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שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג
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היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאין פרח צריך לברך: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֹּלא 

ִחַּסר ְּבעֹוָלמֹו ְּכלּום ּוָבָרא בֹו ְּבִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ֵליָהנֹות ָּבֶהם 
ְּבֵני ָאָדם ואינו מברך אלא בפעם ראשונה שרואה בכל שנה )סדר ברכת הנהנין פרק יג הלכה יד(.

ברכת האילנות:

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג ניסן, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו המודיע שקבל רשיון לנהגות, ויה"ר מהשי"ת שיזמין לו פרנסתו בהרחבה 

וירבה בקביעות עתים בתורת הנגלה ובתורת החסידות מתוך מנוחה ובמילא ינהג את גופו ואת נה"ב 

שיתאימו להכוונה וכפי המבואר בתורת החסידות בארוכה.

בברכה לפרנסה בגשמיות וברוחניות.



ד

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



כללי מפתח  

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

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

)ג את לשון ים מצרים' והחרים הויה "מאמר ד   

ה   ............................................  י"חתש'ה, אחרון של פסח

)ד ה כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות "מאמר ד  

כב   .............  י"חתש'ה, מברכים החודש אייר, שבת פרשת שמיני

)ה לז  ......  י"תשח'ה, דחול המועד פסח' ב, י ניסן"ח', ד יום ג"ר

)ו  לח  .....................  ח"מתש'ה, חג הפסחד' יום השיחת

)ז  מ  ...........................  י"תשח'פסח האחרון של שיחת

)ח  במ  ..........  ח"תשמ'ה) בסעודה(שיחת אחרון של פסח

)ט נ .......................  ח"תשמ'משיחות אחרון של פסח ה

)י בנ  ....  ד ההנהגה ביום הולדת"עח "תשמ'פ ה"משיחות אחש

)יא חנ  .....  ח"תשמ'ה ד ניסן"כ, פרשת שמיני' ם בשיחת יו

)יב סג  ..  י"תשח'ח אייר ה"מבה, שיחת שבת פרשת שמיני

)יג הס  .......................  זיכרך  רשת שמיניפשיחות -לקוטי  

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

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

)טו  בע  ....................  שמיניפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח

)טז גע  .................  פרשת שמינילשבוע יומי חומש  ישיעור

)יז  חצ  ....................  לשבוע פרשת שמינישיעורי תהלים

)יח  וגהמ(שיעורים בספר התניא(   

טצ  ..........................................  לשבוע פרשת שמיני 

)יט  טק  ..................  לשבוע פרשת שמיני" היום יום"לוח

)כ ביק  ..............................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)כא – טוק  .................  לשבוע פרשת שמיניפרקים ליום ' ג

)כב –  וקע   ...............  לשבוע פרשת שמיניפרק אחד ליום

)כג – טקפ  ..................  לשבוע פרשת שמיניות צוספר המ

)כד  עם ביאורים  סוטהמסכת  

בקצ  ....................................................  ף זעד דב ף מד

)כה  נביאים וכתובים  

כר  ..............................................  אמאיוב פרק , ס- נטפרק  ישעיה

)כו  ותכתובמסכת  –משניות  

בכר  ..........................................................  ביאור קהתי

)כז  זכר  .......................................................  תעניתמסכת  יעקבעין

)כח  עם ביאורים עבודה זרהמסכת  

חכר  .................................................................    עו דף

)כט  עם ביאורים הוריותמסכת  

ברל  ........................................................  זעד דף ב מדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)ל  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

נזר  ..........................................................  הזקן ר"אדמו

)לא סוכה/יםכיפורהיום ת שולחן ערוך הלכו  

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

)לב  תורהלקוטי  

סר  ..........................................................  ר הזקן"ואדמ

)לג  התשובשערי   

וסר  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

)לד ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  

סזר  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)לה ב"תורת שמואל תרל   

חסר  ....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)לו  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

סחר  ...................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)לז מתורגם( אידיש –ם מאמריספר ה(  

עאר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה)לח

עדר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש )לט

עור  ...................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

)מ  רעז  ........................................  חומש לקריאה בציבור

פדר  .......................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת)מא

פהר  ............................  לשבוע פרשת שמינילוח זמנים )מב

)מג רפו  ...................................................  עירוב תבשילין

פזר  ....  ערב שבת קודשפסח וללרות ת הדלקת נצוסדר מ)מד



ה

    

(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
ÌÈÁ‰Âיד ֹו והניף  מצרים  ים  ל ׁשֹון את  הוי' ¿∆¡ƒְְְֲִִִֵֵַַָָָ

ל ׁשבעה  וה ּכה ּו ר ּוח ֹו ּבעים  ה ּנהר  ְְְְִִַַַָָָָָעל 

ל ׁשאר  מס ּלה  והיתה  ּבּנעלים . והדרי ְְְְְְְְִִִִִִַָָָָָָנחלים 

על ֹות ֹו ּביֹום  ליׂשראל  היתה  ּכא ׁשר  ג ֹו' ְְְְֲֲִֵֶַַָָָע ּמֹו

מצרים  להבין 1מארץ  וצרי ׁשה ּכת ּוב 2. ּדכיון , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

היתה  ּכא ׁשר  היא  ּדלעתיד  ה ּנהר  ׁשּבקיעת  ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָמד ּגיׁש

ּדהינּו מצרים , מארץ  על ֹות ֹו ּביֹום  ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָליׂשראל 

ה ּטעם  מה ּו ּכן, אם  ֿ ס ּוף , ים  קריעת  ְְְִִֵַַַַַַַֻּבדגמת 

ׁשאין  נחלים , לז' ּתהיה  ּדלעתיד  ה ּנהר  ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּבקיעת 

ּגם  מצרים . ׁשּביציאת  ֿ ס ּוף  ים  ּבקריעת  ּכמ ֹו ְְְִִִִִִֶֶַַַַַזה 

ּבּנעלים , והדרי ּׁשּכת ּוב  מה  להבין ְְְְִִִִִֶַַָָָָצרי

ויּוכל ּו ה ּנהר  ׁשּיחרב  ה ּוא  ה ּפׁשּוט  ְְֱֵֶֶֶַַַַָָָׁשה ּפר ּוׁש

ׁשּכבר  ּכיון ּדלכא ֹורה , ּבּנעלים , ּבֹו  ולדר ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹלעב ֹור 

ּבֹו ׁשּתהיה  ׁשּפר ּוׁשֹו ג ֹו', מס ּלה  והיתה  ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָנאמר 

ּבֹו לעב ֹור  ׁשּיּוכל ּו מ ּובן הרי סל ּולה ,  ְְֲֲֵֶֶֶַָָּדר

ּומ ּכלל ּות  ּבּנעלים . והדרי ענין ּומה ּו ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּבחרבה ,

אחד  ה ּוא  ּבּנעלים  ׁשּוהדרי מ ׁשמע  ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָהענין

לבא , ּדלעתיד  ּבּגּלּויים  ׁשּיהיּו ה ּנפלאים  ְְְְִִִִִִִִִֶַַָָָָָֹהענינים 

ּדוהחרים  ה ּמעל ֹות  עם  יחד  זה  ענין מ ֹונה  ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּלכן

ה ּנהר , על  יד ֹו והניף  מצרים  ים  ל ׁשֹון את  ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָהוי'

להבין  צרי וגם  ּבזה . הענין מה ּו להבין ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָוצרי

ה ּנעלים  הם  מה  ה ּידיעה , ה "א  ענין ּדגמת  ׁשה ּוא  ּבּנעלים , והדרי ׁשּכת ּוב  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻמה 

ּבּנעלים . והדרי נאמר  ׁשעליהם  ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָה ּיד ּועים 

ׁשּביציאת ÔÈ‰Ïeב ) ֿ ס ּוף  ים  ּדקריעת  הענין ּבא ּור  ּתח ּלה  להק ּדים  יׁש זה  ¿»ƒְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּביֹום  ליׂשראל  היתה  ּכא ׁשר  מד ּגיׁש ׁשה ּכת ּוב  ּדכיון ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמצרים ,

ׁשהיּוע  הענינים  ּדגמת  היא  ּדלעתיד  ה ּנהר  ׁשּבקיעת  היינּו, מצרים , מארץ  ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻל ֹות ֹו

ּתח ּלה  לבאר  יׁש ּדלעתיד , הענינים  להבין ּבכדי ֿ ּכן אם  (ּכּנ"ל ), מצרים  ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָּביציאת 

ׁשּכת ּוב  מ ּמה  ּגם  וכ ּמּובן מצרים . ּביציאת  ׁשהיּו הענינים  צאת 3את  ּכימי ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ר ּבים  ל ׁשֹון ּכימי נפלא ֹות , ארא ּנּו מצרים  ֿ קד ּוׁשת 4מארץ  ּכב ֹוד  ּופר ׁש , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
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היום.1) הפטרת – טוֿטז יא, בתחילתו.2)ישעי ' תרל"א והחרים המשך ואילך. פנ"ב  האמונה שער טו.3)ראה ז, מיכה

א.4) קעו, זח "ג ראה

    
המשיח: ימות על  אומר  הנביא

'ÈÂ‰ ÌÈÁ‰Â ויכרית יאּבד  ֿ הוא ֿ ברוך  ÌÈˆÓהקדוש ÌÈ ÔBLÏ ˙‡ ¿∆¡ƒ¬»»ְֲֵ∆¿«ƒ¿«ƒ
הנילוס  נהר  ÌÈÚaהוא ‰p‰ ÏÚ B„È ÛÈ‰Â בחוזקe‰k‰Â BÁe ¿≈ƒ»««»»«¿»¿ƒ»

ÌÈÏÁ ‰ÚLÏ שיתייבשו ÌÈÏÚpaנפרדים CÈ„‰Â יהיה שניתן  כך  ¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ
בנעליים  האדמה פני  על  לדרוך 

‰lÒÓ ‰˙È‰Â מעבר ‡LÏדרך  ¿»¿»¿ƒ»ƒ¿»
BnÚ מהגלות L‡kשישובו  'B‚ ««¬∆

B˙BÏÚ ÌBÈa Ï‡NÈÏ ‰˙È‰»¿»¿ƒ¿»≈¿¬
ÌÈˆÓ ı‡Ó,סוף ים בקריעת ≈∆∆ƒ¿«ƒ

ישראל  ובני  לגזרים נבקע הים כאשר 

ביבשה  הים בתוך  1CÈˆÂעברו  .¿»ƒ
ÔÈ‰Ï2e˙k‰L ÔÂÈÎc , ¿»ƒ¿≈»∆«»

‰p‰ ˙ÚÈ˜aL LÈb„Ó«¿ƒ∆¿ƒ««»»
„È˙ÚÏc לבוא לעתיד  ‰È‡שתהיה ƒ¿»ƒƒ

ÌBÈa Ï‡NÈÏ ‰˙È‰ L‡k«¬∆»¿»¿ƒ¿»≈¿
eÈ‰c ,ÌÈˆÓ ı‡Ó B˙BÏÚ¬≈∆∆ƒ¿«ƒ¿«¿

ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜ ˙Ó‚„a ונמצא ¿À¿«¿ƒ««
לעתיד  הנהר  בקיעת בין  דמיון  שיש

סוף, ים לקריעת e‰Óלבוא ,Ôk Ì‡ƒ≈«
‰p‰ ˙ÚÈ˜aL ÌÚh‰«««∆¿ƒ««»»
,ÌÈÏÁ 'ÊÏ ‰È‰z „È˙ÚÏcƒ¿»ƒƒ¿∆¿¿»ƒ
ŒÌÈ ˙ÚÈ˜a BÓk ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆¿ƒ¿ƒ««

ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈaL ÛeÒ ים שהרי  ∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ
לשבעה?. ולא גזרים לי "ב נבקע סוף

e˙kM ‰Ó ÔÈ‰Ï CÈˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«∆»
Let‰L ,ÌÈÏÚpa CÈ„‰Â¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ∆«≈

ÁiL ‡e‰ ËeLt‰ שיתייבש «»∆∆¡«
Ba C„ÏÂ BÚÏ eÏÎeÈÂ ‰p‰«»»¿¿«¬¿ƒ¿…

ÌÈÏÚpa,בנעליים,‰B‡ÎÏc «¿»ƒ¿ƒ¿»
‰˙È‰Â Ó‡ kL ÔÂÈk≈»∆¿»∆¡«¿»¿»

tL ,'B‚ ‰lÒÓ‰È‰zL BLe ¿ƒ»∆≈∆ƒ¿∆
ÔeÓ È‰ ,‰ÏeÏÒ Cc Ba∆∆¿»¬≈»
‰Áa Ba BÚÏ eÏÎeiL∆¿«¬∆»»»

CÈ„‰Âביבשה  ÔÈÚ e‰Óe ,«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
ÌÈÏÚpa האמור על  מוסיף הדבר  ומה «¿»ƒ

בה?. לעבור  סלולה דרך  שתהיה

ÚÓLÓ ÔÈÚ‰ ˙eÏÏkÓeƒ¿»»ƒ¿»«¿«
„Á‡ ‡e‰ ÌÈÏÚpa CÈ„‰eL∆¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ««
eÈ‰iL ÌÈ‡ÏÙp‰ ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ∆ƒ¿
ÔÎlL ,‡Ï „È˙ÚÏc ÌÈÈelba«ƒƒƒ¿»ƒ»…∆»≈
ÌÚ „ÁÈ ‰Ê ÔÈÚ ‰BÓ∆ƒ¿»∆««ƒ
˙‡ 'ÈÂ‰ ÌÈÁ‰Âc ˙BÏÚn‰««¬ƒ¿∆¡ƒ¬»»∆
B„È ÛÈ‰Â ÌÈˆÓ ÌÈ ÔBLÏ¿«ƒ¿«ƒ¿≈ƒ»

‰Êa ÔÈÚ‰ e‰Ó ÔÈ‰Ï CÈˆÂ ,‰p‰ ÏÚ מפורט הוא שבגללו  ««»»¿»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»»∆
עצמו ?. בפני  וייעוד  CÈ„‰Âכחידוש e˙kL ‰Ó ÔÈ‰Ï CÈˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ«∆»¿ƒ¿ƒ

‰ÚÈ„i‰ ‡"‰ ÔÈÚ ˙Ó‚c ‡e‰L ,ÌÈÏÚpa אומר שהכתוב כיוון  «¿»ƒ∆À¿«ƒ¿«≈«¿ƒ»
היינו  בהנעלים, נאמר  כאילו  זה הרי  בשווא ּבנעלים ולא בפתח ְַ"ּבנעלים"

השאלה: ונשאלת הידועים, בנעלים

ÌÈÚe„i‰ ÌÈÏÚp‰ Ì‰ ‰Ó«≈«¿»ƒ«¿ƒ
CÈ„‰Â Ó‡ Ì‰ÈÏÚL∆¬≈∆∆¡«¿ƒ¿ƒ

?.ÌÈÏÚpa«¿»ƒ
‰Ê ÔÈ‰Ïe ( הדברים פרטי  ¿»ƒ∆

הנהר  בקיעת אודות לעיל  האמורים

לבוא  lÁz‰לעתיד  ÌÈc˜‰Ï LÈ≈¿«¿ƒ¿ƒ»
ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜c ÔÈÚ‰ e‡a≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ««
ÔÂÈÎc ,ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈaL∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿≈»

e˙k‰L הנהר בקיעת על  המדבר  ∆«»
לבוא הנהר LÈb„Óלעתיד  שבקיעת «¿ƒ

Ï‡NÈÏתהיה  ‰˙È‰ L‡k«¬∆»¿»¿ƒ¿»≈
,ÌÈˆÓ ı‡Ó B˙BÏÚ ÌBÈa¿¬≈∆∆ƒ¿«ƒ
‰p‰ ˙ÚÈ˜aL ,eÈÈ‰«¿∆¿ƒ««»»
ÌÈÈÚ‰ ˙Ó‚c ‡È‰ „È˙ÚÏcƒ¿»ƒƒÀ¿«»ƒ¿»ƒ
ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈa eÈ‰L∆»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
ÔÈ‰Ï È„Îa ÔkŒÌ‡ ,(Ï"pk)««ƒ≈ƒ¿≈¿»ƒ
‡Ï LÈ ,„È˙ÚÏc ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ≈¿»≈
˙‡ÈˆÈa eÈ‰L ÌÈÈÚ‰ ‰lÁz¿ƒ»»ƒ¿»ƒ∆»ƒƒ«

ÌÈˆÓ והדוגמא המשל  שהרי  ƒ¿«ƒ
הנמשל . על  Ìbמלמדים ÔenÎÂ¿«»«

e˙kL ‰nÓ3 הגאולה אודות ƒ«∆»
ı‡Óהעתידה E˙‡ˆ ÈÓÈkƒ≈≈¿≈∆∆

ÈÓÈk ,˙B‡ÏÙ ep‡‡ ÌÈˆÓƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»ƒ≈
ÌÈa ÔBLÏ4, אף על  וזאת ¿«ƒ

אחד  ביום היתה ממצרים שהיציאה

במאמר  בהרחבה גם (וראה בלבד 

כב  בעמוד  לקמן  עם שמופיע ואילך 
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כללי מפתח  

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

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

)ג את לשון ים מצרים' והחרים הויה "מאמר ד   

ה   ............................................  י"חתש'ה, אחרון של פסח

)ד ה כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות "מאמר ד  

כב   .............  י"חתש'ה, מברכים החודש אייר, שבת פרשת שמיני

)ה לז  ......  י"תשח'ה, דחול המועד פסח' ב, י ניסן"ח', ד יום ג"ר

)ו  לח  .....................  ח"מתש'ה, חג הפסחד' יום השיחת

)ז  מ  ...........................  י"תשח'פסח האחרון של שיחת

)ח  במ  ..........  ח"תשמ'ה) בסעודה(שיחת אחרון של פסח

)ט נ .......................  ח"תשמ'משיחות אחרון של פסח ה

)י בנ  ....  ד ההנהגה ביום הולדת"עח "תשמ'פ ה"משיחות אחש

)יא חנ  .....  ח"תשמ'ה ד ניסן"כ, פרשת שמיני' ם בשיחת יו

)יב סג  ..  י"תשח'ח אייר ה"מבה, שיחת שבת פרשת שמיני

)יג הס  .......................  זיכרך  רשת שמיניפשיחות -לקוטי  

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

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

)טו  בע  ....................  שמיניפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח

)טז גע  .................  פרשת שמינילשבוע יומי חומש  ישיעור

)יז  חצ  ....................  לשבוע פרשת שמינישיעורי תהלים

)יח  וגהמ(שיעורים בספר התניא(   

טצ  ..........................................  לשבוע פרשת שמיני 

)יט  טק  ..................  לשבוע פרשת שמיני" היום יום"לוח

)כ ביק  ..............................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)כא – טוק  .................  לשבוע פרשת שמיניפרקים ליום ' ג

)כב –  וקע   ...............  לשבוע פרשת שמיניפרק אחד ליום

)כג – טקפ  ..................  לשבוע פרשת שמיניות צוספר המ

)כד  עם ביאורים  סוטהמסכת  

בקצ  ....................................................  ף זעד דב ף מד

)כה  נביאים וכתובים  

כר  ..............................................  אמאיוב פרק , ס- נטפרק  ישעיה

)כו  ותכתובמסכת  –משניות  

בכר  ..........................................................  ביאור קהתי

)כז  זכר  .......................................................  תעניתמסכת  יעקבעין

)כח  עם ביאורים עבודה זרהמסכת  

חכר  .................................................................    עו דף

)כט  עם ביאורים הוריותמסכת  

ברל  ........................................................  זעד דף ב מדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)ל  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

נזר  ..........................................................  הזקן ר"אדמו

)לא סוכה/יםכיפורהיום ת שולחן ערוך הלכו  

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

)לב  תורהלקוטי  

סר  ..........................................................  ר הזקן"ואדמ

)לג  התשובשערי   

וסר  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

)לד ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  

סזר  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)לה ב"תורת שמואל תרל   

חסר  ....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)לו  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

סחר  ...................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)לז מתורגם( אידיש –ם מאמריספר ה(  

עאר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה)לח

עדר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש )לט

עור  ...................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

)מ  רעז  ........................................  חומש לקריאה בציבור

פדר  .......................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת)מא

פהר  ............................  לשבוע פרשת שמינילוח זמנים )מב
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ו     

אדמ ֹו"ר  ֿ וחמי מצרים 5מ ֹורי יציאת  ׁשּמּׁשעת  ְְְְְִִִִִִֶַַַַָ

ה ּבא ּור  ּכן, ואם  העתידה , ה ּגא ּולה  ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָֻהתחלה 

ׁשהיּו מהענינים  יּובן העתידה , ה ּגא ּולה  ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָּבעניני

ּדקריעת  הענין ה ּוא  מהם  ׁשאחד  מצרים , ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּביציאת 

ה ּים , ּדקריעת   ה ּצר ּבענין וכ ּיד ּוע  ֿ ס ּוף . ְְְְִִִֶַַַַַַַָָֹים 

על ּו צד  ּבא ֹות ֹו ׁשּירד ּו צד  ׁשּבא ֹות ֹו הרי 6ּדכיון , ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָ

ה ּצלת  ּבׁשביל  היתה  לא  ה ּים  ׁשּקריעת  ְְְִִִֶַַַַָָָָָֹמ ּובן,

ׁשהיה  ענין זה ּו א ּלא  ּומ ּמצרים , מ ּפרעה  ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹיׂשראל 

עצמ ֹו. מ ּצד  להיֹות  ְְִִִַַָצרי

ÔeÈÂ ה ּקּוׁשיא ֿ ּכ7ּבהק ּדם  ּכל  הרב ּותא  מהי , ¿»ְְְְִֵֶַַָָָָָ

ה ּנּסים  אחד  ׁשה ּוא  ֿ ס ּוף , ים  קריעת  ְְְִִִִֶַַַַַַּבענין

למעלה  לג ּבי ׁשּגם  עד  וה ּנפלאים , ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָה ּגד ֹולים 

ק ׁשה  הרגיל  ּכּלׁשֹון ּכביכ ֹול , ק ׁשה  ּדבר  זה  ְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָהרי

ס ּוף  ים  ּכבר 8ּכקריעת  היה  הרי ּדלכא ֹורה , , ְְְְֲִִִֵַַָָָָ

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּבריאה , ּבתח ּלת  זה  יּקוּו9ענין ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָ

ותראה  אחד  מק ֹום  אל  ה ּׁשמים  מ ּתחת  ְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָה ּמים 

צריכים  ה ּמים  הרי ה ּטבע  ׁשּמּצד  והינּו, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָה ּיּבׁשה ,

הרמ ּב"ם  ׁשּכתב  ּוכמ ֹו ל ּיּבׁשה , מעל  10להיֹות  ְְְִֵֶַַַַַַָָָָ

את  ּומ ּקיף  ס ֹובב  ּגל ּגל  ׁשּכל  ה ּגל ּגּלים  ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָּבענין

ׁשּתח ּת ׁשּיס ֹוד ה ּגל ּגּלים  היינּו ה ּיס ֹוד ֹות  ּובענין יו, ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָ

ס ֹובב  הר ּוח  ויס ֹוד  העפר , יס ֹוד  את  ס ֹובב  ְִִֵֵֶֶַַַָָָה ּמים 

יס ֹוד  את  ס ֹובב  הא ׁש ויס ֹוד  ה ּמים , יס ֹוד  ְְִִֵֵֶֶַַָאת 

למעלה  הם  ׁשה ּמים  נמצא  ֿ זה  ֿ ּפי ועל  ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָהר ּוח ,

ויס ֹוד  יֹותר , קל  ה ּמים  ׁשּיס ֹוד  לפי ְְִִִֵֵֶֶַַַָָמהארץ 

ה ּבריאה  ּבתח ּלת  ה ּנה  ולכן יֹותר , ּכבד  ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהעפר 

ׁשּיּקוּו ה ּקּב"ה  ּגזר  ֿ מק ֹום  ּומ ּכל  ּכן, ּבאמת  ֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהיה 

ונמצא , ה ּיּבׁשה , ותראה  אחד  מק ֹום  אל  ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָה ּמים 

ּבסדר  היינּו עצמ ּה, ּבּבריאה  ּכבר  יׁשנֹו זה  ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשענין

ה ּפלא  מה ּו מ ּובן אינֹו ּכן, ואם  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָהה ׁשּתל ׁשל ּות ,

ה ּנּסים  אחד  ׁשה ּוא  ֿ ס ּוף , ים  קריעת  ּבענין ּכ ֿ ְְְִִִִֶַַַַַַָָּכל 

ּומהג ּבל ֹות  ה ּטבע  מ ּדרכי ה ּיֹוצאים  ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָה ּנפלאים 
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ז    

טעם  ּדה ּנה , ּבזה , לה ֹוסיף  ויׁש ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָהה ׁשּתל ׁשל ּות .

ה ּיּבׁשה , ׁשּתראה  ּבכדי ה ּוא  ה ּמים  יּקוּו ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָה ּגזרה 

ׁשּיס ֹוד  לפי והינּו העפר , יס ֹוד  ׁשּית ּגּלה  ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָהיינּו

מן  היה  ׁשה ּכל  יתרה , מעלה  ּבֹו יׁש ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהעפר 

ח ּיה 11העפר  נפ ׁש הארץ  ּתֹוצא  ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ,12, ְֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

גו' הארץ  אדם 13ּתד ׁשא  נע ׂשה  ה ּמאמר  עד  ,14, ְֲֲֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּגם  נֹוגע  זה  וׁשענין העפר , מן נברא  האדם  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּגם 

ח ּמה  לגל ּגל  ואפ ּלּו ה ּים , ה ּדבר 15לבר ּואי וטעם  . ְְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָ

ּבס ֹופן  ּתח ּלתן ׁשּנע ּוץ  לפי ׁשּכח 16ה ּוא  והינּו, , ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹ

ּכי  ּדוקא ,  ית ּבר עצמ ּות ֹו מ ּצד  ׁשה ּוא  ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָההתה ּוּות 

ל ֹו ׁשּקדמה  וס ּבה  ע ּלה  ל ֹו ׁשאין לב ּדֹו ה ּוא  ְְְִִֵֶֶַַָָָָרק 

מאין  יׁש לה ּוֹות  ויכל ּתֹו ּבכח ֹו ֿ וׁשל ֹום , ,17חס  ְְְְִִֵֵַַַָָֹ

ׁשּלכן  ּדוקא , העפר  ּביס ֹוד  נת ּגּלה  זה  ּכח  ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹה ּנה 

ּדיּקּוּו ׁשה ּגזרה  מ ּובן, ּומ ּזה  העפר . מן היה  ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹה ּכל 

ׁשהרי ה ּמי  ה ּבריאה , ענין לכלל ּות  נֹוגעת  ג ֹו' ם  ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ

מן  היה  ׁשה ּכל  נע ׂשה  ה ּיּבׁשה  ּגּלּוי  ֿ ידי על  ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹּדוקא 

ּבּבריאה . ּתמידי ענין זה  הרי ּכן, ואם  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָהעפר ,

ּכ ֿ ּכל  ה ּפלא  מה ּו ּביֹותר  יק ׁשה  ֿ זה  ֿ ּפי ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֻועל 

ה ּוא  הענין  א ֿ ס ּוף . ים  קריעת  ׁשּבגזרת 18ּבענין , ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

ה ּמים  ּבמה ּות  ׁשּנּוי נע ׂשה  לא  ג ֹו' ה ּמים  ְֲִִִִַַַַַַָָֹיּקוּו

זה  ּדתמ ּורת  ּבלבד , מק ֹום  ׁשּנּוי אם  ּכי ְְְִִִִִֶַַַָָעצמם ,

נע ׂשה  הארץ , ּכל  ּפני על  ה ּמים  היּו ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּבתח ּלה 

ֿ ידיֿ ועל  אחד , מק ֹום  אל  ׁשּנת ּכּנס ּו ּבּמים  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּנּוי

מק ֹום  ׁשּנּוי זה  הרי ֿ ּכן ואם  ה ּיּבׁשה , נת ּגּלתה  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָזה 

ּכתיב  ֿ ס ּוף  ים  ּבקריעת  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  19ּבלבד . ְְְִִִִֵֵֶַַַַ

נע ׂשה  עצמ ֹו ׁשה ּים  היינּו, ליּבׁשה , ים   ְְְֲֶַַַַַַָָָָָָהפ

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ּבת ֹו20יּבׁשה , יׂשראל  ּבני וּיב ֹוא ּו ְְְְִֵֵֶַַָָָָָ

יּבׁשה . נע ׂשה  עצמ ֹו ה ּים  ׁשּבת ֹו ּבּיּבׁשה , ְְֲֶַַַַַַַָָָָָָָה ּים 
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כ.11) ג, כד.12)קהלת א, יא.13)בראשית כו.14)שם, עה"פ .15)שם, רבה קהלת מ "ז.16)ראה פ "א יצירה תניא 17)ספר

ס "כ. ואילך).18)אגה"ק  קפג ס "ע  – תשנ"ד (בהוצאת ואילך שיב  ס "ע  תרס "ד סה"מ  גם ו.19)ראה סו, בשלח 20)תהלים

כב . יד,

    
‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ, יותר עוד  השאלה את ‰Êb‰ולהעצים ÌÚË ,‰p‰c ¿≈¿ƒ»∆¿ƒ≈«««¿≈»

ÌÈn‰ eÂwÈ הדברים פנימיות ‰eÈÈלפי  ,‰Lai‰ ‰‡zL È„Îa ‡e‰ ƒ»««ƒƒ¿≈∆≈»∆««»»«¿
ÙÚ‰ „BÒÈ ‰lb˙iL,במים מכוסה יהיה BÒiL„ולא ÈÙÏ eÈ‰Â ∆ƒ¿«∆¿∆»»¿«¿¿ƒ∆¿

,‰˙È ‰ÏÚÓ Ba LÈ ÙÚ‰בקוהלת הפסוק ÔÓובלשון  ‰È‰ Ïk‰L ∆»»≈«¿»¿≈»∆«…»»ƒ
ÙÚ‰11 הולך "הכל  הכתוב: (ובלשון  ∆»»

והכל  העפר  מן  היה הכל  אחד , מקום אל 

היסוד  הוא והעפר  העפר ") אל  שב

היסודות  ארבעת מבין  והמרכזי  העיקרי 

עפר , רוח מים, e˙kLאש, BÓÎe¿∆»
בראשית  ימי  בששת הבריאה בסיפור 

– הסוגים מכל  הנבראים כל  בעצם כיצד 

מהארץ, נבראו  ומדבר , חי  צומח, דומם,

העפר  מיסוד  ‰‡ıהיינו  ‡ˆBz≈»»∆
‰iÁ LÙ12ı‡‰ ‡L„z , ∆∆«»«¿≈»»∆

'Â‚13‰NÚ Ó‡n‰ „Ú ,«««¬»«¬∆
Ì„‡14ÔÓ ‡ Ì„‡‰ ÌbL , »»∆«»»»ƒ¿»ƒ

Ìb Ú‚B ‰Ê ÔÈÚLÂ ,ÙÚ‰∆»»¿∆ƒ¿»∆≈««
Ìi‰ È‡eÏ מכסים שהמים למרות ƒ¿≈«»

נראים, המים ורק הים קרקעית על 

הברוא  גם דבר  של  הם לאמיתו  שבים ים

וכדברי  בארץ, וקשורים העפר  מן 

לכל  נוגע העפר  שיסוד  המדרש

הכלל  מן  יוצא ללא elÙ‡Â«¬ƒהנבראים
‰nÁ ÏbÏ‚Ï15 השמש כדור  ¿«¿««»

לאדמה. קשר  כל  לו  אין  שלכאורה

ıeÚpL ÈÙÏ ‡e‰ c‰ ÌÚËÂ¿«««»»¿ƒ∆»
ÔÙBÒa Ô˙lÁz16, הוא כלל  ¿ƒ»»¿»

זה  קשורים דבר  כל  של  והסוף שהראש

- הבריאה ולענין  ÁkLבזה ,eÈ‰Â¿«¿∆…«
˙ee‰˙‰‰( דבר) יש ולברוא להוות «ƒ¿«

דבר ) (לא מיוחד e‰L‡מאין  כוח ∆
Ca˙Èבמינו  B˙eÓˆÚ „vÓ של ƒ««¿ƒ¿»≈

בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  Èkהקדוש ,‡˜Âc«¿»ƒ
‰lÚ BÏ ÔÈ‡L BcÏ ‡e‰ ˜«¿«∆≈ƒ»
ÌBÏLÂŒÒÁ BÏ ‰Ó„wL ‰aÒÂ¿ƒ»∆»¿»«¿»
אחר  מ'יש' כ 'יש' קיים לא עצמו  והוא

חיצונית  סיבה שקיימת או  לו  שקדם

"מציאותו  אלא לקיומו  כלשהי 

Be‰Ï˙מעצמותו ", BzÏÎÈÂ BÁÎa¿…ƒ»¿¿«
LÈ[מציאות=]ÔÈ‡Ó17,מוחלט BÒÈa„ואפס ‰lb˙ ‰Ê Ák ‰p‰ ≈≈«ƒƒ≈…«∆ƒ¿«»ƒ

,‡˜Âc ÙÚ‰ לעומת) חומרי  והכי  גשמי  הכי  היסוד  היותו  בגלל  דווקא כי  ∆»»«¿»

וגילוי  ביטוי  לידי  בא בו  דווקא לכן  הבריאה, "סוף" והוא והאש) הרוח המים,

מאין  יש להוות ‰Ïkהכוח ÔÎlLהנבראים סוגי  ‰ÙÚ.כל  ÔÓ ‰È‰ ∆»≈«…»»ƒ∆»»
'B‚ ÌÈn‰ eewÈc ‰Êb‰L ,ÔeÓ ‰fÓe הצידה ויזוז  ייאספו  שהמים ƒ∆»∆«¿≈»¿ƒ»««ƒ
גילוי  לידי  תבוא העפר , שהיא שהיבשה ÔÈÚכדי  ˙eÏÏÎÏ ˙Ú‚B««ƒ¿»ƒ¿«

È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc È‰L ,‰‡Èa‰«¿ƒ»∆¬≈«¿»«¿≈
מכך  וכתוצאה המים Èelbƒסילוק

ÔÓ ‰È‰ Ïk‰L ‰NÚ ‰Lai‰««»»«¬»∆«…»»ƒ
‰Ê È‰ ,Ôk Ì‡Â ,ÙÚ‰ הפיכת ∆»»¿ƒ≈¬≈∆

ליבשה  È„ÈÓzהמים ÔÈÚƒ¿»¿ƒƒ
‰L˜È ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .‰‡Èaa«¿ƒ»¿«ƒ∆À¿∆

e‰Ó ˙BÈa כן ŒÏkאם ‡Ït‰ ¿≈««∆∆»
ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜ ÔÈÚa Ck שכל »¿ƒ¿«¿ƒ««

ליבשה?. הים הפיכת היה עניינו 

ÔÈÚ‰ C‡ לשאלה e‰18‡המענה «»ƒ¿»
בין  מהותי  הבדל  יש דבר  של  שלאמיתו 

סוף  ים לקריעת בבריאה המים" "יקוו 

ולא  נעלה יותר  הרבה דבר  אכן  שהיא

לכן , קודם היה שכבר  מה על  חזרה רק

ומבאר , שהולך  eÂwÈכפי  ˙Ê‚aL∆ƒ¿≈«ƒ»
'B‚ ÌÈn‰ הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש כאשר  ««ƒ

שהמים  היה הראוי  שמן  שלמרות ְִַָגזר 

זאת  בכל  יותר ) (הכבד  העפר  מעל  יהיו 

ייראה  ÈepLהעפר  ‰NÚ ‡Ï…«¬»ƒ
Ì‡ Èk ,ÌÓˆÚ ÌÈn‰ ˙e‰Óa¿«««ƒ«¿»ƒƒ
˙eÓ˙c ,„Ïa ÌB˜Ó ÈepLƒ»ƒ¿«ƒ¿«

eÈ‰ ‰lÁ˙aL ‰Ê אותםÌÈn‰ ∆∆ƒ¿ƒ»»««ƒ
‰‡ıעצמם  Ïk Èt ÏÚ ועפר «¿≈»»»∆

מכוסה, היה ÈepLהארץ ‰NÚ«¬»ƒ
ÌÈna המיקום eÒpk˙pLמבחינת ««ƒ∆ƒ¿«¿

„Á‡ ÌB˜Ó Ï‡ את כיסו  לא ושוב ∆»∆»
הארץ, lb˙˙‰כל  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿«¿»

ÈepL ‰Ê È‰ ÔkŒÌ‡Â ,‰Lai‰««»»¿ƒ≈¬≈∆ƒ
„Ïa ÌB˜Ó במהות שינוי  לא אך  »ƒ¿«

ÚÈ˜a˙המים. ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿ƒ«
È˙k ÛeÒŒÌÈ19ÌÈ CÙ‰ «¿ƒ»«»

BÓˆÚ Ìi‰L ,eÈÈ‰ ,‰LaÈÏ¿«»»«¿∆«»«¿
‰LaÈ ‰NÚ טבעו את הפך  וכך  «¬»«»»

אחרת  למהות BÓÎeומהותו  ,¿
e˙kL20Ï‡NÈ Èa e‡BiÂ ∆»«»¿≈ƒ¿»≈

‰NÚ BÓˆÚ Ìi‰ CB˙aL ,‰Laia Ìi‰ CB˙a והים מהותי  שינוי  ¿«»««»»∆¿«»«¿«¬»
להיות  והפך  ים להיות ««»LaÈ‰.חדל 
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ח     

ׁשּכל e‡eג ) ה ּיד ּוע  ּבהק ּדים  יּובן הענין ≈ְְְִִֶַַַָָָָָ

הם  ּבג ׁשמ ּיּות  ׁשּלמ ּטה  ְְְְִִִֵֶַַָָָהענינים 

הענינים  והבנת  ּבר ּוחנּיּות , למעלה  ׁשר ׁשם  ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָמ ּצד 

האדם , ּבנפ ׁש ענינם  ּבא ּור  ֿ ּפי על  היא  ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָלמעלה 

אלקה  אחזה  מ ּבׂשרי ׁשּכת ּוב  ּבזה ,21ּכמ ֹו והענין . ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶָָָָָָֹ

ענין  ה ּוא  למעלה  (ארץ ) ויּבׁשה  ים  ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּבחינת 

ּבנפ ׁש וענינם  ּדאת ּגליא , ועלמא  ּדאת ּכסיא  ְְְְְְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָעלמא 

ּגּלּוי  ה ּוא  ׁשה ּדּבּור  וד ּבּור , מח ׁשבה  ה ּוא  ְֲִִִֶַַָָָָָהאדם 

היא  וה ּמח ׁשבה  יּבׁשה , ּבחינת  וה ּוא  ְְְְֲִִַַַַָָָָָלזּולת ֹו

ּׁשה ּוא  מה  ּכלל  יֹודע  אינֹו ה ּזּולת  ׁשהרי ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבהעלם ,

ה ּמח ׁשבה  ּכא ׁשר  וה ּנה , ים . ּבחינת  וה ּוא  ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָח ֹוׁשב ,

ׁשהיא  עצמ ּה מ ּצד  ׁשהיא  ּכמ ֹו היינּו ּבתק ּפּה, ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָהיא 

למציא ּות  מק ֹום  נתינת  אין אזי ּתמיד , ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָמ ׁשֹוטטת 

ׁשּצרי ּכפי ה ּדּבּור  אפן (ׁשּזה ּו מס ּדר  ּדּבּור  ְְִִִִֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשל 

לה  צרי מס ּדר , ּדּבּור  ׁשּיהיה  ּובכדי יֹות להיֹות ), ְְְְְִִִִִִֵֶֶָָֻ

ּתאיר  לא  ׁשה ּמח ׁשבה  היינּו, ּבמח ׁשבה , ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָֹצמצ ּום 

וימ ׁש ּתתע ּלם , ה ּמח ׁשבה  ׁשעצם  א ּלא  ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּבתקף ,

ּתהיה  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ּבלבד , קטן חלק  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמ ּמּנּה

אחזה  ּומ ּבׂשרי ה ּדּבּור . להת ּגּלּות  ְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָאפ ׁשר ּות 

ה ּבחינֹות  ב ' למעלה  ּגם  יׁש כן ׁשּכמ ֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹאלקה ,

והינּו, והעלם , ּגּלּוי ׁשהם  ּומח ׁשבה , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָּדד ּבּור 

ּכמ ֹו ה ּנבראים , ּומק ֹור  ׁשר ׁש ה ּוא  ְְְִִִֶֶַַָֹׁשה ּדּבּור 

ּכל 22ׁשּכת ּוב  ּפיו ּובר ּוח  נע ׂשּו ׁשמים  הוי' ּבדבר  ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָ

הע ֹולם  נברא  מאמר ֹות  ּובע ׂשרה  ,23צבאם , ְְֲֲִַַָָָָָָָָ

מ ּׁשר ׁש למעלה  היא  העלם , ּבחינת  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹוה ּמח ׁשבה ,

ּבג ּלּוי, היא  ה ּמח ׁשבה  ּכא ׁשר  וה ּנה , ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָה ּנבראים .

ׁשה ּוא  ה ּדּבּור  הת ּגּלּות  ׁשּתהיה  ֿ אפ ׁשר  אי ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָאזי

ּתח ּלה  להיֹות   הצר ולכן ה ּנבראים , ּומק ֹור  ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֻׁשר ׁש
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רסט "ו.21) אגה"ק  תניא וראה כו. יט , ו.22)איוב  לג, רפ "ה.23)תהלים אבות

    
‰hÓlL ÌÈÈÚ‰ ÏkL Úe„i‰ ÌÈc˜‰a ÔeÈ ÔÈÚ‰ e‡e (‚≈»ƒ¿»»¿«¿ƒ«»«∆»»ƒ¿»ƒ∆¿«»

˙eiÁea ‰ÏÚÓÏ ÌLL „vÓ Ì‰ ˙eiÓL‚a, הגשמיות שהרי  ¿«¿ƒ≈ƒ«»¿»¿«¿»¿»ƒ
עצמאית  מציאות ולא מהרוחניות השתלשלות ‰ÌÈÈÚהיא ˙‰Â«¬»«»ƒ¿»ƒ

‰ÏÚÓÏ לו אין  שבעצם אנושי  שכל  לגבי  אפשרית בלתי  שהיא ברוחניות ¿«¿»
רוחניים  דברים של  במהותם מושג 

ÌÈÚ e‡a ÈtŒÏÚ ‡È‰ של ƒ«ƒ≈ƒ¿»»
שנשתלשלו  כפי  הרוחניים העניינים

ביטוי  לידי  ‰‡„Ì,ובאו  LÙa¿∆∆»»»
התניא  בספר  הזקן  רבנו  שכתב (וכמו 

עשר  יש האדם שבנפש ג ) (פרק

בינה  חכמה, המוחין  שלושת בחינות,

עשר  "כנגד  המידות ושבעת ודעת

מהן ") שנשתלשלו  עליונות ספירות

‰ÊÁ‡ ÈNaÓ e˙kL BÓk¿∆»ƒ¿»ƒ∆¡∆
‰˜Ï‡21 התבוננות שבאמצעות היינו  ¡…»

הנפש  ובכוחות והנפש הגוף במבנה

להבנה  להגיע ניתן  ("מבשרי "),

אלוקות. בענייני  ("אחזה") מסוימת

ÌÈ ˙ÈÁaL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆¿ƒ«»
‡e‰ ‰ÏÚÓÏ (ı‡) ‰LaÈÂ¿«»»∆∆¿«¿»
‡ÓÏÚÂ ‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ ÔÈÚƒ¿«»¿»¿ƒ¿«¿»¿»¿»

‡ÈÏb˙‡c'ה "ברוך  הכתוב על  ¿ƒ¿«¿»
העולם" ועד  העולם מן  ישראל  אלוקי 

דאתכסיא  מעלמא בזוהר : אמרו 

כך  על  ומוסבר  דאתגליא. לעלמא

הזה  שבעולם כשם כי  החסידות בתורת

שהנבראים  עולם שהוא "ים" יש

"יבשה" ויש מכוסים בו  הנמצאים

גלויים, בו  והנבראים גלוי  עולם שהיא

דרגות  יש להבדיל , למעלה, זה דרך  על 

הן  שלהם הרוממות שבגלל  גבוהות

"עלמא  ונקראות ומכוסות נעלמות

האלוקי  האור  ואילו  דאתכסיא"

לנבראים  ומתגלה שיורד  המצומצם

דאתגליא", "עלמא של ÌÈÚÂנקרא ¿ƒ¿»»
דאתגליא" ו "עלמא דאתכסיא" "עלמא

‰LÁÓ ‡e‰ Ì„‡‰ LÙa¿∆∆»»»«¬»»
Èelb ‡e‰ eac‰L ,ea„Â¿ƒ∆«ƒƒ

B˙ÏeÊÏ לזולת מגלה הדיבור  שהרי  ¿»
המד ּבר  של  ובליבו  במוחו  שמכוסה מה LaÈ‰את ˙ÈÁa ‡e‰Â ְֵַַ¿¿ƒ««»»

לעין , גלויים בה ÌÏÚ‰aשהנבראים ‡È‰ ‰LÁn‰Â,אחרים לגבי  ¿««¿»»ƒ¿∆¿≈
˙ÈÁa ‡e‰Â ,LBÁ ‡e‰M ‰Ó ÏÏk Ú„BÈ BÈ‡ ˙Ïef‰ È‰L∆¬≈««≈≈«¿»«∆≈¿¿ƒ«

ÌÈ.נראים ואינם במים מכוסים שבו  שהנבראים »
„vÓ ‡È‰L BÓk eÈÈ‰ ,dt˜˙a ‡È‰ ‰LÁn‰ L‡k ,‰p‰Â¿ƒ≈«¬∆««¿»»ƒ¿»¿»«¿¿∆ƒƒ«

‡È‰L dÓˆÚ„ÈÓz ˙ËËBLÓ חוזק על  המוכיח דבר  הפסק, ללא «¿»∆ƒ¿∆∆»ƒ
המחשבה, eacותוקף ÏL ˙e‡ÈˆÓÏ ÌB˜Ó ˙È˙ ÔÈ‡ ÈÊ‡¬«≈¿ƒ«»ƒ¿ƒ∆ƒ

cÒÓ ומסודרת ברורה בצורה רגשות או  שכליים רעיונות (e‰fLהמביע ¿À»∆∆
˙BÈ‰Ï CÈvL ÈÙk eac‰ ÔÙ‡ מסודרת עומק ),בצורה כאשר  כי  …∆«ƒ¿ƒ∆»ƒƒ¿

ניכרים  הרגש עצמת או  ְֳַהרעיון 

'לארגן ' מסוגל  לא האדם ונרגשים

בצורה  בדיבור  הדברים את ולסדר 

ובהירה  È‰iL‰מסודרת È„Îeƒ¿≈∆ƒ¿∆
cÒÓ eac, וברור˙BÈ‰Ï CÈˆ ƒ¿À»»ƒƒ¿

ÌeˆÓˆ וחלישות,‰LÁÓa ƒ¿¿«¿»»
È‡z ‡Ï ‰LÁn‰L ,eÈÈ‰«¿∆««¿»»…»ƒ

Û˜˙a,ובעוצמהÌˆÚL ‡l‡ ¿…∆∆»∆∆∆
CLÓÈÂ ,ÌlÚ˙z ‰LÁn‰««¿»»ƒ¿«≈¿À¿«

Ïa„,ויתגלה  ÔË˜ ˜ÏÁ dpnÓƒ∆»≈∆»»ƒ¿«
˙eLÙ‡ ‰È‰z ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿∆∆¿»

eac‰ ˙elb˙‰Ï מסודרת בצורה ¿ƒ¿««ƒ
פער  יש שכאשר  בחסידות (כמבואר 

הרב  של  וההבנה השכל  רמת בין  גדול 

של  תחילה לזו  צריך  הרב התלמיד ,

הרעיון  ועושר  עומק את לצמצם

קטן  חלק רק לתלמיד  ולהשפיע השכלי 

הרעיון ). של  ומועט

ÈNaÓe והדיבור המחשבה ממושג  ƒ¿»ƒ
באדם  שהוא ‡Ï˜‰,כפי  ‰ÊÁ‡∆¡∆∆…»

שהם  כפי  הדברים את להבין  ניתן 

הרוחני  ושורשם ÔÎבמקורם BÓkL∆¿≈
˙BÈÁa‰ ' ‰ÏÚÓÏ Ìb LÈ≈«¿«¿»«¿ƒ
Èelb Ì‰L ,‰LÁÓe ea„c¿ƒ«¿»»∆≈ƒ

eÈ‰Â,המחשבה,ÌÏÚ‰Âהדיבור  ¿∆¿≈¿«¿
eac‰L העליוןLL ‡e‰ ∆«ƒ…∆

BÓk ,ÌÈ‡p‰ B˜Óe¿«ƒ¿»ƒ¿
e˙kL22'ÈÂ‰ „a בדיבורו ∆»ƒ¿«¬»»

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש eNÚשל  ÌÈÓL»«ƒ«¬
,Ì‡ˆ Ïk ÂÈt Áee¿«ƒ»¿»»

˙BÓ‡Ó ‰NÚe ֿ הקדוש של  «¬»»«¬»
"יהיה  אור ", "יהי  שאמר  ֿ הוא ברוך 

וכו ' ‰ÌÏBÚרקיע" ‡23, ƒ¿»»»
‰LÁn‰Â שהיא העליונה, ¿««¿»»

‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ,ÌÏÚ‰ ˙ÈÁa¿ƒ«∆¿≈ƒ¿«¿»
ÌÈ‡p‰ LMÓ כל לה שאין  באלוקות ונסתרת נעלית כך  כל  בחינה ƒ…∆«ƒ¿»ƒ

להם  ומקור  שורש לא אפילו  והיא גשמיים לנבראים L‡kשייכות ,‰p‰Â .¿ƒ≈«¬∆
‰LÁn‰ העליונהÈel‚a ‡È‰ בדרך והנסתר  הנעלה האלוקי  והאור  ««¿»»ƒ¿ƒ

גילוי , לידי  בא ‰eacכלל  ˙elb˙‰ ‰È‰zL LÙ‡ŒÈ‡ ÈÊ‡¬«ƒ∆¿»∆ƒ¿∆ƒ¿««ƒ
ÌÈ‡p‰ B˜Óe LL ‡e‰L אין נעלית בחינה אותה לעומת כי  ∆…∆¿«ƒ¿»ƒ
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ט    

ׁשהא ֹור  היינּו, ה ּמח ׁשבה , ּבבחינת  ְְְֲִִִֶַַַַָָָצמצ ּום 

א ּלא  ּבג ּלּוי, יאיר  לא  מהע ֹולמ ֹות  ְְְִִֵֶֶַָָָָָֹׁשּלמעלה 

ׁשּי ׁשּיהיה  עד  ּבלבד , הארה  מ ּמּנּו ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֻימ ׁש

ּבדבר  להיֹות  ה ּנבראים , ׁשר ׁש ה ּדּבּור , ְְְְִִִִִִֶַַַַָֹהת ּגּלּות 

ה ּוא  ההתה ּוּות  ׁשאפן וכיון נע ׂשּו. ׁשמים  ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹהוי'

ּגם  ה ּנה  לכן למעלה , ה ּמח ׁשבה  צמצ ּום  ֿ ידי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָעל 

ה ּבריאה  ּבתח ּלת  היתה  ה ּזה  ּבע ֹולם  ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָלמ ּטה 

מק ֹום  אל  ההעלם ) (ּבחינת  ה ּמים  יּקוּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָה ּגזרה 

ּבבחינת  וההעלם  ה ּצמצ ּום  ענין וה ּוא  ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָאחד ,

מאירה  ואינּה למעלה  ׁשּמתע ּלמת  ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָה ּמח ׁשבה 

קטן  חלק  רק  ה ּוא  מ ּמּנּה ׁשּנת ּגּלה  ּומה  ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבג ּלּוי,

יס ֹוד  ּגּלּוי ה ּיּבׁשה , ותראה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָּבלבד ,

העפר . מן היה  ה ּכל  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהעפר ,

‰p‰Â היא ה ּמח ׁשבה  ׁשעצם  ּבאפן ה ּוא  זה  ּכל  ¿ƒ≈ְֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹ

רק  זה  הרי מ ּמּנּה ּׁשּנמ ׁש ּומה  ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָּבהעלם ,

ֿ ס ּוף  ים  ּדקריעת  הענין אמנם  ּבלבד . קטן ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָחלק 

 נהפ עצמ ֹו ׁשה ּים  ליּבׁשה , ים   ׁשהפ ְְֱֶֶֶַַַַַָָָָָה ּוא 

למעלה  וענינֹו ׁשּבחינת ליּבׁשה , ה ּוא  ּבר ּוחנּיּות  ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָ

ּגם  ּכן נע ׂשה  ולכן ּבגּלּוי, נמ ׁשכה  ה ּמח ׁשבה  ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעצם 

והגם  ליּבׁשה .  נהפ עצמ ֹו ׁשה ּים  ְְְֱֲֶֶַַַַַַַָָָָלמ ּטה ,

ֿ אפ ׁשר  אי ה ּמח ׁשבה  ׁשעצם  לעיל  ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנת ּבאר 

מאיר  ּדכא ׁשר  ה ּדּבּור , ּבבחינת  ּבג ּלּוי ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָׁשּתאיר 

ּדּבּור  ׁשּיהיה  ֿ אפ ׁשר  אי אזי ה ּמח ׁשבה  ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָעצם 

הה ׁשּתל ׁשל ּות , ּבסדר  ה ּוא  זה  ּכל  ה ּנה  ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֻמס ּדר ,

למעלה  היא  ה ּמח ׁשבה  ׁשעצם  ההג ּבלה  ּבֹו ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיׁש

ׁשהאיר  ֿ ס ּוף  ים  ּבקריעת  אבל  מה ּדּבּור , ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָּובהעלם 

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו מה ׁשּתל ׁשל ּות , ׁשּלמעלה  24א ֹור  ְְְְְְִֵֶֶַַָָ

ה ּלילה , ּכל  ע ּזה  קדים  ּבר ּוח  ה ּים  את  הוי'  ְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָוּיֹול
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כא.24) יד, בשלח 

    
מקום, תפיסת שום ˆÌeˆÓלנבראים ‰lÁz ˙BÈ‰Ï Cˆ‰ ÔÎÏÂ¿»≈À¿«ƒ¿¿ƒ»ƒ¿

המאיר  העליון  האור  של  B‡‰Lומיעוט ,eÈÈ‰ ,‰LÁn‰ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«««¿»»«¿∆»
Èel‚a È‡È ‡Ï ˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL שהוא CLÓÈכפי  ‡l‡ , ∆¿«¿»≈»»…»ƒ¿ƒ∆»À¿«

‰‡‰ epnÓ ומצומצמת CiLמועטת ‰È‰iL „Ú ,„Ïa ותהיה ƒ∆∆»»ƒ¿««∆ƒ¿∆«»
להיות  שתוכל  מקום »¿elb˙‰ƒ˙נתינת

שהוא ‰eacבחינת  LLהעליון , «ƒ…∆
˙BÈ‰Ï ,ÌÈ‡p‰ שתוכל מנת על  «ƒ¿»ƒƒ¿

בפועל  בריאה הדיבור  מבחינת להיות

ÔÂÈÎÂ .eNÚ ÌÈÓL 'ÈÂ‰ „aƒ¿«¬»»»«ƒ«¬¿≈»
˙ee‰˙‰‰ ÔÙ‡L הנבראים של  ∆…∆«ƒ¿«

בפרט) התחתונים והנבראים (בכלל 

ÌeˆÓˆ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ והסתר «¿≈ƒ¿
ÔÎÏבחינת  ,‰ÏÚÓÏ ‰LÁn‰««¿»»¿«¿»»≈

‰f‰ ÌÏBÚa ‰hÓÏ Ìb ‰p‰ƒ≈«¿«»»»«∆
‰Êb‰ ‰‡Èa‰ ˙lÁ˙a ‰˙È‰»¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ»«¿≈»
(ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÁa) ÌÈn‰ eÂwÈƒ»««ƒ¿ƒ««∆¿≈

,„Á‡ ÌB˜Ó Ï‡ כל וכאמור  ∆»∆»
ומשתלשלים  באים הגשמיים העניינים

הרוחניים המשמעות Â‡e‰מהעניינים ¿
המים  אסיפת של  הפנימית הרוחנית

שהיו  כך  כדי  עד  הגילוי  בתכלית שהיו 

היא  הארץ, כל  את »¿ÔÈÚƒמכסים
˙ÈÁa ÌÏÚ‰‰Â ÌeˆÓv‰«ƒ¿¿«∆¿≈ƒ¿ƒ«
‰ÏÚÓÏ ˙ÓlÚ˙nL ‰LÁn‰««¿»»∆ƒ¿«∆∆¿«¿»
‰Óe ,Èel‚a ‰È‡Ó dÈ‡Â¿≈»¿ƒ»¿ƒ«
˜ÏÁ ˜ ‡e‰ dpnÓ ‰lb˙pL∆ƒ¿«»ƒ∆»«≈∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,„Ïa ÔË»̃»ƒ¿«¿«¿≈∆
„BÒÈ Èelb ,‰Lai‰ ‰‡˙Â¿≈»∆««»»ƒ¿

ÙÚ‰ ישנה שכאשר  לעיל  וכאמור  ∆»»
הנעלה, העליון  האור  של  התגלות

נעלמת  כלל  שבדרך  המחשבה בחינת

של  התהוות להיות יכולה לא ונסתרת,

וההעלם  הצמצום לאחר  ורק נבראים

הבריאה, להיות יכולה זו  בחינה של 

זה  עליון  רוחני  ענין  של  והביטוי 

המעלימים  שהמים הוא הגשמי  בעולם

והיבשה  הצידה הוסטו  העפר  על 

נבראים ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰נראתה  נוצרו  ∆«¿≈∆
‰ÙÚגשמיים, ÔÓ ‰È‰ Ïk‰«…»»ƒ∆»»

לעיל . כמבואר  העפר , מיסוד  באים שכולם

‰Ê Ïk ‰p‰Â והתהוות בריאה של  זו  ÌˆÚLצורה ÔÙ‡a ‡e‰ ¿ƒ≈»∆¿…∆∆∆∆
‰LÁn‰"דאתכסיא "עלמא שבבחינת הנעלה האלוקי  האור  העליונה, ««¿»»

ÌÏÚ‰a ‡È‰, האור של  והמיעוט הצמצום CLÓpMלאחר  ‰Óe ומתגלה ƒ¿∆¿≈«∆ƒ¿«

dpnÓהעולם את לברוא ˜ÔËכדי  ˜ÏÁ ˜ ‰Ê È‰ מועטת והארה ƒ∆»¬≈∆«≈∆»»
„Ïa.הבריאה של  והטבעי  הרגיל  הסדר  ÚÈ˜c˙וזה ÔÈÚ‰ ÌÓ‡ ƒ¿«»¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ÌÈ CÙ‰L ‡e‰ ÛeÒŒÌÈמחשבה דאתכסיא", "עלמא LaÈÏ‰"עלמא «∆»«»¿«»»
כזה באופן  דיבור  BÈÚÂדאתגליא", ,‰LaÈÏ CÙ‰ BÓˆÚ Ìi‰L∆«»«¿∆¡«¿«»»¿ƒ¿»

‡e‰ ˙eiÁea ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿»ƒ
‰LÁn‰ ÌˆÚ ˙ÈÁaL∆¿ƒ«∆∆««¿»»

ונעלמת נסתרת כלל  «¿¿ÎLÓƒ‰שבדרך 
ובאה  NÚ‰למטה ÔÎÏÂ ,Èel‚a¿ƒ¿»≈«¬»

Ìb Ôk הגשמי הזה ,hÓÏ‰בעולם ≈«¿«»
.‰LaÈÏ CÙ‰ BÓˆÚ Ìi‰L∆«»«¿∆¡«¿«»»
ÌˆÚL ÏÈÚÏ ‡a˙pL Ì‚‰Â«¬«∆ƒ¿»≈¿≈∆∆∆

‰LÁn‰ עליון אור  שהיא הנעלמת ««¿»»
נעלה תיתכן ‡LÙ‡ŒÈמאד  לא ƒ∆¿»

eac‰ ˙ÈÁa Èel‚a È‡zL∆»ƒ¿ƒƒ¿ƒ««ƒ
ומקור  שורש שמשמשת הבחינה היא

ÌˆÚלנבראים  È‡Ó L‡Îc ,¿«¬∆≈ƒ∆∆
LÙ‡ŒÈ‡ ÈÊ‡ ‰LÁn‰««¿»»¬«ƒ∆¿»

cÒÓ eac ‰È‰iL במצב כי  ∆ƒ¿∆ƒ¿À»
האור  את להכיל  מסוגל  לא הדיבור  כזה

שבאדם  כשם המחשבה, של  הגדול 

כאשר  או  מאד  עמוק הרעיון  כאשר 

אותו  להביע קשה עוצמתי  מאוד  ֳֶֶהרגש

להיות  יכול  איך  כן  ואם מסודר , בדיבור 

תאיר  ("ים") העליונה המחשבה שעצם

כך  על  המענה הרי  (ב"יבשה")? למטה

„Òaהוא: ‡e‰ ‰Ê Ïk ‰p‰ƒ≈»∆¿≈∆
,˙eÏLÏzL‰‰ שרק לעיל  האמור  «ƒ¿«¿¿

מהמחשבה  ומצומצם מועט אור 

המחשבה  עצם אבל  בדיבור  מתגלה

מדובר  עוד  כל  נכון  בהעלם, נשארת

ירידת  של  והקבוע הרגיל  במסלול 

הקרוי  לדרגה מדרגה האלוקי  האור 

השתלשלות" Ba"סדר  LiL∆≈
‰LÁn‰ ÌˆÚL ‰Ïa‚‰‰««¿»»∆∆∆««¿»»
ÌÏÚ‰e ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»¿∆¿≈

eac‰Ó"השתלשלות ב"סדר  כי  ≈«ƒ
עניינה  לפי  דרגה בכל  ומאיר  בא האור 

שלה  הקליטה ויכולת הגדרים ולפי 

המחשבה  עצם הללו  הכללים ולפי 

בהעלם, להשאר  ÛeÒŒÌÈחייבת ˙ÚÈ˜a Ï‡ היו לא הללו  ההגבלות ¬»ƒ¿ƒ««
כיוון  שעהÈ‡‰Lבתוקף eÏLÏzL‰Ó˙,באותה ‰ÏÚÓlL B‡ ∆≈ƒ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

e˙kL BÓÎe24סוף ים קריעת נס בתיאור  ‡˙בתורה 'ÈÂ‰ CÏBiÂ ¿∆»«∆¬»»∆
ÌÈ„˜ Áea Ìi‰ מזרחית,‰ÏÈl‰ Ïk ‰fÚ ז "ל חכמינו  ואמרו  «»¿«»ƒ«»»««¿»
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י     

ע ֹולם  ׁשל  ּדקדמ ֹונֹו קדים  ׁשּלמעלה 25ר ּוח  , ְְְְִֶֶַַַָָָ

ּכח ׁשכה   ית ּבר לג ּביּה הרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָמהה ׁשּתל ׁשל ּות ,

ּדאת ּכסיא 26ּכא ֹורה  ּדעלמא  ׁשהח ׁש היינּו, , ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹ

ולכן, ּבה ׁשואה , הם  ּדאת ּגליא  ּדעלמא  ְְְְְְְְְִֵֵַַָָָָָָָוהא ֹור 

ה ּנה  ע ֹולם , ׁשל  ּדקדמ ֹונֹו ה ּקדים  ר ּוח  ּבחינת  ְְְִִִִֵֶַַַַַָָמ ּצד 

ל ּיּבׁשה .  נהפ ה ּמח ׁשבה , עצם  עצמ ֹו, ה ּים  ְְֱֲֶֶֶַַַַַַַָָָָָּגם 

ח ֹומה  להם  וה ּמים  ּׁשּכת ּוב  מה  ּכן ּגם  ְְִֵֶֶֶַַַַָָָוזה ּו

ח ֹומה  היּו ׁשה ּמים  ּדזה  ּומ ּׂשמאלם , ְְִִִִֶֶַַָָָָֹמימינם 

מנּׁשב  היה  ׁשהר ּוח  לפי ה ּוא  ּדר ֹום , ּבצד  ְְְִִִֵֶַַַָָָָָמימינם ,

מ ּׂשמאלם , ח ֹומה  היּו ׁשה ּמים  וזה  לדר ֹום , ְְְִִִֶֶַַָָָָָֹמ ּצפ ֹון

מ ּדר ֹום  מנּׁשב  היה  ׁשהר ּוח  לפי ה ּוא  צפ ֹון, ְְִִִֵֶַַַָָָָָמ ּצד 

אם  ּכי  ר ּוח ֹות , ב ' ׁשהיּו ּבאפן זה  ואין ְְְִִֵֶֶֶָָֹלצפ ֹון,

והן  לדר ֹום  מ ּצפ ֹון הן מנּׁשב  היה  הר ּוח  ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָׁשא ֹות ֹו

ר ּוח  היה  זה  ׁשר ּוח  לפי והינּו לצפ ֹון, ְְְְִִֶֶַַַָָָָמ ּדר ֹום 

הג ּבל ֹות  ּבֹו ׁשאין ע ֹולם , ׁשל  ּדקדמ ֹונֹו ְְְִֵֶֶַַָָָקדים 

הענין  ּגם  נע ׂשה  זה  ּומ ּצד  ודר ֹום . ּדצפ ֹון ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָה ּקצוֹות 

ּבֹו אין זה  ׁשר ּוח  לפי ליּבׁשה , ים   ְְְִֵֶֶַַַָָָָּדהפ

וג ּלּוי. העלם  ויּבׁשה , ּדים  ְְְְְִֵֶַַַַָָָההג ּבל ֹות 

ּבקריעת p‰Â‰ד ) ּבג ּלּוי ההעלם  המ ׁשכת  ענין ¿ƒ≈ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָ

ּבע ֹולמ ֹות , רק  לא  היתה  ֿ ס ּוף  ְַַָָָָֹים 

ּדאת ּג ּבעלמא  האיר  ּדאת ּכסיא  א ּלא ׁשעלמא  ליא , ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

ּגם  היה  ה ּגּלּוי אל  ההעלם  המ ׁשכת  ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָענין

ׁשמ ֹותיו  ּבבחינת  וגם  עליֹונֹות , ה ּיֹותר  ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָּבּמדרג ֹות 

וה ּגּלּוי, ההעלם  ענין יׁשנֹו ּבהם  ׁשּגם  , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָית ּבר

אל  ההעלם  המ ׁשכת  ענין היה  עצמם  ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָּוב ׁשמ ֹותיו

ׁשם  ׁשה ּוא  ה ּמפר ׁש ׁשם  ּבבחינת  ּגם  ְְִִִֵֵֶַַַַָֹה ּגּלּוי,

ּבזה 27הוי' והענין ּכתיב 28. ּדה ּנה  הוי'29, וּיקרא  ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָָ

ׁשּבגל ּוי  הוי' ׁשם  ּדהינּו הוי', ּפעמים  ב ' ְְְְֲֲֲִֵֶַָָָָָָָָהוי',

והוי' ּדלת ּתא  הוי' ׁשהם  ׁשּבהעלם , הוי' ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוׁשם 

ּדלעילא  הוי' האיר  ֿ ס ּוף  ים  ּובקריעת  ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָּדלעילא .

ּדלת ּתא . ְֲִַַָָָּבהוי'
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ז.25) פל"ח , ב "ר וראה ובכ"מ . ג. יד, צו לקו"ת יב .26)ראה קלט , נשיאת 27)תהלים הל' ה"ב . פ "ו יסוה"ת הל ' רמב "ם

ה"י . פי "ד ואילך.28)כפים סע "ד סא, בשלח  תו"א גם ו.29)ראה לד, תשא

    
שהביטוי  ˜„ÌÈבמדרש Áeרוח ÌÏBÚמשמעו  ÏL BBÓ„˜c25 «»ƒ¿«¿∆»

והארה  גילוי  היינו  העולם, למציאות קדמה שמציאותו  ֿ הוא ֿ ברוך  ְָָהקדוש

eÏLÏzL‰‰Ó˙אלוקית ‰ÏÚÓlL סדר של  ההגבלות שלגביה ∆¿«¿»≈«ƒ¿«¿¿
כי  תקפות, לא Ca˙Èהשתלשלות dÈa‚Ï È‰ הוא ֿ ֿ ברוך  לקדוש ביחס ¬≈¿«≈ƒ¿»≈

‰B‡k ‰ÎLÁk26 הוא החושך  «¬≈»»»
יכול  לא דבר  שום מבחינתו  כי  כאור ,

שימנע  אמיתי  והסתר  העלם להחשב

להתגלות, CLÁ‰Lממנו  ,eÈÈ‰«¿∆«…∆
ÈÒk˙‡c‡וההעלם  ‡ÓÏÚc¿»¿»¿ƒ¿«¿»
B‡‰Â והגילוי‡ÓÏÚc ¿»¿»¿»

,‰‡ÂL‰a Ì‰ ‡ÈÏb˙‡c¿ƒ¿«¿»≈¿«¿»»
Áe ˙ÈÁa „vÓ ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ«¿ƒ««
,ÌÏBÚ ÏL BBÓ„˜c ÌÈ„w‰«»ƒ¿«¿∆»
ÌˆÚ ,BÓˆÚ Ìi‰ Ìb ‰p‰ƒ≈««»«¿∆∆

,‰LÁn‰ עלמא" בחינת ««¿»»
עד  הגילוי  אל  מהעלם בא דאתכסיא",

עצמו  שהוא כך  LaiÏ‰כדי  CÙ‰∆¡«««»»
דאתגליא". "עלמא כמו  גלוי  ונעשה

e˙kM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ בתורה ¿∆«≈«∆»
סוף  ים קריעת שנעמדו ÌÈn‰Âבנס ¿««ƒ

ישראל Ì‰Ïהיו  ÓBÁ‰לבני  »∆»
‰Êc ,ÌÏ‡ÓOÓe ÌÈÓÈÓƒƒ»ƒ¿…»¿∆
,ÌÈÓÈÓ ‰ÓBÁ eÈ‰ ÌÈn‰L∆««ƒ»»ƒƒ»
Áe‰L ÈÙÏ ‡e‰ ,ÌBc „ˆa¿«»¿ƒ∆»«

המים  את שהעמידה ««‰È‰הקדים
‰ÊÂ ,ÌB„Ï ÔBÙvÓ MÓ¿«≈ƒ»¿»¿∆
,ÌÏ‡ÓOÓ ‰ÓBÁ eÈ‰ ÌÈn‰L∆««ƒ»»ƒ¿…»
Áe‰L ÈÙÏ ‡e‰ ,ÔBÙˆ „vÓƒ«»¿ƒ∆»«
,ÔBÙˆÏ ÌBcÓ MÓ ‰È‰»»¿«≈ƒ»¿»
גם  הכיוונים משני  רוח שהייתה ומאחר 

מצד  מימינם, גם עמדו  המים יחד ,

צפון  מצד  משמאלם, וגם ≈¿ÔÈ‡Âדרום
˙BÁe ' eÈ‰L ÔÙ‡a ‰Ê בשני ∆¿…∆∆»

נוגדים, ‡Ìכיוונים Èk,נס שנעשה ƒƒ
כך  הטבע, ‰Áeהיפך  B˙B‡L∆»«

ÔBÙvÓעצמו  Ô‰ MÓ ‰È‰»»¿«≈≈ƒ»
ÔBÙˆÏ ÌBcÓ Ô‰Â ÌB„Ï ֿ בו  ¿»¿≈ƒ»¿»

Ê‰זמנית, ÁeL ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆«∆
לא  הים על  הלילה אותו  כל  ְַָשנשב

אלא רגילה טבעית רוח ««‰È‰הייתה
ÏL BBÓ„˜c ÌÈ„˜ Áe«»ƒ¿«¿∆

,ÌÏBÚ ֿ ֿ ברוך  הקדוש מאת ניסית רוח »
ÌB„Âהוא ÔBÙˆc ˙BÂˆw‰ ˙BÏa‚‰ Ba ÔÈ‡L במקביל נשבה הרוח ∆≈«¿»«¿»¿»¿»

לדרום. והן  לצפון  Ê‰הן  „vÓe מוגבלת היתה לא שהרוח סיבה מאותה ƒ«∆
‰LaÈÏ ÌÈ CÙ‰c ÔÈÚ‰ Ìb ‰NÚ ורגילותו לטבעו  גמור  בניגוד  «¬»«»ƒ¿»¿»«»¿«»»

הים, Ê‰של  ÁeL ÈÙÏטבעית ֿ העל  הניסית הקדים Baרוח ÔÈ‡ ¿ƒ∆«∆≈
Èel‚Â ÌÏÚ‰ ,‰LaÈÂ ÌÈc ˙BÏa‚‰‰,נעלם כלל  שבדרך  מה וגם ««¿»¿«¿«»»∆¿≈¿ƒ

גלוי . להיות הפך 

˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‰p‰Â („¿ƒ≈ƒ¿««¿»«
ŒÌÈ ˙ÚÈ˜a Èel‚a ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿ƒƒ¿ƒ««
,˙BÓÏBÚa ˜ ‡Ï ‰˙È‰ ÛeÒ»¿»…«»»
È‡‰ ‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚL∆»¿»¿ƒ¿«¿»≈ƒ

,‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚa כמבואר ¿»¿»¿ƒ¿«¿»
‰ÎLÓ˙לעיל , ÔÈÚ ‡l‡∆»ƒ¿««¿»«

Èelb‰ Ï‡ ÌÏÚ‰‰ והסרת «∆¿≈∆«ƒ
וההסתרים  Ìbהצמצומים ‰È‰»»«

˙BBÈÏÚ ˙Bi‰ ˙B‚„na««¿≈«≈∆¿
ÂÈ˙BÓLבאלוקות, ˙ÈÁa Ì‚Â¿«ƒ¿ƒ«¿»

ÔÈÚ BLÈ Ì‰a ÌbL ,Ca˙Èƒ¿»≈∆«»∆∆¿ƒ¿«
,Èelb‰Â ÌÏÚ‰‰ שיבואר כפי  «∆¿≈¿«ƒ

‰È‰להלן  ÌÓˆÚ ÂÈ˙BÓLe ,ƒ¿»«¿»»»
˙ÎLÓ‰ ÔÈÚוהתגלותÌÏÚ‰‰ ƒ¿««¿»««∆¿≈

,Èelb‰ Ï‡ התגלות של  זה ועניין  ∆«ƒ
ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש של  בשמותיו  הנעלם

הדרגות  ובכל  השמות בכל  »Ìbהיה
‡e‰L LÙn‰ ÌL ˙ÈÁaƒ¿ƒ«≈«¿…»∆

'ÈÂ‰ ÌL27. ≈¬»»
ההעלם  גילוי  עניין  את ומבאר  והולך 

שהוא  כפי  סוף ים בקריעת שהיה

ֿ הוא: ֿ ברוך  הקדוש של  בשמותיו 

‰Êa ÔÈÚ‰Â28‰c ,È˙k ‰p29 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ
ה' ויעבור  הרחמים, מידות י "ג  בפסוקי 

פניו  ‰ÈÂ',על  'ÈÂ‰ ‡˜iÂ ובפסוק «ƒ¿»¬»»¬»»
eÈ‰cנאמר  ,'ÈÂ‰ ÌÈÓÚt '¿»ƒ¬»»¿«¿

'ÈÂ‰ ÌLÂ ÈeÏ‚aL 'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»∆¿»¿≈¬»»
‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ Ì‰L ,ÌÏÚ‰aL∆¿∆¿≈∆≈¬»»ƒ¿«»
למטה  שיורד  הוי ' שם הוא שלמטה,

גילוי  לידי  ÏÈÚÏc‡ובא 'ÈÂ‰Â«¬»»ƒ¿≈»
כלל  שבדרך  הוי ' שם הוא שלמעלה,

מתגלה  ואינו  בהעלם .נמצא
ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜e עלמא" כאשר  ƒ¿ƒ««

"עלמא  בתוך  והתגלה ירד  דאתכסיא"

דבר  היה לעיל , כמבואר  דאתגליא",

 ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  בשמותיו  גם דומה

ÏÈÚÏc‡ואז הוא  'ÈÂ‰ È‡‰≈ƒ¬»»ƒ¿≈»
והתגלה  בהעלם נמצא z˙Ïc‡.שתמיד  'ÈÂ‰a«¬»»ƒ¿«»
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יי    

e‡e הא ֹות ּיֹות מד ' יּובן הוי' ׁשם  ענין ≈ְֲִִִֵַָָָָ

מה ּוה 30ׁשּבֹו ל ׁשֹון ה ּוא  הוי' ּדה ּנה , .31, ְְְֲִֵֶֶַָָ

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו הוי', מ ּׁשם  היא  ההתה ּוּות  ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָׁשּכלל ּות 

הוי' ׁשם  ׁשּמּצד  והינּו, נע ׂשּו, ׁשמים  הוי' ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָּבדבר 

אינּה זֹו ׁשהתה ּוּות  ליׁש, מאין ההתה ּוּות  ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָנע ׂשית 

אם  ּכי והדרגה , ׁשּבסדר  המ ׁשכה  ׁשל  ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבאפן

נע ׂשה  אין ׁשּמּבחינת  עד  ,ער ֹו ֿ ׁשּבאין ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָהמ ׁשכה 

הרי  ,ער ֹו ֿ ׁשּבאין המ ׁשכה  ׁשּזֹוהי וכיון ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָיׁש.

ֿ מ ׁשל   ּדר ֿ על  הא ֹור , ס ּלּוק  להיֹות  צרי ְְִִִִִֶֶַָָָָָּבתח ּלה 

ּבחינת  רק  ׁשּנׁשאר  עד  ׂשכל ֹו, א ֹור  ׁשּמס ּלק  ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָהרב 

ּדׁשם  ה ּיּו"ד  ענין ה ּוא  זֹו ּונק ּדה  ּבלבד , ְְְְְִִֵַַַָָֻנק ּודה 

(ׁשּנקרא  העליֹון ק ֹוץ  ּבּה יׁש עצמ ּה וה ּיּו"ד  ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָהוי'.

ה ּוא  העליֹון ק ֹוץ  ה ּתח ּתֹון. וק ֹוץ  יּו"ד ) ׁשל  ְְְֶֶַַָק ּוצ ֹו

רק  נכלל  הרב  ׂשכל  ׁשּכל  הרב , ׂשכל  ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָנק ּודת 

ה ּנק ּדה  ה ּוא  ה ּתח ּתֹון וק ֹוץ  אחת . ְְְְִַַַַַָָֻֻּבנק ּדה 

לה ּמק ּבל . ׁשּיׁשּפיע  ה ּׂשכל  את  ּבת ֹוכ ּה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּכֹוללת 

ׂשכ  את  הרב  מצמצם  ׁשּבתח ּלה  ונׁשארת והינּו, ל ֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

העליֹון, ק ֹוץ  ׁשה ּוא  מ ּׂשכל ֹו ּבלבד  נק ּודה  ְְְְִִִֶֶַַָָרק 

ׁשהיא  ה ּתח ּתֹון ק ֹוץ  ּכ ֿ אחר  נמ ׁש ֿ זה  ֿ ידי ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָועל 

אף  וה ּנה , ה ּמק ּבל . ׂשכל  את  ה ּכֹוללת  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻה ּנק ּדה 

ה ּמק ּבל , ׂשכל  ּכל  ּכבר  יׁשנֹו ה ּתח ּתֹון ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּבּקֹוץ 

נק ּודה  ּבבחינת  ה ּוא  ה ּׂשכל  הרי ֿ מק ֹום , ְְֲִִִֵֵֶַַָָָמ ּכל 

ההמ ׁשכה  ּכ ֿ אחר  להיֹות  צרי ולכן ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָּבלבד ,

ה "א . א ֹות  צ ּיּור  ענין ׁשה ּוא  ורחב ,  ְְְִִֵֶֶַַֹֹלאר

ענין  וה ּוא  צמצ ּום , ֿ ידי על  היא  זֹו ְְְְְְִִִֵַַַָָוהמ ׁשכה 

זה  צמצ ּום  ֿ ידי ׁשעל  ה "א , א ֹות  ׁשּבתח ּלת  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַה ּיּו"ד 

ה ּמק ּבל . ל ׁשטח  ה ּתח ּתֹון ק ֹוץ  מ ּבחינת  ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָנמ ׁש
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ואילך).30) ד קמט , ח "א – החדשה (בהוצאה ואילך ב  רח , שם תו"ח  ראה – לקמן עשר 31)בהבא (שער א שער פרדס 

(ברע "מ ). סע "ב  רנז, זח "ג וראה רפ "ד. שעהיוה"א תניא פ "ט . תשע ) ולא

    
'ÈÂ‰ ÌL ÔÈÚ e‡e שבו השונות ‰‡Bi˙B˙והדרגות '„Ó ÔeÈ ≈ƒ¿«≈¬»»»ƒ»ƒ

BaL30, שם מורכב מהם האותיות ארבעת של  הפנימית המשמעות היינו  ∆
ה"א  וא"ו , ה"א, יו "ד , e‰Ó‰הוי ': ÔBLÏ ‡e‰ 'ÈÂ‰ ,‰p‰c .31, ¿ƒ≈¬»»¿¿«∆

˙ee‰˙‰‰ ˙eÏÏkL הנבראים וכל  העולמות כל  ‰ÈÂ',של  ÌMÓ ‡È‰ ∆¿»«ƒ¿«ƒƒ≈¬»»
'ÈÂ‰ „a e˙kL BÓÎe¿∆»ƒ¿«¬»»

,eNÚ ÌÈÓL שאר כל  גם וכך  »«ƒ«¬
של  דיבורו  ידי  על  נבראו  הנבראים

ומשתלשל  שבא כפי  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

הוי ' ÌLמשם „vnL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ«≈
ÔÈ‡Ó ˙ee‰˙‰‰ ˙ÈNÚ 'ÈÂ‰¬»»«¬≈«ƒ¿«≈«ƒ

ee‰˙‰L˙ומציאות LÈÏואפס  , ¿≈∆ƒ¿«
‰ÎLÓ‰ ÏL ÔÙ‡a dÈ‡ BÊ≈»¿…∆∆«¿»»

‚„‰Â „ÒaLÌ‡ Èk ,‰ ∆¿≈∆¿«¿»»ƒƒ
„Ú ,ÍBÚŒÔÈ‡aL ‰ÎLÓ‰«¿»»∆¿≈¬«
LÈ ‰NÚ ÔÈ‡ ˙ÈÁanL∆ƒ¿ƒ««ƒ«¬∆≈
אחת  דרגה של  והתגלות המשכה

להיות  יכולה לה הקודמת מהדרגה

שהשכל  טבעי  (למשל , הדרגתית בצורה

"יש" בין  הפער  אבל  רגשות) 'מוליד '

ודמיון  יחס כל  ללא הוא ל "אין "

בצורה  לא היא מאין  יש והתהוות

עצום  ופלא חידוש אלא הדרגתית

ŒÔÈ‡aL ‰ÎLÓ‰ È‰BfL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ«¿»»∆¿≈
,CBÚ בין ודמיון  יחס כל  אין  כי  ¬

המהווה  וה"אין " המתהווה ה"יש"

lÁ˙a‰אותו  È‰ ראשון בשלב ¬≈ƒ¿ƒ»
ההתהוות  elÒ˜של  ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿ƒ

,B‡‰ כך כל  ומיעוט צמצום כלומר  »
שאיננו  ה"אין " העליון , האור  של  גדול 

האור  בעוצמת מסויימת הפחתה רק

שלו  מוחלט סילוק ∆∆»ŒCcŒÏÚאלא
‰ ÏLÓ רעיון להעביר  שמעוניין  »»»«

ביניהם  והפער  שהמרחק לתלמיד  שכלי 

יחס, כל  ללא ערוך ", "באין  הוא

BÏÎN B‡ ˜lÒnL מוחלט סילוק ∆¿«≈ƒ¿
קטן , ומיעוט צמצום רק »Ú„ולא

‰„e˜ ˙ÈÁa ˜ ‡LpL∆ƒ¿»«¿ƒ«¿»
„Ïa הרעיון של  והעושר  מהעומק ƒ¿«

שצריך  סילוק בדרך  הצמצום לגבי  בנמשל  כן  וכמו  הרב, של  בשכלו  שהוא כפי 

שלא  עד  הגדול  האור  של  מלא סילוק שהוא "יש" להוות כדי  ב"אין " להיות

בלבד  נקודה אלא ממנו  BÊתישאר  ‰c˜e להתהוות המקור  שהוא הוי ' בשם ¿À»
מהאין  ‰ÈÂ'היש ÌLc „"ei‰ ÔÈÚ ‡e‰ לנקודה דומה בצורתה .שגם ƒ¿««¿≈¬»»

„"ei‰Â' הוי שם בצורתה dÓˆÚשל  ביטוי  לידי  שבאים עניינים שני  בה יש ¿««¿»
.ÔBzÁz‰ ıB˜Â („"eÈ ÏL Bˆe˜ ‡˜pL) ÔBÈÏÚ‰ ıB˜ da LÈ≈»»∆¿∆ƒ¿»∆¿««¿

ותלמיד  מרב האמור  ‰ÔBÈÏÚובמשל  ıB˜ יו "ד האות e˜„˙של  ‡e‰ »∆¿¿«
‰ ÏÎN ÏkL ,‰ ÏÎN סילוק בדרך  צמצום כעת ÏÏÎשעבר  ≈∆»«∆»≈∆»«ƒ¿»

˙Á‡ ‰c˜a ˜ קטנה «ƒ¿À»««
‰e‡ומצומצמת  ÔBzÁz‰ ıB˜Â .¿««¿

˙‡ dÎB˙a ˙ÏÏBkL ‰c˜p‰«¿À»∆∆∆¿»∆
ÏÎO‰ ומצם המצÚÈtLiL הרב «≈∆∆«¿ƒ«

Ïa˜n‰Ï התלמיד,eÈ‰Â . ¿«¿«≈¿«¿
‰lÁ˙aL של הראשון  השלב ∆ƒ¿ƒ»

התלמיד  אל  הרב משכל  נקודה העברת

כאשר  ‡˙הוא ‰ ÌˆÓˆÓ¿«¿≈»«∆
BÏÎN הגדול האור  כל  את ומעלים ƒ¿

Ïa„שלו  ‰„e˜ ˜ ˙‡LÂ¿ƒ¿∆∆«¿»ƒ¿«
,ÔBÈÏÚ‰ ıB˜ ‡e‰L BÏÎOÓƒƒ¿∆»∆¿

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ, הגדול לצמצום הודות ¿«¿≈∆
סילוק, ‡CkŒÁבדרך  CLÓƒ¿»««»

שני  È‰L‡בשלב ÔBzÁz‰ ıB˜««¿∆ƒ
ÏÎN ˙‡ ˙ÏÏBk‰ ‰c˜p‰«¿À»«∆∆∆≈∆

,Ïa˜n‰ מועיד שהרב השכל  היינו  «¿«≈
המקבל . לתלמיד  למסור 

ÔBzÁz‰ ıBwaL Û‡ ,‰p‰Â¿ƒ≈«∆«««¿
Ïa˜n‰ ÏÎN Ïk k BLÈ כי ∆¿¿»»≈∆«¿«≈

מכילה  היא ובעצם 'מרוכזת' הנקודה

אמור  ֿ המקבל  שהתלמיד  מה כל  את

מהרב  ‰Èלקבל  ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ƒ»»¬≈
עתה  ÈÁa˙לעת ‡e‰ ÏÎO‰«≈∆ƒ¿ƒ«

CÈˆ ÔÎÏÂ ,„Ïa ‰„e˜¿»ƒ¿«¿»≈»ƒ
CkŒÁ‡ ˙BÈ‰Ï,הבא בשלב ƒ¿««»

נקודת  את לתלמיד  מסר  שהרב לאחר 

ו 'ההתפשטות'‰‰ÎLÓ‰הרעיון  ««¿»»
הנקודה e‰L‡של  ,ÁÂ C‡Ï¿…∆¿…«∆

‡"‰ ˙B‡ eiˆ ÔÈÚ שבשונה ƒ¿«ƒ≈
נקודה, אלא שאינה יו "ד  מהאות

אורך  יש ה"א האות של  בצורתה

BÊורוחב  ‰ÎLÓ‰Â הנקודה . של  ¿«¿»»
שטמון  והרוחב האורך  שיתגלה כדי 

בה ˆÌeˆÓונעלם È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈ƒ¿
˙lÁ˙aL „"ei‰ ÔÈÚ ‡e‰Â ,ÛÒÂ של ‰"‡,בראש ˙B‡ ¿ƒ¿««∆ƒ¿ƒ«≈

‰Ê ÌeˆÓˆ È„ÈŒÏÚL עצמה ה"א ÈÁaÓ˙ומתגלהCLÓשבאות ∆«¿≈ƒ¿∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«
ÔBzÁz‰ ıB˜ לתלמיד להעבירו  מנת על  הרעיון  מרוכז  שבה הנקודה ««¿

Ïa˜n‰ ÁËLÏמתרחבת הנקודה ורוחב.ושם לאורך  ומתפשטת ¿∆««¿«≈
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יב     

אחר  ּבמק ֹום  ה ּמבאר   ּדר ֿ א ֹות 32ועל  ּבענין ְְְְְִֵֶֶַַַַָָֹ

ההמ ׁשכה  נע ׂשה  ה ּיּו"ד  ׁשּמּבחינת  ד ', ו' י' ְְֲִִֶֶַַַַַָָיּו"ד ,

 אר ענין ׁשה ּוא  הד ' לבחינת  ה ּוא "ו ֿ ידי ְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹעל 

מא ֹות  ההמ ׁשכה  ענין ּגם  ה ּוא  כן ּוכמ ֹו ְְְְִֵֵַַַַַָָֹורחב ,

ה ּיּו"ד  ֿ ידי על  היא  ׁשההמ ׁשכה  ה "א , לא ֹות  ְְְִֵֵֶַַַַָָיּו"ד 

ה ּצמצ ּום  ׁשּלאחרי והינּו, ה "א . א ֹות  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַׁשּבתח ּלת 

עד  ּבלבד  נק ּודה  ּבבחינת  נתע ּלם  הרב  ׂשכל  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּכל 

ה ּמק ּבל , ׂשכל  נק ּודת  וה ּוא  ה ּתח ּתֹון ק ֹוץ  ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָׁשּנע ׂשה 

ׁשּנמ ׁש עד  צמצ ּום  ע ֹוד  יׁשנֹו ּכ ֿ אחר  ְְְִִִֵֶֶַַַָָה ּנה 

ּגם  אמנם  ה ּמק ּבל . ׁשטח  ׁשה ּוא  ה "א  ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָלבחינת 

ׁשה ּוא  ּכפי ה ּמק ּבל  ׁשטח  ענין ה ּוא  ה "א  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַּבחינת 

להיֹות  צריכה  ּכ ֿ ואחר  עדין. ְְְְֲִִִִַַַַַַָָּבּמׁשּפיע 

ּגם  היא  ׁשהתחלת ּה וא "ו, א ֹות  ֿ ידי על  ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָההמ ׁשכה 

ּבבחינת  צמצ ּום  ׁשּנע ׂשה  היינּו, יּו"ד , ּבא ֹות  ְְְֲִִִֵֶֶַַַָּכן

ֿ זה  ֿ ידי ועל  ּבּמׁשּפיע  ׁשה ּוא  ּכפי ה ּמק ּבל  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַׁשטח 

עצמ ּה ה ּוא "ו וגם  וא "ו, ּדא ֹות  ההמ ׁשכה  ְְְְֲֵַַַַַַָָָָָנע ׂשית 

ּומתק ּצר .  ה ֹול ה ּוא  ּׁשּנמ ׁש מה  ׁשּכל  ּבאפן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹהיא 

ענין  ׁשה ּוא  אחר ֹונה , ה "א  לא ֹות  נמ ׁש ּכ ֿ ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָואחר 

ֿ ידי  על  היא  זֹו המ ׁשכה  וגם  ה ּמק ּבל , ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָׁשטח 

ה "א . א ֹות  ׁשּבתח ּלת  ה ּיּו"ד  ׁשּזה ּו ְְִִִֵֶֶֶַַצמצ ּום ,

הוי' ׁשם  ׁשהמ ׁשכת  למעלה , יּובן מ ּזה  ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֻוה ּדגמא 

ֿ ידי  על  היא  ּכּנ"ל , ער ֹו ֿ ׁשּבאין המ ׁשכה  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָׁשהיא 

ׁשּלמעלה  ׁשהא ֹור  והינּו הוי', א ֹות ּיֹות  ְְְְֲִֶֶַַָָָָד '

ּבחינת  רק  ונׁשאר  צמצ ּום , ּבֹו נע ׂשה  ְְְְֲִִִֵֶַַַָָמע ֹולמ ֹות 

ׁשּנע ׂשה  ועד  העליֹון, ק ֹוץ  ׁשה ּוא  ּבלבד , ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָנק ּודה 

ׁשּׁשּיכת ק ֹוץ  ה ּנק ּדה  ענין ׁשה ּוא  ְְְִֶֶֶֶַַַַַָֻה ּתח ּתֹון,

וה ּוא  צמצ ּום , ע ֹוד  ּבֹו נע ׂשה  ּכ ֿ ואחר  ְְְֲִֶַַַָָָלע ֹולמ ֹות .

ה ּמק ּבל  ׁשטח  ׁשּזה ּו ה "א , לא ֹות  ההמ ׁשכה  ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָענין

ּבעצמ ֹו ׁשּׁשער  ענין וה ּוא  ּבּמׁשּפיע , ׁשה ּוא  ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָּכפי

ּבפעל  להיֹות  ּׁשעתיד  מה  ּכל  ֿ ּכ33ּבכח  ואחר  . ְְְְִִֶַַַַַָָָֹֹ
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באלוקות  כזו  בדרגה מדובר  עדיין  כלומר , בכוח. כך  אחר  להיות שעתיד  מה
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יג    

ה ּוא "ו, המ ׁשכת  ענין וה ּוא  צמצ ּום , ע ֹוד  ְְְְֲִִֶַַַַַָָנע ׂשה 

אחר ֹונה , ה "א  ּבבחינת  ׁשּנמ ׁש עד  וח ּוט , ְְְֲִִִֵֶַַַַָָקו

הע ֹולמ ֹות . ֶַָָׁשטח 

‰p‰Â ׁשה ּוא ּכפי ההתה ּוּות  ּבענין ה ּוא  זה  ּכל  ¿ƒ≈ְְְְִִִֶֶַַַָ

ּבענין  אמנם  ּדלת ּתא . הוי' ׁשם  ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָמ ּצד 

ּכתיב  ּדלעילא , הוי' ׁשם  ׁשּמּצד  34ההתה ּוּות  ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ

ונברא ּו ונברא ּו, צ ּוה  ה ּוא  ּכי הוי' ׁשם  את  ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָיה ּלל ּו

ֿ ּפי  על  ּכן ּגם  זה  ויּובן מ ּמילא .  ּבדר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּדייקא ,

ה ׁשּפעת  ּכלל ּות  ּדה ּנה , ותלמיד . מרב  ה ּנ"ל  ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָמ ׁשל 

ס ּבת  הרי ׁשּבזה , ה ּצמצ ּום  א ֹופ ּני וכל  ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהרב 

עלה  ׁשּבתח ּלה  מ ּפני היא  ּבפעל  ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹהה ׁשּפעה 

למעלה  היֹות ֹו עם  זה , ורצ ֹון לה ׁשּפיע . ְְְְְְֱִִִֶַַַָָּברצ ֹונֹו

ל ֹומר  ּבהכרח  ֿ מק ֹום , מ ּכל  ּבפעל , ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹמהה ׁשּפעה 

ּברצ ֹון, ּכבר  יׁשנם  ׁשּבה ׁשּפעה  ה ּפרטים  ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּכל 

וכמבאר  עדין. ּבהעלם  ׁשהם  ה ּמׁשל 35א ּלא  ּבזה  ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

איזה  לצ ּיר  א ֹו ּבית , לבנֹות  הרצ ֹון על ּית  ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָמענין

ה ּנ"ל  ה ּמׁשלים  ׁשּבכל  מה , ּדבר  לכ ּתב  א ֹו ְְְְִִִֶַַַַַָָֹצ ּיּור 

ה ּפרטים  ּכל  ּכבר  יׁשנם  הרצ ֹון ׁשּבעל ּית  ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָמ ּובן

ּבענין  ּגם  ה ּוא  כן ּוכמ ֹו ּבפעל . ּכ ֿ אחר  ְְְְְִִֵֶַַַַַָֹׁשּיהיּו

ּכל  ּכבר  יׁשנם  זה  ׁשּברצ ֹון לה ׁשּפיע , ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָהרצ ֹון

ׁשהם  א ּלא  ּבפעל , ּכ ֿ אחר  ׁשּיהיּו ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹה ּפרטים 

וה ּדגמא  ּבג ּלּוי. ּבאים  הם  ּכ ֿ ואחר  ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֻּבהעלם ,

הע ֹולמ ֹות  על  הרצ ֹון ׁשּבעל ּית  למעלה , יּובן ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָמ ּזה 

והינּו, הוי', א ֹות ּיֹות  ד ' ׁשל  ה ּצּיּור  ּכל  ּכבר  ְְְְֲִִֶֶַַָָָָיׁשנֹו

הע  ּכל  ּכבר  נתה ּוּו ּברצ ֹונֹו ׁשעלה  ֹולמ ֹות ,ׁשּמּיד  ְְְִִִֶֶַָָָָָָָ

ׁשם  את  יה ּלל ּו נאמר  ֿ זה  ועל  ּבהעלם . ׁשהם  ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָא ּלא 

וקאי  העלם , ל ׁשֹון ה ּוא  ונברא ּו, צ ּוה  ה ּוא  ּכי ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָהוי'

ֿ זה  ועל  ׁשּבהעלם , הוי' ׁשה ּוא  ּדלעילא  הוי' ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעל 
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ה.34) קמח , בתחילתם.35)תהלים ותש"ג תש"א תרס "ה, דשנת ר"ה בהמשכי  בארוכה נתבאר

    
מקום  תפיסת לעולמות יש שבו  שלב זהו  זאת עם אבל  מהעולמות שלמעלה

שבה  עצמו  הרב בשכל  דרגה יש והתלמיד  הרב במשל  שכמו  אלא כלשהי 

לתלמיד  אותו  למסור  יותר  מאוחר  יהיה שניתן  ובמידה בצורה מצומצם הרעיון 

אבל  מעולמות, שלמעלה ("אין ") העליון  האלוקי  האור  על  מדובר  למעלה כך 

בעצמו  שיער  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש כפי 

כל  בפוטנציאל ) (באפשרות, בכוח

לאחר  כאשר  בפועל , להיות שעתיד 

יתהוו  צמצומים של  נוספת סדרה

BÚ„עולמות  ‰NÚ CkŒÁ‡Â .¿««»«¬∆
˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰Â ,ÌeˆÓƒ̂¿¿ƒ¿««¿»«

ËeÁÂ Â˜ ,Â"‡e‰ שהאיר האור  «»«¿
אור  שהוא הראשון  הצמצום לאחר 

של  עניינה והוא דק לקו  הנמשל  מועט

יותר  ונעשית שהולכת וא"ו  האות

וצרה  דקה CLÓpLויותר  „Ú ,«∆ƒ¿»
ÁËL ,‰BÁ‡ ‡"‰ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«≈«¬»∆«

˙BÓÏBÚ‰" המקבל ל "שטח מקביל  »»
והתלמיד . הרב במשל 

ÔÈÚa ‡e‰ ‰Ê Ïk ‰p‰Â¿ƒ≈»∆¿ƒ¿«
„vÓ ‡e‰L ÈÙk ˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«¿ƒ∆ƒ«

‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌL' הוי שם ≈¬»»ƒ¿«»
עניינו  היא העולמות שהתהוות התחתון 

ÔÈÚaופעולתו  ÌÓ‡ .»¿»¿ƒ¿«
'ÈÂ‰ ÌL „vnL ˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«∆ƒ«≈¬»»

‡ÏÈÚÏc העליוןÈ˙k ,34 ƒ¿≈»¿ƒ
ÌLוישבחו eÏl‰Èשהנבראים  ˙‡ ¿«¿∆≈

,e‡Â ‰eˆ ‡e‰ Èk 'ÈÂ‰¬»»ƒƒ»¿ƒ¿»
‡ÏÈnÓ C„a ,‡˜ÈÈc e‡Â¿ƒ¿»»¿»¿∆∆ƒ≈»
שיתבאר  כפי  ישירה, התעסקות מבלי 

Ê‰להלן  ÔeÈÂ שעניין . כשם ¿»∆
הוי ' "שם מצד  שהוא כפי  ההתהוות

מרב  משל  פי  על  הובהר  דלתתא"

כפי  ההתהוות עניין  גם כך  ותלמיד ,

יובן  דלעילא" הוי ' "שם מצד  שהוא

Ó Ï"p‰ ÏLÓ ÈtŒÏÚ Ôk Ìb«≈«ƒ»»««≈«
˙eÏÏk ,‰p‰c .„ÈÓÏ˙Â¿«¿ƒ¿ƒ≈¿»

‰ ˙ÚtL‰ שהרב הענין  עצם «¿»«»«
לתלמיד  ‡ÈpÙBמשפיע ÏÎÂ¿»«≈

‰ÊaL ÌeˆÓv‰ נועדו שכאמור  «ƒ¿∆»∆
ההשפעה  ואת הגילוי  את לאפשר  ÏÚÙaכדי  ‰ÚtL‰‰ ˙aÒ È‰ ,¬≈ƒ«««¿»»¿…«
הצמצום של  השונים השלבים lÁ˙aL‰בסיום ÈtÓ ‡È‰ לפני עוד  ƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»

הראשון  והסילוק BBˆaהצמצום ‰ÏÚ הרב לתלמיד ÚÈtL‰Ïשל  »»ƒ¿¿«¿ƒ«
שכלי  ÏÚÙaרעיון  ‰ÚtL‰‰Ó ‰ÏÚÓÏ B˙BÈ‰ ÌÚ ,‰Ê ÔBˆÂ .¿»∆ƒ¡¿«¿»≈««¿»»¿…«

נעלית  יותר  בדרגה ממוקם הרצון  הרב, של  הנפש בכוחות שלו  הדרגה מבחינת

בפועל  ההשפעה מאשר  הנפש) לעצם קרובה ÌB˜ÓŒÏkÓ,(ויותר  ,ƒ»»
‰ÚtL‰aL ÌÈËt‰ ÏkL ÓBÏ ÁÎ‰a יבואו דבר  של  שבסופו  ¿∆¿≈««∆»«¿»ƒ∆¿«¿»»

גילוי  ÔBˆaלידי  k ÌLÈ מוגדר ולא כללי  שהוא ‡l‡למרות , ∆¿»¿»»»∆»
ÔÈ„Ú ÌÏÚ‰a Ì‰L.ומפורט מוגדר  ביטוי  לידי  באו  ולא ∆≈¿∆¿≈¬«ƒ

‡ÓÎÂ35‰Êa החסידות בתורת ¿«¿…»¿∆
˙iÏÚ ÔÈÚÓ ÏLn‰ התעוררות «»»≈ƒ¿«¬ƒ«

ÔBˆ‰ האדם Èa˙,בנפש ˙BÏ »»ƒ¿«ƒ
zÎÏ B‡ eiˆ ‰ÊÈ‡ iˆÏ B‡¿«≈≈∆ƒƒ¿…
ÌÈÏLn‰ ÏÎaL ,‰Ó c¿««∆¿»«¿»ƒ

Ï"p‰,מבית הדוגמאות שלושת בכל  ««
וכתב  ‰ÔBˆציור  ˙iÏÚaL ÔeÓ»∆«¬ƒ«»»

הרצון  של  ההתעוררות בהתחלת כבר 

ÌLÈ בעצם Ïk(בהעלם) k ∆¿»¿»»
CkŒÁ‡ eÈ‰iL ÌÈËt‰«¿»ƒ∆ƒ¿««»

ÏÚÙa. ובגלויÌb ‡e‰ ÔÎ BÓÎe ¿…«¿≈«
ÚÈtL‰Ï ÔBˆ‰ ÔÈÚa ולהעניק ¿ƒ¿«»»¿«¿ƒ«

– ובענייננו  השפעה, (כל  לזולת

אל  מהרב שכלי  רעיון  של  השפעה

ÌLÈהתלמיד ), ‰Ê ÔBˆaL∆¿»∆∆¿»
eÈ‰iL ÌÈËt‰ Ïk k¿»»«¿»ƒ∆ƒ¿
Ì‰L ‡l‡ ,ÏÚÙa CkŒÁ‡««»¿…«∆»∆≈
ÌÈ‡a Ì‰ CkŒÁ‡Â ,ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿««»≈»ƒ

.Èel‚a¿ƒ
‡Ó‚c‰Â הנמשלÔeÈ ‰fÓ ¿«À¿»ƒ∆«
‰ÏÚÓÏ הבריאה תהליך  לגבי  ¿«¿»

ל "יש" מ"אין " iÏÚaL˙וההתהוות ,∆«¬ƒ«
˙BÓÏBÚ‰ ÏÚ ÔBˆ‰ החל »»«»»

הרצון  התעוררות של  הראשון  מהשלב

לברוא  כביכול , ֿ הוא, ֿ ברוך  הקדוש של 

אותם  ולהוות kעולמות BLÈ∆¿¿»
'ÈÂ‰ ˙Bi˙B‡ '„ ÏL eiv‰ Ïk»«ƒ∆ƒ¬»»
ידי  (על  ההתהוות היא שבאמצעותם

והצמצומים, וההשפעות הירידות

לעיל ) inL„כמבואר  ,eÈ‰Â ,¿«¿∆ƒ»
BBˆa ‰ÏÚL בעצם ee‰˙הרי  ∆»»ƒ¿ƒ¿«

,˙BÓÏBÚ‰ Ïk k ובמובן ¿»»»»
עם  מיד  הושלם כולו  ההליך  מסויים

Ì‰Lתחילתו  ‡l‡ עדיין ∆»∆≈
Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ .ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿«∆∆¡«

e‡Â,שהנבראים  ‰eˆ ‡e‰ Èk 'ÈÂ‰ ÌL ˙‡ eÏl‰È ב'גוף הּוא ¿«¿∆≈¬»»ƒƒ»¿ƒ¿»
נוכח), (בלשון  ראשון ' ב'גוף מ'אתה' בשונה נסתר ) (לשון  ¿ÔBLÏשלישי '

ÏÚ È‡˜Â ,ÌÏÚ‰ אל ‰ÈÂ'ומתייחס ‡e‰L ‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ∆¿≈¿»≈«¬»»ƒ¿≈»∆¬»»
,ÌÏÚ‰aL שבגלוי הוי ' שהוא דלתתא " מ"הוי ' Ó‡בשונה ‰ÊŒÏÚÂ ∆¿∆¿≈¿«∆∆¡«

,‡ÏÈnÓ C„a ,e‡Â את ליצור  כדי  ישירה ופעילות התעסקות מבלי  ¿ƒ¿»¿∆∆ƒ≈»
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יד     

ההתה ּוּות  ּכי, מ ּמילא ,  ּבדר ונברא ּו, ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָנאמר 

התל ּבׁשּות ,  ּבדר היא  ּדלת ּתא  הוי' ׁשם  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּמּצד 

ּדלעילא  הוי' ׁשם  ׁשּמּצד  ההתה ּוּות  ֿ ּׁשאיןּֿכן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמה 

זֹו ׁשּבחינה  לפי מ ּקיף ,  ּובדר מ ּמילא   ּבדר ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָהיא 

מהע ֹולמ ֹות . למעלה  ְְִֵַָָָהיא 

ÔÈÚÂ'הוי ׁשם  ׁשּגם  ה ּוא  ֿ ס ּוף  ים  קריעת  ¿ƒ¿«ְֲִֵֶַַַָָ

ׁשּבבחינת  הוי' ׁשם  ענין ׁשה ּוא  ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּדלעילא ,

הוי' ׁשם  ּגם  ה ּנה  ה ּכתר , ּבבחינת  ּדהינּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהרצ ֹון,

יֹותר , למ ּטה  ּגם  נמ ׁש ּומ ּזה  ּבג ּלּוי. האיר  ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָזה 

ועד  ּדאת ּגליא , ּבעלמא  האיר  ּדאת ּכסיא  ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָׁשעלמא 

ים   ּדהפ הענין ּבג ׁשמ ּיּות  למ ּטה  ּגם  ּכן ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָׁשּנע ׂשה 

ׁשהוי' לפי ה ּוא  זה  לכל  ׁשה ּׁשר ׁש ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹליּבׁשה ,

ּׁשּכת ּוב  מה  וזה ּו ּדלת ּתא . ּבהוי' האיר  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּדלעילא 

ה ּגד ֹולה  ה ּיד  את  יׂשראל  וּירא  ֿ ס ּוף  ים  ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָּבקריעת 

הוי' את  העם  וּיירא ּו ּבמצרים  הוי' ע ׂשה  ְְְֲֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָא ׁשר 

ׁשם 36ג ֹו' ענין ה ּוא  הוי' ע ׂשה  א ׁשר  ג ֹו' וּירא  ,ְְֲֲִֵֶַַַָָָָ

ׁשם  ענין  ה ּוא  הוי' את  העם  וּיירא ּו ּדלת ּתא , ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָהוי'

ֿ ס ּוף  ים  ׁשּקריעת  לפי ה ּוא  זה  וכל  ּדלעילא . ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָהוי'

ֿ ּתֹורה  ּבמ ּתן ּדה ּנה , ֿ ּתֹורה . למ ּתן הכנה  ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָהיתה 

(לא 37ּכתיב  ּבזה  וה ּכּונה  סיני, הר  על  הוי' וּירד  ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ׁשהרי  ע ֹולמ ֹות , ׁשּמה ּוה  ּדלת ּתא  הוי' ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָל ׁשם 

לע ֹולם  קדמה  הוי'38ה ּתֹורה  ל ׁשם  א ּלא ) , ְְֲֵֶַָָָָָָָָ

ׁשּלמעלה  ּדלעילא  הוי' ׁשּׁשם  והינּו, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּדלעילא ,

ולכן  למ ּטה . ּבג ּלּוי ֿ ּתֹורה  ּבמ ּתן האיר  ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָמע ֹולמ ֹות 

ים ֿ קריעת  ֿ ידי על  היתה  ֿ ּתֹורה  למ ּתן ְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָההכנה 

זה  ׁשּמּצד  ּדלעילא , הוי' ׁשם  האיר  ׁשאז ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָס ּוף ,

יּובן  ּובזה  ליּבׁשה . ים   ּדהפ הענין למ ּטה  ְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָָָנע ׂשה 

אחת ּג ּבקיעה  היתה  ֿ ס ּוף  ים  ׁשּבקריעת  מה  ּכן ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָם 

ׁשבטים , י"ב  ּכנגד  ּגזרים , לי"ב  ׁשּנחלק  ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָ(א ּלא 

עצמ ּה ה ּבקיעה  אבל  יעלה , ּבמס ּלת ֹו ׁשבט  ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּדכל 
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לא.36) יד, כ.37)בשלח  יט , נד 38)יתרו ד.פסחים פ "א, ב "ר א. ,

    
C„aהבריאה ‡È‰ ‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌL „vnL ˙ee‰˙‰‰ ,Èkƒ«ƒ¿«∆ƒ«≈¬»»ƒ¿«»ƒ¿∆∆

˙eLaÏ˙‰ עם ומתאחד  ומתחבר  הנבראים לפי  מותאם האלוקי  שהאור  כך  ƒ¿«¿
ÏÈÚÏc‡הבריאה  'ÈÂ‰ ÌL „vnL ˙ee‰˙‰‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,«∆≈≈«ƒ¿«∆ƒ«≈¬»»ƒ¿≈»

,ÛÈwÓ C„e ‡ÏÈnÓ C„a ‡È‰ ומהווה ומשפיע שיורד  לאחר  וגם ƒ¿∆∆ƒ≈»¿∆∆«ƒ
מבלי  'מקיף' נשאר  הוא עולמות

איתם  ולהתחבר  בהם ÈÙÏ¿ƒלהתלבש
‡È‰ BÊ ‰ÈÁaLבעצם‰ÏÚÓÏ ∆¿ƒ»ƒ¿«¿»

˙BÓÏBÚ‰Ó המבואר דרך  (על  ≈»»
"אור  בין  ההבדל  לגבי  בחסידות

פנימי  אור  שהוא עלמין " כל  הממלא

ומותאם  ובנבראים בעולמות המתלבש

שהוא  עלמין " כל  הסובב ו "אור  להם

מהעולמות). שלמעלה מקיף

ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜ ÔÈÚÂ כאשר ¿ƒ¿«¿ƒ««
ב"עלמא  האיר  דאתכסיא" "עלמא

לעיל  כמבואר  ‰e‡דאתגליא", ,
‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL ÌbL העליון, ∆«≈¬»»ƒ¿≈»

'ÈÂ‰ ÌL ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«≈¬»»
eÈ‰c ,ÔBˆ‰ ˙ÈÁaL∆ƒ¿ƒ«»»¿«¿

˙k‰ ˙ÈÁa שבאדם כשם ƒ¿ƒ««∆∆
עד  מ"חכמה" הנפש כוחות עשרה

הספירות  לעשר  המקבילים "מלכות"

'פנימיים' כוחות הם העליונות

של  והיכולות הגוף לאברי  המותאמים

כוח  הוא הרצון  כוח ואילו  האדם

באברים  מתלבש שלא כללי  'מקיף'

גם  כך  בשווה, בכולם נמצא אלא

הוא  העליון  הרצון  כביכול  למעלה

"כתר  ונקרא הספירות מעשרת למעלה

מעל  הוא שהכתר  לכך  בדומה עליון "

עניינו  היא זו  ובחינה האדם של  הראש

שלמעלה  דלעילא" הוי ' "שם של 

סוף, ים קריעת בעת הּנה ִֵמהעולמות

'נקרעו ' ההסתרים ÌLכאשר  Ìb ,«≈
‰fÓe .Èel‚a È‡‰ ‰Ê 'ÈÂ‰¬»»∆≈ƒ¿ƒƒ∆
,˙BÈ ‰hÓÏ Ìb CLÓƒ¿»«¿«»≈

‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚL שבסולם ∆»¿»¿ƒ¿«¿»
הוי ' מ"שם יותר  נמוך  הוא הדרגות

"עולם" על  מדובר  שהרי  דלעילא"

„ÚÂ ,‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚa È‡‰≈ƒ¿»¿»¿ƒ¿«¿»¿«
‰hÓÏ Ìb Ôk ‰NÚpL∆«¬»≈«¿«»

ÌÈ CÙ‰c ÔÈÚ‰ ˙eiÓL‚a והסתר העלם שעניינה LaÈÏ‰שעניינו  ¿«¿ƒ»ƒ¿»¿»«»¿«»»
Ê‰גילוי  ÏÎÏ LM‰L הן , סוף ים קריעת בעת שהיו  ההתגלויות לכל  ∆«…∆¿…∆

בגשמיות  למטה והן  עליונים ÈÙÏבעולמות ‡e‰ של שבשמותיו  ¿ƒ

מעולמות  שלמעלה עליון  אור  התגלות הייתה ֿ הוא ֿ ברוך  ««¬∆ÈÂ‰L'הקדוש
.‡z˙Ïc 'ÈÂ‰a È‡‰ ‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»≈ƒ«¬»»ƒ¿«»

„i‰ ˙‡ Ï‡NÈ ‡iÂ ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜a e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»ƒ¿ƒ««««¿ƒ¿»≈∆«»
'ÈÂ‰ ˙‡ ÌÚ‰ e‡ÈiÂ ÌÈˆÓa 'ÈÂ‰ ‰NÚ L‡ ‰ÏB„b‰«¿»¬∆»»¬»»¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿»»∆¬»»

'B‚36, נזכר הוי ' ששם והעובדה

פנימיות  שלפי  מלמדת פעמיים בפסוק

כך  נדרש הכתוב ‚B'הדברים, ‡iÂ :««¿
ÌL ÔÈÚ ‡e‰ 'ÈÂ‰ ‰NÚ L‡¬∆»»¬»»ƒ¿«≈
˙‡ ÌÚ‰ e‡ÈiÂ ,‡z˙Ïc 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿«»«ƒ¿»»∆
'ÈÂ‰ ÌL ÔÈÚ ‡e‰ 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿«≈¬»»

‡ÏÈÚÏc הייתה סוף ים בקריעת כי  ƒ¿≈»
יחד  גם הבחינות שתי  של  .התגלות

‰Ê ÏÎÂ שבעת לכך  הפנימי  הטעם ¿…∆
"הוי ' התגלות גם הייתה סוף ים קריעת

ŒÌÈדלעילא" ˙ÚÈwL ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆¿ƒ««
.‰BzŒÔzÓÏ ‰Î‰ ‰˙È‰ ÛeÒ»¿»¬»»¿««»
È˙k ‰BzŒÔzÓa ,‰p‰c37 ¿ƒ≈¿««»¿ƒ

,ÈÈÒ ‰ ÏÚ 'ÈÂ‰ „iÂ«≈∆¬»»««ƒ»
'ÈÂ‰ ÌLÏ ‡Ï) ‰Êa ‰ek‰Â¿««»»»∆…¿≈¬»»
,˙BÓÏBÚ ‰e‰nL ‡z˙Ïcƒ¿«»∆¿«∆»
‰Ó„˜ ‰Bz‰ È‰L∆¬≈«»»¿»

ÌÏBÚÏ38, התורה שמעלת וכיוון  »»
ייתכן  לא העולם ממעלת גדולה

תורה  במתן  שהיה והחידוש שהגילוי 

השם  דלתתא, הוי ' שם בהתגלות קשור 

העולמות  בהתהוות «∆‡l‡)שקשור 
סיני " הר  על  ה' "וירד  בפסוק הכוונה

היא  תורה במתן  ‰ÈÂ'האמור  ÌLÏ¿≈¬»»
'ÈÂ‰ ÌML ,eÈ‰Â ,‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»¿«¿∆≈¬»»
˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL ‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»∆¿«¿»≈»
דלתתא" הוי ' מ"שם שמתהווים

Èel‚a ‰BzŒÔzÓa È‡‰≈ƒ¿««»¿ƒ
‰hÓÏ הזה ‰‰Î‰בעולם ÔÎÏÂ . ¿«»¿»≈«¬»»

È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ ‰BzŒÔzÓÏ¿««»»¿»«¿≈
È‡‰ Ê‡L ,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜ גם ¿ƒ««∆»≈ƒ

הגשמי  הזה ‰ÈÂ'בעולם ÌL≈¬»»
‰NÚ ‰Ê „vnL ,‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»∆ƒ«∆«¬»
ÌÈ CÙ‰c ÔÈÚ‰ ‰hÓÏ¿«»»ƒ¿»¿»«»

.‰LaÈÏ¿«»»
‰Ó Ôk Ìb ÔeÈ ‰Êe»∆»«≈«
‰˙È‰ ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜aL∆ƒ¿ƒ««»¿»

‰ÚÈ˜a הים ּבמי  ÌÈÊbאחת "ÈÏ ˜ÏÁpL ‡l‡) הכתוב כלשון  ¿ƒ»ְֵַַ∆»∆∆¿«¿¿»ƒ
לגזרים" סוף ים B˙lÒÓa"לגוזר  ËL ÏÎc ,ÌÈËL "È „‚k ,(¿∆∆¿»ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ»

לו  המיוחד  ובשביל  ‰È˙‰במסלול  dÓˆÚ ‰ÚÈ˜a‰ Ï‡ ,‰ÏÚÈ«¬∆¬»«¿ƒ»«¿»»¿»
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טו    

לפני  היה  זה  ׁשענין ּדכיון אחת ), ּבקיעה  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהיתה 

עניני  ּפרטי עדין היּו ׁשּלא  היינּו, ֿ ּתֹורה , ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹמ ּתן

למ ּתןֿ ּבלבד  ּכללית  הכנה  אם  ּכי ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָהעב ֹודה ,

אחת . ּבקיעה  רק  היתה  לכן ְְִֵַַַָָָָָּתֹורה ,

מ ּבחינת ‡ÌÓה ) ׁשּלמעלה  הוי' ׁשם  ּגם  יׁש »¿»ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

ׁשּב'עצמ ּות '. הוי' ׁשם  וה ּוא  ְְְֲֵֶַָָָָהרצ ֹון,

ׁשּגם  לבא , ּדלעתיד  ּבג ּלּויים  ּׁשּיתח ּדׁש מה  ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹוזה ּו

זה  ּגם  ויּובן ּבג ּלּוי. אז יהיה  ׁשּב'עצמ ּות ' ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָהוי'

ּדה ּנה  הה ׁשּפעה , מענין ה ּנ"ל  מ ׁשל  ֿ ּפי ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָעל 

ׁשעלה  לפי היא  ּבפעל  ׁשהה ׁשּפעה  לעיל  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹנת ּבאר 

היא  הרצ ֹון על ּית  ס ּבת  והרי לה ׁשּפיע . ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָּברצ ֹונֹו

זה  ּומ ּצד  ּבעצמ ּות ֹו, הרצ ֹון מחלט  ׁשּבתח ּלה  ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻלפי

יּובן  כן ּוכמ ֹו ּגל ּוי. ּברצ ֹון ּכ ֿ אחר  ְְְִֵֵַַָָָָמתע ֹורר 

היא  ע ֹולמ ֹות  על  הרצ ֹון לעל ּית  ׁשה ּסּבה  ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָלמעלה ,

ּברצ ֹון  וגם  ּבעצמ ּות ֹו. ה ּמחלט  הרצ ֹון ְְְְִַַַַָָָָָֻמ ּצד 

א ּלא  הוי', ּדׁשם  הא ֹות ּיֹות  ד ' ענין יׁשנֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֻה ּמחלט 

זֹו ּובחינה  ּכלל . התח ּלק ּות  ּבגדר  אינן ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָׁשּׁשם 

לבא . לעתיד  ּבג ּלּוי ְְִִִֶֶָָֹּתהיה 

ÌB˜ÓŒÏkÓeֿ ים ּבקריעת  ׁשּגם  ל ֹומר  ּבהכרח  ƒ»»ְְְִִֵֶֶַַַַַ

ּדה ּנה , זֹו. ּבחינה  האיר  ְְִִִֵֵָס ּוף 

ּובמ ּתןֿ ֿ ּתֹורה , למ ּתן הכנה  היתה  ֿ ס ּוף  ים  ְְְְֲִַַַַַַָָָָָקריעת 

לבא , ּדלעתיד  ה ּגּלּויים  ּגם  ּבהעלם  נּתנּו ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹּתֹורה 

ּפעם  ע ֹוד  יהיה  לא  ֿ ּתֹורה  מ ּתן ּומ ּזה 39ׁשהרי , ְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹ

ּתֹורה  וטעמי ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  ׁשּגם  ְְְֲִִֵֶַַַָָָֻמכרח 

א ּלא  ֿ ּתֹורה , ּבמ ּתן ּכבר  נּתנּו לעתיד  ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּית ּגּלּו

ּכתיב  ּולעתיד  ּבהעלם , ה ּוא  זה  יּׁשקני 40ׁשענין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָ

טע  ּגם  ׁשּית ּגּלּו ּפיה ּו ּתֹורה מ ּנׁשיק ֹות  ּוכ ׁשם 41מי . ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָ

לע ֹולם  ׁשּקדמה  ה ּתֹורה  ּגּלּוי ּכלל ּות  ְְְִִִֶֶַָָָָָָׁשּבׁשביל 

ׁשּית ּגּלה  ֿ ס ּוף  ים  ּדקריעת  ההכנה  להיֹות   ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֻהצר

כן  ּכמ ֹו ה ּנה  ׁשּברצ ֹון, הוי' ּדלעילא , הוי' ְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָָָָָָׁשם 

ׁשּכבר  ּדלעתיד , ה ּתֹורה  ּדפנימ ּיּות  ה ּגּלּוי ְְְְִִִִִִִִֶַַָָָּבׁשביל 
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קצט .39) ע ' תרפ "ה רצא. ע ' עטר"ת סה"מ  שסו. ע ' ח "א תער"ב  המשך תקמו. כג. ע ' תרס "ו המשך שנו. ע ' תרנ"ו סה"מ 

(השני ). 51 ע ' ב .40)תש"ט  א, עה"פ .41)שה"ש פרש"י  ראה

    
,eÈÈ‰ ,‰BzŒÔzÓ ÈÙÏ ‰È‰ ‰Ê ÔÈÚL ÔÂÈÎc ,(˙Á‡ ‰ÚÈ˜a¿ƒ»««¿≈»∆ƒ¿»∆»»ƒ¿≈««»«¿

‰„BÚ‰ ÈÈÚ ÈËt ÔÈ„Ú eÈ‰ ‡lL שונים בעניינים שקשורים ∆…»¬«ƒ¿»≈ƒ¿¿≈»¬»
לכן  קודם היו  ולא תורה במתן  שניתנו  ובמצוות ‰Î‰בתורה Ì‡ Èk ,ƒƒ¬»»

‰BzŒÔzÓÏ „Ïa ˙ÈÏÏk הפרטים ÚÈ˜a‰ללא ˜ ‰˙È‰ ÔÎÏ , ¿»ƒƒ¿«¿««»»≈»¿»«¿ƒ»
˙Á‡ כללית. ««

'ÈÂ‰ ÌL Ìb LÈ ÌÓ‡ (‰»¿»≈«≈¬»»
,ÔBˆ‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ«»»
'˙eÓˆÚ'aL 'ÈÂ‰ ÌL ‡e‰Â¿≈¬»»∆¿«¿
 ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  ומהותו  בעצמותו 

הוי ' "שם מבחינת הנעלה הוא

והגילוי  כאן  עד  דובר  שעליה דלעילא"

סוף  ים קריעת של  החידוש היה שלה

היא  סוף ים קריעת מכך  (שכתוצאה

ימי  בששת המים" "יקוו  לעומת חידוש

LcÁ˙iMבראשית"). ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆ƒ¿«≈
ÌÈÈel‚a האלוקי האור  של  ¿ƒƒ

'ÈÂ‰ ÌbL ,‡Ï „È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…∆«¬»»
.Èel‚a Ê‡ ‰È‰È '˙eÓˆÚ'aL∆¿«¿ƒ¿∆»¿ƒ
ÏLÓ ÈtŒÏÚ ‰Ê Ìb ÔeÈÂ¿»«∆«ƒ»»

‰ÚtL‰‰ ÔÈÚÓ Ï"p‰ מהרב ««≈ƒ¿«««¿»»
התלמיד  ÏÈÚÏאל  ‡a˙ ‰p‰c ,¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈

ÈÙÏ ‡È‰ ÏÚÙa ‰ÚtL‰‰L∆««¿»»¿…«ƒ¿ƒ
ÚÈtL‰Ï BBˆa ‰ÏÚL בדומה ∆»»ƒ¿¿«¿ƒ«

לצייר  או  לבנות רצון  להתעוררות

בזה. iÏÚ˙וכיוצא ˙aÒ È‰Â«¬≈ƒ«¬ƒ«
‰lÁ˙aL ÈÙÏ ‡È‰ ÔBˆ‰»»ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ»

B˙eÓˆÚa ÔBˆ‰ ËÏÁÓ לגבי À¿»»»¿«¿
שהאדם  לכך  הסיבה למשל , בית, בניין 

מסו  בית לבנות ברצון  יים מתעורר 

אדם  לכל  יש שמטבעו  בכך  נעוצה

לבית  'מוחלט' רצון  נפשו  בעצם

צורך  מבלי  בעצם, בנפשו  שמושרש

שלפעמים  אלא אותו  ולעורר  ליצור 

נעלם  Ê‰הוא „vÓe קיים שהוא ƒ«∆
האדם  מוחלט", ≈¿BÚ˙Óƒכ "רצון 

ÔÎ BÓÎe .ÈeÏb ÔBˆa CkŒÁ‡««»¿»»¿≈
˙iÏÚÏ ‰aq‰L ,‰ÏÚÓÏ ÔeÈ»¿«¿»∆«ƒ»«¬ƒ«

ֿ ‰ÔBˆוהתעוררות  ֿ ברוך  הקדוש של  »»
כביכול  BÓÏBÚ˙ה בריאת ÏÚהוא «»

ËÏÁn‰ ÔBˆ‰ „vÓ ‡È‰ƒƒ«»»«À¿»
B˙eÓˆÚa ֿ הקדוש של  בעצמותו  כי  ¿«¿

"רצון  כביכול , קיים, ֿ הוא ברוך 

עולמות. לברוא נעלם) כי  (אם מוחלט"

,'ÈÂ‰ ÌLc ˙Bi˙B‡‰ '„ ÔÈÚ BLÈ ËÏÁn‰ ÔBˆa Ì‚Â¿«»»«À¿»∆¿ƒ¿«»ƒ¿≈¬»»
לדרגה  מדרגה ויורד  ומתגלה בא הרצון  „‚aשדרכם ÔÈ‡ ÌML ‡l‡∆»∆»≈»¿∆∆

ÏÏk ˙e˜lÁ˙‰ בין ההבדלים קיימות, הוי ' שם של  שהאותיות ולמרות ƒ¿«¿¿»
כי  ביניהם ולחלק אותן  להגדיר  ניתן  ולא נרגשים ולא ניכרים  לא האותיות

ולא  מופשטת בצורה היא מציאותם

BÊמוגדרת  ‰ÈÁe שם . אותיות של  ¿ƒ»
 ֿ הקדוש של  בעצמותו  שהוא כפי  הוי '

ֿ הוא  È˙ÚÏ„ברוך  Èel‚a ‰È‰zƒ¿∆¿ƒ∆»ƒ
.‡Ï»…

ÌB˜ÓŒÏkÓe לעיל המבואר  למרות ƒ»»
"שם  בחינת האירה סוף ים שבקריעת

כפי  הוי ' שם שהיא דלעילא" הוי '

העליון  ברצון  ÓBÏשהוא ÁÎ‰a¿∆¿≈««
È‡‰ ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜a ÌbL∆«ƒ¿ƒ««≈ƒ

BÊגם  ‰ÈÁa כפי הוי ' שם של  ¿ƒ»
בעצמותו  ˜ÚÈ˙שהוא ,‰p‰c .¿ƒ≈¿ƒ«

ŒÔzÓÏ ‰Î‰ ‰˙È‰ ÛeÒŒÌÈ«»¿»¬»»¿««
,‰Bz כאמור‰BzŒÔzÓe , »¿««»

ÌÈÈelb‰ Ìb ÌÏÚ‰a ezƒ¿¿∆¿≈««ƒƒ
ŒÔzÓ È‰L ,‡Ï „È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…∆¬≈««
ÌÚt „BÚ ‰È‰È ‡Ï ‰Bz39 »…ƒ¿∆««

ֿ פעמית  חד  בהתגלות מדובר  ,אלא
˙eiÓÈt ÌbL ÁÎÓ ‰fÓeƒ∆À¿»∆«¿ƒƒ
elb˙iL ‰Bz ÈÓÚËÂ ‰Bz‰«»¿«¬≈»∆ƒ¿«

„È˙ÚÏ הרי תורה, במתן  נתגלו  ולא ∆»ƒ
דבר  של  לאמיתו  kבעצם, ezƒ¿¿»

Óa‰Ê ÔÈÚL ‡l‡ ,‰BzŒÔz ¿««»∆»∆ƒ¿»∆
כעת  È˙ÚÏe„הּוא ,ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿»ƒ

È˙k40e‰Èt ˙B˜ÈLpÓ È˜MÈ ¿ƒƒ»≈ƒƒ¿ƒƒ
‰Bz ÈÓÚË Ìb elb˙iL41 ∆ƒ¿«««¬≈»

זה: פסוק על  רש"י  וכפירוש

 ֿ ֿ ברוך  [מהקדוש מאיתו  "ומובטחים

להם  לבאר  עליהם עוד  להופיע הוא]

צפונותיה". ומסתר  טעמיה סוד 

Èelb ˙eÏÏk ÏÈLaL ÌLÎe¿≈∆ƒ¿ƒ¿»ƒ
Cˆ‰ ÌÏBÚÏ ‰Ó„wL ‰Bz‰«»∆»¿»»»À¿«

˙BÈ‰Ï תחילה להיות צריכה הייתה ƒ¿
ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜c ‰Î‰‰«¬»»ƒ¿ƒ««
,‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL ‰lb˙iL∆ƒ¿«∆≈¬»»ƒ¿≈»

,ÔBˆaL 'ÈÂ‰ של המטרה וכאמור  ¬»»∆»»
סוף  ים בקריעת הזו  הנעלית ההתגלות

תורה  למתן  כהכנה BÓkהייתה ‰p‰ƒ≈¿
˙eiÓÈÙc Èelb‰ ÏÈLa ÔÎ≈ƒ¿ƒ«ƒƒ¿ƒƒ
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טז     

ּדקריעת  הכנה  להיֹות   הצר ֿ ּתֹורה , ּבמ ּתן ְְְְֲִִִִַַַַַָָָֻנּתן

היה  ׁשאז א ּלא  ׁשּב'עצמ ּות ', הוי' ּבג ּלּוי ֿ ס ּוף  ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָים 

ּבג ּלּוי. זה  יהיה  ּולעתיד  ּבהעלם , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָזה 

e‡e ׁשּבקריעת לעיל  נת ּבאר  ּדה ּנה  הענין, ≈ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָ

ׁשּבבחינת  הוי' ׁשם  ּבג ּלּוי האיר  ֿ ס ּוף  ְְֲִִִִֵֵֶַַָָים 

יׁש ּבּכתר  וה ּנה  ׁשּבּכתר . הוי' ׁשם  ׁשּזה ּו ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָהרצ ֹון,

והם  ה ּכתר , ּופנימ ּיּות  ה ּכתר  ח ּצֹונּיּות  ּבחינֹות , ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַב '

ה ּכתר , ח ּצֹונּיּות  ה ּוא  ּדרצ ֹון ותענּוג , רצ ֹון ְְְֲִִֶֶַַַָָֻּדגמת 

ים ֿ ּבקריעת  ולכן ה ּכתר . ּפנימ ּיּות  ה ּוא  ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָותענּוג 

אף  ה ּנה  ּבג ּלּוי, ה ּכתר  ּבחינת  ׁשהאיר  ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַס ּוף 

הרצ ֹון, ענין ׁשה ּוא  ה ּכתר  ח ּצֹונּיּות  רק  ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנת ּגּלה 

ה ּכתר , ּפנימ ּיּות  ּבחינת  ּגם  ּבזה  יׁשנֹו ֿ מק ֹום , ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָמ ּכל 

ּׁשהאיר  ּומה  ּבהעלם , היה  ה ּכתר  ׁשּפנימ ּיּות  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָא ּלא 

ֿ מק ֹום  מ ּכל  אבל  ה ּכתר , ח ּצֹונּיּות  רק  ה ּוא  ְֲִִִִֶֶַַָָָּבג ּלּוי

היֹות  ּדעם  והינּו ה ּפנימ ּיּות . ּגם  ּבזה  ְְְְְֱִִִֶֶַַַָיׁשנֹו

ּבפנימ ּיּות  ה ּנה  ׁשּברצ ֹון, הוי' ׁשם  האיר  ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָׁשּבג ּלּוי 

ׁשה ּוא  ה ּמחלט , ׁשּברצ ֹון הוי' ׁשם  ּגם  ּבזה  ְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻהיה 

ּבקריעת  ּׁשּכת ּוב  מה  וזה ּו ׁשּב'עצמ ּות '. ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָהוי'

ּבה ּוי' וּיאמינּו הוי' את  העם  וּיירא ּו ֿ ס ּוף  ְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָָים 

הוי' ה ּוא  הוי' את  העם  וּיירא ּו עב ּדֹו, ְְְֲֲִֶֶַַָָָָָָֹּובמ ׁשה 

ׁשּב'עצמ ּות '. הוי' ה ּוא  ּבהוי' וּיאמינּו ְְֲֲֲִֶֶַַַַָָָָָָׁשּברצ ֹון,

ּבּזהר  ׁשהק ׁשה  מה  יתרץ  כ ּו'42ּובזה  חמ ּו והא  , ְְְִֶֶַַַַָָָָֹֹ

וּיירא ּו ּׁשּכת ּוב  ּדמה  הענין  א וּיאמינּו, ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָמאי

ׁשּכת ּוב  ּומה  ׁשּברצ ֹון, הוי' ה ּוא  הוי' את  ֲֲֶֶֶַָָָָָָָָָהעם 

זה  ׁשּגם  ׁשּב'עצמ ּות ', הוי' ה ּוא  ּבהוי' ְְֲֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָוּיאמינּו

האיר  ׁשּלא  א ּלא  ֿ ס ּוף  ים  קריעת  ּבׁשעת  ְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹנמ ׁש

ּבחינת  ּבלבד , אמ ּונה  ּבבחינת  רק  מ ּמׁש, ְְְְֱִִִִִַַַַַָָּבג ּלּוי

וכ ּנ"ל מ  ׁשּברצ ֹון. ּדה ּוי' ה ּגּלּוי ֿ ידי על  ּקיף , ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ

ּפנימ ּיּות  ּגם  נמ ׁש ה ּכתר  ח ּצֹונּיּות  ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָׁשּבהת ּגּלּות 

הוי', את  העם  וּיירא ּו ּׁשּכת ּוב  מה  וזה ּו ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָה ּכתר .
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‰BzŒÔzÓa Ôz kL ,„È˙ÚÏc ‰Bz‰ בהעלם נותר  ,אבל  «»ƒ¿»ƒ∆¿»ƒ«¿««»

'ÈÂ‰ Èel‚a ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜c ‰Î‰ ˙BÈ‰Ï Cˆ‰À¿«ƒ¿¬»»ƒ¿ƒ««¿ƒ¬»»
‰Ê ‰È‰ Ê‡L ‡l‡ ,'˙eÓˆÚ'aL שהוא כפי  הוי ' שם של  ההתגלות ∆¿«¿∆»∆»»»∆

Èel‚aבלבד ÌÏÚ‰aבעצמות  ‰Ê ‰È‰È „È˙ÚÏe הופעת , לקראת ¿∆¿≈¿»ƒƒ¿∆∆¿ƒ
התורה  פנימיות של  הנסתר  החלק

הגילוי  אל  .מההעלם
‡a˙ ‰p‰c ,ÔÈÚ‰ e‡e≈»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»≈
ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜aL ÏÈÚÏ¿≈∆ƒ¿ƒ««
'ÈÂ‰ ÌL Èel‚a È‡‰≈ƒ¿ƒ≈¬»»
ÌL e‰fL ,ÔBˆ‰ ˙ÈÁaL∆ƒ¿ƒ«»»∆∆≈

˙kaL 'ÈÂ‰ מהספירות שלמעלה ¬»»∆«∆∆
מהעולמות. ˙kaולמעלה ‰p‰Â¿ƒ≈«∆∆

eiBvÁ˙עצמו  ,'ÈÁa ' LÈ≈¿ƒƒƒ
Ì‰Â ,˙k‰ ˙eiÓÈÙe ˙k‰«∆∆¿ƒƒ«∆∆¿≈

‚eÚ˙Â ÔBˆ ˙Ó‚c שבכוחות À¿«»¿«¬
כוח  הוא הרצון  כוח גם שאמנם הנפש

הגוף  באברי  מתלבש שלא 'מקיף'

כ  אבל  והרגש השכל  מכוחות וח ונעלה

בדבר  שיש (והעונג  ממנו  נעלה התענוג 

לרצון  והגורם השורש הוא מסויים

באלוקות, למעלה גם וכך  דבר ), לאותו 

מהרצון  נעלה העליון  התענוג  להבדיל ,

eiBvÁ˙העליון  ‡e‰ ÔBˆc¿»ƒƒ
˙eiÓÈt ‡e‰ ‚eÚ˙Â ,˙k‰«∆∆¿«¬¿ƒƒ
ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜a ÔÎÏÂ .˙k‰«∆∆¿»≈ƒ¿ƒ««
,Èel‚a ˙k‰ ˙ÈÁa È‡‰L∆≈ƒ¿ƒ««∆∆¿ƒ

‰lb˙pL Û‡ ‰p‰ למעשה˜ ƒ≈«∆ƒ¿«»«
ÔÈÚ ‡e‰L ˙k‰ ˙eiBvÁƒƒ«∆∆∆ƒ¿«

ÔBˆ‰ העליון,ÌB˜ÓŒÏkÓ , »»ƒ»»
‰Êa BLÈ העליון הכתר  בהתגלות ∆¿»∆

,˙k‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁa Ìb«¿ƒ«¿ƒƒ«∆∆
‰È‰ ˙k‰ ˙eiÓÈtL ‡l‡∆»∆¿ƒƒ«∆∆»»

שעה  Óe‰באותה ,ÌÏÚ‰a¿∆¿≈«
˜ ‡e‰ Èel‚a È‡‰M∆≈ƒ¿ƒ«
ŒÏkÓ Ï‡ ,˙k‰ ˙eiBvÁƒƒ«∆∆¬»ƒ»

‰Êa BLÈ ÌB˜Ó חיצוניות בתוך  »∆¿»∆
eÈ‰Âהכתר  .˙eiÓÈt‰ Ìb««¿ƒƒ¿«¿

ÌL È‡‰ Èel‚aL ˙BÈ‰ ÌÚc¿ƒ¡∆¿ƒ≈ƒ≈
,ÔBˆaL 'ÈÂ‰"דלעילא הוי ' "שם ¬»»∆¿»

Ìb ‰Êa ‰È‰ ˙eiÓÈÙa ‰p‰ƒ≈ƒ¿ƒƒ»»»∆«
,ËÏÁn‰ ÔBˆaL 'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»∆»»«À¿»

הגלוי  לרצון  במעלתו  שקודם העצמי  eÓˆÚ'aL˙'.הרצון  'ÈÂ‰ ‡e‰L∆¬»»∆¿«¿
e‰ÊÂ הדברים פנימיות e‡ÈiÂלפי  ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜a e˙kM ‰Ó ¿∆«∆»ƒ¿ƒ«««ƒ¿

,BcÚ ‰LÓe 'Èe‰a eÈÓ‡iÂ 'ÈÂ‰ ˙‡ ÌÚ‰ מדובר שבעצם »»∆¬»»««¬ƒ¿«»»¿…∆«¿
הוי ' בשם שונות דרגות ‰ÈÂ'בשתי  ‡e‰ 'ÈÂ‰ ˙‡ ÌÚ‰ e‡ÈiÂ«ƒ¿»»∆¬»»¬»»

ÔBˆaL בגלוי שעה באותה ‰ÈÂ'שהיה ‡e‰ 'ÈÂ‰a eÈÓ‡iÂ , ∆»»««¬ƒ«¬»»¬»»
'˙eÓˆÚ'aL בהעלם בו  נמצא אבל  שברצון  הוי ' כמו  בגלוי  בא שלא ∆¿«¿

סוף. ים בקריעת ניתן  הוא גם ולמעשה

‰L˜‰L ‰Ó ı˙È ‰Êe»∆¿…««∆ƒ¿»
‰fa42 דברי שלכאורה זה פסוק על  «…«

כי  תמוהים, בה'" "ויאמינו  הכתוב

התגלות  היתה סוף ים שבקריעת מאחר 

היה  למה כל  לעיני  למטה אלוקות

הזוהר : ובלשון  באמונה, «¿Â‰‡צורך 
ראו חמו  eÈÓ‡iÂוהרי  È‡Ó 'eÎ«««¬ƒ

הנראה  לדבר  והרי  "ויאמינו " ומהו 

באמונה?, צורך  אין  »‡Cלעיניים
ÔÈÚ‰ הוא הזוהר  לשאלת המענה »ƒ¿»

שם  של  שונות דרגות בשתי  שמדובר 

‰ÌÚהוי ' e‡ÈiÂ e˙kM ‰Óc¿«∆»«ƒ¿»»
ÔBˆaL 'ÈÂ‰ ‡e‰ 'ÈÂ‰ ˙‡∆¬»»¬»»∆¿»

ממש" "בגילוי  זו שבא דרגה ולגבי 

באמונה  צורך  היה לא Óe‰אכן  ,«
‡e‰ 'ÈÂ‰a eÈÓ‡iÂ e˙kL∆»««¬ƒ«¬»»
‰Ê ÌbL ,'˙eÓˆÚ'aL 'ÈÂ‰¬»»∆¿«¿∆«∆
ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜ ˙ÚLa CLÓƒ¿«ƒ¿«¿ƒ««
,LnÓ Èel‚a È‡‰ ‡lL ‡l‡∆»∆…≈ƒ¿ƒ«»
הוי ' שם האיר  שבה מידה באותה

התגלה  שלא הכוונה אין  אבל  שברצון ,

לא  שלו  שההתגלות אלא כלל  והאיר 

ממש" "בגלוי  ÈÁa˙היתה ˜«ƒ¿ƒ«
,ÛÈwÓ ˙ÈÁa ,„Ïa ‰eÓ‡¡»ƒ¿«¿ƒ««ƒ
ראיה  שלעומת בחסידות כמבואר 

וברורה  טובה שכלית הבנה או  בעיניים

בצורה  הדברים לקליטת אמצעים שהם

חודרים  לא הדברים כאשר  הרי  פנימית,

הרי  אמונה רק וקיימת פנימית בצורה

יותר  הרבה שהשפעתו  'מקיף' קשר  זה

באה  זו  בחינה גם זאת ובכל  קטנה

סוף  ים קריעת בעת לעולם וירדה

ÔBˆaL 'Èe‰c Èelb‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿«»»∆»»
הוי ' שם בחינת את גם בחובו  שטומן 

elb˙‰aL˙שבעצמות  Ï"pÎÂ .¿««∆¿ƒ¿«
CLÓ ˙k‰ ˙eiBvÁ כי אם ƒƒ«∆∆ƒ¿»

‰˙k.בהעלם  ˙eiÓÈt Ìb«¿ƒƒ«∆∆
LÈ e‡ÈiÂ ˙È˙c ,'ÈÂ‰ ˙‡ ÌÚ‰ e‡ÈiÂ e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»«ƒ¿»»∆¬»»ƒ¿≈««ƒ¿≈
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יז    

ויראה . רא ּיה , ּפר ּוׁשים . ב ' יׁש וּיירא ּו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָּדבתיבת 

ׁשּברצ ֹון, הוי' ּדׁשם  ּבג ּלּוי היה  הרא ּיה  ענין ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָה ּנה 

הוי' ׁשם  המ ׁשכת  מ ּצד  היה  ּופחד  ה ּיראה  ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָוענין

ּופחד  ליראה  ה ּכּונה  ׁשאין והינּו, ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּב'עצמ ּות '.

 ה ּמל לפני הע ֹומד  ּוכמ ֹו ּבג ּלּוי, ׁשּבא  ענין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמ ּצד 

א ּלא  , ה ּמל רא ּית  מ ּצד  ופחד  ּבאימה  ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשה ּוא 

עצמ ּות ֹו ּגּלּוי ׁשּמּצד  ופחד  ליראה  ּכאן ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָה ּכּונה 

ּוכמ ֹו ּבלבד , מ ּקיף   ּבדר ׁשּנמ ׁש  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָית ּבר

ׁשּנגלה 43ש ּכת ּוב  ׁשכינה , ּגּלּוי זה  ּגד ֹול  ּובמ ֹורא  ְְְִִִֶֶֶָָָָָ

ּבכב ֹוד ֹו ה ּקּב"ה  ה ּמלכים  מלכי  מל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָעליהם 

ית ּבר ,44ּובעצמ ֹו ּומה ּות ֹו עצמ ּות ֹו ּגּלּוי וה ּוא  , ְְְְְִִֵַַַָ

ּׁשּכת ּוב  מה  ּגם  ותר ּגם 45ׁשּזה ּו ּגאה , גאה  ּכי ְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

וג ּלּוי  ׁשּב'עצמ ּות ', הוי' וה ּוא  ּגותנּיא , על  ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָאת ּגאי

ּפעל  ֿ מק ֹום , מ ּכל  מ ּקיף , ּבבחינת  ׁשהיה  אף  ְִִִִֶֶַַַַָָָָָזה ,

ׁשּכת ּוב  מ ּמה  ֿ ׁשּכן ּובמ ּכל  ּגד ֹול . ּתּפל 46מ ֹורא  ְִִִֵֶֶַָָָָֹ

ּכל  על  ופחד  יראה  ׁשּפעל  ופחד , אימתה  ְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָעליהם 

מ ּזליּה חזי לא  ּדאיה ּו ֿ ּגב  ֿ על  ּדאף  ְְֲִִִֵַַַַַָָֹהע ּמים ,

ליׂשראל ,47חזי  ּבנֹוגע  ֿ וכ ּמה  ֿ ּכּמה  ֿ אחת  ועל  , ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָ

ופחד , יראה  אצלם  ּפעל   ית ּבר עצמ ּות ֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּגּלּוי

ה ּכח  נּתן ּובאמת  מ ּמׁש. ּבג ּלּוי האיר  ׁשּלא  ְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹאף 

העב ֹודה , ֿ ידי על  ּבפנימ ּיּות  ּגם  זאת  ְְְְֲִִִִֵַַַָָֹלהמ ׁשי

ׁשענינֹו עב ּדֹו, ּדמ ׁשה  העב ֹודה  ֿ ידי על  ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹּובפרט 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ּבפנימ ּיּות , האמ ּונה  המ ׁשכת  48ה ּוא  ְְְֱִִִֶַַָָָָ

אמ ּונה . ְֱֵָּורעה 

ּׁשּכת ּוב LÈÂו) מה  עם  זה  אל 49לק ּׁשר  למנּצח  ¿≈ְְִֵֵֶֶַַַַַַָ

יֹונתן  ותר ּגם  מכ ּתם , לדוד  ְְְְְִִִֵֵַָָָָּתׁשחת 

ּתח ּבל  לא  ּדוד  אמר  ּדי  ּבזמן עקתא  על  ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָל ׁשּבחא 
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ח .43) כו, "ויוציאנו".44)תבוא פיסקא לפנ"ז ושם זו". "מצה פיסקא פסח  של א.45)הגדה טו, טז.46)בשלח  שם,

וש"נ.47) סע "א. ג, וש"נ.48)מגילה .54 ע ' חט "ז לקו"ש וראה יג. לז, שהתחילו 49)תהלים הקאּפיטל – א נז, ַתהלים

וש"נ). .1 ע ' ח "א ניסן י "א סה"מ  (ראה השתא ניסן בי "א לומר

    
‰i‡ .ÌÈLet ' בעיניים‰‡ÈÂ ‰i‡‰[=פחד ], ÔÈÚ ‰p‰ . ≈ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ¿«»¿ƒ»

ÔBˆaL 'ÈÂ‰ ÌLc Èel‚a ‰È‰ זו בחינה סוף ים קריעת שבעת כיוון  »»¿ƒ¿≈¬»»∆»»
ממש", "בגילוי  ‰ÎLÓ˙באה „vÓ ‰È‰ „ÁÙe ‰‡i‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿««ƒ¿»««»»ƒ««¿»«

eÓˆÚ'aL˙'והתגלות  'ÈÂ‰ ÌL גם שכא אבל  בהעלם נמשך  אמנם מור  ≈¬»»∆¿«¿
נמשך  ‰ek‰הוא ÔÈ‡L ,eÈ‰Â .¿«¿∆≈««»»

‡aL ÔÈÚ „vÓ „ÁÙe ‰‡ÈÏ¿ƒ¿»««ƒ«ƒ¿»∆»
Èel‚a ונרגשת ניכרת BÓÎeבצורה , ¿ƒ¿

‡e‰L ÍÏn‰ ÈÙÏ „ÓBÚ‰»≈ƒ¿≈«∆∆∆
˙i‡ „vÓ „ÁÙÂ ‰ÓÈ‡a¿≈»»««ƒ«¿ƒ«

ÍÏn‰ וברורה מוחשית היא ,והראיה «∆∆
‰‡ÈÏ Ô‡k ‰ek‰ ‡l‡∆»««»»»¿ƒ¿»
B˙eÓˆÚ Èelb „vnL „ÁÙÂ»««∆ƒ«ƒ«¿

CLÓpL Ca˙È והתגלהC„a ƒ¿»≈∆ƒ¿»¿∆∆
„Ïa ÛÈwÓ"ממש "בגילוי  ולא «ƒƒ¿«
מוחשי , ˘e˙kכדבר  BÓÎe43 ¿∆»

בתורה  שהאמור  פסח של  בהגדה

הייתה  מצרים «¿BÓe‡שיציאת
‰Ï‚pL ,‰ÈÎL Èelb ‰Ê ÏB„b»∆ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»
ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆∆«¿≈«¿»ƒ

BÓˆÚe B„BÎa ‰"aw‰44, «»»ƒ¿¿«¿
B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ Èelb ‡e‰Â¿ƒ«¿«
‰Ó Ìb e‰fL ,Ca˙Èƒ¿»≈∆∆««

e˙kM45 שנאמרה הים בשירת ∆»
שהייתה  האלוקית ההתגלות בעקבות

סוף  ים b‡‰,בקריעת ‰‡‚ Èkƒ»…»»
Ìb˙Â אונקלוס ‡˙È‡bבתרגום ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈

,‡i˙Âb ÏÚ הגאים על  התגאה «≈¿»«»
‡e‰Â הגאים על  גאווה של  זו  בחינה ¿

גדולה  והפלאה ברוממות קשורה

eÓˆÚ'aL˙'ביותר  'ÈÂ‰ שלמעלה ¬»»∆¿«¿
שברצון  ‡Ûמהוי ' ,‰Ê Èel‚Â ,¿ƒ∆«

ÛÈwÓ ˙ÈÁa ‰È‰L חדר ולא ∆»»ƒ¿ƒ««ƒ
כדבר  מוחשי  היה ולא בפנימיות

לעיניים  ÌB˜ÓŒÏkÓ,הנראה ,ƒ»»
ÏB„b ‡BÓ ÏÚt עצמת בגלל  »«»»

ממש" "בגילוי  בא לא שגם האור 

ופחד  אימה לפעול  ŒÏkÓeבכוחו  .¿ƒ»
e˙kL ‰nÓ ÔkL46 סוף ים קריעת על  שנאמרה שירה Ïtzבאותה ∆≈ƒ«∆»ƒ…

,ÌÈnÚ‰ Ïk ÏÚ „ÁÙÂ ‰‡È ÏÚtL ,„ÁÙÂ ‰˙ÓÈ‡ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆≈»»»««∆»«ƒ¿»»«««»»«ƒ
ÈÊÁ dÈÏfÓ ÈÊÁ ‡Ï e‰È‡c bŒÏÚŒÛ‡c47,: דניאל בספר  נאמר  ¿«««¿ƒ…¬ƒ«»≈¬ƒ

המראה  את ראו  לא עמי  היו  אשר  והאנשים המראה את לבדי  אני  "וראיתי 

ז "ל  חכמינו  כך  על  אומרים בהחבא. ויברחו  עליהם נפלה גדלה חרדה אבל 

שראה  ההתגלות את ראו  שלא ומלאכי  זכריה חגי , הנביאים הם שהאנשים

ועונה: נחרדו ? מדוע ראו  שלא ומאחר  שואלת: והגמרא שעה. באותה דניאל 

בענייננו , גם וכך  ראה. נשמתם) (שורש שלהם המזל  ראו , לא שהם פי  על  אף

את  ראו  לא העולם שאומות אף

ראו , ישראל  שבני  האלוקית ההתגלות

העליון ) הרוחני  (השורש שהמזל  כיוון 

אימה  עליהם נפלה ראה, כן  שלהם

לגבי  אמורים הדברים ואם ופחד .

- העולם «»»»»¿Œ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂאומות
ÈelbL ,Ï‡NÈÏ Ú‚Ba ‰nÎÂ¿«»¿≈«¿ƒ¿»≈∆ƒ

מצד  שהוא כפי  הוי ' ¿»B˙eÓˆÚשם
‰‡È ÌÏˆ‡ ÏÚt Ca˙Èƒ¿»≈»«∆¿»ƒ¿»
Èel‚a È‡‰ ‡lL Û‡ ,„ÁÙÂ»«««∆…≈ƒ¿ƒ

LnÓ' הוי שם בתוך  נעלם היה אלא «»
ברצון . שהוא כפי 

˙Ó‡e באותה שלמעשה למרות ∆¡∆
לא  בעצמות שהוא כפי  הוי ' שם שעה

לעתיד  (ורק בהעלם נותר  אלא התגלה

אז  כבר  כל ) לעין  בגלוי  יהיה לבוא

Ìb ˙‡Ê CÈLÓ‰Ï Ák‰ Ôzƒ««…«¿«¿ƒ…«
˙eiÓÈÙa בדרך רק יאיר  שלא ƒ¿ƒƒ

וזאת  ‰BÚ„‰'מקיף' È„ÈŒÏÚ«¿≈»¬»
כראוי  ה' את עובד  האדם כאשר 

הרי  בגלוי  שבאה ההארה עם תחילה

בעצמו  להחדיר  ביכלתו  דבר  של  בסופו 

הנעלית  הדרגה את גם בפנימיות

בדרך  היה מלמעלה שלה שהגילוי 

È„ÈŒÏÚ'מקיף' ËÙe ,ƒ¿»«¿≈
,BcÚ ‰LÓc ‰„BÚ‰»¬»¿…∆«¿
‰eÓ‡‰ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ BÈÚL∆ƒ¿»«¿»«»¡»
e˙kL BÓk ,˙eiÓÈÙa48 ƒ¿ƒƒ¿∆»

‰eÓ‡ ‰Úe נקרא רבנו  ומשה ¿≈¡»
שם  על  נאמן , רועה מהימנא", "רעיא

ומשפיע  מפרנס היינו  רועה, שהוא

העניינים  את בפנימיות להחדיר  ומסייע

האדם  של  המאמץ שלולי  ה'מקיפים'

בפנימיות. חודרים היו  לא רבנו  משה של  בכוחו 

e˙kM ‰Ó ÌÚ ‰Ê M˜Ï LÈÂ (Â49„Â„Ï ˙ÁLz Ï‡ ÁvÓÏ ¿≈¿«≈∆ƒ«∆»«¿«≈«««¿≈¿»ƒ
‡˙˜Ú ÏÚ ‡Áa˘Ï Ô˙BÈ Ìb˙Â ,ÌzÎÓ הצרה על  ÔÓÊaלשבח ƒ¿»¿ƒ¿≈»»¿«»»««¿»ƒ¿«

„Âc Ó‡ Èc דוד שאמר  ÏaÁzבשעה ‡Ï תשחת È„אתאמר לא ÏÚ ƒ»«»ƒ»¿«≈«»
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יח     

ּומבאר  ּוׁשלים . מ ּכי ּדדוד  יד  על  ְְְְֲִִִִֵַַַָָָאתאמר 

נׁשמת ֹוֿ (מה ֹור ׁש"ּב) אדמ ֹו"ר  ֿ קד ּוׁשת  ְְְְִַַַָָּכב ֹוד 

ּבׁשני 50עדן  ּתׁשחת  אל  מפר ׁש ׁשה ּתר ּגּום  , ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָ

וקאי  עקתא , ּפר ּוׁשֹו ׁשּתׁשחת  הא ', אפן ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹא ֹופ ּנים ,

יהרג ּפן ירא  ׁשהיה  לדוד  ׁשהיּו ה ּיּסּורים  ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעל 

(על  על  ּכמ ֹו (ּתׁשחת ) אל  ּומפר ׁש ׁשא ּול , ֿ ידי  ְְְְֵֵֵַַַַַָָעל 

א ֹות ּיֹות  ּבח ּלּופי מתח ּלפ ֹות  וע ' א ' ּכי ְְְְְִִִִֵַַָעקתא ),

ּתח ּבל ,51אחה "ע  ּפר ּוׁשֹו ׁשּתׁשחת  ה ּב', ואפן .ְְְֵֵֵֶֶַַַֹ

ּכמ ֹו ׁשא ּול , את  להרג  ׁשּלא  ּפר ּוׁשּו ּתׁשחת  ְְְֲֵֵֶֶַַַָֹֹואל 

ּתׁשחיתה ּו אל  לאביׁשי ּדוד  ּומכ ּתם ,52ׁשאמר  . ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ

ס ֹוטה  ּבמ ּסכת  וכדאיתא  ּוׁשלים , מ ּכי 53ּתר ּגּומ ֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָ

 מ ר ׁש"י ּופר ׁש ל ּכל , ותם   מ ּדוד  ׁשהיה  ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹמכ ּתם 

ּבזה , ה ּבא ּור  ל ֹומר  ויׁש ּבדרכיו. ּתמים  ותם  ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָעניו

על  ּתׁשחת , אל  ּבתב ֹות  ה ּנ"ל  ה ּפר ּוׁשים  ב ' ְְְִִֵֵֵֵַַַַַַּדה ּנה ,

ולא  מ ּׁשא ּול ), לדוד  ׁשהיּו ה ּיּסּורים  (על  ְְְִִִִֶַַַָָָָֹעקתא 

ּבהמ ׁש ּבאים  ׁשא ּול ), את  להרג  (ׁשּלא  ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹּתח ּבל 

יּסּורים  לדוד  ׁשהיּו היֹות  ׁשעם  היינּו, לזה , ְְֱִִִִֶֶֶֶַָָָזה 

ׁשּלא  אמר  ֿ מק ֹום  מ ּכל  עקתא ), (על  ְִִֶַַַָָָָָֹמ ּׁשא ּול 

ׁשּי אי להבין, וצרי ּתח ּבל ). (אל  ְְְְִִֵֵַַַַַָָָיהרג ּוה ּו

ענינים  ב ' על  ּתב ֹות , ּבא ֹותן אחת , ּבּקׁשה  ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּתהיה 

ממ ׁשי ֿ זה  ועל  ּתח ּבל . ולא  עקתא , על  ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹהפ ּכּיים ,

ׁשהיה  ּוׁשלים , מ ּכי מכ ּתם , לדוד  ּומבאר  ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָה ּכת ּוב 

על  לב ּקׁש ׁשהאפ ׁשר ּות  היינּו, ל ּכל , ותם   מ ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹּדוד 

ענין  מ ּצד  היא  אחת  ּבב ּקׁשה  הפ ּכּיים  ּדברים  ְְְְִִִִִִַַַַַָָָָב '

ׁשּדוד  ּבּמאמר , לבאר  ממ ׁשי ֿ זה  ועל  ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָה ּבּטּול .

לספירת  מר ּכבה  ׁשהיה  ה ּבּטּול , ּבתכלית  ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָהיה 

ענין 54ה ּמלכ ּות  מ ּמילא   ּבדר אצל ֹו היה  ולכן , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

למ ּטה  ׁשעיניו ּבּתפ ּלה  ּכמ ֹו היינּו,55ה ּבּטּול , , ְְְְִִֵֶַַַַָָָ

ּבאיזה  להיֹות  ּכלל  עיניו לר ֹומם  יכ ֹול  ְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָׁשאינֹו

 ה ּמל לפני  ע ֹומד  להיֹות ֹו וה ּבּטּול  ה ּפחד  עצם  מ ּגדל  הת ּפּׁשט ּות , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹּבחינת 

איׁש ולא  ּתֹולעת  ואנכי ּוכאמר ֹו מ ּמציא ּות ֹו, ׁשּויתי 56ׁשּמת ּבּטל  מ ּזה , ויתירה  , ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
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עז).50) ע ' עזר"ת (סה"מ  שלו הנ"ז שנת – עזר"ת דשנת זה ח "ב 51)בד"ה אג"ק  וראה שם. מלך ובמקדש א. קלד, זח "ב 

ואילך. קטז ט .52)ע ' כו, ב .53)שמואלֿא ובכ"מ .54)יו"ד, פ "ד. הכינויים) ערכי  (שער כג שער פרדס  יבמות 55)ראה

ב . ז.56)קה, כב , תהלים

    
ידי  על  CÈkÓנאמר  „Â„c( עניו) מך  הוא ‡Óeושלם ÌÈÏLeשדוד  . ¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿»≈

Ô„ÚŒB˙ÓL (a"LB‰Ó) "BÓ„‡ ˜"k50LÙÓ Ìebz‰L , ¿«¿»«ƒ¿»≈∆∆««¿¿»≈
המילים  ÁLzL˙את ,'‡‰ ÔÙ‡ ,ÌÈpÙB‡ ÈLa ˙ÁLz Ï‡««¿≈ƒ¿≈«ƒ…∆»∆«¿≈

‡˙˜Ú BLet צרהÏÚ È‡˜Â אל , מתייחס והצרות ‰ÌÈeqiוהכתוב ≈«¿»¿»≈««ƒƒ
Ôt ‡È ‰È‰L „Â„Ï eÈ‰L∆»¿»ƒ∆»»»≈∆
LÙÓe ,Ïe‡L È„ÈŒÏÚ ‚‰È≈»≈«¿≈»¿»≈
ÏÚ) ÏÚ BÓk (˙ÁLz) Ï‡««¿≈¿««

,(‡˙˜Ú מפרשת התרגום זה ולפי  «¿»
היה  כאילו  תשחת" "אל  המילים את

תשחת" (בעי "ן ) "על  ‡'כתוב Èkƒ
ÈÙelÁa ˙BÙlÁ˙Ó 'ÚÂ¿ƒ¿«¿¿ƒ≈

Ú"‰Á‡ ˙Bi˙B‡51 שארבעתן ƒ
זו  מתחלפות ולעתים גרוניות אותיות

לא  הכוונה אין  זה פירוש ולפי  בזו 

הצרה  על  מדבר  שהכתוב אלא תשחית

ÁLzL˙והיסורים  ,'a‰ ÔÙ‡Â .¿…∆«∆«¿≈
˙ÁLz Ï‡Â ,ÏaÁz BLet≈¿«≈¿««¿≈

‡lL eLet לא ‰Ï‚לחבול , ≈∆…«¬…
„Âc Ó‡L BÓk ,Ïe‡L ˙‡∆»¿∆»«»ƒ

e‰˙ÈÁLz Ï‡ ÈLÈ‡Ï52. «¬ƒ«««¿ƒ≈
CÈkÓ BÓebz ,ÌzÎÓeƒ¿»«¿«ƒ
˙ÎqÓa ‡˙È‡„ÎÂ ,ÌÈÏLe¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿«∆∆

‰ËBÒ53CÓ „Âc ‰È‰L ÌzÎÓ »ƒ¿»∆»»»ƒ»
CÓ È"L LÙe ,ÏkÏ Ì˙Â¿««…≈≈«ƒ»

.ÂÈÎ„a ÌÈÓz Ì˙Â ÂÈÚ»»¿«»ƒƒ¿»»
,‰p‰c ,‰Êa e‡a‰ ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆¿ƒ≈
Ï‡ ˙B˙a Ï"p‰ ÌÈLet‰ '«≈ƒ««¿≈«
ÏÚ) ‡˙˜Ú ÏÚ ,˙ÁLz«¿≈««¿»«
„Â„Ï eÈ‰L ÌÈeqi‰«ƒƒ∆»¿»ƒ
‡lL) ÏaÁz ‡ÏÂ ,(Ïe‡MÓƒ»¿…«¿…∆…

‰Ï,(Ïe‡L ˙‡ שני ‚ אינם «¬…∆»
אחד  בין  קשר  ללא שונים פירושים

הם  אלא Ê‰לשני  CLÓ‰a ÌÈ‡a»ƒ¿∆¿≈∆
eÈ‰L ˙BÈ‰ ÌÚL ,eÈÈ‰ ,‰ÊÏ»∆«¿∆ƒ¡∆»
ÏÚ) Ïe‡MÓ ÌÈeqÈ „Â„Ï¿»ƒƒƒƒ»«

‡˙˜Ú הצרה ÌB˜ÓŒÏkÓעל  ,( «¿»ƒ»»
Ï‡) e‰e‚‰È ‡lL Ó‡»«∆…««¿«
CÈ‡ ,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ .(ÏaÁz«¿…¿»ƒ¿»ƒ≈

CiL ייתכן איך‰Lwa ‰È‰zL «»∆ƒ¿∆«»»
' ÏÚ ,˙Bz Ô˙B‡a ,˙Á‡««¿»≈«
,‡˙˜Ú ÏÚ ,ÌÈikÙ‰ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ»¿ƒƒ««¿»

ÏaÁz ‡ÏÂ גורם ששאול  היסורים מצרת להינצל  מבקש דוד  אחד  שמצד  ¿…«¿…
שאול !. את להשחית שלא קורא הוא שני  ומצד  CÈLÓÓלו  ‰ÊŒÏÚÂ¿«∆«¿ƒ

CÓ „Âc ‰È‰L ,ÌÈÏLe CÈkÓ ,ÌzÎÓ „Â„Ï ‡Óe e˙k‰«»¿»≈¿»ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ∆»»»ƒ»
ÌÈikÙ‰ ÌÈc ' ÏÚ LwÏ ˙eLÙ‡‰L ,eÈÈ‰ ,ÏkÏ Ì˙Â¿««…«¿∆»∆¿»¿«≈«¿»ƒ»¿ƒƒ

בעד  וגם שאול  נגד  שאול גם

˙Á‡ ‰Lwa אל" ביטוי  באותו  ¿«»»««
‰Ïehaתשחת" ÔÈÚ „vÓ ‡È‰ƒƒ«ƒ¿««ƒ

החשיב  ולא ותמים עניו  היה שדוד  כיון 

ראה  לא הוא האישית מציאותו  את

משאול  שיינצל  הבקשה בין  סתירה

ייפגע  לא ששאול  ÊŒÏÚÂ‰לבקשה .¿«∆
„ÂcL ,Ó‡na ‡Ï CÈLÓÓ«¿ƒ¿»≈««¬»∆»ƒ
‰È‰L ,Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a ‰È‰»»¿«¿ƒ«ƒ∆»»

‰kÓ את מבטא "מרכבה" המושג  ∆¿»»
מנהיג  רוכב כאשר  שכן  הביטול  תכלית

משלה  רצון  כל  לה שאין  מובן  מרכבה

הרוכב  בידי  לחלוטין  נשלטת והיא

כלומר  "מרכבה", היה המלך  ודוד 

מוחלט »ÈÙÒÏƒ¿ƒ˙בביטול 
˙eÎÏn‰54 העליונה ,האלוקית ««¿

‡ÏÈnÓ C„a BÏˆ‡ ‰È‰ ÔÎÏÂ¿»≈»»∆¿¿∆∆ƒ≈»
Ïeha‰ ÔÈÚ שיצטרך מבלי  ƒ¿««ƒ

את  לבטל  כדי  ולהתאמץ להתייגע

האישית, lÙza‰מציאותו  BÓk¿«¿ƒ»
‰hÓÏ ÂÈÈÚL55, חכמינו כמאמר  ∆≈»¿«»

למעלה  לבו  שיתן  צריך  "המתפלל  ז "ל 

למטה" ÏBÎÈועיניו  BÈ‡L ,eÈÈ‰«¿∆≈»
ÌÓBÏ את ÏÏkלהרים ÂÈÈÚ ¿≈≈»¿»

˙ÈÁa ‰ÊÈ‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈∆¿ƒ«
˙eËMt˙‰ אלא לעצמו  מחוץ ƒ¿«¿

מוחלטת  והתבטלות בענווה ,להיות
Ïeha‰Â „Át‰ ÌˆÚ Ï„bÓƒ…∆…∆«««¿«ƒ
ÍÏn‰ ÈÙÏ „ÓBÚ B˙BÈ‰Ïƒ¿≈ƒ¿≈«∆∆
,B˙e‡ÈˆnÓ Ïha˙nL∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ

BÓ‡Îe על המלך  דוד  שאמר  וכפי  ¿»¿
ÏÂ‡עצמו  ˙ÚÏBz ÈÎ‡Â¿»…ƒ««¿…
LÈ‡56, התבטלות שמבטא לשון  ƒ

È˙ÈeLעצומה  ,‰fÓ ‰È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆ƒƒƒ

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



יט    

(ׁשּמּצד 57וד ֹוממ ּתי  ּדדוד  ׁשה ּבּטּול  ל ֹומר , ויׁש . ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָ

ּבב ּקׁשה  הפ ּכּיים  ּדברים  ב ' לב ּקׁש יכ ֹול  היה  ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָזה 

ׁשּמּצד  ּופחד  ה ּיראה  ענין  ּדר ֿ על  ה ּוא  ְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָאחת )

ֿ ס ּוף , ים  ּבקריעת  ׁשּנת ּגּלה  ׁשּב'עצמ ּות ' הוי' ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָׁשם 

ׁשּית ּגּלה  ׁשּב'עצמ ּות ' הוי' ׁשם  ּגּלּוי ודגמת  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמעין

ּדוד . ּבן ׁשה ּוא  מ ׁשיח  ֿ ידי על  לב ֹוא , ְִִִֵֶֶֶַַָָָָלעתיד 

ֿ ידי p‰Â‰ז) על  ּבאים  ּדלעתיד  ה ּגּלּויים  ¿ƒ≈ְְִִִִִֵַַָָ

מה  וזה ּו ה ּבר ּורים . עב ֹודת  ְְֲִֵֶַַַַַָהק ּדמת 

וה ּכה ּו ּדלעתיד  ה ּנהר  ּבקיעת  ּגּבי ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּכת ּוב 

ּדה ּנה  נחלים , ז'58ל ׁשבעה  הם  ה ּנחלים  ז' , ְְְְְִִִִֵֵַָָָ

ּדע ּתיק , ּתח ּתֹונֹות  ז' ּבחינת  עד  ְְְִִִַַַַַה ּמּדֹות 

ּדבר ּור  העב ֹודה  ֿ ידי על  היא  לעתיד  ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָוהת ּגּלּותם 

ּכן  ּגם  וזה ּו ּדתה ּו. קדמאין מלכין ּדז' ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹה ּנּצֹוצ ֹות 

ר ּוח ֹו, ּבעים  ה ּנהר  על  יד ֹו והניף  ּׁשּכת ּוב  ְְִֵֶַַַַָָָָָמה 

ׁשּנת ּבאר  ּכׁשם  ּדה ּנה , מ ׁשיח , ׁשל  ר ּוח ֹו על  ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּדקאי

ליּבׁשה  ים   ׁשהפ ֿ ס ּוף  ים  ּדקריעת  ׁשהענין ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלעיל 

ּכ ע ֹולם , ׁשל  ּדקדמ ֹונֹו קדים  ר ּוח  ֿ ידי על  ְְְִֵֶַַַָָָה ּוא 

מ ׁשיח . ׁשל  ר ּוח ֹו ֿ ידי על  יהיה  ּדלעתיד  ה ּגּלּוי ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָּגם 

ּבׁשעת  ּכבר  נמ ׁש זה  ּגּלּוי ּגם  הרי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָּובאמת 

היתה  ֿ ס ּוף  ים  ׁשּבקריעת  ׁשּזה ּו ֿ ס ּוף , ים  ְְְִִִֶֶֶַַַַָָקריעת 

ּבהעלם  ּבֹו ׁשּיׁש ּכללי ענין ׁשה ּוא  אחת , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבקיעה 

ה ּפר  וה ּכה ּוּכל  ענין ׁשה ּוא  לעתיד , ׁשּית ּגּלּו טים  ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָ

ׁשל  ר ּוח ֹו ֿ ידי על  יהיה  זה  ׁשּגּלּוי נחלים , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָלז'

ׁשּזה ּו ה ּבר ּורים , עב ֹודת  ֿ ידי על  ׁשּנמ ׁש ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמ ׁשיח ,
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ב .57) קלא, עליהם 58)שם תפול ד"ה וראה ב ). קנח , ח "א – החדשה (בהוצאה ב  רכא, שם תו"ח  ראה – לקמן בהבא

ג). קצח , – (שם ב  רפד, שם בתו"ח 

    
ÈzÓÓB„Â57 עוד ביטול  מבטא והוא עצמו  על  אמר  המלך  שדוד  נוסף לשון  ¿«¿ƒ

שלו  והמציאות מלאה ובדממה בשתיקה שנמצא פנימי  יותר  ועוד  עמוק יותר 

שהוא. סוג  מכל  ביטוי  שום מקבלת לא

' LwÏ ÏBÎÈ ‰È‰ ‰Ê „vnL) „Â„c Ïeha‰L ,ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«ƒ¿»ƒ∆ƒ«∆»»»¿«≈
˙Á‡ ‰Lwa ÌÈikÙ‰ ÌÈc¿»ƒ»¿ƒƒ¿«»»««
לא  ששאול  וגם משאול  להינצל  גם

כאמור ) כך ‰e‡ייפגע, כל  ביטול 
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כ     

ׁשּכת ּוב  מה  ּכן ּדא 59ּגם  מרחפת  אלקים  ור ּוח  ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּדמ ׁשיחא  ּבר ּור 60ר ּוחא  ענין ה ּוא  ּדמרחפת  , ְְְִִִִֵֶֶַַָָ

ניצ ֹוצין  ה ּגּלּוי 61הרפ "ח  נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  , ְְֲִִִֵֶֶַַַָ

ּׁשּכת ּוב  מה  ּכן ּגם  וזה ּו מ ׁשיח . ׁשל  ְְִֵֶֶֶַַַָָּדר ּוח ֹו

ּדוקא , מע ֹור  הם  נעלים  ּדה ּנה , ּבּנעלים , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָוהדרי

ה ּכּפּורים  יֹום  ּגּבי ׁשּמצינּו ׁשּלב ּוׁש62ּכמ ֹו ויד ּוע  , ְְְִִִֵֶֶַַַָָ

ּכתנֹות  ענין ׁשּזה ּו החטא , ֿ ידי על  נתח ּדׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָהע ֹור 

נע ׂשה 63ע ֹור  החטא  ֿ ידי ועל  א ֹור , היה  ּדבתח ּלה  ,ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָ

ּדע ּבּוד 64ע ֹור  העב ֹודה  להיֹות  צריכה  ולכן ,ְְְְֲִִִֵָָָָ

אלקים  ע ֹובד  ענין ׁשּזה ּו והדרי65ע ֹור ֹות , וזה ּו , ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַֹ

ה ּנּצֹוצ ֹות . ּבר ּור  עב ֹודת  ענין ׁשה ּוא  ְְֲִִִֵֶַַַַָּבּנעלים ,

ּבוהדרי ה ּב' ּפר ּוׁש ּגם  נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַועל 

ּבׁשם  ׁשּנקרא  מט "ט  ּבחינת  ה ּוא  ּדנעל  ְְְְְִִִֵֶַַַַָָּבּנעלים ,

ּדׁשכינּתא  ּבזה 66נעל  ּומבאר  ׁשההמ ׁשכה 67, , ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹ

ֿ ידי  על  ּבאה  ֿ ע ׂשּיה  ֿ יצירה  לבריאה  ְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָמאציל ּות 

ׁשה ּוא  ה ּנעל  לב ּוׁש עד  ּומס ּכים  לב ּוׁשים  ְְִִֶַַַַַַָָּכּמה 

ׁשל  ׂשר ֹו ׁשה ּוא  מט "ט  ולכן ּגס , ה ּיֹותר  ְְֵֵֶֶַַָָלב ּוׁש

ֿ יד ֹו68ע ֹולם  ׁשעל  לפי ּדׁשכינּתא , נעל  ּבׁשם  נקרא  ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

ֿ ע ׂשּיה  ֿ יצירה  לבריאה  מאציל ּות  ההמ ׁשכה  ְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָהיא 

נאמר  ֿ זה  ועל  ה ּנעל . לב ּוׁש ֿ ידי על  ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַׁשּנמ ׁשכת 

לפנים  יׂשראל  יהיּו ׁשּלעתיד  ּבּנעלים , ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָוהדרי

ה ּׁשרת  ּפעל 69מ ּמלאכי מה  אצלם  ׁשּיׁשאל ּו עד  , ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ֿ ל  למלאכי 70א  יׂשראל  מ ּנׁשמ ֹות  וההמ ׁשכה  , ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ

זה  וע ּלּוי ה ּנעל . לב ּוׁש ֿ ידי על  ּתהיה  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָה ּׁשרת 

ה ּבר ּורים , עב ֹודת  ֿ ידי על  יהיה  יׂשראל  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָּבנׁשמ ֹות 

והדרי וזה ּו ּבּנעלים . ּבוהדרי הא ' ּפר ּוׁש ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָׁשּזה ּו
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ב .59) א, א.60)בראשית פ "ח , ד. פ "ב , ב "ר א. רסג, רע "א. רמ , ניצוצין)61)זח "א רפ "ח  (שער יח  שער חיים עץ  ראה

רע "א.62)פ "אֿב . מד, שה"ש  לקו"ת ס "ב . סתרי "ד או"ח  אדה"ז שו"ע  כא.63)ראה ג, יב .64)בראשית פ "כ, ב "ר ראה 

פט "ו.65) תניא יח . ג, דז"א)66)מלאכי  רישא (שער טז שער עמה"מ  פ "ד. אבי "ע ) (שער פרדס  א). (סא, תכ"א תקו"ז ראה

סע "ג). (קכט , ובכ"מ .67)פי "א קיח . ע ' תרנ"ט  סה"מ  א. כה, שה"ש לקו"ת ד. יב , לך לך תו"א טז,68)ראה יבמות ראה

זה. פסוק  ובתוד"ה כג.69)ב  כג, בלק  פרש"י  ספ "ו. שבת שם.70)ירושלמי  וירושלמי  ובפרש"י  שם בלק 

    
e˙kL ‰Ó Ôk Ìb59 בראשית ימי  ÙÁÓ˙בששת ÌÈ˜Ï‡ ÁeÂ «≈«∆»¿«¡…ƒ¿«∆∆

בזוהר  ÁÈLÓc‡ואמרו  ‡Áe ‡c60, משיח של  רוחו  ÙÁÓc˙זו  »»ƒ¿ƒ»ƒ¿«∆∆
הקבלה, פי  על  שהוא, רפ"ח האותיות את בתוכו  כולל  "מרחפת " הביטוי 

שנפלו  הניצוצות ÔÈˆBˆÈמספר  Á"t‰ ea ÔÈÚ ‡e‰ ,61, ƒ¿«≈»««ƒƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ את מבררים כאשר  ¿«¿≈∆

BÁecהניצוצות Èelb‰ ‰NÚ«¬∆«ƒ¿
.ÁÈLÓ ÏL∆»ƒ«

e˙kM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ בהמשך ¿∆«≈«∆»
יהיה  הנהר  בקיעת שלאחר  הפסוק

,‰p‰c ,ÌÈÏÚpa CÈ„‰Â¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ≈
BÓk ,‡˜Âc BÚÓ Ì‰ ÌÈÏÚ«¬«ƒ≈≈«¿»¿
ÌÈetk‰ ÌBÈ Èab eÈˆnL62 ∆»ƒ«≈«ƒƒ

חל  והאיסור  נעליים בו  ללבוש שאסור 

עור  נעלי  לגבי  Úe„ÈÂדווקא ,¿»«
È„ÈŒÏÚ LcÁ˙ BÚ‰ LelL∆¿»ƒ¿«≈«¿≈

,‡ËÁ‰ שבעקבותיו הדעת עץ חטא «≈¿
הם  ערומים כי  וחוה אדם ידעו 

בבגד  אותם הלביש ֿ הוא ֿ ברוך  והקדוש

BÚעור  ˙B˙k ÔÈÚ e‰fL63, ∆∆ƒ¿«»¿
‰lÁ˙c החטא ‡B,קודם ‰È‰ ¿ƒ¿ƒ»»»

‡ËÁ‰ È„ÈŒÏÚÂ העלם שגרם ¿«¿≈«≈¿
וחומריות  BÚוהסתר  ‰NÚ64, «¬»

‰„BÚ‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ»ƒ¿»¬»
ÔÈÚ e‰fL ,˙BBÚ „eaÚc¿ƒ∆∆ƒ¿«

ÌÈ˜Ï‡ „BÚ65, כמבואר ≈¡…ƒ
ה' עבודת עניין  שכללות בחסידות

העיבוד  שקודם עורות לעיבוד  נמשל 

ללבישה  ראוי  ולא וגס עבה הוא  העור 

אותו  מעדן  והעיבוד  נעליים לעשיית ְֵַאו 

ואת  הגוף את מעדנת ה' עבודת גם וכך 

ראויים  אותם ועושה הבהמית הנפש

האלוקית  הנפש אור  את ∆¿e‰ÊÂלקלוט
ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÈÏÚpa CÈ„‰Â¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ∆ƒ¿«

.˙BˆBvp‰ ea ˙„BÚ¬«≈«ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ את מבררים כאשר  ¿«¿≈∆

לקדושה  אותם ומעלים הניצוצות
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iax xaeq jkle .my ycgzny yecigd liaya oiiprd lk lr
'ezy`l `pwe' weqtd lr dxezd dxfgy dnn yexcl oi`y l`rnyi
`l `ide' aezkl dxezd dkixv dziid ixdy ,ze`pwl aiigy

.iepiwd oipr lr mb aey dxfg okle ,x`azdy itk 'd`nhp
.opaxe l`rnyi iax ly diipyd mzwelgn z` `xnbd zx`an"dì̈

ànhé"úeLø,eiaexwl `nhidl odkl xzen -ìàòîLé éaø éøác, ¦©¨§¦§¥©¦¦§¨¥
äáBç øîBà àáé÷ò éaøzl`ey .eiaexwl `nhidl eilr devn - ©¦£¦¨¥¨

,`xnbdìàòîLé éaøc àîòè éàîdxezay dyr zeevn lkay ©©£¨§©¦¦§¨¥
oi`y ,daiyne .zeyx `l` df oi`y yxec o`k eli`e ,mniiwl aiig

`l` ,`nhidl eilr daegy weqtdn cenlláéúëc éãéiàxg`n - ©§¥¦§¦
" aezkyàì Lôðì íäìà zøîàå ïøäà éða íéðäkä ìà øîà¡Ÿ¤©Ÿ£¦§¥©£Ÿ§¨§©§£¥¤§¤¤Ÿ

åéîòa àîèé,miznl `nhidl mipdkd lr dxezd dxq`y - " ¦©¨§©¨

ì àëéøèöéàázëéî'ànhé dì'dl' aezkl dxezd dkxved - ¦§§¦¨§¦§©¨¦©¨
oi` j` ,eiaexw lkle ezeg`l `nhidl odkl xzeny epcnll ,'`nhi

,`xnbd zl`ey .daeg efàáé÷ò éaøåixd ,`nhidl aiigy el oiipn §©¦£¦¨
eilr daegy oipne xaca xeqi` oi`y epcnll jxved df weqt

" weqtdn cnlp df xacy `aiwr iax xaeq ,daiyne .`nhidlékî¦¦
ì íàBøàL"à÷ôð' ,jky oeike ,ànhé dì'él änìdxfg dn myl - ¦¦§¥©§¨¨¦©¨¨¨¦

,'`nhi dl' dazke dxezdäáBçì`nhidl eilr devny epcnll - §¨
ok m` ,`xnbd zl`ey .eiaexwlìàòîLé éaøåaeig oi`y xaeqy §©¦¦§¨¥

xeqi` oi`y epcnl ixdy ,'`nhi dl' weqtdn yxec dn `nhdl
' yxec ,daiyne .'ex`yl m` ik' weqtdn xacaànhéî dì'ïéàå ¨¦©¥§¥

äéøáéàì ànhéî`l` ,eiaexw ly mixa`l `nhdl odkl xeq`y - ¦©¥§¥¨¤¨
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כי    

ֿ ידי  ׁשעל  וכ ּנ"ל , ה ּיד ּועים , ּבּנעלים  ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָּבּנעלים ,

ע ּבּוד  ענין ׁשה ּוא  ה ּנעלים  ּבענין הא ' ְְְְִִִִֵֶַַַָָּפר ּוׁש

יתע ּלּו ֿ ידיֿזה  על  ה ּנּצֹוצ ֹות , ּובר ּור  ְְִִֵֵֶַַַָהע ֹור ֹות 

מ ּמלאכי  לפנים  יהיּו ׁשּיׂשראל  ה ּב', ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָּבּפר ּוׁש

ּתהיה  יׂשראל  מ ּנׁשמ ֹות  ההמ ׁשכה  וכל  ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָה ּׁשרת ,

מ ּכל  למעלה  ׁשּיהיּו ּכיון ה ּנעל , לב ּוׁש ֿ ידי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָעל 

ּבהוי' ׁשּיתע ּלּו ועד  הה ׁשּתל ׁשל ּות , ְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָהג ּבל ֹות 

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּוכמאמר  עתידים 71ׁשּב'עצמ ּות ', ְְְֲֲִִֵֶַַַַַ

ענין  וה ּוא  ה ּקּב"ה , ׁשל  ּבׁשמ ֹו ׁשּיקרא ּו ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָצ ּדיקים 

מס ּלה  והיתה  ּומס ּים , ׁשּב'עצמ ּות '. הוי' ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָׁשם 

ּביֹום  ליׂשראל  היתה  ּכא ׁשר  ג ֹו' ע ּמֹו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָל ׁשאר 

ּדלעתיד  ה ּגּלּוי ׁשּתח ּלת  מצרים , מארץ  ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָעל ֹות ֹו

אדמ ֹו"ר  ֿ וחמי מ ֹורי ֿ קד ּוׁשת  ּכב ֹוד  ּבפר ּוׁש וכ ּנ"ל  מצרים , יציאת  ּבׁשעת  ְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָהיתה 

ה ּנפלא ֹות  ּגּלּוי ׁשּתח ּלת  נפלא ֹות , ארא ּנּו מצרים  מארץ   צאת ּכימי ּפס ּוק  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָעל 

ּומה  ּבהעלם , זה  היה  מצרים  ׁשּביציאת  א ּלא  מצרים , ּביציאת  היתה  ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּדלעתיד 

ׁשם  ׁשה ּוא  ּדלעתיד  ה ּגּלּוי ה ּנה  ולכן ׁשּברצ ֹון, הוי' ׁשם  רק  ה ּוא  ּבג ּלּוי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהיה 

אבל  מצרים , ׁשּביציאת  ה ּגּלּוי לג ּבי ּגם  נפלא ֹות  ה ּוא  ׁשּב'עצמ ּות ' ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהוי'

היה  ׁשּזה  א ּלא  ֿ ס ּוף , ים  קריעת  ּבׁשעת  היה  זה  ענין ּגם  הרי ֿ מק ֹום  ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָמ ּכל 

יהיה  ּולעתיד  יהיה ּבהעלם , וה ּגּלּוי ּבג ּלּוי, יהיּו ׁשה ּנפלא ֹות  נפלא ֹות , ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ּבקר ֹוב . ׁשּיגאלנּו ה ּמׁשיח   מל ֿ ידי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָעל 
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ÔÈÚ ‡e‰L ÌÈÏÚp‰ ÔÈÚa '‡‰ Let È„ÈŒÏÚL ,Ï"pÎÂ¿««∆«¿≈≈»¿ƒ¿««¿»ƒ∆ƒ¿«
Leta elÚ˙È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,˙BˆBvp‰ ee ˙BBÚ‰ „eaÚƒ»≈«ƒ«¿≈∆ƒ¿««≈
‰ÎLÓ‰‰ ÏÎÂ ,˙M‰ ÈÎ‡ÏnÓ ÌÈÙÏ eÈ‰È Ï‡NiL ,'a‰«∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿¬≈«»≈¿»««¿»»

Ï‡NÈ ˙BÓLpÓ המלאכים ÔÂÈkאל  ,ÏÚp‰ LeÏ È„ÈŒÏÚ ‰È‰z ƒƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿∆«¿≈¿«««≈»
eÈ‰iL ישראל ÏkÓבני  ‰ÏÚÓÏ ∆ƒ¿¿«¿»ƒ»

„ÚÂ ,˙eÏLÏzL‰‰ ˙BÏa‚‰«¿»«ƒ¿«¿¿¿«
,'˙eÓˆÚ'aL 'ÈÂ‰a elÚ˙iL∆ƒ¿««¬»»∆¿«¿
Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡ÓÎe71 ¿«¬««≈«

e‡˜iL ÌÈ˜Ècˆ ÌÈ„È˙Ú,להם ¬ƒƒ«ƒƒ∆ƒ¿¿
‰aw"‰,לצדיקים  ÏL BÓLaƒ¿∆«»»

'ÈÂ‰ ÌL ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«≈¬»»
'˙eÓˆÚ'aL ישראל שבני  וכיוון  ∆¿«¿

גבוהה, כך  כל  ובדרגה במעלה יהיו 

ישירות  מהם לבוא תוכל  לא ההשפעה

וכיסוי . לבוש ידי  על  דווקא אלא

ÌiÒÓe"והחרים" היעוד  את הנביא ¿«≈
דרך  תיווצר  הים בקיעת שלאחר  וגו ',

‡LÏמעבר  ‰lÒÓ ‰˙È‰Â¿»¿»¿ƒ»ƒ¿»
‰˙È‰ L‡k 'B‚ BnÚ««¬∆»¿»
ı‡Ó B˙BÏÚ ÌBÈa Ï‡NÈÏ¿ƒ¿»≈¿¬≈∆∆
Èelb‰ ˙lÁzL ,ÌÈˆÓƒ¿«ƒ∆¿ƒ««ƒ
˙‡ÈˆÈ ˙ÚLa ‰˙È‰ „È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»¿»ƒ¿«¿ƒ«
Œ„Bk LeÙa Ï"pÎÂ ,ÌÈˆÓƒ¿«ƒ¿««¿≈¿
"BÓ„‡ ÈÓÁÂŒÈBÓ ˙Le„¿̃«ƒ¿»ƒ«¿
ı‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈk ˜eÒt ÏÚ«»ƒ≈≈¿≈∆∆
,˙B‡ÏÙ ep‡‡ ÌÈˆÓƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»
˙B‡ÏÙp‰ Èelb ˙lÁzL∆¿ƒ«ƒ«ƒ¿»
˙‡ÈˆÈa ‰˙È‰ „È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»¿»ƒƒ«

,ÌÈˆÓ רק הייתה ממצרים היציאה כי  רבים לשון  "כימי " נאמר  ולכן  ƒ¿«ƒ
לבוא  לעתיד  לשיאו  שיגיעו  עד  ונמשך  הולך  והגילוי  «∆‡l‡התחלה

‡e‰ Èel‚a ‰È‰L ‰Óe ,ÌÏÚ‰a ‰Ê ‰È‰ ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈaL∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ»»∆¿∆¿≈«∆»»¿ƒ
ÌL ‡e‰L „È˙ÚÏc Èelb‰ ‰p‰ ÔÎÏÂ ,ÔBˆaL 'ÈÂ‰ ÌL ˜«≈¬»»∆¿»¿»≈ƒ≈«ƒƒ¿»ƒ∆≈
‡e‰ '˙eÓˆÚ'aL 'ÈÂ‰¬»»∆¿«¿
Èelb‰ Èa‚Ï Ìb ˙B‡ÏÙƒ¿»«¿«≈«ƒ

,ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈaL ים בקריעת כי  ∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ
"בגילוי  היה שברצון  הוי ' שם רק סוף

הוי ' שם גם לבוא ולעתיד  ממש"

כך  כדי  עד  יתגלה «¬‡Ïשבעצמות
‰Ê ÔÈÚ Ìb È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈«ƒ¿»∆

שבעצמות  הוי ' שם ««‰È‰גילוי 
‡l‡ ,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜ ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ««∆»
„È˙ÚÏe ,ÌÏÚ‰a ‰È‰ ‰fL∆∆»»¿∆¿≈¿»ƒ

‰È‰Èאראּנּו,˙B‡ÏÙ ƒ¿∆ְֶַƒ¿»
,Èel‚a eÈ‰È ˙B‡ÏÙp‰L∆«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
CÏÓ È„ÈŒÏÚ ‰È‰È Èelb‰Â¿«ƒƒ¿∆«¿≈∆∆
.B˜a eÏ‡‚iL ÁÈLn‰«»ƒ«∆ƒ¿»≈¿»
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,`xnbdìàòîLé éaøc àîòè éàîdxezay dyr zeevn lkay ©©£¨§©¦¦§¨¥
oi`y ,daiyne .zeyx `l` df oi`y yxec o`k eli`e ,mniiwl aiig

`l` ,`nhidl eilr daegy weqtdn cenlláéúëc éãéiàxg`n - ©§¥¦§¦
" aezkyàì Lôðì íäìà zøîàå ïøäà éða íéðäkä ìà øîà¡Ÿ¤©Ÿ£¦§¥©£Ÿ§¨§©§£¥¤§¤¤Ÿ

åéîòa àîèé,miznl `nhidl mipdkd lr dxezd dxq`y - " ¦©¨§©¨

ì àëéøèöéàázëéî'ànhé dì'dl' aezkl dxezd dkxved - ¦§§¦¨§¦§©¨¦©¨
oi` j` ,eiaexw lkle ezeg`l `nhidl odkl xzeny epcnll ,'`nhi

,`xnbd zl`ey .daeg efàáé÷ò éaøåixd ,`nhidl aiigy el oiipn §©¦£¦¨
eilr daegy oipne xaca xeqi` oi`y epcnll jxved df weqt

" weqtdn cnlp df xacy `aiwr iax xaeq ,daiyne .`nhidlékî¦¦
ì íàBøàL"à÷ôð' ,jky oeike ,ànhé dì'él änìdxfg dn myl - ¦¦§¥©§¨¨¦©¨¨¨¦

,'`nhi dl' dazke dxezdäáBçì`nhidl eilr devny epcnll - §¨
ok m` ,`xnbd zl`ey .eiaexwlìàòîLé éaøåaeig oi`y xaeqy §©¦¦§¨¥

xeqi` oi`y epcnl ixdy ,'`nhi dl' weqtdn yxec dn `nhdl
' yxec ,daiyne .'ex`yl m` ik' weqtdn xacaànhéî dì'ïéàå ¨¦©¥§¥

äéøáéàì ànhéî`l` ,eiaexw ly mixa`l `nhdl odkl xeq`y - ¦©¥§¥¨¤¨
.mteb lkl wx
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום שלישי לעומר עמ' א
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‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰
ÈÓÈk נפלא ֹות ארא ּנּו מצרים  מארץ   1צאת, ƒ≈ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ

ּבּילק ּוט  ּׁשּלא 2ואיתא  מה  הראיתי , ְְְִִֵֶֶַַַָֹ

ּכתיב  לאב ֹות , פלא ,3הראיתי ע ֹוׂשה  ּתה ּלֹות  נֹורא  ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָ

ה ּבנים  עם  לע ׂשֹות  עתיד  ׁשאני ּוגב ּור ֹות  ְְֲֲִִִִִִֶַַָָונּסים 

אומר  ה ּוא  וכן נפלא ֹות  ארא ּנּו לע ֹוׂשה 4ּכתיב  ְְְְְִִֵֵֵֶַָֹ

ויּובן  חס ּדֹו. לע ֹולם  ּכי לב ּדֹו ּגד ֹול ֹות  ְְְְְְִִַַָָָנפלא ֹות 

ּבּמדר ׁש ּׁשּכת ּוב  מה  ֿ ּפי ּבין 5על  ההפר ׁש ּבענין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

מצרים  ׁשּגא ּלת  העתידה , ל ּגא ּלה  מצרים  ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֻֻיציאת 

ּדח ּפזֹון  ּבח ּפזֹון, היתה  ולכן ללילה  ְְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָנמ ׁשלה 

ּתהיה  העתידה  ּוגא ּלה  אחד , ענין ה ּוא  ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָֻולילה 

יֹום  ּבין וההפר ׁש ּבמנּוחה . ּתהיה  ולכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָּבּיֹום 

ענינֹו ולילה  ּגּלּוי ענינֹו ׁשּיֹום  ה ּוא , ְְְְְְִִִֶַַָָָָללילה 

ּגּלּויים  היּו מצרים  ׁשּביציאת  ּדאף  והינּו, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָהעלם .

מלכי   מל עליהם  ׁשּנגלה  עד  ּביֹותר , ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָנעלים 

ּובעצמ ֹו ּבכב ֹוד ֹו ה ּקּב"ה  ֿ מק ֹום 6ה ּמלכים  מ ּכל  , ְְְְִִִַַַָָָָָ

לפי  ההעלם , ענין על  ׁשּמֹורה  לילה  ּבׁשם  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָנקרא 

מ ּצד  ולא  ה 'מעלה ' מ ּצד  רק  היּו א ּלּו ְְִִִִֵֶַַַַַָָֹׁשּגּלּויים 

נׁשאר  עצמ ֹו מ ּצד  ה 'מ ּטה ' וא ּלּו ְְְִִִַַַַַַַָָה 'מ ּטה ',

ּבקליטה  ּבֹו נמ ׁשכ ּו לא  ׁשה ּגּלּויים  ּכיון ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹֹּכמ ּקדם ,

והעלם , ח ׁש ּבבחינת  נׁשאר  ולכן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָֹּבפנימ ּיּות ,

זּכּו יהיה  לבא  לעתיד  אמנם  ה ּלילה . ענין ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשה ּוא 

ּבבחינת  יהיה  עצמ ֹו ׁשה ּוא  עצמ ֹו, ּב'מ ּטה ' ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָועל ּיה 

ׁשּכל  והגם  יֹום . ּבׁשם  נקרא  ולכן וג ּלּוי, ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָא ֹור 

ה  ּדלעתיד  ּוכפי ה ּגּלּויים  מצרים , מיציאת  תחל ּו ְְְְֲִִִִִִִִִַַַָֻ

אדמ ֹו"ר  מ ֹו"ח  ּכ"ק  צאת 7ׁשּמבאר  ּכימי ּבפר ּוׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶַָ

ר ּבים  ל ׁשֹון ּכימי התחל 8ג ֹו', מצרים  ׁשּמיציאת  , ְְְִִִִִִֵֶַַַַֻ

ּכל  הרי ּדלעתיד , ה ּגּלּוי התחל  ׁשאז ֿ ס ּוף  ים  ּבקריעת  ּובפרט  ּדלעתיד , ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻה ּגּלּוי
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(7.(159 ע ' (שם תש"ח  צאתך כימי  א.8)רד"ה קעו, זח "ג ראה

    
העתידה: הגאולה על  אומר  הנביא

˙B‡ÏÙ ep‡‡ ÌÈˆÓ ı‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈk1‡˙È‡Â , ƒ≈≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»¿ƒ»
Ëe˜Ïia2È˙È‡‰ להראות,, עתיד  אני  לבנים שתהיה העתידה בגאולה ««¿∆¿≈ƒ

כאלה  ונפלאות B‡Ï˙ניסים È˙È‡‰ ‡lM ‰Ó,ממצרים שיצאו  «∆…∆¿≈ƒ»»
È˙k3 נס על  שנאמרה הים בשירת ¿ƒ

סוף ים Bl‰z˙קריעת ‡B»¿ƒ
˙Be‚e ÌÈqÂ ,‡ÏÙ ‰NBÚ≈∆∆¿ƒƒ¿
ÌÚ ˙BNÚÏ „È˙Ú È‡L∆¬ƒ»ƒ«¬ƒ

ÌÈa‰ עליהם העתידה בגאולה «»ƒ
‡e‰ ÔÎÂ ˙B‡ÏÙ ep‡‡ È˙k¿ƒ«¿∆ƒ¿»¿≈

ÓÂ‡4 נדרש הוא שגם נוסף בפסוק …≈
העתידה  הגאולה ≈¿NBÚÏ‰על 

Èk BcÏ ˙BÏB„b ˙B‡ÏÙƒ¿»¿¿«ƒ
ÔeÈÂ .BcÒÁ ÌÏBÚÏ החידוש ¿»«¿¿»

לעתיד  שיהיו  הנפלאות של  המיוחד 

לנפלאות  ביחס שלהם והמעלה לבוא

מצרים  ביציאת Ó‰שהיו  ÈtŒÏÚ«ƒ«
L„na e˙kM5ÔÈÚa ∆»«ƒ¿»¿ƒ¿«

LÙ‰‰ ההבדל˙‡ÈˆÈ ÔÈa «∆¿≈≈¿ƒ«
,‰„È˙Ú‰ ‰l‡bÏ ÌÈˆÓƒ¿«ƒ«¿À»»¬ƒ»
‰ÏLÓ ÌÈˆÓ ˙l‡bL∆¿À«ƒ¿«ƒƒ¿¿»
,ÔBÊtÁa ‰˙È‰ ÔÎÏÂ ‰ÏÈÏÏ¿«¿»¿»≈»¿»¿ƒ»
„Á‡ ÔÈÚ ‡e‰ ‰ÏÈÏÂ ÔBÊtÁc¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»∆»
מבחינים  ולא רואים לא שבלילה כשם

נעשים  כאשר  גם כך  הדברים, בפרטי 

שתהיה  אפשר  אי  בחיפזון  דברים

והתבוננות, לב «l‡‚e¿À‰שימת
ÌBia ‰È‰z ‰„È˙Ú‰ כאשר »¬ƒ»ƒ¿∆«

דבר  כל  היטב È‰z‰רואים ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿∆
‰ÁeÓa בכל להתבונן  אפשר  כאשר  ƒ¿»

בפנימיות Ù‰‰ÂLפרט. ההבדל  ¿«∆¿≈
‰e‡,הדברים  ‰ÏÈÏÏ ÌBÈ ÔÈa≈¿«¿»
ÌBiL אור יש Èelb,שבו  BÈÚ ∆ƒ¿»ƒ
‰ÏÈÏÂ חושך שורר  BÈÚשבו  ¿«¿»ƒ¿»

˙‡ÈˆÈaL Û‡c ,eÈ‰Â .ÌÏÚ‰∆¿≈¿«¿¿«∆ƒƒ«
ÌÈÏÚ ÌÈÈelb eÈ‰ ÌÈˆÓƒ¿«ƒ»ƒƒ«¬ƒ

˙BÈa,אלוקיים אורות כדי Ú„של  ¿≈«
ÈÎÏÓכך  CÏÓ Ì‰ÈÏÚ ‰Ï‚pL∆ƒ¿»¬≈∆∆∆«¿≈

B„BÎa ‰"aw‰ ÌÈÎÏn‰«¿»ƒ«»»ƒ¿
BÓˆÚe6 לומר ייתכן  איך  כן  ואם ¿«¿

"לילה" היא מצרים שיציאת

˜‡ו "העלם"?, ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿»

el‡ ÌÈÈelbL ÈÙÏ ,ÌÏÚ‰‰ ÔÈÚ ÏÚ ‰BnL ‰ÏÈÏ ÌLa¿≈«¿»∆∆«ƒ¿««∆¿≈¿ƒ∆ƒƒ≈
מצרים  ביציאת ‰'hÓ‰',שהיו  „vÓ ‡ÏÂ '‰ÏÚÓ'‰ „vÓ ˜ eÈ‰»«ƒ«««¿»¿…ƒ«««»

ו "נגלה  ונפלאה גדולה התגלות הייתה אכן  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  מצידו 

שקועים  היו  מצידם ישראל  שבני  מאחר  אך  ובעצמו ", בכבודו  עליהם...

מסוגלים  היו  לא מצרים, בטומאת

האלוקית  ההתגלות את ולקלוט להכיל 

vÓ„העליונה, '‰hÓ'‰ el‡Â¿ƒ««»ƒ«
,Ì„wÓk ‡L BÓˆÚ והגילויים «¿ƒ¿«¿ƒ…∆

שינוי  בו  פעלו  לא מלמעלה האלוקיים

Ï‡מהותי  ÌÈÈelb‰L ÔÂÈk≈»∆«ƒƒ…
˙eiÓÈÙa ‰ËÈÏ˜a Ba eÎLÓƒ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒƒ
מבלי  'מקיף' בדרך  עליו  האירו  ורק

תוכו , אל  ‡Lלחדור  ÔÎÏÂ מצבו ¿»≈ƒ¿«
ה'מטה' CLÁשל  ˙ÈÁaƒ¿ƒ«…∆

.‰ÏÈl‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÏÚ‰Â¿∆¿≈∆ƒ¿«««¿»
‡Ï „È˙ÚÏ ÌÓ‡ הגאולה »¿»∆»ƒ»…

שבה  כך  תתרחש לבוא ∆¿È‰Èƒ‰העתידה
,BÓˆÚ '‰hÓ'a ‰iÏÚÂ CekÊƒ«¬ƒ»««»«¿
˙ÈÁa ‰È‰È BÓˆÚ ‡e‰L∆«¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ«
ÌLa ‡˜ ÔÎÏÂ ,Èel‚Â B‡¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿≈
ÌÈÈelb‰ ÏkL Ì‚‰Â .ÌBÈ«¬«∆»«ƒƒ

eÏÁ˙‰ „È˙ÚÏcבעצם˙‡ÈˆÈÓ ƒ¿»ƒÀ¿¬ƒƒ«
˜"k ‡nL ÈÙÎe ,ÌÈˆÓƒ¿«ƒ¿ƒ∆¿»≈¿

"BÓ„‡ Á"BÓ7LeÙa הכתוב «¿¿≈
ÔBLÏ ÈÓÈk ,'B‚ E˙‡ˆ ÈÓÈkƒ≈≈¿ƒ≈¿

ÌÈa8, הרי לתמוה: יש ולכאורה «ƒ
אחד  ביום התרחשה מצרים יציאת

אלא  צאתך "? "כיום נאמר  לא ולמה

ÌÈˆÓהביאור  ˙‡ÈˆÈnL∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ
„È˙ÚÏc Èelb‰ ÏÁ˙‰ ההולך À¿««ƒƒ¿»ƒ

שיגיע  עד  רבים ימים מאז  ונמשך 

בגאולה, ÚÈ˜a˙לשיאו  ËÙeƒ¿»ƒ¿ƒ«
Ê‡L ÛeÒŒÌÈ התגלות הייתה «∆»

ואז  מאד  נעלית »¿ÏÁ˙‰Àאלוקית
„È˙ÚÏc Èelb‰ לא עדיין  כי  אם «ƒƒ¿»ƒ

לבוא, לעתיד  שיהיה כפי  ממש בגילוי 

‰Ê Ïk È‰ יציאת של  הגילויים כל  ¬≈»∆
גם  כולל  סוף, ים וקריעת ומצרים

בהם  התגלו  בהעלם שלפחות העובדה
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כג      

ּבא  ולא  ּבלבד , ה 'מעלה ' מ ּצד  רק  היה  ְְְִִֶַַַַַָָָָֹזה 

הענין  ּגם  ולכן למ ּטה . ּובקליטה  ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָּבפנימ ּיּות 

לפי  ּבלבד , ׁשעה  לפי רק  היה  ֿ ס ּוף  ים  ְְְְִִִִִַַַַָָָָּדקריעת 

לבא  לעתיד  ורק  לזה . ּכלי היה  לא  ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשה 'מ ּטה '

ּביציאת  ׁשהיּו ׁשה ּנפלא ֹות  היינּו, נפלא ֹות , ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָארא ּנּו

 מער ׁשּלמעלה  ה ּגּלּוי ענין (ׁשה ּוא  ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָמצרים 

ּבאפן  יהיּו מה ׁשּתל ׁשל ּות ) ּולמעלה  ְְְְְְְִִֵֶַַָָָֹהע ֹולמ ֹות 

מה  וזה ּו למ ּטה . וג ּלּוי  רא ּיה  ּבבחינת  ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָּדארא ּנּו,

ענין  ּכי, לב ּדֹו, ּגד ֹול ֹות  נפלא ֹות  לע ֹוׂשה  ְְְְְִִִֵֶַָָָּׁשּכת ּוב 

למ ּטה  ימ ׁשכ ּו העליֹונים  ׁשה ּגּלּויים  ְְְְִִִֶֶֶַַָָֻזה 

לב ּדֹו, ּגד ֹול ֹות  נפלא ֹות  ּבבחינת  ה ּוא  ְְְְְִִִִִִַַָּבפנימ ּיּות ,

לפי  לע ׂשֹותם , ּביכל ּתֹו  ית ּבר לב ּדֹו ה ּוא  ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָׁשרק 

מ ּכל  ונמצא  ׁשוים . ּומ ּטה  מעלה   ית ּבר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּלג ּביּה

נעלית  ּבבחינה  ּתהיה  העתידה  ׁשה ּגא ּלה  ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻה ּנ"ל 

ּדעה  יׁש ולכן מצרים . מ ּגא ּלת  ׁשאין 9יֹותר  ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֻ

ׁשּיציאת  לפי לעתיד , מצרים  יציאת  ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַָמזּכירין

וגם  העתידה . ל ּגא ּלה  ּכלל   ּבער אינּה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻמצרים 

לעתיד , ּגם  מצרים  יציאת  ׁשּמזּכירין ה ּדעה  ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָלפי

ּבלבד  טפל   ּבדר רק  זה  להבין,9הרי וצרי . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּביציאת  היתה  העתידה  ה ּגא ּולה  ׁשּתח ּלת  ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָּדכיון

ויד ּוע  (ּכּנ"ל ), ק ׁשֹות ,10מצרים  ההתחל ֹות  ׁשּכל  ְְְִִֶַַַַַַָָָָ

נעלית  היא  מצרים  ׁשּגא ּלת  ל ֹומר  ּבהכרח  ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַֻהרי

ּגם  ה ּצּנֹור  ּפתיחת  היתה  ֿ יד ּה ׁשעל  ּכיון ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָיֹותר ,

העתידה . ְֲִַָָָֻל ּגא ּלה 

ׁשּנת ּבאר ÔÈ‰Ïeב ) מה  להק ּדים  צרי זה  ¿»ƒְְְִִִֵֶֶַַָָ

ֿ ס ּוף 11לעיל  ים  קריעת  ּבענין ְְְִִֵַַַָ

מ ּדרכי  ה ּיֹוצאים  ה ּנפלאים  ה ּנּסים  אחד  ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָׁשה ּוא 

זה 12ה ּטבע  מעין היה  ׁשּכבר  ֿ ּפי ֿ על  ּדאף  , ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּבריאה , ה ּמים 13ּבתח ּלת  יּקוּו ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

ה ּיּבׁשה , ותראה  אחד  מק ֹום  אל  ה ּׁשמים  ְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמ ּתחת 
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סע "ב .9) יב , ה.10)ברכות יט , יתרו ופרש"י  237).11)מכילתא ע ' (לעיל פ "ב  פסח  של דאחרון גו' והחרים ראה 12)ד"ה

ואילך). ב  קנג, ח "א – החדשה (בהוצאה ואילך א ריד, בשלח  חיים ט .13)תורת א, בראשית

    
לבוא  לעתיד  שיהיו  הגילויים ÏÂ‡גם ,„Ïa '‰ÏÚÓ'‰ „vÓ ˜ ‰È‰»»«ƒ«««¿»ƒ¿«¿…

‰hÓÏ ‰ËÈÏ˜e ˙eiÓÈÙa ‡a שתשפיע בצורה ב'מטה' חדר  ולא »ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»¿«»ַָ

מהותו . ÛeÒŒÌÈעל  ˙ÚÈ˜c ÔÈÚ‰ Ìb ÔÎÏÂ התגלות היה שאכן  ¿»≈«»ƒ¿»ƒ¿ƒ««
מאד  ונפלאה hÓ'‰L‰'נעלית ÈÙÏ ,„Ïa ‰ÚL ÈÙÏ ˜ ‰È‰»»«¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒ∆««»

‰ÊÏ ÈÏk ‰È‰ ‡Ï שהגילוי ולאחר  …»»¿ƒ¿∆
המשך . לכך  היה לא הסתיימו , והנס

‡Ï „È˙ÚÏ ˜Â הייעוד יקויים ¿«∆»ƒ»…
,eÈÈ‰ ,˙B‡ÏÙ ep‡‡«¿∆ƒ¿»«¿
˙‡ÈˆÈa eÈ‰L ˙B‡ÏÙp‰L∆«ƒ¿»∆»ƒƒ«
Èelb‰ ÔÈÚ ‡e‰L) ÌÈˆÓƒ¿«ƒ∆ƒ¿««ƒ
˙BÓÏBÚ‰ CÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈∆∆»»
מסוגלים  שהעולמות למה מעבר 

שלהם  לרמה בהתאם לקלוט

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏe כאשר ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
הוא  הטבע גדרי  לפי  מתנהג  העולם

ויורד  שבא אלוקי  אור  של  בכוחו  פועל 

השתלשלות' ב'סדר  למטה מלמעלה

כאשר  אבל  הדרגתית, ירידה של 

אור  של  התגלות זו  הרי  נס מתחולל 

השתלשלות') מ'סדר  שלמעלה אלוקי 

˙ÈÁa ,ep‡‡c ÔÙ‡a eÈ‰Èƒ¿¿…∆¿«¿∆ƒ¿ƒ«
‰hÓÏ Èel‚Â ‰i‡ כזו בצורה ¿ƒ»¿ƒ¿«»

של  המציאות גדרי  בתוך  שיחדרו 

עליו . וישפיעו  Ó‰ה'מטה' e‰ÊÂ¿∆«
e˙kM הוא שגם הנזכר  בפסוק ∆»

לבוא  לעתיד  על  ≈¿NBÚÏ‰נדרש
,Èk ,BcÏ ˙BÏB„b ˙B‡ÏÙƒ¿»¿¿«ƒ
ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÈelb‰L ‰Ê ÔÈÚƒ¿»∆∆«ƒƒ»∆¿ƒ

‰hÓÏ eÎLÓÈ ויחדרו À¿¿¿«»
˙ÈÁa ‡e‰ ,˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒƒ¿ƒ«
˜L ,BcÏ ˙BÏB„b ˙B‡ÏÙƒ¿»¿¿«∆«

BcÏ ‡e‰ הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש ¿«
Ì˙BNÚÏ BzÏÎÈa Ca˙È את ƒ¿»≈ƒ»¿«¬»

הוא  שרק הדבר  וטעם הללו , הנפלאות

כך  נפלאות לעשות ביכולתו  "לבדו "

יפעלו  זאת ובכל  מלמעלה שיבואו 

הוא  dÈa‚lLלמטה, ÈÙÏ לגביו ¿ƒ∆¿«≈
ÌÈÂL ‰hÓe ‰ÏÚÓ Ca˙Èƒ¿»≈«¿»«»»ƒ
גבוה  יותר  אינו  ה'מעלה' ולגביו 

נמוך  יותר  אינו  וה'מטה' מה'מטה'

שווים  שניהם אלא מה'מעלה'

אחת. בבת הדרגות בכל  להאיר  l‡b‰L‰וביכולתו  Ï"p‰ ÏkÓ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»ƒ»««∆«¿À»
ÌÈˆÓ ˙l‡bÓ ˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰ÈÁa ‰È‰z ‰„È˙Ú‰ ותפעל »¬ƒ»ƒ¿∆ƒ¿ƒ»«¬≈≈ƒ¿À«ƒ¿«ƒ

התחתונה. המציאות גדרי  בתוך  בפנימיות ותחדור  ב'מטה' גם וחידוש שינוי 

‰Úc LÈ ÔÎÏÂ9 במשנה,„È˙ÚÏ ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÈÈkÊÓ ÔÈ‡L ¿»≈≈≈»∆≈«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ∆»ƒ
ÏÏk CÚa dÈ‡ ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆiL ÈÙÏ ודמיון יחס כל  לה ואין  ¿ƒ∆¿ƒ«ƒ¿«ƒ≈»¿∆∆¿»

‰„È˙Ú‰ ‰l‡bÏ הגאולה שלעומת וכיוון  שיעור , לאין  ממנה הנעלית «¿À»»¬ƒ»
חשיבות, מצרים ליציאת אין  העתידה

לבוא. לעתיד  אותה להזכיר  טעם אין 

ÔÈÈkÊnL ‰Úc‰ ÈÙÏ Ì‚Â¿«¿ƒ«≈»∆«¿ƒƒ
,„È˙ÚÏ Ìb ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«ƒ¿«ƒ«∆»ƒ
הגאולה  לגבי  חשיבותה העדר  למרות

ÏÙËהעתידה, C„a ˜ ‰Ê È‰¬≈∆«¿∆∆»≈
„Ïa9 מצרים יציאת של  היחס כי  ƒ¿«

של  היחס כמו  הוא העתידה לגאולה

העיקר . לגבי  טפל 

˙lÁzL ÔÂÈÎc ,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿≈»∆¿ƒ«
‰˙È‰ ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰«¿»»¬ƒ»»¿»

Ï"pk) ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈa שבתוך ƒƒ«ƒ¿«ƒ««
ובקריעת  מצרים ביציאת שהיו  הגילויים

גילויים  גם בהעלם, כי  אם היו , סוף ים

העתידה), Úe„ÈÂ10ÏkLמהגאולה ¿»«∆»
L˜ ˙BÏÁ˙‰‰ÁÎ‰a È‰ ,˙B ««¿»»¬≈¿∆¿≈«

‡È‰ ÌÈˆÓ ˙l‡bL ÓBÏ«∆¿À«ƒ¿«ƒƒ
˙BÈ ˙ÈÏÚ הגאולה מאשר  «¬≈≈

‰È˙‰העתידה, d„ÈŒÏÚL ÔÂÈk≈»∆«»»»¿»
‰l‡bÏ Ìb Bpv‰ ˙ÁÈ˙t¿ƒ««ƒ««¿À»

‰„È˙Ú‰ נקבע מדוע תמוה כן  ואם »¬ƒ»
שיעור  לאין  נעלית העתידה שהגאולה

אדרבה  והרי  ממצרים, מהיציאה

של  ההתחלה בתור  מצרים, ליציאת

מוכח?. יתרון  יש הגאולות,

ÌÈc˜‰Ï CÈˆ ‰Ê ÔÈ‰Ïe (¿»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ
ÏÈÚÏ ‡a˙pL ‰Ó11 במאמר «∆ƒ¿»≈»≈

ֿ פסח  ֿ של  באחרון  שנאמר  החסידות

מלכות' ב'דבר  לעיל  (ונדפס תשח"י 

בדרך  "ביאור  עם ואילך  ה' עמוד 

ÛeÒŒÌÈאפשר ") ˙ÚÈ˜ ÔÈÚa¿ƒ¿«¿ƒ««
ÌÈ‡ÏÙp‰ ÌÈqp‰ „Á‡ ‡e‰L∆«««ƒƒ«ƒ¿»ƒ

Úh‰ ÈÎcÓ ÌÈ‡ˆBi‰12, «¿ƒƒ«¿≈«∆«
היפך  כחומה ועמד  נקרע הים כאשר 

הים  בתוך  הלכו  ישראל  ובני  טבעו 

הטבע  היפך  ÈtŒÏÚŒÛ‡c¿««ƒביבשה
˙lÁ˙a ‰Ê ÔÈÚÓ ‰È‰ kL∆¿»»»≈≈∆ƒ¿ƒ«

e˙kL BÓk ,‰‡Èa‰13eÂwÈ ייאספוÌÈÓM‰ ˙ÁzÓ ÌÈn‰ «¿ƒ»¿∆»ƒ»««ƒƒ«««»«ƒ
,‰Lai‰ ‰‡˙Â „Á‡ ÌB˜Ó Ï‡ זה גם הנ "ל  במאמר  שנתבאר  וכפי  ∆»∆»¿≈»∆««»»
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כד      

קריעת  לענין ּכלל  ּדֹומה  זה  אין ֿ מק ֹום , ְְְְִִִֵֶֶַַָָָמ ּכל 

מק ֹום  אל  ה ּמים  ׁשּיּקוּו  ית ּבר ּגזרת ֹו ּכי, ֿ ס ּוף , ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָים 

ׁשּית ּגּלה  היינּו, ה ּיּבׁשה , ׁשּתראה  ּבכדי היא  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד 

העפר  מן היה  ׁשה ּכל  העפר , יס ֹוד  ,14מעלת  ְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הא ', חסר ֹונֹות . ב ' היּו ה ּמים  יּקוּו ׁשּבענין ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָונמצא 

ה ּמים  א ּלא  ליּבׁשה , ה ּמים  מה ּות  נתה ּפכה  ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּלא 

ּבלבד . מק ֹום  ׁשּנּוי רק  והיה  מים , ּבמה ּות  ְְְְֲִִִִַַַַָָָנׁשאר ּו

מק ֹום  אל  ה ּמים  ׁשּנקוּו ה ּמק ֹום  ׁשּנּוי ׁשּגם  ְְִִִֶֶֶַַַַַָָוה ּב',

ּגם  הרי ה ּיּבׁשה , ׁשּתראה  ּבכדי להיֹות ֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאחד ,

ׁשהרי  ה ּמים , לחל ּוחית  נׁשאר  ה ּיּבׁשה  ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָּבמק ֹום 

ֿ ידי  על  ה ּוא  העפר  מן היה  ׁשה ּכל  ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹהענין

ּבענין  ר ֹואים  ׁשאנּו ּוכמ ֹו ׁשּבעפר , ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָה ּלחל ּוחית 

מה ֿ ׁשּבעפר . ה ּלחל ּוחית  ּבכח  ׁשהיא  ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹה ּצמיחה 

ה ּמה ּות , ׁשּנּוי היה  ֿ ס ּוף  ים  ּבקריעת  ֿ ּכן ְִִִֵֵֶַַַַָָּׁשאין

ׁשּלא  זאת , וע ֹוד  ליּבׁשה , נהפכ ּו עצמם  ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשה ּמים 

ׁשאנּו ּוכמ ֹו ּכלל , מה ּמים  לחל ּוחית  ׁשּום  ְְְְִִִֵֶַַַַָָנׁשאר 

ה ּים ,15א ֹומרים  את  לנּו ׁשּקרע  ּבלבד  זֹו ׁשּלא  ְְִִֶֶֶַַַָָָֹ

היינּו, ּבחרבה , ּבת ֹוכ ֹו ׁשהעבירנּו זאת , ע ֹוד  ְְֱִֶֶֶֶַָָָָָֹא ּלא 

והענין  ּכלל . לחל ּוחית  ׁשּום  נׁשאר  ְְְְְִִִֶַַָָָֹׁשּלא 

עלמא  הם  ויּבׁשה  ים  ּדה ּנה , ה ּוא , ְְְְִִֵֵַָָָָָָּבר ּוחנּיּות 

ּובסדר  ּדאת ּגליא , ועלמא  ְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָּדאת ּכסיא 

ּדעלמא  ה ּגּלּוי ׁשּיהיה  ּבכדי ה ּנה  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָהה ׁשּתל ׁשל ּות 

ּבעלמא  צמצ ּום  ּתח ּלה  להיֹות  צרי ְְְְְְְְִִִִִַָָָָָּדאת ּגליא 

ׁשּבכדי  וד ּבּור , ּבמח ׁשבה  ּוכמ ֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָּדאת ּכסיא ,

ּד צמצ ּום ׁשּיהיה  להיֹות  צרי מס ּדר  ּבּור  ְְְְִִִִִֶֶָָֻ

ׁשּבכדי  והינּו ה ּמים , יּקוּו ענין וזה ּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָה ּמח ׁשבה ,

 הצר (יּבׁשה ) העליֹון ּדּבּור  ּבחינת  ּגּלּוי ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֻׁשּיהיה 

אמנם  (ים ). ה ּמח ׁשבה  ּבבחינת  צמצ ּום  ְְְְֲִִִִַַַָָָָָלהיֹות 
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כ.14) ג, "דיינו".15)קהלת פיסקא פסח  של הגדה

    
מעל  להיות צריכים היו  הקלים המים הטבע לפי  כי  לטבע, שמעל  דבר  היה

כך  כל  גדול  חידוש איננו  סוף ים קריעת נס כן  ואם הכבד  העפר 

,Èk ,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜ ÔÈÚÏ ÏÏk ‰ÓBc ‰Ê ÔÈ‡ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈∆∆¿»¿ƒ¿«¿ƒ««ƒ
eÂwiL Ca˙È B˙Êb יתאספוÈ„Îa ‡È‰ „Á‡ ÌB˜Ó Ï‡ ÌÈn‰ ¿≈»ƒ¿»≈∆ƒ»««ƒ∆»∆»ƒƒ¿≈

,eÈÈ‰ ,‰Lai‰ ‰‡zL∆≈»∆««»»«¿
,ÙÚ‰ „BÒÈ ˙ÏÚÓ ‰lb˙iL∆ƒ¿«∆«¬«¿∆»»
מארבעת  ומרכזי  עיקרי  יסוד  בתור 

עפר  מים, רוח, אש, …»∆Ïk‰Lהיסודות
ÙÚ‰ ÔÓ ‰È‰14 הנבראים וכל  »»ƒ∆»»

העפר , מיסוד  נבראו  השונים לסוגיהם

ÌÈn‰ eÂwÈ ÔÈÚaL ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿ƒ¿«ƒ»««ƒ
˙BBÒÁ ' eÈ‰ קריעת נס לעומת »∆¿

סוף. Ît‰˙‰ים ‡lL ,'‡‰»∆…ƒ¿«¿»
‡l‡ ,‰LaÈÏ ÌÈn‰ ˙e‰Ó«««ƒ¿«»»∆»
,ÌÈÓ ˙e‰Óa e‡L ÌÈn‰««ƒƒ¿¬¿««ƒ
היבשה  את כיסו  כאשר  שהיו  כמו 

„Ïa ÌB˜Ó ÈepL ˜ ‰È‰Â¿»»«ƒ»ƒ¿«
היבשה  כל  פני  על  היו  לכן  שקודם

אחד . מקום אל  נאספו  כך  ואחר 

ÌB˜n‰ ÈepL ÌbL ,'a‰Â¿«∆«ƒ«»
,„Á‡ ÌB˜Ó Ï‡ ÌÈn‰ eÂ˜pL∆ƒ¿««ƒ∆»∆»
‰‡zL È„Îa B˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿≈∆≈»∆

,‰Lai‰ קיבוץ של  שהמטרה כיוון  ««»»
הייתה  אחד  מקום אל  המים ואסיפת

כדי  ולא ותתגלה ּתראה שהיבשה ֵֶָכדי 

ליבשה  המים את Ìbלהפוך  È‰¬≈«
‡L ‰Lai‰ ÌB˜Óaƒ¿««»»ƒ¿«

ÌÈn‰ ˙ÈÁeÏÁÏ לא והיבשה  «¿ƒ««ƒ
לחלוטין , ‰ÔÈÚהתייבשה È‰L∆¬≈»ƒ¿»

ÙÚ‰ ÔÓ ‰È‰ Ïk‰L וגם ∆«…»»ƒ∆»»
העפר  מיסוד  נבראו  והחי  ‰e‡הצומח

˙ÈÁeÏÁl‰ È„ÈŒÏÚ הלחות «¿≈««¿ƒ
e‡Lוהרטיבות  BÓÎe ,ÙÚaL∆∆»»¿∆»
ÌÈ‡B בפועל‰ÁÈÓv‰ ÔÈÚa ƒ¿ƒ¿««¿ƒ»

מהאדמה  השונים הצמחים סוגי  של 

˙ÈÁeÏÁl‰ ÁÎa ‡È‰L∆ƒ¿…«««¿ƒ
ÙÚaL כאשר מצמיחה והאדמה ∆∆»»ְִַָ

במדבר  ואילו  במים אותה משקים

לאחר  שגם וכיוון  צמיחה. אין  צחיח

מובן  לחה, נשארה היבשה עדיין  נראתה, והיבשה אחד  למקום נאספו  שהמים

הקודם. מצבם לעומת מהותי  שינוי  ביבשה או  במים חל  ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óשלא
ÌÓˆÚ ÌÈn‰L ,˙e‰n‰ ÈepL ‰È‰ ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜a Ôk≈ƒ¿ƒ««»»ƒ««∆««ƒ«¿»

,‰LaÈÏ eÎÙ‰"ביבשה הים "בתוך  הלכו  ישראל  שבני  BÚÂ„כנאמר  ∆∆¿¿«»»¿
ÏÏk ÌÈn‰Ó ˙ÈÁeÏÁÏ ÌeL ‡L ‡lL ,˙‡Ê האדמה אלא …∆…ƒ¿««¿ƒ≈««ƒ¿»

לחלוטין , התייבשה הים קרקעית ‡ÌÈÓBשהייתה e‡L BÓÎe15 ¿∆»¿ƒ
בני  עם שעשה הטובות על  פסח של  בהגדה ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש את ומשבחים

מצרים  ביציאת wLישראל  „Ïa BÊ ‡lL‡l‡ ,Ìi‰ ˙‡ eÏ Ú ∆…ƒ¿«∆»«»∆«»∆»
‰Áa BÎB˙a eÈÚ‰L ,˙‡Ê „BÚ ביבשה‡lL ,eÈÈ‰ , …∆∆¡ƒ»¿∆»»»«¿∆…

‡L הים ÌeLבקרקעית ƒ¿«
.ÏÏk ˙ÈÁeÏÁÏ«¿ƒ¿»

,‰p‰c ,‡e‰ ˙eiÁea ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ≈
‡ÓÏÚ Ì‰ ‰LaÈÂ ÌÈ»¿«»»≈»¿»
,‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚÂ ‡ÈÒk˙‡c¿ƒ¿«¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿»
מן  ישראל  אלקי  ה' "ברוך  הכתוב על 

בזוהר : אמרו  העולם" ועד  העולם

דאתגליא. לעלמא דאתכסיא מעלמא

כי  החסידות בתורת כך  על  ומוסבר 

שהוא  "ים" יש הזה שבעולם כשם

ויש  מכוסים שבו  שהנבראים עולם

שבו  שהנבראים עולם שהיא "יבשה"

להבדיל , למעלה, זה דרך  על  גלויים,

הרוממות  שבגלל  גבוהות דרגות יש

ונקראות  ומכוסות נעלמות הן  שלהם

האלוקי  האור  ואילו  דאתכסיא" "עלמא

לנבראים  ומתגלה שיורד  המצומצם

דאתגליא" "עלמא ∆≈¿„Òeנקרא
˙eÏLÏzL‰‰ האלוקי האור  שבו  «ƒ¿«¿¿

הדרגתית  בצורה למטה מלמעלה יורד 

Èelb‰ ‰È‰iL È„Îa ‰p‰ƒ≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆«ƒ
CÈˆ ‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚc¿»¿»¿ƒ¿«¿»»ƒ
‡ÓÏÚa ÌeˆÓˆ ‰lÁz ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ»ƒ¿¿»¿»
‰LÁÓa BÓÎe ,‡ÈÒk˙‡c¿ƒ¿«¿»¿¿«¬»»

ea„Â"דאתכסיא "עלמא עניין  שהם ¿ƒ
בנפש  שהוא כפי  דאתגליא" ו "עלמא

ונסתרת  נעלמת המחשבה שהרי  האדם

בגילוי , בא È‰iL‰והדיבור  È„ÎaL∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆
˙BÈ‰Ï CÈˆ cÒÓ eacƒ¿À»»ƒƒ¿

‰LÁn‰ ÌeˆÓˆ כאשר ואילו  ƒ¿««¬»»
האדם  עוצמתה בכל  מאירה המחשבה

ברורה  בצורה להתבטא מסוגל  לא

הרעיון  ועושר  עומק כי  ומסודרת

אותו , eÂwÈמבלבל  ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«ƒ»
eÈ‰Â ,ÌÈn‰ רוחנית המשמעות ««ƒ¿«¿

היא בראשית ימי  בששת המים אסיפת של  Èelbהפנימית ‰È‰iL È„ÎaL∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ
eac ˙ÈÁa האלוקיÌeˆÓˆ ˙BÈ‰Ï Cˆ‰ (‰LaÈ) ÔBÈÏÚ‰ ¿ƒ«ƒ»∆¿«»»À¿«ƒ¿ƒ¿

(ÌÈ) ‰LÁn‰ ˙ÈÁa שלצורך וחסידות בקבלה בהרחבה כמבואר  ƒ¿ƒ«««¬»»»
הדיבור  בחינת ידי  על  שנבראו  מוגבלים, ונבראים עולמות של  הבריאה

רק  ממנו  שתישאר  עד  האלוקי  האור  את ולהעלים לצמצם צורך  היה העליון ,
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כה      

ה ּמח ׁשבה  ּבחינת  ׁשעצם  נתח ּדׁש ֿ ס ּוף  ים  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּבקריעת 

ליּבשה  ים   הפ ענין ׁשּזה ּו ּבד ּבּור , ,16ּית ּגּלה  ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ

ּכן  ּגם  ונת ּבאר  ליּבׁשה . נה ּפ עצמ ֹו ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשה ּים 

ֿ ס ּוף , ים  ּבקריעת   ה ּצר יּובן ֿ ּפיֿזה  ְִִִֶֶֶַַַַָֹׁשעל 

קריעת  להיֹות   הצר ל ּמה  מ ּובן אינֹו ְְְְְִִִֵַַָָָָֻּדלכא ֹורה 

על ּו צד  ּבא ֹות ֹו ׁשּירד ּו צד  ּבא ֹות ֹו והרי ֿ ס ּוף , ,17ים  ְְְֲֵֶַַַַָָ

 לצר היתה  ֿ ס ּוף  ים  ׁשּקריעת  ה ּוא , הענין  ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹא

ּבחינת  נמ ׁש ֿ ּתֹורה  ּדבמ ּתן ֿ ּתֹורה , למ ּתן ְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָההכנה 

לזה  וההכנה  ּבג ּלּוי , ּדאת ּכסיא  ּדעלמא  ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָההעלם 

היתה  ולכן ֿ ס ּוף . ים  קריעת  ֿ ידי על  ְְְְְִֵֵַַַָָָָָהיתה 

מ ּתןֿ ׁשּקדם  לפי אחת , ּבקיעה  ֿ ס ּוף  ים  ְְְִִִִֶֶַַַַַַָֹּבקריעת 

ּכי  ּבעב ֹודה , ּפרט ּיים  ענינים  עדין היּו לא  ְְֲֲִִִִִִַָָָָָָֹּתֹורה 

אחת . ּבקיעה  ּבלבד , ּכללית  הכנה  ְְְֲִִִִַַַָָָָאם 

ים eiËÙeֿ˙ג ) ּדקריעת  ה ּגּלּוי ה ּנה  יֹותר , ƒ¿»ƒְִִִִֵֵַַַ

האיר  ּדאת ּכסיא  ׁשעלמא  ְְְְִִֵֶַָָָס ּוף 

ה ּגּלּוי  רק  לא  ה ּוא , ּדאת ּגליא , ּבעלמא  ְְְְְְִִִַַַָָָֹּבג ּלּוי

ֿ ע ׂשּיה , ֿ יצירה  ּבריאה  ּבע ֹולמ ֹות  האציל ּות  ְְְֲֲִִִִַָָָָָָּדע ֹולם 

עלמא  הם  ֿ ע ׂשּיה  ֿ יצירה  ׁשּבריאה  ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָּכּיד ּוע 

ּדאת ּכסיא  עלמא  ה ּוא  ואציל ּות  ,18ּדאת ּגליא , ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָ

ׁשּגם  יֹותר , נעלית  ּבמדרגה  ׁשה ּוא  ּכפי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָא ּלא 

עלמא  וא ּלּו ּדאת ּגליא , עלמא  ּבכלל  ה ּוא  ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָָאציל ּות 

ה ּוא  ּובכלל ּות  מאציל ּות , למעלה  ה ּוא  ְְְְְְֲִִִֵַַָָָּדאת ּכסיא 

ׁשהענין  ּכפי לעיל  ׁשּנת ּבאר  ּוכמ ֹו ה ּכתר . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבחינת 

ּדלת ּתא  הוי' ּבחינֹות , ב ' ּבֹו ׁשּיׁש הוי', ּבׁשם  ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָה ּוא 

א ֹות ּיֹות  ד ' ענין ה ּוא  ּדלת ּתא  הוי' ּדלעילא . ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָוהוי'

המ ׁשכה  והת ּפּׁשט ּות  צמצ ּום  ׁשענינם  ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָהוי',

לע  ׁשּׁשּייכים  ּכפי ההתה ּוּות .והת ּפּׁשט ּות , נין ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָ
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ו.16) סו, א.17)תהלים טו, ערכין – כשם תוד"ה ובכ"מ .18)ראה א. ז, ויקרא לקו"ת

    
ומצומצמת. מועטת ÌÓ‡LcÁ˙הארה ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜a פלא »¿»ƒ¿ƒ««ƒ¿«≈

גדול  ‰LÁn‰וחידוש ˙ÈÁa ÌˆÚL אלא שלה, מועטת הארה רק לא ∆∆∆¿ƒ«««¬»»
המחשבה  של  הנעלם הפנימי  ‰CÙהחלק ÔÈÚ e‰fL ,ea„a ‰lb˙iƒ¿«∆¿ƒ∆∆ƒ¿«»«

‰˘aÈÏ ÌÈ16Ìi‰L שלו BÓˆÚההעלם, 'צמצום' Ct‰ולא »¿«»»∆«»«¿∆¿«
‰LaÈÏ. בגילוי ובא ¿«»»

Ôk Ìb ‡a˙Â הנ "ל במאמר  ¿ƒ¿»≈«≈
ֿ פסח  ֿ של  באחרון  ŒÈtŒÏÚL∆«ƒשנאמר 

ŒÌÈ ˙ÚÈ˜a Cv‰ ÔeÈ ‰Ê∆»«…∆ƒ¿ƒ««
ÔeÓ BÈ‡ ‰B‡ÎÏc ,ÛeÒ¿ƒ¿»≈»

‰nÏ בכלל˙BÈ‰Ï Cˆ‰ »»À¿«ƒ¿
B˙B‡a È‰Â ,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¿̃ƒ«««¬≈¿

eÏÚ „ˆ B˙B‡a e„iL „ˆ17 «∆»¿¿«»
רק  הייתה לא סוף ים שקריעת כך 

אלא  והצלה מילוט אפשרות לצורך 

ונשאלת  עצמה בפני  מטרה בכך  הייתה

מטרה?, אותה מהי  »‡Cהשאלה
ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈwL ,‡e‰ ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆¿ƒ««
ŒÔzÓÏ ‰Î‰‰ CˆÏ ‰˙È‰»¿»¿…∆«¬»»¿««
CLÓ ‰BzŒÔzÓc ,‰Bz»ƒ¿««»ƒ¿«

שהוא הנעלה האלוקי  »ÈÁa¿ƒ˙האור 
‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚc ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿»¿»¿ƒ¿«¿»
‰˙È‰ ‰ÊÏ ‰Î‰‰Â ,Èel‚a¿ƒ¿«¬»»¿∆»¿»
ÔÎÏÂ .ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ««¿»≈
ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜a ‰˙È‰»¿»ƒ¿ƒ««

˙Á‡ ‰ÚÈ˜a בשונה בלבד , ¿ƒ»««
עליה  לבוא לעתיד  הנהר  מבקיעת

נחלים" "לשבעה יבקע שהנהר  נאמר 

‰BzŒÔzÓ Ì„wL ÈÙÏ כאשר ¿ƒ∆…∆««»
התורה  ענייני  כל  ניתנו  לא עדיין 

ÌÈÈÚוהמצוות  ÔÈ„Ú eÈ‰ ‡Ï…»¬«ƒƒ¿»ƒ
Ì‡ Èk ,‰„BÚa ÌÈiËt¿»ƒƒ»¬»ƒƒ
‰ÚÈ˜a ,„Ïa ˙ÈÏÏk ‰Î‰¬»»¿»ƒƒ¿«¿ƒ»

.˙Á‡««
‰p‰ ,˙BÈ ˙eiËÙe (‚ƒ¿»ƒ≈ƒ≈
ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜c Èelb‰«ƒƒ¿ƒ««

‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚL בחינת ∆»¿»¿ƒ¿«¿»
(ים) העליונה È‡‰≈ƒהמחשבה

‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚa Èel‚a בחינת ¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿«¿»
(יבשה), העליון  ‰הדיבור  ÌÏBÚc Èelb‰ ˜ ‡Ï ,‡e‰˙eÏÈˆ‡ …««ƒ¿«»¬ƒ

Œ‰ÈˆÈŒ‰‡ÈaL Úe„ik ,‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa ˙BÓÏBÚa»»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»«»«∆¿ƒ»¿ƒ»
‡ÓÏÚ ‡e‰ ˙eÏÈˆ‡Â ,‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚ Ì‰ ‰iNÚ¬ƒ»≈»¿»¿ƒ¿«¿»«¬ƒ»¿»

‡ÈÒk˙‡c18, לעולמות ביחס שהרי  מאד  נעלית אלוקית התגלות זו  שגם ¿ƒ¿«¿»
ים  בקריעת אבל  ממש", "אלוקות נחשב האצילות עולם ֿ עשייה ֿ יצירה בריאה

אפילו  "מכוסה" שנחשב נעלה יותר  עוד  אלוקי  אור  של  התגלות הייתה סוף

אצילות  התגלות רק אינו  הגילוי  ולכן  האצילות, בעולם המאיר  האור  לגבי 

‡ˆeÏÈ˙בבי "ע  ÌbL ,˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚„Óa ‡e‰L ÈÙk ‡l‡∆»¿ƒ∆¿«¿≈»«¬≈≈∆«¬ƒ
‡e‰ דרגה אותה ÓÏÚ‡לגבי  el‡Â ,‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚ ÏÏÎaƒ¿»»¿»¿ƒ¿«¿»¿ƒ»¿»

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‡ÈÒk˙‡c¿ƒ¿«¿»¿«¿»
,˙eÏÈˆ‡Ó נעלות לדרגות ביחס ≈¬ƒ

נחשב  האצילות עולם מהאצילות,

אור  של  וההתגלות דאתגליא" "עלמא

לא  היא האצילות מעולם אלוקי 

אבל  דאתכסיא" "עלמא של  התגלות

נעלה  גילוי  היה סוף ים בקריעת

ÈÁa˙מאצילות  ‡e‰ ˙eÏÏÎeƒ¿»¿ƒ«
˙k‰ מעשר שלמעלה עליון  כתר  «∆∆

בעיקר  להאיר  שמתחילות הספירות

ומטה. האצילות ¿BÓÎeמעולם
ÏÈÚÏ ‡a˙pL הנזכר במאמר  ∆ƒ¿»≈¿≈

פסח  של  ÔÈÚ‰Lמאחרון  ÈÙk של ¿ƒ∆»ƒ¿»
שלמעלה האורות ‰e‡התגלות

' Ba LiL ,'ÈÂ‰ ÌLa¿≈¬»»∆≈
‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ,˙BÈÁa התחתון ¿ƒ¬»»ƒ¿«»

‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰Â. העליון'ÈÂ‰ «¬»»ƒ¿≈»¬»»
˙Bi˙B‡ '„ ÔÈÚ ‡e‰ ‡z˙Ïcƒ¿«»ƒ¿«ƒ
ÌeˆÓˆ ÌÈÚL ,'ÈÂ‰¬»»∆ƒ¿»»ƒ¿
‰ÎLÓ‰ ˙eËMt˙‰Â¿ƒ¿«¿«¿»»

,˙eËMt˙‰Â באגרת כמבואר  ¿ƒ¿«¿
"היו "ד  ד ): (פרק שבתניא התשובה

מרמזת  לבד  נקודה בחינת שהיא

העלם  בבחינת שהיא ית' לחכמתו 

לבחינת  שבאה קודם והסתר 

לבחינת  שבאה ואחר  התפשטות...

וההבנה... ההשגה וגילוי  התפשטות

לה  שיש ה"א באות ונרמזת נכללת

לאורך " וגם לרוחב... התפשטות בחינת

הכוונה  שאין  בחסידות (ומבואר 

וכוונתו  הדין  ממידת שנובע לצמצום

שהוא  לצמצום אלא השפעה למנוע

ההשפעה  מתהליך  נפרד  בלתי  חלק

בקצרה  לתלמידו  מתמצת שהרב כשם

והתפשטות,רע  לצמצום רומזות וה"א יו "ד  שהאותיות מבואר  ועוד  עמוק. יון 

וגם  למטה מלמעלה השפע וירידת להמשכת רומזות וה"א וא"ו  והאותיות

יש  שתחילה כך  על  רומזת ארוך  בקו  והמשכה יו "ד  כמו  שראשה וא"ו  האות

כמו  האחרונה, הה"א וגם והמשכה התפשטות ישנה כך  ואחר  צמצום

להתפשטות) רומזת ‰‰˙‰ee˙הראשונה, ÔÈÚÏ ÌÈÎÈiML ÈÙk¿ƒ∆«»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿«
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כו      

זֹו ׁשּבבחינה  ׁשּברצ ֹון, הוי' ה ּוא  ּדלעילא  ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָוהוי'

ה ּנה  יֹותר , ּולמעלה  ּבהעלם . הם  הא ֹות ּיֹות  ד ' ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָהרי

מ ּבחינת  ּגם  למעלה  ה ּוא  ּדלעילא  הוי' ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָענין

זֹו ׁשּבבחינה  ׁשּב'עצמ ּות ', הוי' ה ּוא  א ּלא  ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָהרצ ֹון,

הוי' ׁשּבחינת  והינּו, ּכלל . א ֹות ּיֹות  ּבֹו ְְְְֲִִֵֶַַָָָאין

הם  ׁשהא ֹות ּיֹות  א ּלא  א ֹות ּיֹות  ּבֹו יׁש ִִֵֵֶֶֶָָָָׁשּברצ ֹון

ּפרטי  ׁשּכל  לעיל  ׁשּנת ּבאר  ּוכמ ֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָּבהעלם ,

א ּלא  ּברצ ֹון, ּגם  יׁשנם  ּבפעל  ׁשּיׁשנם  ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהענינים 

הוי' ּבבחינת  ֿ ּׁשאיןּֿכן מה  ּבהעלם , הם  ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּברצ ֹון

ׁשהרי  ּכלל , א ֹות ּיֹות  ד ' ּבחינת  אין ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָׁשּב'עצמ ּות '

כ ּו', והת ּפּׁשט ּות  צמצ ּום  ה ּוא  ענינם  הא ֹות ּיֹות  ְְְְְִִִִַָָָד '

העלם  מ ּגדר  למעלה  ׁשה ּוא   ית ּבר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָועצמ ּות ֹו

והת ּפּׁשט ּות  ה ּצמצ ּום  ענין ּבֹו ׁשּי לא  ְְְְְְִִִִַַַַָֹוג ּלּוי,

ׁשּבחינת  ה ּוא  ֿ ס ּוף  ים  ּדקריעת  והח ּדּוׁש ְְְְִִִִֶַַַַָּכלל .

ׁשּב'עצמ ּות ', הוי' ׁשה ּוא  ּדלעילא , ּדה ּוי' ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָההעלם 

קריעת  ׁשהרי ּדלת ּתא . ּבהוי' מ ּמׁש ּבג ּלּוי ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָּבא 

ֿ ּתֹורה  ּובמ ּתן ֿ ּתֹורה , למ ּתן הכנה  היתה  ֿ ס ּוף  ְְְֲַַַַַָָָָָָים 

מ ּתן19ּֿכתיב  ׁשּבׁשעת  והינּו, ,אלקי הוי' אנכי ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹ

ׁשעל ֿ ׁשּזה ּו ׁשּב'עצמ ּות ', הוי' ּגם  נמ ׁש ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָּתֹורה 

ּבבחינת  ּתֹופסים  למ ּטה  ה ּתֹורה  ל ּמּוד  ְְְְִִִִֵֶַַַָידי

אמר ּו ולכן , ית ּבר ׁשּבא 20עצמ ּות ֹו מי א ׁשרי ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

ׁשּלמד  ה ּתלמ ּוד  ֿ ידי ׁשעל  ּביד ֹו, ותלמ ּוד ֹו ְְְְְְֵֶֶַַַַַָָָלכאן

לכל  זֹוכה  ה ּוא  הרי  ּדת ֹורה , ּבגליא  ְְְְְֲֵֶַַָָָָלמ ּטה 

נּתנּו הענינים  ׁשּכל  לפי  ׁשּזה ּו ּדלעתיד , ְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָָָה ּגּלּויים 

וכיון  ׁשּלמ ּטה . ּבּתֹורה  א ּפּגעגעבען) זי ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ(הא ּבן

האיר  ֿ ּתֹורה , למ ּתן הכנה  היתה  ֿ ס ּוף  ים  ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָׁשּקריעת 
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דאתגליא". "עלמא עניין  והוא ÏÈÚÏc‡בפועל  'ÈÂ‰Â העליון'ÈÂ‰ ‡e‰ «¬»»ƒ¿≈»¬»»

ÔBˆaL,העולמות להתהוות הרצון  התעוררות BÊבתחילת ‰ÈÁaL ∆»»∆ƒ¿ƒ»
,ÌÏÚ‰a Ì‰ ˙Bi˙B‡‰ '„ È‰ לצורך צמצום בהם שיהיה מבלי  ¬≈»ƒ≈¿∆¿≈

"עלמא  עניין  והוא בפועל , הבריאה לצורך  שנחוצה וההתפשטות ההתגלות

במאמר  שהוסבר  וכפי  דאתכסיא".

הוי ' "שם עניין  משמעות הנ "ל ,

שבאדם  כשם אשר  היא שברצון "

עד  מ"חכמה" הנפש כוחות עשרה

הספירות  לעשר  המקבילים "מלכות"

'פנימיים' כוחות הם העליונות

של  והיכולות הגוף לאברי  המותאמים

כוח  הוא הרצון  כוח ואילו  האדם,

באברים  מתלבש שלא כללי  'מקיף'

גם  כך  בשווה, בכולם נמצא אלא

הוא  העליון  הרצון  כביכול , למעלה,

"כתר  ונקרא הספירות מעשרת למעלה

מעל  הוא שהכתר  לכך  בדומה עליון ",

עניינו  היא זו  ובחינה האדם, של  הראש

שלמעלה  דלעילא" הוי ' "שם של 

סוף, ים קריעת ובעת מהעולמות.

הוי ' שם גם 'נקרעו ', ההסתרים כאשר 

מכוסה  הוא כלל  שבדרך  שברצון 

התגלה. ˙BÈ,ונעלם ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈
האור  התגלות דבר , של  לאמיתו 

מדרגה  הייתה סוף ים בקריעת האלוקי 

האור  רק לא גבוהה: יותר  עוד 

האור  רק ולא האצילות שבעולם

התגלה  מאצילות שלמעלה שבכתר 

עוד  בחינה של  התגלות גם הייתה אלא

דלעילא" הוי ' ב"שם נעלית יותר 

כי  דאתכסיא", "עלמא ≈p‰ƒ‰שעניינו 
‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÔÈÚ נעלית בדרגה ƒ¿«¬»»ƒ¿≈»

ÈÁaÓ˙יותר  Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»«ƒ¿ƒ«
'ÈÂ‰ ‡e‰ ‡l‡ ,ÔBˆ‰»»∆»¬»»
BÊ ‰ÈÁaL ,'˙eÓˆÚ'aL∆¿«¿∆ƒ¿ƒ»
המורכב  הוי ' בשם בחינה שהיא למרות

אשר  עד  נעלה כך  כל  עניין  זהו  בעצם אותיות, ‡מארבע Ba ÔÈ‡˙Bi˙B ≈ƒ
˙Bi˙B‡ Ba LÈ ÔBˆaL 'ÈÂ‰ ˙ÈÁaL ,eÈ‰Â .ÏÏk מדובר כי  ¿»¿«¿∆¿ƒ«¬»»∆»»≈ƒ

עולמות  לברוא העליון  רצון  של  התעוררות בה שיש «∆‡l‡בדרגא
ÌÏÚ‰a Ì‰ ˙Bi˙B‡‰L, גילוי לידי  ירדו  לא ‡a˙pLועדיין  BÓÎe ∆»ƒ≈¿∆¿≈¿∆ƒ¿»≈

ÏÚÙa ÌLiL ÌÈÈÚ‰ ÈËt ÏkL ÏÈÚÏ דבר של  ÌLÈבסופו  ¿≈∆»¿»≈»ƒ¿»ƒ∆∆¿»¿…«∆¿»
ÔBˆa Ìb, הרצון התעוררות בתחילת ‰Ìאפילו  ÔBˆaL ‡l‡ «»»∆»∆»»≈

ÌÏÚ‰a, נתגלו לא ‰ÈÂ'ועדיין  ˙ÈÁa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ¿∆¿≈«∆≈≈ƒ¿ƒ«¬»»
ÏÏk ˙Bi˙B‡ '„ ˙ÈÁa ÔÈ‡ '˙eÓˆÚ'aL,מוגדרות אותיות בתור  ∆¿«¿≈¿ƒ«ƒ¿»

‡e‰ ÌÈÚ ˙Bi˙B‡‰ '„ È‰L כאמור˙eËMt˙‰Â ÌeˆÓˆ ∆¬≈»ƒƒ¿»»ƒ¿¿ƒ¿«¿
Èel‚Â ÌÏÚ‰ „bÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L Ca˙È B˙eÓˆÚÂ ,'eÎ שהם ¿«¿ƒ¿»≈∆¿«¿»ƒ∆∆∆¿≈¿ƒ

בעצם  לא אך  העצם של  והתפשטות בהארה רק מקום להם שיש מושגים

ÏÏk.עצמו , ˙eËMt˙‰Â ÌeˆÓv‰ ÔÈÚ Ba CiL ‡Ï וכמבואר …«»ƒ¿««ƒ¿¿ƒ¿«¿¿»
הוי ' שם בין  שההבדל  הנזכר  במאמר 

על  יובן  שבעצמותו  הוי ' לשם שברצון 

לבנות  ברצון  המתעורר  מאדם משל  פי 

יש  שמטבעו  מכך  נובע והדבר  בית,

בעצם  שמושרש לבית רצון  אדם לכל 

מכך  וכתוצאה מוחלט", כ "רצון  נפשו 

התהליך  של  בסופו  מתעורר  האדם

כביכול . למעלה, גם וכך  גלוי . ברצון 

לבריאת  העליון  הרצון  התעוררות

המוחלט" מ"רצון  נובעת העולמות

וגם  בעצמותו . שקיים לעולמות

המוחלט', "רצון  של  זו  נעלמת בבחינה

שבהמשך  הוי ' שם את בהעלם יש

מדרגה  ויורד  דרכו  מתגלה הרצון 

ב'רצון  הוא הוי ' ששם כפי  אבל  לדרגה,

לא  האותיות בין  ההבדלים המוחלט',

להגדיר  ניתן  ולא נרגשים ולא ניכרים

היא  מציאותם כי  ביניהם ולחלק אותן 

מוגדרת. ולא מופשטת בצורה

ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜c LecÁ‰Â¿«ƒƒ¿ƒ««
'Èe‰c ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÁaL ‡e‰∆¿ƒ««∆¿≈¿«»»
'ÈÂ‰ ‡e‰L ,‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»∆¬»»

,'˙eÓˆÚ'aL ההעלם אפילו  הנה ∆¿«¿
LnÓהזה הנעלה  Èel‚a ‡a»¿ƒ«»

.‡z˙Ïc 'ÈÂ‰a הדבר וטעם «¬»»ƒ¿«»
התגלות  גם הייתה סוף ים שבקריעת

היא  הזו  והנעלמת הנעלית הבחינה של 

‰˙È‰ ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜ È‰L∆¬≈¿ƒ««»¿»
ŒÔzÓe ,‰BzŒÔzÓÏ ‰Î‰¬»»¿««»¿««

È˙k ‰Bz19'ÈÂ‰ ÈÎ‡ »¿ƒ»…ƒ¬»»
ŒÔzÓ ˙ÚLaL ,eÈ‰Â ,EÈ˜Ï‡¡…∆¿«¿∆ƒ¿«««
'ÈÂ‰ Ìb CLÓ ‰Bz»ƒ¿««¬»»
ÌÈÒÙBz ‰hÓÏ ‰Bz‰ „enÏ È„ÈŒÏÚL e‰fL ,'˙eÓˆÚ'aL∆¿«¿∆∆∆«¿≈ƒ«»¿«»¿ƒ

Ca˙È B˙eÓˆÚ ˙ÈÁa כפי בתורה עוסקים הזה בעולם שכאן  למרות ƒ¿ƒ««¿ƒ¿»≈
 ֿ הקדוש של  עצמותו  את בתורה יש בעצם כי  גשמיים, בדברים שנתלבשה

ֿ הוא, ‡eÓברוך  ÔÎÏÂ20Ô‡ÎÏ ‡aL ÈÓ ÈL‡ הבא לעולם ¿»≈»¿«¿≈ƒ∆»¿»
‡ÈÏ‚a ‰hÓÏ „ÓlL „eÓÏz‰ È„ÈŒÏÚL ,B„Èa B„eÓÏ˙Â חלק ¿«¿¿»∆«¿≈««¿∆»«¿«»¿«¿»

e‰fLהנגלה  ,„È˙ÚÏc ÌÈÈelb‰ ÏÎÏ ‰ÎBÊ ‡e‰ È‰ ,‰B˙c¿»¬≈∆¿»«ƒƒƒ¿»ƒ∆∆
‰Bza ÔÚaÚ‚Úbt‡ CÈÊ Ôa‡‰) ez ÌÈÈÚ‰ ÏkL ÈÙÏ¿ƒ∆»»ƒ¿»ƒƒ¿»¿ƒ»≈≈≈«»
,‰BzŒÔzÓÏ ‰Î‰ ‰˙È‰ ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈwL ÔÂÈÎÂ .‰hÓlL∆¿«»¿≈»∆¿ƒ««»¿»¬»»¿««»
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כז      

ׁשּנמ ׁש ׁשּב'עצמ ּות ', הוי' ּגם  ֿ ס ּוף  ים  ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָּבקריעת 

נמ ׁש ֿ זה  ֿ ידי ועל  ּדלת ּתא . הוי' ּבבחינת  ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּבג ּלּוי

ּבעלמא  האיר  ּדאת ּכסיא  ׁשעלמא  יֹותר  למ ּטה  ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָּגם 

נה ּפּדאת ּגלי  ה ּזה  ּבע ֹולם  למ ּטה  ׁשּגם  ועד  א , ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָ

ליּבׁשה . ְַַָָָה ּים 

‰p‰Â ועלמא ּדאת ּגליא  עלמא  לח ּבר  ה ּכח  ¿ƒ≈ְְְְְְְִֵַַַַָָָָָֹ

ח ּבּור  ׁשּיהיה  יֹותר  למעלה  ועד  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָּדאת ּכסיא 

מ ׁשה  ֿ ידי על  זה  הרי ּדלעילא , והוי' ּדלת ּתא  ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהוי'

ׁשּכת ּוב 21ר ּבינּו ּוכמ ֹו הוי',22, הוי' וּיקרא  ְְֲֲִֵֶַַָָָָָָ

מ ׁשה  ׁשל  ׁשּבחינת ֹו ּדכיון מ ׁשה , על  קאי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּדוּיקרא 

לח ּברם , ּבכח ֹו לכן ה ּבחינֹות , מב ' למעלה  ְְְְְְִִִֵַַַָָָֹהיא 

ּגם  למעלה  היא  מ ׁשה  ׁשל  ׁשּבחינת ֹו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָֹוהינּו,

מ ּבחינת  ּגם  למעלה  היינּו ּדלעילא , הוי' ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָמ ּבחי'

לעיל  נת ּבאר  ּדה ּנה  ׁשּב'עצמ ּות '. ׁשהוי'23הוי' ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

ה ּמחלט  ׁשּברצ ֹון הוי' ּבחינת  ה ּוא  ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָֻׁשּב'עצמ ּות '

הוי' ּבחינת  ׁשּגם  מ ּובן ּכן ואם  ְְְְֲִִֵֶַַַָָָּבעצמ ּות ֹו,

א ּלא  מ ּמׁש,  ית ּבר עצמ ּות ֹו אינֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָׁשּב'עצמ ּות '

היא  מ ׁשה  ׁשּבחינת  וזה ּו ּבעצמ ּות ֹו. ה ּכל ּול  ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹהא ֹור 

מ ׁשה  ּכי ׁשּב'עצמ ּות ', הוי' מ ּבחינת  ּגם  ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹלמעלה 

ׁשּכת ּוב  וזה ּו מ ּמׁש.  ית ּבר ּבעצמ ּות ֹו 24מ ּגיע  ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

הוי' ע ׂשה  א ׁשר  ה ּגד ֹולה  ה ּיד  את  יׂשראל  ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָוּירא 

ּבהוי' וּיאמינּו הוי' את  העם  וּיירא ּו ְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָּבמצרים 

ה ּוא  ׁשּבּפס ּוק  ה ּמדרג ֹות  ּדסדר  עב ּדֹו, ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָֹּובמ ׁשה 

ע ׂשה  א ׁשר  ג ֹו' יׂשראל  וּירא  למעלה , ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָמ ּלמ ּטה 

הוי' את  העם  וּיירא ּו ּדלת ּתא , הוי' היינּו ְְְֲֲֲִִֶַַַָָָָָָָָָהוי'

הוי' היינּו ּבהוי' וּיאמינּו ּדלעילא , הוי' ְְְֲֲֲֲִִֵַַַַַָָָָָָָהיינּו

לעיל  ׁשּנת ּבאר  (ּכמ ֹו ּבאריכ ּות ),25ׁשּב'עצמ ּות ' ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָ

מ ּובן  ׁשּמּזה  עב ּדֹו, ּובמ ׁשה  נאמר  ֿ זה  ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָֹּולאחרי

הוי' מ ּבחינת  ּגם  למעלה  היא  מ ׁשה  ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹׁשּבחינת 

ּגם  ּולהמ ׁשי לח ּבר  ּבכח ֹו ולכן ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָֹׁשּב'עצמ ּות '.

ּבג ּלּוי. ׁשּיאיר  ׁשּב'עצמ ּות ' הוי' ְְְְֲִִִֶֶַַָָָּבחינת 
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ואילך).21) ג קנה, ח "א – החדשה (בהוצאה ואילך ב  ריז, בשלח  תו"ח  ראה – לקמן ו.22)בהבא לד, ד"ה 23)תשא

ואילך). 242 ע ' (לעיל פ "ה לא.24)והחרים יד, ואילך).25)בשלח  240 ע ' (לעיל ואילך פ "ד והחרים ד"ה

    
ה'עצמות', גילוי  ‰ÈÂ'שהוא Ìb ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜a È‡‰≈ƒƒ¿ƒ«««¬»»

ŒÏÚÂ .‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ˙ÈÁa Èel‚a CLÓpL ,'˙eÓˆÚ'aL∆¿«¿∆ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«¬»»ƒ¿«»¿«
‰ÊŒÈ„È היא כלל  שבדרך  שבו  נעלית הכי  בדרגה דלעילא שהוי ' לאחר  ¿≈∆

בו  והאיר  וחדר  דלתתא בהוי ' התגלה שבעצמות, הוי ' מהתגלות, ְַָלמעלה

CLÓ הדבר˙BÈ ‰hÓÏ Ìb ƒ¿»«¿«»≈
‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚL כלל שבדרך  ∆»¿»¿ƒ¿«¿»

ונעלם  מכוסה ÓÏÚa‡הוא È‡‰≈ƒ¿»¿»
,‡ÈÏb˙‡c הבחינות והתגלות ¿ƒ¿«¿»

לדרגה  מדרגה ונמשכה הלכה הנעלמות

‰f‰ ÌÏBÚa ‰hÓÏ ÌbL „ÚÂ¿«∆«¿«»»»«∆
Ìi‰ Ct‰ העלם LaÈÏ‰שעניינו  ∆¿««»¿«»»

גילוי . שעניינה

aÁÏ Ák‰ ‰p‰Â‡ÓÏÚ ¿ƒ≈«…«¿«≈»¿»
‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚÂ ‡ÈÏb˙‡c¿ƒ¿«¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿»
ב"עלמא  והנעלם שהנסתר  כך 

ב"עלמא  ויאיר  יתגלה דאתכסיא"

˙BÈדאתגליא" ‰ÏÚÓÏ „ÚÂ¿«¿«¿»≈
‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ eaÁ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ¬»»ƒ¿«»

‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰Â הכי שהדרגה כך  «¬»»ƒ¿≈»
דלעילא" ב"הוי ' נעלמת והכי  נעלית

דלתתא", ב"הוי ' ותאיר  ≈¬‰Èתתגלה
eÈa ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ‰Ê21, ∆«¿≈…∆«≈

e˙kL BÓÎe22 י "ג בפסוקי  בתורה ¿∆»
הרחמים ‰ÈÂ',מידות 'ÈÂ‰ ‡˜iÂ«ƒ¿»¬»»¬»»

È‡˜ ‡˜iÂc ומכוון ÏÚמדבר  ¿«ƒ¿»»≈«
ÏL B˙ÈÁaL ÔÂÈÎc ,‰LÓ…∆¿≈»∆¿ƒ»∆
'Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰LÓ…∆ƒ¿«¿»ƒ

,˙BÈÁa‰ וגם העליונה גם «¿ƒ
BÁÎaהתחתונה  ÔÎÏ משה של  »≈¿…

ÏL B˙ÈÁaL ,eÈ‰Â ,ÌaÁÏ¿«¿»¿«¿∆¿ƒ»∆
Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰LÓ…∆ƒ¿«¿»«
eÈÈ‰ ,‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¬»»ƒ¿≈»«¿
'ÈÂ‰ ˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«ƒ¿ƒ«¬»»

,'˙eÓˆÚ'aL. להלן שיבואר  כפי  ∆¿«¿
ÏÈÚÏ ‡a˙ ‰p‰c23 במאמר ¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈

(ונזכר  הנ "ל  "והחרים" ֿ המתחיל  דיבור 

לעיל ) בביאור  בקצרה ««¬∆ÈÂ‰L'גם
'ÈÂ‰ ˙ÈÁa ‡e‰ '˙eÓˆÚ'aL∆¿«¿¿ƒ«¬»»
B˙eÓˆÚa ËÏÁn‰ ÔBˆaL∆»»«À¿»¿«¿
ועדיין  בעצמותו  מושרש שהוא כפי 

לברוא  הרצון  התעוררות היתה לא

עולמות, ÔeÓולהוות Ôk Ì‡Â¿ƒ≈»
,LnÓ Ca˙È B˙eÓˆÚ BÈ‡ '˙eÓˆÚ'aL 'ÈÂ‰ ˙ÈÁa ÌbL∆«¿ƒ«¬»»∆¿«¿≈«¿ƒ¿»≈«»

B˙eÓˆÚa ÏeÏk‰ B‡‰ ‡l‡,העצם שלעומת בחסידות כמבואר  ∆»»«»¿«¿
מקור  'מאור ', שלכל  ואף לעצם, שמחוץ דבר  היא והתפשטות התגלות כל 

עצמו  המאור  זה אין  סוף סוף הרי  אור , של  והתפשטות הארה יש אור , של 

עדיין  שהוא כפי  השמש וזיו  אור  (כמשל  בעצמותו  כלול  שהאור  כפי  אלא

השמש). ÈÁaL˙בתוך  e‰ÊÂ¿∆∆¿ƒ«
Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰LÓ…∆ƒ¿«¿»«
,'˙eÓˆÚ'aL 'ÈÂ‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¬»»∆¿«¿
B˙eÓˆÚa ÚÈbÓ ‰LÓ Èkƒ…∆«ƒ«¿«¿

LnÓ Ca˙È. באורו רק ולא ƒ¿»≈«»
e˙kL e‰ÊÂ24 לאחר בתורה ¿∆∆»

סוף  ים קריעת נס ¿»»iÂ‡תיאור 
‰ÏB„b‰ „i‰ ˙‡ Ï‡NÈƒ¿»≈∆«»«¿»
ÌÈˆÓa 'ÈÂ‰ ‰NÚ L‡¬∆»»¬»»¿ƒ¿«ƒ
'ÈÂ‰ ˙‡ ÌÚ‰ e‡ÈiÂ«ƒ¿»»∆¬»»
,BcÚ ‰LÓe 'ÈÂ‰a eÈÓ‡iÂ««¬ƒ«¬»»¿…∆«¿
˜eÒtaL ˙B‚„n‰ „Òc¿≈∆««¿≈∆«»

,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‡e‰ היינו ƒ¿«»¿«¿»
‚B'שבתחילה  Ï‡NÈ ‡iÂ««¿ƒ¿»≈

eÈÈ‰ 'ÈÂ‰ ‰NÚ L‡ בשלב ¬∆»»¬»»«¿
של  התגלות הייתה ««¬‰ÈÂ'ראשון 

,‡z˙Ïc מכן e‡ÈiÂלאחר  ƒ¿«»«ƒ¿
eÈÈ‰ 'ÈÂ‰ ˙‡ ÌÚ‰ התגלות »»∆¬»»«¿

ÏÈÚÏc‡,של  'ÈÂ‰,הבא ובשלב ¬»»ƒ¿≈»
של  לדרגה הגיעו  יותר , הנעלה

eÈÈ‰ 'ÈÂ‰a eÈÓ‡iÂ שהייתה ««¬ƒ«¬»»«¿
של  eÓˆÚ'aL˙'התגלות 'ÈÂ‰¬»»∆¿«¿

ÏÈÚÏ ‡a˙pL BÓk)25 במאמר ¿∆ƒ¿»≈¿≈
ÊŒÈÁ‡Ïe‰הנ "ל  ,(˙eÎÈ‡a«¬ƒ¿«¬≈∆

בהוי ' לאמונה שהגיעו  לאחר 

אז  רק LÓe‰שבעצמותו , Ó‡∆¡«¿…∆
˙ÈÁaL ÔeÓ ‰fnL ,BcÚ«¿∆ƒ∆»∆¿ƒ«

‰LÓ לידי באה והיא האמינו  שבה …∆
ביותר , הנעלה בשלב באחרונה, גילוי 

˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»«ƒ¿ƒ«
'˙eÓˆÚ'aL 'ÈÂ‰, כאמור כי , ¬»»∆¿«¿

ומחובר ) (דבוק "מגיע" משה

ֿ הוא. ֿ ברוך  הקדוש של  בעצמותו 

BÁÎa ÔÎÏÂ משה aÁÏשל  ¿»≈¿…¿«≈
'ÈÂ‰ ˙ÈÁa Ìb CÈLÓ‰Ïe¿«¿ƒ«¿ƒ«¬»»
Èel‚a È‡iL '˙eÓˆÚ'aL∆¿«¿∆»ƒ¿ƒ
ויתגלה  וירד  וימשיך  שברצון  בהוי '

והפיכת  סוף ים קריעת לפעולת עד 

הזה. בעולם בפועל  ליבשה הים
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כח      

י p‰Â‰ד ) ׁשּקריעת  הכנה ּכׁשם  היתה  ֿ ס ּוף  ם  ¿ƒ≈ְְְֲִֵֶַַָָָָ

ּגם  ּכ ּדת ֹורה , ּדגליא  ֿ ּתֹורה  ְְְְַַַַָָָָלמ ּתן

ּתהיה  לעתיד  ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  ׁשּתת ּגּלה  ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹקדם 

יד ֹו והניף  ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּנהר , ּדבקיעת  ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָההכנה 

ר ּוח ֹו ּבעים  ה ּנהר  מ ׁשיח .26על  ׁשל  ר ּוח ֹו ּדא  , ְִֶַַַַָָָָָ

ּדגליא  ֿ ּתֹורה  למ ּתן ׁשההכנה  ּביניהם , ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוההפר ׁש

ֿ ּתֹורה  למ ּתן והכנה  ה ּים , ּבקיעת  היא  ְְְֲִִַַַַַָָָָָּדת ֹורה 

ה ּנהר . ּבקיעת  היא  ה ּתֹורה  ְְִִִִִַַַָָָּדפנימ ּיּות 

e‡e לנהר 27הענין ים  ּבין ההפר ׁש ּדה ּנה , , ≈ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ

ּבאדם  ה ּנפ ׁש ּבכח ֹות  ׁשה ּוא  מ ּכמ ֹו ְְִֶֶֶַָָָָֹיּובן

ּבחינת  ה ּוא  ונהר  ּדּבּור , ּבחינת  ה ּוא  ׁשּים  ְְְְִִִֶַַַָָָָלמ ּטה ,

וק ּימא 28מח ׁשבה  מקוי ים  ּכי, כן 29, ּוכמ ֹו , ְְְֲִִֵֵַַָָָָָ

לד ּבר  ועת  לח ׁשֹות  עת  - ה ּנהר 30ּבד ּבּור  ּומי , ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָ

ואזלי  ׁשּמׁשֹוטטת 31ניידי ּבמח ׁשבה  כן ּוכמ ֹו , ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

יׁש ּבמח ׁשבה ) והן ּבד ּבּור  (הן ּוב ׁשניהם  ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָּתמיד .

לענין  צרי ולכן ּגּלּוי, ּובחינת  העלם  ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבחינת 

ּבזה , והענין ּבג ּלּוי. ימ ׁש ׁשההעלם  ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻה ּבקיעה ,

ז"ל  ר ּבֹותינּו אמר ּו אינׁש32ּדה ּנה  קאי לא  ְְִִִֵֵֵַַָָֹ

זאת  ׁשּמּלבד  והינּו, כ ּו', ּדר ּביּה ְְְְְִֵֶַַַַַָֹא ּדע ּתא 

ּגּלּוי  ּבהם  אין עצמם  מ ּצד  ה ּדּבּור  ְִִִִֵֶֶַַַָָׁשא ֹות ּיֹות 

ואז  ֿ ׂשכל , ּבר  יהיה  ׁשה ּתלמיד  צרי ולכן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה ּׂשכל ,

א ֹות ּיֹות  ֿ ידי על  ה ּׂשכל  את  לג ּלֹות  יּוכל  ְְְִֵֵֶֶַַַַַָּדוקא 

עצמם  ׁשּבא ֹות ּיֹות  לפי והינּו הרב , ׁשל  ְְְְִִִֶֶַַַַָָָה ּדּבּור 

לא  ֿ ׂשכל  ּבר  ׁשאינֹו מי ולכן ּבהעלם , ה ּוא  ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹה ּׂשכל 

הרי  זאת , מ ּלבד  ה ּנה  מהא ֹות ּיֹות , מא ּומה  ְְֲִִִִֵֵֵַָָָֹיבין

ּכא ׁשר  עצמ ֹוּגם  ּומיּגע  ֿ ׂשכל  ּבר  ה ּוא  ה ּתלמיד  ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַ

לא  אז ּגם  ּבא ֹות ּיֹות , ׁשּיׁשנֹו ה ּׂשכל  את  ְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹלג ּלֹות 

ה ּׂשכל  עצם  ׁשּבחינת  והינּו, ּדר ּביּה, א ּדע ּתא  ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָקאי

וה ּנה , ּבג ּלּוי . ּבא  ואינֹו ּבא ֹות ּיֹות  ּבהעלם  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָנׁשאר 

ּבמח ׁשבה  ּגם  ּכ וג ּלּוי, העלם  יׁש ׁשּבד ּבּור  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּכׁשם 

ּדּבּור  ּבין ההפר ׁש ׁשהרי וג ּלּוי, העלם  ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַיׁש
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כט      

לזּולת ֹו, ּגּלּוי ה ּוא  ׁשּדּבּור  ה ּוא  ְְֲִִֶַָָָלמח ׁשבה 

ּכׁשם  ה ּנה  ולכן, לעצמ ֹו, ּגּלּוי היא  ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָּומח ׁשבה 

ֿ ידי  על  ל ּזּולת  נת ּגּלה  לא  ה ּׂשכל  ּופנימ ּיּות  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשעצם 

ׁשעמק  ּבמח ׁשבה , ּגם  ּכ ה ּדּבּור , ְֲִִֶֶַַַָָָֹא ֹות ּיֹות 

ּגם  מת ּגּלים  אינם  וה ּמּדֹות  ה ּׂשכל  ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָּופנימ ּיּות 

ׁשאנּו ּוכמ ֹו ה ּמח ׁשבה , א ֹות ּיֹות  ֿ ידי על  ְְְְֲִֵֶַַַַָָָלעצמ ֹו

ֿ אפ ׁשר  אי ּבתק ּפּה היא  ה ּמּדה  ׁשּכא ׁשר  ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָר ֹואים 

ׁשּנת ּבאר   ּדר ֿ ועל  מס ּדרת . מח ׁשבה  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשּתהיה 

להיֹות  צרי מס ּדר , ּדּבּור  ׁשּיהיה  ׁשּבכדי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָֻלעיל 

ׁשּבכדי  ּבמח ׁשבה , ּגם  ה ּוא  ּכן ּבמח ׁשבה , ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָצמצ ּום 

צמצ ּום  להיֹות  צרי מס ּדרת , מח ׁשבה  ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָֻׁשּתהיה 

וה ּמּדֹות  ה ּׂשכל  ּׁשעצם  לפי והינּו ּובמ ּדֹות , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַּבׂשכל 

ה ּמח ׁשבה . ּבא ֹות ּיֹות  מת ּגּלים  ְְֲִִִֵַַַָָָאינם 

‰Êe ּדנגלה ֿ ּתֹורה  למ ּתן ׁשההכנה  ה ּטעם  יּובן »∆ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָ

ּבחינת  ה ּים , ּבקיעת  ֿ ידי על  היתה  ְְְְְִִֵַַַַָָָָּדת ֹורה 

ה ּתֹורה  ּדפנימ ּיּות  ֿ ּתֹורה  למ ּתן וההכנה  ְְְֲִִִִַַַַַָָָָה ּדּבּור ,

ה ּמח ׁשבה , ּבחינת  ה ּנהר , ּבקיעת  ֿ ידי על  ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָּתהיה 

על ֿ ה ּוא  ּדלעתיד  ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  ׁשּגּלּוי ְְְִִִִִִֶַַָָלפי

ּפנימ ּיּות  עמק  ּגּלּוי האדם  ּבנפ ׁש ּדגמא   ְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָֹֻּדר

על  מעלימים  ה ּמח ׁשבה  א ֹות ּיֹות  ׁשּגם  ֲֲִִִֶַַַַַַָָֹה ּכח ֹות ,

וזה ּו מ ׁשיח 33זה . ּגּבי ּׁשּכת ּוב  יׂשּכיל 34מה  ה ּנה  ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

למעלה  ׁשּיהיה  מאד , וגב ּה ונּׂשא  יר ּום  ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹעב ּדי

ר ּבינּו מ ׁשה  ּכפי 35מהאב ֹות , ּגם  הרא ׁשֹון ּומאדם  ְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

החטא  קדם  אחר 36ׁשהיה  ּבמק ֹום  ּומבאר  ,37 ְְְֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

ׁשּנ ה ּמעל ֹות  ּכנגד ׁשחמ ׁש הם  מ ׁשיח  ּגּבי אמר ּו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ר ּוח  נפ ׁש ה ּנׁשמה , ּבהם  ׁשּנקראת  ה ּׁשמ ֹות  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָחמ ּׁשה 

יחידה  ח ּיה  מ ׁשה 38נׁשמה  האב ֹות  ׁשאצל  והינּו, , ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

נפ ׁש ּבחינת  ּגּלּוי רק  היה  הרא ׁשֹון ואדם  ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָר ּבנּו

יחידה , ּבחינת  ּגם  יג ּלה  ּומ ׁשיח  ח ּיה , נׁשמה  ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָר ּוח 

מה ׁשּתל ׁשל ּות , למעלה  היא  יחידה  ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָׁשּבחינת 

ואף  ע ּתיק . ּפנימ ּיּות  ּבחינת  ה ּוא  למעלה  ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָוענינּה
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המוחין  הוא שעניינם הראשון  ואדם ומשה מהאבות שלמעלה משיח של 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86



ל      

א ּבא  ּפנימ ּיּות  מ ּבחינת  ה ּוא  מ ׁשה  ,39ׁשּגם  ְְִִִִֶֶַַַָֹ

ע ּתיק  ּפנימ ּיּות  א ּבא  ֿ מק ֹום ,40ּופנימ ּיּות  מ ּכל  , ְְִִִִִִַַָָָ

ׁשהיא  ּכפי ע ּתיק  ּפנימ ּיּות  ּדֹומה  אינֹו ְְֲִִִִִֵֵֶֶַהרי

ּכפי  ע ּתיק  לפנימ ּיּות  א ּבא , ּפנימ ּיּות  ְְְְִִִִִִִִִַַַָּבבחינת 

תרס "ו  ּבהמ ׁש ּכּמבאר  ּבמק ֹומ ּה, ְְְְִִֵֶֶַָָֹׁשהיא 

ּפנימ ּיּות 41ּבאר ּכה  ּגּלּוי ּבׁשביל  ה ּנה  ולכן, . ְְְֲִִִִִִֵֵָָָֻ

מס ּפיק  לא  ה ּמׁשיח , ּבביאת  ׁשּיהיה  ְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹה ּתֹורה 

ה ּנהר , ּבקיעת  ּגם  להיֹות  צרי א ּלא  ה ּים , ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָּבקיעת 

ּדלעתיד . ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  לג ּלּוי ההכנה  ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָׁשּזֹוהי

ּׁשּכת ּוב e‰ÊÂה ) ּבּנהר 16מה  ליּבׁשה , ים   הפ ¿∆ְֶַַַַָָָָָָָ

ּדח ׁשיב  ּבֹו, נׂשמחה  ׁשם  ּברגל , ְְְְֲִִֶַַַָָָּיעבר ּו

ים   הפ למעלה . ּדמ ּלמ ּטה  ּבסדר  מדרג ֹות  ג ' ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּכאן

ּביציאת  ׁשהיתה  ֿ ס ּוף  ים  קריעת  על  קאי ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָליּבׁשה ,

ה ּנהר  ּבקיעת  על  קאי ּברגל , יעבר ּו ּבּנהר  ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָמצרים .

ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  לג ּלּוי הכנה  ׁשהיא  ְְְֲִִִִִִֶַָָָָּדלעתיד 

על  קאי ּבֹו, נׂשמחה  ׁשם  ּׁשּכת ּוב  ּומה  ְְְִִִֵֶַַָָָָָּדלעתיד .

ֿ ּפי  על  ּכּמּובן ּדלעתיד , ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  ְְִִִִִִַַַָָָּגּלּוי

האריז"ל  ּבכתבי ּׁשּזכה 42ה ּמבאר  מה  ׁשּכל  ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

זה  היה  כ ּו' ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  לג ּלּוי ְְֲִִִִֶַַָָָָהאריז"ל 

ׂשמח  ֿ ידי מצוה .על  ׁשל  ה  ְְְִִֵֶַָָ

ÌÓ‡ מ ּזה ׁשהרי להבין, צרי עדין »¿»ְֲֲִִִִֵֶֶַָָ

על ֿ ה ּתֹורה  לפנימ ּיּות  זכה  ְֲִִִִֶַַַָָָָׁשהאריז"ל 

ׁשּגּלּוי  לכא ֹורה , מ ּוכח  מצוה , ׁשל  ׂשמחה  ְְְְִִִִֵֶֶָָָָידי

ׁשל  מ ּׂשמחה  למעלה  ה ּוא  ה ּתֹורה  ְְְְִִִִֶַַָָָּפנימ ּיּות 

ּכעין  היה  ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  ּגּלּוי ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָמצוה ,

 ּולאיד מצוה . ׁשל  ה ּׂשמחה  על  ׂשכר  ְְְְִִִֶַַַָָָָָּתׁשל ּום 

יד ּוע  הרי הרי 43ּגיסא , ּדבר  לאיזה  ה ּגֹורם  ׁשּכל  ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּבכח ֹו ּגּופא  ׁשּמּזה  והינּו, מ ּמּנּו, למעלה  ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹה ּוא 

ּבעצמ ֹו ׁשה ּוא  מ ּוכח , זה , ּדבר  ּולהמ ׁשי ְְְְְִִֶֶַַָָָֹלגרם 

ֿ זה  ֿ ּפי ועל  ה ּדבר . המ ׁשכת  לגרם  ּבכח ֹו ולכן ֿ יד ֹו, על  ה ּנמ ׁש מה ּדבר  ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹלמעלה 
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וש"נ.39) ואילך. 244 ע ' ח "ו לקו"ש וראה ב . סו, בשלח  תו"א לקו"ת 40)ראה וראה שם. רמ "ז פט "ו. הק "ש שער פע "ח 

וש"נ. .49 ע ' ה'ש"ת בסה"מ  שליט "א אדמו"ר כ"ק  הערת ד. מט , ואילך.41)נצבים צה חרדים 42)ע ' ספר הקדמת ראה

וראה  דע ). גם (ד"ה להאריז"ל המצוות שער הקדמת וראה סע "ב ). רלט , בשל"ה הובא הרביעי . התנאי  – המצוות (תנאי 

ב . כ, תולדות ופכ"א.43)תו"א פט "ו תרל"ז וככה המשך ראה

    
מהכתר . שלמטה הספירות בעשר  שהם כפי  LÓ‰והמידות ÌbL Û‡Â¿«∆«…∆

‡a‡ ˙eiÓÈt ˙ÈÁaÓ ‡e‰39, החכמה ספירת של  הפנימיות היינו  ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«»
ו 'אם') 'אב' נקראות המידות את ה'מולידות' ובינה חכמה (כי  "אבא" ֵָהנקרא

˜ÈzÚ ˙eiÓÈt ‡a‡ ˙eiÓÈÙe40, של והפנימיות החכמה העומק ¿ƒƒ«»¿ƒƒ«ƒ
בחינת  של  ובפנימיות בעומק קשור 

ֿ מה, כח אותיות שחכמה, (משום עתיק

היא  ממנו  שכתוצאה בביטול  היא

כן  ואם ממנה) שלמעלה במה קשורה

עתיק  בפנימיות קשור  רבנו  משה גם

שעל  משה על  משיח של  המעלה ומהי 

והמענה  וכו '? ונשא" "ירום נאמר  זה

כי  למרות ÌB˜ÓŒÏkÓ,הוא ƒ»»
אכן  משה, של  הבחינה שהחכמה,

כי  מהחכמה שלמעלה בכתר  קשורה

בין  מיוחדת וקירבה שייכות יש

עתיק", ל "פנימיות אבא" "פנימיות

זאת  ÓBc‰בכל  BÈ‡ È‰¬≈≈∆
‡È‰L ÈÙk ˜ÈzÚ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«ƒ¿ƒ∆ƒ

,‡a‡ ˙eiÓÈt ˙ÈÁa הכתר ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«»
שהוא  eiÓÈÙÏƒ¿ƒƒ˙בחכמה כפי 

dÓB˜Óa ‡È‰L ÈÙk ˜ÈzÚ«ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿»
עצמו  CLÓ‰aבכתר  ‡nk ,«¿…»¿∆¿≈

‰k‡a Â"Ò˙41. »¬À»
Èelb ÏÈLa ‰p‰ ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈ƒ¿ƒƒ
‰È‰iL ‰Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»∆ƒ¿∆

ÁÈLn‰ ˙‡Èa כך כל  שדרגתו  ¿ƒ««»ƒ«
ונעלית, ÚÈ˜a˙גבוהה ˜ÈtÒÓ ‡Ï…«¿ƒ¿ƒ«

Ìi‰, העליון הדיבור  ‡l‡בחינת «»∆»
‰p‰ ˙ÚÈ˜a Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿«¿ƒ««»»

העליונה, המחשבה È‰BfL∆ƒבחינת
‰Bz‰ ˙eiÓÈt Èel‚Ï ‰Î‰‰«¬»»¿ƒ¿ƒƒ«»

.„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ
e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ על ‰16) ¿∆«∆»

לבוא העתידה ÌÈהגאולה CÙ‰»«»
,Ï‚a eÚi ‰pa ,‰LaÈÏ¿«»»«»»««¿¿»∆
ÈLÁc ,Ba ‰ÁÓN ÌL»ƒ¿¿»«¬ƒ

ומונה  B‚„Ó˙שמפרט '‚ Ô‡k»«¿≈
.‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓc „Òa¿≈∆¿ƒ¿«»¿«¿»

˜‡Èהאחת  ,‰LaÈÏ ÌÈ CÙ‰ »«»¿«»»»≈
ÛeÒŒÌÈמכוון  ˙ÚÈ˜ ÏÚ«¿ƒ««

ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰˙È‰L כהכנה ∆»¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ

- השנייה תורה. במתן  שבתורה הנגלה חלק eÚÈלהתגלות ‰pa«»»««¿
È‡˜ ,Ï‚a מכוון‰Î‰ ‡È‰L „È˙ÚÏc ‰p‰ ˙ÚÈ˜a ÏÚ ¿»∆»≈«¿ƒ««»»ƒ¿»ƒ∆ƒ¬»»

‰ÁÓN ÌL e˙kM ‰Óe .„È˙ÚÏc ‰Bz‰ ˙eiÓÈt Èel‚Ï¿ƒ¿ƒƒ«»ƒ¿»ƒ«∆»»ƒ¿¿»
,Ba- ביותר  והנעלית השלישית הדרגה Èelbמכוונת ˜‡Èשהיא ÏÚ »≈«ƒ

„È˙ÚÏc ‰Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»ƒ¿»ƒ
הנהר , בקיעת של  ההכנה אחרי  שתהיה

È˙Îa ‡n‰ ÈtŒÏÚ Ôenk«»«ƒ«¿…»¿ƒ¿≈
Ï"ÊÈ‡‰42‰ÎfM ‰Ó ÏkL »¬ƒ«∆»«∆»»

˙eiÓÈt Èel‚Ï Ï"ÊÈ‡‰»¬ƒ«¿ƒ¿ƒƒ
È„ÈŒÏÚ ‰Ê ‰È‰ 'eÎ ‰Bz‰«»»»∆«¿≈

‰ÂˆÓ ÏL ‰ÁÓN עניין כן  ואם ƒ¿»∆ƒ¿»
להתגלות  במיוחד  קשור  השמחה

התורה. פנימיות

,ÔÈ‰Ï CÈˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
‰ÎÊ Ï"ÊÈ‡‰L ‰fÓ È‰L∆¬≈ƒ∆∆»¬ƒ«»»
È„ÈŒÏÚ ‰Bz‰ ˙eiÓÈÙÏƒ¿ƒƒ«»«¿≈
ÁÎeÓ ,‰ÂˆÓ ÏL ‰ÁÓNƒ¿»∆ƒ¿»»
˙eiÓÈt ÈelbL ,‰B‡ÎÏƒ¿»∆ƒ¿ƒƒ

‰‰ÁÓOÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰Bz«»¿«¿»ƒƒ¿»
Èelb È‰L ,‰ÂˆÓ ÏL∆ƒ¿»∆¬≈ƒ

‰Bz‰ ˙eiÓÈt זכה שהאריז "ל  ¿ƒƒ«»
ÏÚלו  ÎN ÌeÏLz ÔÈÚk ‰È‰»»¿≈«¿»»«

‰ÂˆÓ ÏL ‰ÁÓO‰ לו שהייתה «ƒ¿»∆ƒ¿»
נעלה  שהשכר  ומאחר  לכן , קודם

של  ששמחה נמצא עצמו  מהדבר 

ונמוכה  פחותה בדרגה היא מצווה

מה  כן  ואם התורה, פנימיות מהתגלות

שהתגלות  הכתוב דברי  משמעות

ל "שם  ותגרום תביא התורה פנימיות

בו "?. ÒÈb‡,נשמחה C„È‡Ïe מצד ¿ƒ»ƒ»
Úe„Èשני  È‰43ÌBb‰ ÏkL ¬≈»«∆»«≈

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ È‰ c ‰ÊÈ‡Ï¿≈∆»»¬≈¿«¿»
‡Ùeb ‰fnL ,eÈ‰Â ,epnÓƒ∆¿«¿∆ƒ∆»

CÈLÓ‰Ïe Ì‚Ï BÁÎaL ולגלות ∆¿…ƒ¿…¿«¿ƒ
BÓˆÚa ‡e‰L ,ÁÎeÓ ,‰Ê c»»∆»∆¿«¿
CLÓp‰ c‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«»»«ƒ¿»

BÁÎaומתגלה ÔÎÏÂ ,B„ÈŒÏÚ«»¿»≈¿…
ŒÏÚÂ .c‰ ˙ÎLÓ‰ Ì‚Ïƒ¿…«¿»««»»¿«
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לי      

מעצם  ה ּׂשמחה  ׁשהיא  מצוה , ׁשל  ׁשּׂשמחה  ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָנמצא 

מ ּגּלּוי  למעלה  היא  ה ּמצוה , מע ׂשה  ְְְֲִִִִִֵַַַָָק ּיּום 

ּׁשאמר ּו מה  להבין צרי וגם  ה ּתֹורה . ְְְְִִִִֶַַַָָָָּפנימ ּיּות 

ז"ל  ּומע ׂשים 44ר ּבֹותינּו ּבת ׁשּובה  אחת  ׁשעה  יפה  ְֲִִֵַַַַַָָָָָ

ה ּבא , הע ֹולם  ח ּיי מ ּכל  ה ּזה  ּבע ֹולם  ִִֵֶַַַָָָָָָט ֹובים 

ה ּמדרג ֹות  ּכל  היינּו ה ּבא  הע ֹולם  ח ּיי ּכל  ְְְֵֵֵַַַַַָָָָָּדפר ּוׁש

ׁשּבע ֹולם  ה ּנמ ּוכ ֹות  מה ּמדריג ֹות  ה ּבא , ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּבע ֹולם 

וגם  העלי ֹון, ֿ עדן  ּגן ֿ עדן, ה ּגן ענין ׁשה ּוא  ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָה ּבא ,

ל ּמדרג ֹות  ועד  ה ּתח ּתֹון, ֿ עדן ּגן יֹותר  ְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָלמ ּטה 

ה ּמׁשיח , ּביאת  ּכמ ֹו ה ּבא , ׁשּבע ֹולם  נעל ֹות  ְֲִִֵֶַַַַַַָָָָה ּיֹותר 

כ ּו' מנּוחה  להם  אין צ ּדיקים  ה ּמתים , ,45ּתח ּית  ְְִִִִֵֵֶַַַָָ

כ ּו' ּומנּוחה  ׁשּבת  ׁשּכּלֹו יֹותר ,46יֹום  ּולמעלה  , ְְְֵֶַַָָָֻ

ּבת ׁשּובה  אחת  ׁשעה  יפה  נאמר  ֿ זה  ְֱִֶֶֶַַַַָָָָָׁשעל 

הע ֹולם  ח ּיי מ ּכל  ה ּזה  ּבע ֹולם  ט ֹובים  ֲִִִֵֶַַַָָָָָּומע ׂשים 

מעלת  ּגדל  לעיל  ׁשּנת ּבאר  ּדאף  והינּו, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹה ּבא .

מ ּכל ֿ לעתיד , ׁשּתת ּגּלה  ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָהפלאת 

ט ֹובים  ּומע ׂשים  ּבת ׁשּובה  יתרה  מעלה  יׁש ְְֲֲִִִֵֵַַָָָָמק ֹום ,

ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  ּגּלּוי מא ׁשר  יֹותר  ה ּזה  ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּבע ֹולם 

ֿ ּד47ּדלעתיד  ועל  לעיל . ּׁשּנת ּבאר  מה   ר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

היא  ה ּמצוה  מע ׂשה  ק ּיּום  מעצם  ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשה ּׂשמחה 

ה ּתֹורה . ּפנימ ּיּות  מ ּגּלּוי יֹותר  ְֲִִִִֵֵַַָנעלית 

ר ּבֹותינּוÔeÈÂו) ּבדברי ה ּפל ּוג ּתא  ּבהק ּדים  זה  ¿»ְְְְְְִִֵֵֶַַַָ

אין 48ז"ל  א ֹו ּכּונה  צריכ ֹות  מצ ֹות  אם  ְְִִִֵַַָָ

ּכּונה  ע ּלּוי 49צריכ ֹות  ּבענין היא  ּופל ּוג ּתתם  , ְְְְְִִִִַַָָָָ

ּבק ּיּום  ׁשהע ּלּוי היא  אחת  ּדעה  ה ּמצ ֹות , ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָּומעלת 

ֿ ידי  על  ּכי ּכּונה , ּבהם  יׁש ּכא ׁשר  ה ּוא  ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָה ּמצ ֹות 

יֹותר , נעלה  ּבאפן ה ּמצ ֹות  ק ּיּום  נע ׂשה  ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹה ּכּונה 

ה ּמצ ֹות  ק ּיּום  ׁשּמעלת  היא  ה ּׁשנּיה  ודעה  ּבח ּיּות . ה ּמצ ֹות  ק ּיּום  נע ׂשה  ׁשאז ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָלפי

ה ּכל  לדברי ּדה ּנה , ה ּמצוה . מע ׂשה  ק ּיּום  ּבג ּוף  אם ) ּכי ה ּכּונה , מ ּצד  (לא  ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹֹהיא 

ע ֹוׂשה  ואינֹו ה ּכּונה  את  ּכׁשמכון ׁשהרי ה ּכּונה , ולא  ה ּמצוה  מע ׂשה  ה ּוא  ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹהע ּקר 

ואינֹו ּבפעל  ה ּמצוה  את  ּוכ ׁשע ֹוׂשה  ה ּמצוה , את  ק ּים  לא  ּבפעל , ה ּמצוה  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹאת 

ה ּמצוה  ק ּיּום  ֿ ח ֹובת  ידי יצא  אזי האחת 50מכ ּון, ׁשּלּדעה  היא , ה ּפל ּוג ּתא  א ּלא  . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
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מי "ז.44) פ "ד וש"נ.45)אבות בסופה. בסופה.46)ברכות ואילך).47)תמיד ד (קנט , ואילך ב  רכג, שם תו"ח  גם ראה

וש"נ.48) ע "ב . ריש קיד, ואילך).49)פסחים ב  (קנו, ואילך ב  ריח , שם תו"ח  ראה – לקמן רפל"ח .50)בהבא תניא ראה

    
ÌˆÚÓ ‰ÁÓO‰ ‡È‰L ,‰ÂˆÓ ÏL ‰ÁÓOL ‡ˆÓ ‰ÊŒÈtƒ∆ƒ¿»∆ƒ¿»∆ƒ¿»∆ƒ«ƒ¿»≈∆∆

,‰Âˆn‰ ‰NÚÓ Ìei˜ ידי על  שנגרמה רוחנית מהתגלות כתוצאה ולא ƒ«¬≈«ƒ¿»
המצווה  ‰Bz‰פעולת ˙eiÓÈt ÈelbÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ מה כן  ואם ƒ¿«¿»ƒƒ¿ƒƒ«»

בו ?. נשמחה ל "שם" גורמת התורה פנימיות שהתגלות בכך  הביאור 

ÔÈ‰Ï CÈˆ Ì‚Â לעיל האמור  איך  ¿«»ƒ¿»ƒ
הגילויים  של  הגדולה המעלה על 

אחד  בקנה עולה לבוא לעתיד  שיהיו 

Ï"Êעם  eÈ˙Ba eÓ‡M ‰Ó44 «∆»¿«≈«
‰eL˙a ˙Á‡ ‰ÚL ‰ÙÈ»»»»««ƒ¿»
‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈBË ÌÈNÚÓe«¬ƒƒ»»«∆

המשיח  ביאת ÈiÁלפני  ÏkÓƒ»«≈
‡a‰ ÌÏBÚ‰ ביאת את גם הכוללים »»«»

‰ÌÏBÚהמשיח, ÈiÁ Ïk LeÙc¿≈»«≈»»
˙B‚„n‰ Ïk eÈÈ‰ ‡a‰«»«¿»««¿≈
˙B‚È„n‰Ó ,‡a‰ ÌÏBÚaL∆»»«»≈««¿≈
,‡a‰ ÌÏBÚaL ˙BÎeÓp‰«¿∆»»«»

‡e‰L,Ô„ÚŒÔb‰ ÔÈÚ כל על  ∆ƒ¿«««≈∆
שהם שבו  ∆≈»Ô„ÚŒÔbהדרגות

ŒÔb ˙BÈ ‰hÓÏ Ì‚Â ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿«¿«»≈«
˙B‚„nÏ „ÚÂ ,ÔBzÁz‰ Ô„Ú≈∆««¿¿«««¿≈
,‡a‰ ÌÏBÚaL ˙BÏÚ ˙Bi‰«≈«¬∆»»«»
˙iÁz ,ÁÈLn‰ ˙‡Èa BÓk¿ƒ««»ƒ«¿ƒ«
Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈ˜Ècˆ ,ÌÈ˙n‰«≈ƒ«ƒƒ≈»∆

'eÎ ‰ÁeÓ45˙aL BlkL ÌBÈ , ¿»∆À«»
'eÎ ‰ÁeÓe46, הם אלה שכל  ¿»

המשיח  בימות שונות (ותקופות) דרגות

"עולם  בשם נקראות כללי  שבאופן 

˙BÈ,הבא" ‰ÏÚÓÏe דרגות היינו  ¿«¿»≈
שלא  הבא" ב"עולם גבוהות יותר  עוד 

כאן  הדרגות ÊŒÏÚL‰נזכרו  כל  על  ∆«∆
מהנמוכות  הבא" ב"עולם השונות

ביותר  הנעלות ועד  ÙÈ‰ביותר  Ó‡∆¡«»»
ÌÈNÚÓe ‰eL˙a ˙Á‡ ‰ÚL»»««ƒ¿»«¬ƒ
ÈiÁ ÏkÓ ‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈBËƒ»»«∆ƒ»«≈
Û‡c ,eÈ‰Â .‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»¿«¿¿«
˙ÏÚÓ Ï„b ÏÈÚÏ ‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈…∆«¬«
‰Bz‰ ˙eiÓÈt ˙‡ÏÙ‰«¿»«¿ƒƒ«»

„È˙ÚÏ ‰lb˙zL כך כדי  עד  ∆ƒ¿«∆∆»ƒ
יש  הזו  המופלאה למעלה שכהכנה

של  שורה והסרת הנהר  בבקיעת צורך 

האלוקי , האור  על  והסתרים העלמות

‰˙È ‰ÏÚÓ LÈ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈«¬»¿≈»
ÌÈBË ÌÈNÚÓe ‰eL˙aƒ¿»«¬ƒƒ

‰f‰ ÌÏBÚa כעת‰Bz‰ ˙eiÓÈt Èelb L‡Ó ˙BÈ »»«∆≈≈¬∆ƒ¿ƒƒ«»
„È˙ÚÏc47ÌˆÚÓ ‰ÁÓO‰L ÏÈÚÏ ‡a˙pM ‰Ó CcŒÏÚÂ . ƒ¿»ƒ¿«∆∆«∆ƒ¿»≈¿≈∆«ƒ¿»≈∆∆

‰Âˆn‰ ‰NÚÓ Ìei˜ מכך כתוצאה הבאים הנעלים הגילויים כל  לפני  ƒ«¬≈«ƒ¿»
.‰Bz‰ ˙eiÓÈt ÈelbÓ ˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰ƒ«¬≈≈ƒƒ¿ƒƒ«»

ÌÈc˜‰a ‰Ê ÔeÈÂ (Â¿»∆¿«¿ƒ
‡z‚eÏt‰ ההלכתית המחלוקת «¿¿»

Ï"Êשמצינו  eÈ˙Ba È„a48 ¿ƒ¿≈«≈«
B‡ ‰ek ˙BÎÈˆ ˙BˆÓ Ì‡ƒƒ¿¿ƒ«»»

‰ek ˙BÎÈˆ ÔÈ‡49, ≈¿ƒ«»»
Ì˙z‚eÏÙe לפי שלהם והמחלוקת ¿¿»»

הדברים  ÈelÚפנימיות ÔÈÚa ‡È‰ƒ¿ƒ¿«ƒ
˙Á‡ ‰Úc ,˙Bˆn‰ ˙ÏÚÓe«¬««ƒ¿≈»««
˙Bˆn‰ Ìei˜a ÈelÚ‰L ‡È‰ƒ∆»ƒ¿ƒ«ƒ¿

‰a LÈ L‡k ‡e‰Èk ,‰ek Ì «¬∆≈»∆«»»ƒ
Ìei˜ ‰NÚ ‰ek‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈««»»«¬∆ƒ
,˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙ‡a ˙Bˆn‰«ƒ¿¿…∆«¬∆≈
˙Bˆn‰ Ìei˜ ‰NÚ Ê‡L ÈÙÏ¿ƒ∆»«¬∆ƒ«ƒ¿
גם  אלא בפועל  במעשה רק לא

˙eiÁa.מהכוונה Ú„Â‰שנובעת ¿«¿≈»
Ìei˜ ˙ÏÚnL ‡È‰ ‰iM‰«¿ƒ»ƒ∆«¬«ƒ
,‰ek‰ „vÓ ‡Ï) ‡È‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ…ƒ«««»»

Ûe‚a (Ì‡ ÈkבעצםÌei˜ ƒƒ¿ƒ
È„Ï ,‰p‰c .‰Âˆn‰ ‰NÚÓ«¬≈«ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ¿≈

Ïk‰ צריכות שמצוות הדעה לפי  גם «…
NÚÓ‰כוונה ‡e‰ wÚ‰»ƒ»«¬≈

,‰ek‰ ‡ÏÂ ‰Âˆn‰ והראייה «ƒ¿»¿…««»»
‰ek‰ ˙‡ ÔÂÎÓLk È‰L∆¬≈¿∆¿«≈∆««»»

המצווה  שמאחורי  ≈¿BÈ‡Âהפנימית
‡Ï ,ÏÚÙa ‰Âˆn‰ ˙‡ ‰NBÚ∆∆«ƒ¿»¿…«…
‰NBÚLÎe ,‰Âˆn‰ ˙‡ Ìiƒ̃≈∆«ƒ¿»¿∆∆
BÈ‡Â ÏÚÙa ‰Âˆn‰ ˙‡∆«ƒ¿»¿…«¿≈
˙BÁŒÈ„È ‡ˆÈ ÈÊ‡ ,ÔeÎÓ¿«≈¬«»»¿≈«

‰Âˆn‰ Ìei˜50‡l‡ . ƒ«ƒ¿»∆»
‡z‚eÏt‰ שתי בין  המחלוקת «¿¿»

‰‡Á˙הדעות  ‰ÚclL ,‡È‰ƒ∆«≈»»««
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לב      

ּגם  יׁש ּבפעל  ל ּמע ׂשה  נֹוסף  ּכא ׁשר  היא , ְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָֹה ּמעלה 

ּבק ּיּום  היא  ה ּמעלה  ה ּׁשנּיה  ול ּדעה  ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָה ּכּונה .

מ ּצד  ּדה ּנה  ה ּוא , והענין עצמ ּה. ה ּמצוה  ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָמע ׂשה 

ּכּונת  ׁשהרי התח ּלק ּות , ּבהם  יׁש ה ּמצ ֹות  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּכּונת 

ֿ ידי  ׁשעל  ה ּבר ּורים , ענין ּבׁשביל  היא  ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַה ּמצ ֹות 

ׁשּבֹו ה ּגׁשמי  ה ּדבר  את  מבררים  ה ּמצוה  ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָק ּיּום 

ּומצוה  מצוה  ׁשּכל  מ ּובן ּומ ּזה  ה ּמצוה , ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָנע ׂשית 

מצוה  ׁשּכל  ּכיון עצמ ֹו, ּבפני מיחד  ענין ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֻה ּוא 

ׁשהם  ּכפי  ה ּמצ ֹות  ענין וגם  אחר . ּבר ּור  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַּפֹועלת 

ּדלעתיד , ה ּמצ ֹות  ּכמ ֹו ה ּבר ּורים , מענין ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָלמעלה 

יהיה  ה ּמצ ֹות  וענין ה ּבר ּורים , ענין יהיה  לא  ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשאז

עליֹונים  יח ּודים  ה ּיח ּודים 51ליחד  ּבענין ּגם  ה ּנה  , ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַ

ׁשּיׁש ונמצא , עצמ ֹו, ּבפני ענין ה ּוא  יח ּוד  ּכל  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָהרי

ׁשאינּה ה ּמצוה  עצם  אבל  ּבּמצ ֹות . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָהתח ּלק ּות 

ק ּבלת  מ ּצד  ה ּמצוה  ק ּיּום  ענין וה ּוא  ה ּכּונה , ְְְִִִִִַַַַַַַַָָָָמ ּצד 

היֹות  ׁשעם  והינּו, ּכלל , התח ּלק ּות  ּבזה  אין ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָֹעל ,

אחרת , ּפע ּלה  נע ׂשית  ּומצוה  מצוה  ּכל  ֿ ידי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשעל 

ה ּוא  ה ּמצ ֹות  ּדכל  ׁשה ּיס ֹוד  מאחר  ֿ מק ֹום , ְְְִִֵֶַַַַָָָמ ּכל 

ּבהם  אין לכן על , ק ּבלת  ענין ׁשה ּוא  ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאחד ,

ְְִַהתח ּלק ּות .

‰p‰Âׁשּיׁש ה ּמצ ֹות  ּכּונת  ּבין הח ּלּוק  ּכלל ּות  ¿ƒ≈ְְִִֵֵֶַַַַָָ

ה ּמצ ֹות  מע ׂשה  לעצם  התח ּלק ּות  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָּבהם 

הח ּלּוק   ּדר ֿ על  ה ּוא  מהתח ּלק ּות , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָׁשּלמעלה 

ּכּונת   ּדר ֿ על  ׁשהם  ּדלעתיד , ה ּגּלּויים  ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּבין

ּבענין  (לא  ה ּוא  ׁשע ּקר ּה עכ ׁשו, לעב ֹודה  ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹה ּמצ ֹות ,

ק ּבלת   ּבדר ה ּמצ ֹות  ּבמע ׂשה  אם ) ּכי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָה ּגּלּויים ,

ּדלעתיד  ה ּנהר  ׁשּבקיעת  ה ּטעם  ּגם  וזה ּו ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹעל .

ענין  יהיה  ׁשּלעתיד  לפי נחלים , לז' ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָּתהיה 

התח ּלק ּות  ּכּמה  יׁש ה ּגּלּויים  ּובענין ְְְְִִִִִִֵַַַַַָה ּגּלּויים ,
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סוסכ"ו.51) אגה"ק  תניא ראה

    
‰ek‰ Ìb LÈ ÏÚÙa ‰NÚnÏ ÛÒB L‡k ,‡È‰ ‰ÏÚn‰ כך ««¬»ƒ«¬∆»««¬∆¿…«≈«««»»

ובהתלהבות. בחיות אלא 'יבשה' בצורה איננו  ‰iM‰הקיום ‰ÚcÏÂ¿«≈»«¿ƒ»
‡È‰ ‰ÏÚn‰ בעיקר.dÓˆÚ ‰Âˆn‰ ‰NÚÓ Ìei˜a ««¬»ƒ¿ƒ«¬≈«ƒ¿»«¿»

Ì‰a LÈ ˙Bˆn‰ ˙ek „vÓ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â במצוות ¿»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ««»««ƒ¿≈»∆
˙e˜lÁ˙‰ אחת בין  והבדלים ƒ¿«¿

ek˙לשנייה, È‰Lקיום˙Bˆn‰ ∆¬≈«»««ƒ¿
,ÌÈea‰ ÔÈÚ ÏÈLa ‡È‰ƒƒ¿ƒƒ¿««≈ƒ
את  עובדים שכאשר  בחסידות כמבואר 

בעולם  גשמיים עניינים עם מגע תוך  ה'

והרע  הטוב בין  מפרידים הזה

את  ומעלים ומבררים בהם המעורבים

בתוכם, שנמצאים הקדושה ניצוצות

‰Âˆn‰היינו  Ìei˜ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«ƒ¿»
ÈÓLb‰ c‰ ˙‡ ÌÈÓ¿»¿ƒ∆«»»««¿ƒ
‰fÓe ,‰Âˆn‰ ˙ÈNÚ BaL∆«¬≈«ƒ¿»ƒ∆
‡e‰ ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ ÏkL ÔeÓ»∆»ƒ¿»ƒ¿»

BÓˆÚ ÈÙa „ÁÈÓ ÔÈÚ שונה ƒ¿»¿À»ƒ¿≈«¿
המצוות, שאר  ÏkLמכל  ÔÂÈk≈»∆»

Á‡ ea ˙ÏÚBt ‰ÂˆÓ שונה ƒ¿»∆∆≈«≈
שאר  ידי  על  שנפעלים מהבירורים

עם  במגע באים מצווה בכל  כי  המצוות

המיוחדים  הזה בעולם אחרים דברים

בפרט. מצווה ÔÈÚלאותה Ì‚Â¿«ƒ¿«
‰ÏÚÓÏ Ì‰L ÈÙk ˙Bˆn‰«ƒ¿¿ƒ∆≈¿«¿»

,ÌÈea‰ ÔÈÚÓ הבירורים נושא ≈ƒ¿««≈ƒ
ידי  על  שנפעל  אחד  עניין  רק הוא

עניינים  המצוות בכל  ויש המצוות

(כי  הבירורים מעניין  הנעלים נוספים

המצוות  של  הפעולה הוא הבירור 

הביטוי  שהם הגשמיים בדברים

המצוות) של  הנמוך  ¿BÓkהחיצוני 
Ê‡L ,„È˙ÚÏc ˙Bˆn‰ בימות «ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»

"ואת  היעוד  שיקויים לאחר  המשיח

הארץ" מן  אעביר  הטומאה רוח

מקום  אין  תתבטל  הרע ומציאות

מהטוב  הרע הפרדת שעניינם לבירורים

אז  ÔÈÚולכן  ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆ƒ¿«
‰È‰È ˙Bˆn‰ ÔÈÚÂ ,ÌÈea‰«≈ƒ¿ƒ¿««ƒ¿ƒ¿∆

ÌÈBÈÏÚ ÌÈ„eÁÈ „ÁÈÏ51, ¿«≈ƒƒ∆¿ƒ
הניצוצות  בירור  שיושלם "אחר  שבתניא: הקודש באגרת הזקן  רבנו  ובלשון 

אם  כי  בירורין  לברר  והמצוות התורה עסק יהיה לא אזי  מהטוב... הרע ויופרד 

יותר ", עליונים אורות להמשיך  יותר  עליונים יחודים ÔÈÚaליחד  Ìb ‰p‰ƒ≈«¿ƒ¿«
LiL ,‡ˆÓÂ ,BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÚ ‡e‰ „eÁÈ Ïk È‰ ÌÈ„eÁi‰«ƒƒ¬≈»ƒƒ¿»ƒ¿≈«¿¿ƒ¿»∆≈

˙Bˆna ˙e˜lÁ˙‰ אחת מצווה ידי  על  שנפעל  הייחוד  דומה אינו  כי  ƒ¿«¿«ƒ¿

אחרת. מצווה ידי  על  הנפעל  ÌˆÚלייחוד  Ï‡ קיוםdÈ‡L ‰Âˆn‰ ¬»∆∆«ƒ¿»∆≈»
ÏÚ ˙Ïa˜ „vÓ ‰Âˆn‰ Ìei˜ ÔÈÚ ‡e‰Â ,‰ek‰ „vÓ מלכות ƒ«««»»¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ««»«…

ÏÏk,שמים, ˙e˜lÁ˙‰ ‰Êa ÔÈ‡ מצווה בין  הבדל  שום אין  זו  ומבחינה ≈»∆ƒ¿«¿¿»
לשנייה  ÂˆÓe‰אחת ‰ÂˆÓ Ïk È„ÈŒÏÚL ˙BÈ‰ ÌÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¡∆«¿≈»ƒ¿»ƒ¿»

˙Á‡ ‰lÚt ˙ÈNÚ דומה ואינו  «¬≈¿À»«∆∆
אחת  מצווה קיום של  בפועל  המעשה

ולכל  אחרת מצווה קיום של  למעשה

Á‡Óמצווה, ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈««
L„BÒi‰והבסיס˙Bˆn‰ ÏÎc ∆«¿¿»«ƒ¿

˙Ïa˜ ÔÈÚ ‡e‰L ,„Á‡ ‡e‰∆»∆ƒ¿««»«
ÏÚ,שמים Ì‰aמלכות ÔÈ‡ ÔÎÏ …»≈≈»∆

˙e˜lÁ˙‰ המצוות כל  זה ובמובן  ƒ¿«¿
שוות.

˜elÁ‰ ˙eÏÏk ‰p‰Â ההבדל ¿ƒ≈¿»«ƒ
Ì‰a LiL ˙Bˆn‰ ˙ek ÔÈa≈«»««ƒ¿∆≈»∆

˙e˜lÁ˙‰ תוכן יש מצווה ולכל  ƒ¿«¿
משלה  וכוונה NÚÓ‰משלה ÌˆÚÏ¿∆∆«¬≈

˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL ˙Bˆn‰«ƒ¿∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
בגלל  דווקא המצוות בכל  שווה והוא

לעומת  המעשה של  והיתרון  מעלתו 

‰elÁ˜הכוונה, CcŒÏÚ ‡e‰«∆∆«ƒ
È˙ÚÏc„ההבדל  ÌÈÈelb‰ ÔÈaL∆≈«ƒƒƒ¿»ƒ

המשיח, בימות לבוא, לעתיד  שיהיו 

˙Bˆn‰ ˙ek CcŒÏÚ Ì‰L כי ∆≈«∆∆«»««ƒ¿
בדומה  ועניין  תוכן  יש ב'גילויים'

ולמחשבה, «¬»BÚÏ„‰לכוונה
,ÂLÎÚ,הגלות dwÚLבזמן  «¿»∆ƒ»»

ÌÈÈelb‰ ÔÈÚa ‡Ï) ‡e‰ שהרי …¿ƒ¿««ƒƒ
העלם  של  תקופה הוא הגלות זמן 

הפנימיים  האורות התגלות ללא והסתר 

העמוקים, ‡Ì)והתכנים Èkƒƒ
˙Bˆn‰ ‰NÚÓa בפועלC„a ¿«¬≈«ƒ¿¿∆∆

ÏÚ ˙Ïa˜ עול מקבלת שנובע קיום «»«…
שלכאורה  (ולמרות שמים מלכות

כי  נמוכה יותר  בדרגה הוא כעת הקיום

הפנימי  והתוכן  העומק את בו  אין 

דבר  של  לאמתו  לבוא, לעתיד  שיתגלו 

המצוות  קיום לגבי  ויתרון  מעלה בו  יש

אחת  שעה "יפה ולכן  לבוא לעתיד 

שיבואר  כפי  הבא", העולם חיי  מכל  הזה בעולם טובים ומעשים בתשובה

להלן ).

ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ לכך'ÊÏ ‰È‰z „È˙ÚÏc ‰p‰ ˙ÚÈ˜aL ¿∆««««∆¿ƒ««»»ƒ¿»ƒƒ¿∆¿
ÌÈÏÁ,שוניםÌÈÈelb‰ ÔÈÚ ‰È‰È „È˙ÚlL ÈÙÏ אורות של  ¿»ƒ¿ƒ∆∆»ƒƒ¿∆ƒ¿««ƒƒ

עליונים, B‚„Ó˙אלוקיים ˙e˜lÁ˙‰ ‰nk LÈ ÌÈÈelb‰ ÔÈÚe¿ƒ¿««ƒƒ≈«»ƒ¿«¿«¿≈
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לג      

ּכיון  ֿ ס ּוף , ים  ּבקריעת  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָמדרג ֹות .

ּדת ֹורה , ּדגליא  ֿ ּתֹורה  למ ּתן הכנה  ה ּוא  ְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָׁשענינּה

ּבעצם  ּדעכ ׁשו העב ֹודה  ּבׁשביל  ה ּוא  ענינֹו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָׁשע ּקר 

היתה  לכן מהתח ּלק ּות , ׁשּלמעלה  ה ּמצ ֹות  ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָמע ׂשה 

ּבלבד . אחת  ְְִִַַַָּבקיעה 

‰p‰Â ה ּמעלה ּגדלה  ה ּגּלּויים  ׁשּבענין אף  ¿ƒ≈ְְְֲִִִֶַַַַַָָָ

יׁש ֿ מק ֹום , מ ּכל  ,ער ֹו ֿ ּבאין ְְֲִִִֵֵָָָּדלעתיד 

ה ּזה  ּבע ֹולם  ט ֹובים  ּומע ׂשים  ּבת ׁשּובה  ְֲֲִִִֶַַַָָָָמעלה 

ה ּמצ ֹות  ּכּונת  ׁשּבענין לפי ה ּדבר , וטעם  ְְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָּדוקא ,

ּבזה  ׁשּיׁש ּכיון הרי ּדלעתיד ), ה ּגּלּויים   ּדר ֿ ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ(על 

לבחינת  רק  ֿ זה  ֿ ידי על  מ ּגיעים  לכן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָהתח ּלק ּות ,

ּתענּוג ֿ ידי ׁשעל  [והגם  ּבלבד  ה ּמר ּכב  ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַַַָֻּתענּוג 

ֿ מק ֹום  מ ּכל  ה ּפׁשּוט , לתענּוג  ּגם  מ ּגיעים  ְְֲִִִַַַַַָָָָֻה ּמר ּכב 

ואין  ּדוקא ], ה ּמר ּכב  ּתענּוג  ֿ ידי על  ּבא  זה  ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָֻהרי

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  מ ּמׁש. העצמ ּות ' 'ּפׁשיט ּות  ְְִֵֵֶֶַַַָָזה 

מ ּגיע  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  על , ּבק ּבלת  ה ּמצ ֹות  ים ּבק ּיּום  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹ

ּוכמאמר  מ ּמׁש,  ית ּבר ר ּוח 52ּבעצמ ּות ֹו נחת  ְְְְֲִֵַַַַַַָָָ

נע ׂשה  ּדפר ּוׁש רצ ֹוני, ונע ׂשה  ׁשאמר ּתי ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָלפני

(עס  נע ׂשה  ה ּמצ ֹות  ק ּיּום  ֿ ידי ׁשעל  ה ּוא  ְְְֲִִִֵֶֶַַַָרצ ֹוני

רצ ֹון  ּגם  למעלה , הרצ ֹון ענין א ֹויפגעטאן) ְְְְְִֶֶַַַָָָָָווערט 

למעלה  מ ּגיע  ה ּמצ ֹות  ׁשּקּיּום  לפי והינּו ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָֻה ּמחלט ,

מ ּמׁש.  ית ּבר ּבעצמ ּות ֹו א ּלא  ה ּמחלט , ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֻמרצ ֹון

ה ּתֹורה , ּפנימ ּיּות  על  ּדת ֹורה  ּגליא  מעלת  ּגם  ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָוזה ּו

מה ֿ ה ּגּלּויים , ענין ה ּוא  ה ּתֹורה  ְְִִִִִִֶַַַַָׁשּבפנימ ּיּות 

. ית ּבר עצמ ּות ֹו ה ּוא  ּדת ֹורה  ּבגליא  ֿ ּכן ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָּׁשאין

ּביד ֹו, ותלמ ּוד ֹו לכאן ׁשּבא  מי א ׁשרי אמר ּו ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָולכן

ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  ּבג ּלּוי ּדלעתיד  ׁשהע ּלּוי ְְְְִִִִִִֶַַָָָהיינּו,

לעיל  ונת ּבאר  ּדת ֹורה , ּגליא  ל ּמּוד  ֿ ידי על  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָיהיה 

מה ּדבר  יֹותר  למעלה  ה ּוא  ה ּגֹורם  ְְֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשה ּדבר 

היא  ּדת ֹורה  ׁשּגליא  מ ּובן ּומ ּזה  ֿ יד ֹו, על  ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּנמ ׁש

ה ּתֹורה . מ ּפנימ ּיּות  ְְְִִִַַָָלמעלה 
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ח .52) כח , פינחס  ופרש"י  ספרי  ט . א, ויקרא ופרש"י  תו"כ

    
'גילויים'. של  סוגים לשבעה היא כללי  שבאופן  Œ‰ÓÔkŒÔÈ‡Mהתחלקות «∆≈≈

dÈÚL ÔÂÈk ,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜a ההעלמות והסרת הבקיעה של  ƒ¿ƒ««≈»∆ƒ¿»»
שעה  באותה ÈÏ‚c‡וההסתרים ‰BzŒÔzÓÏ ‰Î‰ ‡e‰ החלק של  ¬»»¿««»¿«¿»

ÂLÎÚcהנגלה  ‰„BÚ‰ ÏÈLa ‡e‰ BÈÚ wÚL ,‰B˙c בזמן ¿»∆ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¬»¿«¿»
‰Bˆn˙הגלות ‰NÚÓ ÌˆÚa¿∆∆«¬≈«ƒ¿

,˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL והעצם ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
כל  (כי  שונים לחלקים מתחלק לא

אינה  כבר  ממנו  והתפשטות הארה

ממש) ÚÈ˜a‰העצם ‰˙È‰ ÔÎÏ»≈»¿»¿ƒ»
„Ïa ˙Á‡ לסוגים חלוקה ללא ««ƒ¿«

הנהר  בבקיעת שיהיה כפי  שונים

נפרדים. נחלים לשבעה לבוא לעתיד 

ÌÈÈelb‰ ÔÈÚaL Û‡ ‰p‰Â¿ƒ≈«∆¿ƒ¿««ƒƒ
ŒÔÈ‡a „È˙ÚÏc ‰ÏÚn‰ ‰Ï„b»¿»««¬»ƒ¿»ƒ¿≈

CBÚ, יותר שיעור  ŒÏkÓלאין  ¬ƒ»
‰eL˙a ‰ÏÚÓ LÈ ,ÌB˜Ó»≈«¬»ƒ¿»
‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈBË ÌÈNÚÓe«¬ƒƒ»»«∆

הגלות  ‰c,בזמן  ÌÚËÂ ,‡˜Âc«¿»¿«««»»
˙Bˆn‰ ˙ek ÔÈÚaL ÈÙÏ¿ƒ∆¿ƒ¿««»««ƒ¿

CcŒÏÚ) לעניין ‰ÌÈÈelbבדומה «∆∆«ƒƒ
‰Êa LiL ÔÂÈk È‰ ,(„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ¬≈≈»∆≈»∆

˙e˜lÁ˙‰ כוונה יש מצוה ולכל  ƒ¿«¿
לה, ŒÏÚמיוחדת ÌÈÚÈbÓ ÔÎÏ»≈«ƒƒ«

‚eÚz ˙ÈÁÏ ˜ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«ƒ¿ƒ««¬
„Ïa kn‰ בין ההבדל  נקודת «À¿»ƒ¿«

כפי  מורכב' ל 'תענוג  עצמי ' 'תענוג 

שתענוג  היא הנפש בכוחות שהוא

ש'יתלבש' בלי  העונג  ענין  הוא עצמי 

מסויימת  מטרה כלפי  שמכוון  בתענוג 

והגדרה  'ציור ' ללא 'פשוט' תענוג  והוא

תענוג  הוא המורכב' 'תענוג  ואילו 

או  שבשכל  העונג  כמו  מסוים, מגורם

תורה  בלקוטי  (וראה שבמידות העונג 

מאכילה  "התענוג  ויקרא: ספר  סוף

שחוץ  מדבר  תענוג  הם כו ' ושתיה

התענוגים  מקור  כמו  זה ואין  ממנו ...

ממנו " שחוץ מדבר  התענוג  שאין 

להתענג  מצווה בשבת שלכן  ומבאר 

המשכת  היא "שבת כי  ומשתה, במאכל 

בחכמה  המתלבש והתענוג  מוחין ...

התלבשות  משל  דרך  על  הוא הרי 

הכיפורים  ביום אבל  התענוג " והרכבת

קיום  – ולענייננו  מהחכמה"). שלמעלה התענוגים ממקור  גלוי  הוא "כי  צמים

תע  גורם האדם המצוות  מתחבר  שבמצוות הכוונה ידי  ועל  כביכול , למעלה, נוג 

'תענוג  בחינת עם המעשה ידי  ועל  שלמעלה המורכב' 'תענוג  בחינת עם

ÌÈÚÈbÓהפשוט' kn‰ ‚eÚz È„ÈŒÏÚL Ì‚‰Â] דבר של  סופו  «¬«∆«¿≈«¬«À¿»«ƒƒ
ËeLt‰ ‚eÚ˙Ï Ìb, יותר a‡הנעלה ‰Ê È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ «¿«¬«»ƒ»»¬≈∆»

'˙eÓˆÚ‰ ˙eËÈLt' ‰Ê ÔÈ‡Â ,[‡˜Âc kn‰ ‚eÚz È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬«À¿»«¿»¿≈∆¿ƒ»«¿
LnÓ ומכל גדר  מכל  שלמעלה «»
Ìei˜a'ציור '. ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ

˙Bˆn‰ בפועל Ïa˜a˙במעשה «ƒ¿¿«»«
ÌÈÚÈbÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÏÚ…∆«¿≈∆«ƒƒ
,LnÓ Ca˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈«»

Ó‡ÓÎe52ÈÙÏ Áe ˙Á ¿«¬»«««¿»«
,ÈBˆ ‰NÚÂ ÈzÓ‡L∆»«¿ƒ¿«¬»¿ƒ
‡e‰ ÈBˆ ‰NÚ LeÙc¿≈«¬»¿ƒ
‰NÚ ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«ƒ¿«¬»

Ô‡ËÚ‚ÙÈB‡ ËÚÂÂ ÒÚ) נפעל ∆∆¿¿∆»
ÏÚÓÏ‰,ומתעורר  ÔBˆ‰ ÔÈÚ (ƒ¿«»»¿«¿»

ËÏÁn‰ ÔBˆ Ìb עצמו שהוא «»«À¿»
מהתגלות, ÈÙÏלמעלה eÈ‰Â¿«¿¿ƒ

‰ÏÚÓÏ ÚÈbÓ ˙Bˆn‰ ÌeiwL∆ƒ«ƒ¿«ƒ«¿«¿»
‡l‡ ,ËÏÁn‰ ÔBˆÓ"נוגע" ≈»«À¿»∆»

.LnÓ Ca˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈«»
‡ÈÏb ˙ÏÚÓ Ìb e‰ÊÂ הנגלה חלק ¿∆««¬««¿»

,‰Bz‰ ˙eiÓÈt ÏÚ ‰B˙c¿»«¿ƒƒ«»
ÔÈÚ ‡e‰ ‰Bz‰ ˙eiÓÈÙaL∆ƒ¿ƒƒ«»ƒ¿«

ÌÈÈelb‰ התורה של  זה בחלק שהרי  «ƒƒ
ישירה, בצורה אלוקות בענייני  עוסקים

‰B˙c ‡ÈÏ‚a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿«¿»¿»
Ca˙È B˙eÓˆÚ ‡e‰ אמנם כי  «¿ƒ¿»≈

גשמיים  בדברים עוסקים גלויה בצורה

ו "המחליף  בטלית" אוחזין  "שנים כמו 

מתעסקים  בעצם אבל  בחמור " פרה

בעצמו  הקב"ה של  ורצונו  בחכמתו 

אלו . בהלכות  ‡eÓשנתלבשו  ÔÎÏÂ¿»≈»¿
Ô‡ÎÏ ‡aL ÈÓ ÈL‡ הבא לעולם «¿≈ƒ∆»¿»

B„eÓÏ˙Â הזה בעולם B„Èa,שלמד  ¿«¿¿»
„È˙ÚÏc ÈelÚ‰L ,eÈÈ‰ בימות «¿∆»ƒƒ¿»ƒ

eiÓÈt˙המשיח  Èel‚a‰Bz‰ ¿ƒ¿ƒƒ«»
המשיח ידי  È„ÈŒÏÚעל  ‰È‰Èƒ¿∆«¿≈

‰B˙c ‡ÈÏb „enÏ,הזה בזמן  ƒ«¿»¿»
ÌBb‰ c‰L ÏÈÚÏ ‡a˙Â¿ƒ¿»≈¿≈∆«»»«≈
c‰Ó ˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»≈≈«»»

CLÓpLומתגלה‰fÓe ,B„ÈŒÏÚ ∆ƒ¿»«»ƒ∆
‰B˙c ‡ÈÏbL ÔeÓ את הגורמת »∆«¿»¿»

לבוא  לעתיד  התורה פנימיות ‰Bz‰התגלות ˙eiÓÈtÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ«»
העיסוק  של  התוצאה הזה.שהיא בזמן  התורה בפנימיות
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לד      

e‰ÊÂ אף ּדה ּנה  מ ׁשיח . לג ּבי ּדמ ׁשה  הע ּלּוי ּגם  ¿∆ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹ

ּבחינת  ה ּוא  ׁשּמׁשיח  לעיל  ְְְִִִֵֵֶֶַַָָׁשּנת ּבאר 

למעלה  ה ּוא  ע ּתיק  והרי ע ּתיק , ְְְֲִִִִֵַַַַָּפנימ ּיּות 

ּפר ּוׁשֹו ׁשע ּתיק  ּכיון ֿ מק ֹום , מ ּכל  ִִֵֵֵֶַָָָָָמהע ֹולמ ֹות ,

ל ֹו ׁשּיׁש מ ּוכח  ּגּופא  מ ּזה  הרי ונב ּדל , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּנע ּתק 

ונב ּדל  נע ּתק  ׁשה ּוא  א ּלא  לע ֹולמ ֹות , ׁשּיכ ּות  ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָאיזֹו

ׁשל  (ענינֹו ּדלעתיד  ׁשה ּמעלה  לפי והינּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָמהם .

יׁש וג ּלּוי א ֹור  וכל  ה ּגּלּויים , ּבענין ה ּוא  ְְְְִִִִִֵַַַָָמ ׁשיח )

ּבהע ּתקה  ׁשה ּוא  א ּלא  לע ֹולמ ֹות , ׁשּיכ ּות  ְְֶֶַַָָָָָָל ֹו

לעיל  נת ּבאר  מ ׁשה  ּבחינת  ּבענין אמנם  ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹוהב ּדלה .

מ ּגיע  ׁשה ּוא  עב ּדֹו) ּובמ ׁשה  ּׁשּכת ּוב  מה  ְְְִֵֶֶֶַַַַָֹ(ּבפר ּוׁש

הוי' מ ּבחינת  ּגם  למעלה  מ ּמׁש,  ית ּבר ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָּבעצמ ּות ֹו

ּדת ֹורה  ּגליא  ק ּבל  ׁשּמׁשה  לפי  והינּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּב'עצמ ּות '.

יׂשראל  לכל  ּגליא 53ּומסר ּה ל ּמּוד  ֿ ידי ועל  , ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָ

זה  ואין מ ּמׁש.  ית ּבר ּבעצמ ּות ֹו מ ּגיעים  ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּדת ֹורה 

ה ּוא ס  ׁשּמׁשיח  לעיל  ׁשּנת ּבאר  למה  ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹותר 

א ּבא  ּפנימ ּיּות  ּבבחינת  ּומ ׁשה  ע ּתיק , ְְְִִִִִִִִֶַַַָֹּבפנימ ּיּות 

ע ּתיק  ּפנימ ּיּות  מ ּבחינת  ׁשּלמ ּטה  ע ּתיק  ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָּפנימ ּיּות 

מ ּצד  מ ׁשה  מדרגת  ּבין הפר ׁש ׁשּיׁש לפי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹעצמ ֹו,

ׁשּמדרגת  ֿ ּתֹורה , ּמּתן מ ּצד  מ ׁשה  למדרגת  ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹעצמ ֹו

אבל  כ ּו', א ּבא  ּפנימ ּיּות  ּבבחינת  היא  עצמ ֹו ְְְֲִִִִִֶַַַָָֹמ ׁשה 

ֿ ידי  על  ׁשּנּתן ּדת ֹורה  ּדגליא  ֿ ּתֹורה  מ ּתן ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָמ ּצד 

מ ּמׁש  ית ּבר ּבעצמ ּות ֹו מ ּגיע  ה ּוא  הרי ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹמ ׁשה 

מצוה , ׁשל  ׂשמחה  מעלת  ענין ּכן ּגם  וזה ּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָּכּנ"ל .

ׁשעל ֿ לפי ה ּמצוה , מע ׂשה  ּבעצם  ה ּׂשמחה  ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָּדהינּו

מ ּמׁש,  ית ּבר ּבעצמ ּות ֹו ּתֹופסים  ה ּמצ ֹות  ְְְְְְִִִֵֵַַַָָידי

ּבעצמ ּות ֹו. ּבֹו ב ֹו, נׂשמחה  ׁשם  נאמר  ֿ זה  על  ְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָולכן

ּגליא ‡ÌÓז) ּדל ּמּוד  העב ֹודה  ֿ ידי ׁשעל  אף  »¿»ְְְֲִֵֶַַַָָָ

על  ּבק ּבלת  ה ּמצ ֹות  וק ּיּום  ְְְְִִַַַָָֹּדת ֹורה 

עכ ׁשו  ֿ מק ֹום , מ ּכל  , ית ּבר ּבעצמ ּות ֹו ְְְְְִִִֵַַָָָָּתֹופסים 

הם  עכ ׁשו ׁשּיׁשנם  ה ּגּלּויים  וכל  ּבהעלם , זה  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהרי

עצמ ּות ֹו ּגּלּוי זה  ׁשאין א ֹו הא ֹופ ּנים , מ ּׁשני ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּבאחד 
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רפ "א.53) אבות

    
ÈelÚ‰ Ìb e‰ÊÂ היתרון‰LÓcמסויים p‰c‰במובן  .ÁÈLÓ Èa‚Ï ¿∆«»ƒ¿…∆¿«≈»ƒ«¿ƒ≈

ÏÈÚÏ ‡a˙pL Û‡ ממשה נעלית יותר  בדרגא הוא משיח כללי  שבאופן  «∆ƒ¿»≈¿≈
ÈzÚ˜,כיון  ˙eiÓÈt ˙ÈÁa ‡e‰ ÁÈLnL כאמור הבחינה שהיא ∆»ƒ«¿ƒ«¿ƒƒ«ƒ

הכתר  של  והנעלית BÓÏBÚ‰Ó˙,הפנימית ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˜ÈzÚ È‰Â«¬≈«ƒ¿«¿»≈»»
מדריגת  היא משה שמדריגת בעוד 

הספירות  מעשר  שהיא החכמה

לעולמות  ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒ,השייכות
˜zÚpL BLet ˜ÈzÚL ÔÂÈk≈»∆«ƒ≈∆∆¿«

ÏcÂ אלא בעולמות גלוי  מלהיות ¿ƒ¿«
מהם, ונעלה נעלם fÓ‰נותר  È‰¬≈ƒ∆

BÊÈ‡ BÏ LiL ÁÎeÓ ‡Ùeb»»∆≈≈
‡e‰L ‡l‡ ,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiL«»»»∆»∆

Ì‰Ó ÏcÂ ˜zÚ ללא היה ואילו  ∆¿«¿ƒ¿«≈∆
לומר  ייתכן  לא לעולמות שייכות כל 

בין  קשר  כל  אין  כאשר  כי  מהם שנבדל 

לאמירה  משמעות אין  דברים שני 

מהשני . רחוק הסיבה eÈ‰Âשהאחד  ¿«¿
הגדול  והעילוי  היתרון  שלמרות לכך 

ביחס  מעלה למשה יש 'עתיק' של 

היא ÏÚn‰L‰למשיח ÈÙÏ¿ƒ∆««¬»
(ÁÈLÓ ÏL BÈÚ) „È˙ÚÏcƒ¿»ƒƒ¿»∆»ƒ«
B‡ ÏÎÂ ,ÌÈÈelb‰ ÔÈÚa ‡e‰¿ƒ¿««ƒƒ¿»

Èel‚Âנעלה מאד  הוא אם BÏגם LÈ ¿ƒ≈
˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiL או כזו  בצורה «»»»

וגילוי  באור  שמדובר  מאחר  כי  אחרת

לא  בינו  ההבדל  לעולמות אזי  ששייך  ור 

אבל  האור  ובעוצמת במידת הוא

שייכות  לשניהם יש המהות מבחינת

עניינו ) לפי  אחד  (כל  לעולמות מסוימת

לבחינת  ביחס אפילו  נכונים והדברים

עתיק", e‰L‡"פנימיות ‡l‡∆»∆
‰Ïc‰Â ‰˜zÚ‰a,מהעולמות ¿«¿»»¿«¿»»

וללא  ישירה בצורה לא היא והשייכות

ובהבדלה. בריחוק אלא 'התלבשות'

‰LÓ ˙ÈÁa ÔÈÚa ÌÓ‡»¿»¿ƒ¿«¿ƒ«…∆
‰Ó LeÙa) ÏÈÚÏ ‡a˙ƒ¿»≈¿≈¿≈«

BcÚ ‰LÓe e˙kM לאחר ∆»¿…∆«¿
נעלות  דרגות שתי  של  התגלות שהייתה

והוי ' שברצון  הוי ' הוי ', בשם

היד  את ישראל  "וירא – שבעצמות

ויאמינו  הוי '... עשה אשר  הגדולה

לעיל ) כמבואר  - משה e‰L‡בהוי '" ∆
Ca˙Èרבנו  B˙eÓˆÚa ÚÈbÓ«ƒ«¿«¿ƒ¿»≈

ÈÙÏ eÈ‰Â .'˙eÓˆÚ'aL 'ÈÂ‰ ˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ,LnÓ«»¿«¿»«ƒ¿ƒ«¬»»∆¿«¿¿«¿¿ƒ

Ï‡NÈ ÏÎÏ dÒÓe ‰B˙c ‡ÈÏb Ïa˜ ‰LnL53È„ÈŒÏÚÂ , ∆…∆ƒ≈«¿»¿»¿»»¿»ƒ¿»≈¿«¿≈
LnÓ Ca˙È B˙eÓˆÚa ÌÈÚÈbÓ ‰B˙c ‡ÈÏb „enÏ שלמעלה ƒ«¿»¿»«ƒƒ¿«¿ƒ¿»≈«»

‰e‡מהשמות. ÁÈLnL ÏÈÚÏ ‡a˙pL ‰ÓÏ ˙BÒ ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆≈¿«∆ƒ¿»≈¿≈∆»ƒ«
˙eiÓÈt ‡a‡ ˙eiÓÈt ˙ÈÁa ‰LÓe ,˜ÈzÚ ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ«ƒ…∆ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«»¿ƒƒ
˙ÈÁaÓ ‰hÓlL ˜ÈzÚ«ƒ∆¿«»ƒ¿ƒ«

,BÓˆÚ ˜ÈzÚ ˙eiÓÈt כן ואם ¿ƒƒ«ƒ«¿
של  מדרגתו  נעלית משיח של  דרגתו 

יתרון  שיש כאן  המבואר  היפך  משה,

במשיח  קיים שלא LiLבמשה ÈÙÏ¿ƒ∆≈
„vÓ ‰LÓ ˙‚„Ó ÔÈa LÙ‰∆¿≈≈«¿≈«…∆ƒ«
„vÓ ‰LÓ ˙‚„ÓÏ BÓˆÚ«¿¿«¿≈«…∆ƒ«
‰LÓ ˙‚„nL ,‰BzŒÔzn««»∆«¿≈«…∆
˙eiÓÈt ˙ÈÁa ‡È‰ BÓˆÚ«¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ

'eÎ ‡a‡ משיח אכן  זה ובעניין  «»
ממשה, ŒÔzÓנעלה „vÓ Ï‡¬»ƒ«««

ÔzpL ‰B˙c ‡ÈÏ‚c ‰Bz»¿«¿»¿»∆ƒ»
ÚÈbÓ ‡e‰ È‰ ‰LÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈…∆¬≈«ƒ«
Ï"pk LnÓ Ca˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈«»««
התורה  פנימיות של  מהגילויים למעלה

צדקנו . משיח ידי  על  שיתגלו 

˙ÏÚÓ ÔÈÚ Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈ƒ¿««¬«
eÈ‰c ,‰ÂˆÓ ÏL ‰ÁÓNƒ¿»∆ƒ¿»¿«¿
‰NÚÓ ÌˆÚa ‰ÁÓO‰«ƒ¿»¿∆∆«¬≈

,‰Âˆn‰ לשמחה הכוונה ואין  «ƒ¿»
שזוכים  מהשכר  או  מ'גילויים' הנובעת

המצווה  קיום בזכות ÈÙÏ¿ƒלהם
È„ÈŒÏÚL קיום˙Bˆn‰ במעשה ∆«¿≈«ƒ¿

B˙eÓˆÚaבפועל  ÌÈÒÙBz¿ƒ¿«¿
LnÓ Ca˙È מכל שלמעלה ƒ¿»≈«»

נעלים, הכי  ÊŒÏÚ‰הגילויים ÔÎÏÂ¿»≈«∆
B,דווקא  ‰ÁÓN ÌL Ó‡∆¡«»ƒ¿¿»

.B˙eÓˆÚa Ba¿«¿
È„ÈŒÏÚL Û‡ ÌÓ‡ (Ê»¿»«∆«¿≈
‰B˙c ‡ÈÏb „enÏc ‰„BÚ‰»¬»¿ƒ«¿»¿»
ÏÚ ˙Ïa˜a ˙Bˆn‰ Ìei˜Â¿ƒ«ƒ¿¿«»«…
Ca˙È B˙eÓˆÚa ÌÈÒÙBz¿ƒ¿«¿ƒ¿»≈
המצוות  לקיום יתרון  קיים זה ובעניין 

לבוא, לעתיד  המצוות קיום לגבי  כעת

ÂLÎÚ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ הגלות בזמן  ƒ»»«¿»
ÌÈÈelb‰ ÏÎÂ ,ÌÏÚ‰a ‰Ê È‰¬≈∆¿∆¿≈¿»«ƒƒ

ÂLÎÚ ÌLiL את מסירים לא ∆∆¿»«¿»
כי  מעצמותו  באים ‰Ìההעלם ≈

‰‡ÌÈpÙB,ומתגלים ÈMÓ „Á‡a¿∆»ƒ¿≈»«ƒ
˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL Ca˙È B˙eÓˆÚ Èelb ‰Ê ÔÈ‡L B‡∆≈∆ƒ«¿ƒ¿»≈∆¿«¿»≈»»
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לה      

ּגּלּוי  רק  א ּלא  מהע ֹולמ ֹות  ׁשּלמעלה   ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָית ּבר

למעלה  ה ּוא  ׁשה ּגּלּוי א ֹו הע ֹולמ ֹות ,  ְְְִֶֶֶֶַַָָָׁשּבער

ּבפנימ ּיּות  נמ ׁש זה  אין אבל  ְְֲִִִִֵֵֶָָָָמהע ֹולמ ֹות 

ּוקריעת  מצרים  ּביציאת  ׁשהיה  ּוכמ ֹו ְְְִִִִִֶַַַָָָָּבע ֹולמ ֹות .

ּגּלּויים  היּו מצרים  ׁשּביציאת  ׁשאף  ֿ ס ּוף , ְִִִִִִֶֶַַַַָים 

ּבכב ֹוד ֹו ה ּקּב"ה  ׁשּנגלה  עד  נעלים  ְְֲִִִֵֶַַַַָָָה ּיֹותר 

ֿ מק ֹום , מ ּכל  ֿ ס ּוף , ים  ּבקריעת  ּובפרט  ְְְְִִִִַַַָָָּובעצמ ֹו,

מ ּצד  ולא  למעלה , מ ּצד  רק  היּו א ּלּו ְְְִִִִֵַַַַָָֹּגּלּויים 

זה  הרי ּבפנימ ּיּות  ׁשּנמ ׁש ּומה  ּכּנ"ל , ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָה 'מ ּטה '

עצמ ּות ֹו ּגּלּוי ולא  הע ֹולמ ֹות ,  ׁשּבער ענינים  ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹרק 

ּדוקא . לעתיד  יהיה   ית ּבר עצמ ּות ֹו וג ּלּוי  . ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָית ּבר

ּבביאת  ׁשּית ּגּלה  ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  ּבג ּלּוי ְְְְְִִִִִֶֶַַַָּוכמ ֹו

ּומ ּבחינת  יחידה  מ ּבחינת  ה ּוא  ׁשה ּגּלּוי ְְְִִִִִִִֶַַַַַָָה ּמׁשיח ,

לגמרי. מהע ֹולמ ֹות  ׁשּלמעלה  ע ּתיק  ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּפנימ ּיּות 

אחר  ּבמק ֹום  ּכּמבאר  זאת , אפן 54וע ֹוד  ּבענין ְְְְְִֵֶַַַָָֹֹֹ

(והרי  יׂשראל  ּכל  עם  ילמד  ׁשּמׁשיח  ה ּתֹורה  ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָל ּמּוד 

ּגם  ילמד  ּומ ׁשיח  ר ּבנּו, ּומ ׁשה  האב ֹות  יק ּומ ּו ְִִֵֶַַַַָָָָָֹאז

רא ּיה  ּבבחינת  יהיה  ל ּמּוד ֹו ׁשאפן לפי ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַָָֹע ּמהם ),

עם  אחד  איׁש ללמד  יּוכל  ולכן ה ּמה ּות , ְְְִִִִֵֶַַַָָֹוג ּלּוי

האריז"ל  ּבכתבי ׁשּמצינּו  ּדר ֿ ועל  כ ּו'. 55אלפים  ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשהיה  מה  ּדׁשּבת  צהרים  ּבׁשינת  ּפעם  ְְֳִֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשראה 

ּבביאת  ֿ ׁשּכן ּומ ּכל  ׁשנה , פ ' ּבזה  לד ּבר  ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָיכ ֹול 

יֹותר . נעלה  ּבאפן הרא ּיה  ענין ׁשּיהיה  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹה ּמׁשיח 

אחר  ּבמק ֹום  ּכּמבאר  מ ּזה , ׁשּלּמּוד 56ויתירה  ְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

הרא ּיה , מ ּבחינת  יֹותר  למעלה  יהיה  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָה ּמׁשיח 

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ריח , ׁשל  ּבאפן והריח ֹו57ׁשּיהיה  ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹ

ּוכמאמר  יׁשּפט , עיניו למראה  ולא  הוי' ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹֹּביראת 

ז"ל  ּכל 58ר ּבֹותינּו לאחרי אמנם , וּדאין. ּדמ ֹורח  ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָ
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ב .58) צג, סנהדרין
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לו      

והינּו, מ ּמׁש, העצם  אינֹו הריח  ענין ּגם  הרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה ,

לא  אבל  ה 'עצם ', ּגּלּוי  יהיה  ה ּמׁשיח  ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבביאת 

ק ּיּום  ֿ ידי על  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  מ ּמׁש. ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָה 'עצם '

ּתֹופסים  ה ּזה  ּבע ֹולם  על  ּבק ּבלת  ְְְִִֶַַַַָָָֹה ּמצ ֹות 

זה  הרי ׁשעכ ׁשו א ּלא  מ ּמׁש.  ית ּבר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבעצמ ּות ֹו

ׁשּממ ׁשיכים  העצמ ּות  והמ ׁשכת  ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָּבהעלם ,

יהיה  אז אבל  לעתיד , ּתתג ּלה  עכ ׁשו, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבעב ֹודתנּו

מ ּמׁש העצמ ּות  המ ׁשכת  וא ּלּו ה ּדבר , הת ּגּלּות  ְְְְִִַַַַַַַָָָָָרק 

ּדוקא . עכ ׁשו ְְִַַָָהיא 

‰ÊŒÈtŒÏÚÂויׁש ה ּזה  ּבע ֹולם  מעלה  ׁשּיׁש מ ּובן ¿«ƒ∆ְֲֵֵֶֶַַָָָָ

ּוכלל ּות  ה ּבא . ּבע ֹולם  ְֲַַָָָָָמעלה 

לעתיד  ה ּוא  האדם  ׁשל  ר ּוח ' ׁשה 'נחת  ּבזה , ְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהענין

ׁשל  ר ּוח  ונחת  , ית ּבר עצמ ּות ֹו ּגּלּוי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָּכׁשּיהיה 

ּובזה  ה ּמצ ֹות . ק ּיּום  ֿ ידי על  עכ ׁשו ה ּוא  ְְְִִֵֶַַַַָָָָה ּקּב"ה 

ה ּגא ּולה  על  מצרים  ּדיציאת  ה ּמעלה  ְְֲִִִִַַַַַַָָָיּובן

למ ּתןֿ הכנה  היא  מצרים  ׁשּיציאת  לפי ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָהעתידה ,

ּתֹופסים  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ּדת ֹורה , ּדגליא  ְְְְְִֵֶֶַַָָָּתֹורה 

קריעת  היתה  ולכן מ ּמׁש,  ית ּבר ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָּבעצמ ּות ֹו

ׁשענינּה לפי אחת , ּבקיעה  ׁשל  ּבאפן ֿ ס ּוף  ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹים 

מהתח ּלק ּות . ׁשּלמעלה   ית ּבר ּבעצמ ּות ֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָה ּוא 

לפי  ללילה , נמ ׁשלה  מצרים  יציאת  ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָאמנם 

היּו ה ּגּלּויים  וגם  העלם , ׁשל  זמן ה ּוא  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָׁשעכ ׁשו

ה ּיתר ֹון  ה ּוא  ּובזה  ּכּנ"ל . כ ּו' ה 'מעלה ' מ ּצד  ְְִִֶַַַַַַַָָרק 

ּב'מ ּטה ' ּגם  זּכּו יהיה  ׁשאז העתידה , ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֻּבּגא ּלה 

לג ּלּוי  ּכלים  יהיּו ה 'מ ּטה ' ׁשעניני ּבאפן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹעצמ ֹו,

ּב'ילק ּוט ' ׁשּכת ּוב  מה  וזה ּו . ית ּבר ְְְְִֵֶֶַַַַָָעצמ ּות ֹו

ענין  אמנם  יֹותר . ּגד ֹול ֹות  נפלא ֹות  יהיּו ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָׁשּלעתיד 

ׁשאז  ּדוקא , מצרים  יציאת  ֿ ידי על  ה ּוא  ּגּופא  ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָזה 

וכ ּנ"ל  העתידה . ל ּגא ּלה  ּגם  ה ּצּנֹור  ּפתיחת  ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָֻהיתה 

ּדת ֹורה  ּגליא  ל ּמּוד  ּביד ֹו, ּתלמ ּוד ֹו ֿ ידי  על  ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָׁשּדוקא 

ל ּגּלּויים  יזּכּו על , ק ּבלת   ּבדר ה ּמצ ֹות  ְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹוק ּיּום 

ּבימינּו. ּבמהרה  העתידה  ְְְֲִִִֵֵָָָָָּדגא ּולה 
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רוחני  ריח חוש לו  יהיה שלו  והנעלית המיוחדת ה' יראת שבזכות במינו 

מהשניים  מי  להכריע צורך  ויהיה דין  בעלי  שני  לפניו  יבואו  שכאשר  מופלא

מוסיף  והפסוק בלבד  הריח חוש באמצעות זאת לעשות יוכל  הוא צודק

הריח  שכוח ומכאן  עיניו  מראה לפי  ולא הריח בכוח ישפוט שמשיח ומדגיש

יותר  נעלה מדובר  שעליו  המיוחד 

שבה  הצורה לגבי  גם וכך  הראיה מכוח

ל  זו  תהיה – תורה ילמד  רק משיח א

בצורה  הרחה מזו , יתירה אלא ראיה

ביותר . מופלאה

,‰Ê Ïk ÈÁ‡Ï ,ÌÓ‡ ולמרות »¿»¿«¬≈»∆
הריח  כוח של  המופלאה המעלה

הזה  ‰ÁÈהייחודי  ÔÈÚ Ìb È‰¬≈«ƒ¿«»≈«
,LnÓ ÌˆÚ‰ BÈ‡ שבדברים כפי  ≈»∆∆«»

הדבר  איננו  דבר  של  הריח גשמיים

‰ÁÈLnעצמו  ˙‡ÈaL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿ƒ««»ƒ«
'ÌˆÚ'‰ Èelb ‰È‰È ההתגלות ƒ¿∆ƒ»∆∆

העצם, של  זאת ‡Ïוההתפשטות עם ¬»
‡Ï והתחברות מלאה התגלות תהיה …
ŒÔÈ‡MŒ‰Óעם  .LnÓ 'ÌˆÚ'‰»∆∆«»«∆≈

˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ Ôk≈«¿≈ƒ«ƒ¿
בפועל  ÏÚבמעשה ˙Ïa˜a מלכות ¿«»«…

ÌÈÒÙBzשמים  ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆¿ƒ
LnÓ Ca˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈«»
 ֿ הקדוש של  עצמיותו  עם ומתחברים

ֿ הוא. ÂLÎÚLברוך  ‡l‡ בזמן ∆»∆«¿»
ÌÏÚ‰a,הגלות  ‰Ê È‰¬≈∆¿∆¿≈

˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰Â¿«¿»«»«¿
,ÂLÎÚ e˙„BÚa ÌÈÎÈLÓnL∆«¿ƒƒ«¬»≈«¿»

,„È˙ÚÏ ‰l‚˙z המשיח בימות ƒ¿«∆∆»ƒ
˙elb˙‰ ˜ ‰È‰È Ê‡ Ï‡¬»»ƒ¿∆«ƒ¿«

c‰,כעת el‡Âשנפעל  «»»¿ƒ
‡È‰ LnÓ ˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»«¿«»ƒ

‡˜Âc ÂLÎÚ המעלות שכל  בעוד  «¿»«¿»
מוגדרות  לבוא לעתיד  שיהיו  הנפלאות

ית'. לעצמותו  ביחס כ 'גילויים'

‰ÏÚÓ LiL ÔeÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»∆≈«¬»
‰f‰ ÌÏBÚa, אחד LÈÂמצד  »»«∆¿≈

‡a‰ ÌÏBÚa ‰ÏÚÓ. שני מצד  «¬»»»«»
˙Á'‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»»∆∆«««

'Áe והמורגש הגלוי  ÏLוהעונג  «∆
‰È‰iLk „È˙ÚÏ ‡e‰ Ì„‡‰»»»∆»ƒ¿∆ƒ¿∆

Ca˙È B˙eÓˆÚ Èelb הוא שכעת ƒ«¿ƒ¿»≈
בהעלם, הוא אבל  נמשך  »»¿ÁÂ˙אמנם

Áe והעונג‰"aw‰ ÏL הא כביכול ,ממעשי  È„ÈŒÏÚדם, ÂLÎÚ ‡e‰ «∆«»»«¿»«¿≈
˙Bˆn‰ Ìei˜ שום אין  עכשיו  גם ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש שמבחינת מובן  (שהרי  ƒ«ƒ¿

רק  ותתגלה עכשיו  נפעלת שהפעולה חלילה לומר  יתכן  ולא והסתר  העלם

לעתיד ).

ÔeÈ ‰Êe צאתך "כימי  המאמר , פתח בו  הפסוק של  הפנימי  התוכן  »∆»
יציאת  של  המעלה את מדגיש אחד  שמצד  נפלאות" אראנו  מצרים מארץ

מעלת  את מדגיש שני  ומצד  מצרים

- העתידה «¬»»‰ÏÚn‰הגאולה
‰Ïe‡b‰ ÏÚ ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈcƒƒ«ƒ¿«ƒ««¿»

,‰„È˙Ú‰היא˙‡ÈˆiL ÈÙÏ »¬ƒ»¿ƒ∆¿ƒ«
ŒÔzÓÏ ‰Î‰ ‡È‰ ÌÈˆÓƒ¿«ƒƒ¬»»¿««
ŒÏÚL ,‰B˙c ‡ÈÏ‚c ‰Bz»¿«¿»¿»∆«
B˙eÓˆÚa ÌÈÒÙBz ‰ÊŒÈ„È¿≈∆¿ƒ¿«¿
‰˙È‰ ÔÎÏÂ ,LnÓ Ca˙Èƒ¿»≈«»¿»≈»¿»
ÏL ÔÙ‡a ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¿̃ƒ««¿…∆∆
dÈÚL ÈÙÏ ,˙Á‡ ‰ÚÈ˜a¿ƒ»««¿ƒ∆ƒ¿»»
Ca˙È B˙eÓˆÚa ‡e‰¿«¿ƒ¿»≈

˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL בעצם כי  ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
נקודה  כל  שהרי  שונות דרגות אין 

לא  כבר  עצמה העצמיות שאינה

כ 'עצם'. מוגדרת להיות «¿«‡ÌÓיכולה
שני  ÌÈˆÓמצד  ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«ƒ¿«ƒ

,‰ÏÈÏÏ ‰ÏLÓ לעיל כמבואר  ƒ¿¿»¿«¿»
המאמר  ÂLÎÚLבתחילת ÈÙÏ¿ƒ∆«¿»

הגלות  ÏLבזמן  ÔÓÊ ‡e‰¿«∆
ÌÈÈelb‰ Ì‚Â ,ÌÏÚ‰ יציאת של  ∆¿≈¿««ƒƒ

סוף  ים וקריעת ˜מצרים eÈ‰»«
.Ï"pk 'eÎ '‰ÏÚÓ'‰ „vÓƒ«««¿»««
‰l‡ba ÔB˙i‰ ‡e‰ ‰Êe»∆«ƒ¿«¿À»
CekÊ ‰È‰È Ê‡L ,‰„È˙Ú‰»¬ƒ»∆»ƒ¿∆ƒ
ÔÙ‡a ,BÓˆÚ '‰hÓ'a Ìb«««»«¿¿…∆
ÌÈÏk eÈ‰È '‰hÓ'‰ ÈÈÚL∆ƒ¿¿≈««»ƒ¿≈ƒ

Ca˙È B˙eÓˆÚ Èel‚Ï שנפעלת ¿ƒ«¿ƒ¿»≈
לבוא. לעתיד  ותתגלה ∆¿e‰ÊÂכעת

'Ëe˜ÏÈ'a e˙kL ‰Ó«∆»««¿
˙B‡ÏÙ eÈ‰È „È˙ÚlL∆∆»ƒƒ¿ƒ¿»

˙BÈ ˙BÏB„b ביציאת שהיו  מאלו  ¿≈
Ùeb‡מצרים. ‰Ê ÔÈÚ ÌÓ‡»¿»ƒ¿»∆»

ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ
˙ÁÈ˙t ‰˙È‰ Ê‡L ,‡˜Âc«¿»∆»»¿»¿ƒ«

Bpv‰ הדרך ופריצת Ìbההתחלה «ƒ«
Ï"pÎÂ .‰„È˙Ú‰ ‰l‡bÏ«¿À»»¬ƒ»¿««
B„eÓÏz È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈«¿
‰B˙c ‡ÈÏb „enÏ ,B„Èa¿»ƒ«¿»¿»
˙Ïa˜ C„a ˙Bˆn‰ Ìei˜Â¿ƒ«ƒ¿¿∆∆«»«

ÏÚ הגלות ‰Óa‰בזמן  ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡‚c ÌÈÈelbÏ ekÊÈ , …ƒ¿«ƒƒƒ¿»»¬ƒ»ƒ¿≈»
.eÈÓÈa¿»≈
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לז

          

- שחרית  תפלת  לאחר -

מוגה  בלתי

הבן  פדיון מעות  שליט "א  אדמו"ר  לכ "ק  נתן יאלעס  הכהן שי' אליעזר  אפרים  מוה "ר  וכו' ,1[הרה "ג 
שליט "א :] אדמו"ר  כ "ק  לו ואמר 

 הבן לפדיון שייך  הפסח  מילה 2חג  מצות  עם  קשור  פסח  כי, הפסח 3- מאכילת  מעכבת  מילה  שהרי ,
הפסח  מאכילת  מעכבתו עבדיו מילת  שאפילו ועד  תרומה ), מאכילת  הבן 4(וכן לפדיון באים  - וממילה  ;5.

: פסחים מסכת  בסיום  בגמרא  שנינו זה  ובענין

מברך ", הבן אבי הבן.. פדיון על  "פשיטא 

יכול  אינו הכהן אזי טומאה , של  ענין יש  כאשר  הרי מברך , הכהן הי' אילו כי, שבזה , והמעלה  -
וגו'" ולאמו לאביו אליו הקרוב  לשארו אם  "כי להטמא , לו אסור  (שהרי כו' כאשר 6לגשת  ֿ כן ֿ שאין מה  ,(

- המונע  דבר  אין אזי מברך , האב 

שתים ". מברך  הבן אבי "והלכתא  ומסיק , מברך ", הבן אבי או מברך  כהן שהחיינו.. "ברוך  אבל 

בזה  גלויה 7והענין שמחה  על  רק  אותה  שמברכים  - שהחיינו ברכת  של  ענינה  שמחה 8: על  (ולא 
הגוף  הנאת  גם  להיות  שצריכה  ועד  .9נסתרת ),

"מברך  יהיה  הקב "ה , הבן", ש "אבי באופן תהיה  שהגאולה  ופועלים  מבקשים  ֿ ישראל  שבני וזהו
כפי  הגאולה  אל  הגלות  מן היציאה  מספיקה  שלא  - "שהחיינו" גם  אלא  הבן", פדיון "על  רק  לא  שתים ",
שמחה  מתוך  "שהחיינו", גם  לברך  אפשר  שיהיה  באופן להיות  צריכה  הגאולה  אלא  הקב "ה , אצל  שהיא 

הגלות . שבזמן המבלבלים  הענינים  מכל  היציאה  את  מרגיש  הגוף  שגם  כיון הגוף , והנאת  גלויה 

 התניא בספר  פוסק  הזקן רבינו זמן 10והנה , כל  ועבודתנו במעשינו "תלוי המשיח  דימות  שהגילוי
המשיח . דימות  בהענינים  לעסוק  להתחיל  כבר  צריכים  הגלות  שבזמן מובן, שמזה  הגלות ", משך 

רז"ל וע  מאמר  ֿ פי הפסוק 11ל  מה 12על  כו' "הקב "ה  לישראל ", ומשפטיו חוקיו ליעקב  דבריו "מגיד 
לעסוק  כבר  יתחילו הגלות  שבזמן צוה  שהקב "ה  כיון הרי - ולשמור " לעשות  לישראל  אומר  עושה  שהוא 

המשיח . דימות  הענינים  את  ליתן להתחיל  כן, לעשות  הוא  גם  צריך  המשיח , דימות  בהענינים 

שליט "א :) אדמו"ר  ֿ קדושת  כבוד  (וסיים 

"שהחיינו", והן הבן" פדיון "על  הן שתים ", מברך  הבן ד "אבי הענין כבר  שיקויים  יעזור  יתברך  ה '

הענינים . מכל  אמיתית  וחירות  והאמיתית , השלימה  וגאולה  דגאולה  אתחלתא  תהיה  ומיד  שתיכף 
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מוהר"ר )* וכו' המקובל  והרה"ח  הרה"ג  כ "ק של  הולדת יום
ז"ל  יצחק שליט"א )לוי  אדמו"ר כ"ק  של (אביו  שניאורסאהן

שליט "א  אדמו"ר כ "ק בנו של  ֿ מילה הברית ויום תרל "ח . בשנת
תרס"ב  .*בשנת

לכ "ק1) למסור שנים כו"כ  במשך  נהג  שליט"א כך  אדמו"ר
הבן דפדיון סלעים  שזה החמשה  באמרו, השנה , במשך שקיבל

הדור* לנשיא  ).(*שייך 
גם2) ניסן ראה ח "י  ג ', יום תשט "ו ב',ר"ד  תורת (דחוהמ "פ

התוועדויות  ― 321מנחם ע' ואילך ).א חי "ד 
ואילך ).3) שכ  ע' חט "ז (אג "ק זו שנה אדר ו' מכתב גם ראה

ואילך .4) א ע, יבמות ראה
(5.7 ע' כו חוברת "רשימות" גם ראה
ב.6) כא, אמור
ואילך .7) 48 ע' חי "א לקו"ש גם ראה
לקו"ש 8) גם וראה א. מו, סוכה (הב') העושה תוד "ה ראה

.66 הערה שם
וש"נ.9) שם. 12 ובהערה 372 ע' חי "ט  לקו"ש ראה

רפל "ז.10)
ט .11) פ"ל , שמו"ר
יט .12) קמז, תהלים

                       
       

     



לח

      
     

    
מוגה  בלתי

 ואמירת התפילה , קו - ביחד  המנחה  תפילת  לאחר  הנה  אלו, בכינוסים  וכנהוג  לעיל , כמוזכר 
מיוחדת  שייכות  לה  שיש  הצדקה , קו - השלישי בעמוד  נסיים  התורה , קו - חז"ל  ומאמרי הפסוקים  י''ב 

ז"ל  רבותינו וכמאמר  הגאולה , ענין לכללות  ֿ כן וכמו התורה , לענין והן התפילה  לענין "גדולה 37הן -
הגאולה ". את  שמקרבת  צדקה 

ובעמדנו  אחד ), לדבר  מתאחדים  (שכולם  מטבעות  כמה  לתת  נהוג  הענין, גודל  את  להדגיש  כדי והנה ,
או  הסדר , ליל  של  המצות  שלוש  כנגד  מטבעות  שלשה  לתת  (א ) בדבר : אפשרויות  שתי יש  הפסח , בחג 
שתי  הן הכוסות ) וארבעת  (המצות  אלו שני והרי הסדר , שבליל  הכוסות  ארבעת  כנגד  מטבעות  ארבע  (ב )

ומדרבנן). (מדאורייתא  הסדר  ליל  של  העיקריות  המצוות 

בנתינת  יש  זה  על  נוסף  אבל  מטבעות , ארבע  כשיקבל  יותר  מרוצה  יהיה  המקבל  מאליו, כמובן ובכן,
את  בכך  יש  ולכן שלש , מספר  את  גם  בתוכו כולל  ארבע  מספר  ובפשטות : נוספת , מעלה  מטבעות  ארבע 

'ארבע '. מעלת  והן 'שלש ' מעלת  הן יחד , המעלות  שתי

החל  שלש , במספר  המיוחדת  המעלה  הן - המעלות  שתי קדושה , עניני בכללות  גם  שמצינו וכפי
 חסדים וגמילות  עבודה  תורה , עומד : העולם  שעליהם  -39העמודים  ארבע  במספר  המעלה  והן ,

" - עצמו ל "עולם " בנוגע  שמצינו מ כפי מורכב  העולם  כללות  - ֿ כן וכמו הארץ ". כנפות 
הנ"ל , העמודים  שלשה  על  עומד  זה  "עולם " - ולאידך  כו'. בנפש  ותכונות  נטיות  ארבע  - ומזה  יסודות ,
הכתוב  ובלשון העמודים , שלושת  על  מיוסד  להיות  צריך  יסודות ) מארבעה  (הבנוי בעולם  דבר  שכל  והיינו

קודש " בהררי צחה 40"יסודתו ובלשון גדול ", "אור  שהיא  בתורתו נתן שהקב "ה  העמודים  שלושה  דהיינו ,
וברורה .

 בתורה כמסופר  דגלים , לארבעה  שנחלק  ישראל  עם  לכללות  שייך  ארבע  שמספר  להוסיף , 41ויש 

בישראל " צבא  יוצא  "כל  אל  הקב "ה  העליון" ה "מפקד  של  המיוחד  לציווי מסודרים 42ביחס  להיות 
דגלים . לארבעה  שיתחלקו בשבטים 

והמשכן  הקודש  שארון כך  הרוחות , בארבע  מחולקים  היו הדגלים  ארבעת  הוראה : ללמוד  יש  בזה  וגם 
ואחת  אחד  כל  של  ֿ יום  היום  בחיי להיות  צריך  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  שבישראל , הדגלים  ארבעה  מכל  מוקפים  יהיו

הציווי  לקיים  - בגלוי השם " ב "צבאות  שהם  אלו של  ובפרט  ֿ ישראל , ושכנתי 43מבני מקדש  לי "ועשו
כפי  התורה , וספר  התורה , לוחות  הקודש , ארון ישנו שבתוכם  כאילו ביתם , ובתוך  לבם  בתוך  - בתוכם "
ומביתו  חייו מכל  לעשות  צריך  ואחד  אחד  שכל  היינו ובמשכן, ֿ המקדש  בבית  הקדשים  בקודש  שהיו
שאזי  לבב , וטוב  שמחה  ומתוך  מצוות  ויקיימו הקדושה , התורה  את  ילמדו ששם  קדוש , מקום  שיהיה 

נצחי. בהמשך  ֿ קיימא  בר  יהיה  שהדבר  לו מובטח 

בעניני  מוקף  יהיה  כולו הבית  שכל  כך  הבית , בני כל  ֿ ידי על  להיות  צריכה  זו פעולה  - זה  על  ונוסף 
ֿ ישראל  בני של  הדגלים  ארבעה  בדוגמת  ביהודים , מוקף  שיהיה  ֿ זה  ֿ ידי על  – רוחותיו ארבע  מכל  יהדות 
נמצאים  שבבית  היקרים  הדברים  אשר  במוחש , שרואים  וכפי - באמצע  שהיה  המשכן על  והגינו שהקיפו
ארבעה  מכל  הבית  בקירות  מוקפים  כך , כל  יקרים  שאינם  הדברים  גם  – אופן ובכל  מיוחד , במקום 

הדגלים , ארבעה  בדוגמת  הצדדים ,
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מ "ב.39) פ"א אבות
א.40) פז, תהלים
ואילך .41) א ב, במדבר

ג .42) א, שם
ח .43) כה, תרומה



לט      

הסוכות  בחג  העיקרית  המצוה  ארבע : מספר  במצוות  ענינים  וכמה  כמה  בעוד  שמצינו ממה  גם  [ולהעיר 
לכם " "ולקחתם  - הסדר "היא  ב "ליל  שתחילתו המצות , חג  הפסח , בחג  יתירה  ובהדגשה  מינים ,

כנ"ל ]. יין, של  כוסות  ארבע  וכן תירוצים ) ארבעה  דרושים  כמובן, (אשר , קושיות  בארבע 

 אדמו"ר פסק  ֿ פי ועל  לשמחה ", ב "מועדים  בעמדנו ובפרט  שמחה , בניגוני כרגיל , יהיה  הכנס  סיום 
ערוך ' ב 'שולחן בחגך "44הזקן "ושמחת  שמחה , חובת  לשיר 45ישנה  גרמא  הזמן ולכן ֿ המועד , בחול  גם 

תפילה ). בו ומגדלין תורה  בו שמגדלין ובמקום  גדול ", ד "קהל  באופן כשנמצאים  (ובפרט  בחגך " "ושמחת 

מעיני  "כל  שסיומו בתהלים  מהפרק  פסוק  עליון", יכוננה  "והוא  הקב "ה , אודות  הניגון - זה  ולאחרי
.( חז"ל ומאמרי הפסוקים  בי"ב  שאמרתם  כפי ולב ", כליות  "בוחן כביכול , בעצמו, (שהוא  בעצמותך  - "

'משנה  ספר  כהתחלת  ניקאווא "), ניעט  ("ניעט  מלבדו" עוד  ד "אין הענין תוכן את  שמבטא  הניגון - וכן
נמצאו  המצאו ומאמיתת  ראשון.. מצוי שם  שיש  לידע  החכמות , ועמוד  היסודות  "יסוד  להרמב "ם : תורה '
דעיקבתא  הזמן הזה , הזמן שהוא  - הזמן" "באותו אשר  ספרו, בסיום  הרמב "ם  שכתב  וכמו הנמצאים ", כל 
הגאולה  זמן בא  כדבעי, נשלמו וכבר  נעשו שכבר  ועבודתינו מעשינו של  ההכנה  לאחרי אשר  דמשיחא ,
דעה  הארץ  מלאה  "כי הנמצאים ", כל  נמצאו שממנו המצאו "אמיתת  גילוי יהיה  - והשלימה  האמיתית 

מכסים " לים  כמים  הוי' הנבראים .46את  כח  כפי ה ' ידיעת  דהיינו ,

, מהמבוגרים ואחד  אחד  לכל  מטבעות  ארבע  לחלק  ה "טנקיסטים " יואילו הניגונים , סיום  לאחר 
השם ". ל "צבאות  בנוגע  זאת  לעשות  יואילו והמדריכות  והמדריכים 

בזמן  בחגך " "ושמחת  ומיד  תיכף  יהיה  אלו, ענינים  בכל  והפעולות  מהדיבור  אשר  - העיקר  והוא  ועוד 
(כפירוש  בעושיו" ישראל  ו"ישמח  במעשיו" ה ' "ישמח  השמחות : שתי המאחד  רבים , לשון - שמחתנו

הזקן) .47אדמו"ר 

ראשם " על  עולם  "שמחת  תבוא  עין, כהרף  אפילו עיכבן לא  ממש , ומיד  הגאולה 48ותיכף  שמחת  ,
ממש . בימינו במהרה  והשלימה , האמיתית 
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ס"ד .44) סתקכ "ט  או"ח 
יד .45) טז, ראה פ'
ט .46) יא, ישעי '

ואילך .47) ד  פח , לשמע"צ דרושים לקו"ת
יא.48) נא, יו"ד . לה, ישעי '

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc dheq(iriax meil)

`edìL òBîâì éãkBæ øçà Bæ íéöéa Leli`e ,¯ àëä`ziixaa §¥¦§©¨Ÿ¥¦©©¨¨
,diipydøîà`ed xeriydydòîBâì éãk.zg` dvia renbl - ¨©§¥§§¨

dpey`xd `ziixaa `xiza oa dcedi iax xn`y dn ,`xnbd zvxzn
xaeq `ed ixdy ,ezrc ef oi` ,mivia yly renbl ick `ed xeriydy

`l` .zg` dvia zrinb ickøîà÷ àáé÷ò éaøc åéøáãì,øîà÷c ¦§¨¨§©¦£¦¨¨¨©§¨¨©
y `aiwr iaxäòéîâáe äàéìöa ïéøòLîitke ,zg` dvia ly §©£¦¦§¦¨¦§¦¨

,`xiza oa dcedi iax xn` eixacle ,ezhiy z` `xnbd dx`iay
,zg` dvia ly drinbe diilva xryn dz` recn¯ àîéàxn`z ¥¨

øeòéLlydãeçì äòéîbxnelk ,ìL òîâì éãkøçà Bæ íéöéa L ¦§¦¨§¨§¥¦§Ÿ©¨Ÿ¥¦©©
Bæ,äòéîâe äàéìö eðééäcly drinbe diilvl deey df xeriyy - §©§§¦¨§¦¨

.zg` dvia
,`ziixaa epipyøîBà äéîøé ïa øæòéìà éaø`ed xeriydyéãk ©¦¡¦¤¤¤¦§§¨¥§¥

àîéð éãøb øBL÷iL.cadn mi`veiy mihegd z` bxe`d xeywiy - ¤¦§©§¦¥¨
éMà áø éòa,mixryn onf xeriy dfi` itl÷çøîcipy zxiyw - ¨¥©©¦¦§©©

,ipydn cg` miwegxy mihegáø÷îc Bàmiheg ipy zxiyw - §¦¨©
,`xnbd dwiqn .mxyewl onf zegt yxcpe ,ipyl cg` miaexwy

e÷éz. ¥
,`ziixaa epipyøîBà ñçðt ïa ïéðç`ed xeriydyèéLBzL éãk ¨¦¤¦§¨¥§¥¤¦

ìBhéì äét CBúì dãéd z`íñé÷.éMà áø éòaxeriy dfi` itl ¨¨§¦¨¦¥¨¨¥©©¦
,mixryn onf÷ãäî àìc Bà ÷ãäîcwegc `vnpy mqiw `ivedl - §¦£©§Ÿ¦£©

dwiqn .e`ivedl onf zegt yxcpe wegc epi`y e` ,miipyd oia
,`xnbde÷éz. ¥

,`ziixaa epipyøîBà Bîéìt`ed xeriydydãé èéLBzL éãk §¥¥§¥¤¦¨¨
økk ìBhéì ìqì.elhizeéMà áø éòaonf xeriy dfi` itl ©©¦¦¨¨¥©©¦

,mixryn÷ãäî àìc Bà ÷ãäîcwegc `vnpy xkk `ivedl - §¦£©§Ÿ¦£©
wtzqdl yi oke .e`ivedl onf zegt yxcpe wegc epi`y e` ,lqa

mixryn m`dà÷ézòa Bà àzãçaycg lq ,oyia e` ycg lqa - §©§¨§©¦¨
gep oyi lq j` ,dbix`d iheg epnn mi`veiy meyn yeniyl gep epi`
wtzqdl yi oke .xkkd z` epnn `ivedl onf zegt yxcpe yeniyl

mixryn m`dàøéø÷a Bà àîéîçamg xkk ,xw e` mg xkka - ©£¦¨¦§¦¨
xw xkk j` ,ecin letie jrni `ly ick zgpa lqd on e`ivedl jixv

.lqd on e`ivedl onf zegt yxcp
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום רביעי לעומר עמ' א



מ

     
מוגה  בלתי

" דלים בצדק  "ושפט  – היא  במשיח  שמצינו המעלות  אחת  .147.

הוראות  הם  המשיח , מלך  של  הנהגותיו אודות  התורה  סיפורי שכל  לד ) (סעיף  לעיל  דובר  כבר 
עבודתנו  ֿ ידי  שעל  והיינו, עכשיו, ועבודתנו במעשינו תלויים  דלעתיד  הגילויים  כי עכשיו, בעבודתנו

דלעתיד . והגילויים  האורות  את  לקבל  כלים  עושים  דלעתיד , דמעין באופן עכשיו

דפשיטא , מילתא  זהו שהרי במשפט , עול  יעשה  שלא  כפשוטו, רק  אינו דלים " בצדק  "ושפט  הפירוש 
אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  שפירש  כפי ישראל ,148אלא  כל  על  זכות  ילמד  המשיח  שמלך  היינו בצדק  שהמשפט 

ז"ל  רבותינו למקומו".149וכמאמר  שתגיע  עד  חבירך  את  תדין "אל 

אינם  בכך  הדין; כפי ישפטו אזי משפט  לדבר  אליהם  באים  שכאשר  בכך  רק  אינה  דיינים  של  חובתם 
התורה  בדרך  ולהדריכם  עליהם , להשפיע  ישראל , ערי בכל  לסבב  עליהם  אלא  ֿ חובתם , ידי עדיין יוצאים 

והמצוה .

אליהו  דבי בתנא  במתניהם 150וכדאיתא  ברזל  של  חבלים  ולקשור  לילך  גדולה  לסנהדרי להם  "שהיה 
לבקש  אליהם  ישראל  שיבואו עד  לחכות  צריכים  אינם  הסנהדרין כו'". ישראל  עיירות  בכל  ויחזרו . .
המביא  דבר  ברזל , של  בשלשלאות  עצמם  ולחגור  ישראל , בערי לסבב  עליהם  אלא  מפיהם , ה ' תורת 
וכמאמר  בצווארם . תלוי הקולר  הרי כן, עושים  אינם  ואם  עיירות . ביותר  להיות  שיספיקו בכדי לזריזות ,

ז"ל  חבלנית .151רבותינו נקראת  שנה  לשבעים  אחת  ההורגת  שסנהדרין

סביבתו, על  השפעה  לו שיש  ואחד  אחד  כל  לכן, עכשיו, במעשינו תלויים  דלעתיד  הענינים  שכל  וכיון
והמצוה . התורה  בדרך  ולהדריכם  ברזל , של  בשלשלאות  עצמו לחגור  עליו יחיד , איש  על  גם  או מכריו, על 

***

" הנהר על  ידו "והניף  בענין במאמר 50. נתבאר  משיח , גבי היא 152שנאמר  דלעתיד  הנהר  שבקיעת 
גליא  לגילוי הכנה  היתה  ֿ סוף  ים  שקריעת  כשם  כי, המשיח , מלך  ֿ ידי על  התורה  פנימיות  להתגלות  הכנה 

לעתיד . התורה  פנימיות  לגילוי הכנה  תהיה  דלעתיד  הנהר  בקיעת  גם  כך  ֿ תורה , מתן בשעת  דתורה 

יהיה  לא  ֿ תורה  מתן שהרי ֿ תורה , מתן בשעת  כבר  ניתנה  התורה  פנימיות  גם  הנה  שבאמת  ונתבאר ,
פעם  דתורה 153עוד  גליא  רק  בגילוי היה  עכשיו שעד  אלא  ֿ תורה , מתן בשעת  כבר  ניתנה  התורה  כל  כי ,

התורה . פנימיות  גם  תתגלה  ולעתיד  בלבד ,

היא  דלעתיד  הנהר  לבקיעת  ההכנה  לכן, כנ"ל , עכשיו במעשינו תלויים  דלעתיד  הענינים  שכל  וכיון
התורה . פנימיות  והפצת  לימוד  –

עצמו  לחגור  עליו אלא  מפיהו, התורה  פנימיות  לבקש  אליו שיבואו עד  לחכות  צריך  אין בזה  וגם 
מגעת . שידו מקום  בכל  התורה  פנימיות  את  ולהפיץ  ברזל , של  בשלשלאות 

מר  אתי דקא  ההבטחה  לקיום  נזכה  חוצה , המעיינות  בהפצת  ההתעסקות  ֿ ידי בימינו.154ועל  במהרה  ,

***
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ד .147) יא, שם
(148.118 ע' תר"ץ סה"ש ב. שיז, ח "ב לקו"ד 
מ "ד .149) פ"ב אבות
פי "א.150) – רבה
וש"נ.151) (במשנה). א ז, מכות

ואילך ).152) טו ע' (לעיל  ואילך  פ"ה
תרס"ו 153) המשך  שנו. ע' תרנ"ו שכו. ע' תרכ "ו סה"מ  ראה

רצא. ע' עטר"ת סה"מ  שסו. ע' ח "א תער"ב תקמו. ע' כג . ע'
ועוד . .57 ע' תש"ט  קצט . ע' תרפ"ה קסז. ע' תרפ"א

ובכ "מ .154) בתחלתו. כש"ט  – דהבעש"ט  אגה"ק ראה

    

 עד בא  דוד  בן ש "אין וכיון הנשמות , לידת  זמן הוא  פסח  של  ששביעי יא ) (סעיף  לעיל  דובר  .
פסח . של  באחרון המשיח  הארת  לגילוי  הכנה  הוא  פסח  של  שביעי לכן שבגוף ", נשמות  כל  שיכלו

לימוד  ֿ ידי על  הוא  הנשמות  לידת  ההעלם . גילוי ענין הוא  לידה  פועל . לידי להביא  צריך  ענין כל 
קוני" את  לשמש  אלא  נבראתי לא  "אני – היא  למטה  הנשמה  ירידת  תכלית  כי המצוות , וקיום  .155התורה 

תורה . לומדי הבנים  שיהיו – הוא  בפועל  בעבודה  הנשמות  לידת  ענין ולכן,

כמאמר  הבנים , חינוך  ֿ ידי על  היה  ֿ תורה  שמתן פנימיות 156וכשם  גילוי גם  כך  בעדינו, ערבים  בנינו
הוי'" ברך  "זרע  של  דור  שיעמידו הבנים , חינוך  ֿ ידי על  הוא  דלעתיד , לקראת 157התורה  יצאו עמהם  אשר  ,

צדקנו. משיח 

שבידיהן. הזכות  וגודל  האחריות  גודל  את  לדעת  עליהן ולכן, האמהות . בידי תלוי החינוך  ענין

מרים  שירת  אודות  מסופר  בתורה , היום  שקורין בפרשה  להיות 158ולכן, צריכה  היתה  ההפטרה  וגם  ,
דבורה " דוד "159"ותשר  "וידבר  מפטירין משיח  של  כבודו שמשום  פעלה 3(אלא  עבודתה  ֿ ידי על  אשר  ,(

שנה " ארבעים  הארץ  המבלבלים ,160"ותשקוט  הענינים  מכל  שקיטה  ,

הענינים  כל  את  יסירו התורה , בדרך  בניהם  את  שיחנכו האמהות  עבודת  ֿ ידי שעל  עכשיו, גם  וכך 
בימינו. במהרה  צדקנו משיח  לקראת  מהגלות  עמהם  שנצא  הוי'", ברך  "זרע  של  דור  ויעמידו המבלבלים ,

לערוך  כדי מההתוועדות , יין השדה , לערי הנוסעים  האורחים  לכל  נתן שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
במקומם  .161התוועדות 

לכל  נתן והבדלה , ערבית  תפילת  ואחרי הכוס , על  המזון ברכת  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  ברך  ֿ כך  אחר 
ברכה ". של  מ "כוס  הנאספים 

אמר :] צאתו טרם 

תמיד . געזונטער  א  און שמח , וקיץ  בריא  ַקיץ 
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כת"י155) בש"ס הגירסא (ע"פ קידושין סוף וברייתא משנה
וכ "ה  תשכ "ד ). ירושלים – הבבלי  תלמוד  של  היד  כתבי  (אוסף

ועוד ). שם. קידושין למשניות שלמה במלאכת
ד .156) פ"א, שהש"ר
ט .157) סא, ישעי '

ואילך .158) כ  טו, בשלח 
ואילך .159) א ה, שופטים ס'
לא.160) שם,
חי "ט 161) (תו"מ  בסופה דאשתקד  אחש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(338 ס"ע



מי     

 עד בא  דוד  בן ש "אין וכיון הנשמות , לידת  זמן הוא  פסח  של  ששביעי יא ) (סעיף  לעיל  דובר  .
פסח . של  באחרון המשיח  הארת  לגילוי  הכנה  הוא  פסח  של  שביעי לכן שבגוף ", נשמות  כל  שיכלו

לימוד  ֿ ידי על  הוא  הנשמות  לידת  ההעלם . גילוי ענין הוא  לידה  פועל . לידי להביא  צריך  ענין כל 
קוני" את  לשמש  אלא  נבראתי לא  "אני – היא  למטה  הנשמה  ירידת  תכלית  כי המצוות , וקיום  .155התורה 

תורה . לומדי הבנים  שיהיו – הוא  בפועל  בעבודה  הנשמות  לידת  ענין ולכן,

כמאמר  הבנים , חינוך  ֿ ידי על  היה  ֿ תורה  שמתן פנימיות 156וכשם  גילוי גם  כך  בעדינו, ערבים  בנינו
הוי'" ברך  "זרע  של  דור  שיעמידו הבנים , חינוך  ֿ ידי על  הוא  דלעתיד , לקראת 157התורה  יצאו עמהם  אשר  ,

צדקנו. משיח 

שבידיהן. הזכות  וגודל  האחריות  גודל  את  לדעת  עליהן ולכן, האמהות . בידי תלוי החינוך  ענין

מרים  שירת  אודות  מסופר  בתורה , היום  שקורין בפרשה  להיות 158ולכן, צריכה  היתה  ההפטרה  וגם  ,
דבורה " דוד "159"ותשר  "וידבר  מפטירין משיח  של  כבודו שמשום  פעלה 3(אלא  עבודתה  ֿ ידי על  אשר  ,(

שנה " ארבעים  הארץ  המבלבלים ,160"ותשקוט  הענינים  מכל  שקיטה  ,

הענינים  כל  את  יסירו התורה , בדרך  בניהם  את  שיחנכו האמהות  עבודת  ֿ ידי שעל  עכשיו, גם  וכך 
בימינו. במהרה  צדקנו משיח  לקראת  מהגלות  עמהם  שנצא  הוי'", ברך  "זרע  של  דור  ויעמידו המבלבלים ,

לערוך  כדי מההתוועדות , יין השדה , לערי הנוסעים  האורחים  לכל  נתן שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
במקומם  .161התוועדות 

לכל  נתן והבדלה , ערבית  תפילת  ואחרי הכוס , על  המזון ברכת  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  ברך  ֿ כך  אחר 
ברכה ". של  מ "כוס  הנאספים 

אמר :] צאתו טרם 

תמיד . געזונטער  א  און שמח , וקיץ  בריא  ַקיץ 
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וכ "ה  תשכ "ד ). ירושלים – הבבלי  תלמוד  של  היד  כתבי  (אוסף

ועוד ). שם. קידושין למשניות שלמה במלאכת
ד .156) פ"א, שהש"ר
ט .157) סא, ישעי '

ואילך .158) כ  טו, בשלח 
ואילך .159) א ה, שופטים ס'
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מוגה  בלתי

.Â... מצד נוסף  עילוי ישנו - ושנה  שנה  בכל  פסח ' של  ב 'אחרון משיח " "סעודת  ענין כללות  על  נוסף 
הגאולה  ענין עם  קשור  בכללותו השבת  יום  שהרי ֿ קודש , השבת  ביום  זו, בשנה  פסח ' של  'אחרון קביעות 

העולמים " לחיי ומנוחה  שבת  שכולו ליום  השבת , ליום  שיר  "מזמור  -27.

מ " באים  אזי - בשבת  חל  פסח ' של  כש 'אחרון ועוד : זאת  " ל פסח ') של  (ב 'אחרון "
 "28. קודש ֿ שבת  במוצאי

סעיף  (שם  להמדובר  בהמשך  - הענין ובסיום  ואילך , ג  סעיף  דלעיל  בשיחות  נכלל  - השיחה  [המשך 
אמר :] - העולם  אומות  ושלימות  לתיקון בנוגע  הוא  צדקנו משיח  של  החידוש  שעיקר  ה )

שנצטוו  מצוות  לקיים  העולם  אומות  על  לפעול  החיוב  אודות  פעמים  כמה  להמדובר  באים  ומכאן
ֿ נח  היעוד 29בני לקיום  הכנה  מהוה  העולם , אומות  ֿ ידי על  ֿ נח  בני מצוות  קיום  כי אל 30- אהפוך  "אז

אחד ". שכם  לעבדו גו' ברורה  שפה  עמים 

הזה : בזמן שנתגייר " ב "גר  - לדבר  דוגמא 

כל  ֿ זה  לפני עוד  שיקיים  בפשטות  מסתבר  - השכינה  כנפי תחת  להכנס  ותשוקה  רצון לו שיש  גר 
הוא  אם  שהרי ֿ נח ", בני שנצטוו "מצוות  לקיימן, שיכול  ולא המצוות  להתגייר , שרוצה  כך  כדי עד 

ראית  מה  לו: ש "אומרים  ֿ זה  ֿ ידי על  מלהתגייר , אותו למנוע  משתדלים  ֿ דין שבית  לאחרי שגם  אלא  עוד 
כו'" הזה  בזמן שישראל  יודע  אתה  אי להתגייר , "מצוות 31שבאת  עצמו על  ומקבל  נרתע , אינו ֿ מקום  מכל  ,

חמורות " ומצוות  ביכלתו 31קלות  שיש  המצוות  את  ומיד  תיכף  לקיים  מחייבו הדתיות  שרגש  בוודאי הרי -
אינו  ֿ נח ", בני שנצטוו "מצוות  בשלימות  שמקיים  לאחרי – ואדרבה  ֿ נח ". בני שנצטוו "מצוות  לקיים ,

כישראל . השכינה  כנפי תחת  להכנס  רוצה  אלא  בכך , מסתפק 

פעם  שאף  יתכן לא  מלהתגייר , להניאו שמשתדלים  דמכיון כו', ֿ דין בבית  תלוי - בפועל  הגיור  כלומר :
לכך  נוסף  השכל , היפך  להיפך : [או השכל  היפך  גם  שזה  לכך  נוסף  המציאות , היפך  בכך ... יצליחו לא 

ו"סברא " "קרא " בנוגע  האופנים  שני ֿ דרך  על  – המציאות  היפך  גם  הרי 32שזה  הגר , של  מצדו אבל  ,[
ֿ זה  לפני שכבר  מוכיח  מלהתגייר ) להניאו ֿ דין בית  יצליחו ממש  בפועל  אם  (אפילו להתגייר  שלו הרצון

ֿ נח ". בני שנצטוו "מצוות  קיים 

לזה  שההכנה  - אחד " שכם  לעבדו גו' עמים  אל  אהפוך  "אז להיעוד  בנוגע  גם  מובן ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
ֿ נח ". בני שנצטוו "מצוות  העולם  אומות  יקיימו ֿ זה  לפני שעוד  מחייבת 

במוצאי  משיחא " מלכא  דדוד  ל "סעודתא  ממנה  כשבאים  ובפרט  משיח ", ב "סעודת  בעמדנו ולכן,
מצוות  שבע  לקיים  העולם  אומות  על  הפעולה  אודות  פעם  עוד  לעורר  המתאים  הזמן זה  הרי - שבת ֿקודש 

אחד ". שכם  לעבדו גו' אהפוך  "אז היעוד  לקיום  כהכנה  ֿ נח , בני

למטה  ממש  בפועל  זה  בענין יעסוק  - הטף  ואפילו והנשים , האנשים  - ואחת  אחד  שכל  ֿ רצון ויהי
ֿ ידי  על  השכר  שנתינת  פועלים  ֿ זה  ֿ ידי על  אשר  עין, כהרף  אפילו עיכוב  ללא  ומיד , ותיכף  טפחים , מעשרה 
- אחד " שכם  לעבדו גו' אהפוך  "אז היעוד  קיום  - והרחבה ) הקדושה  הפתוחה  המלאה  (מידו הקב "ה 

ממש . ומיד  תיכף  עין", כהרף  המקום  עיכבן ש "לא  באופן גם  יהיה 

* * *

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

בסופה.27) תמיד 
ועוד .28) מרשקוב). (להר"ש האריז"ל  סידור
ספ"ח .29) מלכים הל ' רמב"ם
ספי "א.30) שם רמב"ם ט . ג , צפני '

שם 31) הי "ד . פי "ג  ביאה איסורי  הל ' רמב"ם א. מז, יבמות
ס"ב. סרס"ח  יו"ד  טושו"ע רפי "ד .

סע"ב.32) כב, שבועות – איבעית תוד "ה א. כב, כתובות ראה
וש"נ. סג . כלל  ס, כללים שד "ח 



מג     

.Ê שחל פסח ' של  'אחרון בכל  שייך  - השבת  ביום  משיח " "סעודת  של  העילוי אודות  לעיל  האמור 
בשמיטה . אחת  פעם  רק  לא  שנים , כמה  כל  במשך  ונשנית  חוזרת  כזו קביעות  אשר  בשבת ,

שנת  השנה , כללות  עילוי מצד  - זו בשנה  פסח ' של  ב 'אחרון מיוחד  חידוש  נוסף  מוצאי ובזה  ,"
דוד  בן לביאת  המסוגל  זמן .33שביעית ,

הגאולה , ענין עם  היא  אף  הקשורה  השמחה , ענין  הדגשת  תשמ "ח , שנת  - זו בשנה  נוסף  וחידוש 
הגמרא  מדברי הקב "ה 34כמובן לפני הדין מדת  ש "אמרה  אלא  משיח ", חזקיהו לעשות  הקב "ה  ש "ביקש 

עד  בגלות  אנו סובלים  זה , ובגלל  כו'", לפניך  שירה  אמר  ולא  הללו הנסים  כל  לו שעשית  חזקיהו . .
זה ...). על  חזקיהו יקפיד  לא  (בוודאי הזה  היום 

(כמו  בשמיטה  אחת  פעם  רק  לא  - ביותר  נדיר  דבר  הוא  תשמ "ח  בשנת  שהעילוי להוסיף , ויש 
אחת  פעם  אלא  שנים , במאה  אחת  פעם  אפילו או שנים !ב "הקהל "),

שלכן  'אלף ', במספר  והחשיבות  המעלה  את  הרמב "ם  מדגיש  החודש ' 'קידוש  שבהלכות  [ולהעיר ,
שנים " אלף  אחר  "אפילו שיהיה  החשבון גם  הלבנה 35מביא  מולד  לידיעת  נוגע  זה  שאין ֿ פי ֿ על  אף  ,

בזה ]. וכיוצא 

ושנת  הקהל ', ב 'שנת  בשבת , שחל  פסח ' של  'אחרון – יחדיו אלו ענינים  כל  צירוף  כשישנו ובפרט 
יחדיו. אלו ענינים  כל  היו לא  שנה  אלף  לפני גם  אשר  תשמ "ח ,

אדם  כל  של  כטבעו - זו בשנה  משיח " ב "סעודת  להיות  שצריך  כו' והחביבות  העילוי גודל  מובן ומזה 
לו להמתין שצריכים  לדבר  ביחס  נורמלי !

לשיר  צריכים  כמה  עד  - זו משיח " ב "סעודת  להיות  שצריכה  השמחה  גודל  לעצמכם  תארו ועתה ,
" ולרקוד  !"

בו  ומגדלין תורה  בו "שמגדלין גדול ", "בית  קדוש , במקום  שנערכת  משיח " ב "סעודת  ובפרט 
אמותיו 36תפילה " בארבע  טובים , ומעשים  המצוות  כל  כללות  צדקה , לתת ) טובות  (החלטות  בו ומגדלין ,

(כידוע  דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  נועם 37של  בדרכי - ותובע  שתבע  ממקומה ), זזה  לא  שקדושה 
– שלום  ודרכי   של באופן ומצוות  תורה  עניני בכל  הפעולה  ֿ ידי בשמו על  כמרומז ,

אחר " בן לי ה ' "יוסף  שם  על  שבזה 38"יוסף ", הפירושים  בשמו 39(ככל  כמרומז שמחה , של  ובאופן ,(
לי" יצחק  השומע  "כל  שם  על  בשנת 40"יצחק ", ובפרט  ,.

התכוון  לכך  לא  - שירה  של  באופן ואפילו בדיבור , או במחשבה  רק  נשאר  הנ"ל  כל  שאם  ופשוט ,
שלפניו. הנשיאים  וכן דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק 

של  – והפנימי האמיתי רצונו - כוונתו גם  זו שאין אלא  עוד , ולא    סיבה שמפני אלא  ,
מתעצל ... ומשונה  שונה 

חזק " יאמר  ולאחיו יעזורו רעהו את  "איש  על 41ולכן, לשמחה  הראוי באופן ולרקוד  לשמוח  לשיר  -
שנים ! אלף  לאחרי שבא  חביב  דבר 

בשמחה  מקומו על  ורקד  עמד  שליט "א  אדמו"ר  וכ "ק  רבה , בהתלהבות  כו'" מתי "עד  ניגנו הקהל  [כל 
ועצומה ]. רבה 

* * *
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א.33) צז, סנהדרין ראה
א.34) צד , שם
ועוד .35) ה"ב. פי "ב קידוה"ח  הל '
רע"א.36) כז, מגילה
זך 37) לסי ' ביאור אגה"ק פ"א. של "ה פ"ג . ד  שער ע"ח  ראה
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מד    

.Á- זו בשנה  משיח " ב "סעודת  והגאולה  משיח  של  ענינו הדגשת  אודות  לעיל , האמור  כל  על  נוסף 
בצירוף  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  תשמ "ח , שנת  מצד  והן הקהל ' 'שנת  מצד  הן השבת , ביום  הקביעות  מצד  הן

שנים  ֿ ידי על  משא  הגבהת  ממשל  כמובן יותר , עוד  נוסף  ֿ זה  ֿ ידי (שעל  יחדיו של 42כולם  ענינו מודגש  - (
השמיני  ביום  "ויהי השבוע , בפרשת  בקביעות  גם  והגאולה  ":משיח 

" ז"ל רבותינו כמאמר  המשיח , ימות  עם  קשור  - שמונה ) (מספר  שבעה 43" של  מקדש  של  "כינור 
שנאמר  שמונה , המשיח  ימות  ושל  היה .. חנוכה 44נימין בדרושי גם  כמבואר  השמינית ", על  -45למנצח 

הגאולה . לענין שמונה  מספר  שייכות  - נרות  ושמונה  ימים  שמונה 

ז"ל  רבותינו במדרשי המבואר  ֿ פי על  נטל 46ובפרט  יום  ש "אותו " שהרי - "( כתר) "
" - המלכות  ושלימות  המלכות , לענין המשיח .שייכת  מלך  של  מלכותו על  קאי - עטרות "

"יום "ו" כי בעולם , ומתגלה  נמשך  המשיח ) בימות  (הגילוי ד "שמיני" שהענין מורה  - השמיני"
הזמן, ענין על  מורה  ( ומקום שכתוב 47(זמן כמו והגילוי, האור  על  גם  ומורה  אלקים 48, "ויקרא 

."

לימות  והשייכות  הקשר  יותר  בו מודגש  אזי "שמיני", בפרשת  חל  פסח ' של  'אחרון כאשר  ולכן,
העתידה . והגאולה  המשיח 

.Ë: ועוד זאת 

שנה  בקביעות  מיוחד  עילוי יש  שנים ) בריבוי (שהיא  "שמיני" בפרשת  פסח ' של  'אחרון בקביעות  גם 
שקוראין  ועד  ניסן, חודש  ימי לרוב  שייכת  "שמיני" שפרשת  - השבת  ביום  חל  פסח ' של  ש 'אחרון זו,

השמיני" ביום  הוא "ויהי גופא  ד "שמיני" שהעילוי היינו, עוד פעמים , מודגש  שבזה  פעמים ,
צדקנו. משיח  של  ענינו יותר 

השמיני" ביום  "ויהי שבקריאת  המיוחד  שהעילוי הענין ולהעיר , בתחילת  כבר  ישנו פעמים ,
ֿ קודש  השבת  ביום  זמן, לאחרי רק  תהיה  השמינית  שהקריאה  ֿ פי ֿ על  אף  – השמיני" ביום  ד "ויהי
קידוש  חשבון שנקבע  מאז ֿ זה  ולפני החודש , (בברכת  מלכתחילה  שיודעים  מכיון - ֿ לטובה  ֿ עלינו הבא 

פעמים . שמונה  השמיני" ביום  "ויהי קוראין זו שבקביעות  החדשים )

למנחת  עד  פעמים , כמה  אלא  אחת , פעם  רק  ולא  השמיני", ביום  "ויהי בפועל  שקוראין לאחרי ובפרט 
דרעוין  (רעוא  שממנו49שבת  פסח ', של  ב 'אחרון ( שמהם השבוע  ימי  יקראו שבו

בפעם  השמיני" ביום  "ויהי קוראין (שבו השבת  שיום  - מזה  ויתירה  השמינית , בפעם  השמיני" ביום  "ויהי
פסח '. של  ב 'אחרון השבת  מיום  הוא  אף  מתברך  עצמו השמינית )

.È שכאשר היינו, שמינה ", שמיני "שמונה  פולין חסידי אצל  הידוע  מהפתגם  גם  ולהעיר  להוסיף  ויש 
היא  השנה  אזי השמיני" ביום  "ויהי פעמים  שמונה  :קוראין

כך , כדי ועד  משחתיו", קדשי בשמן עבדי דוד  "מצאתי שכתוב  כמו צדקנו, למשיח  רומז - "שמן"
"משיח ". - בשמן המשיחה  שם  על  שנקרא 

" ענין ֿ דרך  (על  בעולם  והגילוי ההמשכה  ענין גם  בו -ומרומז מפעפע 50כידוע השמיני") ששמן
ישאר  שלא  כולה , הבריאה  בכל  שלימות  ופועל  חודר  המשיח  בימות  שהגילוי ֿ דידן ובנידון דבר , בכל 

המלוכה " לה ' ד "והיתה  הגילוי בו יהיה  שלא  - ההשתלשלות  סדר  בכל  - בעולם  ונקודה  רק 51ענין לא  ,
צומח  חי הנבראים : פרטי בכל  גם  אלא  אחר "), שכם  לעבדו גו' עמים  אל  אהפוך  ("אז ֿ אדם  בני אצל 

"לתקן ֿ י"ודומם , שד  .52במלכות 
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כג .42) יג , שלח  פירש"י  א. לד , סוטה
ב.43) יג , ערכין
א.44) יב, תהלים
מלוקט 45) (סה"מ  פ"ז תשל "ח  נ"ח  מצות ת"ר ד "ה ראה

ח "ב).
ועוד .46) ב. פז, שבת

א).47) (פב, פ"ז שעהיוה"א ראה
ה.48) א, בראשית
סע"ב.49) פח , זח "ב
ס"ה.50) סק"ה יו"ד  שו"ע רע"א. צז, חולין ראה
בסופו.51) עובדי '
נקוה".52) כן "ועל  בתפילת



מה     

האמצעי  אדמו"ר  מביאור  גם  –53וכמובן רצונך " כמצות  . . לפניך  נעשה  "ושם  שכתוב  במה 
רצונך ": "כמצות  הקרבנות  ענין יהיה  דייקא ) ("שם " ֿ לבוא  שלעתיד 

שכתוב  כמו – דומם  ֿ מדבר : ֿ חי ֿ צומח  דומם  סוגים  ארבעה  כל  כלולים  קרבנך 54בקרבנות  כל  "על 
הדומם תקריב  מין הוא  שמלח  הכהן 55", - ומדבר  עצמם . הקרבנות  – חי ונסכים . מנחות  - צומח  .

הקרבן. בעלי וכן במעמדם ", וישראל  בדוכנם  לוים  בעבודתם , "כהנים  המקריב ,

תהיה  לכן השלימות , בתכלית  - ומדבר  חי צומח  דומם  - הבריאה  עניני כל  יהיו ֿ לבוא  שלעתיד  ומכיון
רק  לא  היינו, השלימות . בתכלית  ֿ מדבר ) ֿ חי ֿ צומח  דומם  הסוגים  ארבעה  (בכל  הקרבנות  עבודת  גם 
שלא  דבר  - רצונך " "כמצות  השלימות , תכלית  אלא  בקרבנות ), המעכב  (תנאי "תמים " ממומין, שלימות 

בו  שנאמר  אף  שלמה , מלכות  גם  (כולל  ראשון' 'בית  בזמן לא  ואפילו שני', 'בית  בזמן "וישב 56היה 
המשיח . בימות  אלא  ה '"), כסא  על  שלמה 

("מצאתי  ה "שמן" ענין בדוגמת  - כולה  הבריאה  בכל  שלימות  ופועל  חודר  משיח  של  שענינו ונמצא ,
דבר . בכל  שמפעפע  משחתיו") קדשי בשמן עבדי דוד 

.‡È שיקראו לפני שעוד  - העיקר  והוא  - ֿ רצון כבר ויהי יבוא  השמינית , בפעם  השמיני" ביום  "ויהי
"שמיני" פרשת  לקריאת  עד  "שמיני", בפרשת  הקריאה  המשך  תהיה  ואז ובגלוי, בפועל  צדקנו משיח 
בתורה  יקראו ֿ לבוא  לעתיד  גם  שהרי צדקנו, משיח  עם  ביחד  ֿ לטובה ), ֿ עלינו הבא  השבת  (ביום  כולה 

משה  השבת ).57(כתקנת  ביום  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  וחמישי, בשני -

נאמר  שעליו זה  הנה  זה ", ואומר  באצבעו ש "מראה  ובגלוי, בפועל  צדקנו משיח  ביאת  - ובפשטות 
זו, משיח " "סעודת  של  בעיצומה  – ממש  ומיד  ותיכף  משחתיו", קדשי "בשמן

ותפילת  המזון ברכת  לאחרי - ֿ קודש  שבת  במוצאי משיחא " מלכא  דדוד  ל "סעודתא  רוקדים  עמו וביחד 
שבינתיים . ערבית 

בימי  שגם  מכיון רצונך ", "כמצות  השלימות , בתכלית  - ֿ זה  שלאחרי החול  בימי הענינים  המשך  וכן
מעשר , חולין, הדרגות : מארבע  (למעלה  ד "חטאת " הקדושה  לדרגת  עד  הקדושה , שלימות  תתגלה  החול 

וקודש ) היעוד 58תרומה  שיקויים  מכיון גו'".59, וטהרתם  טהורים  מים  עליכם  "וזרקתי

לעניני בנוגע  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  -ועל  המקדש  ובבית  החול ), בימי (גם  התורה  קריאת  כמו -
התורה ) קריאת  גם  (כולל  ֿ יומית  היום  העבודה  לסדר  בנוגע  הפרטים  במסכת 60ככל  שנתבארו -כפי

ידיך " כוננו ֿ י אדנ "מקדש  השלישי, ֿ המקדש  בבית  העבודה  ונצחיות  לתמידיות  נצחי 61רמז בית  שירד 62, ,
שלמדים  כפי ואיברים , חלבים  הקטרת  זמן בלילה , אפילו ומיד , תיכף  השמים  מן שכתוב 63ויתגלה  ממה 

"צו" בפרשת  פסוק  - הלילה " כל  גו' העולה  תורת  ולדורות "64"זאת  מיד  זירוז, לשון אלא  צו "אין ,65.

לס  לחיי ועד  ומנוחה  שבת  שכולו ליום  השבת , ליום  שיר  "מזמור  - תמיד  מסכת  של  וחותמה  יומה 
העולמים ".

ובגלוי בפועל  שיומשך  - והעיקר   " המחנות לכל  ("מאסף  פסח ' של  ב 'אחרון ב 'שנת 66, (
ש "מראה  ובאופן בארוכה ), לעיל  שנתבארו זו, בקביעות  העילויים  פרטי (ככל  תשמ "ח  ושנת  הקהל '
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ויחי .53) ר"פ תו"ח 
יג .54) ב, ויקרא
פ"ב.55) נו"ן שער ע"ח  ראה
כג .56) כט , דה"א
כס"מ 57) ראה – א פב, (מב"ק רפי "ב תפילה הל ' רמב"ם

שם).
ב.58) יח , חגיגה
כה.59) לו, יחזקאל 

ה"ד .60) פ"ו המקדש כלי  הל ' רמב"ם
יז.61) טו, בשלח 
א.62) רכא, ח "ג  א. כח , ח "א זהר
עה"פ.63) בפירש"י  הובא א. כא, מגילה
ב.64) ו,
צו.65) ר"פ ופירש"י  תו"כ 
אחש"פ 66) ליל  שיחת וראה כה. יו"ד , בהעלותך  – הכתוב ל '

ואילך . ס"ב



מו    

נגילה  לו, קוינו ה ' זה  גו' זה  אלקינו הנה  ההוא , ביום  "ואמר  "זה ", פעמים  לשתי עד  זה ", ואומר  באצבעו
בישועתו" בך "67ונשמחה  ונשמחה  "נגילה  ממש 68, בעצמותך  ,69.

.È אכילת - דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  ֿ ידי על  ונתפרסם  שנתגלה  פסח ' של  ב 'אחרון נוסף  ענין
שרויה ' :70'מצה 

השולחן  שעל  המצות  שמכסין כך , כדי עד  שרויה ', מ 'מצה  ביותר  נזהרין - הפסח  ימי לשבעת  בנוגע 
פסח ' של  ב 'אחרון ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  מצה . פירור  בהם  יפול  שלא  המים  מכסין וכן מים , עליהן יפלו שלא 
שרויה ', 'מצה  לאכול  ומהדרים  מדקדקים  אדרבה , אלא  שרויה ', 'מצה  באכילת  שמקילים  בלבד  זו לא  -

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  שסיפר  לתכלית 71כפי בנוגע  הן ֿ עדן, נשמתו אדמו"ר  כ "ק  אביו, הנהגת  אודות 
פסח '. של  ב 'אחרון שרויה ' 'מצה  באכילת  להידור  בנוגע  והן הפסח , ימי  בשבעת  שרויה ' מ 'מצה  הזהירות 

הסעודות  בכל  שרויה ' 'מצה  לאכול  מהדר  שהיה  - שולחנו על  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  בהנהגת  ראינו וכן
מאכל  בכל  אלא  פעמים , שלש  או בסעודה  אחת  פעם  רק  ולא  הלילה , מסעודת  החל  פסח ', של  'אחרון של 
שבמשך  במאכלים  (אפילו שרויה ' 'מצה  מערב  היה  מרק , ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  כו', ובשר  דגים  ומאכל ,

באופן כ  שבדבר , ההדגשה  גודל  מובן שמזה  בזה ), וכיוצא  לחם  עם  לאכלם  רגילים  לא  כולה  השנה  ל 
כו'. המרבה  שכל 

רק  לא  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  סגולה , ליחידי  השייכת  הנהגה  רק  לא  - לרבים  הוראה  נעשה  זה  וענין
כן, לנהוג  שיש  שולחנו על  שהסבו אלו לכל  גם  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  שהורה  כפי אלא  בלבד , לנשיאים 
הוראה  נעשה  זה  וממילא  כו', בפניו שלא  גם  אלא  שולחנו, על  שהסבו בסעודות  בפניו, רק  לא  נהגו וכן

וטף . נשים  אנשים  לרבים ,

ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  תורת  ֿ פי בענין 72ועל  ֿ וכמה  ֿ אחת ֿכמה  ועל  ה ', בעבודת  הוראה  ללמוד  יש  ענין שמכל 
הסעודה  מנהגי פסח ', של  'אחרון ובפרט  ֿ טוב , ליום  ֿ ידי 73השייך  על  ונתפרסם  שנתגלה  מנהג  ובפרט  ,

של  ב 'אחרון שרויה ' 'מצה  אכילת  ממנהג  ה ' בעבודת  וההוראה  הלימוד  על  להתעכב  יש  - הדור  נשיא 
יתוסף  ֿ זה  ֿ ידי שעל  היא  הכוונה  שעיקר  מכיון תשובה , עליה  שאין לדבר  ראיה  מביאים  אין אם  [גם  פסח '

כו' שמים  מודגש 74ביראת  הפסח  בחג  שהרי לטף , וגם  מישראל , ואחת  אחד  לכל  ושייך  המובן באופן ,[
לבנך " ד "והגדת  לו"75הענין פתח  ד "את  ובאופן כדלקמן.76, והבנתו, שכלו ערך  לפי שלו, ענין שנעשה  ,

.‚Èענין - הוא  שרויה ' שב 'מצה  וב 'מצה החידוש  מאכל , של  ענין הוא  ֿ עצמה  בפני מצה  כלומר , ,
וכיוצא  מרק  מים , (יין, ֿ עצמם  בפני במשקין המצה  את  כששורין מיבעי לא  המשקה , ענין גם  נוסף  שרויה '

שבהם . המשקה  מפני הוא  העיקר  הרי כו', ובשר  דגים  עם  המצה  את  כששורין גם  אלא  בזה ),

למשקה : מאכל  שבין החילוק  ביאור  בהקדים  יובן שרויה ' ב 'מצה  החידוש  ולכן,

במשנה  דבר 77איתא  שיהיה  ראוי ש "אין - הדבר  וטעם  המלח ", ומן המים  מן חוץ  . . מערבין "בכל 
אלא  העירוב  מן מזה  אינם  והמלח  והמים  , הם אבל  , למקומותיו המזון

אלא 78הידועות " מזון אינו ומשקה  האדם , את  ומזין המשביע  דבר  עצמו, המזון הוא  מאכל  כלומר , ,
הגוף . אברי כל  את  להחיות  המזון יתפשט  ֿ זה  ֿ ידי שעל  הראוי, למקום  המזון את  מוליך 

בגמרא  באברי 79וכדאיתא  מתפשט  ואינו במקומו שנשאר  דם  היינו, דם ", אכילתו - שתה  ולא  "אכל 
חסידות  בדרושי גם  (כמבואר  כו' ).80הגוף 
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ספכ "ג .67) שמו"ר בסופה. תענית וראה ט . כה, ישעי '
ד .68) א, שה"ש
תו"ח 69) ספנ"ו. האמונה שער סע"ב. סד , בשלח  תו"א ראה

ועוד . ואילך . א קעח , שמות
וש"נ.70) ואילך . 30 ע' חכ "ב לקו"ש ראה – לקמן בהבא
(71.105 ע' תש"ב סה"ש
ובכ "מ .72) אייר. ט ' יום" "היום
ס"ב.73) לעיל  ראה

(74.29 ,18 הערות אחש"פ ליל  שיחת גם ראה
ח .75) יג , בא
הגש"פ.76) נוסח 
רפ"ג .77) עירובין
המשנה.78) על  להרמב"ם פיהמ "ש
א.79) מא, שבת
פכ "א.80) היהודים וקבל  ד "ה הפורים, שער אורה שערי  ראה

קפא. ר"פ ח "א תער"ב המשך 
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.„È ומצוות תורה  הנפש , למזון בנוגע  - האדם  בעבודת  הענין :81וביאור 

ההמשכה  פעולת  על  קאי - שתיה  ואילו הנפש , מזון שהן עצמן, ומצוות  התורה  קיום  על  קאי - אכילה 
מצוה " גוררת  ד "מצוה  מהענין החל  הגוף ), בכל  המזון הולכת  (דוגמת  המקומות  לכללות 82בשאר  ועד  ,

נמוך  למקום  גבוה  ממקום  שיורדים  המשקין) ענין (כללות  המים  בדוגמת  הזולת , על  הפעולה  .83ענין

מקום  בכל  המצה  באה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  במשקה  (מאכל ) המצה  ששורין - שרויה ' 'מצה  שתוכן 84ונמצא ,

המשקין, ענין את  במיוחד  להדגיש  צורך  יש  אלא  עצמן, ומצוות  התורה  בקיום  להסתפק  שאין הוא , -
"יפוצו  הזולת , על  ההשפעה  - ובמיוחד  כולל  כו', המקומות  בכל  תומשך  ומצוות  התורה  שפעולת  היינו,

חוצה ". מעינותיך 

.ÂË:' שרויה 'מצה  לאכילת  בנוגע  פסח ' של  ל 'אחרון הפסח  ימי שבעת  בין החילוק  לבאר  יש  ֿ זה  ֿ פי על 

העבודה  בשלימות  העילוי ובדוגמת  ֿ דרך  על  – הוא  הפסח  ימי לשבעת  ביחס  פסח ' של  ב 'אחרון העילוי
העבודה  ענין כללות  מתחיל  הפסח  בחג  כלומר , העבודה . תחילת  שבעת 85לגבי במשך  העבודה  ולאחרי ,

(בחינת  פסח  של  אחרון – העבודה  לשלימות  באים  מדות , שבע  הבנין, ימי שבעת  כנגד  הפסח , ימי
).86"שמיני"

מדברי  אלא  שאינו בזה  גם  מרומז הפסח , ימי שבעת  לגבי פסח ' של  ב 'אחרון שהעילוי ולהעיר ,
תורה  מדברי יותר  כו' וחמורין שחביבין ה "רשות "87סופרים , עילוי ֿ דרך  על  ענין 88, שהרי מזה , ויתירה  ,

מדברי  (להיותו פסח ' של  ב 'אחרון ה "רשות " ענין ואילו בלבד , מצה  לאכילת  בנוגע  אלא  אינו ה "רשות "
היום . לכללות  בנוגע  הוא  סופרים )

ולכן:

מצה  אכילת  להיות  צריכה  הפסח  ימי מים בשבעת  עירוב  כשנמצאים 89(ללא  כי ב ),
על  ההדגשה  עיקר  להיות  צריך  עניןהעבודה  , בפועל במעשה  ומצוות  תורה  קיום  עצם  היינו, .

להדגיש  ֿ אפשר  אי ועדיין קדושה ), עניני אפילו אחר , ענין עירוב  (ללא  לנפשו מזון פעולת 90להיות  את 
.בשלימותו אינו המזון שעצם  זמן כל  הימנו, מחוץ  גם  מקום , בכל  המשקין) ֿ ידי (על 

- כו' ומאכל  מאכל  ובכל  דוקא , שרויה ' 'מצה  לאכול  ומהדרים  מדייקים  פסח ' של  ב 'אחרון אמנם ,
על  ההדגשה  עיקר  להיות  צריך  הפסח ), ימי בשבעת  המזון ֿ ידי (על  עצמו עבודת  נשלמה  שכבר  דמכיון

נמוך . למקום  גבוה  ממקום  שיורדים  המים  ענין ֿ ידי על  כאמור , מקום , בכל  ההתפשטות 

ֿ פנים . ֿ כל  על  בקיצור  לעיל , המבואר  ֿ פי על  גם  בפשטות  מובנת  הענין נקודת  אבל  זה , בכל  להאריך  ויש 

.ÊË נשיא אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  ֿ ידי על  שנתגלה  פסח ', של  ב 'אחרון נוסף  חידוש  להזכיר  המקום  וכאן
משיח " ב "סעודת  כוסות  ארבע  שתיית  מנהג  - :1דורנו

'תומכי  ישיבת  לתלמידי בנוגע  רק  אבל  ֿ עדן, נשמתו אדמו"ר  כ "ק  ֿ ידי על  כבר  נתגלה  זה  מנהג 
דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  ואילו תמימים ':  זה מנהג   והולך וטף , נשים  אנשים  ,

ישראל . תפוצות  בכל  ומתפשט 

שיקח  ֿ זה  ֿ ידי על  כו', הרצוי והיפך  הציווי היפך  ֿ ושלום , חס  משכרות  זהירות  של  באופן - [ופשיטא 
בזה ]. וכיוצא  כוס , רוב  שישתה  או ֿ ערכו, שלפי כוסות 
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ובכ "מ .81) פ"ה. תניא ראה
מ "ב.82) פ"ד  אבות
פ"ד .83) תניא וראה א. ז, תענית
המצה 84) ששורין שע"י  – לקטנים גם – במוחש כנראה

ביחד  – שיורדים כולל  מקום, בכל  המצה פירורי  מתפשטים במים,
נמוך . למקום גם – המים עם

בארוכה 85) (ראה ישראל  עם לידת הוא הפסח  חג  שהרי 
הולדת). יום ע"ד  בשיחה

(861795 ע' ח "ג  (התוועדויות תשמ "ה אחש"פ שיחת גם ראה
ואילך ).
ועוד .87) ה"ז. פ"ב שם ירושלמי  במשנה. – ב פח , סנהדרין
ס"ג .88) פסח  של  שביעי  ליל  שיחת בארוכה ראה
עוני ".89) "לחם זה אין שאז יין, ועאכו"כ 
ד "מצוה 90) הענין ולדוגמא, מסויימת, במדה שישנה אף

כו'. ממילא בדרך  אלא בהדגשה, זה שאין אלא מצוה", גוררת
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ארבע  יחלקו הישיבה  הנהלת  ֿ כח  שבאי ֿ זה  ֿ ידי על  זה , מנהג  עתה  יקיימו בוודאי - לפועל  ובנוגע 
" שנת  עם  הקשורה  בשמחה  יותר  עוד  יתוסף  ֿ זה  ֿ ידי על  אשר  כאן, המסובים  לכל  כנ"ל כוסות  ,"

בארוכה .

אודותם , ולהזכיר  לדבר  שיש  ענינים  כמה  עוד  נשארו שהרי גדולה , בזריזות  זה  כל  יעשו ובוודאי
הרי  המרבה  וכל  מקומו, כאן - הזריזות  ענין שלכן כו', בזמן העומר  וספירת  ערבית  להתפלל  גם  וצריכים 

משובח . זה 

רויה " ל "כוסי ומיד  תיכף  שזוכים  - משיחא 91והעיקר  מלכא  ושור 92דדוד  לויתן סעודת  – ֿ זה  ולפני ,
. ושותין שאוכלין ו"לאחר  הסעודה ), ושלאחרי הסעודה  שבתוך  הסעודה , שלפני (יין המשומר  ויין הבר ,

שנאמר  לברך , נאה  ולי אברך  אני להן: אומר  וברך , ברכה ) של  (כוס  טול  לדוד : לו אומר  ישועות 93. כוס 
אקרא " ה ' ובשם  רויה ,94אשא  כוסי שנאמר  מחזיק , לוגא  וחד  ועשרין מאתן דאתי, לעלמא  דדוד  "כסא  ,

הוי" הכי בגימטריא  'אריך '-91"רויה " בחינת  "ארך ", בגימטריא  .95לוגין,

כהרף  המקום  עיכבן "לא  - זריזות  של  ובאופן זה ", ואומר  באצבעו ש "מראה  באופן שיהיה  ֿ רצון ויהי
ממש . ומיד  תיכף  עין",

.ÊÈ שליט "א אדמו"ר  כ "ק  ֿ ידי על  הוגה  - ֿ תורה ") ב "כינוס  השתתפות  (בתור  הולדת ' 'יום  בענין דובר 
לעיל . נדפס  -

.ÁÈ ימי מתחילים  שלאחריו - החג  סיום  פסח ', של  ל 'אחרון השייכים  ענינים  כמה  להזכיר  המקום  כאן
הקיץ :

טהרת  על  חינוך  ישראל  ילדי יקבלו הקיץ  ימי במשך  שגם  להשתדל  - החינוך  בענין לפעולות  בנוגע  א )
וכו'. מועד  בעוד  לרשמם  הקודש , לטהרת  עד  הכשרים , ֿ קיץ  במחנות  הכשר , חינוך  ֿ פנים  ֿ כל  ועל  הקודש ,

אבות , פרקי לומר  ש "נוהגין בסידורו הזקן רבינו שכתב  כמו – המדות  בירור  עבודת  לעניני בנוגע  ב )
אבות  מסכת  במפרשי כמבואר  - הדבר  וטעם  לעצרת ", פסח  שבין שבת  בכל  אחד  הקיץ 96פרק  שבימי -

החלטות  קבלת  - בזה  וההתחלה  המדות , בירור  בעבודת  להוסיף  צורך  יש  ולכן כו', העולם  טבע  מתגבר 
ֿ אבות ). פרקי לומר  מתחילין (שבו הפסח  שלאחרי השבת  מתברך  שממנו השבת , ביום  טובות 

ארץ  כיבוש  ענין את  ומיד  תיכף  תפעל  המדות , שבע  בירור  בעבודת  להוסיף  שההחלטה  ֿ רצון ויהי
קיני  ארץ  כיבוש  גם  - עין" כהרף  המקום  עיכבן "לא  - ומיד  ותיכף  המדות , שבע  כנגד  שהן אומות  שבע 

המוחין  שלושה  כנגד  שהם  וקדמוני, יפה 97קניזי בעין - מישראל  ואחד  אחד  לכל  נותן שהקב "ה  מכיון ,98,
והרחבה  הקדושה  הפתוחה  המלאה  המוחין.99מידו בעבודת  השלימות  גם  -

.ËÈ ש "מראה באופן טפחים , מעשרה  למטה  ממש , בפועל  יהיו האמורים  הענינים  שכל  - והעיקר 
זה ", ואומר  באצבעו   ,

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו ש "בנערינו - -100ובפשטות  גופא  ושם  אומות , עשר  לארץ  באים 
ישראל , ארץ  של  הבירה  עיר  הקודש , עיר  לירושלים 

ה ', יראת  ענין ויתגלה  יומשך  כולו העולם  שבכל  היינו, כולו, העולם  על  גם  היא  מושלת  [שלכן,
שלם  שם  ועל  יראה  שם  על  "ירושלים ", של  היראה 101תוכנה  שלימות  ב 'תוספות '102, וכדאיתא  בנוגע 103,
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ה.91) כג , תהלים
א.92) עו, יומא
יג .93) קטז, תהלים
ב.94) קיט , פסחים
ובכ "מ .95) רע"א. יט , תולדות תו"א
המחבר).96) אמר (ד "ה בהקדמה שמואל  מדרש
האמצעי97) אדמו"ר מאמרי  – מואב את תצר אל  ד "ה ראה

בתחילתו. דברים ע"ס
וש"נ.98) רע"א. נג , ב"ב ראה
המזון.99) בברכת שלישית ברכה

ט .100) יו"ד , בא
יו"ד ).101) פנ"ו, (מב"ר א טז, תענית – הר תוד "ה
ובכ "מ .102) ג . ו, שה"ש ד . כט , ראה פ' לקו"ת ראה
(מספרי ).103) א כא, ב"ב – מציון כי  ד "ה
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שמים  במלאכת  עסוקים  שכולם  רואה  והיה  בירושלים .. עומד  ש "היה  בירושלים , שני מעשר  לאכילת 
כו'"]. שמים  ליראת  מכוון הוא  גם  היה  ובעבודה ,

הקדשים . לקודש  ועד  ֿ המקדש , לבית  – עצמה  ובירושלים 

הכתוב  ומכונן 104ובלשון בונה  שהקב "ה  היינו, עליון", יכוננה  והוא  בה  יולד  ואיש  איש  יאמר  "ולציון
"ציון" נשמתו, פנימיות  מצד  בה ", ש "יולד  מישראל , ואחד  אחד  כל  את  לשם  ומביא  (ירושלים ) ציון את 
צדקנו, משיח  של  נשמתו בישראל , הכללית  היחידה  בחינת  עם  הקשורה  שבנפש , יחידה  שבנשמה ,

הקדשים . קודש  - במקום  ודוגמתה 

ובאופן  וּתׂשמח , ד ּתׂשמח  באופן בגופים , נשמות  ממש , ומיד  תיכף  יהיה  זה  שכל  - העיקר  והוא  ְְִַַַועוד 
והטף " והנשים  האנשים  העם , את  .105ד "הקהל 

בזריזות ]. הכוסות  ארבע  שתיית  שיסיימו להכריז צוה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 

* * *

.Î.'גו הנהר " על  ידו "והניף  ֿ המתחיל  דיבור  מאמר 

* * *

"ניע  אחת ), פעם  – הרביעית  (בבא  הזקן אדמו"ר  ניגון הכנה , ניגון לנגן צוה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
ֿ תורה ". ה "כינוס  אודות  להכריז צוה  ֿ כך  אחר  כלאפצי". זשוריצי

ברכה ". של  "כוס  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  חילק  - והבדלה  ערבית  תפילת  המזון, ברכת  לאחרי

תצאו"]. בשמחה  "כי לנגן התחיל  צאתו טרם 
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ה.104) פז, יב.105)תהלים לא, וילך 

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד ניסן, תשי"ג

ברוקלין.

 התאחדות עולי צפון אפריקה בישראל תל אביב

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

ובעל מרץ לכבוד ה'  לי להוודע מהרבני עוסק בצרכי צבור באמונה איש רב פעלים  נעם  מה 

ותורתו יראת ה' אוצרו מצליח גם בארץ ההיא בשנה ההיא זמן קשה ומקום קשה ויברכהו ה' מוה"ר 

ותכונן  תבנה  הקדושה  בארצנו  אשר  מרוקו  עולי  לטובת  הטובות  מפעולותיהם  אלמליח,  שי'  יצחק 

במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו.

ולאות הוקרה לעבודתם הנעלית גם בתור עדוד וחיזוק אשר תחזקנה ידיהם לעזרת ישראל 

בגבורים, הנני מצרף בזה איזה סקריפ אשר נלקח מאחת הקופות של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע צי"ע נשיא ישראל הוא אדמו"ר יוסף יצחק, ובודאי יקויים בקופתו מאמר רז"ל )ב"ב טו, 

ע"ב( כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך.

ינעם לי לשמוע מכבודם מהצלחתם בפעולותיהם הטובות בטוב לבריות וטוב לשמים, אשר 

שכר מצוה זו גם בעלמא דידן איכא והשי"ת יצליחם.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.



נ

     
מאידיש  תרגום

' פסח של  'אחרון של  להעילוי נוסף 
בקביעות  בזה  ניתוסף  - שנה  בכל  משיח ') (ו'סעודת 
"שמיני". בפרשת  חל  פסח ' של  ש 'אחרון זו שנה 
שמונה  "שמיני" פרשת  קוראים  - גופא  ובזה 

פעם  וכמדובר  מחסידי 89פעמים . בזה  הפתגם 
ששנה  כלומר , "שמנה ". "שמונה " "שמיני" פולין:
- פעמים  שמונה  "שמיני" פרשת  בה  שקוראים 

"שמנה ". שנה  תהיה 

'סעודת  בנוגע  להנ"ל  השייכות  לבאר  ויש 
פסח ': של  ב 'אחרון משיח '

ימות  של  לכינור  מרמז שהוא "שמיני"
נימין  החסידות 90משמונה  ובלשון על 91. (מיוסד 

הרשב "א  האור 92תשובת  על  מרמז "שמיני" :(
האור  בחינת  בעולם , מהתלבשות  שלמעלה 
ההיקף . את  ששומר  השתלשלות , מסדר  שלמעלה 

ישנה  פעמים , שמונה  אותה  קוראים  וכאשר 
ֿ דרך  על  שמונה , של  השלימות  – גופא  ב "שמיני"
דילוג . - "ופסח " פתח , גבי על  דילוג  נסים ", "נסי

מלשון  גם  "שמנה ", שנה  שתהיה  פועל  וזה 
,בשמן משיחתו שם  על  משיח , על  קאי שזה  ,

שכתוב  עבדי93כמו דוד  קדשי "מצאתי
החכמה  ספירת  - ובספירות  שלמעלה 94משחתיו", ,

גבי  על  שצף  השמן ֿ דרך  על  השתלשלות , מסדר 
נמשך 95יין  - זה  עם  וביחד  המשקין), כל  גבי (ועל 

שכתוב  (כמו השתלשלות  סדר  בכל  "כולם 96מזה 
דבר  בכל  שמפעפע  שמן כמו עשית "), ,97בחכמה 

(ומקום  זמן (בכל ) גם  "98ועד  - (."השמיני

הבריאה  שכל  שיפעל  משיח , של  ענינו שזהו
לה ' ב "והיתה  חדורה  תהיה  פרטיה , כל  על  כולה 

ֿ י" שד  במלכות  עולם  "לתקן .99המלוכה ",

 בשנה משיח " "סעודת  במעלת  הנ"ל , בכל 
הוספה  ישנה  - "שמיני" ובפרשת  השבת  ביום  זו
זה  וגם  ועוד  הקהל ', 'שנת  שהיא  זו, בשנה  וחידוש 

וּתׂשמח : ּתׂשמח  שנת  - ְְִַַַעיקר 

בכל  ישנה  בשבת  פסח ' של  'אחרון קביעות 
פעם  רק  היא  הקהל ' 'שנת  ֿ כן ֿ שאין מה  שנים . כמה 

שנים . בשבע  בשמיטה , אחת 

אחת  פעם  רק  היא  תשמ "ח  שנת  מזו: ויתירה 
שנה !ב 

גודל  את  להעריך  ואחד  אחד  כל  יוכל  ומזה 
של  והחשיבות  של היוקר  ב 'אחרון משיח ' 'סעודת 

שנה ! באלף  אחת  פעם  רק  שבאה  בשנה  פסח '
הקהל '. ב 'שנת  היה  לא  זה  ושאז

: לעיל מהאמור  והוראה  לימוד 

בספרים  ניצוץ 100איתא  בתוכו יש  יהודי שכל 
פעמים  כמה  כמדובר  משיח . לזה 101של  הראיה  ,

כוכב  "דרך  הפסוק  על  בחז"ל  הפירושים  משני
משיח 102מיעקב " על  קאי שזה  - אחד  .103פירוש 

סתם  יהודי על  קאי שזה  שני, ֿ פי 104ופירוש  ועל  .
ביניהם 105הידוע  יש  פסוק  באותו פירושים  ששני

כיון  משיח , עם  קשור  יהודי שכל  מובן שייכות ,
משיח . של  ניצוץ  בו שיש 

ואחד  אחד  שכל  מה  ומובן מתורץ  ֿ זה  ֿ פי ועל 
התורה  קריאת  לפני עולם " של  ב "רבונו אומר 
עליו  ונחה  שכתוב , מקרא  בנו "ויתקיים  - ֿ טוב  ביום 

הוא  "עליו" שפירוש  גו'", ה ' רוח  !
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שמיני89) וש"פ אחש"פ שיחת .297 ע' ח "ז לקו"ש ראה
תשמ "ה.
בד "ה 90) ונת' הובא שמיני . ר"פ יקר כלי  וראה ב. יג , ערכין

ועוד . תש"ה. תש"ד . תרע"ח . השמיני  ביום ויהי 
הקודמת.91) שבהערה דרושים
ס"ט .92) ח "א
כא.93) פט , תהלים
בהוספות 94) שם ואילך . סע"ג  פא, תצוה תו"א א. לד , זח "ג 

ועוד . רע"ג . ג , שה"ש א. מב, שלח  לקו"ת ואילך . ד  קי ,
שם.95) שה"ש לקו"ת וראה ב. ה, שבת
כד .96) קד , תהלים
ס"ה.97) סק"ה יו"ד  שו"ע רע"א. צז, חולין ראה
פ"ז.98) שעהיוה"א ראה

נקוה.99) כן ועל  בתפילת
ע.100) ע' תרמ "ג  סה"מ  גם וראה פינחס. ס"פ עינים מאור
ובכ "מ .101) בהערה. 692 ע' .599 ע' ח "ב לקו"ש
יז.102) כד , בלק
ועוד .103) עה"פ. רמב"ן ה"ח . פ"ד  תענית ירושלמי 
ה"ו.104) פ"ד  שני  מעשר ירושלמי 
ובכ "מ .105) .782 ע' ח "ג  לקו"ש ראה

    

'יחידה  על  "משיח " קאי - האדם  ובעבודת 
ֿ נפש . דמסירת  הכח  שבנפש ',

יתירה  בהדגשה  פועל  שהענין שמובן לומר , ויש 
משיח ' 'סעודת  כשאוכלים  - ואחת  אחד  כל  על 
הארת  גילוי מאיר  (שאז פסח ' של  ב 'אחרון
ל "סעודתא  מיד  שנכנסים  השבת , וביום  המשיח ),
וב 'שנת  "שמיני", ובפרשת  משיחא ", מלכא  דדוד 

'תשמח '. ושנת  הקהל '

שכל  איך  - לפועל  בנוגע  ההוראה  מובן ומזה 
שבו, המשיח ' 'הארת  גילוי לנצל  צריך  ואחד  אחד 
ֿ נפש  דמסירת  הכח  לגלות  ובפרט  בכלל , הזה  בזמן
בימים  בעבודתו להתעסק  הנפש , כחות  בכל 
כולל  והמצוות , התורה  בקיום  הגלות  של  האחרונים 
כולל  שלו. החול  עניני כל  בעולם , חלקו לתקן - גם 

לאחרונה  כמדובר  - (ובמיוחד ) ֿ זה 106גם  ֿ ידי על  -

ומצוות , בתורה  להוספה  הולדתו יום  את  שמנצל 
וכו'. חול  ביום  קדושה  ממשיך  ֿ זה  ֿ ידי  שעל 

הנ"ל , בכל  בסביבתו יהודים  על  להשפיע  - וגם 
ומהם , - גרמא  שהזמן בענינים  ובמיוחד  גם  כולל 
קיץ ' ל 'מחנה  הקיץ  בזמן ילך  יהודי ילד  שכל  לוודא 
טהרת  ועל  הכשר  חינוך  יקבל  ששם  בזה , וכיוצא 

הקודש .

לשבע  בנוגע  העולם  אומות  על  להשפיע  וגם 
ל "ויתקן  ומעין כהכנה  גם  לומר , ויש  נח . בני מצוות 
עמים  אל  אהפוך  "אז ה '", את  לעבוד  כולו העולם 
ֿ ידי  על  ֿ לבוא  לעתיד  שיהיה  גו'" ברורה  שפה 

צדקנו. משיח 

שבתוך  המשיח  ניצוץ  בגילוי אלו פעולות  וכל 
של  בפועל  הגילוי ויזרז ימהר  - ואחד  אחד  כל 
ממש . ממש  ובקרוב  צדקנו, משיח  הכללית ) (יחידה 
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'יחידה  על  "משיח " קאי - האדם  ובעבודת 
ֿ נפש . דמסירת  הכח  שבנפש ',

יתירה  בהדגשה  פועל  שהענין שמובן לומר , ויש 
משיח ' 'סעודת  כשאוכלים  - ואחת  אחד  כל  על 
הארת  גילוי מאיר  (שאז פסח ' של  ב 'אחרון
ל "סעודתא  מיד  שנכנסים  השבת , וביום  המשיח ),
וב 'שנת  "שמיני", ובפרשת  משיחא ", מלכא  דדוד 

'תשמח '. ושנת  הקהל '

שכל  איך  - לפועל  בנוגע  ההוראה  מובן ומזה 
שבו, המשיח ' 'הארת  גילוי לנצל  צריך  ואחד  אחד 
ֿ נפש  דמסירת  הכח  לגלות  ובפרט  בכלל , הזה  בזמן
בימים  בעבודתו להתעסק  הנפש , כחות  בכל 
כולל  והמצוות , התורה  בקיום  הגלות  של  האחרונים 
כולל  שלו. החול  עניני כל  בעולם , חלקו לתקן - גם 

לאחרונה  כמדובר  - (ובמיוחד ) ֿ זה 106גם  ֿ ידי על  -

ומצוות , בתורה  להוספה  הולדתו יום  את  שמנצל 
וכו'. חול  ביום  קדושה  ממשיך  ֿ זה  ֿ ידי  שעל 

הנ"ל , בכל  בסביבתו יהודים  על  להשפיע  - וגם 
ומהם , - גרמא  שהזמן בענינים  ובמיוחד  גם  כולל 
קיץ ' ל 'מחנה  הקיץ  בזמן ילך  יהודי ילד  שכל  לוודא 
טהרת  ועל  הכשר  חינוך  יקבל  ששם  בזה , וכיוצא 

הקודש .

לשבע  בנוגע  העולם  אומות  על  להשפיע  וגם 
ל "ויתקן  ומעין כהכנה  גם  לומר , ויש  נח . בני מצוות 
עמים  אל  אהפוך  "אז ה '", את  לעבוד  כולו העולם 
ֿ ידי  על  ֿ לבוא  לעתיד  שיהיה  גו'" ברורה  שפה 

צדקנו. משיח 

שבתוך  המשיח  ניצוץ  בגילוי אלו פעולות  וכל 
של  בפועל  הגילוי ויזרז ימהר  - ואחד  אחד  כל 
ממש . ממש  ובקרוב  צדקנו, משיח  הכללית ) (יחידה 
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג ניסן, תשי"ג

ברוקלין.

 הנהלת אגודת חב"ד באה"ק ת"ו

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מפני הסדר מאשר הנני עוה"פ קבלת מכתביהם מו' תשרי, כ"ה חשון, י"ז כסלו ו' שבט וכ"ה אדר.

ב( בנוגע לשאלתם במפעלות בשטח טהרת המשפחה, הנה א( יקחו על הוצאתם תשלום תקון 

מקוה אחת של מרכז טהרת המשפחה המתנהלת ע"י הרב הלפרין, ומובן שצריכה להיות באופן שתתאים 

לתקנות כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע, ויתדברו בזה עם המרכז הנ"ל שיהי' התקון על שמו אבל בידם 

לפרסם שזהו על הוצאות אגו"ח, כי כן הי' המדובר עם הרב ברזל שי' שהציע לפני את כל ענין זה.

ג( נוסף ע"ז ישנה מקוה שאודותה כתב אלי הרה"ח דאברוסקין שי' מחיפה וכותב שפונה אלי 

בהצעתם, והתקון דורש סכום של ק"ן לא"י לפ"ע, וא"כ לדעתי גם זה נכון.

וע"פ הנ"ל שיהי' כדרישת תקנת כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע.

ד( כנראה שהמבקרים פסקו את פעולתם, ואיני יודע ממי היא המניעה, וכותב הנני להמבקרים 

ביחוד ולהמוסדות ביחוד, שכוונתי בזה שיבקרו בפועל ולא לבד בהכתרתם בשם זה בלבד, ובמילא 

הצעתי בביקורם בתקפה כאז כן היום ות"ח בעד הביאור בזה.

בברכה לחג הפסח כשר ושמח המחכה לבשו"ט.

לסיבה לא הספיק הזמן קודם החג שיחתום כ"ק אדמו"ר שליט"א את המכתב, ומפני קדושת 

המועד, הנני חותם בשמו.

 המזכיר

א. קווינט



נב    

והאם  זו האב  שמחה  אצל על  שמחה  וגם  ,
ישראל  לכלל  יהודי עוד  שניתוסף  ישראל , .כלל 

ל  שמחה  של  שזהו"ע  ופשיטא ,  לא -
על  שמחה  רק   הבאה לבב  שמחת  (כ "כל 

עלי'" לברך  (ש )חייב  הזה  עולם  מטובת  ),לאדם 
על  שמחה  ֿ אם  כי .

שמכיון  וקס "ד  לסברא  מקום  שיש  ולהעיר ,
להרגיש  דעת  בו אין העולם  לאויר  שביציאתו
צריכים  היו עלי', ולברך  להודות  ועאכו"כ  השמחה ,
(לא  הלידה  שמחת  על  והודי' שבח  של  חיוב  לקבוע 

עצמו  האדם  על  גם ) אלא  ואמו, אביו על  -רק 
  הי"ד, שנה י"ג  שנשלמו לאחרי ,

במצוות  .ונתחייב 

ועד "ז     שמצד -
שבח  לחיוב  מקום  יש  הלידה , ענין על  הזכרון

להשי"ת  .והודי'

"יחיד  - בהלכה  לדבר  דוגמא  להביא  ויש 
עצמו, הוא  חייב  . . מקום  באיזה  נס  לו שנעשה 

   ברוך לברך  יום , שלושים  לאחר 

נס  לי שעשה  . .  ורואה חוזר  ואם  . .
חוזר  הראשונה  מראי' יום  ל ' לאחר  זה  מקום 

לעולם " וכן ודוגמתו ומברך , , כאשר -
מגיע   ש זמן נולד , המאורע שבו

שאירע  המאורע  מזכיר  שהמקום  (כמו דהלידה 
ההולדת . יום  - זה ) במקום 

ברכה  אמירת  חיוב  שאין את "ל  גם  אופן, ובכל 
והודי' שבח  נתינת  ח "ו, שולל  זה  שאין פשוט , כו',
בכל  הולדתו יום  בבוא  שמחה , ומתוך  להשי"ת ,
ביחס  עמו ה ' בחסדי ומתבונן כשזוכר  ושנה , שנה 

מציאותו  לידתו לכללות  מעצם  החל  ,.

במדרש  שמצינו אדם ולהעיר , בני ש "רוב 
אותו  כנגד  שהוא  שנתן, תשלום  שהוא  יום  מחבבים 

משתה " בו ועושים  בו ושמחין שנולד , .היום 

 ושנה שנה  בכל  ההולדת  שביום  להוסיף , ויש 
רק  יתירה (לא  אלא  דהלידה , המאורע  על 

ביום ) שבו - מזה   ענין ודוגמת ) (מעין
הירושלמי:הלידה  בדברי – לזה  והמקור  .
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הנהנין 18) ברכת סדר רכג . ר"ס או"ח  טושו"ע ב. נט , ברכות
הי "ב. פי "ב לאדה"ז

(יבמות 19) כמארז"ל  – הגאולה את מקרבים שעי "ז ובפרט 
שבגוף", נשמות שיכלו עד  בא דוד  בן "אין וש"נ) סע"א. סב,
העתידות  הנשמות כל  נוצרו ומבראשית גוף, ושמו יש "אוצר

רע"א). ה, ע"ז (פירש"י  לשם" ונתנם להולד 
רפי "ב.20) לאדה"ז הנהנין ברכת סדר
בגוף 21) הנשמה החזרת על  והודי ' שבח  חיוב ובדוגמת ע"ד 

" – ויום יום ובשם בכל  כו'", נשמתי  בי  שהחזרת כו' אני 
לפגרים  נשמות המחזיר כו' בי  שנתת נשמה "אלקי  – ומלכות

מתים".
י "ב 22) שנשלמו לאחרי  הי "ג , הולדתה ביום – לבת ובנוגע

במצוות. ונתחייבה שנה,
י "א 23) – לבת (ובנוגע שנה י "ב בן כשנעשה לפנ"ז, ואולי 

ע"ב  ריש מה, (נדה בנדרים מחויב נדר מי  לשם יודע שאם שנה),
שלפנ"ז, בשנים אפילו או רפי "א), נדרים הל ' רמב"ם במשנה. –
חריפותו  לפי  תינוק "בכל  שתלוי  וחינוך *, הבנה לכלל  בהגיעו
ס"ג ). סשמ "ג  או"ח  אדה"ז (שו"ע ענינו" לפי  דבר בכל  וידיעתו

המהרז"ו)24) גירסת ע"פ  ֿ ט  פט "ו, (שמו"ר ממארז"ל  להעיר
בכל  עושה שהי ' למלך  משל  חדשים, ראש לכם הזה החודש עה"פ
בכל  דפסח  שהיו"ט  י "ל , דעפ"ז כו', בנו ללידת שמחה יום שנה

ישר  עם דלידת שמחה יום ע"ד  הוא ושנה אל .שנה
והודי '25) שבח  שמחה, של  ענין צ"ל  ההורים אצל  שגם וי "ל 

דהלידה  השמחה על  (נוסף ושנה שנה בכל  ההולדת ביום כו',
וראה  בפנים), הנ"ל  למנהג  – עלי ' מברכים שמחה ראשונה, בפעם

.31 הערה לקמן

          
         

ולא 26) – א). נד , (מברכות רפי "ג  לאדה"ז הנהנין ברכת סדר
באותו  נס לו שנעשה אדם אותו של  ירכו יוצאי  ש"כל  אלא עוד 
כשרואים  לברך  הדורות כל  סוף עד  ובניהם הם חייבים . . מקום

(שם). המקום"
"שעשה 27) - - ופורים) (בחנוכה הניסים מברכת גם להעיר

לאבותינו נסים   ."
צריך 28) נושם שאדם ונשימה נשימה כל  "על  מארז"ל  ע"ד 

ט ). פי "ד , (ב"ר ֿ ה" י  תהלל  הנשמה כל  מ "ט  לבורא, לקלס
הקב"ה 29) של  ש"בידו מהענינים הוא הלידה שענין להעיר,

בתחילתה). (תענית שליח " ביד  נמסרו שלא
כ .30) מ , וישב עה"פ טוב שכל  מדרש
מעשה 31) מאנשי  אני  יודע ס"ד : יוסף גנזי  שו"ת גם ראה

פרי על  שהחיינו לברך  מהדרין הולדתם, יום כשמגיע שנה שבכל 
שנה  בכל  לת"ח  סעודה לעשות נהג  לב ישרי  ובעל  חדש, בגד  או
פ' א' שנה – ההלכות (חלק חי  איש בבן כתב וכן הולדתו. ביום
ֿ טוב, ליום הלידה יום את שנה בכל  לעשות נוהגים יש סי "ז): ראה

ופשטי '. נהרא ונהרא – בביתנו. נוהגים וכן הוא, יפה וסימן
נזכרים 32) האלה "הימים כח ) ט , (אסתר ממ "ש גם להעיר

ונשנה  חוזר שהדבר באופן הוא ("נזכרים") שהזכרון – ונעשים"
תיקון  בס' (רמ "ז הראשונה כבפעם מחדש, ("נעשה") ונעשה

הובא הראי 'שובבים. וידועה פכ "ט ). (להחיד "א) דוד  לב בס' ונת'
היין  את בודקין פרקים "בשלשה מ "ח ) פ"ג  (גיטין המשנה מדברי 
גידול  התחלת בזמן "כי  – הדבר וטעם סמדר", בהוצאת . .
דבזמן  והיינו שבחביות, ביין גם שינוי  נעשה להיות רגיל  הענבים,
הראשונה, בפעם הענבים גידול  התחלת זמן קבע הבורא אשר הזה
ממקורו, הגפן פרי  השפעת נמשך  ושנה שנה בכל  הזה בזמן הנה
.13 ע' תש"ד  (סה"מ  דאשתקד " ביין אפילו שינויים יפול  אז לכן

ועוד ).
שנשמתו 33) השנה, בראש – אדה"ר של  הולדתו יום וע"ד 

ועד "ז  ב), נ, שה"ש א. מז, נצבים (לקו"ת ר"ה בכל  מתחדשת

     
- הולדת ביום ההנהגה ע"ד -

 עם הולדת  - הפסח  דחג  העיקריים  מהענינים 
הכתוב ישראל  כלשון ,,"גוי מקרב  גוי לו "לקחת 

יחזקאל : בנבואת  ובפרטיות  בארוכה  כמבואר 
אותך " הולדת  ביום  בך "ומולדתיך  "כשבחרתי ,

לזה ) (ובהמשך  ללידה  הדבר  דימה  . . במצרים 
הולד " תיקוני כאן בכתוב הזכיר  וממשיך  ,

רבבה  גו' בדמיך  מתבוססת  ואראך  עליו "ואעבור 
בנוסח  שאומרים  כפי גו'", נתתיך  השדה  כצמח 

בשנה . שנה  מידי הפסח  בליל  ה "הגדה "

- פסח ' של  ד 'אחרון שענינו לומר , יש  ועפ "ז
ובדוגמת  ע "ד  הוא  - ישראל  עם  ללידת  השמיני יום 
נעשה  שאז ללידה , השמיני ביום  מילה  ברית 

הקדושה " זו נפש  כניסת  בנוגע "תחילת  ודוגמתו ,
ותהיי  . . אותך  בברית  "ואבוא  - ישראל  כלל  ללידת 

.לי"

פסח ' של  ש 'אחרון הידוע  עם  זה  לקשר  ויש 
בארוכה  (כמשנת "ל  העתידה  הגאולה  עם  -קשור  (

ערלת  את  "ומלתם  גם  כולל  המילה  ענין כי
(שנעשה לבבכם " הגסה  הערלה  הסרת  רק  ולא  ,

אתם  . . "ומלתם  הזה , בזמן האדם  עבודת  ע "י
(פריעה ), הדקה  הקליפה  הסרת  גם  אלא  בעצמכם ",

נאמר  וע "ז האדם , על  הקשה  דבר  ש "זהו
 ומל  כמבואר) לבבך " את 

"והסירותי באגה "ק  - השלימות  לתכלית  ועד  ,(
בשר " לב  לכם  ונתתי מבשרכם  האבן לב  .את 

 ישראל דכללות  שהמציאות  הידוע  וע "פ 
פרטי  איש  כל  של  במציאותו גם  משתקפת 

"יום מישראל  בין ושייכות  קשר  שיש  מובן, -
ליום  הפסח ) (בחג  ישראל  דכללות  אותך " הולדת 

מישראל . פרטי איש  כל  הולדת 

"יום  הפסח , דחג  וחותם  בסיום  בעמדנו ולכן,
עוה "פ  לעורר  יש  – ישראל  עם  אודות הולדת "

אנשים  מישראל , דכאו"א  הולדת  ביום  ההנהגה  סדר 
והוספה  לחיזוק  ההולדת  יום  את  לנצל  וטף , נשים 
הקויןֿ מג ' החל  ומצוותי', תורה  יהדות , עניני בכל 

וצדקה  תפילה  תורה  ביום עמודים , בהם  להוסיף  ,
להמשיך  טובות  החלטות  ולקבל  עצמו, ההולדת 

כולה . השנה  במשך  יותר  עוד  ולהוסיף 

לערוך  - עיקר  וג "ז ועוד   

חבריו  ביתו, בני (עם  ההולדת  ביום  מצוה ) (של 
החלטות  בקבלת  יותר  יתוסף  שעי"ז כו'), וידידיו

מצד  הן בפועל , במעשה  וקיומן טובות 

כידוע  מישראל , עושים כמה  אשר  ש "ההסכם 
מההסכם  יותר  הרבה  חיזוק  לזה  יש  רבים , או שנים 

מצד  והן בפ "ע ", זירוז שעושה  שמוסיפה 
גדר  דפריצת  לאופן (עד  וחיות  בכל מרץ  (

הענינים .

 שב 'יום – בזה  עיקרי ענין עוד  להוסיף  ויש 
והודי' שבח  שמחה , של  לענין מקום  יש  הולדת '

הלידה : על  להשי"ת ,

שמחת  - לראש  לכל  שמחה , של  הו"ע  - לידה 
על  חיוב  שיש  ועד  בת , או בן להם  שנולד  ההורים 
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סהמ "צ 1) ואילך . ב צו, שם תו"ח  וארא. ר"פ תו"א ראה
ניסן  ר"ח  מכתב ואילך ). סע"ב עז, (דרמ "צ פ"ב ק"פ מצות להצ"צ

ועוד . ֿ זו שנה
לד .2) ד , ואתחנן
ד .3) טז,
עה"פ.4) פירש"י 
ו.5) שם,
סוס"ד .6) (מהדו"ב) או"ח  אדה"ז שו"ע
סיני7) בהר הברית על  קאי  זה שענין ואף – ח . שם, יחזקאל 

כבר  נעשה זה ומעין שהכנה י "ל  הכתוב), במפרשי  (כמבואר
העומר, דספירת הראשון השבוע נשלם שבו פסח , של  באחרון

למ "ת. הכנה
וש"נ.8) ס"א. דלעיל  בשיחות
טז.9) יו"ד , עקב

ו.10) ל , נצבים
ב).11) (קה, ס"ד 
יט .12) יא, שם ועד "ז כו. לו, יחזקאל 

וש"נ)13) סקט "ז. הוספות (כש"ט  הידוע מהמאמר גם להעיר
כאו"א  והרי  בכולו, תופס אתה בחלקו תופס כשאתה העצם
אחת  "קומה ישראל , דכללות מהמציאות חלק הוא מישראל 
(תניא  ממש" ממעל  אלקה ו"חלק נצבים), ר"פ (לקו"ת שלימה"
חד " כולא וקוב"ה "ישראל  – כולו העצם בו משתקף ולכן רפ"ב),

א). עג , זח "ג  (ראה
אדר.14) כ "ה שיחת גם ראה
מ "ב.15) פ"א אבות ראה
סא).16) ע' תרנ"ט  (סה"מ  פ"י  החלצו קונטרס
רכג17) ס"ע תרנ"ז (סה"מ  תרנ"ז תשמח  שמח  המשך  ראה
ואילך ).



נג     

והאם  זו האב  שמחה  אצל על  שמחה  וגם  ,
ישראל  לכלל  יהודי עוד  שניתוסף  ישראל , .כלל 

ל  שמחה  של  שזהו"ע  ופשיטא ,  לא -
על  שמחה  רק   הבאה לבב  שמחת  (כ "כל 

עלי'" לברך  (ש )חייב  הזה  עולם  מטובת  ),לאדם 
על  שמחה  ֿ אם  כי .

שמכיון  וקס "ד  לסברא  מקום  שיש  ולהעיר ,
להרגיש  דעת  בו אין העולם  לאויר  שביציאתו
צריכים  היו עלי', ולברך  להודות  ועאכו"כ  השמחה ,
(לא  הלידה  שמחת  על  והודי' שבח  של  חיוב  לקבוע 

עצמו  האדם  על  גם ) אלא  ואמו, אביו על  -רק 
  הי"ד, שנה י"ג  שנשלמו לאחרי ,

במצוות  .ונתחייב 

ועד "ז     שמצד -
שבח  לחיוב  מקום  יש  הלידה , ענין על  הזכרון

להשי"ת  .והודי'

"יחיד  - בהלכה  לדבר  דוגמא  להביא  ויש 
עצמו, הוא  חייב  . . מקום  באיזה  נס  לו שנעשה 

   ברוך לברך  יום , שלושים  לאחר 

נס  לי שעשה  . .  ורואה חוזר  ואם  . .
חוזר  הראשונה  מראי' יום  ל ' לאחר  זה  מקום 

לעולם " וכן ודוגמתו ומברך , , כאשר -
מגיע   ש זמן נולד , המאורע שבו

שאירע  המאורע  מזכיר  שהמקום  (כמו דהלידה 
ההולדת . יום  - זה ) במקום 

ברכה  אמירת  חיוב  שאין את "ל  גם  אופן, ובכל 
והודי' שבח  נתינת  ח "ו, שולל  זה  שאין פשוט , כו',
בכל  הולדתו יום  בבוא  שמחה , ומתוך  להשי"ת ,
ביחס  עמו ה ' בחסדי ומתבונן כשזוכר  ושנה , שנה 

מציאותו  לידתו לכללות  מעצם  החל  ,.

במדרש  שמצינו אדם ולהעיר , בני ש "רוב 
אותו  כנגד  שהוא  שנתן, תשלום  שהוא  יום  מחבבים 

משתה " בו ועושים  בו ושמחין שנולד , .היום 

 ושנה שנה  בכל  ההולדת  שביום  להוסיף , ויש 
רק  יתירה (לא  אלא  דהלידה , המאורע  על 

ביום ) שבו - מזה   ענין ודוגמת ) (מעין
הירושלמי:הלידה  בדברי – לזה  והמקור  .
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הנהנין 18) ברכת סדר רכג . ר"ס או"ח  טושו"ע ב. נט , ברכות
הי "ב. פי "ב לאדה"ז

(יבמות 19) כמארז"ל  – הגאולה את מקרבים שעי "ז ובפרט 
שבגוף", נשמות שיכלו עד  בא דוד  בן "אין וש"נ) סע"א. סב,
העתידות  הנשמות כל  נוצרו ומבראשית גוף, ושמו יש "אוצר

רע"א). ה, ע"ז (פירש"י  לשם" ונתנם להולד 
רפי "ב.20) לאדה"ז הנהנין ברכת סדר
בגוף 21) הנשמה החזרת על  והודי ' שבח  חיוב ובדוגמת ע"ד 

" – ויום יום ובשם בכל  כו'", נשמתי  בי  שהחזרת כו' אני 
לפגרים  נשמות המחזיר כו' בי  שנתת נשמה "אלקי  – ומלכות

מתים".
י "ב 22) שנשלמו לאחרי  הי "ג , הולדתה ביום – לבת ובנוגע

במצוות. ונתחייבה שנה,
י "א 23) – לבת (ובנוגע שנה י "ב בן כשנעשה לפנ"ז, ואולי 

ע"ב  ריש מה, (נדה בנדרים מחויב נדר מי  לשם יודע שאם שנה),
שלפנ"ז, בשנים אפילו או רפי "א), נדרים הל ' רמב"ם במשנה. –
חריפותו  לפי  תינוק "בכל  שתלוי  וחינוך *, הבנה לכלל  בהגיעו
ס"ג ). סשמ "ג  או"ח  אדה"ז (שו"ע ענינו" לפי  דבר בכל  וידיעתו

המהרז"ו)24) גירסת ע"פ  ֿ ט  פט "ו, (שמו"ר ממארז"ל  להעיר
בכל  עושה שהי ' למלך  משל  חדשים, ראש לכם הזה החודש עה"פ
בכל  דפסח  שהיו"ט  י "ל , דעפ"ז כו', בנו ללידת שמחה יום שנה

ישר  עם דלידת שמחה יום ע"ד  הוא ושנה אל .שנה
והודי '25) שבח  שמחה, של  ענין צ"ל  ההורים אצל  שגם וי "ל 

דהלידה  השמחה על  (נוסף ושנה שנה בכל  ההולדת ביום כו',
וראה  בפנים), הנ"ל  למנהג  – עלי ' מברכים שמחה ראשונה, בפעם

.31 הערה לקמן

          
         

ולא 26) – א). נד , (מברכות רפי "ג  לאדה"ז הנהנין ברכת סדר
באותו  נס לו שנעשה אדם אותו של  ירכו יוצאי  ש"כל  אלא עוד 
כשרואים  לברך  הדורות כל  סוף עד  ובניהם הם חייבים . . מקום

(שם). המקום"
"שעשה 27) - - ופורים) (בחנוכה הניסים מברכת גם להעיר

לאבותינו נסים   ."
צריך 28) נושם שאדם ונשימה נשימה כל  "על  מארז"ל  ע"ד 

ט ). פי "ד , (ב"ר ֿ ה" י  תהלל  הנשמה כל  מ "ט  לבורא, לקלס
הקב"ה 29) של  ש"בידו מהענינים הוא הלידה שענין להעיר,

בתחילתה). (תענית שליח " ביד  נמסרו שלא
כ .30) מ , וישב עה"פ טוב שכל  מדרש
מעשה 31) מאנשי  אני  יודע ס"ד : יוסף גנזי  שו"ת גם ראה

פרי על  שהחיינו לברך  מהדרין הולדתם, יום כשמגיע שנה שבכל 
שנה  בכל  לת"ח  סעודה לעשות נהג  לב ישרי  ובעל  חדש, בגד  או
פ' א' שנה – ההלכות (חלק חי  איש בבן כתב וכן הולדתו. ביום
ֿ טוב, ליום הלידה יום את שנה בכל  לעשות נוהגים יש סי "ז): ראה

ופשטי '. נהרא ונהרא – בביתנו. נוהגים וכן הוא, יפה וסימן
נזכרים 32) האלה "הימים כח ) ט , (אסתר ממ "ש גם להעיר

ונשנה  חוזר שהדבר באופן הוא ("נזכרים") שהזכרון – ונעשים"
תיקון  בס' (רמ "ז הראשונה כבפעם מחדש, ("נעשה") ונעשה

הובא הראי 'שובבים. וידועה פכ "ט ). (להחיד "א) דוד  לב בס' ונת'
היין  את בודקין פרקים "בשלשה מ "ח ) פ"ג  (גיטין המשנה מדברי 
גידול  התחלת בזמן "כי  – הדבר וטעם סמדר", בהוצאת . .
דבזמן  והיינו שבחביות, ביין גם שינוי  נעשה להיות רגיל  הענבים,
הראשונה, בפעם הענבים גידול  התחלת זמן קבע הבורא אשר הזה
ממקורו, הגפן פרי  השפעת נמשך  ושנה שנה בכל  הזה בזמן הנה
.13 ע' תש"ד  (סה"מ  דאשתקד " ביין אפילו שינויים יפול  אז לכן

ועוד ).
שנשמתו 33) השנה, בראש – אדה"ר של  הולדתו יום וע"ד 

ועד "ז  ב), נ, שה"ש א. מז, נצבים (לקו"ת ר"ה בכל  מתחדשת



נד    

" - התגברות  של  באופן ישראל "),לעזר 
כולה  השנה  כל  על  חדש  חיות  .המשכת 

 השמחה על  לשאלה  מקום  יש  לכאורה ,
ההולדת : שביום 

כלשון  - היא  האדם , לידת  ומטרת  תכלית 
היינו,חז"ל  קוני", את  לשמש  נבראתי "אני

שנה  י"ג  בן שיהי' עד  ומצוות , לתורה  שיחנכוהו
"מצ ּווה  בתור  ומצוות  תורה  יקיים  שאז אחד , ְֶויום 

חייו.ועושה " ימי כל  במשך  ,

ואמרו  בסופו, יהי' מה  יודע  אדם  שאין ומכיון
מקום חז"ל  מה  - כו'" בעצמך  תאמין "אל 

ישלים  אם  יודע  כשאינו הולדתו, על  לשמחה 
קונו?! את  לשמש  בריאתו, ומטרת  תכלית 

חז"ל  הפסוק וכדרשת  יום על  . . "טוב 
מת  שמחין, הכל  אדם  "נולד  הוולדו", מיום  המות 

אדם  נולד  אלא  כן, ואינו בוכין, הכל   ,
צדיק  אם  יעמוד , ומעשים  פרק  באיזה  יודעין שאין
לשמוח , צריכין הם  ומה  רע , ואם  טוב  אם  רשע  אם 

בשלום ". העולם  מן ויצא  טוב  בשם  שנפטר 

לאדם  לו נוח  וגמרו, ש "נימנו אלא  עוד , ולא 
משנברא " יותר  נברא  לידתו שלא  "בתחילת  כי ,

ידוע  בסופו"(ש )אין יהא  צדיק ,מה  "כשהוא  ורק  ,
בתוכו" שהוא  הדור  ואשרי .אשריו

שמחה  הולדת , דיום  שהעילוי יומתק  ועפ "ז
צדיקים  אצל  רק  חז"ל  במדרשי נזכר  ,וכיו"ב ,

צדיקים  שהיו שנתברר  בעת ולאחרי מיד  ולא  ,
.הלידה 

 שטעם לומר  אין - שפיר  דייקת  כד  אמנם ,
איתא  כי: הולדת , ביום  שמחה  של  ענין שולל  הנ"ל 

עשה בזהר  אלעזר , רבי של  מצוה ' ה 'בר  שביום 
ולכאורה , החופה , ביום  כמו גדולה , שמחה  רשב "י
מכיון  ההולדת  ביום  לשמוח  שאין הנ"ל  סברא  ע "פ 
לשמוח  שאין בודאי - בסופו יהא  מה  ידוע  שלא 
מתחייב  שאז מצוה ', ה 'בר  ביום  וק "ו) (ובמכ "ש  גם 

עונשין  בר  נעשה  וגם  המצוות , ?!בכל 

השייך  הו"ע  מצוה ' ד 'בר  שהשמחה  לומר  ואין
והן  עלי' בני "ראיתי שאמר  שמכיון לרשב "י, רק 

בני" ואלעזר  אני הם  שנים  אם  כו' היינו,מועטין ,
של  באופן אצלו, ברור  כו'"),שהי' ("ראיתי

שנים  שאם  כך , כדי עד  בנו, ר "א  של  צדקתו גודל 
לומר  מסתבר  מהם , אחד  בנו שר "א  בוודאי הם ,

מצוה ' ה 'בר  ביום  יהי'שגם  בנו שר "א 
במג "א צדיק  הובא  זה  ענין שהרי - בנוגע

ל   לעשות האדם  על  ש "מצוה  ,
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נמשך 46) שבו (33 הערה לעיל  (ראה השנה" "ראש כמו
בתחילתו. עט "ר ֿ ב. א מז, נצבים (לקו"ת כולה השנה לכל  החיות
שנה  "בכל  – לשנה משנה והוספה עילוי  של  ובאופן ובכ "מ ),
עדיין  מאיר הי ' שלא יותר עליון . . חדש אור נמשך  . . ושנה

סי "ד "). (אגה"ק כזה" עליון אור עולם מימי 
קידושין.47) מס' סוף וברייתא משנה
ספ"א.48) ת"ת הל ' רמב"ם וראה וש"נ. סע"א. לא, קידושין
מ "ד .49) פ"ב אבות
ויקהל .50) ר"פ ושמו"ר תנחומא (ד )). א (פ"ז, עה"פ קה"ר

ועוד .
א.51) ז, קהלת
ב.52) יג , עירובין
רע"א.53) ה, ע"ז – שאלמלא תוד "ה
שם.54) וע"ז עירובין - תוס'
יצחק 55) לידת א. יא, ר"ה – האבות לידת ולדוגמא:

לענין  ובקשר ט . בא תנחומא יא. טו, שמו"ר – מיוחדת) (בהדגשה
ועוד . פקודי . ס"פ תנחומא – שמחה של 

ש"נפקי56) שיתין" ד "בר לרבנן" טבא ד "יומא הענין גם ולכן
אצל  רק א) כח , (מו"ק בגמרא נתפרש מכרת" לי   שהיו –

בנוגע  והן שעברו, לשנים בנוגע (הן לשמחה מיוחדות סיבות לו
ואילך . 132 ע' ח "ה בלקו"ש בארוכה כמשנ"ת הבאות), לשנים

שמחה 57) שמחו . . הוולדו ש"ביום רבינו, משה ושאני 
ש" מכיון – א) יד , נזיר – כמשה אמר (תוד "ה גדולה"

 חכ "ו לקו"ש וראה א). יב, (סוטה אור" כולו הבית נתמלא
בתחילתו.

ד .58) טו, סע"ג . יו"ד , בראשית זו"ח  ראה
מילה 59) במצות שהחיינו מברכים שאין – לדבר דוגמא וי "ל 

מיימוניות  הגהות ג . שער ברכות (אבודרהם דינוקא צערא משום
ה"ג ). פ"ג  מילה הל '

ב.60) מה, סוכה
מובן 61) כי  – ר"א של  החפשית לבחירתו סתירה זה ואין

להיפך , אלא לדבר, סיבה אינה דבר איזה שידיעת בפשטות
ובנדו"ד ,הידיעה – העתידות בידיעת וכמו"כ  מהדבר,

של  שבחירתו – כו' צדיק יהי ' בנו שר"א רשב"י  וראיית ידיעת
היא רשב"י .ר"א של  וראי ' לידיעה

זו  שאלה ש"תשובת ספ"ה) תשובה (הל ' הרמב"ם ומ "ש
לידע  כח  בנו ו"אין כו'", מדה מארץ ארוכה ובחירה) (דידיעה
הדבר  מחמת אינה הקב"ה ידיעת כי  – כו'" הקב"ה ידע היאך 

שיודע ֿ אם כי  שיודע,  שידיעתו לשאלה מקום יש ולכן ,
העתידות  ידיעת גם האדם, ידיעת משא"כ  האדם. על  תשפיע ית'

שהיא –.365 ע' ח "ז לקו"ש בארוכה וראה מהדבר.
וש"נ. .14 הערה תשמ "ו הרמב"ם על  הדרן

סרכ "ה.62) או"ח 
רשב"י ,63) הנהגת אודות הזוהר בסיפור שהחידוש י "ל  ועפ"ז

בנוגע רק רבה הוא ("סעודתא זו להילולא בנוגע הדברים
בדיחותא  . . טובא בדח  קא והוה . . דיקר במאני  ביתא כל  חפה . .
סליק  דהוה קיטורא חמו . . בביתא אשא אסחר . . שלימתא

    

משה  ירים  כאשר  ("והי' עמלק  מלחמת  בענין
וגו'" ישראל  וגבר  בירושלמי ידו איתא  - ( מה" :

עם  (למלחמה  מעמיד  הי' (עמלק ), עושה  הי'
אותו  (שהי' שלו גינוסיא  ביום  אדם  בני ישראל )
ביום  נופל  אדם  במהרה  לא  לומר , לידתו), יום  היום 

השולט גינ  המזל  שאז מולדתו, (ביום  שלו וסיא 
את  עירבב  משה : עשה  מה  לו), עוזר  ההוא  ביום 
בו  שנולד  המזל  ההוא  ביום  ישלוט  (שלא  המזלות 

הה "ד  זבולה ".ויפול ), עמד  ירח  שמש 

ההולדת  שביום  האמור , ע "פ  - בזה  וההסברה 
החיות  המשכת  חידוש  הלידה , ענין ונשנה  חוזר 
המזל  ע "י חיותו קיבל  שבלידתו כשם  ולכן כו',
ושנה  שנה  בכל  הולדתו ביום  גם  הרי בו, שנולד 
שמזל  ובאופן זה , ממזל  חיותו המשכת  ונשנה  חוזר 
של  באופן לעזר  עד  לו, עוזר  בו) (שנולד  זה 

הכתוב  כלשון מזלו"התגברות , ,".

התגברות  אודות  כאן שהמדובר  ולהעיר ,
לא  - הוא  בשנה , שנה  מידי ההולדת  ביום  ה "מזל "
וכו' שור  טלה  חדשים , די"ב  המזלות  לי"ב  בנוגע 
משמש  אינו בו, שנולד  המזלות  מי"ב  המזל  (שהרי,

כפשוט  ושנה , שנה  בכל  ההולדת  ֿ אם ביום  כי ,(
לכת  כוכבי ז' עם  הקשורים  המזלות  לז' בנוגע 
שלו, בשעה  אחד  כל  המשמשין שצ "ם ) (חנכ "ל 

שבת  במסכת  שעה כדאיתא  האי "מזל  גורם ,
וכו'" דבחמה  כל מאן משמשים  אלו מזלות  שז' ,

ויום  יום  שבכל  היינו, ֿ לעת , המעת  שעות  כ "ד 
אחת ) בשעה  מזל  (כל  המזלות  שבעת  כל  משמשים 

(ויותר  פעמים  של ג ' ההולדת  שביום  אלא  ,(
שמשמש  שעה , (מזל  בו שנולד  המזל  האדם ,

יום  בכל  היום , במשך  ג "פ  באופן (לפחות ) הוא  (
ביום  שנולד  להאדם  (ביחס  והתגברות  שליטה  של 

זה  ביום  המשמשים  המזלות  שאר  על  גם  זה )

כו' לו .לעזור 

השמ  ענין כו'ועפ "ז, והודי' שבח  ונתינת  חה 
רק  לא  - הוא  מישראל , דכאו"א  ההולדת  ביום 
(שנזכר  הראשונה  בפעם  דהלידה  למאורע  ביחס 

כפי הלידה  לענין ביחס  גם  אלא  זה ), ביום 
ע "י  חיותו המשכת  ונשנה  שחוזר  ממש , זה  ביום 

זה  עד מזל  לו, עוזר  בו שנולד  שהמזל  (ובאופן
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ראה  – אדה"ר כמו (שהוא פרטי  אדם כל  של  הולדתו ליום בנוגע
א). לז, סנהדרין

יא.34) יז, בשלח 
העדה.35) ובקרבן ה"ח , פ"ג  ר"ה
יא.36) ג , חבקוק
שנולד 37) המזל  ומשמש שחוזר המדוייק הזמן לדעת וכדי 

התכונה. בחכמת גדול  חכם צ"ל  – בו
א.38) קנו,
יום",39) ד "מזל  הענין גם מובן הסוגיא שבהתחלת להעיר,

זה  אין אבל  בשבת), באחד  (הנולד  וכו'" שבתא דבחד  מאן האי 
בשבוע  יום באותו חל  שאינו ושנה, שנה בכל  ההולדת ליום שייך 
בשבוע  יום באותו חל  ההולדת יום שכאשר י "ל , ועפ"ז נולד . שבו

יום". ד "מזל  העזר גם ישנו אזי  נולד , שבו
שנזכרו 40) המיוחדות לתכונות בנוגע רק זה שאין ופשוט ,

אלא בסוגיא,  ונמשך) עם קשור לאדם שנמשך 
זוהי  – (ואדרבה נולד  שבה השעה מזל  לו ע"י ) שיש לכך 
זה). למזל  השייכות המיוחדות התכונות גם

(במשך 41) ג "פ המזלות שבעת כל  שימוש לאחרי  גם שהרי ,
שעו  ג ' עוד  נשארו שעות), ומשמשים כ "א חוזרים שבהם ת

פעם וכן מזלות אחרים, מזלות ג ' – שלאח "ז (וביום
הלאה).
שאינו 42) מי  גם אדם, כל  לפעולות ונוגע שייך  ה"ז שלכן,

(והמזל  המדוייקת השעה יודע כשאינו וגם כלל , בתכונה חכם
שיהי ') (איזה בו שנולד  שהמזל  בידעו – בה שנולד  בה) המשמש

משמש (לכה"פ).
ושייכת 43) קשורה המזלות י "ב השפעת שגם שמכיון וי "ל ,

גם  בה) (שנולד  שעה" ה"מזל  פועל  – לכת ד )כוכבי  (המזלות לז'
וכיו"ב) טלה (מזל  הוא שגם בו), (שנולד  המזלות מי "ב המזל  על 
אינו  שמצ"ע אע"פ זה), לאדם (ביחס יתירה בהתגברות יפעל 

שלאחריו). או שלפניו בימים (אלא ממש ההולדת ביום משמש
ש"44) משה שימשו ופעולת שעדיין (אף המזלות" את

בשעות  שנולדו העמלקים של  מזלם גם כולל  המזלות, שבעת כל 
" – אלו)  מכיון בו", שנולד  המזל  ההוא* ביום

במיעוט , שבטלה או מעורבבת, (קצתה) .שהשפעתה
(45– (גם קאי  שעה" "מזל  בענין הסוגיא כללות שהרי 

אנא  רבה, "אמר שם: וכדאיתא לישראל , בנוגע בעיקר) – ואדרבה
והדרוש  האגדה בחלק רק (לא לדינא גם והובא כו '", במאדים
מזל  שליטת בזמן שבת בליל  קידוש לעשות שלא – שבתורה)

ס"ג ). סרע"א או"ח  אדה"ז (שו"ע מאדים
(לא  היא לישראל " מזל  "יש אם הסוגיא) (בהמשך  והפלוגתא
בנוגע  אלא) ישראל , על  המזל  דהשפעת העובדה לעצם בנוגע רק

וצדקה לאפשרות דתפילה הזכות ע"י  המזל  השפעת
בענינים אבל  שם), ותוס' השפעת (פירש"י  ישנה בוודאי  –

לישראל **. (ובעיקר) גם המזל 
הנשמה  דמקור ה"מזל " גם ניתוסף בישראל  מזה: ויתירה
(ראה  דישראל  המזל  שהוא מושג ) (שאינו "אין" בבחי ' ושרשה,

ועוד ). האזינו. ר"פ לקו"ת

        
    

          
        

           
         

        
         

     



נה     

" - התגברות  של  באופן ישראל "),לעזר 
כולה  השנה  כל  על  חדש  חיות  .המשכת 

 השמחה על  לשאלה  מקום  יש  לכאורה ,
ההולדת : שביום 

כלשון  - היא  האדם , לידת  ומטרת  תכלית 
היינו,חז"ל  קוני", את  לשמש  נבראתי "אני

שנה  י"ג  בן שיהי' עד  ומצוות , לתורה  שיחנכוהו
"מצ ּווה  בתור  ומצוות  תורה  יקיים  שאז אחד , ְֶויום 

חייו.ועושה " ימי כל  במשך  ,

ואמרו  בסופו, יהי' מה  יודע  אדם  שאין ומכיון
מקום חז"ל  מה  - כו'" בעצמך  תאמין "אל 

ישלים  אם  יודע  כשאינו הולדתו, על  לשמחה 
קונו?! את  לשמש  בריאתו, ומטרת  תכלית 

חז"ל  הפסוק וכדרשת  יום על  . . "טוב 
מת  שמחין, הכל  אדם  "נולד  הוולדו", מיום  המות 

אדם  נולד  אלא  כן, ואינו בוכין, הכל   ,
צדיק  אם  יעמוד , ומעשים  פרק  באיזה  יודעין שאין
לשמוח , צריכין הם  ומה  רע , ואם  טוב  אם  רשע  אם 

בשלום ". העולם  מן ויצא  טוב  בשם  שנפטר 

לאדם  לו נוח  וגמרו, ש "נימנו אלא  עוד , ולא 
משנברא " יותר  נברא  לידתו שלא  "בתחילת  כי ,

ידוע  בסופו"(ש )אין יהא  צדיק ,מה  "כשהוא  ורק  ,
בתוכו" שהוא  הדור  ואשרי .אשריו

שמחה  הולדת , דיום  שהעילוי יומתק  ועפ "ז
צדיקים  אצל  רק  חז"ל  במדרשי נזכר  ,וכיו"ב ,

צדיקים  שהיו שנתברר  בעת ולאחרי מיד  ולא  ,
.הלידה 

 שטעם לומר  אין - שפיר  דייקת  כד  אמנם ,
איתא  כי: הולדת , ביום  שמחה  של  ענין שולל  הנ"ל 

עשה בזהר  אלעזר , רבי של  מצוה ' ה 'בר  שביום 
ולכאורה , החופה , ביום  כמו גדולה , שמחה  רשב "י
מכיון  ההולדת  ביום  לשמוח  שאין הנ"ל  סברא  ע "פ 
לשמוח  שאין בודאי - בסופו יהא  מה  ידוע  שלא 
מתחייב  שאז מצוה ', ה 'בר  ביום  וק "ו) (ובמכ "ש  גם 

עונשין  בר  נעשה  וגם  המצוות , ?!בכל 

השייך  הו"ע  מצוה ' ד 'בר  שהשמחה  לומר  ואין
והן  עלי' בני "ראיתי שאמר  שמכיון לרשב "י, רק 

בני" ואלעזר  אני הם  שנים  אם  כו' היינו,מועטין ,
של  באופן אצלו, ברור  כו'"),שהי' ("ראיתי

שנים  שאם  כך , כדי עד  בנו, ר "א  של  צדקתו גודל 
לומר  מסתבר  מהם , אחד  בנו שר "א  בוודאי הם ,

מצוה ' ה 'בר  ביום  יהי'שגם  בנו שר "א 
במג "א צדיק  הובא  זה  ענין שהרי - בנוגע

ל   לעשות האדם  על  ש "מצוה  ,
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נמשך 46) שבו (33 הערה לעיל  (ראה השנה" "ראש כמו
בתחילתו. עט "ר ֿ ב. א מז, נצבים (לקו"ת כולה השנה לכל  החיות
שנה  "בכל  – לשנה משנה והוספה עילוי  של  ובאופן ובכ "מ ),
עדיין  מאיר הי ' שלא יותר עליון . . חדש אור נמשך  . . ושנה

סי "ד "). (אגה"ק כזה" עליון אור עולם מימי 
קידושין.47) מס' סוף וברייתא משנה
ספ"א.48) ת"ת הל ' רמב"ם וראה וש"נ. סע"א. לא, קידושין
מ "ד .49) פ"ב אבות
ויקהל .50) ר"פ ושמו"ר תנחומא (ד )). א (פ"ז, עה"פ קה"ר

ועוד .
א.51) ז, קהלת
ב.52) יג , עירובין
רע"א.53) ה, ע"ז – שאלמלא תוד "ה
שם.54) וע"ז עירובין - תוס'
יצחק 55) לידת א. יא, ר"ה – האבות לידת ולדוגמא:

לענין  ובקשר ט . בא תנחומא יא. טו, שמו"ר – מיוחדת) (בהדגשה
ועוד . פקודי . ס"פ תנחומא – שמחה של 

ש"נפקי56) שיתין" ד "בר לרבנן" טבא ד "יומא הענין גם ולכן
אצל  רק א) כח , (מו"ק בגמרא נתפרש מכרת" לי   שהיו –

בנוגע  והן שעברו, לשנים בנוגע (הן לשמחה מיוחדות סיבות לו
ואילך . 132 ע' ח "ה בלקו"ש בארוכה כמשנ"ת הבאות), לשנים

שמחה 57) שמחו . . הוולדו ש"ביום רבינו, משה ושאני 
ש" מכיון – א) יד , נזיר – כמשה אמר (תוד "ה גדולה"

 חכ "ו לקו"ש וראה א). יב, (סוטה אור" כולו הבית נתמלא
בתחילתו.

ד .58) טו, סע"ג . יו"ד , בראשית זו"ח  ראה
מילה 59) במצות שהחיינו מברכים שאין – לדבר דוגמא וי "ל 

מיימוניות  הגהות ג . שער ברכות (אבודרהם דינוקא צערא משום
ה"ג ). פ"ג  מילה הל '

ב.60) מה, סוכה
מובן 61) כי  – ר"א של  החפשית לבחירתו סתירה זה ואין

להיפך , אלא לדבר, סיבה אינה דבר איזה שידיעת בפשטות
ובנדו"ד ,הידיעה – העתידות בידיעת וכמו"כ  מהדבר,

של  שבחירתו – כו' צדיק יהי ' בנו שר"א רשב"י  וראיית ידיעת
היא רשב"י .ר"א של  וראי ' לידיעה

זו  שאלה ש"תשובת ספ"ה) תשובה (הל ' הרמב"ם ומ "ש
לידע  כח  בנו ו"אין כו'", מדה מארץ ארוכה ובחירה) (דידיעה
הדבר  מחמת אינה הקב"ה ידיעת כי  – כו'" הקב"ה ידע היאך 

שיודע ֿ אם כי  שיודע,  שידיעתו לשאלה מקום יש ולכן ,
העתידות  ידיעת גם האדם, ידיעת משא"כ  האדם. על  תשפיע ית'

שהיא –.365 ע' ח "ז לקו"ש בארוכה וראה מהדבר.
וש"נ. .14 הערה תשמ "ו הרמב"ם על  הדרן

סרכ "ה.62) או"ח 
רשב"י ,63) הנהגת אודות הזוהר בסיפור שהחידוש י "ל  ועפ"ז

בנוגע רק רבה הוא ("סעודתא זו להילולא בנוגע הדברים
בדיחותא  . . טובא בדח  קא והוה . . דיקר במאני  ביתא כל  חפה . .
סליק  דהוה קיטורא חמו . . בביתא אשא אסחר . . שלימתא



נו    

אצל  תתקבל  - שמחה  של  התוועדות  מתוך  תומ "צ 
נהוג הדבר  הי' לא  עתה  עד  אם  גם  אשר  בנ"י, כל 
שנתגלו  תומ "צ  עניני כבכו"כ  זה  הרי כו', ומפורסם 
סופרים  שמדברי ענינים  ובפרט  מיוחדים , בזמנים 
וכו', ותיק  תלמיד  ע "י שנתגלו כו' ישראל  ומנהגי

כו"כ ו  כן נוהגים  שכבר  מישראל " "עשרה 
אחד ,שנים  ותיק  מתלמיד  עדיף  בוודאי –

ש  - ועיקר  מישראל ובנדו"ד  כו"כ  ע "י נתקבל 
אשר  אלו, בימינו ובפרט  וגדל , הולך  ומספרם 

גו'" ארץ  יכסה  ש "החושך  כפול מכיון חושך  ,
משיחא  דעקבות  ולהרבות ומכופל  להוסיף  יש  ,

כולל  וקדושה , טוב  בעניני הוספה  ע "י באור , יותר 
באופן  לנצלו הולדת ", כ "יום  הרשות , עניני - גם 

דעהו" שלך ) (דרכים  דרכיך  ֿ ידו ד "בכל  שעל  ,
בתומ "צ  יותר  עוד  וראו יתוסף  ניסו שכבר  כפי ,

ממש . בפועל  התוצאה  את 

איש  כל  הולדת  יום  בעניני שהפעולה  - והעיקר 
שלימות  את  יותר  עוד  ותזרז תמהר  בישראל , פרטי

 כידוע ישראל , נמשל דכללות  שהגלות 
"כימי  ללידה , והגאולה  מארץ לעיבור , צאתך 

נפלאות " אראנו מזה ) (ויתירה  .מצרים 

היעוד  לקיום  ואיש וזוכים  איש  יאמר  "ולציון
 ממשפחת הי' "זה  "זה בציון"בה ", ,

שם " באצבעו יולד  מראה  - בגלוי שרואים  ,
זה  "ממשפחת ואומר  הוא  מישראל  שכאו"א  -

עליו  שניכר  מכיון (ירושלים ), בציון" הנולדים 
היראה  שלימות  ד "ירושלים ", הענין ועד בגלוי ,

מעיני  כל  כחוללים  "ושרים  המזמור  וסיום  להמשך 
השמחה בך " שלימות  , ל ֿ לעתיד  מ "ש  ע "ד  בוא ,

בך " ונשמחה  ממש ."נגילה  בימינו במהרה  ,
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ב.77) ס, ישעי '
הגלות,78) של  האחרון דור משיחא, שבעקבות להעיר,

דכאו"א  כשרות' ה'חזקת מלבד  כי  – הולדת דיום בשמחה ניתוסף
גם ישנה בריאתו), תכלית (שימלא מישראל   

תשובה  יעשה ובוודאי  יד ), יד , (ש "ב נדח " ממנו ידח  ש"לא
ומכיון  ה"ג ), פ"ד  לאדה"ז ת"ת (הל ' אחר בגלגול  או זה בגלגול 

ב  שנמצאים  ב הדבר שיקויים בהכרח  , .
ספ"ג .79) דעות הל ' רמב"ם א. סג , ברכות וראה ו. ג , משלי 

ס"ב. סקנ"ו או"ח  אדה"ז שו"ע
ההולדת 80) דיום ההנהגה לפרסום הטעמים א' שזה וי "ל 

בעניני האחרונים הבירורים גם לסיים כדי  – דוקא זה בדורנו
הרשות.

ס"ו.81) דלעיל  שיחות .1 שבהערה וסהמ "צ ותו"ח  תו"א ראה
ועוד .

טו.82) ז, מיכה
וש"נ.83) תפז). (ע' עה"פ נ"ך  אוה"ת ראה
ה.84) פז, תהלים
ד .85) שם, פירש"י 
ֿ ו.86) ד  שם, תהלים
ב.87) טו, בשלח  פירש"י  ספכ "ג . שמו"ר בסופה. תענית ראה
ובכ "מ .88) ג . ו, שה"ש ד . כט , ראה פ' לקו"ת ראה
ז.89) שם,
ענין 90) עם גם קשורה כחוללים") ("שרים שהשמחה וי "ל 

ואיש "איש בציון, השמחה הלידה ובדוגמת ע"ד  – בה"
בארוכה. כנ"ל  הולדת, ביום

ד .91) א, שה"ש

    

שנכנס  כיום  ֿ מצוה  בר  בו שנעשה  ביום  סעודה 
.לחופה "

על  - היא  מצוה ' ה 'בר  ביום  שהשמחה  ועכצ "ל ,
ש  בהלכה  הכלל  יסוד    ,

ומצוותי' התורה  דיני כל  יקיים  שבוודאי היינו,
הרמב "ם  רוצה [ובלשון מישראל .. שהוא  "מאחר 

עד  העבירות ", מן ולהתרחק  המצוות  כל  לעשות 
ה "בינוני" ולא לדרגת  מימיו עבירה  עבר  ש "לא  ,

לעולם " היא יעבור  הבינוני "מדת  אשר  , 

" ימשוך אדם  כל  ביום ואחרי' שמח  ולכן ,[
במצוות שזכה  .לחיוב 

ההולדת  ביום  לשמחה  בנוגע  גם  מובן ומזה 

ש  כדי לעולם  נשמתו ירדה  שבו היום  - לשמש
כשרות  חזקת  ומצד  התומ "צ , קיום  ע "י קונו את 
כשהשמחה  ובפרט  ממש , בפועל  כן יתנהג  בוודאי
החלטות  וקבלת  בתומ "צ  הוספה  עם  ביחד  היא 

לידי באה  כשרות ' שה 'חזקת  היינו, כו', טובות 

. גופא ההולדת  שביום  בשמחה 

 לעריכת טעם  עוד  ניתוסף  לעיל , האמור  ע "פ  .
דכאו"א  הולדת  ביום  שמחה  של  התוועדות 
שבח  בה  שיש  שמחה  - וטף  נשים  אנשים  מישראל ,
מציאותו. וכללות  לידתו עצם  על  להשי "ת  והודי'

ונשים  לאנשים  בנוגע  ענין עוד  להוסיף  ויש 
ביום  שהשמחה  - ֿ מצוה  ובת  ֿ מצוה  בר  לאחרי

ה  על הולדת  גם  אלא  הלידה , עצם  על  רק  לא  יא 
להיות  זכה  זה  שביום   ענין גם  אשר  , 

האלה  "הימים  ושנה , שנה  בכל  ונשנה  חוזר  זה 
ונעשים  .נזכרים 

על  (א ) היא  הולדת  ביום  השמחה  אחר : בסגנון
הולדת הולדת  ועל  (ב ) הלידה , יום  –

מצוה ' ה 'בר  יום  – נפש כניסת  ועיקר  "גמר  ,
וי"ב  לזכר , א ' ויום  שנה  בי"ג  . . באדם  הקדושה 

התורה ". מן במצוות  אז נתחייבו שלכן לנקבה ,

ביום  שמחה  של  התוועדות  כשעריכת  ובפרט 
של  שמחה  עם  קשורה  של ההולדת  ושמחה 

 וקבלת וצדקה , תפילה  בתורה  ההוספה  ע "י ,
יום  את  שמנצלים  - ס "ב ) (כנ"ל  כו' טובות  החלטות 

גובר  (שמזלו ומטרת ההולדת  בתכלית  להוסיף  (
קונו. את  לשמש  בריאתו,

 יום את  לחגוג  - האמורה  שההצעה  ויה "ר  .
בעניני  הוספה  ע "י מישראל  דכאו"א  ההולדת 
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הי ' ֿ מצוה, הבר ביום שמחה של  ענין כללות אבל  כו'"), מביתא
כולם. אצל  הרגיל  דבר

הובא 64) – סל "ז פ"ד  לב"ק (ביש"ש מהרש"ל  גם ראה
פז, (ב"ק הגמרא מדברי  לזה ראי ' שמביא שם) או"ח  במחצה"ש
ועושה  המצּווה גדול  . . דשמענא "השתא סע"א) לא, קידושין ְֶא.
המצּווה  ד "גדול  הבשורה על  ואם לרבנן", טבא יומא עבדינא . .ְֶ

על  – יו"ט  לעשות רצה ועושה"  "ועושה ְֶד "מצּווה
יו"ט . לעשות שראוי  עאכו"כ 

השגות 65) שם). נו"כ  (וראה ה"ב פ"ב קידוה"ח  הל ' רמב"ם
ובכ "מ . הי "ט . פ"י  גירושין הל ' הראב"ד 

ספ"ב.66) גירושין הל '
פי "ב.67) תניא ראה
הרמ 68) לשון "ומהיע"ד  ה"ב) פ"ב תשובה (הל ' ב"ם

החטא  לזה ישוב שלא תעלומות יודע עליו ויעיד  . . התשובה
ומצבו שמעמדו היינו, לזה לעולם", ישוב "שלא באופן הוא

לעולם". החטא
רפי "ד .69) תניא
הקב"ה70) רצה הרבה כמארז"ל  לפיכך  ישראל , את

במשנה). – ע"ב ריש כג , (מכות ומצוות" תורה להם
(לא 71) הוא זו*, שמחה על  שהחיינו מברכים שאין והטעם

שברכת  מפני  אלא) ח "ו, המצוות יקיים לא שמא ספק שיש מפני 
שישנו בדבר הלב שמחת על  אלא אינה שהחיינו 

' שיהי דבר על  ולא , התומ "צ קיום כבנדו"ד , ,**
חייו. ימי  כל  ובמשך  השנה כל  במשך 

ש"הנכנס  סנ"ה) או"ח  (בשו"ת החת"ס לדעת שגם ולהעיר,
מצוה  בר כל  יברך  "וע"כ  שהחיינו, לברך  צריך  מצוות" לחיוב
ימיו"*** כל  לעשות שעתיד  מצוות כל  על  תפילין הנחת בתחלת
היינו, תפילין", הנחת "בתחלת צ"ל  זו שברכה מדגיש הרי , -
כל  על  גם שמכוין (אלא ומיד  תיכף ממש בפועל  שמקיימה מצוה

ימיו). כל  לעשות שעתיד  מצוות

            
          

   
         
       
       

       
    

        
          

(72– ס"ה ) (כנ"ל  כו'" נברא שלא לאדם לו "נוח  ומשארז"ל 
ח "ו אמרו ש"לא א) כט , ראה (לקו"ת הזקן רבינו לו מבאר

עליה  בשביל  היא . . הירידה שהרי  לומר א"א דזה נברא, שלא
ש  אמרו וע"כ  . . קץ לאין ונפלאה גדולה  שלא לו הי '

כו'". עצומה המלחמה בתוך  משיכנס . . נברא
(73.64 הערה לעיל  ראה
(74.32 הערה לעיל  ראה
שנין,75) לתליסר דוד  מטה "כד  רע"א: צח , מזח "ב להעיר

ה' ז) ב, (תהלים כתיב כדין לארביסר, דעאל  יומא בההוא וזכה
אני  אתה בני  אלי , אמר  סליק "כד  א: קא, ושם ,"

 אמר ה' כתיב : מה שנין , לי "ג  אדם) כל  אלא דוד  רק (לא
אני  אתה בני  אלי ,  נולד ֿ מצוה הבר שביום היינו ,"

ממש.
באופן 76) יהיה דתומ "צ העבודה שעניני  מיוחד  עזר – כולל 

של 
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אצל  תתקבל  - שמחה  של  התוועדות  מתוך  תומ "צ 
נהוג הדבר  הי' לא  עתה  עד  אם  גם  אשר  בנ"י, כל 
שנתגלו  תומ "צ  עניני כבכו"כ  זה  הרי כו', ומפורסם 
סופרים  שמדברי ענינים  ובפרט  מיוחדים , בזמנים 
וכו', ותיק  תלמיד  ע "י שנתגלו כו' ישראל  ומנהגי

כו"כ ו  כן נוהגים  שכבר  מישראל " "עשרה 
אחד ,שנים  ותיק  מתלמיד  עדיף  בוודאי –

ש  - ועיקר  מישראל ובנדו"ד  כו"כ  ע "י נתקבל 
אשר  אלו, בימינו ובפרט  וגדל , הולך  ומספרם 

גו'" ארץ  יכסה  ש "החושך  כפול מכיון חושך  ,
משיחא  דעקבות  ולהרבות ומכופל  להוסיף  יש  ,

כולל  וקדושה , טוב  בעניני הוספה  ע "י באור , יותר 
באופן  לנצלו הולדת ", כ "יום  הרשות , עניני - גם 

דעהו" שלך ) (דרכים  דרכיך  ֿ ידו ד "בכל  שעל  ,
בתומ "צ  יותר  עוד  וראו יתוסף  ניסו שכבר  כפי ,

ממש . בפועל  התוצאה  את 

איש  כל  הולדת  יום  בעניני שהפעולה  - והעיקר 
שלימות  את  יותר  עוד  ותזרז תמהר  בישראל , פרטי

 כידוע ישראל , נמשל דכללות  שהגלות 
"כימי  ללידה , והגאולה  מארץ לעיבור , צאתך 

נפלאות " אראנו מזה ) (ויתירה  .מצרים 

היעוד  לקיום  ואיש וזוכים  איש  יאמר  "ולציון
 ממשפחת הי' "זה  "זה בציון"בה ", ,

שם " באצבעו יולד  מראה  - בגלוי שרואים  ,
זה  "ממשפחת ואומר  הוא  מישראל  שכאו"א  -

עליו  שניכר  מכיון (ירושלים ), בציון" הנולדים 
היראה  שלימות  ד "ירושלים ", הענין ועד בגלוי ,

מעיני  כל  כחוללים  "ושרים  המזמור  וסיום  להמשך 
השמחה בך " שלימות  , ל ֿ לעתיד  מ "ש  ע "ד  בוא ,

בך " ונשמחה  ממש ."נגילה  בימינו במהרה  ,
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ב.77) ס, ישעי '
הגלות,78) של  האחרון דור משיחא, שבעקבות להעיר,

דכאו"א  כשרות' ה'חזקת מלבד  כי  – הולדת דיום בשמחה ניתוסף
גם ישנה בריאתו), תכלית (שימלא מישראל   

תשובה  יעשה ובוודאי  יד ), יד , (ש "ב נדח " ממנו ידח  ש"לא
ומכיון  ה"ג ), פ"ד  לאדה"ז ת"ת (הל ' אחר בגלגול  או זה בגלגול 

ב  שנמצאים  ב הדבר שיקויים בהכרח  , .
ספ"ג .79) דעות הל ' רמב"ם א. סג , ברכות וראה ו. ג , משלי 

ס"ב. סקנ"ו או"ח  אדה"ז שו"ע
ההולדת 80) דיום ההנהגה לפרסום הטעמים א' שזה וי "ל 

בעניני האחרונים הבירורים גם לסיים כדי  – דוקא זה בדורנו
הרשות.

ס"ו.81) דלעיל  שיחות .1 שבהערה וסהמ "צ ותו"ח  תו"א ראה
ועוד .

טו.82) ז, מיכה
וש"נ.83) תפז). (ע' עה"פ נ"ך  אוה"ת ראה
ה.84) פז, תהלים
ד .85) שם, פירש"י 
ֿ ו.86) ד  שם, תהלים
ב.87) טו, בשלח  פירש"י  ספכ "ג . שמו"ר בסופה. תענית ראה
ובכ "מ .88) ג . ו, שה"ש ד . כט , ראה פ' לקו"ת ראה
ז.89) שם,
ענין 90) עם גם קשורה כחוללים") ("שרים שהשמחה וי "ל 

ואיש "איש בציון, השמחה הלידה ובדוגמת ע"ד  – בה"
בארוכה. כנ"ל  הולדת, ביום

ד .91) א, שה"ש

          

           

              

            

           

             

              

               

             

              

           

             

              

               

              

               

             

             



פירוש התוספות למס' הוריות דף ז עמ' ב
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מוגה  בלתי

, טוב ֿ יום  בו שיש  זמן ובפרט  ארוך , זמן משך  ביחד  ששהו לאחר  הנה  האחרונות , בשנים  כרגיל 
תאנתו" ותחת  גפנו "תחת  למקומו, נוסע  אחד  שכל  לפני הרי בזה , וכיוצא  לשמחה , שם 1מועדים  לקיים  ,

שהתפתחה  והידידות  ההיכרות  את  לחזק  כדי פעם , עוד  יחד  כולם  מתאספים  - הקב "ה  של  שליחותו את 
יזכור  ולעבודתו, לפרנסתו למקומו, יחזור  אחד  כל  כאשר  ֿ כך , שאחר  ֿ מנת  על  ביחד , שהיו הזמן במשך 
ֿ זה  ֿ ידי ועל  כך ), על  דיברו (שבוודאי יהדות  בעניני שלהם  השליחות  ואת  עמם , שנפגש  היהודים  את 
והפנימית , הגלויה  התקווה  קיום  את  יותר  יזרז זה  וממילא  וגדול , הלוך  היהדות , בחיזוק  יותר  יתוסף 

ועבודתינו" ד "מעשינו הענינים  כל  תכלית  צדקנו,2שהיא  משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  הגאולה  -
אחד " לאחד  תלוקטו "ואתם  כולם  יתאספו גלות 3שאז אחריה  שאין גאולה  של  באופן ,4– גדול  "קהל  ,

הנה " ישובו – ראשם "5ונצחי על  עולם  ו"שמחת  לבב , וטוב  שמחה  ומתוך  ,6.

 ואחת אחד  שכל  היינו ועבודתינו", "מעשינו ֿ ידי על  לעיל , כאמור  הוא , הגאולה  וקירוב  זירוז
והטף " והנשים  ולכן 7("האנשים  ובסביבתו, בעצמו יהדות  ולהפיץ  לחזק  בו התלוי את  עושה  ענינו, לפי (

כבר  (שכן, בעבר  שנעשו הטובות  הפעולות  אודות  ולהזכיר  ההזדמנות , את  לנצל  המקום  וכאן הזמן כאן
ואור , והולך  דמוסיף  באופן היהדות  בהפצת  לעסוק  פעמים  וכמה  כמה  זו) אסיפה  (לפני בעבר  עוררו

אור  והאופן בתוספת  במקומם , פעולותיהם  על  דו"חות  שלחו וכמה  כמה  אשר  - עז) וביתר  שאת  וביתר 
אחד  כל  את  שהזכירו ולהודיע  הדו"חות  קבלת  את  לאשר  יש  וממילא , כו', התקבלו פעולותיהם  שבו
רבה  בהצלחה  לסייע  הרבים  זכות  וגדול  אדמו"ר , מו"ח  כ "ק  דורנו נשיא  ציון על  ענינו, לפי מהם  ואחד 
החל  ברוחניות , והן בגשמיות  הן המצטרך , בכל  לכולם , הקב "ה  בברכות  ולהוסיף  בעתיד , יותר  עוד 
דמוסיף  ובאופן מעצמם , וגם  והנכדים , מהילדים  נחת ", חסידי'שן און ֿ נחת  "תורה  אמיתי, נחת  מקבלת 

ואור . והולך 

אלו  ובמקומות  - ומופלגה  רבה  בהצלחה  היו שהפעולות  נראה  שנתקבלו, הדו"חות  ֿ פי שעל  ובפרט 
אין  עושים , לא  שאם  ומובן עשו, לא  - ומשונות  שונות  סיבות  שמפני משום  זה  הרי הצלחה , היתה  שלא 
היו  שלא  ֿ פי ֿ על  (אף  לעשות  התחילו רק  ואפילו עשו, שכן הללו במקומות  אבל  לחול ... מה  על  להצלחה 
וזה  מופלגה , והצלחה  ברכה  נותן שהקב "ה  מיד  ראו כדבעי), "שטורעם " עשו ולא  בהצלחה , בטוחים 

ואור . ומוסיף  הלוך  הפעולות , את  להמשיך  וחיזוק  חיות  הוסיף  גופא 

וההצלחה  הברכה  שמלבד  מובן לחבירו, מוסיפה  אחד  אודות  שהידיעה  א ) (סעיף  לעיל  האמור  ֿ פי ועל 
- האפשרי מקום  בכל  היהדות  בהפצת  השליחות  מילוי עבור  הברכות , כל  מקור  מהקב "ה , לקבל  שזוכים 
יודעים  אינם  אם  ואף  פעולותיהם , אודות  ששומעים  היהודים  מכל  והצלחות  ברכות  גם  מקבלים  הם  הרי
יודע  הוא  הרי - כו' אתו התכתב  ולא  ראהו לא  מעולם  אם  וגם  כו', ומקומותיהם  שמותיהם  את  בדיוק 
ופעל , שעשה  מי כל  את  מברכים  וממילא  הקב "ה , רצון את  ומילא  יהדות , בעניני שפעל  ביהודי שמדובר 
ה '. מאת  ברכות  בתוספת  לזכות  שלהם  הברכה  את  גם  מקבלים  והטף ", והנשים  "האנשים  ואחד  אחד  וכל 

מכיון  כדבעי, עשה  ֿ עתה  עד  אם  גם  יותר , עוד  יעשה  ולהבא  שמכאן כוללת  ה ' ברכת  - וכמובן
סוף . לה  אין שקדושה 

בדרך  (או ממילא  ובדרך  ובחיות , בזריזות  אלו בפעולות  יותר  יוסיפו אלו, ענינים  שכל  ֿ רצון )ויהי
והשלימה . האמיתית  הגאולה  את  יותר  יזרזו -
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ד .1) ד , מיכה ה. ה, מ "א – הכתוב ל '
רפל "ז.2) תניא ראה
יב.3) כז, ישעי '
א.4) טו, בשלח  מכילתא ראה

ז.5) לא, ירמי '
יא.6) נא, יו"ד . לה, ישעי '
יב.7) לא, וילך  – הכתוב ל '
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, עתה נוכחים  שאינם  האורחים  שאר  עם  (ביחד  שהתכנסנו הכינוסים  בכל  המשותפת  הנקודה  זוהי
ובאיזו  ֿ טוב , יום  לאיזה  בקשר  הבדל  מבלי שעברו), בשנים  שהיו בכינוסים  וכן שתהיה , סיבה  מאיזו

ב "בית תקו  מתקיימים  שהם  - הכינוסים  לכל  משותפת  היא  שאף  הנוספת  הנקודה  מלבד  – נערך  הכנס  פה 
הקב "ה 8גדול " של  תורתו את  בו שלומדים  הברכות , כל  את  ממנו ומבקשים  הקב "ה  אל  בו שמתפללים  ,

ֿ הכנסת  בבית  – זה  וכל  במיוחד , הצדקה  ומצות  בכלל , הקב "ה  של  מצוותיו קיום  על  החלטות  ומחליטים 
דורנו. נשיא  של  ֿ המדרש  ובית 

קשור , הוא  שבו למועד  בהתאם  – כנס  בכל  מיוחד  ענין ישנו המשותפת , הנקודה  מלבד  אמנם ,
לימוד  על  להתעכב  יש  ולכן העומר . לספירת  השייכות  – וממילא  הפסח , לחג  בסמיכות  - ֿ דידן ובנידון

העומר . ספירת  מענין ללמוד  שיש  מיוחד 

ובהקדמה :

הרמב "ם  שכתב  מה  כל 9ידוע  ֿ פי על  בפשטות  לקיימה  שצריך  מצוה , שבכל  העיקרית  הכוונה  שמלבד 
המידות  לתיקון בנוגע  לימוד  גם  מצוה  לכל  יש  - ערוך ') ב 'שולחן (כמבואר  הפרטים  ופרטי הפרטים 

יהודי. כל  של  ההנהגה  וכללות 

מימי  יום  בכל  העומר  ספירת  לספור  המצוה  דהיינו העיקר , מלבד  - העומר  לספירת  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
כולה , השנה  לכל  כללית  הוראה  בזה  יש  - כו' ֿ זה  שלאחרי והתפילה  ֿ זה  לפני הברכה  בהקדמת  הספירה ,

כו'. ומתחזקת  ההוראה  מתחדשת  הספירה , ימי בבוא  בשנה , שנה  ומדי

קטנים ): לקטני עד  וטף , נשים  לאנשים  גם  המובן (באופן בזה  והענין

נאמר  בתורה  כלומר : ימים , 49 במשך  נמשכת  היא  אבל  אחת , מצוה  אמנם  היא  העומר  ספירת  מצות 
השבת " ממחרת  לכם  "וספרתם  אחת  פעם  תמימות 10רק  שבתות  "שבע  נאמר  הכתוב  בהמשך  אבל  ,

(כי  נפרדים  ימים  49 ֿ ל  מתחלקת  שהמצוה  היינו ימים , 49 במשך  היא  שהספירה  מובן ומזה  תהיינה ",
ספירת  על  לברך  אסור  אלא  בדבר , צורך  שאין רק  ולא  יום , בכל  אחת  מספירה  יותר  לספור  ֿ אפשר  אי

ביום ). פעמיים  העומר 

כך  העולם  את  ברא  הקב "ה  - והלבנה  השמש  במהלך  התלוי דבר  היא  "יום " של  המציאות  והנה ,
ישבותו" לא  ולילה  מציאות 11ש "יום  וזוהי ולילות , לימים  המתחלקות  מזו, זו נפרדות  יממות  ישנן ולכן ,

לפני  שנים  אלפי דהיינו העולם , בריאת  מאז נמשכת  היא  אלא  דוקא , ֿ ישראל  בבני קשורה  שאינה 
לבני  רק  ולא  בשוה , עולם  באי לכל  - הזה  היום  עד  מאירות  הלבנה  ואותה  השמש  ואותה  ֿ תורה , מתן
בספרים  המובא  פעמים , כמה  כמדובר  - וצומח  לחי גם  אלא  העולם , אומות  להבדיל , או, יהודים , אדם ,

ירחים " גרש  "ממגד  הלבנה  מאור  המושפעים  צמחים  מוסיף 12שישנם  כח  "לירח  - לדומם  ביחס  ואפילו ,
כו" הירח  בתוספת  כו') הגלים  (בתנועת  והנהרות  הימים  תוספת  זה : על  והראיה  המים , ביסוד  ,13ומיוחד 

חלקי  לכל  וביחס  המקומות , ובכל  הזמנים  כל  במשך  שוה , השפעה  היא  והלבנה  השמש  שהשפעת  היינו
וטף . נשים  לאנשים  המובן ובאופן הבריאה ,

לכאורה , שייכות , כל  ללא  העולם  בטבע  טבע  שהקב "ה  מציאות  היא  "יום " של  שהמציאות  ונמצא ,
ציווי  יהודי לכל  יש  הספירה , ימי בבוא  – פלא  זה  וראה  - ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  ֿ ישראל , בני של  לעבודתם 
ותשעה  ארבעים  מכל  לעשות  ֿ ישראל , בני לכל  כח  נתינת  מהווה  זה  וציווי הימים , את  לספור  מהקב "ה 

תורה ! של  מציאות  - וממילא  התורה , ציווי ֿ ידי על  - אחת  מציאות  הימים ,

קטן  ילד  אפילו וטף , נשים  אנשים  שיהיה , מי יהיה  - יהודי ֿ ידי על  העומר  שספירת  אלא  עוד , ולא 
אמת ", "תורת  שהתורה , היינו העולמות ", בכל  רב  שפע  יושפע  ֿ זה  ֿ ידי ש "על  פועלת  - קטנה  ילדה  או
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העולמות , בכל  משפיעה  שלאחריה , והתפילה  שלפניה  הברכה  ֿ ידי על  שלו, העומר  שספירת  לו אומרת 
"שפע  אלא  השפעה  סתם  השפעה .ולא  ריבוי - "

:יהודי של  כוחו גדול  כמה  עד  לומדים  ומכאן

ֿ המדרש  ובית  ֿ הכנסת  בבית  שלו, אמות  בארבע  עבודתו, עובד  הוא  שבו במקום  פועל  שיהודי ידוע 
קדוש  מקום  הפרטי מביתו גם  לעשות  יכול  שיהודי פעמים  כמה  כמדובר  הפרטי, בביתו אפילו או שלו,

בתוכם " ושכנתי מקדש  לי "ועשו לתפילה 14- תורה , ללימוד  מקום  נעשה  שלו הבית  שגם  ֿ זה  ֿ ידי על 
חידוש  רואים  וכאן התורה , הוראות  ֿ פי על  היהדות  בדרך  טובים  ולמעשים  לחופה  לתורה  הילדים  ולחינוך 

כולם . העולמות  בכל  פעולה  - יותר  הרבה  גדול 

כלומר :

בכל  העומר  ספירת  מצות  לקיים  אפשר  דין, ֿ פי ועל  בלבד . אחת  ברכה  מברכים  העומר  ספירת  במצות 
הקב "ה  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  – כלל  אדם  שם  שאין במדבר  ואפילו בשדה , ואפילו בביתו כשמתפלל  גם  מקום ,

שמי" את  אזכיר  אשר  המקום  "בכל  אשר  העולם 15מבטיח  [בורא  הקב "ה  אזי מצוה , ויקיימו ברכה  ויאמרו
ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  תורת  ֿ פי ועל  זמן, ובכל  מקום  בכל  ואפס 16ומנהיגו מאין רגע  בכל  מחדש  אותו מהווה 

עליונים . הכי לעולמות  עד  העולמות  בכל  השפעה  לזה  ויש  הברכה , את  שומע  המוחלט ]

אנשים  ֿ ידי על  היא  כשהברכה  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על  במדבר , שנאמרת  ברכה  ֿ ידי על  אפילו הוא  כן ואם 
מלך " הדרת  עם  "ברוב  שהרי גדול ", "קהל  וטף  עם "17נשים  "ברוב  הנאמרת  הברכה  - זה  על  ונוסף  ,

קטן, ילד  או קטנה  ילדה  ֿ ידי על  הנאמרת  ברכה  שאפילו כך  כדי ועד  מסביב , הנמצאים  על  גם  משפיעה 
שסופרת  קטנה  ילדה  רואה  הוא  כאשר  - ואדרבה  לבן, זקן לו שיש  זקן יהודי על  גם  השפעה  לה  יש 
בעת  מאשר  יותר  גדולה  השפעה  רבות , פעמים  לזה , יש  אחרות ), במצוות  ֿ זה  ֿ דרך  (ועל  העומר  ספירת 
בדבר , פלא  כל  אין אז כי כמותו, לבן זקן לו שיש  יהודי אצל  או ֿ מצוה  בר  לאחר  יהודי אצל  זאת  שרואה 
ילדים , במשחקי שיחקה  ֿ עתה  שזה  קטנה  ילדה  כאשר  ֿ כן ֿ שאין מה  וכו', חזק  רושם  מעורר  זה  אין וממילא 
ואומרת  שלה  הפרטי הסידור  את  לקחת  ממהרת  והיא  העומר , ספירת  לספור  הזמן שהגיע  לפתע  נזכרת 
זה , על  בראיות  צורך  ואין בשר  בעיני במוחש , רואים  - והילדות  הילדים  כדרך  בהתפעלות , הברכה  את 
להוסיף  עליו וישפיע  חזק , רושם  עליו ישאיר  זה  הרי וכו' זקן משפיע  או לבן זקן בעל  רב  שם  יעמוד  שאם 
של  כוחה  גודל  בראותו סביבתו, על  משפיע  שהוא  בהשפעה  וכן ה ', את  עובד  עצמו שהוא  בעבודה 
יהדות , בעניני בפעולות  מוסיפים  הם  שגם  קטנים , וקטני טף  ֿ ידי על  אפילו כו' הזולת  וחינוך  ההשפעה 
מ "מעשינו  חלק  שנעשית  להוספה  עד  כו', והתפעלות  חיות  בתוספת  - ואדרבה  בפועל , המצוות  ובקיום 
בתוך  מישראל , ואחד  אחד  כל  של  הגאולה  את  מקרבים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  הגלות " משך  זמן כל  ועבודתינו

ישראל . כלל 

 עוד להוסיף  ויש  המתכנסים , בין האחדות  בפעולת  להוסיף  כדי לעיל , כאמור  היא , הכינוס  כוונת  .
בזה : ענין

במוחש  רואים  שכן למקומו, איש  איש  ונוסעים  מזה , זה  שנפרדים  לפני דוקא  מודגש  זה  בכינוס  הצורך 
כל  ונפגשים  ביחד  נמצאים  כאשר  (כי הפרידה  לאחר  דוקא  מתעוררים  לחבירו אחד  כל  של  שהגעגועים 
של  רגש  אין אזי - ביחד  תורה  לומדים  אם  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  ביחד , מטיילים  ביחד , אוכלים  יום ,
מיוחדת  התכנסות  של  ומצב  מעמד  מתוך  היא  הפרידה  כאשר  ולכן יחד ), נמצאים  שהרי וכו', געגועים 

כו'. נמשכת  פעולה  לזה  תהיה  בוודאי והאחדות , הקשר  את  לחזק  כדי

מתכנסים  יהודים  ששם  מקום  דהיינו כינוס , מלשון "כנסת " - הכנסת " ב "בית  שנפגשים  ובמיוחד 
ֿ הכנסת  ובית  עולם ", ב "תורת  שניתנו התפילות  את  עולם ", ֿ ל  "א  להקב "ה , להתפלל  - נצחיים  לענינים 
ממצות  החל  המצוות , לקיום  בנוגע  החלטות  ומקבלים  בפועל , תורה  לומדים  שבו המדרש " "בית  גם  הוא 
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כמוך " לרעך  "ואהבת  - בתורה " גדול  "כלל  שהיא  המצוה  וכן שבין 18הצדקה , האהבה  את  יותר  לחזק  ,
ש "כולן  דכיון - לב  פרק  קדישא , תניא  בספר  הזקן אדמו"ר  כביאור  - בטבע  נמצאת  שבעצם  לחבירו, יהודי
אחד  כל  של  הנשמות  שאר  עם  ממש  אחד  דבר  בעצם , היא , נשמה  כל  לכן לכולנה ", אחד  ואב  מתאימות 
הדורות  כל  של  הנשמות  כל  שגם  כך  כדי ועד  שהם , מקום  בכל  ֿ ישראל  בני וכל  ֿ ישראל  מבני ואחד 

ממש " ממעל  אלקה  "חלק  הם  כולם  כי ממש , אחד  דבר  הן ביחס 19הקודמים  וכן ה "אלקה ", אותו של 
"והקיצו  צדקנו, משיח  יבוא  ממש  ומיד  שתיכף  ובטוחים  שמקווים  ֿ פי ֿ על  אף  כי לבוא , העתידים  לדורות 

עפר " שוכני מעל 20ורננו דמעה  אלקים  הוי' "ומחה  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  עפר ), שוכני כבר  שהם  (אלו
פנים " אחדות 21כל  תוספת  תהיה  - ורננו" ש "והקיצו מכיון זה , עם  ביחד  אבל  נצחיים , חיים  יחיו וכולם 

לבב . וטוב  שמחה  מתוך  ד "ורננו", באופן - מעצמו כמובן - זה  וכל  הדורות , כל  בין

ותוקף  בגודל  הנ"ל , ֿ פי בנתינת ועל  להוסיף  שיש  מובן, בכלל , לחבירו יהודי שבין השייכות 
החלטות  קיבלו העבר , על  הדו"ח  עם  ביחד  אשר  ב ), (סעיף  לעיל  האמורים  הדו"חות  על  ֿ כח " ה "יישר 
על  ההשפעה  גודל  ואת  בפעולותיהם , הגדולה  ההצלחה  את  בראותם  ולהבא , מכאן יותר  עוד  להוסיף 
האדם , כטבע  עצמם , עליהם  השפיעו אלו פעולות  כמה  עד  - פחות  לא  שחשוב  מה  – וגם  הסביבה ,
להוסיף  ותוקף  וחיות  חשק  לו מוסיף  זה  הרי במעשיו, ומצליח  טוב  דבר  עושה  הוא  שכאשר  יהודי, ובפרט 

הידוע  וכלשון ולהבא , מכאן יותר  מאתיים 22עוד  לו שיש  מי וכן מאתיים ", רוצה  מנה  לו שיש  "מי -
לו  שהיה  ממה  כפליים  השיג  שכבר  ֿ פי ֿ על  אף  עתה , לו שיש  ממה  כפליים  - וכו' מאות  ארבע  רוצה 

פעמים . כמה  כמדובר  ֿ זה , לפני

 וחיות מרץ  מוסיף  זה  הרי וממילא  הדגשה , תוספת  האמור  לכל  יש  העומר , ספירת  בימי ובעמדנו .
מורה  העומר  ספירת  ענין שכללות  כיון בפעולות , הוספה  תהיה  ולהבא  ומכאן בפועל , יבואו שההחלטות 

להבא . על  פעולה  לכל  שיש  ההשפעה  על 

בזה : והענין

את  לספור  היא  שהכוונה  כיון ולכאורה , לעומר ", ימים  שני "היום  הוא  השני, ביום  הספירה , נוסח 
העומר ? לספירת  השני היום  שהוא  לספור  צריך  היה  הזה , היום 

הלאה ! וכן השלישי ליום  בנוגע  ֿ דרך ֿזה  ועל 

דבר  שכל  וטף ), נשים  לאנשים  הספירה , מימי לקחת  שיש  ההוראות  אחת  (וזוהי לומדים  שמכאן אלא 
ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  שנים , כמה  ואפילו רב , זמן עבר  כבר  אותו שעשו מאז אם  אפילו הנה  שעושים , טוב 

בתניא  (כמבואר  ועד  לעולם  נצחי זה  הרי – אתמול  רק  שעשו לפעולה  ש "יחוד 23בנוגע  המצוות  לכל  בנוגע 
ספרו  כבר  שאתמול  למרות  ולכן הברכות ), כל  מקור  הוא  ולמעלה  - ועד " לעולם  נצחי הוא  למעלה  זה 
הפעולה  של  הרושם  נשאר  עדיין השני, היום  את  כשסופרים  זאת  בכל  העומר , ספירת  של  הראשון היום  את 
הקודם  היום  את  גם  סופרים  השני, היום  את  לספור  כשבאים  שגם  עד  ה "שטורעם ", ובכל  אתמול  שעשו
שסופרים  שבוע  כל  בסוף  ובפרט  הספירה , ימי בהמשך  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  לעומר ", ימים  שני "היום  ואומרים 
יחד  מכולם  כשעושים  הספירה , ימי כל  לסיום  עד  אחד ", "שבוע  של  אחת  מציאות  בתור  השבוע  כל  את 

תהיינה ". תמימות  שבתות  "שבע  - הכתוב  ובלשון לעומר ", שבועות  "שבעה  - ויחידה  אחת  מציאות 

במדרש  כדאיתא  זו, שנה  בקביעות  - העולם  במהלך  - זה  בכל  נוספת  בספירת 24והדגשה  שה "תמימות "
הראשונה  הספירה  גם  שאזי בשבוע , הראשון ביום  היא  הראשונה  הספירה  כאשר  בשלימות , היא  העומר 

כפשוטו. תמימות " שבתות  ד "שבע  השלימות  שישנה  כך  הראשון, ביום  היא  השבועות  בשאר 

הספירה  של  לנצחיות  בנוגע  נוספת  הדגשה  ישנה  כזו שבקביעות  הספירה , לפעולת  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
גם  ניכר  שהדבר  כך  כדי עד  בשלימות , נשארת  עדיין היא  חולף , שהיום  לאחר  שגם  ויום , יום  כל  של 
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עה"פ.18) ופירש"י  ובתו"כ  יח  יט , קדושים
רפ"ב.19) תניא
יט .20) כו, ישעי '
ח .21) כה, שם

חיי "ש.22) ס"פ ובחיי  רמב"ן יו"ד . פ"ג  יג . פ"א, קה"ר ראה
ועוד .

כה.23) פרק
וש"נ.24) .145 ע' חכ "ב לקו"ש וראה ג . פ"א, קה"ר



סב     

הפעולה , של  לרושם  ביחס  גם  - וממילא  העולם , במציאות  שהם  כפי השבוע  ימי מצד  "תמימות " - בעולם 
הרגש  הרי - שבוע  לאותו השייכים  הדפים  את  מהלוח  וקרעו חולף , השבוע  שבפועל  ֿ פי ֿ על  אף  אשר 

הבאים . בימים  גם  וב "תמימות " בשלימות  נשאר  איבערלעבונגען") ("די שבדבר 

"בכל  - יותר  ועוד  ֿ ישראל , בני לכל  בנוגע  אלא  עצמו, לאדם  בנוגע  רק  לא  (כאמור ) היא  והפעולה 
כולה  השנה  כל  על  ומשפיע  ועד , לעולם  שקיים  נצחי הישג  ישנו כולם  העולמות  שבכל  היינו העולמות ",

זה . בכל  והוספה  עילוי יהיה  שאז הבאה , בשנה  העומר  ספירת  ימי שיגיעו עד 

( כנ"ל מזה , וההוראה  העומר  ספירת  ימי של  העילוי (מלבד  מיוחדת  הוספה  ישנה  לעיל , האמור  בכל  .
ב " בתורה בעמדנו נזכר  לא  הקהל " "שנת  שהביטוי ֿ על ֿפי שאף  פעמים  כמה  דובר  כבר  דהנה , הקהל ".

קיים , היה  ֿ המקדש  שבית  בזמן דוקא  היה  ד "הקהל " הענין כללות  וגם  בזה , וכיוצא  במשנה  או שבכתב 
אפילו  עשו לא  ֿ כך  רעהו"ואחר  אל  איש  "כדבר  הדיבור  ואופן העולם  מנהג  ֿ כן ֿ פי ֿ על  אף  ל "הקהל ",

השנה , מימי באחד  רק  הוא  הדבר  אם  גם  הרי  הכלל , מן היוצא  דבר  ישנו מסויימת  בשנה  אם  אשר  הוא ,
הדבר . לאותו ביחס  מוזכרת  כולה  השנה  ֿ כן ֿ פי ֿ על  אף  השנה , בתחילת  רק  או

הא  העם , את  ד "הקהל  הענין - ֿ דידן והטף "ובנידון והנשים  ֿ המקדש 7נשים  שבית  בזמן רק  בפועל  היה 
השנה , כל  למשך  כו' ותוקף  חדשה  חיות  לוקחים  הסוכות  שמחג  מובן אבל  הסוכות , חג  בימי ורק  קיים ,
זוכרים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  ומכיון מגעת , שידו מקום  ומכל  מהסביבה  המשפחה , מבני וטף , נשים  אנשים  להקהיל 
- ֿ המקדש  בבית  כמו היא  ה "הקהל " שכוונת  מובן קיים , היה  ֿ המקדש  שבית  בזמן שהיה  ה "הקהל " את 
את  "ליראה  שיפעלו תורה  דברי שישמיע  ֿ ידי על  היא  שהפעולה  היינו ה '", את  ליראה  . . ישמעו "למען

לרעך 25ה " "ואהבת  מצות  - זה  ובכלל  ה ', מצוות  את  לקיים  - השנים  וכל  הבאים  הימים  כל  במשך 
בדרכי  תהיה  וההשפעה  כן, יעשו הם  שגם  ישראל  כל  ועל  מישראל , ואחד  אחד  כל  על  להשפיע  כמוך ",
הלב  מן היוצאים  שדברים  בפועל  שרואים  וכפי וקירוב , אהבה  בדרך  - "ואהבת " שלום , ובדרכי נועם 

הלב  אל  מכאן 26נכנסים  בפעולותיו יוסיף  השומע  שגם  הסביבה , כל  על  לפעולה  עד  פעולתם , ופועלים 
ומוסיף . הלוך  ולהבא 

ֿ מצורע  תזריע לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך
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הפעולה , של  לרושם  ביחס  גם  - וממילא  העולם , במציאות  שהם  כפי השבוע  ימי מצד  "תמימות " - בעולם 
הרגש  הרי - שבוע  לאותו השייכים  הדפים  את  מהלוח  וקרעו חולף , השבוע  שבפועל  ֿ פי ֿ על  אף  אשר 

הבאים . בימים  גם  וב "תמימות " בשלימות  נשאר  איבערלעבונגען") ("די שבדבר 

"בכל  - יותר  ועוד  ֿ ישראל , בני לכל  בנוגע  אלא  עצמו, לאדם  בנוגע  רק  לא  (כאמור ) היא  והפעולה 
כולה  השנה  כל  על  ומשפיע  ועד , לעולם  שקיים  נצחי הישג  ישנו כולם  העולמות  שבכל  היינו העולמות ",

זה . בכל  והוספה  עילוי יהיה  שאז הבאה , בשנה  העומר  ספירת  ימי שיגיעו עד 

( כנ"ל מזה , וההוראה  העומר  ספירת  ימי של  העילוי (מלבד  מיוחדת  הוספה  ישנה  לעיל , האמור  בכל  .
ב " בתורה בעמדנו נזכר  לא  הקהל " "שנת  שהביטוי ֿ על ֿפי שאף  פעמים  כמה  דובר  כבר  דהנה , הקהל ".

קיים , היה  ֿ המקדש  שבית  בזמן דוקא  היה  ד "הקהל " הענין כללות  וגם  בזה , וכיוצא  במשנה  או שבכתב 
אפילו  עשו לא  ֿ כך  רעהו"ואחר  אל  איש  "כדבר  הדיבור  ואופן העולם  מנהג  ֿ כן ֿ פי ֿ על  אף  ל "הקהל ",

השנה , מימי באחד  רק  הוא  הדבר  אם  גם  הרי  הכלל , מן היוצא  דבר  ישנו מסויימת  בשנה  אם  אשר  הוא ,
הדבר . לאותו ביחס  מוזכרת  כולה  השנה  ֿ כן ֿ פי ֿ על  אף  השנה , בתחילת  רק  או

הא  העם , את  ד "הקהל  הענין - ֿ דידן והטף "ובנידון והנשים  ֿ המקדש 7נשים  שבית  בזמן רק  בפועל  היה 
השנה , כל  למשך  כו' ותוקף  חדשה  חיות  לוקחים  הסוכות  שמחג  מובן אבל  הסוכות , חג  בימי ורק  קיים ,
זוכרים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  ומכיון מגעת , שידו מקום  ומכל  מהסביבה  המשפחה , מבני וטף , נשים  אנשים  להקהיל 
- ֿ המקדש  בבית  כמו היא  ה "הקהל " שכוונת  מובן קיים , היה  ֿ המקדש  שבית  בזמן שהיה  ה "הקהל " את 
את  "ליראה  שיפעלו תורה  דברי שישמיע  ֿ ידי על  היא  שהפעולה  היינו ה '", את  ליראה  . . ישמעו "למען

לרעך 25ה " "ואהבת  מצות  - זה  ובכלל  ה ', מצוות  את  לקיים  - השנים  וכל  הבאים  הימים  כל  במשך 
בדרכי  תהיה  וההשפעה  כן, יעשו הם  שגם  ישראל  כל  ועל  מישראל , ואחד  אחד  כל  על  להשפיע  כמוך ",
הלב  מן היוצאים  שדברים  בפועל  שרואים  וכפי וקירוב , אהבה  בדרך  - "ואהבת " שלום , ובדרכי נועם 

הלב  אל  מכאן 26נכנסים  בפעולותיו יוסיף  השומע  שגם  הסביבה , כל  על  לפעולה  עד  פעולתם , ופועלים 
ומוסיף . הלוך  ולהבא 

ֿ מצורע  תזריע לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום שני לעומר עמ' ב



סג

        
מוגה  בלתי

 פעמים כמה  דובר  השל "ה 1. דברי הפסוק 2אודות  חודש 3על  שכל  חדשים ", ראש  לכם  הזה  "החודש 
המעשה " "יום  שאינו ֿ חודש  דראש  המעלה  בהם  שיש  חדשים ", "ראשי במעלת  הם  שבו, הימים  כל  .4ניסן,

ז"ל  חכמינו לשון דיוק  גם  להם 5וזהו "חודש "קבע  בשם  נקרא  ניסן חודש  שכל  – גאולה " של 
גאולה ". של 

עילוי: אחר  בעילוי ליום  מיום  וניתוסף  הולך  גופא  ניסן שבחודש  מובן, ומזה 

"מהלכים "6ידוע  נקראים  ולא 7שישראל  לדרגא , מדרגא  ועליה  הילוך  אצלם  להיות  שצריך  דהיינו, ,
אלא  לזמן, מזמן רק   ז"ל רבותינו כמאמר  לנוח , זמן להם  שאין כך  כדי עד  חכמים 8, "תלמידי

שנאמר  . . מנוחה  להם  חיל ".9אין אל  מחיל  ילכו

("א  יותר  נעלה  באופן הגאולה  ענין להיות  צריך  ליום  מיום  הנה  גופא , ניסן שבחודש  מובן, ַומזה 
העליה . תכלית  היא  שבו ניסן, בחודש  האחרון ליום  עד  גאולה "), טיפערע 

דפסח , טוב ' ה 'יום  – מזו ויתירה  פסח , ֿ המועד  חול  הן הפסח , חג  ימי היו ֿ זה  שלפני ֿ פי ֿ על  אף  כלומר :
הקב "ה  המלכים  מלכי מלך  עליהם  ד "נגלה  הגילוי מאיר  שבו דפסח  הראשון הלילה  – גופא  ובהם 

המשיח 10וגאלם " הארת  גילוי מאיר  שבהם  פסח  של  ואחרון פסח  של  שביעי ובפרט  הימים 11, ואילו ,
אבל  השבוע , ימי לענין בנוגע  היא  השבת  יום  מעלת  הרי – השבת  יום  [ואפילו החול  ימי הם  שלאחריהם 
שבכל  הכלל  ֿ פי על  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף  – החול ] ימות  ככל  הוא  הרי מצרים  ויציאת  ניסן חודש  לענין בנוגע 
הגאולה  בענין גם  עצמו הפסח  ימי על  הפסח  חג  שלאחרי בימים  מעלה  יש  תמידי, הילוך  להיות  צריך  ענין

ניסן. דחודש 

 מההילוך ֿ שכן במכל  לדרגא  מדרגא  ההילוך  ענין להיות  צריך  מצרים  יציאת  שבענין – מזו ויתירה  .
ה ': שבעבודת  הענינים  בכל  להיות  שצריך  לדרגא  מדרגא 

ויום  יום  בכל  להיות  צריך  מצרים  דיציאת  שכתוב 12הענין כמו מארץ 13, צאתך  יום  את  תזכור  "למען
דיציאת  הענין כאשר  רק  – היא  יום  בכל  מצרים " "יציאת  שתהיה  האפשרות  והרי חייך ". ימי כל  מצרים 

ש  זו שדרגא  והיינו, יותר , נעלה  באופן פעם  בכל  הוא  "מצרים  בבחינת  אצלו מצרים ",היתה 
מדריגתו לגבי ל "הנה  היא  גם נחשבת  לצאת  ועליו (ועיכוב ), מיצר  של  ענין עדיין שזהו ,"

נעלה . היותר  מה "מיצר "

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  שמבאר  הכתוב 14וכפי לשון נפלאות ","15בדיוק  אראנו מצרים  מארץ  צאתך 
רבים  לשון ארויסגיין")16"כימי" איין אין האלט  ("מען לצאת  תמיד  ממשיכים  ואילך  מצרים  שמיציאת  –ַַ

יותר . נעלה  באופן זה  הרי יום  שבכל  אלא  וגבולים , ממיצרים 
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מהמיצר  היציאה  שהיתה  כפי והתלהבות  להט    במדריגה המיצר  היה  שאז ,
ביותר , תחתונה 

כידוע  עין"17– כהרף  המקום  עיכבן ד "לא  באופן להיות  הוצרכה  שהגאולה  שישראל 18הטעם  משום  ,
טומאה  שערי במ "ט  משוקעים  במגע 19היו באים  היו אזי אחד , רגע  עוד  נמשך  היה  שאילו כך , כדי עד  ,

– הנו"ן שער  עם  פארטשע ּפעט ") זיך  וואלטן ַָ("זיי

גם  להיות  צריך  – שב "מצרים " ביותר  התחתונה  מהמדריגה  ביציאה  שהיו והתלהבות  להט  אותו הנה 
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ההילוך . ענין שזהו יותר , נעלה  באופן זה  הרי יום  ובכל  דעתה ,

ֿ מצורע  תזריע לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך
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הקודש ללשון מתורגם 

.‡

"ÂÈÈÚ ËÈÈÂ" ÌÈÏÈÓ‰ ÏÚ È"˘ È˘ÙÓ Ò‰

הפסוק  מצטט 1מן  בעיניו " וייטב משה "וישמע
ולא  "הודה ומפרש בעיניו ", "וייטב המילים את רש"י

שמעתי". לא לומר  בוש

משה 2המפרשים  היה שאילו  זאת, מסבירים
שהוא  כיון  אך  שמעתי", "לא אומר  היה הוא "בוש",

הוא לפיכך  בוש", אלא "לא שמעתי לא אמר 
בגמרא  שנאמר  כפי ושכחתי", "שמעתי ואמר  .3"הודה"

מובן  ההסבר  אין  רש"י בפירוש הפשט  בדרך  אך 
כך  ברור , באופן  פירושו  את סיגנן  שרש"י ידוע כלל :

חמש בן  רש"י שגם רצה אילו  להבינו . יוכל 
לא  הוא ושכחתי", "שמעתי ואמר  הודה שמשה לומר 

את מחסיר  משה.היה שאמר  המילים את –

הנאמר  על  מסתמך  שרש"י לומר  שאין  מובן , גם
פעמים, מספר  כאמור  כי, ושכחתי", "שמעתי – בגמרא

הפסוקים את רש"י על מפרש סומך  ואינו  ,
רש"י  כאשר  בעניננו , ובמיוחד  אחר , במקום הסברים

לפירושו . בגמרא המקור  את כלל  מזכיר  אינו 

לפי  הפסוק את מסביר  שרש"י נראה, זה כל  לפי
,ההלכה בדרך  מהסברו  השונה באופן  מקרא, של 

 ֿ ב"תורת מופיע זה ענין  כאשר  במיוחד , בגמרא.
ושם  את 4כהנים", בוחר  ורש"י בגמרא, כמו  הלשון  אין 

ב"תורתֿכהנים" .5הנאמר 

.

ÈÒ‰ ÏÚÂ È"˘ È„ ÏÚ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÏ‡˘

ÌÈ˘ÙÓ‰

בפסוק  הקושי מהו  א) להבין : צריך  לכך  בנוסף
הפסוק  מובן  לכאורה, להסביר ? רש"י רוצה שאותו 
טענת  את ששמע לאחר  – משה" "וישמע בפשטות:

בעיניו ". "וייטב – אהרן 

לומר  מקרא, של  פשוטו  לפי ההכרח , מהו  ב)
שמעתי"? לא לומר  בוש ולא ש"הודה

מפרשים  רש"י 6יש לפירוש שההכרח  הסוברים, ,
לכאורה, שהן , משה", "וישמע המילים מן  נובע
אליו ), אהרן  דברי את שמע שהוא מובן , (כי מיותרות

משה". בעיני "וייטב במילים, היה ודי

מדייק  משה", "וישמע תחילה אומר  שהפסוק ומזה
עוד  אהרן  דברי את שמע שמשה היא שהכוונה רש"י,

 " בעיניו "וייטב ולפיכך  שכחם, אך  מהקב"ה, –
שנזכר . לאחר  אהרן  דברי

מקרא, של  פשוטו  לפי כך  להבין  אין  לכאורה אך 
במפורש  זאת לומר  צריך  רש"י היה זה, לפי ,7כי

הפירוש בכך  בטל  כאשר  "וישמע במיוחד  של 
צריך  היה ולפחות אהרן ), מפי (ששמע משה"

" את להבין  היה ניתן  ומזה (ושכחתי)",
משה". "וישמע של  המשמעות

שמעוררים  לשאלות בנוסף הוא זה [קושי
"ומשה 8המפרשים  להיכתב היה צריך  זה, לפי א) :

צריך  רש"י ב) בעבר . שמע שהוא שיודגש כך  שמע",
משה"]. "וישמע המילים על  פירושו  את לומר  היה

.‚

˜ ‰˘Ó ˙ÂÚËÏ ‰ÈÒ‰ ˙‡ È"˘ ÈÒÓ ÚÂ„Ó

?˙ÂËÓ 'Ù

מטות  בפרשת להבין : צריך  על 9גם רש"י אומר 
שבא  "לפי הכהן ...": אלעזר  "ויאמר  משה הפסוק

הלכות  ממנו  שנתעלמו  טעות לכלל  בא כעס לכלל 
למילואים  בשמיני מוצא אתה וכן  נכרים, גיעולי
כעס  לכלל  בא איתמר , ועל  אלעזר  על  ויקצוף שנאמר 
את  ויך  המורים נא בשמעו  וכן  טעות. לכלל  בא

שלפי 10הסלע  נראה, זה לפי טעה". הכעס על ֿידי
טעה  שבגללה לסיבה הסבר  נדרש מקרא של  פשוטו 
לכלל  משה בא כיצד  – הקושי מובן : לא כך , אם משה.
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כ.1) י , פרשתנו 
ועוד.2) ש "ח, (להט"ז ), דוד דברי  גו "א, רא"ם,
ֿ ב.3) א קא, זבחים
הודה4) איתא ששם כו '.אלא בוש  ולא
קרבן 5) ראה בתו "כ, גם כפירושם יפרשו  הנ "ל רש "י  שמפרשי  וצ"ל

ועוד. שם. אהרן 

יצחק.6) באר כאן . דוד דברי  ראה
אהרן .7) בעיני  גם הוא בעיניו  שוייטב הש "ח לפי ' ביותר קשה ועד"ז 
כאן .8) (השלם) ש "ח
כא.9) לא,

יא.10) יוד. כ, חוקת

          

            

              

          

              

             

              

            
                

           

             

              

            

          

                

             

              

               

              

            

              

              

           

              

               

              

              

             

                

               

               



סו   

צריך 11טעות  היה ורש"י בפרשתנו , לראשונה מופיע ,
לכלל להסביר  ש"בא מכך  לנבוע יכולה שטעותו  ,

ולא  מטות בפרשת רק רש"י זאת מסביר  ומדוע כעס",
בפרשתנו ? מיד 

.„

'‰Ó ‰Ê „ ÚÓ˘ ‡Ï ‰˘Ó ,È"˘ ˙Ú„Ï

לומר  בוש ולא "הודה בפירושו  הוא: לכך  ההסבר 
רש"י מתכוון  שמעתי", שמשה 12לשונו לא ,

לומר  התבייש ההבדל 13לא את מהקב"ה שמע שלא
דורות  לקדשי שעה קדשי .14בין 

ההבדל , את שמע שמשה כבגמרא, סובר  אינו  רש"י
"שמעתי  ואמר  בוש", ולא "הודה והוא שכחו , אך 

–15ושכחתי"

בדרך  קשה זה שלפי מפני   מהו א) :
"שמעתי  – האמת את שאמר  על  רבינו , משה של  שבחו 

מן  ההיפך  את אמר  ולא ("לא 16ושכחתי",
על 17שמעתי") בעיניו " "וייטב לומר  ייתכן  כיצד  ב) .

הקדושֿברוך ֿהוא  מפי ששמעו  –18דבר  ועיקר  ג) ?
אחרת, שיהיה שייתכן  היא בעיניו " "וייטב של  הכוונה
בעיני  "וייטב הרי ה' מפי זאת שמע משה אם אך 

בעיניו "?19ה'" ב"וייטב הכוונה ומהי ,

רש"י סובר  שמע לפיכך  לא שמשה ,

אמר  שהוא כפי ההבדל , את מהקדושֿברוך ֿהוא
המתחיל " בעיני ב"דבור  "הייטב אהרן  דברי על  ,

אין  שעה בקדשי שמעת "אם – בקדשי ה'" להקל 
בוש 20דורות" ולא שב"הודה השבח  א) מובן : זה ולפי .

לדברי  להסכים היה יכול  משה כי – שמעתי" לא לומר 
על ֿידי  ואפילו  כהודאה, שהיא שתיקה, על ֿידי אהרן 
ב) שמעתי". "לא שיודיע ללא בדברים, הצדקתו 

ב"וייטב אהרן ,הכוונה סברת זו  שהיתה היא, "
מוצאים  אם גם ולפיכך , מה', אותה שמע לא שמשה
שעה, לקדשי מסויימות בהלכות דומים דורות שקדשי

רש"י שמפרש למה 21 פסח בפרשת ,
בכל  רבות, בהלכות לו  דומים דורות פסח  שדיני מצרים
ש"וייטב  אהרן  של  פסקו  על  נאמר  זו  הלכה לגבי זאת

משה  של  .22בעיניו "

.‰

"ÂÈÈÚ ËÈÈÂ" ÌÈÏÈÓ‰ Â˙ÈÈ

על  הוא להסביר , רש"י בא שאותו  בפסוק, הקושי
מיותרות. הן  לכאורה, אשר , בעיניו ", "וייטב המילים

שמשה מובן , אליו ,שהרי אהרן  דברי את
" המילים משמעות בדומה ולכן , היא משה",

אש ל " כי23תך "לקול  ידעו  לא "והם ,
וקבלתם 24יוסף" הדברים הבנת – כלומר ,25וכדומה .
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ה.11) כז , פנחס מפרש "י  להעיר
משבת 12) בש "ח) גם (הובא הד"ד קושיית בפשטות מתורצת ועפ"ז 

ואילך. ב קיט,
אבות 13) במס' שנינו  דהלא ועוד) דוד דברי  (ריב"א, שהקשו  ומה

שמעתי  לא אומר שמע שלא מה על בחכם דברים מהז ' שזהו  מ"ז ) (פ"ה
כדאמרינן  אומרו  שאינו  בשם לומר רוצה "שאינו  שם פרש "י  ראה –
שייך  ואינו  כו '" לשכינה גורם מרבו  שמע שלא דבר האומר ב) כז , (ברכות
גם  י "ל בפנים לקמן  המבואר וע"פ פל"ז . דר"נ  מאבות ולהעיר לנדו "ד.

כפרש "י . נפרש  לא אם
עה"ת 14) זקנים מושב וראה הלוי ). בקראט (לר"א זכרון  בספר וכ"פ

שמקשה  הפי ' בסוף שם הזכרון  בספר וראה בפרש "י . באמ"ח כאן ,
שמעתי  אמ' "אלא (תיבות היא" מיותרת שגירסא "ואולי  ומסיים מגמרא

בגמרא). ושכחתי "
ואילך.15) 70 ע' חכ"ז  לקו "ש  גם ראה
טו .16) יח, מוירא להעיר
כאן .17) מגו "א להעיר
כב.18) לח, פקודי  מפרש "י  להעיר
יהושע 19) ובנין  (שם), רחמים כסא ובפי ' יב פל"ז , דר"נ  אבות ראה

הפרק. בסוף
(זבחים 20) ישראל חכמי  בדבר "נחלקו  רש "י  כ' טז  י , לעיל בפרש "י 

שהוא  לפי  נשרף אנינות מפני  וי "א נשרף בו  שנגעה טומאה מפני  י "א שם)
פי ' לפי  בעיקר רש "י  מפרש  הפרשה בהמשך אעפ"כ כו '". דורות קדשי 
אלא  זה, כפי ' שמכריע לפי  ואינו  שם), זבחים (ראה זה בפסוק וכן  השני 
השני  לפי ' משא"כ לפרש  רש "י  הוצרך זה לפי ' שרק לפי  כמ"פ) (כמדובר

משמע זה שמכתוב או  מעצמו , מובן   השני כפירוש  לפשש "מ
ועוד. יט. פסוק רא"ם וראה פשש "מ). ע"פ הוא הא' פירוש  גם .(אבל

ועוד.21) יז . יד. יב, בא
שכר 22) קבל אהרן  "וידם ג ) (י , עה"פ פרש "י  לבאר יש  הנ "ל פי  על

פרשת  לבדו  לו  שנאמר הדבור עמו  שנתייחד קבל שכר ומה שתיקתו  על
קבל" שכר "מה תיבות שם) שלמה יריעות גם (ראה דלכאורה יין ". שתויי 
שתיקתו  על שכר "קבל רק והול"ל רש "י  של דרכו  זה אין  וגם מיותרות,
לשלול  שבא משמע קבל" שכר "ומה וממש "כ כו '", הדבור עמו  שנתייחד

שכר שקבל תאמר .שלא
כיוון  הוא שרק הוא שקבל שהשכר לומר קס"ד שהי ' י "ל הנ "ל וע"פ
משה, ולא דורות לקדשי  שעה קדשי  בין  החילוק הקב"ה שאמר למה

) שלר"י  לחדש , צורך אין  א) ניחא: דוקא עי "ז  ויקרא)ואדרבא ר"פ
הי 'שס"ל כאן  הדיבור לאהרן  ולא למשה רק היו  לאהרן .הדברות

ששתויי  ס"ל שלא ב) י , (פרש "י  ר"א לדעת גם להמאורע שייך השכר ב)
– נכנסו  יין 

החילוק  משה שמע שלא כאן  לשיטתו  רש "י  כי  זו  קס"ד שולל ורש "י 
שהשכר  לומר דוחק וא"כ – אהרן  גם שמעו  לא ובמילא מהקב"ה,

משה. סברת ולא נכונה היתה שכלו  שסברת בזה הי ' מלמעלה
י "ל  כו '" להשיב באלעזר הי ' שלא מפני  "יכול יט) (י , שפרש "י  [ומה
דנפשי ', מסברא כוון  ואהרן  שמע לא שמשה האמת) (לפי  לפירושו  שזהו 
זה  שומע משה הי ' אם אבל להסברא, מכוון  הי ' אלעזר שגם י "ל וא"כ
ולא  שכר) מחמת שהי ' (כיון  מכוון  הי ' אהרן  שרק י "ל ושכח מהקב"ה

א]. פי "ג , מויק"ר ולהעיר אלעזר.
יז .23) ג , בראשית
כג .24) מב, מקץ
דברים 25) קבלת לשון  שהיא שמיעה ד"כל כז ) (לז , וישב בפרש "י  –

" תרגם הרי  משה" "וישמע עה"פ ובפרשתנו  וקבל" מתרגם
– משה"?
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להוסיף  באות ומה משה, על ֿידי התקבלו  אהרן  דברי
בעיניו "? "וייטב המילים

בעיניו " "וייטב שהמילים לומר  אפוא הכרחי
,משה על ֿידי התקבלו  רק לא אהרן  שדברי ,

ומהו ? מיוחד . חידוש הדברים בקבלת היה אלא

שבנוסף  היא, הפסוק שכוונת רש"י, אומר  כך  על 
 ֿ על  נתקבלו  שהדברים לכך  בנוסף משה", ל "וישמע

– בעיניו " "וייטב – כך  כל  בעיניו  ישרו  הם הרי ,
אמרם  גם שהוא "לומר "26עד  לאחרים.27– –

בוש  ולא ש"הודה משה של  שבחו  כאן  מסופר 
ש"לא  ופרסם הודיע הוא שמעתי": לא לומר 

בהסכמה 28שמעתי" להסתפק היה שיכול  למרות ,
אהרן . לדעת

.Â

Ë˘Ù‰ ÈÙÏ „‰ ÈÁÎ‰ ˙ÂËÓ 'Ù ˜

כמו  כאן  מפרש רש"י אין  מדוע מובן  זה לפי
כיוון  טעות: לכלל  בא כעס לכלל  בא – מטות בפרשת
בשכל , תלוי שעה לקדשי דורות קדשי בין  שההבדל 

הדעות  לשתי מקום יש מוכרח 29ובשכל  רש"י אין  ,
החידוש את מקרא, של  לפשוטו  כאן , ,לומר 

לכלל  "בא משה אצל  ".שייתכן 

של  שהענין  לומר  הכרחי מטות, בפרשת ואילו 
לומר  והכרח  טעות, לידי הביאו  משה של  "ויקצוף"

כעס דוקא מדוע להסביר  וכן  זה, לכלל חידוש הביא
" ואומר  רש"י שם ממשיך  לפיכך  זה)טעות, (חידוש

משה". ויקצוף שנאמר  למילואים בשמיני מוצא אתה
משה  ש"בא שמפני מקרא של  בפשוטו  שהוכח  לאחר 

כך  להסביר  אפשר  כבר  טעות" לכלל  בא – כעס לכלל 
גרם  ש"ויקצוף" למילואים, השמיני לאיֿידיעת 30לגבי

דורות  לקדשי שעה קדשי בין  שאהרן 31ההבדל  למרות ,
בפשטות. כך  חשב

.Ê

‰Â˙ Ï˘ ‰ÈÈ

רש"י: בפירוש תורה" של  מ "יינה

בשכל , תלויים לאהרן  משה בין  הדעות חילוקי אם
בין  הבדל  שאין  להבין  משה נטה מדוע א) להבין : יש
שיש  לסבור  נטה אהרן  ואילו  שעה, לקדשי דורות קדשי
שעה  קדשי בין  הבדל  שאין  סבר  משה אם ב) הבדל ?
נהגו  שהם שבראותו  כזאת, בוודאות דורות לקדשי
הרי  אכלו  ולא שעה, כבקדשי שלא דורות בקדשי
מאהרן , בשומעו  דעתו  השתנתה מדוע – "ויקצוף..."

  לקדשי דורות קדשי בין  להבדיל  שיש ,
בעיניו "32שעה  ש"וייטב עד  כך , כל  קיצוני שינוי ,33?

הענינים  פנימיות לפי לכך  שההסבר  לומר , יש
:34הוא 

במדרש  ככתוב הוא, לאהרן  משה בין  ,35ההבדל 
בין  ההבדלים אחד  משה". זה ואמת אהרן .. זה "חסד 
שינויים  בה שאין  היא האמת שתכונת הוא, לחסד  אמת
ובאותו  דרגה באותה נשארים זמן  ובכל  מקום בכל  –

ומצב  טוב 36מעמד  עשיית שהוא בחסד , זאת לעומת .
להתחשב יש לזולת,  שאינם המקבלים, מן 

יש  לזולת חסד  עשיית בכל  על ֿכן : יתר ֿ לזה. זה שוים
העובר  השפע לבין  המשפיע שביד  השפע בין  הבדל 

חז "ל  כמאמר  המקבל , טובה 37אל  רוב עליהם "השפעת
לעמוד ". יכולין  אינן 
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בזה  התרגום על חולק שהוא רש "י  מפרט ספורים במקומות רק אבל
מראשית  מתחיל ובכ"מ יוסף" ב"שומע זה כותב שלא וכמו  בפירושו ,

"בראשית". תיבת בפי ' פירושו 
בפירוש  התרגום על פליג  שלא י "ל יוסף" ב"שומע כי  ולהעיר

התיבה כ"א ," שם יוסף)בפרש "י  (של
שעפ"ז  כן " מדברים "מבין ",היו  פי ' ש "שומע"

המליץ "כי  יל"פ להתרגום במקום,אבל גם " דב רו לא
כפשוטו  ו "שומע" המליץ, בפני  לא ובמילא יוסף "שמע".בפני 

אז  הי ' לא המליץ אבל יוסף בפני  שדברו  שצ"ל לרש "י  משא"כ
טעםבינותם לבאר שכדי   שלאחריו בד"ה שם רש "י  מאריך

מדברים ""כשהיו  רק שהי ' כאן  משא"כ ביניהם", המליץ ".הי '
(26" (ות"י ) בתיב"ע מזה יתרה , פי "ג בויק"ר (ועד"ז  "

"לומר". רש "י  כותב ולכן  בפשש "מ מוכרח אינו  אבל  א)
וע"ד 27) – "לומר" היא מזה התוצאה – "בעיניו " שכתוב ואף

כו '. לאכילה כו ' פעמים וג ' כו ' תבשל לא כו ) לד, (תשא מכבר פרש "י 
מבין 28) – יוסף שומע מל' שמעתי " "לא בזה מרמז  דרש "י  וי "ל

דהסברא – אהרן .(כנ "ל) ע"י  אצלו 

ראה 29) אבל דורות. ופסח מצרים פסח ע"ד 22 הערה לעיל ראה
ואילך. 114 ע' לעיל

(30– ושכחתי " "שמעתי  ולא  כנ "ל לרש "י  ס"ל לא
בפנים.

או 31) הטעות סיבת הי ' הכעס אם עה"פ בתו "כ הדעות מב' להעיר
ועוד. אהרן . קרבן  – התו "כ מפרשי  ראה להיפך.

עה"פ.32) הק' אוה"ח וכקושיית
אי '33) שם) דר"נ  אבות שם. בויק"ר (ועד"ז  שם שבזבחים להעיר

משה". וישמע מיד כו ' הקל ממעשר ק"ו  דורות בקדשי  "אי  אהרן  דאמר
נרמז . לא ואפילו  זה הובא לא בפרש "י  אבל

תשמ"ח 34) סה"ש  גם וראה שם. לעיל ראה – הפשט ע"ד הביאור
ואילך. 370 ע' ח"ב

ל 35) בהבא וראה י . פ"ה, ספר שמו "ר – ואהרן  משה בחילוק קמן 
שם, ובס"ח אהרן  ע' חב"ד .הערכים

ובכ"מ.36) ב. צג , מסעי  לקו "ת פי "ג . תניא ראה
א.37) כג , תענית
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בכל  לפסוק האמת, מדת משה, דעת נוטה לפיכך 
לבין  אחד  ומצב זמן  בין  הבדל  שאין  ספק, בו  שיש ענין 
קדשי  בין  הבדל  שאין  בעניננו  סבר  הוא ולכן  משנהו .
הנמצאת  קדושה אותה שעה: קדשי לבין  דורות

ל "דורות", להיות צריכה ב"שעה"

את  אוהב שלום ורודף שלום "אוהב היה אהרן  אך 
לתורה" ומקרבן  ליהודים 38הבריות אפילו  והתמסר  ,

בהתאם  עליהם והשפיע "בריות" של  הסוג מן  שהיו 
הבדל 39לדרגתם  שיש החסד , מדת לפי סבר , הוא ולכן 

" "בין  לבין  לדרוש,שעה" אפשר  אי דורות":
שתהיה  ולקדשים, לקרבן  הנזקקים המקבלים בגלל 

והזמנים. הדרגות שינויי בכל  עוצמה באותה קדושה

.Á
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"שושבינא  היא משה שדרגת לכך  מתאים זה ענין 
דמטרוניתא  "שושבינא – ואהרן  ":40דמלכא",

עיסוק – דמלכא" "שושבינא משה של  ענינו 
הורדת הוא – למטה ממעלה ומצד 41לישראל  ,

בעולם  למעלה, שהוא כפי למטה האור  יורד  זו  דרגה
עבודתו  אופן  היה וכך  שינויים, ללא ה"אצילות",

למטה. אלקות בהורדת

עיסוק  – דמטרוניתא" "שושבינא אהרן  של  ענינו 
העלאתב" הוא – "  למעלה ,35ממטה

זו  בעבודה יש ולפיכך  ישראל , בדרגת תלויה וההעלאה
ה"מטה" של  המצב לפי .42שינויים

.Ë

ÔÓ ˙ÚÂ ‰Ê Ì„‡ Ï˘ ‰‚„Ï Ì‡˙‰ ˙Ó‡

˙È˜Ï‡‰ ˙Ó‡‰

שלפי  מאהרן , משה ששמע לאחר  זאת, למרות
– הזה העולם – העשיה בעולם הנבראים עבודת
לזו  שווה אינה "שעה" של  והקדושה הבדלים, קיימים

" הרי "דורות", של    דעתו – "
איננה  שהיא מובן  ומזה משה, על ֿידי גם התקבלה
למידת  גם אלא חסד , – אהרן  של  למידתו  רק מותאמת

האמת  מדת – .43משה

הבינונים  של  ה' אהבת לגבי הוא: לכך  ההסבר 
בתניא  עבודה 44נאמר  נקראת הבינונים מדרגת ש"לגבי

מדרגתו  כפי איש איש שלהם לאמיתו  באמת תמה
הצדיקים  מדרגת "לגבי אם גם הבינונים", במדרגת
נקראת  זו  אהבה בחינת אין  לאמיתו  באמת ה' עובדי
אחר  ועוברת שחולפת מאחר  כלל  אמת עבודת בשם

וכתוב  ארגיעה 45התפילה, ועד  לעד  תכון  אמת "שפת
שקר ": לשון 

ככתוב  באלקות, רק קיימת המוחלטת 46האמת

מצד  שהוא כפי בעולם, אמת". אלקים לא "והוי'
נפסדים. נבראים שכולו  מפני אמת, של  ענין  ייתכן 
אמת  שזוהי למרות הנבראים, אצל  אמת רואים כאשר 
(כמצוטט  יותר  גבוהה דרגה לגבי ולא זו  דרגה לגבי רק
הוי' מ "ואמת נובע שזה לומר  הכרחי התניא), מן  לעיל 

הקיימת47לעולם" האלקית האמת מן  ,.בנברא
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(38.43 הערה לקמן  וראה מי "ב. פ"א אבות – הלל מאמר
(39" שצ"ל אלא  לקו "ש (ראה כמ"פ וכמדובר ,"

ואילך. 236 ס"ע לקמן  .24 ע' [המתורגם] ח"ב .87 ע' ח"א [המתורגם]
כ"א  ח"ו , הבריות רוח) (ולפי  אל התורה את והוריד שקירב דלא ובכ"מ)
לקרב  שעבודתו  ומצד – שהיא כמו  לתורה הבריות את ומעלה מקרב צ"ל
ישנו  הבריות ומצד הם, במצבם התלבשות צ"ל הבריות, את ולהעלות

השינויים. ענין 
ב.40) ערה, ב. נג , (ברע"מ). א כ, ח"ג  ב. מט, ח"ב ב. רסו , זח"א
קיד.41) ע' הר"פ הנחות ואילך. ד ב, במדבר .לקו "ת
שנגעה 42) טומאה מפני  – שנשרף להטעם השייכות גם תובן  עפ"ז 

למעלה  שהיא משה מצד כמו "ש  הקדושה בחי ' מצד אנינות): מפני  (או  בו 
בתקפה, היא הקדושה ובחי ' (ואנינות), טומאה* מקבלת אינה משינויים

אהרן . בחי ' מצד נמשכת כמו "ש  הקדושה משא"כ
מקבל 43) "הוי  מט"ו  פ"א** אבות שמאי  במאמר לבאר יש  ועד"ז 

הפכי  באופן  היתה שהנהגתו  שמצינו  אף יפות", פנים בסבר האדם כל את
" במאמרו  והרי  א), לא, (שבת אצלו  להתגייר שבאו  אדם"בהנכרים

א). סא, יבמות – ואין  (תוד"ה נח בני  גם כולל (בה"א)
– של אלא מתלמידיו  הוי  מי "ב) שם (אבות הלל*** שאמר

שגם  הגבורות מבחי ' שהי ' שמאי  על גם פעל כו '**** שלום אוהב אהרן 
האדם כל את מקבל "והוי  יאמר הוא    דחפו" שמצ"ע אף ,"

שם). (שבת הבנין " באמת
ע' ושם זו . משנה ביאור ואילך 370 ע' יז  כרך שיחות לקוטי  וראה

.59 הערה 377
א).44) (יט, פי "ג 
יט.45) יב, משלי 
י .46) י , ירמי '
ועוד.47) רמ. ע' להצ"צ ביאוה"ז  א. שם, מסעי  לקו "ת גם ראה

      
                     

                 
                           
                           

           
            



סט    

אחר  במקום הנאמר  על  ההסבר  הוא לכך  48בדומה

האדם, של  גבול " ה"בלי דרגת שלך , מאד  – ש"מאדך "
גבול " ה"בלי את שלמעלה, ה"מאד " את מעוררת
של  הגבולות מן  רק נעלה שלך " "מאד  אם גם האמיתי.

אדם עבודה עבודת זוהי עצמה מצד  אשר  בעוד  ,
עבודה  העובד  לאדם, וביחס מוגבלת, ואהבה רוחנית
זאת, בכל  ממש. מוגבלת אהבה זוהי יותר  נעלה רוחנית
ואילו  באלקות, רק קיים גבול " ה"בלי שענין  כיוון 
"בלי  של  עבודה אצלם תיתכן  ולא מוגבלים הם הנבראים
רוחנית  עבודה נברא אצל  מוצאים כאשר  לפיכך , גבול ",

ממגבלותיו  ֿ הנעלית הקדושֿברוך  מן  נובע זה הרי ,
מעוררת  זו  מסיבה אמיתי. גבול " "בלי שהוא הוא,
ה"מאד " את שלך ', 'מאוד  "מאדך ", של  הדרגה

שלמעלה.

.È

˙Ó‡"Ó ÚÂ "˙ÂÂ„"Ï "‰Ú˘" ÔÈ Ï„‰‰

"'ÈÂ‰

ה(עבודה  בין  ההבדל  בעניננו : גם מובן  זה לפי
עבודה  הוא "דורות" לבין  "שעה" של  וה)קדושה

במצב שלמה המאירה הוי'" מ "אמת הנובעת ,
שעה. באותה זה יהודי של 

היא  ה' אמת שבו  לאופן  בהתאם הוא זאת כל 
דרגת  אך  הנבראים, אצל  מאירה – ובעולם "לעולם"

עולם של  ה' אמת היא הנעלית 49משה ,
ולפיכך  בנבראים, הבדל מהארה לגביו  קיים היה

דורות. לקדשי שעה קדשי בין 

.‡È

"˙ÂÏÈˆ‡" Ï˘ ˙È˙ÈÓ‡‰ ˙ÈÏÎ˙

מובן , בעיניו ", וייטב משה ש"וישמע מזה אך 
מדת  – משה דרגת לפי שגם נגרם אהרן  שעל ֿידי

של  לבין האמת שעה" "קדשי בין  הבדל  יש ,
דורות". "קדשי

עולם  של  שתכליתו  ידוע, הוא: לכך  וההסבר 
אלוקות  וגילוי הרוחנית העבודה היא האצילות

למטה  שני 50בנבראים קיימים באצילות כלומר , .
הנבראים, מן  הנעלית עצמה, מצד  אצילות ענינים:

העשיה. עולם בשביל  שהיא תכליתה, מצד  ואצילות

של  אמת מדת – משה שבמשה: הענינים שני ואלה
שבין  מההבדלים נעלה הוא עצמו  מצד  – אצילות
עד  דמטרוניתא" "שושבינא בהיותו  אהרן , אך  נבראים.

ומקרבן  הבריות את "אוהב תורתלכדי – ",
של  אמת של  הפנימית התכלית את ,גילה

זה  ידי ועל  למטה. בנבראים הגילוי בשביל  שהיא
של וייטב"וישמע ענינו  להיות הפך  זה – "

בגלוי  – אצילות – .51משה

.È

ÌÈˆÓ ˙ÏÂÊ‰ ÏÚ ‰ÚÙ˘‰ ˘Á˙‰Ï ˘È

ÌÈÂ˘‰

כל  של  הרוחנית לעבודתו  מזה הנובעת ההוראה
הפרטית, בעבודתו  מדובר  כאשר  היא: ואחד  אחד 
כשם  הבדלים. ללא אצלו  להיות ה' עבודת צריכה
"ואתם  אצל  גם להיות צריך  כך  שניתי", לא ה' ש"אני

יעקב" יהודים 52בני עם מתעסק הוא כאשר  אך  .
עצמו  את להעמיד  עליו  "בריות", עם ועוד  אחרים,
אין  זהות, התקופות כל  שלא ולדעת הזולת, של  במצבו 
של  לסוג ובמיוחד  לזולת, לעזור  להתחיל  יכול  הוא
תמיד  שרוי יהא שהזולת וילחץ ידרוש אם "בריות",

וכדומה. רצון  של  בעת שהוא כפי הקדושה בדרגת

אלה  עם ואף אחרים, יהודים עם עובד  הוא וכאשר 
בעלמא" "בריות עצמו 53שהם מעמיד  שהוא באופן  ,

כך , לידי דבר  של  בסופו  מביא הוא אזי שלהם, במצבם
" של  הענין  יורגש אצלם שגם "דרגת לעולם –

שניתי" לא ה' לאמת 54"אני גם לשלמות גורם וזה ,
שבו ,

"חסד  נשקו "55כאשר  ושלום צדק נפגשו  ,56ואמת
הקדושֿברוך ֿהוא  "נתאוה של  המטרה ומתגשמת

דירה לו  ."57להיות
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(דרמ"צ 48) פ"א לרוקע ד"ה פט"ז . התפלה מצות שרש  ד. לט, תו "א
ב). קס,
שם).49) (שבתניא הצדיקים שבעבודת האמת ע"ד
דאפיקת.50) הוא אנת הת"ז  מאמר בביאור פ"ה ד' שער פרדס ראה

ואילך. (פ"ה) תש "ג  מרפידים ויסעו  ד"ה (וש "נ ). פקכ"ט תער"ב המשך
(511335 ע' ח"ד מלקו "ש  על להעיר שמורה "היום" תיבת אשר

מלמטה  בהיחוד  מדובר בו  דוקא, "וידעת" בפסוק נאמרה השינוי  העדר
מלמעלה  ואלקים הוי ' יחוד מבואר שבו  הראת" "אתה בפסוק ולא למעלה

עיי "ש . למטה,

א.52) סז , (תו "א !? כליתם לא איך בתמי ' והכתוב ו . ג , מלאכי 
ד). סא, ר"ה לקו "ת

פל"ב.53) תניא ראה
ב.54) שם, מסעי  לקו "ת ראה
יא.55) פה, תהלים
(56– שם) (שמו "ר ואהרן  דמשה – ואמת חסד יחוד ע"י  הנעשה

א'תשצח. ע' ריש  שמע"צ א'תקפב. ע' תצוה אוה"ת וראה
פל"ו .57) תניא



ע

ן־ יו יֹוָבב ּבֶ ְחּתָ ְמלְֹך ּתַ ַלע ַוּיִ ָמת ּבָ בראשית לו, לג־לד: ַוּיָ
ֵמֶאֶרץ  ם  ֻחׁשָ יו  ְחּתָ ּתַ ְמלְֹך  ַוּיִ יֹוָבב  ָמת  ַוּיָ ה:  ְצָרֽ ִמּבָ ֶזַרח 

י: יָמִנֽ ֽ ַהּתֵ

קלד

רמזים דָהָמן שרשו מעולם התהו, והג' לשונות שאמר 
)אסתר ג, יג( "להשמיד להרוג ולאבד" הוא כנגד הג' 
מלכים דתהו "בלע, יובב, חשם", וכנגד זה הוא הג' 
נפילות של המן "אם החילות לנפול... כי נפל תפול"

גזירת המן על ישראל שרצה לאבדם כו', והוא, מפני 

שרש המן 1מתהו, כי המן שהוא מסטרא דלעו"ז שרשו 

מתהו. וזהו שהמן הי' בבחי' הישות והגסות, שהי' גס2 

הוא  ורב  בניו,  ורב  כמ"ש3  ופירוד  רבוי  ובבחי'  רוח, 

רבוי ופירוד. והיינו כמו תהו שהי' בישות וגסות ובבחי' 

הרבוי ופירוד, ענפין מתפרדין. והמן הוא4 מעשו אבי5 

הוא  בניו  וי'6  והמן  דתהו.  אדום  ממלכי  היינו  אדום, 

לנגד7 הי"א ארורים, הי"א8 בחי' שנפלו מתהו.

מע'  אור9  במאורי  הובא  באגדה  שאיתא  וזהו 

1( ראה גם לעיל סימן צב. צג. צד. קא. קב.

2( כמו שאמר )אסתר ו, ו( "למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני". 

ראה לעיל סימן קא. קב. בביאור שם "אגג".

3( אסתר ה, יא. ראה גם לעיל סוף סימן צ.

ז.  כד,  )במדבר  מעמלק  ואגג  א(,  ג,  )אסתר  אגגי  מזרע  המן   )4

שמואל־א טו, יח(, ועמלק מעשו )בראשית לו, יב(.

5( בראשית לו, מג.

6( אסתר ט, י. ראה גם לקמן סימן קעד. ילקוט לוי יצחק עה"ת ח"א 

סימן ריא.

7( דברים כז, פסוקים טו־כה.

מלכים  הז'  וז"ל:  ה  פרק  העשי'  עולם  שער  חיים  עץ  פרי  ראה   )8

ז' תחתונים, ועוד ד' אחוריים של חכמה  דשמתו בארץ אדום שהם 

ובינה וישראל סבא ותבונה, וסודם הוא ב' אותיות אחרונות שבכח 

הוי' וה, שהם גי' י"א. וכבר ידעת כי ב' אותיות אלו הם ז"ון שהם 

ז"ת, אמנם עם ד' אחוריים הנז' שירדו למטה במקום ז"ון הם י"א, 

כמנין ו"ה, כי כ"ז הוא בכלל ז"ון. ולכן תמצא כי לעולם אין הפגם 

תולע,  הנקרא*  הקליפה  ענין  וזהו  בא"וא.  ולא  ז"ון,  נגד  רק  עולה 

י"א  הם  הנה  כי  וע"ש.  תמיד,  עולת  לד(  ל,  )שמות  בפסוק  הנזכר 

קליפות של י"א סמני הקטורת, והם )שמות לו, יד( י"א יריעות עזים, 

והם י"א ארורים הנזכר )דברים כז( בפרשת כי תבא.

והנה כ"א מי"א נקראים אדם מבחינת ארץ אדום, וי"א פעמים אדם, 

גימטריא תולע. וז"ס )איכה ג, לו( לעו"ת אד"ם** בריב"ו אדני לא 

עיוות  נמשך  לעו"ת, משם  גימטריא  אלו, שהם  י"א אדם  ע"י  ראה, 

הדין אל האנשים, ע"ש.

*( ראה לקוטי תורה פרשת חוקת עמוד נח, ד. אור התורה שם עמוד 

תשנט. תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ה חלק ג' עמוד 1846.

**( ובהערה שם בפרי עץ חיים וז"ל: "סופי תיבות מת"ו, שי"א אדם 

מתו בסוד שבירה. נלע"ד נתן".

9( מערכת אות א' סעיף קפב וז"ל: אחשורוש יש באגדה, ויאמר המן 

זה מדת הדין, אחשורוש זה הקב"ה שאחרית וראשית שלו.

וראשית  שאחרית  הקב"ה  זה  שאחשורוש  אחשורוש, 

שלו, והמן זה מדת הדין ע"ש. והיינו הקב"ה שאחרית 

ההשתלשלות  כל  שכולל  א"ק  על  קאי  שלו  וראשית 

ומדת הדין הוא עולם התהו שע"ז  סוכ"ד,  מרכ"ד עד 

איתא10 מתחלה עלה במחשבה לברוא את העולם במדת 

הדין כידוע.

הרי שהמן שרשו ובחינתו הוא מתהו. והמן נקרא צר 

ואויב כמ"ש11 אי"ש צר ואויב המן הרע הזה. צר ואויב12 

גימטריא שט"ו ז' פעמים13 אדם, והיינו הז' מדות דתהו 

שנשברו, ועיין בע"ח14 שרפ"ח ניצוצין פ"ה ע"ש.

ישראל,  את  לאבד  רצה  מתהו  ושרשו  כחו  ומצד 

להמשיך  רצה  והמן  דתיקון,  מזו"ן  שרשם  שישראל 

ישראל, שהמה  את  יאבד  ועי"ז  דתהו שנשברו,  מזו"ן 

ג"כ ישברו ויאבדו ח"ו.

עשר  שלשה  ביום  הי'15  לאבדם  המן  שגזירת  וזהו 

דוקא,  ביום16 שלשה עשר  ג"כ  ואימתי לאבדם  בניסן. 

בי"ג באדר, והיינו בתחלת השנה בחדש הראשון בי"ג, 

ובסוף17 השנה בחדש הי"ב, בי"ג. שלשה עשר רומז על 

ובמלוי  ד'  הם  הפשוטים  שאותיותיו  דתהו,  ב"ן18  שם 

והיום  ורבים  ד',  ורחבו  ט'  בן  )והיינו19 עמוד  ט',  הוא 

10( בראשית רבה פרשה יב, טו. רש"י בראשית א, א.

11( אסתר ז, ו.

12( צר )בגי' 290( + ואויב )25( = 315, שט"ו.

13( פירוש: אד"ם )בגי' d 7 = 315 )45, שט"ו, והם כנגד ז' מלכי 

אדום )דתהו( שנפלו. כמבואר בעץ חיים המצויין כאן.

14( שער יח. וז"ל: ז' מלכים שמתו הם מבחי' ז"א )ז' מדות(, והנה 

נק' אדם, לפי שהוא הוי' במלוי אלפין גי' אד"ם ]יוד, הא, ואו, הא גי' 

אד"ם[, וכל מלך א' מאלו הוא אדם א', נמצא כי ז' פעמים אדם הוא 

גי' שט"ו אשר כולם הם ניצוצין של גבורה ודינין גמורין של מלכים 

שמתו . . והיא כוללת ה' גבורות ובין כולם הם ש"ך ניצוצין ע"ש.

15( אסתר ג, יב "ויקראו ספרי המלך בחדש הראשון בשלשה עשר 

יום בו".

16( אסתר שם פסוק יג "ונשלוח ספרים . . להשמיד להרוג ולאבד את 

כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד בשלשה עשר לחודש 

שנים עשר הוא חודש אדר".

ב"תחילת"  שהי'  הענין  ביאור  יצחק  לוי  בלקוטי  בפנים  ראה   )17

השנה, וב"סוף" השנה.

ם ב"ן הוא: יו"ד, ה"ה, ו"ו, ה"ה בגי' )52( ב"ן, ויש  18( פירוש: ׁשֵ

ד' אותיות השם, וט' אותיות המלוי. ד )4( + ט )9( = 13. ראה אור 

וענינים עמוד רנ ואילך. שיחות קודש ה'תש"מ  התורה על מארז"ל 

פרשת האזינו סעיף כט. ספר הערכים חב"ד אותיות ז־ת עמוד נה.

מכתפים  ורבים  ד'  ורחבו  ט'  "עמוד  ח.  שבת  למארז"ל  רמז   )19

הרבים  רשות  ד'־ט',  שיעור  והוא  כנ"ל,  ב"ן  לשם  דמרמז  עליו", 

ד' ברוחב  יחידו של עולם — הוא  ורשות היחיד —  טורי דפרודא, 

וי"ו,  ה"י,  "יו"ד,  יודי"ן  במילוי  הוי'  שם  והוא  בגובה,  טפחים  "י" 

ה"י" דיש עשרה אותיות במילוי. ראה לעיל סימן כט. ילקוט לוי יצחק 

עה"ת חלק א' סימן מח. סוף סימן עג.

י"ד, ראה שיחות קודש ה'תשל"ט ש"פ  ובענין שיעור רשות היחיד 

ילקוט לוי יצחק על התורה



עי

דעתה הוא עולם התיקון.

בדברי  )כי  חוש"ם,  יוב"ב  בל"ע  גימטריא  תמו"ל20 

הימים21 כתיב חושם בו'(.

נצבים סעיפים יא. לב. ה'תשל"ז שיחות מוצש"ק י' שבט סעיף מט.

 +  ,)20( יוב"ב   +  ,)102( בל"ע  וכן   ,476 בגי'  תמו"ל  פירוש:   )20

חוש"ם )354( = 476. וראה לעיל סימן קכג. קכו. לקמן סימן קלד. 

בלע  הראשונים  מלכים  בהג'  הי'  השבירה  דעיקר  קמב.  קלו.  קלה. 

יובב חשם.

21( דברי הימים־א א, מה.

בל"ע יוב"ב חש"ם עם י' אותיותיהן גי'22 לילית23.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות־דברים עמוד שב, שג

22( בל"ע )בגי' 102(, + יוב"ב )20(, + חש"ם )348(, + 10 אותיות 

בלע, יובב, חשם" = 480, כמספר לילית".

23( לילית: ראה זהר חלק ב' דף צו, ב. תיקוני זהר תיקון כב. פרי עץ 

חיים שער ק"ש שעל המטה פרק יא ד"ה הלחש קודם הזווג. קהלת 

יעקב ערך לילית. תורת חיים פרשת וארא עד, ב. ועוד.

ילקוט לוי יצחק על התורה

             

          
       

         
         

     
         

        
          

       
          

         
         

          
           

         
          

           
          

        
           

        
         
          
          

         
         

         
         

         
          

           
       
          

        
      

        
          

        
        

          
         

           
          

   
           

       
     

        
         

         


        
    

          
        

          
        

        
       

         
         

         
        

        
         

         
          

         
           

         
       

          
      



















































































































































המשך ביאור למס' הוריות ליום שלישי עמ' א



עב

אל-העם  את-ידיו  אהרן  וישא   – כב  ט, 
והעולה  החטאת  מעשות  וירד  ויברכם 

והשלמים

בגאולת מצרים נתחנכה כהונה ע"י אהרן במלואים,  א. 
ועתידים  עזרא1,  בימי  מלואים  הקריבו  ג"כ  בבל  ועולי 
מלואים ליקרב בחנוכת הבית השלישי במהרה בימינו2 על 
ידי כהן צדק שזכרו רבותינו במסכת סוכה מכלל ארבעה 
חדשים שראה זכרי' והוא מן הכהנים מזרע אהרן כמו עזרא 
על  מחזרת  כהונה  ולעולם  כן  פירשו  לא  שאחרים  אע"פ 
אכסניא שלה ולא עלה עזרא מבבל עד שיחס עצמו ועלה3 

דוק בקראי כרוך ותני ותשכח מרגניתא.
עשרה מאמרות מאמר חקור דין ח"ג פ"כ

י, א – ויקחו בני אהרן נדב ואביהוא איש 
עליה קטורת  וישימו  אש  בהן  ויתנו  מחתתו 
ויקריבו לפני ה' אש זרה אשר לא צוה אותם

רל"א  יש  כי  הרמז  ע"ד  י"ל  אותם.  צוה  לא  אשר  ב. 
שערים גימטרי' ויאדי"ר, ועם הכולל ]גימטרי'[ יה"י או"ר, 
והוא  בבי"א,  התיקון  ביום  שיתגלה  הגנוז  האור  שהוא 
גמטרי' ר"ת כ'י ר'וצה י'ה'ו' ב'עמו )תהלים קמט, ד(, ונדב 
ואביהו חשבו אותו היום הוא יום התיקון, ורשאים וכמעט 
והיינו אש"ר ל"א אותיות א"ש  חובה להכנס לפני ולפנים, 
להקריב  אותם  ציוה  והוא  רל"א  של  והאור  שהאש  רל"א, 
אש ההוא, וטעו והי' אש זר"ה ולא אש רל"א, וההפרש בין 

זר"ה ]עם הכולל[ לרל"א הוא ח"י, ע"כ מתו.
חתם סופר

ט, ה – ויקחו את אשר צוה משה אל פני 
אוהל מועד ויקרבו כל-העדה ויעמדו לפני ה'

1( ועתידים מלואים וכו', כמפורש ביחזקאל.

2( ע"י כהן צדק וכו', במסכת סוכה פ' החליל )דף נ"ב ע"ב( ויראני ד' חרשי' מאן נינהו 

ד' חרשי' אמר רב חמא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא זה משיח בן דוד ומשיח 

בן יוסף ואלי' וכהן צדק פירש"י כהן צדק שם בן נח וכו' ע"ש, ולהרב ניחא לפרש על 

אחד מן הכהנים מזרע אהרן שיהי' גלגול אהרן כמו עזרא וכדמסיק בסמוך.

3( דוק בקראי כתיב עזרא בן זריה וגו', ותשכח מרגנית' שאהרן הכהן הוא עצמו עזרא 

והיינו בגלגול.

וגו'. איתא בילקוט )שמיני תקכ"ד(  וימותו לפני ה'  ג. 
וישאום  וכו',  בפנים  אלא  אהרן  בני  מתו  לא  אומר  ר"ע 
בכותנותם מלמד שהטילו עליהם חניתות של ברזל וגררם 

והוציאם לחוץ.

דר"ע  היינו  ברזל  של  חניתות  ר"ע  דקאמר  הא  י"ל 
לטעמי' דס"ל )סוכה כה:( דאותן אנשים אשר היו טמאים 
מישאל ואלצפן הוי, והתוס' הקשו בסנהדרין דף נב. )ד"ה 
ההיא שריפה ממש( למ"ד שריפת נשמה וגוף איך נטמאו 

בהן, ותירצו דשילדן קיימת הוי.

והנה לפי מאי דאיתא בנדה )כז:( גבי שפיר ושלי' דכל 
שטלטלוה ממקומו א"א שלא נתבלבל, א"כ ה"נ כיון שע"כ 
הוציאם ע"י כלי דזר אינו נכנס להיכל, א"כ כבר לא היתה 
שילדן קיימת ואף שנטמא הכלי בתחלה כשהכניסו אותו 
הטומאה  אב  הוי  הכלי  מ"מ  קיימת,  שילדן  היתה  שעדיין 
והנוגע בו אינו אלא ראשון ולא היו טמאין טומאת שבעה 
ח'  ביום  דהוי  נימא  אי  אפילו  ליטהר  יכולין  שהיו  פשיטא 
לחודש, להכי אמר בחניתות של ברזל וקי"ל )פסחים יד:( 
שנגעו  וכיון  כחלל  הוא  הרי  חרב  חרב  בחלל  מתכות  בכלי 

בחניתות של ברזל הוי כנוגע במת עצמו.

לפמ"ש  זללה"ה  הגאון  אמ"ו  מכבוד  שמעתי  אמנם 
הר"ש בריש כלים )פ"א, מ"א( דחלל חרב לאו דוקא, אלא 
כל כלים או בגדים הנוגעים במת הרי הן כמת עצמו, א"כ 
נשמתן  שריפת  למ"ד  )נב.(  בסנהדרין  שם  דמקשה  כיון 
וגופם והא כתיב וימותו כעין מיתה ומשני דאתחיל מגואי 
שהי'  בשעה  הרי  בגדיהם,  ולא  ותאכל אותם  שם  ואמרינן 
וישאום  דכתיב  וכיון  הבגדים,  נטמאו  קיים  הגוף  עדיין 

בכותנותם נטמאו הן מבגדים.

ר' חייא  ואמר  )קיא: ד"ה  ועיין בחידושינו סוף כתובות 
בר יוסף( דמהאי טעמא שאלו אנשי אלכסנדריא סוף מס' 
נדה )ע:( מתים לע"ל צריכין שלישי ושביעי ולא שאלו אם 
שיעמדו  צדיקים  עתידין  קיא:(  )כתובות  ואחז"ל  נטמאו, 
בלבושיהם א"כ נטמאו מן הבגדים ולא שאלו אלא אם הם 

צריכין הזאה ג' וז' אך ז"א לשיטת הר"ש וע"ש.
פנים יפות

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת שמיני
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עג               

     

      ©«§¦Æ©´©§¦¦½¨¨´¤½§©«£−Ÿ§¨¨®
 §¦§¥−¦§¨¥«

ÈÈÓM‰ ÌBia È‰ÈÂ∑ ה ּוא ל ּמּלּואים , ׁשמיני «¿ƒ««¿ƒƒְִִִִַ
ע ׂשר  ונטל  ּבּיֹום ; ּבֹו ה ּמׁשּכן ׁשה ּוקם  ניסן ֿ חד ׁש ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹרא ׁש

ע ֹולם " ּב"סדר  ה ּׁשנּויֹות  Ï‡NÈ.עטר ֹות  È˜ÊÏe∑ ְְֲֵֶַָָ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈

ּומ ׁשּמׁש נכנס  אהרן ה ּדּבּור  ֿ ּפי ׁשעל  ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹלה ׁשמיעם 
נכנס  מאליו יאמר ּו ולא  ּגד ֹולה , .ּבכה ּנה  ְְְְְִִֵֵָָָָֹֹֻ

             

עניני ל  הי  איילל ה מיני    י לפני    ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָא ־על־י 
, ה לי  ל וכ ' וכ  ה קרי  , ת למ  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָה
בעת  "ל הרי  קרנת, בר הקריב  נר ה  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹועד 
ה ה   "  ו ל מ ה   העמיד()  אייל ה ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹימי 
נעלה  עני רצ והיה  ,עדי  יק הס לא   א  ייעיל ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹל
אז  , איילל ה מיני    י  (" ד מעלי") ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹי תר
רה  . . עלינ אלקינ ה '  ענ "ויהי  ה רכה  ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָֹנתק מה 
ה ' מ פני   א "ו צא  תב   מ ," ידיכ מע ה  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָכינה 

."רנ ו  הע ל ו רא  'ג ה זח  על ְְִֵַַַַַַַַָָָָֹֹו אכל

מ ראל, ואחד  אחד  ל לעב דת נגע    ב מ ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמ ה 
קאי ," כת "ו כני  תב   מ , ה רטי  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
לה "ה ,  מק  מ בחינת ה א  יה די , ית ל ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָעל
מ אר  יה דית, אוירה  וחד ר מתנהל ה ית ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָעל־ידי ־זה 
ה רה  עניני  ל על־ידי  א ר", ותרה  מצוה  "נר ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָא ר
  ת־קדת־נר הדלקת על־ידי  במי חד  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמצתיה ,
מס ק  אינ פ א להי ת צריכה  זה  כל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָהעב דה 
את  יתר  ד מעלה   סי מ א א  , דמי ה  גי היְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ע ז. ְֶֶביתר

     ©´Ÿ¤¤©«£ÀŸ©Â§Â¥´¤¤¨¨§©¨²
     §©¬¦§Ÿ−̈§¦¦®§©§¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

Ï‚Ú EÏŒÁ˜∑ ׁשע ׂשה העגל  מע ׂשה  על  זה  עגל  ֿ ידי על  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ל ֹו ׁשּמכ ּפר  .לה ֹודיע  «¿≈∆ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

         

עגל עגל עגל עגל   ל ל ל ל ב )קח קח קח קח  עלעלעלעל(ט, .... .... הההה""""הההה  ל ל ל ל כ כ כ כ רררר להלהלהלהדיע דיע דיע דיע  ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
העגל העגל העגל העגל  ה אי(רש"י)מע מע מע מע הההה ימי  בעת הרי  לאל,  י ְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

העגל על לכ ר די ר אהר א)הקריב  כט, ל(תצוה  , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ
יל ני  א  למר,  וי . סנ קר הקריב  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָמה 

) ה ל..אאאארה . מצות על עבר מה  לגמרי  ל "מחל ( ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
) ."י ה מ לגמרי  "בבבבונפטר מרה ) ה ', לפני  לרצ היה  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֻ

."נ לק רח  נחת להי ת . . החטא   קד . . ְְְְְִִֵֶַַַַָֹוחביב 

     §¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ§³§¦«¦¦Æ
     §©½̈§¥̧¤¨¤¤§¥«¨¨²§¦¦−§Ÿ¨«

       §¸¨©¹¦¦§¨¦À¦§¸Ÿ©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦§−̈
      §¨´©¨®¤¦´©½§Ÿ̈−¦§¨¬£¥¤«

ÌÎÈÏ‡ ‰‡ '‰ ÌBi‰ Èk∑ ליֹום ח ֹובה  ּבאין ה ּלל ּו קר ּבנֹות   לכ ידיכם ; ּבמע ׂשה  ׁשכינת ֹו לה ׁשר ֹות  ƒ«ƒ¿»¬≈∆ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
.זה  ֶ

        ©¦§À¥£¤´¦¨´¤½¤§¥−´Ÿ¤¥®
    ©¦§§Æ¨¨´¥½̈©©«©§−¦§¥¬§Ÿ̈«

Ô‰‡Ïא  ‰LÓ ‡˜ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»…∆¿«¬…
:Ï‡NÈ ÈÒÏe È‰BÏÂ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

ÈBzב  a Ï‚Ú CÏ Ò Ô‰‡Ï Ó‡Â«¬«¿«¬…«»≈««≈
Ì„˜ ˜Â ÔÈÓÏL ‡˙ÏÚÏ Î„e ‡˙‡hÁÏ¿«»»¿««¬»»«¿ƒ¿»≈√»

:ÈÈ¿»

ˆÈÙג  eÈÒ ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»ƒ¿ƒ
‡L Èa n‡Â Ï‚ÚÂ ‡˙‡hÁÏ ÔÈfÚ a«ƒƒ¿«»»¿≈»¿ƒ»¿≈¿»

:‡˙ÏÚÏ ÔÈÓÏL«¿ƒ«¬»»

˜„Ìד  ‡Áa„Ï ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ Î„e B˙Â¿¿»¿ƒ¿«¿«»¿«»»√»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ È‡ ÁLÓ ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓe ÈÈ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿»¬≈»≈

:ÔBÎÏ ÈÏb˙Ó ÈÈ„ ‡˜È¿»»«¿»ƒ¿¿ƒ¿

ÔkLÓה  Ì„˜Ï ‰LÓ „ÈwÙ Èc ˙È eÈÒe¿ƒ»ƒ«ƒ…∆»√»«¿«
:ÈÈ Ì„˜ eÓ˜Â ‡zLk Ïk eÈ˜e ‡ÓÊƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿»√»¿»



עד              

      ©´Ÿ¤¤½¤©¨¨²£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£®
   §¥¨¬£¥¤−§¬§Ÿ̈«

     ©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ§©³¤©¦§¥̧©Æ©«£¥º
     ¤©¨«§Æ§¤´Ÿ¨¤½§©¥¬©«©§−§©´¨¨®
      ©«£¥º¤¨§©³¨¨Æ§©¥´©«£½̈©«£¤−¦¨¬

§Ÿ̈«
ÁaÊn‰ŒÏ‡ ˜∑( ת"כ) וירא ּבֹוׁש אהרן ׁשהיה  ¿«∆«ƒ¿≈«ְֲֵֶַָָָֹ

 לכ ּבֹוׁש? א ּתה  'ל ּמה  מ ׁשה : ל ֹו אמר  ְֶֶֶַַָָָָָָֹלג ׁשת .
E˙‡hÁ.נבחר ּת!' ּבקר ∑‡˙ ּבן ∑E˙ÏÚŒ˙‡Â.עגל  ְְִַָ∆«»¿ֵֶֶָָ¿∆…»∆

‰ÌÚ.איל  Ôa˜∑ מק ֹום ּכל  וכב ׂש. ועגל  ע ּזים  ׂשעיר  ִַ»¿«»»ְְִִִֵֶֶֶָָָ
למד  א ּתה  ּומ ּכאן ה ּוא , ׁשנה  ּבן "עגל ", .ׁשּנאמר  ֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
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'B‚Â BÚ‰Œ˙‡Â Na‰Œ˙‡Â∑ ּפי ֿ על  וכ ּלן מ ּלּואים ; וׁשל  זֹו א ּלא  נׂשרפת  חיצ ֹונה  ח ּטאת  מצינּו לא  ¿∆«»»¿∆»¿ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
.ה ּדּבּור  ִַ

     ©¦§©−¤¨«Ÿ¨®Â©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ¥¨Æ
   ¤©½̈©¦§§¥¬©©¦§¥−©¨¦«

e‡ˆÓiÂ∑ והזמנה ה ֹוׁשטה  .ל ׁשֹון ««¿ƒְְְַָָָָ

         

והזמנהוהזמנהוהזמנהוהזמנה ההההטהטהטהטה      יב )ל ל ל ל ט, "ו מציא ",(רש"י נאמר א ְְְְְְְְְְְְְֱִֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
 זריקת ה ה  לבאר,  וי ." קריב ו" נאמר ח את  ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָוא
זריקת   וא ,  האצע  טבילת אמצע ת היתה  ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָהח את
נאמר  לכ .  ה נת  לי  אמצע ת היתה  הע לה   ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ה טת   ע  ע לה , רק  והזמנה ") ("ה טה  " מציא ו"ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָ
ח את   וא לזריקה ; מז כ מ   ה היה  לאהר   ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָָֹֻה
טבילת     ה מסירת לאחר נספת פע ה  צר ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהיה 

ְֶַאצע .

ÈÈו „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»
:ÈÈ„ ‡˜È ÔBÎÏ ÈÏb˙ÈÂ Ôe„aÚz«¿¿¿ƒ¿¿ƒ¿¿»»«¿»

ÚÂ„ז ‡Áa„ÓÏ ˜ Ô‰‡Ï ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿«¿«¿¿»¿ƒ≈
‡nÚ ÏÚÂ CÏÚ tÎÂ C˙ÏÚ ˙ÈÂ C˙‡hÁ ˙È»«»»¿»¬»»¿««¬»¿««»
È„ ‡Ók ÔB‰ÈÏÚ tÎÂ ‡nÚ Ôa˜ ˙È „ÚÂ¿ƒ≈»À¿««»¿««¬≈¿»ƒ

:ÈÈ „Èwt«ƒ¿»

Ï‚Ú‡ח  ˙È ÒÎe ‡Áa„ÓÏ Ô‰‡ ˜e¿≈«¬…¿«¿¿»¿≈»∆¿»
:dÏ Èc ‡˙‡hÁ„¿«»»ƒ≈

ÏËeט  dÏ ‡Óc ˙È Ô‰‡ Èa eÈ˜Â¿»ƒ¿≈«¬…»¿»≈¿«
˙ÈÂ ‡Áa„Ó ˙˜ ÏÚ ‰ÈÂ ‡Ó„a dÚaˆ‡∆¿¿≈ƒ¿»ƒ«««¿««¿¿»¿»

:‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ˜È‡ ‡Óc¿»¬ƒƒ»¿«¿¿»

ck‡י  ÔÓ ‡ˆÁ ˙ÈÂ ‡˙ÈÏk ˙ÈÂ ‡az ˙ÈÂ¿»«¿»¿»»¿¿»¿»ƒ¿»ƒ«¿»
ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡Áa„ÓÏ ˜q‡ ‡˙‡hÁ ÔÓƒ«»»«≈¿«¿¿»¿»ƒ«ƒ¿»

:‰LÓ ˙È»…∆

ea‡יא  „È˜B‡ ‡kLÓ ˙ÈÂ ‡Na ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿»«¿»ƒ¿»
:‡˙ÈLÓÏ ‡aÓƒ»»¿«¿ƒ»

È˙יב  dÏ Ô‰‡ Èa e‡ÈËÓ‡Â ‡˙ÏÚ ˙È ÒÎe¿≈»¬»»¿«¿ƒ¿≈«¬…≈»
:BÁÒ BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ d˜Êe ‡Óc¿»¿»≈««¿¿»¿¿
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e‰‡hÁÈÂ∑ ח ּטאת ּכמ ׁשּפט  ׁשּלֹו∑ÔBL‡k.ע ׂשה ּו .ּכעגל  «¿«¿≈ְְִַַָָָ»ƒֵֶֶָ

   ©©§¥−¤¨«Ÿ¨®©©«£¤−¨©¦§¨«
ËtLnk ‰NÚiÂ∑" ּב"וּיקרא נדבה  ּבע ֹולת  כ )המפר ׁש .(ביצה ««¬∆»«ƒ¿»ְְְְְִַַַָָָָֹ

     

     ©©§¥»¤©¦§¨¼©§©¥³©Æ¦¤½¨©©§¥−
   ©©¦§¥®©¦§©−Ÿ©¬©«Ÿ¤

BtÎ ‡lÓÈÂ∑ קמיצה ‰˜a.היא  ˙ÏÚ „lÓ∑ ה ּתמיד ע ֹולת  אחר  ע ׂשה  א ּלה  .ּכל  «¿«≈«ְִִָƒ¿«…««…∆ִֵֶַַַַָָָָ

    ©¦§©³¤©Æ§¤¨©½¦¤¬©©§¨¦−
       £¤´¨¨®Â©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ¤©¨Æ¥½̈©¦§§¥¬
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   §¤©«£¨¦−¦©®¦̧¨©½¦¨«©§¨³
   §©«§©¤Æ§©§¨½Ÿ§Ÿ¤−¤©¨¥«

‰qÎÓ‰Â∑ ה ּקרב את  המכ ּסה  .חלב  ¿«¿«∆ְֵֶֶֶֶֶַַַ

    ©¨¦¬¤©«£¨¦−©¤«¨®©©§¥¬©«£¨¦−
©¦§¥«¨

˙BÊÁ‰ŒÏÚ ÌÈÏÁ‰ ˙‡ eÓÈNiÂ∑נמצא ּו להקטירם , אחר  לכהן ה ּמניף  ּכהן נתנן ה ּתנּופה  לאחר  «»ƒ∆«¬»ƒ«∆»ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹ
למ ּטה  .העליֹונים  ְְִֶַָָ

        §¥´¤«¨À§¥Æ´©¨¦½¥¦©«£²Ÿ§−̈
    ¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨¬¤«

ÈÂ˙יג  ‡‰‡Ï dÏ e‡ÈËÓ‡ ‡˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬»»«¿ƒ≈¿≈»»»¿»
ÏÚ ˜q‡Â ‡LÈ:‡Áa„Ó ≈»¿«≈««¿¿»

ÏÚ˙‡יד  ÏÚ ˜q‡Â ‡iÚk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÏÈlÁÂ¿«ƒ»«»¿»¿»«»¿«≈«¬»»
:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

ˆÈÙ‡טו ˙È ÈÒe ‡nÚ Ôa˜ ˙È ˜Â¿»≈»À¿««»¿ƒ»¿ƒ»
dÓ„a tÎÂ dÒÎÂ ‡nÚÏ Èc ‡˙‡hÁ„¿«»»ƒ¿«»¿»¿≈¿««ƒ¿≈

:‰‡Ó„˜k¿«¿»»

ÈÊÁ„k:טז d„ÚÂ ‡˙ÏÚ ˙È ˜Â¿»≈»¬»»¿»¿«ƒ¿»≈

ÏÚיז ˜q‡Â dpÓ d„È ‡ÏÓe ‡˙ÁÓ ˙È ˜Â¿»≈»ƒ¿»»¿»¿≈ƒ«¿«≈«
:‡Ùˆ ˙ÏÚÓ a ‡Áa„Ó«¿¿»«≈¬««¿»

˜iL„e‡יח  ˙ÒÎ ‡Îc ˙ÈÂ ‡Bz ˙È ÒÎe¿≈»»¿»ƒ¿»ƒ¿«¿«»
dÏ ‡Óc ˙È Ô‰‡ Èa e‡ÈËÓ‡Â ‡nÚÏ Ècƒ¿«»¿«¿ƒ¿≈«¬…»¿»≈

:BÁÒ BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ d˜Êe¿»≈««¿¿»¿¿

‡ÈÏ˙‡יט  ‡Îc ÔÓe ‡Bz ÔÓ ‡iaz ˙ÈÂ¿»«¿«»ƒ»ƒƒ¿»¬ƒ»
:‡ck ˆÁÂ ‡˙ÈÏÎÂ ‡e‚ ÈÙÁÂ¿»≈«»¿»¿¿»«¬««¿»

iaz‡כ  ˜q‡Â ‡˙Â„Á ÏÚ ‡iaz ˙È e‡ÈeLÂ¿«ƒ»«¿«»«∆¿»»¿«≈«¿«»
:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

‡‰Ôכא  Ì‡ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ ‡˙Â„Á ˙ÈÂ¿»∆¿»»¿»»¿«ƒ»¬≈«¬…
:‰LÓ „Èwt È„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡Ó‡¬»»√»¿»¿»ƒ«ƒ…∆



עו              

     ©¦¨̧©«£Ÿ¤¨¨²¤¨−̈©§¨«£¥®©¥À¤
   ¥«£©«©¨²§¨«Ÿ−̈§©§¨¦«

ÌÎÈÂ∑ יּׂשא יאר , , יברכ ּכהנים : ה ּמזּבח ∑iÂ„.ּבר ּכת  .מעל  «¿»¬≈ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ«≈∆ְִֵֵַַַ

              

   

ויברכויברכויברכויברכ גו גו גו גו '''' אתאתאתאת־ ־ ־ ־ ידו ידו ידו ידו   אהר אהר אהר אהר ֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽו ו ו ו א א א א  ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
י א  יאר, , יברכ , הני רת –  ובפירוש ויברכ כב . (ט, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

רש"י)

רת  מצות על הרי  א . ר"י : ר על  הק  יפרְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָ
מפר מ ע  נא , פרת  לק רק  נצט  הניְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָֹֹ
 יברכ" מפרט מ ע  ב . . הני רת היא  א ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹה רכה 
רכ ת  ג' ללת  הני רת יטא  הרי  י א ", ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹיאר

 יפ א כ ה  ותרצ . משכיל א ,חכמי שפתי ," רמב (ראה  ְְְִֵֵַַָ
ועוד ) .לדוד ,

וה ונה  ;חביר מתרצת חדא  זה , למר  ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוי
את אהר   לא  היא  ," ויברכ" מצות מצות מצות מצות, הני רת ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹ

אהר חר עת רצ רצ רצ רצ נ נ נ נ א א  ת א י ראל את לבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
רק   ה [להעיר, י א " יאר, , יברכ" , הני רת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹפס קי 
דר ־אימה ־ מקרא ", ל ט" המפר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלר"י 

על  קאי  " ויברכ" "ס  מק מ ת כ ה  דמ כח  ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָההלכה .
הני ].מצות מצות מצות מצות  רת ְְְְְֲִִִִִִַַַַַֹ

רת  על ה כחה  היתה   ה כינה  ה ראת ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָה ה ,
העד ת   מ ה ס ק  על ר"י  תב   כמ העגל, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָחטא 

פקודי) פרשת  על (סו ה "ה   לה יתר לי ראל ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ"עד ת
." יניה כינת ה רה  הרי  העגל, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָמע ה 

י ראל: ני  את אהר יר ה רכה  כ  ה ה ה ה ''''יבר יבר יבר יבר וזה ככככ ְְְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
חטא  רת אחרי  , עצמ מה "ה  יע  ה רכה  –ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ

עצמי " "אני  – " ילכ "ני  ה "ה  ה דיע  לג ,העגל, (תשא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
(ש ורש"י .יד 

חק ת"יאריאריאריאר  ני ל "יראה  כה )– ו , נשא והינ(רש"י , ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
י ראל. ני  י ה כינה  ותרה  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָ

" על־ידי  עס "י י י י אאאאוה א   יכ" – כו )" ,ש היינ(רש"י , ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
העגל. חטא  על ה "ה  ְְֵֵֵֶֶַַַָָָכ ר

      ©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½©¥´§½©§¨«£−
   ¤¨¨®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨¨«

'B‚Â Ô‰‡Â ‰LÓ ‡iÂ∑ מצאתי נכנס ּו? ל ּמה  «»……∆¿«¬…¿ְְִִָָָָ
ּכהנים ' 'ּתֹורת  על  ה ּנֹוספת  ּבּבריתא  מ ּלּואים  ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּבפר ׁשת 
מע ׂשה  על  לל ּמד ֹו אהרן? עם  מ ׁשה  נכנס  ל ּמה  ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּלנּו:
ּדן  הריני אחר ? לדבר  א ּלא  נכנס  לא  א ֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹה ּקטרת .
עב ֹודה , מעין ירידה  מה  ּברכה : טע ּונֹות  ּוביאה  ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָירידה 
מ ׁשה  נכנס  ל ּמה  למד ּת, הא  עב ֹודה . מעין ּביאה  ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹאף 
אחר : ּדבר  ה ּקטרת . מע ׂשה  על  לל ּמד ֹו אהרן? ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָֹֹעם 
ּכל  ונע ׂשּו ה ּקר ּבנֹות  ּכל  ׁשּקרב ּו אהרן ׁשראה  ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָָָֹּכיון
מצטער  היה  ליׂשראל , ׁשכינה  ירדה  ולא  ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֹה ּמע ׂשים 
עלי, ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשּכעס  אני 'יֹודע  ְֲִֵֵֶַַַַָָָָוא ֹומר :
למ ׁשה : ל ֹו אמר  ליׂשראל '! ׁשכינה  ירדה  לא  ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹֹּוב ׁשבילי
מ ּיד  ונת ּבּיׁשּתי'? ׁשּנכנס ּתי לי, ע ׂשית  ּכ אחי, ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ'מ ׁשה 

ׁשכינה  וירדה  רחמים  ּוב ּקׁשּו ע ּמֹו מ ׁשה  ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹנכנס 
‡˙ÌÚ‰Œ.ליׂשראל  eÎÈÂ e‡ˆiÂ∑:ויהי אמר ּו" ְְִֵָ«≈¿«¿»¬∆»»ְִִָ

עלינּו" אלהינּו ה ' צ )נעם  ׁשּתׁשרה (תהלים רצ ֹון 'יהי , ְְֱִִֵֵֶֶַָָֹֹ
ימי  ׁשבעת  ׁשּכל  לפי ידיכם '. ּבמע ׂשה  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשכינה 
ּופרק ֹו ּבֹו וׁשּמׁש ל ּמׁשּכן מ ׁשה  ׁשהעמיד ֹו ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹה ּמּלּואים 
נכלמים  יׂשראל  והיּו ׁשכינה , ּבֹו ׁשרתה  לא  יֹום , ְְְְְְִִִִֵָָָָָָָֹּבכל 
ׁשּטרחנּו, ה ּטרח  ּכל  ר ּבנּו, 'מ ׁשה  למ ׁשה : ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹוא ֹומרים 
העגל '! ע ֹון לנּו ׁשּנת ּכּפר  ונדע  ּבינינּו ׁשכינה  ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּתׁשרה 
וירא  ּתע ׂשּו ה ' ֿ צ ּוה  א ׁשר  ה ּדבר  "זה  להם : אמר   ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלכ
מ ּמּני, וח ׁשּוב  ּכדאי אחי אהרן ה '", ּכב ֹוד  ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹאליכם 
ּבכם  ׁשכינה  ּתׁשרה  ועב ֹודת ֹו קר ּבנֹותיו ֿ ידי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשעל 

ּבֹו ּבחר  ׁשה ּמק ֹום  .וּתדע ּו ְְֵֶַַָָ

         

 הע הע הע הע ל ל ל ל  אל אל אל אל  הההה'''' ב ב ב ב ד ד ד ד  כג )ו ו ו ו רא רא רא רא  חלי(ט,  מ ,' ע' ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
אי ה ימי  בעת נמ כה . חינה  על מ רה  ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָע ממ ת,

עב דת ידי  על ה כינה  ה ראת (הקרבת י י י י ראל ראל ראל ראל היתה  ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָ
מ דר  א ר ממ יכה  ה 'מ ה ' ועב דת ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָקרנת),

מ ד ז ה ראה  היתה  ה מיני     א ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָה ללת.
ה ללת.ה ה ה ה """"ה ה ה ה  מ דר מעלה  חינה  נמ כה  ולכ , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ה יע  י תר למ ה  י רד  י תר,  ב ה ל ללל  בהתאְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
.' ל'ע   ִַַַָה י 
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 ת ת ת ת א א א א צצצצהההה לא לא לא לא  א)(א א א א רררר אהר י, ני  ,' י הח 'א ר תב  ֲֲֲֲֶֶֶֶֹֹ ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
הרי לאל,  וי לה "ה . ע ה  קה  ,'פ ה מ 'לת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמת
ה '. רצ על עבר מ מע  ," ת א צה  לא  "א ר ְְְְֲִִֶֶַַָָָָֹתיב 
לה ' והתח רת התק רת ל ז דרה   הי למר,  ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָוי

עד  התק רת)  מ לצ לצ לצ לצ יייי(קטרת  נזקק נזקק נזקק נזקק ל א א א א  ; ְְְְִִֶֶֶֶֶַַֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִָֹֹ
 הי  יה ילא ילא ילא ילא מע מ מ מ מ דרדרדרדרי ה ', לרצ מלאה  התאמה  ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

. ה  נלרצ הפ נְְִֶֶַָָָרצ

      ©¥¬¥¥²¦¦§¥¬§Ÿ̈−©´Ÿ©¨®©¨ª−
 ¦§¥¬§Ÿ̈«

L‡ ‡ˆzÂ∑ ּבני מת ּו לא  א ֹומר : אליעזר  ר ּבי «≈≈≈ְֱִִֵֵֵֶֶַֹ
ר ּבן. מ ׁשה  ּבפני הלכה  ׁשה ֹור ּו ֿ ידי על  א ּלא  ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאהרן
ּתדע , ל ּמק ּדׁש. נכנס ּו יין ׁשת ּויי א ֹומר : יׁשמעאל  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָר ּבי

יין  ׁשת ּויי יּכנס ּו ׁשּלא  ה ּנֹותרים  הזהיר  מיתתן ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשאחר 
ּכדאיתא  וכ ּו', ּבית  ּבן ל ֹו ׁשהיה   למל מ ׁשל  ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָל ּמק ּדׁש.

ר ּבה " .ּב"וּיקרא  ְְִַַָָ

           

י תר, נעלית היתה  ואביה א  נדב  ל  דרגת הי ת  ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָע
מ י  לי ד  ה" :לאהר מ ה  אמר די ־ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹועד 
נענ זאת כל בחירי ",  "קרבי   קרא וה "ה  ," מְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹ
  לר הרא י  ה "יטל" הע ר גלל י תר, חמ ר נ עְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

פניו . הלכה  ר הְֲֶָָָָ
הא מר  ה א   "ל רה  הרב   ח למרת  אליעזר ְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָֹורי 
לכינה   ר ,ר מ י  מע  א  בר ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ"הא מר
לגילי ה גע  בר ה א  לר ה יטל מ ראל", ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָס ק 

י ראל. לכללת ְְְִִִֵַָָָה כינה 
אני  למ מ ראל:  אד יאמר אל הה ראה , ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמ ה 
לי רה  לח ת לרב  טל אהיה   ואי ה ני ,  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָותלמיד ־חכ
 אל א ר ר וה , ל ע הליכ ת וכ רה , ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָההלכה 

לעצמי ! לה רת כ חי  והלא   ה ' ְְְְֲֲִִַַַַֹעב דת
היה  זה  בכל־זאת ואביה א , נדב  ד ל לנ מי  י  לללל ְְֲִִִֶַָָָָָָָָָָָֹ

" , לאלאלאלאחטאאהר ני  אאאאמת פניא א א א הלכה  ר ה על־ידי  ְֶָֹֹ ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
א א  , לה רק  לא  נגע  ה    די ועד  ,"ר ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמ ה 

י ראל. ה כינה  ילי  ל העני להיפ  רְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

 ה רה  ימ ד  ואחד  אחד  מ ל  יר יסא :  ְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָלאיד
ל ל ועד   ה א  כל וה גה  הבנה  וקא  ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָיהיה 

ה רה . הבנת חד ר ְֲִֶַַַָָָיהיה 
תיי א מר י מעאל "רי  וא מר ר"י   י מ  וזה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

 נכנס יי ק ק ק ק גה ,ל ל ל ל וה הבנה   ינה  חינת ה א  יי :" ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָ
"ייייייייתתתת, גה וה הבנה   רי וחד  מלאי  הי יר "יי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

 כנס  ה א  ל ל ל ל ל ק ק ק ק והחטא  ר הח זה : צר ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ה ניסה  עת א א  אינ "יי עב דת ל ל ל ל ק ק ק ק "תיי  אבל  ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

להי ת  צריכה  א רה , הרי  , ק אינ נ לק  ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָהאד
וה גה : ְֲַַָָָָהבנה 

מלכי מל לפני   האד ע מד  אז ה פה , עני ה א   ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמק
 ' וכ מלא  ק י  מח ג מחוי  מא ה "ה ,  ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָהמלכי
אבל  ," מרי ק י  "עב א  ה יטל תכלית להי ת  ריְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
"יי "תיי  פ א להי ת צריכ ת רה  ויגיעת דת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָעב

ה רה . כל וחד רה  מ לאת ת מציא ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָל
ל אמרה  אילעאי  רי  יה דה  רי  צינ  כמ ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָ
רי ל ואמר ."יי "תי  לני   מי  הי ניו  ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָמטרניתא ,
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עח              
זה  והינ   יד מצי   ד למ לפי   ה ְְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָיה דה 
מ ני זה  הרי  ,"יי "תי  נראה  היה  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָגמ ת
היה  ברחנת , הרחנת פי  היתה   ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָה מ ת

 ה רה  הבנת חד ר  "יי ְֲִַַַַָָָ"תי 
האד מתל ,( ק) ה פה  זמ זה  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוה ה 
 פעל ח  תנ זה  הרי   "ל לגמרי  ת ציא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹמ
ביטל  היה  ה א , כל ה רה  לימ ד  אחר־ דת ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָעב

דבעי . וה גה  הבנה    היא   ע ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָהרא י ,
הפכי ני  ל החי ר כ י  אי ה אלה : נאלת  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאמנ
ביטל  ה מד , ל והבנת כל הר ה רה : ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלימ ד 
ר"י יר  המ ני נת ה בה   ?' וכ ת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָמציא

ל היה  למל "מ ל : ית ית ית ית לה ־ ־ ־ ־     יו מ  "' וכ ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
מלכי מל ל "־ית"  ה י ראל בני  ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהמד ר
' לח ר ה ח   לה תנ רית ה א  הרי  ה "ה ,  לכי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹה
זה   ע ביחד  וה גה , הבנה  ללמ ד  כל , ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָההפכי
את  יפעל על־ידי ־זה  עד  :' וכ  תאי ה יטל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַלהי ת
מתנהג   ל הע ואלק ת,  ל ע ל ( ההפכי (ב ' ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹהחי ר

ל  מסקנת ה מד  ל יסק ־ וכדרת על־י  , ד ימ ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ
על־ידי ־זה  מקרב  עלי , מר לא ־ל ה ס ק  על ז"ל תינְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָר

כל  ורא הוי ' כב ד  "ונגלה  ה ע ד    ק יר ר ר ר את יח יו  ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָָָָָָָ
.צדקנ מ יח  ביאת ר". הוי ' ְְְֲִִִִִֵֵַַָָפי 

         

 ק ק ק ק ל ל ל ל  נכנס נכנס נכנס נכנס  יי יי יי יי תתתתיי יי יי יי  .... .... מ מ מ מ הההה פני פני פני פני  הלכההלכההלכההלכה ררררההההְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
ב ) י, ה(רש"י – תב  מפר החטא  הרי  , לתמ  ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָֹֹי

לעיל  ה ה  למר,  וי ה '. לצי  נד  קטרת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַֹהקטיר
ה '"; מ פני   א "ו צא  ה כינה  ה ראת לגי  נאמר  סמְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

 עצמ עצמ עצמ עצמ מ ה  אזה זה זה זה  מ כח  ,אהר בני    מ פיע  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ
העב דה  מפר לכ ה כינה . י  רמה   דת ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָעב
הנהגת אפ ר ח היה  א א  דבעי , היתה   עצמְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹ

.ז ֲָָעב דה 

            

   

וגו וגו וגו וגו ''''  ת ת ת ת א א א א ו ו ו ו אכל אכל אכל אכל  יהוהיהוהיהוהיהוה מ מ מ מ פני פני פני פני   א א א א ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַֹֹו ו ו ו צא צא צא צא  ַַַַָָָָֹֹֹֹ ַַַַָָָָֹֹ
 נכנס יי תיי  א מר י מעאל רי  . . –  א ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָו צא 
 נס י א   תרי ה הזהיר מיתת אחר דע  , קְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹל
' וכ ית  ל היה  למל מ ל , קל יי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָתיי 

רה  ו קרא  רש"י)דאיתא  ובפירוש (י,ב . ְְְִִִַַָָָ
תח  על ע מד   מצא ,נאמ ית  ל היה  למל ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמ ל
אחר  ית  מ ה  תיקה ,  רא את וה יז ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹחני ת
א א  , הרא את הרג מה  מ ני   דעי י אנ ואי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָח יו ,
אנ חני ת, פתח  נס  לא  ואמר ה ני  את צה  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמ ה 

. הרא את הרג    דעי רבה )י (ויקרא ְִִִֶֶַָָָ
דר ה מ ברי  קת הע ר"י  נת מהי  להבי  ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָוצרי
א ,ה ־נפ מ ,"' וכ ית  ל היה  למל ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ"מ ל

"מ ל  ולמר לק ר  לי הוה  ,דר ה לדברי  לצ רק  נתְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ
 לה דיע  נרצ  וא רה ", ו קרא  דאיתא  ' וכ ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָלמל

הביא ? ה ל ח ת י  אי הרי  ה ל, כ ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאת
נדב נענ מה  מ ני   מתר  א בדבריו  למר,  ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוי
זה  ועל ,יי ית הא ר על נצט לא  והרי  ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָֹואביה א ,

,ל ה  העני זה  ית,  ל היה  למל מ ל  יר ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
" ת הי מ ני  ה א  , על ה זהר א  יתיתיתיתא ־על־י      " ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ

להבי  צרי היה  ל ה אזהרה מעצמ מעצמ מעצמ מעצמ ל מ לי     ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
.ל ה ל נרצ הפ היא  ז הנהגה   ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָמפרת

ל  ית ני   הי אהר ני  יו מ ,עניננ ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹועל־ר־זה 
,ית הנהגת  ידע  מעצמ ה ה  ," ד א "קרבי  ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָה "ה 

.פר זה  על נצט א   ְְְִֵֶֶַַַֹ

      ©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸÁ£¤¦¤̧§Ÿ̈³
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©«£«Ÿ
'B‚Â acŒL‡ ‡e‰∑(קטו ּדּבר ?(זבחים היכן ¬∆ƒ∆¿ִֵֵָ

ּבכבדי" ונקד ׁש יׂשראל  לבני ׁשּמה  כט)"ונעד ּתי .(שמות ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹֹ
מ ׁשה  ל ֹו אמר  'ּבמכ ּבדי'. א ּלא  "ּבכבדי", ּתקרי ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻאל 
ה ּבית  ׁשּיתק ּדׁש הייתי יֹודע  אחי! אהרן ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹלאהרן:
.ּב א ֹו ּבי א ֹו סב ּור : והייתי מק ֹום , ׁשל  ְְְִִִִֶָָָָָֻּבמיּדעיו

!ּומ ּמ מ ּמּני ּגד ֹולים  ׁשהם  אני ר ֹואה  (ת"כ .עכ ׁשיו, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָ
רבה) ‡‰Ô.ויקרא ÌciÂ∑(ושם ׁשתיקת ֹו,(שם על  ׂשכר  ק ּבל  «ƒ…«¬…ְִִֵַָָָ

ל ֹו ׁשּנאמרה  ה ּדּבּור , ע ּמֹו ׁשּנתיחד  ק ּבל ? ּׂשכר  ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומה 
יין  ׁשת ּויי ּפר ׁשת  ÈtŒÏÚÂ.ּבבחירי ∑È˜a.לב ּדֹו ְְִֵַַַָָƒ¿…«ְִִַ¿«¿≈

„k‡ ÌÚ‰ŒÏÎ∑ ּדין ע ֹוׂשה  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ּכׁשה ּקד ֹוׁש »»»∆»≈ְִֶֶַָָ
ּבא ּלּו, ּכן אם  ּומתק ּלס ; ּומתע ּלה  מתירא  ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָּבּצּדיקים 

א ֹומר : ה ּוא  וכן ּבר ׁשעים . ֿ ׁשּכן סח)ּכל  "נֹורא (תהלים ְְִֵֵֵֶָָָָ
א ּלא אלה  ,"מ ּמק ּדׁשי" ּתקרי אל  – "מ ּמק ּדׁשי ים  ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

'מ ּמק ּדׁשי'. ְִֶָֻ

ÓÈÓÏג  ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡e‰ Ô‰‡Ï ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…ƒ«ƒ¿»¿≈«
wÈ˙‡ ‡nÚ ÏÎ Èt‡ ÏÚÂ Lc˜˙‡ ÈÈ˜a¿»ƒ«ƒ¿««¿««≈»«»ƒ¿«»

:Ô‰‡ ˜È˙Le¿ƒ«¬…



עט               
        

קרביקרביקרביקרבי לאמרלאמרלאמרלאמר הההה'''' רררר א א א א רררר ההההא א א א   אהר אהר אהר אהר אל אל אל אל  מ מ מ מ הההה ַַַַֹֹו ו ו ו אמראמראמראמר ֶֶֶֶֹֹֹֹ ֲֲֲֲֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְִִִִֹֹֹֹ ַַַַֹֹ
 אהר אהר אהר אהר      ו ו ו ו א א א א בד בד בד בד   הע הע הע הע ל ל ל ל  ני ני ני ני  ועל ועל ועל ועל   ד ד ד ד ג )א א א א (י, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹ ֹֹ

 להתרח ע מד  מה  על ידע  ה  מה ס ק  ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמ מע 
חסיד ת  מבאר : לכ  ע ה לבאר  וי ידע . לא  אהר  ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹֹוא
 י להמ  פקיד  מלא " "בינא  ה א  ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹה 
 מטרניתא " "בינא  ה א  ואהר . ל ע ְְְְֱֲִִַַָָָָֹֹאלק ת
עצ מבאר, ע ד  למעלה .  ל הע את להעלת  פקידְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

אלק ת  דרת  וא , לאד נזק   לגר יכ לה  הרע  ְְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹידיעת
 לכ לנזק . רמת הרע  ידיעת אי לרע , ק ר  ל  לה איְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
בחינת  ה א  מ ה  י  , להתרח ל הה על ידע  ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹמ ה 
לו . מ יקה  לא  הרע  וידיעת  ל מהע מעלה  ְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹאלק ת
 לכ ,ל לה יק  יכ לה  היתה  ה דיעה   עצ אהר ־איְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמה ־

. להתרח ל מהה ידע  ְְִֵֵֵַַַָֹלא 

      ©¦§¨´¤À¤¦«¨¥Æ§¤´¤§¨½̈§¥¬ª¦¥−
      ́Ÿ©«£®Ÿ©´Ÿ¤£¥¤ÀÂ¦§º§³¤£¥¤Æ

   ¥¥´§¥«©½Ÿ¤¤¦−©©«£¤«
Ô‰‡ „c∑: ׁשּנאמר היה , עמרם  אחי  ע ּזיאל  …«¬…ְֱֲִִֵֶֶַַָָָֻ

ו) וג ֹו'"(שמות קהת  B‚Â'."ּובני ÌÎÈÁ‡Œ˙‡ e‡N∑ ְְְֵָ¿∆¬≈∆¿
ה ּכּלה , מ ּלפני ה ּמת  את  העבר  לחבר ֹו הא ֹומר  ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּכאדם 

ה ּׂשמחה  את  לער ּבב  .ׁשּלא  ְְְִֵֶֶַַָֹ

              

   

 מח אל  ד ה ני  מאת  אחיכ את  א" ה ס ק  ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹעל
ד )לחנה " את (י, העבר לחביר הא מר  אד ר"י  מפר , ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ה מחה . את לערב  א  ה ה , מ פני  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹה ת
קרבי נצט  ה ת" את "העבר זה  מע ה  ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמצינ

. י ו ה ְִִֵַַה ת,
:נ לק  האד עב דת נפלאה  ה ראה  ללמ ד   י ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָמ ה 

 " הרמ ויובל)תב  שמיטה  הל'  לבד(סו לוי  בט "לא  ְְִִֵֵֶַַַַָָֹ
 מדע והבינ ת א  חר נדבה  א ר ' כ ואי  אי ל ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָא א 
ארצ מעל פרק  ' כ  לעבד רתל ה ' לפני  לעמ ד  ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָלה דל
זה  הרי  , האד ני   א ר  יהר הח נת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָע ל
כה   מ ' כ ונחלת  חלק ה ' ויהיה  , י קד  קד  ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנתק

."  ללו  ְְֲִִִִֹלכהני
יכ ל  "לוי ", בחינת וה א  "ת א  חר "נדבה  זה   אי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָוה ה 

רק  לעס ק  עליו  " י קד  קד  נתק" יו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלח ב ,
מרע " "ס ר  רי ה  עניני  א קד ה , רה  ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָעניני 
לא  עדי  א זה   עסק מ טב   מאי רא " ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ"לאפרי 
ארצ מעל  רק לא  ועדי , י קד  קד  ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹנתק

." יהר ְִֶַַָ"הח נת
ה מחה ", את לערב  "לא  די  ה תב , מיענ מ ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹוזה 
ל"העביר   צרי ,רית  בל מד ר  מכ יהיה   ל העְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָ
אחיכ את  א" זה  בצי  מאי רא . לאפרי  ה ת" ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָאת
רמי מ  ה  א וקא .  י ו ה נצט " ד ה ני  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמאת
עליה  " לעבד רתל ה ' לפני  "לעמ ד   בדלי מ , ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָמע
ורק  ה ה ". "מ פני  ,"וה "לכל האיס ר העברת ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָלעס ק 
.רית  בל מד ר  מכ להי ת  ל הע יכ ר זה  פ אְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֻ

    ©¦§§À©¦¨ªÆ§ª¢Ÿ½̈¤¦−©©«£¤®
  ©«£¤−¦¤¬¤«

Ì˙zÎa∑נכנס ּו א ׁש ׁשל  ח ּוטין ׁשני ּכמין נׁשמתם ; א ּלא  ּבגדיהם , נׂשרפ ּו ׁשּלא  מל ּמד  מתים , ׁשל  ¿À√…»ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
ח ֹוטמיהם  ת"כ )לת ֹו נב . .(סנהדרין ְְֵֶ

     ©´Ÿ¤¤´¤©«£¿Ÿ§¤§¨¨Á§¦«¨¨̧¨¹̈
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    ¦§Æ¤©§¥½̈£¤−¨©¬§Ÿ̈«

Ï‡ÈfÚד  Èa ÔÙˆÏ‡Ïe Ï‡LÈÓÏ ‰LÓ ‡˜e¿»…∆¿ƒ»≈¿∆¿»»¿≈Àƒ≈
eÏeË eÈ˜ ÔB‰Ï Ó‡Â Ô‰‡„ È‰e‡ Á‡«¬ƒ¿«¬…«¬«¿¿ƒ
‡aÓÏ ‡L„e˜ Èt‡ Ì„˜ ÔÓ ÔBÎeÁ‡ ˙È»¬ƒ√»«≈¿»¿ƒ»»

:‡˙ÈLÓÏ¿«¿ƒ»

aÓÏ‡ה  ÔB‰ÈpzÎa ÔepÏËe eÈ˜e¿ƒ¿»À¿ƒÀ≈¿ƒ»»
:‰LÓ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡˙ÈLÓÏ¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ…∆

Ó˙È‡Ïeו ÊÚÏ‡Ïe Ô‰‡Ï ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿∆¿»»¿ƒ»»
ÔBÎÈLeÏe Úet Ôea˙ ‡Ï ÔBÎÈLÈ È‰Ba¿ƒ≈≈»¿«≈«¿≈
È‰È ‡zLk Ïk ÏÚÂ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ÔeÚf˙ ‡Ï»¿«¿¿»¿¿«»¿ƒ¿»¿≈
˙È ÔekÈ Ï‡NÈ ˙Èa Ïk ÔBÎÈÁ‡Â ‡Ê‚e¿»«¬≈»≈ƒ¿»≈ƒ¿»

:ÈÈ „È˜B‡ Èc ‡z„˜È»ƒ¿»ƒƒ¿»



פ              
eÚÙzŒÏ‡∑ ׁשאבל מ ּכאן, ׂשער . ּתג ּדל ּו אל  «ƒ¿»ְְִֵֵֶַַָָָ

ּבתס ּפרת . ב )אס ּור  יד  ּתער ּבב ּו(מו''ק  אל  א ּתם  אבל  ְְְְְֲִֶֶַַַָָֹ
מק ֹום  ׁשל  ˙e˙Ó.ׂשמחת ֹו ‡ÏÂ∑,ּכן ּתע ׂשּו אם  הא  ְִֶָָ¿…»Àֲִֵַָ

Ï‡NÈ.ּתמ ּות ּו ˙ÈaŒÏk ÌÎÈÁ‡Â∑ ׁשּצרתן מ ּכאן, ָ«¬≈∆»≈ƒ¿»≈ִֶָָָָ
ּבּה להתא ּבל  ה ּכל  על  מ ּטלת  ֿ חכמים  ּתלמידי  .ׁשל  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ

      ¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¤¨ª½¦¤²¤
      ¦§©¬§Ÿ̈−£¥¤®©©«£−¦§©¬¤«

   ©§©¥´§Ÿ̈½¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

     ©¦́§¥º̈©¥´§§©¨´¨¤´¦À̈§«Ÿ£¤²
      ¤¬Ÿ¤¥−§´Ÿ¨ª®ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«

ÎLÂ ÔÈÈ∑ׁשכר ּות ֹו  ּכדר ÌÎ‡a.יין «ƒ¿≈»ְְִִֶֶַ¿…¬∆
„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡∑( ת"כ) א ּלא לי להיכל ,אין ּבב ֹואם  ∆…∆≈ְִֵֵֶַָָָ

ֿ מ ֹועד ', אהל  'ּביאת  ּכאן נאמר  מ ּנין? ל ּמזּבח  ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבג ׁשּתם 

מה  מ ֹועד ', אהל  'ּביאת  ורגלים : ידים  ּבק ּדּוׁש ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָֹונאמר 
ּכאן  אף  ֿ מ ֹועד , אהל  ּכביאת  מזּבח  ּגיׁשת  ע ׂשה  ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּלה ּלן

ֿ מ ֹועד  אהל  ּכביאת  מזּבח  ּגיׁשת  .ע ׂשה  ְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

       «£©§¦½¥¬©−Ÿ¤¥´©®Ÿ¥¬©¨¥−¥¬
©¨«

ÏÈc‰Ïe∑ ּפס ּולה עב ֹודת ֹו – עבד  ׁשאם  למד ּת, הא  למח ּללת . קד ֹוׁשה  עב ֹודה  ּבין ׁשּתב ּדיל ּו (זבחים ּכדי ¬«¿ƒְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
ת"כ ) .יז.

     §−Ÿ¤§¥´¦§¨¥®¥¨©´ª¦½£¤̧
    ¦¤§Ÿ̈²£¥¤−§©¤«

˙B‰Ïe∑ ּבה ֹוראה ׁשּכֹור  ׁשאס ּור  יכ ֹול (ת"כ )ל ּמד  . ¿…ְִִֵֶָָָָ
...א ּת ּובני "א ּתה  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  מיתה ? ח ּיב  ְְִִֵֶַַַַָָָָָיהא 

תמת ּו" יח)ולא  ואין (במדבר ּבמיתה  ּבעב ֹודתם  ּכהנים  . ְְְֲֲִִֵַָָָָֹֹֻ
ּבמיתה  ּבה ֹוראתם  .חכמים  ְְֲִִָָָָָ

     

      ©§©¥̧¤¹¤©«£ÀŸ§¤´Â¤§¨Â̈§¤¦̧¨¨¬
     ̈¨»©«¨¦¼§´¤©¦§À̈©¤̧¤Æ¥«¦¥´
       §Ÿ̈½§¦§¬¨©−¥´¤©¦§¥®©¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−

¦«
ÌÈ˙Bp‰∑ עליהם ׁשאף  מל ּמד , ה ּמיתה . מן «»ƒְֲִִֵֵֶֶַַַָ

ׁשּנאמר : ה ּוא  העגל . ע ֹון על  מיתה  ט)נקנסה  (דברים  ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָ
'ה ׁשמדה ' ואין לה ׁשמיד ֹו", מאד  ה ' התא ּנף  ְְְְְְְֲִִֵַַַַַָָֹֹ"ּובאהרן

ׁשּנאמר : ּבנים , ּכּלּוי ב )א ּלא  ּפריֹו(עמוס  "וא ׁשמיד  ְְֱִִִִֶֶֶַַָָָ
ׁשּנאמר  מחצה , ּבּטלה  מ ׁשה  ׁשל  ּותפ ּלת ֹו ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹמ ּמעל ";

ט) ההוא "(דברים ּבעת  אהרן ֿ ּבעד  ּגם  "ואת ּפּלל  :.eÁ˜ ְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹ¿

‰Án‰ וקד ׁשים ∑‡˙ א ֹוננין, ׁשא ּתם  ֿ ּפי ֿ על  אף  ∆«ƒ¿»ְְִִִֶֶַַַָָ
לא ֹונן  ּומנחת ∑‡˙Án‰Œ‰.אס ּורים  ׁשמיני מנחת  זֹו ְֲִֵ∆«ƒ¿»ְְְִִִִַַ

BvÓ˙.נח ׁשֹון  ‰eÏÎ‡Â∑ לפי ל ֹומר ? ּתלמ ּוד  מה  ְַ¿ƒ¿»«ְְִַַַ
ּבּהׁשה  ּכּיֹוצא  ואין ׁשעה  ּומנחת  צ ּבּור  מנחת  יא  ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

מנח ֹות  ׁשאר  ּדין ּבּה לפר ׁש  הצר .לד ֹור ֹות , ְְְְְִֵַָָָָֻ

ÓÏÈc‡ז Ôe˜t˙ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ ÚzÓeƒ¿««¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»
e„ÚÂ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ„ ‡˙e ÁLÓ È‡ Ôe˙eÓ¿̇¬≈¿«¿»«¿»¬≈«¬»

:‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»¿…∆

ÓÈÓÏ:ח  Ô‰‡Ï ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»¿«¬…¿≈»

CnÚט  CÈe z‡ ÈzL˙ ‡Ï ÈeÓe ÓÁ¬«¿«≈»ƒ¿≈«¿¿»ƒ»
ÌÈ˜ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔBÎÏÚÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿»¿¿«

:ÔBÎÈ„Ï ÌÏÚ»»¿»≈

ÔÈeי  ‡lÁ ÔÈe ‡L„e˜ ÔÈa ‡LÙ‡Ïe¿«¿»»≈¿»≈À»≈
:‡ÈÎc ÔÈe ‡‡ÒÓ¿»»»≈«¿»

Ècיא  ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È Ï‡NÈ Èa ˙È ‡Ùl‡Ïe¿«»»»¿≈ƒ¿»≈»»¿»«»ƒ
:‰LÓ„ ‡„Èa ÔB‰Ï ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»¿ƒ»¿…∆

ÌÚÂיב  ÊÚÏ‡ ÌÚÂ Ô‰‡ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ«¬…¿ƒ∆¿»»¿ƒ
‡˙ÁÓ ˙È eÈÒ e‡zL‡c È‰Ba Ó˙È‡ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ»ƒ¿»»
ÈhÙ ‰eÏÎ‡Â ÈÈ„ ‡iawÓ ˙‡zL‡„¿ƒ¿»»«ƒÀ¿»«»«¿»¿ƒ¿»«ƒ
:‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È‡ ‡Áa„Ó ËÒaƒ¿««¿¿»¬≈…∆¿ƒƒ



פי               
         

מחצהמחצהמחצהמחצה להלהלהלה מ מ מ מ הההה ל ל ל ל  תתתתתפתפתפתפ( יב י, כ "ק (רש"י ס ר ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹ ְְְְֱֱֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ
,"מהר הרי  את אל סלנטר מהר"י  אדמ "ר, ְֲִֶֶַַַַָָָמו "ח 
ד עה  , וענה תפה , ל־  חסידי  מאריכי ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָמ ע 
מאריכי ולכ ,  א מחצה  ע ה  פה   א ְְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָָָֻה לגא 

ידי על :לפר  וי ס יק . מחצה    די  ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָתפה ,
ה רה  ו 'רגלי ' י תר, עלי נה  דרה   יעי מ ה פה  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָאריכ ת

נגד   ה מ ה .ל ל ל ל העלי נה  מ ה  ה רגת ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

       ©«£©§¤³Ÿ¨Æ§¨´¨½¦´¨§³§¨¨¤̧Æ
    ¦½¥«¦¥−§Ÿ̈®¦¥−ª¥«¦

EÈaŒ˜ÁÂ∑ ּבקד ׁשים חק  לבנֹות  ˆÈ˙Èe.אין ÔÎŒÈk∑ יאכל ּוה קא)ּבאנינּות  זבחים .(ת"כ . ¿»»∆ְְִֵָָָֹƒ≈À≈ƒְֲִַָֹ

      §¥Á£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈«Ÿ§Æ
       §¨´¨½©¾̈¨¤¬§Ÿ¤−¦¨®¦«¨§³

      §¨¨¤̧Æ¦§½¦¦§¥¬©§¥−§¥¬¦§¨¥«
‰Ùez‰ ‰ÊÁ ˙‡Â∑ צ ּבּור ׁשלמי eÏÎ‡z.ׁשל  ¿≈¬≈«¿»ְִֵֶַ…¿

B‰Ë ÌB˜Óa∑ ּבמק ֹום אכל ּו הרא ׁשֹונים  את  וכי ¿»»ְְְִִִֶָָָ
הזקקה  קד ׁשים , קד ׁשי ׁשהם  הרא ׁשֹונים  א ּלא , ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֻטמא ?
ּתֹו צריכים  אין א ּלּו אבל  קד ֹוׁש. ּבמק ֹום  ְְֲֲִִִֵֵָָָָָאכילתם 
יׂשראל , מחנה  ּתֹו להאכל  הם  צריכים  אבל  ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָה ּקלעים ,

מצרעים  ׁשם  מ ּלה ּכנס  טה ֹור  נה)ׁשה ּוא  מ ּכאן,(שם . ְְִִִִֵֶָָָָָֹ

העיר  ּבכל  נאכלין ק ּלים  EÈe.ׁשּקד ׁשים  ‰z‡ ְֱִִִִֶֶַָָָָָ«»»∆
EÈ˙e∑( ת"כ) לא ּבנֹותי אבל  ּבחלק , ּובני א ּתה  ¿…∆ְְֲֵֶֶֶַָָָֹ

לאכל  הן ר ּׁשא ֹות  מ ּתנֹות , להן ּתּתנּו אם  א ּלא  ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבחלק ,
ּתלמ ּוד  ּבחלק ? ה ּבנֹות  אף  א ּלא  אינֹו א ֹו וׁשֹוק . ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָּבחזה 
ואין  ל ּבנים  חק  – נּתנּו" ּבני ֿ וחק   חק ֿ "ּכי ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹל ֹומר :

ל ּבנֹות  .חק  ַָֹ

      ́©§º̈©«£¥´©§À̈©´¦¥³©«£¨¦Æ
        ¨¦½§¨¦¬§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨̧§¹§¨¤³

    ¦§Æ§¨½̈©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«
‰Ùez‰ ‰ÊÁÂ ‰Óez‰ ˜BL∑ א ׁשר" ל ׁשֹון «¿»«¬≈«¿»ְֲֶ

ּתר ּומה  ּומביא , מ ֹולי – ּתנּופה  ה ּורם ". וא ׁשר  ְְֲִִֵֶַַָָָה ּונף 
ּבׁשֹוק , ּתר ּומה  ה ּכת ּוב  ח ּלקן ול ּמה  ומ ֹוריד . מעלה  –ְְְְֲִִֶַַָָָָָ
והנפה  ּבהרמה  ׁשּׁשניהם  ידענּו, לא  ּבחזה ? .ּותנּופה  ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ÌÈÏÁ‰ ÈM‡ ÏÚ∑ ּבׁשעת למ ּטה  ׁשהחלבים  מ ּכאן «ƒ≈«¬»ƒְְֲִִִֶַַַָָָ
זה , את  זה  יכחיׁשּו ׁשּלא  ה ּמקרא ֹות  ויּׁשּוב  ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹּתנּופה .

אהרן" את  ּב"צו ׁשל ׁשּתן ּפר ׁשּתי .ּכבר  ְְְְְֲִֵֶַַַָָָֹ

     

      §¥´§¦´©«©À̈¨¬¨©²¤−§¦¥´
     ¨®Â©¦§ÂŸ©¤§¨¨³§©¦«¨¨Æ§¥´©«£½Ÿ

 ©«¨¦−¥«Ÿ
˙‡hÁ‰ ÈÚN∑.חד ׁש ֿ רא ׁש מ ּוספי ׂשעיר  ¿ƒ««»ְְִֵֶֹֹ

ע ּזים  ׂשעיר  ּבּיֹום : ּבֹו קרב ּו ח ּטא ֹות  ׂשעירי ְְְְִִִִֵַַָָָֹּוׁשל ׁשה 
נׂשרף  לא  ומ ּכּלן ֿ חד ׁש. רא ׁש ּוׂשעיר  נח ׁשֹון ְְְְִִִִֶַָָֹֹֹֻּוׂשעיר 

יׂשראל  חכמי ּבּדבר  ונחלק ּו זה . יׁש(בת''כ )א ּלא  , ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ויׁש נׂשרף , ב ֹו ׁשּנגעה  ט ּומאה  מ ּפני ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָא ֹומרים :
ּדֹור ֹות ; קד ׁשי ׁשה ּוא  לפי נׂשרף , אנינּות  מ ּפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָא ֹומרים :
להם  ׁשאמר  מ ׁשה , על  סמכ ּו ׁשעה  ּבקד ׁשי ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאבל 

מ ּצֹות " "ואכל ּוה  Lc.ּבּמנחה : Lc∑ ּדריׁשֹות ׁשּתי ְְְִִַַָָ»…»«ְְִֵ
א ּלּו? נאכל ּו ֿ מה  ּומ ּפני זה , נׂשרף  ֿ מה  מ ּפני ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָה ּלל ּו:

ּכהנים ' ּב'ת ֹורת  ה ּוא  וכן ּכ אלו נאכלו לא הגירסא קי ''א זבחים (ועיין ְֲִַָֹ
נאכלו) לא מה ומפני  הכי  הרא''ם Ó˙È‡ŒÏÚÂ.גרס  ÊÚÏ‡ŒÏÚ∑ «∆¿»»¿«ƒ»»

ה ּבנים  ּכנגד  ּפניו  הפ אהרן, ׁשל  ּכב ֹוד ֹו ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשביל 
ּדברי!∑Ó‡Ï.וכעס  על  ה ׁשיב ּוני להם : .אמר  ְַָ≈…ְֲִִֶַַַָָָ

C˜ÏÁיג  È‡ LÈc˜ ˙‡a d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»««¬««ƒ¬≈√»»
ÔÎ È‡ ÈÈc ‡iawÓ ‡È‰ CÈa ˜ÏÁÂ»√«¿»ƒƒÀ¿»«»«¿»¬≈≈

:˙È„wt˙‡ƒ¿«»ƒ

BL˜‡יד  ˙ÈÂ ‡˙eÓ‡„ ‡È„Á ˙ÈÂ¿»∆¿»«¬»»¿»»
CÈe z‡ ÈÎc ˙‡a ÔeÏÎÈz ‡˙eLÙ‡„¿«¿»»≈¿«¬«¿≈«¿¿»
eÈ‰È˙‡ CÈa ˜ÏÁÂ C˜ÏÁ È‡ CnÚ CÈ˙e¿»»ƒ»¬≈√»»»√«¿»ƒ¿¿ƒ

:Ï‡NÈ Èc ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓƒƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÏÚטו ‡˙eÓ‡„ ‡È„ÁÂ ‡˙eLÙ‡„ ‡˜BL»¿«¿»»¿∆¿»«¬»»«
ÈÈ Ì„˜ ‡Ó‡ ‡Ó‡Ï Ôe˙ÈÈ ‡ia˙ ÈaÀ̃¿»≈«¿«»«¿«¬»»¬»»√»¿»
È„ ‡Ók ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CnÚ CÈÏÂ CÏ È‰ÈÂƒ≈»¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿«»»¿»ƒ

:ÈÈ „Èwt«ƒ¿»

LÓ‰טז ÈÚz Úa˙Ó ‡˙‡hÁ„ ‡ÈÙˆ ˙ÈÂ¿»¿ƒ»¿«»»ƒ¿«»¿≈…∆
Èa Ó˙È‡ ÏÚÂ ÊÚÏ‡ ÏÚ Ê‚e „˜Bz‡ ‡‰Â¿»ƒ»¿≈«∆¿»»¿«ƒ»»¿≈

:ÓÈÓÏ e‡zL‡c Ô‰‡«¬…¿ƒ¿»»¿≈»



פב              
         

איתמראיתמראיתמראיתמר ועל ועל ועל ועל  אלעזראלעזראלעזראלעזר על על על על  קצקצקצקצ טז)ו ו ו ו מ ת(י, (לא,פרת ְְְְִִִִַַַַֹֹ ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
טע ת".כא) לכלל א  עס  לכלל א  . .  קצ ו" ר"י : רְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹ

למר   י – א  תב  א  עה מה  קד י  י הח ק  : ְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
היה  אפר בזה  סברא , ה לי  בר ה א  רת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָלקד י 

אחד מ ני  ולא  ו ת,  אד ני  ע ת אי מ ני  ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמחלקת
מדנ לאחרי  אבל טעה .  מה    , עס ה מ ני  עה  ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

.א    לפר ְֵֵֵַָָי

    ©À©«Ÿ£©§¤³¤©«©¨Æ¦§´©½Ÿ¤
       ¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦®§Ÿ¨´¨©´¨¤À¨¥Æ

     ¤£´Ÿ¨«¥½̈§©¥¬£¥¤−¦§¥¬§Ÿ̈«
ÌB˜Óa ˙‡hÁ‰Œ˙‡ ÌzÏÎ‡Œ‡Ï ÚecÓ««…¬«¿∆∆««»ƒ¿

L„w‰∑!? ׂשרפ ּוה והלא  אכל ּוה , ל ּקד ׁש ח ּוץ  וכי «…∆ְְֲֲִֶַַָָָָֹֹ
ׁשּמא  להם : אמר  א ּלא  ה ּקד ׁש"? "ּבמק ֹום  א ֹומר  ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּומה ּו

ונפסלה ? יצאה  ל ּקלעים  ˜„ÌÈL.ח ּוץ  L„˜ Èk ְְְְְִִַָָָָƒ…∆»»ƒ
‡Â‰∑: להם אמר  לאו. ל ֹו: אמר ּו והם  ּביֹוצא , ונפסלת  ƒְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָ

ה ּק ּובמק ֹום  אכל ּתם ה ֹואיל  לא  מ ּדּוע  היתה , ד ׁש ְְְֲִִֶֶַַַַָָֹֹ

B‚Â'.א ֹות ּה? ˙‡NÏ ÌÎÏ Ô˙ d˙‡Â∑ ׁשה ּכהנים ָ¿…»»«»∆»≈¿ֲִֶַֹ
מת ּכּפרים  ּובעלים  ‰Ú„‰.א ֹוכלים  ÔBÚŒ˙‡ ˙‡NÏ∑ ְְְְִִִִַָ»≈∆¬»≈»

מכ ּפר  ׁשה ּוא  היה , ֿ חד ׁש רא ׁש ׁשּׂשעיר  למדנּו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמ ּכאן
וח ּטאת  ׁשמיני ׁשח ּטאת  וקד ׁשיו, מק ּדׁש טמאת  ע ֹון ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָֻעל 

ּבא ּו לכ ּפרה  לא  .נח ׁשֹון ְְַַָָָֹ

     ¥«Ÿ¨´¤¨½̈¤©−Ÿ¤§¦®¨¨¸
    «Ÿ§¬Ÿ¨²©−Ÿ¤©«£¤¬¦¥«¦

'B‚Â ‡e‰Œ‡Ï Ô‰∑ לכם היה  ה ּובא  ׁשא ּלּו ≈…»¿ִֶֶָָָָ
ׁשּנאמר : ּכמ ֹו ו)ל ׂשרפ ּה, יּובא (לעיל  א ׁשר  ֿ ח ּטאת  "וכל  ְְְְֱֲֶֶֶַַָָָָָ

וג ֹו'" ‡˙d.מ ּדמ ּה eÏÎ‡z ÏBÎ‡∑לאכל ּה לכם  היה  ְִָָ»…¿…»ְְֶָָָָָ

א ֹוננים  ׁשא ּתם  ֿ ּפי ֿ על  ˆÈ˙Èe.אף  L‡k∑ לכם ְִִֶֶַַַ«¬∆ƒ≈ƒֶָ
.ּבּמנחה  ְִַָ

      ©§©¥̧©«£¹Ÿ¤¤À¥´Â©Â¦§¦¸¤
     ©¨¨³§¤«Ÿ¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½©¦§¤¬¨Ÿ¦−
      ̈¥®¤§¨©³§¦©¨Æ©½©¦©−§¥¥¬§Ÿ̈«

Ô‰‡ a„ÈÂ∑ ל ׁשֹון א ּלא  "ּדּבּור " ל ׁשֹון אין «¿«≈«¬…ְְִֵֶָ
ׁשּנאמר : כא)עז, אפ ׁשר ,(במדבר וג ֹו'". העם  "ויד ּבר  ְְְֱֵֶֶֶַַַַָָָ

מד ּבר ? ואהרן איתמר , ועל  אלעזר  על  קצף  ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹמ ׁשה 
אינֹו אמר ּו: ּכב ֹוד .  מ ּדר א ּלא  היתה  ׁשּלא  ידע ּת, ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹהא 
ואינֹו לפניו, מד ּברים  ואנּו יֹוׁשב  אבינּו ׁשּיהא  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּבּדין
ׁשּלא  מ ּפני יכ ֹול  ר ּבֹו. את  מ ׁשיב  ּתלמיד  ׁשּיהא  ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּבּדין

ל ֹומר : ּתלמ ּוד  לה ׁשיב ? ּבאלעזר  לא)היה  "וּיאמר (שם ְְְְִֶֶַַַָָָָָֹ
ּכׁשרצה , הרי וג ֹו'". ה ּצבא  ֿ אנׁשי אל  ה ּכהן ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאלעזר 
ּב'ספרי' מצאתי זֹו ה ּנׂשיאים ! ולפני מ ׁשה  לפני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּדּבר 

ׁשני  ּפנים  ‰˜eÈ.ׁשל  ÌBi‰ Ô‰∑? א ֹומר (זבחים מה ּו ִִֵֶָ≈«ƒ¿ƒֵַ

א ֹוננים ,קא) ּדמ ּה זרק ּתם  ׁשּמא  מ ׁשה : להם  אמר  ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹא ּלא ,
הקריב ּו, הם  וכי אהרן: ל ֹו אמר  ח ּלל . ׁשעבד  ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשהא ֹונן
ּומקריב  ּגד ֹול  ּכהן ׁשאני הקרב ּתי, אני הדיֹוט ֹות ? ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹׁשהם 

l‡k‰.א ֹונן  È˙‡ ‰‡˜zÂ∑ ה ּמתים היּו לא  אפ ּלּו ֵ«ƒ¿∆»…ƒ»≈∆ֲִִֵַָֹ
עליהם  א ֹונן להיֹות  ח ּיב  ׁשאני קר ֹובים , ׁשאר  א ּלא  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבני,
ׁשה ּכהן  ּכהנים , ּבפר ׁשת  האמ ּורים  ּכל  ּכג ֹון ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּכא ּלּו,

להם  hÁ‡˙.מ ּטּמא  ÈzÏÎ‡Â∑ ה ּייטב אכל ּתי, ואם  ִֵֶַָ¿»«¿ƒ«»ְְִִִַַַָ
ׁשאין (שם)∑‰ÌBi.וג ֹו'? מ ּתר , לילה  אנינּות  אבל  ְ«ְֲֲִֵֶַָָָֻ

קב ּורה  ּביֹום  א ּלא  ‰'.א ֹונן ÈÈÚa ËÈi‰∑ אם ְְֵֶָָ«ƒ«¿≈≈ִ
ּדֹור ֹות  ּבקד ׁשי להקל   ל אין ׁשעה , ּבקד ׁשי .ׁשמע ּת ְְְְְְְֵֵֵֵַָָָָָָָ

         

ררררת ת ת ת  קד קד קד קד י י י י  להקל להקל להקל להקל   ל ל ל ל  אי אי אי אי עהעהעהעה,,,, קד קד קד קד י י י י   מע מע מע מע  א א א ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָא
יט) י, ה א (רש"י אנינת  י קד לאכל הה ר סבר ֱֲֳִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹמ ה 

(ד מה  אבלת מנהגי  ידי  על מחה  לפע  א  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹדי 
קד י י הב ל אי   וא ,(" פרע אל  יכ רא" ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָלי 

הה ראה  ,אהר ל ה יב   על רת. לקד י  ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹעה 
א א  אינ מאבלת ה ה ה ה ''''לה נע  א ,לפני לפני לפני לפני  ה זח ,   מק ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

אינ ה רנת ה ה ה ה ''''אכילת (מ בדלפני לפני לפני לפני   כל לא אי ולכ ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָ
מיחדת). ה ראה  היתה   יהג עה , ....קד י  ְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ

˜LÈcיז ˙‡a ‡˙‡hÁ ˙È ÔezÏÎ‡ ‡Ï ÔÈ„Ó»≈»¬«¿»«»»«¬««ƒ
ÔBÎÏ ‰È d˙ÈÂ ‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È‡¬≈…∆¿ƒƒ¿»«»≈¿
ÔB‰ÈÏÚ ‡tÎÏ ‡zLÎ ÈBÁ ÏÚ ‡ÁlÒÏ¿«»»«≈¿ƒ¿»¿«»»¬≈

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

eb‡‰יח  ‡L„e˜ ˙ÈÏ dÓc ˙È ÏÚz‡ ‡Ï ‡‰»»ƒ»«»¿«¿≈¿»«»»
:˙È„wÙ È„ ‡Ók ‡L„e˜a d˙È ÔeÏÎÈz ÏÎÈÓ≈«≈¿»«¿¿»¿»ƒ«≈ƒ

„ÔÈיט  ‡ÓBÈ ‡‰ ‰LÓ ÌÚ Ô‰‡ ÏÈlÓe«ƒ«¬…ƒ…∆»»≈
ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙ÏÚ ˙ÈÂ ÔB‰˙‡hÁ ˙È eÈ»̃ƒ»«»¿¿»¬»¿√»¿»
˙ÈÏÎ‡ ÔBÙ el‡ ÔÈl‡k Ô˜Ú È˙È ‡ÚÚÂ«¬»»»ƒ»»¿ƒ≈ƒ¬»ƒ

‡˙‡hÁ:ÈÈ Ì„˜ Ôw˙‰ ÔÈ„ ‡ÓBÈ «»»»≈¬«≈√»¿»



פג               

    ©¦§©´¤½©¦©−§¥¨«
ÂÈÈÚa ËÈiÂ∑( ת"כ)'ׁשמע ּתי 'לא  ל ֹומר : ּבֹוׁש ולא  .ה ֹודה , «ƒ«¿≈»ְְִַַָָֹֹ

     

    ©§©¥§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥¬Ÿ
£¥¤«

Ô‰‡ŒÏ‡Â ‰LÓ Ï‡∑ ׁשּיאמר אמר  למ ׁשה  ∆…∆¿∆«¬…ְֶֶַַָֹֹ
‡Ì‰Ï.לאהרן  Ó‡Ï∑ לאלעזר ׁשּיאמר  אמר  ְֲַֹ≈…¬≈∆ְְֶֶַַָָָֹ

ּכׁשה ּוא  ליׂשראל ? "לאמר " א ּלא  אינֹו א ֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹּולאיתמר .

אמ ּור  ּדּבּור  הרי יׂשראל ", ֿ ּבני אל  "ּדּבר ּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָא ֹומר :
לבניו, אלהם "? "לאמר  מק ּים : אני מה  הא  ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹליׂשראל .

ּולאיתמר  .לאלעזר  ְְְִֶָָָָ

      ©§²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ³Ÿ©«©¨Æ£¤´
   «Ÿ§½¦¨©§¥−̈£¤¬©¨¨«¤

Ï‡NÈ ÈaŒÏ‡ eac∑ ה ׁשו ּכּלם  להיֹות את  ה  «¿∆¿≈ƒ¿»≈ְְִִֶָָֻ
וק ּבל ּו ּבדמימה  ׁשה ׁשוּו לפי זה , ּבד ּבּור  ְְְְְְְִִִִִִֶֶָֻׁשל ּוחים 

מאהבה  ה ּמק ֹום  ּגזרת  ‰iÁ‰.עליהם  ˙‡Ê∑ ל ׁשֹון ְֲֲֵֵֵֶַַַָָ…««»ְ
להיֹות  ּורא ּויין ּבּמק ֹום  ּדב ּוקים  ׁשּיׂשראל  לפי ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָח ּיים ,
מצ ֹות , עליהם  וגזר  ה ּטמאה  מן הב ּדילם  , לפיכ ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֻח ּיים ,
ׁשּנכנס  לר ֹופא  מ ׁשל  ּכל ּום . אסר  לא  הע ֹולם  ְְְְִֵֶַַָָָָָֹֻּולא ּמֹות 
ּתנח ּומא  ר ּבי ּבמדר ׁש ּכדאיתא  וכ ּו' הח ֹולה  את  .לב ּקר  ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ

‰iÁ‰ ˙‡Ê∑ ּומראה ּבח ּיה  א ֹוחז מ ׁשה  ׁשהיה  מל ּמד , …««»ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּתאכל ּו. לא  וזאת  ּתאכל ּו, זאת  ליׂשראל : ְְְְְִֵָָֹֹֹֹֹא ֹות ּה
מ ּכל  אחז ה ּמים  ּבׁשרצי אף  וג ֹו'", ּתאכל ּו ֿ זה  ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ"את 
ּתׁשּקצ ּו א ּלה  "ואת  ּבע ֹוף : וכן להם , והראה  ומין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמין

ה ּטמא " לכם  "וזה  ּבּׁשרצים : וכן ֿ הע ֹוף ", Ê‡˙.מן ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ…
‰Ó‰a‰ ÏkÓ .‰iÁ‰∑( כ ּבכלל (מנחות ׁשה ּבהמה  מל ּמד  ««»ƒ»«¿≈»ְְְִֵֵֶַַַָ

.ח ּיה  ַָ

             

בהמ ת  ח ת אכילת האיס ר על י ראל נצט א  ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹמה 
לתר אפר  מ ־רה  לאחרי  מ ד  טה רת אינְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
למע ה  נגע  זה  עני היה  לא  ז תק פה  ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹפטת,

ְַפעל:
י ראל  חנ  למ ־רה  ה מ כה  ה ק פה  ל  מְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ה אה ). לנה  (עד  סיני  מד ר למר, סיני , הר ְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָָסביב ת
:ג , י עלי ־ח לל מצא   אינ מד ר   מק יו מְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
זה , וכ צא  "נר"  מ ע פת, וכ וארנבת, פ ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמל,
להזהיר  רצ אי  " י א ר "ל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָועל־אחת־ה ־וכ ה 
ק מת  היתה  לא  לאו ־הכי  יו מ , אכילת איס ר על ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמ ד 

. לאכל לל ְְְְֶָָָָאפרת
 ה ("ל " ל"נח "מד ר"בנגע  מצא  (" ח על ל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ר  נח וה רא  ה ד ל ד ר  ליכ ה" תב   כמ]ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָ
צאת י דע  למקרא   ־חמ ה הרי   ["'ג ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָועקרב 

ת לנח" היה   פקיד ,"ענ "ע ד   לפניה הל  צרי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמ
 ־חמ ה דע  כפי  . יועקר  י נח להרג וכ ,"ר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָה
י  תיכר  ידע למע" ס ה  מצות   ק א ד ת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָלמקרא 
מאר  ת א ה ציאי  י ראל ני  את ה ב י  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָת
ב ד " ל"ענני  ה נה  אביו  ל הס יר בו אי  ," ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָמצרי
פטת  מבי , יו מ י ראל. ני  מחנה  את יפ הְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
. יועקר  י נח מצא   הי לא  י ראל מחנה  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹטח 
  ה נדבת  רמא  מ ה  עניני  א  לכל־לרא ,ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹולכ
ח ת  אכילת איס ר על נצט אחר־ ורק  ,' כ ְְֲֲִִִַַַַַַַַָָָוהקמת
 מ לפעל נגע  היה  בר טה רת, אינ ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָבהמ ת
  סיח  לאר י ב ,   למק  יתקרב א ר  ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָאחרי ־זה 
מ רי לקנת  תראפ היה  אז זה , וכ צא  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוע ג,

זה . וכ צא  , ל הע ְֵֶַָָָא מ ת

      ´Ÿ©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ§¨½Ÿ©«£©¬
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˙ÒÙÓ∑' סדיקא' ∑Òt‰.ּכתר ּגּומ ֹו: «¿∆∆ְְְִַָ«¿»
ּבלע "ז  ÚÒL.פלאנט "ה  ˙ÚÒLÂ∑ ׁשּמב ּדלת ְַַ¿…««∆«ְֶֶֶֻ

ּכתר ּגּומ ֹו: צ ּפרנין, ּבׁשּתי ּומ ּלמ ּטה  ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָמלמעלה 
מלמעלה  סד ּוק ֹות  ׁשּפרס ֹותיו ׁשּיׁש טלפין", ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ"ּומט ּלפא 

È‰BÈÚa:כ  ÙLe ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆¿«¿≈ƒ

ÔB‰Ï:א  ÓÈÓÏ Ô‰‡Ïe ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¬…¿≈«¿

ÈÁ˙‡ב  ‡c ÓÈÓÏ Ï‡NÈ Èa ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»»«¿»
:‡Ú‡ ÏÚ Èc ‡ÈÚa ÏkÓ ÔeÏÎÈ˙ Ècƒ≈¿ƒ»¿ƒ»ƒ««¿»

ÔÈÙÏËג  ÔÙÏhÓe ‡˙Òt Ô˜È„Ò Èc Ïk»ƒ¿ƒ»«¿»»«ƒ¿»ƒ¿ƒ
:ÔeÏÎÈz d˙È ‡ÈÚa ‡LÙ ‡˜qÓ ‡˙Òt«¿»»«¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»»«≈¿



פד              
מח ּבר ֹות  ׁשּמּלמ ּטה  לגמרי, ּומב ּדל ֹות  ׁשס ּוע ֹות  ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֻֻואינן

עא) b‰.(חולין ˙ÏÚÓ∑ מ ּמעיה האכל  ּומקיאה  מעלה  «¬«≈»ְֲִִֵֶֶַָָָָֹ
ּפיה  לת ֹו א ֹות ֹו הדק ּומחזרת  ּולטחנֹו ∑b‰.לכת ׁשֹו ְְְְֲֳִֵֶֶַָָָָ≈»
מ ּגזרת : ויּתכן ׁשמ ֹו; יד )ּכ ב  ה ּנּגרים ",(שמואל  "וכ ּמים  ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָ

ֿ ידי  ׁשעל  'ּפׁשרא ', ותר ּגּומ ֹו: ה ּפה ; אחר  נגרר  ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשה ּוא 

ונּמֹוח  נפ ׁשר  האכל  יתרה ∑Ó‰aa‰.ה ּגרה , זֹו ּתבה  ְְִִֵֶַַָָָֹ«¿≈»ְֵֵָָ
א ּמֹו ּבמעי ה ּנמצא  ה ּׁשליל  את  לה ּתיר  לדר ׁשה , .היא  ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָ

eÏÎ‡z d˙‡∑ ּבאזהרה והלא  טמאה . ּבהמה  ולא  …»…≈ְְְְְֲֵֵַַָָָָֹֹ
תע ׂשה ' ו'לא  ּב'ע ׂשה ', עליה  לעבר  א ּלא  (זבחים היא ? ְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

.לד )
         

רהרהרהרה מעלתמעלתמעלתמעלת .... .... רסהרסהרסהרסה ג ).מפרסתמפרסתמפרסתמפרסת רסה רסה רסה רסה (יא, –מפרסת מפרסת מפרסת מפרסת  ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
 ימי) חסד  ל  י ה ני  ה ' את ע בד   לאד ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָרמז
זאת  ע ה  מ כח  אז חה ), (מאל גב רה  ְְְֶֶֶֶֶָָָָָֹֹמקרבת)

. טבע מ ד  לא  , מי  רה רה רה רה ל לאדמעלת מעלת מעלת מעלת  רמז – ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ה א  לע ת, ע מד  ה א  ה ע ה   הא ו ב  ב  חֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָ
נפ – ל ה ' ני ס' ני    מי  .  ונח טב  ,ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאכ

טה רה '. 'המה  היא  ְְֲִִֵַַָָה המית
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eÏÎ‡˙ ‡Ï ÌNaÓ∑ ׁשאר א ּלּו, א ּלא  לי אין ƒ¿»»……≈ְִֵֵֶָָ
מ ּנין? טהרה , סימן ׁשּום  ל ּה ׁשאין טמאה  ְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבהמה 
סימני  קצת  ּבהן ׁשּיׁש א ּלּו, ּומה  ֿ וחמר : קל  ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאמר ּת

וכ ּו' אס ּור ֹות  כהנים)טהרה  בתורת הענין על ∑ÌNaÓ.(כל  ְֲֳָָƒ¿»»ַ
וקרנים  וגידין עצמ ֹות  על  ולא  ּבאזהרה , ְְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָֹּבׂשרם 

˙eÚb.ּוטלפים  ‡Ï Ì˙Ïe∑ יׂשראל יהיּו יכ ֹול  ְִַָ¿ƒ¿»»…ƒ»ְְִִֵָָ
ל ֹומר : ּתלמ ּוד  נבלה ? מ ּגע  על  כא)מזהרים  "אמר (לקמן ְְְֱִֵַַַַַָָֹֻ

יׂשראל  ואין מזהרין ּכהנים  – וג ֹו'" ֿ ה ּכהנים  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָֹֹֻאל 
חמ ּורה  ה ּמת  ּטמאת  ּומה  מע ּתה : ֿ וחמר  קל  ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻֻמזהרין,
- ק ּלה  נבלה  טמאת  ּכהנים , א ּלא  ּבּה הזהיר  לא  -ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֹֻ
ת ּגע ּו"? "לא  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ּומה  ֿ ׁשּכן?! ּכל  ְִֵֶַַַָָֹֹלא 
ּברגל  עצמ ֹו לטהר  אדם  ח ּיב  ׁשאמר ּו: וזה ּו ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּברגל ,

יז) .(ר''ה

         

רגל רגל רגל רגל   עצמ עצמ עצמ עצמ לטהרלטהרלטהרלטהר  אד אד אד אד ח)ח ח ח ח ב ב ב ב  יא, מ י (ר "י לאל,  י ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ה ה  למר,  וי וקא . לרגל מתיחסת ה הרה  ח בת ְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָל
 " קד "מקרא  ה ס ק  על א  פרת לעיל ר ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹר"י 
ל  מאחר כס ת". תה  לאכילה   קד ת א ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ"קרא 

עליו  ב מ ,תת ב אכילת   ה את  לק  האד ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָעל
את   לק  כח אי טמאה  תה  אכילה  הרי  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻלה הר,

.  ַה

LÙ‡ד  È˜qnÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÈc ˙È Ìa¿«»≈»≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»
˜ÈqÓ È‡ ‡ÏÓb ˙È ‡˙Òt È˜ÈcÒnÓeƒ«¿ƒ≈«¿»»»«¿»¬≈«ƒ
‡e‰ ‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ‡˙ÒÙe ‡e‰ ‡Ltƒ¿»«¿»»»¿ƒ»¿»»

:ÔBÎÏ¿

ÒÙe˙‡ה  ‡e‰ ‡Lt ˜ÈqÓ È‡ ‡ÊÙË ˙ÈÂ¿»«¿»¬≈«ƒƒ¿»«¿»»
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï»¿ƒ»¿»»¿

‰È‡ו ‡LÙ ‡˜qÓ È‡ ‡‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿»¬≈«¿»ƒ¿»ƒ
:ÔBÎÏ ‡È‰ ‡‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ‡˙ÒÙe«¿»»»¿ƒ»¿»»»ƒ¿

‰e‡ז ‡˙Òt ˜È„Ò È‡ ‡ÈÊÁ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»¬≈¿ƒ«¿»»
‡Ï ‡Lt ‡e‰Â d˙Òt ÔÈÙÏË ÔÙÏÈhÓe«ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»≈¿ƒ¿»»

:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ÒÓ LÙ»»¿»»¿

Ï‡ח  ÔB‰zÏe ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔB‰ÒaÓƒƒ¿¿»≈¿ƒ¿ƒ¿¿»
:ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ‡ÒÓ Ôe˜ƒ̇¿¿¿«¬ƒƒ¿



פה               

      ¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦´Ÿ£¤Á
     §©¦̧§©§¤¹¤©©À¦©©¦²©§¨¦−Ÿ¨¬

Ÿ¥«
ÈtÒ∑ ּבהם ׁשּׁשט  ׁשּנאמר :∑˜N˜N˙.א ּלּו ּכמ ֹו ּבֹו, ה ּקב ּועים  קל ּפין יז)א ּלּו א ק ׂשק ּׂשים (שמואל  "וׁשריֹון ¿«ƒֵֶֶָָ«¿∆∆ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַ

לב ּוׁש" .ה ּוא  ָ

      §ŸÁ£¤̧¥¹§©¦´§©§¤À¤©©¦Æ©§¨¦½
       ¦ŸÆ¤´¤©©½¦¦²Ÿ¤¬¤©«©−̈£¤´©¨®¦

  ¤¬¤¥−¨¤«
ıL∑ הארץ על  ונד  ׁשר ֹוח ׁש נמ ּו ּדבר  מ ׁשמע ֹו: מק ֹום  .ּבכל  ∆∆ְְְֵֶֶַַָָָָָָָָָ

           

    

סנ סנ סנ סנ יר יר יר יר   רררר־ ־ ־ ־ ל ל ל ל א א א א ל ל ל ל   י י י י א א א א רררר מ מ מ מ ל ל ל ל   אכל אכל אכל אכל ֶֶֶֶֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽאתאתאתאת־ ־ ־ ־ זהזהזהזה ְְְְִִִִֹֹֹֹ ֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַֹֹ
וק וק וק וק ק ק ק ק ת ת ת ת  סנ סנ סנ סנ יריריריר  ־ ־ ־ ־ ל ל ל ל אי אי אי אי א א א א רררר ל ל ל ל  .... ....  י י י י ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹוק וק וק וק ק ק ק ק תתתת ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ

:::: לכ לכ לכ לכ ההההא א א א   ק ק ק ק  י י י י( ט־יב (יא, ִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ
 ואי סניר ל   וי סניר, ל  י ק ק ת ל  ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָל

ק ק ת ב )ל נא, .(נדה  ְֶֶַ
:נ לק  האד עב דת זאת לבאר  ְְְֲֵֵַַָָָָֹוי

מזיר , מי –  ת ח   מק מיד   מצאי ה  גיְְְִִִִִִִִַַָָָָ
 מק והיא  , למי מ לה  רה   סקי ע אהל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹלי בי 
י ק ק  ה להי ת  וצרי י ראל. ני  ל  ת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָח
טפלי א א   ואינ ה ג, מע ר  אינ  ניה , יריסנְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ה ג, על ג ה  לב ה א   י ק ק :  ה את  י מְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

.  למק   ק מ ט ה ג  ה  יריסנְְִִִֶֶַַָָָָָ
ה ימ ד ,   מ  אינ ה רה  לימ ד   עניני על מ רה , ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוזה 
מי יראת – ק ק ת לה ימ ד :  ה  נצרכי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָאבל

את  המ רת מטי ח קב   מ ה ימ ד , על ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָרת
על  מ רה  אחר,   למק ט ה ג  ה  יריסנ ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָה ב אה .
הרמז   וזה ה כרח . עני ה א   א רה ,  החיד ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹח 
צריכה  היתה  לא  ה רה  כא רה  ז"ל תינר אמר ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹמה 
א א  סניר, ל  י ק ק ת ל  ל י  סניר, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָלכ ב 
ענינ ה ניר ויא יר", רה  יגיל   מ קרא  ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ"אמר

רה .  החיד ח  – רה  ְִִַַַַָָֹיגיל
– ק ק ת ל  ג נה , מ כת אמר על־זה  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָוה ה 
ו אי ה א  סניר, ל  י –  מיירא ־ ה א   למיד ־חכְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ
ל  י אבל לנה ג.  צרי  – טה ר ג וה א  רה   ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָיח
לא  רה   ח מי  – ק ק ת ל ואי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹסניר
זכה  "לא  ז"ל תינר מאמר טמא , ג ה א   מיְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָֹיראת־

ה ות".  ס ל ֲֵֶַַַָנע ית

      §¤−¤¦«§´¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¤
 ¦§¨−̈§©¥«

eÈ‰È ı˜LÂ∑ּבֹו יׁש אם  ער ּוביהן, את  לאסר  ¿∆∆ƒ¿ֱִֵֵֵֶֶֶֹ
טעם  צט)ּבנֹותן על ∑ÌNaÓ.(חולין מזהר  אינֹו ְֵַַƒ¿»»ְֵַָֻ

העצמ ֹות  ועל  eˆwLz.ה ּסנּפירים  Ì˙Ï ˙‡Â∑ שם) ְְֲִִַַַָָ¿∆ƒ¿»»¿«≈

מושיירונ"ש סו) יבח ּוׁשין ׁשּסּננן. יבח ּוׁשין ְְְְִִִֶַַַָלר ּבֹות 
.ּבלע "ז  ְַַ

      ́Ÿ£¤¬¥«²§©¦¬§©§¤−¤©¨®¦¤¬¤
 −¨¤«

'B‚Â BÏ ÔÈ‡ L‡ Ïk∑( ת"כ)? ל ֹומר ּתלמ ּוד  מה  …¬∆≈¿ְַַַ
ׁשּלֹו סימנין ה ּמעלה  א ּלא  מ ּתר  ׁשּיהא  לי אין ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּיכ ֹול ,
א ׁשר  "ּכל  ל ֹומר  ּתלמ ּוד  מ ּנין? ּבּמים  ה ּׁשירן ְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָֹל ּיּבׁשה ;

ּבּמים , ל ֹו היּו אם  הא  ּבּמים ", וק ׂשק ׂשת  סנּפיר  ֿ ל ֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָאין
מ ּתר  ּבעל ּית ֹו, ׁשה ּׁשירן ֿ ּפי ֿ על  .אף  ֲִִִִֶַַַָָָֻ

dÏט  Èc Ïk ‡iÓ Èc ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È»≈≈¿ƒ…ƒ¿«»…ƒ≈
‡iÏÁe ‡iÓÓÈa ‡iÓa ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈƒ̂ƒ¿«¿ƒ¿«»¿«¿«»¿«¬«»

:ÔeÏÎÈz ÔB‰˙È»¿≈¿

iÓÓÈa‡י  ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dÏ ˙ÈÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿«»
‡LÙ ÏkÓe ‡iÓ„ ‡LÁ ÏkÓ ‡iÏÁe¿«¬«»ƒ…ƒ¬»¿«»ƒ…«¿»

:ÔBÎÏ Ôep‡ ‡ˆ˜L ‡iÓ Èc ‡˙ÈÁ«¿»ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿

˙ÔeÏÎÈיא  ‡Ï ÔB‰ÒaÓ ÔBÎÏ ÔB‰È ‡ˆ˜LÂ¿ƒ¿»¿¿ƒƒ¿¿»≈¿
:ÔeˆwLz ÔB‰zÏ ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿¿¿«¿

iÓa‡יב  ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dÏ ˙ÈÏ Èc Ïk…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«»
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿



פו              

     §¤¥̧¤Æ§©§´¦¨½¬Ÿ¥¨«§−¤´¤
    ¥®¤©¤̧¤Æ§¤©¤½¤§¥−¨«¨§¦¨«

eÏÎ‡È ‡Ï∑( קיד לקט ּנים ,(שבת ה ּמאכילן את  לח ּיב  …≈»¿ְְֲִִִֵֶַַַַָ
אינֹו א ֹו . יד ֿ על  נאכלים  יהיּו לא  מ ׁשמע ֹו: ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּכ

ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ּבהנאה ? לאסרן יד )א ּלא  "לא (דברים ְְְֲֶַַַָָָָָֹ
ע ֹוף  ּכל  מ ּתרין. ּבהנאה  - אס ּורין ּבאכילה  ְֲֲֲִִִַַָָָָָֹֻתאכל ּו",

ּבא ֹות ֹו יׁש "למינה ּו", "למינֹו", "למינּה", ּבֹו: ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָׁשּנאמר 
ולא  ּבמראיהם  לא  לזה , זה  ּדֹומין ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹה ּמין

אחד  מין וכ ּלן .ּבׁשמ ֹותם , ְְִִֶָָָֻ

  .... §¤©̧¨½̈§¤¨«©−̈§¦¨«

  ¥¬¨Ÿ¥−§¦«

    §¥Æ©´©©«£½̈§¤©©§−̈§¤©¨®©
 §¤©¥−§¦¥«

ıp‰∑ אישפרוי"ר. «≈

  §¤©¬§¤©¨−̈§¤©©§«
CÏM‰∑:ר ּבֹותינּו סה)ּפר ׁשּו ה ּׁשֹולה (חולין פי '(זה  «»»ְֵֵֶֶַַ

וׁשלינּונא )מג ּבי ּה א ּונקל ֹוס : ׁשּתר ּגם  וזה ּו ה ּים . מן .ּדגים  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ÛeLÈÂ ÒBk∑ויׁש ּבּלילה  ה ּצֹועקים  צואיטי"ׁש הם  ¿«¿ְְֲִֵֵַַַָ

ייב "ו  ׁשּקֹורין ל ֹו ּדֹומה  אחר  וע ֹוד  ּכאדם , לסת ֹות  .להם  ְְְִֵֶֶֶַָָָָ

  §¤©¦§¤¬¤§¤©¨−̈§¤¨«¨¨«
˙ÓLz∑ ּדֹומה היא  ּבּׁשרצים  האמ ּורה  ותנׁשמת  ּבּלילה ; ּופ ֹורחת  לעכ ּבר  וד ֹומה  שורי"ץ  קלב "א  היא  ƒ¿∆∆ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ

טלפ "א  ל ּה וק ֹורין עינים  ל ּה ואין .ל ּה, ְְִִֵֵַָָָ

    §¥Æ©«£¦½̈¨«£¨−̈§¦¨®§¤©«¦©−
§¤¨«£©¥«

‰„ÈÒÁ‰∑ נקרא ול ּמה  ציגוני"א . לבנה  ּדּיה  זֹו «¬ƒ»ְְְִַָָָָָָ
חבר ֹותיה  עם  חסיד ּות  ׁשע ֹוׂשה  חסידה ? ְְֲֲִִִֶֶַָָָָׁשמ ּה

ׁשהיא ∑‰‡Ù‰.ּבּמזֹונֹות  לי ונראה  רגזנית . ּדּיה  היא  ְַ»¬»»ְְְִִִִִֶַַָָָ
היירו"ן  ל ּה ה ּבר ∑‰ÙÈÎec˙.ׁשּקֹורין ּתרנג ֹול  ִֶָ«ƒ«ְְַַָ

ׁשמ ֹו נקרא  ול ּמה  הרופ "א . ּובלע "ז ּכפ ּולה , ְְְְְְְְִַַַָָָָָוכר ּבל ּתֹו
"ונּגר  ּכר ּבל ּתֹו. היא  וזֹו ּכפ ּות , ׁשה ֹוד ֹו ְְְְִִֶַַַַָָּדּוכיפת ?
ר ּבֹותינּו ׁשּפר ׁשּו ּכמ ֹו מע ׂשיו, ׁשם  על  נקרא  ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָט ּורא ",

ׁשאחזֹו" "מי ּבפרק  ּגּטין ס ''ג )ּבמ ּסכת  .(דף  ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָ

      Ÿ¤´¤¨½©«Ÿ¥−©©§©®¤¬¤−
̈¤«

ÛBÚ‰ ıL∑ וחגבים ויּתּוׁשים  ּוצרעין זב ּובים  ּכג ֹון: הארץ , על  הר ֹוח ׁשין ה ּנמ ּוכים  ה ּדּקים  .הם  ∆∆»ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

      ©³¤¤Æ«Ÿ§½¦ŸÆ¤´¤¨½©«Ÿ¥−
     ©©§©®£¤³§¨©̧¦Æ¦©´©§©§½̈§©¥¬

 ̈¥−©¨¨«¤

ÔeÏÎ‡˙Èיג  ‡Ï ‡ÙBÚ ÔÓ ÔeˆwLz ÔÈl‡ ˙ÈÂ¿»ƒ≈¿«¿ƒ»»ƒ¿«¿
:‡ÈÊÚÂ ÚÂ ‡L Ôep‡ ‡ˆ˜Lƒ¿»ƒƒ¿»¿»¿«¿»

dÊÏ:יד  ‡˙ÈÙËÂ ‡˙È„Â¿«¿»¿»»ƒ»ƒ¿«

dÊÏ:טו ‡eÚ Ïk ˙È»»¿»ƒ¿≈

tÁL‡טז tˆÂ ‡ˆÈˆÂ ‡˙ÈÓÚ ˙a ˙ÈÂ¿»««¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ««¿»
:È‰BÊÏ ‡ˆÂ¿»»ƒ¿ƒ

ÙBt˜Â‡:יז ‡e ÈÏLÂ ‡È˜Â¿«¿»¿»≈»¿ƒ»

˜ÈÂ˜‡:יח  ‡˙‡˜Â ‡˙Âe«¿»¿»»ƒ«¿≈»

eË‡יט  bÂ dÊÏ ea‡Â ‡˙ÈeÁÂ¿«»ƒ»¿ƒƒ¿«¿««»
:‡ÙlËÚÂ«¬«≈»

‡Úaכ  ÏÚ Cl‰Óc ‡ÙBÚ„ ‡LÁ Ïk…ƒ¬»¿»ƒ¿«≈««¿«
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

„ÙBÚ‡כא  ‡LÁ ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È Ìa¿«»≈≈¿ƒ…ƒ¬»¿»
ÈÂlÚÓ ÔÈÏeˆ˜ dÏ Èc Úa‡ ÏÚ Cl‰Ócƒ¿««««¿«ƒ≈«¿ƒ≈ƒ»≈

:‡Ú‡ ÏÚ ÔB‰ ‡ˆt˜Ï È‰BÏ‚«¿ƒ¿«»»¿««¿»



פז               
Úa‡ ÏÚ∑ רגלים אר ּבע  ÂÈÏ‚Ï.על  ÏÚnÓ∑ ««¿«ְְִַַַַַƒ««¿«¿»

לצ ּו אר ּבע סמ ּו לבד  רגלים  ׁשּתי ּכמין ל ֹו יׁש אר ֹו ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָ
מתח ּזק  הארץ , מן ולק ּפץ  לע ּוף  ּוכ ׁשר ֹוצה  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹרגליו,
ּכא ֹותן  הר ּבה , מהן ויׁש ּופ ֹורח . ּכרעים  ׁשּתי ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּבא ֹותן
ּבהן, ּבקיאין אנּו אין אבל  לנגושט "א , ְֲִִִֵֶֶָָָׁשּקֹורין
רגלים  אר ּבע  ּבהם : נאמר ּו טהרה  סימני ְְְְֱֳִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשאר ּבעה 

ּכאן, ה ּכת ּובים  ּכרעים  א ּלּו וקרס ּלין, ּכנפים  ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָֻואר ּבע 
מצ ּויין  ה ּלל ּו סימנים  וכל  ר ּבֹו. את  ח ֹופין ְְְִִִִֶַָָָָָֻּוכנפיו
ׁשאין  ויׁש , אר ׁשרא ׁשן יׁש אבל  ׁשּבינֹותינּו, ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹּבא ֹותן
אנּו אין ּובזה  'חגב '; ׁשמ ֹו ׁשּיהא  וצרי זנב , ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָלהם 

ּביניהם  להב ּדיל  .יֹודעים  ְְְִִֵֵֶַ

    ¤¥³¤¥¤ÆŸ¥½¤¨«©§¤´§¦½
    §¤©¨§−̈§¦¥®§¤©«©§´Ÿ§¦¥½§¤

 ¤«¨−̈§¦¥«

      §ŸÆ¤´¤¨½£¤−©§©´©§¨®¦¤¬¤
 −¨¤«

'B‚Â ÛBÚ‰ ıL ÏÎÂ∑( ת"כ) טה ֹור – חמ ׁש ל ֹו יׁש ׁשאם  לל ּמד  .ּבא  ¿…∆∆»¿ְִֵֵֵֶַָָָ

     §¥−¤¦©¨®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©
̈¨«¤

‰l‡Ïe∑( ת"כ) ּבענין למ ּטה  להאמר  טמאה ∑e‡nhz.העתידין יׁש ּבנגיעתם  .ּכל ֹומר , ¿≈∆ְְְֲִִִֵֵַָָָָָƒ«»ְְְִִֵַָָָֻ

     §¨©Ÿ¥−¦¦§¨¨®§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©
̈¨«¤

Ì˙ÏpÓ ‡Np‰ŒÏÎÂ∑ ּכּבּוס טע ּונה  ׁשהיא  מ ּגע , מ ּטמאת  חמ ּורה  מ ּׂשא , טמאת  ׁשּנאמרה  מק ֹום  ּכל  ¿»«…≈ƒƒ¿»»ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻ
....ּבגדים  ְִָ

      §¨©§¥¿̈£¤´¦Á©§¤̧¤©§¹̈§¤´©
       ¥¤´¨Ÿ©À©§¥¨Æ¥¤´¨©«£½̈§¥¦¬¥−¨¤®
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£¤§²¦§−̈§Ÿ¬¦§«Ÿ
BÎBzŒÏ‡∑מאויר ֹו א ּלא  מ ּטּמא  חרס  ּכלי אין ∆ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ

כד ) ÓËÈ‡.(חולין BÎB˙a L‡ Ïk∑ ּומט ּמא ח ֹוזר  ה ּכלי …¬∆¿ƒ¿»ְְִֵֵַַ
ּׁשּבאויר ֹו 'ּבתֹוכ ֹו'(מה  ל ֹומר :  צרי אחרים: B˙‡Â.)ספרים ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָ¿…
eaL˙∑( ת"כ) ּבמקוה טהרה  ל ֹו ׁשאין .ל ּמד  ƒ¿…ְְֳִִֵֵֶֶָָ

      ¦¨¨¹Ÿ¤£¤´¥«¨¥À£¤̧¨¬¨¨²©−¦
     ¦§¨®§¨©§¤Æ£¤´¦¨¤½§¨§¦−¦§¨«

ÏÎ‡È L‡ ÏÎ‡‰ŒÏkÓ∑ מקרא על  מ ּוסב  ƒ»»…∆¬∆≈»≈ְִַָָ
א ׁשר  האכל  מ ּכל  יטמא .. ּבת ֹוכ ֹו א ׁשר  ּכל  ְְְֲֲִִֶֶֶֶָָָָֹֹהעליֹון:
חרס  ּכלי ּבת ֹו וה ּוא  מים  עליו יב ֹוא  א ׁשר  ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָיאכל ,
ּבכל  יּׁשתה  א ׁשר  מ ׁשקה  ּכל  וכן יטמא ; – ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָה ּטמא 
למדנּו יטמא . – ה ּטמא  חרס  ּכלי ּבת ֹו וה ּוא  ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּכלי
ּומת ּקן  מכ ׁשר  אכל  ׁשאין למדנּו הר ּבה : ּדברים  ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻֻמ ּכאן
אחת , ּפעם  מים  עליו ׁשּיב ֹוא ּו עד  טמאה  ְְִֵֶַַַַַַַָָָָֻלק ּבל 
לע ֹולם  טמאה  מק ּבל  אחת , ּפעם  מים  עליו ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻּומ ּׁשּבא ּו
מכ ׁשיר  מ ׁשקה , ה ּנקרא  וכל  וה ּׁשמן וה ּיין נג ּוב ; ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָואפ ּלּו
'א ׁשר  ה ּמקרא : לדר ׁש יׁש ׁשּכ ּכּמים , לטמאה  ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻזרעים 
ֿ ּכלי  ּבכל  יּׁשתה  א ׁשר  מ ׁשקה  ּכל  א ֹו מים , עליו ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָיב ֹוא 

ר ּבֹותינּו למד ּו וע ֹוד  האכל '. יטמא  כ )– מ ּכאן:(פסחים ְְְִִֵֶַָָָָֹ
יכ ֹול  ׁשנינּו: ׁשּכ ּכלים , מט ּמא  ה ּטמאה  ולד  ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשאין
ּתלמ ּוד  חרס ? ּכלי מאויר  מ ּטּמאין ה ּכלים  ּכל  ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָיהיּו
אכל  ֿ האכל ", מ ּכל  יטמא ... ּבת ֹוכ ֹו א ׁשר  "ּכל  ְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹֹל ֹומר :
ה ּכלים  ּכל  ואין חרס , ּכלי מאויר  מ ּטּמא  ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּומ ׁשקה 

ה ּטמאה  אבי ׁשה ּׁשרץ  לפי חרס , ּכלי מאויר  ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֻמ ּטּמאין
ח ֹוזר  אינֹו  לפיכ ה ּטמאה , ולד  מ ּמּנּו ׁשּנטמא  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻוה ּכלי
ׁשּנפל  ׁשה ּׁשרץ  ע ֹוד  ולמדנּו ׁשּבת ֹוכ ֹו. ּכלים  ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּומט ּמא 
ה ּתּנּור  ּבּפת : ה ּׁשרץ  נגע  ולא  ּבת ֹוכ ֹו וה ּפת  ּתּנּור  ְְְֲִֶֶַַַַַַַַַַָֹלאויר 
ה ּתּנּור  את  ר ֹואין נאמר  ולא  ׁשנּיה ; – וה ּפת  רא ׁשֹון, –ְְְִִִֶַַַַַָֹֹ
א ּתה  ׁשאם  ּתח ּלה , ה ּפת  ּותהא  טמאה  מלא  ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻּכא ּלּו
ּכלי  מאויר  מ ּלּטמא  ה ּכלים  ּכל  נתמעט ּו לא  ּכן, ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָֹא ֹומר 

טמא  ׁשהרי ולמדנּוחרס , מ ּגּבן; ּבהן נגעה  עצמ ּה ה  ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
ֿ אם ֿ א ּלא  זרעים , מכ ׁשרת  ׁשאינּה מים  ּביאת  על  ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָע ֹוד 
מק ּבלין  א ֹומר  א ּתה  ׁשאם  מ ּׁשּנּתל ׁשּו; עליהן נפל ּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּכן
ּומה ּו מים . עליו ּבא ּו ׁשּלא   ל אין ּבמח ּבר , ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻהכ ׁשר 
ׁשאין  ע ֹוד , ולמדנּו מים "?. עליו יב ֹוא  "א ׁשר  ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָא ֹומר :

ּכביצה  ּבֹו יׁש ֿ ּכן ֿ אם  א ּלא  אחרים , מט ּמא  (ת"כ .אכל  ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹ
פ ) אחת ,יומא ּבבת  ה ּנאכל  אכל  יאכל ", "א ׁשר  ׁשּנאמר : ,ְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

מ ּביצת  יֹותר  מחזיק  ה ּבליעה  ּבית  'אין חכמים : ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָוׁשער ּו
.ּתרנגלת ' ְְֶַֹ

     Â§ÂŸ£¤¦¸Ÿ¦¦§¨¨¬¨¨»¦§¨¼©
      §¦©²¦ª−̈§¥¦´¥®§¥¦−¦«§¬¨¤«

ÌÈÈÎÂ epz∑(יא הם ,(כלים ה ּמּטלטלים  ּכלים  «¿ƒ«ƒְְִִִֵֵַַ
על  ה ּקדרה  את  וׁשֹופת  ,ּתֹו להן ויׁש חרס  ׁשל  ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָוהם 

למעלה  ּפיהם  ּוׁשניהם  החלל , ׁשאין ∑ızÈ.נקב  ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָÀ»ֵֶ
ּבטבילה  טהרה  חרס  ÌÎÏ.לכלי eÈ‰È ÌÈ‡ÓËe∑ ְְֳִִִִֶֶָָָ¿≈ƒƒ¿»∆

ל ֹומר : ּתלמ ּוד  לנתצם ', אני 'מצ ּוה  ּתאמר : ְְְְֲִֶֶַַַָָֹֹֻׁשּלא 
– ּבטמאתן לק ּימן רצה  אם  לכם "; יהיּו ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֻ"ּוטמאים 

.ר ּׁשאי  ַַ

      ©´©§¬̈²¦§¥©−¦¦«§¤´¨®§Ÿ¥¬©
 §¦§¨−̈¦§¨«

ÌÈÓŒ‰Â˜Ó Be ÔÈÚÓ C‡∑, ל ּקרקע המח ּברים  ««¿»ƒ¿≈«ƒְְִַַַַָֻ
ללמד   ל יׁש וע ֹוד  טמאה ; מק ּבלין È‰È‰.אין ְְְְְְִִֵֵַָֹֻƒ¿∆

B‰Ë∑מ ּטמאת ֹו – ּבהם  Ì˙Ïa.ה ּטֹובל  Ú‚Â »ְִֵֶַָָֻ¿…≈«¿ƒ¿»»
‡ÓËÈ∑( ת"כ), ּבנבלתם ונגע  ּוב ֹור  מעין ּבת ֹו ה ּוא  אפ ּלּו ƒ¿»ְְְְְֲִִֵַַָָָֹ

ה ּטמאים  את  מטהר  אם  ֿ וחמר : קל  ּתאמר  ׁשּלא  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹיטמא .
את  ׁשּיּציל  ֿ וחמר  קל  לכ מ ּטמאתם , מ ּלּטמא , ה ּטה ֹור  ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

יטמא " ּבנבלתם  "ונגע  .נאמר : ְְְְֱִִֵֶַַָָָֹ

Ïkלג  de‚Ï ÔB‰pÓ ÏtÈ Èc ÛÒÁc Ô‡Ó ÏÎÂ¿»««¬«ƒƒ≈ƒ¿¿«≈…
:Ôea˙z d˙ÈÂ ‡zÒÈ de‚ Ècƒ¿«≈ƒ¿»«¿»≈¿«¿

È‰BÏÚלד  ÔeÏÚÈ Èc ÏÎ‡˙Óc ‡ÏÎÈÓ ÏkÓƒ»≈¿»¿ƒ¿¬≈ƒ«¬¬ƒ
ÏÎa È˙zLÈ È„ ‰˜LÓ ÏÎÂ ‡ÒÓ È‰È ‡iÓ«»¿≈¿»»¿»«¿≈ƒƒ¿≈≈¿»

:‡ÒÓ È‰È Ô‡Ó»¿≈¿»»

‡ÒÓלה  È‰È È‰BÏÚ ÔB‰zÏpÓ ÏtÈ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿≈¿»»
ÔÈ‡ÒÓe Ôep‡ ÔÈ‡ÒÓ ÔeÚzÈ ÌÈÈÎÂ epz«¿ƒ«ƒƒ»¿¿«¬ƒƒ¿«¬ƒ

:ÔBÎÏ ÔB‰È¿¿

„ÈÎלו È‰È ‡iÓ ˙eLÈk ˙Èa B‚Â ÔÈÚÓ Ìa¿««¿»¿≈¿ƒ«»¿≈¿≈
:‡ÒÓ È‰È ÔB‰zÏa ˜È„e¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿¿≈¿»»



צד              

      §¦³¦ŸÆ¦¦§¨½̈©¨¤¬©¥−©£¤´¦¨¥®©
 ̈−«

ÚeÊ ÚÊ∑" זר ּוע" זרע ֹונין. מיני ׁשל  זריעה  ∆«≈«ְְִִִֵֵֵֶַָ
ּכמ ֹו: ה ּוא , ּדבר  א)ׁשם  ֿ ה ּזרע ֹונים "(דניאל  מן ֿ לנּו ."ויּתנּו ְְְְִִִֵֵַָָָ

‡e‰ B‰Ë∑ ל ּקר ֹות ונתקן הכ ׁשר  ׁשּלא  ה ּכת ּוב ,  ל ּמד »ְְְְִִִֶֶַַַָָֹֻ
מים  עליו ׁשּיב ֹוא ּו עד  טמאה  לק ּבל  .אכל  ְְִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

      §¦³ª©©̧¦Æ©¤½©§¨©¬¦¦§¨−̈¨¨®¨¥¬
  −¨¤«

ÚÊŒÏÚ ÌÈÓŒÔzÈ ÈÎÂ∑ ׁשאם ׁשּנּתל ׁש. לאחר  ¿ƒÀ««ƒ«∆«ְְִִֶֶַַַ
ׁשּלא  זרע   ל אין ּבמח ּבר ", הכ ׁשר  "יׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֻּתאמר :

ÚÊ.הכ ׁשר ! ÏÚ ÌÈÓ∑,מ ׁשקין ׁשאר  ּבין מים  ּבין ְַֻ«ƒ«∆«ְְִִֵֵַַָ
נדר ׁש ה ּכל  לת ֹוכן; נפל  ה ּזרע  ּבין ה ּזרע  על  הם  ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּבין

ּכהנים ' ÂÈÏÚ.ּב'ת ֹורת  Ì˙ÏpÓ ÏÙÂ∑ מ ּׁשּנּגב אף  ְֲִַֹ¿»«ƒƒ¿»»»»ִֶַַֻ
ׁשם  עליו להיֹות  א ּלא  ּתֹורה  הק ּפידה  ׁשּלא  ה ּמים , ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹמן
אחת , ּפעם  טמאה  ק ּבלת  הכ ׁשר  עליו ּומ ּׁשּירד  ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻאכל ,

אינֹו הימ ּנּוׁשּוב  .נעקר  ֱֵֵֶֶָ

         

 לכ לכ לכ לכ ההההא א א א  טמא טמא טמא טמא  .... .... זרע זרע זרע זרע  על על על על   מי מי מי מי      י י י י לח)וכי וכי וכי וכי  מאכלמאכלמאכלמאכל(יא, ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
 ה '.יב יב יב יב יב' ה ' לעב דת רמז ––––– רטב רטב רטב רטב  רמז מאכל מאכל מאכל מאכל  ְֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ ֵֹֹ

טמאה  מק ל אינ מאכל ו 'לחלחית'. ח ת  מ ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָֻלעב דה 
 למק וקא  נמ כת ה מאה   , מי עליו   א ב ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻעד 

כפי ח ת. ספת   מ לק ל די  יתרה , קדה   ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
"לנגיעת  : ידי נטילת לפני  מאכל נגיעה  לגי  צינְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
לרת  מתא ה  אינ ז טמאה  רח  י  , לח אי  כרי ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֻה

ס ק ". קד ה    מק . . ְְְִִֵֶֶַָָֻא א 

     §¦³¨Æ¦©§¥½̈£¤¦¬¨¤−§¨§¨®
   ©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤

d˙Ïa∑( ת"כ קיח. ּבע ֹור (חולין ולא  ּוטלפים , ּבקרנים  ולא  וגידים , ּבעצמ ֹות  .ולא  ¿ƒ¿»»ְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָֹֹֹ

     §¨«Ÿ¥Æ¦¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨®¤
     §©Ÿ¥Æ¤¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨«¤

d˙ÏŒ˙‡ ‡Np‰Â∑ מ ּׂשא טמאת  חמ ּורה  ¿«…≈∆ƒ¿»»ְֲַַָָֻ
אין  וה ּנֹוגע  ּבגדים , מט ּמא  ׁשה ּנֹוׂשא  מ ּגע , ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֻמ ּטמאת 

ּבֹו: נאמר  ׁשּלא  טמאין, ּבגדיו"ּבגדיו ÏÎ‡‰Â."יכ ּבס  ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָֹ¿»…≈
d˙ÏpÓ∑ א ֹומר ּכׁשה ּוא  אכילת ֹו? ּתט ּמא ּנּו יכ ֹול  ƒƒ¿»»ְְְֲִֵֶֶַָָ

טה ֹור : ע ֹוף  כב )ּבנבלת  יאכל (לקמן לא  ּוטרפה  "נבלה  ְְְְִֵֵַַָָָֹֹ
ואין  ּבאכילת ּה ּבגדים  מט ּמאה  א ֹות ּה ֿ ב ּה", ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָלטמאה 

מ ּׂשא , ּבלא  ּבאכילת ּה ּבגדים  מט ּמאה  ּבהמה  ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹנבלת 
ֿ ּכן  אם  ה ּבליעה ; ּבבית  חבר ֹו ל ֹו ּתחב ּה אם  ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָּכג ֹון:
ול ּנֹוגע  ל ּנֹוׂשא  ׁשע ּור  ל ּתן "האכל "? ל ֹומר  ּתלמ ּוד  ְְִִֵֵֵֵַַַַַַָֹמה 

ּכזית  וה ּוא  אכילה , מב )ּכדי Ú‰Œ„Ú.(נדה ‡ÓËÂ∑ ְְְֲִִֵַָ¿»≈«»»∆
ׁשמ ׁש הערב  צרי ׁשּטבל , ֿ ּפי ֿ על  .אף  ֲִִֵֶֶֶַַַַָָ

     §¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¤¬¤−¬Ÿ
¥«¨¥«

ı‡‰ŒÏÚ ıM‰∑(סז ה ּיּתּוׁשין (חולין את  לה ֹוציא  «…≈«»»∆ְִִֶַַ
ׁשהרי  ׁשּבעד ׁשים , ה ּזיזים  ואת  וׁשּבּפֹולין ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּבּכליסין
מ ּׁשּיצא ּו אבל  האכל , ּבת ֹו א ּלא  הארץ  על  ׁשרצ ּו ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹלא 

נאסר ּו הרי וׁשרצ ּו, ÏÎ‡È.לאויר  ‡Ï∑ על לח ּיב  ְְְֱֲֲִֵֶָָ…≈»≈ְֵַַ
נמ ּו ּדבר  א ּלא  "ׁשרץ " קר ּוי ואין ּכא ֹוכל . ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָה ּמאכיל 

ונד  ּכר ֹוח ׁש א ּלא  נראה  ׁשאינֹו רגלים  .קצר  ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

      ŸÁ¥̧©¨¹§´Ÿ¥´©©§©À©
     ̈©§¥´©§©½¦§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¬Ÿ

  «Ÿ§−¦¤¬¤¥«

ÚeÊלז ÚÊ a Ïk ÏÚ ÔB‰zÏpÓ ÏtÈ È‡Â«¬≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿«»«¿«≈«
:‡e‰ ÈÎc ÚcÊÈ Ècƒƒ¿¿»¿≈

ÏtÈÂלח  ‡ÚÊ (a) ÏÚ ‡iÓ Ôe‰È˙È È‡Â«¬≈ƒ¿«¬«»«««¿»¿ƒ≈
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ÒÓ È‰BÏÚ ÔB‰zÏpÓƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿»»¿

ÔBÎÏלט  ‡È‰ Èc ‡ÈÚa ÔÓ ˙eÓÈ È‡Â«¬≈¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿
„Ú ‡ÒÓ È‰È dzÏa ˜Èc ÏÎÈÓÏ¿≈»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿≈¿»»«

:‡LÓ«¿»

È‰ÈÂמ  È‰BLeÏ ÚaˆÈ dzÏpÓ ÏeÎÈ„e¿≈ƒ¿ƒ¿«¿««¿ƒƒ≈
ÚaˆÈ dzÏ ˙È ÏBhÈ„e ‡LÓ „Ú ‡ÒÓ¿»»««¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿««

:‡LÓ „Ú ‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BLeÏ¿ƒƒ≈¿»»««¿»

‰e‡מא  ‡ˆ˜L ‡Ú‡ ÏÚ LÁc ‡LÁ ÏÎÂ¿»ƒ¬»¿»≈««¿»ƒ¿»
:ÏÎ‡˙È ‡Ï»ƒ¿¬≈

ÏÚמב  Cl‰Óc ÏÎÂ È‰BÚÓ ÏÚ Cl‰Óc Ïk…ƒ¿«««¿ƒ¿…ƒ¿«««
‡LÁ ÏÎÏ ÔÈ‡Ï‚ ˙e‡È‚Ò Ïk „Ú Úa‡«¿««»¿ƒ«¿»ƒ¿»ƒ¬»
‡ˆ˜L È‡ ÔepÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Ú‡ ÏÚ LÁc¿»≈««¿»»≈¿À¬≈ƒ¿»

:Ôep‡ƒ



צה               
ÔBÁbŒÏÚ CÏB‰∑,"ּגח ֹון" ּול ׁשֹון נח ׁש. זה  ≈«»ְֶָָָ

מעיו  על  ונֹופל  ׁשח   ׁשה ֹול ‰kCÏB.ׁשח ּיה , Ï∑ ְְִֵֵֵֶַָָָ…≈
ל ּדֹומה  ה ּדֹומה  ואת  ה ּׁשל ׁשּולין ÏÚ.להביא  CÏB‰ ְְְִִִֶֶֶַַַָ≈«

Úa‡∑ עקרב הח ּפּוׁשית ∑Ïk.זה  את  להביא  «¿«ְֶַָ…ְִִִֶַָ

ל  ה ּדֹומה  ואת  ּבלע "ז aÓ‰.ּדֹומה אשקרבו"ט  ְְֶֶֶַַַַ«¿≈
ÌÈÏ‚∑ ועד מרא ׁשֹו רגלים  ל ֹו ׁשּיׁש ׁשרץ  נדל , זה  «¿«ƒְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

צינטפיד "ש  וק ֹורין ּולכאן לכאן .זנב ֹו ְְְְִָָָ

              

     

 ח ח ח ח על על על על ־ ־ ־ ־  ל ל ל להההה ֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֹֹל ל ל ל 
מעיו  על ונפל ח , ל ה ח ה ,  ח ל . נח (יא,זה  ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

רש"י) ובפירוש מב .

וקא   ח ה כ נת מ ל ה תב  קט  ע ה לפר  ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָי
:ר ה דר  ח " ל ה ח ה ,  ח ל"ְְְְִֵֶֶֶַָָָ

ז"ל חכמינ ב )אמר לה , א חלק יצר־הרע ".(זהר  א   נח" ְֲֵֵֶַַָָָָָָ
תלפ  לאד א  ה צר־הרע  אי ה תב , מיענ מְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
האכילה  תאות ק ע  היה  מעיו ", על ל ה" ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהיה 
לאד ה צר־הרע  א מר רא נה  א א  , יארצ  בעניניְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ח ". ל ה" ְִֵֶֶָהיה 
מי  רא  עיניכ  מר  א" ה רה  לה ראת נד  ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָלמר:

א ה " כו )רא  מ , רא ,(ישעיה  להעלת  צרי  האד , ְֲִֵֶֶַָָָָָָֹ
לה ריד  לאד ה צר־הרע  א מר הא ־ל, גדלת נלהתְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

ה צר־הרע יכ ל ועל־ידי ־זה  ח ". ל ה" ולהי ת  ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹרא
היה  לבד  ז א  עד  ,רחמנא ־ליצל , האד את ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלה ריד 
היה  הינ מעיו ", על "נפל היה  א א  מעיו , על "ל ה"ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

.רחמנא ־ליצל תאו ת לגמרי  ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָק ע 
ז"ל חכמינ ב )כמאמר קה , יצר־הרע ,(שבת ל תמנ א " ְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָ

עב דה ־  עב ד  ל א מר עד  ' וכ  ע ה  ל א מר   ְֲֲֲֵֵֵֶַַָָה
ָָזרה ".

" מר" עניני  ק ע  להי ת היא  מ ה  לה צל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָוהעצה 
ה רה  בפנימ ת כלל רה  העסק  ה א  " מי" ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָו

'פרט חלק לקוטי־שיחות בתחילתו . התניא לבעל אור ' 'תורה  (ראה  ְִָ
9־1038) ה א עמוד  הרי  רה , וע סק   רא " מרי" כ ,ְְֲִִֵֵֵֶַָֹ

יצר־הרע ". א   ח מ "ה ִֵֵֶַַָָָָנל

   ©§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½§¨©¤−¤©Ÿ¥®
    §³Ÿ¦©§Æ¨¤½§¦§¥¤−¨«

eˆwLzŒÏ‡∑: ּכתיב ׁשהרי ּבאכילתן, «¿«¿ְֲֲִִֵֶַָָ
ת ּטּמא ּו, ולא  וכן ּבמ ּגע . נפ ׁש ׁשּקּוץ  ואין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ"נפ ׁשתיכם ".

Ìa.ּבאכילתם  Ì˙ÓËÂ∑ ּבהם מ ּטּמאין א ּתם  אם  ֲִַָָ¿ƒ¿≈∆»ְִִִֶֶַַָ

ּוביׁשיבת  ה ּבא  ּבע ֹולם  אתכם  מט ּמא  אני אף  ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבארץ ,
.מעלה  ְַָ

     ¦´£¦´§Ÿ̈»¡«Ÿ¥¤¼§¦§©¦§¤Æ¦«§¦¤´
      §¦½¦¬¨−¨®¦§³Ÿ§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½

  §¨©¤−¤¨«Ÿ¥¬©¨¨«¤
ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡ Èk∑ ׁשאני קד ֹוׁש, ׁשאני ּכׁשם  ƒ¬ƒ¡…≈∆ְֲֲִִֵֶֶָ

עצמכם  את  ק ּדׁשּו "והתק ּדׁשּתם ", :ּכ אלהיכם , ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָֹה '
˜„ÌÈL.למ ּטה  Ì˙ÈÈ‰Â∑ אתכם אק ּדׁש ׁשאני לפי ְַָƒ¿ƒ∆¿…ƒְְֲֲִִֵֶֶֶַ

ה ּבא  ּובע ֹולם  B‚Â'.למעלה  e‡nË˙ ‡ÏÂ∑ לעבר ְְַַָָָָ¿…¿«¿¿ֲַֹ

וזה ּו מלק ּות . – לאו וכל  הר ּבה ; ּבלאוין ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָעליהם 
ּבּגמרא : נמלה ׁשאמר ּו אר ּבע , ל ֹוקה  – ּפּוטיתא  אכל  ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשׁש ל ֹוקה  – צרעה  חמ ׁש, ל ֹוקה  –. ְִֵֵֶֶָָ

              

    

והייתוהייתוהייתוהיית      והתק והתק והתק והתק גו גו גו גו ''''  תיכ תיכ תיכ תיכאתאתאתאת־ ־ ־ ־ נפנפנפנפ צצצצ ְְְְְְְְַַַַַַַַאל אל אל אל ־ ־ ־ ־ְְְְֶֶֶֶַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֽֽֽֽ
אני אני אני אני   קד קד קד קד י י י י   י י י י מג ־מד )קד קד קד קד (יא, ְְְְֹֹ ִִִִִִִִִִִִָָָָָָָָֹֹ

לאחרי אס רת, מאכלת הלכ ת   ס  " הרמ ְְְְֲֲֲִֵַַַַַָָָתב 
אל  "כלל  ה מ ני   חכמי אסר  ברי ה את ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָנה 
מביא   א  דברי ה זהר "ל ," תיכנפ את צְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ה "ה ,  ל נפ ממרק  ,לנפ יתרה  וטהרה  ְְְְְְְְֳֵֵֵַַַָָָָָָָקד ה 

אני ".  קד י   י קד  והיית   והתק ְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַַָָאמר

וקא  " א  דברי "ה זהר  " הרמ תב  מ ע   לע  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָוי
"מביא  ,"צ "ל מ ני   חכמי  אסר  ברי ה  הְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ברי לגי   תב  ולא  ,"לנפ יתרה  וטהרה  ְְְְְְְְֳִֵֵֵַַַָָָָָָֹקד ה 

?"צ "ל  ה קרא   ירְְְְְִִֵֶַַַָָהמפ
ה  ברי מה ה הירת דר מיענ ה בזה  למר,  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוי

. בריה מ "צ ְְְְִִֵֶַַ"בל
ה ,"צ "ל   מ  חכמי אסר  ברי ה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָה ה 

LÁ‡מג  ÏÎa ÔBÎÈ˙LÙ ˙È eˆwL˙ ‡Ï»¿«¿»«¿»≈¿»ƒ¬»
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צו              
" מה מתא ננת ' כ מה קהה   אד ני  רב  פ"  בריְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָ

כט) הלכה  כא " הרמב מה (לשו , לתמ   מק  י   וא ,ְְִִֵֵַָָ
א ר  , א  ברי מ לה נע   רי להזהיר  חכמי  ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָרא

? מה להתרחק   אד ני  רב  טבע  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָלאו ־הכי 
דברי תזהיר  האד נת , " הרמ מיענ מ ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָוזה 

מ ני א א  ,פ טבע  מ ד  רק  לא  להי ת צריכה   ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹא
לנפ יתרה  וטהרה  קד ה  מביא   א  ברי מ ְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ"ה זהר
לקד ת  נגע  ה  היינ הק "ה "  ל נפ ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָממרק 

.פ ה ְֳֶֶַַָוטהרת

      ¦´£¦´§Ÿ̈À©©«£¤³¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦
       ¦«§¬Ÿ¨¤−¥«Ÿ¦®¦«§¦¤´§¦½¦¬¨−¨«¦

ÌÎ˙‡ ‰ÏÚn‰ '‰ È‡ Èk∑ׁשּתק ּבל ּו ֿ מנת  על  ƒ¬ƒ««¬∆∆¿∆ְְְֶַַָ
ה ּמעלה  ה ' אני "ּכי אחר : [ּדבר  אתכם . העליתי ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמצ ֹותי
ּכתיב : וכאן "ה ֹוצאתי", ּכתיב : ּבכ ּלן ְְְְְִִִֵֶֶָָֻאתכם ",
לא  אלמלא  יׁשמעאל : ר ּבי ּדבי ּתנא  ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ"ה ּמעלה ".

ׁשאין  ּבׁשביל  א ּלא  מ ּמצרים  יׂשראל  את  ְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָהעליתי
ּומעליּותא  ּדּים , – א ּמֹות  ּכׁשאר  ּבׁשרצים  ְְְְִִִִִַַַַָָָָֻמ ּטּמאין

"מעלה "] ל ׁשֹון וה ּוא  ּגּביה ּו, .היא  ְְְֲִֶַַַ

      ́Ÿ©³©§¥¨Æ§¨½§ŸÆ¤´¤©«©½̈
    ̈«Ÿ¤−¤©¨®¦§¨¤−¤©Ÿ¤¬¤©¨¨«¤

      §©§¦¾¥¬©¨¥−¥´©¨®Ÿ¥³©«©¨Æ
      ©¤«¡¤½¤¥Æ©«©½̈£¤−¬Ÿ¥«¨¥«

ÏÈc‰Ï∑ יֹודע ׁשּתהא  א ּלא  ה ּׁשֹונה , ּבלבד  לא  ¿«¿ƒְְִֵֵֶֶֶַַַָֹ
ּבהן  ּובקי ‰‰h.ּומ ּכיר  ÔÈe ‡Óh‰ ÔÈa∑צרי ִִֶַָָ≈«»≈≈«»…ִָ

הם ?! מפר ׁשים  ּכבר  והלא  לפרה ? חמ ֹור  ּבין ְְְֲֲִֵֵַַָָָָֹֹל ֹומר 
חציֹו נׁשחט  ּבין , ל לטה ֹורה   ל טמאה  ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָא ּלא 

ר ּבֹו לנׁשחט  קנה  ‰ÏÎ‡p˙.ׁשל  ‰iÁ‰ ÔÈe∑צרי ְְִֶֶַָֻ≈««»«∆¡∆∆ִָ
הם ?! מפר ׁשים  ּכבר  והלא  לער ֹוד ? צבי ּבין ְְְְֲִִֵֵַַָָָֹֹל ֹומר 
לנֹולד ּו ּכׁשרה , טרפה  סימני ּבּה ׁשּנֹולד ּו ּבין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָא ּלא 

ּפס ּולה : טרפה  סימני ְְִֵֵָָָָּבּה

             

כנ את מכיל ה רה    רת,  עמי הס ר ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻבר
את  ועל־אחת־ה ־וכ ה  ,  קי ס וה ה רה  ל ְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָל

."ת תח פ וס פ ס ת ח   נע" בחינת , מ ְְְְְִִִִִִַָָָָָָָָס
ל  וה מע ת  י ה י ה ר  מה :להבי  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָוצרי
ה רה    לבי ה ה ר" בי ה מא  י ְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָ"להב יל
מ ני , מק מס ר ה א  "מיני " :להיפ ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָֻ"מיני "?
"מ"  מ רה , ל יינ , א  "מיני " ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָה עלה 

על מד ר וכא ר עטרת, ע ר זה    י נטל  ה רה  ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
טמאה , כ יצד  רע ", ריג "לא  לגיה  אמר ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻנעלה ,

ה ה ר"? בי ה מא  י" הב לה  צר  י גינְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
לטה ר  טמא  י הב לה   סקי ע א ר ה א :  לכ ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָההס ר
לח ב   ה ערה , ח ט ד ת, ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹה תאת
 י להד להב יל  ינדר זאת בכל טה ר, ה א  ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹה מא 
ח  נתינת צר  י   ל  ת ולדח טמא  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹה א 

"מיני ": ל ה עלית מה רה  וקא  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻמיחדת,
ימי  "בעת  ל "ה ללת",ה ה ה ה ני ני ני ני"""" דרה  דרת , ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָ

א רה : ה ערה . ח ט ק  ספק  רא י  להב יל ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָק ה 
מ י ", ל "לימה  ע טה  ה "ח ", ה א  הרע , ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָה צר

: האד לי  עוט קד ה , ְְְְְִִֵֵַָָָָָאיצטלא 

זאת  הרי  , לאד מז ה ד ־ר־ה א  בר ל יוְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
בר,  מ ה האלקי    ה את ויז יברר  האד ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹדי 
 מ לה נע  כל יצד   הרע  ה צר עט    ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוא
ספק ,  י , אמנ ? האלקי    ה את ולדח ת ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאכל
 בכלל ? לכ  לח  עלי מ ע   א אס ר, ה בר ְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָֹא 
חיטה  ז הרי  המה ,  חטי א ר  הרע  ה צר עט ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
 ח להעלת מ ע  רת, ה ה חיטת רב  ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָֹרה .

בר? האלקי    ה את לדח ת    מְֱִִִִֶֶַַָָָָֹ
מעלה  "מיני " ל רה  ליה די   י א ר  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָא
ל חס ־ו לעבר א  אמ י  רצ ל  י ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹמה ללת,
ה עלה   ק  לכ  וי ה ערה , ח ט  א  העלי רצ ְְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹעל
פ ה י  ה צר, לפיי   נכנעי אי אז  ה כל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמהגלת
ה ה די , ל העצמי  הרצ את להכניע  יכ לה  אינ ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָה המית

.פ מה ללת' 'מעלה  ְְְְְִֵֶֶֶַַַָה א 
ק ה  ה בה  חטא , ל ספק  על ה בה , עני ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָד ע 
ל  ער    מ ו אי , חטא  על מא ר י תר ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻועמ ה 
 א ל  וער ח ת),  א (וקא , נקא  ה א  ח את ְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָקר
ה נע ת  לגי     וכ נקא ). 48   סלעי (ני   י ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
במיחד א ר, מ פק  לה מר די  מ כ ח ה , ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻמא ר

Ú‡Ó‡מה  ÔBÎ˙È ˜q‡c ÈÈ ‡‡ È‡¬≈¬»¿»¿«≈»¿≈«¿»
ÔÈLÈc˜ ÔB‰˙e dÏ‡Ï ÔBÎÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿∆¡≈¿∆¡»¿«ƒƒ

:‡‡ LÈc˜ È‡¬≈«ƒ¬»

ÏÎ„eמו ‡ÙBÚ„e ‡ÈÚ„ ‡˙ÈB‡ ‡c»«¿»ƒ¿ƒ»¿»¿…
‡LÙ ÏÎÏe ‡iÓa ‡LÁc ‡˙ÈÁ ‡˙LÙ«¿»»«¿»ƒ¿≈»¿«»¿»«¿»

:‡Ú‡ ÏÚ ‡LÁcƒ¿≈»««¿»

ÔÈeמז ‡ÈÎc ÔÈe ‡‡ÒÓ ÔÈa ‡LÙ‡Ï¿«¿»»≈¿»»»≈«¿»≈
‡Ï Èc ‡˙ÈÁ ÔÈe ‡ÏÎ‡˙Óc ‡˙ÈÁ«¿»¿ƒ¿«¿»≈«¿»ƒ»

Ù Ù Ù :‡ÏÎ‡˙Óƒ¿«¿»

             

  
         

        
          

          
         

        
          
        
        

        
         

         
         

         
       

     
     

          
         

        
           

          
         

   
         

         
         

       
          

        

        
         

       
        

        
         

          
        

          
         
         

        
       

         
          
         
         
         
        

      
          

          
       

       
        
         

      
       

          
          

    































































































































צז               
"מיני ". דרת צר  י   "להב יל" צר  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹמ פק 
"א ה   אחריה  לרה  מיני  רת י ה ר    ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָזה
רת  את  ררי ע על־ידי  זכר": וילדה  תזריע  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָי 
נה   י הה א ר  א , יי  אי ,פ ְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָה "מיני "

יעי מ אז  ' וכ  תק  מדי ע זאת כל , העלי ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹמהרצ
ל , חד יר זכר", העתידה ,זכר זכר זכר זכר ל"וילדה  א לה  , ְְְְְֲִִִַָָָָָָָָָָָָָָָָָ

א לה  ,( יי מ (למעלה  לת אחריה  אי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָא לה 
. מ קרב  ,צדקנ מ יח  ביאת וה למה , ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָהאמ ית

.סימ עבדי"ה  ,פסוקי שמיני צ "א פרשת חסלת

       

             

  
         

        
          

          
         

        
          
        
        

        
         

         
         

         
       

     
     

          
         

        
           

          
         

   
         

         
         

       
          

        

        
         

       
        

        
         

          
        

          
         
         

        
       

         
          
         
         
         
        

      
          

          
       

       
        
         

      
       

          
          

    





























































































































המשך ביאור למס' הוריות ליום שני עמ' ב

             

        
          

            
             

   
           

           
           
          

        

       
         

          
            

      
         

          
           

          







































המשך ביאור למס' הוריות ליום שני עמ' א



צח

יום ראשון - ט"ז ניסן
פרק כ, מפרק עט
עד סוף פרק פב

יום רביעי - י"ט ניסן
פרק כ, מפרק צ 
עד סוף פרק צו

יום שני - י"ז ניסן
פרק כ, מפרק פג
עד סוף פסוק פז

יום חמישי - כ' ניסן
פרק כ, מפרק צז
עד סוף פרק קג

יום שלישי - י"ח ניסן
פרק כ, מפרק פח
עד סוף פרק פט

יום שישי - כ"א ניסן
פרק כ, מפרק קד 
עד סוף פרק קה

שבת קודש - כ"ב ניסן
פרק כ

מפרק קו עד סוף פרק קז

לשבוע פרשת שמיני תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

 ... בשר  ועד 



צט oqip f"iÎf"h ipyÎoey`x mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ט"ז ראשון יום
יום ראשון ֿ שני ט "ז ֿ י "ז ניסן  ,110 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åìéçãã óà äðäå,ep 'nr cr:úåëéøàá

ניסן  י"ז שני יום
פרק מא  ,ep 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íøá àî ÷øô,112 'nr cr.ïéìéôúå

ääâä
äùåã÷ã ñ"éá äéùòá åìéôà åà)
àø÷î ïëå úåéùòî úåöî íå÷î
øåàå ãåçéä äìâúî äðùîá ìáà
äøéöéá àåä êåøá óåñ ïéà
ãåîéìáù åðééäã 'àéøáá ãåîìúáå
ñ"à øåàå ãåçéä èùôúî àø÷î
äðùîáå äéùòä ãò 'åìéöàî ä"á
ãò ãåîìúáå äãáì äøéöéä ãò
úåìéöàá ïìåë éë äãáì äàéøáä
ììë úèùôúî äðéà äìá÷ ìáà

:(ç"òøôá ù"îë ò"éáì úåìéöàî

eîéçøe eìéçãc óà ,äpäå,dad`e d`xi -ïk-íb íä §¦¥©¦§¦§¦¥©¥
ïéàø÷ð ïë-ét-ìò-óà ,úBöî â"éøzî,zeevnde dxezd - ¦©§©¦§©©¦¥¦§¨¦

,"ïéôcb",miitpk -äãBáòä àéä äáäàä úéìëz ék úBéäì ©§¦¦§¦©§¦¨©£¨¦¨£¨
.äáäàîzilkzd la` ,devn `id 'd zad` mby s` ,ixd - ¥©£¨

`l `id ,ef devna
`l` ,dnvrlyk dad`d
zcearl `iaz dad`dy
dad`dy oeeikne .'d
irvn`k zynyn
,zeevnde dxezd zcearl
z`xwp (d`xid oke) `id
enk - (miitpk) "oitcb"
ynyl ociwtzy miitpkd

.serd seb z`éìa äáäàå§©£¨§¦
,äãBáòdppi`y dad` - £¨

meiwl ,"zilkz"l d`ian
`l` ,zeevnde dxezd
- dnvrl "zilkz" `id
,"íéâeðòúa äáäà" àéä¦©£¨§©£¦
xzeia dpeilr dbixcn -
bprzdl ,dad`a

,zewl`n'ä ìò âpòúäì§¦§©¥©
àaä íìBò ïéòîepipr - ¥¥¨©¨

ixd `ed ,`ad mler ly
- "dpikyd eifn oipdp"
ef dad`e ,zewl`n beprz

,`ad mleray beprzd oirn `id,øëN úìa÷åef dad`a - §©¨©¨¨
yi :xnelk ,(dcear ly oipr `le) xky zlaw meyn mb yi
xkydn ,edyn ,oirn ,dfd mlera dhnl o`k ,mc` eze`l

;dcear xear `ad mlera mipzepy,áéúk ,"íúBNòì íBiä"å§©©£¨§¦
"íøëN ìa÷ì øçîì"e15.,mzeyrl "meid" aezk ixde - §¨¨§©¥§¨¨

"xgnl"e ,"dcear"l ,"dyrn"l onfd `ed dfd mlera - "meid"
ixd ,jkitl .xky zlaw ly onfd `ed ,"ocr ob"a ,`ad mlera -
dad`d zrbep - "dcear" ly onfae ,dfd mlera o`k ,"meid"

.zeevne dxez meiwle "dcear"l d`iandòébä àlL éîe¦¤Ÿ¦¦©
,àaä íìBò ïéòî íòèì ,Bæ äcîì`idy "mibeprza dad`" - §¦¨¦§Ÿ¥¥¨©¨

,`ad mler oirn'äì äàîöe ä÷÷BL BLôð ïéãò àlà¤¨£©¦©§¥¨§¥¨©
BðBàîö äåøî Bðéàå ,íBiä ìk åéìà äúìëå,zewl`l -éîa §¨§¨¥¨¨©§¥©§¤¦§§¥

!íéî" :÷òBöå øäpa ãîBòL éîk äæ éøä ¯ åéðôlL äøBzä©¨¤§¨¨£¥¤§¦¤¥©¨¨§¥©¦
ì !"íéîàéápä åéìò ìáBwL Bîk ,úBzL16àîö ìk éBä" : ©¦¦§§¤¥¨¨©¨¦¨¨¥

,"íénì eëìl"f epinkg - §©©¦
epiid "min" :miyxtn
`l` min oi`" - "dxez"

"dxez17"`nv" eze`e -
epi` ,eilr laew `iapdy
`nv `edy oeekzn
m` ixdy ,dxezd cenill
z` envra deexi ,jk
- dxez cenila epe`nv
eilr laew ,`eti` ,recn
cenll el `xewe `iapd
o`k "`nv"d ,`l` ?dxez
`nv `edy ,oeekzn
dwfg dad` ea zppewne
el xne` jk lre .zewl`l
eilry riavne `iapd
epe`nv z` zeexl
cenila - zewl`l
:"`ipz"d oeylae ,dxezd

BèeLt éôì ékly - ¦§¦§
,"`nv lk ied" weqtd
cenill `ed oe`nvdy

,dxezd,ãîìì äeàúîe àîö àeäL éîc ,ïáeî Bðéà¥¨§¦¤¨¥¦§©¤¦§Ÿ
Bì änìå ,Bîöòî ãîìiL àèéLt,`eti` -÷òöì àéápì §¦¨¤¦§Ÿ¥©§§¨¨©¨¦¦§Ÿ

?"éBä" åéìò`edy ,`id ,o`k "`nv" dlnd zernyn ,`l` - ¨¨
,dnvrlyk (d"awdl) efk dad`a dzid ele ,zewl`l `nv
d`iand dlitzd zceara wtzqdl leki did - "zilkz" meyn
`id "zilkz"dy oeeik ,j` ;zewl`l oe`nvde dad`d z`
lay ,fixkne ,`iapd "wrev" okl - dad`d on d`ad "dcear"d
z` deexi jkae ,dxez cnli - `l` ,dnvr dad`a wtzqi

,dad`d "zilkz"l ribie zewl`l epe`nvøàaúðL Bîëe§¤¦§¨¥
:úeëéøàa øçà íB÷îa§¨©¥©£¦

.àî ÷øtxtq qqean ,df xtq ly xrydÎsca `aeny itk ¤¤
jaalae jita c`n xacd jil` aexw ik" :weqtd lr ,"`ipz"d

mr zeevne dxez miiwl icedil lwe aexwy ,"ezeyrlaldjezn ,

;'d z`xie 'd zad`'d zad`lk ly oneiwl yxeyd `id

ly d`vez zeidl jixv xacd ,ie`xk oneiw jxevly ,dyrdÎzeevn

`ed df llbay - ea weac zeidl epevxe d"awdl icedi ly ezad`

;d"awd mr waczn `ed dci lry meyn ,devn miiwn'd z`xi`id

xearl icedi ly ezerpnid ,dyrzÎ`ld zeevn lk ly oneiwl yxey
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íéøîà éèå÷éì
åîéçøå åìéçãã óà äðäå
úåöî â"éøúî ë"â íä
úåéäì ïéôãâ ïéàø÷ð ë"ôòà
àéä äáäàä úéìëú éë
äáäàå äáäàî äãåáòä
äáäà àéä äãåáò éìá
'ä ìò âðòúäì íéâåðòúá
øëù úìá÷å á"äåò ïéòî
øçîìå 'éúë 'úåùòì íåéäå

ïéòî íåòèì åæ äãîì òéâä àìù éîå íøëù ìá÷ì
åéìà äúìëå 'äì äàîöå ä÷÷åù åùôð ïééãò àìà á"äåò
äæ éøä åéðôìù äøåúä éîá åðåàîö äåøî åðéàå íåéä ìë
ìáå÷ù åîë úåúùì íéî íéî ÷òåöå øäðá ãîåòù éîë
åèåùô éôì éë .íéîì åëì àîö ìë éåä àéáðä åéìò
àèéùô ãåîìì äååàúîå àîö àåäù éîã ïáåî åðéà
ù"îëå éåä åéìò ÷åòöì àéáðì åì äîìå åîöòî ãåîìéù

:úåëéøàá à"îá

1
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3

4
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

א.15. כב, א.16.עירובין נה, א.17.ישעי' יז, קמא בבא



oqipק f"i ipy mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.d"awd ly eieeiv zexndl ecgte ez`xin d`a ,dxiar

,(oitcb) "miitpk" od 'd z`xie 'd zad`y ok mb epcnl mincewd miwxta

dxqgyk ;mipeilrd zenlerd zexitqa zeevnde dxezd zelrzn oci lr

ila sebk ,f` od zeevnd - 'd z`xie 'd zad` ly dpeekd zeevnd meiwa

ep` eze` ,`"n wxta .dnyp

,xaqei ,cenll miligzn

`id 'd z`xiydziy`x

dxwire,'d zcear ly

'd zad` ,xen`ky zexnle

Îzeevn ly oneiw yxey `id

ic `l ,z`f lka ,dyr

meiw myl cala "'d zad`"a

gxkdd one ,dyrdÎzeevn

,zegtd lkl ,jk myl ,xxerl

,"'d z`xi" ly dphw dbxc mb

d"awd z` zxyl yi ,oky

ly ote`adcear`wec

)zcear" :aezkk ,('dmzcare

eze`e" ,"mkiwl` 'd z`

ecearzenk ,"carzxynd

car zcearae .epec` z`

zad`ae) dcear ly dxwire dziy`x `id d`xi ,okl .d`xid oipr yxcp

.(dad`l zncew d`xi - 'd z`xie 'déøö ,íøaïBøkæì úBéäì C §¨¨¦¦§§¦¨
ãéîzz` zcnzn al zneyzle -äãBáòä úéLàøzcear - ¨¦¥¦¨£¨

,'døeñ"ì LøL àéä äàøiäL óà ék ,àeäå .dLøLå døwòå§¦¨¨§¨§¨§¦©¤©¦§¨¦Ÿ¤§
"òøî,rx ziiyrn zerpnidl yxeyd `id 'd z`xiy zexnl - ¥©

,dyrzÎ`l zevn lr xearl `lyäáäàäå,yxey `id - §¨©£¨
,"áBè äNòå"ì,dyrÎzeevn meiwl -éc àì ïë-ét-ìò-óà §©£¥©©¦¥Ÿ©

,"áBè äNòå"ì dcáì äáäàä øøBòìly oneiw myl mb - §¥¨©£¨§©¨§©£¥
,cala "'d zad`" eaxwa xxerl icedil ic `l ,dyrdÎzeevn

;eala wenr dieag x`yiz "'d z`xi" eli`eéøö úBçôìeC- §¨¨¦
,zeevnd meiw mylúøzñîä úéòáhä äàøiä älçz øøBòì§¥§¦¨©¦§¨©¦§¦©§ª¤¤

Né ìk áìa,ìàø,d`iand -éëìî Cìîa ãøîì àlL §¥¨¦§¨¥¤Ÿ¦§Ÿ§¤¤©§¥
,ìéòì økæpk ,àeä-Ceøa-LBãwä íéëìnäicedi lk alay - ©§¨¦©¨¨©¦§¨§¥

ly eieeiv zexndl `ly cgt - zirah zxzeqn d`xi dpyi
dyre" miiwl ick xxerl eilr ,zegtd lkl ef d`xi .d"awd
d"awdn d`xi xxerl icedi lr ,xac ly ezin`l :xnelk ,"aeh
- jkl ribdl egeka oi` m` j` ,'d zelcba zeppeazd ici lr
,eala zxzeqnd zirahd d`xid z` xxerl ,zegtd lkl ,eilr
dcn dze`a ,'d zelcba wnrzdl epnn yxcp `l jk myly
dpeilrd dbixcnd z` xxerl dvex `edyk ,yxcp xacdy

.(zeppeazd ici lr) d`xiay xzeiàäzL,ef d`xi -úelbúäa ¤§¥§¦§©
.íéðt-ìk-ìò Bçî Bà Baìmpyi ,ef d`xi zexxerzda mb - ¦Ÿ©¨¨¦

.eala dzybxd icil cr d`xid z` xxern `ed (` :mipte` ipy
,ald zybxda ef d`xi xxerl egeka oi` (a .("eal zelbzda")
ÎlkÎlr egen") cala ezaygnae egena zybxen `dzy ,`l`

,("mipteðéäcd`xi eaxwa mc` xxern cvik -efici lr - ? §©§
envr z` `ian `edyíéðt-ìk-ìò BzáLçîa ïðBaúäì- §¦§¥§©£©§©¨¨¦

zwnrd jezn opeazdl yi - ala zelbzda 'd z`xi xxerl ick
dzrczegtl eilr - jkl ribdl mc` ly egeka oi` m` eli`e ,

ila ,ezaygna opeazdl
a ,zrcd zwnrdúlãb§ª©

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
àéä øLà Búeëìîe- ©§£¤¦

,`id ,ezeklnúeëìî"©§
íéðBéìò ¯ "íéîìBò ìk̈¨¦¤§¦

,íéðBzçúålkke - §©§¦
ly ezekln xzei dlecby
xzei zxxern `id ,jln
,jlndn cgte `xen
ìk àlîî" eäéàå§¦§©¥¨

"ïéîìò"`lnn" d"awd - ¨§¦
digne zenlerd lk z`
zeig .zinipt zeiga mze`

efzybxen `dzy xyt`
xyt` mi`xape ,mi`xapa
dpade dbyd mdl didzy

ziwl` zeigaef,,"ïéîìò ìk ááBñ"ålk "aaeq" d"awde - §¥¨¨§¦
rdmi`xapa zybxen dpi`y zeiga mb mze` dign `ed ,zenle

zeig biydl mi`xapd zlekia oi`eef;áeúkL Bîëe1àìä" : §¤¨£Ÿ
,"àìî éðà õøàä úàå íéîMä úà,d"awd xne` -çépîe ¤©¨©¦§¤¨¨¤£¦¨¥©¦©

íéðBzçúå íéðBéìòäly mi`xapd z` "gipn" d"awd - ¨¤§¦§©§¦
mieedn mpi` dl` lk ,xnelk ,mipezgzde mipeilrd zenlerd
`xwiiy ,mdilr ezekln cgiin d"awd oi`e ,d`ixad zilkz

jlne dwl`mdly,`l` ,ìàøNé Bnò ìò Búeëìî ãçéîe§©¥©§©©¦§¨¥
,ììëa,"l`xyi jln" `xwp d"awd ,oky -,èøôa åéìòå- ¦§¨§¨¨¦§¨

,ezekln z` d"awd cgiinøîBì íãà áiç ék2éìéáLa : ¦©¨¨¨©¦§¦¦
,íìBòä àøáðdidi d"awdy ick `idy ,d`ixad zpeek lk - ¦§¨¨¨

zn`d - zehytae ,ilr jln didiy ,"iliaya" df ixd ,jln
seb enk ,dnily zg` dnew ixd md l`xyi lk ik ,`id jk ok`
,elek sebl rbep xa` lk ixd - mipey mixa` liknd ,cg`
xacd deedn ,lbxa e` cia ,men lra melyeÎqg `ed mc`yke
cgiin d"awdy dnl qgia mb jk - y`xd llek ,sebd lka mbt

lr ezeklnmr- cg` icedia edyn xqg xy`k ixd ,l`xyi
ezekln cgiin d"awdy ,df oipr .dlek l`xyi llk znewa xqg
zekln ler zlaw xzie zeixg` xzi cigid lr lihn ,hxta eilr
zqtcpd ezgiya) `"hily iaxd ly exe`ia itl hxtae - miny

eilr lg df ixd ,(df wxt seqacgeina.cigi xezaíb àeäå§©
åéìò ìa÷î àeä,ecvn -,åéìò Cìî úBéäì ,Búeëìî- §©¥¨¨©§¦§¤¤¨¨

,eilr jln didi d"awdyéðéî ìëa BðBöø úBNòìå Bcáòìe§¨§§©£§§¨¦¥
,ãáò úãBáòlawl ick ,ezaygna wnrzdl eilr df oipra - £©¤¤

el didiy jixv llka icedi ,oky .miny zekln ler envr lr
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íøá àî ÷øôúéùàø ãéîú ïåøëæì úåéäì êéøö

àåäå .äùøùå äø÷éòå äãåáòä
äùòåì äáäàäå òøî øåñì ùøù àéä äàøéäù óà éë
áåè äùòåì äãáì äáäàä øøåòì éã àì ë"ôòà .áåè
úøúåñîä úéòáèä äàøéä äìçú øøåòì êéøö úåçôìå
ì"ðë ä"á÷ä ä"îîá ãåøîì àìù ìàøùé ìë áìá
ïðåáúäì åðééäã ô"ëò åçåî åà åáì úåìâúäá àäúù
àéä øùà åúåëìîå ä"á ñ"à úìåãâ ô"ëò åúáùçîá
ìë àìîî åäéàå íéðåúçúå íéðåéìò íéîìåò ìë úåëìî
úàå íéîùä úà àìä ù"îëå ïéîìò ìë ááåñå ïéîìò
ãçééîå íéðåúçúå íéðåéìòä çéðîå àìî éðà õøàä
áééç éë èøôá åéìòå ììëá ìàøùé åîò ìò åúåëìî
ìá÷î àåä íâ àåäå íìåòä àøáð éìéáùá øîåì íãà
åðåöø úåùòìå åãáòìå åéìò êìî úåéäì åúåëìî åéìò
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כד.1. כו, ה.2.ירמי' משנה ד, פרק סנהדרין



קי oqip g"i iyily mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  י"ח שלישי יום
פרק מא  ,112 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...êéà ïðåáúé íâå,fp 'nr cr:íéòãåéì

car enk ,d"awd oevx zeyrl oekp zeidle miny zekln ler
ef zeppeazdy ,owfd epax xiaqn oldl .epec` oevx dyery
`l zeidl dkixv ('ek egena zirahd d`xid z` xxerl ick)
dxizi ,m` ik - illk ote`a ezekln eilr cgiin d"awdy wx

,efnx"enc` w"k oeylae
:`"hilycgiin wx `le"

cer `"k zellka ezekln
:"z`fávð 'ä äpäå"§¦¥¦¨
"åéìò3ìë àìî"e , ¨¨§Ÿ¨
õøàä,wx `ed - ¨¨¤

,åéìò èéaîe ,"BãBák- §©¦¨¨
d"awdy cala ef `l
d`exe mewn lka `vnp

,cgein ote`a eilr hian `ed ,`l` ,xac lkúBéìk ïçBáe¥§¨
áìå,mc`d ly miiniptd eizepeirxe eizeybx ogea d"awd - ¨¥

éøö ïk ìòå ,éeàøk BãáBò íàC,mc`d -åéðôì ãáòì ¦§¨¨§©¥¨¦©£Ÿ§¨¨
,äàøéáe äîéàa-:`"hily x"enc` w"k zxrddfk wx `l" §¥¨§¦§¨

,"m` ik ,jlnd zpicna `vnpy.Cìnä éðôì ãîBòkink - §¥¦§¥©¤¤

.jln iptl envra cnery÷éîòéå,wnrzie -Bæ äáLçîa §©£¦§©£¨¨
éøàéåéàðtä éôëe ,BzáLçîe Bçî úâOä úìëé éôk da C §©£¦¨§¦§Ÿ¤©¨©Ÿ©£©§§¦©§©
,BlLly dzry .ef zeppeazdl yicwdl ezlekia yiy - ¤

:`id ,ef zeppeazdBîk ,äåönä Bà ,äøBzä ÷ñò éðôì- ¦§¥¥¤©¨©¦§¨§
,lynlúLéáì éðôì¦§¥§¦©

.ïélôúe úélè-iptl ©¦§¦¦
,'d zceara wqer `edy
meiwa e` dxez cenila
wnrzi ,zeevn
ick ,dxen`d zeppeazda
cner `edy "dcear"dy
z`xi jezn didz zeyrl
lr eaxwa xxeri `edy 'd
,zeppeazd ly sqep oipr owfd epax xiaqn oldl .zeppeazd ici

xen`k zeidl dkixvy zillk zeppeazd dppi`yiptlzcear
'dllkazihxt devn ezeyr iptl ,zihxt zeppeazd `l` -

zeppeazd -ef,devn lk ly dyecige dpkeza dxeyw
.eytp lr dzrtyde

éà ,ïðBaúé íâåìk ááBq"ä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàL C §©¦§¥¥¤¥¨©¥¨
,"ïéîìò ìk àlîî"e "ïéîìò,zenlerd lk -ïBöø àeä ¨§¦§©¥¨¨§¦§

,ïBéìòäepcnly itk - ¨¤§
,mincewd miwxta
xewn `ed oeilrd oevxdy
,zenlerd lk zeig
ly ote`a mze` dignd
oevxe - "`lnn"e "aaeq"

,dfúBiúBàa Laìî àeä§ª¨§¦
,äøBzä úîëçå- §¨§©©¨

zexn`pd dxezd zeize`
dxezd znkge ,eci lr
yaeln oda - oian `edy

yalzd oeilrd oevxdy ,'c wxta epcnly itk ,d"awd oevx
dxezd znkgae dxez xtq ly slw lr eazkpy eicd zeize`a
melb jka ,leqt e` xyk xacdy zaiign dxezd znkgy dn -
- leqt e` xyk didi df xacy d"awd dvex jk ,oeilrd oevxd
oi` xe`y ji` ,jka wnrzi dxeza ewqr iptl opeazn mc`yke
znkgae zeize`a yaeln ,(oeilrd oevxd) `edÎjexa seqÎ

,cenll cner `edy dxezd,elà ïélôúe úéöéöa Bàm` - §¦¦§¦¦¥
gipdl e` ziviv yeall cner `edy iptl `id zeppeazdd
oilitzae ziviva yaeln oeilrd oevxdy ji` opeazi - oilitz
icediy ,d"awd ly epevx edf ,oky - yeall cner `edy el`

,oilitz gipie ziviv yaliBúàéø÷áedxezd cenile z`ixwa - ¦§¦¨
,dxeza ewqr iptl `id zeppeazdd xy`k ,elyBúLéáìa Bà¦§¦¨

,ef dyial iptl opeaznd ly ,oilitze ziviv -î àeäéLîC ©§¦
CBúaL "ìònî dBìà ÷ìç" ìò eðéäc ,åéìò Cøaúé BøBà¦§¨¥¨¨§©§©¥¤¡©¦©©¤§

,Bôebeytp lr -
eteb z` dignd ,ziwl`d
,lrnn dwl` wlg `idy

,ick z`feìèaìå ììkì¦¨¥§¦¨¥
.Cøaúé BøBàadidz ef - §¦§¨¥

`edy dxezd zlert
`edy zivivde cnel
ziwl`d eytp lr ,yael
ixd hexit xziae ,llka
lr oilitz zgpd zlert
,ziwl`d ytpd zegek

- alde gend lr ,cin cnlpy itk ,`id,èøt Cøãåote`a - §¤¤§¨
:eytp lr dlertd didz ,hxetnïélôúaoilitzd ici lr - ¦§¦¦

,dlertd didz ,gipn `edyBúîëç úðéça ììkìå ìèaì¦¨¥§¦¨¥§¦©¨§¨
ìL Búðéáe Búîëç úðéçáa úéäìàä BLôðaL Búðéáe¦¨¤§©§¨¡Ÿ¦¦§¦©¨§¨¦¨¤
:úBiLøôa èøt Cøc úBLaìîä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨©§ª¨¤¤§¨§¨¨¦

,"Eàéáé ék äéäå" ,"Lc÷"ik dide"e "ycw" zeiyxta - ©¤§¨¨¦§¦£
Îjexa seqÎoi` ly ezpiae eznkg zeyaeln ,oilitzay "j`iai
- "j`iai ik dide" zyxtae ,dnkg - "ycw" zyxta :`ed

dpia4zellkp ,oilitzd z` gipnd mc`d ly ezpiae eznkge ;
zeiyxt izyay `edÎjexa seqÎoi` ly ezpiae eznkga zelhae

.el`eðéäcly olehiae ozellkzd zi`xpe z`hazn dna - §©§
,df ixd - ?ezpiae eznkgBúðéáe Búîëça LnzLäì àlL¤Ÿ§¦§©¥§¨§¨¦¨
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íéøîà éèå÷éì

ìë àìîå åéìò áöð 'ä äðäå .ãáò úãåáò éðéî ìëá
åãáåò íà áìå úåéìë ïçåáå åéìò èéáîå åãåáë õøàä
äàøéáå äîéàá åéðôì ãåáòì êéøö ïë ìòå .éåàøë
éôë äá êéøàéå åæ äáùçîá ÷éîòéå êìîä éðôì ãîåòë
éðôì åìù éàðôä éôëå åúáùçîå åçåî úâùä úìåëé
ïéìéôúå úéìè úùéáì éðôì åîë äåöîä åà äøåúä ÷ñò

ïéîìò ìë ááåñä ä"á óåñ ïéà øåàù êéà ïðåáúé íâå
'åéúåàá ùáåìî àåä ïåéìòä ïåöø àåä ïéîìò ìë àìîîå
åà åúàéø÷áå åìà ïéìéôúå úéöéöá åà äøåúä úîëçå
÷ìç ìò åðééäã åéìò 'úé åøåà êéùîî àåä åúùéáìá
êøáúé åøåàá ìèáéìå ììëéì åôåâ êåúáù ìòîî äåìà
åúðéáå åúîëç 'éçá ììëéìå ìèáéì ïéìéôúá èøô êøãå
ä"á ñ"à ìù åúðéáå åúîëç 'éçáá úéäìàä åùôðáù
åðééäã êàéáé éë äéäå ùã÷ 'ôá èøô êøã úåùáåìîä
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יג.3. כח, -4.בראשית וכו'" בינה באמרי החסידות), מאמרי (שעם בסידור שבפע"ח, תפילין בדרושי בארוכה Î"˜"כמבואר ˙¯Ú‰
.‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡



oqipקב g"i iyily mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,Bcáì 'äì ézìa ,BLôðaLezpiae eznkga ynzyiy - ¤§©§¦§¦©§©
;'eke 'd zelcbe dxezd z` oiadl ,cala zeevne dxezlïëå§¥

,BLôðaL úòcä úðéça ììkìå ìèaìiyilyd wlgd - ¦¨¥§¦¨¥§¦©©©©¤§©§
,genayììBkä,ekeza llek zrcd gen -ïäL ,äøeáâe ãñç ©¥¤¤§¨¤¥

,BaìaL äáäàå äàøé- ¦§¨§©£¨¤§¦
oze` llek zrcd gen
,oky .zexvep od eciÎlre
zexywzd ici lr
"zrc"d gen zewnrzde

azexvep - 'd zlecb
zad`e 'd z`xi zecnd
seqa epcnly itk - 'd
ly eciwtze - .b wxt
gek z` xeqnl mc`
,eytpay "zrc"d

ïBéìòä úòc úðéçáa- ¦§¦©©©¨¤§
"zrc"d zpigaa

,dlrnlyãñç ììBkä©¥¤¤
Laìîä ,äøeáâe- §¨©§ª¨

,yaeln oeilrd zrcd
,"òîL" :úBiLøôa§¨¨¦§©
eðéäå ,"òîL íà äéäå"§¨¨¦¨Ÿ©§©§
ïçìL'a áeúkL Bîk§¤¨§ª§¨

'Ceøò5:dpeekdy - ¨
,oilitz zgpd zrya

:zeidl dkixvìãaòL §©§¥
;'eë çnäå álä- ©¥§©Ÿ©

zlert idef .d"awdl
ytpd lr oilitz zevn
zegek lre llka ziwl`d
dly zecnde lkyd

.hxta,úéöéö úôéèòáe©£¦©¦¦
:øäfa áeúkL Bîk ïeëé§©¥§¤¨©Ÿ©

éLîäìàéä øLà ,Cøaúé Búeëìî åéìò Czexnl - §©§¦¨¨©§¦§¨¥£¤¦
,`id ezeklny,'eëå "íéîìBò ìk úeëìî"ok it lr s` -6 ©§¨¨¦§

,lertie oeekidãçéì,jxazi ezekln z` -äåöî éãé-ìò eðéìò §©£¨¨¥©§¥¦§¨
,Bæepilr jiyndl cgeina zlbeqnd ,ziviv zyial ly -

.miny zekln zlawéìò íéNz íBN" ïéðòk àeäå"Cìî E7. §§¦§©¨¦¨¤¤¤
-:`"hily x"enc` w"k zxrd'ity"8el oi` dniyd iptly -

dzre jln`edlr my `edy iptl :xnelk ."jln r"r miyn
eiykre ,jln el oi` ,jln envr`ed.jln envr lr my,éæàå©£©

,xen`da opeazi `edyk -åéìò ìtz àì úàæ ìëa íà óà©¦§¨ŸŸ¦Ÿ¨¨
,Baì úelbúäa ãçôå äîéà,d"awd iptl -íB÷î-ìkî ¥¨¨©©§¦§©¦¦¨¨

éLîîe ,íéîL úeëìî åéìò ìa÷nL øçàîBúàøé åéìò C ¥©©¤§©¥¨¨©§¨©¦©§¦¨¨¦§¨
Bæ äìa÷å ,BçîaL BðBöøe BzáLçî úelbúäa Cøaúé- ¦§¨¥§¦§©©£©§§¤§Ÿ§©¨¨

,d"awdn cgte `xene miny zekln ler envr lr lawnyàéä¦
,ixd -àéä éøäL ,÷ôñ íeL éìa úézîà,ef dlaw -òáè £¦¦§¦¨¥¤£¥¦¤©

Cøaúé LBãwä Cìna ãøîì àlL ìàøNé ìk úBLôð- ©§¨¦§¨¥¤Ÿ¦§Ÿ©¤¤©¨¦§¨¥
d"awdaúîçî äNBòL äåönä Bà ãîBlL äøBzä éøä£¥©¨¤¥©¦§¨¤¤©£©

Bæ äìa÷zekln ly - ©¨¨
,minyúëLîä úîçîe©£©©§¨©

úBàø÷ð ,BçîaL äàøiä©¦§¨¤§Ÿ¦§¨
,el` zeevne dxez -íLa§¥
,"äîìL äãBáò"- £¨§¥¨

`wec `id dnily dcear
d`xi jezn d`ay ef
cnlpy itk ,d"awdn

- oldlúãBáò ìëk§¨£©
.Bkìîe BðBãàì ãáòä- ¨¤¤©£©§

.d`xi jezn d`a `idy
mc`yk ,`ed xen`d lk
,zegtl ,eaxwa xxern
mb ,d`xi ly dphw dbxc
,cala daygna df m`
cnel `ed ef d`xiae

.zeevn miiwne dxez-äî©
ãîBì íà ïk-ïéàM¤¥¥¦¥
äáäàa äåönä íi÷îe§©¥©¦§¨§©£¨

,dcáì,llk d`xi ila - §©¨
Ba ä÷áãì éãk,jxazi - §¥§¨§¨

åéúBöîe BúøBz éãé-ìò©§¥¨¦§¨
úàø÷ð dðéà ¯dcear - ¥¨¦§¥

,ef,ãáòä úãBáò íLa§¥£©¨¤¤
äøBzäå,ixd -äøîà9: §©¨¨§¨

'ä úà ízãáòå"©£©§¤¥
,"'Bâå íëéäìàixd - ¡Ÿ¥¤§

xn`py"mzcare"oeyl ,
dcear,car zcear enk ,

,d`xi jezn `idy"'Bâå eãáòú BúBàå"10;oeyl ok mb - §©£Ÿ§
dcear,àøBz éàäk" :[øäa úLøt] øäfa áeúkL Bîëe§¤¨©Ÿ©¨¨©§©§©¨

àîìòì áè dépî à÷tàì ïéâa àúéîã÷a ìò déìò ïéáäéc§©£¦£¥Ÿ§©§¦¨§¦§©§¨¦¥©§¨§¨
,'eëepnn witdl ick ,dligza ler eilr minyy xey eze`k -

,mlerl aehéøèöà éîð éëäìò déìò àìa÷ì Lð øáì C ¨¦¨¥¦§¨¦§©©§©¨¨£¥Ÿ
,'eë àúéîã÷a íéîL úeëìîlr lawl mc`d mb jixv jk - ©§¨©¦§©§¦¨

zceara weqrl okn xg`le) miny zekln ler dligza envr
,('d;"'eë äMã÷ déa àéøL àì ¯ dab çkzLà àì éàä éàå§¦©¨¦§©©©¥¨©§¨¥§ª¨

.dyecw ea dxey dpi` ,miny zekln ler zlaw ea oi` m`e -
[á ãenò àé÷ óc íL 'àðîéäî àéòø'áe]:xn`p -íãà ìkL §©§¨§¥§¨¨©©¤¨¨¨

éøöúBéäì C,'d zceara -:ïäå ,úBâøãîe úBðéça ézLa ¨¦¦§¦§¥§¦©§¥§¥
."ïa" úðéçáe "ãáò" úðéça-carjezn `id ezceary - §¦©¤¤§¦©¥
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íéøîà éèå÷éì
'äì éúìá åùôðáù åúðéáå åúîëçá ùîúùäì àìù
ììåëä åùôðáù úòãä 'éçá ìåìëìå ìèáéì ïëå åãáì
ïåéìòä úòã 'éçáá åáìáù äáäàå äàøé ïäù â"åç
åðééäå òåîù íà äéäå òîù 'ôá ùáåìîä â"åç ììåëä
úéöéö úôéèòáå 'åë çåîäå áìä ãáòùì ò"ùá ù"îë
àéä øùà 'úé åúåëìî åéìò êéùîäì øäæá ù"îë ïéåëé
àåäå åæ äåöî é"ò åðéìò äãçééì 'åëå íéîìåò ìë úåëìî
àì úàæ ìëá íà óà éæàå êìî êéìò íéùú íåù ïéðòë
øçàî î"î åáì úåìâúäá ãçôå äîéà åéìò ìåôú
'úé åúàøé åéìò êéùîîå íéîù úåëìî åéìò ìá÷îù
àéä åæ äìá÷å åçåîáù åðåöøå åúáùçî úåìâúäá
ìë úåùôð òáè àéä éøäù ÷ôñ íåù éìá úéúéîà
äøåúä éøä 'úé ùåã÷ä êìîá ãåøîì àìù ìàøùé
úîçîå åæ äìá÷ úîçî äùåòù äåöîä åà ãîåìù
äîéìù äãåáò íùá úåàø÷ð åçåîáù äàøéä úëùîä
ãîåì íà ë"àùî åëìîå åðåãàì ãáòä úãåáò ìëë
éãé ìò åá ä÷áãì éãë äãáì äáäàá äåöîä íéé÷îå
ãáòä úãåáò íùá úàø÷ð äðéà åéúåöîå åúøåú
åúåàå 'åâå íëéäìà 'ä úà íúãáòå äøîà äøåúäå
àøåú éàäë [øäá 'ô] øäæá ù"îëå 'åâå åãåáòú

à÷ôàì ïéâá àúéîã÷á ìåò äéìò ïéáäéãáè äéðéî
ìåò äéìò àìá÷ì ð"áì êéøèöà éîð éëä 'åë àîìòì
äéáâ çëúùà àì éàä éàå 'åë àúéîã÷á íéîù úåëìî
ìëù [á"ò à"é÷ 'ã íù î"øáå] 'åë 'ùåã÷ äéá àéøù àì
ïá 'éçáå ãáò 'éçá ïäå úåâøãîå 'éçá éúùá ì"ö íãà
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ה.5. סעיף כה, סימן חיים -6.אורח הפרק" בראש ˘ËÈÏ"‡."כנ"ל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.7.טו יז, מסעי 8.דברים תורה לקוטי ראה
ד. כה.9.צ, כג, ה.10.שמות יג, דברים



קג oqip h"i iriax mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  י"ט רביעי יום
,fp 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éî óà äðäå,114 'nr cr.ì"ðë

jezn 'd z` cearl mc`d lr jk ,epec`n `xi `ed ,d`xi
;d`xioazeidl mc`d lr ,jk ,dad` jezn eia` ornl dyer -

.dad` jezn 'd z` cearle oa zpigaaLéc óàåly dbixcn - §©§¥
àeäL "ïa",caa ca -àáì øLôà éà éøä ,"ãáò" ïk-íb ¥¤©¥¤¤£¥¦¤§¨¨Ÿ

úîéã÷ éìa Bæ äâøãîì§©§¥¨§¦§¦©
òeãik ,äàlò äàøiä©¦§¨¦¨¨©¨©

.íéòãBiìmb :xnelk - ©§¦
dbixcnef`edy) oa ly

- .d`xi dl dncw ,(car
`l` ,'d zad` mc`l dpyiyk mby ep` mi`ex ,mipt lk lr
dze`a ,zeevne dxez meiw meyn jka oi` ,'d z`xi el dxqgy

mc`d zlekia oi`yke ;"dcear" mya z`xew dxezdy dcn
d`xi zegtd lkl xxeri - eala d"awdn d`xi zybxd xevil

,zegtd lkl ,myy ,ezaygne egenayibxioldl .ef d`xi
egena elit` xxerl lbeqn epi`y in mby ,owfd epax xiaqi
- zybxene ziygen d`xi
`edy oeeik ,z`f lka
mixaca wnrzn
zrya ezpeeke ,mixen`d
eneiwe dxez ecenil
jka xak yi ,jlnd z` ,d"awd z` zxyl ick `id zeevn

.zizin` dcear meyn

íeL Lébøî Bðéà BzáLçîáe Bçîa íbL éî óà ,äpäå§¦¥©¦¤©§Ÿ§©£©§¥©§¦
,äLeáe äàøéd"awd cgiin cvik - dxen`d zeppeazddy - ¦§¨¨

hiane eilr "cner" d"awd ji` - efn dxizie ,eilr ezekln z`
,d`xid zybxd ea zxxern dppi` - 'eke ie`xk ecaer `ed m`

ezaygne egena `l mb
- `id xacd zaiqe ,cala
Cøò úeúéçt éðtî¦§¥§¦¤¤
,dávç øB÷nî BLôð©§§¨ª§¨
úBðBzçz úBâøãnî¦©§¥©§
,äiNòc úBøéôñ øNòc§¤¤§¦©£¦¨
`ed eytp xewny -
,xzeia oezgzd mlerdn
mlerae ,"diyrd mler"
zebixcndn - envr df
xyra xzeia zepezgzd
meyne - eay zexitqd
zelbl ezlekia oi` ,jk
ly ,iwl` ybxd eaxwa
`l mb ,ziwl` d`xi

,egena,ïë-ét-ìò-óà©©¦¥
BúãBáòa ïekúnL øçàî,zeevne dxez meiwa -ãáòì éãk ¥©©¤¦§©¥©£¨§¥©£Ÿ

Cìnä úà,ely jlnd `edy ,d"awd z` -äãBáò Bæ éøä ¤©¤¤£¥£¨
,äøeîbeneiw - "dcear"l jiiyy dna dne`n xqg `l - §¨

,"dcear" x`ezd z` mledd ote`a `ed zeevne dxezék¦
äãBáòäå äàøiä,z"iyd zceare ,d`xi -ì úBáLçðézL ©¦§¨§¨£¨¤§¨¦§¥

úBöî,zecxtp -,â"éøz ïéðîa,zeevn 613 -úBákòî ïðéàå ¦§§¦§©©§©§¥¨§©§
.Bæ úà Bælr ik ,d`xid zevn miiwn `ed oi`y zexnle - ¤

,z`f lka - gena zegtd lkl e` ,ala zybxen zeidl d`xid
dxez ecnela ,'d zcear zevn meiwa aekir meyn jka oi`
epaxe .ely jlnd `edy d"awd z` zxyl ick zeevn eneiwae
z` yibxn `ed oi`y zexnly ok lr xzi xne`e jiynn owfd

mipipra wnrzn `edy oeeikn j` ,egena `l mb d`xid
`ed ezaygnae ,d`xi xxerl mdilryxdxdnly mipipra

.d`xi zevn jka miiwn s` `ed - d`xi,ãBòå,efn dxizi - §
äàøé úåöî íb íi÷î úîàaL,"dcear"d zevn wx `l - ¤¤¡¤§©¥©¦§©¦§¨

äîa,ici lr -éLînMC §©¤©§¦
,BzáLçîa äàøiä- ©¦§¨§©£©§

`ed ezaygnayxdxdn
dqpne ef d`xi zece`

,dze` xxerläòLa ék¦§¨¨
íéðt-ìk-ìò Bæ òâøå§¤©©¨¨¦
-ìò ,åéìò íéîL àøBî¨¨©¦¨¨©
-øNa àøBîk íéðt-ìk̈¨¦§¨¨¨
úBçôì èBéãä íãå̈¨¤§§¨
èéanä ,Cìî BðéàL¤¥¤¤©©¦
Bøeáòa òðîpL ,åéìò̈¨¤¦§©©£
BðéàL øác úBNòlî¦©£¨¨¤¥

,åéðéòa ïeâäedyinyk - ¨§¥¨
`ed m` mb ,eilr lkzqn
Îxya m`Îik ,jln eppi`
eze` zrpen - heyt mce
`ed dcn dze`a - mipbed izla mixac zeyrl ef zelkzqd
,d`xi dze` ipipra xdxdn `edy drya ,envr z` rpen

,d"awd oevxl cbepnd xac zeyrlnBfLly df heyt iehia - ¤
,`xenéàkæ ïa ïðçBé ïaø øîàL Bîk ,äàøé úàø÷ð¦§¥¦§¨§¤¨©©¨¨¨¤©©

åéãéîìúì11àøBîk íëéìò íéîL àøBî àäiL ïBöø éäé" : §©§¦¨§¦¨¤§¥¨¨©¦£¥¤§¨
,'eë íãå-øNadlrp `xen oi` m`d :edel`y eicinlzyke - ¨¨¨¨

:dpr - ?jknéðàøé àlL øîBà äøáò øáBò íãàLk eòãz¥§§¤¨¨¥£¥¨¥¤Ÿ¦§¥¦
."'eë íãàdfk `xeny ,ixd -xearln mka xevri d"awd iptn ¨¨

`xwp dfy ,mi`ex ep` ,mipt lk lr .zexiar`xen- miny
`xendy dcn dze`a ,dxiar xearln rpen dfy oeeikn ,d`xi
,ixd .miievx izla mixac ziiyr epnn rpen mceÎxyan ely
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àáì øùôà éà éøä ãáò ë"â àåäù ïá ùéã óàå
:íéòãåéì òåãéë äàìéò äàøéä úîéã÷ éìá åæ äâøãîì

íåù ùéâøî åðéà åúáùçîáå åçåîá íâù éî óà äðäå
äáöåç øå÷îî åùôð êøò úåúéçô éðôî äùåáå äàøé
ïéåëúîù øçàî ë"ôòà äéùòã ñ"éã 'åðåúçú úåâøãîî
äøåîâ äãåáò åæ éøä êìîä úà ãåáòì éãë åúãåáòá
â"éøú ïéðîá úåöî éúùì úåáùçð äãåáòäå äàøéä éë
úåöî íâ íéé÷î úîàáù ãåòå .åæ úà åæ úåáëòî ïðéàå
òâøå äòùá éë åúáùçîá äàøéä êéùîîù äîá äàøé
èåéãä íãå øùá àøåîë ô"ëò åéìò íéîù àøåî ô"ëò åæ
úåùòìî åøåáòá òðîðù åéìò èéáîä êìî åðéàù úåçôì
øîàù åîë äàøé '÷ð åæù åéðéòá ïåâä åðéàù øáã
àøåî àäéù ïåöø éäé åéãéîìúì éàëæ ïá ïðçåé ïáø
øáåò íãàùë åòãú 'åë íãå øùá àøåîë íëéìò íéîù
úàø÷ð åæ äàøéù ÷ø 'åë íãà éðàøé àìù øîåà äøéáò
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ב.11. כח, ברכות



oqipקד h"i iriax mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ef d`xi jiynn `edy jka ,d`xid zevn mb miiwn `edy
ici lr ezaygna.zeppeazdäàøé" úàø÷ð Bæ äàøiL ÷ø©¤¦§¨¦§¥¦§¨

"äàzzoke "dpezgz d`xi" -"àèç úàøé"åz`xi" `l - ©¨¨§¦§©¥§
xearl `xi `ed - "`hg z`xi" m`Îik ,"miwl` z`xi" e` "'d

`id ef d`xie ,dxiar
Búîëçì úîãBwL12,- ¤¤¤§¨§¨

dncwdk zynyn `id
oneiw `idy ,"dnkg"l
ik) zeevne dxez ly
daeyz dnkg zilkz"

"miaeh miyrne13okle ,
miaehd miyrnd mi`xwp
dxezd meiw ly
,("dnkg" mya ,zeevnde
ep` dilr ,ef d`xi ixd
`id ,zrk micnel
- "dnkg"l dncwd
zeevnde dxezd meiwl

micnel ep` ,oky)14"d`xi oi` dnkg oi` m`" :15"dnkg"y ,
d`xi oi` m`"y micnel ep` jci`ne ,"d`xi"l dncwd `id
opyiy o`kn ,"dnkg"l dncwd `id "d`xi"y ,"dnkg oi`
,dpezgz d`xi - "d`zz d`xi" (` :d`xia zebixcn izy
,"dnkg" `xwpd ,zeevne dxez meiwl dncwdk zynyn `ide
- "d`lir d`xi" (a ."dnkg oi` d`xi oi` m`" xn`p jk lre

d`a ef d`xi ,dpeilr d`xiixg`,zeevne dxez ly oneiw
eli`e ("d`xi oi` dnkg oi` m`" xn`p jk lreäàøé"å§¦§¨

,'eë "úLa àøé" àeä "äàlòd`xi `id dpeilrd d`xid - ¦¨¨§¥Ÿ¤
,'d zelcb iptn ely dyead lr zqqeandúéàå äàøé úéàc§¦¦§¨§¦

.'eë äàøézebixcn izy opyi xen`k .d`xi yie d`xi yi - ¦§¨
xiazxvepd d`xie ,zeevne dxez meiwl d`iand d`xi ,d`

.zeevne dxez meiw ici lrììk äàøé éìa ìáàoi` m` - £¨§¦¦§¨§¨
"d`zz d`xi" elit`àìéòì àçøt àìmeiwa ezcear oi` - ¨¨§¨§¥¨

,dlrnl (dler) "zgxet" ,zeevne dxez,dcáì äáäàam` - §©£¨§©¨
ef dad` oi` ,cala 'd zad` jezn zeevne dxez miiwn `ed

,zepeilrd zexitqa dlrnl zeevnde dxezd z` dlrnBîk§
ðëa çøôì ìBëé Bðéà óBòäLãçà ó16ïä eîéçøe eìéçãc , ¤¨¥¨¦§Ÿ©§¨¨¤¨¦§¦§¦¥

ïéôcb ïéøz,miitpk izy od dad`e d`xi ,oky -áeúkL Bîk] §¥©§¦§¤¨
.['íéðewz'aly ("oitcb") miitpkd izyy - "xdef ipewiz"a - ©¦¦

(oci lr zeyrpd) zeevnde dxezd z` zelrn ,d`xie dad`
.mincewd miwxta epcnly itk ,mipeilrd zenlerd zexitql
zeevn miiwn `ede ,'d z`xi ly zexxerzdd dxqgyk ,j`
,cala zg` "spk" o`k zniiwy ixd - cala dad` jezn

.dlrnl zelrl zeevnde dxezd zlekia oi` zg` "spk"aeïëå§¥
dcáì äàøiä,dad` ila -ðk àéäda àçøt àìå ,ãçà ó ©¦§¨§©¨¦¨¨¤¨§¨¨§¨¨

,àìéòì(dler) "zgxet" dpi` ,dcal d`xi jezn dceard - §¥¨
,dlrnl."ãáò úãBáò" úàø÷pL óàixd dceard ,oky - ©¤¦§¥£©¤¤

ic oi` ,z`f lka ,j` ,epec`l car zceark ,d`xi jezn ziyrp
,"car zcear"aéøöå,"ïa" úðéça ïk-íb úBéäì Cdcear - §¨¦¦§©¥§¦©¥

z`xwpd ,dad` jezn
dyer oa oky ,"oa" zpiga
- dad` jezn eia` ornl

àä øøBòìúéòáhä äáä §¥¨©£¨©¦§¦
íéðt-ìk-ìò,d"awdl - ©¨¨¦

àäzL ,Baìa úøzñîä©§ª¤¤§¦¤§¥
-ìk-ìò Bçî úelbúäa§¦§©Ÿ©¨
'äì Búáäà økæì ,íéðẗ¦¦§Ÿ©£¨©
BzáLçîa ãçà¤¨§©£©§
Ba ä÷áãì ,BðBöøáe¦§§¨§¨

.Cøaúéezad` oexkf - ¦§¨¥
z` ea xxerz ,zxzeqnd
weac zeidl oevxd

;d"awdaäéäz úàæå§Ÿ¦§¤
,Bfä äåönä Bà äøBzä ÷ñòa Búðekwqrzdl cner `edy - ©¨¨§¥¤©¨©¦§¨©

:odaBa ä÷áãì,d"awda -úéðeiçäå úéäìàä BLôð §¨§¨©§¨¡Ÿ¦§©¦¦
.ìéòì økæpk ,ïäéLeáìe,epcnly itk -dxeza wqrdy §¥¤©¦§¨§¥

,odiyeale zipeigd ytpd lre ziwl`d ytpd lr lret zeevne
zekixv icedi ly ezcearay ,ixd .d"awda zeweac dpiidzy
jezn d"awd z` caerd - "car" zpiga :zepigad izy zeidl
eia` ornl dyerd - "oa" zpigae ,epec`l car zceark ,d`xi
dxez eneiw zrya icedi ly ezpeeky epcnl .dad` jezn
epaxe - ,d"awda eytp z` wacl ick ,zeidl dkixv ,zeevne
llk"a envr z` lilkdl jixv ixd icedi ,siqene jiynn owfd

wx `l ,ezceara oeekle se`yl eilr okle ,"l`xyieytpy
zeytp xewne eytp xewn mby `l` ,d"awda dweac didzlk

- xnelk ,micgiin dfÎiciÎlr ,d"awda weac didi - l`xyi
dizpikye (d"awd) `edÎjixaÎ`ycew z` miwacne micg`n
dxezd xewn `ed "`edÎjixaÎ`ycew" oky ,(ezpikye)
yexit edf - l`xyi lk zeytp xewn `id "dpiky"e ,zeevnde
cegi" didiy ,devn meiw iptl mixne`y "cegi myl" gqepd
'ity" - "l`xyi lk mya" z`fe "dizpikye `edÎjixaÎ`ycew
l"pd t"re - l`xyi lk mya `ed (devnd ziiyr) cegide -
xewn `idy 'zpiky mr cegid l"vy oeik ,dfa gxkdd oaen

zeytplk- "l`xyi.`"hily x"enc` w"k zxrd:xnelk
dyrn :zxne` z`f) cegidy ,`id "l`xyi lk mya" zernyn
liaya `id devnd ziiyry - l`xyi lk mya `ed (devnd
zecg`zdde zecgiizdd ,cegidy oeikn ,l`xyi llk lk myae
mr `ed devnd meiw iciÎlr zxvepd ,(`edÎjixaÎ`ycew ly)

xewn `idy ,(ely dpikyd) "dizpiky"lk.l`xyi
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íéøîà éèå÷éì
äàøéå åúîëçì úîãå÷ù àèç úàøéå äàúú äàøé
'åë äàøé úéàå äàøé úéàã 'åë úùåá àøé àåä äàìéò
äãáì äáäàá àìéòì àçøô àì ììë äàøé éìá ìáà

ðëá çåøôì ìåëé åðéà óåòäù åîëåîéçøå åìéçãã ãçà ó
àéä äãáì äàøéä ïëå [íéðå÷éúá ù"îë] ïéôãâ ïéøú ïä

ðëãáò úãåáò '÷ðù óà àìéòì äá àçøô àìå ãçà ó
ô"ëò úéòáèä äáäàä øøåòì ïá 'éçá ë"â úåéäì êéøöå
øåëæì ô"ëò åçåî úåìâúäá àäúù åáìá úøúåñîä
'úé åá ä÷áãì åðåöøáå åúáùçîá ãçà 'äì åúáäà
ä÷áãì åæä äåöîä åà äøåúä ÷ñòá åúðååë äéäú úàæå

.ì"ðë ïäéùåáìå úéðåéçäå úéäìàä åùôð åá
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ט.12. משנה ג פרק אבות א.13.ראה יז, באריכות.14.ברכות מג פרק בתחילת יז.15.ראה משנה ג פרק Î"˜16.אבות ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡,שני כנף גם להם יש מעשה בשעת הרי - באחת' 'פורחת א) מט, (שבת כנפי' בתוד"ה הובא במדרש "ומש"כ

בכנף  גם - במקצת פריחה צ"ל ח) (לט, המת"כ ופירוש ולגירסת אחד. כנף אלא לו שאין בנידו"ד משא"כ - באחת' 'ונינוחת וכהסיום
באחד'". לפרוח שא"א לפי הב',



קה oqip 'k iying mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  כ' חמישי יום
,114 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åøîà íðîà êà,gp 'nr cr:íéãñçä

ääâä
ïë íâ å÷úîúé äæ éãé ìò íâå)
àìéîî íéãñçá úåøåáâä
éãé ìò íãåçéå úåãîä úåììëúäá
äìâúîä ä"á ïåéìòä ïåöø éåìéâ
àåä àúúìã àúåøòúàá äìòîì
äøåúä ÷ñòá äèîì åéåìéâ
ù"îëå 'úé åðåöø ïäù äåöîäå
íéãéñç úðùîáå àáø àøãàá
úåöî â"éøúù ã"ô à"à úëñî
à"àã àúøååéçî úåëùîð äøåúä
øå÷î ïåéìòä ïåöø àåäù

:(íéãñçä

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà íðîà Cà17ìà íìBòì" : ©¨§¨¨§©¥¦§¨¦§¨¨§¨©
¯ ,"ììkä ïî Bîöò íãà àéöBé`edy dna ic `l ,okle ¦¨¨©§¦©§¨

eytp z` wacl ,devn miiwne dxez cnel `edy drya oeekzn
ely- `l` ,d"awdaïekúé ïëì,ezcearaBa ä÷áãìe ãçéì ¨¥¦§©¥§©¥§¨§¨

BLôð øB÷î ,Cøaúé¦§¨¥§©§
úBLôð øB÷îe úéäìàä̈¡Ÿ¦§©§
¯ àeäL ,ìàøNé ìk̈¦§¨¥¤
ziwl`d eytp xewn
`ed ,l`xyi lk zeytpe
àø÷pä ,Cøaúé åét çeø©¦¦§¨¥©¦§¨
íL ìò ,"äðéëL" íLa§¥§¦¨©¥
CBz úLaìúîe úðëBML¤¤¤¦§©¤¤

¯ ïéîìò ìklk jeza ¨¨§¦
,zenlerdïúBéçäì§©£¨

¯ àéäå ,ïîi÷ìe§©§¨§¦
,"dpiky"dàéä¦

¯ Ba úòtLnämc`a ©©§©©
,dxez cneldøeacä çkŸ©©¦

éøáãa øaãnL äfä©¤¤§©¥§¦§¥
äNònä çk Bà ,äøBz¨Ÿ©©©£¤
¯ .Bæ äåöî úBNòì äfä©¤©£¦§¨
- zrk oda wqer `edy
cenil iciÎlry ixd
,devnd meiw e` dxezd
xe`a cg`le wacl oeekzi
gek xewn z` ,seqÎoi`
,dyrnd gek e` xeaicd
eytp xewn mb `edy
lk zeytpe ziwl`d

.l`xyi¯ ,äæ ãeçéåly §¦¤
xe`a l`xyi zeytp xewn

seqÎoi`àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà úëLîä éãé-ìò àeä©§¥©§¨©¥¨
¯ àeäL úBönäå äøBzä ÷ñò éãé-ìò ,ähîìseqÎoi` xe` §©¨©§¥¥¤©¨§©¦§¤

,`edÎjexa¯ .ïäa Laìî;zeevnae dxezaéLîäì ïekúéåC §ª¨¨¤§¦§©¥§©§¦
ì ìàøNé ìk úBLôðå BLôð øB÷î ìò Cøaúé BøBà¯ ,ïãçé ¦§¨¥©§©§§©§¨¦§¨¥§©£¨

,jxazi exe`a l`xyi lk zeytpe eytp xewn z` cg`lBîëe§
eäæå .íL ïiò ,úeëéøàa äæ ãeçé Leøt ïn÷ì øàaúiL¤¦§¨¥§©¨¥¦¤©£¦©¥¨§¤

ì" Leøtéøa-àLã÷ ãeçé íLìk íLa dzðéëLe àeä-C ¥§¥¦ª§¨§¦§¦§¥§¥¨
¯ ."ìàøNémeiw ici lry ,zeevn ly oneiw iptl mixne`y ¦§¨¥

dxezd xewn ,(d"awd) `edÎjixaÎ`ycew cegi didi ,zeevn
dpiky ,xen`k ik ,"l`xyi lk mya" z`fe ,dpikye ,zeevnde

xewn `idlk.l`xyi zeytpääâämicner ep`y ddbda
seqÎoi` xe`a zewacd lr sqepy ,owfd epax xiaqn ,cenll

xewnae eytpa mixvei devnd meiwe dxezd cenily ,`edÎjexa
- "dizpikye `edÎjixaÎ`ycew cegi" - l`xyi lk zeytp
zektdp "zexeab"dy ,"mipicd zwznd"l mb xacd `ian
zecnd ly cegidn `a df xac .cala cqg didiy ,"micqg"l
,dxeabe cqgy ,dlrnl
ef zecbepne zeiktd ody
lr ,cg` oiprl eidi ,efl
dlrnly xe` zkynd ici
cr ,el` zecn izyn
znerl zelha odizyy
dcn oiay cebipde ,df xe`
lhazn - dzxagl zg`
`iand ,df xe` .`linn
`ed ,zecna df cegi
lr jynpd oeilrd oevxd
- zeevne dxez meiw ici
ixd od zeevne dxez ,oky
d"awd ly epevx
zecndn dlrn dlrnly
oevxyke - dxeabe cqg
xewn `edy ,df oeilr
dlbzne jynp ,micqgd
meiwe dxez cenil ici lr
zecn zecg`zn ,zeevn
zktdp "dxeab"e ,el`

."cqg"l-éãé-ìò íâå) *§©©§¥
¯ äædxez meiw ici lr ¤

,zeevneïk íb e÷zîúé¦§©§©¥
¯ íéãñça úBøeábä©§©£¨¦
"zexeab"d ly swezd

wznei,àìénî¦¥¨
¯ úeìlkúäa,zellkzd ici lr¯ ,íãeçéå úBcnäzecndy §¦§©§©¦§¦¨

,dipya zg` ellkzie ecg`zi dlrnlïBöø éelb éãé-ìò©§¥¦§
,àzúìc àúeøòúàa äìòîì älbúnä ,àeä-Ceøa ïBéìòä̈¤§¨©¦§©¤§©§¨§¦§¨¨¦§©¨

¯,dhnln zexxerzd ici lräøBzä ÷ñòa ähîì Béelb àeä¦§©¨§¥¤©¨
¯ äåönäå,oeilrd oevxd dlbzn df wqra¯ ïäLdxezd §©¦§¨¤¥

od ,zeevnde¯ ;Cøaúé BðBöø,dlbne jiynn ,icediy dryae §¦§¨¥
- dhnl oeilrd oevxd z` ,zeevnae dxeza eweqir ici lr
`ian dfe ,oeilrd oevxd ,zepeilrd zecna dlrnl mb dlbzn
zektdpe zewznp "zexeab"dy ,zecna "cegi"de zellkzdd z`

."micqg"l'íéãéñç úðLî'áe 'àaø àøãà'a áeúkL Bîëe§¤¨§¦§¨©¨§¦§©£¦¦
éøà úëqîúBëLîð äøBzä úBöî â"éøzL ,ã ÷øt ïétðà-C ©¤¤£¦©§¦¤¤¤©§©¦§©¨¦§¨

éøà"c "àzøeç"îøB÷î ,ïBéìòä ïBöø àeäL ,"ïétðà-C ¥¦©§¨©£¦©§¦¤§¨¤§§
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íéøîà éèå÷éì
íðîà êà
ïëì ììëä ïî åîöò íãà àéöåé ìà íìåòì ì"æø åøîà
øå÷îå úéäìàä åùôð øå÷î 'úé åá ä÷áãìå ãçéì ïéåëúé
íùá '÷ðä 'úé åéô çåø àåäù ìàøùé ìë úåùôð
ïéîìò ìë êåú úùáìúîå úðëåùù íù ìò äðéëù
øåáãä çë åá úòôùîä àéä àéäå ïîéé÷ìå ïúåéçäì
úåùòì äæä äùòîä çë åà äøåú éøáãá øáãîù äæä
äèîì ä"á ñ"à øåà úëùîä é"ò àåä äæ ãåçéå åæ äåöî
ïéåëúéå ïäá ùáåìî àåäù úåöîäå äøåúä ÷ñò é"ò
ìàøùé ìë úåùôðå åùôð øå÷î ìò 'úé åøåà êéùîäì
åäæå .ù"ò úåëéøàá äæ ãåçé 'éô ïî÷ì ù"îëå ïãçééì
*ìàøùé ìë íùá äéúðéëùå ä"á÷ ãåçé íùì 'éô

åæ äðååë úåéäìù óàå
åáì äéäéù åáìá úéúéîà
ïåéìòä ãåçé úîàá õôç
åáìá úåéäì êéøö äæä
åãáì 'äì äáø äáäà
åéðôì çåø úçð úåùòì
åùôð úååøì àìå ãáì
àøáë àìà 'äì äàîöä
'éîàå éåáà øúá ìãúùàã
äéîøâî øéúé ïåì íéçøã
ìéòì ù"îë] 'åë äéùôðå
î"î .[àðîéäî àéòø íùá
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oqipקו `"k iyiy mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  כ"א שישי יום
,114 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðååë úåéäìù óàå,gp 'nr cr.úåëéøàá

ääâä
ïë íâ å÷úîúé äæ éãé ìò íâå)
àìéîî íéãñçá úåøåáâä
éãé ìò íãåçéå úåãîä úåììëúäá
äìâúîä ä"á ïåéìòä ïåöø éåìéâ
àåä àúúìã àúåøòúàá äìòîì
äøåúä ÷ñòá äèîì åéåìéâ
ù"îëå 'úé åðåöø ïäù äåöîäå
íéãéñç úðùîáå àáø àøãàá
úåöî â"éøúù ã"ô à"à úëñî
à"àã àúøååéçî úåëùîð äøåúä
øå÷î ïåéìòä ïåöø àåäù

:(íéãñçä

¯ :(íéãñçä,xen`k `ed opkeze ,"dlaw" ly zepeyl od el` ©£¨¦
,zeevn meiwe dxez cenil ici lry.mlera aehe cqg jynp

ic `l ,devn miiwn e` dxez cnel icediy dryay ,epcnl
eilr ,`l` ,d"awd mr cala eytp z` dfÎiciÎlr wacl oeekiy

zeytp xewn z` dfÎiciÎlr cg`le wacl oeekl mblkl`xyi
:dpeekd ibeq ipy oia lcad yi ,j` .`edÎjexa seqÎoi` xe`a
mi`a - d"awda eytp z` wacl icedi ly ezpeeke epevx
yiy jezn ,oky) d"awdl l`xyin cg` lka dpyiy dad`dn
dpeek - `linne ,(ea weac zeidl dvex `ed - d"awdl dad` el

efdxezd iciÎlry zevxl ick ,eli`e .zizin` i`cea `id
seqÎoi` xe`a l`xyi zeytp lk xewn cegi didi ely zeevnde

xak wwcfdl yi - "dizpikye `edÎjixaÎ`ycew cegi" -
gex zgp mexbl mb zevxl :d"awdl zcgeine dlecb dad`l

dpeeky okzi ,jkl i` ,d"awdlefzizin` dlek lk ea didz `l
,`eti` ,cvik ,zn` elek epi`y xacn xdfidl yi 'd zcearae -
,oldl owfd epax xiaqn - ?ef dpeek oeekl icedi lk lry mixne`
zvw da yiy oeikn la` ,zn` dlek elv` ef dpeek oi` m` mby
oipre) d"awd ly epevx miiwl dvex icedi lk ixdy - zn`d on
epevx ixd `ed ,dizpikye `edÎjixaÎ`ycew cegi didiy ,df

k oeekln envr rpni la ,okl ,(d"awd ly izin`doi` ik ,ef dpee
`id ef dpeek mb dnypd cvn ,ixdy ,zinvr dinx meyn jka

.dlek zizin`

õôç Baì äéäiL ,Baìa úézîà Bæ äðek úBéälL óàå§©¤¦§©¨¨£¦¦§¦¤¦§¤¦¨¥
¯ ,äfä ïBéìòä ãeçé úîàaxewn lylkxe`a l`xyi zeytp ¤¡¤¦¨¤§©¤

,`edÎjexa seqÎoi`éøö,Bcáì 'äì äaø äáäà Baìa úBéäì C ¨¦¦§§¦©£¨©¨©§©
¯xac ade` `ed :xnelk ,"ade`d l` zxfeg" dad` lk ,oky

aeh dfy iptn dnel,
ade` `ed mvray epiide)

z`envraehy dn z` -
lenvrmb dfÎjxcÎlr ;(

icedi ly ezad`a
zeidl epevxe d"awdl
dxez meiw ici lr ea weac
raep df mb ixd - zeevne
z` dvex `edy dnn

aehdelyaehy dn ,
ytplelyzevxl ick j` .

l`xyi lk zeytp xewny
ixde ,d"awda weac didi
aehy oipr meyn jka oi`

envr elmyl dwitqny ,
d"awdl dad` jk
aehy dn da ybxeny

lenvr,jk myl ,`l` -
`idy efk dad` zyxcp
d"awdl wx dlek lk

- calaçeø úçð úBNòì©£©©©
¯ úBeøì àìå ,ãáì åéðôì§¨¨§©§Ÿ§©

,oe`nv¯ BLôðytpd ©§
ely,àlà ,'äì äàîvä©§¥¨©¤¨

øúa ìczLàc àøák¦§¨§¦§©¥¨©
¯ dénàå éeáà,en`e eia` ixg` jynpe xeqnd oakïBì íéçøc £§¦¥§¨¦

¯ 'eë déLôðå déîøbî øéúéxy`n xzei mze` ade` `edy ¨¦¦©§¥§©§¥
,eytpe eteb¯ ìéòì øàaúpL Bîk],'i wxtaàéòø' íLa §¤¦§¨¥§¥§¥©§¨

¯ ,['àðîéäîz` xqny ,epax dyn ly ezad` dzid jky §¥§¨
z` xqend oak ,dizpikye `edÎjixaÎ`ycew cegi myl eytp

lk lry mixne` ep` ,`eti` ,cvik - en`e eia` xear eytp
`dzy icky drya ,dxen`d dpeekd z` oeekl l`xyin cg`

xcp ,zizin` dpeek ef?dad` ly xzeia dlrp dbixcn jkl zy
óà ék ,Bæ äðeëa Bîöò ìébøäì íãà ìëì Lé íB÷î-ìkî¦¨¨¥§¨¨¨§©§¦©§§©¨¨¦©
Bzîàì úîàa dðéàL¤¥¨¤¡¤©£¦
äæa õtçiL Baìa éøîâì§©§¥§¦¤©§Ÿ¨¤

¯ ,Baì ìëa,xen`ky §¨¦
dbixcn jkl zyxcp
,dad` ly xzeia dlrp
¯ øòfî èòî íB÷î-ìkî¦¨¨§©¦§¥
,zegtl dhren dcna
,úîàa äæa Baì õôç̈¥¦¨¤¤¡¤
úéòáhä äáäà éðtî¦§¥©£¨©¦§¦
¯ ìàøNé ìk áìaL¤§¥¨¦§¨¥
dripn ef zirah dad`e

eze`äî ìk úBNòì©£¨©
ïBéìòä ïBöø àeäM¤§¨¤§
¯ äæ ãeçéå ,àeä-Ceøä§¦¤
lk zeytp xewn ly
seqÎoi` xe`a l`xyi

,`edÎjexa¯ àeä,ixd
¯ ,ézîàä BðBöøly §¨£¦¦

,d"awdãeçé eðéäå§©§¦
,úeìéöàaL ïBéìòä̈¤§¤¨£¦
àúeøòúàa äNòpä©©£¤§¦§¨¨

¯ ,àzúìcici lr ¦§©¨
,dhnln zexxerzd-ìò©

úéäìàä Lôð ãeçé éãé§¥¦¤¤¨¡Ÿ¦
'ä øBàa dúeìlkúäå§¦§©§¨§

¯ eéäå ,ïäa ú÷ñBòL úBöîe äøBúa Laìîäziwl`d ytpd ©§ª¨§¨¦§¤¤¤¨¤§¨
,'d xe`e¯ ,Lnî íéãçàì,ynn cg` xack micge`nBîk ©£¨¦©¨§

¯ ,ìéòì øàaúpLmler"a cegid dyrp dfÎiciÎlry ¤¦§¨¥§¥
,"zeliv`däøBzä øB÷î ïk-íb íéãçéúî äæ-éãé-ìò ék¦©§¥¤¦§©£¦©¥§©¨

BLôð øB÷î íò ,àeä-Ceøa-LBãwä àeäL ,úBönäå§©¦§¤©¨¨¦§©§
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íéøîà éèå÷éì
åæ äðååë úåéäìù óàå
åáì äéäéù åáìá úéúéîà
ïåéìòä ãåçé úîàá õôç
åáìá úåéäì êéøö äæä
åãáì 'äì äáø äáäà
åéðôì çåø úçð úåùòì
åùôð úååøì àìå ãáì
àøáë àìà 'äì äàîöä
'éîàå éåáà øúá ìãúùàã
äéîøâî øéúé ïåì íéçøã
ìéòì ù"îë] 'åë äéùôðå
î"î .[àðîéäî àéòø íùá

åîöò ìéâøäì íãà ìëì ùéäðéàù óà éë åæ äðååëá
åáì ìëá äæá õåôçéù åáìá éøîâì åúéîàì úîàá
äáäà éðôî úîàá äæá åáì õôç øòæî èòî î"î
àåäù äî ìë úåùòì ìàøùé ìë áìáù úéòáèä
ãåçé åðééäå éúéîàä åðåöø àåä äæ ãåçéå ä"á ïåéìòä ïåöø
é"ò àúúìã àúåøòúàá äùòðä úåìéöàáù ïåéìòä
ùáåìîä 'ä øåàá äúåììëúäå úéäìàä ùôð ãåçé
ì"ùîë ùîî 'éãçàì åéäå ïäá ú÷ñåòù úåöîå äøåúá
àåäù úåöîäå äøåúä øå÷î ë"â íéãçéúî æ"éò éë
äðéëù íùá àø÷ðä úéäìàä åùôð øå÷î íò ä"á÷ä
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קז oqip a"k ycew zay mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  כ"ב קודש שבת יום
,gp 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åùôð ãåçé ìáà,116 'nr cr.â"äëå äúà

¯ ,"äðéëL" íLa àø÷pä ,úéäìàämr ytpd cegi ici lr ¨¡Ÿ¦©¦§¨§¥§¦¨
ly cegid deedzn ,zeevne dxezay 'd xe`xewn- ytpd

,"`ed jixa `ycew" - zeevnde dxezd xewn mr ,"dpiky"ïäL¤¥
¯:miillkd mipeilrd zexe`l qgia"ïéîìò ìk àlîî" úðéça§¦©§©¥¨¨§¦

ìk ááBñ" úðéçáe§¦©¥¨
îìòøàaúpL Bîk ,"ïé ¨§¦§¤¦§¨¥

.úeëéøàa øçà íB÷îa§¨©¥©£¦
¯`ed xen`d lk ,j`

icedi lry jkl qgia
dxezd xewna l`xyi lk zeytp xewn ly ecegi lertl oeekl

ly ef zi`lir dbixcna `vnp `ed oi`y zexnle ,zeevnde
lka - dfk "cegi"l dti`y ytpa zxxerne zxveid 'd zad`
icedi lk ixdy ,l`xyin cg` lka jka zn`d on zvw yi ,z`f
l`xyin cg` lka oevxd ,eli`e .d"awd oevx z` `lnl dvex

ytpd z` cg`lely
itk ,`ed - 'd xe`a
oevx ,oldl mkeqiy
zn` elek `edy ,izin`
dad`dn `ae ,ezin`l

.d"awdl l`xyin cg` lkay zxzeqnd

¯ 'ä øBàa dúeìlkúäå BLôð ãeçé ìáàytpdyelydidz £¨¦©§§¦§©§¨§
,'d xe`a ixnbl dlelke zcge`n¯ úBéäì,'d xe`e ytpd ¦§

éøîâì Bzîàì úîàa ìàøNiî íãà ìk õôç äæa ,íéãçàì©£¨¦¨¤¨¥¨¨¨¦¦§¨¥¤¡¤©£¦§©§¥
¯ Lôð ìëáe áì ìëa,`aeáìa úøzñnä úéòáhä äáäàî §¨¥§¨¤¤¥©£¨©¦§¦©§ª¤¤§¥

,'äa ä÷áãì ,ìàøNé ìk̈¦§¨¥§¨§¨©
úøëð úBéäìå ãøtì àìå§Ÿ¦¨¥§¦§¦§¨
íBìLå-ñç ìcáðå§¦§¨©§¨
Cøaúé Búecçàå Bãeçiî¦¦§©§¦§¨¥
elôà ,ïôà íeLa§Ÿ¤£¦
¯ .Lnî Lôð úøéñîa¦§¦©¤¤©¨
alay zxzeqnd dad`d
l`xyin cg` lk
zxveie zxxern ,d"awdl
mr cg`zdl oevxd z`
meya zeidl `lye d"awd
zecg`n lcape cxtp ote`
xeyw df m` mb ,'d
,ynn ytp zxiqna
eilr mitekyk :lynle
Îdcear dlilg cearl
wx elit` e` ,dxf
dxeva zeegzydl
Îdcearl cala zipevig
eytp z` xeqni - dxf
ick ,z`f zeyrl `ly
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ה'תש"ג טז ניסן, ב דחהמ"צ, אחד לעומריום רביעי
ָכל יֹום טֹוב. מֹו ּבְ ה ּכְ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ ּצֹות - ְקִריַאת ׁשְ ַחג ַהּמַ ֵליל ב' ּדְ

חומש: אחרי מות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אך אמנם . . . 116 אתה וכה"ג.

גם מי שאין לו אב, ר"ל, אומר לפני מה נשתנה "טאטע איך וועל בא דיר פרעגן 
פיר קשיות". וסמוכות לזה, שגם מי שאין לו אב ואם, ר"ל, צ"ל בברכת המזון: הרחמן 

הוא יברך את אבי מורי כו' אמי מורתי כו'.

יֹות".  ע קּוׁשְ ַאל אֹוְתָך ַאְרּבַ א, ֶאׁשְ ה": "ַאּבָ ּנָ ּתַ ׁשְ ָלן, אֹוֵמר ִלְפֵני "ַמה ּנִ ֵאין לֹו ָאב, ַרֲחָמָנא ִלּצְ ם ִמי ׁשֶ ּגַ
זֹון: ָהַרֲחָמן הּוא  ת ַהּמָ ִבְרּכַ ּבְ ָלן, ָצִריְך לֹוַמר  ֵאין לֹו ָאב ָוֵאם, ַרֲחָמָנא ִלּצְ ם ִמי ׁשֶ ּגַ ּוְסמּוכֹות ָלֶזה, ׁשֶ

י מֹוָרִתי כּו'. ְיָבֵרְך ֶאת ָאִבי מֹוִרי כּו' ִאּמִ

ה'תש"גיז ניסן, שני לעומריום חמישי

חומש: אחרי מות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: והנה בהכנה . . . 116 כנודע.

ה כּו', "ֶזה"  ְרּבֶ ה ֱאלֵֹקינּו ֶזה" – ְוָכל ַהּמַ ה, "ִהּנֵ ָ ְקֻדּשׁ ח" – "ֶזה" מֹוֶרה ַעל ַמְדֵרָגה ּדִ ּבָ "ֲהֵרי ֶזה ְמׁשֻ
ח. ּבָ ּלֹו הּוא ְמׁשֻ ׁשֶ

ה'תש"גיח ניסן, שלשה לעומריום ששי

חומש: אחרי מות, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: והנה כל . . . וכו' כנ"ל.

הּו. ַתח ֵאִלּיָ ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים הֹודּו, ֲאָבל אֹוְמִרים ּפָ ּבְ

ָמה, ַעל  ׁשָ ֶסף הּוא ַהּנְ ְלֶוה ּגֹו'", ּכֶ ֶסף ּתַ סּוק "ִאם ּכֶ ַמח ֶצֶדק" ַמֲאָמר ַעל ַהּפָ ַנת תר"ח ָאַמר ַה"ּצֶ ׁשְ
ַגְעּגּוִעים[ ּוְתׁשּוָקה ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה, ּוְכִדְכִתיב "רּוַח ָהָאָדם ִהיא ָהעֹוָלה  ֹכֶסף ]=ּבְ ִמיד ּבְ ִהיא ּתָ ם ׁשֶ ׁשֵ
ַהְלָוָאה ְלָהָאָדם, ּוְכִתיב  ָמה ְנתּוָנה ּבְ ׁשָ ם ְקרּוִיים ָאָדם", ְוַהּנְ ָרֵאל, "ַאּתֶ מֹות ִיׂשְ ָאָדם ֵהם ִנׁשְ ְלַמְעָלה", ּדְ
ָחֵסר יֹום ֶאָחד –  א ָחָדא ]ּוְכׁשֶ ר ָקבּוַע כּו', ְוָחֵסר יֹוָמא ָחָדא – ָחֵסר ְלבּוׁשָ ֵיׁש ִמְסּפָ רּו ּגֹו'", ּדְ "ָיִמים ֻיּצָ

ָחֵסר ְלבּוׁש ֶאָחד[.

ה'תש"גיט ניסן, ארבעה לעומרשבת
ְמָחה ּוְבָצֳהָלה.  ׂשִ ם ּבְ ּגַ

ַלַחׁש.  ן ְלָך - אֹוְמִרים ּבְ א ִהיא ְסעּוָדָתא, ְוִיֶתּ ת ַחִיל, ִמְזמֹור ְלָדִוד, ּדָ לֹום ֲעֵליֶכם, ֵאׁשֶ ׁשָ
חומש: אחרי מות, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: צ־צו.
תניא: פרק מב. והנה . . . 118 ידע וגו'.

ה –  ל ְלַלְיָלה – ַהּזֶ ְמׁשַ ּנִ לּות ׁשֶ ְיָלה – ּגָ ה ַהּלַ ּנָ ּתַ ׁשְ "ּב[: ַמה ּנִ י ]ָהַרׁשַ ֵרׁש ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ַעם ּפֵ ּפַ
ָדמּוהּו. ּקְ ֻלּיֹות ׁשֶ ילֹות – ּגָ ל ַהּלֵ ָהַאֲחרֹון – ִמּכָ

ַעם ֶאָחת – לֹא ִנְגַמר  יֹון ְוָטֳהָרה – ֲאִפילּו ּפַ יִלין – ְלׁשֹון ֵמרּוק, ִנּקָ ילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטּבִ ָכל ַהּלֵ ּבְ ׁשֶ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . קי
ְוִגּלּוי  ּגּוף  ֵמרּוק   – ְפָעִמים  י  ּתֵ ׁשְ ה  ַהּזֶ ְיָלה  ַהּלַ  – לּות  ּגָ עֹוד  ַאֲחֵריֶהם  ָהָיה  ֲהֵרי  י  ּכִ ֶהם,  ּבָ רּוק  ַהּמֵ

ֶפׁש. ַהּנֶ

ֶנֶפׁש  ד  ִמּצַ לּות, ָהֲעבֹוָדה ִהיא  ַהּגָ ם ַאַחר  ּגַ י  ּכִ ַהְינּו  ה –  ַמּצָ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ אֹו  ַהּלֵ ָכל  ּבְ ׁשֶ
ּלֹו  לּות ָהַאֲחרֹון – ּכֻ ה – ַאַחר ּגָ ְיָלה ַהּזֶ ֲהִמית, ָחֵמץ ֵיׁשּות – ַהּלַ ד ֶנֶפׁש ַהּבַ ּטּול, ּוִמּצַ ה ּבִ ָהֱאלִֹקית, ַמּצָ

ְמָאה. ָיֳעַבר רּוַח ַהּטֻ ה – ׁשֶ ַמּצָ
ה  ַהְרּבֵ ֻלּיֹות  ַהּגָ ּוְבָכל  מֹוִריקֹות,  ָניו  ּפָ א  ַהְמַקּנֵ ל  ּכָ  – ְיָרקֹות  ָאר  ׁשְ אֹוְכִלין  ָאנּו  ילֹות  ַהּלֵ ָכל  ּבְ ׁשֶ
ּלֹו ָמרֹור – ִקְנָאה  לּות ָהַאֲחרֹון – ּכֻ ה – ַאַחר ּגָ ְיָלה ַהּזֶ ְנָאה: ִקְנַאת סֹוְפִרים ְוַהּדֹוֶמה – ַהּלַ ּקִ ִחינֹות ּבַ ּבְ

ל ֲחֵברֹו. תֹו ׁשֶ יק ִנְכֶוה ֵמֻחּפָ ל ַצּדִ ֶרְך ַמֲאַמר ַרַז"ל ּכָ דֹוָלה, ַעל־ּדֶ ַהּיֹוֵתר ּגְ

אֹוְכִלין   – ֻלּיֹות  ַהּגָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ּלּוִיים  ַהּגִ ל  ּכָ  – ין  ְמֻסּבִ ין  ּבֵ ִבין  יֹוׁשְ ין  ּבֵ אֹוְכִלין  ָאנּו  ילֹות  ַהּלֵ ָכל  ּבְ ׁשֶ
טּות  ְ ּשׁ ֲעבֹוָדתֹו ְלִהְתּפַ ּבַ יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ְוֵיׁש ִמי  ְוַתֲענּוג ָהַעְצִמי,  ֲענּוג  טּות ַהּתַ ְ ּשׁ ְוֵיׁש ִהְתּפַ ֲענּוג,  ִחיַנת ַהּתַ ּבְ  –
ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ׁשֶ  – ין  ְמֻסּבִ נּו  ּלָ ּכֻ  – ָהַאֲחרֹון  לּות  ּגָ ַאַחר   – ה  ַהּזֶ ְיָלה  ַהּלַ  – ָהַעְצִמי  ְלַתֲענּוג  ְוֵיׁש  ֲענּוג  ַהּתַ

ֲענּוג ָהַעְצִמי. יעּו ִלְבִחיַנת ּתַ ַיּגִ

ה'תש"גכ ניסן, חמשה לעומריום ראשון

חומש: אחרי מות, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: וכח . . . 118 כמ"ש שם.

פעם נכנס כ"ק הר' חיים אברהם )בן רבינו הזקן( אל אדמו"ר האמצעי בחג הפסח 
לאמר גוט יום טוב. וסיפר אז - הרח"א - שרבינו הזקן אמר: פסח דארף איינער דעם 

אנדערען ניט מכבד זיין באכילה ושתי', ָאבער נעמען אליין מעג מען.

ַסח  ַהּפֶ ַחג  ּבְ ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ֵקן( ֶאל  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ן  )ּבֶ ַאְבָרָהם  ים  ַחּיִ ָהַרב  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ ִנְכַנס  ַעם  ּפַ
ֶפַסח ֵאין  ֵקן ָאַמר: ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ ים ַאְבָרָהם – ׁשֶ ר ָאז – ָהַרב ַחּיִ ֵמַח"[. ְוִסּפֵ לֹאַמר ּגּוט יֹום טֹוב ]="ַחג ׂשָ

ר. ה, ַאְך ָלַקַחת ְלַבד ֻמּתָ ִתּיָ ֲאִכיָלה ּוׁשְ ד ֶאת זּוָלתֹו ּבַ ְלֶאָחד ְלַכּבֵ

ה'תש"גכא ניסן, שביעי של פסח, ששה לעומריום שני
יָרה - עֹוְמִדים. ִ ֵעת ְקִריַאת ַהּשׁ ּבְ

חומש: אחרי מות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: והשנית . . . ס שומעת כו'.

אין ליובאוויטש פלעגט מען זיין אויף שש"פ - אויך שבועות און הושענא רבה. 
אז איך בין אלט געווען ניין יָאהר הָאב איך זיך שוין ניט געלייגט שלָאפען שש"פ - 

מ'דארף לערנען א גאנצע נַאכט.

ע  ׁשַ ן ּתֵ ָהִייִתי ּבֶ ׁשֶ ה. ּכְ ְעָנא ַרּבָ בּועֹות ְוהֹוׁשַ ׁשָ ם ּבְ ַסח – ּגַ ל ּפֶ ִביִעי ׁשֶ ׁשְ ְליּוּבַאִוויְטׁש ָהיּו ֵנעֹוִרים ּבִ ּבִ
ֵלם. ַסח – ֵיׁש ִלְלֹמד ַלְיָלה ׁשָ ל ּפֶ ִביִעי ׁשֶ ׁשְ י ִליׁשֹן ּבִ ַכְבּתִ ָבר לֹא ׁשָ ִנים, ּכְ ׁשָ

יום 
חמישי

יום 
שישי



קיי היום יום . . . 

ה'תש"גכב ניסן, אחרון של פסח ]בחו"ל[, שבעה לעומריום שלישי

חומש: אחרי מות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: וגם . . . 120 כנ"ל פ"ב.

ְנָחה, ְוַאֲחֵרי־ֶה ְסֻעַדת יֹום־טֹוב. ת ַהּמִ ִפּלַ ְלִלים ּתְ ְך ִמְתּפַ ׁש, ַאַחר־ּכָ ִרים: ְלַקּדֵ ּיֹום ְמַהּדְ ּבַ

הבעש"ט היה אוכל ג' סעודות באחש"פ.
סעודת אחרון של פסח היתה נקראת - אצל הבעש"ט - משיח'ס סעודה. אחש"פ 

איז משיח'ס סעודה, ווייל אחש"פ איז מאיר גילוי הארת המשיח.
בשנת תרס"ו התחיל הסדר, אשר תלמידי תומכי תמימים יאכלו יחד בחה"פ בהיכל 
הלימוד והי' אז ש"י תלמידים וח"י שלחנות. סעודת אחש"פ אכל אאמו"ר ביחד עם 

התלמידים, וציווה לתת לכל תלמיד ד' כוסות. ואמר אז: דָאס איז סעודת משיח.

ַסח. ל־ּפֶ ַאֲחרֹון־ׁשֶ ם־טֹוב ָהָיה אֹוֵכל ג' ְסעּודֹות ּבְ ַעל־ׁשֵ ַהּבַ

"ְסעּוַדת  יַח".  ָמׁשִ "ְסעּוַדת   – ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ֵאֶצל   – ִנְקֵראת  ָהְיָתה  ַסח  ל־ּפֶ ַאֲחרֹון־ׁשֶ ְסעּוַדת 
יַח. ׁשִ ּלּוי ֶהָאַרת ַהּמָ ַסח ֵמִאיר ּגִ ל־ּפֶ ַאֲחרֹון־ׁשֶ י ּבְ ַסח, ּכִ ל־ּפֶ ַאֲחרֹון־ׁשֶ יַח" ִהיא ּבְ ָמׁשִ

'ֵהיַכל  ּבְ ַסח  ַהּפֶ ַחג  ּבְ ַיַחד  יֹאְכלּו  ִמיִמים  ּתְ ּתֹוְמֵכי  ְלִמיֵדי  ּתַ ר  ֲאׁשֶ ֶדר,  ַהּסֵ ִהְתִחיל  תרס"ו  ַנת  ׁשְ ּבִ
י  ַסח ָאַכל ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ל־ּפֶ ְלָחנֹות. ְסעּוַדת ַאֲחרֹון־ׁשֶ ְלִמיִדים ְוח"י ׁשֻ ּמּוד'. ְוָהָיה ָאז ש"י ּתַ ַהּלִ

יַח. ְלִמיד ד' ּכֹוסֹות. ְוָאַמר ָאז: זֹוִהי ְסעּוַדת ָמׁשִ ה ָלֵתת ְלָכל ּתַ ְלִמיִדים, ְוִצּוָ ַיַחד ִעם ַהּתַ "ּב[ ּבְ ]ָהַרׁשַ
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המשך ביאור למס' הוריות ליום חמישי עמ' ב



קיב            

ה'תשע"ח  ניסן ט"ז ראשון יום       ־ 

       
         

        
בגמרא א)מבואר צב, לאשה(יבמות שהתירו שבית ֿדין

קיים , שבעלה ונודע  בעלה , שמת אחד עד סמך  על להינשא 

להינשא היתר  ש 'הורו' 'הוראה ' פטורים אינה פיה על  (והעושים

כתב מקרבן ) וכן חטאת. בקרבן חייבת והאשה 'טעות' אלא 

להלן ה"ג)הרמב "ם  טעות(פי "ד  סמך  על  ביתֿדין  הורו שאם 

בהלכה)במציאות טעות "לפי(ולא להינשא איש  אשת והתירו

זו  אין בעלה, בא כך ואחר בעלה , שמת  בפניהם  שהעידו

חטאת . וחייבת  טעות " אלא  הוראה

משנה' ה'לחם  שם)והקשה להלן  למלך  המשנה הקשה :(וכן 

ידיעה סמך על להינשא  לאשה להתיר שההוראה זו הלכה

יהודה רבי  לדעת  היא 'טעות ', אלא  'הוראה' אינה  מוטעית 

א) ב, פטור(הוריות ששגו דין בית  הוראת  פי  על  העושה  שיחיד

פי על  עשה הקהל  רוב  אם רק  חכמים לדעת  אבל מחטאת ,

יחיד אבל  חטאת, מביאים  היחידים  אין ששגו דין בית הוראת

חטאת  חייב  הוראתם  פי  על 'טעות')שעשה ולא 'הוראה' זו  אם ,(גם

הרמב "ם כתב  ה"א)וכן פי "ג על(להלן  עשו הקהל מיעוט  שאם 

אחד וכל חייבין שעשו "המיעוט  - השגגה  ונודעה  דין בית פי 

להסבר הרמב "ם הוצרך מדוע  כן, ואם חטאתו". מביא  ואחד

היחיד כאן הרי  טעות", אלא הוראה  זו שנשאת)ש "אין (האשה

הקהל'? 'רוב  ולא  ב "ד הוראת  פי  על עשה 

מחוקק ' ה 'חלקת סקע"ח)ומבאר  יז  סי ' :(אהע"ז 

אך חטאת , חייב  ששגו ב "ד בהוראת  שעשה יחיד אמנם

היא ה"ד )הלכה פי "ג ואחר(להלן  הקהל למיעוט ב "ד  הורו שאם

לחבירו  אחד מיעוט  מצטרף  אחר, למיעוט בשגגה  הורו כך

נפרדות) הוראות שתי  שהן  הקהל '(אף 'רוב  פטורונעשים יחיד וכל

לאשה בית ֿדין התירו  שאם הרמב "ם  כתב  ולכן מקרבן .

זו  "אין כי  קרבן חייבת  קיים  שבעלה נודע  כך ואחר להינשא 

נוספת הוראה תהיה  אם שאף  להשמיענו טעות", אלא  הוראה

היא חייבת  עדיין – הקהל ' ל'רוב  תצטרף  זו ואשה  בשגגה 

שגגתה . על קרבן  להביא 

ה'תשע"ח  ניסן י"ז שני יום     

        
          

     
יהודים הורים ידי  על המאומץ  גוי  תינוק  לגייר ניתן  האם

מצוות ? שומרי  שאינם 

על קטן ילד  לגייר שניתן מבואר  א ) יא , (כתובות בגמרא 

בו  שאין אף  על כלומר: בפניו'. שלא לאדם  'זכין הכלל סמך

עבורו  זכות  וזו מאחר  הגירות, על  בעצמו להחליט כדי  דעת 

בשבילו. זאת לעשות  הדין בית  יכולים היהודי , לעם להצטרף 

לזכות העתיד בתינוק  רק  אמורים  הדברים  לכאורה  אך 

שמן  הורים  ידי  על  הגדל בתינוק  ואילו כשר, יהודי  לחינוך 

לא זכותהסתם  אינה ישראל  לעם הכניסה למצוות, יחנכוהו

חמורים , תורה  איסורי  על  לעבור עתיד הוא  שהרי  נטל, אלא

מצוות שבע  בקיום  לו די  והיה בהם  מצווה היה לא  גוי  שבעודו

לגיירו! נוכל לא  חובה  אלא  זכות  אינו זה  וגיור ומאחר  נח. בני 

כזה במצב  שאפילו להוכיח יש  כאן הרמב "ם  מדברי  אך 

בתינוק  מדובר שהרי לגייר  ניתן   ,

כלל יתחנך לא  הסתם  שמן אע "פ  לגייר  שאפשר מכך  ומוכח

ומצוות . לתורה 

שהגירות באופן מדובר כאן כי ולומר לדחות  ניתן אמנם,

אלא יהודים  של למקום  הגויים  מבין להוציאו במטרה  נעשתה 

שניתן  ראיה  אין זה  ולפי  הגויים  בין נשאר דבר של שבסופו

הגירות בשעת לפנינו העומדים  הנתונים  פי  על  כאשר לגייר

מצוות . לשמירת  יתחנך  לא 

במקרה רק  נאמרה לא  שההלכה  לפרש  יותר מסתבר אך 

ולא הגויים בין ישאר הסתם  מן כאשר גם אלא זה  מסוים 

לא אם אף  כי  והטעם , לגיירו. ניתן מצוות  לשמירת  יתחנך

על שכר  ויקבל ישראל לקדושת נכנס  הרי  מצוות , ישמור

ואילו  מצוה, לשם  שלא  אותם  עשה אם אף  הטובים מעשיו 

היא הגירות  לגביו גם  ולכן שוגג , רק  יהיו שיעבור  האיסורים 

זכות .

      

ה'תשע"ח  ניסן י"ח שלישי יום  ?         

       
         
         
       
         

  
עולה קרבן מביאה כפרה ', מ'מחוסרי  אחת  שהיא יולדת ,

העוף  ה"ב)וחטאת פ"י  (שהפילה(לעיל  יולדת' 'ספק  היא ואם  .

ומתנה עולה, מביאה  - גמור ) וולד הוא  הנפל  אם ידוע  ולא

אבל נדבה, הריהי  לאו ואם  לחובתה  תהא חייבת , אם עליה :

בנדבה באה חטאת  אין כי  להתנות, אפשר אי  החטאת  על

מביאה) ד "ה ב. ז , כריתות והגמרא(רש "י  א). כט, מלימוד(נזיר  לומדת

הספק . על באה  כן העוף  שחטאת  מיוחד 

רק  הספק  על  באה העוף  שחטאת הרמב "ם כאן ומבאר

הבאת קודם  קדשים  באכילת  האסורים כפרה ', ב 'מחוסרי 

אכילתם את  מתיר והקרבן ה"א)הקרבן, פ"א כפרה מחוסרי  הל ' .(ראה



קיג             

כפורים ' 'מחוסר שאינו וקדשיו  מקדש  טומאת  בספק  אבל

אינו  הקרבן), הבאת לפני  אף  בקדשים  לאכול  יכול (שהרי 

להביא האיסור על עובר שמא מספק , העוף  חטאת  מביא

בעזרה  ה"א)חולין פ"ב שחיטה .(הל '

אחרונים  סי 'והקשו יו "ד  נחמיה דברי  ה"ב. פ"ב שחיטה המלך  (שער 

ג) אות :כא

הלכה ונפסקה לטהרתו , העוף  חטאת מביא שנטמא  נזיר 

טומאה בספק  אף  חטאתו את  הט"ו )שמביא פ"ט נזירות אף (הל ' ,

הבאת לפני קדשים  לאכול  ויכול כפרה' 'מחוסר שאינו

מחוסר שאינו "מי  כאן הרמב "ם כתב  איך  כן, ואם  הקרבן.

מספק "? קרבן מביא אינו כיפורים

נחמיה ': ה 'דברי  ומבאר 

קרבן  להביא  יכול כפורים' ש'מחוסר הרמב "ם  של טעמו

מתקן  שהקרבן  כיון  הוא : בקדשים , לאכול  שיוכל  כדי  מספק 

שב 'מחוסרי ואלא  מספק , גם להביאו יש  זה, באדם  חסרון

בנזיר ואילו קדשים, אכילת  בהתרת  הוא ה 'תיקון' כפרה'

למנות להתחיל  יוכל הקרבן הבאת  שאחר בכך הוא  ה'תיקון'

עולם . נזיר להיות יצטרך  זאת ולולא  בטהרה, נזירות

ה'תשע"ח  ניסן י"ט רביעי יום  ''    

       
          
         

     
הקהל מביא כהוראתם, הקהל ועשה בהוראה דין בית  שגו

בגמרא  בדבר ונחלקו ב).חטאת. ד , שבט (הוריות כל  אחת , לדעה

ציבור', של  דבר העלם 'פר קרבן להביא וצריך קהל  נקרא 

אחד בקרבן ודי  קהל" אקרי  לא  אחד "שבט שניה ולדעה

עשר שנים  "מביאין הרמב "ם, ופסק  השבטים. כל  עבור 

קהל". קרוי ושבט  שבט "כל כי  פרים ",

אברהם' ה 'מגן סק"ג):והקשה  ריח סי ' (או "ח

הרמב "ם  פסק  פסח , קרבן ה"א)בהלכות "יחידים(פ"ז  ,

בזמן  מת טמא שהיה  יחיד  כלומר , נדחה ". הציבור  ואין נדחים 

נטמאו  הקהל רוב  אם  אך שני , לפסח נדחה הפסח  קרבן

נטמא אחד  שבט רק  וכאשר בטומאה. הפסח  את מקריבים 

קהל", אקרי  אחד ש "שבט  הדעה לפי טהורים , השבטים ושאר

הפסח  את עושים אלא שני  לפסח  נדחים השבט אנשי  אין

א)בטומאה  פ, .(פסחים

הקהל רוב  כאשר  שרק  סובר הרמב "ם הקהל )אך מחצית (או 

להלכה הביא ולא  בטומאה, הפסח  את עושים  טמאים היו

ולפי בטומאה , הפסח את  עושה שנטמא אחד שבט  שגם

יקריבו  לא  מדוע  קהל", קרוי  ושבט  שבט ש "כל כאן דבריו

?(מג"א בטומאה 

ותירץ :

במפורש בתורה  נאמר ציבור, של דבר העלם  בפר

שבט "והקריב  כל צריך ולכן קהל ', אקרי  אחד ו'שבט ,"

רק  נלמד והדבר  'קהל', נאמר שלא  בפסח  אבל  חטאת, להביא

לנפש טמאים היו אשר אנשים  ויהי  "שנאמר בפסוק  מדיוק 

נדחה" הציבור ואין נדחים יחידים – שם)אדם ק"פ יש(הל ' ,

ישראל , רוב  או כל  דוקא  אלא מיעטה לא  "התורה  כי לומר

מכל ֿמקום – כן  גם  קהל דמקרי  גב  על אף  – אחד שבט  אבל

נתמעט" ולא  איש , בכלל הוא כן גם  דלפעמים  (מחצית אפשר

שם) המג"א על  .השקל 

ה'תשע"ח  ניסן כ' חמישי יום  ?   

        
           
        
         

     
אסור קרבנו את  הביא  לא שעדיין גר  האם  דנו הפוסקים 

קדשים . לאכילת  רק  מעכב  שהקרבן או ישראל  לבת  להינשא 

בין  גם  הקרבן חיוב  את  הביא שהרמב "ם מזה שלמדו יש 

הגירות  דיני  ה")שאר פי "ג ביאה איסורי  לא(בהל ' מעכב  שהקרבן

ישראל  לבת  להינשא אף  אלא קדשים  לאכילת  יו "ד רק  נזר  (אבני 

שמד ) .סי '

ביאה איסורי  בהלכות שכן להיפך, מדבריו שדייקו  יש  אך 

זו (שם) בהלכה כמו ישראל ' 'ככשרי  נחשב  שאינו הזכיר לא 

'ככשרי הוא  אין קדשים  לאכילת  שרק  ללמוד יש  ומזה 

גמור ישראל  הוא הדינים  לשאר אך  הל 'ישראל' פענח (צפנת

שם) .איסו "ב

לשאר כישראל שנחשב  למרות קדשים באכילת ואסור 

ישראל דין ענינים : שני  כוללת  שהגירות משום  הדינים ,

ורוממותם ישראל קדושת  לכך ובנוסף  מצוות , חיוב  לעניין

לחיוב  הכניסה ולעצם  העמים . וטבילהעל במילה  די  מצוות 

מותרים הם שמכוחה  ישראל קדושת  אך מצוות, וקבלת

נעשה שבזה  הקרבן הקרבת  ידי  על רק  היא קדשים  באכילת 

המקדש  לעבודת האזרח')שותף  'כל  ד "ה שלח פרשת חכמה .(משך 

הביא שלא  שגר יתכן איך  קושיא : עוד מיושבת זה  ולפי 

זה אין גמור לגוי  אפילו והרי קדשים באכילת  ייאסר קרבן

אותו )איסור  להאכיל  שלא מצווה הישראל  מצווה(ורק אינו גוי  שהרי 

נח? בני  מצוות שבע  מלבד  איסור בשום

נעשה והטבילה  המילה ידי  על כי  מובן, האמור ולפי 

התורה דיני  כל עליו חלים וממילא דבר , לכל כישראל

הקרבן הבאת  לפני  קדשים  אכילת  איסור  מיכאל ובכללם  (תורת

נ ) .סי '



קיד            

ה'תשע"ח  ניסן כ"א שישי יום  ?      

        
         

והכהן  אשם  קרבן המצורע  מביא לטהרתו, השמיני ביום

בוהן  ועל המצורע  של  הימנית  ידו  בוהן על  האשם  מדם  נותן

הימנית  יד ).רגלו יד , רגל ,(ויקרא בוהן או יד  בוהן לו אין ואם 

חכמים מ"ט)לדעת  פי "ד  הטעם(נגעים ומבואר לטהרו. אפשר אי 

ב)בגמרא  מה, קיום(סנהדרין  היינו כדכתיב ', ש 'קרא  משום

ואחד בה , האמורים  הפרטים  כל  עם להיות צריך המצוה 

וכיון  הבהונות . על הדם נתינת  הוא המצורע  לטהרת הפרטים 

להיטהר . יכול אינו לקיימו, אפשר  שאי 

התוספות שם)וכתבו נגעים הרע"ב וכ "כ  אין . ד "ה רק (שם זהו כי 

לפני חסרים  היו  אם  אבל שנטמא , לאחר הבהונות  נקטעו  אם 

הגמרא  כי טהרה , לו ויש  מעכב  זה  אין – מדמה(שם)שנצטרע 

העדים יד נקטעה שאם  בית ֿדין מיתת לחייב  המצורע  את 

" שנאמר ממיתה נפטר הדין, ביצוע  בו לפני  תהיה העדים 

הדין  אין היד, נקטעה ואם כדכתיב ' 'קרא  והרי  בראשונה",

כי שהעידו, לאחר היד נקטעה  אם  דוקא  וזהו להתקיים . יכול

היא העדות  בשעת  לעדים  שהיתה  ה 'יד ' משמעו העדים ...' 'יד 

מתחילה , גידמים היו אם  אבל  להמיתו', בראשונה  בו 'תהיה 

וכך מתחילה . להם  שהיתה 'יד ' אותה זו כי  להמיתו חייבים 

כך ואחר שנצטרע  בעת בהונות לו היו אם במצורע : גם

לו  יש  מתחילה חסרים היו  ואם  להיטהר, יכול  אינו נקטעו,

טהרה .

טוב ' יום  ה'תוספות  הקשה  זה שם)ולפי  כתב (נגעים כאן :

ולא עולמית טהרה לו אין בוהן מחוסר  שמצורע  הרמב "ם

קודם חסר שהיה או שנצטרע  לאחר הבוהן נקטע  בין חילק 

סנהדרין בהלכות ואילו ה"ח)לכן, נקטע (פי "ד  "אם שרק  פסק 

גידמים היו אם  אבל  ממיתה, פטור העדתם  אחר העדים  יד 

אחרים "! בידי  יהרג מתחילה,

אחרונה ' ה 'משנה שם)ומבאר :(נגעים

ב 'יד למצורע : העדים בין לחלק  יש  הרמב "ם  לדעת

מתחילה בגידם אך שכתוב , כמו להתקיים צריך הדין העדים'

שאינה אף  'יד' בתורה  מצינו שהרי שלו ה 'יד' שזו לומר  יש 

כפשוטו  ארצו 'יד' את "ויקח הגדולה", היד  את ישראל  "וירא (לדוגמא:

'מידו ") באהוגם העדים  שהריגת  אלא  כפשוטו אינו העדים'

' במצורע  אבל  עדותם , ו'מכח כפשוטו ידו' הוא  רגלו'

הכתוב  מתקיים  לא מתחילה  חסר שהיה ובין נקטע  אם  ובין

"אין  וכתב  הרמב "ם  סתם במצורע  ולכן יד...בתורה . בוהן לו

לטהרו. אפשר אי  מתחילה  חסר היה אם אף  כי טהרה " לו  אין

ה'תשע"ח  ניסן כ"ב קודש  שבת ?     

       
           

 
גרידא ? אמירה על  להעניש  ניתן האם 

אינו  הממיר  האדם  כזה . מקרה  על מדובר כאן  בהלכה 

הקרבן, תמורת תהא  חולין שבהמת  אמירה  מלבד כלום עושה

אינו  כלל שבדרך  מעשה' בו שאין כ 'לאו מוגדר ודיבורו

מלקות . מחייב 

שכירות בהלכות הנאמר את  סותרים  אלו דברים  לכאורה ,

שם) ומ"מ ה"ב. את(פי "ג, ממנה  למנוע  כדי  בהמתו שהחוסם ,

לא אם  אף  תחסום', 'לא  משום לוקה  מלאכה  בשעת  האכילה 

כן  שדיבור היינו בלבד , בקולו אותה חסם אלא מעשה  עשה 

כמעשה ! מוגדר

שכתוצאה דיבור יש  הדיבור: סוגי  בין להבחין שיש  אלא 

ויש כמעשה ; מוגדר  הוא לכך ובהתאם  מעשה, היה  ממנו

מעשה . חשוב  אינו והלכך  ממשי, למעשה מביא שאינו דיבור

כי לוקה, בקולו בהמתו החוסם  המקרים : בין ההבדל  וזה 

ותימנע  פיה את  תסגור  שהבהמה  – למעשה בכך  גרם 

התקדשה החולין בהמת  קרבן, בממיר זאת  לעומת מאכילה .

'מעשה ' כל  כאן ואין מהדיבור, מאליה  שנגרמה (נודע כתוצאה 

קסח) יו "ד  תנינא, .ביהודה

אמת' א)וה'שפת  ג, הסתירה:(תמורה את  כך  מיישב 

הפעולה דבר של  בסופו מתבצעת  הדיבור  ידי  על  כאשר 

לכן  כמעשה. ייחשב  אכן דיבורו – לבצע  האדם רצה אותה

הביא דיבורו שהרי מעשה , מוגדרת  בקולו  הבהמה  חסימת 

לאכול . מהבהמה  ומנע  המבוקשת התוצאה  את 

כדי נעשתה  חולין בבהמת  קרבן בהמת המרת  אבל

שהרי מתבצע , לא  זה  רצון לחולין. תיהפך הקרבן  שבהמת 

אינו  כזה דיבור לכך, אי בקדושתה . נשארת הקרבן בהמת 

מעשה . נחשב            

              

              

            

             

         

                

               

           

        

פירוש התוספות למס' הוריות דף ה עמ' ב



קטו

          

              

              

            

             

         

                

               

           

        

               
         

      

ה'תשע"ח  ניסן  ט "ז ראשון  יום 







   1 
עליו 1) שחייבין חטא שחטא עדים עליו שהעידו מי  יבאר

בו. התרו ולא קבועה חטאת

.‡ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ÈÓ2‡ËÁL3ÔÈiÁL ‡ËÁ ƒ∆≈ƒ»»≈ƒ∆»»≈¿∆«»ƒ
Ba e˙‰ ‡ÏÂ ,‰Úe˜ ˙‡hÁ ÂÈÏÚ4:eÓ‡ ‡l‡ »»«»¿»¿…ƒ¿∆»»¿

,ÏÁ zÏÎ‡L B‡ ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙ÈOÚL EeÈ‡¿ƒ∆»ƒ»¿»»¿«»∆»«¿»≈∆
‰Ê „ È˙ÈOÚ ‡lL È‡cÂa Ú„BÈ È‡ :ÓB‡ ‡e‰Â¿≈¬ƒ≈«¿««∆…»ƒƒ»»∆
 È˙ÈÈ‰ „ÈÊÓ Ó‡È Ì‡Â ÏÈ‡B‰ .˙‡hÁ iÁ BÈ‡ ≈«»«»ƒ¿ƒ…«≈ƒ»ƒƒ
‡ÏÂ ÈzÏÎ‡ ‡Ï Ô‰Ï Ó‡Lk ,Ôaw‰ ÔÓ ËtÈƒ»≈ƒ«»¿»¿∆»«»∆…»«¿ƒ¿…
‡l‡ ‰‚‚La ÈzÏÎ‡ ‡Ï ÓB‡k ‰OÚ  È˙ÈOÚ»ƒƒ«¬»¿≈…»«¿ƒƒ¿»»∆»

ÔB„Êa5˙‡ LÈÁÎ‰ ‡ÏÂ ,Ôaw‰ ÔÓ eËt ‡e‰L , ¿»∆»ƒ«»¿»¿…ƒ¿ƒ∆
ÌÈ„Ú‰6. »≈ƒ

יותר.2) או עדים הרי4)בשוגג.3)שני  בו התרו שאילו
חטאת. מביא ואינו מזיד, לו 5)הוא "אמרו שם: במשנה

פטור", הייתי  מזיד לומר ירצה אם מה מאיר]: לרבי  [חכמים
ופירשו  "מיגו", משום נאמן שהוא יב . שם בגמרא ופירשו
שמתרץ  בזה, שהכוונה או) המתחיל (דיבור בתוספות
אלא  שוגג אכלתי  לא היינו אכלתי , לא שאמר שמה דיבורו,
נאמן  ואינו עדים" במקום "מיגו הוא הרי  כן לא שאם מזיד,

רבינו. דברי  לא 6)וכן ואומר העדים את מכחיש אם אבל
חטאת. וחייב  נאמן, אינו מזיד ולא שוגג לא אכלתי 

.‚ÈÏÙ‰ ‡ÏÂ ˜˙L7ÌÈ„Ú‰ ˙‡8elÙ‡ (‡l‡) , »«¿…ƒ¿ƒ∆»≈ƒ∆»¬ƒ
‰M‡ BÏ ‰Ó‡9‰Î‡ÏÓ ˙ÈOÚ B‡ ÏÁ zÏÎ‡ : »¿»ƒ»»«¿»≈∆»ƒ»¿»»

˙‡hÁ ‡È‰Ï iÁ  ˜˙LÂ ,˙aLa10„Ú BÏ Ó‡ . ¿«»¿»««»¿»ƒ«»»«≈
˜˙LÂ ,‰Ê ‡e‰ ÏÁ :„Á‡11 ‰‚‚La BÏÎ‡Â ÊÁÂ , ∆»≈∆∆¿»«¿»««¬»ƒ¿»»
Ba e˙‰ Ì‡Â .˙‡hÁ ‡ÈÓ12ÂÈÏÚ ‰˜BÏ 13ÏÚ Û‡ , ≈ƒ«»¿ƒƒ¿∆»»««

„Á‡ „Úa ˙e„Ú‰ wÚL Èt14. ƒ∆ƒ«»≈¿≈∆»

הכחישם.7) לא = העדים על חלק  לא עד 8)כלומר, בין
עדים. שני  בין נתרבו 9)אחד לעדות פסולות שנשים ואף 

ד, (ויקרא שנאמר ממה ז) (פרק  כהנים בתורת נשים, כאן
אשה  לו אמרה אפילו - חטאתו" אליו הודע  "או כח ):

שפחה. לו אמרה אכל 10)אפילו אומר "עד בגמרא: שם
אבל  ליה, דמכחיש טעמא - פטור אכלתי  לא אומר והוא

מיחייב ". נאמן.11)שתיק  העד אין מכחישו שאם
עדים.12) שחייב 13)בשני  בהתראה, חלב  אוכל כדין

כרת. עונש על נוסף  (סוטה 14)מלקות, בירושלמי  הוא כן
אחד: עד לו "אמר א): הלכה ח  פרק  ונזיר ב  הלכה ו פרק 
בעד  לא עדותו ועיקר לוקה. - שניים בו והתרו הוא, חלב 
אלא  נאמן אינו אחד שעד פי  על ואף  למלך). (משנה אחד?"
חזקת  לו שיש בדבר אלא אינו זה - לאסור ולא להתיר

ולכן  היתר, בחזקת הייתה לא מעולם זו חתיכה אבל היתר,
חלב . שהיא עליה להעיד הוא נאמן

.‚LÈÙn‰L ,ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a e‡a k¿»≈«¿¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ∆««¿ƒ
˙aM‰ ÏÚ ‰p‡ÈÈ ‡Ï  ÏÎ‡L ÏÁ‰ ÏÚ B˙‡hÁ«»««≈∆∆»«…¿ƒ∆»«««»
Ba˜ ‡È‰Â :Ó‡pL ;ÏÎ‡L Ìc‰ ÏÚ B‡ ÏlÁL∆ƒ≈««»∆»«∆∆¡«¿≈ƒ»¿»
„Ú  ‡ËÁ L‡ B˙‡hÁ ÏÚ ÓB‚Â ÌÈfÚ ˙ÈÚO¿ƒ«ƒƒ¿≈««»¬∆»»«
ÏÚ ‡ËÁÓ ‰pÈ˜iL ‡Ï ,B‡ËÁ ÌLÏ Ba˜ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»¿»¿≈∆¿…∆«¿ƒ∆»≈≈¿«

dÏÒt  È˜‰ Ì‡Â .‡ËÁ15:eÓ‡ ‰Ê ÏÚ ˙È . ≈¿¿ƒƒ¿ƒ¿»»»≈«∆»¿
‰p‡ÈÈ ‡Ï  LÓ‡ ÏÎ‡L ÏÁ ÏÚ B˙‡hÁ LÈÙ‰ƒ¿ƒ«»«≈∆∆»«∆∆…¿ƒ∆»
CÈˆ ÔÈ‡Â .tk  ‡È‰ Ì‡Â ;ÌBi‰ ÏÎ‡L ÏÁ ÏÚ«≈∆∆»««¿ƒ≈ƒƒ≈¿≈»ƒ
iÁÓ Ôa‰ ‰È‰Â ,˙ÓÂ ÂÈ‡ dLÈÙ‰ Ì‡L ,ÓBÏ«∆ƒƒ¿ƒ»»ƒ»≈¿»»«≈¿À»

‡ËÁ‰ B˙B‡a16B‡ËÁ ÏÚ Ôa‰ ‰p‡ÈÈ ‡lL 17BÓk , ¿«≈¿∆…¿ƒ∆»«≈«∆¿¿
ÌL ‡a˙pL18. ∆ƒ¿»≈»

והביאה 15) החלב  על בהמה "הפריש כז: בכריתות הוא כן
כיפר  ולא מעל לא הרי  החלב  על והביאה הדם על הדם, על
חטאו". לשם קרבנו שיהא עד חטאתו על קרבנו וכו'
כולהו  מתני  דרבא בריה אחא "רב  אמרו: ט : ובזבחים
עבודה  חטאת לשם דם, חטאת לשם ששחטה חלב  (=חטאת
לב ) ד, (ויקרא טעמא מאי  לפסולא, נזיר) חטאת לשם זרה,

חטאת". אותה לשם לחטאת, אותה נוסחה 16)ושחט  לפי 
אמש  שאכל חלב  על חטאת הפריש אם רבינו בדברי  אחת
זה  ולפי  כיפר, הביא אם - היום שאכל חלב  על והביאה
אפילו  הבן על מכפרת אינה אב  של שחטאת כאן משמיענו
שם  השנייה הנוסחא [ולפי  שם). משנה (לחם החטא באותו
היה  אב  של שבחטאת לומר, צריך כיפר", לא הביא ש"אם
אין  כי  ומשמיענו האב , במקום עומד הבן כי  לטעות, מקום

כן]. שלו)17)הדבר חטאו (=על חטאו על לכתוב  דקדק 
חטאת  שהרי  להביא, שאין בוודאי  אביו של חטאו שעל
שנאמר  ממה שם בברייתא ונלמד תמות. בעליה שמתו
יוצא  ואינו יוצא הוא "בקרבנו - "קרבנו" כח ) ד, (ויקרא

אביו". שמתו 18)בקרבן שחטאת א, הלכה ד [פרק 
אותה  מקריבים היורשים שאין הרי  תמות. - בעליה

לעצמם].

.„˙‡hÁ ‡Èn‰19ÌÈ‡ËÁ ÈL ÏÚ20„Ú ‰Úz  «≈ƒ«»«¿≈¬»ƒƒ¿∆«
În˙Â ÌeÓ da ÏtiL21‡ËÁÏ dÈˆÁ ÈÓ„a ‡ÈÈÂ , ∆ƒ…»¿ƒ»≈¿»ƒƒ¿≈∆¿»¿≈¿

e‡È‰L ÌÈL ÔÎÂ .ÈM‰ ‡ËÁÏ dÈˆÁ ÈÓ„e ‰Ê∆ƒ¿≈∆¿»«≈¿«≈ƒ¿≈¿«ƒ∆≈ƒ
Ì‰È‡ËÁ ÈL ÏÚ ˙Á‡ ˙‡hÁ22ÏtiL „Ú ‰Úz  «»«««¿≈¬»≈∆ƒ¿∆«∆ƒ…

‡ÈÈÂ dÈˆÁ ÈÓ„a B˙‡hÁ ‰Ê ‡ÈÈÂ ,În˙Â ÌeÓ da»¿ƒ»≈¿»ƒ∆«»ƒ¿≈∆¿»¿»ƒ
.dÈˆÁ ÈÓ„a B˙‡hÁ ‰Ê∆«»ƒ¿≈∆¿»

אחת.19) חטאת הפריש כי20)כלומר, שפירש וכיוון
שהרי להקריבה, אפשר אי  הללו, החטאים שני  על זו חטאת
חטאים, שני  על קרבנו ולא חטאתו" על "קרבנו נאמר
אותו  הפריש שהרי  אפשר, אי  כן גם אחד חטא על ולהקריבו

חטאתו. על קרבנו זה ואין חטאים שני  אסור 21)על שהרי 
מום. בם שיפול עד למזבח  הראויים קדשים לפדות
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שהרי22) חטאיהם, שני  על בשותפות להקריבו אפשר שאי 
קרבן  להביא יכול אינו אחד ואם חטאתו" על "קרבנו כתוב 
חטאיהם, שני  על אנשים שני  שכן כל - חטאיו שני  על אחד
השני גם שהרי  אפשר, אי  כן גם בלבד אחד לשם ולהקריבו

חבירו. של בקרבנו יוצא אדם ואין שלו לחטאת הפרישו

.‰BÊ È‡ È˜È  „Á‡ ‡ËÁ ÏÚ ˙B‡hÁ ÈzL ‡È‰≈ƒ¿≈«»«≈¿∆»«¿ƒ≈
eÏtÈÂ ,ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Úz ‰iM‰Â ,‰ˆiL∆ƒ¿∆¿«¿ƒ»ƒ¿∆«∆ƒ…»¿ƒ¿

‰„Ï ‰ÈÓ„23. »∆»ƒ¿»»

תאבד 23) (שאם לאחריות חטאות שתי  כמפריש זה והרי 
והשנייה  שירצה, באיזו שמתכפר השנייה), את יביא האחת
(=שנותן  לנדבה דמיה ויפלו מום, בה שיפול עד תרעה
דין  ובית במקדש, כך לשם שהייתה מיוחדת בתיבה המעות

נדבה). עולות שבתיבה המעות באותם מקריבים

.ÂÌÈ‡ËÁ ÈL ÏÚ ˙B‡hÁ ÈzL ‡È‰24ËÁMz BÊ  ≈ƒ¿≈«»«¿≈¬»ƒƒ»≈
.ÈM‰ ‡ËÁ‰ ÌLÏ ‰iM‰Â ,„Á‡‰ ‡ËÁ ÌLÏ¿≈≈¿»∆»¿«¿ƒ»¿≈«≈¿«≈ƒ

מהן 24) ואיזו זה חטא על מהן איזו פירש ולא סתם הפריש
זה. חטא על

.ÊÓen‰L ,˙Baw‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰a e‡a k¿»≈«¿¿ƒ¿«¬≈«»¿»∆«»
‰Ê ‰„BÚÏ25‡ÈÒ‰Ùa ˙B˙aL ÏlÁÏ B‡26ÔÈ‡  «¬»»»¿«≈«»¿«¿∆¿»≈

ÏÏk Ôa˜ epnÓ ÔÈÏa˜Ó27‰ÚÏ Óen‰Â ,28‡MÓ ¿«¿ƒƒ∆»¿»¿»¿«»«¬≈»ƒ¿»
˙BÚ29B˙B‡ ÏÚ ˙‡hÁ epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  ¬≈≈¿«¿ƒƒ∆«»«
‡ËÁ‰30ÏÁ ÏÎ‡L ÏÁ ÏÎ‡Ï ÓeÓ ?„ˆÈk . «≈¿≈«»∆¡…≈∆∆»«≈∆

„Ú epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  B˙‡hÁ ‡È‰Â ‰‚‚Laƒ¿»»¿≈ƒ«»≈¿«¿ƒƒ∆«
‰eL˙a ÊÁiL31ÏÁ ÏÎ‡Ï ÓeÓ ‰È‰ elÙ‡ . ∆«¬…ƒ¿»¬ƒ»»»∆¡…≈∆

ÔB‡˙Ï32‡È‰Â ,BÏÎ‡Â ÔnLa ÏÁ BÏ ÛlÁ˙Â , ¿≈»¿ƒ¿«≈≈∆¿À»«¬»¿≈ƒ
ÔÈa ,ÔB„Êa ÏÎ‡MnL .epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  Ôa»̃¿»≈¿«¿ƒƒ∆∆ƒ∆»«¿»≈
ÓeÓ ‰È‰ .ÓeÓ ‡e‰ È‰ ,ÔB‡˙Ï ÔÈa ÒÈÚÎ‰Ï¿«¿ƒ≈¿≈»¬≈»»»»
BÓk ,epnÓ ÔÈÏa˜Ó  Ìc ÏÎ‡Â ‚‚LÂ ÏÁ ÏÎ‡Ï∆¡…≈∆¿»«¿»«»¿«¿ƒƒ∆¿

.e‡aL∆≈«¿

כולה.25) התורה בכל ככופר הוא הרי  בה המודה שכל
ומעיד 26) הקדושֿברוךֿהוא של במעשיו ככופר שהוא

במעשה  שבת ולא עולמו את ברא לא שח "ו שקר, עדות
לכל 27)בראשית. כמומר ודינו אחרת. עבירה על אף 

א, (ויקרא שנאמר ממה הקרבן מן שנתמעט  כולה, התורה
להוציא  כולכם, ולא מכם, קרבן", מכם יקריב  כי  "אדם ב )

שם). חולין (גמרא עליה 28)המומר לעבור אחת עבירה
בה".29)בזדון. והורגל לעשותה וידוע  מפורסם "והוא

שמעון,30) רבי  משום אומר יוסי  בן שמעון "רבי  ה: שם
השב  כב ), ד, (ויקרא ואשם בשגגה תעשינה לא אשר
אינו  מידיעתו, שב  אינו שגגתו, על קרבן מביא מידיעתו
יודע  היה שאם כזה, שוגג (=כלומר שגגתו" על קרבן מביא
ממנו  מקבלים - מלעבור ונבדל נזהר היה אסור זה שדבר
זה  דבר כי  יודע  היה שאם כזה, שוגג אבל שגגתו. על קרבן
ודווקא  שגגתו) על קרבן מביא אין עובר, היה כן גם אסור
מביא. אחר חטא על אבל קרבן, מביא אינו החטא אותו על

שאחרי31) היינו בתשובה", שיחזור "עד רבינו שכתב  מה
על  אבל חטאת, אז יביא בשוגג וייכשל בתשובה שיחזור

אינו  שהרי  קרבן, מביא אינו מומר בהיותו שחטא החטאים
מידיעתו. האיסור 32)שב  על לעבור רוצה שהוא מצד לא

בשר, לאכול מתאווה שהוא בגלל אלא להכעיס , כדי  בזדון,
איסור. של אוכל - היתר של בשר לו שאין וכיוון

.Á‚‚ML ÈÓ33Ck Á‡Â B˙‡hÁ LÈÙ‰Â34‰OÚ ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ«»¿««»«¬»
ÓeÓ35‰hzL B‡ ,‰eL˙a ÊÁÂ36‰tzLÂ ÊÁÂ37, »¿»«ƒ¿»ƒ¿«»¿»«¿ƒ¿«»

ÌÈ˙Èa Ôaw‰ ‰Á„pL Èt ÏÚ Û‡38ÊÁ ‰Ê È‰  ««ƒ∆ƒ¿»«»¿»≈¿«ƒ¬≈∆»«
‰‡Â39ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡L ;40e‡aL BÓk , ¿ƒ¿»∆≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ¿∆≈«¿

.dÓˆÚ ‰pÈ˜È CÎÈÙÏ .ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿ƒ»«¿ƒ∆»«¿»
BÚ ÌeÓ Ba „ÏB Ì‡L ÌLÎe41ÊÁÈ  ‡t˙Â ¿≈∆ƒ«≈¿ƒ¿«≈«¬…

B˙eLÎÏ42 e‡Â eÊÁÂ ÌÈÏÚa‰ eÁ„ Ì‡ Ck , ¿«¿»ƒƒ¿«¿»ƒ¿»¿¿ƒ¿
.˜Èƒ¿«

חטאת.33) בשוגג ועונשם האסורים הדברים מן אחד ועשה
שהקריב .34) ולפני  שהפריש או 35)אחר התורה, לכל

קרבנו. מקריבין שאין בפרהסיא, שבת וחילול זרה לעבודה
מפני36) קרבנו, מקריבין אין ואז החטאת את שהפריש אחר

צלולה. בדעה הכפרה בשעת שיהיה נתרפא 37)שצריך
לאיתנו. בשעת 38)וחזר לא הקרבן את להקריב  שאין

שוטה. שהיה בשעה ולא מומר, חוזר 39)היותו הקרבן
שנשתפה. ואחרי  בתשובה, חזרו אחרי  להקרבה ראוי  להיות

מהקרבה,40) פעם שנדחה שמכיוון אומרים אין כלומר,
שמסתלקת  מיד אלא - לעולם להקריבו יוכלו לא שוב 
סד. ביומא וכרב  להקרבה, הוא ראוי  שוב  לדיחויו הסיבה
שאמר  יוחנן כר' ולא נדחים, אינם חיים שבעלי  הסובר
דתו  את והמיר קרבן והפריש חלב  אכל שאם שם) (בזבחים
חוזר  הקרבן שאין ונשתפה, וחזר נשתטה או בתשובה, וחזר

כל 41)ונראה. אבל הזמן, במשך העובר מום כלומר,
להקריבו. אין - עבר שלא כב ,42)זמן (ויקרא שנאמר

ולמדו  לכם", יירצו לא בם מום בהם משחתם  "כי  כה):
לא  בהם שמום זמן (=כל יירצו דלא הוא בם "מום מזה:

יירצו". מומן עבר הא יירצו)

.Ë˙B‡hÁ ÈiÁ43ÌBÈ Ô‰ÈÏÚ ÚL ÌÈ‡cÂ ˙BÓL‡Â «»≈«»«¬»«»ƒ∆»«¬≈∆
ÌÈetk‰ ÌBÈ Á‡Ï ‡È‰Ï ÔÈiÁ  ÌÈetk‰44, «ƒƒ«»ƒ¿»ƒ¿«««ƒƒ

ÌÈeËt  ÔÈÈeÏz ˙BÓL‡ ÈiÁÂ45ÏkÓ :Ó‡pL . ¿«»≈¬»¿ƒ¿ƒ∆∆¡«ƒ…
ÈtÓ e„ÓÏ Ck .e‰Ëz '‰ ÈÙÏ ÌÎÈ˙‡hÁ«…≈∆ƒ¿≈ƒ¿»»»¿ƒƒ

‰ÚeÓM‰46'‰ ‡l‡ Ba ÈkÓ ÔÈ‡L ‡ËÁ ÏkL , «¿»∆»≈¿∆≈«ƒ∆»
CÎÈÙÏ .BÏ tk˙47‰Ú ˜ÙÒ B„È ÏÚ ‡aL ÈÓ ,48 ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ∆»«»¿≈¬≈»

‰ÎLÁ ÌÚ elÙ‡ ,ÌÈetk‰ ÌBÈa49ÌL‡Ó eËt  ¿«ƒƒ¬ƒƒ¬≈»»≈»»
tÎÓ ÌBi‰ ÏkL ,ÈeÏz50ÔÈ‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . »∆»«¿«≈ƒ¿≈»»≈∆≈

,ÈeÏz ÌL‡ ÌÈetk‰ ÌBÈ ÏL Ú„B‰ ‡Ï ÏÚ ÔÈ‡ÈÓ¿ƒƒ«…«∆«ƒƒ»»»
.‡a˙iL BÓk ÌÈetk‰ ÌBÈ BÏ tÎ ‡Ï Ì‡ ‡l‡∆»ƒ…ƒ∆«ƒƒ¿∆ƒ¿»≈

כרת.43) זדונו על שחייבין דבר על בשוגג שעברו
יום 44) כי  תשובה, בהלכות רבינו שכתב  פי  על ואף 

הלכה  א, פרק  (שם העבירות כל על לשבים מכפר הכיפורים
מכפר  הכיפורים יום אין מלקות, או קרבן נתחייב  אם - ג)

ילקה. או קרבנו, מביא אם תלוי45)אלא אשם להביא
ואם  שם. במשנה זה וגם הכיפורים יום עליהם שעבר אחר
חייב  בשוגג, חטא שבוודאי  הכיפורים, יום אחר לו נודע 
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חטאת. תחליפא 46)להביא ורב  אלעזר. ר' בשם כה: שם
קרבנות  חייבי  על זה פסוק  מדקדוק  למד רבא של משמו
שחייבים. - וודאים ואשמות חטאות כגון בהם, שמכירים

יום 47) עליהם שעבר תלויין, אשמות שחייבי  כיוון
מקרבן. פטורים בשוגג 48)הכיפורים, עבר אם שנסתפק 

כריתות. מחייבי  אחת שבת 49)על (ראה שתחשך קודם
העבירה  מעשה כשאחר ג). הלכה שבת מהלכות ה ופרק  לד.
החמה  לשקיעת סמוך חטא אם אבל היום. מן שהות עוד יש

א  היום, מן שהות עוד (שבועות שאין מכפר הכיפורים יום ין
שלו 50)יג:). ושעה שעה כל אלא שלם, ליום צריך ואין

מכפרת.

.ÈÌL‡‰ ‡ÏÂ ˙‡hÁ‰ ‡ÏÂ ÌÈetk‰ ÌBÈ ÔÈ‡≈«ƒƒ¿…««»¿…»»»
ÌÈM‰ ÏÚ ‡l‡ ÔÈtÎÓ51Ï‡ ;Ô˙tÎa ÌÈÈÓ‡n‰ ¿«¿ƒ∆»««»ƒ««¬ƒƒ¿«»»»¬»

ËÚÓ ‰È‰ ?„ˆÈk .Ba ÔÈtÎÓ ÔÈ‡  Ô‰a ËÚÓ‰«¿«≈»∆≈»¿«¿ƒ≈«»»¿«≈
BaÏa MÁÓ B‡ ÓB‡ ‡e‰Â BÓL‡ B‡ B˙‡hÁ ‡È‰Â¿≈ƒ«»¬»¿≈¿«≈¿ƒ
‡Ï  Ô˙ÂˆÓk ewL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈtÎÓ el‡ ÔÈ‡L∆≈≈¿«¿ƒ««ƒ∆»¿¿ƒ¿»»…
‡È‰Ï CÈˆ B˙ËÈÚaÓ ‰eL˙a ÊÁiLÎe ,BÏ tk˙ƒ¿«≈¿∆«¬…ƒ¿»ƒ¿ƒ»»ƒ¿»ƒ

BÓL‡Â B˙‡hÁ52ÌÈetk‰ ÌBÈa ËÚÓ‰ ÔÎÂ .53 «»«¬»¿≈«¿«≈¿«ƒƒ
iÁ˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÂÈÏÚ tÎÓ ÌÈetk‰ ÌBÈ ÔÈ‡≈«ƒƒ¿«≈»»¿ƒ»ƒƒ¿«≈
ËÚÓ ‡e‰Â ÌÈetk‰ ÌBÈ ÂÈÏÚ ÚÂ ÈeÏz ÌL‡a¿»»»¿»«»»«ƒƒ¿¿«≈
Á‡ ‰eL˙a ÊÁiLÎe ,BÏ tk˙ ‡Ï ‰Ê È‰  Ba¬≈∆…ƒ¿«≈¿∆«¬…ƒ¿»««
iÁ ‰È‰L ÈeÏz ÌL‡ Ïk ‡È‰Ï iÁ ÌÈetk‰ ÌBÈ«ƒƒ«»¿»ƒ»»»»∆»»«»

Ba54.

ב 51) הלכה שם [וראה הרעה. מדרכם ה' אל לשוב  שגמרו
כרת, בהן שאין ועשה תעשה לא כגון קלות, מצוות שעל

תשובה]. בלי  מכפר המשתלח  נתכפר 52)שעיר לא שהרי 
בו. שבעט  יום 53)בקרבן שאין בליבו, חשב  או שאמר
מכפר. כיפר 54)הכיפורים, לא הכיפורים שיום כיוון

עליו.

.‡È‰tk‰ ˙‡ ÔÈkÚÓ ‰BzaL ˙BÓL‡ Ïk55ıeÁ , »¬»∆«»¿«¿ƒ∆««»»
ÈÊ ÌL‡Ó56ÈÊ ˜ÙÒ .57‰tk ÈqÁÓ ˜ÙÒe58 ≈¬«»ƒ¿≈»ƒ¿≈¿À¿≈«»»
‰ËBÒ ˜ÙÒe59ÌBÈ Á‡ Ô‰È˙Ba˜ ÔÈ‡ÈÓ Ìlk  ¿≈»À»¿ƒƒ»¿¿≈∆««

ÌÈetk‰60. «ƒƒ

עד 55) מתכפרים אינם שבתורה אשמות חייבי  כל כלומר,
שמצינו  "לפי  יח : בנזיר היא [וברייתא קרבנם את שיביאו

מעכבין"]. שהן שבתורה אשמות מביא 56)שכל הנזיר
אלא  כפרתו, את מעכב  הזה האשם ואין נטמא, אם אשם
נזירות  ימי  למנות מתחיל חטאתו את שמביא לאחר מיד
כן  ולמדו בלבד), לדורון אלא אינו הזה (שהאשם חדשים
ימי את לה' "והזיר יב ): ו, (במדבר שנאמר ממה יט .) (נזיר
הפסוק  הקדים הרי  לאשם", שנתו בן כבש והביא נזרו
הביא  שלא פי  על שאף  ללמד האשם" ל"והביא "והזיר"

נתכפר. נטמא 57)אשמו אם שמסתפק  כלומר, כו. כריתות
שם). (רש"י  לא זב 58)אם ומצורע . יולדת זבה, זב , כגון

שמביא  ראיות, שלוש או ראיות שתי  ראה אם שנסתפק 
זבה  היא אם שנסתפקה וזבה הספק ; על הבאה העוף  חטאת
על  הבאה העוף  חטאת שמביאה קטנה, זבה או גדולה
מספק . העוף  חטאת חייבת יולדת ספק  ואף  הספק ,

אם 59) וספק  ונסתרה, בעלה לה שקינא סוטה, סתם כלומר,
קנאות. מנחת להביא שחייבת נטמאה, לא אם נטמאה

שאין 60) חטא על מכפר הכיפורים שיום אף  כו. כריתות
אפילו  קרבנותיהם להביא צריכים אלו - ה' אלא בו מכיר
הכיפורים  ביום שנאמר משום הכיפורים, יום שעבר אחר
- חטאתם לכל וגו' הקודש על "וכיפר טזֿכא) טז, (ויקרא
"לכל  (שם) אושעיא ר' ודרש חטאתם", לכל וכו' והתוודה
ספק  נזיר, (=ספק  אלו וכל טומאתם". לכל ולא  חטאתם
או  לטהרם, אלא קרבנותיהם אין סוטה) וספק  כפרה מחוסרי 
שם). (גמרא החטא על לכפר ולא קדשים, באכילת להתירם

.È‡ˆBÈ ‡e‰ È‰Â ÌL‡ B‡ ˙‡hÁ iÁÓ ‡e‰L ÈÓƒ∆¿À»«»»»«¬≈≈
‚‰Ï ÔÈc ˙ÈaÓ61ÁeÊ BÁÊ ‰È‰ Ì‡ :62ÔÈ‰LÓ  ƒ≈ƒ≈»≈ƒ»»ƒ¿»««¿ƒ

‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â ;‚‰È Ck Á‡Â Ìc‰ ˜fiL „Ú B˙B‡«∆ƒ»≈«»¿««»≈»≈¿ƒ¬«ƒ…
ÂÈÏÚ eÈ˜iL „Ú B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡  Áf‰ ËÁL63. ƒ¿««∆«≈«¿ƒ«∆«¿ƒ»»

אחד 61) גם עשה בשוגג, עבירה שעבר ממה שחוץ 
בכל  והמדובר דין. בית מיתת עליהם שחייבים מהדברים
בפרהסיא, שבת וחילול זרה מעבודה חוץ  שבתורה עבירות
נעשה  אחת פעם שבת וחילל עבודהֿזרה עבד אם שאף 

קרבן. ממנו מקבלין ואין דינו 62)מומר שנגמר כלומר,
קרבנו. שנשחט  ר'63)אחר ומפרש ז. בערכין ברייתא

הדם  ויזרק  שישחטו עד אותו משהין אין שלכך (שם) יוסף 
הורגין  דינו משנגמר אלא הדין, את לענות שאסור משום -
קצרה, היא שהשהייה כבר, זבוח  זבחו אם אבל מיד, אותו

החטא. על שיתכפר כדי  הדם שייזרק  עד אותו משהין

   1 
עשה 1) ואם אחד, בהעלם הרבה עבירות העושה דין יבאר

שם. כל על חייב  אם הרבה שמות משום עליו שחייב  מעשה

.‡˙BÚ ‰OBÚ‰2˙Á‡ ÌÏÚ‰a ‰a‰3iÁ  »∆¬≈«¿≈¿∆¿≈«««»
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ˙‡hÁ4ÌÈÚa‡‰ ‰OÚ elÙ‡ . «»«»««¿««¬ƒ»»»«¿»ƒ

eÈnL el‡ LÏLÂ5ÌÈÚa‡ iÁ  ˙Á‡ ÌÏÚ‰a ¿»≈∆»ƒ¿∆¿≈«««»«¿»ƒ
˙B‡hÁ LÏLÂ6‡e‰L „Á‡ ‰OÚÓ ‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»«»¿≈ƒ»»«¬∆∆»∆

‰a‰ ˙BÓL ÌeMÓ ÂÈÏÚ iÁ7ÌL Ïk ÏÚ iÁ  «»»»ƒ≈«¿≈«»«»≈
ÌLÂ8˙Á‡k ÔÈ‡a Ôlk ÔÈeq‡‰ eÈ‰L ‡e‰Â .9B‡ »≈¿∆»»ƒƒÀ»»ƒ¿««

ÛÈÒBÓ eq‡10ÏÏBk eq‡ B‡11ËÁBM‰ ?„ˆÈk . ƒƒƒ≈≈««≈
eÁ ÌÈL„˜ ˙Ó‰a ‰Ê ‰„BÚÏ ˙aLa ‰ÊÚÏ ı ∆¡«»»ƒ»¬»»¿«»«¬»»»
˙B‡hÁ LÏL iÁ12,ıeÁa ÌÈL„˜ ËÁBL ÌeMÓ : «»»«»ƒ≈»»ƒ«

;‰Ê ‰„BÚ „BÚ ÌeMÓe ,˙aL ÏlÁÓ ÌeMÓeƒ¿«≈«»ƒ≈¬»»»
˙Á‡k ÔÈ‡a ÔÈeq‡‰ ˙LÏL È‰L13ÌÈc ‰na . ∆¬≈¿∆»ƒƒ»ƒ¿«««∆¿»ƒ

?ÌÈeÓ‡14d˙B‡ „BÚ ‡e‰ ‰ÁÈÊ Ó‚a ÓB‡a15; ¬ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ»≈»
CÎÏ B˙ek ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ Ï‡16ËÚÓ da ËÁMiMÓ  ¬»ƒ…»¿»«»»¿»ƒ∆ƒ»≈»¿«

Ò‡z ‰Ê ‰„BÚ ÌLÏ17ÈËeÁL ÌeMÓ iÁ BÈ‡Â , ¿≈¬»»»≈»≈¿≈«»ƒ¿≈
ÌÈL ËBÁLiL „Ú ıeÁ18ÌÈL  B‡19‡ˆÓÂ , «∆ƒ¿¿«ƒ…¿«ƒ¿ƒ¿»

,Ôa˜Ï ‰eÒ‡‰ ‰Ó‰a ËÁL ‰ËÈÁM‰ ÓbLk¿∆»««¿ƒ»»«¿≈»»¬»¿»¿»
ıeÁa ËÁBL ÌeMÓ ‰ÈÏÚ iÁ BÈ‡L20BÓk , ∆≈«»»∆»ƒ≈«¿

e‡aL21‰˙È‰ .22ÛBÚ‰ ˙‡hÁ23‰˜ ÈˆÁ ‰È‰Â , ∆≈«¿»¿»««»¿»»¬ƒ»∆
Ìe‚t dlL24Ba ÛÈÒB‰Â ,25‡e‰L Ïk26ÌLÏ ˙aMa ∆»»¿ƒ»∆««»¿≈

˙B‡hÁ LÏL iÁ  ‰Ê ‰„BÚ27˙LÏL È‰L , ¬»»»«»»«»∆¬≈¿∆
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˙Á‡k ÌÈ‡a ÔÈeq‡‰28‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ ÔÎÂ .29ÌBÈa »ƒƒ»ƒ¿««¿≈»∆¿»»¿
˙B‡hÁ ÈzL iÁ  ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÌÈetk‰30, «ƒƒ∆»ƒ¿¿«»«»¿≈«»

˙Á‡k ÔÈ‡a ÔÈeq‡‰ ÈML ÈtÓ31˙L‡ ÏÚ ‡a‰ . ƒ¿≈∆¿≈»ƒƒ»ƒ¿«««»«≈∆
Ìiw‰ ÂÈÁ‡32˙B‡hÁ LÏL ‡ÈÓ  ‰c ‡È‰Lk33: »ƒ««»¿∆ƒƒ»≈ƒ»«»

ÔÈeq‡ ÈL Ô‰Â ,Á‡ ˙L‡ ÌeMÓe ,LÈ‡ ˙L‡ ÌeMÓƒ≈∆ƒƒ≈∆»¿≈¿≈ƒƒ
ÛÈÒBÓ eq‡ ‡e‰L ,‰c ÌeMÓe ,˙Á‡k ÔÈ‡a‰34; «»ƒ¿««ƒƒ»∆ƒƒ

ÛÒB  dÏÚÏ ‰Ê eq‡ da ÛÒBzpL CBznL∆ƒ∆ƒ≈»ƒ∆¿«¿»«
dÓÈÏ35iÁ  ÂÈ‡ ÏÚ ‡a‰ .‰Êa ‡ˆBik ÔÎÂ . ƒ»»¿≈«≈»∆«»«»ƒ«»
ÌÈzL36ÌeMÓe ,‰l‚˙ ‡Ï EÈ‡ ˙ÂÚ ÌeMÓ ˙Á‡ : ¿«ƒ««ƒ∆¿«»ƒ…¿«≈ƒ

iÁ  ÂÈ‡ ÈÁ‡ ÏÚ ‡a‰ ÔÎÂ .kL˙ ‡Ï ÎÊ ˙‡Â¿∆»»…ƒ¿«¿≈«»«¬ƒ»ƒ«»
ÌÈzL37‰l‚˙ ‡Ï EÈ‡ ÈÁ‡ ˙ÂÚ :Ó‡pL ,38‡a‰ . ¿«ƒ∆∆¡«∆¿«¬ƒ»ƒ…¿«≈«»

ÂÈÏÚ eÎÊ ‡È‰Â eÎf‰ ÏÚ39ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ««¿¿≈ƒ¿»»¿∆¿≈««««
ÔÈÙe‚ ÈL Ô‰L Èt40˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ iÁ BÈ‡ 41; ƒ∆≈¿≈ƒ≈«»∆»«»««

ÌL kLp‰Â ÎBM‰  kL˙ ‡Ï ÎÊ ˙‡Â :Ó‡pL∆∆¡«¿∆»»…ƒ¿««≈¿«ƒ¿»≈
„Á‡42‰Ó‰a ‡È‰Â ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡a‰ ÔÎÂ .‡e‰ ∆»¿≈«»««¿≈»¿≈ƒ¿≈»
ÂÈÏÚ43˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ iÁ BÈ‡  ˙Á‡ ÌÏÚ‰a44. »»¿∆¿≈««≈«»∆»«»««

.˙Á‡ ‰ÏÈÚk eÎÊe ‰Ó‰a kLp‰Â ÎBM‰ eOÚ»«≈¿«ƒ¿»ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ»««

חטאת.2) עליהן חייב  בשוגג, אותן כן 3)שהעושה
ובדפוסים  בסמוך, ולהלן כאן רומי  ובדפוס  תימן. בכתב ֿיד
אחד  בהעלם אפילו לומר, ורוצה "אחת". בטעות: חדשים,
ממנו  שנעלמו והיינו, העלמות). בכמה עשה אם (וכלֿשכן
שעשה  אחר ורק  מותרים, שהם וחשב  האלו, האיסורים כל

אסורים. שהם לו נודע  העבירות, אותן ר'4)כל דברי 
על  בבא התורה שכתבה ממה זאת ולמד ב : בכריתות יוחנן
כ, (ויקרא קדושים בפרשת מיוחד באופן כרת חיוב  אחותו
(שם  כרת החייבים עריות שאר בין נכללה אחותו כי  אף  יז),
אפילו  עליה חייב  שאחותו שכשם ללמד, בא וזה כט ), יח ,
העריות  יתר כל כן כמו אחרות, עבירות עם ביחד עשאה  אם
וכן  יצחק  ורבי  מהן. ואחת אחת כל על הוא חייב  - כולן
"ואל  יט ): (שם שנאמר ממה זאת למדו שם) (כריתות רבנן
נאמר  ולא ערותה", לגלות תקרב  לא טומאתה בנדת אשה
על  חייב  שהוא ללמדך - תקרב " לא בטומאתה נדה "ואל

אחד. בהעלם אפילו ואשה, אשה פ "א 5)כל למעלה
ד. לא 6)הלכה באשה שהרי  דוקא, לאו ושלש ארבעים

אחי על ו"הבא אביו", על ו"הבא זכר", עם "השוכב  שייך
"האשה  שייך לא ובגבר בהמה". עם ו"שוכב  אביו"

(לחםֿמשנה). הבהמה" את עליה כלומר,7)שמביאה
הרבה. אזהרות = רבים מקראות בכריתות 8)משום משנה

יב . הלכה ביאה איסורי  מהלכות בפ "ג וראה שאם 9)יג:
ביאה  איסורי  מהלכות (פי "ז איסור" חל איסור "אין כן לא

ח ). נדה,10)הלכה כשהיא הקיים, אחיו אשת על כשבא
שם. ביאה איסורי  בהלכות וראה להלן. כאן 11)כמבואר

פירשה  כבר אבל כולל". מ "איסור דוגמא רבינו לנו נתן לא
והדגימה  יח ֿיט , הלכות אסורות מאכלות מהלכות יד בפרק 
חל  יוכ"פ  שאיסור שכיון הכיפורים, ביום חלב  שאכל באחד
ובניגוד  חלב , על גם הוא חל המותרים, דברים על גם
האיסור  על נוסף  איסור שחל שלמעלה, מוסיף " ל"איסור
הדיוט , לכהן אסורה שהגרושה מתוך אומרים: ואנו גופו,
עליו  אסורה היא זה שבלא אע "פ  גדול, לכהן גם היא אסורה

אלא  גופו, האיסור על איסור נוסף  לא כולל" ב "איסור כאן -
הכיפורים  ביום לאכול הוא שאסור מתוך אומרים: אנו

בחלב . גם הוא נאסר המותרים, בחולין 12)דברים ברייתא
ה"חפצא",13)מ . על אינם הללו האיסורים כל שהרי 

שחיטה. בשעת - כאחד כולם על ומוזהר ה"גברא" על אלא
חטאות.14) שלש חייב  גמרא לעב 15)שהוא ודהֿזרה,

אותה 16)שם: עובד אלא זביחה, בגמר אותה שיעבוד
השחיטה. התחלת עם כי17)מיד שם. עולא דברי 

(פ "ח  הבהמה נאסרה ע "ז לשם בבהמה שהוא כל במעשה
דבר  אוסר אדם שאין ואף ֿעלֿפי  א). הלכה ע "ז מהלכות
- גבוה ממון הם אף  שלו וקדשים שם), (ראה שלו שאינו
יכול  והוא שלו נחשבים הם בהם מתכפר שהוא כיון
מה  ולפי  לח "מ ). - רש"י  גם וראה שם, (גמרא לאוסרם
שאין  שמה כא, הלכה שחיטה מהלכות בפ "ב  רבינו שכתב 
אלא  כוונתו שאין משום הוא שלו שאינו דבר אוסר אדם
שהרי הקדשים, את לאסור הנ"ל, לטעם צריך אין לצערו,
(מרכבת  לצערו מתכוון שהוא לומר שייך לא בקדשים

שם). ע "ז בהלכות הקנה 18)המשנה = הסימנים שני 
כז.19)והוושט . חולין משנה ראה הסימנים. שני  רוב 

מ . שם וראה כשרה". שחיטתו בבהמה, שנים רוב  "שחט 

אחד. סימן אלא שחט  לא אם חוץ  שחוטי  משום חייב  שאינו
בעפר.20) כמחתך שהוא שם, הגמרא בפי "ח 21)דברי 

על  חייב  שאינו ואילך, ו הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
המזבח . על ליקרב  הראויים על אלא בחוץ  קדשים שחיטת

לע "ז.22) בשבת בחוץ , ששחט  מותר 23)זו שהעוף 
שהכשירו  ואף ֿעלֿפי  כז.) (חולין אחד סימן רוב  בשחיטת
חייב  אינו חוץ ", "שחוטי  לענין - במליקה (=בעזרה) בפנים

במשנה). קיא: (זבחים שחטו אם חתוך.24)אלא
אותה.25) השחיטה 26)שחט  נגמרת הכלֿשהו וע "י 

(פ "א  באכילה הוא מותר חולין, העוף  היה ואם בעוף ,
יא). הלכה שחיטה מ :27)מהלכות חולין

על 28) חוץ , שחוטי  על הוא עובר הכלֿשהו שבשחיטת
השב  את מחלל והוא לע "ז בשוגג.29)ת.שחיטה

מחלוקת 30) והיא יוהכ"פ . משום וגם שבת משום גם
הלכה  פ "ו להלן גם רבינו הביא זה ודין קא: חולין בברייתא

גֿכז)31)ו. כג, (ויקרא שנאמר ממה למדו שם בברייתא
אבל  שניהם. על לחייב  הוא", הכיפורים "יום היא", "שבת
אין  אחת, בבת איסור על חל שאיסור רבינו, שפסק  מה לפי 

שלח . ד"ה שם רש"י  ועיין זה, ללימוד החי ,32)צורך
איש. אשת וגם אח  אשת גם היא כן משנה 33)ואם

לג: בזמן 34)ביבמות בעלה על גם נאסרת היא שהרי 
באיסור.35)נדתה. עליה שבא זה בעלה, של לאחיו

נד.36) לא 38)שם.37)סנהדרין זכר "ואת משום וגם
עליו,39)תשכב ". הוא בא זה שלפני  הזכור אותו כלומר,

פ "ה  להלן ראה שתים, חייב  אחר זכר עליו הביא אם אבל
ג. לחייבו 40)הלכה מחלקין גופין כי  שם, להלן ראה

ג.,41)שתים. בכריתות ור"ע  ישמעאל ר' בין מחלוקת
(כסף ֿמשנה). כר"ע  "לא 42)ופסק  שם דורש שר"ע 

הוא  בא כאילו ונחשב  תשכיב ", "לא גם ביה קרי  תשכב ",
אחד. בהעלם הזה הזכר על הבהמה 43)פעמיים אותה

שם. פ "ה להלן ראה זה. לפני  עליו שם.44)שבא כריתות
על  הבא אצל שתים שמחייב  ישמעאל ר' גם אביי , ולדברי 
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על  הבא אצל אחת רק  מחייב  עליו, זכר והביא הזכור
שם. להלן וראה עליו, בהמה והביא הבהמה

.ÏÚBa LÈ45˙Á‡ ‰ÏÈÚa46‰BÓL ‰ÈÏÚ iÁÂ ≈≈¿ƒ»««¿«»»∆»¿∆
˙B‡hÁ47˜ÚÈ ?„ˆÈk .48‰tÏfÓ ˙a BÏ ‰˙È‰L49 «»≈««¬…∆»¿»«ƒƒ¿»

ÔÏ ‡O ,ÚÓz dÓLe50ÚÓz51˙a ‰pnÓ „ÈÏB‰Â ¿»ƒ¿«»»»»ƒ¿«¿ƒƒ∆»«
˙a ÔÏÏ ÔÈ‡Â ,ÁÒ dÓLe52dcÏ ÏÁ ‡l‡53, ¿»∆«¿≈¿»»«∆»»≈¿«»

˜ÚÈ ˙a ˙a ÁÒ ˙‡ˆÓ54BzL‡ ˙BÁ‡Â55‰È‡Ó56 ƒ¿»∆««««¬…«¬ƒ¿≈»ƒ»
˙Á‡k ÔÈ‡a‰ ÔÈeq‡ ÈL Ô‰57Ôe‡Ï ÁÒ ˙‡O .58 ≈¿≈ƒƒ«»ƒ¿««ƒ≈∆«ƒ¿≈

‰Ò‡Â59˜ÚÈ Èa ‡L ÏÚ60da ÛÒB ,61eq‡ ¿∆∆¿»«¿»¿≈«¬…«»ƒ
B˙lk ‡È‰ È‰Â ˜ÚÈÏ62˙‡OÂ L‚ B‡ Ôe‡ ˙Ó . ¿«¬…«¬≈ƒ«»≈¿≈≈≈¿ƒ»

Bn‡Ó ˜ÚÈ ÈÁ‡Ï BÊ ÁÒ63ÏÚ ‰Ò‡pL CBzÓ  ∆««¬ƒ«¬…≈ƒƒ∆∆∆¿»«
˜ÚÈ ÈÁ‡ ‡L64da ˜ÚÈÏ ÛÒB ,65˙L‡ eq‡ ¿»¬≈«¬…«¿«¬…»ƒ≈∆

ÂÈÁ‡66L‚ B‡ ˙Ó .67Ï‡ÚÓLÈÏ BÊ ÁÒ ˙‡OÂ68 »ƒ≈≈≈¿ƒ»∆«¿ƒ¿»≈
Ï‡ÚÓLÈ ÈÁ‡ ‡L ÏÚ ‰Ò‡pL CBzÓ69ÛÒB , ƒ∆∆∆¿»«¿»¬≈ƒ¿»≈«

da ˜ÚÈÏ70Ï‡ÚÓLÈ ˙Ó .ÂÈ‡ ÈÁ‡ ˙L‡ eq‡ ¿«¬…»ƒ≈∆¬ƒ»ƒ≈ƒ¿»≈
˜ÁˆÈ ÈÙÏ ÌeaÈÏ ‰ÏÙÂ71Û‡ dÓaÈÂ ˜ÁˆÈ ÚÂ , ¿»¿»¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿»«ƒ¿»¿ƒ¿»«

BÏ ‰iL ‡È‰L Èt ÏÚ72‡L ÏÚ ‰Ò‡pL CBzÓ  «ƒ∆ƒ¿ƒ»ƒ∆∆∆¿»«¿»
ÂÈÁ‡73ÂÈ‡ ˙L‡ ÌeMÓ ˜ÚÈÏ eq‡ da ÛÒB , ∆»«»ƒ¿«¬…ƒ≈∆»ƒ

˙Á‡k ÔÈ‡a ÔÈeq‡‰ ÈML ,LÈ‡ ˙L‡ ÌeMÓe74. ƒ≈∆ƒ∆¿≈»ƒƒ»ƒ¿««
‰c ‡È‰Lk BÊ ÁÒ ÏÚ ‡e ˜ÚÈ ‚‚L Ì‡75ÈiÁa ƒ»««¬…»«∆«¿∆ƒƒ»¿«≈

dÏÚa ˜ÁˆÈ76˜ÚÈ ˙L‡ ÏÁ ÈiÁe77iÁ ‰Ê È‰  ƒ¿»«¿»¿«≈»≈≈∆«¬…¬≈∆«»
Bza ˙a ÌeMÓ :˙B‡hÁ ‰BÓL ‰ÈÏÚ78ÌeMÓe , »∆»¿∆«»ƒ«ƒƒ

BzL‡ ˙BÁ‡79B˙lk ÌeMÓe ,80ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÌeMÓe ,81, ¬ƒ¿ƒ«»ƒ≈∆»ƒ
ÂÈ‡ ÈÁ‡ ˙L‡ ÌeMÓe82,ÂÈ‡ ˙L‡ ÌeMÓe , ƒ≈∆¬ƒ»ƒƒ≈∆»ƒ

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰c ÌeMÓe ,LÈ‡ ˙L‡ ÌeMÓeƒ≈∆ƒƒƒ»¿≈…«≈»∆

ובגמרא.45) במשנה יד: בכריתות זו הלכה ומקור בשוגג.
שם.47)אסורה.46) משנה שמות. שמונה משום
לבן.48) של בתו רחל, של בעלה אשתו 49)שהוא שהיא

לבן. של בתו ואינה יעקב .50)השניה, של חותנו שהוא
קרובתו.51) אינה זלפה שהרי  לו, מותרת שהיא
מסרח .52) חוץ  שום 53)אחרת יעקב  על אין שעדיין

שני יעקב  על חלים סרח  וכשנולדה אשתו", "אחות איסור
ואילו  אחת, בבת אשתו" ו"אחות בתו" "בת האיסורים:
בתו, בת משום נאסרת סרח  היתה לא בת, עוד ללבן היתה
של  באחותה אשתו" "אחות באיסור נאסר כבר שיעקב  כיון
באים  סרח  לגבי  כי  אף  עליו, חל בתו" "בת איסור אין רחל,
לחםֿמשנה). וראה המשנה, (מרכבת כאחד האיסורים שני 

יעקב .54) של בתו שהיא תמנע , בת שהיא נכדתו,
מאמה.56)רחל.55) ולא לידתה 57)לבן. עם שמיד

אמרנו  וכבר כאחד, האיסורים שני  יעקב  על חלים סרח , של
איסור. על איסור חל אחת שבבת יעקב ,58)למעלה, בן

לו. ומותרת אחותו, בת אלו.59)שהיא בנישואין
אחיו".60) "אשת אלו.61)משום בנישואין
יעקב 62) על גם נאסרה יעקב , בני  על שנאסרה שמתוך

כנ"ל. איסור, על איסור חל - מוסיף  באיסור שהרי  עצמו,
לישמעאל 63) שנשאת דלהלן, משום מאמו, יעקב  אחי  נקט 

לאחי זה לפני  נשואה היתה שאם יצחק , לפני  לייבום ונפלה
לפניו  נופלת ואינה יצחק , של כלתו היא הרי  מאביו, יעקב 

פטורה  שערוה וחליצה יבום מהלכות בפ "ו כמפורש לייבום,
(כס  היבום ומן החליצה ויבמה מן עבר אם ואפילו ף ֿמשנה),

ועוד, בכלתו. תופסין קידושין אין שהרי  אב ", "אשת אינה
עליהם  חל ולא אח , אשת משום עליהם אסורה היא שהרי 
ואם  מאמו, יעקב  לאחי  שנישאה כתב  לכן אחר. איסור שום
מאביו. יעקב  אחי  על ולא יצחק  על לא אסורה אינה כן

אח .64) אשת האיסורים 65)משום על אלו , בנישואין
מוסיף .66)הקודמים. באיסור איסור על חל שאיסור

יעקב .67) של אח  שהוא אחי68)בעלה, שהוא יעקב , דוד
אביו. אח .69)יצחק  אשת אלו.70)באיסור בנישואין

יצחק 71) על חיוב  יש התורה שמן יעקב . של אביו שהוא
איסור  משום נכדתו, בת לייבם אסרו מדרבנן ורק  לייבמה,
שניות  איסור היא נכדתו בת כי  כא. יבמות ראה  שניות,
ובמשנה  יא). אות ו, הלכה אישות מהלכות (פ "א מדרבנן
ולא  חולצת סופרים, מדברי  שניות = מצוה "איסור כ. שם

דרבנן.72)מתייבמת". באיסור קידושין ותופסין
אב .73) אשת משום מאביו, יעקב  שניהם 74)של וחלים

מוסיפים  ששניהם הקודמים, האיסורים על אחת בבת
איסור. על חל איסור אמרינן מוסיף  ובאיסור עליהם,

יעקב ,75) על גם נאסרה יצחק , בעלה על שנאסרה ומתוך
א. הלכה למעלה אינו 76)כמבואר מיתתו, לאחר אבל

איש. אשת משום לאחר 77)חייב  אבל סרח , אחות שהיא
שאיסור  אשתו, אחות איסור משום חייב  אינו רחל של מותה
יח ). יח , (ויקרא אשתו בחיי  אלא אינו אשתו אחות

יעקב .78) בת תמנע  בת לבן,79)סרח  של בתו שהיא
יעקב . אשת רחל אחות ראובן,80)והיא בנו אשת

או בנו מות לאחר גם עליו (פ "ב שאסורה שגירשה לאחר
א). הלכה ביאה איסורי  לאחיו 81)מהלכות נישאה שהרי 

ב . הלכה שם ועיין לישמעאל.82)מאמו, נישאה שהרי 

.‚,ÛÈÒBÓ eq‡a Ô‰ÈÏÚ ‰ÂÚ‰ BÊ Ò‡zL el‡ Ïk»≈∆≈»≈»∆¿»¬≈∆¿ƒƒ
ÌÏBÚa ÔÈÈeˆÓ ÌÈÁ‡‰ ÌÈL‡‰ e‰iL CÈˆ83È„k »ƒ∆¿»¬»ƒ»¬≈ƒ¿ƒ»»¿≈

eq‡ ÛÒBzÈ Ô‰ÈÏÚ Ò‡zL CBzÓe ,Ô‰ÈÏÚ Ò‡zL∆≈»≈¬≈∆ƒ∆≈»≈¬≈∆ƒ≈ƒ
:ÔÈÓB‡ ÔÈ‡  ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡ Ì‡ Ï‡ ;‰ÊÏ Á‡«≈»∆¬»ƒ≈»¿ƒ≈¿ƒ
˙Ò‡ ‰˙È‰ ÌÈÁ‡ B‡ ÌÈa ‰ÊÏ ‰È‰ el‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ»»»∆»ƒ«ƒ»¿»∆¡∆∆

Ô˜fÏ eq‡ ÛÒBzÈ  Ô‰ÈÏÚ84‰zÚ ÌL ÔÈ‡ È‰L , ¬≈∆ƒ≈ƒ«»≈∆¬≈≈»«»
.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Á‡ ‡ÏÂ Ôa ‡Ï…≈¿…»¿≈…«≈»∆

יוסי83) ר' "מודה שאמרו שם, בכריתות מהגמרא נלמד כך
ברא  דאיכא הכא? איכא מוסיף  איסור מאי  מוסיף , באיסור
איסורא  איתוסף  בריה, לגבי  איסורא דאיתוסף  מיגו לסבא,
זה  הרי  בן, לאביו לו יש אם שדווקא הרי  דידיה". לגבי 

(כסף ֿמשנה). מוסיף  עליו 84)איסור אסורה שהיא לזה
אחר. באיסור מקודם

.„ÏL dn‡ ÏÚ ‡e ,ÌÈL LÏL ÈeO ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»»»ƒ»«ƒ»∆
‡ ‡È‰L ,‰iL ÏL dn‡ Ì‡ ‡È‰L ,Ô‰Ó ˙Á‡Ì ««≈∆∆ƒ≈ƒ»∆¿ƒ»∆ƒ≈

˙ÈLÈÏL ÏL ‰È‡85‡È‰ BÊ ‰˜fL Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ»∆¿ƒƒ««ƒ∆¿≈»ƒ
Ô‰ ˙BÓL ‰LÏLe ÂÈÓÁ Ì‡Â B˙BÓÁ Ì‡Â B˙BÓÁ86 ¬¿≈¬¿≈»ƒ¿»≈≈

‡È‰ ˙Á‡ Œ˙a eq‡Â87˙‡hÁ ‡l‡ iÁ BÈ‡  ¿ƒ«««ƒ≈«»∆»«»
˙Á‡88˙e da ˙e :dze ‰M‡a Ó‡pL ÈÙÏ . ««¿ƒ∆∆¡«¿ƒ»ƒ»«¿»«

‰LÏL ‰OÚ e˙k‰  ‡È‰ ‰nÊ ‰p‰ ‰‡L dzaƒ»«¬»≈»ƒ»ƒ«»»»¿»
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קכ               
         

„Á‡ Ûe‚k ÔÈÙe‚89˙BÓL ‰LÏM‰ eLÁÈ CÎÈÙÏ , ƒ¿∆»¿ƒ»≈»¿«¿»≈
„Á‡ ÌLk90. ¿≈∆»

אחותה 85) רחל של בתה את גם ונשא לאה את שנשא כגון
לאה  של אחיהן שהוא לבן, של בנו בת את וגם לאה, של
של  אמם שהיא מותו) (אחר לבן אשת על ובא ושגג ורחל,

אחיהן. ורחל הם.86)לאה איסורים שקידש 87)ג' כגון
שליח . עלֿידי  אחת בבת שלשתן בכריתות 88)את משנה

עליה  חייב  חמותו, על הבא אומר, נורי  בן יוחנן "ר' יד:
שם  שלשתן לו, אמרו חמיו. ואם חמותו ואם חמותו משום

הן". בלשון 89)אחד וסיים נשים, בשלש התחיל כלומר,
שלש  על חייב  אינו לפעמים כי  להורות היא", "זימה יחיד
שישנם  אחת אשה על שבא כגון אחת, חטאת אלא אלו
ר' בשם אבהו ר' דברי  טו. (שם אלו לאווין שלשה עליה

לו,ו 90)יוחנן). "אמרו במשנה (שם) שאמרו מה זהו
הן". אחד שם שלשתן

.‰‡È‰Â ÂÈ‡ ˙BÁ‡ ‡È‰L ,B˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ Ï‡¬»«»«¬∆ƒ¬»ƒ¿ƒ
˙B‡hÁ LÏL iÁ  Bn‡ ˙BÁ‡91˙ÂÚ :Ó‡pL ; ¬ƒ«»»«»∆∆¡«∆¿«

Èt ÏÚ Û‡Â dÓˆÚ ÈÙa B˙BÁ‡ ÏÚ iÁ  ‰lb B˙Á‡¬…ƒ»«»«¬ƒ¿≈«¿»¿««ƒ
ÂÈ‡ ˙BÁ‡Â Bn‡ ˙BÁ‡ ‡È‰L92?˙‡Ê ‰È‰z C‡È‰Â . ∆ƒ¬ƒ«¬»ƒ¿≈«ƒ¿∆…

ÏÚe ,˙Ba ÈzL ‰pnÓ „ÈÏB‰Â Bn‡ ÏÚ ‡aL ÔB‚k¿∆»«ƒ¿ƒƒ∆»¿≈»»«
ÊÓn‰ ‡BiLk ;Ôa ‰pnÓ „ÈÏB‰Â ÂÈ˙BaÓ ˙Á‡««ƒ¿»¿ƒƒ∆»≈¿∆»««¿≈
,˙ÊÓn‰ Bn‡ ˙BÁ‡ ‡È‰L ,˙ÈM‰ ˙a‰ ÏÚ ‰f‰«∆««««≈ƒ∆ƒ¬ƒ««¿∆∆
iÁ  Bn‡Ó ÂÈ‡ ˙BÁ‡ ‡È‰L ,ÂÈ‡Ó B˙BÁ‡ ‡È‰L∆ƒ¬≈»ƒ∆ƒ¬»ƒ≈ƒ«»

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙B‡hÁ LÏL93. »«»¿≈…«≈»∆

טו.91) שם וגמרא "ערות 92)משנה של הזה שהענין
חייב  שהוא להורות כדי  (שם) בפסוק  נכפל גילה " אחותו

ושם. שם כל עליו 93)על שחייב  אחד מעשה עשה אם
למעלה  ראה ושם, שם כל על שחייב  הרבה, שמות משום

א. הלכה

   1 
אחד 1) בהעלם הרבה בביאות אחת ערוה על הבא דין יבאר

הרבה. עריות על או

.‡‰ÂÚ ÏÚ ‡a‰2‰a‰ ˙B‡Èa3˙Á‡ ÌÏÚ‰a4Û‡ , «»«∆¿»ƒ«¿≈¿∆¿≈«««
‰a‰ ÌÈÓÈ ‰ÏÈÚe ‰ÏÈÚa ÔÈa ‰È‰L Èt ÏÚ5, «ƒ∆»»≈¿ƒ»¿ƒ»»ƒ«¿≈

ÌÈ˙Èa BÏ Ú„B ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰6È‰Â„Á‡ Ûe‚ ‡È‰7 ƒ¿…«≈¿«ƒ«¬≈ƒ∆»
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ iÁ BÈ‡Â ˙Á‡ ‰‚‚L Ïk‰ È‰8. ¬≈«…¿»»««¿≈«»∆»«»««

da ‚‚LÂ ÊÁÂ ,BÏ Ú„B Ck Á‡Â da ‚‚L Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«»¿««»«¿»«¿»«»
da ‚‚LÂ ÊÁÂ ,BÏ Ú„B Ck Á‡Â dÏÚe dÓˆÚ«¿»¿»»¿««»«¿»«¿»«»
‰ÏÈÚe ‰ÏÈÚa Ïk ÏÚ iÁ  dÏÚe dÓˆÚ9; «¿»¿»»«»«»¿ƒ»¿ƒ»

˙B‚‚M‰ ˙B˜lÁÓ ˙BÚÈ„È‰L10. ∆«¿ƒ¿«¿«¿»

המנויות 2) עריות באיסור עליו האסורות הנשים אחת
ה"ד). (פ "א למעלה ופורטו מות, אחרי  בא 3)בפרשת

פעמים. כמה עצמה הערוה אותה על עליה ובא וחזר עליה
צריך 4) (וכן רומי  ובדפוס  תימן בכת"י  "אחד", הוא כן

כי הזמן כל ממנו שנעלם והיינו הפרק ). בכל להלן להיות
עליו. אסורה זו (אם 5)אשה שבת לענין ה"ב  פ "ז להלן

שבת  שהם שבתות, בכמה ושכח  שבת, דין עיקר ידע 

נדה  על ובא שגג (אם נדה לענין ה"ה ולהלן אחת ) בהעלם
עליה  שבא כגון נדות, של שונים בזמנים פעמים כמה אחת
שניה  פעם עליה ובא וראתה וחזרה וטבלה, מנדתה וטהרה
ימים  כי  רבינו כתב  אחד) בהעלם עצמה, שגגה באותה
מפני והיינו חטאות. כמה לחייבו האחת השגגה את מחלקים
פעולה  לבין איסור של אחת פעולה בין היתר ימי  שיש
לביאה  ביאה בין מפסיקים היתר ימי  שאין כאן אבל שניה,
א. יז, ובכריתות ה"א, פ "ו להלן וראה אחת, שגגה הכל –

נעשו 6) האסורות הבעילות וכל לשניה, אחת ביאה בין
אחד. את 7)בהעלם מחלקים גופים כי  ה"ג, להלן וראה

חטאות. בכמה לחייבו האחת א.8)ההעלמה טו, כריתות
כחכמים. רבינו ופסק  וחכמים, אליעזר רבי  מחלוקת

חטאת.9) אחת 10)קרבן בעילה שבין הידיעות כלומר,
וחייב  אחת, כשגגה יחשבו שלא השגגות, מחלקות לשניה
דבר  ומקור וה"ט , ה"א פ "ו להלן ראה וידיעה. ידיעה כל על
חלב  אכל "אם במשנה: - ב  יז, ובכריתות - ב  עא, בשבת זה
על  חטאת מביא וכו' בינתיים ידיעה היתה אם וכו' וחלב 

וכו'". ואחת אחת כל

.ÏÚ ‡a‰BÊÂ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ‰a‰ ˙B‡Èa ‰ÂÚ‰ «»«»∆¿»ƒ«¿≈¿∆¿≈««¿
‰‡Èe ‰‡Èa Ïk ÔÈa ‰ÚÈ„È dÏ ‰˙È‰ ˙ÏÚp‰11, «ƒ¿∆∆»¿»»¿ƒ»≈»ƒ»ƒ»

‡e‰  ‰a‰ ˙BÓÏÚ‰a dÏˆ‡ ˙B‡Èa‰ e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿«ƒ∆¿»¿«¿»«¿≈
‰‡Èa Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ‰‡ÈÓ ‡È‰Â ,˙Á‡ ˙‡hÁ ‡ÈÓ≈ƒ«»««¿ƒ¿ƒ»«»«»ƒ»

‰‡Èe12ÌÈ˙Èa ˙BÚÈ„È BÏ eÈ‰ ‡e‰ .13ÌÏÚ‰a ‡È‰Â , ƒ»»¿ƒ≈¿«ƒ¿ƒ¿∆¿≈
‰a‰ ˙B‡hÁ ‡ÈÓ ‡e‰  ˙Á‡14‰‡ÈÓ ‡È‰Â , ««≈ƒ«»«¿≈¿ƒ¿ƒ»

˙Á‡ ˙‡hÁ15. «»««

ואחר 11) אסור, שזה ממנה נעלם ביאה שבשעת כגון
הדבר  וחזר לה, נודע  ושוב  שכחה, ושוב  לה, נודע  הביאה
הביאות. כל לאחר עד נודע  לא ולו פעמים , וכמה כמה

שם).12) בכריתות, (הובאה פ "א כריתות תוספתא,
ובשעת 13) באיסור, בעל כי  לביאה ביאה בין לו שנודע 

אסור. זה שדבר שכח  וביאה.14)הביאות ביאה כל על
שם.15) תוספתא,

.‚‰a‰ ˙BÈÚ ÏÚ ‡a‰16˙Á‡ ÌÏÚ‰a17Èt ÏÚ Û‡ , «»«¬»«¿≈¿∆¿≈««««ƒ
„Á‡ ÌMÓ ÔlkL18ÌÈ˜ÏÁÓ ÌÈÙeb Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,19iÁ  ∆À»ƒ≈∆»ƒ¿≈ƒÀ¿»ƒ«»

˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ20ÂÈL LÓÁ ÏÚaL È‰ ?„ˆÈk . «»««¿««≈«¬≈∆»«»≈»»
ÂÈ˙Ba LÓÁ ÏÚ B‡ ÂÈ˙BÈÁ‡ LÓÁ ÏÚ ‡aL B‡ ˙Bcƒ∆»«»≈«¿»«»≈¿»

Ô‡kÓ .Ûe‚Â Ûeb Ïk ÏÚ iÁ  ˙Á‡ ÌÏÚ‰a21‰z‡ ¿∆¿≈«««»«»»ƒ»«»
ÌÈÓÎÁ eÓ‡L ‰fL ,„ÓÏ22‡È‰Â eÎf‰ ÏÚ ‡a‰ : »≈∆∆∆»¿¬»ƒ«»««¿¿≈ƒ

˙Á‡ ˙‡hÁ iÁ  ˙Á‡ ÌÏÚ‰a ÂÈÏÚ eÎÊ23‰na , ¿»»¿∆¿≈«««»«»«««∆
BÓˆÚ eÎf‰ B˙B‡ ‰È‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc24Ï‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«¿«¿¬»

Á‡ eÎÊ ‰È‰ Ì‡Ì‰ÈL ÏÚ ‡aL ÔÈa ,25ÏÚ ‡aL ÔÈa ƒ»»¿«≈≈∆»«¿≈∆≈∆»«
‰Ê26ÂÈÏÚ ‰Ê ‡È‰Â27Ûe‚Â Ûeb Ïk ÏÚ iÁ 28‡e‰Â . ∆¿≈ƒ∆»»«»«»»¿

ÂÈÏÚ ‰Ó‰a ‡È‰Â ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡a ÔÈc‰29. «ƒ¿»««¿≈»¿≈ƒ¿≈»»»

עליו.16) האסורות נשים כמה על בשוגג שנעלם 17)בא
נודע  ולא האלו, הביאות זמן כל במשך אסור זה שדבר ממנו

לביאה. ביאה בין אחד.18)לו איסור משום כלומר,
בכמה 19) אלא אחד בגוף  היו לא הללו שהביאות מכיון

מיוחד,20)גופים. חטאת קרבן חייב  וגוף  גוף  כל על
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בהעלם  נדות נשיו חמש על "הבא א: טו, כריתות משנה
נאמר  שם, ובגמרא ואחת", אחת כל על חייב  שהוא אחת,
הנשים  היו אם וכ"ש מוחלקים". גופים והן "הואיל הטעם:
אפילו  שהרי  אחר, איסור משום אחת כל אסורות הללו
על  חטאות כמה חייב  שמות, כמה בו יש אם אחד במעשה

ה"א. פ "ד למעלה ראה ושם, שם מחלקים 21)כל שאנו
גוף  לבין חטאות, כמה שחייב  גופים, כמה בין אחד באיסור
ה"א. למעלה ראה ביאות, כמה על אחת חטאת שחייב  אחד

עקיבא.22) רבי  דברי  ב . נד, וסנהדרין א. ג, כריתות
ה"א.23) פ "ד למעלה עליו 24)ראה שבא הזכר כלומר,

עליו. אחרֿכך הביא עצמו הזכר אותו שני25)מקודם,
אחד.26)זכרים. זכר אחר.27)על הוא 28)זכר כן

אבל  שם, כריתות ובבלי  ה"ט , פ "ז סנהדרין ב 'ירושלמי '
אף  כי  ישמעאל לרבי  לכאורה נשמע  שם סנהדרין מהבבלי 
וב 'מעשה  כאן, שמח ' ב 'אור וראה אחת, חייב  גופים בשני 

בזה. שכתבו מה ה"א, פ "ד אומרים 29)רוקח ' שאנו שמה
שאינו  אחד בהעלם עליו בהמה והביא בהמה על הבא כי 
זה  שאין שם), פ "ד למעלה (ראה אחת חטאת אלא חייב 
הבהמה  אותה זה, לפני  עליה שבא הבהמה אותה אלא
חייב  – אחרת בבהמה אבל מכן, לאחר עליו הביא עצמה

גופים. שני  שהם משום חטאות, שתי 

.„ÌÏÚ‰a ‰a‰ ˙BÓ‰a ‰ÈÏÚ ‰‡È‰L ‰M‡‰»ƒ»∆≈ƒ»»∆»¿≈«¿≈¿∆¿≈
‰Ó‰e ‰Ó‰a Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ˙iÁ  ˙Á‡30È‰L , «««∆∆«»«»¿≈»¿≈»∆¬≈

‰a‰ ÌÈL‡Ï ‰ÏÚpL ÈÓk BÊ È‰Â ;ÔÈ˜ÏÁÓ ÔÈÙe‚ƒÀ¿»ƒ«¬≈¿ƒ∆ƒ¿¬»«¬»ƒ«¿≈
LÈ‡ Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ˙iÁ ‡È‰L ,„Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈∆»∆ƒ«∆∆«»«»ƒ

LÈ‡Â31. »ƒ

אם 30) ואף  (כסף ֿמשנה), ה"ג קודם שכתב  ממה נלמד
על  חייב  אינה פעמים, כמה עליה הזאת הבהמה את הביאה
חטאת  אחרת עוד ועל אחת, חטאת כי ֿאם אחת בהמה

ה"ה.31)שניה. להלן ראה

.‰‰ÚÓLÂ ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰L ‰M‡‰32 »ƒ»∆»««¿»ƒ¿ƒ««»¿»¿»
Èt ÏÚ ÔÈa ,˙‡OÂ ,˙nL ÌÈ„Ú e‡aL B‡ ˙nL∆≈∆»≈ƒ∆≈¿ƒ»≈«ƒ

dÓˆÚ33ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ÔÈa34 Ìi˜ dÏÚaL Ú„BÂ , «¿»≈«ƒ≈ƒ¿«∆«¿»«»
Ôa˜ ˙iÁ35„Á‡36‰a‰ ÌÈL‡Ï ˙‡O Ì‡Â .37B‡ «∆∆»¿»∆»¿ƒƒ»«¬»ƒ«¿≈

‰a‰ ÌÈL‡ ÌÚ ‰˙pfL38Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ˙iÁ  ∆ƒ¿»ƒ¬»ƒ«¿≈«∆∆«»«»
Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈ˜ÏÁÓ ÌÈÙeb Ô‰L ÈtÓ ,LÈ‡Â LÈ‡ƒ»ƒƒ¿≈∆≈ƒÀ¿»ƒ¿««ƒ

‰‚‚La Ïk‰L39,‰‚‚La ‰cp‰ ÏÚ ‡a‰ .˙Á‡ ∆«…ƒ¿»»«««»««ƒ»ƒ¿»»
‡e ,‰c ‰˙‡Â ‰ÊÁÂ ,‰ÏËÂ d˙cpÓ ‰‰ËÂ¿»¬»ƒƒ»»¿»¿»¿»¿»¿»¬»ƒ»»

dÓˆÚ ‰‚‚L d˙B‡a ‰iL ÌÚt ‰ÈÏÚ40ÏÚ iÁ  »∆»««¿ƒ»¿»¿»»«¿»«»«
ÌÚÙÂ ÌÚt Ïk41˙Á‡ ÌÏÚ‰a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,42 »««»««««ƒ∆¿∆¿≈««
„Á‡ Ûe‚ ‡e‰Â43˙ec ÔÓfÓ ıeÁ ‰Ê ˙ec ÔÓfL ; ¿∆»∆¿«ƒ∆ƒ¿«ƒ

˙ÈM‰44˙Bc ÌÈL ÈzLk Ô‰ È‰Â ,45. «≈ƒ«¬≈≈ƒ¿≈»ƒƒ

תומו,32) לפי  המסיח  וגוי  ושפחה מעבד או אחד, מעד
הקי – משנים פחות שבערוה דבר שאין רבנן ואע "פ  לו

להתגלות  העשוי  שדבר משום אלו, לכל להאמין זה בדבר
בנות  תשארנה שלא ועוד בו, לשקר חשודים ואינם הוא
הכ"ט ). ופי "ג הט "ו, גירושין מהל' (פי "ב  עגונות ישראל

לה 33) שאפשר ונישאת", שמת עדים "באו על מוסב  זה

פז: יבמות רש"י  (ראה ביתֿדין הוראת בלא אפילו להנשא
ב "ד). ברשות שלא ניסת "שמעה 34)ד"ה על מוסב  זה

וגוי ושפחה עבד או אחד עד לפניהם שהעיד וכגון שמת",
ביתֿדין. עלֿפי  הוא ההיתר שכל תומו, לפי  המסיח 

הים,35) למדינת בעלה שהלך "האשה ב : פז, יבמות משנה,
תצא  ב "ד, ע "פ  שלא ניסת וכו', בעלך מת לה ואמרו ובאו
עלֿפי "ניסת במשנה: שם שאמרו ומה בקרבן". וחייבת
שכן  ההלכה, מן נדחה – הקרבן" מן ופטורה תצא ביתֿדין
טעות  אלא כלל, הוראה זו שאין צב .) (שם ורבא זעירי  אמרו
שם. שכתבנו ובמה ה"ג, פי "ד להלן וראה היא,

הורוה 36) לענין צב . (שם וחכמים אליעזר רבי  מחלוקת
גדול  לכהן אלמנה כגון וקלקלה, והלכה להנשא ביתֿדין
ביתֿדין  עלֿפי  בנישאת ההלכה, לפי  והואֿהדין, וכו',
כל  על אחד קרבן שחייבת כחכמים, ופסק  בקרבן) שחייבת
לה  נודע  ולא הואיל השני , בעלה עליה שבא הביאות

שם. רש"י  וראה חי , הראשון שבעלה שם:37)בינתיים
אדם  בני  לחמשה נשאת שאם אליעזר, לרבי  חכמים "מודים
גופים  והם הואיל ואיש, איש כל על קרבן שחייבת

לינשא,38)מוחלקים". ב "ד "הורוה ב : פז, שם משנה,
"מאי - א צב , שם ובגמרא בקרבן", חייבת - וקלקלה והלכה
ורבי קידושין), בלי  כלומר =) זינתה אומר ר"א קלקלה,
הדיוט ", לכהן וחלוצה גרושה לכ"ג, אלמנה אומר יוחנן
עשיתם  אתם לב "ד: שטוענת הקרבן, מן פטורה זינתה אבל
עלֿפי שנישאת המשנה דעת לפי  אינו זה וכל לפנויה. אותי 
חייבת  נישאת שגם ההלכה לפי  אבל הקרבן, מן פטורה ב "ד
שם  'מאירי ' (ועי ' בקרבן חייבת שזינתה, כלֿשכן קרבן,

שהנדה 39)פז:). ששכח  או טהורה, שהיא שחשב  כגון
שהיא 40)אסורה. הזמן כל לו נודע  שלא אחד, בהעלם

וטבלה  נדה שהיא הדבר כל לו סיפרה לא שהיא וכגון נדה,
אסורה. שהנדה הזמן כל לו נודע  שלא או נדה, פרסה ושוב 

יז.).41) כריתות רבא, (דברי  נדתה עת כל על אחת חטאת
בהעלם 42) הפעמים בכל הנדה את בעל שהוא כלומר,

אותה 43)אחד. בעל שהרי  אחד, גוף  הוא האיסור כלומר,
וגוף  אחד ובהעלם נדות, כמה בעל ולא פעמים כמה אשה
בלבד. אחת חטאת אלא לחייב  שלא הדין מן היה אחד,

השניה.44) נדתה בעת אינו הראשונה נדתה שעת כלומר,
מלאכה  בהן ועשה שבת שהן שבתות בכמה שכח  כאילו וזה
לחייבו  מחלקים השבתות שתי  שבין שהימים אחד, בהעלם
הטבילות  גם כן כמו – ה"ב ) פ "ז להלן (ראה חטאות בכמה
כמו  נחשבות השניה, נדתה עת לבין האחת נדתה עת שבין

השבתות. שבין אחד,45)הימים בהעלם עליהן שהבא
וה"א. ה"ג למעלה ראה חטאות, שתי  חייב 

.ÂdzÒÂ ˙ÚLa ‡lL BzL‡ ÏÚ ‡a‰46Ìc ‰˙‡Â «»«ƒ¿∆…ƒ¿«∆¿»¿»¬»»
LÈÓLz‰ ˙ÚLa47el‡ È‰ 48ÔawÓ ÔÈeËt ƒ¿«««¿ƒ¬≈≈¿ƒƒ»¿«

‚‚BL ‡ÏÂ ‡e‰ Òe‡k ‰fL ÈtÓ ,˙‡hÁ49‚‚BM‰L .50 «»ƒ¿≈∆∆¿»¿…≈∆«≈
˜c˜„Â ‰ÙÈ ‰ÙÈ ˜„a el‡Â ,˜c˜„Ïe ˜cÏ BÏ ‰È‰»»ƒ¿…¿«¿≈¿ƒ»«»∆»∆¿ƒ¿≈
ÁË ‡lL ÈÙÏe ,‰‚‚L È„ÈÏ ‡a ‰È‰ ‡Ï  ˙BÏ‡Laƒ¿≈…»»»ƒ≈¿»»¿ƒ∆…»«
Ï‡ ;‰tk CÈˆ ‰OÚÈ Ck Á‡Â ‰È˜Áe ‰LÈ„aƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿««»«¬∆»ƒ«»»¬»
˙ÚLa ‡lLÂ ‰˙È‰ ‰B‰Ë È‰ ?˙BOÚÏ Bl ‰Ó  ‰Ê∆««¬¬≈¿»»¿»¿∆…ƒ¿«

CÎÈÙÏe .Ò‡ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡ .ÏÚa dzÒÂ51‡ˆÓpL ÔÈa , ∆¿»»«≈∆∆»…∆¿ƒ»≈∆ƒ¿»
dlL „Ú ÏÚ Ì„52BlL „Ú ÏÚ ‡ˆÓpL ÔÈa53 »«≈∆»≈∆ƒ¿»«≈∆
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ÔÈeËt54˙ÒÂÏ CeÓÒ ‰ÈÏÚ ‡e Ú Ì‡ Ï‡ .55, ¿ƒ¬»ƒ»«»»∆»»«∆∆
˜ LÙÈÂ ÏÚiL ‰n„Â˙ÚLa ‰˙‡Â ,Ìc ‰‡zL Ì„ ¿ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ¿…∆∆ƒ¿∆»¿»¬»ƒ¿«

‰‚‚L ‡È‰ BfL ,Ôa˜a ÔÈiÁ  LÈÓLz‰56CÎÈÙÏ .57, ««¿ƒ«»ƒ¿»¿»∆ƒ¿»»¿ƒ»
BlL „Ú ÏÚ Ì„ ‡ˆÓ Ì‡58ÌÈ‡ÓË Ì‰ÈL 59ÔÈiÁÂ ƒƒ¿»»«≈∆¿≈∆¿≈ƒ¿«»ƒ

Ôa˜a60‡ˆÓ .61„iÓ dÓˆÚ ‰Áp˜ Ì‡ :dlL „Ú ÏÚ ¿»¿»ƒ¿»«≈∆»ƒƒ¿»«¿»ƒ»
‰˙‰L ‡ÏÂ ÏÚa‰ LtLk62ÔÈiÁÂ ÌÈ‡ÓË Ì‰ÈL  ¿∆≈≈«««¿…»¬»¿≈∆¿≈ƒ¿«»ƒ

Ôa˜a63‰˙‰L Ì‡Â ;64k‰ ˙Á˙Ï d„È ËÈLBzL È„k ¿»¿»¿ƒ»¬»¿≈∆ƒ»»¿««««
‰Áp˜ Ck Á‡Â Ba ˜cÏ „Ú Ïh˙Â ˙Òk‰ ˙Á˙Ï B‡¿«««∆∆¿ƒ…≈ƒ¿…¿««»ƒ¿»

˜ÙÒa ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL  dÓˆÚ65ÔawÓ ÔÈeËÙe66; «¿»¿≈∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ»¿»
‰Èt ˙‡ ÁÈ„˙Â ‰hn‰ ÔÓ „zL È„k ‰˙‰L Ì‡Â67 ¿ƒ»¬»¿≈∆≈≈ƒ«ƒ»¿»ƒ«∆»∆»

dÓˆÚ ‰Áp˜ Ck Á‡Â68Ì„ ‡ˆÓÂ69B‰Ë dÏÚa 70. ¿««»ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»»«¿»»

דם.46) לראות נדה.47)קביעותה על ובא נכשל והרי 
ואשתו.48) הבעל א.49)שניהם  יח , שבועות
שהיא 50) וחשבה נדה אשתו על שבא וכגון קרבן. שמחויב 

ה"ח . פ "ב  למעלה ראה שזה 51)טהורה, כיון כלומר,
התשמיש.52)אונס . אחר עצמה מקנחת שהיא המטלית

איש 53) דרך כי  התשמיש. אחר עצמו מקנח  שהוא המטלית
עצמו  קינח  הוא התשמיש: אחר עצמם לבדוק  ואשה
ביאה  איסורי  מהל' (פ "ד שלה במטלית והיא שלו, במטלית
עליה  בא לענין ההלכה, בהמשך להלן וראה הי "דֿטו).
על  הדם נמצא אם בין הבדל יש שלפעמים לוסת, סמוך

שלו. על הדם נמצא אם לבין בעל 54)שלה, ודאי  כי  אף 
חי ואין גמור, אונס  שזה הנ"ל מטעם פטורים חטאת נדה, וב 

השוגג. על הסמוכה 55)אלא בעונה עליה לבוא שאסור
ביאה  איסורי  (הל' תשמיש בשעת דם תראה שמא לוסתה,

עונה). זמן הוא כמה ועיי "ש הי "ב , אין 56)שם כלומר,
אין  וגם נדה. שהיא בעת לבעול התכוון לא שהרי  מזיד, זה
הוא, שוגג אלא לוסת, סמוך לבעול לו היה לא כי  אונס , זה

אומן. בדין ה"ט  פ "ב  למעלה שוגג,57)וראה שזהו כיון
חטאת. התשמיש.58)וחייבים אחר בו קינח  שהוא

משום 59) והוא נדתה, טומאת משום היא ימים, שבעת
"ותהי כד) טו, (ויקרא שנאמר כמו כנדה, נדה  שהבועל

ימים". שבעת וטמא עליו מהם,60)נדתה אחד כל חטאת
- א יח , בשבועות שביארו מה לפי  א. יד, נדה משנה
ואף ֿעלֿפי לווסתה. סמוך עליה בבא עוסקת זו שמשנה
שלו, על שנמצא כיון – התשמיש אחרי  רב  זמן שקינח 
שם. רש"י  ועי ' תשמיש. בשעת שראתה הוא ממנה בוודאי 

סמוך 62)הדם.61) מיד עצמה קינחה אלא כלום,
אותיום 63)לפרישתו. שלה על "נמצא שם: משנה,

הדבר  ברור כאן שגם קרבן", וחייבין טמאין (=תיכף )
התשמיש. בשעת דם של 64)שראתה פרישתו מזמן
עמצה. את שקינחה ועד שיתכן 65)הבעל, שבעה. טומאת

רב  ומפרש ב . שם, ברייתא התשמיש, לאחר בא הדם כי 
כך. הביאור במשנה גם כי  (שם) החטאת 66)חסדא מן

פ "ז  (ראה הספק  על באה בהמה חטאת שאין ומשום (שם).
אשם  בקרבן חייבים הם אבל ה"י ), המוקדשין פסולי  מהל'

טו.). שם (גמרא, נקיה"67)תלוי  לשון הוא פניה, "כוונת
אותו  מטה, של פניה כלומר, שם). נדה בפיה"מ , (רבינו

שם). רש"י , (ראה זמן 68)המקום ששהתה כלומר,
לאחר  ורק  עצמה. את לקנח  וכן המיטה מן לרדת בו שאפשר

עצמה. קינחה זה זמן בה.69)משך שקינחה המטלית על
ואילו 70) התשמיש, גמר לאחר בא הזה הדם כי  תולין שאנו

שם, נדה (משנה, כלל נדה היתה לא התשמיש בשעת
כחכמים). ופסק  וחכמים, עקיבא רבי  מחלוקת

.Ê˙ÒeÏ CeÓÒ ÏÚe ÚL ÈÓ71Ìc˜zL ˙Úc ÏÚ ƒ∆»«»«»«∆∆«««∆ƒ¿…
˙‡ÓËpL ‰M‡‰ ‰LÈb‰Â ,Ìc‰ ˙i‡Ï B˙‡Èaƒ»ƒ¿ƒ««»¿ƒ¿ƒ»»ƒ»∆ƒ¿≈
‡Ï ‰Ê È‰  È˙‡ÓË BÏ ‰Ó‡Â LÈÓLz ˙ÚLaƒ¿««¿ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒ¬≈∆…

‰M˜˙Ó ‡e‰Lk LÙÈ72˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk , ƒ¿¿∆ƒ¿«∆¿∆≈«¿¿ƒ¿
‰‡Èa Èeq‡73LÙe „iÓ LÙÏ eÒ‡L Ú„È ‡Ï Ì‡Â . ƒ≈ƒ»¿ƒ…»«∆»ƒ¿ƒ»≈≈

M˜˙Ó ‡e‰Lk˙B‡hÁ ÈzL iÁ  ‰74ÏÚ ˙Á‡ : ¿∆ƒ¿«∆«»¿≈«»«««
‰c ÏÚa È‰L ,B˙ÒÈk75B˙‡ÈˆÈ ÏÚ ˙Á‡Â ,76, ¿ƒ»∆¬≈»«ƒ»¿«««¿ƒ»

?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .B˙‡Èk BÏ ‰‡‰ B˙‡ÈˆiL77 ∆¿ƒ»¬»»¿ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ
Ìc˜zL ‰n„Â ˙Òe‰ ˙ÚLa ÏÚÏ eÒ‡L Ú„iLk¿∆»«∆»ƒ¿…ƒ¿««∆∆¿ƒ»∆ƒ¿…
,„iÓ LÙÏ eÒ‡L Ú„È ‡ÏÂ ,d˙i‡Ï B˙ÏÈÚa¿ƒ»ƒ¿ƒ»»¿…»«∆»ƒ¿ƒ»

˙BÓÏÚ‰ ÈzL BÏ e‡ˆÓpL78˙BÏÈÚa‰ ÈzLa79Ï‡ ; ∆ƒ¿¿¿≈∆¬»ƒ¿≈«¿ƒ¬»
˙Òe‰ ˙ÚLa ÏÚÏ eÒ‡L Ú„È ‡Ï Ì‡80Ú„È ‡ÏÂ , ƒ…»«∆»ƒ¿…ƒ¿««∆∆¿…»«

LtL Èt ÏÚ Û‡ ,„iÓ ‰‡Óh‰ ÔÓ LÙÏ eÒ‡L∆»ƒ¿ƒ«À¿»ƒ»««ƒ∆≈≈
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ iÁ BÈ‡  ‰M˜˙Ó ‡e‰Â „iÓ81; ƒ»¿ƒ¿«∆≈«»∆»«»««

‰‚‚La ,˙BÏÈÚa ÈzLk Ô‰L ,B˙‡ÈˆÈÂ B˙ÒÈkL ÈtÓƒ¿≈∆¿ƒ»ƒƒ»∆≈ƒ¿≈¿ƒƒ¿»»
Ïk‰ ‰OÚ ˙Á‡ ÌÏÚ‰e ,Ô‰ ˙Á‡82ÔÈc‰ ‡e‰Â . ««≈¿∆¿≈««»»«…¿«ƒ

˙BÈÚ‰ ‡La83˙Úc ÏÚ ‰ÂÚ‰ ÏÚ ‡e ‚‚L Ì‡L , ƒ¿»»¬»∆ƒ»«»«»∆¿»«««
CB˙a ‡e‰Â ‰ÂÚ ‡È‰L BÏ Ú„BÂ ,˙zÓ ‡È‰L∆ƒÀ∆∆¿«∆ƒ∆¿»¿¿
BÏ ‰‡‰ B˙‡ÈˆiL ,„iÓ LÙÈ ‡Ï  LÈÓLz‰««¿ƒ…ƒ¿ƒ»∆¿ƒ»¬»»
‡e‰Â LÙe „iÓ LÙÏ eÒ‡L Ú„È ‡Ï Ì‡Â .B˙‡Èk¿ƒ»¿ƒ…»«∆»ƒ¿ƒ»≈≈¿

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ iÁ BÈ‡  ‰M˜˙Ó84‰‚‚L Ïk‰L , ƒ¿«∆≈«»∆»«»««∆«…¿»»
.‡È‰ ˙Á‡««ƒ

שלא 71) ואילו כדלהלן, הכניסה על גם לחייבו כדי  כן נקט 
ה"ו). (למעלה הכניסה על פטור וסתה בשעת

חי .72) עדיין הי "א.73)כשהאבר משנה,74)פ "ד
לו  ואמרה הטהורה, עם משמש "היה ב : יד, שבועות
לו  הנאה שיציאתו מפני  חייב , - מיד ופירש נטמאתי 
חייב  וכו' אביי  "איתמר, ב : יז, שם ובגמרא כביאתו",

זו 76)בשוגג.75)שתיים". ופרישה חי , באבר שפירש
עצמה. בפני  כביאה לו בגמרא.77)נחשבת - א יח , שם

הפרישה.78) שגגת מענין אינו הכניסה שגגת שענין לפי 
כמו  השגגה, היתה ואסור במותר לאו הכניסה, שגגת שהרי 
הדם  זיבת לפני  לבעול ביכול אלא הפרישה, שגגת שהיתה
לבעול  שלא מוזהר שהוא הוא יודע  ולעולם יכול, ובאינו
שגגת  מענין אינו הכניסה שגגת שענין וכיון לוסתה, סמוך
בהעלם  חלב  זיתי  שני  אכל של לדין שייך אינו הפרישה,
שם). שבועות מיגש, (ר"י  אחת חטאת חייב  שהוא אחד
ידיעה  שישנה לפי  העלמות שתי  שהן שם, פירש ורש"י 

בעילות 79)באמצע . כשתי  שהן וביציאה, בכניסה

נטמאתי .80)נפרדות. התשמיש: באמצע  לו ואמרה
שם).81) הם,82)(שבועות, אחד בענין השגגות ששתי 

שם), מיגש, (ר"י  הנדה שבבעילת ואסור במותר שהוא
החטא, ידיעת כאן שאין משום הטעם, שם רש"י  ולפירוש
יודע  שאינו מכיון חטא, עשה ולא אנוס  שהוא סבור הוא כי 
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קכג                
         

אחת. להעלמה הכל ונחשב  לווסת, סמוך לבעול שאסור
(כסף ֿמשנה).83) הוא הביאה,84)פשוט  ואיסור בהיתר

היציאה  לבין הכניסה בין בינתיים, ידיעה כאן שיש ואע "פ 
וצריך  השגגות) מחלקות הידיעות כי  ה"א, למעלה (וראה
– היציאה על וגם הכניסה על גם חטאות, שתי  להתחייב 
הידיעה  אין היציאה, לשגגת גרמה הכניסה ששגגת מכיון
וראה  שמח '. ('אור אחת חטאת אלא חייב  ואינו מחלקת

טהרה). סדרי  בשם הגרע "א ובהגהות המוריה' ב 'הר

ה'תשע"ח  ניסן  י"ז שני יום 

   1 
ואם 1) הבעילות, שגגת כדין המאכלות שגגת שדין יבאר

לקרבן. מצטרפין האיסורין

.‡˙BÏÎ‡n‰ ˙‚‚L ÔÈc2˙BÏÈÚa‰ ˙‚‚L ÔÈ„k3. ƒƒ¿«««¬»¿ƒƒ¿««¿ƒ
ÌÏÚ‰a „Á‡ ÌMÓ ‰a‰ ˙BÏÈÎ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«¬ƒ«¿≈ƒ≈∆»¿∆¿≈

˙Á‡4iÁ BÈ‡  ÌÈa ÌÈÓÈ Ô‰ÈÈa LiL Èt ÏÚ Û‡ , ««««ƒ∆≈≈≈∆»ƒ«ƒ≈«»
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡5ÏÁ ÏÎ‡Â ÌBi‰ ÏÁ ÏÎ‡ ?„ˆÈk . ∆»«»««≈«»«≈∆«¿»«≈∆

ÁÓÏ ÏÁÂ ÁÓÏ6Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ¿»»¿≈∆¿»»¿∆¿≈««««ƒ∆≈
ÔÈÈeÁÓz ‰LÏLa7Ì‡ Ï‡ .˙Á‡ ‡l‡ iÁ BÈ‡  ƒ¿»«¿ƒ≈«»∆»««¬»ƒ

ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎ‡Â ÊÁÂ ,BÏ Ú„BÂ ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎ‡»«¿«ƒ≈∆¿«¿»«¿»«¿«ƒ≈∆
˙BÚÈ„È‰L ;‰ÏÈÎ‡Â ‰ÏÈÎ‡ Ïk ÏÚ iÁ  BÏ Ú„BÂ¿««»«»¬ƒ»«¬ƒ»∆«¿ƒ

˙B‚‚M‰ ˙B˜lÁÓ8ÏÁ ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡ .9ÏÎ‡Â ÊÁÂ ¿«¿«¿»»««¬ƒ«ƒ≈∆¿»«¿»«
ÈL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ÏÁ ˙ÈÊ ÈˆÁk«¬ƒ«ƒ≈∆¿∆¿≈««««ƒ∆≈¿≈

ÔÈÈeÁÓz10Ô‰ÈÈa ˜ÈÒÙ‰L Èt ÏÚ Û‡Â11el‡ È‰  «¿ƒ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ≈≈∆¬≈≈
ÔÈ˜lÁÓ ÔÈÈeÁÓz‰ ÔÈ‡L ;˙‡hÁ ‡ÈÓe ÔÈÙËˆÓ12. ƒ¿»¿ƒ≈ƒ«»∆≈««¿ƒ¿«¿ƒ

Ô‰ÈÈa ‰‰LÈ ‡lL ‡e‰Â13LÏL ˙ÏÈÎ‡ È„kÓ ˙BÈ ¿∆…ƒ¿∆≈≈∆≈ƒ¿≈¬ƒ«»
ÌÈˆÈa14.˙BeÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk , ≈ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿«¬»¬

eÚM‰ ÛËˆnL ÌLkL15Ck ,˙e˜ÏÓÏ „ÈÊÓÏ ∆¿≈∆ƒ¿»≈«ƒ¿≈ƒ¿«¿»
Ôa˜Ï ‚‚BLÏ eÚM‰ ÛËˆÓ16. ƒ¿»≈«ƒ¿≈¿»¿»

יא:3)האסורים.2) כריתות המשנה  מדברי  הוא , ברור
ממנו 4) ונעלם פעמים, כמה איסור דבר אכל אם כלומר,

סוף  עד הראשונה האכילה (מהתחלת הזמן כל במשך
באכילה. אסור זה דבר כי  האחרונה) כל 5)האכילה על

אם  כי  מחלקים, הימים אין האכילות לעניין כי  האכילות,
חייב  אינו ביניהם לו נודע  שלא זמן וכל מחלקות הידיעות

אחת. יומיים 6)אלא שהוא המחר, של למחר כלומר,
הראשונה. האכילה קערות,7)אחרי  בשלוש נתבשלו

כי ט  הלכה ט  פרק  להלן וראה בישולם. מלאכת בשינוי 
פסק  כריתות חיוב  לעניין אבל במעילה, מחלקים התמחויין
את  מחלקים התמחויין אין כי  טו:) (כריתות עקיבא כרבי 
כל  על חטאת חייב  שאינו להחמיר, ובין להקל בין ההעלם
עקיבא  רבי  של רבו שהוא יהושע  רבי  כי  אף  ותמחוי , תמחוי 
לרבי שהשיב  עקיבא כרבי  פסק  מחלקין, התמחויין כי  סובר
יהושע  רבי  קיבל אם נסתפקו ובגמרא (שם), במשנה יהושע 
הוא  עקיבא שרבי  וכיוון קיבל, לא או עקיבא רבי  תשובת
וודאי . מידי  מוציא ספק  אין - ספק  הוא יהושע  ורבי  וודאי 

ידיעה 8) הייתה אם וכו' וחלב  חלב  אכל "אם במשנה:
ואחת". אחת כל על חטאת מביא וכו' כי9)בינתיים

וחטאת  במזיד, ומלקות כרת לעניין חלב  אכילת שיעור
בכזית. הוא - זית 10)בשוגג חצי  ושנתבשל קערות בשתי 

אין  - השני  הזית חצי  מאשר הבישול מלאכת בשינוי  זה
זיתים  החצאי  שני  אלא מחלקים, התמחויין אומרים

ביניהם.11)מצטרפים. ובהפסקה בנפרד שאכלם
עקיבא.12) וכרבי  להחמיר ובין להקל הכוונה 13)בין אין

אכילת  להתחלת ראשון זית חצי  אכילת מסוף  ישהה שלא
עד  הראשון זית החצי  אכילת מתחילת אלא שני , זית חצי 
יב : ברכות בגמרא מצאנו וכן השני . זית החצי  אכילת סוף 
שבין  ימים מעשרה חוץ  וכו' מתפלל אדם כולה השנה "כל
מתחילת  הוא ש"בין", הרי  הכיפורים", ויום השנה ראש
השנה  ראש בלעדי  שהרי  הכיפורים, יום סוף  עד השנה ראש

ימים. עשרה אין הכיפורים במשנה 14)ויום כחכמים
כדי סוף  ועד מתחילה שישהה עד האומרים יב : כריתות
כי פג. עירובין ברוקא בן יוחנן כר' גם ופסק  פרס  אכילת
בצים. שלוש אכילת כדי  הוא פרס  אכילת שיעור

שלם.15) לרבינו 16)לכזית לו פשוט  למה מבורר לא
לקרבן. שמצטרף  ממה יותר למלקות שמצטרף 

.˙B ÏÎ‡17˙ÈÊk ,ÌÈÁÊ ‰MÓÁÓ18,ÁÊ ÏkÓ »«»≈¬ƒ»¿»ƒ¿«ƒƒ»∆«
ÔÈÈeÁÓz ‰MÓÁa ÔÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a19 ¿∆¿≈««««ƒ∆¬»»«¬ƒ»«¿ƒ
Ô‰ „Á‡ ÌL ÔlkL ;˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ iÁ BÈ‡ 20, ≈«»∆»«»««∆À»≈∆»≈

ÔÈ˜lÁÓ ÔÈ‡ ÔÈÈeÁÓz‰Â21ÔÈ‡ ÌÈÁf‰ ÈÙe‚Â . ¿««¿ƒ≈»¿«¿ƒ¿≈«¿»ƒ≈»
ÔÈ˜lÁÓ22B‡ ÌÈa ÌÈÁfÓ Oa ÏÎB‡‰ „Á‡L , ¿«¿ƒ∆∆»»≈»»ƒ¿»ƒ«ƒ

„Á‡ ÁfÓ23ıeÁa ÌÈÁÊ ‰MÓÁ ËÁBM‰ ÔÎÂ .24 ƒ∆«∆»¿≈«≈¬ƒ»¿»ƒ«
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ iÁ BÈ‡  ˙Á‡ ÌÏÚ‰a25‡‰ . ¿∆¿≈««≈«»∆»«»««»

˙Beˆ LÓÁÏ ‰ÂÁzLÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ26ÌÏÚ‰a ¿»∆∆¿ƒ¿«¬∆¿»≈¿∆¿≈
˙Á‡27. ««

במזיד 17) אכלו שאם אכילתו, זמן לאחר שנותר זבח  בשר
חטאת. מביא ובשוגג כרת אכילת 18)חייב  שיעור כי 

כזית. הוא בה, להתחייב  וזבח 19)נותר זבח  כל נתבשלו
אחרת. והוא 20)בקערה אחד איסור אלא אינם כלומר,

נותר. חטאות.21)איסור כמה בהן שיתחייב  השגגות את
למעלה 22) אמרנו שבעריות פי  על ואף  חטאות כמה לחייבו

אפשר  אי  בעריות שם - מחלקים שגופים ג) הלכה ה (פרק 
אבל  מחלקים, הגופים ולפיכך אחת, בבת כולן לבעול
אין  ולכן אחת, בבת הזבחים מכל להיות יכולה נותר אכילת

מחלקים. חטאת 23)הגופים אלא חייב  שאינו הם, שווים
וכרבי גופין, כמה היותם ידי  על משתנה הדין שאין אחת,

שם. במשנה לעזרה.24)עקיבא שם:25)בחוץ  במשנה
בחוץ  זבחים ה' השוחט  על יהושע  לר' עקיבא ר' שאל
ואמר  אחת, חטאת או חטאות חמש חייב  אם אחד, בהעלם
ר' ודחה ממעילה, בקלֿוחומר חמש חייב  שהוא יהושע  ר'
לגבי מחלקים גופים שאין וכשם שם, עיין דבריו, שמעון
בחוץ , קדשים שחיטת לעניין מחלקים אין כך נותר, אכילת

אחת. בבת כולם את לשחוט  זרה.26)שאפשר עבודה של
שהרי27) אחד, בהעלם הדבר פשוט  בהשתחוואה

באכילה  ואילו צורות, לחמש לעבוד יכול אחת בהשתחוואה
מיוחדת. ושחיטה מיוחדת אכילה אחד לכל - ושחיטה

.‚Ìc ÊÈw‰28BzÓ‰Ï29BÏa˜Â30Ô‡˙Le ˙BÒBk ÈLa ƒƒ»ƒ¿∆¿¿ƒ¿ƒ¿≈¿»»
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ‡ÈÓ BÈ‡  ˙Á‡ ÌÏÚ‰a31. ¿∆¿≈««≈≈ƒ∆»«»««
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דם 28) והוא עימו, יוצאה שהנפש דם והוציא בבהמה חיבל
חייב  - במזיד זה דם שהשותה חזק ), בזרם (=היוצא הקילוח 

חטאת. מביא ובשוגג אלא 29)כרת, דווקא לאו בהמתו
חגבים, דגים, דם למעט  אלא בא ולא ועוף , לחיה הדין הוא

האדם. ודם  רמשים, ומפרש 31)לדם.30)שקצים,
הכל  העלמות בשתי  אבל אחד, בהעלם שהמדובר רבינו

שתיים. שחייב  מודים

.„ÌÏÚ‰a ‰a‰ ˙BÓMÓ ‰a‰ ˙BÏÎ‡Ó ÏÎB‡‰»≈«¬»«¿≈ƒ≈«¿≈¿∆¿≈
ÌLÂ ÌL Ïk ÏÚ iÁ  ˙Á‡32ÏÎ‡L ÔB‚k ?„ˆÈk . «««»«»≈»≈≈«¿∆»«

ÏebÙe ˙BÂ Ì„Â ÏÁ33,„Á‡Â „Á‡ ÏkÓ ˙ÈÊk , ≈∆¿»¿»ƒ¿«ƒƒ»∆»¿∆»
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙B‡hÁ Úa‡ ‡ÈÓ  ˙Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈««≈ƒ«¿««»¿≈…«≈
˙BÓL B eˆa˜˙pL „Á‡ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ÏÎÂ .el‡a»≈¿»»≈¿«ƒ∆»∆ƒ¿«¿≈

‰a‰34˙Á‡ ÌÏÚ‰a35ÛÈÒBÓ eq‡a eˆa˜˙ Ì‡ , «¿≈¿∆¿≈««ƒƒ¿«¿¿ƒƒ
˙Á‡ ˙a eq‡a B‡ ÏÏBk eq‡a B‡36ÏÚ iÁ  ¿ƒ≈¿ƒ««««»«

ÌLÂ ÌL Ïk37ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎ‡L ‡Óh‰ ,CÎÈÙÏ .38 »≈»≈¿ƒ»«»≈∆»«¿«ƒ≈∆
˙BÂ39˙B‡hÁ Úa‡ ‡ÈÓ  ÌÈetk‰ ÌBÈa ¿»¿«ƒƒ≈ƒ«¿««»
ÌL‡Â40,L„˜ ÏÎ‡L ‡ÓË ÌeMÓ ˙Á‡ ˙‡hÁ : ¿»»«»««ƒ»≈∆»«…∆

,˙B ÏÎB‡ ÌeMÓ ˙Á‡Â ,ÏÁ ÏÎB‡ ÌeMÓ ˙Á‡Â¿««ƒ≈≈∆¿««ƒ≈»
ÏÎ‡ ÛËˆiL ‡e‰Â .ÌÈetk‰ ÌBÈ ÌeMÓ ˙Á‡Â¿««ƒ«ƒƒ¿∆ƒ¿»≈…∆

˙˙BkÎÏ BÓÈÏLiL „Ú ‰Ê ˙ÈÊk ÌÚ Á‡41‡ÈÓe . «≈ƒ¿«ƒ∆«∆«¿ƒ¿«∆∆≈ƒ
 È‰L ,‰ÏÈÚÓÏ È‡cÂ ÌL‡Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰ »»««ƒ¿ƒ»∆¬≈∆¡∆ƒ«∆¿≈

‰‚‚La42. ƒ¿»»

מיוחדת.32) בשוגג.33)חטאת חטאת חייב  אלו כל שעל
איסורים.34) כמה זה כזית על שחלו שנעלמו 35)כלומר,

האלו. האיסורים כל הנ"ל 36)ממנו מהאופנים חוץ  אבל
איסור. על חל איסור אין "יש 37)- יג: בכריתות משנה

ובגמרא  ואשם", חטאות ד' עליה וחייב  אחת אכילה אוכל
"אין  אמרו לא כולל ובאיסור מוסיף  באיסור כי  אמרו יד.

איסור". על חל קדשים.38)איסור שנותר 39)מבהמת
נותר. משום גם שאסור הקרבתו, זמן "אמרו 40)לאחר

שיביא  קודם נטמא האוכל שיהא הוא הזה הדין שאמתת
עליו  נאסר לפרקו לכשיגיע  המסויימות, בשנים שערות שתי 
אלו  הרי  אחת, בשעה בטומאה קדשים ואכילת חלב  אכילת
האכילה  על במעילה כן גם וחייב  כאחת באים איסורין שני 
לאכול  אסור היה קודש הבהמה שהייתה שקודם לפי  הזאת,
מיגו  בהנאה, נאסר שהקדש ולפי  בו ליהנות ומותר חלבה
אכילה  לעניין איסור נמי  איתוסף  הנאה איסור ביה דאיתוסף 
כן  וגם מוסיף , איסור וזהו מעילה אשם אכילתו על דחייב 
ואסור  לגבוה מותר היה נותר שיהא קודם שאכל הזה החלב 
איסור  בה נמי  איתוסף  לגבוה, נאסר נותר וכשיהיה להדיוט 
ואם  נותר, משום אכילתו על חייב  ולפיכך אכילה, לעניין
היום  אכילת איסורי  עליו איתוסף  הכיפורים ביום אכלו
ואסור  והואיל המשקים וכל האוכלים כל כולל איסור שהוא

הו  הרי  המותר דבר לאכול הזה איסור ביום מוסיף  כן גם א
בכלל  הזה החלב  כולל שהוא לפי  באכילתו, האסור בדבר

לאכול". שאסור עליה 41)מה שחייבים אכילה ששיעור
גדולה). (=תמרה הגסה ככותבת הוא הכיפורים ביום

בתוספת 42) שנהנה מה משלם בשוגג בהקדש המועל כי 
לאשם. איל ומביא חומש

.‰ ˙Á‡ ÌÏÚ‰a ÌÈetk‰ ÌBÈa ‰˙BLÂ ÏÎB‡‰»≈¿∆¿«ƒƒ¿∆¿≈««
˙Á‡ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ .˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ iÁ BÈ‡≈«»∆»«»««¬ƒ»¿ƒ»««

‡È‰43. ƒ

מפסוק 43) נלמדו ושתיהן היא, אכילה בכלל שתייה כלומר,
משם  הרבה אכילות האוכל כי  א הלכה למעלה וראה אחד.

אחת. חטאת אלא חייב  אינו אחד בהעלם אחד

.Â˙BÈ‰Ï ÏÁL ÌÈetk‰ ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰»∆¿»»¿«ƒƒ∆»ƒ¿
ÔÈeq‡ ÈL Ô‰L ÈtÓ ,˙B‡hÁ ÈzL iÁ  ˙aLa¿«»«»¿≈«»ƒ¿≈∆≈¿≈ƒƒ

„Á‡k ÔÈ‡a‰44. «»ƒ¿∆»

שם)44) (ופורש א הלכה ד פרק  למעלה גם מובא זה דין
שקדם  ושותה אוכל לבין בינו לחלק  כאן ושנאו רבינו וחזר

משנה). (כסף 

.Ê˙Á‡ ÌÏÚ‰a Ìc ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ÏÁ ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡»««¬ƒ«ƒ≈∆¿«¬ƒ«ƒ»¿∆¿≈««
ÔÈÙËˆÓ ÔÈeq‡‰ ÔÈ‡L ÌLk .Ôa˜ iÁ BÈ‡ ≈«»»¿»¿≈∆≈»ƒƒƒ¿»¿ƒ

˙e˜ÏÓÏ45˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk , ¿«¿¿∆≈«¿¿ƒ¿«¬»
˙BeÒ‡46.Ôa˜Ï ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡ Ck , ¬»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿»

כזית 45) האוכל כי  א הלכה סנהדרין מהלכות יט  בפרק  ראה
לחיוב  נוסף  מלקות, חייב  - במזיד וכו' דם כזית או חלב 

אכל 46)הכרת. שאם ה, הלכה יד ופרק  יז הלכה ד פרק 
אין  אחר מאיסור זית חצי  ועוד אחד מאיסור זית כחצי 

מלקות. לחייב  שלם לכזית מצטרפין

.Á˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡47BÏ Ú„BÂ48ÁÎLÂ ÊÁÂ49ÏÎ‡Â , »««¬ƒ«ƒ¿«¿»«¿»«¿»«
Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁk50eËt  ÈL ÌÏÚ‰a51Ú„B È‰L ; «¬ƒ«ƒ«≈¿∆¿≈≈ƒ»∆¬≈«

eÚL ÈˆÁÏ ‰ÚÈ„È LÈÂ ,ÌÈ˙Èa BÏ52˙k Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿«ƒ¿≈¿ƒ»«¬ƒƒ¿≈ƒ»«
[˙aLa] ˙Á‡ ˙B‡53,ÁÎLÂ ÊÁÂ BÏ Ú„BÂ ‰‚‚La ««¿«»ƒ¿»»¿«¿»«¿»«

ÓÒ ‰iL ˙B‡ ˙ÎÂdÏ ‰Îe54eËt  ÈL ÌÏÚ‰a ¿»«¿ƒ»¿»»¿∆¿≈≈ƒ»
˙‡hÁ ÔawÓ55‡ÈˆB‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ»¿««»¿≈…«≈»∆¿≈ƒƒ

‚‚BLa ˙Bn‡ ÈzL56˙Bn‡ ÈzLe „ÈÊÓa ˙Bn‡ ÈzLe ¿≈«¿≈¿≈«¿≈ƒ¿≈«
‚‚BLa57‰˜ÈÊa Ì‡ :58‰ÚÈ„È ÔÈ‡L ÈtÓ ‡Ï .iÁ  ¿≈ƒƒ¿ƒ»«»…ƒ¿≈∆≈¿ƒ»

dÈÊÁ‰Ï B„Èa ÔÈ‡L ÈtÓ ‡l‡ ,eÚL ÈˆÁÏ59, «¬ƒƒ∆»ƒ¿≈∆≈¿»¿«¬ƒ»
ÌÈ˙ÈaL ‰ÚÈ„È‰ BÏ ‰ÏÈÚB‰ ‡Ï CÎÈÙÏ60Ì‡Â . ¿ƒ»…ƒ»«¿ƒ»∆≈¿«ƒ¿ƒ

‰Ú‰a61eÚL ÈˆÁÏ ‰ÚÈ„È LiL ;eËt 62BÓk , ¿«¬»»»∆≈¿ƒ»«¬ƒƒ¿
.e‡aL∆≈«¿

בשוגג.47) איסור, איסור.48)מדבר דבר כי49)שאכל
באכילה. אסור זה איסור.50)דבר מחיוב 51)מאותו

שלוש  אכילת מכדי  בפחות שלם כזית אכל כי  אף  חטאת,
שיעור 52)ביצים. החצי  אכילת בין הידיעה כלומר,

חצאי שני  בין לחלק  מועילה השני  החצי  לאכילת הראשון
ביח  להוות זה עם זה יצטרפו שלא שלם השיעורים שיעור ד

אין 53)לחייבו. כי  ט  הלכה שבת מהלכות יא בפרק  ראה
לפחות. אותיות שתי  כתב  אם אלא בשבת כתיבה על חייבים

על 54) חייב  אין כי  יא הלכה שם ראה הראשונה. לאות
זו  (=נקראות) נהגות אם אלא בשבת אותיות שתי  כתיבת

זו. שיעור.55)עם לחצי  ידיעה הוציא 56)שיש כלומר,
ברשות  אמות ארבע  המעביר כי  בשבת, הרבים ברשות

חטאת. חייב  בשוגג בשבת בזה 57)הרבים לו שיש
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שתי לבין שהעביר, הראשונות האמות שתי  בין ידיעה,
האחרונות. דרך 58)האמות הייתה זו הוצאה אם כלומר,

האמות  שתי  את עבר שהחפץ  ובשעה חפץ  שזרק  זריקה
לו, נודע  האמצעיות האמות ובשתי  שוגג, היה הראשונות
האחרונות. האמות שתי  את עבר שהחפץ  בשעה שכח  ושוב 

ידיעה 59) יש הסוברים לחכמים שאף  קב . בשבת כרבא
להחזירה. בידו שאין כיוון מצטרפות, בזריקה שיעור, לחצי 

כלל.60) ידיעה לו הייתה לא כאילו זה והרי 
ברגליו.61) שאפילו 62)שהעבירו רבה אמר שם בשבת

אלא  זה אין שיעור", לחצי  ידיעה "אין האומר גמליאל לרבן
כאן  אבל שוגג, כשהוא נגמר המלאכה ששיעור באופן
נגמר  השניות) האמות שתי  כלות (עם אמות ארבע  ששיעור
מה  [ולפי  פטור. שהוא גמליאל רבן מודה מזיד, בהיותו
אם  אפילו - שיעור לחצי  ידיעה שיש כרבנן, פוסק  שרבינו
שניות, אמות שתי  במשך ולא באמצע  אלא מזיד היה לא
פטור]. כן גם שוגג, בהיותו נגמר המלאכה ששיעור באופן

.Ë,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ÏÁ ˙ÈÊÎe ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒ≈∆¿«ƒ≈∆¿∆¿≈««
 ÈM‰ ÏÚ BÏ Ú„BÂ ÊÁÂ ÔBL‡‰ ÏÚ BÏ Ú„BÂ¿««»ƒ¿»«¿«««≈ƒ

˙B˜lÁÓ ˙BÚÈ„È‰L ;˙B‡hÁ ÈzL ‡ÈÓ63ÏÚ Û‡Â ≈ƒ¿≈«»∆«¿ƒ¿«¿¿««
Ôaw‰ LÈÙ‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt64ÏÚ BÏ Ú„B Ì‡ Ï‡ . ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿ƒ«»¿»¬»ƒ««

,ÈÏ ‰‡È ÔÎÂ .˙Á‡ ˙‡hÁ ‡ÈÓ  ˙Á‡k Ô‰ÈL¿≈∆¿««≈ƒ«»««¿≈≈»∆ƒ
˙BÏÈÚaa ÔÈc‰ ‡e‰L65. ∆«ƒ«¿ƒ

אם 63) אף  חטאות, שתי  להתחייב  לשני , הראשון הכזית בין
לאכילה. אכילה בין הייתה לא הכזית 64)הידיעה על

שדברי (שם) אשי  רב  אמר כן לראשונה. לו שנודע  הראשון
שהפ  לפני  בין הם יוחנן שהפריש רבי  לאחר ובין הקרבן ריש

יש 65)הקרבן. מחלקים" "גופים שלעניין פי  על שאף 
לבין  מתחלקים, הגופים שאין איסור אכילת בין הבדל
לבעול  אפשר שאי  לפי  מחלקים שהגופים אסורות ביאות
הבדל  אין מחלקות" "ידיעות לעניין כאן - אחת, בבת כולן
אמרו  שבשתיהן אסורות ביאות לבין אסורות אכילות בין

מחלקות. ידיעות

.È‰ˆÁÓe ˙ÈÊk ÏÎ‡66ÏÚ BÏ Ú„BÂ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a »«¿«ƒ∆¡»¿∆¿≈««¿««
˙ÈÊk67ÈL ÏL BÓÏÚ‰a ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡Â ÊÁÂ ,68 ¿«ƒ¿»«¿»«¬ƒ«ƒ¿∆¿≈∆≈ƒ

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ iÁ BÈ‡69˙ÈÊ ÈˆÁ ÔÈ‡L ; ≈«»∆»«»««∆≈¬ƒ«ƒ
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBL‡Ï ÛËˆÓ ÔBÁ‡‰»«¬ƒ¿»≈»ƒ««ƒ∆

ÓÏÚ‰a‰ÓÏÚ‰ ˙ˆ˜Ó ÏÚ BÏ Ú„B È‰L ,B ¿∆¿≈∆¬≈««ƒ¿»«¿»»
‰BL‡70. ƒ»

לו.67)חלב .66) נודע  לא הכזית מחצית ועל
שעדיין 68) הקודמת, הכזית מחצית עם אחד בהעלם כלומר,

השנייה. המחצית גם לאכול שגמר עד עליה לו נודע  לא
הראשון.69) הכזית אכילת נודע 70)על כאילו זה והרי 

היה  אם שהרי  הכזית, מחצית על וגם ההעלמה, כל על לו
מחצית  על גם מתכפר והיה הראשון הכזית על קרבן מביא
אינו  שלם שכזית פי  על אף  לו, נודע  שלא הראשון הכזית
ידיעות  האומר: יוחנן ר' ואף  לו, נודע  כן אם אלא מתכפר

זית. בחצי  מודה בכזית, - אכילה לאחר גם מחלקות

.‡È˙Á‡ ÌÏÚ‰a ÏÁ È˙ÈÊ ÈL ÏÎ‡71ÏÚ BÏ Ú„BÂ »«¿≈≈≈≈∆¿∆¿≈««¿««

,ÈL ÏL BÓÏÚ‰a Á‡ ˙ÈÊk ÏÎ‡Â ÊÁÂ ,Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¿»«¿»«¿«ƒ«≈¿∆¿≈∆≈ƒ
ÔBL‡‰ ÏÚ ˙‡hÁ ‡È‰Â72ÈLÂ ÔBL‡  ¿≈ƒ«»«»ƒƒ¿≈ƒ

ÔÈtk˙Ó73tk˙ ‡Ï ÈLÈÏL Ï‡ ,74Ú„eiLk ‡l‡ ; ƒ¿«¿ƒ¬»¿ƒƒ…ƒ¿«≈∆»¿∆ƒ»«
ÏÚ ˙‡hÁ ‡È‰ .˙Á‡ ˙‡hÁ ‡ÈÈ  ÂÈÏÚ BÏ»»»ƒ«»«∆∆≈ƒ«»«

ÈLÈÏM‰75Ì‰ÈML ,ÔÈtk˙Ó ÈLÂ ÈLÈÏL  «¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈ƒƒ¿«¿ƒ∆¿≈∆
‡È‰ .BÊ ˙‡hÁa tk˙ ‡Ï ÔBL‡Â ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈««¿ƒ…ƒ¿«≈¿«»≈ƒ

ÈÚˆÓ‡‰ ÏÚ ˙‡hÁ76ÈtÓ ,ÔÈtk˙Ó ÔzLÏL  «»«»∆¿»ƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿≈
Ú„eiLÎe ;ÈÚˆÓ‡ ÏL BÓÏÚ‰a ÈLÈÏM‰Â ÔBL‡‰L∆»ƒ¿«¿ƒƒ¿∆¿≈∆∆¿»ƒ¿∆ƒ»«
‡È‰Ï CÈˆ ÔÈ‡  ÈLÈÏM‰ ÏÚÂ ÔBL‡‰ ÏÚ BÏ«»ƒ¿««¿ƒƒ≈»ƒ¿»ƒ

.˙Á‡ ˙‡hÁ«»«∆∆

אחת.71) חטאת אלא חייב  השני72)שאינו ועל
עוד. לו נודע  לא אחד,73)והשלישי  בהעלם ששניהם

זה  אין - ט ) הלכה (למעלה מחלקות שידיעות פי  על ואף 
אם  אבל החטאת, שהקריב  לפני  השני  על לו נודע  אם אלא

החטאת לא הקריב  שעדיין כיוון השני , על לו שנודע  לפני 
אחרי היא נגררת לו, נודע  שלא זמן כל קרבן, עליה נתחייב 

איתה. ומתכפרת שם 74)הראשונה שבגמרא פי  על אף 
השני אחרי  נגרר שהשלישי  ופסק  בו חזר שרבא אמרו
אינן  ידיעות שסובר לקיש לריש אלא זה אין - איתו ומתכפר
(בלי הראשון עם ביחד מתכפר והשני  עא:) (שם מחלקות
רבינו  לדעת אבל השלישי , את הוא גורר ולפיכך גרירה)
שנגרר  משום אלא מתכפר אינו והשני  מחלקות שידיעות
הקרבן  הקרבת בעת עליו נודע  שלא מאחר הראשון, אחרי 
שאין  מודים הכל כי  השלישי , את לגרור יכול אינו כנ"ל,

גרירה. אחר לא 75)גרירה ועדיין עליו לו נודע  כלומר,
על  קרבן והביא הראשון, על ולא השני  על לא לו נודע 

ועל 76)השלישי . הראשון ועל זה, על לו שנודע  וכגון
חייב  לו נודע  שאם ההקרבה, לפני  לו נודע  לא השלישי 

מחלקות. ידיעות שהרי  ואחד אחד כל על חטאת

.È˙BÎÈ˙Á È˙MÓ ‰ÎÈ˙Á ÏÎ‡L ÈÓ77BÏ ˜tzÒÂ ƒ∆»«¬ƒ»ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ¿«≈
È˙MÓ ˙Á‡ ‰ÎÈ˙Á ÏÎ‡Â ,ÔnL B‡ ÏÁ ÏÎ‡ Ì‡ƒ»«≈∆À»¿»«¬ƒ»«∆∆ƒ¿≈

˙BÎÈ˙Á78Á‡Â ,ÔnL B‡ ÏÁ ÏÎ‡ Ì‡ BÏ ˜tzÒÂ ¬ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»«≈∆À»¿««
 ‰iMe ‰BL‡a ÏÎ‡ ÏÁL È‡cÂa BÏ Ú„B Ck»«¿««∆≈∆»«»ƒ»«¿ƒ»

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ iÁ BÈ‡79‰˙È‰L ˜ÙÒ ˙ÚÈ„iL ; ≈«»∆»«»««∆¿ƒ«»≈∆»¿»
˙BÓL‡Ï ˙˜lÁnL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ˙Èa BÏ80,dÈ‡ ≈¿«ƒ««ƒ∆¿«∆∆«¬»≈»

˙B‡hÁÏ ˙˜lÁÓ81. ¿«∆∆¿«»

שומן.77) הייתה ואחת חלב  הייתה מהחתיכות ואחת
חלב .78) של ואחת שומן של אחת בהן שהייתה 79)שגם

למעלה  וראה בסופה. שניהם על וודאית אחת ידיעה כאן
אחת. חטאת מביא כאחת שניהם על לו נודע  שאם ט  הלכה

ואחת.80) אחת כל על תלוי  אשם שני  פשוט 81)לחייבו
יח : בכריתות כולם לדברי  הוא

   1 
אחד,1) בהעלם לעבודהֿזרה עבודות ארבע  העושה יבאר

שבת. עיקר השוכח  וכל

.‡‰ÂÁzLn‰2‰Ê ‰„BÚÏ3ÍqÂ4h˜Â5ÁaÊÂ6 «ƒ¿«¬∆«¬»»»¿ƒ≈¿¿ƒ≈¿ƒ«
˙Á‡ ÌÏÚ‰a7˙B‡hÁ Úa‡ iÁ 8Út Ì‡ ÔÎÂ . ¿∆¿≈«««»«¿««»¿≈ƒƒ≈
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BÚÙÏ BÓˆÚ9Ô‡ ˜ÊÂ10ÒÈÏe˜ÓÏ11˙Á‡ ÌÏÚ‰a «¿ƒ¿¿»«∆∆¿«¿ƒ¿∆¿≈««
ÌÈzL iÁ 12‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .13ÏÚ iÁ ‡‰È «»¿«ƒ¿≈…«≈»∆¿≈«»«

„ÈÊ‰La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .‰„BÚÂ ‰„BÚ Ïk»¬»«¬»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ
„ÈÊ‰ Ì‡ Ï‡ ;el‡ ˙B„BÚa ‚‚LÂ ‰Ê ‰„BÚa«¬»»»¿»««¬≈¬»ƒ≈ƒ
‡l‡ iÁ BÈ‡  ‰Ê ‰„BÚa ‚‚LÂ el‡ ˙B„BÚa«¬≈¿»««¬»»»≈«»∆»

˙Á‡ ˙‡hÁ14eÒ‡LÂ ‰Ê ‰„BÚ BfL Ú„È ?„ˆÈk . «»««≈«»«∆¬»»»¿∆»
,‰Ú Ceqp‰Â ‰ÈÂÁzL‰‰L Ú„È ‡Ï Ï‡ ,d„ÚÏ¿»¿»¬»…»«∆«ƒ¿«¬»»¿«ƒ¬≈»
Ô‰ ˙B„BÚ el‡L Ú„È .ÌÈzL iÁ  CqÂ ‰ÂÁzL‰Â¿ƒ¿«¬»¿ƒ≈«»¿«ƒ»«∆≈¬≈
‰„BÚ BfL Ú„È ‡ÏÂ ,Á‡ Ï‡Ï Ô‰a „ÚÏ eÒ‡Â¿»«¬…»∆¿≈«≈¿…»«∆¬»

‰ÊÂ ÛÒk ÏL ‰˙È‰ ‡lL ÈÙÏ ,‰Ê15ÏÚ ‰ÏÚÂ , »»¿ƒ∆…»¿»∆∆∆¿»»¿»»«
,‰ÊÂ ÛÒk ÏL ‡l‡ ‰Ê ‰„BÚ ÔÈÈe˜ ÔÈ‡L BzÚc«¿∆≈¿ƒ¬»»»∆»∆∆∆¿»»
.˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ iÁ BÈ‡  ˙B„BÚ‰ ÏÎa d„ÚÂ«¬»»¿»»¬≈«»∆»«»««

מהלכות 2) (פ "ג עבודות מארבע  אחת היא השתחוואה
ורגלים  ידים בפישוט  השתחויה אחד ג). הלכה זרה עבודה
- בקרקע  פניו שיכבוש משעה ורגלים, ידים פישוט  בלא או

ח ). הלכה שם (פ "ו בד'3)נסקל עבודתה דרך אין ואפילו
ג). הלכה פ "ג ושם ס : (סנהדרין הללו יין,4)עבודות

(תהלים  שכתוב  דם או נסיכם". "יין לח ) לב , (דברים ככתוב 
שם). (סנהדרין מדם" נסכיהם אסיך "בל ד) הקטיר 5)טז,

זבחימו", חלב  "אשר שם) (דברים שנאמר כמו החלבים,
ישראל  ובתפארת חלבה". "ולהקטיר שם: בסנהדרין וראה
קטורת  או בשר "המקטר פירש: ו, משנה מסנהדרין פ "ז

לאלהים 6)מבשמים". "זובח  יט ) כב , (שמות שנאמר
אסורים.7)יחרם". האלה הדברים כי  ממנו שנעלם

קמיה 8) זכאי  רבי  "תני  סב . סנהדרין גמ ' ודבר, דבר כל על
אינו  אחד בהעלם והשתחווה וניסך וקיטר זיבח  יוחנן, דר'
הכתוב  תעבדם", "לא ה) כ, (שם שנאמר אחת , אלא חייב 
תני פוק  ליה, אמר סג.). (שם - אחת עבודה כולן עשאן
שלש  אביי , "אמר סג. ובדף  רש"י ]. - הוא [דטעות לברא
שמות  - להם" תשתחוה (="לא בעבודהֿזרה השתחוואות
תשתחוה  "לא יד, לד, שם - אחר לאל תשתחוה לא "כי  שם,
לשלא  אחת לדרכה, אחת - למה? כד) כג, שם - לאלהיהם"
עבודה  כל על שחייב  לחלק , כלומר, לחלק ". ואחת כדרכה,

ואביי . יוחנן כר' רבינו ופסק  לפני9)ועבודה, צרכיו עושה
עבודתה. דרך היא וזו פעור, שנקראת או 10)עבודהֿזרה

הרע "ב  כתב  וכן שם, סנהדרין בפיה"מ  (רבינו אבן מסלק 
אבן).11)שם). בסילוק  (או אבן בזריקת עבודתה שדרך

חילוף , מלשון "מר" שבח , חילוף  פירושו: ומרקוליס 
הוא  שבמקרא [שאעפ "י  שם) (רע "ב  שבח  מלשון "קילוס "
ב "ערוגת  וראה שבח , לשון הוא בתלמוד - גנאי  לשון
בפעור  דוקא זה וכל .[18 והערה 150 עמוד א חלק  הבושם"
עבודתה  דרך שאין אחרת, בעבודהֿזרה אבל ובמרקוליס ,

סא.). (שם פטור - שהשתחוואה 12)בכך למעלה כמבואר
ועבודה. עבודה כל על לחייב  לחלק , כלומר,13)יצאה

בכך. שדרכם עבודות סב .14)בשאר שם העבירות, כל על
אחת  "ועשה ב ) ד, (ויקרא שנאמר מה על אמרו ג. ובכריתות
על  שחייב  ופעמים כולן, על אחת שחייב  פעמים - מהנה"
עבודהֿזרה  זדון הנה: שהיא אחת וכו'. ואחת, אחת  כל
וזדון  עבודהֿזרה שגגת אחת: שהיא הנה עבודות. ושגגת

שנאמר 15)עבודות. משום שם, ובכריתות בסנהדרין

טעה  זהב ", ואלהי  כסף  אלהי  אתי  תעשון "לא כ) כ, (שמות
אסור. וזהב  כסף  של עבודהֿזרה שרק  וסבר

.˙aLa eÓ‡ ÏB„b ÏÏk16˙aL wÚ ÁÎBM‰ Ïk : ¿»»»¿¿«»»«≈«ƒ««»
Ï‡OÈ eeËˆpL ÁÎLÂ17‰aLpL B‡ ,˙aM‰ ÏÚ ¿»«∆ƒ¿«ƒ¿»≈«««»∆ƒ¿»

ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÈÏ ÔË˜ ‡e‰Â18ÔË˜ ib˙ B‡ , ¿»»¿≈»¿≈»ƒƒ¿«≈»»
ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÈa ‡e‰Â19‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»¿≈»ƒ««ƒ∆»»

‡l‡ iÁ BÈ‡  ‰a‰ ˙B˙aLa ‰a‰ ˙BÎ‡ÏÓ¿»«¿≈¿«»«¿≈≈«»∆»
˙Á‡ ˙‡hÁ20‡È‰ ˙Á‡ ‰‚‚L Ïk‰L ,21iÁ ÔÎÂ . «»««∆«…¿»»««ƒ¿≈«»

ÏÎ‡L ÏÁ Ïk ÏÚ ˙Á‡ ˙‡hÁ22ÏÚ ˙Á‡ ˙‡hÁÂ , «»«««»≈∆∆»«¿«»«««
Ìc23˙B„BÚa ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÏÎ‡L24el‡25. »∆»«¿≈…«≈»∆«¬≈

‰n„Â ˙aL ÌBi‰L ÁÎL Ï‡ ˙aL wÚ Ú„Bi‰ ÏÎÂ¿»«≈«ƒ««»¬»»«∆««»¿ƒ»
 ‰a‰ ˙BÎ‡ÏÓ Ba ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÁ ‡e‰L∆…««ƒ∆»»¿»«¿≈
Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ÔÎÂ ,Blk ÌBi‰ ÏÚ ˙Á‡ ˙‡hÁ iÁ«»«»««««À¿≈«»«»

Ba ‚‚ML ˙aLÂ ˙aL26. «»¿«»∆»«

למה 16) ביארו סח . שם ובגמרא סז: שבת המשנה לשון כן
לרבינו  המשניות בפירוש וראה "גדול". לשון התנא נקט 
לתלמוד  בפירושו שכתב  למה מתאימים ודבריו שם,
עמוד  תרצ "ג ירושלים אסף , להר"ש הגאונים" ב "מספרות
עמוד  כו כרך ב "סיני " שליט "א אאמו"ר מש"כ וראה .192

ועשה 17)סו. שבת עיקר השוכח  "כל סז:): (שם במשנה
חטאת  אלא חייב  אינו הרבה, בשבתות הרבה מלאכות
הוא  השבת" עיקר "ששוכח  סח :) (שם בגמרא ואמרו אחת".
כגון  מעולם, ידע  לא אם ובין שכח , ולבסוף  הכיר אם בין
(וראה  הגוים בין שנתגייר גר או הגוים בין שנשבה תינוק 
כל  "ואמרם שם: המשניות בפירוש רבינו וכתב  להלן).
ידיעה  לו היתה ואפילו רצונוֿלומר שבת, עיקר השוכח 
השם  כי  שישכח  והוא זה, על תורה שוכח  ומלת לכן, קודם
ונראה  בשבת". מלאכה באיסור ישראל לבני  צוה יתעלה
ישראל", שנצטוו "ושכח  שכתב  במה כאן רבינו כוונת שכן
שבת". עיקר "השוכח  קודם שכתב  למה פירוש שזהו

(שם 18) ושמואל כרב  בישראל. שבת יש כי  מעולם ידע  ולא
ו. הלכה פ "ב  למעלה וראה מעולם 19)סח :) ידע  שלא

רבינו  והזכיר שם). למעלה (ועיין השבת על צוה ה' כי 
הודיעוהו  ודאי  הרי  גדול, גר היה שאם קטן", "נתגייר
עיקר  "השוכח  למעלה שכתב  בכלל (והוא שבת ממצות
אין  ביתֿדין דעת על אותו שמטבילין קטן אבל שבת"),

(כסף ֿמשנה). להודיעו שעשה 20)צורך המלאכות כל על
שם. משנה - השבתות ובגמרא 21)בכל השבת. בעיקר

"את  ל) יט , (ויקרא שנאמר ממה זאת למדו סט :) (שם
כלומר, הרבה". לשבתות אחת "שמירה - תשמורו" שבתותי 
שכח  אם שבתות, הרבה לשגגות אחת חטאת אלא חייב  אינו

השבת. הפוטרו 22)עיקר כמונבז ולא סח :) (שם כרבנן
שדבר  ידע  אם והואֿהדין שם. למעלה וראה מקרבן, לגמרי 
אכילות  על אחת חטאת אלא חייב  שאינו ושכח , אסור זה

א. הלכה פ "ו למעלה רבינו וכתבה בכ"י23)הרבה,
רוקח . מעשה הגיה וכן דם". כל "על צ "ל 24)תימן:

תימן. בכ"י  וכן עבירות 25)"בעבירות", בכל כלומר,
ולא  ד), הלכה פ "א למעלה (ראה חטאת עליהן שחייבים
ולא  חטאת, חייב  הוא ואעפ "כ אסור, זה שדבר מעולם ידע 
לגמרי . פטור שהוא וסובר רבנן על החולק  כמונבז
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מלאכות 26) ועשה שבת עיקר "היודע  סז: שם במשנה
ובכריתות  ושבת". שבת כל על חייב  הרבה, בשבתות הרבה
שבינתיים  שימים אמרינן שבת שלענין משום ע "ז נאמר טז:
סט :) (שבת זאת ולמדו ושבת. שבת כל על לחייבו מחלקים
את  ישראל בני  "ושמרו טז) לא, (שמות שנאמר ממה

ושבת". שבת לכל אחת "שמירה - השבת"

.‚‡ÏÂ ˙BÎ‡Ïna ‚‚LÂ ˙aL ÌBi‰L Ú„Bi‰ ÏÎÂÚ„È ¿»«≈«∆««»¿»««¿»¿…»«
˙BeÒ‡ el‡ ˙BÎ‡ÏnL27‡ÏÂ ˙BeÒ‡ Ô‰L Ú„iL B‡ ∆¿»≈¬∆»«∆≈¬¿…

˙k Ô‰ÈÏÚ ÔÈiÁL Ú„È28 ‰a‰ ˙BÎ‡ÏÓ ‰OÚÂ , »«∆«»ƒ¬≈∆»≈¿»»¿»«¿≈
‰OÚ elÙ‡ .‰Î‡ÏÓe ‰Î‡ÏÓ ‡ Ïk ÏÚ ˙‡hÁ iÁ«»«»«»«¿»»¿»»¬ƒ»»

˙Á‡ ÒÁ ÌÈÚa‡‰29˙Á‡ ÌÏÚ‰a30‡ÈÓ  »«¿»ƒ»≈««¿∆¿≈««≈ƒ
˙B‡hÁ ÚL˙Â ÌÈLÏL31. ¿ƒ¿≈««»

מלאכות 27) ועשה שבת שהוא "היודע  שם: שבת במשנה
ומלאכה". מלאכה אב  כל על חייב  וכו' כר'28)הרבה

ב . הלכה פ "ב  למעלה וראה סט . שם אבות 29)יוחנן ל"ט 
עג. שבת משנה ראה שבשבת, לא 30)המלאכות כלומר,

מוסב  וזה אסורות. שהן ידע  אבל כרת, עליהן שחייבים ידע 
אלו  שמלאכות ידע  כ"שלא הרישא על ולא הסיפא, על רק 
ידע  במה אחת, חסר הארבעים כל ידע  לא שאם אסורות",

כסף ֿמשנה). ועיין (לחםֿמשנה, שבת? דברי31)שהיום
ה"א. פ "ד למעלה וראה שם, ושבת ב : כריתות יוחנן ר'

.„Ú„È ‡ÏÂ ˙BÎ‡Ïna Û‡ ‚‚LÂ ˙aL ÌBi‰L ÁÎL»«∆««»¿»«««¿»¿…»«
˙‡hÁ ‡l‡ iÁ BÈ‡  ˙BeÒ‡ el‡ ˙BÎ‡ÏnL∆¿»≈¬≈«»∆»«»

˙Á‡32. ««

וזה 32) זה "העלם ע :) (שבת נחמן מרב  רבא בעיית היא זו
שמלאכות  שכח  וכן שבת, שהיום שכח  כלומר, מהו". בידו,
השבת  שכחת אחר הולכים אם בשבת, אסורות שעשה, אלו
כל  על לחייבו מלאכות שגגות אחר או בלבד, אחת לחייבו
ופירש  שנא", "לא שם: במסקנא ואמרו ומלאכה. מלאכה

אחת". אלא חייב  "ואינו רש"י :

.‰ÂÈ˙B„ÏB˙Â ‡ ‰OBÚ‰33iÁ BÈ‡  ˙Á‡ ÌÏÚ‰a »∆»¿¿»¿∆¿≈««≈«»
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡34˙B„ÏBz ‰OBÚ‰ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . ∆»«»««¿≈»ƒ«»∆»

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ iÁ BÈ‡L ,„Á‡ ‡ ÏL ‰a‰35. «¿≈∆»∆»∆≈«»∆»«»««

תולדה.33) ומהי  מלאכה אב  מהו שבת, מהלכות פ "ז ראה
מלאכה 34) מעין הרבה מלאכות "העושה סח . שם משנה

בפיה"מ  רבינו ומפרש אחת", חטאת אלא חייב  אינו אחת,
אב  בשגגה שיעשה אחת, מלאכה מעין הרבה "מלאכות
חטאת  אלא חייב  אינו וכו' תולדותיו עם מלאכות מאבות
אליעזר. כר' ולא רבנן לדעת ב . קמא בבבא וכ"ה אחת",

זֿח . הלכות שבת מהלכות בפ "ז טז.35)וראה בכריתות
הרבה  מלאכות בעושה אליעזר, רבי  את עקיבא רבי  "שאל
רבינו  ומפרש וכו'" אחד בהעלם אחת מלאכה מעין וכו'
אב  תולדות כולן מלאכות וה' ד' שיהיו "כגון שם בפיה"מ 

אחת. חטאת אלא חייב  שאינו עקיבא כר' ופסק  אחד",

.Â‰Ê ‡ ÏL ‰„ÏB˙Â ‰Ê ‡ ÏL ‰„ÏBz ‰OÚ»»»»∆»∆¿»»∆»∆
˙B‡hÁ ÈzL iÁ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡È  ˙Á‡ ÌÏÚ‰a36. ¿∆¿≈««≈»∆ƒ∆«»¿≈«»

לאב ?36) תולדה בין יש "ומה שם: קמא בבבא מפורש כן

חייב  ביחד, תולדות שתי  או ביחד אבות שתי  עשה שאם -
שתי "או שם גרס  לא שרבינו ונראה ואחד". אחד כל על
מה  שם ועיין קורקוס , ר"י  בשם (כסף ֿמשנה ביחד" תולדות
בפ "ז  רבינו מדברי  נראה [וכן רבינו) בן הר"א בשם שכתב 
"אילו  אלא: שם בגמרא גרס  שלא ז, הלכה שבת מהלכות

שם]. עיין הדדי ", בהדי  אבות שתי  עביד

.Ê˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰a‰ ˙BÎ‡ÏÓ ‰OÚ37ÔB‚k , »»¿»«¿≈≈≈¿»»««¿
ÚfL38CÈ‰Â39Èk‰Â40iÁ BÈ‡  ˙Á‡ ÌÏÚ‰a ∆»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆¿≈««≈«»

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡41˙aL ˙BÎÏ‰a ‡a˙ Îe .42 ∆»«»««¿»ƒ¿»≈¿ƒ¿«»
˙B‡‰43˙B„ÏBz‰Â44˙B‡ ÔÈÚÓ Ô‰L ˙BÎ‡Ïn‰Â45. »»¿«»¿«¿»∆≈≈≈»

אבות 37) וכולם לזו, זו הדומות מלאכות כמה שעשה
ג. הלכה שבת מהלכות פ "ז ראה אחד, אב  של מלאכות

למען 39)זרעים.38) בעפר וכסהו בקרקע  עץ  ענף  כפף 
עצמו. בפני  לעץ  ויהיה אחר,40)יקלט  בעץ  רך ענף  שם

שכל  אחד, וענין מלאכות מאבות הן אחד אב  אלו ו"כל
שבת  בהלכות (רבינו מתכוון" הוא דבר לצמח  מהן אחת

והנוטע 41)ם).ש  והזומר הזורע  "תנא, עג: שבת ברייתא
שם: ובגמרא הן", אחת מלאכה כולן והמרכיב , והמבריך
אינו  אחת, מלאכה מעין הרבה מלאכות העושה קמ "ל, "מאי 
העתיק  ושם ט . הלכה שם רבינו, כתב  וכן אחת". אלא חייב 
ונטע  שזרע  "הרי  הנ"ל: בברייתא המפורשות המלאכות כל

אחד". בהעלם וזמר והרכיב  שם 43)פ "ז.42)והבריך
א. הֿו.44)בהלכה בהלכות בהלכות 45)שם שם

ב ֿגֿד.

.Á˙B˙aLa ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰a‰ ˙BÎ‡ÏÓ ‰OÚ»»¿»«¿≈≈≈¿»»««¿«»
‰a‰46˙‚‚La ÔÈa ˙BÎ‡ÏÓ ˙‚‚LÂ ˙aL ÔB„Êa ÔÈa , «¿≈≈ƒ¿«»¿ƒ¿«¿»≈¿ƒ¿«

‰Î‡ÏÓ Ïk ÏÚ iÁ  ˙BÎ‡ÏÓ ÔB„Êe ˙aL«»¿¿»«»«»¿»»
‰Î‡ÏÓe47ÈtÓ Ba ÚÊÂ ˙aL ÌBi‰L Ú„È ?„ˆÈk . ¿»»≈«»«∆««»¿»«ƒ¿≈

Ú„È ‰iL ˙aLa ÔÎÂ ,‰Î‡ÏÓ ‰ÚÈf‰L Ú„È ‡lL∆…»«∆«¿ƒ»¿»»¿≈¿«»¿ƒ»»«
‰ÚÈËp‰L Ú„È ‡lL ÈtÓ da ÚËÂ ˙aL ‡e‰L∆«»¿»«»ƒ¿≈∆…»«∆«¿ƒ»
CÈ‰ ˙ÈLÈÏL ˙aLa ÔÎÂ ,‰Î‡ÏÓ ÌeMÓ ‰eÒ‡¬»ƒ¿»»¿≈¿«»¿ƒƒƒ¿ƒ
Ïk ÏÚ iÁ  ‰Î‡ÏÓ ‰Î‰‰L Ú„È ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»«∆««¿»»¿»»«»«»
,˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡Â ˙Á‡««¿««««ƒ∆ƒ≈≈¿»»««

ÔÈ˜ÏÁÓ ÔÈÙe‚k ˙B˙aM‰L ÈtÓ48. ƒ¿≈∆««»¿ƒÀ¿»ƒ

אחרת.46) מלאכה עשה שבת בכל משנה 47)כלומר,
אליעזר  רבי  את שאלתי  עקיבא, רבי  "אמר טז. בכריתות
אחת  מלאכה מעין הרבה בשבתות הרבה מלאכות בעושה
אחת  כל על חייב  או כולן על אחת חייב  מהו, אחת בהעלם
אמר  שם: ובגמרא ואחת". אחת כל על חייב  לי , אמר ואחת.
עקיבא  רבי  אפילו מלאכות, ושגגת שבת זדון חסדא, רב 
וזדון  שבת שגגת רק  שאל והוא מחולקים, כגופים שהן סבר
לא, או לחלק  כידיעה הם שבינתיים הימים אם  מלאכות,
ממנו  וקיבל לחלק , ידיעה הוי  שבינתיים ימים ר"א לו ופשט 
דוקא  לאו ולפי "ז חסדא. כרב  רבינו ופסק  זה. דין ר"ע 
מלאכה  כל על חייב  אחת, מלאכה מעין הרבה במלאכות
- הרבה בשבתות אחת מלאכה עשה אפילו אלא ומלאכה,
בלח "מ ). וראה ספר, (קרית ושבת שבת כל על חייב 

למעלה 48) (ראה אחד בהעלם עריות כמה על בא כאילו
שהבעילה  אף  ואחת אחת כל על שחייב  ג), הלכה פ "ה

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



קכח               
         

(רבינו  כלום ולא לבעילה בעילה בין שאין אחד, מעשה
שם). בפיה"מ 

.Ë‰ÚÈf‰L Ú„BÈ ‡e‰Â Ba ÚÊÂ ˙aL ÌBi‰L ‚‚L»«∆««»¿»«¿≈«∆«¿ƒ»
Ba ÚËÂ ˙aL ‡e‰L ÁÎL ‰iL ˙aLa ÔÎÂ ,‰Î‡ÏÓ¿»»¿≈¿«»¿ƒ»»«∆«»¿»«
ÁÎL ˙ÈLÈÏMa ÔÎÂ ,‰Î‡ÏÓ ‰ÚÈËp‰L Ú„BÈ ‡e‰Â¿≈«∆«¿ƒ»¿»»¿≈«¿ƒƒ»«
‰Î‰‰L Ú„BiL Èt ÏÚ Û‡ CÈ‰Â ˙aL ‡e‰L∆«»¿ƒ¿ƒ««ƒ∆≈«∆««¿»»
ÌÈÓi‰L ;˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ iÁ ‰Ê È‰  ‰Î‡ÏÓ¿»»¬≈∆«»«»««¿««∆«»ƒ

˙Á‡ ‰ÚÈ„Èk Ô‰ È‰ ˙aLÏ ˙aL ÔÈaL49˜lÁÏ50. ∆≈«»¿«»¬≈≈ƒƒ»««¿«≈

כידיעה 49) הם הרי  לשבת, שבת שבין הימים ששת כלומר,
מובנת. אינה "אחת" ולשון למעלה 50)המחלקת. וראה

לשבת  שבת שבין שהימים זה, דין כי  בדברינו, ב  הלכה
ממה  סט : בשבת נלמד ושבת, שבת כל על לחייבו מחלקים
- השבת" את ישראל בני  "ושמרו טז) לא, (שמות שנאמר

ושבת. שבת לכל אחת שמירה

.ÈÈÓ51˙‚B‚k ÔÁËÂ ˆwL52ÔB„Êe ˙aL ˙‚‚La ƒ∆»«¿»«ƒ¿∆∆¿ƒ¿««»¿
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ iÁ BÈ‡L ,˙BÎ‡ÏÓ53ˆ˜Â ÊÁÂ , ¿»∆≈«»∆»«»««¿»«¿»«

˙‚B‚k ÔÁËÂ54˙aL ÔB„Êa55,˙BÎ‡ÏÓ ˙‚‚LÂ ¿»«ƒ¿∆∆ƒ¿«»¿ƒ¿«¿»
‰Î‡ÏÓe ‰Î‡ÏÓ Ïk ÏÚ iÁ ‡e‰L56ÏÚ BÏ Ú„BÂ , ∆«»«»¿»»¿»»¿««

˙BÎ‡ÏÓ ÔB„Êe ˙aL ˙‚‚L ÏL ‰Èˆ˜57‰Èˆ˜ 58 ¿ƒ»∆ƒ¿««»¿¿»¿ƒ»
‰Èˆ˜ ˙Bb59‰ÈÁËe60‰ÈÁË ˙Bb61el‡Îe , ∆∆¿ƒ»¿ƒ»∆∆¿ƒ»¿ƒ

BÈ‡L ,˙BÎ‡ÏÓ ÔB„Êe ˙aL ˙‚‚La ÔzÚa‡ ‰OÚ»»«¿«¿»¿ƒ¿««»¿¿»∆≈
BÊ ˙‡hÁ È˜‰L ÔÂÈÎÂ ;˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ iÁ«»∆»«»««¿≈»∆ƒ¿ƒ«»
CÈˆ BÈ‡  Ôk Á‡ ÌÚ„iLÎe ,Ïk‰ ÏÚ BÏ tk˙ƒ¿«≈««…¿∆≈»≈««≈≈»ƒ

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡È‰Ï62ÏÚ ‰lÁz BÏ Ú„B Ì‡ Ï‡ . ¿»ƒ«»«∆∆¬»ƒ«¿ƒ»«
È˜‰Â ˙BÎ‡ÏÓ ˙‚‚LÂ ˙aL ÔB„Ê ÏL ‰Èˆ¿̃ƒ»∆¿«»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿ƒ
‰ÈÏÚ BÏ Ú„BpL ‰Èˆw‰ BÊ ÏÚ BÏ tk˙  ˙‡hÁ«»ƒ¿«≈««¿ƒ»∆«»∆»
ÔB„Êe ˙aL ˙‚‚L ÏL ‰ÈÁh‰Â ‰Èˆw‰ ÏÚÂ¿««¿ƒ»¿«¿ƒ»∆ƒ¿««»¿

˙Á‡ ‰Î‡ÏÓk Ô‰ÈML ÈtÓ ;˙BÎ‡ÏÓ63‰‚Â , ¿»ƒ¿≈∆¿≈∆ƒ¿»»««¿ƒ¿¿»
ÏL ‰ÈÁh‰ ‡M˙Â ,‰Èˆw‰ ÌÚ ‰ÈÁËe ‰Èˆ¿̃ƒ»¿ƒ»ƒ«¿ƒ»¿ƒ»≈«¿ƒ»∆

‰iL ˙‡hÁ ‡ÈÈÂ ‰ÈÏÚ BÏ Ú„eiL „Ú ˙aL ÔB„Ê64. ¿«»«∆ƒ»«»∆»¿»ƒ«»¿ƒ»
,˙BÎ‡ÏÓ ÔB„Êe ˙aL ˙‚‚La ˙‚B‚ ÈˆÁk ˆ»̃««¬ƒ¿∆∆¿ƒ¿««»¿¿»

˙‚B‚ ÈˆÁk ˆ˜Â ÊÁÂ65˙‚‚LÂ ˙aL ÔB„Êa ¿»«¿»««¬ƒ¿∆∆ƒ¿«»¿ƒ¿«
˙Bb ‰Èˆ˜ .ÔÈÙËˆÓ el‡ È‰  ˙BÎ‡ÏÓ¿»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»∆∆

‰Èˆ˜66.˙BÎ‡ÏÓ ‡La ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»¿≈…«≈»∆ƒ¿»¿»

רבא.51) של מימרא ע : כגרוגרת 52)שבת קצר כלומר,
שם). (רש"י  כגרוגרת ב .53)וטחן הלכה למעלה

כנ"ל.54) כגרוגרת וטחן כגרוגרת קצר כאן: אף 
כן 55) שלפני  נזכר לא אבל היום, ששבת לו נודע  כלומר,

שבת. בשגגת וטחן ג.56)קצר הלכה ואילו 57)למעלה
לו. נודע  לא מלאכות" ושגגת שבת "זדון של 58)על

מלאכות". וזדון שבת ושגגת 59)"שגגת שבת "זדון של
אחד. בהעלם אתה שאינה אעפ "י  של 60)מלאכות"

מלאכות". וזדון שבת ושגגת 61)"שגגת שבת "זדון של
הן 62)מלאכות". אף  החטא שלאחר שידיעות ואף ֿעלֿפי 

"זדון  על לו נודע  שלא כיון ט ) הלכה פ "ו (למעלה מחלקות
נתכפר  הקרבן, הקרבת לאחרי  אלא מלאכות" ושגגת שבת
שבת  מסכת לתלמוד בפירושו רבינו כתב  וכן זה. על לו

,195 עמוד תרצ "ג ירושלים אסף  לר"ש הגאונים" ("מספרות
אאמו"ר  של מאמר סו עמוד כו כרך ב "סיני " עליו ועיין
נודע  וכו' כגרוגרת וטחן "קצר שליט "א): זק "ש הגרמי "ל
והקריב  וכו' מלאכות וזדון שבת שגגת של הקצירה על לו
שחיוב  (=וגומר) וגו' שבת שגגת של קצירה הקצירה, קרבן
מלאכות  ושגגת שבת זדון של קצירה גוררת אחת שתיהן

וזדון 63)וכו'. שבת "שגגת של והטחינה הקצירה כלומר,
"שגגת 64)מלאכות". של טחינה תגרור אומרים ואין

ושגגת  שבת "זדון של לטחינה מלאכות" וזדון שבת
עא.). (שם גרירה אחר גרירה שאין - שם.65)מלאכות"

קצירה 66) גוררת וכו' שבת שגגת של שקצירה כשם כלומר,
לכשיעור. מצטרפות הן כן כמו וכו', שבת זדון של

.‡ÈCzÁÏ Ôek˙n‰67LeÏz‰ ˙‡68˙‡ C˙ÁÂ «ƒ¿«≈«¿…∆«»¿»«∆
aÁÓ‰69‰ÎÈ˙ÁÏ Ôek˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,70‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , «¿À»««ƒ∆ƒ¿«≈«¬ƒ»ƒ¿…

BzLÁÓ ‰OÚ71˙‡hÁ‰ ÔÓ eËt 72‰fL ; »»«¬«¿»ƒ««»∆∆
˜qÚ˙Ók73˙Î‡ÏÓ ‡l‡ ‰Bz ‰Ò‡ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿«≈¿…»¿»»∆»¿∆∆

˙LÁÓ74ÌÈÓÚt ‰nk e‡aL BÓk ,75. «¬∆∆¿∆≈«¿«»¿»ƒ

הקרקע .68)בשבת.67) מן לקרקע .69)תלוש מחובר
שבת  מהלכות (פ "ח  קוצר משום חייב  בשבת שהעוקרו

ג). החיתוך.70)הלכה חתך 71)למעשה לא כלומר,
במחשבה. המחובר עב :72)את שם כאביי , ולא כרבא,

דומה 73) ואינו שעשה. זה דבר לעשות כלל חשב  שלא
שחשב  אלא שעשה דבר לעשות מתכוון שהשוגג לשוגג,

יט : בכריתות רש"י  ראה לעשותו. כן 74)שמותר ולמדו
בשבת  מלאכה לאיסור סמוך המשכן במלאכת שנאמר ממה
שכשם  מחשבת", מלאכת בכל "לעשות לג) לה, (שמות
כמו  מתחילה, חישוב  לפי  מכוונות המלאכות היו שבמשכן

נחמן). רב  דברי  יט : (כריתות שבת במלאכות ראה 75)כן
ח ֿט . הלכות שבת מהלכות ובפ "א ז, הלכה פ "ב  למעלה עוד

.ÈÌÈÏÁ‚ ‰˙BÁ‰76˙‡ ‰aÎÓ ‡e‰L ,˙aLa «∆∆»ƒ¿«»∆¿«∆∆
˙BBzÁz‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Óe ˙BBÈÏÚ‰77˙BaÎÏ Ôek˙ Ì‡ , »∆¿«¿ƒ∆««¿ƒƒ¿«≈¿«

ÌÈzL iÁ  ÈÚ‰Ïe78Ì‰Ó ÌnÁ˙‰Ï ÌÈÏÁ‚ ‰˙Á . ¿«¿ƒ«»¿«ƒ»»∆»ƒ¿ƒ¿«≈≈∆
Ô‰ÈÏ‡Ó eÚ‰Â79ÌÈzL iÁ 80‰Î‡ÏnL ÈtÓ ; ¿À¿¬≈¬≈∆«»¿«ƒƒ¿≈∆¿»»

‰ÈÏÚ iÁ  dÙe‚Ï ‰ÎÈˆ dÈ‡L81e‡aL BÓk , ∆≈»¿ƒ»¿»«»»∆»¿∆≈«¿
˙aL ˙BÎÏ‰a82Ck ,˙k dB„Ê ÏÚ ÔÈiÁL ÌLÎe , ¿ƒ¿«»¿≈∆«»ƒ«¿»»≈»

.˙‡hÁ Ôa˜ d˙‚‚L ÏÚ iÁ«»«ƒ¿»»»¿««»

ראה 76) כלי . לתוך ומכניסם ריכוזם ממקום גחלים לוקח 
כ. כריתות הריכוז 77)רש"י  במקום שהיו הגחלים כלומר,

עוממות  הכלי  בתוך עכשיו הם (=בוערות), לוחשות למעלה
שעליהם, הגחלים של המשא כובד עלֿידי  (=כבויות)
העליונות, מחמת עוממות למטה קודם שהיו והגחלים

לוחשות. הכלי  בתוך למעלה עכשיו [אבל 78)נמצאות
מאליהן  והובערו להבעיר, ולא לכבות אלא נתכוון לא אם
שאי ֿאפשר  ידוע  שהדבר אף  בלבד, אחת אלא חייב  אינו
רישיה  כ"פסיק  זהו והרי  - שיובערו מבלי  כיבוי  לשם לחתות
רבינו  סובר - ו) הלכה שבת מהלכות בפ "א (ראה ימות" ולא
בידים  נעשית אינה ההבערה שפעולת שכיון הערוך כדעת
איסור  כאן אין שיבעור, לו ניחא לא והוא מאליה, אלא
קג. בשבת התוספות כדעת ולא כז) הערה שם (ראה
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שאינה  "מלאכה כמו הוא ליה" ניחא דלא רישיה ש"פסיק 
שם  בכריתות שאמרו מה רבינו מפרש וכן לגופה". צריכה
אומר  רשב "א חטאת. חייב  בשבת גחלים החותה רבנן, "תנו
את  מכבה שהוא מפני  שתים, חייב  צדוק  ברבי  ר"א משום
כגון  אמר, אשי  רב  התחתונות. את ומבעיר העליונות
כרבי סבר תנאֿקמא מאליהן, והובערו לכבות שנתכוון
מחויב  אינו (ולפיכך מותר מתכוון שאינו דבר דאמר שמעון

ו  ההבערה). יהודה על כרבי  סבר צדוק  ברבי  אליעזר רבי 
בין  חדשה פלוגתא שזוהי  - חייב " מתכוון שאינו דבר דאמר
מתכוון  שאינו דבר שמעון: שלר' יהודה, ר' לבין שמעון ר'
מתכוון  שאינו כדבר הוא הרי  לו, ניחא דלא רישא ופסיק 
לגופה  צריכה שאינה כמלאכה זו הרי  יהודה ולר' ומותר.
שמעון, כר' בזה רבינו ופסק  בתוספות) שם (ועיין וחייב 
כרבי פסק  - לגופה צריכה שאינה מלאכה שלענין אף ֿעלֿפי 

פעולתו 79)יהודה]. היתה לא ששם הראשון, לדין בניגוד
שחתה  גחלים אותם הובערו כאן - בכיבוי  אלא בהבערה

להבעירם. ולא לכבותם ברצון שם:80)אותם בכריתות
מאליהן, והובערו בהם להתחמם בשבת גחלים החותה ת"ר
הדתניא  פטור. אידך ותני  ההבערה), (=על חייב  חדא  תני 
והא  עליה. חייב  לגופה צריכה שאינה מלאכה קסבר חייב ,
רבינו  ופסק  פטור", שאצל"ג מלאכה קסבר פטור, דתנא
לגופה  צריכה שאינה שמלאכה כשיטתו המחייבת, כברייתא

ז). הלכה שבת מהלכות (פ "א יהודה 81)חייב  רבי  כדעת
שמעון. כרבי  שם.82)ולא

   1 
שיביא 1) לאו אם זה בדבר שגג אם לו שנסתפק  מי  יבאר

תלוי . אשם

.‡B˙‚‚L ÏÚ ÔÈiÁL ‡ËÁ Ïk2˙‡hÁ3‰Úe˜4 »≈¿∆«»ƒ«ƒ¿»«»¿»
ÈeÏz ÌL‡ BlL Ú„B‰ ‡Ï ÏÚ ÔÈiÁ5‡Ï e‰Óe . «»ƒ«…«∆»»»«…

‚‚L ‡Ï B‡ ‰Ê „a ‚‚L Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡ ?Ú„B«ƒƒ¿«≈ƒ»«¿»»∆…»«
ÌL‡ È˜‰Ï ‰eˆÓ ‰Ê È‰ Ú„È ‡ÏÂ :Ó‡pL , ¬≈∆¿À∆¿«¿ƒ»»∆∆¡«¿…»«

Ô‡v‰ ÔÓ ÌÈÓz ÏÈ‡ ‡È‰Â ,BBÚ ‡OÂ ÌL‡Â¿»≈¿»»¬¿≈ƒ«ƒ»ƒƒ«…
‡e‰L ÈtÓ ,ÈeÏz ÌL‡ ‡˜p‰ e‰ÊÂ .ÌL‡Ï EkÚa¿∆¿¿¿»»¿∆«ƒ¿»»»»ƒ¿≈∆

BÏ ‰ÏB˙Â ˜Ùq‰ ÏÚ tÎÓ6È‡cÂa BÏ Ú„eiL „Ú ¿«≈««»≈¿∆«∆ƒ»«¿««
B˙‡hÁ È˜ÈÂ ‰‚‚La ‡ËÁL7. ∆»»ƒ¿»»¿«¿ƒ«»

חטאתו.2) לו שהוא 3)כשנודע  ה"אֿב , פ "א למעלה ראה
אשם, שגגתו על חייבים ואם כרת. זדונו על שחייבין חטא
כב . (כריתות תלוי  אשם שלו, הודע  לא על חייבים אין
הי "א). פ "ט  להלן וראה עקיבא. כרבי  ולא כחכמים במשנה,

חייבים 4) אין ויורד, עולה שגגתו על שחייבים חטא אבל
שם  וברש"י  במשנה. ב . (שם שלו הודע  לא על תלוי  אשם
הוא  וכן המוריה'). 'הר – כה. שם במשנה גרס  שכן נראה
ה"ה. פי "א להלן רבינו כתב  וכן במשנה. - ב  ח , בהוריות

אלא 5) תלוי  אשם מביא אין "וחכ"א א: כה, שם משנה,
חטאת". ושגגתו כרת שזדונו דבר הקרבן 6)על כלומר,
גמורה. שאינה כפרה עליו מכפר ב .7)הזה כו, כריתות

הודע  "או כח ) ד, (ויקרא בחטאת שנאמר ממה שם ולמדו
כשנודע  חטאת חייב  אופן בכל כלומר, מכלֿמקום", – אליו
כה, שם הוא וכן תלוי . אשם הקריב  כבר ואפילו חטאו, לו

אין  תלוי  אשם מכפרין, אשמות חמשה רבנן, "תנו ב :
כפרה  מכפרין אשמות חמשה ה"ק  יוסף , רב  "אמר מכפר",
רש"י ופירש גמורה". כפרה מכפר אין תלוי  ואשם גמורה,

חטאת". מביא לו מתיידע  "דלכי  שם

.eq‡ ÌL ‰È‰iL „Ú ÈeÏz ÌL‡a iÁ BÈ‡≈«»¿»»»«∆ƒ¿∆»ƒ
Úe˜8ÏÁ ÏÎ‡ ?„ˆÈk .9‰È‰ Ì‡ ˜ÙÒÂ ,10B‡ ˙ÈÊk »«≈«»«≈∆¿»≈ƒ»»¿«ƒ

˙ÈÊkÓ ˙BÁt11ÏÁ ˙ÎÈ˙Á ÂÈÙÏ ‰˙È‰L B‡ ; »ƒ¿«ƒ∆»¿»¿»»¬ƒ«≈∆
ÔnL ˙ÎÈ˙ÁÂ12‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡Â ,‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô ¿«ƒ«À»¿»«««≈∆¿≈»«≈∆

˙Èaa BnÚ B˙BÁ‡Â BzL‡ ;ÏÎ‡ Ô‰Ó13˙Á‡ ÏÚa , ≈∆»«ƒ¿«¬ƒ««ƒ»«««
ÏÁÂ ˙aL ;ÏÚa Ô‰Ó BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó14‰OÚÂ , ≈∆¿≈»«≈≈∆»««»»…¿»»

;‰OÚ ÌBÈ ‰Ê È‡a Úe„È ÔÈ‡Â Ì‰Ó „Á‡a ˙BÎ‡ÏÓ¿»¿∆»≈∆¿≈»«¿≈∆»»
‰Î‡ÏÓ ‰OÚL B‡15BÊ È‡ ÔÈÚÓ Ú„È ‡ÏÂ ˙aLa ∆»»¿»»¿«»¿…»«≈≈≈

‰Î‡ÏÓ16Ïk ÔÎÂ .ÈeÏz ÌL‡ ‡ÈÓ ‰Ê È‰  ‰OÚ ¿»»»»¬≈∆≈ƒ»»»¿≈…
˜ÙÒ ,˙Á‡ ‰ÎÈ˙Á ÂÈÙÏ ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡ .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¬»ƒ»¿»¿»»¬ƒ»««»≈
È‰L ,eËt  dÏÎ‡Â ,ÔnL ‡È‰L ˜ÙÒ ÏÁ ‡È‰L∆ƒ≈∆»≈∆ƒÀ»«¬»»»∆¬≈

Úe˜ eq‡ Ô‡k ÔÈ‡17ÈBk‰ ÏÁ ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .18 ≈»ƒ»«¿≈»≈≈∆«
ÈeÏz ÌL‡Ó eËt19ÔÎÂ .Úe˜ eq‡ Ô‡k ÔÈ‡ È‰L , »≈»»»∆¬≈≈»ƒ»«¿≈

‰c ˜ÙÒ ‡È‰L ‰M‡ ÏÚ ‡a‰20ÏL ‰ÂÚ ˜ÙÒ B‡ «»«ƒ»∆ƒ¿≈ƒ»¿≈∆¿»∆
Oa e˜21‰M‡‰ ,CÎÈÙÏ .ÈeÏz ÌL‡Ó eËt  ≈»»»≈»»»¿ƒ»»ƒ»

dlL „Ú ÏÚ Ì„ ‡ˆÓpL22ÔÓÊ Á‡Ï23‡OBp‰Â , ∆ƒ¿»»«≈∆»¿««¿«¿«≈
ÌÈL„Á ‰LÏL CB˙a BzÓÈ24Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰„ÏÈÂ ¿ƒ¿¿¿»√»ƒ¿»¿»¿≈»«ƒ

ÔBL‡Ï ‰ÚLz Ôa25ÔBÁ‡Ï ‰ÚL Ôa B‡26È‰  ∆ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿»»«¬¬≈
Ôaw‰ ÔÓ ÔÈeËt el‡27È‰L ,el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈¿ƒƒ«»¿»¿≈…«≈»≈∆¬≈

.Úe˜ eq‡ ÌL ÔÈ‡≈»ƒ»«

יח .).8) (שם נחמן בה 9)כרב  שיש גדולה חתיכה היתה
וראה  שם, ישראל' ו'תפארת המוריה' ('הר כזיתים כמה

להלן.10)להלן). ראה יז,11)באכילתו, כריתות משנה,
ופירשו  בו", אין וספק  כשיעור בו יש ספק  "אכל, א:
חתיכות. בשתי  מדובר כי  מדסיפא) ד"ה יז: (שם ה'תוספות'
שכיון  סובר, למעלה) (ראה נחמן כרב  שפסק  רבינו אבל
קבוע ". "איסור זה הרי  כזיתים, כמה בחתיכה שיש

ב .12) יז, שם שאשתו 13)במשנה, וכגון שם, במשנה
תלוי , מאשם פטור נדה, אשתו היתה אם אבל טהורה, היתה

ה"ה. להלן ראה שחטא. בוודאי  יודע  במשנה,14)שהרי 
מעשה".15)שם. "שעשה תימן: כלומר,16)בכת"י 

האסורה  מלאכה היתה אם יודע  ואינו מעשה שעשה  יודע 
אם  יודע  ואינו שחתך כגון בשבת, המותר מעשה או בשבת
שעשה  לו ברור אם אבל התלוש, חתך או המחובר חתך
מלאכה  איזו לו נודע  שלא אלא בשבת, האסורה מלאכה
שחטא, בוודאי  יודע  שהרי  תלוי , אשם חייב  אינו - עשה
ומה  משנה'. ו'לחם משנה' 'כסף  וראה ה"ה. להלן ראה
איזו  מעין יודע  ואינו "העושה יט .): (שם במשנה שאמרו
תלוי " מאשם אף  וכו' פוטר יהושע  ורבי  וכו', עשה מלאכה
היא  איזו יודע  שאינו אסורה מלאכה עשה שוודאי  הכוונה –
ולא  הנ"ל הבבא השמיט  רבינו כי  לציין, (ויש (לחםֿמשנה).
עיון). וצריך ה"ה, ולהלן ה"ג, פ "ב  למעלה כתבה

יז:).17) (כריתות רב  אמר יהודא ורב  רב , בר חייא כדעת
של  טעמו כתב  ורבינו זה, בדבר שם נאמרו טעמים וכמה
חולק  בתרא, שהוא שרבא, ואף ֿעלֿפי  א. יח , שם נחמן רב 

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



קל               
         

אחר  לאחרונה, דבריו שהובאו נחמן כרב  רבינו פסק  – עליו
('תוספות  כמותו סוברת שהגמרא נראה ומזה רבא, דברי 

מ "א). פ "ד כריתות וחלבו 18)יוםֿטוב ' חיה ספק  הוא כוי 
וחלבו  בהמה ספק  במשנה, - א קיז, בחולין כמפורש מותר,

ה"י . נזירות מהל' פ "ב  וראה שם 19)אסור, ובכריתות
כי תלוי ", אשם עליו חייבין כוי  אומר, אליעזר "רבי  אמרו:
רבינו  אבל קבוע , איסור שיהיה צורך שאין סובר הוא

איסור שיהיה שצריך תלוי .שפוסק  מאשם פוטרו – קבוע 
להלן.20) רבינו בשר 21)ביארו שאר של ערוה כלומר,

להלן  שיבואר איש, אשת של לערוה בניגוד קרובות), =)
להלן  רבינו ביארו בשר, שאר של ערוה ספק  ומהו ה"ג.

הדברים. תשמיש,22)בהמשך אחר בה שמקנחת מטלית
הי "ד. ביאה איסורי  מהל' פ "ד אחר 23)ראה ששהתה

לתחת  או הכר לתחת ידה שתושיט  "כדי  הבעל שפירש
ששניהם  עצמה", קינחה ואחר בו, לבדוק  עד ותטול הכסת,

ה"ו. פ "ה למעלה ראה בספק , –24)טמאים אחיו למות
שלא 25)בעלה. אח  אשת משום עליו אסורה והיא

ה"ד. פ "א למעלה ראה בן, לו יש שהרי  מצוה, במקום
לשני ,26) מותרת ואשתו בנים, בלא מת שאחיו ונמצא

ליבמה. שאינו 27)ומצות אליעזר כרבי  דלא שם, כריתות
למעלה. וראה תלוי , באשם קבוע  איסור מצריך

.‚zÏÎ‡L ‰Ê :BÏ ÓB‡ „Á‡ „ÚÂ ,‰ÎÈ˙Á ÏÎB‡‰»≈¬ƒ»¿≈∆»≈∆∆»«¿»
ÏÁ zÏÎ‡ ‡Ï :ÓB‡ „Á‡ „ÚÂ ,‰È‰ ÏÁ28‰M‡ , ≈∆»»¿≈∆»≈…»«¿»≈∆ƒ»

˙ÓB‡29Úa˜Â ÏÈ‡B‰ ,ÏÎ‡ ‡Ï ˙ÓB‡ ‰M‡Â ,ÏÎ‡ ∆∆»«¿ƒ»∆∆…»«ƒ¿ƒ¿«
eq‡‰30Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â31 ‡ËÁ ‡Ï B‡ ‡ËÁ Ì‡ »ƒ¿≈≈«ƒ»»…»»

LÈ‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ Ïk ÔÎÂ .ÈeÏz ÌL‡ ‡ÈÓ ‰Ê È‰¬≈∆≈ƒ»»»¿≈»«»«≈∆ƒ
˙Ó ‡Ï ÓB‡ „Á‡ „ÚÂ dÏÚa ˙Ó ÓB‡ „Á‡ „ÚL∆≈∆»≈≈«¿»¿≈∆»≈…≈

ÈeÏz ÌL‡a iÁ 32˙L‚Ó ˜ÙÒÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .33, «»¿»»»¿«ƒƒ¿≈¿…∆∆
eq‡‰ Úa˜ È‰L34Úa˜ ‡Ï  ˙Lc˜Ó ˜ÙÒ Ï‡ . ∆¬≈ƒ¿«»ƒ¬»¿≈¿À∆∆…ƒ¿«

.eq‡‰»ƒ

אמרו 28) (ד"ה ה'תוספות' שם וכתבו ב . יא, כריתות משנה,
העידו  שאם אחת, בבת העדים שני  כשהעידו מדובר כי  לו)
לא  שוב  הראשון עדות שנתקבל כיון – זה אחר בזה
אחד, עד תורה שהאמינה שכיון השני , בעדות מתחשבים

שנים. כאן פסולות 29)הרי  נשים כי  ואף  שם. במשנה,
"או  כח ) ד, (ויקרא שנאמר ממה כאן נתרבו – אחרת לעדות
ויקרא, ('סיפרא' אשה אמרה אפילו – חטאתו" אליו הודע 

ה"א). פ "ז דחובה לא 30)דיבורא הראב "ד, דעת לפי 
של  אחת חתיכות שתי  היו אם אלא האיסור שנקבע  יתכן
אומר  ואחד אכלת חלב  אומר ואחד שומן, של ואחת חלב 
האיסור. נקבע  זה אין אחת, בחתיכה אבל אכלת, שומן

(כסף ֿמשנה). רבינו כוונת גם כן כי  ה'תוספות'31)ויתכן
"איני אמר אם אבל שתק , אם אלא חייב  אינו כי  כתבו (שם)
אליו  הודע  "או (שם) שנאמר מקרבן, הוא פטור יודע "
לענין  שם, (גמרא אחרים" שיודיעוהו "ולא – חטאתו"
אין  רבינו לדעת אבל תלוי ). אשם לענין והואֿהדין חטאת,
תלוי , אשם לגבי  ולא חטאת לגבי  אלא זה מפסוק  ללמוד

שם. כריתות לנר' ו'ערוך משנה' 'לחם ביבמות 32)ועי '
לא  וכו' מת לא אומר ועד מת אומר "עד אמרו: - ב  קיז,
נשאת  שאם רבינו כתב  הי "ט  גירושין מהל' ובפי "ב  תנשא",

שאמרו  כמו תלוי , אשם חייב  עליה הבא שתצא, וכיון תצא,
חייב  עליה שהבא כב :), ובכתובות פח : (שם ותרי  תרי  גבי 
('קרית  איש אשת שהיתה האיסור, שנקבע  כיון תלוי , באשם

לא 33)ספר'). אומרים ושנים נתגרשה, אומרים שנים כגון
והל' שם, (כתובות תצא נשאת ואם תנשא שלא נתגרשה,
תלוי , אשם עליה חייב  – שתצא וכיון ה "ו), שם גירושין
כנ"ל. איש אשת בחזקת שהיא האיסור נקבע  שהרי 

חייב 34) עליה הבא אין ולפיכך פנויה, בחזקת היא שהרי 
תלוי . אשם

.„ÏÁ ÏL ˙Á‡ ,˙BÎÈ˙Á ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿»»¿≈¬ƒ««∆≈∆
ÌÈÎBk „BÚ ‡e Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡Â ,ÔnL ÏL ˙Á‡Â¿««∆À»¿»«««≈∆»≈»ƒ

‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â Ïk B‡35ÌÈÎBk „BÚ ÏÎ‡L B‡ , ∆∆¿»«∆«¿ƒ»∆»«≈»ƒ
‰iM‰ ÏÎ‡Â Ï‡OÈ ‡e ‰BL‡‰ ˙‡ Ïk B‡36, ∆∆∆»ƒ»»ƒ¿»≈¿»««¿ƒ»

ÔB„Êa ‰BL‡ ÏÎ‡L B‡37‰‚‚La ‰iLe38B‡ , ∆»«ƒ»¿»¿ƒ»ƒ¿»»
ÔB„Êa ‰iLe ‰‚‚La ‰BL‡ ÏÎ‡L39iÁ ‰Ê È‰  ∆»«ƒ»ƒ¿»»¿ƒ»¿»¬≈∆«»

ÏÎ‡ .Úe˜ eq‡ ‰nL ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÈeÏz ÌL‡a¿»»»ƒ¿»»»»ƒ»«»«
ÔawÓ eËt  ÔB„Êa Ô‰ÈzL40ÏÎ‡ .‰‚‚La Ô‰ÈzL ¿≈∆¿»»ƒ»¿»»«¿≈∆ƒ¿»»

˙‡hÁ ‡ÈÓ 41‡e ‰‚‚La ‰BL‡‰ ˙‡ ÏÎ‡ . ≈ƒ«»»«∆»ƒ»ƒ¿»»»
ÌL‡a ÔÈiÁ Ô‰ÈL  ‰‚‚La ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â Á‡«≈¿»«∆«¿ƒ»ƒ¿»»¿≈∆«»ƒ¿»»

ÈeÏz42.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »¿≈…«≈»∆

א.35) יח , כריתות ורבנן.36)ברייתא, רבי  מחלוקת שם,
שאכל  שבשעה ואף  תלוי , אשם מחייב  שהוא כרבי  ופסק 
היתר, ספק  איסור ספק  אחת, חתיכה אלא היתה לא הישראל
של  ודאי  היתה מהן ואחת חתיכות שתי  היו כן שלפני  כיון
משום  רבנן, לגבי  כרבי  ופסק  האיסור, כנקבע  זה הרי  איסור,
טז. הערה ה"ב  למעלה וראה כמותו. סובר נחמן שרב 

חלב ,37) של אחת חתיכה כאן שיש יודע  היה כלומר,
שם). (רש"י , אכל בברייתא,38)ואף ֿעלֿפי ֿכן שם

לא  בשוגג, השניה את שאכל בשעה עכשיו כי  ואף  וכרבי .
לחייבו  אין הראשונה אכילת ועל אחת חתיכה כי ֿאם היתה
חתיכות, שתי  היו כן שלפני  כיון מ "מ  במזיד, נאכלה שהרי 
האיסור. כנקבע  זה הרי  איסור, של ודאי  היתה מהן ואחת

ה"ז. פ "ג למעלה ראה בתשובה, שחזר חייב 39)וכגון
האיסור, את אכל בוודאי  כי  ואף  בברייתא. שם תלוי . אשם
השניה  את שאכל כיון – הספק  על אלא בא אינו תלוי  ואשם
על  תלוי  אשם חייב  קרבן, חייב  אינו ועליה בזדון,
להלן  וראה היתר. או איסור זה אם הוא ספק  כי  הראשונה,

בשגגה. שתיהן פטור 40)באכל כלומר, בברייתא. שם
בזדון, חלב  אכל שוודאי  ספק  כאן אין כי  תלוי , מאשם
ה"א, פ "א למעלה ראה בזדון, אכל שהרי  מחטאת, ופטור
לאשם  והואֿהדין בשוגג. עבירה על אלא באה חטאת אין כי 

ה"א). (למעלה שאכל 41)תלוי  ברור שהרי  בברייתא. שם
ופסק 42)חלב . א. כג, כריתות במשנה, תנאים מחלוקת

ספק  שהיא חתיכה אכל מהם ואחד אחד שכל ומשום  כת"ק .
שומן. ספק  חלב 

.‰Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ,ÂÈÙÏ ˙BÂ ÏÁ43Úe„È ÔÈ‡Â ≈∆¿»¿»»»«««≈∆¿≈»«
,˙Èaa BnÚ B˙BÁ‡Â ‰c BzL‡ ;ÏÎ‡ Ô‰Ó BÊ È‡≈≈∆»«ƒ¿ƒ»«¬ƒ««ƒ

Ô‰Ó ˙Á‡a ‚‚LÂ44˙aL ;ÏÚa Ô‰Ó BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ¿»«¿««≈∆¿≈»«≈≈∆»««»
˙BLÓM‰ ÔÈa ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ ,ÌÈetk‰ ÌBÈÂ¿«ƒƒ¿»»¿»»≈«¿»
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Ô‰ÈÈaL45‡ÈÓ BÈ‡Â .ÔawÓ eËt ‰Ê È‰  ∆≈≈∆¬≈∆»ƒ»¿»¿≈≈ƒ
˙‡hÁ46‡ËÁ ÏL BÓˆÚ Ú„BÈ BÈ‡ È‰L ,47BÓk , «»∆¬≈≈≈««¿∆≈¿¿

e‡aL48ÈeÏz ÌL‡ ‡ÈÓ BÈ‡Â ;49Ú„BÈ È‰L , ∆≈«¿¿≈≈ƒ»»»∆¬≈≈«
‡ËÁL È‡cÂa50. ¿««∆»»

היתר.43) של שומן הם כי  שחשב  כי44)בשוגג, שחשב 
טהורה. והיא אשתו לענין 45)היא ה"ג, פ "ב  למעלה

לפניו, הכיפורים ויום "שבת רבינו כתב  חטאת, מקרבן פטור
בין  שעשה מזכיר ואינו מהן" באחד מלאכה ועשה
שבבין  שאמרו - א יט , כריתות משנה וראה השמשות,
שאפשר  לפי  מחלוקת, כאן ואין פטור הכל לדברי  השמשות
ביום  נעשתה ומקצתה בשבת נעשתה מלאכה שמקצת

שם. לנר' ב 'ערוך ועי ' יהושע 46)הכיפורים. כרבי 
שם. כריתות "אשר 47)במשנה, כג) ד, (ויקרא ונאמר

רבי לדברי  (שם חטא" במה לו שיוודע  "עד – בה" חטא
שם.48)יהושע ). פ "ב  "א"ר 49)למעלה שם: במשנה,

תלוי ". מאשם אף  יהושע  רבי  היה פוטרו כן 50)יהודא,
(שם  שנאמר יהושע , רבי  של בטעמו (שם:) בברייתא הוא
שחטא". שידע  לזה "פרט  – ידע " ולא – תחטא "כי  יז) ה,

.Â‰Úe˜ ˙‡hÁ B‡cÂ ÏÚ ÔÈiÁL c Ïk51˙Á‡ »»»∆«»ƒ««»«»¿»««
ÏÎÂ ,„Á‡ ÈeÏz ÌL‡ BlL Ú„B‰ ‡Ï ÏÚ ÔÈiÁ «»ƒ«…«∆»»»∆»¿»
‡Ï ÏÚ ÔÈiÁ  ‰a‰ ˙B‡hÁ B‡cÂ ÏÚ ÔÈiÁL c»»∆«»ƒ««»«»«¿≈«»ƒ«…

˙B‡hÁ‰ ÔÈÓk ‰a‰ ÔÈÈeÏz ˙BÓL‡ BlL Ú„B‰52. «∆¬»¿ƒ«¿≈¿ƒ¿«««»
ÏebÙe ˙BÂ Ì„Â ÏÁ ÏÎ‡ Ì‡L ÌLk ?„ˆÈk≈«¿≈∆ƒ»«≈∆¿»¿»ƒ
˜tzÒ Ì‡ Ck ,˙B‡hÁ Úa‡ iÁ  ˙Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈«««»«¿««»»ƒƒ¿«≈
z‰ ÏL ˙BÎÈ˙Á ‡l‡ ÏÎ‡ ‡Ï B‡ ÔÏÎ‡ Ì‡ BÏƒ¬»»…»«∆»¬ƒ∆∆≈
Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈÈeÏz ˙BÓL‡ ‰Úa‡ ‡ÈÓ  Ì‰nÚ eÈ‰L∆»ƒ»∆≈ƒ«¿»»¬»¿ƒ¿≈ƒ
˙ÈBÏt B‡ BzL‡ ‰ÈÏÚ ‡aL ‰M‡‰ Ì‡ BÏ ˜tzÒƒ¿«≈ƒ»ƒ»∆»»∆»ƒ¿¿ƒ
˙B‡hÁ ‰BÓL ‰ÈÏÚ iÁL dnÚ ‰˙È‰L ‰ÂÚ‰53 »∆¿»∆»¿»ƒ»∆«»»∆»¿∆«»

.ÔÈÈeÏz ˙BÓL‡ ‰BÓL ‡ÈÓ ‰Ê È‰ ¬≈∆≈ƒ¿»¬»¿ƒ

ה"ה.51) פי "א ולהלן ה"א, למעלה שם 52)ראה משנה,
ב . חייב 53)יז, שהוא זה, ודבר ה"ב . פ "ד למעלה ראה

זאת  שלמד "נראה תלויין, אשמות כמה אחד מעשה על
וחתיכה  פיגול חלב  של חתיכה דכריתות: פ "ה מתוספתא
מביא  - מהן איזו ידוע  ואין מהן אחת אכל לפניו, חולין של

הרמב "ם). על הרש"ש (הגהות תלויין" אשמות שני 

.ÊÏL Ì‡ BÏ ˜tzÒÂ ˙BÎÈ˙Á È˙MÓ ‰ÎÈ˙Á ÏÎB‡‰»≈¬ƒ»ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ¿«≈ƒ∆
˜Ùq‰ BÏ „ÏBpL Á‡Â ,ÏÎ‡ ÔnL ÏL B‡ ÏÎ‡ ÏÁ≈∆»«∆À»»«¿««∆««»≈
Ì‡ BÏ ˜tzÒÂ ˙BÁ‡ ˙BÎÈ˙Á È˙MÓ ‰ÎÈ˙Á ÏÎ‡»«¬ƒ»ƒ¿≈¬ƒ¬≈¿ƒ¿«≈ƒ
ÈL ‡ÈÓ ‰Ê È‰  ÔnL ÏL B‡ ÏÎ‡ ÏÁ ÏL∆≈∆»«∆À»¬≈∆≈ƒ¿≈

ÔÈÈeÏz ˙BÓL‡54. ¬»¿ƒ

שרבים 54) ואף ֿעלֿפי  ב . יח , שם בברייתא כרבי , פסק 
מפרשים  שהאמוראים משום כמותו, פסק  עליו, חולקים
כמותו, - ב  יז, שם משנה שסתם ועוד (כסף ֿמשנה), דבריו
– ספק  (ידיעת בינתיים ידיעה היתה "אם שם: שאמרו
כך  ואחת, אחת כל על חטאת מביא שהוא כשם רש"י ),
על  הרש"ש (הגהות ואחת" אחת כל על תלוי  אשם מביא

הרמב "ם).

.ÁÌÈ˙Èa È‡cÂ ˙ÚÈ„iL ÌLk55˙B‡hÁÏ ˙˜lÁÓ56, ¿≈∆¿ƒ«««≈¿«ƒ¿«∆∆¿«»
˙BÓL‡Ï ˙˜lÁÓ ÌÈ˙Èa ˜ÙÒ ˙ÚÈ„È Ck57,CÎÈÙÏ . »¿ƒ«»≈≈¿«ƒ¿«∆∆«¬»¿ƒ»

BÏ Ú„BÂ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ÏÁ È˙ÈÊ ‰MÓÁ ÏÎ‡ Ì‡ƒ»«¬ƒ»≈≈≈∆¿∆¿≈««¿«
˙ÚÈ„È BÏ Ú„BÂ ÊÁÂ ,Ì‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ˜ÙÒ ˙ÚÈ„È¿ƒ«»≈«««≈∆¿»«¿«¿ƒ«
iÁ  ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ÔÎÂ ,ÈM‰ ÏÚ ˙Á‡ ˜ÙÒ»≈«∆∆««≈ƒ¿≈«»««¿«««»

.˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ÈeÏz ÌL‡»»»«»««¿««

ואחר 55) אחד, בהעלם חלב  וכזית חלב  כזית שאכל כלומר,
השני . על לו ונודע  וחזר הראשון על לו נודע  שאכלם

ה"ט .56) פ "ו למעלה ראה חטאות, שתי  שמביא
חילקו 57) לא למעלה לאכילה אכילה שבין שבידיעה שכשם

שלאחר  בידיעה כן כמו ה"ז), למעלה (ראה לוודאי  ספק  בין
ודאי . לידיעת ספק  ידיעת בין להבדיל אין - האכילות

.Ë˙Á‡ ÏÎ‡ ,ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ ÔnL ÏL ‰ÎÈ˙Á¬ƒ»∆À»«¬ƒ»∆≈∆»«««
ÊÁÂ ,ÈeÏz ÌL‡ ‡È‰Â ,‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó≈∆¿≈»«≈ƒ¿≈ƒ»»»¿»«

˙‡hÁ ‡ÈÓ  ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â58Á‡ ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»«∆«¿ƒ»≈ƒ«»¿≈ƒ»««≈
ÈeÏz ÌL‡ Á‡‰ ‡ÈÓ  ‰iM‰ ˙‡59BÓk , ∆«¿ƒ»≈ƒ»«≈»»»¿

e‡aL60. ∆≈«¿

(58=) חולין וחתיכת חלב  "חתיכת א: כג, שם משנה,
אכל, מהן איזו יודע  ואינו מהן אחת אכל  היתר) של שומן
חטאת". מביא השניה, את אכל תלוי . אשם מביא

הראשונה,59) את אחד "אכל במשנה: שם עקיבא, כרבי 
מביא  וזה תלוי  אשם מביא זה השניה, את ואכל אחר ובא
את  אכל אם אף  כי  רבינו, וסובר ר"ע . דברי  תלוי , אשם
אשם  הוא מביא תלוי , אשם הביא שהראשון אחר השני 

האיסור".60)תלוי . "נקבע  בכלל זהו כי  ה"ד, למעלה

.È˙B ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á61ÏÎ‡ , ¬ƒ»∆≈∆«¬ƒ»∆≈∆»»«
˙‡hÁ ‡ÈÓ  ‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó ˙Á‡ ˙‡∆««≈∆¿≈»«≈ƒ≈ƒ«»

ÏÁ‰ ÏÚ62˙B ÌeMÓ ÈeÏz ÌL‡Â63˙‡ ÏÎ‡ . ««≈∆¿»»»ƒ»»«∆
ÈL ÌÏÚ‰a ‰iM‰64˙B‡hÁ LÏL ‡ÈÓ 65Ì‡Â . «¿ƒ»¿∆¿≈≈ƒ≈ƒ»«»¿ƒ

‰Ëet ‰ÂL da ‰È‰66ÌeMÓ È‡cÂ ÌL‡ ‡ÈÓ  »»»»∆¿»≈ƒ»»««ƒ
‰ÏÈÚÓ67Á‡ ‡e ,Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ˙‡ „Á‡ ÏÎ‡ . ¿ƒ»»«∆»∆««ƒ¿≈∆»«≈

‰ÊÂ ,ÈeÏz ÌL‡Â ˙‡hÁ ‡ÈÓ ‰Ê  ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â¿»«∆«¿ƒ»∆≈ƒ«»¿»»»¿∆
ÈeÏz ÌL‡Â ˙‡hÁ ‡ÈÓ68.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈ƒ«»¿»»»¿≈…«≈»∆

נותר,61) גם שהוא חלב  האוכל כי  ה"ד פ "ו למעלה ראה
אכילת  על ואחת חלב  אכילת על אחת חטאות, שתי  חייב 
איסור  על חל שאיסור בהקדש, מעילה על ודאי  ואשם נותר,
אחת. בבת הבאים ובאיסורים כולל באיסור מוסיף , באיסור

חלב .62) אכל ודאי  הרי  החתיכה 63)כי  אם הוא ספק  כי 
מעילה  ספק  על אבל במשנה). (שם, נותר היתה שאכל
הי "א. פ "ט  להלן ראה קרבן, מביא אינו בהקדש,

לו 64) נודע  השני ' החתיכה את שאכל שלפני  כלומר,
נודע  אפילו או חלב , של היא שאכל הראשונה שהחתיכה

אח  החתיכות לו שתי  על הידיעות אבל השניה, את שאכל ר
נודע  לא אם אבל ידיעה, אחר ידיעה כי ֿאם ביחד היו לא
השניה, את שאכל לאחר אלא חלב  היא שהראשונה לו
על  חייב  אינו – כאחת החתיכות לשתי  היתה והידיעה
ה"א  פ "ו למעלה ראה אחד, קרבן כי ֿאם החלב  אכילת
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האחת,65)וה"ט . החתיכה של החלב  אכילת על אחת
אכילת  על ואחת האחרת, החתיכה של החלב  על ואחת

במשנה). (שם, מהחתיכות אחת של כל 66)הנותר כלומר,
על  שעבר ממה חוץ  הרי  פרוטה, שוה היתה וחתיכה חתיכה
מן  פרוטה שוה גם נהנה – נותר ואכילת חלב  אכילת איסור

במשנה 67)ההקדש. שאמרו מה כי  שם, בגמרא אמרו כן
שוה  חתיכה בכל היה שלא מדובר חטאות, שלש שחייב  שם
אשם  גם חייב  אחת, כל פרוטה שוות היו אם אבל פרוטה,

מהם 68)ודאי . אחד כל שהרי  שם. במשנה, כתנאֿקמא
אכל  אם וספק  חטאת, קרבן עליו שחייב  חלב  אכל בוודאי 
חייב  אינו מעילה ספק  ועל תלוי . אשם עליו שחייב  נותר,

הי "א. פ "ט  ולהלן למעלה, כמבואר כלום,

ה'תשע"ח  ניסן  י"ח שלישי יום 

    
ואם 1) ודאי , אשם קרבן מביאין עבירות חמש שעל יבאר

בעלתי . לא אומר והוא חרופה שפחה בעלת שניים: לו אמרו

.‡‡˜p‰ ‡e‰Â .ÌL‡ Ôa˜ ‡ÈÓ ˙BÚ LÓÁ ÏÚ«»≈¬≈≈ƒ»¿«»»¿«ƒ¿»
˜ÙÒ ÌeMÓ ‡a BÈ‡ È‰L ,È‡cÂ ÌL‡2:Ô‰ el‡Â . »»««∆¬≈≈»ƒ»≈¿≈≈

‰ÙeÁ ‰ÁÙL ÏÚ3ÏÚÂ ,‰ÏÈÚn‰ ÏÚÂ ,ÏÊb‰ ÏÚÂ , «ƒ¿»¬»¿««»≈¿««¿ƒ»¿«
ÈÊ ˙‡ÓË4‰pnÓ ‰ËiLk ˙Úv‰ ÏÚÂ ,5ÏÚ . À¿«»ƒ¿««»««¿∆ƒ¿«ƒ∆»«

‰ÙeÁ ‰ÁÙL‰ÙeÁ ‰ÁÙL ÏÚ ‡a‰ ?„ˆÈk6ÔÈa , ƒ¿»¬»≈««»«ƒ¿»¬»≈
ÌL‡ ‡ÈÓ  ‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa7‰È‰zL ‡e‰Â .8 ¿»≈ƒ¿»»≈ƒ»»¿∆ƒ¿∆

‰ÏB„‚9‰„ÈÊÓe10dBˆe11‰ÏeÚa ‰È‰˙Â ,12 ¿»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿∆¿»
dk„k13‰‡Èa Ó‚e ,14‰˜ÏzL È„k ,15:Ó‡pL ; ¿«¿»ƒ¿«ƒ»¿≈∆ƒ¿∆∆∆¡«

‰˜BÏ ‡È‰  BÓL‡ ˙‡ ‡È‰Â ‰È‰z ˙wa16‡e‰Â ƒ…∆ƒ¿∆¿≈ƒ∆¬»ƒ»¿
.Ôa˜ ‡ÈÓ≈ƒ»¿»

  

         
        

 ממו ומעלה  פרוטה  משוה  בידו  שיש  מי  "כל וממשי
"הנשבע וכ חטאו ", על  אש מביא  זה  הרי  ישראל...
עולה  קרב מקריב  בשגגה " בי בזדו בי עדות שבועת

ויורד .
פרה  בעניי הקודש ' ב 'אגרת הזק אדמו "ר ביאור וידוע 
 כקרב  בפני ולא  מחנות לשלוש   מחו הנעשית אדומה 
קליפות  משלוש  היא  אדומה  פרה  טהרת כי  חטאת,
גבי שעל קרבנות משא "כ  ..." מנוגה  שלמטה  הטמאות
הבהמית  נפש  מהתגברות שה השגגות על מכפרי המזבח 
נמצא  אינו  בשוגג עבירה  עובר יהודי  כאשר כי  שמנוגה ",
 קרב ע "י  להתכפר יכול ולכ הקליפות,  מקו " בחו" עדיי

. בפני הנעשה 
שיש  שמצינו  מה   ע הנ"ל הביאור  יתאי אי וקשה 
אדמו "ר  והנה  במזיד . וה בשוגג ה  המכפרי קרבנות
 הקרב גזילות  ובאש" גזילות  לאש בנוגע  כתב  המהר"ש 
ואז  שוגג, ממזיד  עושה  התשובה  התשובה ,  ע להיות צרי

עושה  התשובה   א ,להבי צרי ועדיי ."הקרב מתכפר
מזיד , על לכפר הקרבנות כל  צריכי היו  לשוגג, מזיד  כל
היינו  מידיעתו " ש "שב  התנאי  ישנו  קרב בכל שהרי 
יכול  אינו  ומדוע  שוגג, ממזיד  נעשה  כבר והרי  תשובה ,

?הקרב על־ידי  להתכפר
      

ספק .2) על בא שעיקרו תלוי  אשם חרופה 3)כמו "שפחה
חורין  בת וחצייה שפחה שחצייה היא בתורה האמורה

וכו'". עברי  לעבד בשוגג 4)ומקודשת בין במת שנטמא
במזיד. נאמר 5)בין בנזיר והמצורע , הנזיר כלומר,

שנתו  בן כבש והביא נזרו ימי  את לה' "והזיר יב ) ו, (במדבר
"וביום  י ֿיב ) יד, (ויקרא נאמר ובמצורע  וכו'". לאשם
הכבש  את הכהן ולקח  וכו' תמימים כבשים שני  יקח  השמיני 

לאשם". אותו והקריב  כֿכא)6)האחד יט , (שם שנאמר
נחרפת  שפחה והיא זרע  שכבת אשה את ישכב  כי  "ואיש
איל  מועד אהל פתח  אל לה' אשמו את והביא וכו' לאיש

"וכפר 7)אשם". כב ) (שם, שנאמר ממה בגמרא כן ולמדו
אשר  מחטאתו לו ונסלח  ה' לפני  האשם באיל הכהן עליו
לו  שנסלח  לומר (רצונו כשוגג" מזיד "לעשות - חטא"

שיהיה). עניין באיזה זה החרופה.8)בקרבן השפחה
אבל 9) מלקות, וחייבת ענשים בת בת שהיא אינה קטנה

הוא 10)עונשין. וכן מלקות. חיוב  בת אינה שוגגת אבל
אנס  (כלומר אונס  עושה שבתורה עריות "כל בתוספתא
בשפחה  כן שאין מה וכו' כעירה ישינה וכו' כרצון, אותה),
במשנה  שאמרו שמה יא.) (שם התוספות כתבו וכן חרופה"
אבל  האיש, על אלא זה אין כשוגג", המזיד את בה "שעשה

פטורים. שניהם כן, לא שאם מזידה, - ולא 11)השפחה
חייב 12)אנוסה. אינו לעולם יצחק  רבי  "אמר יא. שם

שפחה  והיא (שם): שנאמר בלבד, בעולה שפחה על  אלא
גופה  נשתנה כלומר, לאיש, נבעלת היינו לאיש". נחרפת

דרך 13)(שם). כדרכה, הייתה לאיש, שנחרפה שהבעילה
גופה  ונשתנה בתוליה נשרו הבעילה ידי  שעל מקום, אותו
על  אף  כבעולה ודינה בעלה, ידי  על שנבעלה פי  על [ואף 
נשתנה  היינו לאיש", "נחרפת - כדרכה שלא שנבעלה פי 

בעולה]. דין לה שיש אף  אינה, בעלה 14)גופה, כלומר,
הרי כן, לא שאם האבר, כל את שהכניס  בעילתו, בה גמר

גופה. נשתנה ולא בתוליה נקרעו בשביל 15)לא כלומר,
מחוייבת  היא שאז משום ומזידה גדולה שתהיה צריך כך

שכל 16)מלקות. מלקות, של לשון היא "בקורת" כי 
מלשון  ו"בקורת" התורה מן פסוקים עליו קוראים הלוקה
מלקות  כמה כוחותיו ואומדים אותו בודקים וכן קריאה,

וחקירה. בקורת מלשון ו"בקורת" לקבל יכול

.˙iÁ ‡È‰L ÔÓÊaL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓeƒƒ«¿»»¿∆ƒ¿«∆ƒ«∆∆
˙e˜ÏÓ17ÔÓ ‰eËt ‡È‰L ÔÓÊe ,Ôa˜a iÁ ‡e‰  «¿«»¿»¿»ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ

Ôaw‰ ÔÓ eËt ‡e‰  ˙e˜Ïn‰18. ««¿»ƒ«»¿»

וגדולה.17) מזידה, או 18)שהיא קטנה שהיא כגון
נבעלה  או בעלה, ידי  על נבעלה לא אבל אנוסה. או שוגגת
לא  אלה כל - בלבד ביאה התחלת ידי  על או כדרכה, שלא
גופה. שנשתנה "נחרפת", מהמלה אלא זה, מפסוק  נלמדו
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.‚„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa19‰ÁÙL ÏÚ ‡aL ∆≈«»ƒ¿∆»∆»«ƒ¿»
‰ÙeÁ20Ôa˜ ‡ÈÓ ‡e‰Â ‰˜BÏ ‡È‰ 21,ÈÏ ‰‡ÈÂ . ¬»ƒ»¿≈ƒ»¿»¿≈»∆ƒ

˙Úc Ôa ‰È‰ÈÂ ÏÈc‚iL „Ú ‡ÈÓ BÈ‡L22. ∆≈≈ƒ«∆«¿ƒ¿ƒ¿∆∆««

ביאה.19) ביאתו אין מזה בפחות גדולה 20)אבל
א)21)ומזידה. הלכה ה פרק  (קדושים בספרא הוא כן

ויום  שנים תשע  בן מוציא שאני  יכול או לקטן, פרט  "איש
ואיש". לומר תלמוד א 22)אחד, בפרק  להלן ראה

אין  קרבן מחוייבי  שכל ה הלכה כפרה מחוסרי  מהלכות
מדעתם. אלא ידם על מקריבין

.„‡È‰ ‰Ó ˙BeÒ‡ ˙B‡Èa ˙BÎÏ‰a e‡a k¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ¬«ƒ
ÁÙM‰ÔÈiÁ ÔÈ‡LÂ ,‰Bza ‰eÓ‡‰ ‰ÙeÁ‰ ‰23 «ƒ¿»«¬»»¬»«»¿∆≈»«»ƒ

Ó‚ÈÂ dk„k ÏBÚiL „Ú24CÎÈÙÏ .25BÏ eÓ‡ Ì‡ , «∆ƒ¿¿«¿»¿ƒ¿…¿ƒ»ƒ»¿
ÌÈL26‡Ï :ÓB‡ ‡e‰Â ,‰ÙeÁ ‰ÁÙL zÏÚa : ¿«ƒ»«¿»ƒ¿»¬»¿≈…

È‰L ;Ô‰Èt ÏÚ Ôa˜ ‡ÈÓ BÈ‡Â ,ÔÓ‡  ÈzÏÚa»«¿ƒ∆¡»¿≈≈ƒ»¿»«ƒ∆∆¬≈
B˙‡Èa Ób Ì‡ Ú„BÈ ‡e‰27Ó‡L ‰ÊÂ ,Ó‚ ‡Ï B‡ ≈«ƒ»«ƒ»…»«¿∆∆»«

ÈzÓ‚ ‡Ï ÓBÏk  ÈzÏÚa ‡Ï28. …»«¿ƒ¿«…»«¿ƒ

מלקות.23) - חרופה והשפחה קרבן, - משום 24)הבועל
שכבת  אשה את ישכב  כי  "ואיש כ): יט , (ויקרא שנאמר
גמר  ולא כדרכה שבעל או כדרכה, שלא בעל ואם זרע ",
להתעבר  ראוייה שאינה זרע , לשכבת נחשב  זה אין ביאתו,

אלו. ביאתו.25)מביאות שיגמור עד חייב  שאינו מכיוון
עדים.26) גמר 27)שני  אם לראות יכולים אינם והעדים

עדים 28)ביאתו. שאם א הלכה ג פרק  למעלה ראה
נעשה  אכל שלא אומר והוא חלב  שאכל אותו מעידים
מאיר. דרבי  וכחכמים מזיד אלא שוגג אכלתי  לא כאומר
על  חלק  שלא יב :) (כריתות מודה מאיר רבי  אף  וכאן
רשע . להיעשות רוצה אדם שאין למזיד, משוגג אלא חכמים

.‰‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a‰29‡l‡ iÁ BÈ‡  ‰a‰ ˙B‡Èa «»««ƒ¿»ƒ«¿≈≈«»∆»
„Á‡ ÌL‡30‰a‰ ˙B‡Èa ‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a‰ ?„ˆÈk . »»∆»≈««»««ƒ¿»ƒ«¿≈

‡e ÊÁÂ BÏ Ú„BÂ ‰‚‚La ‰ÈÏÚ ‡aL B‡ ,ÔB„Êa¿»∆»»∆»ƒ¿»»¿«¿»«»
‰ÈÏÚ‰‡Óa ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ ,BÏ Ú„BÂ ‰‚‚La »∆»ƒ¿»»¿«¬ƒ≈»¿»ƒ¿≈»

˙BÓÏÚ‰31„Á‡ ÌL‡ È˜Ó 32ÏÚ BÏ tk˙Óe ∆¿»«¿ƒ»»∆»ƒ¿«≈«
ÌÈc ‰na .˙B‚‚M‰ ÏÚÂ daL ˙BB„f‰ ÏÚ ,Ïk‰«…««¿∆»¿««¿»«∆¿»ƒ
˙BÁÙL ÏÚ ‡a‰ Ï‡ ;˙Á‡ ‰ÁÙLa ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿ƒ¿»««¬»«»«¿»

˙Á‡ ÌÏÚ‰a elÙ‡ ,‰a‰33Ïk ÏÚ ÌL‡ iÁ  «¿≈¬ƒ¿∆¿≈«««»»»«»
‰ÁÙLÂ ‰ÁÙL34. ƒ¿»¿ƒ¿»

שכתוב 30)חרופה.29) ממה שם בגמרא זאת ונלמד
על  וגו' האשם באיל הכהן עליו "וכיפר כב ) יט , (ויקרא
זו, בבעילה שחטא חטא מכל "שעניינו חטא" אשר חטאתו
השפחה  אבל לבועל, הוא זה וכל עליו". מכפר האשם איל
חייבי כשאר וביאה ביאה כל על מלקות "חייבת עצמה

מזידה". הייתה אם גם 31)לאווין, הרי  לו נודע  לא שאם
למעלה  כמפורש אחת חטאת אלא חייב  אינו איסורין בשאר

א. הלכה ה שלמי32)פרק  עב . בשבת שאמרו פי  על אף 
- תחילה חטאו לו שייוודע  צריך וודאי  שבאשם שסובר
להלן  כן רבינו פסק  והרי  חרופה. בשפחה מחלקות הידיעות

שם  שאמרו בכריתות, הנ"ל הסוגיא על רבינו סמך - י  הלכה
הרי אחת, אלא חייב  אינו חרופה בשפחה העלמות שבחמש

חרופה. בשפחה מחלקות הידיעות הייתה 33)שאין שלא
לביאה. ביאה בין המחלקים 34)ידיעה הם שהגופים

(שם) שנאמר מיוחד, קרבן ושפחה שפחה כל על לחייבו
ושפחה. שפחה כל על לחלק  שפחה", "והיא

.Â‰ÁÙL ÏÚa35Á‡ dÏÚe ÊÁÂ ,BÓL‡ LÈÙ‰Â »«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¬»¿»«¿»»««
;˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ iÁ  BÓL‡ LÈÙ‰L∆ƒ¿ƒ¬»«»«»««¿««

˙˜lÁÓ ‰LÙ‰‰L36Á‡Â È˜‰L ÈÓk ‡ˆÓÂ , ∆««¿»»¿«∆∆¿ƒ¿»¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿««
˙Á‡ ÌÏÚ‰a ˙BÏÈÚa LÓÁ ÏÚa Ì‡ ÔÎÂ .ÏÚa Ck»»«¿≈ƒ»«»≈¿ƒ¿∆¿≈««

Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ BÏ Ú„BÂ ,˙Á‡ ‰ÁÙLa37LÈÙ‰Â ¿ƒ¿»««¿««««≈∆¿ƒ¿ƒ
ÌL‡ LÈÙÓ  ‰iM‰ ÏÚ Ú„B Ck Á‡Â ,BÓL‡¬»¿««»«««¿ƒ»«¿ƒ»»

Á‡38ÏÈ‡B‰ ,Ôlk eÈ‰ ˙Á‡ ÌÏÚ‰aL Èt ÏÚ Û‡ . «≈««ƒ∆¿∆¿≈««»À»ƒ
Á‡ ÏÚBk ‡ˆÓ ,LÈÙ‰L Á‡ ‡l‡ BÏ Ú„B ‡ÏÂ¿…«∆»««∆ƒ¿ƒƒ¿»¿≈««

‡e‰ „Á‡ ‰ÁÙMa „ÈÊn‰Â ‚‚BM‰ ÔÈcL .LÈÙ‰L39. ∆ƒ¿ƒ∆ƒ«≈¿«≈ƒ«ƒ¿»∆»

אפילו 35) ביאות כמה עליה שהבא חרופה שפחה כלומר,
אחת. אלא חייב  אינו ביניהן לו בשבת 36)נודע  אמרו כן

בידיעה  צורך אין וודאי  שבאשם שסובר למי  אפילו שם
הדין  הוא כן אם מחלקת, שהפרשה הוא מודה בתחילה,
שההפרשות  - בשפחה מחלקות אינן שידיעות לדידן,

ידיעה 37)מחלקות. חלב  אכילת שלעניין פי  על שאף 
הידיעה  שאין חרופה, בשפחה כאן - מחלקת עבירה שלאחר
אלא  עבירה, לאחר מחלקת שאינה בוודאי  באמצע , מחלקת

הפרשה. גם עימה יש כן שבגמרא 38)אם פי  על [אף 
לא  הפרשה דלאחר "מעשה אלא: אמרו לא שם) (שבת
ואחר  קרבן, והפריש לו ונודע  בעל אם כלומר, קאמינא",
המעשים  שלאחר הפרשה דין הזכירו לא אבל בעל, שוב  כך
שם: שאמרו ממה רבינו זאת למד - מחלקת היא אם
והפריש  ובעל וחזר בעל מעתה אלא המנונא רב  לה "מתקיף 
חייב  דאינו נמי  הכי  שאבעול, עד לי  המתינו ואמר קרבן
נראה  ומזה ובעל" וחזר "בעל הזכירו הרי  - אחת"? אלא
הבעילות  שתי  על שניים אשמות: שלושה כאן שחייב 
הרי - הפרשה שלאחר בעילה על ואחד להפרשה שקדמו

מחלקת]. המעשים שלאחר שהפרשה ולפיכך 39)מפורש
הפרשה. גם איתן שתהיה עד מחלקות בלבדן הידיעות אין

.ÊÏÊb‰ ÏÚ40‰Ëet ‰ÂMÓ B„Èa LiL ÈÓ Ïk ?„ˆÈk ««»≈≈«»ƒ∆≈¿»ƒ»∆¿»
‰ÏÚÓÂ41BÏÊbL ÔÈa ,Ï‡OÈ ÔBÓnÓ42BbL ÔÈa43, »«¿»ƒ»ƒ¿»≈≈∆¿»≈∆¿»

B‡ ˙eÙzL ÌeMÓ B‡ ,e‰ÂÏ‰ B‡ BÏˆ‡ B„È˜Ù‰L ÔÈa≈∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»ƒÀ»
ÌÈÎc ‡MÓ44Ba ÙÎÂ ,45ÔB„Êa ÔÈa ,˜MÏ ÚaLÂ ƒ¿»¿»ƒ¿»«¿ƒ¿««∆∆≈¿»

‰‚‚La ÔÈa46e‰ÊÂ .B‡ËÁ ÏÚ ÌL‡ ‡ÈÓ ‰Ê È‰  ≈ƒ¿»»¬≈∆≈ƒ»»«∆¿¿∆
tk˙Ó ÔÈ‡L ,‰Bza LÙÓe .˙BÏÊb ÌL‡ ‡˜p‰«ƒ¿»¬«¿≈¿…»«»∆≈ƒ¿«≈

ÂÈÏÚÏ B„ÈaL ÔBÓn‰ ÈLiL „Ú ‰Ê ÌL‡a BÏ47; ¿»»∆«∆»ƒ«»∆¿»ƒ¿»»
LÓÁ‰ Ï‡48‰tk‰ kÚÓ BÈ‡49e‡a k . ¬»«…∆≈¿«≈««»»¿»≈«¿

BÊ ‰ÚeLa iÁ ‰È‰È È˙ÓÈ‡ ,˙BÚeL ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿≈»«ƒ¿∆«»ƒ¿»
‰Ê ÌL‡ ‰ÈÏÚ È˜nL50eËt ‰È‰È È˙ÓÈ‡Â , ∆«¿ƒ»∆»»»∆¿≈»«ƒ¿∆»

ÔÈÓk ˙Ba ˙BÓL‡ iÁ˙È C„ BÊ È‡ ÏÚÂ ;‰pnÓƒ∆»¿«≈∆∆ƒ¿«≈¬»«¿ƒ¿«
Á ‰È‰È ‡Ï C„ BÊ È‡ ÏÚÂ ,˙BÚeM‰ eiÁ‡l‡ i ƒ«¿¿«≈∆∆…ƒ¿∆«»∆»

„Á‡ ÌL‡51. »»∆»
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אשם.40) קרבן זה על אינו 41)שיש מפרוטה פחות אבל
פטור  פרוטה משווה פחות על ונשבע  והכופר ממון,

הפקדון. ובפרהסיא 42)משבועת בגלוי  אדם ממון שלקח 
יד. ידו 43)בחוזק  שפשט  כגון בסתר אדם ממון שלקח 

יודעים. הבעלים ואין חבירו כיס  או 44)לתוך עושק , כגון
לו  נתן ולא מלאכה לו עשה או בה, וכיחש אבידה מצא

הממון.45)שכרו. לו שיחזיר זה 46)כשתבעו ולמדו
משבועת  תחטא", - "תחטא שווה בגזירה שם בגמרא

ואשם 47)העדות. יחטא כי  "והיה כגֿכה) (שם שנאמר
אשמו  ואת וגו' אותו ושלם וגו' גזל אשר הגזלה את והשיב 
באשם. מתכפר הגזילה השבת אחר שרק  הרי  וגו'". יביא
גזילו  הביא שלא עד אשמו "הביא במשנה: קי . קמא ובבבא
הגר  בגזל שנאמר ממה כן למדו קיא. שם ובגמרא יצא". לא
עליו", בו יכפר אשר הכיפורים איל "מלבד ח ): ה, (במדבר
מתכפר  שאינו להורות, עתיד, בלשון יכפר" "אשר נאמר הרי 

לכהן. הגזילה את שישיב  אחרי  כך, אחר שהוא 48)אלא
מארבעה  אחד שהוא הקרן, על חומש להוסיף  מחוייב 
בראשו  אותו "ושלם כד) שם, (ויקרא שכתוב  מפני  מהקרן

עליו". יוסף  "נתן 49)וחמישיתיו במשנה: שם קמא בבא
אי החומש את נתן ולא הקרן ולמדו את מעכב ", החומש ן

מן  הנהנה (=מן מהקדש הדיוט  קיא. שם בגמרא כן
הכפרה, את החומש מעכב  לא מעל אם הקדש מה ההקדש)

הכפרה. את מעכב  החומש אין הדיוט  כלומר,50)אף 
ואימתי זו שבועה על גזלות אשם קרבן מתחייב  אימתי 

שבועות.51)פטור. וכמה כמה על

.Á‰ÏÈÚn‰ ÏÚ52‰Ëet ‰ÂMÓ ‰‰p‰ Ïk ?„ˆÈk53 ««¿ƒ»≈«»«∆¡∆ƒ»∆¿»
‰‚‚La Lc˜‰‰ ÔÓ54ÛÈÒBÈÂ ‰‰pM ‰Ó ÈÊÁÓ  ƒ«∆¿≈ƒ¿»»«¬ƒ«∆∆¡»¿ƒ

BÏ tk˙ÈÂ ÌL‡ È˜ÈÂ LÓÁ55e‡a Îe . …∆¿«¿ƒ»»¿ƒ¿«≈¿»≈«¿
,‰tk‰ ÔÈkÚÓ Ôw‰Â Ôaw‰L ,‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿ƒ»∆«»¿»¿«∆∆¿«¿ƒ««»»

kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡Â56. ¿≈«…∆¿«≈

אשם.52) קרבן זה על שיש א הלכה למעלה ראה
בשווה 53) "הנהנה נה. מציעא ובבא יח . מעילה משנה

מעל". ההקדש מן ומשלם 54)פרוטה לוקה במזיד אבל
בלבד. מעל 55)קרן תמעול כי  "נפש טוֿטז) (שם, שנאמר

אשר  ואת לה' אשמו את והביא ה' מקדשי  בשגגה וחטאה
וגו'". עליו יוסף  חמישיתו ואת ישלם הקדש מן חטא

ואשם 56) איל - האשם" באיל עליו "יכפר (שם) שנאמר
מעכב . החומש ואין מעכבין

.ËÔÈÈeÁÓz ‰MÓÁa Ba ÔÈÏÚBnL cÓ ÏÎB‡‰57 »≈ƒ»»∆¬ƒ«¬ƒ»«¿ƒ
LÈ Ì‡ ,„Á‡ ÁfÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈««««ƒ∆ƒ∆«∆»ƒ≈
ÏÚ ÌL‡ iÁ  ‰Ëet ‰ÂL ‰ÏÈÎ‡Â ‰ÏÈÎ‡ ÏÎa¿»¬ƒ»«¬ƒ»»∆¿»«»»»«

„Á‡Â „Á‡ Ïk58,‰ÏÈÚÓa ÔÈ˜lÁÓ ÔÈÈeÁÓz‰L ; »∆»¿∆»∆««¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»
‰a‰ ÔÈÈÓk Ô‰ È‰Â59ÌÈ˜ÏÁÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «¬≈≈¿ƒƒ«¿≈««ƒ∆≈À¿»ƒ

˙B˙k‰ eiÁa60È‰L :‰ÏÈÚÓa LÈ ‰˙È ‡ÓÁ . ¿ƒ«¿≈À¿»¿≈»≈ƒ¿ƒ»∆¬≈
‰‰pk ‰p‰Ó‰ da ‰OÚ61‰aÓ ÔÓÊÏ ˙ÙËˆÓe ,62, »»»«¿«∆«∆¡∆ƒ¿»∆∆ƒ¿«¿À∆

B˙eÁÈÏL ‰OÚL ÁÈÏLÂ63ÁlLÓ‰ iÁ 64‰Ó ; ¿»ƒ«∆»»¿ƒ«»«¿«≈««
.ÔÈeq‡‰ ‡La el‡ ÌÈc ÔÈ‡M∆≈¿»ƒ≈ƒ¿»»ƒƒ

בחמשה 57) כלומר, נפרדות, קערות בחמש שמתבשלים

תבשילים. יהושע 58)מיני  רבי  "אמר טו: בכריתות משנה
שהוא  אחת בהעלם תמחויין בה' אחד מזבח  באוכל שמעתי 

מעילה". משום ואחת אחת כל על כלומר,59)חייב 
ואיסור  איסור כל על שחייב  איסורים מיני  כמה אכל כאילו

האיסורים 60)בנפרד. שבשאר שם ו פרק  למעלה ראה
מחלקים. תמחויין לשני61)אין נותן אחד אם כלומר,

ולא  הנותן, חייב  - ממנו שייהנה או שיאכלנו הקדש דבר
שם). (רש"י  שקיבל מדבר 62)זה זית חצי  אכל שאם

אכל  שנים, שלוש אחר אפילו רב , זמן ולאחר בו, שמועלין
אשם  לחייבו הזיתים חצאי  שני  מצטרפין - שני  זית חצי 
טו) (שם, שנאמר ממה יח :) (שם זאת ולמדו מעילה,
גם  מרבה מעל" "תמעול הכפולה הלשון מעל". "תמעול

כזה. ונתן.63)צירוף  לאורחים זה בשר תן לו שאמר
הבית 64) בעל שליחותו שעשה "השליח  כ. מעילה משנה

"אין  בהם: שאמרו האיסורים, בכל כן שאין מה מעל",
חייב . והשליח  עבירה" לדבר שליח 

.ÈB‡ËÁ BÏ Ú„eiL CÈˆ È‡cÂ ÌL‡ iÁÓ‰ Ïk»«¿À»»»««»ƒ∆ƒ»«∆¿
È˜È Ck Á‡Â ‰lÁz65BÈ˜‰ Ì‡ Ï‡ ;BÓL‡ ¿ƒ»¿««»«¿ƒ¬»¬»ƒƒ¿ƒ

‰ÏBÚ BÈ‡  È˜‰L Á‡ BÏ Ú„BÂ BÏ Ú„eiL Ì„…̃∆∆ƒ»«¿«««∆ƒ¿ƒ≈∆
BÏ66„Á‡  È‡cÂ ÌL‡ ÂÈÏÚ ÔÈiÁL ‡ËÁ ÏÎÂ .¿»≈¿∆«»ƒ»»»»««∆»

ÁeLÓ Ô‰k „Á‡Â CÏn‰67ÔÈÂL ı‡‰ ÌÚ ‡L B‡ «∆∆¿∆»…≈»«¿»«»»∆»ƒ
Ba68.

"והיה 65) כגֿכה) (שם, שכתוב  כך, משמע  הפסוק  פשטות
ולדעת  בתשובה לשוב  בעצמו כשיכיר ואשם" יחטא כי 
אשמו  ואת וכו' הגזלה את והשיב  ואשם "חטא כי  ולהודות

וכו'". בית 67)יביא בימי  גדול אחר אשם להביא וצריך
המשחה. בשמן שנמשח  מה 68)ראשון, אשם. שחייבים

אינו  המשוח  שהכהן שווים, שאינם תלוי , באשם כן שאין
שהמלך  הם, חלוקים חטאת קרבן לעניין כן וכמו בו. חייב 
עם  ושאר בקר, בן פר - המשוח  והכהן עזים, שעיר מביא

הצאן. מן נקבה או עזים שעירת מביאין הארץ 

.‡È˜tzÒ Ì‡ ,È‡cÂ ÌL‡ ÂÈÏÚ ÔÈiÁL ‡ËÁ Ïk»≈¿∆«»ƒ»»»»««ƒƒ¿«≈
ÌeÏkÓ eËt  e‰‡OÚ ‡Ï B‡ e‰‡OÚ Ì‡ BÏ69. ƒ¬»»…¬»»»ƒ¿

iÁ BÈ‡  ‰ÏÈÚÓ ˜ÙÒ B„È ÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«»«»¿≈¿ƒ»≈«»
ÌeÏk70.‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk , ¿¿∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»

כרת 69) שזדונו דבר על אלא תלוי , אשם חייב  שאינו
עקיבא  ורבי  חכמים בו נחלקו זה ודבר חטאת. ושגגתו

כחכמים. רבינו ופסק  כב . כריתות הזכיר 70)במשנה
רבי של המחלוקת שבה משום מעילה ספק  מיוחד באופן

הנ"ל. וחכמים עקיבא

.ÈÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ ÔÈlÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á ÂÈÙÏ ‰˙È‰»¿»¿»»¬ƒ»∆Àƒ«¬ƒ»∆
 ‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ,Lc˜‰∆¿≈»«««≈∆¿≈»«≈ƒ

eËt71ÏÚ ÌL‡ ‡ÈÓ  ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â ÊÁ ; »»«¿»«∆«¿ƒ»≈ƒ»»«
B˙ÏÈÚÓ72ÔÈeËt Ô‰ÈL  ‰iM‰ ˙‡ Á‡ ÏÎ‡ ;73. ¿ƒ»»««≈∆«¿ƒ»¿≈∆¿ƒ

ו 71) לא, או בהקדש מעל אם ספק  חכמים שהוא כדברי 
במשנה. כב  שם עקיבא, רבי  על שהרי72)החולקים

מעל. או 73)וודאי  מעל אם בספק  הוא מהם אחד כל כי 
לא.
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.‚ÈÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á74ÏÎ‡ ,Lc˜‰ ÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ ¬ƒ»∆≈∆«¬ƒ»∆∆¿≈»«
Ô‰Ó ˙Á‡75ÏÎ‡ ;ÏÁ ÌeMÓ ÈeÏz ÌL‡ ‡ÈÓ  ««≈∆≈ƒ»»»ƒ≈∆»«
‰iM‰ ˙‡76ÏÁ‰ ÏÚ ˙‡hÁ ‡ÈÓ 77È‡cÂ ÌL‡Â ∆«¿ƒ»≈ƒ«»««≈∆¿»»««

Lc˜‰‰ ÏÚ ‰ÏÈÚÓ ÏL78˙‡ ÏÎ‡Â Á‡ ‡a ;‰iM‰ ∆¿ƒ»««∆¿≈»«≈¿»«∆«¿ƒ»
ÈeÏz ÌL‡ ‡ÈÓ ÈM‰ Û‡ 79ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á .80 ««≈ƒ≈ƒ»»»¬ƒ»∆≈∆

‡ÈÓ  Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ,Lc˜‰ ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ«¬ƒ»∆≈∆∆¿≈»«««≈∆≈ƒ
˙‡hÁ81ÏÚ BÏ Ú„BpL Á‡ ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡ ; «»»«∆«¿ƒ»««∆««

‰BL‡‰82˙B‡hÁ ÈzL ‡ÈÓ 83ÏÚ È‡cÂ ÌL‡Â »ƒ»≈ƒ¿≈«»¿»»«««
B˙ÏÈÚÓ84‡ÈÓ ‰Ê  ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â Á‡ ‡a ; ¿ƒ»»«≈¿»«∆«¿ƒ»∆≈ƒ

˙‡hÁ ‡ÈÓ ‰ÊÂ ˙‡hÁ85„Ïa86e‡a k . «»¿∆≈ƒ«»ƒ¿«¿»≈«¿
eq‡ ÛÒB ÌÚË ‰ÊÈ‡Ó ˙BeÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿«¬»¬≈≈∆««»ƒ

ÏÁ eq‡ ÏÚ Lc˜‰87el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿≈«ƒ≈∆¿≈…«≈¿≈
.ÔÈeq‡‰»ƒƒ

שהביא 76)בשוגג.75)חולין.74) אחר אפילו בשוגג
תלוי . חלב 77)אשם והאוכל חלב , וודאי  אכל שהרי  שם.

חטאת. חייב  הקדש.78)בשוגג של הוא מהן אחת שהרי 
אשם 79) שחייב  לא או חלב  אכל ספק  הוא זה גם כי  שם.

קבוע . איסור זהו כי  ז הלכה למעלה וראה תלוי .
חטאת 81)חולין.80) וחייב  חלב , הן החתיכות שתי  שהרי 

על  תלוי  אשם חייב  ואינו בשגגה. חלב  אכילת איסור על
ספק  על מחייבים שאין כחכמים שפוסק  משום הקדש ספק 

אינו 82)מעילה. אחד, בהעלם אבל מחלקות. שהידיעות
אחת. אלא על 83)חייב  אחת חלב , של אכילות שתי  על

הקדש. של חלב  חתיכת על ואחת החולין חלב  חתיכת
חלב 84) מאיסור וחוץ  הקדש, של חלב  חתיכת אכל שהרי 

גם בהקדש.עבר מעילה איסור שהרי85)על במשנה, שם
וודאי . חלב  אכל מהם אחד אשם 86)כל חייבים ואינם

מעילה. ספק  על חל 87)תלוי  איסור ש"אין פי  על שאף 
שהוא  מפני  חלב , איסור על הקדש איסור חל - איסור" על
באכילה, אלא אסור היה לא הזה שהחלב  מוסיף , איסור
איסור  בו שנוסף  ומתוך בהנאה, גם נאסר וכשהקדישו
חלב  משום גם לחייבו אכילה איסור גם עליו נוסף  הנאה,
על  חל "איסור אמרו מוסיף  ובאיסור הקדש, משום וגם

איסור".

   1 
כריתות,1) לשאר וקדשיו מקדש שגגת בין מה יבאר

אותו. מביאים אם מספק  קרבן והחייבים

.‡‰ML2„BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa˜ eÈ˜iL Ô˙ÂˆÓ3el‡Â , ƒ»ƒ¿»»∆«¿ƒ»¿»∆¿≈¿≈
:Ô‰Úˆn‰ .‡4˙„ÏBi‰Â . .5˙ÚeL ÚaLp‰Â .‚ . ≈«¿…»¿«∆∆¿«ƒ¿»¿«

˙e„Ú‰6‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa7˙ÚeL ÚaLp‰Â .„ . »≈≈¿»≈ƒ¿»»¿«ƒ¿»¿«
˜MÏ Èeha8‰‚‚La9L„˜ ÏÎ‡L ‡Óh‰Â .‰ . ƒ«∆∆ƒ¿»»¿«»≈∆»«…∆

‰‚‚La10.‰‚‚La Lc˜nÏ ÒÎpL ‡Óh‰Â .Â . ƒ¿»»¿«»≈∆ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»»

משום 2) "חמשה", תנן ט .) (כריתות ובמשנה אנשים.
למקדש, שנכנס  וטמא קודש שאכל טמא מונה שהמשנה
(כסף ֿמשנה). לשתים אותם מונה רבנן ואילו לאחד.

בהמה;3) מביא עשיר, היה שאם קבוע . שאינו קרבן כלומר,
למעלה  ראה האיפה, עשירית או עוף  מביא עני  היה ואם

ד. הלכה "וביום 4)פ "א כאֿכב ): י , יד, (ויקרא שנאמר
וגו' דל ואם וגו' וכבשה תמימים כבשים שני  יקח  השמיני 

וגו'". תורים ושתי  וגו' כבש יב ,5)ולקח  (שם שנאמר
לעולה  שנתו בן כבש תביא וגו' טהרה ימי  "ובמלאות וֿח )
שה  די  ידה תמצא לא ואם וגו' לחטאת תור או יונה ובן
ואחד  לעולה אחד יונה בני  שני  או תורים שתי  ולקחה

וגו'". בעל 6)לחטאת ותבעם ממון עדות העדים שידעו
שאינן  ונשבעו העידו ולא בעדותן וכפרו לו, להעיד העדות
מהלכות  א (פרק  העדות שבועת היא זו עדות, לו יודעין
תחטא  כי  "ונפש וֿז) א, ה, (שם ונאמר יב ). הלכה שבועות
או  כשבה וגו' אשמו את והביא וגו' אלה קול ושמעה
שתי וגו' והביא שה די  ידו תגיע  לא ואם וגו' עזים שעירת

וגו'". משום 7)תורים נלמד שם, ובגמרא ט . שם משנה
- העדות (בשבועת וכאן "ונעלם", בתורה נאמר שבכולן
על  התורה שחייבה משום הרי  "ונעלם", נאמר לא א) שם,

כשוגג. או 8)המזיד ואכל. יאכל, שלא (=לעתיד) שנשבע 
אכל, שלא (=לעבר) שנשבע  או אכל. ולא שיאכל, שנשבע 
ד, (שם, ואמר ג). הלכה (שם אכל ולא שאכל, או ואכל.
את  והביא וגו' בשפתים לבטא תשבע  כי  נפש "או וֿז)
די ידו תגיע  לא ואם וגו' עזים שעירת או כשבה וגו' אשמו

יונה". בני  שני  או תורים שתי  וגו' והביא שנאמר 9)שה
ממנו". "ונעלם ד) נפש 10)(שם, "או ב ֿג) (שם, שנאמר

להלן  וראה וגו'". ממנו ונעלם וגו' טמא דבר בכל תגע  אשר
בטמא  מדבר הזה שהפסוק  למדו השמועה מפי  כי  ה, הלכה
למעלה  וראה ידע . ולא קודש שאכל טמא או למקדש שנכנס 

ג. הלכה פ "א

.˙„ÏBi‰ Ôa˜11Ok ‰‡ÈÓ  ‰ÈLÚ ‰˙È‰ Ì‡ : »¿««∆∆ƒ»¿»¬ƒ»¿ƒ»∆∆
ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙‡hÁÏ Bz B‡ ‰BÈ Ôe ‰ÏBÚÏ B˙L Ôa∆¿»¿»∆»¿«»¿ƒ≈
ÌÈBz ÈzL ‰‡ÈÓe „BÈ da˜ È‰  ˙‚OÓ d„È»»«∆∆¬≈»¿»»≈¿ƒ»¿≈ƒ
elÙ‡ .˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL B‡¿≈¿≈»∆»»¿∆»«»¬ƒ

ÂÈÎÒÏ ˙‚OÓ dÈ‡Â ‰OÏ ˙‚OÓ d„È ‰˙È‰12 »¿»»»«∆∆¿∆¿≈»«∆∆ƒ¿»»
ÈÚ Ôa˜ ‰‡ÈÓ13. ¿ƒ»»¿«»ƒ

הלכה 11) כפרה מחוסרי  מהלכות בפ "א וראה וֿח . יב , שם
ב 12)ג. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ "ב  ראה

נסכים: גם טעון לעולה הקרב  היולדת שכבש ד, והלכה
רביעית  לנסך ויין שמן, ההין ברביעית בלול סולת עשרון

זה 13)ההין. דין ונלמד יונה, בני  שני  או תורים שתי 
(שם, שנאמר ממה א) הלכה ד פרק  תזריע  (פרשת בספרא
שה  לה יש שאם ללמד שה", די  ידה תמצא לא "ואם א)

עני . קרבן שמביאה - זה לשה הנצרכים הדברים לה ואין

.‚˙BÓ‰a LÏL ‡ÈÓ  ‰ËiLk Úˆn‰14Ô‰Ó . «¿…»¿∆ƒ¿«≈ƒ»¿≈≈∆
‰OÎÂ ,ÌL‡ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,ÌÈOk ÈL15 ¿≈¿»ƒ∆»»¿∆»»»¿ƒ¿»

B‡ ÌÈBz ÈzL ‡ÈÓ  ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡ .˙‡hÁÏ¿«»ƒ≈»«∆∆≈ƒ¿≈ƒ
OÎÂ ,˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL¿≈¿≈»∆»»¿∆»«»¿∆∆

.ÌL‡Ï¿»»

כפרה 14) מחוסרי  מהלכות בפ "א וראה כאֿכב . י , יד, שם
ג. הכבשים.15)הלכה מן נקבה

.„˙e„Ú‰ ˙ÚeL ÏÚ16Èeha ˙ÚeL ˙‚‚L ÏÚÂ17 «¿«»≈¿«ƒ¿«¿«ƒ
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ÂÈL„˜ ˙‡ÓËÂ Lc˜Ó ˙‡ÓË ˙‚‚L ÏÚÂ18‡ÈÓ ¿«ƒ¿«À¿«ƒ¿»¿À¿«»»»≈ƒ
‰aOk19‰ÈÚO B‡20˙BÚew‰ ˙B‡hÁ‰ ‡Lk ,21. ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿»««»«¿

Èa ÈL B‡ ÌÈBz ÈzL ‡ÈÓ  ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»«∆∆≈ƒ¿≈ƒ¿≈¿≈
˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â .˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ»∆»»¿∆»«»¿ƒ≈»«∆∆

‰ÙÈ‡‰ ˙ÈÈOÚ ‡ÈÓ  ÛBÚÏ22‰Èew‰ ‡È‰Â .˙ÏÒ »≈ƒ¬ƒƒ»≈»…∆¿ƒ«¿»
˙BÎÏ‰a ‰ÈOÚÓ eLt˙ kL ,‡ËBÁ ˙ÁÓƒ¿«≈∆¿»ƒ¿»¿«¬∆»¿ƒ¿

˙Baw‰ ‰OÚÓ23. «¬≈«»¿»

א).16) הלכה (למעלה בשגגה בין בזדון ה,17)בין שם
וֿז. וֿז.18)ד, ב ֿג, הכבשים.19)שם, מן נקבה

העזים.20) מן ד.21)נקבה הלכה פ "א למעלה ראה
יא.22) פי "ז.23)שם,

.‰‰Ê LÙÓe ‰Bza ÔÈLÙÓ el‡‰ ˙Baw‰ Ïk»«»¿»»≈¿…»ƒ«»¿…»∆
‰‚‚La Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓhÓ ıeÁ ,Ô‡È‰Ï iÁL∆«»«¬ƒ»ƒ»≈∆ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»»

L„˜ ÏÎ‡ B‡24‡ËÁ˙ Èk LÙÂ :ÌL e˙k CkL . »«…∆∆»»»¿∆∆ƒ∆¡»
‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ25ÏÎa Úbz L‡ LÙ B‡ .ÓB‚Â ¿»¿»»»¿≈∆∆¬∆ƒ«¿»

‡ÓË c26‡hÏ ÚM˙ Èk LÙ B‡ .ÓB‚Â »»»≈¿≈∆∆ƒƒ»«¿«≈
ÌÈ˙ÙO27‰l‡Ó ˙Á‡Ï ÌL‡È ÈÎ ‰È‰Â .ÓB‚Â ƒ¿»«ƒ¿≈¿»»ƒ∆¿«¿««≈≈∆

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÓB‚Â28Ôa˜ Ô‡k iÁL ‰fL , ¿≈ƒƒ«¿»»¿∆∆∆ƒ≈»»¿»
L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ ÒÎÂ ‡ÓËpLk  ‡ÓhÏ«»≈¿∆ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ¿»»«…∆

Ú„È ‡Ï ‡e‰Â29‰Ïaw‰ ÈtÓ c‰L Èt ÏÚ Û‡ .30 ¿…»«««ƒ∆«»»ƒƒ««»»
LÙÓk ‡e‰ È‰ 31‰Bz ‰iÁ LeÙa È‰L , ¬≈ƒ¿…»∆¬≈¿≈ƒ¿»»

Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓhÏe L„˜ ÏÎ‡L ‡ÓhÏ ˙k32. »≈«»≈∆»«…∆«»≈∆ƒ¿««ƒ¿»
ÁfÓ Oa ÏÎ‡z L‡ LÙp‰Â :Ó‡ ÏÎB‡a¿≈∆¡«¿«∆∆¬∆…«»»ƒ∆«
ÒÎpe .‰˙ÎÂ ÂÈÏÚ B˙‡ÓËÂ '‰Ï L‡ ÌÈÓÏM‰«¿»ƒ¬∆«¿À¿»»»¿ƒ¿¿»«ƒ¿»
Ï‰w‰ CBzÓ ‡È‰‰ LÙp‰ ‰˙ÎÂ :Ó‡ Lc˜nÏ«ƒ¿»∆¡«¿ƒ¿¿»«∆∆«ƒƒ«»»

‡nË '‰ Lc˜Ó ˙‡ Èk33Â .˙k ‰Bz ‰iÁL ÔÂÈÎ34 ƒ∆ƒ¿«ƒ≈¿≈»∆ƒ¿»»»≈
ÔÈ‡ÈnL Ôaw‰ Lt ,ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓË ÏÚ«À¿«ƒ¿»¿»»»≈≈«»¿»∆¿ƒƒ

Ô˙‚‚L ÏÚ35. «ƒ¿»»

קרבן 24) להביא שחייבים בתורה מפורשים שאינם בשגגה,
ויורד. העדות.25)עולה שבועת  מפורש 26)זוהי  ולא

בטומאה. למקדש שנכנס  או בטומאה קודש שאכל
ביטוי .27) שבועת ז.28)זוהי  ו: ז.29)בשבועות שם

נאמר  טומאתו". - "טומאתו גזירהֿשוה שלמדו רבא, אמר
אדם  בטומאת יגע  כי  "או ג) ה, (שם ויורד עולה בקרבן כאן
"את  יג) יט , (במדבר מקדש במטמא וכתוב  טומאתו", לכל
לא  נדה מי  כי  מישראל, ההיא הנפש ונכרתה טמא ה' משכן
טומאת  להלן מה - בו" טומאתו עוד יהיה טמא עליו זורק 
שחייבין  זו טומאה היא מה פירש (שלא כאן אף  מקדש,
קודש, ואוכל מקדש. טומאת היא ויורד) עולה קרבן עליה
למה  בהמה חיה, אני  אקרא אומר רבי  בברייתא: (שם) נלמד
נפש  "או ב ) ה, ויקרא כתוב , ויורד עולה (שבקרבן נאמר
בנבלת  או טמאה חיה בנבלת או טמא דבר בכל תגע  אשר
בהמה  גם הרי  "חיה" שמזכיר וכיון וגו'", טמאה בהמה
תאכלו", אשר החיה "זאת ב  יא, שם כתוב  (שהרי  בכללה
וגו' פרסה מפרסת "כל ג) (שם, כתוב  לזה סמוך ומיד
לו  ולמה חיה) בכלל שבהמה הרי  תאכלו", אותה בבהמה
"בהמה  גז"ש ללמוד כדי  טמאה", "בהמה גם כאן להזכיר

ונאמר  טמאה", "בהמה כאן נאמר טמאה": בהמה - טמאה
תגע  כי  "ונפש בטומאה קדשים באוכל כא) ז, (שם להלן
שקץ  בכל או טמאה בבהמה או אדם בטומאת טמא, בכל
הנפש  ונכרתה לה' אשר השלמים זבח  מבשר ואכל טמא,
בטומאה, קודש אוכל לענין מדובר שם מה מעמיה", ההיא
באוכל  מדובר טומאה, שכתוב  ויורד) עולה (בקרבן כאן אף 

בטומאה. אלא 30)קודש בתורה, מפורש זה אין שהרי 
בגזירהֿשוה. במזיד.32)בתורה.31)נלמד

משכן 33) "את יג) יט , (שם הפסוק  מן זאת למדו יד: במכות
עז, לאֿתעשה המצוות בספר וראה ונכרתה". טמא ה'

שי . שם ו:35)במזיד.3)4ובהערה שבועות בברייתא
וגו'") טמא דבר בכל תגע  אשר (=נפש הכתוב  שאין "מנין
מגע  על מחייבו (=שאין וקדשיו מקדש בטומאת אלא מדבר
בטומאה). למקדש נכנס  או בטומאה קודש אכל אלאֿאםֿכן
רש"י ] - [בזדון הטומאה על וענש והזהיר הואיל הוא: ודין
הטומאה  על וענש כשהזהיר מה הטומאה, על קרבן וחייב 
כשחייב  אף  וקדשיו, מקדש טומאת על אלא וענש הזהיר לא
מקדש  טומאת על אלא חייב  לא הטומאה על קרבן

וקדשיו".

.Â˙Ba˜ Ïk36‡ÈÓ dÏÚa  ˙iÁ ‰M‡‰L37ÏÚ »»¿»∆»ƒ»«∆∆«¿»≈ƒ«
‰È„È38‰È‰ Ì‡Â ,ÈÚ Ôa˜ ‡ÈÓ  ÈÚ ‰È‰ Ì‡ . »∆»ƒ»»»ƒ≈ƒ»¿«»ƒ¿ƒ»»

ÈLÚ Ôa˜ ‰È„È ÏÚ ‡ÈÓ  ÈLÚ39Ì„‡ ‡ÈÓe .40 »ƒ≈ƒ«»∆»»¿«»ƒ≈ƒ»»
Ba È„È ÏÚ41B˙ÁÙLÂ BcÚ È„È ÏÚÂ Bza È„È ÏÚÂ42 «¿≈¿¿«¿≈ƒ¿«¿≈«¿¿ƒ¿»

ÈÚ Ôa˜43ÌÈÁfa ÔÏÈÎ‡Óe44. »¿«»ƒ«¬ƒ»«¿»ƒ

זוטא)36) ספרי  בשם יב  משנה מנגעים (פי "ד הר"ש לדעת
והם  לטהרתה, שבאים בקרבנות אלא חייב  הבעל אין
לכפרתה, שבאים קרבנות אבל וסוטה. זיבה לידה, קרבנות
חייב  אינו - בשוגג שבת חיללה או חלב  שאכלה כגון
בנדרים  [ועיין צד. אות שם ישראל בתפארת וראה להביא.

שם]. הש"ס  ובגליון בנגעים 37)לו. משנה להביא, חייב 
קד. מציעא ובבא כד. ובנזיר לה: בנדרים וברייתא שם,

שם).38) בפיה"מ  (רבינו יהודא 39)בשבילה ר' דברי 
אומרים, ואין (כסף ֿמשנה). עליו חולק  ואין שם, במשנה
בעלה, קנה אשה שקנתה מה שהרי  עניה, היא שנשאת כיון
עליה  מביא אלא עשיר, הוא אם אף  עני  קרבן בשבילה יביא
בנגעים  לרבינו, בפיה"מ  ראה כגופו. שאשתו עשיר, קרבן

שם.40)שם. נגעים עשיר. בנו.41)שהוא בשביל
שהמדובר 42) הר"ש, לדעת ואף  כנענים. ובין עבדים [בין

נוהגת  צרעת טומאת הרי  למעלה), (ראה כפרה במחוסרי  רק 
א), הלכה צרעת טומאת מהלכות (פ "ט  כנענים בעבדים גם
מטמאי מהלכות (פ "א זיבה טומאת בהם נוהגת כן וכמו

בקרבנות]. מחוייבים והם ד), הלכה ומושב  אף 43)משכב 
הוא  כי  דוקא, לאו ושפחתו ועבדו ובתו ובנו עשיר. הוא אם
להודיענו  אלו מזכיר אלא אדם, כל בשביל שמביא הדין

על שאף  הסמוכים הגדולים אפילו או הקטנים ובתו בנו
להביא  הכרח  לו שיש ושפחתו), דעבדו (דומיא שולחנו
והיה  שולחנו, על טהרותיו יטמאו שלא כדי  קרבן בשבילם
עצמו  הוא אם עשיר, קרבן בשבילם שיביא לסברא מקום
קרבן  בשבילם מביא אלא כן, הדבר שאין השמיענו - עשיר
שם). נגעים אחרונה, (משנה עליו חסה שהתורה עני ,
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פ "א 44) להלן ראה בקדשים. לאכול מטהרן זה קרבן
אינם  כפרה שמחוסרי  א, הלכה כפרה מחוסרי  מהלכות

ה. הלכה שם וראה קרבנן, שיביאו עד בקדשים אוכלים

.ÊÔa˜ ÔÈ‡ÈÓ ÁÈLÓ Ô‰ÎÂ CÏn‰45˙ÚeL ÏÚ «∆∆¿…≈»ƒ«¿ƒƒ»¿»»«¿«
Lc˜Ó ˙‡ÓË ÏÚ B‡ Èeha ˙ÚeL ÏÚ B‡ ˙e„Ú‰»≈«¿«ƒ«À¿«ƒ¿»

ÂÈL„˜Â46˙BËBÈ„‰ ‡Lk47Ôa˜ e˙k‰ ˜lÁ ‡lL ; ¿»»»ƒ¿»∆¿∆…ƒ≈«»»¿«
ÁÈLÓ Ô‰k ÔawÓe ËBÈ„‰ ÔawÓ CÏÓ48‡l‡ ∆∆ƒ»¿«∆¿ƒ»¿«…≈»ƒ«∆»

˙BÂˆna49BÓk ,‰Úe˜ ˙‡hÁ Ô˙‚‚L ÏÚ ÌÈiÁL «ƒ¿∆«»ƒ«ƒ¿»»«»¿»¿
e‡aL50ÌÈÂL Ôlk „BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa˜a Ï‡ ,51k . ∆≈«¿¬»¿»¿»∆¿≈À»»ƒ¿»

˙BÚeL ˙BÎÏ‰a e‡a52ÏÚ iÁ ‰È‰È È˙ÓÈ‡ , ≈«¿¿ƒ¿¿≈»«ƒ¿∆«»«
È˙ÓÈ‡Â ,Èeha ˙‚‚L ˙ÚeL ÏÚÂ ˙e„Ú‰ ˙ÚeL¿«»≈¿«¿«ƒ¿«ƒ¿≈»«
˙Ba˜ iÁ ‰È‰È C„ ‰Ê È‡ ÏÚÂ ;Ô‰ÈÏÚ eËt ‰È‰Èƒ¿∆»¬≈∆¿«≈∆∆∆ƒ¿∆«»»¿»
iÁ ‰È‰È ‡Ï C„ ‰Ê È‡ ÏÚÂ ,˙BÚeM‰ ÔÈÓk ‰a‰«¿≈¿ƒ¿««¿¿«≈∆∆∆…ƒ¿∆«»

‰tk ÈqÁÓ ˙BÎÏ‰e .„Á‡ Ôa˜ ‡l‡53,‡‡ ∆»»¿»∆»¿ƒ¿¿À¿≈«»»¬»≈
,‰a‰ ˙Ba˜ Úˆn‰Â ˙„ÏBi‰ iÁ˙z C„ ‰ÊÈ‡a¿≈∆∆∆ƒ¿«≈«∆∆¿«¿…»»¿»«¿≈

.„Á‡ Ôa˜ Ô‰Ó „Á‡ Ïk iÁ˙È C„ ‰Ê È‡e¿≈∆∆∆ƒ¿«≈»∆»≈∆»¿»∆»

שפתים 45) ביטוי  ועל הקול שמיעת "על ט . בהוריות משנה
והנשיא  והיחיד פטורין, ביתֿדין וקדשיו מקדש טומאת ועל
חייבין  "אין במשנה ח : שם שאמרו ומה חייבין". והמשיח 
שפתים  ביטוי  ועל הקול שמיעת על וביתֿדין) המשיח  (כהן
רבי דברי  בהם, כיוצא והנשיא וקדשיו, מקדש טומאת ועל
המשיח  כהן שאין שם) (בפיה"מ  רבינו מפרש הגלילי " יוסי 
קרבן  כהדיוט  מביאין אלא עזים, שעיר והמלך פר, מביא
ומה  כאן). וכסף ֿמשנה הראב "ד בהשגת (וראה ויורד עולה
חייב  אינו המלך כי  שם) (במשנה עקיבא רבי  שאמר
מעיד  לא אותו, דנין ולא דן לא שהמלך העדות, בשבועת
שבועות  מהלכות בפ "י  רבינו פסק  (וכן אותו מעידין ולא
שאינו  מעידיו אחד המלך שהיה או וכו' עדיו "היו א הלכה
כל  - העדות") משבועת פטורין ונשבעו, וכו' להעיד ראוי 
לבוא  מלך של מכבודו זה שאין משום אלא אינו זה
והנתבעים  ביתֿהדין באו אם אבל עדותו, להגיד לביתֿהדין
כפר  אם זה ובאופן עדותו, מקבלים שם, והעיד המלך לבית
וראה  שבועה, בקרבן חייב  עדות יודע  שאינו ונשבע 

רוקח . ובמעשה המשנה מנה 46)במרכבת (ה"א) [למעלה
ש"יולדת" לפי  השמיטם; וכאן ויולדת", מצורע  גם רבינו
שאין  ה"ה, מלכים מהלכות בפ "א (ראה במלך לא אינה
ביאת  מהל' בפ "ט  (ראה גדול בכהן ולא מלכה), מעמידים
ו"מצורע ", כהונה). קדושת אין אהרן שבבנות ה"א, מקדש
(ראה  כ"ג מלהיות נפסל כי  שאם בכ"ג, שישנו אע "פ 
במועד  שאמרו ומה במשנה. מה: ובבכורות יב : בהוריות
דכל  גדול כהן והא גדול, כהן לרבות "והצרוע  יד: קטן

כ  ברגל",השנה צרעתו נוהג (מצורע ) שמע ֿמינה וכו' רגל
ופורם, פורע  אינו שעבר, גדול כהן שגם משום היינו
ז, הלכה פט "ו להלן רבינו דברי  ולפי  יא: בהוריות כמפורש
עליו, גדולה כהונה דיני  כל מום, מחמת שעבר גדול כהן גם
שם  בריטב "א ועיין ברגל. אדם ככל הוא הרי  כן ואם
עמודים  ח "ב  שם מפריש ר"י  תלמיד ידידיה ר' ובתוספות
ככהן  המצוות, כל על הבא פר הוא מביא - (8 הערה יזֿיח 
מביא  מום, מחמת שעבר גדול כהן גם הרי  המשמש, גדול

שלענין  כאן, להביא לו והיה שם, פט "ו להלן כמפורש פר
משום  השמיטו - כהדיוט , הוא הרי  ויורד עולה קרבן
עבר  שנצטרע  (=מלך) נשיא שהרי  שייך, אינו שבמלך
וכן  ט , הלכה שם (להלן כהדיוט  הוא והרי  מנשיאותו,
שתי ד"ה ובתוספות כ. שם ועיין קז: בסנהדרין מפורש
הוא  הרי  ויורד, עולה שלענין לומר צריך ואין שנים),

ד,47)כהדיוט ]. הלכה למעלה וראה ויורד. עולה קרבן
ויורד. עולה קרבן עזים 48)מהו שעיר מביא שהמלך

עזים  שעירת - וההדיוט  בקר, בן פר - המשוח  והכהן (זכר),
הכבשים. מן נקבה או ֿ 49)(נקבה) לא מצוות כלומר

א.50)תעשה. הלכה פ "א והכהן 51)למעלה המלך
שבתורה  המצוות "כל (ט .): שם משנה וההדיוט . המשוח 
מביא  היחיד חטאת, שגגתן ועל כרת זדונן על שחייבין
פר  מביאין וביתֿדין ומשיח  שעיר, והנשיא ושעירה, כשבה
מקדש  טומאת ועל שפתים ביטוי  ועל הקול שמיעת ועל וכו'
חייבין". והמשיח  והנשיא והיחיד פטורין, ביתֿדין וקדשיו
ומשיח  ונשיא נפש, ואם באשמות "דכתיב  שם רש"י  ופירש

הן". אחת נפש ט ֿי .52)בכלל ד ֿו, פ "א 53)פרקים
ופ "ד.

.Á‰‚‚Lk ÔB„f‰ ÏÚ Ôa˜ ‡Èn‰ Ïk54‰È‰ Ì‡ , »«≈ƒ»¿»««»ƒ¿»»ƒ»»
Ôaw‰ ÔÓ eËt  Òe‡55‡L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . »»ƒ«»¿»¿≈»ƒ«¿»

Ô˙‚‚L ÏÚ ‡l‡ ˙‡hÁ iÁ BÈ‡L ˙BÚ56Ì‡L , ¬≈∆≈«»«»∆»«ƒ¿»»∆ƒ
eËt  Òe‡ ‰È‰57. »»»»

א),54) הלכה ט  פרק  (למעלה חרופה שפחה על הבא כגון
ושבועת  א), הלכה זה בפרק  (למעלה העדות ושבועת

ז). הלכה פ "ט  (למעלה בכריתות 55)הפקדון תוספתא
באונס  כולם כשגגה, הזדון על מביאין "ארבעה פ "א:
וגם  כשוגג, הזדון על (=שחייב  הנזיר" מן חוץ  פטורים,
וראה  ג) הלכה נזירות מהלכות בפ "ו ראה האונס , על חייב 

כאן. ולחםֿמשנה שכיון 56)בקריתֿספר זדונן, על ולא
- המזיד על ולא בלבד השוגג על אלא התורה חייבה שלא

האונס . על חייבה שלא יז:57)כלֿשכן בשבועות ראה
בשעת  שלא אשתו על שהבא ו) הלכה פ "ה (ולמעלה ויח .
מקרבן  פטורין אלו הרי  תשמיש, בשעת דם וראתה וסתה

לעשות. לו היה ומה אנוס  שזה מפני  חטאת,

.ËB˙‡hÁ ÏL ‰OÎÏ ˙BÚÓ LÈÙ‰L ÈÓ58CÈˆÂ ƒ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»∆«»¿»ƒ
Ô‰Ï59‰ÈÚO ‡ÈÓ ‰Ê È‰ 60˙BÚn‰ Ì˙B‡ ÏlÁÈÂ »∆¬≈∆≈ƒ¿ƒ»ƒ«≈»«»

‰ÈÚO‰ ÏÚ61Ô‰a ‰‰ÈÂ62LÈÙ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ««¿ƒ»¿≈»∆»∆¿≈ƒƒ¿ƒ
‰ÈÚMÏ63‰aOk Á˜ÏÂ64.Ô‰a ‰‰È  «¿ƒ»¿»«ƒ¿»≈»∆»∆

(ובעשיר 58) ויורד עולה של חטאת בקרבן כאן המדובר
אבל  דבר, של טעמו להלן ראה שעירה), או כבשה שמביא
כבשה  שמביא ד, הלכה פ "א למעלה (ראה קבועה בחטאת
יפלו  - לחטאת שהפריש המעות מן נשאר אם שעירה), או
ט . הלכה המוקדשין פסולי  מהלכות פ "ה ראה לנדבה,

השעירה 59) שדמי  וכגון שהעני , וכגון הללו, למעות
הכבשה. מדמי  כז:60)פחותים בכריתות משנה

הזאת,61) השעירה על מקדושתם המעות את פודה הוא
לחולין. היוצאים המעות תחת בקדושה נכנסת והיא

לשעירה.62) כבשה שבין מההפרש שחסך האלו במעות
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קלח               
         

ויורד  עולה בקרבן שנאמר ממה בגמרא) (שם כן ולמדו
חטאתו. ממקצת - "מחטאתו" - "מחטאתו" וֿי ) ה, (ויקרא
מתכפר  העני  שאם לחטאתו, שהפריש הדבר ממקצת כלומר,
לרבינו  בפיה"מ  גם וראה בהנאה, מותר והנותר במקצת,
למעות, צריך הוא אם שדווקא רבינו מדברי  ונראה שם.
יותר  כשהכבשה להיפך (או זולה יותר שהשעירה וכגון
לא  למעות, צריך אינו אם אבל לשנות, לו מותר אז זולה),
ובפירש"י לכבשה. משעירה או לשעירה כבשה מן ישנה
וראה  ברצונו, תלוי  שהכל נראה שם, כריתות במשנה

המשנה. מעות 63)מרכבת שהפריש כלומר, שם. משנה
וצריך  זולה, יותר והכבשה והעני , שעירה, לקנות בשביל
השעירה. לשווי  הכבשה שווי  בין שבהפרש הללו למעות

למעלה.64) כמבואר הכבשה, עלֿידי  המעות את וחילל

.È‰Ó‰aÏ ˙BÚÓ LÈÙ‰65ÈÚ‰Â66ÈzL ÁwÈ  ƒ¿ƒ»«¿≈»¿∆¡ƒƒ«¿≈
‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈBz67Ì˙B‡ Ô‰ÈÏÚ ÏlÁÈÂ ƒ¿≈¿≈»ƒ«≈¬≈∆»

B‡ ‰BÈ ÈÏ ˙BÚÓ LÈÙ‰ .Ì‰a ‰‰ÈÂ ˙BÚn‰«»¿≈»∆»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»
ÌÈBzÏ68‰ÙÈ‡‰ ˙ÈÈOÚ ‡ÈÈ  ÈÚ‰Â69ÏlÁÈÂ «ƒ¿∆¡ƒ»ƒ¬ƒƒ»≈»ƒ«≈

‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô‰a ‰‰ÈÂ ˙BÚn‰ Ì˙B‡ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆»«»¿≈»∆»∆¿≈ƒ»»
 ÈLÚ‰Â ‰ÙÈ‡‰ ˙ÈÈOÚÏ ˙BÚÓ LÈÙ‰Â ÈÚ»ƒ¿ƒ¿ƒ»«¬ƒƒ»≈»¿∆¡ƒ

Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒBÈ70ÈLÚ‰Â ÛBÚÏ LÈÙ‰ .ÛBÚ ‡ÈÈÂ ƒ¬≈∆¿»ƒƒ¿ƒ¿¿∆¡ƒ
elÙ‡ .‰ÈÚO B‡ ‰aOk ‡ÈÈÂ Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒBÈ ƒ¬≈∆¿»ƒƒ¿»¿ƒ»¬ƒ

ÒÒB‚ BLÈBÓ ‰È‰71ÈÚ ‰Ê È‰ 72˙eÓiL „Ú »»ƒ≈¬≈∆»ƒ«∆»
epLÈÈÂ BLÈBÓ73. ƒ¿ƒ»∆

עולה 65) קרבן שיקריבו שמצוותם מהששה באחד המדובר
לקנות  כדי  מעות שהפריש ובעשיר א), הלכה (למעלה ויורד

לחטאת. כבשה) או (=שעירה מנכסיו,66)בהמה ירד
או  תורים שתי  - העני  קרבן כי  ב ֿגֿד הלכות למעלה  וראה

יונה. בני  מעות 67)שני  הפריש כבר כי  ואף  שם. משנה
זה  ואף  עני . קרבן אלא מביא אינו שהעני  כיון עשיר, לקרבן
הכהן  עליו "וכפר ו) ה, (ויקרא שנאמר ממה שם למדו
(ראה  חטאתו מקצת משמע  "מחטאתו", - מחטאתו"
הדמים. ממקצת עוף  יביא העני  אם כלומר, למעלה),

או 68) ביטוי  שבועת או העדות בשבועת כאן המדובר
עולה  של דרגות שלש בהם שיש וקדשיו, מקדש טומאת

ד. הלכה למעלה ראה ואף 69)ויורד, שם. במשנה
כיון  - היונה בני  לשני  או תורים לשתי  מעות כבר שהפריש
זה  ואף  למנחה. סולת האיפה עשירית רק  מביא עוד, שהעני 
הכהן  עליו "וכפר י ) (שם, שנאמר ממה (שם) נלמד
לשתי מעות הפריש אם כלומר, חטאתו. מקצת מחטאתו",
ממקצת  מביא עוד, העני  ושוב  יונה, בני  שני  או תורים

האיפה. עשירית הללו, כי70)הדמים ואף  שם. משנה
להוסיף  צריך שהעשיר כיון - עני  לקרבן המעות הפריש כבר
שנאמר  ממה שם בגמרא כן ולמדו עשיר. קרבן ולהביא
חטאתו" "על חטאתו", על הכהן עליו "וכפר יג) (שם,
הדמים  על להוסיף  צריך בינתיים, העשיר שאם משמע 

עשיר. קרבן עשיר.71)ולהביא ויהיה ממנו, לירש ועתיד
עני .72) קרבן ומביא אותו, ירש שלא זמן ויצטרך 73)כל

"אבל  יז: ערכין משנה עשיר. לקרבן עד מעות להוסיף 
להקדש  אין וכו' לו והניח  אביו מת אפילו כן, אינו בקרבנות
שהיה  המשנה שכוונת בגמרא) יח . (שם ופירשו כלום". בה

קאֿמשמע ֿלן  למיתה, גוססין רוב  דתימא מהו גוסס , אביו
שהגוסס  לפי  לעני , היורש עדיין נחשב  מת שלא זמן שכל

מג. נזיר ראה דבריו, לכל כחי  הוא

.‡Èda ÏÙÂ ‰ÈÚO B‡ ‰aOk LÈÙ‰L ÈLÚ»ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿»«»
ÌeÓ74‰ˆ Ì‡  [ÈÚ‰Â]75Ï‡ .ÛBÚ ‰ÈÓ„a ‡ÈÈ , ¿∆¡ƒƒ»»»ƒ¿»∆»¬»

ÏÒÙÂ ÛBÚ LÈÙ‰ Ì‡76˙ÈÈOÚ ÂÈÓ„a ‡ÈÈ ‡Ï  ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿«…»ƒ¿»»¬ƒƒ
ÔBÈ„t ÛBÚÏ ÔÈ‡L ,‰ÙÈ‡‰77. »≈»∆≈»ƒ¿

כז:74) כריתות ומשמע 75)ברייתא שם. בברייתא הוא כן
שעכשיו  אף ֿעלֿפי  אחרת, כשבה בדמיה יביא רצה שאם
יב , משנה יד פרק  בנגעים וברע "ב  בר"ש מפורש וכן העני .
היינו  יצא", עשיר, קרבן שהביא עני  "מצורע  שאמרו שמה
משנה  פ "ו כריתות ישראל בתפארת [וראה לכתחילה אפילו

עיון]. וצריך נה, אות בו 76)ח  "ונפל כתב  לא בעוף 
מהלכות  (פ "ג בעוף  פוסלים המומים שאין לפי  מום",
רגלו, שנקטעה היינו "ונפסל", אלא א) הלכה מזבח  איסורי 

(שם). המזבח  גבי  על חסר מקריבים ברייתא 77)שאין
"והעמיד  אמרו: ה) הלכה ד פרשה (בחוקותי  ובספרא שם.
מדבר  זה שפסוק  לב : בתמורה (ראה הכהן לפני  הבהמה את
וכו' והעצים העופות ואין נפדית בהמה המוקדשין), בפסולי 
בפ "ה  שם, המשניות בפירוש רבינו בדברי  וראה נפדים".
איסורי מהלכות ובפ "ו י , הלכה המוקדשין פסולי  מהלכות

ד. הלכה מזבח 

.ÈLÈÙ‰78‰ÙÈ‡‰ ˙ÈÈOÚ79‡lL „Ú :ÈLÚ‰Â ƒ¿ƒ¬ƒƒ»≈»¿∆¡ƒ«∆…
ÈÏk ‰L„˜80˙BÁn‰ ÏÎk ‡È‰ È‰ 81‰„t˙Â , »¿»«¿ƒ¬≈ƒ¿»«¿»¿ƒ»∆

ÏÎ‡˙Â82ÈÏk ‰L„wMÓe ;83‡ˆ˙Â d˙eˆ aÚz  ¿≈»≈ƒ∆»¿»«¿ƒ¿À«»»¿≈≈
‰ÙO‰ ˙ÈÏ84. ¿≈«¿≈»

פ "ד.78) כריתות עני .79)תוספתא זמן 80)כדין כל
קדושת  קדשה לא שרת, כלי  לתוך הסולת עדיין שם שלא
ק : (מנחות נפדית דמים וקדושת דמים, קדושת אלא הגוף ,

ה). הלכה שם מזבח  איסורי  שנטמאו 81)והלכות
שם. מזבח  איסורי  הלכות ראה אותן, שפודין ושנפסלו

"רבי82) קא. במנחות אמרו וכן נטמאה. שלא אף ֿעלֿפי 
חוץ  נפדין. אין טהורין נפדין, טמאין כולן אומר, אליעזר
תורה  אמרה שהרי  חוטא, מנחת של האיפה מעשירית
לכך  כלומר, חטאתו", "על "מחטאתו" י ֿיג) ו, ה, (ויקרא
עני היה שאם חטאתו", "על האיפה עשירית אצל כתוב 
מעות, עליה ויוסיף  יפדנה והעשיר, האיפה, עשירית והפריש
(רש"י שם בכריתות שאמרו כמו שעירה, או כבשה ויביא

קדשה 83)שם). שרת, כלי  לתוך הסולת את ִֶָמ ׁשׂשם
(שם). נפדית הגוף  קדושת ואין הגוף , קדושת הסולת

בגוף 84) אינו שהפסול מכיון כלומר, שם. כריתות תוספתא
את  לשרוף  אסור שהעשיר, המנחה בבעל אלא המנחה
בפ "ד  ראה תשרף , ואחרֿכך צורתה תעובר אלא מיד המנחה

ג. הלכה פסח  קרבן מהלכות

.‚ÈÔ˜ LÈÙ‰L ÈLÚ85ÓÏ‰aOk ‰ÈÓ„a ÁwÏÂ dÎ »ƒ∆ƒ¿ƒ≈¿»¿»¿ƒ«¿»∆»ƒ¿»
‰ÈÚO B‡86ÈÚ‰Â87BÊ Ô˜ ‡ÈÈ 88Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ»¿∆¡ƒ»ƒ≈««ƒ

˙ÈÁ„ ‡È‰L ÌÈÓc ˙M„˜ ‡È‰L89‡Ï ‰nÏÂ . ∆ƒ¿À«»ƒ∆ƒƒ¿≈¿»»…
?˙ÈÁ„90ÈeÁ„ BÈ‡ BwÚÓ ÈeÁcL ÈtÓ91È‰Â , ƒ¿≈ƒ¿≈∆ƒ≈ƒ»≈ƒ«¬≈
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È˜‰L ÈÚ .‰zÚ BÏ BÊ Ô˜ ‰‡92 ÈLÚ Ôa˜ ƒ¿∆≈«»»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿«»ƒ
.‡ˆÈ ‡Ï  ÈÚ Ôa˜ È˜‰L ÈLÚÂ ,‡ˆÈ»»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿«»ƒ…»»

אושעיא,85) רבי  אמר אלעזר ר' "אמר כח . כז: בכריתות
ומפרש  והעני ". לכבשתו קן שהפריש עשיר מקדש מטמא
כשבה". בדמיה וליקח  "למכרה - "לכבשתו" רבינו

קרבן 86) לצורך למכרה דמים, בקדושת קדושה היא והרי 
עני .87)עשיר. קרבן להביא שיפדה 88)שיכול לאחר

עני . לקרבן ויקדישנה זו 89)אותה דמים קדושת כלומר,
לקרבן  לכתחילה ראוי  אינו שעני  לפי  נדחית, - עשיר לקרבן

ודאי90)עשיר. נדחית, הגוף  בקדושת היתה אילו כלומר,
אם  אפילו אלא מלהקריבה, לגמרי  להידחות צריכה היתה
להידחות  היא צריכה נדחית, דמים קדושת אלא עליה אין
טו  בפרק  רבינו מדברי  נראה וכן (לחםֿמשנה). מהקרבה
נדחית, דמים שקדושת ד, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות

הקרבן. דמים 91)מדחה שקדושת אמרו שם בגמרא
כתב  ח  הלכה ג פרק  ולמעלה כן. פסק  לא רבינו אבל מדחה,
גם  וכ"כ נדחים. חיים בעלי  אין ונדחה בנראה שגם רבינו,
כ"ד, בהלכה גם ועיי "ש כג. הלכה המוקדשין מפסולי  בפ "ג
שם. פ "ג למעלה ובלח "מ  ה"ד, הקרבנות ממעשה ובפט "ו

הי "א.92) למעלה וראה מי "ב . פי "ד נגעים

   1 
ויורד.1) עולה קרבן דיני  יבאר

.‡Lc˜Ó ˙‡ÓË ˙‚‚La LÈ ÈepL2ÂÈL„˜Â3‰Ó ƒ≈¿ƒ¿«À¿«ƒ¿»¿»»»«
‚‚ML ÔÂÈk ,˙B˙k‰ ÏkL .˙B˙k ‡La Ôk ÔÈ‡M∆≈≈ƒ¿»¿≈∆»«¿≈≈»∆»«
BÏ ‰˙È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‡ËÁL ÛBqa BÏ Ú„BÂ¿««∆»»««ƒ∆…»¿»
˙‡ÓËa Ï‡ ;˙‡hÁ iÁ ‰Ê È‰  ‰lÁza ‰ÚÈ„È¿ƒ»«¿ƒ»¬≈∆«»«»¬»¿À¿«
„Ú „BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa˜ ‡ÈÓ BÈ‡  ÂÈL„˜Â Lc˜Óƒ¿»¿»»»≈≈ƒ»¿»∆¿≈«

‰‡ÓhÏ ‰ÚÈ„È BÏ ‰È‰zL4L„wÏ ‰ÚÈ„ÈÂ5B‡ ∆ƒ¿∆¿ƒ»«À¿»ƒƒ»«…∆
Lc˜nÏ6‰lÁza7B‡ L„wÏ ‰ÚÈ„ÈÂ ‰‡ÓhÏ ‰ÚÈ„ÈÂ , «ƒ¿»«¿ƒ»ƒƒ»«À¿»ƒƒ»«…∆

‡ÓË ?„ˆÈk .ÌÈ˙Èa ÌÏÚ‰Â ,ÛBqa Lc˜nÏ8ÒÎÂ «ƒ¿»«¿∆¿≈≈¿«ƒ≈«ƒ¿»¿ƒ¿«
L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ9‡ÓËpL BÏ Ú„B Ck Á‡Â , «ƒ¿»»«…∆¿««»«∆ƒ¿»

‰È‰ L„wLÂ ,ÒÎpL B‡ ÏÎ‡L ‰ÚLa ‡ÓË ‰È‰LÂ¿∆»»»≈¿»»∆»«∆ƒ¿«¿∆…∆»»
BÏÎ‡L ‰Ê10‰Ê È‰  BÏ ÒÎpL ‰Ê ‰È‰ Lc˜Ó B‡ ∆∆¬»ƒ¿»»»∆∆ƒ¿«¬≈∆

‰fLÂ [L„˜ ‰fLÂ] ‡ÓËpL Ú„iL „Ú ,ÔawÓ eËt»ƒ»¿»«∆≈«∆ƒ¿»¿∆∆…∆¿∆∆
‡ÓË ?„ˆÈk .ÏÎ‡iL Ì„˜ B‡ ÒkiL Ì„˜ Lc˜Ó11 ƒ¿»…∆∆ƒ»≈…∆∆…«≈«ƒ¿»

Lc˜Ó ‰fL Ú„ÈÂ ‡ÓËpL Ú„ÈÂ12Á‡Â ,L„˜ ‰fLÂ ¿»«∆ƒ¿»¿»«∆∆ƒ¿»¿∆∆…∆¿««
ÒÎÂ ‡ÓËpL ÁÎLÂ ‰‡Óh‰ epnÓ ‰ÓÏÚ Ck»∆∆¿»ƒ∆«À¿»¿»«∆ƒ¿»¿ƒ¿«

ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ13Lc˜Ó ‰fL Ú„BÈ ‡e‰Â ,L„˜ «ƒ¿»»«…∆¿≈«∆∆ƒ¿»
‰fL B‡ Lc˜Ó ‰fL ÁÎLÂ ‚‚ML B‡ ;L„˜ ‰fLÂ¿∆∆…∆∆»«¿»«∆∆ƒ¿»∆∆
;ÏÎ‡ B‡ ÒÎÂ ,‡ÓË ‡e‰L Ú„BÈ ‡e‰Â ,L„˜ Oa¿«…∆¿≈«∆»≈¿ƒ¿«»«
L„˜ Oa ‰fL ÁÎLÂ ‡ÓËpL ÁÎL B‡ ‚‚ML B‡∆»«»«∆ƒ¿»¿»«∆∆¿«…∆
BÏ Ú„B Ck Á‡Â ;ÏÎ‡ B‡ ÒÎÂ ,Lc˜Ó ‰fLÂ¿∆∆ƒ¿»¿ƒ¿«»«¿««»«
‰ÏBÚ Ôa˜ ‡ÈÓ ‰Ê È‰  epnÓ eÓlÚ˙pL ÌÈ„¿»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆¬≈∆≈ƒ»¿»∆

el‡ ˙B˜BÏÁÓ LMÓ „ˆÂ „ˆ ÏÎa „BÈÂ14ÔÈpÓe . ¿≈¿»«»«ƒ≈«¬≈ƒ«ƒ
‡La È‰L ?‡e‰ Ck ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‚‚L ÔÈcL∆ƒƒ¿«ƒ¿»¿»»»»∆¬≈ƒ¿»
‡Ï L‡ '‰ ˙BˆnÓ ˙Á‡ d˙OÚa :Ó‡ ˙B‚‚L¿»∆¡««¬»««ƒƒ¿¬∆…
 ‡ËÁ L‡ B˙‡hÁ ÂÈÏ‡ Ú„B‰ B‡ ,ÌL‡Â ‰ÈOÚ≈̇»∆»¿»≈«≈»«»¬∆»»

„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÛBqa Ú„iL ÔÂÈk;‰lÁza Ú ≈»∆»««««ƒ∆…»««¿ƒ»
‡e‰Â epnÓ ÌÏÚÂ :Ó‡ ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓËe¿À¿«ƒ¿»¿»»»∆¡«¿∆¿«ƒ∆¿
ÏÏkÓ ,epnÓ ÌÏÚÂ Ó‡pL Á‡Ó .ÌL‡Â Ú„È»«¿»≈≈««∆∆¡«¿∆¿«ƒ∆ƒ¿»
.Ú„È ‡e‰Â Ó‡Â ,‰lÁza ‰ÚÈ„È ÌL ‰˙È‰L∆»¿»»¿ƒ»«¿ƒ»¿∆¡«¿»«
‰lÁza ‰ÚÈ„È CÈˆ ‡e‰L ,z„ÓÏ ‡‰ [ÌL‡Â]¿»≈»»«¿»∆»ƒ¿ƒ»«¿ƒ»

ÌÈ˙Èa ÌÏÚ‰Â ÛBqa ‰ÚÈ„ÈÂ15. ƒƒ»«¿∆¿≈≈¿«ƒ

למקדש.2) שנכנס  טמא קודש,3)כלומר, שאכל טמא
ויורד  עולה קרבן ומביאים במזיד, כרת חייבים ושניהם

ה"ג). פ "א (למעלה נטמא.4)בשוגג שהוא ידיעה
הקודש).5) את (באכל קודש שזהו שזהו 6)ידיעה ידיעה

למקדש). (בנכנס  הקודש,7)מקדש את ואכל ששגג לפני 
"ידיעות  א: ב , שבועות משנה, למקדש. שנכנס  לפני או
בתחילה  ידיעה בה שיש את וכו' ארבע  שהן שתים הטומאה
ולדעת  ויורד". בעולה זה הרי  בינתיים, והעלם בסוף  וידיעה

למקדש. גם ידיעה צריך יד:) (שם ידע 8)רבי  ולא
קודש.9)שנטמא. ואכל שנטמא ידע  ולא נטמא כלומר,

הוא 10) שאכל שזה ידע  שלא אלא שנטמא, זה לפני  שידע 
לו. נודע  עכשיו ורק  א.11)קודש, יד, שם משנה,

מקדש,12) העלם על גם שמחייבין ישמעאל, ורבי  כרבי 
שם. ובגמרא ב . יד, שם ממנו 13)במשנה שנעלמו כלומר,

שזה  או קודש בשר שזה ששכח  יחד, גם הדברים שני 
וחשב  טמא שהוא שידע  או טמא, שהוא שכח  וגם מקדש,

למקדש. וליכנס  קודש לאכול לטמא כלומר,14)שמותר
קודש  שזהו ידע  א. והם: בטמואה, קודש באוכל שלשה
ממנו  ונעלם טמא שהוא ידע  ב . טמא. שהוא ממנו ונעלם
למקדש  בנכנס  ושלשה וזה. זה ממנו נעלם ג. קודש. שזהו
ב . טמא. שהוא ממנו ונעלם מקדש שזהו ידע  א. בטומאה:
זה  ממנו נעלם ג. מקדש. שזהו ממנו ונעלם טמא שהוא ידע 

ב . יד, שם בגמרא וראה כרבי ,15)וזה. א. ד, שם ברייתא,
– "ונעלם פעמים שנאמר ממה זאת לומד עקיבא רבי  אבל
"ונעלם  ב ) ה, (ויקרא טמא" והוא ממנו "ונעלם  = ונעלם"

ג). (שם, ידע " והוא ממנו

.LÂ L„˜ ‰fL Ú„ÈÂ] ‡ÓËpL Ú„ÈÂ ‡ÓË‰f ƒ¿»¿»«∆ƒ¿»¿»«∆∆…∆¿∆∆
ÁÎLÂ ,‡ÓË ‡ ‰Ê È‡a Ú„È ‡Ï Ï‡ [Lc˜Óƒ¿»¬»…»«¿≈∆»ƒ¿»¿»«
Ú„BÂ ,L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ ÒÎ Ck Á‡Â ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿««»ƒ¿««ƒ¿»»«…∆¿«
‡ÓË ‡ ‰Ê È‡a ÏÎ‡L Á‡ B‡ ÒÎpL Á‡ BÏ16 ««∆ƒ¿«««∆»«¿≈∆»ƒ¿»

[Ôa˜ iÁ ‰Ê È‰] 17Ú„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ; ¬≈∆«»»¿»««ƒ∆…»«
‡ÓË ‡e‰L Ú„ÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‡ÓË ‡ ‰Ê È‡a ‰lÁza«¿ƒ»¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿»«∆»≈
Ì‡ Ï‡ .‰lÁza ‰‡ÓË ˙ÚÈ„È ÌL ‰˙È‰ È‰ ¬≈»¿»»¿ƒ«À¿»«¿ƒ»¬»ƒ
‰L„ÚÎa ‡ÓËpL ÔB‚k ,‰‡ÓË ˙BÎÏ‰ epnÓ eÓÏÚ∆∆¿ƒ∆ƒ¿À¿»¿∆ƒ¿»¿«¬»»

eÚMa Ú„È ‡ÏÂ ‡nËÓ ıM‰L Ú„ÈÂ ,ıM‰ ÔÓ18, ƒ«∆∆¿»«∆«∆∆¿«≈¿…»««ƒ
Ck Á‡Â ,ÏÎ‡ B‡ ÒÎÂ ÏÏk ıMa Ú‚pL ÁÎLÂ¿»«∆»««∆∆¿»¿ƒ¿«»«¿««»
˜ÙÒ ‰Ê È‰  ıM‰ ÔÓ ‰L„ÚÎa [Ú‚pL] BÏ Ú„B«∆»«¿«¬»»ƒ«∆∆¬≈∆»≈

eËt B‡ Ôa˜ iÁ Ì‡19Lc˜n‰ ‰‡ ‡lL ÈÓ ÔÎÂ . ƒ«»»¿»»¿≈ƒ∆…»»«ƒ¿»
BÓB˜Ó ÔÈ‰ ‡ÏÂ ÂÈÓiÓ20Ú„ÈÂ ‡ÓË Ì‡ ,21‡ÓËpL ƒ»»¿…≈ƒ¿ƒƒ¿»¿»«∆ƒ¿»

‰lÁza Ú„È ‡ÏÂ ,Lc˜nÏ ÒÎÂ22BÓB˜Ó e‰fL ¿ƒ¿««ƒ¿»¿…»««¿ƒ»∆∆¿
Ú„ÈÂ ‰‡Óh‰ ÎÊ Ck Á‡Â ,ÌÏBÚÓ e‰‡ ‡Ï È‰L∆¬≈…»»≈»¿««»»««À¿»¿»«
Lc˜Ó LiL ‰ÚÈ„È Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È‰  Lc˜Ó ‰fL∆∆ƒ¿»¬≈∆»≈ƒ¿ƒ»∆≈ƒ¿»
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,ÈÏ ‰‡È .‰lÁz BÓB˜Ó Ú„iL „Ú B‡ ,‰ÚÈ„È ÌÏBÚa»»¿ƒ»«∆≈«¿¿ƒ»≈»∆ƒ
Ôa˜ ÌÈiÁ‰ el‡L23,Ôa˜ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡  ˜ÙqÓ ∆≈««»ƒ»¿»ƒ»≈≈»¿ƒƒ»¿»

‡BÏ‰Â :Ó‡z Ì‡Â .‰ÊÚÏ ÔÈlÁ eÒÈÎÈ ‡nL∆»«¿ƒÀƒ»¬»»¿ƒ…««¬
?˙ÏÎ‡ dÈ‡Â ˜Ùq‰ ÏÚ ‰‡a ÛBÚ‰ ˙‡hÁ24ÈtÓ ««»»»««»≈¿≈»∆¡∆∆ƒ¿≈

ÌÈetk qÁÓ d˙B‡ ‡Èn‰L25ÏÎ‡Ï eÒ‡Â ∆«≈ƒ»¿À«ƒƒ¿»∆¡…
B˙tk ‡ÈiL „Ú ÌÈL„wa26qÁÓ BÈ‡L ÈÓ Ï‡ ; «√»ƒ«∆»ƒ«»»¬»ƒ∆≈¿À«

ÌÈetk27˜ÙqÓ Ôa˜ ‡ÈÓ BÈ‡ 28. ƒƒ≈≈ƒ»¿»ƒ»≈

בנבלה.16) או בשרץ  שם 17)אם (במשנה  עקיבא כרבי 
אם  אף  טמא, שהוא ידוע  אם שמספיק  יח :) ובגמרא , יד:
לו  "ונודע  רבינו שכתב  וממה הטומאה. מהות יודע  אינו
צריכה  שבסוף  שהידיעה נראה נטמא", אב  זה באי  וכו' אחר
וראה  מודה. עקיבא רבי  גם ובזה נטמא, במה גם להיות
וראה  בו. שחטא החטא שיידע  שצריך ה"ג פ "ב  למעלה
ב . כח , נדה מגמרא זה על שהקשה משנה ' 'לחם

ויטמא.18) בשרץ  יהא  כמה  ידע  לא בעיית 19)כלומר,
בתיקו. ונשארה - ב  יד, שם פפא, הבין 20)רב  לא כלומר,

המקדש. מקום את ידיעותיו, לפי  לקבוע , בשכלו
וכן 21) שנטמא". "ושכח  נוסף  רומי , ובדפוס  תימן בכת"י 

שזה  וידע  הטומאה זכר "ואחרֿכך להלן שכתב  ממה נראה
הוא  הרי  שנטמא ידע  אם גם שהרי  עיון, צריך אבל מקדש".

ש  ידע  לא שהרי  המקדש.שוגג, ירמיה,22)זהו רבי  בעיית
מקום  ממנו ונעלם ישראל, לארץ  שעלה בבל "בן ב : יד, שם
היא, ידיעה בעולם מקדש דאיכא דידע  כיון וכו' מהו מקדש
ונשאר  היא". העלמה ליה, ידע  לא דמקומו כיון דילמא או

בתיקו  ואינו 23)הדבר בנדבה, באה חטאת שאין חטאת.
לאו  ואם חובה, קרבן הוא הרי  מחויב  הוא אם להתנות . יכול
אפשר  בנדבה, שבא אחר בקרבן אבל נדבה, קרבן הוא הרי 

כנ"ל. שהיא 24)להתנות העוף  לחטאת "מנין א: כט , נזיר
ספק  האשה שהיתה כגון נאכלת", שאינה הספק  על באה
ה"י ). המוקדשין פסולי  מהל' (פ "ז יולדת ספק  או זבה

כיפורים.25) מחוסרות הן ויולדת זבה ראה 26)שכן
ה"א. כפרה מחוסרי  מהל' פ "א טומאת 27)להלן כגון

שני או תורים שתי  ומביא משגת ידו שאין וקדשיו, מקדש
ז). ה, (ויקרא לחטאת ואחד לעולה אחד יונה, כן 28)בני 

ושחטה, חטאתו "המביא פ "ב , כריתות בתוספתא מפורש
אשם  מביא ואינו יצא הדם, נזרק  לא ספק  הדם, נזרק  ספק 
חשיכה, לא ספק  חשיכה ספק  כפרה מחוסר היה אם תלוי ,
כפרה  מחוסר שרק  הרי  ספק ", העוף  חטאת מביא זה הרי 
גיטין  'תוספות' ועי ' שמח '). ('אור בספק  העוף  חטאת מביא

המוריה'). ('הר אבל ד"ה - ב  כח ,

.‚‡ÓËpL ÈÓ29‰ÊÚa30‰lÁz Ú„iL CÈˆ  ƒ∆ƒ¿»»¬»»»ƒ∆≈«¿ƒ»
ÔÎ ÈÁ‡ epnÓ ÌÏÚ Ì‡Â ,Lc˜Ó ‰fLÂ ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»¿ƒ∆¿«ƒ∆«¬≈≈
ÌÏÚpL B‡ ,Lc˜Ó ‰fL eÎÊ ‡e‰ È‰Â ‡ÓËpL∆ƒ¿»«¬≈»∆∆ƒ¿»∆∆¿«
eÓlÚ˙pL B‡ ,‡ÓËpL ÁÎL ‡ÏÂ Lc˜Ó ‰fL epnÓƒ∆∆∆ƒ¿»¿…»«∆ƒ¿»∆ƒ¿«¿

„BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa˜ ‡ÈÈ BÏ Ú„eiLk  ‰ÊÂ ‰Ê epnÓ31. ƒ∆∆»∆¿∆ƒ»«»ƒ»¿»∆¿≈
eÚMk ‰‰LiL ‡e‰Â32˙‡Èa ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk , ¿∆ƒ¿∆«ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«

Lc˜Ó33. ƒ¿»

אלא 29) טמא, שהוא שידע  (ומדובר ב . יד, שבועות משנה,
זו  אין בשוגג, נטמא שאם ה"ד, להלן ראה באונס , שנטמא

ה"א). למעלה ראה בקרבן, לחייבו ואין בתחילה, ידיעה
שהה 30) ואם קצרה, בדרך בבהילות ולצאת למהר שמחוייב 

הכ"אֿכב . המקדש ביאת מהל' פ "ג ראה קרבן, חייב  בשוגג
שני31) בתורה שנאמרו מזה למדו - ב  טז, שם בגמרא

ה' משכן "את מקדש: בטומאת קרבן חיוב  לגבי  פסוקים
– כ) (שם, טמא" ה' מקדש ו"את יג) יט , (במדבר טמא"
חייבים  ששניהם בפנים, לנטמא ואחד בחוץ  לנטמא אחד

הפסוק :32)קרבן. דברי  את לקרות כדי  שהוא השתחויה,
ג'. ז' ב , שבדברי ֿהימים וגו'" ארצה אפים "ויכרעו

הכ"ג.33) שם

.„BÓˆÚ ‡nhL ÈÓ34„ÈÊÓa35 eÚMk ‰‰L ‡ÏÂ ƒ∆ƒ≈«¿¿≈ƒ¿…»»«ƒ
‰ÈÂÁzL‰ eÚL Ì‡ ,˜ÙÒ ‰Ê È‰36„Ïa Òe‡Ï37 ¬≈∆»≈ƒƒƒ¿«¬»»¿»ƒ¿«

„ÈÊÓÏ Û‡ B‡38epnÓ ÌÏÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏe .39‡ÏÂ ‡ˆÈÂ «¿≈ƒ¿ƒ»ƒ∆¿«ƒ∆¿»»¿…
Ôa˜ ‡ÈÓ BÈ‡  ‰‰L40ÈÂ‡a BÓˆÚ ‰Ïz Ì‡ ÔÎÂ . »»≈≈ƒ»¿»¿≈ƒ»»«¿«¬ƒ

‰ÊÚ41BÈ‡ B‡ ‰ÊÚk ‰ÊÚ ÈÂ‡ Ì‡ ,˜ÙÒ c‰  ¬»»«»»»≈ƒ¬ƒ¬»»»¬»»≈
‰ÊÚk42. »¬»»

בעזרה.34) שלא 35)כשהוא אלא במקדש, שהוא שידע 
לענין  כשוגג שדינו מקדש, טומאת על כרת שחייבים ידע 
ה"ב  פ "ב  למעלה כמפורש מידיעתו", "שב  בכלל והוא קרבן
משנהֿלמלך). וראה יז. שבועות איתן, מצפה (הגהות
שידע  כיון – כרת שחייב  ידע  שלא שאע "פ  לומר (וצריך
מקדש  טומאת לגבי  ידיעה זו הרי  מקדש, שזהו וידע  שטמא
להלן  וראה בקרבן, לחייבו ה"א) למעלה (ראה וקדשיו
א). ס "ק  קכג מצוה חינוך' כ'מנחת ודלא בסמוך.

כדי36) בעזרה שישהה קרבן לחיוב  שצריך מה כלומר,
למעלה. כמבואר שנטמא, אחר ראה 37)השתחוויה

חייב  – כלום שהה לא אפילו במזיד, אבל ה"ג. למעלה
קרבן 38)קרבן. אינו ממנו ונעלם במזיד עצמו טימא שגם

שם  אשי  רב  של בעייתו וזוהי  השתחוויה, כדי  שישהה עד
בתיקו. ונשארה א. שם.39)יז, ר"ח  בפירוש הוא (כן

הוא  חייב  בכרת, ששגג כיון אחרים, קרבן שבחיובי  ואע "פ 
וקדשיו  מקדש בטומאת כאן – ה"ב ) פ "ב  (למעלה בקרבן
אם  אלא חייב  אינו ונעלם", – "ונעלם בתורה שמפורש
אלא  לגמרי , וקדשיו, המקדש או הטומאה ממנו נעלמה
שאם  למעלה), (ראה בקרבן שוגג בתחילה שיהיה שצריך
שב  אינו הוא שהרי  שבסוף , ההעלמה תועיל לא כן לא

מחוסר 40)מידיעתו). שאינו מי  כי  ה"ב , למעלה ראה
חולין  יכניסו שמא מספק , חטאת קרבן מביא אינו כיפורים

השתחוויה 41)בעזרה. כדי  ושהה בעזרה נטמא כלומר,
העזרה. בתיקו.42)באויר ונשארה רבא, של בעייתו שם

ואע "פ  תלה. ד"ה שם ב 'תוספות' שהובאה הספרים וכגירסת
הדם  וקיבל הבהמה תלה שאם אמרו הדם, קבלת שלענין
ה"ב ), המוקדשין פסולי  מהל' ופ "א כו. (זבחים כשר באויר
אלא  זאת, ידעו כאן אף  – כעזרה העזרה שאויר הרי 
הוא  והרי  עצמית קדושה היא האויר קדושת אם שהסתפקו
ארוכה, בדרך יצא שאם למקום, ממקום בעזרה שהלך כמי 
(פ "ג  שהה לא אם אף  חייב  שהוא בה, ללכת צריך שאינו
מחמת  היא קדושתו שכל או הכ"ב ) מקדש ביאת מהל'
כעומד  אלא ארוכה בדרך כבא אינו כן ואם העזרה, קרקע 

שמח '). ('אור שהייה שצריך במקומו
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קמי                
         

.‰L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ ÒÎ Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿««ƒ¿»»«…∆
ÈeÏz ÌL‡ ‡ÈÓ BÈ‡  Â‡Ï B‡ ‰‡ÓËa43ÔÈ‡L ; ¿À¿»»≈≈ƒ»»»∆≈

Ôa˜ ÔÈ‡ÈÓ44ÏÚ ÔÈiÁL ˙Îa ‡l‡ Ú„B‰ ‡Ï ÏÚ ¿ƒƒ»¿»«…«∆»¿»≈∆«»ƒ«
‰Úe˜ ˙‡hÁ B˙‚‚L45. ƒ¿»«»¿»

כרת 43) זדונו על חייבין, אלו "על א: ב , כריתות משנה,
מן  חוץ  תלוי , אשם שלהם הודע  לא ועל חטאת שגגתו ועל
הוא  וכן ויורד". בעולה שהוא מפני  וקדשיו מקדש המטמא
מביא  שאינו וקדשיו מקדש ממטמא "חוץ  א: ז, שם בגמרא

תלוי ". תלוי .44)אשם אשם טומאת 45)כלומר, אבל
(ראה  ויורד עולה קרבן בשוגג שמביא וקדשיו מקדש
משנה  והיא בספק . תלוי  אשם מביא אינו ה"ג), פ "א למעלה
על  אלא תלוי  אשם מביאין אין "וחכ"א א: כה, בכריתות

(קבועה)". חטאת ושגגתו כרת שזדונו דבר

.Â„Á‡Â ‡ÓË „Á‡ ,ÌÈÏÈL ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿»»¿≈¿ƒƒ∆»»≈¿∆»
CÏ‰L ˙Úe ,ÈMa CÏ‰Â ÊÁÂ ÔBL‡a CÏ‰ ,B‰Ë»»«»ƒ¿»«¿»««≈ƒ¿≈∆»«
BÊ ‰‡ÓË ‰pnÓ ‰ÓÏÚÂ ,ÔBL‡a CÏ‰L ÁÎL ÈMa«≈ƒ»«∆»«»ƒ¿∆∆¿»ƒ∆»À¿»
‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .iÁ  L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ ÒÎÂ¿ƒ¿««ƒ¿»»«…∆«»¿««ƒ∆…
˙ˆ˜Ó ‡l‡ ‰‡ÓËÏ ‰eÓ‚ ‰ÚÈ„È ‰lÁza BÏ ‰˙È‰»¿»«¿ƒ»¿ƒ»¿»¿À¿»∆»ƒ¿»
Cel‰aL ÔÈÏÈL ÈLa CÏ‰L Ú„È ‡Ï È‰L ,‰ÚÈ„È¿ƒ»∆¬≈…»«∆»«ƒ¿≈¿ƒƒ∆¿ƒ
,˙‡hÁ iÁ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,È‡cÂa ‡ÓË ‡‰È Ô‰ÈL¿≈∆¿≈»≈¿««¿««ƒ≈«»«»

‰ÚÈ„È ÏÎk ‰ÚÈ„È ˙ˆ˜nL46ÒÎÂ ÔBL‡a CÏ‰ . ∆ƒ¿»¿ƒ»¿»¿ƒ»»«»ƒ¿ƒ¿«
˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,eËt  L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ«ƒ¿»»«…∆»ƒ¿≈∆¿≈

‡ÓË47. »≈

ולפי46) ב . יח , ובכריתות א. יט , שבועות בברייתא, פלוגתא
א. יט , ובכריתות ב , עמוד שם בשבועות רבא של ביאורו

כת"ק . ואין 47)ופסק  הטהור, הוא הראשון השביל שמא
ראה  וקדשיו, מקדש טומאת ספק  על תלוי  אשם חייבין
שבכריתות  הגירסא לפי  שם, בברייתא והוא ה"ה. למעלה

שם.

.ÊÈÚÈLe ÈLÈÏL ‰f‰48Á‡Â ,ÏËÂ49ÒÎpL ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»«¿««∆ƒ¿«
CÏ‰ Lc˜nÏ50Lc˜nÏ ÒÎÂ ÊÁÂ ÈMa51iÁ 52; «ƒ¿»»««≈ƒ¿»«¿ƒ¿««ƒ¿»«»

ÌÚÙa B‡ ,È‡cÂa Lc˜nÏ ‡ÓË ‡e‰Lk ÒÎ È‰L∆¬≈ƒ¿«¿∆»≈«ƒ¿»¿««¿««
‰ÚÈ„È ÏkL Èt ÏÚ Û‡Â .‰iL ÌÚÙa B‡ ‰BL‡ƒ»¿««¿ƒ»¿««ƒ∆»¿ƒ»

‡È‰ ‰ÚÈ„È ˜ÙÒ Ô‰Ó53˜ÙÒ Ô‰Ó ÏÈL Ïk È‰L , ≈∆¿≈¿ƒ»ƒ∆¬≈»¿ƒ≈∆»≈
‰ÚÈ„È ˜ÙÒ eOÚ ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓËa Ô‡k  ‡e‰»¿À¿«ƒ¿»¿»»»»¿≈¿ƒ»

‰ÚÈ„Èk54. ƒƒ»

שלישי48) ביום חטאת מי  עליו שמזים מת, טמא כדין
ההזאה  אחר השביעי  ביום וטובל לטומאתו, שביעי  וביום

ה"א). אדומה פרה מהל' אחר.49)(פי "א תימן: בכת"י 
וטבל. וז' ג' הזה למקדש שנכנס  אחר כבדפוס 50)כלומר,

טומאתו.51)רומי . ששכח  כתנאֿקמא 52)אחר פסק 
שם. היתה 53)בברייתא, לא למקדש שנכנס  פעם שבכל

וודאית. ידיעה דברי54)לו בביאור יוחנן רבי  דברי  שם,
תנאֿקמא.

.Á‡e‰Â ,Lc˜nÏ zÒÎ :ÌÈL BÏ eÓ‡Â ‡ÓË ‰È‰»»»≈¿»¿¿«ƒƒ¿«¿»«ƒ¿»¿
;Ôa˜ ‡ÈÓ BÈ‡Â ÔÓ‡  ÈzÒÎ ‡Ï :Ì‰Ï ÓB‡≈»∆…ƒ¿«¿ƒ∆¡»¿≈≈ƒ»¿»

È˙ÈÈ‰ „ÈÊÓ Ó‡È ,‰ˆÈ Ì‡L55:ÌÈL BÏ eÓ‡ . ∆ƒƒ¿∆…«≈ƒ»ƒƒ»¿¿«ƒ
zÚ„ÈÂ ˙‡ÓË eÈÙe Lc˜nÏ zÒÎpLk ˙ÈÈ‰ ‡ÓË»≈»ƒ»¿∆ƒ¿«¿»«ƒ¿»¿»≈ƒ¿≈»¿»«¿»
BÊ ‰‡ÓË ÔÈa ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓË ‰z‡L∆«»»≈««ƒ∆»»≈À¿»
,ÌÈa ÌÈÓÈ Lc˜nÏ B˙ÒÈk ÔÈe da ÔÈ„ÈÚnL∆¿ƒƒ»≈¿ƒ»«ƒ¿»»ƒ«ƒ
˙‡ LÈÁÎ‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÈzÏË k Ó‡iL BÏ LÙ‡L∆∆¿»∆…«¿»»«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ∆
el‡ È‰  ÌÏBÚÓ È˙‡ÓË ‡Ï Ó‡Â ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿»«…ƒ¿≈ƒ≈»¬≈≈

ÌÈÓ‡56ÌÈL e‰e‡È‰ Ì‡ .Ì‰Èt ÏÚ Ôa˜ ‡ÈÓe ∆¡»ƒ≈ƒ»¿»«ƒ∆ƒ¡ƒ¿«ƒ
Ôa˜ È„ÈÏ e‰e‡ÈiL ÓÁÂ Ï˜ ,‰eÓÁ ‰˙ÈÓ È„ÈÏƒ≈ƒ»¬»«»…∆∆¿ƒƒ≈»¿»

.ÔLÈÁÎ‰ È‰L ,Ïw‰««∆¬≈ƒ¿ƒ»

לא 55) שאמר הקודם דיבורו את מכחיש לא הוא כלומר,
"לא  לאמר: דבריו על להוסיף  היתה כוונתו כי  נכנסתי ,
הברייתא  דברי  להלן וראה במזיד". אלא בשוגג נכנסתי 

א. יב , בכריתות דבריו 56)והגמרא לתרץ  יכול ואינו
תחילה  אמר הרי  כי  וטבלתי , בטומאתי  עמדתי  לא לומר:
מכחישין  שנים אפילו "יכול שם: ברייתא והוא נטמא. שלא
נטמאתי , לא אומר והוא נטמאת אומרים שהם =) אותו
הביאוהו  אם מאיר, רבי  אמר למקדש). בנכנס  פטור שיהיה
רבי הקל! קרבן לידי  יביאוהו לא חמורה, מיתה לידי  שנים
ומודים  איש, ממאה יותר עצמו על אדם נאמן אומר, יהודה
ובביאת  חלב ) באוכל =) בחלבים יהודה לרבי  חכמים
והוא  בטומאה, למקדש נכנסת אומרים שהם =) המקדש
דבריו: על להוסיף  שכוונתו משום שנאמן נכנסתי , לא אומר
כאן), ההלכה בתחילת ראה מזיד", אלא שוגג נכנסתי  "לא
חכמים  מחלוקת כי  (שם:) רבינא ומפרש לא". בטומאה אבל
לומר  אפשרות לו שיש =) ישנה בטומאה היא יהודה ורבי 
אומר  והוא למקדש ונכנסת נטמאת לו ובאמרו טבלתי ), כבר
לומר  דבריו מיישבין שאין סוברים שחכמים נטמאתי , לא
את  מכחיש הוא בזה כי  טבלתי , אלא בטומאה עמדתי  לא
יהודה  ורבי  מעולם, נטמאתי  לא שאמר הראשונים דבריו
דבריו  מכחיש בזה אם אף  דבריו, שמיישבין סובר
היום  נטמאת לו שאמרו =) חדשה בטומאה אבל הראשונים.
למקדש) ליכנס  יום לטבול אסור הרי  היום, יטבול ואפילו
מיגו, כאן שאין משום נאמן, שאינו מודה יהודה רבי  גם –
מיגו, מחמת הוא ישנה בטומאה לו מאמין שר"י  מה וגם
ולענין  שם). דגמ ' (כס "ד עצמו על נאמן שאדם מחמת ולא
כרבי הלכה נחמן, רב  אמר בגמרא: שם נאמר ההלכה,
עצמו  לבין בינו אלא אמרה לא יוסף , רב  אמר יהודה.
רב  על חולק  יוסף  שרב  כרש"י ) (לא רבינו ומפרש ולעצמו,
(ראה  כחכמים אלא יהודה כרבי  הלכה שאין וסובר נחמן,
בהשגות  (וראה יוסף  כרב  רבינו ופסק  המשנה'), 'מרכבת

ולחםֿמשנה). כסף ֿמשנה הראב "ד,

.ËÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓË57‰ÚÈ„È dÏ ‰È‰L À¿«ƒ¿»¿»»»∆»»»¿ƒ»
‰lÁza58ÛBqa ‰ÚÈ„È dÏ ‰È‰ ‡ÏÂ59ÏL ÈÚO  «¿ƒ»¿…»»»¿ƒ»«»ƒ∆

ÌÈÙa ‰OÚp‰ ÌÈetk‰ ÌBÈ60ÌÈetk‰ ÌBÈÂ61 «ƒƒ««¬∆ƒ¿ƒ¿«ƒƒ
ÔÈÏBz62BÏ Ú„eiL „Ú ,63.„BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa˜ ‡ÈÈÂ ƒ«∆ƒ»«¿»ƒ»¿»∆¿≈

‰lÁza ‰ÚÈ„È da ÔÈ‡LÂ64‰ÚÈ„È da LÈ Ï‡ ¿∆≈»¿ƒ»«¿ƒ»¬»≈»¿ƒ»
ÛBqa65ıeÁa ‰OÚp‰ ÈÚO 66ÌBÈÂ ÌÈetk‰ ÌBÈa «»ƒ««¬∆«¿«ƒƒ¿

ÔÈtÎÓ ÌÈetk‰67‰lÁza ‡Ï ‰ÚÈ„È da ÔÈ‡L ÏÚÂ . «ƒƒ¿«¿ƒ¿«∆≈»¿ƒ»…«¿ƒ»
ÌÈÏ‚‰ ÈÈÚO  ÛBqa ‡ÏÂ68ÌÈL„Á ÈL‡ ÈÈÚOe ¿…«¿ƒ≈»¿»ƒ¿ƒ≈»≈√»ƒ
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ÔÈtÎÓ69ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓË ÔB„Ê ÏÚÂ .70t  ¿«¿ƒ¿«¿À¿«ƒ¿»¿»»»«
„ÈÊn‰ ‰È‰ Ì‡ ,tÎÓ ÌÈetk‰ ÌBÈ ÏL ÏB„b Ô‰k…≈»∆«ƒƒ¿«≈ƒ»»«≈ƒ

ÌÈ‰k‰ ÔÓ71ÈÚO Ìc  Ï‡OiÓ ‰È‰ Ì‡Â ; ƒ«…¬ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿»≈«»ƒ
tÎÓ ÌÈetk‰ ÌBÈÂ ÌÈÙa ‰OÚp‰72Ó‡pL ,73: ««¬∆ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿«≈∆∆¡«

Ï‡OÈ Èa ˙‡ÓhÓ L„w‰ ÏÚ tÎÂ74. ¿ƒ∆««…∆ƒÀ¿…¿≈ƒ¿»≈

א.57) ב , שבועות או 58)משנה, למקדש שנכנס  שלפני
שנטמא, וידע  קודש, שזה או מקדש שזה ידע  קודש, אכל
שזה  ממנו נעלם קודש, אכל או למקדש שנכנס  ובשעה
ה"א. למעלה ראה שנטמא, ממנו שנעלם או וקודש מקדש

בתחילה,59) ממנו שנעלם מה בסוף  לו נודע  לא כלומר,
ה"א). (למעלה בקרבן חייב  אינו זה הוא 60)ובאופן

טז, (ויקרא חטאת שעשהו לה' הגורל עליו שעלה השעיר
טו). – היום.61)ט  מן 62)עצם עליו להגן מכפרין

מזיד, עשה שלא שאע "פ  בגמרא) ח . (שבועות היסורים
לידי יבוא שלא נזהר שלא על ייסורים, עליו לבוא ראויין
ישראל') ו'תפארת שם, במשנה רש"י  (ראה בשוגג איסור
על  "וכיפר טז) (שם, שנאמר ממה ז:) (שם זאת ולמדו
כל  ולא "מטומאות – ישראל" בני  מטומאות הקודש
אותה  שחלק  וקדשיו, מקדש לטומאת והכוונה טומאות".
ויורד, עולה קרבן עליה שחייבה עבירות משאר הכתוב 
(שם) שנאמר ממה כן ללמוד יש שמעון רבי  ולדעת
מה  דפשעים, דומיא חטאים – חטאתם" לכל "ומפשעיהם
שאינם  חטאים אף  במזיד, שהם קרבן, בני  שאינם פשעים
ידיעה  בה ואין בתחילה ידיעה בה ליש ומנין קרבן, בני 
לבוא  הראויה חטאתם" "לכל ת"ל תולה, זה ששעיר בסוף ,
ידיעה  לו היו לא אם משא"כ לו, ייודע  אם חטאת לכלל
זה  שעיר אין לעולם, קרבן לכלל יבואו שלא בתחילה,
ממה  נלמד כך, על שמכפר עצמו הכיפורים ויום מכפר.
במשנה, (רש"י  הוא" כיפורים יום "כי  כח ) כג, (שם שנאמר

ב .). עוד.63)שם עליו מכפרין אין אפשר 64)שאז "זה
שהוא  ידיעה לו קדמה ולא הגויים, לבין שנשבה בתינוק 
ונעלמה  טמא, והוא למקדש ביאה ישראל בני  על איסור
שם). שבועות בפיה"מ , (רבינו למקדש" ונכנס  טומאה ממנו

וכי65) טמא. היה למקדש שנכנס  שבשעה אח "כ לו שנודע 
(שם). למקדש ליכנס  לטמא של 66)אסור שעיר זהו

יא. כט , בבמדבר הנזכר ונלמד 67)מוסף , במשנה. שם
שם) (במדבר בחוץ  הנעשה בשעיר שנאמר ממה (שם) זאת
מלבד  בחוץ ) הנעשה שעיר =) חטאת אחד עזים "שעיר

הכי זה חטאת הוקשו – בפנים)" הנעשה שעיר =) פורים
אין  הפנימי  מה מכפר, זה מכפר שזה מה על ללמד, לזה
אף  בתחילה), =) ידיעה בה שיש דבר על אלא מכפר
בסוף ). =) ידיעה בה שיש דבר על אלא מכפר אין החיצון
יבוא  לא לעולם שהרי  תליה, בלא גמורה כפרה מכפר וזה
שם). במשנה, (רש"י  בתחילה ידע  שלא כיון קרבן, לידי 
כיפורים  יום "כי  (שם) שנאמר שמכפר, עצמו הכיפורים ויום

כנ"ל. הרגלים.68)הוא", בכל שמביאין חטאת שעירי 
(שם)69) שמעון כרבי  ולא יהודה כרבי  וספק  שם, במשנה

רבי ולמד מכפרים. אינם חדשים ראשי  ששעירי  האומר
חדשים  ראשי  בשעירי  שנאמר ממה ט .) (שם זה דבר יהודה
חטא  – לה'" לחטאת אחד עזים "ושעיר טו) כח , (במדבר

יהא  כלל) יודע  אינו החוטא (ואילו ה' אלא בו מכיר שאין
יהודה  לרבי  נלמד שמכפרים, רגלים ושעירי  מכפר, זה שעיר
עזים" "ושעיר טז) (שם, ברגלים שנאמר ממה (שם:)
שעירי להקיש ראשון, ענין על מוסיף  "וי "ו" – ב "וי "ו"
על  אלא מכפרים אינם ר"ח  שעירי  מה ר"ח , לשעירי  רגלים
הרגלים  שעירי  אף  בסוף , ולא בתחילה לא ידיעה בה שאין
ולא  בתחילה לא ידיעה בה שאין על אלא  מכפרים אינם

לאכול 70)בסוף . למקדש ליכנס  לו ואסור שנטמא שידע 
שאם  בו, התרו שלא וכגון בזדון. כן עשה ואעפי "כ קודש,
ישראל'). ('תפארת במלקות אלא מתכפר אינו בו התרו

בשעיר 71) מתכפרים הכהנים ואין ב . ב , שבועות משנה,
שעיר  את "ושחט  טו) טז, (ויקרא שנאמר בפנים, הנעשה
לעם" "אשר יג:) (שם בגמ ' ואמרו לעם", אשר החטאת
של  בפרו – מתכפרין? ובמה בו, מתכפרין הכהנים שאין
"אשר  ו) טז, (שם אהרן של בפרו שנאמר ואף ֿעלֿפי  אהרן,
בעדו  "וכיפר (שם) עוד נאמר הרי  לאחרים", לא "לו, – לו"
(תהלים  שנאמר ביתו, בכלל הם הכהנים וכל ביתו" ובעד
טומאת  זדון על רק  ולא ה'". את ברכו אהרן "בית יט ) קלה,
אלא  הכהנים, על מכפר גדול כהן של פרו וקדשיו מקדש
(לחםֿמשנה). שם בגמרא ראה השוגג. על אף 

שם.72) בפנים.73)במשנה, הנעשה ונאמר 74)בשעיר
אלו  "פשעים – חטאתם" לכל "ומפשעיהם שם עוד

יב :). (שם המרדים"

ה'תשע"ח  ניסן  י"ט  רביעי יום 
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בהוראה. הגדול ביתֿדין

.‡˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚ ÔÈiÁL c Ïk2‰Úe˜3Ì‡ , »»»∆«»ƒ«ƒ¿»«»¿»ƒ
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„Ïa Ô˙‡B‰ ÏÚ ‡l‡ ,eOÚ ‡Ï9ÌÚ‰ ‡Le . …»∆»«»»»ƒ¿«¿»»»

Ôaw‰ ÔÓ ÔÈeËt10,ÔÈOBÚ‰ Ì‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ¿ƒƒ«»¿»¿««ƒ∆≈»ƒ
ÔÈc ˙Èa eÏzL ÈtÓ11ÔÈ‡ÈnL Ôaw‰ ‡e‰ ‰Óe . ƒ¿≈∆»¿≈ƒ««»¿»∆¿ƒƒ
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ËL ÏkÓ ˙‡hÁÏ ÈÚOÂ ‰ÏBÚÏ t ÔÈ‡ÈÓ¿ƒƒ«¿»¿»ƒ¿«»ƒ»≈∆

ËLÂ13,EÏ ÁÏL ˙LÙa eÓ‡‰ ‡e‰ ‰Ê Ôa˜Â . »≈∆¿»¿»∆»»¿»»«¿«¿
‰‚‚LÏ ‰˙OÚ ‰„Ú‰ ÈÈÚÓ Ì‡ ‰È‰Â :Ó‡pL14. ∆∆¡«¿»»ƒ≈≈≈»≈»∆∆¿»ƒ¿»»

‡e‰ ‰Ê ‰„BÚ ˙‚‚LaL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆¿ƒ¿«¬»»»
a„Ó15Ô˙‚‚L ÏÚ ÔÈiÁL ˙B˙k ‡La Ì‡Â . ¿«≈¿ƒƒ¿»¿≈∆«»ƒ«ƒ¿»»

ËLÂ ËL Ïk ‡ÈÓ  eB‰Â e‚‚L ‰Úe˜ ˙‡hÁ«»¿»»¿¿≈ƒ»≈∆»≈∆
:Ó‡pL ,‡˜iÂ ˙LÙa eÓ‡‰ e‰ÊÂ .˙‡hÁ t««»¿∆»»¿»»««ƒ¿»∆∆¡«

ebLÈ Ï‡OÈ ˙„Ú Ïk Ì‡Â16Ì‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . ¿ƒ»¬«ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈»»≈∆ƒ
 ‰Ê ‰„BÚa ‰‡B‰a ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e‚‚L»¿≈ƒ«»¿»»«¬»»»
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ÌÈt OÚ ÌÈL Ï‰w‰ Ïk ÔÈ‡ÈÓ17ÌÈLe ˙BÏBÚ ¿ƒƒ»«»»¿≈»»»ƒ¿≈
ÔÓ„ È‰L ,˙BÙO Ì‰Â .˙B‡hÁ ÌÈÈÚO OÚ»»¿ƒƒ«»¿≈ƒ¿»∆¬≈»»

ÌÈÙÏ ÒÎ18.‰Ê ‰„BÚ ÈÈÚO ÔÈ‡˜p‰ Ì‰Â . ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¬»»»
ÌÈt OÚ ÌÈL ÔÈ‡ÈÓ  e‚‚L ˙Bˆn‰ ‡La Ì‡Â¿ƒƒ¿»«ƒ¿»¿¿ƒƒ¿≈»»»ƒ

˙BÙO Ô‰Â .˙B‡hÁ19ÌÈÙÏ ÒÎ ÌÓcL ÈtÓ ,20. «»¿≈ƒ¿»ƒ¿≈∆»»ƒ¿»ƒ¿ƒ
.eaˆ ÏL c ÌÏÚ‰ t ‡˜ Ô‰Ó t ÏÎÂ¿»«≈∆ƒ¿»«∆¿≈»»∆ƒ

Ó‡pL21ÏÎÂ ;Ï‰˜Â Ï‰˜ Ïk  Ï‰w‰ eÈ˜‰Â : ∆∆¡«¿ƒ¿ƒ«»»»»»¿»»¿»
Ï‰˜ Èe˜ ËLÂ ËL22ËÙLB‰È „ÓÚiÂ :Ó‡pL , ≈∆»≈∆»»»∆∆¡«««¬…¿»»

‰„e‰È Ï‰˜a23ı‡aL Ï‡OÈ Ïk eOÚL ÔÈa . ƒ¿«¿»≈∆»»ƒ¿»≈∆¿∆∆
Ï‡OÈ24 eOÚL ÔÈa ,eB‰L ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ƒ¿»≈«ƒ≈ƒ∆≈∆»…

ÌÈËM‰ ÔÈÓ ËeÚÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ Ï‡OÈ25ÔÈa , ƒ¿»≈««ƒ∆≈ƒƒ¿««¿»ƒ≈
Ïk ËeÚÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÌÈËM‰  eOÚL∆»…«¿»ƒ««ƒ∆≈ƒ»

Ï‡OÈ26ÏÎÏ t ,ÌÈËM‰ Ïk ÔÈÓk ÔÈ‡ÈÓ  ƒ¿»≈¿ƒƒ¿ƒ¿«»«¿»ƒ«¿»
ËL ÏÎÏ ÈÚOÂ t ‰Ê ‰„BÚe ,ËLÂ ËL≈∆»≈∆«¬»»»«¿»ƒ¿»≈∆

el‡ Û‡L ,ËLÂ27ÔÈ‡ÈÓ e‡ËÁ ‡lL28È„È ÏÚ »≈∆∆«≈∆…»¿¿ƒƒ«¿≈
ÌÈ‡ËBÁ‰29 ‡e‰Â „Ïa „Á‡ ËL ‰OÚ elÙ‡ . «¿ƒ¬ƒ»»≈∆∆»ƒ¿«¿…

Ï‰w‰30,ÌÈt OÚ ÌÈL ÔÈ‡ÈÓ eav‰ Ïk È‰  «»»¬≈»«ƒ¿ƒƒ¿≈»»»ƒ
Ê ‰„BÚeOÚ ÌÈLe ÌÈt OÚ ÌÈL ‰ «¬»»»¿≈»»»ƒ¿≈»»

.ÌÈÈÚO¿ƒƒ

בדבר 2) שיורו עד חייבין ביתֿדין "אין ח . הוריות משנה
שם) (בגמרא זאת ולמדו חטאת". ושגגתו כרת שזדונו
ביתֿדין  הוראת בשגגת נאמר עליה", - "עליה שווה בגזירה
ונאמר  עליה", חטאו אשר החטאת "ונודעה יד) ד, (ויקרא
תקח  לא אחותה אל "ואשה יח ) יח , (שם עריות בפרשת
שזדונו  דבר להלן מה בחייה", עליה ערוותה לגלות לצרור
ושגגתו  כרת שזדונו דבר כאן אף  חטאת, ושגגתו כרת
על  העם ועשה דין בית שהורו זרה עבודה ושגגת חטאת,
אחרת  שווה בגזירה (שם) נלמדה כאן, כתובה שאינה פיהם
באיסורים  הוראה בשגגת כאן נאמר מעיני ", - "מעיני  -
דבר  ונעלם ישגו ישראל עדת כל "ואם יג) ד, (שם אחרים
זרה  בעבודה הוראה בשגגת ונאמר וגו'", הקהל מעיני 
לשגגה", נעשתה העדה מעיני  אם "והיה כד) טו, (במדבר
למעלה, כמבואר חטאת, ושגגתו כרת שזדונו בדבר כאן מה
כרת  שזדונו בדבר אלא חייבין אין זרה, עבודה בשגגת אף 
ואם  כרת. בהן שאין ונישוק  חיבוק  יצאו חטאת, ושגגתו
ועשו  וודאי  אשם עליו שחייבין בדבר להתיר דין בית הורו
נאמר  וודאי  שבאשם משום פטורין, ביתֿדין פיהם, על העם

נפש. בכלל אינם וביתֿדין "ונפש" א) ה, אבל 3)(שם
חייבים  דין בית אין ויורד, עולה קרבן עליו שחייבים דבר
בגזירה  שם) (בגמרא כן ולמדו שגגתם. על קרבן להביא
כל  "ואם יג) ד, (ויקרא דין בית של בחטאת נאמר שווה:
יחיד  של בחטאת ונאמר ואשמו", וגו' ישגו ישראל עדת
"ואשם" מה - ואשם" וגו' תחטא אחת נפש "ואם כז) (שם,
שנאמר  "ואשמו" אף  קבועה, בחטאת - ביחיד שנאמרה

קבועה. בחטאת - דין ואחד.4)בבית שבעים של
העם.5) רוב  תולים 6)כלומר, אם אבל דין, בית של

כל  חייב  להתירו, הורו הדין בית שגם אף  להיתר, בעצמם
עצמו. בפני  חטאת קרבן מהעם ואחד להלן 7)אחד

כן  ואם פר, מביא ושבט  שבט  שכל רבינו כתב  זו בהלכה

חייבים  דין שבית היינו חייבין", דין ש"בית כאן שכתב  מה
בשביל  מביא ושבט  שבט  שכל או ושבט , שבט  לכל להביא

משנה). (כסף  דין דין 8)בית בית "הורו ד: שם משנה
פר". דין) (בית מביאין שוגגין הקהל כל ועשו שוגגין

עשו 9) ולא הם ועשו דין בית הורו שאם אמרו ג. בהוריות
(שם) שנאמר ממה זאת ולמדו פטורים, שהם - הקהל רוב 
ועשו  הקהל מעיני  דבר ונעלם ישגו ישראל עדת כל "ואם
והוראה  בקהל תלוי  שמעשה הרי  וגו'", ה' מצוות מכל אחת
שאם  גם, ללמוד יש שמכאן רבינו וסובר בביתֿדין. תלוייה
חייבים. דין שבית - עשו לא וביתֿדין הקהל רוב  עשו

יחיד.10) קרבן ואחד אחד כל מלהביא פטורים כלומר,
יהיו 11) מעשה בשגגת שעשו ציבור רוב  "יכול ב : שם

[והם  [בהוראה] פר עליהם מביאים דין בית שהרי  פטורין,
שם]". רש"י  - זרה 12)פטורים לעבודה לכרוע  שמותר

ורגלים. ידים פישוט  ד:13)בלי  שם במשנה יהודה כרבי 
מביאין  פיהן על רובן או הקהל כל ועשו דין בית הורו שאם
וי "ב  פרים י "ב  מביאין זרה ובעבודה פרים, י "ב  שבטים י "ב 

וגו'14)שעירים. לעולה אחד בקר בן פר העדה  כל "ועשו
לחטאת". אחד עזים כב )15)ושעיר (שם, שנאמר לפי 

ה' דבר אשר האלה המצוות כל את תעשו ולא תשגו "וכי 
שקולה  שהיא מצוה היא "איזו (שם): ואמרו משה", אל
המודה  (שכל כוכבים" עבודת זו אומר הוי  המצוות כל כנגד

כולה) התורה בכל ככופר מעיני16)בה דבר "ונעלם
וגו'". לחטאת בקר בן פר הקהל והקריבו וגו' ועשו הקהל

אלא 17) נפרדים לשבטים נחשבים אינם ומנשה ואפרים
זה. לדבר לא אבל נחלה, הפרוכת להזות 18)לעניין על

דמן  נותן כיצד בתורה בהן נתפרש "ולא הזהב . מזבח  ועל
פר  כדין דינן הקהל, חטאות שהן לפי  אלא נותן הוא ולהיכן
למתן  בו: האמור לכל הקהל, חטאת שהוא דבר, העלם

וכו'". ולשריפה את 19)דמים "והוציא כא) (שם, שנאמר
אותו". ושרף  למחנה מחוץ  אל (שם,20)הפר שנאמר כמו

של  דבר העלם (=פר הפר מדם המשיח  הכהן "והביא טז)
חטאת  "וכל כג): ו, (שם נאמר ועוד מועד" אהל אל צבור)
תאכל, לא בקדש לכפר מועד אהל אל מדמה יובא אשר

תשרף ". מכל 21)באש להביא חייבין כך משום כלומר,
ושבט . להביא 22)שבט  ושבט  שבט  כל חייב  לפיכך

(=יהודה 23)קרבן. שבטים שני  שגם הרי  וירושלים.
מח , (בראשית שנאמר מה כן ואם "קהל". נקראים ובנימין)
עמים", לקהל ונתתיך והרביתיך מפרך הנני  אלי  "ויאמר ד)
שיהיו  בנימין, של לידתו עם שמעכשיו, לפרש אפשר אי  -
מהפסוק  למדנו כבר שהרי  "קהל", יקראו שבטים, י "ב 
צריך  כרחנו ועל "קהל", נקראים שבטים שני  שגם הקודם
נקרא  לבדו בנימין ששבט  היינו קהל, נולד שעכשיו לפרש

"קהל". נקרא אחד ששבט  הרי  ש"אין 24)"קהל",
בני אלא קהל קרוי  שאין לארץ , חוצה יושבי  על משגיחין

ישראל". שבטים 25)ארץ  חמשה אנשי  כשמספר כלומר,
השבטים. שבעת אנשי  ממספר גדול יותר כרבי26)הוא

שישה  "חטאו שאמר: שם. בברייתא אלעזר בן שמעון
אף  השבטים) רוב  (שהם ז' או קהל, של רובו והם שבטים
(שם) זאת ולמד מביאין", - קהל של רובו שאינו פי  על
העדה", מעיני  אם "והיה כד) טו, (במדבר שנאמר ממה
(שם, עוד ונאמר עיני , כל ולא מעיני  מיעוט , אפילו שמשמע 
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(שרובו  רובו או כולו שרק  הרי  בשגגה" העם לכל "כי  כו)
קהל  של רובו והן ו' עשו כיצד? "הא מב .) נזיר ראה ככולו,
חייבין". קהל של רובו שאינן פי  על אף  ז' או

אחרי29)קרבן.28)השבטים.27) נגררים הם כלומר,
ידם. על בקרבן ומתחייבים החוטאים שם:30)השבטים

דין  בית בהוראת יהודה לרבי  אחד שבט  להו "איבעיא
שם  הבעיא ונפשטה לא", או שבטים שאר מייתי  מי  הגדול
בקרבן, להתחייב  השבטים שאר נגררים אחד, בשבט  אף  כי 
רוב  הוא הזה שהשבט  באופן המדובר כי  הדבר וברור
שאר  את גורר אינו כי  ספק  כל אין כן, לא שאם הקהל,

השבטים.

.‡Ï B‡ ‰‡B‰a e‚‚L Ì‡ Ô‰Ï ˜tzÒpL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆ƒ¿«≈»∆ƒ»¿¿»»…
e‚‚L31ÈeÏz ÌL‡a ÔÈiÁ ÔÈ‡ 32Ó‡pL ;33: »¿≈»«»ƒ¿»»»∆∆¡«

eiÁ˙È Ck Á‡Â Ú„ezL „Ú  ˙‡hÁ‰ ‰Ú„BÂ¿¿»««»«∆ƒ»«¿««»ƒ¿«¿
Ôaw34˙ÈaL ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .‡a˙iL BÓk , «»¿»¿∆ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈

ÔÓ ÔÈeËt Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰ el‡Â ÔÈiÁ ÔÈcƒ«»ƒ¿≈»ƒ«ƒ∆¿ƒƒ
ÌÈÚL ÏL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÌÈBn‰ eÈ‰Lk ?Ôaw‰«»¿»¿∆»«ƒ≈ƒ«»∆ƒ¿ƒ

‰ÈLÈ L‡ ‰È‰ÈÂ ;„Á‡Â35‰‡B‰a Ô‰nÚ36eÈ‰ÈÂ ; ¿∆»¿ƒ¿∆…¿ƒ»ƒ»∆«»»¿ƒ¿
‰‡B‰Ï ÔÈÈe‡ ÔlÎ37Ôa B‡ Ôlk eÚËÈÂ ;38„a À»¿ƒ¿»»¿ƒ¿À»À»¿»»

ÔÈzÓ :ÌÚÏ eÓ‡ÈÂ LeÙa eBÈÂ ;Ba eB‰L ‰Ê∆∆¿¿≈¿…¿»»À»ƒ
˙BOÚÏ Ìz‡39Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa ÈtÓ eÚÓML el‡ ÔÎÂ , «∆«¬¿≈≈∆»¿ƒƒ≈ƒƒ

˙BOÚÏ Ìz‡ ÌÈzÓ :ÌÈÁ‡Ï eÓ‡40Ïk eOÚÈÂ ; »¿«¬≈ƒÀ»ƒ«∆«¬¿«¬»
Ba B‡ Ï‰w‰41Ì‰Èt ÏÚ42ÌÈ‚‚BL ÌÈOBÚ‰ eÈ‰ÈÂ ; «»»À«ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒ

eB‰ ˙ck Ba eB‰L c‰L ÌÈn„Óe Ì‰Èt ÏÚ43; «ƒ∆¿«ƒ∆«»»∆«»
Ïk e˜ÚiL ‡Ï ,˙ˆ˜Ó Ìi˜Ïe ˙ˆ˜Ó ÏhÏ eBÈÂ¿¿«≈ƒ¿»¿«≈ƒ¿»…∆««¿»

Ûeb‰44Ì‰Ï Ú„eiLÎe ;45eB‰L c ÏL BÙe‚ eÚ„È «¿∆ƒ»«»∆≈¿∆»»∆
‰‚‚La Ba46ÏÎa .ÔÈc ˙Èa eÈ‰L ‡e‰ ÌÈÚ‡Ó‰ el‡ ƒ¿»»¿»≈«¿…»ƒ∆»≈ƒ

ÒÁ Ì‡ Ï‡ .eËt Ì‰Èt ÏÚ ‰OBÚ‰Â Ôawa ÔÈiÁ«»ƒ«»¿»¿»∆«ƒ∆»¬»ƒ»≈
ÔÓ ÔÈeËt ÔÈc ˙Èa È‰  ÌÈÎc‰ el‡ ÏkÓ ˙Á‡««ƒ»≈«¿»ƒ¬≈≈ƒ¿ƒƒ
˙‡hÁ ‡ÈÓ ‰OÚÓ ‰OÚÂ ‚‚ML ÈÓ ÏÎÂ ,Ôaw‰«»¿»¿»ƒ∆»«¿»»«¬∆≈ƒ«»

.B˙‚‚L ÏÚ ‰Úe¿̃»«ƒ¿»

של 31) ואחת חלב  של אחת חתיכות שתי  שם שהיו וכגון
גם  שהרי  התירו, איזו יודעים ואינם אחת והתירו שומן,
האיסור. שנקבע  באופן אלא תלוי  אשם חיוב  אין ביחיד

ומשיח 32) חייבין והנשיא היחיד תלוי , "אשם ט . שם משנה
פטורין". דין צבור.33)ובית לא 34)בקרבן כלומר,

להם  שנודע  באופן אלא דין בבית קרבן תורה חייבה
החטאת, הודע  לא על בא שהוא תלוי , באשם אבל חטאתם,
החטאת" "ונודעה נאמר שלא משיח  ובכהן תורה. חייבה לא

אחר. מפסוק  ללמוד שבסנהדרין.35)הוצרכו מופלא
יהיה 36) לא שאם בשגגתם. עמהם יהיה הוא גם כלומר:

בשגגת  (=עמהם שם ישיבה) (=ראש דין בית של מופלא
קרבן. חייבין דין בית אין בין 37)ההוראה) היו אם אבל

- להוראה ראויים שאינם וכו', ממזר או גר הסנהדרין
הסובר 38)פטורין. יונתן ר' דברי  הגמרא דוחה ג: שם

והיתר  רובן הורו אפילו אלא כולן, שיורו עד חייבין שאין
טועים  מהן: אחד להם אמר אם אבל חייבין, דין בית שתקו

פטורים. דין בית - רק 39)אתם, להם אמרו אם אבל
הם  "לעשות", גם לומר הוסיפו ולא אתם" "מותרים

הוראתם. עדיין נגמרה שלא אין 40)פטורים, כלומר,
ביתֿדין  מפי  ההוראה ישמע  רובו או הקהל שכל צורך
לארץ  חוצה יושבי  את להוציא הוצרכו למה כן לא [שאם
בית  כי  איש מפי  איש שומעים אם אפילו אלא זה], מכלל
על  העושים כל - לעשות" אתם "מותרים ואמר: פסק  דין
לחייב  לקהל מצטרפים ישראל), ארץ  יושבי  הם (אם פיהם

בקרבן. דין ועשו 41)בית דין בית "הורו ד: שם משנה
התורה  בכל שהרי  פר", מביאין פיהם על רובו או הקהל כל

ככולו. רובו לן קיימא את 42)כולה תולים הם כלומר,
הגדול. דין בית של ההיתר בהוראת אבל 43)מעשיהם

מצוה  כן פי  על שאף  שחשבו אלא טעו, דין שבית ידעו אם
עצמו. בפני  קרבן ואחד אחד כל חייב  - הוראתם על לסמוך
עשו, זאת ובכל זו, הוראתם על לסמוך שאסור ידעו ואם

מקרבן. ופטורים מזידין, הם רבינו 44)הרי  [והשמיט 
הטועה  שכל בתורה, מפורש שאינו בדבר שיהיה שצריך
כן  ואם הגוף , כל כעוקר הוא הרי  בתורה המפורש בדבר
שיעקרו  לא וכו' מקצת לבטל "ויורו שכתב  מה בכלל הוא

הגוף "]. רבנן 46)ששגגו.45)כל "תנו ה. שם ברייתא
לומר  תלמוד חייבין יהיו יכול הורו מה וטעו שהורו ידעו

החוטאין". שיודעו ולא החטאת", "ונודעה יד) ד, (ויקרא

    1 
העושין.1) ויתחייבו ביתֿדין שיפטרו אופנים שישנם יבאר

.‡˙Á‡ ÒÁ Ì‡ „ˆÈk2e‡aL ÌÈÎc‰ ÏkÓ3 ≈«ƒ»≈««ƒ»«¿»ƒ∆≈«¿
˙Èa eB‰L È‰ ?ÌÈOBÚ‰ eiÁ˙ÈÂ ÔÈc ˙Èa eËtÈƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¬≈∆≈

ÌÈËM‰ ÔÓ „Á‡ ÏL ÔÈc4‰w‰ ÏÁL Ì‰Ï5 ƒ∆∆»ƒ«¿»ƒ»∆∆≈∆«≈»
zÓ6ÌÓB˜Ó ÈL‡ e‰eÏÎ‡Â ,7˙Èa B˙B‡  Ì‰Èt ÏÚ À»«¬»«¿≈¿»«ƒ∆≈

‰Úe˜ ˙‡hÁ ‡ÈÓ ÏÎ‡L ÈÓ ÏÎÂ ,ÔÈeËt ÔÈc8ÏÚ ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»«≈ƒ«»¿»«
l‰ ÌcL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa eB‰ Ì‡ ÔÎÂ .B˙‚‚Lƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ«»∆««≈

zÓ9Ô‰nÚ ‰ÈLÈ L‡ ‰È‰ ‡ÏÂ ,10„Á‡ ‰È‰L B‡ , À»¿…»»…¿ƒ»ƒ»∆∆»»∆»
ÔÈ„‰qa ‰pÓÓ ˙BÈ‰Ï Èe‡ BÈ‡ Ô‰Ó11‰È‰L ÔB‚k , ≈∆≈»ƒ¿¿À∆««¿∆¿ƒ¿∆»»

ÊÓÓ B‡ ‚12Ô˜Ê B‡13ÌÈa ‰‡ ‡lL B‡14‡ˆBiÎÂ ≈«¿≈»≈∆…»»»ƒ¿«≈
Ô‰a15Ì‰Èt ÏÚ ÌÚ‰ eOÚÂ ,16È‰  l‰ Ì„ eÏÎ‡Â »∆¿»»»«ƒ∆¿»¿««≈¬≈

‰Úe˜ ˙‡hÁ ‡ÈÓ ÏÎ‡L ÈÓ ÏÎÂ ,ÔÈeËt ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»«≈ƒ«»¿»
B˙‚‚L ÏÚ17˙Èa ‡l‡ a„Ó e˙k‰ ÔÈ‡L ÔÈpÓe . «ƒ¿»ƒ«ƒ∆≈«»¿«≈∆»¿≈

ebLÈ Ï‡OÈ ˙„Ú Ïk Ì‡Â :Ó‡pL ?ÏB„b‰ ÔÈcƒ«»∆∆¡«¿ƒ»¬«ƒ¿»≈ƒ¿
ÓB‚Â18?‰‡B‰Ï ÔÈÈe‡ Ôlk eÈ‰iL „ÚL ÔÈpÓe .19 ¿≈ƒ«ƒ∆«∆ƒ¿À»¿ƒ¿»»

Ó‡pL20‰„Ú‰ ÈÈÚÓ Ì‡Â21Ì‰Ï eÈ‰iL „Ú  ∆∆¡«¿ƒ≈≈≈»≈»«∆ƒ¿»∆
ÌÈÈÚk22Ôl‰Ïe .23‰Ó ;‰„Ú‰ eËÙLÂ :ÓB‡ ‡e‰ ¿≈«ƒ¿«»≈¿»¿»≈»»

ÔÈÈe‡ Ôlk  ˙BLÙ ÈÈ„a ‰eÓ‡‰ ‰„Ú‰»≈»»¬»¿ƒ≈¿»À»¿ƒ
‰‡B‰Ï24BÊ ‰‚‚La ‰eÓ‡‰ ‰„Ú Û‡ ,25„Ú  ¿»»«≈»»¬»ƒ¿»»«

‰‡B‰Ï ÔÈÈe‡ Ôlk eÈ‰iL26Ú„ÈÂ ,eB‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿À»¿ƒ¿»»¿≈ƒ¿»«
eaÂ ,Ìz‡ ÌÈÚBË :Ì‰Ï Ó‡Â eÚhL Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆∆»¿»«»∆ƒ«∆¿«

ÔÈeËt ÔÈc ˙Èa È‰  eÈz‰Â ÌÈÈzn‰ ÂÈÏÚ27ÏÎÂ , »»««ƒƒ¿ƒƒ¬≈≈ƒ¿ƒ¿»
ÏÚ ‰Úe˜ ˙‡hÁ ‡È‰Ï iÁ Ì‰Èt ÏÚ ‰OÚL ÈÓƒ∆»»«ƒ∆«»¿»ƒ«»¿»«

Ï‡OÈ ˙„Ú Ïk Ì‡Â :Ó‡pL ;B˙‚‚L„Ú  ebLÈ ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ»¬«ƒ¿»≈ƒ¿«
ÔÈ„‰q‰ Ïk ebLiL28B‡ ÔÈ„‰q‰ ÔÓ „Á‡ Ú„È . ∆ƒ¿»««¿∆¿ƒ»«∆»ƒ««¿∆¿ƒ

‡ÏÂ eB‰Â ÏÈ‡B‰ ,e˜˙LÂ ÔÈÈzn‰ eÚhL ÔËeÚÓƒ»∆»««ƒƒ¿»¿ƒ¿¿…
Ï‰w‰ a ‰‡B‰‰ ‰ËLÙe ˜ÏBÁ ÌL ‰È‰29È‰  »»»≈»¿»«»»¿…«»»¬≈
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iÁ ÔÈc ˙ÈaÔawa ÔÈ30.eËt Ì‰Èt ÏÚ ‰OÚL ÏÎÂ , ≈ƒ«»ƒ«»¿»¿…∆»»«ƒ∆»
eB‰L el‡ Èt ÏÚ eOÚ Ì‡ ,e˜˙ML el‡Â31È‰  ¿≈∆»¿ƒ»«ƒ≈∆¬≈

ÔÈiÁ el‡32ÔÈc ˙Èa eÏz ‡lL ÈtÓ ,33Ì‡ ÔÎÂ . ≈«»ƒƒ¿≈∆…»¿≈ƒ¿≈ƒ
e˙Â e‡O34eÓ‡Â ca35‡ÏÂ ,‡e‰ zÓ ‰Ê c : »¿¿»¿«»»¿»¿»»∆À»¿…

˙BOÚÏ Ìz‡ ÔÈzÓ :Ì‰Ï eÓ‡ ‡ÏÂ ÌÚÏ eB‰36, »»¿…»¿»∆À»ƒ«∆«¬
‰OÚÂ CÏ‰Â zÓ eÓbL ˙Úa Ô‰Ó ÚÓBM‰ ÚÓLÂ¿»««≈«≈∆¿≈∆»¿À»¿»«¿»»
˙‡hÁ iÁ ‰OBÚ‰ Ïk È‰  ÚÓMM ‰Ó ÈÙk¿ƒ«∆»«¬≈»»∆«»«»
Ì‰Ï eB‰ ‡Ï È‰L ,ÔÈeËt ÔÈc ˙Èe ,‰Úe¿̃»≈ƒ¿ƒ∆¬≈…»∆
ÏÚ Ï‰w‰ ËeÚÓ eOÚÂ eB‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙BOÚÏ LeÙa¿≈«¬¿≈ƒ¿»ƒ«»»«
el‡Â ,ÔÈeËt ÔÈc ˙Èa È‰  ‰‚‚M‰ ‰Ú„BÂ Ì‰Ètƒ∆¿¿»«¿»»¬≈≈ƒ¿ƒ¿≈
‡ÈÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ ,ÔÈiÁ eOÚL ËeÚn‰«ƒ∆»«»ƒ¿»∆»¿∆»≈ƒ

B˙‡hÁ37. «»

כנ"ל.2) "אחד", תימן: פי "ב .3)בכ"י  ולא 4)למעלה
הלכה  פי "ב  למעלה ראה ואחד, שבעים של הגדול ביתֿדין

מאכלות 5)ב . מהלכות (פ "ז אסור והוא קשת, כמו העקום
ג. ובהוריות ה, הלכה להלן וראה ו). הלכה אסורות

ה. הלכה להלן שאינם 6)ובמשנהֿלמלך אף ֿעלֿפי 
שהרי א) הלכה פי "ד להלן (ראה התורה מגופי  גוף  עוקרים
זה  ואין החלב , כל ולא בלבד הקיבה חלב  אלא התירו לא
 ֿ (לחם שם להלן ראה אסור, הקיבה שחלב  בתורה מפורש

כאן). ראה 7)משנה ישראל, רוב  זה שבט  היה ואפילו
א. הלכה פי "ב  שאינם 8)למעלה ה.) (הוריות כחכמים

להלן, וראה בלבד. הגדול ב "ד הוראת על אלא חייבין
חטאת  להביא ואחד אחד כל חייב  ולפיכך ההלכה. בהמשך

שגגתו. על עוקרת 9)קבועה אינה זו שהוראה אף ֿעלֿפי 
התירה  לא שהרי  שם), פי "ד להלן (ראה התורה מגופי  גוף 
להלן  ראה בתורה, מפורש איסורו ואין בלבד, חלב  דם אלא

(לחםֿמשנה). למעלה 10)שם וראה ד: הוריות משנה
רוצה  שלם, (בלעדו) מניינם היה "ואפילו ב . הלכה פי "ב 

שם). בפיה"מ  (רבינו ואחד" שבעים במשנה 11)לומר
מפסוק 12)שם. שנלמד ההלכה בהמשך להלן ראה

"מיוחסין". רק  לסנהדרין ממנין שאין "מופלג 13)בתורה,
בנים  גידול צער כבר ששכח  (כיון אכזריות" בו שיש בשנים

אות  מעמידין שאין לו:), סנהדרין רש"י  ב - (פרק  לב "ד ו
ב ). הלכה סנהדרין אותו 14)מהלכות מושיבין שאין

ולא  אכזרי  שהוא "משום שם). סנהדרין (הלכות לסנהדרין
(ראה  בנים" אהבת יודע  שאינו לפי  אדם, בני  על ירחם
מושיבין  "אין לו: סנהדרין בברייתא הוא וכן שם). בפיה"מ 
רבינו  הביא וכן בנים", לו שאין ומי  וסריס  זקן בסנהדרין
זקן  לא הסנהדרין בכל מעמידין "אין שם. סנהדרין בהלכות
מי ולא אכזריות. בהן שיש מפני  סריס , ולא בשנים מופלג
אחרים  בדפוסים אבל רחמן". שיהא כדי  בנים, לו שאין
זה, ולפי  בנים". ראה שלא "זקן כאן: רבינו בדברי  בנוסח 
הוא  וכן שם, במשנה הוא וכן אחד, הם בנים ראה ולא זקן

שם. המשניות הגבעונים,15)בפירוש (=מבני  נתין כגון
- מים ושואבי  עצים לחוטבי  ונתנם יהושע  עליהם שגזר
שאין  רוקח ). (מעשה שם במשנה הנזכר כג) ט , יהושע 

מיוחסין. רק  אלא בב "ד או 16)מושיבין העם כל כלומר,
ב ). הלכה פי "ב  למעלה (ראה העם שם.17)רוב  במשנה

דברי18) המשך ה. במשנה (שם שבט  אותו עדת ולא

צריך 19)חכמים). וכן שלימה, בבא כאן שנשמטה נראה
ומנין  עמהם], הישיבה ראש שיהיה שעד "[ומנין להיות:
שלמד  מפני  יחד [וכללם להוראה". ראויין כולם שיהיו שעד
וראה  להלן]. ראה העדה"), ("מעיני  אחד מפסוק  שניהם

ר"ב . מעשה ובהגהות ֿ 20)בלחםֿמשנה עבודה בשגגת
העדה".21)זרה. מעיני  אם "והיה שם: בפסוק 
שהוא 22) עמהם ישיבה ראש שיהיה צריך לפיכך כלומר,

וראה  ד). הלכה פ "ד הוריות (ירושלמי  לעדה עינים עשוי 
מפני אחר, טעם נתנו שם ובבבלי  ר"ב . ומעשה לחםֿמשנה
(ראה  למזיד קרובים הם והרי  למדו, ולא ללמוד להם שהיה

רב ). בי  קרי  זיל ד"ה ד. שם נפשות.23)ברש"י  בדיני 
נחמן 24) רב  ואמר אתך", "ונשאו כב ) יח , (שמות שנאמר

ראויים  שיהיו לך", בדומין "אתך ד:) (הוריות יצחק  בר
כתב 25)להוראה. וכן העדה", מעיני  אם "והיה היינו

(שם) ורש"י  יח . הערה למעלה וראה שם. בפיה"מ  רבינו
ישראל  עדת כל "ואם יג) ד, (ויקרא כאן האמורה עד כתב 

כאן. לחםֿמשנה וראה ד:26)ישגו", שם משנה
שם.27) ג:28)במשנה שם למעלה 29)בגמרא ראה

ב . הלכה מאה 30)פי "ב  יונתן, ר' "אמר שם: בהוריות
כל  ואם שנאמר: כולן, שיורו עד חייבין אין להורות שישבו
ידע  אפילו דבריו, ולפי  כולן". שישגו עד ישגו, ישראל עדת
דבריו, דוחה שם הגמרא אבל פטורין, ושתק  מהן אחד
ושתק  שטעה מהן אחד ידע  שאם בה שנשמע  מברייתא

חייבין. טועים,31)שהם שהב "ד אף  כי  וחשבו שטעו
תלמיד) או ד"ה ב . שם (רש"י  חכמים דברי  לשמוע  מצוה

חטאת. שחייבין לשוגגין, נחשבים הם קרבן 32)ולפיכך
ציבור  של דבר העלם פר מביאין ב "ד כי  אף  עצמן, בפני 

שם). משנה 33)(במשנה טועים. הם ב "ד כי  ידעו שהרי 
פיהן  על ועשה וכו' שטעו מהן אחד וידע  ב "ד "הורו שם

בב "ד". תלה שלא מפני  חייב , זה הרי  הסנהדרין 34)וכו'
הדברים. מן באחד עצמם לבין בינם הגיעו 35)התווכחו

זה. בוויכוח  סופית החלטה (שם מחלו 36)לידי  בגמרא קת
שמספיק  או לעשות, אתם "מותרים לומר צריך אם ב .)
בלשון  כשמואל רבינו ופסק  אתם". "מותרים אמרו אפילו
עד  חייבין ב "ד אין כי  הראשון, בלשון דימי  וכרב  השני ,
פי "ב  למעלה וראה לעשות", אתם "מותרין להן שיאמרו

ב . אחת 37)הלכה על לעבור ב "ד "הורו שם: במשנה
על  שוגג ועשה היחיד והלך בתורה, האמורות מצוות מכל
ב :) (שם ובגמרא בב "ד", שתלה מפני  פטור וכו' פיהם
חכמים  אבל יהודה, ר' דברי  זו שמואל אמר יהודה רב  "אמר
רבינו  ופסק  חייב ". ביתֿדין בהוראת שעשה יחיד אומרים

כחכמים.

.Ô˙‡B‰a eOÚL ÔÓˆÚ ÔÈ„‰q‰Â38ÔÈ‡  ¿««¿∆¿ƒ«¿»∆»¿»»»≈»
Ï‰w‰ Ï ÔÈÙËˆÓ39ıeÁ eOÚL ‰ eÈ‰iL „Ú , ƒ¿»¿ƒ¿…«»»«∆ƒ¿»…∆»

Ï‡OÈ ı‡ ÈL‡  eOÚ .ÔÈ„‰q‰ ÔÓ40ÏÚ ƒ««¿∆¿ƒ»…«¿≈∆∆ƒ¿»≈«
„Á‡ ËL ÌÈOBÚ‰ el‡L Èt ÏÚ Û‡ Ì‰Èt41ÔÎÂ , ƒ∆««ƒ∆≈»ƒ≈∆∆»¿≈

Ï‰w‰ ËeÚÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÌÈËM‰  eOÚ Ì‡ƒ»…«¿»ƒ««ƒ∆≈ƒ«»»
ÌÈiÁ ÔÈc ˙Èa 42eÈ‰ ?„ˆÈk .ÔÈeËt ÔÈOBÚ‰Â , ≈ƒ«»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈«»

eÈ‰Â ,„Á‡Â ÛÏ‡ ˙B‡Ó LL Ï‡OÈ ı‡ ÈLBÈ¿≈∆∆ƒ¿»≈≈≈∆∆¿∆»¿»
„Á‡Â ÛÏ‡ ˙B‡Ó LÏL ÔÈc ˙Èa ˙‡B‰a ÔÈOBÚ‰»ƒ¿»«≈ƒ¿≈∆∆¿∆»
Èa ÌÈOBÚ‰ eÈ‰L B‡ ,„Ïa ‰„e‰È Èa Ôlk È‰Â«¬≈À»¿≈¿»ƒ¿«∆»»ƒ¿≈
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קמו               
         

ÛÏ‡ ‰‡Ó Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡ Ôlk ÌÈËL ‰ÚLƒ¿»¿»ƒÀ»««ƒ∆≈»∆≈»∆∆
Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰ ÏÎÂ ,ÔÈiÁ ÔÈc ˙Èa È‰ ¬≈≈ƒ«»ƒ¿»»ƒ«ƒ∆

ı‡Ï ‰ˆeÁ ÈLBÈ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â .ÔÈeËt43, ¿ƒ¿≈«¿ƒƒ«¿≈»»»∆
Ï‡OÈ ı‡ Èa ‡l‡ Ï‰˜ Èe˜ ÔÈ‡L44ËLÂ . ∆≈»»»∆»¿≈∆∆ƒ¿»≈¿≈∆

ÔÈÚÏ ÌÈËL ÈLk ÔÈeLÁ ÔÈ‡ ÌÈÙ‡Â ‰MÓ¿«∆¿∆¿«ƒ≈»¬ƒƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿»
‰f‰45„Á‡ ËL Ì‰ÈL ‡l‡ ,46. «∆∆»¿≈∆≈∆∆»

עצמן.38) בהוראת מצטרפים 39)כלומר, אינם כלומר,
מחצית  רק  שחטאו (כגון קהל רוב  עמהם להוות הקהל עם
של  דבר העלם פר ב "ד שיתחייבו הסנהדרין) בלעדי  הקהל
חטאת  קרבן להביא מהחוטאים ואחד אחד כל ועל ציבור,
מאיר  רבי  ועשו, "הורו ג. שם בברייתא הוא כן עצמו. בפני 
היא  שפלוגתתם פפא רב  ומפרש מחייבין" וחכמים פוטר,
הציבור, את פוטר מאיר שרבי  ציבור, לרוב  משלים ב "ד אם
שב "ד  משום לעצמו, קרבן ואחד אחד כל יביאו שלא
של  דבר העלם פר להביא ב "ד וחייבים ציבור, לרוב  משלים
(כולל  מהחוטאים ואחד אחד לכל מחייבין וחכמים ציבור,
משום  לעצמו, קרבן להביא מהסנהדרין), ואחד אחד כל גם
קרבן  מביאין ב "ד ואין ציבור, לרוב  משלים ב "ד שאין

כחכמים. רבינו ופסק  ציבור. של דבר ראה 40)העלם
חוצה  יושבי  על משגיחין ש"אין ההלכה בהמשך להלן

א.41)לארץ ". הלכה פי "ב  למעלה להביא 42)ראה
ציבור. של דבר העלם מתחשבים 43)קרבן אין כלומר,

קהל. ומיעוט  קהל רוב  בענין חוץ ֿלארץ  בתושבי 
(ויקרא 44) כתוב  ציבור של דבר העלם קרבן אצל כלומר,

אסי , רב  "אמר ג. ובהוריות הקהל", "והקריבו יד) ד,
שנאמר  ישראל, ארץ  יושבי  רוב  אחר הלך ובהוראה
וכל  החג את ההיא בעת שלמה "ויעש סה) ח , (מלכיםֿא,
ה' לפני  מצרים נחל עד חמת מלבוא גדול קהל עמו ישראל
חמת  מלבוא גדול קהל עמו, ישראל וכל כתיב  מכדי  וגו'",
ארץ  (=בני  הני  שמע ֿמינה - לי ? למה מצרים, נחל עד
לא  חוצהֿלארץ ) (=בני  הנך אבל קהל, דאיקרי  הוא ישראל)
יג) ד, (ויקרא נאמר הוראה בשגגת כאן והרי  קהל". איקרי 

הקהל". מעיני  דבר מנשה 45)"ונעלם שבטי  חטאו שאם
אין  הקהל, מיעוט  והם שבטים, חמשה עוד ועמהם ואפרים,
רוב  כאן שאין ציבור, של דבר העלם קרבן להביא חיוב 
שבט  כל (שחייבין רובו או הקהל כל חטאו אם וכן שבטים.
פר  בלבד, פרים עשר שנים אלא מביאין אין קרבן) ושבט 
פי "ב  למעלה ראה אחד, קרבן ומנשה ולאפרים שבט , לכל

א. מח ,46)הלכה (בראשית שנאמר שמה ו: שם כרבא,
רק  היינו לי ", יהיו ושמעון כראובן ומנשה "אפרים הֿו)
בנחלתם" יקראו אחיהם שם "על שם שנאמר כמו לנחלה,

אחר. לדבר ולא הוקשו, לנחלה -

.‚ÔÈaÓ ÌÈOBÚ‰ eÈ‰47ÔÈËÚeÓe ‡ËÁ‰ ˙ÚLa48 »»ƒ¿Àƒƒ¿««≈¿»ƒ
ÈËÚeÓ B‡ ,‰ÚÈ„È ˙ÚLaÔ49ÔÈaÓe ‡ËÁ‰ ˙ÚLa50 ƒ¿«¿ƒ»»ƒƒ¿««≈¿¿Àƒ

‰OÚn‰ ˙ÚL Á‡ CÏB‰ Ïk‰  ‰ÚÈ„È ˙ÚLa51. ƒ¿«¿ƒ»«…≈««¿«««¬∆

הקהל.47) רוב  החוטאים 48)כלומר, מן חלק  שמתו כגון
הקהל. מיעוט  אלא אינם שמעתה באופן החטא, שנודע  לפני 

הקהל.49) שלא 50)מיעוט  מהקהל חלק  שמתו כגון
הקהל. רוב  החוטאים מהווים שמעתה באופן חטאו,

רוב 51) החטא בשעת החוטאים היו שאם החטא, שעת אחר
לעצמו. קרבן מביא ואחד אחד וכל פטורים ב "ד הקהל,
לענין  י . הוריות במשנה ר"ש על שחולקים כחכמים ופסק 
גם  חולקים הם כי  אמרו ג. שם ובגמרא משיח , וכהן נשיא

זה. בענין

.„ÌÈÏÁ‰ ÔÓ ÏÁa ÔÈc ˙Èa eB‰52,zÓ ‡e‰L ≈ƒ¿≈∆ƒ«¬»ƒ∆À»
e‡ËÁL Ì‰Ï Ú„BÂ ,Ì‰Èt ÏÚ Ï‰w‰ ËeÚÓ ÏÎ‡Â¿»«ƒ«»»«ƒ∆¿«»∆∆»¿

Ô‰a eÊÁÂ53˙ÈBÏt ‰Ê ‰„BÚL eB‰ Ck Á‡Â , ¿»¿»∆¿««»∆¬»»»¿ƒ
˙zÓ54ÏÚ Á‡ ËeÚÓ ‰Ê ‰„BÚ d˙B‡ „ÚÂ , À∆∆¿»«»¬»»»ƒ«≈«

  eÈ‰È ÌÈ„BÚÏ ÌÈÏÎB‡‰ eÙËˆiLÎe ,Ì‰Ètƒ∆¿∆ƒ¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿…
ÔÈÙËˆÓ el‡ È‰55‰ÚÈ„È Ô‰Ï ‰˙È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ««ƒ∆»¿»»∆¿ƒ»

ÌÈ˙Èa56˙Èa ‰Bn‰ ‰È‰La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ≈¿«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«∆≈
„Á‡ ÔÈc57‰lÁz ‰B‰L ÔÈc ˙Èa ˙Ó Ì‡ Ï‡ ;58, ƒ∆»¬»ƒ≈≈ƒ∆»¿ƒ»

Á‡ „ÓÚÂ59eB‰Â60ÔÈÙËˆÓ el‡ ÔÈ‡ 61.el‡Ï ¿»««≈¿≈≈ƒ¿»¿ƒ»≈

עוקר 52) זה שאין מותר, שהוא הקיבה חלב  על שהורו כגון
הלכה  ולמעלה א, הלכה פי "ד להלן (ראה התורה מגופי  גוף 

החלבים. כל התירו לא שהרי  שם.53)א), בגמרא הוא כן
מיעוט  ועשו מותר, חלב  ב "ד "הורו הראשונה: באיבעיא
וכו'" מהו אחר, מיעוט  ועשו והורו בהן, ב "ד וחזרו הקהל,
בעבודהֿזרה", ומיעוט  בחלב  "מיעוט  להו איבעיא ואחרֿכך

בהן". ב "ד ב "חזרו זה שגם גוף 54)ומשמע  עקרו שלא
שהרי ב ), הלכה פי "ד להלן (ראה התורה מגופי  עבודהֿזרה

עבודהֿזרה. מיני  כל התירו ואחד 55)לא אחד כל שאין
הוא  זה ודבר ב "ד. על הוא והחיוב  עצמו, בפני  חטאת מביא
שאינו  "נראה רבינו אבל בתיקו, הדבר ונשאר ג. שם איבעיא
שאלה  עם זו שאלה שמשיבין אלא תיקו, כאן גורס 
אידי אםֿתמצי ֿלומר כלומר, באםֿתמצי ֿלומר. שאחריה,
כל  ידעת וכבר וכו' ומתו ב "ד הורו הוא, כרת ואידי 
שם, (מאירי  מקומות" ברוב  היא הלכה שבאםֿתמצי ֿלומר,
ובאור  המשנה במרכבת בכסף ֿמשנה, בראב "ד, וראה
של  הב "ד: מביאין קרבן איזה בזה, חולקים ויש שמח ).
גם  שניהם, שמביאים אומרים ויש חלב . של או עבודהֿזרה
שם). ובמאירי  בתוספות (ראה חלב  של וגם עבודהֿזרה של

למעלה.56) וגם 57)כמבואר עבודהֿזרה על גם שהורו
חלב . החלב .58)על אחר.59)על על 60)ב "ד

שעבד 61)עבודהֿזרה. המיעוט  עם חלב , שאכל המיעוט 
ואחד  אחד כל אלא קהל, רוב  ביחד להוות עבודהֿזרה,
שם  נפשטה שלא בעיא והיא עצמו, שגגת על קרבן מביא
למי אלא אינו שזה שם, אמרו אבל בכסף ֿמשנה ). (ראה
ה. שם במשנה שמעון ר' (=היינו מייתי  ציבור שסובר
שכל  עלֿכרחינו ואםֿכן מיוחד, פר מביאים שב "ד שסובר
תיבעי לא שם) המשנה מרכבת - הביתֿדין עבור הם הפרים
הלכה  פי "ב  למעלה פסק  ורבינו (שם), כבר אינם שהרי  לך
ושבט  שבט  שכל שם שכתב  ומה החייבים, הם ב "ד כי  א,
מאירי (ראה הב "ד בשביל מביא שהציבור היינו פר, מביא

שם). פי "ב  ובכסף ֿמשנה במשנה, ד: הוריות

.‰62ÔB‚k ,„Á‡ „a ÌÈÈc‰ Èza ÈL eB‰ elÙ‡¬ƒ¿≈»≈«ƒƒ¿»»∆»¿
Ì„Â Ì„ B‡ ÏÁÂ ÏÁ63.64ÌÈOBÚ‰ eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ ≈∆»≈∆»»»¿≈ƒ…»»ƒ
‰‡B‰‰ Èt ÏÚ ÔÈ‚‚BL65ÏÎÂ ,ÔÈeËt ÔÈc ˙Èa È‰  ¿ƒ«ƒ«»»¬≈≈ƒ¿ƒ¿»
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ÏÁ ÏÎ‡Ï ÔÈc ˙Èa eB‰ ?„ˆÈk .ÔÈiÁ ÌÈOBÚ‰»ƒ«»ƒ≈«≈ƒ∆¡…≈∆
Blk ‰w‰66ÏÁLÂ eÚhL Ï‰w‰ ÔÓ „Á‡ Ú„ÈÂ , «≈»À¿»«∆»ƒ«»»∆»¿∆≈∆

ÏÚ ‰ÏBÚ ‰È‰L ,Ô˙‡B‰ ÈtÓ BÏÎ‡Â ,eÒ‡ ‰w‰«≈»»«¬»ƒ¿≈»»»∆»»∆«
ÔzÚc67Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈc ˙ÈaÓ ÚÓLÏ ‰ÂˆnL «¿»∆ƒ¿»ƒ¿…«ƒ≈ƒ««ƒ∆≈

ÏÚ ‰Úe˜ ˙‡hÁ iÁ ÏÎB‡‰ ‰Ê È‰  ÌÈÚBËƒ¬≈∆»≈«»«»¿»«
B˙ÏÈÎ‡68Ì‰Èt ÏÚ ÌÈ‚‚BM‰ ÔÈÓÏ ÛËˆÓ BÈ‡Â ,69. ¬ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿««¿ƒ«ƒ∆

ÌÎÁ eÚhL Ú„iL ‰Ê ‰È‰La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»∆∆»«∆»»»
ı‡‰ ÌÚ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;‰‡B‰Ï ÚÈb‰L „ÈÓÏz B‡«¿ƒ∆ƒƒ««»»¬»ƒ»»«»»∆

eËt ‰Ê È‰ 70‰ÚÈ„È ÔÈeq‡a B˙ÚÈ„È ÔÈ‡L , ¬≈∆»∆≈¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»
Ì‡ ÔÎÂ .Ì‰Èt ÏÚ ÌÈ‚‚BM‰ ÏÏÎÏ ÛËˆÓe ,˙È‡cÂ«»ƒƒ¿»≈ƒ¿««¿ƒ«ƒ∆¿≈ƒ

eÚhL Ú„È ‡Ï71ÔnL ÏÎ‡Ï Ôek˙Â ,72ÏÁÂ73ÏÎ‡Â , …»«∆»¿ƒ¿«≈∆¡…À»¿≈∆¿»«
‰w‰ ÏÁ74ÏÁ ‡e‰L Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ,e‰eÈz‰L ≈∆«≈»∆ƒƒ¿…»«∆≈∆

iÁ ‰Ê È‰  ‰w‰75,B˙‚‚L ÈtÓ B˙ÏÈÎ‡L ÈtÓ ; «≈»¬≈∆«»ƒ¿≈∆¬ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»
ÏÚ ÌÈ‚‚BM‰ ÔÈÓÏ ÛËˆÓ BÈ‡Â .‰‡B‰‰ ÈtÓ ‡Ï…ƒ¿≈«»»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿««¿ƒ«

Ì‰Èt76‰È‰zL „Ú  ‰‚‚La ÌÚ‰ ÏÎÏ :Ó‡pL , ƒ∆∆∆¡«¿»»»ƒ¿»»«∆ƒ¿∆
ÏkÏ ˙Á‡ ‰‚‚L77ÏÁ ÏÎ‡Â BÓˆÚa ‰Ïz Ì‡ ÔÎÂ . ¿»»«««…¿≈ƒ»»¿«¿¿»«≈∆

ÈtÓ ‡l‡ Ô˙‡B‰ ÈtÓ ‡Ï BÈz‰Ï eB‰L ‰w‰«≈»∆¿«ƒ…ƒ¿≈»»»∆»ƒ¿≈
ÈÙa ‰Úe˜ ˙‡hÁ iÁ ‰Ê È‰  BzÚ„a zÓ ‡e‰L∆À»¿«¿¬≈∆«»«»¿»ƒ¿≈

BÓˆÚ78eËt  ÔÈc ˙Èa ‰ÏBz‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .79, «¿∆«¿»»«∆¿≈ƒ»
iÁ‰ ÏÎÂ ;eÈnL ÌÈÎc‰ Ïk ÌL eÈ‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿»»«¿»ƒ∆»ƒ¿»««»

ÌÈ‚‚BM‰ Ï ÛËˆÓ BÈ‡  BÓˆÚ ÈÙa80. ƒ¿≈«¿≈ƒ¿»≈¿…«¿ƒ

שייך 62) דלהלן והא הלכה, ציון כאן אין תימן בכ"י 
היו  לא אם "וכן המלים לפני  להלן ההלכה וציון למעלה,
שמח . אור הגיה וכן רומי . בדפוס  נראה וכן העושים".

היא 63) דינים, בתי  שני  בהוראת שם בגמרא האיבעיא שהרי 
למעלה. וראה מצטרפים. שאין רבינו ופסק  וחלב , בחלב 

אור 64) הגיה וכן רומי , בדפוס  נראה וכן תימן, בכ"י  כן
הב "ד.65)שמח . יש 66)של  הקיבה שע "י  בחלב  כי 

ויש  יתר. כמו משוך חוט  והוא באכילה, מותר שהוא חלק 
בפ "ז  ראה קשת, כמו עקום והוא באכילה שאסור חלק 
החלב  שכל הורו והב "ד ו. הלכה אסורות מאכלות מהלכות

א). ג, יוסף  (שער באכילה מותר הקיבה צ "ל 67)שע "ג
רקח ). (מעשה דעתו ב "ד,68)על "הורו ב . הוריות משנה

והלך  להוראה ראוי  והוא תלמיד או שטעו מהן אחד וידע 
שלא  מפני  לעצמו) (=קרבן חייב  זה הרי  וכו' פיהן על ועשה
לשמוע  שמצוה שחשב  אמרו שם: ובגמרא בב "ד", תלה
נחשב  אינו ולפיכך טועים. שהם שידע  אף ֿעלֿפי  מב "ד
שהרי מזיד אינו וגם טועים, שהם ידע  שהרי  בב "ד, לתולה
לעצמו. קרבן וחייב  חכמים, דברי  לשמוע  שמצוה טעה

מצטרף 69) אינו הקהל, מחצית החוטאים היו אם כלומר,
הקהל. רוב  לעשותם אליהם על 70)זה אמרו שם בגמרא

וראוי תלמיד או שטעו מהן אחד "וידע  המשנה: דברי 
סביר  או הדבר) (=למד גמיר או להיות שצריך להוראה",
סביר  ולא גמיר לא הוא אם אבל דבר), מתוך דבר (=מבין

בביתֿדין. תולה הוא הרי  הארץ "), ב "ד,71)(="עם
הקיבה. חלב  היתר.72)להתיר זו 73)של  תיבה

איננה. תימן ובכ"י  שומן.74)מיותרת, שזהו חשב  אלא
שאם 75) שם. רבא אמר כאיכאֿדאמרי  עצמו, בפני  קרבן

חייב . ואכלו בשומן חלב  לו שיהיו 76)נתחלף  להשלים,
(שם). קהל רוב  שם.77)החוטאים בגמרא הוא כן

(78- חייב  בעצמו התולה הכלל, "זה אמרו: שם: בגמרא
שאינו  האומר שהוא רבינו ומפרש בהוראה". מבעט  לרבות
 ֿ (כסף  מותר שזה יודע  עצמו הוא אלא להוראתן, צריך

ספר). וקרית שם.79)משנה, רוב .80)משנה שיהיו
(כסף ֿמשנה). פשוט " דבר "וזה

.ÂÔB„Êa eÒ‡‰ c Èz‰Ï ÔÈc ˙Èa eB‰81eOÚÂ , ≈ƒ¿«ƒ»»»»¿»¿»
ÔÓ ÔÈeËt ÔÈc ˙Èa  ‰‚‚La Ì‰Èt ÏÚ Ï‰w‰«»»«ƒ∆ƒ¿»»≈ƒ¿ƒƒ

ÔÈ„ÈÊÓ Ô‰L ÈtÓ ,Ôaw‰82ÔÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ , «»¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒƒ¿»∆»¿∆»ƒ
ÈtÓ ,BÓˆÚ ÈÙa Ôa˜ iÁ Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰»ƒ«ƒ∆«»»¿»ƒ¿≈«¿ƒ¿≈

‚‚BL ‡e‰L83Ï‰w‰ eÚ„ÈÂ ,‰‚‚La ÔÈc ˙Èa eB‰ . ∆≈≈ƒƒ¿»»¿»¿«»»
eÚhL84Ô‰Ó Ïa˜Ï Èe‡ ÔÈ‡LÂ85ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â , ∆»¿∆≈»¿«≈≈∆¿««ƒ≈

ÔÓ ÔÈeËt el‡Â el‡  Ì‰Èt ÏÚ Ï‰w‰ eOÚ»«»»«ƒ∆≈»≈¿ƒƒ
Ôaw‰86Ï‰w‰ eOÚ ‡Ï È‰L  ÔÈeËt ÔÈc ˙Èa . «»¿»≈ƒ¿ƒ∆¬≈…»«»»

ÔÓ ÔÈeËt ÌÈOBÚ‰ ÏÎÂ ;Ì˙ÚË‰L Ô˙‡B‰ ÈtÓƒ¿≈»»»∆ƒ¿»«¿»»ƒ¿ƒƒ
Ì‰ ÔÈ„ÈÊnL ÈtÓ  Ôaw‰87eÚhL eÚ„È È‰L , «»¿»ƒ¿≈∆¿ƒƒ≈∆¬≈»¿∆»

.˙BOÚÏ Èe‡ ÔÈ‡LÂ¿∆≈»«¬

להתיר.81) הורו ואף ֿעלֿפי ֿכן אסור שהדבר שידעו
ישגו",82) ישראל עדת כל "ואם יג) ד, (ויקרא נאמר והרי 

"ואעפ "י במשנה). ד: הוריות (רש"י  בב "ד שוגגין בעינן
פטורין, בא, היה ב "ד ולשם הואיל בא, היה ציבור שמשל
(מאירי שמם" על הבא לקרבן מקום ואין הם מזידין שהרי 

ועשו 83)שם). מזידין וכו' ב "ד "הורו ד: שם משנה
ושעירה". כשבה הקהל) מן ואחד אחד (=כל מביאין שוגגין

מצוה 85)הב "ד.84) אין טעות שבמקום גם ידעו כלומר,
חכמים. דברי  (=הב "ד)86)לשמוע  "שוגגין שם: משנה

פטורין". אלו הרי  מזידין, (=הקהל) הקרבן 87)ועשו ואין

א. הלכה פ "א למעלה ראה השוגג, על אלא בא

     1 
כל 1) ועשו תורה מגופי  גוף  לעקור והורו ששגגו ב "ד יבאר

פיהם. על העם

.‡‰Bz ÈÙebÓ Ûeb ˜ÚÏ eB‰Â e‚‚ML ÔÈc ˙Èa2, ≈ƒ∆»¿¿«¬…ƒ≈»
ÔÈeËt ÔÈc ˙Èa  Ì‰Èt ÏÚ ÌÚ‰ Ïk eOÚÂ3„Á‡ ÏÎÂ , ¿»»»»«ƒ∆≈ƒ¿ƒ¿»∆»
‰Úe˜ ˙‡hÁ iÁ ÌÈOBÚ‰ ÔÓ „Á‡Â4Ó‡pL ;5: ¿∆»ƒ»ƒ«»«»¿»∆∆¡«
Ûeb‰ Ïk ‡ÏÂ  c ÌÏÚÂ6. ¿∆¿«»»¿…»«

בתורה,2) שבת דיני  אין בתורה, נדה איסור אין שאמרו כגון
ה"ב . להלן ראה בתורה, ע "ז איסור קרבן,3)אין מלהביא

ה"ב . פי "ב  למעלה וראה ב . ג, הוריות כל 4)משנה כדין
בשוגג. ציבור.5)חוטא של דבר העלם בקרבן

המצוה 6) שיעקר ולא דבר, "ונעלם א: ד, שם ברייתא
כי מדבר" ונעלם ביה "קרי  שם: עולא, ומפרש כולה".
עם  וגם "ונעלם" עם גם נקראת "ונעלם" של ה"מ "ם"
שם). (רש"י  דבר" כל ולא מדבר מדבר", "ונעלם – "דבר"

.ÔÈiÁ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ7ÏhÏ eBiL „Ú ¿»≈≈ƒ«»ƒ«∆¿«≈
˙ˆ˜Ó Ìi˜Ïe ˙ˆ˜Ó8‰Bza ÔÈLÙÓ ÔÈ‡L ÌÈ„a ƒ¿»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆≈»¿…»ƒ«»

ÌÈ‡Óe9Ck Á‡Â ,10,Ôa˜a ÔÈiÁ ÔÈc ˙Èa eÈ‰È ¿…»ƒ¿««»ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿»¿»
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קמח               
         

eB‰Â e‚‚L ?„ˆÈk .ÔÈeËt Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰Â¿»ƒ«ƒ∆¿ƒ≈«»¿¿
‰Ê ‰„BÚÏ ˙BÂÁzL‰Ï znL11znL B‡ , ∆À»¿ƒ¿«¬«¬»»»∆À»

˙aLa ˙eLÏ ˙eLÓ ‡ÈˆB‰Ï12‡ ,ÏÚ ‡BÏ znL B ¿ƒ≈¿ƒ¿¿«»∆À»»«
ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙ÓBL13ÔÈ‡ :eÓ‡L ÈÓk el‡ È‰  ∆∆¿∆∆¬≈≈¿ƒ∆»¿≈

‰c ÔÈ‡ B‡ ,‰Bza ‰Ê ‰„BÚ ÔÈ‡ B‡ ,‰Bza ˙aL«»«»≈¬»»»«»≈ƒ»
˙‚‚L ‰Êa ‡ˆBiÎÂ BÊ ÔÈ‡Â ,Ûeb‰ Ïk e˜ÚL ,‰Bza«»∆»¿»«¿≈¿«≈»∆ƒ¿«

‰ÁÎL ‡l‡ ‰‡B‰14,Ôaw‰ ÔÓ ÔÈeËt CÎÈÙÏ . »»∆»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒƒ«»¿»
Ï‡ .BÓˆÚ ÈÙa ˙‡hÁ iÁ Ô‰Èt ÏÚ ‰OBÚ‰ ÏÎÂ¿»»∆«ƒ∆«»«»ƒ¿≈«¿¬»
‡e‰ ˙eLÏ ˙eLÓ ‡ÈˆBn‰ :eÓ‡Â eB‰Â eÚË Ì‡ƒ»¿¿»¿«ƒ≈¿ƒ¿
˜Bf‰ Ï‡ ,BÓ˜nÓ LÈ‡ ‡ˆÈ Ï‡ :Ó‡pL ,iÁL∆«»∆∆¡««≈≈ƒƒ¿…¬»«≈

ËÈLBn‰ B‡15˙BÎ‡ÏÓ ˙B‡Ó ‡ e˜ÚL B‡ ,zÓ16 «ƒÀ»∆»¿»≈¬¿»
ÔÈiÁ el‡ È‰  ‰Î‡ÏÓ dÈ‡L eB‰Â17Ì‡ ÔÎÂ . ¿∆≈»¿»»¬≈≈«»ƒ¿≈ƒ

ÌÈ„È ËeMÙa ‰Ê ‰„BÚÏ ‰ÂÁzLn‰ :eÓ‡Â eÚË»¿»¿«ƒ¿«¬∆«¬»»»¿ƒ»«ƒ
Ï‡Ï ‰ÂÁzL˙ ‡Ï :Ba Ó‡pL ,iÁ‰ ‡e‰ ÌÈÏ‚Â¿«¿«ƒ««»∆∆¡«…ƒ¿«¬∆¿≈
ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È ËLt ‡ÏÂ ı‡‰ ÏÚ ÚBk‰ Ï‡ ,Á‡«≈¬»«≈««»»∆¿…»«»»¿«¿»

ÔÈiÁ el‡ È‰  zÓ ‡e‰ È‰18eÚË Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈À»¬≈≈«»ƒ¿≈ƒ»
Ìc ‰˙‡L ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙ÓBL ÏÚ ‡a‰ :eÓ‡Â¿»¿«»«∆∆¿∆∆∆»¬»»
‰˙‡ Ï‡ ,dBÊ ÈÓÈ Ïk :Ó‡pL ,iÁ ‡e‰ ÌBia««»∆∆¡«»¿≈»¬»»¬»

‰ÈÏÚ ‡BÏ zÓ ‰ÏÈla19,eÓ‡Â eB‰ Ì‡ ÔÎÂ ; ««¿»À»»»∆»¿≈ƒ¿»¿
LÙÏ zÓ LÈÓLz ˙ÚLa ‰c BzL‡ ‰OtL ÈnL∆ƒ∆≈¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒÀ»ƒ¿

‰M˜˙Ó ‡e‰Lk ‰pnÓ20ÔÈiÁ el‡ È‰ 21Ì‡ ÔÎÂ . ƒ∆»¿∆ƒ¿«∆¬≈≈«»ƒ¿≈ƒ
‡e‰ ‰ËÈÁL ˙ÚLa ‡ˆiL Ìc ÏÎB‡‰L ,eÓ‡Â eÚË»¿»¿∆»≈»∆»»ƒ¿«¿ƒ»
el‡ È‰  zÓ l‰ Ìc ÏÎB‡‰ Ï‡ ,iÁ‰««»¬»»≈««≈À»¬≈≈

ÌÈiÁ22Ô‰a eB‰ Ì‡ ,el‡ ˙BiÚËa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «»ƒ¿≈…«≈¿»À≈ƒ»∆
ÔÈ‡ÈÓ ÔÈc ˙Èe ,ÔÈeËt  Ô‰Èt ÏÚ Ï‰w‰  eOÚÂ¿»…«»»«ƒ∆¿ƒ≈ƒ¿ƒƒ

.Ô˙‚‚L ÏÚ Ôa»̃¿»«ƒ¿»»

ב .7) ג, שם איסור.8)משנה, יהודה 9)של רב  דברי 
העלם  (קרבן חייבין ב "ד "שאין א: ד, שם שמואל, אמר
הצדוקים  שאין בדבר (בשוגג) שיורו עד ציבור) של דבר
בדבר  אבל בתורה), מפורש שאינו (כלומר, בו מודים
מאי פטורין, בתורה) מפורש (שהוא בו מודים שהצדוקים

להלן. וראה הוא", רב  בי  קרי  זיל רק 10)טעמא כלומר,
וכו'. חייבין ב "ד יהיו זה איסור 11)באופן התירו שלא

ואיסור  בלבד. השתחויה אלא בכללה, עבודהֿזרה
(שמות  שנאמר בתורה, הוא מפורש לעבודהֿזרה השתחויה
ד.). (הוריות אחר" לאל תשתחוה "לא יד) לד,

מפורש 12) זה וגם הרבים. לרשות היחיד מרשות כלומר,
ביום  ממקומו איש יצא "אל כט ) טז, (שם שנאמר בתורה,
רבינו  בדברי  וראה אחרת. נוסחא לפי  שם, (הוריות השביעי "
בעירובין  (וראה וגו'", איש יוציא "אל נאמר כאילו להלן),
הוא  וכן לתחום, חוץ  יציאה באיסור עוסק  הזה שהפסוק  יז:
שכא). לאֿתעשה המצוות' וב 'ספר ה"א, שבת מהל' בפכ"ז

בי13) איסורי  מהל' בפ "ו כן התבאר ונקראת ה"אֿז. אה
שראתה  הימים כמספר נקיים" "ימים לשמור שצריכה משום
"וספרה  כח ) טו, (ויקרא שנאמר בתורה מפורש זה ודבר דם,

שם). (הוריות, יום כנגד יום שסופרת מלמד – כן 14)לה"
ענין  "והוא שם: זה, על והוסיף  שם. המשניות, בפירוש הוא
שם  ורש"י  הוא". רב  בי  קרי  זיל ד.) שם (בגמרא אמרם

מעליא, שוגג הוי  לא ולידע , ללמוד לו דאפשר "כיון פירש:
הוי ". למזיד את 15)וקרוב  מוציא אינו בעצמו שהוא

עצמו  והוא מושיטו או זורקו אלא לרשות, מרשות ההפץ 
נאמר  לא שהרי  בתורה, מפורש אינו וזה במקומו. נשאר

ממקומו". איש יצא "אל מפורשים 16)אלא: שאינם
חרישה 17)בתורה. אין יוסף , רב  "בעי  ב : ד, שם בגמרא

מילתא, בכולהו מודו דקא כיון אמרינן מי  מהו, בשבת
עקריין  דקא כיון דילמא או דמי , מקצת וקיום מקצת כביטול
כי רבינו וסובר דמי ", גוף  כעקירת – עיקר כל לחרישה ליה
המפורשת  החרישה על אלא אינה יוסף  רב  של שאלתו כל
תשבות" ובקציר "בחריש כא) לד, (שמות שנאמר בתורה,
מהל' פ "א ועי ' שבת. לענין זה שפסוק  עב . במנחות (ראה
הישיבה, אב  נתן לרב  המשנה ובפירוש ה"א, ויובל שמיטה
אחרות, ממלאכות מלאכה אב  אבל .(52 הערה פ "א שביעית
כי ֿאם  נחשב  זה שאין הוא פשוט  בתורה, מפורש שאינו
שרב  לומר וצריך וחייבים. מקצת ומקיים מקצת למבטל
שיורו  עד חייבין אין דאמר דשמואל, הא ליה לית יוסף 
(תוספות  זה על שאל ולפיכך בו, מודים שהצדוקים בדבר
זו  אין - כשמואל שפסק  רבינו לדעת אולם שם). הרא"ש
הוראה, זו אין בשבת, חרישה שאין הורו ואם כלל, בעיא
וראה  תשבות". ובקציר "בחריש מפורש: כתוב  שהרי 
ה'' ב 'חפץ  משנה', ו'לחם משנה' ב 'כסף  שם, ב 'מאירי '

יוסף '. בדבר 18)ו'שער מקצת, ומבטל מקצת מקיים וזהו
רק  לצדוקים משמע  שהשתחויה בו, מודים הצדוקים שאין
א) יט , (בראשית שנאמר כמו ורגלים, ידים בפישוט 

ד.). (שם ארצה" אפים מקצת 19)"וישתחו מבטל וזהו
שהצדוקים  בו, מודים הצדוקים שאין בדבר מקצת, ומקיים
אבל  ביום, דם ראתה אם אלא אינו שהאיסור להם משמע 

בגמרא). (שם אסורה אינה בלילה דם כשהאבר 20)ראתה
ביאה  איסורי  מהל' ופ "ד ה"ז, פ "ה למעלה ראה מוקשה,
אשתו  כשפירסה מתקשה, כשהוא לפרוש אסור כי  הי "א,
על  "חייבין ב : ח , שם במשנה והוא תשמיש. בשעת נדה
וראה  הנדה", מן פרוש כו' שבנדה לאֿתעשה ועל עשה

שם. המשניות וזו 21)בפירוש בו, מודים הצדוקים שאין
מקצת. וביטול מקצת קיום של אין 22)הוראה זה ודבר

ג.) (הוריות הגמרא מדברי  מוכח  וכן בו. מודים הצדוקים
ב 'תוספות' ועיי "ש מהו". בדם, ומיעוט  בחלב  "מיעוט 
ולדברי בו, מודים שהצדוקים דבר הוא דם הלא שהקשו

המוריה'). ('הר שפיר אתי  רבינו

.‚˙Èqk˙pL ÈÙÏ ,˙aM‰ ‡ˆiL ÔÈc ˙Èa eB‰≈ƒ∆»»««»¿ƒ∆ƒ¿«≈
‰nÁ‰23en„Â24‰nÁ ‰Ú˜ML25‰ÁÊ Ck Á‡Â ,26 ««»¿ƒ∆»¿»«»¿««»»¿»

‰‡B‰ BÊ ÔÈ‡ 27˙eÚË ‡l‡28‰Î‡ÏÓ ‰OÚL ÏÎÂ , ≈»»∆»»¿»∆»»¿»»
ÔÈc ˙Èa eÈz‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈeËt ÔÈc ˙Èa Ï‡ ,iÁ«»¬»≈ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ≈ƒ

Ì‰ÈÙa e„ÈÚ‰L ÈÙÏ ,‡Op‰Ï LÈ‡ ˙L‡29˙nL ≈∆ƒ¿ƒ»≈¿ƒ∆≈ƒƒ¿≈∆∆≈
‰‡B‰ BÊ ÔÈ‡  dÏÚa ‡a Ck Á‡Â ,dÏÚa30‡l‡ «¿»¿««»»«¿»≈»»∆»

˙eÚË31ÏÚ ˙‡hÁ ÔÈiÁ ÔBÁ‡‰ dÏÚe ‰M‡‰Â , »¿»ƒ»«¿»»«¬«»ƒ«»«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ô˙‚‚Lƒ¿»»¿≈…«≈»∆

להם.24)בעננים.23) היה העם 25)נדמה רוב  ועשו
בשבת. האסורות שחיללו 26)מלאכות והתברר החמה,

השבת. דבר",28)בשוגג.27)את  "העלם זה ואין
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קמט                
         

 ֿ (כסף  בתרא שהוא נחמן רב  נגד וכרבא א. צב , יבמות
(ראה 29)משנה). בעלה שמת להעיד הנאמנים עדים

ביתֿדין" עלֿפי  "נשאת והיינו הט "ו). גירושין מהל' פי "ב 
עדים  שני  עליו העידו אם אבל ב ). פז, (יבמות שבמשנה
שום  כאן ואין ביתֿדין" עלֿפי  "נשאת זה אין כשרים,

קרבן. שחייבת העלם 31)בשוגג.30)חידוש זה ואין
ופטורה  תצא ב "ד, עלֿפי  "ניסת שם: יבמות במשנה דבר,
יקוב  אומר, אליעזר "רבי  א: צב , שם ובברייתא הקרבן" מן
חטאת  ב "ד) ע "פ  שנשאת (האשה ותביא ההר את הדין
אין  =) "ליתא רבא וכן זעירי , אמר שם, ובגמרא שמינה".
מדתנא  פטורה) שהיא בה (שכתוב  למתניתין פוסקים) אנו
הלכה  ובאמת טעות". אלא הוראה זו שאין וכו' מדרשא בי 
שסובר  מי  לפי  היא הנ"ל הסוגיא כל שהרי  מיותרת, זו
שפסק  מה לפי  אבל פטור", ב "ד, בהוראת שעשה "יחיד
בהוראת  שעשה ש"יחיד ה"א) ופי "ג ה"ב  (למעלה רבינו
"טעות", שהיא משום זה לטעם צריך אין – חייב " ב "ד,
שניהם  היו כן גם מעליא, הוראה זו היתה לא אפילו שהרי 
ו'לחם  כאן, – שמח ' ו'אור למלך' 'משנה וראה חייבין,

ה"ה. פ "ה למעלה משנה'

.„‰‚‚La eB‰L ÔÈc ˙Èa‡ËÁ ÏL BÓˆÚ eÁÎLÂ ≈ƒ∆ƒ¿»»¿»¿«¿∆≈¿
e‡ËÁL È‡cÂa ÌÈÚ„BÈ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ba eB‰L∆««ƒ∆≈¿ƒ¿««∆»¿

‰‚‚La32ÌÈÓB‡Â Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ ÌÚ‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ¿»»¿««ƒ∆»»ƒƒ»¿¿ƒ
eÏ Ì˙ÈB‰ CÎÂ CÎa :Ô‰Ï33ÌÈOBÚ‰Â ,ÔÈeËt Ì‰  »∆¿»»»≈∆»≈¿ƒ¿»ƒ

‰Ú„BÂ :Ó‡pL ;ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈiÁ Ì‰Èt ÏÚ«ƒ∆«»ƒƒ¿≈«¿»∆∆¡«¿¿»
B˙B‡ eÚÈ„BiL ‡Ï  ‰ÈÏÚ e‡ËÁ L‡ ˙‡hÁ‰««»¬∆»¿»∆»…∆ƒ

ÌÈ‡ËBÁ‰34Èab ÏÚL ÏÁ eÈz‰Â e‚‚L ?„ˆÈk . «¿ƒ≈«»¿¿ƒƒ≈∆∆««≈
e‚ML eÚ„iL Á‡Â ,ÌÚ‰  e‰eÏÎ‡Â ‰w‰«≈»«¬»…»»¿««∆»¿∆»
ÏÚÂ ˙k BB„Ê ÏÚ ÌÈiÁL „ eÈz‰LÂ ‰‡B‰a¿»»¿∆ƒƒ»»∆«»ƒ«¿»≈¿«
ÌÈÏÁ‰ ˙ˆ˜Ó Ì‡ Ì‰Ï ˜tzÒ ‰Úe˜ ˙‡hÁ B˙‚‚Lƒ¿»«»¿»ƒ¿«≈»∆ƒƒ¿»«¬»ƒ
,ÔÈeËt el‡ È‰  eÈz‰ ÌÈÓc‰ ˙ˆ˜Ó B‡ eÈz‰ƒƒƒ¿»«»ƒƒƒ¬≈≈¿ƒ

.‰Úe˜ ˙‡hÁ ‡ÈÓ ÏÎ‡L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆»«≈ƒ«»¿»

בשוגג.32) שהורו נזכרו 33)כלומר, לא עצמם והם
להם. שהודיע  לאחר א:34)אפילו ה, הוריות  ברייתא,

חייבין, יהיו יכול הורו, מה וטעו שהורו ידעו רבנן, "תנו
גרס  ורבינו החוטאין". שיודעו ולא – החטאת ונודעה ת"ל
"שידעו", הנוסחא: היתה רש"י  (ולפני  "שיודיעו" שם

עיי "ש).

.‰ÔÈa ,Ô˙‚‚L Ì‰Ï ‰Ú„BÂ ‰‚‚La eB‰L ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆ƒ¿»»¿¿»»∆ƒ¿»»≈
ÈÙk ‰OBÚ‰ Ïk ,e‡È‰ ‡lL ÔÈa Ô˙tk e‡È‰L∆≈ƒ«»»»≈∆…≈ƒ»»∆¿ƒ

eav‰ a ‰ËLtL Ô˙‡B‰35eÚ„iL Á‡Ó36 »»»∆»¿»¿…«ƒ≈««∆»¿
ieÏz ÌL‡ ‡ÈÓ ‰Ê È‰37Ï‡LÏ BÏ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ ; ¬≈∆≈ƒ»»»ƒ¿»»ƒ¿…

Ï‡L ‡ÏÂ ÔÈc ˙Èa eLcÁ˙pL ÌÈc ÏÚ ˙Ú ÏÎa¿»≈«¿»ƒ∆ƒ¿«¿¿≈ƒ¿…»«
‡ËÁ ‡Ï B‡ ‡ËÁ Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÈÓk ‰Ê È‰ 38. ¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ»»…»»

?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na39ÔÈc ˙Èa ÌÚ ‰È‰L ÈÓa «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆»»ƒ≈ƒ
‰È„ÓÏ CÏ‰Â ‰‡B‰‰ ‰‡L ÈÓ Ï‡ ;‰È„na«¿ƒ»¬»ƒ∆»»«»»¿»«ƒ¿ƒ»
ÈtÓ ,eËt  eÚ„iL Á‡ ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡«∆∆««ƒ∆»»««∆»¿»ƒ¿≈

Ï‡LÏ BÏ LÙ‡ È‡ È‰Â Ô‰a ‰ÏzL40,„BÚ ‡ÏÂ . ∆»»»∆«¬≈ƒ∆¿»ƒ¿…¿…
˙‡ˆÏ Ï‰p‰ ‡l‡41‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ∆»«ƒ¿»»≈««ƒ∆¬«ƒ…»»

‰Ê È‰  eÚ„iL Á‡Ó Ì‰Èt ÏÚ ‰OÚÂ ,CcÏ«∆∆¿»»«ƒ∆≈««∆»¿¬≈∆
eËt42. »

ציבור 35) רוב  עשו לא אם אבל ציבור, רוב  שעשו כלומר,
קבועה  חטאת ואחד, אחד כל להביא היחידים חייבים –

ה"א). ופי "ג ה"ב , פי "ב  שנודע 36)(למעלה מכיון כלומר,
מהוראתן. וחזרו שטעו לב "ד אליעזר,37)אח "כ כרבי 

תולה  ספק  שהוא כלומר, "ספק ", האומר - ב  ג, שם במשנה
רבי שכוונת שם, בגמרא ופירשו בעצמו, תולה וספק  בב "ד

תלוי . באשם לחייבו ושם 38)אליעזר תלוי . באשם שחייב 
דומה, הדבר למה אליעזר דרבי  משל זירא, "א"ר גמרא:
אשם  שמביא לו, ונודע  שומן ספק  חלב  ספק  שאכל לאדם

לשאול.39)(תלוי )". לו שהיה משום תלוי , אשם שחייב 
רבי40) מחייב  למי  (כלומר, ספק  "איזהו שם: במשנה

לו  הלך חייב , ביתו בתוך לו ישב  תלוי ) אשם אליעזר
(בהולך  בזה אני  מודה עקיבא רבי  אמר פטור, הים למדינת

החובה. מן לפטור קרוב  שהוא הים) כלומר,41)למדינת
אחרת. למדינה ללכת כבן 42)הממהר ולא עקיבא כרבי 

שום  לו היתה לא טרוד, שהוא שמכיון ד.) (שם עזאי 
נחשב  והוא מהוראתם, הב "ד שחזרו לשמוע  אפשרות

שם). (רש"י  פטור שהוא בב "ד שעשה לתולה ו"דוקא
בתחילת  למעלה (ראה ב "ד עלֿפי  הקהל רוב  שחטאו אחר
מביא  – הקהל רוב  חטאו ולא זה עשה אם אבל ההלכה),
ה"א) ופי "ג ה"ב , (פי "ב  למעלה פסק  שהרי  יחיד, חטאת

הראב "ד). (השגות חייב " ב "ד בהוראת שעשה יחיד

ה'תשע"ח  ניסן  כ' חמישי יום 

     1 
וכהן 1) שגגתו, על פר המשיח  הכהן חייב  יהיה אימתי  יבאר

המעשה. עם זו שגגה שגג אם לו שנסתפק  משיח 

.‡‰ÈÏÚ ‡ÈÓ ËBÈ„‰‰L ‰‚‚L ÏkL ,e‡a k¿»≈«¿∆»¿»»∆«∆¿≈ƒ»∆»
da ‚‚L Ì‡ ,‰ÈÚO B‡ ‰aOk ‰Úew‰ ˙‡hÁ«»«¿»ƒ¿»¿ƒ»ƒ»«»

ÈÚO ‡ÈÓ  ‡ÈOp‰2ÁÈLÓ Ô‰k da ‚‚L Ì‡Â ,3 «»ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ»«»…≈»ƒ«
t ‡ÈÓ4‡ÈÓ ÁÈLÓ Ô‰kL ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ≈ƒ««∆¿»ƒ¬ƒ∆…≈»ƒ«≈ƒ

BÓˆÚ ˙‡B‰a ‰ÚhLk ?B˙‚‚L ÏÚ t5‰OÚÂ , ««ƒ¿»¿∆»»¿»««¿¿»»
B˙‡B‰ ˙‚‚La ‰OÚÓ6dcÏ7ÌÎÁ ‰È‰iL ‡e‰Â . «¬∆¿ƒ¿«»»¿«»¿∆ƒ¿∆»»

‡ÏÙÓ8˙ÓL‡Ï ‡ËÁÈ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ Ì‡ :Ó‡pL . À¿»∆∆¡«ƒ«…≈«»ƒ«∆¡»¿«¿«
,ÔÈc ˙Èa Ô‰L ,eav‰ ‰Ó :eaˆk ÁÈLÓ È‰  ÌÚ‰»»¬≈»ƒ«¿ƒ»«ƒ∆≈≈ƒ
ÔÈÈe‡ ÌÈÓÎÁ eÈ‰iL „Ú Ôa˜a ÔÈiÁ ÔÈ‡≈»«»ƒ¿»¿»«∆ƒ¿¬»ƒ¿ƒ
,Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰ eOÚÈÂ ,‰‡B‰a eÚËÈÂ ,‰‡B‰Ï¿»»¿ƒ¿¿»»¿«¬»ƒ«ƒ∆
ÏÎa ÁÈLn‰ Ck ,˙ˆ˜Ó Ìi˜Ïe ˙ˆ˜Ó ÏhÏ eBÈÂ¿¿«≈ƒ¿»¿«≈ƒ¿»»«»ƒ«¿»

el‡‰ ÌÈÎc‰9. «¿»ƒ»≈

בשגגה 2) וגו' יחטא נשיא "אשר כב ֿכג) ד, (ויקרא נאמר
תמים". זכר עזים שעיר קרבנו את והביא "כהן 3)וגו'

בבגדים". המרובה ולא המשחה בשמן שנמשח  גדול
והקריב 4) וגו' יחטא המשיח  הכהן "אם ג) ו, (שם שנאמר

לחטאת". לה' תמים בקר בן פר לעצמו 5)וגו' שהורה
מותר. זה דבר כי  "הורה 6)בטעות וֿז: ו: הוריות משנה

שהוראת  וכו' פר מביא שוגג ועשה שוגג לעצמו משיח  כהן
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אלא  חייבין אין לציבור, דין בית כהוראת לעצמו משיח  כהן
זה  ודבר המשיח ". וכן המעשה, שגגת עם דבר העלם על
"לאשמת  (שם) משיח  בכהן שנאמר ממה ו:) (שם נלמד
להתיר  לעצמו הורה לא אם אבל כציבור, משיח  הרי  העם",
קרבן. כלל מביא אינו להיתר, הוראתו בלי  ועשה שגג אלא

מעשה 7) בשעת סמך ולא הואיל דין, בית עם הורה שאם
פטור. זה הרי  - לבדה הוראתו מופלא 8)על אינו אם אבל

להוראה, שהוסמך הוא ומופלא מעליא. הוראה הוראתו אין
צריך  לא אבל ממרא, זקן אצל דין שבבית מופלא כמו
ד: שבמשנה דין שבבית במופלא כמו ישיבה ראש שיהיה

דין". בית של מופלא היה שלא "שיבטל 9)"או עניין
שאין  בדבר אלא חייב  אינו כי  וברור מקצת". ויקיים מקצת
רבינו  מדברי  נראה וכן הצבור. כדין בו, מודים הצדוקים
ולא  לרשות, מרשות בזורק  רק  שהדגים ב ). (הלכה להלן

לרשות. מרשות במוציא

.„ˆÈk10BÓˆÚÏ ‰‡B‰a ‰ÚhL ÁÈLÓ Ô‰k ? ≈«…≈»ƒ«∆»»¿»»¿«¿
zÓ ˙aLa ˙eLÏ ˙eLÓ ˜Bf‰L ‰n„Â11˜ÊÂ , ¿ƒ»∆«≈≈¿ƒ¿¿«»À»¿»«

 BÓˆÚÏ B˙‡B‰a ‰ÏBz ‡e‰Â ˙eLÏ ˙eLÓ≈¿ƒ¿¿∆¿»»¿«¿
‡Ï Ì‡ Ï‡ .˙‡hÁÏ t ‡ÈÈ B‡ËÁ BÏ Ú„eiLk¿∆ƒ»«∆¿»ƒ«¿«»¬»ƒ…
‰ÏzL B‡ ,‰‚‚La ˜ÊÂ ‚‚L ‡l‡ ,B˙‡B‰a ‰Ïz»»¿»»∆»»«¿»«ƒ¿»»∆»»

‡ÏÙÓ ÌÎÁ ‰È‰ ‡ÏÂ B˙‡B‰a12Ûeb‰ Ïk ˜ÚL B‡ , ¿»»¿…»»»»À¿»∆»«»«
B˙‡B‰a13ÏhÏ B˙‡B‰a ‚‚ML B‡ ,BÓˆÚÏ ¿»»¿«¿∆»«¿»»¿«≈

‡l‡ ,B˙‡B‰ ÏÚ CÓBÒ ‡e‰Â ‰OÚ ‡ÏÂ ,˙ˆ˜Óƒ¿»¿…»»¿≈«»»∆»
˙Á‡ ‰‚‚La ‰OÚ14‚‚LÂ ‰‡B‰a „ÈÊÓ ‰È‰L B‡ , »»ƒ¿»»«∆∆∆»»≈ƒ¿»»¿»«

‰OÚÓa15BÈcL ;ÏÏk ÔawÓ eËt ‰Ê È‰  ¿«¬∆¬≈∆»ƒ»¿»¿»∆ƒ
ÏÎÏ ÔÈc ˙Èa ˙‡B‰Ï Ï‰w‰ ÔÈ„k BÓˆÚ ˙‡B‰Ï¿»««¿¿ƒ«»»¿»«≈ƒ¿»

‰Ê È‡Ó ÁÎLÂ BÓˆÚÏ ‰B‰ .c,‰B‰ ÌÚË »»»¿«¿¿»«≈≈∆««»
È˙‡B‰ ˙Úc ÏÚ ‰OBÚ ÈÈ‰ :Ó‡ ‰OÚÓ ˙ÚLeƒ¿««¬∆»«¬≈ƒ∆«««»»ƒ

˙‡hÁ t ‡ÈÓ ‰Ê È‰ 16. ¬≈∆≈ƒ««»

לחטאת.10) פר להביא משיח  כהן אם 11)חייב  אבל
הוראה, אינה - מותר בשבת לרשות מרשות שהמוציא הורה

למעלה. כלום.12)כמפורש אינה שהוראתו ז. שם
לבטל 13) שיורו עד חייבין דין בית "שאין שם. משנה

המשיח ". וכן מקצת, ולקיים הורה 14)מקצת כלומר,
היתר  של שומן לאכול רוצה ועכשיו הקיבה, חלב  להתיר

הקיבה. חלב  בשוגג ואכל לו שידע 15)ונתחלף  וכגון
שכח  לידו מעשה וכשבא נכון, שאינו מטעם במזיד שהתיר
היתר. בחזקת ואכלו הורה נכון שמטעם וסבר זדונו

שם:16) ובגמרא פר", מביא שוגג ועשה "שוגג שם משנה
מאיזה  ושכח  שהורה כגון עסקינן במאי  הכא אביי  "אמר
דעת  על עושה הריני  אמר שטעה ובשעה הורה טעם

הוראתי ".

.‚˙ˆ˜Ó Ìi˜Ïe ˙ˆ˜Ó ÏhÏ BÓˆÚÏ ‰B‰»¿«¿¿«≈ƒ¿»¿«≈ƒ¿»
‰Ê ‰„BÚa17‡ÈÓ ‰Ê È‰  B˙‡B‰ ÈÙk ‰OÚÂ «¬»»»¿»»¿ƒ»»¬≈∆≈ƒ

ËBÈ„‰k ‰ÈÚO18‰‡B‰a ‚bLiL ‡e‰Â .19BÓk , ¿ƒ»¿∆¿¿∆ƒ¿…¿»»¿
‡l‡ Ôa˜ iÁ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ ÔÈ‡L .e‡aL∆≈«¿∆≈«…≈«»ƒ««»»¿»∆»
;eaˆk ‰OÚn‰ ˙‚‚L ÌÚ ‰‡B‰a c ÌÏÚ‰a¿∆¿≈»»¿»»ƒƒ¿«««¬∆¿ƒ
ÔÈa ,‰‡B‰ ‡Ïa „Ïa ‰OÚÓa ‚‚L Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«¿«¬∆ƒ¿«¿…»»≈

Ôa˜ ‡ÈÓ BÈ‡  ˙BˆÓ ‡La ÔÈa ‰Ê ‰„BÚa«¬»»»≈ƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ»¿»
ÏÏk20. ¿»

לבטל 17) שיורו עד חייבין דין בית "שאין שם במשנה
עד  כוכבים בעבודת ולא המשיח , וכן מקצת, ולקיים מקצת

מקצת". ולקיים מקצת לבטל (שם):18)שיורו ברייתא
וכו' שבשעירה ושווין וכו' כוכבים בעבודת משיח  "דתניא
יחיד  אחד - אחת נפש ואם כז) טו, (במדבר קרא דאמר מנלן

הן". אחת נפש כולם משיח  ואחד נשיא משנה 19)ואחד
וכן  המעשה שגגת עם דבר העלם על אלא חייבין "אין שם.
דבר  העלם על אלא חייבין אין כוכבים בעבודת ולא  המשיח 
מה  כי  אמרו שם הגמרא ובמסקנת המעשה" שגגת עם
המשנה  סוף  על גם מוסב  המשיח " "וכן במשנה שאמרו
שם  בברייתא חכמים דעת וכן וכו'". כוכבים בעבודת "ולא

כרבי . מעם 20)ודלא תחטא אחת נפש ואם רבנן "תנו
על  משיח  שיכול וכו' למשיח  פרט  - כז) ד, (ויקרא הארץ 
מעשה  שגגת על פר, מביא מעשה שגגת עם דבר העלם
- הארץ  מעם לומר תלמוד ושעירה, כשבה מביא לחודיה

למשיח ". פרט 

.„ÔÈc ˙Èa ÌÚ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ ‰B‰21‡e‰ ‚‚LÂ , »«…≈«»ƒ«ƒ≈ƒ¿»«
eOÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡B‰a Ì‰Â22‰‡B‰‰ Èt ÏÚ »≈¿»»««ƒ∆»«ƒ«»»

da eÚhL ˙‡f‰23CÓÒ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,24‰OÚÓ ˙ÚLa «…∆»»ƒ¿…»«ƒ¿««¬∆
˙Èa ˙‡B‰ ÌÚ B˙‡B‰ ÏÚ ‡l‡ dcÏ B˙‡B‰ ÏÚ«»»¿«»∆»«»»ƒ»«≈

ÔÈc25ÈÙa ‰tk ‡È‰Ï CÈˆ ÔÈ‡Â eËt ‰Ê È‰  ƒ¬≈∆»¿≈»ƒ¿»ƒ«»»ƒ¿≈
BÓˆÚ26 Ôa˜ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈc ˙Èa eÈ‰ Ì‡ ‡l‡ . «¿∆»ƒ»≈ƒ¿ƒƒ»¿»

eav‰ ÏÏÎa BÏ tk˙Ó27Ì‰ ÌÈOBÚ‰ eÈ‰ Ì‡Â ; ƒ¿«≈ƒ¿««ƒ¿ƒ»»ƒ≈
Ôa˜ ÌÈ‡Èn‰28ÔÈ‡ È‰L ,Ôa˜ ‡ÈÓ BÈ‡ ‡e‰  «¿ƒƒ»¿»≈≈ƒ»¿»∆¬≈≈

BÓˆÚ ÈÙa ‰tk CÈˆ29. »ƒ«»»ƒ¿≈«¿

המשיח 21) הכהן וגם להתיר בשוגג דין בית הורו כלומר,
זה. בהיתר בשוגג עמהם הכהן 22)הצטרף  וכן הקהל

וביתֿהדין.23)המשיח . המשיח  הכהן 24)הכהן

כל 25)המשיח . שעל או מהסנהדרין אחד שהיה היינו,
מהוראת  כלל ידע  לא אם אבל דין. בית מהוראת ידע  פנים

עצמו. בפני  קרבן חייב  דין לשגגת 26)בית נחשב  שזה
מחוייב . ואינו הוראה שגגת בלי  לבד משנה 27)מעשה

הצבור  עם ועשה (=ביתֿדין) הצבור עם "הורה ז. שם
שנאמר  ממה נלמד שם ובברייתא הצבור". עם לו מתכפר
הא  חטא", אשר חטאתו "על ג) שם, (ויקרא משיח  בכהן
הצבור  עם חטא עצמו, בפני  מביא עצמו בפני  חטא כיצד

הצבור. עם לו הקהל,28)מתכפר רוב  עשו שלא כגון
לעצמו. יחיד קרבן מביא ואחד אחד זה 29)שכל שהרי 

הוראה. בלי  בלבד במעשה כשגג

.‰‡e‰Â Ì„a Ì‰ e‚‚LÂ ,‰‚‚La ÔÈc ˙Èa ÌÚ ‰B‰»ƒ≈ƒƒ¿»»¿»¿≈¿»¿
t ‡ÈÓ ‡l‡ ,eav‰ ÌÚ BÏ tk˙Ó BÈ‡  ÏÁa¿≈∆≈ƒ¿«≈ƒ«ƒ∆»≈ƒ«

.BÓˆÚÏ¿«¿

.Â‡È‰L ,BÊ ‰‚‚L ‚‚L Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÁÈLÓ Ô‰k…≈»ƒ«∆ƒ¿«≈ƒ»«¿»»∆ƒ
BÈ‡  d˙B‡ ‚‚L ‡Ï B‡ ,‰OÚn‰ ÌÚ ‰‡B‰ ˙‚‚Lƒ¿«»»ƒ««¬∆…»«»≈

eaˆk da ‡e‰L ÈtÓ ,ÈeÏz ÌL‡ ‡ÈÓ30ÔÈ‡L ≈ƒ»»»ƒ¿≈∆»¿ƒ∆≈»
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.‰‡B‰ ˙‚‚L ÏL Ú„B‰ ‡Ï ÏÚ ÈeÏz ÌL‡ ÔÈ‡ÈÓ¿ƒƒ»»»«…«∆ƒ¿«»»
‡ËÁ ‡Ï B‡ ‡ËÁ Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡ ,‡ÈOp‰ Ï‡¬»«»ƒƒƒ¿«≈ƒ»»…»»
ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙BËBÈ„‰‰ ‡Lk ÈeÏz ÌL‡ ‡ÈÓ ≈ƒ»»»ƒ¿»«∆¿ƒ¿≈∆≈

B˙‡B‰a ‰ÈeÏz B˙‚‚L31eÓ‡‰ ‡ÈO e‰Ê È‡ . ƒ¿»¿»¿»»≈∆»ƒ»»
Ï‡OiÓ Ì„‡Ó ˙eL ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ,CÏÓ ‰Ê ?‰Bza«»∆∆∆∆≈»»»≈»»ƒƒ¿»≈

ÂÈ‰Ï‡ '‰ ‡l‡ B˙eÎÏÓa epnÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡Â32ÔÈa . ¿≈¿«¿»ƒ∆¿«¿∆»¡…»≈
eÈ‰ Ì‡Â .Ï‡OÈ ÈËL ‡MÓ B‡ „Âc ˙ÈaÓ ‰È‰L∆»»ƒ≈»ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»
Ïk  BÁ ˙‡ „BÚ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ÌÈa ÌÈÎÏÓ¿»ƒ«ƒ¿≈∆»≈∆≈∆¬≈»

B˙‚‚L ÏÚ ÌÈfÚ ÈÚO ‡ÈÓ Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡33È‡Â . ∆»¿∆»≈∆≈ƒ¿ƒƒƒ«ƒ¿»¿≈
ÔÓLa ÁLÓpL ÏB„b Ô‰k ‰Ê ?ÁÈLÓ Ô‰k e‰Ê∆…≈»ƒ«∆…≈»∆ƒ¿«¿∆∆

ÌÈ„‚a ‰aÓ‰ ‡Ï ,‰ÁLn‰34. «ƒ¿»…«¿À∆ƒ¿»ƒ

  

         
     

כו '". מישראל  אד רשות עליו  ש "אי בלשונו  עיו וצרי
על  שאי" הלשו  וש י ,א .) (הוריות במשנה  מקורו  והלא 

אלקיו ". ה ' אלא  גביו 

הציבור.30) כדין בזה דינו בכלל 31)כלומר, הוא והרי 
מי - שגג" אשר שגגתו על הכהן עליו "וכפר שנאמר מה

חייב . בשגגה, זה 32)שחטאו נשיא "איזהו י . שם משנה
על  שאין - אלוקיו ה' מצוות מכל כב ) ד, (שם שנאמר מלך

אלוקיו". ה' אלא ישראל 33)גביו "מלכי  שם: ברייתא
לעצמם" מביאים ואלו לעצמם מביאין אלו דוד, בית ומלכי 
ישראל  (מלך אהדדי " כייפי  לא "התם בגמרא: שם וביארו

השני ). על אחד שולטים אינם דוד בית משנה 34)ומלך
המרובה  לא המשחה בשמן המשוח  המשיח  "ואיזהו שם.
המשחה  בשמן נמשח  שלא הוא בגדים "ומרובה בבגדים".
שאר  על נתרבה אותם ובלבשו בגדים שמונה לבש אבל
שמן  בו שנעדר שני , בית כהני  היו וכן וכו' הכהנים
שמןֿהמשחה. צלוחית את גנז המלך יאשיהו כי  המשחה".

.ÊB˙„BÚÓ ÚÂ ‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁLÓpL ÏB„b Ô‰k…≈»∆ƒ¿«¿∆∆«ƒ¿»¿»«≈¬»
‰˜Ê B‡ ÌeÓ ÈtÓ35Ô‰a ‡ˆBiÎÂ36‰‚‚La ‡ËÁÂ ƒ¿≈ƒ¿»¿«≈»∆¿»»ƒ¿»»

BÊ37Ô‰k ÔÈa ÔÈ‡L ÈÙÏ .B˙‚‚L ÏÚ t ‡ÈÓ ≈ƒ««ƒ¿»¿ƒ∆≈≈…≈
ÎÏ LnLÓ‰ ÁÈLÓÌBÈ t ‡l‡ ÚL ÁÈLÓ Ô‰ »ƒ««¿«≈¿…≈»ƒ«∆»«∆»«

ÌÈetk‰38ÌBÈ Ïk ÏL ‰ÙÈ‡‰ ˙ÈÈOÚÂ39ÔÈ‡L , «ƒƒ«¬ƒƒ»≈»∆»∆≈
Ï‡ ;‰ÏB„‚ ‰p‰Îa LnLÓ‰ Ô‰k ‡l‡ Ô˙B‡ È˜Ó«¿ƒ»∆»…≈«¿«≈ƒ¿À»¿»¬»

.Ba Ì‰ ÌÈÂL  ˙BÂˆn‰ Ïk ÏÚ ‡a‰ t««»«»«ƒ¿»ƒ≈

לעבודה.35) פסול "משיח 36)שהוא  ט : שם משנה
ובגמרא  פר" מביא וכו' חטא כך ואחר ממשיחותו שעבר
על  "והקריב  ג) (שם, שנאמר ממה זאת למדו י . שם
גם  רבינו ומפרשה משעבר, חטאתו שמביא מלמד חטאתו",
מרב  רבה מיניה "בעא יב : שם אמרו שכן מום, מחמת בעבר
מיפטר  או דחי  מידחא באלמנה, מהו שנצטרע  משיח  נחמן
לקיימן  אפשר שאי  מדברים דחי  מדחא (פירוש: פטר
שאפשר  בה וכיוצא אלמנה איסור אבל מצורע , כשהוא
כהונה  דין מכל פטור מפטר דילמא או מדחי , לא לקיימה
תנינא  - הרא"ש) תוספות באלמנה, מותר הוא והרי  לגמרי 

מניין  מומין מחמת עבר קריו, מחמת שעבר אלא לי  אין
שהוא  רבינו וסובר והוא". לומר תלמוד בבעולה) (=שאסור

גדולה. כהונה דיני  לכל כהן 37)הדין עליה שחייבו
בפר. יבוא 38)המשיח , "בזאת ג טז, בויקרא הנאמר הוא

לעולה". ואיל לחטאת בקר בן בפר הקודש אל אהרן
(שם 39) שנאמר יום כל שמביא גדול כהן חביתי  מנחת זהו

סולת  האיפה עשירית וגו' ובניו אהרן קרבן "זה יגֿטו) ו,
והכהן  וגו' בערב  ומחציתה בבוקר מחציתה תמיד מנחה

עולם". חק  אותה יעשה מבניו תחתיו המשיח 

.Á‰OÚL ‡ÈO40ÔÈc ˙Èa ˙‡B‰a eav‰ ÌÚ41 »ƒ∆»»ƒ«ƒ¿»«≈ƒ
ÌÚ‰ ÏÏÎa BÏ tk˙Ó ‰Ê È‰42ÔÈc ˙Èa eÈ‰ Ì‡L . ¬≈∆ƒ¿«≈ƒ¿«»»∆ƒ»≈ƒ

Ô˙‚‚L ÏÚ eÈ˜‰L Ì‰43ÔÈeËt CÏn‰Â ÌÚ‰ Ïk  ≈∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»»»»»¿«∆∆¿ƒ
Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰ eÈ‰ Ì‡Â ;e‡aL BÓk ,Ôaw‰ ÔÓƒ«»¿»¿∆≈«¿¿ƒ»»ƒ«ƒ

Ôa˜a ÔÈiÁL Ì‰ ÔÈc ˙Èa44ÔÓ CÏn‰ ‰È‰Â , ≈ƒ≈∆«»ƒ¿»¿»¿»»«∆∆ƒ
ÌB˜Óa ‡ÈO ÈÚOL ;ÈÚO ‡ÈÓ ‰Ê È‰  ÌÈOBÚ‰»ƒ¬≈∆≈ƒ»ƒ∆¿ƒ»ƒƒ¿

„ÓBÚ ‡e‰ ËBÈ„‰ ÏL ‰ÈÚO B‡ ‰aOk45. ƒ¿»¿ƒ»∆∆¿≈

בשוגג.40) דבר 41)עבירה להתיר בשוגג דין בית שהורו
ב 42)האסור. שחייבין ציבור של דבר העלם פר ית בקרבן

חטא  "נשיא ז. שם ברייתא ושבט . שבט  מכל להביא דין
לו  מתכפר הצבור עם חטא עצמו, בפני  מביא עצמו בפני 

הצבור". וכו'.43)עם הקהל רוב  שחטאו וכגון
וכו'.44) הקהל מיעוט  רק  שחטאו (שם 45)וכגון שנאמר

את  והביא וגו' בשגגה וגו' יחטא נשיא "אשר כב ֿכג): ד,
תמים". זכר עזים שעיר קרבנו

.ËB˙e‡ÈOpÓ Ú  ÚËˆpL ‡ÈO46ÚL ‡ÈOÂ , »ƒ∆ƒ¿»«»«ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»«
ËBÈ„‰k ‡e‰ È‰  B˙e‡ÈOpÓ47‡ÈO ‰È‰Lk ‡ËÁ . ƒ¿ƒ¬≈¿∆¿»»¿∆»»»ƒ

ÏÚ :Ó‡pL ;ÈÚO ‡ÈÓ ‰Ê È‰  B˙l„bÓ ÚÂ¿»«ƒ¿À»¬≈∆≈ƒ»ƒ∆∆¡««
‡ËÁ L‡ B˙‡hÁ48.‡ÈÓ ‡e‰ B˙‡hÁ ˙ÚLk  «»¬∆»»ƒ¿««»≈ƒ

(שם,46) יחטא נשיא אשר רבנן, "תנו י . שם וגמרא ברייתא
ה) טו, (מלכיםֿב  שנאמר שנצטרע  לנשיא פרט  - וכו' כב )
בבית  וישב  מותו יום עד מצורע  ויהי  המלך את ה' "וינגע 
בבית  ומדקאמר הבית". על המלך בן ויותם החפשית

נעשה החפשית  כלומר, הווה", עבד השתא דעד מכלל
היא  שהשררה כעבד, היה מלך שכשהיה המלכות, מן חפשי 

ציבור. עול עליו שמוטל ט :47)כעבדות, שם במשנה
כהדיוט " וכו' כן ואחרי  מגדולתו, שעבר הנשיא "וכן
יחטא", נשיא "אשר (שם) שנאמר ממה נלמד י . שם ובגמרא

הדיוט . כשהוא לא אבל נשיא, לא 48)כשהוא זה פסוק 
שכהן  י .) (שם למדו וממנו משיח , בכהן אלא בנשיא, נאמר

פר. מביא כן גם חטא כך ואחר שעבר משיח 

.È,epÓ˙ ‡lL „Ú e‡ËÁL CÏÓ B‡ ÁÈLÓ Ô‰kÛ‡ …≈»ƒ«∆∆∆»¿«∆…ƒ¿««
el‡ È‰  epÓ˙pL Á‡ ‡l‡ Ì‰Ï Ú„B ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…«»∆∆»««∆ƒ¿«¬≈≈
Ô‰k‰ Ì‡ ,‡ËÁÈ ‡ÈO L‡ :Ó‡pL ;ËBÈ„‰k¿∆¿∆∆¡«¬∆»ƒ∆¡»ƒ«…≈
‡e‰LÎe ‡ÈO ‡e‰Lk ‡ËÁiL „Ú  ‡ËÁÈ ÁÈLn‰«»ƒ«∆¡»«∆∆¡»¿∆»ƒ¿∆

ËBÈ„‰ ‡e‰Lk ÏÁ ˜ÙÒ ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÁÈLÓ49, »ƒ«¿ƒ»ƒ»«¿≈≈∆¿∆∆¿
ÏB„b Ô‰k ˙BÈ‰Ï ‰pÓ˙pL Á‡ B˜ÙÒ ÏÚ BÏ Ú„BÂ50 ¿««¿≈««∆ƒ¿«»ƒ¿…≈»

ÈeÏz ÌL‡ ‡ÈÓ ‰Ê È‰ 51ÏÁ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡ . ¬≈∆≈ƒ»»»»«¬ƒ«ƒ≈∆
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,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ‡ÈO ‡e‰Lk ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ËBÈ„‰ ‡e‰Lk¿∆∆¿«¬ƒ«ƒ¿∆»ƒ¿∆¿≈««
‡ÈO ‡e‰Lk ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡L B‡52Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ∆»«¬ƒ«ƒ¿∆»ƒ«¬ƒ«ƒ««

eËÙe ÛËˆÓ BÈ‡  ÚL53‡e‰Lk ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡ . ∆»«≈ƒ¿»≈»»«¬ƒ«ƒ¿∆
ËBÈ„‰ ‡e‰Lk ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡Â ,ÚÂ ‰pÓ˙Â ,ËBÈ„‰∆¿¿ƒ¿«»¿»«¿»«¬ƒ«ƒ¿∆∆¿
‰˜ÈÒÙ‰ k B‡ ÛËˆÓ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È‰ ¬≈∆»≈ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿ƒ»

˙e‡ÈOp‰54. «¿ƒ

אשם 49) מביא אינו גדול, לכהן שנתמנה אחר אכל שאם
אשם 50)תלוי . מביא המלך שהרי  גדול, כהן רק  כתב 

שנתמנה. אחר אכל אם גם שהלכה 51)תלוי  כיוון
אשם  שמביא הוא פשוט  החטא, זמן אחר שהולכים כחכמים

משיח 52)תלוי . בכהן אבל בדווקא, "נשיא" נקט  [כאן
לאחר  כזית אכל אם גם שהרי  פר, ומביא מצטרף  בוודאי 
י ]. בהלכה למעלה כמפורש פר, מביא - שעבר

מביא 53) שאינו לנשיא פרט  הארץ " "מעם שם ברייתא
הכא  זביד רב  אמר ובגמרא הארץ , כעם שעירה או כשבה

חצי  שאכל כגון עסקינן זית במאי  וחצי  הדיוט  כשהוא זית
נשיא. מצטרפים 54)כשהוא אם שם, בגמרא בעיא

איפשטא. ולא הדיוט , קרבן לחייבו

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙B‚‚L ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

  
(‡ :ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ Úa‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¬≈¿∆¿»»
˙„ÏBi‰ È˜zL ( .Ôa˜ ‰ËzLk ‰f‰ È˜zL∆«¿ƒ«»»¿∆ƒ¿«»¿»∆«¿ƒ«∆∆
(„ .Ôa˜ ‰ËiLk f‰ È˜iL (‚ .Ôa˜ ‰ËzLk¿∆ƒ¿«»¿»∆«¿ƒ«»¿∆ƒ¿«»¿»
eÈ˜iL Á‡Â .Ôa˜ ‰ËiLk ÚˆÓ È˜ÈL∆«¿ƒ¿…»¿∆ƒ¿«»¿»¿««∆«¿ƒ

.Ô˙‰Ë Óbz Ô‰È˙Ba»̃¿¿≈∆ƒ»≈»√»»
  

    

אבל  שמשו , והעריב  ועלה  שטבל זה  הוא   כיפורי מחוסר
שימש   וא , קדשי באכילת שאסור קרבנו  הביא  לא  עדיי

העבודה . את ופוסל מיתה  חייב  המקדש  בבית
נגמרה  שלא  הוא   כיפורי מחוסר גדר , " הרמב לשיטת
את  והביא  כלשהי . טומאה  עוד  עליו  שיש  ולא  טהרתו 
מקומות: בשני  טמאה " שהיא  מכלל "וטהרה , הדרשה 
איסור  ולגבי  פסולה ", ש "עבודתו  שעבד   כיפורי במחוסר
מכלל  "וטהרה , וכתב : הדרשה , מלשו שינה  למקדש  כניסה 
שיטתו  משמיענו  ובלשונו  טהרתה ", נגמרה  לא  שעדיי
שעליו  הטומאה  מצד  אינו   כיפורי מחוסר של שחסרונו 

בטהרתו . שחסר אלא 
 כ  " הרמב שלמד  מכיו כי  להלכה , נפקא ־מינה  בזה  ויש 
כיפורי שמחוסר  ג פסק  הכפרה , מחוסר של גדרו  את
גדרו  לשיטתו  כי  מיתה , חייב  אינו  שימש  או  קודש  שאכל
טומאה . עוד  עליו  שיש  לא  אבל בטהרתו , שחסר הוא 
במסכת  מהגמרא  והקשה  עליו  השיג הראב "ד  משא "כ 
ועוד , כיפורי מחוסר לרבות בו , טומאתו  "עוד  מכות
היא , טמאה  השתא  דעד  מכלל ביולדת, כתיב  "וטהרה "

ובתוספתא  דמי , כזב  דזב   כיפורי מחוסר  בזבחי ואמרינ
ברורה  ושיטתו  שבמיתה ". אות  ע אותו  מונה   דזבחי
 קרב הביא  שלא  עוד  שכל הוא   כיפורי מחוסר של שגדרו 

מהטומאה . (חלק ) בו  נשארה  עדיי
       

:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e
ספרקרבנות-הלכותמחוסריכפרה

≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

 1 
ועדיין 1) וטבל שמל וגר כפרה, מחוסרי  נקראים כמה יבאר

קרבנו. הביא לא

.‡‰tk ÈqÁÓ ÔÈ‡˜p‰ Ô‰ ‰Úa‡2‰f‰ :3, «¿»»≈«ƒ¿»ƒ¿À¿≈«»»«»»
f‰Â ,˙„ÏBi‰Â4ÈqÁÓ e‡˜ ‰nÏÂ .Úˆn‰Â , ¿«∆∆¿«»¿«¿…»¿»»ƒ¿¿¿À¿≈

B˙‡ÓhÓ ‰hL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ?‰tk5 «»»∆»∆»≈∆««ƒ∆»«ƒÀ¿»
ÏËÂ6BLÓL ÈÚ‰Â7‰Ó‚ ‡ÏÂ ,ÒÁ ‡e‰ ÔÈ„Ú , ¿»«¿∆¡ƒƒ¿¬«ƒ»≈¿…»¿»

ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï È„k B˙‰Ë8Ba˜ ‡ÈiL „Ú9Ì„˜Â , »√»¿≈∆¡…«√»ƒ«∆»ƒ»¿»¿…∆
‡Ï ‡e‰ eÒ‡ B˙tk ‡ÈiLÌÈL„wa ÏÎ10BÓk , ∆»ƒ«»»»∆¡…«√»ƒ¿

ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa e‡aL11. ∆≈«¿ƒ¿≈«À¿»ƒ

ח :2) כריתות היא 3)משנה איזו ו, הלכה להלן ראה
הזב .4)הזבה. איזהו ה"א, פ "ב , להלן כלומר 5)ראה

שעברו  והיולדת טהרה, ימי  שבעת שספרו ומצורע  זבה זב ,
הלידה  מיום יום ושמונים לזכר, הלידה מיום יום ארבעים

והמצורע 6)לנקבה. הזבה היולדת, כדינו: מהם אחד כל
זבים  תוספתא ראה במעין, שטבל והזב  במקוה; שטבלו

ה. הלכה מקוואות מהלכות ופ "א שקע 7)פ "ג, כלומר,
יולדת  ואצל ומצורע ; זבה זב , אצל שביעי , יום של שמשו

לנקבה. פ ' ויום לזכר מ ' יום של שמשו אע "פ 8)ששקע 
ה"ב ). תרומות, מהלכות (פ "ז תרומה לאכילת טהור שהוא

קרבנותיהם.9) דיני  פרטי  ה"ג להלן פי "ד 10)ראה נגעים
ולמדו  בקדשים", אוכל כפרה "הביא עד: ויבמות ג, משנה
עליה  "וכפר ח ) יב , (ויקרא שנאמר ממה שם) (יבמות זאת
שטבל  אע "פ  קרבן, הביא שלא זמן שכל וטהרה", הכהן

קדשים. לאכילת טהור אינו - שמשו יח 11)והעריב  פרק 
יד. הלכה

.Ba˜ ‡È‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÏËÂ ÏnL b12ÏÚ Û‡ , ≈∆»¿»««¬«ƒ…≈ƒ»¿»««
Ba˜ ‡ÈiL „Ú ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï eÒ‡ ‡e‰L Èt13 ƒ∆»∆¡…«√»ƒ«∆»ƒ»¿»

‰tk ÈqÁnÓ BÈ‡14eÓb b ˙BÈ‰Ï BkÚ BawL ; ≈ƒ¿À¿≈«»»∆»¿»ƒ¿ƒ¿≈»
Ï‡OÈ ÈLk ÏÎk ˙BÈ‰ÏÂ15ÏÎB‡ BÈ‡ ‰Ê ÈtÓe , ¿ƒ¿¿»¿≈≈ƒ¿»≈ƒ¿≈∆≈≈

Ï‡OÈ ÈLÎk ‰OÚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌÈL„wa16ÔÂÈÎÂ , «√»ƒ∆¬«ƒ…«¬»ƒ¿≈≈ƒ¿»≈¿≈»
.ÌÈL„wa ÏÎB‡ Lk Ï‡OÈ ‰OÚÈÂ Ba˜ ‡ÈiL∆»ƒ»¿»¿≈»∆ƒ¿»≈»≈≈«√»ƒ

‡È‰17˙Á‡ ‰„Èt18ÌÈL„wa ÏÎB‡  ˙ÈÁLa19 ≈ƒ¿ƒ»««¿«¬ƒ≈«√»ƒ
ÚÏ20‰iL ‰„Èt ‡ÈÈÂ ,21˙ÏBÚ b ÏL BawL . »∆∆¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆»¿»∆≈«

ÌÈBz ÈzL B‡ ‰BÈ Èa ÈL B‡ ‰Ó‰a22Ô‰ÈLe ¿≈»¿≈¿≈»¿≈ƒ¿≈∆
‰ÏBÚ23˙Baw‰ ‰OÚÓa e‡aL BÓk ,24. »¿∆≈«¿¿«¬≈«»¿»

  

         
        

נכנסו   דברי "בשלושה  כתב  (פי "ב ) ביאה  איסורי  ובהלכות
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כו '" לדורות וכ ,וקרב וטבילה  במילה  לברית, ישראל
 צרי ,קרב  ש שאי הזה  ובזמ" כתב  שאח "כ  ובהלכה 

."קרב יביא  בית־המקדש  וכשיבנה  וטבילה , מילה 
מילה  על־ידי  גמור גר נעשה  הזה  שבזמ הדי  ובטע
מקרי לא   לקדשי "דרק  הרוגוצו 'בי  כתב  בלבד , וטבילה 
דבר  לכל כישראל הוה   דברי לשאר אבל גמור, גר עדיי
 וצרי ," לקדשי נח  ב כמו  "והוי  כתב  אחר  ובמקו כו '".
, קדשי אכילת לעניי רק  גמור גר נקרא  שאינו   א להבי
הגרי שכל יתכ היא הזה , בזמ אינה   קדשי ואכילת
וכמה  כמה   וביניה בית־המקדש  משחרב  שהתגיירו 
נח . כב והוי  גמור ישראל די  עליה אי ישראל, מגדולי 

הגר, עובדיה  לר'  " הרמב תשובת שידועה  ובפרט
מתייחסי  שה ישראל, בני  ממעלת גדולה  שמעלתו 
שאמר  למי   מתייחסי  הגרי ואילו  ויעקב , יצחק   לאברה
הוי הזה  בזמ שנתגייר שגר הנ"ל על־פי  והרי  , העול והיה 
גדלה  שמעלתו  הגר עובדיה  לר'  " הרמב כותב  אי נח , כב

ישראל. בני  שאר ממעלת
ישראל  נכנסו   שבה  הדברי שלושת שבגדר לומר ויש 
וטבילה , מילה  הוא  האחד  . ענייני שני   ישנ לברית,
 הקרב הוא  והשני  כפשוטו , בברית  נכנסי אי  שבלעדיה
הסרת  בבחינת אלא  בברית לכניסה  תנאי  בגדר שאינו 
תשובת  תוב ועל־פי ־זה  עליה ". דרביע  הוא  "ארי ' המונע 
עד  קדשי אכילת איסור כי  הגר, עובדי ' לר'  " הרמב
בגברא . חיסרו זה  ואי צדדי , דבר מפני  הוא  קרבנו  שיביא 
גמור", גר להיות עיכבו  "שקרבנו   " הרמב בלשו ומדוייק 
מילה  (כמו  גר אותו  עושה  הקרב הבאת שאי היינו 
הבאתו  שאי  הרי  ,קרב להביא  שמחוייב  כיו אלא  וטבילה )

גמור". "גר מלהיות מעכבתו 
     

שאם 12) ה, והלכה ה"ד ביאה איסורי  מהלכות בפי "ג ראה
השכינה  כנפי  תחת ולהסתופף  לברית, להכנס  הגוי  ירצה
קרבן, והרצאת וטבילה מילה צריך תורה, עול עליו ולקבל

ט  טו, (במדבר שנאמר ממה ט .) (כריתות כן "ככם ולמדו ו)
אלא  לברית נכנסו לא אבותיכם "מה - ה'" לפני  יהיה כגר

כן". גר אף  - דם והרצאת וטבילה ח :13)במילה שם
קינו". שיביא עד בקדשים לאכול מעוכב  גר "ת"ר

הסובר 14) יעקב , בן אליעזר כר' ולא שם. במשנה כחכמים
הנ"ל, שהברייתא רבינו וסובר הוא. כפרה מעוכב  שגר
חכמים  דעת לפי  גם היא בקדשים לאכול אסור שהוא
שם  המשניות ובפירוש יעקב . בן אליעזר ר' על החולקים
לכתחילה  למצוה אלא הקרבן אין החכמים שלדעת כתב ,

בקדשים. מלאכול מעכבו ואינו בגמרא.15)בלבד, שם
(שם).16) הכפרה מחוסרי  עם הגר נמנה לא לפיכך כלומר:
שם.17) ברייתא יונה 18)הגר. בן או אחת תור כלומר,

יונה. בני  שני  או תורים שתי  שקרבנו ה"ג להלן וראה  אחד,
באכילת 19) מעכבו אינו - שנים להביא שצריך ואע "פ 

מקובצת). (שיטה האחד אלא גר 20)קדשים שהרי 
פסח , קרבן מהלכות (פ "ו הקבר מן כפורש הוא הרי  שנתגייר
צב .) בפסחים (רש"י  ושביעי  שלישי  הזאה וצריך ז) הלכה
א, הלכה פרה, מהלכות בפי "א (ראה שמש הערב  וגם
צח : בזבחים התוספות כתבו וכן שם) פסח  קרבן ובהלכות
("הר  שמש הערב  צריך שבגר יום, טבול ד"ה צט .

זמן 21)המוריה"). לאחר אפילו שיביא ובלבד פירוש:
"להביא  ט . שם בברייתא אמרו שהרי  השניה, הפרידה את
אוכל  ד"ה ח : שם רש"י  כתב  וכן איֿאפשר", אחת פרידה

אחד 23)שם.22)בקדשים. שבתורה הקינין שכל אע "פ 
שנאמר  משום עולות, שתיהן כאן - עולה ואחד חטאת
ריח  אשה ועשה וגו' גר אתכם יגור "וכי  יד) טו, (במדבר
דבר  איזהו (שם) ודרשו יעשה", כן תעשו כאשר לה', נחוח 
בהמה  עולת (=שהרי  העוף  עולת זה אומר הוי  לה', שכולו
"ויעלו  נאמר: התורה שבקבלת ואע "פ  לכהנים). עורה
כאן  נאמר - ו) כד, (שמות שלמים" זבחים ויזבחו עולות

כגר  "ככם טו): שם, (במדבר הקשתיו,בגר לכם - לכם" יהי '
ומסתבר  הקשתיו. במקצת כלומר, - לקרבנותיכם" ולא
בפ "א  ועיין שם). (רש"י  לה' שכולה הוקש, שלעולה
ושלמים. עולה רבינו שהביא ה"ו, הקרבנות, מעשה מהלכות

שם.24)

.‚B‡ ÌÈBz ÈzL Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ôa˜  ‰f‰Â f‰«»¿«»»»¿«»∆»≈∆¿≈ƒ
˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL25 ˙„ÏBi‰Â . ¿≈¿≈»∆»»¿∆»«»¿«∆∆

˙‡hÁ Bz B‡ ‰BÈ Ôe ‰ÏBÚ Ok da˜26Ì‡Â . »¿»»∆∆»∆»«»¿ƒ
˙‚OÓ d„È ÔÈ‡27Èa ÈL B‡ ÌÈBz ÈzL ‰‡ÈÓ  ≈»»«∆∆¿ƒ»¿≈ƒ¿≈¿≈

˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ28Ba˜  Úˆn‰Â . »∆»»¿∆»«»¿«¿…»»¿»
„Á‡ ,ÌÈOk ‰LÏL‰OÎÂ ÌL‡ „Á‡Â ‰ÏBÚ ¿»¿»ƒ∆»»¿∆»»»¿ƒ¿»

˙‡hÁÏ29˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â .30Ô˜ ‡ÈÓ 31„Á‡ , ¿«»¿ƒ≈»«∆∆≈ƒ≈∆»
ÌL‡Ï OÎÂ ,˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ32. »¿∆»«»¿∆∆¿»»

זבה 25) ואצל ידֿטו) טו, (ויקרא זב  אצל בתורה מפורש כן
כט ֿל). ו.26)(שם, יב , כבש.27)שם שם 28)להביא

י .29)ח . יד, כבשים.30)שם שלשה להביא
יונה.31) בני  שני  או תורים שתי  כאֿכב .32)כלומר, שם,

.„ÔzLÏMÓ „Á‡ Ïk ‡ÈÓ  Úˆn‰Â ‰f‰Â f‰«»¿«»»¿«¿…»≈ƒ»∆»ƒ¿»¿»
B˙tk33Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ;B˙‰ËÏ ÈÈÓM‰ ÌBia «»»««¿ƒƒ¿»√»∆»∆»≈∆

L ÙBÒÈÚÈM‰ ÌBia ÏBËÂ ,‰‰Ë ÈÓÈ ‰Ú ≈ƒ¿»¿≈»√»¿≈««¿ƒƒ
ÈÈÓM‰ ÌBia ÂÈ˙Ba˜ È˜Óe ,BLÓL ÈÚÓe34. «¬ƒƒ¿«¿ƒ»¿¿»««¿ƒƒ

עליו.33) שיכפר ח ֿי )34)קרבנו, (שם, נאמר במצורע 
ימים. שבעת לאהלו מחוץ  וישב  וגו' וטהר במים "ורחץ 
וביום  וטהר. במים בשרו את ורחץ  וגו' השביעי  ביום והיה
נאמר  ובזה וגו'; וכבשה תמימים כבשים שני  יקח  השמיני 
ימים  שבעת לו וספר מזובו הזב  יטהר "וכי  יגֿיד) טו, (שם
לו  יקח  השמיני  וביום וטהר. חיים במים בשרו ורחץ  וגו'
(שם, נאמר ובזבה וגו'"; יונה בני  שני  או תורים שתי 
ואחר  ימים שבעת לה וספרה מזובה טהרה "ואם  כח ֿכט )
יונה  בני  שני  או תורים שתי  לה תקח  השמיני  וביום תטהר.

וגו'".
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קנד                
         

‰˜Ï ÌÈBÓL ÌBÈa B‡35dLÓL ˙ÚÓ ‡l‡ , ¿¿ƒƒ¿≈»∆»«¬∆∆ƒ¿»
„Á‡Â ÌÈÚa‡ ÌBÈ ‡e‰L ,ÁÓÏ da˜ ‰‡ÈÓe¿ƒ»»¿»»¿»»∆«¿»ƒ¿∆»
Ó‡pL ÌBi‰ ‡e‰Â .‰˜Ï „Á‡Â ÌÈBÓL ÌBÈÂ ÎÊÏ¿»»¿¿ƒ¿∆»ƒ¿≈»¿«∆∆¡«

˙Ï B‡ ÔÏ d‰Ë ÈÓÈ ˙‡ÏÓe :Ba36.ÓB‚Â ‡Èz ƒ¿…¿≈»√»¿≈¿«»ƒ¿≈
˙‡ÏÓ ÈÓÈ CBz da˜ ‰‡È‰ Ì‡Â37˙‡ˆÈ ‡Ï 38. ¿ƒ≈ƒ»»¿»»¿≈¿……»»

ÌÈBL‡‰ ˙B„ÏÂ ÏÚ ‰‡È‰ elÙ‡39ÈÓÈ CB˙a ¬ƒ≈ƒ»«¿»»ƒƒ¿¿≈
˙‡ˆÈ ‡Ï  ‰Ê „ÏÂ ÏL ˙‡ÏÓ40el‡ ÌÈÓÈ eÚ .41 ¿…∆»»∆…»»»¿»ƒ≈

Á‡Ï Ô˙tk ÔÈÈ˜Ó el‡ È‰  Ô˙tk e‡È‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ«»»»¬≈≈«¿ƒƒ«»»»¿««
ÏÎ‡Ï ÌÈeÒ‡ Ì˙‡hÁ eÈ˜‰ ‡lL ÔÓÊ ÏÎÂ .ÔÓÊ¿«¿»¿«∆…ƒ¿ƒ«»»»¬ƒ∆¡…

ÌÈL„wa42ÔÈkÚÓ ÔÈ‡ (ÌL‡‰Â) ‰ÏBÚ‰ Ï‡ ,43. «√»ƒ¬»»»¿»»»≈»¿«¿ƒ
˙Baw‰ ‰OÚÓa e‡a k44Ôa˜ ÈiÁÓ ÏkL , ¿»≈«¿¿«¬≈«»¿»∆»¿À¿≈»¿»

ÈqÁnÓ ıeÁ ,ÔzÚcÓ ‡l‡ Ô„È ÏÚ ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡≈«¿ƒƒ«»»∆»ƒ«¿»ƒ¿À¿≈
ÌÈÏÚa ˙Úc ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡L ‰tk45‡ÈÓ Ì„‡ È‰L , «»»∆≈¿ƒƒ««¿»ƒ∆¬≈»»≈ƒ

ÂÈ˙Be ÂÈa ÏÚ Ôa˜46ÌÈpËw‰47ÈqÁÓ eÈ‰ Ì‡ »¿»«»»¿»«¿«ƒƒ»¿À¿≈
ÌÈÁÊa ÔÏÈÎ‡Óe ‰tk48. «»»«¬ƒ»ƒ¿»ƒ

ימים,35) שבעת טמאה זכר שהיולדת ב ֿה, יב , שם ראה
מ ' ביחד שהם טהרה, בדמי  יושבת ימים ושלושה ושלושים
ימים  וששה וששים שבועיים, טמאה נקבה והיולדת יום;
יום. שמונים ביחד שהם - טהרה, דמי  על יושבת

יום 36) ארבעים שעברו הטהרה, ימי  שמלאו אחר כלומר,
לנקבה. יום ושמונים או 37)לזכר לזכר יום ארבעים תוך
לנקבה. יום שמונים קרבן,38)תוך הבאת חובת ידי 

מפרש  וכן לנקבה; וֿפ ' לזכר מ ' שעברו אחר רק  שהוא
- "ובמלאת ג) פרק  תחילת תזריע  (פרשת שדרשינן בספרא
יצא". לא מלאת, תוך הביאה ואם מלאת. בתוך מביאה אינה
ח ֿט . הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פי "ח  למעלה וראה

קרבנותיה.39) שהשהתה אלא רב , זמן מלפני  שילדה
על 40) מלאת בתוך תביא לא "יכול אמרו: בספרא כי  אף 

זה  אין - כאן) כס "מ  (ראה תביא" ת"ל הראשונות, הוולדות
ילדה. כן ואחרי  קרבנותיה, הביאה ולא רב  זמן עבר אם אלא
חזרה  ושוב  פ ', תוך והפילה וחזרה נקבה ילדה אם אבל
חשוב  שזה סד:) בנזיר שמדובר (כמו לשניה פ ' תוך והפילה
אם  ולפיכך אחד, קרבן אלא מביאה ואין אחת, כלידה
הלידות  שתי  על קרבן השלישית של מלאת תוך הביאה
חובה. ידי  יצאה לא שלהם, מלאת אחרי  שזהו הראשונות,
המשנה). (מרכבת כאן הראב "ד בהשגות וראה

וארבעים 41) ומצורע , וזבה זב  אצל השמיני  יום כלומר:
ביולדת. ואחד שמונים או הלכה 42)ואחד למעלה ראה

מפורש: ה) הלכה ג פרק  תזריע  (פרשת ובספרא א.
וכו'. אותה מעכבין שנים ואין מעכבה, אחד - "והקריבו"
בחטאת". - כפרה מקום בכל מצינו מה וכפר, אומר כשהוא
מלמד  וכפר, לחטאת "ואחד ג: הלכה ד פרק  שם וכן

בזבחים". לאכול וטהרה בחטאת, כן 43)שהכפרה
הכהן  "ועשה יג: הלכה ג פרק  מצורע  פרשת שם מפורש
 ֿ והכסף  בחטאת". שכפרה מלמד וגו', וכפר החטאת את
נט . בפסחים מפורש שהרי  "והאשם", המלה מוחק  משנה
שם  סופרים דקדוקי  בכתב ֿיד אבל מעכב . מצורע  שאשם
בנו  ישמעאל ר' והתניא מעכב , לא אשם תימא "וכי  גרס :
כך  מעכבתו, שחטאתו כשם אומר: ברוקא בן יוחנן ר' של

מחקה. ורש"י  חננאל, רבינו בפירוש גם וכן מעכב ". אשמו
של  בנו ור"י  תנאֿקמא נחלקו זה בזה ולפי  ברוקא בן ר"י 

של  בנו ולר"י  אשם, ולא חטאת אלא מעכב  אינו שלת"ק 
יח : בנזיר נחלקו זה וכעין מעכב . אשם גם ברוקא בן ר"י 
נזירות  מהלכות בפ "י  פסק  וכן כתנאֿקמא. רבינו ופסק 
החטאת  שרק  שם, בפסחים המאירי  כתב  וכן ח . הלכה
ג, הלכה פ "ה להלן וראה והאשם. העולה ולא מעכבת
עיון. וצריך יא, הלכה שגגות מהלכות בפ "ג ולמעלה

י .44) הלכה צריכין 45)פי "ד הכל יוחנן, א"ר לה: נדרים
וכו'. קרבן מביא אדם שהרי  כפרה, ממחוסרי  חוץ  דעת

עבדו 46) ובתו, בנו ע "י  אדם "מביא יב : משנה פי "ד נגעים
בזבחים". ומאכילן עני  קרבן שם,47)ושפחתו, נדרים

"זאת  לב ) טו, (ויקרא הכתוב  מן זאת ולמד יוחנן. ר' דברי 
קטן. בין גדול בין הזב ", שם.48)תורת נגעים

.Â‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL dÓc fL BÊ ?‰Ê ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ»»∆»»»¿»»ƒ∆
‰Ê Á‡49d˙c ˙Ú ‡Ïa50‰ÏB„‚ ‰Ê ‡È‰ BÊÂ .51, ««∆¿…∆ƒ»»¿ƒ»»¿»

‰ÚL ˙ÈÙÒ ‰ÎÈvL52Ôa˜a ˙iÁÂ53Îe . ∆¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿»¿«∆∆¿»¿»¿»
‰cp‰ ÔÈÚa e‡a54‰Ê ‰M‡‰ ‰È‰z È˙ÓÈ‡ , ≈«¿¿ƒ¿««ƒ»≈»«ƒ¿∆»ƒ»»»

B‡ ‰c ‡l‡ ‰Ê ‰È‰z ‡Ï È˙ÓÈ‡Â ,‰‡zL ÌÈÓca«»ƒ∆ƒ¿∆¿≈»«…ƒ¿∆»»∆»ƒ»
‰B‰Ë55‰Ê ˜ÙÒ ‰È‰z È˙Óe ,56eÓ‡L ÌB˜Ó Ïk . ¿»»«ƒ¿∆¿≈»»»»∆»«¿

‡È‰Ï ˙iÁ ‡È‰ È‰  ‰ÚL ˙ÙBÒÂ ‰Ê ‡È‰L∆ƒ»»¿∆∆ƒ¿»¬≈ƒ«∆∆¿»ƒ
‡È‰L eÓ‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ ,˙ÏÎ‡ d˙‡hÁÂ Ôa»̃¿»¿«»»∆¡∆∆¿»»∆»«¿∆ƒ
d˙‡hÁ ÔÈ‡Â Ôa˜ ‰‡ÈÓ BÊ È‰  ‰Ê ˜ÙÒ¿≈»»¬≈¿ƒ»»¿»¿≈«»»

˙ÏÎ‡57e‡a kL ;58ÏÚ ‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁL , ∆¡∆∆∆¿»≈«¿∆««»«»»«
ÛOz ˜Ùq‰59e‡a ÌLÂ .60B‡ ‰M‡‰ „Ïz ‰Ó , «»≈ƒ»≈¿»≈«¿«≈≈»ƒ»

‡ÏÂ ÏÈtz B‡ „Ïz ‰Óe ,‰„Ï ‰‡ÓË ‰È‰˙Â ÏÈtz ‰Ó««ƒ¿ƒ¿∆¿≈»≈»«≈≈«ƒ¿…
‰‡ÓË ‡È‰L eÓ‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ .‰„Ï ‰‡ÓË ‰È‰zƒ¿∆¿≈»≈»¿»»∆»«¿∆ƒ¿≈»

Î‡ d˙‡hÁÂ Ôa˜ ‰‡ÈÓ BÊ È‰  ‰„ÏÏÎÂ ,˙Ï ≈»¬≈¿ƒ»»¿»¿«»»∆¡∆∆¿»
‰eËt BÊ È‰  ‰„Ï ‰‡ÓË dÈ‡L eÓ‡L ÌB˜Ó»∆»«¿∆≈»¿≈»≈»¬≈¿»

Ôaw‰ ÔÓ61. ƒ«»¿»

ד 49) פרשה זבים פרק  מצורע  פרשת בספרא דרשו כך
דמה  זוב  יזוב  כי  "ואשה כה) (שם, הפסוק  על הֿט  הלכות

שלשה". רבים שנים, "ימים - רבים" שם.50)ימים ויקרא
זֿח .51) הלכות ביאה איסורי  מהלכות בפ "ו ימים 52)ראה

(שם). עולה 53)נקיים אחד יונה, בני  שני  או תורים שתי 
ג. הלכה למעלה ראה חטאת, ב ֿו.54)ואחד הלכות שם

הלכה 55) (שם, טוהר דם או א) הלכה (שם, הקושי  דם כגון
יט .56)ז). הלכה ו פרק  מן 57)שם באה חטאתה שהרי 

ג. הלכה למעלה ראה פסולי58)העוף , מהלכות יט  פרק 
י . הלכה תנאֿקמא 59)המוקדשין כדעת לד תמורה משנה

פסולי ככל שדינה שם רש"י  וכתב  יהודה. כרבי  ולא
בשריפה. שהם פ "י ,60)המוקדשין ביאה איסורי  בהלכות

מפלת. לענין שם בפ "ה ו)61)וכן יד, (שם "שכתוב 
שטמאה  כל וגו', תביא" לבת או לבן טהרה ימי  "ובמלאות
טמאה  שאינה אבל קרבן, מביאה - טהרה ימי  לה ויש לידה

ספר). (קרית קרבן מביאה אינה לידה

.ÊdaÚ ‰˜ÊÁ‰ ‡lL ‰M‡‰62‰Ú„È ‡ÏÂ ‰ÏÈt‰Â »ƒ»∆…À¿¿»À»»¿ƒƒ»¿…»¿»
Ôa˜ ÂÈÏÚ ˙iÁL ÏÙ Ì‡ ,‰ÏÈt‰ ‰Ó63„ B‡ «ƒƒ»ƒ≈∆∆«∆∆»»»¿»»»
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Ôa˜ ÂÈÏÚ ˙iÁ dÈ‡L64,˙„ÏBÈ ˜ÙÒ BÊ È‰  ∆≈»«∆∆»»»¿»¬≈¿≈∆∆
˙ÏÎ‡ d˙‡hÁ ÔÈ‡Â Ôa˜ ‰‡ÈÓe65ÌÈL ÈzL ÔÎÂ . ¿ƒ»»¿»¿≈«»»∆¡∆∆¿≈¿≈»ƒ

ÂÈÏÚ È˜‰Ï Èe‡ „Á‡ ÏÙ ,ÌÈÏÙ ÈL eÏÈt‰L66 ∆ƒƒ¿≈¿»ƒ≈∆∆»»¿«¿ƒ»»
ÂÈÏÚ ‰eËt Á‡‰ ÏÙp‰Â67˙kÓ Ô‰Ó ˙Á‡ ÔÈ‡Â , ¿«≈∆»«≈¿»»»¿≈««≈∆«∆∆

˜ÙqÓ Ôa˜ ‰‡ÈÓ Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ Ïk  dÏÙ68ÔÈ‡Â , ƒ¿»»««ƒ¿≈∆¿ƒ»»¿»ƒ»≈¿≈
‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁL .˙ÏÎ‡ Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ˙‡hÁ«»««ƒ¿≈∆∆¡∆∆∆««»«»»

˙ÙO ˜Ùq‰ ÏÚ69˙‡hÁ ˙‡ˆÓÂ ˙iÁ dÈ‡ ‡nL , ««»≈ƒ¿∆∆∆»≈»«∆∆¿ƒ¿≈«»
‰ÊÚa eËÁLpL ÔÈlÁ BÊ70BÓk ,‰‡‰a ÔÈeÒ‡ Ô‰L Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»∆≈¬ƒ«¬»»¿

‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰a e‡aL71. ∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»

מעוברת.62) היא אם ידעה צורת 63)לא לו שהיתה כגון
ח ). הלכה שם (פ "י  דגים 64)אדם כמין המפלת כגון

משנה  ראה קרבן, חייבת שאינה ורמשים ושקצים וחגבים
ז: נאכלות,65)כריתות ואינן מביאות "ואלו שם משנה

מפרשת  כט . ובנדה וכו'". הפילה מה ידוע  ואין המפלת
עוברה  הוחזקה שלא באופן מדברת שם שהמשנה הגמרא

כאן). המלך, עמק  הגהות בצורת 66)(ראה היה שהנפל
קרבן. עליו וחייבים שפיר 67)אדם, הנפל שהיה כגון
וחגבים. דגים או מים ולא 68)מלא שם, במשנה כחכמים

אני אם ביניהן, ויתנו אחת חטאת שיביאו הסובר יוסי  כר'
שלך. היא החייבת את ואם שלי , היא הרי  החייבת היא

ו.69) הלכה למעלה למדו 70)ראה נט . ושם כט : נזיר
שם, מפורש ועוד לאכול. ולא התורה, התירה להקריב  שרק 
במליקה. נאכלים אינם חולין שהרי  נבילה, איסור גם שיש

אסורים 71) בעזרה שנשחטו שחולין ב , הלכה ב  פרק 
בחלב . כבשר בהנאה

.Á˙B„ÏÂ B‡ „Á‡ „ÏÂ ˙Ïtn‰ ˙Á‡Â ˙„ÏBi‰ ˙Á‡«««∆∆¿««««∆∆»»∆»¿»
ÔlÎÏ „Á‡ Ôa˜ ‰‡ÈÓ BÊ È‰  ‰a‰72‡e‰Â . «¿≈¬≈¿ƒ»»¿»∆»¿À»¿

˙‡ÏÓ ÈÓÈ CB˙a Ôlk „ÏzL73Á‡ ‰ÏÈt‰ Ì‡ Ï‡ . ∆≈≈À»¿¿≈¿…¬»ƒƒƒ»««
ÈM‰ ÏÚ Û‡ ‰‡ÈÓ  ˙‡ÏÓ ÈÓÈ74‰„ÏÈ ?„ˆÈk . ¿≈¿…¿ƒ»«««≈ƒ≈«»¿»

ÏÈtzL ÌÈÏÙ Ïk  ‰˜75ÌBÈ ÛBÒ „Ú ‰„l‰ ÌBiÓ ¿≈»»¿»ƒ∆«ƒƒ«≈»«
el‡Îe ,ÔBL‡‰ „Ïe‰ ÌÚ ÔÈLÁ Ô‰ È‰ ÌÈBÓL¿ƒ¬≈≈∆¿»ƒƒ«»»»ƒ¿ƒ
Ôa˜ ‡l‡ ‰‡ÈÓ dÈ‡Â ,‰Ê Á‡ ‰Ê ÌÈÓB‡z ‰„ÏÈ»¿»¿ƒ∆««∆¿≈»¿ƒ»∆»»¿»

„Á‡76„Á‡Â ÌÈBÓL ÌBÈa ÏÙ ‰ÏÈt‰ .77ÌBiÓe ∆»ƒƒ»≈∆¿¿ƒ¿∆»ƒ
Ôa˜Ï ‰Èe‡ ‡È‰ Ì‡ ,‰‡Ï‰Â ÌÈBÓLe „Á‡78 ∆»¿ƒ»»¿»ƒƒ¿»¿»¿»

BÓˆÚ ÈÙa ÂÈÏÚ ‰‡ÈÓ BÊ È‰79Á‡Ïe ‰˜ ‰„ÏÈ . ¬≈¿ƒ»»»ƒ¿≈«¿»¿»¿≈»¿««
ÏÙ Ïk  ‰iL ‰˜ ‰ÏÈt‰ ÌBÈ ÌÈÚL B‡ ÌÈMLƒƒƒ¿ƒƒƒ»¿≈»¿ƒ»»≈∆
‰eËt ‰iM‰ BÊ ‰˜ ÏL ÌÈBÓL CB˙a ÏÈtzL∆«ƒ¿¿ƒ∆¿≈»«¿ƒ»¿»

ÂÈÏÚ80ÈLÈÏL ‰˜ ‰ÏÈt‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈML Á‡ ˙ »»¿≈ƒƒƒ»¿≈»¿ƒƒ««ƒƒ
ÏÈtzL ÏÙ Ïk È‰  ‰iL ‰˜ ÏL ÌBÈ ÌÈÚL B‡ƒ¿ƒ∆¿≈»¿ƒ»¬≈»≈∆∆«ƒ
ÈtÓ .ÂÈÏÚ ‰eËt ˙ÈLÈÏL ‰˜ ÏL ÌÈBÓL CB˙a¿¿ƒ∆¿≈»¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈

ÈLÈÏM‰ ÏÙp‰ ÌÚ eLÁ ‡e‰L81ÈLÈÏM‰ ÏÙp‰Â , ∆»ƒ«≈∆«¿ƒƒ¿«≈∆«¿ƒƒ
,BlL ˙‡ÏÓ ÈÓÈ CB˙a ‡e‰L ÈtÓ ,ÈM‰ ÌÚ eLÁ»ƒ«≈ƒƒ¿≈∆¿¿≈¿…∆
‡l‡ ‰‡ÈÓ dÈ‡Â ,‰BL‡‰ ÌÚ eLÁ ÈM‰Â¿«≈ƒ»ƒ»ƒ»¿≈»¿ƒ»∆»

Ïk‰ ÏÚ „Á‡ Ôa˜82. »¿»∆»««…

"זאת 72) ו) יב , (שם שנאמר ממה ט :) (כריתות למדו כן
ולדות  על אחד קרבן שמביאה "מלמד - היולדת" תורת
(רש"י הרבה ולדות ליולדת אחת תורה משמע  - הרבה"

מ .) למעלה 73)בנדה ראה לנקבה, וֿפ ' לזכר מ ' שהם
ד. תורת 74)הלכה "זאת הנ"ל מהפסוק  (שם) נלמד זה גם

מלאת, שלפני  הלידה על אחד קרבן ותביא יכול היולדת",
"זאת". ת"ל - מלאת? שלאחר הלידה כגון 75)ועל

לאחר  והפילה ונתעברה ללידתה, שבועיים לאחר שטבלה
וכל  הראשונה. ללידה ימים נד שזה הולד, יצירת של יום מ '
שהרי כזאת, אפשרות אין זכר אצל אבל נקבה, אצל רק  זה
זכר  של מלאת וימי  ימים, שבעת לבעלה אסורה זכר יולדת
ארבעים  בתוך והפילה שנית, נתעברה ואם יום, ארבעים הוא
הולד  שאין בלבד, מים אם כי  נפל זה אין הלידה, של יום
כריתות  (רש"י  קרבן חיוב  בכלל זה ואין יום, מ ' עד נוצר

האשה). ד"ה שם.76)שם ימי77)משנה אחר שזהו
ז: שם וכביתֿהלל ואחד, שמונים בליל והואֿהדין מלאת,
(לחםֿמשנה). ד הלכה ג פרק  להלן רבינו פסק  וכן

ולד,78) ספק  הפילה אם אבל ודאי . ולד הפילה אם כלומר,
י . הלכה להלן ראה אחד, קרבן אלא מביאה שם 79)אינה

על 80)ט : גם מיוחד קרבן להביא פטורה שהיא כלומר,
וכו'. השלישי  הנפל 81)הולד עם נחשב  הוא כלומר

השמונים בתוך הפילתו היא שהרי  השלישי .השלישי , של
שהוולד 82) הסובר יהודה כר' ולא במשנה, שם כחכמים

הראשון  של מלאת יום אחר שהפילה השלישי  או הרביעי 
הפילה  השני  את כי  אף  הראשונה, הלידה עם נחשב  אינו

השלישי . של מלאת יום בתוך

.ËÒBÈ‚Bc‡ B‡ ÌeËÓË ˙„ÏBi‰83ÏÙ ‰ÏÈt‰Â «∆∆À¿«¿¿ƒ¿ƒƒ»≈∆
B˙„Ï ÌBiÓ ÌÈÚa‡ Á‡84Ôa˜ ‰‡ÈÓ BÊ È‰  «««¿»ƒƒ≈»¬≈¿ƒ»»¿»

ÔBL‡‰ ‡e‰ ÎÊ ‡nL ,‰Ê ÏÙ ÏÚ85‰ÏÈt‰ È‰Â «≈∆∆∆»»»»ƒ«¬≈ƒƒ»
‡È‰ ‰˜ ‡nL ,˙ÏÎ‡ d˙‡hÁ ÔÈ‡Â ;˙‡ÏÓ Á‡««¿…¿≈«»»∆¡∆∆∆»¿≈»ƒ

‰BL‡‰86‰eËt ‡È‰L ‰ÏÈt‰ ˙‡ÏÓ CB˙e »ƒ»¿¿…ƒƒ»∆ƒ¿»
ÔawÓ87.ÈL ƒ»¿»≈ƒ

זכר 83) חומרת עליה שיש נקבה, ספק  זכר ספק  שהם
ורק  כבנקבה, טומאה ימי  ארבעהֿעשר מונה נקבה, וחומרת
ובדברי במשנה, כח . נדה ראה כבזכר; טהרה ימי  ארבעים
קרבן  "וחיוב  יח  הלכה ביאה איסורי  מהלכות בפ "י  רבינו
שנאמר  ממה ללמוד יש אנדרוגינוס  או טומטום ליולדת
נקבה  "ואם נאמר ולא תלד", נקבה "ואם ה) יב , (ויקרא

ספר). (קרית בלידה תלוי  שהכל הרי  מיום 84)היא", כגון
מארבעים  לפחות נגמרת הולד צורת "שאין ומכיון מ "א,
מדובר  שכאן עלֿכרחינו - ה"א) שם ביאה (איסורי  יום"
(כסף ֿמשנה  הלידה אחרי  מיד בשוגג באיסור עליה כשבא
לפרש  מקום יש אבל רבינו). של בנו אברהם ר' בשם
ימי ארבעהֿעשר לאחר בהיתר עליה כשבא שהמדובר

(לח "מ ). וארבעה החמישים ביום ונולד וימי85)טומאה,
ללידה. יום מ ' עד רק  הם הם 86)טהרתה טהרתה וימי 

הלידה. אחר יום מביאה 87)פ ' היא שהרי  זה, נפל על
ראה  מלאת, ימי  בתוך שתלד הוולדות כל על אחד קרבן

ח . הלכה בהתחלת למעלה

.È‰M‡‰88˙B„Ï LÓÁ ˜ÙÒ ‰ÈÏÚ LiL89˜ÙÒ B‡ »ƒ»∆≈»∆»¿≈»≈≈¿≈
˙BÈÊ LÓÁ90„Á‡ Ôa˜ ‰‡ÈÓ 91˙ÏÎB‡Â »≈ƒ¿ƒ»»¿»∆»¿∆∆

ÌÈÁfa92‰BÁ ‰ÈÏÚ ‡M‰ ÔÈ‡Â ,93‰ÈÏÚ eÈ‰ .94 «¿»ƒ¿≈«¿»»∆»»»»∆»
˙BÈÊ LÓÁÂ ˙B‡cÂ ˙B„Ï LÓÁ95‰‡ÈÓ  ˙B‡cÂ »≈≈«»¿»≈ƒ«»¿ƒ»
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„Á‡ Ôa˜96‰BÁ ‰ÈÏÚ ‡M‰Â ,ÌÈÁfa ˙ÏÎB‡Â97. »¿»∆»¿∆∆«¿»ƒ¿«¿»»∆»»
fa ÔÈc‰ ÔÎÂ98˙B„Ï LÓÁ ‰ÈÏÚ eÈ‰ .99˙B‡cÂ ¿≈«ƒ«»»»∆»»≈≈«»

LÓÁÂ ˙B‡cÂ ˙B„Ï LÓÁ B‡ ,˜ÙÒ ˙B„Ï LÓÁÂ¿»≈≈»≈»≈≈«»¿»≈
˙Ba˜ ÈL ‰‡ÈÓ  ˜ÙÒ ˙BÈÊ100ÏÚ „Á‡ : ƒ»≈¿ƒ»¿≈»¿»∆»«

ÏÎ‡Â ,È‡ce‰101‰BÁ ‰ÈÏÚ ˙B‡ce‰ ‡Le ,102, «««¿∆¡»¿»««»»∆»»
ÏÎ‡ BÈ‡Â ,˜Ùq‰ ÏÚ „Á‡Â103‰ÈÏÚ ‡M‰ ÔÈ‡Â , ¿∆»««»≈¿≈∆¡»¿≈«¿»»∆»

ÌÈÁfa ˙ÏÎB‡Â ,‰BÁ104. »¿∆∆«¿»ƒ

ח .88) כריתות במשנה היא זו הלכה פירוש,89)כל
חיוב  מין הפילה אם לה ידוע  ואין פעמים כמה שהפילה
וחגבים  דגים כגון פטור מין שהפילה או ולד צורת שהוא
לידה  שספק  ז הלכה למעלה וראה מים. מלאה ושליא
או  פחות ואפילו דוקא, לאו שכתב  וחמש קרבן. מביאה

נקט . המשנה שלשון אלא כמה 90)יותר, שראתה פירוש,
והיא  רצופים, ימים שלשה נמשך פעם ובכל דם, פעמים
היה  שזה או זבה, שאינה נידתה בעת היה זה אם מסופקת
הלכה  למעלה ראה קרבן, שחייבת זבה והיא נידתה עת בלא
ז). הלכה למעלה (ראה קרבן מביאה זבה וספק  ו.

לכל 91) אחד קרבן או הלידות לכל אחד קרבן כלומר,
למעלה  ראה בקדשים, לאכול מותרת שתהיה כדי  הזיבות,
אוכלות  ואינן כפרה, מחוסרי  הן וזבה שיולדת א, הלכה
כמה  ספק  כאן יש כי  ואף  כפרתן. שיביאו עד בקדשים
לכל  אחד קרבן מועיל - המלאת ימי  בתוך ושלא לידות
הוא  זה שקרבן בקדשים, לאכול להתירה כדי  הלידות,
עולה  אחת טבילה פעמים כמה נטמאה שאם כטבילה,
הלידות. ספקי  לכל עולה זה קרבן כן כמו לכולן,

ראה 92) נאכלת. אינה שלה החטאת אבל בקדשים. פירוש,
וֿז. הלכה כל 93)למעלה על קרבן להביא הצריכוה לא

ורק  למזבח , חולין מליקת ספק  זה שהרי  ולידה, לידה ספק 
לאכול  לטהרה כדי  להביא בקושי  התירו אחד לקרבן

שם. רש"י  ראה שם.94)בקדשים, כלומר:95)במשנה
שם). (רש"י  זיבות חמש לכל 96)או אחד קרבן כלומר:

הזיבות. לכל אחד קרבן או שאף ֿעלֿפי97)הלידות
כמו  בקדשים לאכול אותה מטהר אחד קרבן טהרה, שלענין
מחיובה  נפטרת אינה - טומאות, לכמה שעולה אחת טבילה
היו  אם ולידה, לידה כל על קרבן מביאה אלאֿאםֿכן
הקודמת. הלידה של המלאת יום אחרי  אחת כל הלידות
תורת  "זאת ז) יב , (ויקרא שנאמר ממה ט :) (שם כן ולמדו
לידה  ועל מלאת שלפני  לידה על לחייב  "זאת" - היולדת"
רבן  אמר שם במשנה שלפנינו ואף ֿעלֿפי  מלאת. שאחרי 
שלפני נראה חובה, עליה השאר שאין גמליאל בן שמעון
שכתב  כמו חובה", עליה "והשאר שם הגירסא היתה רבינו
נכנס  גרסינן הכי  ד"ה קסו: בתרא בבא בתוספות רבינוֿתם
וראה  כפרה, מחוסרי  הלכות סוף  ללחםֿמשנה (השמטה
כאן). אריה בן ובהגהות המשנה, במרכבת בראב "ד,

לטהרו 98) כדי  אחד קרבן מביא זיבות, כמה עליו היו אם
על  והשאר בקדשים, לאכול חובה.שיוכל צ "ל:99)יו

הגיהו  וכן איש, וחזון המוריה הר אריה, ובן (רש"ש זיבות
לידות  לחמש גם שהרי  שם), בגמרא הש"ס  ומסורת הב "ח 
לוודאי וכלֿשכן לטהרה, כדי  אחד בקרבן מספיק  ודאיות
שם. להגרע "א הש"ס  בגליון וראה ביחד. לידה ולספק  לידה

קדשים)100) אכילת (לענין אותה מטהר אחד קרבן כי  אף 
זבה, וגם לידה גם כשהיא - זיבות מחמש או לידות מחמש
פרק  מצורע  מגלת בספרא אמרו וכן מטהרה, אחד קרבן אין
מזובו". ולא מטומאתו, המטהר על "וכפר יג הלכה ג
לשתיהן  עולה זה קרבן אין ומצורע , זב  היה  שאם פירוש,
(רש"ש  קדשים לאכילת לטהרו אף  והיינו אהרן), (קרבן

שם). החטאת.101)לכריתות למעלה 102)קרבן ראה
ההלכה. שספק 103)בתחילת וה"ז, ה"ו למעלה ראה

הבא  העוף  שחטאת נאכלת, חטאתה אין יולדת ספק  או זיבה
תשרף . הספק  זו.104)על הלכה בהתחלת למעלה ראה

.‡È‰ib˙ ‡lL „Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰ib˙pL ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿«¿»¿≈»«ƒ«∆…ƒ¿«¿»
‰„ÏÈ105‰„ÏÈ ‰ib˙pMÓ B‡106‰‡ÈÓ BÊ È‰  »¿»ƒ∆ƒ¿«¿»»¿»¬≈¿ƒ»

˜ÙqÓ Ôa˜107˙ÏÎ‡ d˙‡hÁ ÔÈ‡Â ,108e‡a k . »¿»ƒ»≈¿≈«»»∆¡∆∆¿»≈«¿
˙B‚‚L ˙BÎÏ‰a109ÚL ˜ÙqÓ ‰tk ÈqÁÓ ÏkL , ¿ƒ¿¿»∆»¿À¿≈«»»ƒ»≈∆»«

ÌBÈ Á‡ ‡È‰Ï ÔÈiÁ  [ÌÈetk‰ ÌBÈ] Ì‰ÈÏÚ¬≈∆«ƒƒ«»ƒ¿»ƒ««
ÌÈetk‰110ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï ÔÈLÎÓ ‰Ê ÔawL ,111. «ƒƒ∆»¿»∆«¿ƒ»∆¡…«√»ƒ

הלידה.105) על קרבן להביא נתחייבה ולא
קרבן.106) להביא רב 107)ונתחייבה אמר קלד. בחולין

ארבע  בגר, נאמרו ספקות שמונה חייא, ר' תני  וכן חסדא
רש"י ומפרש לחיוב , וכו' אשתו קרבן לפטור, וארבע  לחיוב 
ילדה  ספק  כוכבים, עובדת כשהיתה ילדה ספק  אשתו, קרבן

ד  קרבן, מביאה לאכול משנתגיירה הוא כרת איסור ספק 
אסורים  כיפורים דמחוסרי  כפרה, שתביא עד בקדשים

כרת. וענוש הספק 108)בקדשים על הבא  העוף  שחטאת 
וה"ז. ה"ו למעלה ראה יא.109)תשרף , הלכה פ "ג

בו 110) מכיר שאין חטא על מכפר הכיפורים יום כי  ואף 
המקום. בא,111)אלא לכפרה לא זה שקרבן כלומר

מנגעיו, ומצורע  לידה, בצער יולדת כבר, נתכפרו שהרי 
ועל  קדשים, לאכילת אותם להכשיר אלא בא אינו והקרבן

כו.). (כריתות מועיל הכיפורים יום אין זה

.È‰ÈÊ B‡ ‰„Ï ‰ÈÏÚ LiL ‰M‡‰112‰‡ÈÓ  »ƒ»∆≈»∆»≈»ƒ»¿ƒ»
ÌÈpw‰ ˙BÚÓ113ÙBMa ˙˙BÂ114˙ÏÎB‡Â115 »«ƒƒ¿∆∆«»¿∆∆
ÚÏ ÌÈL„wa116ÌÈ‰k ÏL ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ . «√»ƒ»∆∆¬»»∆≈≈ƒ∆…¬ƒ
ÌMÓ ÔÈ„ÓBÚ117ÙBMaL ˙BÚn‰ Ïk eÏÎÈL „Ú ¿ƒƒ»«∆ƒ¿»«»∆«»

ÌÈp˜ Ôc‚k eÈ˜ÈÂ118ÌÈÏ˜La e‡aL BÓk ,119 ¿«¿ƒ¿∆¿»ƒƒ¿∆≈«¿ƒ¿»ƒ
Ba ÔÈ„BÚ‰Â Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰e120. ¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»¿»¿ƒ

לב .112) בעירובין תורים.113)ברייתא שתי  של  כסף 
כי114) ה, משנה פ "ו שקלים ראה שופר, בצורת קופסא

"קינים" בו כתוב  היו מהם ואחד במקדש, היו שופרות י "ג
לה  צוררת ואשה אשה כל והיתה הקינים, מעות שם להטיל
של  עם המעות יתערבו שלא כדי  מיוחד בצרור מעותיה
עד). ד"ה צ : פסחים (תוספות לשופר ומטילה אחרת,

יש 115) זה, ולפי  ואוכלת". "וטובלת שם: בגמרא [לפנינו
מפני היינו לערב " "ואוכלת שאמרו שמה לומר, מקום
האונן). ד"ה כא. חגיגה תוספות (ראה שמש הערב  שצריכה
להלן, שמבואר כמו מסתבר יותר רבינו, נוסחת לפי  אבל

שם]. התוספות שכתבו שמא 116)וכמו זה, לפני  לא אבל
קרבנותיה. את הקריבו לא המזבח .117)עדיין מן יורדים
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שם.118) בעירובין שמעיה רב  ב .119)דברי  הלכה פ "ב 
ט .120) הלכה פ "ז

.‚È‰M‡‰121e‡ÈÈ  ‰˙ÓÂ d˙‡hÁ ‰‡È‰L »ƒ»∆≈ƒ»«»»»≈»»ƒ
d˙ÏBÚ ÌÈLBi‰122‰LÈÙ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . «¿ƒ»»««ƒ∆…ƒ¿ƒ»

d˙B‡123,ÔawÏ ‰ÈÒÎ e„aÚzL k ,ÌÈiÁÓ »≈«ƒ¿»ƒ¿«¿¿¿»∆»«»¿»
‰Bz ÔÈc „eaÚM‰Â124.‡e‰ ¿«ƒ¿ƒ»

זבה.121) או אם 122)יולדת אבל ה, משנה פ "ב  קינים
(שם  חטאתה יורשים יביאו לא ומתה, עולתה הביאה

מיתה. לאחר באה חטאת שאין לעולה.123)במשנה)
לבין 124) יוחנן רבי  בשם אסי  רב  בין מחלוקת יג: קידושין

לא  אפילו שאמר יוחנן, כר' ופסק  שמואל, בשם יהודה רב 
של  הנכסים משועבדים התורה שמן משום מחיים, הפרישה

עליו. המוטל לחוב  המת

   1 
בתורה.1) האמור זב  זהו אי  יבאר

.‡‰Bza eÓ‡‰ f‰2ÈÈÏÁÓ ‡a‰ ÚÊ ˙ÎL ‡e‰ «»»»«»ƒ¿«∆««»≈√ƒ≈
ÌÈÏÏÁ‰3Ô‰a ˙ˆa˜˙Ó ‡È‰L4 Bf‰ ‡ˆBiLÎe . «¬»ƒ∆ƒƒ¿«∆∆»∆¿∆≈«

ÈL˜a ‡ˆBÈ BÈ‡5‰Â‡z B˙‡ÈˆÈa ÔÈ‡Â ,ÚÊ ˙ÎLk ≈≈¿ƒ¿ƒ¿«∆«¿≈ƒƒ»«¬»
ÌÈBÚO ÏL ˜ˆa BÓk ‡ˆBÈÂ ‚ ‡l‡ ,‰‡‰ ‡ÏÂ6, ¿…¬»»∆»ƒ¿»¿≈¿»≈∆¿ƒ

‰‰k7˙Êen‰ ‰ˆÈa ÔÏk8Ï‡ .‰Ï  ÚÊ ˙ÎL ≈∆¿…∆≈»«∆∆¬»ƒ¿«∆«¿»»
˙ÊeÓ dÈ‡L ‰ˆÈa ÔÏk ‰eL˜9. ¿»¿…∆≈»∆≈»∆∆

  

   

ושלישית, שני ' ראשונה  ראי ' בי  הבדלי מצינו  הזב , בדיני 
מטמאה  אינה  והשני ' באונס , אפילו  מטמאת שהראשונה 
 קרב חייב  אינו  ראיות שלוש  ובעל ,ברצו היא   א אלא 
,להבי וצרי .ברצו הראשונה  הראי ' היתה  ־כ אלא ־א
מחייבתו  ראיות שלוש  בעל של השלישית הראי ' מדוע 
הראשונה  הראי ' ולאיד אונס , מחמת היא   א  ג קרב
ראיות  שתי  בבעל משא "כ  דווקא , ברצו להיות צריכה  שלו 
שני ' בראי ' טמא   באונס  הראשונה  הראי '  א  שג

.(ברצו (כשהיא 
שיש   " ברמב כמבואר חולי , הוא  הזוב  עניי בזה : והביאור
הטומאה  הוא  זוב  אבל טבעי , באופ  מהגו היוצאת טומאה 
היוצאת  הטומאה  ה ', ובעבודת חולי . מצד   מהגו היוצאת
מצד הטבעי  הרע  א . . באד שיש  הרע  על מורה   מהגו
רע ב . הדעת.  ע חטא  על־ידי  בו  שנדבק  בריאתו   עצ
יצרו  מגרה   שהאד זה  והוא  הרגיל, הטבע  על־פי  שלא 
שיש  ממה  יותר עוד  רע  אצלו   מתווס שעל־ ידי ־זה  עליו 

הדעת.  ע חטא  מצד  בו 
באונס , מטמאת ולכ הטבעי , הרע  על מרמזת ראשונה  ראי '
לידתו   מיו בו  דבוק  שהרי  אנוס ,  האד הזה  הרע  על כי 
הרע על מורה  השניה  הראי ' אבל הדעת.  ע חטא  מצד 

דווקא . ברצו הוא  ולכ בריאתו , מטבע  שאינו 
     

טמא 2) זובו מבשרו זב  יהיה כי  איש "איש ב : טו, ויקרא
הגוף .3)הוא". בתוך חלולים שכבת 4)מקומות כלומר,

מתקבצת  שהיא החלולים שהמקומות בגלל יוצאה הזרע 
שאר  אבל להחזיקה, בכוחם ואין נחלשו הגוף , בתוך בהן

רבינו אב  בדברי  וראה ובריאים, איתנים נשארו הגוף  רי 
מ "ב . פ "ב  זבים המשנה, בקישוי5)בפירוש לא כלומר,

זבים  בתוספתא מפורש וכן מת, כשהאבר יוצא אלא האבר,
החי ". מבשר בא זרע  שכבת המת, מבשר בא "זוב  פ "ב :

של 6) בצק  למי  דומה זוב  הונא, רב  "אמר ב : לה, נדה
וויניציאה 7)שעורים". בדפוס  וכן "דוהה". תימן: בכת"י 

שם, זבים בתוספתא הוא וכן "מהה") בטעות רומי , (ובדפוס 
שם. ודומה 8)ובנדה דיהה "זוב  מזכר, שאינה ביצה

מעט  עכור דיהה, "וביאור – המוזרת" ביצה כלובן
מ "ב ). פ "ב  נגעים בפיה"מ  (רבינו תוספתא 9)הבהירות"

מוזרת  שאינה ביצה כלובן קשורה זרע  "ושכבת שם: וגמרא
תרנגולת)". תחת אפרוח  (שמשרצת

.Ê ˙BÈ‰Ï BÏ ˙BÓBb‰ Bf‰ ˙Bi‡ ‰‡B‰10 »∆¿ƒ««¿ƒ¿»
ÈÏÁ ˙ÓÁÓ11;Ê BÈ‡  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ò‡ B‡ ≈¬«…ƒ…∆¿«≈»∆≈»

BOaÓ Ê :Ó‡pL12BOa ˙ÓÁÓ 13‰È‰iL ‡e‰ ∆∆¡«»ƒ¿»≈¬«¿»∆ƒ¿∆
Á‡ c ˙ÓÁÓ ‡Ï ,‡ÓË14Ô‡kÓ .15eÓ‡16: »≈…≈¬«»»«≈ƒ»»¿

,‰zLÓe ÏÎ‡Óa :f‰ ˙‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈÎ„ ‰ÚLa¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ∆«»¿«¬»¿ƒ¿∆
?„ˆÈk .e‰‰e ‰‡Óe ÈÏÁa ,‰ˆÈÙ˜e ‡OÓa¿«»ƒ¿ƒ»¿…ƒ¿«¿∆¿ƒ¿≈«
B‡ ÏÎ‡L B‡ ,‰a‰ ‰˙L B‡ ‰q‚ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡»«¬ƒ»«»»»«¿≈∆»«

‰˙L17˙ÎL È„ÈÏ ÔÈ‡Èn‰ ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ »»√»ƒ«¿ƒ«¿ƒƒƒ≈ƒ¿«
ÚÊ18ÌB˜nÓ ıÙwL B‡ ,„k ÈBOÓ ‡OpL B‡ , ∆«∆»»«»≈∆»«ƒ»

Bab ÏÚ ‰k‰ Ì‡ ‰Ê c ÏÏÎe ,ÌB˜ÓÏ19‰È‰L B‡ , ¿»ƒ¿«»»∆ƒÀ»««∆»»
‰ÏBÁd˙ÈÎL ‰e‡˙‰Â ‰M‡ ‰‡L B‡ ,20B‡ , ∆∆»»ƒ»¿ƒ¿«»¿ƒ»»

‰‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰ÏÈÚa È˜ÒÚa ‰‰L∆ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿ƒ»««ƒ∆…ƒ¿≈
dÈkÓ ‡e‰L ‰M‡ ˙ÏÈÚa21ÏkÓ „Á‡ Ì„˜ Ì‡ , ƒ¿ƒ«ƒ»∆«ƒ»ƒ»«∆»ƒ»

.‡nËÓ BÈ‡Â Ba ÔÈÏBz  BÊ ÏL ‰i‡ ‰‡Â el‡≈¿»»¿ƒ»∆ƒ¿≈¿«≈

ראשונה 10) ראיה אבל ה"ו), (להלן שניה ראיה כלומר,
ה"ה). (להלן באונס  אפילו אברי11)מטמאה שאר של

ה"א. למעלה ראה הזרע , כלי  אברי  של ולא הגוף 
הוא".12) טמא זובו מבשרו, זב  יהיה כי  איש "איש
בפיה"מ 13) רבינו בדברי  ראה הזרע , כלי  חולשת מחמת

מ "ב . פ "ב  ולא 14)זבים מבשרו "דתניא, ב : ח , כריתות
אונסו". ולא 15)מחמת בשרו, "מחמת של זה מלימוד

אחר". דבר ב .16)מחמת סה, נזיר במשנה חכמים,
מ "ב . פ "ב  זבים מועטת.17)ובמסכת במדה אפילו

יהודא 18) ר' בשם אומר פנחס  בן "ר"א פ "ב : זבים תוספתא
של  וגריסין ישן ויין שמן ובשר והגבינה החלב  בתירא, בן

זיבה". לדבר מרגילין ומורייס , וביצים כתב 19)פול וכן
ב . נא, א. נא, בחולין נראה וכן שם, זבים במסכת רבינו

שלא 20) עד "ראה מ "ב : פ "ב  זבים במשנה שאמרו מה זהו
שלא 21)הרהר". עד "הרהר במשנה: שם שאמרו מה זהו

כאן. משנה' וב 'כסף  שם, בפיה"מ  ועי ' ראה".

.‚È˜ ‰‡B‰22BÊa ‡nË˙Ó BÈ‡ 23˙ÚÏ ˙ÚÓ24; »∆∆ƒ≈ƒ¿«≈¿≈≈¿≈
‡È‰ ÚÊ ˙ÎL ˙ÓÁÓ BÊ ÏL BÊ ‰i‡L25ÔÎÂ . ∆¿ƒ»∆≈¬«ƒ¿«∆«ƒ¿≈
˙ÚÏ ˙ÚÓ Ô‰a ÔÈÏBz e‰‰Ïe ‰‡ÓÏ26Ï‡ . ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ»∆≈≈¿≈¬»
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Ïk Ô‰a ÔÈÏBz  ‡OÓÏe ‰ˆÈÙ˜ÏÂ ‰zLÓÏe ÏÎ‡ÓÏ¿«¬»¿ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ»¿«»ƒ»∆»
ÚËˆnL ÔÓÊ27. ¿«∆ƒ¿«≈

ה"א.22) למעלה כמבואר בקושי , הבאה זרע  שכבת
ה"ו.23) להלן ראה שניה, בראיה ראה עשרים 24)אם

וכת"ק  מ "ג, שם זבים הקרי , את שראה לאחר שעות וארבע 
שנתגייר. גוי  לעניין ה"ד להלן וראה שראה 25)שם, כיון

בנזיר  הוא וכן ספר') ('קרית דקרי  חולשה מחמת הזיבה קרי ,
משנה'. ב 'לחם וראה א. בתוך 26)סו, זיבה ראה אם

ובמראה, בהרהור תולין ראה, או שהרהר מאז המעתֿלעת
והוא  ובמראה, בהרהור תולין אין ממעתֿלעת יותר אבל
לעת, מעת זרע  שכבת שתולין "כשם פ "ב  זבים בתוספתא

לעת". מעת ולהרהור למראה תולין שם,27)כך תוספתא
וכן  עליו, שהכבידו והשתיה האכילה שמרוב  ופירשו
ראה  כך, משום ומצטער כחותיו שנחלשו והמשא מהקפיצה

מ "ב . שם זבים המשנה, בפירוש רבינו בדברי 

.„BÊ ‰‡ Ck Á‡Â ÏnL ÈÓ28ÌÈÎBk „BÚ ÔÈa , ƒ∆»¿««»»»≈≈»ƒ
ÚËˆnL ÔÓÊ Ïk ‰ÏÈna ÔÈÏBz  Ï‡OÈ ÔÈa29. ≈ƒ¿»≈ƒ«ƒ»»¿«∆ƒ¿«≈

‡nËÓ  ib˙ Ck Á‡Â È˜ ‰‡L ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ∆»»∆ƒ¿««»ƒ¿«≈¿«≈
˙ÚÏ ˙ÚÓ BÏ ÔÈÏBz ÔÈ‡Â ,„iÓ ‰ÈÊa30ÔË˜ .31ÔÈ‡  ¿ƒ»ƒ»¿≈ƒ≈≈¿≈»»≈

ÔËwÏ ÔÈ‡L ,e‰‰a ‡ÏÂ ‰‡Óa ‡Ï BÏ ÔÈÏBzƒ…¿«¿∆¿…¿ƒ¿∆≈«»»
B˙B‡ ÔÈ˜„Ba CÎÈÙÏ .BÊ È„ÈÏ ‡Èn‰ e‰‰Â ‰‡Ó«¿∆¿ƒ¿«≈ƒƒ≈¿ƒ»¿ƒ

„Ïa ÌÈÎ„ ‰MÓÁa32. «¬ƒ»¿»ƒƒ¿«

הדברים 28) בבירור להלן ראה שניה, או ראשונה ראיה
להלן  ראה שנתגייר, אחר שניה זיבה שהיא שלישית, (זיבה

מישור'). ה'אורח  "והטעם 29)בדברי  שם. זבים תוספתא,
ה"ב ) (למעלה קי "ל והא מהמילה, גדול חולי  לך שאין
 ֿ (כסף  הזב " את שבודקים מהדרכים אחד הוא שהחולי 
זמן  כל המילה, של מעתֿלעת אחר אפילו זב  ואינו משנה),

אחר 30)שמצטער. מעתֿלעת תולין שבישראל אע "פ 
מצטרפת  הראשונה הראיה ואין ה"ג) לעיל (ראה קרי  ראיית
שהוא  בגר, - להלן), (ראה קרבן לחייבו השלישית לראיה
(רבינו  הקודמים מעניניו לדבר משגיחים אין שנולד, כקטן

בלחםֿמשנה). וראה פ "ב , זבים המשנה, ראה 31)בפירוש
בזיבה. מטמא יום בן ואפילו ה"ו, פ "ג תוספתא 32)להלן

במאכל  דברים, בחמשה לו תולין "תינוק  שם, זבים
וכו'. שלו" בחולי  ובקפיצה, במשא ובמשתה,

.‰33ÈÏÁa BÏ ÔÈÏBz Ck ,BÈÏÁa ÔË˜Ï ÔÈÏBzL ÌLÎe¿≈∆ƒ¿»»¿»¿»ƒ»√ƒ
Bn‡34Bn‡Ï CÈˆ B‡ ‰pnÓ ˜BÈ ‰È‰ Ì‡ ,35.36‰na ƒƒ»»≈ƒ∆»»ƒ¿ƒ«∆

?el‡ ÌÈÎ„a f‰ ˙‡ ÔÈ˜„BaL ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ∆¿ƒ∆«»ƒ¿»ƒ≈
BÓk Ê ‰OÚÈ daL ,BÊ ÏL ‰iL ‰i‡aƒ¿ƒ»¿ƒ»∆∆»≈»∆»¿

‡a˙iL37d˙B‡ ‰‡ elÙ‡ ,‰BL‡ ‰i‡ Ï‡ . ∆ƒ¿»≈¬»¿ƒ»ƒ»¬ƒ»»»
Ò‡a38BOa ˙ÓÁÓ ‰iL ‰i‡e39‡ÓË ‰Ê È‰  ¿…∆¿ƒ»¿ƒ»≈¬«¿»¬≈∆»≈

,‰BL‡a B˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ;˙eÈÊ ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿««ƒ≈¿ƒ»ƒ»
Ôa˜ BiÁÏ ˙Bi‡ LÏL da ˙BÓÏ È„k40‰i‡ . ¿≈ƒ¿»»¿ƒ¿«¿»¿»¿ƒ»

‰‡ elÙ‡ ‡l‡ ,da B˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡  ˙ÈLÈÏL¿ƒƒ≈¿ƒ»∆»¬ƒ»»
Ò‡ ˙ÓÁÓ d˙B‡41‰‡ÓËÏ ˜˜ÊÂ ÏÈ‡B‰ .42È‰L , »≈¬«…∆ƒ¿ƒ¿«¿À¿»∆¬≈

CÎÈÙÏ ,‰È‰ BOa ˙ÓÁÓ Ê Ô‰a ‰OÚpL ˙Bi‡¿ƒ∆«¬»»∆»≈¬«¿»»»¿ƒ»
.Ôa˜a iÁ˙Èƒ¿«≈¿»¿»

נראה 33) וכן שלמעלה. מה עם מחובר זה תימן, בכת"י 
רומי . שם:34)בדפוס  בתוספתא זב . דין עליו יהיה שלא

אמו. ובחולי  שלו בחולי  וכו' לו תולין שאמו 35)תינוק 
נדבק  לאמו, שצריך או ממנה שהיונק  כח :) (סוכה מקנחתו
של  מזבובי (ם) הזהרו ב : עז, כתובות וראה אמו. ממחלת
בזיקיה  יתיב  הוא לא זירא רבי  שחין). מוכי  =) ראתן בעלי 
החולה). ועל עליו הרוח  שמנשבת במקום ישב  לא =)

נראה 36) וכן חדשה, הלכה כאן מתחילה תימן בכת"י 
רומי . ה"ו.37)בדפוס  רב 38)להלן אמר א: לה, נדה

(ויקרא  שנאמר באונס , מטמאה זב  של ראשונה ראיה הונא,
מה  זרע ". שכבת ממנו תצא ואשר הזב  תורת "זאת לב ) טו,
זב  של ראשונה ראיה אף  באונס , מטמאה זרע  שכבת

באונס . ה"ב .39)מטמאה למעלה ראה אונסו, מחמת ולא
אם 40) אלא אינו קרבן, חייב  שזב  בתורה שמפורש שמה

אבל  אונסו. מחמת ולא בשרו, מחמת זוב  ראיות שתי  ראה
אף ֿעלֿפי מבשרו, ושניה באונס  היתה ראשונה ראיה אם
חיוב  עליו אין נקיים, שבעה ספירת לענין זב  טמא שהוא
ראה  "ת"ש, א: לה, בנדה שלישית. ראיה לאחר אף  קרבן,
מאי מ "ב ) פ "ב  (זבים אותו בודקין זב  של ראשונה ראיה
הראיה  שאם רש"י  ומפרש לקרבן", לא לטומאה, לאו
לשלש  מצטרפת איננה אונס , מחמת היתה זב  של הראשונה
מחמת  שהיתה השניה לראיה אלא קרבן, לחייבו ראיות

נקיים. שבעה לספור באונס , ולא מצטרפת 41)בשרו
באונס  ולא בשרו, מחמת שהיו הראשונות, הראיות לשתי 

וכתנאֿקמא). מ "ב , פ "ב  (זבים קרבן לחייבו כן 42)כדי 
שלא  עד הזב  את בודקים דרכים "בשבעה שם: במשנה הוא
בשניה  אותו, בודקין ראשונה ראיה ראה וכו', לזיבה נזקק 
שלא  שמה הרי  אותו", בודקין אין בשלישית אותו, בודקין
ראה  ואם לזיבה. נזקק  שכבר מפני  הוא בשלישית בודקים
להבאת  לשלישית מצטרפת אינה באונס , ראשונה ראיה

לזיבה. שנזקק  לפני  האונס  והיה הואיל קרבן,

.ÂÏÚk ‡e‰ È‰  BÊ ÏL ˙Á‡ ‰i‡ ‰‡B‰»∆¿ƒ»««∆¬≈¿««
È˜43˙ÈÙÒ CÈˆÂ ,Ê ‰Ê È‰  ÌÈzL ‰‡ . ∆ƒ»»¿«ƒ¬≈∆»¿»ƒ¿ƒ«
L‰Ú44ÌÈiÁ ÌÈÓ ˙‡Èe45‰‡ .Ôa˜a iÁ BÈ‡Â , ƒ¿»ƒ««ƒ«ƒ¿≈«»¿»¿»»»

Ôa˜a iÁÂ eÓb Ê ‰Ê È‰  ˙Bi‡ LÏL46ÔÈ‡Â . »¿ƒ¬≈∆»»¿«»¿»¿»¿≈
Ôa˜ ‡l‡ LÏL ‰‡BÏ ˙Bi‡ ÈzL ‰‡L Ê ÔÈa≈»∆»»¿≈¿ƒ¿∆»∆»»¿»

„Ïa47‰LÓ ÈtÓ ‰Ïa˜ Èc Ôlk el‡ ÌÈ„e . ƒ¿«¿»ƒ≈À»ƒ¿≈«»»ƒƒ∆
ÈÈqÓ ea48. «≈ƒƒ«

לטומאה 43) ראשון כמו והוא מ "א, פ "א זבים כביתֿהלל,
ה"א). הטומאה אבות מהל' מכל 44)(פ "ה נקיים ימים

זה. אחר זה רצופים שיהיו וצריך במעיין 45)זוב , טבילה
בשרו  "ורחץ  יג) טו, (ויקרא שנאמר משום במקווה, ולא
צריך  אינו כלומר: בכלשהו, מטהר והוא וטהר", חיים במים
ה"ח ). מקוואות מהל' (פ "ט  מקווה כמו סאה ארבעים

חטאת,46) ואחד עולה אחד יונה, בני  שני  או תורים שתי 
ה"ג. פ "א למעלה ונלמד 47)ראה א. ח , מגילה משנה,

וקראו  שתים ב ֿג) (שם, הכתוב  שמנה ממה בגמרא, שם
מבשרו, זב  יהיה כי  איש "איש זב  פעמים שתי  (הזכיר טמא
תהיה  ("וזאת טמא וקראו שלש ומנה הוא") טמא זובו
מזובו, בשרו החתים או זובו, את בשרו רר בזובו, טומאתו
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קנט                 
         

לקרבן, ושלש לטומאה שתים כיצד? הא היא"), טומאתו
מזובו", ה' לפני  הכהן עליו "וכיפר טו) (שם, נאמר ועוד
ומקצת  קרבן, מביאין זבין מקצת "מזובו" (שם) מזה ולמדו
קרבן, מביא שלש ראה כיצד? הא קרבן, מביאים אין זבין

קרבן. מביא אין שתים בתורה 48)ראה מפורש לא שזה
הנ"ל. הפסוקים מן בקבלה נלמד אלא

.ÊBÊ ˙Á‡ ‰ÚLa LÏL B‡ ˙Bi‡ ÈzL ‰‡B‰ „Á‡∆»»∆¿≈¿ƒ»¿»»««
‰Ê Á‡ ‰Ê ÌBÈ ÏÎa ‰i‡ ‰‡L B‡ ,BÊ Á‡49 ««∆»»¿ƒ»¿»∆««∆

‰f‰ ˙‡ e˙k‰ ‰ÏzL ÈÙÏ .Ê ‰Ê È‰50,ÌÈÓÈa ¬≈∆»¿ƒ∆»»«»∆«»»¿»ƒ
ÌÈa ÌÈÓÈ dÓc BÊ eÊÈ Èk :Ó‡pL51f‰Â ,52‡Ï ∆∆¡«ƒ»»»»ƒ«ƒ¿«»…

ÌÈÓÈa B˙B‡ ‰Ïz53. »»¿»ƒ

יום 49) כל ראה לזה, זה רצופים ימים בשלשה כלומר,
אחת. פרשת 51)הנקבה.50)ראיה ב 'סיפרא' ודרשו

שלשה". רבים שנים, "ימים ה"הֿט ) פ "ד זבים (פרק  מצורע 
שתראה  עד זבה אינה אחד, ביום פעמים שלש ראתה ואם

ימים. "וזאת 53)הזכר.52)שלשה  ג) (שם, שנאמר
בראיות, הזב  את הכתוב  תלה – בזובו" טומאתו תהיה
שמשמע  "טומאתו", וכתוב  "זב " פעמים שלש שם וכתוב 
זובו  את "והזב  (שם) גם וכתוב  טמא, הוא השלש שבאלו
נקבה  מה לזכר) נקבה (ולא לנקבה זכר מקיש ולנקבה" לזכר
שהזב  הרי  ח :), וכריתות כד. (ב "ק  בימים זכר אף  בימים,
בג' ראיות בג' וגם א', בשעה ראיות שלש בראה נטמא

ימים.

.ÁeÓb ÌBÈ ‰i‡Ï ‰i‡ ÔÈa f‰ ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â54 ¿ƒƒ¿ƒ«»≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»»
˙BÙËˆÓ ÔÈ‡55˙aLa ‰i‡ ‰‡ ?„ˆÈk .56‰i‡e ≈»ƒ¿»¿≈«»»¿ƒ»¿«»¿ƒ»

Ê BÈ‡Â ˙BÙËˆÓ ÔÈ‡  ˙aMa ÈLa ‰iL57ÔÎÂ . ¿ƒ»¿≈ƒ««»≈»ƒ¿»¿¿≈»¿≈
˙aMa „Á‡a ‰iL ‰i‡ ‰‡ Ì‡58‰i‡ ‰‡Â ƒ»»¿ƒ»¿ƒ»¿∆»««»¿»»¿ƒ»

Ôa˜a iÁ BÈ‡  ˙aMa ÈLÈÏLa ˙ÈLÈÏL59ÔÈ‡L ; ¿ƒƒƒ¿ƒƒ««»≈«»¿»¿»∆≈
.„Á‡ ÌBÈ Ô‰ÈÈa ˜ÈÒÙ‰ È‰L ,ÌÈzLÏ ˙ÙËˆÓ BÊƒ¿»∆∆«¿«ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ≈≈∆∆»
 ÂÈÁ‡lL ‰ÏÈla ˙Á‡Â ÌBi‰ ˙Á‡ ‰‡ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»»«««¿««««¿»∆¿«¬»

˙BÙËˆÓ el‡ È‰60‰‡ Ì‡L ,ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . ¬≈≈ƒ¿»¿¿≈»ƒ«∆ƒ»»
˙BÙËˆÓ Ô‰L  ÌBia ‰iLe ‰ÏÈla ˙Á‡61Ì‡ ÔÎÂ . ««««¿»¿ƒ»«∆≈ƒ¿»¿¿≈ƒ

È‰  ‰Ê Á‡ ‰Ê ˙BÏÈÏ ‰LÏLa ˙Bi‡ LÏL ‰‡»»»¿ƒƒ¿»≈∆««∆¬≈
˙BÙËˆÓ el‡62. ≈ƒ¿»¿

שעות.54) וארבע  עשרים היינו שלם, לעת כך 55)מעת
ומ "ו. מ "א פ "א זבים המשנה, מדברי  ראיה 56)נשמע 

ה"ו.57)ראשונה. למעלה ראה קרי , בעל אלא
בשבת.58) ראה ראשונה זב ,59)וראיה טומאת טמא אלא

ה"ו. למעלה ראה וטבילה, נקיים שבעה ספירת וצריך
ליום 60) אלא שלפניו, ליום שייך אינו שהלילה אף ֿעלֿפי 

זה 61)שלאחריו. ואין אחד, ביום היו הראיות ששתי 
שזב  ראיות שלש בכלל אלא ימים, שלשה ראיית בכלל
ה"ז. למעלה ראה ימים, בשלשה היו לא אם אף  בהם נטמא
שאמרו  מה עלֿפי  הוא לומר", צריך "ואין רבינו שכתב  ומה
חייב  נגיחותיו, "ריחק  המועד שור גבי  - א כד, בבבאֿקמא
כן  אינו בזבה ורק  כלֿשכן". לא נגיחותיו, קירב  שלם). (נזק 
בימים  אלא טמאה ולא מראיות, זבה הכתוב  שמיעט  מפני 

ימים 62)(שם). לשלשה שלש וכו' "ראה מ "ג: פ "א זבים
גמור". זב  זה הרי  לילות, לשלשה או

.Ë‡e‰L Ïk ‰‡B‰ ‡l‡ ,eÚL dÏ ÔÈ‡ f‰ ˙i‡¿ƒ««»≈»ƒ∆»»∆»∆
‡ÓË 63k ‡e‰L Ïk  BOa ÌÈzÁ‰ :Ó‡pL ; »≈∆∆¡«∆¿ƒ¿»…∆ƒ»

‡nËÓ BOa64. ƒ¿»¿«≈

ומטמאין 63) וכו' הקרי  ובעל הזב  "אבל א: מ , נדה משנה,
מכן". ובפחות החרדל כעין אפילו שהוא, בכל

(ראיות)64) ה"ג), פ "א זבים (פרק  מצורע  פרשת 'סיפרא'
אפילו  "החתים" שהוא, כל אפילו "תהיה" ת"ל מנין, קטנות

שהוא. כל אפילו "בשרו" שהוא, כל

.È˙lÁzÓ LÈ Ì‡ :˜Òt ‡ÏÂ ‡ˆBÈÂ ‚ Bf‰ ‰È‰»»«ƒ¿»¿≈¿…»«ƒ≈ƒ¿ƒ«
‚etÒÂ ‰ÏÈË È„k dÙBÒ „Ú ‰i‡‰65È‰  ˙È B‡ »¿ƒ»«»¿≈¿ƒ»¿ƒ»≈¬≈

˙Bi‡ ÈzLk ˙LÁ BÊ66‰k‡ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ , ∆¿∆∆ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ¬À»
ÌÈzLk67‰f‰ eÚMk ‰k‡ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡Â ;68elÙ‡ , ƒ¿«ƒ¿ƒ…»¿»¬À»«ƒ«∆¬ƒ

ÌÈ˙Èa Bf‰ ˜Òt69Ì‡ ÔÎÂ .˙Á‡ ‰i‡ BÊ È‰  »««≈¿«ƒ¬≈¿ƒ»««¿≈ƒ
‡ˆÓpL ,˙Bi‡ LÏLk ‰k‡ ˙Á‡ ‰i‡ ‰˙È‰»¿»¿ƒ»««¬À»¿»¿ƒ∆ƒ¿»
 ÔÈ‚etÒ ÈLe ˙BÏÈË ÈzLk dÙBÒ „ÚÂ d˙lÁzÓƒ¿ƒ»»¿«»ƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒƒ

Ôa˜ ‡ÈÈÂ ˙Bi‡ LÏLk ˙LÁ BÊ È‰70. ¬≈∆¿∆∆¿»¿ƒ¿»ƒ»¿»

כשיעור 65) והיא פ "א) (שם ובתוספתא מ "ד, פ "א זבחים
למסכת  הרא"ש (פירוש בינוני  אדם של אמה חמישים מהלך

ה"ד). שם, ב 'סיפרא' וראה מ "ג, פ "א נגד 66)זבים כת"ק 
שם. זבים, בתוספתא יוסי , לו 67)רבי  אין שזוב  משום

ארוכה, אחת ראיה כשראה א"כ ה"ט ), למעלה (ראה שיעור
שהות  לו והיה שהוא, בכל נטמא ראייתו שמתחילת כיון
זו  לראיה חושבים אנו לראות, ממשיך הוא ועדיין לטבול,
הרואה  דין ה"ו למעלה וראה ספר'), ('קרית ראיות כשתי 

ראיות. מתחילת 68)שתי  (שאין לאו "ואם בתוספתא שם
אחת". אלא בידו אין וסיפוג) טבילה כדי  סופה  עד הראיה

זמן 69) במשך ואין ראה, ושוב  והפסיק , זוב  ראה פירוש,
וסיפוג. טבילה כדי  ולמדו 70)ההפסקה, מ "ה, פ "א זבים

שם, (ויקרא הפסוק  מן (שם) מצורע  פרשת ב 'סיפרא' זאת
אלא  לי  אין ראיות. בג' מטמא שהוא "מלמד רר" "בזובו ג)
וכו', שהוא כל אפילו "תהיה", ת"ל מנין, קטנות גדולות,
שיעור  ליתן אלא בקטנות, נאמר למה בגדולות נאמר אם
יון  כמגד שהוא כשלש, מרובה אחת ראה שאם לגדולות
זב  זה הרי  סיפוגים, ובשני  טבילות שתי  כדי  שהם לשילוח 

גמור".

.‡È‰ÏÈË È„k ˜ÈÒÙ‰Â ÌBia ˙Á‡ ‰i‡ ‰‡»»¿ƒ»«««¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ»
‚etÒÂ71ÌÈzL ‰‡ Ck Á‡Â ,72‰k‡ ˙Á‡ B‡ ¿ƒ¿««»»»¿«ƒ««¬À»

ÌÈzLk73ÌÈzLk ‰aÓ ˙Á‡ B‡ ÌÈzL ‰‡L B‡ ; ƒ¿«ƒ∆»»¿«ƒ««¿À»ƒ¿«ƒ
‰i‡ ‰‡ Ck Á‡Â ,‚etÒÂ ‰ÏÈË È„k ˜ÈÒÙ‰Â¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ¿««»»»¿ƒ»

eÓb Ê ‰Ê È‰  ˙Á‡74. ««¬≈∆»»

כדי71) הוא לראיה ראיה בין שההפסק  להשמיענו בא
פחות  היה לראיה ראיה בין ההפסק  אם אבל וסיפוג, טבילה
כל  נמשכו (אם הראיות שתי  נחשבות וסיפוג, טבילה מכדי 
ה"י ) למעלה ראה וסיפוג, טבילה מכדי  פחות מהן אחת

אחת. יותר 72)לראיה גדול הפסק  היה השתיים אלו ובין
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וסיפוג. טבילה כדי  שם.73)מאשר למעלה ראה
ארוכה 74) אחת ראיה שאף  להשמיענו ובא מ "ד, פ "א זבים

כמו  קרבן, לחייבו קצרה אחת ראיה עם מצטרפת כשתים
אחת  שראיה כיון לומר: נטעה שלא נפרדות, ראיות שלש
למדים  קצרה וראיה רר", מ "בזובו ב 'סיפרא' למדו ארוכה
"או  אומר שהפסוק  וכיון שם) למעלה (ראה מ "החתים"
('משנה  מצטרפות ואינן זה או זה או הכוונה החתים",

שם). זבים אחרונה'

.Èd˙ˆ˜Óe ÌBi‰ ÛBÒa d˙ˆ˜Ó ˙Á‡ ‰i‡ ‰‡»»¿ƒ»««ƒ¿»»¿«ƒ¿»»
‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙a75ÌÈzLk ‰k‡ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,76 ƒ¿ƒ«««¿»««ƒ∆≈»¬À»ƒ¿«ƒ

‰i‡‰ ÔÈ˜lÁÓ ÌÈÓi‰L ,˙Bi‡ ÈzL el‡ È‰ 77. ¬≈≈¿≈¿ƒ∆«»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
‡e‰L ,˙BLÓM‰ ÔÈa ˙Á‡ ‰i‡ ‰‡B‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»∆¿ƒ»««≈«¿»∆

‰ÏÈl‰ ÔÓe ÌBi‰ ÔÓ ˜ÙÒ78‰‡ÓËÏ ˜ÙÒ ‰Ê È‰ 79. »≈ƒ«ƒ««¿»¬≈∆»≈¿À¿»

של 75) וזמן היום סוף  של זמן לנו ידוע  היה אם פירוש,
היום  בסוף  שהתחילה אחת ראיה ראה והוא הלילה, תחילת
פ "א  זבים הרא"ש פירוש (ראה הלילה בתחילת ונגמרה

אחד 76)מ "ו). ורגע  היום, בסוף  אחד רגע  נמשכה אלא
הלילה. רבי77)בתחילת "ומודה פ "א: זבים תוספתא

בה  שאין אע "פ  השמשות בין אחת ראיה ראה שאם יוסי ,
ימים  ששני  מפני  ראיות, שתי  בידו יש וסיפוג, טבילה כדי 

אותה". מן 78)חולקים ספק  השמשות בין רבנן, "תנו
רש"י ) משניהם. בו יש אם ספק  (כלומר, הלילה ומן היום
הלילה" מן כולו שהוא וספק  היום מן כולו שהוא וספק 
החמה  משתשקע  הזמן משך הוא השמשות ובין לד:) (שבת
ה"ד). פ "ה שבת בהל' (ראה בינונים כוכבים ג' שייראו עד

טמא 79) ספק  כלומר, מ "ו. זבים דמס ' ופ "א שם, תוספתא
כבעל  אלא טמא אינו או נקיים שבעה ספירת  שצריך כזב 
וגם  יום גם הוא השמשות בין שמא ה"ו), למעלה (ראה קרי 
והימים  הלילה, ומקצת היום מקצת ראה והוא לילה,

ראיות. לשתי  הראיה את חולקים

.‚ÈÈ‰  ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙Á‡Â ÌBia ˙Á‡ ‰i‡ ‰‡»»¿ƒ»«««¿««≈«¿»¬≈
‰‡ÓËÏ È‡cÂ ‰Ê80Ôa˜Ï ˜ÙÒÂ81Ôa˜ ‡ÈÓe , ∆««¿À¿»¿»≈¿»¿»≈ƒ»¿»

ÏÎ‡ BÈ‡Â82. ¿≈∆¡»

ראיות 80) שתי  כאן יש כי  נקיים, שבעה לספור כלומר,
ביום 81)לפחות. מקצתה היתה השמשות בין ראיית שמא

לשניים, הזאת הראיה את חלקו והימים בלילה, ומקצתה
קרבן  וחייב  ראיות שלש כאן יש הראשונה הראיה עם וביחד
בלבד  ראיות שתי  אלא כאן שאין או שם), למעלה (ראה

שם. זבים במס ' הוא זה ודין קרבן, כאן שחטאת 82)ואין
ה"ו  פ "א למעלה ראה נאכלת, אינה הספק  על הבאה העוף 

וה"ז.

.„È[˙aL ÏL] ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙Á‡ ‰i‡ [‰‡]»»¿ƒ»««≈«¿»∆«»
˙aL È‡ˆBÓ ÏL ˙BLÓM‰ ÔÈa ‰iL ‰i‡e83È‰  ¿ƒ»¿ƒ»≈«¿»∆»≈«»¬≈

Ôa˜Ï ˜ÙÒÂ ‰‡ÓËÏ ˜ÙÒ ‰Ê84 ‰‡ÓËÏ ˜ÙÒ . ∆»≈¿À¿»¿»≈¿»¿»»≈¿À¿»
‰iLe ˙aL Úa ‰˙È‰ ‰BL‡ ‰i‡ ‡nL∆»¿ƒ»ƒ»»¿»¿∆∆«»¿ƒ»
Ô‡k ÔÈ‡Â Ô‰ÈÈa ˙aL ˜ÈÒÙ‰ È‰Â ,˙aL È‡ˆBÓa¿»≈«»«¬≈ƒ¿ƒ«»≈≈∆¿≈»

ÏÏk ˙eÈÊ85˙Á‡ ‡nL  Ôa˜Ï ˜ÙÒ ‡e‰ È‰Â ; ƒ¿»«¬≈»≈¿»¿»∆»««
‡È‰L ,‰ÏÈla d˙ˆ˜Óe ÌBia d˙ˆ˜Ó ‰˙È‰ Ô‰Ó≈∆»¿»ƒ¿»»«ƒ¿»»««¿»∆ƒ

ÌÈzLk ‰eLÁ86iÁ ‡e‰L ˙Bi‡ LÏL ‰‡ È‰Â , ¬»ƒ¿«ƒ«¬≈»»»¿ƒ∆«»
Ôa˜a87ÏÎ‡ BÈ‡Â Ôa˜ ‡ÈÓ CÎÈÙÏe .88. ¿»¿»¿ƒ»≈ƒ»¿»¿≈∆¡»

ראשונה 83) ראיה (אלא הזמן באותו היו שלא "וכגון
בין  בסוף  שניה וראיה שבת, ערב  של השמשות בין בתחילת

שם. זבים, ר"ש שבת)", מוצאי  של זבים 84)השמשות
פ "א. שם ותוספתא שאם 85)שם, ה"ח , למעלה ראה

אבל  מצטרפות. אינן – לראיה ראיה בין גמור יום הפסיק 
יום  הפסק  היה ולא בשבת, היתה הראיות מן שאחת יתכן

לטומאה. זב  והוא לראיה ראיה בין למעלה 86)גמור ראה
היתה 87)הי "ב . לא הראיות משתי  אחת אף  ואולי 

ואינו  ראיות שלש כאן ואין בלילה, ומקצתה ביום מקצתה
קרבן. ונשרפת,88)חייב  הספק  על באה העוף  שחטאת

הי "ג. זה בפרק  ולמעלה ה"וֿז, פ "א למעלה ראה

ה'תשע"ח  ניסן  כ"א שישי יום 

   1 
ומונה 1) טמא הוא זיבות בהן רואה שהזב  שהימים יבאר

משיפסוק .

.‡‡e‰ È‰ ˙eÈÊ Ô‰a ‰‡B f‰L ÌÈÓi‰ Ïk»«»ƒ∆«»∆»∆ƒ¬≈
‡ÓË2˙eÈf‰ ˜ÒÙiLÎe .3ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰ÚL ‰BÓ4 »≈¿∆ƒ¿…«ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ

ÈÚÈMa ÏBËÂ ,‰Êk5ÈÈÓMe ,BLÓL ÈÚÓe ¿»»¿≈«¿ƒƒ«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ
Ba˜ ‡ÈÓ6‰‡ Ì‡Â .˙Bi‡ LÏL ÏÚa ‰È‰ Ì‡ ≈ƒ»¿»ƒ»»««»¿ƒ¿ƒ»»

ÏhL Á‡ ÈÚÈL ÌBÈ ÛBÒa elÙ‡ ,BÊ ÏL ‰i‡¿ƒ»∆¬ƒ¿¿ƒƒ««∆»«
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰ÚL ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe ,Ïk‰ ˙Ò »««…«¿ƒƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ

‰BÁ‡‰ ‰i‡ ÌBÈ Á‡Ó7. ≈««¿ƒ»»«¬»

זב 2) יהיה כי  איש "איש ג) טו, (ויקרא בפסוק  כמפורש
הוא". טמא זובו רבינו 3)מבשרו כתב  ג בהלכה להלן גם

ופסק  טהור ומצא עצמה הטומאה ביום "בדק  לשונו: וזה
טהרה. הפסק  צריך שהוא ומכאן וכו', ויקרא 4)הזוב "

לטהרתו". ימים שבעת לו וספר מזובו הזב  יטהר וכי  יג, שם,
בשרו 5) ורחץ  וגו' ימים שבעת לו "וספר (שם): שנאמר

שתי בעל זב  הוא ואם וטהר". מעיין) (=מי  חיים במים
וטהור. בכך לו די  השמיני6)ראיות "וביום ידֿטו: שם,

והאחד  חטאת אחד וגו' יונה בני  שני  או תורים שתי  לו יקח 
האחרונה.7)עולה". הראיה יום למחרת פירוש

.BÈ‡  ‰ÈÙq‰ ÈÓÈ ˙ÚMÓ „Á‡a È˜ ‰‡L Ê»∆»»∆ƒ¿∆»ƒƒ¿«¿≈«¿ƒ»≈
‡ÈÓe ÌÈÓÈ ‰ÚL ÌÈÏLÓe ,„Ïa BÓBÈ ‡l‡ ˙BÒ≈∆»ƒ¿««¿ƒƒ¿»»ƒ≈ƒ
ÙBÒ  ÈLÈÓÁ‰ ÌBia È˜ ‰‡ ?„ˆÈk .Ba»̃¿»≈«»»∆ƒ««¬ƒƒ≈

ÌÈÓÈ ‰LÏL ÂÈÁ‡8Ba˜ ‡ÈÓe ,ÈLÈÏMa ÏBËÂ , «¬»¿»»ƒ¿≈«¿ƒƒ≈ƒ»¿»
.ÈÚÈa»¿ƒƒ

ארבעה 8) רק  לו ונשארו נסתרה החמישי  היום שספירת
השבעה. להשלים שלושה עוד להם ומוסיף  נקיים, ימים

.‚‡ˆÓe ‰ÈÙq‰ ÈÓÈÓ ÔBL‡ ÌBÈa ˜„aL Ê»∆»«¿ƒƒ≈«¿ƒ»»»
˜„a ÈÚÈM‰ ÌBie ,‰ÚL Ïk ˜„a ‡ÏÂ ,B‰Ë»¿…»«»ƒ¿»««¿ƒƒ»«
˜„a elÙ‡ .‰‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È‰  B‰Ë ‡ˆÓe»»»¬≈∆¿∆¿«»√»¬ƒ»«

‡Óh‰ ÌBÈadÓˆÚ ‰9Bf‰ ˜ÒÙe ,B‰Ë ‡ˆÓe10, ¿«À¿»«¿»»»»»««
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‰ÈÙq‰ ÈÓÈ ˙lÁ˙a ÁÓÏ ˜„a ‡ÏÂ11˜„e , ¿…»«¿»»ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ»»«
ÈÚÈMa12ÈÈÓMa B‡13ÈÓÈ BÏ eÏÚ  B‰Ë ‡ˆÓe «¿ƒƒ«¿ƒƒ»»»»¿≈

.‰‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È‰Â ,‰ÈÙq‰«¿ƒ»«¬≈∆¿∆¿«»√»

כן.9) אחרי  בדק  זיבה, זה לפני  שראה יום שבאותו פירוש
טהור".10) ומצא הזוב  "ופסק  להיות שצריך נראה
ימי11) שבעת של הראשון היום שהוא למחר כלומר,

ימי12)הטהרה. בסוף  בדק  אם גם כי  אליעזר רבי  לדעת
הספירה  ימי  בהתחלת בדק  ולא שביעי  יום שהוא הטהרה

הטהרה. ימי  של ראשון יום שהבדיקה 13)שהוא כלומר:
היתה  הראשונה הבדיקה ואילו השמיני , ביום היתה השנייה
בהתחלת  בדיקה כאן שהיתה הספירה, של הראשון ביום
שביעי , ביום שהוא הספירה בסוף  בדיקה היתה ולא הספירה
היתה  אם שאף  וסובר (שם) חנינא רבי  על שחולק  וכרב ,
בדיקה  היתה ולא ראשון) (ביום הספירה בהתחלת בדיקה
בסוף  בדיקה שהיתה או שביעי ), (ביום הספירה בסוף 
טהור  הספירה, בהתחלת בדיקה היתה לא אם אבל הספירה,
בהתחלה  לא בדיקה היתה לא אם אבל אליעזר, רבי  לפי 
ביום  וכן עצמו, הטומאה ביום שבדק  פי  על אף  בסוף , ולא
ו  בפרק  רבינו כתב  וכן משנה). (כסף  טהור אינו - השמיני 
אם  "וכן זבה: לעניין כב  הלכה ביאה, איסורי  מהלכות
הח ' וביום טהור, ומצאה הספירה מימי  ראשון ביום בדקה
שצריך  משמע  טהרה", בחזקת זו הרי  טהור, ומצאה

טהו  שתהיה כדי  הראשון ביום ביום שתבדוק  כשתבדוק  רה
שתבדוק  צריך הראשון ביום בדקה לא אם אבל השמיני ,
ג' ביום "בדקה כן אחרי  שם כתב  שכן השביעי , ביום
מימי ראשון ביום בדקה ולא הדם שפסק  ומצאה לזיבתה
בחזקת  זו הרי  טהור ומצאה בדקה ובשביעי  הספירה,

משנה). (לחם לזב " הדין "והוא שם והוסיף  טהרה".

.„.Ôa˜ È„ÈÏ ‰‡ÈÓ dÈ‡ ˙˙BÒ ‡È‰L ‰i‡ Ïk»¿ƒ»∆ƒ∆∆≈»¿ƒ»ƒ≈»¿»
È‰Â ,ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ ˜ÈÒÙ‰Â ˙Bi‡ ÈzL ‰‡ ?„ˆÈk≈«»»¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ«¬≈

‰BÓ ‡e‰‰‡ ‰ÚM‰ CB˙e ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰ÚL ∆ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿»»»
˙˙BÒ ‡l‡ ,ÌÈzLÏ ˙ÙËˆÓ dÈ‡  BÊ ÏL ‰i‡¿ƒ»∆≈»ƒ¿»∆∆«¿«ƒ∆»∆∆

˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe14ÈÓÈ CB˙a ‰‡ elÙ‡ .e‡aL BÓk «¿ƒƒ¿¿∆≈«¿¬ƒ»»¿¿≈
Ì˙B‡ ‰‡ elÙ‡ ,BÊ Á‡ BÊ ˙Bi‡ LÏL ‰ÈÙq‰«¿ƒ»»¿ƒ««¬ƒ»»»
ÈÚÈL ÌBÈ ÛBÒa ˙Bi‡ LÏL ‰‡ elÙ‡ ,„Á‡ ÌBÈa¿∆»¬ƒ»»»¿ƒ¿¿ƒƒ
˙Bi‡L ,Ôa˜ ‡ÈÓ BÈ‡  ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰ÚL ÏL∆ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ≈≈ƒ»¿»∆¿ƒ

ÈÈÓL ÏÈÏa ˙Bi‡ LÏL ‰‡ .Ô‰ ‰È˙ÒÏ el‡15 ≈ƒ¿ƒ»≈»»»¿ƒ¿≈¿ƒƒ
ÔÈ˙BÒ el‡ ˙Bi‡ ÔÈ‡L ,Ôa˜ ‡ÈÓ16ÌÈc ‰na . ≈ƒ»¿»∆≈¿ƒ≈¿ƒ«∆¿»ƒ

˙Bi‡ ÈzL ÏÚa Êa ?ÌÈeÓ‡17LÏL ÏÚa Ê Ï‡ ; ¬ƒ¿»««¿≈¿ƒ¬»»««»
˙Bi‡ LÏL ‰‡L18ÈÈÓL ÏÈÏa19˙ÚL Á‡lL ∆»»»¿ƒ¿≈¿ƒƒ∆¿««ƒ¿«

˙Bi‡ LÏL ÏÚ ÈL Ôa˜ ‡ÈÓ BÈ‡  ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ≈≈ƒ»¿»≈ƒ«»¿ƒ
ÏÚ Û‡L .˙BBL‡‰ LÏM‰ ÏÚ „Á‡ Ôa˜ ‡l‡ ,el‡≈∆»»¿»∆»««»»ƒ∆««
ÔÓÊÏ ‡ˆÈ ‡Ï È‰ ,˙B˙BÒ ˙BBÁ‡ LÏL ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»«¬¿¬≈…»»ƒ¿«

Ôa˜Ï Èe‡L20‡e‰ ÔÓÊ qÁÓ ‰ÏÈl‰Â .21ÏkÏ22, ∆»¿»¿»¿««¿»¿À«¿««…
˙„ÏBiÓ ıeÁ23‡È‰L ,„Á‡Â ÌÈBÓL ÏÈÏa ‰ÏÈt‰L ƒ∆∆∆ƒƒ»¿≈¿ƒ¿∆»∆ƒ

ÈL Ôa˜ ‰‡ÈÓ24‰Ê „Â .e‡aL BÓk ,ÈtÓ ¿ƒ»»¿»≈ƒ¿∆≈«¿¿»»∆ƒƒ
‰Ïaw‰25. ««»»

אחרים.14) נקיים ימים שבעה 15)שבעה שנגמרו אחר

נקיים. נקיים.16)ימים שבעה ספירת כבר שנגמרו משום
ולכך 17) בלבד, שבעה בספירת אלא בקרבן התחייב  שלא

ראיות  שלוש הנקיים, ספירת גמר אחר שמיני , בליל ראה אם
בקרבן. הוא מתחייב  חייב 18)- וגם נקיים שבעה שסופר

השמיני . ביום שלוש 19)קרבן שמיני  בליל ראה כלומר:
למחרת 20)ראיות. עד קרבנו להביא יכול אינו שהרי 

שמיני ליל של הראיות ג' ונחשבות השמיני . יום שהוא
הראשונות. הראיות בג' שהתחילה ארוכה זיבה בו יש כאילו

אינו 21) שמיני , יום עד קרבנו מביא שאינו מה כלומר:
אלא  קרבנות, מקריבין אין ובלילה לילה, שהוא משום
אם  כך ומשום השמיני . יום עד עוד זמנו הגיע  שלא משום
לזיבה  אלו ראיות נחשבות ראיות, שלוש שמיני  בליל ראה

התורה.22)ארוכה. דיני  א 23)לכל  פרק  למעלה ראה
מלידתה, יום שמונים בתוך שהפילה שהיולדת ח , הלכה
ההפלה. ועל הלידה על אחד קרבן מביאה מלאת, ימי  שהם

אלא 24) אינו הקרבן חיוב  וכל זמן מחוסר שלילה פי  על אף 
ובכל  - אחד בקרבן פטורה להיות צריכה והיתה פ "א. ביום
"ובמלאת  ו) יב , (ויקרא שנאמר משום שני  קרבן מביאה זאת
הלל  בית ודרשו וגו'" כבש תביא לבת או לבן טהרה ימי 

לרבות לבת" "או שם) ואחד.(כריתות שמונים אור
"או".25) של מריבוי  נלמד אלא בכתוב  מפורש זה שאין

.‰ÌBÈa ˙Bi‡ ÈzLe ÈÈÓL ÏÈÏa ˙Á‡ ‰i‡ ‰‡»»¿ƒ»««¿≈¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿
ÏÚ ÈL Ôa˜ ‡ÈÓe ,ÔÈÙËˆÓ el‡ È‰  ÈÈÓL¿ƒƒ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ≈ƒ»¿»≈ƒ«
Ê Ïk ÏL ‰BL‡ ‰i‡ È‰L ;˙BBÁ‡‰ ˙BÈÊƒ»«¬∆¬≈¿ƒ»ƒ»∆»»

‰eLÁ ‡È‰ ÚÊ ˙ÎLk26ÌÈzL ‰ÈÁ‡ ‰‡ Ì‡Â , ¿ƒ¿«∆«ƒ¬»¿ƒ»»«¬∆»¿«ƒ
Ôa˜Ï Ì‰nÚ ˙ÙËˆÓ 27ÌÈzL ‰‡ Ì‡ Ï‡ . ƒ¿»∆∆ƒ»∆¿»¿»¬»ƒ»»¿«ƒ

,˙ÙËˆÓ ÔÈ‡  ÈÈÓL ÌBÈa ˙Á‡Â ÈÈÓL ÏÈÏa¿≈¿ƒƒ¿««¿¿ƒƒ≈ƒ¿»∆∆
‰BÁ‡‰ BÊ ‰Èf‰ ÏÚ Ôa˜ ‡ÈÓ BÈ‡Â28. ¿≈≈ƒ»¿»««ƒ»»«¬»

קרי .26) כבעל הוא הרי  אלא זב , דין עליו ואין
כקרי ,27) אלא אינה ראשונה שראיה פי  על אף  כלומר:

- בקרבן לחייבו שאחריה לשתיים היא מצטרפת זאת ובכל
שלילה  פי  על אף  שמיני , בליל זוב  של אחת ראייה ראה אם
ראיות  לשתי  היא מצטרפת למעלה, כמבואר זמן מחוסר

שני . בקרבן לחייבו למחר, דברי28)שראה המשך שם
עיקר  שהרי  הוא". זמן מחוסר "לילה שסובר למי  יוחנן רבי 

זב . נעשה ראיות שבשתי  בלילה, היה הזיבה

.ÂBÓBÈ Ôa ÔË˜ elÙ‡ ,‰ÈÊa ÔÈ‡nË˙Ó Ïk‰29, «…ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¬ƒ»»∆
ÌÈ„Ú‰Â ÌÈb‰Â30,ÈÏ ‰‡ÈÂ .‰ËBLÂ LÁÂ , ¿«≈ƒ¿»¬»ƒ¿≈≈¿∆¿≈»∆ƒ
Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ÈnL31‰tk32ÌÈL„wa ÔÏÈÎ‡‰Ï È„k33 ∆¿ƒƒ¬≈∆«»»¿≈¿«¬ƒ»«√»ƒ

.˙Úc Ôa BÈ‡L ÔË˜k Ô‰ È‰L ,˙ÏÎ‡ Ô˙‡hÁÂ¿«»»∆¡∆∆∆¬≈≈¿»»∆≈∆««
Ì„‡ ÒÈÒe34‰nÁ ÒÈÒe35ÏÎk ‰ÈÊa ÔÈ‡nË˙Ó ¿ƒ»»¿ƒ«»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¿»

ÌÈL‡‰36. »¬»ƒ

יומו,29) בן קטן  לאתויי  "הכל" לב : ונדה ג. בערכין ואמרו
(ויקרא לומר תלמוד מה -דתניא איש"? "איש ב ) טו,

בזיבה. שמטמא אחד יום בן תינוק  עבדים 30)לרבות
עבדות. לשם וטבלו שמלו החרש 31)כנענים [על

איסור  עליהם ואין ממצוות שפטורים פי  על אף  והשוטה,
במצוות, שמחוייבים ועבדים גרים אבל קדשים. לאכול
יב ]. משנה יד פרק  בנגעים כמפורש עליהם, מביאים בוודאי 
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זב .32) מטעם שמחוייבים קרבונותיהם מביאים אחרים
להם 33) להאכיל שאסור כשם זה, לפני  להאכילם שאסור

אחרים. אדם.34)איסורים ידי  על שלא 35)שנסתרס 
אמו. ממעי  סריס  שנולד כגון מעולם, חמה ואף 36)ראה
זיבות. להם יש - זרע  שכבת להם שאין פי  .על

.ÊÒBÈ‚Bc‡‰Â ÌeËÓh‰37ÈÓÁ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˙B  «À¿¿»«¿¿ƒ¿ƒ¬≈∆À¿≈
LÈ‡‰38‰M‡‰ ÈÓÁÂ39,ÌÈLk Ì„a ÔÈ‡nË˙Ó : »ƒ¿À¿≈»ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿»¿»ƒ

˜ÙÒa Ô˙‡ÓËÂ .ÌÈL‡k ÔÏe40‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿…∆«¬»ƒ¿À¿»»¿»≈¿ƒ»ƒ»»
˙Bi‡ LÏL ÏÚa Ô‰Ó „Á‡41Ìc ‰˙‡L ‰Ê B‡ ∆»≈∆««»¿ƒ»»∆»¬»»

‰Ê Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL42Ôa˜ ÔÈ‡ÈÓ 43BÈ‡Â ¿»»ƒ∆««∆¿ƒƒ»¿»¿≈
ÏÎ‡44‰‡Â ÔÏÏ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰ÚL ‰BÓ ‰È‰ . ∆¡»»»∆ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿…∆¿»»

‰‡Â Ì„‡Ï B‡ ,Ì„‡45˙BÒ BÈ‡ ‰Ê È‰  ÔÏ46. …∆¿…∆¿»»…∆¬≈∆≈≈

בגמרא 37) שאמרו פי  על ואף  נקבה, ספק  זכר ספק  הם
היא  בעלמא ברייה לא - היא עצמה בפני  ברייה אנדרוגינוס 
א). משנה ב  פרק  זבים טוב  יום (תוספות ספק  אלא

דם.38) בראה מטמא ואינו זב  שהוא בלובן מטמא שהאיש
בלובן.39) טמאה אינה אבל דם בראיית טמאה שהאשה
בלובן;40) מטמאה ואינה נקבה היא שמא לובן, ראה שאם

אם  "אבל בדם. טמא ואינו זכר הוא שמא דם, ראה ואם
(רע "ב  נפשך" ממה וודאי  טומאתן כאחד ואודם לובן ראה

קרבן.41)שם). להביא הזב  חייב  שאז זוב  שאז 42)של
קרבן. להביא הזבה על 43)חייבת הבאה העוף  חטאת

נשרפת.44)הספק . הספק  על הבאה העוף  שחטאת
דם.45) ימים ג' שראה אחר נקיים שבעה את 46)מנה

זה  אין באודם וגם בלובן גם שמטמא פי  על שאף  הספירה,
אבל  אשה; היא ושמא איש הוא שמא ספק , מחמת אלא
האודם  אין - איש של לובן ראיית משום נקיים ז' כשסופר
ראיית  אין כן וכמו איש, של ללובן סותר אשה, משום שהוא
לאחר  שסופר הנקיים שבעת את סותרת איש, של  לובן

אש  של אודם ה.שראה

   1 
מצרעתו,1) שיתרפא אחר המצורע  שמביא הקרבנות יבאר

לו. עושים וכיצד שטובל, והטבילות

.‡BzÚvÓ Úev‰ ‡t˙iLk2ÔÈ‰ËnL Á‡ , ¿∆ƒ¿«≈«»«ƒ»«¿««∆¿«¬ƒ
B˙B‡3Ê‡ ıÚa4BÊ‡Â5˙ÚÏB˙ ÈLe6ÌÈtˆ ÈzLe7 ¿≈∆∆¿≈¿ƒ««¿≈ƒ√ƒ

BOa Ïk ˙‡ ÔÈÁl‚Óe8B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓe9Ïk Á‡ , ¿«¿ƒ∆»¿»«¿ƒƒ««»
ÌÈÏLeÈÏ ÒkÈ ˙‡Ê10ÌÈÓÈ ˙ÚL ‰BÓe11ÌBie , …ƒ»≈ƒ»«ƒ∆ƒ¿«»ƒ«

‰iL BzÁÏ‚z Ál‚Ó ÈÚÈM‰12‰BL‡‰ ˙ÁÏ‚zk13 «¿ƒƒ¿«≈«ƒ¿«¿¿ƒ»«ƒ¿««»ƒ»
ÏBËÂ14ÌBÈ ÏeË ‡e‰ È‰Â ,15BLÓL ÈÚÓe16, ¿≈«¬≈¿«¬ƒƒ¿

‰iL ÌÚt ÏBË ÈÈÓMa ÁÓÏe17Ck Á‡Â ¿»»«¿ƒƒ≈««¿ƒ»¿««»
Á‡ ÈÈÓMa ÏBË ‰Ó ÈtÓe .ÂÈ˙Ba˜ ÔÈÈ˜Ó«¿ƒƒ»¿¿»ƒ¿≈»≈«¿ƒƒ««

‰‡ÓËa ÏÈ‚ ‰È‰L ÈtÓ ?LÓ‡Ó ÏBhL18ÈÓÈa ∆≈≈∆∆ƒ¿≈∆»»»ƒ¿À¿»ƒ≈
BËeÏÁ19‡ÓË ‡nLÂ ,‰‡ÓË ÌeMÓ ‰Ê BÈ‡Â , ¬¿≈ƒ¿»ƒÀ¿»¿∆»ƒ¿»

ÌÈLp‰ ˙ÊÚa ÈÈÓMa ÏBË CÎÈÙÏ .ÏhL Á‡««∆»«¿ƒ»≈«¿ƒƒ¿∆¿««»ƒ
ÌML ÌÈÚˆÓ‰ ˙kLÏa20ÁÈq‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ¿««¿…»ƒ∆»««ƒ∆…ƒƒ«

BzÚ„21. «¿

כללי2) פ "ט , עד מפ "א צרעת טומאת בהלכות וראה מנגעו,

הוא 3)הנגע . כיצד פי "א, צרעת טומאת בהלכות ראה
והצפרים. האזוב  הארז, עץ  של ארז 4)הסדר עץ  של מקל

ד). יד, ויקרא קטן.5)(רש"י  צבוע 6)צמח  צמר חוט 
תולעת. מביצי  נלקח  והצבע  אדום, שנאמר 7)בצבע  כמו

ארז, ועץ  טהורות חיות צפרים שתי  למטהר "ולקח  (שם):
ואזוב ". תולעת ובמשנה 8)ושני  בשרו, שעל שערו כל

העביר  המצורע , את לגלח  לו "בא ב ) משנה פי "ד (נגעים
בשרו". כל על הטהרה,9)תער מעשה את שעשה אחרי 

וטהר". במים ורחץ  שערו כל את "וגלח  ח ) (שם, ככתוב 
שהרי10) המחנה"; אל יבוא "ואחר (שם): שנאמר כמו

מחנה  שכינה, מחנה שהם מחנות לג' מחוץ  נשלח  מצורע 
אשר  ימי  כל מו): יג, (שם שכתוב  כמו ישראל, ומחנה לויה
מושבו"; למחנה מחוץ  ישב , בדד הוא, טמא יטמא בו הנגע 
שאר  עם אף  ישב  שלא נשמע  ישב " "בדד שכתוב  ממה
לויה  במחנה מותר מת שטמא מת, וטמא זב  כמו טמאים,
ומותר  לויה במחנה גם אסור וזב  שכינה, במחנה ואסור
ומפתח  ישראל. במחנה גם אסור והמצורע  ישראל, במחנה
תוספתא, (ראה ישראל מחנה הוא הבית הר עד ירושלים
נכנס  נטהר שהוא ואחר מ "ח ). פ "א לכלים בפיה"מ  הובאה
שאסור  ימים, שבעת לביתו מחוץ  יושב  אבל לירושלים,
א). הלכה צרעת טומאת מהלכות (פי "א המיטה בתשמיש

הטומאה"11) אב  הוא "עדיין אלו ימים שבעת ובמשך
ב ). הלכה (שם, במגע  וכלים אדם שנאמר 12)לטמא

וגו'. שערו" כל את יגלח  השמיני  ביום "והיה ט ): (שם,
שם.13) בנגעים את 14)משנה "ורחץ  (שם): שנאמר

וטהר". במים משנה 15)בשרו (שם שני  במעשר ואוכל
שם). צרעת טומאת והלכות אם 16)ג, בתרומה, ואוכל

ושם). (שם, כהן ת"ק 17)הוא בין מחלוקת ח . משנה שם
לא  שהרי  מדרבנן, היא זו וטבילה כת"ק . ופסק  יהודה, לרבי 

ספר). (קרית זו טבילה שצריך בתורה ל:18)כתוב  יומא
מוחלט .19) מצורע  שהיה הימים שם:20)כלומר, נגעים

משנה  פ "ב  ובמדות וכו'". המצורעים בלשכת טבל "ומצורע 
נשים. בעזרת היתה המצורעים שלשכת מפורש ה,

(יומא 21) לטבול והצריכוהו חכמים הבדילו לא נטמא, ולא
ושביעי שלישי  הזאה גם צריך דעתו הסיח  שאם שם),

היסח ). ד"ה שם, (תוספות

.Á‡ B‡ ÈÈÓMa Ál‚Â ÈÚÈMa Ál‚ ‡ÏÂ Á‡˙ƒ¿«≈¿…ƒ««¿ƒƒ¿ƒ««¿ƒƒ««
,BLÓL ÈÚÈÂ ÏaËÈ Ál‚iL ÌBia  ÌÈÓÈ ‰nk«»»ƒ«∆¿««ƒ¿…¿«¬ƒƒ¿

ÂÈ˙Ba˜ ‡ÈÈ ÁÓÏe22‰iL ÌÚt ÏaËiL Á‡ ¿»»»ƒ»¿¿»««∆ƒ¿…««¿ƒ»
e‡aL BÓk23ıeÁ „ÓBÚ Úˆn‰ ?BÏ ÔÈOBÚ „ˆÈk . ¿∆≈«¿≈«ƒ«¿…»≈

Ï‡OÈ ˙ÊÚÏ24˙t˜Ò‡a ˙ÈÁÊÓ Á˙t „‚k25ÚL ¿∆¿«ƒ¿»≈¿∆∆∆«ƒ¿»ƒ¿«¿À«««
B˜È26ÚÓÏ ÂÈÙe27ÈqÁÓ Ïk ÌÈ„ÓBÚ ÌLÂ . ƒ»»»¿«¬»¿»¿ƒ»¿À¿≈

Ô˙B‡ ÔÈ‰ËnL ˙Úa ‰tk28˙‡ ÔÈ˜LÓ ÌLÂ , «»»¿≈∆¿«¬ƒ»¿»«¿ƒ∆
˙BËBq‰29‡e‰Lk ÚˆÓ ÏL ÌL‡ Á˜BÏ Ô‰k‰Â . «¿«…≈≈«»»∆¿…»¿∆

ÈÁ30BÙÈÓe31ÔÓM‰ ‚Ï ÌÚ32ÁÊÓa33Ïk C„k , «¿ƒƒ…«∆∆¿ƒ¿»¿∆∆»
˙BÙez‰34BÓˆÚ ÈÙa ‰ÊÂ BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÛÈ‰ Ì‡Â . «¿¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿≈«¿¿∆ƒ¿≈«¿

‡ˆÈ 35„Ú ÚˆÓ ÏL ÌL‡‰ ˙‡ ‡ÈÓ Ck Á‡Â . »»¿««»≈ƒ∆»»»∆¿…»«
Á˙t‰36,ÂÈÏÚ CÓBÒÂ ‰ÊÚÏ ÂÈ„È ÈzL ÒÈÎÓe , «∆««¿ƒ¿≈»»»¬»»¿≈»»

„iÓ B˙B‡ ÔÈËÁBLÂ37,BÓc ˙‡ ÌÈ‰k ÈL ÔÈÏa˜Óe . ¿¬ƒƒ»¿«¿ƒ¿≈…¬ƒ∆»
„Á‡Â ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ B˜BÊÂ ÈÏÎa Ïa˜Ó „Á‡∆»¿«≈ƒ¿ƒ¿¿««≈«ƒ¿≈«¿∆»
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B„Èa38˙ÈÓÈ‰39‰ÚÓe40‰fÓe ˙ÈÏ‡ÓO‰ B„ÈÏ41 ¿»«¿»ƒ¿»∆¿»«¿»ƒ«∆
˙ÈÓÈ‰ BÚaˆ‡a42 ‰lÁz Ï‡ÓOa Ïa˜Â ‰pL Ì‡Â . ¿∆¿»«¿»ƒ¿ƒƒ»¿ƒ≈«¿…¿ƒ»

ÏÒt43k‰ .B˜BÊÂ BÎÈÏBÓ ÈÏka Ìc‰ ˙ˆ˜Ó ÏawL Ô‰ »««…≈∆ƒ≈ƒ¿»«»«¿ƒƒ¿¿
Ìc‰ ÏawL Ô‰k‰ ‡BÈ Ck Á‡Â .‰lÁz ÁaÊn‰ ÏÚ««ƒ¿≈«¿ƒ»¿««»»«…≈∆ƒ≈«»

Úˆn‰ Ïˆ‡ BtÎa44Úˆn‰Â ÌÈÙaÓ Ô‰k‰ , ¿«≈∆«¿…»«…≈ƒƒ¿ƒ¿«¿…»
ıeÁaÓ45BL‡ Úˆn‰ ÒÈÎÓe ,46ÔÓ Ô‰k‰ Ô˙BÂ ƒ««¿ƒ«¿…»…¿≈«…≈ƒ

BÊ‡ Cez ÏÚ BtÎaL Ìc‰47˙ÈÓÈ‰48Ck Á‡Â . «»∆¿««¿»¿«¿»ƒ¿««»
ÒÈÎÈ Ck Á‡Â ,B„È Ô‰a ÏÚ ÔzÈÂ ˙ÈÓÈ‰ B„È ÒÈÎÈ«¿ƒ»«¿»ƒ¿ƒ≈«…∆»¿««»«¿ƒ

BÏ‚ Ô‰a ÏÚ ÔzÈÂ ˙ÈÓÈ‰ BÏ‚49ÏÚ Ô˙ Ì‡Â . «¿«¿»ƒ¿ƒ≈«…∆«¿¿ƒ»««
‡ˆÈ ‡Ï  Ï‡ÓO‰50Ck Á‡Â .51B˙‡hÁ È˜È «¿……»»¿««»«¿ƒ«»

B˙ÏBÚÂ52Ìc‰ ÔziL Á‡Â .53ÏËB ˙BB‰a‰ ÏÚ ¿»¿««∆ƒ≈«»««¿≈
BÁ ÏL Btk CB˙Ï ˜ˆBÈÂ ÔÓM‰ ‚lÓ Ô‰k‰54 «…≈ƒ…«∆∆¿≈¿«∆¬≈

˙ÈÏ‡ÓO‰55BÓˆÚ Ûk CB˙Ï ˜ˆÈ Ì‡Â .56.‡ˆÈ  «¿»ƒ¿ƒ»«¿««¿»»
˙ÈÓÈ‰ BÚaˆ‡ ÏBËÂ57ÚL ‰fÓe BtÎaL ÔÓMa ¿≈∆¿»«¿»ƒ«∆∆∆¿««∆∆«

ÌÈÓÚt58ÌÈL„w‰ L„˜ ˙Èa „‚k59‰Èf‰ Ïk ÏÚ , ¿»ƒ¿∆∆≈…∆«√»ƒ«»«»»
ÔÓMa Úaˆ‡ ˙ÏÈË60˙Èa „‚k Ôek ‡ÏÂ ‰f‰ Ì‡Â . ¿ƒ«∆¿««∆∆¿ƒƒ»¿…ƒ≈¿∆∆≈

˙BLk  ÌÈL„w‰ L„˜61Ïˆ‡ ‡BÈ Ck Á‡Â . …∆«√»ƒ¿≈¿««»»≈∆
Ce˙a ÌL‡‰ Ìc ÌB˜Ó ÏÚ ÔÓM‰ ÔÓ ÔzÈÂ Úˆn‰«¿…»¿ƒ≈ƒ«∆∆«¿«»»»ƒ¿

BÏ‚ Ô‰e B„È Ô‰e ÔÊ‡62BtÎaL ÔÓM‰ ÔÓ ˙Bp‰Â . …∆…∆»…∆«¿¿«»ƒ«∆∆∆¿«
‰Ë˙n‰ L‡ ÏÚ epzÈ63tk ‡Ï  Ô˙ ‡Ï Ì‡Â .64. ƒ¿∆«…«ƒ¿«≈¿ƒ…»«…ƒ≈

‚l‰ ‡Le65ÌÈ‰kÏ ˜lÁ˙Ó66. ¿»«…ƒ¿«≈«…¬ƒ

הוא 22) וכן (כסף ֿמשנה). מד: נזיר במשנה הוא פשוט 
ז). הלכה ב , פרק  מצורע , (מגלת מצורע  פרשת בספרא

א.23) הלכה נכנס 24)למעלה כפורים מחוסר שאין לפי 
 ֿ (כסף  ח  משנה א פרק  בכלים כמפורש ישראל, לעזרת

עומד 25)משנה). צא: שבת בפיה"מ  ראה (=סף ). משקוף 
בתוך  לעמוד לו אסור אבל לשער, חוץ  שהוא באסקופה
ליכנס  אסורים כפרה ומחוסרי  ישראל, לעזרת שנחשב  השער
פרק  נגעים המשנה בפירוש רבינו כתב  וכן ישראל, לעזרת
שער  "כנגד ד: הלכה סוטה מהלכות ובפ "ג ט , משנה יד
בחלל  שעומד ז.) (סוטה רש"י  דעת אבל מבחוץ ". המזרח 

העזרה. בקדושת נתקדש שלא פי "ד 26)השער נגעים
השער  הוא ניקנור ושער ניקנור", בשערי  ועמד "בא ח  משנה
פ "ב , (מדות ישראל לעזרת נשים מעזרת בו שנכנסים העליון
שהביא  גדול אדם של שמו על ניקנור שער ונקרא ו), משנה
נסים, אירעו ובדרך מצרים, של מאלכסנדריא השער דלתות

לח . ביומא מצורע 27)ראה (מגלת מצורע  פרשת ספרא
המטהר  האיש את המטהר הכהן "והעמיד ו) הלכה ג, ְִפרשה
אחוריהם  ניקנור בשער מעמידו מועד, אהל פתח  ה' לפני 

למערב ". ופניהם גם 28)למזרח , עומדת ממצורע , חוץ 
שמצוה  ז.), סוטה (משנה ניקנור בשער טהרתה בעת היולדת
(פרשת  בספרי  ונלמד קרבנו, על וישמור שיעמוד לאדם
לי להקריב  "תשמרו ב ) כח , (במדבר שכתוב  ממה פנחס )
שהם  ואלו נכנס , לעזרה להכנס  שיכול ומי  במועדו";
וזבות  זבים כן וכמו ניקנור, שער ליד עומדים כפרה מחוסרי 

שם). רש"י  וראה ח . ומשום 29)(סוטה שם, סוטה משנה
ה'" לפני  האשה את הכהן "והעמיד יח ) ה, (שם בה שנאמר

בגמרא). סא.30)(שם, במנחות מניפו,31)משנה הכהן

פ "ח  נגעים שבתוספתא ואע "פ  בזה. משתתף  המצורע  ואין
ולוגו  אשמו שמביא אמרו (628.34 עמ ' צוקרמנדל, (הוצאת
ומצורע  מבפנים עומד והכהן ניקנור, בשער ומעמידו בידו,
- מניף  המצורע  שגם הרי  וכו'; ידו מניח  ומצורע  מבחוץ ,
ניקנור, לשער האשם שמביא התוספתא, לדעת אלא אינו זה
כדלהלן, העזרה, במזרח  שמניפו המשנה דברי  לפי  אבל
לעזרה  להכנס  לו אסור שהרי  יניף , שהמצורע  אי ֿאפשר

ראב "ד). ועיין יב ):32)(לחםֿמשנה; יד, (ויקרא שנאמר
לוג  ואת לאשם אותו והקריב  האחד הכבש את הכהן "ולקח 
תנופה  שטעונים מלמד ה'", לפני  תנופה אותם והניף  השמן,

ז).כאחד הלכה שם (ספרא 33)(ספרא במזרח  ה'", "לפני 
שכתב : שם, מנחות ברש"י  וראה העזרה. מזרח  והוא שם)
להניף , יכול מזבח  של במזרחו אפילו כלומר "במזרח ,
שבתוספתא  ואע "פ  להיכל". יותר דקרוב  במערבו וכלֿשכן
בשער  ומעמידו בידו, ולוגו אשמו "שמביא מפורש הנ"ל
הנ"ל  במשנה שאמרו כמו אלא כן, רבינו דעת אין - ניקנור"

למעלה. וראה העזרה. במזרח  במזרח ,34)שהוא שהם
הקרבנות  מעשה מהלכות ובפ "ט  במשנה, שם מנחות ראה
יא. הלכה ומוספין תמידין מהלכות ובפ "ח  ו, הלכה

וזה 35) עצמו בפני  זה הניף  אם "מנין שם: וגמרא ספרא
לאשם". אותו (שם) תלמודֿלומר יצא? עצמו, בפני 

באותו 36) היתה שהסמיכה נשמע  שם שבתוספתא אע "פ 
דברי כמו אלא רבינו, דעת כן אין - התנופה שהיתה מקום
הסמיכה, של מקום באותו התנופה היתה שלא הנ"ל המשנה

למעלה. אצל 37)וראה לו "בא ח : משנה פי "ד נגעים
נגעים  ובתוספתא וכו'". ושחטו עליו ידיו שתי  וסמך האשם,
חוץ  שחיטה, לסמיכה תיכף  שבמקדש הסמיכות "כל שם
היו  שבמקדש הסמיכות וכל ניקנור, בשער שהיתה מזו
יכול  שאין ניקנור, בשער שהיתה מזו חוץ  מזבח , של לצפונו
האשם  מדם עליו שיזרוק  עד לעזרה להכנס  המצורע 
שאע "פ  מיד", אותו "ושוחטין רבינו וכתב  שלו". והחטאת
שוחטו  שהרי  שחיטה, לסמיכה תיכף  שיהיה שאי ֿאפשר
יעכבנו  לא אעפ "כ - יד) יד, (ויקרא מזבח  של צפון בצד
(קרית  ישחטנו השחיטה למקום כשיגיע  מיד אלא יותר

שגם 38)ספר). ומכיון שם. נגעים ותוספתא משנה
הצריכו  לפיכך - ימין צריכות ביד, הקבלה וגם בכלי  הקבלה

ספר). (קרית כהנים (הוצאת 39)שני  פ "א זבחים תוספתא
מקבל  מצורע  של אשמו "דם :(480.34 עמוד צוקרמנדל
ומה  הימנית". באצבע  ומזה בשמאלו, ומערה בימינו,
שקיבל  "זה (629.11 (עמוד פ "ט  בנגעים בתוספתא שאמרו
בשמאל  שמקבל השניה הקבלה היינו בשמאל", מקבל ביד

קורקוס ). ר"י  בשם (כסף ֿמשנה הימין שופך.40)מן
כדלהלן.41) המצורע , והיינו 42)על שם. זבחים תוספתא

(אגודל) לבהן השניה היא ו"אצבע " הימנית, היד על באצבע 
נתינת  סדר ההלכה, בהמשך להלן וראה לרמיזה; המשמש

המצורע . על שם.43)הדם זבחים כן 44)תוספתא
בא  בכלי , שקיבל "זה שאמרו: שם), (נגעים בתוספתא נראה
מצורע ", אצל לו בא ביד שקיבל וזה המזבח , גבי  על וזורקו
על  הדם הראשון שזרק  שלאחרי  הסדר, הוא שכן הרי 

המצורע . אצל השני  לו בא לשער 45)המזבח , מבחוץ 
פ "ח ). נגעים (תוספתא ניקנור.46)ניקנור שער לתוך

זהו 47) אי  א, הלכה פ "ה להלן וראה ט . משנה פי "ד נגעים
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קסד                
         

אוזן. ידֿכה).48)תנוך יד, (ויקרא בתורה כמפורש
ועל 49) הימנית, המטהר אוזן תנוך על "ונתן (שם) ִשכתוב 

(נגעים  כת"ק  ופסק  הימנית", רגלו בהן ועל הימנית ידו  בהן
אגודל  זה ו"בהן" כאחת. שלשתן את מכניס  שאינו שם)
ושברגל. שביד העבה הקיצונה הקטנה האצבע  שהוא

"הימנית",50) (שם) כתוב  שהרי  (שם), שמעון כר' דלא
"תהיה" - המצורע " תורת תהיה "זאת ב ) (שם, וכתוב 

כאן). ספר (קרית האשם.51)לעיכובא סדר שגמר אחר
את 52) הכהן "ועשה האשם סדר אחר יט ) (שם, שכתוב 

את  ישחט  ואחר מטומאתו, המטהר על וכפר ִהחטאת
והעולה,53)העולה". החטאת שמקריב  לפני  האשם דם
ב  י .וראה משנה שם לנגעים, אחרונה" שם.54)"משנה

השמן  מלוג הכהן "ולקח  טו): (שם, שכתוב  ממה כן ולמדו
יוצק  היה המזה שהכהן הרי  השמאלית". הכהן כף  על ויצק 

שם). נגעים ורא"ש (ר"ש אחר כהן כף  כמפורש 55)על
השמאלית". הכהן כף  על "ויצק  שם,56)(שם) נגעים

אחר, כהן כף  לתוך שיצוק  בתורה מפורש כתוב  לא שהרי 
מן  הימנית אצבעו את הכהן "וטבל (שם) כתוב  כן וכמו
הכהן  של כף  שמשמע  השמאלית", כפו על אשר השמן

ספר). (קרית עצמו הכהן 57)המזה "וטבל (שם) שכתוב 
הימנית". אצבעו "בהזאות 58)את אמרו: כז: במנחות

ההזאה  היתה לא שבמצורע  הרי  ושבמצורע ", שבפנים וכו'
נגעים  (ר"ש קודשֿהקדשים בית לצד פניו הופך אלא בפנים,
איכא. ד"ה שם ותוס ' עד: מנחות ברש"י  וראה שם),

השמן 59) מן "והזה טז) יד, (ויקרא שכתוב  שם, נגעים
 ֿ קודש בית כנגד והיינו ה'", לפני  פעמים שבע  באצבעו

אחת 60)הקדשים. פעם יטבול שלא והיינו שם, נגעים
"שבע  (שם) שכתוב  שמה יותר, או פעמים שתי  ויזה
שם  שבפסוק  "וטבל" על וגם "והזה" על גם מוסב  פעמים"

שם). 480,23)61)(ר"ש (עמוד פ "א זבחים תוספתא
אלו  הרי  וכו' מכוונות שאינן וכו' מצורע  של "הזאות

(כסף ֿמשנה). שכתוב 62)כשירות" כמו שם, נגעים
על  הכהן יתן כפו, על אשר השמן "ומיתר יז) שם, (ויקרא
רגלו  בהן ועל הימנית ידו בהן ועל הימנית המטהר אזן ִתנוך

האשם". דם על כמו 63)הימנית, שם. נגעים המצורע ,
על  יתן הכהן כף  על אשר בשמן "והנותר יח ) (שם, שכתוב 

ה'". לפני  הכהן עליו וכפר המטהר, שם,64)ראש כר"ע  ִ
להל  ה.וראה הלכה פ "ה שבלוג.65)ן השמן שאר

"זה 66) ט ) יח , (במדבר שנאמר ממה כן למדו מד: בזבחים
"כל  וגו'", קרבנם כל האש, מן הקדשים מקודש לך יהיה
לכהנים  נאכל שהוא מצורע  של שמן לוג לרבות  קרבנם"
מצורע  (מגלת מצורע  פרשת ובספרא ר"ב ). מעשה (הגהת
כחטאת  "כי  יג) יד, (ויקרא הפסוק  מן למדו ב ) הלכה ג פרק 
שמן  לוג "לרבות - הוא" קדשים קודש לכהן הוא האשם

מצורע ". של

.‚‰p‰k ÈÎÊÏ ‰ÊÚa ‡l‡ ÏÎ‡ BÈ‡ ‚l‰ ÈÈL67 ¿»≈«…≈∆¡»∆»»¬»»¿ƒ¿≈¿À»
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שמן 67) ראית אם שמעון, רבי  "אמר צא. שם במשנה
ולוג  וכו' הוא אלא מהו, לשאול צריך אין בעזרה שמתחלק 
שהיה  משמע  בעזרה, שמתחלק  ומאחר מצורע ". של שמן
מפורש  וכן (כסף ֿמשנה), שם שהיו כהונה לזכרי  נאכל
לזכרי נאכל שבלוג השמן "שירי  פ "ט  נגעים בתוספתא

הוקדש 68)כהנים". השמן שלוג כח . במנחות מפורש כן
כאן  הלחםֿמשנה ודברי  לרבנן, בין אליעזר לר' בין לאשם,

המוריה). (הר מובנים "לוג 69)אינם מד. בזבחים  ברייתא
באכ  שאסור ושוין וכו' מצורע  של מתן שמן שיתן עד ילה

בהונות". ומתן באכילה 70)שבע  שאסור לרבינו שמשמע 
ודעת  (כסף ֿמשנה). התורה מן איסור הוא בברייתא שכתוב 

מדרבנן. שאיסורו שם מהלכות 71)רש"י  בפי "א ראה
ד  הלכה הקרבנות מעשה

   1 
רגל 1) בהן או יד בהן לו אין ואם אוזן, תנוך זהו אי  יבאר

ימנית. אוזן או
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השמן 2) ומן הדם מן הכהן שנותן ה"ב , פ "ד למעלה ראה
המצורע . של הימנית אוזן תנוך פרשת 3)על 'סיפרא'

והחזק  הבולט  בשר והוא ה"ה) פ "ג מצורע  (מגילת מצורע 
הרך  הבשר מן שם ושנמשך האוזן, שבפנים לעצם, הדומה
נגעים  לרבינו, המשנה בפירוש ראה האוזן, כל את המקיף 

מ "ט . שבו 5)השמן.4)פי "ד הצד הוא הבהן" "על
הקרובים  הבוהן של הצדדים שני  הם הבוהן" "וצדי  הצפורן,

הצפורן. הצפורן,6)לצד של לצד מתחת הם צדדין" "צדי 
א. י , במנחות רש"י  ראה היד. כף  כנגד במנחות 7)היינו

הימנית  ידו בוהן "על זירא לרבי  ירמיה רבי  ליה "אמר ט :
נתינת  אצל יז יד, בויקרא (שכתוב  הימנית" רגלו בוהן ועל
על  שנותנו שם שכתוב  (כיון לי  למה המצורע ) על השמן
ורגלו  ידו בוהן על שזהו אנו יודעים א"כ האשם, דם מקום
להכשיר  – המיותר אחד (בוהן צדדין להכשיר חד הימניות).
(בין  צדדין" צידי  לפסול וחד רגל) ושל יד של הבוהן צידי 

רגל). של ובין יד ראה 8)של חוצץ , הדם ואין כשר,
דם  "על (שם) שנאמר ממה זה שלמדו - א י , מנחות

ממש.9)האשם". הדם על ולא הדם יד על שנתן
ו'סיפרא'10) שם, ה"י .מנחות רומי11)שם בדפוס 

הבהונות". על השמן "נותן תימן: וכת"י  וויניציא,
שם,12) ('סיפרא' גורם" המקום אלא גורם הדם אין "הוי 

ֿ 13)ה"י ). וכתנא הי "א שם ו'סיפרא' מ "ט , פי "ד נגעים
שנאמר  מה שכל שמעון ורבי  אליעזר כרבי  ולא קמא,

לעיכובא, הוא ב )במצורע  יד, (ויקרא תורה אמרה שכן
('קרית  א כז, במנחות ראה המצורע ", תורת תהיה "זאת
בהן, לו אין ד"ה - ב  מה, סנהדרין ב 'תוספות' וראה ספר'),

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



קסה                 
         

שנצטרע , אחר האוזן או הבוהן כשנקטעו שמדובר שכתבו
ב 'מעשה  וראה מעכב , זה אין שנצטרע  לפני  נקטעו אם אבל

כאן. רוקח '

.ÚˆÓ ÌL‡14BÓLÏ ‡lL BËÁML15Ô˙ ‡lL B‡ ¬«¿…»∆¿»∆…ƒ¿∆…»«
˙BB‰a Èab ÏÚ BÓcÓ16ÁaÊnÏ ‰ÏBÚ ‰Ê È‰ 17, ƒ»««≈¿¬≈∆∆«ƒ¿≈«

ÌÈÎÒ ÔeÚËÂ18ÚˆÓ ÌL‡ ÈkÒk19Úˆn‰ CÈˆÂ , ¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈¬«¿…»¿»ƒ«¿…»
Á‡ ÌL‡20BÈLÎ‰Ï21. »»«≈¿«¿ƒ

סא,14) ויומא א. ה, במנחות הובאה פ "ט , נגעים תוספתא
קרבן 15)ב . לשם או עולה קרבן לשם ששחטו וכגון

הדם.16)שלמים. שנשפך שכל 17)כגון הוא שהדין
במשנה. - א ב , זבחים כשרים, לשמן שלא שנזבחו הזבחים

נסכים,18) שצריך הטעם יוחנן רבי  מפרש - ב  פט , במנחות
המזבח , גבי  על מלהקריבו פסלתו כן אומר אתה אי  שאם
עלו  ולא לשמו שלא נשחט  שהרי  ראוי  אינו למצורע  שהרי 
משום  אי ֿאפשר אחר לקרבן ולשנותו ב .), (זבחים לחובה לו
אשם  שאין להקריבו יכול אינו ולנדבה אשם, לשם שהופרש
אשם  ואין מצורע  אשם בתור להקריבו והוכרח  נדבה, בא
מהל' פט "ו וראה צ :), מנחות (משנה נסכים בלא מצורע 

הי "ז. המוקדשין בלול 19)פסולי  סולת עשרון הם:
הקרבנות  מעשה מהל' (פ "ב  יין ורביעית שמן ההין ברביעית

עלו 20)ה"ו). ולא כשרים, לשמן שלא שנזבחו שזבחים
במשנה). ב . (זבחים חובה לשם למצורע 21)לבעלים

ה"א. פ "א למעלה ראה בקדשים, לאכול שיוכל

.‚BÓL‡Ï B˙‡hÁ ÌÈc˜‰22ÒÓÓ Á‡ ‰È‰È ‡Ï  ƒ¿ƒ«»«¬»…ƒ¿∆«≈¿»≈
dÓ„a23‰ÙO‰ ˙ÈÏ ‡ˆ˙Â d˙eˆ aÚz ‡l‡ ,24. ¿»»∆»¿À«»»¿≈≈¿≈«¿≈»

(22,(160.24 עמ ' צוקרמנדל (הוצאת פ "ד פסחים תוספתא
פ "ח  ונגעים (368.17 (עמ ' פ "י  בבאֿקמא ה, במנחות הובאה
החטאות  "כל במשנה: – ב  צ , בזבחים וראה (629.4 (עמ '
שהוא  מפני  מצורע  מאשם חוץ  לאשמות, קודמות שבתורה

הכשר". על ששחיטה 23)בא מכיון אומרים אין כלומר:
למען  הדם עם הכלי  את אחר כהן ינענע  היא, עבודה לאו
מדמו  ויזה האשם את הוא ישחוט  ובינתיים יקרש, לא
קודמת  האשם עבודת עי "ז ותהיה החטאת, מדם יזה ואח "כ
שבעת  משום צורתו, תעובר אלא – החטאת לעבודת
להשחט  דינה שהרי  זמן, מחוסרת היתה החטאת ששחטו
אבל  שם). (מנחות ביום" לבו זמן מחוסר "ויש האשם לאחר
אינו  שהאשם רבינו כתב  ה"ה, פ "א למעלה שהרי  עיון צריך

(ראה 24)מעכב . ותפסיד שתתעפש עד החטאת את יניח 
אינו  שהפסול שכל ותשרף , פב :) פסחים המשנה, פירוש
(ראה  צורתו שיעובר לאחר אלא מיד נשרף  אינו הקרבן בגוף 

ה"ג). פסח  קרבן מהל' פ "ד

.„‰OÚ Á‡ BbÏÂ ÌBi‰ BÓL‡ ‡È‰Ï Ì„‡Ï LÈ≈¿»»¿»ƒ¬»«¿À««¬»»
ÌÈÓÈ25 Á‡ ÚˆÓ ÌL‡Ï ‚l‰ ˙BpLÏ ‰ˆ Ì‡Â . »ƒ¿ƒ»»¿««…«¬«¿…»«≈

ÈÏka L„wL Èt ÏÚ Û‡ ,‰pLÓ26‚l‰ ÒÁ .27„Ú ¿«∆««ƒ∆»««¿ƒ»««…«
˜ˆÈ ‡lL28ep‡ÏÓÈ 29˜ˆiL Á‡Ó ÒÁ ;30‡ÈÈ  ∆…»«¿«¿∆»«≈««∆»«»ƒ

‰lÁza Á‡31. «≈«¿ƒ»

ועשרה 25) ב . טו, במנחות והובאה פ "ה, זבחים תוספתא
יותר. אפילו אלא דוקא, לאו בתוספתא 26)ימים שם

שהוא  שהלוג היינו בכלי , וקדש מאיר, רבי  של כתנאֿקמא
השמן  את לשנות יכול ואעפ "כ השמן, את מקדש שרת כלי 

אחר. מצורע  לאשם השמן 27)שיהיה מן מעט  שנשפך
מצורע  פרשת ב 'סיפרא' זו הלכה ומקור לוג, ממדת ונחסר
יד, (ויקרא הפסוק  מן כן ולמדו ה"ב ), פ "ג מצורע  (מגילת
הוא", קדשים קודש לכהן הוא האשם כחטאת "כי  יג)
לשחסר  פרט  "הוא" מצורע , של לוג לרבות קדשים" "קודש
סלתה  שחסרה מנחה שגם - ב  ט , במנחות וראה שהוא , כל
אחר. סולת או שמן להביא וצריך פסולה שמנה, או

ה"ב .28) פ "ד למעלה ראה הכהן, כף  פירוש,29)לתוך
וכרבי החסר, את משלים ורק  נפסל, לא הנשאר שהשמן
בחסרון  לפסול קובע  הלוג אין כי  מ "י , פי "ד בנגעים עקיבא
ה"ו) (שם וב 'סיפרא' ט .) (מנחות הקובעת היא היציקה אלא
ויצק  השמן מלוג הכהן "ולקח  טו) (שם, שכתוב  ממה נלמד
- יצק  שלא על הלוג חסר ויצק , השמן "מלוג – וגו'"
עקיבא". רבי  דברי  בתחילה, אחר יביא - משיצק  ימלאנו,

השמן.30) נחסר שיצק  עקיבא 31)אחרי  רבי  כדברי 
ה"הֿו. להלן וראה (שם),

.‰Â BtÎÏ ÔÓM‰ ÔÓ ˜ˆÈ˙Bf‰Ï ÏÈÁ˙‰32CtLÂ »«ƒ«∆∆¿«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«
‡ÈÈ  ‚l‰ CtL ÚL ÔzÓ Ó‚ ‡lL „Ú Ì‡ :‚l‰«…ƒ«∆…»«««∆«ƒ¿««…»ƒ

ÚL ÔzÓa ÏÈÁ˙ÈÂ Á‡33CtLÂ ÚL ÔzÓ Ób ; «≈¿«¿ƒ¿««∆«»«««∆«¿ƒ¿«
˙BB‰aa ‰lÁzÎÏ ÏÈÁ˙ÈÂ Á‡ ‡ÈÈ  ‚l‰34ÏÈÁ˙‰ . «…»ƒ«≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ

˙BB‰aa35Á‡ ‡ÈÈ  Ó‚iL Ì„˜ ‚l‰ CtLÂ «¿¿ƒ¿««……∆∆ƒ¿…»ƒ«≈
Ck Á‡Â ˙BB‰a‰ Ób .˙BB‰aa ‰lÁzÎÏ ÏÈÁ˙ÈÂ¿«¿ƒ¿«¿ƒ»«¿»««¿¿««»

‚l‰ CtL36L‡ ÏÚ BtÎaL ÔÓM‰ ‡L ÔziL Ì„˜ ƒ¿««……∆∆ƒ≈¿»«∆∆∆¿««…
‰hn‰37˙znL ;Á‡ ‚Ï ‡È‰Ï CÈˆ BÈ‡  «ƒ«≈≈»ƒ¿»ƒ…«≈∆«¿«

˙kÚÓ dÈ‡ L‡‰38ÔÓMa ˙Bp‰Â :Ó‡pL ,39, »…≈»¿«∆∆∆∆¡«¿«»«∆∆
ÔÓM‰ ˙iÓe40. ƒ∆∆«∆∆

פעמים 32) שבע  השמן מן שמזה ה"ב , פ "ד למעלה ראה
הקדשים. קדשי  בית בתוספתא 33)כנגד כתנאֿקמא

מצוה  הן ההזאות ז' שכל סא.), ביומא (הובאה פ "ט  נגעים
ספר'). ('קרית אלא 34)אחת בהזאות מתחיל ואינו

ה"ב , פ "ד למעלה ראה הבהונות, על השמן בנתינת ממשיך
שם. יומא ובגמרא, הגר"א). גירסת (לפי  שם בתוספתא והיא

הן 35) הבהונות כל שמתן שם, וגמרא בתוספתא כתנאֿקמא
מחדש  הבהונות מתן החדש, בשמן מתחיל ולכן אחת, מצוה

שם). ספר' שבלוג 36)('קרית השמן נשפך כלומר,
נשפך. לא שבכפו השמן אבל לכהנים, ראה 37)שמתחלק 

ה"ב . פ "ד הגר"א)38)למעלה גירסת (לפי  שם תוספתא
צריך  אינו שבלוג, השמן שחסר אע "פ  כלומר שם, ויומא
המטהר, ראש על שבכפו השמן נותן אלא אחר, לוג להביא
נתינת  בשעת שלם הלוג שיהיה מעכבת אינה הראש שמתנת
מעכבות  המתנות שאר שכל כשם המטהר, ראש על השמן
צריך  שבכף , השמן גם נשפך אם אבל למעלה. כמבואר
כיפר, לא המטהר ראש על נתן לא ואם אחר, לוג להביא
ו.) זבחים אורה' ('קרן ה"ב  פ "ד למעלה רבינו שכתב  כמו
יומא  ב 'תוספות' ועי ' קורקוס , ר"י  בשם משנה' ב 'כסף  וראה

שם. וזבחים א. הכהן 39)סא, כף  על אשר בשמן "והנותר
המטהר". ראש על כפו,40)יתן על אשר השמן "ומיתר

א  סא, ביומא ודרשו וגו'", המטהר אוזן תנוך על הכהן יתן
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(כלומר, מעכבת אינה הראש שמתנת "ומיתר" מ "והנותר" -
הראש  על השמן נתינת בשעת שלם הלוג שיהיה צורך אין

שם). אורה' 'קרן –

.ÂÌc ÔzÓÏ ÔÓL ÔzÓ ÌÈc˜‰41ÔÓL ‚l‰ ‡lÓÈ 42 ƒ¿ƒ««∆∆¿««»¿«≈«…∆∆
Ìc‰ Á‡ ÔÓM‰ ÔzÈÂ ÊÁÈÂ43ÏÚ ÔÓL ÔzÓ ÌÈc˜‰ . ¿«¬…¿ƒ≈«∆∆«««»ƒ¿ƒ««∆∆«

ÚL ÔzÓÏ ˙BB‰a‰44ÏÚ ÔzÈÂ ÊÁÈÂ ‚l‰ ‡lÓÈ  «¿¿««∆«¿«≈«…¿«¬…¿ƒ≈«
ÚL ÔzÓ Á‡ ˙BB‰a‰45˙Bz ‰È‰z ˙‡Ê :Ó‡pL . «¿««««∆«∆∆¡«…ƒ¿∆«

„q‰ ÏÚ B˙Bz Ïk ‰È‰zL  Úˆn‰46. «¿…»∆ƒ¿∆»»««≈∆

שמן.4)1 למתן קודם דם שמתן ה"ב  פ "ד למעלה ראה
וצריך 42) כדין, שלא שנעשתה ראשונה, ביציקה חסר שהרי 

חדש  לוג מביא יציקה לאחר חסר שאם ואע "פ  שניה. יציקה
אלא  זה שאין לפי  חדש, לוג צריך לא כאן – ה"ד) (למעלה
בפסול  הנעשית ביציקה ולא בכשרות הנעשית ביציקה
ד"ה  ט . מנחות ('תוספות' יציקה זו שאין דם), מתן (קודם

ה"ד). למעלה לחםֿמשנה וראה יצק , שלא כלומר,43)עד
א. ה, במנחות הובאה פ "ט  נגעים תוספתא הדם, נתינת אחר
מקום  על וגו' השמן מן הכהן "ונתן כח ) יד, (ויקרא שנאמר

ספר'). ('קרית האשם" ה"ב ,44)דם פ "ד למעלה ראה
נותן  ואחרֿכך הקדשים קודש כנגד פעמים שבע  שמזה

הבהונות. על גירסת 45)השמן (לפי  פ "ט  נגעים תוספתא
שעדיין  הוא הדברים פשטות א. ה, במנחות הובאה הגר"א)
על  ויתן ויחזור שבע  מתן ויתן ימלא לכך שבע , מתן היה לא
התוספתא, מלשון "ונראה כתב  ספר' ב 'קרית אבל הבהונות.
וכן  בהונות, למתן כי ֿאם שבע  למתן גם שיחזור בעינן דלא
ע "ש. הלוג", חסר אם אף  שבע  מתן לו שעלו הר"ש, כתב 

כאן.46) המשנה' ו'מרכבת משנה' 'לחם וראה שם, מנחות

.Ê˙Bzn‰ ÚL Ô˙47ÔÓLÏ ‡lL48,‰ˆ‰ ‡Ï  »«∆«««»∆…ƒ¿»…À¿»
Úˆn‰ LÎ‰Â49. ¿À¿««¿…»

שבע 47) שבכפו השמן מן שמזה ה"ב , פ "ד למעלה ראה
הקדשים. קודש בית כנגד המצורע 48)פעמים לשם שלא

ברייתות 49)הזה. שתי  הגמרא מביאה - א כח , במנחות
שבמצורע  שהזאות מפורש באחת זו: את זו הסותרות
שהן  מפורש השניה ובברייתא פסולות, לשמן שלא שעשאן
ומפרש  להרצות. וכאן להכשיר כאן רבא, ומתרץ  כשרות.
פסולות, בה שכתוב  שהברייתא - להרצות כאן שם, רש"י 
בקדשים, לאכול יכול ואינו הורצה לא שהמצורע  הכוונה
הכוונה  כשרות, בה שכתוב  הברייתא - להכשיר וכאן
שרק  רבינו, כוונת גם וזו באכילה. הלוג שיירי  להכשיר
לאכילת  הוכשר ולא הקרבן ידי  על הורצה לא המצורע 
לא  שרבינו אלא באכילה. הותר עצמו הלוג אבל קדשים,
הוא  "להכשיר" הכוונה הגמרא שבלשון הגמרא, לשון תפס 
למצורע , הכוונה "הוכשר" גם רבינו בדברי  ואילו ללוג,

שם. מנחות אורה' וב 'קרן המשנה' ב 'מרכבת וראה

.ÁBÓL‡ ‡È‰L Á‡ Úb˙pL ÚˆÓ50CÈˆ  ¿…»∆ƒ¿««««∆≈ƒ¬»»ƒ
‰iL ˙ÚˆÏ Á‡ Ôa˜51BÓL‡ ‡È‰ Ì‡ ÔÎÂ .52 »¿»«≈¿»««¿ƒ»¿≈ƒ≈ƒ¬»

Úb˙Â53˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ Ôa˜ CÈˆ 54Ì‡ Ï‡ . ¿ƒ¿««»ƒ»¿»«»««¿««¬»ƒ
ÂÈtˆ ‡È‰Â ‡tÂ Úb˙55Úb˙Â ÊÁÂ ,56‡t˙Â ƒ¿««¿ƒ¿»¿≈ƒƒ√»¿»«¿ƒ¿««¿ƒ¿«≈

ÔlÎÏ „Á‡ Ôa˜  ÂÈtˆ ‡È‰Â57. ¿≈ƒƒ√»»¿»∆»¿À»

חטאתו.50) עוד הקריב  שלא כדברי51)אף ֿעלֿפי 
פ "א, כריתות ובתוספתא פ "ט , נגעים בתוספתא חכמים
מביא  ציפוריו, הביא שכבר שכיון שאמר אליעזר כרבי  ודלא
זמן  שכל שאמר שמעון כרבי  ודלא ואחד, אחד כל על קרבן
ב 'כסף  ועי ' הכל, על אחד קרבן מביא חטאתו הביא שלא

על 52)משנה'. רש"ש (הגהות השניה הצרעת בשביל
וכריתות 54)בשלישית.53)הרמב "ם). נגעים תוספתא,

(שם,55)שם. הצרעת מן כשירפא מיד מביא הוא אותם
ד). הראשונה.56)שם לצרעת האשם שהביא לפני 

וכריתות 57) נגעים תוספתא הנגעים, לכל אחד אשם מקריב 
פרשת  וב 'סיפרא' אליעזר. כרבי  ודלא חכמים, דעת לפי  שם,
שנאמר  ממה כן למדו ה"ט ) פ "ב  מצורע  (מגילת מצורע 

הרבה". נגעים על "אחת – אחת" "וכבשה י ) יד, (ויקרא

.ËÈÚ Ôa˜ ‡È‰L ÚˆÓ58ÈLÚ B‡ ÈLÚ‰Â59 ¿…»∆≈ƒ»¿«»ƒ¿∆¡ƒ»ƒ
Á‡ CÏB‰ Ïk‰  ÂÈ˙Ba˜ È˜iL Ì„˜ ÈÚ‰Â¿∆¡ƒ…∆∆«¿ƒ»¿¿»«…≈««

ÌL‡‰60ÈLÚ ÌL‡‰ ˙ËÈÁL ˙ÚLa ‰È‰ Ì‡ :61 »»»ƒ»»ƒ¿«¿ƒ«»»»»ƒ
Ôa˜ ÌlLÈ  ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â ,ÈLÚ Ôa˜ ÌlLÈ¿«≈»¿«»ƒ¿ƒ»»»ƒ¿«≈»¿«

ÈÚ62. »ƒ

יונה,58) בני  שני  או תורים ושתי  לאשם אחד כבש שהוא
למעלה  וראה כאֿכב ). (שם, עולה ואחד חטאת אחד והיה

ה"ג. ואחד 59)פ "א אשם אחד כבשים, שני  להביא שחייב 
שם. למעלה ראה לחטאת, אחת וכבשה כרבי60)עולה

שווים  שבאשם - ב  ט , ובכריתות מי "א, פי"ד נגעים יהודה,
ראשון  והוא לאשם, כבש מביאים ששניהם והעני , העשיר הם
שם). (רע "ב  מכולם יותר לטהרתו ומיוחד המצורע  לקרבנות
תשיג  לא "אשר לב ) (שם, מהפסוק  שם, בכריתות כן ודרשו
האשם  והוא בקדשים, לאכול המכשירו דבר בטהרתו", ידו
רש"י ראה בקדשים, ומכשירו בהונותיו על נותן שמדמו

שם. וכבשה.61)כריתות כבש והעולה החטאת את ישלים
לחטאת.62) ואחד לעולה אחד תורים, שתי 

.ÈÌÈÚˆÓ ÈL63Ô‰È˙Ba˜ eÚ˙pL64Ìc ˜ÊÂ ¿≈¿…»ƒ∆ƒ¿»¿»¿¿≈∆¿ƒ¿««
Ô‰lL ˙B‡hÁ‰ È˙MÓ ˙Á‡65ÔÓ „Á‡ ˙Ó Ck Á‡Â ««ƒ¿≈««»∆»∆¿««»≈∆»ƒ

ÌÈÚˆÓ‰66‡È‰Ï ?ÈÁ‰ Úˆn‰ ‰Ê ‰OBÚ „ˆÈk  «¿…»ƒ≈«∆∆«¿…»««¿»ƒ
‰Ó‰a ˙‡hÁ67dÓc ˜ÊpL BÊ ‡nL ,ÏBÎÈ BÈ‡ ««¿≈»≈»∆»∆ƒ¿«»»

ÏÚ ‰Ó‰a ˙‡hÁ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡Â ,‡È‰ B˙‡hÁ«»ƒ¿≈¿ƒƒ««¿≈»«
˜Ùq‰68ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ‡È‰Ïe ;69ÈLÚL ,ÏBÎÈ BÈ‡ «»≈¿»ƒ««»≈»∆»ƒ

‡ˆÈ ‡Ï ÈÚ Ôa˜ ‡È‰L70Ïk zÎÈ ?‰OÚÈ „ˆÈÎÂ . ∆≈ƒ»¿«»ƒ…»»¿≈««¬∆ƒ¿…»
˜ÙqÓ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ‡ÈÈÂ ,ÈÚ ‡ˆÓÂ Á‡Ï ÂÈÒÎ71 ¿»»¿«≈¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ««»ƒ»≈

e‡aL BÓk ,ÏÎ‡z ‡ÏÂ72ÌÈL„wa ÏÎB‡ ‡ˆÓÂ ,73. ¿…≈»≈¿∆≈«¿¿ƒ¿»≈«√»ƒ

שם 63) ותוספתא מי "ג, פי "ד בנגעים זו הלכה כל עשירים,
נדה 64)פ "ט . (ראה ועולותיהם חטאותיהם אשמותיהם,
לא 65)ע .). אבל קרבה החטאת שרק  רבינו, מדברי  נראה

ה"ה) (פ "א למעלה שפסק  רבינו לשיטת נכון וכן האשם,
האשם, אחר הולך הכל שהרי  ועוד, מעכב . אינו שהאשם
אינו  אחרֿכך, והעני  האשם הקרבת בעת עשיר היה ואם
מביא  היאך כן ואם ה"ט ), (למעלה עני  קרבן להביא יכול
כשיטת  זה ואין משנה'. 'לחם ועי ' מספק ? העוף  חטאת
ששם  אשמו, כשקרב  שמדובר שאמרו שם, בנדה הגמרא
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החטאת. אחר הולך והכל מעכב , שהאשם שאם 66)נקטו
מי בשביל השניה החטאת מקריבים היו מהם, אחד מת לא
להקריבה, יכול אינו מהם, אחד שמת ועכשיו שלו, שהיא
הקריב  לא עדיין ואם תמות, – בעליה שמתו חטאת שהרי 
החטאות  שתי  היו מהמצורעים, אחד ומת מהם אחד אף 

אחרת. חטאת מביא היה החי  והמצורע  אחרת 67)מתות,
השוק . דמה 68)מן שנזרק  החטאת אם בהבאתה, ויתנה

נדבה, זו הרי  - שלו היה ואם חטאת, זו תהיה - שלו אינה
נדבה. באה חטאת שאין העוף 69)משום חטאת כי  אף 

ה"ו. פ "א למעלה ראה הספק , על פי "ד 70)באה נגעים
זו 71)מי "ב . הרי  שלו, אינה דמה שנזרק  החטאת אם

ואת  בספק , באה העוף  שחטאת היא הכתוב  שגזירת חטאתו,
מעכב . אינו שהרי  מקריב  אינו פ "א 72)האשם למעלה

לאכול 73)ה"ז. למצורע  לו אפשר עלֿידי ֿזה כלומר,
קרבנו. הביא שהרי  צרעתו, בעת לו אסור שהיה בקדשים,

.‡ÈÈÏÚ ‰Ê ÚˆÓ ÏL Ba˜ :Ó‡L ÈLÚ74, »ƒ∆»«»¿»∆¿…»∆»«
˙Ba˜ B„È ÏÚ ‡ÈÓ ‰Ê È‰  ÈÚ ‰È‰ Úˆn‰Â¿«¿…»»»»ƒ¬≈∆≈ƒ«»»¿¿

ÈLÚ75˙‚OÓ „Bp‰ „È È‰L ,76:Ó‡L ÈÚÂ . »ƒ∆¬≈««≈«∆∆¿»ƒ∆»«
È‰  ÈLÚ Úˆn‰ ‰È‰Â ,ÈÏÚ ‰Ê ÚˆÓ ÏL Ba»̃¿»∆¿…»∆»«¿»»«¿…»»ƒ¬≈

ÈLÚ ˙Ba˜ B„È ÏÚ ‡ÈÓ ‰Ê77„Bp‰ ‰Ê È‰L , ∆≈ƒ«»»¿¿»ƒ∆¬≈∆«≈
iÁ78.ÈLÚ ˙Ba˜a «»¿»¿¿»ƒ

  

         
          

והיה  עלי , זה  מצורע  של קרבנו  שאמר "ועני  :וממשי
שהרי עשיר, קרבנות ידו  על מביא  זה  הרי  עשיר, המצורע 

עשיר". בקרבנות חייב  הנודר זה 
של  קרבנו  שאמר עשיר של במקרה  :להבי צרי ולכאורה 
לא  הרי  משגת, העשיר שיד  נוגע  מה  עלי , זה  עני  מצורע 
העני זה  של קרבנו  ואמר עשיר, קרב על להתחייב  התכוו

בלבד . עני  בקרב להתחייב  וצרי עלי 
" הרמב שדברי  משנה '  ה 'כס קושיית להבי צרי עוד 
"מביא  הקרבנות מעשה  בהלכות שכתב  למה   סותרי כא
הנודר  היה   א רק  שזה  פירט ולא  , סת עני " קרב הנודר
משגת  ידו  שהרי  עשיר קרב מביא  עשיר היה   א אבל עני ,

.כא כדבריו 
 צרי שהעשיר סובר אכ  " שהרמב משנה '  ה 'כס  ומתר
הקרבנות  במעשה  זאת פירט שלא  ומה  עשיר, קרב להביא 

.כא דבריו  על שסמ לפי הוא 
משנה '  ה 'כס לשיטת רק   מתאי תירוצו  , אמנ
שכתב מה  על  ג אחד   במקו סומ בספרו   " שהרמב
" שהרמב מסתבר) וכ) הדעות לפי  אבל יותר, מאוחר
הקרבנות  שבמעשה  לומר אי כתב , שכבר מה  על רק  סומ
על  סמ כי  עני , קרב מביא  עני  הנודר  א שרק  פירט לא 
עשיר  הוא   שא כפרה , מחוסרי  בהלכות כא שפירט מה 

עשיר. קרב שמביא  זה  עני  קרב עלי  הרי  ואמר

מעשה  מצד  , גדרי שני   ישנ זה  שבדי לומר יש  לכ
העני המצורע  עבור יביא  שהעשיר מספיק  הקרבנות
מחוייב כפרה  מחוסרי  הלכות מצד  משא "כ  עני , קרבנות

עשיר. קרבנות להביא  העשיר
בנדר  באי אינ ... ואש ש "חטאת הדי הדבר:  וטע
אבל  ." כלו אמר לא   אש או  חטאת עלי  האומר ונדבה ..
הרי פלוני  אותו  רצה   א עלי , פלוני  של חטאתו  אמר  א
 בדי  חידושי ושני  לו ". ומתכפר ידו  על להקריב מניחו  זה 
לא  חטאת עלי  הרי  שהאומר  נדרי הלכות מצד  האחד : זה ,
אבל  החטאת. בקרב חיוב  צד   שו כשאי רק  , כלו אמר
בדבר) (שמחוייב  פלוני  של חטאתו  אומר הנודר כאשר
והשני נדר. די מצד  קרב להביא  חיוב  הנודר על חל עלי ,
שנכשל  מי  על כמוב חל שהחיוב   הג המתכפר, מצד 
ישראל, בני  של ערבות די שמצד  התורה  חידשה  בחטא ,

ידו . על קרבנות להביא  אחר יהודי  יכול
בא  הקרבנות מעשה  בהלכות , הדיני שני  בי החילוק  וזהו 
נדרי לדיני  בהמש עלי " זה  מצורע  קרב "האומר הדי
לקיי הנודר על המוטל בחיוב  היינו  שבקרבנות, ונדבות
כי עני " קרב הנודר ש "מביא   " הרמב כתב  ולכ נדרו , את
הוא  התוכ כפרה  מחוסרי  בהלכות משא "כ  שנדר. מה  זה 
לא  הקרב את מביא  שהנודר בזה  ומודגש  המצורע , כפרת
היה   א ולכ המצורע , כפרת  לש אלא  נדרו   קיו  לש

עשיר. קרב מביא  עשיר המצורע 
      

שמביא 74) כמו קרבנות להביא מתחייב  שהוא פירוש,
זה. קרבן 75)מצורע  מביא העני , הזה שהמצורע  אע "פ 

עשיר. קרבן להביא הוא חייב  – -76)עני  א יז, ערכין
שם. ובגמרא עצמו 78)שם.77)במשנה חייב  כלומר,

נדרו. ידי  על

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰tk ÈqÁÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿À¿≈«»»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשע"ח  ניסן  כ"ב ש "ק יום 

ספרקרבנות-
 

ÌÈzLe ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ .˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿«ƒ
ÈÓÈ ‡lL (‡ :ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…»ƒ
Ì‡ L„˜ ‰eÓz‰ ‰È‰zL ( .‰Ó‰a ‰Ó‰a¿≈»ƒ¿≈»∆ƒ¿∆«¿»…∆ƒ
.‰M„˜Ï ‰M„wÓ ÌÈL„w‰ ‰pLÈ ‡lL (‚ .ÈÓ‰≈ƒ∆…¿«∆«√»ƒƒ¿À»ƒ¿À»

:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

   1 
התמורה.1) על לוקין ולמה לוקה, הממיר שכל יבאר

.‡ÈÓn‰ Ïk2‰˜BÏ 3‰Ó‰e ‰Ó‰a Ïk ÏÚ4 »«≈ƒ∆«»¿≈»¿≈»
ÏÚ Û‡Â ,B˙‡ ÈÓÈ ‡ÏÂ epÙÈÏÁÈ ‡Ï :Ó‡pL ,ÈÓiL∆»ƒ∆∆¡«…«¬ƒ∆¿…»ƒ…¿««

‰OÚÓ ‰OÚ ‡lL Èt5e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .6ÏkL , ƒ∆…»»«¬∆ƒƒ«¿»»¿∆»
‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡  ‰OÚÓ da ÔÈ‡L ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ7, ƒ¿«…«¬∆∆≈»«¬∆≈ƒ»∆»
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ÚaLpÓ ıeÁ8ÈÓÓe9ÌLa BÁ ˙‡ Ïl˜Óe10. ƒƒ¿»≈ƒ¿«≈∆¬≈¿≈
‰OÚÓ Ô‰a ‰È‰iL LÙ‡ È‡ el‡ ÔÈÂ‡Ï ‰LÏL¿»»ƒ≈ƒ∆¿»∆ƒ¿∆»∆«¬∆

ÏÏk11È‰Â ,‰eÓz‰ ÏÚ ÔÈ˜BÏ ‰nÏÂ .Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ ¿»¿ƒ¬≈∆¿»»ƒ««¿»«¬≈
epÈÓÈ Ó‰ Ì‡Â :Ó‡pL ,‰OÚÏ ˜z daL Â‡Ï»∆»ƒ««¬≈∆∆¡«¿ƒ»≈¿ƒ∆

L„w ‰È‰È B˙eÓ˙e ‡e‰ ‰È‰Â12da LiL ÈtÓ ? ¿»»¿»ƒ¿∆…∆ƒ¿≈∆≈»
ÔÈÂ‡Ï ÈLe ‰OÚ13‰ÂL daL Â‡Ï ÔÈ‡L ,„BÚÂ . ¬≈¿≈»ƒ»∆≈»∆»»∆

‰OÚÏ14ÔÈÙzM‰Â eav‰L ;15Ì‡ ‰eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ «¬≈∆«ƒ¿«À»ƒ≈ƒ¿»ƒ
eÈÓ‰16eÈÓÈ ‡lL ÔÈ‰ÊÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,17. ≈ƒ««ƒ∆≈À¿»ƒ∆…»ƒ

.L„˜ ‰eÓz‰ È‰  ÈÓ‰L „ÈÁi‰L ,ÓB‡ ˙‡ˆÓƒ¿≈»≈∆«»ƒ∆≈ƒ¬≈«¿»…∆
ÌÈÚa‡ ‰˜BÏ  ˙aLa ÈÓ‰ elÙ‡Â18ÔÓ „Á‡Â . «¬ƒ≈ƒ¿«»∆«¿»ƒ¿∆»ƒ

ÔÈÙzM‰19ÈÓ‰L20ÈÓ‰L ÈÓ B‡ ,21Ôa˜a «À»ƒ∆≈ƒƒ∆≈ƒ¿»¿»
eav‰ ˙BawÓ22˙eÙzL Ô‰a BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,23 ƒ»¿¿«ƒƒ¿≈»∆À»

L„˜ ‰eÓz‰ ÔÈ‡Â ‰˜BÏ ‰Ê È‰24. ¬≈∆∆¿≈«¿»…∆

  

        
  

קודש , ותמורתו  הוא   שהמיר שהיחיד   למדי נמצאנו 
 אי אבל לוקה  זה  הרי   שהמירו  שותפי או  ציבור אבל
ביארו   " שהרמב לומר יש  הדבר  ובטע קודש . התמורה 
חוקי שכל "אע "פ שכתב  במה  תמורה , הלכות  בסיו
אלו  "וכל  ומסיי ,"... בה להתבונ ראוי   ה גזירות התורה 
התורה  דיני  ורוב  דעותיו , ולתק יצרו  את  לכו כדי  הדברי
וליישר  הדעות לתק העצה  מגדול מרחוק  עצות אלא  אינ
מה  כי  הנ"ל, ההלכה  לבאר יש  ועפ"ז ." המעשי כל
ברע טוב  שימיר החשש  מפני  הוא  להמיר תורה  שאסרה 
 לשותפי בנוגע  אבל ממונו ", על ולחוס  קניינו  "להרבות כדי 
אלא  הממיר של לגמרי  אינה  שבדבר ההנאה  שטובת כיו
חלקו  שאז לציבור, בנוגע  ועל־אחת־כמה ־וכמה  בלבד , חצי '
והוא  שלו . לגמרי  היא  העבירה  אבל מאוד , קט הממיר של
להרבות  כדי  יחטא  ולא  לו ", ולא  חוטא   אד אי" על־דר

הציבור. של או   השות של קניינו 
      

זו 2) הרי  לו: שיש חולין בהמת על הקרבן בעל "שאמר
(=הקרבן)". זו תחת ארבעים.3)(=החולין) מלקות סופג

בבת 4) יותר) או בהמות (שתי  המיר ואפילו בנפרד, לוקה
פעמים. כמה לוקה על 5)אחת, נעשתה התמורה שהרי 

פי על ואף  מעשה, אינה שפתיים ועקימת דיבורו, ידי 
מהלכות  י "ג (פרק  רבינו פסק  בדישו שור חסימת שלעניין

ב  הלכה (בבא שכירות יוחנן וכרבי  לוקה, בקול חסם שאם (
רבי אמר וכן מעשה, היא פיו שעקימת שאמר צ :) מציעא
סמך  - מעשה עושה בדיבורו שממיר ג: ובתמורה שם יוחנן
ד: בתמורה הגמרא שבסוגיית השנייה הלשון על רבינו
ביחיד, אלא אינו העשה ואילו בשותפין גם ישנו שהלאו
בכמה  אמרו וכן מעשה. בו שאין פי  על  אף  שלוקה הרי 
ודלא  מעשה בו אין שממיר הגלילי , יוסי  רבי  בשם מקומות

מעשה. בו שיש שאמר יוחנן זה 6)כרבי  אין כלומר,

ג. תמורה - למדו השמועה מפי  רק  אלא בתורה, מפורש
הגלילי . יוסי  רבי  נח )7)בשם כח , (דברים שנאמר משום

את  ה' "והפלא נט ) (שם, וכתיב  לעשות", תשמור לא "אם
(שיש  ב "לעשות" שרק  יג:) (מכות מכאן ולמדו מכותך"
עליו. לוקין אין מעשה בו שאין לאו אבל לוקין, - מעשה)

שם 8) את תשא "לא ז) כ, (שמות שכתוב  לשוא. או לשקר
מנקים  אין מעלה של דין בית ינקה" לא כי  לשוא אלוקיך ה'
אותו. ומנקין אותו מלקין מטה של דין בית אבל אותו,

אותו".9) ימיר "ולא משום ולוקה תמורה, העושה
שנאמר 10) משום ולוקה הקדושֿברוךֿהוא, של בשמו

את  ליראה וגו' לעשות תשמור לא "אם נח ) שם, (דברים
חבירו  את ומקלל לבטלה, השם את מלהוציא (שיירא ה'"
"והפלא  נט ) (שם, וכתיב  שם) רש"י  לבטלה, מוציאו בשם
חבירו  את מקלל אבל מלקות. זו הפלאה מכותך" את ה'

לוקה. אינו - שם ידי11)בלא על אלא אינו איסורן וכל
היא 12)דיבור. עשה מצוות והמיר, עבר אם כלומר,

שניתק  לאו וכל ובקרבן. בתמורה בשתיהן, קדושה לנהוג
עליו. לוקין אין אותו 13)לעשה ימיר ולא יחליפנו, ""לא

לאווין  משני  מלקות חיוב  לעקור עשה של כוחה ואין (שם)
אחרים  בשל יחליפנו "לא שאמרו פי  על ואף  שם). (תמורה
במקום  הלאווין שני  אין כן ואם עצמו" בשל אותו ימיר ולא
תמורה, של לאו לנתק  יכול העשה אין מקום מכל - אחד

נוסף . לאו תמורה בעניין שיש דומה 14)כיוון הלאו שאין
הממיר  כל ולא בלאו, עובר הממיר כל שהרי  בכל, לעשה
כוח  שאין זה, בלאו העובר כל לוקה לכך תמורה, תמורתו
שכולם  לאו שתנתק  בה, חייבין כולם שאין עשה, ביד

בו. של 15)חייבים או ציבור של חולין בהמת כלומר,
אם 16)שותפין. אבל המירו, והשותפין הציבור [כלומר,

אינה  בוודאי  המיר, השותפין מן או הציבור מן אחד רק 
הזה  היחיד שהרי  כאן, אין אזהרה שגם ואפשר כלל, תמורה
של  "רגלה כאומר זה והרי  חלקו, על אלא להמיר יכול אינו
פי על ואף  תמורה. שאינה זו" עולה תחת ידה או זו בהמה
תמורה  אינה בהם, תלוייה שהנשמה באברים חלק  לו שיש
בכולה", קדושה "פשטה כן לומר אפשר אי  שהרי כלל,

שלו]. כולה אין קודש,17)שהרי  התמורה אין זאת ובכל
יחיד: בלשון שנאמר ממה יג.) (תמורה במשנה כן ולמדו
ואין  תמורה עושה יחיד - אותו" ימיר ולא יחליפנו "לא

תמורה". עושים והשותפין שנאמר 18)הציבור פי  על ואף 
שהרי שמונים, לוקה אינו אותו", ימיר ולא יחליפנו "לא
ואחד  אחרים בשל אחד אלא אחד, בעניין אינם הלאווין שני 

עצמו. בבהמת 19)בשל שותף  כשהיה המדובר כאן
היתה  החולין שבהמת היינו שלמעלה שותפין ואילו הקרבן,

שלו.20)בשותפות. שהיא חולין יחיד 21)בבהמת
שלו. חולין לו 22)בבהמת יש מישראל ואחד אחד שכל

בהם. על 23)חלק  או שלו, בקרבן ממיר כאילו הוא והרי 
הקרבן. בעל של ברשותו אחר של בקרבן פנים כל

בהמה 24) ממעשר יג.) (תמורה ובברייתא במשנה כן למדו
ימירנו  המר ואם ימירנו "ולא לג) כז, (ויקרא בו שנאמר
(כל  בכלל מעשר "והרי  קודש", יהיה ותמורתו הוא והיה
מעשר  מה לך: לומר יצא? ולמה תמורה) לעניין הקרבנות
בכורות  מהלכות ו פרק  - בשותפות נוהג (שאינו יחיד קרבן

והשותפין". צבור קרבנות יצאו י ) הלכה
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.ÔB„Êa ÈÓn‰ „Á‡25‰Ê È‰  ‰‚‚La ÈÓ‰L B‡ ∆»«≈ƒ¿»∆≈ƒƒ¿»»¬≈∆
‰eÓz ‰OBÚ26„ˆÈk .‰˜BÏÂ27È‰ :ÓBÏ Ôek˙n‰ ? ∆¿»¿∆≈««ƒ¿«≈«¬≈

˙eÓz BÊ È‰ :Ó‡Â ,ÈÏ LiL ‰ÏBÚ ˙eÓz BÊ¿«»∆≈ƒ¿»«¬≈¿«
ÈÏ LiL ÌÈÓÏL28‰˜BÏÂ ‰eÓz BÊ È‰ 29Ì‡ Ï‡ . ¿»ƒ∆≈ƒ¬≈¿»¿∆¬»ƒ

ÈÓ‰Â ÈÓ‰Ï znL ‰nc30˙ÈÏ Òk‡ :Ó‡L B‡ , ƒ»∆À»¿»ƒ¿≈ƒ∆»«∆»≈¿«ƒ
BzÚcÓ ‡lL ÈÓ‰Â ÁÎLÂ ÒÎÂ ,ÈzÚcÓ ÈÓ‡Â ‰Ê31 ∆¿»ƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿«¿»«¿≈ƒ∆…ƒ«¿

‰ÈÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â ‰eÓz BÊ È‰ 32. ¬≈¿»¿≈∆»∆»

זו 25) הרי  לומר התכוון וגם להמיר התורה שאסרה ידע 
כן. ואמר עולה, יוסי26)תמורת "ר' יז. בתמורה משנה

שוגג  עשה ולא בתמורה כמזיד שוגג עשה אומר יהודה בר'
שם  המשניות בפירוש רבינו וכתב  במוקדשים". כמזיד

חולק . שום עליו שאין יוסי  כר' היא כלומר,27)שההלכה
כמזיד. שהוא שוגג כי28)איזהו האיסור, על הוא מזיד

שרצה  התמורה על הוא שוגג רק  להמיר, שאסור הוא יודע 
באחר. והמיר וטעה בזה (בגמרא 29)להמיר כן ולמדו

שוגג  "לרבות - קודש" "יהיה י ) (שם, שנאמר ממה שם)
ולא 30)כמזיד". שם לקיש וריש יוחנן כר' לוקה, אינו

לוקה, והמיר להמיר שמותר דימה שאם שאמר, כחזקיה
אלא  כמזיד שוגג נתרבה שלא לקיש וריש יוחנן רבי  וסברו
להמיר, שאסור שידע  כגון בתמורה, רק  השגגה היתה אם
היתה  אם אבל עולה, והמיר שלמים להמיר שנתכוון אלא
נתרבה  לא - להמיר איסור שאין שחשב  באיסור, גם השגגה

מלקות. והוא 31)לחיוב  ימיר שלא בו התרו כלומר:
מקבלי כל (וכדרך מדעתו וימיר זה לבית שייכנס  אומר
נכנס  ושוב  עושים), אנו כן מנת על שאומרים: התראה,

והמיר. בו שהתרו ושכח  שתהיה 32)לבית שצריך משום
זוכרה, שיהיה כדי  המעשה, של דיבור כדי  בתוך ההתראה

כרב אב  ודלא מלקות, חייב  אינו ההתראה את שכח  אם ל
של  המחלוקת שכל רבינו וסובר מלקות. המחייב  שם ששת
לעניין  אלא אינה ששת ורב  וחזקיה לקיש, וריש יוחנן רבי 
סוברים  וכולם חולקים, אין התמורה בחלות אבל מלקות,

משנה). (כסף  תמורה שתמורתו

.‚BlL BÈ‡L Ôa˜a BzÓ‰a ÈÓÓ Ì„‡ ÔÈ‡33Ì‡Â . ≈»»≈ƒ¿∆¿¿»¿»∆≈∆¿ƒ
‡BÈ ÈzÓ‰a ÈÓ‰Ï ‰ˆB‰ Ïk :Ôaw‰ ÏÚa Ó‡»««««»¿»»»∆¿»ƒƒ¿∆¿ƒ»

da ÈÓÓ ‰Ê È‰  ÈÓÈÂ34‰Ó‰a Ba˜ ÈÓ‰ . ¿»ƒ¬≈∆≈ƒ»≈ƒ»¿»ƒ¿≈»
BlL dÈ‡L35LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ,‰eÓz dÈ‡  ∆≈»∆≈»¿»∆≈»»«¿ƒ

.BlL BÈ‡L c»»∆≈∆

החולין 33) בהמת על הקרבן בעל שיאמר היא "התמורה כי 
חולין  בהמת על אמר אם אבל זו", תחת זו הרי  לו: שיש
תמורה, זו אין אחרים, של קרבן תמורת שתהיה לו שיש
כן  ולמדו ט .). (תמורה שלו שאינו בדבר מתפיש אדם שאין
"וסמך  ב ) ג, (ויקרא סמיכה בעניין שנאמר ממה ב .) (שם
חבירו". קרבן ולא "קרבנו, = קרבנו" ראש על ידו

התמורה.34) חלה חולין 35)כלומר: בהמת על אמר
לו. השייך קרבן תמורת זו הרי  לו שייכת שאינה

.„‡Ï Ï‡ ,‰eÓz ‰OBÚL ‡e‰ tk˙n‰«ƒ¿«≈∆∆¿»¬»…
LÈc˜n‰36,BÁ da tk˙iL ‰Ó‰a LÈc˜‰ ?„ˆÈk . ««¿ƒ≈«ƒ¿ƒ¿≈»∆ƒ¿«≈»¬≈

ÈBÏt Ì‰a tk˙iL ÈÊ ˙Ba˜ LÈc˜‰L ÔB‚k¿∆ƒ¿ƒ»¿¿»ƒ∆ƒ¿«≈»∆¿ƒ

ÈÊp‰37Ï‡ ,‰eÓz Ô‰a ‰OBÚL ‡e‰ ÈÊp‰ B˙B‡  «»ƒ«»ƒ∆∆»∆¿»¬»
LÈc˜‰L ‰Ê ‡Ï38BlL ÔÈ‡L ÈÙÏ ,39. …∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈»∆

[של 36) לצרכו [הקרבן] שהופרש "שכיוון ב : תמורה
אזלינן". המתכפר דבתר "קרבנו" ביה קרינא המתכפר]

תמורה.37) בהם שעושה הוא הנזיר דבתר 38)אותו
מקדיש. בתר ולא אזלינן של 39)מתכפר הוא שהקרבן

בקרבן  בהמתו ממיר אדם ואין המקדיש, של ואינו המתכפר
שלו. שאינו

.‰LBi‰40ÈÓÓ41 ˙ÓÂ ÂÈa ÈLÏ ‰Ó‰a ÁÈp‰ . «≈≈ƒƒƒ«¿≈»ƒ¿≈»»»≈
‰˜ BÊ È‰42da Ì‰ È‰L ;da ÔÈÈÓÓ ÔÈ‡Â , ¬≈¿≈»¿≈¿ƒƒ»∆¬≈≈»

ÔÈÙzL43.e‡aL BÓk ,‰eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÔÈÙzM‰Â , À»ƒ¿«À»ƒ≈ƒ¿»¿∆≈«¿

שמת.40) עד להקריבו הספיק  ולא קרבן אביו שהפריש
ימיר"41) המר "ואם י ) כז, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו

תמורה. שתמורתו היורש את לרבות באה הכפולה הלשון
בעולה 42) והמדובר מותו, לאחר הקרבן היורשים מקריבים

אינם  בעליהם, שמתו ואשם חטאת אבל בשלמים, או
-43)קרבים. קבועה כפרה בה מתכפרים אינם כי  אף 

כשותפים, הם והרי  שטחית) (כפרה בקופיא בה מתכפרים
(כפרה  מקיבעא זה בקרבן מתכפר אחד אף  שאין ומכיוון

הקרבן. בעלי  - בקופיא המתכפרים הם, הרי  קבועה)

.ÂÌÈÎ ÈL„˜ ÔÈ‡44‰eÓz ÔÈOBÚ45;‰Bz‰ ÔÓ ≈»¿≈»¿ƒƒ¿»ƒ«»
BÊ È‰  ÈÓ‰L ÈÎp‰L ,ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ï‡¬»ƒƒ¿≈¿ƒ∆«»¿ƒ∆≈ƒ¬≈

‰eÓz46Ï‡OÈ da tk˙iL ‰Ó‰a ÈÎp‰ LÈc˜‰ . ¿»ƒ¿ƒ«»¿ƒ¿≈»∆ƒ¿«≈»ƒ¿»≈
‰eÓz ˜ÙÒ BÊ È‰  ÈÎp‰ da ÈÓ‰Â47. ¿≈ƒ»«»¿ƒ¬≈¿≈¿»

ב ,44) הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ג בפרק  ראה
אותו. ומקריבים עולה קרבן הגויים מן שמקבלים

לא 45) עכו"ם "קדשי  ב :) (תמורה בברייתא שמעון כרבי 
שמעון". רבי  דברי  תמורה עושים אין וכו' מועלין ולא נהנין

שמעון 46) רבי  שאמר ממה נראה כן אבל מפורש, זה אין
הרי מועלין" ולא נהנין לא עכו"ם "קדשי  ברייתא באותה
בקדשיו, כשהמיר והמדובר בהן. ליהנות אסור שמדרבנן

להלן. ראה ישראל בקדשי  המיר אם הוא 47)אבל כן
בר  רמי  של בעייתו בביאור הגמרא מסקנת לפי  שם בתמורה
עושה  אינה בוודאי  - גוי  להתכפר גוי  הקדיש שאם חמא,

שמעון  רבי  כדברי  התורה, מן וכל תמורה למעלה, וכמבואר ,
אם  ישראל: בה להתכפר גוי  כשהקדיש אלא אינה בעייתו
עושה  שקרבנו זה ביד סוף  ועד מתחילה הקרבן שיהיה צריך
ביד  עכשיו, עושה הוא אם שמספיק  או התורה, מן תמורה
העכו"ם, ביד היה שבתחילה אף  תמורה, עושה שקרבנו זה

תמורה. ספק  שהיא רבינו פסק  ולכן הבעייה נפשטה ולא

.ÊÔÈOBÚ  eÈÓ‰ Ì‡ ÌÈL „Á‡Â ÌÈL‡ „Á‡∆»¬»ƒ¿∆»»ƒƒ≈ƒƒ
‰eÓz48. ¿»

נאמר 48) ימיר" ולא יחליפנו "לא של שהלאו פי  על שאף 
שם) (ויקרא שנאמר ממה בגמרא) (שם למדו - זכר בלשון
את  לרבות באה "ואם" של יתרה ימירנו": המר "ואם

תמורה. תמורתה היא שאף  האשה,

.ÁÌÈ„ ˙BÚÏ ÚÈb‰L ÔË˜49Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÓ‰L »»∆ƒƒ«¿«¿»ƒ∆≈ƒ««ƒ
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קע               
         

‰˜BÏ BÈ‡L50B‡ ‰eÓz ‰OBÚ Ì‡ ˜ÙÒ Ba LÈ  ∆≈∆≈»≈ƒ∆¿»
‰eÓz ‰OBÚ BÈ‡51. ≈∆¿»

כן 49) ולמדו קיים, נדרו להקדיש, נדר שאם שנה, י "ב  בן
- נדר" יפליא "כי  ב ) כז, (ויקרא שכתוב  ממה סב .) (נזיר
שהקדשו  שנה, י "ב  בן שהוא - לאיש הסמוך מופלא לרבות

עונשין.50)הקדש. בר אינו רמי51)שקטן של בעיא
הקדש, לדין תמורה דין מדמים אם שם) (תמורה חמא בר
להמיר, גם הוא יכול כן כמו להקדיש, יכול שהקטן שכשם
אינו  - לוקה ואינו עונשין, דיני  בכלל אינו שקטן מכיוון או

להמיר. יכול

.ËÌL‡e ˙‡hÁa ÔÈÈÓÓ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡52Û‡L ; ≈«…¬ƒ¿ƒƒ¿«»¿»»∆«
Ì‰lL Ì‰L Èt ÏÚ53ÌÈiÁÓ Ô‰a ÔÈÎBÊ ÔÈ‡ 54, «ƒ∆≈∆»∆≈»ƒ»∆≈«ƒ

Ìc‰ ˜fiL „Ú Oaa Ì‰Ï ÔÈ‡L55ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â . ∆≈»∆«»»«∆ƒ»≈«»¿≈«…¬ƒ
Ba ‰ÎBÊ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ;‰BÎaa ÔÈÈÓÓ¿ƒƒ«¿»∆««ƒ∆∆

ÌÈiÁÓ56B˙lÁz È‰L ,‰lÁzÓ Ba ‰ÎBÊ BÈ‡  ≈«ƒ≈∆ƒ¿ƒ»∆¬≈¿ƒ»
Ï‡OÈ ˙Èa57ÌÈÏÚa‰ Ï‡ .‡e‰58eÈÓ‰L ¿≈ƒ¿»≈¬»«¿»ƒ∆≈ƒ

ÔÎÂ .‰eÓz ÌÈOBÚ  Ì˙Èa ‡e‰L ÔÓÊ Ïk BÎaa«¿»¿«∆¿≈»ƒ¿»¿≈
BÏ „ÏBpL BÎaa ÈÓ‰L Ô‰k59Á˜lL BÎaa ‡Ï , …≈∆≈ƒ«¿∆«…«¿∆»«

‰eÓz BÊ È‰  Ï‡OiÓ60. ƒƒ¿»≈¬≈¿»

להקריבם.52) כדי  להם שנתנו ישראל בפרק 53)של ראה
ואשם  חטאת שאין ג, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות י 

כהונה. לזכרי  אלא וראה 54)נאכלים ז: תמורה במשנה
שאינו  בקרבן בהמתו ממיר אדם שאין ג, הלכה למעלה

לוקה.55)שלו. - הזריקה לפני  האוכל שהרי 
לכהן.56) וליתנו בכור להפריש נותנין 57)שמצוה שאין

שיגדיל  עד בעליו בו יטפל אלא - כשיוולד לכהן הבכור את
שם) (תמורה במשנה עקיבא רבי  ודרש לכהן, ויתננו מעט 
"היכן  י ): כז, (ויקרא קודש" יהיה ותמורתו הוא "והיה
בבית  תמורה אף  הבעלים, בבית - עליו חלה קדושה

בכורות 59)ישראל.58)הבעלים. מהלכות א פרק  ראה
טהורה. בהמה בבכור חייבים הכהנים שגם ז, הלכה

בבית 60) זה והרי  מישראל הכהן גרע  "שלא הוא פשוט 
בעלים".

.ÈÏB„b Ô‰k ÏL BÏÈ‡61‰eÓz ‰OBÚ62Bt Ï‡ ,63 ≈∆…≈»∆¿»¬»»
‰eÓz ‰OBÚ BÈ‡64BlMÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ;65, ≈∆¿»««ƒ∆ƒ∆

Ba ÔÈtk˙Ó ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡Â ÏÈ‡B‰66Ba Ì‰ È‰  ƒ¿∆»«…¬ƒƒ¿«¿ƒ¬≈≈
ÔÈÙzLk67. ¿À»ƒ

הפר 61) עם ביחד העולה הכיפורים ביום מקריב  שהוא
באיל 62)לחטאת. חולין בהמת הגדול הכהן המיר אם

לבדו. הגדול הכהן מתכפר זה שבאיל התמורה, חלה זה,
גדול.63) כהן של החטאת בזה 64)פר הסתפקו שלא

יחיד" "קרבן זה לפר שקרא מאיר רבי  לדעת אלא נ: ביומא
מקופיא  אלא בו, מתכפרים הכהנים אחיו אין אולי  -
בעל  הוא מקיבעא, בו מתכפר הגדול שהכהן (ומכיוון
כלל. ספק  כאן אין דרבנן אליבא אבל הם), ולא הקרבן

לו".65) אשר החטאת פר "את ז) טז, (שם שכתוב 
כמו 66) הכהנים, שאר ועל הגדול הכהן על מכפר שהפר

הם  והכהנים ביתו", ובעד בעדו "וכפר יג) (שם, שנאמר

את  ברכו אהרן "בית יט ) קלה, (תהילים שנאמר כמו ביתו
מקיבעא. שמתכפרים נא:) (יומא בגמרא ונראה ה'".

וראה 67) בגמרא) (שם הגדול הכהן של החטאת בפר
תמורה. עושין השותפין שאין א, הלכה למעלה

.‡È‡lL ,‰eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ˙BÁn‰Â ˙BÙBÚ‰»¿«¿»≈»ƒ¿»∆…
‰Ó‰a ‡l‡ Ó‡68. ∆¡«∆»¿≈»

יתן 68) אשר כל לה' קרבן ממנה יקריבו אשר בהמה "ואם
בבהמה  בהמה ימיר המר ואם וגו' קודש יהיה לה' ממנו

קודש". יהיה ותמורתו הוא והיה

.È˙Èa‰ ˜„a ˙Ba˜69Ó‡pL .‰eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ »¿¿∆∆««ƒ≈ƒ¿»∆∆¡«
epÈÓÈ ‡ÏÂ ÚÏ BË ÔÈa wÈ ‡Ï :OÚna70. ««¬≈…¿«≈≈»«¿…¿ƒ∆

‰È‰ ÌÈL„w‰ Ïk ÏÏÎa OÚn‰ ‡BÏ‰Â71‰nÏÂ , «¬««¬≈ƒ¿«»«√»ƒ»»¿»»
‡ˆÈ72ÏÏk‰ ÏÚ „nÏÏ ?73„ÈÁÈ Ôa˜ OÚn ‰Ó :74, »»¿«≈««¿»««¬≈»¿«»ƒ

ÔÈÙzM‰ ÔÎÂ eaˆ ˙Ba˜ e‡ˆÈ75Ôa˜ OÚn ‰Ó . »¿»¿¿ƒ¿≈«À»ƒ««¬≈»¿«
ÁaÊÓ76‰Ó‰a OÚn ‰Ó .˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ e‡ˆÈ , ƒ¿≈«»¿»¿≈∆∆««ƒ««¿«¿≈»

Ô‚c OÚÓÏ Lw‰77Ï‡OÈ ‡l‡ Ba ÔÈiÁ ÔÈ‡L , À«¿«¿«»»∆≈«»ƒ∆»ƒ¿»≈
ÌÈÎ ‡ÏÂ78ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈÎ ˙Ba˜ e‡ˆÈ , ¿…»¿ƒ»¿»¿¿»¿ƒ∆≈ƒ

e‡aL BÓk ,‰eÓz79. ¿»¿∆≈«¿

לתיקון 69) יהיו ודמיהם שיפדום מנת על שהוקדשו בהמות
המקדש. המר 70)בית "ואם וגומר: תמורה, בו יעשה לא

(שם). קודש" יהיה ותמורתו הוא והיה ויודעים 71)ימירנו
ולא  יחליפנו "לא (שם) בהם שנאמר להמיר, שאסור אנו

קודש". יהיה ותמורתו הוא והיה וגו' אותו למה 72)ימיר
בהמה. למעשר מיוחד פסוק  התורה יתר 73)ייחדה על

שהתורה  המידות עשרה משלוש אחת היא וזו הקדשים.
לא  ללמד, הכלל מן ויצא בכלל שהיה דבר "כל בהן נדרשת
יצא". כולו הכלל על ללמד אלא יצא עצמו על ללמד

בשותפות.74) בא תמורה.75)ואינו עושין שאין
המזבח .76) על כב )77)שמקריבו יד, (דברים שכתוב 

בשתי כי  נג: בבכורות זה על ואמרו וגו'", תעשר "עשר
דגן  מעשר ואחד בהמה מעשר אחד מדבר, הכתוב  מעשרות

לדיניהן.והושוו  לזה דגן 78)זה מעשר אצל שכתוב 
לה'" ירימו אשר ישראל בני  מעשר את "כי  כד) יח , (במדבר
ישראל  בני  בהמה, מעשר אף  גויים, ולא ישראל בני  ומשמע 

ג.). (תמורה נכרים מבואר 79)ולא ושם ו, הלכה למעלה
תמורה. תמורתו שהמיר הגוי  סופרים שמדברי 

.‚ÈÚe˜ ÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰80‰OBÚ dÈ‡  ««¿ƒ«¬«»«≈»»
dÈ‡Â ,eÓb Lec˜ dÙeb Lc˜˙ ‡lL ÈtÓ ,‰eÓz¿»ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈»ƒ»¿≈»

ÌÈÓc ˙M„˜ ‡l‡81ÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰ Ï‡ . ∆»¿À«»ƒ¬»««¿ƒ«¬«
BÚ82ÌeÓ dÏ „ÏB Ck Á‡Â ‰ÓÈÓz LÈc˜‰L B‡ , ≈∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿««»«»

‰eÓz ‰OBÚ BÊ È‰  Úe˜83. »«¬≈»¿»

אבר.80) מחוסר שהיה אינה 81)כגון דמים שקדושת
תמורה. הגוף .82)עושה קדושת משנה 83)שקדושה

הרי קבוע , מום בה היה לא שהקדיש שבשעה שמכיוון שם,
טוב  וגו' יחליפנו "ולא התורה אמרה ועליו מעיקרו טוב  הוא
יד:). (שם תמורה" עושה מעיקרו "טוב  - בטוב " רע  או ברע 
זו  "הרי  או זו", תמורת זו "הרי  אמר אם דווקא זה וכל
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קעי                
         

של  משמעותה זו", תחת זו "הרי  אמר אם  אבל זו". חליפי 
אנו  לפדיון, שעומדת מום ובבעלת חילול, גם היא "תחת"
לוקה. ואינו לתמורה ולא נתכוון שלחילול דבריו, מפרשים

.„ÈÌeÓ ÏÚa ÌÈÓz ÈÓn‰ „Á‡84ÌeÓ ÏÚa B‡ ∆»«≈ƒ»ƒ¿««««
ÌÈÓ˙a85Ô‡ˆa ˜a ÈÓ‰L B‡ ,86˜a Ô‡ˆ B‡87, ¿»ƒ∆≈ƒ»»¿……¿»»

ÌÈfÚa ÌÈOk B‡88ÌÈOÎa ÌÈfÚ B‡89˙B˜ B‡ , ¿»ƒ¿ƒƒƒƒƒ¿»ƒ¿≈
˙B˜a ÌÈÎÊ B‡ ÌÈÎÊa90„Á‡ ÈÓ‰L B‡ , ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈∆≈ƒ∆»

‰‡Óa91„Á‡a ‰‡Ó B‡92BÊa ÔÈa ˙Á‡ ˙a ÔÈa , ¿≈»≈»¿∆»≈¿«««≈»
BÊ Á‡93˙BÓ‰a‰ ÔÈÓk ÔÈ˜BÏÂ ,‰eÓz BÊ È‰  ««¬≈¿»¿ƒ¿ƒ¿««¿≈

ÈÓ‰L94. ∆≈ƒ

בעלת 84) ההקדש ובהמת תמימה החולין בהמת כלומר,
הוממה. כן ואחרי  ההקדש בעת תמימה שהיתה וכגון מום,

קבוע ,85) מום בעל אפילו מום, בעלת החולין בהמת
כז, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו תמימה. ההקדש ובהמת
(רע , בטוב " רע  או ברע  טוב  אותו ימיר ולא יחליפנו "לא י )
הוא  והיה ימיר המר "ואם שם וכתיב  מום) בעלת זה

קודש". יהיה או 86)ותמורתו בעז חולין של בקר המיר
שם). (משנה הקדש של בבקר 87)כבש חולין של צאן

הקדש. הקדש.88)של של בעזים חולין של כבשים
הקדש.89) של בכבשים  חולין של אלו 90)עזים וכל

"ואם  שם) (ויקרא שכתוב  ממה שם בברייתא למדו הדברים
בהמה. בשם נקראים אלו וכל בבהמה", בהמה ימיר המר

הקדש.91) של בהמות במאה חולין של אחת בהמה המיר
הקדש,92) של אחת בבהמה חולין של בהמות מאה המיר

ממה  גם ולמדו שמעון, כרבי  ודלא שם במשנה קמא כתנא
נקראות  רבות בהמות ואף  בבהמה", "בהמה (שם) שכתוב 
רבה". "ובהמה יא) ד, (יונה שנאמר כמו יחיד, בלשון בהמה

אחר 93) בזו הקדש של באחד חולין של המאה את שהמיר
שמעון  ר' שאף  לקיש ריש מדברי  שם בגמרא נשמע  כן זו,
המיר  שאם מודה באחד" אחד אלא ממירים "אין שאמר:
חכמים  דעת כן ואם תמורה, שתמורתו זה אחר בזה
זה. אחר בזה שממירים בוודאי  - אחת בבת  שממירין

כל 94) על לוקה אחת בבת שהממיר כז. בתמורה מפורש כן
הגופין  - אחת פעם רק  שהמיר פי  על ואף  ובהמה בהמה
וכל  בנפרד. ואחד אחד כל על המיר כאילו ונחשב  מחלקים
אבל  הקדש, של באחד חולין של מאה בהמיר אלא אינו זה
אלא  לוקה אינו הקדש, של במאה חולין של אחד המיר אם

אחד.

.ÂË‰eÓz ‰OBÚ ‰eÓz‰ ÔÈ‡95˙BÓ‰a „ÏÂ ‡ÏÂ , ≈«¿»»¿»¿…¿«¿≈
Lc˜‰‰96‡e‰ ‰È‰Â :Ó‡pL .‰eÓz ‰OBÚ «∆¿≈∆¿»∆∆¡«¿»»

‡ÏÂ  'B˙eÓ˙e' ,B„ÏÂ ‡ÏÂ  '‡e‰' ;B˙eÓ˙e¿»¿…¿»¿»¿…
‰Ó‰a ÈÓn‰ Ï‡ .B˙eÓz ˙eÓz97ÈÓ‰Â ÊÁÂ ¿«¿»¬»«≈ƒƒ¿≈»¿»«¿≈ƒ

ÏÚ ‰˜BÏÂ ,‰eÓz Ôlk  ÛÏ‡ elÙ‡ ,ÈÓ‰Â ÊÁÂ da»¿»«¿≈ƒ¬ƒ∆∆À»¿»¿∆«
.e‡aL BÓk ,„Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»¿∆≈«¿

עליה 95) וחלה הקדש בבהמת שהמירה חולין בהמת
חולין  בהמת בה המיר אם תמורה, עושה אינה - קדושה

יב . בתמורה משנה ונתעברה 96)אחרת, בהמה שהקדיש
אין  כשהקדישה מעוברת היתה (שאם וילדה שהוקדשה אחר
ט ), הלכה להלן ראה קרבן, עצמו הוא אלא קרבן, וולד זה

חולין. בהמת בה המיר אם תמורה עושה הוולד אין
הקדש.97) בבהמת כלומר,

.ÊË‡ÏÂ ÌÈÓÏLa ÌÈaÚ B‡ ÌÈÈ‡ ÔÈÈÓÓ ÔÈ‡≈¿ƒƒ≈»ƒÀ»ƒƒ¿≈ƒ¿…
B‡ BÊ ‰Ó‰a ÏL dÏ‚ :ÓB‡‰ ?„ˆÈk .Ô‰a ÌÈÓÏL¿≈ƒ»∆≈«»≈«¿»∆¿≈»

BÊ ‰ÏBÚ ˙Áz d„È98˙Áz BÊ ‰Ó‰a aÚ Ó‡L B‡ , »»««»∆»«À«¿≈»««
˙Áz BÊ ‰Ó‰a :ÓB‡‰ ÔÎÂ .‰eÓz dÈ‡  BÊ ‰ÏBÚ»≈»¿»¿≈»≈¿≈»««
BÊ ‰Ó‰a :Ó‡L B‡ ,BÊ ‰ÏBÚ ÏL dÏ‚ B‡ d„È»»«¿»∆»∆»«¿≈»

‡hÁ ÏL daÚ ˙Áz˙99‰eÓz dÈ‡  BÊ100. ««À»»∆«»≈»¿»

אברים 98) שהם רגל או יד רבינו כתב  בכוונה  כי  ייתכן
ראשה  או לבה אמר: אם אבל בהם, תלוייה הנשמה שאין
תמורה. תמורתו - זו עולה תחת זו בהמה של

של 99) דין לה שאין מעוברת כשהיתה שהקדישה המדובר,
ד  בפרק  כמפורש קרבן, עצמה היא אלא קרבן", "וולד
כאן  מיעטו לא ולכן ו, הלכה המוקדשין פסולי  מהלכות
כן  ואחרי  הקדישה אם אבל עובר, שהוא זמן כל אלא
אינו  שוולד טו) (הלכה למעלה רבינו כתב  הרי  נתעברה

משנה). (לחם תמורה ממה 100)עושה כן שלמדו אפשר
שלימה  משמע  - בבהמה" "בהמה י ) כז, (ויקרא שנאמר

ועוברים. אברים להוציא בשלימה,

.ÊÈÌÈ‡ÏÎa ÈÓn‰101‰ÙËa B‡102ÔÙ„ ‡ˆBÈÂ103 «≈ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿≈»¿≈…∆
ÌeËÓËa B‡104ÒBÈ‚Bc‡Â105‰ÏÁ ‰M„w‰ ÔÈ‡  ¿À¿¿«¿¿ƒ≈«¿À»»»

BÓÁa B‡ ÏÓ‚a ÈÓ‰L ÈÓk ‰Ê È‰Â ,Ô‰ÈÏÚ106, ¬≈∆«¬≈∆¿ƒ∆≈ƒ¿»»«¬
Ôa˜ ÔÈÓa ÔÈ‡L ÈÙÏ107‰Ó .‰˜BÏ BÈ‡ CÎÈÙÏe , ¿ƒ∆≈¿ƒ»»¿»¿ƒ»≈∆«

ÌeÓ ÏÚÏ el‡ ÔÈa108Ôa˜ BÈÓa LÈ ÌeÓ ÏÚa ?109, ≈≈¿««««≈¿ƒ»¿»
Ôa˜ ÌÈÓa ÔÈ‡ el‡110. ≈≈¿ƒ»»¿»

ורחל 101) זכר) (=גדי  מתיש שנולדה חולין בהמת
טריפה.102)(=כבשה). היתה החולין בהמת כלומר,

וחתכו 103) בלידתו אמו שנתקשתה וכגון חולין, בבהמת
החתך. דרך הוולד והוציאו האם של "שאין 104)דפנה

אטום  הוא אלא נקבות, אבר ולא זכרות אבר לא לו
נקבות 105)(=סתום)". אבר וגם זכרות אבר לו "שיש

נקבה". אם זכר אם ספק  או 106)והוא הגמל במין שאין
אותם. ממירים ואין קרבים, שיהיו ראה 107)החמור

שכלאיים, אֿג הלכות מזבח  איסורי  מהלכות ג בפרק 
למזבח . פסולים דופן ויוצא ואנדרוגינוס  טומטום טריפה,

מעיקרה 108) קבוע  מום בעלת חולין בהמת היתה שאם
תמורה. תמורתו הקדש, בהמת תחת תמורה היא הרי  ואמר,

ובעל 109) תמימה, בהמה כגון קרבן שייך הבהמה במין
הוא  הרי  - המזבח  על להקריבו שאסור אף  בעצמו מום

אדם. בני  באכילת מין 110)מותר אינם תמימות שבהמות
כיוון  - עצמה בפני  מין שאינה אף  וטריפה עמם. אחד

טמאה. לבהמה היא דומה אדם בני  באכילת שאסורה

.ÁÈÚB‰111Úap‰Â112ÌeÓ ÏÚk Ì‰ È‰  »≈«¿«ƒ¿»¬≈≈¿««
‰eÓz ÔÈOBÚÂ113Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .114. ¿ƒ¿»¿≈…«≈»∆

אשה.111) על שבא ידי112)שור על שנבעלה בהמה
ושניהם  ממה אדם, בהקרבה אסורים והנרבע , הרובע  ,

מן  לה' קרבן מכם יקריב  כי  "אדם ב ) א, (ויקרא שנאמר
ודרשו  קרבנכם" את תקריבו הצאן ומן הבקר מן הבהמה
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את  להוציא בהמה, כל ולא הבהמה" "מן שם: בספרא
על  לנו שנודע  וכגון כח . בתמורה הוא וכן והנרבע , הרובע 
פי על או בלבד אחד עד פי  על שנרבעה או שרבע  זה
נסקלת  הבהמה - עדים שני  זה על העידו אם אבל הבעלים,

תמורה. עושה ואינה באכילה הם 113)ואסורה שהרי 
באכילה. נעבד,114)מותרים זרה, לעבודה מוקצה כגון

באכילת  ואסורים בהקרבה שאסורים כלב , ומחיר זונה אתנן
אדם.

.ËÈÏÁ dÈˆÁÂ L„˜ dÈˆÁL ‰Ó‰a115‰OBÚ ‡Ï  ¿≈»∆∆¿»…∆¿∆¿»……»
‰eÓz116‰eÓz ˙ÈOÚ ‡ÏÂ117. ¿»¿…«¬≈¿»

השותפין 115) מן אחד והלך שותפין, שני  של שהיתה כגון
שלו. החלק  את בהמת 116)והקדיש בה התפיס  אם

מחלק 117)חולין. הבהמה מחצית שתהיה אמר אם
שכתוב  משום הוא הדבר וטעם הקדש. בהמת תחת החולין
וצריך  בבהמה", בהמה ימיר המר "ואם י ) כז, (ויקרא
כן  וכמו חולין. שכולה שלימה, חולין של הבהמה שתהיה

מחציתה. ולא כולה קדושה שהיא הקדש, של הבהמה

.Îe˙eÓiL ÔÈcL ˙B‡hÁ‰ Ïk118ÔÈOBÚ ÔÈ‡  »««»∆ƒ»∆»≈»ƒ
‰eÓz119da ÏtiL „Ú ‰ÚzL dÈcL ˙‡hÁ ÏÎÂ , ¿»¿»«»∆ƒ»∆ƒ¿∆«∆ƒ…»

În˙Â ÌeÓ120‰eÓz ‰OBÚ 121. ¿ƒ»≈»¿»

חטאת 118) חטאת, תמורת חטאת, וולד הן: המתות חטאות
שהבעלים  אחר ונמצאה שאבדה וחטאת בעליה, שמתו

אחרת. בחטאת למות 119)נתכפרו עומדים שהם ומשום
מקובצת  (שיטה תמורה עושים ואינם מהם הקדושה פרחה
נוסף  טעם יש חטאת ותמורת חטאת ובוולד שם), תמורה
עושה  התמורה "שאין טו) (הלכה למעלה רבינו שכתב  כמו

תמורה". עושה הקדש בהמות וולד ולא ראה 120)תמורה
אינן  חטאות שכמה המוקדשין פסולי  מהלכות ד בפרק 
ומביא  ונמכרות מום, בהן שיפול עד רועות אלא מתות

אחרות. קדושה 121)בדמיהן היא שהרי  כב . שם משנה
על  להיקרב  עתידים ודמיה כ.) (תמורה הגוף  קדושת

המזבח .

.‡Î BÓL‡Ï B‡ B˙ÏBÚÏ B‡ BÁÒÙÏ ‰˜ LÈÙn‰««¿ƒ¿≈»¿ƒ¿¿»«¬»
‰eÓz ‰OBÚ122wÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ;123, »¿»««ƒ∆≈»¿ƒƒ»≈

ÌÈÓÈÓz Ì‰ È‰Â ÌÈÓc ˙M„˜Ï e„ÈÂ ÏÈ‡B‰124 ƒ¿»¿ƒ¿À«»ƒ«¬≈≈¿ƒƒ
ÈÚO LÈÙn‰ Ï‡ .Ûeb‰ ˙M„˜Ï e„È125,B˙‡hÁÏ »¿ƒ¿À««¬»««¿ƒ»ƒ¿«»

‡ÈOÂ126‰ÈÚO LÈÙ‰L127ÏB„b Ô‰ÎÂ ,B˙‡hÁÏ ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿«»¿…≈»
B˙‡hÁÏ ‰t LÈÙ‰L128;‰eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡  ∆ƒ¿ƒ»»¿«»≈»ƒ¿»

elÙ‡Â ÏÏk ‰Lc˜˙ ‡Ï  ˙B‡hÁa ‰pLÓ‰ ÏkL∆»«¿«∆««»…ƒ¿«¿»¿»«¬ƒ
ÌÈÓc ˙M„˜129ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk , ¿À«»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈

.ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒ

בברייתא 122) כרבנן חולין, בהמת בהם התפיס  אם
יט : בתמורה זכר,123)שהובאה אלא קרבים אינם שכולם

פסח . קרבן לעניין א הלכה פסח  קרבן מהלכות א בפרק  ראה
עולה  לעניין ח ֿי  הלכות הקרבנות מעשה מהלכות א ובפרק 

תמורה.124)ואשם. עושה אינו מום בעל אבל
הקרבנות 125) מעשה מהלכות א בפרק  וראה העזים. מן זכר

הצאן. מן נקבה רק  באה ליחיד חטאת קרבן כי  טו, הלכה

נשיא 127)שחטא.126) של וחטאתו העזים. מן נקבה
זכר. עזים שעיר הקרבנות 128)הוא מעשה בהלכות ראה

לחטאת. פר הכיפורים ביום מביא הגדול הכהן כי  שם,
חולין.129) בהמת להתפיס  יכול אינו וממילא

   1 
התמורה.1) היא איך יבאר

.‡‰eÓz‰2˙Ó‰a ÏÚ Ôaw‰ ÏÚa Ó‡iL ‡e‰ «¿»∆…««««»¿»«∆¡«
BÊ È‰ :BÏ LiL ÔÈlÁ3BÊ ˙Áz4˙ÙÈÏÁ BÊ È‰ B‡ , Àƒ∆≈¬≈««¬≈¬ƒ«

BÊ5˙‡hÁ ˙Áz BÊ È‰ :Ó‡ Ì‡ ,ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â .¿≈»ƒ«ƒ»«¬≈«««»
‰eÓz ‡È‰L  BÊ ‰ÏBÚ ˙Áz B‡ BÊ6:Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ««»∆ƒ¿»¿≈ƒ»«

˙Áz B‡ ˙Èa‰ CB˙a ÈÏ LiL ˙‡hÁ ˙Áz BÊ È‰¬≈«««»∆≈ƒ¿««ƒ««
‡e‰Â .‰eÓz BÊ È‰  ÈBÏt ÌB˜Óa ÈÏ LiL ‰ÏBÚ»∆≈ƒƒ¿¿ƒ¬≈¿»¿

BÏ LiL7lÁ ˙Ó‰a ÏÚ Ó‡ Ì‡ Ï‡ .BÊ È‰ :ÔÈ ∆≈¬»ƒ»««∆¡«Àƒ¬≈
‰ÏBÚ ˙Áz8˙‡hÁ ˙Áz BÊ È‰ B‡9Ó‡ ‡Ï  ««»¬≈«««»…»«

ÌeÏk10BÊ ÏÚ ˙ÏlÁÓ BÊ È‰ :Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .11 ¿¿≈ƒ»«¬≈¿À∆∆«
‰eÓz dÈ‡12. ≈»¿»

העובר 2) וכל להמיר, שאסור א בפרק  למעלה שאמרנו
תמורה. ותמורתו החולין.3)לוקה בהמת 4)בהמת 

והוא  בהקדש, החולין את מתפיס  שהוא כלומר, ההקדש.
של  שהמובן שם, בגמרא אביי  ומפרש כו: תמורה במשנה
שכתוב  ממה כן ולמדו התפסה, אלא חילול אינו "תחת"
ואף ֿעלֿפי הבהרת". תעמוד תחתיה "ואם כג) יג, (ויקרא
שאמר  כיון - זו" הקדש בהמת תחת "זו מפורש אמר שלא
זה  וכל להלן. וראה תמורה, תמורתו - הקדש והיא זו תחת
מום, בעלת ההקדש אם אבל תמימה, כשההקדש דוקא
לתמורה  ולא לחילול נתכוון בוודאי  - זו" תחת "זו ואמר
יג. הלכה פ "א ולמעלה ג, הלכה להלן ראה לוקה. ואינו

כז,5) (ויקרא כתוב  שהרי  תמורה, לשון זה וגם שם. במשנה
אותו". ימיר ולא יחליפנו "לא שם 6)י ) מפורש שהזכיר

כז:). שם (משנה תמורה תמורתו שבוודאי  גם 7)הקרבן,
שם. במשנה מסויימת.8)זה עולה הזכיר ולא סתם

מסויימת.9) חטאת הזכיר ולא שם,10)סתם במשנה
ימיר  ולא יחליפנו "לא רחמנא שאמר מה בזה, "והטעם
ואז  ומיוחד, ידוע  הקדש שיהיה עד שם), (ויקרא אותו"

שם). המשנה בפירוש (רבינו תמורתו" חילול 11)עושה
פדיון. לשון בלשון 12)הוא שאמר שכיון כו: שם משנה

יוצאת  תמימה הקדש בהמת שאין כלום, אמר לא חילול,
שם). (רש"י  לחולין

.ÂÈÙÏ eÈ‰13Lc˜‰ ˙Á‡Â ÔÈlÁ ˙Á‡ ,˙BÓ‰a ÈzL »¿»»¿≈¿≈««Àƒ¿««∆¿≈
ÌeÓ da ÏÙpL14:Ó‡Â ÔÈlÁ ˙Ó‰a ÏÚ B„È ÁÈp‰ , ∆»«»ƒƒ«»«∆¡«Àƒ¿»«

‰eÓz BÊ È‰  BÊ ˙Áz BÊ È‰15‰˜BÏÂ16B„È ÁÈp‰ . ¬≈««¬≈¿»¿∆ƒƒ«»
‰Ê È‰  BÊ ˙Áz BÊ È‰ :Ó‡Â L„w‰ ˙Ó‰a ÏÚ«∆¡««…∆¿»«¬≈««¬≈∆
‡l‡ ,‰eÓz BÊ ÔÈ‡Â ,ÔÈlÁ‰ ˙Ó‰a ÏÚ dÏlÁƒ¿»«∆¡««Àƒ¿≈¿»∆»

‰Ó‰a‰ BÊa ÌeÓ ˙ÏÚa ‰„BÙk17. ¿∆«¬«¿«¿≈»

כז.13) שהמקדיש 14)שם יג הלכה פ "א למעלה ראה
עושה  זו הרי  קבוע , מום לה נולד ואח "כ תמימה בהמה

התכוון 15)תמורה. ודאי  החולין, על ידו שהניח  שכיון
כאומר  זה והרי  הקודש, את לחלל ולא החולין, את לקדש
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זו. תמורת זו ימיר 16)הרי  ולא יחליפנו "לא משום
א. הלכה פ "א למעלה ראה ידו 17)אותו", שהניח  שכיון

מום  בה שנפל ההקדש את לחלל כוונתו בוודאי  ההקדש, על
חילול, לשון גם הוא "תחת" של שהמובן החולין, בהמת על
(שם  זהב " אביא הנחושת "תחת יז) ס , (ישעיה שכתוב  כמו

בגמרא).

.‚Ô‰Ó ˙Á‡Â ,ÁaÊÓ ÈL„˜ ˙BÓ‰a LÏL ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»»¿≈»¿≈ƒ¿≈«¿««≈∆
ÌeÓ ˙ÏÚa18ÔBÈ„ÙÏ ˙„ÓBÚ ‡È‰ È‰L19LÏLÂ , «¬«∆¬≈ƒ∆∆¿ƒ¿¿»

el‡ ˙Áz el‡ È‰ :Ó‡Â ,ÔÈlÁ ˙BÓÈÓz ˙BÓ‰a20 ¿≈¿ƒÀƒ¿»«¬≈≈««≈
˙BÓÈÓz‰ ÌÈzL ˙Áz ÔÈlÁ‰ ÔÓ ÌÈzL È‰ ¬≈¿«ƒƒ«Àƒ««¿«ƒ«¿ƒ
‰Ó‰a‰Â ;ÌÈzL Ì‰ÈÏÚ ‰˜BÏÂ ,‰eÓz Ô˙eÓz¿»»¿»¿∆¬≈∆¿«ƒ¿«¿≈»

‰ÈÏÚ ‰ÏlÁ˙pL ÌeÓ ˙ÏÚa ˙Áz ‡È‰ ˙ÈLÈÏM‰21, «¿ƒƒƒ«««¬«∆ƒ¿«¿»»∆»
ÂÈÙÏ LiL ÔÂÈkL .da ÈÓ‰Ï ‡ÏÂ Ôek˙ dÏlÁÏe¿«¿»ƒ¿«≈¿…¿»ƒ»∆≈»∆≈¿»»

‰eÓz‰ ‡È‰Â ,eq‡ Cc22‡e‰Â ,z‰ C„Â , ∆∆ƒ¿ƒ«¿»¿∆∆∆≈¿
ÏelÁ‰23z‰‰ ÁÈpÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ‡È‰ ‰˜ÊÁ  «ƒ¬»»ƒ∆≈»»«ƒ««∆≈

eq‡‰ ‰OBÚÂ24LÏL ‰˜BÏ BÈ‡ CÎÈÙÏe , ¿∆»ƒ¿ƒ»≈∆»
˙Bi˜ÏÓ25˙Áz el‡ ˙BÓ‰a OÚ :Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . «¿ƒ¿≈ƒ»«∆∆¿≈≈««

ÌeÓ ˙ÏÚa Ô‰Ó ˙Á‡Â ,el‡ ˙BÓ‰a OÚ26BÈ‡  ∆∆¿≈≈¿««≈∆«¬«≈
˙ÈÈOÚ‰ ‰Ó‰a‰L ;˙Bi˜ÏÓ ÚLz ‡l‡ ‰˜BÏ27 ∆∆»≈««¿ƒ∆«¿≈»»¬ƒƒ

da ÈÓ‰Ï ‡ÏÂ Ôek˙ dÏlÁÏ28˜ÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡L . ¿«¿»ƒ¿«≈¿…¿»ƒ»∆««ƒ∆À¿«
‰a‰ ˙Bi˜ÏÓa ‰Ê29 z‰ Cc ÌL LÈÂ ÏÈ‡B‰ , ∆¿«¿ƒ«¿≈ƒ¿≈»∆∆∆≈

eq‡‰ ‰OBÚÂ z‰‰ c ÁÈpÓ BÈ‡30˙BÓ‰ ÈzL . ≈«ƒ«¿««∆≈¿∆»ƒ¿≈¿≈
ÏL ˙BÓ‰ ÈzLe ,ÌeÓ ˙ÏÚa Ô‰Ó ˙Á‡Â Lc˜‰ ÏL∆∆¿≈¿««≈∆«¬«¿≈¿≈∆
˙Áz el‡ È‰ :Ó‡Â ,ÌeÓ ˙ÏÚa Ô‰Ó ˙Á‡Â ÔÈlÁÀƒ¿««≈∆«¬«¿»«¬≈≈««
,˙Á‡ ‰˜BÏÂ ‰ÓÈÓz‰ ˙eÓz ‰ÓÈÓz‰ È‰  el‡≈¬≈«¿ƒ»¿««¿ƒ»¿∆««

ÁÓ Ìen‰ ˙ÏÚeÌen‰ ˙ÏÚa ÏÚ ˙Ïl31BÈ‡L ; «¬««¿À∆∆««¬««∆≈
.eq‡‰ ‰OBÚÂ z‰‰ ÁÈpÓ«ƒ««∆≈¿∆»ƒ

ראה 18) תמורה, שעושה שהוקדשה, לאחר שהוממה אע "פ 
יג. הלכה פ "א איסורי19)למעלה מהלכות בפ "א ראה

י . הלכה על 20)מזבח  ולא החולין על ידו הניח  ולא
כז. תמורה רש"י  ראה יצאה 21)ההקדש, המום שבעלת

תחתה. נתקדשה והחולין החולין 22)לחולין, את להתפיס 
ולא  יחליפנו "לא שנאמר כמו כן, לעשות שאסור בהקדש,

אותו". חולין.23)ימיר בבהמת ההקדש את לפדות
ושוב 24) אביי . של השלישית הבעיא היא כז. בתמורה

ועובר  היתר של דרך מניח  אדם שאין אםֿתמצי ֿלומר אמר:
שבאותו  אע "פ  בהיתר, לעשות שיכול כל איסור, של לדרך
של  דעתו וידועה האיסור. על פעמיים עובר הוא מעמד

לבעיא. פשיטות זוהי  כי  מלקיות 25)רבינו שתי  כי ֿאם
של  הבהמות בשתי  שהתפיס  התמימות הבהמות שתי  על

הרביעית 26)ההקדש. ושם הבעיא שם, בתמורה אביי  של
בהמות" "עשר כאן מביא ורבינו בהמות", "ארבע  הגירסא
(קרית  יותר הדין והוא דוקא, לאו "ארבע " שבוודאי  משום

כאן). מום.27)ספר בעלת מום 28)שהיא שבעלת כיון
בפדיון. לחולין יותר 29)יוצאת שעבר אע "פ  כלומר,

כלל  נתכוון שלא לומר מקום ויש איסור, על פעמים משלש
אותה. להמיר אלא בעיא 30)לחללה היא שם, בתמורה

על  מלקין שאין משום להקל, רבינו בה ופסק  נפשטה. שלא

והרי המום בעלת נתחללה לא כן, ואם (כסף ֿמשנה). הספק 
רוקח . במעשה וראה מספק , בקדושתה שם 31)היא

לומר, תרצה אם ואומר, אביי . של השניה הבעיא בתמורה
בהמות  בג' הדין מה איסור, ועושה היתר מניח  אדם שאין
שהוחזק  בהמות, בד' הדין מה שאל ואחרי ֿזה וכו'.
את  הפך שהרי  עיון, צריכים רבינו דברי  כן, ואם במלקיות.
בהמות, עשר של הדין את מקודם וכתב  הדברים, סדר
במלקיות, הוחזק  שלא בהמות, בשתי  כן, אם לקולא. ופסקו

(לחםֿמשנה). לתמורה ולא לחילול כוונתן בוודאי 

.„ÂÈc  ÌÈÓÏLe ‰ÏBÚ ˙eÓz BÊ È‰ :ÓB‡‰»≈¬≈¿«»¿»ƒ¿»»
ÌÈÓi˜32În˙Â ,33‰ÏBÚ ˙eÓz ‰ÈÓ„ ÈˆÁa ‡ÈÈÂ «»ƒ¿ƒ»≈¿»ƒ«¬ƒ»∆»¿«»

ÌÈÓÏL ˙eÓz ‰ÈÓ„ ÈˆÁe34˙eÓz BÊ È‰ :Ó‡ . «¬ƒ»∆»¿«¿»ƒ»«¬≈¿«
‰lÁzÓ CÎÏ Ôek˙ Ì‡ ,ÌÈÓÏL ˙eÓ˙e ‰ÏBÚ35 »¿«¿»ƒƒƒ¿«≈¿»ƒ¿ƒ»

ÌÈÓi˜ ÂÈc36‡l‡ ‰lÁza Ôek˙ ‡Ï Ì‡Â ; ¿»»«»ƒ¿ƒ…ƒ¿«≈«¿ƒ»∆»
ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓÏL ˙eÓz Ó‡Â ÊÁÂ ,‰ÏBÚ ˙eÓ˙Ïƒ¿«»¿»«¿»«¿«¿»ƒ««
ÔBLÏ ‡l‡ ÔÈOÙBz ÔÈ‡  ea„ È„k CB˙a ÊÁL Ètƒ∆»«¿¿≈ƒ≈¿ƒ∆»»

„Ïa ‰ÏBÚ ˙eÓz ‡È‰ È‰Â ,ÔBL‡37. ƒ«¬≈ƒ¿«»ƒ¿«

לכך 32) שבוודאי  לשניהם, נתכוון אם בדיקה צריך אין בזה
בזה  מודה ראשון" לשון "תפוס  שסובר מי  ואף  נתכוון.
עולה  זה לאדם לו שהיו כאן, והמדובר כו.). (תמורה
כמו  בביתו, ושלמים עולה לו שהיו או לפניו, ושלמים
ג, משנה פ "ה תמורה (תוי "ט  א הלכה למעלה רבינו שכתב 

כאן). רוקח  מום,33)ומעשה בה שיפול לאחר כלומר,
שם. לרבינו המשנה בפירוש וראה כו. כדין 34)תמורה

מהלכות  (פט "ו שלמים וחציה עולה חציה זו בהמה האומר
ה"ג). פ "ג להלן וראה ג, הלכה הקרבנות מעשה

שלמים.35) תמורת וגם עולה תמורת ותימכר 36)שתהיה
כר"י שלמים, הדמים ובמחצית עולה הדמים במחצית ויביא

כה:בת  שם (ואפשר 37)מורה כדיבור דיבור כדי  שתוך
עבודהֿזרה, ועובד מחרף , ומימר, ממקדיש חוץ  בו) לחזור
גם  וראה כה. תמורה המשנה בפירוש (רבינו ומגרש מקדש

ה"א). הקרבנות מעשה מהלכות בפט "ו

   1 
קריבה.1) שאינה ותמורה קריבה, תמורה שיש יבאר

.‡‰ÏBÚ‰ ˙eÓz ?wÏ ˙BeÓz‰ ÔÈc „ˆÈk2 ≈«ƒ«¿ƒ»≈¿«»»
‰ÏBÚ ˜z3‰˜ d˙eÓz ‰˙È‰ Ì‡Â .4˙ÏÚa B‡ ƒ¿«»¿ƒ»¿»¿»»¿≈»«¬«

ÌeÓ5În˙Â ,ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰˜p‰ ‰Úz ƒ¿∆«¿≈»«∆ƒ…»¿ƒ»≈
‰ÏBÚ ‰ÈÓ„a ‡ÈÈÂ6˙‡hÁ‰ ˙eÓz .7˙eÓz 8BÓk , ¿»ƒ¿»∆»»¿«««»»¿

ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa e‡aL9ÌL‡‰ ˙eÓz .10 ∆≈«¿ƒ¿≈«À¿»ƒ¿«»»»
ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Úz11‰„Ï ‰ÈÓ„ eÏtÈÂ ,12. ƒ¿∆«∆ƒ…»¿ƒ¿»∆»ƒ¿»»

c ÏÎÏ ÌÈÓÏMk  ÌÈÓÏM‰ ˙eÓz13‰eÚË , ¿««¿»ƒ«¿»ƒ¿»»»¿»
‰ÎÈÓÒ14ÌÈÎÒe15˜BLÂ ‰ÊÁ ˙Ùe˙e16˙eÓz . ¿ƒ»¿»ƒ¿«»∆»¿«

‰„Bzk  ‰„Bz‰17ÌÁÏ ‰eÚË dÈ‡L ‡l‡ ,18BÓk , «»«»∆»∆≈»¿»∆∆¿
ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a e‡aL19:ÁÒt‰ ˙eÓz . ∆≈«¿¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿««∆«

ÔÈ‡  OÚ ‰Úa‡ ÌBÈ ˙BˆÁ Ì„˜ da ÈÓ‰ Ì‡ƒ≈ƒ»…∆¬«¿»»»»≈
‰˜ B˙eÓz20,ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Ú˙ ‡l‡ , ¿»¿≈»∆»ƒ¿∆«∆ƒ…»

 ˙BˆÁ Á‡ da ÈÓ‰ Ì‡Â ;ÌÈÓÏL ‰ÈÓ„a ‡ÈÈÂ¿»ƒ¿»∆»¿»ƒ¿ƒ≈ƒ»««¬
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ÌÈÓÏL ˜z dÓˆÚ ‰eÓz‰ È‰21.22˙eÓz ¬≈«¿»«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿«
OÚn‰Â BÎa‰23ÌÏBÚÏ ÔÈ˜ ÌÈ‡ 24Ó‡pL . «¿¿««¬≈≈»¿≈ƒ¿»∆∆¡«

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ,‡e‰ '‰Ï :BÎaa25,˜ ‡e‰ : «¿«ƒƒ«¿»»¿»≈
BÎak OÚn‰ ÔÈ„Â ;‰˜ B˙eÓz ÔÈ‡Â26. ¿≈¿»¿≈»¿ƒ««¬≈«¿

Ô˙eÓz27ÏÎ‡˙Â ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Úz28. ¿»»ƒ¿∆«∆ƒ…»¿≈»≈

בעולה.2) זכר כן 3)שהמיר ולמדו ב . יח , תמורה משנה,
אשר  קדשיך "רק  כוֿכז) יב , (דברים שנאמר ממה יז:) (שם
ה', יבחר אשר המקום אל ובאת תשא ונדריך, לך יהיו
"רק  – וגו'" ה' מזבח  על והדם הבשר עולותיך ועשית
לבית  יכניסנו יכול ובאת, תשא וכו', תמורות אלו קדשיך,
ועשית  ת"ל שימותו, כדי  ומזון מים מהם וימנע  הבחירה
נוהג  אתה בעולה, נוהג שאתה כדרך והדם, הבשר עולותיך
בוולדי נוהג אתה בשלמים, נוהג שאתה כדרך וכו', בתמורה

להלן. וראה ובתמורה", קריבה 4)שלמים נקבה ואין
שממירים  הי "ד, שם וראה הכ"א, פ "א למעלה ראה עולה,

בנקבות. וזכרים בזכרים, על 5)נקבות ליקרב  ואסור
עד 6)המזבח . שתרעה דינה לעולה, נקבה המקדיש שהרי 

יח :). שם (במשנה, עולה בדמיה ויביא ותימכר שתסתאב 
שהזכיר  מום, שבעלת והואֿהדין כעולה, עולה ותמורת

עולה". בדמיה ויביא "תימכר – כן לפני  זכר 7)רבינו בין
נקבה. ב .8)בין כא, שם זה 9)משנה, ודבר ה"א, פ "ד

ונועל  לבית שמכניסה היא: זו ומיתה מסיני . למשה הלכה
שם). (רבינו, שמתה עד הדלת בין 10)עליה זכר בין

כרבי11)נקבה. ולא כתנאֿקמא, – ב  כ, שם משנה,
"עד  – רועה" באשם – מתה שבחטאת "שכל אליעזר.
מהל' ופ "ד יח . (שם לנדבה" דמיו ויפלו מום בו שיפול
ה"ד). פ "ד להלן וראה הי "ד, המוקדשין פסולי 

שהיו 12) בשופרות המעות שיתן "והוא שם. במשנה,
מקריבים  וביתֿדין ה"ב ), שקלים מהל' פ "ב  (ראה במקדש

ה"ה). פ "ד (להלן נדבה" עולות מעות ראה 13)באותן
הערה  הקרבן 14)ב .למעלה ראש על ידיו שתי  שיסמוך

לשחיטתו. שמביאים 15)סמוך בשמן, בלולה וסולת יין
הוא  כמה ה"ד, הקרבנות מעשה מהל' פ "ב  וראה הקרבן, עם

הנסכים. הקרבנות 16)שיעור מעשה מהל' פ "ט  ראה
והלכותיה. התנופה סדר קרבים 17)ה"וֿז, שהאימורים

יח : תמורה (משנה, ולילה ליום נאכל והבשר המזבח , על
שנאמר  ממה שם) (בגמרא כן ולמדו שם). רש"י  וראה
תודה" על "אם – יקריבנו" תודה על "אם יב ) ז, (ויקרא

תודה. וולדות וחליפות תמורות שם.18)לרבות במשנה,
על  "והקריב  שנאמר לחם, מביא תודה שהמביא ואף ֿעלֿפי 
בלחם, חייבת אינה תודה תמורת – וגו'" חלות התודה זבח 
ולא  לחם, טעונה תודה – "התודה הנ"ל: מהפסוק  כן ולמדו
(תמורה  לחם" טעונות תודה וחליפת תמורת ולא תודה ולד

ה"א). פ "ד להלן וראה מבואר,19)שם, ושם ה"ח . פי "ב 
שכיפר  ולאחר חובה, בתודת אלא אמורים הדברים שאין
אפילו  נדבה, בתודת או הכפרה לפני  אבל העיקרית, בתודה

לחם. צריך – כפרה חצות 20)לאחר קודם שהפסח  משום
יכולים  הבעלים רצו ואם פסח , בשם עדיין נקבע  לא
שדינו  הפסח , מותר יהיה ראשון ופסח  אחר, פסח  להפריש
קודם  חצות אחר ונמצא שאבד, כפסח  דינו – שלמים שקרב 

ואפשר  פסח  להקריבו שאפשר שכיון השני , שחיטת
כח  בו אין קבועה, אחת קדושה בו ואין שלמים, להקריבו
כמפורש  שיסתאב , עד רועה אלא ליקרב , לתמורתו להתפיס 
וראה  שם), המשנה' ('מרכבת ה"ו פסח  קרבן מהל' פ "ד

לפסח ,21)להלן. שהפריש הכבש את קבע  היום שחצות
אחרת  בהמה בו מתפיס  הוא ואם פסח , לקרבן להיקרב 
שלמים  שקרב  הוא שהדין הפסח , למותר זו תמורה נחשבת
כבש  הפריש אם אלא אינו זה וכל שם). המשנה' ('מרכבת
תחתיו  אחר והפריש הפסח  נאבד אם אבל לפסח , אחד
"נמצא  שאם הוא הדין בו, והמיר הראשון נמצא ואחרֿכך
אם  אבל שלמים, קרבה התמורה בו, והמיר שחיטה" אחר
כיון  – חצות לאחר אפילו בו והמיר שחיטה  לפני  נמצא
זה  נחשב  להקריב , יכול שירצה ואיזה כבשים שני  כאן שיש

תמו  ואין וכבש, כבש בכל מעורבים ושלמים פסח  רתו כאילו
ראה  שם, זירא כרבי  ודלא - ב  צו, בפסחים וכרבה קריבה.
פ "ד  ב , חלק  המשנה' ('מרכבת ה"ו פ "ד פסח  קרבן בהל'
וכן  כאן. רוקח ' 'מעשה כאן. א וחלק  שם, פסח  קרבן מהל'
כסף ֿמשנה  וראה שם. בפסחים, ה'מאירי ' בדברי  נראה

כאן). וראה 22)ולחםֿמשנה תימן, כת"י  לפי  הוא (כן
בהמה.23)להלן). שיפול 24)מעשר לאחר שאפילו

בהמשך  להלן ראה קרבן, בדמיהם מביא אינו מום, בהם
ובה"ב . זו (וראה 25)הלכה ב . ה, בתמורה ורבא, אביי 

קודש  דיבורֿהמתחיל שם וב 'תוספות' לז: וזבחים כא. שם
כאן). ובלחםֿמשנה (שמות 26)הם, נאמר בבכור שהרי 

כז, (ויקרא נאמר ובמעשר רחם", פטר כל "והעברת יב ) יג,
מבכור  מעשר ולמדו השבט ", תחת יעבור אשר "כל לב )

לז:). (חולין עברה" "עברה בכור 27)בגזירהֿשוה של
מעשר. הבכור 28)ושל "תמורת א: כא, תמורה משנה,

במומן  ויאכלו וכמעשר כבכור אלו הרי  וכו', והמעשר
לבעלים".

.29 OÚn‰ ˙eÓ˙e ,ÌÈ‰kÏ  BÎa‰ ˙eÓz¿««¿«…¬ƒ¿«««¬≈
ÌÈÏÚaÏ30OÚÓe BÎa ÔÈ„Bt ÔÈ‡L ÌLÎe .ÏÙpL «¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«¬≈∆»«
ÌeÓ Ô‰a31ÁaÊÓ Èeq‡ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,32Ck , »∆¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«»

Ô˙eÓz ÌÈ„Bt ÔÈ‡33. ≈ƒ¿»»

וכו'"29) הבכור ו"תמורת הפסק , כאן אין תימן, (בכת"י 
תמורת  ותאכל מום בם שיפול "עד שלפניו: למה מחובר

נכון). וכן וכו'", וכהנים שאמרו 30)הבכור מה כלומר,
כבכור  אלו הרי  והמעשר הבכור "תמורת שם במשנה
שהמעשר  כשם היינו לבעלים", במומן ויאכלו וכמעשר
כן  כמו בעליו, והם לכהנים שייך והבכור לבעלים, שייך
הבעלים  שהם לכהנים, והבכור לבעלים המעשר תמורתם:
משאלת  - א ט , בזבחים נראה וכן שהמיר. הישראל ולא שלו
אם  "אימא, – שלמים שהוא הפסח  מותר בעניין הגמרא
 ֿ והוא לכהן", ליתביה וכו' בכור שיהיה בכור לשם שחטו
קודש", יהיה ותמורתו הוא "והיה בה שכתוב  לתמורה הדין
עה: (זבחים ה'תוספות' דעת אבל לכהן, שייכת שהיא
היינו  לבעלים, הבכור שתמורת "בכור") דיבורֿהמתחיל
שמח '). ('אור ה"ו פ "ד להלן וראה לכהן, ולא לישראל

לעניין 31) הי "ז בכורות מהל' בפ "א רבינו שכתב  מה ראה
בהמה. מעשר לעניין ה"הֿו שם ובפ "ו פ "א 32)בכור,
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בר 33)הי "ב . רמי  של בעייתו רבא פשט  - ב  עה, בזבחים
ומעשר  "בכור מהברייתא בכור, תמורת לעניין חמא,
(וראה  בהן" כיוצא ותמורתן תמורה עושין שהוממו,
לעניין  כן מפורש - ב  יג, ובתמורה שם). הנ"ל ב 'תוספות'

איתן'). ('יד נגאלת שאינה בהמה, מעשר תמורת

.‚ÌÈÓÏL dÈˆÁÂ ‰ÏBÚ dÈˆÁ dLÈc˜‰L ‰Ó‰a34 ¿≈»∆ƒ¿ƒ»∆¿»»¿∆¿»¿»ƒ
d˙eÓz35‰BÓk36dÈ‡L Lc˜‰ ˙Ó‰a Ïk ÔÎÂ . ¿»»»»¿≈»∆¡«∆¿≈∆≈»

dLc˜‰ ˙lÁz ÈtÓ ‰˜37‰BÓk d˙eÓz È‰ 38. ¿≈»ƒ¿≈¿ƒ«∆¿≈»¬≈¿»»»»
BÊ È‰  ‰ÏBÚ dÈˆÁÂ ‰eÓz BÊ ‰Ó‰a ÈˆÁ : Ó‡»«¬ƒ¿≈»¿»¿∆¿»»¬≈

‰ÏBÚ ˜z39˜z  OÚÓ dÈˆÁÂ ‰ÏBÚ dÈˆÁ . ƒ¿«»∆¿»»¿∆¿»«¬≈ƒ¿«
‰ÏBÚ40OÚÓ dÈˆÁÂ ‰eÓz dÈˆÁ .41BÊ È‰  »∆¿»¿»¿∆¿»«¬≈¬≈

˜ÙÒ42.‰˜ dÈ‡Â , »≈¿≈»¿≈»

בה 34) שיפול עד רועה אלא קריבה ואינה "קדושה שהיא
שלמים  דמיה ובחצי  עולה דמיה בחצי  ויביא ותמכר מום
ה"ד). פ "ב  למעלה וראה ה"ג, הקרבנות מעשה מהל' (פט "ו

בה.35) המיר עד 36)אם תרעה אלא קריבה שאינה
דמיה  ובחצי  עולה דמיה בחצי  ויביא ותמכר, מום בה שיפול

א. כו, תמורה בברייתא והוא שהכוונה 37)שלמים. נראה,
לה  נולד ואחרֿכך תמימה הקדיש או עובר, מום לבעלת
ורובע  הי "ג) פ "א (למעלה תמורה שעושות קבוע , מום
נקבה  והמפריש הי "ח ), שם (למעלה בהן וכיוצא ונרבע 
אינן  שכולן הכ"א), (שם לאשמו או לעולתו או לפסחו
מהל' (פ "ג קבוע  מום בהן שנופל אחר נפדות אלא קריבות
הט "זֿיז, המוקדשין פסולי  מהל' פ "ד ה"י . מזבח  איסורי 

ה"ד). פסח  קרבן מהל' בהמה,38)ופ "ד מדין נלמד
 ֿ (כסף  שלמעלה שלמים, וחצייה עולה חצייה שהקדישה

חצייה 39)משנה). אמר אביי , "אמר ב : כו, [בתמורה
"ואפשר  קריבה". עולה הכל דברי  מעשר, וחצייה עולה

וחצייה שבנוסח  עולה חצייה מצא רבינו) של =) שלו אות
וראה  (הראב "ד, וכו'" קריבה עולה הכל דברי  תמורה,
שהיה  נראה "ורבינו משנה': ה'כסף  כתב  זה וכעין להלן).
עולה, וחצייה תמורה חצייה דאמר היכא מודים, הכל גורס 
עולה". תקרב  מעשר, וחצייה עולה חצייה קריבה. הכל דברי 
שאסור  =) איסורא דאיכא "כיון בזה הטעים והראב "ד
דטעה  הוא ולבסוף  לאיסורא, מעיקרא איכוין לא להמיר)
גירסתו  לפי  אלא אינו זה אבל והמיר". ונמלך) =) ואימליך
"חצי רבינו דברי  לפי  אבל תמורה", וחצייה עולה  "חצייה

תמור  זו "תמורה"בהמה שהקדים עולה" וחצייה ה,
כמו  לומר וצריך הראב "ד. כדברי  לומר אין ל"עולה",
שאין  שאע "פ  קטז), הערה הט "ז, (פ "א למעלה שכתבנו
זו  בהמה של ראשה או "לבה אמר אם באיברים, ממירים
"חצי באומר כאן כן ואם בכולה, קדושה פשטה תמורה"
אין  לשתיהן, נתכוון שוודאי  עולה, וחציה תמורה זו בהמה
התמורה, של החצי  ע "י  בכולה הקדושה להתפשטות מקום
התמורה  חלה לא שכך ומכיון עולה, – השני  החצי  שהרי 
העולה  חצי  זאת, ולעומת באיברים, ממירים אין שהרי  כלל,
פשטה  ושוב  עולה חצי  להקדיש אפשר שהרי  נשאר, –

להלן]. וראה בכולה, למעלה 40)קדושה כמו כאן, [אף 
הוא  וכן (הראב "ד, לחצאין בהמה מעשר אין בתמורה,
לומר  שייך לא עולה, הוא השני  והחצי  והואיל נ.) בעירובין

פשטה  ושוב  עולה, חצי  רק  ונשאר בכולה, קדושה פשטה
כנ"ל]. בכולה אינו 41)קדושה מהם אחד ואף  [הואיל

"פשטה  מהם אחד באף  שייך ולא והואיל לחצאין, נתפס 
על  – כנגדו עומד השני  אחד שכל כיון בכולה", קדושה
חצייה  או תמורה חצייה או לומר היתה שכוונתו כרחנו

שמח ']. ב 'אור ועי ' לתמורה 42)מעשר, כוונתו אם
לו  שיש בהמה למעשר כוונתו או הקרבנות, בכל הנוהגת

שם). (תמורה אחרות חומרות

.„BÚ ÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰43ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â , ««¿ƒ«¬«≈¿≈»ƒ«
‰ÓÈÓz44da „ÏB Ck Á‡Â ,45,˙ÈcÙÂ Úe˜ ÌeÓ ¿ƒ»¿««»«»»«¿ƒ¿≈

‰eÓz BÊ È‰  ˙ÈcÙpL Á‡ da ÈÓ‰Â46dÈ‡Â , ¿≈ƒ»««∆ƒ¿≈¬≈¿»¿≈»
˙ÈcÙ dÈ‡Â ‰˜47˙eÓzL „Ú dÁÈpÓ ‡l‡ ,48. ¿≈»¿≈»ƒ¿≈∆»«ƒ»«∆»

‰ÈeÁ„ ‰M„˜ ÁkÓ ‰‡aL ÈtÓ  ‰˜ dÈ‡49, ≈»¿≈»ƒ¿≈∆»»ƒ…«¿À»¿»
dBÈ„t Ot˙Ï d˙M„˜ ÁÎa ÔÈ‡L  ˙ÈcÙ dÈ‡Â50. ¿≈»ƒ¿≈∆≈¿…«¿À»»ƒ¿…ƒ¿»

(למעלה 43) תמורה עושה אינה קבוע , מום בעלת שאילו
הי "ג). תמימה.44)פ "א בהמה הקדיש כלומר,

העובר.45) המום לבעלת או לתמימה כלומר,
פדיונו,46) לאחר בין פדיונו לפני  "בין א: טז, בבכורות

כדי דבר לכל לחולין יוצאים "אינם שהרי  תמורה", עושה
ועי ' ה"ה, (להלן פדיונם" אחר ועבודה בגיזה מותרים שיהיו

"ותמורה"). ד"ה שם אפשרות 47)'תוספות' אין כלומר,
זאת. תמורה בר 48)לפדות רבה בשם נחמן רב  דברי 
שם. בבכורות שנפדתה 49)אבוה, בבהמה אותה שהתפיס 

שם.50)כבר. בכורות,

.‰ÔÈÚe˜ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa eÈ‰L ˙BeÓz‰ Ïk»«¿∆»«¬≈ƒ¿ƒ
Ô˙lÁzÓ51ÏÎÏ ÔÈlÁÏ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â ,e„tÈ el‡ È‰  ƒ¿ƒ»»¬≈≈ƒ»¿≈»¿ƒ¿Àƒ¿»

ÔBÈ„t Á‡ ‰„BÚÂ ‰f‚a ÔÈzÓ eÈ‰iL È„k c52. »»¿≈∆ƒ¿À»ƒ¿ƒ»«¬»««ƒ¿»
Úe˜ ÌeÓ ˙ÏÚa ÏÚ ‰eÓ˙a ‰ÏÁ ‰M„w‰L53, ∆«¿À»»»ƒ¿»««¬«»«

ÏÚa ‡e‰ Ô‡k eÓ‡‰ ÚÂ ,BËa Ú B‡ :Ó‡pL∆∆¡««¿¿«»»»««
ÌeÓ54ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,Ôa˜Ï Èe‡ BÈ‡L Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈∆≈»¿»¿»¿««ƒ≈

L„w ‰È‰È Ba e˙k55. »ƒ¿∆…∆

מתחילתן,51) קבועים מומין בעלי  שהיו אף ֿעלֿפי  כלומר,
מום. בהם נפל ואח "כ מתחילתן תמימים היו אם וכלֿשכן

א.52) יז, ב . טז, תמורה אע "פ 53)משנה, כלומר,
בגיזה  מותר בתחילה, מום בעל הקדיש אם שבהקדש
שלא  לפי  ה"ט ), מעילה מהל' פ "א (ראה פדייה אחר ועבודה
בתמורה  – בלבד דמים קדושת אלא הגוף  קדושת עליו חלה

מום. בעל על אף  הגוף  קדושת במשנה,54)חלה ראה
א. ט , א.55)תמורה יז, שם רש"י  ראה

.ÂÌÈÁÊa ‰Ú˙pL ‰ÏBÚ56ÈÓ‰Â57ÔÓ ˙Á‡a »∆ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿««ƒ
˙BBÚz‰58‡ÈÓ ‰Ê È‰ 59:ÓB‡Â ˙Á‡ ‰Ó‰a ««¬¬≈∆≈ƒ¿≈»«∆∆¿≈

ÌÈÓÏL BÊ ‰Ó‰a È‰  BÊ ‡È‰ ‰ÏBÚ ˙eÓz Ì‡60, ƒ¿«»ƒ¬≈¿≈»¿»ƒ
‰ÏBÚ BÊ ‰Ó‰a È‰  BÊ ‡È‰ ÌÈÓÏL ˙eÓz Ì‡Â61. ¿ƒ¿«¿»ƒƒ¬≈¿≈»»

ÌÈÓÏLe ‰ÏBÚk ‰eÓz‰ ÌÚ ‡È‰L ‰Ó‰a‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»«¿≈»∆≈ƒƒ«¿»¿»¿»ƒ
‰Êa ‰Ê eÚ˙pL62ÈÓ‰Â ÊÁ .63Ô‰È˙MÓ ˙Á‡a ∆ƒ¿»¿∆»∆»«¿≈ƒ¿««ƒ¿≈∆

ÈÓ‰ Ô‰Ó BÊ È‡a Úe„È ÔÈ‡Â64ÁÊ ‡ÈÓ 65Á‡ ¿≈»«¿≈≈∆≈ƒ≈ƒ∆««≈
‰iM‰ ‰eÓz‰ ÏÚ ÓB‡Â B˙Èa CBzÓ66˙eÓz Ì‡ : ƒ≈¿≈««¿»«¿ƒ»ƒ¿«
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קעו                
         

‰eÓz67BÊ ‡È‰68ÔÈlÁ ‡È‰L BÊ È‰ 69Ì‡Â , ¿»ƒ¬≈∆≈ƒÀƒ¿ƒ
‡È‰ ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ ˙eÓz70‡È‰L ‰Ê È‰ 71 ¿«»¿»ƒƒ¬≈∆∆≈ƒ

ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ72‰eÓz‰ ÌÚ ‡È‰L ‰Ê È‰Â . »¿»ƒ«¬≈∆∆≈ƒƒ«¿»
‰eÓ˙e ÁÊk ‰iM‰73Îe .‰Êa ‰Ê eÚ˙pL «¿ƒ»¿∆«¿»∆ƒ¿»¿∆»∆¿»

ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a ˙BBÚz‰ ÔÈ„ e‡a74. ≈«¿ƒ««¬¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ

(הוצאת 56) פ "ג תמורה בתוספתא – בשלמים כלומר,
ירעה  בזבחים, שנתערבה "עולה :(13 ,555 עמ ' צוקרמנדל
שבהן  יפה בדמי  ויביא וימכרו, שיסתאבו עד ירעו) (צ "ל:
מהל' בפ "ו רבינו והביאה עולה". שבהן יפה ובדמי  זבח ,

ה"הֿו. המוקדשין שם.57)פסולי  ואינו 58)בתוספתא,
הראשונה  זו תמורה והרי  שם). (תוספתא, מהן באיזה יודע 
המזבח , על להקריבה אפשר ואי  שלמים, ספק  עולה ספק 
ויביא  אותה ויפדה מום בה ויפול שתסתאב  עד תרעה אלא
ויביא  האלה, הקרבנות משני  אחד שלמים, או עולה בדמיה
מום  בה שיפול עד שמא שחששו אלא השני . לקרבן מביתו
ולכן  אחד, קרבן על אלא יפדו ולא הוא שספק  ישכחו –
לפניו  שיהיו כדי  כדלקמן, אחרת, בהמה לקחת הצריכוהו
שניהם  יפדו מומים, בהם ויפלו ולכשיסתאבו קרבנות, שני 

ראב "ד). ועי ' שם.59)(לחםֿמשנה, תוספתא,
נדבה.60) מקדישה כנ"ל.61)כלומר, שדינם 62)נדבה

שם, המוקדשין פסולי  מהל' בפ "ו ומפורש למעלה, נתבאר
וכו'. שיסתאבו עד שם.63)שירעו שאם 64)תוספתא,

" חולין זו הרי  – (הראשונה) התמורה בזו שהמיר שאין ידע 
עכשיו  אבל הט "ו) פ "א (למעלה תמורה" עושה התמורה
שהם  ספקות בשני  מוטלת היא הרי  המיר, באיזו יודע  שאינו
ב ' חולין, היא והרי  התמורה תמורת היא שמא א' שלשה:
שלמים, ספק  עולה ספק  שהיא השניה, תמורת היא שמא
שתסתאב  עד שתרעה אפשר אי  בזה וגם כמותה, היא והרי 
על  ויפדוה ישכחוה שמא אחת, שהביא כיון מספק  ותיפדה

לחםֿמשנה). בשם (כנ"ל כלומר,65)אחת שם. תוספתא,

(כסף ֿמשנה). חולין אחד 66)בהמת על שהמירה
פסח ). וקרבן ספק  תמורת =) השניה מהתערובת

ראשונה.67) תמורה תמורת התמורה 68)כלומר, זו
נשאר 69)השניה. ביתו מתוך שהביא החולין כלומר,

היא  שעמה השניה התמורה, גם שהרי  שהיה, כמו חולין
הט "ו). (ובפ "א למעלה כמבואר כלומר,70)חולין,

אותה  שהביא האחרת, הבהמה תמורת היא השניה התמורה
הקרבן). ספק  (היא הראשונה התמורה כלומר,71)בצירוף 

מביתו. שהביא השניה 72)החולין התמורה אם כלומר,
ואם  לשלמים, החולין זו מקדיש הוא הרי  – עולה היא
לעולה. זו הרי  – שלמים היא השניה התמורה

יש 73) (שהרי  תמורה וספק  זבח  ספק  כלומר, שם. תוספתא,
חולין). ספק  פ "ו.74)גם

.ÊOÚÓa B‡ BÎa eÚ˙pL ÌÈÓÏL75ÈÓ‰Â ¿»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿¿«¬≈¿≈ƒ
Ô‰Ó „Á‡a76˜È ‡Ï ‰Ê È‰ 77„Ú ‰ÚÈ ‡l‡ , ¿∆»≈∆¬≈∆…ƒ¿«∆»ƒ¿∆«

‰„tÈÂ ÌeÓ Ba ÏtiL78OÚnÎ B‡ BÎak ÏÎ‡ÈÂ , ∆ƒ…¿ƒ»∆¿≈»≈«¿««¬≈
e‡aL BÓk79. ¿∆≈«¿

בבכור,75) שנתערבו "שלמים פ "ג: תמורה תוספתא,
מהל' בפ "ו (וראה כבכור" ויאכלו שיסתאבו עד ירעו שניהם
שהוא  זה את לפדות שצריך (וברור הי "ד). המוקדשין פסולי 

כדלהלן). הוא, מי  יודע  שאינו אע "פ  כן,76)שלמים, ואם
מעשר). (או בכור ספק  שלמים ספק  היא התמורה

אינם 77) המעשר) (או הבכור תמורת שהרי  שם, תוספתא
ה"ב ). למעלה (ראה במומם נאכלים אלא אף 78)קריבים,

צריכים  אינם מום, בהן שנפל והמעשר הבכור שתמורות
תמורת  משום פדיון כאן צריך – ה"ב ) (למעלה פדיון
ה"א). (למעלה כשלמים שלמים תמורת שדין שלמים,
המילה  חסרה תימן, ובכת"י  וויניציאה רומי  ובדפוס 
שמח '. ו'אור רוקח ' 'מעשה משנה' ב 'לחם וראה "ויפדה",

ה"ב .79) למעלה



      

ה'תשע"ח  ניסן  ט "ז ראשון  יום 

 





   1 
החמה.1) שנת ימי 

.‡,ÌÈÓB‡L Ï‡OÈ ÈÓÎÁÓ LÈ  ‰nÁ‰ ˙L¿«««»≈≈«¿≈ƒ¿»≈∆¿ƒ
,ÌBÈ ÚÈe ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁ ˙B‡Ó LÏL ‡È‰L∆ƒ¿≈¬ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«
˙BÁt ‡e‰L ,ÌÈÓB‡L Ô‰Ó LÈÂ ;˙BÚL LL ‡e‰L∆≈»¿≈≈∆∆¿ƒ∆»
˙˜ÏÁÓ Ô‰ÈÈa LÈ ÒÙe ÔÂÈ ÈÓÎÁ ÔÎÂ .ÌBi‰ ÚÈÓ≈¿ƒ««¿≈«¿≈»»»«≈≈≈∆«¬…∆

.‰Ê „a¿»»∆

."Ò˘ ‡È‰L ÓB‡ ‡e‰L ÈÓ,ÌBÈ ÚÈe ÌBÈ ‰ ƒ∆≈∆ƒ¿ƒ«

˙Á‡ ‰ÚL ‰L ‰OÚ ÚLz ÏL BÊÁÓ ÏkÓ ‡MÈƒ»≈ƒ»«¬∆¿«∆¿≈»»»»««
BÓk ,ÌÈ˜ÏÁ ‰MÓÁÂ ÌÈBÓLe ˙B‡Ó Úa‡Â¿«¿«≈¿ƒ«¬ƒ»¬»ƒ¿

‰Ùe˜˙Ï ‰Ùe˜z ÔÈa ‰È‰ÈÂ ,eÓ‡L2ÌÈÚL˙Â „Á‡ ∆»«¿¿ƒ¿∆≈¿»ƒ¿»∆»¿ƒ¿ƒ
˙Á‡ ‰Ùe˜z Ú„zMÓe .‰ÚL ÈˆÁÂ ˙BÚL ÚLÂ ÌBÈ¿∆«»«¬ƒ»»ƒ∆≈«¿»««
‰pnÓ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙z ,‡È‰ ‰ÚL BÊÈ‡a ÌBÈ ‰Ê È‡a¿≈∆¿≈»»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ∆»
,˙ÈLÈÏMÏ ‰iM‰ ÔÓe ,‰ÈÁ‡L ‰iM‰ ‰Ùe˜zÏ«¿»«¿ƒ»∆«¬∆»ƒ«¿ƒ»«¿ƒƒ

.ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú«»»

האביב ;2) התחלת - ניסן תקופת בשנה: תקופות ארבע 
התחלת  - תשרי  תקופת הקיץ ; התחלת - תמוז תקופת

החורף . התחלת - טבת תקופת הסתיו;

.‚Ba ÒkzL ˜ÏÁ‰Â ‰ÚM‰ ‡È‰ ÔÒÈ ˙Ùe˜z¿«ƒ»ƒ«»»¿«≈∆∆ƒ»≈
˙BÈ‰  Êenz ˙Ùe˜˙e ,‰ÏË ÏfÓ L‡a LÓM‰«∆∆¿…««»∆¿««¡
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קעז                 
         

˙BÈ‰  ÈLz ˙Ùe˜˙e ,ÔËÒ ÏfÓ L‡a LÓM‰«∆∆¿…«««¿»¿«ƒ¿≈¡
˙BÈ‰  ˙Ë ˙Ùe˜˙e ,ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ L‡a LÓM‰«∆∆¿…««…¿«ƒ¿«≈≈¡

È„b ÏfÓ L‡a LÓM‰3‰Ma ‰˙È‰ ÔÒÈ ˙Ùe˜˙e . «∆∆¿…««¿ƒ¿«ƒ»»¿»«»»
„ÏBÓ Ì„˜ ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ‰ÈˆÈ ÏL ‰BL‡‰»ƒ»∆¿ƒ»¿ƒ∆¿∆…∆«
˙B‡Ó LLÂ ,˙BÚL ÚL˙Â ,ÌÈÓÈ ‰ÚLa :ÔÒÈƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿≈«»¿≈≈

."Ó˙ Ë"Ê :dÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ÌÈLe¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒƒ»»

מזלות.3) עשר שנים מנו הקדמונים כוכבים. קבוצת = מזל

.„‰nk ‰lÁz Ú„z :‡È‰ Ck ‰Ùe˜z‰ ÔBaLÁ Cc∆∆∆¿«¿»»ƒ≈«¿ƒ»«»
BÊÁn‰ „Ú ‰ÈˆÈ‰ ˙MÓ ÌÈÓÏL ÔÈBÊÁÓ«¬ƒ¿≈ƒƒ¿««¿ƒ»«««¬
‰"Ù˙Â ˙Á‡ ‰ÚL Ô‰Ó BÊÁÓ ÏÎÏ Á˜Â ,‰ˆzL∆ƒ¿∆¿«¿»«¬≈∆»»««¿
 ˙BÚM‰ ÏÎÂ ,˙BÚL  ÌÈ˜ÏÁ‰ Ïk ıa˜ ;ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ«≈»«¬»ƒ»¿»«»
LLÂ ˙BÚL ÚL˙Â ÌÈÓÈ ‰ÚL Ïk‰ ÔÓ Ú‚˙Â ,ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒ¿«ƒ«…ƒ¿»»ƒ¿≈«»¿≈
B˙B‡ ÛÈÒBz ‡M‰Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ÌÈLe ˙B‡Ó≈¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿«¿»ƒ
‡ˆÈ ;BÊÁn‰ ÔÓ ‰BL‡ ‰L ÏL ÔÒÈ „ÏBÓ ÏÚ««ƒ»∆»»ƒ»ƒ««¬≈≈
ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰z L„Áa ‰nÎe ‰ÚL BÊ È‡a EÏ¿¿≈»»¿«»«…∆ƒ¿∆¿«ƒ»
˙BÓÏ ÏÈÁ˙z ‰pnÓe ,BÊÁn‰ ÔÓ ‰M‰ d˙B‡ ÏL∆»«»»ƒ««¬ƒ∆»«¿ƒƒ¿
‰Ùe˜z ÏÎÏ ‰ˆÁÓe ˙BÚL ÚLÂ ÌBÈ ÌÈÚL˙Â „Á‡∆»¿ƒ¿ƒ¿∆«»∆¡»¿»¿»
,BÊ ‰L ÏL ÔÒÈ ˙Ùe˜z Ú„ÈÏ ‰ˆz Ì‡Â .‰Ùe˜˙e¿»¿ƒƒ¿∆≈«¿«ƒ»∆»»
Á˜  Ba „ÓBÚ ‰z‡L BÊÁna CÎÂ Ck ˙L ‡È‰L∆ƒ¿«»»»««¬∆«»≈«
,BÊÁÓ ÏÎÏ ‰"Ù˙Â ‰ÚL ÌÈÓÏM‰ ÔÈBÊÁn‰ ÏÎÏ¿»««¬ƒ«¿≈ƒ»»¿¿»«¬
‰OÚ  BÊÁn‰ ÔÓ eÓÏML ˙BeÓb‰ ÌÈM‰ ÏÎÏe¿»«»ƒ«¿∆»¿ƒ««¬¬»»
ÌÈ˜ÏÁ ‰Úa‡Â ÌÈ˙‡Óe ˙BÚL ÌÈOÚÂ ˙Á‡Â ÌÈÓÈ»ƒ¿««¿∆¿ƒ»»«ƒ¿«¿»»¬»ƒ

L epnÓ Ú‚˙Â ,Ïk‰ ıa˜Â ,‰L ÏÎÏÌÈÓÈ ‰Ú ¿»»»¿«≈«…¿ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»»ƒ
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ÌÈLe ˙B‡Ó LLÂ ˙BÚL ÚL˙Â¿≈«»¿≈≈¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ
ÌBÈ ÌÈOÚÂ ‰ÚLz  ‰l‰ ÈL„Á ÌÎÈÏLz ‡M‰Â¿«¿»«¿ƒ≈»¿≈«¿»»ƒ¿»¿∆¿ƒ
ÌÈÚL˙Â LÏLÂ ˙B‡Ó ÚLe ˙BÚL ‰OÚ ÌÈzLe¿≈∆¿≈»¿«≈¿»¿ƒ¿ƒ
B˙B‡ ÛÈÒBz  ‰l‰ L„ÁÓ ˙BÁt ‡Lp‰Â ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿«ƒ¿»»≈…∆«¿»»ƒ
˙Ùe˜z ÔÓÊ Ú„˙Â ,‰M‰ d˙B‡ ÏL ÔÒÈ „ÏBÓ ÏÚ««ƒ»∆»«»»¿≈«¿«¿«
‰nÎe ‡È‰ L„Áa ÌBÈ ‰nÎa ‰M‰ d˙B‡ ÏL ÔÒÈƒ»∆»«»»¿«»«…∆ƒ¿«»
‡l‡ ÌÏBÚÏ dÈ‡ ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÒÈ ˙Ùe˜z .‰ÚL»»¿«ƒ»¿ƒ∆¿∆≈»¿»∆»
˙lÁ˙a B‡ ,‰ÏÈl‰ ÈˆÁa B‡ ,‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙a B‡ƒ¿ƒ«««¿»«¬ƒ««¿»ƒ¿ƒ«
dÈ‡ ÌÏBÚÏ Êenz ˙Ùe˜˙e ;ÌBi‰ ÈˆÁa B‡ ,ÌBi‰««¬ƒ«¿««¿»≈»
˙Á‡ ‰ÚLa B‡ ,‰ˆÁÓe ˙BÚL ÚLa B‡ ‡l‡∆»¿∆«»∆¡»¿»»««
ÌÏBÚÏ ÈLz ˙Ùe˜˙e ;‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ,‰ˆÁÓe∆¡»≈«≈««¿»¿«ƒ¿≈¿»
ÌBia ÔÈa ,˙BÚL LÏLa B‡ ,˙BÚL ÚL˙a ‡l‡ dÈ‡≈»∆»¿≈«»¿»»≈«
B‡ ‡l‡ dÈ‡ ÌÏBÚÏ ˙Ë ˙Ùe˜˙e ;‰ÏÈla ÔÈa≈««¿»¿«≈≈¿»≈»∆»
ÔÈa ,‰ˆÁÓe ˙BÚL Úa‡a B‡ ,‰ˆÁÓe ˙BÚL OÚa¿∆∆»∆¡»¿«¿«»∆¡»≈
ÈÓÈÓ ÌBÈ ‰Ê È‡a Ú„ÈÏ ‰ˆz Ì‡ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia«≈««¿»ƒƒ¿∆≈«¿≈∆ƒ≈
ÌÈL Á˜  ‰Ùe˜z‰ ‰È‰z ‰ÚL BÊ È‡e ÚeM‰«»«¿≈»»ƒ¿∆«¿»«»ƒ
,‰ˆzL ‰L „Ú ‰ÈˆÈ‰ ˙MÓ eÚL ˙BeÓb¿∆»¿ƒ¿««¿ƒ»«»»∆ƒ¿∆
,ÌÈOÚÂ ‰BÓL ÌÈOÚÂ ‰BÓL Ïk‰ CÏL‰Â¿«¿≈«…¿»¿∆¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
ÌBÈ ‰L ÏÎÏ Á˜  ÌÈOÚÂ ‰BÓMÓ ˙BÈ ‡Lp‰Â¿«ƒ¿»≈ƒ¿»¿∆¿ƒ«¿»»»
,‰LÏL ÂÈÏÚ ÛÒB‰Â ,Ïk‰ ıa˜Â ,˙BÚL LL „Á‡∆»≈»¿«≈«…¿≈»»¿»
ÔÓe ÌÈÓi‰ ÔÓ ‡Lp‰Â ,‰ÚL ‰ÚL Ïk‰ CÏL‰Â¿«¿≈«…ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ«»ƒƒ
,˙aLa „Á‡ ÏÈÏ ˙lÁzÓ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙z ˙BÚM‰«»«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«≈∆»¿«»

‰nÏÂ .ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰z Ba ÔBaLÁ‰ ÚÈbÈ L‡ÏÂ¿«¬∆«ƒ««∆¿ƒ¿∆¿«ƒ»¿»»
˙L ÏL ‰BL‡ ‰Ùe˜zL ÈÙÏ ?‰LÏL ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿»¿ƒ∆¿»ƒ»∆¿«

.ÈÚÈ ÏÈÏ ˙lÁ˙a ‰˙È‰ ‰ÈˆÈ¿ƒ»»¿»ƒ¿ƒ«≈¿ƒƒ

.‰ÔÒÈ ˙Ùe˜z Ú„ÈÏ eÈˆL È‰ ?„ˆÈk4˙L ÏL ≈«¬≈∆»ƒ≈«¿«ƒ»∆¿«
 ‰ÈˆÈÏ ÌÈÙÏ‡ ˙Úa‡Â ÌÈLÏL ˙B‡Ó ÚL¿̇«≈¿ƒ¿«¿««¬»ƒ«¿ƒ»
,ÌÈOÚÂ ‰BÓL ÌÈOÚÂ ‰BÓL Ïk‰ CÈÏLzLk¿∆«¿ƒ«…¿»¿∆¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
˙BÚL LLÂ „Á‡ ÌBÈ dÏ Áwz ;˙Á‡ ‰L ‡Mzƒ»≈»»««ƒ«»∆»¿≈»
ÏÈÏa ÔÒÈ ˙Ùe˜z ˙‡ˆÓ ,LÏL ÂÈÏÚ ÛÈÒB˙Â¿ƒ»»»ƒ¿≈¿«ƒ»¿≈
ÚL ‰ÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe .‰ÏÈla ˙BÚL LL ÈLÈÓÁ¬ƒƒ≈»««¿»¿∆ƒ»∆»∆«
‰ÚLa Êenz ˙Ùe˜z ‰È‰z È‰  ‰ˆÁÓe ˙BÚL»∆¡»¬≈ƒ¿∆¿««¿»»
˙BÚL ÚL ‰ÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe ;ÈLÈÓÁ ÌBiÓ ‰ˆÁÓe∆¡»ƒ¬ƒƒ¿∆ƒ»∆»∆«»
ÌBiÓ ˙BÚL ÚL˙a ÈLz ˙Ùe˜z ‰È‰z  ‰ˆÁÓe∆¡»ƒ¿∆¿«ƒ¿≈¿≈«»ƒ
 ‰ˆÁÓe ˙BÚL ÚL ‰ÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe ;ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿∆ƒ»∆»∆«»∆¡»
ÏÈlÓ ‰ˆÁÓe ˙BÚL Úa‡a ˙Ë ˙Ùe˜z ‰È‰zƒ¿∆¿«≈≈¿«¿«»∆¡»ƒ≈
‰È‰z  ‰ˆÁÓe ˙BÚL ÚL ‰ÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe ;ÈMLƒƒ¿∆ƒ»∆»∆«»∆¡»ƒ¿∆
BÊ Cc ÏÚÂ .ÈML ÌBÈ ˙lÁ˙a ‰‡a‰ ÔÒÈ ˙Ùe˜z¿«ƒ»«»»ƒ¿ƒ«ƒƒ¿«∆∆

.‰Ùe˜z Á‡ ‰Ùe˜z ,ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú«»»¿»««¿»

  

       
     

בשנה  היתה   הדברי שכתיבת נמצא  זה  לפי  ,להבי וצרי
י "ז  שנת שהיא  זו  "...משנה  כותב  שאח "ז בהלכות אבל זו ,
לאחרי  שני שמונה   תתקל"ח  שנת שהיא  ר"ס  ממחזור
 בי  שני שמונה  של זמ מש שעבר יתכ לא  והרי  זה !
עצמו   " הרמב שכ י "א , פרק  לכתיבת ט' פרק  כתיבת
מה  לולי   וג . שני עשר נמשכה  חיבורו  שכתיבת כותב 
תתק "מ  בשנת נשלמה  חיבורו  שעריכת ידוע  הרי  שכתב 
שבתחילת  החודש  קידוש  הלכות שכתיבת יתכ אי וא "כ 
 זמ  לסו קרוב  היינו  תתקל"ח , בשנת היתה  החזקה " ה "יד 

הכתיבה .
חזר  ספרו   " הרמב שכתב  שלאחר ידוע  בזה : והביאור
במכתבו  (כנזכר מהדורות שלוש  או   בשתי ותיקנו  והגיהו 
את  רק  אלא  הספר כל את תיק שלא  ומוב לוניל) לחכמי 
י "א  פרק   בסו שכתב  מה  ,ולכ .תיקו  הצריכי  הדברי
היה  ליצירה "  אלפי וארבעת תתקל"ח  שנת "שהיא 
השנה  בכתיבת ולכ השניה , במהדורה  ההלכה  כשתיק
 התארי את ולא  התיקו בשעת בה  שעמד  השנה  את כתב 
ט' בפרק  שכתב  ומה  הראשונה , הכתיבה  שעת של היש
בשעת  שהיתה  כפי  השנה  נשארה  ולכ תיקו צרי היה  לא 

הכתיבה .
       

שעה.4) ובאיזו בשבוע  יום באיזה

.Â˙Ùe˜z ‰È‰z L„Áa ÌBÈ ‰nÎa Ú„ÈÏ ‰ˆz Ì‡ƒƒ¿∆≈«¿«»«…∆ƒ¿∆¿«
BÊ ‰L ÏL ÔÒÈ5ÈÓÈÓ ÌBÈ ‰Ê È‡a ‰lÁz Ú„z  ƒ»∆»»≈«¿ƒ»¿≈∆ƒ≈
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קעח                
         

,BÊ ‰L ÏL ÔÒÈ eÚa˜È ÌBÈ ‰Ê È‡e ,‰È‰z ÚeM‰«»«ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿¿ƒ»∆»»
ÏÎÏ Áw˙Â ,BÊÁn‰ ÔÓ eÚ ˙BeÓb ÌÈL ‰nÎÂ¿«»»ƒ¿»¿ƒ««¬¿ƒ«¿»
‰ÚL ÌÈÓi‰ ÌeÎÒ ÏÚ ÛÈÒB˙Â ,ÌBÈ OÚ „Á‡ ‰L»»««»»¿ƒ«¿«»ƒƒ¿»
,ÌÈLÏL ÌÈLÏL Ïk‰ CÏL‰Â ,el‡ ÌÈpÓÊa ÌÈÓÈ»ƒƒ¿«ƒ≈¿«¿≈«…¿ƒ¿ƒ
L‡Ó B˙BÓÏ ÏÈÁ˙z  ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ‡Lp‰Â¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿≈…
Ì‡Â ,ËeÓ  ‰Ùe˜z‰ ÌBÈÏ ÚÈbÈ Ì‡ ;ÔÒÈ L„Á…∆ƒ»ƒ«ƒ«¿«¿»»¿ƒ
ÏÚ ÌÈÓÈ ‰LÏL B‡ ÌÈÓÈ ÈL B‡ ÌBÈ ÛÒB‰  Â‡Ï»≈¿≈»ƒ¿»»ƒ«
‰M‰ ‰È‰z Ì‡Â .‰Ùe˜z‰ ÌBÈÏ ÚÈbiL „Ú ,ÔÈn‰«ƒ¿»«∆«ƒ«¿«¿»¿ƒƒ¿∆«»»
,ÈL „‡ L„Á L‡Ó ˙BÓÏ ÏÈÁ˙z  ˙aÚÓ¿À∆∆«¿ƒƒ¿≈……∆¬»≈ƒ
L„Á‰ ÔÓ ÌBi‰ B˙B‡a  ÔBaLÁ‰ ÚÈbiL ÌBiÏÂ¿«∆«ƒ««∆¿¿«ƒ«…∆

.‰Ùe˜z‰ ‰È‰zƒ¿∆«¿»

המדוייקת.5) השעה את לדעת בלי 

.Ê‰È‰z L„Áa ‰nÎa Ú„ÈÏ eÈˆL È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«¿«»«…∆ƒ¿∆
‡È‰L ,˙B‡Ó ÚL˙e ÌÈLÏL ˙L ÏL ÔÒÈ ˙Ùe˜z¿«ƒ»∆¿«¿ƒ¿«≈∆ƒ
ÔÒÈ L„Á L‡ e‡ˆÓ  Ò" BÊÁnÓ ˙ÈÚÈLz ‰L»»¿ƒƒƒ«¬»»……∆ƒ»
ÈÙÏe ;ÈLÈÓÁa ÔÒÈ ˙Ùe˜˙e ,ÈLÈÓÁa da Úa˜ƒ¿«»«¬ƒƒ¿«ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ
ÌÈM‰ eÈ‰È ,BÊÁnÏ ˙ÈÚÈLz BÊ ‰L ‰˙È‰L∆»¿»»»¿ƒƒ««¬ƒ¿«»ƒ
OÚ „Á‡ Ô‰Ó ‰L ÏÎÏ ÁwzLk ;‰BÓL ˙BeÓb‰«¿¿»¿∆ƒ«¿»»»≈∆««»»
ÈÒBz ;ÌÈBÓLe ‰BÓL ÌÈÓi‰ Ïk eÈ‰È ,ÌBÈÛ ƒ¿»«»ƒ¿»¿ƒƒ

Ïk‰ CÈÏLz ;ÌÈÚL˙Â ‰MÓÁ Ïk‰ È‰ ,‰ÚLƒ¿»¬≈«…¬ƒ»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ«…
ÏÈÁ˙zLk ;ÌÈÓÈ ‰MÓÁ e‡L ,ÌÈLÏL ÌÈLÏL¿ƒ¿ƒƒ¿¬¬ƒ»»ƒ¿∆«¿ƒ
‰È‰L ,ÔÒÈ L„Á L‡Ó ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ˙BÓÏƒ¿¬ƒ»»ƒ≈……∆ƒ»∆»»
ÔÈ‡L eÚ„È Îe ;ÈL ÌBÈÏ ÔBaLÁ‰ ÚÈbÈ ,ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ«ƒ««∆¿¿≈ƒ¿»»«¿∆≈
ÛÈÒBz CÎÈÙÏ ,ÈLÈÓÁa ‡l‡ ˙aMa ÈLa ‰Ùe˜z‰«¿»¿≈ƒ¿«»∆»«¬ƒƒ¿ƒ»ƒ
ÌBÈ ‡e‰L ,ÈLÈÓÁÏ ÚÈbzL „Ú ÌBÈ Á‡ ÌBÈ«««∆«ƒ««¬ƒƒ∆
ÈÈÓL ÌBÈa BÊ ‰La ÔÒÈ ˙Ùe˜z ˙‡ˆÓ ;‰Ùe˜z‰«¿»ƒ¿≈¿«ƒ»¿»»¿¿ƒƒ
‰L ÏÎa ‰OÚz ˙‡f‰ Cc‰ ÏÚÂ .ÔÒÈ L„ÁÓ≈…∆ƒ»¿««∆∆«…«¬∆¿»»»

.‰LÂ¿»»

.ÁÚÈbzL „Ú ÌBÈ Á‡ ÌBÈ ÛÈÒBz :eÓ‡L ‰Ê∆∆»«¿ƒ«««∆«ƒ«
‡l‡ ÛÈÒB‰Ï CÈˆ ‰È‰z ‡Ï ÌÏBÚÏ  ‰Ùe˜z‰ ÌBÈÏ¿«¿»¿»…ƒ¿∆»ƒ¿ƒ∆»
‡e‰ ÏB„‚ ‡ÏÙe .‰LÏL B‡ ÌÈL B‡ „Á‡ ÌBÈ∆»¿«ƒ¿»∆∆»
˙‡ˆÓ Ì‡Â .ÌÈÓÈ ‰Úa‡ ÛÈÒB‰Ï CÈˆ ‰È‰zL∆ƒ¿∆»ƒ¿ƒ«¿»»»ƒ¿ƒ»»»
˙ÈÚhL Ú„z  ‰Ê ÏÚ ÌBÈ ÛÈÒB‰Ï CÈˆ ‰z‡L∆«»»ƒ¿ƒ«∆≈«∆»ƒ»

.˜ec˜„a LÁ˙Â ÊÁ˙Â ,ÔBaLÁa«∆¿¿«¬…¿«¿…¿ƒ¿

ה'תשע"ח  ניסן  י"ז שני יום 

   1 
לתקופה.1) תקופה שבין הימים

.‡˙BÁt ‡e‰L ÓB‡ ‡e‰L ÈÓÏ ‰nÁ‰ ˙L¿«««»¿ƒ∆≈∆»
Ï‡OÈ ÈÓÎÁÓ  ÚÈÓ2LÏL :ÓB‡L ÈÓ LÈ ≈¿ƒ«≈«¿≈ƒ¿»≈≈ƒ∆≈¿

ÚL˙e ,˙BÚL LÓÁÂ ,ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁ ˙B‡Ó≈¬ƒ»¿ƒƒ¿»≈»¿«
ÌÈÚa‡Â ‰BÓLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚL˙Â ‰ÚL ˙B‡Ó≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¬»ƒ¿»¿«¿»ƒ

Ú‚3ÈÙÏe .˜ÏÁa ÌÈÚLÂ ‰MMÓ „Á‡  Ú‚‰Â . ∆«¿»∆«∆»ƒƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ
˙L ÏÚ ‰nÁ‰ ˙L ˙ÙÒBz ‰È‰z ‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆ƒ¿∆∆∆¿«««»«¿«

‰‡Óe ,‰ÚL ÌÈOÚÂ ˙Á‡Â ,ÌÈÓÈ ‰OÚ :‰l‰«¿»»¬»»»ƒ¿««¿∆¿ƒ»»≈»
ÔÓÈÒ .Ú‚ ÌÈÚa‡Â ‰BÓLe ,˜ÏÁ ÌÈOÚÂ „Á‡Â¿∆»¿∆¿ƒ≈∆¿»¿«¿»ƒ∆«ƒ»
BÊÁÓa ˙ÙÒBz ‡ˆÓ˙ ‡ÏÂ .Á"Ó ‡"Î˜ ‡"ÎÈ :Ì‰Ï»∆¿…ƒ¿»∆∆¿«¬
Ì‰Ó BÊÁÓ ÏÎa ‡l‡ ,ÏÏk ‰L ‰OÚ ÚLz ÏL∆¿«∆¿≈»»¿»∆»¿»«¬≈∆
˙BËeLt‰ ‰l‰ ÈL ÌÚ ‰nÁ‰ ÈL eÓÏLÈƒ¿¿¿≈««»ƒ¿≈«¿»»«¿

˙BaÚÓ‰Â4. ¿«¿À»

ה"א.2) פ "ט  ועי '3)עי ' אדא ", רב  ל"תקופת הכוונה
הבאה. ובהערה הקודמת המחזור 4)בהערה שנות י "ט 

הן  אדז"ט ) (גו"ח  שבהן העיבור חדשי  שבעת על הקטן
שעות, 12 יום, 29 לבנה. חדשי  וחמשה ושלושים מאתים

חלקים 793997 48/76 שעות, 5 יום, 365 = 235
השנים חלקים על הקטן, שהמחזור חשבו, המעברים .19

ואלה  אדא. רב  תקופת על בנוי  אדז"ט , גו"ח  שבו המעוברות
שעה  של הפרש קיים שמואל, תקופת לפי  .1 הנימוקים:
שנות  לי "ט  החמה שנות י "ט  בין חלקים ותפ "ה אחת
לפי ימים. של הפרש נצטבר בשנים מאות במשך הלבנה.
ממולד  מרוחקת תהיה ניסן של השמש שתקופת יצא, זה
הימים  כמספר ששיעורו מרחק  המחזור בראש ניסן
קרובה  שהתקופה לדעת, נוכחו למעשה אבל שנצטברו.
נגמרות  המחזור שנות וי "ט  המחזור, בראש ניסן למולד
ששנת  מכאן עודף . בלי  הלבנה חדשי  רל"ה עם בשווה
חלה  ניסן תקופת .2 שמואל. שקבע  מזו יותר קטנה החמה
תקופת  שאם אדא, רב  לדעת בהתאם בניסן ט "ז לפני  תמיד
(ראש  השנה את לעבר עלינו בניסן, ט "ז עד נמשכת טבת
ה"פירוש" הונא; רב  - שלנו בתלמוד הגירסה כא. השנה
ניסן  תקופת חלה שמואל, תקופת ולפי  "אדא"), רב  מביא

רבות העיבור ‡ÈÁפעמים שיסוד הסיקו, מכאן בניסן. ט "ז
רב  תקופת על מבוסס  הקטן במחזור אדז"ט  גו"ח  ,‡„‡של
ניסן תקופת תחול אדז"ט , גו"ח  מעברים אם ÈÙÏשלפיה,

בזה, כנראה מקורו אדא" רב  "תקופת השם בניסן. ט "ז
העיבור' 'יסודי  (עי ' הנ"ל אדא רב  לדברי  מתאים שהחשבון

סלונימסקי ). זעליג לחיים

.„Á‡ :‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ‰Ùe˜˙e ‰Ùe˜z Ïk ÔÈa≈»¿»¿»¿ƒ∆¿∆∆»
‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ ,˙BÚL ÚLÂ ,ÌBÈ ÌÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ¿∆«»«¬≈≈¿ƒ¿»
Ê"‡ˆ :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .Ú‚ ÌÈLÏLe „Á‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ OÚ»»¬»ƒ¿∆»¿ƒ∆«ƒ»»∆
È˙ÓÈ‡ ˙BÙe˜z‰ ÔÓ ‰Ùe˜z Ú„zLÎe .‡"Ï Ë"È˜˙¿∆≈«¿»ƒ«¿≈»«
‰Ùe˜z Ú„˙Â ,‰Ê ÔÈÓ Ú‚ B˙B‡Ó LÁz  ‰˙È‰»¿»«¿…≈∆«ƒ¿»∆¿≈«¿»
‡È‰L ‰M‰ ˙Ùe˜˙a e‡aL Cc‰ ÏÚ ,‰ÈÁ‡L∆«¬∆»««∆∆∆≈«¿ƒ¿««»»∆ƒ

ÚÈ5. ¿ƒ«

פ "ט .5) עי '

.‚‰BL‡ ‰La ‰˙È‰ ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÒÈ ˙Ùe˜z¿«ƒ»¿ƒ∆¿∆»¿»¿»»ƒ»
˙B‡Ó LLÂ ˙BÚL ÚL˙a ÔÒÈ „ÏBÓ Ì„˜ ‰ÈˆÈ ÏL∆¿ƒ»…∆«ƒ»¿≈«»¿≈≈

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ÌÈLe6."Ó˙ 'Ë :Ì‰Ï ÔÓÈÒ . ¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒƒ»»∆
,BÊÁÓ Ïk ÏL ‰BL‡ ‰L ÏÎa ,ÌÏBÚÏ ‡È‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿»¿»»»ƒ»∆»«¬
ÌÈLe ˙B‡Ó LLÂ ˙BÚL ÚL˙a ÔÒÈ „ÏBÓ Ì„…̃∆«ƒ»¿≈«»¿≈≈¿«ƒ

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â7. ¿«¿»ƒ¬»ƒ

אנו 6) שלפיה יהושע , רבי  דעת על מבוססת אדא רב  תקופת
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את  גם אלא התקופות, חשבון את רק  לא מניסן מונים
ט ', ד', היה ניסן מולד א). ח , השנה (ראש המולדות חשבון
יום  ליל בתחילת ט '). הערה ה"ג, פ "ט  למעלה (עי ' תרמ "ב 
התקופה  ניסן, תקופת היתה - המאורות כשנבראו - זה ד'

‰Â˘‡‰,ראשונה תשרי  תקופת היתה שמואל תקופת (לפי 
שלצורך מכאן ÔÂ˘Áאלא מניסן). מתחילים התקופות

תרמ "ב . ט ', ניסן למולד ניסן תקופת משום 7)שקדמה
המעוברות  (על הלבנה שנות י "ט  אדא, רב  תקופת שלפי 

שארית. ללא החמה, שנות לי "ט  שוות שבהן)

.„ÔÓ ‰BL‡ ‰L ÏL ÔÒÈ ˙Ùe˜z Ú„zLk¿∆≈«¿«ƒ»∆»»ƒ»ƒ
ÚLÂ ,ÌBÈ ÌÈÚL˙Â „Á‡ ‰pnÓ LÁz  BÊÁn‰««¬«¿…ƒ∆»∆»¿ƒ¿ƒ¿∆«
„Á‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ OÚ ‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ ,˙BÚL»«¬≈≈¿ƒ¿»»»¬»ƒ¿∆»
ÛBÒ „Ú ,‰Ùe˜˙e ‰Ùe˜z ÏÎÏ ,Ú‚ ÌÈLÏLe¿ƒ∆«¿»¿»¿»«

.BÊÁn‰««¬

.‰ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰z È˙Ó Ú„ÈÏ ‰ˆz Ì‡8ÈÙÏ ƒƒ¿∆≈«»«ƒ¿∆¿«ƒ»¿ƒ
ÔÓ eÚL ˙BeÓb ÌÈL ‰lÁz Ú„z  ‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆≈«¿ƒ»»ƒ¿∆»¿ƒ
‡"ÎÈ ‡È‰Â ,˙ÙÒBz Ô‰Ó ‰L ÏÎÏ Áw˙Â ,BÊÁn‰««¬¿ƒ«¿»»»≈∆∆∆¿ƒ
ÏÎÂ ,ÌÈ˜ÏÁ  ÌÈÚ‚‰ Ïk ıa˜Â ,Á"Ó ‡"Î˜¿«≈»»¿»ƒ¬»ƒ¿»
C„k ,ÌÈÓÈ  ˙BÚM‰ ÏÎÂ ,˙BÚL  ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ»¿»«»»ƒ¿∆∆
LLÂ ˙BÚL ÚLz Ïk‰ ÔÓ Ú‚˙Â ,˙B„ÏBna LÁzL∆«¿…«»¿ƒ¿«ƒ«…≈«»¿≈

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ÌÈLe ˙B‡Ó9CÈÏLz ‡Lp‰Â , ≈¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ
 ‰Ï L„Á Ba ÔÈ‡L  ‡Lp‰Â ,‰Ï ÈL„Á»¿≈¿»»¿«ƒ¿»∆≈…∆¿»»
Ú‚e ,‰L d˙B‡ ÏL ÔÒÈ „ÏBÓ ÏÚ B˙B‡ ÛÈÒBzƒ««ƒ»∆»»»»∆«
.‰L d˙B‡ ÏL ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰z Ba ÔÈn‰ ÚÈbiL∆«ƒ««ƒ¿»ƒ¿∆¿«ƒ»∆»»»

במחזור.8) מסוימת ניסן 9)בשנה תקופת שקדמה
תרמ "ב  ט ', לז', (בניגוד הראשון ניסן למולד הראשונה
לחשבון  מקבילות ה, ד, ג, אלה הלכות שמואל). עלֿפי 
ניסן  תקופת ידיעת .1 ה"ד. בפ "ט , שמואל עלֿפי  התקופה

השנה תקופת ‰Â˘‡‰של לפי  ג'. הלכה - במחזור
השלמים  המחזורים מספר את לדעת צריכים אנו שמואל,
השארית  בגלל הנוכחי  המחזור עד היצירה משנת שעברו

מחזור. זו,שבכל בידיעה צורך אין אדא, רב  תקופת לפי 
ש  של ‡ÔÈמכיון ניסן תקופת ידועה .2 למחזור. שארית

כל  את מחשבים אנו פיה על המחזור, מן הראשונה השנה
את  לחשב  .3 ד'. הלכה - המחזור שנות בכל התקופות
של  ניסן כשתקופת במחזור, מסוימת בשנה ניסן תקופת

במחזור הראשונה ה'.‡È‰השנה הלכה - ידועה

.Â‰Ùe˜z ÔBaLÁ ÏÚL ,ÌÈc‰ ÈÏ ÔÈ‡ÂBÊ10eÈ‰ ¿ƒ¿ƒƒ«¿»ƒ∆«∆¿¿»»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙ÈaL ˙Úa ‰M‰ eaÚ ÔÈÚÏ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ«»»¿≈∆≈ƒ«»

Cv‰ ÈtÓ B‡ ÔÓf‰ ÈtÓ ÔÈaÚÓ eÈ‰L ,ÈeˆÓ11, »∆»¿«¿ƒƒ¿≈«¿«ƒ¿≈«…∆
ÔBL‡‰ ÔÓ ˙BÈ ˙Ó‡‰ ‡e‰ ‰Ê ÔBaLÁL ÈÙÏ12, ¿ƒ∆∆¿∆»¡∆≈ƒ»ƒ

˙BÈ ˙eÈ‚ËˆÈ‡a e‡a˙pL ÌÈc‰ ÔÓ B˜ ‡e‰Â¿»ƒ«¿»ƒ∆ƒ¿»¬¿ƒ¿«¿ƒ≈
LÏL ‰nÁ‰ ˙L Ba ‰˙È‰L ,ÔBL‡‰ ÔBaLÁ‰ ÔÓƒ«∆¿»ƒ∆»¿»¿«««»¿

.ÌBÈ ÚÈe ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁ ˙B‡Ó≈¬ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«

אדא.10) רב  אֿו.11)של הלכות פ "ד, גם 12)עי ' זוהי 
כיום. האסטרונומיה דעת

.ÊÏk‰  Ìk„ e‡aL el‡‰ ˙BÙe˜z ÈzL ÔBaLÁÂ¿∆¿¿≈¿»≈∆≈«¿«¿»«…
‡e‰ e˜a13‡Ï ,ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ CÏ‰Óe , ¿≈¿«¬««∆∆»∆¿»ƒ…

ÈzÓ‡‰ dÓB˜Óa14ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Óa Ï‡ ; ƒ¿»»¬ƒƒ¬»ƒ¿«∆∆»¬ƒƒ
Ì„˜ ÌÈÓÈ ÈL BÓÎa el‡ ÌÈpÓÊa ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰zƒ¿∆¿«ƒ»ƒ¿«ƒ≈ƒ¿¿≈»ƒ…∆
ÔBaLÁa ÔÈa  ‰Ê ÔBaLÁa ÔÈ‡ˆBiL ˙BÙe˜z‰ ÈzL¿≈«¿∆¿ƒ¿∆¿∆≈¿∆¿
˙BÁÙÏ MÁnL ÈÓÏ ÔÈa ,eÓb ÌBÈ ÚÈ LÁL ÈÓƒ∆»«¿ƒ«»≈¿ƒ∆¿«≈¿»

.ÌBÈ ÚÈÓ≈¿ƒ«

מדויק .13) לא של 14)חשבון התקופות, שתי  בחשבון
לארבעה  השנה אורך את חילקו אדא, רב  ושל שמואל

תקופות ˘ÌÈÂÂחלקים לכל אחיד אורך נתקבל עלֿידי ֿזה .
לפי שעות. 71/2 יום, 91 = 25/4 ,365 שמואל: לפי  השנה.

של רבע  אדא: ÌÈ˜ÏÁ,רב  Ê"ˆ˜˙˙ ,˙ÂÚ˘ '‰ ,ÌÂÈ ‰"Ò˘
ÌÈÚ‚ Á"Ó ל"א חלקים, תקי "ט  שעות, ז' יום, צ "א =

באורכן. שוות התקופות אין דבר, של לאמיתו אבל רגעים.
במאה  יווני  (תוכן להיפרכוס  כבר ידועה היתה זו עובדה
שקבע  המדעית), האסטרונומיה מייסד הספירה, לפני  השניה
92 – קיץ  תקופת וחצי , יום 94 – אביב  תקופת אורך את
(ועי ' יום. 90 - חורף  תקופת ,88 - סתיו תקופת וחצי , יום

וט "ו). הי "ד פי "א,

ה'תשע"ח  ניסן  י"ח שלישי יום 

   1 
ו 1) הלבנה, במהלך החשבון העיבור.דרכי  סוד

.‡el‡ ˙BÎÏ‰a eÓ‡L ÈÙÏ2eÈ‰ ÔÈc ˙ÈaL , ¿ƒ∆»«¿«¬»≈∆≈ƒ»
‡Ï B‡ Ái‰ ‰‡È Ì‡ ÌÈÚ„BÈÂ ˜ec˜„a ÔÈMÁÓ¿«¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒƒ≈»∆«»≈«…

‰‡È3‡z BaÏÂ ‰BÎ BÁeL ÈÓ ÏkL eÚ„È , ≈»∆»«¿∆»ƒ∆¿»¿ƒ»≈
˙B„Bq‰ ÏÚ „ÓÚÏÂ ˙BÓÎÁ‰ È„Ï4Ú„ÈÏ ‰e‡˙È  ¿ƒ¿≈«»¿¿«¬…««ƒ¿«∆≈«

Ì‡ Ì„‡ Ú„iL „Ú ,Ì‰a ÔÈMÁnL ÌÈÎc‰ Ô˙B‡»«¿»ƒ∆¿«¿ƒ»∆«∆≈«»»ƒ
.‰‡È ‡Ï B‡ ‰Ê ÏÈÏa Ái‰ ‰‡È≈»∆«»≈«¿≈∆…≈»∆

ה"א.2) פ "ו ה"ד; פ "ב  ה"ו; פ "א למעלה בליל 3)עי '
ד'.4)שלושים. הלכה להלן ועי ' העיבור, סוד

.ÔÈa ˙BÏB„b ˙B˜BÏÁÓ Ô‰a LÈ ÔBaLÁ‰ ÈÎ„Â¿«¿≈«∆¿≈»∆«¬¿≈
ÔBaLÁ ÏÚ e˜ÁL ,ÌÈBÓ„w‰ ÌÈBb‰ ÈÓÎÁ«¿≈«ƒ««¿ƒ∆»¿«∆¿

˙BÙe˜z‰5˙B‡iËÓÈb‰Â6ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ ÌÈL‡Â . «¿¿«ƒ«¿ƒ»«¬»ƒ¬»ƒ¿ƒ
Ô‰Ï e„ÏBÂ ,ÌÈc Ô‰Ó eÓlÚ˙Â ,Ô‰a eLazLƒ¿«¿»∆¿ƒ¿«¿≈∆¿»ƒ¿¿»∆
Cca Ú‚t ‡ÏÂ ,‰a‰ ˜c˜cL ÈÓ LÈÂ .˙B˜ÙÒ¿≈¿≈ƒ∆ƒ¿≈«¿≈¿…»««∆∆

BÎp‰Ái‰ ˙i‡ ÔBaLÁa ‰7ÌÈÓa ÏÏˆ ‡l‡ , «¿»¿∆¿¿ƒ««»≈«∆»»«¿«ƒ
B„Èa ÒÁ ‰ÏÚ‰Â ÌÈÈc‡8. «ƒƒ¿∆¡»∆∆¿»

הארץ .5) את להקיף  לשמש הדרוש הנדסה,6)הזמן
למונח  מפורט  הסבר בכלל. מתימטיקה - יותר רחב  ובמובן
תשובות  "קובץ  ראה והגימטריאות" התקופות "חשבון
.1859 לפסיא 25 ע ' שני  חלק  ואיגרותיו" הרמב "ם

השמש.7) עם הקיבוץ  אחרי  שנראה החדש לירח  הכוונה
א.8) צא, בבאֿקמא השווה תלמודית. מליצה זוהי 

.‚eÚ„B ˙BÈ˜Á‰Â ˙B˜È„a‰ Â ÌÈÓi‰ C‡ ÈÙÏe¿ƒ…∆«»ƒ¿…«¿ƒ¿«¬ƒ¿
‰Ê ÔBaLÁ ÈÎc ÌÈÓÎÁ‰ ˙ˆ˜ÓÏ9eÏ LiL ,„BÚÂ . ¿ƒ¿»«¬»ƒ«¿≈∆¿∆¿∆≈»
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‡lL ˙BÈ‡e ,ÌÈÓÎÁ‰ ÈtÓ ˙BÏa˜ el‡ ÌÈwÚa¿ƒ»ƒ≈«»ƒƒ«¬»ƒ¿»∆…
ÏkÏ ÌÈÚe„È‰ ÌÈÙqa ezÎ10el‡ Ïk ÈtÓe . ƒ¿¿«¿»ƒ«¿ƒ«…ƒ¿≈»≈

ÌÈc‰11È„k ,‰Ê ÔBaLÁ ÈÎc ‡Ï ÈÈÚa Lk «¿»ƒ»≈¿≈«¿»≈«¿≈∆¿∆¿≈
‰Î‡Ïn‰ Ï‡ ‰˜Ï BaÏ B‡ÏnL ÈÓÏ ÔBÎ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»¿ƒ∆¿»ƒ¿»¿»∆«¿»»

d˙B‡ ˙BOÚÏ12. «¬»

הירח .9) ראיית נבוכים'10)של  ב 'מורה מזכיר  הרמב "ם
"אשר  באנדלוסיה האישביליי  אפלח  אבן התוכן את
המעולה  "הפילוסוף  את כן וכמו בנו", עם התחברתי 
מתלמידיו, אחד עם קראתי  אשר אלצ "איג בן אבובכ"ר

ט '). פרק  שני , (חלק  ראיות" אפני  דרכי11)והראה .1
ידועים הירח , ראיית ÓÏ.2˜ˆ˙חשבון בלבד. החכמים

היו  ולא נתפרסמו, לא שעדיין וראיות קבלות היו לרמב "ם
החכמים. למקצת אפילו ב .12)ידועות לו, שמות השווה

אשר "כל כתוב : לעשות Â‡˘שם המלאכה אל לקרבה לבו
ה. ז, אסתר ממגילת לקוח  לבו" "מלאו הביטוי  אתה".

.„ÌÈl˜ el‡ ÌÈÎc eÈ‰È Ï‡Â13ÔÈ‡L ÈtÓ ,EÈÈÚa ¿«ƒ¿¿»ƒ≈«ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆≈
ÌÈÎc  ÌÈÎc‰ el‡L ;‰f‰ ÔÓfa Ì‰Ï ÔÈÎÈˆ e‡»¿ƒƒ»∆«¿««∆∆≈«¿»ƒ¿»ƒ

eaÚ‰ „BÒ ‡e‰Â ,Ô‰ ÌÈwÓÚÂ ÌÈ˜BÁ14eÈ‰L , ¿ƒ«¬Àƒ≈¿»ƒ∆»
B˙B‡ ÔÈÒBÓ ÔÈ‡Â ,B˙B‡ ÌÈÚ„BÈ ÌÈÏB„b‰ ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ

ÌÈB ÌÈÎeÓÒÏ ‡l‡ ,Ì„‡ ÏÎÏ15ÔBaLÁ‰ ‰Ê Ï‡ . ¿»»»∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¬»∆«∆¿
e‡L ,‰i‡‰ Èt ÏÚ Úa˜Ï ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈≈ƒƒ¿…««ƒ»¿ƒ»∆»

ÌBi‰ Ba ÔÈMÁÓ16Ôa ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz elÙ‡  ¿«¿ƒ«¬ƒƒ∆≈«»
.ÌÈÓÈ ‰Úa‡Â ‰LÏLa BÙBÒ „Ú ÔÈÚÈbÓ«ƒƒ«ƒ¿»¿«¿»»»ƒ

ערך.13) מחשבין 14)קלי  היו "שביתֿדין הדרכים
(למעלה  יראה" לא או הירח  יראה אם ויודעים בדקדוק ,
לשנה. וחודש לחודש יום הוספת שם על - "עיבור" ה"א),

את 15) מוסרים אין אבל "רבי ", בתואר שהוכתרו לחכמים
ועי ' בלבד. שבהם לנבונים אלא הסמוכים, לכל העיבור סוד

ה"א. פ "ה ה"וֿח ; פ "א ו'16)למעלה פרק  למעלה עי '
משתמשים  שאנו שבחשבון היא, הרמב "ם כוונת ז'. ופרק 
החכמה  אבל חכמה, אין - החודש קביעת לשם היום בו

בחשבון היא בו ‰È‡‰האמיתית משתמשים אנו שאין ,
כיום.

.‰ÈÓÎÁÓ B‡ ˙Bn‡‰ ÈÓÎÁÓ ÌÎÁ ÔBa˙È ‡nL∆»ƒ¿≈»»≈«¿≈»À≈«¿≈
È‡L el‡ ÌÈÎ„a ,ÔÂÈ ˙ÓÎÁ e„ÓlL ,Ï‡OÈƒ¿»≈∆»¿»¿«»»ƒ¿»ƒ≈∆¬ƒ

e˜ ‰‡ÈÂ ,Ái‰ ˙i‡Ï Ô‰a MÁÓ17ËÚÓ ¿«≈»∆ƒ¿ƒ««»≈«¿ƒ¿∆≈¿«
epnÓ ÌlÚ˙pL BzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈÂ ,ÌÈÎc‰ ˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»«¿»ƒ¿«¬∆««¿∆ƒ¿«≈ƒ∆
Ï‡  e˜ Cc‰ B˙B‡a LiL eÚ„È ‡ÏÂ ,‰Ê c»»∆¿…»«¿∆≈¿«∆∆≈«
Ba e˜c˜„ ‡lL c Ïk ‡l‡ ;BzÚc ÏÚ ‰Ê ‰ÏÚÈ«¬∆∆««¿∆»»»»∆…ƒ¿«¿
˙Bea ˙BÈ‡a ˙B‡iËÓÈb‰ wÚa eÚ„iL ÈtÓ ƒ¿≈∆»«¿¿ƒ««ƒ«¿ƒ»ƒ¿»¿
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ‰i‡‰ ˙ÚÈ„Èa „ÈÒÙÓ ‰Ê c ÔÈ‡L∆≈»»∆«¿ƒƒƒ«»¿ƒ»¿≈¿ƒ

BÏ18.Ba e˜c˜„ ‡Ï CÎÈÙÏ ,¿ƒ»…ƒ¿«¿

האי ֿדיוק 18)אי ֿדיוק .17) על הקפיד לא הרמב "ם
הראיה. ידיעת על השפיע  לא כשזה המתמטי ,

.ÂËÚÓ ÔBÒÁ ÌÈÎc‰ ÔÓ C„a ‰‡iLk ÔÎÂ¿≈¿∆ƒ¿∆¿∆∆ƒ«¿»ƒ∆¿¿«
,‰Ê eÈOÚ ‰eÎa  Cc‰ d˙B‡Ï Èe‡‰ ÔBaLÁÓ≈∆¿»»¿»«∆∆¿«»»»ƒ∆

ÔB˙È Bc‚k LiL ÈÙÏc‰ ‡ˆiL „Ú ,˙Á‡ C„a ¿ƒ∆≈¿∆¿ƒ¿¿∆∆«∆∆«∆≈≈«»»
‡lL È„k ,C‡ ÔBaLÁ ‡Ïa ÌÈB˜ ÌÈÎ„a BzÓ‡Ï«¬ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿…∆¿»…¿≈∆…
a ,el‡ ÌÈ„a ÏÈ‚ BÈ‡L ,Ì„‡‰ Ï‰aÈƒ»≈»»»∆≈»ƒƒ¿»ƒ≈¿…

Ái‰ ˙i‡a ÔÈÏÈÚBÓ ÔÈ‡L ˙BBaLÁ‰19. «∆¿∆≈ƒƒƒ¿ƒ««»≈«

בידעו 19) אחד במקום בחשבון קטן שבר על ויתר הרמב "ם
מתאים. שבר יתרון עלֿידי  אחר במקום יאוזן זה שחסרון
פשוט  החשבון את ולעשות הקורא, על להקל היתה מגמתו

יותר.

.Ê˙BBaLÁ ÏÎÏ ‰lÁz Ú„ÈÏ Ì„‡ CÈvL ÌÈwÚ‰»ƒ»ƒ∆»ƒ»»≈«¿ƒ»¿»∆¿
‡LÏ ÔÈa ‰i‡‰ ÔBaLÁ ÈÎ„Ï ÔÈa  ˙eÈ‚ËˆÈ‡‰»ƒ¿«¿ƒ≈¿«¿≈∆¿»¿ƒ»≈ƒ¿»

ÌÈc20ÏbÏb‰ :Ô‰ el‡ 21˙B‡Ó LÏLa ˜ÏÁÓ ¿»ƒ≈≈««¿«À¿»ƒ¿≈
˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ22ÏfÓ Ïk .23.˙BÏÚÓ ÌÈLÏL ÏfÓe ¿ƒƒ«¬»«»«»¿ƒ«¬

 ‰ÏÚÓe ‰ÏÚÓ ÏÎÂ .‰ÏË ÏfÓ ˙lÁzÓ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒƒ¿ƒ«««»∆¿»«¬»«¬»
ÏÎÂ .˙BiL ÌÈML  ˜ÏÁÂ ˜ÏÁ ÏÎÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMLƒƒ¬»ƒ¿»≈∆»≈∆ƒƒ¿ƒ¿»
˜c˜„z ÔÎÂ .˙BiLÈÏL ÌÈML  ‰iLe ‰iL¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿≈¿«¿≈

ÔBaLÁ‰24.‰ˆzL ÔÓÊ Ïk ˜lÁ˙e «∆¿¿«≈»¿«∆ƒ¿∆

לכת.20) כוכבי  שבעת של מקומם גלגל 21)כגון
השנה. במשך הארץ  את השמש מקיפה שבו המזלות,

לשנים 22) הגלגל את חילקו כך על נוסף  מעגל. כל כדרך
חדשי מספר לפי  אחד, כל מעלות שלושים של חלקים עשר
מתאימה. כוכבים קבוצת של שם ניתן חלק  לכל  השנה.

של 23) בשמות רוב , עלֿפי  נקראו המזלות כוכבים. קבוצת
ט '). הלכה להלן (עי ' והיוונים הבבלים עלֿידי  חיים בעלי 

השבר 24) כדי  עד מדויק  חשבון מאפשרים הנ"ל המספרים
ביותר. הקטן

.ÁÈBÏt ÎBkL ,ÔBaLÁa EÏ ‡ˆÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»¿¿∆¿∆»¿ƒ
ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ ÌÈÚLa ÏbÏba BÓB˜Ó¿««¿«¿ƒ¿ƒ«¬¿ƒ¬»ƒ
ÏfÓ ‡e‰ ‰Ê ÎBkL ,Ú„z  ˙BiL ÌÈÚa‡Â25 ¿«¿»ƒ¿ƒ≈«∆»∆««

ÈÙÏ ;‰Ê ÏfnÓ ‰OÚ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ ÈˆÁa ÌÈÓB‡z¿ƒ«¬ƒ«¬»««∆¿≈ƒ«»∆¿ƒ
ÌÈLÏL BL ÏfÓe ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏL ‰ÏË ÏfnL∆««»∆¿ƒ«¬««¿ƒ
,ÌÈÓB‡z ÏfnÓ ‰ˆÁÓe ˙BÏÚÓ OÚ ‡L ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿»∆∆«¬∆¡»ƒ««¿ƒ

.ÔBÁ‡‰ ‰ÏÚn‰ ÈˆÁÓ ˙BiL ÌÈÚa‡Â¿«¿»ƒ¿ƒ≈¬ƒ««¬»»«¬

א,25) התימני  בכת"י  הוא וכך תאומים, "במזל" יותר נכון
מימון. הרב  של תֿב  תימני  ובכת"י  קוק , הרב  מוסד

.ËÌÈOÚÂ ˙B‡Ó LÏLa ÏbÏba BÓB˜Ó ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»¿««¿«ƒ¿≈¿∆¿ƒ
ÌÈOÚa ÈÏc ÏfÓa ‰Ê ÎBkL ,Ú„z  ˙BÏÚÓ«¬≈«∆»∆¿««¿ƒ¿∆¿ƒ
˙BÏfn‰ „ÒÂ .˙BÈn‰ ÏÎa BÊ Cc ÏÚÂ .Ba ˙BÏÚÓ«¬¿«∆∆¿»«ƒ¿»¿≈∆««»
,‰Ïe˙a ,‰È‡ ,ÔËÒ ,ÌÈÓB‡z ,BL ,‰ÏË :‡e‰ Ck»»∆¿ƒ«¿»«¿≈¿»

.ÌÈ‚c ,ÈÏc ,È„b ,˙L˜ ,˜Ú ,ÌÈÊ‡Ó…¿«ƒ«¿»∆∆¿ƒ¿ƒ»ƒ

.ÈÌlk ˙BBaLÁ‰26B‡ ˙È‡LÏ ˙È‡L ıa˜zLk , «∆¿À»¿∆¿«≈¿≈ƒƒ¿≈ƒ
:BÈÓ ÌÚ ÔÈÓ Ïk ıa˜z ,ÔÈÓ ÏÚ ÔÈÓ ÛÈÒBzLk¿∆ƒƒ¿»«ƒ¿»¿«≈»ƒƒƒ
,ÌÈ˜ÏÁ‰ ÌÚ ÌÈ˜ÏÁ‰Â ,˙BiM‰ ÌÚ ˙BiM‰«¿ƒƒ«¿ƒ¿«¬»ƒƒ«¬»ƒ
ÔÓ ıa˜˙iL ÔÓÊ ÏÎÂ .˙BÏÚn‰ ÌÚ ˙BÏÚn‰Â¿««¬ƒ««¬¿»¿«∆ƒ¿«≈ƒ
ÏÚ ÛÈÒB˙Â „Á‡ ˜ÏÁ ÌÈOz  ÌÈML ˙BiM‰«¿ƒƒƒ»ƒ≈∆∆»¿ƒ«
ÌÈOz  ÌÈML ÌÈ˜ÏÁ‰ ÔÓ ıa˜˙iL ÏÎÂ ;ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ¿…∆ƒ¿«≈ƒ«¬»ƒƒƒ»ƒ
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קפי                 
         

B˙B‡27ıa˜zLÎe .˙BÏÚn‰ ÏÚ d˙B‡ ÛÈÒB˙Â ‰ÏÚÓ«¬»¿ƒ»«««¬¿∆¿«≈
,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL Ô˙B‡ CÈÏLz  ˙BÏÚn‰««¬«¿ƒ»¿≈¿ƒƒ
‡e‰  ‰hÓÏe ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓ ‡Lp‰Â¿«ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ¿«»

.ÔBaLÁÏ B˙B‡ ÔÈÒÙBzL∆¿ƒ¿∆¿

לאסטרונומיה 26) מיוחד ואינו כללי , מתמטי  עיקרון זהו
י "א. בהלכה החשבון וכן "וכל"27)בלבד, על מוסב 

"אותם"). כתוב  להיות צריך היה (אחרת

.‡ÈÔÈÓ Ú‚Ï ‰ˆzLk ,Ôlk ˙BBaLÁ‰ ÏÎa¿»«∆¿À»¿∆ƒ¿∆ƒ¿…«ƒ¿»
‰Ê ÏÚ ˙È B˙B‡ ÔÈÚBbL ‰Ê ‰È‰È Ì‡ ,ÔÈnÓƒƒ¿»ƒƒ¿∆∆∆¿ƒ»≈«∆
‰Ê ÏÚ ÛÈÒBz  „Á‡ ˜ÏÁa elÙ‡ ,epnÓ ÔÈÚBbL∆¿ƒƒ∆¬ƒ¿≈∆∆»ƒ«∆
È„k ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL epnÓ ÔÈÚBbL∆¿ƒƒ∆¿≈¿ƒƒ«¬¿≈

.epnÓ ÔÈn‰ ‰Ê Ú‚Ï LÙ‡ ‡‰iL∆¿≈∆¿»ƒ¿…«∆«ƒ¿»ƒ∆

.ÈÌÈ˙‡Ó Ú‚Ï ÔBaLÁ‰ EÎÈˆ‰L È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆ƒ¿ƒ¿«∆¿ƒ¿…«»«ƒ
:ÔÓÈÒ  ˙BiL ÌÈÚa‡Â ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ˙BÏÚÓ«¬«¬ƒƒ¬»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»
ÌÈLÏLe ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚÂ ˙BÏÚÓ ‰‡nÓ  Ì"ƒ≈»«¬¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒ
LÏL ‰‡n‰ ÏÚ ÛÈÒBz  Ï"Î˜ :ÔÓÈÒ  ˙BiL¿ƒƒ»»ƒ««≈»¿
.ÌÈMLÂ ˙B‡Ó Úa‡ ˙BÏÚn‰ eÈ‰È ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó≈¿ƒƒƒ¿««¬«¿«≈¿ƒƒ
Ú‚Ï ‡Bz .˙BiM‰ ÔÓ ˙BiM‰ Ú‚Ï ÏÈÁ˙˙Â¿«¿ƒƒ¿…««¿ƒƒ«¿ƒ»ƒ¿…«
ÔÓ „Á‡ ˜ÏÁ ÌÈz .LÙ‡ È‡  ÌÈLÏMÓ ÌÈÚa‡«¿»ƒƒ¿ƒƒ∆¿»»ƒ≈∆∆»ƒ
,˙BiL ÌÈML B˙B‡ ‰OÚ˙Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚ‰»∆¿ƒ¬»ƒ¿«¬∆ƒƒ¿ƒ
.ÌÈÚLz ˙BiM‰ e‡ˆÓÂ ,ÌÈLÏM‰ ÏÚ ÛÈÒB˙Â¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿¿«¿ƒƒ¿ƒ
ÊÁ˙Â .˙BiL ÌÈMÓÁ ‡MÈ ,ÌÈÚa‡‰ Ì‰Ó Ú‚zƒ¿«≈∆»«¿»ƒƒ»≈¬ƒƒ¿ƒ¿«¬…
kL ,ÌÈ˜ÏÁ OÚ ‰ÚLzÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁ Ú‚Ïƒ¿…«¬ƒƒ¬»ƒƒƒ¿»»»¬»ƒ∆¿»
LÙ‡ È‡Â ,˙BiL B˙ÈOÚÂ „Á‡ ˜ÏÁ Ì‰Ó ˙BÓÈ‰¬ƒ»≈∆≈∆∆»«¬ƒ¿ƒ¿ƒ∆¿»
‰ÏÚÓ ÌÈz CÎÈÙÏ ,OÚ ‰ÚLzÓ ÌÈMÓÁ Ú‚Ïƒ¿…«¬ƒƒƒƒ¿»»»¿ƒ»»ƒ«¬»
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈML d˙B‡ ‰OÚ˙Â ,˙BÏÚn‰ ÔÓ ˙Á‡««ƒ««¬¿«¬∆»ƒƒ¬»ƒ
‰ÚLz ÌÈ˜ÏÁ‰ e‡ˆÓÂ ,OÚ ‰ÚLz‰ ÏÚ ÛÈÒB˙Â¿ƒ««ƒ¿»»»¿ƒ¿¿«¬»ƒƒ¿»
‰ÚLz ‡MÈ ,ÌÈMÓÁ‰ Ô‰Ó Ú‚z .ÌÈÚLÂ¿ƒ¿ƒƒ¿«≈∆«¬ƒƒƒ»≈ƒ¿»

˙BÏÚÓ ÌÈ˙‡n‰ Ú‚Ï ÊÁ˙Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚÂÔÓ ¿∆¿ƒ¬»ƒ¿«¬…ƒ¿…««»«ƒ«¬ƒ
˙BÓÈ‰ kL ,˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ ÚL˙Â ˙B‡Ó Úa‡«¿«≈¿≈««¬ƒƒ«¬∆¿»¬ƒ»
ÚL˙Â ÌÈ˙‡Ó ‡MÈ ,ÌÈ˜ÏÁ ˙ÈOÚÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»«««¬ƒ»¬»ƒƒ»≈»«ƒ¿≈«
Ë"Î Ë" :BÓÈÒ ‡M‰ ‡ˆÓÂ .˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ«¬¿ƒ¿»«¿»ƒ»
.Ái‰Â LÓM‰ ÔBÚ‚Â ÔBÚb ÏÎa BÊ Cc ÏÚÂ .'¿«∆∆¿»≈»¿≈»«∆∆¿«»≈«

.‚È28‰ÚM‰ ‡L ÔÎÂ29„Á‡ Ïk CÏ‰Ó  ÌÈÎBk ¿≈¿»«ƒ¿»»ƒ«¬«»∆»
˙el˜ ‡Ï Ba ÔÈ‡ ,‰ÂL CÏ‰Ó BlL ÏbÏba Ô‰Ó „Á‡Â¿∆»≈∆««¿«∆«¬»»∆≈…«

˙e„k ‡ÏÂ30BÎÏ‰Ó BÓk ÌBi‰ BÎÏ‰Ó BÓk ‡l‡ , ¿…¿≈∆»¿«¬»«¿«¬»
ÌBÈ ÏÎa BÎÏ‰Ó BÓk ÁÓÏ BÎÏ‰Ó BÓk LÓ‡∆∆¿«¬»¿»»¿«¬»¿»

ÌBÈÂ31‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰Ó „Á‡ Ïk ÏL ÏbÏ‚Â . »¿«¿«∆»∆»≈∆««ƒ∆
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÛÈwÓ32BÚˆÓ‡a ı‡‰ ÔÈ‡ ,33. «ƒ∆»»≈»»∆¿∆¿»

הקודמת,28) ההלכה שבסוף  והירח " "השמש המלים
והירח  השמש היא: איפוא הפתיחה זו. להלכה שייכות
בנט , (ועי ' התימנים בכתבי ֿיד זו הלכה פותחת כך וכן...
וע ' ,1898 ברלין ישראל, לחכמת המדרש בית של בדו"ח 
עמוד  סוף  קוק , הרב  מוסד הוצאת ר"מ , רומי  לרמב "ם מבוא

חמשת ÔÓשאר29)12). כלומר לכת), (כוכבי  השבעה
"ועיקר ה"ח : פ "ז למעלה (השווה הנותרים לכת ˘‡כוכבי 

דחיות"). מפגר.30)הארבע  ואינו ממהר היום 31)אינו
ויום. יום בכל כמו היום מחר, כמו היום אמש, כמו

י "ז.32) הלכה הנחת 33)השווה פטולומיאוס . דעת זוהי 
במעגל  הארץ  את מקיפה שהשמש היא, שלו היסוד
לדעת, נוכח  גיסא מאידך משתנית. בלתי  במהירות
ההלכה  להתאים כדי  לפעם. מפעם משתנית שהמהירות
אורך  השמש. גלגל במרכז איננה שהארץ  הניח , - למציאות
כמו  הוא האביב  בתקופת בגלגלה השמש שעוברת הדרך
למתבונן  אבל הקיץ , בתקופת עוברת שהיא הדרך אורך

שנ  משום שוות, נראות הדרכים אין מרכז שבארץ  קודת
מבט ‡È‰הארץ  מנקודת כן על השמש. גלגל מרכז נקודת

שוות  בלתי  הדרכים נראות במרכזו, שהארץ  המזלות, גלגל
יודעים, אנו - קפלר - השבע ֿעשרה (ממאה .1 ציור ועי ' -
הרמב "ם, בלשון או השמש, את מקיפה שהארץ  שהדרך
שהשמש  אליפסה, צורת לה יש הארץ , את מקיפה שהשמש
באליפסה  וקוטר הרדיוס  שלה. המוקד מנקודות אחת היא
שוה. תמיד אינו הארץ  מן השמש ומרחק  משתנה, אורכו
יותר. רחוקה ולפעמים לארץ  יותר קרובה השמש לפעמים
המהירות  גם כך משתנה, השמש מן הארץ  שמרחק  וכשם

קפלר). של השני  החוק  לפי  משתנית,

.„ÈÏbÏbÏ Ô‰Ó „Á‡ Ïk CÏ‰Ó CÚz Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ«¬…«¬«»∆»≈∆««¿«
ÏbÏb ‡e‰L ,BÚˆÓ‡a ı‡‰L ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÛÈwn‰««ƒ∆»»∆»»∆¿∆¿»∆«¿«
‰Ê ÌBÈa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ ,BÎel‰ ‰pzLÈ  ˙BÏfn‰««»ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿»«¬»¿∆
B‡ LÓ‡ BÎÏ‰Ó ÏÚ ˙BÈ B‡ ˙BÁt ˙BÏfn‰ ÏbÏ‚a¿«¿«««»»≈««¬»∆∆

.ÁÓÏ BÎÏ‰Ó ÏÚ««¬»¿»»

.ÂËB‡ LÓM‰ B‡ ÎBk‰ Cl‰nL ‰ÂM‰ CÏ‰n‰««¬»«»∆∆¿«≈«»«∆∆
;CÏ‰n‰ ÚˆÓ‡ ‡˜p‰ ‡e‰  BlbÏ‚a Ái‰«»≈«¿«¿««ƒ¿»∆¿«««¬»
˙BÈ ÌÈÓÚt ‡e‰L ,˙BÏfn‰ ÏbÏ‚a ‰È‰iL CÏ‰n‰Â¿««¬»∆ƒ¿∆¿«¿«««»∆¿»ƒ≈

ÈzÓ‡‰ CÏ‰n‰ ‡e‰  ÒÁ ÌÈÓÚÙe34‰È‰È Be , ¿»ƒ»≈««¬»»¬ƒƒƒ¿∆
.ÈzÓ‡‰ Ái‰ ÌB˜Ó B‡ LÓM‰ ÌB˜Ó¿«∆∆¿«»≈«»¬ƒƒ

הארץ .34) היא מרכזו שנקודת משום

.ÊËeÓ‡ k35ÌÈ‡Ó e‡L ÌÈÎc‰ el‡L , ¿»»«¿∆≈«¿»ƒ∆»¿»¬ƒ
„Ïa Ái‰ ˙i‡ ÔBaLÁÏ ‡l‡ ÔÈ‡ el‡ ˙BÎÏ‰a36, «¬»≈≈»∆»¿∆¿¿ƒ««»≈«ƒ¿«

ÔÈÏÈÁ˙Ó epnnL ,wÚ‰ eÈOÚ CÎÈÙÏ37ÌÏBÚÏ ¿ƒ»»ƒ»ƒ»∆ƒ∆«¿ƒƒ¿»
ÈLÈÏL ÌBÈ BÓBiL ,ÈLÈÓÁ ÏÈÏ ˙lÁzÓ ,‰Ê ÔBaLÁÏ¿∆¿∆ƒ¿ƒ«≈¬ƒƒ∆¿ƒƒ
‰OÚ ÚL ˙L ‡È‰L ,BÊ ‰MÓ ,ÔÒÈ L„ÁÏ¿…∆ƒ»ƒ»»∆ƒ¿«¿«∆¿≈

Ò" BÊÁnÓ38ÚL˙e ÌÈLÏLe ‰BÓL ˙L ‡È‰L , ƒ«¬∆ƒ¿«¿∆¿ƒ¿«
ÚLz ˙L ‡È‰L ,‰ÈˆÈÏ ÌÈÙÏ‡ ˙Úa‡Â ˙B‡Ó≈¿«¿««¬»ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿«≈«

˙BËLÏ ÛÏ‡Â ˙B‡Ó Úa‡Â ÌÈBÓLe39˙L ‡È‰L , ¿ƒ¿«¿«≈»∆∆ƒ¿»∆ƒ¿«
ÈL ˙Èa ÔaÁÏ ÛÏ‡Â ‰‡Óe ÚLz40e‡L ‡È‰ BÊÂ . ≈«≈»»∆∆¿À¿««ƒ≈ƒ¿ƒ∆»

.‰Ê ÔBaLÁa wÚ‰ ˙L d˙B‡ ÌÈ‡B˜¿ƒ»¿«»ƒ»¿∆¿∆

וה"ב .35) ה"א ההלכות,36)למעלה גם השלושים. בליל
ראיית  את לברר ורק  אך היא מטרתן השמש, במהלך הדנות

השמש. עם הקיבוץ  אחרי  המהלך 37)הירח  על הידיעה
כדי מספיקה אינה אחר) כוכב  של (או הירח  של האמצעי 
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על  נוסף  מסוים. ביום הירח  של מקומו את פעם בכל לקבוע 
שישמש  קבוע , בתאריך הירח  מקום את לדעת עלינו כך,
בחר  הרמב "ם שהוא. תאריך לכל לחישובים מוצא נקודת
בגלל  - בניסן בחר זה. בחיבור כנראה עסק  שבה בשנה,
זה  שבלילה מכיון לחודש, שלישי  בליל בחר התקופה;

החדש. הירח  ו3817)נראה 259 = ל19 לחלק  4938
.19 מתוך בשטרות.39)חלקים מקובלת שהיתה הספירה

מות  אחרי  י "ב  לשנת הרמב "ם קבע  המנין התחלת את
הגדול. על 40)אלכסנדר מבוסס  זה, למנין הטעם

תהלים  ימיני ..." תשכח  ירושלים אשכחך ""אם הפסוקים
הֿו. קלז,

.ÊÈBÓk ,Ï‡OÈ ı‡a ‡l‡ ‰È‰z ‡Ï ‰i‡‰L ÈÙÏe¿ƒ∆»¿ƒ»…ƒ¿∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈¿
e‡aL41ÏÚ ÌÈÈea ‰f‰ ÔBaLÁ ÈÎc Ïk eÈOÚ , ∆≈«¿»ƒ»«¿≈∆¿«∆¿ƒ«

ÌÈÏLeÈ ÈÚ42d˙B‡ ÔÈBq‰ ˙BÓB˜n‰ ‡LÏÂ , ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»«¿«¿ƒ»
Ái‰ ˙‡ ÔÈ‡B Ô‰aL ,ÌÈÓÈ ‰ÚL B‡ ‰ML BÓÎaƒ¿ƒ»ƒ¿»»ƒ∆»∆ƒ∆«»≈«

„ÈÓz43ÔÈc ˙Èa ÌÈ„ÈÚÓe ÌÈ‡e44‡e‰ ‰Ê ÌB˜Óe . »ƒ»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ»∆
ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a aÒÓ‰ ,‰ÂM‰ Âw‰ ˙ÁzÓ ‰ËB45, ∆ƒ«««««»∆«¿«≈¿∆¿«»»

BÓÎa ˙ÈBÙˆ Áe „‚k46„Ú ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ÌÈzL ¿∆∆«¿ƒƒ¿¿«ƒ¿ƒ«¬«
ÌÈOÚÂ ÚLz „ÚÂ ÌÈLÏLe LÓÁ47‰ËB ‡e‰ ÔÎÂ , »≈¿ƒ¿«≈«¿∆¿ƒ¿≈∆

Úa‡ BÓÎa ÚÓ Áe „‚k eMi‰ ÚˆÓ‡Ó≈∆¿««ƒ¿∆∆««¬»ƒ¿«¿«
˙BÏÚÓ ÌÈOÚÂ48˙Á‡ „ÚÂ ÌÈOÚÂ ÚL „Ú ¿∆¿ƒ«¬«∆«¿∆¿ƒ¿«««

ÌÈOÚÂ49. ¿∆¿ƒ

ה"ח .41) פ "א הסנהדרין 42)למעלה מושב  מקום
החודש. עדי  את שקיבלה לחידושו.43)הגדולה, סמוך

ממקומות 44) הנכון בזמן להגיע  יספיקו שלא אף ֿעלֿפי 
פ "ג, למעלה (עי ' לעדותם ערך זאת בכל יש אלה, מרוחקים

טוֿטז). של 46)הארץ .45)הלכות הצפוני  הרוחב 
47' דיוק  (ביתר מעלות ושלושים לשתים קרוב  ירושלים

מעלות,47)*31). שלוש במרחק  ירושלים לצפון מקומות
מעלות. שלוש במרחק  ירושלים לדרום את 48)ומקומות

ידעו  לא כן, כמו למיושב . חשבו בלבד הצפוני  הכדור חצי 
הוא  היישוב  אמצע  המערבי . הכדור חצי  קיום על עדיין
ושש  ששים המערב  מקצה רחוקה ירושלים מעלות. תשעים
כעשרים  היישוב  מאמצע  רחוקה שהיא מכאן אורך. מעלות

מערבי . אורך מעלות בתוך 49)וארבע  מקומות כולל
מעלות  שלוש ובתוך ירושלים, למערב  אורך מעלות שלוש

ירושלים. למזרח  אורך

ה'תשע"ח  ניסן  י"ט  רביעי יום 

   1 
השמש.1) מהלך

.‡Úa‡ ‡e‰L ,„Á‡ ÌBÈa ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ CÏ‰Ó«¬««∆∆»∆¿»ƒ¿∆»∆«¿«
‰BÓLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰ÚLz  ˙BÚL ÌÈOÚÂ¿∆¿ƒ»ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿∆
‰OÚa dÎÏ‰Ó ‡ˆÓ .Á"Ë „"Î :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»ƒ¿»«¬»»«¬»»
LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ „Á‡Â ,˙BÏÚÓ ÚLz :ÌÈÓÈ»ƒ≈««¬¿∆»«¬ƒƒ¬»ƒ¿»
dÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .‚"Î ‡"Ë :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈOÚÂ¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿»«¬»»
‰LÏLe ,˙BÏÚÓ ÌÈÚL˙Â ‰BÓL :ÌBÈ ‰‡Óa¿≈»¿∆¿ƒ¿ƒ«¬¿»
:ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁÂ LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒ¿»«¬ƒƒ¿ƒƒ»»

,ÌBÈ ÛÏ‡a dÎÏ‰Ó ˙È‡L ‡ˆÓÂ .‚" ‚"Ï Á"ˆ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»»¿∆∆
BÓk ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL Ïk CÈÏLzL Á‡««∆«¿ƒ»¿≈¿ƒƒ«¬¿
‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ LÓÁÂ ÌÈ˙‡Ó :e‡aL∆≈«¿»«ƒ¿»≈¿ƒƒ«¬¿»
‰"Ò :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒ«¬ƒƒ¿ƒƒ»»
:ÌBÈ ÌÈÙÏ‡ ˙OÚa dÎÏ‰Ó ˙È‡L ‡ˆÓÂ .Ô"ÁÏ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»»«¬∆∆¬»ƒ
ÌÈOÚÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe LL ‰‡Ó≈»≈¿ƒ«¬¿»¿∆¿ƒ
ÏÚÂ .'Î Á"Î Â"Ï˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈOÚÂ ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»¿«
.‰ˆzL ÔÈÓ ÏÎÏ dÎÏ‰Ó ‡ÈˆB˙Â ÏtÎz ‰f‰ Cc‰«∆∆«∆ƒ¿…¿ƒ«¬»»¿»ƒ¿»∆ƒ¿∆
EÏˆ‡ ÌÈÚe„È ÔÈÓÈÒ ˙BOÚÏ ‰ˆz Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿∆«¬ƒ»ƒ¿ƒ∆¿¿
‰OÚ „Ú ‰Úa‡Ïe ‰LÏLÏÂ ÌÈÓÈ ÈLÏ dÎÏ‰ÓÏ¿«¬»»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿»¿«¿»»«¬»»
ÌÈÚe„È ÔÈÓÈÒ EÏ ˙BÈ‰Ï ‰ˆz Ì‡ ÔÎÂ .‰OÚz «¬∆¿≈ƒƒ¿∆ƒ¿¿ƒ»ƒ¿ƒ
ÌÈÚa‡Ïe ÌÈLÏLÏÂ ÌBÈ ÌÈOÚÏ dÎÏ‰ÓÏ ÔÈÎeÓ»ƒ¿«¬»»¿∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
Á‡Ó ,Úe„ÈÂ ‡e‰ ÈeÏb „Â .‰OÚz  ‰‡Ó „Ú«≈»«¬∆¿»»»¿»«≈««
ÔÎeÓ ˙BÈ‰Ï ‡e‰ Èe‡Â .„Á‡ ÌBÈ CÏ‰Ó zÚ„iL∆»«¿»«¬«∆»¿»ƒ¿»
ÌÈOÚÂ ‰ÚL˙Ï LÓM‰ ÚˆÓ‡ CÏ‰Ó EÏˆ‡ Úe„ÈÂ¿»«∆¿¿«¬«∆¿««∆∆¿ƒ¿»¿∆¿ƒ

ÓÁÂ ‰Úa‡ ˙B‡Ó LÏLÏÂ ÌBÈÈÓÈ Ô‰L ,ÌBÈ ÌÈM ¿ƒ¿≈«¿»»«¬ƒƒ∆≈¿≈
˙‡˜p‰ ‡È‰Â ,Ô„Òk ‰ÈL„ÁL ÔÓÊa ‰l‰ ˙L¿««¿»»ƒ¿«∆√»∆»¿ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿≈
el‡ ˙BiÚˆÓ‡ EÏ eÈ‰iL ÔÓÊaL .‰e„Ò ‰L2 »»¿»∆ƒ¿«∆ƒ¿¿∆¿»ƒ≈
L„Á‰ ˙i‡Ï EÈÏÚ Ï˜ ‰f‰ ÔBaLÁ‰ ‰È‰È ,ÔÈÎeÓ3. »ƒƒ¿∆«∆¿«∆«»∆ƒ¿ƒ««…∆

„Ú ‰i‡‰ ÏÈlÓ ÌÈeÓb ÌBÈ ÌÈOÚÂ ‰ÚLzL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿»¿∆¿ƒ¿ƒƒ≈»¿ƒ»«
ÔÈ‡ L„ÁÂ L„Á ÏÎa ÔÎÂ ,‡a‰ L„Á ÏL ‰i‡‰ ÏÈÏ≈»¿ƒ»∆…∆«»¿≈¿»…∆»…∆≈
eˆÙÁ ÔÈ‡L .˙BÈ ‡Ï ÌBÈ ÌÈOÚÂ ‰ÚLzÓ ˙BÁt»ƒƒ¿»¿∆¿ƒ…≈∆≈∆¿≈

„Ïa ‰i‡‰ ˙Ú„Ï ‡l‡ ˙BBaLÁ‰ el‡ ÏÎa4ÔÎÂ . ¿»≈«∆¿∆»»««»¿ƒ»ƒ¿«¿≈
B˙B‡Ï ‰i‡‰ ÏÈÏ „Ú ‰Ê L„Á ÏL ‰i‡‰ ÏÈlÓƒ≈»¿ƒ»∆…∆∆«≈»¿ƒ»¿

‰e„Ò ‰L  ‰‡a‰ ‰MÏ L„Á‰5ÌBÈÂ ‰L B‡ «…∆«»»«»»»»¿»»»¿
„Á‡6ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ CÏ‰Óe .‰LÂ ‰L ÏÎa ÔÎÂ , ∆»¿≈¿»»»¿»»«¬««∆∆»∆¿»ƒ

,˙BÏÚÓ ÌÈOÚÂ ‰BÓL  ÌBÈ ÌÈOÚÂ ‰ÚL˙Ï¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¿∆¿∆¿ƒ«¬
Á"Î :ÔÓÈÒ .˙Á‡ ‰iLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MÓÁÂ«¬ƒ»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»««ƒ»»
˙B‡Ó LÏL  ‰e„Ò ‰LÏ ‰ÎÏ‰Óe .'‡ ‰"Ï«¬»»¿»»¿»¿≈
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰MÓÁÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈÚa‡Â ‰BÓLe¿∆¿«¿»ƒ«¬«¬ƒ»«¬ƒƒ¬»ƒ
.Â"Ë ‰" Á"Ó˘ :ÔÓÈÒ .˙BiL ‰OÚ LÓÁÂ«¬≈∆¿≈¿ƒƒ»»

לבנה.2) ובשנת לבנה בחודש השמש של הממוצע  המהלך
בליל 3) הירח  ראיית את עליך תקל הממוצע  המהלך ידיעת

בוודאי4)שלושים. כ"ט  שבליל משום שלושים, בליל
יום, מכ"ט  פחות החודש שאין מכיוון נראה, לא עדיין
של  הממוצע  שהאורך מאחר נראה, כבר בוודאי  ל"א ובליל
משום  חלקים. תשצ "ג שעות, י "ב  יום, כ"ט  הוא לבנה חודש
יום. לֿכ"ט  השמש של האמצעי  המהלך חשבון מועיל כך

השמש 5) של האמצעי  המהלך ידיעת מועילה כך משום
יום. מלאים.6)לשנ"ד כשחדשיה

.ÈlbÏb ‡La ÔÎÂ ,LÓM‰ ÏbÏ‚a LÈ ˙Á‡ ‰c˜¿À»««≈¿«¿««∆∆¿≈ƒ¿»«¿«≈
‰È‰È ,da ÎBk‰ ‰È‰iL ˙Úa .ÌÈÎBk ‰ÚM‰«ƒ¿»»ƒ¿≈∆ƒ¿∆«»»ƒ¿∆
ÏL ‰c˜p‰ d˙B‡Â .BB‡Ó Ïk ı‡‰ ÏÚÓ dB‚»«≈«»»∆»¿¿»«¿À»∆
˙BÒ ,Ái‰ ÔÓ ıeÁ ,ÌÈÎBk‰ ‡Le LÓM‰ ÏbÏb«¿««∆∆¿»«»ƒƒ«»≈«∆∆

‰ÂLa7‰ÏÚÓ e˜a ‰L ÌÈÚL ÏÎa dÎÏ‰Óe . ¿»∆«¬»»¿»ƒ¿ƒ»»¿≈«¬»
BÎÏ‰Ó .LÓM‰ db ˙‡˜p‰ ‡È‰ BÊ ‰c˜e .˙Á‡««¿À»ƒ«ƒ¿≈…««∆∆«¬»
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‡È‰L ,‰iL ÈˆÁÂ ˙Á‡ ‰iL  ÌÈÓÈ ‰OÚ ÏÎa¿»¬»»»ƒ¿ƒ»«««¬ƒ¿ƒ»∆ƒ
LÓÁ  ÌBÈ ‰‡Óa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓ .˙BiLÈÏL ÌÈLÏL¿ƒ¿ƒƒƒ¿»«¬»¿≈»¬≈
ÌÈ˜ÏÁ ÈL  ÌBÈ ÛÏ‡a BÎÏ‰Óe ,˙BiL ‰OÚ∆¿≈¿ƒ«¬»¿∆∆¿≈¬»ƒ
 ÌBÈ ÌÈÙÏ‡ ˙OÚa BÎÏ‰Óe ,˙BiL ÌÈLÏLe¿ƒ¿ƒ«¬»«¬∆∆¬»ƒ
‰ÚL˙Ï BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚÂ ‰MÓÁ¬ƒ»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒ¿»«¬»¿ƒ¿»
‰La BÎÏ‰Óe ,„BÚÂ ˙BiL Úa‡  ÌBÈ ÌÈOÚÂ¿∆¿ƒ«¿«¿ƒ»«¬»¿»»
,eÓ‡ k .˙BiL ÌÈMÓÁÂ LÏL  ‰e„Ò¿»»«¬ƒƒ¿ƒ¿»»«¿

‡e‰ ‰Ê ÔBaLÁ ˙ÏÁ˙‰ epnnL wÚ‰L8˙lÁzÓ ∆»ƒ»∆ƒ∆«¿»«∆¿∆ƒ¿ƒ«
˙MÓ ,ÔÒÈ L„ÁÏ ÈLÈÏL BÓBiL ,ÈLÈÓÁ ÏÈÏ≈¬ƒƒ∆¿ƒƒ¿…∆ƒ»ƒ¿«
ÌÈÙÏ‡ ˙Úa‡Â ˙B‡Ó ÚL˙e ÌÈLÏLe ‰BÓL¿∆¿ƒ¿«≈¿«¿««¬»ƒ

Óa LÓM‰ ÌB˜Óe .‰ÈˆÈÏ‰È‰ ÈÚˆÓ‡‰ dÎÏ‰ «¿ƒ»¿«∆∆¿«¬»»»∆¿»ƒ»»
ÌÈzLe ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLe ˙BÏÚÓ ÚLa ‰f‰ wÚa»ƒ»«∆¿∆««¬¿»¬»ƒ¿«ƒ
."Ï ‚"Ê :ÔÓÈÒ .‰ÏË ÏfnÓ ˙BiL ÌÈLÏLe¿ƒ¿ƒƒ««»∆ƒ»»
ÌÈOÚÂ LLa ‰Ê wÚa ‰È‰ LÓM‰ db ÌB˜Óe¿…««∆∆»»¿ƒ»∆¿≈¿∆¿ƒ
˙BiL ‰BÓLe ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ‰MÓÁÂ ˙BÏÚÓ«¬«¬ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿∆¿ƒ
‰ˆzLk .'Á ‰"Ó Â"Î :ÌÓÈÒ .ÌÈÓB‡z ÏfnÓƒ««¿ƒƒ»»¿∆ƒ¿∆
ÔÓÊ ÏÎa ÈÚˆÓ‡‰ dÎÏ‰Óa LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ≈«¿«∆∆¿«¬»»»∆¿»ƒ¿»¿«
„Ú wÚ‰ ÌBÈ ˙lÁznL ÌÈÓi‰ ÔÈÓ Áwz  ‰ˆzL∆ƒ¿∆ƒ«ƒ¿««»ƒ∆ƒ¿ƒ«»ƒ»«
Ô˙B‡a ÈÚˆÓ‡‰ dÎÏ‰Ó ‡ÈˆB˙Â ,‰ˆzL ÌBi‰«∆ƒ¿∆¿ƒ«¬»»»∆¿»ƒ¿»
ÏÚ Ïk‰ ÛÈÒB˙Â ,eÚ„B‰L ÔÈÓÈq‰ ÔÓ ÌÈÓi‰«»ƒƒ«ƒ»ƒ∆«¿¿ƒ«…«
ÌB˜Ó ‡e‰ ‡ˆBi‰Â ,BÈÓ ÌÚ ÔÈÓ Ïk ıa˜˙e ,wÚ‰»ƒ»¿«≈»ƒƒƒ¿«≈¿
È‰ ?„ˆÈk .ÌBi‰ B˙B‡Ï ÈÚˆÓ‡‰ dÎÏ‰Óa LÓM‰«∆∆¿«¬»»»∆¿»ƒ¿«≈«¬≈
ÏÈÏ ˙lÁ˙a ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ eÈˆL∆»ƒ≈«¿«∆∆»∆¿»ƒƒ¿ƒ«≈
BÊ ‰MÓ ,Êenz L„ÁÏ OÚ ‰Úa‡ BÓBiL ,˙aM‰««»∆«¿»»»»¿…∆«ƒ»»
wÚ‰ ÌBiÓ ,ÌÈÓi‰ ÔÈÓ e‡ˆÓ  wÚ‰ ˙L ‡È‰L∆ƒ¿«»ƒ»»»ƒ¿««»ƒƒ»ƒ»
LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ ÌÈˆB e‡L ‰Ê ÌBi‰ ˙lÁz „Ú«¿ƒ««∆∆»ƒ≈«¿«∆∆
,ÌBÈ ‰‡ÓÏ dÎÏ‰Ó ÚˆÓ‡ eÁ˜Ï ;ÌBÈ ‰‡Ó ,Ba≈»»«¿∆¿««¬»»¿≈»
‚"Ê ‡e‰L ,wÚ‰ ÏÚ eÙÒB‰Â ,‚" ‚"Ï Á"ˆ ‡e‰L∆¿«¿«»ƒ»∆
‰ÚLÂ ,˙BÏÚÓ LÓÁÂ ‰‡Ó :ÔBaLÁ‰ ÔÓ ‡ˆÈ ,"Ï»»ƒ«∆¿≈»¿»≈«¬¿ƒ¿»
:ÔÓÈÒ .˙BiL ÌÈOÚÂ LÓÁÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒ¿»≈¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»
ÈÚˆÓ‡ CÏ‰Óa dÓB˜Ó ‡ˆÓÂ .‰"Î Ê"Ï ‰"˜¿ƒ¿»¿»¿«¬»∆¿»ƒ
˙BÏÚÓ ‰OÚ LÓÁa ,ÔËÒ ÏfÓa  ‰Ê ÏÈÏ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«≈∆¿«««¿»«¬≈∆¿≈«¬
.‰OÚ LL ‰ÏÚnÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰ÚLÂ ,Ba¿ƒ¿»¿ƒ¬»ƒƒ«¬»≈∆¿≈

ÈÚˆÓ‡‰Â9˙lÁ˙a ‰È‰È ÌÈÓÚt  ‰Ê ÔBaLÁa ‡ˆiL ¿»∆¿»ƒ∆≈≈¿∆¿∆¿»ƒƒ¿∆ƒ¿ƒ«
‰ÂLa ‰ÏÈl‰10B‡ ,‰ÚLa ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L Ì„˜ B‡ , ««¿»¿»∆…∆¿ƒ«««»¿»»

‰ÚLa ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L Á‡11BÏ LeÁ˙ ‡Ï ‰Ê „Â . ««¿ƒ«««»¿»»¿»»∆…»
‰i‡‰ ÔBaLÁa LÓMa12ÌÈÓÈÏLÓ e‡ È‰L , «∆∆¿∆¿»¿ƒ»∆¬≈»«¿ƒƒ

˙‡f‰ Cc‰ ÏÚÂ .Ái‰ ÚˆÓ‡Ï LÁpLk ‰Ê e≈̃∆¿∆«¿…¿∆¿««»≈«¿««∆∆«…
Ú ÏÎÏ „ÈÓz ‰OÚzÛÏ‡ Á‡ elÙ‡Â ,‰ˆzL ˙ «¬∆»ƒ¿»≈∆ƒ¿∆«¬ƒ««∆∆

‡ˆÈ  wÚ‰ ÏÚ ÛÈÒB˙Â ˙È‡M‰ Ïk ıa˜zL :ÌÈL»ƒ∆¿«≈»«¿≈ƒ¿ƒ«»ƒ»≈≈
Ái‰ ÚˆÓ‡a ‰OÚz ÔÎÂ .ÈÚˆÓ‡‰ ÌB˜n‰ EÏ13 ¿«»»∆¿»ƒ¿≈«¬∆¿∆¿««»≈«

BÎÏ‰Ó Ú„zL Á‡Ó :ÎBÎÂ ÎBk Ïk ÚˆÓ‡e¿∆¿«»»¿»≈««∆≈««¬»
,ÏÈÁ˙z epnnL wÚ‰ Ú„˙Â ,‡e‰ ‰nk „Á‡ ÌBÈa¿∆»«»¿≈«»ƒ»∆ƒ∆«¿ƒ
ÛÈÒB˙Â ,‰ˆzL ÌÈÓi‰Â ÌÈM‰ ÏÎÏ BÎÏ‰Ó ıa˜˙e¿«≈«¬»¿»«»ƒ¿«»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ
ÔÎÂ .ÈÚˆÓ‡ CÏ‰Óa BÓB˜Ó EÏ ‡ˆÈÂ  wÚ‰ ÏÚ«»ƒ»¿≈≈¿¿¿«¬»∆¿»ƒ¿≈
ÌÈÓi‰ Ì˙B‡a BÎÏ‰Ó ÛÈÒBz :LÓM‰ d‚a ‰OÚz«¬∆¿…««∆∆ƒ«¬»¿»«»ƒ

LÓM‰ db ÌB˜Ó EÏ ‡ˆÈ  wÚ‰ ÏÚ ÌÈM‰ B‡«»ƒ«»ƒ»≈≈¿¿…««∆∆
wÚ ˙BOÚÏ ‰ˆz Ì‡ ÔÎÂ .‰ˆzL ÌBi‰ B˙B‡Ï¿«∆ƒ¿∆¿≈ƒƒ¿∆«¬ƒ»
epnÓ eÏÁ˙‰L ‰Ê wÚÓ ıeÁ ,epnÓ ÏÈÁ˙zL Á‡«≈∆«¿ƒƒ∆≈ƒ»∆∆ƒ¿«¿ƒ∆
BÊÁÓ ˙L ˙lÁ˙a wÚ B˙B‡ ‰È‰iL È„k ,BÊ ‰La¿»»¿≈∆ƒ¿∆ƒ»ƒ¿ƒ«¿««¬
.E„Èa ˙eL‰  ˙B‡n‰ ÔÓ ‰‡Ó ˙lÁ˙a B‡ Úe„È»«ƒ¿ƒ«≈»ƒ«≈»¿¿»¿
ÌÈMÓ epnÓ ÏÈÁ˙zL wÚ‰ ˙BÈ‰Ï ‰ˆz Ì‡Â¿ƒƒ¿∆ƒ¿»ƒ»∆«¿ƒƒ∆ƒ»ƒ
wÚÓ ÌÈL ‰nk Á‡Ï B‡ ‰Ê wÚ Ì„˜ eÚL∆»¿…∆ƒ»∆¿«««»»ƒ≈ƒ»
zÚ„È k ?Cc‰ ‡È‰ „ˆÈk .‰Úe„È Cc‰  ‰Ê∆«∆∆¿»≈«ƒ«∆∆¿»»«¿»
‰ÚL˙Ï dÎÏ‰Óe ,‰e„Ò ‰LÏ LÓM‰ CÏ‰Ó«¬««∆∆¿»»¿»«¬»»¿ƒ¿»
,Úe„È „Â .„Á‡ ÌBÈÏ dÎÏ‰Óe ,ÌBÈ ÌÈOÚÂ¿∆¿ƒ«¬»»¿∆»¿»»»«
‰e„q‰ ÏÚ ‰˙È ‡È‰ ÌÈÓÏL ‰ÈL„ÁL ‰M‰L∆«»»∆√»∆»¿≈ƒƒ¿≈»««¿»
ÔÓ ‰ÒÁ ‡È‰ ÔÈÒÁ ‰ÈL„ÁL ‰M‰Â ,„Á‡ ÌBÈ∆»¿«»»∆√»∆»¬≈ƒƒ¬≈»ƒ
eÈ‰È Ì‡ :˙aÚÓ‰ ‰M‰Â .„Á‡ ÌBÈ ‰e„q‰«¿»∆»¿«»»«¿À∆∆ƒƒ¿
‰e„q‰ ‰M‰ ÏÚ ‰˙È ‰È‰z  Ô„Òk ‰ÈL„Á√»∆»¿ƒ¿»ƒ¿∆¿≈»««»»«¿»
‰˙È ‡È‰  ÌÈÓÏL ‰ÈL„Á eÈ‰È Ì‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ¿ƒƒ¿√»∆»¿≈ƒƒ¿≈»
‰ÈL„Á eÈ‰È Ì‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏLe „Á‡ ‰e„q‰ ÏÚ««¿»∆»¿ƒ¿ƒƒ¿√»∆»
.ÌBÈ ÌÈOÚÂ ‰ÚLz ‰e„q‰ ÏÚ ‰˙È ‡È‰  ÔÈÒÁ¬≈ƒƒ¿≈»««¿»ƒ¿»¿∆¿ƒ
CÏ‰Ó ‡ÈˆBz ,ÌÈÚe„È el‡‰ ÌÈc‰ ÏkL Á‡Óe≈««∆»«¿»ƒ»≈¿ƒƒ«¬«
ÛÈÒB˙Â ,‰ˆzL ÌÈÓi‰Â ÌÈM‰ ÏÎÏ LÓM‰ ÚˆÓ‡∆¿««∆∆¿»«»ƒ¿«»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ
‰ˆzL ÌBiÏ dÚˆÓ‡ EÏ ‡ˆÈ  eÈOÚL wÚ‰ ÏÚ«»ƒ»∆»ƒ≈≈¿∆¿»»«∆ƒ¿∆

˙B‡a‰ ÌÈMÓ14Ú‚z B‡ ;wÚ ÌBi‰ B˙B‡ ‰OÚ˙Â , ƒ»ƒ«»¿«¬∆«ƒ»ƒ¿«
EÏ ‡ˆÈÂ ,eÈOÚL wÚ‰ ÔÓ ˙‡ˆB‰L ÚˆÓ‡‰»∆¿«∆≈»ƒ»ƒ»∆»ƒ¿≈≈¿

wÚ‰15eÚL ÌÈMÓ ‰ˆzL ÌBiÏ16‰OÚ˙Â , »ƒ»«∆ƒ¿∆ƒ»ƒ∆»¿¿«¬∆
Ái‰ ÚˆÓ‡a ‰OÚz ‰ÊÎÂ .wÚ‰ ÚˆÓ‡ B˙B‡∆¿«»ƒ»¿»∆«¬∆¿∆¿««»≈«
‡a˙ Îe .EÏ ÌÈÚe„È eÈ‰È Ì‡ ,ÌÈÎBk‰ ‡Le¿»«»ƒƒƒ¿¿ƒ¿¿»ƒ¿»≈
ÏÎÏ LÓM‰ ÚˆÓ‡ Ú„zL ÌLkL ,eÈc ÏÏkÓ EÏ¿ƒ¿«¿»≈∆¿≈∆≈«∆¿««∆∆¿»
ÏÎÏ dÚˆÓ‡ Ú„z Ck ,ÌÈ‡a‰ ÌÈÓiÓ ‰ˆzL ÌBÈ∆ƒ¿∆ƒ»ƒ«»ƒ»≈«∆¿»»¿»

.eÚL ÌÈÓiÓ ‰ˆzL ÌBÈ∆ƒ¿∆ƒ»ƒ∆»¿

משתנית.7) ואינה קצובה במסלולם הכוכבים מהירות כי 
האמצעי )8) (במהלכה בגלגלה השמש מקום את לחשב  כדי 

זמן  בנקודת מקומה את לדעת צורך יש שהוא, זמן באיזה
החישובים. לכל מוצא נקודת המשמש מסויימת,

האמצעי .9) במהלך  הלילה,10)המקום בתחילת  בדיוק 
מתחילת  הוא החשבון" התחלת שממנו "שהעיקר כשם

בניסן). ג' (ליל לפי11)הלילה הם החשבונות שכל לפי 
של  ולא האמצעי , השמש מהלך של "בקירוב " חשבון
אין  האמיתי  במהלכה המזלות. בגלגל האמיתי  מהלכה
ופעם  מהירה היא פעם וקצובה. סדירה השמש תנועת

החדש.12)איטית. הירח  במהלכו 13)של הירח  מקום
הרמב "ם.14)האמצעי . של העיקר שנת אחר

לאמצע .15) הרמב "ם.16)כוונתו של העיקר שנת לפני 

ה'תשע"ח  ניסן  כ' חמישי יום 
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התקופה.1) ויום השמש מקום
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קפד                
         

ÈÚˆÓ‡‰ dÓB˜Ó ‰lÁz ‡ÈˆBz  ‰ˆzL3B˙B‡Ï ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿»»∆¿»ƒ¿
e‡aL Cc‰ ÏÚ ÌBi‰4db ÌB˜Ó ‡ÈˆB˙Â , «««∆∆∆≈«¿¿ƒ¿…«

LÓM‰5LÓM‰ ÌB˜nÓ LÓM‰ db ÌB˜Ó Ú‚˙Â , «∆∆¿ƒ¿«¿…««∆∆ƒ¿«∆∆
LÓM‰ ÏeÏÒÓ ‡˜p‰ ‡e‰ ‡Lp‰Â ,ÈÚˆÓ‡‰6. »∆¿»ƒ¿«ƒ¿»«ƒ¿»«¿«∆∆

בשמש 2) כשמסתכלים המזלות בגלגל השמש מקום
הישר  הקו עלֿידי  נקבע  זה מקום הארץ . ראות מנקודת

המזלות היוצא  לגלגל על והמגיע  השמש, עד הארץ  ממרכז
שני שיוצרים הזוית ידי  על נמדדת אורכו מדת .(1 ציור (עי '

ממרכז היוצאים האמצעי‰‡ıהקוים מקומה לצד האחד :
.(0*) האביב  לנקודת טלה, מזל לצד והשני  השמש, של

השוה 3) במהלכה בגלגלה השמש מגיעה שאליו המקום
הזוית  עלֿידי  נמדדת אורכו מדת הט "ו). פי "א, למעלה (עי '

גלגל ממרכז היוצאים הקוים שני  (גלגל ‰˘Ó˘שיוצרים
האביב . לנקודת והאחד האמצע  למקום האחד היוצא),

ה"ב .4) פי "ב , שם.5)למעלה השמש 6)שם, דרך
ממקום בין ‚Â‰ומרחקה ההפרש את לדעת כדי  השמש.

האורך  לבין השמש שעברה הדרך של האמיתי  האורך
מ  השמש מרחק  את לדעת עלינו השמש ‚Â‰האמצעי ,

אפוגיאּום) - הארץ  מן השמש של ביותר הרחוקה ַ(הנקודה
- הארץ  אל ביותר הקרובה (הנקודה השפל מן מרחקה או
אלה  נקודות משתי  באחת נמצאת השמש כאשר פריגיאּום).
ובין  האמיתי  האורך בין הפרש אין פריגיאום) או (אפוגיאום
האמיתי , המקום הוא האמצעי  והמקום האמצעי , האורך
ממרכז  האחד השמש, למרכז היוצאים הקוים ששני  משום

ı‡‰ חופפים השמש) (גלגל היוצא הגלגל ממרכז והאחד
הנ"ל  הקוים שני  נחתכים הנקודות יתר בכל זה. את זה
המזלות  גלגל לצד ובהארכתם זוית, ויוצרים השמש במרכז
מדה  קנה היא הזאת הזוית שונות. נקודות בשתי  בו פוגעים
(מנת  המזלות בגלגל אלה נקודות שתי  שבין הקשת לגודל

.1 ציור עי ' המסלול).

.Ì‡ :LÓM‰ ÏeÏÒÓ ‡e‰ ˙BÏÚÓ ‰nk ‰‡˙Â¿ƒ¿∆«»«¬«¿«∆∆ƒ
˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡nÓ ˙BÁt ÏeÏÒn‰ ‰È‰7Ú‚z  »»««¿»ƒ≈»¿ƒ«¬ƒ¿«

ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜nÓ ÏeÏÒn‰ ˙Ó8‰È‰ Ì‡Â , ¿«««¿ƒ¿«∆∆»∆¿»ƒ¿ƒ»»
˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ˙BÈ ÏeÏÒn‰9LÏL „Ú ««¿≈«≈»¿ƒ«¬«¿

ÌB˜Ó ÏÚ ÏeÏÒn‰ ˙Ó ÛÈÒBz  ÌÈMLÂ ˙B‡Ó≈¿ƒƒƒ¿«««¿«¿
ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰10ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL Á‡ ‰È‰iM ‰Óe ; «∆∆»∆¿»ƒ«∆ƒ¿∆««∆ƒ»»

ÈzÓ‡‰ ÌB˜n‰ ‡e‰  epnÓ Ú‚z B‡11. ƒ¿«ƒ∆«»»¬ƒƒ

השפל.7) אל הגובה מן הולכת השמש משום 8)כאשר
שיעור  האמיתי . האורך מן האמצעי  האורך גדול זה שבחלק 

"מנה". נקרא ביניהם מן 9)ההפרש הולכת השמש כאשר
הגובה. אל האורך 10)השפל קטן זה, שבחלק  משום

האמיתי . האורך מן 11.1)האמצעי  ציור עי '

.‚‰ÂLa ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡L ,Ú„Â12 ¿«∆ƒƒ¿∆««¿≈»¿ƒ¿»∆
‰ÂLa ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL B‡13‰Ó BÏ ÔÈ‡ 14, ¿≈¿ƒƒ¿»∆≈»»

.ÈzÓ‡‰ ÌB˜n‰ ‡e‰ ÈÚˆÓ‡‰ ÌB˜n‰ ‰È‰È ‡l‡∆»ƒ¿∆«»»∆¿»ƒ«»»¬ƒƒ

בשפל.12) השמש בגובה.13)כאשר שוב  השמש כאשר
ה'.14) הערה א', הלכה למעלה עי '

.„OÚ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡ ?ÏeÏÒn‰ ˙Ó ‡È‰ ‰nÎÂ¿«»ƒ¿«««¿ƒƒ¿∆««¿∆∆

‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿∆¿»∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
ÚÓ ÌÈOÚÌ‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏ ∆¿ƒ«¬ƒ¿∆¿»«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ

ÌÈMÓÁÂ ‰BÓL B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏL ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ«¬ƒ¿∆¿»¿»«¬ƒƒ
B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈÚa‡ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«¿»ƒ«¬ƒ¿∆¿»
ÌÈMÓÁ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ OÚ ‰MÓÁÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»«««¬ƒ»»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¬ƒƒ
ÌÈOÚÂ ‰ÚL˙Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿∆¿»«¬»««¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈML ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆ƒƒ«¬ƒ¿∆¿»«¬»
ÌÈÚL ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â „Á‡Â ˙Á‡««¿∆»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ¿ƒ
ÌÈMÓÁÂ „Á‡Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿∆¿»«¬»««¿∆»«¬ƒƒ
B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈBÓL ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿ƒ«¬ƒ¿∆¿»
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰ÚLÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
‰ÚL˙Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈÚLzƒ¿ƒ«¬ƒ¿∆¿»«¬»««¿ƒ¿»
B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»«¬ƒ¿∆¿»
‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰BÓLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
ÌÈMÓÁÂ ‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,OÚÂ»∆∆ƒ¿∆¿»«¬»««¿»«¬ƒƒ
‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈOÚÂ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿∆¿ƒƒ¿∆¿»«¬»
‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ‰MÓÁÂ ˙Á‡«««¬ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
ÌÈLÏLe ‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈLÏLe¿ƒƒ¿∆¿»«¬»««¿»¿ƒ
‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚa‡Â ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿«¿»ƒƒ¿∆¿»«¬»
,ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ OÚ ‰ÚL˙Â ˙Á‡««¿ƒ¿»»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»«¬ƒƒ
‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .„Á‡ ˜ÏÁÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿»«¬»««¿≈∆∆»¿ƒƒ¿∆≈»
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ÌÈL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈMLÂ¿ƒƒƒ¿∆¿»¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ
ÌÈOÚÂ „Á‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚLÂ ‰‡Ó ‰È‰Èƒ¿∆≈»¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿»∆»¿∆¿ƒ
BÏ ÔÈ‡  ‰ÂLa ÌÈBÓLe ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿ƒ¿»∆≈
‡e‰ ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó ‡l‡ ,e‡aL BÓk ,‰Ó»»¿∆≈«¿∆»¿«∆∆»∆¿»ƒ

ÈzÓ‡‰ dÓB˜Ó15. ¿»»¬ƒƒ

במידה 15) בה ההנדסה, יסודות על מבוססים המספרים
המנה  הולכת השפל מן או הגובה מן מתרחקת שהשמש
הולכת  אלה, לנקודות מתקרבת שהיא במדה בה וגדלה.
בין  באמצע , המנה מגיעה למקסימום ומצטמצמת. המנה
מעלות  תשעים עולה שהמסלול במקום כלומר לשפל, גובה
59' עד המנה של המתמדת העליה מכאן המזלות, בגלגל
במסלול  אפס  עד המתמדת והירידה ,90* של במסלול 1*

.180* עד 90* מן

.‰,˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ˙BÈ ÏeÏÒn‰ ‰È‰»»««¿≈«≈»¿ƒ«¬
Ú„˙Â ˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓ B˙B‡ Ú‚zƒ¿«ƒ¿≈¿ƒƒ«¬¿≈«
 ˙BÏÚÓ ÌÈ˙‡Ó ÏeÏÒn‰ ‰È‰L È‰ ?„ˆÈk .B˙Ó¿»≈«¬≈∆»»««¿»«ƒ«¬
‰‡Ó ‡Mz ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓ B˙B‡ Ú‚zƒ¿«ƒ¿≈¿ƒƒƒ»≈≈»
ÌÈMLÂ ‰‡Ó ˙nL ,eÚ„B‰ Îe .˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ¿ƒƒ«¬¿»«¿∆¿«≈»¿ƒƒ
ÌÈ˙‡n‰ ˙Ó ÔÎÂ ;ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ÌÈL  ˙BÏÚÓ«¬¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿≈¿««»«ƒ

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ÌÈL 16. ¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ

המנה 16) בפריגיאום), (כלומר 180* הוא המסלול כאשר
20* הן 200* הפריגאום. לפני  20* הן מעלות ק "ס  .0* היא

שוות. מנות שוות, לזוויות הפריגאום. אחרי 

.ÂÚ‚z  ˙BÏÚÓ ˙B‡Ó LÏL ÏeÏÒn‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»««¿¿≈«¬ƒ¿«
Îe .ÌÈML ‡MÈ ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓ B˙B‡ƒ¿≈¿ƒƒƒ»≈ƒƒ¿»

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



קפה                 
         

„Á‡Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ  ˙BÏÚÓ ÌÈML ˙nL ,zÚ„È»«¿»∆¿«ƒƒ«¬«¬»««¿∆»
˙B‡Ó LÏM‰ ˙Ó ‡È‰ ÔÎÂ ;ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿≈ƒ¿««¿≈

.ÔÈÓe ÔÈÓ ÏÎa BÊ Cc ÏÚÂ .˙BÏÚÓ«¬¿«∆∆¿»ƒ¿»ƒ¿»

.ÊÎe ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ LÓÁ ÏeÏÒn‰ ‰È‰L È‰¬≈∆»»««¿»≈¿ƒƒ«¬¿»
„Á‡Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ ‡È‰ ÌÈMM‰ ˙nL eÚ„È»«¿∆¿««ƒƒƒ«¬»««¿∆»
˙Á‡ ‰ÏÚÓ ‡È‰ ÌÈÚM‰ ˙Óe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿««ƒ¿ƒƒ«¬»««
˙Bn‰ ÈzL ÔÈa ‡ˆÓ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ „Á‡Â¿∆»«¬ƒƒ¬»ƒƒ¿»≈¿≈«»
ÏÎÏ ‰È‰È ˙BÏÚn‰ ÔBaLÁ ÈÙÏe .ÌÈ˜ÏÁ ‰OÚ¬»»¬»ƒ¿ƒ∆¿««¬ƒ¿∆¿»
LÓÁ ‡e‰L ÏeÏÒn‰ ˙Ó ‰È‰ÈÂ ,„Á‡ ˜ÏÁ ‰ÏÚÓ«¬»≈∆∆»¿ƒ¿∆¿«««¿∆»≈

.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ‰MLÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ ÌÈMLÂ¿ƒƒ«¬»««¿ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ

.ÁB˙Ó ‰˙È‰ ,ÌÈMLÂ ÚL ÏeÏÒn‰ ‰È‰ el‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»««¿∆«¿ƒƒ»¿»»»
BÊ Cc ÏÚÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ‰BÓLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿«∆∆
ÌÚ ÌÈ„Á‡ BÈÓa ‰È‰iL ÏeÏÒÓ ÏÎa ‰OÚz«¬∆¿»«¿∆ƒ¿∆¿ƒ¿»¬»ƒƒ
.Ái‰ ÔBaLÁa ÔÈa LÓM‰ ÔBaLÁa ÔÈa ,˙BOÚ‰»¬»≈¿∆¿«∆∆≈¿∆¿«»≈«

.ËÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ eÈˆL È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«¿«∆∆»¬ƒƒ
Êenz L„ÁÏ ÌBÈ OÚ ‰Úa‡ ,˙aM‰ ÏÈÏ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«≈««»«¿»»»»¿…∆«
,˙‡f‰ ˙ÚÏ ‰lÁz LÓM‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBz  BÊ ‰MÓƒ»»ƒ∆¿««∆∆¿ƒ»»≈«…

e‡aL BÓk ,Á"Î Ê"Ï ‰"˜ :BÓÈÒÂ17‡ÈˆB˙Â ; ¿ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ
˙‡f‰ ˙ÚÏ LÓM‰ db ÌB˜Ó18:BÓÈÒ EÏ ‡ˆÈ  ¿…««∆∆¿≈«…≈≈¿ƒ»

 ÈÚˆÓ‡‰ ÔÓ db‰ ÌB˜Ó Ú‚˙Â ;‚"Î ‰"Ó Â"Ù¿ƒ¿«¿«…«ƒ»∆¿»ƒ
ÌÈLe ,˙BÏÚÓ ‰OÚ ‰BÓL :ÏeÏÒn‰ EÏ ‡ˆÈ≈≈¿««¿¿∆∆¿≈«¬¿«ƒ
.' " Á"È :ÌÓÈÒ .˙BiL ÈzLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿≈¿ƒƒ»»
eÈ‰È Ì‡ :‡l‡ ,ÌÈ˜ÏÁ‰ ÏÚ ÏeÏÒÓ ÏÎa „Èt˜z Ï‡Â¿««¿ƒ¿»«¿««¬»ƒ∆»ƒƒ¿
eÈ‰ Ì‡Â ;Ì‰ÈÏ‡ ‰Ùz Ï‡  ÌÈLÏMÓ ˙BÁt»ƒ¿ƒ«ƒ¿∆¬≈∆¿ƒ»
ÛÈÒB˙Â ,˙Á‡ ‰ÏÚÓ Ì˙B‡ MÁz  ˙BÈ B‡ ÌÈLÏL¿ƒ≈¿«≈»«¬»««¿ƒ
ÏeÏÒÓ ‰È‰È CÎÈÙÏ .ÏeÏÒn‰ ˙BÏÚÓ ÔÈÓ ÏÚ d˙B‡»«ƒ¿««¬««¿¿ƒ»ƒ¿∆«¿
Cc‰ ÏÚ B˙Ó ‰È‰˙Â ,˙BÏÚÓ ‰OÚ ÚLz ‰Ê∆¿«∆¿≈«¬¿ƒ¿∆»»««∆∆

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰BÓL e‡aL19. ∆≈«¿¿»¿ƒ¬»ƒ

ה"ב .17) פי "ב , שם.18)למעלה שבעשר 19)עי ' משום
חלקים. שני  היא מעלה כל מנת מעלות, ובעשרים מעלות

.ÈÌÈBÓLe ‰‡nÓ ˙BÁt ‰È‰ ‰f‰ ÏeÏÒn‰L ÈÙÏe¿ƒ∆««¿«∆»»»ƒ≈»¿ƒ
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰BÓL ‡È‰L ,‰n‰ Ú‚z ƒ¿««»»∆ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ
,˙BÏÚÓ Úa‡Â ‰‡Ó :‡MÈ ,LÓM‰ ÚˆÓ‡Ó≈∆¿««∆∆ƒ»≈≈»¿«¿««¬
.˙BiL ÌÈOÚÂ LÓÁÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿»≈¿∆¿ƒ¿ƒ
ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó ‡ˆÓÂ .‰"Î Ë" „"˜ :ÌÓÈÒƒ»»¿ƒ¿»¿«∆∆»¬ƒƒ

ÔËÒ ÏfÓa ‰Ê ÏÈÏ ˙lÁ˙a20˙BÏÚÓ ‰OÚ LÓÁa ƒ¿ƒ«≈∆¿«««¿»«¬≈∆¿≈«¬
Ï‡ ‰Ùz Ï‡Â .˙BiL ÌÈLÏLe LÓÁ ˙BÁt Ba»»≈¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿∆∆

˙BiM‰21Ái‰ ÌB˜Óa ‡ÏÂ LÓM‰ ÌB˜Óa ‡Ï ,ÏÏk «¿ƒ¿»…ƒ¿«∆∆¿…ƒ¿«»≈«
ÌÈ˜ÏÁ‰ ÏÚ ˜Á ‡l‡ ,‰i‡‰ ˙BBaLÁ ‡La ‡ÏÂ¿…ƒ¿»∆¿»¿ƒ»∆»¬…««¬»ƒ
‰OÚ  ÌÈLÏLÏ B˜ ˙BiM‰ eÈ‰È Ì‡Â .„Ïaƒ¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ¬≈

.ÌÈ˜ÏÁ‰ ÏÚ BÙÈÒB‰Â ,„Á‡ ˜ÏÁ Ì˙B‡»≈∆∆»¿ƒ««¬»ƒ

(20.0* = טלה ממזל לספור מתחילים אנו המעלות את
על21) הרמב "ם הקפיד לא זו על ‰˘ÂÈ˙בהלכה אלא ,

על הקפיד לא הקודמת, בהלכה בלבד. ,‰ÌÈ˜ÏÁהחלקים
דרושה  המסלול שידיעת משום בלבד, המעלות על אלא

בעיקר קובעות בה המסלול, מנת חישוב  אבל ‰ÂÏÚÓ˙לשם .
לחלקים.ÌÂ˜Óבידיעת גם ערך יש השמש,

.‡È,‰ˆzL ˙Ú ÏÎa LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„zL Á‡Óe≈««∆≈«¿«∆∆¿»≈∆ƒ¿∆
‰ˆzL ‰Ùe˜z Ïk ÈzÓ‡‰ ‰Ùe˜z‰ ÌBÈ Ú„z22ÔÈa  ≈««¿»»¬ƒƒ»¿»∆ƒ¿∆≈
eÏÁ˙‰ epnnL ‰Ê wÚ Á‡ ˙B‡a‰ ˙BÙe˜z23ÔÈa , ¿«»««ƒ»∆∆ƒ∆ƒ¿«¿≈
.˙BiBÓ„˜ ÌÈMÓ eÚL ˙BÙe˜z¿∆»¿ƒ»ƒ«¿ƒ

במהלכה 22) טלה מזל בתחילת השמש בהיות ניסן תקופת
תשרי תקופת סרטן; מזל בתחילת - תמוז תקופת האמיתי ;
גדי . מזל בתחילת - טבת תקופת מאזנים; מזל בתחילת -

ה"ב .23) פי "ב , למעלה עי '

ה'תשע"ח  ניסן  כ"א שישי יום 

     1 
הירח .1) של אמצעיים מהלכים שני 

.‡BÏ LÈ ÌÈiÚˆÓ‡ ÌÈÎÏ‰Ó ÈL  Ái‰2Ái‰ . «»≈«¿≈«¬»ƒ∆¿»ƒƒ≈«»≈«
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÛÈwÓ BÈ‡L ,ÔË˜ ÏbÏ‚a aÒÓ BÓˆÚ«¿¿«≈¿«¿«»»∆≈«ƒ∆»»
‡˜ ÔËw‰ ÏbÏb‰ B˙B‡a ÈÚˆÓ‡‰ BÎÏ‰Óe ,BlkÀ«¬»»∆¿»ƒ¿««¿««»»ƒ¿»

ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡3ÏbÏ‚a aÒÓ BÓˆÚ ÔËw‰ ÏbÏb‰Â . ∆¿«««¿¿««¿««»»«¿¿«≈¿«¿«
ÏL ‰Ê ÈÚˆÓ‡ CÏ‰Óe ,ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÛÈ˜n‰ ,ÏB„b»««ƒ∆»»∆«¬»∆¿»ƒ∆∆
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÛÈwn‰ ÏB„b‰ ÏbÏb‰ B˙B‡a ÔËw‰ ÏbÏb«¿««»»¿««¿««»««ƒ∆»»

Ái‰ ÚˆÓ‡ ‡˜p‰ ‡e‰ 4Ái‰ ÚˆÓ‡ CÏ‰Ó . «ƒ¿»∆¿««»≈««¬«∆¿««»≈«
,ÌÈ˜ÏÁ ‰OÚÂ ,˙BÏÚÓ ‰OÚ LÏL :„Á‡ ÌBÈa¿∆»¿∆¿≈«¬«¬»»¬»ƒ

"È :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈLÏLe LÓÁÂ‰"ÏÈ ‚5. ¿»≈¿ƒ¿ƒƒ»»

מהירותו,2) על המשפיעות הפרעות, חלות הירח  במהלך
עקלקלות  "שהירח  פוחתת. היא ופעם גדלה היא פעם
ובפיגור  (במהירות הכ"ג פי "ז - במעגלותיו" יש גדולות
פעם  פחות; - ופעם יותר, ממהר פעם שינויים: ישנם גםֿכן
מקום  בקביעת הרב  הקושי  מכאן פחות). - ופעם יותר, מפגר
(פטולומיאוס ) העתיקה האסטרונומיה מסוים. בתאריך הירח 
את  להסביר כדי  גלגלים, ארבעה של להנחה נזקקה
גלגלים. בשני  הסתפק  הרמב "ם הירח . במהלך השינויים
מרכז  איננו שמרכזו מעגל כלומר היוצא, הגלגל הוא אחד
37 ,18'' היא יום בכל תנועתו העולם. את והמקיף  הארץ ,
שהוא  המזלות לסדר הפוך בכיוון למערב  ממזרח  11* 12'
(אפיציקל), הקטן הגלגל הוא שני  גלגל למזרח . ממערב 
של  במהירות במסלולו נע  והירח  העולם, את מקיף  שאינו
של  בהיקפו הוא זה גלגל מרכז ליום. 13* 3' 93 ,53''
בכל  הגדול לגלגל מסביב  הקטן הגלגל מהלך הגדול. הגלגל
המזלות. סדר לפי  למזרח  ממערב  24* 22' 4 ,53'' הוא יום

(3- קושטא דוגמת‡ÚˆÓבדפוס  הירח ‡ÚˆÓהמסלול,
ה"א. פט "ו, להלן והשווה זו, הירח 4)בהלכה מקום כי 

עלֿידי אלא הקטן, לגלגל מסביב  תנועתו עלֿידי  לא נקבע 
הגדול. לגלגל מסביב  הירח , שבו הקטן, הגלגל תנועת

לסדר 5) ההפוך בכיוון הגדול הגלגל מהלך את ננכה אם
הגלגל  ממהלך 11* 12' 37 ,18'' הנ"ל בשיעור המזלות
35* ,3'' בשיעור המזלות סדר על יום בכל מתקדם הקטן,
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קפו                
         

שבסוף  אחד..." ביום הירח  אמצע  "מהלך המשפט  .13* 10'
הוא  וכך ב ', הלכה לתחילת הענין, לפי  שייך א', הלכה
הרב  מוסד (ספריית תֿא תימן בכת"י  וכן קושטא. בדפוס 

קוק ).

.˙Á‡Â ‰‡Ó :ÌÈÓÈ ‰OÚa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓƒ¿»«¬»«¬»»»ƒ≈»¿««
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ‰MÓÁÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe¿ƒ«¬«¬ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ
‡ˆÓÂ ."‰Ó ‡"Ï˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿»

˙È‡L6ÌÈLÏLe ÚLÂ ÌÈ˙‡Ó :ÌBÈ ‰‡Óa BÎÏ‰Ó ¿≈ƒ«¬»¿≈»»«ƒ¿∆«¿ƒ
ÌÈOÚÂ LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ«¬¿»¿ƒ¬»ƒ¿»¿∆¿ƒ

˙BiL7Ò .˙È‡L ˙‡ˆÓÂ .‚"Î Á"Ï Ê"Ï :ÌÓÈ ¿ƒƒ»»¿ƒ¿¿¿≈ƒ
,˙BÏÚÓ ‰OÚ LLÂ ÌÈ˙‡Ó :ÌBÈ ÛÏ‡a BÎÏ‰Ó«¬»¿∆∆»«ƒ¿≈∆¿≈«¬
:ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚÂ ‰LÏLe¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ«¬ƒƒ¿ƒƒ»»
ÌÈÙÏ‡ ˙OÚa BÎÏ‰Ó ˙È‡L ‡ˆÓÂ .Ô"‚Î Â"È¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»«¬∆∆¬»ƒ
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ LÏL :ÌBÈ»«¬¿»«¬ƒƒ¬»ƒ
˙È‡L ‡ˆÓÂ .'Î Á" '‚ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈOÚÂ¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ

ÌBÈ ÌÈOÚÂ ‰ÚL˙a BÎÏ‰Ó8ÌÈOÚÂ ÌÈzL : «¬»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¿«ƒ¿∆¿ƒ
.˙BiL ÌÈMÓÁÂ LLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ«¬¿ƒ»¬»ƒ¿≈«¬ƒƒ¿ƒ
‰La BÎÏ‰Ó ˙È‡L ‡ˆÓÂ .Â"Â "Î :ÌÓÈÒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»¿»»

‰e„Ò9,˙BÏÚÓ ÌÈÚa‡Â Úa‡Â ˙B‡Ó LÏL : ¿»¿≈¿«¿«¿«¿»ƒ«¬
.˙BiL ÌÈÚa‡Â LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚÂ ‰MLÂ¿ƒ»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ

Ì"„˘ :Ì‰Ï ÔÓÈÒ10ÏtÎz BÊ Cc ÏÚÂ .‚"Ó Â"Î ƒ»»∆¿«∆∆ƒ¿…
.‰ˆzL ÌÈL B‡ ÌÈÓÈ ÔÈÓ ÏÎÏ¿»ƒ¿«»ƒ»ƒ∆ƒ¿∆

אחד.6) כל 360* שלמים, מהלכים מספר ניכוי  אחר
הרמב "ם 7) השמיט  אחד, ביום הירח  אמצע  מהלך בחשבון

שזה  מכיון אותו, צירף  ימים מאה בחשבון אולם ,03 ,0''
.3'' לסך לראיית 8)עולה חשוב  יום כ"ט  חשבון כי 

ה"א. פי "ב , למעלה עי ' כסדרן,9)החודש, שחדשיה שנה
ה"א. פי "ב , למעלה עי ' יום, שנ"ד לה בדפוס 10)שיש

את  אח "כ שינו "שמד", המילה מובן בגלל שמ "ד. - קושטא
ל  .˘„"Ìהסימן

.‚‰OÚ LÏL :„Á‡ ÌBÈa ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ CÏ‰Óe«¬«∆¿«««¿¿∆»¿∆¿≈
˙BiL ÌÈMÓÁÂ Úa‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLe ,˙BÏÚÓ11. «¬¿»¬»ƒ¿«¿««¬ƒƒ¿ƒ

:ÌÈÓÈ ‰OÚa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓ .„"‚ ‚"È :ÌÓÈÒƒ»»ƒ¿»«¬»«¬»»»ƒ
‡Ïa ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰ÚLz ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ‰‡Ó≈»¿ƒ«¬ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ¿…
BÎÏ‰Ó ˙È‡L ‡ˆÓÂ .Ë"Ï Ï"˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»
‰ÚL˙Â ,˙BÏÚÓ ÌÈOÚÂ LLÂ ÌÈ˙‡Ó :ÌBÈ ‰‡Óa¿≈»»«ƒ¿≈¿∆¿ƒ«¬¿ƒ¿»

˙BiL ÌÈMÓÁÂ LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚÂ12:ÌÓÈÒ . ¿∆¿ƒ¬»ƒ¿»«¬ƒƒ¿ƒƒ»»
:ÌBÈ ÛÏ‡a BÎÏ‰Ó ˙È‡L ‡ˆÓÂ .‚" Ë"Î Â"Î¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»¿∆∆
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ Úa‡Â ‰‡Ó≈»¿«¿««¬¿»«¬ƒƒ¬»ƒ

Â˙È‡L ‡ˆÓÂ .Ô"Á „"˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁ«¬ƒƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ
ÚL˙Â ˙B‡Ó LÏL :ÌBÈ ÌÈÙÏ‡ ˙OÚa BÎÏ‰Ó«¬»«¬∆∆¬»ƒ¿≈¿≈«
ÌÈOÚÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈOÚÂ¿∆¿ƒ«¬¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿∆¿ƒ
˙È‡L ‡ˆÓÂ .Î"ÁÓ Ë"Î˘ :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ
,˙BÏÚÓ ‰OÚ ‰BÓL :ÌBÈ ÌÈOÚÂ ‰ÚL˙a BÎÏ‰Ó«¬»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¿∆∆¿≈«¬
:ÌÓÈÒ .˙BiL Úa‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰LÏLe¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿«¿«¿ƒƒ»»

.„"‚ Á"È

(113' 54'' הוא הקטן בגלגל האמצעי  הירח  מהלך כלומר,
.13* 3' 93 ,53'' דיוק : ביתר אמצע 12)*13. במהלך

כלומר  ,54'' עגול מספר הרמב "ם נקט  אחד, ביום המסלול
על  שניות, לשבע  ההפרש עולה ימים במאה יותר. 07 ,0''

.53' ויוצא אותן מנכה הוא כן

.„˙B‡Ó LÏL :‰e„Ò ‰La BÎÏ‰Ó ˙È‡L ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»¿»»¿»¿≈
.ÌÈ˜ÏÁ ‡Ïa ,˙BiL ‰OÚ LÏLe ,˙BÏÚÓ LÓÁÂ¿»≈«¬¿∆¿≈¿ƒ¿…¬»ƒ

‚"È ‰"˘ :ÌÓÈÒ13˙lÁ˙a ‰È‰ Ái‰ ÚˆÓ‡ ÌB˜Ó . ƒ»»¿∆¿««»≈«»»ƒ¿ƒ«
ÏfÓa ,el‡ ˙BBaLÁÏ wÚ‰ ‡e‰L ,ÈLÈÓÁ ÏÈÏ≈¬ƒƒ∆»ƒ»¿∆¿≈¿««
ÌÈÚa‡ ,ÌÈ˜ÏÁ OÚ ‰Úa‡Â ,˙Á‡ ‰ÏÚÓ ,BL«¬»««¿«¿»»»»¬»ƒ«¿»ƒ
ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡Â .‚"Ó „"È '‡ :ÌÓÈÒ .˙BiL LÏLÂ¿»¿ƒƒ»»¿∆¿«««¿
‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe Úa‡ :‰Ê wÚa ‰È‰»»¿ƒ»∆«¿«¿ƒ«¬¿»
:ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈÚa‡Â ÌÈzLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚÂ¿∆¿ƒ¬»ƒ¿«ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»»
Ái‰ ÚˆÓ‡ CÏ‰Ó Ú„zL Á‡Ó ."Ó Á"Î „"Ù≈««∆≈««¬«∆¿««»≈«
ÌB˜Ó Ú„z ,ÛÈÒBz ÂÈÏÚL wÚ‰ ‡e‰L ÚˆÓ‡‰Â¿»∆¿«∆»ƒ»∆»»ƒ≈«¿
˙ÈOÚL Cc ÏÚ ,‰ˆzL ÌBÈ ÏÎa Ái‰ ÚˆÓ‡∆¿««»≈«¿»∆ƒ¿∆«∆∆∆»ƒ»

LÓM‰ ÚˆÓ‡a14Ái‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBzL Á‡Â . ¿∆¿««∆∆¿««∆ƒ∆¿««»≈«
‰Ê È‡a Ú„Â LÓMa ÔBa˙‰ ,‰ˆzL ‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙Ïƒ¿ƒ«««¿»∆ƒ¿∆ƒ¿≈«∆∆¿«¿≈∆

‡e‰ ÏfÓ15. «»

ה"ג,13) לסוף  שייך י "ג" ש"ה שארית... "ונמצא זה: משפט 
תֿא. כת"י  עי ' ה"ב . לסוף  מקביל למעלה 14)באופן עי '

הט "ז. עלֿידי15)פי "א, ה"ג. ה"ב , פי "ב , למעלה עי '
10' 03 ,35'' = אחד ביום הירח  אמצע  (מהלך הנוסחה
שבה  ,31* 14' 43'' העיקר) ביום הירח  אמצע  (מקום (13*

.העיקר מיום הימים מספר מסמן +

.‰ÏfÓ ÈˆÁ „Ú ÌÈ‚c ÏfÓ ÈˆÁÓ LÓM‰ ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»«∆∆≈¬ƒ««»ƒ«¬ƒ««
‡e‰L ˙BÓk Ái‰ ÚˆÓ‡ ÁÈpz  ‰ÏË16‰È‰z Ì‡Â . »∆«ƒ«∆¿««»≈«¿∆¿ƒƒ¿∆

 ÌÈÓB‡z ÏfÓ ˙lÁz „Ú ‰ÏË ÏfÓ ÈˆÁÓ LÓM‰«∆∆≈¬ƒ««»∆«¿ƒ«««¿ƒ
ÌÈ˜ÏÁ OÚ ‰MÓÁ Ái‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz17Ì‡Â . ƒ«∆¿««»≈«¬ƒ»»»¬»ƒ¿ƒ

ÏfÓ ˙lÁz „Ú ÌÈÓB‡z ÏfÓ ˙lÁzÓ LÓM‰ ‰È‰zƒ¿∆«∆∆ƒ¿ƒ«««¿ƒ«¿ƒ«««
OÚ ‰MÓÁ Ái‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz  ‰È‡«¿≈ƒ«∆¿««»≈«¬ƒ»»»

ÌÈ˜ÏÁ18„Ú ‰È‡ ÏfÓ ˙lÁzÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â . ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«∆∆ƒ¿ƒ««««¿≈«
‰MÓÁ Ái‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz  ‰Ïe˙a ÏfÓ ÈˆÁ¬ƒ««¿»ƒ«∆¿««»≈«¬ƒ»

ÌÈ˜ÏÁ OÚ19‰Ïe˙a ÏfÓ ÈˆÁÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â . »»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«∆∆≈¬ƒ««¿»
˙BÓk Ái‰ ÚˆÓ‡ Áp‰  ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ ÈˆÁ „Ú«¬ƒ««…¿«ƒ««∆¿««»≈«¿
„Ú ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ ÈˆÁÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â .‡e‰L∆¿ƒƒ¿∆«∆∆≈¬ƒ««…¿«ƒ«
OÚ ‰MÓÁ Ái‰ ÚˆÓ‡Ó Ú‚z  ˙L˜ ÏfÓ ˙lÁz¿ƒ«««∆∆ƒ¿«≈∆¿««»≈«¬ƒ»»»

ÌÈ˜ÏÁ20.„Ú ˙L˜ ÏfÓ ˙lÁzÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«∆∆ƒ¿ƒ«««∆∆«
ÌÈLÏL Ái‰ ÚˆÓ‡Ó Ú‚z  ÈÏc ÏfÓ ˙lÁz¿ƒ«««¿ƒƒ¿«≈∆¿««»≈«¿ƒ

ÌÈ˜ÏÁ21„Ú ÈÏc ÏfÓ ˙lÁzÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â . ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«∆∆ƒ¿ƒ«««¿ƒ«
OÚ ‰MÓÁ Ái‰ ÚˆÓ‡Ó Ú‚z  ÌÈ‚c ÏfÓ ÈˆÁ¬ƒ««»ƒƒ¿«≈∆¿««»≈«¬ƒ»»»

.ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ

ידיעת16) היא האלה החשבונות כל (עי 'ÈÈ‡˙מטרת הירח 
היוצא  האמצעי  השמש מקום הי "ז). (שם בא"י  הט "ז) פי "א,
כגון  בדיוק , הלילה בתחילת לפעמים יהיה החשבון, לפי 
אחריה  או השקיעה לפני  אחת שעה ולפעמים טלה, במזל
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השמש  במקום ותלוי  משתנה היום אורך כי  ה"ג), (פי "ב 
הירח 17)במזלות. לראיית החשבון מתחיל שממנו העיקר

ולילה  ויום טלה, בראש עומדת השמש שאז בניסן, ג' הוא
אמצע  מקום שש, בשעה אז היא השמש שקיעת שוים.
המשוה  באופק  הלילה תחילת פירושו החשבון, לפי  הירח ,
מקום  בידיעת מעוניינים - ראיה לחשבון - ואנו שש), (שעה

באופק  שקיעת ÌÈÏ˘ÂÈהירח  - אדר חצי  - דגים מזל בחצי  .
שעה כרבע  היא ירושלים באופק  השקיעה ÈÙÏהשמש

בחצי שש), שעה לפני  שעה רבע  (כלומר, המשוה באופק 
שעה כרבע  - טלה המשוה.‡ÈÁמזל באופק  השקיעה

ממנו  כשנגרע  ה"א). (עי ' 33' בערך הוא בשעה הירח  מהלך
למזרח , ממערב  נעה היא שגם מכיון לשעה, השמש תנועת
חלקים. משמונה פחות - שעה לרבע  בערך. 30' ישארו
שם  הרמב "ם אין חלקים, משמונה למטה קטנים, להפרשים
מזל  חצי  עד דגים מזל מחצי  השמש כאשר כך, משום לב .
בהפרשים  הירח . לאמצע  מאומה מוסיף  הרמב "ם אין טלה,
שעה) חצי  (כדין 15' נוקט  הוא חלקים, משמונה שלמעלה

שעה). (כדין 30' סיון,18)או תחילת עד ניסן מחצי 
והשקיעה  וגדל הולך שהיום מכיון ,15' הרמב "ם מוסיף 
דינו  כך משום לשעה, מגיע  ההפרש אין אולם מתאחרת,

שעה. חצי  של שלשים,19)כהפרש - אוקספורד בכת"י 
בכת"י וכן פי "ב , סוף  - דוד בן עובדיה רבי  בפירוש גם כך

('מימון'). ותֿב  והולך.20)תֿא פוחת היום כאן 21)כי 
ÌÈÚÂ‚ השקיעה כי  חלקים, שעה ט "ו לפני  לבוא מקדימה

תחילת  עד טלה מזל מחצי  מאחרת שהיא שיעור באותו שש
תאומים. מזל

.ÂÚ‚z B‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL Á‡ ÚˆÓ‡‰ ‰È‰iM ‰Óe«∆ƒ¿∆»∆¿«««∆ƒ»»ƒ¿«
Ái‰ ÚˆÓ‡ ‡e‰  ‡e‰L ˙BÓk B˙B‡ ÁÈpz B‡ epnÓƒ∆«ƒ«¿∆∆¿««»≈«

BÓÎa ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L Á‡Ï22B˙B‡a ‰ÚL LÈÏL ¿««¿ƒ«««»ƒ¿¿ƒ»»¿
ÚˆÓ‡ ‡˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,BÏ ÚˆÓ‡‰ ‡ÈˆBzL ÔÓf‰«¿«∆ƒ»∆¿«¿∆«ƒ¿»∆¿«

‰i‡‰ ˙ÚLÏ Ái‰23. «»≈«ƒ¿«»¿ƒ»

פחות.22) ולפעמים שליש, שלשים.23)לפעמים בליל

ה'תשע"ח  ניסן  כ"ב ש "ק יום 

     1 
הירח .1) מקום

.‡ÈzÓ‡‰ Ái‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ ‰ˆz Ì‡2ÌBÈ ÏÎa ƒƒ¿∆≈«¿«»≈«»¬ƒƒ¿»
‰i‡‰ ˙ÚLÏ Ái‰ ÚˆÓ‡ ‰lÁz ‡ÈˆBz  ‰ˆzL∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»∆¿««»≈«ƒ¿«»¿ƒ»
ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBz ÔÎÂ ,‰ˆzL ‰ÏÈl‰ B˙B‡Ï¿««¿»∆ƒ¿∆¿≈ƒ∆¿«««¿

LÓM‰ ÚˆÓ‡Â3LÓM‰ ÚˆÓ‡ Ú‚˙Â ,˙Ú‰ B˙B‡Ï ¿∆¿««∆∆¿»≈¿ƒ¿«∆¿««∆∆
Ái‰ ÚˆÓ‡Ó4‡˜p‰ e‰ÊÂ .B˙B‡ ÏtÎz ‡Lp‰Â , ≈∆¿««»≈«¿«ƒ¿»ƒ¿…¿∆«ƒ¿»

.ÏeÙk‰ ˜ÁÓ∆¿»«»

המזלות.2) בגלגל 3)בגלגל הירח  של האמצעי  מהלכו
למזרח .4)הקטן. ממערב  אחד, בכיוון נעים שניהם כי 

הירח . מן השמש מרחק  תקבל שתגרע  לאחר

.,˙BBaLÁ‰ el‡ ÏÎa e‡a ‡lL ,eÚ„B‰ Îe¿»«¿∆…»¿»≈«∆¿
.Ái‰ ˙i‡ ˙Ú„Ï ‡l‡ ,el‡ ÌÈ˜Ùa eÈOÚL∆»ƒƒ¿»ƒ≈∆»»««¿ƒ««»≈«
ÏÈÏa ÏeÙk‰ ‰Ê ˜ÁÓ ‰È‰iL LÙ‡ È‡ ÌÏBÚÏe¿»ƒ∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»∆«»¿≈

l‡ Ái‰ da ‰‡iL ‰i‡‰„Ú ˙BÏÚÓ LÓÁÓ ‡ »¿ƒ»∆≈»∆»«»≈«∆»≈»≈«¬«
‰Ê ÏÚ ÛÈÒBiL LÙ‡ È‡Â ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ÌÈzL¿«ƒ¿ƒƒ«¬¿ƒ∆¿»∆ƒ«∆

epnÓ Ú‚È ‡ÏÂ5. ¿…ƒ¿«ƒ∆

מעלות.5) מחמש

.‚:ÏeÙk‰ ‰Ê ˜ÁÓa ÔBa˙‰ ,Ôk c‰Â ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿«»»≈ƒ¿≈¿∆¿»∆«»
B˜ B‡ ˙BÏÚÓ LÓÁ ÏeÙk‰ ˜Án‰ ‰È‰È Ì‡ƒƒ¿∆«∆¿»«»»≈«¬»
.ÌeÏk ÛÈÒB˙ ‡ÏÂ ,˙ÙÒB˙Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  LÓÁÏ¿»≈≈¿ƒ¿∆∆¿…ƒ¿
˙Á‡ „Ú ˙BÏÚÓ LMÓ ÏeÙk‰ ˜Án‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆«∆¿»«»ƒ≈«¬«««
‰ÏÚÓ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz  ˙BÏÚÓ ‰OÚ∆¿≈«¬ƒ«∆¿«««¿«¬»
‰OÚ ÌÈzLÓ ÏeÙk‰ ˜Án ‰È‰È Ì‡Â .˙Á‡««¿ƒƒ¿∆∆¿»«»ƒ¿≈∆¿≈
ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz  ˙BÏÚÓ ‰OÚ ‰BÓL „Ú ˙BÏÚÓ«¬«¿∆∆¿≈«¬ƒ«∆¿«
ÏeÙk‰ ˜Án‰ ‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ ÈzL ÏeÏÒn‰««¿¿≈«¬¿ƒƒ¿∆«∆¿»«»
 ˙BÏÚÓ ÌÈOÚÂ Úa‡ „Ú ˙BÏÚÓ ‰OÚ ÚLzÓƒ¿«∆¿≈«¬««¿«¿∆¿ƒ«¬
‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ LÏL ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBzƒ«∆¿«««¿»«¬¿ƒƒ¿∆
˙Á‡ „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈOÚÂ LÓÁÓ ÏeÙk‰ ˜Án‰«∆¿»«»≈»≈¿∆¿ƒ«¬«««
Úa‡ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz  ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe¿ƒ«¬ƒ«∆¿«««¿«¿«
ÌÈLÏLe ÌÈzLÓ ÏeÙk‰ ˜Án‰ ‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ«¬¿ƒƒ¿∆«∆¿»«»ƒ¿«ƒ¿ƒ
ÏÚ ÛÈÒBz  ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ‰BÓL „Ú ˙BÏÚÓ«¬«¿∆¿ƒ«¬ƒ«
˜Án‰ ‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ LÓÁ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡∆¿«««¿»≈«¬¿ƒƒ¿∆«∆¿»
ÌÈÚa‡Â LÓÁ „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ÚLzÓ ÏeÙk‰«»ƒ≈«¿ƒ«¬«»≈¿«¿»ƒ
.˙BÏÚÓ LL ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz  ˙BÏÚÓ«¬ƒ«∆¿«««¿≈«¬
„Ú ˙BÏÚÓ ÌÈÚa‡Â LMÓ ÏeÙk‰ ˜Án‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆«∆¿»«»ƒ≈¿«¿»ƒ«¬«
ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz  ˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ ˙Á‡«««¬ƒƒ«¬ƒ«∆¿«««¿
ÌÈzLÓ ÏeÙk‰ ˜Án‰ ‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ ÚL∆««¬¿ƒƒ¿∆«∆¿»«»ƒ¿«ƒ
ÛÈÒBz  ˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ ÚLz „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ«¬«≈««¬ƒƒ«¬ƒ
‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ ‰BÓL ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ«∆¿«««¿¿∆«¬¿ƒƒ¿∆
ÌÈMLÂ LÏL „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈMMÓ ÏeÙk‰ ˜Án‰«∆¿»«»ƒƒƒ«¬«»¿ƒƒ
˙BÏÚÓ ÚLz ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz  ˙BÏÚÓ6. «¬ƒ«∆¿«««¿≈««¬

ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL Á‡ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ‰È‰iL ‰Óe«∆ƒ¿∆∆¿«««¿««∆ƒ»»
.ÔBÎp‰ ÏeÏÒÓ ‡˜p‰ ‡e‰  el‡ ˙BÏÚÓ«¬≈«ƒ¿»«¿«»

הוא 6) כי  עוסק , הרמב "ם אין יותר גדול כפול במרחק 
בלבד. הראייה בליל מעוניין

.„ÏeÏÒn‰ ‡e‰ ˙BÏÚÓ ‰nk ‰‡z Ck Á‡Â¿««»ƒ¿∆«»«¬««¿
 ˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡nÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡ :ÔBÎp‰«»ƒ»»»ƒ≈»¿ƒ«¬

Ú‚z7Ái‰ ÚˆÓ‡Ó ÔBÎp‰ ‰f‰ ÏeÏÒn‰ ˙Ó ƒ¿«¿«««¿«∆«»≈∆¿««»≈«
ÏÚ ˙BÈ ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰i‡‰ ˙ÚLÏƒ¿«»¿ƒ»¿ƒ»»««¿«»≈«
 ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL „Ú ,˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡Ó≈»¿ƒ«¬«¿≈¿ƒƒ

zÛÈÒB8Ái‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰Ê ˙Ó ƒ¿«∆««¿«»«∆¿««»≈«
ÛÈÒBzL Á‡ ÚˆÓ‡‰ ‰È‰iM ‰Óe .‰i‡‰ ˙ÚLÏƒ¿«»¿ƒ»«∆ƒ¿∆»∆¿«««∆ƒ
ÈzÓ‡‰ Ái‰ ÌB˜Ó ‡e‰  epnÓ Ú‚z B‡ ÂÈÏÚ»»ƒ¿«ƒ∆¿«»≈«»¬ƒƒ

.‰i‡‰ ˙ÚLÏƒ¿«»¿ƒ»

גדול 7) הירח  ואמצע  יותר אטית הירח  מהירות כאן כי 
המסלול. מנת נקרא ההפרש שעור הנכון. כי8)ממסלול

ממסלול  קטן הירח  ואמצע  יותר גדולה הירח  מהירות כאן
הנכון.
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קפח                
         

.‰ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡L ,Ú„Â¿«∆ƒƒ¿∆««¿«»≈»¿ƒ
,‰Ó BÏ ÔÈ‡  ‰ÂLa ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL B‡ ‰ÂLa¿»∆¿≈¿ƒƒ¿»∆≈»»
‡e‰ ‰i‡‰ ˙ÚLÏ ÈÚˆÓ‡‰ Ái‰ ÌB˜Ó ‰È‰È ‡l‡∆»ƒ¿∆¿«»≈«»∆¿»ƒƒ¿«»¿ƒ»

ÈzÓ‡‰ ÌB˜Ó9. »»¬ƒƒ

הירח 9) מקום ונקודת האמיתי  הירח  מקום נקודת כי 
אחד. בקו הן האמצעי 

.ÂÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡ ?ÏeÏÒn‰ ˙Ó ‡e‰ ‰nÎÂ¿«»¿«««¿ƒƒ¿∆««¿
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ OÚ ÔBÎp‰«»∆∆«¬ƒ¿∆¿»¬ƒƒ¬»ƒ
‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈOÚ ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆««¿«»∆¿ƒ«¬ƒ¿∆
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰ÓLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó¿»«¬»««¿…»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ
‰Úa‡Â ˙BÏÚÓ ÈzL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈLÏL ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒƒ¿∆¿»¿≈«¬¿«¿»»
B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚa‡ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚÂ¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«¿»ƒƒ¿∆¿»
,ÌÈMÓÁ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰MLÂ ˙BÏÚÓ LÏL»«¬¿ƒ»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¬ƒƒ
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ‰Úa‡Â ˙BÏÚÓ LÏL B˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿»»«¬¿«¿»»¿«¿»ƒ¬»ƒ
‰MLÂ ˙BÏÚÓ Úa‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈML ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆ƒƒƒ¿∆¿»«¿««¬¿ƒ»
Úa‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚL ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ OÚ»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ¿ƒƒ¿∆¿»«¿«
,ÌÈBÓL ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â „Á‡Â ˙BÏÚÓ«¬¿∆»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿ƒ

ÚLz ‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ LÓÁ B˙Ó ‰È‰z‰È‰z ,ÌÈ ƒ¿∆¿»»≈«¬¿ƒƒ¿∆ƒ¿ƒƒ¿∆
,‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰MÓÁÂ ˙BÏÚÓ LÓÁ B˙Ó¿»»≈«¬«¬ƒ»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰ÓLe ˙BÏÚÓ LÓÁ B˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿»»≈«¬¿…»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
‰ÚL˙Â ˙BÏÚÓ Úa‡ B˙Ó ‰È‰z ,OÚÂ ‰‡Ó≈»»∆∆ƒ¿∆¿»«¿««¬¿ƒ¿»
‰È‰z ,ÌÈOÚÂ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿∆¿ƒƒ¿∆
‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚÂ ˙BÏÚÓ Úa‡ B˙Ó¿»«¿««¬¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
OÚ „Á‡Â ˙BÏÚÓ Úa‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈLÏLe¿ƒƒ¿∆¿»«¿««¬¿««»»
LÏL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚa‡Â ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿«¿»ƒƒ¿∆¿»»
‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰LÏLe ˙BÏÚÓ«¬¿»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
‰BÓLe ˙BÏÚÓ LÏL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒƒ¿∆¿»»«¬¿»
‰È‰z ,ÌÈMLÂ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿ƒƒƒ¿∆
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰MLÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó¿»«¬»««¿ƒ»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
‰ÚLzÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚLÂ ‰‡Ó≈»¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿»«¬»««¿ƒ¿»
 ‰ÂLa ÌÈBÓLe ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿ƒ¿»∆
Ái‰ ÌB˜Ó ‡l‡ ,eÓ‡L BÓk ‰Ó BÏ ÔÈ‡≈»»¿∆»«¿∆»¿«»≈«

.ÈzÓ‡‰ ÌB˜Ó ‡e‰ ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ»»¬ƒƒ

.ÊÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ˙BÈ ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆««¿«»≈«≈»¿ƒ
Ú„˙Â ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓ B˙B‡ Ú‚z ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿«ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈«
eÈ‰È Ì‡ ÔÎÂ .LÓM‰ ÏeÏÒÓa ˙ÈOÚL C„k ,B˙Ó¿»¿∆∆∆»ƒ»¿«¿«∆∆¿≈ƒƒ¿
˙Bi‰ ÔÓ Áwz ,˙BOÚ‰ ÌÚ ÌÈ„Á‡ ÏeÏÒn‰ ÔÈÓa¿ƒ¿«««¿¬»ƒƒ»¬»ƒ«ƒ«≈
ÏeÏÒÓa e‡aL C„k ;ÌÈ„Á‡‰ ˙Bn‰ ÈzL ÔÈaL∆≈¿≈«»»¬»ƒ¿∆∆∆≈«¿¿«¿
ÔBÎp‰ ÏeÏÒna ‰OÚz Ck ,BlL ˙Bna LÓM‰«∆∆«»∆»«¬∆««¿«»

.BlL ˙Bna«»∆

.ÁÈzÓ‡‰ Ái‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ eÈˆL È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«¿«»≈«»¬ƒƒ
‰MÓ i‡ L„ÁÏ ÈL BÓBiL ,˙aL Ú ÏÈÏ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«≈∆∆«»∆≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»
˙lÁzÓ ÌÈeÓb‰ ÌÈÓi‰ ÔÈÓe ,wÚ‰ ˙L ‡È‰L ,BÊ∆ƒ¿«»ƒ»ƒ¿««»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«
Ú„ÈÏ ÌÈˆB e‡L ,‰Ê ÏÈÏ ˙lÁz „Ú wÚ‰ ÏÈÏ≈»ƒ»«¿ƒ«≈∆∆»ƒ≈«

‡ÈˆBz  ÌBÈ ÌÈOÚÂ ‰ÚLz ,Ba ÈzÓ‡‰ Ái‰ ÌB˜Ó¿«»≈«»¬ƒƒƒ¿»¿∆¿ƒƒ
LÓÁ :BÚˆÓ‡ EÏ ‡ˆÈ ,‰Ê ÏÈÏ ˙lÁz LÓM‰ ÚˆÓ‡∆¿««∆∆¿ƒ«≈∆≈≈¿∆¿»»≈
LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe¿ƒ«¬¿»¿ƒ¬»ƒ¿»
‡ÈˆB˙Â .‚"Ï Á"Ï ‰"Ï :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈLÏLe¿ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ
:BÚˆÓ‡ EÏ ‡ˆÈ ,BÊ ˙ÚÏ ‰i‡‰ ˙ÚLÏ Ái‰ ÚˆÓ‡∆¿««»≈«ƒ¿«»¿ƒ»¿≈≈≈¿∆¿»
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ LÏL»«¬ƒƒ«¬¿ƒ»¿ƒ¬»ƒ
.Ë"Ï Â"Ï ‚" :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈLÏLe ÚL˙Â¿≈«¿ƒ¿ƒƒ»»
:BÚˆÓ‡ EÏ ‡ˆÈ ,BÊ ˙ÚÏ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆB˙Â¿ƒ∆¿«««¿¿≈≈≈¿∆¿»
LLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚÂ „Á‡Â ,˙BÏÚÓ LÏLÂ ‰‡Ó≈»¿»«¬¿∆»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿≈
Ú‚z .Â"Ó ‡"Î ‚"˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈÚa‡Â¿«¿»ƒ¿ƒƒ»»ƒ¿«
‰OÚ ÚL :‡MÈ ,Ái‰ ÚˆÓ‡Ó LÓM‰ ÚˆÓ‡∆¿««∆∆≈∆¿««»≈«ƒ»≈¿«∆¿≈

MÓÁÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ‰ÊÂ .˙BiL LLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ «¬¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿≈¿ƒ¿∆
:ÏeÙk‰ ˜Án‰ EÏ ‡ˆÈ ,B˙B‡ ÏtÎz .˜Án‰ ‡e‰«∆¿»ƒ¿…≈≈¿«∆¿»«»
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe LÓÁ»≈¿ƒ«¬¿ƒ»«¬ƒƒ¬»ƒ
CÎÈÙÏ ."È Â" ‰"Ï :ÌÓÈÒ .˙BiL ‰OÚ ÌÈzLe¿≈∆¿≈¿ƒƒ»»¿ƒ»
BÓk ,˙BÏÚÓ LÓÁ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBzƒ«∆¿«««¿»≈«¬¿
ÌÈBÓLe ‰‡Ó :ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ EÏ ‡ˆÈÂ ,eÚ„B‰L10 ∆«¿¿≈≈¿««¿«»≈»¿ƒ

ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚÂ „Á‡Â ,˙BÏÚÓ«¬¿∆»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿≈«¿ƒƒ«
.LÓMa e‡aL C„k ,ÏeÏÒna ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ««¿¿∆∆∆≈«¿«∆∆

  

      

השמש  מהל של החשבונות פרטי  את מבאר אלו  בהלכות
. החדשי ראשי  את בית־די  קובעי  פיה שעל והירח 

: הענייני ובפנימיות
 חיסרו בו  יש  שכ התשובה , עבודת על מרמז הלבנה  מולד 
בה  שאי  הצדיקי עבודת על מרמזת השמש  אבל ומולד ,

שינוי .
אז  כי  וסיהרא " שמשא  "יחוד  הוא  חודש  ראש  של ענינו 
היינו   האד ובעבודת בלבנה , השמש  מאירה  לראשונה 
והוא  תשובה , ובעלי   צדיקי העבודה , אופני  שני  חיבור
 עניי הוא  כלל שבדר  שא אריבער" "לכתחילה  עניי
העבודה , סדר על  ומדלגי  הקופצי תשובה  לבעלי 
ה  וג  הצדיקי בעבודת  ג זה  עילוי  נפעל  מכל־מקו

אריבער". ד "לכתחילה  לעבודה   שייכי
התשובה  עבודת את כמסמל ראש ־חודש  של הגדרתו 
פי "ג   בסו אלו .  שבפרקי החשבונות בפרטי   ג מתבטא 
תדע שתרצה , עת בכל השמש   מקו שתדע  "ומאחר כתב 
תקופות  בי שתרצה , תקופה  כל האמיתי  התקופה   יו
שעברו  תקופות בי התחלנו , שממנו  זה  עיקר אחר הבאות
דרגות: שתי  התשובה  בעבודת כי  קדמוניות".  משני
"כבעל   ולהבא  מכא שעיקרה  מיראה  תשובה  היא  האחת
תשובה  והשניה , עליו ". שמו  שמקצת שנתרפא   מו
מתחילתו ". עוונו  "נעקר  למפרע   ג שפעולתה  מאהבה 
 ולהבא  מכא היינו  הבאות, בתקופות מרומז זה  עניי
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קפט         
  

תשובה  על מרמזות שעברו  והתקופות מיראה , תשובה 
הקדי מדוע  מוב ועפ"ז למפרע .  ג שפועלת מאהבה 
אל  הקל מ הל כי  שעברו , לתקופות הבאות תקופות
להוסי ויש  מאהבה . תשובה  ואח "כ  מיראה  תשובה  הכבד ,
התקופות  לחשבו בנוגע   ג מרומזת התשובה  שעבודת

גדו  יגיעה  דורש  שעברו  התקופות חשבו כי  לה כפשוטו ,
הבאות  בתקופות כי  הבאות התקופות מחשבו בהרבה 
חשבונו   א לברר אפשר הבאה  התקופה  בהגיע  הזמ בבוא 
אבל  מדוייק . חשבו לעשות מקפיד  ולכ לאו ,  א מדוייק 
 מכיו בהרבה  גדולה  השתדלות צרי שעברו  בתקופות
 ולכ לא , או  נכו חישב   א לדעת "בוח אב"  לה שאי

מאוד . גדולה  השתדלות נדרשת
       

מאה 10) להיות: צריך ושמונים מאה או מעלות ק "פ  במקום

שהיה  המסלול, אמצע  על מעלות חמש הוספנו כי  ושמונה,
מעלות. ק "ג

.Ë‡e‰L ,ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰Ê ˙Ó ÏÚ ˜ÁÏ e‡e»«¬…«¿«∆««¿«»∆
˜ÏÁÂ ˙BÏÚÓ LÓÁ BlL ‰Ó ˙‡ˆÓ ,‰BÓLe ‰‡Ó≈»¿»ƒ¿≈»»∆»≈«¬¿≈∆
‰‡nÓ ˙BÁt ‰È‰ ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰L ÈÙÏe .„Á‡∆»¿ƒ∆««¿«»»»»ƒ≈»
˜ÏÁÂ ˙BÏÚÓ LÓÁ ‡e‰L ,‰n‰ Ú‚z ,ÌÈBÓLe¿ƒƒ¿««»»∆»≈«¬¿≈∆
ÌÈÚa‡Â ‰BÓL :‡MÈ ,Ái‰ ÚˆÓ‡ ÔÓ ,„Á‡∆»ƒ∆¿««»≈«ƒ»≈¿∆¿«¿»ƒ

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰LÏLe ,˙BÏÚÓ11ÌÈLÏLe ÚL˙Â , «¬¿»¿ƒ¬»ƒ¿≈«¿ƒ
.ÌÈ˜ÏÁ‰ ÏÚ ÛÈÒB˙Â ,˜ÏÁ ˙BiM‰ ‰OÚz .˙BiL¿ƒ«¬∆«¿ƒ≈∆¿ƒ««¬»ƒ
,BL ÏfÓa BÊ ‰ÚLa ÈzÓ‡‰ Ái‰ ÌB˜Ó ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿«»≈«»¬ƒƒ¿»»¿««
ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ ‰OÚ ‰BÓLaƒ¿∆∆¿≈«¬¿ƒ»¿ƒ¬»ƒ
Cc‰ ÏÚÂ .Â"Ï Á"È :ÌÓÈÒ .‰OÚ ÚLz ˙ÏÚnÓƒ«¬«¿«∆¿≈ƒ»»¿««∆∆
,‰ˆzL ‰i‡ ˙Ú ÏÎa ÈzÓ‡‰ Ái‰ ÌB˜Ó Ú„z ‰f‰«∆≈«¿«»≈«»¬ƒƒ¿»≈¿ƒ»∆ƒ¿∆

.ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú ,wÚ‰ ‡È‰L ,BÊ ‰L ˙lÁzÓƒ¿ƒ«»»∆ƒ»ƒ»«»»

חלקים.11) ל"ה - בעצם



     

ה'תשע"ח  ניסן  ט "ז ראשון  יום 

ע. עשה מצות
― ׁשבעים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה הּוא ְְְִִִִִַַַַָָ

ּבאחת ספק לנּו יארע אם מסּים קרּבן להקריב ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשּנצטּוינּו
ועל ּכרת זדֹונן על ׁשחּיבים הּגדֹולֹות העברֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָמאֹותן
ּתלּוי' 'אׁשם נקרא זה וקרּבן ― קבּועה חּטאת ְְְְְִִֶַָָָָָָָָָָׁשגגתן
ּתלּוי, אׁשם עליו חּיבים יארע אם אׁשר הּזה הּספק ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹואפן
חלב מהן אחת חלב, חתיכֹות ׁשּתי לפניו ׁשּיׁש ּכגֹון ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּוא:

הּכליֹות הּלב חלב והאחרת , ְְֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשאבדה, אֹו ֿ הּׁשנּיה את אחר ואכל מהן אחת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָואכל
היתה ׁשאכל החתיכה אם חׁשׁש אצלֹו ונתעֹורר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָונסּתּפק
הּספק על קרּבן ׁשּמקריב זהּו ― האסּורה אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמּתרת
ּתלּוי' 'אׁשם נקרא וזה ּבֹו, להתּכּפר ּכדי הּזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמתעֹורר

      נתּברר אם .ְִִֵָ
נתאּמת הרי ― הּכליֹות חלב הּוא ֿ ּׁשאכל ׁשּמה ,ּכ ֿ ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאחר
ּבקרּבן האמּור והּכתּוב קבּועה. חּטאת ויקריב ׁשגגה ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָׁשּזֹו
תחטא ּכי ֿ נפׁש "ואם וּיקרא: ּבפרׁשת אמרֹו הּוא ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָזה
ֿ ידע ולא תעׂשינה לא אׁשר ה' ֿ מצות מּכל אחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹועׂשתה
ּבערּכ ֿ הּצאן מן ּתמים איל והביא עונֹו ונׂשא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹואׁשם
ׁשגג אׁשר ׁשגגתֹו על הּכהן עליו וכּפר ֿ הּכהן אל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלאׁשם

ֿ ידע" לא והּוא  ּׁשּלא מה על ּכלֹומר: ― ְְֶַַַַָֹֹ
'לא חכמים לֹו קֹוראים זה וענין ׁשגג. לא אֹו ׁשגג אם ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹידע

ּכרתֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .הּודע', ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

ה'תשע"ח  ניסן  י"ז שני יום 

ע. עשה מצות
הקודם ביום נדפסה ׁשבעים הּמׁשלימה ְְְִִִִַַַָָהּמצוה

ה'תשע"ח  ניסן  י"ח שלישי יום 

עא. עשה מצות
יום ראשון ֿ שלישי ט "ז ֿ י "ח ניסן 

― הע"א ׁשעברהּמצוה ׁשּמי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָ
וזהּו ― לֹו ויתּכּפר אׁשם קרּבן יקריב מסּימֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻעברֹות

וּדאי מעילהאׁשם הן: זה קרּבן עליהן ׁשחּיבים העברֹות . ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
חרּופה ׁשפחה ּוביאת ּוגזלה     ְְֲִִֵַָָָ

    ּפּקדֹון ּבׁשבּועת ְְִִֶֶַָוׁשקר
        

   והּוא ּבׁשגגה, ֿ הּמֹועל ּכל :ְְִֵַָָָ
ּבדק הקּדׁש ּבין ― ֿ ההקּדׁש מן ּפרּוטה ּבׁשוה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּיהנה
ּפרּוטה ׁשוה חברֹו הּגֹוזל אֹו ― מזּבח הקּדׁש ּובין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּבית
הּכֹופר אֹו חרּופה ׁשפחה על הּבא אֹו ונׁשּבע; ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָּולמעלה

― ונׁשּבע ּבפּקדֹון ― ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֵַָ
חּטאת קרּבן ואינֹו חּטאתֹו, על קרּבן להקריב חּיב זה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהרי

וּדאי' 'אׁשם נקרא זה וקרּבן אׁשם; קרּבן אּלא  ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָ
'ה מּקדׁשי ּבׁשגגה "וחטאה ּבמעילה: יתעּלה אמר .ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ

ּתמים" איל לה' ֿ אׁשמֹו את והביא  :ואמר ; ְְֲִִִֵֶַַַָָָ
 ֿ ואת וגֹו' ֿ ׁשקר על ונׁשּבע וגֹו' ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ"וכחׁש

ּתמים" איל לה' יביא אׁשמֹו ואיׁש" ואמר: . ְְֲִִִִַַַָָָָ
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קצ        
  

לאיׁש נחרפת ׁשפחה והיא ֿ זרע ׁשכבת ֿ אּׁשה את ֿ יׁשּכב ְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָּכי
וגֹו'" לה' ֿ אׁשמֹו את והביא וגֹו'  ּוכבר . ְְְְֲִֵֶַָָ

ּכרתֹות ּבמּסכת אּלּו מצות ּדיני .נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹ

ה'תשע"ח  ניסן  י"ט  רביעי יום 

עב. עשה מצות
― הע"ב קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָ

עליהן ׁשחּיבים העברֹות מסּימֹות. עברֹות על ויֹורד ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻעֹולה
ּבּטּוי ּוׁשבּועת קדׁשיו וטמאת מקּדׁש טמאת הן: זה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻֻקרּבן
ּכמֹו הּטמאֹות, מאבֹות ּבאב ׁשּנטמא מי העדּות. ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻּוׁשבּועת
ּבׁשגגה לּמקּדׁש ונכנס טהרֹות, סדר ּבהקּדמת ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשּקבענּו

ּב ׁשאכל אֹו מקּדׁש; טמאת זֹוהי ―― ּבׁשגגה קדׁש ׂשר ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻ
ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע אֹו קדׁשיו; טמאת זֹוהי ְְְִִִֶַַַָָָֻ

       קּימּה ְְִָֹולא
העדּות ׁשבּועת נׁשּבע אֹו ּבׁשגגה;    ְְְִִֵַַָָָ

 הרי ― ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ― ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַלּׁשקר
קרּבן ׁשּיעׂשה האּלה הּמעׂשים אחד על מקריב ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָזה
"ונפׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ויֹורד". עֹולה "קרּבן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּנקרא:
ּתּגע אׁשר נפׁש אֹו וגֹו' אלה קֹול וׁשמעה ֿ תחטא ְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָָָּכי
אֹו ואׁשם ידע והּוא וגֹו' מּמּנּו ונעלם וגֹו' טמא ֿ ּדבר ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָּבכל
וגֹו' מּמּנּו ונעלם וגֹו' בׂשפתים לבּטא תּׁשבע ּכי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָנפׁש
תּגיע ֿ לא ואם וגֹו' ֿ אׁשמֹו את והביא וגֹו' ֿ יאׁשם כי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהיה

וגֹו'" ידֹו תּׂשיג ֿ לא ואם וגֹו' ידֹו  ולכן . ְְְְִִֵַָָָֹ
ּפעם אּלא ּבמין, קבּוע ׁשאינֹו לפי ― ויֹורד' 'עֹולה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָנקרא
יד ּתּׂשיג אׁשר ּכפי אחר, מּמין ּופעם זה מּמין ְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָיּובא
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּבּקרּבן. החּיב ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָהחֹוטא

ּכרתֹות ׁשבּועֹותּבמּסכת .ּובמּסכת ְְְֵֶֶֶֶַַָ

ה'תשע"ח  ניסן  כ' חמישי יום 

עו. עה. סח. עשה מצות
― הס"ח ּדיןהּמצוה ּבית ׁשּיקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָ

יתעּלה: אמרֹו וזהּו ּכהלכה, ׁשּלא והֹורּו ׁשגגּו אם ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹקרּבן,
הּקהל" מעיני ּדבר ונעלם יׁשּגּו יׂשראל ֿ עדת ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ"ואם

  ׁשּבּה והּתנאים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָ
מ מקֹומֹות ּובכּמה הֹוריֹות ּבמּסכת זבחים.ּבׁשלמּות ּמּסכת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

― הע"ה זבה,הּמצוה ֿ אּׁשה ׁשּכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָ
הּוא: זה וקרּבן קרּבן, ּתקריב ֿ הּזיבּות, מן נתרּפאה ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָאם
והיא זבה, קרּבן וזהּו ― יֹונה" ּבני ׁשני אֹו תרים ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָֹ"ׁשּתי
מקׁשה עלי יקׁשה ואּולי ׁשּתביאּנּו. עד ּכּפרה ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻמחּסרת
מֹונה אּתה והרי הּזבה, ּכקרּבן הּזב ׁשּקרּבן ּכיון ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹויאמר:

 מי ּבֹו החּיב יהיה ― הּקרּבן ֿ מין ְְִִִֶֶַַַָָָאת
וּדאי אׁשם וקרּבן חּטאת ּבקרּבן ׁשעׂשית ּכמֹו ― ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּיהיה
ֿ אחד ּכל ׁשּמנית ויֹורד, עֹולה וקרּבן ּתלּוי אׁשם ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָוקרּבן

החטאים לרּבּוי חׁשׁשּת ולא עצמּה, ּבפני מצוה ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹ
    אֹותֹו חּיבים מהם ֿ אחד ּכל ִֵֶֶֶַַָָָׁשעל

האנׁשים, למסּפר ּתחּוׁש אל ּכאן ּגם ּכ ― ְְְֲִִַַַַָָָָָָָהּקרּבן
ידע העֹוף?! קרּבן נתחּיב מהם ֿ אחד ׁשּכל ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

קרּבן הּוא אּלא חטאים, על ּבא אינֹו וזבה זב ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּקרּבן
ּובאּׁשה ּבאיׁש הּזֹוב מּצב היה אּלּו מסּים. ּבמּצב ְְִִִַַַַָָָָָָָָֻחֹובה
וׁשל "זב" זה ׁשל ׁשהּׁשם ּבּׁשם, ׁשהם ּכמֹו ― אחד ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּדבר
אין אבל אחד; למנֹותם צרי היה אז ּכי ― "זבה" ְֲִִִֵֶָָָָָָָָָזֹו
עליה ׁשחּיב היא ֿ האיׁש מן זרע ׁשכבת הּגרת ּכי ּכן, ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּדבר
זבה, אינּה ֿ האּׁשה מן זרע ׁשכבת ּכעין נּגר אם א ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָקרּבן,
ואם קרּבן; עליו ׁשחּיבת הּוא ֿ האּׁשה מן הּדם זֹוב ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָאּלא
'זיבּות' ּומּלת קרּבן. עליו חּיב אינֹו ֿ האיׁש מן הּדם ְִִִִֵַַַָָָָָָָָזב
הּדבר אֹותֹו ֿ הּנֹוזלים ּכל ואין הּנזילה, אּלא ענינּה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָאין

אמרּו ּובפרּוׁש עצמֹו. ּבלבן מטּמא "האיׁש : ְְְְְִֵֵֶַַָָֹ
ּומצרעת. מצרע ּכדין וזבה זב ּדין ואין ּבאדם", ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹֹוהאּׁשה

ּבכרתֹות אמרם לזה הּברּורה "ארּבעהוהראיה : ְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָ
ּכּפרה מחּסרי      ְְֵַָָֻ

       
      מעכבן

והּיֹולדת והּזבה הּזב הם: ואּלּו בקדשים), ְְְֵֵֶֶַַַָָָמלאכול
ּומֹונים ּכׁשנים וזבה זב מֹונים אי רֹואה, הּנ ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹוהּמצרע".

ּבין ― ּכאחד לפימצרע ― אּׁשה אֹו איׁש ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶָָָֹ
על הּנאמר והּפסּוק האּׁשה. ּכזיבּות אינּה האיׁש ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּזיבּות
ֿ לּה ּתּקח הּׁשמיני ּובּיֹום וגֹו' מּזֹובּה ֿ טהרה "ואם ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָקרּבנּה:

וגֹו'" תרים ׁשּתי  . ְְִֵֹ

― הע"ו ּתקריבהּמצוה ֿ יֹולדת ׁשּכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
ּתר אֹו ֿ יֹונה ּובן לעֹולה ֿ ׁשנתֹו ּבן ּכבׂש והּוא: ְְְְֶֶֶֶָָָָָֹקרּבן,
ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי מקריבה ענּיה, היא ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָלחּטאת.
עד ּכּפרה מּמחּסרי היא וגם חּטאת. ואחד עלה אחד ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻיֹונה
לבן טהרּה ימי "ּובמלאת יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּתקריב,

וגֹו'" ֿ ׁשנתֹו ּבן ּכבׂש ּתביא לבת אֹו  . ְְְִֶֶֶַָָ

ה'תשע"ח  ניסן  כ"א שישי יום 

עז. עד. עשה מצות
יום רביעי ֿ שישי י "ט ֿ כ "א ניסן 

― הע"ד אםהּמצוה זב ֿ איׁש ׁשּכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ
תרים "ׁשּתי הּוא: זה וקרּבן קרּבן, יקריב מּזיבּותֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹנרּפא
קרּבן וזהּו ― עלה" והאחד חּטאת אחד יֹונה ּבני ׁשני ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאֹו

ׁשּיקריבּנּו עד ּכּפרה מחּסר והּוא הּזב,   ְְְִֶֶַַַַַָָָֻ
'וגֹו מּזֹובֹו הּזב ֿ יטהר "וכי יתעּלה: אמרֹו והּוא .ְְְְְְִִִִֶַַַָָ

וגֹו'" תרים ׁשּתי ֿ לֹו יּקח הּׁשמיני ּובּיֹום  . ְְְִִִִֵַַַֹ

― הע"ז ֿ מצרעהּמצוה ׁשּכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ
  והן מּנגעֹו, נרּפא אם קרּבן ְְְְְִִִִִֵַָָָיקריב

עני הּוא ואם ׁשמן. ולֹוג ואׁשם וחּטאת עֹולה ּבהמֹות: ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשלׁש
אחד יֹונה ּבני ׁשני אֹו ּתרים ּוׁשּתי לאׁשם ּכבׂש מקריב ―ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
והּוא ּכּפרה. מּמחּסרי הרביעי וזהּו לחּטאת, ואחד ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻלעלה
ּתמימים ֿ כבׂשים ׁשני יּקח הּׁשמיני "ּובּיֹום יתעּלה: ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָאמרֹו

אחת" וכבׂשה  מֹונה אינ מּדּוע אדם: יאמר ואם . ְְְְִֵֶַַַַַַָָָֹ
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קצי         
  

ענין להם ׁשּיׁש ּכיון אחת ּכמצוה ּכּלם ּכּפרה מחּסרי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻקרּבן
מּמיני מין היה זה ואז הּכּפרה, חּסּור והּוא הּכֹוללם, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָאחד
― הּפלֹונית הּמצוה אֹומר: והיית ֿ הּטמאה מן ְְְְֳִִִִֵַַַַָָָָָָֻהּטהרה
הּטמאים, מקצת טהרת ּתׁשלם ׁשּלא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֳִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּוא
ּכן ׁשהרי קרּבן, ׁשּיקריבּו עד ּומצרע, ויֹולדת וזבה זב ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹוהם

ּבמקוה טהרה מֹונה אּתה  ― אחת מצוה ְְְֳִִֶַַַָָָָָ
הּטמאה למין חֹוׁשׁש ואינ ׁשּיהיה, טמא איזה ּבּה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻיתחּיב
ּכּפרה מחּסרי קרּבן למנֹות יכֹול היית ּכ ― ּבּה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָֻׁשּנטמא
ועד יֹודע הּׁשם טמאתֹו?! למין ּתחּוׁש ולא אחת, ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻּכמצוה
ֿ אחד ּכל קרּבן היה אּלּו ּבהחלט, להיֹות צרי היה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָׁשּכ
ּכמֹו ׁשּנּוי, ּבֹו ׁשאין אחד קרּבן אּלּו ּכּפרה מחּסרי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמארּבעת

ּבּמים ֿ טהרה ּכל על וחֹובה טהרה מין ׁשהיא ְֳֳִִִֶַַַָָָָָָ
רֹואה, ׁשאּתה ּכמֹו קרּבנֹותיהם ׁשּנׁשּתּנּו מּכיון אבל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָטמא;
נׁשלמת ׁשּבֹו הּדבר ּכי ּבהכרח, לבּדֹו ֿ קרּבן ּכל למנֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָצרי
זה. ׁשל טהרתֹו נׁשלמת ׁשּבֹו הּדבר אינֹו זה ׁשל ְֳֳִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָטהרתֹו

נּדה מי ּכמֹו זה והרי       ְֲִֵֵֶַָ
ׁשּבמצרע מינין וארּבעה מקוה ּומי  ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹ

    ּפי ֿ ֿ על אף מצות, ׁשלׁש ְִִֵֶַַָֹֹׁשהן
ׁשא ּכמֹו טמאים לטהרת בארׁשּכּלן  . ְְְֲֳִֵֵֶֶַָָָֻ

ודיני ּדיניהם נתּבארּו ּכבר אּלּו ּכּפרה מחּסרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻוארּבעת
וסֹוף מּנזירּות ח' ּבפרק ּופרטּות ּבכללּות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָקרּבנֹותיהם
ּבּתלמּוד, הּמפּזרים רּבים ּובמקֹומֹות קּנים ּומּסכת ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֻנגעים

עליהם. ׁשהעירנּו ּבּמקֹומֹות ּככּלם ׁשרּבם ְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֻֻאּלא

ה'תשע"ח  ניסן  כ"ב ש "ק יום 

פז. עשה מצות קו. תעשה לא מצות
― הק"ו אתהּמצוה מּלהחליף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ

הּקדׁשים   היא וזֹו ְֳִִַָ
ֿ ימיר ולא יחליפּנּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹהּתמּורה,

אתֹו"  .ּבלבד ּבּמעׂשר מיחד לאו ּבא ּוכבר . ְְְֲִֵַַָָָָָֹֻ
ּבספרא ּׁשאמרּו מה לכ והּטעם והּוא , ְְְְְְִֶַַַַָָָ

אליו: להּקיׁש יצא? ולּמה היה ּבּכלל "מעׂשר ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָָאמרם:
ּכ ― להמירֹו ואסּור מזּבח קדׁשי ׁשהּמעׂשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכׁשם
יחליפּנּו" "לא ּבאמרֹו: ּתמּורתם על ׁשהזהיר ֿ הּקדׁשים ְְְְֲֳִִִִֶֶַַַָָָָָֹּכל
לֹוקה. ― ׁשהמיר ּומי ּבלבד; מזּבח קדׁשי אּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאינם

ּתמּורה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

― הפ"ז הּתמּורההּמצוה ׁשּתהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
       

         ,ֶֹקדׁש
ֿ קדׁש" יהיה ּותמּורתֹו ֿ הּוא "והיה יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹוהּוא

 ּתמּורה מּסכת ּבריׁש אמרּו ּובפרּוׁש .ׁשאמרֹו , ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָ
לעׂשה ׁשּנּתק ֿ תעׂשה לא מצות הּוא ימירּנּו" "לא ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹיתעּלה:
        

וׁשם הּוא? לעׂשה ׁשּנּתק ּדלאו ממיר הלא אמרּו: .ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹ
ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף לֹוקה, ׁשהּממיר לכ טעם ּגם ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָנאמר

לעׂשה: ׁשּנּתק לאוין".לאו ּתרי ועקר עׂשה אתי "לא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
יחליפּנּו" "לא ּפעמים: נכּפל הּתמּורה על הּלאו ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָֹּכלֹומר:

אֹותֹו" ימיר ו"לא הּוא ֿ "והיה ― אחד עׂשה ּובא , ְְֲִֵֶָָָָָֹ
ּוכבר ֿ ּׁשרצינּו. מה נתּבאר הּנה ֿ קדׁש". יהיה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּותמּורתֹו
אי ּכלֹומר: ּתמּורה, ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָנתּבארּו

קרבה. ואי ֿ ּדינּה ּומה ּתתקּים לא ואי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹּתתקּים
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המשך ביאור למס' הוריות ליום שבת קודש עמ' א



קצב

dheq 'qn dxitqd inia cenll mibdep
meil sc meil sc - mireawd mixeriyd lr sqep

אייר  ז' יום היום

•
d"nyz zereayd bg axr zgiyn

.È ללמוד דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ידי על שנתפרסם המנהג דבר על ח) (סעיף לעיל הוזכר
ה"סיום" לכך, בהתאם אשר ליום, דף ליום דף - הקבועים) השיעורים על (נוסף סוטה מסכת הספירה בימי

השבועות. חג בערב - הוא סוטה דמסכת
דקים  בעניינים לדייק שרגילים למרות וזאת, לב. שמים שאין זה בעניין "קלאץֿקשיא" - ָובהקדם

השערה": "כחוט

דף  ליום דף העומר. דספירת הימים למ"ט בהתאם - דפים מ"ט ישנם סוטה שבמסכת לחשוב מקובל
(כבכל  המסכת התחלת שכן, בלבד, דפים מ"ח סוטה במסכת יש דבר, של לאמיתו אמנם, ליום.

בדף - כן a'המסכתות) שאין מה סוטה, דמסכת הלימוד לכאורה, חסר, שבו אחד יום ישנו ובמילא, ,
"שבע  זה אין הספירה, ימי ממ"ט  אחד יום ח"ו יחסר אם - העומר לספירת "!zeninzשבתות1בנוגע

ימי  מ"ט כנגד המכוונים הדפים דמ"ט המנין את משלים סוטה דמסכת ש"דףֿהשער" - לומר ויש
הספירה.

בזה: והביאור

ייכנסו  שלא לשמור שעניינו העיר שער בדוגמת - כולה המסכת על "שומר" בבחינת הוא "דףֿהשער"
"תהילים" "סידור", של ש"דףֿהשער" שבפשוטים, פשוט גם ומבין שיודע וכפי רצויים. בלתי דברים
ייקרעו, שלא - ופשיטא יתקמטו, שלא הדפים שאר על שומר - סוטה מסכת דידן, ובנדון וכיוצאֿבזה,
- ובנדוןֿדידן הספר, ל"פנים" שייכות לו יש שכן, ומכיוון וכיוצאֿבזה. לכלוך עליהם ייפול שלא וכן

סוטה. מסכת

(ולא  הספירה מימי אחד הוא דספירתֿהעומר ראשון יום שכן, עדיין, מספיק אינו זה ביאור אמנם,
בו שיש אלא עוד, ולא וכיוצאֿבזה), הקדמה dxiziרק dlrn ימי כל שהרי הספירה, ימי שאר לגבי

ייתכן  כיצד ואםֿכן, העומר. והקרבת הבאת הייתה שבו ראשון, יום של מכוחו אלא באים אינם הספירה
בלבד? ה"שער" את ילמדו זה שביום

עילוי  בו יש - אדרבה אלא כו', הטפל דבר בלבד, שומר בבחינת אינו השער" ש"דף לומר, יש ולכן,
המסכת: כל לגבי

למכירת  בנוגע לדינא ונפקאֿמינה כולה, המסכת את הכולל שם - המסכת שם גם נדפס ב"דףֿהשער"
את ב"שטר" כותבים שכאשר "שטר ", עלֿידי (מסכת) xtqdספר my המוכר של מרשותו הספר עובר אזי ,

לו  יקראו אשר ב"שמו וכמה כמה אחת ועל הסכמיים", ב"שמות אפילו - זה וכל הלוקח. של לרשותו
טוב  שם הבעל כתורת אשר, הקודש", זה.2בלשון בשם הנקרא הדבר את ומקיים מחייה מהווה ,

השל"ה  מדברי מבין 3ולהעיר ואינו הבנתו מיעוט על מאוד ומצטער גמור, הארץ  עם שהוא מי "אף :
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ס"ח 1) סתפ"ט או"ח ואדה"ז) טוש"ע וראה טו. כג, אמור
(סכ"ג-כד).

פ"א.2) שעהיוה"א
בהג"ה.3) ואילך סע"א יג,

יום ראשון ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבחסד(



קצג

dheq 'qn dxitqd inia cenll mibdep
meil sc meil sc - mireawd mixeriyd lr sqep

אייר  ז' יום היום

•
d"nyz zereayd bg axr zgiyn

.È ללמוד דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ידי על שנתפרסם המנהג דבר על ח) (סעיף לעיל הוזכר
ה"סיום" לכך, בהתאם אשר ליום, דף ליום דף - הקבועים) השיעורים על (נוסף סוטה מסכת הספירה בימי

השבועות. חג בערב - הוא סוטה דמסכת
דקים  בעניינים לדייק שרגילים למרות וזאת, לב. שמים שאין זה בעניין "קלאץֿקשיא" - ָובהקדם

השערה": "כחוט

דף  ליום דף העומר. דספירת הימים למ"ט בהתאם - דפים מ"ט ישנם סוטה שבמסכת לחשוב מקובל
(כבכל  המסכת התחלת שכן, בלבד, דפים מ"ח סוטה במסכת יש דבר, של לאמיתו אמנם, ליום.

בדף - כן a'המסכתות) שאין מה סוטה, דמסכת הלימוד לכאורה, חסר, שבו אחד יום ישנו ובמילא, ,
"שבע  זה אין הספירה, ימי ממ"ט  אחד יום ח"ו יחסר אם - העומר לספירת "!zeninzשבתות1בנוגע

ימי  מ"ט כנגד המכוונים הדפים דמ"ט המנין את משלים סוטה דמסכת ש"דףֿהשער" - לומר ויש
הספירה.

בזה: והביאור

ייכנסו  שלא לשמור שעניינו העיר שער בדוגמת - כולה המסכת על "שומר" בבחינת הוא "דףֿהשער"
"תהילים" "סידור", של ש"דףֿהשער" שבפשוטים, פשוט גם ומבין שיודע וכפי רצויים. בלתי דברים
ייקרעו, שלא - ופשיטא יתקמטו, שלא הדפים שאר על שומר - סוטה מסכת דידן, ובנדון וכיוצאֿבזה,
- ובנדוןֿדידן הספר, ל"פנים" שייכות לו יש שכן, ומכיוון וכיוצאֿבזה. לכלוך עליהם ייפול שלא וכן

סוטה. מסכת

(ולא  הספירה מימי אחד הוא דספירתֿהעומר ראשון יום שכן, עדיין, מספיק אינו זה ביאור אמנם,
בו שיש אלא עוד, ולא וכיוצאֿבזה), הקדמה dxiziרק dlrn ימי כל שהרי הספירה, ימי שאר לגבי

ייתכן  כיצד ואםֿכן, העומר. והקרבת הבאת הייתה שבו ראשון, יום של מכוחו אלא באים אינם הספירה
בלבד? ה"שער" את ילמדו זה שביום

עילוי  בו יש - אדרבה אלא כו', הטפל דבר בלבד, שומר בבחינת אינו השער" ש"דף לומר, יש ולכן,
המסכת: כל לגבי

למכירת  בנוגע לדינא ונפקאֿמינה כולה, המסכת את הכולל שם - המסכת שם גם נדפס ב"דףֿהשער"
את ב"שטר" כותבים שכאשר "שטר ", עלֿידי (מסכת) xtqdספר my המוכר של מרשותו הספר עובר אזי ,

לו  יקראו אשר ב"שמו וכמה כמה אחת ועל הסכמיים", ב"שמות אפילו - זה וכל הלוקח. של לרשותו
טוב  שם הבעל כתורת אשר, הקודש", זה.2בלשון בשם הנקרא הדבר את ומקיים מחייה מהווה ,

השל"ה  מדברי מבין 3ולהעיר ואינו הבנתו מיעוט על מאוד ומצטער גמור, הארץ  עם שהוא מי "אף :
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ס"ח 1) סתפ"ט או"ח ואדה"ז) טוש"ע וראה טו. כג, אמור
(סכ"ג-כד).

פ"א.2) שעהיוה"א
בהג"ה.3) ואילך סע"א יג,

. . שבעלֿפה ותורה שבכתב תורה של שמות ליבו בכל קורא דבר, zezkqndשום lk zenye וקריאת . .
כולם". ולמד עיין כאילו נחשב להיות תועיל השמות

בגמרא  נזכר ששמם מהמסכתות להיותו - "סוטה" דמסכת לשם בנוגע מיוחדת .4ומעלה

דבר כלומר בלבד, "שומר" אינו ש"דףֿהשער" מכיוון lthdונמצא, אדרבה: אלא עצמה, המסכת לדפי
המסכת, של שמה בו igne'הואllekשנדפס deedne.כולה המסכת דפי כל את

הבאת  מכוח באים הספירה ימי שכל - דספירתֿהעומר א' ליום "דףֿהשער" של שייכותו וזוהי
זה: ביום העומר והקרבת

אלא  לו אין והסוד, הרמז הדרוש, הפשט, דרך על לומר כאשר גם הרי - ליום דף ליום דף בלימוד
דכל הפרטית הספירה ובדוגמת דרך על זה, פרטי לדף השייכים א'העניינים ביום כן שאין מה יום:

ולומד קורא שאז העומר מתחיל dnyדספירת שלמחרתו ומכריז (ומחליט ב"דףֿהשער" המסכת של
" של באופן אלא) בלבד, "בכוח" רק (לא כולה המסכת את לו יש - ליום) דף ליום דף ",llkללמוד

ה" נמשכים הבאת mihxtומזה מכוח הבאים הספירה ימי שאר ובדוגמת דרך על ליום, דף ליום דף - "
א'. ביום העומר

בתחילתן" סופן ד"נעוץ העניין את לבאר יש זה פי שסיים 5ועל לאחרי שב"סופן", מכיוון דלכאורה, -
סופן ש"נעוץ בכך העילוי מהו כן, אם כולה, המסכת את לו יש המסכת, דפי כל "תחילתן"ozligzaאת ,"

בהתחלה iptlממש, אוחז אינו שוב - התחיל שכבר לאחרי (שהרי הראשון הדף את ללמוד שהתחיל
"כלל". של באופן העניין כל ישנו ב"דףֿהשער", שב"תחילתן", - האמור פי על - והביאור ממש)?!

.‡Èשלמדים ההוראה על תחילה להתעכב יש האמור, "dnynעלֿפי - המסכת ".dheqשל
עניין זה שגם מכיוון מקום, מכל בלבד, (מסכת) שם אלא זה שאין אף ששייך dxezaובהקדמה: ועד ,

dlekהוא dxezl הרמב"ם כדברי אפילו6, אחד, פסוק אפילו ה', מעם התורה שאין "האומר :zg` daiz,
כופר זה הרי עצמו, מפי אמרו משה אמר והואdxezaאם בפירושה הכופר וכן dt(כולה), lray dxez."

כדלקמן. ה', בעבודת ולימוד הוראה יש  זה בעניין שגם מובן,

בזה: והעניין

" מלשון - הוא ד"סוטה" ז"ל zehyהפירוש חכמינו כדרשת הפסוק 7", כי8על אשתו",dhyz"איש
רוח בו נכנס כן אם אלא עבירה עובר אדם ".zehy"אין

אבל  הבחירה, עניין מצד היא אפשרית - שטות" רוח בו ד"נכנס העובדה עצם בשלמא ולכאורה,
בתורה?! (מסכת) חלק של שם יהיה ("סוטה") כזה שעניין ייתכן כיצד 

נאמר  הרי מקום, מכל יכול", "כל הוא שהקב"ה כן,9ואף ואם פני", על אחרים אלהים לך יהי' "לא
שעלול  שטות" "רוח של עניין יהי' - פני" "על - הקב"ה של שבתורתו ייתכן איך השאלה: נשאלת

אחרים" ד"אלהים עניין שזהו ית', רצונו על לעבירה ?!10להביא

בזה: והביאור

גדול  לעילוי האדם יבוא זה ידי שעל כדי - היא הירידה כוונת כלומר, עלי', צורך דירידה הכלל ידוע
צדיק  לגבי הבעלֿתשובה מעלת דרך על הירידה, קודם שהיה מכמו "11יותר בלשון הדיוק גם וזהו ,qpkp

ea עלילה ד"נורא באופן אחר, ממקום בו" ש"נכנס אלא כלל, אליו שייך הדבר אין שבעצם - שטות" רוח
אדם" בני הירידה.12על לפני שהיה מכמו יותר גדול לעילוי יבוא זה ידי שעל כדי וזאת, ,
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בתחילתה.4) סוטה
מ"ז.5) פ"א יצירה ספר
ה"ח.6) פ"ג תשובה הל'
פכ"ד.7) תניא וראה א. ג, סוטה
יב.8) ה, נשא

ז.9) ה, ואתחנן ג. כ, יתרו
שם.10) תניא ראה
ובכ"מ.11) ה"ד. פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. לד , ברכות ראה
א 12) יג, תולדות תו"ח ד. וישב תנחומא וראה ה. סו, תהלים

ואילך. ד כ, ח"א לאדהאמ"צ שעה"ת ואילך.

יום ראשון ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבחסד(



קצד

זרע", ונזרעה ד"ונקתה העילוי יהי' זה ידי שעל - היא בזה שהכוונה ד"סוטה", לירידה בנוגע הוא וכן
כו'" זכרים יולדת נקבות בריווח, יולדת בצער יולדת הייתה אם . . נפקדת עקרה הייתה וכמסופר 13"אם ,

תראה 14בגמרא  ראה "אם לחנה: אלך 15בנוגע - לאו ואם מוטב, - ראה אם הקב"ה, לפני חנה אמרה . .
שנאמר  פלסתר, תורתך עושה אתה ואי סוטה, מי לי משקו דמסתתרנא וכיוון בעלי, אלקנה בפני ואסתתר

זרע". ונזרעה ונקתה

ז"ל  רבותינו כמאמר - עלי' צורך דירידה העניין מודגש הסוטה בהשקאת שגם "גדול 16[ולהעיר,
[שם שהשם המפורש"ied'השלום "שם נמחקין, שאין השמות כל מבין נעלה היותר שם שנכתב 17, [

העילוי  גודל מודגש שבזה לאשתו", איש בין שלום להטיל בשביל המים על ימחה הקב"ה, אמר בקדושה,
דמעות" עליו מוריד ש"מזבח בלבד זו לא אשר השלום, אומר 18דעניין שהקב"ה מזה, יתירה אלא ,

בדבר, מצווה שיש אלא עוד, ולא הירידה. תכלית המים", על שמי ש"ימחה מותר זה עילוי שבשביל
לאשתו"]. איש בין "שלום שיהי' ובלבד

.·È:העניין ביאור
לי  משקו דמסתתרנא וכיוון בעלי, אלקנה בפני ואסתתר "אלך חנה אמרה כיצד מובן: אינו לכאורה,

נסתרה אם אלא אינו הסוטה השקאת הרי - כו'" סוטה אזי ixg`lמי הבעל קינוי ולאחרי הבעל, קינוי
איסור `dxeqהסתירה בה אין הבעל קינוי שלולי כזו בסתירה תעבור 19(גם שחנה ייתכן כיצד כן, ואם ,(

בדבר?! איסור שיש בשעה בה ותסתתר, דאלקנה הקינוי על

גודל  אודות יודעים כאשר - אלקנה של דבריו על תעבור שחנה מסתבר לא האיסור, לולי אפילו
במדרש  כמסופר אלקנה. של העיר 20מעלתו אנשי כל את עמו מעלה שהי' לרגל, עלייתו לאופן בנוגע

שזיכה  כלומר, עולים", כולם שהיו עד אחרת, שנה עולה הי' לא זו שנה עולה שהי' ו"בדרך שבדרך,
ה'" האדון פני אל זכורך כל ד"יראה בעניין מישראל "כדרך 21רבים לראות"!22, בא כך ליראות שבא

בדבר! איסור יש כאשר - וחומר וקל שכן וכל בלבד, אלקנה של דבריו מצד כאמור, זה, וכל
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בזה: והביאור

במקום  הרי - זרע" ונזרעה ד"ונקתה העניין יהי' זה ידי שעל כדי אלא אינה שכוונתה מכיוון
נמצא  הוא שם אדם של חטא 25שמחשבתו של עניין זו ב"סתירה" אין העניינים פנימיות מצד ובמילא, ,

כלל;

- ד"סתירה" המעשה שישנו העיקר, הוא המעשה אשר בפועל, במעשה העניינים לחיצוניות ובנוגע
מועילה לזה שמצד daeyzdהנה מכיוון - הדבר וטעם תשובתו", מקבלין כו' ונתחזק "דחק כאשר שכן, ,

חטא. של עניין כאן הי' לא העניינים פנימיות
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כח.13) שם, נשא עה"ת בפרש"י הובא א. כו, סוטה
ב.14) לא, ברכות
יא.15) א, ש"א
רמב"ם 16) וש"נ. א. קטז, שבת וראה וש"נ. ז. פי"א, במדב"ר

בסופן. חנוכה הל'
ה"ב.17) פ"ו יסוה"ת הל' רמב"ם
בסופה.18) גיטין
ע'19) חי"ח לקו"ש וראה ה"ז. פ"א סוטה הל' צפע"נ ראה

.61
עז.20) רמז ש"א יל"ש
יז.21) כג, משפטים
בתחלתה.22) חגיגה
רפ"ד.23) תשובה הל' רמב"ם במשנה. - ב פה, יומא
פי"א.24) אגה"ת פכ"ה. תניא ראה
הע'25) 426 ע' ח"כ לקו"ש וראה וש"נ. סל"ח. הוספות כש"ט
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יום ראשון ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc dheq(iyily meil)

,dpyndäzòî äðBLàøä úeãòì øîBçå ì÷ålwa cnlp ok m` - §©¨¤§¥¨¦¨¥©¨
ixdy ,cg` cr witqn dxizq lr zecray ,jtidl xnegeúeãò äîe¨¥

äðBøçàä,dzpify cirdl -íìBò øeqéà dzøñBàL,dlra lr ¨©£¨¤©§¨¦¨
mewn lkneãçà ãòa úîéi÷úî,äðBLàøä úeãòcirdl - ¦§©¤¤§¥¤¨¥¨¦¨

,dxzqpyíìBò øeqéà dzøñBà ïéàLdlral xzid dl yi ixdy - ¤¥©§¨¦¨
,dxyk `vnize dheq ina wcaiz m`íéi÷úzL ïéc Bðéàef zecr ¥¦¤¦§©¥

ãçà ãòa.y meyn ok oicd oi`øîBì ãeîìziabl dxezd dxn` §¥¤¨©§©
" dexrøáã úåøò dá àöî ék,"øîBà àeä ïläìe"éðL ét ìò ¦¨¨¨¤§©¨¨§©¨¥©¦§¥

ìL ét ìò Bà íéãòøác íe÷é íéãò äLy dxifb miyxece ,"xac' dee ¥¦©¦§Ÿ¨¥¦¨¨¨
,'xacïläì øeîàä øác äîwx mipin`n ,oenn iabl -íéðL ét ìò ©¨¨¨¨§©¨©¦§©¦

ïàk óà ,íéãòwx mipin`n dexr iabl -íéðL ét ìòjixv okle , ¥¦©¨©¦§©¦
cr .cg` crl oin`dl xnege lwa micnel `le dxzqpy micr ipy

.oldl dpynd ixac o`k
,dpynd lr `xnbd dywnà÷ôð 'øác úåøò da àöî ék'î éàä©¦¦¨¨¨¤§©¨¨©§¨

dxifbdn cnlp dxzqpy xnel on`p epi` cg` cry - df oic m`d -
ixde ,deeyà÷ôð 'da'î,'da oi` cre' weqtdn cnlp df oic - ¦¨©§¨

`weec miyxecy¯ dala` ,cg` cr on`p dzpify cirdlàìå ¨§Ÿ

¯ éepé÷a' miyxec ok enke ,lrad dl `piwy micr ipy jixvy'da §¦¨
äøéúña àìådf cenile .dxzqpy micr ipy jixvy -déì éòaéî §Ÿ¦§¦¨¦¨¥¥

,`xnbd zvxzn .`iadl `pzløîà÷ énð éëädpynd mb ok` - ¨¦©¦¨¨©
meyn `ed dxizq lr on`p epi` cg` cry cenildy zxaeq

yäøéúña àìå 'da' éepé÷a àìå da 'da' øîBì ãeîìz`l` . ©§©¨¨§Ÿ§¦¨§Ÿ¦§¦¨
y ,sqep oic lr dxaic dpyndyàìáe éepé÷ àìa àîìòa äàîeèå§§¨§¨§¨§Ÿ¦§Ÿ

äøéúñ,dzpify cg` cr cirne dxizqe iepiw did `ly ote`a - §¦¨
`ed oicdãçà ãò ïîéäî àìcdf oice ,mipy jixv `l`ïìðîlr , §Ÿ§¥¨¥¤¨§¨¨

,dpynd daiyn dfïàk øîàðdexr iabl ,úåøò da àöî ék" ¤¡©¨¦¨¨¨¤§©
L ét ìò Bà íéãò éðL ét ìò" ïläì øîàðå "øácìíe÷é íéãò äL ¨¨§¤¡©§©¨©¦§¥¥¦©¦§Ÿ¨¥¦¨

"øác,dey dxfba miyxece ,ïläì øeîàä 'øác' äîwx mipin`n ¨¨©¨¨¨¨§©¨
líéðL íéãò,ïàk óàwx mipin`n dexr iabllíéðL íéãò. ¥¦§©¦©¨¥¦§©¦

ïðaø eðz,äðBLàøä úeãò àéä Bæ éàdpyna z`xwp zecr efi` - ¨©¨¨¦¦¥¨¦¨
,'dpey`x zecr'äøéúñ úeãò Bæzecr efi`e .dxzqpy zecr - ¥§¦¨
' dpyna z`xwpäðBøçà úeãò,'äàîeè úeãò Bædlrapy zecrd - ¥©£¨¥§¨

.dxizqe iepiw xg`l
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קצה

יותר: בעומק - בזה להוסיף ויש

מזה, ויתירה שטות", ה"רוח מצד אלא) זרע", ונזרעה "ונקתה שיהי' כדי (לא היא כשהסתירה אפילו
שנתברר  לאחרי כפי אפילו העניינים פנימיות מצד הרי אז, גם הנה - כו' הטהרה היפך של עניין שהי'

דתשובה, העלי' בשביל - היא בזה הכוונה תכלית כן), אינו האדם ורגש שבמחשבת (אף למעלה שהם
כדי אלא אינה הירידה כל seqכלומר, lk seqy,תשובה לעשות סופו "בוודאי שהרי דתשובה, לעילוי יבוא

נדח" ממנו ידח לא כי אחר, בגלגול או זה .26בגלגול

ד  שם ("סוטה") זה הרי אז גם נמצא,dxezולכן, תשובה", לעשות סופו ש"בוודאי דמכיוון -ezilkzy
- הוא למעלה) מצד שהוא (כמו החטא .ilrd27'של

לעשות  בידו מספיקין "אין שאז ואשוב", ד"אחטא באופן הוא כשהחטא אפילו אלא עוד, ולא
ונתחזק", "דחק שיהי' - היא בזה הכוונה למעלה, שהם כפי העניינים פנימיות מצד הרי אז, גם - תשובה"

יותר  נעלית לתשובה לעוררו .28היינו,

.ÁÈ בנערינו" צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית לגאולה ומיד תיכף שזוכים - ובפשטות
ובבנותינו" בבנינו גו' ה'29ובזקנינו עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו ובאים העם, שלימות ,

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה המקדש 30אלקיך ולבית הקודש, להר - גופא ושם הארץ, שלימות ,
שלימות  - כולם ובצירוף התורה, שלימות תליתאי", "אוריאן - התורה את גם ומקבלים השלישי,

המשולש" "חוט ,31המשולשת,
ממש. בימינו במהרה ומיד, תיכף - זה וכל
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סוס"ג.26) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה ספל"ט. תניא
חי"ח 27) .14 הע' 236 ע' ח"ח ואילך. 65 ע' ח"ה לקו"ש ראה

וש"נ. .395 ע'
(28.16 הע' 1153 ע' ח"ד לקו"ש ראה

ט.29) י, בא
יב.30) יא, עקב
יב.31) ד, קהלת ראה

יותר: בעומק - בזה להוסיף ויש

מזה, ויתירה שטות", ה"רוח מצד אלא) זרע", ונזרעה "ונקתה שיהי' כדי (לא היא כשהסתירה אפילו
שנתברר  לאחרי כפי אפילו העניינים פנימיות מצד הרי אז, גם הנה - כו' הטהרה היפך של עניין שהי'

דתשובה, העלי' בשביל - היא בזה הכוונה תכלית כן), אינו האדם ורגש שבמחשבת (אף למעלה שהם
כדי אלא אינה הירידה כל seqכלומר, lk seqy,תשובה לעשות סופו "בוודאי שהרי דתשובה, לעילוי יבוא

נדח" ממנו ידח לא כי אחר, בגלגול או זה .26בגלגול

ד  שם ("סוטה") זה הרי אז גם נמצא,dxezולכן, תשובה", לעשות סופו ש"בוודאי דמכיוון -ezilkzy
- הוא למעלה) מצד שהוא (כמו החטא .ilrd27'של

לעשות  בידו מספיקין "אין שאז ואשוב", ד"אחטא באופן הוא כשהחטא אפילו אלא עוד, ולא
ונתחזק", "דחק שיהי' - היא בזה הכוונה למעלה, שהם כפי העניינים פנימיות מצד הרי אז, גם - תשובה"

יותר  נעלית לתשובה לעוררו .28היינו,

.ÁÈ בנערינו" צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית לגאולה ומיד תיכף שזוכים - ובפשטות
ובבנותינו" בבנינו גו' ה'29ובזקנינו עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו ובאים העם, שלימות ,

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה המקדש 30אלקיך ולבית הקודש, להר - גופא ושם הארץ, שלימות ,
שלימות  - כולם ובצירוף התורה, שלימות תליתאי", "אוריאן - התורה את גם ומקבלים השלישי,

המשולש" "חוט ,31המשולשת,
ממש. בימינו במהרה ומיד, תיכף - זה וכל

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

סוס"ג.26) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה ספל"ט. תניא
חי"ח 27) .14 הע' 236 ע' ח"ח ואילך. 65 ע' ח"ה לקו"ש ראה

וש"נ. .395 ע'
(28.16 הע' 1153 ע' ח"ד לקו"ש ראה

ט.29) י, בא
יב.30) יא, עקב
יב.31) ד, קהלת ראה

יום ראשון ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc dheq(iyily meil)

,dpyndäzòî äðBLàøä úeãòì øîBçå ì÷ålwa cnlp ok m` - §©¨¤§¥¨¦¨¥©¨
ixdy ,cg` cr witqn dxizq lr zecray ,jtidl xnegeúeãò äîe¨¥

äðBøçàä,dzpify cirdl -íìBò øeqéà dzøñBàL,dlra lr ¨©£¨¤©§¨¦¨
mewn lkneãçà ãòa úîéi÷úî,äðBLàøä úeãòcirdl - ¦§©¤¤§¥¤¨¥¨¦¨

,dxzqpyíìBò øeqéà dzøñBà ïéàLdlral xzid dl yi ixdy - ¤¥©§¨¦¨
,dxyk `vnize dheq ina wcaiz m`íéi÷úzL ïéc Bðéàef zecr ¥¦¤¦§©¥

ãçà ãòa.y meyn ok oicd oi`øîBì ãeîìziabl dxezd dxn` §¥¤¨©§©
" dexrøáã úåøò dá àöî ék,"øîBà àeä ïläìe"éðL ét ìò ¦¨¨¨¤§©¨¨§©¨¥©¦§¥

ìL ét ìò Bà íéãòøác íe÷é íéãò äLy dxifb miyxece ,"xac' dee ¥¦©¦§Ÿ¨¥¦¨¨¨
,'xacïläì øeîàä øác äîwx mipin`n ,oenn iabl -íéðL ét ìò ©¨¨¨¨§©¨©¦§©¦

ïàk óà ,íéãòwx mipin`n dexr iabl -íéðL ét ìòjixv okle , ¥¦©¨©¦§©¦
cr .cg` crl oin`dl xnege lwa micnel `le dxzqpy micr ipy

.oldl dpynd ixac o`k
,dpynd lr `xnbd dywnà÷ôð 'øác úåøò da àöî ék'î éàä©¦¦¨¨¨¤§©¨¨©§¨

dxifbdn cnlp dxzqpy xnel on`p epi` cg` cry - df oic m`d -
ixde ,deeyà÷ôð 'da'î,'da oi` cre' weqtdn cnlp df oic - ¦¨©§¨

`weec miyxecy¯ dala` ,cg` cr on`p dzpify cirdlàìå ¨§Ÿ

¯ éepé÷a' miyxec ok enke ,lrad dl `piwy micr ipy jixvy'da §¦¨
äøéúña àìådf cenile .dxzqpy micr ipy jixvy -déì éòaéî §Ÿ¦§¦¨¦¨¥¥

,`xnbd zvxzn .`iadl `pzløîà÷ énð éëädpynd mb ok` - ¨¦©¦¨¨©
meyn `ed dxizq lr on`p epi` cg` cry cenildy zxaeq

yäøéúña àìå 'da' éepé÷a àìå da 'da' øîBì ãeîìz`l` . ©§©¨¨§Ÿ§¦¨§Ÿ¦§¦¨
y ,sqep oic lr dxaic dpyndyàìáe éepé÷ àìa àîìòa äàîeèå§§¨§¨§¨§Ÿ¦§Ÿ

äøéúñ,dzpify cg` cr cirne dxizqe iepiw did `ly ote`a - §¦¨
`ed oicdãçà ãò ïîéäî àìcdf oice ,mipy jixv `l`ïìðîlr , §Ÿ§¥¨¥¤¨§¨¨

,dpynd daiyn dfïàk øîàðdexr iabl ,úåøò da àöî ék" ¤¡©¨¦¨¨¨¤§©
L ét ìò Bà íéãò éðL ét ìò" ïläì øîàðå "øácìíe÷é íéãò äL ¨¨§¤¡©§©¨©¦§¥¥¦©¦§Ÿ¨¥¦¨

"øác,dey dxfba miyxece ,ïläì øeîàä 'øác' äîwx mipin`n ¨¨©¨¨¨¨§©¨
líéðL íéãò,ïàk óàwx mipin`n dexr iabllíéðL íéãò. ¥¦§©¦©¨¥¦§©¦

ïðaø eðz,äðBLàøä úeãò àéä Bæ éàdpyna z`xwp zecr efi` - ¨©¨¨¦¦¥¨¦¨
,'dpey`x zecr'äøéúñ úeãò Bæzecr efi`e .dxzqpy zecr - ¥§¦¨
' dpyna z`xwpäðBøçà úeãò,'äàîeè úeãò Bædlrapy zecrd - ¥©£¨¥§¨

.dxizqe iepiw xg`l
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קצו
ביאורים למסכת סוטה דף ב עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שני י"ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבחסד(

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

ïåùàø ÷øô ¯ åúùàì àð÷îä

,ipelt mr icgizz l` dl xn`y epiidc ,dlra dl `piwy dy`
z`xwpd `id - enr dcgizde eieeiv lr dxary epiidc ,dxzqpe
m` `l` ,dzpify yi` zy` oick dxezd on dlral dxeq`e ,dheq
.ipelt eze`l dlrap `ly gkeie dyxta aezkd xcqk wcaiz ok
lecbd oic ziae ,ycwnd zial dlra d`iany ,`ed dzwica xcq
- dzne mipeyn mixeqi`a zxqiizn m` ,mixx`n min dze` miwyn
xacd oniq - mind dl miwifn eid `l m`e ,el dlrapy xacd oniq
zkxazn dziid s`e dlral zxfege ,el dlrap `le `id dxedhy
`l` ,dze` miwyn oi` ,dlrapy dcen dy`d m` .mixkf mipaa
dxn` m` oke .dzpify yi` zy` oick dzaezk dciqtne dyxbn
dvex epi`y yi`d xn`y e` ,wcaidl dvex dpi`y dy`d
,dze` miwyn oi`y mdinece el` mixwnae .dzey dpi` ,wcaizy
lr dxeq` dlra zeni e` yxbzzy xg`l s`e ,dyxbl lrad aiig

.dzpify yi` zy` oick ,dnexza zlke` dpi` oke ,lread
äðùî.lraBzLàì àp÷nä,ipelt yi` mr icgiizz l` dl xne`e ©§©¥§¦§

,oevxn enr dcgizde eieeiv lr dxar `ideøîBà øæòéìà éaødpi` ©¦¡¦¤¤¥
mind z` dze` dwyn epi` oke dheq oick dlra lr zxq`p

ok m` `l` ,mixx`ndíéðL ét ìò dì àp÷îipta dilr deeiv - §©¥¨©¦§©¦
j` .mdipta dilr deeivy ecirde mixyk micr ipyeciriy jixv oi`

`l` ,ipelt eze` mr dcgizdy mipyãçà ãò ét ìò ä÷Lîes` - ©§¤©¦¥¤¨
enr dcgizdy cg` cr cird m`Bîöò ét ìò Bàlrady e` - ©¦©§

dxeq`y ,dheq `id ixd - enr dcgizdy d`xy xne` envr
.mixx`nd mind z` dze` miwyne dlralòLBäé éaøwleg ©¦§ª©

eøîBàz` dzewydle dlra lr xq`idl dheq zaygp dpi`y ¥
ok m` `l` - mixx`nd mindíéðL ét ìò dì àp÷îecirdy - §©¥¨©¦§©¦

,ipelt eze` mr cgizdl `ly mdipta dilr deivy mipyä÷Lîe©§¤
íéðL ét ìò.mdipta enr dcgizdy mipy ecirdy oke - ©¦§©¦

dxare dlra dl `piw ok m` `l` dheq zaygp dy`d oi` ,xen`k
dpynd dpc .eieeiv lrdì àp÷î ãöék,dilr deevny ieeivd edn - ¥©§©¥¨

m`éðBìt Léà íò éøaãz ìà íéðL éðôa dì øîBàaygp df oi` , ¥¨¦§¥§©¦©§©§¦¦¦§¦
eieeiv lr dxary s`e ,iepiw,Bnò äøaãåmr dcgizd m` elit`e §¦§¨¦

ipelt eze`dúéáì úøzeî àéä ïééãò,dlra mr ynyl -úøzeîe £©¦¦¤¤§¥¨¤¤
äîeøúa ìBëàìixzqz l` dl xn` m` la` .odk zy` `id m` ¤¡¦§¨

e eieeiv lr dxar `ide ,ipelt mrBnò äñðëðipelt eze` mr -úéáì ¦§§¨¦§¥
øúqä,xezqn mewn -Bnò äúäLåmewn eze`aäàîeè éãkonf - ©¥¤§¨£¨¦§¥§¨

,d`xrd lydúéáì äøeñà,dlra mr ynyl -ìBëàì äøeñàå £¨§¥¨©£¨¤¡
äîeøúa`ly onf lk ,dzpify yi` zy` oick ,odk dlra m` ¦§¨

.dxedh `idy gkede dze` dwydíàådzewydl witqdy iptl §¦
úî,dvilg e` meai `la `ypidl dxeq`y ,mipa `la lrad ¥

úöìBçj` ,dlra ig`lúîaééúî àìåmrh x`azi `xnbae , ¤¤§Ÿ¦§©¤¤
.xacd
àøîâ,`xnbd zl`ey .÷éìñ øéæpî àpz éãkîmiiq `pzd ixd - ¦§¦©¨¦¨¦¨¦

,xifp zkqna weqrläèBñ àðz à÷c àðz éàîdpy xac dfi` - ©¨¨§¨¨¨¨
dper .dheq zkqn z` dl jinqd jkly dheql dnecy xifpa `pzd

,`xnbdéaøãk,iax ixac it lr -äëîñð änì øîBà éaø àéðúc ¦§©¦§©§¨©¦¥¨¨¦§§¨
dxezaäèBñ úLøôì øéæð úLøtick ,e jcnllìkL Cì øîBì ¨¨©¨¦§¨¨©¨©¨¤¨

dìe÷ì÷a äèBñ äàBøä,dleeipa -ïéiä ïî Bîöò øéfélr lawi - ¨¤¨§¦§¨©¦©§¦©©¦
,y`x zelw icil mc`d z` `iany oii ziizya xq`ie zexifp envr
mb jnq df mrhne .`ehgl dheql dnxb xy` `id y`xd zelwy

ok m` ,`xnbd zl`ey .xifp zkqnl dheq zkqn z` `pzdéðúéìå§¦§¥
zkqn dligzéðúéì øãäå äèBñzkqnøéæðzeiyxt xcq itk ¨©£©¦§¥¨¦

wp miyp xcqa zezkqnd xcq ,`xnbd dper .dxezdmeyn jk ra
yàðúc éãéiàzkqn z` dpyy xg`nàðúå úBaeúkwxt z` da ©§¥§¨¨§§¨¨

øécnä,mixcp ipipra wqeryàðzzkqn z` el jenqécéiàå ,íéøãð ©©¦¨¨§¨¦§©§¥
àðúczkqn z`íéøãð,àðzzkqn z` el jenqøéæðmeynéîãc §¨¨§¨¦¨¨¨¦§¨¥

íéøãðì.envr lr lawny xcp ici lr dlg zexifpy -éðz÷åz` ¦§¨¦§¨¨¥
zkqnäèBñ,xifp zkqnl jenqéaøãkdheq d`exd lky jcnll - ¨¦§©¦

.oiid on envr xifi dlewliwa
xn`y `pzd oeyln `xnbd zwiicnàp÷nä- xn` `le ,ezy`l ©§©¥

y ,mipy it lr ezy`l mc` `pwn xne` xfril` iaxïéà ãáòéc¦£©¥
àì äléçzëìzyxte ,ezy`l lra `pwiy ie`x oi` dligzkl - §©§¦¨Ÿ

y ,dl `piwe xeqi`d lr xary ote`a dxn`p dheqïãéc àpz øáñ÷̈¨©©¨¦¨
yúBàð÷ì øeñàlr dy`l lrad oia aixl mxeb iepiwdy oeik - ¨§©§

.da cyegy
÷çöé áø øa ìàeîL éaø øîà,äèBña Lé÷ì Léø çút äåä ék ¨©©¦§¥©©¦§¨¦£¨¨©¥¨¦§¨

,dheq zyxta yexcl -àlà äMà íãàì Bì ïéâåeæî ïéà ,éëä øîà̈©¨¦¥§©§¦§¨¨¦¨¤¨
åéNòî éôì.ryxl dvexte wicvl drepv -øîàpL"çeðé àì ék §¦©£¨¤¤¡©¦Ÿ¨©

íé÷écöä ìøBb ìò òLøä èáLeglyi `l ornldzlera miwicvd ¥¤¨¤©©©©©¦¦
.eiyrn it lr ezaiaq z` mc`l mini`zny ixd "mdiciäaø øîà̈©©¨

ïâåeæì ïéL÷å ïðçBé éaø øîà äðç øa øady`l yi` -úòéø÷k ©©¨¨¨©©¦¨¨§¨¦§©§¨¦§¦©
óeñ íé,ziy`xa ixcq da epzyp xy`øîàpL"áéLBî íéäìà ©¤¤¡©¡Ÿ¦¦

äúéa íéãéçéeze` jeza zecigia eigy dy`e yi`d z` aiyen - §¦¦©§¨
e ,ziaúBøLBka íéøéñà àéöBîmixeq` eidy l`xyi z` `ivede - " ¦£¦¦©¨

,xw `le mg `l `edy oqip ycega ,zkll aehe xyky onfa ,mixvna
yix lr `xnbd dywn .seq mi zrixwl dy`e yi` beeif ywedy ixd

,yiwlíãB÷ íBé íéòaøà áø øîà äãeäé áø øîà àäå ,éðéà¥¦§¨¨©©§¨¨©©©§¨¦¤
ãìeä úøéöé,xkfdéðBìôì éðBìt úa úøîBàå úàöBé ìB÷ úa, §¦©©¨¨©¥§¤¤©§¦¦§¦

éðBìôì éðBìt úéa,éðBìôì éðBìt äãNrawp beeifd oi`y x`eane - ©¦§¦¦§¦¨¤§¦¦§¦
didi m`d mc`d zxivi zrya zrcl ozip `l ixdy ,mdiyrn itl

,`xnbd zvxzn .ryx e` wicvàéL÷ àì,àäiax xn`y dn - Ÿ©§¨¨
cleed zxivi mcew mei mirax`y ax mya dcedibeeifd rawp

edf ,minynïBLàø âeæae ,lfn itl `edyàäyix xn`y dn - §¦ª¦¨
edf ,dvextl ryxe drepvl wicv beeifd rawpy yiwléðL âeæa§¦ª¥¦

.mdiyrn itl `edy
,dpyna epipy'eëå íéðL ét ìò dì àp÷î øîBà øæòéìà éaøiax ©¦¡¦¤¤¥§©¥¨©¦§©¦§

,`xnbd zwiicn .'eke xne` ryediéâéìt àì ïàk ãòxfril` iax ©¨Ÿ§¦¥
,cg` cra icy e` micr ipy jixv m` ryedi iaxeéepé÷a àlà¤¨§¦

äøéúñe,iepiwd lr wx micr ipy `iadl jixv xfril` iax zrcly - §¦¨
,dxizqd lr mb micr ipy `iadl jixv ryedi iax zrcleìáà£¨

äàîeèacg` cr `ae ,dxizqd lre iepiwd lr mipy ecird m` - §§¨
dy micen mlek ,enr dcgizdyk ipelt eze`l dlrapy cirdeãò¥

ïîéäî ãçà`la z`vei `l` ,mixx`nd mina dze` miwcea oi`e - ¤¨§¥¨
.jka ewlgp `l ixdy ,lreale lral dxeq`e daezkénð ïðúeoke - §©©¦

,onwl dpyna yxetn¯ úàîèépL éúéàø éðà øîBà ãçà ãò¥¤¨¥£¦¨¦¦¤¦§¥
,enr dcgizdyk ipelt eze`l dlrapyäúBL äúéä àìmind z` Ÿ¨§¨¨

,`xnbd zl`ey .dzpif ok`y crl mipin`ny meyn ,mixx`nd
ãçà ãò ïîéäîc ïìðî àúééøBàcîon`py dxeza xewnd edn - ¦§©§¨§¨¨¦§¥¨¥¤¨

`ziixaa epipyy dn itl `xnbd dper .dzpify xnel cg` creðúc§¨
ïðaød`nhp `ide" dxzqpe dlra dl `piwy dy` iabl xn`pãòå ©¨¨§¥

"da ïéà,cigi oeyla 'cr' azkpy s`e -ãî áeúkä íéðLaøa- ¥¨¦§©¦©¨§©¥
,dlrapy e`xy micr ipy oi`y weqtd zpeekeléôà àlà Bðéà Bà¥¤¨£¦

ãçàa,ok xnel oi` ,dlrapy cg` cr elit` oi`y yxtp `ny - §¤¨
y¯ øîBì ãeîìz" dxeza xn`p ixdyLéàa ãçà ãò íe÷é àìlkl ©§©Ÿ¨¥¤¨§¦
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קצז

oifge` mipy` cenr a sc oey`x wxtdheq
àp÷îä.BzLàìFYW` z` `Pwe ,hwp `xwC `pWl(d xAcOA)i`n Wxtn 'nba oOwlE . ©§©¥§¦§¦§¨¦§¨¨©§¦¥¤¦§©¦§¨§©¨§¨¥©

Wi` mr ixzQY l` Dl xnF` ,Dl `Pwn cviM Wxtn oizipznaE ,iEPw oFWl§¦§©§¦¦§¨¥¥©§©¥¨¥¨©¦¨§¦¦¦

:ipFlR.íéðL ô"ò dì àp÷îmdiptA Dl xn`W micr ipW `iadl Kixv DzFwWdl `A m` §¦§©¥¨§©¦¦¨§©§¨¨¦§¨¦§¥¥¦¤¨©¨¦§¥¤

:dwWn Fpi`e DzxizqA eilr zxq`p Dpi` mipW iptA Dl `Pw `l m`e ,FOr ixzQY l ©̀¦¨§¦¦§¦Ÿ¦¥¨¦§¥§©¦¥¨¤¡¤¤¨¨¦§¦¨¨§¥©§¤

.Bîöò ô"ò Bà ãçà ãò ô"ò ä÷Lîeoi` ENt`e ©§¤¥¤¨©§©£¦¥

Fnvr `Ed F` cg` cr `N` ,dxYqPW micr¥¦¤¦§§¨¤¨¥¤¨©§

,Dl iz`PTW xg` dxYqPW dizi`x xnF`¥§¦¦¨¤¦§§¨©©¤¦¥¦¨

opitli oOwlE .dYWYW cr dxizqA zxq`p¤¡¤¤¦§¦¨©¤¦§¤§©¨©§¦¨

:wtQn eilr DYxqF` DzxizQW i`xTn'ø ¦§¨¥¤§¦¨¨©§¨¨¨¦¨¥

.øîBà òLBäé:Dzxizql s` micr 'a Kixv §ª©¥¨¦¥¦©¦§¦¨¨

.Bnò äøaãå:xzq mFwnA `NW[àéä] ïéãò §¦§¨¦¤Ÿ¦§¥¤£©¦¦
.dúéáì úøzî:DlrA mr WOWlúøzîe ª¤¤§¥¨§©¥¦©£¨ª¤¤

.äîeøúa:`id odM zW` m`.äàîè éãkicM ¦§¨¦¥¤Ÿ¥¦§¥ª§¨§¥

:d`xrd.dúéáì äøeñàoOwl opitlicM wtQn ©£¨¨£¨§¥¨¦¨¥¦§©§¦¨§©¨

(.gk sC)`Pwe ,dWxRA mixEn` d`nhpe dWlW ©§Ÿ¨§¦§§¨£¦©¨¨¨§¦¥

,d`nhp `ide dxYqpe ,d`nhp `ide FYW` z ¤̀¦§§¦¦§¨¨§¦§§¨§¦¦§¨¨

,lrAl dxEq`W cg` ,d`nhpe DWi` zgY©©¦¨§¦§¨¨¤¨¤£¨©©©

F` DlrA zEni m` lrFAl dxEq`W cg`e§¤¨¤£¨©¥¦¨©£¨

:dnExzl dxEq`W cg`e ,dPWxbi.úî íàåmcw §¨§¤¨§¤¨¤£¨¦§¨§¦¥Ÿ¤

:mail dwEwf `ide mipA Fl oi`e dwWdW.úöìBç ¤¦§¨§¥¨¦§¦§¨§¨¨¤¤
:Dl sili `xnBaE .znAizn `le wEXl `UPl¦¨¥©§Ÿ¦§©¤¤©§¨¨¨¦¨

'nb.÷éìñ à÷ øéæpî àpz éãkî,dpWOd xcq oM ¦§¥©¨¦¨¦¨¨¦¥¥¤©¦§¨

:xifp xg` dhFq.äèBñ àðúc àðz éàî`pY i`n ¨©©¨¦©¨¨§¨¨¨©¨¨

:DxzA dhFq `pzC dhFql incC zExifpA¦§¦§¨¥§¨§¨¨¨©§©

.dìe÷ì÷aDzF` oilEpOW DYWaaE DlEEpA §¦§¨§¦¨§¨§¨¤§©§¦¨

'ipzn ipYwcM(:f sC oOwl)dlrnl lag xWFw ¦§¨¨¥©§¦§©¨©¥¤¤§©§¨

:diCCn.ïéiä ïî Bîöò øéféicil `ian oiIdW ¦©¤¨©¦©§¦©©¦¤©©¦¥¦¦¥

:Dl mxB `Ede W`x zENwøãäå äèBñ éðúéìå ©Ÿ§¨©¨§¦§¥¨©£©
.øéæð:EdiizWxR zkinq `id KMW.øécnä àðúå ¨¦¤¨¦§¦©¨¨¨©§§¨¨©©¦

icI`e ,FYW` z` xiCOd zFAzkA `Ed wxR¤¤¦§ª©©¦¤¦§§©§¥

icI`e ,zEAzM xg` mixcp `pY mixcpA ixii`C§©§¥¦§¨¦¨¨§¨¦©©§ª§©§¥

zExifPd s`W ,DxzA xifp `pY mixcp `pzC§¨¨§¨¦¨¨¨¦©§©¤©©§¦

:DxzA dhFq `pY xcde ,xcp ici lr d`Ä¨©§¥¤¤©£©¨¨¨©§©

.àì älçzëìxnF` xfril` iAx ipY `lCn §©§¦¨Ÿ¦§Ÿ¨¥©¦¡¦¤¤¥

:mipW iR lr FYW`l mc` `Pwn.úBàp÷ì øeñà §©¥¨¨§¦§©¦§©¦¨§©
lEEp icil FYW` z`e xbY icil Fnvr `iaOW¤¥¦©§¦¥¨¨§¤¦§¦¥¦

:dxFdh `id 'it`e.çút [äåä] ék`A didWM ©£¦¦§¨¦£¨¨©§¤¨¨¨

:dhFq zWxtA WFxcl.åéNòî éôì äMà ïéâeæî ¦§§¨¨©¨§©§¦¦¨§¦©£¨
:rWxl dvExtE wiCvl drEpvèáL çeðé àì ék §¨§©¦§¨§¨¨¦Ÿ¨©¥¤

.íé÷écvä ìøBb ìò òLøäzlWnn bEcfi `l ¨¤©©©©©¦¦Ÿ¦§©¥¤§¤¤

:wiCv lxFbA rWx.ïéL÷å:mFwOd iptl.íâeæì ¤©§©©¦§¨¦¦§¥©¨§©§¨
:eiUrn itlC Kpd.óeñ íé úòéø÷kEPYWPW ¨©¦§¦©£¨¦§¦©©¤¦§©

:ziW`xA ixcq.äúéa íéãéçé áéLBîcigi mc` ¦§¥§¥¦¦§¦¦©§¨¨¨¨¦

:ziA mdn aXinE cgi mbEfn `Ede ,dcigi dX`e§¦¨§¦¨§§©§¨©©§©¥¥¤©¦

.úBøLBka íéøéñà àéöBîl`xUi z` `ivFd ¦£¦¦©¨¦¤¦§¨¥

WiTn ,dpiv `le dOg `l ,xWM WcgA mixvOn¦¦§©¦§Ÿ¤¨¥Ÿ©¨§Ÿ¦¨©¦

:mixvn z`ivil micigi bEEf.éðéàitl bEEf ied in ¦§¦¦¦¦©¦§©¦¥¦¦£¥¦§¦

rcFp oi`W mzxivi mcTn `de ,zEkfE rWx¤©§§¨¦Ÿ¤§¦¨¨¤¥©

dCp zkQnA xn`cM minW z`xIn uEg minW iciA lMd ,eiptl iElB lMd xn`Y m`e ,FbEf z` oifixkn FzEkfE FrWx(:fh sC)mFwOd iptl D`ianE dRh lhFp oFixdd lr dPnnd K`ln ¦§§©§¦¦¤§¦Ÿ©©Ÿ¨§¨¨©Ÿ¦¥¨©¦¦¦§©¨©¦¦§¨©§©¤¤¦¨©©§¨©§ª¤©©¥¨¥¦¨§¦¨¦§¥©¨

:minW iciA df oi`C ,Dil xn`w `l rWxe wiCv la` .ipr F` xiWr ,WRh F` mkg ,WNg F` xFAB ,dilr `dY dn Ff dRh ,eiptl xnF`e.ïBLàø âeæ:lGOd itl.éðL âeæ,eiUrn itl §¥§¨¨¦¨©§¥¨¤¨¦©¨¨¨¦¥¨¦¨¦£¨©¦§¨¨Ÿ¨¨©¥§¥¤¦¥¨©¦¦§¦©©¨¥¦§¦©£¨

:FbEf zA Dpi`W itl obEfl dWwe.äøéúñe éep÷a àlà éâéìt àì ïàk ãò:rWFdi 'xl dxizqaE `"xl iEPwA `N` micr ipW opiraC EdiiYbElRn EprnW `l o`M cr xnFlM.äàîèa ìáà §¨¤§©§¨§¦¤¥¨©©¨Ÿ§¦¦¤¨§¦§¦¨§©©¨Ÿ¨©§¦§§©§§¨¦¨§¥¥¦¤¨§¦§¦§¦¨§§ª©£¨§ª§¨
:dnExzle lrFAle lrAl dxEq`e dAzM `lA d`vFi `N` dzFW Dpi`e on`p DzxizqA dlwlTW cg` cr Wie dxizqE iEPwA micr Wi m`.úàîèpL:dxizq DzF`Aãò ïîéäîc ïìðî ¦¥¥¦§¦§¦¨§¥¥¤¨¤¦§§¨¦§¦¨¨¤¡¨§¥¨¨¤¨§¨§Ÿ§ª¨©£¨©©©§©¥§¦§¨¤¦§¥§¨§¦¨§¨¨¦§¥¨¥

.ãçàdxizq lW d`nhA:iEPw xg`.øaãî áeúkä íéðLa da ïéà ãòåmicre ,rxf zakW DzF` Wi` akWe ,irYWnw d`nhA `xwE ,'` cr `N` Ff d`nhA oi` mipW micr xn`we ¤¨§ª§¨¤§¦¨©©¦§¥¥¨¦§©¦©¨§©¥§¨¨©¥¦§©¦¥§ª§¨¤¨¥§¨§ª§¨¨¦§¨¦§¨©¦¨¦§©¤©§¥¦

onidnC YrnW iOp `xwC `WixnE ,dcifnM DpEcl aEzMd `A dilr xingdl ,dURzp `l `ide aizkCn onidnC opirnW `liOnE ,dqp`p `l dURzp `l `ide ,'` `N` DA oi` mipW§©¦¥¨¤¨§¦Ÿ¦§¨¨Ÿ¤¤§¨¦¥¨©§¦¨¦§¥¨¦¦§¦§¦Ÿ¦§¨¨§©§¦¨¤¨¨©¨§¨¦§¦¨¥¥¨¦§¨©¥¨©§§¦§¥¨

oOwlE .df `N` xacA cirn oi`e ,DzF` Wi` akWe lrn Fa dlrnE xn`wC(.b sC)xaMW oOwl Dil opiWxce 'Fbe d`pw gEx eilr xare DixzA aizkC ,aizM iEPw xzA `xw i`dC Wxtn §¨¨©¨£¨¨©§¨©¦¨§¥¥¦§¨¨¤¨¤§©¨©§¨¥§©§¨¨©¦§¦¦§¦©§¥§¨©¨¨©¦§¨§§©§¦¨¥§©¨¤§¨

:xar.ãçà àlà Bðéà Bà:oFvxe qp` xzA xCdnCn z`nhpC `hiWR `nl` ,dURzp `l `ide `xw xn`wC `xQYn i`nA `N` KixR oOwlE .DA oi` cg` cr ENt`C `xw xn`wCì"ú ¨©¥¤¨¤¨§¨¨©§¨©£¦¥¤¨¥¨§©¨¨¦¤¨§©¦©§¨§¨¨©§¨§¦Ÿ¦§¨¨©§¨§¦¨§¦§¥¦¦§©©¨©Ÿ¤§¨

.'Bâå 'à ãò íe÷é àì:lif`e WxtncM md mipW dxFYA xEn`d cr lkC opirnW `xw i`dn Ÿ¨¥§¥©§¨©§¦¨§¨¥¨¨©¨§©¦¥§¦§¨¥§¨¦
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.àð÷îäxifp zkqn yixa `de dniz .mixcpl `incc xifp inp `pz mixcp `pzc icii`

(.a sc)miyp xcqa draw `lc l"ie iaxck dheq ab` `l` dil `pz `lc xn`

[c xn`w] `l i`n` dnize .x"n mixcp xza draw mixcpl `incc meyne dheq ab` `l`

lra zxtdae miyp ixcpa ixiinc `aeh zeipyn `pz [xifpc] c"ta `dc mixcp ab` draw

dheq meyn xninl dil `ticrc xnel yie

zereay zkqn yixae eknqp inp zeiyxtc(:a sc)

:b"dka inp wiic

àð÷îäipzc `kid lk ike z"`e .oi` caric

`de `ed caric oeyl ozligza `"d

oixaer el` seqa ipzw(.hn sc migqt)jledd

xkeyd wxt dxf dcearae egqt z` hegylsc)

(.hqwiqnc ezepga miakek caer gipnd

oileg zhigyc `ziinw `zzrnya(.b sc)ixiinc

oileg zhigyc 'a wxtae dligzkl(.fl sc)hgeyd

dviac `nw wxtae zpkeqnd z`(:e sc)hgeyd

xnel yie zexenb mivia da `vne zlebpxzd z`

oebk ikd wiic `pyila ilzinl `ki`c `kid lkc

oileg zhigyc a"t yixae `kd(.fk sc)inp mzde

`nw 'ta(:eh sc)`nw 'tae ci lbna hgeyd

dviac(:f sc)'tae xwca xetgi sere dig hgeyd

ziag(.fnw sc zay)ina e` dxrn ina ugexd

ze`pwl xeq`c `kdn wiic ikid dnize `ixah

uxznck [jlnil] `ay `pwnd uxzn `l i`n`

dviac w"ta(:f sc)xninl ol zi` jgxk lre

:i"yxtck wiic `xizi dpynn `kdc

àäel`e 'ta dniz .ipy befa `d oey`x befa

oiglbn(:gi sc w"en)xzen l`eny xn`c

jixtw xg` epncwi `ny cren ly elega qx`l

i`n` cled zxivi mcew mei mirax` `kdn dil

:ipy befa l`enyc dizln mzd iwen `l

íãå÷zxivi mcew iaxl d`xp .cled zxivi

oiicr daiwpd dclep `l m` oia xkfd

:dclep m` oia

ìáàdaxc` dniz .onidn cg` cr d`neha

opira d`neha la` `kti` xninl `ki`

e`l i`e mler xeqi` dzxqe`c meyne ixz ia

nikd xninl dil `hiyt `kidn iziinc 'ipzn

lr s` dxizqe iepiwn d`neh dil `ticrc l"ie

:xacl milbxc meyn mler xeqi` dzxqe`c ab
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àp÷nä©§©¥

íéðL ét ìò dì àp÷î øîBà øæòéìà éaø BzLàì§¦§©¦¡¦¤¤¥§©¥¨©¦§©¦
òLBäé éaø ,Bîöò ét ìò Bà ãçà ãò ét ìò ä÷Lîe©§¤©¦¥¤¨©¦©§©¦§ª©
.íéðL ét ìò ä÷Lîe íéðL ét ìò dì àp÷î øîBà¥§©¥¨©¦§©¦©§¤©¦§©¦
íò éøaãz ìà íéðL éðôa dì øîBà ,dì àp÷î ãöék¥©§©¥¨¥¨¦§¥§©¦©§©§¦¦
dúéáì úøzeî àéä ïééãò ,Bnò äøaãå éðBìt Léà¦§¦§¦§¨¦£©¦¦¤¤§¥¨
øúqä úéáì Bnò äñðëð .äîeøúa ìBëàì úøzeîe¤¤¤¡¦§¨¦§§¨¦§¥©¥¤
äøeñàå dúéáì äøeñà ,äàîeè éãk Bnò äúäLå§¨£¨¦§¥§¨£¨§¥¨©£¨
:úîaééúî àìå úöìBç úî íàå ,äîeøúa ìBëàì¤¡¦§¨§¦¥¤¤§Ÿ¦§©¤¤

àøîâàðz à÷c àðz éàî ÷éìñ øéæpî àpz éãkî §¨¨¦§¦©¨¦¨¦¨¦©¨¨§¨¨¨
úLøt äëîñð änì øîBà éaø àéðúc éaøãk ,äèBñ¨¦§©¦§©§¨©¦¥¨¨¦§§¨¨¨©
äèBñ äàBøä ìkL Cì øîBì äèBñ úLøôì øéæð̈¦§¨¨©¨©¨¤¨¨¤¨
éðúéì øãäå äèBñ éðúéìå .ïéiä ïî Bîöò øéfé dìe÷ì÷a§¦§¨©¦©§¦©©¦§¦§¥¨©£©¦§¥
,íéøãð àðz øécnä àðúå úBaeúk àðúc éãéià ,øéæð̈¦©§¥§¨¨§§¨¨©©¦¨¨§¨¦
éðz÷å íéøãðì éîãc øéæð àðz íéøãð àðúc écéiàå§©§¥§¨¨§¨¦¨¨¨¦§¨¥¦§¨¦§¨¨¥
øáñ÷ ,àì äléçzëì ïéà ãáòéc àp÷nä .éaøãk äèBñ¨¦§©¦©§©¥¦£©¥§©§¦¨Ÿ¨¨©
áø øa ìàeîL éaø øîà .úBàð÷ì øeñà ïãéc àpz©¨¦¨¨§©§¨©©¦§¥©©
ïéà ,éëä øîà äèBña Lé÷ì Léø çút äåä ék ÷çöé¦§¨¦£¨¨©¥¨¦§¨¨©¨¦¥
ék øîàpL åéNòî éôì àlà äMà íãàì Bì ïéâåeæî§©§¦§¨¨¦¨¤¨§¦©£¨¤¤¡©¦
äaø øîà .íé÷écöä ìøBb ìò òLøä èáL çeðé àìŸ¨©¥¤¨¤©©©©©¦¦¨©©¨
úòéø÷k ïâåeæì ïéL÷å ïðçBé éaø øîà äðç øa øa©©¨¨¨©©¦¨¨§¨¦§©§¨¦§¦©
àéöBî äúéa íéãéçé áéLBî íéäìà øîàpL óeñ íé©¤¤¡©¡Ÿ¦¦§¦¦©§¨¦
øîà äãeäé áø øîà àäå ,éðéà .úBøLBka íéøéñà£¦¦©¨¥¦§¨¨©©§¨¨©
úàöBé ìB÷ úa ãìeä úøéöé íãB÷ íBé íéòaøà áø©©§¨¦¤§¦©©¨¨©¥

âeæa àä ,àéL÷ àì .éðBìôì éðBìt äãN éðBìôì éðBìt úéa éðBìôì éðBìt úa úøîBàå§¤¤©§¦¦§¦©¦§¦¦§¦¨¤§¦¦§¦Ÿ©§¨¨§¦ª
éâéìt àì ïàk ãò :'eëå íéðL ét ìò dì àp÷î øîBà øæòéìà éaø :éðL âeæa àä ïBLàø¦¨§¦ª¥¦©¦¡¦¤¤¥§©¥¨©¦§©¦§©¨Ÿ§¦¥

çà ãò äàîeèa ìáà äøéúñe éepé÷a àlàéúéàø éðà øîBà ãçà ãò énð ïðúe ïîéäî ã ¤¨§¦§¦¨£¨§§¨¥¤¨§¥¨§©©¦¥¤¨¥£¦¨¦¦
"da ïéà ãòå" ïðaø eðúc ,ãçà ãò ïîéäîc ïìðî àúééøBàcî .äúBL äúéä àì úàîèépL¤¦§¥Ÿ¨§¨¨¦§©§¨§¨¨¦§¥¨¥¤¨§¨©¨¨§¥¥¨
.Léàa ãçà ãò íe÷é àì øîBì ãeîìz ,ãçàa eléôà àlà Bðéà Bà øaãî áeúkä íéðLa¦§©¦©¨§©¥¥¤¨£¦§¤¨©§©Ÿ¨¥¤¨§¦
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ב עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שני י"ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבחסד(

א ַקֵנּ ַהּמְ



קצח

oifge` mipya cenr a sc oey`x wxtdheq
.ãò øîàpL òîLnîaYknl Kixhvi`Cn `N` ,xn`w cg`C rcFi ipi` micr xn`p `le ¦©§©¤¤¡©¥§Ÿ¤¡©¥¦¥¦¥©§¤¨¨¨©¤¨¦§¦§§¦§¦§¨

:mipW zEcr mzqE zEcr oFWl `N` Fpi`C ,rnWn mipW crC DPn rnW cg`àðîçø øîàå ¤¨§©¦¨§¥§©¦©§©§¥¤¨§¥§¨¥§©¦§¨©©§¨¨
.da úéì éøz:DA oi` cre Wixcin ikid DizNnC `pwqn iWExtl i`w lirlàîòè àlà §¥¥¨§¥¨¥§¥¥©§¨¨§¦§¥¥¦¦§¦§¥¥¨¤¨©§¨

.'åkoi` cre i`dC Kl gkEn `EddC ,cg` cr mEwi `l aizkC `nrh xnFlM ,`id `iWEw§¨¦§©©§¨¦§¦Ÿ¨¥¤¨§©¨¨§©§¥¥

cr `pin` ded ikd e`l `d ,xn`w ixzA DÄ¦§¥¨¨©¨¨¨¥£¨£¦¨¥

ENt` opixn`we `Ed cg dhFqA `kd aizkC¦§¦¨¨§¨©§¨©§¦¨£¦

:DA oi` cg`éøèöéà.CiiENbl cg` cr mEwi `l ¤¨¥¨¦§§¦Ÿ¨¥¤¨§¦¥

e`l i`C ,onidn cgC opirnW`lE i`dC Dilr£¥§©§©§§¦¨§©§¥¨§¦¨

dhFqaE `Ed cg` cr mzq lM `pin` ded ikd̈¥£¨£¦¨¨§¨¥¤¨§¨

oMW lke '` crA 'it`e `xqYnC `pin` ded `lŸ£¨£¦¨§¦§§¨©£¦§¥§¨¤¥

`wC DA oi` cre Dil opiWxC ded ikde ,cr `lA§Ÿ¥§¨¥£¨©§¦¨¥§¥¥¨§¨

DA on`p oi` cg` cre xn`w ikd `pngx xn`̈©©§¨¨¨¥¨¨©§¥¤¨¥¤¡¨¨

:mipW `N`.da ïîàð ïéà ïðéëøôe:dinzAàlà ¤¨§©¦©§¦¨¥¤¡¨¨¦§¦¨¤¨
.éòa éàîi`O` ,dinzA ixY `Mi`C cr `xw ©¨¥§¨©§¦¨§¥¦§¦¨©©

:'eM DiPn `xw wFYWl i`dl `xw `z`øác øác ¨¨§¨§©¦§§¨¦¥¨¨¨¨
.ïBînîxaC zexr DA `vn iM zt`FpA aizM ¦¨§¦§¤¤¦¨¨¨¤§©¨¨

(ck mixaC)micr ipW t"r zFpFnn ipicA aizkE §¨¦§¦§¦¥¨§¥¥¦

xaC mEwi(hi mW):éøèöéà.CiiENbl mEwi `l ¨¨¨¨¦§§¦Ÿ¨§¦¥

`l i`C ,xAcn aEzMd mipWaC cr i`dC Dilr£¥§©¥§¦§©¦©¨§©¥§¦Ÿ

on`p oi`e rnWn cg cr `pin` ded Dilr iNB©¦£¥£¨£¦¨¥©©§©§¥¤¡¨

dOl Kl `iWwcE .opirEnW`l `xw `z`w ,DÄ¨¨¨§¨§©§¦¨§©§¨¨¨¨

iEPw xg`W dhFq `pin` KYrC `wlq ,`xw il¦§¨©§¨©§¨£¦¨¨¤©©¦

DzF`A d`nhPW cirde cg` cr `A dxizqE§¦¨¨¥¤¨§¥¦¤¦§§¨§¨

milbx ixdW o`M Fpin`dl iE`xe ip`W dxizq§¦¨¨¥§¨§©£¦¨¤£¥©§©¦

:xaCl.zøîà úéöî éîe`pngx iNB `l i`C ©¨¨¦¨¦¨©§¨§¦Ÿ©¦©§¨¨

cr i`dC `pin` [dedC] `p`C md mipW cr lkC§¨¥§©¦¥©£¨©£¨£¦¨§©¥

aEzMd `A k"` xn`w DA on`p oi` DA oi ¥̀¨¥¤¡¨¨¨¨©¨©¨

:dilr lwdläNtúð àì àéäå áéúëcî àäå §¨¥¨¤¨§¨¦¦§¦§¦Ÿ¦§¨¨
.ììkî`ide xn`w ikide ,d`nhpC Kl `hiWtC ¦§¨¦§¦¨¨§¦§§¨§¥¦¨¨©§¦

`xwC `WixC idp ,DA oi` crE` dURzp `lŸ¦§¨¨©§¥¥¨§¦§¥¨¦§¨

DzF` Wi` akWe ,micr mipW i"r xninl `Mi ¦̀¨§¥©§©¦¥¦§¨©¦¨

`l `ide `N` ,DA on`p oi` cg` cre micrA§¥¦§¥¤¨¥¤¡¨¨¤¨§¦Ÿ

Yxn` `d ,DA on`p oi`` i`w ikid dURzp¦§¨¨¥¦¨¥©¥¤¡¨¨¨¨©§§

:zlrapA Dl iwfgn `lC.da`dC i`w d`nhA §Ÿ©§§¥¨§¦§¤¤¨§ª§¨¨¥§¨

opiWxce ,DA oi` cre d`nhp `ide ,wilq DPn¦¨¨¦§¦¦§§¨§¥¥¨§©§¦¨

:cg `N` ixY DA oi`.da`le on`p cg` cr ¥¨§¥¤¨©¨¥¤¨¤¡¨§Ÿ

:iEPwA.àôéãò äøéúñ:DA ixEng`lïkL §¦§¦¨£¦¨§©§¥¨¤¥
.dzøñBà:wtQn lrFAd lre lrAd lr.äàîèk ©§¨©©©©§©©¥¦¨¥§ª§¨

lrW aEzMd Ll ciBn oOwl opiWxccM zi`Ce©¨¦¦§©§¦¨§©¨©¦§©¨¤©

oiwcFA miOdW mWM wxtA ,dxEq` wtQdsC) ©¨¥£¨§¤¤§¥¤©©¦§¦©

(.gk:.dì íøb øwò ïkLDzxizq iEPTd i"ry ¤¥¦¨¨©¨©¦§¦¨¨

:DYxqF`.'éðúîmipWA iEPwC `"xl ipYwC ©§¨§¨¨¥§§¦¦§©¦

:Fnvr iR lr dxizqE.àðz éàä ék àìcipYwC §¦¨©¦©§§Ÿ¦©¨¨§¨¨¥

:Fnvr iR lr iEPwe mipWA dxizq `"xléøáãì §§¦¨¦§©¦§¦©¦©§§¦§¥
.óBñ øæòéìà 'ø éøáãì ïéà äãeäé 'øá é"øoOwlE §¨¥§¦§¥¡¦¤¤§©¨

:Dl Wxtn.eäéð éàî:xn`wC sFq xaCl oi` §¨¥¨©¦¥©¨¨§¨¨©

.éàp÷ øîàåDl iz`Pw xnF` dilr qrFMWM §¨©©©§¤¥¨¤¨¥¦¥¦¨

lM dxizq FOr dxYqPW micr `ianE ipFlRn¦§¦¥¦¥¦¤¦§§¨¦§¦¨¨

:FA dxdfp `l Dl `Pw `lC oeikC ,`EdWàä ¤§¥¨§Ÿ¦¥¨Ÿ¦§£¨¨
.óBñ Lé eðúðLîì:dinzA xfril` iAx ixacl §¦§¨¥¥§¦§¥©¦¡¦¤¤¦§¦¨

.øzzñà àìc ïéðîæ àäådizi`x xnF`e §¨¦§¦§Ÿ¦§©©§¥§¦¦¨

:dxYqPW.eðéúðLîì àéòaéî àìå:dinzAàkéà ¤¦§§¨§Ÿ¦¨§¨§¦§¨¥¦§¦¨¦¨
.øwòMW:qrM i"r `NW micrA ligzd xaàëä ¦¨¤§¨¦§¦§¥¦¤Ÿ©©¨¨

.øwò àkéì`Ede iz`Pw xnFl lwp qFrkIWkle ¥¨¦¨§¦§¤¦§¨¥©¦¥¦§

:dAxd zFxizq Dl `vni.Léðéà àîéì àìENt` ¦§¨¨§¦©§¥Ÿ¥¨¦¦£¦

:Dpial FpiA.àøzzñîe:eilr zxq`pe zxYqpe ¥§¥¨¦§©§¨§¦§¤¤§¤¡¤¤¨¨

.äàð÷l` `lA ipE`Pw md FnM qrM(al mixaC)iM ¦§¨©©§¥¦§¦§Ÿ¥§¨¦¦

xaB zng d`pw(e ilWn):.àn÷c éàî:miWp`d on zlcFA FGW eiWkr rxi` dn ,Epiptl WI dn.dì ép÷c éòãé àîìò élëå:DzF` oi`pFU opi`e xaCd oiNbn micrdWãáòéîì éúàc eäéàå ¦§¨£©¨¤¦§¥©§©¨©¥§¨¥¨¥©©§¨¤¤¤¦¨£¨¦§ª¥¨§¨¨§¥§©¦¨¤¨¥¦§©¦©¨¨§¥¨§¦¨§¦§¨¦§¤¡©
.dãäa äàð÷:DcWFgW lr EYhipwn FGW ¦§¨©£¥¤©§¦©©¤§¨
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ìëytpa dpri `l cg` cre iab aizkc cg`e .mipy o`k ixd cr xn`py mewn(dl xacna)

zepenn ipic cg` wxta dl iwen(.cl sc oixcdpq)lr znei `le micinlzd on dyixca

cg` cr it(fi mixac)zeknc oey`x wxta opiyxc(:e sc)d`ex cg` iwet`l zcgein zecrl

cr `ede aizk zecrd zreay iabc `iyw la` df oelgn d`ex cg`e df oelgn(d `xwie)

opzck cg` elit` oiaiigne(:`l sc zereay)xtk

zreayc l"ie aiig xtekd cg` dcede cg`

opitlick driaza `l` dxez daiig `l zecrd

oenn eciqtnc `kid lk jklid i`xwn mzd

:`zlin `ilz oenn cqtdac aiigin

éàîdil witn inlyexia .ryedi 'xc `nrh

ik ryedi iaxc `nrh i`n i`xw ipdn

ef xac dxizqd ef dexr xac zexr da `vn

lr oldl xen`d xac dn xac xac opitlie iepiwd

dcedi 'xa iqei iax ipz mipy t"r o`k s` mipy it

d`ivn oi`e `vn ik xn`p mipy t"r dwyn 'eke

iax miiwn dn micr it lr `l` mewn lka

dexr icil `al libxn `edy xac xac xfril`

'ebe d`pw gex eilr xare aizk inlyexia cer

y`x zelw jezn `le wegy jezn dl `pwi `ly

xar dni` ly xac jezn `l` ze`b jezn `le

zxn` z` dn elld mixacd zngn dl `piwe

iepiw eiepiw devn xn`z m` aekirl e` devnl

`pn iax xn` iepiw eiepiw oi` aekirl xn`z m`

:akrn dxez dweg xn`py mewn lk `cdk `iz`
iax

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

àeäL òãBé éðéà Léàa ãò íe÷é àì øîàpL òîLnî¦©§©¤¤¡©Ÿ¨¥§¦¥¦¥©¤
íB÷î ìk áà äða äæ ãçà øîBì ãeîìz äî ãçà¤¨©©§©¤¨¤¨¨¨¨¨
áeúkä Cì èBøôiL ãò íéðL ïàk éøä 'ãò' øîàpL¤¤¡©¥£¥¨§©¦©¤¦§¨©¨
àéäå" .ãç àlà da úéì éøz àðîçø øîàå ,ãçà¤¨§¨©©£¨¨§¥¥¨¤¨©§¦
ãò íe÷é àì áéúëc àîòè àlà äøeñà "äNtúð àìŸ¦§¨¨£¨¤¨©§¨¦§¦Ÿ¨¥
äèBñc ãò àðéîà äåä éëä åàì àä ,Léàa ãçà¤¨§¦¨¨¨¦£¨£¦¨¥§¨
,àøñzéî éàîa àlà ,àkéì ãç eléôà éàå ,àeä ãç©§¦£¦©¥¨¤¨§©¦©§¨

éøèöéàïîàð ïéà 'da ïéà ãò' àðéîà Czòc à÷ìñ C ¦§§¦¨§¨©§¨£¦¨¥¥¨¥¤¡¨
éøz àkéàc ãò éòa éàî àlàå da ïîàð ïéà ,dä¥¤¡¨¨§¤¨©¨¥©§¦¨§¥
àðàå ,ïBînî 'øác' 'øác' àéúàc dépéî àø÷ ÷BzLéì¦§§¨¦¥§¨§¨¨¨¨¨¦¨©£¨
éøèöéà ,äøBzaL úBiãò ìkà äåäc éãéî àðòãéC ¨©§¨¦¦©£¨©¨¥ª¤©¨¦§§¦

éøäL øácì íéìâøc éðàL äèBñ àðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨£¦¨¨©¦§©§©¦©¨¨¤£¥
úéöî éîe ãçà ãò da ïîéäúéì äøzñðå dì àpé÷¦¥¨§¦§§¨¦§¥©¨¥¤¨¦¨¦
àåäå áéúëcî àäå àéøLå da ïîàð ïéàc zøîà̈§©§§¥¤¡¨¨§¨§¨§¨¦¦§¦§¦

éøèöéà ,äøeñàc ììkî äNtúð àìCzòc à÷ìñ C Ÿ¦§¨¨¦§¨©£¨¦§§¦¨§¨©§¨
àéä énð éøúáe éøz àkéàc ãò da ïîàð ïéà àðéîà£¦¨¥¤¡¨¨©§¦¨§¥¦§¥©¦¦
àîòè éàî :'eëå íéðL ét ìò dì àp÷î øîBà òLBäé éaø :ïì òîLî à÷ äNtúð àìc§Ÿ¦§¨¨¨©§©¨©¦§ª©¥§©¥¨©¦§©¦§©©£¨
àìå da ,øîBà øæòéìà éaøå .äøéúña àìå da ,éepé÷a àìå da ,'da' àø÷ øîà ,òLBäé éaøc§©¦§ª©¨©§¨¨¨§Ÿ§¦¨§Ÿ¦§¦¨§©¦¡¦¤¤¥¨§Ÿ
.äàîèð àéäå äøzñðå áéúëc äàîeèì L÷zéà äøéúñ ,äøéúña àìå 'da' àîéàå .éepé÷a§¦§¥¨¨§Ÿ¦§¦¨§¦¨¦§©§§¨¦§¦§¦§§¨§¦¦§¨¨
.da àðîçø èòéî àä ,äàîèð àåäå BzLà úà àð÷å áéúëc ,äàîeèì L÷zéà énð éepé÷¦©¦¦§©§§¨¦§¦§¦¥¤¦§§¦¦§¨¨¨¦¥©£¨¨¨

éãò éepé÷ äaøcà .äàîeèk dzøñBà ïkL àôéãò äøéúñ àøazñî ,úéàø äîeøwéò ïkL ó ¨¨¦¨¦§©§¨§¦¨£¦¨¤¥©§¨§§¨©§©¨¦¨¦¤¥¦¨
éëä eléôà ,éðäà éàî äøéúñ ,éepé÷ åàì éàå ,àkéà éî éepé÷ äøéúñ åàì éà ,dì íøb̈©¨¦¨§¦¨¦¦¦¨§¦¨¦§¦¨©©¨¥£¦¨¦
éaøa éñBé éaø àéðúc àpz éàä ék àìc ïéúéðúî .àéä äàîeèc àzìçúàc àôéãò äøéúñ§¦¨£¦¨§©§©§¨§§¨¦©§¦¦§Ÿ¦©©¨§©§¨©¦¦§©¦

p÷nä ,øæòéìà éaø íeMî øîBà äãeäé,Bîöò ét ìò Bà ãçà ãò ét ìò àp÷î ,BzLàì à §¨¥¦©¦¡¦¤¤©§©¥§¦§§©¥©¦¥¤¨©¦©§
éàî .óBñ øácì ïéà äãeäé éaøa éñBé éaø éøáãì ,íéîëç eáéLä .íéðL ét ìò dì ä÷Lîe©§¤¨©¦§©¦¥¦£¨¦§¦§¥©¦¦§©¦§¨¥©¨¨©
,éepé÷a àìå 'da' àîéàå .äøéúña àìå da 'da' àø÷ øîà ,äãeäé éaøa éñBé éaøc àîòè©£¨§©¦¦§©¦§¨¨©§¨¨¨§Ÿ¦§¦¨§¥¨¨§Ÿ§¦
äàîeèì L÷zéà énð äøéúñ .äàîèð àåäå BzLà úà àð÷å áéúëc äàîeèì L÷zéà éepé÷¦¦§©§§¨¦§¦§¦¥¤¦§§¦¦§¨¨§¦¨©¦¦§©§§¨
eáéLä .àúàc àeä äàîeè éãk äøéúñ øeòéL änëì àeää ,äàîèð àéäå äøzñðå áéúëc¦§¦§¦§§¨§¦¦§¨¨©§©¨¦§¦¨§¥§¨§¨¨¥¦
.éàp÷ øîàå éð÷ àìc ïéðîæc ,eäéð éàî ,óBñ øácì ïéà äãeäé éaøa éñBé éaø éøáãì ,íéîëç£¨¦§¦§¥©¦¦§©¦§¨¥©¨¨©¦§¦§¦§Ÿ¨¥§¨©©©
óñBé øa ÷çöé áø øîà ,øzzñéà øîàå øzzñéà àìc ïéðîæ ,óBñ øácì Lé eðéúðLîì àä̈§¦§¨¥¥©¨¨¦§¦§Ÿ¦§©©§¨©¦§©©¨©©¦§¨©¥
éaøa éñBé éaø éøáãì óà .óBñ øácì ïéà äãeäé éaøa éñBé éaø éøáãì óà ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨©§¦§¥©¦¦§©¦§¨¥©¨¨©§¦§¥©¦¦§©¦
éà àlà ,øwéò àkéì íúä øwéò àkéà eðéúðLîì äaøcà ,eðéúðLîì àéòaéî àìå ,äãeäé§¨§Ÿ¦©§¨§¦§¨¥©§©¨§¦§¨¥¦¨¦¨¨¨¥¨¦¨¤¨¦
äãeäé éaøa éñBé éaø éøáãì ïðçBé éaø øîà óñBé øa ÷çöé éaø øîà øîzéà éëä øîzéà¦§©¨¦¦§©¨©©¦¦§¨©¥¨©©¦¨¨§¦§¥©¦¦§©¦§¨
äfä ïîfa déúzéàì Léðéà àîéì àì àøeqî àðéðç éaø øîà .óBñ øácì ïéà eðéúðLîì óà©§¦§¨¥¥©¨¨¨©©¦£¦¨¦¨Ÿ¥¨¦¦§¦§¥©§©©¤
Bîöò ét ìò éepé÷ øîàc äãeäé éaøa éñBé éaøk ïì àîéé÷ àîìéc éðBìt éãäa éøzqéz àìŸ¦©§¦©£¥§¦¦§¨©§¨¨§©¦¦§©¦§¨§¨©¦©¦©§
Léø øîà .íìBòìc àøeqéà déåléò dì øñà÷å d÷ãáéîì äèBñ éî àðãéàä àkéìå àøzzñéîe¦§©§¨§¥¨¨¦§¨¥¨§¦§§¨§¨¨©¨¦¨¥¦¨¦§¨¨©¥

l äî Lé÷ìBîöò ét ìò éepé÷ øáñ÷ àîìà ,íéøçà ïéáì dðéa äàð÷ ìéènä øác ,éepé÷ ïBL ¨¦©§¦¨¨©¥¦¦§¨¥¨§¥£¥¦©§¨¨¨©¦©¦©§
.dãäa äàð÷ ãáòéîì eúàå äìãa à÷c àn÷c éàî éøîàå dì ép÷c éòãé àì àîìò éleëå§¥¨§¨Ÿ¨§¥§©¥¨§¨§¦©§©¨§¨¨§¨§¨§¤¡©¦§¨©£¨
øáñ÷ àîìà ,dðéáì Bðéa äàð÷ ìéènä øác ,øîà éiaàc déîMî àéîìL éaø øa øîéé áøå§©¥©©©¦¤¤§¨¦§¥§©©¥¨©¨¨©¥¦¦§¨¥§¥¨©§¨¨¨©
dãäa äàð÷ ãáòéîì éúàc àeä eäéàå dì ép÷c éòãé àîìò éleëå íéãò íéðL ét ìò éepé÷¦©¦§©¦¥¦§¥¨§¨¨§¥§©¥¨§¦§¨¥§¤¡©¦§¨©£¨
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יום שני י"ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבחסד(



קצט
ביאורים למסכת סוטה דף ב עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שני י"ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבחסד(

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

ixd ,zeywdl yieLéàa ãò íe÷é àì øîàpL òîLnîoeyla - ¦©§©¤¤¡©Ÿ¨¥§¦
,cigiãçà àeäL òãBé éðéà,øîBì ãeîìz äî'ãçà'dn myl - ¥¦¥©¤¤¨©©§©¤¨

`l` ,'cg` cr' xn`páà äða äæay dfa epcnll d`a dxezd -ìk ¤¨¨¨¨
øîàpL íB÷î' dxeza'ãò`l` ,cg` cr eyexit oi`ïàk éøä ¨¤¤¡©¥£¥¨

íéðL,ãçà áeúkä Cì èBøôiL ãòyexita xn`p ok m` `l` - §©¦©¤¦§¨©¨¤¨
xg`n ,`xnbd zniiqn .'cg` cr'àðîçø øîàå¯ da úéì éøz §¨©©£¨¨§¥¥¨

dlrapy micr ipy oi`y epiid 'da oi` cre' ixdyãç àlàlr s`e , ¤¨©
" xn`p ok itäNtúð àì àåäå"ok dzyr `l` dqp`p `l m`y - §¦Ÿ¦§¨¨

,oevxnäøeñàxnel on`p cg` cry micnel o`kne ,dlral £¨
.dxzqpe dl `piw m` dzpify

,`ziixad lr `xnbd dywnàîòè àlà'da oi` cre'y dgkedd - ¤¨©§¨
n `id ,dlrapy cg` cr yi j` micr ipy oi`y epiidáéúëc"àì ¦§¦Ÿ

Léàa ãçà ãò íe÷é"ãç äèBñc ãò àðéîà äåä éëä åàì àä , ¨¥¤¨§¦¨¨¨¦£¨£¦¨¥§¨©
àeä.dlrapy cg` cr elit` oi`y miyxtn epiid ok ilel j` -

ixdy ,dyweàøñzéî éàîa àlà ,àkéì ãç eléôà éàåoi` m` - §¦£¦©¥¨¤¨§©¦©§¨
i`ce `l` .dlra lr i`ceea zxq`p recn dlrapy cg` cr elit`
ok gikedl `ziixad dkxved recne ,cg` cr `l` micr ipy oi`y

,`xnbd zvxzn .weqtdnéøèöéàCcenll dkxved `ziixad - ¦§§¦
ok ilely ,weqtdn z`fàðéîà Czòc à÷ìñ' weqtdy'da ïéà ãò ¨§¨©§¨£¦¨¥¥¨

- dlrapy cg` cr yi m`y cnll `ada ïîàð ïéàzxq`p dpi`e ¥¤¡¨¨
xnel weqtd `ay yxtl mileki epiid cvik ,`xnbd zl`ey .eit lr

cg` cryda ïîàð ïéà,dlrapy xnelàkéàc ãò éòa éàî àlàå ¥¤¡¨¨§¤¨©¨¥©§¦¨
éøzok m` ,micr ipy jixv `l` -dépéî àø÷ ÷BzLéìepiide - §¥¦§§¨¦¥

meyn ,z`f mirceiàéúàcdeey dxifba micnlp zeixr ipic'øác' §¨§¨¨¨
àðòãé àðàå ,ïBînî 'øác'micr ipy jixvyìkà äåäc éãéî ¨¨¦¨©£¨¨©§¨¦¦©£¨©¨

äøBzaL úBiãòdexr ipica zecr lkl micr ipy mikixvy myk - ¥ª¤©¨
,`xnbd zvxzn .dxezaéøèöéàCeprinydl dxezd dkxved - ¦§§¦

y meyn ,df xacéðàL äèBñ àðéîà Czòc à÷ìñdpey dheq oic - ¨§¨©§¨£¦¨¨©¦
lkn ,on`p cg` cr oi` dexr ipic lkay s`y ,dexr ipic x`yn

dheq iabl mewnøácì íéìâøc,dlrap ok`y yeygl daiq yiy - §©§©¦©¨¨
äøzñðå dì àpé÷ éøäLy mixeaq epiid jkitle ,ãò da ïîéäúéì ¤£¥¦¥¨§¦§§¨¦§¥©¨¥

¯ ãçà`ziixad dkxved okl .dlrapy xnel on`p cg` cr didi ¤¨
,dywne `xnbd zxfeg .mipy epiid 'cr' mewn lkay weqtdn cenll

da ïîàð ïéàc zøîà úéöî éîeàéøLåz` yxtl ozip m`d - ¦¨¦¨§©§§¥¤¡¨¨§¨§¨
,dlral zxzen `linne ,on`p epi` cg` cry xnel `ay weqtd

áéúëcî àäå" weqtd jyndaäNtúð àì àåäå"mixingny - §¨¦¦§¦§¦Ÿ¦§¨¨
,oevxa `l` qpe`a dlrap `ly meyn dilräøeñàc ììkîgken - ¦§¨©£¨

,`xnbd zvxzn .dxizdl `le dxqe`l `a weqtdyéøèöéàC- ¦§§¦
ok ilely ,micr ipy epiid 'cr'y ''ebe mewi `l' weqtdn cenll

÷ìñàðéîà Czòc àcg` cry ,xen`k weqtd z` yxtlïîàð ïéà ¨§¨©§¨£¦¨¥¤¡¨
éøz àkéàc ãò da.äNtúð àìc àéä énð éøúáeweqtd jynde - ¨©§¦¨§¥¦§¥©¦¦§Ÿ¦§¨¨

dpi` ,dlrapy micr ipy yiyk mby xnel `a 'dytzp `l `ide'
.cifna dziid dlirad m` `l` d`nhïì òîLî à÷`l' weqtdn ¨©§©¨

cry dxezd dycige ,mipy epiid 'cr' xn`py mewn lky ''ebe mewi
.dxqe`l on`p cg`

,dpyna epipy'eëå íéðL ét ìò dì àp÷î øîBà òLBäé éaø. ©¦§ª©¥§©¥¨©¦§©¦§
,`xnbd zl`eyòLBäé éaøc àîòè éàîlr micr ipy jixvy ©©£¨§©¦§ª©

daiyne .dxizqde iepiwdàø÷ øîà ,oi` cre"da`xnbd dyxce ," ¨©§¨¨
,ryedi iax wiicne ,dlrapy cirdl on`p cg` cry weqtdn

' `wecyda'on`p cg` cr d`nhpy cirdl -éepé÷a àìå' oke ,da' ¨§Ÿ§¦¨
äøéúña àìåx`yk micr ipy jixv dxizqde iepiwd lr `l` - §Ÿ¦§¦¨

,`xnbd zx`an .dxezay zeiecrøæòéìà éaøåiably xaeqd §©¦¡¦¤¤
,cg` cr liren dxizqdøîBà' wx miyxecyda'éepé÷a àìå. ¥¨§Ÿ§¦

,`xnbd zl`eyäøéúña àìå 'da' àîéàåmb micr ipy jixvpe §¥¨¨§Ÿ¦§¦¨
,daiyne .dxzqpy÷zéà äøéúñáéúëc äàîeèì L"äøzñðå §¦¨¦§©§§¨¦§¦§¦§§¨

äàîèð àéäåmicnele ,d`nehl dxizq dkinqd dxezd - " §¦¦§¨¨

dxizq iabl jk ,cg` cr liren d`neh iably myky ywiddn
.cg` cr lirenixd ,`xnbd zl`ey,äàîeèì L÷zéà énð éepé÷¦©¦¦§©§§¨

áéúëc"äàîèð àåäå BzLà úà àð÷åiax dcen iepiwa recne ," ¦§¦§¦¥¤¦§§¦¦§¨¨
.micr ipy jixvy xfril`,daiyneàðîçø èòéî àä'dawxy ,' ¨¦¥©£¨¨¨

ipy jixv iepiwd lry mihrnne ,cg` cr witqn dlrapy zecr lr
,`xnbd zl`ey .micrúéàø äîeeywed dxizq mbe iepiw mb ixd - ¨¨¦¨

ipy jixv iepiway 'da'n hrnl xfril` iax sicrd recne ,d`nehl
.jtidl `le ,on`p cg` cr dxizqay ywidn cenlle ,micr

,daiyneàôéãò äøéúñ àøazñîipy ekxhvi `ly da xingdl ¦§©§¨§¦¨£¦¨
micräàîeèk dzøñBà ïkLwtqn zxq`p dxizqd ici lr ixdy - ¤¥©§¨§§¨

,`xnbd zl`ey .dlrap i`ce eli`käaøcà,éãò éepé÷óxingdl ©§©¨¦¨¦
,micr ipy ekxhvi `ly eadì íøb øwéò ïkL`ed iepiwd ixdy - ¤¥¦¨¨©¨

y meyn ,dxizqa xingdl sicr ,daiyne .xeqi`l mxebdåàì éà¦¨
àkéà éî éepé÷ äøéúñzngn zxq`p dpi` dxzqp `l m` ixdy - §¦¨¦¦¦¨
,`xnbd zl`ey .iepiwdéðäà éàî äøéúñ ,éepé÷ åàì éàåmb ixd - §¦¨¦§¦¨©©¨¥

xingdl sicr recn ok m`e ,iepiw `la zxq`p dpi` cal dxizqa
,`xnbd zvxzn .iepiwan xzei dxizqaàôéãò äøéúñ éëä eléôà£¦¨¦§¦¨£¦¨

meyn ,da xingdlàéä äàîeèc àzìçúàczlgzd `ed cegid - §©§©§¨§§¨¦
.d`nehd

ipta dxizqe micr ipy ipta iepiw xfril` iax zrcly ,dpyna epipy
,`xnbd zxne` .lrad ipta e` cg` cràpz éàä ék àìc ïéúéðúî©§¦¦§Ÿ¦©©¨

.oldlc `ziixad ly `pzk zxaeq dpi` -éaøa éñBé éaø àéðúc§©§¨©¦¦§©¦
ét ìò àp÷î ,BzLàì àp÷nä ,øæòéìà éaø íeMî øîBà äãeäé§¨¥¦©¦¡¦¤¤©§©¥§¦§§©¥©¦

íéðL ét ìò dì ä÷Lîe ,Bîöò ét ìò Bà ãçà ãòjtidl dfe - ¥¤¨©¦©§©§¤¨©¦§©¦
,`ziixad jynd .xfril` iax mya epzpyna x`eany dnneáéLä¥¦

äãeäé éaøa éñBé éaø éøáãì íéîëçcr it lr mb iepiw aygp m` , £¨¦§¦§¥©¦¦§©¦§¨
envr it lre cg`óBñ øácì ïéà.ezy`l `piwy xn`i lra lky - ¥©¨¨

,`xnbd zl`eyäãeäé éaøa éñBé éaøc àîòè éàîiax zrca ©©£¨§©¦¦§©¦§¨
,daiyne .micr ipy jixv dxizqle cg` cr witqn iepwly ,xfril`

àø÷ øîà'damihrnne ,'dacg` cr on`p d`neh lr -àìå ¨©§¨¨¨§Ÿ
äøéúña,`xnbd zl`ey .àîéàåmb yexciy -éepé÷a àìå 'da'- ¦§¦¨§¥¨¨§Ÿ§¦

wa recne,`xnbd daiyn .cg` cr liren iepiL÷zéà éepé÷¦¦§©
áéúëc äàîeèì"äàîèð àåäå BzLà úà àð÷åiably myke - " §§¨¦§¦§¦¥¤¦§§¦¦§¨¨

zl`ey .cg` cr liren iepiw iabl mb ,cg` cr liren d`neh
,`xnbdáéúëc äàîeèì L÷zéà énð äøéúñ"àéäå äøzñðå §¦¨©¦¦§©§§¨¦§¦§¦§§¨§¦
äàîèð,daiyne ."àeä äàîeè éãk äøéúñ øeòéL änëì àeää ¦§¨¨©§©¨¦§¦¨§¥§¨

¯ àúàcea `eal dlekiy onf `ed dxizq onfy micnel df ywidn §¨¨
.d`neh icil

,`ziixaa epipyïéà äãeäé éaøa éñBé éaø éøáãì ,íéîëç eáéLä¥¦£¨¦§¦§¥©¦¦§©¦§¨¥
óBñ øácì.,`xnbd zl`eyeäéð éàîxacl oi` eixacl recn - ©¨¨©¦

daiyne .seqéàp÷ øîàå éð÷ àìc ïéðîæc`l lrady minrt - §¦§¦§Ÿ¨¥§¨©©©
.on`p didie dl `piwy xn`i dilr qrkiy jezne ,ezy`l `piw

,`xnbd dywnóBñ øácì Lé eðéúðLîì àäixacn rnyn - ¨§¦§¨¥¥©¨¨
xfril` iax zrca epzpyn zhiyly ,iqei iax lr eywdy minkg
ixde .seq xacl oi`y dywed `l ,iepiwd lr `le dxizqd lr on`py

øzzñéà øîàå øzzñéà àìc ïéðîædy`d dxzqp `ly minrt - ¦§¦§Ÿ¦§©©§¨©¦§©©
lr mb ok m`e ,on`p didie dxzqpy xn`i lrad dilr qrkiy jezne

,`xnbd zvxzn .seq xacl oi`y aiydl minkgl did ef dhiyøîà̈©
çBé éaø øîà óñBé øa ÷çöé áøïð' ,óà'éaøa éñBé éaø éøáãì ©¦§¨©¥¨©©¦¨¨©§¦§¥©¦¦§©¦

óBñ øácì ïéà äãeäéiax zhiyl mb `id minkg zaeyz ok`e , §¨¥©¨¨
oeyldn ,`xnbd zl`ey .dpyna xfril`éaøa éñBé éaø éøáãì óà©§¦§¥©¦¦§©¦

,äãeäérnynyeðéúðLîì àéòaéî àìåxfril` iax zhiy lr - §¨§Ÿ¦©§¨§¦§¨¥
,aiydl yi iqei iax zhiyl s`y eycige ,aiydl yiy heyt dpyna

ixdeäaøcày ,jtidl xazqn -øwéò àkéà eðéúðLîì`piwy - ©§©¨§¦§¨¥¦¨¦¨
la` ,el oin`dl xazqn jkle ,micr ipta dlíúäiax zhiyl - ¨¨

iqeiøwéò àkéìeixacle ,micr ipta dl `pwl jixv oi` ezrcly - ¥¨¦¨
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ר
ביאורים למסכת סוטה דף ג עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שלישי י"ח ניסן - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc dheq(iyily meil)

,`xnbd zxne`éøáñ÷ àîìàiia`e yiwl yixøeñàclral ©§¨¨¨§¥§¨
úBàð÷ìzl`ey .qrke d`pw mxeb iepiwy exn` ixdy - ezy`l §©§
,`xnbdøîàc ïàîeyøzeîlralúBàð÷ìxnel jixve - ©§¨©¨§©§

ok m` ,qrke d`pw icil `ian epi` iepiw eixaclyì eäîéepé÷ ïBL. ©§¦
,`xnbd daiynì àlà éepé÷ ïéà ÷çöé øa ïîçð áø øîàïBL ¨©©©§¨©¦§¨¥¦¤¨§

äàøúä,ipelt mr ixzqz l` dl xne`e ezy`a dxzny -àeä ïëå ©§¨¨§¥
øîBàxn`py ,d`xzd oeyln iepiw epivn -"Böøàì 'ä àð÷éå ¥©§©¥§©§

enr lr lengie¯ ".ux`d z` ezigyi `ly miabga dxzdy
àéðz,øîBà øéàî éaø äéämc`LBãwäå øúqa äøéáò øáBò ©§¨¨¨©¦¥¦¥¨¨¥£¥¨©¥¤§©¨

åéìò æéøëî àeä Ceøaxacd mqxtzneéeìâadvext dy` oebke , ¨©§¦¨¨§¨
dlra ala `ed jexa yecwd ozepe ,xzqa dlra zgz dpfny

.ielba xacd mqxtzn jk ici lre ,dl ze`pwløîàpL"åéìò øáòå ¤¤¡©§¨©¨¨
äàð÷ çeø,"ezy` z` `pweäøéáò ïéàåoeyld yxtzn oi` - ©¦§¨§¥£¥¨

'xare'ì àlàäæøëä ïBLdiyrn lr fixkdl mivex minyny - ¤¨§©§¨¨
oeyl `ed 'xare'y epivne .dl ze`pwl lrad ala mipzep okle

,dfxkdøîàpL"äðçîa ìB÷ eøéáòéå äLî åöéå"¯ici lr epiide ¤¤¡©©§©Ÿ¤©©£¦©©£¤
.lew zfxkdïk íà àlà äøéáò øáBò íãà ïéà øîà Lé÷ì Léø¥¨¦¨©¥¨¨¥£¥¨¤¨¦¥

úeèL çeø Ba ñðëð,øîàpL"BzLà äèNú ék Léà Léàjkne ," ¦§©©§¤¤¡©¦¦¦¦§¤¦§
yáéúk äèNzwx ezy`l mc`d `pwny miyxec ,dhqz `le ¦§¤§¦

xeq`y xaeqy ezhiyl yiwl yixe ,zehy gex ea dqpkpy meyn
.ze`pwl

äøBz äðéîàä äî éðtî ìàòîLé éaø éác àðzläèBña ãçà ãò ¨¨§¥©¦¦§¨¥¦§¥¨¤¡¦¨¨¥¤¨§¨
,enr dxzqpe dlra dl `piwy ipelt eze` mr dlrapy xne`y -

meyn .dxezd lka enk micr ipy dkixvd `leøácì íéìâøLyi - ¤©§©¦©¨¨
,dlrap xne`y crl oin`dl qiqa epléøäLmicirn micr ipy ¤£¥

ydì àpé÷äøzñðåz`f calne ,àéäL dãéòî ãçà ãòåäàîè. ¦¥¨§¦§§¨§¥¤¨§¦¨¤¦§¥¨
,`xnbd dywnéiaàì àtt áø déì øîàcg` cr oi`y `pzl oiipn ¨©¥©¨¨§©©¥

,lrad dl `piw ok m` `l` dlrapy xnel on`päáéúk ék àäå§¨¦§¦¨
äáéúëc àeä äàîeèå äøéúñ øúa éepé÷dxeza weqtd ixd - ¦¨©§¦¨§§¨¦§¦¨

`ide' weqtd ixg` aezk ,'d`pw gex eilr xare' - iepiw lr xacny
on`py rnyne ,on`p cg` cry micnel epnny 'da oi` cre dxzqp

,`xnbd zvxzn .dligz lrad `piw `l m` mb cg` crddéì øîà̈©¥
'øáòå'øáò øáëeoeyla yxtzn 'd`pw gex eilr xare' weqtd - §¨©§¨¨©

,`xnbd zl`ey .d`pw gex eilr xar xaky ,xaräzòî àlà¤¨¥©¨
d z` m`d ,xar xaky oeyln `ed 'xare'y" weqtìk íëì øáòå§¨©¨¤¨

énð éëä "õeìçdyn ixde ,exar xaky xg`l mdilr deeivy yxtp ¨¨¦©¦
zyxtzn mewn lkay `xnbd daiyn .exary iptl mze` deeiv

,oiprd itl 'xare' dlind¯ íúäoae`x ipae cb ipa iabláéúëcî ¨¨¦¦§¦
jynda"eáLz øçàå 'ä éðôì õøàä äLaëðå`ed 'eaeyz'e - " §¦§§¨¨¨¤¦§¥§©©¨ª

,`adl oeylòîLîoeyl `ed 'xare' lirl azkpy dn mbyàaäìc. ©§©¦§©¨
àëä àlàdheq iabl -éáéúëãk Czòc à÷ìñ éà'yøáòå'`ed ¤¨¨¨¦¨§¨©§¨§¦§¦¥§¨©

weqtd yxtzne ,`adl oeylnäøéúñe äàîeè øúadxq`p xaky ¨©§¨§¦¨
dyw ok m` ,eilrél änì éepé÷dxq`p xak ixd ,ze`pwl el dnl - ¦¨¨¦

oeyla yxtzn weqtdy gken `l` .cg` crl epin`dy ici lr eilr
xaky ote`a `l` dzpify xnel on`p cg` cr oi`y ,xnelk ,xar

.lrad dl `piw
ìàòîLé éaø éác àðz,ïk íà àlà BzLàì àp÷î íãà ïéà ¨¨§¥©¦¦§¨¥¥¨¨§©¥§¦§¤¨¦¥

Ba äñðëðmexnnçeø,ze`pwløîàpL"äàð÷ çeø åéìò øáòå ¦§§¨©¤¤¡©§¨©¨¨©¦§¨
BzLà úà àð÷å,`xnbd zx`an ."çeø éàîz` d`ian gex dfi` - §¦¥¤¦§©©

.iepiw icil mc`däàîeè çeø éøîà ïðaødvexd ohyd ici lr - ©¨¨¨§¦©§¨
.daixn icil e`aie ezy`l `pwiy ,e`ihgdlçeø øîà éMà áø©©¦¨©©

äøäè,`xnbd zxne` .`pwn okle zevixtd z` `peyy - ¨¢¨
äøäè çeø øîàc ïàîk àøazñîe,iy` ax ixack xazqn - ¦§©§¨§©§¨©©¨¢¨

.dxdh gex ea dqpkpy l`rnyi iax iac `pz ixac z` yxity
meynàéðúc" xn`py dn ,`ziixaa epipy -BzLà úà àð÷å"oi` §©§¨§¦¥¤¦§

`l` ,da cyeg m` ezy`l `pwl lrad lr daegy dxezd zpeek

úeLø,dl `pwl el xzen -ìàòîLé éaø éøác.àáé÷ò éaøwleg §¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨
eøîBà,äáBç.da cyeg m` ezy`l `pwl lrad lr`xnbd zx`an ¥¨

,`ziixadn di`xd z`àîìLa zøîà éàmeyn `pwn mc`y ¦¨§©§¦§¨¨
ea zqpkpyäøäè çeø,øétLe` ze`pwl aiig m`d ewlgpy oaen - ©¨¢¨©¦

,ecia zeyxzøîà éà àlàmeyn `pwn mc`yäàîeè çeø ¤¨¦¨§©§©§¨
xnel jiiy ike ,ea dqpkpyçeø Léðéàì éìeiòì äáBçå úeLø§§¨§©¥§¦¦©

déLôða äàîeèenvrl mc`d qipkiy daeg e` zeyx ly oeyl - §¨§©§¥
ici lr `pwny gken `l` .jkl mexbl xeq`y i`ce ixd ,d`neh gex

.dxdh gex ea qpkpy
àôeb.`ziixad ixac mvrl `xnbd zxfeg ,"BzLà úà àp÷å" ¨§¦¥¤¦§

úeLømr dxiar icil `eazy yyeg m` ezy`l ze`pwl xzen - §
ipeltìàòîLé éaø éøác ,.¯ äáBç øîBà àáé÷ò éaøålrad aiig ¦§¥©¦¦§¨¥§©¦£¦¨¥¨

iax ewlgp xaca `veiky `xnbd zxne` .da cyeg m` dl ze`pwl
,ezny eiaexwn cg`l `nhiny odk iabl `aiwr iaxe l`rnyi

'ebe dlezad ezeg`le" weqta aezky,"ànhé dìdxezd zpeek oi` ¨¦©¨
`l` ,eiaexwl `nhidl eilr daegyúeLø`nhidl el xzen - §

,mdlìàòîLé éaø éøác.àáé÷ò éaøåe wlegäáBç øîBàdeevn - ¦§¥©¦¦§¨¥§©¦£¦¨¥¨
weqta aezky ,iprpk car iabl ewlgp oke .mdl `nhidl eilr

"eãáòz íäa íìòì,mlerl mcaryl daegy dxezd zpeek oi` ," §Ÿ¨¨¤©£Ÿ
`l`úeLø,mlerl mcaryl xzen -ìàòîLé éaø éøác.éaø §¦§¥©¦¦§¨¥©¦

¯ äáBç øîBà àáé÷ò`le mlerl iprpk car caryl dyr zeevn £¦¨¥¨
.zewelgnd zyely z` `xnbd x`az oldle .exxgyl

,`xnbd dywnéiaàì àtt áø déì øîà,dì éøîàåmixne` yie - ¨©¥©¨¨§©©¥§¨§¦¨
ok dywdyàáøì àiLøLî áø,àîéìy xn`p m`d -ìàòîLé éaø ©§©§¦¨§¨¨¥¨©¦¦§¨¥

éâéìt éëä dlek äøBzä ìëa àáé÷ò éaøålk iabl miwleg - §©¦£¦¨§¨©¨¨¨¦§¦¥
,dxezay dyr zeevnäáBç øîà øîe úeLø øîà øîciaxly - §©¨©§©¨©¨

`idy dyr zeevn oi` eixacle ,mzeyrl ecia zeyxd l`rnyi
.daeg edf `aiwr iaxle ,daeg,`xnbd daiyndéì øîàiia`àëä ¨©¥¨¨

éâéìt éàø÷al`rnyi iax wleg el` miweqt dylya `wec - ¦§¨¥§¦¥
lka j` ,miweqtdn gken jky xaeqy iptn ,zeyx mdy xaeqe
z` `xnbd zx`ne .daeg mdy dcen dxezay dyr zeevn

" ,dpey`xd mzwelgnBzLà úà àð÷å"ìàòîLé éaø éøác úeLø, §¦¥¤¦§§¦§¥©¦¦§¨¥
äáBç øîBà àáé÷ò éaø,`xnbd zl`ey .éaøc àîòè éàî ©¦£¦¨¥¨©©£¨§©¦

ìàòîLéyxec o`k eli`e mniiwl aiig dxezay dyr zeevn lkay ¦§¨¥
,daiyne .zeyx `l` df oi`yàpz éàä ék dì øáñiax xaeq - ¨©¨¦©©¨

,oldly `pzk l`rnyiétìk øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø àéðúc§©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§©¥
xg`n -äøBz äøîàL"éçà úà àðNú àìEááìa E"xeq`e ¤¨§¨¨Ÿ¦§¨¤¨¦¦§¨¤

,d`py icil `eal envrl mexblìBëémby xnel mileki epiid -ïBâk ¨§
Bæick dl ze`pwl xeq` didi ,xg` mr zcgizn ezy` z` d`exy -

.eze` `pyz `lyøîBì ãeîìz"úà àð÷å äàð÷ çeø åéìò øáòå ©§©§¨©¨¨©¦§¨§¦¥¤
BzLà'`pyz `l' lr xaer epi`e ze`pwl el xzen - ".xaeq jkle ¦§

dkxvedy `l` ,ze`pwl aiigy weqtdn cenll oi`y l`rnyi iax
la` ,'`pyz `l' lr dfa xaer epi`e ze`pwl xzeny aezkl dxezd
,`xnbd zl`ey .mniiwl daegy i`ce dxezay dyr zeevn x`ya

àáé÷ò éaøåcenll weqtd z` jixv ixd ,ze`pwl deevny el oiipn §©¦£¦¨
,daiyne .ze`pwl xzenyáéúk àðéøçà éepé÷dxezd dxfg - ¦©£¦¨§¦

dltky jkne ,"d`nhp `l `ide ezy` z` `pwe" ztqep mrt dazke
,`xnbd zl`ey .daeg `l` zeyx ef oi`y micnel ,dxezdéaøå§©¦

ìàòîLézelitkdn cenll oi` ,daiyne ,zelitkdn cnli dn ¦§¨¥
`l` ,`pwl eilr daegyázëéîì éòác éãéiàdkxvedy oeik - ©§¥§¨¥§¦§©

aezkl dxezdàéäå' 'äàîèð àåäå''äàîèð àìmby epcnll - §¦¦§¨¨§¦Ÿ¦§¨¨
,wtqn eilr dxeq` `l e` dlrap m` reci oi` m`énð áéúkdxfg - §¦©¦

aey dazke'd`pw gex eilr xar e`.'BzLà úà àð÷ådxezd jxce §¦¥¤¦§
ok letklìàòîLé éaø éác àðúãëì,ìk ìàòîLé éaø éác àðúc §¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥§¨¨§¥©¦¦§¨¥¨

úéðLéðå äøîàpL äLøt,aeyøác ìéáLa àlà úéðLéð àì ¨¨¨¤¤¤§¨§¦§¥Ÿ¦§¥¤¨¦§¦¨¨
¯ da LcçúpLxefgl dxezd jxcy iptn ,ef zelitkn miyxec `l ¤¦§©¥¨
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רי

oifge` mipy` cenr b sc oey`x wxtdheq
.úBàp÷ì øeñàc éøáñ÷ àîìàc"nlE :xEq` `nl` `Ed d`pw zlhd oFWl ixn`C oeiM ©§¨¨¨§¥§¨§©¥¨§¨§¥¨£¨©¦§¨©§¨¨

:iEPw oFWl i`n zF`Pwl xYn.Böøàì 'ä àp÷éåcFr EzigWi `NW mfbe liqge wliA dxzd ª¨§©©§¦©§©¥§©§¦§¨§¤¤§¨¦§¨¨¤Ÿ©§¦

iWp` El`WIe FnM ,Fvx` lr Fvx`l .lirl dWxR irYWn i`aFB gENWaC ,Fvx` z ¤̀©§¦§¦©©¦§¨¦¨¨¨§¥§©§©©§§©¦§£©§¥

FYW`l mFwOd(ek ziW`xA)lrAl oEaixY mY`d FYW` lr(e mihtFW):.äøáò øáBò íãàoFbM ©¨§¦§§¥¦©¦§¨©¤§¦©©©§¦¨¨¥£¥¨§

:xzQA zxaFr dvExR dX`æéøëî ä"awäå ¦¨§¨¤¤©¥¤§©¨¨©§¦
.éeìâaxaCde Dl zF`Pwl DlrA alA ozFPW §¨¤¥§¥©£¨§©¨§©¨¨

:opiqxB dxar oi`e :iElbA mqxRznì.äæøëä ïBL ¦§©§¥§¨§¥£¥¨©§¦¨§©§¨¨
:lFw xiardl oEMzn d"ATd.øácì íéìâø ©¨¨¦§©¥§©£¦©§©¦©¨¨

:z`nhPWäøéúñ øúa éep÷ áéúk ék àäå ¤¦§¥§¨¦§¦¦¨©§¦¨
.äàîèådxYqpe ,aizM cg` cr DA onidY`C §ª§¨§¦§¥¨¨¥¤¨§¦§¦§§¨

xare Dil Kinqe ,'Fbe DA oi` cre d`nhp `ide§¦¦§¨¨§¥¥¨§§¨¦¥§¨©

onidn cg` cr iOp iEPw `lA `nl` ,'Fbe eilr̈¨§©§¨§Ÿ¦©¥¥¤¨§¥¨

:d`nhA.õeìç ìk íëì øáòåipaaE cB ipaA §ª§¨§¨©¨¤¨¨¦§¥¨¦§¥

mr xFarl mzF` dEvn dWn didW ,aizM oaE`x§¥§¦¤¨¨Ÿ¤§©¤¨©£¦

:oCxId z` rWFdi.eáeLz:`Ed `AdlC gikFn §ª©¤©©§¥¨¦©¦§©¨

.çeø Ba äñðëðdxdh gEx Wxtn oOwlE ,mFxOn ¦§§¨©¦¨§©¨§¨¥©¨¢¨

hipwdl F`ihgdl `Ad ohU i"r d`nh gEx F`©ª§¨¨¨©¨§©§¦§©§¦

:FYW` z`.ïðaø:d`nh gEx ixn` iW` ax iaC ¤¦§©¨¨§¥©¨¥¨§¦©ª§¨

.äøäè çeø:zEvixRd z` `pFVWàøazñîe ©¨¢¨¤¥¤©§¦¦§©§¨
.ã"îk:`id dxdh l`rnWi iAx xn`wC gExC §§©§¨¨©©¦¦§¨¥¨¢¨¦

.àéðúc`YbElR .zEWx l`rnWi iAx xn`wC §©§¨§¨¨©©¦¦§¨¥§§§¨

:Ediinrh Wxtn oOwl `aiwr 'xe l`rnWi 'xC§¦§¨¥§£¦¨§©¨§¨¥©§©§

.øétL:daFg i` zEWx i`.äáBç øîBà àáé÷ò 'ø ©¦¦§¦¨£¦¨¥¨
:FCar xxgWl xEq`W.äøBzä ìëadUr lkA ¤¨§©§¥©§§¨©¨§¨£¥

iAxl dUr zevn Ll oi` k"` ,dxFYAW¤©¨¥§¦§©£¥§©¦

:daFg l`rnWi.àéðúcxcd `N` ,opiqxB `l ¦§¨¥¨§©§¨Ÿ©§¦¨¤¨£©

:DWtp iR`A `cg lM iWFxtl EdiizNnl hiwpe§¨¦§¦§©§§¨¥¨£¨§©¥©§¨

.étìk`iadl xEq`W dxFY dxn`W ixg` FnM §©¥§©£¥¤¨§¨¨¤¨§¨¦

:xbze d`pU icil Fnvr.ïk äæ óà ìBëéd`xIW ©§¦¥¦§¨§¨¨¨©¤¥¤¦§¤

mr zxYqp zicEdi zC lr zxaFr FYW` z ¤̀¦§¤¤©¨§¦¦§¤¤¦
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`lC d`nhPW dizi`x ip` xn`e cg` cr `aE¨¥¤¨§¨©£¦§¦¦¨¤¦§§¨§Ÿ

bxC mEXn onidnC `Ed `kde onidn:xacl mil §¥¨§¨¨¦§¥¨¦§©§©¦§¨¨
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éáøåoipin dyly wxta xn`c `cqg axl dniz .dl aezkl k"` `aiwr(:bn sc xifp)eia`l

i`n mixai`l dl jixhvi` `l dicicl mixai`l `edy onfa `le mly `edy onfa

azk `nhi azkc icii`e `aiwr iaxck daegl yixc ded xnel yie `nhi dla yixc ied

:dl

éøùîìol `wtp `kdn .zene`d lkn cg`

oiprl] xkfd xg` jld zene`ac

:[oiqgei

áéúëiax iac `pzckl [mda] (mkig`ae) inp

opiyxcc jixhv` `d z"`e .l`rnyi

jyp edfi` wxta(:br sc n"a)ezi`x m` oipn

ea carzydl i`yx dz`y dxeyk `ly bdep

minkg qpwe `ed `nlra `zknq` l"ie 'eke

:oxqiil ick `ed

äî.mler xeqi` dzxqe`y dpexg` zecr

zecrl dn jxtnl ivn dedc dniz

dl `piw ixdy xacl milbx oky dpexg`d

:dxzqpe

ì"ú`edc oeik dniz .da yiy lk da oi` cre

'` cr iz` `zyde dxzqpe dl `piw

dil yigkn `le wizy lra `nzqn d`nehc

elit` on`p cg` crc `xw jixv i`n k"`

`peeb i`d ika dxizqe iepw `la `nlra d`neh

xne`d wxta `zi`ck onidn did(.eq sc oiyecw)

xn`c `axl gpiz 'eke cg` cra dzpif ezy`

onidn xn`c iia`l `l` dexray xac ded mzd

xninl ol zi` k"r `l` xninl `ki` i`n

yigknc `kid `l` `xw jixhvi` `l iia`lc

:dl `piwc b"r`

øîàðdniz .xac oldl xn`pe xac o`k

`kidn y"b `la elit` y"b il dnl

zecrn cg` cr da onidzilc dil iziz

:`kxit `ki`c slinl `kil dpexg`
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,÷BzLéìå 'dì' àðîçø áBzëéì ,ïk íà ,àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨¦¥¦§©£¨¨¨§¦§
áúëc éãéià ,ìàòîLé éaøå .dpéî òîL ,él änì 'ànhé'¦©¨¨¨¦§©¦¨§©¦¦§¨¥©§¥§¨©
àðúc ,ìàòîLé éaø éác éðúãëì 'ànhé' énð áúk 'dì'¨¨©©¦¦©¨§¦§¨¥§¥©¦¦§¨¥§¨¨
àì ,úéðLéðå äøîàpL äLøt ìk ,ìàòîLé éaø éác§¥©¦¦§¨¥¨¨¨¨¤¤¡§¨§¦§¥Ÿ
íäa íìòì' .da LcçúpL øác ìéáLa àlà úéðLéð¦§¥¤¨¦§¦¨¨¤¦§©¥¨§Ÿ¨¨¤
,øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøác ,úeLø 'eãáòz©£Ÿ§¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥
àì' áéúëc éãéià ,ìàòîLé éaøc àîòè éàî .äáBç¨©©£¨§©¦¦§¨¥©§¥¦§¦Ÿ

éøèöéà 'äîLð ìk äéçúîì énð Cíäa íìòì' ázëé §©¤¨§¨¨¦§§¦©¦§¦§©§Ÿ¨¨¤
úéðòðkä ìò àaL úBneàä ìkî ãçà éøLéîì 'eãáòz©£Ÿ§¦§¥¤¨¦¨¨¤¨©©§©£¦
ïépî àéðúc ,BúBð÷ì éàMø äzàL ,ïa äpnî ãéìBäå§¦¦¤¨¥¤©¨©©¦§§©§¨¦©¦
äpnî ãéìBäå úéðòðkä ìò àaL úBneàä ïî ãçàì§¤¨¦¨¤¨©©§©£¦§¦¦¤¨
íâå' øîBì ãeîìz ,ãáòa BúBð÷ì éàMø äzàL ïa¥¤©¨©©¦§§¤¤©§©§©
óà ìBëé 'eð÷z íäî íëîò íéøâä íéáLBzä éðaî¦§¥©¨¦©¨¦¦¨¤¥¤¦§¨©
äpnî ãéìBäå úBneàä ïî úçà ìò àaL éðòðkä©§©£¦¤¨©©©¦¨§¦¦¤¨
øLà' øîBì ãeîìz ,ãáòa BúBð÷ì éàMø äzàL ïa¥¤©¨©©¦§§¤¤©§©£¤
íéøbä ïî àìå íëöøàa íéãìBpä ïî 'íëöøàa eãéìBä¦§©§§¤¦©¨¦§©§§¤§Ÿ¦©¨¦
íìòì' ,à÷ôð 'eð÷z íän'î ,àáé÷ò éaøå .íëöøàa§©§§¤§©¦£¦¨¦¥¤¦§©§¨§Ÿ¨
'íäa' ,ìàòîLé éaøå .äáBçì ,él änì 'eãáòz íää¤©£Ÿ¨¨¦§¨§©¦¦§¨¥¨¤
àø÷c àôéqî íëéçàa ,àáé÷ò éaøå .íëéçàa àìå§Ÿ§©¥¤§©¦£¦¨§©¥¤¦¥¨¦§¨
Ba äãøú àì åéçàa Léà ìàøNé éða íëéçàáe' à÷ôð©§¨§©¥¤§¥¦§¨¥¦§¨¦Ÿ¦§¤
áéúk 'íëéçàáe' áéúëc éãéià ,ìàòîLé éaøå .'Cøôa§¨¤§©¦¦§¨¥©§¥¦§¦§©¥¤§¦
éaø éác àpúc ,ìàòîLé éaø éác àðúãëì 'íäa' énð©¦¨¤§¦§©¨§¥©¦¦§¨¥§©¨§¥©¦
øîà .da LcçúpL øác ìéáLa àlà úéðLéð àì ,úéðLéðå äøîàpL äLøt ìk ,ìàòîLé¦§¨¥¨¨¨¨¤¤¡§¨§¦§¥Ÿ¦§¥¤¨¦§¦¨¨¤¦§©¥¨¨©
àéø÷ ék àúéáa àt÷ez ,àcñç áø øîàå .àîNîeNì àéø÷ ék àúéáa àúeðæ ,àcñç áø©¦§¨§¨§¥¨¦©§¨§§§¨§¨©©¦§¨§¨§¥¨¦©§¨
íãB÷ äléçza ,àcñç áø øîàå .da ïì úéì àøáâa ìáà àúzéàa éãéàå éãéà .àîNîeNì§§§¨¦¦§¦¦§¦§¨£¨§©§¨¥¨¨§¨©©¦§¨¦§¦¨¤

éäìà 'ä ék' øîàpL ãçàå ãçà ìk íò äøBL äðéëL äúéä ìàøNé eàèçLáø÷a Cìäúî E ¤¨§¦§¨¥¨§¨§¦¨¨¦¨¤¨§¤¨¤¤¡©¦¡Ÿ¤¦§©¥§¤¤
ðçîéøçàî áLå øáã úåøò Eá äàøé àìå' øîàpL ,íäî äðéëL ä÷lzñð eàèçL ïåék ,'E.'E ©£¤¥¨¤¨§¦§©§¨§¦¨¥¤¤¤¡©§Ÿ¦§¤§¤§©¨¨§¨¥©£¤

Bzîc÷î äfä íìBòa úçà äåöî äNBòä ìk ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨¨¤¦§¨©©¨¨©¤§©©§
éðôì Cìäå' øîàpL ,àaä íìBòì åéðôì úëìBäå,äfä íìBòa úçà äøéáò øáBòä ìëå 'E÷ãö E §¤¤§¨¨¨¨©¨¤¤¡©§¨©§¨¤¦§¤§¨¨¥£¥¨©©¨¨©¤

éaø .'eãáàéå eäzá eìòé íkøc úBçøà eúôìé' øîàpL ,ïécä íBéì åéðôì úëìBäå Bzôtìî§©©§§¤¤§¨¨§©¦¤¤¡©¦¨§¨§©§¨©£©Ÿ§Ÿ¥©¦
øîàpL áìëk Ba äøeL÷ ,øîBà øæòéìàì äéìà òîL àìå'ì' ,'dîò úBéäì dìöà ákLákL ¡¦¤¤¥§¨§¤¤¤¤¡©§Ÿ¨©¥¤¨¦§©¤§¨¦§¦¨¦§©

äðBLàøä úeãò äîe ïéca äéäL ,íúä ïðz .àaä íìBòì 'dnò úBéäì' ,äfä íìBòa 'dìöà¤§¨¨¨©¤¦§¦¨¨¨©¨§©¨¨¤¨¨©¦¨¥¨¦¨
øeqéà dzøñBàL äðBøçàä úeãò .íéðMî úBçôa úîéi÷úî dðéà ,íìBò øeqéà dzøñBà ïéàL¤¥©§¨¦¨¥¨¦§©¤¤§¨¦§©¦¥¨©£¨¤©§¨¦
ì÷å .da LiL ìk 'da ïéà ãòå' øîBì ãeîìz ,íéðMî úBçôa íéi÷úz àlL ïéc Bðéà ,íìBò¨¥¦¤Ÿ¦§©¥§¨¦§©¦©§©§¥¥¨¨¤¥¨§©
ãòa úîéi÷úî íìBò øeqéà dzøñBàL äðBøçàä úeãò äîe ,äzòî äðBLàøä úeãòì øîBçå̈¤§¥¨¦¨¥©¨¨¥¨©£¨¤©§¨¦¨¦§©¤¤§¥
ãeîìz ,ãçà ãòa íéi÷úzL ïéc Bðéà íìBò øeqéà dzøñBà ïéàL äðBLàøä úeãò ,ãçà¤¨¥¨¦¨¤¥©§¨¦¨¥¦¤¦§©¥§¥¤¨©§

ìL ét ìò Bà íéãò éðL ét ìò' øîBà àeä ïläìe 'øáã úåøò dá àöî ék' øîBìíéãò äL ©¦¨¨¨¤§©¨¨§©¨¥©¦§¥¥¦©¦§Ÿ¨¥¦
àöî ék'î ,éàä .íéðL ét ìò ïàk óà ,íéãò íéðL ét ìò ïläì øeîàä 'øác' äî 'øác íe÷é̈¨¨©¨¨¨¨§©¨©¦§©¦¥¦©¨©¦§©¦©¦¦¨¨
éëä ,déì éòaéî äøéúña àìå 'da' ,éepé÷a àìå 'da' ,à÷ôð 'da'î ,à÷ôð 'øác úåøò dä¤§©¨¨©§¨¦¨©§¨¨§Ÿ§¦¨§Ÿ¦§¦¨¦¨¥¥¨¦

ãçà ãò ïîéäî àìc äøéúñ àìáe éepé÷ àìa àîìòa äàîeèå ,äøéúña àìå 'da' éepé÷a àìå da 'da' øîBì ãeîìz ,øîà÷ énð©¦¨¨©©§©¨¨§Ÿ§¦¨§Ÿ¦§¦¨§§¨§¨§¨§Ÿ¦§Ÿ§¦¨§Ÿ§¥¨¥¤¨
ìL ét ìò Bà íéãò éðL ét ìò' ïläì øîàðå 'øác úåøò da àöî ék' ïàk øîàð ,ïìðîøeîàä 'øác' äî 'øác íe÷é íéãò äL §¨¨¤¡©¨¦¨¨¨¤§©¨¨§¤¡©§©¨©¦§¥¥¦©¦§Ÿ¨¥¦¨¨¨©¨¨¨¨

.äàîeè úeãò Bæ ,äðBøçà úeãò .äøéúñ úeãò Bæ ,äðBLàøä úeãò àéä Bæ éà ,ïðaø eðz .íéðL íéãò ïàk óà íéðL íéãò ïläì§©¨¥¦§©¦©¨¥¦§©¦¨©¨¨¦¦¥¨¦¨¥§¦¨¥©£¨¥§¨
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ג עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                 רש"י

יום שלישי י"ח ניסן - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבחסד(
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc dheq(iyily meil)

`xnbd zl`eyàáé÷ò éaøå`nhidl odkd lr deevny el oiipn , §©¦£¦¨
.mixa`l `nhin oi`y epcnll jxved df weqt ixd ,eiaexwl

,daiyneïk íà,mixai`l `nhin epi`y df oic wx epcnll `ay ¦¥
àðîçø áBzëéì'ìd'÷BzLéìåm` ik' zazek dxezd dzid - ¦§©£¨¨¨§¦§

' j` ,df oic micnel epiide 'dl dlezad ezeg`le 'ebe ex`ylànhé' ¦©¨
él änì,'`nhi dl' dazke dxezd dtiqed dnl -¯ dpéî òîL ¨¨¦§©¦¨

.eiaexwl `nhidl odkd lr devn `l` ,zeyx ef oi`y epcnll
`xnbd zl`eyìàòîLé éaøå ,.'`nhi' ly xeziidn yexci dn §©¦¦§¨¥

aiigy '`nhi' weqtdn yexcl oi`y l`rnyi iax xaeq ,daiyne
y `l` ,`nhidlànhé énð áúk dì áúëc éãéiàxfgy xg`n - ©§¥§¨©¨¨©©¦¦©¨

mb azke xfg - mixai`l `nhin epi`y epcnll 'dl' azke aezkd
.'`nhi'ìàòîLé éaø éác éðúãëì,ìàòîLé éaø éác àðúc,ìk §¦§¨¥§¥©¦¦§¨¥§¨¨§¥©¦¦§¨¥¨

úéðLéðå äøîàpL äLøt,LcçúpL øác ìéáLa àlà úéðLéð àì ¨¨¨¤¤¤§¨§¦§¥Ÿ¦§¥¤¨¦§¦¨¨¤¦§©¥
da.lirl x`azdy itke - ¨

.opaxe `aiwr iax ly ziyilyd mzwelgn z` `xnbd zx`an
"eãáòz íäa íìòì"úeLø,mlerl iprpk cara carzydl xzen - §Ÿ¨¨¤©£Ÿ§

ìàòîLé éaø éøác,äáBç øîBà àáé÷ò éaøea cearl aiig - ¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥¨
.exxgyl xeq`e mlerl,`xnbd zl`eyìàòîLé éaøc àîòè éàî©©£¨§©¦¦§¨¥

i`y yxec o`k eli`e ,mniiwl aiig dxezay dyr zeevn lkayef o
ea carzydl daegy weqtdn cenll oi`y ,daiyne .zeyx `l`

`l` ,mlerláéúëc éãéià" zene` dray iablìk äéçú àì ©§¥¦§¦Ÿ§©¤¨
äîLð"¯,mbxedl daegyéøèöéàázëéîì énð C"íäa íìòì §¨¨¦§§¦©¦§¦§©§Ÿ¨¨¤

eãáòzick "éøLéîìxizdl -ìò àaL úBneàä ìkî ãçà ©£Ÿ§¦§¥¤¨¦¨¨¤¨©
,ïa äpnî ãéìBäå úéðòðkäly en`y oeiky xnel mixeaq epiidy ©§©£¦§¦¦¤¨¥

xeq`e zene` dray oick epic didi ,zene` drayn `id oad
epcnll ,'ecearz mda mlerl' weqtd jxved jkl ,ezeigdläzàL¤©¨

BúBð÷ì éàMø,a`d xg` mikled zene` dray oic iably oeeik ©©¦§
.zene` drayn epi` a`de

,a`d ixg` mikled zene` dray oicay `ziixa `xnbd d`ian
àéðúc,ïî ãçàì ïépîx`yãéìBäå úéðòðkä ìò àaL úBneàä §©§¨¦©¦§¤¨¦¨¤¨©©§©£¦§¦

ãáòa BúBð÷ì éàMø äzàL ïa äpnî,carl oad z` zepwl - ¦¤¨¥¤©¨©©¦§§¤¤
øîBì ãeîìz"eð÷z íäî íëîò íéøâä íéáLBzä éðaî íâå- " ©§©§©¦§¥©¨¦©¨¦¦¨¤¥¤¦§

ux`a ayiizdl e`ay zexg` zene` ipa mby ,xnelkmiyp e`ype
zen ,mipa ecilede zene` draynoeik ,micarl mipad z` zepwl x

,`ziixad dkiynn .zene` drayn epi` mdia`yìBëé`ny - ¨
y xn`pïî úçà ìò àaL éðòðkä óàx`yäpnî ãéìBäå úBneàä ©©§©£¦¤¨©©©¦¨§¦¦¤¨

ãáòa BúBð÷ì éàMø äzàL ïa,zene` drayn dpi` en`y oeik ¥¤©¨©©¦§§¤¤
øîBì ãeîìz""íëöøàa eãéìBä øLà`weecy ,íéãìBpä ïî ©§©£¤¦§©§§¤¦©¨¦

íëöøàax`yn md mdizea`y ,xnelk ,ux`a eclepy mipa - §©§§¤
mzgwle mniiwl xzen ,ux`a zene` drayn miyp e`ype zene`d

,micarlíëöøàa íéøbä ïî àìåeclepy mipa zepwl xeq` j` - §Ÿ¦©¨¦§©§§¤
,miyp my e`ype zxg` ux`l ekldy zene` drayn zea`l
mdia`e a`d xg` mikledy oeiky ,ux`a xebl mdipa z` e`iade

.mzeigdl xeq` - zene` drayn
`aiwr iaxe l`rnyi iax zwelgn z` x`al `xnbd zxfeg

ok m` ,zl`eyeàáé÷ò éaøådaegy df weqtn cnl cvik §©¦£¦¨
jxved df weqt ixde ,exxgyl xeq`e mlerl iprpk cara carzydl
.zene`d x`yn eia`e ziprpk en`y car zepwl xzeny epcnll

,daiyneeð÷z íän'î'à÷ôðx`yn eia`y car zepwl xzidd - ¦¥¤¦§©§¨
,"epwz mdn mknr mixbd miayezd ipan" weqtdn cnlp zene`

"eãáòz íäa íìòì"él änìjgxek lr ,äáBçìaiigy epcnll - §Ÿ¨¨¤©£Ÿ¨¨¦§¨
.exxgyl el xeq`e ixkpd ecara cearl,jky oeik ,`xnbd zl`ey

ok m`ìàòîLé éaøå,daeg ef oi`y xaeqyweqtdn yxec dn §©¦¦§¨¥
zene` x`yn eia`y car zepwl xzidd ixde ,'ecarz mda mlerl'

yxecy ,daiyne .'epwz mdn'n cnlp''íäaxzen iprpk car - ¨¤
,car `edy da xkipy i`pb zcear eciardlíëéçàa àìåj` - §Ÿ©£¦¤

.efk dceara ixar car ciardl xeq`,`xnbd zl`eyàáé÷ò éaøå§©¦£¦¨
xeq`e ea cearl daegy 'ecearz mda mlerl' weqtdn yxecy
.ixkpa enk ixar cara cearl xeq`y cnel okidn ,exxgyl

,daiyneíëéçàa,iprpka enk ixar cara cearl xeq`y df oic - ©£¦¤
à÷ôð àø÷c àôéqîcnlp -weqtd jyndnmda mlerl' ly ¦¥¨¦§¨©§¨

" aezky ,'ecearzBa äãøú àì åéçàa Léà ìàøNé éða íëéçàáe§©¥¤§¥¦§¨¥¦§¨¦Ÿ¦§¤
"Cøôazl`ey .ixkp cara enk ixar cara carzydl oi`y ixd - §¨¤
`xnbd,ok m`ìàòîLé éaøåmlerl'n z`f cenll jxved recn - §©¦¦§¨¥

zceara ixar car ciardl xeqi`d ok` ,daiyne .'ecearz mda
iax xaeq mewn lkne .''ebe l`xyi ipa mkig`ae' weqtdn cnlp jxt
daegy epcnll `a `l 'ecearz mda mlerl' weqtdy l`rnyi

y `l` ,iprpk cara carzydláéúëc éãéià'íëéçàáe'énð áéúk ©§¥¦§¦©£¥¤§¦©¦
'íäa'ipa mkig`ae' ixar cara oicd z` dxezd dazky xg`n - ¨¤

z` mb dazke dxfg ,jxt zcear eciardl xeq`y - ''ebe l`xyi
ciardl xzen eze`y - 'ecarz mda mlerl' iprpk car ly oicd

.jxt zcearìàòîLé éaø éác àpúc ,ìàòîLé éaø éác àéðúãëì, §¦§©§¨§¥©¦¦§¨¥§©¨§¥©¦¦§¨¥
úéðLéðå äøîàpL äLøt ìk,øác ìéáLa àlà úéðLéð àì ¨¨¨¨¤¤¤§¨§¦§¥Ÿ¦§¥¤¨¦§¦¨¨

da LcçúpL.lirl x`azdy itke - ¤¦§©¥¨
àcñç áø øîà,àúéáa àúeðæziad zaxgdl mxeb ,ziaa zepf - ¨©©¦§¨§¨§¥¨

àîNîeNì àéø÷ ékz` zqxede zlke` zrlezdy enk - ¦©§¨§§§¨
.meyneydàúéáa àt÷ez àcñç áø øîàåmxeb ziaa qrk mb - §¨©©¦§¨§¨§¥¨

ziad zaxgdlàîNîeNì àéø÷ ék,`xnbd zx`ane .éãéàå éãéà ¦©§¨§§§¨¦¦§¦¦
àúzéàae` dpfn dy`d xy`k `l` znxbp dpi` ziad zaxgd - §¦§¨

ziad zek`ln z` dyer dpi`e dzepfa zwqrzny meyn ,zqrek
,eilr zxney dpi`eda ïì úéì àøáâa ìáàlrad ly qrke zepf - £¨§©§¨¥¨¨

.ziad zaxgdl minxeb mpi`íãB÷ äléçza àcñç áø øîàå§¨©©¦§¨©§¦¨¤
ìàøNé eàèçLzeixr ixeqi`aãçà ìk íò äøBL äðéëL äúéä ¤¨§¦§¨¥¨§¨§¦¨¨¦¨¤¨

ãçàåenk ,mziaa dy`e yi` lk mr -øîàpL"éäìà 'ä ékE §¤¨¤¤¡©¦¡Ÿ¤
ðçî áø÷a CìäúîE"¯.jzia jeza xnelkeàèçL ïåékzeixra ¦§©¥§¤¤©£¤¥¨¤¨§

øîàpL ,íäî äðéëL ä÷lzñð"áLå øáã úåøò Eá äàøé àìå ¦§©§¨§¦¨¥¤¤¤¡©§Ÿ¦§¤§¤§©¨¨§¨
éøçàîE.dpikyd zwlzqny ,'jixg`n aye' zeixra mi`heg m` - " ¥©£¤

äåöî äNBòä ìk ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨¨¤¦§¨
äfä íìBòa úçàdeevn dze` ,åéðôì úëìBäå Bzîc÷îdnicwn - ©©¨¨©¤§©©§§¤¤§¨¨

ribnyk eilr dfixkneàaä íìBòì,øîàpL"éðôì CìäåE÷ãö E." ¨¨©¨¤¤¡©§¨©§¨¤¦§¤
,äfä íìBòa úçà äøéáò øáBòä ìëådxiardBzôtìîzkxkp - §¨¨¥£¥¨©©¨¨©¤§©©§

eaiaqïécä íBéì åéðôì úëìBäåenk ,xary eilr cirdløîàpL §¤¤§¨¨§©¦¤¤¡©
"eãáàéå eäzá eìòé íkøc úBçøà eúôìédidz dxiardy - " ¦¨§¨§©§¨©£©Ÿ§Ÿ¥

.edz mewn `edy mepidbl enr jlze ea dkexkøîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥
xary dxiardáìëk Ba äøeL÷enk ,øîàpLxy`k sqei lv` §¨§¤¤¤¤¡©

" ,dxiar dzi` xearl erpkyl dzqip xtihet zy`äéìà òîL àìå§Ÿ¨©¥¤¨
ìdîò úBéäì dìöà ákLdvx `ly ,miyxece ,"ìdìöà ákL- ¦§©¤§¨¦§¦¨¦§©¤§¨

dnräfä íìBòajxhvi `ly ick ,dnò úBéäìdxiard mr - ¨¨©¤¦§¦¨
àaä íìBòì. ¨¨©¨

dy` lr cirdl on`p cg` cry dpyndn d`iad lirl `xnbd
z` `xnbd eiykr d`ian .dxzqpe lrad dl `piwy xg`l ,dzpify

.my dpynd jynd
íúä ïðz,ïéca äéäLdidi `ly xnege lwa cenll mileki epiid - §©¨¨¤¨¨©¦

ixdy ,dzpify cirdl cg` cr on`päðBLàøä úeãò äîecirdl - ¨¥¨¦¨
,enr xzqz `ly lrad dl `piwy ipelt mr dxzqpyïéàL¤¥

¯ íìBò øeqéà dzøñBàina wcaiz m` dlral xzid dl yi ixdy ©§¨¦¨
mewn lkne ,dxyk `vnize dheqúîéi÷úî dðéàzecrdúBçôa ¥¨¦§©¤¤§¨

¯ íéðMî.dlra lr llk zxq`p dpi` dxzqpy micr ipy oi` m`y ¦§©¦
¯ äðBøçàä úeãò,dzpify cirdlíìBò øeqéà dzøñBàLlr ¥¨©£¨¤©§¨¦¨

,dlraíéi÷úz àlL ïéc BðéàzecrdíéðMî úBçôa.ok oicd oi` ¥¦¤Ÿ¦§©¥§¨¦§©¦
y meynøîBì ãeîìzdxn` -dxezd"da ïéà ãòå"¯miyxece ©§©§¥¥¨

j` ,dzpify micr ipy oi`yda LiL ìkdpc .on`p cg` cr elit` ¨¤¥¨
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רג
ביאורים למסכת סוטה דף ג עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שלישי י"ח ניסן - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc dheq(iyily meil)

`xnbd zl`eyàáé÷ò éaøå`nhidl odkd lr deevny el oiipn , §©¦£¦¨
.mixa`l `nhin oi`y epcnll jxved df weqt ixd ,eiaexwl

,daiyneïk íà,mixai`l `nhin epi`y df oic wx epcnll `ay ¦¥
àðîçø áBzëéì'ìd'÷BzLéìåm` ik' zazek dxezd dzid - ¦§©£¨¨¨§¦§

' j` ,df oic micnel epiide 'dl dlezad ezeg`le 'ebe ex`ylànhé' ¦©¨
él änì,'`nhi dl' dazke dxezd dtiqed dnl -¯ dpéî òîL ¨¨¦§©¦¨

.eiaexwl `nhidl odkd lr devn `l` ,zeyx ef oi`y epcnll
`xnbd zl`eyìàòîLé éaøå ,.'`nhi' ly xeziidn yexci dn §©¦¦§¨¥

aiigy '`nhi' weqtdn yexcl oi`y l`rnyi iax xaeq ,daiyne
y `l` ,`nhidlànhé énð áúk dì áúëc éãéiàxfgy xg`n - ©§¥§¨©¨¨©©¦¦©¨

mb azke xfg - mixai`l `nhin epi`y epcnll 'dl' azke aezkd
.'`nhi'ìàòîLé éaø éác éðúãëì,ìàòîLé éaø éác àðúc,ìk §¦§¨¥§¥©¦¦§¨¥§¨¨§¥©¦¦§¨¥¨

úéðLéðå äøîàpL äLøt,LcçúpL øác ìéáLa àlà úéðLéð àì ¨¨¨¤¤¤§¨§¦§¥Ÿ¦§¥¤¨¦§¦¨¨¤¦§©¥
da.lirl x`azdy itke - ¨

.opaxe `aiwr iax ly ziyilyd mzwelgn z` `xnbd zx`an
"eãáòz íäa íìòì"úeLø,mlerl iprpk cara carzydl xzen - §Ÿ¨¨¤©£Ÿ§

ìàòîLé éaø éøác,äáBç øîBà àáé÷ò éaøea cearl aiig - ¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥¨
.exxgyl xeq`e mlerl,`xnbd zl`eyìàòîLé éaøc àîòè éàî©©£¨§©¦¦§¨¥

i`y yxec o`k eli`e ,mniiwl aiig dxezay dyr zeevn lkayef o
ea carzydl daegy weqtdn cenll oi`y ,daiyne .zeyx `l`

`l` ,mlerláéúëc éãéià" zene` dray iablìk äéçú àì ©§¥¦§¦Ÿ§©¤¨
äîLð"¯,mbxedl daegyéøèöéàázëéîì énð C"íäa íìòì §¨¨¦§§¦©¦§¦§©§Ÿ¨¨¤

eãáòzick "éøLéîìxizdl -ìò àaL úBneàä ìkî ãçà ©£Ÿ§¦§¥¤¨¦¨¨¤¨©
,ïa äpnî ãéìBäå úéðòðkäly en`y oeiky xnel mixeaq epiidy ©§©£¦§¦¦¤¨¥

xeq`e zene` dray oick epic didi ,zene` drayn `id oad
epcnll ,'ecearz mda mlerl' weqtd jxved jkl ,ezeigdläzàL¤©¨

BúBð÷ì éàMø,a`d xg` mikled zene` dray oic iably oeeik ©©¦§
.zene` drayn epi` a`de

,a`d ixg` mikled zene` dray oicay `ziixa `xnbd d`ian
àéðúc,ïî ãçàì ïépîx`yãéìBäå úéðòðkä ìò àaL úBneàä §©§¨¦©¦§¤¨¦¨¤¨©©§©£¦§¦

ãáòa BúBð÷ì éàMø äzàL ïa äpnî,carl oad z` zepwl - ¦¤¨¥¤©¨©©¦§§¤¤
øîBì ãeîìz"eð÷z íäî íëîò íéøâä íéáLBzä éðaî íâå- " ©§©§©¦§¥©¨¦©¨¦¦¨¤¥¤¦§

ux`a ayiizdl e`ay zexg` zene` ipa mby ,xnelkmiyp e`ype
zen ,mipa ecilede zene` draynoeik ,micarl mipad z` zepwl x

,`ziixad dkiynn .zene` drayn epi` mdia`yìBëé`ny - ¨
y xn`pïî úçà ìò àaL éðòðkä óàx`yäpnî ãéìBäå úBneàä ©©§©£¦¤¨©©©¦¨§¦¦¤¨

ãáòa BúBð÷ì éàMø äzàL ïa,zene` drayn dpi` en`y oeik ¥¤©¨©©¦§§¤¤
øîBì ãeîìz""íëöøàa eãéìBä øLà`weecy ,íéãìBpä ïî ©§©£¤¦§©§§¤¦©¨¦

íëöøàax`yn md mdizea`y ,xnelk ,ux`a eclepy mipa - §©§§¤
mzgwle mniiwl xzen ,ux`a zene` drayn miyp e`ype zene`d

,micarlíëöøàa íéøbä ïî àìåeclepy mipa zepwl xeq` j` - §Ÿ¦©¨¦§©§§¤
,miyp my e`ype zxg` ux`l ekldy zene` drayn zea`l
mdia`e a`d xg` mikledy oeiky ,ux`a xebl mdipa z` e`iade

.mzeigdl xeq` - zene` drayn
`aiwr iaxe l`rnyi iax zwelgn z` x`al `xnbd zxfeg

ok m` ,zl`eyeàáé÷ò éaøådaegy df weqtn cnl cvik §©¦£¦¨
jxved df weqt ixde ,exxgyl xeq`e mlerl iprpk cara carzydl
.zene`d x`yn eia`e ziprpk en`y car zepwl xzeny epcnll

,daiyneeð÷z íän'î'à÷ôðx`yn eia`y car zepwl xzidd - ¦¥¤¦§©§¨
,"epwz mdn mknr mixbd miayezd ipan" weqtdn cnlp zene`

"eãáòz íäa íìòì"él änìjgxek lr ,äáBçìaiigy epcnll - §Ÿ¨¨¤©£Ÿ¨¨¦§¨
.exxgyl el xeq`e ixkpd ecara cearl,jky oeik ,`xnbd zl`ey

ok m`ìàòîLé éaøå,daeg ef oi`y xaeqyweqtdn yxec dn §©¦¦§¨¥
zene` x`yn eia`y car zepwl xzidd ixde ,'ecarz mda mlerl'

yxecy ,daiyne .'epwz mdn'n cnlp''íäaxzen iprpk car - ¨¤
,car `edy da xkipy i`pb zcear eciardlíëéçàa àìåj` - §Ÿ©£¦¤

.efk dceara ixar car ciardl xeq`,`xnbd zl`eyàáé÷ò éaøå§©¦£¦¨
xeq`e ea cearl daegy 'ecearz mda mlerl' weqtdn yxecy
.ixkpa enk ixar cara cearl xeq`y cnel okidn ,exxgyl

,daiyneíëéçàa,iprpka enk ixar cara cearl xeq`y df oic - ©£¦¤
à÷ôð àø÷c àôéqîcnlp -weqtd jyndnmda mlerl' ly ¦¥¨¦§¨©§¨

" aezky ,'ecearzBa äãøú àì åéçàa Léà ìàøNé éða íëéçàáe§©¥¤§¥¦§¨¥¦§¨¦Ÿ¦§¤
"Cøôazl`ey .ixkp cara enk ixar cara carzydl oi`y ixd - §¨¤
`xnbd,ok m`ìàòîLé éaøåmlerl'n z`f cenll jxved recn - §©¦¦§¨¥

zceara ixar car ciardl xeqi`d ok` ,daiyne .'ecearz mda
iax xaeq mewn lkne .''ebe l`xyi ipa mkig`ae' weqtdn cnlp jxt
daegy epcnll `a `l 'ecearz mda mlerl' weqtdy l`rnyi

y `l` ,iprpk cara carzydláéúëc éãéià'íëéçàáe'énð áéúk ©§¥¦§¦©£¥¤§¦©¦
'íäa'ipa mkig`ae' ixar cara oicd z` dxezd dazky xg`n - ¨¤

z` mb dazke dxfg ,jxt zcear eciardl xeq`y - ''ebe l`xyi
ciardl xzen eze`y - 'ecarz mda mlerl' iprpk car ly oicd

.jxt zcearìàòîLé éaø éác àpúc ,ìàòîLé éaø éác àéðúãëì, §¦§©§¨§¥©¦¦§¨¥§©¨§¥©¦¦§¨¥
úéðLéðå äøîàpL äLøt ìk,øác ìéáLa àlà úéðLéð àì ¨¨¨¨¤¤¤§¨§¦§¥Ÿ¦§¥¤¨¦§¦¨¨

da LcçúpL.lirl x`azdy itke - ¤¦§©¥¨
àcñç áø øîà,àúéáa àúeðæziad zaxgdl mxeb ,ziaa zepf - ¨©©¦§¨§¨§¥¨

àîNîeNì àéø÷ ékz` zqxede zlke` zrlezdy enk - ¦©§¨§§§¨
.meyneydàúéáa àt÷ez àcñç áø øîàåmxeb ziaa qrk mb - §¨©©¦§¨§¨§¥¨

ziad zaxgdlàîNîeNì àéø÷ ék,`xnbd zx`ane .éãéàå éãéà ¦©§¨§§§¨¦¦§¦¦
àúzéàae` dpfn dy`d xy`k `l` znxbp dpi` ziad zaxgd - §¦§¨

ziad zek`ln z` dyer dpi`e dzepfa zwqrzny meyn ,zqrek
,eilr zxney dpi`eda ïì úéì àøáâa ìáàlrad ly qrke zepf - £¨§©§¨¥¨¨

.ziad zaxgdl minxeb mpi`íãB÷ äléçza àcñç áø øîàå§¨©©¦§¨©§¦¨¤
ìàøNé eàèçLzeixr ixeqi`aãçà ìk íò äøBL äðéëL äúéä ¤¨§¦§¨¥¨§¨§¦¨¨¦¨¤¨

ãçàåenk ,mziaa dy`e yi` lk mr -øîàpL"éäìà 'ä ékE §¤¨¤¤¡©¦¡Ÿ¤
ðçî áø÷a CìäúîE"¯.jzia jeza xnelkeàèçL ïåékzeixra ¦§©¥§¤¤©£¤¥¨¤¨§

øîàpL ,íäî äðéëL ä÷lzñð"áLå øáã úåøò Eá äàøé àìå ¦§©§¨§¦¨¥¤¤¤¡©§Ÿ¦§¤§¤§©¨¨§¨
éøçàîE.dpikyd zwlzqny ,'jixg`n aye' zeixra mi`heg m` - " ¥©£¤

äåöî äNBòä ìk ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨¨¤¦§¨
äfä íìBòa úçàdeevn dze` ,åéðôì úëìBäå Bzîc÷îdnicwn - ©©¨¨©¤§©©§§¤¤§¨¨

ribnyk eilr dfixkneàaä íìBòì,øîàpL"éðôì CìäåE÷ãö E." ¨¨©¨¤¤¡©§¨©§¨¤¦§¤
,äfä íìBòa úçà äøéáò øáBòä ìëådxiardBzôtìîzkxkp - §¨¨¥£¥¨©©¨¨©¤§©©§

eaiaqïécä íBéì åéðôì úëìBäåenk ,xary eilr cirdløîàpL §¤¤§¨¨§©¦¤¤¡©
"eãáàéå eäzá eìòé íkøc úBçøà eúôìédidz dxiardy - " ¦¨§¨§©§¨©£©Ÿ§Ÿ¥

.edz mewn `edy mepidbl enr jlze ea dkexkøîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥
xary dxiardáìëk Ba äøeL÷enk ,øîàpLxy`k sqei lv` §¨§¤¤¤¤¡©

" ,dxiar dzi` xearl erpkyl dzqip xtihet zy`äéìà òîL àìå§Ÿ¨©¥¤¨
ìdîò úBéäì dìöà ákLdvx `ly ,miyxece ,"ìdìöà ákL- ¦§©¤§¨¦§¦¨¦§©¤§¨

dnräfä íìBòajxhvi `ly ick ,dnò úBéäìdxiard mr - ¨¨©¤¦§¦¨
àaä íìBòì. ¨¨©¨

dy` lr cirdl on`p cg` cry dpyndn d`iad lirl `xnbd
z` `xnbd eiykr d`ian .dxzqpe lrad dl `piwy xg`l ,dzpify

.my dpynd jynd
íúä ïðz,ïéca äéäLdidi `ly xnege lwa cenll mileki epiid - §©¨¨¤¨¨©¦

ixdy ,dzpify cirdl cg` cr on`päðBLàøä úeãò äîecirdl - ¨¥¨¦¨
,enr xzqz `ly lrad dl `piwy ipelt mr dxzqpyïéàL¤¥

¯ íìBò øeqéà dzøñBàina wcaiz m` dlral xzid dl yi ixdy ©§¨¦¨
mewn lkne ,dxyk `vnize dheqúîéi÷úî dðéàzecrdúBçôa ¥¨¦§©¤¤§¨

¯ íéðMî.dlra lr llk zxq`p dpi` dxzqpy micr ipy oi` m`y ¦§©¦
¯ äðBøçàä úeãò,dzpify cirdlíìBò øeqéà dzøñBàLlr ¥¨©£¨¤©§¨¦¨

,dlraíéi÷úz àlL ïéc BðéàzecrdíéðMî úBçôa.ok oicd oi` ¥¦¤Ÿ¦§©¥§¨¦§©¦
y meynøîBì ãeîìzdxn` -dxezd"da ïéà ãòå"¯miyxece ©§©§¥¥¨

j` ,dzpify micr ipy oi`yda LiL ìkdpc .on`p cg` cr elit` ¨¤¥¨
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רד
ביאורים למסכת סוטה דף ד עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום רביעי י"ט ניסן - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc dheq(iriax meil)

,`ziixad zl`eyänëå`ed onføeòéL¯ äøéúñdcgiizd m`y §©¨¦§¦¨
,daiyne .dheq oick dlra lr zxq`p df onfl dy`déãkonf §¥

icil ea `al dlekiyäàîeèea yiy onf xnelk ,äàéa éãklekiy - §¨§¥¦¨
epiide ,df onfa dilr `ealäàøòä éãkzx`an .d`ia zligz - §¥©£¨¨

`ed dnk `ziixad,d`ia zligz onfì÷c úôwä éãkonfd itk - §¥©¨©¤¤
,lwc ur dkilda siwdl yxcpyìàòîLé éaø éøác.øæòéìà éaø ¦§¥©¦¦§¨¥©¦¡¦¤¤

ñBkä úâéæî éãk øîBàziriax ly qek befnl yxcpy onfd itk - ¥§¥§¦©©
.mina oii beldøîBà òLBäé éaøyxcpy onfd itkì éãkBúBzL- ©¦§ª©¥§¥¦§

.oii beld ziriax ly qekd z`øîBà éàfò ïayxcpy onfd itkéãk ¤©©¥§¥
äöéa úBìöì.øîBà àáé÷ò éaøyxcpy onfd itkdòîBâì éãk- ¦§¥¨©¦£¦¨¥§¥§§¨
.dvia zezyløîBà àøéúa ïa äãeäé éaøyxcpy onfd itkéãk ©¦§¨¤§¥¨¥§¥

ìL òBîâìBæ øçà Bæ íéöéa L.øîBà äéîøé ïa øæòéìà éaøitk ¦§©¨Ÿ¥¦©©©¦¡¦¤¤¤¦§§¨¥
yxcpy onfdàîéð éãøb øBL÷ì éãkmiheg bxe`d xeywiy - §¥¦§©§¦¥¨

.cadn mi`veiyøîBà ñçðt ïa ïéðçyxcpy onfd itkéãk ¨¦¤¦§¨¥§¥
èéLBzLdy`íñé÷ ìBhéì äét CBúì dãé.dipiy oia `vnpd ¤¦¨¨§¦¨¦¥¨

øîBà Bîéìtyxcpy onfd itkèéLBzL éãkdy`ìBhéì ìqì dãé §¥¥§¥¤¦¨¨©©¦
epnnøkke ,äéàø ïéàL ét ìò óà`xwnd onøácìxeriydy ,df ¦¨©©¦¤¥§¨¨©¨¨

yi mewn lkn ,lqdn xkk lehizy ick `edøëæfnx -øácì, ¥¤©¨¨
xn`py"íçì økk ãò äðBæ äLà ãòá ékdy` dywedy ixd ," ¦§©¦¨¨©¦©¤¤

.mgl xkkl dpef
,`ziixad ly `pzd lr `xnbd dywnél änì éðä ìëårecn - §¨¨¥¨¨¦
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ד עמוד ב
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יום רביעי י"ט ניסן - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבחסד(

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

mixryn m`d wtzqdl yi okeéøòNãa Bà éhçãaieyrd xkka - ¦§¦¥¦§©£¥
yxcpy mixeryn ieyrd xkka e` ,cidn hnype wlg `edy mihign

mixryn m`d wtzqdl yi oke .e`ivedl onf zegtBà àëékøa§©¦¨
àLewàa,cidn hnyp jx `edy jezne dkx dqira yelipy xkka - §©¨

lk lr `xnbd dwiqn .e`ivedl onf zegt yxcpy dyw dqira e`
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.d`iadàîéà úéòaéàå" xn`py dn ea miiwzd ,åéàøéì 'ä ãBñ- " §¦¨¥¥¨¦¥¨
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êéøö åéãé ìèBpääìòîì åéãé déaâiLyyg yi ,ok dyri `l m`y , ©¥¨¨¨¦§¤©§¦©¨¨§©§¨
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àeä áLçð äná ék Btàa äîLð øLà íãàä,miyxece ,"ìà ¨¨¨£¤§¨¨§©¦©¤¤§¨©
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ביאורים למסכת סוטה דף ד עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"
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eéä úBàîè,epif zn`ay odilr exn`ie -íéãò ïäì LiL àlà §¥¨¤¨¤¥¨¥¥¦
íiä úðéãîamind oi`y meyn edf ,xac odl rx` `ly dn - ¦§¦©©¨

eiy micr yiy oeik owceal milirenixacn gken `l` .epify mirc
,dzpify mirceiy micr yiy dxwna mb miwcea mindy oerny iax

,`xnbd zvxzn .zyy ax lr dywezøîà÷ ïBòîL éaøìike - §©¦¦§¨¨§©§
,zyy ax ixack `ly giken dz` oerny iaxnïBòîL éaøì§©¦¦§

eìz àì énð íéãò àéìz àì úeëæcîxaeqd oerny iax zrcl - ¦¦§Ÿ©§¨¥¦©¦Ÿ¨
m`y ,eixac gikede ,dwceal mind miliren zekf dcia yi m` s`y
mirceiy micr yiy ote`a mb ok` ,zexyk miyp lr frl `vi ok `l
iax zrcl epic z` xn` zyy axe .dze` miwcea mind dzpify

.df frll eyyg `ly opaxe
,zyy ax lr `xnbd dywnáø áéúî,oldl dpyna epipyelàå ¥¦©§¥

¯ úBôøNð ïäéúBçðnLz` mitxeyy zeheqd miypd od el` ¤¦§¥¤¦§¨
.oilegl o`ivedl e` ozectl ozip `le ,odizegpn
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ריב
ביאורים למסכת סוטה דף ו עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

 יום שישי כ"א ניסן - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc dheq(iyiy meil)

dlelr ef dy`y oeiky ,meai iabl `l` zkiiy dpi` ef `xaq
`id `linnee ,dnail dxezd deevzy xazqn `l ziad z` aixgdl
dze` xeq`l `xaq ef oi` j` .g` zy` xeqi`a maid lr dxeq`

y meyn ,xg`l `ypidldéçøk ìòa déìò dì ïðéîø à÷ éîike - ¦¨¨¦©¨£¥§©¨§¥
.dp`yi dvxi m` ,dze` `yil xg`d z` migixkn ep`

óñBé áø øîà éøîàc àkéàåmipa `la dheqd lra zn m`y oicd , §¦¨§¨§¦¨©©¥
ixdy ,`xaqn cnlp znaizn dpi`¯ Bàø÷ áeúkä`yepy inl ©¨§¨

xac zexr oey`xd dlra da `vny dy`'øçà' ¯,xnelk ,ïéàL ©¥¤¥
ipyd lrad¯ ïBLàø ìL Bâeæ ïameyn ,el dnec epi`yäfL- ¤¤¦¤¤

oey`xd¯ äæå ,Búéaî äòLø àéöBäipyd eli`eäòLø ñéðëä ¦§¨¨¦¥§¤¦§¦§¨¨
Búéa CBúì.'xg`' `xwp oey`xl dnec epi`y iptne ,zøîà zàå §¥§©§¨§©§

éîeaé énð íaéúz`xwie ,dnail maid z` zeevl jiiy oi`y i`ce , ¦§©¥©¦©¥
,`xnbd zl`ey .ezia jezl dryx qipkny meyn 'xg`'déì øîà̈©¥

éiaàsqei axläzòî àlà ,dy` dze` dkld m` mb ,jixacl - ©©¥¤¨¥©¨
e dyxibe xac zexr dlra da `vnyúîe ,øçàì úàOðxg`d ¦¥§©¥¥

íaéúz àì ,íéða àìameyn ,xg`d ly eig`lBàø÷ áeúkäc- §Ÿ¨¦Ÿ¦§©¥§©¨§¨
' ef dryx dy` `yi m`'øçàoic yi df ote`a ,`xnbd zvxzn . ©¥

ly oeik ,meai¯ éàäc déabipyd lrad ly g`d iablíLa àäéî ©¥§©¦¨§¥
àîéé÷ äåä áBèyie ,eiptl didy lrad zgz dzpif `ly meyn £¨©§¨

.'xg`' `xwi `l dnaii m`e ,mirxd diyrnn da dxfgy xnel
øîà àáøcnlp znaizn dpi` mipa `la dheqd lra zn m`y oicd ¨¨¨©

nøîBçå ì÷y ,äøñàð íàdheq dzyrpy zngndì øzeîa- ©¨¤¦¤¤§¨§¨¨
ok m` ,el zxzen dziidy dlraldì øeñàadzidy eig`l - §¨¨

,dlra iiga eilr dxeq`ïkL ìk àìzngn el maizdl xq`izy Ÿ¨¤¥
zl`ey .znaiizn dheqd oi` okle ,eig` zgz dheq dzyrpy

,`xnbdéiaà déì øîà`axl¯ äzòî àlàzeidl jixv ,jixacl ¨©¥©©¥¤¨¥©¨
a oicdLcéwL ìBãb ïäkäðîìàä úà,el dxeq`yúîe,mipa ila Ÿ¥¨¤¦¥¤¨©§¨¨¥

èBéãä ïäk çà Bì Léåy ,dpnl`a xzenyíaéúz àì.heicd odkl §¥¨Ÿ¥¤§Ÿ¦§©¥
,df oirk xnege lw xnel yiy meynäøñàð íàd`eyp dzidyk ¦¤¤§¨

dì øzeîaok m` ,lecbd odkd dlral -dì øeñàaeig`l - §¨¨§¨¨
dlra iiga eilr dxeq` dzidyïkL ìk àì.el maizdl xq`izy Ÿ¨¤¥

zxzen dzid dheqdy ,dheql dnec df oecip oi` ,`xnbd dgec
q`pe dlralike ,lecb odkl dpnl`a j` ,dheq dzyrpy zngn dx

dpnl`däøñàð,eilr¯ àîéé÷å àøéñà àädzid `l mlern ¤¤§¨¨£¦¨§©§¨
el zxzen.a dxq`py zxn`y dn okedì øzeîlecb odkd ixd , ¨¨

àeä dì øeñà.xnege lwd dfa jiiy `l okle ,àlàjkiia` dywd ¨¨¤¨
a oicd zeidl jixv jixacl ,`axläñðàpL ïäk úLàdfa dxq`pe ¥¤Ÿ¥¤¤¤§¨

,dlra lrúîe,mipa ila dlra¯ ììç çà Bì Léå`yil el xzeny ¥§¥¨¨¨
y ,dpedkl dleqty dy`íaéúz àìxnel yiy meyn ,llgd g`l Ÿ¦§©¥

,xnege lw eze` z`äøñàð íàdqp`py zngndì øzeîa- ¦¤¤§¨§¨¨
ok m` ,el xzen dzidy dlraldì øeñàadxeq` dzidy eig`l - §¨¨

,dlra iiga elïkL ìk àìdqp`py zngn el maizdl xq`izy Ÿ¨¤¥
xeqi`y ,dheql dnec epi` df oecip mb ,`xnbd dgec .eig` zgz
zxq`p dzid eizgz dheq ziyrp dzid m` mbe ,g`a mb bdep dheq

`ed oicd ,df oecipa j` .eilry¯ éøL àøLéî ìàøNéa ñðBà¤§¦§¨¥¦§¨¨¥
zy` j` ,dlral zxq`p dqp`py xyk odk zy` wxy ,xnelk

,zxzen dqp`py llg odk zy` oke l`xyi(àäéî) éàäc éaâå§©¥§©¦¨
àøeqéà àkéìzxq`p dzid `l eizgz zqp`p dziid m`y oeeike -, ¥¨¦¨

.eig` zgz dqp`py zngn el maizdl zxq`p `l
−

äðùî.elàåe mipdkl ze`eypy zeheqd miypd mdúBøeñà §¥£
äîeøúa ìBëàlîmlerl,mind ici lr owceal ozip `ly meyn ¦¤¡¦§¨

.mixndEì éðà äàîè úøîBàä,eizgz dzpify dy`d dceny - ¨¤¤§¥¨£¦§
íéãò eàaLådilr micirnyäàîè àéäLdzpify -úøîBàäå , §¤¨¥¦¤¦§¥¨§¨¤¤

äúBL éðéà,wcaidle mind z` zezyl dvex dpi`y -dìòaLå ¥¦¨§¤©£¨
dúB÷Läì äöBø Bðéà.mind z`äéìò àa dìòaLåeidykCøca ¥¤§©§¨§¤©£¨¨¨¤¨©¤¤

m` dze` miwcea mind oi` xeqi`a dilr `ay oeiky ,dwceal
.dzpif
àøîâ.¯ àúléî àä ,íøîò áø øîàoldly oicdáø ïì øîà ¨©©©§¨¨¦§¨¨©¨©
úLL,¯ ïéúéðúnî ïéðééò ïì øäðàå`iady jka epiipr z` xi`de ¥¤§¤§©¨©§¦¦©§¦¦

.epzpynn eixacl di`xíiä úðéãîa íéãò dì LiL äèBñ¨¤¥¨¥¦¦§¦©©¨
dzpify mirceiy`l micr mze` m` s` ,dlra dl `piwy in mr

,jk lr micirn¯ dúBà ïé÷ãBa íénä ïéàdliren mind zizy oi` ¥©©¦§¦¨
,zyy ax x`an .dzpif m` wecalàîòè éàîmind zizy oi`y ©©£¨

meyn ,dwceal dlirenàø÷ øîàc"ãòå äàîèð àéäå äøzñðå §¨©§¨§¦§§¨§¦¦§¨¨§¥
da ïéàxnelk ,'da oi` cre' m` `wecy ,miyxece ,"òãéc àkéìc ¥¨§¥¨§¨©

dadxn`p df ote`a ,dzpify mirceiy micr mewn meya oi`y - ¨
ici lr zwcapye ,"ebe odkd l` ezy` z` yi`d `iade" dyxtd

.mixnd mind¯ àä é÷etàì,dzpify micr yiy dfk dxwn hrnl §©¥¨
¯ da òãéc àkéà àäc.dzpify rceiy in yi ixdyïéðééò ïì øäðàå §¨¦¨§¨©¨§©§©¨©§¦

¯ ïéúéðúnî,epzpynn epicl di`x zyy ax `iadeeàaLå éðz÷c ¦©§¦¦§¨¨¥§¤¨
äàîè àéäL íéãò dìyi dpde .mlerl dnexz lek`l dxeq` ¨¥¦¤¦§¥¨

,xxal¯ úîéà íéãò eúàc,dzpify ecirde micrd e`a iznéà §¨¥¦¥©¦
¯ éúLúc énwî àîéðz` dheqd dzzyy iptl e`ay xn`p m` ¥¨¦©¥§¦§¥

dfa oi` ,dnexza zlke` dpi`y xnel dpynd dkxved recn ,mind
ixdy ,llk yecigàéä äðBædzced m`y dpynd dxn` xake , ¨¦

.micr e`a m` oky lke ,dnexza lek`l dxeq` dzpify dy`d
àlàmicrd e`ay xnel jixv gxkdaéàúLc øúáìxaky ixg` - ¤¨§¨©¦§©

rxi` `ly it lr s`y dpynd dycige ,mixnd mind z` dzzy
x`an .dzpify xnel micrd mipn`p ,mind ziizy ici lr xac dl

,dpyndn dgkedd z` zyy axàîìLa zøîà éàmicr yi m`y ¦¨§©§¦§¨¨
dzpify mirceiydúBà ïé÷ãBa íénä ïéà,¯ øétLs`y xacd oaen ¥©©¦§¦¨©¦

eidy oeiky ,dzpif `ly di`x ef oi` xac dl rxi` `le dzzyy
.dwceal miliren mind oi` ,dzpify erciy micrzøîà éà àlà¤¨¦¨§©§

dydúBà ïé÷ãBa íéîm` ,dzpify mirceiy micr yiy ote`a mb ©¦§¦¨
,dzpif `ly gkede dzzyy oeik ,okéãäñc òøôîì àúléî élbéz¦©¥¦§¨§©§¥©§©£¥

eäðéð éøwL,xwy icr md dzpify micirny micrdy xxazi - ©¨¥¦§
mirceiy micr yiy ote`ay ,gken `l` .dnexza zxq`p recne

.dze` miwcea mind oi` - dzpify
,zyy ax zii`x z` `xnbd dgecóñBé áø déì øîà,àîéà íìBòì ¨©¥©¥§¨¥¨

Cìd dzpify mirceiy micr yi m` mby xnel ozip -ïé÷ãBa íéî ¨©¦§¦
dúBà,¯ àäådzzy xak m` elit` dzpify micrl mipin`ny dne ¨§¨

y meyn `ed ,xac dl rxi` `ledì äìBz úeëæ øeîéàokzi - ¥§¨¨
,xac dl rxi` `ly dl dcnr dciay miaeh miyrn zekfy

.xwy icr mde dzpif `ly dgked jkn oi`e ,oldlcke
,`xnbd zl`eyéâìôéî÷ éàîagikedl yi m` ,sqei axe zyy ax §©¨¦§§¥

mirceiy micr yiy ote`a dy`d z` miwcea mind oi`y epzpynn
ewlgp ,daiyne .e`l e` dzpifyøc äðåeðúîaéa,øîBà éaø ïðúc §¦§©§¨§©¦¦§©©¦¥

¯ íéønä íéna äìBz úeëæly zekf dl yiy `l` dzpify dheq §¨©©¦©¨¦
zgtpzn dpha didz `ly oiprl zekfd dliren ,miaeh miyrn

zekf dl yiy s` j` ,mind z` dzeyy drya zltep dkxiedðéàå§¥¨
¯ úçaLî dðéàå úãìBé,zwfgzne d`ixan dpi`e cer zclei dpi` ¤¤§¥¨©§©©

äðåeðúî àlàdyigkn -úëìBäåe ,¯ óBñìdteqäúî àéäL ¤¨¦§©§¨§¤¤§¤¦¥¨
äúéî dúBàadkxie dav dphay ,mind ziizy ici lr d`ay §¨¦¨

,mzwelgn z` `xnbd zx`an .zltepïéáe éaøì ïéa øáñ úLL áø©¥¤¨©¥§©¦¥
ïðaøì,iax lr miwlegy¯ äðåeðúî àéåädyigkn `id ixd §©¨¨©§¨¦§©§¨

,dzin dze`a dzny dteq iaxly `l` ,mind ziizy onfn zklede
micr e`ay dheq iabl epzpyna dpde .dlibx dzina dzn opaxle
xg`l dpeepzd dy`dy x`ean `l ,dzzy xaky xg`l dzpify
dzpify mirceiy micr yi m`y zyy ax giked okle ,mind zizy
ef dy`y `l` dze` miwcea mind m`y ,dze` miwcea mind oi`
dl yi m` mby x`azd ixdy ,dpeepzd `l recn ,zekf dl dzid
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המשך בעמוד ריא 

oifge` mipy` cenr e sc oey`x wxtdheq
.déìò ïðéîø à÷ éîzncFw mEAi zevn Dil opixn` maIl EN`C ,DigxM lrA Daqpinl ¦¨¨¦¨£¥§¦§§¨§©¨§¥§¦©¨¨©§¦¨¥¦§©¦¤¤

`lC ,DnAil xEq`C `xw opirEnW` `liOnE .Dil xninl xEq` `dA la` ,dvilg zevnl§¦§©£¦¨£¨§¨¨§¥©¥¦¥¨©§¦¨§¨§¨§©§¨§Ÿ

:devn mFwnA `NW g` zW`M `iede ,mEAi DA KiIW.øçà Bàø÷ áeúkä,D`UFPW inl ©¨¨¦§©§¨§¥¤¨¤Ÿ¦§¦§¨©¨§¨©¥§¦¤§¨

:DigxM lrA Dilr inxzE mAizY Yxn` Y`e.øçàì úàOðDA `vOW oFW`x DWxBW §©§¨§©§¦§©¥§¨¦£¥§©¨§¥¦¥§©¥¤¥§¨¦¤¨¨¨

iOp `YWdC ,mAizY `l 'eM zQipe xaC zexr¤§©¨¨§¦¥Ÿ¦§©¥§©§¨©¥

,dP`Vi m` oFW`x lW FbEf oA [df] oi`e `Ed xg ©̀¥§¥¤¤¤¦¦¦¨¤¨

:mEAi zevnA Dilr dfl zinxwe.éàäc déab §¨¨¦¨¤£¥§¦§©¦©¥§©
:df lW eig` ,xg`.àîéé÷ äåä áBè íLa`Mi`e ©¥¨¦¤¤§¥£¨©§¨§¦¨

D`UFPd `N` xg` iExw oi`e ,DA dxcd xninl§¥©©§¨¨§¥¨©¥¤¨©§¨

dlwlTW in lr oiWExB F` zEpnl` KFYn¦©§¨¥¦©¦¤¦§§¨

:eiYgY.øîà àáø`le oizipzn ipYwC i`d ©§¨¨¨¨©©§¨¨¥©§¦¦§Ÿ

xYOA Ff dxizqA zxq`p m`C e"w ,znAiizn¦§©¤¤§¦¤¡¤¤¦§¦¨©ª¨

eiWkr Elwlwzpe Dl xYn didW DlraA ,Dl̈§©£¨¤¨¨ª¨¨§¦§©§§©§¨

:eilr xq`il oi`EVPd.dì øeñàaDnai EpiidC ©¦¦¥¨¥¨¨¨¨¨§©§§¨¨

oMW lM `l ,DlrA iIgA Dl xEq` `EdW¤¨¨§©¥©£¨Ÿ¨¤¥

gMn mAizdl `NW oFW`xd i`EVp Exq`PW¤¤¤§¦¥¨¦¤Ÿ§¦§©¥¦Ÿ©

:oi`EVPd ozF`.äðîìàä úà LcwL`idW ¨©¦¦¤¦¥¤¨©§¨¨¤¦

:eilr dxEq`.íaéúz àìm` ,df e"w gMn £¨¨¨Ÿ¦§©¥¦Ÿ©¤¦

oOwlE ,'eM dxq`pxYn i`nE dxq`p i`n Wxtn ¤¤§¨§©¨§¨¥©¤¤§¨©ª¨

:FzNgYn did xEq` `ld Dl.àlà,KixR ikd ¨£Ÿ¨¨¨¦§¦¨¤¨¨¥¨¦

odM zW`C ,eilr dxq`pe dqp`PW odM zW ¥̀¤Ÿ¥¤¤¤§¨§¤¤§¨¨¨§¥¤Ÿ¥

zxYn l`xUi zW` la` qp`A ENt` dxEq £̀¨£¦§Ÿ¤£¨¥¤¦§¨¥ª¤¤

aizkC(d xAcOA)dURzp `d dURzp `l `ide ¦§¦©¦§¨§¦Ÿ¦§¨¨¨¦§¨¨

WiC rnWnE `Ed `hErin `ide aizkCnE ,zxYnª¤¤¦¦§¦§¦¦¨©§©§¥

:dxEq` dURzp ENt`W zxg`.åéçà Bì Léå ©¤¤¤£¦¦§¨¨£¨§¥¨¦
dWExBd on eia`l clFPW llg `Ede eia`n¥¨¦§¨¨¤©§¨¦¦©§¨

zFlEqRd miWpA xYnE ,dPdMd on lNgzpe§¦§©¥¦©§ª¨ª¨§¨¦©§

`le zFlEqR oi`UFPd mipdkA aizkcM dPdkl¦§ª¨§¦§¦§Ÿ£¦©§¦§§Ÿ

Frxf lNgi(`k `xwIe):llg Frxf `nl`àì §©¥©§©¦§¨©§¨©§¨¨Ÿ
.íaéúzDlral Ff dliraA dxq`p m` df e"wn ¦§©¥¦¤¦¤¤§¨¦§¦¨§©£¨

drW DzF`A Dl xEq`d DnaiA ,Dl xYn didW¤¨¨ª¨¨¦¨¨¨¨¨§¨¨¨

DnAil `NW eig` i`EVp eilr Exq`PW y"k `lŸ¤¤¤§¨¨¦¥¨¦¤Ÿ§©§¨

:oi`EVp gMn.àøeqà àkéìxYd `Ed Flv`e ¦Ÿ©¦¦¥¨¦¨§¤§¤¥

lrAdW oFvxA dzPfA la` ,e"w df oi`e xEnB̈§¥¤£¨§¦§¨§¨¤©©©

,e"w ied eiYgY dzid m` df xEQ`A oieW maIde§©¨¨¨¦§¦¤¦¨§¨©§¨¨¥

zwwfp `id mipFW`xd oi`EVp zngn ixdW¤£¥¥£©¦¦¨¦¦¦¦§¤¤

:maIl e"w dlwlwzp lrAd lr m`e ,mEAIl©¦§¦©©©©¦§©§§¨©¨¨

'ipzn.äîeøúa ìBëàì:odM `Ed m`àa dìòaLå ¤¡¦§¨¦Ÿ¥§¤©£¨¨
.Cøca äéìòDzF` oiwcFA miOd oi` aEWC ¨¤¨©¤¤§¥©©¦§¦¨

oOwlcM(.gk sC)Wi`dW onfA ,oFrn Wi`d dTpe §¦§©¨©§¦¨¨¦¥¨¦§©¤¨¦

f` eilr dxq`PW xg`n dilr `A `NW dTpn§ª¤¤Ÿ¨¨¤¨¥©©¤¤¤§¨¨¨¨

dTpn Wi`d oi` ,DpFr z` `VY `idd dX`d̈¦¨©¦¦¨¤£¨¥¨¦§ª¤

'nb :FYW` z` oiwcFA miOd oi` oFrnïì øäðàå ¥¨¥©©¦§¦¤¦§§©§©¨
.ïéðééò:oizipzOn eixacl di`x Epl `iadäèBñ ©§¦¥¦¨§¨¨¦§¨¨¦©§¦¦¨

.íiä úðéãîa íéãò dì LiLd`nhPW E`xW ¤¥¨¥¦¦§¦©©¨¤¨¤¦§§¨

:dGn.da ïéà ãòåcg` crl lirl opiWxcC b"r` ¦¤§¥¥¨§©§¦¨§¥§¥¤¨

,cFr dYWY `NW zi`Ce dhFqlE dhFqA on`p¤¡¨§¨§¨©¨¦¤Ÿ¦§¤

iOp Dil opiWxce FhEWR icin `vFi `xwn oi ¥̀¦§¨¥¦¥§§©§¦¨¥©¥

z` Wi`d `iade xn`C `Ed DA oi` cre ,ikd̈¥§¥¥¨§¨©§¥¦¨¦¤

miOd oi` cr DA Wi `d ,dWxRd lke FYW ¦̀§§¨©¨¨¨¨¥¨¥¥©©¦

:DzF` oiwcFA.ïéðééòì eäðéøäðàå`xwC mEXn §¦¨§©§£¦§§©§¦¦¦§¨

dhFql DipiWxC `dC KM lM `Ed di`x e`l̈§¨¨¨¨§¨©§¦¥§¨

`NW cOllE Epiptl cg` cr DA WIW zi`Ce©¨¦¤¥¨¥¤¨§¨¥§©¥¤Ÿ

:dYWY.àéä äðBæ:ip` d`nh zxnF`d Dil `pY `dC dnExzA dxEq`C `hiWtE.éàúLc øúáì àlà:miOd dEwcA `l xW` lr ixTWM Edl opiwfgn `lC opirEnW`l Kixhvi`e.øétL ¦§¤¨¦§¦¨©£¨¦§¨§¨¨¨¥¨¤¤§¥¨£¦¤¨§¨©¦§©§¦§§¦§©§¦¨§Ÿ©§§¦¨§§©¨¥©£¤Ÿ§¨¨©©¦©¦
:`In Dl iwcA `l DA irci EedC mEXnC ,ixTWM Edl 'iwfgn `l ikd mEXnE.dì àéìz úeëæoOwl xn`C(.k sC):mixOd miOA dlFY zEkf.éâìôéî÷å:sqFi axe zWW ax.äðåeðúîa ¦¨¥Ÿ©§§¦§§©¨¥§¦©£¨§¥¨Ÿ¨§¥¨©¨§©§¨¨§¨©§©¨©§¨©©¦©¨¦§¨¦§§¥©¥¤§©¥§¦§©§¨

oOwl xn`wC(:ak sC):zEkf Dl dlYW dX` iAB.äìBz úeëæ:zgAWn Dpi`e mlFrl zclFi Dpi` la` ,cIn DphA davi `NW.úëìBäå äðååðúî àlà:zklFde zWgkn.äúéî dúBàa §¨¨©§©¨©©¥¦¨¤¨¨¨§§¨¤Ÿ¦§¤¦§¨¦¨£¨¥¨¤¤§¨§¥¨©§©©¤¨¦§©¨§¤¤©§¤¤§¤¤§¨¦¨
:Kxi lERpe DphA iEAv.øáñ úLL áøli`Fd Ffe ,`id dpeEpn Dl dlFY zEkGW in lkC bElti` `l dpeEpznA la` ,cEgl dzin DzF`A dzn `idW sFQW `N` iAxC Dilr opAx ibilR `l ¦¦§¨§¦¨¥©¥¤¨©Ÿ§¦¥©¨¨£¥§©¦¤¨¤¤¦¥¨§¨¦¨§£¨§¦§©§¨Ÿ¦§§¨¦¤§¨¨§©§¨¦§¦

:micr mEXn llM wcAl diE`x Dpi`W `N` zEkf Dl dlY `l dpeEpzp `le.øáñ óñBé áøåxEn`C `id opAx iPn `d dpeEpzp `lC mEXn i`e ,Dl dlFY zEkf `N` `id wcAl diE`x §Ÿ¦§©§¨Ÿ¨¨¨§¤¨¤¥¨§¨¦¨¥§¨¦¥¦§©¥¨©§¨¦¨¥¦¤¨§¨¨§¦¦§Ÿ¦§©§¨¨©¦©¨¨¦©£

:llM dpeEpzn `ied `l ixaqwC Dl dlFY zEkf oOwl.íéLpä éðôa íénä úà äçãî:miOd lr WFcTd mW dgOi `le d`nh `idW zFcFdl mdn zF`xi Edi `NW.àúéà éàåDl WiC §©¨§¨¨§¨¨§¥Ÿ©§¨¦§©§¨§¨©§¤¤©©¦¦§¥©¨¦¤Ÿ§§¥¥¤§¤¦§¥¨§Ÿ¦¨¤¥©¨©©©¦§¦¦¨§¥¨

:'eM EzXW zFxFdHd lr frl `Mi` iOp Ff ici lr iOp `YWd ,dwcAin `l micr.àéìz àì úeëæcî:ElY `l iOp micr ,zFxFdHd lr frll `Ed WiigC `nrh i`d mEXnïäéúBçðnL ¥¦Ÿ¦©§¨©§¨©¥©§¥©¥¦¨©©©©§¤¨¦¦§Ÿ©§¨¦©©§¨§¨¥§©©©©§¥¦©¥Ÿ¨¤¦§¥¤
.úBôøNð:oiNgl `vile zFctl `le axTl zFiE`x opi`W ,oWCd ziA lr dHnl zFtxUp mixFry gnw dti`d zixiUr DNW zF`pw zFgpn ¦§¨¦§§¨¤¨£¦¦¨¥¨¤©§·¦¦§¨§©¨©¥©¤¤¤¥¨§¦¨¥§Ÿ¦§¥¥§ª¦

úøîåàä

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

éîdzrn `l` xn`c seqal jixtck jxtinl ivn ded `kd .digxk lra dilr opinx `w

:dizial dixzqp `lc maiizz `l mipa `la zne xg`l z`ypúùà.dqp`py odk

zexzen yi wxta dl ipz `l i`n` z"`e(.ct sc zenai)odinail zexzene odilral zexeq` iab

eznai lr `ad wxta xn`ck oie`l iaiign efe oie`l iaiig dil ipz `d xnel yi(:ep sc my)lkd

uxzn ikde 'ebe d`nhed xy` ixg` llka eid

`l i`n` denzl yi la` `kc revtn jixtc mzd

`kc revt dyrpe dxyk `ypy l`xyi `kd jixt

:ivexzl dil ied i`n 'ipznl incc xyk g` el yie

úøîåàäidlya `iyw i` .jl ip` d`nh

mixcp 'qn(:v sc)axe dax ibiltc

xne` zyy axc jl ip` d`nh zxne`a zyy

iepiw xg` ixiin `kdc uixz 'eke dnexza zlke`

ikde dcen zyy ax elit` xacl milbxc 'xizqe

:inlyexia dl yxtn

åàáùå`wtqn .d`nhpy exn`e micr dl

la` mipy micr hwp `wec i` iaxl

ixiinc `xnba dil opinwenc onidn `l cg` cr

dpin`d dzzyy mcew `wecc dzzyy xg`l

dheq `xnba xn`c zyy axe cg` crl dxez

oiwcea mind oi`c mid zpicna micr dl yiy

oeik `nlic e` '` cr `le hwp micr `wec dze`

dxizqe iepiw xg` cg` crl dxez dpin`dc

d"dc `xazqn edin mipyl cg` oia welig `kil

[`pwy] xn`y in wxta xn`c `lerck cg` crl

(:`l sc onwl)ixd cg` cr dxez dpin`dy mewn lk

:mipy o`k

íàz` dz` dgcn dlez zekf xne` dz`

oia iaxl oia xn`c zyy axl z"`e .mind

xn`c y"x i`w `kid` k"` dpeepzn opaxl

elkei j`ide zpeepznc e`xi `lde dz` dgcn

zexedhd lr rx my `ivedl`lyk ezyy

xeqii meyn zecnerd miypd xnel yi epeepzi

dpeepzp dxfra zcneryk xzl`l xkip `di `le

dnr lwlwy mdl cibi lreade[c] rx my e`ivei

deepeep elzi `l inp i` zpeepzn efy irci `le

mixnd mina dlzz `l `id oke mixnd mina

:xg` ilega `l`
ik

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

øîà éøîàc àkéàå .déçøk ìòa déìò dì ïðéîø à÷ éî¦¨¨¦©¨£¥§©¨§¥§¦¨§¨§¦¨©
ìL Bâeæ ïa äæ ïéàL 'øçà' Bàø÷ áeúkä ,óñBé áø©¥©¨§¨©¥¤¥¤¤¤
äòLø ñéðëä äæå ,Búéaî äòLø àéöBä äfL ,ïBLàø¦¤¤¦§¨¨¦¥§¤¦§¦§¨¨
déì øîà .éîeaé énð íaéúz zøîà zàå ,Búéa CBúì§¥§©§¨§©§¦§©¥©¦©¥¨©¥
àì ,íéða àìa úîe ,øçàì úàOð äzòî àlà ,éiaà©©¥¤¨¥©¨¦¥§©¥¥§Ÿ¨¦Ÿ
íLa àäéî éàäc déab ,'øçà' Bàø÷ áeúkäc íaéúz¦§©¥§©¨§¨©¥©¥§©¦¨§¥
äøñàð íà ,øîBçå ì÷ ,øîà àáø .àîéé÷ äåä áBè£¨©§¨¨¨¨©©¨¤¦¤¤§¨
,éiaà déì øîà .ïkL ìk àì dì øeñàa ,dì øzeîa§¨¨§¨¨Ÿ¨¤¥¨©¥©©¥
Léå úîe äðîìàä úà LcéwL ìBãb ïäk ,äzòî àlà¤¨¥©¨Ÿ¥¨¤¦¥¤¨©§¨¨¥§¥
øzeîa äøñàð íà ,íaéúz àì èBéãä ïäk çà Bì¨Ÿ¥¤§Ÿ¦§©¥¦¤¤§¨§¨
àøéñà àä ,äøñàð .ïkL ìk àì dì øeñàa ,dì̈§¨¨Ÿ¨¤¥¤¤§¨¨£¦¨
ïäk úLà àlà .àeä dì øeñà ,dì øzeî .àîéé÷å§©§¨¨¨¨¨¤¨¥¤Ÿ¥
äøñàð íà ,íaéúz àì ììç çà Bì Léå úîe äñðàpL¤¤¤§¨¥§¥¨¨¨Ÿ¦§©¥¦¤¤§¨
ìàøNéa ñðBà .ïkL ìk àì dì øeñàa ,dì øzeîa§¨¨§¨¨Ÿ¨¤¥¤§¦§¨¥

:àøeqéà àkéì (àäéî) éàäc éaâå ,éøL àøLéîäðLî ¦§¨¨¥§©¥§©¦¨¥¨¦¨¦§¨
éðà äàîè úøîBàä ,äîeøúa ìBëàlî úBøeñà elàå§¥£¦¤¡¦§¨¨¤¤§¥¨£¦
äúBL éðéà úøîBàäå ,äàîè àéäL íéãò eàaLå ,Eì§§¤¨¥¦¤¦§¥¨§¨¤¤¥¦¨
äéìò àa dìòaLå dúB÷Läì äöBø Bðéà dìòaLå§¤©§¨¥¤§©§¨§¤©§¨¨¨¤¨

:Cøcaàøîâáø ïì øîà àúléî àä ,íøîò áø øîà ©¤¤§¨¨¨©©©§¨¨¦§¨¨©¨©
íéãò dì LiL äèBñ ,ïéúéðúîî ïéðééò ïì øäðàå úLL¥¤§©§©¨©§¦¦©§¦¦¨¤¥¨¥¦
,àîòè éàî ,dúBà ïé÷ãBa íénä ïéà íiä úðéãîa¦§¦©©¨¥©©¦§¦¨©©£¨
àkéìc 'da ïéà ãòå äàîèð àéäå äøzñðå' àø÷ øîàc§¨©§¨§¦§§¨§¦¦§¨¨§¥¥¨§¥¨
øäðàå ,da òãéc àkéà àäc ,àä é÷etàì ,da òãéc§¨©¨§©¥¨§¨¦¨§¨©¨§©§©
àéäL íéãò dì eàaLå éðz÷c ,ïéúéðúîî ïéðééò ïì̈©§¦¦©§¦¦§¨¨¥§¤¨¨¥¦¤¦

îè,éúLúc énwî àîéð éà ,úîéà íéãò eúàc ,äà §¥¨§¨¥¦¥©¦¥¨¦©¥§¦§¥
ïéà àîìLa zøîà éà ,éàúLc øúáì àlà ,àéä äðBæ¨¦¤¨§¨©¦§©¦¨§©§¦§¨¨¥
ïé÷ãBa íéî zøîà éà àlà .øétL ,dúBà ïé÷ãBa íénä©©¦§¦¨©¦¤¨¦¨§©§©¦§¦

íéî Cì àîéà íìBòì ,óñBé áø déì øîà .eäðéð éøwL éãäñc òøôîì àúléî élbéz ,dúBà¨¦©¥¦§¨§©§¥©§©£¥©¨¥¦§¨©¥©¥§¨¥¨¨©¦
øîBà éaø ïðúc ,éaøc äðåeðúîa éâìôéî÷ éàîa .dì äìBz úeëæ øeîéà àäå ,dúBà ïé÷ãBa§¦¨§¨¥§¨¨§©¨¦§§¥§¦§©§¨§©¦¦§©©¦¥
àéäL óBñì ,úëìBäå äðåeðúî àlà úçaLî dðéàå úãìBé dðéàå íéønä íéna äìBz úeëæ§¨©©¦©¨¦§¥¨¤¤§¥¨©§©©¤¨¦§©§¨§¤¤§¤¦
éaøì ,øáñ óñBé áøå ,äðåeðúî àéåä ïðaøì ïéáe éaøì ïéa ,øáñ úLL áø .äúéî dúBàa äúî¥¨§¨¦¨©¥¤¨©¥§©¦¥§©¨¨©§¨¦§©§¨§©¥¨©§©¦
úeëæ ïéà øîBà ïBòîL éaø ,éMà øa éîéL áø áéúî .äðåeðúî àéåä àì ïðaøì ,äðåeðúî àéåä©§¨¦§©§¨§©¨¨Ÿ©§¨¦§©§¨¥¦©¦¦©©¦©¦¦§¥¥§
éðôa íénä úà äzà äçãî ,íéønä íéna äìBz úeëæ øîBà äzà íàå ,íéønä íéna äìBz¨©©¦©¨¦§¦©¨¥§¨©©¦©¨¦©§¤©¨¤©©¦¦§¥
àlà eéä úBàîè íéøîBà ïäå eúML úBøBähä ìò òø íL àéöBî äzàå úBúBMä íéLpä ìk̈©¨¦©§©¨¦¥©©©§¤¨§¥§¦§¥¨¤¨
úBøBähä ìò òø íL àéöBî äzà énð íiä úðéãîa íéãò dì Lé ,àúéà íàå ,úeëæ ïäì äìzL¤¨¨¨¤§§¦¦¨¥¨¥¦¦§¦©©¨©¦©¨¦¥©©©§
,zøîà÷ ïBòîL éaøì .íiä úðéãîa íéãò ïäì LiL àlà eéä úBàîè íéøîBà ïäå eúML¤¨§¥§¦§¥¨¤¨¤¥¨¥¥¦¦§¦©©¨§©¦¦§¨¨§©§
,úBôøNð ïäéúBçðnL elàå ,áø áéúî .eìz àì énð íéãò ,àéìz àì úeëæcî ïBòîL éaøì§©¦¦§¦¦§Ÿ©§¨¥¦©¦Ÿ¨¥¦©§¥¤¦§¥¤¦§¨

úøîåàä

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



ריג

oifge` mipy` cenr e sc oey`x wxtdheq
.déìò ïðéîø à÷ éîzncFw mEAi zevn Dil opixn` maIl EN`C ,DigxM lrA Daqpinl ¦¨¨¦¨£¥§¦§§¨§©¨§¥§¦©¨¨©§¦¨¥¦§©¦¤¤

`lC ,DnAil xEq`C `xw opirEnW` `liOnE .Dil xninl xEq` `dA la` ,dvilg zevnl§¦§©£¦¨£¨§¨¨§¥©¥¦¥¨©§¦¨§¨§¨§©§¨§Ÿ

:devn mFwnA `NW g` zW`M `iede ,mEAi DA KiIW.øçà Bàø÷ áeúkä,D`UFPW inl ©¨¨¦§©§¨§¥¤¨¤Ÿ¦§¦§¨©¨§¨©¥§¦¤§¨

:DigxM lrA Dilr inxzE mAizY Yxn` Y`e.øçàì úàOðDA `vOW oFW`x DWxBW §©§¨§©§¦§©¥§¨¦£¥§©¨§¥¦¥§©¥¤¥§¨¦¤¨¨¨

iOp `YWdC ,mAizY `l 'eM zQipe xaC zexr¤§©¨¨§¦¥Ÿ¦§©¥§©§¨©¥

,dP`Vi m` oFW`x lW FbEf oA [df] oi`e `Ed xg ©̀¥§¥¤¤¤¦¦¦¨¤¨

:mEAi zevnA Dilr dfl zinxwe.éàäc déab §¨¨¦¨¤£¥§¦§©¦©¥§©
:df lW eig` ,xg`.àîéé÷ äåä áBè íLa`Mi`e ©¥¨¦¤¤§¥£¨©§¨§¦¨

D`UFPd `N` xg` iExw oi`e ,DA dxcd xninl§¥©©§¨¨§¥¨©¥¤¨©§¨

dlwlTW in lr oiWExB F` zEpnl` KFYn¦©§¨¥¦©¦¤¦§§¨

:eiYgY.øîà àáø`le oizipzn ipYwC i`d ©§¨¨¨¨©©§¨¨¥©§¦¦§Ÿ

xYOA Ff dxizqA zxq`p m`C e"w ,znAiizn¦§©¤¤§¦¤¡¤¤¦§¦¨©ª¨

eiWkr Elwlwzpe Dl xYn didW DlraA ,Dl̈§©£¨¤¨¨ª¨¨§¦§©§§©§¨

:eilr xq`il oi`EVPd.dì øeñàaDnai EpiidC ©¦¦¥¨¥¨¨¨¨¨§©§§¨¨

oMW lM `l ,DlrA iIgA Dl xEq` `EdW¤¨¨§©¥©£¨Ÿ¨¤¥

gMn mAizdl `NW oFW`xd i`EVp Exq`PW¤¤¤§¦¥¨¦¤Ÿ§¦§©¥¦Ÿ©

:oi`EVPd ozF`.äðîìàä úà LcwL`idW ¨©¦¦¤¦¥¤¨©§¨¨¤¦

:eilr dxEq`.íaéúz àìm` ,df e"w gMn £¨¨¨Ÿ¦§©¥¦Ÿ©¤¦

oOwlE ,'eM dxq`pxYn i`nE dxq`p i`n Wxtn ¤¤§¨§©¨§¨¥©¤¤§¨©ª¨

:FzNgYn did xEq` `ld Dl.àlà,KixR ikd ¨£Ÿ¨¨¨¦§¦¨¤¨¨¥¨¦

odM zW`C ,eilr dxq`pe dqp`PW odM zW ¥̀¤Ÿ¥¤¤¤§¨§¤¤§¨¨¨§¥¤Ÿ¥

zxYn l`xUi zW` la` qp`A ENt` dxEq £̀¨£¦§Ÿ¤£¨¥¤¦§¨¥ª¤¤

aizkC(d xAcOA)dURzp `d dURzp `l `ide ¦§¦©¦§¨§¦Ÿ¦§¨¨¨¦§¨¨

WiC rnWnE `Ed `hErin `ide aizkCnE ,zxYnª¤¤¦¦§¦§¦¦¨©§©§¥

:dxEq` dURzp ENt`W zxg`.åéçà Bì Léå ©¤¤¤£¦¦§¨¨£¨§¥¨¦
dWExBd on eia`l clFPW llg `Ede eia`n¥¨¦§¨¨¤©§¨¦¦©§¨

zFlEqRd miWpA xYnE ,dPdMd on lNgzpe§¦§©¥¦©§ª¨ª¨§¨¦©§

`le zFlEqR oi`UFPd mipdkA aizkcM dPdkl¦§ª¨§¦§¦§Ÿ£¦©§¦§§Ÿ

Frxf lNgi(`k `xwIe):llg Frxf `nl`àì §©¥©§©¦§¨©§¨©§¨¨Ÿ
.íaéúzDlral Ff dliraA dxq`p m` df e"wn ¦§©¥¦¤¦¤¤§¨¦§¦¨§©£¨

drW DzF`A Dl xEq`d DnaiA ,Dl xYn didW¤¨¨ª¨¨¦¨¨¨¨¨§¨¨¨

DnAil `NW eig` i`EVp eilr Exq`PW y"k `lŸ¤¤¤§¨¨¦¥¨¦¤Ÿ§©§¨

:oi`EVp gMn.àøeqà àkéìxYd `Ed Flv`e ¦Ÿ©¦¦¥¨¦¨§¤§¤¥

lrAdW oFvxA dzPfA la` ,e"w df oi`e xEnB̈§¥¤£¨§¦§¨§¨¤©©©

,e"w ied eiYgY dzid m` df xEQ`A oieW maIde§©¨¨¨¦§¦¤¦¨§¨©§¨¨¥

zwwfp `id mipFW`xd oi`EVp zngn ixdW¤£¥¥£©¦¦¨¦¦¦¦§¤¤

:maIl e"w dlwlwzp lrAd lr m`e ,mEAIl©¦§¦©©©©¦§©§§¨©¨¨

'ipzn.äîeøúa ìBëàì:odM `Ed m`àa dìòaLå ¤¡¦§¨¦Ÿ¥§¤©£¨¨
.Cøca äéìòDzF` oiwcFA miOd oi` aEWC ¨¤¨©¤¤§¥©©¦§¦¨

oOwlcM(.gk sC)Wi`dW onfA ,oFrn Wi`d dTpe §¦§©¨©§¦¨¨¦¥¨¦§©¤¨¦

f` eilr dxq`PW xg`n dilr `A `NW dTpn§ª¤¤Ÿ¨¨¤¨¥©©¤¤¤§¨¨¨¨

dTpn Wi`d oi` ,DpFr z` `VY `idd dX`d̈¦¨©¦¦¨¤£¨¥¨¦§ª¤

'nb :FYW` z` oiwcFA miOd oi` oFrnïì øäðàå ¥¨¥©©¦§¦¤¦§§©§©¨
.ïéðééò:oizipzOn eixacl di`x Epl `iadäèBñ ©§¦¥¦¨§¨¨¦§¨¨¦©§¦¦¨

.íiä úðéãîa íéãò dì LiLd`nhPW E`xW ¤¥¨¥¦¦§¦©©¨¤¨¤¦§§¨

:dGn.da ïéà ãòåcg` crl lirl opiWxcC b"r` ¦¤§¥¥¨§©§¦¨§¥§¥¤¨

,cFr dYWY `NW zi`Ce dhFqlE dhFqA on`p¤¡¨§¨§¨©¨¦¤Ÿ¦§¤

iOp Dil opiWxce FhEWR icin `vFi `xwn oi ¥̀¦§¨¥¦¥§§©§¦¨¥©¥

z` Wi`d `iade xn`C `Ed DA oi` cre ,ikd̈¥§¥¥¨§¨©§¥¦¨¦¤

miOd oi` cr DA Wi `d ,dWxRd lke FYW ¦̀§§¨©¨¨¨¨¥¨¥¥©©¦

:DzF` oiwcFA.ïéðééòì eäðéøäðàå`xwC mEXn §¦¨§©§£¦§§©§¦¦¦§¨

dhFql DipiWxC `dC KM lM `Ed di`x e`l̈§¨¨¨¨§¨©§¦¥§¨

`NW cOllE Epiptl cg` cr DA WIW zi`Ce©¨¦¤¥¨¥¤¨§¨¥§©¥¤Ÿ

:dYWY.àéä äðBæ:ip` d`nh zxnF`d Dil `pY `dC dnExzA dxEq`C `hiWtE.éàúLc øúáì àlà:miOd dEwcA `l xW` lr ixTWM Edl opiwfgn `lC opirEnW`l Kixhvi`e.øétL ¦§¤¨¦§¦¨©£¨¦§¨§¨¨¨¥¨¤¤§¥¨£¦¤¨§¨©¦§©§¦§§¦§©§¦¨§Ÿ©§§¦¨§§©¨¥©£¤Ÿ§¨¨©©¦©¦
:`In Dl iwcA `l DA irci EedC mEXnC ,ixTWM Edl 'iwfgn `l ikd mEXnE.dì àéìz úeëæoOwl xn`C(.k sC):mixOd miOA dlFY zEkf.éâìôéî÷å:sqFi axe zWW ax.äðåeðúîa ¦¨¥Ÿ©§§¦§§©¨¥§¦©£¨§¥¨Ÿ¨§¥¨©¨§©§¨¨§¨©§©¨©§¨©©¦©¨¦§¨¦§§¥©¥¤§©¥§¦§©§¨

oOwl xn`wC(:ak sC):zEkf Dl dlYW dX` iAB.äìBz úeëæ:zgAWn Dpi`e mlFrl zclFi Dpi` la` ,cIn DphA davi `NW.úëìBäå äðååðúî àlà:zklFde zWgkn.äúéî dúBàa §¨¨©§©¨©©¥¦¨¤¨¨¨§§¨¤Ÿ¦§¤¦§¨¦¨£¨¥¨¤¤§¨§¥¨©§©©¤¨¦§©¨§¤¤©§¤¤§¤¤§¨¦¨
:Kxi lERpe DphA iEAv.øáñ úLL áøli`Fd Ffe ,`id dpeEpn Dl dlFY zEkGW in lkC bElti` `l dpeEpznA la` ,cEgl dzin DzF`A dzn `idW sFQW `N` iAxC Dilr opAx ibilR `l ¦¦§¨§¦¨¥©¥¤¨©Ÿ§¦¥©¨¨£¥§©¦¤¨¤¤¦¥¨§¨¦¨§£¨§¦§©§¨Ÿ¦§§¨¦¤§¨¨§©§¨¦§¦

:micr mEXn llM wcAl diE`x Dpi`W `N` zEkf Dl dlY `l dpeEpzp `le.øáñ óñBé áøåxEn`C `id opAx iPn `d dpeEpzp `lC mEXn i`e ,Dl dlFY zEkf `N` `id wcAl diE`x §Ÿ¦§©§¨Ÿ¨¨¨§¤¨¤¥¨§¨¦¨¥§¨¦¥¦§©¥¨©§¨¦¨¥¦¤¨§¨¨§¦¦§Ÿ¦§©§¨¨©¦©¨¨¦©£

:llM dpeEpzn `ied `l ixaqwC Dl dlFY zEkf oOwl.íéLpä éðôa íénä úà äçãî:miOd lr WFcTd mW dgOi `le d`nh `idW zFcFdl mdn zF`xi Edi `NW.àúéà éàåDl WiC §©¨§¨¨§¨¨§¥Ÿ©§¨¦§©§¨§¨©§¤¤©©¦¦§¥©¨¦¤Ÿ§§¥¥¤§¤¦§¥¨§Ÿ¦¨¤¥©¨©©©¦§¦¦¨§¥¨

:'eM EzXW zFxFdHd lr frl `Mi` iOp Ff ici lr iOp `YWd ,dwcAin `l micr.àéìz àì úeëæcî:ElY `l iOp micr ,zFxFdHd lr frll `Ed WiigC `nrh i`d mEXnïäéúBçðnL ¥¦Ÿ¦©§¨©§¨©¥©§¥©¥¦¨©©©©§¤¨¦¦§Ÿ©§¨¦©©§¨§¨¥§©©©©§¥¦©¥Ÿ¨¤¦§¥¤
.úBôøNð:oiNgl `vile zFctl `le axTl zFiE`x opi`W ,oWCd ziA lr dHnl zFtxUp mixFry gnw dti`d zixiUr DNW zF`pw zFgpn ¦§¨¦§§¨¤¨£¦¦¨¥¨¤©§·¦¦§¨§©¨©¥©¤¤¤¥¨§¦¨¥§Ÿ¦§¥¥§ª¦

úøîåàä

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

éîdzrn `l` xn`c seqal jixtck jxtinl ivn ded `kd .digxk lra dilr opinx `w

:dizial dixzqp `lc maiizz `l mipa `la zne xg`l z`ypúùà.dqp`py odk

zexzen yi wxta dl ipz `l i`n` z"`e(.ct sc zenai)odinail zexzene odilral zexeq` iab

eznai lr `ad wxta xn`ck oie`l iaiign efe oie`l iaiig dil ipz `d xnel yi(:ep sc my)lkd

uxzn ikde 'ebe d`nhed xy` ixg` llka eid

`l i`n` denzl yi la` `kc revtn jixtc mzd

`kc revt dyrpe dxyk `ypy l`xyi `kd jixt

:ivexzl dil ied i`n 'ipznl incc xyk g` el yie

úøîåàäidlya `iyw i` .jl ip` d`nh

mixcp 'qn(:v sc)axe dax ibiltc

xne` zyy axc jl ip` d`nh zxne`a zyy

iepiw xg` ixiin `kdc uixz 'eke dnexza zlke`

ikde dcen zyy ax elit` xacl milbxc 'xizqe

:inlyexia dl yxtn

åàáùå`wtqn .d`nhpy exn`e micr dl

la` mipy micr hwp `wec i` iaxl

ixiinc `xnba dil opinwenc onidn `l cg` cr

dpin`d dzzyy mcew `wecc dzzyy xg`l

dheq `xnba xn`c zyy axe cg` crl dxez

oiwcea mind oi`c mid zpicna micr dl yiy

oeik `nlic e` '` cr `le hwp micr `wec dze`

dxizqe iepiw xg` cg` crl dxez dpin`dc

d"dc `xazqn edin mipyl cg` oia welig `kil

[`pwy] xn`y in wxta xn`c `lerck cg` crl

(:`l sc onwl)ixd cg` cr dxez dpin`dy mewn lk

:mipy o`k

íàz` dz` dgcn dlez zekf xne` dz`

oia iaxl oia xn`c zyy axl z"`e .mind

xn`c y"x i`w `kid` k"` dpeepzn opaxl

elkei j`ide zpeepznc e`xi `lde dz` dgcn

zexedhd lr rx my `ivedl`lyk ezyy

xeqii meyn zecnerd miypd xnel yi epeepzi

dpeepzp dxfra zcneryk xzl`l xkip `di `le

dnr lwlwy mdl cibi lreade[c] rx my e`ivei

deepeep elzi `l inp i` zpeepzn efy irci `le

mixnd mina dlzz `l `id oke mixnd mina

:xg` ilega `l`
ik

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

øîà éøîàc àkéàå .déçøk ìòa déìò dì ïðéîø à÷ éî¦¨¨¦©¨£¥§©¨§¥§¦¨§¨§¦¨©
ìL Bâeæ ïa äæ ïéàL 'øçà' Bàø÷ áeúkä ,óñBé áø©¥©¨§¨©¥¤¥¤¤¤
äòLø ñéðëä äæå ,Búéaî äòLø àéöBä äfL ,ïBLàø¦¤¤¦§¨¨¦¥§¤¦§¦§¨¨
déì øîà .éîeaé énð íaéúz zøîà zàå ,Búéa CBúì§¥§©§¨§©§¦§©¥©¦©¥¨©¥
àì ,íéða àìa úîe ,øçàì úàOð äzòî àlà ,éiaà©©¥¤¨¥©¨¦¥§©¥¥§Ÿ¨¦Ÿ
íLa àäéî éàäc déab ,'øçà' Bàø÷ áeúkäc íaéúz¦§©¥§©¨§¨©¥©¥§©¦¨§¥
äøñàð íà ,øîBçå ì÷ ,øîà àáø .àîéé÷ äåä áBè£¨©§¨¨¨¨©©¨¤¦¤¤§¨
,éiaà déì øîà .ïkL ìk àì dì øeñàa ,dì øzeîa§¨¨§¨¨Ÿ¨¤¥¨©¥©©¥
Léå úîe äðîìàä úà LcéwL ìBãb ïäk ,äzòî àlà¤¨¥©¨Ÿ¥¨¤¦¥¤¨©§¨¨¥§¥
øzeîa äøñàð íà ,íaéúz àì èBéãä ïäk çà Bì¨Ÿ¥¤§Ÿ¦§©¥¦¤¤§¨§¨
àøéñà àä ,äøñàð .ïkL ìk àì dì øeñàa ,dì̈§¨¨Ÿ¨¤¥¤¤§¨¨£¦¨
ïäk úLà àlà .àeä dì øeñà ,dì øzeî .àîéé÷å§©§¨¨¨¨¨¤¨¥¤Ÿ¥
äøñàð íà ,íaéúz àì ììç çà Bì Léå úîe äñðàpL¤¤¤§¨¥§¥¨¨¨Ÿ¦§©¥¦¤¤§¨
ìàøNéa ñðBà .ïkL ìk àì dì øeñàa ,dì øzeîa§¨¨§¨¨Ÿ¨¤¥¤§¦§¨¥

:àøeqéà àkéì (àäéî) éàäc éaâå ,éøL àøLéîäðLî ¦§¨¨¥§©¥§©¦¨¥¨¦¨¦§¨
éðà äàîè úøîBàä ,äîeøúa ìBëàlî úBøeñà elàå§¥£¦¤¡¦§¨¨¤¤§¥¨£¦
äúBL éðéà úøîBàäå ,äàîè àéäL íéãò eàaLå ,Eì§§¤¨¥¦¤¦§¥¨§¨¤¤¥¦¨
äéìò àa dìòaLå dúB÷Läì äöBø Bðéà dìòaLå§¤©§¨¥¤§©§¨§¤©§¨¨¨¤¨

:Cøcaàøîâáø ïì øîà àúléî àä ,íøîò áø øîà ©¤¤§¨¨¨©©©§¨¨¦§¨¨©¨©
íéãò dì LiL äèBñ ,ïéúéðúîî ïéðééò ïì øäðàå úLL¥¤§©§©¨©§¦¦©§¦¦¨¤¥¨¥¦
,àîòè éàî ,dúBà ïé÷ãBa íénä ïéà íiä úðéãîa¦§¦©©¨¥©©¦§¦¨©©£¨
àkéìc 'da ïéà ãòå äàîèð àéäå äøzñðå' àø÷ øîàc§¨©§¨§¦§§¨§¦¦§¨¨§¥¥¨§¥¨
øäðàå ,da òãéc àkéà àäc ,àä é÷etàì ,da òãéc§¨©¨§©¥¨§¨¦¨§¨©¨§©§©
àéäL íéãò dì eàaLå éðz÷c ,ïéúéðúîî ïéðééò ïì̈©§¦¦©§¦¦§¨¨¥§¤¨¨¥¦¤¦

îè,éúLúc énwî àîéð éà ,úîéà íéãò eúàc ,äà §¥¨§¨¥¦¥©¦¥¨¦©¥§¦§¥
ïéà àîìLa zøîà éà ,éàúLc øúáì àlà ,àéä äðBæ¨¦¤¨§¨©¦§©¦¨§©§¦§¨¨¥
ïé÷ãBa íéî zøîà éà àlà .øétL ,dúBà ïé÷ãBa íénä©©¦§¦¨©¦¤¨¦¨§©§©¦§¦

íéî Cì àîéà íìBòì ,óñBé áø déì øîà .eäðéð éøwL éãäñc òøôîì àúléî élbéz ,dúBà¨¦©¥¦§¨§©§¥©§©£¥©¨¥¦§¨©¥©¥§¨¥¨¨©¦
øîBà éaø ïðúc ,éaøc äðåeðúîa éâìôéî÷ éàîa .dì äìBz úeëæ øeîéà àäå ,dúBà ïé÷ãBa§¦¨§¨¥§¨¨§©¨¦§§¥§¦§©§¨§©¦¦§©©¦¥
àéäL óBñì ,úëìBäå äðåeðúî àlà úçaLî dðéàå úãìBé dðéàå íéønä íéna äìBz úeëæ§¨©©¦©¨¦§¥¨¤¤§¥¨©§©©¤¨¦§©§¨§¤¤§¤¦
éaøì ,øáñ óñBé áøå ,äðåeðúî àéåä ïðaøì ïéáe éaøì ïéa ,øáñ úLL áø .äúéî dúBàa äúî¥¨§¨¦¨©¥¤¨©¥§©¦¥§©¨¨©§¨¦§©§¨§©¥¨©§©¦
úeëæ ïéà øîBà ïBòîL éaø ,éMà øa éîéL áø áéúî .äðåeðúî àéåä àì ïðaøì ,äðåeðúî àéåä©§¨¦§©§¨§©¨¨Ÿ©§¨¦§©§¨¥¦©¦¦©©¦©¦¦§¥¥§
éðôa íénä úà äzà äçãî ,íéønä íéna äìBz úeëæ øîBà äzà íàå ,íéønä íéna äìBz¨©©¦©¨¦§¦©¨¥§¨©©¦©¨¦©§¤©¨¤©©¦¦§¥
àlà eéä úBàîè íéøîBà ïäå eúML úBøBähä ìò òø íL àéöBî äzàå úBúBMä íéLpä ìk̈©¨¦©§©¨¦¥©©©§¤¨§¥§¦§¥¨¤¨
úBøBähä ìò òø íL àéöBî äzà énð íiä úðéãîa íéãò dì Lé ,àúéà íàå ,úeëæ ïäì äìzL¤¨¨¨¤§§¦¦¨¥¨¥¦¦§¦©©¨©¦©¨¦¥©©©§
,zøîà÷ ïBòîL éaøì .íiä úðéãîa íéãò ïäì LiL àlà eéä úBàîè íéøîBà ïäå eúML¤¨§¥§¦§¥¨¤¨¤¥¨¥¥¦¦§¦©©¨§©¦¦§¨¨§©§
,úBôøNð ïäéúBçðnL elàå ,áø áéúî .eìz àì énð íéãò ,àéìz àì úeëæcî ïBòîL éaøì§©¦¦§¦¦§Ÿ©§¨¥¦©¦Ÿ¨¥¦©§¥¤¦§¥¤¦§¨

úøîåàä

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

סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ו עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

 יום שישי כ"א ניסן - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבחסד(



ריד

oifge` mipya cenr e sc oey`x wxtdheq
.éðà äàîè úøîBàä:'ipzn ipzcM dilr oinI`n EidW ,DlEwlw lr oiC zial dzcFdW ¨¤¤§¥¨£¦¤§¨§¥¦©¦§¨¤¨§©§¦¨¤¨¦§¨¥©§¦

.LBc÷úc énwî:zxW ilkA.ïélçì ÷etézdR zXcw `N` sEBd zXcw did `NW ,oFictA ¦©¥§¦§¦§¦¨¥¥§ª¦§¦§¤Ÿ¨¨§ª©©¤¨§ª©¤

W onf lM zFctp zFgpOd lke:ilkA EWcw `N.Lec÷c øúáì àlàz` oiWCwn zxW ilkC §¨©§¨¦§¨§©¤Ÿ¨§¦§¦¤¨§¨©§©¦§¥¨¥§©§¦¤

diE`x Dpi` axwle ,WCwi mdA rbFPd lM opzcM oiNgl cFr z`vl `NW mdl iE`xd̈¨¨¤¤Ÿ¨¥§ª¦§¦§©¨©¥©¨¤¦§¨§¦§¨¥¨§¨

Ff lW DpFr xiMfdl `N` d`A Dpi` ixdW¤£¥¥¨¨¨¤¨§©§¦£¨¤

iOp dacple ,zcnFre dwEcA `id ixde wcAYW¤¦¨¥©£¥¦§¨§¤¤§¦§¨¨©¥

dxWM Dpi` mixFrU zgpnC Daixwdl `ifg `lŸ©§¨§©§¦¨§¦§©§¦¥¨§¥¨

:xnrle dhFql `N`íéî àîìLa zøîà éà ¤¨§¨§¨Ÿ¤¦¨§©§¦§¨¨©¦
.dúBà ïé÷ãBa,micr E`A `NW cr dzzW m` §¦¨¦¨§¨©¤Ÿ¨¥¦

ilkl dzid diE`x ilkA dpYPW drWA `nl ©̀§¨§¨¨¤¦§¨¦§¦§¨¨§¨¦§¦

`id axTinE `WCTin zA `YrW `iddC ,zxẄ¥§©¦©§¨©¦©§¨¦§¨¦
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:Dz`nhA micr EidW ipRn miOd on zlFSPW `le rxf drxfp dxFdh ,ikd Wxcnl dWxcl `id dxFdhE ,'Fbe dzTpe d`nhp `l m`e aYknl Dil dede ,rxf drxfpe.äøBäèe`xizi e"ie §¦§§¨¨©©£¨¥§¦§¨§¦Ÿ¦§§¨§¦§¨§§¨¦¦§¨¨§¦§¨¨¥§¨¦§§¨¨©§Ÿ¤¦¤¦©©¦¦§¥¤¨¥¦§ª§¨¨§¨¨§¥¨

:rxf drxfpe `xw xn` `l `daC ,zEkf Dl dzlYW ihErnl.àéä:DA xAcl DA zFpzFpe zF`UFp Eid xaMW ,lMl mqxtn DlEwlw didW ici lr miOd on zlFSPd `le.äðála úBøæBî §©¥¤¨§¨¨§¦§¨Ÿ¨©§¨§¦§§¨¨©¦§Ÿ©¦¤¦©©¦©§¥¤¨¨¦§¨§ª§¨©Ÿ¤§¨¨§§§¨§©¥¨§©§¨¨
:dpaNA zFFh miWp.ïBòîL éaøå ïðéëøôe:mdl Eid micr Exn`ie zFxFdHd lr rx mW `ivFn dY`C `iWw ,`xTn `wtp micr Dl Wi Edin WixC `l e"ieC idp ,dlFY zEkf oi` xn`C ¨¦©§¨¨©§¦¨§©¦¦§§¨©¥§¨§¦§¨Ÿ¨¦¦¥¨¥¦©§¨¦§¨©§¨§©¨¦¥©©©§§Ÿ§¥¦¨¨¤
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éëdilr ezgpn `ian did `edc oeik `iyw .ztxyp ikd meyn yecw xity `xwirn yecw

xifp zkqna[c] wxta opzc `dn `py i`n ztxyp i`n`(:ck sc)xifpa dxcpy dy`d

m`e xcra drxze `vz dndad dzid ely m` dlra dl xtide xifpa dznda z` dyixtde

fbin lrac l"iwc ycwn za zed ycwd zryac b"r`e zenz z`hg dndad dzid dly

drxze `vz dzid elync oeik xn` d"t`e fiib

zia wxta mzd inp opze oilegl `wtpc xcra

i`ny(.al sc my)`iadl jlde xifpa xcpy in

`ed ixd xcp dnda dapbp `ly cr m` eznda

inp ikde xifp epi` xcp dnda dapbpyn m`e xifp

ikdc `zrc` e`le ycwd mcew mlera micr eed

lld ziak l"iwc oeik ztxyp i`n` cere yicwd

oilgep yi wxta ixn`c(:kw sc a"a)y"a wxtae

xifp zkqna(:`l sc)epi` dnl ycwdl dl`y yic

:oilegl `vze dilr l`ypéëã`xwirn yecw

b"r` ielz my` `de zeywdl oi`e .yecw zerha

xtkl ifg `lc yecw zerha `xwirn yecw ikc

`xza wxta opz d"t`e `hg `lc `kid icin

zezixkc(:bk sc)`ly rcepe ielz my` `iand

`nrh mzd yxtn `dc a`zqiy cr drxi `hg

:yicwne xnb etwep ealc meyn

äøéæâ.oilegl zxy ilkn oi`iven exn`i `ny

drxze `vz opzc ipd lk dywz i`e

sebd zyecwn oi`iven exn`i `ny xefbp xcra

`kile `zlin `gken `l mzd uixz oilegl

xn`ie sebd zyecwl dt zyecw oia `xikid

oia `xikid `ki` `kd la` did dtd zyecw

izy wxta r"ve zxy ilk zyecwl dtd zyecw

zecn(.v sc zegpn)dcezd wxtae(:hr sc my):

áø÷oicd `edc d`xp .'ek witqd `le unewd

d`nhpy micr e`ae unewd axw m`

`xza wxta xn` ikdc dwitq dxtik inp xn`c

zezixkc(:ek sc)wtqd lr `ad serd z`hg iab

elit` dxeq` dcliy dl rcep enc dvinyn m`

:dwitq dxtik z`a wtqd lry d`pda

åàöîðilka dycw`c d`xp .oinnef micr

dvinwd xg`lc dvinw mcewe i`w

mzd inp opinwenc ztxype opaxc `xeqi` `ki`

rcepa xawz ef ixd dl rcep dwlnpyn opzc `d

i`ne d`pda zxzenc `ed oicae dcli `ly dl

:opaxcn xawz `nrh

äøåäèårnyn `kdn .zekf dl dlezy `le

'ixn` `le xzl`l da xzen dlrac

da ixwinl epivn ded ikid da xeq` did m`c dl dzlz zekf `ny mipy yly cr oizni

dlz `ny yyeg [epi`] dpi` oern yi`d dwpe inlyexia iax ip`xd oke rxf drxfpe dzwpe

:zxkip dpi`e dlez zekfd c"nk `iz`e zekf
yi
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,äàîè àéäL íéãò dì eàaLå éðà äàîè úøîBàä̈¤¤§¥¨£¦§¤¨¨¥¦¤¦§¥¨
÷etéz ,LBc÷úc énwî àîéìéà ,úîéà íéãò eúàc§¨¥¦¥©¦¥¨¦©¥§¦§¥
íéî àîìLa zøîà éà ,Lec÷c øúáì àlà .ïéleçì§¦¤¨§¨©§©¦¨§©§¦§¨¨©¦
Lec÷ éëå ,àéä áø÷îe Lc÷î úa àîìà ,dúBà ïé÷ãBa§¦¨©§¨©¦§©¦§©¦§¦©
.úôøNð dúçðî éëä íeMîe ,Lec÷ øétL àøwéòî¥¦¨¨©¦©¦¨¦¦§¨¨¦§¤¤
àúléî élbéz ,dúBà ïé÷ãBa íénä ïéà zøîà éà àlà¤¨¦¨§©§¥©©¦§¦¨¦©¥¦§¨
÷etéúå Lec÷ úeòèa àøwéòî Lec÷ éëc òøôîì§©§¥©§¦©¥¦¨¨§¨©§¥
äúpéfL ïBâk ,àzø÷ñécî äãeäé áø øîà .ïéleçì§¦¨©©§¨¦¦§©§¨§¤¦§¨

é÷úî .Lec÷ øétL àøwéòî Lec÷ éëc ,äøæòadì ó ¨£¨¨§¦©¥¦¨¨©¦©©§¦¨
äúpéfL ,dúBà ïéeìî äpeäk éçøét àìäå ,àiLøLî áø©§©§¦¨©£Ÿ¦§¥§¨§©¦¨¤¦§¨
äëøöpL ïBâk ,øîà éMà áø .ïîöò äpeäk éçøétî¦¦§¥§¨©§¨©©¦¨©§¤¦§§¨
àtt áø .dì éìz ätéëa äpeäk éçøét eèàc ,äéá÷ðì¦§¨¤¨§¨¦§¥§¨§¦¨¨¥¨©¨¨

îàãk íìBòì ,øîà÷etéz zøîà÷ãe ,àøwéòî ïðéø ¨©§¨¦§¨§¦©¥¦¨¨§¨¨§©§¥
úøL éìkî ïéàéöBî eøîàé ànL äøéæb ,ïðaøcî ïéleçì§¦¦§©¨¨§¥¨¤¨Ÿ§¦¦¦§¥¨¥
dLc÷ àlL ãò dúçðî úàîèð ,éøî áø áéúî .ìBçì§¥¦©¨¦¦§¥¦§¨¨©¤Ÿ¦§¨
éìëa dLcwMî .äãtúå úBçðnä ìëk àéä éøä ,éìëa¦§¦£¥¦§¨©§¨§¦¨¤¦¤¦§¨¦§¦
àìå õîBwä Lã÷ .óøOúå úBçðnä ìëk àéä éøä£¥¦§¨©§¨§¦¨¥¨©©¤§Ÿ
éøä ,àéä äúnL ãò Bà àeä únL ãò Báéø÷äì ÷étñä¦§¦§©§¦©¤¥©¤¥¨¦£¥
÷étñä àìå õîBwä áø÷ .óøOúå úBçðnä ìëk àéä¦§¨©§¨§¦¨¥¨©©¤§Ÿ¦§¦
éøä ,àéä äúnL ãò Bà àeä únL ãò íéøéL ìBëàì¤¡¦©¦©¤¥©¤¥¨¦£¥
,äléçzî úàa ÷ôqä ìòL ,ìëàúå úBçðnä ìëk àéä¦§¨©§¨§¥¨¥¤©©¨¥¨¨¦§¦¨
àéäL íéãò dì eàa .dì äëìäå d÷éôñ äøték¦§¨§¥¨§¨§¨¨¨¨¥¦¤¦
dúçðî ,ïéîîBæ äéãò eàöîð .úôøNð dúçðî ,äàîè§¥¨¦§¨¨¦§¤¤¦§§¥¤¨§¦¦§¨¨
úéà àì÷ ïéîîBæ íéãò ,zøîà÷ ïéîîBæ íéãò .ïéleç¦¥¦§¦¨¨§©§¥¦§¦¨¨¦
'äøBäè' ,déîòhî åàìå úLL áøc déúååk àéðz .eäì§©§¨§¨¥§©¥¤§¨¦©£¥§¨
àìå 'äøBäèe' .íiä úðéãîa íéãò dì LiL àìå§Ÿ¤¥¨¥¦¦§¦©©¨§¨§Ÿ
úBøæBî da eðzéå eàOiL àìå 'àéä' .úeëæ dì äúìzL¤¨§¨¨§¦§Ÿ¤¦§§¦§¨§
,àkéà àäå Léøc àì å"éåc éäð ,ïBòîL éaøå .äðála©§¨¨§©¦¦§§¦§¨Ÿ¨¦§¨¦¨
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ו עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

 יום שישי כ"א ניסן - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבחסד(

מצד תכונת נפש האדם הרי הוא זקוק לעבודת התפילה.
משיחת אחרון של פסח, ה'תשכ"ט

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc dheq(iyiy meil)

éðà äàîè úøîBàä,dzpify dzcedy -àéäL íéãò dì eàaLå ¨¤¤§¥¨£¦§¤¨¨¥¦¤¦
äàîèiabl xxal yie .ozgpn z` mitxey ,dzpify ecirdy - §¥¨

,dpyna ipyd dxwnd¯ úîéà íéãò eúàcecirde micrd e`a izn §¨¥¦¥©
,dzpifyLBc÷úc énwî àîéìéàdgpnd z` odkd gipdy iptl - ¦¥¨¦©¥§¦§

,dgpnd z` mitxey recn ok m` ,zxy ilka¯ ÷etézdgpnd `vz ¥
ïéleçìzyecwa yecwd xac lk enke ,minca dze` dctiy ici lr §¦

.ezectl xyt`y mincàlàecirdy i`ceLec÷c øúáìixg` - ¤¨§¨©§©
i`y sebd zyecw dilr dlge ,zxy ilka dgpnd z` gipd odkdy

,zyy ax lr `iyewd z` `xnbd zx`an .dzectl xyt`éà¦
dúBà ïé÷ãBa íéî àîìLa zøîàmicr yiy dy`d z` - ¨§©§¦§¨¨©¦§¦¨

ify mirceiy,dzp¯ àéä áø÷îe Lc÷î úa àîìàdzgpny `vnp ©§¨©¦§©¦§©¦
iab lr daxwdle dyecw zeidl die`xe ,zeheq x`y zgpnk `id

,gafnd¯ àøwéòî Lec÷ éëåe`ay iptl zxy ilka dgpedyk okle §¦©¥¦¨¨
,micrdLec÷ øétL,oick sebd zyecw dilr dlg -éëä íeMîe- ©¦©¦¨¦

,dzewydl ozip `le micr jk xg` e`ayk jkitleúôøNð dúçðî¦§¨¨¦§¤¤
.daixwdl ozip `ly oeikzøîà éà àlàmicr yi m`y ,zyy axk ¤¨¦¨§©§

dzpify mirceiydúBà ïé÷ãBa íénä ïéàe`ay xg`l ,ok m` , ¥©©¦§¦¨
,oic zia iptl micrdàøwéòî Lec÷ éëc òøôîì àúléî élbéz¦©¥¦§¨§©§¥©§¦©¥¦¨¨

Lec÷ úeòèadzid dgpnd lr dlgy dyecwdy rxtnl xxazi - §¨©
ici lr dy`d z` wecal ozip did `l onf eze`a xak ixdy ,zerha

,dgpnd z` aixwdl ozip `l `linne ,mind¯ ïéleçì ÷etéúå`vze §¥§¦
.ztxyp dzgpny dpynd dxn` recne ,oilegl dgpnd

,`xnbd zvxznàzø÷ñécî äãeäé áø øîàdpynd zpeek oi` , ¨©©§¨¦¦§©§¨
`l` ,ipelt eze` mr dpey`xl dxzqpy onfa dzpify ecirdyïBâk§

ecirdyäøæòa äúpéfL,dzgpn dycwed xaky xg`lLec÷ éëc ¤¦§¨¨£¨¨§¦©
Lec÷ øétL àøwéòîdyecwdy -,oick dlg dligzn dilr dlgy ¥¦¨¨©¦©

die`x `linne mind ici lr wcaidl dleki dzid onf eze`ay oeik
dxfra dzpif oikn xg`ly ecird xy`k okle ,dgpn aixwdl

,`xnbd dywn .dgpnd ztxyp ,dzewydl daiq oi` dzrneé÷úîó ©§¦
,àiLøLî áø dìd`iady xg`l dxfra dzpify okzi cvik ¨©§©§¦¨

,dzgpnàìäåy `ed oicddúBà ïéeìî äpeäk éçøétdribdyn ©£Ÿ¦§¥§¨§©¦¨
micirny ,`xnbd zvxzn .zepfl dpnn mirpen eidy i`cee ,dxfrl

micrdïîöò äpeäk éçøétî äúpéfL.øîà éMà áø,uxzlïBâk ¤¦§¨¦¦§¥§¨©§¨©©¦¨©§
äéá÷ðì äëøöpL,dl mieelp dpedk igxtd oi` onf eze`ae -eèàc ¤¦§§¨¦§¨¤¨§¨

dì éìz ätéëa äpeäk éçøétdtika miwifgn dpedk igxtd ike - ¦§¥§¨§¦¨¨¥¨
.dzpif onf eze`ae ,mdn jlz `ly dy`x lry

,ax ziiyew lr sqep uexizïðéøîàãk íìBòì ,øîà àtt áø©¨¨¨©§¨¦§¨§¦©
àøwéòîdxizqa dzpify micirny ,dligzn epcnly itk - ¥¦¨¨

,dheq ziyrp dzngny dpey`xdzøîà÷ãezyy ax zrcly §¨¨§©§
xxazd micr e`ay xg`l ixde ,dgpnd ztxyp recn dyw
dzid `l zxy ilka egipdy onfay oeik ,zerha did ycwddy

ok m`e ,dgpn `iadle mind ici lr wcaidl die`x÷etézdgpnd ¥
ïéleçìdf oic .ïðaøcî`ed,dtxeyl exn`yeøîàé ànL äøéæb §¦¦§©¨¨§¥¨¤¨Ÿ§

y ,oileg zeidl zxfeg dgpndy mi`exdìBçì úøL éìkî ïéàéöBî¦¦¦§¥¨¥§
mircei mpi` mde ,oilegl yecw oaxw `ivedle zectl ozipy -

.dyecw dzid `l dgpndy xxazdy
,`tt ax lr `xnbd dywn,éøî áø áéúîm` ,`ziixaa epipy ¥¦©¨¦

dúçðî úàîèðdheqd ly¯ éìëa dLc÷ àlL ãòdegipdy iptl ¦§¥¦§¨¨©¤Ÿ¦§¨¦§¦
,dyecw dilr dlg `l oiicry ,zxy ilkaúBçðnä ìëk àéä éøä£¥¦§¨©§¨

,eycwy iptl e`nhpyäãtúåsqkae ,oilegl `vze sqka dgpnd §¦¨¤

d`nhp m` la` .zxg` dgpn epwi yecwd¯ éìëa dLcwMîdlgy ¦¤¦§¨¦§¦
,oeictl zpzip dpi`y sebd zyecw dilrúBçðnä ìëk àéä éøä£¥¦§¨©§¨

,eycwy xg`l e`nhpyóøOúå.m`õîBwä Lã÷z` odkd gipd - §¦¨¥¨©©¤
,unewd ycwzde zxy ilk jeza dgpndn unewd÷étñä àìå§Ÿ¦§¦

Báéø÷äì,unewd z` xihwdl -àeä únL ãò`linne ,lrad - §©§¦©¤¥
,dxizdl inl oi` ixdy dzewydl jxev oi`àéä äúnL ãò Bà- ©¤¥¨¦

,dheqdúBçðnä ìëk àéä éøädvinwd oia leqt oda rxi`y £¥¦§¨©§¨
,dxhwdlóøOúåxak m` la` .¯ õîBwä áø÷unew z` exihwd §¦¨¥¨©©¤

,dgpnd÷étñä àìåodkdìBëàìd z`Bà àeä únL ãò íéøéL §Ÿ¦§¦¤¡¦©¦©¤¥
àéä äúnL ãò,dze` ewyi `le ,úBçðnä ìëk àéä éøäe`nhpy ©¤¥¨¦£¥¦§¨©§¨

,unewd zxhwd xg`l mdly miixiydìëàúåmipdkl dgpnd §¥¨¥
it lr s` miixiyd milk`p unewd xhwed xak m`y mrhde .dpick

meyn `ed ,dy`d z` ewyi `ly¯ äléçzî úàa ÷ôqä ìòL¤©©¨¥¨¨¦§¦¨
,dy`d dzpif `ny wtqn dgpnd z` miaixwn ixdyäøték¦§¨

dì äëìäå d÷éôñ,zeyrl dilr didy dn dgpnd dzyr - §¥¨§¨§¨¨
,dzewydl ozip didiy dy`d z` dxiykde oick daxwedy ,xnelk
lkn ,`id dzn e` `ed zny iptn dze` ewyi `l dyrnly s`e

m`e .mipdkl miixiyd milk`p ,epick axwedy oaxw lk mewneàä
íéãò dìecirde ,unewd xhwedy iptläàîè àéäL,dzpify - ¨¥¦¤¦§¥¨

úôøNð dúçðîm`e .äéãò eàöîðmr dxzqpy ecirdy micrd - ¦§¨¨¦§¤¤¦§§¥¤¨
enr xzqz `ly dlra dl `piwy ipelt eze`ïéîîBæenfedy - §¦

,mipxwy e`vnpe¯ ïéleç dúçðîoeik ,oilegl z`vei dgpnd ¦§¨¨¦
dxizq icrd zecr dlhay meyn ,zerha dlg dyecwdy xxazny
mewna s`y xn`y `tt ax lr dywe .dheql zaygp dpi`e
m`y ,opaxcn dgpnd z` mitxey zerha lg ycwddy xxazdy
zeidl dgpnd zxfeg oinnef dxizq icrd e`vnpy ote`a recn ,ok

,`xnbd zvxzn .mi`exd iptn mixfeb `le oilegïéîîBæ íéãò¥¦§¦
zøîà÷,minnef e`vnpy micrn dywn dz` -àì÷ ïéîîBæ íéãò ¨¨§©§¥¦§¦¨¨

eäì úéàaeye ,llk dheq dpi` `linne enfedy xacd mqxtzn - ¦§
.oick dycwedy dgpn oilegl `ivedl ozipy xnele zerhl e`ai `l
miyp`d oi`y oeik ,dzpify micr e`ay ote`a wx `id dxifbde
oi` dzpify mirceiy micr yi m`y ,zyy ax ly oica mi`iwa

.zerha did ycwddy mircei mpi` okle ,dze` miwcea mind
déîòhî åàìå úLL áøc déúååk àéðzepick x`ean `ziixaa - ©§¨§¨¥§©¥¤§¨¦©£¥

dy`d d`nhp `l m`e" weqta xn`py .enrhn `l j` zyy ax ly
zexzein '`id dxedhe' milinde ,"rxf drxfpe dzwpe ,`id dxedhe

' ,`ziixad jkn zyxece ,d`nhp `ly aezk xak ixdy¯ 'äøBäè§¨
jynd da miiwzn ,dxedh `idy meyn mindn dlvip m` `weec

,'rxf drxfpe dzwpe' weqtdàìåmeyn dlvip m`íéãò dì LiL §Ÿ¤¥¨¥¦
íiä úðéãîa' .¯ 'äøBäèedlind zligza e"ie ze`d ly xezidn ¦§¦©©¨§¨

,dzpif `ly meyn dlvip m` wx dwepn `idy ,miyxecàìåm` §Ÿ
meyn dlvipúeëæ dì äúìzL'ne .àéä,miyxec 'eàOiL àìå ¤¨§¨¨§¦§Ÿ¤¦§

¯ äðála úBøæBî da eðzéådidy meyn dlvipy dheq hrnl §¦§¨§©§¨¨
dpald xe`l miheg zeehy miypd s`e ,dzpify miaxa mqxetn

.dzxagl zg`d z`f zextqn
,`xnbd zl`eyïBòîL éaøå`l` ,dy`l dlez zekf oi`y xne`y §©¦¦§

,mind ici lr zyprp zekf dl yi m` s` dzpif m`å"éåc éäðz` - §¦§¨
'dxedhe' dlina e"ie ze`d ly xeziidLéøc àìz` yxec epi`y - Ÿ¨¦

mby xaeqe `ziixad ly `pzd lr wleg okle ,e"ie ze`d ly xeziid
eilr dyw j` .dze` miwcea mind zekf dl yi m`àkéà àäå§¨¦¨
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רטו

ביאורים למסכת סוטה דף ו עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

 יום שישי כ"א ניסן - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc dheq(iyiy meil)

éðà äàîè úøîBàä,dzpify dzcedy -àéäL íéãò dì eàaLå ¨¤¤§¥¨£¦§¤¨¨¥¦¤¦
äàîèiabl xxal yie .ozgpn z` mitxey ,dzpify ecirdy - §¥¨

,dpyna ipyd dxwnd¯ úîéà íéãò eúàcecirde micrd e`a izn §¨¥¦¥©
,dzpifyLBc÷úc énwî àîéìéàdgpnd z` odkd gipdy iptl - ¦¥¨¦©¥§¦§

,dgpnd z` mitxey recn ok m` ,zxy ilka¯ ÷etézdgpnd `vz ¥
ïéleçìzyecwa yecwd xac lk enke ,minca dze` dctiy ici lr §¦

.ezectl xyt`y mincàlàecirdy i`ceLec÷c øúáìixg` - ¤¨§¨©§©
i`y sebd zyecw dilr dlge ,zxy ilka dgpnd z` gipd odkdy

,zyy ax lr `iyewd z` `xnbd zx`an .dzectl xyt`éà¦
dúBà ïé÷ãBa íéî àîìLa zøîàmicr yiy dy`d z` - ¨§©§¦§¨¨©¦§¦¨

ify mirceiy,dzp¯ àéä áø÷îe Lc÷î úa àîìàdzgpny `vnp ©§¨©¦§©¦§©¦
iab lr daxwdle dyecw zeidl die`xe ,zeheq x`y zgpnk `id

,gafnd¯ àøwéòî Lec÷ éëåe`ay iptl zxy ilka dgpedyk okle §¦©¥¦¨¨
,micrdLec÷ øétL,oick sebd zyecw dilr dlg -éëä íeMîe- ©¦©¦¨¦

,dzewydl ozip `le micr jk xg` e`ayk jkitleúôøNð dúçðî¦§¨¨¦§¤¤
.daixwdl ozip `ly oeikzøîà éà àlàmicr yi m`y ,zyy axk ¤¨¦¨§©§

dzpify mirceiydúBà ïé÷ãBa íénä ïéàe`ay xg`l ,ok m` , ¥©©¦§¦¨
,oic zia iptl micrdàøwéòî Lec÷ éëc òøôîì àúléî élbéz¦©¥¦§¨§©§¥©§¦©¥¦¨¨

Lec÷ úeòèadzid dgpnd lr dlgy dyecwdy rxtnl xxazi - §¨©
ici lr dy`d z` wecal ozip did `l onf eze`a xak ixdy ,zerha

,dgpnd z` aixwdl ozip `l `linne ,mind¯ ïéleçì ÷etéúå`vze §¥§¦
.ztxyp dzgpny dpynd dxn` recne ,oilegl dgpnd

,`xnbd zvxznàzø÷ñécî äãeäé áø øîàdpynd zpeek oi` , ¨©©§¨¦¦§©§¨
`l` ,ipelt eze` mr dpey`xl dxzqpy onfa dzpify ecirdyïBâk§

ecirdyäøæòa äúpéfL,dzgpn dycwed xaky xg`lLec÷ éëc ¤¦§¨¨£¨¨§¦©
Lec÷ øétL àøwéòîdyecwdy -,oick dlg dligzn dilr dlgy ¥¦¨¨©¦©

die`x `linne mind ici lr wcaidl dleki dzid onf eze`ay oeik
dxfra dzpif oikn xg`ly ecird xy`k okle ,dgpn aixwdl

,`xnbd dywn .dgpnd ztxyp ,dzewydl daiq oi` dzrneé÷úîó ©§¦
,àiLøLî áø dìd`iady xg`l dxfra dzpify okzi cvik ¨©§©§¦¨

,dzgpnàìäåy `ed oicddúBà ïéeìî äpeäk éçøétdribdyn ©£Ÿ¦§¥§¨§©¦¨
micirny ,`xnbd zvxzn .zepfl dpnn mirpen eidy i`cee ,dxfrl

micrdïîöò äpeäk éçøétî äúpéfL.øîà éMà áø,uxzlïBâk ¤¦§¨¦¦§¥§¨©§¨©©¦¨©§
äéá÷ðì äëøöpL,dl mieelp dpedk igxtd oi` onf eze`ae -eèàc ¤¦§§¨¦§¨¤¨§¨

dì éìz ätéëa äpeäk éçøétdtika miwifgn dpedk igxtd ike - ¦§¥§¨§¦¨¨¥¨
.dzpif onf eze`ae ,mdn jlz `ly dy`x lry

,ax ziiyew lr sqep uexizïðéøîàãk íìBòì ,øîà àtt áø©¨¨¨©§¨¦§¨§¦©
àøwéòîdxizqa dzpify micirny ,dligzn epcnly itk - ¥¦¨¨

,dheq ziyrp dzngny dpey`xdzøîà÷ãezyy ax zrcly §¨¨§©§
xxazd micr e`ay xg`l ixde ,dgpnd ztxyp recn dyw
dzid `l zxy ilka egipdy onfay oeik ,zerha did ycwddy

ok m`e ,dgpn `iadle mind ici lr wcaidl die`x÷etézdgpnd ¥
ïéleçìdf oic .ïðaøcî`ed,dtxeyl exn`yeøîàé ànL äøéæb §¦¦§©¨¨§¥¨¤¨Ÿ§

y ,oileg zeidl zxfeg dgpndy mi`exdìBçì úøL éìkî ïéàéöBî¦¦¦§¥¨¥§
mircei mpi` mde ,oilegl yecw oaxw `ivedle zectl ozipy -

.dyecw dzid `l dgpndy xxazdy
,`tt ax lr `xnbd dywn,éøî áø áéúîm` ,`ziixaa epipy ¥¦©¨¦

dúçðî úàîèðdheqd ly¯ éìëa dLc÷ àlL ãòdegipdy iptl ¦§¥¦§¨¨©¤Ÿ¦§¨¦§¦
,dyecw dilr dlg `l oiicry ,zxy ilkaúBçðnä ìëk àéä éøä£¥¦§¨©§¨

,eycwy iptl e`nhpyäãtúåsqkae ,oilegl `vze sqka dgpnd §¦¨¤

d`nhp m` la` .zxg` dgpn epwi yecwd¯ éìëa dLcwMîdlgy ¦¤¦§¨¦§¦
,oeictl zpzip dpi`y sebd zyecw dilrúBçðnä ìëk àéä éøä£¥¦§¨©§¨

,eycwy xg`l e`nhpyóøOúå.m`õîBwä Lã÷z` odkd gipd - §¦¨¥¨©©¤
,unewd ycwzde zxy ilk jeza dgpndn unewd÷étñä àìå§Ÿ¦§¦

Báéø÷äì,unewd z` xihwdl -àeä únL ãò`linne ,lrad - §©§¦©¤¥
,dxizdl inl oi` ixdy dzewydl jxev oi`àéä äúnL ãò Bà- ©¤¥¨¦

,dheqdúBçðnä ìëk àéä éøädvinwd oia leqt oda rxi`y £¥¦§¨©§¨
,dxhwdlóøOúåxak m` la` .¯ õîBwä áø÷unew z` exihwd §¦¨¥¨©©¤

,dgpnd÷étñä àìåodkdìBëàìd z`Bà àeä únL ãò íéøéL §Ÿ¦§¦¤¡¦©¦©¤¥
àéä äúnL ãò,dze` ewyi `le ,úBçðnä ìëk àéä éøäe`nhpy ©¤¥¨¦£¥¦§¨©§¨

,unewd zxhwd xg`l mdly miixiydìëàúåmipdkl dgpnd §¥¨¥
it lr s` miixiyd milk`p unewd xhwed xak m`y mrhde .dpick

meyn `ed ,dy`d z` ewyi `ly¯ äléçzî úàa ÷ôqä ìòL¤©©¨¥¨¨¦§¦¨
,dy`d dzpif `ny wtqn dgpnd z` miaixwn ixdyäøték¦§¨

dì äëìäå d÷éôñ,zeyrl dilr didy dn dgpnd dzyr - §¥¨§¨§¨¨
,dzewydl ozip didiy dy`d z` dxiykde oick daxwedy ,xnelk
lkn ,`id dzn e` `ed zny iptn dze` ewyi `l dyrnly s`e

m`e .mipdkl miixiyd milk`p ,epick axwedy oaxw lk mewneàä
íéãò dìecirde ,unewd xhwedy iptläàîè àéäL,dzpify - ¨¥¦¤¦§¥¨

úôøNð dúçðîm`e .äéãò eàöîðmr dxzqpy ecirdy micrd - ¦§¨¨¦§¤¤¦§§¥¤¨
enr xzqz `ly dlra dl `piwy ipelt eze`ïéîîBæenfedy - §¦

,mipxwy e`vnpe¯ ïéleç dúçðîoeik ,oilegl z`vei dgpnd ¦§¨¨¦
dxizq icrd zecr dlhay meyn ,zerha dlg dyecwdy xxazny
mewna s`y xn`y `tt ax lr dywe .dheql zaygp dpi`e
m`y ,opaxcn dgpnd z` mitxey zerha lg ycwddy xxazdy
zeidl dgpnd zxfeg oinnef dxizq icrd e`vnpy ote`a recn ,ok

,`xnbd zvxzn .mi`exd iptn mixfeb `le oilegïéîîBæ íéãò¥¦§¦
zøîà÷,minnef e`vnpy micrn dywn dz` -àì÷ ïéîîBæ íéãò ¨¨§©§¥¦§¦¨¨

eäì úéàaeye ,llk dheq dpi` `linne enfedy xacd mqxtzn - ¦§
.oick dycwedy dgpn oilegl `ivedl ozipy xnele zerhl e`ai `l
miyp`d oi`y oeik ,dzpify micr e`ay ote`a wx `id dxifbde
oi` dzpify mirceiy micr yi m`y ,zyy ax ly oica mi`iwa

.zerha did ycwddy mircei mpi` okle ,dze` miwcea mind
déîòhî åàìå úLL áøc déúååk àéðzepick x`ean `ziixaa - ©§¨§¨¥§©¥¤§¨¦©£¥

dy`d d`nhp `l m`e" weqta xn`py .enrhn `l j` zyy ax ly
zexzein '`id dxedhe' milinde ,"rxf drxfpe dzwpe ,`id dxedhe

' ,`ziixad jkn zyxece ,d`nhp `ly aezk xak ixdy¯ 'äøBäè§¨
jynd da miiwzn ,dxedh `idy meyn mindn dlvip m` `weec

,'rxf drxfpe dzwpe' weqtdàìåmeyn dlvip m`íéãò dì LiL §Ÿ¤¥¨¥¦
íiä úðéãîa' .¯ 'äøBäèedlind zligza e"ie ze`d ly xezidn ¦§¦©©¨§¨

,dzpif `ly meyn dlvip m` wx dwepn `idy ,miyxecàìåm` §Ÿ
meyn dlvipúeëæ dì äúìzL'ne .àéä,miyxec 'eàOiL àìå ¤¨§¨¨§¦§Ÿ¤¦§

¯ äðála úBøæBî da eðzéådidy meyn dlvipy dheq hrnl §¦§¨§©§¨¨
dpald xe`l miheg zeehy miypd s`e ,dzpify miaxa mqxetn

.dzxagl zg`d z`f zextqn
,`xnbd zl`eyïBòîL éaøå`l` ,dy`l dlez zekf oi`y xne`y §©¦¦§

,mind ici lr zyprp zekf dl yi m` s` dzpif m`å"éåc éäðz` - §¦§¨
'dxedhe' dlina e"ie ze`d ly xeziidLéøc àìz` yxec epi`y - Ÿ¨¦

mby xaeqe `ziixad ly `pzd lr wleg okle ,e"ie ze`d ly xeziid
eilr dyw j` .dze` miwcea mind zekf dl yi m`àkéà àäå§¨¦¨
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יש צורך ללמוד הלכות תלמוד תורה, הן בנגלה דתורה והן בפנימיות התורה.
משיחת אחרון של פסח, ה'תשכ"ט



רטז
ביאורים למסכת סוטה דף ז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

שבת קודש כ"ב ניסן - ַהּיֹום ִׁשְבָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד לָעֹוֶמר )מלכות שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc dheq(ycew zay meil)

m`y ,'dxedh' dlindn yxcp ixd j` -Lédìíéãòúðéãîaíiä ¥¨¥¦¦§¦©©¨
dze` miwcea mind oi`,lr rx my `iven dz` `vnp eixacle

`le dzpify mirceiy micr ,`xnbd zvxzn .zexedhd miypd
ecirdàìàçéëL¯miyp`d exn`iy yeygl oi` okle ,ievn epi` Ÿ§¦¨

.xac dl rxi` `l jk iptny
äðùî,enr dxzqpe ipelt mr xzqiz `ly dlra dl `piwy dy` .

,dzpif `ly zxne` j`ãöékäNBòdì,dzpif m` wecal dlra ¥©¤¨
dëéìBîúéáìïécBúBàaLíB÷î,ea `vnpy -ïéøñBîeåìziad - ¦¨§¥¦¤§¨§¦

lral oicéðLéãéîìzíéîëçiptn ,milyexil jxca eze` exnyiy §¥©§¦¥£¨¦
miyyegyànLàáéäéìòCøcadryn eilr dxeq` `id ixde - ¤¨¨Ÿ¨¤¨©¤¤

,zwleg drc .dxzqpyéaøäãeäéøîBàmipy mikixv eid `l ©¦§¨¥
y meyn ,ezeelldìòaïîàð`eai `lyäéìòmrh x`azi `xnbae . ©£¨¤¡¨¨¤¨

.mzwelgn
àøîâipy lral mixqen oic ziay dpyna x`ean ,`xnbd zwiicn .

,ezeell minkg icinlzéøzeäéàå,lrade migelyd ipy -àä §¥§¦¨
àúìz.milyexil dheqd mr mikled dyelyy `vnp -ìàîé §¨¨¥¨
òéiñîdéìáøìiabl ax ly epicl di`x yi epzpynny xn`p - §©©¥§©
,cegiiøîàcáøäãeäéøîàáø,àìeðLcgiizdl dy`l xzeny §¨©©§¨¨©©Ÿ¨

,miyp` ipy mràlàìáà ,øéòaCøcadxeq` ,xirl uegn - ¤¨¨¦£¨©¤¤
cgiizdlãòàkéàcìLäLyi ,mipy wx eidi m`y meyn ,miyp` ©§¦¨§Ÿ¨

yeyglànLCøèöéãçàïäîåéá÷ðìmewn wegixa zeptzdl jlie ¤¨¦§¨¥¤¨¥¤¦§¨¨
,zeripv meynàöîðåãçàïäîipyd -ãçééúîíòäåøòä¯ §¦§¨¤¨¥¤¦§©¥¦¨¤§¨

lrad mr eglyy ,dpyna x`eany dnne .eilr dxeq`y dy`d
dgec .ax ixack gken ,cg` gilya ic `le migely ipy dy`de

,`xnbdàì¯e ,ax ixacl dpyndn di`x oi`àëädpyna -eðééä Ÿ¨¨©§
àîòè`l` ,cegi xeqi` meyn df oi` ,cg` gily witqn `lyék ©£¨¦

éëéäeåäéìcdéìòéãäñlr eciri ,jxca dlra dilr `eai m`y - ¥¦§¤¡£¥©£¥
.mind z` dze` ewyi `le lecbd oic ziaa jk

,`xnbd zwiicnéãéîìzíéîëçïéà¯icinlz `weec oic zia egly ©§¦¥£¨¦¦
la` ,minkgélekàîìò,miyp` mzq -àì.migley eidàîéì ¥¨§¨Ÿ¥¨

òéiñîdéìCãéàìáøc¯xg` oicl di`x yi epzpynny xn`p §©©¥§¦¨§©
,cegii iabl ax xn`yøîàcáøäãeäéøîààì ,áøeðLxzeny §¨©©§¨¨©©Ÿ¨

,miyp` ipy mr cgiizdl dy`làlàïéøLk¯miyp` mr ¤¨§¥¦
,mixyk miwfgenyìáàïéöeøt¯,zeixra mivexty miyp` mr £¨§¦

eléôàmräøNòénðàì¯miyiiazn mpi`y oeik ,cgiizdl dxeq` £¦£¨¨©¦Ÿ
ok`e .xeqi` icil e`eaiy miyyege ,ipydn cg`äNòîäéä ©£¤¨¨

äeàéöBäåäøNòähîayi` zy` e`ived mivext miyp` dxyr - §¦¨£¨¨§¦¨
epfl ick dhina xirdndnne .xaca miyiiazn mpi`y ixd ,dnr z

,minkg icinlz `weec dy`de lrad mr eglyy dpyna x`eany
,`xnbd dgec .ax ixack gkenàì¯ax ixacl dpyndn di`x oi` Ÿ

e ,el`àëädpyna -eðééäàîòè,minkg icinlz `weec eglyy ¨¨©§©£¨
meynéòãécééeøúàìdéadilr `eal dlra dvexy e`xi m`y - §¨§¥§©§¥¥

.dze` ewyi `l dilr `eai m`y el xnele erpkyl erci ,jxca
,dpyna epipyéaøäãeäéøîBàdìòa'eëåmigely el mixqen oi` , ©¦§¨¥©£¨§

.jxca dilr `eai `ly on`py oeikàéðzéaøäãeäéøîBàdìòa ©§¨©¦§¨¥©£¨
ïîàðz`f cnele ,ìwîøîBçå,äîeäcðàéäLúøëalr dxeq`y - ¤¡¨¦©¨¤©¦¨¤¦§¨¥

ok it lr s` ,zxk eypery xeng xeqi`a dlradìòaïîàðäéìò- ©£¨¤¡©¨¤¨
.dcp `idy onfa dilr `eai `lyäèBñàéäLåàìalr dxeq`y - ¨¤¦§¨

,lw xzei xeqi` `edy e`l xeqi`a lradàììkïkLlrad didiy Ÿ¨¤¥
,`xnbd zl`ey .dilr `eai `ly on`pïðaøå`l lrady mixaeqd §©¨¨

,`xnbd daiyn .xnege lwd lr eaiyi dn ,migily ipy jixve on`p
y mixaeq opaxàéäúðúBpäxeqi`d xneg oia z`ady weligd - ¦©¤¤

ep`y itk oicdy xnel daiqd `ed ,dheqa xeqi`d xnegl dcpa
y ,mixne`äcðúøëc,zxk eyper dilr `a m`y dcp `idyk - ¦¨§¨¥

àøéîçdéìïîéäîe`eai `ly on`p okle eipira xeng xeqi`d - £¦¨¥§¥¨
j` .dilräèBñåàìc`l` xar `l dilr `eai m`e dheq `idyk - ¨§¨

,e`l lràìàøéîçdéìàìå¯ ïîéäîepi` okle ,eipira xeng epi` Ÿ£¦¨¥§Ÿ§¥¨
.micr ipy `la dnr cgiizdl el xeq`e ,dilr `eai `ly on`p

,d`iady `ziixad lr `xnbd dywnéaøåäãeäéìwîøîBçå §©¦§¨¦©¨¤
éúééîdì,xnege lwn on`p lrady cnl dcedi iax ike -àäåéaø ©§¥¨§¨©¦
äãeäééàøwîéúééîdì.weqtn z`f cnly ep`vn ixde -àéðúc §¨¦§¨¥©§¥¨§©§¨

" dheq iabl weqta xn`p ,zxg` `ziixaaàéáäåLéàäúàBzLà §¥¦¨¦¤¦§
ìàïäkäy x`ean ,"ïîäøBzäLéàäecalàéáîúàBzLàdheqd ¤©Ÿ¥¦©¨¨¦¥¦¤¦§

.edeeliy mipy jixv oi`e ,lecbd oic zialìáàeøîàíéîëç- £¨¨§£¨¦
opaxcnïéøñBîBìéðLéãéîìz,íéîëçmiyyegy meynànLàáé §¦§¥©§¦¥£¨¦¤¨¨Ÿ

äéìòCøca.éaøéñBée wlegøîBàmipy jixv oi` opaxcn s` , ¨¤¨©¤¤©¦¦¥
`l` ,edeeliydìòaïîàðäéìòcnele ,dilr `eai `lyz`fìwî ©£¨¤¡¨¨¤¨¦©

øîBçå,äîeäcðàéäLúøëa,dìòaïîàðäéìò,äèBñàéäL ¨¤©¦¨¤¦§¨¥©£¨¤¡¨¨¤¨¨¤¦
åàìa,àììkïkL.on`pyeøîàBì,iqei iaxl minkgàìoi` - §¨Ÿ¨¤¥¨§Ÿ

,ekxetl yiy meyn xnege lwdn cenllíàzøîàäcðadn - ¦¨©§¨§¦¨
meyn `ed on`p dlray dcp iabl epivnyïkLLédìøzéä- ¤¥¥¨¤¥

`eaiy miyyeg `l okle ,zlaehyk onf xg`l el zxzen didzy
,xeqi`a dilrøîàzäèBñaïéàLdìøzéämyn cenll oi` - Ÿ©§¨¤¥¨¤¥

didz dzpify xxazi m` ixdy ,dheq xeqi` iabl mb on`p didiy
.jxca dilr `eaiy yyg xzei yi okle ,mlerl eilr dxeq`øîBàå§¥

" weqtd xne`y itk ,yyg xzei yi dheq iabl oke -íéîíéáeðâ ©¦§¦
e÷zîéBâå,el xeq`d xaca `weec mc`l zewizn yiy ,epiidc ," ¦§¨§

,`ziixad dkiynn .dilr `eai `ly on`p lrad oi` okleéaø©¦
äãeäéïî ,øîBàäøBzäLéàäecalàéáîúàBzLàìàïäkä, §¨¥¦©¨¨¦¥¦¤¦§¤©Ÿ¥

øîàpL"àéáäåLéàäúàBzLàefd `ziixaay ,dyw ok m`e ." ¤¤¡©§¥¦¨¦¤¦§
eli`e ,ecal jlede on`p lrady weqtn cnl dcedi iaxy x`ean
,`xnbd zvxzn .xnege lwn ok cnly x`ean dpey`xd `ziixaa
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תוספות                                                                                                                                                    רש"י

שבת קודש כ"ב ניסן - ַהּיֹום ִׁשְבָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד לָעֹוֶמר )מלכות שבחסד(



ריט

ביאורים למסכת סוטה דף ז עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

שבת קודש כ"ב ניסן - ַהּיֹום ִׁשְבָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד לָעֹוֶמר )מלכות שבחסד(

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

úBàéìè÷å,diptln x`evd z` siwnd hiykz -íéîæðúBòaèå, §©§¦§¨¦§©¨
ïéøéáòîmze` mixiqn -äpnîéãkdìåeðì.dcezy liaya ,øçàå ©£¦¦¦¤¨§¥§©§¨§©©

Ck,ald cbpk cr dcba z` odkd rxwy xg` -àéáîìáçéøöî- ¨¥¦¤¤¦§¦
,lwcd aiaq lcbd aiqn ieyrdBøLB÷åäìòîìäéccî`ly liaya §§§©§¨¦©¤¨

.dhn itlk cer dicba eltiìëåäöBøäúBàøìdpeifaa dheqd z` §¨¨¤¦§
dzyeaaeàaúBàøì,õeçäéãáòîäéúBçôLåy ,éðtîdalLñb ¨¦§¥£¨¤¨§¦§¤¨¦§¥¤¦¨©

ïäa.mdipta dcez `l `idìëåíéLpäúBøzeîdúBàøìzrya ¨¤§¨©¨¦¨¦§¨
,dleeipøîàpL"eøñåðåìkíéLðäàìåäðéNòúäðëúîæklr - " ¤¤¡©§¦©§¨©¨¦§Ÿ©£¤¨§¦©¤§¨

`eal `ly mnvr exnyi ,dheql miyery dn miypd e`xiy ici
.zepfe dnif icil

àøîâ.lecbd oic zial dheqd z` mi`ian eidy ,dpyna epipy
.milyexia,`xnbd zl`eyépäðîéléîoic zia jixv dheq iably - §¨©¥¦¥

,daiyne .mipiic cg`e miray lyøîàéaøàéiçøaàãîbøîàéaø ¨©©¦¦¨©©§¨¨©©¦
éñBééaøaàðéðç,àéúà' deey dxifba micnel -äøBz' 'äøBz,' ¦§©¦£¦¨¨§¨¨¨

áéúkàëädheq iabl -äNòå"dìïäkäúàìkäøBzä"áéúëe §¦¨¨§¨¨¨©Ÿ¥¤¨©¨§¦
íúä`xnn owf iabl -ìò"étäøBzäøLà"EeøBémicnele ,äî ¨¨©¦©¨£¤©
ïlälíéòáLaãçàåzia cbpk dxed m` `weec aiig `xnn owfy - §©¨§¦§¦§¤¨

,lecbd oicóàïàk`id dheqd z`wyd -íéòáLa.ãçàå ©¨§¦§¦§¤¨
,dpyna epipyïéîéiàîeäéìò'eëåewyi `le dcez dzpif m`y ick §©§¦¨¤¨§

,`xnbd dywn .dze`eäðéîøe,CøãkïéîéiànLäéìòàlLäzLz §¦§§¤¤¤§©§¦¨¤¨¤Ÿ¦§¤
CkïéîéiàîäéìòäzLzLy ,íéøîBàdìéza,íàøeøaCìøácä ¨§©§¦¨¤¨¤¦§¤§¦¨¦¦¦¨¨©¨¨

äøBähLzà,dxizqa zlrap `leéãîòìòééøeaCjk lr iknqz - ¤§¨©§¦§¦©§¥
,oeern diiwp z`yéúLe,mdn iwfpiz `le mind z`éôìïéàLíéî §¦§¦¤¥©¦

íéønäïéîBcàlàíñìLáéçðenLìòøNaéç,íàLéíLäkî ©¨¦¦¤¨§©¨¥¤¨©¨¨©¦¥¨©¨
mqd ixd ,gezt xyadeìçìçîãøBéåm` j` ,seblïéàíLäkî, §©§¥§¥¥¨©¨

BðéàìéòBîíeìkxyad jezl lglgn epi`y -,mind ok enke ¥¦§
dpyna ixdy dywe .dzpif `ly dy`l xac miyer `l mixnd

,`xnbd zvxzn .dzyz `ly ick wx dilr mini`ny x`eanàìŸ
àéL÷,ïàk,dzyz `ly ick dilr mini`ny dpyna x`eany dn - ©§¨¨

ok miyer eidíãB÷ä÷çîpLdäléâîjeza myd my da aezky ¤¤¦§£¨§¦¨
zwign z` repnl liaya dzyz `ly dilr mini`n eid okle ,mind

.mydïàkick mb dilr mini`ny `ziixaa x`eany dn - ¨
ok miyer eid ,dzyzyøçàìä÷çîpLdäléâîmy xak wgnpe §©©¤¦§£¨§¦¨

`l dxedh `id m`y ick ,minegpz ixac dl mixne` eid ,myd
.mindn cgtzy zngn dzpify dcez

,dpyna epipyøîBàåäéðôìorneyl i`ck mpi`y mixac'eëå.eðz §¥§¨¤¨§¨
ïðaø,dheql xne` didy mixacd md dnøîBàäéðôìíéøácìL ©¨¨¥§¨¤¨§¨¦¤

äãbäíéNòîeeòøéàLmiaezkeíéáeúkaeyrp xy` ,dxeza - ©¨¨©£¦¤¥§©§¦
minia.íéðBLàøäïBâkweqtd lr dcbd ixac ,øLà"íéîëçeãéâé ¨¦¦§£¤£¨¦©¦

àìåeãçë"íúBáàî`le eilr ecede m`hg z` extq minkgdy - §Ÿ¦£¥£¨
y ,oae`xe dcedi md minkgd .mze` exizqdäãeäéäãBälr `ay §¨¨

xnzàìåLBae ,zecedläîäéä,BôBñe dkfyìçðéiçíìBòäàaä. §Ÿ¤¨¨¨©©¥¨¨©¨
eïáeàøäãBäddla dyrn lràìåLBae ,zecedläîäéä,BôBñ §¥¨§Ÿ¤¨¨

e dkfìçðéiçíìBòä.àaä,dheql mixne` eid mixacd el` oebke ¨©©¥¨¨©¨
,`ziixad zl`ey .dzpif m` zecedl drpkyl ickäîeïøëOdn - ©§¨¨

`xnbd dwiqtn .ecedy dn lr dcedie oae`x elaiwy xkyd
,`ziixad lr dywneäîïøëOdn dl`yy `ziixad zpeek dn - ©§¨¨

,oxkyà÷ãkïðéøîà.`ad mlerd iig elgpy x`azd ixde - ¦§¨¨§¦©
,`xnbd zvxznàlà,dzl`ya `ziixad zpeekäîïøëOelaiwy ¤¨©§¨¨

íìBòaäfäxn`py ,dfd mlera s` mxky elaiw ,`ziixad daiyn . ¨¨©¤
mdilríäì"íãáìäðzðõøàäàìåøáòøæ"íëBúa. ¨¤§©¨¦§¨¨¨¤§Ÿ¨©¨§¨

,`ziixad lr `xnbd zl`eyàîìLaäãeäéaïçkLàéãBàc, ¦§¨¨¦¨©§§¨§¥

áéúëcmipniqd z` xnz eil` dglyykøkiå"äãeäéøîàiåä÷ãö ¦§¦©©¥§¨©Ÿ¤¨§¨
"épnî.dcedy ixd ,àlàïáeàøïìðîéãBàcdcedy ep`vn okid - ¦¤¦¤¨§¥§¨¨§¥

,`xnbd daiyn .ddla dyrna envrnøîàcéaøìàeîLøa §¨©©¦§¥©
éðîçðøîàéaøïðçBé,éàîáéúëcéçé"ïáeàøìàå"úîéúàæå" ©§¨¦¨©©¦¨¨©¦§¦§¦§¥§©¨Ÿ§Ÿ

"äãeäéì,'dcedil z`fe'a dligzne dcedi zkxa dpey dn iptn - ¦¨
y jl xnelìkïúBàíéðLeéäLìàøNéøaãnaeéäåéúBîöòìL ¨¨¨¦¤¨¦§¨¥©¦§¨¨©§¨¤

äãeäémixvnn l`xyi elrdyïéìbìeâîïBøàamilblbzn - §¨§§¨¦¨¨
,oex`a miwxtzneãòãîòLäLîLwáeåéìòíéîçød"awd iptl ©¤¨©Ÿ¤¦¥¨¨©£¦

eøîàBðBaø ,åéðôììLéî ,íìBòíøbïáeàøìäãBäLdyrn lr ¨©§¨¨¦¤¨¦¨©¦§¥¤¨
,ddlaäãeäédced xnz dyrn lr dcen dcedi z` d`xy oeiky - §¨

' dyn xn` df lre ,ddla dyrn lr `edúàæåäãeäéìdcediy - ' §Ÿ¦¨
.miiw ecly oae`x eli`e miwxetn eixa`ãiîòîL''äìB÷'äãeäé ¦¨§©§¨
e ,dcedi lr dyn ly ezlitz dlawzd -ìòdéøáéàìàôLexfge - ©¥¨¥§¨¨

.mxeaig mewnl eixa`àìåäåäà÷ïéìéiòîdéìàzáéúîìàòé÷øc §Ÿ£¨¨§©§¦¥¦§¦§¨¦§¦¨
lltzdy cr ,dlrn ly daiyil dcedi z` eqipkd `l oiicr j` -

dynìàå'Bîò'epàéázdlrn ly daiyil edeqipkde ,.àìåäåäà÷ §¤©§¦¤§Ÿ£¨¨
òãéì÷LîçøèîeàzòîLaéãäaïðaørcei did `l oiicr j` - ¨©¦§©¦§©¦§©§¨©£¥©¨¨

dyn lltzdy cr ,minkgd mr dxez ixaca zzle z`yl dcedi
åéãé'áø'Bìxg`e ,dxez ly dznglna gvpl gk el didiy - ¨¨¨

j` .dxez ixaca zzle z`yl rci ,jk lltzdyàìäåäà÷à÷ìñ Ÿ£¨¨¨§¨
déìàzòîLàaélààúëìéäcxnel dcedi dkef did `l oiicr - ¥§©§¨©¦¨§¦§§¨

dyn lltzdy cr ,dkldl elawziy mixacøæòå'åéøvî'äéäz. §¥¤¦¨¨¦§¤
.e`hg lr dced oae`xy yxetn ixd

,`xnbd dywnàîìLaäãeäééãBàc,dcedy oaen -ékéëéäàìc ¦§¨¨§¨§¥¦¥¦§Ÿ
óøOéz¯ øîz,dztixy drpnp ez`ced ici lryàlàïáeàøänì ¦¨¥¨¨¤¨§¥¨¨

déìéãBàcixde ,dced dn iptn -øîàäåáøúLLéöçóéìòøa) ¥§¥§¨¨©©¥¤¨¦¨©©
(ìàøNéèéøôîc¯ déàèçdcend,sevg `ed ixd `hgy miaxa ¦§¨¥¦§¨¥¤§¥

dced oae`xy ,`xnbd zvxzn .xaca yiiazn `ly d`xnyék¦
éëéäàìceãLçéì¯ éäBçàmig`d x`ya awri ceygi `ly ick ¥¦§Ÿ¥¨§£¦

.ezhin z` elalae e`hg mdy
,dpyna epipyíàäøîàäàîèéðà'eëåxhy lral zpzepe zazek , ¦¨§¨§¥¨£¦§

.izaezk z` izcqtde izipf ea aezkyzòîLdpéîixacn cnlp - ¨§©§¦¨
y dpyndïéáúBkøáBL,`xza `aaa dcedi iax zhiyk `le - §¦¥

z` deelnd el xifgiy cr eaeg z` rxet epi`y xnel deeld lekiy
jka wtzqn epi`e ,aey eze` reazl lkei `ly ick d`eldd xhy
oerhl lekiy iptn ,aegd z` deeld el rxty xaey delnd aezkiy
mixakrd eze` elk`i `ly eini lk xhyd z` xenyl leki epi`y
aiig epi`y lral zazek dy`dy dpyna x`eany dnne .dnecke
,dzaezk z` lral xifgdl dy`d z` mikixvn `le ,daezk dl

.my wlegy iqei iax zhiyk rnynøîàéiaàdpyndn di`x oi` ¨©©©¥
y meyn ,iqei iaxk zxaeqyéðzúòø÷îdpyna zepyl ozip - §¦§¨©©

ic `l ok`e dzaezk z` rexwl dkixvy epiidc ,'dzaezk zrxwn'
,`xnbd zl`ey .xaey zaizkaøîàdéìàáø,iia`làäåúøáBL ¨©¥¨¨§¨¤¤

éðz÷zepyl ozip `le 'dzaezk zxaey' dpyna epipy ixd - ¨¨¥
.zrxewyàlàøîààáø,iqei iaxk zxaeqy dpyndn di`x oi` ¤¨¨©¨¨
y meyníB÷îaïéàLïéáúBkäaeúk¯ ïðé÷ñòlr dxaic dpynd §¨¤¥§¦§¨¨§¦©

zpwz lr mikneq `l` ,dy`l daezk aezkl `ly ebdpy mewn
oi`y dfk mewnae ,daezk dl aiig dyxib e` lrad zn m`y minkg

xaey el aezkz dcedi iax itl mb ,rexwl daezk
,dpyna epipyì dúBà ïéìòî éðà äøBäè äøîà íàå.çøæî éøòL §¦¨§¨§¨£¦©£¦¨§©£¥¦§¨

,`xnbd dywn¯ dúBà ïéìòîyiy dxfrl uegn dziid `id ike ©£¦¨
,myl dzelrdl jxev
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      ¨®Ÿ¨¨³§¨Æ¦½̈§¦¬Ÿ§−̈§©¥«


  :האויבים גמולות על  להשיב כדת
 :ישלם עליהם להשיב כדת  

: אויביו על  צרה ,נס ל ' בו  נפלאות
י) (לעיל  כמו  בעץ כתולעת בו  אוכלת בו  נוססה ד "א

נוסס: כמסוס והיה    שציון זמן  כל 
סא"א): הגואל  בא  לא עדיין  חריבה  

 אף כי ואקיים להם בריתי כרתי זה בדבר 
מהם: תורתי תשכח  לא בגלותם

    כ גססין , מלכים על  של  סלים
אמונות: תהיינה    תחזין בכן 

ותנהרין :  : לבך וירחב ויתמה
   :מערבא עותר  ליך  יתחלף ארי

 :כוכביא דפלחי נכסי :רוב
 קלה בכרה וכן  בחורים גמלים הם מדין  הוגני

ב): ועפר (ירמיה עיפה מדין  מבני הם גם
כה): (בראשית

 
(ÁÈ).˙ÂÏÂÓ‚ ÏÚÎ תשלום על קנאה שלבש כמו  לומר  רצה 

אשר על קנאה  ילבש עתה כן  מאז אשר  ישראל צוררי גמולות 
לצריו : חמה ÂÈÈÂ‡Ï.ישלם ÏÂÓ‚: במ "ש הדבר  ÌÈÈ‡Ï.כפל

שהרעו  מה גמול ישלם ממרחק  הים באיי להיושבים אף 
וממזרח :ÚÓÓ.(ËÈ)לישראל : ממערב מה' יפחדו העולם כל 

.ˆ ‰Î ‡È ÈÎ יבוא אשר  יראו  כי מה' יפחדו זה בעבור  ר "ל
רוח  ואז כנהר יבוא ובמרוצה ישראל  בארץ  הצר שהוא ומגוג  גוג

מה ': יפחדו ולכן העולם מן ותכלנו  בו נוססה ÔÂÈˆÏ(Î)ה' ‡Â
.Ï‡Â‚: המשיח מלך והוא לציון  הגואל יבוא  Ú˘Ùאז  È˘ÏÂ

.˜ÚÈ וישובו הכלל מן שיצאו  יעקב מבני אותם גם ר "ל
ויגאלם: המשיח  יבוא להם  גם È˙È.(Î‡)מפשעם ˙‡Ê È‡Â

היא  מה על  ופירש  ה' אמר עמהם  ברית אכרות  זאת על הנה  ר"ל
ודברי ישראל אתה עליך  השורה הנבואה רוח  ואמר הברית
מפיך  יסורו  לא אלה שתי  הנה ללמדם  בפיך שמתי  אשר  התורה
הדורות: כל  סוף עד עולם ועד  מעתה ימושו  שלא ה' אמר כן  וכו '

(‡).ÈÂ‡ ÈÓÂ˜ ההארה לך בא כי  והאירי קומי  ירושלים את
והטובה: השמחה על  משל והוא  לך ÂÎÂ'.הראויה '‰ „ÂÎÂ

בך: ותשרה עליך יגלה  השכינה ‡ı.()ר "ל  ‰ÒÎÈ:בעולם יתרבו  צרות לומר  ÌÈÓ‡Ï.רצה ÏÙÚÂ: במ "ש הדבר ÁÊÈכפל
הישועה:‰'. אור  לך ÂÎÂ'.יאיר  Â„ÂÎÂ:עליך השכינה  ישרה  עיניהם:ÍÂ‡Ï.(‚)ר"ל תאיר ואתה ה' דרכי ילמדו ממך ר "ל 

.'ÂÎÂ ÌÈÎÏÓÂ:במ "ש הדבר  אליך :˘‡È.(„)כפל ובאו נקבצו אנשיך כל  איך וראי מסביב  עיניך שאי  ירושלים ˆ„את ÏÚ
.‰Ó‡˙:( מט (לעיל  אומניך מלכים והיו  שכתוב  וכמה ובחיקם המלכים צד  על מגודלת תהיה מהן אחת  ˙È‡.(‰)כל Ê‡ את

השמחה : מרוב  פניך ויאיר  צד  מכל  באים פתאום :ÁÙÂ„.בניך טובה  אליו  בבוא מפחד וכאלו  נבהל להיות האדם ÁÂ.דרך 
והשמחה : הטובה  רוב בעבור  לבך ÍÙ‰È.יתרחב  ÈÎ.לך לבא יתהפך המערב  בפאת השוכנים  העכו "ם  עושר  כפל ÏÈÁהמון וכו '.

במ "ש : ‚ÌÈÏÓ.(Â)הדבר  ˙ÚÙ˘: הארץ ויכסו למנחה לך יביאו  גמלים  ÔÈ„Ó.רבוי ÈÎ:ועיפה ממדין הבאים בחורים גמלים
.Â‡ÂÈ ‡˘Ó ÌÏÂÎ:'ה תהלות ויספרו יבשרו לארצם ובבואם לה' למנחה ולבונה זהב עמהם וישאו אליך יבואו שבא בני  כל 

 
(ÁÈ).ÌÏ˘È ÏÚÎ ˙ÂÏÂÓ‚ ÏÚÎגמור לדמיון  כפי "ן שני באו 

כעמך כעמי כב)וכן המעשה:‚ÂÏÂÓ˙.:(מ"א שכר  תשלום ענין 
(ËÈ).Â‡ÈÂ:יו"ד חסר  והוא יראה Â.מלשון ‰ÒÒÂ אוכלת

נוסס  כמסוס והיה  כמו בעץ כתולעת י )בו  ÌÂ‡.(Î):(לעיל 
אמירה: אחריÈÁÂ.(Î‡)ענין  והיה כמו הנבואה יקרא כן

רוחי את אשפוך ג)כן  ימישÂ˘ÂÓÈ.:(יואל  לא כמו  הסרה ענין
הענן  יג)עמוד :(שמות

().ÏÙÚÂ:הענן נגדו ÂÏ‚‰.(‚)עב  מנוגה כמו  הארה ענין
יח) זריחה:ÍÁÊ.:(תהלים ˆ„.(„)מלשון ÏÚ הקטן לשאת הדרך 
צדו : את ˙‡Ó‰.על אומן  ויהי  כמו  קטנים בנים גידול ענין

ב)הדסה ראיה:˙È‡.(‰):(אסתר  הארה ‰Â˙.מלשון ענין 
נהרה  עליו תופע ואל ג)כמו אוהב‰ÔÂÓ.(איוב ומי  כמו  רבוי ענין .

ה)בהמון מערב :ÌÈ.:(קהלת בלעÏÈÁ.פאת  חיל כמו עושר ענין
כ ) סוסיו ˘ÚÙ˙.(Â):(איוב משפעת  כמו  רבוי כו )ענין :(יחזקאל 
.ÈÎקלה בכרה כמו בחורים ב)גמלים  מין ÂÏÂ‰.:(ירמיה שם

הקטורת: מסממני  הוא חדשות:Â˘È.בושם ספור ענין
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(È)   שהוא ועטישה עטישה בכל 

אור : ותזרח  יהל  נרו מתעטש בהלו  כט)כמו  :(לעיל
   כדמדומי ומאירות זורחות עיניו 

מתאדמת: שהשמש בקר  לעת כמו  (È‡)חמה
ממנו : היוצאת מלהבת   לפידים

מפיו : יוצאות :לפידים פתרונו כמו 
בלע"ז : אישקמוצי"ר  שוינ "ט  עניינו  (È)לפי

 : עשן שמעלה האש על  נפוח  כסיר 
נפוח  דוד  כמו  הוא חרש כלי לשון  עניינו  לפי פתרונו 

שנא' א)כענין  רואה:(ירמיה אני נפוח  (È‚)סיר 
  דולקות ולהבות ולוהטות בוערות גחלים

מפיו : (È„)יוצאות  :גבורה
  מתירא שאינו  לפניו  ועצבון  דאבון  שאין 

ושמחה: דיצה ל ' תדוץ בריה, (ÂË)משום 
 נעשין הן  שהדגים בזו  זו  ותכופות נדבקות

גדול  ובדג בזו  זו  ומדובקות בבשרו  חתיכות חתיכות
זו  על  זו  שוכבות כשהן  חתיכות נראות מבושל  כשהוא

דבר  תחלה המלה סדור  הולך  וכן  זו  אצל  וזו 
וחוזק  בשרו  בחתיכות כן  ואחר  לויתן  של  בקשקשותיו 
פלויי  פלאי כמו  וי"ל  חתיכות כפילות ל ' מפלי לבו ,

גמ ' כא)שבל ' דבקו (נדה חתיכותיו , ביקועי ביקוע לשון 
וכן  דבקה לחכם ולשונם כמו  קטן  בקמץ קמוצה בי"ת

פסוק: וסוף באתנחתא הרבה  ומפל מפל  כל 
זה, מעל  זה יתפרד  ולא ימוט  לא אשר  זה על  זה יצוק
יצוק  ירד  מן  ירוד  כמו  עשוי ל ' והוא מוצק לשון  יצוק

ידע: מן  ידוע יצק (ÊË)מן     לבו
הבנין  ביסוד  ונתונה הקבוע' כאבן  ומיוסד  חזק בקרבו 

בחוזק:   לבו שמיוסד  מלתו  כופל 
רכב  פלח  של  בתחתיתו  שנתון  ריחיים של  כפלח  וקבוע
ושל  וטוחן  ומתגלגל  סובב הוא שלמעלה רכב שפלח 
לא  אשר  במקומו  הוא קבוע כי ממקומו  זז  אינו  מטה

שנאמר  פלח  נקרא הוא ט)ימוט  אשה (שופטים ותשלך 
קרוי  שלמטה ואת אבימלך  ראש על  רכב פלח  אחת

תחתית: פלח 

 
(È).ÂÈ˙Â˘ÈËÚאור תזריח  העיטוש  בעת ממנו היוצא  ההבל

וכאלו  אש  מלא היה כאלו הטבעי חום בו  גברה  כ"כ ור "ל
קר : הוא  הדגים טבע  כי ועם ההבל  יוציא בעת ויאיר  יבריק 

.ÂÈÈÚÂ: השחר כבקיעת ומזהירים רחבים עיניו  בקיעות
(‡È).ÂÎÂÏ‰È ÌÈ„ÈÙÏ כאלו פיו  הבל  יחומם הטבעי  חום מרוב

וכפל  ממנו  נשלכים ניצוצות וכאלו  מפיו הולכים אש  לפידי 
הענין : להפלגת מנחיריו ÂÈÈÁÓ.(È)הדבר  היוצא ההבל

היוצא  ההבל  אל  הוא ודומה החום  לגודל  כעשן  ונראה  רב  הוא
רב : הבל  אז  שמעלה ומרתיח  נופח  כשיהיה והאגמון  הדוד מן

(‚È).Â˘Ù: מפיו יוצא  להב  וכאלו אש  כגחלי  תלהט  נשימתו 
(„È).Â‡Âˆ בכל חלש  היותר  המקום הוא הצואר  כי עם

והחוזק: העוז  יתמיד בצוארו  אבל אשרÂÈÙÏÂ.בע "ח  החזה 
חזקה  היא כ"כ ר "ל העצבון את תשמח  הצואר לפני  היא
יזיקנה: דבר אין כי  מכאוב  מדבר תעצב  לא  עד  ומשומרת

(ÂË).Â˘ ÈÏÙÓ כאלו בזה זה  דבוקים המה בשרו חתיכות 
ימוטו  כאשר  מזה זה ימוט  ולא אחת ביציקה עליו ניצק  היה
זה  חתיכות להיות הדגים בשר דרך כי  הדגים  ביתר  החתיכות 

מזה: זה אותם לפרוד  ונוח  זה  ÂˆÈ˜.(ÊË)על ÂÏ הוא לבו 
בע"ח : ביתר  כמו  לא  חלל מבלי  אבן כמו אחת ÁÏÙÎביציקה 

.˙È˙Á˙ שאין מתחת  אשר  הרחים אבן כמו  אחת ביציקה הוא
הנקב במקום  מה  חלל  בו שיש  העליון  משא"כ  כלל חלל  בו

בה: דרך  התבואה  שיורד

 
(È).ÂÈ˙Â˘ÈËÚ אמרו וכן  בדרז "ל ידוע  עטוש  לשון 

בתפלתו  כד )המתעטש  נרו ˙‰Ï.:(ברכות בהלו כמו תזריח 
כט) אורÈÙÚÙÚÎ.:(לעיל  לבקיעת והושאל העין  אישון הוא

שחר  בעפעפי וכן ג)השחר העץÌÈ„ÈÙÏ.(È‡):(לעיל  הוא
יבער כלפיד וכן  האש  מן  יבער  הוא ואף  האש  בו  שמנדדים 

סב) דומה:È„Â„ÈÎ.:(ישעי ' לו ואין ניצוצות ÂËÏÓ˙È.עניינו
יוטל: מראיו אל כמו  האףÂÈÈÁÓ.(È)יושלכו  נקבי הם

אימה נחרו  הוד  לט)כמו בסירות Â„Î„.:(לעיל  כמו  כקדרה 
לב)ובדודים אניÁÂÙ.:(דה"ב נפוח  סיר  כמו רתיחה מעלה

א)רואה  ואבעבועות:(ירמיה נפוחים מעלה כי כן ויקרא 
.ÔÂÓ‚‡Â:הבשול מכלי כלי הנשימה Â˘Ù.(È‚)הם  על 

שאלה: בדרך ורבים ‚ÌÈÏÁ.יאמר  הדמיון  כ"ף בחסרון
כן: הרים ˙Ë‰Ï.נמצאים תלהט  כמו  ותשרף (תהלים תבער 

התמדה :ÔÈÏÈ.(È„)שלהבת :‰ÏÂ.:פג) תגיל ˙„ıÂ.ענין
משוש  אתה  שישו  כי סו )ותשמח  דוצו :(ישעי ' „‡‰.תרגומו

נפש  ודאבון כמו כח)עצבון  הבקיעÈÏÙÓ.(ÂË):(דברים ענין
פילי  ביה אית  ובדרז "ל מד )וההבדל ללשון (פסחים קרוב  והוא 

ה ' יפלה יא)אשר והבדלה:(שמות הפרשה  ענין ËÂÓÈ.שהוא
נטיה: רכבÁÏÙÎ.(ÊË)מל ' פלח  וכן הרחים אבן יקרא כן

ט) כליותי(שופטים יפלח  כמו בקוע ענין  הוא פלח  (לעיל כי

מאבן יז ) נבקעו כאלו נראים והתחתון העליון  הרחיים ואבני
אחת:



רכי     
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  :האויבים גמולות על  להשיב כדת
 :ישלם עליהם להשיב כדת  

: אויביו על  צרה ,נס ל ' בו  נפלאות
י) (לעיל  כמו  בעץ כתולעת בו  אוכלת בו  נוססה ד "א

נוסס: כמסוס והיה    שציון זמן  כל 
סא"א): הגואל  בא  לא עדיין  חריבה  

 אף כי ואקיים להם בריתי כרתי זה בדבר 
מהם: תורתי תשכח  לא בגלותם

    כ גססין , מלכים על  של  סלים
אמונות: תהיינה    תחזין בכן 

ותנהרין :  : לבך וירחב ויתמה
   :מערבא עותר  ליך  יתחלף ארי

 :כוכביא דפלחי נכסי :רוב
 קלה בכרה וכן  בחורים גמלים הם מדין  הוגני

ב): ועפר (ירמיה עיפה מדין  מבני הם גם
כה): (בראשית

 
(ÁÈ).˙ÂÏÂÓ‚ ÏÚÎ תשלום על קנאה שלבש כמו  לומר  רצה 

אשר על קנאה  ילבש עתה כן  מאז אשר  ישראל צוררי גמולות 
לצריו : חמה ÂÈÈÂ‡Ï.ישלם ÏÂÓ‚: במ "ש הדבר  ÌÈÈ‡Ï.כפל

שהרעו  מה גמול ישלם ממרחק  הים באיי להיושבים אף 
וממזרח :ÚÓÓ.(ËÈ)לישראל : ממערב מה' יפחדו העולם כל 

.ˆ ‰Î ‡È ÈÎ יבוא אשר  יראו  כי מה' יפחדו זה בעבור  ר "ל
רוח  ואז כנהר יבוא ובמרוצה ישראל  בארץ  הצר שהוא ומגוג  גוג

מה ': יפחדו ולכן העולם מן ותכלנו  בו נוססה ÔÂÈˆÏ(Î)ה' ‡Â
.Ï‡Â‚: המשיח מלך והוא לציון  הגואל יבוא  Ú˘Ùאז  È˘ÏÂ

.˜ÚÈ וישובו הכלל מן שיצאו  יעקב מבני אותם גם ר "ל
ויגאלם: המשיח  יבוא להם  גם È˙È.(Î‡)מפשעם ˙‡Ê È‡Â

היא  מה על  ופירש  ה' אמר עמהם  ברית אכרות  זאת על הנה  ר"ל
ודברי ישראל אתה עליך  השורה הנבואה רוח  ואמר הברית
מפיך  יסורו  לא אלה שתי  הנה ללמדם  בפיך שמתי  אשר  התורה
הדורות: כל  סוף עד עולם ועד  מעתה ימושו  שלא ה' אמר כן  וכו '

(‡).ÈÂ‡ ÈÓÂ˜ ההארה לך בא כי  והאירי קומי  ירושלים את
והטובה: השמחה על  משל והוא  לך ÂÎÂ'.הראויה '‰ „ÂÎÂ

בך: ותשרה עליך יגלה  השכינה ‡ı.()ר "ל  ‰ÒÎÈ:בעולם יתרבו  צרות לומר  ÌÈÓ‡Ï.רצה ÏÙÚÂ: במ "ש הדבר ÁÊÈכפל
הישועה:‰'. אור  לך ÂÎÂ'.יאיר  Â„ÂÎÂ:עליך השכינה  ישרה  עיניהם:ÍÂ‡Ï.(‚)ר"ל תאיר ואתה ה' דרכי ילמדו ממך ר "ל 

.'ÂÎÂ ÌÈÎÏÓÂ:במ "ש הדבר  אליך :˘‡È.(„)כפל ובאו נקבצו אנשיך כל  איך וראי מסביב  עיניך שאי  ירושלים ˆ„את ÏÚ
.‰Ó‡˙:( מט (לעיל  אומניך מלכים והיו  שכתוב  וכמה ובחיקם המלכים צד  על מגודלת תהיה מהן אחת  ˙È‡.(‰)כל Ê‡ את

השמחה : מרוב  פניך ויאיר  צד  מכל  באים פתאום :ÁÙÂ„.בניך טובה  אליו  בבוא מפחד וכאלו  נבהל להיות האדם ÁÂ.דרך 
והשמחה : הטובה  רוב בעבור  לבך ÍÙ‰È.יתרחב  ÈÎ.לך לבא יתהפך המערב  בפאת השוכנים  העכו "ם  עושר  כפל ÏÈÁהמון וכו '.

במ "ש : ‚ÌÈÏÓ.(Â)הדבר  ˙ÚÙ˘: הארץ ויכסו למנחה לך יביאו  גמלים  ÔÈ„Ó.רבוי ÈÎ:ועיפה ממדין הבאים בחורים גמלים
.Â‡ÂÈ ‡˘Ó ÌÏÂÎ:'ה תהלות ויספרו יבשרו לארצם ובבואם לה' למנחה ולבונה זהב עמהם וישאו אליך יבואו שבא בני  כל 

 
(ÁÈ).ÌÏ˘È ÏÚÎ ˙ÂÏÂÓ‚ ÏÚÎגמור לדמיון  כפי "ן שני באו 

כעמך כעמי כב)וכן המעשה:‚ÂÏÂÓ˙.:(מ"א שכר  תשלום ענין 
(ËÈ).Â‡ÈÂ:יו"ד חסר  והוא יראה Â.מלשון ‰ÒÒÂ אוכלת

נוסס  כמסוס והיה  כמו בעץ כתולעת י )בו  ÌÂ‡.(Î):(לעיל 
אמירה: אחריÈÁÂ.(Î‡)ענין  והיה כמו הנבואה יקרא כן

רוחי את אשפוך ג)כן  ימישÂ˘ÂÓÈ.:(יואל  לא כמו  הסרה ענין
הענן  יג)עמוד :(שמות

().ÏÙÚÂ:הענן נגדו ÂÏ‚‰.(‚)עב  מנוגה כמו  הארה ענין
יח) זריחה:ÍÁÊ.:(תהלים ˆ„.(„)מלשון ÏÚ הקטן לשאת הדרך 
צדו : את ˙‡Ó‰.על אומן  ויהי  כמו  קטנים בנים גידול ענין

ב)הדסה ראיה:˙È‡.(‰):(אסתר  הארה ‰Â˙.מלשון ענין 
נהרה  עליו תופע ואל ג)כמו אוהב‰ÔÂÓ.(איוב ומי  כמו  רבוי ענין .

ה)בהמון מערב :ÌÈ.:(קהלת בלעÏÈÁ.פאת  חיל כמו עושר ענין
כ ) סוסיו ˘ÚÙ˙.(Â):(איוב משפעת  כמו  רבוי כו )ענין :(יחזקאל 
.ÈÎקלה בכרה כמו בחורים ב)גמלים  מין ÂÏÂ‰.:(ירמיה שם

הקטורת: מסממני  הוא חדשות:Â˘È.בושם ספור ענין
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(È)   שהוא ועטישה עטישה בכל 

אור : ותזרח  יהל  נרו מתעטש בהלו  כט)כמו  :(לעיל
   כדמדומי ומאירות זורחות עיניו 

מתאדמת: שהשמש בקר  לעת כמו  (È‡)חמה
ממנו : היוצאת מלהבת   לפידים

מפיו : יוצאות :לפידים פתרונו כמו 
בלע"ז : אישקמוצי"ר  שוינ "ט  עניינו  (È)לפי

 : עשן שמעלה האש על  נפוח  כסיר 
נפוח  דוד  כמו  הוא חרש כלי לשון  עניינו  לפי פתרונו 

שנא' א)כענין  רואה:(ירמיה אני נפוח  (È‚)סיר 
  דולקות ולהבות ולוהטות בוערות גחלים

מפיו : (È„)יוצאות  :גבורה
  מתירא שאינו  לפניו  ועצבון  דאבון  שאין 

ושמחה: דיצה ל ' תדוץ בריה, (ÂË)משום 
 נעשין הן  שהדגים בזו  זו  ותכופות נדבקות

גדול  ובדג בזו  זו  ומדובקות בבשרו  חתיכות חתיכות
זו  על  זו  שוכבות כשהן  חתיכות נראות מבושל  כשהוא

דבר  תחלה המלה סדור  הולך  וכן  זו  אצל  וזו 
וחוזק  בשרו  בחתיכות כן  ואחר  לויתן  של  בקשקשותיו 
פלויי  פלאי כמו  וי"ל  חתיכות כפילות ל ' מפלי לבו ,

גמ ' כא)שבל ' דבקו (נדה חתיכותיו , ביקועי ביקוע לשון 
וכן  דבקה לחכם ולשונם כמו  קטן  בקמץ קמוצה בי"ת

פסוק: וסוף באתנחתא הרבה  ומפל מפל  כל 
זה, מעל  זה יתפרד  ולא ימוט  לא אשר  זה על  זה יצוק
יצוק  ירד  מן  ירוד  כמו  עשוי ל ' והוא מוצק לשון  יצוק

ידע: מן  ידוע יצק (ÊË)מן     לבו
הבנין  ביסוד  ונתונה הקבוע' כאבן  ומיוסד  חזק בקרבו 

בחוזק:   לבו שמיוסד  מלתו  כופל 
רכב  פלח  של  בתחתיתו  שנתון  ריחיים של  כפלח  וקבוע
ושל  וטוחן  ומתגלגל  סובב הוא שלמעלה רכב שפלח 
לא  אשר  במקומו  הוא קבוע כי ממקומו  זז  אינו  מטה

שנאמר  פלח  נקרא הוא ט)ימוט  אשה (שופטים ותשלך 
קרוי  שלמטה ואת אבימלך  ראש על  רכב פלח  אחת

תחתית: פלח 

 
(È).ÂÈ˙Â˘ÈËÚאור תזריח  העיטוש  בעת ממנו היוצא  ההבל

וכאלו  אש  מלא היה כאלו הטבעי חום בו  גברה  כ"כ ור "ל
קר : הוא  הדגים טבע  כי ועם ההבל  יוציא בעת ויאיר  יבריק 

.ÂÈÈÚÂ: השחר כבקיעת ומזהירים רחבים עיניו  בקיעות
(‡È).ÂÎÂÏ‰È ÌÈ„ÈÙÏ כאלו פיו  הבל  יחומם הטבעי  חום מרוב

וכפל  ממנו  נשלכים ניצוצות וכאלו  מפיו הולכים אש  לפידי 
הענין : להפלגת מנחיריו ÂÈÈÁÓ.(È)הדבר  היוצא ההבל

היוצא  ההבל  אל  הוא ודומה החום  לגודל  כעשן  ונראה  רב  הוא
רב : הבל  אז  שמעלה ומרתיח  נופח  כשיהיה והאגמון  הדוד מן

(‚È).Â˘Ù: מפיו יוצא  להב  וכאלו אש  כגחלי  תלהט  נשימתו 
(„È).Â‡Âˆ בכל חלש  היותר  המקום הוא הצואר  כי עם

והחוזק: העוז  יתמיד בצוארו  אבל אשרÂÈÙÏÂ.בע "ח  החזה 
חזקה  היא כ"כ ר "ל העצבון את תשמח  הצואר לפני  היא
יזיקנה: דבר אין כי  מכאוב  מדבר תעצב  לא  עד  ומשומרת

(ÂË).Â˘ ÈÏÙÓ כאלו בזה זה  דבוקים המה בשרו חתיכות 
ימוטו  כאשר  מזה זה ימוט  ולא אחת ביציקה עליו ניצק  היה
זה  חתיכות להיות הדגים בשר דרך כי  הדגים  ביתר  החתיכות 

מזה: זה אותם לפרוד  ונוח  זה  ÂˆÈ˜.(ÊË)על ÂÏ הוא לבו 
בע"ח : ביתר  כמו  לא  חלל מבלי  אבן כמו אחת ÁÏÙÎביציקה 

.˙È˙Á˙ שאין מתחת  אשר  הרחים אבן כמו  אחת ביציקה הוא
הנקב במקום  מה  חלל  בו שיש  העליון  משא"כ  כלל חלל  בו

בה: דרך  התבואה  שיורד

 
(È).ÂÈ˙Â˘ÈËÚ אמרו וכן  בדרז "ל ידוע  עטוש  לשון 

בתפלתו  כד )המתעטש  נרו ˙‰Ï.:(ברכות בהלו כמו תזריח 
כט) אורÈÙÚÙÚÎ.:(לעיל  לבקיעת והושאל העין  אישון הוא

שחר  בעפעפי וכן ג)השחר העץÌÈ„ÈÙÏ.(È‡):(לעיל  הוא
יבער כלפיד וכן  האש  מן  יבער  הוא ואף  האש  בו  שמנדדים 

סב) דומה:È„Â„ÈÎ.:(ישעי ' לו ואין ניצוצות ÂËÏÓ˙È.עניינו
יוטל: מראיו אל כמו  האףÂÈÈÁÓ.(È)יושלכו  נקבי הם

אימה נחרו  הוד  לט)כמו בסירות Â„Î„.:(לעיל  כמו  כקדרה 
לב)ובדודים אניÁÂÙ.:(דה"ב נפוח  סיר  כמו רתיחה מעלה

א)רואה  ואבעבועות:(ירמיה נפוחים מעלה כי כן ויקרא 
.ÔÂÓ‚‡Â:הבשול מכלי כלי הנשימה Â˘Ù.(È‚)הם  על 

שאלה: בדרך ורבים ‚ÌÈÏÁ.יאמר  הדמיון  כ"ף בחסרון
כן: הרים ˙Ë‰Ï.נמצאים תלהט  כמו  ותשרף (תהלים תבער 

התמדה :ÔÈÏÈ.(È„)שלהבת :‰ÏÂ.:פג) תגיל ˙„ıÂ.ענין
משוש  אתה  שישו  כי סו )ותשמח  דוצו :(ישעי ' „‡‰.תרגומו

נפש  ודאבון כמו כח)עצבון  הבקיעÈÏÙÓ.(ÂË):(דברים ענין
פילי  ביה אית  ובדרז "ל מד )וההבדל ללשון (פסחים קרוב  והוא 

ה ' יפלה יא)אשר והבדלה:(שמות הפרשה  ענין ËÂÓÈ.שהוא
נטיה: רכבÁÏÙÎ.(ÊË)מל ' פלח  וכן הרחים אבן יקרא כן

ט) כליותי(שופטים יפלח  כמו בקוע ענין  הוא פלח  (לעיל כי

מאבן יז ) נבקעו כאלו נראים והתחתון העליון  הרחיים ואבני
אחת:
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‡éòéáøä íBéì úàOð äìeúa,éLéîçä íBéì äðîìàå;úBøéòa ïéáLBé ïéðéã éza úaMa íéîòtL,éðMä íBia §¨¦¥§¨§¦¦§©§¨¨§©£¦¦¤©£©¦©©¨¨¥¦¦§¦¨£¨©©¥¦
éLéîçä íBiáe,íéìeúa úðòè Bì äéä íàL,ïéc úéáì íékLî äéä. ©©£¦¦¤¦¨¨©£©§¦¨¨©§¦§¥¦

·äìeúa–íéúàî dúaúk,äðîìàå–äðî.äðîìà äìeúa,äLeøb,ïéñeøàä ïî äöeìçå–íéúàî ïúaúk, §¨§ª¨¨¨©¦§©§¨¨¨¤§¨©§¨¨§¨©£¨¦¨¥¦§ª¨¨¨©¦
íéìeúa úðòè ïäì Léå.äçôMäå äéeáMäå úøBibä,eøøçzLpLå eøibúpLå ecôpL,GL úBðaî úBúeçtíéðL L §¥¨¤©£©§¦©¦¤§©§¨§©¦§¨¤¦§§¤¦§©§§¤¦§©§§§¦§¨¨¦

ãçà íBéå–íéúàî ïúaúk,íéìeúa úðòè ïäì Léå. §¤¨§ª¨¨¨©¦§¥¨¤©£©§¦

``̀̀̀.iriax meil z`yp dleza:ìéòá éöî àìå íéàåùéðá ãåøè äéäé àîù ùçéîì àëéàã ,éùéîç ìéìá àìå.mileza zprh el yi m`yøîàéù ïåâë
:çåúô çúô úðòè äì ïéà úøâåá ìáà ,äøòð åà äðè÷ àéä íà ,éúàöî çåúô çúô åà .úøâåá åà äøòð åà äðè÷ àéä íà àðù àì ,íã éúàöî àìå éúìòá

.c"al `aie mikyiúáùá ãçàá àùðúå êéøô àøîâáå .åéìò äøåñà àéä éøäå åéúçú äúðæ àîùå äðîéé÷éå åúòã øø÷úúå ñééôúé àîù ,åéìò åñòë ãåòá
éðùå úáùá ãçà ,íéîé äùìù äãåòñá çøåè àäéù ìàøùé úåðá úð÷ú ìò íéîëç åã÷ù ,éðùîå .ïéã úéáì éðù íåéá íéëùé íéìåúá úðòè åì ùé íàå
úð÷ú éðôîå .íéîé äùìù äãåòñá çøèù àåäå ,íåé ìëá úàùéð äùà ,éùéîçáå éðùá íéáùåé ïéðéã éúá ïéàù ïîæáå .äñðåë éòéáøáå ,úáùá éùéìùå úáùá
éùéîç ,íéîé äùìù äîò çîù àäéù ìàøùé úåðá úð÷ú ìò íéîëç åã÷ù ,éùéîç íåéì äðîìàã àîòèå .úáù áøòá àùéì úåîå÷î úö÷á íéâäåð íééðò
àùðù øåçá ïéá ,íéðúç úëøá ïéðòìå .äòáù ìë äìåúáä úà àùåðäå .íéîé 'â äëàìî úééùòá øåñà äðîìàä úà àùåðäå .úáùå úáùá éùùå úáùá

:ãçà íåé ,äðîìà àùðù ïîìàå äòáù ìë íéðúç úëøá íéëøáî äìåúá àùðù ïîìà ïéá äðîìà
aaaa.dyexb dpnl` dleza:íéúàî éðùä ïî äúáåúë ,úàùéðå äøæçå ,ïéñåøéàä ïî äöåìç åà äùåøâ åà äðîìà àéäù äìåúá ,øîåìëzprh dl yie

.mileza:äàùð äìåúá ú÷æçá éøäù àåä úåòè ç÷îã ,äúáåúë äãáà ,íéìåúá éðùä äì àöî àì íà
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בכסף  עדים, בפני  תחילה מקדשה היה אשה, לישא איש  כשעמד בישראל , לפנים
הנישואין זמן וכשהגיע אביה. בבית ומשאירה ארוסתו, אותה ועושה בשטר, או 
קידושין לסדר נוהגים בימינו ברם, – לביתו. כאשתו  ומביאה לחופה כונסה היה
בטבעת, האשה קידושי הם (האירוסין ) הקידושין החופה. בשעת אחת בבת ונישואין 

וה"ייחוד ". החופה היינו ונישואין
dqex`d כשגירשה או  הארוס כשמת אלא לאחרים מותרת ואינה איש , כאשת דינה

לאשתו, בתולים מצא שלא בטענה הבעל  בא הנישואים לאחר  אם מכאן , בגט.
על אסורה שהיא ואפשר אירוסיה, בתקופת אחר  לאיש שנבעלה נחשדת היא הרי
ליום, הבתולה נישואי  את קבעו שחכמים ללמד , משנתנו באה מכאן בעלה,
חשד הבעל  אצל  יתעורר  שאם כדי דינים, בעלי ומקבל יושב הדין בית שלמחרתו

הדין. לבית טענתו  להביא תיכף יוכל  אשתו , לגבי 

éòéáøä íBéì úàOð äìeúa הטעם כמבואר  בשבת, רביעי ביום – ÀÈÄÅÀÈÀÄÄ
éLéîçäנישאתäðîìàåלהלן, íBéì,הטעם מבואר  בגמרא – ÀÇÀÈÈÀÇÂÄÄ

"שיהא  כדי בשבת, חמישי  ליום האלמנה נישואי  את קבעו  שחכמים

שבת  וערב בשבת חמישי ימים, שלושה לפחות עמה שמח בעלה
אחר, ביום נושאה היה ואילו ראשון ; ביום למלאכתו  ויצא ושבת"

למלאכתו . ויוצא מיד  מניחה dlezadהיה i`eyip z` eraw mrh dne
?iriaxd meilúaMa íéîòtL(בשבוע)ïéáLBé ïéðéã éza ÆÇÂÇÄÇÇÈÈÅÄÄÀÄ

éLéîçä íBiáe éðMä íBia ,úBøéòaעזרא תקנת לפי ((((גמרא גמרא גמרא גמרא – ÈÂÈÇÇÅÄÇÇÂÄÄ
א א א א ),),),), פב פב פב פב ,,,, קמאקמאקמאקמא íéìeúaבבא בבא בבא בבא  úðòè Bì äéä íàLלבעל תהא אם – ÆÄÈÈÇÂÇÀÄ

בתולים לאשתו מצא שלא כבכבכבכב),),),),טענה דבריםדבריםדבריםדברים úéáì((((עייןעייןעייןעיין íékLî äéäÈÈÇÀÄÀÅ
ïéc טענתו ויביא עליו כעסו בעוד החמישי ביום למחר  משכים יהא – Ä

ויתפייס  דעתו  שתתיישב חשש יש  שהות, לו  תהא ואם הדין . לבית
למשנתנו . בהקדמה שבארנו  כמו עליו , אסורה היא ושמא לאשתו,

שואלים: zaya"בגמרא cg`a `ypize" בתולים טענת לו תהא (ואם
ומשיבים: דין )? לבית שני  ביום zepaישכים zpwz lr minkg ecwy"

ya cg` ,mini dyely dcerqa gxeh `diy ,l`xyiiyilye zaya ipye za
."dqpek iriaxae ,zaya

היו לא מהגמרא), לעיל  (שהבאנו  "שקדו" של הטעם שמשום מבארים, יש
שענין בתולים, טענת משום אלא הנישואין . מצוות את לעכב מתקנים חכמים
מיוחד; ליום הבתולה נישואי  את לקבוע חכמים הוצרכו הוא, איסור  של 
שקבעו וכיון "שקדו". של הטעם משום ראשון , ליום ולא הרביעי ליום וקבעו

האלמנה לנישואי  גם יום קבעו  הבתולה, לנישואי  meiיום zetqez" oiire ;o"xd)

.("aeh,יום בכל נישאת אשה יום, יום יושבים דין  שבית בזמן מקום ומכל 
ימים שלושה בסעודה טורח הבעל שיהא (xephxa`).ובלבד 
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של ההתחייבות הוא הכתובה שעיקר בארנו  וכבר  הכתובה, בעיקר דנה משנתנו
לכשימות. או  לכשיגרשנה תקבל  שהיא מסויים, כסף בסכום לאשתו הבעל 

äìeúa,שנישאת –dúaúk,כתובתה כסף –íéúàî:אומרים יש  – ÀÈÀËÈÈÈÇÄ
אומרים: ויש  תורה; של סלע חמישים שהם טהור, כסף דינרי  מאתיים

וחמישה  עשרים אלא המאתיים שאין ונמצא מדינה, בכסף דינר מאתיים
טהור; כסף של לגרושה,äðîìàåדינרים הדין והוא שנישאת, – ÀÇÀÈÈ

äðî. דינר מאה כתובתה סכום –äöeìçå ,äLeøb ,äðîìà äìeúa ÈÆÀÈÇÀÈÈÀÈÇÂÈ
ïéñeøàä ïî היינו האירוסין, מן  גרושה או  אלמנה. שהיא בתולה – ÄÈÅÄ

או  לחופה, שנכנסה קודם גירשה או הארוס ומת שנתארסה אשה
של היינו  האירוסין , מן חלוצה אחיו שהיא בה קיים הארוס שמת אחר 

חליצה, לאחרים,ïúaúkמצוות כשנישאו  –íéúàî,בתולה כדין  – ÀËÈÈÈÇÄ
íéìeúa úðòè ïäì Léå,בתולים להן  מצא לא השני הבעל שאם – ÀÅÈÆÇÂÇÀÄ

והתברר כבתולות לו  שנישאו  מאחר כתובתן, את מפסידות הן הרי

טעות. מקח ecôpLשמקחו ,äçôMäå äéeáMäå úøBibäÇÄÆÀÇÀÈÀÇÄÀÈÆÄÀ
eøøçzLpLå eøibúpLå והשבויה אביה, עם יחד  שנתגיירה הגיורת – ÀÆÄÀÇÀÀÆÄÀÇÀÀ

שנשתחררה, הכנענית והשפחה `fשנפדתה, eid odeúBðaî úBúeçtÀÄÀ
GLãçà íBéå íéðL L,ביאה ביאתן אין  נבעלו, אם שאף – ÈÈÄÀÆÈ

íéúàî ïúaúk, הן בתולות שבחזקת –íéìeúa úðòè ïäì Léå ÀËÈÈÈÇÄÀÅÈÆÇÂÇÀÄ
כמו  כתובתן, את מפסידות הן  הרי  בתולות, היו שלא התברר שאם –

לעיל. שבארנו 
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דברים: שלושה הכתובה בענין  למדנו  הקודמת סכום `.במשנה – שנישאת בתולה
דינר; מאתיים גרושה,a.כתובתה או  אלמנה כגון  בעולה, בחזקת כבר  שהיא אשה

דינר ; מאה של לכתובה אלא זכאית אינה לאחר , נישאת שנישאה b.כשהיא אשה
הריהי טעות, מקח מקחו  ונמצא בעולה, שהיתה כך  אחר  והתברר  בתולה בחזקת

ללמדנו : זו משנה באה ענין באותו  – כתובתה. את שנבעלה `.מפסידה אשה
הריהי קטן , ידי  על שנבעלה אלא גדולה כבר בהיותה אפילו או  קטנה, בהיותה

בתולה; שנa.בחזקת כתובתה סכום – מכה מחמת בתוליה שאבדו  במחלוקת אשה וי
וחכמים. מאיר רבי  של 
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‚äpèwä ìò àaL ìBãbä,äìBãbä ìò àaL ïèwäå,õò úkîe–íéúàî ïúaúk;éøácøéàî éaø.íéîëçå ©¨¤¨©©§©¨§©¨¨¤¨©©§¨ª©¥§ª¨¨¨©¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦
íéøîBà:õò úkî–äðî dúaúk. §¦ª©¥§ª¨¨¨¤
„äðîìà äìeúa,äLeøb,ïéàeOpä ïî äöeìçå–äðî ïúaúk,íéìeúa úðòè ïäì ïéàå.äçôMäå äéeáMäå úøBibä, §¨©§¨¨§¨©£¨¦©¦¦§ª¨¨¨¤§¥¨¤©£©§¦©¦¤§©§¨§©¦§¨

eøøçzLpLå eøibúpLå ecôpL,ìò úBøúéGL úBðaãçà íBéå íéðL L–äðî ïúaúk,íéìeúa úðòè ïäì ïéàå. ¤¦§§¤¦§©§§¤¦§©§§§¥©§¨¨¦§¤¨§ª¨¨¨¤§¥¨¤©£©§¦
‰íéãòa àHL äãeäéa åéîç ìöà ìëBàä–íéìeúa úðòè ïBòèì ìBëé Bðéà,dnò ãçéúnL éðtî.úðîìà úçà ¨¥¥¤¨¦¦¨¤§¥¦¥¨¦§©£©§¦¦§¥¤¦§©¥¦¨©©©§§©

ïäk úðîìà úçàå ìàøNé–äðî ïúaúk.íéðäk ìL ïéc úéaæeæ úBàî òaøà äìeúaì ïéáBb eéä,íãéa eçî àGå ¦§¨¥§©©©§§©Ÿ¥§ª¨¨¨¤¥¦¤Ÿ£¦¨¦©§¨©§©¥§¦§¨¨
íéîëç. £¨¦
Âíéìeúa dì àöî àGå äMàä úà àNBpä,úøîBà àéä:ézñðàð éðzñøàMî,EãN äôçzñðå;øîBà äläå: ©¥¤¨¦¨§¨¨¨§¦¦¤¤¦¤¥©§©¦¤¡©§¦§¦§©£¨¨¤§©¨¥

bbbb.dphwd lr `ay:äàéá äúàéá ïéàù ãçà íåéå íéðù ùìù úáî äúåçô.ohwe:äìåãâä ìò àáå äàéá åúàéá ïéàù òùú ïáî úåçô.ur zkeneò÷úðù
:íå÷î åúåàá õò äì.miz`n ozaezk:íúñ åàùéð íà.dpn dzaezk ur zken mixne` minkge,äðî äúáåúë ,äá øéëä àì åìéôàå .åäééúåë àúëìäå
:úåòè ç÷î éåä àìå

ccccdlezaàéäù.mi`eypd on dvelg e` dyexb e` dpnl`:äôåçì äñðëðùî àîéé÷ äìåòá ú÷æçáã ,äðî äúáåúë ,íúñ úàùéðå äøæç íà
dddd.dcedia eing lv` lke`d,äá ñâ åáì àäéù éãë åúñåøà íò ãçééúî ñåøàäù íéâäåð åéä ,äãåäéá äìëä éáà úéáá ïéñåøéà úãåòñ ïéùåò åéäùë

:íéìåúá úðòè åì ïéà êë øçà úàùéðùë êëéôì
eeee.jcy dtgzqpe:éúáåúë éì ïúå íøâ êìæî øîåìë ,äãéñôäå êãù ìò àá óçåñ øèî.zerh gwn igwn dide:éðîî äáåúë êì ïéàå.zpn`pïéòéáùîå

`xephxa yexit

äpèwä ìò àaL ìBãbä,אחד ויום שנים שלש  מבת פחותה – ÇÈÆÈÇÇÀÇÈ
בתוליה, לה וחוזרים ביאה, ביאתה תשע ïèwäåשאין מבן פחות – ÀÇÈÈ

אחד , ויום äìBãbäשנים ìò àaL ואינה ביאה, ביאתו שאין  – ÆÈÇÇÀÈ
בבתוליה, õòפוגעת úkîe ואבדו בתוליה במקום בעץ שנחבטה – ËÇÅ

המכה, מחמת הבתולים íéúàîלה ïúaúkכך אחר  כשנישאו  – ÀËÈÈÈÇÄ
øéàîלאיש , éaø éøác דינה עץ מוכת אף מאיר  רבי שלדעת – ÄÀÅÇÄÅÄ

לאיש . נבעלה שלא מאחר  õòכבתולה, úkî :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄËÇÅ
äðî dúaúk.בעולה כדין –.minkgk dklde ÀËÈÈÈÆ
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אלמנה  ולכן מחזקתה, הבתולה את מוציאים האירוסין שאין  למדנו , ב) (משנה לעיל 
משנתנו – מאתיים. כתובתה אחר , לאיש  נישאת כשהיא האירוסין , מן גרושה או 
מכל נבעלה, לא שעדיין הוכחות שיש פי על אף לחופה, שמשנכנסה ללמד, באה
והשפחה  שהנכרית ללמד, משנתנו  באה כן  הבתולה. של חזקתה הורעה מקום
ונשתחררה  הנכרית נתגיירה אם ואמנם הן ; בעולות בחזקת והשבויה, הכנענית
להיות  הן שחוזרות ב), (משנה לעיל  שנינו  קטנות, בהיותן  השבויה ונפדתה השפחה
ומעלה, אחד  ויום שנים שלש בנות בהיותן הללו השינויים היו אם אבל  בתולות,

בעולות. בחזקת הן הרי 

ïéàeOpä ïî äöeìçå ,äLeøb ,äðîìà äìeúa שהיא בתולה – ÀÈÇÀÈÈÀÈÇÂÈÄÇÄÄ
לחופה,אלמנה, נכנסה שכבר  היינו הנישואין, מן  חלוצה, או  גרושה או

נבעלה, שלא היא, בתולה עדיין לאחר,ïúaúkאבל כשנישאו  – ÀËÈÈ
äðî;בעולות בחזקת הן הרי  לחופה, שמשנכנסו  דינר, מאה – ÈÆ

חינה. שבטל  משום הטעם, מבואר úðòèבירושלמי ïäì ïéàåÀÅÈÆÇÂÇ
íéìeúa,בתולים לה מצא ולא כבתולה, השני  בעלה נשאה אם אף – ÀÄ

מנה. של  הכתובה את מפסידה äçôMäå,אינה äéeáMäå úøBibäÇÄÆÀÇÀÈÀÇÄÀÈ
eøøçzLpLå eøibúpLå ecôpL והשבויה שנתגיירה, הגיורת – ÆÄÀÀÆÄÀÇÀÀÆÄÀÇÀÀ

שנשתחררה, הכנענית והשפחה GLשנפדתה úBða ìò úBøúéL ÀÅÇÀÈ
ãçà íBéå íéðL,ומעלה אחד ויום שנים שלש  בנות בהיותן  – ÈÄÀÆÈ

ïúaúk,לאיש נישאות כשהן –äðî בעולות שבחזקת דינר, מאה – ÀËÈÈÈÆ
למשנתנו, בהקדמה שבארנו כמו íéìeúaהן , úðòè ïäì ïéàå– ÀÅÈÆÇÂÇÀÄ

את  להפסידה כדי  טענה אינה בתולים להן מצא שלא הבעל  טענת
מנה. של כתובתה

i y i l y m e i
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אם  ולפיכך  היא, בתולה בחזקת האירוסין , מן  הגרושה או  שהאלמנה לעיל , שנינו 
מבחינת  גם בירור ; צריכה טענתו בתולים, בטענת השני בעלה ובא לאחר , נישאה

זכאית  אשתו  אם – ממון מבחינת וגם עליו , אסורה אינה אשתו אם – איסור

לפני אשתו עם מתייחד  היה הבעל שאם ללמד, באה משנתנו מאתיים. לכתובת

בתולים. בטענת הנישואין לאחר  לבוא יכול אינו  ארוסתו , כשהיתה הנישואין,

íéãòa àHL äãeäéa åéîç ìöà ìëBàä היו נוהגים שכן  – ÈÅÅÆÈÄÄÈÆÀÅÄ
קוד ארוסתו  אבי בבית שוהה שהארוס וסועדביהודה, לנישואין ם

ותיכנס  בה גס לבו שיהא כדי ארוסתו, עם להתייחד  לו ונותנים אצלו ,

ללבה ביהודה ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).אהבתו  כן הנוהג שכל  ללמדנו, המשנה ובאה
בעדים, íéìeúaשלא úðòè ïBòèì ìBëé Bðéà לבוא יכול אינו  – ÅÈÄÀÇÂÇÀÄ

בתולים, לאשתו  מצא שלא בטענה הנישואין  ãçéúnLלאחר éðtîÄÀÅÆÄÀÇÅ
dnò הוא שמא לחוש ויש  לעיל , שבארנו  כמו  הנישואין, לפני  – ÄÈ

שהתייחד מאחר  עליה, בא לא שהוא לומר  נאמן  ואינו  עליה; בא עצמו
בעדים. שלא ïäkעמה úðîìà úçàå ìàøNé úðîìà úçà– ÇÇÇÀÀÇÄÀÈÅÀÇÇÇÀÀÇÙÅ

כהן, בת אלמנה ובין ישראל  בת אלמנה השני,ïúaúkבין מהבעל – ÀËÈÈ
äðî מכתובת גדולה כתובתה כהן  בת בתולה ברם, דינר. מאה – ÈÆ

שכן ישראל, בת íéðäkבתולה ìL ïéc úéa היה המקדש בבית – ÅÄÆÙÂÄ
יחוסי על ושומרים הכהנים בענייני דנים שהיו כהנים, של  דין בית

והם äìeúaìהכהונה, ïéáBb eéäומכל לכהן, שנישאה כהן  בת – ÈÄÇÀÈ
לישראל, æeæשכן  úBàî òaøà בת בתולה מכתובת כפליים – ÇÀÇÅ

ed`),ישראל  cg` xpice fef)íéîëç íãéa eçî àGå,אדרבא – ÀÄÀÈÈÂÈÄ
המיוחסות  המשפחות בכל  להנהיג שראוי  טוב, מנהג בזה ראו חכמים

((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).בישראל

יפרשו שלא כדי  כהן, אלמנת של כתובתה העלו  שלא הטעם, מפרשים יש
בת ממ  בתולה עם שנתחתן  מוטב אומרים: היו  כתובתה, מעלים היו  שאם נה,

כהן. בת אלמנה עם מאשר  ישראל

mipdkבענין ly oic zia ושלושה עשרים של  דין לבתי  שהכוונה מפרשים, יש
ועיר עיר בכל  ושלושה עשרים של  דין  בתי שהיו כדרך הכהנים, בערי  שהיו

ישראל mipe`bd)מערי ihewiln zvaewn dhiy).
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לאשתו. איש שבין בדברים להיכנס מבלי  בתולים, בטענת המשניות עסקו  כה עד 

שבא  בשעה לאשתו , איש  שבין  ודברים בדין  עוסקות שלאחריה והמשנה זו משנה

בתולים. לה מצא שלא בטענה הבעל 

äMàä úà àNBpä,בתולה בחזקת –íéìeúa dì àöî àGå– ÇÅÆÈÄÈÀÈÈÈÀÄ
אלא בכך, מודה ézñðàðואשתו éðzñøàMî :úøîBà àéä– ÄÆÆÄÆÅÇÀÇÄÆÁÇÀÄ

אדם, אותי  אנס האירוסין EãNלאחר äôçzñðå בא סוחף ומטר – ÀÄÀÇÂÈÈÆ
מזלך לך  גרם ברשותך , כבר שהייתי  לאחר כלומר  ושטפה, שדך  על 
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‡éòéáøä íBéì úàOð äìeúa,éLéîçä íBéì äðîìàå;úBøéòa ïéáLBé ïéðéã éza úaMa íéîòtL,éðMä íBia §¨¦¥§¨§¦¦§©§¨¨§©£¦¦¤©£©¦©©¨¨¥¦¦§¦¨£¨©©¥¦
éLéîçä íBiáe,íéìeúa úðòè Bì äéä íàL,ïéc úéáì íékLî äéä. ©©£¦¦¤¦¨¨©£©§¦¨¨©§¦§¥¦

·äìeúa–íéúàî dúaúk,äðîìàå–äðî.äðîìà äìeúa,äLeøb,ïéñeøàä ïî äöeìçå–íéúàî ïúaúk, §¨§ª¨¨¨©¦§©§¨¨¨¤§¨©§¨¨§¨©£¨¦¨¥¦§ª¨¨¨©¦
íéìeúa úðòè ïäì Léå.äçôMäå äéeáMäå úøBibä,eøøçzLpLå eøibúpLå ecôpL,GL úBðaî úBúeçtíéðL L §¥¨¤©£©§¦©¦¤§©§¨§©¦§¨¤¦§§¤¦§©§§¤¦§©§§§¦§¨¨¦

ãçà íBéå–íéúàî ïúaúk,íéìeúa úðòè ïäì Léå. §¤¨§ª¨¨¨©¦§¥¨¤©£©§¦

``̀̀̀.iriax meil z`yp dleza:ìéòá éöî àìå íéàåùéðá ãåøè äéäé àîù ùçéîì àëéàã ,éùéîç ìéìá àìå.mileza zprh el yi m`yøîàéù ïåâë
:çåúô çúô úðòè äì ïéà úøâåá ìáà ,äøòð åà äðè÷ àéä íà ,éúàöî çåúô çúô åà .úøâåá åà äøòð åà äðè÷ àéä íà àðù àì ,íã éúàöî àìå éúìòá

.c"al `aie mikyiúáùá ãçàá àùðúå êéøô àøîâáå .åéìò äøåñà àéä éøäå åéúçú äúðæ àîùå äðîéé÷éå åúòã øø÷úúå ñééôúé àîù ,åéìò åñòë ãåòá
éðùå úáùá ãçà ,íéîé äùìù äãåòñá çøåè àäéù ìàøùé úåðá úð÷ú ìò íéîëç åã÷ù ,éðùîå .ïéã úéáì éðù íåéá íéëùé íéìåúá úðòè åì ùé íàå
úð÷ú éðôîå .íéîé äùìù äãåòñá çøèù àåäå ,íåé ìëá úàùéð äùà ,éùéîçáå éðùá íéáùåé ïéðéã éúá ïéàù ïîæáå .äñðåë éòéáøáå ,úáùá éùéìùå úáùá
éùéîç ,íéîé äùìù äîò çîù àäéù ìàøùé úåðá úð÷ú ìò íéîëç åã÷ù ,éùéîç íåéì äðîìàã àîòèå .úáù áøòá àùéì úåîå÷î úö÷á íéâäåð íééðò
àùðù øåçá ïéá ,íéðúç úëøá ïéðòìå .äòáù ìë äìåúáä úà àùåðäå .íéîé 'â äëàìî úééùòá øåñà äðîìàä úà àùåðäå .úáùå úáùá éùùå úáùá

:ãçà íåé ,äðîìà àùðù ïîìàå äòáù ìë íéðúç úëøá íéëøáî äìåúá àùðù ïîìà ïéá äðîìà
aaaa.dyexb dpnl` dleza:íéúàî éðùä ïî äúáåúë ,úàùéðå äøæçå ,ïéñåøéàä ïî äöåìç åà äùåøâ åà äðîìà àéäù äìåúá ,øîåìëzprh dl yie

.mileza:äàùð äìåúá ú÷æçá éøäù àåä úåòè ç÷îã ,äúáåúë äãáà ,íéìåúá éðùä äì àöî àì íà

`xephxa yexit
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בכסף  עדים, בפני  תחילה מקדשה היה אשה, לישא איש  כשעמד בישראל , לפנים
הנישואין זמן וכשהגיע אביה. בבית ומשאירה ארוסתו, אותה ועושה בשטר, או 
קידושין לסדר נוהגים בימינו ברם, – לביתו. כאשתו  ומביאה לחופה כונסה היה
בטבעת, האשה קידושי הם (האירוסין ) הקידושין החופה. בשעת אחת בבת ונישואין 

וה"ייחוד ". החופה היינו ונישואין
dqex`d כשגירשה או  הארוס כשמת אלא לאחרים מותרת ואינה איש , כאשת דינה

לאשתו, בתולים מצא שלא בטענה הבעל  בא הנישואים לאחר  אם מכאן , בגט.
על אסורה שהיא ואפשר אירוסיה, בתקופת אחר  לאיש שנבעלה נחשדת היא הרי
ליום, הבתולה נישואי  את קבעו שחכמים ללמד , משנתנו באה מכאן בעלה,
חשד הבעל  אצל  יתעורר  שאם כדי דינים, בעלי ומקבל יושב הדין בית שלמחרתו

הדין. לבית טענתו  להביא תיכף יוכל  אשתו , לגבי 

éòéáøä íBéì úàOð äìeúa הטעם כמבואר  בשבת, רביעי ביום – ÀÈÄÅÀÈÀÄÄ
éLéîçäנישאתäðîìàåלהלן, íBéì,הטעם מבואר  בגמרא – ÀÇÀÈÈÀÇÂÄÄ

"שיהא  כדי בשבת, חמישי  ליום האלמנה נישואי  את קבעו  שחכמים

שבת  וערב בשבת חמישי ימים, שלושה לפחות עמה שמח בעלה
אחר, ביום נושאה היה ואילו ראשון ; ביום למלאכתו  ויצא ושבת"

למלאכתו . ויוצא מיד  מניחה dlezadהיה i`eyip z` eraw mrh dne
?iriaxd meilúaMa íéîòtL(בשבוע)ïéáLBé ïéðéã éza ÆÇÂÇÄÇÇÈÈÅÄÄÀÄ

éLéîçä íBiáe éðMä íBia ,úBøéòaעזרא תקנת לפי ((((גמרא גמרא גמרא גמרא – ÈÂÈÇÇÅÄÇÇÂÄÄ
א א א א ),),),), פב פב פב פב ,,,, קמאקמאקמאקמא íéìeúaבבא בבא בבא בבא  úðòè Bì äéä íàLלבעל תהא אם – ÆÄÈÈÇÂÇÀÄ

בתולים לאשתו מצא שלא כבכבכבכב),),),),טענה דבריםדבריםדבריםדברים úéáì((((עייןעייןעייןעיין íékLî äéäÈÈÇÀÄÀÅ
ïéc טענתו ויביא עליו כעסו בעוד החמישי ביום למחר  משכים יהא – Ä

ויתפייס  דעתו  שתתיישב חשש יש  שהות, לו  תהא ואם הדין . לבית
למשנתנו . בהקדמה שבארנו  כמו עליו , אסורה היא ושמא לאשתו,

שואלים: zaya"בגמרא cg`a `ypize" בתולים טענת לו תהא (ואם
ומשיבים: דין )? לבית שני  ביום zepaישכים zpwz lr minkg ecwy"

ya cg` ,mini dyely dcerqa gxeh `diy ,l`xyiiyilye zaya ipye za
."dqpek iriaxae ,zaya

היו לא מהגמרא), לעיל  (שהבאנו  "שקדו" של הטעם שמשום מבארים, יש
שענין בתולים, טענת משום אלא הנישואין . מצוות את לעכב מתקנים חכמים
מיוחד; ליום הבתולה נישואי  את לקבוע חכמים הוצרכו הוא, איסור  של 
שקבעו וכיון "שקדו". של הטעם משום ראשון , ליום ולא הרביעי ליום וקבעו

האלמנה לנישואי  גם יום קבעו  הבתולה, לנישואי  meiיום zetqez" oiire ;o"xd)

.("aeh,יום בכל נישאת אשה יום, יום יושבים דין  שבית בזמן מקום ומכל 
ימים שלושה בסעודה טורח הבעל שיהא (xephxa`).ובלבד 
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של ההתחייבות הוא הכתובה שעיקר בארנו  וכבר  הכתובה, בעיקר דנה משנתנו
לכשימות. או  לכשיגרשנה תקבל  שהיא מסויים, כסף בסכום לאשתו הבעל 

äìeúa,שנישאת –dúaúk,כתובתה כסף –íéúàî:אומרים יש  – ÀÈÀËÈÈÈÇÄ
אומרים: ויש  תורה; של סלע חמישים שהם טהור, כסף דינרי  מאתיים

וחמישה  עשרים אלא המאתיים שאין ונמצא מדינה, בכסף דינר מאתיים
טהור; כסף של לגרושה,äðîìàåדינרים הדין והוא שנישאת, – ÀÇÀÈÈ

äðî. דינר מאה כתובתה סכום –äöeìçå ,äLeøb ,äðîìà äìeúa ÈÆÀÈÇÀÈÈÀÈÇÂÈ
ïéñeøàä ïî היינו האירוסין, מן  גרושה או  אלמנה. שהיא בתולה – ÄÈÅÄ

או  לחופה, שנכנסה קודם גירשה או הארוס ומת שנתארסה אשה
של היינו  האירוסין , מן חלוצה אחיו שהיא בה קיים הארוס שמת אחר 

חליצה, לאחרים,ïúaúkמצוות כשנישאו  –íéúàî,בתולה כדין  – ÀËÈÈÈÇÄ
íéìeúa úðòè ïäì Léå,בתולים להן  מצא לא השני הבעל שאם – ÀÅÈÆÇÂÇÀÄ

והתברר כבתולות לו  שנישאו  מאחר כתובתן, את מפסידות הן הרי

טעות. מקח ecôpLשמקחו ,äçôMäå äéeáMäå úøBibäÇÄÆÀÇÀÈÀÇÄÀÈÆÄÀ
eøøçzLpLå eøibúpLå והשבויה אביה, עם יחד  שנתגיירה הגיורת – ÀÆÄÀÇÀÀÆÄÀÇÀÀ

שנשתחררה, הכנענית והשפחה `fשנפדתה, eid odeúBðaî úBúeçtÀÄÀ
GLãçà íBéå íéðL L,ביאה ביאתן אין  נבעלו, אם שאף – ÈÈÄÀÆÈ

íéúàî ïúaúk, הן בתולות שבחזקת –íéìeúa úðòè ïäì Léå ÀËÈÈÈÇÄÀÅÈÆÇÂÇÀÄ
כמו  כתובתן, את מפסידות הן  הרי  בתולות, היו שלא התברר שאם –

לעיל. שבארנו 
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דברים: שלושה הכתובה בענין  למדנו  הקודמת סכום `.במשנה – שנישאת בתולה
דינר; מאתיים גרושה,a.כתובתה או  אלמנה כגון  בעולה, בחזקת כבר  שהיא אשה

דינר ; מאה של לכתובה אלא זכאית אינה לאחר , נישאת שנישאה b.כשהיא אשה
הריהי טעות, מקח מקחו  ונמצא בעולה, שהיתה כך  אחר  והתברר  בתולה בחזקת

ללמדנו : זו משנה באה ענין באותו  – כתובתה. את שנבעלה `.מפסידה אשה
הריהי קטן , ידי  על שנבעלה אלא גדולה כבר בהיותה אפילו או  קטנה, בהיותה

בתולה; שנa.בחזקת כתובתה סכום – מכה מחמת בתוליה שאבדו  במחלוקת אשה וי
וחכמים. מאיר רבי  של 
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‚äpèwä ìò àaL ìBãbä,äìBãbä ìò àaL ïèwäå,õò úkîe–íéúàî ïúaúk;éøácøéàî éaø.íéîëçå ©¨¤¨©©§©¨§©¨¨¤¨©©§¨ª©¥§ª¨¨¨©¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦
íéøîBà:õò úkî–äðî dúaúk. §¦ª©¥§ª¨¨¨¤
„äðîìà äìeúa,äLeøb,ïéàeOpä ïî äöeìçå–äðî ïúaúk,íéìeúa úðòè ïäì ïéàå.äçôMäå äéeáMäå úøBibä, §¨©§¨¨§¨©£¨¦©¦¦§ª¨¨¨¤§¥¨¤©£©§¦©¦¤§©§¨§©¦§¨

eøøçzLpLå eøibúpLå ecôpL,ìò úBøúéGL úBðaãçà íBéå íéðL L–äðî ïúaúk,íéìeúa úðòè ïäì ïéàå. ¤¦§§¤¦§©§§¤¦§©§§§¥©§¨¨¦§¤¨§ª¨¨¨¤§¥¨¤©£©§¦
‰íéãòa àHL äãeäéa åéîç ìöà ìëBàä–íéìeúa úðòè ïBòèì ìBëé Bðéà,dnò ãçéúnL éðtî.úðîìà úçà ¨¥¥¤¨¦¦¨¤§¥¦¥¨¦§©£©§¦¦§¥¤¦§©¥¦¨©©©§§©

ïäk úðîìà úçàå ìàøNé–äðî ïúaúk.íéðäk ìL ïéc úéaæeæ úBàî òaøà äìeúaì ïéáBb eéä,íãéa eçî àGå ¦§¨¥§©©©§§©Ÿ¥§ª¨¨¨¤¥¦¤Ÿ£¦¨¦©§¨©§©¥§¦§¨¨
íéîëç. £¨¦
Âíéìeúa dì àöî àGå äMàä úà àNBpä,úøîBà àéä:ézñðàð éðzñøàMî,EãN äôçzñðå;øîBà äläå: ©¥¤¨¦¨§¨¨¨§¦¦¤¤¦¤¥©§©¦¤¡©§¦§¦§©£¨¨¤§©¨¥

bbbb.dphwd lr `ay:äàéá äúàéá ïéàù ãçà íåéå íéðù ùìù úáî äúåçô.ohwe:äìåãâä ìò àáå äàéá åúàéá ïéàù òùú ïáî úåçô.ur zkeneò÷úðù
:íå÷î åúåàá õò äì.miz`n ozaezk:íúñ åàùéð íà.dpn dzaezk ur zken mixne` minkge,äðî äúáåúë ,äá øéëä àì åìéôàå .åäééúåë àúëìäå
:úåòè ç÷î éåä àìå

ccccdlezaàéäù.mi`eypd on dvelg e` dyexb e` dpnl`:äôåçì äñðëðùî àîéé÷ äìåòá ú÷æçáã ,äðî äúáåúë ,íúñ úàùéðå äøæç íà
dddd.dcedia eing lv` lke`d,äá ñâ åáì àäéù éãë åúñåøà íò ãçééúî ñåøàäù íéâäåð åéä ,äãåäéá äìëä éáà úéáá ïéñåøéà úãåòñ ïéùåò åéäùë

:íéìåúá úðòè åì ïéà êë øçà úàùéðùë êëéôì
eeee.jcy dtgzqpe:éúáåúë éì ïúå íøâ êìæî øîåìë ,äãéñôäå êãù ìò àá óçåñ øèî.zerh gwn igwn dide:éðîî äáåúë êì ïéàå.zpn`pïéòéáùîå

`xephxa yexit

äpèwä ìò àaL ìBãbä,אחד ויום שנים שלש  מבת פחותה – ÇÈÆÈÇÇÀÇÈ
בתוליה, לה וחוזרים ביאה, ביאתה תשע ïèwäåשאין מבן פחות – ÀÇÈÈ

אחד , ויום äìBãbäשנים ìò àaL ואינה ביאה, ביאתו שאין  – ÆÈÇÇÀÈ
בבתוליה, õòפוגעת úkîe ואבדו בתוליה במקום בעץ שנחבטה – ËÇÅ

המכה, מחמת הבתולים íéúàîלה ïúaúkכך אחר  כשנישאו  – ÀËÈÈÈÇÄ
øéàîלאיש , éaø éøác דינה עץ מוכת אף מאיר  רבי שלדעת – ÄÀÅÇÄÅÄ

לאיש . נבעלה שלא מאחר  õòכבתולה, úkî :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄËÇÅ
äðî dúaúk.בעולה כדין –.minkgk dklde ÀËÈÈÈÆ
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אלמנה  ולכן מחזקתה, הבתולה את מוציאים האירוסין שאין  למדנו , ב) (משנה לעיל 
משנתנו – מאתיים. כתובתה אחר , לאיש  נישאת כשהיא האירוסין , מן גרושה או 
מכל נבעלה, לא שעדיין הוכחות שיש פי על אף לחופה, שמשנכנסה ללמד, באה
והשפחה  שהנכרית ללמד, משנתנו  באה כן  הבתולה. של חזקתה הורעה מקום
ונשתחררה  הנכרית נתגיירה אם ואמנם הן ; בעולות בחזקת והשבויה, הכנענית
להיות  הן שחוזרות ב), (משנה לעיל  שנינו  קטנות, בהיותן  השבויה ונפדתה השפחה
ומעלה, אחד  ויום שנים שלש בנות בהיותן הללו השינויים היו אם אבל  בתולות,

בעולות. בחזקת הן הרי 

ïéàeOpä ïî äöeìçå ,äLeøb ,äðîìà äìeúa שהיא בתולה – ÀÈÇÀÈÈÀÈÇÂÈÄÇÄÄ
לחופה,אלמנה, נכנסה שכבר  היינו הנישואין, מן  חלוצה, או  גרושה או

נבעלה, שלא היא, בתולה עדיין לאחר,ïúaúkאבל כשנישאו  – ÀËÈÈ
äðî;בעולות בחזקת הן הרי  לחופה, שמשנכנסו  דינר, מאה – ÈÆ

חינה. שבטל  משום הטעם, מבואר úðòèבירושלמי ïäì ïéàåÀÅÈÆÇÂÇ
íéìeúa,בתולים לה מצא ולא כבתולה, השני  בעלה נשאה אם אף – ÀÄ

מנה. של  הכתובה את מפסידה äçôMäå,אינה äéeáMäå úøBibäÇÄÆÀÇÀÈÀÇÄÀÈ
eøøçzLpLå eøibúpLå ecôpL והשבויה שנתגיירה, הגיורת – ÆÄÀÀÆÄÀÇÀÀÆÄÀÇÀÀ

שנשתחררה, הכנענית והשפחה GLשנפדתה úBða ìò úBøúéL ÀÅÇÀÈ
ãçà íBéå íéðL,ומעלה אחד ויום שנים שלש  בנות בהיותן  – ÈÄÀÆÈ

ïúaúk,לאיש נישאות כשהן –äðî בעולות שבחזקת דינר, מאה – ÀËÈÈÈÆ
למשנתנו, בהקדמה שבארנו כמו íéìeúaהן , úðòè ïäì ïéàå– ÀÅÈÆÇÂÇÀÄ

את  להפסידה כדי  טענה אינה בתולים להן מצא שלא הבעל  טענת
מנה. של כתובתה
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אם  ולפיכך  היא, בתולה בחזקת האירוסין , מן  הגרושה או  שהאלמנה לעיל , שנינו 
מבחינת  גם בירור ; צריכה טענתו בתולים, בטענת השני בעלה ובא לאחר , נישאה

זכאית  אשתו  אם – ממון מבחינת וגם עליו , אסורה אינה אשתו אם – איסור

לפני אשתו עם מתייחד  היה הבעל שאם ללמד, באה משנתנו מאתיים. לכתובת

בתולים. בטענת הנישואין לאחר  לבוא יכול אינו  ארוסתו , כשהיתה הנישואין,

íéãòa àHL äãeäéa åéîç ìöà ìëBàä היו נוהגים שכן  – ÈÅÅÆÈÄÄÈÆÀÅÄ
קוד ארוסתו  אבי בבית שוהה שהארוס וסועדביהודה, לנישואין ם

ותיכנס  בה גס לבו שיהא כדי ארוסתו, עם להתייחד  לו ונותנים אצלו ,

ללבה ביהודה ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).אהבתו  כן הנוהג שכל  ללמדנו, המשנה ובאה
בעדים, íéìeúaשלא úðòè ïBòèì ìBëé Bðéà לבוא יכול אינו  – ÅÈÄÀÇÂÇÀÄ

בתולים, לאשתו  מצא שלא בטענה הנישואין  ãçéúnLלאחר éðtîÄÀÅÆÄÀÇÅ
dnò הוא שמא לחוש ויש  לעיל , שבארנו  כמו  הנישואין, לפני  – ÄÈ

שהתייחד מאחר  עליה, בא לא שהוא לומר  נאמן  ואינו  עליה; בא עצמו
בעדים. שלא ïäkעמה úðîìà úçàå ìàøNé úðîìà úçà– ÇÇÇÀÀÇÄÀÈÅÀÇÇÇÀÀÇÙÅ

כהן, בת אלמנה ובין ישראל  בת אלמנה השני,ïúaúkבין מהבעל – ÀËÈÈ
äðî מכתובת גדולה כתובתה כהן  בת בתולה ברם, דינר. מאה – ÈÆ

שכן ישראל, בת íéðäkבתולה ìL ïéc úéa היה המקדש בבית – ÅÄÆÙÂÄ
יחוסי על ושומרים הכהנים בענייני דנים שהיו כהנים, של  דין בית

והם äìeúaìהכהונה, ïéáBb eéäומכל לכהן, שנישאה כהן  בת – ÈÄÇÀÈ
לישראל, æeæשכן  úBàî òaøà בת בתולה מכתובת כפליים – ÇÀÇÅ

ed`),ישראל  cg` xpice fef)íéîëç íãéa eçî àGå,אדרבא – ÀÄÀÈÈÂÈÄ
המיוחסות  המשפחות בכל  להנהיג שראוי  טוב, מנהג בזה ראו חכמים

((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).בישראל

יפרשו שלא כדי  כהן, אלמנת של כתובתה העלו  שלא הטעם, מפרשים יש
בת ממ  בתולה עם שנתחתן  מוטב אומרים: היו  כתובתה, מעלים היו  שאם נה,

כהן. בת אלמנה עם מאשר  ישראל

mipdkבענין ly oic zia ושלושה עשרים של  דין לבתי  שהכוונה מפרשים, יש
ועיר עיר בכל  ושלושה עשרים של  דין  בתי שהיו כדרך הכהנים, בערי  שהיו

ישראל mipe`bd)מערי ihewiln zvaewn dhiy).
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לאשתו. איש שבין בדברים להיכנס מבלי  בתולים, בטענת המשניות עסקו  כה עד 

שבא  בשעה לאשתו , איש  שבין  ודברים בדין  עוסקות שלאחריה והמשנה זו משנה

בתולים. לה מצא שלא בטענה הבעל 

äMàä úà àNBpä,בתולה בחזקת –íéìeúa dì àöî àGå– ÇÅÆÈÄÈÀÈÈÈÀÄ
אלא בכך, מודה ézñðàðואשתו éðzñøàMî :úøîBà àéä– ÄÆÆÄÆÅÇÀÇÄÆÁÇÀÄ

אדם, אותי  אנס האירוסין EãNלאחר äôçzñðå בא סוחף ומטר – ÀÄÀÇÂÈÈÆ
מזלך לך  גרם ברשותך , כבר שהייתי  לאחר כלומר  ושטפה, שדך  על 
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éë àG,ézñøà àHL ãò àlàC,úeòè ç÷î éç÷î äéäå–øæòéìà éaøå ìàéìîb ïaøíéøîBà:úðîàð.éaø ¦¤¨©¤¥©§¦§¨¨¦§¦¤©¨©¨©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¤¡¤¤©¦
òLBäéøîBà:ñøàúz àHL ãò äìeòa ú÷æça Bæ éøä àlà !ïéiç eðà äétî àG,ezòèäå,äéàø àéázL ãò §ª©¥¦¦¨¨©¦¤¨£¥§¤§©§¨©¤¦§¨¥§¦§©©¤¨¦§¨¨

äéøáãì. ¦§¨¤¨
ÊúøîBà àéä:éðà õò úkî;øîBà àeäå:éë àG,zà Léà úñeøc àlà–øæòéìà éaøå ìàéìîb ïaøíéøîBà: ¦¤¤ª©¥£¦§¥¦¤¨§©¦©§©¨©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦

úðîàð.òLBäé éaøåøîBà:øä àlà !ïéiç eðà äétî àGLéà úñeøc ú÷æça Bæ é,äéøáãì äéàø àéázL ãò. ¤¡¤¤§©¦§ª©¥¦¦¨¨©¦¤¨£¥§¤§©§©¦©¤¨¦§¨¨¦§¨¤¨
Á÷eMa ãçà íò úøaãî äeàø,dì eøîà:äæ ìL Báéh äî?àeä ïäëå éðBìt Léà–éaøå ìàéìîb ïaø ¨¨§©¤¤¦¤¨©¨§¨©¦¤¤¦§¦§Ÿ¥©¨©§¦¥§©¦

øæòéìàíéøîBà:úðîàð.òLBäé éaøåøîBà:øæîîìe ïéúðì äìeòa ú÷æça Bæ éøä àlà !ïéiç eðà äétî àG, ¡¦¤¤§¦¤¡¤¤§©¦§ª©¥¦¦¨¨©¦¤¨£¥§¤§©§¨§¨¦§©§¥
äéøáãì äéàø àéázL ãò. ©¤¨¦§¨¨¦§¨¤¨

Ëúøaòî äúéä,dì eøîàå:äæ øaò ìL Báéh äî?àeä ïäëå éðBìt Léàî–øæòéìà éaøå ìàéìîb ïaø ¨§¨§ª¤¤§¨§¨©¦¤ª¨¤¥¦§¦§Ÿ¥©¨©§¦¥§©¦¡¦¤¤

ä÷æçã ,äòåáù àìá åìéôàå ìòáì ïðáø åäåðîéäã ,úðîàð äðéà ,éðàöî äìåúá äøîà éàå .äëìä ïëå .äúáåúë ìåèúå ,äéøáãë àåä ïëù úñéä úòåáù äúåà
:äãéñôîå äãåòñá çøåè íãà ïéà

ffff.yi` zqexc:ùéà úìåòá.zpn`pïðé÷ôî ,úà ùéà úñåøã ïòè äàùðùë ïéñåøéàä ïîæ øçàìå àéä ïäë úùà éà íå÷î ìëîå .äúáåúë äãéñôä àìå
çàì àîùã ,äéðéî äìïäë úùà ì"éé÷ àä ,ñðåàá äìòáð åìéôàå .àøåñéàã äëéúç äéùôðà äéåù úà ùéà úñåøã øîà éëîå ,äìòáð äúåà ñøàù ø

:äúáåúë äì áéäéå äì ùøâîå .äìòáì äøåñà äñðàðù
gggg.zxacn:úãçéúî.`ed odke:ñçåéî.zpn`p:äðåäëì äøéùë
hhhh.'eke df xaer ly eaih dnäëìäå .åðùøéé øáåòä äæù ìàéìîâ ïáø øîà àì äùåøé ïéðòì ìáà .äúáå àéä äðåäëì íéøùëå ,úðîàð øîåà ìàéìîâ ïáø

`xephxa yexit

לכתובתי. זכאית ואני –äläåשנאנסתי, בעלה והוא, –àG :øîBà ÀÇÈÅ
éë,נכונים אינם דבריך  שמא כלומר –Cézñøà àHL ãò àlà– ÄÆÈÇÆÅÇÀÄ

נבעלת, שאירסתיך  úeòèקודם ç÷î éç÷î äéäåשנשאתיך – ÀÈÈÄÀÄÆÇÈ
כתובתך; את מפסידה את ולכן  אותי , והטעית בתולה ïaøÇÈבחזקת

úðîàð :íéøîBà øæòéìà éaøå ìàéìîb נאמנות טענותיה – ÇÀÄÅÀÇÄÁÄÆÆÀÄÆÁÆÆ
בגמרא, מבואר  הטעם דינר. מאתיים של  לכתובתה זכאית והיא עלינו ,

טוע  שהאשה ושמא לפי וברי שמא, טענת טוען  והבעל ברי  טענת נת

והמוציא  בעליו  בחזקת ממון העמד  לומר: שיש פי  על  ואף עדיף; ברי
מעמידים  שכאן לפי  כן, אומרים אין  מקום מכל  הראיה, עליו  מחברו 

לאירוסין . עד היוולדה מיום בתולה שהיתה חזקתה על  האשה את
!ïéiç eðà äétî àG :øîBà òLBäé éaø אנו אין כלומר – ÇÄÀËÇÅÄÄÈÈÇÄ

דבריה, על ñøàúzסומכים àHL ãò äìeòa ú÷æça Bæ éøä àlàÆÈÂÅÀÆÀÇÀÈÇÆÄÀÈÅ
לו, שנתארסה קודם שנבעלה אותה מחזיקים אנו  –ezòèäå– ÀÄÀÇ
טעות, מקת מקחו  והיה בתולה, בחזקת לו àéázLשנישאה ãòÇÆÈÄ

äéøáãì äéàø,היא יהושע רבי  דעת נאנסה. האירוסין  שלאחר – ÀÈÈÄÀÈÆÈ
בעליו  בחזקת ממון העמד  אומרים: אנו ממון , צד כאן ויש  שהואיל

הראיה. עליו  מחברו  `xfrilוהמוציא iaxe l`ilnb oaxk dklde רמברמברמברמב""""ם ם ם ם))))

יא יא יא יא ).).).). יאיאיאיא,,,, אישותאישותאישותאישות הל הל הל הל ''''
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חכמים  ולדעת מאתיים, – מאיר רבי  לדעת – כתובתה עץ, שמוכת שנינו, ג במשנה
בין הבדל יש אבל בעולה, כדין  מאה שכתובתה כחכמים הלכה ואמנם מאה. –
בתולה  בחזקת נישאה שאפילו  הוא, הדין  עץ שבמוכת בעולה, ובין  עץ מוכת
בחזקת  נישאה אם בבעולה, ואילו כתובתה, את מפסידה איננה עץ, מוכת ונמצאה
כתובתה. את מפסידה והיא טעות, מקח של  טענה לבעל יש בעולה, ונמצאה בתולה
לו כשנישאה לאשתו, בעל בין ודברים דין משנתנו  מביאה הזה ההבדל יסוד  על 

בתולים. לה מצא ולא בתולה בחזקת

éðà õò úkî :úøîBà àéäשנחבטתי מכה מחמת בתולי  שאבדו – ÄÆÆËÇÅÂÄ
לכתובה; אני  וזכאית éëבעץ, àG :øîBà àeäåדבריך שמא – ÀÅÄ

נכונים, zàאינם Léà úñeøc àlà שנבעלת את, איש  בעולת – ÆÈÀÇÄÇÀ
טעות; מקח ומקחי  שאירסתיך  קודם éaøåלאיש ìàéìîb ïaøÇÈÇÀÄÅÀÇÄ

úðîàð :íéøîBà øæòéìà שהיא בטענתה עלינו נאמנת האשה – ÁÄÆÆÀÄÆÁÆÆ
דינר  מאה של לכתובה וזכאית עץ, miiz`nl).מוכת ± xi`n iax ixacle)

!ïéiç eðà äétî àG :øîBà òLBäé éaøå סומכין אנו  אין  – ÀÇÄÀËÇÅÄÄÈÈÇÄ
דבריה, Léàעל  úñeøc ú÷æça Bæ éøä àlàשל כטענתו  – ÆÈÂÅÀÆÀÇÀÇÄ

äéøáãìהבעל , äéàø àéázL ãò מוכת אלא בעולה שאינה – ÇÆÈÄÀÈÈÄÀÈÆÈ

הואיל סובר, גמליאל  רבן  הקודמת: במשנה כמו  המחלוקת טעמי עץ.

ברי ושמא ברי הרי שמא, טענת טוען  והבעל ברי  טענת טוענת והיא
אשה  העמד אומרים: שאנו  ממון, חזקת אחר  כאן הולכים ואין עדיף,

יהושע  ורבי  עצמן. מפקירות שאינן ישראל  בנות על וחזקה חזקתה, על 
הראיה עליו מחברו  והמוציא בעליו, בחזקת ממון העמד  ((((הר הר הר הר """"ןןןן).).).).סובר:
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כגון לכהונה, הפוסלה לאדם נבעלה כי בה, שחושדים ישראל, בבת דנה משנתנו
והיא  ג), ח, יג; ד , יבמות (עיין ישראל בקהל  לבוא האסורים לממזר , או  לנתין
כמו יהושע ורבי  גמליאל רבן  נחלקו זה בענין ואף הוא; כשר  אדם שאותו טוענת,

הקודמות. במשניות

úøaãî äeàø,מתייחדת כשהיא פנויה אשה ראו –ãçà íò ÈÈÀÇÆÆÄÆÈ
÷eMa תיבת גורסים שאין  נוסחות ויש  בשוק; שהיה אחד עם – Ç

dì"בשוק". eøîà:לאשה –äæ ìL Báéh äî שהתייחדת – ÈÀÈÇÄÆÆ
להינשא  פוסלתך  שביאתו  בו וכיוצא ממזר  או נתין  הוא שמא אתו,

`zxne:לכהן? `ideàeä ïäëå éðBìt Léàכשר אדם כלומר – ÄÀÄÀÙÅ
המשנה: שנקטה ומה ed`"הוא; odke";דווקא ìàéìîbלאו ïaøÇÈÇÀÄÅ

úðîàð :íéøîBà øæòéìà éaøå שאותו בדבריה, נאמנת האשה – ÀÇÄÁÄÆÆÀÄÆÁÆÆ
לכהן , להינשא מותרת והיא הוא, כשר  אדם עמו שהתייחדה איש

כשרות  בחזקת שהיא לפי  הקודמות, במשניות שבארנו כמו  וטעמם,
טובטובטובטוב");");");"); יום יום יום יום  ïéiç!("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות eðà äétî àG :øîBà òLBäé éaøåÀÇÄÀËÇÅÄÄÈÈÇÄ

נאמנת, היא אין –øæîîìe ïéúðì äìeòa ú÷æça Bæ éøä àlàÆÈÂÅÀÆÀÇÀÈÀÈÄÀÇÀÅ
ונפסלה  לממזר, או  לנתין  כגון לפסול, שנבעלה אותה מחזיקים אנו  –

לכהן , äéøáãìלהינשא äéàø àéázL ãòפלוני לאותו שנבעלה – ÇÆÈÄÀÈÈÄÀÈÆÈ
הורעה  עמו , והתייחדה הואיל  יהושע: רבי של  טעמו הוא. כשר ואדם

כשרותה. `xfrilחזקת iaxe l`ilnb oaxk dkldeאיסוריאיסוריאיסוריאיסורי הלהלהלהל'''' ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם

יגיגיגיג).).).). יח יח יח יח ,,,, ביאהביאהביאהביאה
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האשה  נאמנת אליעזר ורבי גמליאל  רבן  שלדעת להשמיענו, בעיקר באה זו משנה
הקודמת, במשנה ששנינו  כפי מדברת", ש "ראוה בכגון  רק לא לכהונה כשרותה על 
שאם  רבותא, ועוד נתעברה. ממי  יודעים אנו  ואין מעוברת, היתה אם אף אלא

לכהונה. כשרה תהא הבת אף בת, לה l`ilnbתיוולד  oaxk elld zeipynd lka dklde
.xfril` iaxe

úøaòî äúéä,בעלה את מכירים ואין  מעוברת, אשה היתה – ÈÀÈÀËÆÆ
äæ øaò ìL Báéh äî :dì eøîàå?הזה העובר של אביו מי  – ÀÈÀÈÇÄÆËÈÆ

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn ipy wxt zeaezk zkqn

íéøîBà:úðîàð.òLBäé éaøøîBà:øæîîìe ïéúðì úøaòî ú÷æça Bæ éøä àlà !ïéiç eðà äétî àG,àéázL ãò §¦¤¡¤¤©¦§ª©¥¦¦¨¨©¦¤¨£¥§¤§©§ª¤¤§¨¦§©§¥©¤¨¦
äéøáãì äéàø. §¨¨¦§¨¤¨

ÈøîàéñBé éaø:ïéòä ïî íéî úàHîì äãøiL ú÷Bðéúa äNòî,äñðàðå,øîàéøeð ïa ïðçBé éaø:éLðà áø íà ¨©©¦¥©£¤§¦¤¤¨§¨§©©¦¦¨©¦§¤¡¨¨¨©©¦¨¨¤¦¦Ÿ©§¥
äpäkì ïéàéOî øéòä–äpäkì àNpz Bæ éøä. ¨¦©¦¦©§ª¨£¥¦¨¥©§ª¨

È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡äLøbúpL Bà äìîøàúpL äMàä,úøîBà àéä:éðúàNð äìeúa,øîBà àeäå:éë àG,éúàNð äðîìà àlàC; ¨¦¨¤¦§©§§¨¤¦§¨§¨¦¤¤§¨§¨©¦§¥¦¤¨©§¨¨§¨¦

àîeðéäa úàöiL íéãò Lé íà,òeøt dLàøå–íéúàî dúaúk.ä÷Bøa ïa ïðçBé éaøøîBà:úBéì÷ ÷elç óà ¦¥¥¦¤¨¨§¦¨§Ÿ¨¨©§ª¨¨¨©¦©¦¨¨¤§¨¥©¦§¨
äéàø. §¨¨

øéòä éùðà áåø åéä ïë íà àìà ,úøáåòîä àìå ãçà íò úøáãîä àì äðåäëì àùðú àì äìéçúëì éëä åìéôàå .ïéúéðúîã éáá éðä ìëá ìàéìîâ ïáøë
:äúá ïéá àéä ïéá äðåäëì äìçúëì àùðú æàå ,ùéøô àáåøî ùéøôã ìë ïðéøîàã ,ìòáå øéòì õåç ùøéôù íäî ãçàî äùàä úàæ äìòáðå íéñçåéî

iiii.dpedkl oi`iyn xird aex m`.øéòä áåøå íù úøáåòä äòéñ áåø ,éáåø éøú ïðáø äåëøöà àëäå ,ïéñçåéá åùò äìòî ,àîìòá éâñ ãç àáåøã â"òà
:äëìä ïëå ,éáåø éøúá àìà äðåäëì äìçúëì ïéàéùî ïéàå

a`̀̀̀.dyxbzp e` dlnx`zpy dy`d:äúáåúë úòáåúå.xne` `edêì ïéàå åðéáà êàùð äðîìà íéøîåà íéùøåéä ,äìîøàúðà éàå .äùøâúðà éà÷
:äðî àìà.`nepidéòö øîàã ïàî àëéàå .úåìåúáì íéùåòù ñãä ìù äôåç øîàã ïàî àëéàúåðù ó:åá úîðîðúîå íéðéòä ìò íéð.rext dy`xeäøòù

:äðåúçä úéáì ïäéáà úéáî úåìåúáä àéöåäì íéâäåð åéä êë .äôéúë ìò.zeilw welig s`éàåùðá úåéì÷ ÷ìçì íéâäåð åéä à÷åøá ïá ïðçåé 'ø ìù åîå÷îá
:äðî àìà äáåâ äðéàå ïîéäî ìòá ,ãáà äáåúëä øèùå ,úåìåúáä éàåùéð âäðîë äéàåùðá åùòù éãäñ àëéì éàå .úåìåúáä
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:dxn` `ideàeä ïäëå éðBìt Léàî;הוא כשר  אדם כלומר  – ÅÄÀÄÀÙÅ
כהן; דווקא úðîàðולאו  :íéøîBà øæòéìà éaøå ìàéìîb ïaøÇÈÇÀÄÅÀÇÄÁÄÆÆÀÄÆÁÆÆ

ואם  לכהונה; היא וכשרה לכשר, שנבעלה בדבריה נאמנת האשה –
לכהונה. כשרה הבת אף בת, äétîהעובר  àG :øîBà òLBäé éaøÇÄÀËÇÅÄÄÈ

!ïéiç eðà, לכשר שנבעלה נאמנת היא אין  –ú÷æça Bæ éøä àlà ÈÇÄÆÈÂÅÀÆÀÇ
øæîîìe ïéúðì úøaòî מאדם שנתעברה אותה מחזיקים אנו  – ÀËÆÆÀÈÄÀÇÀÅ

מממזר , או מנתין  כגון לכהונה, אותה äéàøשפסל  àéázL ãòÇÆÈÄÀÈÈ
äéøáãì ובין האם בין – יהושע רבי  לדעת כשר . מאדם שנתעברה – ÄÀÈÆÈ

לכהונה. פסולות הבת
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כאן מובאת לכהונה, האשה כשרות בדין  העוסקות הקודמות, המשניות שתי  אגב
כשרותה  בשאלת נורי  בן  יוחנן רבי ופסק שנאנסה, בתינוקת מעשה על  משנתנו

הרוב. אחר  שהולכים לכהונה,

ïî íéî úàHîì äãøiL ú÷Bðéúa äNòî :éñBé éaø øîàÈÇÇÄÅÇÂÆÀÄÆÆÈÀÈÀÇÇÄÄ
ïéòä,מים לשאוב המעיין אל  שירדה בילדה מעשה –äñðàðå– ÈÇÄÀÆÁÈÈ

אותה, אנס העוברים éøeðאחד  ïa ïðçBé éaø øîà שהורה כלומר  – ÈÇÇÄÈÈÆÄ
למעשה: äpäkìהלכה ïéàéOî øéòä éLðà áø íà שרוב – ÄÙÇÀÅÈÄÇÄÄÇÀËÈ

ואלמנותיהם  ובנותיהם בביאתם, לכהונה אשה פוסלים אינם העיר  בני

לכהנים, äpäkìנישאות àNpz Bæ éøä שנאנסה הזאת הילדה גם – ÂÅÄÈÅÇÀËÈ
בא  שהמאנס אומרים, שאנו  לכהן, להינשא כשרה המעיין, יד על 

העיר. אנשי  של הרוב מתוך

מבואר: d"בגמרא y r n d i d i x e t v l y z e p e x w a,""בתינוקת שה"מעשה כלומר
אחר ; ממקום שיירות לשם באות שאז השוק, ביום צפורי בעיר  "ede`היה

,"myl mixaer mixyk mc` ipa ly driq dzidy לא נורי בן  יוחנן שרבי  כלומר 
ב  לכהונה xird"התירה iyp` aex"– "רוב" לעוד  נזקק אלא driq",בלבד , aex"

ב"רוב" די כלל שבדרך פי  על  ואף כשרים. אנשיה שרוב משיירה בא שהמאנס
כאן מקום מכל oiqgeia",אחד, eyr dlrn"" רובי "תרי  חכמים (ipyוהצריכו 

.(zeaexהואיל לרוב, נזקק אינו הקודמות, המשניות בשתי גמליאל, רבן  ברם,
שאינה  שנאנסה, בתינוקת כן שאין  מה נבעלתי ", "לכשר  טוענת: והאשה

נורי  בן  יוחנן לרבי גמליאל  רבן  מודה זה שבכגון כלום, לטעון (y"`xd,יודעת
.("aeh mei zetqez" oiire ;o"xd המשניות בשתי גמליאל  כרבן  הלכה אין ואמנם –

אין לכתחילה אבל  תצא; לא לכהן , נישאה שאם בדיעבד , אלא הקודמות
רובות, בשני – הרמב"ם ולדעת כשרים; ב"רוב" אלא לכהן להינשא להתירה

יד ). יח, ביאה איסורי (הל' לעיל שבארנו כמו 

i y y m e i
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לאלמנה  מאה וכתובת לבתולה מאתיים שכתובת למסכתנו), (בפתיחה הזכרנו כבר 

דין בית תנאי  הן  לגרושה חייב או  הוא הרי לאשתו , כתובה הבעל  כתב לא ואפילו  ,
הנישואין, בשעת הכתובה את לכתוב היא חובה ואמנם ז). ד , להלן (כמבואר  בה
אשתו את שישהה לאדם לו "אסור א): פט, קמא בבא (גמרא מאיר  רבי  אמר שכן 
בסוגייתנו אבל י ), י, אישות (הל ' הרמב"ם פוסק וכן כתובה", בלא אחת שעה אפילו 
מקום  ומכל כתובה; כותבים היו לא מה שמשום מקומות שהיו  מובא, (בגמרא)
את  להפקיע יכול  אדם ואין  הוא דין בית תנאי  שהרי נכתבה, כאילו  אותה רואים
כך ידי  על  מפסידה האשה שאין הכתובה, שטר אבד אם הדין הוא ממנו. עצמו 
סכום  בענין לאשתו הבעל שבין ודברים בדין  משנתנו  דנה כך  מתוך כתובתה. את

הכתובה.

äìîøàúpL äMàä,שנתאלמנה –äLøbúpL Bà תובעת והיא – ÈÄÈÆÄÀÇÀÀÈÆÄÀÈÀÈ
שאבד טוענת שהיא כגון  בידה, אין  כתובה ושטר כתובתה, כסף את

כתובה, כותבים שאין במקום שהוא או השטר , úøîBà:לה àéäÄÆÆ
éðúàNð äìeúa,דינר מאתיים וכתובתי  –øîBà àeäå,ובעלה – ÀÈÀÈÇÄÀÅ

אומר: ממנו, éëשנתגרשה àG, כך הדבר  אין  –äðîìà àlà ÄÆÈÇÀÈÈ
CéúàNð; דינר מאה אלא כתובתך ואין –,dpnl`zp m`e היורשים ÀÈÄ

אבינו ; נשאך  אלמנה íéãòאומרים: Lé íà,שראו –úàöiL– ÄÅÅÄÆÈÈ
הנישואין , בשעת אביה מבית ראשה àîeðéäaשיצאה על  בצעיף – ÀÄÈ

עיניה, על  משורבב òeøtכשהוא dLàøåמפוזר ראשה ושער – ÀÙÈÈÇ
אביהן  מבית הבתולות את להוציא נוהגים שהיו כדרך כתפיה, על 

החתונה, íéúàîלבית dúaúk.כתביעתה –ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ÀËÈÈÈÇÄÇÄÈÈÆÀÈ
äéàø úBéì÷ ÷elç óà :øîBà במקומו שכן  בתולה, שנישאה – ÅÇÄÀÈÀÈÈ

בנישואי קלויות שיבולים לחלק נוהגים היו ברוקה בן יוחנן רבי  של

הבתולות.

ב ה נ ש מ ר ו א ב

"xizdy dtd `ed xq`y dtd" דבר שאסר  מי  ופירושו : בתלמוד , הוא הלכתי  כלל  –
זה  כלל הזכרנו וכבר  הדבר. את המתיר  עדותו  המשך  על נאמן  עדותו , ידי  על 

הטעם: מבואר בגמרא ט-י. המשניות בבאור  טו , פרק יבמות i`cבמסכת ebin"
"wizy iraדבריו כל על הוא שנאמן כלומר שותק, היה רוצה היה שאילו מתוך –

) כלל  להעיד ולא לשתוק היה שיכול e"מתוך b i n"של הכללי המובן – מתוך ). =
רצויה  שהיא אחרת טענה לטעון  היה שיכול מתוך בטענתו , נאמן אדם "מיגו ":

לשקר. רוצה היה אילו  בשבילו , (לעיל"ebin"יותר הטוענת אשה לאותה יש  כזה
לכהונה עצמה פוסלת היא זו בטענתה שהרי נאנסתי ", "משארסתני ו): (xnb`),א,

לומר: יכולה שהיתה מתוך ב"מיגו ": לה שנאמין סברא, יש  `ipולפיכך ur zken"
"jizgz והיתה המכה), מחמת בתולי  ואבדו בעץ נחבטתי לך  שנתארסתי (לאחר 

על יהושע רבי שם חולק כן  פי על אף לכתובתה. זכאית וגם לכהונה כשרה גם
ואומר: גמליאל oiig",רבן  ep` ditn `l""ב"מיגו אפילו  נאמנת היא שאין  היינו 

.(miyxtna jk lr exn`p mipey minrhe),שהזכרנו משנה לאותה איפוא, בהתייחס, –
שתיק" בעי  דאי ב"מיגו נאמן  שאדם יהושע, רבי  שמודה להשמיע, משנתנו באה

שהתיר". הפה הוא שאסר "שהפה –

izdw - zex`ean zeipyn
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éë àG,ézñøà àHL ãò àlàC,úeòè ç÷î éç÷î äéäå–øæòéìà éaøå ìàéìîb ïaøíéøîBà:úðîàð.éaø ¦¤¨©¤¥©§¦§¨¨¦§¦¤©¨©¨©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¤¡¤¤©¦
òLBäéøîBà:ñøàúz àHL ãò äìeòa ú÷æça Bæ éøä àlà !ïéiç eðà äétî àG,ezòèäå,äéàø àéázL ãò §ª©¥¦¦¨¨©¦¤¨£¥§¤§©§¨©¤¦§¨¥§¦§©©¤¨¦§¨¨

äéøáãì. ¦§¨¤¨
ÊúøîBà àéä:éðà õò úkî;øîBà àeäå:éë àG,zà Léà úñeøc àlà–øæòéìà éaøå ìàéìîb ïaøíéøîBà: ¦¤¤ª©¥£¦§¥¦¤¨§©¦©§©¨©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦

úðîàð.òLBäé éaøåøîBà:øä àlà !ïéiç eðà äétî àGLéà úñeøc ú÷æça Bæ é,äéøáãì äéàø àéázL ãò. ¤¡¤¤§©¦§ª©¥¦¦¨¨©¦¤¨£¥§¤§©§©¦©¤¨¦§¨¨¦§¨¤¨
Á÷eMa ãçà íò úøaãî äeàø,dì eøîà:äæ ìL Báéh äî?àeä ïäëå éðBìt Léà–éaøå ìàéìîb ïaø ¨¨§©¤¤¦¤¨©¨§¨©¦¤¤¦§¦§Ÿ¥©¨©§¦¥§©¦

øæòéìàíéøîBà:úðîàð.òLBäé éaøåøîBà:øæîîìe ïéúðì äìeòa ú÷æça Bæ éøä àlà !ïéiç eðà äétî àG, ¡¦¤¤§¦¤¡¤¤§©¦§ª©¥¦¦¨¨©¦¤¨£¥§¤§©§¨§¨¦§©§¥
äéøáãì äéàø àéázL ãò. ©¤¨¦§¨¨¦§¨¤¨

Ëúøaòî äúéä,dì eøîàå:äæ øaò ìL Báéh äî?àeä ïäëå éðBìt Léàî–øæòéìà éaøå ìàéìîb ïaø ¨§¨§ª¤¤§¨§¨©¦¤ª¨¤¥¦§¦§Ÿ¥©¨©§¦¥§©¦¡¦¤¤

ä÷æçã ,äòåáù àìá åìéôàå ìòáì ïðáø åäåðîéäã ,úðîàð äðéà ,éðàöî äìåúá äøîà éàå .äëìä ïëå .äúáåúë ìåèúå ,äéøáãë àåä ïëù úñéä úòåáù äúåà
:äãéñôîå äãåòñá çøåè íãà ïéà

ffff.yi` zqexc:ùéà úìåòá.zpn`pïðé÷ôî ,úà ùéà úñåøã ïòè äàùðùë ïéñåøéàä ïîæ øçàìå àéä ïäë úùà éà íå÷î ìëîå .äúáåúë äãéñôä àìå
çàì àîùã ,äéðéî äìïäë úùà ì"éé÷ àä ,ñðåàá äìòáð åìéôàå .àøåñéàã äëéúç äéùôðà äéåù úà ùéà úñåøã øîà éëîå ,äìòáð äúåà ñøàù ø

:äúáåúë äì áéäéå äì ùøâîå .äìòáì äøåñà äñðàðù
gggg.zxacn:úãçéúî.`ed odke:ñçåéî.zpn`p:äðåäëì äøéùë
hhhh.'eke df xaer ly eaih dnäëìäå .åðùøéé øáåòä äæù ìàéìîâ ïáø øîà àì äùåøé ïéðòì ìáà .äúáå àéä äðåäëì íéøùëå ,úðîàð øîåà ìàéìîâ ïáø

`xephxa yexit

לכתובתי. זכאית ואני –äläåשנאנסתי, בעלה והוא, –àG :øîBà ÀÇÈÅ
éë,נכונים אינם דבריך  שמא כלומר –Cézñøà àHL ãò àlà– ÄÆÈÇÆÅÇÀÄ

נבעלת, שאירסתיך  úeòèקודם ç÷î éç÷î äéäåשנשאתיך – ÀÈÈÄÀÄÆÇÈ
כתובתך; את מפסידה את ולכן  אותי , והטעית בתולה ïaøÇÈבחזקת

úðîàð :íéøîBà øæòéìà éaøå ìàéìîb נאמנות טענותיה – ÇÀÄÅÀÇÄÁÄÆÆÀÄÆÁÆÆ
בגמרא, מבואר  הטעם דינר. מאתיים של  לכתובתה זכאית והיא עלינו ,

טוע  שהאשה ושמא לפי וברי שמא, טענת טוען  והבעל ברי  טענת נת

והמוציא  בעליו  בחזקת ממון העמד  לומר: שיש פי  על  ואף עדיף; ברי
מעמידים  שכאן לפי  כן, אומרים אין  מקום מכל  הראיה, עליו  מחברו 

לאירוסין . עד היוולדה מיום בתולה שהיתה חזקתה על  האשה את
!ïéiç eðà äétî àG :øîBà òLBäé éaø אנו אין כלומר – ÇÄÀËÇÅÄÄÈÈÇÄ

דבריה, על ñøàúzסומכים àHL ãò äìeòa ú÷æça Bæ éøä àlàÆÈÂÅÀÆÀÇÀÈÇÆÄÀÈÅ
לו, שנתארסה קודם שנבעלה אותה מחזיקים אנו  –ezòèäå– ÀÄÀÇ
טעות, מקת מקחו  והיה בתולה, בחזקת לו àéázLשנישאה ãòÇÆÈÄ

äéøáãì äéàø,היא יהושע רבי  דעת נאנסה. האירוסין  שלאחר – ÀÈÈÄÀÈÆÈ
בעליו  בחזקת ממון העמד  אומרים: אנו ממון , צד כאן ויש  שהואיל

הראיה. עליו  מחברו  `xfrilוהמוציא iaxe l`ilnb oaxk dklde רמברמברמברמב""""ם ם ם ם))))

יא יא יא יא ).).).). יאיאיאיא,,,, אישותאישותאישותאישות הל הל הל הל ''''
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חכמים  ולדעת מאתיים, – מאיר רבי  לדעת – כתובתה עץ, שמוכת שנינו, ג במשנה
בין הבדל יש אבל בעולה, כדין  מאה שכתובתה כחכמים הלכה ואמנם מאה. –
בתולה  בחזקת נישאה שאפילו  הוא, הדין  עץ שבמוכת בעולה, ובין  עץ מוכת
בחזקת  נישאה אם בבעולה, ואילו כתובתה, את מפסידה איננה עץ, מוכת ונמצאה
כתובתה. את מפסידה והיא טעות, מקח של  טענה לבעל יש בעולה, ונמצאה בתולה
לו כשנישאה לאשתו, בעל בין ודברים דין משנתנו  מביאה הזה ההבדל יסוד  על 

בתולים. לה מצא ולא בתולה בחזקת

éðà õò úkî :úøîBà àéäשנחבטתי מכה מחמת בתולי  שאבדו – ÄÆÆËÇÅÂÄ
לכתובה; אני  וזכאית éëבעץ, àG :øîBà àeäåדבריך שמא – ÀÅÄ

נכונים, zàאינם Léà úñeøc àlà שנבעלת את, איש  בעולת – ÆÈÀÇÄÇÀ
טעות; מקח ומקחי  שאירסתיך  קודם éaøåלאיש ìàéìîb ïaøÇÈÇÀÄÅÀÇÄ

úðîàð :íéøîBà øæòéìà שהיא בטענתה עלינו נאמנת האשה – ÁÄÆÆÀÄÆÁÆÆ
דינר  מאה של לכתובה וזכאית עץ, miiz`nl).מוכת ± xi`n iax ixacle)

!ïéiç eðà äétî àG :øîBà òLBäé éaøå סומכין אנו  אין  – ÀÇÄÀËÇÅÄÄÈÈÇÄ
דבריה, Léàעל  úñeøc ú÷æça Bæ éøä àlàשל כטענתו  – ÆÈÂÅÀÆÀÇÀÇÄ

äéøáãìהבעל , äéàø àéázL ãò מוכת אלא בעולה שאינה – ÇÆÈÄÀÈÈÄÀÈÆÈ

הואיל סובר, גמליאל  רבן  הקודמת: במשנה כמו  המחלוקת טעמי עץ.

ברי ושמא ברי הרי שמא, טענת טוען  והבעל ברי  טענת טוענת והיא
אשה  העמד אומרים: שאנו  ממון, חזקת אחר  כאן הולכים ואין עדיף,

יהושע  ורבי  עצמן. מפקירות שאינן ישראל  בנות על וחזקה חזקתה, על 
הראיה עליו מחברו  והמוציא בעליו, בחזקת ממון העמד  ((((הר הר הר הר """"ןןןן).).).).סובר:

ח ה נ ש מ ר ו א ב

כגון לכהונה, הפוסלה לאדם נבעלה כי בה, שחושדים ישראל, בבת דנה משנתנו
והיא  ג), ח, יג; ד , יבמות (עיין ישראל בקהל  לבוא האסורים לממזר , או  לנתין
כמו יהושע ורבי  גמליאל רבן  נחלקו זה בענין ואף הוא; כשר  אדם שאותו טוענת,

הקודמות. במשניות

úøaãî äeàø,מתייחדת כשהיא פנויה אשה ראו –ãçà íò ÈÈÀÇÆÆÄÆÈ
÷eMa תיבת גורסים שאין  נוסחות ויש  בשוק; שהיה אחד עם – Ç

dì"בשוק". eøîà:לאשה –äæ ìL Báéh äî שהתייחדת – ÈÀÈÇÄÆÆ
להינשא  פוסלתך  שביאתו  בו וכיוצא ממזר  או נתין  הוא שמא אתו,

`zxne:לכהן? `ideàeä ïäëå éðBìt Léàכשר אדם כלומר – ÄÀÄÀÙÅ
המשנה: שנקטה ומה ed`"הוא; odke";דווקא ìàéìîbלאו ïaøÇÈÇÀÄÅ

úðîàð :íéøîBà øæòéìà éaøå שאותו בדבריה, נאמנת האשה – ÀÇÄÁÄÆÆÀÄÆÁÆÆ
לכהן , להינשא מותרת והיא הוא, כשר  אדם עמו שהתייחדה איש

כשרות  בחזקת שהיא לפי  הקודמות, במשניות שבארנו כמו  וטעמם,
טובטובטובטוב");");");"); יום יום יום יום  ïéiç!("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות eðà äétî àG :øîBà òLBäé éaøåÀÇÄÀËÇÅÄÄÈÈÇÄ

נאמנת, היא אין –øæîîìe ïéúðì äìeòa ú÷æça Bæ éøä àlàÆÈÂÅÀÆÀÇÀÈÀÈÄÀÇÀÅ
ונפסלה  לממזר, או  לנתין  כגון לפסול, שנבעלה אותה מחזיקים אנו  –

לכהן , äéøáãìלהינשא äéàø àéázL ãòפלוני לאותו שנבעלה – ÇÆÈÄÀÈÈÄÀÈÆÈ
הורעה  עמו , והתייחדה הואיל  יהושע: רבי של  טעמו הוא. כשר ואדם

כשרותה. `xfrilחזקת iaxe l`ilnb oaxk dkldeאיסוריאיסוריאיסוריאיסורי הלהלהלהל'''' ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם

יגיגיגיג).).).). יח יח יח יח ,,,, ביאהביאהביאהביאה
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האשה  נאמנת אליעזר ורבי גמליאל  רבן  שלדעת להשמיענו, בעיקר באה זו משנה
הקודמת, במשנה ששנינו  כפי מדברת", ש "ראוה בכגון  רק לא לכהונה כשרותה על 
שאם  רבותא, ועוד נתעברה. ממי  יודעים אנו  ואין מעוברת, היתה אם אף אלא

לכהונה. כשרה תהא הבת אף בת, לה l`ilnbתיוולד  oaxk elld zeipynd lka dklde
.xfril` iaxe

úøaòî äúéä,בעלה את מכירים ואין  מעוברת, אשה היתה – ÈÀÈÀËÆÆ
äæ øaò ìL Báéh äî :dì eøîàå?הזה העובר של אביו מי  – ÀÈÀÈÇÄÆËÈÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéøîBà:úðîàð.òLBäé éaøøîBà:øæîîìe ïéúðì úøaòî ú÷æça Bæ éøä àlà !ïéiç eðà äétî àG,àéázL ãò §¦¤¡¤¤©¦§ª©¥¦¦¨¨©¦¤¨£¥§¤§©§ª¤¤§¨¦§©§¥©¤¨¦
äéøáãì äéàø. §¨¨¦§¨¤¨

ÈøîàéñBé éaø:ïéòä ïî íéî úàHîì äãøiL ú÷Bðéúa äNòî,äñðàðå,øîàéøeð ïa ïðçBé éaø:éLðà áø íà ¨©©¦¥©£¤§¦¤¤¨§¨§©©¦¦¨©¦§¤¡¨¨¨©©¦¨¨¤¦¦Ÿ©§¥
äpäkì ïéàéOî øéòä–äpäkì àNpz Bæ éøä. ¨¦©¦¦©§ª¨£¥¦¨¥©§ª¨

È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡äLøbúpL Bà äìîøàúpL äMàä,úøîBà àéä:éðúàNð äìeúa,øîBà àeäå:éë àG,éúàNð äðîìà àlàC; ¨¦¨¤¦§©§§¨¤¦§¨§¨¦¤¤§¨§¨©¦§¥¦¤¨©§¨¨§¨¦

àîeðéäa úàöiL íéãò Lé íà,òeøt dLàøå–íéúàî dúaúk.ä÷Bøa ïa ïðçBé éaøøîBà:úBéì÷ ÷elç óà ¦¥¥¦¤¨¨§¦¨§Ÿ¨¨©§ª¨¨¨©¦©¦¨¨¤§¨¥©¦§¨
äéàø. §¨¨

øéòä éùðà áåø åéä ïë íà àìà ,úøáåòîä àìå ãçà íò úøáãîä àì äðåäëì àùðú àì äìéçúëì éëä åìéôàå .ïéúéðúîã éáá éðä ìëá ìàéìîâ ïáøë
:äúá ïéá àéä ïéá äðåäëì äìçúëì àùðú æàå ,ùéøô àáåøî ùéøôã ìë ïðéøîàã ,ìòáå øéòì õåç ùøéôù íäî ãçàî äùàä úàæ äìòáðå íéñçåéî

iiii.dpedkl oi`iyn xird aex m`.øéòä áåøå íù úøáåòä äòéñ áåø ,éáåø éøú ïðáø äåëøöà àëäå ,ïéñçåéá åùò äìòî ,àîìòá éâñ ãç àáåøã â"òà
:äëìä ïëå ,éáåø éøúá àìà äðåäëì äìçúëì ïéàéùî ïéàå

a`̀̀̀.dyxbzp e` dlnx`zpy dy`d:äúáåúë úòáåúå.xne` `edêì ïéàå åðéáà êàùð äðîìà íéøîåà íéùøåéä ,äìîøàúðà éàå .äùøâúðà éà÷
:äðî àìà.`nepidéòö øîàã ïàî àëéàå .úåìåúáì íéùåòù ñãä ìù äôåç øîàã ïàî àëéàúåðù ó:åá úîðîðúîå íéðéòä ìò íéð.rext dy`xeäøòù

:äðåúçä úéáì ïäéáà úéáî úåìåúáä àéöåäì íéâäåð åéä êë .äôéúë ìò.zeilw welig s`éàåùðá úåéì÷ ÷ìçì íéâäåð åéä à÷åøá ïá ïðçåé 'ø ìù åîå÷îá
:äðî àìà äáåâ äðéàå ïîéäî ìòá ,ãáà äáåúëä øèùå ,úåìåúáä éàåùéð âäðîë äéàåùðá åùòù éãäñ àëéì éàå .úåìåúáä

`xephxa yexit

:dxn` `ideàeä ïäëå éðBìt Léàî;הוא כשר  אדם כלומר  – ÅÄÀÄÀÙÅ
כהן; דווקא úðîàðולאו  :íéøîBà øæòéìà éaøå ìàéìîb ïaøÇÈÇÀÄÅÀÇÄÁÄÆÆÀÄÆÁÆÆ

ואם  לכהונה; היא וכשרה לכשר, שנבעלה בדבריה נאמנת האשה –
לכהונה. כשרה הבת אף בת, äétîהעובר  àG :øîBà òLBäé éaøÇÄÀËÇÅÄÄÈ

!ïéiç eðà, לכשר שנבעלה נאמנת היא אין  –ú÷æça Bæ éøä àlà ÈÇÄÆÈÂÅÀÆÀÇ
øæîîìe ïéúðì úøaòî מאדם שנתעברה אותה מחזיקים אנו  – ÀËÆÆÀÈÄÀÇÀÅ

מממזר , או מנתין  כגון לכהונה, אותה äéàøשפסל  àéázL ãòÇÆÈÄÀÈÈ
äéøáãì ובין האם בין – יהושע רבי  לדעת כשר . מאדם שנתעברה – ÄÀÈÆÈ

לכהונה. פסולות הבת
י ה נ ש מ ר ו א ב

כאן מובאת לכהונה, האשה כשרות בדין  העוסקות הקודמות, המשניות שתי  אגב
כשרותה  בשאלת נורי  בן  יוחנן רבי ופסק שנאנסה, בתינוקת מעשה על  משנתנו

הרוב. אחר  שהולכים לכהונה,

ïî íéî úàHîì äãøiL ú÷Bðéúa äNòî :éñBé éaø øîàÈÇÇÄÅÇÂÆÀÄÆÆÈÀÈÀÇÇÄÄ
ïéòä,מים לשאוב המעיין אל  שירדה בילדה מעשה –äñðàðå– ÈÇÄÀÆÁÈÈ

אותה, אנס העוברים éøeðאחד  ïa ïðçBé éaø øîà שהורה כלומר  – ÈÇÇÄÈÈÆÄ
למעשה: äpäkìהלכה ïéàéOî øéòä éLðà áø íà שרוב – ÄÙÇÀÅÈÄÇÄÄÇÀËÈ

ואלמנותיהם  ובנותיהם בביאתם, לכהונה אשה פוסלים אינם העיר  בני

לכהנים, äpäkìנישאות àNpz Bæ éøä שנאנסה הזאת הילדה גם – ÂÅÄÈÅÇÀËÈ
בא  שהמאנס אומרים, שאנו  לכהן, להינשא כשרה המעיין, יד על 

העיר. אנשי  של הרוב מתוך

מבואר: d"בגמרא y r n d i d i x e t v l y z e p e x w a,""בתינוקת שה"מעשה כלומר
אחר ; ממקום שיירות לשם באות שאז השוק, ביום צפורי בעיר  "ede`היה

,"myl mixaer mixyk mc` ipa ly driq dzidy לא נורי בן  יוחנן שרבי  כלומר 
ב  לכהונה xird"התירה iyp` aex"– "רוב" לעוד  נזקק אלא driq",בלבד , aex"

ב"רוב" די כלל שבדרך פי  על  ואף כשרים. אנשיה שרוב משיירה בא שהמאנס
כאן מקום מכל oiqgeia",אחד, eyr dlrn"" רובי "תרי  חכמים (ipyוהצריכו 

.(zeaexהואיל לרוב, נזקק אינו הקודמות, המשניות בשתי גמליאל, רבן  ברם,
שאינה  שנאנסה, בתינוקת כן שאין  מה נבעלתי ", "לכשר  טוענת: והאשה

נורי  בן  יוחנן לרבי גמליאל  רבן  מודה זה שבכגון כלום, לטעון (y"`xd,יודעת
.("aeh mei zetqez" oiire ;o"xd המשניות בשתי גמליאל  כרבן  הלכה אין ואמנם –

אין לכתחילה אבל  תצא; לא לכהן , נישאה שאם בדיעבד , אלא הקודמות
רובות, בשני – הרמב"ם ולדעת כשרים; ב"רוב" אלא לכהן להינשא להתירה

יד ). יח, ביאה איסורי (הל' לעיל שבארנו כמו 

i y y m e i
א ה נ ש מ ר ו א ב

לאלמנה  מאה וכתובת לבתולה מאתיים שכתובת למסכתנו), (בפתיחה הזכרנו כבר 

דין בית תנאי  הן  לגרושה חייב או  הוא הרי לאשתו , כתובה הבעל  כתב לא ואפילו  ,
הנישואין, בשעת הכתובה את לכתוב היא חובה ואמנם ז). ד , להלן (כמבואר  בה
אשתו את שישהה לאדם לו "אסור א): פט, קמא בבא (גמרא מאיר  רבי  אמר שכן 
בסוגייתנו אבל י ), י, אישות (הל ' הרמב"ם פוסק וכן כתובה", בלא אחת שעה אפילו 
מקום  ומכל כתובה; כותבים היו לא מה שמשום מקומות שהיו  מובא, (בגמרא)
את  להפקיע יכול  אדם ואין  הוא דין בית תנאי  שהרי נכתבה, כאילו  אותה רואים
כך ידי  על  מפסידה האשה שאין הכתובה, שטר אבד אם הדין הוא ממנו. עצמו 
סכום  בענין לאשתו הבעל שבין ודברים בדין  משנתנו  דנה כך  מתוך כתובתה. את

הכתובה.

äìîøàúpL äMàä,שנתאלמנה –äLøbúpL Bà תובעת והיא – ÈÄÈÆÄÀÇÀÀÈÆÄÀÈÀÈ
שאבד טוענת שהיא כגון  בידה, אין  כתובה ושטר כתובתה, כסף את

כתובה, כותבים שאין במקום שהוא או השטר , úøîBà:לה àéäÄÆÆ
éðúàNð äìeúa,דינר מאתיים וכתובתי  –øîBà àeäå,ובעלה – ÀÈÀÈÇÄÀÅ

אומר: ממנו, éëשנתגרשה àG, כך הדבר  אין  –äðîìà àlà ÄÆÈÇÀÈÈ
CéúàNð; דינר מאה אלא כתובתך ואין –,dpnl`zp m`e היורשים ÀÈÄ

אבינו ; נשאך  אלמנה íéãòאומרים: Lé íà,שראו –úàöiL– ÄÅÅÄÆÈÈ
הנישואין , בשעת אביה מבית ראשה àîeðéäaשיצאה על  בצעיף – ÀÄÈ

עיניה, על  משורבב òeøtכשהוא dLàøåמפוזר ראשה ושער – ÀÙÈÈÇ
אביהן  מבית הבתולות את להוציא נוהגים שהיו כדרך כתפיה, על 

החתונה, íéúàîלבית dúaúk.כתביעתה –ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ÀËÈÈÈÇÄÇÄÈÈÆÀÈ
äéàø úBéì÷ ÷elç óà :øîBà במקומו שכן  בתולה, שנישאה – ÅÇÄÀÈÀÈÈ

בנישואי קלויות שיבולים לחלק נוהגים היו ברוקה בן יוחנן רבי  של

הבתולות.

ב ה נ ש מ ר ו א ב

"xizdy dtd `ed xq`y dtd" דבר שאסר  מי  ופירושו : בתלמוד , הוא הלכתי  כלל  –
זה  כלל הזכרנו וכבר  הדבר. את המתיר  עדותו  המשך  על נאמן  עדותו , ידי  על 

הטעם: מבואר בגמרא ט-י. המשניות בבאור  טו , פרק יבמות i`cבמסכת ebin"
"wizy iraדבריו כל על הוא שנאמן כלומר שותק, היה רוצה היה שאילו מתוך –

) כלל  להעיד ולא לשתוק היה שיכול e"מתוך b i n"של הכללי המובן – מתוך ). =
רצויה  שהיא אחרת טענה לטעון  היה שיכול מתוך בטענתו , נאמן אדם "מיגו ":

לשקר. רוצה היה אילו  בשבילו , (לעיל"ebin"יותר הטוענת אשה לאותה יש  כזה
לכהונה עצמה פוסלת היא זו בטענתה שהרי נאנסתי ", "משארסתני ו): (xnb`),א,

לומר: יכולה שהיתה מתוך ב"מיגו ": לה שנאמין סברא, יש  `ipולפיכך ur zken"
"jizgz והיתה המכה), מחמת בתולי  ואבדו בעץ נחבטתי לך  שנתארסתי (לאחר 

על יהושע רבי שם חולק כן  פי על אף לכתובתה. זכאית וגם לכהונה כשרה גם
ואומר: גמליאל oiig",רבן  ep` ditn `l""ב"מיגו אפילו  נאמנת היא שאין  היינו 

.(miyxtna jk lr exn`p mipey minrhe),שהזכרנו משנה לאותה איפוא, בהתייחס, –
שתיק" בעי  דאי ב"מיגו נאמן  שאדם יהושע, רבי  שמודה להשמיע, משנתנו באה

שהתיר". הפה הוא שאסר "שהפה –

izdw - zex`ean zeipyn



cרכו dpyn ipy wxt zeaezk zkqn

·äãBîeòLBäé éaøBøáçì øîBàa:éáà ìL Bæ äãNepîéä äézç÷ìe äúéä E,ïîàð àeäL,øñàL ätäL ¤©¦§ª©§¥©£¥¨¤¤¨¦¨§¨§©§¦¨¥¤¤¤¡¨¤©¤¤¨©
øézäL ätä àeä.åéáà ìL àéäL íéãò Lé íàå,øîBà àeäå:epîéä äézç÷ì–ïîàð Bðéà. ©¤¤¦¦§¦¥¥¦¤¦¤¨¦§¥§©§¦¨¥¤¥¤¡¨

‚eøîàL íéãòä:äæ àeä eðéãé áúk;eðééä íéñeðà ìáà,eðééä íépè÷,eðééä úeãò éìeñt–íéðîàð elà éøä. ¨¥¦¤¨§§©¨¥¤£¨£¦¨¦§©¦¨¦§¥¥¨¦£¥¥¤¡¨¦
íãé áúk àeäL íéãò Lé íàå,øçà íB÷nî àöBé íãé áúk äéäL Bà–ïéðîàð ïðéà. §¦¥¥¦¤§©¨¨¤¨¨§©¨¨¥¦¨©¥¥¨¤¡¨¦

„øîBà äæ:éãé áúk äæ,éøáç ìL Bãé áúk äæå;øîBà äæå:éãé áúk äæ,éøáç ìL Bãé áúk äæå–éøä ¤¥¤§©¨¦§¤§©¨¤£¥¦§¤¥¤§©¨¦§¤§©¨¤£¥¦£¥
ïéðîàð elà.øîBà äæ:éãé áúk äæ,øîBà äæå:éãé áúk äæ–øçà íänò óøöì íéëéøö;céøáéaø.íéîëçå ¥¤¡¨¦¤¥¤§©¨¦§¤¥¤§©¨¦§¦¦§¨¥¦¨¤©¥¦§¥©¦©£¨¦

íéøîBà:øçà íänò óøöì íéëéøö ïðéà,øîBì íãà ïîàð àlà:éãé áúk äæ. §¦¥¨§¦¦§¨¥¦¨¤©¥¤¨¤¡¨¨¨©¤§©¨¦

aaaa.ryedi iax dceneäøîàã éàîá äùàì ïðéðîäî àìã øîàå ìàéìîâ ïáøà òùåäé éáø âéìô éúñðàð éðúñøàùî úøîåà àéä éáâ ÷"ôá ìéòìã áâ ìò óà
ìåñôì øúéäå øåñéà àëéàã àëéä éìéî éðä .äðåäëì äøùë äúéäå éðà õò úëåî äøîà àéòá éàã åâîá äðåäëä ïî äîöò äìñôå éúñðàð éðúñøàùî
øîåàä ïåâë ,àðåîîã àøøã àìà øúéäå øåñéà àëéìã àëéä ìáà ,åâîá äì ïðéðîéäî àìã øîàå ìàéìîâ ïáøà òùåäé éáø âéìô àäá ,øéùëäì åà äðåäëì
äúéä êéáà ìù øîàå àéä éìù øîà éòá éàã åâîá äéì ïðéðîéäî àðåâ éàäëáã ìàéìîâ 'øì òùåäé 'ø äãåî ,åðîî äéúç÷ìå äúéä êéáà ìù åæ äãù åøéáçì

:ïîàð åðîî äéúç÷ìå.on`p epi` eia` ly `idy micr yi m`eáàä éðôá íéðù éúù àìà äìëà àìù ïåâë ïðéòåîùàì àúà ïéúéðúî àäã ùøôî àøîâá
:ä÷æç éðù ïéðîì äìåò åðéà ïáä éðôá äìëàù äðùä ,áàä ééçá ä÷æç éðù ùìù åì åîìù àìã ïåéë ,ïáä éðôá úçà äðùå

bbbb.epiid miqep`íéùî íãà ïéàã ,ïéðîàð ïðéà ,åðì ïúðù ïåîî áåø ìéáùá åøîà íà ù"ëå ,åðåîî ç÷é àîù ïåîî ñðåà ìáà .åðâøäé àîù úåùôð ñðåà
:íéðîàð ïðéà äøéáò úîçî ìáà .äáøå÷ úîçî ,åðééä úåãò éìåñô ïëå .äáåçì àìå úåëæì àì åîöò ìò ïîàð åðéàå åîöò ìöà áåø÷ íãàã ,òùø åîöò

.xg` mewnn `vei:äæ ìùì äæ ïéîåã ïîúåç áúëå äæ íò åðéðôì øèù åúåà àáå ã"áá ÷æçåäù øçà øèùá íéîåúç
cccc.mipn`p el` ixd:áúëå áúë ìë ìò éãäñ éøú àëéà àäã.xg` mdnr sxvl mikixvéãäñ éøú êéøöå .øèùáù äðî ìò àì ïéãéòî ïä ïãé áúë ìòù

:áúëå áúë ìë ìò.xg` mdnr sxvl oikixv mpi` mixne` minkgeéãé áúë äæ øîåà äæå éãé áúë äæ øîåà äæùëå ,íéãéòî íä øèùáù äðî ìòù
:íéîëçë äëìäå .øèùáù äðî ìò íéãò éðù åàöîð

`xephxa yexit

òLBäé éaø äãBîe רבן על ו ) (א, לעיל  חולק שהוא פי על  אף – ÆÇÄÀËÇ
אינה  נאנסתי" "משארסתני הטוענת שהאשה סובר והוא גמליאל ,
הוא  מודה למשנתנו, בהקדמה שבארנו  כמו  ב"מיגו", אפילו  נאמנת

epîéä äézç÷ìe äúéä Eéáà ìL Bæ äãN :Bøáçì øîBàaÀÅÇÂÅÈÆÆÈÄÈÀÈÀÇÀÄÈÅÆ
מאביך , קניתיה שברשותי השדה –ïîàð àeäL ראיה צריך ואינו – ÆÆÁÈ

øézäLלדבריו, ätä àeä øñàL ätäL שהשדה שאמר, הפה – ÆÇÆÆÈÇÇÆÆÄÄ
שאמר הוא אביו, של epnid";היתה dizgwl",לשתוק היה שיכול ומתוך 

שאמר מה כל על  נאמן  הריהו מעולם, היא שלו שהשדה לומר או
åéáàלחבירו. ìL àéäL íéãò Lé íàå עדים יש  אם אבל – ÀÄÅÅÄÆÄÆÈÄ

אביו , של היא שבידו epîéäשהשדה äézç÷ì :øîBà àeäå– ÀÅÀÇÀÄÈÅÆ
שאסר ", "הפה כאן  ואין  ïîàðהואיל  Bðéàעד ממנו, שקנאה לומר  – ÅÆÁÈ

לדבריו . ראיה שיביא

:mil`ey `xnbaוערער חברו ובא בשדה, מחזיק אדם שאם הוא, הדין  והלא
ממך, לקחתיה אבל היתה שלך אמנם טוען: והמחזיק השדה, שלי ואמר: עליו 
ולא  שנים שלש בשדה שהחזיק עדים מביא והוא לי, אבד המכירה ושטר
במה  השאלה: נשאלת הרי  כן ואם נאמן ; הוא הרי מעולם, אדם בו מיחה
נאמן ? אינו  מדוע שנים, שלש בשדה החזיק אם משנתנו ? של בסיפא מדובר 
צריכה  ולמה נאמן , שאינו  הוא פשוט הרי שנים, שלש בה החזיק לא ואם

זה? דין  להשמיענו שלש miaiyne:המשנה בשדה כשהחזיק כאן  מדובר  אמנם
בחיי שלישית ושנה האב בחיי שנים שתי מהשדה שאכל  בכגון אבל  שנים,
אין הבן , בחיי  אחת שנה ואכל  שהואיל  נאמן , אינו הלכך קטן, בהיותו הבן 

ח  שלש זו קטן  בשדה (המחזיק הגדיל " אפילו  קטן  בנכסי מחזיקין  ש"אין  זקה,
לאחר הגדיל ואפילו הוא, שקטן משום ערער שלא שזה חזקה, אינה שנים
קטן כשהוא ותחילתו  שהואיל  חזקה, אינה שנים, כמה בפניו  זה והחזיק מכן
אחרים  מפי  ששומע עד אביו  של שהיתה כשהגדיל ידע לא בה, מוחזק ראהו

רש"י ). –
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מובאת  והיא עליו , שחתמו  העדים ידי  על  הדין  בבית שטר בקיום דנה משנתנו
שהתיר". הפה הוא שאסר "הפה דין משום הקודמת המשנה אגב כאן

eøîàL íéãòä:השטר על ידם חתימת את לאשר כשבאו –áúk ÈÅÄÆÈÀÀÇ
äæ àeä eðéãé, ידינו חתימת זו –eðééä íéñeðà ìáà חתמנו – ÈÅÆÂÈÂÄÈÄ

יהרגונו; שמא ופחדנו לכך אנוסים שהיינו  מפני  שקר , דבר `eעל 
:exn`yeðééä íépè÷, כשחתמנו –:e`eðééä úeãò éìeñt– ÀÇÄÈÄÀÅÅÈÄ

משפחתית, קירבה íéðîàðמחמת elà éøäשהואיל פסול , והשטר  – ÂÅÅÆÁÈÄ
נאמנים  השטר, את לקיים כדי ידם, חתימת שזו לעדותם זקוקים ואנו
עדות, פסולי  או קטנים או אנוסים שהיו  עדותם, המשך  על גם הם

שהתיר . הפה הוא שאסר íéãòשהפה Lé íàå עדים עוד יש  אם – ÀÄÅÅÄ
íãéהמעידים, áúk àeäL חתימת היא השטר  שעל  שהחתימה – ÆÀÇÈÈ

עליו , החתומים העדים אותם של àöBéידם íãé áúk äéäL BàÆÈÈÀÇÈÈÅ
øçà íB÷nî בית קיימוהו שכבר  אחר  בשטר חתימתם שנמצאה – ÄÈÇÅ

לזו , זו דומות והחתימות ïéðîàðדין , ïðéà אנוסים שהיו  לומר, – ÅÈÆÁÈÄ
כמו  זה הרי  השטר על החתומים שעדים עדות, פסולי או  קטנים או

בהם לחזור יכולים הם ואין דין, בבית עדותם ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).שנחקרה
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עליו, שחתמו  העדים ידי על  השטר קיום בענין העוסקת הקודמת המשנה אגב
כל אם וחכמים, רבי  מחלוקת להשמיענו  באה והיא ענין , באותו  משנתנו ממשיכה

חתימתו. את לאשר  לבדו  נאמן בשטר  החתום עד

øîBà äæ: אומר השטר על  החתומים העדים מן  אחד –áúk äæ ÆÅÆÀÇ
éãé, חתימתי זו  –éøáç ìL Bãé áúk äæå האחרת והחתימה – ÈÄÀÆÀÇÈÆÂÅÄ

עמי ; שחתם חברי חתימת øîBàהיא äæåהשטר על  החתום וחברו  – ÀÆÅ
éøáçאומר: ìL Bãé áúk äæå ,éãé áúk äæמאשר הוא שאף – ÆÀÇÈÄÀÆÀÇÈÆÂÅÄ

חברו , חתימת ואת חתימתו ïéðîàðאת elà éøä את לקיים – ÂÅÅÆÁÈÄ
ו  אחד , כל של חתימתו  על  כאן  מעידים עדים שני שכן "lrהשטר ,

"xac mewi micr ipy it.(טו יט, éãé,(דברים áúk äæ :øîBà äæÆÅÆÀÇÈÄ
éãé áúk äæ :øîBà äæå חתימתו את מאשר  העדים מן אחד שכל  – ÀÆÅÆÀÇÈÄ

øçàבלבד, íänò óøöì íéëéøöשיעיד נוסף, עד  להביא יש – ÀÄÄÀÈÅÄÈÆÇÅ
שיהיו  כדי העדים, אותם של  חתימותיהם שהן  החתימות, שתי  על 

חתימה; כל על עדים éaøשני  éøác: סובר שרבי מבואר , בגמרא – ÄÀÅÇÄ
"micirn md mci azk lr" אינם השטר , את לקיים הבאים עדים –

חתימה. כל על  עדים שני  צריך  לפיכך  ידם; חתימת על מעידים אלא

øçà íänò óøöì íéëéøö ïðéà :íéøîBà íéîëçå חכמים – ÇÂÈÄÀÄÅÈÀÄÄÀÈÅÄÈÆÇÅ
micirn",סוברים: md xhyay dpn lr" את לקיים הבאים עדים כלומר

השטר, תוכן את לקיים בעיקר באים ידם, כתב על  ומעידים השטר
אחר, עמהם לצרף צריכים אינם øîBì:הלכך íãà ïîàð àlàÆÈÆÁÈÈÈÇ

éãé áúk äæ חתימת את מאשר  בשטר החתום עד וכל  שהואיל  – ÆÀÇÈÄ
השטר. תוכן את המקיימים עדים שני  כאן  שיש נמצא ידו,

izdw - zex`ean zeipyn
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·äãBîeòLBäé éaøBøáçì øîBàa:éáà ìL Bæ äãNepîéä äézç÷ìe äúéä E,ïîàð àeäL,øñàL ätäL ¤©¦§ª©§¥©£¥¨¤¤¨¦¨§¨§©§¦¨¥¤¤¤¡¨¤©¤¤¨©
øézäL ätä àeä.åéáà ìL àéäL íéãò Lé íàå,øîBà àeäå:epîéä äézç÷ì–ïîàð Bðéà. ©¤¤¦¦§¦¥¥¦¤¦¤¨¦§¥§©§¦¨¥¤¥¤¡¨

‚eøîàL íéãòä:äæ àeä eðéãé áúk;eðééä íéñeðà ìáà,eðééä íépè÷,eðééä úeãò éìeñt–íéðîàð elà éøä. ¨¥¦¤¨§§©¨¥¤£¨£¦¨¦§©¦¨¦§¥¥¨¦£¥¥¤¡¨¦
íãé áúk àeäL íéãò Lé íàå,øçà íB÷nî àöBé íãé áúk äéäL Bà–ïéðîàð ïðéà. §¦¥¥¦¤§©¨¨¤¨¨§©¨¨¥¦¨©¥¥¨¤¡¨¦

„øîBà äæ:éãé áúk äæ,éøáç ìL Bãé áúk äæå;øîBà äæå:éãé áúk äæ,éøáç ìL Bãé áúk äæå–éøä ¤¥¤§©¨¦§¤§©¨¤£¥¦§¤¥¤§©¨¦§¤§©¨¤£¥¦£¥
ïéðîàð elà.øîBà äæ:éãé áúk äæ,øîBà äæå:éãé áúk äæ–øçà íänò óøöì íéëéøö;céøáéaø.íéîëçå ¥¤¡¨¦¤¥¤§©¨¦§¤¥¤§©¨¦§¦¦§¨¥¦¨¤©¥¦§¥©¦©£¨¦

íéøîBà:øçà íänò óøöì íéëéøö ïðéà,øîBì íãà ïîàð àlà:éãé áúk äæ. §¦¥¨§¦¦§¨¥¦¨¤©¥¤¨¤¡¨¨¨©¤§©¨¦

aaaa.ryedi iax dceneäøîàã éàîá äùàì ïðéðîäî àìã øîàå ìàéìîâ ïáøà òùåäé éáø âéìô éúñðàð éðúñøàùî úøîåà àéä éáâ ÷"ôá ìéòìã áâ ìò óà
ìåñôì øúéäå øåñéà àëéàã àëéä éìéî éðä .äðåäëì äøùë äúéäå éðà õò úëåî äøîà àéòá éàã åâîá äðåäëä ïî äîöò äìñôå éúñðàð éðúñøàùî
øîåàä ïåâë ,àðåîîã àøøã àìà øúéäå øåñéà àëéìã àëéä ìáà ,åâîá äì ïðéðîéäî àìã øîàå ìàéìîâ ïáøà òùåäé éáø âéìô àäá ,øéùëäì åà äðåäëì
äúéä êéáà ìù øîàå àéä éìù øîà éòá éàã åâîá äéì ïðéðîéäî àðåâ éàäëáã ìàéìîâ 'øì òùåäé 'ø äãåî ,åðîî äéúç÷ìå äúéä êéáà ìù åæ äãù åøéáçì

:ïîàð åðîî äéúç÷ìå.on`p epi` eia` ly `idy micr yi m`eáàä éðôá íéðù éúù àìà äìëà àìù ïåâë ïðéòåîùàì àúà ïéúéðúî àäã ùøôî àøîâá
:ä÷æç éðù ïéðîì äìåò åðéà ïáä éðôá äìëàù äðùä ,áàä ééçá ä÷æç éðù ùìù åì åîìù àìã ïåéë ,ïáä éðôá úçà äðùå

bbbb.epiid miqep`íéùî íãà ïéàã ,ïéðîàð ïðéà ,åðì ïúðù ïåîî áåø ìéáùá åøîà íà ù"ëå ,åðåîî ç÷é àîù ïåîî ñðåà ìáà .åðâøäé àîù úåùôð ñðåà
:íéðîàð ïðéà äøéáò úîçî ìáà .äáøå÷ úîçî ,åðééä úåãò éìåñô ïëå .äáåçì àìå úåëæì àì åîöò ìò ïîàð åðéàå åîöò ìöà áåø÷ íãàã ,òùø åîöò

.xg` mewnn `vei:äæ ìùì äæ ïéîåã ïîúåç áúëå äæ íò åðéðôì øèù åúåà àáå ã"áá ÷æçåäù øçà øèùá íéîåúç
cccc.mipn`p el` ixd:áúëå áúë ìë ìò éãäñ éøú àëéà àäã.xg` mdnr sxvl mikixvéãäñ éøú êéøöå .øèùáù äðî ìò àì ïéãéòî ïä ïãé áúë ìòù

:áúëå áúë ìë ìò.xg` mdnr sxvl oikixv mpi` mixne` minkgeéãé áúë äæ øîåà äæå éãé áúë äæ øîåà äæùëå ,íéãéòî íä øèùáù äðî ìòù
:íéîëçë äëìäå .øèùáù äðî ìò íéãò éðù åàöîð

`xephxa yexit

òLBäé éaø äãBîe רבן על ו ) (א, לעיל  חולק שהוא פי על  אף – ÆÇÄÀËÇ
אינה  נאנסתי" "משארסתני הטוענת שהאשה סובר והוא גמליאל ,
הוא  מודה למשנתנו, בהקדמה שבארנו  כמו  ב"מיגו", אפילו  נאמנת

epîéä äézç÷ìe äúéä Eéáà ìL Bæ äãN :Bøáçì øîBàaÀÅÇÂÅÈÆÆÈÄÈÀÈÀÇÀÄÈÅÆ
מאביך , קניתיה שברשותי השדה –ïîàð àeäL ראיה צריך ואינו – ÆÆÁÈ

øézäLלדבריו, ätä àeä øñàL ätäL שהשדה שאמר, הפה – ÆÇÆÆÈÇÇÆÆÄÄ
שאמר הוא אביו, של epnid";היתה dizgwl",לשתוק היה שיכול ומתוך 

שאמר מה כל על  נאמן  הריהו מעולם, היא שלו שהשדה לומר או
åéáàלחבירו. ìL àéäL íéãò Lé íàå עדים יש  אם אבל – ÀÄÅÅÄÆÄÆÈÄ

אביו , של היא שבידו epîéäשהשדה äézç÷ì :øîBà àeäå– ÀÅÀÇÀÄÈÅÆ
שאסר ", "הפה כאן  ואין  ïîàðהואיל  Bðéàעד ממנו, שקנאה לומר  – ÅÆÁÈ

לדבריו . ראיה שיביא

:mil`ey `xnbaוערער חברו ובא בשדה, מחזיק אדם שאם הוא, הדין  והלא
ממך, לקחתיה אבל היתה שלך אמנם טוען: והמחזיק השדה, שלי ואמר: עליו 
ולא  שנים שלש בשדה שהחזיק עדים מביא והוא לי, אבד המכירה ושטר
במה  השאלה: נשאלת הרי  כן ואם נאמן ; הוא הרי מעולם, אדם בו מיחה
נאמן ? אינו  מדוע שנים, שלש בשדה החזיק אם משנתנו ? של בסיפא מדובר 
צריכה  ולמה נאמן , שאינו  הוא פשוט הרי שנים, שלש בה החזיק לא ואם

זה? דין  להשמיענו שלש miaiyne:המשנה בשדה כשהחזיק כאן  מדובר  אמנם
בחיי שלישית ושנה האב בחיי שנים שתי מהשדה שאכל  בכגון אבל  שנים,
אין הבן , בחיי  אחת שנה ואכל  שהואיל  נאמן , אינו הלכך קטן, בהיותו הבן 

ח  שלש זו קטן  בשדה (המחזיק הגדיל " אפילו  קטן  בנכסי מחזיקין  ש"אין  זקה,
לאחר הגדיל ואפילו הוא, שקטן משום ערער שלא שזה חזקה, אינה שנים
קטן כשהוא ותחילתו  שהואיל  חזקה, אינה שנים, כמה בפניו  זה והחזיק מכן
אחרים  מפי  ששומע עד אביו  של שהיתה כשהגדיל ידע לא בה, מוחזק ראהו

רש"י ). –
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מובאת  והיא עליו , שחתמו  העדים ידי  על  הדין  בבית שטר בקיום דנה משנתנו
שהתיר". הפה הוא שאסר "הפה דין משום הקודמת המשנה אגב כאן

eøîàL íéãòä:השטר על ידם חתימת את לאשר כשבאו –áúk ÈÅÄÆÈÀÀÇ
äæ àeä eðéãé, ידינו חתימת זו –eðééä íéñeðà ìáà חתמנו – ÈÅÆÂÈÂÄÈÄ

יהרגונו; שמא ופחדנו לכך אנוסים שהיינו  מפני  שקר , דבר `eעל 
:exn`yeðééä íépè÷, כשחתמנו –:e`eðééä úeãò éìeñt– ÀÇÄÈÄÀÅÅÈÄ

משפחתית, קירבה íéðîàðמחמת elà éøäשהואיל פסול , והשטר  – ÂÅÅÆÁÈÄ
נאמנים  השטר, את לקיים כדי ידם, חתימת שזו לעדותם זקוקים ואנו
עדות, פסולי  או קטנים או אנוסים שהיו  עדותם, המשך  על גם הם

שהתיר . הפה הוא שאסר íéãòשהפה Lé íàå עדים עוד יש  אם – ÀÄÅÅÄ
íãéהמעידים, áúk àeäL חתימת היא השטר  שעל  שהחתימה – ÆÀÇÈÈ

עליו , החתומים העדים אותם של àöBéידם íãé áúk äéäL BàÆÈÈÀÇÈÈÅ
øçà íB÷nî בית קיימוהו שכבר  אחר  בשטר חתימתם שנמצאה – ÄÈÇÅ

לזו , זו דומות והחתימות ïéðîàðדין , ïðéà אנוסים שהיו  לומר, – ÅÈÆÁÈÄ
כמו  זה הרי  השטר על החתומים שעדים עדות, פסולי או  קטנים או

בהם לחזור יכולים הם ואין דין, בבית עדותם ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).שנחקרה

ד ה נ ש מ ר ו א ב

עליו, שחתמו  העדים ידי על  השטר קיום בענין העוסקת הקודמת המשנה אגב
כל אם וחכמים, רבי  מחלוקת להשמיענו  באה והיא ענין , באותו  משנתנו ממשיכה

חתימתו. את לאשר  לבדו  נאמן בשטר  החתום עד

øîBà äæ: אומר השטר על  החתומים העדים מן  אחד –áúk äæ ÆÅÆÀÇ
éãé, חתימתי זו  –éøáç ìL Bãé áúk äæå האחרת והחתימה – ÈÄÀÆÀÇÈÆÂÅÄ

עמי ; שחתם חברי חתימת øîBàהיא äæåהשטר על  החתום וחברו  – ÀÆÅ
éøáçאומר: ìL Bãé áúk äæå ,éãé áúk äæמאשר הוא שאף – ÆÀÇÈÄÀÆÀÇÈÆÂÅÄ

חברו , חתימת ואת חתימתו ïéðîàðאת elà éøä את לקיים – ÂÅÅÆÁÈÄ
ו  אחד , כל של חתימתו  על  כאן  מעידים עדים שני שכן "lrהשטר ,

"xac mewi micr ipy it.(טו יט, éãé,(דברים áúk äæ :øîBà äæÆÅÆÀÇÈÄ
éãé áúk äæ :øîBà äæå חתימתו את מאשר  העדים מן אחד שכל  – ÀÆÅÆÀÇÈÄ

øçàבלבד, íänò óøöì íéëéøöשיעיד נוסף, עד  להביא יש – ÀÄÄÀÈÅÄÈÆÇÅ
שיהיו  כדי העדים, אותם של  חתימותיהם שהן  החתימות, שתי  על 

חתימה; כל על עדים éaøשני  éøác: סובר שרבי מבואר , בגמרא – ÄÀÅÇÄ
"micirn md mci azk lr" אינם השטר , את לקיים הבאים עדים –

חתימה. כל על  עדים שני  צריך  לפיכך  ידם; חתימת על מעידים אלא

øçà íänò óøöì íéëéøö ïðéà :íéøîBà íéîëçå חכמים – ÇÂÈÄÀÄÅÈÀÄÄÀÈÅÄÈÆÇÅ
micirn",סוברים: md xhyay dpn lr" את לקיים הבאים עדים כלומר

השטר, תוכן את לקיים בעיקר באים ידם, כתב על  ומעידים השטר
אחר, עמהם לצרף צריכים אינם øîBì:הלכך íãà ïîàð àlàÆÈÆÁÈÈÈÇ

éãé áúk äæ חתימת את מאשר  בשטר החתום עד וכל  שהואיל  – ÆÀÇÈÄ
השטר. תוכן את המקיימים עדים שני  כאן  שיש נמצא ידו,

izdw - zex`ean zeipyn

    

      
ע"א: כא ד: הגשמי על  בתפילתו  נענה  שלא  בחכ נוס מעשה   

ו       , תלמידיו     
   .לא אצל ומדוע    אעשה מה   

מדורנו , עדי דורו  כח  במה  יודע שאיני  שוני שהיו   משו  א  
הרי הרבה ,  ,בכ  מה  עדיפי אנו  [ שבשנותיו] 

  לימוד עיקר סדר     
.התלמוד סדרי ששת בכל   ושוני  לומדי אנו  ואילו   ד עוד   

מגיע כשהיה    דיני של למשנה     
מרובה  לזמ וישתמר וייבש  מימיו  שיצאו  כדי בכלי שמניחתו  מ "א)כלומר פ"ב  ,(טהרות

  של למשנה  שכשהגיע  אומרי ויש    ע  
 שלה  מ "א)העלי פ"ב  עוקצי) הזיתי ,,שלה בידות טומאה  נגעה   א 

      וספיקות  ותירוצי וקושיות גדול  עומק   
אלו .  דיני לו   ברורי היו  שלא , כא אני רואה  ושמואל  רב של    

א  לומדי ב ואנו  בש "ס  האחרונה  המסכת שהיא  בשלש  
ההלכות. קושי א על  ישיבות, עשרה         

ו  נענה  היה  , גשמי עצירת על  להצטער אחת נעל  חול כשהיה  מיד   
, גש יורד היה     , בתפילה  היו כל   צועקי אנו  ואילו   

   לימוד גודל  מחמת זה  אי האמור ולפי לנו , לענות בנו  משגיח  ואי  
ו  בימיו . התורה   טובי  שה יהודה , רב מעשי  משו זאת  וא  

ממעשי,   ,הגו שאינו  דבר בי שרואה  מי יש   א  יאמר  
שראה . אלאאת במעשי, תלוי זה  אי באמת      
 .נענית הדור גדולי תפילת אי ולכ יהודה , רב של  דורו  בני כמעשי  במעשיו  

אחת: נעל  בחלצו  נענה  יהודה  שרב המעשה  את מביאה הגמרא  
       שהיו בפת,  הפרוצי  אנשי שני ראה   

ו  אותו ,  ומבזי , כמשחקי לזה  זה פת  זורקי    
.בפת  מזלזלי אנשי ולכ , בעול שובע שיש  זה  ממעשה  מוכח   

 ו , להעניש  בה עיניו  נת  . מקו באותו  רעב נהיה   
    [ בנו]  שהיה רב של  שמשו   

יהודה ,  , יהודה רב לפני שמצוי אתה    
   את ויראה  לשוק , הסמו בפתח  מביתו  שיצא לו   תגרו  

ואכ בעיר. הרעב  , לשוק שיצא יהודה  לרב כהנא רב  גר  
ו   ו , אנשי אסיפת ראה     מתאספי מדוע  

. האנשי      ה  מתאספי  
בכ כשנוכח  למכירה . העומדת  תמרי של  פסולת יהודה ,סביב רב  

 . כזה דבר על  להיאס  שצריכי עד , בעול רעב שיש  מזה  מוכח   
  ,[ לשמשו]  על להצטער נעלי לי חלו  

.כ   ,אחת נעל  השמש  לו  חל   ומיד  
ו  , גש לירד החל    , השניה נעלו  לחלו וכשבא  

אליו  נגלה              את תחלו  א  
. גשמי מרוב  העול את אחריב השניה  הנעל 
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עבודה זרה. השוכר את הפועל - פרק חמישי דף עו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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עבודה זרה. השוכר את הפועל - פרק חמישי דף עו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

אגרות קודש
 ב"ה,  י"ג ניסן, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו מד' ניסן עם הפ"נ המוסגר בו, אשר אקראהו בל"נ על הציון הק' של כ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

יניחם, ובעוד איזה זמן בטח יבוא  בשאלתו בענין תפילין דר"ת, הנה לע"ע לדעתי עדיין לא 

עמדי בכתובים עוד הפעם אודות זה, ועד אז הנה יוסיף אומץ בלימוד תורת הדא"ח שע"פ המבואר 

בכ"מ הנה זה מהשייך לתפילין דר"ת שע"פ המבואר בספרי קבלה, זהו ענין מוחין דאבא.

בטח נותן לצדקה בכל יום מימות החול איזה פרוטות קודם התפלה ושומר שלשת השיעורים 

השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר בחומש תהלים ותניא הידועים ופשיטא אשר נזהר בטבילת 

עזרא, והשי"ת יזכהו לתלמוד תורה ביראת שמים ומבלי מפריעים ומונעים המדומיים שאינם באים 

אלא להגדיל את השכר והחביבות של הענין.

בברכה לחג הפסח כשר ושמח ולת"ת ביר"ש.
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג בחודש הגאולה, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

שלמא רבא להאי גברא רבא הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א

איש חי רב פעלים בר אוריין ובר אבהן ומרא דעובדין

טבין בנש"ק וכו' כבוד הדרת גאונו מוהר"ר ישראל

שליט"א אביחצירא

שלום וברכה!

בעתו נתקבל מכתבו וגם שמחתי לקבל פ"ש מכהדר"ג שליט"א על ידי הרה"ג והרה"ח וו"ח 

אי"א נו"מ עוסק בצרכי צבור וכו' וכו' מוהר"ר בנימין אלי' שי' גורודצקי, ובעיקר שמחתי לשמוע מפי 

הרבא"ג שי' כי ]אין[ לכת"ר כל תרעומות עלי ואפילו לא טינא בלב שאין כוונתי אלא לטובה. ולדעתי 

באגרת  וכמובא  בדד,  לישב  ולא  הכלל  לטובת  כוחותיו  להקדיש  דא  בזכותא  ומחויב  אחד  כל  צריך 

הידועה של ר' שרירא גאון, אשר כשבא רב לבבל והגיע למקום תורה לא קבע שם מושבו אלא אדרבה 

הלך למקום שאין בו תורה והקדיש כוחותיו לגדור גדר בבקעה אשר מצא.

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

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

בימיו ובימינו על ידי משיח צדקנו.

בכבוד רב ובברכת החג.

מוסג"פ העתק מכתב כללי מענינא דיומא.
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המשך בעמוד צז
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פירוש התוספות לעמ' זה הודפס בעמ' רפד

הוריות. פרק ראשון - הורו בית דין דף ב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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הוֹרּו
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פירוש התוספות לעמ' זה הודפס בעמ' רנו

הוריות. פרק ראשון - הורו בית דין דף ב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד צז



רלו             

         
          

         
         

      
         

        
          

       
          

         
       

           
      

         
         
         

          
        

         
        

        
       

         
         

       
       

         
       

          
         

         
        

         
         

       
         
         

       
          

         
       

         
         

         
      

     
          

       
         

        
           

        
         

        
 

           
          

          
         

        
          

       
      

       
       

      
        

        


        
       

            
         

          
      

            
          

     
         

          
          

         
          

          
         

           
          

         
          

        
         

         
          

    
        
         
        
        

      
         
         
        
          

         
         

       
       

         
          

 
         

         
         

         
          









































































































































































































































המשך בעמוד עא
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פירוש התוספות לעמ' זה הודפס בעמ' רפז

הוריות. פרק שני - הורה כהן משיח דף ז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     רש"י
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פירוש התוספות לעמ' זה הודפס בעמ' נז

הוריות. פרק שני - הורה כהן משיח דף ז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד רנו
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המשך ביאור למס' הוריות ליום שבת קודש עמ' ב

          

            

           

               

            

              

              

             

             

          

              

              

             

              

            

           

          
              

             

             

            

            

              

             

              

           

            

              

           
             

             

             

           

            

            

               

          

              

           

          

             

            

            

              

             

              

            

     

פירוש התוספות למס' הוריות דף ב עמ' ב
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ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

כ סעיף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 

1

2

3

4

5

 
  (פלסטרים) אספלניות תחבושות -

המכה  גבי על  המונחים רפואי, דבק סלילי או ושאר 
להשתמש  דעתו  (ואפילו  בהם לצאת מותר  - התחבושת

שוב) .בהם
   שעל ומשיחה בחוט  לצאת אין  -

הרטייה  להחזקת משמשים אם גם - .הרטייה

 
לשלפו 193) מותר בו... לצאת שהתירו דבר כל כ"ב : סעיף 

לנו  ואין בו... ולהתלבש ולחזור הרבים ברשות ביד וליטלו
שהרי אמות... ד' ויעבירנו ישכח  בידו כשיטול שמא לחוש
לשלפו  לו נאסר אם כלום נועיל מה שבת שהוא ישכח  אם

חול. שהיום סבור הוא הלא בשבת הרבים ברשות מעליו
צריך 194) מרפא, שאינו דבר (שכל סל"ד לקמן הוא עד"ז

אותו). מניחים עליו לדבר בטל שהיה
יב 195) סעיף  על לעיל וראה יח , סעיף  על לעיל כמבואר

זה  ובסעיף  בלבד, בושה מחמת מכה להסתיר כשנותנם
המכה. גבי  על ישירות ניתן שאינו בדבר הוא החידוש

משתמשים 196) בזמננו הנה  מא: ס "ק  קטו סי ' בדה"ש
בבתי שנמכר באנדאשז שקורין נקי  לבן בד בכריכת
בו, לצאת דמותר מסתבר הרטיה, על אותו לכרוך הרפואות
- עוד לו צריך ואין המכה שנרפא שאחרי  חשוב , שאינו
להשליכו  שלא ודעתו גדולה כריכה הוא ואפילו משליכו,
יש  שוב ) בו להשתמש וראוי  אותו (שמרתיחין אחרֿכך
הרטייה, על להניחו ברייתו ותחלת הואיל דמותר ג"כ לצדד
דהוי אפשר וגם להרטיה, הוא בטל להרטיה, לשמש והוכן

בו  משתמשין ואין אותו לובשין שאין כיון לבישתו דרך
וצ "ע . הרטייה, על או המכה על רק  אחר באופן כלל

למבואר  מתאימה שבבדה"ש השניה הסברא אם לעיין ויש
שברגלי הכבלים גם דא"כ סי "ח ), לעיל (הובאה במהדו"ב 
בהם. לצאת מותר ויהיה בלבד, זה באופן נלבשים האסירים

מהמבואר 197) להקשות ואין שוע "ר, מפשטות משמע  כן
רצועות  בה שתלויין בכילה לצאת שמותר מו סעיף  להלן
שאינם  (אף  המנעלים לקשירת משמשים כשהם משי  של
לה), משמשים כשאינם בהם לצאת ואסור לכילה, בטלים
החוט  אבל גמור, למלבוש משמשות הכילה שרצועות משום
על  שמגן משום למלבוש הנחשב  לדבר משמשות והמשיחה
מה  מועיל לא גמור שאינו ובמלבוש מרפאו, או הגוף 
בשבת  היציאה תנאי  סי "ז על לעיל (וראה אותו שמשמשים

(שאינו במפתח  לצאת אין ועפי "ז הגוף ), על המגן של בדבר
שרשרת), או צמיד על (כגון מתכשיט  כחלק  המשמש כסף )
גמור  מלבוש שהיא מהחגורה חלק  המשמש מפתח  משא"כ

ח ). סעיף  לעיל שוע "ר מלשון כן לדייק  (ויש

•
          

של ‡ פוטרת נעילה תפלת שאין ערבית תפלת ומתפללין
שהזכירו  כיון בלילה בה הממשיכים אותם אפילו ערבית

הכיפורים. יום של בה

ויום  שבת מוצאי  בכל כמו הדעת בחונן הבדלה ואומרים
טוב :

 כמו ביציאתו הקודש על החול מן להוסיף  וצריך
אחר  מעט  שימתינו דהיינו תר"ח  בסי ' כמ "ש בכניסתו

הכוכבים. צאת

מוצאי בכל הכנסת בבית הכוס  על שמבדילין ובמקומות
מן  ויטעים צבור השליח  יבדיל עכשיו גם טוב  ויום שבת

ועיין  זו בהבדלה לצאת מתכוין אם לגדול או לקטן הכוס 
רצ "ה: בסימן

על ‚ מברך אינו הכיפורים יום במוצאי  הכוס  על המבדיל
את  להשיב  כדי  שבת במוצאי  אלא תקנו שלא הבשמים

לה. שהלכה יתירה הנפש

כמו  הבשמים על מברכין בשבת הכיפורים יום חל אם אבל
שבת: מוצאי  בכל

שהוא „ לפי  בחול כשחל אפילו לברך צריך האור על אבל
שאסור  הכיפורים ביום ממנו נהנה שלא חדש דבר
מברכין  שאין יו"ט  מוצאי  לשאר דומה אינו לפיכך בהבערה
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רנח   

דהיינו  חידושו בשעת אלא האור על מברכין שאין לפי  עליו
הכיפורים  יום במוצאי  או ברייתו תחלת שהוא שבת במוצאי 

שנתבאר: כמו לנו חדש דבר כמו שהוא

האור ‰ על הכיפורים יום במוצאי  מברכין ואין
או  האבנים מן הכיפורים יום במוצאי  עתה שהוציאוהו
אור  על אלא זה מאור שהודלק  האור על ולא העצים מן
מערב  והולכת דולקת שהיתה עששית כגון ממלאכה ששבת

כיפור. יום

האבנים  מן היוצא האור על מברכין שבת שבמוצאי  ואע "פ 
על  היתה שבת במוצאי  ברייתו שתחלת לפי  היינו ועצים
ויצא  בזה זה והקישן אבנים שני  הראשון אדם שנטל זה דרך
שבת  במוצאי  מברכין לכן האש מאורי  בורא עליו ובירך אור
בשבת  מלאכה בו נעשה כן אם (אלא שבעולם אור כל על
שזהו  לפי  האבנים מן עתה יצא אפילו רח "צ ) בסי ' כמ "ש
הוא  ברכתו שטעם הכיפורים יום במוצאי  אבל ברייתו כעין
אלא  לברך אין לו הותר ועכשיו ביום בו הנאתו שפסקה לפי 
ושבת  כיפור יום מערב  שהודלק  דהיינו ממש ששבת אור על

הכיפורים. יום כל

שבת  במוצאי  מברך אין בשבת הכיפורים יום חל אם ואפילו
יום  כל ושבת כיפור יום מערב  שהודלק  האור על אלא
מן  ששבת מקודש הוא זה שיום להראות כדי  הכיפורים

האור:

Â מברכין אין הכיפורים יום במוצאי  מגוי  שהדליק  ישראל
ביום  שהודלק  מלאכה בו נעשה גוי  של שאורו מפני  עליו
שהוא  לפי  עליו מברכין שבת שבמוצאי  ואע "פ  הכיפורים
של  בנרו שנתוסף  היתר של שלהבת תוספת על  מברך
עליו  מברך אין הכיפורים יום במוצאי  מקום מכל ישראל
לאור  ודומה עכשיו נולדה היא זו שלהבת שתוספת לפי 
עליו  מברכין שאין כיפור יום במוצאי  האבנים מן היוצא
מערב  שדלק  האור על אלא ממנו שהודלק  האור על ולא
להדליק  נוהגין ולכן ממנו שהודלק  האור על או כיפור יום
יום  מערב  שדלקו הכנסת בית של מעששיות להבדלה נר

כיפור:

Ê אם עצמו כיפור ביום שהודלק  אור אפילו מקום ומכל
במוצאי עליו לברך יכולים לחולה כגון בהיתר הודלק 
בסי ' כמ "ש שבת במוצאי  עליו שמברכין כמו הכיפורים יום

רח "צ :

Á על הכיפורים יום במוצאי  לברך מותר הדין שמן אע "פ 
מערב  שהודלק  דהיינו ששבת האור מן שהודלק  האור
על  ולברך להחמיר טוב  מקום מכל שנתבאר כמו כיפור יום

ממש. יום מבעוד ששבת אור

אע "פ  בעצמן הכנסת בית של נרות על יברך לא מקום ומכל
היום  לכבוד רק  הודלקו שלא לפי  יום מבעוד שהודלקו
אלא  מברכין ואין להאיר בשביל ולא הכנסת בית ולכבוד
נר  מדליק  אלא רח "צ  בסי ' כמ "ש להאיר שהודלק  האור על
על  ויברך כיפור יום מערב  הדולק  הכנסת בית של מנר אחד

ביחד. שניהם

נר  על יבדיל ביחד שניהם על להבדיל לו אפשר אי  ואם

ולא  יום מבעוד שהודלקו הכנסת בית של נרות מן שהדליק 
בלבד. הכנסת בית של נרות על יבדיל

אע "פ  בלבד הכנסת בית של נרות על ובירך עבר ואם
אחר  נר על ולברך לחזור צריך אין אעפ "כ לכבוד שהודלקו

לאורן: מתפללין שהרי  להאיר גם שעשויין כיון

Ë קצת שהוא משום כיפור יום במוצאי  ושמחין ואוכלין
יום  במוצאי  יוצאת קול ובת תרכ"ג בסי ' כמ "ש יו"ט 

בשמחה: אכול לך ואומרת כיפור

È ימים שני  כיפור יום לעשות שמחמירין מעשה אנשי  יש
כל  בשאר בגולה טובים ימים שני  עושים שאנו כמו
צריך  מנהגו לשנות ורוצה זו חומרא שנהג ומי  המועדות

נדר. כמו התרה

ועוד  לסכנה לחוש שיש משום זו חומרא לנהוג אין אבל
אנו  הראיה פי  על החודש קידוש שבטל עכשיו שהרי 
שאלול  אומרים ואנו החדשים קביעות בחשבון בקיאים
חודש  ראש הוא השנה ראש של ראשון ויום חסר לעולם
אנו  ואין שלנו הכיפורים יום הוא לחודש ובעשור תשרי 
לשנות  שלא כדי  אלא ימים שני  המועדות כל שאר עושין
פי על החדשים מקדשים שהיו בזמן שהיו אבותינו ממנהג
בו  ונקבע  הלבנה בו שנראית יום יודעים היו ולא הראיה
אבותינו  אף  הכיפורים ביום וא"כ ישראל בארץ  השנה ראש
על  גוזרין שאין סכנה חשש מחמת אחד יום אלא עשו לא
למה  א"כ בה לעמוד יכולין הציבור רוב  כן אם אלא הציבור

בחנם: ולהתענות להחמיר לנו

‡È הם אפילו הכיפורים יום ימים שני  העושין ואותן
שכל  חול של מתפלות ישנו לא אעפ "כ ביחד עשרה
זה  הרי  ההוא לזמן חכמים תקנוהו שלא תפלה המתפלל
כיון  כרצונם יאמרו ופיוטים בסליחות אך לבטלה מברך
סיום  אחר אותם שיאמרו ובלבד לבטלה ברכה שם שאין
אפילו  התפלה באמצע  באמירתם יפסיקו לא אבל תפלתם

שלהם: בצבור כשמתפללין

È הכיפו יום להכין וכשחל להם אסור חמישי  ביום רים
שהן  כיון גוי  ע "י  או אחרים ע "י  אפילו שבת צרכי 
אחרים  עם בשבת יאכלו אך הכיפורים ליום זה יום מחזיקין
זה  ביום בישל גוי  אם אבל בשבילם לבשל הרבו שלא
אפילו  מבישולו לאכול אסורים אותם מכיר הוא אם לצרכו
גוים  בישולי  משום בו שאין בענין ישראל עמו סייע  אם
אבל  בשבילם גם לבשל הבאה בשנה הגוי  ירבה שמא גזירה
לבשל  ירבה שמא לחוש אין עצמו בשביל המבשל ישראל
לא  עור דלפני  לאו על יעבור לא הסתם שמן בשבילם גם
מחזיקין  שהם כיון מבישולו אותם יאכיל ולא מכשול תתן

כיפור: ליום זה יום

‚È שבהן שמחה ימי  הן לסוכות הכיפורים יום שבין הימים
מתענין  אין לפיכך שלמה בימי  המזבח  את מחנכין היו

תחנון: אומרים ואין ואם אב  מיתת יום אפילו בהן

„È:הכנסת לבית משכימין הכיפורים יום  שאחר ביום

ÂË מצות מחמת הכיפורים ביום האסורים הדברים (כל
מיד  מותרים הסנדל ונעילת וסיכה רחיצה כגון עינוי 
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רנט    

עדיין  הבדיל לא אפילו הקודש על מחול מעט  שהוסיף  אחר
אלא  הבדלה קודם אסרו שלא ושתיה מאכילה חוץ  בתפלה
בסי ' שנתבאר כמו ממש מלאכה ועשיית ושתיה אכילה

ע "ש): רצ "ט 

הכיפורים : יום  מוצאי סדר תרכד סימן ד חלק 

כי‡ דורותיכם ידעו למען [גו'] ימים שבעת תשבו בסכת
מארץ  אותם בהוציאי  ישראל בני  את הושבתי  בסכות
בהם  יכה לבל לצל בהם שהקיפם כבודו ענני  היו הם מצרים
לצל  העשוית סוכות לעשות צונו לזה ודוגמא ושמש שרב 

ונוראותיו. נפלאותיו שנזכיר כדי 

כדי בה שיושב  בסוכה בישיבתו לכוין אדם כל צריך ולכן
ליציאת  זכר בסוכה לישב  שצונו הקב "ה מצות לקיים

מצרים.

יום  למחרת מיד כולה ולבנותה הסוכה לתקן ומצוה
אל  לידו הבאה מצוה הכנסת מבית יציאה אחר הכיפורים

יחמיצנה:

תרכה : סימן ד חלק 

עשויה ‡ שאינה בסוכה אלא חובתו ידי  יוצא אדם אין
עשויה  היא אם אבל כבוד ענני  דוגמת בלבד לצל אלא
בצלה  להסתופף  ולא בקביעות בה לדור דהיינו לדירה גם
צניעות  של תשמיש בה להשתמש גם שעשויה או בלבד
צנוע  במקום לעשותו שצריך תשמיש שאר או לאוצר כגון
כל  וממטר מזרם ולמסתור למחסה גם עשויה שהיא או
הבית  שהרי  בית אלא סוכה זו אין בלבד לצל עשויה שאינה
בית: ולא סוכה אמרה והתורה אלו דברים לכל מיוחד הוא

ענני דוגמת השמים אויר תחת הסוכה שתהא וצריכה
צל  שאין לפי  פסולה הבית בתוך עשאה אם אבל הכבוד
מחמת  צל כאן יש הסכך בלעדי  שאף  כלום משמש הסוכה
תחת  או האילן תחת סוכה בעושה הדין וכן הבית תקרת
בין  תרל"א בסי ' שיתבאר לסכך הפסולים דברים שאר
שקדם  בין עליה המאהיל הפסול לדבר הסוכה שקדמה
הסוכה  צל אין עכשיו מקום שמכל להסוכה הפסול הדבר

עליו: העליון שהצל כיון כלום משמש

צירוף ‚ בלא מחמתה מרובה הסוכה צל אם אפילו לפיכך
העליון  צל ינטל אם שאפילו דהיינו כלל העליון צל
אם  ואפילו פסולה אעפ "כ מחמתה מרובה צלתה יהיה מכאן
צל  ינטל שאם בענין מזער מעט  הוא בלבד העליון צל
של  חמתו תהיה הסוכה גבי  שעל הסכך צל דהיינו התחתון
העליון  שצל דכיון פסולה אעפ "כ מצלתו מרובה העליון
שתחתיו  הסכך צל מבטל הוא הרי  למעלה עומד פסול שהוא
על  מיצל שהעליון כיון כלום משמש אינו שהרי  ממש כנגדו
מן  ונחסר ניטל כאילו רואים אנו ולפיכך מיצל שהוא מקום
הסוכה  על שמיצל העליון צל כשיעור הכשר הסכך צל
חמה  מקום עליו מיצל שהעליון הזה המקום היה וכאלו

מצלתה: מרובה חמתה הסוכה ותהיה

אם „ שאפילו בענין מאד מרובה הוא הסוכה צל אם אבל

מיצל  שהעליון המקום ויהיה העליון צל כשיעור ממנה ינטל
מרובה  צלתה הסוכה תהיה ואעפ "כ חמה מקום עליו

כשרה: מחמתה

אבל ‰ כשר הסכך על למעלה פסול הסכך כשהיה זה וכל
על  מיצל שהיה אילן כגון בזה זה מעורבים היו אם
אם  ועירבן למטה ענפיו והשפיל ממנו שלמטה הסוכה
המעורב  הפסול הסכך מן הרבה מרובה הוא הכשר הסכך
על  הכשר סכך הניח  אם אף  ברוב  נתבטל הפסול הרי  בו
הפסול  שסכך ואע "פ  ברוב  ובטל ערבוב  נקרא הפסול סכך
להסירו  יכול והוא יפה מעורב  ואינו הכשר בין ניכר הוא

בטל. הוא אעפ "כ משם

האיסור  את מכיר הוא אם שבתורה איסורין שבכל ואע "פ 
היינו  באלף  אפילו בטל אינו התערובות מן להסירו ויכול
עצמו  האיסור בגוף  יפגע  שלא התערובות את לאכול שאסור
נהנה  אינו כאן אבל משם להסירו שיכול כיון נתבטל שלא
הסוכה  מן הפסול סכך ינטל אם אף  שהרי  האיסור מן כלל
אנו  ואין הכשר סכך מחמת מחמתה מרובה צלתה יהיה
כח  לו יהיה שלא כדי  אלא ברוב  הפסול את לבטל צריכים

עמו: המעורב  הכשר הסכך את לפסול

Â הפסול צל ינטל שאם בענין מעט  הוא הכשר צל אם אבל
היא  הרי  מחמתה מרובה צלתה יהא לא הסוכה מן
לצל  השיעור להשלים מצטרף  הפסול צל שאין לפי  פסולה
יכול  שהרי  גמור ביטול עדיין נתבטל שלא כיון הכשר

משם: להסירו

Ê קל בעצמו הוא בכשר המעורב  הפסול כשהסכך זה וכל
צלתו  אם אבל מצלתו מרובה שחמתו בענין וקלוש
את  יפסול שלא לו מועיל ברוב  ביטול אין מחמתו מרובה
במקום  כלום משמש אינו הכשר שצל כיון בצלו הסוכה
כיון  שם נתערב  לא אם שם מיצל להיות יכול היה שהפסול
כן  אם אלא כשרה הסוכה אין ולכן מחמתו מרובה שצלתו
הכשר  מהסכך ינטל שאם עד כך כל הרבה כשר סכך בה יש
צלתה  הסוכה היתה בו המעורב  הפסול הסכך כשיעור

מחמתה: מרובה

Á או מעורבין הן והפסול כשהכשר אמורים דברים במה
שיהא  צריך שאז הכשר מן למטה מונח  הוא שהפסול
הסוכה  את יפסול שלא לבטלו כדי  הפסול כנגד רוב  בכשר
בפני ואחד אחד כל הסוכה על מונחין היו אם אבל בצלו
בכשר  שיהיה צריך אין כלל מעורבין ואינן זה בצד זה עצמו
ג"כ  מחצה על מחצה הם אם אפילו אלא הפסול כנגד רוב 
כמ  מסיני  למשה הלכה היא שכך כשרה היא ו הסוכה

ע "ש: תרל"א בסימן שיתבאר

Ë מעורב הפסול שאם ואומרים זה כל על חולקין (ויש
כגון  כלל ניכר הפסול שאין אחד מין הן ושניהן בכשר
והורידן  האילן ענפי  והשפיל האילן תחת סוכתו העושה
שהוא  אע "פ  הסוכה גבי  שעל התלוש הסכך עם וערבן למטה
לעיקר  הענפים את שיגביה דהיינו האיסור את להסיר יכול
הן  ניכרין ואין יחד מעורבין שהן זמן כל מקום מכל האילן
צלתה  לשיעור להשלים עמו ומצטרפין הכשר ברוב  בטלים

הראשונה)*. בדיעה כמ "ש (דלא מחמתה מרובה
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רס   

להסיר  יכול אם שבתורה איסורים שבכל ואע "פ  הג"ה: *]
מסיני למשה הלכה כאן אבל ברוב  מתבטל אינו האיסור את
סכך  שיהא לסוכה הצריך הסכך כל להיות צריך שאין הוא
פסול  שהוא אע "פ  והשאר כשר הרוב  שיהיה אלא כשר
סכך  שם המיעוט  על אין וא"כ בו מתכשרת הסוכה אעפ "כ
הכשר  רוב  ע "י  כשר סכך להיות חוזר הוא גם אלא פסול
בכשר  פסול סכך ולבטל לערב  מותר ולפיכך שעמו
איסור  מבטלין שאין איסורין בשאר משא"כ לכתחילה
הפסול  המיעוט  על כלל איסור שם שאין לפי  לכתחילה

בכשר:] המעורב 

שיהא  בענין וקלוש דק  המעורב  פסול סכך שיהא והוא
אינו  מחמתו מרובה צלתו אם אבל מצלתו מרובה חמתו
אם  אבל מחמתה מרובה צלתה לשיעור להשלים מצטרף 
סכך  צל צירוף  בלא מחמתה מרובה צלתה היא  הסוכה
אע "פ  הפסול סכך צל מחמת לעולם נפסלת אינה הפסול

מחמתו: מרובה שצלתו

È הוא אלא הכשר סכך עם מעורב  אינו הפסול סכך ואם
מרובה  הסוכה צל אין אם הכשר על ומיצל למעלה עומד
מרובה  חמתו שהפסול אע "פ  הפסול צל צירוף  בלא מחמתה
משלימה  פסול סכך שהרי  פסולה זו הרי  אעפ "כ מצלתו
צל  צירוף  בלא מחמתה מרובה צלתה אם אבל לשיעורה
כשרה. זו הרי  מחמתו מרובה צלתו שהפסול אע "פ  הפסול

הדחק  בשעת מקום ומכל זה בכל הראשונה כסברא והעיקר
זו  סוכה לתקן לו אפשר אי  וגם אחרת סוכה לו שאין
להתבטל  שלא האחרונה סברא על לסמוך יש ולהכשירה

סוכה: ממצות

‡È יתבאר אם לסיכוך להכשירו האילן את לקצוץ  רוצה
שם  עיין האילן כל את לנענע  שצריך תרכ"ט  בסי '

הטעם:

È שהסירו הגג תחת בבית למטה סוכה לעשות מותר
עדיין  שנשארו אע "פ  סוכה לעשות כדי  ממנו הרעפים
לישב  ומותר עליהם מונחים שהרעפים הקורות או העצים
שהרי פסול סכך שהם אע "פ  עצמן הקורות או העצים תחת
את  עליהם לתת כדי  אלא בלבד צל לשם בגג נקבעו לא
הרעפים  את והסיר מעשה שעשה כיון מקום מכל הרעפים
בגוף  מעשה עשה כאלו זה הרי  לצל סוכה עשיית לשם
כשרים  הם שהרי  סוכה לשם והתקינם הקורות או העצים
ואע "פ  טומאה מקבלין ואין הארץ  מן גדילים שהן לסיכוך
כשר  חברו ולבסוף  דתלוש כלום בכך אין מחוברים שהן
כשרים  עצמן שהן וכיון תרכ"ט  בסימן שיתבאר כמו לסוכה
והן  כשר סכך עוד עליהם להניח  ויכול זו מעשה ע "י  לסכך
מרובה  צלתה לשיעור להשלים זה סכך עם מצטרפין
אלא  עליהם הסכך הניח  שלא עכשיו גם ולכן מחמתה
שהם  כיון ממש תחתיהן לישב  מותר בבית למטה תחתיהן

כשר: סכך

‚È סוכה שם לעשות כדי  הרעפים את הסיר לא אם אבל
עשה  שלא כיון גג בלא בנויה מקודם היתה כך אלא
או  העצים א"כ לצל סוכה עשיית לשם בגג מעשה שום
גבי על המאהיל פסול סכך כדין ודינו פסול סכך הן הקורות
הכשר  סכך שאין שכל (פירוש שנתבאר דרך ועל כשר  הסכך
הפסול  סכך כשיעור ממנו ינטל שאם עד כך כל הרבה
פסול): מחמתה מרובה הסוכה צל עדיין יהיה עליו המיצל

הגג : תחת  או האילן תחת  סוכה  העושה  תרכו סימן ד חלק 
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.(" הרחלי עדר  י" התחיל  דר  מה תאר  מה  יוע)ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

 הה  ב "י סק  על  יא ר  – אחר    מק תאר  כמ)ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ְֵַיכר ").

.(' א עד רמ"א ,   ויחי, ר ת הר  תב כמ)ְְִֶַַַַַַָָָֹ

אנחנ "והה התחיל  ר   ס אחר :   מק תאר  כמ)ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
א ה"). "יהדה סק  על  ביא ר  ." י אל  מי ְְְֲִִֵַַַַָָָמא

.(" לבה "וירד סק  על  תאר  מה  יוע)ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָ

 פיר ," ה פק די "א ה התחיל  דר  תאר  כמ)ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
.("'כ י בטי  בטי  על  "ְְִִֵֶָָָָ

 י" סק  על  יא ר  רא ית, ר ת א ר ", "תרה תאר  כמ)ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ידר "). "מה התחיל  בדר  ." יהחד  מיה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹא ר 

          

      

        
  . א ר ת  ס הרמ"ז  יוע .  לק  יוע ְְְְֵֵַַַַַַָָָָֹ

יר תא ". הוי "מה י ב', עד ר "ס,  ד ,  ואתח ר ת ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹורי

."צאת "ימי התחיל  דר  ב', עד  ס רע"ו,   תצא , י ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָבפר ת
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 הה  י" סק  על  יא ר  זה  מעני תאר  מה  יְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוע
."'כ ההר  על  יד  והני"  ועני וחיצנית, נימית  עני י ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָמלכת",
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 ה א" סק  על  ב', עד ר "ס,   ,  ואתח ג', חלק  הר   יוע)ְְֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
 והני" סק  על  יא ר      מה תאר  מה  יוע ."'כ ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהח ת

.( פס " רייה  לח על   ת א  הְִִֵֶֶַַַָֹה

   :'ב עד רס"ז,     ַַ
?"'כ         

  ,"'כ        
.'כ

 ה  ה האבת  עני" התחיל  דר  – אחר    מק תאר  כמ)ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
.   יע ."'כ ְֵֶַַָָָהר בה

    ו" סק  על  תאר  מה  יוע ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָ
התחיל  ר   ס דר , בפר ת . בטיוה האבת  עני " ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָָָָלב

.(   יע ," תאב לבית  ת חלמ 'כ  א 'כ ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָ"וידר 

.("לכ ח תי  א" סק  על  יא ר  תאר  מה  יוע)ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֻ

 תערצ  עני ," ת ח "ימני סק  על  יא ר  תאר  מה  יְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוע
.   יע ייקא , ח ר ת הי מיני למה הלכה , יתפיְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

 ת רה את ת העל" סק  על  יא ר  מה תאר  מה  יוע)ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
זהב  מנרת והה "ראיתי התחיל  בדר  הר ת". בעת  יאיר 'ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָכ
מעבר  את "ועבר  סק  על  ולח  פר ת תאר  מה  יוע ."ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

.(   יע ."'כ ֵַַָֹיק 

 ת פר " אלקיכ ה' "אני התחיל  ר   ס תאר  מה  יוע)ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
.(   יע ."'כ רתבת חפצ ה' "תרת  עני ְְְְְִִִֵֶַַָָָציצית,

 ר א "י סק  על  יא ר  זה יי  מעני תאר  מה  יְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוע
ח ה". בד ל  על  "י סק  על  ביא ר  ה"ל . " יהחד  מיֲִִִֵַַַַַַַַָָָָָָה

.(    ואתח ר ת הרמ"ז תב מ)ְְֶֶַַַַַַָָָָָָ

 יע .'"כ מלח  תית "ולא  סק  על  יא ר  לעיל  תאר  מְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
. ָ



רסד   

        
      'כ   

       
31        

        
'כ      

        
'כ 

 32       
        
         

   ורי ב'. רה ראית , (רת  ְְְִֵֵַָָָ

תזריע) ר ה ְִַַָָָ

        
      
      

       
    'כ     

          
      'כ 

        
   33      

   'כ  'כ 

       
    

    "לב ו" ה תחיל  ד ר ְְְִִֵַַַַָָ

34ה"ל        ַַ
    

       'כ 
       

       
      35'כ 

     '36כ 

        


       
 'כ     

       
  'כ 

       
          

        
       

      'כ 
    
    
        
        

      
         
       

'37כ       
    

       
       
    
      

        

      'כ   
      

  'כ 
         
        

      

     עה" התחיל ד ר ְְְִִַַָָ
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."עד יראל  "בה התחיל  דר  תאר  כמְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

           

 

."'כ  מיה האזינ" סק  על  תאר  מְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

 

    

 הע אחד בה "את התחיל  ר   ס תאר  מה  יוע)ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
.("'וג ְֶַבקר 

 עפר מנה "מי התחיל  ר   ס – אחר    מק תאר  כמְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ֲַֹיעקב".

 רעיא" התחיל  דר  ,"דה "א רת אריכת תאר  כמְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
."'כ  יזהיר  יליוה נא : ר ה ְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹמהימנא 
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.(תי ח פר ת – זה סק  על  אחר    מק תאר  מ)ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

.("'כ מ אחד היה  האד  ה" סק  על  תאר  מה  יוע)ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

 ועני  פיר הר ת", את ת העל" סק  על  תאר  מה  יוע)ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
.("'כ  לח מעתי לי ְְִִִֶֶָָָ"היתה

 רזכ" התחיל  דר  – ז העלאה  מעני תאר  מה  יוע)ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
 ה  ה האבת  עני" התחיל  דר  , ו ." נאמר אחד דר  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָומר 

ְֶַָָהר בה").

 הרמ"ז  יוע ."'כ מעיינת י" לק : ר ה  ס ר ת  יוע)ְְְְְֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ
.(  רה ח י ֵַַָָָָָר ת

          

     

.(' א עד צ"א ,   נ"ד.  י זהר  תיני מה  יוע)ְְִִִֵֵֶַַַַֹ

  " לכ   ספר" התחיל  דר   ְְְְִִֶֶַַַָ

     "'כ   
'כ     .'כ 

 ת ר  ס ב', חלק  זהר  א '. ר ה וקרא , ר ה ר ת מה  יוע)ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
"ולא  התחיל  דר  , ל  ל ר ת א ר " ב"תרה א '. קכ"ו, , טיְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹמ

.(" אבר מ עד ְְִִֵַָָירא 
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.( כ"א רק  " ניינ ל  "ספר  תאר  מ)ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָ

.("מיניתה על  "למנח  התחיל  ר   ס זה תאר  מה  יוע)ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָ

 מ  ה פק די "א ה סק  על  מה תאר  מה  יְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוע
ֵָהעדת".

.(' א עד נ"ב,   רא ית, א ', חלק  הר  מה  יוע)ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַֹ

רי ר ת – " מצרי  י   ל את ה'  והחרי"  מעני עד  יוע)ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
קהלת"). אמר   הבלי "הבל  סק  על  ֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹקהלת,

•


        

 

השתחוואה ‰Â‰(יח ) שבין  בהפרש הנ "ל  כל  להבין 
יובן  הנה דיצחק להשתחוואה דאברהם
מעליונו  וחוט  קו  בו  שנמשך  הכדורי העיגול  משל  עפ"י
העיגול  באמצעות הוא המרכז  ונקודת לתחתיתו  שלו 
וממנו  עיגול  של  עליונו  עד  למעלה הקו  יומשך  ממנו 
שעומד  מי והנה העיגול  של  תחתיתו  עד  למטה יומשך 
ממנו  הנמשך  הקו  דרך  למעלה ועולה המרכז  בנקודת

ה  יכול  העיגול למעל ' של  לעליונו  הגיעו  עד  לעלו ' וא
המרכז  מנקודת יורד  מטה לירד  שרוצה מי וכן  ממש
אל  הגיעו  עד  מטה למטה הימנו  הנמשך  הקו  דרך 
העליון  כדור  חצי ובודאי כו ' ממש העיגול  של  תחתיתו 
כדור  חצי עם ממש שוה ולמעלה המרכז  מנקודת
לזה  שיש וכמו  כידוע ולמטה המרכז  שמנקודת התחתון 
לזה  יש כך  ממש למעלה הגיעו  עד  מדרגות לעלות
נקרא  שזה רק ממש למטה הגיעו  עד  מדרגות לירד 
יורד  נקרא שזה אע"פ באמת הנה ואמנם יורד  וזה עולה
עליון  שהוא העליון  כדור  חצי לגבי רק השם זה אין 
התחתון  כדור  חצי לגבי אבל  למטה יורד  זה נקרא ע"כ 
הסובב  בעיגול  כמו  מתחת הסובב בעיגול  עליון  שהוא

מאחר  ומטה מעלה בחי' בעיגול  דאין  כידוע למעלה
זה  וא"כ  מעלה נק' צדדיו  בכל  צדדין  מכל  שסובב
בחצי  עולה באמת נקרא ולמטה המרכז  מנקודת היורד 
מתחת  זה חצי של  לעליונו  שעולה התחתון  כדור 
העיגול  של  עליונו  כמו  ממש מעלה הוא גם שנקרא
ממש  כך  העליון  כדור  בחצי העליות וכערך  כו ' למעלה
לתחתית  הגיעו  עד  התחתון  כדור  בחצי העליו ' ערך 
התנשאו ' בבחי' שניהם המרכז  נקודת לגבי כי העיגול 
למעלה  יובן  מזה והנמשל  כידוע ממש שוה וריחוק
כידוע  ההשתלשלות בכללות ופנימים מקיפי' מבחי'
בחי' שהוא אא"ס מעצמות נמשך  והחוט  הקו  דבחי'
מראשו  דקו  ההשתלשלות לכל  שמקיף כללי מקיף
באמצעי' הוא המרכז  ונקודת העיגול  בתחתית לסופו 
דקו  הא"פ בחי' כל  עולין  וממנו  הזה הכללי המקיף
הסובב  שבעיגול  היותר  בעליונו  שמגיעי' עד  למעלה
במקיף  הפנימי והתכללו ' ביטול  בחי' תכלית והוא הכל 
דאברהם  השתחווא' בחי' שרש וזהו  כו ' עליון  היותר 
עד  עילוי אחר  בעילוי העולמות עליות בבחי' שזהו 
כנ "ל  כו ' מקרוב שמשתחווה המקיף לעצמו ' הגיעו 

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



רסז    

ריחוק  בבחי' שהוא דיצחק השתחוואה בחי' אבל 
שמתבטל  עד  מטה למטה הרחק בעצמו  והשפל ' ויריד '
האור  ירידת בחי' היינו  ביותר  מרחוק ומשתחוה
המקיף  העיגול  בתחתית למט ' עד  המרכז  מנקודת
למעלה  שמקיף כו ' זרועו ' ומתחת וכמ "ש הכללי
כידוע  ומטה מעלה בחי' בו  שאין  ממש בשוה ולמטה
עליונו  לגבי תקרא עליה זה וריחוק ירידה בחי' וא"כ 
מעלה  בחי' הוא שגם שלמטה המקיף כדור  חצי של 
בריחוק  ממש שוין  ששניהם כנ "ל  העליון  כדור  בחצי
אין  הרי המשל  לפ"ז  הנה אך  כנ "ל  המרכז  מנקודת
דיצחק  להשתחווא' דאברהם השתחווא' בין  כלל  הפרש

למטה בא וזה למעלה בא שזה העצמות והגם לגבי
לבחי' בשוה באו  שניהם מעלה בחי' ששניהם העיגול 
למעלה  סובב המקיף ועצמו ' לבד  המקיף של  העצמו '
כלל  ומטה מעלה בחי' בו  אין  כי ממש בהשווא' ומטה
דיצחק  דהשתחווא' למעל ' מבואר  הרי באמ ' אבל  כנ "ל 
והענין  הנ "ל  מטעם יותר  העצמו ' רוממו ' בבחי' מגיע
מ "מ  ותחתיתו  בעליונו  שוה המקיף שעצמות דגם הוא
ואינו  הא"פ את עכ "פ להקיף השפעה דרך  בא הוא הרי
אבל  בשוה לכולם מקיף שהוא רק ממש העצמות בחי'
במה  דוקא המקיף של  תחתיתו  מעלת יתרון  בזאת
שלמעלה  ממש עצמותו  בחי' אל  בא הוא הרי ששם
של  בעליונו  משא"כ  כו ' הא"פ את להקיף מקיף מבחי'

כשמסתיים  אבל  עכ "פ מקיף בבחי' בא שהוא העיגול 
העצמות  אל  חוזר  הוא דוקא שם למטה בסופו  העיגול 
מעלת  יתרון  וזהו  כידוע דוקא בסופן  תחלתן  נעוץ כי
ובזה  וד "ל . דוקא מתח "ת עולם זרועות ומתחת מ "ש
במה  דיצחק השתחוואה בחי' מעלת יתרון  ג"כ  יובן 
ביותר  עצמו  בריחוק למטה והשפלה ירידה דרך  שבאה
הכללי  המקיף נמשך  שממנו  העצמי' לנקודה שיגיע
יותר  גבוה והוא כנ "ל  דוקא עולם זרועות מתחת שהוא
שלו  וקירוב בעליות מגיע שאינו  דאברהם מהשתחווא'
התכללות  רק שזהו  המקיף של  ועליונו  בראשית רק
וד "ל . ממש העצמות בבחי' ולא העליון  במקיף הפנימי'
ידענו  לא אברהם כי מ "ש ביאור  בתוס' מובן  זה  ובכל 
אחר  הקירוב מצד  דאברהם השתחווא' בחי' שזהו  כו '
שאינו  הגלות בזמן  עתה גם להיות שיוכל  כנ "ל  קירוב
כי  אבל  כנ "ל  הכללי וסובב במקיף הא"פ התכללות רק
השתחוא' ע"י שזהו  ממש העצמו ' בחי' אבי"נו  את"ה
הגלות  בזמן  להיות יוכל  לא זה דוקא כנ "ל  דיצחק
מתפעל  ע"כ  אשר  ממש העצמות השגת בבחי' להיותה
וכלל  כלל  מקום יתפס שלא עצום ושפלות בריחוק
גסות  בחי' טו "ר  תערובת יש עדיין  הגלות ובזמן  כנ "ל 
ידענו  לא דאברהם זה פסוק ע"כ  כו ' שמתפעל  מי יש
כי  יאמרו  שאז  נאמר  דוקא לעתיד  אבינו  אתה כי כו '

וד "ל : עכשיו  ולא אבינו  אתה
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ÔÈ‰ÏÂ טהורה בי שנתת נשמה כתי' הנה התפילה ענין 
אתה  קודם היא (טהורה בראתה אתה היא
טהורה  נק' למי ליש מאין  עדיין  נברא' לא ואם בראתה,
הנשמה  שרש על  זהו  היא טהורה באמת אך  היא).
בראת  אתה ואח "כ  עדיין  אין  בבחי' שהיא כמו  למעלה
ואח "כ  יצירה בחי' שזהו  יצרתה אתה ואח "כ  ליש מאין 
נק' שזהו  עולמות בג' הנשמה ירידת שזהו  בי נפחת
באדם  כמו  אדם בחי' ענין  שזהו  עקב יו "ד  יעקב בחי'
כך  וכבדא וליבא מוחא היינו  כללים בחי' ג' יש למטה

ציור  נק' זהו  בי"ע כללים [בחי'] ג' ג"כ  למעלה זהו 
בבחי' שהיא כמו  כי עקב יו "ד  יעקב בחי' וזהו  אדם.
אבל  בעשי', עקב בחי' ואח "כ  יו "ד  נק' מאין  יש בריאה
נק' שזהו  בשרשה למעלה שהיא כמו  זהו  ישראל  בחי'
רק  בהשתלשלות שהיא כמו  לבוא וא"א היא טהורה
נפתולי  כמ "ש התחברות ענין  הוא ותפילה ממנה, הארה
הוא  התפילה ע"י כך  חיבור  לשון  שזהו  נפתלתי אלקים
שבבי"ע  הנשמה חלק עם הנשמה שרש התחברות ענין 

בממלא. סובב התחברות ג"כ  הוא ועי"ז 

  

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18



רסח   


        

   

ÔÂÈÂ' ולכאו בשמחה, הוי' את עבדו  מ "ש בהקדם
אלא  שאינו  בהוי' צדיקי' שמחו  כתי' הלא צ"ל 
בשמחה  הוי' את עבדו  שאומר  ומהו  לבד , צדיקי'
הוא  הענין  אך  ישראל . לכל  הוא שהציווי שמשמע
שמתבונן  שמחמת הוא הא' שמחה, בחי' ב' יש דבאמת
ב"ה  העליון  רצון  מקיים הוא המצוה שעושה שע"י
שאינו  רואי' אנו  שהרי מאד , לשמוח  צריך  מזה אשר 
או  קטן , אדם הוא כשהמצווה העושה אצל  דומה
הגדול  המלך  כמו  גדול  אדם הוא אותו  המצווה שכאשר 
זה  עושה שאז  דבר  איזהו  לעשות לא' כשמצווה
ההתבוננו ' מפני שהוא עצום, ובתענוג נפלאה בשמחה
וכ "ש  הגדול , אדם רצון  ומשלים מקיים שבעשייתו 
מקיים  ה"ה מצוה איזה כשעושה יתבונן  שכאשר 
מקיים  הוא שהרי מאד  מזה לשמוח  שצריך  ב"ה רצה"ע
ע"ז  לומר  שייך  אינו  כי והגם הקב"ה, ממה "מ  רצון 
מ "מ  דכולהו , שלימותא הוא אנת שהרי משלימו  שהוא

ית' רצונו  מקיים ה'ה"ה את ועבדתם בד "ה מזה ע'
כאו "א  יכול  זו  מצוה של  שמחה ולבחי' אלקיכם.
מצוה  בכל  היטב היטב הדק בזה כשיתבונן  להגיע

שמח  ויהי' ית', רצונו  מקיים הוא שבזה שעושה ומצוה
עוד  יש אמנם כו '. שעושה מצוה של  משמחה באמת
כעבדי' תהיו  אל  כמארז "ל  והוא מעבודה, שמחה בחי'
כעבדי' היו  אלא פרס לקבל  ע"מ  הרב את המשמשי'
שלא  והיינו  פרס, לקבל  ע"מ  שלא הרב את המשמשי'
לבד , אלקותו  בבחי' כ "א ג"כ  ית' אלקותו  בגילוי יחפוץ
שמחו  ועז "נ  המה, שמועטי' עלי' בני מדריגת שזהו 
הפשוטה  בשמחה עבודתו  כשעובד  אך  בה'. צדיקי'
בחי' גם לו  נותנים אז  זו , לשמחה להגיע יכול  שכ "א
מתנה  עבודת מ "ש וע"ד  מתנה, בדרך  השני' זו  שמחה
פירושי' ב' מענין  במ "א וכמ "ש כהונתכם, את אתן 
והיינו  הבטחה, ל ' והב' ציווי ל ' הא' ה', את בואהבת
וממילא  הבנה, ל ' בשמע ההתבוננו ' על  הוא שהציווי
ל ' ואהבת ואז  ציווי, ל ' יתכן  ולכן  אהבה, לידי יבוא
שסופו  כענין  הוא אהבה, לידי לבוא סופך  הבטחה
ועמך  בה' צדיקי' שמחו  בחי' הוא שמחה לידי לבוא
בזהר  וע' בתומ "צ, העבודה ע"י כתי' צדיקי' כולם
ע"י  שזהו  פי' בזהר  ובמ "א מילה, מצות ע"י שזהו 

ברית. נטירת
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 ימים שבעת     
1,

   שמוסיף   
  הפסוק בתחילת    

 מיותרת כפילות זהו  דלכאורה 
  2)הפסוק על  תחת"3נאמר) והשענו

העץ "       
לבקרו ) שבאו  ערביים  (בדמות  למלאכים 

  (נשבע אני כלומר ומשלם משיב
  פעמים בשלשה   

שכתוב כמו  להם  4פרע    שפרש
ישראל , עם  על  לשמירה כמו ענן  להם  פרע

5שכתוב    כמו לנו  יפרע
6שכתוב   

       דרגה איזה
זה, ענין  מבטא רוחנית   השכר שזהו 

זה, על      
      לומר יש כן  ואם

יותר  גבוה  הוא השכר, שהוא  תשבו" "בסוכות שענין
הפעולה. שהיא "והשענו " מענין 
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מב.1. כג , ויקרא

י .2. מח , רבה בראשית

ד .3. יח , בראשית

לט .4. קה, תהילים

מב.5. כג , ויקרא

ו.6. ד , ישעיהו



רסט    

 - נוספת דין שאלה ש 7ישנו  
   זאת  

הסוכה בתוך רק לשבת שצריך  כלומר 
        

  מה ענין  אותו  הוא הסוכה ענין אם שהרי
אסור  למה  העץ, תחת המלאכים את אברהם  שהושיב

העץ. תחת  תהא שהסוכה   הרוחני
של   

       במאמרים
הקודמים      

   היא והחלוקה
  ועקודים קדמון אדם כמו 

     עולם שבכל 
אחרת. ובמדריגה  באופן  הפנימי האור מאיר

         
      8

וכו ', דבריאה וכתר דאצילות  כתר - פרטיים 
       כפי

מהות. באותה הם שכולם  הקודם  במאמר שנתבאר
בריבוי הוא דעיגולים בספירות החילוקים הפרק: תוכן
כמו  בתחתון  ההרחבה  להיות  יכול  ולכן בלבד  ומיעוט

בעליון .
       

 הקודם במאמר שהוסבר מה מתיישב איך 
זה ומשתלשלים מקיף, מאותו נמשכים  הכתרים  שכל 
'עשר  בקבלה המופיע המושג  עם אחת, במהות מזה 
שהם העיגולים , בדרגת שגם כלומר - דעיגולים' ספירות 

ספירות. עשר של  חלוקה יש  המקיפים ,
       

   שיורד הפנימי לאור הכינוי הוא היושר
התמעטות בו ויש  למטה מלמעלה  ישר בקו  ונמשך 
מבאר  חיים ובעץ ספירות, לעשר ונחלק לדרגה  מדרגה
- ה'יושר' בדרגת  ספירות  עשר של  חלוקה שיש שכשם 

הפנימי, האור   של חלוקה 
  שאין המקיף , לאור הכינוי הוא ש'עיגולים '

זאת ובכל  העיגול , כציור ומטה, מעלה של  התחלקות בו 
העיגולים, דרגת בתוך  ספירות  עשר של  חלוקה יש

שיש  והיינו    העיגול עד 
- ביותר התחתון  

  ש מוכח    
 אלא הפנימי  באור  רק לא

     עם מתיישב ואיך 
התחלקות? בהם  שאין  הקודם  במאמר המתבאר

      ,כלומר
ו  מדריגות  התחלקות ביניהם שיש לפרש צריכים לאאנו 

שהרי דרגה , באותה כולם  הם דעיגולים ספירות שעשר 
-  שונים שמות  

 ,' וכו בינה  של  ועיגול  חכמה של  עיגול  
   הן העיגולים כל  אם שהרי

דחכמה עיגול  נקרא  זה למה הבדל , ללא דרגה  אותה
וכו '. דבינה עיגול  וזה

 ש מכאן מוכח    
         כיון

עשר  של  התחלקות יש ('כתר') מקיף של  דרגה  שבכל 
שונות, מדרגות מורכב  עצמו שהמקיף  הרי ספירות,

     כללי הרצון שהוא
הצמצום, שאחר     עצמו שבו  כלומר

חלוקות. מדריגות יש
   9יש קדמון  אופניםדבאדם ב'

ספירות של    ,פנימי אור
  ,מקיף אור   

     ( עצמו 
       מלבד כלומר

יש  הפנימיים, האורות  התכללות את יש עצמו  שבכתר
עשר  של  חלוקה  שבו, המקיף בדרגת עצמו , בו גם 

ספירות,  מדריגות התחלקות יש
מקיף, של  דרגה שבכל  משמע, הנ "ל  המקורות מכל  הנה 
הרבי מסיק  זו  הנחה סמך  ועל  בתוכו . דרגות חלוקת יש

- נ "ע      
       

   שבתוך למסקנה הגענו  אם כלומר,
יש  וכו' אצילות של  והכתר קדמון  אדם של  הכתר דרגת 
שיש  בוודאי הרי במדריגתן, חלוקות שונות  דרגות

ו  הכתרים בין  דרגות בין הבדלי כלומר  עצמם, המקיפים
וכו', הבריאה  של  לכתר האצילות  של  הכתר 

   הקודם במאמר 
        

גם מדריגות  התחלקות שיש זה  ענין  להוכיח  וממשיך 
ספירות עשר גבי  המבואר נוסף מענין  במקיף,

דעיגולים:
        

       
זה, את זה ומקיפים סובבים דעיגולים  הספירות עשר

נמוך , יותר הוא  פנימי יותר שהעיגול  וככל  
ביותר החיצוני העיגול  שהוא  

    החכמה שעיגול  כיון
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ב.7. ט , סוכה

צריך 8. ואולי  קודש, יד  כתב בגוף הוא כן הגיליון: בשולי 
פרטים. מקיפים להיות:

ד .9. ענף א שער



רע   

ממנו , נמוך  הוא  הרי הכתר , מעיגול  פנימי הוא 
      

העיגולים דרגת שבתוך  במוחש רואים אנו  הרי
ותחתון . עליון של  התחלקות יש גופא

  10- דרגתדביושר  של  הספירות  בעשר
הפנימי), (האור היושר   

     הוא שהאור ככל 
הוא שהאור וככל  ומשובח , נעלה יותר הוא  פנימי יותר 
כמין  היא שהחיצוניות  כיון נמוך , יותר  הוא חיצוני  יותר 
התחתונה שהיא  המלכות וספירת לפנימיות , לבוש

מכולם , החיצונית  היא מכולם  הוא
      

  הוא ומקיף חיצוני יותר  הוא שהאור ככל 
היא יותר פנימית  שהדרגה  וככל  ומשובח , נעלה יותר

נמוכה .11יותר
:זה מכל  המסקנה     כפי

למעלה זה  שחכמה הקודמים במאמרים שנתבאר
וכו ' מהבינה       

   חיצוני יותר שהעיגול  שככל 
נעלה יותר הוא  מהומקיף  עם  מתיישב זה  ואיך 

אחת? מהות הם הכתרים  שכל  הקודם  במאמר שנתבאר
        

   לא חיים  מעץ הנזכרים המקורות כל 
שכל  הקודם במאמר שנתבאר הרעיון  עיקר  את סותרים

סוף. אין  בבחינת  הן  המקיף דרגות 
  הקודם במאמר   

      הרצון שהוא
קדמון  אדם עולם של  הכללי   שהוא

העשיה לעולם  הרצון   
    בא לא  שהכתר היינו 

משתלשל  אלא  שמעליו , העולם של  ספירות מהעשר
שמעליו, מהכתר ישירות    

  בבחינת הוא הרי מהכתר, שמשתלשל  כיון
התחלקות. וללא  סוף אין 

של  שונות דרגות  שיש הובא  הקודם שבמאמר וכשם
שכולם אלא וכו ', דבריאה וכתר דאצילות כתר כתרים,
בגילוי רק הוא  בהם השונות  והדרגות  אחת, מהות הם

הוא כן במהות, לא אך  שונים, באופנים המתגלה  האור
(כלומר, העיגולים של  השונות הדרגות בין  בהבדל  גם 
גם אלא העולמות , של  הכתרים  בין  בהבדלים  רק לא
עיגול  שבו , העיגולים  בדרגת עצמו  כתר בתוך  בהבדלים
דרגה, אותה  הם  שבעצם וכו '), הבינה ועיגול  החכמה

אור. הגילוי מחמת  שונים שנראים  אלא
       

 לעולם רצון  וזה העשיה לעולם רצון שזה למרות
ענ  - מהות אותה  הם שניהם הרי הרצון ,האצילות, ין 

שונה, הוא  הרצון  גילוי  ורק    
      של לענין  ששיך  שכל 

וכו ', וציור אריגה  כמו  בלבד , טכני  מעשה 
 , מופשט שכל   שזה

לדרגה דרגה בין בו  שההבדלים הפנימי, לאור הדוגמא 
מהות, הבדלי הם      

באצילות הרצון  אותהמאשר הם ששניהם  כיון 
מהות.

     בהם שיש כלומר
ומטה, מעלה של  דרגות הבדלי   

     שהוא כפי 
אין  המקיף  בדרגת הנה הפנימי, שבאור הדרגות בהבדלי 

מהות, הבדלי     בלבד
      

 אור יותר בו  שמאיר  מצד    
 

בדרגת שונות  דרגות יש כיצד  היתה השאלה  כלומר:
שכמו  נ "ע, הרבי מבאר זה  ועל  (העיגולים), המקיף
לא הם  הכתרים  בין  שההבדלים  הקודם במאמר שהוסבר 
מהותי הבדל  יש  שבו  הפנימי האור כמו מהות הבדלי
אך  בלבד  בגילוי הוא ההבדל  אלא והבינה החכמה בין 
בין  בהבדלים  גם הוא כן  מהות , אותה באמת  הם
גופא), הכתר דרגת (שבתוך  הספירות של  העיגולים

במהות. ולא בלבד  בגילוי הוא שההבדל 
        שחלקו

הוא התחתון  וחלקו  מעלה  הוא העיגול  של  העליון 
אלא מהות, הבדלי  זה שאין  לומר יש כאן גם  הנה מטה ,
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ב 10. ענף א שער

פנימי11. אור אפשר: בדרך  בזה ההסברה לומר יש ואולי 
שבו  והמעלה החשיבות הרי  בפנימיות, להימשך  הוא עניינו שכל 
יותר  שהוא ככל  ולכן, פנימי . יותר למקום לחדור שיכול  ככל  הוא
ונעשה  המשכתו, ממטרת מתרחק הוא הרי  חיצוני  למקום שייך 
שכלי המעשי , לאיש החכם לאיש בין ההבדל  דרך  ועל  יותר. נמוך 
הפנימי , האור את יותר לקבל  יכולים וממילא יותר זכים החכמה

יותר. הנעלה באופן הוא האור התגלות בהם ולכן
שאופן  כלומר, המקיף, האור הוא העיגולים ענין זאת לעומת

- להיפך  אלא דבר, באיזה פנימית בהתלבשות לא היא המשכתו
יותר  שהעיגול  ככל  ולכן מקיף. אור של  ובהתפשטות בהרחבה
הרי וחיצוני  רחב יותר שהוא שכמה כיון יותר, נעלה הוא חיצוני 
אף  המעשי , שאיש הנ"ל , ובמשל  המקיף. בחינת יותר בו ניכר
הרי יותר, נמוכה במדריגה הוא הפנימית הקליטה שמבחינת
מקיף  של  באופן דברים ולבצע לעשות יכול  הוא זה, בגלל  דווקא
ביתר  מתגלית המקיף) (ענין נפש שמסירות המבואר דרך  (ועל 

המשכילים). מאשר הפשוטים האנשים אצל  שאת



רעי    

בג אלא  במהות הבדל  זה שאין בלבד ,והוסבר ילוי
בהבדלים הוא   ( עצמו 

    העיגול חלקי כל  באמת הנה
של  העליון החלק  הגילוי , בדרגת אבל  מהות , אותה הם

נעלה, יותר העיגול     
   התחתון בחלק  
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ÍÏ‡˘È ÈÎ" חלוקת [משמעות מה לאמר  מחר  בנך 
הסוגים  לשלושת והחוקים 1המצוות העדות של ]

לבנך , ואמרת אתכם. אלקינו  ה' צוה אשר  והמשפטים,
ביד  ממצרים ה' ויוציאנו  במצרים, לפרעה היינו  עבדים

.2חזקה"
שכולם  שונים, סוגים לארבעה נחלקים ישראל  בני

שכתוב  כמו  למקום, בנים לה'3נקראים אתם "בנים
אלקיכם".

בהגדה  אומרים שאנו  הבנים ארבעת הם "כנגד 4אלו  :
 ֿ ושאינו  תם רשע, חכם, תורה", דברה בנים ארבעה

יודעֿלשאול .
איך  יודע אינו  הרביעי שואלים. הם מהארבעה שלושה

לשאול .
שתוכן  הגם לשאול , איך  שיודעים אלה שלושה
ומצוות  תורה של  המשמעות מהי – זהה שאלותיהם
היא  הגדרתם – ומצוות בתורה קשורה הגאולה ובמה

השאלות  נוסח  ושאלותיהם,5על ֿידי השואלים ועל ֿפי .
התשובות. הן  כך 

אבל  רגיל . בלתי משהו  שמתרחש הרואים כאלה ישנם
שלא  מגושמים, או  אחרים, בדברים שקועים כל ֿכך  הם
הבלתי  האירועים משמעות מה יודעים שאינם בלבד  זו 
לא  הם לשאול . איך  יודעים לא אפילו  הם אלא רגילים,
לגאולה  שייכים רגילים הבלתי שהאירועים יודעים

אלה  אנשים ומצוות. בתורה קשור  והדבר  הבאה,
לשאול ". יודע "שאינו  נקראים

ביאת  ענין  על  לספר  יש לשאול " יודע ל "שאינו 
בתורה  ישראל , בני לנו , הבטיח  יתברך  שה' המשיח ,

מהגלות 6ובנביאים  אותנו  יגאל  ברוך ֿהוא, שהוא, ,
צדקנו . משיח  על ֿידי ישראל  לארץ אותנו  ויביא

אמרו  משיח 7חז "ל  על ֿידי הגאולה שלפני מראש,
רגילות  הבלתי הצרות הן  אלו  חבליֿמשיח . יהיו  צדקנו 
ועל ֿידי  בעולם, המתרחשים והמאורעות היהודים של 

המשיח . חבלי את להקל  ניתן  תשובה
יש  רגילים הבלתי שלאירועים שיודעים כאלה ישנם
איזה  – היא ושאלתם המצוות, קיום לשמירת שייכות

משיח . על ֿידי לגאולה לכך , יש קשר 
זאת" "מה שואלים: תורה 8הם שומרי יהודים שגם

הוא  זה מסוג שואל  משיח . מחבלי סובלים ומצוות
ה"תם".

הבלתי  הצרות כי בנועם, להסביר  יש כאלה לשואלים
חבלי  של  בעולם והאירועים היהודים של  רגילות

הנביא  על ֿידי אומר  יתברך  שה' מה הם "אם 9המשיח ,
שהגמרא  כפי עליכם", אמלוך  חזקה ביד  אומרת:10לא

בעולם  שהרשעים בזמן  אלא לעולם באה פורענות "אין 
תחלה". הצדיקים מן  אלא מתחלת ואינה

לכם?" הזאת העבודה "מה השואלים: 11ישנם
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ע"א.10) ס, קמא בבא
כו.11) יב, בא



רעב   

היהודים  של  רגילות הבלתי הצרות את מפרשים הם
הם  שלהם. הכפירה דרך  לפי בעולם האירועים ואת
רוצים  אינם הם המשיח . ובביאת משיח  בחבלי כופרים

וע  הגאולה. שואלים את והמצוות התורה ענין  כל  ל 
לכם?" הזאת העבודה "מה הם:

והמצוות  התורה ענין  בכל  כופרים שהם זאת מלבד 
ישראל  שבני לסבול  יכולים אינם הם המעשיות,

מעשיות. ומצוות תורה מקיימים
"רשע". הוא זה מסוג השואל 

מהמילה  השי"ן  את לשבור  הוא, הרשע לשואל  המענה
היהודיים 12"רשע" המנהגים את מהרשעים לקחת יש .

שלהם  הרע עם נשארים הם ואז  לשמור , רוצים שהם
בלבד .

כמוהו , היו  במצרים הראשונה שבגאולה לו  לומר  יש
הראה  יתברך  ה' כאשר  גם בגאולה, שכפרו  כאלה

מופתים.
יעשו  אולי החושך , מכת עד  בסבלנות חיכה יתברך  ה'
הכופרים  כל  מתו  תשובה, עשו  לא הם וכאשר  תשובה.

.13בגאולה 
את  לכופרים נותן  יתברך  ה' העתידה, בגאולה גם כך 

בתשובה. לשוב האפשרות
המצוות  ענין  כל  מהו  השואלים כזה סוג גם  ישנו 

הם 14המעשיות  כי "חכם", הוא השואלים של  זה סוג .
רק  היא והשאלה אלקינו ", "ה' הוא יתברך  שה' יודעים

המצוות. של  המשמעות מהי
קרבן  של  שטעמו  הענין  את להסביר  יש אלו  לשואלים

בפה. להשאר  צריך  פסח 
הגאולה  שבין  הקשר  ממילא יובן  זה ביאור  על ֿידי
את  להקל  ניתן  תשובה שעל ֿידי וכן  המצוות, לקיום
להגיע  העבודה היא הכוונה תכלית כי המשיח , חבלי

ה'. לאהבת
.ÂˆÈ˜ ל "שאינו תורה". דברה בנים ארבעה "כנגד 

של  רגילות הבלתי הצרות שכל  לספר  יש לשאול " יודע
והם  משיח , חבלי הם בעולם, והמאורעות היהודים,
משיח . על ֿידי הגאולה בוא לפני תשובה שיעשו  ציווי
יתברך  שה' מה הם המשיח  שחבלי להסביר  יש ל "תם"
כדי  לתשובה לגרום עליכם", אמלוך  חזקה "ביד  אמר 
בדרכו  הכל  את המפרש ל "רשע" הגאולה. שתגיע
יתברך  ה' הראשונה בגאולה כי להסביר , יש הכפרנית
ואלו  תשובה יעשו  שהרשעים חושך  מכת עד  המתין 
ה' הבאה, לגאולה עתה, גם מתו . תשובה עשו  שלא
היודע  ל "חכם" תשובה. יעשו  שהרשעים ממתין  יתברך 
משמעות  את להסביר  יש "אלקינו " הוא ש"ה'"

המעשיות. המצוות

ב.

ÔÈ‰Ï ומה בכלל , המעשיות המצוות ענין  את
שלאח  הדבר  –משמעות האפיקומן  את אוכלים שאנו  ר 

לפסח  זכר  הוא האפיקומן  הגלות, בזמן  –15שאצלנו ,
הרביעית  הכוס מלבד  דבר , שום לאכול  שהיא 16אין 

שהטעם  כדי צדקנו , משיח  על ֿידי הבאה לגאולה סימן 
בפה  ישאר  פסח  לקרבן  זכר  שהוא הדבר  .17של 

להאמין  צריך  שיהודי היא, פסח  קרבן  של  משמעותו 
פרטית. בהשגחה

עליו  ביותר , הגדולה בסכנה נמצא הוא כאשר  גם
ברוך ֿהוא, שהוא, יתברך  בה' אמיתי בבטחון  להיות

שכתוב  כמו  ישראל , השומר  ולא 18הוא ינום לא "הנה
ישראל ". שומר  ישן 

מדרך  למעלה היא ישראל  בני עם יתברך  ה' הנהגת
הטבע.

לעבודת  הטבעיים עניניו  כל  את מוסר  יהודי כאשר 

למעלה  בדרך  לו  עוזר  יתברך  ה' ברוך ֿהוא, הבורא
מהטבע.

הטעם  תמיד  להשאר  צריך  יהודי שאצל  בכך  הכוונה זו 
פסח . קרבן  של 

הציל " בתינו  יציאת 19"ואת של  הענין  גם שזהו  ,
הטבע. מדרך  שלמעלה ענין  היה מצרים,

ענין  את תחילה להקדים יש יותר , טוב הענין  את להבין 
להגיע  היא בטבע, הכוונה שכל  עצמו , האדם עבודת

מהטבע. ללמעלה
בעולם 20כתוב  הבירורים בלבם". נתן  העולם את "גם

עצמו  את מעדן  שהאדם העידון  למדת בהתאם תלויים
מעשיות. ומצוות עבודה על ֿידי

נפשך ".21כתוב  ובכל  לבבך  בכל  אלקיך  ה' את "ואהבת
רז "ל  טוב 22אמרו  ביצר  יצריך , בשני – לבבך  "בכל  :

נפשך ". את נוטל  אפילו  – נפשך  ובכל  הרע, וביצר 

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

תכ .12) ע' ג , חלק ֿ קודש אגרות ראה
כב.13) י , בא רש"י  ג . יד , פרשה רבה, שמות
(14.53 ע' ה'ש"ת, המאמרים ספר
ג .15) סעיף תעז, סימן חיים אורח  הזקן, אדמו"ר שו"ע
שהן".16) והרביעית "השלישית להכתב: צריך  לכאורה
א.17) סעיף תעח , סימן שו"ע

ד .18) קכא, תהלים
כז.19) יב, בא
יא.20) ג , קהלת
ה.21) ו, ואתחנן
שם.22) ואתחנן רש"י  ע"א. נד , ברכות



רעג    

"בכל  הן : נפשך " ובכל  לבבך  "בכל  האהבות, שתי
אהבה  תהיה הרע ליצר  וגם הטוב ליצר  שגם לבבך ",
ש  העבודה היא, נפשך " "בכל  של  האהבה ל לאלקות;

הבהמית. מהנפש התענוג נטילת
שכתוב  כמו  מלחמה, בדרך  רק הן  אלו  עבודות 23שתי

אויבך ". על  למלחמה תצא "כי
הוא  הרע שהיצר  שלך , השונא על  למלחמה תצא כאשר 
שעת  צלותא, "שעת בזוהר : כתוב האדם, של  השונא

.24קרבא"
הבהמית  הנפש בין  המלחמה זמן  הוא התפילה זמן 

ומידות. שכל  יש שבשתיהן  האלקית, והנפש
של  הטוב את רק מבין  האלקית הנפש של  השכל 
הטוב  את רק מבין  הבהמית הנפש של  והשכל  האלקות,
מסור  הבהמית הנפש של  השכל  כי העולם, עניני של 

שכתוב  כמו  הגשמיות, של  העץ 25לטוב טוב "כי
לעינים". הוא תאוה וכי למאכל 

את  הבהמית לנפש מסביר  האלקית הנפש של  השכל 
הנפש  שגם כאלו , בהסברים האלקות של  הטוב
יש  הבהמית בנפש כי אותם, להבין  יכולה הבהמית
למרות  – טוב הוא שאלקות להבין  וביכולתה שכל 
הגשמיות  של  לטוב מסור  הבהמית הנפש של  שהשכל 

שכל . יש הבהמית שבנפש מפני רק – בו  ושקוע
שהיצר  הרע, והיצר  הבהמית הנפש בין  החילוק זהו 

שכל . היא הבהמית והנפש בלבד  מידות הוא הרע
להבין  יכול  אנושי שכל  גם אך  אנושי, שכל  שזה למרות
הגשמיות. של  מהטוב יותר  טוב האלקות של  שהטוב

יכולה  הבהמית הנפש מסוימות, שכליות בהוכחות

שונות  דרגות קיימות שבטוב היטב .26להשיג
טוב  הוא מזה למעלה טובים. מאכלים של  טוב ישנו 
טובות, מידות של  טוב הוא מזה למעלה ניגון , של 
יותר , עדין  טוב שהוא הבנה, של  טוב הוא מזה למעלה
מידות  כי המידות, ממעלת נעלית השכל  מעלת כי

משכל . יותר  מורגשות
הן  ומידות משכל , שלמעלה מה את להבין  נמשך  שכל 

ממנו . לנחות המשכה
הנפש  של  האנושי השכל  מבין  הללו  ההסברים על ֿידי
מטוב  ומדריגה במעלה נעלה הוא רוחני שטוב הבהמית

גשמי.
השגות  הבהמית לנפש מסבירה האלקית הנפש כאשר 
שהשכל  כאלה מדברים ומשלים בהסברים אלקיות
הבהמית  הנפש של  השכל  מתקרב להבין , יכול  האנושי
הבהמית  שהנפש עד  אלקי, שכל  להבנת לזמן  מזמן 
האמיתי, הטוב הוא האלקות של  שהטוב להבנה מגיעה

בו . לרצות עליו  זה וטוב
"ואה  יצריך ",זהו  בשני – לבבך  בכל  אלקיך  ה' את בת

לאלקות. לאהבה באה הבהמית הנפש שגם
.ÂˆÈ˜ היא פסח , לקרבן  זכר  שהוא האפיקומן , כוונת

עם  ההנהגה ואשר  הפרטית ההשגחה את תמיד  שיזכרו 
מצוות  כוונת מהטבע. למעלה בדרך  היא ישראל  בני
שמותנה  דבר  העולם, גשמיות את לעדן  היא מעשיות
משפיע  שהוא בעבודה עצמו , את מעדן  שהוא בעבודה
על ֿידי  – הבהמית לנפש שנעשית הבהמית, הנפש על 
ואהבה  משיכה – לו  מסבירה האלקית שהנפש ההבנות

לבבך ". "בכל  של  האהבה שזו  לאלקות,

ג .

‰„ÂÚ‰ מהיצר ליטול  היא נפשך ", "בכל  האהבה של 
שיש  הטובֿטעם ואת התענוג את הבהמית והנפש הרע
התבוננות  ידי על  רק ייתכן  זה הגשמיים. בדברים להם

שכתוב  במה גדולה היום 27ביגיעה לפניך  נתתי "ראה
ובסוף  הרע". ואת המות ואת הטוב ואת החיים את

כתוב  בחיים".28הפרשה "ובחרת –
ולמות  לחיים היא כאן , ו "מות" ב"חיים" הכוונה
האלקות  היא גשמי דבר  כל  של  והקיום החיות רוחניים.
וטוב, חיים היא אלקות כי אותו , ומחיה אותו  שבראה

שכתוב  חיים".29כמו  אלקים הוא אמת אלקים "וה'
ורע. מות הם הגשמיים דברים וטוב, חיים הוא אלקות

נעדרת  החיות שכאשר  במוחש, רואים שאנו  כפי
גם  כך  מאוס. דבר  ונעשה נרקב הוא הגשמי, מהדבר 
הוא  במילא אלקית, חיות בו  אין  שהרי התאוה, בדבר 

בעצם. מאוס דבר 
ישנה  הגשמיים הדברים שבכל  מתבונן , האדם כאשר 
באמת  הן  רוצה שהאדם הגשמיות התאוות וכל  פסולת
ואת  העונג את מאבדת הבהמית הנפש אזי מאוס, דבר 

הגשמיים. בענינים לה שיש הטובֿטעם
עצומה. יגיעה ידי על  בא הוא זה לכל 

התאוות  את לעזוב רוצה אינה הבהמית הנפש
הרוחני  שהטוב מבינה היא כאשר  גם שלה, הגשמיות
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רעד   

רוצה  אינה היא זאת בכל  הגשמי, הטוב על  עדיף
רוצ  והיא הגשמי העונג את הדברים,לעזוב שני את ה

המותרים, הגשמיים בדברים תענוג לה שיהיה כלומר ,
הגשמיים  המותרים מהדברים לקחת יש שבאמת אף

התענוג. את לא אבל  הכוח , חיזוק ואת התועלת את
"בכל  של  באהבה האלקית הנפש של  עבודתה היא זו 
מהדברים  התענוג את הבהמית מהנפש ליטול  נפשך ",

הגשמיים.
בתפילה. היא אלו  עבודות בשתי העבודה התחלת

התבוננות  הן  התבוננויות. שתי של  הזמן  היא תפילה
הטוב  את הבהמית לנפש מסבירה האלקית שהנפש
הגשמיים  בדברים לרצות שיש ההבנה והן  שבאלקות,

שבכך . התענוג את לא אך  שבכך , התועלת את רק
הוא  כאשר  היום, בכל  היא העיקרית העבודה אך 

העולם. בעניני
האלקית  שהנפש המלחמה על ֿידי הן  אלו  אהבות שתי
והנפש  הרע שהיצר  הבהמית, הנפש עם לוחמת

נגד . לוחמים הבהמית
במלחמה, מנצחת האלקית הנפש כאשר  גם אמנם,
ובכל  לבבך  "בכל  של  האהבות שתי את יש ולאדם

מוגבלות; אהבות אלו  הרי נפשך ",
העצמית  האהבה היא מאודך " "בכל  של  האהבה אך 
אהבה  שמצד  מהבנה. למעלה שזה לאלקות, נשמה של 
בכל  ולעמוד  למסירתֿנפש מוכן  יהודי כל  זו ,
יהודי  כל  שכן  יהודי. בכל  נמצאת זו  ואהבה הניסיונות,

מאלקות  מנותק חלילה להיות רוצה ואינו  יכול  ,30אינו 
הבהמית  לנפש אין  לאלקות נשמה של  זו  שלאהבה

התנגדות.

מכל  והשחרור  היציאה מצרים, יציאת ענין  זהו 
וההפחדות. המיצרים

שלוש  ענין  גם "עשק",31זהו  חפר , שיצחק הבארות
ו "רחובות". "שטנה"

"עשק" הבארות שם על  נקראות האהבות שתי
אך  המנגד , עם במלחמה כרוכות היו  הן  שכן  ו "שטנה",

כתוב  "רחובות" הבאר  בבאר 32על  עליה", רבו  "ולא
מנגד . אין  זו 

באר  ויחפור  משם "ויעתק כתוב זו  באר  שעל  זהו 
שזוהי  "רחובות", לבאר  יגיע שהוא כדי כי אחרת",
"ויעתק  על ֿידי רק זה הרי מאודך ", "בכל  של  האהבה
הגשמיים  שבענינים מהגשמיות יתרחק שהאדם משם",

באלקות. לשרשו  גשמי דבר  כל  ויעלה
ראשון  שבמבט  החכם, הבן  של  לשאלתו  המענה זהו 
באמת  אך  הרשע, הבן  לשאלת דומה החכם שאלת
המצוות  של  המשמעות מה היא החכם הבן  של  שאלתו 
התורה  שכוונת הוא כך  על  והמענה המעשיות,

הגשמיים. הדברים את לעדן  היא והמצוות
שנזכה  לתשובה לעורר  משיח , חבלי של  הכוונה זוהי

ממש. בקרוב צדקנו  משיח  על ֿידי לגאולה
.ÂˆÈ˜ מהנפש ליטול  היא נפשך " "בכל  של  העבודה

על ֿידי  הגשמיים בדברים הטובֿטעם את הבהמית
אבל  התנגדות, יש האהבות לשתי האלקי. בטוב ההבנה
"רחובות" הבאר  כמו  מהתנגדות, נעלית מאודך " "בכל 
באה  רחובות שהבאר  אלא עליה. רבו  לא גרר  שרועי
שעל ֿידן  ותשובה, מעשיות מצוות קיום על ֿידי
צדקנו  משיח  פני לקבל  ונזכה משיח  חבלי את מקילים

בקרוב.
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קצת.1) חסר וכנראה ברשימה, הוא כך

•
 

תרצ "א  סיון י"ב ב"ה,

ריגא 

חב"ד  דכולל ֿ הנשיאות שלחן חברי אל 

יצ "ו  חב"ד כולל חברי ואל יצ "ו,

וברכה! שלום 

רצון  ושבעתי קבלתי במועדו ֿ הקריאה מכתב נוסח את

כי  להתעוררות, צריכים  אינם  אשר אני וחושב ממנו,

עם תמידי  התעוררות מכתבי בחליפות עומדים  הם  בודאי

יצ "ו. הכולל החזקת ע"ד לעוררם  ואתר אתר בכל הגבאים 

בתים , בנין בדבר הקטנה החוברת את קבלתי כן

בה. עיינתי לא עדיין אמנם 

ראיתי, ניסן עד מתשרי והוצאה מהכנסה הדו"ח את

צריכים והיו בההכנסה, הגדול הגרעון על נצטערתי ומאד

שתלוי  ומה ההכנסה, להגדיל באמצעים  ולאחוז להזדרז

לעשות  שיכולים  ֿ הנשיאות שלחן שיחליט מה הנה בי

שאעשה  שנחוץ ומה לעשות, רשות להם  נותן אני בשמי

לפי  אשר את להודיעני, למהר נא ייטיבו מכאן בעצמי

יצ "ו. הכולל לטובת בעצמי שאעשה נחוץ דעתם 

הבחירות, תקנות העתק קבלתי הבחירות, בנדון

הממשלה  אל שמסרו במה והן הבחירות בחקי הן ועיינתי

העתקה  לי שתהא חפץ הייתי הממשלה אל שמסרו וזו -

זאת  יעשו ובטח הממשלה, אל שנמסרה כלשונה מדוייקת

חדשות, בחירות אדות לחשוב שצריכים  בודאי - למעני

הבחירות  היו מאז השנים  ששת שבמשך חושב אני אמנם 

התקנות, את לבקר ונחוץ נשתנו, ענינים  שאיזה בודאי

מבקש אני כן על ואשר בהם , ולדייק לגרוע או להוסיף

לשאלת  מיוחדת ועידה יקבעו אשר שלה"נ חברי מאת

ההוה, המצב כפי דעתם  לפי הצעות עבורי לסדר הבחירות,

בזה, דבר להם  אשיב ואז הצעותיהם , את אליו וישלחו

בזה. יאחרו שלא ובבקשה

הוא  כן בווילקאמיר, שהוא כמו הנה השופרות, בנדון

בזה, באמצעים  לאחוז צריכים  והיו אחרים , במקומות

בכבוד  לפגוע שלא במתינות לעשות שצריכים  מובן אמנם 

צריכים אופן ובכל המקומיים , ממוסדות מוסד שום 

כ"ק  מיסוד היא השופרות תקנת אשר במישרים  להוכיח

ואין  זיע"א נבג "מ זצוקללה"ה הק' רבותינו אבותינו

גבולם . להשיג 

קבלתי, במועדם  הגבאים  מרשימת הטופסים  שני את

טופס  לשלח עוד צריכים  או הכל זהו אם  יודע ואיני

שלישי.

ומברכם מכבדם  הדו"ש  ידי"ע והנני

יצחק  יוסף
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ÈÈÓM‰ ÌBia È‰ÈÂ(א (ט, «¿ƒ««¿ƒƒ
. ˙ÈL‡a ‰NÚÓÏ ÔBL‡  ˙BËÚ NÚ ÏË ÌBÈ B˙B‡»«∆∆¬»ƒ¿«¬≈¿≈ƒ

ÌÈL„ÁÏ ÔBL‡ ב). פז , (שבת ƒ∆√»ƒ
ּבראׁשית' למע ׂשה 'ראׁשֹון ּבין הּׁשּיכּות מה להבין  ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָצרי

הּמׁשּכן? להקמת לחדׁשים' ְְֲֳִִִֶַַַָָָו'ראׁשֹון

"לע ׂשֹות  הּמדרׁש ּכלׁשֹון היא הּמׁשּכן ּתכלית לבאר: ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָוי ׁש

'ּדירה' להי ֹות  צרי זה אחד מ ּצד ּבתח ּתֹונים". ּדירה ית' ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָלֹו

הּנעלית  האלֹוקית הּדרּגה ּתתגּלה ׁשּבֹו נעלה מאד מק ֹום -ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ׁשאין  הּתח ּתֹון ּבע ֹולם - 'ּבתח ּתֹונים' הּׁשני  הּצד ּומן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּבי ֹותר.

מ ּמּנּו. ְִֶַָלמ ּטה

הּמׁשּכן: להקמת הּללּו העטרֹות ׁשּתי  ּבין הּקׁשר ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוזהּו

היא  הּמׁשּכן הקמת ּתכלית - ּבראׁשית' למע ׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָ'ראׁשֹון

מ ּמּנה. לחלק  ותהיה עצמ ּה, ּבּבריאה ּתתּגּלה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָשהאלֹוק ּות

ּגּלּוי הּוא הּמׁשּכן, הּוקם ׁשּבׁשבילֹו הּגּלּוי  - לחדׁשים' ְְֳִִִִִִִֶֶַַַָָ'ראׁשֹון

- ח ּדּוׁש) לׁשֹון - ("חדׁש" ח ּדּוׁש ּבבחינת - ונׂשּגב  ְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹנעלה

עצמ ֹו. מהע ֹולם ְְֲֵֵַָָלאיןֿערֹו
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˙‡hÁÏ ˜a Ôa Ï‚Ú EÏ Á˜ Ô‰‡ Ï‡ Ó‡iÂ(ב (ט, «…∆∆«¬…«¿≈∆∆»»¿«»
‰NÚÓ ÏÚ ‰Ê Ï‚Ú È„ÈŒÏÚ ‰"aw‰ BÏ tÎnL ÚÈ„B‰Ï¿ƒ«∆¿«≈«»»«¿≈≈∆∆««¬≈

‰NÚL Ï‚Ú‰( רש "י) »≈∆∆»»
ׁשהקרב  הּמּלּואים ימי  ּבׁשבעת ּכבר מצינּו להק ׁשֹות: ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֻי ׁש

להקריב  הצר ולּמה ּפר", ׁשהּוא העגל מע ׂשה על "לכּפר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻּפר

אּלּו קרּבנֹות ׁשּׁשני  לֹומר, וי ׁש מ ּטרה? לאֹותּה נֹוסף  ְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָקרּבן



רעח          
ׁשהיא  ּכּפרה הראׁשֹון, הּׁשלב  ּבּכּפרה: ׁשלּבים ׁשני  ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָמהּוים

מצות  על ּׁשעבר מה לגמרי  לֹו "ׁשּנמחל - החטא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָמחילת

"ׁשּיהיה  - י ֹותר נעלית ּכּפרה הּוא הּׁשני  והּׁשלב  ."ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמל

החטא". ּכקדם יתּבר לפניו וחביב  ּומרּצה ה' לפני  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻלרצ ֹון

העגל, מע ׂשה על לכּפרה ׁשהביאּו הּקרּבנֹות ׁשני  איפ ֹוא ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוזה

י ֹותר  נעלית ּכּפרה ּבכדי  והּׁשני  החטא, למחילת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָהראׁשֹון

החטא", ּכקדם וחביב  "מרּצה יהיה ׁשאהרן לכ ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשּתביא

ּבּמׁשּכן. הּׁשכינה להׁשראת להביא ְְְְְְִִִַַַַַָָָָוי ּוכל 
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ÌÎÈÏ‡ ‡ÈÂ eNÚz '‰ ‰eˆ L‡ c‰ ‰Ê ‰LÓ Ó‡iÂ«…∆…∆∆«»»¬∆ƒ»«¬¿≈»¬≈∆

'‰ „Bk( ו (ט, ¿

ÔkLnÏ ‰LÓ B„ÈÓÚ‰L ÌÈ‡eln‰ ÈÓÈ ˙ÚL ÏkL ÈÙÏ¿ƒ∆»ƒ¿«¿≈«ƒƒ∆∆¡ƒ…∆«ƒ¿»

CÎÏ . . ‰ÈÎL Ba ‰˙L ‡Ï  ÌBÈ ÏÎa B˜Ùe Ba LnLÂ¿ƒ≈≈¿¿»…»¿»¿ƒ»¿»

È„ÈŒÏÚL ,ÈpnÓ eLÁÂ È‡„k ÈÁ‡ Ô‰‡ . . :Ì‰Ï Ó‡»«»∆«¬…»ƒ¿«¿»ƒ∆ƒ∆«¿≈

Ì‰a ‰ÈÎL ‰Lz B˙„BÚÂ ÂÈ˙Ba˜( כג ט, (רש "י  »¿¿»«¬»ƒ¿∆¿ƒ»»∆

ּבבחינת  הּוא מ ׁשה למ ׁשה, אהרן ּבין ההב ּדלים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹֹאחד

אלק ּות  ּולהֹוריד  להמ ׁשי ׁשּתפקידֹו - ּדמלּכא" ְְְְְְְֱִִִִֶַַַָָֹ"ׁשֹוׁשבינא

הּוא  ואהרן לי ׂשראל. הּתֹורה נּתנה עלֿידֹו ולכן - ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹלע ֹולם

ּולרֹומם  לעלֹות ׁשּתפקידֹו - ּדמטרֹוניתא" "ׁשֹוׁשבינא ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָּבבחינת

הּברּיֹות את אֹוהב  - למעלה י ׂשראל ּבני  BzÏ‰את Ô˜Óe. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ¿»¿»«»

הי ֹות  אהרן, עלֿידי  ּדוקא היתה הּׁשכינה הׁשראת ְְְְְֱֲִֵֵַַַַַַָָָָָָֹלכן

ּדבר  ׁשל ׁשּבס ֹופ ֹו ּבכדי  היא לע ֹולם, הּׁשכינה ירידת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּתכלית

ׁשל  ּתפקידֹו וזהּו - י ֹותר נעלית לדרּגה יעלה עצמ ֹו ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהע ֹולם

ֲַֹאהרן.
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‰ÓÊ‰Â ‰ËLB‰ ÔBLÏ  e‡ÈˆÓiÂ( רש "י) ««¿ƒ¿»»¿«¿»»

אהרן", ּבני  "וּיקריב ּו הּלׁשֹון נאמר ח ּטאת קרּבן ְְְְֱֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹלגּבי 

הּוא  הּלׁשֹון נֹוספים ּובקרּבנֹות - ע ֹולה ּבקרּבן - ּכאן ְְְְְִִַַָָָָָָָואּלּו

ּובהק ּדים: ההב ּדל, ס ּבת את לבאר וי ׁש אהרן". ּבני  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ"וּימציאּו

הּוא  הּקרּבנֹות, לׁשאר ח ּטאת קרּבן ּבין ההב ּדלים ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאחד



רעט           
היא  הּזריקה ח ּטאת ּבקרּבן הּמזּבח . על הּדם ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָּבזריקת

הדם  זריקת הּקרּבנֹות ּבׁשאר ּבּדם. האצ ּבע  טבילת ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָּבאמצע ּות

לׁשּנּוי הּטעם וזהּו הּדם. נמצא ׁשּבֹו הּכלי  ּבאמצע ּות ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָהיא

הּקרּבנֹות: לׁשאר ח ּטאת קרּבן ּבין ְְְִֵַַַַָָָָָָהּלׁשֹון

מ ּוכן  הּדם היה הּכלי  הֹוׁשטת עם מ ּיד הּקרּבנֹות ְְְִִִַַַַַָָָָָָָָּבכל

נאמר  לכן - נֹוספת ּפע ּלה ללא הּמזּבח , על לזריקה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻּומזּמן

הֹוׁשטה לׁשֹון - ח ּטאת,ÓÊ‰Â‰"וּימציאּו ּבקרּבן ואּלּו ." ְְִַַָָ¿«¿»»ְְְִַַָָ

טבילת  ׁשל נֹוספת ּפע ּלה נדרׁשת הּכלי  הּגׁשת לאחרי  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻׁשּגם

ּבלבד. "וּיקריב ּו" נאמר - ְְְֱִִֶֶַַַַַָהאצ ּבע 
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ÌÎÈ„È ‰NÚÓa ‰ÈÎL( רש "י) ¿ƒ»¿«¬≈¿≈∆
ּברכה, ׁשל ּדֹומה לׁשֹון רׁש"י  מזּכיר ּפק ּודי  ּבפרׁשת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּגם

הּברכֹות  סדר ׁשם א הּמׁשּכן. מלאכת לע ֹוׂשי  מ ׁשה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבברּכת

ידיכם' ּבמע ׂשה ׁשכינה ׁשּתׁשרה רצ ֹון 'יהי  קדם - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהפ ּו

הּדברים  ׁשּנּוי  טעם עלינּו'. אלקינּו ה' נעם 'ויהי  ְְֱִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֹּולאחרֿמ ּכן

היא  הּמלאכה לע ֹוׂשי  מ ׁשה ּברּכת ּפק ּודי  ּבפרׁשת ּכי  ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּוא,

הּדברים, סדר לפי  מברכם והּוא - הּמׁשּכן מלאכת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבס ּיּום

('מעשה הּמלאכה לע ֹוׂשי  ּברכה מלאכת ÌÎÈ„È'קדם ּכי  ( ְְְֲֵֵֶַַָָָָֹ¿≈∆ְִֶֶ

את  ּכֹולל הּוא לאחרי ֿזה ידם, על ּבע ּקר נע ׂשתה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּמׁשּכן

אלקינּו ה' נעם ויהי  - ס ּים eÈÏÚ'עצמ ֹו רק  מ ׁשה ׁשּכן - ְֱִִֵַַֹֹ»≈ִֵֵֶֶַֹ

מתיחסת  הּברכה ּבפרׁשתנּו א הּמׁשּכן. מלאכת את ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוגמר

עלֿידי נע ׂשתה זֹו ועב ֹודה הּמּלּואים, ּבימי  הּקרּבנֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלעב ֹודת

נעם.. 'ויהי  ּובר ּפתח  לכן ואהרן, מתיחס eÈÏÚ'מ ׁשה ׁשּזה ְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֹ»≈ְִֵֶֶַ

עם  לכלל ּברכה הֹוסיף  ואחרּֿכ אהרן. ועב ֹודת עב ֹודתֹו ְְְֲֲֲֲִִַַַַַַַָָָָֹעל

ׁשכינה  ּתׁשרה הּקרּבנֹות מעב ֹודת ׁשּכתֹוצאה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָי ׂשראל,

י ׂשראל. ׁשל ְְֲִֵֵֶֶַָּבמע ׂשיהם
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Ôa( רש "י) «»
אביהם  אהרן ּבפני  ּגם הלכה הֹורּו אהרן ּבני  ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹלכאֹורה

הּפגיעה  מאׁשר י ֹותר היא ּבכב ֹודֹו והּפגיעה רּבם, ּגם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהיה

וי ׁש ?" אבי את "ּכּבד מפרׁש צ ּוּוי  ּכ על י ׁש ׁשהרי  ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּבמ ׁשה,

ׁשּיֹוׁשב  ׁשּתלמיד הּסדר ּבליל להס ּבה ּבּנֹוגע  מצינּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלתרץ :

ּבן  ואּלּו הרב . ּוכב ֹוד מ ֹורא מ ּׁשּום ּבפניו מסב  אינֹו רּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָלפני 

רּבֹו, ּגם הּוא אביו אם אפילּו להסב  ח ּיב  אביו לפני  ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשּיֹוׁשב 

הּדין  והּוא ּכב ֹודֹו. על מ ֹוחל אביו ׁשּמּסתמא היא, לכ ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָוהּסּבה

לחטא, נח ׁשבה לא ּבאהרן ואביהּוא נדב  ׁשל ּפגיעתם ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבעניננּו,

ּכב ֹודֹו. על מחל אהרן הּסתם מן ְְֲִִַַַַָָֹּכי 
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לוח זמנים לשבוע פרשת שמיני בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:306:239:018:569:359:3110:4010:3619:0019:0419:2619:3018:4319:40באר שבע )ק(

6:286:218:598:549:349:3010:3910:3519:0319:0719:2619:3118:3619:41חיפה )ק(

6:286:208:598:549:349:2910:3810:3519:0319:0719:2519:2918:2719:39ירושלים )ק(

6:306:229:018:569:359:3110:4010:3619:0019:0519:2719:3118:4419:41תל אביב )ק(

6:336:218:588:509:449:3710:5010:4519:2519:3319:5820:0819:1420:21אוסטריה, וינה )ק(

6:346:398:508:529:279:2910:2710:2818:1518:0618:4218:3317:5018:44אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:376:269:038:569:479:4110:5310:4819:2619:3419:5820:0719:1420:20אוקראינה, אודסה )ק(

6:085:568:338:259:189:1210:2510:1918:5919:0719:3219:4118:4819:55אוקראינה, דונייצק )ק(

6:186:068:438:359:299:2210:3610:3019:1019:1919:4419:5318:5920:07אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:426:299:068:579:549:4711:0110:5519:3719:4720:1220:2219:2720:37אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:356:228:588:499:479:3910:5310:4819:3019:3920:0520:1519:2020:30אוקראינה, קייב )ק(

7:046:539:319:2310:1410:0711:2011:1519:5320:0120:2320:3119:4220:44איטליה, מילאנו )ק(

6:156:138:468:449:149:1310:1710:1518:2118:1918:4318:4118:0218:50אקוואדור, קיטו )ח(

7:067:119:259:2610:0010:0111:0011:0118:4918:4119:1519:0718:2419:18ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:018:0710:1510:1710:5310:5511:5311:5419:3719:2720:0619:5619:1020:08ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:516:419:209:149:599:5311:0411:0019:3019:3619:5920:0519:1720:17ארה״ב, בולטימור )ק(

6:396:309:089:029:489:4210:5310:4919:2019:2719:5019:5719:0820:08ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:406:309:099:029:489:4210:5410:4919:2119:2719:5119:5719:0820:09ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:157:049:439:3610:2310:1811:2911:2519:5820:0520:2820:3519:4620:48ארה״ב, דטרויט )ק(

7:117:049:429:3810:1610:1211:2111:1719:4119:4520:0620:1019:2620:20ארה״ב, האוסטון )ק(

6:396:319:109:059:469:4110:5010:4719:1319:1719:4019:4418:5919:55ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:127:069:449:4010:1610:1311:2111:1719:3819:4120:0220:0519:2220:15ארה״ב, מיאמי )ק(

6:356:259:038:579:439:3810:4910:4419:1719:2319:4719:5319:0420:05ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:046:549:339:2610:1210:0611:1711:1319:4519:5120:1420:2019:3220:32ארה״ב, פיטסבורג )ק(

6:336:239:028:559:429:3610:4810:4319:1619:2319:4619:5319:0420:05ארה״ב, שיקגו )ק(

6:386:399:069:059:359:3510:3710:3618:3418:3018:5718:5318:1219:02בוליביה, לה-פס )ח(

7:187:059:419:3210:3110:2311:3711:3220:1520:2520:5121:0220:0521:17בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:197:069:429:3310:3110:2311:3811:3220:1520:2520:5121:0120:0521:16בלגיה, בריסל )ק(

6:156:178:408:409:119:1110:1210:1118:1018:0418:3018:2417:4718:34ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:036:058:288:288:598:5910:009:5917:5417:4818:1818:1217:3118:22ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:366:238:588:499:489:4110:5510:5019:3519:4520:1020:2019:2820:35בריטניה, לונדון )ק(

6:436:289:038:539:569:4811:0310:5719:4419:5520:2220:3419:3820:50בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:416:279:038:539:549:4611:0110:5519:4219:5220:1820:2919:3320:44גרמניה, ברלין )ק(

7:026:499:269:1710:1410:0711:2111:1519:5720:0720:3220:4219:4720:57גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:166:198:408:409:129:1210:1310:1318:1218:0618:3018:2417:4918:34דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:336:289:059:029:369:3210:3910:3718:5218:5419:1619:1718:3619:27הודו, מומבאי )ח(

6:296:249:028:589:329:2910:3510:3318:4818:5019:1219:1318:3119:22הודו, פונה )ח(

6:236:118:488:409:339:2710:4010:3519:1319:2219:4619:5519:0220:09הונגריה, בודפשט )ק(

5:445:348:138:068:528:479:589:5318:2518:3118:5519:0118:1219:13טורקיה, איסטנבול )ח(

7:117:029:409:3410:1810:1311:2311:1919:4819:5320:1620:2219:3520:33יוון, אתונה )ק(

6:446:339:109:029:559:4811:0110:5619:3419:4220:0720:1519:2320:29מולדובה, קישינב )ק(



לוח זמנים לשבוע פרשת שמיני בערים שונות בעולם רפו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה
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שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:306:259:028:589:339:2910:3610:3418:5018:5119:1319:1518:3319:24מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:476:548:568:599:389:4110:3810:3918:2018:0818:5118:4017:5218:52ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:555:488:268:228:598:5510:0310:0018:2118:2418:4618:4918:0618:59נפאל, קטמנדו )ח(

5:595:508:288:229:079:0110:1210:0818:3818:4419:0719:1318:2319:25סין, בייג'ין )ח(

7:057:039:369:3410:0510:0311:0711:0619:1219:1119:3419:3318:5319:42סינגפור, סינגפור )ח(

6:115:578:338:239:249:1610:3110:2519:1019:2019:4719:5819:0020:13פולין, ורשא )ק(

6:136:138:418:409:109:1010:1210:1118:1118:0818:3418:3017:5018:39פרו, לימה )ח(

7:217:109:489:4010:3110:2511:3711:3220:0920:1720:4120:4919:5721:02צרפת, ליאון )ק(

7:297:169:539:4510:4010:3311:4611:4120:2320:3220:5621:0520:1221:19צרפת, פריז )ק(

5:555:538:278:258:568:549:599:5718:0518:0418:2718:2617:4618:35קולומביה, בוגוטה )ח(

6:596:489:279:2010:0810:0211:1411:0919:4719:5420:1520:2319:3520:35קנדה, טורונטו )ק(

6:346:239:018:549:449:3810:5010:4619:2419:3119:5420:0319:1220:16קנדה, מונטריאול )ק(

6:336:259:038:589:399:3410:4410:4019:0719:1119:3419:3918:5219:50קפריסין, לרנקה )ק(

6:296:148:488:379:439:3410:5010:4419:3319:4420:1220:2519:2420:41רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:015:468:198:089:169:0710:2310:1719:1019:2219:4720:0019:0220:17רוסיה, מוסקבה )ח(

6:015:498:268:189:119:0410:1710:1218:5018:5919:2319:3218:3919:46רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:056:539:319:2310:1610:0911:2211:1719:5920:0820:2820:3719:4920:51שוויץ, ציריך )ק(

6:146:108:478:449:169:1310:2010:1718:3018:3118:5318:5318:1219:02תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zay axre gqt ly oexg`Îiriay axrl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
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gqt ly oexg`Îiriay lil axr
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