOÓ¯e ÌÈˆ˜La ‡ÏÂ ,˙BÓe¯˙a ‡ÏÂ ,˙BÏ·aƒ¿≈¿…ƒ¿¿…ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ

¯·Ú70ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ - ‰OÚÂ71Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯Â . »«¿»»«»»»∆¿«¿ƒ¿∆ƒ∆ƒ
¯·ÚL ÈtÓ ,BÓˆÚÏ „ÈÒÙ‰ - „ÈÒÙ‰72. ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿≈∆»«

שבזמן 66) שכתבו ויש שמואל. של אביו דברי סג: סנהדרין
(הגהות  זה איסור אין זרה בעבודה נשבעים הגויים שאין

בתשובה). רבינו בשם הרדב"ז כתב וכן אבל 67)מיימוני
ד). אות מיימוני (הגהות איתו ולתת לשאת מותר

לאחרים 68) גורם שהישראל ונמצא כלומר: זרה. בעבודה
האליל. שם מותר 69)שיישמע בדיעבד אבל לכתחילה,

כדלהלן. מהריווח  מן 71)השותף.70)ליהנות נלמד
הגניבה  את שאף ד) אות מיימוני הגהות (הביאו הירושלמי
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חולקים. - השותפים מן אחד כשותף 72)שגנב זה והרי
ב. הלכה למעלה רבינו שכתב ששינה,

.‡ÈÔÈ˜qÚ˙n‰ ÔÓ B‡ ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡73- ˙nL ∆»ƒ«À»ƒƒ«ƒ¿«¿ƒ∆≈
‰ÏËa74ÔÓÊÏ e˙‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˜ÒÚ‰ B‡ ˙eÙzM‰ »¿»«À»»≈∆««ƒ∆ƒ¿ƒ¿«

‰ÊÎÂ .ÌÈL¯Bi‰ ˙eL¯Ï ÔBÓn‰ ‡ˆÈ ¯·kL ;Úe·»̃«∆¿»»»«»ƒ¿«¿ƒ¿»∆
ÌÈB‡b‰ e¯B‰75. «¿ƒ

לשותפים 73) רבינו הגדרת א הלכה ו פרק לקמן ראה
יכולים 74)ומתעסקין. היורשים וגם השותף שגם משמע

אחד  מות עם מאליה בטלה שהיא השותפות, את לבטל
נ. קטן סעיף קעו סימן סמ"ע וראה השותפים,

מקור 75) לזה הביא לז) סימן מציעא דבבא ט (פרק והרא"ש
שדה  "המקבל מציעא) דבבא ט (פרק התוספתא מדברי
וכו'". אבינו שעשה מה לנו תן לו יאמרו לא - ומת מחבירו
דשכיב  שתלא "האי קט. מציעא בבא בגמרא שאמרו ומה
בלא  מסתלקין דיליה יורשים ומת), לשתול שדה (המקבל
מילתא  דלאו מפרש הוא היא", מילתא ולאו שבחא,
לעולם  אבל בשבח. מסתלקין אלא שבח בלי דמסתלקין

כנ"ל. מסתלקין,

â"ôùú'ä ïåùçøî 'é éùéù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ומחצית 1) מלוה מחצית שהיא "עיסקא" דיני כל בו נתבארו

נשלמו. ולא פיקדון.

.‡˙eÙzM‰ ÔBÓÓa ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OB Ô‰L ÌÈL2Û‡ , ¿«ƒ∆≈¿ƒ¿¿ƒ¿»«À»«
˙‡¯˜ BÊ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ÏL ÔBÓn‰L Èt ÏÚ«ƒ∆«»∆∆»≈∆¬≈ƒ¿≈
ÚˆÓ‡Ï ‡e‰ È¯‰ - e¯È˙B‰ B‡ e˙Át Ì‡Â ,˙eÙzL3. À»¿ƒ»¬ƒ¬≈»∆¿«

,eˆ¯iM ‰Ó Ïk „ÒÙ‰·e ¯ÎOa ˙B˙‰Ï Ì‰Ï LÈÂ¿≈»∆¿«¿«»»«∆¿≈»«∆ƒ¿
Ï·‡ .e¯‡aL BÓk4‡e‰ „·Ïa „Á‡‰ ‰È‰ Ì‡ ¿∆≈«¿¬»ƒ»»»∆»ƒ¿«

ÔBÓn‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÛezM‰ ÔBÓÓa Ô˙BÂ ‡OBpL∆≈¿≈¿»«ƒ««ƒ∆«»
Ì‰ÈL ÏMÓ5˜ÒÚ ˙‡¯˜ ˙eÙzM‰ BÊ È¯‰ -6‰ÊÂ , ƒ∆¿≈∆¬≈«À»ƒ¿≈≈∆¿∆

Bc·Ï ‡e‰ È¯‰L ,˜qÚ˙Ó ‡¯˜ Ô˙BÂ ‡OBp‰«≈¿≈ƒ¿»ƒ¿«≈∆¬≈¿«
Ô˙BÂ ‡OB BÈ‡L BÙzLÂ ,ÔzÓe ‡OÓa ˜qÚ˙Óƒ¿«≈¿«»«»¿À»∆≈≈¿≈

.˙BÚn‰ ÏÚa ‡¯˜ƒ¿»«««»

רווחים 2) לשם מהן, אחד עלֿידי ניתן הממון כלומר:
מחצה, מקבל - כלום מממונו הטיל שלא זה ואף משותפים,
כתמורת  ביניהם התנו כך כי ממונו, כל שהטיל הראשון כמו
הראשון. עם יחד בזה המשקיע השני של המשאֿוהמתן

דלהלן 3) בעסק כמו כפועל, שכרו לשני לשלם צורך ואין
פקדון  וחצי מלוה חצי יש כאן שגם נאמר אם שאף ב, הלכה
זה  מתעסקים: שניהם שהרי ריבית, כאן אין - כדלהלן

ריבית. כאן ואין בפקדון, וזה קד:4)במלוה בבאֿמציעא
סט.),5) (שם מהגרוניא אליעזר רבי של בעובדא נראה כן

אריסו  היה לולא הרועה, עם בממון שהשתתף שאף
כדלהלן  עסק, כדין שכרו, לו לשלם חייב היה לו, המשועבד

ב. ובאופן 6)הלכה הבאה. בהלכה להלן מפורש ודינו
הוא  המעות, בעל של חלקו - בממון משתתפים ששניהם

(לחםֿמשנה). פקדון וחצי מלוה לחצי נחלק והוא "עסק"

.·ÌÈÓÎÁ ewz7B¯·ÁÏ ˙BÚÓ Ô˙Bp‰ ÏkL : ƒ¿¬»ƒ∆»«≈»«¬≈
,‰‡ÂÏ‰ ˙¯B˙a ÔBÓn‰ ÈˆÁ ‰È‰È - Ô‰a ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿∆¬ƒ«»¿««¿»»
„·‡L Èt ÏÚ Û‡ B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ˜qÚ˙n‰ È¯‰Â«¬≈«ƒ¿«≈«»¿«¬»««ƒ∆»«

Ò‡a8‡e‰ È¯‰Â ,ÔB„wt ˙¯B˙a ¯Á‡‰ ÈˆÁ‰Â , ¿…∆¿«¬ƒ»«≈¿«ƒ»«¬≈
˙BÚn‰ ÏÚa ˙eÈ¯Á‡a9ÏL ÈˆÁ‰ „·‡ B‡ ·‚ Ì‡Â . ¿«¬»«««»¿ƒƒ¿«»««¬ƒ∆

ÌlLÏ ·iÁ ˜qÚ˙n‰ ÔÈ‡ - ÔB„wt10‰È‰È CÎÈÙÏe . ƒ»≈«ƒ¿«≈«»¿«≈¿ƒ»ƒ¿∆
ÈÙÏe .˙BÚn‰ ÏÚa ÏL ,ÁÈÂ¯‰ Ì‡ ,ÈˆÁ‰ BÊ ¯ÎO11 ¿««¬ƒƒƒ¿ƒ«∆«««»¿ƒ

ÏL „ÒÙ‰‰ B‡ ¯ÎO‰ ‰È‰iL ¯LÙ‡ È‡ ,BÊ ‰wz«»»ƒ∆¿»∆ƒ¿∆«»»«∆¿≈∆
,Ôk ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L .‰ÂLa ÚˆÓ‡Ï ÔBÓn‰ Ïk»«»»∆¿«¿»∆∆ƒ«»≈≈
Ô‰L ÂÈ˙BÚÓ ÈˆÁ ¯ÎO ÏËB ÔBÓn‰ ÏÚa ‡ˆÓƒ¿»«««»≈¿«¬ƒ¿»∆≈
Á¯BË ˜qÚ˙n‰ ‰Ê ‡l‡ ,ÌeÏk ‰OBÚ BÈ‡Â ,ÔB„wtƒ»¿≈∆¿∆»∆«ƒ¿«≈≈«
‡ˆÓÂ ,e‰ÂÏ‰L ÂÈ˙BÚÓ ÈtÓ ÔB„wt ÏL ÈˆÁa BÏ«¬ƒ∆ƒ»ƒ¿≈¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿»

˙Èa¯ ˜·‡ È„ÈÏ ÔÈ‡a12eOÚÈ C‡È‰Â .13‰ˆB¯ Ì‡ , »ƒƒ≈¬«ƒƒ¿≈««¬ƒ∆
?‰ÂLa ÚˆÓ‡Ï „ÒÙ‰‰ B‡ ¯ÎO‰ ˙BÈ‰Ï14ÔzÈ ƒ¿«»»«∆¿≈»∆¿«¿»∆ƒ≈

ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎaL B¯ÎO ˜qÚ˙nÏ15˙eÙzM‰ ÈÓÈÓ «ƒ¿«≈¿»∆¿»»ƒ≈«À»
ÏËa ÏÚBÙk16‰Î‡ÏÓ d˙B‡ ÏL17‰pnÓ ÏËaL18. ¿≈»≈∆»¿»»∆»≈ƒ∆»

Ì‡Â19¯Á‡ ˜ÒÚ BÏ ‰È‰20‡e‰L Ïk21Ba ˜qÚ˙‰Ï ¿ƒ»»≈∆«≈»∆¿ƒ¿«≈
‰Ê ÏL ÂÈ˙BÚÓ ÌÚ22¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ƒ¿»∆∆≈»ƒ¿«¬»»

ÌBÈÂ ÌBÈ Ïk ÏL23‰ÏÚ‰ elÙ‡ ‡l‡ ,24ÏÎa ¯È„ BÏ ∆»»∆»¬ƒ∆¡»ƒ»¿»
Bic - ˙eÙzM‰ ÈÓÈ25‰È‰È - e¯È˙B‰ B‡ e˙Át Ì‡Â ; ¿≈«À»«¿ƒ»¬ƒƒ¿∆

BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÂLa ÚˆÓ‡Ï26‰È‰È ÁÂ¯‰ Ïk : »∆¿«¿»∆¿≈ƒ»«»»∆«ƒ¿∆
BLÈÏL EÏ27ÏÈ‡B‰ ,E¯ÎOa B˙È¯ÈOÚ B‡28BÏ LÈÂ ¿¿ƒ¬ƒƒƒ¿»¿ƒ¿≈

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ ˜ÒÚ29„ÈÒÙÈ - B„ÈÒÙ‰ Ì‡Â ; ≈∆«≈¬≈∆À»¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ
BÒÈ¯‡ ˜qÚ˙n‰ ‰Ê ‰È‰ Ì‡Â .‰ˆÁÓ30˜ÒÚ BÏ ‰È‰Â ∆¡»¿ƒ»»∆«ƒ¿«≈¬ƒ¿»»≈∆

;ÏÏk ¯Á‡ ¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¯Á‡«≈≈»ƒ¿«¬»»«≈¿»
.‰„O‰ ÏÚ·Ï ‡e‰ „aÚLÓ ÒÈ¯‡‰L∆»»ƒ¿À¿»¿«««»∆

קד:)?7) (שם נהרדעא שניתנה 8)חכמי מלוה כדין
מז.). (קידושין כדלהלן,9)להוצאה חנם, כשומר ודינו

נוטל  שאינו כיון - ההתעסקות על שכר נוטל שהוא ואע"פ
סובר, והראב"ד חנם. כשומר הוא הרי השמירה, על שכר

שכר. כשומר גניבה 10)שדינו על פטור חנם ששומר
אֿב). הלכות ופקדון שאלה מהלכות (פ"ד ואבידה

במשנה.11) סח. (פ"ו 12)בבאֿמציעא מדרבנן ואיסורו
היא  דאורייתא ריבית ואילו א). הלכה ולוה מלוה מהלכות
(שם). בהוספה לו לשלם עלֿמנת שהלוה קצוצה", "ריבית

בעת 13) שהוא, תנאי כל ביניהם התנו כשלא בסתם, והיינו
שכר, של מינימום על להתנות בידם שהרשות העסק, יצירת
ריבית, אבק משום בו יהיה שלא ובלבד ממון, של תנאי ככל

ד. הלכה להלן המעות 14)וראה בעל רוצה שאם
חכמים, ותקנת להלכה בהתאם והפסד כשכר בהפרשים,
ג. הלכה להלן ראה כפועל, שכר לשלם צריך אינו

שם).15) (הרי"ף פעמי חד שכר לא שם,16)אבל ברייתא
המשנה. לדברי ביאור המבאר 17)המוסיפה כאביי שם,

הברייתא. אך 18)את כבדה, במלאכה עסק שאם
הקלה  זו עבודה עבור לקבל רוצה כמה יותר, משתלמת
עבד  שלא בטל כפועל מפרשים, ויש שם). (רש"י ממנה
כאן  שאין ומפני כזו. קלה עבודה בעד יקבל כמה כלום,

לט). סימן שם (רא"ש הקילו - ריבית אבק שם 19)אלא
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oitzeyeקצ oigely 'ld - oipw xtq - oeygxn 'i iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שם. ברי"ף וראה כסףֿמשנה 20)סט. המין. מאותו
שם. יט ובהערה א, הלכה פ"ח להלן וראה אחד. בפירוש

שם.21) בבאֿמציעא במשנה לרבינו המשניות בפירוש ראה
זה.22) של במעותיו עוסק שהוא העסק עם ביחד כלומר,
בו 23) עוסק והוא הפרטי, מעסקו כלל מתבטל שאינו שכיון

יתירה טירחא כאן ואין ה"עיסקא", עם כאן בדֿבבד אין -
פקדון, וחצי מלוה חצי היא עיסקא שכל ואע"פ ריבית. אבק
בשביל  וכה כה בין עוסק הוא שהרי טירחא, ריבוי כאן ואין
ד"ה  (שם ה'תוספות' בזה תירצו הפקדון? חצי חלקו,
לזה. ויום לזה יום להתחלק: להם שהיה דאמרי)

התנה 24) אם אבל החלוקה, בעת כן עושה שהוא היינו,
עסק  לו שיהיה רבינו, לשיטת צריך, לא העסק, מתחילת
בפירוש  (כסףֿמשנה ד הלכה להלן רבינו כדברי אחר,

בה 25)אחד). מודה רב שגם שמואל, של מימרא סט. שם
דינר,26)(כסףֿמשנה). שכר בענין למעלה כמו כאן, אף

לו  שיהיה צריך ולכן החלוקה, בעת כן בשאמר המדובר
לו  שיהיה צורך אין בתחילה, כן התנה אם אבל אחר, עסק
אחד). בפירוש (כסףֿמשנה ד הלכה כדלהלן אחר עסק

בעל 27) עם בשוה שוה חלק נוטל שהוא ממה חוץ היינו,
מותר 28)הממון. מספיק לא אחר, עסק לו אין שאם

ג. הלכה כדלהלן ההפסד, מן להפחית גם צריך אלא בשכר,
זה 29) הרי - בשכרך שליש "מותר שאומר: שם, כרב,

שם. כפירש"י ולא רבינו מפרשה וכן כמסקנת 30)מותר",
מהגרוניא. ר"א של בעובדא שם, הגמרא

.‚„BÚÂ31B¯·ÁÏ ˙BÚÓ Ô˙Bp‰ ÏkL :ÌÈÓÎÁ ewz ¿ƒ¿¬»ƒ∆»«≈»«¬≈
¯ ‡ÏÂ ,e¯È˙B‰ B‡ e˙ÁÙe ,Ô‰a ˜qÚ˙‰ÏBÏ ÔzÏ ‰ˆ ¿ƒ¿«≈»∆»¬ƒ¿…»»ƒ≈

- È‡z ÌeL Ô‰ÈÈa e˙‰ ‡ÏÂ ,ÌBÈ ÏÎa BÏÓÚ ¯ÎO¿«¬»¿»¿…ƒ¿≈≈∆¿«
LÈÏL ÔB„wt ÏL ÈˆÁ B˙B‡a ˜qÚ˙n‰ ¯ÎO ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿««ƒ¿«≈¿¬ƒ∆ƒ»¿ƒ
,CÎÈÙÏ .ÔBÓn‰ Ïk ÁÂ¯ ˙e˙L ‡e‰L ,ÔB„wt‰ ÁÂ∆̄««ƒ»∆¿∆«»«»¿ƒ»
ÈˆÁ :ÁÂ¯‰ ÈLÈÏL ÈL ˜qÚ˙n‰ ÏhÈ - BÁÈÂ¯‰ Ì‡ƒƒ¿ƒƒ…«ƒ¿«≈¿≈¿ƒ≈»∆«¬ƒ
ÁÂ¯‰ ˙e˙Le ,‰ÂÏÓ Ô‰L ˙BÚn‰ ÈˆÁ ÏL ÁÂ¯‰»∆«∆¬ƒ«»∆≈ƒ¿»¿»∆«
ÈLÈÏL ÈL Ïk‰ ‡ˆÓ ,ÔB„wta ˜qÚ˙pL ¯ÎOa¿»»∆ƒ¿«≈«ƒ»ƒ¿»«…¿≈¿ƒ≈
B˙Át Ì‡Â .ÁÂ¯‰ LÈÏL ˙BÚn‰ ÏÚa ÏhÈÂ ;ÁÂ¯‰»∆«¿ƒ…«««»¿ƒ»∆«¿ƒ¿»

˙Át‰ LÈÏL ˜qÚ˙n‰ „ÈÒÙÈ -32·iÁ ‡e‰ È¯‰L , «¿ƒ«ƒ¿«≈¿ƒ«¿»∆¬≈«»
BÏ LÈÂ ,‰ÂÏÓ ˙BÚn‰ ÈˆÁL ÈtÓ ˙Át‰ ÈˆÁa«¬ƒ«¿»ƒ¿≈∆¬ƒ«»ƒ¿»¿≈

ÔB„wt ÏL ÈˆÁ‰ B˙B‡a B¯ÎOa ˙e˙L33‡ˆÓÂ , ¿ƒ¿»¿«¬ƒ∆ƒ»¿ƒ¿»
„ÈÒÙÈ ˙BÚn‰ ÏÚ·e ;BLÈÏL ˙Át‰ ÔÓ ÂÈÏÚ ¯‡LpL∆ƒ¿«»»ƒ«¿»¿ƒ«««»«¿ƒ

˙Át‰ ÈLÈÏL ÈL34. ¿≈¿ƒ≈«¿»

מסביב 31) סט. סח: שם בגמרא השקלאֿוטריא מתוך יוצא
בסמוך. וראה עיליש, רב של רבינו,32)לעובדא לדעת

בזמן  וגם הרווח בזמן גם עדיפויות, שתי למקבל יש
או  אחת, עדיפות רק שיש בגמרא שמשמע ומה ההפסד,
תרי  - באגר פלגא "אי שם: אמרו שהרי בהפסד, או בשכר
זה  באגר", תילתי תרי - בהפסד פלגא אי בהפסד, תילתי
ד. בהלכה רבינו שמסביר כמו כך, התנו אם אלא אינו
כמו  - בשכר או אחת, עדיפות רק שיש סובר, והראב"ד
שטועה" מי ה"יש וכסברת - בהפסד או כאן, מזכיר שהוא
באגר  פלגא "אי שם שאמרו מה זה, ולפי ד). הלכה (להלן
כשכך  ולא חכמים, תקנת לפי זהו וכו'" בהפסד תילתי תרי -

ריבית.33)התנו. אבק  יהיה שלא ויש 34)כדי והואיל
עסק  לו שיהיה צריך למתעסק, מועט והפסד רב רווח כאן

ד). הלכה להלן (לחםֿמשנה אחר

.„Ì‡ ,Ì˙Ò ˜ÒÚ Ô˙Bp‰L :¯ÓB‡Â ‰ÚBhL ÈÓ LÈ≈ƒ∆∆¿≈∆«≈≈∆¿»ƒ
ÌL ‰È‰ Ì‡Â ,BÈˆÁ ˜qÚ˙n‰ ÏhÈ - ¯ÎO ÌL ‰È‰Èƒ¿∆»»»ƒ…«ƒ¿«≈∆¿¿ƒ»»»

LÈÏL „ÈÒÙÈ - „ÒÙ‰35Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡Â . ∆¿≈«¿ƒ¿ƒ¿≈«»»≈∆»ƒ≈
Le¯Ùa ‰Ê ¯·c ÏÚ e˙‰36„ÈÒÙiL ,e˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .37 ƒ¿«»»∆¿≈¿≈ƒƒ¿∆«¿ƒ

ÈL ÏhÈ - ¯ÎO ÌL ‰È‰È Ì‡Â ,‰ˆÁÓ ˜qÚ˙n‰«ƒ¿«≈∆¡»¿ƒƒ¿∆»»»ƒ…¿≈
ÔÎÂ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÂ¯‰ ÈLÈÏL38Ì‡L ,e˙‰ Ì‡ ¿ƒ≈»∆«¬≈∆À»¿≈ƒƒ¿∆ƒ

‰È‰È Ì‡Â ,B˙ÈÚÈLz ˜qÚ˙n‰ ÏhÈ - ¯ÎO ÌL ‰È‰Èƒ¿∆»»»ƒ…«ƒ¿«≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆
‰È‰iL e˙‰Â ÏÈ‡B‰ ,B˙È¯ÈOÚ „ÈÒÙÈ - „ÒÙ‰ ÌL»∆¿≈«¿ƒ¬ƒƒƒ¿ƒ¿∆ƒ¿∆
˙ÙÒB˙Â ,Ìi˜ B‡z - B„ÒÙ‰ ÏÚ ¯˙BÈ ˜qÚ˙n‰ ÁÂ∆̄««ƒ¿«≈≈«∆¿≈¿»«»¿∆∆

È‡z‰ ÔÈ‡L ,e¯B‰ È˙Ba¯Â .BÏÓÚ „‚k BÊ39‰Ê ¿∆∆¬»¿««∆≈«¿«∆
Ï·‡ ;¯Á‡ ˜ÒÚ ˜qÚ˙nÏ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÏÈÚBÓƒ∆»ƒ≈»»«ƒ¿«≈≈∆«≈¬»

¯Á‡ ˜ÒÚ BÏ ÔÈ‡ Ì‡40˜qÚ˙n‰ ¯ÎO ‡‰iL CÈ¯ˆ - ƒ≈≈∆«≈»ƒ∆¿≈¿««ƒ¿«≈
˙e˙La B„ÒÙ‰ ÏÚ ¯˙È41e¯‡aL BÓk ,42¯·c ‰fL . »≈«∆¿≈ƒ¿¿∆≈«¿∆∆¿«

¯eq‡43Ba ÏÈÚBÓ È‡z‰ ÔÈ‡Â ,‡e‰44ÈÏ ‰‡¯È ‡ÏÂ . ƒ¿≈«¿«ƒ¿…≈»∆ƒ
‰Ê45. ∆

אחת,35) עדיפות על רק היתה חכמים תקנת דבריהם, ולפי
לא. הערה וראה בהפסד, רבינו שהזכיר זו כמו 36)כגון

ג. בהלכה למעלה בשכר,37)שכתבנו עדיפות יש שכאן
בהתנו. רק אפשרי זה - רבינו הוא,38)ולדעת שהעיקר

משום  יהא שלא כדי שהיא, עדיפות איזו למקבל שיהיה
נכון.39)ריבית. וכן "תנאי", תימן: מקורם 40)בכ"י

אלא  דינר במותר התירו שלא סט. בבאֿמציעא מגמרא
בין  מחלקים ואינם ג), הלכה (למעלה אחר עסק לו בשיש

בלחםֿמשנה. וראה התנה, ללא שם 41)התנה מקורם
באגר". תילתי תרי - בהפסד פלגא "אי בהלכה 42)מח:

שבו.43)ג. הריבית אלא 44)מצד  מועיל  תנאי שאין
איסור. גם עמו שיש במקום לא אבל בלבד, בממון

ומה 45) התנה. ללא התנה בין חילוק יש רבינו, שלדעת
אחר, עסק לו שיהיה שצריך שליש, במותר סט. שם שאמרו
בהפסד  פלגא "אי סח: שם שאמרו מה ואף התנו. כשלא זהו
כן, התנו לא אם ואמנם כן. כשהתנה - באגר" תילתי תרי -
כיון  ואז, ג). הלכה (למעלה עדיפויות שתי לו שיהיו צריך
הערה  למעלה וראה אחר, עסק צריך אין רב, רווח לו שיש

לא.

.‰ÏhiL ,e˙‰ Ì‡L :È˙Ba¯ e¯B‰46˜qÚ˙n‰ ««∆ƒƒ¿∆ƒ…«ƒ¿«≈
¯ÎO‰ ÚÈ·¯ ˙BÚn‰ ÏÚ·e ,¯ÎO‰Ó ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL¿»¬»ƒ≈«»»«««»¿ƒ««»»
‰LÏLe ,ÔB„wt ˙¯B˙a „·Ïa ˙BÚn‰ ÚÈ·¯ ‡ˆÓ -ƒ¿»¿ƒ««»ƒ¿«¿«ƒ»¿»
„ÒÙ‰ ÌL ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰‡ÂÏ‰ ˙¯B˙a ÌÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿««¿»»¿ƒ»ƒ»»»∆¿≈

„ÒÙ‰ ÈÚÈ·¯ ‰LÏL ˜qÚ˙n‰ „ÈÒÙÈ -47t˙BÁ «¿ƒ«ƒ¿«≈¿»¿ƒ≈∆¿≈»
ÚÈ·¯‰ LÈÏL48LÈÏLe ÚÈ·¯ ˙BÚn‰ ÏÚa „ÈÒÙÈÂ , ¿ƒ»¿ƒ«¿«¿ƒ«««»¿ƒ«¿ƒ

‰‡Ó BÏ Ô˙ ?„ˆÈk .„ÒÙ‰‰ Ïk LÈÏL ‡e‰L ,ÚÈ·¿̄ƒ«∆¿ƒ»«∆¿≈≈«»«≈»
ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ e¯ÒÁÂ ,‰Ê È‡z ÏÚ ÌÈ¯È„49ÏÚa - ƒ»ƒ«¿«∆¿»¿«¿»»¿∆¿ƒ««

‰ML ÌlLÓ ˜qÚ˙n‰Â ,‰BÓL „ÈÒÙÓ ˙BÚn‰«»«¿ƒ¿»¿«ƒ¿«≈¿«≈ƒ»
¯OÚ50ÏÚ·Ï LiL ˜ÏÁ Ïk :ÌÏBÚÏ BÊ C¯c ÏÚÂ . »»¿«∆∆¿»»≈∆∆≈¿««

BÓk ÏËB - ÁÂ¯ ÌL ‰È‰È Ì‡ ,¯ÎOa ˙BÚn‰«»«»»ƒƒ¿∆»∆«≈¿
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קצי oitzeye oigely 'ld - oipw xtq - oeygxn `"i w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˜ÏÁ‰ B˙B‡ „ÈÒÙÈ - „ÒÙ‰ ÌL ‰È‰È Ì‡Â ,e˙‰L∆ƒ¿¿ƒƒ¿∆»∆¿≈«¿ƒ«≈∆
˙‡ˆÓ .BLÈÏL ˙ÙÒB˙Â51Ì‡L :BÊ ‰cÓ ÈÙÏ „ÓÏ ¿∆∆¿ƒƒ¿≈»»≈¿ƒƒ»∆ƒ

‡Ï - B˙Át Ì‡ ,¯ÎO‰ ÚÈ·¯ ˜qÚ˙n‰ ÏhiL e˙‰ƒ¿∆ƒ…«ƒ¿«≈¿ƒ««»»ƒ¿»…
‡e‰L „ÒÙ‰‰ ÚÈ·¯ È¯‰L ;ÌeÏk ˜qÚ˙n‰ ÌlLÈ¿«≈«ƒ¿«≈¿∆¬≈¿ƒ««∆¿≈∆
‰Ó LÈÏL Bc‚k BÏ LÈ ,‰ÂÏn‰ ÈtÓ ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈ƒ¿≈«ƒ¿»≈¿∆¿¿ƒ«

˙BÚn‰ ÏÚa ÏhiM52„‚k ‰Ê ‡ˆÓÂ ,ÚÈ·¯ ‡e‰L , ∆ƒ…«««»∆¿ƒ«¿ƒ¿»∆¿∆∆
ÔÎÂ .‰Ê53:ÁÂ¯‰ e¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,˙Át‰ ÏÚ e˙‰ Ì‡ ∆¿≈ƒƒ¿««¿»¿…ƒ¿ƒ»∆«

Ì‡Â ,e˙‰M ‰Ó ÈÙk ˜qÚ˙n‰ ˙ÁBt - B˙Át Ì‡ƒ¿»≈«ƒ¿«≈¿ƒ«∆ƒ¿¿ƒ
‰È‰L ˜ÏÁ‰ B˙B‡ BÓk ˜qÚ˙n‰ ÏËB - BÙÈÒB‰ƒ≈«ƒ¿«≈¿«≈∆∆»»
.˙BÚn‰ ÏÚa ÏËpM ‰Ó LÈÏL ˙ÙÒB˙Â ,„ÈÒÙÓ«¿ƒ¿∆∆¿ƒ«∆»««««»
˜qÚ˙n‰ ˙ÁÙÈ - „ÒÙ‰ ÌL ‰È‰ Ì‡L ,e˙‰ ?„ˆÈk≈«ƒ¿∆ƒ»»»∆¿≈ƒ¿…«ƒ¿«≈
B¯È˙B‰ Ì‡Â ,˙Át‰ ÚÈ·¯ ÌlLÓ - B˙ÈÁÙ‰Â ,ÚÈ·¿̄ƒ«¿ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ««¿»¿ƒƒ

‰ˆÁÓ ÏËB -54e¯B‰L el‡ ÌÈ¯·cL Èt ÏÚ Û‡Â . ≈∆¡»¿««ƒ∆¿»ƒ≈∆
‡nL ,BÊ C¯c ÏÚ CÏz Ì‡ ,Ì‰ ÌÚË È¯·c55 ƒ¿≈««≈ƒ≈≈«∆∆∆»

ÔB‚k ?„ˆÈk .¯ÎO ÏhÈÂ ˙ÁÙiL ¯LÙ‡ ˜qÚ˙n‰«ƒ¿«≈∆¿»∆ƒ¿…¿ƒ…»»≈«¿
,¯ÎOa ‰Ú·MÓ „Á‡ ˜qÚ˙n‰ ÏhiL ,BnÚ ‰˙‰L∆ƒ¿»ƒ∆ƒ…«ƒ¿«≈∆»ƒƒ¿»«»»

B˙ÁÙe56¯˙È ‰Ú·MÓ „Á‡ ˜qÚ˙n‰ ÏËB ‡ˆÓ -57 ¿»ƒ¿»≈«ƒ¿«≈∆»ƒƒ¿»»≈
ÌÈ¯È„ ‰Ú·L B˙ÁtL ÔB‚k ?„ˆÈk .„ÒÙ‰‰ ‰Ê ÏÚ«∆«∆¿≈≈«¿∆¿»ƒ¿»ƒ»ƒ
„Á‡ ¯È„ EÏ ·iÁ È‡ :BÏ ¯ÓB‡ ˜qÚ˙n‰ È¯‰ -¬≈«ƒ¿«≈≈¬ƒ«»¿ƒ»∆»

È‡z‰ ÈÙk58Ô‰L ,ÌÈL ÈÏ ÌlLÏ ·iÁ ‰z‡Â , ¿ƒ«¿«¿«»«»¿«≈ƒ¿«ƒ∆≈
ÔB„wt‰ ˜ÏÁ LÈÏL59ÔzÏ ·iÁ ˙BÚn‰ ÏÚa ‡ˆÓ . ¿ƒ≈∆«ƒ»ƒ¿»«««»«»ƒ≈

‰Úa¯‡ „ÈÒÙ‰ el‡Â .‰Ú·L „ÈÒÙ‰L ¯ÎOa ¯È„ BÏƒ»¿»»∆ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ«¿»»
.ÔÈ¯È„ ÈL BÏ ÔzÏ ˙BÚn‰ ÏÚa ·iÁ ‰È‰ - ¯OÚ»»»»«»«««»ƒ≈¿≈ƒ»ƒ

‡L ¯·„Â ,ÏB„b dÓz ‰ÊÂÔÈ‡Â ,B˙B‡ ˙Ï·BÒ ˙Úc‰ ÔÈ ¿∆≈«»¿»»∆≈«««∆∆¿≈
ÔÈc‰Â C¯c‰ Ï·‡ .ÌBÏÁ‰ È¯·„ BÓk ‡l‡ ÈÏˆ‡ ‰Ê∆∆¿ƒ∆»¿ƒ¿≈«¬¬»«∆∆¿«ƒ
‰È‰È Ì‡ ,˜qÚ˙n‰ ÁÈÂ¯iL ÏkL :ÈÏ ‰‡¯iL ˙Ó‡‰»¡∆∆≈»∆ƒ∆…∆«¿ƒ««ƒ¿«≈ƒƒ¿∆
.ÁÈÂ¯Ó ‰È‰L ˜ÏÁ‰ ÈLÈÏL ÈL „ÈÒÙÈ - „ÒÙ‰ ÌL»∆¿≈«¿ƒ¿≈¿ƒ≈«≈∆∆»»«¿ƒ«
B˙B‡ BÓk ÏhÈ - BÁÈÂ¯‰Â ,„ÒÙ‰‰ ÏÚ e˙‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿««∆¿≈¿ƒ¿ƒƒ…¿

B¯·Á ˜ÏÁ LÈÏL ˙ÙÒB˙Â ,„ÈÒÙÓ ‰È‰L ˜ÏÁ‰60. «≈∆∆»»«¿ƒ¿∆∆¿ƒ≈∆¬≈
ÏhiL e˙‰ Ì‡L :BÊ ‰cÓ ÈÙÏ ¯ÓB‡ ‰z‡ ˙‡ˆÓƒ¿≈»«»≈¿ƒƒ»∆ƒƒ¿∆ƒ…
ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - „ÈÒÙ‰Â ,¯ÎO‰ ÚÈ·¯ ˜qÚ˙n‰«ƒ¿«≈¿ƒ««»»¿ƒ¿ƒ¬≈∆¿«≈

˙e˙L61ÏËB - ÁÈÂ¯‰Â ,ÚÈ·¯ „ÈÒÙiL e˙‰ Ì‡Â ; ¿¿ƒƒ¿∆«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ«≈
‰ˆÁÓ62ÔÈc‰ ‡ˆÈÂ ,dÓz ‡ˆÓ˙ ‡Ï ‰Ê C¯c ÏÚÂ . ∆¡»¿«∆∆∆…ƒ¿»≈«¿≈≈«ƒ

.˜„v‰ Â˜a¿««∆∆

וזהו 46) ההפסד. על התנו ולא השכר על שהתנו המדובר
תילתי  תרי - באגר פלגא "אי (שם) שאמרו מה כעין

בו.47)בהפסד". שיש לחלק מקביל שלא 48)שזה כדי
שליש  לו מחזיר הממון שבעל נמצא ריבית. משום בזה יהיה
משלשה  שליש כלומר: שכרו, לחלק לו שהוקצב ממה

דברי  ומקור באגר רבעים. פלגא "אי שם: שאמרו ממה הם
מחצה  על מחצה התנו אם כלומר בהפסד", תילתי תרי -
שליש  הממון בעל לו מוסיף הפסד, היה אם - ברווח
ראוי  שהיה מה מכל שתות דהיינו לו, ראוי שהיה מהמחצה
שני  מפסיד הממון בעל ונמצא למתעסק, ונותנים לשניהם

בכסףֿמשנה. ראה שליש, - והמתעסק שהיו 49)שליש,
– רבעים שלשה שהם שמונהֿעשר לחלקם: צריכים
הממון. לבעל - רביע שהם וששה למתעסק,

לבעל 50) ראוי שהיה מהחלק שליש מקבל שהמתעסק
ששה  רק מפסיד הוא ונמצא מששה, שתים היינו הממון,

שמונה. מפסיד הממון ובעל רוצה 51)עשר, רבינו
והוא  זו, משיטה לכת מרחיקת המסקנה את להראות
שאם  והיינו, כלום. יפסיד לא שהמתעסק יצא, שלפעמים
הפסד, ברביע לשאת הדין מצד צריך והוא רביע, הוא חלקו
המלוה, מחלק שליש למתעסק לנכות יש זו, שיטה לפי אך
רביע, שהוא רבעים, משלשה שליש זה במקרה שהוא

ההפסד. חלק לגובה משלשה 52)המקביל שליש כלומר
רביע. דהיינו על 53)רבעים, רק התנו שהפעם היינו,

"אי  שם: שאמרו מה כעין השכר, על התנו ולא ההפסד,
באגר". תילתי תרי - בהפסד המגיע 54)פלגא רביע היינו:

שליש  כאן: שזה המעות, בעל מחלק שליש ועוד מחלקו,
שהם  רבעים, שני ביחד הרי רביע, שהוא רבעים, משלשה

הראב"ד 55)מחצה. שמעיר כמו להוכיח, כאן רוצה רבינו
לידי  להביא יכולה זו שיטה כמה עד השניה, בהשגתו
שכר  יקבל שהמתעסק הצדק לקוי ואף תמוהים, דברים

הפסד. של משבעה.56)במקרה אחד של זה בשיעור
מקבל 57) - לחלקו משבע אחד מפסיד שהוא שאףֿעלֿפי

שתי  דהיינו הממון, בעל של השביעיות משש שליש הוא
מהכל. משבעה.58)שביעיות אחד לפי 59)שהוא

מחלקו  שליש תמיד מקבל שהמתעסק רבותיו, של העיקרון
בהפסד. בין ברווח בין הממון, בעל שברווח 60)של

בעל  של מחלקו שליש מקבל שהמתעסק רבינו, מודה
השליש  פנים: בשתי היא רבינו ששיטת ויוצא המעות,
מחלקוֿהוא. שליש הוא למתעסק, שמנכים שבהפסד
של  מחלקו שליש הוא למתעסק שמוסיפים השליש וברווח,
- באגר פלגא "אי שם: שאמרו מה זה, [ולפי המעות. בעל
יש  - למתעסק באגר פלגא אי פירושו: בהפסד", תילתי תרי
בהפסד  פלגא ש"אי כשם מחלקו, בהפסד תילתי תרי  רק לו
למפרשים  ואילו במתעסק. מדובר באגר" תילתי תרי -
פלגא  "אי שהבבא הבבות, שתי בין לחלק הכרח יש אחרים,
פלגא  "אי הבבא ואילו במתעסק, מדברת וכו'" בהפסד

הממון]. בבעל מדברת וכו'" מהחלק 61)באגר שמנכים
שתות. רק ונשאר מהכל, שניםֿעשר חלק היינו שליש, שלו

של 62) הרבעים משלושת שליש שלו, לרביע שמוסיפים
רביע. דהיינו הפקדון, בעל

â"ôùú'ä ïåùçøî à"é ÷"ù íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
"עיסקא".1) דיני המשך

.‡Ì˙Ò B¯·ÁÏ ˙BÚÓ Ô˙Bp‰2B‡ ,Ô‰a ˜qÚ˙‰Ï «≈»«¬≈¿»¿ƒ¿«≈»∆
Ì‰ÈÈa „ÒÙ‰‰Â ¯ÎO‰ ‰È‰iL Le¯Ùa e˙‰L∆ƒ¿¿≈∆ƒ¿∆«»»¿«∆¿≈≈≈∆

‰ÂLa3ÔBÓn‰ „·‡Â ,4ÌlLiL ,‰¯B‰L ÈÓ LÈ - ¿»∆¿∆¡««»≈ƒ∆»∆¿«≈
LÈÏL ˜qÚ˙n‰5e¯‡aL BÓk ,6„·‡ Ì‡7˙ˆ˜Ó «ƒ¿«≈¿ƒ¿∆≈«¿ƒ»«ƒ¿»

‡e‰L ‰ˆÁÓ ÌlLÓ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÔBÓn‰«»¿≈»∆ƒ∆¿«≈∆¡»∆
‰ÂÏÓ ˙¯B˙a8LÈÏL ÌlLÓ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰ÊÂ . ¿«ƒ¿»¿∆∆»¿¬»ƒ¿«≈¿ƒ

˙BÚn‰ ÏÚa ÏhÏ „ÒÙ‰‰ ÚÈb‰ ‡lLa - „ÒÙ‰a«∆¿≈¿∆…ƒƒ««∆¿≈ƒ…«««»
ÔBÚÓLÏ Ô˙pL Ô·e‡¯ ?„ˆÈk .BBÓÓ ÈˆÁÓ ˙BÁt»≈¬ƒ»≈«¿≈∆»«¿ƒ¿
È¯‰ - ÌÈÚLz ˙ÁÙe ,Ô˙Â ‡OÂ ,¯Èc ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó≈»¿∆¿ƒƒ»¿»»¿»«»«ƒ¿ƒ¬≈
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÌÈML ÏËB Ô·e‡¯ ‡ˆÓÂ ,ÌÈLÏL ÌlLÓ ÔBÚÓLƒ¿¿«≈¿ƒ¿ƒ¿»¿≈≈ƒƒ
„ÈÒÙÈ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰MÓÁÂ ‰‡Ó ÔBÚÓL ˙Át Ï·‡¬»»«ƒ¿≈»«¬ƒ»≈¿ƒ«¿ƒ
‡ˆÓ ,Ôk ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L .ÌÈLÏLe ‰MÓÁ ÔBÚÓLƒ¿¬ƒ»¿ƒ∆ƒ«»≈≈ƒ¿»
˙BÁt Ô·e‡¯ ÏhÈ ‡Ï ÌÏBÚÏe ,ÌÈMÓÁ ÏËB Ô·e‡¿̄≈≈¬ƒƒ¿»…ƒ…¿≈»

˜ÒÚ ¯ËL ,CÎÈÙÏ .ÌÈMMÓ9ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ ‡ˆBi‰10, ƒƒƒ¿ƒ»¿«≈∆«≈««¿ƒ
ÚaL - Ba ˜qÚ˙Ó Ô‰È·‡ ‰È‰L11¯ËM‰ ÏÚa ∆»»¬ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»«««¿»
‰ÂÏÓ ˙¯B˙a ‡e‰L ‰ˆÁÓ ‰·B‚Â12Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆∆¡»∆¿«ƒ¿»««ƒ

L¯BÈÏ ÌÈÚBË ÌÏBÚlL13ÏËB BÈ‡L ,z„ÓÏ ‰p‰ . ∆¿»¬ƒ¿≈ƒ≈»«¿»∆≈≈
ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡ ‰ÓÏÂ .‰ˆÁnÓ ˙BÁt ÌÏBÚÏ¿»»ƒ∆¡»¿»»¬ƒ≈∆≈
È¯‰L ?ÔB„wta ˜qÚ˙pL B¯ÎO „‚k Ô‡k BÏ ÔÈ˙ÁBt¬ƒ»¿∆∆¿»∆ƒ¿«≈«ƒ»∆¬≈
ÔB„wt Ô‡k ¯‡L ‡ÏÂ ,ÔB„wt ÏL ÈˆÁ‰ Ïk „·‡»«»«¬ƒ∆ƒ»¿…ƒ¿»»ƒ»

a¯k ‰‡¯È - B¯ÎO ÏhÈ ‡Ï Ì‡ :¯Ó‡pL ÏÏk;˙È ¿»∆…«ƒ…ƒ…¿»≈»∆¿ƒƒ
ÏËB „·Ïa ‰ÂÏn‰ ÈˆÁ È¯‰L14ÏhiL e˙‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆¬≈¬ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿∆ƒ…

Blk ÔBÓn‰ „·‡Â ,¯ÎO‰ ÚÈ·¯ ˜qÚ˙n‰15ÌlLÓ - «ƒ¿«≈¿ƒ««»»¿»««»À¿«≈
‰ÂÏÓ ˙¯B˙a ‡e‰L Blk ÚÈ·¯‰16¯‡L Ì‡ Ï·‡ . »¿ƒ«À∆¿«ƒ¿»¬»ƒƒ¿«

ËÚn‰ B˙B‡ ÏÚ ÛÈÒBz Ì‡L È„k ,ËÚÓ ÔBÓn‰ ÔÓƒ«»¿«¿≈∆ƒƒ««¿«
B˙ÁtL „ÒÙ‰‰ ˙e˙L17B‡ ÔBÓn‰ ÚÈ·¯ Ïk‰ ‡B·È , ¿«∆¿≈∆¿»»«…¿ƒ««»

¯·kL ÌÚh‰ ÔÓ ,„·Ïa ˙e˙L ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - ¯˙È»≈¬≈∆¿«≈¿ƒ¿«ƒ«««∆¿»
e¯‡a18. ≈«¿

הרווח 2) מן שלישים שני ג: הלכה פ"ו למעלה נזכר שדינו
למתעסק, ההפסד מן ושליש הממון. לבעל ושליש למתעסק,

הממון. לבעל שלישים שם 3)ושני למעלה נזכר [שדינו
מימי  ויום יום שבכל שכרו למתעסק ש"יתן ב: הלכה

בטל]. כפועל נשאר 4)השותפות שלא הממון, כל כלומר,
בטל,5)כלום. כפועל לו שישלם ובהתנו: סתם. [בנותן
וג.6)כנ"ל]. ב הלכה שם במקרה 7)למעלה כלומר,
לבעל 8)שאבד. להחזיר המתעסק חייב לעולם כלומר,

דברי  ומקור מלוה. בתורת שקיבל הקרן חצי את הממון
דלהלן. מהא ארץ 9)רבינו כדייני ע: ע. בבאֿבתרא

בבבאֿמציעא  הרי"ף פסק וכן כמותם, שפסק וכרבא ישראל,
המקבל. השותפות 10)פרק בטלה - המתעסק מות שעם

מן  תובע הממון ובעל יא). הלכה פ"ה למעלה (ראה
רווחיו. ובתוספת בעסק, שהשקיע הסכום כל את היתומים

הנפרע 11) כל אלא כדין נפרעים שאינם היורשים, מן ים
א). הלכה ולוה מלוה מהלכות ופי"ד פז. (כתובות בשבועה
אוחזין  ב'שנים השבועה כנוסח הוא כאן השבועה ונוסח
שאינם  מכיון מחציה". פחות בה לי שאין "שבועה בטלית':
מהלכות  ופ"ט ב. (בבאֿמציעא טענתם חצי אלא נוטלים
אלא  נוטל שאינו כיון כאן, גם כן - ז) הלכה ונטען טוען
שנתן  הסכום מחצי פחות אצלו לו שאין נשבע טענתו, חצי

מיימוניות). (הגהות הפקדון,12)לו חלק את לא אבל
טוענים  ואנו נאנסו, לטעון: יכול היה חי, הנפקד היה שאילו
היה  לא עצמו הלוה שגם במלוה, מהֿשאיןֿכן ליתומים, כן

אונס. בטענת להפטר ואלמלי 13)יכול כג. בבאֿבתרא
מחצית  את יקבל לא הממון שבעל האפשרות קיימת היתה
כן  לטעון צריכים היינו הממון, כל כשאבד כגון ממונו,

חוץ 14)ליתומים. כלום מקבל הממון בעל אין כלומר,
כלל. ריבית נטילת כאן ואין שהתנו 15)מהמלוה, באופן

בשוה. ביניהם וההפסד השכר הוא:16)שיהיה והכלל

כמבואר  בחזרה, תמיד הממון בעל מקבל ההלואה חלק את
שפחת.17)למעלה. תימן: הלכה 18)בכ"י פ "ו למעלה

ההפסד, של שלישים שני רק תמיד משלם שהמתעסק ה,
ובלחםֿמשנה. בראב"ד וראה שתות. כאן והיינו,

.·˜qÚ˙n‰19„ÈÒÙ‰L20ÁÈÂ¯‰L „Ú Á¯ËÂ ¯ÊÁÂ , «ƒ¿«≈∆ƒ¿ƒ¿»«¿»««∆ƒ¿ƒ«
·MÁe ‡Ba :˙BÚn‰ ÏÚ·Ï ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -≈»«¿«««»¿«≈

ÌÈLÈÏL ÈL „ÈÒÙ˙Â ,‰lÁz e„ÒÙ‰L „ÒÙ‰‰21, «∆¿≈∆ƒ¿«¿¿ƒ»¿«¿ƒ¿≈¿ƒƒ
LÈÏL Ïh˙Â ,‰B¯Á‡a eÁÂ¯‰L ÁÂ¯‰ ·MÁe22; ¿«≈»∆«∆ƒ¿«¿»«¬»¿ƒ…¿ƒ

ÏÚ B‡ ÁÂ¯‰ ÏÚ „·Ïa ‰B¯Á‡a ·MÁÓ ‡l‡∆»¿«≈»«¬»ƒ¿««»∆««
.Ô¯w‰ ÏÚ ÛÈÒB‰L ÁÂ¯a ‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â ,„ÒÙ‰‰«∆¿≈¿≈∆»»∆«∆ƒ««∆∆

רבא.19) של מימרא קה. זאת 20)בבאֿמציעא הודיע ולא
ביחד  והרווח ההפסד את מחשבין ולפיכך הממון, לבעל
ההפסד  חשבון להפריד: יש - הודיעו אם אבל כבסמוך,
בדברי  לפרש יש וכן שם. (גמרא לחוד הרווח וחשבון לחוד

כסףֿמשנה). פ"ה 21)רבינו. למעלה רבינו שכתב כמו
ג. שם.22)הלכה רבינו שכתב כמו

.‚Ô˙23,˜ÒÚa ÌÈ¯Èc ÌÈ˙‡Óa ˙BÚÈ¯È ÌÈ˙‡Ó BÏ »«»«ƒ¿ƒ¿»«ƒƒ»ƒ¿≈∆
ÏÚ BÏ ·MÁÓ - ¯ËL ÏÎa ‰‡Ó ,˙B¯ËL ÈL Ô·˙Îe¿»»¿≈¿»≈»¿»¿»¿«≈«
ÏÚ „ÈÒÙ‰L ‡e‰ ˙BÚn‰ ÏÚ·e ,BÓˆÚ ÈÙa ¯ËL Ïk»¿»ƒ¿≈«¿«««»∆ƒ¿ƒ«

BÓˆÚ24¯ÊÁÂ ,ÌÈ¯È„ ‰‡Óa ˙BÚÈ¯È ‰‡Ó BÏ Ô˙ . «¿»«≈»¿ƒ¿≈»ƒ»ƒ¿»«
‰‡Óa ÔÈÈ ÏL ˙Bi·Á ‰‡Ó ¯Á‡ ˜ÒÚa BÏ Ô˙Â¿»«¿≈∆«≈≈»»ƒ∆«ƒ¿≈»
BÈ‡ - ÔÈ¯Èc ÌÈ˙‡Óa ˜ÒÚ ¯ËL BÏ ·˙ÎÂ ,ÔÈ¯È„ƒ»ƒ¿»«¿«≈∆¿»«ƒƒ»ƒ≈
‡e‰ ˜qÚ˙n‰Â ,„Á‡ ¯ËLa ‡l‡ BÏ ·MÁÓ¿«≈∆»ƒ¿»∆»¿«ƒ¿«≈

BÓˆÚ ÏÚ „ÈÒÙ‰L25‰‡n‰ ¯ÎÓ Ì‡L ?„ˆÈk . ∆ƒ¿ƒ««¿≈«∆ƒ»««≈»
- ÌÈÚ·La ˙Bi·Á ‰‡n‰Â ,ÌÈLÏLe ‰‡Óa ˙BÚÈ¯È¿ƒ¿≈»¿ƒ¿«≈»»ƒ¿ƒ¿ƒ
,„Á‡ ¯ËL ‰OÚL ÈtÓ ;Ïk‰ ÏËB ˙BÚn‰ ÏÚa«««»≈«…ƒ¿≈∆»»¿»∆»

ÌeÏk ÁÈÂ¯‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ˙‡Ó Ïk‰ È¯‰26el‡ Ï·‡ . ¬≈«…»«ƒ¿…ƒ¿ƒ«¿¬»ƒ
˜qÚ˙n‰ ÁÈÂ¯Ó ‰È‰ - eÈ‰Lk ÌÈ˜ÒÚ ÈL ÌÁÈp‰ƒƒ»¿≈¬»ƒ¿∆»»»«¿ƒ««ƒ¿«≈

ÌÈ¯OÚ ÌÈ„‚aa B˜ÏÁa27˙Bi·Áa B˜ÏÁa „ÈÒÙÓe , ¿∆¿«¿»ƒ∆¿ƒ«¿ƒ¿∆¿∆»ƒ
‰¯OÚ28.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰¯OÚ ÏËB ‰È‰Â , ¬»»¿»»≈¬»»¿≈…«≈»∆

רבא.23) של מימרא קד: הפסד 24)שם יש באחד אם
להלן. רבינו שמבאר כמו רווח, ברי"ף 25)ובשני זה כעין

מקבל 26)שם. לא הפסיד, ולא הרוויח לא שאם ומכאן
טרחתו. בשביל כלום שלישים.27)המתעסק שני היינו,

ג.28) הלכה פ"ו למעלה לשיטתו ורבינו שליש. היינו,

.„ÔÈ‡29B‡ ˜ÒÚ ÏL ˙BÚn‰ ˜ÏÁÏ ÏBÎÈ ˜qÚ˙n‰ ≈«ƒ¿«≈»«¬…«»∆≈∆
‰ÂÏÓ ˙¯B˙aL ÈˆÁ‰ ˙‡ Ïh‡ :¯ÓBÏÂ ,‰¯BÁÒ¿»¿«∆…∆«¬ƒ∆¿«ƒ¿»
˙¯B˙aL ÈˆÁ‰ ÁÈp‡Â ,Ba Ôz‡Â ‡O‡Â ,ÈÓˆÚÏ¿«¿ƒ¿∆»¿∆≈¿«ƒ««¬ƒ∆¿«
‡l‡ ‰Ê ÔBÓÓ BÏ Ô˙ ‡lL ;ÔÈc ˙È·a ÔB„wtƒ»¿≈ƒ∆…»«»∆∆»
ÔÈc ˙È·a elÙ‡ ,‰Ê ‰OÚÂ ˜ÏÁ Ì‡Â .BlÎa ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿À¿ƒ»«¿»»∆¬ƒ¿≈ƒ
„ÒÙ‰‰ B‡ ¯ÎO‰ ‡l‡ ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ÏB„b‰«»…»»¿∆»«»»«∆¿≈

.e¯‡aL ÌÈÎ¯c‰ Ô˙B‡ ÏÚ Ô‰ÈÈa≈≈∆«»«¿»ƒ∆≈«¿

מימרא 29) על בהסתמכו רבותיו, נגד שם הרי"ף הכריע כן
חלק  את להוציא יכול המתעסק שאין קד:), (שם רבא של
יחד, בכולו להתעסק לו ניתן שהעסק אחרי לצרכיו, המלוה
בשלו. רק ולעסוק הפקדון של החלק את להזניח יכול ואינו
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קצג oeygxn 'd oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

בטלה  כחפצו, לעשות למתעסק לו ניתן שאם מוסיף, והרי"ף
בעסק. חכמים שתיקנו התקנה כל

.‰Ô˙pL ˜qÚ˙n‰30ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ÌÈ¯Á‡Ï ‰zÓ «ƒ¿«≈∆»««»»«¬≈ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ
˜ÒÚ ÏL31˙BÚn‰ ÏÚa ‡È·‰Â ,˜ÒÚ‰ ˙BÚnÓ B‡ ∆≈∆ƒ¿»≈∆¿≈ƒ«««»

˜ÒÚ ÏMÓ ˙BÚn‰ B‡ ÔÈÏËÏhn‰ el‡L ‰¯e¯a ‰È‡¿̄»»¿»∆≈«ƒ«¿¿ƒ«»ƒ∆≈∆
Ïa˜Ó‰ ‰pL elÙ‡Â .B„iÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ô‰≈ƒƒ»ƒ»«¬ƒƒ»«¿«≈
- „ÈÒÙ‰ B‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï ‰zÓ Ì˙e Ì¯ÎÓe ,Ì˙B‡»¿»»¿»»«»»«¬≈ƒƒ¿ƒ

ÌlLÏ ·iÁ32e¯‡a ¯·k .‰¯e¯a ‰È‡¯a Ïk‰Â .33, «»¿«≈¿«…ƒ¿»»¿»¿»≈«¿
.‰ˆÁÓ ‰·B‚Â ˙BÚn‰ ÏÚa ÚaL - ˙nL ˜qÚ˙n‰L∆«ƒ¿«≈∆≈ƒ¿»«««»¿∆∆¡»

Ì‡Â34˙BÚn‰ ÔÓ el‡ ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈ„Ú ÌL LÈ ¿ƒ≈»≈ƒ∆«ƒ«¿¿ƒ≈ƒ«»
˙BÚn‰ ÏÚa Ì˙B‡ ÏËB - Ì‰ ˜ÒÚ ÏL35‡Ïa ∆≈∆≈≈»«««»¿…

‰Úe·L36Ì‰Ó ÌÈÏËB ‰M‡ ‡ÏÂ ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡Â . ¿»¿≈««¿…ƒ»¿ƒ≈∆
ÌeÏk37‡l‡ ;38˜ÏÁ È¯‰ - ÁÂ¯ Ì‰a ‰È‰ Ôk Ì‡ ¿∆»ƒ≈»»»∆∆«¬≈≈∆

ÏÚa ˜ÏÁ B˙B‡a ÏhÈÂ ,ÂÈL¯BÈ ÏL ˙Ó ÏL ÁÂ¯‰»∆«∆≈∆¿»¿ƒ…¿≈∆««
.‰M‡‰Â ·BÁ¿»ƒ»

מהלוקח,30) להוציא יכול המעות בעל אין מכר, אם אבל
נט). ס"ק קעז סימן יו"ד (ש"ך העסק עומד כך שלשם

ניתנו 31) לא שכולם המלוה, מחלק ובין הפקדון מחלק בין
במתנה. ליתנם ולא בהם, לעסוק או 32)אלא המתעסק

אין  השני מתנה המקבל מן כי אומרים, ויש מתנה. המקבל
שם). ש"ך ועיין לח, ס"ק שם (ט"ז למעלה 33)מוציאין

שם. דברינו וראה א, כרבא 34)הלכה קד: בבאֿמציעא
הרי"ף. שהכריע וכמו אבין, בר אידי כרב ואין 35)ולא

לבעלֿחוב  משתעבדים שאינם יתומים, של כמטלטלין דינם
נשאר  שהעסק לפי ח), הלכה ולוה מלוה מהלכות (פי"א
אלא  למתעסק ניתן ולא המעות, בעל של ברשותו תמיד
לבעליו. חוזר והוא העסק בטל זה של מותו ועם להתעסק,

אלא 36) גובה שאינו היתומים מן חובו כגובה דינו ואין
הממון, בעל ברשות שהכל א), הלכה שם (פי"ד בשבועה

שם),37)כנ"ל. (הרי"ף המעות לבעל רק שייכים שהם
לג. הערה שם.38)וראה הרי"ף בדברי זה כל

.ÂÔ˙Bp‰39˙ÈˆÁÓÏ ˙B¯t Ì‰a ÁwÏ B¯·ÁÏ ˙BÚÓ «≈»«¬≈ƒ«»∆≈¿«¬ƒ
˙ÓÚ¯z ‡l‡ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ - Á˜Ï ‡ÏÂ ,¯ÎO40Ì‡Â .41 »»¿…»«≈»»∆»«¿…∆¿ƒ

¯ÎÓe Á˜lL ‰¯e¯a ‰È‡¯a Ú„B42‡ÈˆBÓ ‰Ê È¯‰ - «ƒ¿»»¿»∆»«»«¬≈∆ƒ
.BÁ¯k ÏÚa ¯ÎO‰ epnÓƒ∆«»»¿«»¿

(39(4 ,381 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"ד בבאֿמציעא
שם. ברי"ף וממנו ג) הלכה ה פרק (שם בירושלמי והובאה

והואֿהדין 40) היזק. לו גרם אלא בידיים, לחבירו הזיק שלא
רווח, לשם בכספו להשתמש יוכל שלא לחבירו הגורם לכל

שם). (ירושלמי לשלם חייב וירושלמי 41)שאינו תוספתא
מעות 42)שם. הניח אם אבל העיסקא, של בממון

והרי  עשוי, שעשה "מה - הוא במעותיו ומכר ולקח העיסקא,
י). הלכה מכירה מהלכות (פ"ז הרמאין" מכלל הוא

.ÊÔ˙43- ¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ ˙B¯t Ô‰a ÁwÏ ˙BÚÓ BÏ »«»ƒ«»∆≈¿«¬ƒ»»
‡ÏÂ ˙eÒÎ ‡Ï ÁwÈ ‡ÏÂ ,‰ˆ¯iL ÔÈÓ ÏkÓ Ô‰a Á˜BÏ≈«»∆ƒ»ƒ∆ƒ¿∆¿…ƒ«…¿¿…

ÌÈˆÚ44‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .45·ÈLBn‰ .46B¯·Á ˙‡ ≈ƒ¿≈…«≈»∆«ƒ∆¬≈
˜ÒÚÈ ‡Ï - Ôn‡ ‰È‰ Ì‡ ,¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ ˙eÁa«¬¿«¬ƒ»»ƒ»»À»…«¬…
˜ÒBÚL ‰ÚLa ˙eÁ‰ ÏÚ ÂÈÈÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,B˙en‡a¿À»¿ƒ∆≈≈»««¬¿»»∆≈

.B˙en‡aÌ‡Â47¯zÓ - ¯ˆÁa BnÚ ÛzL ‰È‰48. ¿À»¿ƒ»»À»ƒ∆»≈À»
‡ÏÂ49Á˜BÏ ‰È‰È50ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ¯ÎBÓe51Ì‡Â . ¿…ƒ¿∆≈«≈¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒ

ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ - ¯ÎÓe Á˜Ï52. »«»««»»»∆¿«

שם.43) ורי"ף ירושלמי ,(32 ,380 (עמוד שם תוספתא
פירות 44) אינם ואלו פירות, בהן ליקח מעות לו נתן שהרי

פירות.45)(כסףֿמשנה). בכלל שאינם דברים
וראה 46) שם. הרי"ף והביאה (8 ,380 (עמוד שם תוספתא

ה. והערה א הלכה פ"ה שם.47)למעלה תוספתא
בלקוחות.48) בינתיים לעסוק יכול תוספתא 49)שהשותף
בכספו.50)שם. בחנות 51)אף רק להתעסק שצריך

השותפות.52)המשותפת. בכסף ונתן נשא כאילו



zeevnd xtq m"anx ixeriyb"tyz'd oeygxn `"iÎ'd -

á"ôùú'ä ïåùçøî 'ä ïåùàø íåé
.èô äùòú àì úåöî
.èë .èì äùò úåöî

.ì äùò úåöî .àô äùòú àì úåöî
― הפ"ט ׁשּוםהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ

"מעלה נקרא: וזה לעזרה, חּוץ ּכלֹומר: ּבחּוץ, ְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָקרּבן
עלתי ּפןּֿתעלה ל "הּׁשמר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּבחּוץ",

ּתראה" אׁשר bi)ּבכלֿמקֹום ,my)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְְְֲִִֵֶֶָָ
(my d`x?מּנין קדׁשים ׁשאר עֹולֹות, אּלא לי "אין :ְִִִִֵֶַָָָָ

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם לֹומר: (my,ּתלמּוד ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָֹֹ
(ciׁשאר ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה עֹולה אֹומר: אני ועדין ,ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹ

"וׁשם לֹומר: ּתלמּוד ― ּבעׂשה אּלא יהיּו לא ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹקדׁשים
"עלתי ּבּכלל(my)ּתעלה עלה .` lk" ly)("jevn .. xy ְֲֶֶַַָָֹֹֹ

יצאת ולּמה yxetna)היתה, aey dazkpe):אליה להּקׁש ? ְְְִֵֶַָָָָָָָ
ּכל ּכ ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה ׁשהיא מיחדת ׁשהיא עֹולה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻמה
ל אבאר ואני ּבלאֿתעׂשה". הּוא הרי ּבעׂשה ְְֲֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשהּוא
ׁשּיתּבאר ּכדי ― ּפׁשּוט ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ― זה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּפסּוק
על להזהיר ּפסּוק עליה נאמר ׁשהעֹולה והּוא: ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָהענין.
,"עלתי "ּפןּֿתעלה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבחּוץ, ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהקרבתּה
והּוא ּבפנים אתֿהעֹולה להקריב לצּוֹות אחר ּפסּוק ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּובא
עׂשה מצות וזֹו ― "עלתי ּתעלה "ׁשם יתעּלה: ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹאמרֹו
קדׁשים ׁשאר אבל ה'. יבחר אׁשר ּבּמקֹום העֹולה ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָׁשּתקריב
"וׁשם אמרֹו: והּוא ּבפנים, ׁשּיקרבּו ּבלבד, ּבעׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֻּבאּו
"ׁשם ׁשּמּמהּֿׁשאמר: אּלא מצּוּך"; אנכי אׁשר ּכל ְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּתעׂשה
אצלנּו: הּוא ּוכלל ― לאֿתעׂשה ׁשּבחּוץ מׁשמע ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָֹּתעׂשה"

ּכאן אמרם וזהּו הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל הּבא (ixtqaלאו ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oeygxnקצר 'e ipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(l"pdאּלא יהיּו לא קדׁשים ׁשאר אֹומר אני "ועדין :ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹ
עֹובר ּבחּוץ קדׁשים ׁשאר הּמקריב ׁשּיהא ּכלֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבעׂשה",
"וׁשם אמר ּולפיכ ― ּבלבד עׂשה מּכלל הּבא לאו ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָעל
קרּבנֹות ׁשאר ויהיּו ההּקׁש ׁשּיּׂשג ּכדי "עלתי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻּתעלה
ּכ ּבלאֿתעׂשה, ּבחּוץ עֹולה ׁשּמקריב ּכׁשם ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹּכעֹולה:
ּבמזיד זה לאו על והעֹובר ּבלאֿתעׂשה. קרּבנֹות ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשאר
ּולׁשֹון קבּועה. חּטאת חּיב ― ּובׁשֹוגג ּכרת; ענּוׁש ―ְְְֵֵַַָָָָָ
"אׁשרֿ ּבחּוץ: ּבמעלה אמר מֹות אחרי ּבפרׁשת ְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּכרת
יביאּנּו לא מֹועד אהל ואלּֿפתח אֹוֿזבח עלה ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹיעלה

מעּמיו" ההּוא האיׁש ונכרת לה' אתֹו fi,לעׂשֹות `xwie) ְְֲִִֵַַַַַָָֹ
(hÎgאזהרה ׁשמענּו, ענׁש ― מעּמיו" "ונכרת ּובּספרא: .ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

."עלתי ּפןּֿתעלה ל "הּׁשמר לֹומר: ּתלמּוד ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹמּנין?
זבחים ּגמרא ּוכתיב(ew.)ּולׁשֹון ענׁש ּכתיב "העלאה, : ְְְְְֲִִִֶַָָָָָֹ

ע וגֹו'אזהרה; מֹועד אהל "ואלּֿפתח ּכתיב: ― נׁש ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
ּפןּֿתעלה ל "הּׁשמר ּדכתיב: ― אזהרה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָונכרת";
מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ."ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָֹֹעלתי

(my).

― הל"ט ּבּמקּדׁשהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָ
והּוא "ּתמידין", נקראים ואּלה ּבכלֿיֹום, ּכבׂשים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָׁשני

תמיד" עלה לּיֹום "ׁשנים יתעּלה: b)אמרֹו ,gk xacna). ְְְִִִֶַַַָָָֹ
ועׂשּיתם הקרבתם וסדר זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּוכבר

מּיֹומא ב' ּתמיד.(ek:)ּבפרק ּובמּסכת ְְִִֶֶֶֶַָָ

― הכ"ט עלהּמצוה אׁש להבעיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ
ּתּוקד ּתמיד "אׁש אמרֹו: והּוא ּתמיד, ּבכלֿיֹום ְְְְִִִֵֵַַַָָָָהּמזּבח

תכּבה" לא e)עלֿהּמזּבח ,e `xwie)אּלא יּתכן לא וזה ― ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּובין ּבכלּֿבקר אתֿהעצים ולׂשים להתמיד ׁשּצּוה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבּמה

מּיֹומא ב' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּובמּסכת(ek:)הערּבים, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
a)ּתמיד wxt)אמרּו ּובפרּוׁש .(:`k `nei)אףֿעלּֿפי" : ְְִִֵַַָָ

מןֿההדיֹוט". להביא מצוה מןֿהּׁשמים, יֹורדת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהאׁש
מּכּפּורים ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו dk.)ּוכבר my) ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָ

האׁש מערכֹות מצות לֹומר רצֹוני מּתמיד, ב' ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּובפרק
ּבּמזּבח. ּבכלֿיֹום ְְֲִֵֵַַַַָהּנעׂשית

― הפ"א אׁשהּמצוה מּלכּבֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
עלֿ ּתּוקד ּתמיד "אׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָהּמזּבח,

תכּבה" לא ּובספרא(my)הּמזּבח .(ev zyxt)תכּבה "לא : ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹֹ
וכלֿהעֹובר ּבלאֿתעׂשה"; עֹובר ׁשּכלֿהמכּבה מלּמד ―ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
― הּמזּבח מּגחלי אחת ּגחלת אפּלּו וכּבה זה לאו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָעל
מּזבחים י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָלֹוקה.

(:`v).

― ׁשלׁשים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹ
אתֿהּדׁשן להסיר ּגּבי(xt`d)הּכהנים מעל ּבכלֿיֹום ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

אמרֹו והּוא הּדׁשן", "ּתרּומת ׁשּקֹוראים: וזֹוהי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָהּמזּבח
והרים וגֹו' ּומכנסיֿבד בד מּדֹו הּכהן "ולבׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹיתעּלה:

b)אתֿהּדׁשן" ,my)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו וכבר . ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ

ּתמיד ּבמּסכת מקֹומֹות c)ּבכּמה dpyn ` wxt)וכּפּורים ְְְְִִִֶֶַַָָ
(.k).

â"ôùú'ä ïåùçøî 'å éðù íåé
.àî .î .äë .çë äùò úåöî

.áî .æë
― הכ"ח אתֿהּמצוה לּתן הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹ

אמרֹו והּוא הּזהב, מזּבח על ּפעמים ּבכלֿיֹום ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּקטרת
ּבּבקר ּבּבקר סּמים קטרת אהרן עליו "והקטיר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹיתעּלה:
ּבין אתֿהּנרת אהרן ּובהעלת יקטירּנה אתֿהּנרת ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹּבהיטיבֹו

יקטירּנה" gÎf)הערּבים ,l zeny)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
ּבריׁש ּבכלֿיֹום ּבּה ההקטרה ותאּור ועׂשּיתּה זֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹקטרת

ּתמיד(e.)ּכרתֹות ּבמּסכת cere)ּובמקֹומֹות g dpyn b wxt). ְְְִִֵֶֶַָ

― הכ"ה להדליקהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
יתעּלה:(dxepnd)הּנרֹות אמרֹו והּוא ה', לפני ּתמיד ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

אתֹו יער עלֿהעדת אׁשר לּפרכת מחּוץ מֹועד ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֻ"ּבאהל
ּובניו" k`)אהרן ,fk my).הּנרֹות הטבת מצות וזֹוהי ― ְְֲֲִִֵַַַַָָָֹ

ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו מּמנחֹותּוכבר (et.)ח' ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ
מּיֹומא א' ּתמיד.(ci:)ּובפרק ּבמּסכת ּובמקֹומֹות ְְְִִִֶֶֶֶַָָ

― ארּבעים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָ
ּובין ּבּבקר מנחה ּתמיד, ּבכלֿיֹום ּגדֹול ּכהן ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּיקריב

ּגדֹול ּכהן חבּתי הּנקראת: והיא ziyrpהערּבים, ik) ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹ
(zagnaאמרֹו והּוא מׁשיח. ּכהן מנחת ּגם: ונקראת ,ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹ

לה'" אׁשרֿיקריבּו ּובניו אהרן קרּבן "זה e,יתעּלה: `xwie) ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹ
(biקרבה ואי קרבה ּומתי זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָ

ו' ט'(cr:)ּבפרק ּביֹומא(ft:)ּובפרק ּובמקֹומֹות מּמנחֹות ְְְְְִִֶֶֶֶָָ
(.cl).ְִָותמיד

― המ"א קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
מּוסף וזהּו ― ּכלֿיֹום ׁשל ּתמיד על נֹוסף ְְִֶֶַַַָָָָָּבכלֿיֹוםֿׁשּבת
ׁשניֿכבׂשים" הּׁשּבת "ּוביֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָׁשּבת.

(h ,gk xacna)'ב ּבפרק הקרבתֹו סדר נתּבאר ּוכבר .ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּובתמיד.(ek:)מּיֹומא ְִִָָ

― הכ"ז הּפניםהּמצוה לחם לׂשים ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
("mipt mdl yiy" zelg dxyr mizy)והּוא ּתמיד, ה' ְְִִֵָלפני

ּתמיד" לפני ּפנים לחם עלֿהּׁשלחן "ונתּת יתעּלה: ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻאמרֹו
(l ,dk zeny)חדׁש לחם ּבנתינת הּתֹורה לׁשֹון ידעּת ּוכבר .ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָ

מהֿ הּכהנים וׁשּיאכלּו לבֹונה, עּמֹו וׁשיהא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכלֿׁשּבת,
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּקֹודמת. ּבּׁשּבת ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּנעׂשה

מּמנחֹות י"א .(cv.)ּבפרק ְְִֶֶָ

― המ"ב קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
וזהּו ― ּכלֿיֹום ׁשל ּתמיד על נֹוסף ְְִֶֶֶַָָָָֹֹּבכלֿראׁשֿחדׁש
חדׁשיכם "ּובראׁשי יתעּלה: אמרֹו והּוא ראׁשֿחדׁש. ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹמּוסף

i`)וגֹו'" ,gk xacna). ְ
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קצה oeygxn 'gÎ'f iriaxÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

â"ôùú'ä ïåùçøî 'æ éùéìù íåé
.ãî .âî äùò úåöî

.àð .ð .çî .æî .åî .äî
― המ"ג קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ

מּוסף וזהּו ― הּפסח ימי ּבכלֿׁשבעת הּתמיד על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָנֹוסף
ּתקריבּו ימים "ׁשבעת יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמּצֹות. ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָחג

לה'" el)אּׁשה ,bk `xwie). ִֶַ

― המ"ד העמרהּמצוה מנחת jkeהיא Ð dcn my) ְְִִִֶַַַָָֹ
(ef dgpn zcn dzidלהקריב ׁשּנצטּוינּו הּמצוה והיא ,ְְְְְִִִִִֶַַַָ

ּכבׂש עּמּה ונקריב ּבניסן, ט"ז ּביֹום ׂשעֹורים ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָמנחת
אתֿעמר "והבאתם יתעּלה: אמרֹו והּוא לעֹולה. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבןֿׁשנתֹו

אלֿהּכהן קצירכם i)ראׁשית ,my)היא זֹו ּומנחה . ְְְִִִִֵֵֶֶַָֹ
יתעּלה: ּבאמרֹו הרמז ועליה ּבּכּורים", "מנחת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּנקראת:
ּגרׂש ּבאׁש קלּוי אביב לה' ּבּכּורים מנחת ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ"ואםּֿתקריב

ci)ּכרמל" ,a my)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(exzi zyxt)ּכלֿאם" : ְְְְִִֶַַָָ
ואחד חֹובה, ׁשהן מּׁשלׁשה חּוץ רׁשּות, ― ׁשּבּתֹורה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹואם
"חֹובה. אמרּו: ּבּכּורים". מנחת ּתקריב ואם הּוא: ְְְְִִִִִֵֶַַָָמהם
לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? אּלא אינֹו אֹו חֹובה, אֹומר ְְֵֵֶַַַָָָאּתה
ּוכבר רׁשּות". ולא חֹובה ― ּבּכּורי מנחת את ְְְְְִִִֵֶַַָָֹּתקריב
מּמנחֹות. י' ּבפרק ּבׁשלמּות ּכּלם זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֻנתּבארּו

― המ"ה קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
ט"ז יֹום ׁשהּוא העמר הקרבת מּיֹום חמּׁשים ּביֹום ּגם ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹמּוסף

עצרת מּוסף וזהּו zereayd)ּבניסן, bg)ּבספר הּנזּכר והּוא , ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָ
ּבהקריבכם הּבּכּורים "ּוביֹום אמרֹו: והּוא ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָ"ּבמדּברֿסיני".
ניחח" לריח עֹולה והקרבּתם וגֹו' לה' חדׁשה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹמנחה

(fkÎek ,gk xacna).

― המ"ו לחםהּמצוה ׁשּתי להביא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
ּבגלל ּבאים ׁשהם הּכתּובים הּקרּבנֹות עם לּמקּדׁש ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָחמץ

הּקבּוע עצרת ּביֹום xnerl)הּלחם miyingd meia), ְֲֶֶֶֶַַַָ
ּבוּיקרא הּכתּוב ׁשּפרׁש ּכמֹו הּקרּבנֹות (bk,ּולהקריב ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ

(hiÎgiעם הנפתן אחר הּלחם ׁשּתי הּכהנים ואֹוכלים .ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּתביאּו "מּמֹוׁשבתיכם יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשלמים. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּכבׂשי

עׂשרנים" ׁשני ׁשּתים ּתנּופה fi)לחם ,bk `xwie)ּוכבר . ְְְְְִִֵֶֶֶַָָֹ
מּמנחֹות ד' ּבפרק ּבגלל(dn:)נתּבאר הּבא זה ׁשּקרּבן , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

זּולת וׁשּזה הּיֹום מּמּוסף חלּוק n)הּלחם dpey oaxw).זה ְִֶֶֶֶֶַַַַָ
מנחֹות ּבמּסכת מסּפיק ּבאּור אתֿזה ּבארנּו cּוכבר wxt) ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

(a dpynּופרק ד' ּבפרק נתּבארּו ּכבר זֹו מצוה וכלּֿדיני ,ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָ
ח' ּופרק מּמנחֹות.(h)ה' י"א ּופרק ְִֶֶֶֶָ

― המ"ז קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
Ð)נֹוסף g"x sqen lre oicinzd lr)והּוא ּבתׁשרי, א' ּביֹום ְְְְִֵָ

הּׁשביעי "ּובחדׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא הּׁשנה. ראׁש ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֹמּוסף
לה'" ניחח לריח עלה ועׂשיתם וגֹו' לחדׁש (xacnaּבאחד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ

(.aÎ` ,hk.

― המ"ח קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, העׂשירי ּבּיֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָנֹוסף
ריח לה' עלה והקרבּתם וגֹו' הּׁשביעי לחדׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ"ּובעׂשֹור

gÎf)ניחח" ,my). ִַֹ

― חמּׁשים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָ
יתעּל אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ּבימי נֹוסף קרּבן ה:להקריב ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ

לה'" ניחח ריח אּׁשה עלה bi)"והקרבּתם ,my)וזהּו , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ
החג. ֶַָמּוסף

― הנ"א קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
ׁשמיני מּוסף וזהּו הּסּכֹות, חג ׁשל הּׁשמיני ּבּיֹום ְְְִִִִֶֶַַַַַָֻנֹוסף
עצמֹו, ּבפני זה מּוסף למנֹות אֹותנּו ּומהּֿׁשחּיב ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָעצרת.
עצרת ׁשמיני אצלנּו: ׁשהּכלל הּוא סּכֹות, מּכלֿימי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻנבּדל

אמרּו ּובפרּוׁש עצמֹו. ּבפני gn.)רגל dkeq)רגל" ׁשהּוא , ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָ
קרּבן עצמֹו, ראיה(sqen)ּבפני זֹו הּנה עצמֹו". ּבפני ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ

הּפׁשטּות. ּבתכלית ּפׁשּוט וזה חלּוק. ְְְְְִֶֶַַַָָָָׁשּקרּבנֹו

â"ôùú'ä ïåùçøî 'ç éòéáø íåé
.àñ÷ äùò úåöî

.î÷ äùòú àì úåöî
ïåùçøî'ç-'æéòéáø-éùéìùíåé

― הקס"א העמר,הּמצוה ּבספירת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֹ
הּׁשּבת" מּמחרת לכם "ּוספרּתם יתעּלה: אמרֹו (xwie`והּוא ְְְְְֳִִֶֶֶַַַַַָָָָ

(eh ,bkׁשנה יֹובל, ׁשני לסּפֹור ּדין ּבית ׁשחּיב ׁשּכמֹו ּדע, .ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשמּטה, ּוׁשמּטה nw)ׁשנה dyr zevn), ְְְְְִִֵֵֶַָָָָ

יֹום יֹום העמר, ימי לסּפר מאּתנּו ואחד ּכלֿאחד חּיב ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹּכ
יֹום" חמּׁשים "ּתסּפרּו אמר: ׁשהרי ׁשבּוע, fh)וׁשבּוע ,my), ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ

"ּתסּפרֿל ׁשבעת "ׁשבעה h)ואמר: ,fh mixac)ּכׁשם , ְְְְִִֵַָָָָָֹֻ
ּכ ׁשּבארנּו, ּכמֹו אחת, מצוה והּׁשמּטים הּׁשנים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּמנין
ּכלֿמיֿׁשּקדמני אֹותּה מנה וכ אחת, מצוה העמר ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹספירת
יטע ואל ּבזה. ּׁשעׁשּו מה הּוא ונכֹון אחת, ּכמצוה ―ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָ

pydאמרם y`x)(.eq zegpn :fi dbibg ,d dלממני "מצוה : ְְְְִִֵָָָ
(zepnl)ׁשּתי ׁשהן ׁשּתחׁשֹוב עד ׁשבּועי" לממני ּומצוה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָיֹומי

לּה ׁשּיׁש מצוה איזֹו מחלקי ׁשּכלֿחלקֿוחלק לפי ― ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹמצות
נעׂשֹות היּו אבל מּמּנה. החלק אֹותֹו לעׂשֹות מצוה ְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָחלקים,

אמרּו אּלּו מצות xnba`)ׁשּתי ,l"fg),מצוה הּימים מנין : ְְְְְִִִִִֵַַָָָֹ
ׁשמדקּדק מּמי יעלם ׁשּלא ּדבר וזה מצוה. הּׁשבּועֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומנין
לׁשֹון אין ,וכ ּכ לעׂשֹות חֹובה ּתאמר: אם ׁשהרי ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבדברים,
ּוראיה עצמּה. ּבפני מצוה הּפעּלה אֹותּה ׁשּתהא מחּיב ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻזה

זה על `zg)ּברּורה devna millkp zexitqd izyy)ׁשאנּו זה , ְֶֶֶַָָ
וכ ּכ ׁשהם ּבאמרנּו, ּבכלֿלילה אתֿהּׁשבּועֹות ּגם ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמֹונים
ּבפני מצוה הּׁשבּועֹות היּו ואּלּו ימים, וכ וכ ְְְְִִִִֵַָָָָָָָָׁשבּועֹות
ּבלבד, הּׁשבּועֹות ּבלילי אּלא מנינם מתקינים היּו לא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹעצמּה,
על וצּונּו ּבמצותיו קּדׁשנּו "אׁשר ּברכֹות: ׁשּתי להן היּו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹואז
הּדבר ואין העמר", ׁשבּועי ספירת ו"על העמר" ימי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹספירת
ּכמֹו וׁשבּועיו, ימיו ― העמר ספירת היא הּמצוה אּלא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּכן,

זֹו. ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ואין ְְְִִִֵֶַַָָָָׁשּצּוה.
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i"yx
(Á).êì íéèù åéä:להנהיגך משוטיך êéìáåç.תופסי

האניה: וליישר לכוין הקברניט ìáâ.(Ë)אוחזי éð÷æ
והגבלים חירום ובוני שנאמר כמו הבנין (מלכיםאומני

ה) ê÷ãá.:א é÷éæçî בהם יכנסו שלא בדקך מתקני
בלע"ז: טאקראוצ"א אפייטונ"ט íéäהמים úåéðà ìë

.íäéçìîå:שלהם êá.הספנים åéä אל לשוט סביבך היו
לתוכך: הסחור' להביא הרחוקות áåøòìהמדינות

.êáøòî בהם חי שהוא האדם צורכי כל הם ערובה ל'
בלע"ז: גרנטיא"ה לחייו והצלתו ערובתו הוא וממונו

(‡È).êìéçå ãåøà éðá היושבים אדם בני חיל ושאר
של íéãîâå.בתוכך: משמו שמעתי קפוטקאי ואף ת"י

משערי  התהום עד בים שיורדין שם על מנחם רבי
ויש  בלע"ז אנדוי"ש גמדים נקראו עומקה אמות גומדי

אמה: במדת ונכנסין ננסים שהם הם íäéèìù.פותרים
כמו חצים בהם שנותנין כא)אשפות הברו (ירמיה

בלע"ז: קויכרינ"ה השלטים מלאו הרבה åìú.החיצים
תלים: תרשיש:ùéùøú.(È·)תלי ששמה ìëים áåøî

.ïåä בך שימצאו הסוחרים ובטוחים בתוכך שהיה
להם: הראויה בלע"ז:ìéãá.סחורה êéðåáæò.אשטיי"ן

כמו ועוזרך ג)חוזקיך עד (נחמיה ירושלים את ויעזבו
רגליו: על המעמידו חזקו הוא אדם של וממונו החומה

(‚È).íãà ùôðá:למכור ושפחות עבדים

cec zcevn
(Á).„Â¯‡Â ÔÂ„Èˆ È·˘ÂÈהם ספינה  בהנהגת בקיאים שהיו 

הספינה: את ומוליכים משיטים ˆÂ¯.היו ÍÈÓÎÁכאלו כי על 
הספינה חובלי ר"ל וכו' צור חכמיך  אמר  לכן ידבר צור אל
מרובה חכמה שהיא  הרוח מול  לנטותה  הוילון חבלי מושכי

מופלאים : חכמים נמצאו שם כי צור מחכמיך È˜Ê(Ë)היו
.‰ÈÓÎÁÂ Ï·‚היו הם  ולכן הבנין במלאכת  בקיאים  היו  הם

הרעועים : ומקומות  הספינה  בדקי ולתקן לחזק  ‡ÂÈ˙בך ÏÎ
.ÌÈ‰הספינה מנהיגי הם ומלחיהם בים ההולכות  הספינות כל 

בך : נמצא  סחורה  הרבה כי סחורתך  לסחור אליך  באו כולם
(È).Í˙ÓÁÏÓ È˘‡ ÍÏÈÁ· ÂÈ‰נלחמו ההם האומות ר"ל

בשכרם : להם שנתת  העושר  במחיר ·Í.בעבורך  ÂÏ˙היה כן
המגן אלף כמ"ש המגדלים  על מלחמה כלי לתלות מנהגם 

עליו ד)תלוי ופאר‰Ó‰.:(ש"ה הדר נתנו האלה  המלחמה כלי 
עירך: מאנשיך:ÍÏÈÁÂ.(È‡)על  חילך  אנשי ÏÚוגם
.ÍÈ˙ÂÓÂÁ:האויב מן העיר לשמור  מסביב החומות על  עמדו
.ÌÈ„Ó‚Âמשם לראות המגדלים  על היו המדה קצרי אנשים 

האויב ראום  לא  קטנותם  ובעבור האויב במחנה הנעשה מה 
חצים : בהם  נתנו‰Ó‰.לזרוק  החומה  על  התלויים הסלעים

לך : הראוי  היופי כל  הביאו˙¯˘È˘.(È·)בך  תרשיש אנשי
וברזל  כסף שעם ומפרש וחוזר  הון ממרבית  עשירה  סחורה לך
כל  המוציאים מחצבים  נמצאו  בארצם כי סחורתך  נתנו וכו'

המתכות : וחוזר‰Ó‰.(È‚)אלה  סוחריך  היו ההם האומות
נתנו נחושת וכלי ולשפחות  לעבדים אדם  נפשות שעם ומפרש 

באלה : להסתחר היה דרכם כי ˙Ó¯‚Â‰.(È„)סוחרתך  ˙È·Óרבה בגבורה רוכבים  אנשים שם וימצא הסוסים מוצא  מקום שם
בסחורה: לך  ונתנו הביאו אלה וכל  שם ימצא פרדים וגם

oeiv zcevn
(Á).„Â¯‡Â:מקום ושחיה:˘ÌÈË.שם  שטיה ÍÈÏ·ÂÁ.מלשון

מושכים כי על  הספינה מנהיגי כן ויקראו וקו חבל  מלשון
החובל רב וכן הוילון  א')בחבלי אומה‚·Ï.(Ë):(יונה שם

והגבלים  חירם  ובוני כמ "ש  בנאים  ה')והיו È˜ÈÊÁÓ.:(מ"א
ותקון: חוזוק  בדק·„˜Í.מלשון כמו והרעוע השבר מקום 

ג')הבית וחיפוש(מ"ב בדיקה צריך כי על  בדק  בלשון וקרא  .
למצאה: הרעוע ומקום השבר יקראוÌ‰ÈÁÏÓÂ.אחר  כן

המלחים  וייראו כמו הספינה א')מוליכי ערבוב(יונה ענין והוא 
קדש  טהור ממולח  ל')כמו הספינה(שמות שמוליכי  ע "ש

המשוטות : עם המים Í·¯ÚÓ.מערבבים  ·Â¯ÚÏהסחורה
לזה זה מתחייבים הסוחרים  כי עורביה והסוחרים  מערב  תקרא 
התחייבות ענין הוא וערב  לזה  זה הסחורה  את  בהקפותיהם

וכו' אדוני את נא התערב  לו)כמו  ערב(ישעיה זה הוא  מי וכן
אלי לגשת  לבו ל')את ועושר:·ÍÏÈÁ.(È):(ירמיה חיל  מלשון

.Ú·ÂÎÂ: הראש על  מגן כלי  תליה:˙ÂÏ.הוא מלשון 
(‡È).ÍÏÈÁÂ: עם צבאות  מדהÌÈ„Ó‚Â.ענין  אנשי יקראו כן 

ארכה  גמד  מלשון והוא ג')קצרה הזרוע:(שופטים אמת  שר"ל
.Ì‰ÈËÏ˘: מגיניה כעין ויתכןÍÈÂ·ÊÚ.(È·)הם הסחורה  היא

ירושלים  את ויעזבו  מלשון ג')שהוא חיזוק(נחמיה ענין שהוא 
בו: העוסקים  אל לחוזק הוא הסחורה הםÌÈ˘¯ÙÂ.(È„)וכן

ובזריזות: בגבורה הסוסים מןÌÈ„¯ÙÂ.רוכבי הנולדים  הם 
הסוס: ומן החמור

oeygxn `"iÎ'h ycewÎzayÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
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― וארּבעים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָ
והּוא לאכלם, ׁשאסּור הּמקּדׁשין ּפסּולי מּלאכֹול ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻׁשהזהרנּו
ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבכּונה, ּבהם ׁשעׂשינּוהּו מּום ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּיהיה

ּבכֹורֹות אחר(dl.)ּבמּסכת הּקרּבן אֹותֹו ׁשּנפסל אֹו , ְְְְִֶֶֶַַַַָָָ
והּוא אכילתֹו, הּמֹונעים הּפסּול מּדרכי ּבדר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָׁשחיטתֹו

ּכלּֿתֹועבה" תאכל "לא b)ׁשּנאמר: ,ci my)ספרי ּולׁשֹון . ְְֱִֵֵֶֶַַָָֹֹ
(my d`x zyxt)ּבפסּולי ּכלּֿתֹועבה" תאכל "לא :ְִֵֵַָָֹֹ

אליעזר "רּבי אמרּו: וׁשם מדּבר. הּכתּוב ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּמקּדׁשין
לּצֹורם מּנין אֹומר: ואכל(jzeg)ּבןֿיעקב הּבכֹור ּבאזן ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

תאכל "לא לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? ׁשעֹובר ְְֲִֵֶֶֶַַַַֹֹֹמּמּנּו
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ׁשאכל ּומי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּכלּֿתֹועבה";

ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ְְֶֶַזֹו

â"ôùú'ä ïåùçøî 'è éùéîç íåé
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― הקל"ב אתֿהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
הּמחׁשבה ּבֹו ׁשּנתקלקלה הּקרּבן הּוא והּפּגּול ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָהּפּגּול.
ׁשעסק האיׁש ׁשחׁשב הקרבתֹו, ּבׁשעת אֹו ׁשחיטתֹו ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבׁשעת
ּׁשראּוי מה יקטיר אֹו זמּנֹו אחר מּמּנּו ׁשּיאכל ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבהקרבתֹו

ּובררנּו ׁשּבארנּו ּכמֹו זמּנֹו, אחר מּמּנּו (yexit"aלהקטיר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַ
("zeipyndּפּגּול אכילת על והאזהרה מּזבחים. ב' ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּבפרק

הם". ּכיֿקדׁש "לאֿיאכל אמרֹו: היא bl)זה ,hk zeny), ְִִֵֶֶַָֹֹֹ
זֹו ׁשּלפני ּבּמצוה ׁשּבארנּו אתֿהענׁש(lw`)ּכמֹו אבל ; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

"ואם אתֿאהרן: צו ּבפרׁשת ּבּפּגּול ּׁשּנאמר מּמה ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹלמדנּו
ירצה לא הּׁשליׁשי ּבּיֹום ׁשלמיו מּבׂשרֿזבח יאכל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהאכל
מּמּנּו האכלת והּנפׁש יהיה ּפּגּול לֹו יחׁשב לא אתֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהּמקריב

ּתּׂשא" gi)עונּה ,f `xwie),זה ּפסּוק ּבפרּוׁש הּקּבלה ּובאה . ְֲִֵֶַַָָָָָָָֹ
ּבׁשעת הּמחׁשבה ּבֹו ׁשּנתקלקלה ּבקרּבן מדּבר ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהּוא
אין יאכל" "האכל וׁשאמרֹו ּפּגּול, הּנקרא: והּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהקרבתֹו
הּׁשליׁשי. ּבּיֹום מּמּנּו ׁשּיאכל עליו חׁשב אם אּלא ְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּכּונתֹו

hk.)אמרּו migaf)ּכף" :(dhd)על ּבמחּׁשב לׁשמֹוע, אזנ ְְְְְִִֵַַַָָֹ
ׁשהּוא מדּבר", הּכתּוב הּׁשליׁשי ּבּיֹום מּמּנּו ׁשּיאכל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹזבחֹו
― זֹו מחׁשבה אחר מּמּנּו והאֹוכל זֹו, ּבמחׁשבה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָמתקלקל
ּתּׂשא", עונּה מּמּנּו האכלת "והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת, ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹחּיב
חּלל ה' ּכיֿאתֿקדׁש יּׂשא עונֹו "ואכליו ּבּנֹותר: ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹואמר

g)ונכרתה" ,hi my)ּכרתֹות ּובגמרא .(.d)ּתהי "אל אמרּו: ְְְְְְְִִִֵַָָָָ
ולא ּתֹורה מּגּופי אחד ּפּגּול ׁשהרי ,ּבעיני קּלה ׁשוה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּגזרה

ּדילף ׁשוה ּבגזרה אּלא הּכתּוב עון(cnlpy)לּמדֹו עון ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֹ
הכא ּכתיב עונּה(lebt"a")מּנֹותר: מּמּנּו האכלת "והּנפׁש ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
התם ּוכתיב מה(xzep"a")ּתּׂשא", ― יּׂשא" עונֹו "ואכליו ְְְֲִִִָָָָָָֹֹ

― ּבׁשגגה ּפּגּול האֹוכל וגם ּכרת", ּכאן אף ּכרת ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָלהּלן

והּנֹותר הּפּגּול ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָיביא
קדׁשים. ּבסדר ׁשֹונים ְְִִִֵֶָָּבמקֹומֹות

â"ôùú'ä ïåùçøî 'é éùéù íåé
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― ועׂשרים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ּדבר ׁשּום מּלהֹותיר elk`l)ׁשהזהרנּו `le ,xi`ydl) ְְְִִֶַָָֻ

ּתֹודה: ּבקרּבן אמרֹו והּוא ּבקר, עד ּתֹודה ְְְְְִֶַַָָָָָָֹמּקרּבן
עדּֿבקר" מּמּנּו l)"לאֿתֹותירּו ,ak `xwie)למדנּו ּומּזה . ְִִִֶֶֶַַָֹֹ

אכילתם זמן לאחר מהם ּׁשּנֹותר ׁשּכלֿמה קדׁשים, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשאר
לעׂשה נּתק ׁשהּוא לפי לׂשרפֹו וחּיב נֹותר הּוא הרי ―ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָ
e`ld z` lhane wzpn ,xzepd ztixy zevn z` miiwny dfa)

(dwel epi`e ,"exizez `l" lyּכמֹו עׂשה, מצות ּוׂשרפתֹו ;ְְְֲִֵֵַָ
עׂשה. מּמצות צ"א ּבמצוה ְְְְֲִִִֵֵֶַָֹׁשּבארנּו

â"ôùú'ä ïåùçøî à"é ÷"ù íåé
.àì÷ äùòú àì úåöî

ïåùçøîà"é-'èùãå÷-úáù-éùéîçíåé
― הקל"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

הּזמן אחר הּקדׁשים מּבׂשר מהּֿׁשּנׁשאר והּוא ְְְְֳִִִֶֶַַַַַַַַַָָאתֿהּנֹותר,
אזהרה הּתֹורה ּבלׁשֹון ּבאה ולא לאכילתם. ְְְֲִִַַַַַָָָָָָָָֹהּקבּוע
הּכרת חּיּוב ּבּתֹורה נתּבאר אּלא אכילתֹו, לאּסּור ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמפרׁשת
ּבהזּכירֹו קדֹוׁשים ּבפרׁשת אמרֹו והּוא נֹותר, ׁשאֹוכל ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָלמי
יּׂשרף, ּבאׁש הּׁשליׁשי עדֿיֹום "והּנֹותר הּׁשלמים: ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָקרּבן
ירצה, לא הּוא ּפּגּול הּׁשליׁשי ּבּיֹום יאכל האכל ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹואם
הּנפׁש ונכרתה חּלל ה' ּכיֿאתֿקדׁש יּׂשא עונֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹואכליו

מעּמיה" gÎe)ההוא ,hi my)אם ּבכרת ׁשהּוא נתּבאר הּנה , ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
הּנה קבּועה. חּטאת חּיב ― ּבׁשֹוגג אכל ואם מזיד; ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָהּוא
מּמהּֿׁשאמר היא האזהרה אבל ּבּכתּוב; מפרׁש ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹהענׁש

הּוא" ּכיֿקדׁש לאֿיאכל "וזר cl)ּבּמּלּואים: ,hk zeny). ְִִִֶַַָֹֹֹ
מהּֿׁשּנתקלקל ּכל ּגם ּכֹולל הּוא "הּוא", ׁשהּוא זה, ְְִִֵֵֶֶֶַַַֹּכּנּוי

ּובמעילה ּכּנֹותר. ― לאכלֹו ואסּור (fi:)מןֿהּקדׁשים ְְְְֳִִִִַַָָָָָ
אין והּנֹותר "הּפּגּול הּמׁשנה: מהּֿׁשאמרה על ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָאמרּו

ׁשמֹות ׁשני ׁשהן מּפני זה עם זה `mixeqiמצטרפין ly) ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָ
(mipeyהּידים לטמאת אּלא ׁשנּו לא אמרּו: ,"erbpy mici) ְְְִֶַַַָָָָֹֻ

(n mz`nehy ,xzepe lebt ly znieqn zenkaאבל ְֲַָָָּדרּבנן;
אליעזר(xeriy)לענין רּבי ּדתניא: מצטרפין, אכילה ְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָָ

ּפסּול, ּכלֿׁשּבּקדׁש ― הם קדׁש ּכי "לאֿיאכל ִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹאֹומר:
מּפסּולי הם והּנֹותר והּפּגּול אכילתֹו", על לאֿתעׂשה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹלּתן
על אכילתֹו על מזהרים מהם ּכלֿאחד ּולפיכ ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻהּמקּדׁשין
ענׁש נתּבאר ּוכבר הם". ּכיֿקדׁש "לאֿיאכל אמרֹו: ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹֹּפי

ּכרת. ׁשהּוא ֵֶַָָהּנֹותר
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æë-÷øô ìà÷æçéciÎg

çéîëç Cì íéèL eéä ãåøàå ïBãéö éáLééìáç änä Cá eéä øBö C:CèCá eéä äéîëçå ìáâ éð÷æ Ÿ§¥³¦Æ§©§©½¨¬¨¦−¨®£¨©³¦Æ¨´½̈¥−¨Ÿ§¨«¦¦§¥̧§©³©£¨¤Æ¨Æ¨´½̈
:Cáøòî áøòì Cá eéä íäéçlîe íiä úBiðà-ìk C÷ãa é÷éæçîééLðà Cìéçá eéä èeôe ãeìå ñøt ©£¦¥−¦§¥®¨¢¦¸©¨³©¨«¥¤Æ¨´½̈©£−Ÿ©£¨¥«¨©¸§³Æ¨´§¥¥½©§¥−

:Cøãä eðúð änä Cá-elz òáBëå ïâî CzîçìîàééúBîBç-ìò Cìéçå ãåøà éðaíéãnâå áéáñ C ¦§©§¥®¨¥³§©Æ¦½̈¥−¨¨§¬£¨¥«§¥¯©§©´§¥¥À©©Æ¦Æ¨¦½§©̧¨¦½
éúBìcâîaéúBîBç-ìò elz íäéèìL eéä Céôé eììk änä áéáñ C:CáéïBä-ìk áøî Czøçñ LéLøz §¦§§©−¦¨®¦§¥¤º¦³©©Æ¦Æ¨¦½¥−¨¨§¬¨§¥«©§¦¬Ÿ©§¥−¥´Ÿ¨®

éðBáæò eðúð úøôBòå ìéãa ìæøa óñëa:Câééìëø änä CLîå ìáz ïåéeðúð úLçð éìëe íãà Lôða C §¤³¤©§¤Æ§¦´§¤½¤¨§−¦§¨«¦¨³̈ª©Æ¨¤½¤¥−¨«Ÿ§¨®¦§¤³¤¨¨Æ§¥´§½Ÿ¤¨§−
:CáøòîãééðBáæò eðúð íéãøôe íéLøôe íéñeñ äîøâBz úéaî:C ©£¨¥«¦¥−©§¨®¦³¨«¨¦Æ§¨¦½¨§−¦§¨«¦

i"yx
(Á).êì íéèù åéä:להנהיגך משוטיך êéìáåç.תופסי

האניה: וליישר לכוין הקברניט ìáâ.(Ë)אוחזי éð÷æ
והגבלים חירום ובוני שנאמר כמו הבנין (מלכיםאומני

ה) ê÷ãá.:א é÷éæçî בהם יכנסו שלא בדקך מתקני
בלע"ז: טאקראוצ"א אפייטונ"ט íéäהמים úåéðà ìë

.íäéçìîå:שלהם êá.הספנים åéä אל לשוט סביבך היו
לתוכך: הסחור' להביא הרחוקות áåøòìהמדינות

.êáøòî בהם חי שהוא האדם צורכי כל הם ערובה ל'
בלע"ז: גרנטיא"ה לחייו והצלתו ערובתו הוא וממונו

(‡È).êìéçå ãåøà éðá היושבים אדם בני חיל ושאר
של íéãîâå.בתוכך: משמו שמעתי קפוטקאי ואף ת"י

משערי  התהום עד בים שיורדין שם על מנחם רבי
ויש  בלע"ז אנדוי"ש גמדים נקראו עומקה אמות גומדי

אמה: במדת ונכנסין ננסים שהם הם íäéèìù.פותרים
כמו חצים בהם שנותנין כא)אשפות הברו (ירמיה

בלע"ז: קויכרינ"ה השלטים מלאו הרבה åìú.החיצים
תלים: תרשיש:ùéùøú.(È·)תלי ששמה ìëים áåøî

.ïåä בך שימצאו הסוחרים ובטוחים בתוכך שהיה
להם: הראויה בלע"ז:ìéãá.סחורה êéðåáæò.אשטיי"ן

כמו ועוזרך ג)חוזקיך עד (נחמיה ירושלים את ויעזבו
רגליו: על המעמידו חזקו הוא אדם של וממונו החומה

(‚È).íãà ùôðá:למכור ושפחות עבדים

cec zcevn
(Á).„Â¯‡Â ÔÂ„Èˆ È·˘ÂÈהם ספינה  בהנהגת בקיאים שהיו 

הספינה: את ומוליכים משיטים ˆÂ¯.היו ÍÈÓÎÁכאלו כי על 
הספינה חובלי ר"ל וכו' צור חכמיך  אמר  לכן ידבר צור אל
מרובה חכמה שהיא  הרוח מול  לנטותה  הוילון חבלי מושכי

מופלאים : חכמים נמצאו שם כי צור מחכמיך È˜Ê(Ë)היו
.‰ÈÓÎÁÂ Ï·‚היו הם  ולכן הבנין במלאכת  בקיאים  היו  הם

הרעועים : ומקומות  הספינה  בדקי ולתקן לחזק  ‡ÂÈ˙בך ÏÎ
.ÌÈ‰הספינה מנהיגי הם ומלחיהם בים ההולכות  הספינות כל 

בך : נמצא  סחורה  הרבה כי סחורתך  לסחור אליך  באו כולם
(È).Í˙ÓÁÏÓ È˘‡ ÍÏÈÁ· ÂÈ‰נלחמו ההם האומות ר"ל

בשכרם : להם שנתת  העושר  במחיר ·Í.בעבורך  ÂÏ˙היה כן
המגן אלף כמ"ש המגדלים  על מלחמה כלי לתלות מנהגם 

עליו ד)תלוי ופאר‰Ó‰.:(ש"ה הדר נתנו האלה  המלחמה כלי 
עירך: מאנשיך:ÍÏÈÁÂ.(È‡)על  חילך  אנשי ÏÚוגם
.ÍÈ˙ÂÓÂÁ:האויב מן העיר לשמור  מסביב החומות על  עמדו
.ÌÈ„Ó‚Âמשם לראות המגדלים  על היו המדה קצרי אנשים 

האויב ראום  לא  קטנותם  ובעבור האויב במחנה הנעשה מה 
חצים : בהם  נתנו‰Ó‰.לזרוק  החומה  על  התלויים הסלעים

לך : הראוי  היופי כל  הביאו˙¯˘È˘.(È·)בך  תרשיש אנשי
וברזל  כסף שעם ומפרש וחוזר  הון ממרבית  עשירה  סחורה לך
כל  המוציאים מחצבים  נמצאו  בארצם כי סחורתך  נתנו וכו'

המתכות : וחוזר‰Ó‰.(È‚)אלה  סוחריך  היו ההם האומות
נתנו נחושת וכלי ולשפחות  לעבדים אדם  נפשות שעם ומפרש 

באלה : להסתחר היה דרכם כי ˙Ó¯‚Â‰.(È„)סוחרתך  ˙È·Óרבה בגבורה רוכבים  אנשים שם וימצא הסוסים מוצא  מקום שם
בסחורה: לך  ונתנו הביאו אלה וכל  שם ימצא פרדים וגם

oeiv zcevn
(Á).„Â¯‡Â:מקום ושחיה:˘ÌÈË.שם  שטיה ÍÈÏ·ÂÁ.מלשון

מושכים כי על  הספינה מנהיגי כן ויקראו וקו חבל  מלשון
החובל רב וכן הוילון  א')בחבלי אומה‚·Ï.(Ë):(יונה שם

והגבלים  חירם  ובוני כמ "ש  בנאים  ה')והיו È˜ÈÊÁÓ.:(מ"א
ותקון: חוזוק  בדק·„˜Í.מלשון כמו והרעוע השבר מקום 

ג')הבית וחיפוש(מ"ב בדיקה צריך כי על  בדק  בלשון וקרא  .
למצאה: הרעוע ומקום השבר יקראוÌ‰ÈÁÏÓÂ.אחר  כן

המלחים  וייראו כמו הספינה א')מוליכי ערבוב(יונה ענין והוא 
קדש  טהור ממולח  ל')כמו הספינה(שמות שמוליכי  ע "ש

המשוטות : עם המים Í·¯ÚÓ.מערבבים  ·Â¯ÚÏהסחורה
לזה זה מתחייבים הסוחרים  כי עורביה והסוחרים  מערב  תקרא 
התחייבות ענין הוא וערב  לזה  זה הסחורה  את  בהקפותיהם

וכו' אדוני את נא התערב  לו)כמו  ערב(ישעיה זה הוא  מי וכן
אלי לגשת  לבו ל')את ועושר:·ÍÏÈÁ.(È):(ירמיה חיל  מלשון

.Ú·ÂÎÂ: הראש על  מגן כלי  תליה:˙ÂÏ.הוא מלשון 
(‡È).ÍÏÈÁÂ: עם צבאות  מדהÌÈ„Ó‚Â.ענין  אנשי יקראו כן 

ארכה  גמד  מלשון והוא ג')קצרה הזרוע:(שופטים אמת  שר"ל
.Ì‰ÈËÏ˘: מגיניה כעין ויתכןÍÈÂ·ÊÚ.(È·)הם הסחורה  היא

ירושלים  את ויעזבו  מלשון ג')שהוא חיזוק(נחמיה ענין שהוא 
בו: העוסקים  אל לחוזק הוא הסחורה הםÌÈ˘¯ÙÂ.(È„)וכן

ובזריזות: בגבורה הסוסים מןÌÈ„¯ÙÂ.רוכבי הנולדים  הם 
הסוס: ומן החמור
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‚íéðénä úòáMî õeç íéøeka ïéàéáî ïéà;íéøäaL íéøîzî àG,íé÷îòaL úBøtî àGå,ïîL éúéfî àGå ¥§¦¦¦¦¦¦§©©¦¦¦§¨¦¤¤¨¦§¦¥¤¨£¨¦§¦¥¥¤¤
øçánä ïî íðéàL.úøöòì íã÷ íéøeka ïéàéáî ïéà.úøöòì íã÷ íäéøeka eàéáä íéòBáö øä éLðà,eìa÷ àGå ¤¥¨¦©ª§¨¥§¦¦¦¦Ÿ¤¨£¤¤©§¥©§¦¥¦¦¥¤Ÿ¤¨£¤¤§¦§

íäî,äøBzaL áeúkä éðtî(æè ,âë úåîù):éNòî éøeka øéöwä âçå""äãOa òøæz øLà E. ¥¤¦§¥©¨¤©¨§©©¨¦¦¥©£¤£¤¦§©©¨¤
„ïéøB÷ àGå ïéàéáî elà:àøB÷ Bðéàå àéáî øbä,øîBì ìBëé BðéàL(â ,åë íéøáã):eðéúBáàì 'ä òaLð øLà" ¥§¦¦§¦©¥¥¦§¥¥¤¥¨©£¤¦§©©£¥

"eðì úúì.ìàøNiî Bnà äúéä íàå,àøB÷å àéáî.øîBà ,Bîöò ïéáì Bðéa ìltúî àeäLëe:úBáà éäGà" ¨¤¨§¦¨§¨¦¦¦§¨¥¥¦§¥§¤¦§©¥¥§¥©§¥¡¥£
"ìàøNé.úñðkä úéáa àeäLëe,øîBà:"íëéúBáà éäGà".øîBà ìàøNiî Bnà äúéä íàå:"eðéúBáà éäGà". ¦§¨¥§¤§¥©§¤¤¥¡¥£¥¤§¦¨§¨¦¦¦§¨¥¥¡¥£¥

b.oipind zrayn `l`áéúëã(åë íéøáã)äèç é"à ïäá äçáúùðù ïéðéîä úòáù àìà íéøåëáá íéáééç úåøéôä ìë ïéàù ,úéùàø ìë àìå ,úéùàøî
:íéøîú ùáã àåä ùáãå ,'åâå äøåòùå.miwnray zexite mixday mixnzn:ïéòåøâ ïäù éôìon mpi`y ony izifn `le.xgaendáéúëã(ç íéøáã)úéæ

:çáåùîå øçáåî àåäå ,åëåúì åðîù øâåà àåäå íéîùâ åéìò íéàáù ,éøåâà úéæ ,ïîù.zxvrl mcew mixeka oi`ian oi`úøöòá ïéàéáîù íçìä éúùã
:ùã÷îá ùãçä ïéøéúî íäå ,íéøåëá åø÷à

c.epl zzl epizea`l rayp xy` xnel leki epi`yøâä àìà ,åæ äðùîë äëìä ïéàù áúë í"áîøå .õøàá ÷ìç åìèð àì íéøâäå ìàøùéî åéúåáà ïéàù
áéúëã ìàøùéì åîë íéøâì áà àåäå íäøáàì äðúéð õøàäù éðôî ,åðì úúì åðéúåáàì øîéîì éöîå àøå÷å àéáî(æé úéùàøá),êéúúð íéåâ ïåîä áà éë

] äéá ïðéùøãå[.âé úåëøá,åðéúåáà éäìà øîåà ,úñðëä úéáá ïéá åîöò ïéáì åðéá ïéá ,ììôúî àåäùë ïëå .íìåòä ìëì áà äúà åéùëò íøàì áà úééä øáòùì
:ìàøùéî åîà ïéà åìéôà

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ג ה נ ש מ ר ו א ב

íéðénä úòáMî õeç íéøeka ïéàéáî ïéà מביאים אין כלומר, – ÅÀÄÄÄÄÄÄÀÇÇÄÄ
ישראל  ארץ בהם שנשתבחה המינים משבעת אלא פירות (דברים משאר 

ח ) ודבשח, ודבש"; שמן  זית ורמון , ותאנה וגפן ושעורה "חטה :

שנאמר  ממה למדים זה דין  דבש . מהם שעושים תמרים (דברים היינו

ב ) "ולקחתכו, :ziy`xn:חכמים ודרשו האדמה" פרי "ziy`xn"כל
בביכורים  חייבים הפירות כל  שאין ראשית, כל  המינים ולא שבעת אלא

בגזירה  זה למדים ובירושלמי  ישראל. ארץ בהם שנשתבחה בלבד

מארצך" תביא "אשר  נאמר בביכורים שכן ארץ", "ארץ, ,(שם )שווה
ח )ונאמר ח, המינים (דברים  בשבעת שם מה וגו ', ושעורה חטה "ארץ :

מדבר. הכתוב המינים בשבעת כאן אף מדבר , íéøîzîהכתוב àGÄÀÈÄ
íéøäaL,בהרים הגדלים מתמרים ביכורים מביאים אין  –àGå ÆÆÈÄÀ

íé÷îòaL úBøtî חוץ) המינים שבעת של  הפירות משאר  – ÄÅÆÈÂÈÄ
אלא  מביאים אין המינים משבעת שאף בעמקים, הגדלים מתמרים)

שנאמר המובחר, יט )מן  כג, והיינו "ziy`x:(שמות  אדמתך ", בכורי 

פירות  שבעמקים פירות ושאר שבהרים התמרים ואילו שבהם, המובחר
הם, øçánäגרועים ïî íðéàL ïîL éúéfî àGå מביאים ואין  – ÀÄÅÅÆÆÆÅÈÄÇËÀÈ

זית  והיינו שמן ", "זית שכתוב המובחר, מן שאינם מזיתים ביכורים
הוא  גשמים עליו  שכשבאים אגורי", "זית הנקרא ומשובח מובחר

כשבאים  שמנם את פולטים הזיתים שאר  ברם, לתוכו ; שמנו  אוגר
גשמים הירושלמי)עליהם בשם  "שאינם (ר"ש שהפיסקה מפרשים, יש .

שנמנו : הפירות סוגי שלושת לכל טעם היא המובחר" mixnznמן `l"
ony izifn `le miwnray zexitn `le mixday הזיתים רוב (היינו

שמנם), xgaend",שעוצרים on mpi`y אינם אלו שכל משום כלומר
המובחר ישראל")מן  úøöòì.("תפארת  íã÷ íéøeka ïéàéáî ïéàÅÀÄÄÄÄÙÆÈÂÆÆ

להלן. הטעם כמבואר  השבועות, לחג קודם –íéòBáö øä éLðàÇÀÅÇÀÄ
íäî eìa÷ àGå ,úøöòì íã÷ íäéøeka eàéáä,הביכורים את – ÅÄÄÅÆÙÆÈÂÆÆÀÄÀÅÆ

שהחזירום øéöwä,(ירושלמי)כלומר âçå" äøBzaL áeúkä éðtîÄÀÅÇÈÆÇÈÀÇÇÈÄ
"äãOa òøæz øLà EéNòî éøeka השבועות שבחג כלומר  – ÄÅÇÂÆÂÆÄÀÇÇÈÆ

החדשה, החיטה מן הלחם שתי  מנחת מביאים הקציר " "חג גם הנקרא

שנאמר  לה'", "ביכורים נקראת זו  יז )ומנחה כג , "ממושבותיכם (ויקרא  :
תאפינה, חמץ תהיינה סולת עשרונים שני  שתים תנופה לחם תביאו 

,"'dl mixekia חג שעד  במקדש , החדש את התירו אלו הלחם ושתי 
הלחם  ששתי  ומכאן  חדשה, מתבואה מנחה כל מביאים אין השבועות

ביכורים  מביאים אין  הלכך  למקדש , שמביאים הפירות לכל הן ביכורים
קודם  ביכורים הביא אדם שאם היא ההלכה אמנם השבועות. חג קודם

השבועות חג עד אותם ומניחים ממנו אותם מקבלים (מנחות לעצרת

ו) ב, ביכורים הל' רמב "ם ו; צבועים?י, הר  מאנשי קיבלו לא ולמה ,

עליהם  יסמכו  אחרים שמא חשש והיה חשובים, אנשים שהיו לפי
לעצרת קודם להביא שמצוה סבורים הירושלמי)ויהיו לפי .(הר"ש

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ïéøB÷ àGå ïéàéáî elà:הביכורים מקרא פרשת –àéáî øbä ÅÀÄÄÀÄÇÅÅÄ
שנאמר ביכורים, יא )– כו , לך(דברים נתן  אשר הטוב בכל  "ושמחת :

והלוי  אתה בקרבך ",והגרה'... ÷àøBאשר  Bðéàåיכול אינו אבל  – ÀÅÅ
הפרשה, את ä'לקרוא òaLð øLà" :øîBì ìBëé BðéàLÆÅÈÇÂÆÄÀÇ

"eðì úúì eðéúBáàìעוד מוסיפים ויש מישראל ; אבותיו  שאין – ÇÂÅÈÆÈ
הגר אין  כך שמשום כלומר  בארץ, חלק נטלו  לא שהגרים לפי  טעם,

לנו ". "לתת לומר : àøB÷åיכול  àéáî ,ìàøNiî Bnà äúéä íàåÀÄÈÀÈÄÄÄÀÈÅÅÄÀÅ
לאבותינו" נשבע "אשר לומר הוא שיכול  טוב")– יום  "תוספות  .(עיין

לומר יכול שאינו לפי קורא, אינו  מישראל אמו  שאפילו  סוברים, יש

קיני מבני בגר  עוסקת שמשנתנו  אלא לעיל, שבארנו כמו  לנו ", "לתת
יריחו, של  דושנה שנטלו משה, וקוראחותן מביא בבא ולכן  (תוספות

ב ) פא , ìltúî.בתרא àeäLëe שמונה" תפילת מתפלל כשהגר – ÀÆÄÀÇÅ
Bîöòעשרה", ïéáì Bðéa, לחש בתפילת היינו –éäGà" :øîBà ÅÀÅÇÀÅÁÅ

"ìàøNé úBáà," אבותינו "אֿלהי במקום –úéáa àeäLëe ÂÄÀÈÅÀÆÀÅ
úñðkä,ציבור כשליח התיבה לפני  עובר  כשהוא כלומר –:øîBà ÇÀÆÆÅ

"íëéúBáà éäGà"."אבותינו אֿלהי  במקום –Bnà äúéä íàå ÁÅÂÅÆÀÄÈÀÈÄ
"eðéúBáà éäGà" :øîBà ìàøNiî הרמב"ם מישראל . אחד ככל  – ÄÄÀÈÅÅÁÅÂÅ

בירושלמי ואמנם וקורא, מביא הגר  אלא זו, כמשנה הלכה שאין כותב,

לומר : הוא ויכול וקורא, מביא שהגר  יהודה, רבי בשם ברייתא מובאת
כתוב באברהם שכן  לאבותינו ", ה' נשבע ה )"אשר  יז , "והיה (בראשית  :

אב  היית לשעבר  ודרשו: נתתיך", גוים המון  אב כי  אברהם, שמך
לכל כלומר  העולם, לכל אב אתה ועכשיו  ארם), אב – (אברם לארם

כמו  לגרים אב הוא שאברהם ומכאן השכינה כנפי תחת הנכנסים
הגר יכול כיצד הרמב"ם, על  תמה למלך " "משנה בעל ברם, לישראל .

חלק  נטלו  לא שהגרים סובר, הרמב"ם גם והרי  לנו"? "לתת לומר :
שמשמעות  חביב, בן  מהר "ם בשם שם מובא זה שבעניין אלא בארץ.

חלק  יטלו הגרים אף לבוא ולעתיד  לעתיד , היא לנו " "לתת הכתוב
לומר: הגר יכול  הלכך ישראל , zzlבארץ epizea`l 'd rayp xy`"

."epl; מישראל אמו אין אפילו  וקורא מביא שהגר  היא, ההלכה ומכאן
הריהו  ציבור  כשליח ובין  עצמו  לבין בינו בין מתפלל , כשהוא וכן

אבותינו". ואֿלהי "אֿלהינו אומר:

izdw - zex`ean zeipyn

biÎai wxt minid ixac - miaezk

éîéä éøáãáé-÷øô à í`nÎcl

ãì(ñ) :áìå áì-àìa øãòìå óìà íéMîç äîçìî éìk-ìëa äîçìî éëøò àáö éàöBé ïeìáfî¦§ªº§¥´¨À̈Ÿ§¥¯¦§¨¨²§¨§¥¬¦§¨−̈£¦¦´¨®¤§©£−Ÿ§Ÿ¥¬¨¥«
äììL úéðçå äpöa íänòå óìà íéøN éìzôpîe(ñ) :óìà äòáLå íéLåìäîçìî éëøò éðcä-ïîe ¦©§¨¦−¨¦´¨®¤§¦¨¤Æ§¦¨´©£¦½§Ÿ¦¬§¦§−̈¨«¤¦©¨¦ÆŸ§¥´¦§¨½̈

(ñ) :úBàî LLå óìà äðBîLe-íéøNòæì(ñ) :óìà íéòaøà äîçìî Cøòì àáö éàöBé øLàîe ¤§¦«§¨¬¤−¤§¥¬¥«¥¨¥À§¥¬¨¨²©£¬Ÿ¦§¨−̈©§¨¦¬¨«¤
çì:óìà íéøNòå äàî äîçìî àáö éìk ìëa äMðî èáL | éöçå éãbäå éðáeàøä-ïî ïcøiì øáòîe¥¥´¤©Â©§¥¦¨¥¦̧§©¨¦¹©£¦´¥´¤§©¤À§ŸÆ§¥Æ§¨´¦§¨½̈¥¨¬§¤§¦−¨«¤

(ñ)èìéìîäì äðBøáç eàa íìL ááìa äëøòî éøãò äîçìî éLðà älà-ìkãéåc-úà C ¨¥¹¤©§¥´¦§¨¨»Ÿ§¥´©£¨¨¼§¥¨³¨¥Æ¨´¤§½¨§©§¦¬¤¨¦−
éìîäì ãçà áì ìàøNé úéøL-ìk íâå ìàøNé-ìk-ìò:ãéåc-úà CîäLBìL íéîé ãéåc-íò íL-eéäiå ©¨¦§¨¥®§Â©¨¥¦¯¦§¨¥²¥¬¤−̈§©§¦¬¤¨¦«©¦§¨³¦¨¦Æ¨¦´§½̈

:íäéçà íäì eðéëä-ék íéúBLå íéìëààîíéàéáî éìzôðå ïeìáæe øëùNé-ãò íäéìà-íéáBøwä íâå Ÿ§¦−§¦®¦«¥¦¬¨¤−£¥¤«§©´©§«¦£Â¥¤©¦¨¨̧§ª¹§©§¨¦À§¦¦´
ék áøì ïàöå ø÷áe ïîLå-ïééå íé÷enöå íéìác çî÷ ìëàî ø÷aáe | íéãøtáe íélîbáe íéøBîça íçì¤¿¤©£¦´©§©¦´©§¨¦´«©¨¿̈©£¿̈¤Â©§¥¦̧§¦¦¯§©«¦§¤²¤¨¨¬§−Ÿ¨®Ÿ¦¬

(ô) :ìàøNéa äçîN¦§−̈§¦§¨¥«
âé-÷øô à íéîéä éøáãaÎ`

à:ãéâð-ìëì úBànäå íéôìàä éøN-íò ãéåc õòeiåáíëéìò-íà ìàøNé ìä÷ | ìëì ãéåc øîàiå ©¦¨©´¨¦À¦¨¥¯¨£¨¦²§©¥−§¨¨¦«©¸Ÿ¤¨¦¹§´Ÿ§©´¦§¨¥À¦£¥¤̧
íiåìäå íéðäkä íänòå ìàøNé úBöøà ìëa íéøàLpä eðéçà-ìò äçìLð äöøôð eðéýìà ýåýé-ïîe áBè¹¦§¨´¡Ÿ¥À¦§§¨Æ¦§§º̈©©¥´©¦§¨¦À§ŸÆ©§´¦§¨¥½§¦¨¤²©Ÿ£¦¬§©§¦¦−

:eðéìà eöáwéå íäéLøâî éøòa§¨¥´¦§§¥¤®§¦¨§−¥¥«

i"yx
(„Ï).øåãòìå כל יו"ד) (ישעיה כמו ממש עדור ל'

הם  יעמדו כך ומתוך יעדרון במעדר אשר ההרים
מלחמה: לערוך כמו לעדור וי"מ המלחמה àìáכעורכי

.áìå áì במתכוין שלא בין במתכוין בין בב"ר מפורש
מנצחין: ãçà(ÁÏ)היו áì ìàøùé úéøù ìë íâå

.ãåã úà êéìîäì שארית לכך לחברון באו שלא אע"פ
נשתיירו  שלא היה לא שארית אפי' כלומר אלף חסר

בשמחה: לחברון באו כולם כי מעט אם åéäéå(ËÏ)כי
.äùìù íéîé ãåã íò íù כל לקחו היכן תתמה ואל

כי  להם מספיק שהיה ושתיה אכילה כך כל הזה החיל
לכן: מקודם להם הכינו äçîù(Ó‡)אחיהם éë

.ìàøùéá:ומשכיל מצליח מלך להם שהיה
(‡).íéôìàä éøù íò ãåã õòåéå כבר דוד להם שאמר

ועתה  לכם להושיע מלך לכם להיות בתקנתכם עסקתם
אלהים: בכבוד äçìùð.(·)תעסקו äöøôð נפרצה

אדם  שום דרש שלא עתה עד גדורה שהיתה גדר אותה
כבוד  משום הנשארים אחינו על ונשלחה לאלהים

הארון:

cec zcevn
(„Ï).·ÏÂ ·Ï ‡Ï· ¯Â„ÚÏÂבעבורו מלחמה לערוך  ובאו ר "ל 

בלב וכן רמיה ענין והוא ולב  בלב  לערוך באו ולא  שלם  בלבב 
ועושה מדבר כאלו  שנראה ע"ש  יב) (תהלי' ידברו ולב
מליצה: ענין והוא  עמו בל  האחר  ולב הא  לב  בשליחות

(ÁÏ).ÈÏÎ ÏÎ·בצבא בהם יוצאים  אשר זיין כלי בכל  ר "ל 
˘ÌÏ.(ËÏ)מלחמה: ··Ï·יערכו בעת  אף הלבב רכי  כי

לא אלה כל  אבל  לחדול  אם ללחום אם חלוק לבם מלחמה
המה: Ï‡¯˘È.כן ˙È¯˘ ÏÎ:באו ולא בארצם Ï·הנשארים 

.„Á‡: ולב בלב  ולא רמיה מבלי ‰ÂÈÎ.(Ó)ר "ל  ÈÎ: ספוקם די מצאו חברון :‡Ì‰ÈÁ.ולכן  אנשי ‰˜¯ÌÈ·Â(Ó‡)חבריהם
.Ì‰ÈÏ‡:חברון לאנשי ÂÎÂ'.הסמוכים ¯Î˘˘È „Úמבני היו קרובים  מ "מ ביהושע  כמ "ש  א "י גבול  בקצה היה נחלתם כי ואף

הירדן: הבקר:Â··˜¯.עבר על  ˜ÁÓ.טעונים  ÏÎ‡Ó: מקמח עשוי מאכל מיני הביאו ·Ï‡¯˘È.גם ‰ÁÓ˘ ÈÎהיתה שמחה
ושמחה: משתה לעשות  אלה  כל להביא הרבו ולזה  ומוצלח משכיל מלך שהמליכו  על  בישראל

(‡).„È‚ ÏÎÏ:המובחרים ר"ל  בהם אשר הנגיד  כל את כ "א  כולם  עם  נתייעץ לא „Â„.(·)ר"ל ¯Ó‡ÈÂשהסכימו לאחר
ידינו : על  להסכים  הדבר יצא מה ' ואם בעיניכם  טוב הדבר  אם  ישראל  לכל  אמר  הדבר על  ונשלחהÙ¯ˆ‰.הנגידים  נתחזקה

עמכם: באו ולא בארצם הנשארים אחינו עמהם:Ì‰ÓÚÂ.בעבור  אשר והלוים  הכהנים  ובעבור  Ì‰È˘¯‚Ó.ר"ל È¯Ú·נקראים
להן: חוצה מגרש  היה עריהם כל אשר כי  על  כן

oeiv zcevn
(„Ï).¯Â„ÚÏÂמערכת נקראים  זה  וע"ש ולערוך  כמו ענינו

עדר: בשם המקנה  Î¯ÚÓ‰.(ËÏ)וקבוצת È¯„ÂÚעורכי
את˘¯È˙.מערכה: ה ' יתן ודוגמתו האל"ף ונפלה שארית כמו

שאלתך: כמו והוא א) (ש "א הםÌÈ„¯Ù·Â.(Ó‡)שלתך 
והחמור: הסוס  מן יחד „·ÌÈÏ.הבאים דרוסות  יבשים תאנים 

אחד : גוף יבשים:ÌÈ˜ÂÓˆÂ.ונעשים ענבים 
(·).‰ˆ¯Ù:( לח (בראשית פרצת  מה כמו  נתחזקה 



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קצט c dpyn oey`x wxt mixekia zkqn

‚íéðénä úòáMî õeç íéøeka ïéàéáî ïéà;íéøäaL íéøîzî àG,íé÷îòaL úBøtî àGå,ïîL éúéfî àGå ¥§¦¦¦¦¦¦§©©¦¦¦§¨¦¤¤¨¦§¦¥¤¨£¨¦§¦¥¥¤¤
øçánä ïî íðéàL.úøöòì íã÷ íéøeka ïéàéáî ïéà.úøöòì íã÷ íäéøeka eàéáä íéòBáö øä éLðà,eìa÷ àGå ¤¥¨¦©ª§¨¥§¦¦¦¦Ÿ¤¨£¤¤©§¥©§¦¥¦¦¥¤Ÿ¤¨£¤¤§¦§

íäî,äøBzaL áeúkä éðtî(æè ,âë úåîù):éNòî éøeka øéöwä âçå""äãOa òøæz øLà E. ¥¤¦§¥©¨¤©¨§©©¨¦¦¥©£¤£¤¦§©©¨¤
„ïéøB÷ àGå ïéàéáî elà:àøB÷ Bðéàå àéáî øbä,øîBì ìBëé BðéàL(â ,åë íéøáã):eðéúBáàì 'ä òaLð øLà" ¥§¦¦§¦©¥¥¦§¥¥¤¥¨©£¤¦§©©£¥

"eðì úúì.ìàøNiî Bnà äúéä íàå,àøB÷å àéáî.øîBà ,Bîöò ïéáì Bðéa ìltúî àeäLëe:úBáà éäGà" ¨¤¨§¦¨§¨¦¦¦§¨¥¥¦§¥§¤¦§©¥¥§¥©§¥¡¥£
"ìàøNé.úñðkä úéáa àeäLëe,øîBà:"íëéúBáà éäGà".øîBà ìàøNiî Bnà äúéä íàå:"eðéúBáà éäGà". ¦§¨¥§¤§¥©§¤¤¥¡¥£¥¤§¦¨§¨¦¦¦§¨¥¥¡¥£¥

b.oipind zrayn `l`áéúëã(åë íéøáã)äèç é"à ïäá äçáúùðù ïéðéîä úòáù àìà íéøåëáá íéáééç úåøéôä ìë ïéàù ,úéùàø ìë àìå ,úéùàøî
:íéøîú ùáã àåä ùáãå ,'åâå äøåòùå.miwnray zexite mixday mixnzn:ïéòåøâ ïäù éôìon mpi`y ony izifn `le.xgaendáéúëã(ç íéøáã)úéæ

:çáåùîå øçáåî àåäå ,åëåúì åðîù øâåà àåäå íéîùâ åéìò íéàáù ,éøåâà úéæ ,ïîù.zxvrl mcew mixeka oi`ian oi`úøöòá ïéàéáîù íçìä éúùã
:ùã÷îá ùãçä ïéøéúî íäå ,íéøåëá åø÷à

c.epl zzl epizea`l rayp xy` xnel leki epi`yøâä àìà ,åæ äðùîë äëìä ïéàù áúë í"áîøå .õøàá ÷ìç åìèð àì íéøâäå ìàøùéî åéúåáà ïéàù
áéúëã ìàøùéì åîë íéøâì áà àåäå íäøáàì äðúéð õøàäù éðôî ,åðì úúì åðéúåáàì øîéîì éöîå àøå÷å àéáî(æé úéùàøá),êéúúð íéåâ ïåîä áà éë

] äéá ïðéùøãå[.âé úåëøá,åðéúåáà éäìà øîåà ,úñðëä úéáá ïéá åîöò ïéáì åðéá ïéá ,ììôúî àåäùë ïëå .íìåòä ìëì áà äúà åéùëò íøàì áà úééä øáòùì
:ìàøùéî åîà ïéà åìéôà

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ג ה נ ש מ ר ו א ב

íéðénä úòáMî õeç íéøeka ïéàéáî ïéà מביאים אין כלומר, – ÅÀÄÄÄÄÄÄÀÇÇÄÄ
ישראל  ארץ בהם שנשתבחה המינים משבעת אלא פירות (דברים משאר 

ח ) ודבשח, ודבש"; שמן  זית ורמון , ותאנה וגפן ושעורה "חטה :

שנאמר  ממה למדים זה דין  דבש . מהם שעושים תמרים (דברים היינו

ב ) "ולקחתכו, :ziy`xn:חכמים ודרשו האדמה" פרי "ziy`xn"כל
בביכורים  חייבים הפירות כל  שאין ראשית, כל  המינים ולא שבעת אלא

בגזירה  זה למדים ובירושלמי  ישראל. ארץ בהם שנשתבחה בלבד

מארצך" תביא "אשר  נאמר בביכורים שכן ארץ", "ארץ, ,(שם )שווה
ח )ונאמר ח, המינים (דברים  בשבעת שם מה וגו ', ושעורה חטה "ארץ :

מדבר. הכתוב המינים בשבעת כאן אף מדבר , íéøîzîהכתוב àGÄÀÈÄ
íéøäaL,בהרים הגדלים מתמרים ביכורים מביאים אין  –àGå ÆÆÈÄÀ

íé÷îòaL úBøtî חוץ) המינים שבעת של  הפירות משאר  – ÄÅÆÈÂÈÄ
אלא  מביאים אין המינים משבעת שאף בעמקים, הגדלים מתמרים)

שנאמר המובחר, יט )מן  כג, והיינו "ziy`x:(שמות  אדמתך ", בכורי 

פירות  שבעמקים פירות ושאר שבהרים התמרים ואילו שבהם, המובחר
הם, øçánäגרועים ïî íðéàL ïîL éúéfî àGå מביאים ואין  – ÀÄÅÅÆÆÆÅÈÄÇËÀÈ

זית  והיינו שמן ", "זית שכתוב המובחר, מן שאינם מזיתים ביכורים
הוא  גשמים עליו  שכשבאים אגורי", "זית הנקרא ומשובח מובחר

כשבאים  שמנם את פולטים הזיתים שאר  ברם, לתוכו ; שמנו  אוגר
גשמים הירושלמי)עליהם בשם  "שאינם (ר"ש שהפיסקה מפרשים, יש .

שנמנו : הפירות סוגי שלושת לכל טעם היא המובחר" mixnznמן `l"
ony izifn `le miwnray zexitn `le mixday הזיתים רוב (היינו

שמנם), xgaend",שעוצרים on mpi`y אינם אלו שכל משום כלומר
המובחר ישראל")מן  úøöòì.("תפארת  íã÷ íéøeka ïéàéáî ïéàÅÀÄÄÄÄÙÆÈÂÆÆ

להלן. הטעם כמבואר  השבועות, לחג קודם –íéòBáö øä éLðàÇÀÅÇÀÄ
íäî eìa÷ àGå ,úøöòì íã÷ íäéøeka eàéáä,הביכורים את – ÅÄÄÅÆÙÆÈÂÆÆÀÄÀÅÆ

שהחזירום øéöwä,(ירושלמי)כלומר âçå" äøBzaL áeúkä éðtîÄÀÅÇÈÆÇÈÀÇÇÈÄ
"äãOa òøæz øLà EéNòî éøeka השבועות שבחג כלומר  – ÄÅÇÂÆÂÆÄÀÇÇÈÆ

החדשה, החיטה מן הלחם שתי  מנחת מביאים הקציר " "חג גם הנקרא

שנאמר  לה'", "ביכורים נקראת זו  יז )ומנחה כג , "ממושבותיכם (ויקרא  :
תאפינה, חמץ תהיינה סולת עשרונים שני  שתים תנופה לחם תביאו 

,"'dl mixekia חג שעד  במקדש , החדש את התירו אלו הלחם ושתי 
הלחם  ששתי  ומכאן  חדשה, מתבואה מנחה כל מביאים אין השבועות

ביכורים  מביאים אין  הלכך  למקדש , שמביאים הפירות לכל הן ביכורים
קודם  ביכורים הביא אדם שאם היא ההלכה אמנם השבועות. חג קודם

השבועות חג עד אותם ומניחים ממנו אותם מקבלים (מנחות לעצרת

ו) ב, ביכורים הל' רמב "ם ו; צבועים?י, הר  מאנשי קיבלו לא ולמה ,

עליהם  יסמכו  אחרים שמא חשש והיה חשובים, אנשים שהיו לפי
לעצרת קודם להביא שמצוה סבורים הירושלמי)ויהיו לפי .(הר"ש

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ïéøB÷ àGå ïéàéáî elà:הביכורים מקרא פרשת –àéáî øbä ÅÀÄÄÀÄÇÅÅÄ
שנאמר ביכורים, יא )– כו , לך(דברים נתן  אשר הטוב בכל  "ושמחת :

והלוי  אתה בקרבך ",והגרה'... ÷àøBאשר  Bðéàåיכול אינו אבל  – ÀÅÅ
הפרשה, את ä'לקרוא òaLð øLà" :øîBì ìBëé BðéàLÆÅÈÇÂÆÄÀÇ

"eðì úúì eðéúBáàìעוד מוסיפים ויש מישראל ; אבותיו  שאין – ÇÂÅÈÆÈ
הגר אין  כך שמשום כלומר  בארץ, חלק נטלו  לא שהגרים לפי  טעם,

לנו ". "לתת לומר : àøB÷åיכול  àéáî ,ìàøNiî Bnà äúéä íàåÀÄÈÀÈÄÄÄÀÈÅÅÄÀÅ
לאבותינו" נשבע "אשר לומר הוא שיכול  טוב")– יום  "תוספות  .(עיין

לומר יכול שאינו לפי קורא, אינו  מישראל אמו  שאפילו  סוברים, יש

קיני מבני בגר  עוסקת שמשנתנו  אלא לעיל, שבארנו כמו  לנו ", "לתת
יריחו, של  דושנה שנטלו משה, וקוראחותן מביא בבא ולכן  (תוספות

ב ) פא , ìltúî.בתרא àeäLëe שמונה" תפילת מתפלל כשהגר – ÀÆÄÀÇÅ
Bîöòעשרה", ïéáì Bðéa, לחש בתפילת היינו –éäGà" :øîBà ÅÀÅÇÀÅÁÅ

"ìàøNé úBáà," אבותינו "אֿלהי במקום –úéáa àeäLëe ÂÄÀÈÅÀÆÀÅ
úñðkä,ציבור כשליח התיבה לפני  עובר  כשהוא כלומר –:øîBà ÇÀÆÆÅ

"íëéúBáà éäGà"."אבותינו אֿלהי  במקום –Bnà äúéä íàå ÁÅÂÅÆÀÄÈÀÈÄ
"eðéúBáà éäGà" :øîBà ìàøNiî הרמב"ם מישראל . אחד ככל  – ÄÄÀÈÅÅÁÅÂÅ

בירושלמי ואמנם וקורא, מביא הגר  אלא זו, כמשנה הלכה שאין כותב,

לומר : הוא ויכול וקורא, מביא שהגר  יהודה, רבי בשם ברייתא מובאת
כתוב באברהם שכן  לאבותינו ", ה' נשבע ה )"אשר  יז , "והיה (בראשית  :

אב  היית לשעבר  ודרשו: נתתיך", גוים המון  אב כי  אברהם, שמך
לכל כלומר  העולם, לכל אב אתה ועכשיו  ארם), אב – (אברם לארם

כמו  לגרים אב הוא שאברהם ומכאן השכינה כנפי תחת הנכנסים
הגר יכול כיצד הרמב"ם, על  תמה למלך " "משנה בעל ברם, לישראל .

חלק  נטלו  לא שהגרים סובר, הרמב"ם גם והרי  לנו"? "לתת לומר :
שמשמעות  חביב, בן  מהר "ם בשם שם מובא זה שבעניין אלא בארץ.

חלק  יטלו הגרים אף לבוא ולעתיד  לעתיד , היא לנו " "לתת הכתוב
לומר: הגר יכול  הלכך ישראל , zzlבארץ epizea`l 'd rayp xy`"

."epl; מישראל אמו אין אפילו  וקורא מביא שהגר  היא, ההלכה ומכאן
הריהו  ציבור  כשליח ובין  עצמו  לבין בינו בין מתפלל , כשהוא וכן

אבותינו". ואֿלהי "אֿלהינו אומר:

izdw - zex`ean zeipyn

biÎai wxt minid ixac - miaezk

éîéä éøáãáé-÷øô à í`nÎcl

ãì(ñ) :áìå áì-àìa øãòìå óìà íéMîç äîçìî éìk-ìëa äîçìî éëøò àáö éàöBé ïeìáfî¦§ªº§¥´¨À̈Ÿ§¥¯¦§¨¨²§¨§¥¬¦§¨−̈£¦¦´¨®¤§©£−Ÿ§Ÿ¥¬¨¥«
äììL úéðçå äpöa íänòå óìà íéøN éìzôpîe(ñ) :óìà äòáLå íéLåìäîçìî éëøò éðcä-ïîe ¦©§¨¦−¨¦´¨®¤§¦¨¤Æ§¦¨´©£¦½§Ÿ¦¬§¦§−̈¨«¤¦©¨¦ÆŸ§¥´¦§¨½̈

(ñ) :úBàî LLå óìà äðBîLe-íéøNòæì(ñ) :óìà íéòaøà äîçìî Cøòì àáö éàöBé øLàîe ¤§¦«§¨¬¤−¤§¥¬¥«¥¨¥À§¥¬¨¨²©£¬Ÿ¦§¨−̈©§¨¦¬¨«¤
çì:óìà íéøNòå äàî äîçìî àáö éìk ìëa äMðî èáL | éöçå éãbäå éðáeàøä-ïî ïcøiì øáòîe¥¥´¤©Â©§¥¦¨¥¦̧§©¨¦¹©£¦´¥´¤§©¤À§ŸÆ§¥Æ§¨´¦§¨½̈¥¨¬§¤§¦−¨«¤

(ñ)èìéìîäì äðBøáç eàa íìL ááìa äëøòî éøãò äîçìî éLðà älà-ìkãéåc-úà C ¨¥¹¤©§¥´¦§¨¨»Ÿ§¥´©£¨¨¼§¥¨³¨¥Æ¨´¤§½¨§©§¦¬¤¨¦−
éìîäì ãçà áì ìàøNé úéøL-ìk íâå ìàøNé-ìk-ìò:ãéåc-úà CîäLBìL íéîé ãéåc-íò íL-eéäiå ©¨¦§¨¥®§Â©¨¥¦¯¦§¨¥²¥¬¤−̈§©§¦¬¤¨¦«©¦§¨³¦¨¦Æ¨¦´§½̈

:íäéçà íäì eðéëä-ék íéúBLå íéìëààîíéàéáî éìzôðå ïeìáæe øëùNé-ãò íäéìà-íéáBøwä íâå Ÿ§¦−§¦®¦«¥¦¬¨¤−£¥¤«§©´©§«¦£Â¥¤©¦¨¨̧§ª¹§©§¨¦À§¦¦´
ék áøì ïàöå ø÷áe ïîLå-ïééå íé÷enöå íéìác çî÷ ìëàî ø÷aáe | íéãøtáe íélîbáe íéøBîça íçì¤¿¤©£¦´©§©¦´©§¨¦´«©¨¿̈©£¿̈¤Â©§¥¦̧§¦¦¯§©«¦§¤²¤¨¨¬§−Ÿ¨®Ÿ¦¬

(ô) :ìàøNéa äçîN¦§−̈§¦§¨¥«
âé-÷øô à íéîéä éøáãaÎ`

à:ãéâð-ìëì úBànäå íéôìàä éøN-íò ãéåc õòeiåáíëéìò-íà ìàøNé ìä÷ | ìëì ãéåc øîàiå ©¦¨©´¨¦À¦¨¥¯¨£¨¦²§©¥−§¨¨¦«©¸Ÿ¤¨¦¹§´Ÿ§©´¦§¨¥À¦£¥¤̧
íiåìäå íéðäkä íänòå ìàøNé úBöøà ìëa íéøàLpä eðéçà-ìò äçìLð äöøôð eðéýìà ýåýé-ïîe áBè¹¦§¨´¡Ÿ¥À¦§§¨Æ¦§§º̈©©¥´©¦§¨¦À§ŸÆ©§´¦§¨¥½§¦¨¤²©Ÿ£¦¬§©§¦¦−

:eðéìà eöáwéå íäéLøâî éøòa§¨¥´¦§§¥¤®§¦¨§−¥¥«

i"yx
(„Ï).øåãòìå כל יו"ד) (ישעיה כמו ממש עדור ל'

הם  יעמדו כך ומתוך יעדרון במעדר אשר ההרים
מלחמה: לערוך כמו לעדור וי"מ המלחמה àìáכעורכי

.áìå áì במתכוין שלא בין במתכוין בין בב"ר מפורש
מנצחין: ãçà(ÁÏ)היו áì ìàøùé úéøù ìë íâå

.ãåã úà êéìîäì שארית לכך לחברון באו שלא אע"פ
נשתיירו  שלא היה לא שארית אפי' כלומר אלף חסר

בשמחה: לחברון באו כולם כי מעט אם åéäéå(ËÏ)כי
.äùìù íéîé ãåã íò íù כל לקחו היכן תתמה ואל

כי  להם מספיק שהיה ושתיה אכילה כך כל הזה החיל
לכן: מקודם להם הכינו äçîù(Ó‡)אחיהם éë

.ìàøùéá:ומשכיל מצליח מלך להם שהיה
(‡).íéôìàä éøù íò ãåã õòåéå כבר דוד להם שאמר

ועתה  לכם להושיע מלך לכם להיות בתקנתכם עסקתם
אלהים: בכבוד äçìùð.(·)תעסקו äöøôð נפרצה

אדם  שום דרש שלא עתה עד גדורה שהיתה גדר אותה
כבוד  משום הנשארים אחינו על ונשלחה לאלהים

הארון:

cec zcevn
(„Ï).·ÏÂ ·Ï ‡Ï· ¯Â„ÚÏÂבעבורו מלחמה לערוך  ובאו ר "ל 

בלב וכן רמיה ענין והוא ולב  בלב  לערוך באו ולא  שלם  בלבב 
ועושה מדבר כאלו  שנראה ע"ש  יב) (תהלי' ידברו ולב
מליצה: ענין והוא  עמו בל  האחר  ולב הא  לב  בשליחות

(ÁÏ).ÈÏÎ ÏÎ·בצבא בהם יוצאים  אשר זיין כלי בכל  ר "ל 
˘ÌÏ.(ËÏ)מלחמה: ··Ï·יערכו בעת  אף הלבב רכי  כי

לא אלה כל  אבל  לחדול  אם ללחום אם חלוק לבם מלחמה
המה: Ï‡¯˘È.כן ˙È¯˘ ÏÎ:באו ולא בארצם Ï·הנשארים 

.„Á‡: ולב בלב  ולא רמיה מבלי ‰ÂÈÎ.(Ó)ר "ל  ÈÎ: ספוקם די מצאו חברון :‡Ì‰ÈÁ.ולכן  אנשי ‰˜¯ÌÈ·Â(Ó‡)חבריהם
.Ì‰ÈÏ‡:חברון לאנשי ÂÎÂ'.הסמוכים ¯Î˘˘È „Úמבני היו קרובים  מ "מ ביהושע  כמ "ש  א "י גבול  בקצה היה נחלתם כי ואף

הירדן: הבקר:Â··˜¯.עבר על  ˜ÁÓ.טעונים  ÏÎ‡Ó: מקמח עשוי מאכל מיני הביאו ·Ï‡¯˘È.גם ‰ÁÓ˘ ÈÎהיתה שמחה
ושמחה: משתה לעשות  אלה  כל להביא הרבו ולזה  ומוצלח משכיל מלך שהמליכו  על  בישראל

(‡).„È‚ ÏÎÏ:המובחרים ר"ל  בהם אשר הנגיד  כל את כ "א  כולם  עם  נתייעץ לא „Â„.(·)ר"ל ¯Ó‡ÈÂשהסכימו לאחר
ידינו : על  להסכים  הדבר יצא מה ' ואם בעיניכם  טוב הדבר  אם  ישראל  לכל  אמר  הדבר על  ונשלחהÙ¯ˆ‰.הנגידים  נתחזקה

עמכם: באו ולא בארצם הנשארים אחינו עמהם:Ì‰ÓÚÂ.בעבור  אשר והלוים  הכהנים  ובעבור  Ì‰È˘¯‚Ó.ר"ל È¯Ú·נקראים
להן: חוצה מגרש  היה עריהם כל אשר כי  על  כן

oeiv zcevn
(„Ï).¯Â„ÚÏÂמערכת נקראים  זה  וע"ש ולערוך  כמו ענינו

עדר: בשם המקנה  Î¯ÚÓ‰.(ËÏ)וקבוצת È¯„ÂÚעורכי
את˘¯È˙.מערכה: ה ' יתן ודוגמתו האל"ף ונפלה שארית כמו

שאלתך: כמו והוא א) (ש "א הםÌÈ„¯Ù·Â.(Ó‡)שלתך 
והחמור: הסוס  מן יחד „·ÌÈÏ.הבאים דרוסות  יבשים תאנים 

אחד : גוף יבשים:ÌÈ˜ÂÓˆÂ.ונעשים ענבים 
(·).‰ˆ¯Ù:( לח (בראשית פרצת  מה כמו  נתחזקה 



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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àøB÷ Bðéàå àéáî;àøéúa ïa äãeäé éaøøîBà:àøB÷å àéáî. ¥¦§¥¥©¦§¨¤§¥¨¥¥¦§¥
Êåéøeka Léøôä,eäãN øëîe–àøB÷ Bðéàå àéáî.éðMäå,ïénä BúBàî–àéáî Bðéà;øçà ïénî–àéáî ¦§¦¦¨¨©¨¥¥¦§¥¥§©¥¦¥©¦¥¥¦¦¦©¥¥¦

àøB÷å.äãeäé éaøîBàø:àøB÷å àéáî ïénä BúBàî óà. §¥©¦§¨¥©¥©¦¥¦§¥
Áåéøeka Léøôä;eææáð,ewîð,eáðâð,eãáà,eàîèpL Bà–àøB÷ Bðéàå íäézçz íéøçà àéáî;íðéà íéiðMäå ¦§¦¦¨¦§§¨©¦§§¨§¤¦§§¥¦£¥¦©§¥¤§¥¥§©§¦¦¥¨

Lîç íäéìò íéáiç.äøæòa eàîèð,àøB÷ Bðéàå õôBð. ©¨¦£¥¤Ÿ¤¦§§¨£¨¨¥§¥¥

:åá÷øé ,åçãðå äàéø÷ì.`xewe `ian xne` dcedi 'x:é"øë äëìä ïéàå .ïìéàì ùééç àì íéé÷ ò÷ø÷äù ïåéë.`xew epi`e `ian dkepg cre bgd onáéúëã
íéøåëéá úùøôá(åë íéøáã),êìéàå âçäîå .íäá çîùå åéúåøéôå åúàåáú è÷ìî íãàù âçä ãòå úøöòî äçîù ïîæá àìà äàéø÷ ïéà ,áåèä ìëá úçîùå

áéúëã ììë àéáî åðéà êìéàå äëåðçîå .àøå÷ åðéàå àéáî êëìä ,âçá äøîâð øáë äðù äúåà úçîù íå÷î ìëî ,äëåðç ãò íéè÷ìð úåøéô äáøäù ô"òà
(íù):ïééåöî ïä äëåðç ãòå ,êöøàá ïééåöîù ïîæ ìë ,êöøàî àéáú øùà.`xewe `ian xne` i"x:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .äçîù ïîæá úçîùå ùéøã àìã
f.`ian epi` oind eze`n ipydeáéúëã ,øëåîä àéáäù ïéîä åúåàî äãù äúåàî íéøåëéá àéáî åðéà äãùä úà äðå÷ä(íù)úçà íòô ,íåéä éúãâä

:íéîòô 'á ãéâî åðéàå ãéâî.`xewe `ian oind eze`n s` xne` i"xìáà ,ãçà íãàá éìéî éðä ,íéîòô éúù ãéâî åðéàå ãéâî úçà íòô ïøîàã àäã
:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .ãéâîå øæåçå ãéâî íãà éðá éðùá

gp.ewnå÷îé íúà åîë ,åñîðå åá÷øð(åë àø÷éå):.effapåðì åðææá åîë åðîî åìæâð(á íéøáã):.yneg mdilr oiaiig oi`.ùîåçä úà íìùî åðéà ïìëàù øæ
:ùîåç íäéìò íéáééçù äëìä àìà ,äëìä äðéàå àéä äàãéçé ïéúéðúî êäå`xew epi`e utep dxfra e`nhpúåøéôä ïî ìñä ÷éøîå øòðî øîåìë ,ïðéñøâ

áéúëã íéðäëì ïúéð ìñäå åàîèðù ïåéë(åë íù).ïäéúçú íéøçà íéøåëéá àéáäì áééç åðéàå .àðèä àìà ç÷åì ïäëä ïéàù íéîòô êãéî àðèä ïäëä ç÷ìå
:ïúåéøçàá åú áééçî àì úéáä øäì åàáù ïåéëã

`xephxa yexit

שם ) àøB÷å.אנשי àéáî :øîBà äãeäé éaø.קרקע לו  יש  שהרי  – ÇÄÀÈÅÅÄÀÅ
.dcedi iaxk dkld oi`eâçä ãòå úøöòî חג ועד  השבועות מחג – ÅÂÆÆÀÇÆÈ

àøB÷åהסוכות, àéáîהביכורים בפרשת שנאמר ה ;– כו, (דברים  ÅÄÀÅ
ומכאן יא ) הטוב", בכל ושמחת אֿלהיך ... ה' לפני  ואמרת "וענית :

והפירות  התבואה לקיטת זמן ועיקר שמחה, של בזמן  אלא קריאה שאין
הסוכות. חג ועד  השבועות מחג הוא בהם ãòåוהשמחה âçä ïîÄÆÈÀÇ

àøB÷ Bðéàå àéáî ,äkðç נלקטים פירות שהרבה פי  על  אף – ÂËÈÅÄÀÅÅ
הסוכות, בחג נגמרה כבר שנה אותה שמחת מקום מכל  חנוכה, עד  עוד

קורא. אינו אבל ביכורים מביא חנוכה ועד הסוכות מחג éaøÇÄהלכך 
àøB÷å àéáî :øîBà àøéúa ïa äãeäé"ושמחת" דורש  שאינו – ÀÈÆÀÅÈÅÅÄÀÅ

שמחה בזמן  דווקא שתהא הקריאה, טעמו (רמב"ם )לענין מבארים ויש .
החג  בין  גם נלקטים פירות והרבה שהואיל בתירא, בן  יהודה רבי של

וקורא מביא ולכן הוא, שמחה של  זמן  עדיין שלמה")לחנוכה, .("מלאכת 
,minkgk dkldd מחנוכה אבל  קורא. ואינו מביא חנוכה ועד החג שמן 

שכתוב עיקר, כל מביא אינו  ב )ואילך כו, מראשית (דברים  "ולקחת :
ודרשו : מארצך", תביא אשר  האדמה פרי מצויים כל  שהפירות זמן  כל 

מצויים  הפירות אין ואילך  ומחנוכה ובגנים, בשדות היינו  בארצך,
עוד.

הוא  חכמים של  טעמם וכו', המעיין" "יבש בענין  ברישא, שגם מבארים, יש
אם  ואילו  שמחה, מתוך אלא קריאה שאין  ומכאן  "ושמחת", שכתוב משום
ברם, קורא. ואינו מביא הלכך  בלבו , שמחה אין האילן נקצץ או המעיין  יבש
קריאה  לענין "ושמחת" דורש שאינו בתירא, בן  יהודה כרבי סובר יהודה רבי

.(i`rl` xa dcedi iax epiid mzq dcedi iax)"יהודה "רבי בסיפא גם שגורסים ויש
ברטנורא). (עיין סתם

מביא  החג ועד "מעצרת הפיסקה את במשנתנו גורסים שאין נוסחאות יש
הלכה  ואמנם קורין. ולא במביאין אלא כאן עוסקת המשנה אין  שהרי וקורא",

י ). (משנה להלן נשנית זו 
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eäãN øëîe ,åéøeka Léøôä לבית ביכוריו שהביא קודם – ÄÀÄÄÈÈÇÈÅ
÷àøBהמקדש, Bðéàå àéáîבירושלמי קרקע. לו אין  עכשיו  שהרי  – ÅÄÀÅÅ

שדהו , את למכור  מזמן  בדעתו  שהיה בכגון כאן  שמדובר מבואר,

הלכך לקריאה, כבר  נראו  לא ביכוריו את שהפריש שבשעה ונמצא
את  למכור  בדעתו היה לא אם ברם קורא. שאינו פי על  אף מביאם

הביכורים  הפרשת שלאחר  אלא הביכורים, את שהפריש  בשעה שדהו
יירקבו . ונדחו לקריאה ונראו שהואיל  להביאם, יכול  אינו  למכרה, נמלך 

כן . סובר אינו  כנראה, שהרמב"ם, הקודמת), (במשנה הזכרנו וכבר 
éðMäå,השדה את שקנה והלוקח –ïénä BúBàîכבר שהמוכר – ÀÇÅÄÅÇÄ
àéáîהביא, Bðéà,שדה מאותה ביכורים –àéáî ,øçà ïénî ÅÅÄÄÄÇÅÅÄ
àøB÷åסובר קרא, ולא הפריש  הראשון, אם שדווקא סוברים, יש  – ÀÅ

הראשון  אם אבל  אחר, ממין  כשהביא קורא שהשני משנתנו , של התנא
ממין  הביא אפילו  קורא הלוקח אין  שדהו , מכר  כך  ואחר וקרא הביא

ראשונה")אחר  ïénä.("משנה  BúBàî óà :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÇÅÇÄ
המוכר , ממנו הביא הלוקח,àéáîשכבר –àøB÷åבירושלמי – ÅÄÀÅ

הביכורים בפרשת שנאמר  מחלוקתם, טעם ג )מבואר  כו, :(דברים 
Ð "meid izcbd"למד ומכאן  פעמיים, מגיד ואינו מגיד  הוא אחת פעם

המוכר ממנו  הביא שכבר  המין , מאותו מביא הלוקח שאין קמא, תנא
מכל קורא, ואינו מביא הוא גם שהמוכר פי על ואף שדה. מאותה

היום" "הגדתי בכלל זה הרי שהביא כיון  טוב")מקום יום  ;("תוספות 
בירושלמי : גורס Ðוהגר"א "meid izcbd" ואינו מגיד  הוא אחת פעם

פעמיים, Ðמגיד "iz`ad dpd" מביא ואינו מביא הוא אחת פעם
אליהו ")פעמיים לגבי("שנות  אלא אינו  זה שדיוק סובר , יהודה ורבי .

כמבואר פעמיים), מביא שאינו (או פעמיים קורא שאינו  אחד , אדם
רשאי אלא כן, הדין אין אדם בני  שני לגבי  אבל ט), (משנה לקמן 
ולקרוא  המוכר כבר  שהביא המין  מאותו  אף ביכורים להביא הלוקח

שנייה. פעם dcedi.עליהם iaxk dkld oi`e
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åéøeka Léøôäוהם –eææáð או ממנו, נגזלו –ewîð, נרקבו – ÄÀÄÄÈÄÀÀÈÇ
eàîèpLאוeáðâð,או Bà ,eãáà טמאים ביכורים להביא ואסור  – ÄÀÀÈÀÆÄÀÀ

íäézçzלמקדש, íéøçà àéáîכמבואר באחריותם, הוא שחייב – ÅÄÂÅÄÇÀÅÆ
הבאה, במשנה ÷àøBלהלן  Bðéàå שאינו הביכורים, מקרא פרשת – ÀÅÅ

את הבאתי "הנה לומר : ראשית ziy`xיכול  שאינם לפי האדמה", פרי 

הראשונים,íéiðMäå;(רמב"ם ) תחת שהביא הביכורים –íðéà ÀÇÀÄÄÅÈ
Lîç íäéìò íéáiç שאסורים כתרומה דינם הביכורים שכן  – ÇÈÄÂÅÆÙÆ

לזרים odk),באכילה epi`y inl) לשלם הוא חייב בשגגה, זר  אכלם ואם

החיוב  שאין ללמד, משנתנו  ובאה א), (ב, להלן כמבואר  וחומש, קרן 
שהפריש אלו  לגבי  אבל הביכורים, עיקר  לגבי אלא חומש בתוספת

עליהם  אין בזה, וכיוצא שנטמאו או  שאבדו או  שנגנבו הראשונים תחת
הלכה  ואין  יחיד, דעת אלא אינה שמשנתנו מפרשים, יש  חומש. חיוב

חומש  עליהם שחייבים היא ההלכה אלא הירושלמי;כן, לפי (ר"ש 

אין הרא"ש ) השניים "ואלו  משנתנו : כלשון כותב הרמב"ם אבל  .

izdw - zex`ean zeipyn
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‰á÷òé ïa øæòéìà éaøøîBà:äpäkì àNpz àG íéøb úa äMà,ìàøNiî dnà àäzL ãò;ãçàå íéøb ãçà ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦¨©¥¦¦¨¥©§ª¨©¤§¥¦¨¦¦§¨¥¤¨¥¦§¤¨
íéøøçLî íéãáò,úBøBc äøNò ãò elôàå,ìàøNiî ïnà àäzL ãò.ñBtBøèBtàä,çéìMäå,ãáòäå,äMàäå, £¨¦§ª§¨¦©£¦©£¨¨©¤§¥¦¨¦¦§¨¥¨©§§©¨¦©§¨¤¤§¨¦¨

íeèîèå,ñBðéâBøcðàå–ïéøB÷ àGå ïéàéáî,øîBì ïéìBëé ïðéàL(é ,åë íéøáã):"'ä él äzúð-øLà". §ª§§©§§¦§¦¦§¦¤¥¨§¦©£¤¨©¨¦
ÂBøáç ìL CBúa úBðìéà éðL äðBwä,àøB÷ Bðéàå àéáî;øéàî éaøøîBà:àøB÷å àéáî.ïéònä Láé,õö÷ð ©¤§¥¦¨§¤£¥¥¦§¥¥©¦¥¦¥¥¦§¥¨©©©§¨¦§©

ïìéàä,àøB÷ Bðéàå àéáî;äãeäé éaøøîBà:àøB÷å àéáî.âçä ãòå úøöòî,àøB÷å àéáî.äkðç ãòå âçä ïî, ¨¦¨¥¦§¥¥©¦§¨¥¥¦§¥¥£¤¤§©¤¨¥¦§¥¦¤¨§©£ª¨

d.dpedkl `ypz `láéúëã(ãî ìà÷æçéá).òøæ úö÷î åìéôàå òîùîã ìàøùé òøæî äá àðéø÷ ìàøùéî [äîàùëå] ,íéùð íäì åç÷é ìàøùé úéá òøæî
:íéìåãâ íéðäë úåéäì åìéôà íéøùë äéðáå ,åðîî äúåà ïéàéöåî ïéà àùð íà ãáòéãá ìáà ,äìçúëì á÷òé ïá øæòéìà 'øë äëìäå.qetexht`däðåîîä

:ñåô íéðè÷ìå ø"éèàô áàì ïéøå÷ éîåø 'ìá ,íéðè÷ä éáà ñåôåøèôà .íéîåúé éáà åäðîù ïéá ã"á åäåðîù ïéá ,íéîåúéä ìò.gilydeïçìùì äìçúî ïè÷ìù
:äàéø÷á àìà íéðúð ïðéà äàéø÷ì åàøðù íéøåëá ìëù ,åäðéçìùîì éöî àì åîöò àåä ïàéáäì ïè÷ì ìáà åäðéçìùîì éöî æà øçà ãéá.dy`deíà ìáà

áéúëã ,àøå÷å àéáî äìòá ìòá äì ùé(åë íéøáã):àøå÷å åúùà éøåëá àéáî íãàù ãîìî ,êúéáìå êéäìà 'ä êì ïúð øùàzzp xy` xnel oileki oi`y
.iláéúëå .úåá÷ðì õøàä ä÷ìçúð àìù(åë øáãîá):ùéà éàãå äéäéù ãò åéãå÷ô éôì ùéà
e.`xew epi`e `ianñî àéáî êëìä ,àì éà ò÷ø÷ äð÷ éà ÷"úì äéì à÷ôñîåãåî ò"ë úåðìéà äùìù ìáà úåðìéà éúù à÷åãå .÷ôñî àøå÷ åðéàå ÷ô

:ïé÷øô óåñá ïðúãë ,àøå÷å àéáîå ò÷ø÷ äð÷ã.`xewe `ian xne` n"x.åìñå äøåà àìîë íäì äöåçå íäéúçúù ò÷ø÷ äð÷ éîð úåðìéà 'á äðå÷ä øáñã
:î"øë äëìä ïéàå.oirnd yai:åðîî ìãâå éç ïìéàäù.oli`d uvwpeåàøðå ìéàåä ,íãå÷ ùéøôä íà ìáà .íéøåëá ùéøôäù íãå÷ õö÷ðå ùáéù àåäå

`xephxa yexit
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גרים. בדיני ללמד משנתנו  מוסיפה הקודמת המשנה אגב

íéøb úa äMà :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ואמה שאביה – ÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅÄÈÇÅÄ
גרים מזרע או  äpäkì,(רמב"ם )גרים àNpz àG הכהנים שכן – ÄÈÅÇÀËÈ

כמו  כהונתם, את יחללו  שלא יחוסם, על בקפדנות לשמור נצטוו

ו-ז )שכתוב כא, שם (ויקרא  יחללו  ולא לאֿלהיהם יהיו  "קדושים :
קודש. והיו  מקריבים הם אֿלהיהם לחם ה' אשי  את כי  אֿלהיהם,

קדוש כי  יקחו , לא מאישה גרושה ואשה יקחו לא וחללה זונה אשה
להינשא  אסורה גרים בת שאף ללמד, משנתנו ובאה לאֿלהיו". הוא

בבבלי הטעם ומבואר  ב )לכהן, עח, בכהנים(קידושין שנאמר  (יחזקאל ,

כב ) בתולותמד , אם כי  לנשים להם יקחו  לא וגרושה "ואלמנה ;rxfn
,"l`xyi zia," ישראל בית "מזרע נקראת אינה גרים àäzLובת ãòÇÆÀÅ

ìàøNiî dnà בה קוראים שאז מישראל, היא אמה כן אם אלא – ÄÈÄÄÀÈÅ
מישראל . הוא אביה אם שכן וכל ישראל", בית íéøb"מזרע ãçàÆÈÅÄ

íéøøçLî íéãáò ãçàå משוחררים כנענים עבדים ובין גרים בין  – ÀÆÈÂÈÄÀËÀÈÄ
לכהונה, תינשא לא שבתם להם, אחד  úBøBcדין  äøNò ãò elôàåÇÂÄÇÂÈÈ

שנקטה  ומה לכהונה; הבנות פסולות דורות הרבה עד  אפילו כלומר  –

בממזר  שנאמר כמו  אלא דווקא, לאו "עשרה" ג )המשנה כג, :(דברים 
כאן  אף עולם, עד  ופירושו  ה'", בקהל  לו יבוא לא עשירי דור "גם

היא כך  משנתנו  טוב")כוונת יום  ìàøNiî,("תוספות  ïnà àäzL ãòÇÆÀÅÄÈÄÄÀÈÅ
כמבואר אביהן, שכן  וכל מישראל , היא הבנות של אמן כן אם אלא –

ושם  ז ), (ד, קידושין במסכת זו הלכה של מקומה עיקר לעיל . הטעם
גיורת  שנשא גר אף ואומר : יעקב בן אליעזר  רבי על  יוסי  רבי  חולק
לימלך כהן כשבא שלכתחילה היא, ההלכה ברם, לכהונה. בתם כשרה

בן  אליעזר כרבי  לו מורים גרים, בת לישא לו מותר אם דין בבית
ובניהם  לגרשה, צריך  אינו נשאה, אם בדיעבד אבל ישאנה; שלא יעקב

גדולים כהנים להיות אפילו  ברטנורא )כשרים חוזרת (רמב"ם; משנתנו .
קורין ". ולא מביאין  "אלו יתומים,ñBtBøèBtàäלענין על הממונה – ÈÇÀ

היתומים  אבי שמינהו  בין  נכסיהם, על ולהשגיח בענייניהם לטפל
דין , בית שמינוהו  ובין  בצוואתו, או לבית çéìMäåבחייו המביא – ÀÇÈÄÇ

אחרים, של ביכורים ביכוריãáòäåהמקדש המביא כנעני  עבד – ÀÈÆÆ
למקדש, עצמה,äMàäåבעליו  מנכסי  ביכורים  המביאה –íeèîèå ÀÈÄÈÀËÀ

שאין  נקבה,– סימני  ולא זכר  סימני  לא בו  –ñBðéâBøcðàåניכרים ÀÇÀÀÄ
אלו כל כאחד; ונקבה זכר סימני  לו ביכורים,ïéàéáîשיש –àGå ÀÄÄÀ

ïéøB÷,ביכורים מקרא פרשת –äzúð-øLà" :øîBì ïéìBëé ïðéàL ÄÆÅÈÀÄÇÂÆÈÇÈ
"'ä élלי נתתה אשר  האדמה פרי  ראשית את הבאתי הנה "ועתה – Ä

י)ה'" כו, Ð;(דברים  carde gilyde qetexhet`dלומר יכולים אינם
שלא  לאמרו , יכולה אינה והאשה שלהם; האדמה שאין  לפי  זה, פסוק

לנשים בתחילה הארץ מבואר(רמב"ם )נתחלקה צלפחד בנות ובענין  ;
ירושה. בתורת אלא נטלו  חלוקה בתורת שלא טוב", יום ב"תוספות

את  מביא בעלה מלוג", "נכסי  הנקראים נכסים, לה שיש  נשואה ברם,
שנאמר וקורא, מנכסיה יא )הביכורים כו, הטוב (דברים  בכל  "ושמחת :

אשתו , זו  "ביתו" חכמים: ודרשו  ולביתך ", אֿלהיך  ה' לך  נתן  אשר

ואנדרוגינוס  טומטום וכן וקורא; אשתו ביכורי  מביא שאדם מלמד
אלא  הארץ נתחלקה שלא לפי ה'", לי  נתת "אשר  לומר  יכולים אינם

שנאמר  זכרים, נד )(במד לודאי  כו, נחלתו",בר  יותן  פקודיו לפי  "איש :
Ðודרשו yi`.איש ודאי שיהיה עד

בידי ביכורים לשלוח יכול אדם שאין  בירושלמי , מבואר  ה"שליח" בענין 
בידי לשלחם מנת על הביכורים פירות את מתחילה לקט כן אם אלא שליח
שליח, ביד  לשלחם יכול  אינו  בעצמו, להעלותם מנת על  לקטם אבל  אחר .
אינם  הפרשה, לקריאת ראויים שנהיו  כלומר לקריאה, שנראו ביכורים שכל

בקריאה. אלא ניתנים
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Bøáç ìL CBúa úBðìéà éðL äðBwä,חבירו שדה בתוך –àéáî ÇÆÀÅÄÈÀÆÂÅÅÄ
àøB÷ Bðéàå לחכמים הוא ספק סתם, האילנות את וקנה שהואיל  – ÀÅÅ

אינו  אבל מספק, ביכורים מביא הלכך לאו , אם עמהם קרקע קנה אם

מספק. àøB÷åקורא àéáî :øîBà øéàî éaø,מאיר רבי שסובר  – ÇÄÅÄÅÅÄÀÅ
עמהם. קרקע קנה אילנות שני  xi`nשהקונה iaxk dkld oi`e,ברם .

וקורא  מביא ולכן קרקע, שקנה מודים הכל אילנות שלושה הקונה
קנה  שלא מודים הכל  סתם, אחד  אילן  והקונה יא); משנה (כלהלן

ב )קרקע פא, בתרא בבא  בבלי מביא (עיין שאינו  הרמב"ם, ופוסק ;

כלל יג )ביכורים ב , ביכורים  ïéònä.(הל' Láé ממנו משקה שהיה – ÈÇÇÇÀÈ
שדהו מפרשים:(רמב"ם )את ויש  ,Ð oirnd yai ממנו חי  שהאילן

או (ר"ש ) ;ïìéàä õö÷ð:גורסים ויש  פירותיו ; שהבשילו  לאחר  – ÄÀÇÈÄÈ
uvwp e` oli`d yai( שם אנשי  תוספות  ÷àøB,(עיין Bðéàå àéáî– ÅÄÀÅÅ

כשיבש כאן  שמדובר מפרשים, יש  קרקע. לו אין כאילו  זה שהרי 
הפריש אם אבל הביכורים, הפרשת קודם האילן נקצץ או המעיין

האי נקצץ או המעיין  שיבש  לקריאה קודם הביכורים ונראו הואיל  לן,
יירקבו כמו (ר"ש )ונדחו, קריאה, בלא להביאם שוב יכול  שאינו  לפי  ,

כותב: הרמב"ם אבל  הקודמת). המשנה (בשולי  לעיל הזכרנו שכבר 
dfy ,`xew epi`e `ian oli`d uvwpy e` oiirnd yaie eixekia yixtd"

"dca` ixdy ,rwxw el oi`y ink( יב ד, ביכורים  מכאן ,(הל' ומשמע .
יירקבו ונדחו , לקריאה שנראו  שכל  סובר הרמב"ם תוספות שאין (עיין

izdw - zex`ean zeipyn
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àøB÷ Bðéàå àéáî;àøéúa ïa äãeäé éaøøîBà:àøB÷å àéáî. ¥¦§¥¥©¦§¨¤§¥¨¥¥¦§¥
Êåéøeka Léøôä,eäãN øëîe–àøB÷ Bðéàå àéáî.éðMäå,ïénä BúBàî–àéáî Bðéà;øçà ïénî–àéáî ¦§¦¦¨¨©¨¥¥¦§¥¥§©¥¦¥©¦¥¥¦¦¦©¥¥¦

àøB÷å.äãeäé éaøîBàø:àøB÷å àéáî ïénä BúBàî óà. §¥©¦§¨¥©¥©¦¥¦§¥
Áåéøeka Léøôä;eææáð,ewîð,eáðâð,eãáà,eàîèpL Bà–àøB÷ Bðéàå íäézçz íéøçà àéáî;íðéà íéiðMäå ¦§¦¦¨¦§§¨©¦§§¨§¤¦§§¥¦£¥¦©§¥¤§¥¥§©§¦¦¥¨

Lîç íäéìò íéáiç.äøæòa eàîèð,àøB÷ Bðéàå õôBð. ©¨¦£¥¤Ÿ¤¦§§¨£¨¨¥§¥¥

:åá÷øé ,åçãðå äàéø÷ì.`xewe `ian xne` dcedi 'x:é"øë äëìä ïéàå .ïìéàì ùééç àì íéé÷ ò÷ø÷äù ïåéë.`xew epi`e `ian dkepg cre bgd onáéúëã
íéøåëéá úùøôá(åë íéøáã),êìéàå âçäîå .íäá çîùå åéúåøéôå åúàåáú è÷ìî íãàù âçä ãòå úøöòî äçîù ïîæá àìà äàéø÷ ïéà ,áåèä ìëá úçîùå

áéúëã ììë àéáî åðéà êìéàå äëåðçîå .àøå÷ åðéàå àéáî êëìä ,âçá äøîâð øáë äðù äúåà úçîù íå÷î ìëî ,äëåðç ãò íéè÷ìð úåøéô äáøäù ô"òà
(íù):ïééåöî ïä äëåðç ãòå ,êöøàá ïééåöîù ïîæ ìë ,êöøàî àéáú øùà.`xewe `ian xne` i"x:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .äçîù ïîæá úçîùå ùéøã àìã
f.`ian epi` oind eze`n ipydeáéúëã ,øëåîä àéáäù ïéîä åúåàî äãù äúåàî íéøåëéá àéáî åðéà äãùä úà äðå÷ä(íù)úçà íòô ,íåéä éúãâä

:íéîòô 'á ãéâî åðéàå ãéâî.`xewe `ian oind eze`n s` xne` i"xìáà ,ãçà íãàá éìéî éðä ,íéîòô éúù ãéâî åðéàå ãéâî úçà íòô ïøîàã àäã
:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .ãéâîå øæåçå ãéâî íãà éðá éðùá

gp.ewnå÷îé íúà åîë ,åñîðå åá÷øð(åë àø÷éå):.effapåðì åðææá åîë åðîî åìæâð(á íéøáã):.yneg mdilr oiaiig oi`.ùîåçä úà íìùî åðéà ïìëàù øæ
:ùîåç íäéìò íéáééçù äëìä àìà ,äëìä äðéàå àéä äàãéçé ïéúéðúî êäå`xew epi`e utep dxfra e`nhpúåøéôä ïî ìñä ÷éøîå øòðî øîåìë ,ïðéñøâ

áéúëã íéðäëì ïúéð ìñäå åàîèðù ïåéë(åë íù).ïäéúçú íéøçà íéøåëéá àéáäì áééç åðéàå .àðèä àìà ç÷åì ïäëä ïéàù íéîòô êãéî àðèä ïäëä ç÷ìå
:ïúåéøçàá åú áééçî àì úéáä øäì åàáù ïåéëã

`xephxa yexit

שם ) àøB÷å.אנשי àéáî :øîBà äãeäé éaø.קרקע לו  יש  שהרי  – ÇÄÀÈÅÅÄÀÅ
.dcedi iaxk dkld oi`eâçä ãòå úøöòî חג ועד  השבועות מחג – ÅÂÆÆÀÇÆÈ

àøB÷åהסוכות, àéáîהביכורים בפרשת שנאמר ה ;– כו, (דברים  ÅÄÀÅ
ומכאן יא ) הטוב", בכל ושמחת אֿלהיך ... ה' לפני  ואמרת "וענית :

והפירות  התבואה לקיטת זמן ועיקר שמחה, של בזמן  אלא קריאה שאין
הסוכות. חג ועד  השבועות מחג הוא בהם ãòåוהשמחה âçä ïîÄÆÈÀÇ

àøB÷ Bðéàå àéáî ,äkðç נלקטים פירות שהרבה פי  על  אף – ÂËÈÅÄÀÅÅ
הסוכות, בחג נגמרה כבר שנה אותה שמחת מקום מכל  חנוכה, עד  עוד

קורא. אינו אבל ביכורים מביא חנוכה ועד הסוכות מחג éaøÇÄהלכך 
àøB÷å àéáî :øîBà àøéúa ïa äãeäé"ושמחת" דורש  שאינו – ÀÈÆÀÅÈÅÅÄÀÅ

שמחה בזמן  דווקא שתהא הקריאה, טעמו (רמב"ם )לענין מבארים ויש .
החג  בין  גם נלקטים פירות והרבה שהואיל בתירא, בן  יהודה רבי של

וקורא מביא ולכן הוא, שמחה של  זמן  עדיין שלמה")לחנוכה, .("מלאכת 
,minkgk dkldd מחנוכה אבל  קורא. ואינו מביא חנוכה ועד החג שמן 

שכתוב עיקר, כל מביא אינו  ב )ואילך כו, מראשית (דברים  "ולקחת :
ודרשו : מארצך", תביא אשר  האדמה פרי מצויים כל  שהפירות זמן  כל 

מצויים  הפירות אין ואילך  ומחנוכה ובגנים, בשדות היינו  בארצך,
עוד.

הוא  חכמים של  טעמם וכו', המעיין" "יבש בענין  ברישא, שגם מבארים, יש
אם  ואילו  שמחה, מתוך אלא קריאה שאין  ומכאן  "ושמחת", שכתוב משום
ברם, קורא. ואינו מביא הלכך  בלבו , שמחה אין האילן נקצץ או המעיין  יבש
קריאה  לענין "ושמחת" דורש שאינו בתירא, בן  יהודה כרבי סובר יהודה רבי

.(i`rl` xa dcedi iax epiid mzq dcedi iax)"יהודה "רבי בסיפא גם שגורסים ויש
ברטנורא). (עיין סתם

מביא  החג ועד "מעצרת הפיסקה את במשנתנו גורסים שאין נוסחאות יש
הלכה  ואמנם קורין. ולא במביאין אלא כאן עוסקת המשנה אין  שהרי וקורא",

י ). (משנה להלן נשנית זו 

i y i l y m e i
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eäãN øëîe ,åéøeka Léøôä לבית ביכוריו שהביא קודם – ÄÀÄÄÈÈÇÈÅ
÷àøBהמקדש, Bðéàå àéáîבירושלמי קרקע. לו אין  עכשיו  שהרי  – ÅÄÀÅÅ

שדהו , את למכור  מזמן  בדעתו  שהיה בכגון כאן  שמדובר מבואר,

הלכך לקריאה, כבר  נראו  לא ביכוריו את שהפריש שבשעה ונמצא
את  למכור  בדעתו היה לא אם ברם קורא. שאינו פי על  אף מביאם

הביכורים  הפרשת שלאחר  אלא הביכורים, את שהפריש  בשעה שדהו
יירקבו . ונדחו לקריאה ונראו שהואיל  להביאם, יכול  אינו  למכרה, נמלך 

כן . סובר אינו  כנראה, שהרמב"ם, הקודמת), (במשנה הזכרנו וכבר 
éðMäå,השדה את שקנה והלוקח –ïénä BúBàîכבר שהמוכר – ÀÇÅÄÅÇÄ
àéáîהביא, Bðéà,שדה מאותה ביכורים –àéáî ,øçà ïénî ÅÅÄÄÄÇÅÅÄ
àøB÷åסובר קרא, ולא הפריש  הראשון, אם שדווקא סוברים, יש  – ÀÅ

הראשון  אם אבל  אחר, ממין  כשהביא קורא שהשני משנתנו , של התנא
ממין  הביא אפילו  קורא הלוקח אין  שדהו , מכר  כך  ואחר וקרא הביא

ראשונה")אחר  ïénä.("משנה  BúBàî óà :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÇÅÇÄ
המוכר , ממנו הביא הלוקח,àéáîשכבר –àøB÷åבירושלמי – ÅÄÀÅ

הביכורים בפרשת שנאמר  מחלוקתם, טעם ג )מבואר  כו, :(דברים 
Ð "meid izcbd"למד ומכאן  פעמיים, מגיד ואינו מגיד  הוא אחת פעם

המוכר ממנו  הביא שכבר  המין , מאותו מביא הלוקח שאין קמא, תנא
מכל קורא, ואינו מביא הוא גם שהמוכר פי על ואף שדה. מאותה

היום" "הגדתי בכלל זה הרי שהביא כיון  טוב")מקום יום  ;("תוספות 
בירושלמי : גורס Ðוהגר"א "meid izcbd" ואינו מגיד  הוא אחת פעם

פעמיים, Ðמגיד "iz`ad dpd" מביא ואינו מביא הוא אחת פעם
אליהו ")פעמיים לגבי("שנות  אלא אינו  זה שדיוק סובר , יהודה ורבי .

כמבואר פעמיים), מביא שאינו (או פעמיים קורא שאינו  אחד , אדם
רשאי אלא כן, הדין אין אדם בני  שני לגבי  אבל ט), (משנה לקמן 
ולקרוא  המוכר כבר  שהביא המין  מאותו  אף ביכורים להביא הלוקח

שנייה. פעם dcedi.עליהם iaxk dkld oi`e
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åéøeka Léøôäוהם –eææáð או ממנו, נגזלו –ewîð, נרקבו – ÄÀÄÄÈÄÀÀÈÇ
eàîèpLאוeáðâð,או Bà ,eãáà טמאים ביכורים להביא ואסור  – ÄÀÀÈÀÆÄÀÀ

íäézçzלמקדש, íéøçà àéáîכמבואר באחריותם, הוא שחייב – ÅÄÂÅÄÇÀÅÆ
הבאה, במשנה ÷àøBלהלן  Bðéàå שאינו הביכורים, מקרא פרשת – ÀÅÅ

את הבאתי "הנה לומר : ראשית ziy`xיכול  שאינם לפי האדמה", פרי 

הראשונים,íéiðMäå;(רמב"ם ) תחת שהביא הביכורים –íðéà ÀÇÀÄÄÅÈ
Lîç íäéìò íéáiç שאסורים כתרומה דינם הביכורים שכן  – ÇÈÄÂÅÆÙÆ

לזרים odk),באכילה epi`y inl) לשלם הוא חייב בשגגה, זר  אכלם ואם

החיוב  שאין ללמד, משנתנו  ובאה א), (ב, להלן כמבואר  וחומש, קרן 
שהפריש אלו  לגבי  אבל הביכורים, עיקר  לגבי אלא חומש בתוספת

עליהם  אין בזה, וכיוצא שנטמאו או  שאבדו או  שנגנבו הראשונים תחת
הלכה  ואין  יחיד, דעת אלא אינה שמשנתנו מפרשים, יש  חומש. חיוב

חומש  עליהם שחייבים היא ההלכה אלא הירושלמי;כן, לפי (ר"ש 

אין הרא"ש ) השניים "ואלו  משנתנו : כלשון כותב הרמב"ם אבל  .
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‰á÷òé ïa øæòéìà éaøøîBà:äpäkì àNpz àG íéøb úa äMà,ìàøNiî dnà àäzL ãò;ãçàå íéøb ãçà ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦¨©¥¦¦¨¥©§ª¨©¤§¥¦¨¦¦§¨¥¤¨¥¦§¤¨
íéøøçLî íéãáò,úBøBc äøNò ãò elôàå,ìàøNiî ïnà àäzL ãò.ñBtBøèBtàä,çéìMäå,ãáòäå,äMàäå, £¨¦§ª§¨¦©£¦©£¨¨©¤§¥¦¨¦¦§¨¥¨©§§©¨¦©§¨¤¤§¨¦¨

íeèîèå,ñBðéâBøcðàå–ïéøB÷ àGå ïéàéáî,øîBì ïéìBëé ïðéàL(é ,åë íéøáã):"'ä él äzúð-øLà". §ª§§©§§¦§¦¦§¦¤¥¨§¦©£¤¨©¨¦
ÂBøáç ìL CBúa úBðìéà éðL äðBwä,àøB÷ Bðéàå àéáî;øéàî éaøøîBà:àøB÷å àéáî.ïéònä Láé,õö÷ð ©¤§¥¦¨§¤£¥¥¦§¥¥©¦¥¦¥¥¦§¥¨©©©§¨¦§©

ïìéàä,àøB÷ Bðéàå àéáî;äãeäé éaøøîBà:àøB÷å àéáî.âçä ãòå úøöòî,àøB÷å àéáî.äkðç ãòå âçä ïî, ¨¦¨¥¦§¥¥©¦§¨¥¥¦§¥¥£¤¤§©¤¨¥¦§¥¦¤¨§©£ª¨

d.dpedkl `ypz `láéúëã(ãî ìà÷æçéá).òøæ úö÷î åìéôàå òîùîã ìàøùé òøæî äá àðéø÷ ìàøùéî [äîàùëå] ,íéùð íäì åç÷é ìàøùé úéá òøæî
:íéìåãâ íéðäë úåéäì åìéôà íéøùë äéðáå ,åðîî äúåà ïéàéöåî ïéà àùð íà ãáòéãá ìáà ,äìçúëì á÷òé ïá øæòéìà 'øë äëìäå.qetexht`däðåîîä

:ñåô íéðè÷ìå ø"éèàô áàì ïéøå÷ éîåø 'ìá ,íéðè÷ä éáà ñåôåøèôà .íéîåúé éáà åäðîù ïéá ã"á åäåðîù ïéá ,íéîåúéä ìò.gilydeïçìùì äìçúî ïè÷ìù
:äàéø÷á àìà íéðúð ïðéà äàéø÷ì åàøðù íéøåëá ìëù ,åäðéçìùîì éöî àì åîöò àåä ïàéáäì ïè÷ì ìáà åäðéçìùîì éöî æà øçà ãéá.dy`deíà ìáà

áéúëã ,àøå÷å àéáî äìòá ìòá äì ùé(åë íéøáã):àøå÷å åúùà éøåëá àéáî íãàù ãîìî ,êúéáìå êéäìà 'ä êì ïúð øùàzzp xy` xnel oileki oi`y
.iláéúëå .úåá÷ðì õøàä ä÷ìçúð àìù(åë øáãîá):ùéà éàãå äéäéù ãò åéãå÷ô éôì ùéà
e.`xew epi`e `ianñî àéáî êëìä ,àì éà ò÷ø÷ äð÷ éà ÷"úì äéì à÷ôñîåãåî ò"ë úåðìéà äùìù ìáà úåðìéà éúù à÷åãå .÷ôñî àøå÷ åðéàå ÷ô

:ïé÷øô óåñá ïðúãë ,àøå÷å àéáîå ò÷ø÷ äð÷ã.`xewe `ian xne` n"x.åìñå äøåà àìîë íäì äöåçå íäéúçúù ò÷ø÷ äð÷ éîð úåðìéà 'á äðå÷ä øáñã
:î"øë äëìä ïéàå.oirnd yai:åðîî ìãâå éç ïìéàäù.oli`d uvwpeåàøðå ìéàåä ,íãå÷ ùéøôä íà ìáà .íéøåëá ùéøôäù íãå÷ õö÷ðå ùáéù àåäå
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גרים. בדיני ללמד משנתנו  מוסיפה הקודמת המשנה אגב

íéøb úa äMà :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ואמה שאביה – ÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅÄÈÇÅÄ
גרים מזרע או  äpäkì,(רמב"ם )גרים àNpz àG הכהנים שכן – ÄÈÅÇÀËÈ

כמו  כהונתם, את יחללו  שלא יחוסם, על בקפדנות לשמור נצטוו

ו-ז )שכתוב כא, שם (ויקרא  יחללו  ולא לאֿלהיהם יהיו  "קדושים :
קודש. והיו  מקריבים הם אֿלהיהם לחם ה' אשי  את כי  אֿלהיהם,

קדוש כי  יקחו , לא מאישה גרושה ואשה יקחו לא וחללה זונה אשה
להינשא  אסורה גרים בת שאף ללמד, משנתנו ובאה לאֿלהיו". הוא

בבבלי הטעם ומבואר  ב )לכהן, עח, בכהנים(קידושין שנאמר  (יחזקאל ,

כב ) בתולותמד , אם כי  לנשים להם יקחו  לא וגרושה "ואלמנה ;rxfn
,"l`xyi zia," ישראל בית "מזרע נקראת אינה גרים àäzLובת ãòÇÆÀÅ

ìàøNiî dnà בה קוראים שאז מישראל, היא אמה כן אם אלא – ÄÈÄÄÀÈÅ
מישראל . הוא אביה אם שכן וכל ישראל", בית íéøb"מזרע ãçàÆÈÅÄ

íéøøçLî íéãáò ãçàå משוחררים כנענים עבדים ובין גרים בין  – ÀÆÈÂÈÄÀËÀÈÄ
לכהונה, תינשא לא שבתם להם, אחד  úBøBcדין  äøNò ãò elôàåÇÂÄÇÂÈÈ

שנקטה  ומה לכהונה; הבנות פסולות דורות הרבה עד  אפילו כלומר  –

בממזר  שנאמר כמו  אלא דווקא, לאו "עשרה" ג )המשנה כג, :(דברים 
כאן  אף עולם, עד  ופירושו  ה'", בקהל  לו יבוא לא עשירי דור "גם

היא כך  משנתנו  טוב")כוונת יום  ìàøNiî,("תוספות  ïnà àäzL ãòÇÆÀÅÄÈÄÄÀÈÅ
כמבואר אביהן, שכן  וכל מישראל , היא הבנות של אמן כן אם אלא –

ושם  ז ), (ד, קידושין במסכת זו הלכה של מקומה עיקר לעיל . הטעם
גיורת  שנשא גר אף ואומר : יעקב בן אליעזר  רבי על  יוסי  רבי  חולק
לימלך כהן כשבא שלכתחילה היא, ההלכה ברם, לכהונה. בתם כשרה

בן  אליעזר כרבי  לו מורים גרים, בת לישא לו מותר אם דין בבית
ובניהם  לגרשה, צריך  אינו נשאה, אם בדיעבד אבל ישאנה; שלא יעקב

גדולים כהנים להיות אפילו  ברטנורא )כשרים חוזרת (רמב"ם; משנתנו .
קורין ". ולא מביאין  "אלו יתומים,ñBtBøèBtàäלענין על הממונה – ÈÇÀ

היתומים  אבי שמינהו  בין  נכסיהם, על ולהשגיח בענייניהם לטפל
דין , בית שמינוהו  ובין  בצוואתו, או לבית çéìMäåבחייו המביא – ÀÇÈÄÇ

אחרים, של ביכורים ביכוריãáòäåהמקדש המביא כנעני  עבד – ÀÈÆÆ
למקדש, עצמה,äMàäåבעליו  מנכסי  ביכורים  המביאה –íeèîèå ÀÈÄÈÀËÀ

שאין  נקבה,– סימני  ולא זכר  סימני  לא בו  –ñBðéâBøcðàåניכרים ÀÇÀÀÄ
אלו כל כאחד; ונקבה זכר סימני  לו ביכורים,ïéàéáîשיש –àGå ÀÄÄÀ

ïéøB÷,ביכורים מקרא פרשת –äzúð-øLà" :øîBì ïéìBëé ïðéàL ÄÆÅÈÀÄÇÂÆÈÇÈ
"'ä élלי נתתה אשר  האדמה פרי  ראשית את הבאתי הנה "ועתה – Ä

י)ה'" כו, Ð;(דברים  carde gilyde qetexhet`dלומר יכולים אינם
שלא  לאמרו , יכולה אינה והאשה שלהם; האדמה שאין  לפי  זה, פסוק

לנשים בתחילה הארץ מבואר(רמב"ם )נתחלקה צלפחד בנות ובענין  ;
ירושה. בתורת אלא נטלו  חלוקה בתורת שלא טוב", יום ב"תוספות

את  מביא בעלה מלוג", "נכסי  הנקראים נכסים, לה שיש  נשואה ברם,
שנאמר וקורא, מנכסיה יא )הביכורים כו, הטוב (דברים  בכל  "ושמחת :

אשתו , זו  "ביתו" חכמים: ודרשו  ולביתך ", אֿלהיך  ה' לך  נתן  אשר

ואנדרוגינוס  טומטום וכן וקורא; אשתו ביכורי  מביא שאדם מלמד
אלא  הארץ נתחלקה שלא לפי ה'", לי  נתת "אשר  לומר  יכולים אינם

שנאמר  זכרים, נד )(במד לודאי  כו, נחלתו",בר  יותן  פקודיו לפי  "איש :
Ðודרשו yi`.איש ודאי שיהיה עד

בידי ביכורים לשלוח יכול אדם שאין  בירושלמי , מבואר  ה"שליח" בענין 
בידי לשלחם מנת על הביכורים פירות את מתחילה לקט כן אם אלא שליח
שליח, ביד  לשלחם יכול  אינו  בעצמו, להעלותם מנת על  לקטם אבל  אחר .
אינם  הפרשה, לקריאת ראויים שנהיו  כלומר לקריאה, שנראו ביכורים שכל

בקריאה. אלא ניתנים

ו ה נ ש מ ר ו א ב

Bøáç ìL CBúa úBðìéà éðL äðBwä,חבירו שדה בתוך –àéáî ÇÆÀÅÄÈÀÆÂÅÅÄ
àøB÷ Bðéàå לחכמים הוא ספק סתם, האילנות את וקנה שהואיל  – ÀÅÅ

אינו  אבל מספק, ביכורים מביא הלכך לאו , אם עמהם קרקע קנה אם

מספק. àøB÷åקורא àéáî :øîBà øéàî éaø,מאיר רבי שסובר  – ÇÄÅÄÅÅÄÀÅ
עמהם. קרקע קנה אילנות שני  xi`nשהקונה iaxk dkld oi`e,ברם .

וקורא  מביא ולכן קרקע, שקנה מודים הכל אילנות שלושה הקונה
קנה  שלא מודים הכל  סתם, אחד  אילן  והקונה יא); משנה (כלהלן

ב )קרקע פא, בתרא בבא  בבלי מביא (עיין שאינו  הרמב"ם, ופוסק ;

כלל יג )ביכורים ב , ביכורים  ïéònä.(הל' Láé ממנו משקה שהיה – ÈÇÇÇÀÈ
שדהו מפרשים:(רמב"ם )את ויש  ,Ð oirnd yai ממנו חי  שהאילן

או (ר"ש ) ;ïìéàä õö÷ð:גורסים ויש  פירותיו ; שהבשילו  לאחר  – ÄÀÇÈÄÈ
uvwp e` oli`d yai( שם אנשי  תוספות  ÷àøB,(עיין Bðéàå àéáî– ÅÄÀÅÅ

כשיבש כאן  שמדובר מפרשים, יש  קרקע. לו אין כאילו  זה שהרי 
הפריש אם אבל הביכורים, הפרשת קודם האילן נקצץ או המעיין

האי נקצץ או המעיין  שיבש  לקריאה קודם הביכורים ונראו הואיל  לן,
יירקבו כמו (ר"ש )ונדחו, קריאה, בלא להביאם שוב יכול  שאינו  לפי  ,

כותב: הרמב"ם אבל  הקודמת). המשנה (בשולי  לעיל הזכרנו שכבר 
dfy ,`xew epi`e `ian oli`d uvwpy e` oiirnd yaie eixekia yixtd"

"dca` ixdy ,rwxw el oi`y ink( יב ד, ביכורים  מכאן ,(הל' ומשמע .
יירקבו ונדחו , לקריאה שנראו  שכל  סובר הרמב"ם תוספות שאין (עיין
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àøB÷å.äãeäé éaøøîBà:ïéøB÷å ïéàéáî úBøBëçå úeñéøà éìòa óà. §¥©¦§¨¥©©£¥£¦§¨§¦¦§¦
È  ˘ ˜ ¯ Ù

‡íéøekaäå äîeøzä,Lîçå äúéî ïäéìò íéáiç,íéøfì íéøeñàå,ïäë éñëð íäå,äàîe ãçàa ïéìBòå,ïéðeòèe ©§¨§©¦¦©¨¦£¥¤¦¨¨Ÿ¤©£¦©¨¦§¥¦§¥Ÿ¥§¦§¤¨¥¨§¦
LîL áøòäå íéãé úöéçø.íéøekaáe äîeøza elà éøä,øNòna ïk ïéàM äî. §¦©¨©¦§©£¥¤¤£¥¥©§¨©¦¦©¤¥¥©©£¥

·äîeøza ïk ïéàM äî íéøekaáe øNòna Lé:íB÷î úàáä íéðeòè íéøekaäå øNònäL,éecå íéðeòèe,ïéøeñàå ¥©©£¥©¦¦©¤¥¥©§¨¤©©£¥§©¦¦§¦£¨©¨§¦¦©£¦

:øéàî 'øë äëìä ïéàå ,ò÷ø÷ äð÷ éîð úåðìéà éðù óàã øîàå âéìô øéàî 'øå .ò÷ø÷ äð÷ àì íúñá.mi`xewe mi`ian zexikge zeqix` ilra s`øáñã
:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .äá ÷ìç åì ùé åìéàë õøàá ïéð÷ åì ùé øëåçå ñéøà äãåäé éáø

a`.dzin odilr oiaiig mixekade dnexzdäîåøúá áéúëã ,íéîù éãéá äúéî áééç ãéæîá ïìëåàä øæ(áë àø÷éå)åø÷à íéøåëáå ,åäåììçé éë åá åúîå
ïäá øîàðù ,íéøåëá åìà êãé úîåøúå øî øîàã ,äîåøú(åë íéøáã):êãéî àðèä ïäëä ç÷ìå.ynegeïäë ìëì ùîåçå íéìòáì ïø÷ íìùî ââåù ïìëåàä

:äöøéù.mixfl mixeq`eïðéöî ,äøåúä ïî øåñà øåòéù éöç øîàã ïðçåé 'øìå .íéøæì íéøåñàù àèéùô ùîåçå äúéî íäéìò ïéáééçù ïåéëã ,äéåðù àéä íðçá
:ùîåç àìå äúéî àì åá ïéàå ,äøåúä ïî øåñà àåäù ,øåòéù éöçì íéøæì íéøåñà ïðúã øîéîì.odk iqkp odeúåò÷ø÷å íéãáò ïäá ç÷éìå ïøëîì ìåëéù

:äàîè äîäáå.d`ne cg`a milere:ïéìåç ìù äàîá åáøòúð íà.mici zvigx miperheúåìñåô íéãé íúñù ,äìçú åéãé ìåèéì êéøö ïäá òâéì àáä
:äîåøú åø÷à éîð íéøåëáå äîåøúä úà.yny axrdeáéúëã ,åùîù áéøòéù ãò äîåøúá ìëåà åðéà ìáèù àîè(áë àø÷éå)ìëàé øçàå øäèå ùîùä àáå

:íéøåëáì ä"äå ,íéùã÷ä ïî.xyrna k"`ynåì ïéàã àëéä áåøá ìèáå ,úåò÷ø÷å íéãáòå äàîè äîäá éðù øùòî éîãá úåð÷ì øåñàå ,íéøæì éøùã
:øùòîá ìëåà äìòå ìáè ïðéøîàã ùîù áøòä êéøö ïéàå ,íéãé úöéçø ïåòè ïéà åá òâåðäå ,ïéøéúî

a.mewn z`adùåøéì ïúåìòäìáéúëã ,íéì(áé íéøáã):íéøåëáä åìà íëãé úîåøú ïðéùøãå ,íëãé úîåøúå íëéúåøùòî íëéçáæå íëéúåìåò äîù íúàáäå
.iecie miperheáéúë øùòîá(åë íù)áéúë íéøåëááå ,úéáä ïî ùã÷ä éúøòá êéäìà 'ä éðôì úøîàå(íù).éáà ãáåà éîøà êéäìà 'ä éðôì úøîàå úéðòå
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קורא; ואינו מביא סובר: מאיר  שרבי בתוספתא, מובא סתם, אחד 

עיקר. כל מביא אינו  סוברים: xi`n.וחכמים iaxk dkld oi`e עיין)
שנית  כאן  נשנתה מה משום ליישב, שמתחבט ישראל ", "תפארת

במשנה  לעיל  נשנתה שכבר  לאחר מאיר , ורבי  חכמים של המחלוקת
Bò÷ø÷åו). ïìéà äð÷, האילן של  הקרקע אף קונה שהוא שפירש – ÈÈÄÈÀÇÀÈ

בלבד , אחד אילן  אלא קנה שלא פי  על  àøB÷åאף àéáîשהרי – ÅÄÀÅ
קרקע. לו úBøBëçåיש  úeñéøà éìòa óà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÇÂÅÂÄÀÈ

ïéøB÷å ïéàéáî אינם והחכורות שהאריסים שנינו , ב במשנה לעיל – ÀÄÄÀÄ
המקבלים  היינו  שהאריסים שם, בארנו  וכבר כלל , ביכורים מביאים

שדות  המקבלים היינו  והחכורות מהיבול , חלק תמורת לעבדן שדות
חולק  יהודה שרבי יוצא משנתנו ולפי לשנה; קצוב שכר נגד לעבדן

והחכו  שהאריסים וסובר, חכמים שנחשבים על וקוראים, מביאים רות
שמדובר מבואר , בירושלמי ברם, בקרקע. חלק להם יש  כאילו  הם

העוברת  השדה, בחכירת חזקה להם שיש אבות, בתי בחכורי  כאן 
שמביאים  יהודה רבי סובר הלכך לסלקם; אפשר  ואי  לבנים, מאבות

להם  יש כאילו  זה הרי קבועות, זכויות להם ויש  שהואיל וקורים,
הלשון גם ומכאן בקרקע. באריסים "ilraקניין  אבל וחכורות". אריסות

עיקר. כל  ביכורים מביאים שאין  מודה יהודה רבי אף סתם

הקונה  יהודה רבי שלדעת נראה, המשנה מלשון כותב: ראשונה" "משנה בעל 
ורבי וחוכר; מאריס גרוע שאינו  וקורא, מביא קרקע, בלא אפילו אחד אילן 
הטעם  והיינו כקרקע. חשובים שאילנות ה), ו, (דמאי לשיטתו  הולך יהודה
אילן "קנה אמר : קמא שתנא שלאחר  במשנתנו, כאן יהודה רבי דברי  שנישנו
וקורא, מביא קרקע בלא שאפילו  לחלוק, יהודה רבי  בא וקורא", מביא וקרקעו 

לעיל. שבארנו כמו וקורים, מביאים וחכירות אריסות בעלי  שאף
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בהם  ויש שני, למעשר  אחדים ובדינים לתרומה, אחדים בדינים שווים הביכורים
הללו הדינים בפירוט שני . במעשר  ולא בתרומה לא שאינם מיוחדים דינים גם

פרקנו. של  הראשונות המשניות ארבע עוסקות

äúéî ïäéìò íéáiç ,íéøekaäå äîeøzäבמזיד שאכלם זר  – ÇÀÈÀÇÄÄÇÈÄÂÅÆÄÈ
נאמר  שבתרומה שמים, בידי  מיתה י)חייב כב, כי(ויקרא בו "ומתו :

תרומה, נקראים ביכורים ואף קודש ", יאכל  לא זר  וכל יחללוהו...

ו)שכתוב יב, ידכם",(דברים תרומת ואת עולותיכם... שמה "והבאתם :
הכהן  "ולקח בהם: שנאמר  הביכורים, אלו  ידכם" "תרומת ופירשו:

אם  אלא בביכורים מיתה חיוב שאין כותב, הרמב"ם מידך"; הטנא
ירושלים לחומת שנכנסו אחר זר  אכלם א )כן  ג, ביכורים  LîçåÈÙÆ;(הל'

וחומש לבעלים קרן  וחומש, קרן לשלם חייב בשוגג, אכלם זר  אם –

שירצה, כהן íéøfìלכל íéøeñàå,(ט א, (חלה הזכרנו כבר  – ÇÂÄÇÈÄ
מו  שני  שמעשר  להשמיענו סיפא, משום נשנתה זו לזרים,שפיסקה תר 

ïäë éñëð íäå מה כל  בדמיהם ולקנות אחר  לכהן  למכרם שיכול – ÀÅÄÀÅÙÅ
יב), (ג, להלן  כמבואר רוצה, äàîeשהוא ãçàa ïéìBòå סאה – ÀÄÀÆÈÅÈ

היא  הרי חולין, של סאה במאה שנתערבה ביכורים של או  תרומה של
מהתערובת  להעלות שצריך אלא לזרים, מותרת והתערובת בטלה,

לכהן . וליתנה אחת íéãéסאה úöéçø ïéðeòèe,בהם ליגע הבא – ÀÄÀÄÇÈÇÄ
את  וכן  התרומה את פוסלות ידים שסתם תחילה, ידיו  ליטול  צריך 

LîLהביכורים. áøòäåלאכול רשאי אינו שטבל , טמא כהן  – ÀÇÂÅÆÆ
שנאמר  שמשו , שיעריב עד  וביכורים ז )תרומה כב , "ובא (ויקרא  :

והוא  תרומה, היינו וקדשים הקדשים", מן  יאכל  ואחר וטהר השמש
לביכורים. íéøekaáeהדין äîeøza elà éøä הללו הדינים כל  – ÂÅÅÇÀÈÇÄÄ

ובביכורים, בתרומה øNònaנוהגים ïk ïéàM äîשמותר שני , – ÇÆÅÅÇÇÂÅ
אם  כי שני מעשר בדמי לקנות ואסור בירושלים, לאכלו אדם לכל 

בחולין  שני מעשר  נתערב ואם ולסיכה, ולשתיה לאכילה שהם דברים
ידים, רחיצת טעון  ואינו  האיסורים, כל כשאר ברוב בטל הוא הרי
נטילת  בלא שני מעשר  פירות לאכול  ואף שני  במעשר  לנגוע שמותר 

לאכול לו  מותר שטבל כיון  שהטמא שמש , הערב טעון  ואינו  ידים,
שמשו. שיעריב עד לחכות צריך ואינו שני, מעשר 
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äîeøza ïk ïéàM äî íéøekaáe øNòna Lé דינים יש – ÅÇÇÂÅÇÄÄÇÆÅÅÇÀÈ
בתרומה: נוהגים ואינם ובביכורים שני במעשר  øNònäLÆÇÇÂÅהנוהגים

íB÷î úàáä íéðeòè íéøekaäå להע חייבים לירושלים,– לותם ÀÇÄÄÀÄÂÈÇÈ
נאמר שני  כג )שבמעשר יד , אֿלהיך(דברים ה' לפני  "ואכלת :mewna

ובביכורים  ויצהרך ", תירושך דגנך מעשר שם שמו לשכן  יבחר  אשר
כו)נאמר לד, יט ; כג, d':(שמות  zia `iaz jznc` ixeka ziy`x"

,"jidl-` נאמר ב )וכן כו, אל (דברים  והלכת בטנא "ושמת :mewnd
שם"; שמו לשכן  אֿלהיך  ה' יבחר  éecåאשר íéðeòèeלאחר – ÀÄÄ

אומרים  ובשביעית לשמיטה הרביעית בשנה המעשר את שמבערים
במסכת  (המבואר  המעשר  וידוי את פסח של  האחרון טוב ביום במנחה

שכתוב כמו י -יג), ו ; ה, שני  יג )מעשר כו, ה'(דברים  לפני  "ואמרת :
וידוי, טעונים הביכורים וכן וגו'; הבית" מן  הקודש בערתי  אֿלהיך 

izdw - zex`ean zeipyn

`i dpyn oey`x wxt mixekia zkqn
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ïîL,ïcøiä øáòî.éìéìbä éñBé éaøøîBà:ïcøiä øáòî íéøeka ïéàéáî ïéà,Láãe áìç úáæ õøà dðéàL. ¤¤¥¥¤©©§¥©¦¥©§¦¦¥¥§¦¦¦¦¥¥¤©©§¥¤¥¨¤¤¨©¨¨§¨
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.yace alg zafäæ êôä íä íéøîúä ìáà .íéøäáù úåøéôî íéøåëá íéàéáî êëìä ,íé÷îòáù úåøéôî øúåé íéîòèåî íä íéøäáù úåøéô ,åùåøéô éëäå

úåøîúî íéøåëá ïéàéáî êëìä ùáã íéøîúì äàø÷ äøåúä éøäù ,íäáù ùáãä àåä íéøîúäî äöøðäå ùáãî íéàìî øúåé íä íé÷îòáù íéøîúäù
áìç úáæ õøà äðéàù éô ìò óà ,íéøåëá íéàéáî éîð ïãøéä øáò ìù úåøéôî ïãøéä øáòî .ïîù íéùåòä íéúéæî ïîù éúéæîå .íéøä ìùî àìå íé÷îòáù
éñåé 'øë äëìä ïéàå ïãøéä øáòî íéøåëá ïéàéáî ïéà øîàå éìéìâä é"ø âéìôå .éì úúð øùà äîãàä éøô äá àðéø÷ ìàøùéì ä"á÷ä äðúðù ïåéëù ,ùáãå
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כביכורים" חומש  עליהם י)חייבים ד , ביכורים  äøæòa.(הל' eàîèðÄÀÀÈÂÈÈ
בית  בחצר היינו  בעזרה, שם ונטמאו המקדש, לבית ביכוריו  הביא –

להביא õôBðהמקדש, חייב ואינו הפירות, מן  הסל את שם מנער  – Å
חייב  אינו  שוב הבית להר שהגיעו שכיון  תחתיהם, אחרים ביכורים

הבאה), במשנה (כמבואר ÷àøBבאחריותם Bðéàå קריאה שאין  – ÀÅÅ
שמחה מתוך  הירושלמי)אלא על  אחד  פירוש לפי מפרשים,(הר"ש  יש  .

Ð utepהסל את ונותן שנטמאו , כיון הסל מן הפירות את הוא זורק
שנאמר ד )לכהן , שם , שאין (שם , פעמים מידך", הטנא הכהן  "ולקח :

הטנא אלא לוקח הרא"ש )הכהן  הירושלמי; לפי הרמב"ם (הר"ש אבל  .
נוטל הכהן  אין  הטנא אף הביכורים, ונטמאו  שהואיל  (הל'סובר ,

ה ) ג, .ביכורים 
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באחריותם  אדם שחייב ללמד , באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
המקדש. לבית שמביאם עד הביכורים של

ïúeéøçàa áiç àeäL ïépîe,ביכוריו של –øäì àéáiL ãò ÄÇÄÆÇÈÀÇÂÈÈÇÆÈÄÀÇ
úéaä אחרים מביא נטמאו, או אבדו או נמקו או נבזזו שאם – ÇÇÄ

ä'תחתיהם? úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàø" :øîàpLÆÆÁÇÅÄÄÅÇÀÈÀÈÄÅ
àéáiL ãò íúeéøçàa áiç àeäL ãnìî ,"EéäGà את – ÁÆÀÇÅÆÇÈÀÇÂÈÈÇÆÈÄ

úéaäהביכורים øäìלהר" משנתנו שנקטה שמה מפרשים, יש  – ÀÇÇÇÄ
היינו  לעזרה, שיביא עד  היא: הכוונה אלא הוא, דווקא לאו הבית",

נטמאו הקודמת: במשנה ששנינו כמו המקדש, בית נופץ dxfra,לחצר 

קורא. àéáäLואינו  éøä,ביכורים –ãçà ïénî,מענבים כגון – ÂÅÆÅÄÄÄÆÈ
àø÷å,הביכורים מקרא פרשת את עליהם –ïénî àéáäå øæçå ÀÈÈÀÈÇÀÅÄÄÄ
øçà,מתאנים כגון  –àøB÷ Bðéà נשנתה שלא מבואר , בירושלמי  – ÇÅÅÅ

(לעיל קמא תנא על  החולק יהודה רבי שאף להשמיענו אלא הסיפא

– היום" "הגדתי  שכתוב: משום קורא, שאינו כאן  מודה ז ), במשנה
פעמיים. מגיד  ואינו מגיד  אחת פעם

ממין הביא שאפילו  להשמיע המשנה כאן  באה לחכמים שאף מבארים, יש
שאם  חכמים, סוברים ז) משנה (לעיל ולוקח במוכר  שכן קורא, אינו אחר 

איגר ). עקיבא רבי (תוספות קורא, הריהו  אחר  ממין הביא הלוקח
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âçä ãòå úøöòä ïî :ïéøB÷å ïéàéáî elàå השבועות מחג – ÀÅÀÄÄÀÄÄÈÂÆÆÀÇÆÈ
לקיטת  זמן  שהוא ו , במשנה הטעם בארנו שכבר  כמו  הסוכות, חג ועד
"ושמחת  הביכורים: בפרשת ונאמר לאדם, ושמחה והפירות התבואה

וקוראים, מביאים זמן  באותו  הלכך הטוב", íéðénäבכל  úòáMîÄÄÀÇÇÄÄ
משבעת  ואף ג; במשנה שבארנו כמו ישראל, ארץ בהם שנשתבחה –

והיינו : שבהם, המשובחים מן אלא מביאים אין  úBøtîÄÅהמינים
ïîL éúéfîe ,íé÷îòaL úBøîzî ,íéøäaL הגדלים הפירות – ÆÆÈÄÄÀÈÆÈÂÈÄÄÅÅÆÆ

לתמרים, מחוץ בעמקים, הגדלים מהפירות הם משובחים בהרים
והתורה  דבש , הרבה בהם שיש  ביותר, טובים הם שבעמקים שהתמרים

"דבש"; לתמרים onyקוראת izifne, שמן העושים מהזיתים היינו
ג). (משנה לעיל  שבארנו  כמו המובחר, מן  ïcøiäשהם øáòî– ÅÅÆÇÇÀÅ

גורסים: ocxilיש  xarne ביכורים מביאים הירדן עבר  של מפירות גם .
לנו". לתת לאבותינו ה' נשבע אשר  "הארץ בכלל  היא שאף וקוראים,

כלומר שמן ", "זיתי על  מוסבות הירדן " "מעבר שהתיבות מפרשים, יש
זיתים  גדלו  ששם וקוראים, מביאים הירדן  עבר של  שמן שמזיתי

ישראל")משובחים ïéàéáî.("תפארת  ïéà :øîBà éìéìbä éñBé éaøÇÄÅÇÀÄÄÅÅÀÄÄ
Láãe áìç úáæ õøà dðéàL ,ïcøiä øáòî íéøeka בפרשת – ÄÄÅÅÆÇÇÀÅÆÅÈÆÆÈÇÈÈÀÈ

הזאת, הארץ את לנו ויתן הזה המקום אל "ויביאנו  נאמר : ביכורים
ודבש, חלב זבת ארץ אינה הירדן עבר  ואילו  ודבש ", חלב זבת ארץ

יש הירדן . מעבר ביכורים מביאים שאין  הגלילי  יוסי  רבי סובר  הלכך 
הירדן , מעבר מביאים אין  התורה שמן מודים, חכמים שאף מפרשים,
יוסי רבי  על חכמים נחלקו  ולא ודבש , חלב זבת ארץ שאינה לפי

בדרבנן אלא ראשונה")הגלילי  "משנה שלמה "; "מלאכת והלכה (עיין .
אבל מדרבנן. ביכורים מביאים מסוריא גם וכן הירדן  שמעבר היא,

ביכורים. אינם לארץ, מחוץ ביכורים ב,המביא ביכורים  הל' (רמב "ם

.א )
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úBðìéà äLGL äðBwä קרקע קונה הוא אם לפרש מבלי  סתם, – ÇÆÀÈÄÈ
Bøáçעמהם, ìL CBúa, חבירו שדה בתוך –àøB÷å àéáî– ÀÆÂÅÅÄÀÅ

וכבר הביכורים; מקרא פרשת את וקורא מפירותיהם ביכורים מביא
הכל סתם, אילנות שלושה שהקונה ו ), משנה (לעיל  הטעם בארנו

לומר : הוא ויכול  בהם, הטיפול  לצורך  קרקע עמהם שקנה מודים
ברם, לי". נתתה אשר  האדמה פרי  ראשית את הבאתי  הנה "ועתה

קנה  אם לחכמים הוא שספק (שם), שנינו סתם, אילנות שני בקונה
אינו  אבל מספק ביכורים מביא חכמים לדעת ולכן לאו , אם קרקע

מספק. íéðLקורא elôà :øîBà øéàî éaøשני קנה אפילו – ÇÄÅÄÅÂÄÀÇÄ
אילן  קנה ואם וקורא. מביא ולכן עמהם, קרקע קנה סתם, אילנות

izdw - zex`ean zeipyn
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àøB÷å.äãeäé éaøøîBà:ïéøB÷å ïéàéáî úBøBëçå úeñéøà éìòa óà. §¥©¦§¨¥©©£¥£¦§¨§¦¦§¦
È  ˘ ˜ ¯ Ù

‡íéøekaäå äîeøzä,Lîçå äúéî ïäéìò íéáiç,íéøfì íéøeñàå,ïäë éñëð íäå,äàîe ãçàa ïéìBòå,ïéðeòèe ©§¨§©¦¦©¨¦£¥¤¦¨¨Ÿ¤©£¦©¨¦§¥¦§¥Ÿ¥§¦§¤¨¥¨§¦
LîL áøòäå íéãé úöéçø.íéøekaáe äîeøza elà éøä,øNòna ïk ïéàM äî. §¦©¨©¦§©£¥¤¤£¥¥©§¨©¦¦©¤¥¥©©£¥

·äîeøza ïk ïéàM äî íéøekaáe øNòna Lé:íB÷î úàáä íéðeòè íéøekaäå øNònäL,éecå íéðeòèe,ïéøeñàå ¥©©£¥©¦¦©¤¥¥©§¨¤©©£¥§©¦¦§¦£¨©¨§¦¦©£¦

:øéàî 'øë äëìä ïéàå ,ò÷ø÷ äð÷ éîð úåðìéà éðù óàã øîàå âéìô øéàî 'øå .ò÷ø÷ äð÷ àì íúñá.mi`xewe mi`ian zexikge zeqix` ilra s`øáñã
:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .äá ÷ìç åì ùé åìéàë õøàá ïéð÷ åì ùé øëåçå ñéøà äãåäé éáø

a`.dzin odilr oiaiig mixekade dnexzdäîåøúá áéúëã ,íéîù éãéá äúéî áééç ãéæîá ïìëåàä øæ(áë àø÷éå)åø÷à íéøåëáå ,åäåììçé éë åá åúîå
ïäá øîàðù ,íéøåëá åìà êãé úîåøúå øî øîàã ,äîåøú(åë íéøáã):êãéî àðèä ïäëä ç÷ìå.ynegeïäë ìëì ùîåçå íéìòáì ïø÷ íìùî ââåù ïìëåàä

:äöøéù.mixfl mixeq`eïðéöî ,äøåúä ïî øåñà øåòéù éöç øîàã ïðçåé 'øìå .íéøæì íéøåñàù àèéùô ùîåçå äúéî íäéìò ïéáééçù ïåéëã ,äéåðù àéä íðçá
:ùîåç àìå äúéî àì åá ïéàå ,äøåúä ïî øåñà àåäù ,øåòéù éöçì íéøæì íéøåñà ïðúã øîéîì.odk iqkp odeúåò÷ø÷å íéãáò ïäá ç÷éìå ïøëîì ìåëéù

:äàîè äîäáå.d`ne cg`a milere:ïéìåç ìù äàîá åáøòúð íà.mici zvigx miperheúåìñåô íéãé íúñù ,äìçú åéãé ìåèéì êéøö ïäá òâéì àáä
:äîåøú åø÷à éîð íéøåëáå äîåøúä úà.yny axrdeáéúëã ,åùîù áéøòéù ãò äîåøúá ìëåà åðéà ìáèù àîè(áë àø÷éå)ìëàé øçàå øäèå ùîùä àáå

:íéøåëáì ä"äå ,íéùã÷ä ïî.xyrna k"`ynåì ïéàã àëéä áåøá ìèáå ,úåò÷ø÷å íéãáòå äàîè äîäá éðù øùòî éîãá úåð÷ì øåñàå ,íéøæì éøùã
:øùòîá ìëåà äìòå ìáè ïðéøîàã ùîù áøòä êéøö ïéàå ,íéãé úöéçø ïåòè ïéà åá òâåðäå ,ïéøéúî

a.mewn z`adùåøéì ïúåìòäìáéúëã ,íéì(áé íéøáã):íéøåëáä åìà íëãé úîåøú ïðéùøãå ,íëãé úîåøúå íëéúåøùòî íëéçáæå íëéúåìåò äîù íúàáäå
.iecie miperheáéúë øùòîá(åë íù)áéúë íéøåëááå ,úéáä ïî ùã÷ä éúøòá êéäìà 'ä éðôì úøîàå(íù).éáà ãáåà éîøà êéäìà 'ä éðôì úøîàå úéðòå

`xephxa yexit

קורא; ואינו מביא סובר: מאיר  שרבי בתוספתא, מובא סתם, אחד 

עיקר. כל מביא אינו  סוברים: xi`n.וחכמים iaxk dkld oi`e עיין)
שנית  כאן  נשנתה מה משום ליישב, שמתחבט ישראל ", "תפארת

במשנה  לעיל  נשנתה שכבר  לאחר מאיר , ורבי  חכמים של המחלוקת
Bò÷ø÷åו). ïìéà äð÷, האילן של  הקרקע אף קונה שהוא שפירש – ÈÈÄÈÀÇÀÈ

בלבד , אחד אילן  אלא קנה שלא פי  על  àøB÷åאף àéáîשהרי – ÅÄÀÅ
קרקע. לו úBøBëçåיש  úeñéøà éìòa óà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÇÂÅÂÄÀÈ

ïéøB÷å ïéàéáî אינם והחכורות שהאריסים שנינו , ב במשנה לעיל – ÀÄÄÀÄ
המקבלים  היינו  שהאריסים שם, בארנו  וכבר כלל , ביכורים מביאים

שדות  המקבלים היינו  והחכורות מהיבול , חלק תמורת לעבדן שדות
חולק  יהודה שרבי יוצא משנתנו ולפי לשנה; קצוב שכר נגד לעבדן

והחכו  שהאריסים וסובר, חכמים שנחשבים על וקוראים, מביאים רות
שמדובר מבואר , בירושלמי ברם, בקרקע. חלק להם יש  כאילו  הם

העוברת  השדה, בחכירת חזקה להם שיש אבות, בתי בחכורי  כאן 
שמביאים  יהודה רבי סובר הלכך לסלקם; אפשר  ואי  לבנים, מאבות

להם  יש כאילו  זה הרי קבועות, זכויות להם ויש  שהואיל וקורים,
הלשון גם ומכאן בקרקע. באריסים "ilraקניין  אבל וחכורות". אריסות

עיקר. כל  ביכורים מביאים שאין  מודה יהודה רבי אף סתם

הקונה  יהודה רבי שלדעת נראה, המשנה מלשון כותב: ראשונה" "משנה בעל 
ורבי וחוכר; מאריס גרוע שאינו  וקורא, מביא קרקע, בלא אפילו אחד אילן 
הטעם  והיינו כקרקע. חשובים שאילנות ה), ו, (דמאי לשיטתו  הולך יהודה
אילן "קנה אמר : קמא שתנא שלאחר  במשנתנו, כאן יהודה רבי דברי  שנישנו
וקורא, מביא קרקע בלא שאפילו  לחלוק, יהודה רבי  בא וקורא", מביא וקרקעו 

לעיל. שבארנו כמו וקורים, מביאים וחכירות אריסות בעלי  שאף

א ה נ ש מ ר ו א ב

בהם  ויש שני, למעשר  אחדים ובדינים לתרומה, אחדים בדינים שווים הביכורים
הללו הדינים בפירוט שני . במעשר  ולא בתרומה לא שאינם מיוחדים דינים גם

פרקנו. של  הראשונות המשניות ארבע עוסקות

äúéî ïäéìò íéáiç ,íéøekaäå äîeøzäבמזיד שאכלם זר  – ÇÀÈÀÇÄÄÇÈÄÂÅÆÄÈ
נאמר  שבתרומה שמים, בידי  מיתה י)חייב כב, כי(ויקרא בו "ומתו :

תרומה, נקראים ביכורים ואף קודש ", יאכל  לא זר  וכל יחללוהו...

ו)שכתוב יב, ידכם",(דברים תרומת ואת עולותיכם... שמה "והבאתם :
הכהן  "ולקח בהם: שנאמר  הביכורים, אלו  ידכם" "תרומת ופירשו:

אם  אלא בביכורים מיתה חיוב שאין כותב, הרמב"ם מידך"; הטנא
ירושלים לחומת שנכנסו אחר זר  אכלם א )כן  ג, ביכורים  LîçåÈÙÆ;(הל'

וחומש לבעלים קרן  וחומש, קרן לשלם חייב בשוגג, אכלם זר  אם –

שירצה, כהן íéøfìלכל íéøeñàå,(ט א, (חלה הזכרנו כבר  – ÇÂÄÇÈÄ
מו  שני  שמעשר  להשמיענו סיפא, משום נשנתה זו לזרים,שפיסקה תר 

ïäë éñëð íäå מה כל  בדמיהם ולקנות אחר  לכהן  למכרם שיכול – ÀÅÄÀÅÙÅ
יב), (ג, להלן  כמבואר רוצה, äàîeשהוא ãçàa ïéìBòå סאה – ÀÄÀÆÈÅÈ

היא  הרי חולין, של סאה במאה שנתערבה ביכורים של או  תרומה של
מהתערובת  להעלות שצריך אלא לזרים, מותרת והתערובת בטלה,

לכהן . וליתנה אחת íéãéסאה úöéçø ïéðeòèe,בהם ליגע הבא – ÀÄÀÄÇÈÇÄ
את  וכן  התרומה את פוסלות ידים שסתם תחילה, ידיו  ליטול  צריך 

LîLהביכורים. áøòäåלאכול רשאי אינו שטבל , טמא כהן  – ÀÇÂÅÆÆ
שנאמר  שמשו , שיעריב עד  וביכורים ז )תרומה כב , "ובא (ויקרא  :

והוא  תרומה, היינו וקדשים הקדשים", מן  יאכל  ואחר וטהר השמש
לביכורים. íéøekaáeהדין äîeøza elà éøä הללו הדינים כל  – ÂÅÅÇÀÈÇÄÄ

ובביכורים, בתרומה øNònaנוהגים ïk ïéàM äîשמותר שני , – ÇÆÅÅÇÇÂÅ
אם  כי שני מעשר בדמי לקנות ואסור בירושלים, לאכלו אדם לכל 

בחולין  שני מעשר  נתערב ואם ולסיכה, ולשתיה לאכילה שהם דברים
ידים, רחיצת טעון  ואינו  האיסורים, כל כשאר ברוב בטל הוא הרי
נטילת  בלא שני מעשר  פירות לאכול  ואף שני  במעשר  לנגוע שמותר 

לאכול לו  מותר שטבל כיון  שהטמא שמש , הערב טעון  ואינו  ידים,
שמשו. שיעריב עד לחכות צריך ואינו שני, מעשר 

i y y m e i
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äîeøza ïk ïéàM äî íéøekaáe øNòna Lé דינים יש – ÅÇÇÂÅÇÄÄÇÆÅÅÇÀÈ
בתרומה: נוהגים ואינם ובביכורים שני במעשר  øNònäLÆÇÇÂÅהנוהגים

íB÷î úàáä íéðeòè íéøekaäå להע חייבים לירושלים,– לותם ÀÇÄÄÀÄÂÈÇÈ
נאמר שני  כג )שבמעשר יד , אֿלהיך(דברים ה' לפני  "ואכלת :mewna

ובביכורים  ויצהרך ", תירושך דגנך מעשר שם שמו לשכן  יבחר  אשר
כו)נאמר לד, יט ; כג, d':(שמות  zia `iaz jznc` ixeka ziy`x"

,"jidl-` נאמר ב )וכן כו, אל (דברים  והלכת בטנא "ושמת :mewnd
שם"; שמו לשכן  אֿלהיך  ה' יבחר  éecåאשר íéðeòèeלאחר – ÀÄÄ

אומרים  ובשביעית לשמיטה הרביעית בשנה המעשר את שמבערים
במסכת  (המבואר  המעשר  וידוי את פסח של  האחרון טוב ביום במנחה

שכתוב כמו י -יג), ו ; ה, שני  יג )מעשר כו, ה'(דברים  לפני  "ואמרת :
וידוי, טעונים הביכורים וכן וגו'; הבית" מן  הקודש בערתי  אֿלהיך 

izdw - zex`ean zeipyn
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Ëúéaä øäì àéáiL ãò ïúeéøçàa áiç àeäL ïépîe?øîàpL(èé ,âë úåîù):úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàø" ¦©¦¤©¨§©£¨¨©¤¨¦§©©©¦¤¤¡©¥¦¦¥©§¨§¨¦¥
éäGà 'ä"E–úéaä øäì àéáiL ãò íúeéøçàa áiç àeäL ãnìî.àø÷å ãçà ïénî àéáäL éøä,àéáäå øæçå ¡¤§©¥¤©¨§©£¨¨©¤¨¦§©©©¦£¥¤¥¦¦¦¤¨§¨¨§¨©§¥¦

øçà ïénî–àøB÷ Bðéà. ¦¦©¥¥¥
ÈïéøB÷å ïéàéáî elàå:âçä ãòå úøöòä ïî,íéðénä úòáMî,íéøäaL úBøtî,íé÷îòaL úBøîzî,éúéfîe §¥§¦¦§¦¦¨£¤¤§©¤¨¦¦§©©¦¦¦¥¤¤¨¦¦§¨¤¨£¨¦¦¥¥

ïîL,ïcøiä øáòî.éìéìbä éñBé éaøøîBà:ïcøiä øáòî íéøeka ïéàéáî ïéà,Láãe áìç úáæ õøà dðéàL. ¤¤¥¥¤©©§¥©¦¥©§¦¦¥¥§¦¦¦¦¥¥¤©©§¥¤¥¨¤¤¨©¨¨§¨
‡ÈBøáç ìL CBúa úBðìéà äLGL äðBwä,àøB÷å àéáî.øéàî éaøøîBà:íéðL elôà.Bò÷ø÷å ïìéà äð÷,àéáî ©¤§¨¦¨§¤£¥¥¦§¥©¦¥¦¥£¦§©¦¨¨¦¨§©§¨¥¦

h.`xwe cg` oinn `iady ixdøæåçå ãéâî åðéà ãçà íãàã äãåäé éáø äãåîã ïì òîùî à÷ ,ãéâîå øæåçå ãéâî ìéòì øîàã ,äãåäé 'øì àìà äëøöð àì
:ãéâîå

iux` dpi`y ocxid xarn mixeka oi`ian oi` xne` ililbd i"x ,ocxid xarn ony izifne miwnray zexnzne mixday zexitn opiqxb ikd
.yace alg zafäæ êôä íä íéøîúä ìáà .íéøäáù úåøéôî íéøåëá íéàéáî êëìä ,íé÷îòáù úåøéôî øúåé íéîòèåî íä íéøäáù úåøéô ,åùåøéô éëäå

úåøîúî íéøåëá ïéàéáî êëìä ùáã íéøîúì äàø÷ äøåúä éøäù ,íäáù ùáãä àåä íéøîúäî äöøðäå ùáãî íéàìî øúåé íä íé÷îòáù íéøîúäù
áìç úáæ õøà äðéàù éô ìò óà ,íéøåëá íéàéáî éîð ïãøéä øáò ìù úåøéôî ïãøéä øáòî .ïîù íéùåòä íéúéæî ïîù éúéæîå .íéøä ìùî àìå íé÷îòáù
éñåé 'øë äëìä ïéàå ïãøéä øáòî íéøåëá ïéàéáî ïéà øîàå éìéìâä é"ø âéìôå .éì úúð øùà äîãàä éøô äá àðéø÷ ìàøùéì ä"á÷ä äðúðù ïåéëù ,ùáãå

:éìéìâä
`i.zepli` dyly dpewdåàì íà ò÷ø÷ äð÷ íà ùøéô àìå ,íúñá`xewe `ianúåðìéà äùìùî úåçô ìáà .ïäì äöåçå ïäéúçúù ò÷ø÷ äð÷ ,íúñáã
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כביכורים" חומש  עליהם י)חייבים ד , ביכורים  äøæòa.(הל' eàîèðÄÀÀÈÂÈÈ
בית  בחצר היינו  בעזרה, שם ונטמאו המקדש, לבית ביכוריו  הביא –

להביא õôBðהמקדש, חייב ואינו הפירות, מן  הסל את שם מנער  – Å
חייב  אינו  שוב הבית להר שהגיעו שכיון  תחתיהם, אחרים ביכורים

הבאה), במשנה (כמבואר ÷àøBבאחריותם Bðéàå קריאה שאין  – ÀÅÅ
שמחה מתוך  הירושלמי)אלא על  אחד  פירוש לפי מפרשים,(הר"ש  יש  .

Ð utepהסל את ונותן שנטמאו , כיון הסל מן הפירות את הוא זורק
שנאמר ד )לכהן , שם , שאין (שם , פעמים מידך", הטנא הכהן  "ולקח :

הטנא אלא לוקח הרא"ש )הכהן  הירושלמי; לפי הרמב"ם (הר"ש אבל  .
נוטל הכהן  אין  הטנא אף הביכורים, ונטמאו  שהואיל  (הל'סובר ,

ה ) ג, .ביכורים 

i r i a x m e i
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באחריותם  אדם שחייב ללמד , באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
המקדש. לבית שמביאם עד הביכורים של

ïúeéøçàa áiç àeäL ïépîe,ביכוריו של –øäì àéáiL ãò ÄÇÄÆÇÈÀÇÂÈÈÇÆÈÄÀÇ
úéaä אחרים מביא נטמאו, או אבדו או נמקו או נבזזו שאם – ÇÇÄ

ä'תחתיהם? úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàø" :øîàpLÆÆÁÇÅÄÄÅÇÀÈÀÈÄÅ
àéáiL ãò íúeéøçàa áiç àeäL ãnìî ,"EéäGà את – ÁÆÀÇÅÆÇÈÀÇÂÈÈÇÆÈÄ

úéaäהביכורים øäìלהר" משנתנו שנקטה שמה מפרשים, יש  – ÀÇÇÇÄ
היינו  לעזרה, שיביא עד  היא: הכוונה אלא הוא, דווקא לאו הבית",

נטמאו הקודמת: במשנה ששנינו כמו המקדש, בית נופץ dxfra,לחצר 

קורא. àéáäLואינו  éøä,ביכורים –ãçà ïénî,מענבים כגון – ÂÅÆÅÄÄÄÆÈ
àø÷å,הביכורים מקרא פרשת את עליהם –ïénî àéáäå øæçå ÀÈÈÀÈÇÀÅÄÄÄ
øçà,מתאנים כגון  –àøB÷ Bðéà נשנתה שלא מבואר , בירושלמי  – ÇÅÅÅ

(לעיל קמא תנא על  החולק יהודה רבי שאף להשמיענו אלא הסיפא

– היום" "הגדתי  שכתוב: משום קורא, שאינו כאן  מודה ז ), במשנה
פעמיים. מגיד  ואינו מגיד  אחת פעם

ממין הביא שאפילו  להשמיע המשנה כאן  באה לחכמים שאף מבארים, יש
שאם  חכמים, סוברים ז) משנה (לעיל ולוקח במוכר  שכן קורא, אינו אחר 

איגר ). עקיבא רבי (תוספות קורא, הריהו  אחר  ממין הביא הלוקח

י ה נ ש מ ר ו א ב

âçä ãòå úøöòä ïî :ïéøB÷å ïéàéáî elàå השבועות מחג – ÀÅÀÄÄÀÄÄÈÂÆÆÀÇÆÈ
לקיטת  זמן  שהוא ו , במשנה הטעם בארנו שכבר  כמו  הסוכות, חג ועד
"ושמחת  הביכורים: בפרשת ונאמר לאדם, ושמחה והפירות התבואה

וקוראים, מביאים זמן  באותו  הלכך הטוב", íéðénäבכל  úòáMîÄÄÀÇÇÄÄ
משבעת  ואף ג; במשנה שבארנו כמו ישראל, ארץ בהם שנשתבחה –

והיינו : שבהם, המשובחים מן אלא מביאים אין  úBøtîÄÅהמינים
ïîL éúéfîe ,íé÷îòaL úBøîzî ,íéøäaL הגדלים הפירות – ÆÆÈÄÄÀÈÆÈÂÈÄÄÅÅÆÆ

לתמרים, מחוץ בעמקים, הגדלים מהפירות הם משובחים בהרים
והתורה  דבש , הרבה בהם שיש  ביותר, טובים הם שבעמקים שהתמרים

"דבש"; לתמרים onyקוראת izifne, שמן העושים מהזיתים היינו
ג). (משנה לעיל  שבארנו  כמו המובחר, מן  ïcøiäשהם øáòî– ÅÅÆÇÇÀÅ

גורסים: ocxilיש  xarne ביכורים מביאים הירדן עבר  של מפירות גם .
לנו". לתת לאבותינו ה' נשבע אשר  "הארץ בכלל  היא שאף וקוראים,

כלומר שמן ", "זיתי על  מוסבות הירדן " "מעבר שהתיבות מפרשים, יש
זיתים  גדלו  ששם וקוראים, מביאים הירדן  עבר של  שמן שמזיתי

ישראל")משובחים ïéàéáî.("תפארת  ïéà :øîBà éìéìbä éñBé éaøÇÄÅÇÀÄÄÅÅÀÄÄ
Láãe áìç úáæ õøà dðéàL ,ïcøiä øáòî íéøeka בפרשת – ÄÄÅÅÆÇÇÀÅÆÅÈÆÆÈÇÈÈÀÈ

הזאת, הארץ את לנו ויתן הזה המקום אל "ויביאנו  נאמר : ביכורים
ודבש, חלב זבת ארץ אינה הירדן עבר  ואילו  ודבש ", חלב זבת ארץ

יש הירדן . מעבר ביכורים מביאים שאין  הגלילי  יוסי  רבי סובר  הלכך 
הירדן , מעבר מביאים אין  התורה שמן מודים, חכמים שאף מפרשים,
יוסי רבי  על חכמים נחלקו  ולא ודבש , חלב זבת ארץ שאינה לפי

בדרבנן אלא ראשונה")הגלילי  "משנה שלמה "; "מלאכת והלכה (עיין .
אבל מדרבנן. ביכורים מביאים מסוריא גם וכן הירדן  שמעבר היא,

ביכורים. אינם לארץ, מחוץ ביכורים ב,המביא ביכורים  הל' (רמב "ם

.א )

i y i n g m e i
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úBðìéà äLGL äðBwä קרקע קונה הוא אם לפרש מבלי  סתם, – ÇÆÀÈÄÈ
Bøáçעמהם, ìL CBúa, חבירו שדה בתוך –àøB÷å àéáî– ÀÆÂÅÅÄÀÅ

וכבר הביכורים; מקרא פרשת את וקורא מפירותיהם ביכורים מביא
הכל סתם, אילנות שלושה שהקונה ו ), משנה (לעיל  הטעם בארנו

לומר : הוא ויכול  בהם, הטיפול  לצורך  קרקע עמהם שקנה מודים
ברם, לי". נתתה אשר  האדמה פרי  ראשית את הבאתי  הנה "ועתה

קנה  אם לחכמים הוא שספק (שם), שנינו סתם, אילנות שני בקונה
אינו  אבל מספק ביכורים מביא חכמים לדעת ולכן לאו , אם קרקע

מספק. íéðLקורא elôà :øîBà øéàî éaøשני קנה אפילו – ÇÄÅÄÅÂÄÀÇÄ
אילן  קנה ואם וקורא. מביא ולכן עמהם, קרקע קנה סתם, אילנות

izdw - zex`ean zeipyn



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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‚íéøekaa ïk ïéàM äî øNònáe äîeøza Lé:ïøbä úà ïéøñBà øNònäå äîeøzäL,øeòL íäì Léå,íéâäBðå ¥©§¨©©£¥©¤¥¥©¦¦¤©§¨§©©£¥§¦¤©Ÿ¤§¥¨¤¦§£¦
úBøtä ìëa,úéaä éðôa àHLå úéaä éðôa,ïìæbáe ïB÷éø÷qáe úBøBëçáe ïéñéøàáe.øNònáe äîeøza elà éøä, §¨©¥¦§¥©©¦§¤¦§¥©©¦¨£¦¦¤¨©¦§¦©©§¨£¥¥©§¨©©£¥

íéøekaa ïk ïéàM äî. ©¤¥¥©¦¦
„øNònáe äîeøza ïk ïéàM äî íéøekaa Léå:ò÷øwì øaçîa ïéð÷ð íéøekaäL,eäãN ìk íãà äNBòå §¥©¦¦©¤¥¥©§¨©©£¥¤©¦¦¦§¦¦§ª¨©©§©§¤¨¨¨¨¥

:øùòî àåä íà äîäáì åà íéøåëá ïä íà íéøæì ìåëàì øñàéì äæ ïéðòì éîð ìç.xizn oerny 'xeìáà íä íéìèá øáë øáñã ,éà÷ ãáìá ïäéìåãâà
:ïéúéðúî äìåëá ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .ïåòîù éáø äãåî äîöò úáåøòúá.dnexza ok oi`y dn:äîåøúá íéâäåð ïéà åììä íéðéãä ìëù

b.oxebd z` oixqe`:ïéøñåà ïðéà íéøåëá ìáà ,úåøùòîå úåîåøú ùéøôéù ãò ïøåâáù äàåáúî ìåëàì øåñà.xeriy odl yieøåòéù äì ùé äîåøú
:ïðáøãî åìéôà øåòéù íäì ïéà íéøåëá ìáà íéùîçî 'à ïðáøãî.zexitd lka mibdepe:ïéðéîä úòáùî àìà ïéàá ïðéà íéøåëáå ïðáøãî`lye ziad ipta

.ziad iptaåäá áéúëã ,ãáìá úéáä éðôá àìà ïðéà íéøåëáå(åë íéøáã):íéøåëá ïéà çáæî ïéà íà ,êéäìà 'ä çáæî éðôì åçéðäåzexikgae zeqix`ae
.'ekeáéúëã ïéãä ïî åìù ò÷ø÷äù éîî àìà ïéàá ïðéà íéøåëáå .÷"ô ùéøá ìéòì ùøåôî(âë úåîù):êúîãà éøåëá
cwp.rwxwl xaegna mipáéúëã(çé øáãîá)åäãù êåúì íãà ãøåé ïî÷ì ïðú éëäå ,íä íéøåëá íöøàá íéøáåçî íäù äòùá ,íöøàá øùà ìë éøåëá

:íéøåëá åìà éøä øîåàå éîâá åøùå÷ 'åëå.mixeka edcy lk mc` dyere:ìë úéùàøî ìë éøåëá áéúëã.oaxw miperheúçîùå äçîù íéøåëáá øîàð

`xephxa yexit

בה  ואין העולם, מן בביעור  חייבת ואינה לאונן , ומותרת וידוי, ולא

לירושלים. לחוץ ירושלים בין  הפרש

משנתנו מפרש הר"ש אבל  מברטנורא, והרב הרמב"ם פי  על משנתנו בארנו 
הר"ש  פירוש על שכותב טוב" יום "תוספות ועיין שם; (עיין  אחרת בדרך 

העתיקו ). לא ולכן דחוק שהוא

ג ה נ ש מ ר ו א ב

íéøekaa ïk ïéàM äî øNònáe äîeøza Lé דינים יש – ÅÇÀÈÇÇÂÅÇÆÅÅÇÄÄ
בביכורים: נוהגים ואינם שני ובמעשר  בתרומה äîeøzäLÆÇÀÈהנוהגים

ïøbä úà ïéøñBà øNònäåעד הגורן  מתבואת לאכול אסור – ÀÇÇÂÅÀÄÆÇÙÆ
תרומה  הופרשו  שלא זמן  שכל ומעשר , תרומה ממנה שיפריש 

נקראת התבואה מתוקנת,"lah",ומעשרות, שאינה תבואה היינו 

"גורן " המלה שכן ולירקות, לפירות הדין  והוא באכילה. היא ואסורה
החיוב  את הקובע מלאכה גמר  לענין מושאל שם אלא אינה שבמשנתנו

והירקות  הפירות שאף כלומר ה), א, מעשרות (עיין  ובמעשרות בתרומה
שהובאה  לאחר התבואה כדוגמת למעשרות, מלאכתם שנגמרה לאחר

תרומה  הפרשת קודם מהם לאכול ואסור  "טבל" נעשים הם הרי לגורן ,
הופרשו  שאם הגורן , את אוסרים אינם הביכורים אבל  ומעשרות.

לאכול מותר ביכורים, הופרשו  לא שעדיין פי  על  אף ומעשרות, תרומה
והפירות. התבואה øeòLמן íäì Léå מ שיעורו מעשר  התורה,– ן  ÀÅÈÆÄ

אבל שיעור, לה אין התורה מן  אמנם והתרומה מעשרה; אחד כשמו:

בינונית  מארבעים, אחד  נותן יפה בעין התורם שיעור : לה נתנו  חכמים
ביכורים  אבל ג). ד, (תרומות מששים אחד רעה ועין  מחמישים, אחד 

שרבי ברייתא, מובאת בירושלמי אמנם מדרבנן. אפילו  שיעור  להם אין 
הרמב"ם כותב גם וכן מששים, אחד  הביכורים אומר: (הל'שמעון 

יז ) ב, מדבריהם ביכורים  אבל התורה, מן  שיעור להם אין "הביכורים :
בין  שההבדל  מפרשים, יש  מכאן  משישים". אחד  להפריש צריך 

לו  יש תרומה של שהשיעור  השיעור, לענין והביכורים התרומה
יוסי : רבי "אמר ח): ה, (תרומות בתוספתא שנו שכן  בתורה, אסמכתא

שנאמר מחמישים אחד שהיא לתרומה ל )מניין  לא , "וממחצית (במדבר  :
במקום  לך  שאמרתי אחוז  – החמשים" מן אחוז אחד תקח ישראל  בני

שתרומתו  משישים אחד בידו  ועלה תרם שאם מניין  כזה. הוא הרי  אחר 
שנאמר  יג )תרומה? מה , ששית (יחזקאל תרימו  אשר התרומה "זאת :

חומר – השעורים" מחומר  האיפה וששיתם החטים מחומר  האיפה
חצי האיפה ששית נמצאת סאים, שלש ואיפה סאה, שלושים הוא

סאה  חצי  היינו מחומר, האיפה ששית היא שהתרומה וכתוב סאה,
משישים אחד  כלומר  סאים, ב )משלושים קלז , חולין רש "י אבל(עיין .

אסמכתא כל לו  אין ביכורים של טוב")השיעור  יום  "תוספות .(עיין
úBøtä ìëa íéâäBðå,הפירות סוגי בכל נוהגים והמעשר התרומה – ÀÂÄÀÈÇÅ

א, לעיל  (עיין  בלבד המינים בשבעת אלא נוהגים אינם ביכורים אבל 

úéaäג); éðôa àHLå úéaä éðôa נוהגים והמעשר התרומה – ÄÀÅÇÇÄÀÆÄÀÅÇÇÄ
קיים, המקדש בית שאין בזמן ובין  קיים המקדש  שבית בזמן בין 

בטלה לא הארץ שקלים )שקדושת מסכת  בסוף  ובספרי(ברטנורא (פ',

נתתיקורח ) לה' ישראל בני  ירימו  אשר  הקדשים תרומות "כל דרשו :

אתך  ולבנותיך  ולבניך mlerלך wglÐ (עיין " לדורות הדבר שינהג
אבל הספרי ), מתוך  זה בענין  מדרשים עוד  שמביא טוב" יום "תוספות

בהם שנאמר  הבית, בפני  אלא נוהגים אינם יט )ביכורים כג, :(שמות
שיש זמן כל ודרשו: אֿלהיך", ה' בית תביא אדמתך  בכורי "ראשית

ויש ביכורים. לך אין  ה', בית לך אין ביכורים; לך יש  ה' בית לך
שנאמר  ממה ד )למדים כו, מזבח(דברים  לפני "והניחו אֿלהיך": ה'

לך אין מזבח לך  אין ביכורים, לך יש מזבח לך שיש זמן  כל –
ïìæbáeביכורים. ïB÷éø÷qáe úBøBëçáe ïéñéøàáe בארנו כבר  – ÈÂÄÄÆÈÇÄÀÄÇÇÀÈ

ב), א, חלק miqix`dy(לעיל תמורת לעבדם שדות המקבלים היינו
Ðמהיבול , zexekgde,לשנה קצוב בשכר לעבדם שדות החוכרים

Ð oewixwiqdeעד נפש לרצחם שדות בעלי על  המאיימים בריונים
להם  למכרם או  נפשם בפדיון  שדותיהם את להם לתת נאותים שהללו 

שוויים, מכדי  Ðבפחות olfbde אלו כל  חבירו; של  שדה שגזל  מי 
בענין  מפרשים יש מפירותיהם. ומעשר תרומה להפריש  חייבים

ומעשר, תרומה מידי הפירות את מפקיעים שאינם והגזלן , הסיקריקון
ומעשר תרומה להפריש חייב מהם שלמה")והלוקח אבל("מלאכת .

"ראשית  שכתוב: ב), א, (לעיל ששנינו כמו  מביאים, הם אין  ביכורים

מאדמתך . הגידולים כל  שיהיו עד  – אדמתך " äîeøzaּבכורי elà éøä ִÂÅÅÇÀÈ
íéøekaa ïk ïéàM äî ,øNònáe וענין ענין  בכל  שבארנו כמו – ÇÇÂÅÇÆÅÅÇÄÄ

במשנתנו .

y c e w z a y
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øNònáe äîeøza ïk ïéàM äî íéøekaa Léå: שני – ÀÅÇÄÄÇÆÅÅÇÀÈÇÇÂÅ
ò÷øwì øaçîa ïéð÷ð íéøekaäL:(א (ג, להלן  ששנו כמו – ÆÇÄÄÄÀÄÄÀËÈÇÇÀÇ

רימון  שביכר, אשכול שביכרה, תאנה ורואה שדהו לתוך אדם "יורד 
ביכורים  נעשים והם ביכורים", אלו  הרי  ואומר: בגמי קושרו  שביכר,

שנאמר  שם, להם משקרא יג )במחובר יח , אשר(במדבר כל  "ּבכורי :ִ

בירושלמי : ודרשו יהיה", לך לה' יביאו אשר `xyבארצם lk ixekia
Ð mvx`a תרומה אבל הם. ביכורים בארץ מחוברים שהם בשעה

ה);ומעשר א, תרומות (עיין  התלוש מן אלא מפרישים äNBòåÀÆאין
íéøeka eäãN ìk íãà,ביכורים שדהו  כל לעשות אדם רשאי – ÈÈÈÈÅÄÄ

ל )שנאמר מד , יהיה"(יחזקאל  לכהנים כל... ּבכורי כל  "וראשית :ִ

אשר(ירושלמי) כל  "ּבכורי לעיל: שהזכרנו  הכתוב מן  זה למדים ויש .ִ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïðBàì;ïBòîL éaøøézî.øeòaa ïéáiçå;ïBòîL éaøåøèBt.íéìLeøéa ìBëàlî ïäL ìk ïéøeñàå,ïäéìecâå ¨¥©¦¦§©¦§©¨¦©¦§©¦¦§¥©£¦¨¤¥¦¤¡¦¨©¦§¦¥¤
íéìLeøéa ìBëàlî íéøeñà,äîäaìå íéøfì óà;ïBòîL éaøøézî.íéøekaáe øNòna elà éøä,ïk ïéàM äî £¦¦¤¡¦¨©¦©©¨¦§©§¥¨©¦¦§©¦£¥¥©©£¥©¦¦©¤¥¥

äîeøza. ©§¨

äîåøúå éåãéå íéðåòè ïãáì íéøåëá åà åãáì øùòî íéøåëáå øùòî åäéî .øùòî úîåøúå äîåøú åæ éåìì åéúúð íâå ïðéøîàãë éåãéå àéòá éîð äîåøúã â"òàå
:éåãéå ïåòè åðéà äãáì äîåøú àìà äéì úéì éà.ope`l oixeq`eáéúë øùòîá(íù)øîàð íéøåëááå .åðîî éðåàá éúìëà àì(íù)ãîìî áåèä ìëá úçîùå

:ïðåàì íéøåñàù.xizn oerny iaxe:ïðåàì àéøù äîåøúå àðîçø åäðéø÷ äîåøúã ïðåàì íéøåëá.xeriaa miaiigeíéðù ùìù óåñì íìåòä ïî ïøòáì
øùòî úùøôá áéúëãë(íù):äìòîìù äùøôá åøîàðù íéøåëá åìà äìòîì ùã÷ä ùã÷ä áéúëãî íéøåëá éîð òîùîå úéáä ïî ùã÷ä éúøòáy"xe

.xhet:íìåòä ïî äøòáì ö"à äîåøúå àðîçø åäðéø÷ äîåøúã ,ïäëì åðúðé àìà ,øåòéáä ïî íéøåëá.mixeq`eïéìåçá åáøòúðù íéøåëáå éðù øùòî
:äàîå ãçàá íéìåò ïéàå ,åäù ìëá ïúáåøòú íéøñåà.milyexia lek`lnæà ,íéìùåøé êåúá ïäù ãåòá íéøåëáä åà éðù øùòîä åáøòúð íà øîåìë

íéøåëáå éðù øùòî ìáà .äîå÷îá äìåë úáåøòúä ìåëàì ìåëéå ìéàåä ïéøéúî åì ùéù øáã éåäã íåùî ,ïéìåç úøåúá ìåëàìî àåäù ìëá ïúáåøòú íéøñåà
:ïéøéúî åì ùéù øáã éø÷î àì ,ïúåìòäì çøåè ùéå ìéàåä àåäù ìëá ïéøñåà ïðéà íéìùåøéì õåç ïéìåçá åáøòúðù.mixeq` mdilecbeøùòî ìù úáåøòú

ìëàéì íéìåëéù ïåéë àåäù ìëá ïúáåøòú ïéøñåàå .íéìùåøéá åìãâå ïòøæ íà ïéìåç úøåúá ìåëàì íéøåñà éîð íéìåãâä ïúåà åìãâå åçîöå íòøæù íéøåëáå
:íîå÷îá.dndale mixfl s`îïéøñåà íä íéøåëá íà .íéøåñà äîäáìå íéøæì óà ,ïéøåñàã éîð ïäéìåãâå àåäù ìëá ïúáåøòú ïéøñåàù íéøåëáå éðù øùò

àúìî éàäìã ,àåäù ìëá íéøñåàã àåä íéìùåøéì õåç ìëàéì ïéðòì à÷åã àîéú àìã ,äîäáì úáåøòúä [úà] øñåà àåä øùòî íàå íéøæì úáåøòúä
ïéà äîäáå úåøæ øåñéàã äîäáìå íéøæì úáåøòúä øåñàì ìáà ,éìèá àì óìàá åìéôàå íéìùåøéá íîå÷îá ïìëàì ìåëéù ïåéë ïéøéúî åì ùéù øáã éáéùç
,íéìùåøéì õåç ïìëàì øñàéì øùòîå íéøåëá íù úáåøòúä ìò ìçã ïåéëã ïì òîùî÷ ,àåäù ìëá ïúáåøòú åøñàé àìã àðéîà êúòã à÷ìñ ,ïéøéúî åì
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מקרא  פרשת את קורא ביכורים שהמביא הקודם, בפרק שלמדנו  כמו 

גם (הנקראת mixekiad"),הביכורים iecie"ה )שנאמר כו, "וענית (דברים  :
פתיחה  (עיין וגו ' מצרימה" וירד  אבי  אבד ארמי  אלהיך  ה' לפני  ואמרת

ששנינו  כמו תרומה, גם כולל המעשר שוידוי פי על  ואף למסכתנו ).
מכל מעשר ", ותרומת תרומה זו  – נתתיו " "וגם י ): ה, שני  (מעשר 

לא  שאם שני, מעשר מדין  הווידוי  לענין  תרומה דין  הוא שונה מקום
ביעורו , לאחר  בווידוי  הוא חייב בלבד , שני  מעשר אלא ברשותו השהה

צריך ואינו לכהן נותנה בלבד, תרומה אלא השהה כשלא ואילו 
ïðBàìלהתוודות; ïéøeñàåהמעשר בווידוי שנאמר כו,– (דברים ÇÂÄÈÅ

epnn:יד ) ipe`a izlk` `l";( אונן בהיותי  השני  המעשר מן אכלתי (לא
שהוא  מקרוביו  אחד לו  שמת שמי יב), ה, שני  (מעשר בארנו  וכבר 
תורה; מדברי  "אונן " נקרא הוא המיתה יום כל  עליהם, להתאבל  חייב

המיתה, יום שאינו הקבורה ביום וכן  המיתה, יום שלאחר  ובלילה
שהוא  לכהן באכילה אסורים הביכורים ואף מדרבנן. אונן  הוא הרי

בהם שנאמר יא )אונן, כו, שחייב (דברים  ומכאן  הטוב", בכל "ושמחת :
בשמחה ברטנורא )לאכלם שהוקשו (רמב"ם; לפי הטעם, מבארים ויש  .

שני למעשר  ת ביכורים ועיין ב; עג , יבמות  ב; לו , פסחים וספות (בבלי 

איגר ) עקיבא  øézî.רבי ïBòîL éaøשהואיל לאונן, ביכורים – ÇÄÄÀÇÄ
המשנה  בהתחלת שהזכרנו כמו  "תרומה", להם קוראת והתורה
הביכורים  אף לאונן , מותרת תרומה מה כתרומה: דינם לפיכך  הקודמת,

לאונן . øeòaaמותרים ïéáiçå אדם שהשהם וביכורים שני מעשר – ÀÇÈÄÇÄ
הרביעית  השנה של הפסח בערב העולם מן לבערם הוא חייב ברשותו ,

שנאמר  ו), ה, שני מעשר  (עיין  השביעית השנה יג )ושל כו, :(דברים 
בפרשה, למעלה האמור  הקודש  אף ודרשו: הבית", מן הקודש "בערתי 

הביכורים. øèBtוהיינו ïBòîL éaøåכמבואר הביעור, מן  ביכורים – ÀÇÄÄÀÅ
אף  לכהן, נותנה תרומה מה כתרומה: דינם שהביכורים לעיל, טעמו

לדעת  ברם, העולם. מן  לבערם צריך ואינו  לכהן, נותנם הביכורים
הביעור, שעת עד  אכלם ולא הביכורים את שהשהה הכהן  אף חכמים

העולם מן  לבערם הוא הירושלמי)חייב עפ"י שלמה" ïéøeñàåÇÂÄ.("מלאכת 
íéìLeøéa ìBëàlî ïäL ìkממעשר שהוא כל נתערב אפילו – ÈÆÅÄÆÁÄÈÇÄ

בתורת  מלאכלה התערובת אסורה בירושלים, בחולין  מביכורים או שני 

כתרומה  דינם שהביכורים הקודמת, במשנה ששנינו  פי על ואף חולין .
אמורים  הדברים אין ברוב, בטל  שני ומעשר ומאה, באחד  שבטלים

בירושלים, כשנתערבו אבל  לירושלים, חוץ בחולין כשנתערבו  אלא
או  הביכורים כדין כולה התערובת ודין בטלים, אינם באלף אפילו

בתערובת  אלא נוהג אינו הביטול שדין  לפי  הוא, הטעם שני. מעשר כדין 
ביטול של  זו  בדרך  אם כי היתר  של אחרת אפשרות כל  לה שאין

חכמים שקבעו כפי בו, להיבטל הראוי בשיעור  או (aexa,האיסור 

,miyiya או,d`ne cg`a או;(miiz`ne cg`aהאיסור אם אבל
ה  לו יש  הביטולשבתערובת דין  אין אחר , באופן  או אחר בזמן  יתר ,

ולמחרתו  ביום, בו  אסורה שהיא טוב, ביום שנולדה ביצה כגון  בו, נוהג
כולן  אחרות, בביצים טוב ביום איפוא נתערבה אם מותרת, היא הרי

כולן  טוב יום למחרת שהרי  ביטול , דין  בהן  דנים ואין  אסורות,
חכמים: שאמרו וזהו sl`aמותרות; elit` ,mixizn el yiy xac lk

.lha epi` את אוסרים והביכורים שהמעשר כאן, שנינו  זה מטעם
שהואיל חולין , בתורת מלאכלה שהוא בכל  אפילו בירושלים תערובתם

בתורת  או שני  מעשר  בתורת בירושלים התערובת את לאכול ואפשר 
ביטול. דין בו  מועיל  אין  ולכן  מתירים, לו שיש  דבר זה הרי  ביכורים,
הואיל לירושלים, חוץ בחולין שנתערבו  וביכורים שני מעשר אבל 

שיש "דבר נקרא זה אין לירושלים, התערובת את להעלות טורח ויש 
בטלים  שהביכורים הקודמת, במשנה שנינו זה ובכגון מתירין ", לו 

ברוב בטל שני  ומעשר תרומה, כדין  ומאה ïäéìecâåÀÄÅÆ;(רמב"ם )באחד 
íéìLeøéa ìBëàlî íéøeñàשני מעשר  של מתערובת נזרע אם – ÂÄÄÆÁÄÈÇÄ

אסורים  הגידולים אף גידולים, וצמחו בירושלים ביכורים של או
ואפשר שהואיל  לעיל , שבארנו הטעם מאותו חולין, בתורת באכילה

שיש דבר זה הרי ביכורים, או  שני  מעשר  בתורת בירושלים לאכלם
בטל, אינו מתירים לו  שיש ודבר מתירים, äîäaìåלו  íéøfì óàÇÇÈÄÀÇÀÅÈ

שהן  בכל בירושלים תערובתם אוסרים והמעשר שהביכורים כלומר , –
לירושלים, חוץ אכילתם איסור  לענין רק לא אסורים גידוליהם ואף

של שתערובת דהיינו  ולבהמה, לזרים אכילתם איסור  לענין  אף אלא
ואף  לבהמה. אסורה שני מעשר  של ותערובת לזרים, אסורה ביכורים

מתירים, לו שיש דבר  זה אין לבהמה או  לזרים האיסור שלגבי  פי  על 
שהוא  בכל  התערובת תיאסר לא זה איסור שלגבי לומר  מקום ויש 

שחל שכיון  משנתנו , של  התנא סובר  מקום מכל  ביטול, דין בה ויועיל 
חוץ  אכילתם איסור לגבי  שני מעשר  או ביכורים שם התערובת על 

תערובת  זו  אם לזרים, אכילה איסור לענין  גם חל  הריהו לירושלים,
של תערובת זו  אם לבהמה, אכילה איסור  לענין  או ביכורים, של

שני. øézîמעשר ïBòîL éaø ע חולק אינו  שמעון רבי  תנא – ל ÇÄÄÀÇÄ
שלדעתו  לפי  חולין , בתורת לאכלם שמותר  הגידולים, בענין  אלא קמא
רבי מודה עצמה בתערובת אבל זריעתם, ידי על האיסורים כבר  בטלו 

אוסרים  הם הרי הם, בעינם המעשר  או והביכורים שהואיל  שמעון,
קמא. תנא בדברי  לעיל שבארנו  מטעם שהוא בכל  התערובת éøäÂÅאת

íéøekaáe øNòna elàשני במעשר נוהגים הללו הדינים כל – ÅÇÇÂÅÇÄÄ
äîeøzaובביכורים, ïk ïéàM äî,מקום הבאת טעונה שאינה – ÇÆÅÅÇÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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‚íéøekaa ïk ïéàM äî øNònáe äîeøza Lé:ïøbä úà ïéøñBà øNònäå äîeøzäL,øeòL íäì Léå,íéâäBðå ¥©§¨©©£¥©¤¥¥©¦¦¤©§¨§©©£¥§¦¤©Ÿ¤§¥¨¤¦§£¦
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íéøekaa ïk ïéàM äî. ©¤¥¥©¦¦
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:øùòî àåä íà äîäáì åà íéøåëá ïä íà íéøæì ìåëàì øñàéì äæ ïéðòì éîð ìç.xizn oerny 'xeìáà íä íéìèá øáë øáñã ,éà÷ ãáìá ïäéìåãâà
:ïéúéðúî äìåëá ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .ïåòîù éáø äãåî äîöò úáåøòúá.dnexza ok oi`y dn:äîåøúá íéâäåð ïéà åììä íéðéãä ìëù

b.oxebd z` oixqe`:ïéøñåà ïðéà íéøåëá ìáà ,úåøùòîå úåîåøú ùéøôéù ãò ïøåâáù äàåáúî ìåëàì øåñà.xeriy odl yieøåòéù äì ùé äîåøú
:ïðáøãî åìéôà øåòéù íäì ïéà íéøåëá ìáà íéùîçî 'à ïðáøãî.zexitd lka mibdepe:ïéðéîä úòáùî àìà ïéàá ïðéà íéøåëáå ïðáøãî`lye ziad ipta

.ziad iptaåäá áéúëã ,ãáìá úéáä éðôá àìà ïðéà íéøåëáå(åë íéøáã):íéøåëá ïéà çáæî ïéà íà ,êéäìà 'ä çáæî éðôì åçéðäåzexikgae zeqix`ae
.'ekeáéúëã ïéãä ïî åìù ò÷ø÷äù éîî àìà ïéàá ïðéà íéøåëáå .÷"ô ùéøá ìéòì ùøåôî(âë úåîù):êúîãà éøåëá
cwp.rwxwl xaegna mipáéúëã(çé øáãîá)åäãù êåúì íãà ãøåé ïî÷ì ïðú éëäå ,íä íéøåëá íöøàá íéøáåçî íäù äòùá ,íöøàá øùà ìë éøåëá

:íéøåëá åìà éøä øîåàå éîâá åøùå÷ 'åëå.mixeka edcy lk mc` dyere:ìë úéùàøî ìë éøåëá áéúëã.oaxw miperheúçîùå äçîù íéøåëáá øîàð
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בה  ואין העולם, מן בביעור  חייבת ואינה לאונן , ומותרת וידוי, ולא

לירושלים. לחוץ ירושלים בין  הפרש

משנתנו מפרש הר"ש אבל  מברטנורא, והרב הרמב"ם פי  על משנתנו בארנו 
הר"ש  פירוש על שכותב טוב" יום "תוספות ועיין שם; (עיין  אחרת בדרך 

העתיקו ). לא ולכן דחוק שהוא

ג ה נ ש מ ר ו א ב

íéøekaa ïk ïéàM äî øNònáe äîeøza Lé דינים יש – ÅÇÀÈÇÇÂÅÇÆÅÅÇÄÄ
בביכורים: נוהגים ואינם שני ובמעשר  בתרומה äîeøzäLÆÇÀÈהנוהגים

ïøbä úà ïéøñBà øNònäåעד הגורן  מתבואת לאכול אסור – ÀÇÇÂÅÀÄÆÇÙÆ
תרומה  הופרשו  שלא זמן  שכל ומעשר , תרומה ממנה שיפריש 

נקראת התבואה מתוקנת,"lah",ומעשרות, שאינה תבואה היינו 

"גורן " המלה שכן ולירקות, לפירות הדין  והוא באכילה. היא ואסורה
החיוב  את הקובע מלאכה גמר  לענין מושאל שם אלא אינה שבמשנתנו

והירקות  הפירות שאף כלומר ה), א, מעשרות (עיין  ובמעשרות בתרומה
שהובאה  לאחר התבואה כדוגמת למעשרות, מלאכתם שנגמרה לאחר

תרומה  הפרשת קודם מהם לאכול ואסור  "טבל" נעשים הם הרי לגורן ,
הופרשו  שאם הגורן , את אוסרים אינם הביכורים אבל  ומעשרות.

לאכול מותר ביכורים, הופרשו  לא שעדיין פי  על  אף ומעשרות, תרומה
והפירות. התבואה øeòLמן íäì Léå מ שיעורו מעשר  התורה,– ן  ÀÅÈÆÄ

אבל שיעור, לה אין התורה מן  אמנם והתרומה מעשרה; אחד כשמו:

בינונית  מארבעים, אחד  נותן יפה בעין התורם שיעור : לה נתנו  חכמים
ביכורים  אבל ג). ד, (תרומות מששים אחד רעה ועין  מחמישים, אחד 

שרבי ברייתא, מובאת בירושלמי אמנם מדרבנן. אפילו  שיעור  להם אין 
הרמב"ם כותב גם וכן מששים, אחד  הביכורים אומר: (הל'שמעון 

יז ) ב, מדבריהם ביכורים  אבל התורה, מן  שיעור להם אין "הביכורים :
בין  שההבדל  מפרשים, יש  מכאן  משישים". אחד  להפריש צריך 

לו  יש תרומה של שהשיעור  השיעור, לענין והביכורים התרומה
יוסי : רבי "אמר ח): ה, (תרומות בתוספתא שנו שכן  בתורה, אסמכתא

שנאמר מחמישים אחד שהיא לתרומה ל )מניין  לא , "וממחצית (במדבר  :
במקום  לך  שאמרתי אחוז  – החמשים" מן אחוז אחד תקח ישראל  בני

שתרומתו  משישים אחד בידו  ועלה תרם שאם מניין  כזה. הוא הרי  אחר 
שנאמר  יג )תרומה? מה , ששית (יחזקאל תרימו  אשר התרומה "זאת :

חומר – השעורים" מחומר  האיפה וששיתם החטים מחומר  האיפה
חצי האיפה ששית נמצאת סאים, שלש ואיפה סאה, שלושים הוא

סאה  חצי  היינו מחומר, האיפה ששית היא שהתרומה וכתוב סאה,
משישים אחד  כלומר  סאים, ב )משלושים קלז , חולין רש "י אבל(עיין .

אסמכתא כל לו  אין ביכורים של טוב")השיעור  יום  "תוספות .(עיין
úBøtä ìëa íéâäBðå,הפירות סוגי בכל נוהגים והמעשר התרומה – ÀÂÄÀÈÇÅ

א, לעיל  (עיין  בלבד המינים בשבעת אלא נוהגים אינם ביכורים אבל 

úéaäג); éðôa àHLå úéaä éðôa נוהגים והמעשר התרומה – ÄÀÅÇÇÄÀÆÄÀÅÇÇÄ
קיים, המקדש בית שאין בזמן ובין  קיים המקדש  שבית בזמן בין 

בטלה לא הארץ שקלים )שקדושת מסכת  בסוף  ובספרי(ברטנורא (פ',

נתתיקורח ) לה' ישראל בני  ירימו  אשר  הקדשים תרומות "כל דרשו :

אתך  ולבנותיך  ולבניך mlerלך wglÐ (עיין " לדורות הדבר שינהג
אבל הספרי ), מתוך  זה בענין  מדרשים עוד  שמביא טוב" יום "תוספות

בהם שנאמר  הבית, בפני  אלא נוהגים אינם יט )ביכורים כג, :(שמות
שיש זמן כל ודרשו: אֿלהיך", ה' בית תביא אדמתך  בכורי "ראשית

ויש ביכורים. לך אין  ה', בית לך אין ביכורים; לך יש  ה' בית לך
שנאמר  ממה ד )למדים כו, מזבח(דברים  לפני "והניחו אֿלהיך": ה'

לך אין מזבח לך  אין ביכורים, לך יש מזבח לך שיש זמן  כל –
ïìæbáeביכורים. ïB÷éø÷qáe úBøBëçáe ïéñéøàáe בארנו כבר  – ÈÂÄÄÆÈÇÄÀÄÇÇÀÈ

ב), א, חלק miqix`dy(לעיל תמורת לעבדם שדות המקבלים היינו
Ðמהיבול , zexekgde,לשנה קצוב בשכר לעבדם שדות החוכרים

Ð oewixwiqdeעד נפש לרצחם שדות בעלי על  המאיימים בריונים
להם  למכרם או  נפשם בפדיון  שדותיהם את להם לתת נאותים שהללו 

שוויים, מכדי  Ðבפחות olfbde אלו כל  חבירו; של  שדה שגזל  מי 
בענין  מפרשים יש מפירותיהם. ומעשר תרומה להפריש  חייבים

ומעשר, תרומה מידי הפירות את מפקיעים שאינם והגזלן , הסיקריקון
ומעשר תרומה להפריש חייב מהם שלמה")והלוקח אבל("מלאכת .

"ראשית  שכתוב: ב), א, (לעיל ששנינו כמו  מביאים, הם אין  ביכורים

מאדמתך . הגידולים כל  שיהיו עד  – אדמתך " äîeøzaּבכורי elà éøä ִÂÅÅÇÀÈ
íéøekaa ïk ïéàM äî ,øNònáe וענין ענין  בכל  שבארנו כמו – ÇÇÂÅÇÆÅÅÇÄÄ

במשנתנו .

y c e w z a y

ד ה נ ש מ ר ו א ב

øNònáe äîeøza ïk ïéàM äî íéøekaa Léå: שני – ÀÅÇÄÄÇÆÅÅÇÀÈÇÇÂÅ
ò÷øwì øaçîa ïéð÷ð íéøekaäL:(א (ג, להלן  ששנו כמו – ÆÇÄÄÄÀÄÄÀËÈÇÇÀÇ

רימון  שביכר, אשכול שביכרה, תאנה ורואה שדהו לתוך אדם "יורד 
ביכורים  נעשים והם ביכורים", אלו  הרי  ואומר: בגמי קושרו  שביכר,

שנאמר  שם, להם משקרא יג )במחובר יח , אשר(במדבר כל  "ּבכורי :ִ

בירושלמי : ודרשו יהיה", לך לה' יביאו אשר `xyבארצם lk ixekia
Ð mvx`a תרומה אבל הם. ביכורים בארץ מחוברים שהם בשעה

ה);ומעשר א, תרומות (עיין  התלוש מן אלא מפרישים äNBòåÀÆאין
íéøeka eäãN ìk íãà,ביכורים שדהו  כל לעשות אדם רשאי – ÈÈÈÈÅÄÄ

ל )שנאמר מד , יהיה"(יחזקאל  לכהנים כל... ּבכורי כל  "וראשית :ִ

אשר(ירושלמי) כל  "ּבכורי לעיל: שהזכרנו  הכתוב מן  זה למדים ויש .ִ

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn ipy wxt mixekia zkqn

ïðBàì;ïBòîL éaøøézî.øeòaa ïéáiçå;ïBòîL éaøåøèBt.íéìLeøéa ìBëàlî ïäL ìk ïéøeñàå,ïäéìecâå ¨¥©¦¦§©¦§©¨¦©¦§©¦¦§¥©£¦¨¤¥¦¤¡¦¨©¦§¦¥¤
íéìLeøéa ìBëàlî íéøeñà,äîäaìå íéøfì óà;ïBòîL éaøøézî.íéøekaáe øNòna elà éøä,ïk ïéàM äî £¦¦¤¡¦¨©¦©©¨¦§©§¥¨©¦¦§©¦£¥¥©©£¥©¦¦©¤¥¥

äîeøza. ©§¨

äîåøúå éåãéå íéðåòè ïãáì íéøåëá åà åãáì øùòî íéøåëáå øùòî åäéî .øùòî úîåøúå äîåøú åæ éåìì åéúúð íâå ïðéøîàãë éåãéå àéòá éîð äîåøúã â"òàå
:éåãéå ïåòè åðéà äãáì äîåøú àìà äéì úéì éà.ope`l oixeq`eáéúë øùòîá(íù)øîàð íéøåëááå .åðîî éðåàá éúìëà àì(íù)ãîìî áåèä ìëá úçîùå

:ïðåàì íéøåñàù.xizn oerny iaxe:ïðåàì àéøù äîåøúå àðîçø åäðéø÷ äîåøúã ïðåàì íéøåëá.xeriaa miaiigeíéðù ùìù óåñì íìåòä ïî ïøòáì
øùòî úùøôá áéúëãë(íù):äìòîìù äùøôá åøîàðù íéøåëá åìà äìòîì ùã÷ä ùã÷ä áéúëãî íéøåëá éîð òîùîå úéáä ïî ùã÷ä éúøòáy"xe

.xhet:íìåòä ïî äøòáì ö"à äîåøúå àðîçø åäðéø÷ äîåøúã ,ïäëì åðúðé àìà ,øåòéáä ïî íéøåëá.mixeq`eïéìåçá åáøòúðù íéøåëáå éðù øùòî
:äàîå ãçàá íéìåò ïéàå ,åäù ìëá ïúáåøòú íéøñåà.milyexia lek`lnæà ,íéìùåøé êåúá ïäù ãåòá íéøåëáä åà éðù øùòîä åáøòúð íà øîåìë

íéøåëáå éðù øùòî ìáà .äîå÷îá äìåë úáåøòúä ìåëàì ìåëéå ìéàåä ïéøéúî åì ùéù øáã éåäã íåùî ,ïéìåç úøåúá ìåëàìî àåäù ìëá ïúáåøòú íéøñåà
:ïéøéúî åì ùéù øáã éø÷î àì ,ïúåìòäì çøåè ùéå ìéàåä àåäù ìëá ïéøñåà ïðéà íéìùåøéì õåç ïéìåçá åáøòúðù.mixeq` mdilecbeøùòî ìù úáåøòú

ìëàéì íéìåëéù ïåéë àåäù ìëá ïúáåøòú ïéøñåàå .íéìùåøéá åìãâå ïòøæ íà ïéìåç úøåúá ìåëàì íéøåñà éîð íéìåãâä ïúåà åìãâå åçîöå íòøæù íéøåëáå
:íîå÷îá.dndale mixfl s`îïéøñåà íä íéøåëá íà .íéøåñà äîäáìå íéøæì óà ,ïéøåñàã éîð ïäéìåãâå àåäù ìëá ïúáåøòú ïéøñåàù íéøåëáå éðù øùò

àúìî éàäìã ,àåäù ìëá íéøñåàã àåä íéìùåøéì õåç ìëàéì ïéðòì à÷åã àîéú àìã ,äîäáì úáåøòúä [úà] øñåà àåä øùòî íàå íéøæì úáåøòúä
ïéà äîäáå úåøæ øåñéàã äîäáìå íéøæì úáåøòúä øåñàì ìáà ,éìèá àì óìàá åìéôàå íéìùåøéá íîå÷îá ïìëàì ìåëéù ïåéë ïéøéúî åì ùéù øáã éáéùç
,íéìùåøéì õåç ïìëàì øñàéì øùòîå íéøåëá íù úáåøòúä ìò ìçã ïåéëã ïì òîùî÷ ,àåäù ìëá ïúáåøòú åøñàé àìã àðéîà êúòã à÷ìñ ,ïéøéúî åì

`xephxa yexit

מקרא  פרשת את קורא ביכורים שהמביא הקודם, בפרק שלמדנו  כמו 

גם (הנקראת mixekiad"),הביכורים iecie"ה )שנאמר כו, "וענית (דברים  :
פתיחה  (עיין וגו ' מצרימה" וירד  אבי  אבד ארמי  אלהיך  ה' לפני  ואמרת

ששנינו  כמו תרומה, גם כולל המעשר שוידוי פי על  ואף למסכתנו ).
מכל מעשר ", ותרומת תרומה זו  – נתתיו " "וגם י ): ה, שני  (מעשר 

לא  שאם שני, מעשר מדין  הווידוי  לענין  תרומה דין  הוא שונה מקום
ביעורו , לאחר  בווידוי  הוא חייב בלבד , שני  מעשר אלא ברשותו השהה

צריך ואינו לכהן נותנה בלבד, תרומה אלא השהה כשלא ואילו 
ïðBàìלהתוודות; ïéøeñàåהמעשר בווידוי שנאמר כו,– (דברים ÇÂÄÈÅ

epnn:יד ) ipe`a izlk` `l";( אונן בהיותי  השני  המעשר מן אכלתי (לא
שהוא  מקרוביו  אחד לו  שמת שמי יב), ה, שני  (מעשר בארנו  וכבר 
תורה; מדברי  "אונן " נקרא הוא המיתה יום כל  עליהם, להתאבל  חייב

המיתה, יום שאינו הקבורה ביום וכן  המיתה, יום שלאחר  ובלילה
שהוא  לכהן באכילה אסורים הביכורים ואף מדרבנן. אונן  הוא הרי

בהם שנאמר יא )אונן, כו, שחייב (דברים  ומכאן  הטוב", בכל "ושמחת :
בשמחה ברטנורא )לאכלם שהוקשו (רמב"ם; לפי הטעם, מבארים ויש  .

שני למעשר  ת ביכורים ועיין ב; עג , יבמות  ב; לו , פסחים וספות (בבלי 

איגר ) עקיבא  øézî.רבי ïBòîL éaøשהואיל לאונן, ביכורים – ÇÄÄÀÇÄ
המשנה  בהתחלת שהזכרנו כמו  "תרומה", להם קוראת והתורה
הביכורים  אף לאונן , מותרת תרומה מה כתרומה: דינם לפיכך  הקודמת,

לאונן . øeòaaמותרים ïéáiçå אדם שהשהם וביכורים שני מעשר – ÀÇÈÄÇÄ
הרביעית  השנה של הפסח בערב העולם מן לבערם הוא חייב ברשותו ,

שנאמר  ו), ה, שני מעשר  (עיין  השביעית השנה יג )ושל כו, :(דברים 
בפרשה, למעלה האמור  הקודש  אף ודרשו: הבית", מן הקודש "בערתי 

הביכורים. øèBtוהיינו ïBòîL éaøåכמבואר הביעור, מן  ביכורים – ÀÇÄÄÀÅ
אף  לכהן, נותנה תרומה מה כתרומה: דינם שהביכורים לעיל, טעמו

לדעת  ברם, העולם. מן  לבערם צריך ואינו  לכהן, נותנם הביכורים
הביעור, שעת עד  אכלם ולא הביכורים את שהשהה הכהן  אף חכמים

העולם מן  לבערם הוא הירושלמי)חייב עפ"י שלמה" ïéøeñàåÇÂÄ.("מלאכת 
íéìLeøéa ìBëàlî ïäL ìkממעשר שהוא כל נתערב אפילו – ÈÆÅÄÆÁÄÈÇÄ

בתורת  מלאכלה התערובת אסורה בירושלים, בחולין  מביכורים או שני 

כתרומה  דינם שהביכורים הקודמת, במשנה ששנינו  פי על ואף חולין .
אמורים  הדברים אין ברוב, בטל  שני ומעשר ומאה, באחד  שבטלים

בירושלים, כשנתערבו אבל  לירושלים, חוץ בחולין כשנתערבו  אלא
או  הביכורים כדין כולה התערובת ודין בטלים, אינם באלף אפילו

בתערובת  אלא נוהג אינו הביטול שדין  לפי  הוא, הטעם שני. מעשר כדין 
ביטול של  זו  בדרך  אם כי היתר  של אחרת אפשרות כל  לה שאין

חכמים שקבעו כפי בו, להיבטל הראוי בשיעור  או (aexa,האיסור 

,miyiya או,d`ne cg`a או;(miiz`ne cg`aהאיסור אם אבל
ה  לו יש  הביטולשבתערובת דין  אין אחר , באופן  או אחר בזמן  יתר ,

ולמחרתו  ביום, בו  אסורה שהיא טוב, ביום שנולדה ביצה כגון  בו, נוהג
כולן  אחרות, בביצים טוב ביום איפוא נתערבה אם מותרת, היא הרי

כולן  טוב יום למחרת שהרי  ביטול , דין  בהן  דנים ואין  אסורות,
חכמים: שאמרו וזהו sl`aמותרות; elit` ,mixizn el yiy xac lk

.lha epi` את אוסרים והביכורים שהמעשר כאן, שנינו  זה מטעם
שהואיל חולין , בתורת מלאכלה שהוא בכל  אפילו בירושלים תערובתם

בתורת  או שני  מעשר  בתורת בירושלים התערובת את לאכול ואפשר 
ביטול. דין בו  מועיל  אין  ולכן  מתירים, לו שיש  דבר זה הרי  ביכורים,
הואיל לירושלים, חוץ בחולין שנתערבו  וביכורים שני מעשר אבל 

שיש "דבר נקרא זה אין לירושלים, התערובת את להעלות טורח ויש 
בטלים  שהביכורים הקודמת, במשנה שנינו זה ובכגון מתירין ", לו 

ברוב בטל שני  ומעשר תרומה, כדין  ומאה ïäéìecâåÀÄÅÆ;(רמב"ם )באחד 
íéìLeøéa ìBëàlî íéøeñàשני מעשר  של מתערובת נזרע אם – ÂÄÄÆÁÄÈÇÄ

אסורים  הגידולים אף גידולים, וצמחו בירושלים ביכורים של או
ואפשר שהואיל  לעיל , שבארנו הטעם מאותו חולין, בתורת באכילה

שיש דבר זה הרי ביכורים, או  שני  מעשר  בתורת בירושלים לאכלם
בטל, אינו מתירים לו  שיש ודבר מתירים, äîäaìåלו  íéøfì óàÇÇÈÄÀÇÀÅÈ

שהן  בכל בירושלים תערובתם אוסרים והמעשר שהביכורים כלומר , –
לירושלים, חוץ אכילתם איסור  לענין רק לא אסורים גידוליהם ואף

של שתערובת דהיינו  ולבהמה, לזרים אכילתם איסור  לענין  אף אלא
ואף  לבהמה. אסורה שני מעשר  של ותערובת לזרים, אסורה ביכורים

מתירים, לו שיש דבר  זה אין לבהמה או  לזרים האיסור שלגבי  פי  על 
שהוא  בכל  התערובת תיאסר לא זה איסור שלגבי לומר  מקום ויש 

שחל שכיון  משנתנו , של  התנא סובר  מקום מכל  ביטול, דין בה ויועיל 
חוץ  אכילתם איסור לגבי  שני מעשר  או ביכורים שם התערובת על 

תערובת  זו  אם לזרים, אכילה איסור לענין  גם חל  הריהו לירושלים,
של תערובת זו  אם לבהמה, אכילה איסור  לענין  או ביכורים, של

שני. øézîמעשר ïBòîL éaø ע חולק אינו  שמעון רבי  תנא – ל ÇÄÄÀÇÄ
שלדעתו  לפי  חולין , בתורת לאכלם שמותר  הגידולים, בענין  אלא קמא
רבי מודה עצמה בתערובת אבל זריעתם, ידי על האיסורים כבר  בטלו 

אוסרים  הם הרי הם, בעינם המעשר  או והביכורים שהואיל  שמעון,
קמא. תנא בדברי  לעיל שבארנו  מטעם שהוא בכל  התערובת éøäÂÅאת

íéøekaáe øNòna elàשני במעשר נוהגים הללו הדינים כל – ÅÇÇÂÅÇÄÄ
äîeøzaובביכורים, ïk ïéàM äî,מקום הבאת טעונה שאינה – ÇÆÅÅÇÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéøeka,íúeéøçàa áiçå,äðéìå äôeðúe øéLå ïaø÷ íéðeòèe. ¦¦§©¨§©£¨¨§¦¨§¨§¦§¨§¦¨
‰øNòî úîeøz,íéëøã ézLa íéøekaì äåL,íéëøã ézLa äîeøzìå:àîhä ìò øBähä ïî úìhð,ïî àHLå §©©£¥¨¨©¦¦¦§¥§¨¦§©§¨¦§¥§¨¦¦¤¤¦©¨©©¨¥§¤¦

íéøekak ównä,ïøbä úà úøñBàå,äîeøzk øeòL dì Léå. ©ª¨©¦¦§¤¤¤©Ÿ¤§¤¨¦©§¨

ïìäì øîàðå áåèä ìëá(æë íéøáã):íéîìù ïàë óà íéîìù ïìäì äî ,úçîùå íù úìëàå íéîìù úçáæå.xiyeïìäì øîàðå ,áåèä ìëá ïàë øîàðìà÷æçé)
(âì:ïâð áéèîå ìå÷ äôé íéáâò øéùë.dtepzeíúä áéúëå ,êãéî àðèä ïäëä ç÷ìå àëä áéúë(æ àø÷éå)óà äôåðú ïìäì äî ,'ä éùà úà äðéàéáú åéãé

:äôåðú ïàë.dpileáéúëã ,íéøåëáä àéáäù íåéä øçà ìù äìéìä ìë íéìùåøéá ïéìéù(æè íéøáã)[äðåô äúàù] úåðåô ìë àä êéìäàì úëìäå ø÷áá úéðôå
:ø÷áá àìà åéäé àì

d.`nhd lr xedhd on zlhpé÷î àì àîìã 'ùééçå ó÷åî ïðéòáã íåùî àîòè åðééä àîèä ìò øåäèä ïî úìèð äîåøú ïéàã àäãòâð àîìã éôúñîã ó
:ó÷åîä ïî àìù úîøúð àäã àëä øîéîì àëéì àîòè éàäå .àîèá øåäèä.dnexzk xeriy dl yie:äàîî éøú øåòéù íéîëç äá åðúð äîåøúäù

`xephxa yexit

שכן (רמב"ם )בארצם" ומעשר, תרומה שדהו  כל  עושה אדם אין אבל .
עד כלום, אמר  לא תרומה', גרני  'כל  "האומר : ט): א, (חלה שנינו

מקצת". íúeéøçàaשישייר áiçå,(ח-ט א, (לעיל  שלמדנו כמו – ÀÇÈÀÇÂÈÈ
חייב  לעזרה, שהביאם עד נטמאו או אבדו או ביכוריו  נגנבו  שאם

כיון  והמעשר, התרומה אבל תחתיהם. אחרים ביכורים להביא הוא
באחריותם. חייב אינו  שוב ÷ïaøשהפרישם íéðeòèe שמביאים – ÀÄÈÀÈ
שנאמר  שלמים, קרבן  הביכורים יט )עם כו, בכל(דברים  "ושמחת :

נאמר  וברגלים יד )הטוב", טז, שמחת (דברים  מה בחגך", "ושמחת :

הביכורים  שמחת אף בבשר , אלא שמחה שאין בשלמים, הרגל
הביכורים øéLåבשלמים, מביאי  שמשהגיעו  שיר, טעונים הביכורים – ÀÄ

ד ). ג, (להלן דליתני " כי  ה' "ארוממך לשיר  הלויים התחילו לעזרה
א )בבבלי  יא , "טוב,(ערכין שווה בגזירה זה שלמדים הטעם, מבואר

הטוב", בכל "ושמחת בביכורים: שנאמר שם: רש"י ומפרש טוב";
בשמחה  אֿלהיך ה' את עבדת לא אשר "תחת נאמר : תבוא ובפרשת
היא  איזו  דרשו: שכן שירה, היינו שם האמור טוב מה לבב", ובטוב

"הטוב" אף שירה, זוהי  אמר : הווי  לבב? ובטוב שבשמחה עבודה
שירה. היינו  בביכורים תנופה,äôeðúeהאמור טעון הביכורים סל  – ÀÈ

ואמרו מידך", הטנא הכהן  "ולקח ב )שנאמר : מז , סוכה בא (בבלי  :
בגזירה  זה למדים ויש תנופה; טעונים שהביכורים לרבות, הכתוב

שנאמר  משלמים, יד " "יד, ל )שווה, ז , את (ויקרא תביאינה "ידיו  :
תנופה כאן  אף תנופה להלן  מה – ה'" א )אשי  סא, äðéìåÀÄÈ;(מנחות

שנאמר למחר , אלא לביתו חוזר  ואינו  בירושלים לן ביכורים המביא –

ז )(דבר  טז , פנות ים  כל  אמרו : מכאן לאהליך", והלכת בבוקר "ופנית :

(zeipt).בבוקר אלא יהיו  לא המקדש מן  פונה שאתה

ה ה נ ש מ ר ו א ב

øNòî úîeøz,ממעשרו לכהן  נותן שהלוי –íéøekaì äåL ÀÇÇÂÅÈÈÇÄÄ
íéëøã ézLa äîeøzìå ,íéëøã ézLa שווה הלכות בשתי  – ÄÀÅÀÈÄÀÇÀÈÄÀÅÀÈÄ

גדולה: לתרומה הלכות ובשתי לביכורים øBähäהיא ïî úìhðÄÆÆÄÇÈ
íéøekak ównä ïî àHLå ,àîhä ìò הם שונים הביכורים – ÇÇÈÅÀÆÄÇËÈÇÄÄ

מן  אלא ניטלת אינה שהתרומה אלו, הלכות בשתי גדולה מתרומה

שלא  חכמים גזרו  זו הלכה ומשום והקרוב, הסמוך  מן היינו המוקף,
המוקף  מן שלא תרומה אדם יטול  שמא הטמא, על  הטהור מן  לתרום

ביכורים  אבל ט). א, חלה (עיין  בטמא הטהור  יגע שמא מחשש
מן  שלא זה והרי האילנות, שאר כל  על  אילנות ממקצת מפרישים

לקיטת  אחר  הטמא על הטהור מן ביכורים להפריש  מותר וכן המוקף;
שלא  להפרישה שמותר  כביכורים, דינה מעשר תרומת ואף הפירות;

שנאמר  המוקף, כח )מן  יח , ה'(במדבר  תרומת אתם גם תרימו "כן  :
ודרשו: מעשרותיכם" Ðמכל mkizexyrn lknאחד מעשר אפילו

הכל ; על  מאחד מעשר תרומת מפריש  בגליל אחד ומעשר  ביהודה
על הטהור מן להפריש  גם מותר המוקף, מן  שלא שניטלת וכיון

ïøbäהטמא. úà úøñBàå קודם הגורן  מתבואת לאכול  אסור  – ÀÆÆÆÇÙÆ
ונטל הלוי  הקדים שאם מפרשים, ויש  מעשר. תרומת ממנה שהופרשה

מגרנו  לאכול לו אסור הגורן , את עושה הוא והרי  בשיבלים, מעשרו
המעשר תרומת את ממנו  שיפריש שלמה")עד dì,("מלאכת  LéåÀÆÈ

øeòLבתורה כמפורש כו)– יח , היינו (במדבר  המעשר ", מן  "מעשר  : Ä
הראשון , המעשר מן  משנה äîeøzkעשירית (לעיל  ששנינו כמו – ÇÀÈ

מדרבנן . שיעור  לה ויש הגורן , את אוסרת שהתרומה ג),

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  א' מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם נתקבל זה עתה המברק שלו אשר נולדה להם בת למזל טוב... שמח הנני לראות שכרו 
לאבינו  ישראל  ובנות  בני  של  לבם  לקרב  הכשר  חינוך  בשדה  התעסקותם  בעד  שיחיו  זוגתו  ושכר 
שבשמים, אשר כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו ילדו, אשר במילא מובן שזהו 

סגולה להולדת בנים ובנות, ויה"ר שיקויים בהם במשך הזמן בת תחלה סימן יפה לבנים.

בברכת מז"ט ובהצלחה.
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דז `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ע"א: פו נגדו:דף כשחטא חבירו את ירצה וכיצד אופן באיזה דנה הגמרא
èéð÷nä ìk ÷çöé éaø øîà[מצער-],íéøáãa eléôà Bøéáç úà ¨©©¦¦§¨¨©©§¦¤£¥£¦¦§¨¦

éøöøîàpL ,Bñéiôì C(א-ג ו zò÷z(משלי Eòøì záøò íà éða' ¨¦§©§¤¤¡©§¦¦¨©§¨§¥¤¨©§¨
étk øfìéô éøîàá zL÷Bð ,EE,'וגו,ìöpäå éða àBôà úàæ äNò ©¨©¤©§¨§¦§¥¦£¥Ÿ¥§¦§¦¨¥

éòø áäøe ñtøúä Cì Eòø óëá úàá ék'E לזר ערב נעשית אם - ¦¨¨§©¥¤¥¦§©¥§©¥¤
'לך  הממון עסקי על אזי, בדברים, אותו הקנטת או חברך, עבור ממון על

הפסוק: את מבארת הגמרא רעך'. 'רהב אותו שהקנטת ועל ¦íàהתרפס ',
Eãéa Lé ïBîî,['רעך בכף  באת 'כי [היינו לרעך úqtשערבת Bì øzä ¨¥§¨§©¥¦©

ãé.['התרפס [-'לך מעותיו את לו תן -,åàì íàå אלא ערב, נעשית שלא ¨§¦¨
בדברים, אותו הקנטת íéòéøרק åéìò äaøä לך למחול ממנו שיבקשו ©§¥¨¨¥¦

רעיך']. ['רהב
øîà] (øîàå)[áøéøöå ,àcñçCחברו את ìLaהמקניט BñéiôìL ¨©©¦§¨§¨¦§©§§¨Ÿ

ìL ìL úBøeLíãà éða äL שלושה בפני פעם כשכל פעמים שלוש - ¤§Ÿ¨§¥¨¨
כז)øîàpLאנשים. לג øLéå(איוב ,éúàèç ,øîàiå íéLðà ìò øLé' ¤¤¡©¨Ÿ©£¨¦©Ÿ¤¨¨¦§¨¨

'éì äåL àìå ,éúéåòä בפניהם ויתוודה אנשים, שורות אצל ילך - ¤¡¥¦§Ÿ¨¨¦
מכאוב. ה' עליו הביא לחבירו שחטא שמחמת

øîà] (øîàå)[eèî Lwánä ìk ,àðéðç øa éñBé éaø מחילה - ¨©©¦¥©£¦¨¨©§©¥¨
Lwáé ìà Bøéáçîלבקש חייב אינו -ìMî øúBé epnî,íéîòt L ¥£¥©§©¥¦¤¥¦¨Ÿ§¨¦

øîàpLמכירתו על מחילה ממנו כשביקשו יוסף  יז)באחי נ (בראשית ¤¤¡©
àð àN àpà''וגו àðּפׁשע àN äzòå,בקשה לשון הוא ו'נא' וגו', לפׁשע ¨¨¨¨ֶַ§©¨¨¨ְֶַ

מכך. יותר מחילה לבקש שאין משמע פעמים, שלש שנאמר ¦§íàåומכיון
úî,שפייסו לפני ÷Bøá,חבירו ìò ïãéîòîe íãà éða äøNò àéáî ¥¥¦£¨¨§¥¨¨©£¦¨©¦§

.Ba ézìáçL éðBìôìå ,ìàøNé éäìà 'äì éúàèç øîBàå§¥¨¨¦©¡Ÿ¥¦§¨¥§¦§¦¤¨©§¦
זולתם: פיוס בעת האמוראים àúléîהנהגות déì äåä ,äéîøé éaø©¦¦§§¨£¨¥¦§¨

להתרעם] וסיבה déãäa,[-דבר àaà éaøì.כנגדו ירמיה רבי שחטא לפי §©¦©¨©£¥
ìæàירמיה רבי הלך -àaà éaøc àMcà áéúéà מפתן על התיישב - ¨©¥¦©©¨§©¦©¨

אבא. רבי של àiîדלתו déúnà àéãLc éãäa ששפכה בשעה - ©£¥§©§¨©§¥©¨
שופכין, מי אבא רבי של àLéøàשפחתו àiîc éôéæøæ àèî,ירמיה רבי של ראשו על טיפות מהן ניתזו - §¨©§¦¥§©¨©¥¨

,øîà ש כיון אבא מרבי מחילה לבקש עוד צריך ätLàk,איני éðeàNò וdéLôpà àø÷הפסוק (תהלים את ¨©£¨¦¨©§¨¨¨©©§¥
ז) détàìקיג ÷éôðå àaà éaø òîL .'ïBéáà íéøé útLàî',לקראתו ויצא -àðëéøö àzLä ,déì øîà ¥©§Ÿ¨¦¤§¨©©¦©¨§¨¦§©¥¨©¥©§¨§¦§¨

Czòcà ÷ôéîì,אותך לפייס אני צריך כעת -éòø áäøe ñtøúä Cì' áéúëc.'E §¥©©©§¨¦§¦¥¦§©¥§©¥¤
àúléî déì äåä ék ,àøéæ éaøLéðéà éãäa,כנגדו שחטא אדם על תרעומת לו כשהיה -éìç äåäó ©¦¥¨¦£¨¥¦§¨©£¥¦¦£¨¨¦

dén÷ì éðúå,רבות פעמים לפניו ומשלש ושונה עובר היה -déì àéöîîe,לפניו עצמו éúéðcאת éëéä ék §¨¥§©¥©§¦¥¦¥¦§¥¥
יבוא  אדם שאותו כדי -dézòcî déì ÷Bôéðå.לו וימחל מחילה, מעצמו ויבקש - §¥¥¦©§¥
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‰øNòî úîeøz,íéëøã ézLa íéøekaì äåL,íéëøã ézLa äîeøzìå:àîhä ìò øBähä ïî úìhð,ïî àHLå §©©£¥¨¨©¦¦¦§¥§¨¦§©§¨¦§¥§¨¦¦¤¤¦©¨©©¨¥§¤¦

íéøekak ównä,ïøbä úà úøñBàå,äîeøzk øeòL dì Léå. ©ª¨©¦¦§¤¤¤©Ÿ¤§¤¨¦©§¨

ïìäì øîàðå áåèä ìëá(æë íéøáã):íéîìù ïàë óà íéîìù ïìäì äî ,úçîùå íù úìëàå íéîìù úçáæå.xiyeïìäì øîàðå ,áåèä ìëá ïàë øîàðìà÷æçé)
(âì:ïâð áéèîå ìå÷ äôé íéáâò øéùë.dtepzeíúä áéúëå ,êãéî àðèä ïäëä ç÷ìå àëä áéúë(æ àø÷éå)óà äôåðú ïìäì äî ,'ä éùà úà äðéàéáú åéãé

:äôåðú ïàë.dpileáéúëã ,íéøåëáä àéáäù íåéä øçà ìù äìéìä ìë íéìùåøéá ïéìéù(æè íéøáã)[äðåô äúàù] úåðåô ìë àä êéìäàì úëìäå ø÷áá úéðôå
:ø÷áá àìà åéäé àì

d.`nhd lr xedhd on zlhpé÷î àì àîìã 'ùééçå ó÷åî ïðéòáã íåùî àîòè åðééä àîèä ìò øåäèä ïî úìèð äîåøú ïéàã àäãòâð àîìã éôúñîã ó
:ó÷åîä ïî àìù úîøúð àäã àëä øîéîì àëéì àîòè éàäå .àîèá øåäèä.dnexzk xeriy dl yie:äàîî éøú øåòéù íéîëç äá åðúð äîåøúäù

`xephxa yexit

שכן (רמב"ם )בארצם" ומעשר, תרומה שדהו  כל  עושה אדם אין אבל .
עד כלום, אמר  לא תרומה', גרני  'כל  "האומר : ט): א, (חלה שנינו

מקצת". íúeéøçàaשישייר áiçå,(ח-ט א, (לעיל  שלמדנו כמו – ÀÇÈÀÇÂÈÈ
חייב  לעזרה, שהביאם עד נטמאו או אבדו או ביכוריו  נגנבו  שאם

כיון  והמעשר, התרומה אבל תחתיהם. אחרים ביכורים להביא הוא
באחריותם. חייב אינו  שוב ÷ïaøשהפרישם íéðeòèe שמביאים – ÀÄÈÀÈ
שנאמר  שלמים, קרבן  הביכורים יט )עם כו, בכל(דברים  "ושמחת :

נאמר  וברגלים יד )הטוב", טז, שמחת (דברים  מה בחגך", "ושמחת :

הביכורים  שמחת אף בבשר , אלא שמחה שאין בשלמים, הרגל
הביכורים øéLåבשלמים, מביאי  שמשהגיעו  שיר, טעונים הביכורים – ÀÄ

ד ). ג, (להלן דליתני " כי  ה' "ארוממך לשיר  הלויים התחילו לעזרה
א )בבבלי  יא , "טוב,(ערכין שווה בגזירה זה שלמדים הטעם, מבואר

הטוב", בכל "ושמחת בביכורים: שנאמר שם: רש"י ומפרש טוב";
בשמחה  אֿלהיך ה' את עבדת לא אשר "תחת נאמר : תבוא ובפרשת
היא  איזו  דרשו: שכן שירה, היינו שם האמור טוב מה לבב", ובטוב

"הטוב" אף שירה, זוהי  אמר : הווי  לבב? ובטוב שבשמחה עבודה
שירה. היינו  בביכורים תנופה,äôeðúeהאמור טעון הביכורים סל  – ÀÈ

ואמרו מידך", הטנא הכהן  "ולקח ב )שנאמר : מז , סוכה בא (בבלי  :
בגזירה  זה למדים ויש תנופה; טעונים שהביכורים לרבות, הכתוב

שנאמר  משלמים, יד " "יד, ל )שווה, ז , את (ויקרא תביאינה "ידיו  :
תנופה כאן  אף תנופה להלן  מה – ה'" א )אשי  סא, äðéìåÀÄÈ;(מנחות

שנאמר למחר , אלא לביתו חוזר  ואינו  בירושלים לן ביכורים המביא –

ז )(דבר  טז , פנות ים  כל  אמרו : מכאן לאהליך", והלכת בבוקר "ופנית :

(zeipt).בבוקר אלא יהיו  לא המקדש מן  פונה שאתה

ה ה נ ש מ ר ו א ב

øNòî úîeøz,ממעשרו לכהן  נותן שהלוי –íéøekaì äåL ÀÇÇÂÅÈÈÇÄÄ
íéëøã ézLa äîeøzìå ,íéëøã ézLa שווה הלכות בשתי  – ÄÀÅÀÈÄÀÇÀÈÄÀÅÀÈÄ

גדולה: לתרומה הלכות ובשתי לביכורים øBähäהיא ïî úìhðÄÆÆÄÇÈ
íéøekak ównä ïî àHLå ,àîhä ìò הם שונים הביכורים – ÇÇÈÅÀÆÄÇËÈÇÄÄ

מן  אלא ניטלת אינה שהתרומה אלו, הלכות בשתי גדולה מתרומה

שלא  חכמים גזרו  זו הלכה ומשום והקרוב, הסמוך  מן היינו המוקף,
המוקף  מן שלא תרומה אדם יטול  שמא הטמא, על  הטהור מן  לתרום

ביכורים  אבל ט). א, חלה (עיין  בטמא הטהור  יגע שמא מחשש
מן  שלא זה והרי האילנות, שאר כל  על  אילנות ממקצת מפרישים

לקיטת  אחר  הטמא על הטהור מן ביכורים להפריש  מותר וכן המוקף;
שלא  להפרישה שמותר  כביכורים, דינה מעשר תרומת ואף הפירות;

שנאמר  המוקף, כח )מן  יח , ה'(במדבר  תרומת אתם גם תרימו "כן  :
ודרשו: מעשרותיכם" Ðמכל mkizexyrn lknאחד מעשר אפילו

הכל ; על  מאחד מעשר תרומת מפריש  בגליל אחד ומעשר  ביהודה
על הטהור מן להפריש  גם מותר המוקף, מן  שלא שניטלת וכיון

ïøbäהטמא. úà úøñBàå קודם הגורן  מתבואת לאכול  אסור  – ÀÆÆÆÇÙÆ
ונטל הלוי  הקדים שאם מפרשים, ויש  מעשר. תרומת ממנה שהופרשה

מגרנו  לאכול לו אסור הגורן , את עושה הוא והרי  בשיבלים, מעשרו
המעשר תרומת את ממנו  שיפריש שלמה")עד dì,("מלאכת  LéåÀÆÈ

øeòLבתורה כמפורש כו)– יח , היינו (במדבר  המעשר ", מן  "מעשר  : Ä
הראשון , המעשר מן  משנה äîeøzkעשירית (לעיל  ששנינו כמו – ÇÀÈ

מדרבנן . שיעור  לה ויש הגורן , את אוסרת שהתרומה ג),

izdw - zex`ean zeipyn
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xcde"דח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc mixcp(oey`x meil)

ìáàm`øîàl' exiag'Cîéä éðøãeî][jnn-déãeçì`la ,[cal-] £¨¨©§©¦¥¨§¥
,'jl mreh' ip`y e` 'jl lke` ip`y' siqedyïéøeñà ïäéðLzepdl §¥¤£¦

ip`y xnel ezpeek ,jnn 'ipxcen' oeyla xcepdy oeik ,dfn df
.lirl x`eank ,ilya zepdl xq`p dz`e jlya zepdl xq`p

ztqez ila jnn ipxcenay xen`d oicl jnq `xnbd d`ian
:mixeq` mdipy

àä ék[epivny enk-],àðéðç éaøa éñBé éaø øîàcexiagl xne`d ¦¨§¨©©¦¥§©¦£¦¨
ïéøeñà ïäéðL ,'Cîéä éðøãeî'.dfn df zepdl §©¦¥¨§¥¤£¦

:d`ad dpyndn `pipg iaxa iqei iax ly epic lr `xnbd dywn
ïðzoldl dpyna(:fn)' exiagl xne`d ,éìò éðéøä,'íøç Exnelk §©£¥¦¨¤¥¤

wca ly [ycwd-] mxgk jilr dxeq` `dz ipnn d`ay d`pd lk
,ziadøeñà øãenä`wec rnyn `xnbd zwiicne .xicndn zepdl ©¨¨

,xeq` xcendøécî ìáàenvràìm`e .xcendn d`pda xq`p £¨©¦Ÿ
mixeq` mdipy jnid ipxcenay `pipg iaxa iqei iax ixack
oicd mrhd eze`n k"` ,dncwda `aend mrhdn dfn df zepdl

ok zeidl jixvzepdl mixeq` eidi mdipyy mxg jilr ipixda mb
la` xeq` xcend `wecy dpyna aezky dfne ,exiagn cg`d

.`pipg iaxa iqei iax ixack `ly gken xzen xicnd
dpynae ,`pipg iaxa iqei iax ixack mlerl ,`xnbd zvxzn

xaecnLéøôc ïBâkxn`e xcepd yxity -àì éìò zàå,mxg didz §§¨¦§©§¨©Ÿ
ok` 'mxg jilr ipixd' mzqa xn`y `l` ef ztqez `la la`

.dfa df mixeq` mdipy
xne`d ,dxen`d dpynd ixac jyndn zeywdl `xnbd dtiqen

' exiagl,'íøç éìò zàdxeq` `dz jnn d`ay d`pd lk xnelk ©§¨©¥¤
,mxgk ilrøeñà øãBpä,xcend exiagn zepdlìáàdàì øceî ©¥¨£¨¨Ÿ

ipxcenay `pipg iaxa iqei iax ixack m`e .xcepdn zepdl xq`p
mdipy mikixv eid 'mxg ilr z`'a mb ok m` mixeq` mdipy jnid
ixack `ly gken xeq` xcepd wxy dpyna aezky dfne ,xq`il

.`pipg iaxa iqei iax
xaecn o`k mby ,`xnbd zvxznLéøôc ïBâkxcepd yxity - §§¨¦

,mxg ilr z` ,xn`eCìò àðàå[jilr ip`-]àì.'mxg did` ©£¨£¨Ÿ
dpyna mrhdy xnel okzi `ly ,df uexiz `xnbd dgec
ixdy ,yxity xaecny meyn mdn cg` lr wx `ed xeqi`dy

dfn rnynàîúñ ìáà'`l jilr ip`e' yxit `ly mewna -éàî £¨§¨¨©
eidiy i`ce ,oicd didi dn -,íéøeñà ïäéðL,jk xnel xyt` i`e §¥¤£¦

cñ éðz÷cî àäàôé,dxen`d dpynd jyndaéìò éðéøä'Emxg ¨¦§¨¨¥¥¨£¥¦¨¤
éìò zàåmxgïéøeñà ïäéðL ',dfa dfrnynïéãädf ote`a `wec- §©§¨©§¥¤£¦¨¥

envr lr exiag z`e exiag lr envr z` yexita xqe`yàeä
ïéøeñà íäéðLc,dfa dfàäxne`ykàîúñ`le 'mxg ilr z`' ¦§¥¤£¦¨§¨¨

`wec ,`l jilr ip`e xn`øeñà àeä,exiagn zepdløzeî Bøáçå ¨§£¥¨
iax ixack `ly dpyndn gikedl yi aey ok m` .epnn zepdl
.dfa df mixeq` mdipy 'jnn ipxcen'ay xn`y ,`pipg iaxa iqei
`pipg iaxa iqei iax zxnin z` `xnbd zqxeb ef `iyew gkn

:dpey ote`a
øîzà éëä àlàepic xn`p jk -,àðéðç éaøa éñBé éaøcxne`d ¤¨¨¦¦§©§©¦¥§©¦£¦¨

exiagl'ïéøeñà íäéðL Eì éðà øceî'.ipy llek 'jl'y meyn ¨£¦§§¥¤£¦
,'jze`' mb ,mipaenmixeq` mde iqkpn jze` xicn ippd xnelk

mde jl mikiiyd miqkpdn ipxcen xnelk ,'jlyn' mbe ,jilr
exiagl xne`d la` .ilr mixeq`,'Cîéä éðøãeî'jnid dlinly §©¦¥¨

ok` ,'jlyn' zg` zernyn wx yiàeäcalaøeñàzepdl ¨
,exiagnøzeî Bøáçådpynd ixacn gkeny enk ,epnn zepdl §£¥¨

.mxg oipra dxen`d
iqei iax ixac z` ayiin xen`d yexitd ok`y ,`xnbd dywn
lirl epyxity dn z` ayiil ick ea oi` oiicr j` ,`pipg iaxa

.l`eny ixacaéðz÷c ïéúéðúî àäåipxcen''Cîéä[jnn-]`le §¨©§¦¦§¨¨¥¥¨
,'jl ipxcen' aezkì ïéúéðúîì àðîé÷BàåìàeîLz`f lkae - §¦§¨§©§¦¦¦§¥

dpynd z` cinrdl yi l`enyly epx`iaïleëaoze` lkay - §¨
dteqn wiiecne ,da exkfpy 'ipwgexn' 'ipyxten' 'ipxcen' zepeyl

`wec edf ,xeq` xcepd wxyøîàiL ãòxn`ie xcepd siqeiy cr - ©¤Ÿ©
mb,'Eì ìëBà éðàL'å 'Eì íòBè éðàL'xcepdy ,ok oicd f`eàeä ¤£¦¥§§¤£¦¥§

øeñàcexiagn zepdløzeî Bøáçå.epnn zepdla ìáàxne` §¨§£¥¨£¨§
'Cîéä éðøãeî'`l` ,ok oicd oi` ef ztqez ila calaïéøeñà íäéðL §©¦¥¨§¥¤£¦

gkeny dn itk `ly dfe .dfa dfmxg oipra dxen`d dpyndn
mdipy oi` 'jl lke` ip`y' ly ztqez `la cegl 'jnn'ay
ixaca lirl xen`d `xnbd yexit jxtpy `vnpe ,mixeq`

.l`eny
.xg` ote`a l`eny ixac z` zyxtne `xnbd da zxfegàlà¤¨

àøwéòîezxninàîòè .øîzéà éëä ìàeîLcxacd mrh - ¥¦¨¨¦§¥¨¦¦§©©£¨
meyn `ed ,dlik`a wx xq`p xcepdyøîàcmb'Eì ìëBà éðàL' §¨©¤£¦¥§

'Eì íòBè éðàL'å,'jnn ipxcen'l sqepajk meyneàeä ïéàc àeä §¤£¦¥§§¥
äìéëàa àlà øeñà.ze`pdd x`yn `le ,exiag lynàäxn` m` ¨¤¨©£¦¨¨

''Enî éðøãeî,dxen`d ztqezd `la calaøeñà`edeléôà §©¦¦§¨£¦
äàðäa.exiagn ©£¨¨

,df yexit `xnbd dgecéëä éàzngny l`eny zpeek jk m` - ¦¨¦
xq`p ef ztqez `lae ,d`pda xq`p epi` jl lke` ip`y ezxin`

,d`pda s`éëä ìàeîL àîéì,xnel l`enyl el yi jk -àì íàå ¥¨§¥¨¦§¦Ÿ
ïéà) ,'Eì íòBè éðàL'å 'Eì ìëBà éðàL' (àlà) øîààlà øeñà ¨©¤¨¤£¦¥§§¤£¦¥§¥¨¤¨

[äàðäa eléôà øeñà] (äìéëàacr oleka' l`eny xn` recne ©£¦¨¨£¦©£¨¨
ok xn` `l m`y rnyn df oeyln `lde ,'jl lke` ip`y xn`iy

.llk xq`p epi`
`xnbd da zxfeg ef `iyew gknz` yxtl daye ,df yexitn

.`ibeqd zligzay oey`xd yexitd enk l`eny ixacéëä àlà¤¨¨¦
øîzéàexn`p jk -.l`eny ixacàîòèxne`dc xacd mrh - ¦§©©£¨

meyn `ed ,xeq` jnn ipxcenøîàcdfl sqepambìëBà éðàL' §¨©¤£¦¥
,'Eì íòBè éðàL'å 'Eìef ztqez meyn `weceìáà ,øeñàc àeäm` §§¤£¦¥§§¨£¨

'Cîéä éðøãeî' øîà,ztqezd `laòîLî àìi`ce ote`a eixacn ¨©§©¦¥¨Ÿ©§©
øîàczeidl dvexy xnel ezpeeky -øeñà.exiagn d`pda §¨©¨

,`xnbd zyxtnàîòè éàî,d`pda xeq`l ezpeeky gken `l ©©£¨
ixdy'Enî éðà øceî'ok mbòîLî 'Cãäa àðéòzLî àì'oeyly - ¨£¦¦§Ÿ¦§¨¦¨©£¨©§©

oaena `wec e`le ,'jnr xac` `l' ly oaena mb yxtzdl leki df
`ly' ipxcen zxin`a ezpeeky okzi ok m`e ,'jnn dpd` `l' ly

' xne`yk oke .'jnr xac`,'Enî éðLøôeîdvexy gken epi` §§©¦¦§
ok mb ixdy ,d`pda xq`dlCnò àðãéáò àìc'jnr weqr` `l' - §Ÿ£¦§¨¦¨

a,òîLî 'ïzîe àOî.jnn dpd` `l `weca rnyn `leoke ©¨Ÿ©¨©§©
òîLî 'Cìéc úBnà òaøàa àðîéà÷ àìc' ,'Enî éð÷çeøî'oeyly - §£©¦¦§§Ÿ¨¦§¨§©§©©¦¨©§©

.'jizen` rax`a cenr` `l' ly zernyna mb zyxtzn ef
z` envr lr xeq`l ezpeek m`d eixacn gken oi`y oeikne
eala oiekzd m` s` okl ,mixacd x`y z` e` ,exiagn d`pdd

.lg xcpd oi` d`pd xeqi`l
,l`eny ixaca ok `xnbd dyxit `ibeqd zligza xaky s`e
zrk ,ok `l oda epipyy zeziiixad gkn yexitd z` dzgce
dxaq `ibeqd zligzay .dpey `xaqa df yexitl `xnbd zxfeg
,xeqi` ly zernyn llk oi` envrykl 'jnn ipxcen'ly `xnbd
ci ixdy .zegiken opi`y mici `l s` ,mixcp zeci zxeza epi`e
xeaica dpyiy zernynd z` dpaena xkipy xeaic zvwn `id
,excpl fnx mey exeaic zvwna oi` jnn ipxcena eli`e ,mlyd
oeyly gken zeziixad ony `xnbd dzgce .xwir lk ci ef oi`e
`le xg`ny `xnbd zyxtn dzr la` .cil xity aygp ipxcen
e` exiagn d`pdd xeq`l ezpeek m`d df oeyl jezn rxken
opi`y miciy l`eny xaeqe ,dgiken dpi`y ci dfy ixd ,xeaicd

epipyy dnn zegcl oi`e .mici opi` zegiken
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דט oiaiig lkd` cenr d sc ± oey`x wxtmixcp
.ãåçì êîéä éðøãåî øîà ìáà."jl lke` ip`y" xn` `lc.ïéøåñà ïäéðùxn`c oeikc

xn` ik la` .exiagn lke` epi`y ,cala diytp xq`c rnyn - "jl lke` ip`y"

.lke lkn dipin dixag inp xicnc ,rnyn mzq - "jnid ipxcen".ïðú"oitzeyd" 'ta

)onwlfn:.(.øåñà øãåîä íøç êéìò éðéøä,"mxg jl lke` ip`y" xn` `lc ,`kd `de

!odipy `le ,xcend `l` xeq` ied `leïåâë
.ùéøôîã."`l ilr z` la`" `icdaìáà

.àîúñodipy - i`n "`l ilr z`e" yixt `lc

?oixeq`.ïéøåñà ïäéðùã àåä ïéãäxn`cyexita

xn`c `nzq la` ."ilr z`e jilr ipixd"

eed `l - "ilr z`e" xn` `le "jilr ipixd"

.cala cg `l` ,oixeq` odipyøîúéà éëä àìà
ø øîààðéðç 'øá éñåé 'øåñà àåä êîî éðøãåî

.'åëåoizipznk epiidc.'eke "mxg jilr ipixd"

.êîéä éðøãåî 'éðúî àäå,ipzw`nwe`el`eny

,"lke` ip`y" cg`e cg` lk m` oleka xn`c

xn` la` .xzen exiage xeq` edi` ikd`c

- "lke` ip`y" xn` `le cala "jnid ipxcen"

!`pipg 'xa iqei iaxk `lc epiide ,oixeq` odipy

.øîúéà éëä ìàåîùã àø÷éòî àìàuxzn ikd

'xl iywizc `pniwe`ck `le ,oizipznl dl

.iqei.êîéä éðøãåî øîà àä- melk yxtn `lc

.d`pda 'it` xeq`e ,xicn `zlin dlekn i`ce

éëä ìàåîù àîéì ä"à.iyet` dil dnl

l`eny xn` :ikd `nil ?i`d ilek dixninl

`l` xn` `lc ,"jl lke` ip`y" xn` `l m`e

!d`pda elit` xeq` - "jnid ipxcen"éëä àìà
.øîúàlke` ip`y" xn`c `nrh :l`eny xn`

la` .xeq` - dlik` yexita xn`c oeikc ,"jl

lkinl xeq` `l - dlik` yexita xn` `l

- "jnn ip` xcen" xn`c `d `nlicc ,dicicn

dixeaic``l la` ,dicda irzyin `lc ,xn`w

`lc ,"jnn ipyxten" xn` ik oke .dipin lkinl

`w ozne `ynn `nlicc - "lke` ip`y" xn`

axwil `lc - inp "jnn ipwgexn" ,dipin yixt

xicnc `le ,rnyn dilic zen` rax`a

.ezlik`n
àîéì
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øîàã.oixeq` odipy jnid ipxcen `pipg 'xa iqei 'xmeyn - h"dc ipira d`xp

lr - miqkp eed "ip`" llkac oeik jklid .jiqkpne jnn iqkpe ip` xcen :rnync

edpip exiagn iiepdz` ipa e`l miqkp - `l i`c ,ea xeq` inp exiag jigxk.ïðú
.`l xicnd la` xeq` xcend mxg jilr ipixdexiag llek inp "jilr"c `nip ?i`n`e

`l i`c ,xqzil xicnd s` - oky oeike ,eiqkpe
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רש"י                                                                                                                                      תוספות

אגרות קודש

 ב"ה,  ד' מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר אברהם חנוך שי'

שלום וברכה!

זה זמן רב שלא הגיעתני ממנו כל ידיעה ואתענין לדעת מהתקדמות עבודת ההעתקה של הבית 
רבי אשר מהראוי הוא שהי' - אם באפשרי הוא - שיצא מבית הדפוס לי"ט כסלו הבע"ל, כמובן אם 
נכון הי' להדפיסו כאן,  ע"י הזירוז בזה לא תהי' מגרעת בטיב עבודת ההעתקה, ומפני כמה טעמים 
וכיון שגם הילוך הדואר משם לכאן נמשך לפ"ע, הרי לכאורה כבר הזמן קצר, ובטח יודיע בפרטיות 

מהמצב בזה.

המשך בעמוד ביב



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דיי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc mixcp(oey`x meil)

mici m`d mi`pz ewlgpy meyn ,xeq` 'jnn ipxcen'y zeziixaa
l"pd zeziixady xnel yie ,`l e` mici oiied zegiken opi`y

.'mici opi`'y xn`c o`nk wqet l`enye ,'mici oiied' zehwep
,`xnbd zl`eyàîéìc xn`p m`d -ïéàL íéãé' ,ìàeîL øáñ÷ ¥¨¨¨©§¥¨©¦¤¥

,'íéãé ïééååä àì úBçéëBîxn`y dfn gken jk dxe`kl ixdy ¦Ÿ©§¨¨©¦
zwtzqn `xnbd ,xnelk .xq`p epi` cala 'jnn ipxcen'ay
miciy xaeq ok mb envr l`eny m`d ezhiy z` xxal dvexe
dpynd z` yxtl `a `ny e` ,mici oiied `l zegiken opi`y

.mici oiied zegiken opi`y mici mb ely ezhiyl la` ,ef jxca
,`xnbd daiynïéà,l`eny xaeq jky i`ce ok` -íé÷Bî ìàeîL ¦§¥¦

ïéúéðúîì dìepizpyn z` cinrn -kzhiyíéãé' øîàc ,äãeäé éaø ¨§©§¦¦§©¦§¨§¨©¨©¦
.'íéãé ïééååä àì úBçéëBî ïéàLzx`azn dpyndy oeikn ,xnelk ¤¥¦Ÿ©§¨¨©¦

ixd ,jynda oldl `xnbd yxtzy itke dcedi iax ixac it lr el
.ezhiyk xaeq ok lr ,dcedi iaxk dpyn mzq epl yiy

dxeza xn`p :dcedi iax zhiy `id jky xewn `xnbd d`ian
hb azeky ici lr z`f dyer ezy` z` yxbl dvexd lray
dyxbny mixacd xetiq z` aezk hbae .dl epzepe zezixk
xwir edn minkge dcedi iax ewlgpe .mc` lkl `ypdl dxizne

.hba akrnd azkd gqep
ïðúcèb ìL Bôeb ,,hba azkdl jixvd gqepd xwir -zà éøä' ¦§©¤¥£¥©§

'íãà ìëì úøzeî,lkl dxizne epnn dyixtne dzxek `ed dfay ¤¤§¨¨¨
.mc`la` .minkg zhiy `id ok,øîBà äãeäé éaøeteb llkay ©¦§¨¥

,milind mb md hb lyïéëeøéz øôñ éàpéî éëéì éåäéc ïéãå'úøbéàå §¥§¤¡¥¥¦¦©¥¤¥¦§¦¤¤
'ïé÷eáLzxb`e oiyexib xtq `ed ipnn jl didi xy` xtqd dfe - §¦

.ipnn daefr z` dci lry
mici oica dielz hbd oeyl zexyka mzwelgny ,`xnbd zxaeqe
`idy hba azkiy jka icy mixaeqd minkgly ,zegiken opi`y
dyrn ihxt lk lr df oeyln dgked oi`y s` ,mc` lkl zxzen
epi` mc` lkl zxzen z` ixd hba azkpd on ixdy ,oiyexibd
,exeaica dyxib lrady okziy ,hbd ici lr dyrp xziddy gken
`ed lrady gken epi` oke .oiyexibd lr di`xl `l` epi` hbde
df lk mre .dxizn xg` mc`y okziy ,oiyexibd xzid z` lretd
mzhiyy o`kne ,hbd zexykl witqn df oeyly minkg mixaeq
oda yxtl okziy ezpeek lr ixnbl zegiken opi`y mici s`y `id
dcedi iaxl la` .ci ly xeaicl zeaygpe zeliren ,xg` yexit
jixvne ,witqn epi` mc` lkl zxzen z` ixd oeyly xaeqd
df hb-] 'oikexiz xtq i`pin ikil iedic oice' yxetna hba azkiy
lr jxizn lrad ip`y zexedl epiide ,[oiyexib xtq ipnn jl didi
zegiken opi`y lky `id mici oica ezhiyy o`kne .df hb ici

.ci ly xeaicl zeaygp opi` ezpeek lr ixnbl
zhiyk epizpyn z` yxtnd l`eny ixaca oecl `xnbd zxfeg
,`xnbd zl`ey :mici oiied `l zegiken opi`y miciy ,dcedi iax

ïéúéðúîì dîe÷Bàì ìàeîL ÷éçc éànàl`eny wgcp recn- ©©¨¦§¥§¨§©§¦¦
epizpyn z` cinrdl,äãeäé éaøkjk meyne cigi zrc `edy §©¦§¨

xcen' xne`a lg xcpd oi`y yxitmb siqed ok m` `l` 'jnn ip
.'jl lke` ip`y'dî÷Bìdpcinri -ïðaøklg xcpdy mixaeqdóà §¨§©¨¨©

ïéàc áb ìòezxin`a,úBçéëBî íéãé'jnn ipxcen'a mb ok m`e ©©§¥¨©¦¦
.xeq`y epizpyn xeaqz cala

:d11@
:dpynd ixaca eyexitl l`eny ly egxkd z` `xnbd zx`an

déúéL÷ ïéúéðúî ,àáø øîà.l`enyl el dywed dpynd oeyl - ¨©¨¨©§¦¦§¦¥
,mici oiied zegiken opi`y miciy zxaeq `id ok` m`éðàz éànà©©¨¥

dpynd dpey -,'Eì íòBè éðàL' 'Eì ìëBà éðàL'éðúéìdl did - ¤£¦¥§¤£¦¥§¦§¥
zepyl'íòBè éðàL' 'ìëBà éðàL'.'jl' dlind ztqez `la ,xeq` ¤£¦¥¤£¦¥

'jnn ipxcen' zxin`y dpynd on l`enyl rnyny xg`ny
miiqiy ic ,md cg` xcp ly miwlg ipy ,'jl lke` ip`y' zxin`e
oicn ok m`e ,'jnn ipxcen' xn` xak ixdy ,'jl' `la 'lke` ip`y'

`l` .'jl lke` ip`y' ezpeeky oaen cidpéî òîLcnl l`eny - §©¦¨
,o`knepizpyn zhiyly,úBçéëBî íéãé ïðéòa`ly onf lky oeike §¦¨¨©¦¦

envr lr xeq`l `a `ly eixaca yxtl zexyt` yi 'jl' xn`

ipxcen `id ezpeeky okziy ,exiag mr xeaicd z` `l` ,dlik`
oi`e .ipelt mei cr e` meid dn xac dfi` lke` m` xeaicn jnn
xeqi` ly xcpl i`pz `ed `l` ,xcpd mvrn 'lke` ip`y'd
z` 'lke` ip`y' xg` miiqiy dpynd dkixvd jkitl ,xeaicd
mvr lr `ed xcpdy dgiken ci z`f `dzy ick ,'jl' dlind
opi`y miciy meyn ,xcpd lg `l df meiq `lae ,dlik`d

.dcedi iax zrck mici oiied `l zegiken
,øîzéàly df oica mi`xen` ewlgpúBçéëBî ïéàL íéãélr ixnbl ¦§©¨©¦¤¥¦

.xg` yexit mda yxtl xyt`y meyn ,ezpeekïééååä ,øîà éiaà©©¥¨©©§¨
,íéãé.lg xcpde,øîà àáøåzegiken opi`y miciíéãé ïééååä àì, ¨©¦§¨¨¨©Ÿ©§¨¨©¦

.lg xcpd oi`e
:aezkd zyxcn eixacl xewn `ian `axéãéà éaø ,àáø øîà̈©¨¨©¦¦¦

døaqà[xiaqd-]éìoiied `l zegiken opi`y miciy ,oicd xewn ©§§¨¦
c .miciàø÷ øîàzexifp xcpa(a e xacna)`ilti iM dX` F` Wi`' ¨©§¨¦¦¨¦©§¦

xcp xFcpl.''äì øéfäì øéæðlirl `ziixaa epipye(.b)xeziny , ¦§¤¤¨¦§©¦©
zecil oicd `ede .zexifpk zexifp zeciy epcnl 'xifdl' zaiz
`edy zexifp xwir aezkd jnqy jkae .mixcpk ody mixcp

y ixd ,zecil xifp ipixd zxin`a.úeøéæðì úeøéæð úBãé Léwî©¦§§¦¦§¦
äî íéãîåìåxwirxcpúeøéæp`diy jixv,äàìôäa`diy xnelk ©§¦§©§¨¨

z` d`xy ine ,zexifpd dlg ok`y xcpd zrya yxetne xexa
ok`y okn xg`l el rcepe ,xifp df m` xifp ipixd xn`e exiag
did `l xfpy dryay meyn ,eilr dlg zexifp oi` ,xifp exiag

,xacd el recie xexaúeøéæð úBãé óàdxen`d d`ltdl sqepa ©§§¦
mb zeidl zekixväàìôäaote`a xeciy epiidc ,zecil zkiiyd §©§¨¨

lr dxenb dgked oda oi`y mici la` .ezpek lr gikend xexa
,xg` xacl ezpeeky eixaca yxtl zexyt` yiy ,zexifp zpek
opi`y ,mipipr x`yae mixcpa zecil oicd `ede .mici opi`

.zegiken od ok m` `l` cil zeaygp
opi`y mici oica `axe iia` zwelgn z` `xnbd zyxtn

:zegiken
àîéìc xn`p m`d -éâìôéî÷ ïðaøå äãeäé éaøc àzâeìôaiia` ¥¨¦§§¨§©¦§¨§©¨¨¨¦§§¥

.`axeBôeb ,ïðúcgqepd xwir -,èb ìLmilind el`zà éøä' ¦§©¤¥£¥©§
,øîBà äãeäé éaø .'íãà ìëì úøzeîhba azkiy jixvmbïéãå' ¤¤§¨¨¨©¦§¨¥§¥

ïé÷eáL úøbéàå ïéøeht èâå ïéëeøéz øôñ éàpéî éëéì éåäécdf hbe - §¤¡¥¥¦¦©¥¤¥¦§¥¦¦§¦¤¤§¦
aefr z` dci lry zxb`e oixehit hbe oiyexib xtq ipnn jl didid

.ipnn
opi`y mici minkg zhiyly ,mzwelgn mrha lirl x`azd xake
`ed 'mc` lkl zxzen z` ixd' oeyl ok lre ,mici oiied zegiken
dyrn ihxtn ea xqgy it lr s` ,oiyexiba lirend oeyl
,mici oiied `l zegiken opi`y mici ,dcedi iax zhiyle .oiyexibd
oeyl epi` ,oiyexibd dyrn ihxt lk ea oi`y oeyl lk ok lr

y ,`et` `vnp .oiyexibl lirendéiaàopi`y mici' xaeqd ©©¥
`ed 'mici oiied zegikenàáøå ,ïðaøk øîàc'mici oiied `l' xaeqd §¨©§©¨¨§¨¨

`ed.äãeäé éaøk øîàc§¨©§©¦§¨
zwelgna `axe iia` ewlgpy xnel gxkd oi` ,`xnbd dgec

y meyn ,dxen`d mi`pzdéøîàc àðà ,éiaà Cì øîàxne` ip` - ¨©¨©©¥£¨§¨§¦
'mici oiied zegiken opi`y mici'y izhiy z`ì eléôàzrcéaø £¦§©¦

äãeäé'i`pin' aezkl jixvndy itl .hbaéaø øîà÷ àì ïàk ãò §¨©¨Ÿ¨¨©©¦
äãeäécïðéòa[jixvy-]àlà úBçéëBî íéãélèb éabmeyn ,cala §¨§¦©¨©¦¦¤¨©¥¥

úeúéøk ïðéòácdy`de lrad oia wezipe dyxtd jixvy -àkéìå ¦§¦¨§¦§¥¨
z` hbd gqep jezn ixnbl gxken oi`y onf lk dpi` ef dyxtde
dzexk ziyrp dpi` ezy` xak dzidy oeiky ,oiyexibd oipr lk

.dxenb dgkeda `l` epnn zyxteneàîìòa ìáàmipipr x`ya - £¨§¨§¨
,mixcp zecia oebkdéì zòîL éîdcedi iaxl zrny m`d- ¦¨§©§¥

.zegiken mici jixvy xn`iy
,øîà àáøåmeyn ,dcedi iaxk `weca xaeq ip`y xnel gxkd oi` §¨¨¨©

yéøîàc àðà`l zegiken opi`y mici'y izhiy z` xne` ip` - £¨§¨§¦
,'mici oiiedïðaøì eléôàiedic oice' hba aezkl mikixvn mpi`y £¦§©¨¨

.'i`pin ikily itlúBçéëBî íéãé ïðéòa àìc ïðaø éøîà÷ àì ïàk ãò©¨Ÿ¨¨§¦©¨¨§Ÿ§¦©¨©¦¦
àlàléabgqepèb,cala ¤¨©¥¥
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"דיב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc mixcp(ipy meil)

meynBøéáç úLà úà Løâî íãà ïéàc,`la eil`n oaen xacde §¥¨¨§¨¥¤¥¤£¥
,yxbny df `ed lrady 'i`pin' zaizkàîìòa ìáàmipipra- £¨§¨§¨

mixg`,el`k minrhl mewn oi`y ote`a mixcp zecia oebkéî¦
eäì zòîLzegiken opi`y mici' exn`i minkgy zrny m`d - ¨©§§§
.'mici oiied

mici' xaeqy `pz oi`y xn`y iia` zhiy lr dywn `xnbd
:'mici oiied `l zegiken opi`y

,éáéúéîxn`e ,eiptl gpen mgl xkk oebk miieqn xac didéøä' ¥¦¥£¥
,'éìò àeäxn`y e`øeñà ,'[éìò] äæ éøä',xkk eze`a `edéðtî ¨©£¥¤¨©¨¦§¥

Ldf oeyl,ïaø÷ì ãé àeäz`f `ivene oaxw acpznd jxc oky ¤¨§¨§¨
gpen xkka jkitl ,'ilr df ixd' e` 'ilr `ed ixd' xne` ci oeyla
ick witqn df oeyl ,ilr df ixd e` ilr `ed ixd xn`e eiptl
'oaxwk ilr `ed ixd' xn` eli`ke oaxwa xkkd z` qitzdl

.xkka xeq`e,`xnbd zwiicnàîòèmeynøîàcl sqepa'ixd ©£¨§¨©
dlind z` mb '`edøeñàc àeä ,'éìò'xkk eze`aìáà ,m`àì ¨©§¨£¨Ÿ

'éìò' øîàcala '`ed ixd' xn` `l`àì ,oeyl mby s`e .xq`p ¨©¨©Ÿ
.lg xcpd oi` z`f lka ,oaxwl ci `id 'ilr' `la '`ed ixd'
dpi`y ci `id cal `ed ixdy meyn `ed xacd mrhy gxkdae
opi`y micie ,envr lr xacd z` xqe`y gxkda epi`y ,dgiken

`l zegikeno`kne .mici oiiedéiaàc àzáeéz'mici oiiedc' xn`y §§¨§©©¥
.r"ekl

,`xnbd zvxznéiaà Cì øîàweic x`al yiy ,[iia` jl uxzi-] ¨©¨©©¥
,dpey ote`a dføîàc àîòèdlind z` mb '`ed ixd'l sqepa'éìò' ©£¨§¨©¨©

ìáà ,øeñàc àeäm`,'éìò' øîà àìå 'àeä éøä' øîàyxtl okzi §¨£¨¨©£¥§Ÿ¨©¨©
y ,exeaic miiqle'ø÷ôäc àeä éøä'e` ,xwtd ly -àeä éøä' £¥§¤§¥£¥

.øîà÷ 'ä÷ãöcxzei xcpl ezpeeky xnel gxkd mey oi`y oeikne ¦§¨¨¨¨©
opi`y mici mzq la` .llk ci zxez df oeyll oi` ,xwtdl xy`n
oipra myxtl mzernyna gxkd zvw yiy epiidc ,zegiken
xn`y enk ,mici oiied mlerl ,xenb gxkd epi`y `l` ,xcpd

.iia`
,xen`d uexizd z` `xnbd dgec'ïaø÷ì ãé àeäL éðtî' àäå§¨¦§¥¤¨§¨§¨

,éðz÷zpeeky ,dfn gkene .'xcpl ci `edy iptn' aezk `le ¨¨¥
xnel ci oeyla zepaxw miacpznd jxcy iptny `id `ziixad
,oaxw acpznl ci md elld zepeyl ok lr ,'df ixd' e` '`ed ixd'
oaxwa xkkd z` qitzd ixd zepeyl oze`a xkk xqe`y df okle
oi` oky oeikn ,`xnbd dywne .lirl x`azpy enke ,excp lge
,xn`w 'xwtdc `ed ixd' `ny 'ilr' ilay `ziixad on wcwcl
it lr s`e .oaxwl ci md elld zepeyly `ziixaa yxetn ixdy
ixdy ,cid mvrn 'ilr' dlind oi` ,ilr `ed ixd aezk `ziixaay
'oaxw df ixd' e` 'oaxw `ed ixd' xne` oeyld zenlya acepd
ick `l` `ziixaa dxkfp `l ok m`e ,ilr dlina ynzyn epi`e
,lg xcpd oi` df `lae ,gikend ci didiy '`ed ixd'l mexbl
.iia` ixack `ly ,mici oiied `l zegiken mpi`y miciy gxkdae

,`xnbd zvxznàîéà àlà`ziixad ixac yexita xnel yi jk - ¤¨¥¨
,iia` zhiyløîàc àîòè`ed ixd''éìò`wec jk meynàeä ©£¨§¨©¨©

cala [xcepd]øeñàxkkaøzeî Bøéáçå.eaìáàm`éøä' øîà ¨§£¥¨£¨¨©£¥
'àeä,'ilr' `laexiage `edïäéðLïéøeñàmici oky ,df xkka §¥¤£¦

`xnegl oyxtl epl yie mici oiied zegiken opi`yéøä' àîìãc§¦§¨£¥

,øîà÷ 'Lã÷ä àeäycwd xac lk enk ,mlek lr xkkd z` xq`e ¤§¥¨¨©
.envr lr wx `le mlerd lkl xeq`d

:zxg` `ziixan iia` zhiy lr dywn `xnbd
,éáéúéî' xn`e ,eiptl zxaer ely oileg znda dzid,'úàhç Bæ éøä ¥¦¥£¥©¨

e`'íLà Bæ éøä',íeìk øîà àì ,íLàå úàhç áéiç àeäL ét ìò óà , £¥¨¨©©¦¤©¨©¨§¨¨Ÿ¨©§
mi`a my`e z`hg oi`y meyn .dzidy enk oileg zx`ype
xn`yke ,oda aiiegnd mc`d zaeg melyz myl wx `l` ,dacpa
oi` mewn lkn z`hg aiiegny it lr s` z`hg ef ixd mzq
dvexy okzie ,ezaeg myl ef z` yicwny eixac zernyna

.aiiegny dnl sqepa didzy,dilr xn` m` la`'éúàhç Bæ éøä'£¥©¨¦
e`áieçî äéä íà ,'éîLà Bæ éøä'elld zepaxwaïéîéi÷ åéøác, £¥£¨¦¦¨¨§¨§¨¨©¨¦

.dndad lr my` e` z`hg zyecw dlgeo`kneàzáeéz,éiaàc §§¨§©©¥
m` `yixa recn ,'mici oiied zegiken opi`y mici'y eixack m`y
`lde ,melk xn` `l ,'z`hg ef ixd' xn`e z`hg aiiegn did

.'iz`hg ef ixd' xn` eli`k eixac z` milydl epl yi ci oicn
,`xnbd zvxznàä ,éiaà Cì øîàef `ziixa -épîin zhiyk - ¨©¨©©¥¨©¦

`l` ,lkd ixac dpi` xnelk ,`idzhiyé éaø,àéä äãeäxaeqd ©¦§¨¦
jixvy eixacn gkeny itk ,mici oiied `l zegiken oi`y miciy
la` .oiweay zxb`e oikexiz xtq i`pin jl iedic oice hba aezkl
iedic oice hba aezkl jixv oi`y eixac lr miwlegd minkgl
enk ,mici oiied zegiken opi`y miciy mixaeqy meyn edfe ,'eke

lirl `ibeqd zligza x`azpyixd'a mbe ,'iz`hg' xnel jixv oi` ok` ,(:d)

.minkgk dkldl iia` wqete .miniiw eixac 'z`hg ef

,`xnbd dywn aeyeàäåy lirl x`azdàðà' ,øîàc àeä éiaà §¨©©¥§¨©£¨
éøîàcmici oiied zegiken opi`y mici,'äãeäé éaøì eléôà`le §¨§¦£¦§©¦§¨

oipr `edy cala hba `l` zegiken mici jixvy dcedi iax xn`
ef oi` oiyexibd oipr lk lr dxenb dgked oi`y onf lke ,zezixk
jxev oi` dcedi iaxl mb dxezay mipic x`ya la` .zezixk
dxen`d `ziixad zhwep in zhiyk ok m`e ,zegiken micia

.zegiken mici jixv mixg` mipipra mby dpnn gkeny
,`xnbd daiyndéa øãädcene ,lirl xn`y dnn iia` ea xfg - ¨©¥

.minkge dcedi iax zwelgna xacd iepy mixg` mipica mby `ed
,`xnbd zl`eyàlàzrca x`azpy dnn epxfgy myk m`d - ¤¨

oipra mi`pz zwelgn yi ezrc itly eiykr miyxtn ep`e ,iia`
,mici oiiedy minkgk wqet `ede ,zegiken opi`y miciàáø àîéì¥¨¨¨

äãeäé éaøk øîàcx`azpy dnn xefgl epl yi jky xn`p m`d - §¨©§©¦§¨
zwelgn df xaca yi ezrc itl mby yxtpe ,`ax zrca lirl

.dcedi iax zrcl wx `id mici oiied `lc ezhiye ,mi`pz
zhiyy lirl x`eandn mb xefgl daiq epl oi` ,`xnbd daiyn
meyn ,lkd ixacl df mici oiied `l zegiken opi`y miciy `ax

céøîàc àðà ,àáø Cì øîà'mici oiied `l zegiken opi`y mici ¨©¨¨¨£¨§¨§¦
,ïðaøì eléôàlirl x`azpy itkeàìc ïðaø éøîà÷ àì ïàk ãò , £¦§©¨¨©¨Ÿ¨¨§¦©¨¨§Ÿ

,úBçéëBî íéãé ïðéòa'i`pin ikil iedic oice' aezkl jixv oi`eàlà , §¦¨¨©¦¦¤¨
èb éabcala,meynzernyn lr dgked oiprd on yi ikd e`lac ©¥¥

itl ,ezlef `le yxbnd `ed lrady mixacdúà Løâî íãà ïéàc§¥¨¨§¨¥¤
àîìòa ìáà .Bøéáç úLàdgked oiprd on oi`yk zenewn x`ya - ¥¤£¥£¨§¨§¨

,mixacd zernyn lr.úBçéëBî íéãé ïðéòa§¦¨¨©¦¦
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וכפי  לכאן קטעי המכ"ע  וישלח  ידו,  על  ענינים בהמכ"ע  נדפסו כמה  זה  זמן  כן בטח במשך 
המדובר בזה זה מכבר,

בברכה.

המשך מעמוד בר
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.åøéáç úùà úà ùøâî íãà ïéàãrnyn - "mc` lkl zxzen z` ixd" azk i`c

ezy`lc.yxbn xitye ,`zlin `gkene ,yxbn epi` `nlrc yipi` zy`c .xn`wìáà
.àîìòá.zegiken mici opira - ikd xninl xyt` i`c.àì éìò øîà÷ àì ìáà"cixd

.zegiken mici opirac ,melk rnyn `l "`ed.ééáà êì øîàmici opira `l mlerl

xn` `l i`c ,`nrh epiid `kde ,zegiken

`ed ixd" `nlcc ,xqzin `l - oaxw oeyla

zegikenc ,xn`w "xwtde` xwtdl `ed

.dwcvl.øîà÷ ïáø÷ì ãé àåäù éðôî àäå
e` dwcvl zxn` zivn `le ,oaxwk xeq`c

rnyn ded xwtdl..àåä éøä øîà ìáà`le

xn` `lc oeikc .oixeq` mdipy - "ilr" xn`

.xeq` inp exiagc rnyn - "`ed" `l` "ilr"

:w"dcs` - xeq` ycwd dn ,ycwdk `ed ixd

.xeq` inp xac eze`úàèç áéåçî àåäã â"òà
.àåä íåìë åàì íùàå`nl` ,"ilr" xn` `lc

!zegiken mici opira.áéåçî àåä íàe` z`hg

.my`.ïéîéé÷ åéøáãla` ."iz`hg" xn`c `ed

`le li`ed ,melk epi` - z`hg aiegn did `l

,"z`hg ilr ef ixd" xn` m`y ."ilr" xn`

,aiegn did `lc b"r`à["ilr" xn`e li`ed

.oiniiw eixac -.éðî àä:dxn`c ,`ziixa `d

.melk `le xn` `l.àéä äãåäé éáøopira :xn`c

:ixn`c ,opaxk - ixn`c `p`e .zegiken mici

.zegiken mici opira `làðà ééáà øîà àäå
'éôà éøîàã.äãåäé 'øìzegiken mici ira `lc

xn`w ikide .`l - `nlra la` ,hb iab `l`

x `kd?`id dcedi ''øë øîàã àáø [àîéì] àìà
.äãåäé'xc `ail` `nrh uxzn `l iia`c oeikc

`nrh uxzn `l `axc inp `nil - dcedi

uxznck ,opaxc `ail`i"xke .lirl,xn`w

.`id d`cigic.ïðáøì åìéôà àáø íìåòì àìi`cec .'ek opax ixn`w `l k"r :opixn`wck

.`axk ,mici oiieed `l zegiken oi`y micic `nlra edl `xiaq opax
ùé
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.d`ltda zexifp zeci s` ,'ixn`wc d`ltd jd epiidc ,d`ltda zexifp dn :'ixn` d"yne

ikd i`c ,'ixn`w dteb '`ltd jdn e`le-zeci iticrc oizrc` wqiz ike ?l"l `xw

zecid ediy epiide ,zecia `kiiyc ,'ixn`w izixg` d`ltd `l` !?diteb zexifpn zexifp

`l zexifpac ixn`e ,oetxh 'xc dilr mzd ibiltc opaxl ,edine .miyxetne mi`lten

d`ltd `ira-`teb d`ltd `l` ,`yiwd `kil

zexifpa `aizkc-irac ,`iz` cegla zecil

yiwn ike .d`ltd-,dil hwp oetxh iax meyn

`aizk `l zecia d`ltd diciclc b"r`c-

`yiwdn `iz`.àáøå`l k"r .'ek jl xn`

iab `l` zegiken mici opira `l opax ixn`w

.exiag zy` yxbn mc` oi`c hbl"f `"ayxd

xn`w `l `axc :wiic `lc xn`e ,df oeyl yay

ixaqwc `l` ,zegiken mici opax erail `lc

mc` oi`c meyn ,edpip zegiken hba mici jpdc

micid i`cec :xity iz` ile .exiag zy` yxbn

giken epi` oeyldy itl ,zegiken opi` onvra

cvn giken oiprdy `l` ,dyxbn `ed `diy

yxbn mc` oi`c meyn ,dyxbn `edy envr

giken epi` oeyldy t"r` ,jkitle .exiag zy`

-`kd opixn`cne .mixtqd yayl oi`e ,ipdn

exiag zy` yxbn mc` oi`c `nrh-rnyn

dcedi 'xc ,`ed "i`pin"a opaxe i"xc `zbeltc

"yxbnd" 'tac :`iywe .era `l opaxe "i`pin" ira

):dt oihibe` "oice" ira i` ediizbeltc rnyn (

`l i`c ,"oice" ira dcedi iaxc ,`l-opixn`

e`le .ikdl iyiig `l opaxe ,dl yxbn `xeacac

dlbn zg` lk elld zeibeq izyy ,`id `iyw

`nrh opiyxtn `kde ,ibilt izxzac .dzxag lr

`nrh opiyxtn mzde ,"i`pin"a ediizbeltc

ibiltc oeikc ,c"n `ki`e ."oice"a ediizbeltc

dcedi 'xc dilr opax"i`pin"a-.miaxk dkld miaxe cigic ,"i`pin" `ira `lc opaxk l"iw

mici oiieed `l zegiken oi`y mici `axk l"iwc b"r`e-`axl elit`c oiibeqa opixn` `d

"oice" .`ira `l "i`pin" jkld ,opaxl elit` xn`c `ed edi`e ,zegiken mici `ira `l hba

edl `wtqn 'nbc opaxlc oeike .`hiyti` `le ,`l e` "oice" 'ira i` ol irai` "yxbnd" wxta `dc ,`ira-xazqnc i`nn "oice"a i"xc dinrh xazqnc xyt`c ,`xnegl hwpnl ol zi`

i"xcl iyiig "oice"ac oeikc ,c"n `ki`e ."i`pin"a-"oice" opax era `lc i`n `nlc ol `wtqn `nl`-,oky oeike .`axk l"iw op`e( ,mici oiied zegiken oi`y mici edl `xiaqc meyn

"oice" ira jkld ,mici oiied `l xn`c `axk l"iw op`e .mici oiied zegiken oi`y micic meyn `l` ,exiag zy` yxbn mc` oi`c meyn e`le ,ilf` ediinrhlc xninl `ki` inp "i`pin"a

"i`pin" irae.éáéúéî.`l - xn` `l la` ,xeq`c `ed "ilr" xn`c `nrh .'eke ilr `ed ixd,xnelk .xn`w xwtd `ed ixd `nlce :opipyne !ied `din ci i`ce "ilr" `lac b"r`e

- ipzw oaxwl ci `edy iptn `de :opiywne .xeq` - "ilr ixd" xn`e dixeac wiqn i`e ,"ilr f"d" xn`c ,"ilr"a `l` epi` cic meyn .xeqi`l ied `l giken epi`y ci elit` - "ilr" `lac

zegiken oi`y micic l"qc n"y ."ilr"a `wec d"t`e ,"oaxw `ed ixd" xnel miacpznd jxc oky ,ci ied - "ilr" `la "`ed ixd" oaxwlc ,ipzw oaxwl ci ?xcpl ci `edy ipzw in :xnelk

mici oiied `l!àìà.oixeq` mdipy `ed ixd xn` la` 'eke ilr xn`c `nrh `ni`xn`w "ycwd `ed ixd" `nlce ,`xnegl hwpinl ol zi` - mici oiied zegiken oi`y oeikc meyn.

éáéúéî.'eke z`hg ef ixddacp d`a z`hg oi`y - 'eke melk xn` `l my`e z`hg aiiegn `edy t"r`.àúáåéú.iia`caiegnc oeikc ,ied `din giken epi`y ci i`ce `dc

xn`w "iz`hg ef ixd" - z`hg.àìàå.dcedi iaxk xn`c `ax `nilp ,dcedi 'xk 'it` xn`c iia`c lirl opixn`c i`nn opixcdc ikid ikeopaxl 'it` `axc 'ixn`c i`nn inp xcd.
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àîIòa Iáà ,Bøéáç úLà úà Løâî íãà ïéàc¯éî §¥¨¨§¨¥¤¥¤£¥£¨§¨§¨¦
"[éIò] äæ éøä" ,"éIò àeä éøä" :éáéúéî ?eäI zòîL̈§©§§¥¦¥£¥¨©£¥¤¨©
àeä "éIò" øîàc àîòè .ïaø÷I ãé àeäL éðtî ,øeñà̈¦§¥¤¨§¨§¨©£¨©£©¨©

"éIò" øîà àI Iáà ,øeñàc¯øîà !ééaàc àzáeéz .àI §¨£¨¨£©¨©¨§§¨§©©¥¨©
øîà Iáà ,øeñàc àeä "éIò" øîàc àîòè :ééaà CÏ©©¥©£¨©£©¨©§¨£¨£©

"éIò" øîà àIå "àeä éøä"¯éøä" ,"ø÷ôäc àeä éøä" £¥§¨£©¨©£¥§¤§¥£¥
!éðú÷ "ïaø÷I ãé àeäL éðtî" àäå .øîà÷ "ä÷ãöc àeä¦§¨¨¨¨©§¨¦§¥¤¨§¨§¨¨¨¥

"éIò" øîàc àîòè :àîéà ,àJà¯Bøéáçå øeñà àeä ¤¨¥¨©£¨©£©¨©¨©£¥
"àeä éøä" øîà Iáà ,øzeî¯àîIãc ,ïéøeñà ïäéðL ¨£¨£©£¥§¥¤£¦§¦§¨

éøä" ,"úàhç Bæ éøä" :éáéúéî .øîà÷ "Lc÷ä àeä éøä"£¥¤§¥¨¨©¥¦¥£¥©¨£¥
íLàå úàhç áéiç àeäL ô"òà ,"íLà Bæ¯øîà àI ¨¨¤©¨©¨§¨¨Ÿ¨©

áieçî äéä íà ,"éîLà Bæ éøä" ,"éúàhç Bæ éøä" .íeIk§£¥©¨¦£¥£¨¦¦¨¨§¨
¯àä :ééaà CI øîà !ééaàc àzáeéz .ïéîéi÷ åéøác§¨¨©¨¦§§¨§©©¥¨©¨©©¥¨

éøîàc àðà :øîàc àeä ééaà àäå .àéä äãeäé 'ø épî©¦§¨¦§¨©©¥©£©£¨©£©¦
øîàc àáø àîéI àJà .déa øãä !äãeäé éaøI eJéôà£¦§©¦§¨£©¥¤¨¥¨¨¨§¨©

éaøkeJéôà éøîàc àðà :àáø CI øîà ?äãeäé §©¦§¨¨©¨¨¨£¨©£©¦£¦
íéãé ïðéòa àIc ïðaø éøîà÷ àI ïàk ãò .ïðaøI§©¨©©¨¨¨¨§¦©¨©§¨¨¥©¨©¦

úBçéëBî¯úà Løâî íãà ïéàc ,èb éab àJà ¦¤¨©¥¥§¥¨¨§¨¥¤
àîIòa Iáà ,Bøéáç úLà¯.úBçéëBî íéãé ïðéòa ¥¤£¥£¨§¨§¨¨¥©¨©¦¦
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נדרים. פרק ראשון - כל כינויי - דף ו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

...מוסג"פ העתק מכתבי מ"ש לאגודת נשי ובנות חב"ד בכאן וגם לאה"ק ת"ו, ומתאים למ"ש 
ומהנכון  הסוכות,  בחג  בזה  שנדבר  ממה  ג"כ  תחי'  לזוגתו  מסר  בטח  שליחותו,  עושה  שליח  חזקה 
שיעוררה עד"ז וביחד יתייעצו ע"ד האופנים איך להביא זה מהכח אל הפועל במחנם, וכבר אמרתי 
ואדרבה להקל  ובנות משפחות שיש להם סרטיפיקט שהם מחב"ד,  נשי  דוקא  שאין להקפיד שיהיו 
בקבלת חבירות ככל האפשרי ישובח, ובלבד שהנוספות לא יאמרו דיעה ברוחניות ואז הוא טוב להן 

ולהעומדות בראש...
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.ïéùåãé÷ì ãé ùéycwn `w oiyeciwc cia `l` ,"il zycewn" ynn yxtn `lc `kid

?zycewn dpi`e oiyeciwl ci oi` e` ,zycewne oiyeciwl ci ied in - yxtn `wck ,dl

.àèéùôyciwc oiyeciw oze`ac ,edpip onvr oiyeciw - "inp z`e" xn`c oeikdzxagl

b"dke .inp dl ycwn!edpip mixenb oiyeciw `l` ,ci ied `l.àîìã åà"z`e" xn`c `d

`l` ,dl xn`w zycewn iedzc meyn e`l -

i`fg z`e :dl xn`w ikd`ziplt z`e ,xnelk .

`pyicwc zifg.dlàôô áø äéì øîà àäå
.'åëå ééáàì) oiyeciwc w"tad sc:dklda (

,sqk dey e` sqk dl ozp :l`eny xn` ,`ziinw

"zqxe`n z` ixd" "zycewn z` ixd" dl xn`e

xaqc `xninl :iia`l `tt ax dil xn`e .'eke

xn`cn ?mici oiied zegiken oi`y mici l`eny

oi`y micic ,l`enyc `ail` ikd `tt ax dil

.'ek zegiken.ïéùåãé÷ì ãé ùéã ì"ñã ììëî
.zegikenc `kidìàåîùì ì"ñã éàî åâî àãç

.ééáàì äéì øîà÷dil `xiaq in :xn`w ikdc

xnel `vnz m`e .oiyeciwl ci yic l`enyl

?`l e` zegiken mici opira in - ci odl yic

.àéâåà) [zekxa] 'qna opixn`ck ,dcy.e sc:(

minlzk ,xnelk .`ibe`l `lqk ik olr iniiwe

.drwal.àéä àúééìòî äàô,xg` dcy i`d

."inp `de" xn`c.êãù úàô øîåì ãåîìú

.jcy dlek xnelkäî úåðáø÷ì ù÷úéàã ïåéë

.ãé ïäì ùé úåðáø÷ipzna opixn`ck.'àîìã åà
ù÷úéàã éàäìáì.øçàúla"a inp dilr i`wc

b"dka la` ,oaxwk "xg`z`l - ci dil zi`c

.ywzi`
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éòá.'eke oiyecwl ci yi `tt axidp opixn` in :dil `irainw giken cia 'it`

.giken 'it`e ci oi` e` ,mixcpn "epivn dn"a opixnb - `icda zeci edl eaxz` `lc

dfi` oikixv ody ,oiyecwa k"`yn ,iliig `nlra `xeaca 'it`c ,ixingc ,ip`y mixcpc

d`ia e` xhy e` sqk - dyrn.øîàãozpe il zycewn z` ixd dy`l dl

opixn` in z`e dzxagl xn`e zehext izy dl

.dzxagl dl xn` inp z`e`gipc dxn` ike

,dzegilya dlaw dzxagc ,zycewn `ied dl

) "ycwn yi`d" 'ta l"iwck.ap sc oiyecwdy`c (

ziyrpy mewna elit`e ,dzxagl gily ziyrp

efl dhext ozepa iyextl `kil la` .dxv dl

efl dhexte-iwetql `kil b"dkc rnyn i`cec

ci oi` xnel `vnz elit`e ,"i`fg z`e"a llk

oiyeciwl-od onvr [oiyecw].åàz`e `nlc

.dzxagl dl xn` i`fg,ikd rnyn `lc b"r`c

oi`c oeik ,xn`w "inp z`e"c ,`ed giken cie

"i`fg z`e" 'ixn`e ,oiyeciw jpd ipdn `l - ci

xn`w.àäåin iia`l `tt ax dil xn`cn

.mici oiied zegiken oi`y mici l`eny xaqiab

) oiyeciwc w"ta ,oiyecw:d scaxl l"qc llkn ,(

cia `l` dnzn `lcnc .oiyeciwl ci yic `tt

gikenc llkn ,giken epi`y-iedc dil `hiyt

ci.åâî.iia`l dil xn` l"qc i`naxc idpc

,llk oiyecwl ci oi` `nlcc dil `wtqn `tt

`nlcc ,l`enyc dlr iieyw`l ivn `l `din

,dicic` dicic dil iyw` `l` .ci yic l"q edi`

giken epi`y ci - oiyeciwl ci yic l"q 'it`c

.xifp iab l`enyl dil opirny ikdc .ci ied `l

`py i`n ?oiyecwa dil `wtqn `w i`ne :z"`e

`le ,lirlc oiibeq gkenck ,ci yi r"klc oihibn

oeik ,hb ip`yc :l"i ?giken epi`y cia `l` ibilt

dcil hbd zpizp epiidc ,dyrn `ki`c-ith ied

`cglc ,oiiraa k"`yn .ixwn giken xwire ,cin

aidi `l dzxagl la` ,zehext izy adic `ed

icin.éòá.'eke d`tl ci yi `tt ax` `lc ci oi` oiyecwa xnel `vnz m` xnelki`n ywzi`c d`t ,llk mixcpl ywzi?ïéãä.`ibe`uixg my lr `ibe` dl ixwe .dbexr

) w"na "miptbl zeiber" oeyln ,dbexrd zeaiaq oiyery.a sc(.ììëî.d`t dlek `ied d`t dlek dcy iedz xn` i`c`ziinw `ibe` `iddac ,dil `iranw b"dka `tt ax i`cec

d`t xeriy `ki`c oeik i`ce `l` .oeekzp dxnbl - "oicde" xn` ik ,d`t zeyrl ligzdy oeik i`cec .`id `ziilrn d`t - d`tl ci oi` l"z` 'it` ,`l i`c .`xeriy `ki`

dil `irain `ziinwa.ì"ú.jcy z`t"jcyay d`t" aezk `lcn.åà.ywzi`c `ed xg`z lal ywzi` ik `nlc) l"iiwc b"r`e:ak zezixk .f onwldvgnl ywid oi` (-ip`y

giken 'it` ,ci dl oi`c xninl `ki` jkld ,`iz` `yxcne ,`icda `aizk `lc d`t( .ùé.dwcvl ci oi` e` dwcvl cilrac ,dxingc oeik d`tl ci yic xnel `vnz m` :'it

,`xerya `l` aiign `l inp d`t ,dleka aiign `l `niz ike .aiign k"ra inp dwcv xwira `dc ,il d`xp `le .izeax eyxit jk ?i`n dwcvl d`t xwira `pngx diaiig digxk

"l"z m`"a ikiiy `le ,xnzi` iccda e`l iira izxz ipdc d`xp jkl .dlek dcy `le.åà.xn`w `nlra `zewtpl oicde i`n `nlc"oicde" xn`w ike ,ied giken cic b"r`c

giken 'it`e llk ci oi` `nlc (e`) ,xn`w dwcvl.åà.ywzi`c `ed xg`z lal ywzi` ik `nlc`iz` `yxcne `icda `aizk `l inp dwcvc ,dvgnl ywid oi` opixn` `le.
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áø déI øîàcî àäå ?àtt áøI déI éòaéî éîe¦¦¨¥¥§©©¨§¨¦©£©¥©
úBçéëBî ïéàL íéãé IàeîL øáñ éî :ééaàI àtt©¨§©©¥¦¨©§¥¨©¦¤¥¦

íéãé ïééåä¯Léc àtt áøI déI àøéáñc IIkî ¨§¨¨©¦¦§¨¦§¦¨¥§©©¨§¥
IàeîLI déI àøéáñc éàî Bbî àãç !ïéLecé÷I ãé̈§¦¦£¨¦©¦§¦¨¥¦§¥
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øîàc àîéIéà ?éîã éëéä ?äàôI ãé ïéà Bà¥¨§¥¨¥¦¨¥¦¥¨©£©

"éîð ïéãäå ,äàt éåäéI àéâeà ïéãä"¯äàét àéää ¨¥§¨¤¡¥¥¨§¨¥©¦©¦¥¨
déI àéòaéî à÷ ék !àéä àúééIòî¯øîàc ïBâk ©©§§¨¦¦¨¦¨£¨¥§©£©
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נדרים. פרק ראשון - כל כינויי - דף ו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

אגרות קודש

 ב"ה,  ד' מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

לבריאות  בנוגע  גם  וכן  הנ"ל  לבריאות  בהנוגע  להודיעני טובות  ימנע הטוב ממני  לא  ...בטח 
כולם ברוחניות, וכידוע מרז"ל אשר רמ"ח מצות עשה הם כנגד רמ"ח אברים של האדם ושס"ה מצות 
לא תעשה כנגד שס"ה גידי האדם, ופשוט הדבר אשר אין זה רק דמיון במספר לבד, אלא שאברי האדם 
מקבלים חיות ע"י עשיית מצות עשה וגידי האדם הם צנורות טהורים ובלתי מקולקלים ח"ו בהליכת 
הדם, על ידי שמירת שס"ה לא תעשה, וכמובן אשר הרוחניות והגשמיות של איש הישראלי הם אינם 
שני דברים נפרדים, אלא דבר אחד ממש, והא בהא תליא, וכנרמז כל זה בקיצור בלקוטי תורה לרבינו 

הזקן בעל התניא והשולחן ערוך פרשת נצבים דף מ"ה עמוד ג',

בברכה המחכה לבשו"ט.



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc mixcp(ipy meil)

,àtt áø éòam`dì ãé Léd zxin`,ïéLecé÷xeaicd zvwn s`e ¨¥©¨¨¥¨§¦¦
,mly xeaick lirenàì Bàmici mbe ,oiyeciwa ci oic xn`p Ÿ

.oiyeciw ly mly xeaic jixv `l` ,zewitqn mpi` zegiken
oicl yxetn cenil oi`e ,mixcpa dxeza yxtzp zeci oicy meyn
a` oipaa oiyeciw cenll ozip m`d `tt ax wtzqne ,oiyeciwa ci
mixeng md oky ,ci oic xn`p mixcpa `wec `ny e` ,mixcpn
xwirk mda liren ci mb ok lre ,`nlra xeaica elit` milgy
ick ixdy ,z`f `xneg mda oi`y oiyeciw ok oi`y dn ,xeaicd
e` xhy e` sqk zpizp ly dyrn mb xeaicl sxvl jixv elegiy

.mda dliren dpi` ci mb ok lre ,d`ia
:xen`d wtqd ote` z` `xnbd zxxanéîc éëéädfi`ae cvik - ¥¦¨¦

.ewitq z` `tt ax wtzqd dxwnàîéìéàxn`p m` -dì øîàc ¦¥¨§¨©¨
,'éì úLce÷î zà éøä' äMàìjeze ,zehext izy dl ozpy xaecne §¦¨£¥©§§¤¤¦

siqed dpizpd ick'énð zàå' dzøéáçì øîàå,ok mb z`e - §¨©©£¤§¨§©§©¦
,wtzqdl mewn oi` df ote`a `ld .od dxn`e dzxag dnikqde

eàèéLtef dxin`y ,zycewn dipyd s`yïîöò ïéLecé÷ eðééä- §¦¨©§¦¦©§¨
elit` cv mey oi`y .oiyeciwl ci `le `ed xenb oiyeciw oeyl

wn 'mb z`e' xy`n zxg` dpeekl exeaic yxtl wegx'zyce
myl `id zg`d ,dpey`xl ozpy zehextd izye .jizxagk
zgily ziyrp `ide ,dipyd iyeciw myl zxg`de ,dnvr iyeciw

.diyeciw zlawl dipyd
,`xnbd dwiqnàlà,`ed wtqd ote`äMàì dì øîàc ïBâkz`f ¤¨§§¨©¨§¦¨

'zàå' dzøéáçì dì øîàå ,'éì úLce÷î zà éøä',.'inp' siqed `le £¥©§§¤¤¦§¨©¨©£¤§¨§©§
ïðéøîà éîyiy oeikny epiidc ,oiyeciwa mb ci oic [xn`p m`d-] ¦©§¦¨

iyeciwa mb dvexy epeyl zernynn zxkipd `pcne` o`k
eli`ke exeaicn wlgk ef `pcne` ziyrp ,dipydøîà 'énð zàå'§©§©¦¨©

àîìc Bà .dzøéáçì ïéLecé÷ da éñôúå ,dzøéáçì dìoic xn`p `l ¨©£¤§¨§¨§¥¨¦¦©£¤§¨¦§¨
,xeaicd on wlgk aygdl leki epi` zrcd ocne`e ,oiyeciwa ci
yiy o`ke ,xg` oipra eyxtl cv oi`y xexa xeaic jixv `l`

ezpeeky yxtl dwegx zexyt`'éàæç zàå'ip` ji` i`xz z` - §©§£©
,dpey`xd z` ycwndzøéáçì dì øîà,xeaic epl oi`y ixd ¨©¨©£¤§¨

,oiyeciw ly xexadzøéáça ïéLecé÷ da éñôz àìå. §Ÿ¨§¥¨¦¦©£¤§¨
,`xnbd dywndéì éòaéî éîewtq el yi ike -àtt áøìyi m`d ¦¦¨¥¥§©¨¨

oiyeciw zkqna eixacn ixde ,`l e` oiyeciwl ci(:d)gken
my xn` ixdy .xaca wtq el did `le ,oiyeciwl ci yiy xaeqy
ef ixd ,'zycewn z` ixd' dl xn`e sqk dy`l ozp ,l`eny
eixaca xikfd `ly l`eny ixaca `tt ax wcwce .zycewn
mici md ixd 'il' oexqgae ,'il' zycewn z` ixd xn` ycwndy
.exiagl `l` envrl dycwn epi`y okzi oky ,zegiken opi`y
zegiken opi`y mici' l`eny xaeq ike iia` z` `tt ax l`ye

.'mici oiied `l' xaeq `edy epivn xifp iabl ixde ,'mici oiied
,`xnbd eplv` zl`ey ,my xn`pd it lreáø déì øîàcî àäå§¨¦§¨©¥©

éiaàì àtt,oiyeciw iablìàeîL øáñ éî'ïééåä úBçéëBî ïéàL íéãé ¨¨§©©¥¦¨©§¥¨©¦¤¥¦©§¨
,'íéãéopi`y meyn wx `l` l`eny ixaca `tt ax dywzd `le ¨©¦

,zegiken miciììkîrnyn -àtt áøì déì àøéáñcheyt xack ¦§¨¦§¦¨¥§©¨¨
ïéLecé÷ì ãé Léclr dywd `l ixdy ,zegiken mici ly dxwna §¥¨§¦¦

.ci oic mvr
zeci oic yi llka m`d wteqn `tt axy s` ,`xnbd zvxzn
okzi oky ,l`eny lr jkn zeywdl leki did `l ,oiyecwa

ok lr .oiyeciwa ci yiy xaeq l`enyyàãçdéì àøéáñc éàî Bbî £¨¦©¦§¦¨¥
ìdéì øîà ,ìàeîLéiaàìdxizq jezn iia`l dywd `tt ax - ¦§¥¨©¥§©©¥

l`eny xaeq xifp oipray lirl xen`ke ,envr l`eny ixaca
dler oiyeciw oipra eixacne ,mici oiied `l zegiken opi`y mici

.mici oiiedc
,àtt áø éòawtzqdl yi oiicr ,oiyeciwl ci oi`y xn`z m` s` ¨¥©¨¨

m`d.äàôì ãé ïéà Bà ,äàôì ãé Lée`xnba mix`ean wtqd iccv ¥¨§¥¨¥¨§¥¨

.xen`d wtqd ote` z` `xnbd zxxan okl mcew j` ,jynda
éîc éëéä.ewitq z` `tt ax wtzqd dxwn dfi`ae cvik -àîéìéà ¥¦¨¦¦¥¨

ote`a xn`p m` -àéâeà ïéãä' øîàc¯ 'énð ïéãäå ,äàt éåäéì §¨©¨¥§¨¤¡¥¥¨§¨¥©¦
'`ld ,'ef dbexr mbe ,d`it didz ef dbexràzéélòî äàét àéää©¦¥¨§©©§¨

àéädyxtd `id ef oeyla d`tl dipyd dbexrd zyxtd - ¦
xnelk ,dlern,oeyld zenlya dyxtd `l` d`itl ci o`k oi`

i`ceae ,'d`it mb efe' yexita xne`k `ed ixd 'mb efe' xne`yky
.zebexrd izy lr d`it oic lgy

,`xnbd dwiqn`l`déì àéòaéî à÷ ék,`tt axløîàc ïBâklr ¦¨¦©§¨¥§§¨©
dipyd dbexrd'ïéãäå',[efe-]àìåe siqed.'énð' øîàdf lre §¨¥§Ÿ¨©©¦

wtzqdéàîzyxtda ci oic xn`p m`y ,ef dbexr ly dpic dn - ©
oic lg dilr mbe dipyd dbexrdl 'oicde' zxin` dlired ,d`t
ly xexa oeyl jixve d`ta ci oic xn`p `l `ny e` ,d`t
dipyd z` mb zeyrl epevxay wtq oi`y s` okle ,dyxtd
oeyl z` yxtl wegx cve zexyt` yie li`ed mewn lkn ,d`tl
ikxvl didz dbexrd efy epiidc ,zxg` zernyna mb 'oicde'
lr d`t oic lg `le ,dyxtd ly xexa oeyl o`k oi`y ixd ,izia

.dipyd dbexrd
ax ly ewitqn dgikene ,epiptly oecipd rvn`a `xnbd dwiqtn

:d`t oica dkld `tt
ììkî,`tt ax ly ewitqn rnyn -éåäéz dlek äãN' øîà éëc ¦§¨§¦¨©¨¤¨¤¡¥

äàt àéåä 'äàtziidp ,d`t dlek didzy edcy lr xn` m`y - ¥¨©§¨¥¨
'z`t' aezkd ony `xnbd dxeaqe .miiprl zkiiye ,d`t dlek
ax ixacny zl`ey ok lre ,dlek `le dzvwn `wec rnyn jcy
wtzqd `l `tt ax i`ce ixdy ,d`t dlek ziyrpy gken `tt
f`y ,dpey`xd dbexra d`t xeriy ick did `ly dxwna
,dipyd dbexrd lr mb dyxtd dlg 'oicde' zxin`ay `hiyt
sxvl dvexy i`ce ,dpey`xa ezaeg ici `vi `l oiicry xg`ny
yxtl cv oi`e ,ea aiegnd d`t xeriyl milydl dipyd z` dl
oeyl xwir `l` d`tl ci df oi` jky oeike ,xg` ote`a exeaic

xkdae .dyxtdezaeg ici `vi xaky ote`a wtzqd `tt axy g
lr siqedl lekiy `tt ax xaeq z`f lkae ,dpey`xd dbexra
m`d `l` epi` ewitq lk ixdy ,d`t oic ztqezd lr lge ozipd
dlabd oi`y dpin rnye ,oeyl xwir jixv e` ci oic dfl liren

.dlek dcyd z` d`t yixtdl s`e d`it xeriy lr
,`xnbd daiynïéà.`tt ax ixacn wiecny enke ,oicd jk ok` - ¦

àéðúäå-,`ziixaa epipy jkeäöBø íàL ïépîmc`úBNòìz` §¨©§¨¦©¦¤¦¤©£
äàt eäãN ìk`ed ixd'EãN úàt' øîBì ãeîìz ,äNBòaezk `le ¨¨¥¥¨¤©§©§©¨§

.'jcy' lk z` d`t zeyrl dz` lekiy o`kne .'jcyay d`t'
.dpey`xd zleaiyd dxvwp xaky calae

iabl zecia `tt ax ly ewitq iccv z` x`al `xnbd zxfeg
.d`tL÷zéàc ïåék ,ïðéøîà éîd`t ywede li`ed -úBðaø÷ì ¦©§¦¨¥¨§¦§©§¨§¨

jk ,oldl x`eanke xg`z la oiprloiprl mb mdil` dyiwdl yi
cnlpe .zeciúBðaøw äîLé äàt óà ,ãé íäì Lé,`nlC F` .ci Dl ©¨§¨¥¨¤©©¥¨¥¨¨¦§¨

wx ,zepaxwl d`t WwYi` iMìoiprL÷zéàc àeä 'øçàz ìa'- ¦¦§©§©§©¥§¦§©
e`ld lr xaer ,ea aiegny oaxwd z` `iadl xg`nyky myky
d`td z` gipdln xgi`yk mb oicdy jk ,'enlyl xg`z `l' ly
oiprl `le xg`z la oiprl `l` ywid xn`p `ly okzie ,miiprl
,dvgnl ywid oi`y epicia hewp llky it lr s`e .zeci
df hxtl epi` cg` hxt iabl exiagl oipr dxezd dyiwnyke
d`t ly ywidd dpey ,mixacd lkl ywid `ed `l` ,cala
`l df ywid oipra xacnd weqtay meyn ,zenewn x`yn oaxwl
mewn yi ok lre ,`yxcn zcnlpy wx yxetna d`t zevn dxkfp

.mixacd x`yl ywidd xn`p `l ile` wtzqdl
,`xnbd zyxtnL÷zéà àëéäåd`t ywedy ep`vn okid - §¥¨¦§©

.zepaxwl,àéðúclr `ziixaa epipyy §©§¨
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"דטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc mixcp(iyily meil)

dxeza xn`pd(ak bk mixac)xg`z `l Liwl` 'dl xcp xCz iM' ,¦¦Ÿ¤¤©¡¤Ÿ§©¥
eyxce .'`hg La dide ,KOrn Liwl` 'd EPWxci Wxc iM ,FnNWl§©§¦¨Ÿ¦§§¤¡Ÿ¤¥¦¨§¨¨§¥§
.zepaxw ly zeacpe mixcp el` 'xcp xecz ik' ,df aezka minkg
yexc ik' .zeycwde oinxge oikxre minc el` 'jidl` 'dl'
el` 'jiwl` 'd' .minlye zeler zeny`e ze`hg el` 'epyxci

' .zexekae zexyrne zewcv,äàôe äçëL è÷ì äæ 'Cnòîod oky ¥¦¨¤¤¤¦§¨¥¨
.'jnr iprd z`e' eilr xn`py iprd ly ewlgweqta eywedy ixd

.'xg`z la' ly e`l oiprl zepaxwl miipr zepzn df
m`d ,`tt ax wtzqd cer,ä÷ãöì ãé Léenvr lr lawnyke ¥¨¦§¨¨

,zeci oicn dwcv aeig eilr lg ,xenb epi`y xeaica dwcv zzl
Bà,`nlc,ä÷ãöì ãé ïéàs`ejixv `l` ,dwitqn `l dgiken ci ¥¨¦§¨¨

.xenb xeaic
:xen`d wtqd ote` z` `xnbd zxxanéîc éëéädfi`ae cvik - ¥¦¨¦

,ewitq z` `tt ax wtzqd ote`àîéìéàoebkøîàccg` fef lr ¦¥¨§¨©
'ä÷ãöì àæeæ ïéãä'fef lr xn`e siqede ,dwcvl didi fefd df - ¨¥¨¦§¨¨

xg`'énð ïéãäå'`ld .mb dfe -àeääxeaic ly dfk ote` -ä÷ãö §¨¥©¦©§¨¨
àéä dîöò,cala ci `le `ed dwcv zyxtd ly xenb oeyl - ©§¨¦

.dwcv dyrp ipyd fefdy `hiyte
,`xnbd dwiqnàlà`ed wtqd ote`øîàc ïBâkipyd fefd lr ¤¨§§¨©

àìå ,'ïéãä'e siqedéàî .'énð' øîàxn`p m`d .df fef ly epic dn - ¨¥§Ÿ¨©©¦©
eli`ke dwcva ci oicä'.øîà÷ 'ä÷ãö énð ïéãs` dwcv oic lge ¨¥©¦§¨¨¨¨©

.df fef lr,àîìc Bàciy s` ok lre ,ci oic dwcva xn`p `l ¦§¨
`id dgiken,dwcvl eyixtdl `id ezpeeky zelzl yiy i`ceae

xaqda ztqep zexyt` zniiiw wegxd cv lry xg`n mewn lkn
,eixac]céàîzxin`a ezpeek idn -,(énð) 'ïéãäå' [càúe÷ôðì ©§¨¥©¦§©§¨

øîà÷ àîìòa,izia ze`vedl didi df fefe -exnel miiq `ly dn §¨§¨¨¨©
yxetn ote`a okdé÷qà àìc àeä àøeaã`le ,eixac z` miiq `l- ¦¨§Ÿ©§¥

.didy enk oileg x`ype df fef lr dwcv oic lg
dxeza xn`p :wtqd iccv z` `xnbd zyxtn(ck my mixac)`vFn'¨

YxAC xW` ,dacp Liwl` 'dl Yxcp xW`M ,ziUre xnWY LiztU§¨¤¦§Ÿ§¨¦¨©£¤¨©§¨©¡Ÿ¤§¨¨£¤¦©§¨
`vena aiigzdy dn miiwln xg`l `l df weqt ly epiipre .'LitA§¦
envr aiigy zepaxw el` weqta exkfedy dacpe xcpe ,eizty
zkqna minkg eyxc weqta xen`d 'jita' zaiz z`e ,eit `vena
dwcv ywed ditly ef `yxc it lre .dwcv lr dpyd y`x

.epiptly wtqa miccvd z` `xnbd zx`an ,zepaxwl,ïðéøîà éî¦©§¦¨
L÷zéàc ïåékdwcv,úBðaø÷ìkéôa' áéúëc,'Emiyxeceä÷ãö Bæ ¥¨§¦§©§¨§¨¦§¦§¦§¨¨

,xen`kcnlpe ,mdil` dyiwdl yi zeci oiprl s`Lé úBðaøw äî©¨§¨¥
.ãé dì Lé ä÷ãö óà ,ãé ïäì,àîìc Bàxkfp `ly xg`n `ny ¨¤¨©§¨¨¥¨¨¦§¨

`wecy okzi yxetn ote`a weqta dwcv'øçàz ìá'ìL÷zéàc àeä §©§©¥§¦§©
,zepaxwl dwcvok lre ,zeci oiprl mb df ywid xn`p `l la`

.dwcvl ci oi`
m`d ,`tt ax wtzqd cer.ø÷ôäì ãé ïéà àîìc Bà ,ø÷ôäì ãé Lé¥¨§¤§¥¦§¨¥¨§¤§¥

xg` utg lr lr xn`e siqede ,xwtd didi df utg' xn`y oebke
.ipyd utgd z` mb xiwtdl ezpeekay dgikend ci `ide ,'dfe'

,dwcv iabl mcewd wtql df wtq oia lcadd dn ,`xnbd zl`ey
xwtd s` `ldä÷ãö eðééä,,epenn z` xiwtnd mc` mzq ixdy ©§§¨¨

.miipr ea ekfiy ick exiwtn `ed ixd
jxc lr ,`xnbd daiynàöîz íà[lkez m`-]øîà÷ øîBìax ¦¦§¨©¨¨©

zewtqd ipy z` `tts` .el`d,'ä÷ãöì ãé Lé' øîBì àöîz íà¦¦§¨©¥¨¦§¨¨
meynce zepaxwl dwcv dywed,äöçîì Lwéä ïéàmewn lkn §¥¤¥§¤¡¨

l ci yi m`d wtzqdl yi oiicr,ïðéøîà éî .ø÷ôäxwtdeðééä ¤§¥¦©§¦¨©§
,ä÷ãö.ci yi el s`eéðàL ,àîìc Bàdpey -ä÷ãö,xwtdn §¨¨¦§¨©¦§¨¨

àéæç àì ä÷ãöcdie`x dpi` -,íéiðòì àlàmi`yx md `wecy ¦§¨¨Ÿ©§¨¤¨©£¦¦
,dwcv lehilø÷ôä ìáàie`x,íéøéLòì ïéa íéiðòì ïéaepi` ok lre £¨¤§¥¥©£¦¦¥©£¦¦

oiprl zepaxwl dwcv dywedy ywidd llka epi`e ,dwcvk ynn
.zeci

,àðéáø éòam`d,àqkä úéáì ãé Léxeaica mc` cgiine onfn m`e ¨¥¨¦¨¥¨§¥©¦¥
zia mewn eze` dyrp `qkd zial miieqn mewn xenb epi`y

.dyecway xaca xq`pe ,zeci oicn `qkdBà,`nlcàìoic xn`p Ÿ

.xenb xeaic jixv `l` `qkd zia zpnfda ci
:xen`d wtqd ote` z` `xnbd zxxanøîàc àîéìéà ,éîc éëéä¥¦¨¦¦¥¨§¨©

'énð ïéãäå ,àqkä úéa éåäéì àúéa ïéãä'`qkd zia didi df zia' - ¨¥¥¨¤¡¥¥©¦¥§¨¥©¦
,'df zia mbeàeää,xenb xeaic `l` cala ci dpi` z`f dxin` - ©

ipyd ziady ,`id 'inp oicde' ly zyxtend zernynd ixdy
''äåä énð àqkä úéa. ¥©¦¥©¦£¨

,`xnbd dwiqnàlàwtqd ote`øîàc ïBâkipyd mewnd lr ¤¨§§¨©
éàî ,'énð' øîà àìå ,'ïéãä'å.df mewn ly epic dn -ci yi m`d §¨¥§Ÿ¨©©¦©

mewn cgiil mb ezpeekay `id dgiken ciy oeikne ,`qkd zial
,`qkd zial dfjkitløîàc 'ïéãä'yxtznénð ïéãäå'df mbe- ¨¥§¨©§¨¥©¦

`di,àîìc Bà .'àqkä úéadf oi`y xg`ne ,`qkd zial ci oi` ¥©¦¥¦§¨
c cv `edy dfi` okzi oky xenb xeaicéàîzxin`a ezpeek idn - ©

øîà÷ àîìòa àLéîLúì ,'ïéãäå'crein df mewn didiy - §¨¥§©§¦¨§¨§¨¨¨©
lr lg oi` jkitl ,el mivegpd mixg` mixacl ea ynyzydl

.`qkd zia oic df mewn
,`xnbd dywnììkîzial ci iabl `piax ly ewitqn rnyn - ¦§¨

,`qkdc àðéáøì déì àèéLôczyxetne dxenb oeylaïenéæ Lé ¦§¦¨¥§¨¦¨§¥¦
,àqkä úéáìxq`p ea ynzydl ligzd `l oiicr lreta m` s`e §¥©¦¥

.dyecway mixac x`yae rny z`ixwa mewndå,dywàä §¨
àðéáøì déì àéòaéî`piax wtzqd ixd -l`ye ,df oicaBðéîæä- ¦©§¨¥§¨¦¨¦§¦

miieqn mewn cgiiàqkä úéáì,lreta ea ynzyd `l oiicreeäî §¥©¦¥©
.epice`Bðéîæämewn cgiiy -,õçønä úéáìmewn `ed mby ¦§¦§¥©¤§¨

,ea ynzyd `l oiicre ,dyecway xaca xeq`deäî.epicm`d ©
ìéòBî ïenéæ,ugxnd ziae `qkd zia oic mdilr legiyïenéæ ïéà Bà ¦¦¥¦

ìéòBîxg`l `l` dyecw ly xeaica mixq`p mpi`e ,mda ¦
.mdiyinyzl mda ynzydl eligzdy

,`xnbd zvxznàðéáø,oenif oic mvra mb ,zewtqd izya wtzqd ¨¦¨
,oenifl cia mbej`déì àéòaéî÷ àãç Bbî àãçcg`d wtqa oc - £¨¦£¨¨¦©§¨¥

.oey`xd jezn `l` ipyd wtql `a `ly ,xg`d wtqd jezn
m`d wtzqd mcewyïenéæzeynzyd `la xeaic -ìéòBîzial ¦¦

,`qkd,ìéòBî ïenéæ ïéà Bà,wtzqd jk jezneàöîz íàm`-] ¥¦¦¦¦§¨
[lkezïenéæ Lé øîBì,xeaicam`dãé Lé,df oenifl.ãé ïéà Bà ©¥¦¥¨¥¨

ci oipra epiziibeqa epecipy zewitqd lk iabl `xnbd dwiqn
ciwl,`qkd ziale xwtdle dwcvle d`tle oiyedéì éòaéz¦¨¥¥

,yxcnd ziaa edehyt `ly ,wtqd oiicr el x`ypy ,l`eyl-
.mewn lka xen`d ewiz oeyl `ede

xn` m` ,dpyna epipy'eëå Eì éðà äceðîip`y xnel siqede §¤£¦§§
,jl lke`xingdl dfa jkeg did `aiwr iax:z` zx`an `xnbd

:`aiwr iax ixac
,éiaà øîà,xingn `aiwr iax didy s`ïéðòì àáé÷ò éaø äãBî ¨©©©¥¤©¦£¦¨§¦§©
L ,úe÷ìîxcpd lr xar m`ä÷Bì Bðéà.exac lgi `l ly e`ld lr ©§¤¥¤

,jkl dgkedde .wtqn `l` xcpl yegl `aiwr iax xingd `ly
ïk íàc,dwel `edy oicdéðúéðdpynd aezkz -àáé÷ò éaø §¦¥¦§¥©¦£¦¨
,øéîçî`diy xingdl mrh ea d`xy mixacd zernyn dide ©§¦

,'xingdl jkeg did' dpynd dazky jkne ,xenb xcpk epic
.hlgen ote`a ok dxen did `le ,xaca wtzqdy rnyn

,cala `aiwr iax ly enyn 'eke dcepn zxin` oic `aen dpyna
.eilr miwleg minkgy rnyne

:`l dfi`ae ,ewlgp oeyl dfi`a dpc `xnbd
a ,àtt áø øîàxn`y dxwnàðéãð'péîCdid`- 'jl lke` ip`y ¨©©¨¨§§¦¨¦¨

,jlyn lke` `ly oiprl jnn wgexne cpéâéìt àì àîìò éleëc- §¥¨§¨Ÿ§¦¥
ewlgp `l minkg mbe ,lkd ixacl,øeñàc`id ef oeyly ,dwele §¨

'ipyxten' 'ipxcen' epiidc ,dpyna exkfpy mixcp zeci x`yk
envr z` wigxny `id eixac zernyn o`k mby ,'ipwgexn'

xn` m`e .exiagnàðúnLî'[iecip oeyl ly mebxz ,`zny]péîC §©©§¨¦¨
,jnn lke` `ly oiprl jnn ip` dcepn - 'jl lke` ip`yéleëì§¥

éøL àîìòoeik ,dfa dcen `aiwr iax s`e ,xzen lkd ixacl - ¨§¨¨¥
.eitn xcp xeqi` xac `ived `le ,`nlra iecip ly oeyl dfy

x`aneéâéìt éàîa,minkge `aiwr iax ewlgp dxwn dfi`a - §©§¦¥
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דיז
oiaiig lkd` cenr f sc ± oey`x wxtmixcp

.êîòîd epyxci yexc ik"."jnrn jidl` '.àîìòá àúå÷ôðìxg` fef oicde ,xnelk

exeaic xnb `lc ,diwq` `lc `ed `xeace .d`vedl il iedil.`zewtpl ilr :xn`c

.êéôá áéúëã) "dwcv itn `vi" ."jita zxac xy`k"diryidn.(.ä÷ãö éðàù àîìã åà
ikdl- ifg mixiyrl 'it` inp `dc ,xwtd la` .miiprl `l` `ifg `lc - ci dl zi`

?ci odl yic zxn` in.àñëä úéáì ãé ùé`kid

ied in ,`qkd zia iedlc yexita xn` `lc

?ea lltzdl xeq`e dpnfdà÷ àãç åâî àãç
.äéì àéòáéîoenif i` dil `irain `wc ebn

.`l e` ci dil zi` i` inp ira ,lirenäãåðî
.êì éðàdcepnk ,xnelkezepddl xeq`yjk -

.jnn zepdil xeq` `d`øäéä àáé÷ò 'êëåç
.øéîçäì äæájkgzny mc`kjk ,jli`e jli`

xixa `l edi`.xeq` i`ce `diy dilïéðòì
.úå÷ìî`l i`ce jk lk ,dwel epi` xar m`y

.xingn did.êîî àðéãðá:yexita rnync

`nlr ilekl - i`ce epiidc ,jl dcepn `d`

.iecipk jk lk epi` `zny .xeq`
øáñ÷
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ì"úà.dwcvl ci yiywid oi` - `icda `aizk `lc b"r` ,ywz`c oeikc meyn

dvgnl.ø÷ôä.`l e` dwcv epiid opixn` in i`nci yi i` ol `wtqn `lc i`de

lopzc epiide ,"dreay rayd e` xcp xeci ik" yewzi` `icdac meyn - `l e` dreay

).h onwlmiryx ixcpk :(-dreayl ci yi `nl` ,dreayae oaxwa xifpa xcp.ùézial ci

.`qkdy"w ea zexwl xeq` `diy.àãçebn

.dil `irainw `cgci yi - oenf yi l"z` ,xnelk

ci oi` e`.ïéðòìå.dkldopihiwp oiyecwa

ded `hiyt` `l oiirac oeikc .ci yic ,`xnegl

dwcve d`tae .`xnegle ,`ziixe`c `witq dil

oeik ,`xnegl opilf`c inp l"f `"ayxd azk

eizeklda l"f o"anxd azk oke .ewiza ewlqc

yic oiibeqe ,`icda `hiyt` `l dwcvc oiirac

`xeqi`c ewiz lkc inp ol `niiwe ,dwcvl ci

dwcvl ci yic oiibeqc l"f xn`c i`ne .`xnegl

-ci yi xnel `vnz m` opixn`wc meyn epiid

l"f m"anxd jxc lr `ed xyt` dfe .dwcvl

"xnel `vnz m`"k mewn lka wqety-la`

`xeqi`c ewiz lkc inp ol `niiwc xn`wc i`na

l"f `"ayxd dfl ok mb mikqdy d`xpe ,`xnegl

-seqa `id zyxetn `ibeq ixdy odilr ipdnze

) "miiglde rexfd" wxt.clw sc oilegoenn wtqy (

`lewl dia opilf`c ,oenn wtq `ed ixd miipr

xiibzpy xbc 'ipzn` mzd opiywncn .razpl

xeht oenn wtq :opz ,'eke zhgyp dxt el dide

-milnp ixeg :edpinxe ,`lewl `witq `nl`

dxt ,`kd :iiepyl jixhvi`e ,'eke dnwd jezay

.`niiw aeig zwfga dnw ,`niiw `xeht zwfga

ikd e`l `d ,`niiw aeig zwfgac `nrh `nl`

-ded miipr oenn wtqc `zi` m`e .xeht wtq

`xeqi`c `witq dil-,cere ?ikd iiepyl il dnl

zwfgac dqir ixde :iia` dil iyw` inp mzdc

:dil xn`e !aiig wtq 'eke xiibzpy xb opze ,`xeht

`xeqi` wtq-`penn wtq ,`xnegl-.`lewl

`xeqi` wtq ixwn miipr wtqc `zi` m`e-) `neic w"ta mzd opixn`c ,cere .'ipzn` milnp ixegn iyw`c `d dil iiepyl ivn ded dteb `wexit `edda:g scoinezgpd :mzd opz (

dlecb dnexz `nlya :opiyw`e .dlge xyrn znexz ick `l` yixtdl mze` eaiig `l-ipr xyrne oey`x xyrn ,'eke `ipzc-`witq `kilc ,xnelk .di`xd eilr exiagn `ivend

`penne ,`pennc `l` `xeqi`c-eqi`c `witq miipr wtqc `zi` m`e !milyexia delkipe dewqpe deyxtp ipy xyrn `l` .di`xd eilr exiagn `ivend`ed `x-dil `iywc ikid ik

wtq oi` xwtd iabe .dfa l"f mdixaca xeegzn ipi` jkitle .`lewle ,`pennc `witq `l` `xeqi`c `witq ixwn `l miipr oennc `witq i`ce `l` !ipr xyrn inp dil iywz ipy xyrn

liren oenif xnel `vnz m` 'it`c .`qkd zia iab inp oke .ci oi`e `lewle ,[oennc] `witq dil dedc-`lewle ,opaxc `witq dil dede ,opaxcn `l` ipdn `l.äãåðî`aiwr 'x jl ip`

.xingdl dfa jkegxingdl ekgl mirhn didy xnelk ,jig oeyln - inp i` .exxal leki epi`y iptn envra jkgzne .xaca wteqn `edy mc`k jkeg.äãåîzewln oiprl r"x did

.dwel epi`y`l i`c ,eaxzi` zewlnl inp zecic opirny edine .el xexa xacd didy `le ,xingn didy `ed `witqn `dc-`hiyt ?r"x dcen i`n.àðéãð.xeq` r"kc jpinxnelk

) lirl l`eny xn`ck ,"jl lke` ip`y" xn`ca `wec ,edine .dwele xeq`:c scoeyl `edy ,"ediizekc" inp `picpae .'eke "jl lke` ip`y" xn`iy cr oleka :"ipwgexn" "ipyxten" iab (

dwgxd.àðúéîùî.ixy r"kc jpin`pzinyn" xn`c `xab `eddc `caerac inp epiide .`zny oeyl `l` xcp oeyl df oi`y ,`kil inp `xeqi` - "jl lke` ip`y" xn` elit`c

"jl lke` ip`y" [xn` eli`k] giken ied "iqkpn"c b"r` ,`cqg axc `bilte :opixn` "iqkpn.éàîá.[jl ip`] dcepna ibiltdcepnc `pyil i`dc - "jl lke` ip`y" inp xn`e ,xnelk

opaxe .xeq` jkld ,dwegxa dzae`qe - "dzcpa decde" opinbxznck ,"ipwgexn" "ipyxten"k lcade wegix oeyl `ed s`y ,xnelk .`ed `iecpc `pyil xaq r"x .ikd rnyne ikd rnyn

cala iecp lr exn`l mc` ipa oeyly `ed `znync `pyil ixaqzneynk dicda diytp ieyc oeikc r"xc `nrhc dil `xiaqc ibilt "`pznyn"a xaqw `nl` .-,`a d`pd xeq`l

dcepnde zneynd on oiyxet oky.ïéðòìå.dkldip`y jnn `picp" jkld .eixiagn `le exiagn `aiwr 'xk dkld ol `niiwc ,cere .dl ygc zilc opixn`cn ,`aiwr 'xk ol `niiw `l

pin `picp" .dwele xeq` - "jl lke``le .eizeklda l"f o"anxd wqt oke - "jl lke` ip`y jpin `pznyn" xnel jixv oi`e ,ixy inp - "jl lke` ip`y jl ip` dcepn" .ixy - cegla "j

mixcp zekldn g"ta azky l"f m"anxd ixac dfa exxazp.:éîìùåøéxingdl dfa jkeg did `aiwr 'x-dn .'eke "lcai `ede eyekx lk mxgi" xnizc dnk ,eiqkp lk z` xqil

opax dil oicar-meyn olic `xnbae ,xeq` - dcepnk envr dyry oeiky xnel `ed inlyexic `nrh ;olic `xnb icda llk jiiy `l inlyexi jdc il `xazqne .c"a iecpa `ed xneg

`icda opirny `dnc :eiyexita l`eny xa jexa 'x axd azk ,edin .oxn`ck i`ce `l` ?ixy r"kl "jpin `pzinyn" opixn` ikid - ikd `niz `l i`c .iecp meyn `le ,dl opiz` dwgxd

el`e" wxta ol `niiw `dc ,xeegn df oic oi`e .`cqg ax diixyc "diqkpn `pzinyn" xn`c i`dc `caer epiide .xzen - heicd edcp la` ,eiqkpn zepdil xeq` - c"a edecpy dcepnc

) "oiglbn:eh sc w"ndcepn :(-`nlra c"a mxga la` .ith mil`c ,ip`y lecbd c"a ly mxg i`ce `l` .oixeq` eiqkp oi` `nl` .enr oixkype xkyp ,el oipeye dpey-ediiqkp ixqzin `l.
edcp
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"ïéãäå"¯?àqkä úéáI ïenéæ Léc àðéáøI déI àèéLôc IIkî ?øîà÷ àîIòa àLéîLúI §¨¥§©§¦¨§¨§¨¨¨©¦§¨¦§¦¨¥§¨¦¨§¥¦§¥©¦¥
IéòBî ïenéæ ?eäî õçønä úéáI Bðéîæä ?eäî àqkä úéáI Bðéîæä :àðéáøI déI àéòaéî àäå§¨¦¨£¨¥§¨¦¨¦§¦§¥©¦¥©¦§¦§¥©¤§¨©¦¦
,IéòBî ïenéæ ïéà Bà IéòBî ïenéæ ;déI àéòaéî÷ àãç Bbî àãç àðéáø ?IéòBî ïenéæ ïéà Bà¥¦¦¨¦¨£¨¦£¨¨¦¨£¨¥¦¦¥¦¦

úà"ïenéæ Lé I¯.déI éòaéz ?ãé ïéà Bà ãé Lé"EI éðà äceðî"äãBî :ééaà øîà .'åëå ¥¦¥¨¥¨¦¨¥¥§¤£¦§£©©©¥¤
ø"a :àtt áø øîà .øéîçî àáé÷ò 'ø :éðúéð ïk íàc ,ä÷BI BðéàL úB÷Iî ïéðòI ò"àðéãð §¦§©©§¤¥¤§¦¥¦§¥£¦¨©§¦£©©©¨§¨¥¨

péîC"¯,øeñàc éâéIt àI àîIò éJeëc"péî àðznLîC"¯éâéIt éàîa ,éøL àîIò éJeëI¯ ¦¨§¥¨§¨¨§¦¦§¨§©©§¨¦¨§¥¨§¨¨¥§©§¦¦
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נעם לי לקרות על-דבר שיעוריו בקבוצת נוער ההולכת ומתרבה בכמות, ובוודאי גם באיכות.
ממכתב ג' מר-חשוון, תש"כ
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oiaiigדיח lkda cenr f sc ± oey`x wxtmixcp

àðúîùîá øáñ÷.éâéìô,xn`w "`pznyn" `kdc

r"xc `dl dl ygc zil :`cqg ax dil xn`we

epiidc ,"jl ip` dcepn"a xqe` dedc

."`pznyn"ð.åéðôá åäãédcipy mkgmc`d z`

.eipta `l` el xizdl leki oi` - eiptaúøëæä
.íùä.dlhal miny my `ivenyåúî éë øîàðù

.íéùðàä ìëeltpy mxia`e ozc epiid :opixn`e

.zeipra.íäéðéò íéîëç åðúðù íå÷î ìëmc`l

ecipyjixv ikd`e .zeipra ltep e` zn e` -

.dzink epiidc ,zeipra letiy ick - ezecplïéà
.íåìë àìå äøôäì éåãéð ïéázeidl jixv `lc

.dl `xy xzl`l `dc ,iecipa minei e` meiéëéä
.éîãdcpnc.envrl.äéì éøùå äéúéáì ìééòå

`lyedcip.eipta
à÷
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åäãð.eipta `l` el oixizn oi` eipta) "gleyd" 'ta opixn`c i`nc `inec .eipta `l` xwrin `le ,diiecp mil` - edcp eiptac oeikc:bl sc oihibia `ciarznc `zlin lk :(

eipta `ly el oixizn i`c ,`cyg meyn `zlinc `nrh `l` ,`xidp `le .dtlynl dxyr ia dkixv dxyr-`ai iecip ea ebdpi `lyke ,rci `l dcepnde edexiziy minrt

eipta `ly edcpyk la` .`cygl-) "`"x" 'ta onwl exn`y dze`k dfe .eipta `ly edecpy myk eipta `ly edexizd `ny xaeq `ed s`y ,`cyg `kil.dq scd`pd xcend :(

eipta exiagn-`cyg `kilc ,edericedy lk ,df itle .`cyg meyn `nrhc inlyexia yxtne .eipta `l` el oixizn oi`-`ly t"r` ,inp edexizdy lke .eipta `ly el oixizn

edericed-caric xzen.òîåùämyd zxkfd

.ezecpl jixv exiag itn) dxenz yixa:b scopiwtn (

xikfnl dxdf`) aizkcn dlhal miny mymixac

i"`xiz jidl` 'd z`" (.íàå`ed edcp `l

.iecpa `di envr`l` ,eil`n iecpa `diy `l

jixv envr xikfnd ixdy .xn`w zecpzdl ie`x

`l` ?wzeye rneyd epnn xeng `di j`ide ,iecp

oxn`ck.ìëáù.mewni`nl aidi `w `nrh

,iecpa `di envr `ed edcp `l m`e opixn`c

aizkc ,dievn zeipr myc ,xeng eiykr ixdy

)k zeny`a` iny z` xikf` xy` mewnd lka" (

d`ian devnl myd zxkfdcne ,"jizkxae jil`

xyere dkxa-i` .zeipr znxeb `eyl dxkfd

) xwy zreay iab aizkcn ,inpd dixkfezlke" (

) dxenzae ,"eipa` z`e eivr z`e:b scincn (

xwy zreayl dlhal my zxkfd.øîàðùik

.'ebe miyp`d lk eznopixn`ck ,ynn ezn `lc

) "`"x" wxta onwl:cq scmewn lkc ,eed iednc (

,mxia`e ozc `l` mpi` "miavp"e "mivp" xn`py

iptnc ,`l` .gxw ly zwelgna eed edpi`e

mzd opixn`c b"r`c ."ezn ik" xn` eprdy

ine ,rxevne ,`neqe ,ipr :znk oiaeyg drax`c

mipa el oi`y-oi`c ;xn`w zeiprn i`ce `kd

enzqpy xnel-gxw ly ezwelgna aizk `dc

)fh xacna`kile ,"xwpz mdd miyp`d ipird" (

) aizk `dc oirxevn eidy inp xninl`i mixac

ee`txzpy xninl `kile ,"l`xyi lk axwa" (

dxez ozna-ezn ik xn` mipa mdl did `ly meync xninl `kile ,lbrd dyrna onenl exfgy opixn` `dc-mdl did `ly iptn ike ?"dnixvn aey" df iptn l"` ikid k"`c

mirnyp mdixac eid `le mdiqkpn ecxiy iptn i`ce `l` ?drxt l` epiyldl zeklnl oirnyp eid `l mipa.åà.iper e` dzin`ixi` i`n :zetqeza eywde .iccdl eey `nl`

) oiyecwc w"ta opixn`c ,`aeh izkeca gken inp ikde !ezecpl jixv dxeyk dyer epi`y lkc inlyexia opixn` `d ?ezecpl jixvc exiag itn myd zxkfd rney.hl scedeifg :(

) "oiglbn el`e" wxtae .'eke diznype xn izip :ixn` ,ipteb ipia rxf dedc `xab `eddl.fi sc w"n:dil dxn`e ,lecb epal ign dedc `xab `eddl dizifg iaxc dizn`c opixn` (

`paizkcke ,xeng dypry iptn ,iecpa `di envr `ed edcp `l m`c :xn`c `ed cegla myd zxkfda edin `l` ,inp ikd oi`c :evxize .`znya `xab `edd iedil.òîùådpin

.melk `le dxtdl iecp oia oi`) "oiglbn el`e" wxta xn`cn zetqeza eywd.fh sc my`zexwt`l la` ,`pennl n"de .ixy hehe xq` heh :l`eny xn`w ikd :(-dilr `liigc cr

la` .melk `le dxtdl iecp oia oi` `kd d"yn ,`zexwt`l inc `le ,dlhal miny my cer xikfi `ly eilr mii`l `l` epi` df iecpy ,`kd ip`yc :evxize .oinei oizlz `zny

] (w"ta) l"f m"anxd zrc oke ,"oiglbn el`e" 'ta eizeklda k"ynk ,ef iptn "oiglbn el`e" 'tay dze` dgcy l"f iqtl` axl izi`xbi 'ld f"ta l"vz"z zekldn [.ç"úenvrl dcpn

.envrl xtnelr envr dcpyk la` .diytp znyn ded ,ax ia xac `xwi meyn `nlra zeciqg zcnnc ,`xhef xnc `d ik ,iecp xa ied `lc `kid `wecc :l"f `"ayxd azk

:exn` jkitl !"i`n`" l"ld ,daxc` ?`xhef xnc `d ik xn`c inwn "`hiyt" q"yd dil iywn ikid ok m` :eilr eywde .envr xizdl epnid lk `l - iecp eilr aiig didy xac

) z"z zekldn 'f wxta l"f m"anxd zrc oke .envrl xtin envr z` dcpy oipr lkac`i 'ld.`d ik ,envrl xtine :b"d `l` ,"`hiyt" opiqxb `lc eazky miyxtn zvwnl izi`xe .(

ok qxeby inle-mnrha oipekp `"ayxd ixac.éëå.diytpl ixy dizial liir,iecp ea oibdep ezia ipa elit` - dcepnc rnyn `dne .epnn wgxzdl ezia ipa ekxhvi `ly ick
i`c
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a"äceðîEI éðà,"àðMéI :øáñ àáé÷ò éaøcàéecéðc ¦§¤£¦§§©¦£¦¨¨©¦¨¨§¦¨
áøc àâéIôe .àeä àðznLîc àðMéI :éøáñ ïðaøå ,àeä§©¨©¨§¦¦¨¨¦§©©§¨§¦¨§©

øîàc àøáb àeääc ;àcñç"déøác déñëða àðznLî ¦§¨§©©§¨©£©§©©§¨§¦§¥¦§¥
àaà øa äéîøé áøc"à ,àcñç áøc dén÷I àúà"I §©¦§§¨©©¨£¨§©¥§©¦§¨

:øáñ÷ .àáé÷ò éaøc àäI dI Lçc úéIa"àðznLî" ¥§¨¨§¨§©¦£¦¨¨¨©¦§©©§¨
åéðôa eäcð :áø øîà àJéà éaø øîà .éâéIt¯ïéà §¦¦¨©©¦¦¨¨©©¦¨§¨¨¥

åéðôa àJL eäcð .åéðôa àJà BI ïéøézî¯ïéøézî ©¦¦¤¨§¨¨¦¨¤Ÿ§¨¨©¦¦
øîà ïéðç áø øîà .åéðôa àJL ïéa åéðôa ïéa BI¥§¨¨¥¤Ÿ§¨¨¨©©¨¦¨©

Bøéáç étî íMä úøkæä òîBMä :áø¯éøö,BúBcðI C ©©¥©©§¨©©¥¦¦£¥¨¦§©
eäcéð àI íàå¯íB÷î IkL .éecéða àäé Bîöò àeä §¦Ÿ¦¨©§§¥§¦¤¨¨

,äúéîk úeiðòå .äéeöî úeiðò íL äéeöî íMä úøkæäL¤©§¨©©¥§¨¨£¦§¨©£¦§¦¨
øîàpL"íéLðàä Ik eúî ék,"íB÷î Ik :àéðúå ¤¤¡©¦¥¨¨£¨¦§©§¨¨¨

íäéðéò íéîëç eðúpL¯øîà .éðBò Bà äúéî Bà ¤¨§£¨¦¥¥¤¦¨¦£©
íMä úøkæä ä÷tàc àúzéà CäI dòîL ,àðeä áøc dén÷ àðîéà÷ äåä :àaà éaø©¦©¨£¨¨¥§¨©¥§©¨§¨¨§©¦§¨©©§¨©§¨©©¥

ù .dtàa øzIàI dI àøLe dzîL ,äIháI"ù ;úIz î"étî íMä úøkæä òîBMä î §©¨¨©§¨§¨¨§©§©§©¨§¨©¥©©§¨©©¥¦¦
éøö Bøéáçùå ,BúBcðI C"åéðôa eäcéð î¯ùå ,åéðôa àJà BI ïéøézî ïéà"ïéa ïéà î £¥¨¦§©¦¨§¨¨¥©¦¦¤¨§¨¨¥¥

.íeIë àIå äøôäI éecéð.BîöòI øôéîe BîöòI äcðî íëç ãéîIz :áø øîà Icéb ø"à ¦©£¨¨§Ÿ§¦¥¨©©©§¦¨¨§©¤§©§¥¥§©§
éîã éëéä .I"î÷ ,ïéøeñàä úéaî Bîöò øézî Leáç ïéà :àîéúc eäî !àèéLt¯ék §¦¨©§¥¨¥¨©¦©§¦¥¨£¦¥¦¨¥¦

àzîL áø éa øa áéiçî ék ,àãéñç àøèeæ øîc àä¯øãäå ,àLéøa déLôð úénLî ¨§¨§¨£¦¨¦¦©©©¥©©§¨§©¥©§¥§¥¨©£©
.déI éøL øãäå ,déLôðI éøL déúéáI Iééò éëå .áø éa øa únLîø"à Icéb áø øîàå §©¥©¥©§¦¨¥§¥¥¨¥§©§¥©£©¨¥¥§¨©©¦¥
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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר אברהם שי' שו"ב

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מג' נח עם המוסגר בו, ובהמשך למה שנאמר בעת ההתועדות בהסוכה, 
הנני בזה לכפול עוד הפעם את ברכתי ברכת מזל טוב להברית מילה של נכדו שי'.

המשך בעמוד הבא
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דיט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc mixcp(iyily meil)

Eì éðà äceðîa'.dpyna xkfedy oeyla epiidc ,'jl lke` ip`y ¦§¤£¦§
,mzwelgn mrhe,øáñ àáé÷ò éaøcdcepnyàeä àéecéðc àðMéì- §©¦£¦¨¨©¦§¨§¦¨

,exiag lyn lek`l envr lr xeq`l oiekzde ,`ed dwgxd oeyl
,xeq` okle,éøáñ ïðaøådcepnyàeä àðúnLîc àðMéìoeyl - §©¨¨¨§¥¦§¨¦§©©§¨

`vnpe ,iecipa wx df oeyla ynzydl mc` ipa jxcy ,`ed iecip
.mixizn okle ,llk xcp ly xeaic o`k oi`y

:xg` oeyla ewlgp minkge `aiwr iaxy drc d`ian `xnbd
àâéìôelr ,mi`pzd zwelgna exe`ia jxca `tt ax `ed wlege - §¦¨

dhiydàcñç áøc.ef zwelgnaàøáb àeääcdidy dyrn - §©¦§¨§©©§¨
cg`aàaà øa äéîøé áøc déøác déñëða àðúnLî øîàcxq` - §¨©§©©§¨¦§§¥¦§¥§©¦§§¨©©¨

,`a` xa dinxi ax ly epa iqkpn ,`pznyn oeyla envràúà- ¨¨
xcepd `adén÷ì[iptl-]àcñç áøc,xcpd lg m`d el`yeøîà §©¥§©¦§¨¨©

déìxcepl `cqg ax,àáé÷ò éaøc àäì dì Lçc úéìin oi` - ¥¥§¨¨§¨§©¦£¦¨
c gken .xingdl jkegd `aiwr iax zrcl yyegyøáñ÷ax ¨¨©

`cqgàðúnLîajl ip`éâéìt`le] ,minkge `aiwr iax ewlgp- ¦§©©§¨§¦¥
envr dyry oeik xaeq `aiwr iaxy ,[jl ip` dcepn xn`yk
lkd oky ,d`pd envr lr xeq`l jka oiekzd exiagn dcepn
mixaeq minkge ,jnn ipxcen xn` eli`ke dcepnd on miyxet

.jkn xzei `le envr z` zecpl `l` oiekzd `ly
:iecip ipicn cer d`ian `id ,dcepna zwqer `xnbdy oeik

,áø øîà àìéà éaø øîàeäcðmc` dfi`l dcip m` -,åéðôa ¨©©¦¦¨¨©©¦¨§¨¨
Bì ïéøézî ïéàdligzkl iecipd z`åéðôa àlàm`y ,dcepnd ly ¥©¦¦¤¨§¨¨

,iecipd z` exizdy rci `ly yeygl yi ,eipta `ly exizi
mcygi dcepnak enr mibdpzn mpi` miyp`y d`xiyke

m` la` ,iecip zeklda milflfnyeäcðmc`lïéøézî ,åéðôa àlL ¦¨¤Ÿ§¨¨©¦¦
Bìiecipdåéðôa ïéae,åéðôa àlL ïéaxaeqy ,mcygl `ai `ly oeik ¥§¨¨¥¤Ÿ§¨¨

.dxzdd dzid mb jk eipta `ly did iecpdy myky
:iecip ipicn cer d`ian `xnbd

,áø øîà ïéðç áø øîàmc`íMä úøkæä òîBMädlhalBøéáç étî ¨©©¨¦¨©©©¥©©§¨©©¥¦¦£¥
,cifna ok dyryéøöBúBcðì C,z`' ly dxdf`d lr xary iptn ¨¦§©
'`xiz jiwel` 'd,(k i mixac)íàårneyd,eäcéð àìàeärneyd - §¦Ÿ¦¨

Bîöòy ie`x,éecéða àäéla` .d"awd ly eceaka yyg `ly itl ©§§¥§¦
oicn xeng epicy `vnp ok m`y ,eil`n dcepn dyrp epi`

.eil`n dcepn dyrp `l `edy ,xikfnd
`di wzeyd myd zxkfd ly dxiara `wec recn zx`an `xnbd

meyn :iecipaíMä úøkæäL íB÷î ìkLdlhaläéeöîepiidc ,my ¤¨¨¤©§¨©©¥§¨
,jka milbxenyäéeöî úeiðò íLeze`a dnvr zraewe d`ae ¨£¦§¨

,mewnúeiðòådaeyg,äúéîkøîàpL(hi c zeny)l` 'd xn`Ie' ©£¦§¦¨¤¤¡©©Ÿ¤¤
mixvn aW Kl oicnA dWnúà íéL÷áîä íéLðàä ìk eúî ék Ÿ¤§¦§¨¥ª¦§¨¦¦¥¨¨£¨¦©§©§¦¤

'ELôð`l oiicre ,drxt lv` dyn lr epiyldy mxia`e ozc mde ©§¤
meyn `l` ,gxw zwelgna okn xg`l eid ixdy ,ynn ezn

.ezn aezkd m`xw iper icil e`ae mdiqkpn ecxiy

:dzink daeyg zeipry dpnn gkeny `ziixa d`ian `xnbd
àéðúå,dzink lewy ipery `ziixaa epipy oke -eðúpL íB÷î ìk §©§¨¨¨¤¨§

íäéðéò íéîëç,eyprl evxe ,mc`d lr ecitwdy -äúéî Bàd`a £¨¦¥¥¤¦¨
,eilrBàicil `aéðBò,ly xengd eyper epi`xy xg`n xnelke ¦

exingd ,dzink daeygd zeiprd `idy ,dlhal miny my xikfn
`ed ,edcp `l m`y exn`e dxiar ixaer x`yan xzei minkg dfa

.iecpa zeidl ie`x envr
:el` zekld epcnl epnn mby dyrn d`ian `xnbd

dén÷ àðîéà÷ äåä ,àaà éaø øîà[iptl micner epiid-]àðeä áøc ¨©©¦©¨£¨¨¦§¨©¥§©¨
eàúzéà Cäì dòîLzg` dy`l rnye -ä÷tàcd`ivedy - ©§¨§©¦§¨§©§¨

ditnäìháì íMä úøkæä,cifnadúnLdze` dcip-àøLe- ©§¨©©¥§©¨¨©§¨§¨
xizdedìiecipddtàa øzìàì.dipta cin - ¨§©§©§©¨

,`xnbd zx`anúìz dpéî òîLyly epcnl df dyrnn - §©¦¨§¨
,dpey`x dkld ,zeklddpéî òîLdze`l `ped ax dcipy dnn - §©¦¨

y epcnl ,dy`íMä úøkæä òîBMädlhaléøö Bøéáç étîC ©¥©©§¨©©¥¦¦£¥¨¦
Bcðì.Bú,dipy dklddpéî òîLeiecipd z` dl xizdy dnn - §©§©¦¨

m`y ,diptaBì ïéøézî ïéà åéðôa eäcéðiecipd z`åéðôa àlà. ¦¨§¨¨¥©¦¦¤¨§¨¨
,ziyilyd dkldddpéî òîLe,cin iecipd z` dl xizdy dnn - §©¦¨

oicd xwirny epcnlïéàoizndl jxevíeìk àìå ,äøôäì éecéð ïéa ¥¥¦©£¨¨§Ÿ§
iptn .ezxzdl iecipd oia mei miyely oizndl jixv oi`y xnelk
mii`l oke ,dlhal miny my `ivend lr xtkl `a df iecipy
eze` mixitny iecip mb witqn okle ,jka libx didi `ly eilr

.cin
:iecip zeklda sqep oic d`ian `xnbd

íëç ãéîìz ,áø øîà ìcéb áø øîàBîöòì äcðî,envr z` - ¨©©¦¥¨©©©§¦¨¨§©¤§©§
,ie`xk `ly bdpykøôéîeBîöòì.eiyrn owizyk ,iecipd z` ¥¥§©§

,`xnbd zl`eyàèéLt,`xnbd daiyn .envrl xtdl lekiy §¦¨
,yecig ea yi df oicyàîéúc eäîy mykBîöò øézî Leáç ïéà ©§¥¨¥¨©¦©§

,ïéøeñàä úéaî,iecipd envrl xizdl dcepn zlekia oi` jkà÷ ¦¥¨£¦¨
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ידוע המובא באחרונים ומאריך בזה הגאון הרוגוצבי אשר במצות מילה ישנם שלשה ענינים, 
א( שצריך למול, ב( שלא להיות ערל, ג( להיות נמול, ומובאים בזה כמה נפ"מ וחילוקים,

וי"ל הענין בעבודה בקיצור ע"פ המבואר בתורת החסידות, שפשיטא שצ"ל ענין דסור מרע, 
היינו שלא להיות ערל, וצריך להיות ג"כ הענין שלהיות נמול, היינו הענין דועשה טוב, והעולה על כולנה 
ע"פ מה שסיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בשם נשיאינו הק' זי"ע אז א חסיד האלט 

ניט פון בדרך ממילא, וכל דבר צ"ל ביגיעה ועל ידי עבודה וזהו שצ"ל ג"כ פעולת המילה,

והשי"ת יזכה את כאו"א מאתנו בכל עניניו ועשיותיו למלאות שלשת הדברים סו"מ ועשה טוב 
ולהיות עובד ה' לשון הווה.

בברכת בריאות הנכונה ואריכות ימים ושנים טובות עם כל הפירושים - לו ולזוג' שי'.

המשך מעמוד הקודם
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xaerdy ,zeyx xac lr raypa enk ,dlg dreaydy xnel lcib

.dreay oaxw `ian 'bbeya'e ,lgi la meyn dwel 'cifna' dilr
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`ed ie`xe xzen -Léðéàìedztn exviy eze`xa mc`l - §¦¦

,devnd on zetxzdldéLôð éæeøæìlr dniiwl envr z` fxfl - §¨¥©§¥
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.[dreayae oaxwa
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,lecb xcp exn`a lcib axy ,mipey`xd dixacl `xnbd zxfeg
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éìàl`wfgi l` -,CúBà øaãà íLå äò÷aä ìà àö íe÷ (íãà ïa) ¥©¤¨¨¥¤©¦§¨§¨£©¥¨
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.dcpzdy oicàeäåmiyp` eidi dxyr mze`y i`pzae -eðúc §§¨
àúëìäznizq oiadl mail mipzep epiidc ,`xnb micnely - ¦§§¨

mipian ef z` ef zexzeq zeipyn izyyke ,md dn dpynd inrh
miwlegd mi`pzd ixac zrcl e` ,zeniiw odizy eidiy uxzl

.`id ipelt mkg ixacn ef dpyn xnel ,xacaìáàmd m`eðúî £¨©§
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב שזה איזה פעמים עמד להבחן לקבלת רשיון נהג, ועדיין לא קבלו, 
ובאשר  המתאימה,  הכנה  אחרי  כמובן  זו,  בבחינה  יצליח  בעתיד  ובטח  הכתוב,  אמר  עת  לכל  הנה 

המשך בעמוד הבא
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,xcp dreayl dil ixwc `aeh izkeca ogky`ck
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ok zeyrl ie`xe-`ziinw lcib axc epiid d"`!àä.'eke diytp xht ira i`c oeikc l"nw,egk itk dlile mei cinz cenll mc` lk aiig ixdy ,xhtin ikdac `weec e`lc il `xazqn

) oiyecwc w"ta opixn`e.l sc"mzppye" :x"z ,(-d`xp o`kn `l` .ikdl ibq `l ziaxre zixgy y"we ,'eke el xn`ze mbnbz `ly xac mc` jl`yi m`y ,jita oiccegn dxez ixac ediy

`icda `xwa yxetn dizilc oeik ,dxezd on `edy t"r` ,`yxcn `z`c icin lkc "`xza mizy zereay" wxta izazky dnl di`x il-i`c oeik :opixn`w ikd `kde .eilr dlg dreay

ziaxre zixgy rny zixwa "jnewae jakya" epiidc ,`icda `xwa aizkc i`nn diytp xht ira-lkl xnelk ,"lecb xcp" xn`wc epiide .oaxwl elit` ixnbl dilr dreay dlg d"yn
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¯ äåönä úà íéi÷I ïéòaLpL ïépîézòaLð" øîàpL ¦©¦¤¦§¨¦§©¥¤©¦§¨¤¤¡©¦§©§¦
ãîBòå òaLeî àIäå ."E÷ãö éètLî øîLI äîi÷àå̈£©¥¨¦§Ÿ¦§§¥¦§¤©£Ÿ§¨§¥
LéðéàI déI éøLc I"î÷ àä àJà !àeä éðéñ øäî¥©¦©¤¨¨§¨¥¥§¦¦
íékLà" øîBàä :áø øîà Icéb áø øîàå .déLôð éæeøæI§¨¥©§¥§¨©©¦¥¨©©¨¥©§¦

"Bæ àzëqî äðLà" "äæ ÷øt äðLàå¯øãð IBãb øãð §¤§¤¤¤¤¤§¤©¤§¨¥¤¨¨©
äòeáL ïéàå ,àeä ãîBòå òaLeî àIäå .IàøNé éäIàI¥Ÿ¥¦§¨¥©£Ÿ§¨§¥§¥§¨
?àîIòa éæeøæ 'éôàc I"î÷ éàî !äòeáL Iò äIç̈¨©§¨©©£¦¨¥§¨§¨
øèt éòa éàc ïåék I"î÷ àä !àúéén÷ Icéb áøc eðééä©§§©¦¥©¨§¨¨¥¨§¦¨¥¨©

úéáøòå úéøçL òîL úiø÷a déLôð¯éëä íeMî ©§¥¦§¦©§©©£¦§©§¦¦¨¦
.déIò äòeáL IééçBøéáçI øîBàä ø"à Icéb ø"à ¨¥§¨£¥¦¥¨¥©£¥

"äæ ÷øt äðLðå íékLð"¯øîàpL ,íékLäI åéIò ©§¦§¦§¤¤¤¤¨¨§©§¦¤¤¡©
íLå äò÷aä Ià àö íe÷ (íãà ïa) éIà øîàiå"©Ÿ¤¥©¤¨¨¥¤©¦§¨§¨
ãBák íL äpäå äò÷aä Ià àöàå ...CúBà øaãà£©¥¨¨¥¥¤©¦§¨§¦¥¨§

íBIça eäecéð :óñBé áø øîà ."ãîò 'ä¯éøö'é C Ÿ¥¨©©¥¦©£¨¦
eðúî Iáà ,àúëIä eðúc àeäå .BI øézäI íãà éða§¥¨¨§©¦§§¨¦§§¨£¨©§

eðz àIå¯àúëIä eðúc àkéI éàå .àI¯eJéôà §¨¨¨§¦¥¨§¨¦§§¨£¦
àkéI éàå .eðz àIå eðúî¯éòI÷îc ãò 'é éáI àîIL áéäéå ,íéëøc úLøtà áúéIå IéæéI ©§§¨¨§¦¥¨¥¦§¥©©¨¨©§¨¦§¨¥§¨¨§¥©§¦§§¦

?déI éøLéIc eäî ,dézîL ïàî òãé :éLà áøI àðéáø I"à .àúëIä éøîâc äøNò déI¥£¨¨§¨§¦¦§§¨¨¦¨§©©¦¨©©©§¥©§¦§¦¥
déúenLI :déI øîà¯àçà áø déI øîà .çéIL deéåL àI déI éøLéîI ,çéIL deéåL £©¥§©¥¨§¨¦©§¦§¥¥¨¨§¨¦©£©¥©©¨

ïáz àIa øáI øLôà éàL íLk I"à ?éàî ,déîIça déI eøLe dézîL :éLà áøI§©©¦©§¥§¥§¤§¥©§¥¤¦¤§¨§©§Ÿ¤¤
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נדרים. פרק ראשון - כל כינויי - דף ח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

ידוע אשר גשמיות ורוחניות קשורים זה בזה ובפרט אצל האיש הישראלי, הנה יוסיף אומץ בהנהגת 
המרכבה שלו היינו הרמ"ח אברים ושס"ה גידים של הגוף הגשמי שהם מרכבה להנפש, והנפש היא 
מרכבה להנפש האלקית )מובן אשר התואר "מרכבה" בזה אינו מדוייק כפי המבואר בתורת החסידות 
המעלות והחסרונות שבמרכבה והכוונה היא דבר הטפל אשר עליו להיות מונהג ע"י העיקר הוא הנפש(.

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  מתקנת  נפש  לכל  השוים  השיעורים  שלשת  בשמירת  מתחזק  בטח 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע והם בחומש תהלים ותניא וכן לוקח חלק בשיעורים הנלמדים ברבים והשי"ת 

יצליחו.

בברכה.

המשך מעמוד הקודם



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oiaiigדכב lkda cenr g sc ± oey`x wxtmixcp

.íéìèá íéøáã àìá íåìçì øùôà éà êë`d `nye

.eed milha mixac - dil exycàøãð äéì äåä
.åäúéáãì`l edi`exitd.rnyy meia ea dléà

ïéôðëéî..inc xity - dil exyc oignen `zlz

.äéáøã àøúàá àøãéð éøùéîì éøù àìmeyn

.diax dinwn dl `xyinl `piax ira `l ikd

.àúîù éøù äçîåî ãéçéåenk dxyr ira `lc

.iecipl.éîù éàøémy `ivedl oi`xiy inl

miny.àâøéç."`l" epiide .`yniyc `xdif

)k `nei:."oiaiyg `lk `rx` ix`c lke" aizkc (

.éñî."`txne dwcv yny" aizkck ,`txn

.äá ïéàôøúî 'é÷éãö"rlc ynyd eze`alla` .

.d`etx dia zil yny i`daíåéä íúåà èäìå
.àáä.mei eze` ly yny
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íùë.oaz `la xal `"`y) aizkckbk edinxiab"r`c ,il xazqne .dcepn ipic lka bedpl jixv m` ,enelga edecpy ina r"ve .'eke "xad z` oazl dne 'eke melg (xac) ez` xy`" (

xzid jixv enelga edecpy inc `kd opixn`c-.xcpa ok xnel oi`y dn ,edecp minyd ony xninl `ki`c meyn ,`nrh epiid `kdc .xzid jixv `diy melga xcpy inl o`kn cenll oi`

) daeyza l"f `"ayxl izi`xy `l`g"qxz 'iqxzid ekixvde eiptl `a dyrny ,(.ìòáezy` zhxgl gily dyriy edn) zereay 'ldn e"ta xaeq l"fna n"xd .c 'ld`ed lraa `wecc (

edn :mzd opiqxbc ,"dqxe`nd dxrp" wxta inlyexia gken ikde .oixiznd ipta xcepd `diy jixvc ,gily dyrp epi`y ol `hiyt xg` mc` la` .ezy`k lrady iptn ,ol `irai`c

`a` iax :`cd on dpirnyp ?onbxez i"r xizdl

`cda opgei iaxc dipnbxzn ciarz` `xhef xa

`iracn .oehqixeq rnynl dnkg `lc `zzi`

onbxez i"r oixizn i`-i"rc el `hiytc llkn

ici lrc opiwqnc i`nl elit`e .oixizn oi` gily

ixy onbxez-xacd lrac meyn ,onbxez `wec

gily i"r la` ,i`w onz inp-`kd jkld .`l

elit`c ,opiwqne .ol `irai`c `ed `wec lraa

oitpkn i` lraa-oitpkn `l i` .oi`-s`c .`l

etebk ezy`c b"r-`l` lra iab eliwd `l

diab dlgzkl itpkilc la` ,itpknc `kid-,`l

.my envr xcepd `diy `zlinc `zxeegnc oeik

eyxit zetqeza la` .l"fna n"xd zhiy `id ef

`nlrc yipi` iab ,daxc` :exn`e ,jtda-

`weec lra iabe ,gily zeyrl lekiy ol `hiyt

ixcpy jezny opiyiigc meyn ,ol `irai`c `ed

eilr oiyw ezy`-.dzhxga ezrcn siqei

oitpkn i`c ,opiwqne-`l i`e ,oi`-epiide .`l

`zlina `gxh dil zile itpkn ikc meyn ,`nrh

-.dlic dhxg` `ed siqen `nlc opiyiig `l

,`cg :izxz `ki`c oeik ,oitpkn `l i` la`

gxhc cere ,elv` oiyw dixcpy-la` .opiyiig

i` dil ztki` `lc oeik ,`pixg` ypi`ai` epy

`l-:l"f oeyny epiax cer azke .yginl `kil

,lra zxtdk `id ixd mkg zxzdc .hxgzn xcepdy rceiy oeik ,xizdl mkgd leki xcepd zrici `la elit`y l"f axd xaeqy itl .el oixizn mde c"al azka excp zhxg mc` gleyy

) oiyecw seqa `ipze:`t scxacn aezkd dna ,"dl glqi 'de mxtd dyi`" :(-mkg zxzdl lra zxtd oia welg epivn `le .'eke drci `l `ide ,dl xtide dlra rnye xifpa dxcpy dy`a

oeyla `l`.òîù.diaxc `xz`a `xcp ixynl il`i `l dpinopzde ?ikd ciar ivn ikide :xn`z m`e .ezy` xcp xizn did envr `piax ok `l m`y ,xnelk .d`xp epi` - il`i `l

) mirbp zkqnad dpyn a"toial dpiay ezy` ixcp `l s` :xne` dcedi 'x ,envr ixcpn ueg xizn mc` mixcpd lk .eiaexw irbp `l s` :xne` n"x ,envr irbpn ueg d`ex mc` mirbpd lk :(

inlyexia gkene .mixg`Ëd"t`e ,envr zexekan ueg d`ex mc` zexekad lk :zexeka 'qna opz `dc .diaxc `xwi meyn e`l i` ,ixy ivn ded ipixg` icda ,d"t`c :l"i !i"xk dkldc

cga `nili` :"dnk cr" wxt seqa opiwiicck ,zeheicd ipy mr `ed sxhvnc mzd opixn`-`zlza `l` ?onidn ine-,ip`y `kdc xnel `vnz 'it`e .ixy ipixg` icda `nl` ?iciyg ine

envr xcepk l"dc ,sxhvn `l inp itexhv` 'it`e ,etebk ezy`c meyn-ikd car `lcne .edexiziy eicinlzl `piax xne` did diaxc `xwi meyn e`l i` ,d"t`-ixynl il`i `l n"y

diaxc `xz`a `xcp.àúîùå.`zny ixy dgnen cigie diaxc `xz`a elit`iabc xn`w ,diaxc `xz`a `xcp ixynl il`i `lc xn`c icii` `l` .ol `wtp `caer i`dn e`l ipd

mixcp zxzd iabc .`znye `xcp ixy - jenq epi`y t"r` ,mixcp zeklda iwae wdaen mkg `edy lk `l` ,`xidp `le .jenq `wec c"n `ki` `zny ixyc dgnen cigi i`de .ixy `zny

( opax dil exn` :inlyexia 'ixn`c epiide ."zehn iy`x" `l` ,oikenq rnync "midl`" dyxta aezk `l`ped ax `de .zehnd iy`xl y`x `ped ax edl xn` .cigia `xcp ixy `ped axl

) "oiycwend ileqt" 'ta zexekaa gken inp ikde .cigia `xcp ixy d"t`e ,ded jenq e`l:elxekad z` oixizn 'b :mzd 'ixn`c (oebk :p"x` ?o`n oebk mkg :opixn`e .mkg oi`y mewna (.`p`

) zereay 'ldn e"ta l"f m"anxd 'k oke .`xcp ixy wdaen ax `edy lk ,`nl` .jenq ded `l p"x `ded 'ld) "mixcp drax`" 'ta dfa aezk` cere .(xzide d"c .bk onwl"dqxe`nd dxrp" 'te (

):gr mydgnen oi`y mewna xcpd z` oixizn zeheicd 'bc ikid ikc c"n `ki`e .c"qa (-"zezin 'c" 't seqa opixn` `dc .`ed xcp inp iecpc ,dgnen oi`y mewna iecpd z` oixizn p"d

).gq oixcdpq) g"z 'ldn f"ta l"f m"anxd zrc oke .ixwn xcp inp iecp `nl` ,xcpd xzed `"xc `caera (f 'ld(.ïéãä.iqn `neic `bxigiexw oelg jxc zqpkp `idyk dnga d`xpd wa`

`bxig.ïéà.`al cizrl mpdibaizkck ,mler oe`xcl zetxgl eidiy miryx oze`y .xn`w miznd ziigz xg`l ,`al cizrl `l` .miryxl mpdib `ki` i`cec ,xn`w dzin xg`l e`l

) l`ipcaai(-ziigz xg`lc ,f"rc w"ta `icda gken inp ikde .miwicv da e`txziye ,oixrhvn el` eidiy ick dwizxpn dng `ivei d"awdy `pic i`da `l` ,mpdiba oipecp eidi `l

xn`w miznd.
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äåä àðéáø .íéIèa íéøác àIa íBIçI øLôà éà Ck̈¦¤§¨©£§Ÿ§¨¦§¥¦¨¦¨£¨
Iòa I"à ,éLà áøc dén÷I àúà ,eäúéáãI àøãð dÏ¦§¨¦§¥§£¨§©¥§©©¦©©

I"à ?BzLà úèøçI çéIL äNòiL eäîïéôpkî éà ©¤¥¨¤¨¦©©£¨©¦§¦¦©§¦
¯àI éà ,ïéà¯Iòa î"ù ;úIz î"ù .àI ¦¦¨¨§¨©©

éøLéîI éøL àI î"ùå ,BzLà úèøçI çéIL äNòð©£¤¨¦©©£¨©¦§¨¨¥§¦§¥
ïéôpkî ék î"ùå ,déaøc àøúàa àøãð¯øétL ¦§¨§©§¨§©¥¦¦©§¦©¦

àzîLå .éîc¯äçîeî ãéçéå ,déaøc àøúàa 'éôà ¨¥§©§¨£¦§©§¨§©¥§¨¦§¤
÷çöé ø"à ãéáæ øa ïBòîL ø"à .àzîL éøL̈¥©§¨¦§©§¦¦§¨
ø"à ,àçà 'ø éác àëéøà àéiç ø"à ,àIáè øa©©§¨¦¨£¦¨§¥©¨
déîMî äLàéî ø"à ,àðéðç ø"à øæòIà ø"à àøéæ¥¨¤§¨¨£¦¨§¨¨¦§¥
íëI äçøæå" áéúëc éàî :éàòIéà øa äãeäé éaøc§©¦§¨©¤§©©¦§¦§¨§¨¨¤
íãà éða eJà ('åâå ä÷ãö LîL) "éîL éàøé¦§¥§¦¤¤§¨¨¥§¥¨¨

äIháI íéîL íL àéöBäI ïéàøé ïäL¯î"ù :ééaà øîà ."àtøîe ä÷ãö LîL" ¤¥§¥¦§¦¥¨©¦§©¨¨¤¤§¨¨©§¥£©©©¥
àJà ,àaä íIBòI ípäéb ïéà :øîàc ,Lé÷I ïa ù"øã àâéIôe .éñî àîBéc àbøç¦§¨§¨¨¥§¦¨¤¨¦§¨©¥¥¦¨¨¨©¨¤¨
øîàpL ,da ïéðBcéð íéòLøe ,da ïéàtøúî íé÷écö ,d÷ézøpî änç àéöBî ä"á÷ä¦©¨¦©§¦¨©¦¦¦§©§¦¨§¨¦¦¦¨¤¤¡©
íúàöéå" øîàpL ,da ïéðcòúnL àJà ãBò àIå .'åâå "LîL éîL éàøé íëI äçøæå"§¨§¨¨¤¦§¥§¦¤¤§Ÿ¤¨¤¦§©§¦¨¤¤¡©¦¨¤
.'åâå "øepzk øòa àa íBé äpä" 'àðù ,da ïéðBcéð íéòLøäå ."÷aøî éIâòk ízLôe¦§¤§¤§¥©§¥§¨§¨¦¦¦¨¦¥¨Ÿ¥©©
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נדרים. פרק ראשון - כל כינויי - דף ח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

זה איזה זמן שהנני מתייעץ בעצמי אם לכתוב לו ע"ד הענין דלהלן, אבל סוף סוף באתי לידי 
ילבשו  תחי'...  בתו  אשר  הדבר  מוכרח  לכתוב...  מצדי  ומוכרחני  אחרת  ברירה  לי  אין  כי  החלטה, 
שייטלען. מבין אני אשר יש כאן כמה קישויים וד"ל, אבל איני רואה אפשריות אחרת, וכבר הורגל 

המשך בעמוד הבא



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc mixcp(iriax meil)

íBìçì øLôà éà Ckdidiyíéìèa íéøác àìa,wlgy okzi xnelk ¨¦¤§¨©£§Ÿ§¨¦§¥¦
jixv dfk dxwna mb ok lre ,milha mixac dxzdde zn` iecipd

.iecipd z` el exiziy dxyrl
:iecip zeklda dkld dycgzp eteqay dyrn d`ian `xnbd

,àðéáøàøãð dì äåäeäúéáãìbeqn didy ,xcp ezy`l did - ¨¦¨£¨¨¦§¨¦§¦§
e` ytp iepir ixcpn epi`y oebk ,xtdl leki lra oi`y mixcpd
,erny meia dxcp z` dl miiw `piaxy e` ,dpial epiay mixacn

,xcpd z` xizdl dvxe ea xfg eiykredén÷ì àúàéMà áøc`a - ¨¨§©¥§©©¦
,iy` ax iptl `piaxdéì øîà,eze` l`y -äNòiL eäî ìòa- ¨©¥©©©¤¥¨¤

zeyridl leki lra m`dBzLà úèøçì çéìLiptl dnewna `al ¨¦©©£¨©¦§
zeaiqd z` ricedle ,xcpd z` hxtle ,zeheicd dyly e` mkgd
`wece .dxzd dvexe zhxgzn `id eiykrye ,dxcp mllbay
epi`y `hiyt xg` mc`a la` ,etebk ezy`y oeik ,l`y lraa
xcepd `diy jixvy iptn ,exiag zhxgl gily zeyridl leki

.mixiznd iptadéì øîà,iy` ax el aiyd -ïéôðëî éà`vn m` - ¨©¥¦§©§¦
,cgi miqpekn eidy miyp` dyelyïéà`iadl lrad leki ,od - ¦

,ezy` zhxg z` mdiptaéà[m`e]àì,miqpekn dyely `vnàì ¦ŸŸ
dligzkly oeik ,dxzdd jxevl cgeina mqpkl lral eliwd

.dzpeeke dzrc lr ecnrie oic zial `eaz dnvr `idy jixv
:df dyrnn epcnly zekld dnk dpen `xnbd

úìz dpéî òîLdkld ,zekld yely epcnl df dyrnn - §©¦¨§¨
,dpey`xdpéî òîLy epcnl -äNòð ìòazeyridl leki -çéìL §©¦¨©©©£¤¨¦©

BzLà úèøçì,dipy dkld .mixiznd ipta dzhxg z` `iadl - ©£¨©¦§
dpéî òîLe`piax xn` `ly jezn ,df dyrnn epcnl ok enke - §©¦¨

,axd ceak iptny ,eziaa dl exiziy eicinlzn dyelyléøL àìŸ¨¥
mc`l ie`x epi` -déaøc àøúàa àøãð éøLéîìxcp xizdl- §¦§¥¦§¨§©§¨§©¥

,ziyily dkld .axd zeyxa `ly ,`vnp eaxy mewnaòîLe§©
dpéîepcnl cere -éîc øétL ïéôðëî éklrad `vn m` wx - ¦¨¦§©§¦©¦¨¥

`iadl gily zeyridl leki miqpekn mdyk zeheicd dyely
.ezy` zhxg z` mdipta

:eax mewna s` xizdl ie`x iecipay zniiqn `xnbd
àzîLåxizdl xzen ,iecip -déaøc àøúàa eléôàeaxy mewna - §©§¨£¦§©§¨§©¥

.axd ceak llba mc` lr iecip mixi`yn `ly oeik ,`vnp
:iecip zeklda sqep oic

àzîL éøL äçîeî ãéçéåxizn [jenq epi` m` s`] wdaen mkg - §¨¦§¤¨¥©§¨
.mdnr sxhvdl mixg` ipy jixv epi`e ,ecal iecip

`xnbd(:f)zx`an dzre ,dlhal miny my zxkfd oipra dxaic
:dfa mixdfpd xky

,ãéáæ øa ïBòîL éaø øîà,àìáè øa ÷çöé áø øîààéiç éaø øîà ¨©©¦¦§©§¦¨©©¦§¨©©§¨¨©©¦¦¨
,àçà éaø éác àëéøà,àøéæ éaø øîàéaø øîà,øæòìàéaø øîà £¦¨§¥©¦©¨¨©©¦¥¨¨©©¦¤§¨¨¨©©¦
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d xe`yLîLmxear didiàtøîe ä÷ãödpéî òîL ,éiaà øîà .- ¤¤§¨¨©§¥¨©©©¥§©¦¨
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הדבר בארצות הברית וביותר מקומות, אשר הדור הצעיר אוחז במנהגים והידורים שהאבות עדיין 
לא החזיקו בהם, ובפרט שבנדון דידן אין זה ענין של הידור ומנהג אלא הרבה יותר מזה, ומטעמים 
מובנים איני רוצה להאריך בזה, ואף שכותב הנני בלשון הקדש, הנה בטח יוכל להסביר זה הן לעצמו 
והן לבתו וזוגתו תחינה, ואחכה לבשורה טובה אשר נתקבל אצלו הענין בהנחה טובה, אשר אז בטוח 
הדבר שיצא הענין לפועל און גלאטערהייט, וקידוש השם אשר בזה )ובפרט בסביבה שמביטים עליהם 

בשבע עינים והיא בהתנגדות וכו'( גדול ביותר. ומכלל הן וכו'.

בבקשת סליחה, אם נצרך לבקש סליחה על זה, הנני בתקוה לקבל ממנו ידיעה בהקדם היותר 
וכלי  צנור  זה  יהי'  אשר  ובודאי  גלאטערהייט,  און  גוטערהייט  טוב  בכי  הדבר  נסתדר  אשר  אפשרי, 

נוספים להמשכת וקבלת ברכות השי"ת להזוג הצעיר בכל המצטרך להם בגשמיות וברוחניות.

מוסג"פ העתק מכתבי לאגודת נשי ובנות חב"ד )ובטח אשר גם במחנם יתחילו בעבודה זו( ומה 
זה  דערפון, הנה  ווייט  נאך  נדמה שהדבר הנדרש האלט מען  לפעמים  להנ"ל, אשר אם אף  ג"כ  שנוגע 
למדים אנו ג"כ מבריאת העולם הכללי, שההתחלה היתה במצב של תהו ובהו וחשך היתה דוקא בבריאת 
אור, ואור כזה שגם לאחר תקון העולם אין ראוי להשתמש בו )אשר לכן נגנז לעתיד לבוא ולצדיקים 

ובתורה(, ודוקא על ידי התחלה כזו, הי' סדר בהבריאה בהדרגה ממטה למעלה, צומח חי מדבר,

ואכפול עוד הפעם שלא לדרשא קאתינא, אלא ובלבד שיבוא הדבר לפועל אז אייער טאכטער 
תחי' זאל אנטאן א שייטל, ותהי' החתונה בשעה טובה ומוצלחת,

המחכה לבשו"ט בברכה.

המשך מעמוד הקודם
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äðùî
xn`e gzt,íéòLø éøãðkmiyery itk xecpl ipevx xnelk §¦§¥§¨¦

y ,miryxd.mixcpa milibxøéæða øãð,'ipixd' oeyla miiq m` - ¨©§¨¦
,eiptl xifp didy epiide ,'xifp ipixd' mixne` zexifp ixcepy jxck
ci `ed df oeyly ,xifp jka dyrp ,'ipixd miryx ixcpk' xn`e

.zexifplïaø÷áezepaxwd ixcep jxck ,'ilr' oeyla miiq m` - §¨§¨
xn`e ,eiptl zcner dnda dzidy epiide ,'ilr ixd' mixne`y
xcepl ci `ed df oeyly .dzaxwda aiigzp ,'ilr miryx ixcpk'

.oaxwäòeáLáem` -didy ,raydl epevx lr dxend oeyla miiq ¦§¨
dlg ,lke` `ly 'epnid' miryx ixcpk xn`e ,eiptl gpen xkk
dreay xnel miraypd jxc oky .xkkd zlik`a xeq`e dreayd

.'epnid' lke` `ly
xn` la`íéøLk éøãðk-,mixykd miyery itk xecpl ipevx §¦§¥§¥¦

e` ,oaxw aiigzdl e` ,xifp zeidl epevx lr dxend oeyla miiqe
`ly epnid' e` 'ilr' e` ,'ipixd mixyk ixcpk' xn`y .dreay

,xkk e` dnda e` xifp eiptl dide ,'lke`íeìk øîà àìdlg `l - Ÿ¨©§
xecil mixyk ly mkxc oi`y itl ,dreayd e` xcpd e` zexifpd

.raydle ,oaxw ,zexifp
xn`e gzt la`,íúBáãðkmiyery itk acpzdl ipevx xnelk §¦§¨

.mixykdøéæða øãðzacpk' xn`e eiptl xaer xifp did m` - ¨©§¨¦
.xifp jka dyrp ,'ipixd mixykïaø÷áemixyk zacpk' xn` m`e §¨§¨

x`ean `xnbae .dzaxwda aiigzp ,eiptl my dndade 'ilr
.mixykd zacpl xcp oiay weligd

àøîâ
oaxwae xifpa xcp miryx ixcpk ,dpynd oeyl znizqn
,eixac z` xcepd yxit `ly xaecny `xnbd dxaq ,dreayae
z` dfa llek jk xne`d lke ,miryx ixcpk mzqa xn`y `l`
.dreay ode ,oaxw `iadl ode ,xifp zeidl od ,mixac dylyd lk

,`xnbd zl`ey ok lreàîìãåixcpk exne`a ile` -miryxéëä §¦§¨¨¦
øîà÷,xnel jka ezpeek -àðøãð àì íéòLø éøãðk,xcep ipi` - ¨¨©§¦§¥§¨¦Ÿ¨©§¨

`vnpe ,mzenk zeidl dvex ipi`e miryx ly mkxc edfy meyn
.llk xcp `ly

,`xnbd zvxzn,ìàeîL øîàzxacn dpyndéøãðk øîBàa ¨©§¥§¥§¦§¥
íéòLøsiqede,éðéøäsiqedy e`,éìòe`siqedy.epîéäå §¨¦£¥¦¨©§¥¤

etiqedayéðéøäzeidl epevxy d`xn,úeøéæðazexifp ilawny £¥¦¦§¦
etiqedae .xifp ipixd mixne`éìòxcp,ïaø÷axne` oaxw xcepdy ¨©§¨§¨
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.dreaya
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dfk ote`ae ,zegiken opi`y mici el`y ixd ,ziprzl xy`n xzei

lirl l`eny zhiyl lg xcpd oi`(:d)`l zegiken opi`y miciy
.mici oiied

,`xnbd zvxzn,ìàeîL øîàxaecn dpynaøáBò øéæð äéäLk ¨©§¥§¤¨¨¨¦¥
åéðôìoiekzpy dgked yi dfk ote`ay ,ipixd xn`y drya §¨¨

.zexifpl(ïaø÷a éìò). ¨©§¨§¨

miryx ixcpk xne`d recn ,le`yl `xnbd dkiynnepîéä`ed ¥¤
äòeáLa,xkkd zlik`a xq`idlàîìcxn`y dn ile` -,epîéä ¦§¨¦§¨¥¤

øîà÷ àðìéëàc-xyt`y oeike .xkkd z` lk`iy rayil ezpeek ©£¦§¨¨¨©
df ixdy ,lg `l mdn cg` s` ,mipte` ipya eixac z` yxtl

.dgiken dpi`y ci llka
,`xnbd zvxzn,àáø øîàxaecn dpynaøîàcyxetn xcepd ¨©¨¨§¨©

.ìëBà àlL epîéä¥¤¤Ÿ©
,`xnbd dywnéëä éà,lk`i `ly yxetn xn`y jk m` - ¦¨¦

e ,xkkd zlik`a xq`py `hiytàøîéîì éàîdpynd d`a dne - ©§¥§¨
.ycgl
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.ci oicn dreayd dlg ,'dreay' xikfd `ly it lr s`y ,dpynd
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'eëå øãð:oaxwae xifpa ¨©§
aecpl mixyk jxcy ,dacpl xcp oia lcad yiy dpyna x`ean

,`xnbd dywn .xecil `leàpz ïàî`pzd `ed in -déì éðàLc ©©¨§¨¥¥
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mlyz `le xeciz `ny ,xeciz `ly aeh okle ,mlyl.
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aeh df zlefe .mlyne`lyxeciz`le xecizynoi`y ,mlyz
miliqka utg(my zldw)ik maila miayege miax mixcp mixcepd

.mlyl mci `vnz `l ile` mzrc mipzep oi`e ,mdl `id devn
iaxl ode xi`n iaxl ody ,ef `ziixan micnl ep`vnp mewn lkn
oi` mdipy ixacl ,zgaeynd dcind `id dn ewlgpy dcedi
zg` `idy dacp mb xi`n iax itly ,dacpl xcp oia lcad
.gaeyn xcepd mb dcedi iaxl eli`e .zgaeyn dpi` xcpd ipte`n
xcp oia wlgl yiy xaeqd epizpyna `pzd zhiyk `ly dfe

.mixcep mpi`e miacep mixykdy xn`y itk ,dacpl
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עניין הליכה זו )לך-לך גו'( יש בו ב' עניינים, הליכה מלמטה למעלה והליכה מלמעלה למטה. וכיוון שעניין זה הוא חלק מהתורה שהיא 
הוראה נצחית, מובן שב' אופני הליכה אלה ישנם בעבודת כל אחד ואחד מישראל.

ממאמר פרשת לך לך ה'תשמ"ה
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דכה
oiaiig lkd` cenr h sc ± oey`x wxtmixcp

'éðúî.íéòùø éøãðëeze`c rnyn ,"miryx ixcpk" xn`e eiptl gpen xkk didy oebk

,dreayae oaxwae xifpa xcp - ikd xn`c oeike ,miryx ixcpk eilr `di xkk

`ed miryx ly okxcc ,dreay oaxw inp aiigc .dreaye oaxwe zexifp aiign elk` m`e

ipixd" xn`c o`nk ied - "miryx ixcpk" xn` ik i`de .oiraype oaxwae zexifpa mixcepy

,"epnid lke` m` xifp"edreaye oaxwk ilr ixd

."lke` ipi`yøîà àì íéøùë éøãðë øîà ìáà
.íåìë,mixcepy mixyk ly okxc oi`y

`l ikd`e .oirayp oi`c oky lke ,yxtnck

.xkk i`da xqzin `le melk xn`øîà ìáà
.íéøùë ìù íúåáãðëxifpa aiig - elk`e

iciar mixykc .dreaya `l la` ,oaxwae

oiacpzncla` ,dacp jxca oaxwae zexifpa

aiig epi` ikd meyn .llk oirayp oi` dreaya

.dreay meynîâ'éøãðë øîà÷ éëä àîìãå
.àðøãð àì íéòùø,icin yxtn `l edi`c oeik

`l` "miryx ixcpk ilr `ed ixd" xn` `lc

`l miryx ixcpk :w"d `nlc - xn`w mzqa

!`ed melk `le ,`pxcpøîà.øîåàá àáøoebk

ipixd miryx ixcpk" xn`e ,eiptl xkk didy

rnzyne ."epnide ilrw"dc,zexifpa ipixd :

xfpc o`nc"ilr" xn`c `de ."xifp ipixd" w"d

- "epnide" ,oaxw ilr ixd :xn`c rnyn -

.epnid lke` `ly dreay :xn`c rnyn

- "miryx ixcpk" dlgza xn`c li`edc

ly okxcc ,xninl ira ikdc i`ce rnzyn

ab`c `ed miryxzixediigoaxwae xifpa oixcep

.dreayae.àîìãåziprza - "ipixd" xn`c `d

!zexifpa `le ,rnyn.àîìãå"epnid" xn`c `d

aiign `l - dipin lik` ike ,epnn lke`y dreay :`l` ,epnid lke` `ly rnyn `l

!dreay meyn.éëä éà`irain `l i`ce ?`xninl i`n ,"lke` `ly" yexita xn`c oeik

.dipin lik` ik dreay meyn aiigc `pzinl.äòåáù ÷éôî àì àäyexita xn` `lc

.xn`w dreay i`ce opixn` d"t` ,"lke` `ly dreay".äáãðì øãð ïéá äéì éðùã:ipzwc

mzacpk" xn` ike ,melk xn` `l "mixyk ixcpk"xcpc :rnyne .xcp ied - "oixyk ly

.zxzen - dacp la` ,xeq` -.äæîå äæî áåè øåãú àì øùà áåè àéðúãx yixc ikdc'

xy` aeh) ."mlyz `le xeczyn xecz `l xy` aeh ,mly xecz xy` z`" :`xwl xi`n

xcepy dfn xwir lk xcep epi`y aehe .(mlyz `le xeczyne xecz `l,mlyn epi`e

.mlyne xcepy dfn 'it`eø.íìùîå øãåð äæîå äæî áåè øîåà äãåäé ''xl dil rnync

eze` aeh ,"mly xecz xy` z`" :dil yixc ikd .dinwlc `xw` i`w "aeh" i`dc dcedi

xeczyne ,xecz `l xy`n aeh mlyne xcepy`lce ,dcedi 'xk `lc epiide .mlyz `le

yipi`l dil xeq` dacpa oia xcpa oia xaqc ,xwir lk xcep epi`y aeh xn`c ,xi`n 'xk

xcpa elit`c ,dacpl xcp oia biltn `l - aeh mlyne xcepy xn`c i"x eli`e .xcinl
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'éðúî.dreayae oaxwa xifpa xcp miryx ixcpkopiyxtne .`id zecic `yexit inp 'ipzn jd

.xifp `ed ixd - eiptl xaer xifp dide ,"ipixd miryx ixcpk" xn` m`c :w"dc 'nba

zgpen dnda dzidyk `wecc inp `xazqne .oaxw aiig - "ilr miryx ixcpk" xn` m` oke

`ed ixd - eiptl gpen xkk dide ."lke` `ly epnid miryx ixcpk" xn` m` inp oke .eiptl

xn` ik ipd lka aiigine ,eplk`i `ly dreaya

lka xecil okxc miryxd ixdy ,"miryx ixcpk"

ixcp edl ixw - jk zeyrl ie`x oi`y iptne .el`

d`xp ok .xac eze`l md miryx ixdy ,miryx

ipira.éøãðë.mixyk"ilr" "ipixd" xn`c b"r`

`l - eiptl xkk e` dnda e` xifp dide "epnid"

oi`y ,mixcep mixykd oi` ixdy .melk xn`

k zeyrl oi`yxzacpk" xn` m` inp d"de .o

miryx oi`y itl ,melk xn` `l "ilr miryx

miryx mpi` - miacep md m`y ,[miacep] (miaeh)

) `ztqeza `zi` ikde .xac eze`l`"t yix(.

íúåáãðë.oaxwae xifpa xcpmixykd ixdy

xn` ik ,jkld .zexifpae oaxwa md miacpzn

ike ,xifp `ed ixd - eiptl xaer xifp dide "ipixd"

dil ded - eiptl zgpen dndae "ilr" xn`

`l dreaya la` .dacp oaxw `ed ixd :xne`k

epnid" xn`e eiptl gpen xkk did elit` ,aiign

.mlerl oirayp mixykd oi`y itl - "lke` `ly

) lirl 'ixn`c b"r`e.g scediiytp ifexflc (

devn xacl mirayp-ixwn `l dreay `idd

.devnd z` miiwl miaiiegn md xak ixdy ,dacp

ixd" xne`a `l` dpi` dacp ixd :wcinl `ki`e

`l` dizil df welige ,"ilr ixd"a xcpe ,"ef

i`ne xcp i`n zexifpa la` .zepaxwc mixcpa

ixnbl `a epi`y xac eyexit xcpc ipira d`xp !cg` oipra `l` epi` ixd ?dia ikiiy dacp

.miievx xzei eiyrnye ,eytp zacpa xzei xcep mc`dy dn eyexit dacpe ,ald zacpa

.eiykr eyixtd `ly oeik ,ixnbl acpzn epi`y itl ,"ilr ixd" `ed xcpc opixn` d"yne

acpzny itl "ef ixd" xne`a `ed dacpe-xcp ly myexit `ed dfy oeike .ievx xzei excp

xzei dievx ely dpeekdy in ,cg` oipra `l` zexifp ly xcpd oi`y t"r` ,xifpa s` ,dacpe

-jk lk dievx dpi`y ine ,dacp ezexifp iexw-oi` xifpa mixcepyk miryxde .xcp iexw

cepcp mey mzexifpa oi`e ,dievxe dnly mzpeky jezn mixykd la` ,ixnbl dievx mzpek

dxiar-zexifpc dacp iab `xnba opixn`c epiide .dacp mzexifp iexw-dl zgkyn

c"qa yxtpy enke ,wicvd oernyk.äéäùë 'îâ.eiptl xaer xifp`wec ,ikd elit`e

inc `lc .melk xn` `l - dicegl "ipixd" xn` ik la` ,"ipixd miryx ixcpk" xn`w ik

"`d`"c meyn .eiptl xaer xifpyk xifp l"dc oiyeciwc w"ta opixn`c ,"`d`" xne`l

,"ipixd" la` .ipdne ,`ilrn `pyil"ilr miryx ixcpk" xn`c e`l i`-xn`c rnyn `l

meyn 'ipzn `l` ."`d`"n rxb `l "ipixd"c ,ipira d`xp epi`e .izeax eyxit jk .icin

ipdn `l eiptl xaer xifpa elit` "ipixd mixyk ixcpk" xn` i`c opireny`l `z`c-hwp

xd" xn`y lkc ,p"d oi` la` .miryx ixcpk `yixeiptl xaer xifp dide ,cegla "ipi-ixd

xifp df.àîìãå.xn`w `plik`c epnid`plik`c `nlc xninl `ki`c oeike ,xnelk

mici oiied `lc l`enyl dil `xiaqe ,zegiken oi`y mici edl eed - xn`w!éðùã.dacpl xcp oia diloixcep opi`e oiacpzn mixykc xn`cxcepn .xwir lk xcep epi`y dfne dfn aeh .

aidi `we .dipin lirl aizkc mlyne xcepn aeh xzei `edy ,xnelk ,"xecz `l xy` aeh" aizk ikd xzae ,"mly xecz xy` z`" aizk `xw i`dn lirlc .mlyn epi`e xcepne ,mlyne

olekn aehc `xw opireny`l - `l i`c ,dacpl xcp oia ipy `lc `zyd ol rnyn .llk xecz `l xy` aeh jkitle ,mlyz `le gkyz `ny ,xnelk ."mlyz `le xeczy"n :dizlinl `nrh

mlyne [acep].'ø.mlyne xcep dfne dfn aeh xne` dcedi:`niz i`e .mlyz `le xeczyn xecz `l xy` aeh la` .zgaeyn dcn `id efe ,mly xecz xy` z` :ikd i`xwl edl yixce

zi`xp jk .minelyzd zrya `l` xcpd zrya xkyd oi`y ,ok epi`y .jxky z` zcqtd `l - zqp`p e` zgky m` k"g`e ,zekf siqen dz` jxcp zryay xeaq `dz `l :w"d !`hiyt

ipira z`f dhiy.
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תקוותי חזקה . . אשר . . מנצל כל הזדמנות לקשר העניינים עם מעשה בפועל ועוד יותר – בהנוגע לחיי היום-יומיים . . הביטוי לעיל, 
מנצל כל הזדמנות כולל גם לראות ליצור הזדמנות.

ממכתב ג' מר-חשוון, תש"כ



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דכו
oiaiig lkda cenr h sc ± oey`x wxtmixcp

î"ø øîà÷ éë.øãðá.xn`w `wec mixcp oeyla - xeq`.øîà àì äáãðá ìáà'ipzn epiide

mzacpk" ipzwc.dacp oeyla ixcp oixykc ,"'åë øãð íúåáãðë éðú÷ àäå.rnync

.xn`w xcp oeylac.äì÷ú éãéì äá éúà àîìãiz` - "oaxw ilr ixd" xcp 'la xn` ikc

."xg`z la" meyn xarc .dlwz icil da.éîð äáãðicil eda iz` "oaxw ef ixd" xn` ik

dceare dfib icil ,dlwz"xg`z la"a la` .

.`zi` `pngxc `fb ia - `zi`c `kid lkc ,`l

.[ììäë]ciarc oebk - xzen dacp ipzwc 'ipzn

dyicwnc ,lldkicil da iz` `l ezc ,dxfra

.dlirn.øîéîì àëéà éàî úåøéæðã äáãðikid

,xifpa acp :ipzwc ,dlwz icil izil `lc ciar

?zexifpa miacpzn mixykc ,xzencäì øáñ
.÷éãöä ïåòîùëxifpnceze`k ,miny myl

.wicvd oerny iptl `ayøéæð íùà éúìëà àì
.àîèdpen k"g`e my` `ian `nhiny xifpc

xg` zexifp ini`nrhe .lk` `l my` eze`ne ,

.onwl yxtn.ãçà íãà éðôì àáaixwdl `ay

.exry glble ezexifp oaxw.éìò éøöé æçôåjezn

izi`xyminailr xabzp - d`p jk lk izxev

ip`iadl ywae ,ixvi,mirx miyrn icil

.mlerd on ipcxehl.åì éúøîà.envra xn` jk

.'åë àéìôé éë ùéà øîåà áåúëä êéìòepiidc

.miny myl - 'dl.àèç ìò éúàã`nihy

ira `l k"` - `ed `hg lr iz`c oeike .envr

`lc `nrh epiid `l` !z`hg oaxw mey lkinl

.`nh xifp my` lk`ïéäåú ïäùë.micgtzn,

dlil zcgte" enkmneie) "mixacgk(

zidze :opinbxzneoiqrek odyk .opi`y ,oixcep

oixfpn qrk myl `l` miny myl mixcep

.onvr.ïéàîèî ïäùëåd`neh `z`cixzqe

zexifp inei ipninl erae ,zexifpc inei edpdl

,xg``nhin `nyc ,d`neh ini odilr daixe

irae zxg` mrtxzqinl,zexifpc inei ipd lk

oihxgzneoihxgznc oeike .excpy onvra`l -

y"yl zexifp ied.dxfrl oileg oi`ian e`vnpe ,

d"eynei`cec ,dfn `l` lk` `l`ed y"yl

.carc.øåäè øéæð 'éôà ä"àlr hxgzn `nlcc

.dxfrl oileg `ian `vnpe ,ezexifp.øåäè øéæðá
hxgznc yginl `kil`le ,`nhp `lc oeikc .

i`e .hxgzn `l i`ce - d`neh ini eilr eax

cenrl leki epi`c ,hxgzn `ed d"t` :zxn`

ezexifpacin`c e`l i`c !yginl `kil `dl -

ded `l ,ea cenrl lekic xcpy mcew diytpa

.`nhp `lc `kid lk hxgzin `le ,xcp
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éë.xn`w `l dacpa xcpa n"x xn`wdacpa `le ,mixcpa `l` ixii` `l `xwc.

éðú÷äå.oaxwae xifpa xcp mzeacpkinwe`l zivn ikide ,mixcep mixykdy `nl`c

n"xk?:ïðéöøúîå.acp ipziieyw`l ivn dedc `ed oica `iyew jdc :izeax eyxite

- "mixyk ixcpk" :ipzwcn ,oixcep mixykd oi`y rnyn 'ipzn `dc .'ipznc `teb` dl

`l` .xcp :ipzw ikd xzae .melk xn` `l

xcp oia biltnc `teb 'ipzn wiic `xwirnc

ikid opiwiic - n"xk dl iwe`c xzae ,ipn dacpl

i` `nlya :w"d `l` .il d`xp epi`e .xcp ipzw

xcpc iyextl opivn - xi`n 'xk dl opinwen `l

xacd xyke xenb oevxa `edy jezn ,mixyk ly

d opixn` i`c b"r`e .ixwn dacp - ok zeyrlik

,dacpl xcp oia biltnc `pzl dil opirny `l

oia dil ipyc `pz o`n" zehiyta 'ixn` lirle

`hyewc meyn ikd opixn` lirl - "dacpl xcp

dl igc diteb cenlzd la` ,`id `zlinc

`le ,`id xi`n iax e`lc xnele ,`qib jci`l

.xity 'ipzn `vxzne dacpl xcp oia ol ipy

xcp ixwin ikid - `id xi`n iax zxn` i` `l`

ie`x xcpd oi`y oeik ixde ?"dacp" oaxwc

dacp `xwiy xyt` i` mixykl!äáãðinp

.dlwz icil da iz` `nlcixd" xn`c b"r`c

ylyn xzei `iadl xg`ne ,ryt `nlc - "ef

milbx.ììäë.owfddnda lr xn` m`

,oaxwa xcp - "mixyk zacpk" dxfra zgpend

oiyicwne dxfrl oznda oi`ian mixyk ixdy

owfd lld bdep didy jxck ,dze`.äàéáî
.dxfrl oileg`iadl xeq`y ,ynn dxfra e`l

dxfrd gzta `l` ,dxfrl oilegdacp .

úåøéæðã.xninl `ki` i`nj`id ,xnelk

yginl edl zi` `de ?zexifp oiacpzn mixyk

dlwz icil ez` `nlc:b"d :!ïåòîùë
.wicvdlkc :`yexit ikde .dl xaq :'iqxb `le

,dievx ezpeek jk lk - df oiipr jezn xcpy

dlwz icil `al yginl `kilcmy` .øéæð
.`nhxzeqy ,zna `nhpe ,zepnl ligzdy

dlgzk dpene oaxw `iane epipn.æçôåixvi

.ilron ipcxhl ywae ,"mink fgt" 'ln ,xdin

ipir d`xn ixg` jlil mlerd.øéæðxifdl

.'dlminy myl ezxifpy.íåùîlr iz`c

.`hg`nhpy.ïäùë.oixfep oidezodyk

mirxd odiyrn lr oihxgzn.ïéáøåmdilr

.zexifp inimiylyl `l` epeekzp `l dlgzny

mei.ïéàéáî.dxfrl oileg,zniiw ozexifp - mkg oxizd `ly onf lky .`wec e`l

s` - dievx ozpeek oi`y jezny ,xn`w oileg oirk `l` .odilr daeg odizepaxwe

nl `kil - mexcd on `ay `xab jda la` .oiievx opi` odizepaxwhxgzp `ly icdq op` - dlgza dievx jk lk ezpeek dzidy oeiky ,ikdl ygi.
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øéàî ø"à÷ ék¯àäå .øîà÷ àI äáãða ,øãða ¦¥¦§¤¤¦§¨¨¨¨¨©§¨
"íúBáãðk" :éðú÷¯áãð :éðz !ïaø÷áe øéæða øãð ¨¨¥§¦§¨¨©§¨¦§¨§¨§¥¨©

àIc øãBð àðL éàî .ïaø÷áe øéæða¯da éúà àîIc §¨¦§¨§¨©§¨¥§¨¦§¨¨¥¨
éãéI da éúà àîIc ,àI éîð äáãð ?äIwz éãéI¦¥©¨¨§¨¨©¦¨¦§¨¨¥¨¦¥
ï÷fä IJéä Iò eøîà :àéðúc .ï÷fä IJäk !äIwz©¨¨§¦¥©¨¥§©§¨¨§©¦¥©¨¥
àéäLk dàéáî ;åéîé Ik BúIBòa íãà Iòî àJL¤Ÿ¨©¨¨§¨¨¨¨§¦¨§¤¦
àçéðä .dèçBLå äéIò êîBñå ,dLéc÷îe ,äøæòI ïéJeç¦©£¨¨©§¦¨§¥¨¤¨§£¨¨¦¨
?øîéîI àkéà éàî úeøéæðc äáãð ,úBðaø÷c äáãð§¨¨§¨§¨§¨¨¦§¦©¦¨§¥©
ïBòîL (éaø) øîà ,àéðúc .÷écvä ïBòîLk dI øáñ̈©¨§¦§©©¦§©§¨¨©©¦¦§
àJà àîè øéæð íLà ézIëà àI éîiî :÷écvä©©¦¦¨©Ÿ¨©§¦£©¨¦¨¥¤¨
,íBøcä ïî øéæð ãçà íãà àa úçà íòt .ãçà¤¨©©©©¨¨¨¤¨¨¦¦©¨
åéúBöeå÷e ,éàBø áBèå íéðéò äôé àeäL åéúéàøe§¦¦¤§¥¥©¦§¦§¨
úéàø äî ,éða :BI ézøîà .íéJzIz BI úBøeãñ§©§©¦¨©§¦§¦¨¨¦¨
äòBø :éI øîà ?äàpä äæ EøòN úà úéçLäI§©§¦¤§¨§¤©¨¤¨©¦¤
ïééònä ïî íéî úBàJîI ézëIä ,éøéòa àaàI éúééä̈¦¦§©¨§¦¦¨©§¦§©§©¦¦©©§¨
Lwáe ,éøöé éIò æçôe ,éJL äàeáaa ézIkzñðå§¦§©©§¦©¨¨¤¦¨©¨©¦§¦¦¥
äzà änI !òLø :BI ézøîà .íIBòä ïî éðãøBèI§§¥¦¦¨¨¨©§¦¨¨¨¨©¨
ãéúò àeäL éîa ?EJL BðéàL íIBòa äàbúî¦§¨¤§¨¤¥¤§§¦¤¨¦
!íéîMI EçJâàL äãBáòä ?äòIBúå änø úBéäI¦§¦¨§¥¨¨£¨¤£©¤£©¨©¦
,éða :BI ézøîà ,BLàø Iò åéz÷Lðe ézãîò ãiî¦¨¨©§¦§©§¦©Ÿ¨©§¦§¦

éIò ,IàøNéa úeøéæð éøæBð eaøé EBîkøîBà áeúkä E ¨¦§§¥§¦§¦§¨¥¨¤©¨¥
'äI øéfäI øéæð øãð øcðI àIôé ék Léà"é÷úî ."ó ¦¦©§¦¦§Ÿ¤¤¨¦§©¦©©§¦

Iëà àIc àîè øéæð íLà àðL éàî :éðî éaø dÏ©¦¨¦©§¨£©¨¦¨¥§¨¨©
¯,IeëéI àI éîð úBîLà Ik ?àèç Iò éúàc§¨¥©¥§¨£¨©¦¨¥

ïäLk ;àîòè eðééä :äðBé 'ø I"à !eúà àèç Iòc§©¥§¨¨©§©£¨§¤¥
ïéäBz¯éîé ïäéIò ïéaøå ,ïéànhî ïäLëe ,ïéøæBð ¦§¦§¤¥¦©§¦§©¦£¥¤§¥
úeøéæð¯.äøæòI ïéJeç ïéàéáî eàöîðå ,ïäa ïéèøçúî §¦¦§¨§¦¨¤§¦§§§¦¦¦©£¨¨

,àI øBäè øéæð !éîð øBäè øéæð eJéôà éëä éà¦¨¦£¦¨¦¨©¦¨¦¨¨
:àîéà úéòaéàå .øBcðI IBëéc déLôð ãéîà éãeîàc©£¥£¦©§¥§¨¦§§¦¨¥¥¨
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אגרות קודש
 ב"ה,  י"א מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

ברכה ושלום!

...שמענו כמה פעמים מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע עפ"י מרז"ל שמדתו של 
הקב"ה מדה כנגד מדה אשר כל העוסק בחינוך הכשר המקרב את לבן של בני ובנות ישראל לאבינו 
שבשמים, הנה שכרם ביחוד הוא, נחת אמיתי מיוצאי חלציהם הם, ותקותי חזקה אשר בה ובבעלה 

הרב שיחיו יקוים זה במדתו של הקב"ה מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה.

בברכה.
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דכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc mixcp(iying meil)

øéàî éaø øîà÷ ékdf ,xecil aeh epi` dlwz yyg meynyøãða ¦¨¨©©¦¥¦§¤¤
-yixtiy xg`l elit` oky ,'oaxw `iadl ilr ixd' xcepd xn`y

,dizgz zxg` `iadl aiig dzn e` dca` m` ,excpl dnda
.xecil `l xn` ok lre ,wegx cv epi` dlwzl yygdy `vnpe

la`äáãða-dca` m`e ,'oaxw ef ixd' zniieqn dnda lr xn`y ¦§¨¨
cv `ed da dlwzl yyge ,dizgz zxg` `ian epi` dzn e`

,wegxøîà÷ àìmbe ,xecil aeh oi`y xi`n iax xn` `l df lr - Ÿ¨¨©
okle ,xi`n iax zhiyk `id epizpyne .miacep mixyk eixacl
mzeacpk la` ,melk xn` `l mixyk ixcpk xn` m`y da xn`p

.'eke xcp
,`xnbd dywnéðz÷ àäådpyna epipy `lde -'øãð' ,íúBáãðë §¨¨¨¥¦§¨¨©

,ïaø÷áe øéæðalr `id mb mixykd zacpy zyxtn dpyndy ixd §¨¦§¨§¨
oi`y xaeqd xi`n iaxk dpynd z` cinrdl ozip cvike ,xcp ici
zvxzn .mixykl die`x jxc dpi` `linne ,zgaeyn dcin xcpd

,`xnbdïaø÷áe øéæða 'áãð' éðz,oewiz oerh 'xcp' dpynd oeyl - ¨¥¨©§¨¦§¨§¨
zhiyk dpynd zyxtzn `linne ,oaxwae xifpa 'acp' `qxibde

.xi`n iax
:dacpl xcp oia weligd dn zxxan `xnbd

,`xnbd zl`eyàìc øãBð àðL éàîmixykd milibx oi`y - ©§¨¥§Ÿ
yyg yi ik ,xi`n iax zrcl oaxw mixcep zeidlda éúà àîìc¦§¨¨¥¨

`ai excp ici lr `ny -,äìwz éãéìcr excp miiwln xg`iy ¦¥©¨¨
a ,xg`z la lr xearie milbx yly xeariyäáãðàì énðeidi §¨¨©¦Ÿ

milibxerpniemnvryyg eze` yi da mb ixdy ,dpnnàîìc¦§¨
da éúàdacpd ici lr -,äìwz éãéìadln xg`iyzial d`i ¨¥¨¦¥©¨¨

.xg`z la lr xearie milbx yly xeariy cr ycwnd
wegx da dlwzl yygdy dacpl zexyt` yiy ,`xnbd zvxzn

,xzeiaï÷fä ìläk.owfd lld dyer didy enk -àéðúcepipyy- §¦¥©¨¥§©§¨
,`ziixaaåéîé ìk BúìBòa íãà ìòî àlL ï÷fä ìléä ìò eøîà- ¨§©¦¥©¨¥¤Ÿ¨©¨¨§¨¨¨¨

lldy dler oaxwa ,dlirn xeqi`a mc` lykp `l mrt s`y
lld did ,dyer did cvike .yicwddàéáîdndad z` -`idyM §¦¨§Ÿ¤¦

oiicräøæòì ïéìeç,dxfrd gztl -dùéc÷îegztaäéìò CîBñå ¦¨£¨¨©§¦¨§¥¨¤¨
eici z`,dèçBLådhigyl dycwdd oiay xvwd onfd jezny jk §£¨

zacpkay dxn`y epizpyne .da lernl zexyt` dzid `l
gzta cnerd cg` lr dzpeek ok mb ,oaxwa acp ilr mixyk
ote`d edfy ,eiptl my dzidy dnda lr ok xne`e dxfrd
lg ok lre ,dlwzl yyg ea oi` xen`ky mixykd ea mibdepy

.excp
:dacp zexifpa jiiy cvik `xnbd zxxan

,`xnbd dywnúBðaø÷c äáãð àçéðäzacp jiiy cvik oaen df - ¨¦¨§¨¨§¨§¨
la` ,lldk miyery epiide ,oaxwa mixykúeøéæðc äáãðlv`-] §¨¨¦§¦

,zexifp aecpl mixyk jxcy dpyna x`eany [zexifpàkéà éàî©¦¨
øîéîì,dlwz yyg dfa yi ixd ,zexifp miacep mixyk cvik - §¥©

.zexifp ixeqi` lr xeariy
,`xnbd zvxzndì øáñ)(,zexifp zlawa dacp ly ote` jiiy ¨©¨

÷écvä ïBòîLk.wicvd oerny ybty xifpa dyrnd enk -àéðúc §¦§©©¦§©§¨
,àîè øéæð íLà ézìëà àì éîiî ,÷écvä ïBòîL (éaø) øîàepiidc ¨©©¦¦§©©¦¦¨©Ÿ¨©§¦£©¨¦¨¥

,envr xdhne mini dray oiznn ,zna `nhp xifpy rxi` m`y
laiwy zexifpd ini oipn lk z` zepnl xfege ,my` oaxw `iane
einin lk` `ly ,envr lr wicvd oerny xn`e .ycgn envr lr

,`nhpy xifp my`àlàmy`,ãçàyøéæð ãçà íãà àa úçà íòt ¤¨¤¨©©©©¨¨¨¤¨¨¦
,íBøcä ïî,`nh xifp my` `iadyáBèå íéðéò äôé àeäL åéúéàøe ¦©¨§¦¦¤§¥¥©¦§

éàBø,d`xn dti -åéúBveå÷eey`x zexry-íélzìz Bì úBøeãñ ¦§¨§©§©¦
.miielz oeyln -N úà úéçLäì úéàø äî éða ,Bì ézøîàäæ Eøò ¨©§¦§¦¨¨¦¨§©§¦¤§¨§¤

äàpäz` glbl jxhvz dteqay zexifp jilr zlaw dnl - ©¨¤
.jizexryäòBø ,éì øîàì éúééäly excr,éøéòa àaàzg` mrte ¨©¦¤¨¦¦§©¨§¦¦

ïééònä ïî íéî úBàlîì ézëìä,xcrd z` zewydlézìkzñðå ¨©§¦§©§©¦¦©©§¨§¦§©©§¦

élL äàeáaazenca -ipt xzqlw,oirnd ina swzypy d`pd ©¨¨¤¦
éøöé éìò æçôe,`al rxd ixvi xdine -Lwáexg` jlil izeztl ¨©¨©¦§¦¦¥

,zee`zd xg` secx zeidle ,ipir d`xnjk ici lreïî éðãøBèì§§¥¦¦
íìBòä,`ad mleray iwlg ca``y -Bì ézøîàoeyle ,ixvil - ¨¨¨©§¦

,invrl izxn`e iail l` izxac xnelke ,`ed dvilnänì òLø̈¨¨¨
,ElL BðéàL íìBòa äàbúî äzàxn`y jexa iptl ze`bzdl oi`y ©¨¦§¨¤§¨¤¥¤§

dn cere .`ed ely lkde ,utgy zipaze dxev itl ,mlerd dide
`l` d`bzn jpi`y ,jlv` miiw x`yi `ly xaca ze`bzdl jl

éîaca`d seba -úBéäì ãéúò àeäLly ,dzind xg`å änøly §¦¤¨¦¦§¦¨§
äòìBú,äãBáòä,dreay oeyl -íéîMì EçlâàLilr law`y - ¥¨¨£¨¤£©§£©¨©¦

oerny miiqn .miny myl zexifpd xnbay zglbzd didze zexifp
,wicvdãiî,jk epnn izrnyykézøîà ,BLàø ìò åéz÷Lðe ézãîò ¦¨¨©§¦§©§¦©Ÿ¨©§¦

ìàøNéa úeøéæð éøæBð eaøé EBîk éða Bìdelawi zexifp ilawn lky- §¦¨¦§§¥§¦§¦§¨¥
,jzenk miny myléìòøéæð øãð øcðì àìôé ék Léà' øîBà áeúkä E ¨¤©¨¥¦¦©§¦¦§Ÿ¤¤¨¦

''äì øéfäìxcepd yi`l ezpeek ,''dl xifdl' exn`a weqtdy §©¦©
zexifpy ,eizepaxwn lk` okle .miny myl `idy ,jenk zexifp
dxn`y epizpyne .dlwzl da yegl oi`e dacpl zaygp efk

.efk zexifpl dzpeek ,xifpa acp mixyk zacpk
:`nh xifp my` lk` `l wicvd oerny recn `xnbd zxxan

é÷úîépî éaø dì ó,`ziixad ixac lr dywd -àðL éàîdn-] ©§¦¨©¦©¦©§¨
[dpzypìëà àìc àîè øéæð íLàmrhd mzqd on ,wicvd oerny £©¨¦¨¥§Ÿ¨©

meyn ,`edàèç ìò éúàc`edy -mc`l i`pbe ,`hg zngn `a §¨¥©¥§
ok bdp dnl dyw ok m`e .`hg meyn axwd xac lek`l aeyg

df mrhn `ld ,`nh xifp my`a `wecìeëéì àì énð úBîLà ìk̈£¨©¦Ÿ¥
,lek`l el did `l mb zeny` x`yn -eúà àèç ìòcmeyny - §©¥§¨

.`nh xifp my`n wx rpnp recne ,mi`a md `hg
,`xnbd zvxznäðBé éaø déì øîàoerny ly enrh ,ipn iaxl ¨©¥©¦¨

`l` ,`hg lr `ay meyn epi` ,`nh xifp my` lek`l `l wicvd
àîòè eðééäzexifp ixcep mzqy ,`ed mrhd -ïéäBz ïäLkoixfFp ©§©£¨§¤¥¦§¦

ick z`fe ,zexifp mixcep mirxd odiyrn lr mihxgzn mdyk -
,mpeer xtkziyïéànèî ïäLëeini rvn`a e`nhpy rxi`yke - §¤¥§©§¦

,zna zexifpd,úeøéæð éîé ïäéìò ïéáøåini mdl miaxzn jk jezne §¨¦£¥¤§¥§¦
d`nehl encwy minid ik ,dligza elawy dnn xzei zexifp
elawy zexifpd ini lk z` ycgn zepnle xefgl miaiige ,miltep

okle ,mdilrïäa ïéèøçúîmnvr lr elawy xacd mvr lr - ¦§¨§¦¨¤
,zexifp,äøæòì ïéleç ïéàéáî eàöîðå,mzexifp lr mihxgzny oeik §¦§§§¦¦¦¨£¨¨

mze` miaixwn oi`y itl ,dxfra oileg oirk md mdizepaxw
.`nh xifp zepaxw lek`l wicvd oerny rpnp okle ,ald oevxn

,dpei iax lr `xnbd dywnéëä éà,jk m` -énð øBäè øéæð eléôà ¦¨¦£¦¨¦¨©¦
did ezexifp ini xnba xedhd xifpd `iany zepaxwd on elit` -
zexifpd ini jeza `ny ,mzlik`n rpndl wicvd oernyl
eiykr ly zepaxwdy `vnpe ,zexifpd zlaw lr xifpd hxgzd

.dxfra oileg oirk md
,`xnbd zvxznàì øBäè øéæðini rvn`a hxgziy yegl oi` - ¨¦¨Ÿ

,zexifpdøBcðì ìBëéã déLôð ãéîà éãeîàclaiwy mcewy itl - §¨¥£¦©§¥§¨¦§
zexifp ini dnk envr z` cn` mzqd on zexifp envr lr
jka cenrl lekiy ezrca xryny xg`l wxe ,lawl ezexyt`a
la` .miievx eizepaxwe ,rvn`a hxgzdy yegl oi` ok lre ,xcep

zexifp ini eilr mitqeezny `nh xifpyegl yi ,lirl xen`k
eizepaxw oi` okle ,zexifpd zlaw mvr lr hxgzi jk jezny

.miievx
dpynd ly `pzd `ed in xxal oiprd zligzl zxfeg `xnbd
sqep ote` d`iane ,miacpznl mixcepd oia welig yiy xaeqd

:z`f dl`y uxzl
àîéà úéòaéàå,xen` dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"דכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc mixcp(iyiy meil)

àîéz eléôàdacpl xcp oia zwlgnd epizpyny xn`z elit` - £¦¥¨
k `idäãeäé éaø,mlyne xcepy df z` gayn weqtdy xaeqd ©¦§¨

.llk xcep epi`y dfn aeh `edyék[izn-]äãeäé éaø øîàxcepy ¦¨©©¦§¨
df ,gaeynd `ed mlyneäáãðazniieqn dnda lr xne`y - ¦§¨¨

xn` ok lre ,wegx `ed dacpa zelwzl yygy ,'oaxw ef ixd'
la` ,mlyle xecil aehyøãða,'oaxw ilr ixd' xne`y -øîà àì §¤¤Ÿ¨©

mirpnp eixacl mbe ,mlyle xecil aehy dcedi iax df lr
epizpyne .mixcpa miiwd dlwz yyg meyn ,xeciln mixykd
mixcepd oia dpynd zwlgn ok lre ,dcedi iax zhiyk `id

.xecil `l la` aecpl mixykd jxcy zxne`e ,miacpznl
:df uexiz lr dywn `xnbd

éðz÷äådy dcedi iax ixaca `ziixaa epipy `lde -äfî áBè §¨¨¨¥¦¤
s`e ,miiwn epi`e xcepyäfîed df `ed ,llk xcep epi`yøãBð ¦¤¥

.íéi÷îe,mlyne xcepd z` gayn weqtd dcedi iaxly ixd §©¥
dpynd z` cinrdl ozip cvike ,mixykl die`x ef jxcy i`ceae

.dcedi iaxk mixcepd md miryx wxy zxne`d
,`xnbd zvxzníéi÷îe 'áãBð' éðzoerh 'xcep' `ziixad oeyl - §¥¥§©¥

xac z` dpyz jke ,oewiz'acep' dfne dfn aeh ,dcedi iax i
miiwne xcep la` ,llk acep epi`y inn xzei aeh `edy ,miiwne
yygd meyn ,mixykd jxc epi`e aeh epi` dcedi iaxl s`

.dcedi iax zhiyk dpynd zyxtzn `linne ,dlwzl
:dacpl xcp oia weligd dn zxxan `xnbd

,`xnbd zl`eyàðL éàî[dpzyp dn-]øãBð,mlyneàìcepi`y- ©§¨¥§Ÿ
,dcedi iax zrcl xecil aehda éúà àîìécexcp ici lr `ny-] ¦§¨¨¥¨

[`eai,äìwz éãéìyly xeariy cr excp z` miiwln xg`iy ¦¥©¨¨
,xg`z la lr xearie milbxénð äáãðyegl yi dacpa mb - §¨¨©¦

,yyg eze`léúà àîìéc[`eai `ny-]äìwz éãéì,dacpd ici lr ¦§¨¨¥¦¥©¨¨
xearie milbx yly xeariy cr ycwnd zial d`iadln xg`iy
xn` recne ,dacpn mb rpndl mixykl yi ok m`e .xg`z la lr

.mlyle aecpl aehy dcedi iax
,`xnbd zvxzndéîòèì äãeäé éaø,xg` mewna ezhiyl -øîàc ©¦§¨§©£¥§¨©

äøæòì BúNák àéáî íãà,oileg dceradLéc÷îe,dxfrd gzta ¨¨¥¦¦§¨¨£¨¨©§¦¨
CîBñåeicidèçBLå äéìòdlwz yyg dfa oi` ok dyerde ,cin §¥¨¤¨§£¨

aeh xzeiy dcedi iax xne` dfk dxwn lre ,`edy ote` lka
.mlyle aecpil

,`xnbd zl`eyðézçjiiy cvik oaen -úBðaø÷c äáãðlv`-] ¦©§¨¨§¨§¨
la` ,dxfrd gzta epaxw yicwna xen`k ,[zepaxwúeøéæðc äáãð§¨¨¦§¦

,zexifp aecpl mixykd jxcy dpyna x`eany ,[zexifp lv`-]
øîéîì àkéà éàî,zexifp mixcep mixyk cvik ,[dfa xnel yi dn-] ©¦¨§¥©

.zexifp ixeqi` lr xeariy dlwz yyg yi ixd
,`xnbd zvxzndéîòèì äãeäé éaøep`vny enke ,ezhiyl - ©¦§¨§©£¥

,xg` mewna xn`yàéðúc`ziixaa epipyy -,øîBà äãeäé éaø §©§¨©¦§¨¥
úàhç ïaø÷ àéáäì ïéeàúî eéä íéðBLàøä íéãéñç,jezny £¦¦¨¦¦¨¦§©¦§¨¦¨§©©¨

miiwl miwwezyn eid ,maxwa dxray `xead zad`e mzeciqg
,z`hg oaxw zaxwd mdn xqgiy evx `le ,zeevnd lk z` mteba
oi`y ,z`hg `iadle acpzdl elki `l j` .dyr zevn ef s`y

elld miwicve ,bbeya dyrpd `hg lr `l` dze` mi`ianéôì§¦
,íäéãé ìò äìwz àéáî àeä Ceøa LBãwä ïéàLmlern elykp `l ¤¥©¨¨¥¦©¨¨©§¥¤

ilbxe ,minyd on eze` miriiqn xdhdl `ady meyn ,dxiara
.dzaxwda eci lr eaiigziy `hg mcia did `le ,xenyi eiciqg

ïéNBò eéä äî,da aiigzdl mdl e`vn jxc dfi` -ïéãîBò ¤¨¦§¦
ïéácðúîemnvr lr milawn -íB÷nì úeøéæðminy myl -éãk ¦§©§¦§¦©¨§¥

íB÷nì úàhç ïaø÷ áéiçúiLxn`py enk zexifpd xnbae xacna) ¤¦§©¥¨§©©¨©¨
(ci-biFpAxw z` aixwde ,'ebe Fxfp ini z`ln mFiA xifPd zxFY z`fe§Ÿ©©¨¦§§Ÿ§¥¦§§¦§¦¤¨§¨

s`y `vnpe .'ebe 'z`Hgl dninY DzpW zA zg` dUake ,'ebe 'dl§©§¨©©©§¨¨§¦¨§©¨
mzpeeke eid miciqgy jezne .aixwdl mcia dlr z`hg oaxw
dxn`y epizpyne .mzexifpa dlwz icil e`a `l dievxe dnly
dpeek jezny zexifp lr zxacn ,xifpa xcp mixyk zacpky
.dacp diexw `idy ,mipey`xd miciqg eyry itk dievxe dnily

:dcedi iax lr zwlegd dhiy d`ian `ziixad
,øîBà ïBòîL éaømipey`xd miciqgøéæða eøãð àì`iadl ick ©¦¦§¥Ÿ¨§§¨¦

,jynda x`eand mrhdn ,z`hgäöBøä àlàmdnäìBò àéáäì ¤¨¨¤§¨¦¨
,dacpa d`ad.àéáîe ácðúî`iadl mdn dvexdíéîìLel` mby ¦§©¥¥¦§¨¦

,dacpa mi`a.àéáîe ácðúî`iadl dvexdeäãBzéðéî äòaøàå ¦§©¥¥¦¨§©§¨¨¦¥
dîçì,dnr mi`ad.àéáîe ácðúîeácðúä àì úeøéæða ìáà ©§¨¦§©¥¥¦£¨¦§¦Ÿ¦§©§

,mipey`xd miciqg,ïéàèBç eàøwé àlL éãk,`heg `xwp xifpdy §¥¤Ÿ¦¨§§¦
øîàpL`nhpy xifp zepaxwa(`i e xacna)àèç øLàî åéìò øtëå' ¤¤¡©§¦¤¨¨¥£¤¨¨

,'Lôpä ìòon envr z` xrivy itl eytpa `hgy o`kn miyxece ©©¨¤
.jynda x`az `xnbdy itk ,oiid

:zexifpa `hg jiiyy mixaeqd mi`pz dyely dpen `xnbd
ähéL ïlek øtwä øæòìà éaøå ïBòîL éaøå ÷écvä ïBòîL ,éiaà øîà̈©©©¥¦§©©¦§©¦¦§§©¦¤§¨¨©©¨¨¦¨

ïä úçàdrca miey mlek -éåä àèBç øéæðczexifpa `hg jiiyy - ©©¥§¨¦¥¨¥
.ok mixaeqy epivn okid `xnbd zhxtne .xefpl ie`x oi`eïBòîL¦§

ïøîàc àä ïBòîL éaøå ÷écväoernyy ,[dk cr epxn`y df-] ©©¦§©¦¦§¨©£¨¨
miaxzny jezny yygy ,`nh xifp my` einin lk` `l wicvd
xne`y oerny iaxe .mzexifp lr mihxgzn md zexifp ini mdl
.mi`heg e`xwi `ly ick zexifp eacpzd `l mipey`xd miciqgy

éaøa øtwä øæòìà éaøå,eixack xaeq mbøtwä øæòìà éaø àéðúc §©¦¤§¨¨©©¨§©¦§©§¨©¦¤§¨¨©©¨
éaøa[execa lecbd-],øîBàweqta xn`pàèç øLàî åéìò øtëå' §©¦¥§¦¤¨¨¥£¤¨¨

'Lôpä ìò,mc`d ytpa `hg `id zexifpdy rnynLôð Bæéàa éëå ©©¨¤§¦§¥¤¤
,ïéiä ïî Bîöò øòévL àlà ,äæ àèçg edfe.e`h ¨¨¤¤¨¤¦¥©§¦©©¦

,xne`e xtwd xfrl` iax jiynneäîe ,øîBçå ì÷ íéøác àìäåxifp ©£Ÿ§¨¦©¨¤©
ïéiä ïî àlà Bîöò øòéö àlL äfmixac x`yn `le,àèBç àø÷ð ¤¤Ÿ¦¥©§¤¨¦©©¦¦§¨¥

øác ìkî Bîöò øòönä,milk`nd lkn yxety -änk úçà ìò ©§©¥©§¦¨¨¨©©©©¨
änëå,`heg `xwpyïàkîy.àèBç àø÷ð úéðòúa áLBiä ìk §©¨¦¨¨©¥§©£¦¦§¨¥

,`xnbd zl`eyáéúk àîè øéæða àø÷ ïéãäådfd weqtd ixde - §¨¥§¨§¨¦¨¥§¦
xifp mzqy rnyne ,`nhpy xifpa xacn 'ytpd lr `hg xy`'

.`heg `xwp `l `nhp `ly
j` ,`nh xifpa xkfp zexifpay `hgd oipr mpn` ,`xnbd zvxzn

dfàeä àèça äðLc íeMîon envr xrivy mb e`hga ltky - ¦§¨¨§¥§
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נדרים. פרק ראשון - כל כינויי - דף י עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

מעשה אבות סימן לבנים . . הפירוש בזה דאין זה רק סימן אלא נתינת כוח ופתיחת הצינור והדרך עבור הבנים.
ממאמר פרשת לך לך ה'תשמ"ה

עניין ההליכה מלמטה למעלה היא עבודת האדם בתפילה ובקיום המצוות, ועניין ההליכה מלמעלה למטה הוא עניין לימוד התורה.
ממאמר פרשת לך לך ה'תשמ"ה
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ä"áå.zene` irzyn `l ikd ixaq`l` ,oeyl xwirn dizil - ikd irzyn 'it`c ,xnelk

l"iwe ,md zene` oeyl xn`c opgei 'xk ol `niiwe .`ed `pyil e`le ,ikda iyazyn ediipnc

oixzen oiiepik iiepkc inp.àéðúmelk xn` `l idena xcp xne` b"ayxxn`c `znena

oiiepik el` ixd iden.dreayl`l - idena xcp :ipzw ikc ,`z` 'ipzn iyextl b"ayxc :t"de

`znena" xn`c `l` ,cegla "idena" xn`c

,dyn raypy dreaya :xnelk ,"iden xn`c

) aizkcka zeny."yi`d z` zayl dyn l`eie" (

dreay :xn` eli`c ,idena xcp :opz d"yne

idena dwewy-"idena" xn`c rnyn did

xcp opz d"yne .cegla-opirac opireny`l ¨©

epiide .dreay epiidc ,dyn ly excp xikfiy

[xn`c] `znena :l`ilnb oa oerny oax xn`wc

"`znena" "inena" :iqxbc zi`e .iden-xn` `l

"`znen" "inen" ,melk-oiiepik el` ixd

`z` l`ilnb oa oerny oaxc :t"de .dreayl

z"iaa xn` eli`c xninl-iepik ied `l

,z"ia mr ok xn`iy `l inena opz ike .dreayl

:opz `lc `d `qxib jdle .z"ia `la `l`

inena xcp :opze ,inen dwewy dzeay-meyn

ok oi`y dn ,dreayn mixfbp dwewy dzeayc

odipia [wiqtd] miwelg miiepik ody itle ,inena

xcpa.'éðúîïéìåçìxykl jl lke`y

.ikcld"yne .edl opixw c"nld zegzta edlek

xyk `l ,oaxw `l` - oileg `l :irnzync ,xeq`

ikd ogky`c .xeq` `l` - ikc `l ,xeq` `l` -

) opixn`ck ,xzid iabc"n g"t zeicroa sqei cird :(

p `xwe .okc `edy `vnw li` lr xfreiaizk in

xn` ik ,jkld .zxzen xnelk "dxedh xetv lk"

"ikc `l"e "xyk `l"-ike .xn`w xeq` `l`

xeq` `l` :`niz-`le ,xn`w xeqi` meyn

`le ,xeq`d xaca qitznk dil dede ,xcp meyn
xqzin
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íãà øîàé àJL ïépî"äIBò 'äI""äçðî 'äI""'äI ¦©¦¤ŸŸ©¨¨©¨©¦§¨©
äãBz""íéîIL 'äI¯ "ú"I"'äI ïaø÷"÷å ."äîe åäf ¨©§¨¦¨§¨©©¤

Iò íéîL íL øékæäI àJà ïåekúð àJL¯ ïaøwä ¤Ÿ¦§©¥¤¨§©§¦¥¨©¦©©¨§¨
äøBz äøîà"'äI ïaø÷",äIháI¯úçà Iò.änëå änk ¨§¨¨¨§¨©§©¨¨©©©©¨§©¨

ééepék à"äáå ,ïéøeñà ïééepék ééepék à"ùá ;éàpúk àîéI¥¨§©¨¥¦¥¦¦£¦¦¥
ïéøeñà ïééepék ééepék ã"î ,åàI éàî .ïéøzeî ïééepék¯ ¦¦¨¦©¨¦¥¦¦£¦

íéøzeî ã"îIå ,ïä úBneà ïBLI ïééepék (ééepék) øáñ÷̈¨©¦¥¦¦§¥¨¦
¯àîIò éJeëc ,àI ?íéîëç ïäI eãaL ïBLI øáñ÷̈¨©¨¤¨¨¤£¨¦¨§¥¨§¨

éòzLî éîð éðäa :éøáñ ù"áå ,ïä úBneà ïBLI ïééepék¦¦§¥¨§¦§¨¥©¦¦§¨¥
.úBneà éòzLî àI éðäa :éøáñ IJä úéáe ,úBneà¥¦¥¨§¦§¨¥¨¦§¨¥
íeMî ïééepék ééepék ïðéøæb éøáñ ù"á :àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨¨§¦¨§¦©¦¥¦¦¦
íeMî ïééepék ééepék ïðéøæb àI :éøáñ ä"áå ,ïééepék¦¦¨§¦¨¨§¦©¦¥¦¦¦
:óñBé áø éðz ?íéøãðc ïééepék ééepék ã"ä .ïééepék¦¦¦¥¦¦¦§¨¦¨¥©¥
ïééepék ééepék ã"ä ."àðñp÷î" "àðçp÷î" "àðîp÷î"§©©§¨§©©§¨§©©§¨¦¥¦¦
ééepék ."íéôøç" "íéëøç" "íé÷øç" :äàLôî éðz ?íøçc§¥¤¨¥©§¨¨£¨¦£¨¦£¨¦¦¥
"àðçfðî" "àð÷æçî" :óñBé áø éðz ?úeøéæðc ïééepék¦¦¦§¦¨¥©¥§©©§¨§©©§¨
"àðæçúéî" ,éàî "àðæçôéî" :eäI àéòaéà ."àðçéôî"©¦§¨¦©£¨§¦§©§¨©¦§©§¨
:éLà áøI àðéáø déI øîà ?éàî "àðæòúéî" ,éàî©¦§©§¨©£©¥¨¦¨§©©¦
ïîp÷" àîIc Bà ,øîà÷ "íðB÷" ?éàî (àîðé÷) "àîðé÷"¦§¨¦§¨©¨¨¨©¦§¨¦§¨
áøI àéiç áøc déøa àçà áø I"à ?øîà÷ "íNa¤¤¨¨©©©¨§¥§©¦¨§©
Bà ,øîà÷ ïéIBâðøz IL äpé÷ ?éàî "äðé÷" :éLà©¦¦¨©¦¨¤©§§¦¨¨©
äòeáLc ïééepék ééepék .éòaéz ?íðB÷c ïBLI àîIéc¦§¨¨§¨¦¨¥¦¥¦¦¦§¨
"IàáeáL" :àJà !òîLî íBLøb ïa IàeáL ?IàeáL ."Ià÷e÷L" "IàéúeáL" "IàeáL" ã"ä§¥§¦¥§¨¥§¥§¥¤¥§©§©¤¨§¨¥
"à÷é÷Là" ,íeIk øîà àI "àzáéLà" øîà :IàeîL øîà ?eäî "Ià÷e÷L" "IàéúeáL"§¦¥§¨¥©¨©§¥¨©©¦§¨Ÿ¨©§©§¦¨

¯"àLðéø÷" ,íeIk øîà àI¯"éäBîa" øîBàä :øîBà â"áùø ,àéðz ."ïééepék eJà éøä éäBîa øãð" .íeIk øîà àI¯àI Ÿ¨©§¨¦§¨Ÿ¨©§¨©§¦£¥¥¦¦©§¨¥¨¥§¦Ÿ
"éäBî øîàc àúîBîa" ,íeIk øîà¯.äòeáLI ïééepék eJà éøä'éðúî"éëc àI"å "øLk àI" "EI IëBàL ïéJeçI" øîBàä ¨©§§¨¨§¨©¦£¥¥¦¦¦§¨¨¥©¦¤©§¨¨¥§¨§¦

ãçàa øãð ,"íéILeøék" ,"Iëéäk" ,"çaænk" ,"íéMàk" ,"íéöòk" ,"íéøéck" ,"àøîéàk" .øeñà "Iebét"e "øúBð" "àîè"å "øBäè"¨§¨¥¨¦¨§¦§¨©¦¦¨¥¦¨¦¦©¦§¥©©¥¨¦¨©¦¨©§¤¨
ïaø÷ øékæä àJL ô"òà ,çaænä éLnLî Ikî¯.íeIk øîà àI "íéILeøé" øîBàä :øîBà äãeäé éaø .ïaø÷a øãð æ"ä ¦¨§©§¥©¦§¥©¤Ÿ¦§¦¨§¨¤¤§¨§¨©¦§¨¥¨¥§¨©¦Ÿ¨©§
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נדרים. פרק ראשון - כל כינויי - דף י עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

אתענין לדעת אם יש לו קביעות עתים בתורת החסידות אשר לימוד זה מביא לידי אהבת השם 
ויראת השם )ולהעיר מהלכות יסודי התורה ריש פרק ב'(, אשר הם מהמצות שחיובם תמידי ולא יפסק 

מעל האדם אפי' רגע כל ימיו וכמ"ש באגרת המחבר ריש ספר החינוך.

בברכה.



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc mixcp(iyiy meil)

L ïépîdligzklíãà øîàé àlef dnda' dnda yicwnd'äì ¦©¦¤ŸŸ©¨¨©
äìBòxn`i `l dgpn acpznd mc`e ,'dl dler xn`i `l` '''äì ¨©
äçðîxn`i `le ,'dl dgpn `l` ''äãBz 'äì'`le ,'dl dcez `l` ¦§¨©¨
xn`i'íéîìL 'äì','dl minly `l`øîBì ãeîìz(a ` `xwie)ïaø÷ ©§¨¦©§©¨§¨
,'äìdnicwd ,oaxw 'dl dxeza azkiy did ie`xd ony s`y ©

'dl oaxw oeyla xeciy epcnll 'dl dlnl oaxw dlnd z` dxezd
,dlhal miny my xikfdy `vnpe ea xefgi `ny miyyegy

,`ziixad dkiynnecenll yi df oicn,øîBçå ì÷äf äîemc` - ©¨¤©¤
,oaxw yicwnd,ïaøwä ìò íéîL íL øékæäì àlà ïåekúð àlL¤Ÿ¦§©¥¤¨§©§¦¥¨©¦©©¨§¨

äøîàdäøBz'dl xn`i `l dlhal miny my zxkfd yygny ¨§¨¨
`l` oaxwl,'äì ïaø÷miny my xikfndäìháìjxevl `ly - ¨§¨©§©¨¨

,xcp jxevl `ly xnelk ,llkänëå änk úçà ìòxdfidl jixvy ©©©©¨§©¨
.jka

opgei iax zwelgna mi`pzd ewlgp xaky xnel dqpn `xnbd
:yiwl yixe
éàpúk àîéì,íéøîBà éànL úéa ,a xcepdïééepék ééepék,eixcp elg ¥¨§©¨¥¥©©§¦¦¥¦¦

envr lr xq`y mixac mze`eïéøeñà,d`pda eilrìlä úéáe £¦¥¦¥
e miwleg,íéøîBàa xcepdyïééepék ééepékmixacde eixcp elg `l §¦¦¥¦¦

envr lr xq`yïéøzeî.d`pda elåàì éàîewlgp dxe`kl- ¨¦©¨
,df xaca mi`pzdøîàc ïàîxcepdy mixaeqd i`ny zia - ©§¨©

aïééepék ééepékeixcp,ïéøeñàøáñ÷y opgei iaxk mixaeq -(ééepék) ¦¥¦¦£¦¨¨©¦¥
ì ïééepékà ïBL,ïä úBnedxexa dty mdl oi`y zene`dn yie ¦¦§¥

.miiepik iiepika mixacneøîàc ïàîìemixaeqy lld zia - §©§¨©
eixcp miiepik iiepika xcepdy,íéøzeîøáñ÷yiwl yixk mixaeq- ¨¦¨¨©

miiepikyìíéîëç ïäì eãaL ïBLecay el` zepeyla `wece ,md ¨¤¨¨¤£¨¦
.mze` eca `l minkgy miiepik iiepika `le ,xcpd lg minkg

,`xnbd dgecàìi`ny zia zwelgn z` jk yxtl gxkd oi` - Ÿ
yxtl xyt` `l` ,lld ziaeàîìò éleëcoiae i`ny zia oia - §¥¨§¨
y opgei iaxk mixaeq lld ziaì ïééepék,ïä úBneà ïBLåipica ewlgp ¦¦§¥§

,oeylúBneà éòzLî énð éðäa éøáñ éànL úéámiiepik iiepik mby - ¥©©¨§¥§¨¥©¦¦§¨¥
oeyld z` miyayny mdn yi `l` ,zene`d oeyl xwirn mpi`y

,xcpl zkxvpd oeyll miaygp ,mda mixacneéøáñ ìlä úéáe¥¦¥¨§¥
úBneà éòzLî àì éðäaz` miyayny zene`dn el`y s` - §¨¥Ÿ¦§¨¥

oeyl ef oi`e ,oeyld xwirn mpi` ,miiepik iiepika mixacn oeyld
.xcpl zkxvpd

,ztqep digc,àîéà úéòaéàåmixaeq lld zia oiae i`ny zia oia §¦¨¥¥¨
y `l` ,md zene` oeyl miiepiky opgei iaxkéøáñ éànL úéa¥©©¨§¥

,[mixaeq-]ïðéøæba xcp mby exfb minkg -ïééepék ééepéklegiíeMî ©§¦¨¦¥¦¦¦
ïééepékéøáñ ìlä úéáe ,[mixaeq-]ïðéøæb àìxcpy exfb `l minkg- ¦¦¥¦¥¨§¥Ÿ©§¦¨

aïééepék ééepéklegi.ïééepék íeMî ¦¥¦¦¦¦¦
:miiepik iiepik miaygpd zepeyl md dn zx`an `xnbd

éîc éëéämd dn -,íéøãðc ïééepék ééepékxcepd i`ny zia zrcly ¥¦¨¦¦¥¦¦¦§¨¦
.lg excp mdaéðzdpy -,óñBé áøxn` m`àðîð÷îiepik `ed ¨¥©¥©§©§¨

xn` m` oke ,mpewlàðçð÷îxn` m` oke ,gpewl iepik `ed ©§©§¨
àðñð÷î.qpewl iepik `ed ©§©§¨

eéîc éëéämd dn -.íøçc ïééepék ééepékéðzmya mkg dpy - ¥¦¨¦¦¥¦¦§¥¤¨¥
,äàLôîxn` m`íé÷øçxn` m` oke ,wxgl iepik `edíéëøç`ed ©§¨¨£¨¦£¨¦

xn` m` oke ,jxgl iepikíéôøç.sxgl iepik `ed £¨¦
md dne.úeøéæðc ïééepék ééepékéðzdpy -óñBé áø,xn` m` ¦¥¦¦¦§¦¨¥©¥
àð÷æçîxn` m` oke ,wifpl iepik `edàðçæðîoke ,gifpl iepik `ed ©£©§¨©§©§¨

xn` m`àðçétî.giftl iepik `ed ©¦§¨

:miiepik iiepik md m`d mitqep zepeyla zwtzqn `xnbd
,eäì àéòaéàxn` m`,àðæçôéî,éàîxn` m` oke,àðæçúéî,éàî ¦©§¨§¦§©§¨©¦§©§¨©
xn` m` oke,àðæòúéîéàîmiiepik iiepik md el` zepeyl m`d - ¦§©§¨©

.zexifpl
déì øîàl`y -,éMà áøì àðéáøoeyla xcepd,(àîðé÷) àîðé÷ ¨©¥¨¦¨§©©¦¦§¨¦§¨

éàî,ezpeek miyxtn ji` -øîà÷ íðB÷xecpl oeekzd m`d - ©¨¨¨©
,xcpl iepik `edy mpew oeylaàîìéc Bàxecpl oeekzd `l `ny - ¦§¨

l dzid ezpeeke ,llk'íNa ïîp÷'(bk l zeny)ipnnqn cg` `edy ¦§¨¤¤
zxehwdøîà÷. ¨¨©
déì øîàl`y -,éMà áøì àéiç áøc déøa àçà áøoeyla xcepd ¨©¥©©¨§¥§©¦¨§©©¦

,äpé÷éàîl dzid ezpeek m`d ,ezpeek miyxtn ji` -äpé÷[ow-] ¦¨©¦¨
,øîà÷ ïéìBâðøz ìLàîìéc Bàa xecpl dzid ezpeek `ny -ìïBL ¤©§§¦¨¨©¦§¨¨

íðB÷c.xcpl iepik `edyéòaézepic dn wtqa `xnbd dx`yp - §¨¦¨¥
.el` zepeyla xcepd ly

,zx`an `xnbdéîc éëéä äòeáLc ïééepék ééepékxn` m` .md dn - ¦¥¦¦¦§¨¥¦¨¦
ìàeáLe`,ìàéúeáLxn` m` oke ,dzeayl miiepik mdìà÷e÷L §¥§¦¥§¨¥

.dwewyl iepik `ed
ike ,`xnbd dywnìàeáL`ld ,dzeayl iepik `edïa ìàeáL §¥§¥¤

,òîLî íBLøb.ea raydl mc` ipa zelibx oi`e mc` ly my `ede ¥§©§©
,`xnbd zvxznàlàmd dreay ly miiepik iiepikìàáeáLe` ¤¨§¨¥

ìàéúeáLe`,ìà÷e÷Leäî. §¦¥§¨¥©
:miiepik iiepik elit` mpi`y zepeyl zx`an `xnbd

,ìàeîL øîàm`,àzáéMà øîà,dreay ly miiepikd iiepikn epi` ¨©§¥¨©©¦§¨
e.íeìk øîà àìxn` m` oke,à÷é÷Là.íeìk øîà àìxn` m` oke Ÿ¨©§©§¦¨Ÿ¨©§

,àNðéø÷e ,mpew ly miiepikd iiepikn epi`.íeìk øîà àì ¨¦§¨Ÿ¨©§
,dwewy ,dzeay 'eke xne`d ,dpyna epipyelà éøä éäBîa øãð¤¤§¦£¥¥

ïééepék:dreay ly ¦¦
àéðz,`ziixaaøîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøixac z` yxtn - ©§¨©¨¦§¤©§¦¥¥

,dreayl iepik `ed 'idena xcp'y dpyndøîBàäraypd - ¨¥
aoeyléäBî,dyn -íeìk øîà àìoi` ixdy ,dlg ezreay oi`e §¦Ÿ¨©§

raypd ,`ed epipyy iepikde .dyna raydl zernynàúîBîa§¨¨
éäBî øîàc,dyn xn`y dreaya -ì ïééepék elà éøääòeáL. §¨©¦£¥¥¦¦¦§¨

äðùî
øîBàä:el` zepeyln cg`ïéleçì`l` 'oileg `l' ezernyne ¨¥©¦
oaxwkdn didiEì ìëBàL,jlyn -jnn lke`y dn xne`y e` ¤©§

`diå ,øLk àì`di jnn lke`y dn xn` m` okéëc àì`l-] Ÿ¨¥§Ÿ¨¥
`l e` ,[xedhøBäèå ,`di jnn lke`y dn xn` m` okàîè,e` ¨§¨¥

`di jnn lke`y dn xn`yøúBð,ezlik` onf xary oaxw -åok ¨§
`di jnn lke`y dn xn` m`ìebétzrya aygy oaxw - ¦

,epnfl ueg e` enewnl ueg elke`l ezcearøeñà.xn` m` oke ¨
xkkdfilràøîéàkxn`y e` ,oaxw ly dyl ezpeeky ,[dyk] - §¦§¨

ilr df xkkíéøéckmixica mi`vnpd zepaxwk ezernyny - ©¦¦
e` ,ycwnd ziaayíéöòklry mivr ixifb ipyk ezernyny - ¨¥¦

e` ,dkxrndíéMàk,gafnay zeadlyk ezernyny -e` ¨¦¦
çaænke` ,gafnd zepaxwk ezernyny -ìëéäkezernyny - ©¦§¥©©¥¨

e` ,ycwnd zia ly zepaxwkíéìLeøékzepaxwk ezernyny - ¦¨©¦
y e` ,milyexia miaxwda øãðilkçaænä éLnLî ìkî ãçàóà , ¨©§¤¨¦¨§©§¥©¦§¥©©

øékæä àlL ét ìòexcpaly oeylïaø÷a øãð äæ éøä ïaø÷oeik ©¦¤Ÿ¦§¦¨§¨£¥¤¤¤§¨§¨
.oaxwa xcepy rnzyn eixac jeznyøîBàä øîBà äãeäé éaøxkk ©¦§¨¥¨¥

ilr dfíeìk øîà àì íéìLeøé.milyexik xn`iy cr §¨©¦Ÿ¨©§
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על-ידי קיום המצוות האדם לוקח דברים גשמיים שבעולם הזה ועושה מהם מכשירי מצווה עד למצוות ממש, ומעלה אותם למעלה 
מעלה עד לרזא דאין-סוף, דרזא דקורבנא עולה עד רזא דאין-סוף.

ממאמר פרשת לך לך ה'תשמ"ה



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"דלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc mixcp(ycew zay meil)

àøîâ
äeøáñ,`pin` deda mi`xen`d exaq -éàîxcepd ly ezpeek ¨§¨©

zxin`a,ïéleçìutgdyéåäéì ïéleçì àì,`di -àlàk yecwïaø÷ ©¦Ÿ§¦¤¡¥¤¨¨§¨
xeq`e.dlik`a

,dpyna xe`iad `ed ok m`e,`xnbd zxxanépîdfi` zhiyk - ©¦
zipyp `pz,ïéúéðúîjezny zxaeqd'oilegl' xne`y eixac ©§¦¦

,ycwd `l` oileg didi `l lke`y dny rnynéà`id dpynd ¦
zhiyaøéàî éaø,,ok xnel xyt` i`ixdyxi`n iaxdéì úéì- ©¦¥¦¥¥

y xaeq epi`ïä òîBL äzà åàì ììëîzpaen '`l'd cv jezny - ¦§¨¨©¨¥©¥
lkep `l 'oileg `l' cg` cv xn`yk jk m`e ,jetdd cvl ezpeek
iax zhiyle ,ycwdk didi utgdy ipyd cvd z` eixacn oiadl
iax ixac xewn z` `xnbd d`iane .xeq` didi `l utgd xi`n

,od rney dz` oi` e`l llkny xaeqy xi`nïðúcoiyeciwa(.`q) ¦§©
,mi`pz ipic iablBðéàL éàðz ìk øîBà øéàî éaøletkéða éàðúk ©¦¥¦¥¨§©¤¥¦§©§¥

ïáeàø éðáe ãbmivelg exari m`y mdl xn`e e`pz ltk dyny - ¨§¥§¥
,elawi `l exari `l m`e ,crlbd ux` z` elawi dnglnaBðéà¥

éàðzipy z` yxtl jixvy xi`n iax xaeqy rnyne ,lirend §©
mieqn i`pza wxy dpzne oey`xd cvd z` xne`yke ,miccvd
miiwzi `l m`y ipyd cvd eil`n oaen `l ,dyery dyrnd legi
dpi` dpyndy `xnbd dcinrn okle .legi `l dyrnd i`pzd

xi`n iax zhiyaàlàzhiyaàéä äãeäé éaøiax lr wlegy ¤¨©¦§¨¦
ipae cb ipa i`pzk letk zeidl jixv epi` i`pzy xaeqe xi`n
i`pza wxy dpzn m`e ,od rney dz` e`l llkny oeik ,oae`x

miiwzi `l m`y eil`n oaen ,dyery dyrnd legi mieqni`pzd
ik ,xcpd legi jl lke`y oilegl xne`yk okle ,dyrnd legi `l

.ycwdk df `diy rnzyn eixac jezn
,dcedi iaxk dpynd z` cinrdl xyt` i`y ,`xnbd dgec

ixdy,dpynd ly `tiqa aezk - `tiq `ni`,øîBà äãeäé éaø ¥¨¥¨©¦§¨¥
øîBàäilr df xkkíeìk øîà àì íéìLeøé,'milyexik' xn`iy cr ¨¥§¨©¦Ÿ¨©§

,`xnbd zwiicneàôéñcîaezk `tiqa wxy dfn -äãeäé éaø ¦§¥¨©¦§¨
dy rnyn ,xne`àLéølke`y oilegl' da xn`py dpynd ly ¥¨

,'jlåàìzhiya dpi` -àéä äãeäé éaø,`xnbd zxfeg jk m`e ¨©¦§¨¦
.dpynd dxn`p `pz dfi` zhiya dxexial

dpynd ,`xnbd zvxzndlekzhiya [`tiqd oiae `yixd oia-] ¨
,àéä äãeäé éaøéðz÷ éëäåm`y ,dpyna yexitd `ed jke - ©¦§¨¦§¨¦¨¨¥

meyn ,melk xn` `l 'k `la 'mixic'e '`xni`' oeyla qitzd
øîBà äãeäé éaøLyøîBàäilr df xkkíeìk øîà àì íéìLeøéik ¤©¦§¨¥¨¥§¨©¦Ÿ¨©§

.'ka 'milyexik' xn` `l
:dcedi iax zhiya dxizq `xnbd dywn

éëåm`øîà' oeyla xcpd z` qitzd -éî äãeäé éaøì ,'íéìLeøék §¦¨©¦¨©¦§©¦§¨¦
øñzéî,xq`pe xcpd lg m`d -àéðúäå`ziixaa epcnl `lde - ¦§©§¨©§¨

yíeìk øîà àì íéìLeøék øîBàä øîBà äãeäé éaøøBciL ãò , ©¦§¨¥¨¥¦¨©¦Ÿ¨©§©¤¦
qitzieíéìLeøéa áøwä øáãa,mby dcedi iax zrcy ixd §¨¨©¨¥¦¨©¦

dcedi iax ixac ok m`e ,melk xn` `l 'milyexik' xne`yk
`ziixaa eixacl mixzeq [lg excp 'milyexik' xne`dy] dpyna

.[melk xn` `l 'milyexik' xne`dy]
dpynd zn`a ,`xnbd zvxzndlekkå ,àéä äãeäé éaøit lr s` ¨©¦§¨¦§

oi` okoeik ,`ziixaa dcedi iax ixacl dpyndn dxizqyéøú§¥
éàpzmipey mixac exn` mi`pz ipy -àaélàezhiy itl -éaøc ©¨¥©¦¨§©¦

,äãeäédcedi iax zrcy rny dpynd z` dpyy `pzd §¨
z` xn`y `pzde ,lg excp 'milyexik' oeyla qitzndy
'milyexik' oeyla qitzndy dcedi iax zrcy rny `ziixad

.melk xn` `l
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' מרחשון, ה'תשי"ג
ברוקלין, נ.י.

שלמא רבא להאי גברא רבא, הרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ

יושב על מדין, מנהל עדתו במישרים, איש חי רב פעלים,

מאיר ומזהיר, עפיי' ואינבי' שפיר, בנש"ק, וכו' וכו' כבוד

הדרת גאונו מוהר"ר מאיר שליט"א אביחצירא רב ראשי

דק"ק ארפוד ואגפי' יע"א

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מיום ו' לירח האיתנים שנה תשוב"ה, והנה ברך לקחתי וברך לו אשיבנה, 
בגשמיות  ומתוקה  טובה  לשנה  בי',  דכולא  ענינא  השנה,  לראש  לכהדר"ג  שכתבתי  ברכותי  ואכפול 

וברוחניות בטוב הנראה והנגלה.

מה שכותב כת"ר ששיגר לי מכתב מבשר טוב שנתמנה לראב"ד בעיר ארפוד ואגפי', הנה כנראה 
להצלחה  ברכתי  שליט"א  לכהדר"ג  ואאחל  הוא,  זמנה  עת  בכל  ברכה  אבל  הנ"ל.  מכתב  הגיעני  לא 
מופלגה במקומו החדש לכהן פאר בתור מרא דאתרא, וכידוע פירוש כ"ק אדמו"ר הזקן בעל התניא 
והשו"ע, שהענין כפשוטו מרא מלשון אדנות ובעלות, שהמרא דאתרא הוא האדון והבעלים בעיר ולא 

רק ברוחניות אלא גם בגשמיות.

המשך בעמוד הבא



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דלג oiaiig lkd` cenr `i sc ± oey`x wxtmixcp
îâ'.ïä òîåù äúà åàì ììëî äéì úéì- "oilegl `l" xn`c llknc ,oizipzna oebk

yexita xn` k"`` xeq` ied `lc xaq xi`n 'xe .xeq` ikd`e ,ied oaxw `d :dpin 'irny

.oaxw rney dz` "oileg `l" llkn dil rnyn `lc ,"oaxw `l` iedil oileg `l".ïðúã
zkqnax :"xne`d" wxta oiyeciwoae`x ipae cb ipa i`pzk epi`y i`pz lk ,xne` xi`n '

m` dyn mdil` xn`ie" aizkc ,i`pz epi` -

`l m`e 'ebe mkz` oae`x ipae cb ipa exari

jixv `lc ,"exari m`" aezkp `l .'ebe "exari

`l m` :rnync ,"exari `l m`" `l` azkinl

,mkkeza efg`pe - exari- exari m` `d

azkinl jixhvi` ikdl `l` .'ebe "mdl mzzpe"

rney dz` e`l llkn opixn` `lc - ediiexzl

`llknc ,xeq` ipzw oizipzne .od"oilegl `l"

.oaxw opirny.àìà,`id dcedi iax oizipzn

dil zilc ,od rney dz` e`l llkn dil zi`c

.letk i`pzóà øîåà äãåäé éáø àôéñ àîéà
.íåìë øîà àì íéìùåøé øîåàäbiltc`pz`

x epiidc ,dipin lirlcdpyn mzqc ,xi`n '

x `tiqcne .`idiax e`l `yix - dcedi '

dcedi iax `tiqe `yix ied k"`c ,dcedi

.xi`n iax `zrivneøîåàä øîåà äãåäé 'øù
.'åë íéìùåøé,"milyexik" xn`iy opirac

.milyexia mixifp xnelkãòáø÷ä øáãá øåãéù
.íéìùåøéáoiaixwy zegpne zepaxw oebk. gafn iabl.íåìë øîà àì íéìùåøéë øîåàä

.milyexi `ycwin `lc.äãåäé éáøã àáéìà éàðú éøúåxne`d :xaq oizipznc `pzc

`ziixac `pze .`ycwin milyexic ,xeq` - "milyexik" `d .melk xn` `l milyexi

x xaqwc - melk xn` `l "milyexik" xne`d xaqk"`` ,milyexi dycwzp `l dcedi '

."milyexia axwd xack" xn`i
ïéá
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- ikd xninl `ki`e ikd xninl `ki`c oeik ,ikd elit` ,xqzinol `niiwc ,`xnegl opilf`

xingdl mixcp mzq.øåäè.xeq` xzep lebt `nh:ipira dywe .ze`gqepa `qxbd `id jk

oeike .xqzin `l c"nl `lac llkn ,c"nla "ikcl" `pzc oeikc ?ikcl xedh oia `ki` i`n

iz`vne !`ed "xedh" ly enebxz "ikc" `lde ?xq`i dnl - c"nl `la "xedh" xn` ik ,oky

) 'ixcp zekldn `"ta l"f m"anxdlgi 'ldazky (

oke .c"nl `la xzep lebt `nhe ,c"nla xedh

"xedhl" 'ipzna ikd opiqxb i`e .xwir il d`xp

c"nla-dil opiqxb `l i`e .`gip-il d`xp

,xedha 'iipznl yg `l ,ikca c"nl `pzc meyn

,iccdl eey xedhe ikcc `id `hiyt `zlinc

lkc :ipz ipic zlz 'ipzna `pze .`ed `pipr cgc

xzidl ezernyny my xikfn `edy `kid-

,xqzne ,gzta c"nl ezlgza xikfiy jixv

,xyk ,oileg :epiide .od rney dz` e`l llknc

dxen `edy my xikfny `kid lke .xedh ,ikc-

,xzep lebt `nh oebk ,miycwa jiiye ,xeqi`

daxc`c ,ozlgza dgezt c"nl `kiiy `l ipdae

c"nla edl xn` i`-`xzidlc xninl `ki`

oeincd s"k eda xn` `lc b"r` inp ipdae ,oieknw

-'ipznl inwen 'nba `dc .i"xl elit` ixqzn

.s"k `la xeq` ipda ikd 'it`e ,dlek dcedi iaxk

xeq` dxen enyy oeiky-xqzn inp s"k `la

"`nh" xn` ikc xninl opivnc b"r` .`nlr ilekl-d`neh inp da jiiyc ,oieknw dnexz`

'it` ,`xnba opixn`ck xqz` `l da qitzn ike ,xeq`d xac dl `ied inp dnexzc ,dxdhe

oieknw miycwl inp xninl `ki`c oeik ,ikd-ipz xcde .xingdl mixcp mzqk dil ded

iax xn` ikd meyne ,xeq` my lr dxen ony oi` edlek ipdc .'eke mivrk mixick `xni`k

`l i`c ,s"ka edpixnilc irac dcedi-,xzepe lebta ok oi`y dn .xeq` xn`c rnyn `l

xeq` my lr onyy oeikc-a opzde :ilr dywz m`e .xzepk lebtk xne`k `ed ixdjci`

edlekc `nrhe ,xizn dcedi 'x da opz ikd elit`e ,'eke dgpn dler oaxw xne`d :oizipzn

oxeqi` dxen onyy t"r` ,el`y .`id `iyew e`l ?xzepe lebtn `py i`ne ,xeqi` dxen ony ipd `de ?i`n`e .s"ka edpixn` `lc-"dler ef dnda" xne`dy .oxeqi` my lr ony oi` n"n

z`hg e`-lk ,jkitle .cala xeq` meyn mdilr onyy ,xzepe lebta ok oi`y dn .minly e` dcez e` z`hg e` dler ipic dpnn zeyrl jixvy `l` ,`xeqi`l df mya oiekzn epi`

df xkk ilr xzep e` lebt :xn`y-s"k irac dcedi 'xc dinrh ,inp i` .dcedi 'xl elit` s"k `la xqzn d"yne ,xn`w xzepke lebtke ,oiekzn `ed xeq`ly oigiken eixac-`lac meyn

`nh ig jiiy `lc xzep lebt `nha d"yne .`x`ya oke ,xn`w "`xni` ig"c dil `xiaq s"k-`d" xne`a dcedi 'xl minkg micen :`ipzc ,`xnba `yext i`d gken ikde .s"k `ira `l ¥

oaxw `d xne`a ,xn`w oaxw ig `lc `cixb oaxw xne`a dilr ibiltc b"r` ,xnelk .'eke "oaxw-`le ,daxd da enrnry l"f mipey`xl izi`xe ,epizpyn yexit ipira d`xp jk .dil ecen

izrc itl xeegn xac elrd..àøîéàëxn`w recid dykc rnync ,cere .xingdl mixcp mzqc .oaxw ly dyk..íéøéãëmixicay zepaxwk..íéöòëdidy mivr ixifb ipyk

"mivr odkd dilr xrae" aizkck ,dkxrn iab lr jxer..íéùàëgafnd lry y` ly zeadlyk..íéìùåøéëmilyexiay zepaxwk.øîåàä.melk xn` `l milyexi`lc meyn

"milyexik" xn`..äåøáñ 'îâ) `xza `aa yixa dizekce ,i`w inp `pwqna "dexaq" i`da sc(..úéì.od rney dz` e`l llkn dilcb ipa i`pzn silicke ,letk i`pz ira `edc

"exari `l m`e" "exari m`" aizkc ,oae`x ipaeod e`l llkn n"xl dil zil ikc (.el zereay) "zecrd zreay"a opixn`c b"r`e .oiyeciwa "xne`d" wxta .xne` n"x opzc .-,`penna

mzd `pwiq` `d .dil zi` `xeqi`adilr xqznc `vtg epiidc ,eda zi` `penn inp mixcpe .`penn dia zi`c `xeq` eedc meyn ,dil zil zecre dheqac.àìàdcedi iaxwxta xn`c .

) "gleyd".en sc oihib) "xne`d" wxta letk i`pza n"xc dilr bilt `pipg 'xc b"r`e .od rney dz` e`l llkn opixn` `l` ,letk i`pz ira `lc ,xcp meyn ezy` z` `iven iab (oiyecw

.`q(-llk da xkfp `ly `pipg iaxk `nwe`l ira `le ,dcedi iaxc `ail` i`pz ixz xninle iwegcl jixhv`c b"r`e .da ixii`c meyn ,dcedi 'xk 'ipznl `nwe`l ira d"t`.àôéñãî
xne` dcedi 'x :`tiq ipzwcnc .dcedi 'x e`l `yix ied dcedi 'x-ipzw cegla dcedi 'x e`l `zyd crc llknxn` `l "milyexi" xne`d :xne` dcedi 'xy .'eke `id dcedi 'x dlek .

`nhe xzep lebta la` .dil jinqc meyn milyexi hwpc `l` mivre mixic `xni`l d"de .oeincd s"k xikfd `ly oeik ,melk-.epizpyna izyxty enke ,s"k 'ira `lc dcedi 'x eda dcen

s"k `la `pz edl `pz d"yne"milyexik" xn` ike ,milyexia axwd xac lr ezrc dcedi 'xlc xaq 'ipznc `pz .dcedi 'xc `ail` i`pz ixz .-mivr lr ezrcc xaq `xa `pze .xqzn

axwd xaca xeciy cre ,mipa`e-xqzn `l.
`ipz
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øîBà î"ø ,ïðúc .ïä òîBLéàðúk BðéàL éàðz Ik : ¥©¥¦§©¥¨§©¤¥¦§©
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נדרים. פרק ראשון - כל כינויי - דף יא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

ת"ח ת"ח בעד תשורתו היקרה תמונת פני אביו זקנו הרה"ג והרה"ח המקובל ראש ומנהיג 
עדות בישראל על מבועי היראה ופנימיות התורה מוהר"ר יעקב זצ"ל אביחצירא.

ואחרון אחרון חביב, היא בשורתו הטובה העולה על כולנה שביום כ"ד לחודש אלול נולד לו בן 
זכר ונקרא שמו בישראל דוד חי לאורך ימים ושנים טובות, והנני בזה להביע ברכותי שיגדלוהו ביחד 
עם זוג' הרבנית תחי' ואת אחיו שליט"א לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבת הדעת באמת, 

ובימיו נזכה לגאולה השלימה על ידי דוד משיח צדקנו דוד מלך ישראל חי וקיים, אמן.

בברכה

כבקשתו נשלח לו בחבילה בפ"ע ספרי קודש הקדשים אדה"ז זי"ע מן הנ]מ[צא תח"י: תורה 
אור, לקוטי תורה, ושולחן-ערוך. ובטח יאשר קבלתם.

המשך מעמוד הקודם



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

jtdyדלר ina cenr `i sc ± ipy wxtmixcp
.êì ìëåà àìù ïéá êì ìëåàù ïéá"jl lke`y oilegd" e` "jl lke`y oileg" xn`y oia

,"jl lke` `ly oilegd" e` "jl lke` `ly oileg" xn`y oiae ,xzen i`ce epiidc -

'it` - oaxw `l` oileg ied `l jl lke`y dn la` ,jl lke` `ly dn oileg :rnync

dil zilc ,`id n"x `ziixa `dc .od rney dz` e`l llkn opixn` `lc ,xzen ikd

xn`ykc .od rney dz` e`l llknoileg"

xn` `le ,di`pzl diltk `l - "jl lke` `ly

- "jl lke`y oileg `l" xn` ik la` .melk

rney dz` e`l llkn opixn` `l `kdc ,xeq`

lke`y oileg `l" lirl opixn`c b"r`c .od

opiwiice ,"jl,oaxw `l` iedil oileg `l :

dz` e`l llkn dil zil xi`n iaxl opiwiice

lke` `lc oileg" xn`c i` ,inp `kde .od rney

epwcwc eli` ,"jl,jl lke` `ly oileg i`d :

ded - oaxw `l` oileg ied `l jl lke`y `d

e`l i`d la` .od rney dz` e`l llkn rnyn

`dc ,od rney dz` e`l llkn rnyn `l

ied [`l] i`dc `kd `pz i`d xn` yexita

oileg" :ixn`c `ki`e .od rney dz` e`l llkn

d) - "jl lke` `lyjl lke` `ly oileg i`d (

llkn dil rnyn `pz i`dc ,rnyn oaxw `l`

dil rnyn `l i`d la` .od rney dz` e`l

xn` yexita `dc ,od rney dz` e`l llkn

zepdil dvex epi`y "jl lke`y oilegl `l"

.epnnìëåà àì ïéìåçì àìøúåî..onwl yxtn

àéù÷åàä øåñà éàîà êì ìëåà àì ïáø÷ éàä
.'åë åàì ììëî äéì úéìdz` e`l llkn i`dc

lke` `ly dn `ed oaxw `l :xnelk .od rney

.oaxw ied - jl lke`y dn la` ,jlø øîàå'
.'åë øîåàë äùòð àáàyexitacepi`y yxtn

dvexzepidlrney dz` e`l llkn `le ,epnn

.`ed od.éîð àëä"jl lke` `l oilegl `l" iab

?xzen i`n`divxzilx inp`l :w"dc `a` '

dn ,xnelk .jl lke` `l jkitl iedil oilegl

iplik`dl dvex dz`y!jl lke` `l jkitl ,oaxwl `l` ied oilegl `l - jlynéàä
.àðú.xzen - "jl lke` `l oilegl" :xn`c ,`ziixacâéìôå 'åëå àãçá äéúååë äì øáñ

.àãçá äéìò`kid inp ikd - xzen "jl lke` `l oilegl `l" xn`c ikid ike .oaxwa

.`a` iaxc `vexiz i`d dil zilc ,"jl lke` `l oaxwl" xn`c.ïéìåçì øîàã àäxn`c

llkn dil zilc - oaxw ied lke`y dn :rnync b"r` ,xzen ied "jl lke` `l oilegl"

oilegl `l lirl opivxznc `vexiz i`d oiprle .lirl ziyixtck ,od rney dz` e`l

.oilegl `l rnyn `l "oilegl" la` ,"oilegl `l" xn`c `kid ilin ipd - 'eke iedil

.ñéôúî à÷ àøéúéäá àðùéì éàäá øîà÷ã éà .'åëå íéîìù éçáæ øùáë éìò éøä`hiyte

.milral elit` oixzen minc zwixf xg`l minlyc ,xzencøùáå ïéìåç øùá úéçîã ïåâë
.íéîìù çáæ:minc zwixf xg`l.ñéôúî à÷ åø÷éòá ïðéøîà éîenk ,minly igaf xwira

.xeq`y ,minc zwixf iptl didy.åà`zydck.zxzen `idy ,eiykr `idy enk ,àú
.òîùdf" xn`e ,lebite xzepe `xizidc xya zignc oebk inp rnyne .lebite xzep :opzc

."dfk
àäå

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

àéðú.xzen jl lke` `ly oiae jl lke`y oia oilegk oilegd oileg`hiyt "jl lke`y"a

`d - oileg `di `l jl lke`y dn `d :l"`c idp ,inp "jl lke` `ly"ae ,ixyc

od rney dz` e`l llkn dil zilc ,n"xk dl opinwe`.ïéìåçì.xeq` jl lke`yjk

rney dz` e`l llkn meyn `de ?xeq` dnl :`aeh `iywe .ze`gqepd aexa `qxbd `id

ike !dil zil xi`n 'xle ,da iziinl opikixv od

xn`c oeikc ,e`l llknl `da oikixv `l :`niz

`dc ,`zil - ied oaxw jigxk lr "oileg `l"

,n"xk `lc 'ipzn lirl `pniwe` ikd meyn

dz` e`l llknl opikixv `d ika 'it` `nl`

`lc xne`y in yi jkitl !od rneydil opiqxb

mya `qxbd miiwl exn` mixg`e .llk `kd

meyne .e"ie `la ,opiqxb "oilgl"c l"f c"a`xd

zelgac - xqzn ikdxn`w dcez.ïéìåçì`l

.xzen jl lke`,xity iz` e"ie `la oia e"iea oia

jenqa yxtpy enk.àéù÷ådil zil `de ol

.od rney dz` e`l llkn n"xlmeync c"q `wc

`l - oaxwl dil rnync meyn ,xqe` n"x ikd

lke` `ly dn oaxw `di `l :xn`w ikde ,oaxw

oaxw `di - lke`y dn `d ,jlyn.ø"àå`a`

.`di oaxwl xne`k dyrprnyn "oaxwl"c oeikc

`zkece `zkec lka ,oaxw `l rnyne oaxwl

`kde .dixcp liig ivnc `peeba `pyil opiyxtn

lke` `l jkitl ,`di oaxwl :xn`w ikdc 'iyxtn

`l` xnelk ,iedl oileg `l :`nil inp `kd .jl

c"nl iyextl ol zi`c .jl lke` `l jkitl ,oaxw¨¤

legilc ikid ik ,xn`w oileg `lc `kd "oilegl"c

`de ?liig ivn ikid ,ikd elit` :`niz ike .dixcp

,od rney dz` e`l llkn xnel ipda opikixv

'xk `lc oizipzn jenqa lirl `pniwe` d"ync

miiqnc ,oizipzna n"dc ,`ed `iyew e`l !xi`n

"jl lke` `l" miiqnc i`d la` ."jl lke`y" da

`yexit ikd .xi`n 'xl elit`e ,rnyn xeq` -

o`nle .e"iea "oilegl" qixbc o`nl `zrnyc

inp ikd - `di oaxwl opixn`c ikid ikc :jixt ikdc ,ith xity iz` - e"ie `la dil qixbc

'eke jkitl ,`di oilgl `nip inp `kd :opiqxb ikde .dcez zelg epiidc ,`di oilgl `nip.

áø.'eke oilegl `l xn`c `d oilegl xn`c `d xn` iy`,xi`n iax `ziixa dlek ,xnelk

,c"nld zgz `"aya ,oilegl xn`c ixiin - xzen "jl lke` `l oilegl" :`tiq ipzwc `de

lke`y dn `d ,lke` `ly dn `di oileg - zxn` i`n .xn`w oileg `l xninl `kil jklid

gzta xnelk ,"oilegl" xn`c `d .od rney dz` e`l llkn xi`n 'xl dil zil - oaxw `di©

`d :w"d `l` .`id `ziixa e`l `dc ,`wec e`l - "xn`c `d" iy` ax xn`c i`ne ,c"nld

xn`y lk ,zxn`w `hyew - "jl lke` `l oaxwl"c jdl dl zincne ,xqznl zirac

ikd iy` ax ,e"ie `la qixbc o`nle .e"iea oilegl qixbc o`nl t"d .dgezt c"nla "oilegl"©

.jl lke` `l jkitl `di dcez zelgl :w"dc ,xqzn - `"aya "oilgl" xn` ikc :uxzn§

la` .`id `weec zi`ay c"nla inp `iddc ,xi`n iax xq`c "jl lke` `l oaxwl"c `inec

,xn`w oilg `l - dgezt c"nla xn`w ikoipra eyxtl xyt` i`e epeyl zernyn jky

dn `d ,lke` `ly dn dcez zelg `di `l - xninl zivn i`nc .`ixy jklid ,xg`

i`" :jl `iyw i`e .od rney dz` e`l llkn n"xl dil zil `d - dcez zelg `di lke`y

`zrivna ipzw ikid - xn`w [oilg] `lc ol rnyne ,`ziixa ipz dgezt c"nla "oilgl©

`kid lkc l"nw `zrivn ;l"nw `zeax `cg lke ,gzte c"nla `tiqe ,`"aye c"nla `zrivnc ipira d`xp !xn`w oilg `lc ,xzen ipzinl dil ded ,daxc` ?xeq` "jl lke`y oilgl"

`xeqi`c `pyila miiqnc b"r` ,gzta "oilgl" xn`c `kid lkc ,l"nw `zeax `tiqe .xeq` - "jl lke`y" epiidc ,`xizidc `pyil da miiqnc b"r` ,`"aya c"nl xn`c.ïéðòìå
.äëìä) "efg`y in"a opixn`c b"r` .`kdc 'ipzn mzqke ,od rney dz` e`l llkn dil zi`c dcedi 'xk opihwp:dr oihib"izn `l m`"e "izn m`" rxn aikyc `hiba l`eny oiwz`c (

letk i`pza-,l"f qtl` axd zrc oke .`nlrl diixynl iz` di`pzl diltk `l i`e ,n"xk edl `xiaqc oireh c"a meyn dxifb ,`zlinc `geexl dil ygc `l` ,n"xk l"qc meyn e`l

eizeklda l"f o"anxd wqt oke.àøéúéäá.qitzn `w) aizkcai mixac"lk`z xyade" xcde ,"jtyi jigaf mce" (.úéçîã.dinw minly gaf xya`xzidc zigne .minc zwixf xg`

xzid ly xkk - 'iab.åø÷éòá.qitzn `wizk` - dinw zignc ynn dfk `diy xnelk ,qitznw `xizidac xnel `vnz 'it` :dil `iywc `ki`e .minc zwixf mcew didy exeqi`a

diycw` `d `edc ,lkl xeq` `diy did ie`x - excp zngn i`c ,`iyw `l icicle !excp zngn mixfl xeq`y weye dfg inp `ki` `de :iyw` ez !excp zngn mi`nhl xeq` `dc ,xqzil

`xeq` `l` ,lkl xeq` did - ikd i`c ,`ed `xcp meyn e`l - mixfl weye dfgce mi`nhc `xeq`e .`xcp dil rwt minc zwixf xzalc `l` ,`nlr ilek` dixq`e
`ed
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc mixcp(ycew zay meil)

:dpyna iepyd 'oilegl' oeyld oiprn `ziixa d`ian `xnbd
àéðzoeyla qitzne xcepd ,`ziixaaïéleçe`ïéleçäe`,ïéleçk ©§¨¦©¦©¦

ïéaeixac seqa siqedyïéáe Eì ìëBàLsiqedy,Eì ìëBà àlLoi` ¥¤©§¥¤Ÿ©§
e lg xcpdøzeîxn` m` la` .exiag lyn lek`lìëBàL ïéleçì ¨©¦¤©

Eìe xcpd lgøeñàxn` m`e .exiag lyn lek`lìëBà àì ïéleçì §¨©¦Ÿ©
Eìe lg xcpd oi`øzeî. §¨

,`xnbd zl`ey :`ziixad dzpyp in zhiya zxxan `xnbd
dàLéøe` ,oilegd e` ,oileg xn` m`y da aezky `ziixad ly ¥¨

,xzen jl lke` `ly oilegképîdaiyn .`id `pz dfi` zhiya - ©¦
,`xnbdzhiyaïéä òîBL äzà åàì ììëî déì úéìc àéä øéàî éaø©¦¥¦¦§¥¥¦§¨¨©¨¥©¥

m`e ,jetdd cvl ezpeek zpaen '`l'd cv jezny xaeq epi`y -
ipyd cvd z` eixacn oiadl lkep `l 'oileg' cg` cv xn`yk jk

.xzene ,lg xcpd oi` okle ,oaxwk didi lke`y dny
dy ,xi`n iaxk `ziixad z` cinrdl xyt` i` ,`xnbd dgecix

àôéñ àîéà,`ziixad ly `tiqa aezk -xn` m`yàì ïéleçì ¥¨¥¨©¦Ÿ
,Eì ìëBàe lg xcpd oi`,øzeîzeidl leki ji` `xnbd dpce ©§¨

,lg epi` xcpdyïðúäåonwl epipy `lde -(.bi)xne`dyïaøwì §¨§©©¨§¨
øñBà øéàî éaø Eì ìëBà àì,lg xcpdy oeikïì àéL÷ådzywde- Ÿ©§©¦¥¦¥§©§¨¨

onwl `xnbd(:bi)xqe` xi`n iax recn ,df oic lrdéì úéì àä- ¨¥¥
xaeq epi` ixdy,ïéä òîBL äzà åàì ììëîxne`yk ok m`e ¦§¨¨©¨¥©¥

,oaxwk `di lke`y dny eixaca miwiicn `l jl lke` `l oaxwl
.lg epi` xcpdy oicd zeidl jixv ok m`ee`xnbd zvxzn(my),

øîà,àaà éaødf ixd jl lke` `l oaxwl xne`ykäNòðaygp - ¨©©¦©¨©£¨
,àäé ïaø÷ì øîBàkeCëéôìoaxwk `diy oeikn -,Eì ìëBà àì §¥§¨§¨§¥§¦¨Ÿ©§

e .xeq` xi`n iaxl s` ote` dfkaeénð àëäly ote`a ok enke - ¨¨©¦
,jl lke` `l oileg `l xne`y `ziixaddéì øîà÷ éëäaygp - ¨¦¨¨©¥

,el xn` jkyéåäéì ïéleç àì,oaxwk `l` oilegk `di `l - Ÿ¦¤¡¥
e,Eì ìëBà àì Cëéôìzhiyk jk m`e .xi`n iaxl mb xeq` okle §¦¨Ÿ©§

,lg xcpd oi` jl lke` `l oilegl xne` m`y `ziixad dazk in
mb dfk ote`ay oeik ,xi`n iax zhiya dcinrdl xyt` i` ixdy

.lg xcpdy dcen xi`n iax
,`xnbd zvxznàpz éàä,`ziixad lyàãça øéàî éaøk dì øáñ ©©¨¨©¨§©¦¥¦©£¨

,cg` oica -àãça déìò âéìôedxiaqne .xg` oica eilr wlgpe - ¨¦£¥©£¨
,`xnbddéúåk dì øáñxi`n iaxk -,àãçadéì úéìcepi`y - ¨©¨§¨¥©£¨§¥¥
y xaeq,ïéä òîBL äzà åàì ììkîlke` `l oilegl xne`yk okle ¦§¨¨©¨¥©¥

.oaxwk `di jnn lke`y dny eixacn miwiicn `l ik xzen jl

déìò âéìôexi`n iax lr wlgpe -,àãçaaxne`y ote`lïaø÷`l ¨¦£¥©£¨§¨§¨
zernyn oi`y oeik ,xzeny xaeq `ziixad ly `pzdy jl lke`

oaxwk `diy eixacxne`y ote`a mb okle ,jl lke` `l jkitle
.xzen jl lke` `l oilegl

:sqep uexiz
,øîà éMà áø,xi`n iax zhiya `id `ziixad lkeàä`tiqd- ©©¦¨©¨

ote`a `id `ziixad lyïéleçì øîàcmeyn xzene ,jl lke` `l §¨©§¦
,lk`i `ly dn didi oilegly ezpeeke ,[`"eya-] 'oilegl' xn`y§

.xzeneàäåote`a la` -øîàc,jl lke` `l [g"zta-] 'oilegl' §¨§¨©©
xn` eli`k df ixd oilegl xn`y meynïéleçì àì,jl lke` `l ©Ÿ§¦

òîLîcezpeekyéåäéì àì`di `ly -ïéleçàlàxeq` `di §©§©Ÿ¤¡¥¦¤¨
ïaø÷k. §¨§¨

a xcp qitznd mc` ,dpyna epipy,øBäèilr xedh xne`y epiidc ¨
,df xkkåa qitzn m` ok,àîèm` oke ,df xkk ilr `nh xne`y §¨¥

a qitzdìebéôe øúBðe xcpd lg ,lebita e` -øeñà:xkkd zlik`a ¨¦¨
éòawtzqd -,àîç øa éîøxn` m`éìò éøä'df xkkéçáæ øNák ¨¥¨¦©¨¨£¥¨©¦§©¦§¥

,eäî 'íéîc ú÷éøæ øçàì íéîìLef dxin`l qgiizdl yi m`d §¨¦§©©§¦©¨¦©
.`l e` ,xcpd lge dlirend dqtzdk

:wtqd z` `xnbd zyxtne
àðMéì ïéãäa øîà÷c éàixd' ,ef oeyla ynn xn`y xaecn m` - ¦§¨¨©§¨¥¦§¨

lg `ly i`ce ,'dwixf xg`l minly igaf xyak df xkk ilr
y oeik ,xcpdñétúî à÷ àøzéäaixdy ,qitzn `ed xzid xaca - §¤¥¨¨©§¦

xn`py enk ,dlik` xeqi` minlyd xya lr oi` mcd zwixf xg`
(fk ai mixac)i`ce efk dqtzde ,'lk`Y xUAde 'ebe KtXi Ligaf mce'§©§¨¤¦¨¥§©¨¨Ÿ¥

.df oeyla `ed `ng xa inx wtqy xnel oi`e ,dliren dpi`àlà¤¨
dxwna `ed ewitqïBâk,dfúéçîe íéîìL éçáæ øNa úéçîc §§¨¦¨¨¦§¥§¨¦¨¦

déab àøzéäcdwixf xg`l minly igaf xya eiptl migpen eidy - §¤¥¨©¥
xzid ly xkkeäæ øîàåmgld -äækxa inx wtzqde ,xyad - §¨©¤¨¤

`ngéàîm`d .eixac z` yxtp cvik-ñétúî à÷ Bøwéòa- ©§¦¨¨©§¦
lge ,mcd zwixf mcew df xya lr didy dlik` xeqi`a qitzdy

,xcpdBàyñétúî à÷ àøzéäaeiptly avnae onfa qitzdy - §¤¥¨¨©§¦
.xcpd lg `l xzend xaca qitzdy oeike ,dlik`a xzen xyady

:`ng xa inx ly ewitq z` heytl dqpn `xnbd
,àáø øîà,òîL àzx`eany dnn wtqd z` heytl xyt` ¨©¨¨¨§©

ici lr ea `veike xkk envr lr xeq`l leki mc`y epizpyna
k ilr df ixd xne`e qitznyìebéôe ,øúBð,lebitk e` - ¨¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' מרחשון, ה'תשי"ג
ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוהר"א שי'

שלום וברכה!

שאלתו,  על  ובמענה  מעשיות.  דמצות  הנחיצות  ע"ד  שלו  המאמר  את  לב  בשימת  ...קראתי 
הענין  להקלת  אשר  למאמרו,  בהנוגע  הערות  איזה  בפ"ע  בגליון  ורשום  להדפיסו,  הדבר  נכון  לדעתי 

נעתקו לאנגלית ע"י מזכירי דר. נ. מינדל.

ת"ח מראש אם יודיע בשו"ט מהתפתחות הישיבה בפרט, ומהמצב בהד"א של חב"ד במדינתו 
בכלל.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש

נהגנו כאן לכתוב g-d בהשמטת אות. ראה שו"ע אדה"ז חאו"ח ספ"ה וש"נ. ואכ"מ.
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סז  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

dkld ixe`ia
äîäáì [ô÷ú עם לפה להכניסם שרגילים מאכלים –

והגרעין  הקליפה לפלוט כך ואחר והגרעין ,522קליפתם
להוציא  או מהקליפה להוציאו שהדרך מאכל אבל
לפני  להוציאם טוב – האכילה קודם הגרעין את ממנו

שהניחום 523האכילה  ולאחר בטלטול.524, אסורים
שקליפתם  דברים ושאר ביצים לקלף ביותר והטוב
ולהשליך  לאשפה בסמיכות בהמה למאכל ראויה אינה
ליתנם  אפשר הצורך ובמקום לאשפה, מיד הקליפות

לאשפה  יפנו אותו וכיו"ב נייר גבי על או כלי .525לתוך
ìëåàä úà [àô÷ú.הנאכל החלק את –
ï÷øåæå [áô÷ú כדי לפניו מניחם לא אבל למרחק –

וימאסו. יצטברו שלא
åéøåçàì åðåùìá [âô÷ú אכילה דרך שהוא –526.
åéøåçàì åðåùìá [ãô÷ú חילוק אין שבזמננו בבתים –

הם  שהרי מלפניו או מאחוריו המצטברות קליפות בין
לאחריו, שמשליך מה מועיל ולא מקום, בכל מאוסים
המיועד  כלי או צלחת בתוך להניחם יותר, טוב ולכך
או  ההוא, למקום צריכים אם לפנותו כך ואחר לכך

זה  בכלי להשתמש צריך אם .527לרוקנו
åéãéá í÷øæé àìå [äô÷ú שאסורים משום –

.528בטלטול 

zetqede mipeiv
דגים 522) עצמות ענבים, כגון מסויימים פירות גרעיני דין

המוקצה". ב"לוח בערכו אחד כל נתבאר וכיו"ב קטנות
וזורק 523) בודקם מתולעים בדיקה הצריכים פירות וכן

קיא  סי' השלחן (קצות אכילתם דרך שכן בידיו הגרעינים
יח). בדה"ש

שלא 524) כדי השלחן על להניחם שאין נתבאר לא הנה
שהיו  משמע ס' סעיף לעיל ואדרבה רעי, של גרף ייעשו
עצמה, השבת במהלך השלחן על משליכים או מניחים
גרף  נעשות ואינן מאוסות אינם אלו שקליפות משום ואולי

פיו. בתוך שהיו מקליפין ובשונה רעי של
עשיית 525) כאן שאין תקכג) (הערה לעיל נתבאר אמנם

לטלטלם  שיבואו חשש יש אבל לכתחילה, רעי של גרף
השלחן  על להניחם שלא ביותר הטוב ולכך שהניחום, לאחר
המבואר  באופן כלי לתוך (או לאשפה ישר להשליכם אלא
לקליפות  יעיל אינו זה שפתרון אלא תקכז), הערה להלן
שלא  בקלות) מתקלפים שלא דברים (ושאר ולוזים אגוזים
מעורבות  עדיין קליפותיהן כי לאשפה מיד להשליכם רגילים
להוציאם  יש ולכך בורר), חשש בזה יש (וכן הפרי עם

מהסידור. תצד הערה כדלעיל שבת מערב מקליפתם
רעי 526) של גרף כעושה נראה אין בלשונו כשזורקן

או  כשזורקן משא"כ אכילתו בדרך כעושה אלא בכוונה
יצטברו  אם גם הרי לאחוריו זאת וכשעושה בידיו, מניחם
כשזורקן  משא"כ לטלטלם יצטרך ולא ימאסו לא הקליפות

לפניו.
המותר 527) דבר או פת יש ואם סב, סעיף כדלעיל

ללא  גם לטלטלו מותר סא) סעיף (כדלעיל בכלי בטלטול
שאין  שכיום נתבאר תקכח) (הערה ולהלן מקומו. צורך
להוציאם  גם להתיר מקום יש לאחריו לזריקה משמעות

בידו. מפיו
של 528) גרף לעשות שלא שכדי משמע ע"א קמג בגמרא

לפניו  בלשונו הקליפות את זרק ששת רב לכתחילה רעי
זרק  פפא רב תקכו), הערה כדלעיל אכילה דרך הוא (שאז
בעת  עליה (שיושבים המטה מאחורי (כשהן המיטה לאחורי

ורבי מאיסותן), משום לפנותם יצטרכו לא זכריה הסעודה)
ובקצות  וזורקן, המטה אחורי פניו מחזיר היה אבקולס בן
במחלוקת) למעט (כדי ביאר יח) בדה"ש קיא (סי' השלחן
אסורה  ביד שזריקה משום בלשונו זורק היה פפא רב שגם
אסורה  שהזריקה בשוע"ר נתפרש שלא מכך אך עניין, בכל
לו  היה בידיו לזרוק שלא לנו שביאר ועד טלטול משום
מבואר  לא וכן בידיו, מפיו והוצאתן נטילתן איסור לפרש
אבקולס, בן זכריה לרבי פפא רב הנהגת בין בגמרא החילוק
מתירים  וכולם בגמרא מחלוקת אין שאכן לומר יש ואולי
שכתבו  (וכפי אכילה דרך שזו בידיו מפיו הגרעין נטילת
לעניין  עצמו השלחן בקצות כתב וכן מהפוסקים, רבים
זרק  ששת שרב אלא מתולעים), לבדוק שצריך פירות
של  גרף שעושה ייראה שלא כדי אכילה דרך שהוא בלשונו
ייעשה  שלא כך בידיו לאחוריו זרק פפא רב לכתחילה, רעי
אבקולס  בן זכריה כרבי נפסק ולהלכה רעי, של גרף בפועל
של  גרף כעושה נחשב לא שבהם הדרכים ב' את לעשות
מאוסים  אינם שם המטה לאחורי לזרוק גם לכתחילה: רעי
ועפי"ז  אכילה, דרך שהיינו בלשונו זאת לעשות וגם בעיניו,
פתרון  למצוא ויש לאחוריו בזריקה תועלת שאין בזמננו
לעיל  כמבואר לכתחילה רעי של גרף עשיית לעניין אחר
ויכול  בלשונו להשליכו צריך אין גם ממילא תקכז), (הערה

בידו. להוציאו
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הפסח  קודם חמץ תערובת ביעור דין תמב סימן ג חלק

ÁÎ נקביה לסתום ולא שבריה לחזק עשוין אינן אם אבל
לכזית  מצרפתן העריבה הרי בעריבה מדובקים הן אם

ולבערן. לגורדן וחייב

לחזק  עשוי שאינו שבעריבה הבצק כל כשנצרף אף ואם
לו  די אלא לבערו צריך אין כזית בו יהיה לא ולסתום
לגבי  בטל והוא חשוב אינו כזית בו שאין דכיון בביטול

בה. מודבק הוא אם העריבה

ואין  ברפיון בסדקים מונח הוא אלא בה דבוק אינו אם אבל
פי  על אף לבערו חייב בסדק מונח אינו אם לומר צריך
אינו  ביטלו לא אם אפילו התורה שמן ואע"פ ביטל שכבר
עליו  תאכל לא שנאמר כזית בו יש כן אם אלא לבערו חייב

ו  שאור לך יראה ולא וגו' אף חמץ בכזית אכילה מה גו'
מכזית  פחות אפילו סופרים מדברי מכל◌ֿמקום בכזית, ראיה
לבערו  חייב אחר לדבר מודבק ואינו בעינו עומד שהוא חמץ

כזית. משום גזרה
חייב  חמץ טעם בתערובות ויש אחר בדבר נתערב ואפילו
בפסח  ממנו ויאכל ישכח שמא גזירה שביטלו אע"פ לבערו
אפילו  מאכלות איסורי שבכל התורה מן איסור כאן ויש
לרבות  כל וגו' חלב כל שנאמר התורה מן אסור מכזית פחות

שיעור. חצי

צריך  אין לאכילה ראוי שאינו קצת מטונף הוא אם לפיכך
ביטלו: וכבר כזית בו שאין כיון בעינו עומד הוא אפילו לבערו

ËÎ בצק אבל כלים שבשאר או שבעריבה בבצק זה וכל
אם  לקורותיו או לקרקעיתו או הבית לכותל הדבוק
לו  די אלא מצרפן הבית אין אחד במקום כזית ממנו אין

התורה. מן בביטול

בבית  דבוקים זתים חצאי ב' אם סופרים מדברי ומכל◌ֿמקום
לבערן  חייב מזה זה הרחוקים כתלים בב' הם אפילו אחד
הבית  כיבוד ידי על ביחד מתקבצין הן שלפעמים מפני

בזה. זה ונדבקין
אחר  זית וכחצי זה בבית דבוק בצק זית כחצי היו אם אבל
בעליה  או שלפניו באכסדרה או הימנו שלפנים בבית  דבוק
אחד  בחדר דבוקים אינם זיתים החצאי שב' כיון גביו שעל
כמו  בביטול לו די ולפיכך ביחד יתקבצו שמא חוששין אין
ביטלן  לא אם אבל בכלים או בבית המדובק בלבד זית לחצי
אין  אם אפילו לבטלן בידו שאין ששית שעה הגיע וכבר
חייב  בכלי או בבית דבוק והוא מכזית פחות אלא שם
עליו  עובר שהוא כזית משום גזירה לגמרי העולם מן לבערו

ביטלו: לא אם התורה מן

È˘ ÌÂÈ

Ï ונוהגין הם קדושים ישראל אבל הדין מעיקר זה וכל
אפילו  הנמצא החמץ כל וגוררים עצמן על להחמיר
לגרור  עוד ומחמירין בכלי או בבית דבוק והוא משהו

חמץ  יש ואם חמץ בהן שנגע והכתלים והכסאות הספסלים
טיט: מעט עליו יטיח אחריו לחטט יכול שאינו בסדק

‡Ï הדין מעיקר אפילו השנה כל חמץ בה שלשין ועריבה
אם  הפסח קודם לנכרי ליתנה או בטיט לטוחה צריך
לנקר  אפשר ואי לנסר נסר בין חריצין שיש רבים מנסרים היא
אם  כזית ממנו ישתייר שלא שבחריצים הבצק כל היטיב
לכזית. מצרפת שהעריבה העריבה בכל ממנו שיש מה נצרף

סדקים  בהן שאין אחת מחתיכה העשויות עריבות אבל
ויטמינם  היטיב ולרחצם מהם החמץ לנקר יוכל וחריצים
שיתבאר  כמו הפסח ימי כל לשם לילך רגיל שאינו בחדר
ששימשו  הכלים ושאר מגלגלין בעצי יעשה וכן תנ"א בסי'

וחריצין. סדקים בהם ואין בעיסה

שאי  כיון השנה כל חמץ בהם שמניחין נצרים סלי אבל
במתנה  לנכרי וליתנם להחמיר טוב היטיב לנקרם אפשר
טוב  וכן הפסח אחר ממנו ויטלם ויחזור הפסח קודם גמורה
פי  על אף השנה כל קמח בהן שמניחין בכלים לעשות

בפסח. בהן להשתמש רוצה שאינו

הקמח  וכלי הסלים וכן הלישה כלי ושאר העריבה ודין
ותנ"ג: תנ"א בסי' יתבאר בפסח בהן להשתמש שרוצה

·Ï באש ששרפו או כלב מאכילת ונפסל שנתעפש חמץ
אע"פ  לכלב ראוי שאינו עד ונחרך הביעור זמן קודם
שאינו  פי על ואף בפסח לאכלו אסור בפסח לקיימו שמותר
הרי  לאוכלו רוצה שהוא כיון מכל◌ֿמקום כלל, לאוכל נחשב
סופרים  מדברי לו נחשב הוא והרי לאכילה מחשיבו הוא

ממנו: לאכול מחשב שהוא מחשבתו ידי על גמור כאוכל

È˘ÈÏ˘ ÌÂÈ

‚Ï אם אבל לאכלו מתכוין כשהוא אמורים דברים במה
שנתערב  פי על אף אחר מאכל לאכול מתכוין הוא
אם  הביעור זמן קודם כלב מאכילת שנפסל זה חמץ בתוכו
חושש  ואינו לאכלו מותר זה חמץ כנגד רוב זה במאכל יש
לא  שהרי לאכלו כדי מתכוין שאין כיון שבתוכו זה לחמץ
שם  שנתערב או שמה נפל מאליו אלא בכוונה בתוכו עירבו
זה  והרי גמור כאוכל זה חמץ לו נחשב לא הרי בשוגג
ידי  על אלא כלל אוכל תורת עליו אין שהרי עפר כאוכל

לאכילה: עליו שמחשב מחשבתו

„Ï בו לכתוב אסור הפסח בתוך בשכר נכרי שבשלו דיו
פי  על ואף פיו לתוך קולמוסו יתן שמא גזירה במועד
שלא  כיון מכל◌ֿמקום כלב, מאכילת נפסל זה שבדיו שהשכר
שנפסל  קודם בהנאה נאסר כבר הביעור זמן לאחר עד נפסל

מ  נפקע זה איסור בשכר ואין נתבשל אם אבל לעולם מנו
ויתן  ישכח אם דאף במועד בו לכתוב מותר הביעור זמן קודם
לאכלו: מתכוין שאין כיון כלום בכך אין פיו לתוך קולמוסו

הפסח  קודם חמץ תערובת ביעור דין תמב סימן ג חלק

י"ד ‡ ביום באכילה אסור חמץ אין התורה שמן פי על אף
בסי' שנתבאר כמו ולמעלה ששית שעה מסוף אלא
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

c"agדלח i`iyp epizeax zxezn

המעונן  ביום לטעות יבואו שלא כדי מכל◌ֿמקום תל"א
חמישית  דהיינו היום חצות קודם שעות ב' חכמים אסרוהו

וששית.

דבר  ואפילו באכילה אלא אסרוהו לא ה' שעה שכל אלא
אסור  סופרים מדברי אלא אינו הפסח בתוך אכילתו שאיסור
מיני  כל ממנו להנות מותר אבל ואילך ה' משעה לאכלו
מן  בהנאה האסור גמור חמץ הוא אפילו ה' בשעה הנאות
לגזור  חכמים רצו לא כן פי על אף ואילך היום מחצות התורה
אפילו  לנכרי למכרו יכול ולפיכך ה' בשעה הנאה איסור עליו

הפסח: קודם הנכרי יאכלנו לא שבודאי אע"פ ביחד הרבה

ובלבד · ועוף חיה לבהמה ה' שעה כל להאכילן יכול וכן
שעה  קודם לאכול שיגמרו עד עליהם לעמוד שיזהר
וישאר  בחצירו אוכלין שהן ממה יצניעו שלא ויראה ששית
ומה  ימצא, בבל עליו ויעבור הביעור זמן לאחר שם מוצנע
אם  ואף הביעור שעת כשתגיע יבערנו מאכילתם שישתייר
בסי' שנתבאר כמו בזה ליזהר צריך ה' שעה קודם מאכילם

ע"ש: תל"ג

ÈÚÈ·¯ ÌÂÈ

בהנאה ‚ גם אסרוהו ולמעלה ששית שעה מתחלת אבל
ולא  במתנה לו ליתנו ולא לנכרי למכרו יכול אינו ולפיכך
שלו  אינן אפילו ועוף חיה לבהמה להאכילו ולא להפקירו
(לפיכך  בהנאה אסור נכרי של חמצו ואפילו הפקר של אלא

ואילך): ששית משעה נכרי של חמץ פת להריח אסור

בשנת „ כגון היום ענין לפי אותן משערין הללו שעות
שעה  הללו משעות שעה כל נחשב ארוך שהיום העיבור

בי  משעות שהיום ורביע לפי לעת למעת כ"ד שהן נונית
לעולם  נחשב הוא החמה שקיעת עד החמה מנץ דהיינו
אין  ולפיכך קצר שהוא בין ארוך שהוא בין שעות לי"ב
ומחצה  שעות ב' דהיינו היום שליש עד אלא חמץ לאכול
שעה  עד אלא לנכרי למכרו ואין העיבור בשנת חצות קודם
הפסד  ויש עדיין מכרו לא ואם היום חצות קודם ורביע
שיש  לפי חצות קודם שעה עד למכרו שהות לו יש מרובה
דהיינו  חמץ לענין שאמרו הללו שעות דב' שאומר מי
כ"ד  שהן בינוניות בשעות אותן משערין וששית חמישית

דבריו. על לסמוך יש מרובה הפסד ובמקום לעת למעת

הנכרים  ושפחתו לעבדו ליתנו אסור י"ד ביום הנשאר (חמץ
איסורו  זמן קודם שיאכלוהו אפשר שאי רב החמץ אם
חובו  כפורע זה הרי במזונותיהם חייב שהוא דכיון בהנאה

הנאה): מאיסורי

שהות ‰ יהיה לא הקבורה ואחר פסח בערב מת יש אם
האכילה  קודם הקברות לבית אותו מוציאין חמץ לאכול
כך  ואחר חמץ לאכול לבתיהם וחוזרין העם כל אותו ומלוין
קבע  סעודת לאכול שאין פי על ואף כראוי אותו מקברין
הוציאוהו  שכבר כיון מכל◌ֿמקום המת, נקבר שלא בעוד
כזה  הדחק בשעת ובפרט להקל יש לקברו כדי הקברות לבית
לאכול  שהות להם יהיה לא כך ואחר ללותו רבים שצריכין
אפילו  מפסיקין אין המת בהוצאת התחילו שאם ואע"פ
באמצע  מפסיקין שאין היינו ע"ב בסי' שנתבאר כמו לק"ש

והקבר  הקברות לבית הביאוהו אם וכן הקברות לבית הליכה
הקבר  הכינו לא כשעדיין אבל מיד לקוברו צריך מוכן הוא
הקברות  לבית המת הבאת בין מותר קבורה צרכי כל שאר או
דבר  הוא ואחד אחד שכל קבורה צרכי ושאר הקבר להכנת

המצוה: עסק באמצע הפסקה זו ואין עצמו בפני

È˘ÈÓÁ ÌÂÈ

Â חבירו אחר ישראל של חמצו בידו מופקד שהיה ישראל
שתגיע  עד מלמכרו ימתין אצלו) ממושכן שהיה (או
ואם  ממנו ויקחנו חמץ בעל יבא שמא פסח בערב ה' שעה
ויצטרך  ה' בשעה בריוח קונים לו ימצא שלא דבר הוא
אם  ומכל◌ֿמקום לכן קודם למוכרו לו מותר בזול למוכרו
שיחזיר  בו שיודע המכירו לנכרי למכרו שיוכל בענין הוא

חלוטה: מכירה למכרו אסור הפסח אחר לו

Ê לבערו חייב ששית שעה שהגיעה עד כלל מכרו לא ואם
בבל  עליו עובר שאין בענין הוא אפילו לגמרי העולם מן
ואבידה  מגניבה אפילו עליו החמץ אחריות שאין כגון יראה

כ  לבערו הוא צריך מכל◌ֿמקום פשיעה ע"י שלא הבאים די
זה  ערבים ישראל שכל ימצא בבל החמץ בעל עליו יעבור
לנכרי  זה חמץ מכר החמץ שבעל שאפשר פי על ואף בזה
שיתבאר  הקניות מדרכי באחד לו אותו והקנה שהוא במקום
לנכרי  בעליו מכרו וספק חמץ ודאי כאן שיש כיון תמ"ח בסי'

חמץ: ודאי מידי מוציא מכירה ספק אין מכרוהו לא וספק

Á שלא על בדין ותובעו הפסח אחר החמץ בעל בא אם
חייב  אינו הביעור זמן קודם לנכרי החמץ את מכר
שיהא  החמץ את לשמור אלא עליו קיבל שלא לפי לו לשלם
שיחזירנו  עד מאומה ממנו יחסר ולא לבעליו שמור
פסח  בערב למכרו עליו קיבל לא אבל לבעליו בשלימות
מרשות  מוציאה זו במכירה שהרי שמירה בכלל זו שאין
שקיבל  מחמת פסח בערב למוכרו כלל חייב ואינו בעליו
לבעלים  אבידה השבת מצות מחמת אלא לשומרו עליו
הוא  הרי בהנאה לאסור קרוב שהוא ה' שעה שהגיעה דכיון
למכרו  נאבד אותו הרואה אדם כל וחייב מבעליו כאבוד

אבידה. השבת מצות לקיים כדי לנכרי

È˘È˘ ÌÂÈ

אצלו  ממושכן היה לגמרי העולם מן שביערו זה חמץ (ואם
בין  לו פרע ולא הפסח קודם הפירעון זמן הגיע שכבר בין
יותר  שוה המשכון היה אם הפסח לאחר עד הגיע שלא
כמ"ש  המותר זה על שומר דין למלוה יש הרי חובו מכדי
שלא  מה על ללוה לשלם חייב אינו ולפיכך ע"ב) סי' בחו"מ
חייב  אינו שהשומר כמו הפסח קודם לנכרי הזה מותר מכר
הלוה  ואין חובו הפסיד מכל◌ֿמקום אבל שנתבאר מטעם
חובו  שכנגד מה על שגם פי על אף כלום לו לשלם חייב
חובו  הפסיד לא ממנו נאנס ואם שומר דין אלא למלוה אין
ממשכן  כן מנת שעל הוא ממשכן כל דעת ודאי מכל◌ֿמקום
לתבוע  יוכל לא משכונו המלוה לו יחזיר שלא זמן שכל לו
המשכון  באבידת אנוס המלוה יהיה כן אם אלא חובו ממנו
האונסים  משאר בו וכיוצא מזויין לסטים ממנו שיגזלנו כגון
המלוה  ביד כח שאין ש"ג) סי' משפט בחושן (שנתבאר
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דלט c"ag i`iyp epizeax zxezn

קודם  למכרו להמלוה אפשר שהיה כאן אבל מהם להנצל
שנאסר  המשכון הפסד גרמה עצלותו הרי מכרו ולא הפסח
הלוה  דעת היה לא ובודאי בביעור ונתחייב בהנאה

חו  לו שישלם אצלו משכונו כשמשכנו לו יחזיר לא אם בו
הפסד. מאותו מלהצילו אנוס המלוה היה ולא שנפסד מחמת

עד  אותו והשהה הביעור זמן לאחר המלוה ביערו לא ואם
שעבר  חמץ כדין בהנאה נאסר שכבר אע"פ הפסח לאחר
הלוה  חייב ללוה מחזירו הוא אם מכל◌ֿמקום הפסח, עליו
לו  לומר יכול שהמלוה מפני חובו לו ולפרוע מידו לקבלו
הוא  שעכשיו (ואע"פ לי שנתת כמו שלם לפניך שלך הרי

הוא): ניכר שאינו חסרון בהנאה אסור

Ë מיני בכל התורה מן אסור שהוא פי על אף בפסח חמץ
עבר  אם מכל◌ֿמקום להחליפו או למכרו ואסור הנאות
שיהיו  וחילופיו דמיו את תופס איסורו אין החליפו או ומכרו
או  החמץ מדמי ליהנות מותר אלא כמוהו בהנאה אסורין
מפני  הפסח בתוך להחליפו, או שמכרו אע"פ מחליפיו
את  תופסת והיא הנאה מאיסורי כן גם היא שעבודה◌ֿזרה
חרם  והיית שנאמר כמוה בהנאה אסורין שהן וחילופיה דמיה
דמיה  דהיינו ממנה מהוה שאתה מה כל חכמים ודרשו כמוהו
עבודה ◌ֿ באיסור תורה ואמרה כמוהו חרם הן הרי וחילופיה
דמו  את ותופס חרם הוא חכמים ודרשו הוא חרם כי זרה
הכרם  וכלאי ערלה כגון הנאה איסורי שאר אבל וחילופיו
וחלופיהן: דמיהן את תופסין אינן בפסח וחמץ בחלב ובשר

˘„Â˜ ˙·˘

È ליהנות לו אסור סופרים מדברי אבל התורה מן זה וכל
מתחלת  שהחליפו או שמכרו מחליפיו או החמץ מדמי

באו  החליפין אלו או הדמים שאלו דכיון ואילך ששית שעה
אבל  הנאה באיסורי משתכר זה הרי החמץ ידי על לידו
זו  שהנאה כיון אלו וחילופין מדמים ליהנות מותרין אחרים
הרי  שלהם היה לא שהרי החמץ ידי על להם באה אינה

הנאה: באיסורי משתכרין אינן

‡È בעצמו החמץ בעל ישראל והחליפו כשמכרו זה וכל
נכרי  שהוא בין ישראל שהוא בין שלוחו ידי על או
החמץ  בעל מדעת שלא אחר אדם והחליפו מכרו אם אבל
עצמו  החמץ לבעל אפילו מותרין אלו וחליפין דמים הרי

שהחליף: או שמכר האיש לאותו הן אסורין אבל

·È לרשותו החמץ את תחלה הלוקח הנכרי משך ואם
מכר  אפילו מותרין הן הרי חליפיו או דמיו נתן ואח"כ
לרשותו  החמץ את הנכרי שמשך דכיון בעצמו הוא והחליף
ממש  כשלו הן והרי זו משיכה ידי על מיד החמץ לו נקנה

ש  בעלמא ומה כמתנה הן הרי חליפיו או דמיו אח"כ נותן
וחליפיו. החמץ דמי נקראין ואינן

בעל  והחליפו מכרו דאפילו ואומרים זה כל על חולקין ויש
את  הנכרי משך ואח"כ חליפיו או דמיו ונטל בעצמו החמץ
ויש  אלו וחליפין מדמים ליהנות לו מותר לרשותו החמץ
שאין  במקום אבל מרובה הפסד במקום דבריהם על לסמוך
עד  והחליפו מכרו לא אפילו להחמיר יש מרובה הפסד

סופרים: מדברי אלא בהנאה אסור שאינו הפסח לאחר

‚È לעולם עצמו החמץ אבל וחליפיו החמץ בדמי זה וכל
אותו  ליקח אדם לכל שאסור באיסורו עומד הוא
ואם  הפסח לאחר עד הישראל לו מכרו לא אפילו מהנכרי
כדין  העולם מן לבערו חייב הפסח לאחר במתנה הנכרי נתנו
תל"ה: בסימן שנתבאר הפסח עליו שעבר ישראל של חמץ
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ziciqgd dyxtd - jl jl zyxt 'xe` dxez'

אברם  ׁשמך עֹוד יּקרא 1ולא §Ÿ¦¨¥¦§¨©§¨

`le"a` iM mdxa` LnW dide ,mxa` LnW cFr `xTi §Ÿ¦¨¥¦§©§¨§¨¨¦§©§¨¨¦©
miFB oFnd'2"וכּו: £¦ְ

aizkC ± dNinl mrHd iM ,oiprd(b ,a ziW`xA)xW`" : ¨¦§¨¦©©©§¦¨¦§¦§¥¦£¤
miwl` `xAzFUrl±"oTzl3ici lr oETY Kixv oiicrW , ¨¨¡Ÿ¦©£§©¥¤£©¦¨¦¦©§¥

F`xa `l ± mc`d z` miwl` `xA xaMW mbd iM .mc`d̈¨¨¦£©¤§¨¨¨¡Ÿ¦¤¨¨¨Ÿ§¨
.zEnilWA¦§¥

dAxÎWxcnA `zi`cke( י''א ּפרׁשה ּברא ׁשית  :(ּפרׁשת  §¦§¦¨§¦§¨©¨ְִֵַָָָָָ

`xap dOl ,dNiOd `id daiag m` ± dNiOd lr l`XW¤¨©©©¦¨¦£¦¨¦©¦¨¨¨¦§¨
zWWA `xaPX dn lMW :daEWYd dzide ?lxr mc`d̈¨¨¨¥§¨§¨©§¨¤¨©¤¦§¨§¥¤
oiqFnxEYd FnkE ,oETze diIUr mikixv ziW`xA ini§¥§¥¦§¦¦£¦¨§¦§©§¦

.oETiY oikixSW¤§¦¦¦
?lWnPl dnFC `Ed Ki` lWOd oiadlE§¨¦©¨¨¥¤©¦§¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

.1"dNin zixaA devn zCErqA miAxA dxFY ,zFclFY zWxR iXing mFi" xn`p)¤¡©£¦¦¨¨©§¨¨©¦¦§©¦§¨¦§¦¦¨

hk ,wcv gnSd x"Enc` zXEcw cFaM oA mFlW KExA axd zXEcw cFaM lW¤§§©¨©¨¨¤§§©©§©¤©¤¤

zXEcw cFaM zniWx ± xn`Odn 'a gqFp .e"qwz elqM Wcg W`x axr ,oeWgxn©§¤§¨¤¤ŸŸ¤¦§¥©¥©©£¨§¦©§§©
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כך  או כך באופן לפעמים לנשב הרוחות את המעורר
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בחי' שיש לומר בהכרח בודאי שהוא וא"כ כללי מקור
אופן  באיזה לכולם המנהיג שהוא הרוחות מכל למעלה
באופן  לעולם הנצרך לפי וזמן עת בכל זע"ז יוכללו
בלא  לעולם קיום שאין חי כל וחיות וצמיחה גידול
באותו  הרוחות מזיגת אופן (ולפי המנשבות רוחות
דצח"מ  חלקי כל חיות קיום אופן יהיה כך אקלים
מקור  הממוזג באויר בפרט מקום או אקלים שבאותו
אחד  מצד שמנשב יחידי רוח וגם ויבשות) ולחות וחום
ברוח  יתכלל הוא גם ודרום וצפון מערב או המזרח מן
ממקור  האלקית השגחה ע"פ פרטי באופן שכנגדו
ירידת  שלפני הרוח וכמו הרוחניים העליונים הרוחות
בזה  גשמים ויורידו ברוח הנשיאים שמעלה הגשמים
זמן  ואיזה מקום באיזה שונים אופנים שינויי ג"כ יש
ומוריד  הרוח משיב שאו' כמו הגשם ויוריד הרוח ישיב
להוריד  מטרא דקמי זיקא ב) ג, (תענית (וזהו הגשם
להעלות  מיטרא דבתר זיקא ויש העננים מן המטר
שע"י  כמו וירידה עלייה ברוח יש כי הארץ מן האידים
הרוח  ע"י ונשקטים הים גלי מתרוממים בים הרוח
(כמשי"ת) כו' גליו בשוא ו) פט, (תהלים כמ"ש
מקור  שיש העליון הרוחני העולם רוחות בד' וכמו"כ
באופנים  ההתכללות בהם ולעשות לכולם להנהיג כללי
ע"י  שיחיו בתחה"מ וכמו (כמשי"ת) ושונים רבים
באי  רוחות מארבע ט) לז, (יחזקאל אמר האלקי הרוח

רוחות  כארבע כי שאמר וזהו כו') בהרוגים ופחי הרוח
כו' רוחות בארבע אמר ולא אתכם פרשתי השמים
כו' רוחות בלא לעולם שא"א כשם ארז"ל שלזה
רוחות  הד' לכל הכללי שרש על לרמז בזה הכוונה
ההתכללות  ואופן סדר בהם ועושה לכולם שמנהיג
הוי"ה  בשם שזהו כנ"ל יחד הרוחות ומד' זע"ז
והוא  וזמן מקום בבחי' השפע מהתחלקות שלמעלה
שבד' הרוחות כללות נמצא שמשם הראשון המקור
וכמאמר  עולם מבחי' מלמעלה שנמשך עלמא סטרי
רוחות  ובד' ובארץ בשמים שתמליכהו ב) יג, (ברכות
והוא  כו' דאחד רבתי בדלי"ת הכוונה שהוא העולם
(שזהו  רבים באופנים הרוחות התכללות בסדר המנהיג
אלופו  והאלף החי"ת שהוא וארץ רקיעים ז' דאחד אח
דוקא  הוי"ה בשם הוא נש"י דשרש וידוע כו') ש"ע
הוי"ה  נר כז) כ, (משלי כי כו' אלקינו הוי"ה כמו
השמים  רוחות כארבע כי אמר וע"כ אדם נשמת
הרי  הוי"ה שם בבחי' יחד הכוללם ממקור שמקבלים
ע"כ  העולם לכל כולל מקור בחי' בשרשם בנ"י גם
כי  אמר וע"כ כו' רוחות בלא לעולם שא"א כשם
בד' שפיזרן הטעם עצמו (והוא וד"ל כו' רוחות כארבע
כל  התכללות סדר אופן תלוי שבהם לפי העולם רוחות
דשם  צירופים בי"ב למעלה שרשם כפי רוחות הד'

וד"ל): כנ"ל הוי"ה
lai z` dcr clze
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כי ‰Â‰כג) יחו"ת בחי' והוא בשכמל"ו צ"ל אח"כ
בכאן  הנה כי אתוון, בחלופי אחד הוא ועד
מדת  ע"י בי"ע עולמות ג' התהוות ענין לומר בא
הוא  מלכותו כבוד ושם בהן המתלבשת ית' מלכותו
סוף  כמש"ל בי"ע עולמות בג' המל' התלבשות ענין
התהוות  על הוא בלה"ק בריאה לשון והנה י"ג, אות
נפרד  ודבר יש בחי' הוא שהנברא דהיינו מאין יש
קמיה  חשיב כלא ג"כ הוא הנברא שהיש והגם בפ"ע,
בו  השופע והאור הכח לגבי במציאות שבטל דהיינו
בהם  מאיר ב"ה א"ס אור שהקו דאבי"ע די"ס מהכלים
קמי' היינו ח"ב, בלק"א כמ"ש בשמש השמש וכזיו
בידיעה  אבל למטה מלמעלה ית' ידיעתו שהוא דוקא
לגמרי  נפרד דבר הוא הנברא היש למעלה שממטה
מושג  אינו בו השופע הכח כי שממטה והשגה בידיעה
מיני' לא וכלל כלל לזה זה ערוך אין וגם וכלל כלל

שה  העילה אל שמהעלול מהערך מקצתי' עלול ולא
ידיעה  ע"י אצלו ובטל בעילתו השגה איזה ומשיג יודע
כל  גדול הפרש אין ועצמותם במהותם וגם זו והשגה
מקצתיה  ולא מיני' ולא עלול וזה עילה שזה רק כך
ואור  הכח למהות הנברא היש מהות שבין מההפרש
דוקא  ליש מאין נק' ולכן ליש מאין להוותו בו השופע
בין  ההפרש מהו לבאר שבא דבריו וביאור עכ"ל,
התהוות  על הוא בלה"ק שבריאה לאצי', בריאה
מציאות  משא"כ נפרדים בבחי' שהם נבראים מציאות
בשמש  השמש כזיו לגמרי ביטול בבחי' שהן הנאצלים
שהוא  אצילות לשון רק כו' בריאה לשון ע"ז שייך אין
כזיו  הארה הפרשת לשון הרוח מן ויאצל מלשון
שהן  שלפי וסמוך אצל לשון וגם השמש מן השמש
ב"ה  לא"ס וסמוך אצל הן הרי גמור ביטול בבחי'
הנברא  שהיש והגם ואמר לנפשו מקשה וע"ז עד"מ,
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כו' במציאות שבטל דהיינו קמי' חשיב כלא ג"כ הוא
מאחר  מאין יש בריאה בשם יקרא מ"ט קשה וא"כ
הכח  לגבי במציאות בטל אלא כלל נפרד אינו שבאמת
ור"ל  בשמש השמש זיו כביטול ג"כ בו השופע והאור
כנ"ל  בשמש השמש כזיו שהוא הנאצלים כביטול
שלנו  הגשמי העולם ואפי' בי"ע גם באמת שכמ"כ
לדוכתא  קושיא הדרא וא"כ ממש, עד"ז בטלים ומלואו
תי' וע"ז כו', בריאה וזה אצי' זה יקרא מ"ט לכאורה
כו', שממטה בידיעה אבל כו' דוקא קמי' היינו ואמר
ובטל  חשיב כלא ג"כ הנברא שהיש שאמר דמה ור"ל
אבל  הוא, כן שבאמת ר"ל דוקא קמי' היינו כו' כזיו
ודבר  יש בבחי' הוא ומלואו שהעול' נדמה אצלינו
ה' דעות אל ע"פ במ"א ומבואר וכידוע לגמרי, נפרד
שהוא  כמו הוא עליונה שדעה דהיינו דעות ב' שכולל
בחי' הם ואבי"ע האמיתי היש הוא ית' שהוא ית' קמי'
בתוך  כשהוא השמש כזיו חשיבי' ממש וכלא אין
התחתונה  ודעה עליו, ואפס אין ששם השמש מאור
בבחי' הוא ומלואו שהעולם אצלינו שנדמה מה הוא
לכן  מושג שאינו אין בחי' הוא ולמעלה ונפרד יש
היש  הוא שלמטה פי' מאין יש שהבריאה אומרים
לך  אנחנו מודים וענין מושג. שאינו האין הוא ולמעלה
ית' קמי' שהוא כמו הוא שהאמת מודים שאנו היינו
בבחי' שזהו אלא כו' האין ולמטה היש שלמעלה
מצד  לכן ממש, נגלית והשגה בראיה ולא לבד הודאה
נק' נפרד ודבר יש בבחי' א"ע רואה שהנברא זה
דבר  הוא שהרי דבר מציאות שנברא בלה"ק בריאה
ומחייהו  בו השופע והכח בידיעתו לגמרי ונפרד ויש
הוא  כאילו לו שנדמה עד והעלם בהסתר לו בא מאין
והשגתן  בידיעתן שגם הוא אצילות בחי' משא"כ יש
כלל  נפרדים שאינן איך ומשיגים רואים הם ממש
כ"כ  ע"ז שייך לא לכן בשמש, השמש כזיו ובטלים
זו  התהוות והנה כנ"ל, אצילות לשון רק בריאה לשון
דאצי' ממלכות הוא נפרד ודבר יש בבחי' הנברא שיהי'
דאתגליא  עלמא נק' ולזאת כו' עם  בלא מלך אין כי
ע"י  שלא מאין יש לברוא א"ס אור כח נגלה בה כי
הראשונות  ספי' ט' אבל ועלול עילה השתלשלות
בחכמ' מלובש הא"ס ואור עו"ע בהשתלשלות נאצלו
שאמר  במה שביאר הוא דבריו וביאור עכ"ל, לבדה
ג"כ  והשגתן בידיעתן ביטול בבחי' הן שהאצי' תחלה
בהשתלשלות  שנאצלו לפי שהוא במקורו הזיו כביטול
עו"ע  בדרך והחכמ' הבינה מן נאצל שחסד ור"ל עו"ע,
לכן  בעילתו השגה איזה ומשיג יודע שהעלול ולפי
הוא  והעלול זו והשגה ידיעה ע"י אצלו בטל הוא
השמש  כזיו אצלו במציאות ובטל מהעילה מוקף

בו  השופע והכח הואיל הנברא היש משא"כ בשמש,
בידיעתו  במציאות בטל אינו לכן כלל לו מושג אינו
שלא  היינו מאין יש בריאה וזהו כו' שממטה והשגתו
שלהם  ההתהוות היה אם כי עו"ע השתלשלות כדרך
מעילה  והשתלשלות בהדרגה החיות המשכת ע"י
הנבראים  מציאות התהוות להיות יכול הי' לא לעלול
בטלים  היו רק בפ"ע ודבר יש עתה שהם כמו
נפרד  להיות יכול הי' ולא הביטול בתכלית ממציאותם
עליו  השופע שהחיות מאחר כרגע אפי' כלל בפ"ע
ממילא  לו שמושג בגילוי בו מאירה ולהוותו להחיותו
המהוה  החיות אל לגמרי במציאות בטל עצמו שהוא
פע"ח  ס' בהקדמת וכמ"ש בשמש, השמש וכזיו אותו
העלול  את מקיף עילה שכל ועלול עילה ענין ביאור
שתופס  המשפיע הרב כמשל שהוא ממנו מוקף והעלול
ופינה  צד מכל המקבל התלמיד השגת כל את ומקבל
שכל  ע"כ ממנו הרבה מופלא הרב ששכל מפני דהיינו
בטל  התלמיד ושכל צד מכל הקפה בבחי' משיגו הרב
להשיג  רוצה כשאדם עד"מ וכמו הרב השגת לגבי
נעשה  שכלו הנה משכלו הרבה עמוק שהוא שכל איזה
והשכל  אצלו ובטל ההוא השכל עומק בתוך מוקף
י"ס  ענין בפרדס מ"ש וזהו כו', לשכלו מקיף ההוא
ע"ד  אלא ח"ו גשמיים כעיגולים הכוונה שאין דעגולים
לעילה  מעילה בחי' עשר השתלשלות שהם הנ"ל
כו' אצלה ובטילה הימנה מעליונה מוקפת שהתחתונה
כנגד  החיות שוקי כולן כנגד החיות קרסולי רז"ל וז"ש
כולן  כנגד היא עליונה בחי' שכל כו' החיות קרני כולן
וכנ"ל, העלול את מקיף שהעילה לפי התחתונ' של

זו בחי' נק' חסידות לשון שהמקבל ועפ"י ביטול בחי'
יחודא  בחי' והוא אותו המהוה החיות מקור לגבי בטל
בחי' אמנם חשיבא, כלא כולא דקמי' כמו עילאה
עם  בלא מלך ואין ית' מלכותו מדת בחי' הוא יחו"ת
בעיניהם  שיהיו דוקא נפרדים התהוות להיות היינו
בטל  יהי' שאח"כ אלא בפ"ע נפרד ודבר יש הם כאילו
בחי' והוא שמים מלכות עול עליו לקבל ורצונו מדעתו
שמקבל  ורצונו מדעתו א"ע מבטל (שהיש היש ביטול
זה  ואין כו' אחד שה' מתבונן כאשר עומ"ש עליו
בהם  מתגלה שה' לפי ממילא שהוא דיחו"ע כביטול
בביטול  משא"כ כו' כזיו אמיתי ביטול הוא שם וגם
מלך  עליך תשים שום וכענין כו') יש הוא שמ"מ היש
עול  כשמקבלים אלא שייך לא מלוכה שלשון כנודע
ע"י  כ"א כ"ז להיות וא"א כו' ברצון עליהם מלכותו
צמצום  ע"י והיינו כנ"ל דוקא הנפרדים התהוות שיהי'
יש  הם כאילו ומתעלם שמסתתר החיות והעלם והסתר

בעו"ע: כמו גילוי בבחי' ולא כו' נפרד ודבר
dltzd zevn yxy
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כי ÔÈ·‰ÏÂט) גם דרכו ע"פ לנער חנוך ענין ביותר
(ב"ק  ארז"ל הנה ממנה, יסור לא יזקין
זוטרי  הוינא כד אינשי דאמרי מלתא הא מנא צ"ג)
כשהיינו  (ופרש"י לדרדקי דקשישנא השתא לגברא
הננו  שהזדקננו עכשיו כגברי חשובים היינו קטנים
הולך  וה' כתי' דמעיקרא א"ל כתינוקות) שפלים
כו'. מלאך שולח אנכי הנה ולבסוף כו' יומם לפניהם
ממי  יותר וביטול אין בחי' בהן יש הקטנים כי והענין
אין  זע"ז שמתרגזין אע"פ הקטנים ועד"מ שגדול
הגדולים  משא"כ לזה, זה נוחין ומיד ממש בהרוגז
ולכן  אין בחי' הקטנים אבל יש, בחי' שבהם שהחכ'
בא) (ס"פ בזוהר ומבואר ואוהבהו ישראל נער כי כתיב
סבא, ישראל ישראל שמע זוטא, ישראל על שקאי
או"א  אשר דאבא נה"י מבחי' סבא ישראל כי והענין
בעתיקא  ז"א היינו זוטא ישראל אכן אתכלילא, במזלא
מאן  בסופו) בהשמטות (שמות ובזוהר ותליא, אחיד
ויתהדר  רוגזי' וישתכח נער לגבי ייתון ברוגזא דאיהו
ישראל  נער כי דא דסתרא רזא על כו' בחדותא
אשת  דא ורזא כרביא בר וחביבו רחימו לית ואוהבהו
ור"ל  כו', וסנד"ל מט"ט נערים תרי על דקיימא נעורים
נער  בחי' כי ילבינו זקנים פני ונערים מ"ש ע"ד בזה
נעורייך  חסד לך זכרתי ועז"נ אתכפיא הוא קטנות
המדבר  שבחי' כו' במדבר אחרי לכתך כלולותיך אהבת
אתכפיא  ובחי' נעורייך, חסד ונק' אחרי לכתך נק'
אתהפכא, מבחי' יותר למעלה מאד מעורר סט"א
יקרא  אסתלק סט"א אתכפיא כד בזוהר אמרו כי והראי'

יקרא  אסתלק אתכפיא ע"י הרי עלמין בכולהו דקוב"ה
הביטול  אתכפיא בבחי' כי הוא והטעם כו', דקוב"ה
דהיינו  הפסק לה שאין כו' שינוים בה אין וגם כו', יותר
וביטול  אתכפיא בחי' הוא עול שענין קבעומ"ש בחי'
להיות  יכול זו בחי' כי הפסק לה אין זו שבחי' רצון
אעפ"י  התפלה אחר שגם היינו כולו, היום כל בשווה
בבחי' להיות יוכל מ"מ ההתבוננות בעומק עוסק שאינו
התפלה  בשעת אצלו שנשאר ההסכם מצד אתכפיא

לאחר משא"כ התפלה בין שינוי יש אהבה בבחי'
ועוד  כו'. יתירה מעלה לה יש אתכפיא נמצא התפלה,
הצחוק  שעיקר אלקים לי עשה צחוק כמ"ש י"ל
ושיהי' יש בחי' אלקים שם ע"י דוקא נמשך והתענוג
תשליכנו  אל מבקשים שאנו מה יובן ובזה היש. ביטול
צריכים  אנו אין נעורינו בעת אטו וצ"ל זקנה, לעת
כי  וודאי זוטרי הוינא דכד הנ"ל לפי וי"ל ית', לעזרתו
וא"כ  כו' יומם לפניהם הולך וה' ואוהבהו ישראל נער
מלאך  שולח הנני אמר הרי זקנה לעת אבל מצוי' עזרתו
אל  ממש ית' הוא אשר מבקשים אנו לכן לפניך
שביקש  וכמו ממש, ובעצמו בכבודו מלפניו ישליכנו
כנשר  תתחדש וזהו הולכים, פניך אין ואם משה
לא  יזקין כי גם דרכו ע"פ לנער חנוך וזהו נעורייכי.
וי"ל  מזה, המעלה הוא דמה מובן ואינו ממנה יסור
ג"כ  נער בחי' מעלת לו יהי' כשיזקין דגם הוא הפי'
שנתבאר  ע"ד גם בתחלתו. החסידות תוקף שהו"ע
ואשא  וזהו בתיובתא, צדיקייא לאתבא בענין לעיל

כו'. כנשר תתחדש בחי' נשרים כנפי על אתכם
oae`x jlie
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˙È˘ÚÂ אשר ידך נדבת מסת אלקיך לה' שבועות חג
שייך  נדיבות הלא ידך נדבת מהו"ע וצ"ל תתן,
כל  וכמ"ש הלב אל נדיבות מייחס בתורה וכן הלב, אל
עשי' להיות למעשה רק שייך והיד יביאה, לבו נדיב
זה  נא' מה ומפני ידך נדבת אומרו מהו וא"כ בפועל,
בשם  זה יו"ט נק' מה מפני צ"ל גם דוקא. חה"ש גבי

ויום  מקודם ספרו כבר שבועות השבעה הלא חה"ש,
לכם  וספרתם וכמ"ש שבועות, הז' במנין אינו החג
עד  תהיינה תמימות שבתות שבע כו' השבת ממחרת
קודם  שסופרים יום המ"ט והן כו', השבת ממחרת
חה"ש. נק' למה וא"כ החמשים, היום הוא וחה"ש
סימנים  ב' וספרתם בפסוק נא' שבועות הז' במנין והנה
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התנופה  עומר את הביאכם ומיום השבת ממחרת ע"ז,
פסוק  קודם וכאן העומר, ותנופת הבאת מיום היינו
מהחל  לך תספר שבועות שבעה נא' שבועות חג ועשית
וצ"ל  העומר, קצירת משעת והיינו כו', בקמה חרמש
וכאן  ותנופה מההובאה היא שהספי' שם נא' מה מפני
כו'. בקמה חרמש מהחל מהו"ע גם כו', מהקצירה נא'
נעשה  ישראל שהקדימו בשעה משארז"ל צ"ל גם

וצ"ל  כו', כתרים שני להם וקשרו מה"ש ירדו לנשמע
דאבות  במשנה וכדאי' כתרים ג' שיש מצינו והלא בזה
ולמה  מל', וכתר כהונה, כתר תו', כתר הן, כתרים ג'
גופא  דאבות ובמשנה כו'. כתרים שני רק להם קשרו
וכתר  אח"כ וכמ"ש כתרים, ד' חושב בפרטי' הלא צ"ל
או' ולמה הן, כתרים ד' והול"ל גביהן על עולה ש"ט

כו'. כתרים ג'
b"xrz ,y"dgc '` lil .c"qa
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עולמות Â‡È·Â¯יב) דהתהוות ידוע דהנה הוא, הענין
משארי  ולא דוקא מל' מבחי' הוא בי"ע
התהוות  אפ"ל הי' לא העליונות דמהמדות המדות
הוא  אנת וכמא' קירוב, בבחי' שהן לפי העולמות
וכמו  ספירן, עשר לון וקרינן תיקונין עשר דאפיקת
מדת  וכמו מהנפש גילוים שהן הנפש בכחות עד"מ
במדה  מתגלה שהנפש מהנפש גילוי בחי' הוא החסד
השכל  בכח הוא וכן והת"ת, הגבו' במדת וכמו"כ זו
בכחות  מתגלה והנפש מהנפש ממש גילוים הם שכולם
השכל  בכח שמשכיל ענינו לפי וכח כח בכל אלו
שהנפש  תקונין בשם נק' ולכן החסד, בכח ומתחסד
שהו"ע  בהם ומתייפה שמתקשטת היינו בהן מתתקנת
גילוי  זה אין וההתנשאות המלוכה מדת אבל הגילוי,
התנשאות  דגם מהנפש נבדל כח בבחי' בא כ"א מהנפש
עילוי  הם הכחות כל ולכן נבדל, כח בחי' הוא עצמי
עילוי  גורם ופעולתו הכח דהתפשטות והיינו בנפש
שהוא  דמי במוחש שרואים וכמו בהנפש ורוממות
ורוממות  עילוי מזה נעשה והחסד הטוב במדת מרבה
מתרומם  במושכלות הרבה עוסק שהוא מי או בנפש
בה  ניכרת אינה המלוכה שמדת מה בזה, נפשו ומתעלה
הן  הכחות שכל לפי הוא הדבר וטעם זה, עילוי
פועל  הכחות התפשטות הנה לכן הנפש מן התגלות
הגילוים  זהו אך המלוכה, במדת משא"כ עילוי וגורם
המלוכה  מדת הנה הנפש בעצם אבל הנפש מן
הכחות  דכל הכחות מכל יותר הנפש בעצם מושרשת
העלם  שהוא הגילוי אל השייך בהעלם גם ישנם הרי
וכח  המלוכה במדת משא"כ במציאות שישנו
העלם  היינו יותר, עמוק הוא בההעלם שגם ההתנשאות

המלוכה  דמדת וזהו הגלוי, דמציאות בהמציאות שאינו
מדרי' במע' שהוא בעצם הנפש עילוי מצד הוא
הממשלה  מדת בו יש ולכן בעצם מובדלה
המלוכה  מדת בו יש דוקא האדם וכמו וההתנשאות,
בו  שיש הממשלה טבע על נוסף ההתנשאות וכח
הוא  הממשלה טבע דגם וגו' הים בדגת ורדו וכמ"ש
בבע"ח  זאת טבע נמצא ולא דוקא האדם בטבע
והטורף  הגבו' ענין בהם שיש מה רק הוא דהבע"ח
מהם  החלשים על ופחדם אימתם מטילים שבזה ודורס,
שיש  האדם משא"כ ורדי' ממשלה של ענין אינו אבל
בו  יש לזה ונוסף ממשלה של וחכ' הרדי' טבע בו
עצם  מפני דזהו ההתנשאות וכח המלוכה דמדת הענין

ז  אמנם זה, וכח מדה יש הרי דוקא דבו האדם הו מעלת
המלוכה  וכח מדת בה יש מעלתה מפני בעצם בהנפש
תתגלה  לא לעולם אשר להיות יכול אבל וההתנשאות
עמוק  בהעלם הוא המלוכה דמדת דלהיות והיינו בו,
מתגלה  הוא וכאשר תתגלה, שלא להיות יכול הרי כנ"ל
ומשו"ה  בעצם מרומם שהוא הנפש מעלת מצד הוא
בא  הוא ומ"מ וההתנשאות, הממשלה תוקף בו יש
מן  שבא דבר בכל הוא (דכן מהנפש, נבדל כח בבחי'
המדות  ולכן דוקא) נבדל כח בבחי' בא ה"ז העצמי
הוא  שלהם ההתגלות הרי מהנפש גילוי בבחי' שהן
המל' ומדת או"פ, גילוי ובבחי' קירוב בבחי' ג"כ
שבבחי' ריחוק בבחי' בא ה"ז נבדל כח בחי' שהוא
ענין  דעיקר עטרה בשם המל' נק' ולכן לבד, מקיף
על  המקפת כעטרה והיינו מל' הכתר הוא המלוכה
המדות  בהתפשטות הנה ולכן לבד, מקיף בבחי' הראש
דכל  המדות לשארי המל' מדת בין הפרש ג"כ יש
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דכל  יותר הקרוב על דוקא הוא התפשטותן הנה המדות
מדת  וכמו עליו מתפשט יותר הנה יותר קרוב שהוא
או  ממנה הרחוק על התפשטותה דומה דאינה החסד
גשמיות  בהשפעה הוא דכן בנו כמו אליו הקרוב על
בהשפעת  וכן וחבה אהבה בדברי רוחניות והשפעה
מדת  משא"כ יותר תתפשט אליו הקרוב דכל השכל
הקרובים  ועל דוקא ורחוקים עבדי' על שהוא המלוכה
המלוכה, ענין שייך אינו מרובה במספר יהי' אם גם
הי' לא העולמות דהתהוות למע' יובן מזה והדוגמא
קירוב  ובבחי' גילוי בבחי' שהן עליונות מהמדות אפ"ל
התנשאות  בחי' גם נבדל, בבחי' שבא מל' מבחי' כ"א

נבדל  כח בבחי' ג"כ ה"ז לבדו, המרומם המלך שהו"ע
ולכן  לבד מקיף בבחי' ריחוק בחי' ובא כבי' העצמו' מן

דוקא. מל' מבחי' הוא העולמות התהוות
.¯ÂˆÈ˜ ולא מל' מבחי' הוא בי"ע דהתהוות יבאר

ובגילוי, בקירוב שהם עליונות מדות משארי
כח  אבל מהנפש, גילוים שהם הנפש כחות וע"ד
הם  ולכן בנפש נבדל כח הוא המלוכה ומדת ההתנשאות
ואינו  במציאות שישנו העלם שלהם, בהעלם א) חלוקים
ומדת  גילוים, דהכחות שלהם בההתגלות ב) במציאות,
קרובים  על שלהם בההתפשטות ג) נבדל, כח המלוכה

מל'. בחי' ע"י ההתהוות ולכן ונבדלים, ורחוקים
eiaixn ezgi 'ied
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ÌÂÈ‰ ˙„ÂÚÒ· ,ÁÒÙ Ï˘ ÔÂ¯Á‡
להיות ‡. לשני, אחד מאחלים חסידים היו פעם

כ"ק  הוד כי הוא דבר של יסודו וחסיד". "ירא־שמים
בר־ חתן מברך היה צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר

וחסיד". "ירא־שמים להיות מצוה
בין  ההבדל מה בזה, פעם התעמקו החסידים זקני
דבר. אותו זה הרי לכאורה ל'חסיד', 'ירא־שמים'
משמע  הרי וחסיד", "ירא־שמים שאומרים ממה אבל
מבלי  'חסיד' להיות אפשר אי ואשר ענינים, שני שהם
'ירא־ של והשלימות 'ירא־שמים', קודם להיות

'חסיד'. הוא אדם אותו כאשר היא שמים'
מיראה', 'עובד הוא 'ירא־שמים' הרי כלל, בדרך

לו קוראים 'עובד 'È¯‡ולכן הוא ו'חסיד' שמים',
שהוא מפני שמים'.'‡Â‰·מאהבה',

התהלים,·. פרקי יום, לכל שנחלקו השיעורים
לכל  נוגעים ב'תניא', והשיעור רש"י, עם חומש פרשה
שיעורים  על שומרים כמה עד יודע אינני בנפש. אחד
אחד  לכל נוגע שזה לדעת צריכים אבל יום, בכל אלה

בנפש.
יום  בכל שיעורים לחסידים היו עברו, בזמנים
השיעורים  על נוסף שיעורי'. לפום וחד חד כל ויום,
עם  החומש פרשת יום כל לומדים היו הקבועים,
אומרים  היו המתנגדים וכתובים. נביאים רש"י,
פסוק  יודעים שהם בתנ"ך, בקיאים אינם שהחסידים
היו  החסידים רוב נכון, זה אין אך תורה', מ'לקוטי

הידיעה, באופני הבדלים אמנם היו בתנ"ך. בקיאים
היו  הם בתנ"ך. בקיאים היו הם כלל בדרך אך
מקפלים  שהיו בשעה בנביאים, שיעור יום כל לומדים
שנה  ובמשך היום, במשך אחר בזמן או הטלית את

התנ"ך. כל על עוברים היו שנה, חצי או
התפילה, לפני שיעורים לחסידים היו בעבר,
שמע  'קריאת עד למעריב מנחה בין התפילה, אחרי
במה  החשבון את עורכים הרי שאז המיטה', שעל

היום. את העבירו ואיך
שמע  ש'קריאת כאלה יש דרגות, כמה בזה ויש
בשעת  אז שהרי שעות, כמה אצלם לקח המיטה' של
הנפש  של תורה' ה'דין הוא המיטה' של שמע 'קריאת
הנפש  מתנצלת אז והרי הבהמית. הנפש עם האלוקית
הטובים  המעשים את להוכיח ורוצה הבהמית,
למי  ואפילו לשני, טובות עשה הוא עשה, שהאדם
תחת  רעה "משלם היה לא הוא רעות לו שעשה
אתו  עשה הוא אדרבא אלא ונוטר, ונוקם רעה"
אפילו  שהוא להוכיח רוצה הבהמית והנפש טובות,
'קריאת  בשעת הרי דבר, של לאמיתו אך – וויתר,
בא  זה שכל הכרה, לידי בא הוא המיטה' שעל שמע

הבהמית. מהנפש
לוקח  המיטה' שעל שמע ש'קריאת כאלה ויש
ה"שמע  באנחה. מלווה זה אבל דקות, כמה אצלם

מששים" אחד היא "שינה שהרי אחד", וגו' ,1ישראל
של  ישראל" מה"שמע מששים" "אחד זה ממילא הרי
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בבחינת  אבל מששים" "אחד אכן זה הגוף, השכבת
"אחד".

המיטה' שעל שמע 'קריאת בין הבדל גם ישנו
שבת  של המיטה' שעל שמע ל'קריאת החול, בימות
הוא  בחול, המיטה' שעל שמע 'קריאת ומועדים.
ו'קריאת  לחבירו, אדם ובין העולם בענייני החשבון
ובענין  בנפש היא ומועדים, בשבת המיטה' שעל שמע

לאלקות. וריחוק קירוב
מאד. נוגע רש"י עם החומש פרשת של הלימוד
ה'צמח  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אל אחד בא פעם
כ"ק  הוד לו ענה תקלות. לו שיש והתאונן צדק'
רש"י, עם חומש תלמד צדק': 'צמח הרה"ק אאזמו"ר

תקלות. לך תהיינה ולא
יום  בכל להיות שצריך ב'תניא' הלימוד שיעור
פשוט  אלא זה, בלימוד הבנה על מדובר אין ויום,

את  וללמוד גם,לומר ה'תניא'. שיעור של האותיות
יום, בכל ה'תניא' משיעור מלים שתי 'לשלוף' צריכים
לבעל־עסק  גם אמור וזה היום, כל את אתן ולהעביר

ליושב־אוהל. וגם
אתמול  של ה'תניא' משיעור לשלוף 2לדוגמא: יש

צריך  אחד שכל שם, אומר שהוא הרגילות, ענין את
לבדו", לה' רבה "אהבה בענין עצמו את להרגיל
ה'תניא' משיעור לכך. להגיע יכולים רגילות שעל־ידי

היום  מסירות־נפש.3של של הענין את לשלוף  יש
ענין. כל על מסירות־נפש להיות צריכה

יום, כל רש"י עם חומש פרשה יהודים! שמעו
הוא  הנשמה אור וגילוי הנשמה, אור את מאירה

משיח. גילוי הארת
ו'מדות ‚. חסידיות', 'מדות טובות', 'מדות ישנן

תורה, על־פי שהן כפי מדות – טובות מדות נעימות'.
ברמב"ן  כתוב זה ברשות 4שעל "נבל להיות שיכולים

זה  אם כי מוחין, לגבי בזה הכוונה שאין התורה",
רז"ל  כמאמר אפיקורסות, זה הרי זכה 5במוחין לא

ואילו  ב'מדות'. היא הכוונה אלא וכו', לו נעשה
מתנהג  הוא אם ל"נבל". מקום אין חסידיות' ב'מדות
אומר  הוא הרי טובות', 'מדות על־פי שזה כפי רק
יכול  זו מבחינה הרי שהיא, כפי האמת את לזולת
רכילות', 'אבק הרע', לשון 'אבק של הענין להיות
מעלותיו  את רואה הוא חסידיות' 'מדות מצד ואילו
ואז  חסרונותיו, עם הזולת את אוהב הוא הזולת. של

רכילות'. ל'אבק או הרע' לשון ל'אבק מקום אין

אינו  הוא לזולת, נעים לעשות – נעימות' 'מדות
חסרונות  בו אין כאילו בזולת, חסרונות כלל רואה

כלל.
אחת  פעם 'חקירה'. בספרי בקי היה הרז"א דודי
מה  מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד את שאל
לו: וענה בתענוגים'. ל'אהבה רבה' 'אהבה בין ההבדל
על־דרך  היא רבה' 'אהבה החסידים, את כמשל קח
ו'אהבה  לשני, אחד בחסידים שישנה ישראל אהבת

חסידים. אוהב שרבי כפי היא בתענוגים'
את„. ל'מדות להבין חסידיות' 'מדות בין ההבדל

המעתיק). – כאן חסר (כנראה נעימות'
תחילה  נענה הוא חבירו, בעד כלומר,6המתפלל 

חסרים  שהם יודע הוא שאין כאלה בענינים אפילו
נענה  הוא – חבירו בעד "מתפלל כשהוא הרי לו,

תחילה".
נותן  שהוא הכוונה הצדקה, בענין טובות' 'מדות
מכפי  יותר נותן שהוא – חסידיות' 'מדות יכולתו. כפי

ה"והמפייסו" גם ישנו שמוכרח 7יכולתו. יודע הוא .
עוזר  שהוא ובמה ומקבל, משפיע של ענין להיות

לטובתו. שזה מרגיש הוא לזולת
יש  מדוע מצטער שהוא היינו – נעימות' 'מדות
להנעים  – הן נעימות' 'מדות שהרי בכלל, מקבל
ענין  זה אין כלל. ירגיש לא שהוא כזה באופן לזולת
להיות  יכול בסתר" "מתן שהרי בסתר", "מתן של
רואה  מי לראות החרכים דרך ומסתכל נותן, שהוא
רק  לא היא נעימות' ב'מדות הכוונה אלא מעשיו. את
מרגיש  אינו שהלז אלא להיות, שצריך ה"והמפייסו"
שבין  ההבדל שזהו בקרבנות, גם ישנו זה ענין כלל.

ושלמים. עולה חטאת,
חסידות  הלומדים כאלה ישנם החסידות, בלימוד
הרי  – פועל זה ואם כלל, עליהם פועל זה אין אבל
שזה  כאלה ישנם הלב . על פועל ולא בלבד, במוח זה
לכל  פליג "ליבא זה אין אבל בלב , אפילו פועל
החסידות  שלימוד הוא, להיות שצריך מה שייפין".

הענינים. בכל בפועל ויבוא יפעל
הרי  למישהו, זריקה לעשות כשצריכים למשל,
אותו  כשנותנים ואז בגיד, הזריקה את לתת שיש
נותנים  שלא קורה אבל עוזר. הדבר הנכון, במקום
הוא  ובו בשר מוצא הוא הנכון, במקום הזריקה את
עוזר  זה שאין בלבד זו לא אבל הזריקה, את דוקר
בגיד. להזריק צריכים הזריקה את מקלקל. גם אלא
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היו ‰. אם ה'סביבה'. כאן חסרה באמריקה
כאן  אחרת. היה הכל קטנה, בעיירה נמצאים
בכל. מפריע ה'הו־הא' הרעש, הרי ברחוב, כשיוצאים

עבדך" אני כי ה' "אנה שהרי שהחייל 8למרות ,
את  להכות כדי ללכת עליו היכן המפקד, את שואל
במקום  שלו השליחות את לו יש אחד כל והרי האויב,
אבל  בגוף, הנשמה ירידת הייתה זה שבגלל הזה,
את  לבצע כדי לעצמו, 'סביבה' לעשות צריך האדם

שלו. השליחות
.Â.לחסידים רעה שנה היתה תקמ"א שנת

המתנגדים  השתמשו ושקלוב, וילנה במינסק,
אז  פרסם הזקן רבינו כ"ק והוד חמ"ר. באותיות
מלים  כמה רק כאן אזכיר החסידים. אל מכתב

היתה: ההתחלה מהמכתב,
˙‡ ˘È‡ Â·‰‡ ..ÌÎÈÏ‡ '‰ ÚÓ˘ÈÂ ÈÏ‡ ÂÚÓ˘"
¯Â‡ ¯È‡È Ê"ÈÚÂ ,Â‰Ú¯ ˙·ÂË ˘È‡ Â˘¯„Â ÂÈÁ‡
ÌÈˆÈÁÓ ..˜ÈÒÙ‰Ï ..‰ˆÈÁÓ Â˘Ú˙Â ‰ÂÈÏÚ ‰·‰‡

"..˙Â‡¯ËÒÈÏ· È·‡Â
החמ"ר, את "הם" עשו תקמ"א בשנת פעל. וזה

לחסידים. ברכה שנת היתה תקמ"ב־תקמ"ג ובשנת
כואב  הלב  הנוכחי. בזמן כך על לדבר מאד קשה
יהודים  מפתים המחר. יביא מה יודעים ולא מאד
ובמי  יהיו, ולא היו שלא כאלו בהבטחות לבטוח
ענינים  על סומכים מאמינים. לא – לבטוח שצריכים
לא  והם לעזור יכולים לא הם ממש, בהם שאין

יעזרו.

שכתוב  כפי זה פה 9הרי בכל ישראל את "ויאכלו
"עד  רש"י שם אומר המכהו", עד שב לא והעם וגו'
מתחננים  האלה". המכות עליו מביא שהוא הקב"ה
אך  ולהכות, לדקור שיפסיק החרב  עם הקוזאק בפני
והקב"ה  הקב"ה, אל לפנות צריכים דבר, של לאמיתו
חדא  ובשעתא הרחמים, אב טוב, אבא הרי הוא
הוא  – אמת מתוך אליו יפנו כאשר חדא, וברגעא
וסיגופים, תעניות ידי על לתשובה הכוונה אין יעזור.

אחת. בפניה אלא – עצמו את לסגף
.Ê טעמה" ד"ה היום, של דא"ח טוב 10במאמר כי

צריך  שאדם מדובר נרה", בלילה יכבה לא סחרה,
של  הענין גם שזהו ב'עבודה', ותענוג חיות לו שיהיו

וגו' פיך תורת לי הסביר 11טוב אדמו"ר (כ"ק –
ירידת  אודות הוא המאמר ותוכן – זה) ענין בארוכה

וכו'. בגוף הנשמה
.Á אבל כ', פסוק יו"ד בישעיה לאחוז צריכים היו

ההוא  ביום והי' הוא: כ' פסוק – ו'. בפסוק אוחזים
מכהו, על להשען וגו' ישראל שאר עוד יוסיף לא
ל"ויצא  הכנה שזו באמת, ישראל קדוש ה' על ונשען

מגזע אשלחנו,חוטר חנף בגוי הוא: ו' ופסוק ישי",
וגו'. אצונו עברתו עם ועל

.Ë,החג של הגילויים שכל השי"ת יעזור לחיים.
משיח, של הגילוי פסח, של אחרון היום של והגילוי

וברחמים. בחסד בהתגלות יבואו
בבות  ד' של הניגון את לנגן צוה אדמו"ר (כ"ק

פעמים). ג' לנגן הרביעית ובבא הזקן, מאדמו"ר
meid zcerqa ,gqt ly oexg`
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משגה  היתה המרזח לבית מפינסק לעבור הסכמתה גדול. היה היתומה דבורה חוה של צערה
בפרך. אותה והעבידו בה התעמרו פשוט, הם, גבול. היה לא החדשים מעבידיה לאכזריות טרגי.

לפני  רק עזרה. ולבקש לבה את לשפוך תוכל שלפניו גואל או קרוב היה לא דבורה לחוה
ערב  לפנות הקיץ בימי יוצאת היתה במיוחד בתפלותיה. נפשה שופכת היתה בשמים אחד א◌ֿל
בתחנונים. תהלים פרקי אומרת או כוונה ברוב מתפללת היתה השמים, כפת תחת ושם, הגן, אל
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חפשיה  עצמה חשה כך ומשום אותה, שומע אינו אשה ילוד ששום בטוחה היתה היתומה
הגבלה. ללא לבה מרי את לשפוך

המרזח  בית ליד עבר ובדרכו הראשון במנין להתפלל לקרלין כמנהגו, טעוול, הלך אחד בוקר
הילוכו  את עצר הוא בתפלתה. השקועה אשה של בכי קול לאזנו הגיע לפתע לאחוזתו. הסמוך
המרזח, בית בעלת האשה זו אין ודאי המתפללת? מי מאד: התפלא הוא הלבבית. לתפלה והאזין
כזו. נפש בהשתפכות לתפלה מסוגלים שאינם ומגושמים, גסים כאנשים הכיר בעלה ואת אותה
לבדוק  החליט הוא גדולה. כה בכוונה המתפללת בית בעוזרת מדובר כי בדעתו עלה שלא מובן

הכנסת. מבית לכשיחזור הדבר את דחה לתפלה שמיהר מאחר אך הדבר, את

באכרים  מוקף יושב בית◌ֿהמרזח בעל את ראה הוא המרזח. לבית טעוול נכנס חזרה בדרכו
מישהו, עם לדבר הספיק בטרם עומד, שהוא כדי תוך גויים. של כדרכם בליצנות אתם ומבלה

דבורה. חוה על שצעקה המרזח בעלת זו היתה וחירוף. גערה קולות לאוזניו הגיעו

משהו  מלעשות לה "מתחמקת – צרחה – רבנית!" שהיא שפחה חדש: ענין לך "הרי
תהלים?". ותאמר שתתפלל בית נערת על שמע מי תהלים! ובאמירת בתפלות עוסקת זה ובמקום 
ביד  הסידור עם  נוספת פעם אותך אראה "אם  בקול: היתומה את הזהירה קלה אתנחתא לאחר
שכמותך!" מכוערת בתולה עד, לעולמי תזכרי ממני שתקבלי המנה את מפרקתך. את אשבור –

בקעו  שמשם הפנה לעבר הסתכל הוא לו. ברור היה הכל להסברים, זקוק היה לא טעוול
והב  מכות.הקולות לספיגת כמוכנה ומבויישת, מבוהלת גבירתה, לפני העומדת ביתומה חין

נכמרו  טעוול של רחמיו להירגע. שרצתה מבלי ניכר, זמן בצעקותיה האשה המשיכה בינתיים
הנערה. על

מנת  על דבורה חוה עם קשר ליצור כדי המרזח לבית להכנס הזדמנויות טעוול חיפש מאז
מעבידיה. של הפקוחה עינם  תחת אתה לשוחח הצליח לא הוא ברם, לה. לעזור דרך למצוא

ואמרה  האילן בצל כדרכה, ישבה, דבורה חוה כאשר הצהרים, אחר השבת ביום פעם,
לשמוע  מעוניין היה הוא רב. זמן נמשכה השיחה אתה. לשוחח והחל טעוול אליה ניגש תהלים,
לאחר  הכל את לספר ניאותה מצדה והיא מצבה, על דבורה חוה מפי האפשר ככל רבים פרטים
החדשים  אדוניה בבית מצבה על סיפרה כך אותה. לשמוע שרוצה מי נמצא בחייה שלראשונה

המרזח. בית בעל של אחיו מבבית בהרבה גרוע שהוא

פינסק, של רבה יפה, משה רבי הגאון אל מיהר הפרטים כל לטעוול שנודעו לאחר
ידוע  שהיה מה כל את לגאון סיפר הוא שלו. הצדקה כספי מרבית את מחלק היה שבאמצעותו

היתומה. דבורה חוה על לו

שהיתומה  – ברעיונו שעלתה להצעה ועצתו דעתו חוות את ביקש הגאון עם שיחתו במהלך
לו  שהתבררה העובדה עליו העיקה כי אם לו, מתאימה שהיא לו היה נראה לאשה. לו תינשא
הבינה  היא ואילו בקושי, לקרוא ידע הוא הקטנות ". ב"אותיות ממנו יותר יודעת דבורה חוה כי

לעצתו. וציפה הרב בפני הבעיה את שיטח הוא כך אחרים. ודברים התפלות את

היתומה  אין כי דעתו יחווה שהרב למקרה מוכן שהיה גדול כה היה טעוול של לבו טוב
נדוניה  לה ולספק חשבונו על מתאים בן◌ֿזוג עם להשיאה אז גם לדאוג בשבילו, מתאים זיווג
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הממררים  האכזריים מעבידיה מידי היתומה את להציל היה והמיידי העיקרי רצונו צרכיה. וכל
חייה. את

המרזח  בית בעל את אליו הזמין מיד הצעיר. האחוזה בעל של דבריו את רב בענין שמע הרב
של  לביתו שלח ואותה היתומה, את מיד לשחרר המרזח בית בעל על פקד הוא היתומה. ואת
בביתו  אותה יחזיק שהסוחר ביקש הרב כוח. ולהחליף לנוח פינסק, של הנכבדים מסוחריה אחד
מידע  בינתיים  לאסוף התכוון הרב המסחר. בבית האפשר במדת לו תסייע כשבינתיים מה. זמן
טוב  טעוול של אשתו להיות ראויה היא אם להחליט כדי היתומה, של ואופייה אישיותה על
יתומים  שניהם דבורה, חוה של לעתידה והן טעוול של לעתידו הן כפולה, אחריות חש הוא הלב.

אם. ובלי אב בלי גלמודים

פי  של רבה אליו הזמין שבועות מספר הבירורים כעבור לאחר כי לו והודיע טעוול, את נסק
הביע  אך שמחה, התמלא  טעוול עבורו. מתאימה זוג בת היא דבורה חוה כי למסקנה הגיע שערך
הצעת  את בפניה והביא  דבורה לחוה לקרוא שלח הרב לו . להינשא תיאות דבורה חוה אם ספק

הסכמתה. את מיד הביעה והיא טעוול, עם  להשתדך הנכבדות

לחתונה. מועד ונקבע התנאים  נכתבו מיד

לקיום  המלאה הזכות מהם אחד לכל תיזקף החתונה עד כי לתנאים להוסיף ביקש טעוול
בעולם  הרכוש הן שוה במדה לשניהם שייכים יהיו הנישואין לאחר אך ידו, על הצדקה מצוות
שותפה  לו תהיה דבורה שחוה רצה הוא הבא. לעולם הטובים המעשים של הזכויות והן הזה
את  ביקש הוא זכויות. שווי כשותפים שניהם שם על מיד כתב שלו הגדול הרכוש את מלאה.
מצדה  זו דבורה. לחוה השייכת המחצית חשבון ואת רכושו, חשבון את שיערוך פינסק של רבה

לצדקה. החדש מרכושה חומש מיד נתנה

טעוול. של באחוזתו נקבעה  הזוג דירת

ללמוד  החלה – כלשהן ידיעות בעלת היתה דבורה חוה ואילו עם◌ֿהארץ היה וטעוול מאחר
ולהבין  תהלים פרק לקרוא חומש, פרשת ללמוד טעוול הצליח שנה תוך שידעה. מה את אתו

המלים. פירוש את קצת 

מיד  התקדמותנו". להמשך משותף מורה לנו נקח "הבה – דבורה חוה אמרה – "עתה"
והאשה  יפה משה רבי של ישיבתו מבני אברך הבעל מתאים: זוג זה לצורך לאחוזתם העבירו
ושכר  באחוזה מגורים קיבל הזוג אריה. נתן ר' היה האברך של שמו דבורה. חוה של ידידה
לפעם  מפעם והוסיפו צרכיהם כל להם שסיפקו ואשתו טעוול ידי על רב בכבוד והוחזקו מכובד,
דבורה. וחוה טעוול האחוזה, בעלי עם ביומו יום מדי ללמוד צריך היה אריה נתן ר' שכרם. על

הצדקה  כספי את פינסק של לרבה מעבירים דבורה וחוה טעוול היו שנה חמש◌ֿעשרה משך
משה  רבי כשעזב הרב. על◌ֿידי בחדשו חודש מדי שנבדק הכנסותיהם מחשבון שהתחייבו כפי
משה  רבי גילה טעוול של ובהסכמתו מפראג, כץ נפתלי רבי מקומו את מילא פינסק את יפה

הזוג. בני של הסתר במתן הטיפול את מעתה עליו שקיבל נפתלי, לרבי הסוד את

אריה, נתן ר' בהשראת והתקדמותו משקידתו כתוצאה חכם, לתלמיד טעוול הפך בינתיים
הצדקה  על ידע שהצבור רצו שלא כשם הרי זאת עם בלימודיה. מאד התקדמה דבורה חוה וגם
אריה  נתן ר' ידיעותיהם. ועל שלהם התורה לימוד על ידע שמישהו רצו לא כך נותנים שהם
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אך  פשוטים, אנשים – שהיו מה נשארו הכל בעיני בסוד. הדברים את לשמור ידם על התבקש
לב. וטובי ישרים

ההורים, הם, ואילו בישראל, בתים והקימו בינתיים שגדלו בילדים, התברכו הזמן במשך
עורכים  היו לזמן מזמן בשפע. צדקה ובמתן תורה בלימוד בסתר ולעסוק בצנעה לחיות המשיכו
מינסק, סלוצק, בריסק, באוסטרהא, – זמן אותו של הגדולות בישיבות ביקורים של נסיעות
שהדבר  בתנאי אך הישיבה להחזקת רב כסף מקום בכל השאירו הם ופראג. קראקא ווילנא,

בסוד. יישמר

מופלגה, במדה ספר יודעי הם דבורה וחוה שטעוול כך על ידע לא ואיש עברו, רבות שנים
לצדקה. מכספים גדול חלק מחלקים ושהם גדולים עשירים ושהם

ואת  העיר, את כץ נפתלי רבי עזב פינסק רבנות כסא על לשבתו שנה וחמש עשרים כעבור
חייהם  סיפור פרטי קודמו מפי לו שנודעו החדש, הרב מפוזנא. הערץ נפתלי רבי מילא מקומו
שלהם  הגדולים הצדקה מעשי את בצבור לגלות לו לאפשר אותם אילץ דבורה, וחוה טעוול של
את  שהסתירו זוג בני הם השניים כי הרחב לצבור לפתע נודע כך בשנים. עשרות זה הנמשכים

גדלותם.
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 ב"ה.  ח' טבת תש"ל
ברוקלין, ניו יורק

פרופסור זאב גרין

לונדון

ד"ר גרין היקר:

בו  ושכתוב  ולמשפחתך,  לך  זה עתה  זה בא לאשר את המברק שהרבי שליט"א שלח  מכתב 
כדלקמן:

תהא הגעתך לאנגליה בשעה טובה ובהצלחה רבה בענייניך האישיים והכלליים גם יחד. 

בברכה -

בתקווה שהייתה לך ולמשפחתך נסיעה טובה, ושהמברק הגיע אליכם בעתו.

בכל האיחולים הטובים,

בכבוד רב,

 ניסן  מינדל
מזכיר

עכשיו.  שליט"א  לרבי  שהגיע  לדצמבר  מה־14  למכתבך  במענה  גם  הוא  האמור  המברק  נ.ב. 
בוודאי קיבלת בעתו את המכתב הקודם של הרבי.

אגרות קודש - מתורגם מאנגלית
)מתוך הספר "פרופ' גרין - שלום וברכה" בהוצאת בית חב"ד המרכזי באר שבע(



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דנג iyily ,ipy ,oey`x - bi ,ai - jlÎjl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

êì-êì úùøô
áéàEöøàî Eì-Cì íøáà-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©§½̈¤§²¥«©§§¬

éáà úéaîe EzãìBnîeøLà õøàä-ìà E ¦«©§§−¦¥´¨¦®¤¨−̈¤£¤¬
:jàøàïåùàøáäìcâàå Eëøáàå ìBãb éBâì ENràå ©§¤«¨§¤«¤§Æ§´¨½©«£¨´¤§½©«£©§−̈

:äëøa äéäå EîLâéëøáî äëøáàåEìl÷îe E §¤®¤«§¥−§¨¨«©«£¨«§¨Æ§¨£́¤½§©¤§−
:äîãàä úçtLî ìk Eá eëøáðå øàà(éåì)ãCìiå ¨®Ÿ§¦§§´§½−Ÿ¦§§¬Ÿ¨«£¨¨«©¥¤́

èBì Bzà Cìiå ýåýé åéìà øac øLàk íøáà©§À̈©«£¤̧¦¤³¥¨Æ§Ÿ̈½©¥¬¤¦−®
Búàöa äðL íéráLå íéðL Lîç-ïa íøáàå§©§À̈¤¨¥³¨¦Æ§¦§¦´¨½̈§¥−

:ïøçîäèBì-úàå BzLà éøN-úà íøáà çwiå ¥«¨¨«©¦©´©§¨Á¤¨©¸¦§¹§¤´
-úàå eLëø øLà íLeëø-ìk-úàå åéçà-ïa¤¨¦À§¤¨§¨Æ£¤´¨½̈§¤
äöøà úëìì eàöiå ïøçá eNr-øLà Lôpä©¤−¤£¤¨´§¨®¨©¥«§À¨¤̧¤Æ©´§¨

:ïrðk äöøà eàáiå ïrðkåõøàa íøáà øáriå §©½©©¨−Ÿ©¬§¨§¨«©©©«£³Ÿ©§¨Æ¨½̈¤
æà éðrðkäå äøBî ïBìà ãr íëL íB÷î ãr©µ§´§¤½©−¥´¤®§©§©«£¦−¨¬

:õøàa(ìàøùé)æøîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå ¨¨«¤©¥¨³§Ÿ̈Æ¤©§½̈©¾Ÿ¤
çaæî íL ïáiå úàfä õøàä-úà ïzà Erøæì§©̧§£½¤¥−¤¨¨´¤©®Ÿ©¦³¤¨Æ¦§¥½©

:åéìà äàøpä ýåýéìçäøää íMî ÷zriå ©«Ÿ̈−©¦§¤¬¥¨«©©§¥̧¦¹̈¨À̈¨
éräå íiî ìû-úéa äìäà èiå ìà-úéáì íãwî¦¤²¤§¥«¥−©¥´¨«¢®Ÿ¥«¥³¦¨Æ§¨©´

ãwîíLa àø÷iå ýåýéì çaæî íL-ïáiå í ¦¤½¤©¦«¤¨³¦§¥̧©Æ©«Ÿ̈½©¦§−̈§¥¬
:ýåýéè:äaâpä rBñðå CBìä íøáà òqiåô §Ÿ̈«©¦©´©§½̈¨¬§¨−©©¤«§¨

éøeâì äîéøöî íøáà ãøiå õøàa árø éäéå©§¦¬¨−̈¨®̈¤©¥̧¤©§¨³¦§©¸§¨Æ¨´
:õøàa árøä ãáë-ék íLàéáéø÷ä øLàk éäéå ½̈¦«¨¥¬¨«¨−̈¨¨«¤©§¦¾©«£¤¬¦§¦−

àð-äpä BzLà éøN-ìà øîàiå äîéøöî àBáì̈´¦§¨®§¨©¸Ÿ¤Æ¤¨©´¦§½¦¥¨´
:zà äàøî-úôé äMà ék ézrãéáé-ék äéäå ¨©½§¦¦²¦¨¬§©©§¤−¨«§§¨À̈¦«

eâøäå úàæ BzLà eøîàå íéøönä Cúà eàøé¦§³Ÿ¨Æ©¦§¦½§¨«§−¦§´®Ÿ§¨«§¬
:eiçé Cúàå éúàâéïrîì zà éúçà àð-éøîà Ÿ¦−§Ÿ¨¬§©«¦§¦−̈£´Ÿ¦¨®§§©̧©Æ

:Cììâa éLôð äúéçå Cøeárá éì-áèéé¦«©¦´©«£¥½§¨«§¨¬©§¦−¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(59 'nr k zegiy ihewl)

'‰ ÌLa ‡¯˜iÂ(ח (יב, «ƒ¿»¿≈
B˙B‡ ÚÈ„BÓ ,'‰ ÌL ˙‡ . . ÏB„b ÏB˜a ‡¯B˜ ‰È‰L∆»»≈¿»∆≈ƒ«

Ì„‡ È·Ï B˙e˜Ï‡Â(רמּב"ן) ∆¡…ƒ¿≈»»ְַָ

האמּונה  את לפרסם המׁשי אבינּו ׁשאברהם הּכּונה ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאין

ּבאפן Ìbּבה' זאת עׂשה ּכנען ׁשּבארץ אּלא ּכנען, ּבארץ ַ«ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ּבחּוץֿלארץ  ּבהיֹותֹו ׁשּכן, הּקֹודמת. לעבֹודתֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּבאיןֿערֹו

הבנה מּצד זֹו ּבעבדה (ּבלׁשֹון BlLוהּכרהBlLעסק ֲֲִַַַָָָָֹ∆ְַָָ∆ְִ

הּצדק קו "והבין ‰BÎp‰הרמּב"ם: B˙e·zÓ לאחר ואּלּו ,(" ְְִֵֶֶַַַַָƒ¿»«¿»ְְִַַ

להיֹות הפ - "ֿלל" ‰',הּצּוּוי ÁÈÏL צּוּוי מּצד הּפֹועל ְְִִֶַַָ¿ƒ«ִִֵַַ

‡¯Ba‰. «≈

éðùãéíéøönä eàøiå äîéøöî íøáà àBák éäéå©§¦¾§¬©§−̈¦§®̈§¨©¦§³©¦§¦Æ
:ãàî àåä äôé-ék äMàä-úàåèdúà eàøiå ¤¨´¦½̈¦«¨¨¬¦−§«Ÿ©¦§³Ÿ¨Æ

çwzå äòøt-ìà dúà eììäéå äòøô éøN̈¥´©§½Ÿ©§©«£¬Ÿ−̈¤©§®Ÿ©ª©¬
:ärøt úéa äMàäæèdøeára áéèéä íøáàìe ¨«¦−̈¥¬©§«Ÿ§©§¨¬¥¦−©«£®̈

úçôLe íéãárå íéøîçå ø÷áe-ïàö Bì-éäéå©«§¦³«Ÿ¨¨Æ©«£Ÿ¦½©«£¨¦Æ§¨½Ÿ
:íélîâe úðúàåæéäòøt-úà | ýåýé òbðéå ©«£Ÿ−Ÿ§©¦«©§©©̧§Ÿ̈¯¤©§²Ÿ

úLà éøN øác-ìr Búéa-úàå íéìãb íérâð§¨¦¬§Ÿ¦−§¤¥®©§©¬¨©−¥¬¤
:íøáàçéúàf-äî øîàiå íøáàì äòøô àø÷iå ©§¨«©¦§¨³©§ŸÆ§©§½̈©¾Ÿ¤©−Ÿ

-àì änì él úéNr:àåä EzLà ék él zãbä ¨¦´¨¦®¨µ¨«Ÿ¦©´§¨¦½¦¬¦§§−¦«
èééì dúà çwàå àåä éúçà zøîà äîì̈¨³¨©̧§¨Æ£´Ÿ¦¦½¨«¤©¬Ÿ¨²¦−

:Cìå ç÷ EzLà äpä äzrå äMàìëåéìr åöéå §¦®̈§©¾̈¦¥¬¦§§−©¬¨¥«©§©¬¨¨²
-úàå BzLà-úàå Búà eçlLéå íéLðà äòøt©§−Ÿ£¨¦®©§©§¬Ÿ²§¤¦§−§¤

:Bì-øLà-ìkâéààeä íéøönî íøáà ìriå ¨£¤«©©Á©Á©§¸̈¦¦§©¹¦Â
:äaâpä Bnr èBìå Bì-øLà-ìëå BzLàå§¦§¯§¨£¤²§¬¦−©¤«§¨

á:áäfáe óñka äð÷na ãàî ãák íøáàå§©§−̈¨¥´§®Ÿ©¦§¤¾©¤−¤©¨¨«
âíB÷nä-ãr ìû-úéa-ãrå áâpî åérqîì Cìiå©¥̧¤Æ§©¨½̈¦¤−¤§©¥«¥®©©¨À

ïéáe ìà-úéa ïéa älçza äìäà íL äéä-øLà£¤¨̧¨¨³¨«¢ŸÆ©§¦½̈¥¬¥«¥−¥¬
:éräãíL äNr-øLà çaænä íB÷î-ìà ¨¨«¤§Æ©¦§¥½©£¤¨¬¨−̈

:ýåýé íLa íøáà íL àø÷iå äðLàøä¦«Ÿ®̈©¦§¨¬¨²©§−̈§¥¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr d zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ Ì¯·‡ „¯iÂ ı¯‡a ·Ú¯ È‰iÂ(י (יב, «¿ƒ»»»»∆«≈∆«¿»ƒ¿«¿»

‡ËÁ ¯L‡ ÔBÚ ,·Ú¯‰ ÈtÓ . . ı¯‡‰ ÔÓ B˙‡ÈˆÈ(רמב"ן) ¿ƒ»ƒ»»∆ƒ¿≈»»»»¬∆»»

הרע  יצר "עׂשה אברהם ׁשהרי מּמׁש, לחטא הּכּונה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאין

ה)טֹוב" ט, ברכות (וכל (ירושלמי הרע יצר ּכלל לֹו היה ולא ,ְְְֵֶַָָָָָֹ

Ì‰È¯·‡'מרּכבה' ּבבחינת היּו האבֹות Ì‰ÈÓÈ)ׁשל Ïk אּלא . ∆¿≈∆ְְִִֶֶַָָָָָ»¿≈∆ֶָ

ּבני  ּוׁשלמה אני "והיּו (ּכמֹו חּסרֹון מּלׁשֹון לחטא היא ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹֹהּכּונה

אלקי. אֹור וגּלּוי ּבהמׁשכת חּסרֹון ּׁשּגרם הינּו ְְְְֱִִִִֶַַַַַָָָָֹחּטאים"),

יׁש ּדרּגה ׁשּבכל הׁשּתלׁשלּות, ּבסדר האֹור מעּוט ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻּובדגמת

מּמּנה. ׁשּלמעלה לדרּגה ּביחס אֹור ְְְְִִֶֶַַַַַָָָמעּוט

,éðù
éùéìùä-ïàö äéä íøáà-úà Cìää èBìì-íâå§©̧§½©«Ÿ¥−¤©§¨®¨¨¬«Ÿ

:íéìäàå ø÷áeåì õøàä íúà àNð-àìåúáL ¨−̈§«Ÿ¨¦«§«Ÿ¨¨¬Ÿ¨²¨−̈¤¨¤´¤
ì eìëé àìå áø íLeëø äéä-ék åcçéúáL ©§¨®¦«¨¨³§¨Æ½̈§¬Ÿ¨«§−¨¤¬¤



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

iriaxדנר - ci - jlÎjl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:åcçéæérø ïéáe íøáà-äð÷î érø ïéa áéø-éäéå ©§¨«©«§¦¦À¥µŸ¥´¦§¥«©§½̈¥−Ÿ¥´
:õøàa áLé æà éføtäå éðrðkäå èBì-äð÷î¦§¥®§©§©«£¦Æ§©§¦¦½−̈¥¬¨¨«¤

çäáéøî éäú àð-ìà èBì-ìà íøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¹̈¤À©¨̧§¦³§¦¨Æ
ðéáe éðéaérø ïéáe érø ïéáe Eíéçà íéLðà-ék E ¥¦´¥¤½¥¬Ÿ©−¥´Ÿ¤®¦«£¨¦¬©¦−

:eðçðàèéðôì õøàä-ìë àìäéìrî àð ãøtä E £¨«§£³Ÿ¨¨¨̧¤Æ§¨¤½¦¨¬¤−̈¥«¨¨®
:äìéàîNàå ïéîiä-íàå äðîéàå ìàîOä-íà¦©§´Ÿ§¥¦½¨§¦©¨¦−§©§§¦«¨

éïcøiä økk-ìk-úà àøiå åéðér-úà èBì-àOiå©¦¨´¤¥À̈©©§Æ¤¨¦©´©©§¥½
íãñ-úà ýåýé úçL | éðôì ä÷Lî dlë ék¦¬ª−̈©§¤®¦§¥´©¥´§Ÿ̈À¤§ŸÆ
äëàa íéøöî õøàk ýåýé-ïâk äøîr-úàå§¤£Ÿ̈½§©§Ÿ̈Æ§¤´¤¦§©½¦«Ÿ£−̈

:øröàéòqiå ïcøiä økk-ìk úà èBì Bì-øçáiå «Ÿ©©¦§©´À¥µ¨¦©´©©§¥½©¦©¬
:åéçà ìrî Léà eãøtiå íãwî èBìáéíøáà −¦¤®¤©¦¨´§½¦−¥©¬¨¦«©§−̈

ìäàiå økkä éøra áLé èBìå ïrðk-õøàa áLé̈©´§¤«¤§¨®©§À¨©Æ§¨¥´©¦½̈©¤«¡©−
:íãñ-ãrâéýåýéì íéàhçå íérø íãñ éLðàå ©§«Ÿ§©§¥´§½Ÿ¨¦−§©¨¦®©«Ÿ̈−

:ãàîãé-ãøtä éøçà íøáà-ìà øîà ýåýéå §«Ÿ©«Ÿ̈º¨©´¤©§À̈©«£¥Æ¦¨«¤
éðér àð àN Bnrî èBìíB÷nä-ïî äàøe E ´¥«¦½¨´¨³¥¤̧Æ§¥½¦©¨−

:änéå äîã÷å äaâðå äðôö íL äzà-øLà£¤©¨´®̈¨¬Ÿ¨¨¤−§¨¨¥¬§¨¨¨«¨
åèEì äàø äzà-øLà õøàä-ìk-úà ék¦¯¤¨¨¨²¤£¤©¨¬Ÿ¤−§´

:íìBò-ãr Erøæìe äpðzàæèErøæ-úà ézîNå ¤§¤®̈§©§£−©¨«§©§¦¬¤©§£−
úBðîì Léà ìëeé-íà | øLà õøàä øôrk©«£©´¨®̈¤£¤´¦©´¦À¦§Æ

:äðné Erøæ-íb õøàä øôr-úàæéCläúä íe÷ ¤£©´¨½̈¤©©§£−¦¨¤«µ¦§©¥´
daçøìe dkøàì õøàa:äpðzà Eì ékçéìäàiå ¨½̈¤§¨§−̈§¨§¨®¦¬§−¤§¤«¨©¤«¡©´

ïBøáça øLà àøîî éðìàa áLiå àáiå íøáà©§À̈©¨²Ÿ©¥²¤§¥«Ÿ¥¬©§¥−£¤´§¤§®
:ýåýéì çaæî íL-ïáiåô ©¦«¤¨¬¦§¥−©©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz oeyg 'f zgiy)

ÌÈÏ‰‡Â ¯˜·e Ô‡ˆ ‰È‰ Ì¯·‡ ˙‡ CÏB‰‰ ËBÏÏ Ì‚Â,יג) ¿«¿«≈∆«¿»»»…»»¿…»ƒ
ה)

CLÓ È·Èˆ ÈÒÎ È¯Ó ¯˙a ,ÈLÈ‡ È¯Ó‡c ‡˙lÈÓ ‡‰ ‡Ó¿»»ƒ¿»¿»¿ƒƒ¿≈»«»≈ƒ¿≈ƒ≈¿…
'B‚Â ËBÏÏ Ì‚Â ·È˙Îc ..(EÏ Ìb ·ËÈÈÂ ÌÈÒÎ ÏÚ·Ï ¯aÁ˙‰)ƒ¿«≈¿««¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿«¿¿

א) צג, (ב"ק

,ּולאיד) טֹוב ׁשכן ׁשל החּיּובית ׁשהׁשּפעתֹו אֹומר, ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהוי

ׁשרֹואים ּדבר היא רע) ׁשכן ׁשל הּׁשלילית ,LÁeÓaהׁשּפעתֹו ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ¿»

ּבּה. מּכירים יהּודים, אינם "אינׁשי", סתם ׁשאפּלּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָעד

ׁשכנּות  ּכאן ׁשהיתה ׁשאף ,ּכ ּכדי עד חזקה זֹו ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָָוהׁשּפעה

- קבע ׁשל ׁשכנּות ולא ,ּבּדר יחד הליכה ּבלבד, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹארעית

ּגּלּוי  העּדר והן נכסים, רּבּוי ללֹוט, ּברכה הן זֹו ׁשכנּות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָהביאה

לאברם יד)הּׁשכינה פסוק .(רש"י ְְְִַַָָ

éòéáøãéàCBéøà ørðL-Cìî ìôøîà éîéa éäéå©§¦À¦¥Æ©§¨¤´¤«¤¦§½̈©§−
Cìî ìrãúå íìér Cìî øîòìøãk øñlà Cìî¤´¤¤¨®̈§¨§¨¸Ÿ¤Æ¤´¤¥½̈§¦§−̈¤¬¤

:íéBbáíãñ Cìî òøa-úà äîçìî eNr ¦«¨´¦§¨À̈¤¤̧©Æ¤´¤§½Ÿ
äîãà Cìî | áàðL äøîr Cìî òLøa-úàå§¤¦§©−¤´¤£Ÿ̈®¦§¨´¤´¤©§À̈

Cìî øáàîLåáéúëíééáöéø÷òìa Cìîe íéBáö §¤§¥̧¤Æ¤´¤§¦½¤¬¤¤−©
:ørö-àéäâíécOä ÷îr-ìà eøáç älà-ìk ¦«Ÿ©¨¥̧¤Æ¨«§½¤¥−¤©¦¦®

:çìnä íé àeäãeãár äðL äøNr íézL −¨¬©¤«©§¥³¤§¥Æ¨½̈¨«§−
ìLe øîòìøãk-úà:eãøî äðL äøNr-L ¤§¨§¨®Ÿ¤§«Ÿ¤§¥¬¨−̈¨¨«

äíéëìnäå øîòìøãë àa äðL äøNr òaøàáe§©§©Á¤§¥¸¨¹̈¨´§¨§¨ÀŸ¤§©§¨¦Æ
íéðø÷ úøzLra íéàôø-úà ekiå Bzà øLà£¤´¦½©©³¤§¨¦Æ§©§§´Ÿ©§©½¦
:íéúéø÷ äåLa íéîéàä úàå íäa íéæefä-úàå§¤©¦−§¨®§¥Æ¨«¥¦½§¨¥−¦§¨¨«¦

åøLà ïøàt ìéà ãr øérN íøøäa éøçä-úàå§¤©«Ÿ¦−§©«£¨´¥¦®©µ¥´¨½̈£¤−
:øaãnä-ìræàåä ètLî ïér-ìà eàáiå eáLiå ©©¦§¨«Â©¨ªÂ©¨¹Ÿ¤¥³¦§¨Æ¦´

ä äãN-ìk-úà ekiå Lã÷-úà íâå é÷ìîr ¨¥½©©¾¤¨§¥−¨«£¨«¥¦®§©Æ¤
:øîz ïööça áLiä éøîàäçíãñ-Cìî àöiå ¨´¡Ÿ¦½©¥−§©«£¬Ÿ¨¨«©¥¥̧¤«¤§¹Ÿ

Cìîe äîãà Cìîe äøîr Cìîeáéúëíééáö ¤´¤£Ÿ̈À¤³¤©§¨Æ¤´¤
éø÷ízà eëøriå ørö-àåä òìa Cìîe íéBáö§¦½¤¬¤¤−©¦®Ÿ©©©«©§³¦¨Æ

:íécOä ÷îra äîçìîèCìî øîòìøãk úà ¦§¨½̈§¥−¤©¦¦«¥´§¨§¨¹Ÿ¤¤´¤
ørðL Cìî ìôøîàå íéBb Cìî ìrãúå íìér¥À̈§¦§¨Æ¤´¤¦½§©§¨¤Æ¤´¤¦§½̈
-úà íéëìî äraøà øñlà Cìî CBéøàå§©§−¤´¤¤¨®̈©§¨¨¬§¨¦−¤

:äMîçäéøîç úøàa úøàa íécOä ÷îrå ©«£¦¨«§¥´¤©¦¦À¤«¡³Ÿ¤«¡ŸÆ¥½̈
íéøàLpäå änL-eìtiå äøîrå íãñ-Cìî eñðiå©¨ª²¤«¤§¬Ÿ©«£Ÿ̈−©¦§¨®¨§©¦§¨¦−

:eñp äøäàéäøîrå íãñ Lëø-ìk-úà eç÷iå ¤¬¨¨«Â©¦§Â¤¨§ª̧§¯Ÿ©«£Ÿ̈²
:eëìiå íìëà-ìk-úàåáé-úàå èBì-úà eç÷iå §¤¨¨§−̈©¥¥«©¦§¸¤¯§¤

:íãña áLé àeäå eëìiå íøáà éçà-ïa BLëø§ª²¤£¦¬©§−̈©¥¥®§¬¥−¦§«Ÿ
âéïëL àeäå éøárä íøáàì ãbiå èéìtä àáiå©¨ŸÆ©¨¦½©©¥−§©§¨´¨«¦§¦®§ÁŸ¥̧

øðr éçàå ìkLà éçà éøîàä àøîî éðìàa§¥«Ÿ¥¹©§¥´¨«¡Ÿ¦À£¦³¤§ŸÆ©«£¦´¨¥½
:íøáà-úéøá éìra íäåãéék íøáà òîLiå §¥−©«£¥¬§¦«©§¨«©¦§©´©§½̈¦¬

äðîL Búéá éãéìé åéëéðç-úà ÷øiå åéçà äaLð¦§−̈¨¦®©¨̧¤¤£¦¹̈§¦¥´¥À§Ÿ¨³
ìLe øNr:ïc-ãr ócøiå úBàî Låè÷ìçiå ¨¨Æ§´¥½©¦§−Ÿ©¨«©¥«¨¥̧

íôcøiå íkiå åéãárå àeä äìéì | íäéìr£¥¤¯©²§¨¬©«£¨−̈©©¥®©¦§§¥Æ
:÷Nnãì ìàîOî øLà äáBç-ãræèiåúà áL ©½̈£¤¬¦§−Ÿ§©¨«¤©¾̈¤¥−

íâå áéLä BLëøe åéçà èBì-úà íâå Lëøä-ìk̈¨«§ª®§©Á¤¸¨¦³§ªÆ¥¦½§©¬



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דנה iyy ,iying - eh - jlÎjl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:írä-úàå íéLpä-úàæéíãñ-Cìî àöiå ¤©¨¦−§¤¨¨«©¥¥´¤«¤§Ÿ»
øîòìøãk-úà úBkäî BáeL éøçà Búàø÷ì¦§¨¼©«£¥´À¥«©Æ¤§¨§¨½Ÿ¤
àeä äåL ÷îr-ìà Bzà øLà íéëìnä-úàå§¤©§¨¦−£¤´¦®¤¥´¤¨¥½−

:Cìnä ÷îrçéàéöBä íìL Cìî ÷ãö-ékìîe ¥¬¤©¤«¤©§¦¤̧¤Æ¤´¤¨¥½¦−
:ïBéìr ìàì ïäë àeäå ïééå íçìèéeäëøáéå ¤´¤¨¨®¦§¬Ÿ¥−§¥´¤§«©§¨«£¥−

íéîL äð÷ ïBéìr ìûì íøáà Ceøa øîàiå©Ÿ©®¨³©§¨Æ§¥´¤§½Ÿ¥−¨©¬¦
:õøàåëéøö ïbî-øLà ïBéìr ìû CeøáeEãéa E ¨¨«¤¨Æ¥´¤§½£¤¦¥¬¨¤−§¨¤®

:ìkî øNrî Bì-ïziå©¦¤¬©«£¥−¦«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(fi zxaeg zeniyx)

Ì¯·‡Ï „biÂ ËÈÏt‰ ‡·iÂ(יג (יד, «»…«»ƒ««≈¿«¿»
‰¯N ˙‡ ‡OÈÂ Ì¯·‡ ‚¯‰iL Ôek˙Óe . . ‚BÚ ‰Ê(רש"י) ∆ƒ¿«≈∆≈»≈«¿»¿ƒ»∆»»

ּומצא  ׁשּבא עֹוג, ׁשמֹו נקרא ולּמה נאמר: רּבה' ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָּב'מדרׁש

לבאר, ויׁש וכּו'. עּגֹות ּבמצות ועֹוסק יֹוׁשב אברם ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָֻאת

מּצה, אכילת ּבמצות עֹוסק ׁשאברהם עֹוג ראה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּכאׁשר

הבין  הּׂשכל, מן ׁשּלמעלה אמּונה ּדמהמנּותא, ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמיכלא

מסירּות  מּתֹו לֹוט את להּציל ּכדי לּמלחמה יצא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּבוּדאי

הּׂשכל. מּצד מקֹום לֹו ׁשאין ּדבר ִֵֵֶֶֶֶַַָָָנפׁש,

éùéîçàëéì-ïz íøáà-ìà íãñ-Cìî øîàiå©¬Ÿ¤¤«¤§−Ÿ¤©§®̈¤¦´
:Cì-ç÷ Lëøäå Lôpäáë-ìà íøáà øîàiå ©¤½¤§¨«§ª−©¨«©¬Ÿ¤©§−̈¤

äð÷ ïBéìr ìà ýåýé-ìà éãé éúîøä íãñ Cìî¤´¤§®Ÿ£¦¸Ÿ¦¨¦³¤§Ÿ̈Æ¥´¤§½Ÿ¥−
:õøàå íéîLâëìrð-CBøN ãrå èeçî-íà ¨©¬¦¨¨«¤¦¦Æ§©´§«©½©

éðà øîàú àìå Cì-øLà-ìkî çwà-íàå§¦¤©−¦¨£¤®̈§´ŸŸ©½£¦−
:íøáà-úà ézøLräãëeìëà øLà ÷ø éãrìa ¤«¡©¬§¦¤©§¨«¦§¨©À©µ£¤´¨«§´

øðr ézà eëìä øLà íéLðàä ÷ìçå íéørpä©§¨¦½§¥̧¤Æ¨«£¨¦½£¤¬¨«§−¦¦®¨¥Æ
:í÷ìç eç÷é íä àøîîe ìkLàñ ¤§´Ÿ©§¥½¥−¦§¬¤§¨«

åèàýåýé-øáã äéä älàä íéøácä | øçà©©´©§¨¦´¨¥À¤¨¨³§©§Ÿ̈Æ
éëðà íøáà àøéz-ìà øîàì äæçna íøáà-ìà¤©§½̈©©«£¤−¥®Ÿ©¦¨´©§À̈¨«Ÿ¦Æ

:ãàî äaøä EøëN Cì ïâîáíøáà øîàiå ¨¥´½̈§¨«§−©§¥¬§«Ÿ©Ÿ́¤©§À̈
éøéør CìBä éëðàå éì-ïzz-äî ýåýé éðãà£Ÿ¨³¡Ÿ¦Æ©¦¤¦½§¨«Ÿ¦−¥´£¦¦®

:øæréìà ÷Nnc àeä éúéa ÷Lî-ïáeâøîàiå ¤¤´¤¥¦½−©¤¬¤¡¦¤«¤©Ÿ́¤
éúéa-ïá äpäå òøæ äzúð àì éì ïä íøáà©§½̈¥´¦½¬Ÿ¨©−¨®̈©§¦¥¬¤¥¦−

:éúà LøBéãàì øîàì åéìà ýåýé-øáã äpäå ¥¬Ÿ¦«§¦¥̧§©§Ÿ̈³¥¨Æ¥½Ÿ¬Ÿ
érnî àöé øLà íà-ék äæ ELøééàeä E ¦¨«§−¤®¦¦Æ£¤´¥¥´¦¥¤½−

:ELøééäàð-èaä øîàiå äöeçä Búà àöBiå ¦«¨¤«©¥̧Ÿ¹©À¨©¸Ÿ¤Æ©¤¨´

øtñì ìëez-íà íéáëBkä øôñe äîéîMä©¨©½§¨§ŸÆ©´¨¦½¦©−¦§´Ÿ
:Erøæ äéäé äk Bì øîàiå íúàåýåýéa ïîàäå Ÿ®̈©Ÿ́¤½¬Ÿ¦«§¤−©§¤«§¤«¡¦−©«Ÿ̈®

:ä÷ãö Bl äáLçiå©©§§¤¬¨−§¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr k zegiy ihewl)

„‡Ó ‰a¯‰ E¯ÎN(א (טו, ¿»¿«¿≈¿…

È˙e˜„ˆ Ïk ÏÚ ¯ÎN ÈzÏa˜ ‡nL ,¯ÓB‡Â ‚‡Bc ‰È‰Â¿»»≈¿≈∆»ƒ«¿ƒ»»«»ƒ¿ƒ

(רש"י)

הרמּב"ם ב)ּכתב י, עבד (ּתׁשּובה לא . . אבינּו "אברהם ְְְִַַַַַָָָָָָָֹ

ויׁש ׂשכרֹו. קּבּול על ּדאג מּדּוע אםּֿכן וקׁשה, מאהבה". ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאּלא

לא  מאהבה, ה' עֹובד להיֹותֹו ּדוקא הּנֹותנת: ׁשהיא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלֹומר,

עבֹודת  ׁשל ּכחלק אּלא איׁשי, ּכדבר הּׂשכר קּבלת את ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָראה

קּדּוׁש הינּו ÌÈÓLה', ÌL'ה את ׁשעֹובד ׁשּמי רֹואים, ּכּלם : ְִַ≈»«ƒִִֵֶֶֶָֻ

וכבֹוד. עׁשר ְְֵֶַָֹמקּבל

éùùæéúàöBä øLà ýåýé éðà åéìà øîàiåE ©−Ÿ¤¥¨®£¦´§Ÿ̈À£¤³«¥¦̧Æ
úàfä õøàä-úà Eì úúì íécNk øeàî¥´©§¦½¨¯¤§²¤¨¨¬¤©−Ÿ

:dzLøìçék òãà äna ýåýé éðãà øîàiå §¦§¨«©Ÿ©®£Ÿ¨´¡Ÿ¦½©¨¬¥©−¦¬
:äpLøéàèlLî äìâr éì äç÷ åéìà øîàiåúL ¦«¨¤«¨©´Ÿ¤¥À̈§¨¬¦Æ¤§¨´§ª¤½¤
lLî ærålLî ìéàå úL:ìæBâå øúå LéBì-çwiå §¥¬§ª¤−¤§©´¦§ª¨®§−Ÿ§¨«©¦©´

-Léà ïziå Cåza íúà øzáéå älà-ìk-úà¤¨¥À¤©§©¥³Ÿ¨Æ©½̈¤©¦¥¬¦«
øtvä-úàå eärø úàø÷ì Bøúa:øúá àì ¦§−¦§©´¥¥®§¤©¦−Ÿ¬Ÿ¨¨«

àéøâtä-ìr èérä ãøiå:íøáà íúà áMiå íé ©¥¬¤¨©−¦©©§¨¦®©©¥¬Ÿ−̈©§¨«
áéíøáà-ìr äìôð äîcøúå àBáì LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ¨½§©§¥−̈¨«§¨´©©§®̈

:åéìr úìôð äìãâ äëLç äîéà äpäåâéøîàiå §¦¥¬¥¨²£¥¨¬§Ÿ−̈Ÿ¤¬¤¨¨«©´Ÿ¤
àì õøàa Erøæ äéäé | øâ-ék òãz rãé íøáàì§©§À̈¨¸Ÿ©¥©¹¦¥´¦«§¤´©§£À§¤̧¤Æ´Ÿ
:äðL úBàî òaøà íúà eprå íeãárå íäì̈¤½©«£¨−§¦´Ÿ®̈©§©¬¥−¨¨«

ãéïë-éøçàå éëðà ïc eãáré øLà éBbä-úà íâå§©¯¤©²£¤¬©«£−Ÿ¨´¨®Ÿ¦§©«£¥¥¬
:ìBãb Lëøa eàöéåèéúáà-ìà àBáz äzàåE ¥«§−¦§ª¬¨«§©¨²¨¬¤£Ÿ¤−

:äáBè äáéNa øáwz íBìLaæèéréáø øBãå §¨®¦¨¥−§¥¨¬¨«§¬§¦¦−
:äpä-ãr éøîàä ïår íìL-àì ék äpä eáeLé̈´¥®¨¦¯«Ÿ¨¥²£¬Ÿ¨«¡Ÿ¦−©¥«¨

æéïLr øepú äpäå äéä äèìrå äàa LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ½̈¨©«£¨−̈¨¨®§¦¥̧©³¨¨Æ
:älàä íéøæbä ïéa øár øLà Là ãétìåçéíBia §©¦´¥½£¤´¨©½¥−©§¨¦¬¨¥«¤©´

Erøæì øîàì úéøa íøáà-úà ýåýé úøk àeää©À¨©¯§Ÿ̈²¤©§−̈§¦´¥®Ÿ§©§£À
øäpä-ãr íéøöî øäpî úàfä õøàä-úà ézúð̈©̧¦Æ¤¨¨´¤©½Ÿ¦§©´¦§©½¦©©¨¨¬

:úøt-øäð ìãbäèéúàå éfðwä-úàå éðéwä-úà ©¨−Ÿ§©§¨«¤©¥¦Æ§¤©§¦¦½§¥−



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

iriayדנו - fi ,fh - jlÎjl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:éðîãwäë-úàå éføtä-úàå ézçä-úàå ©©§Ÿ¦«§¤©«¦¦¬§¤©§¦¦−§¤
:íéàôøäàë-úàå éðrðkä-úàå éøîàä-úàå ¨«§¨¦«§¤¨«¡Ÿ¦Æ§¤©§©«£¦½§¤

:éñeáéä-úàå éLbøbäñæèàúLà éøNå ©¦§¨¦−§¤©§¦«§¨©Æ¥´¤
dîLe úéøöî äçôL dìå Bì äãìé àì íøáà©§½̈¬Ÿ¨«§−̈®§¨²¦§¨¬¦§¦−§¨¬

:øâäáéðøör àð-äpä íøáà-ìà éøN øîàzå ¨¨«©¸Ÿ¤¨©¹¤©§À̈¦¥º̈£¨©³¦
äðaà éìeà éúçôL-ìà àð-àa úãlî ýåýé§Ÿ̈Æ¦¤½¤Ÿ¨Æ¤¦§¨¦½©¬¦¨¤−

:éøN ìB÷ì íøáà òîLiå äpnîâéøN çwzå ¦¤®¨©¦§©¬©§−̈§¬¨¨«©¦©º¨©´
õwî dúçôL úéøönä øâä-úà íøáà-úLà¥«¤©§À̈¤¨¨³©¦§¦Æ¦§¨½̈¦¥Æ

ì íéðL øNrïzzå ïrðk õøàa íøáà úáL ¤´¤¨¦½§¤¬¤©§−̈§¤´¤§®̈©©¦¥¬
:äMàì Bì dLéà íøáàì dúàãøâä-ìà àáiå Ÿ¨²§©§¨¬¦−̈¬§¦¨«©¨¬Ÿ¤¨−̈

:äéðéra dzøáb ì÷zå äúøä ék àøzå øäzå©©®©©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨©¥©¬§¦§−̈§¥¤«¨
äéìr éñîç íøáà-ìà éøN øîàzåéëðà E ©¸Ÿ¤¨©´¤©§¨»£¨¦´¨¤ ¼¼¨«Ÿ¦À

ì÷àå äúøä ék àøzå E÷éça éúçôL ézúð̈©³¦¦§¨¦Æ§¥¤½©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨¨«¥©−
éðéa ýåýé ètLé äéðéraéðéáe:Eåíøáà øîàiå §¥¤®¨¦§¬Ÿ§Ÿ̈−¥¦¬¥¤«Ÿ©¸Ÿ¤©§¹̈

áBhä dì-éNr Cãéa CúçôL äpä éøN-ìà¤¨©À¦¥³¦§¨¥Æ§¨¥½£¦−̈©´
éðéra:äéðtî çøázå éøN äprzå Cædàöîiå §¥®̈¦©§©¤´¨¨©½©¦§©−¦¨¤«¨©¦§¨º̈

ïérä-ìr øaãna íénä ïér-ìr ýåýé Càìî©§©¯§Ÿ̈²©¥¬©©−¦©¦§¨®©¨©−¦
:øeL Cøãaçäfî-éà éøN úçôL øâä øîàiå §¤¬¤«©Ÿ©À¨º̈¦§©¬¨©²¥«¦¤¬

ézøáb éøN éðtî øîàzå éëìú äðàå úàá̈−§¨´¨¥¥®¦©¾Ÿ¤¦§¥Æ¨©´§¦§¦½
:úçøa éëðàèì øîàiåéáeL ýåýé Càìî d ¨«Ÿ¦−Ÿ©«©©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½−¦

:äéãé úçz éprúäå Czøáb-ìàédì øîàiå ¤§¦§¥®§¦§©¦−©¬©¨¤«¨©³Ÿ¤¨Æ
øôqé àìå Crøæ-úà äaøà äaøä ýåýé Càìî©§©´§Ÿ̈½©§¨¬©§¤−¤©§¥®§¬Ÿ¦¨¥−

:áøîàépä ýåýé Càìî dì øîàiåäøä C ¥«Ÿ©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½¦¨¬¨−̈
ýåýé òîL-ék ìàrîLé BîL úàø÷å ïa zãìéå§Ÿ©´§§¥®§¨¨³§Æ¦§¨¥½¦«¨©¬§Ÿ̈−

éðr-ìà:Cáéãéå ìká Bãé íãà àøt äéäé àeäå ¤¨§¥«§³¦«§¤Æ¤¤́¨½̈¨´©½Ÿ§©¬
:ïkLé åéçà-ìë éðt-ìrå Ba ìkâé-íL àø÷zå −Ÿ®§©§¥¬¨¤−̈¦§«Ÿ©¦§¨³¥«

íâä äøîà ék éàø ìû äzà äéìà øácä ýåýé§Ÿ̈Æ©Ÿ¥´¥¤½¨©−̈¥´¢¦®¦´¨«§À̈£©¬
:éàø éøçà éúéàø íìäãéøàaì àø÷ ïk-ìr £²Ÿ¨¦−¦©«£¥¬Ÿ¦«©¥Æ¨¨´©§¥½

:ãøa ïéáe Lã÷-ïéá äpä éàø éçì øàaåèãìzå §¥¬©©−Ÿ¦®¦¥¬¥«¨¥−¥¬¨«¤©¥¯¤
-øLà Bða-íL íøáà àø÷iå ïa íøáàì øâä̈¨²§©§−̈¥®©¦§¨̧©§¨¯¤§²£¤

:ìàrîLé øâä äãìéæèäðL íéðîL-ïa íøáàå ¨«§¨¬¨−̈¦§¨¥«§©§¾̈¤§Ÿ¦¬¨−̈
ìàrîLé-úà øâä-úãìa íéðL LLå§¥´¨¦®§¤«¤¨¨¬¤¦§¨¥−

:íøáàìñæéàäðL íérLz-ïa íøáà éäéå §©§¨«©§¦´©§½̈¤¦§¦¬¨−̈
åéìà øîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå íéðL òLúå§¥´©¨¦®©¥¨̧§Ÿ̈¹¤©§À̈©³Ÿ¤¥¨Æ
:íéîú äéäå éðôì Cläúä écL ìà-éðà£¦¥´©©½¦§©¥¬§¨©−¤«§¥¬¨¦«

áðéáe éðéa éúéøá äðzàåãàîa EúBà äaøàå E §¤§¨¬§¦¦−¥¦´¥¤®§©§¤¬«§−¦§¬Ÿ
:ãàîâíéýìû Bzà øaãéå åéðt-ìr íøáà ìtiå §«Ÿ©¦¬Ÿ©§−̈©¨®̈©§©¥¬¦²¡Ÿ¦−

:øîàìãïBîä áàì úééäå Czà éúéøá äpä éðà ¥«Ÿ£¦¾¦¥¬§¦¦−¦¨®§¨¦¾¨§©−£¬
:íéBbääéäå íøáà EîL-úà ãBò àøwé-àìå ¦«§«Ÿ¦¨¥¬²¤¦§−©§¨®§¨¨³

ézúð íéBb ïBîä-áà ék íäøáà EîL:E ¦§Æ©§¨½̈¦²©£¬¦−§©¦«
åézúðe ãàî ãàîa Eúà éúøôäåíéBâì E §¦§¥¦³«Ÿ§Æ¦§´Ÿ§½Ÿ§©¦−§¦®

:eàöé Enî íéëìîe§¨¦−¦§¬¥¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(ek zxaeg zeniyx)

¯ÎÊ Ïk ÌÎÏ ÏBn‰(י (יז, ƒ»∆»»»
הראׁשֹון, הּיהּודי ׁשּנצטּוה הראׁשֹונה הּמצוה מילה, ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָמצות

הּמצֹות. ּכללּות על הּדין ‡מֹורה והּוא ּבּגּוף. נּכר רּׁשּומּה . ְְְִִִִַַַַָָָָ

ּבׂשר. לעיני נראה זה רׁשם ׁשאין אּלא הּמצֹות, ּבּה·לכל יׁש . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

הרּוחנית. לּתֹועלת ּבאיןֿערֹו היא אבל ּגׁשמית, ּתֹועלת ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּגם

ּבחּיי  הּתֹועלת אבל הּגּוף, ּבחּיי ּתֹועלת יׁש הּמצֹות ּבכל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָואף

יֹותר. ּבאיןֿערֹו היא מּפני ‚הּנׁשמה וצֹועק ּבֹוכה הּתינֹוק . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָ

הּטרח  על הּצֹועק כן, ּכמֹו יבין. - ּוכׁשּיגּדל ׂשכלֹו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהעּדר

הּׂשכל. העּדר מּפני רק זה הרי מצוה, ׁשּבקּיּום ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָוההפסד

éòéáùæðéáe éðéa éúéøa-úà éúî÷äåErøæ ïéáe E ©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¹¥¦´¥¤À¥̧©§£¯
éøçàEì úBéäì íìBò úéøáì íúøãì E ©«£¤²§«ŸŸ−̈¦§¦´¨®¦«§³§Æ

éøçà Erøæìe íéýìûì:EçEì ézúðåErøæìe ¥«Ÿ¦½§©§£−©«£¤«§¨«©¦´Â§Â§©§£¸
éøçàéøâî õøà | úà Eïrðk õøà-ìk úà E ©«£¤¹¥´¤´¤§ª¤À¥µ¨¤´¤§©½©

:íéýìûì íäì éúééäå íìBò úfçàìèøîàiå ©«£ª©−¨®§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«©³Ÿ¤
øîLú éúéøa-úà äzàå íäøáà-ìà íéýìû¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈§©−̈¤§¦¦´¦§®Ÿ

éøçà Erøæå äzà:íúøãì EéøLà éúéøa úàæ ©¨²§©§£¬©«£¤−§«ŸŸ¨«´Ÿ§¦¦º£¤´
éøçà Erøæ ïéáe íëéðéáe éðéa eøîLzìBnä E ¦§§À¥¦Æ¥´¥¤½¥¬©§£−©«£¤®¦¬

:øëæ-ìk íëìàéíëúìør øNa úà ízìîðe ¨¤−¨¨¨«§©§¤¾¥−§©´¨§©§¤®
:íëéðéáe éðéa úéøa úBàì äéäåáéúðîL-ïáe §¨¨Æ§´§¦½¥¦−¥«¥¤«¤§Ÿ©´

éa ãéìé íëéúøãì øëæ-ìk íëì ìBné íéîéú ¨¦À¦¬¨¤²¨¨−̈§Ÿ«Ÿ¥¤®§¦´½̈¦
Erøfî àì øLà øëð-ïa ìkî óñk-úð÷îe¦§©¤̧¤Æ¦´Ÿ¤¥½̈£¤²¬Ÿ¦©§£−

:àeäâéEtñk úð÷îe Eúéa ãéìé ìBné | ìBnä «¦¯¦²§¦¬¥«§−¦§©´©§¤®
:íìBò úéøáì íëøNáa éúéøá äúéäåãé| ìørå §¨«§¨¯§¦¦²¦§©§¤−¦§¦¬¨«§¨¥´
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דנז xihtn - fi - jlÎjl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äúøëðå Búìør øNa-úà ìBné-àì øLà øëæ̈À̈£¤³«Ÿ¦Æ¤§©´¨§¨½§¦§§¨²
:øôä éúéøa-úà äénrî àåää Lôpäñ ©¤¬¤©¦−¥«©¤®¨¤§¦¦−¥©«

åè-àì EzLà éøN íäøáà-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈¨©´¦§§½«Ÿ
:dîL äøN ék éøN dîL-úà àø÷úæèézëøáe ¦§¨¬¤§−̈¨¨®¦¬¨−̈§¨«¥«©§¦´

äúéäå äézëøáe ïa Eì äpnî ézúð íâå dúàŸ½̈§©̧¨©¯¦¦¤²¨§−¥®¥«©§¦̧¨Æ§¨«§¨´
:eéäé äpnî íénr éëìî íéBâìæéíäøáà ìtiå §¦½©§¥¬©¦−¦¤¬¨¦«§«©¦¯Ÿ©§¨¨²

äðL-äàî ïálä Baìa øîàiå ÷çöiå åéðt-ìr©¨−̈©¦§®̈©Ÿ́¤§¦À©§¤³¥¨«¨¨Æ
:ãìz äðL íérLz-úáä äøN-íàå ãìeé¦¨¥½§¦̧¨½̈£©¦§¦¬¨−̈¥¥«

çéìàrîLé eì íéýìûä-ìà íäøáà øîàiå©¬Ÿ¤©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®¬¦§¨¥−
éðôì äéçé:EèéäøN ìáà íéýìû øîàiå ¦«§¤¬§¨¤«©Ÿ́¤¡Ÿ¦À£¨Æ¨¨´

÷çöé BîL-úà úàø÷å ïa Eì úãìé EzLà¦§§ÀŸ¤³¤§Æ¥½§¨¨¬¨¤§−¦§®̈
Bòøæì íìBò úéøáì Bzà éúéøa-úà éúî÷äå©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¬¦²¦§¦¬−̈§©§¬

:åéøçàëézrîL ìàrîLéìeézëøa | äpä E ©«£¨«§¦§¨¥»§©§¦¼¼¦¥´¥©´§¦
ãàî ãàîa Búà éúéaøäå Búà éúéøôäå BúàŸÀ§¦§¥¦¬Ÿ²§¦§¥¦¬Ÿ−¦§´Ÿ§®Ÿ
:ìBãb éBâì åézúðe ãéìBé íàéNð øNr-íéðL§¥«¨¨³§¦¦Æ¦½§©¦−§¬¨«

àëEì ãìz øLà ÷çöé-úà íé÷à éúéøa-úàå§¤§¦¦−¨¦´¤¦§®̈£¤Á¥¥̧§³
:úøçàä äðMa äfä ãrBnì äøNáëìëéå ¨¨Æ©¥´©¤½©¨−̈¨«©¤«¤©§©−

:íäøáà ìrî íéýìû ìriå Bzà øaãìâëçwiå §©¥´¦®©©´©¡Ÿ¦½¥©−©§¨¨«©¦©̧
Búéá éãéìé-ìk úàå Bða ìàrîLé-úà íäøáà©§¨¹̈¤¦§¨¥´§À§¥̧¨§¦¥³¥Æ
úéa éLðàa øëæ-ìk Btñk úð÷î-ìk úàå§¥Æ¨¦§©´©§½¨¨¾̈§©§¥−¥´
íBiä íöra íúìør øNa-úà ìîiå íäøáà©§¨¨®©¹̈¨¤§©´¨§¨À̈§¤̧¤Æ©´

:íéýìû Bzà øac øLàk äfäãëíäøáàå ©¤½©«£¤²¦¤¬¦−¡Ÿ¦«§©̧§¨½̈
:Búìør øNa Bìnäa äðL òLúå íérLz-ïa¤¦§¦¬¨¥−©¨¨®§¦Ÿ−§©¬¨§¨«

äëìL-ïa Bða ìàrîLéåBìnäa äðL äøNr L §¦§¨¥´§½¤§¬¤§¥−¨¨®§¦̧Ÿ½
:Búìør øNa úàåëìBnð äfä íBiä íöra ¥−§©¬¨§¨«§¤̧¤Æ©´©¤½¦−

:Bða ìàrîLéå íäøáàæëãéìé Búéá éLðà-ìëå ©§¨®̈§¦§¨¥−§«§¨©§¥³¥Æ§¦´
:Bzà eìnð øëð-ïa úàî óñk-úð÷îe úéä½¦¦§©¤−¤¥¥´¤¥¨®¦−Ÿ¦«

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

øéèôîãëBìnäa äðL òLúå íérLz-ïa íäøáàå§©̧§¨½̈¤¦§¦¬¨¥−©¨®̈§¦Ÿ−
:Búìør øNaäëìL-ïa Bða ìàrîLéåäøNr L §©¬¨§¨«§¦§¨¥´§½¤§¬¤§¥−

:Búìør øNa úà Bìnäa äðLåëíBiä íöra ¨¨®§¦̧Ÿ½¥−§©¬¨§¨«§¤̧¤Æ©´
:Bða ìàrîLéå íäøáà ìBnð äfäæëéLðà-ìëå ©¤½¦−©§¨®̈§¦§¨¥−§«§¨©§¥³

eìnð øëð-ïa úàî óñk-úð÷îe úéa ãéìé Búéá¥Æ§¦´½̈¦¦§©¤−¤¥¥´¤¥¨®¦−Ÿ
:Bzà¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(gi zxaeg zeniyx)

¯‚‰ dÓLe ,˙È¯ˆÓ ‰ÁÙL dÏÂ(א (טז, ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»»
˙È¯ˆÓ.ּובמיצר ּבגבּול ׁשּכּלם הּזה, עֹולם לעניני רֹומז - ƒ¿ƒְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻ

ּכמאמר ‰‚¯ ּבלבד, וגרּות ארעי ּבדר הם העֹולם עניני - »»ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּבֹו. ּדרים ׁשאין לפרֹוזדֹור", ּדֹומה הּזה "העֹולם ְְִִֵֶֶֶַַַָָָרז"ל

ïîéñ é"áãðëî ïîéñ å"ìîð íé÷åñô å"ë÷ ôôô

.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¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦
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דנח
.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì êì-êì úùøôì äøèôä

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå

àî-î ÷øô äéòùéá

îæëìàøNé øaãúe á÷òé øîàú änì̈³¨Ÿ©Æ©«£½Ÿ§©¥−¦§¨¥®
éètLî éäìàîe ýåýéî ékøc äøzñð¦§§¨³©§¦Æ¥«Ÿ̈½¥«¡Ÿ©−¦§¨¦¬

:øBáòéçëzòîL àì-íà zòãé àBìä ©«£«£¸¨©¹§¨¦´Ÿ¨©À§¨
õøàä úBö÷ àøBa ýåýé | íìBò éäìà¡Ÿ¥̧¨³§Ÿ̈Æ¥Æ§´¨½̈¤
:Búðeáúì ø÷ç ïéà òâéé àìå óòéé àì¬Ÿ¦©−§´Ÿ¦¨®¥¬¥−¤¦§«¨«

èëäîöò íéðBà ïéàìe çk óòiì ïúðŸ¥¬©¥̈−®Ÿ©§¥¬¦−¨§¨¬
:äaøéìíéøeçáe eòâéå íéøòð eôòéå ©§¤«§¦«£¬§¨¦−§¦¨®©«¦−

:eìLké ìBLkàìçë eôéìçé ýåýé éå÷å ¨¬¦¨¥«§Ÿ¥³§Ÿ̈Æ©«£¦´½Ÿ©
eòâéé àìå eöeøé íéøLpk øáà eìòé©«£¬¥−¤©§¨¦®¨¸Æ§´Ÿ¦½̈

:eôòéé àìå eëìéàîàéìà eLéøçä ¥«§−§¬Ÿ¦¨«©«£¦³¥©Æ
æà eLbé çë eôéìçé íénàìe íéià¦¦½§ª¦−©«£¦´®Ÿ©¦§Æ¨´

`xenl iy
(æë,á÷òé øîàú änìCìäå íúeìb Cøà íúBàøa ,ìàøNé íò ¨¨Ÿ©©£Ÿ©¦§¨¥¦§¨Ÿ¤¨¨§¨©

.äëk øîàz änì á÷òé äzà ,àéápä íäì øîBà ,äòeLéa ïéîàälî íaì¦¨¦§©£¦©§¨¥¨¤©¨¦©¨©£Ÿ¨¨Ÿ©¨¨

ì àeäL ,úeèLôa íäéøác íéøîBà íäL ,íòä ïBîäì äðekä ,"á÷òé"ïBL ©£Ÿ©©¨¨©£¨¨¤¥§¦¦§¥¤§©§¤§

."äøéîà",ìàøNé øaãúe,äãòä éLàøå íéìBãbì äðekä "ìàøNé" £¦¨§©¥¦§¨¥¦§¨¥©©¨¨©§¦§¨¥¨¥¨

íéøañä íò íäéøác íéøaãî íäL¤¥§©§¦¦§¥¤¦¤§¥¦

ì àeäL ,íéîòèe."øeac" ïBL §¨¦¤§¦

,'äî ékøc äøzñðíéìòä ¦§§¨©§¦¥¤§¦

.eäeðãáòM äî ìkî åéðéòéäìàîe ¥¨¦¨©¤£©§¥¡Ÿ©
,øBáòé éètLîåéðôlî øéáòä ¦§¨¦©£¤¡¦¦§¨¨

ì Bì äéäL áBhä ìeîbä ètLîílL ¦§©©§©¤¨¨§©¥

.eðìå eðéúBáàì(èëïéàìe ©£¥§¨§¥
,íéðBà.ó÷úå úBçk éøñçìe ¦§©§¥Ÿ§Ÿ¤

(ì,eòâéå íéøòð eôòéåéòLø §¦£§¨¦§¦¨¦§¥

Bîk íBé ìëa çk íéôéñBnL íìBòä̈¨¤¦¦Ÿ©§¨§

íéôéò eéäé 'ä úBöøa éøä ,íéøòpä©§¨¦£¥¦§¦§£¥¦

.íçk ÷ñtéå íéòâéå,íéøeçáe ¦¥¦§¦¨¥Ÿ¨©¦
íéîìL íéøeçák íäL íìBòä éòLø¦§¥¨¨¤¥§©¦§¥¦

.íçk íìéòBé àì ,íçëa'ä éå÷å §Ÿ¨Ÿ¦¥Ÿ¨§Ÿ¥
,'åâå,'äì íée÷î íäL ìàøNé ìáà£¨¦§¨¥¤¥§©¦©

.úò ìëa Lãç çk eôéìçé©£¦Ÿ©¨¨§¨¥

(àì,øáà eìòé.íéôðk eìcâé ©£¥¤§©§§¨©¦

(à,éìà eLéøçäeòîLå e÷úL ©£¦¥©¦§§¦§

.éìà,çë eôéìçé íénàìe ¥©§ª¦©£¦Ÿ©
éìeà íúøeáb ìëa e÷fçúéå eèM÷úé¦§©§§¦§©§§¨§¨¨©

.çëa ïéca eãîòéæà eLbé ©©§©¦§Ÿ©¦§¨
,eøaãéì éìà eLbiL øçàìòîL §©¥§©©¤¦§¥©¦§Ÿ©

.eøaãé äðòî eàöîé íà æà ,éøîà£¨©¨¦¦§§©£¤§©§

mixn zxhr
æëøîàú änìénòìàøNé øaãúe á÷òéék úeìâaékøc äøzñð ¨³¨Ÿ©Æ©¦©«£½Ÿ§©¥−¦§¨¥®§¨¦¦§§¨³©§¦Æ

ýåýéîeäeðãáòM äî ìkî åéðéò íéìòä ékøBáòé éètLî éäìàîeíâå ¥«Ÿ̈½¦¤§¦¥¨¦¨©¤¨©§¥«¡Ÿ©−¦§¨¦¬©«£«§©

ì Bì äéäL áBhä ìeîbä ètLî åéðôlî øéáòäílLeðéúBáàì:eðìåçëàBìä ¤¡¦¦§¨¨¦§©©§©¤¨¨§©¥©£¥§¨£¸
zòãéEzòcî ìékNäì ìëez àìäzòîL àì-íàäøBîe ãnìnîéäìà ¨©¹§¨£Ÿ©§©§¦¦©§§¦´Ÿ¨©À§¨¦§©¥¤¡Ÿ¥̧

õøàä úBö÷ àøBa ýåýé | íìBò¨³§Ÿ̈Æ¥Æ§´¨½̈¤
ø÷ç ïéà òâéé àìå óòéé àì¬Ÿ¦©−§´Ÿ¦®̈¥¬¥−¤

Búðeáúìäîëçå äæk çk Bì LiL éîe ¦§«¨«¦¤¥Ÿ©¨¤§¨§¨

àeä änìå ,úBáLçnä òãBé àeä Bæk̈¥©©©£¨§¨¨

úà úBlëì éãk àlà ,íúáBè øçàî§©¥¨¨¤¨§¥§©¤

éãé ìò úàhçä úà øéñäìe òLtä©¤©§¨¦¤©©¨©§¥

:ïéøeqiäèëøLà ïîfä àBáéïúð ©¦¦¨©§©£¤Ÿ¥¬
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ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
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דסי

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
çéààøiåáLé àeäå àøîî éðìàa ýåýé åéìà ©¥¨³¥¨Æ§Ÿ̈½§¥«Ÿ¥−©§¥®§²¥¬

:íBiä íçk ìäàä-çútáàøiå åéðér àOiå ¤«©¨−Ÿ¤§¬Ÿ©«©¦¨³¥¨Æ©©½§
ìL äpäåõøiå àøiå åéìr íéávð íéLðà äL §¦¥Æ§¨´£¨¦½¦¨¦−¨®̈©©À§©¨³¨

:äöøà eçzLiå ìäàä çútî íúàø÷ìïåùàøâøîàiå ¦§¨¨Æ¦¤´©¨½Ÿ¤©¦§©−¨«§¨©Ÿ©®
éðéra ïç éúàöî àð-íà éðãàøárú àð-ìà E £ŸÀ̈¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½©¨¬©«£−Ÿ

:Ecár ìrîãeöçøå íéî-èrî àð-çwé ¥©¬©§¤«ª©¨´§©©½¦§©«£−
:õrä úçz eðrMäå íëéìâøäíçì-úô äç÷àå ©§¥¤®§¦¨«£−©¬©¨¥«§¤§¨̧©¤¹¤

ízøár ïk-ìr-ék eøárz øçà íëaì eãrñå§©«£³¦§¤Æ©©´©«£½Ÿ¦«©¥¬£©§¤−
:zøac øLàk äNrz ïk eøîàiå íëcár-ìr©©§§¤®©Ÿ́§½¥¬©«£¤−©«£¤¬¦©«§¨

(éåì)åøîàiå äøN-ìà äìäàä íäøáà øäîéå©§©¥¯©§¨¨²¨−Ÿ¡¨¤¨®̈©ÀŸ¤
ìL éøäî:úBâr éNrå éLeì úìñ çî÷ íéàñ L ©«£¦º§³§¦Æ¤´©½Ÿ¤−¦©«£¦¬ª«

æáBèå Cø ø÷a-ïa çwiå íäøáà õø ø÷aä-ìàå§¤©¨−̈¨´©§¨¨®©¦©̧¤¨¹̈©³¨Æ

:Búà úBNrì øäîéå ørpä-ìà ïziåççwiå ©¦¥´¤©©½©©§©¥−©«£¬Ÿ«©¦©̧
ïziå äNr øLà ø÷aä-ïáe áìçå äàîç¤§¹̈§¨À̈¤©¨¨Æ£¤´¨½̈©¦¥−
eìëàiå õrä úçz íäéìr ãîò-àeäå íäéðôì: ¦§¥¤®§«Ÿ¥¯£¥¤²©¬©¨¥−©Ÿ¥«

(ìàøùé)èà eøîàiå


éì

å


øîàiå EzLà äøN äià ©«Ÿ§´¥½̈©¥−¨¨´¦§¤®©−Ÿ¤
:ìäàá äpäééìà áeLà áBL øîàiåúrk E ¦¥¬¨«Ÿ¤©ÀŸ¤´¨³¥¤̧Æ¨¥´

úrîL äøNå EzLà äøNì ïá-äpäå äiç©½̈§¦¥¥−§¨¨´¦§¤®§¨¨¬Ÿ©²©
:åéøçà àeäå ìäàä çútàéäøNå íäøáàå ¤¬©¨−Ÿ¤§¬©«£¨«§©§¨¨³§¨¨Æ

çøà äøNì úBéäì ìãç íéîia íéàa íéð÷æ§¥¦½¨¦−©¨¦®¨©Æ¦«§´§¨½̈−Ÿ©
:íéLpkáééøçà øîàì daø÷a äøN ÷çözå ©¨¦«©¦§©¬¨−̈§¦§¨´¥®Ÿ©«£¥³

:ï÷æ éðãàå äðãr él-äúéä éúìáâéýåýé øîàiå §Ÿ¦Æ¨«§¨¦´¤§½̈©«Ÿ¦−¨¥«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−
óàä øîàì äøN ä÷çö äf änì íäøáà-ìà¤©§¨®̈¨´¨¤Á¨«£¨̧¨¹̈¥ÀŸ©©¬

:ézð÷æ éðàå ãìà íðîàãéøác ýåýéî àìtéä ª§¨²¥¥−©«£¦¬¨©«§¦£¦¨¥¬¥«Ÿ̈−¨®̈
éìà áeLà ãrBnì:ïá äøNìe äiç úrk E ©¥º¨¬¥¤²¨¥¬©−̈§¨¨¬¥«

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨
:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

בהמשך לשיחתנו כשהי' כאן, לפלא קצת שמאז לא הי' ממנו ידיעות נוספות, ובטח כל העכבה 
לטובה.

נוגע  באמת  אבל  חב"ד,  ובנות  נשי  לאגודת  הוא  שנכתב  אם  אשר  מכתבי,  העתק  מוסג"פ 
שנדמה  או  רואים  ענינים  כמה  שבהתחלת  בעצמו,  גם  כ"א  שרואים  וכמו  כאו"א,  בעבודת  גם  הוא 
שרואים שהענין הוא במצב של תהו ובהו וחשך, אבל בהחלטה החזקה שמוכרח להביא לידי פועל, הנה 
ההתחלה היא שלא בהדרגה, כ"א במאמר יהי אור, ואור כזה שאין עולם מתוקן אפילו ראוי להשתמש 
בו ועאכו"כ מצב של תהו ובהו וחשך, ודוקא ע"י ההתחלה שלא בערך כלל וכלל, ושגם אחר כך מוכרח 
ובתורה, הרי אח"כ אפשר להתחיל בעבודה מסודרת מלמטה למעלה, צומח,  ולצדיקים  לגנזו לע"ל 

ואח"כ חי, ואח"כ אדם מבחר הבריאה וד"ל.

בברכה.
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לוח זמנים לשבוע פרשת לך־לך - בערים שונות בעולם דסב
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
5:555:598:038:058:378:409:349:3611:5411:5416:5416:4917:2117:1616:3017:26באר שבע )ח(

5:566:018:038:058:388:409:349:3611:5411:5416:5416:4917:1817:1316:1717:24חיפה )ח(

5:545:598:028:048:368:399:339:3511:5311:5316:5616:5117:1817:1316:1217:24ירושלים )ח(

5:566:018:048:068:388:419:359:3611:5511:5416:5316:4817:2017:1516:2717:25תל אביב )ח(

6:376:468:218:259:059:109:5710:0112:0812:0816:3916:3017:1417:0516:1317:18אוסטריה, וינה )ח(

6:166:098:578:539:389:3510:4810:4613:3813:3819:5320:0020:2220:2919:4020:41אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:356:448:238:279:069:109:5910:0212:1112:1116:4516:3717:1917:1116:2017:24אוקראינה, אודסה )ח(

6:106:207:557:598:398:449:329:3511:4211:4216:1416:0516:4816:4015:4816:53אוקראינה, דונייצק )ח(

6:226:328:068:108:518:559:439:4611:5311:5316:2416:1416:5916:5015:5817:03אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

6:527:028:328:369:189:2310:1010:1312:1912:1916:4516:3517:2117:1216:1917:26אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

6:456:558:248:299:119:1610:0210:0612:1212:1116:3716:2717:1417:0416:1117:18אוקראינה, קייב )ח(

6:286:328:438:449:159:1710:1310:1412:3612:3617:4417:4018:0918:0617:2118:15איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

7:007:088:498:539:319:3510:2410:2712:3712:3717:1617:0817:4617:3816:4817:51איטליה, מילאנו )ח(

5:545:548:258:248:548:549:569:5612:2812:2818:0118:0118:2418:2417:4318:33אקוואדור, קיטו )ח(

5:545:488:358:329:149:1110:2310:2113:1113:1119:2219:2819:5019:5619:0820:07ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:356:279:169:1110:009:5611:1111:0814:0314:0420:2420:3120:5621:0320:1221:17ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:327:399:319:3410:0910:1211:0411:0613:2013:2018:0718:0118:3718:3117:4418:42ארה״ב, בולטימור )ק(

7:247:319:219:249:5910:0310:5410:5613:0913:0917:5517:4718:2518:1817:3118:30ארה״ב, ברוקלין )ק(

7:247:319:219:2410:0010:0310:5510:5713:1013:1017:5517:4818:2518:1817:3118:30ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

8:038:119:5710:0110:3710:4111:3111:3413:4613:4618:2818:2018:5918:5218:0419:04ארה״ב, דטרויט )ק(

7:347:389:449:4610:1710:2011:1411:1613:3513:3518:3718:3219:0218:5818:1419:08ארה״ב, האוסטון )ק(

7:107:159:159:189:519:5310:4710:4913:0613:0618:0117:5618:2918:2317:3918:34ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:287:329:429:4310:1410:1611:1211:1413:3513:3418:4118:3719:0619:0218:1919:12ארה״ב, מיאמי )ק(

7:217:289:179:209:569:5910:5010:5313:0513:0517:4917:4218:2018:1317:2518:25ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:487:559:459:4810:2310:2711:1811:2013:3413:3418:1918:1218:4918:4217:5518:54ארה״ב, פיטסבורג )ק(

7:217:289:169:199:559:5910:4910:5213:0413:0417:4717:4018:1818:1117:2318:23ארה״ב, שיקגו )ק(

5:565:538:338:319:049:0310:0910:0912:4812:4818:3718:3919:0119:0318:2119:13בוליביה, לה-פס )ח(

7:317:429:099:139:5710:0210:4810:5112:5612:5617:2017:0917:5717:4716:5318:01בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:317:419:099:149:5610:0110:4710:5112:5612:5617:2117:1117:5817:4816:5418:02בלגיה, בריסל )ח(

5:225:188:017:598:348:329:419:4012:2312:2318:2418:2718:4418:4818:0418:58ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:115:077:507:478:238:219:299:2812:1112:1118:0618:1018:3118:3517:5118:45ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:507:018:278:329:159:2010:0610:0912:1412:1416:3916:2817:1417:0416:1317:19בריטניה, לונדון )ח(

7:047:158:368:419:269:3210:1610:2012:2312:2216:4016:2917:1917:0916:1617:24בריטניה, מנצ'סטר )ח(

6:597:108:338:389:229:2810:1310:1612:2012:2016:4216:3117:1917:0816:1317:23גרמניה, ברלין )ח(

7:127:228:528:569:389:4310:3010:3312:3912:3917:0616:5517:4217:3216:3917:46גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:195:157:597:568:338:319:419:3912:2412:2418:3018:3418:4918:5318:0819:03דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:386:418:578:589:289:2910:2710:2812:5212:5218:0618:0318:3018:2817:4618:37הודו, מומבאי )ח(

6:336:368:538:549:249:2510:2310:2412:4812:4818:0318:0018:2718:2417:4318:34הודו, פונה )ח(

6:246:338:108:148:548:589:469:4911:5711:5716:3016:2117:0416:5516:0417:09הונגריה, בודפשט )ח(

6:296:368:258:289:049:089:5910:0112:1412:1416:5916:5217:2917:2216:3517:34טורקיה, איסטנבול )ח(

6:486:558:498:529:269:3010:2210:2412:3912:3917:2917:2217:5717:5117:0518:03יוון, אתונה )ח(
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דסג

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת לך־לך - 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
6:446:538:318:349:149:1810:0710:1012:1812:1816:5216:4317:2617:1716:2617:30מולדובה, קישינב )ח(

6:366:398:558:569:269:2710:2510:2612:4912:4918:0318:0018:2718:2417:4218:34מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:115:027:527:468:408:369:539:5012:4812:4919:1619:2519:5120:0019:0520:15ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:136:178:258:278:589:009:569:5712:1712:1717:2117:1717:4717:4317:0017:53נפאל, קטמנדו )ח(

6:406:478:398:429:179:2010:1210:1412:2812:2817:1517:0817:4517:3816:4917:50סין, בייג'ין )ח(

6:466:469:169:169:459:4510:4810:4713:1813:1818:5018:5019:1319:1318:3219:22סינגפור, סינגפור )ח(

6:286:398:038:078:518:579:429:4611:5011:5016:1116:0016:4916:3915:4416:53פולין, ורשא )ח(

5:365:348:128:108:428:419:479:4612:2312:2318:0818:0918:3118:3317:5118:42פרו, לימה )ח(

7:187:269:069:109:499:5310:4210:4512:5412:5417:3017:2218:0317:5517:0518:08צרפת, ליאון )ח(

7:347:449:179:2110:0210:0710:5410:5713:0413:0417:3517:2618:0918:0017:0818:13צרפת, פריז )ח(

5:415:428:098:098:398:399:409:4112:1012:1017:3917:3818:0118:0117:2018:10קולומביה, בוגוטה )ח(

7:517:599:439:4610:2410:2811:1711:2013:3113:3118:1418:0618:4318:3517:4618:48קנדה, טורונטו )ק(

7:317:399:209:2410:0210:0610:5510:5813:0813:0817:4517:3718:1718:0917:1918:22קנדה, מונטריאול )ק(

7:047:109:099:119:459:4710:4110:4312:5912:5917:5417:4818:2118:1617:3118:27קפריסין, לרנקה )ק(

7:558:079:239:2810:1510:2111:0511:0913:1013:1017:2417:1218:0417:5316:5618:09רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:317:448:569:029:509:5610:3910:4312:4312:4316:5816:4517:3617:2416:2617:40רוסיה, מוסקבה )ח(

7:017:108:478:519:319:3510:2310:2612:3512:3517:0816:5917:4217:3316:4217:46רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:067:158:528:569:369:4010:2810:3112:3912:3917:1717:0817:4617:3816:4717:51שוויץ, ציריך )ח(

6:126:148:358:369:059:0610:0510:0612:3212:3217:5217:5018:1518:1317:3218:22תאילנד, 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 הדרךדסר

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 ְוַתְדִריֵכנוּ  לֹום  ְלׁשָ ֵדנוּ  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנוּ  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינוּ,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינוּ  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנוּ ְלׁשָ ְמָחה וְּלׁשָ ים וְּלׂשִ יֵענוּ ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנוּ ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנוּ ְלׁשָ

ׁשֹות וָּבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפוְּרָעִניֹּות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ ִמּכַ יֵלנוּ  ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנוּ  ָכל־רֹוֵאינוּ,  וְּבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ וְּלַרֲחִמים  וְּלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינוּ,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשֹוֵמַע ּתְ ה  רוְּך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קֹול ּתְ ֲחָסִדים טֹוִבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו
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   הורידו את יישומון
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מחנות היישומים 
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