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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

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

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr
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áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéýìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

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

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
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:äøBzä©¨

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

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦
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òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§
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Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

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

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג טבת, ה'תשי"א 

ברוקלין

ברכה ושלום!

במענה על שאלתה אודות שידוך ובן זוג שלה, הנה קודם שתשתדך צריכה היא להיות בטוחה 

יסודי התורה והמצוה, היינו שלא רק היא, אלא גם חתנה יקחו על עצמם  בנוי על  יהי'  אשר ביתה 

בכל תוקף ההבטחה, לקיים את המצות ולעשות לו חתנה קביעות עתים בשיעור לימוד התורה, ומובן 

זו צריכה להיות באמת ובתמים, כי בזה תלוי אושר איש ואשה הישראלים, ואם  מעצמו שהבטחה 

נוסף על זה תראה שיש לה המשכת הלב לשידוך זה, אז תתקרב להצעה, ויהי' בשעה טובה ומוצלחת.

אתענין לדעת מי הם בני משפחתה, היינו עסק הורי' שיחיו, ומצב בני ביתם וכו'.

בברכה,

מנחם שניאורסאהן
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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`"k ,zeny zyxt zay .c"qa
d"kyz'd ,zah
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‰l‡Â מצרימה הּבאים יׂשראל ּבני  ׁשמֹות ¿≈∆ְְְְְִִִֵֵַָָָָ

ׁשּמנאן 1וגֹו' אףֿעלּֿפי רׁש"י: ּופירׁש , ְְִִֵֵֶַַַָָ

להֹודיע  ּבמיתתן; ּומנאן חזר ּבׁשמֹותם, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָּבחּייהן

ּומכניסן  ׁשּמֹוציאן לּכֹוכבים, ׁשּנמׁשלּו ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָחּבתן,

ׁשּנאמר  ּובׁשמֹותם, ּבמסּפר 2ּבמסּפר הּמֹוציא ְְְְְֱִִִִֶֶַַָָָ

מהּו להבין, וצרי יקרא. ּבׁשם לכּולם ְְְְְְִִִֵַָָָָָָצבאם,

ׁשּבהם  ו'ׁשמֹות' ּד'מסּפר' הענינים ׁשני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָּתֹוכן

מהּו להבין, צרי ּגם החּבה. ּגיּלּוי ְְִִִִִֵַַַַָָָמתּבּטא

ׁש'מסּפר' ׁשאף והינּו, ּבׁשמֹותם", ׁש"מנאן ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָהענין

ׁשֹונים  ענינים ׁשני לכאֹורה הם ְְְְִִִִֵֵֵָָו'ׁשמֹות'

מענין  ּכּמּובן החּבה), ּגיּלּוי ְְְִִִִֵֶַַַַָָ(ׁשּמבּטאים

והן  ּבמסּפר הן ּומכניסן ׁשּמֹוציאן ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהּכֹוכבים

ּבני  אצל הּנה ּובׁשמֹותם), (ּבמסּפר ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָּבׁשמֹותם

ּבׁשמֹותם  הּוא ׁשהּמנין ּבאֹופן זה הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָיׂשראל

ּבׁשמֹותם). ְְִָָָ(מנאן

צדק'Ô·eÈÂב) ה'צמח ּבאּור ּבהקּדים ¿»ְְִֵֶֶֶַַַ

ּב'אֹור  ּפרׁשה' ְֲִִֶַָָָּב'חסידי'ׁשע

לּכֹוכבים 3הּתֹורה' נמׁשלּו ׁשּיׂשראל ּבענין , ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

ׁשּמביא  יקרא", ּבׁשם "לכּולם נאמר ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשעליהם

ּבּזהר  עיקר 4המבאר ׁשּמהם הּכֹוכבים, ּבענין ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ׁשאין  למּטה עׂשב ל ּׁשאין ּבעֹולם, ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָההׁשּפעה

כּו' ּומּזל ּכֹוכב טֹובֹות 5לֹו ּבאבנים ההארה וכן , ְֲִֵֶַַַָָָָָ

נתּגּלה  זה ׁשענין [ּולהעיר, כּו' מהּכֹוכבים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָהּוא

ּב'ּזהר']. מּכבר יׁשנֹו אבל האחרֹונֹות, ְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹּבּׁשנים

מה  האחת, ּבחינֹות. ׁשּתי ּבזה יׁש ְְְִִֵֵֵֶַַַָָואםּֿכן,

ּתחלה ּׁשּמׁשּפיע  ּׁשּמקּבל מה הׁשניה, למּטה. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

וזהּו מּלמעלה. ּתחלה ׁשּיקּבל ּבלּתי למּטה ׁשּיׁשּפיע איֿאפׁשר ׁשהרי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמּלמעלה,

וגם  מּלמעלה, הּׁשפע להם נמׁש הּׁשמֹות ׁשעלֿידי יקרא", ּבׁשם "לכּולם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָענין
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פרשתנו.1) כו.2)ריש מ, לג.3)ישעי' ע' ואילך.4)פרשתנו ב קעא, (בהשמטות).5)ח"ב א רנא, ח"א זהר ו. פ"י, ב"ר ראה

שם. לישעי' רד"ק גם וראה ב. קעא, ח"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'B‚Â ‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰ Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓL ‰l‡Â1L¯ÈÙe , ¿≈∆¿¿≈ƒ¿»≈«»ƒƒ¿»¿»¿≈≈

È"L¯:זה פסוק Ì˙BÓLa,על Ô‰ÈiÁa Ô‡nL ÈtŒÏÚŒÛ‡ למרות «ƒ««ƒ∆¿»»¿«≈∆ƒ¿»
(בפרשת  בחייהם נימנו כבר וכו' שמעון ראובן, ישראל שבטי של שהשמות

למצרים) הירידה בסיפור Ô˙˙ÈÓaהכתוב ÊÁ¯ויגש, Ô‡Óe אותם ומנה »«¿»»¿ƒ»»
מותם; לאחר כאן, »ÚÈ„B‰Ï¿ƒבפירוט

שבטי Ô˙aÁלפרסם  ישראל של ƒ»»
הקדושֿברוךֿהוא, ¿¿eÏLÓpL∆ƒבעיני

ישראל  ÌÈ·ÎBkÏ¿»ƒ,שבטי
ÔÒÈÎÓe Ô‡ÈˆBnLֿהקדושֿברוך ∆ƒ»«¿ƒ»

בלילה  להאיר הכוכבים את מוציא הוא

הלילה  בסוף אותם «¿tÒÓa¿ƒ¯ומכניס
Ì˙BÓL·e וקריאה מניינם כדי תוך ƒ¿»
השמים Lבשמותיהם, צבא ∆על
¯Ó‡p2¯tÒÓa ‡ÈˆBn‰ ∆¡««ƒ¿ƒ¿»

‡¯˜È ÌLa ÌÏeÎÏ ,Ì‡·ˆ עד ¿»»¿»¿≈ƒ¿»
פירוש  "ואלה כאן הפסוק על רש"י

שמות".

ÔÎBz e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«∆
הפנימית  ≈¿ÈLשל והמשמעות

'˙BÓL'Â '¯tÒÓ'c ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈
‰aÁ‰ ÈelÈb ‡ha˙Ó Ì‰aL∆»∆ƒ¿«≈ƒ«ƒ»

הנביא  בדברי הכוכבים כאמור לגבי

לגבי  גם הוא שכך מפרש ורש"י

לשבטי  הקדושֿברוךֿהוא של החיבה

ישראל.

ÔÈÚ‰ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»
,"Ì˙BÓLa Ô‡Ó"L אצל מדוע ∆¿»»ƒ¿»

שנמנו שבטי ואומרים מדייקים ישראל

אותם  שסופרים כלומר בשמותיהם,

בשמותיהם  קריאה כדי ¿»¿eÈ‰Â,תוך
Ì‰ '˙BÓL'Â '¯tÒÓ'L Û‡L∆«∆ƒ¿»¿≈≈
ÌÈBL ÌÈÈÚ ÈL ‰¯B‡ÎÏƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒƒ
‰aÁ‰ ÈelÈb ÌÈ‡h·nL)∆¿«¿ƒƒ«ƒ»
שיש  היא הדברים משמעות ולכאורה

בעצם  לביטוי שבא בחיבה אחד עניין

ויש  מניין, של צורה בכל הספירה,

לביטוי  שבא חיבה של נוסף עניין

השם  ÔÈÚÓבקריאת Ô·enk ,(«»≈ƒ¿«
ÔÒÈÎÓe Ô‡ÈˆBnL ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ∆ƒ»«¿ƒ»
Ì˙BÓLa Ô‰Â ¯tÒÓa Ô‰≈¿ƒ¿»¿≈ƒ¿»

(Ì˙BÓL·e ¯tÒÓa) אחד וכל ¿ƒ¿»ƒ¿»
בפני משני  חיבה ביטוי הוא הדברים

Ï‡¯NÈעצמו, Èa Ïˆ‡ ‰p‰ƒ≈≈∆¿≈ƒ¿»≈

(Ì˙BÓLa Ô‡Ó) Ì˙BÓLa ‡e‰ ÔÈn‰L ÔÙB‡a ‰Ê È¯‰ היינו ¬≈∆¿∆∆«ƒ¿»ƒ¿»¿»»ƒ¿»
אחד? עניין הם בשמותיהם והקריאה וספירתם שמניינם

'‰L¯t ÚL'È„ÈÒÁ'a '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯e‡a ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ (·¿»¿«¿ƒ≈«∆«∆∆«¬ƒƒ∆»»»
השבוע) לפרשת החסידות מאמרי (כלומר, החסידית השבוע ¿B‡'a¯פרשת

'‰¯Bz‰3Ï‡¯NiL ÔÈÚa , «»¿ƒ¿«∆ƒ¿»≈
Ì‰ÈÏÚL ÌÈ·ÎBkÏ eÏLÓƒ¿¿¿»ƒ∆¬≈∆
,"‡¯˜È ÌLa ÌÏeÎÏ" ¯Ó‡∆¡«¿»¿≈ƒ¿»

‡È·nL'צדק ה'צמח אדמו"ר ∆≈ƒ
את  fa‰¯במאמר ¯‡·Ó‰4 «¿…»«…«

Ì‰nL ,ÌÈ·ÎBk‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««»ƒ∆≈∆
‰‰ÚtL‰באמצעותם  ¯˜ÈÚ של ƒ»««¿»»

הוא  ברוך ÔÈ‡Mהקדוש ,ÌÏBÚa»»∆≈
‰hÓÏ ·NÚ EÏ ברייה אפילו ¿≈∆¿«»

בודד  עשב כמו BÏקטנה ÔÈ‡L∆≈
'eÎ ÏfÓe ·ÎBk5 הוא שדרכו »«»

וחיות,מקבל  שפע ≈¿ÔÎÂמלמעלה
˙B·BË ÌÈ·‡a ‰¯‡‰‰«∆»»«¬»ƒ

מאירות  טובות שאבנים ‰e‡העובדה
'eÎ ÌÈ·ÎBk‰Ó שיש מכך נובעת ≈«»ƒ

השפעה  המאירים בהם מהכוכבים

‰Ê ÔÈÚL ,¯ÈÚ‰Ïe] קשר שיש ¿»ƒ∆ƒ¿»∆
האבנים  אור לכוכבים בין הטובות

,˙BB¯Á‡‰ ÌÈMa ‰lb˙ƒ¿«»«»ƒ»«¬
.['¯‰f'a ¯·kÓ BLÈ Ï·‡¬»∆¿ƒ¿»«…«

‰Êa LÈ ,ÔkŒÌ‡Â אור בהשפעת ¿ƒ≈≈»∆
הכוכבים ושפע  דרך לעולם אלוקי

‰Ó ,˙Á‡‰ .˙BÈÁa ÈzL¿≈¿ƒ»«««
ÚÈtLnM הכוכב.‰hÓÏ ∆«¿ƒ«¿«»

Ïa˜nM ‰Ó ,‰ÈL‰ הכוכב «¿ƒ»«∆¿«≈
ŒÈ‡ È¯‰L ,‰ÏÚÓlÓ ‰ÏÁz¿ƒ»ƒ¿«¿»∆¬≈ƒ
‰hÓÏ ÚÈtLiL ¯LÙ‡∆¿»∆«¿ƒ«¿«»

שבעולם  ÈzÏaƒ¿ƒהזה לנבראים
‰ÏÁz Ïa˜iL החיות את ∆¿«≈¿ƒ»

‰ÏÚÓlÓ לא שהכוכב מובן שהרי ƒ¿«¿»
מה  אלא חסֿושלום מעצמו משפיע

מלמעלה. לו שמושפע

ÔÈÚ e‰ÊÂ של הפנימית המשמעות ¿∆ƒ¿»
הכוכבים  על ÌLaהאמור ÌÏeÎÏ"¿»¿≈

˙BÓM‰ È„ÈŒÏÚL ,"‡¯˜Èƒ¿»∆«¿≈«≈
לכוכבים  קורא שהקדושֿברוךֿהוא
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   ואלה שמות בני ישראלה "מאמר ד  ) ג
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  םעם ביאורי ברכותמסכת   )כא
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  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד
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  משא ומתןת ווך הלכשולחן ער  ) כג
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 נאר  .................................................  ו"ר הזקן אדמ 

   תורת חיים  )כה

 נור  ...............................................  מצעי מו"ר האאד
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   "ברלתורת שמואל ת  )כז

 נטר  ..............................................  אדמו"ר מוהר"ש 

    ץ החייםקונטרס ע  )כח

 סר  ..............................................  מוהרש"במו"ר אד

  ה'תש"ב –ם מאמריר הספ  )כט

 בסר  ............................................  יי''צהרו''ר מומאד

  ק"בלה גש" ת-"בשות ה'תחפר השיס  ) ל

 סהר  ............................................  ''צימוהרי אדמו''ר

  רות קודש גא  )לא

 סזר  ......................................................  מוהריי"צ מו"ראד

 סחר  ................................  חומש לקריאה בציבור  )לב

 עזר  .................  קודש-בתש נחתלמ ה התורהקריא  ) לג

 עח ר  .....................  פרשת שמותלשבוע  זמנים  לוח  )לד

 עטר  ............  קת נרות לשבת קודשהדלסדר מצות   ) לה



d"kyz'dו ,zah `"k ,zeny t"y

ּבחינת  ּוכפי למּטה, מׁשּפיעים הם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָעלֿידיֿזה

ׁשמֹות  יׁש ולכן הּׁשם, הּוא ּכ - ְְֵֵֵֵַַַָָָָההׁשּפעה

ּבעֹולם  ענינם מפּורסם ׁשעלֿידיֿזה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָלּכֹוכבים,

מּובן  ּומּזה למּטה. ההׁשּפעֹות ּכל ּבאֹות ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמהם

ׁשם  על ׁשּנקראים יׂשראל, ּבני לׁשמֹות ּבנֹוגע ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּגם

ה'" ראה "ּכי ׁשם על ראּובן, ּכמֹו ,6ּפעּולתם, ְְְִֵֵַָָָָ

ה'" ׁשמע "ּכי ׁשם על וׁשמעֹון, ראּיה. ,7ּבחינת ְְְְִִִִֵַַַָָ

ּפרטי  ּבכל ועלּֿדרֿזה הּׁשמיעה. ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּבחינת

הּפרטית  הּׁשליחּות עם קׁשּור זה ׁשענין ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָהּׁשמֹות,

לפעֹול  ׁשּצרי מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָׁשל

ְַָלמּטה.

ÌÓ‡ על מֹורים הּׁשמֹות ׁשּפרטי לכ נֹוסף »¿»ְְִֵֵֶַַָָָ

ּגם  יׁשנֹו הרי כּו', ההׁשּפעה עניני ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָּפרטי

ׁשּלמעלה  ה'עצם' עם ׁשּקׁשּור הּׁשם ענין ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכללּות

לפרטים  האדם 8מהתחּלקּות ׁשּׁשם וכּידּוע , ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

מּכחֹות  ׁשּלמעלה החּיּות עצם עם ְְִִֶֶֶַַַָָֹקׁשּור

ׁשּקֹוראים  ׁשעלֿידיֿזה מּזה וכדמּוכח ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָהּגלּויים,

מהתעּלפּותֹו, אֹותֹו מעֹוררים ּבׁשמֹו האדם ְְְְְִִִֵֶַָָָאת

ּבׁשם  הּקריאה ּכי הּגלּוי, החּיּות סלּוק ְְִִִִֵֶַַַַָָׁשהיא

כּו' החּיּות עצם את האדם 9מעֹוררת נקרא ולכן . ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

הּׁשינּוי  למרֹות חּייו, ימי ּכל ּבמׁש ׁשם ְְְְִֵֵֶֶַַַָָּבאֹותֹו

הּגלּויים  ּבכחֹותיו ׁשּנעׂשים וההתּפּתחּות ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָֹהּגידּול

'ׁשינּוי' מּלׁשֹון ּגם (ׁשנה ׁשנֹותיו ּכל 10ּבמׁש.( ְְְִִֶֶַָָָָ

‰fÓe ׁשּמתּגּלית החּבה לענין ּבנֹוגע ּגם מּובן ƒ∆ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

על  ׁשּנֹוסף יׂשראל, ּבני ׁשמֹות ְְְְִֵֵֵֶַַָָעלֿידי

הּמעלה מּצד אחד החּבה ׁשּבכל הּפרטית ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָ

ּגם  יׁשנּה מחברֹו, מחּולק הּוא ׁשּבּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמּיׂשראל

ה"חלק  ׁשּזהּו יׂשראל, ּדבני ה'עצם' מּצד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהחּבה

מּמׁש" מּמעל ׁשאצל 11אלקה הּיהדּות, נקּודת , ְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָֹ
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לב.6) כט, לג.7)ויצא זה).8)שם, (ממאמר ואילך 8 ע' ח"ו לקו"ש ראה - לקמן הבא הזה 9)בכל היום בעצם ד"ה ראה

יז). ע' תש"ט (סה"מ פי"א תש"ט המיצר מן .(82 ע' תש"א (סה"מ פ"א מקץ 10)תש"א אוה"ת פי"ט. ח"ד הקודש עבודת

סע"ב. רפ"ב.11)שלח, תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Ì‚Â ,‰ÏÚÓlÓ ÚÙM‰ Ì‰Ï CLÓ השמות באמצעות ƒ¿»»∆«∆«ƒ¿«¿»¿««¿≈∆

‰‰ÚtL‰שלהם  ˙ÈÁa ÈÙÎe ,‰hÓÏ ÌÈÚÈtLÓ Ì‰ בהתאם ≈«¿ƒƒ¿«»¿ƒ¿ƒ«««¿»»
הבא  השפע ועניין וכוכב לסוג כוכב כל ‰ÌMבאמצעות ‡e‰ Ck של - »«≈

בפרט, כוכב ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰אותו ,ÌÈ·ÎBkÏ ˙BÓL LÈ ÔÎÏÂ הודות ¿»≈≈≈«»ƒ∆«¿≈∆
ÌÈÚלשמותיהם  ÌÒ¯eÙÓ¿¿»ƒ¿»»

Ïk ˙B‡a Ì‰nL ÌÏBÚa»»∆≈∆»»
.‰hÓÏ ˙BÚtL‰‰««¿»¿«»

‰fÓe הכוכבים אודות לעיל המבואר ƒ∆
קשור  כוכב כל של ששמו ושמותיהם

Ìbוהשפעתו לפעולתו  Ô·eÓ»«
Ú‚Ba,Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓLÏ ¿≈«ƒ¿¿≈ƒ¿»≈

,Ì˙ÏeÚt ÌL ÏÚ ÌÈ‡¯˜pL∆ƒ¿»ƒ«≈¿»»
‰‡¯ Èk" ÌL ÏÚ ,Ô·e‡¯ BÓk¿¿≈«≈ƒ»»

"'‰6‰i‡¯ ˙ÈÁa ה', עבודת ¿ƒ«¿ƒ»
אלוקות. ראיית של ¿ÔBÚÓLÂ¿ƒ,בדרגה

"'‰ ÚÓL Èk" ÌL ÏÚ7, «≈ƒ»«
‰ÚÈÓM‰ ˙ÈÁa'ה עבודת ¿ƒ««¿ƒ»

(שהיא  באלוקות שמיעה של בדרגה

∆∆∆»¿ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰מראייה).למטה 
,˙BÓM‰ ÈË¯t ÏÎa שאר כל של ¿»¿»≈«≈

ÌÚהשבטים  ¯eL˜ ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆»ƒ
˙ÈË¯t‰ ˙eÁÈÏM‰ המיוחדת «¿ƒ«¿»ƒ

Á‡Â„והמסויימת  „Á‡ Ïk ÏL∆»∆»¿∆»
CÈ¯vL Ï‡¯NiÓ בפרט הוא ƒƒ¿»≈∆»ƒ

.‰hÓÏ ÏBÚÙÏƒ¿¿«»
ÈË¯tL CÎÏ ÛÒB ÌÓ‡»¿»»¿»∆¿»≈
ÈË¯t ÏÚ ÌÈ¯BÓ ˙BÓM‰«≈ƒ«¿»≈

‰ÚtL‰‰ ÈÈÚ דרך העוברים ƒ¿¿≈««¿»»
בפרט הנקרא  זה כמבואר eÎ',בשם

ÔÈÚלעיל, ˙eÏÏk Ìb BLÈ È¯‰¬≈∆¿«¿»ƒ¿«
'ÌˆÚ'‰ ÌÚ ¯eLwL ÌM‰«≈∆»ƒ»∆∆
(הכוכב  הדבר של והמהות העצמיות

או  השבט או השפע עובר שדרכו

בשם  אחד כל הנקראים הפרטי האדם

ההשפעה  בגלל רק לא מסויים פרטי

בגלל  גם אלא בהם הקשורה הפרטית

עצם  עם השם של והשייכות הקשר

e˜lÁ˙‰Ó˙המהות) ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
ÌÈË¯ÙÏ8, אחת נקודה הוא ה'עצם' ƒ¿»ƒ

שלא  שונים עצמית לפרטית מתחלקת

ולהתבטא  לרדת מכדי הנעלה ה'עצם' לגבי ירידה היא לפרטים ההתחלקות כי

מסוימים  ‰eiÁ˙בפרטים ÌˆÚ ÌÚ ¯eL˜ Ì„‡‰ ÌML Úe„iÎÂ¿«»«∆≈»»»»ƒ∆∆««

שלו הנקודה  החיים עצם של ו'עצמית' פנימית BÁkÓ˙הכי ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ…
ÌÈÈeÏb‰ בין להבדיל יש פרטיים שכן לכוחות החיות ועצמיות הנפש עצם «¿ƒ

בצו  כוחות שפועלים ולמידות, למוחין בעיקר הכוונה כלל (בדרך גלויה רה

הגלויים, מהכוחות למעלה היא וה'עצמיות' והרגש), «¿ÁÎeÓ„ÎÂ¿ƒהשכל
של  לקשר הוכחה לעצם קיימת השם

לפרטים  רק (ולא החיות ועצם המהות

הגלויים) ŒÈ„ÈŒÏÚLולכוחות ‰fÓƒ∆∆«¿≈
Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ‡¯BwL ‰Ê∆∆¿ƒ∆»»»
B˙B‡ ÌÈ¯¯BÚÓ BÓLaƒ¿¿¿ƒ

‡È‰L ,B˙eÙlÚ˙‰Ó ההתעלפות ≈ƒ¿«¿∆ƒ
˜eÏÒ של והעלם ‰eiÁ˙הסתלקות ƒ««
ÈeÏb‰ כי הבאה בפרטים, ביטוי לידי «»

שלו  החיות עצם מתעלף אדם כאשר

שהיא  אלא בעינה מסולקת נשארת

ÌLaונעלמת, ‰‡È¯w‰ Èkƒ«¿ƒ»¿≈
'eÎ ˙eiÁ‰ ÌˆÚ ˙‡ ˙¯¯BÚÓ9 ¿∆∆∆∆∆««

בעצם  קשור שהשם הוכחה זו והרי

כאמור. החיות,

ÔÎÏÂ בפרט רק קשור לא שהשם כיוון ¿»≈
כזה  וכוח האדם חיי של אחר או כזה

ועצמיות  מהותו בעצם אלא אחר או

שלו  B˙B‡aהחיות Ì„‡‰ ‡¯˜ƒ¿»»»»¿
,ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk CLÓa ÌL≈¿∆∆»¿≈«»
Ïe„Èb‰ ÈeÈM‰ ˙B¯ÓÏ«¿«ƒ«ƒ
ÌÈNÚpL ˙eÁzt˙‰‰Â¿«ƒ¿«¿∆«¬ƒ
Ïk CLÓa ÌÈÈeÏb‰ ÂÈ˙BÁÎa¿…»«¿ƒ¿∆∆»

ÂÈ˙BL בין הבדלים יש וכמובן ¿»
קטן  ילד כשהוא האדם של מצבו

מבוגר  כשהוא Ìbלמצבו ‰L)»»«
'ÈeÈL' ÔBLlÓ10 ששנים כך ƒ¿ƒ

בשינויים  גם קשורות ).נוספות
‰fÓe שם אודות לעיל מהמבואר ƒ∆

לעצם  ושייכות קשר לו שיש האדם

חייו  ועצמיות Ìbמהותו Ô·eÓ»«
‰aÁ‰ ÔÈÚÏ Ú‚Baֿהקדוש של ¿≈«¿ƒ¿««ƒ»
ישראל לבני ≈»¿Èlb˙nL∆ƒ˙ברוךֿהוא

,Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓL È„ÈŒÏÚ«¿≈¿¿≈ƒ¿»≈
‰aÁ‰ ÏÚ ÛÒBpLֿשהקדוש ∆»««ƒ»

ישראל בני את מחבב »vÓƒ„ברוךֿהוא
„Á‡ ÏÎaL ˙ÈË¯t‰ ‰ÏÚn‰««¬»«¿»ƒ∆¿»∆»

daL Ï‡¯NiÓאחד ÏeÁÓ˜כל ‡e‰ שונהÌb dLÈ ,B¯·ÁÓ ƒƒ¿»≈∆»¿»≈¬≈∆¿»«
‰˜Ï‡ ˜ÏÁ"‰ e‰fL ,Ï‡¯NÈ È·c 'ÌˆÚ'‰ „vÓ ‰aÁ‰«ƒ»ƒ«»∆∆ƒ¿≈ƒ¿»≈∆∆«≈∆∆…«
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אחד  ואב מתאימֹות "ּכּולן ּבׁשוה, יׂשראל ּבני ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָּכל

.12לכּולנה" ְָָ

מתּבּטאת ÔÈÚ‰Âג) ּבׁשם ׁשּבקריאה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִִִֵֵֶֶַַָָ

הּקדֹוׁשֿ ׁשל העצמית ְֲִֶַַַָָָָהאהבה

האהבה  מענין ויּובן  יׂשראל. לבני ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָּברּוֿהּוא

והיא  (ׁשּנׁשּתלׁשלה לבנם ההֹורים ׁשל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָהעצמית

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ׁשל העצמית האהבה ְְְֲִֶַַַַָָָָָּבדּוגמת

יׂשראל  ההֹורים 13לבני ׁשּמבּטאים ׁשהחּבה ,( ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

עלֿידי  (ּובפרט ּבׁשמֹו הּקריאה עלֿידי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָלבנם

ּבעֹומק  היא כּו') ּכינּוי והֹוספת ּבׁשם ְְְִִִֵֶַַַָהּסלסּול

נתינת  עלֿידי ׁשּמתּבּטאת החּבה מאׁשר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָיֹותר

ואפילּו אהבה, ּדברי ּדּבּור עלֿידי אֹו ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָמּתנה,

ודּבּור  מּתנה נתינת ּדהּנה, ונׁשּוק . חּבּוק ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָעלֿידי

הּילד, ּובהבנת ּבגיל ּתלּוי זה הרי אהבה, ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּדברי

ׁשּמתאימה  מּתנה ּגדֹול לילד נֹותנים ּכאׁשר ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָּכי

מבּטא  זה ׁשאין ּבלבד זֹו לא הּנה קטן, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלילד

הפ מבּטא זה אּדרּבה, אּלא חּבה, ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָענין

לילד  נֹותנים ׁשּכאׁשר ּגיסא, לאיד וכן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהחּבה.

מבּטא  זה אין ּגדֹול, לילד ׁשּמתאימה מּתנה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָקטן

חּבה  ׁשל אהבה,14ענין לדברי ּבנֹוגע וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

הּבן, ׁשל וההבנה ער לפי הם ּכאׁשר ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּדוקא

ודברי  ׁשּמּתנה וכיון החּבה. ענין מבּטאים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאזי

החּבה, מתּבּטאת ׁשעלֿידם הּכלים ׁשהם ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָחּבה,

הרי  הּבן, ׁשל וההבנה הּגיל לפי מדּודים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָהם

ׁשּמתּבּטאת החּבה ׁשּגם היא מּובן עלֿידם ְִִִֵֶֶַַַַָָָָ

לעצם  העצמית האהבה זֹו אין ּובמילא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבמדידה,

ואפילּו כּו'. ׂשכלֹו לפי מדּודה ׁשאינּה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָהּבן,

חּבּוק  עלֿידי ׁשּמתּבּטאת והחּבה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָהאהבה

הרי  לגדֹול, והן לקטן הן ׁשּׁשּיכים 15ונׁשּוק, ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָ

ׁשהאהּוב  ּבׁשעה ּדוקא ׁשּיכים ונׁשּוק ְְְִִִֶַַָָָָָָחּבּוק
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רפל"ב.12) 1333)שם הערה שם לקו"ש ראה - להקב"ה כנס"י אהבת היא שרשה להוריו, שמהבן עצמית האהבה וכן

תשכ"ט). אחד אתה חמישית.14)(מד"ה וכת ד"ה חלק ר"פ להרמב"ם מפיה"מ שיחת 15)להעיר ראה - הענין לשלימות

ואילך)). 413 (ע' בסופו ח"ו ללקו"ש בהוספה (נדפסה תשכ"ט וארא ש"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"LnÓ ÏÚnÓ11Ï‡¯NÈ Èa Ïk Ïˆ‡L ,˙e„‰i‰ ˙„e˜ , ƒ«««»¿«««¬∆≈∆»¿≈ƒ¿»≈

,‰ÂLa בספר הזקן אדמו"ר אומר שעליה היהודית בנשמה בחינה אותה ¿»∆
אלא  הנשמות בין דרגות וחילוקי הבדלים אין שמבחינתה "לב" פרק התניא

˙BÓÈ‡˙Ó ÔÏek" שוות הנשמות ÏeÎÏ‰"כל „Á‡ ·‡Â12 ולכל »«¿ƒ¿»∆»¿»»
אחד  משותף ומקור שורש יש הנשמות

הנשמה  של בדרגות ורק באלוקות,

וחילוקי  הבדלים יש מה'עצם' שלמטה

דרגות.

,‰Êa ÔÈÚ‰Â של ‚) הפנימי התוכן ¿»ƒ¿»»∆
השם  של הקשר אודות לעיל המבואר

האדם  של והמציאות החיות ל'עצם'

ha˙Ó‡˙הוא  ÌLa ‰‡È¯˜aL∆ƒ¿ƒ»«≈ƒ¿«≈
ÏL ˙ÈÓˆÚ‰ ‰·‰‡‰»«¬»»«¿ƒ∆
È·Ï ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»ƒ¿≈

Ï‡¯NÈ לעצם שקשורה אהבה שהיא ƒ¿»≈
מבני  אחד כל של והמציאות המהות

חילוקי  יש שבהם לפרטים ולא ישראל

ביטוי Ô·eÈÂדרגות. של התוכן ¿»
הקדושֿברוךֿהוא  של העצמית האהבה

ישראל  לבני הקריאה באמצעות

‰ÈÓˆÚ˙בשמות  ‰·‰‡‰ ÔÈÚÓ≈ƒ¿«»«¬»»«¿ƒ
Ì·Ï ÌÈ¯B‰‰ ÏL∆«ƒƒ¿»
˙Ó‚e„a ‡È‰Â ‰ÏLÏzLpL)∆ƒ¿«¿¿»¿ƒ¿¿«
ÏL ˙ÈÓˆÚ‰ ‰·‰‡‰»«¬»»«¿ƒ∆
È·Ï ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»ƒ¿≈

Ï‡¯NÈ13 שכל לכלל בהתאם ƒ¿»≈
הזה  בעולם הקיימים העניינים

עליון, רוחני ומקור משורש נשתלשלו

המקור  בין הערך ריחוק למרות ולכן

יש  עדיין הגשמית, למציאות העליון

לשורשם  מסויים דימיון ),להם
ÌÈ¯B‰‰ ÌÈ‡h·nL ‰aÁ‰L∆«ƒ»∆¿«¿ƒ«ƒ
BÓLa ‰‡È¯w‰ È„ÈŒÏÚ Ì·Ïƒ¿»«¿≈«¿ƒ»ƒ¿
ÏeÒÏq‰ È„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·e)ƒ¿»«¿≈«ƒ¿

'eÎ ÈeÈk ˙ÙÒB‰Â ÌLa שהם «≈¿»«ƒ
השם  את 'לייפות' שנועדו דברים

הח  עניין ואת אותו )יבה ולהדגיש
¯L‡Ó ¯˙BÈ ˜ÓBÚa ‡È‰ƒ¿∆≈≈¬∆

‰aÁ‰ לבנם ההורים של «ƒ»
˙È˙ È„ÈŒÏÚ ˙‡ha˙nL∆ƒ¿«≈«¿≈¿ƒ«
È¯·c ¯eac È„ÈŒÏÚ B‡ ,‰zÓ«»»«¿≈ƒƒ¿≈

.˜eLÂ ˜eaÁ È„ÈŒÏÚ eÏÈÙ‡Â בשם ‡‰·‰, שהקריאה הדבר וטעם «¬»«¬ƒ«¿≈ƒ¿ƒ
שכל  אף ונישוק, וחיבוק אהבה של דיבורים מתנה, מאשר יותר חיבה מבטאת

הוא אהבה, של ביטויים בהחלט הם ea„Â¯אלה ‰zÓ ˙È˙ ,‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ««»»¿ƒ
¯L‡k Èk ,„Ïi‰ ˙·‰·e ÏÈ‚a ÈeÏz ‰Ê È¯‰ ,‰·‰‡ È¯·cƒ¿≈«¬»¬≈∆»¿ƒ«¬»««∆∆ƒ«¬∆
‰zÓ ÏB„b „ÏÈÏ ÌÈ˙B¿ƒ¿∆∆»«»»
‰p‰ ,ÔË˜ „ÏÈÏ ‰ÓÈ‡˙nL∆«¿ƒ»¿∆∆»»ƒ≈
‡h·Ó ‰Ê ÔÈ‡L „·Ïa BÊ ‡Ï…ƒ¿«∆≈∆¿«≈
,‰a¯c‡ ‡l‡ ,‰aÁ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆ƒ»∆»«¿«»
ÔÎÂ .‰aÁ‰ CÙ‰ ‡h·Ó ‰Ê∆¿«≈≈∆«ƒ»¿≈
ÌÈ˙B ¯L‡kL ,‡ÒÈb C„È‡Ï¿ƒ»ƒ»∆«¬∆¿ƒ
‰ÓÈ‡˙nL ‰zÓ ÔË˜ „ÏÈÏ¿∆∆»»«»»∆«¿ƒ»

,ÏB„b „ÏÈÏ זה במקרה שגם ¿∆∆»
למקבל, מתאימה לא Ê‰המתנה ÔÈ‡≈∆
‰aÁ ÏL ÔÈÚ ‡h·Ó14ÔÎÂ . ¿«≈ƒ¿»∆ƒ»¿≈

‡˜ÂcL ,‰·‰‡ È¯·„Ï Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿≈«¬»∆«¿»
‰·‰‰Â C¯Ú ÈÙÏ Ì‰ ¯L‡k«¬∆≈¿ƒ∆∆¿«¬»»
ÔÈÚ ÌÈ‡h·Ó ÈÊ‡ ,Ôa‰ ÏL∆«≈¬«¿«¿ƒƒ¿«

‰aÁ‰ שלמעלה דברים ואילו «ƒ»
ואינם  אצלו נקלטים לא מהשגתו

אליו. החיבה את לבטא «≈¿ÔÂÈÎÂאמצעי
Ì‰L ,‰aÁ È¯·„Â ‰znL∆«»»¿ƒ¿≈ƒ»∆≈

ÌÈÏk‰האמצעיםÌ„ÈŒÏÚL «≈ƒ∆«»»
ÌÈ„e„Ó Ì‰ ,‰aÁ‰ ˙‡ha˙Óƒ¿«≈«ƒ»≈¿ƒ

בהתאמה להיות שצריכים ÈÙÏ¿ƒכיוון
È¯‰ ,Ôa‰ ÏL ‰·‰‰Â ÏÈb‰«ƒ¿«¬»»∆«≈¬≈
˙‡ha˙nL ‰aÁ‰ ÌbL Ô·eÓ»∆««ƒ»∆ƒ¿«≈

,‰„È„Óa ‡È‰ Ì„ÈŒÏÚ במידה «»»ƒƒ¿ƒ»
BÊמוגבלת, ÔÈ‡ ‡ÏÈÓ·e¿≈»≈

ÌˆÚÏ ˙ÈÓˆÚ‰ המהות ‰‡‰·‰ »«¬»»«¿ƒ¿∆∆
של  dÈ‡Lוהמציאות ,Ôa‰«≈∆≈»

‰„e„Óמוגבלת BÏÎNואינה ÈÙÏ ¿»¿ƒƒ¿
‰aÁ‰Â ‰·‰‡‰ eÏÈÙ‡Â .'eÎ«¬ƒ»«¬»¿«ƒ»
˜eaÁ È„ÈŒÏÚ ˙‡ha˙nL∆ƒ¿«≈«¿≈ƒ
ÔË˜Ï Ô‰ ÌÈÎiML ,˜eLÂ¿ƒ∆«»ƒ≈¿»»

ÏB„‚Ï Ô‰Â ומאחר מידה, באותה ¿≈¿»
הגיל  לפי בהתאמה צורך אין שבזה

ביטוי  זהו לכאורה הבן, של וההבנה

מכל  מוגבלת, הבלתי העצמית לאהבה

כי  מוגבל, חיבה ביטוי זה גם ֿמקום

È¯‰15ÌÈÎiL ˜eLÂ ˜eaÁ ¬≈ƒ¿ƒ«»ƒ
‡ˆÓ ·e‰‡‰L ‰ÚLa ‡˜Âc«¿»¿»»∆»»ƒ¿»
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d"kyz'dח ,zah `"k ,zeny t"y

ּומּזה  לאֹוהב, מקֹום ּובקרּוב ּבסמיכּות ְְְִִִִֵֵֶָָָנמצא

האהבה  את עדין מבּטאים אינם הם ׁשּגם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָמּוכח

ּבמקֹום. ּומּוגּבלת מדּודה ׁשאינּה מּמׁש, ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָהעצמית

ונׁשּוק  חּבּוק עלֿידי החּבה ּביטּוי מּזה, ְְִִִִִִֵֵֶַַָָויתרה

ׁשּי (ולא ער הּוא האהּוב ּכאׁשר ּדוקא ְְֲֵֶַַַַָָָָָֹׁשּי

עֹוד  מּובן  ּומּזה יׁשן). ׁשהּוא ּבׁשעה אֹותּה ְְִֵֵֶֶַָָָָָלבּטא

ּבעצם  ׁשהרי מּמׁש, האהבה עצם זה ׁשאין ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָיֹותר

מהּֿׁשאיןּֿכן  ליׁשן. ער ּבין חילּוק אין ְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָהאהבה

הּׁשם, הזּכרת עלֿידי ׁשּמתּבּטאת לאהבה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָּבנֹוגע

והגּבלֹות, מדידֹות ּבּה ׁשאין ּבמּוחׁש רֹואים ְְְְֲִִֵֵֶַָָָהרי

נמצא  האהּוב אם נפקאֿמינּה ׁשאין ְְְְִִִֵֶַַָָָָָוהינּו,

ׁשאין  ּומּכלֿׁשּכן מקֹום, ּברחּוק אֹו מקֹום ְְִִֵֵֵֶֶָָָּבקרּוב

ׁשּבֹו מּצב ּבכל (ׁשהרי חכם הּוא אם ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָנפקאֿמינּה

הּקריאה  עלֿידי החּבה מבּטאים הּבן, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָנמצא

מתּבּטאת  הּׁשם הזּכרת עלֿידי ּכי ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָּבׁשמֹו),

למעלה  הּבן, עצם עם הּקׁשּורה העצמית ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָהאהבה

ִִִמּצּיּורים.

e‰ÊÂ ׁשּבזה יׂשראל, ּבני ׁשמֹות קריאת ענין ּגם ¿∆ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

הּקדֹוׁשֿ ׁשל העצמית האהבה ְְֲִִֵֶַַַַָָָָמתּבּטאת

עם  קׁשּורה ׁשאינּה יׂשראל לבני ְְְִִִֵֵֵֶָָָָּברּוֿהּוא

ּבני  ׁשל ה'עצם' עם אּלא ּפרטּיֹות, ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָמעלֹות

ּומּצב, מעמד ּבכל ּבׁשלמּות ּבהם ׁשּיׁשנֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל,

אֹו מּתןּֿתֹורה, ּבעת סיני ּבהר ּבעמדם רק ְְְְִֵַַַַַָָָֹלא

הארץ  ּבמיטב ּבׁשבּתם ּבארץ 16אפילּו ּכמֹו , ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָ

גֹו' ּבּה ּדֿוּיאחזּו ּבאֹופן (ּכהמׁש17ּגֹוׁשן, מצרים ּבארץ ּבהיֹותם ּגם אּלא , ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּומּצב  ּבמעמד היּו ׁשּׁשם מצרימה"), הּבאים יׂשראל ּבני ׁשמֹות "ואּלה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהּכתּוב

כּו'" והּללּו עבֹודהֿזרה עֹובדי ּבאּומה 18ּד"הללּו "להחליפם ואףֿעלּֿפיֿכן , ְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָ

כּו' איֿאפׁשר" ּבני 19אחרת ׁשמֹות קריאת ועלֿידי כּו'. ה'עצם' מּצד ׁשּזהּו , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשעלֿידיֿזה  האדם ּבׁשם הּקריאה וכמׁשל כּו', ה'עצם' מתעֹורר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָיׂשראל

להתּגּלּות  ּבנֹוגע ּגם וכּידּוע ב). סעיף (ּכּנ"ל מהתעּלפּותֹו אֹותֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָמעֹוררים

התעּלפּות, ׁשל ּומּצב ּבמעמד יׂשראל ּבני ּכללּות היּו ׁשאז ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּבעלֿׁשםֿטֹוב,
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ‡ Ì‰ ÌbL ÁÎeÓ ‰fÓe ,·‰B‡Ï ÌB˜Ó ·e¯˜·e ˙eÎÈÓÒaƒ¿ƒ¿≈»»≈ƒ∆»∆«≈≈»
‰„e„Ó dÈ‡L ,LnÓ ˙ÈÓˆÚ‰ ‰·‰‡‰ ˙‡ ÔÈ„Ú ÌÈ‡h·Ó¿«¿ƒ¬«ƒ∆»«¬»»«¿ƒ«»∆≈»¿»
˜eaÁ È„ÈŒÏÚ ‰aÁ‰ ÈeËÈa ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂ .ÌB˜Óa ˙Ïa‚eÓe¿∆∆¿»ƒ≈»ƒ∆ƒ«ƒ»«¿≈ƒ
‡h·Ï CiL ‡ÏÂ) ¯Ú ‡e‰ ·e‰‡‰ ¯L‡k ‡˜Âc CiL ˜eLÂ¿ƒ«»«¿»«¬∆»»≈¿…«»¿«≈

ÔLÈ ‡e‰L ‰ÚLa d˙B‡ כי »¿»»∆»≈
לחיבוק, מודע ואינו ישן הוא כאשר

לגביו  כלום מבטא לא החיבוק ).אזי
‰Ê ÔÈ‡L ¯˙BÈ „BÚ Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»≈∆≈∆
È¯‰L ,LnÓ ‰·‰‡‰ ÌˆÚ∆∆»«¬»«»∆¬≈
ÔÈa ˜eÏÈÁ ÔÈ‡ ‰·‰‡‰ ÌˆÚa¿∆∆»«¬»≈ƒ≈
Ú‚Ba ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .ÔLÈÏ ¯Ú≈¿»≈«∆≈≈¿≈«
È„ÈŒÏÚ ˙‡ha˙nL ‰·‰‡Ï¿«¬»∆ƒ¿«≈«¿≈

ÌM‰ ˙¯kÊ‰,האהוב הבן של «¿»««≈
da ÔÈ‡L LÁeÓa ÌÈ‡B¯ È¯‰¬≈ƒ¿»∆≈»
,eÈ‰Â ,˙BÏa‚‰Â ˙B„È„Ó¿ƒ¿«¿»¿«¿

dÈÓŒ‡˜Ù ÔÈ‡Lהבדל ‡Ìאין ∆≈«¿»ƒ»ƒ
ÌB˜Ó ·e¯˜a ‡ˆÓ ·e‰‡‰»»ƒ¿»¿≈»
ÔkLŒÏkÓe ,ÌB˜Ó ˜eÁ¯a B‡¿ƒ»ƒ»∆≈

dÈÓŒ‡˜Ù ÔÈ‡L הבדל ‡Ìאין ∆≈«¿»ƒ»ƒ
·vÓ ÏÎa È¯‰L) ÌÎÁ ‡e‰»»∆¬≈¿»«»
ÌÈ‡h·Ó ,Ôa‰ ‡ˆÓ BaL∆ƒ¿»«≈¿«¿ƒ
‰‡È¯w‰ È„ÈŒÏÚ ‰aÁ‰«ƒ»«¿≈«¿ƒ»
˙¯kÊ‰ È„ÈŒÏÚ Èk ,(BÓLaƒ¿ƒ«¿≈«¿»«
‰·‰‡‰ ˙‡ha˙Ó ÌM‰«≈ƒ¿«≈»«¬»
ÌˆÚ ÌÚ ‰¯eLw‰ ˙ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ«¿»ƒ∆∆

ÌÈ¯eivÓ ‰ÏÚÓÏ ,Ôa‰ והגדרות «≈¿«¿»ƒƒƒ
מצב  ובכל מקום ובכל ואחרות, כאלה

לאהבה  ביטוי היא בשם הקריאה

העצמית.

˙BÓL ˙‡È¯˜ ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿«¿ƒ«¿
Ï‡¯NÈ Èaֿהקדושֿברוך ידי על ¿≈ƒ¿»≈

‰‡‰·‰הוא, ˙‡ha˙Ó ‰ÊaL∆»∆ƒ¿«≈»«¬»
ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL ˙ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ∆«»»
dÈ‡L Ï‡¯NÈ È·Ï ‡e‰ƒ¿≈ƒ¿»≈∆≈»
˙BiË¯t ˙BÏÚÓ ÌÚ ‰¯eL¿̃»ƒ«¬¿»ƒ
זה, בשם הנקרא הפרטי היהודי של

Èa ÏL 'ÌˆÚ'‰ ÌÚ ‡l‡∆»ƒ»∆∆∆¿≈
,Ï‡¯NÈ שלהם המהות עצם ƒ¿»≈

אלוקית  נשמה להם שיש כיהודים

ÏÎa ˙eÓÏLa Ì‰a BLiL∆∆¿»∆ƒ¿≈¿»
,·vÓe „ÓÚÓ היהדות נקודת עצם «¬»«»

יהיה  אשר יהיה בשלימות, תמיד היא

בשלימות  הוא וה'עצם' הרוחני, ומצבם a‰¯מעמדם Ì„ÓÚa ˜¯ ‡Ï…«¿»¿»¿«
‰¯BzŒÔzÓ ˙Úa ÈÈÒ מאד נעלה ומצב מעמד כמובן ‡Bשהוא , ƒ«¿≈««»

ı¯‡‰ ·ËÈÓa Ìz·La eÏÈÙ‡16,מצרים ארץ ı¯‡aשל BÓk ¬ƒ¿ƒ¿»¿≈«»»∆¿¿∆∆
'B‚ da eÊÁ‡iÂŒc ÔÙB‡a ,ÔLBb17,וטוב נעלה מצב זה ‡l‡שגם ∆¿∆¿«≈»¬»∆»

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a Ì˙BÈ‰a Ìb«ƒ¿»¿∆∆ƒ¿«ƒ
"l‡Â‰עצמה  ·e˙k‰ CLÓ‰k)¿∆¿≈«»¿≈∆

ÌÈ‡a‰ Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓL¿¿≈ƒ¿»≈«»ƒ
eÈ‰ ÌML ,("‰ÓÈ¯ˆÓƒ¿»¿»∆»»

·vÓe „ÓÚÓa ביותר ירוד רוחני ¿«¬»«»
‰¯ÊŒ‰„B·Ú È„·BÚ eÏÏ‰"c«¬»¿≈¬»»»

"'eÎ eÏl‰Â18, שהיו כך כדי עד ¿«»
המצריים, לגויים »»¿ŒÏÚŒÛ‡Âדומים

‰Óe‡a ÌÙÈÏÁ‰Ï" ÔÎŒÈtƒ≈¿«¬ƒ»¿»
'eÎ "¯LÙ‡ŒÈ‡ ˙¯Á‡19, ועצם «∆∆ƒ∆¿»

ובני  הקדושֿברוךֿהוא בין הקשר

נפגם לא הזה e‰fLישראל הקשר כי ∆∆
‰'ÌˆÚ'הוא „vÓ תלוי ואינו ƒ«»∆∆

ואחרים  כאלה ŒÏÚÂבפרטים .'eÎ¿«
Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓL ˙‡È¯˜ È„È¿≈¿ƒ«¿¿≈ƒ¿»≈

הקדושֿברוךֿהוא ידי ≈¿BÚ˙Óƒ¯¯על
בני ‰'ÌˆÚ'ומתגלה  נשמות של »∆∆
‰È¯w‡‰ישראל  ÏLÓÎÂ ,'eÎ¿ƒ¿««¿ƒ»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL Ì„‡‰ ÌLa¿≈»»»∆«¿≈∆
B˙eÙlÚ˙‰Ó B˙B‡ ÌÈ¯¯BÚÓ¿¿ƒ≈ƒ¿«¿
נקודת  את ומגלים מעוררים שבזה

חייו של ·).העצם ÛÈÚÒ Ï"pk)««¿ƒ
˙elb˙‰Ï Ú‚Ba Ìb Úe„iÎÂ¿«»««¿≈«¿ƒ¿«

Ê‡L ,·BËŒÌLŒÏÚa‰ בתקופה «««≈∆»
נולד «‰eÈהבעלֿשםֿטובשבה

„ÓÚÓa Ï‡¯NÈ Èa ˙eÏÏk¿»¿≈ƒ¿»≈¿«¬»
·vÓe רוחני,˙eÙlÚ˙‰ ÏL «»∆ƒ¿«¿
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ט 'ebe dnixvn mi`ad l`xyi ipa zeny dl`e

היתה  יׂשראל, ׁשּׁשמֹו הּבעלֿׁשםֿטֹוב, ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָולידת

ּבני  את לעֹורר ּכדי יׂשראל ׁשם קריאת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָּבבחינת

כּו' מהתעּלפּותם .20יׂשראל ְְְִִֵֵַָָ

הּקדֹוׁשּֿברּוp‰Âֿ‰ד) ׁשל העצמית האהבה ¿ƒ≈ְֲִֶַַַָָָָָ

ׁשּמתּבּטאת  יׂשראל לבני ְְְִִִֵֵֵֶַָהּוא

הּמנין, ענין עם ּגם קׁשּורה  הּׁשמֹות, ְְְְִִִִִֵַַַַַָָּבקריאת

ּגם  ּדהּנה, ּבזה, והענין ּבׁשמֹותם. ׁשּמנאן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּזהּו

הּוא  הּמנין ׁשהרי ה'עצם', עם קׁשּור הּמנין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָענין

ׁשהּגדֹול  והינּו, ּבׁשוה, נמנים ׁשּכּולם ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָּבאֹופן

והּקטן  מאחד, יֹותר נחׁשב אינֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבּגדֹולים

ּבמנין  ּוכמֹו מאחד. ּפחֹות נחׁשב אינֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּבּקטּנים 

אבינּו ׁשּיעקב מצרימה, ׁשּבאּו נפׁש ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשבעים

ּבין  ׁשּנֹולדה ויֹוכבד הּכנענית ּבן ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָוׁשאּול

עצם  ׁשּמּצד לפי ׁשּזהּו ּבׁשוה, נמנּו ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָהחֹומֹות,

חג  ׁשּקֹודם הּטעם ּגם [וזהּו ׁשוים ּכּולם ְְִֶֶֶַַַַַַָָָָהּנׁשמה

ּבּמדּבר, ּפרׁשת קֹורין מּתןּֿתֹורה, זמן ְְִִַַַַַַָָָָָהּׁשבּועֹות,

ּכי  יׂשראל, ּבני מנין הּוא ותכנּה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשהתחלתּה

הּנׁשמה  עצם מּצד הּוא ּדמּתןּֿתֹורה 21הּגילּוי ְְִִֶֶַַַַַָָָ

ריּבֹוא  ׁשּׁשים ׁשל הּמסּפר להיֹות הּוצר ְְְְִִִִִֵֶַַָָ(ולכן

מּתןּֿתֹורה  הּמנין 22ּבׁשעת ׁשענין מּזה, ויתרה .[( ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּכי  הּׁשם, ענין מאׁשר יֹותר ה'עצם' עם ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָקׁשּור

הּנמנים, ּבין ּכלל התחּלקּות אין הּמנין ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָּבענין

ההתחּלקּות  ׁשהעּדר הּׁשם, ּבענין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַמהּֿׁשאיןּֿכן

נקרא  ׁשנֹותיו ּכל ׁשּבמׁש עצמֹו, ּבאדם רק ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָהּוא

התחּלקּות  יׁש אבל ב), סעיף (ּכּנ"ל ׁשם ְְְְֲִִֵֵַַַָּבאֹותֹו

מיּוחד  ּבׁשם נקרא אחד ׁשּכל לחברֹו, אחד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבין

החלּוק  לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה ענינֹו. על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּמֹורה

מדרגת  על מֹורה הּמנין ׁשענין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּביניהם,

ּגּוף  עם מהתקּׁשרּות למעלה ׁשהיא ּכפי ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָהּנׁשמה

אחד  ואב מתאימֹות "ּכּולן זֹו ׁשּבמדרגה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָּפרטי,

מדרגת 12לכּולנה" על מֹורה הּׁשם ענין ואילּו , ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָ

וכּידּוע  ּפרטי. ּבגּוף ׁשּמתלּבׁשת ּכפי 23הּנׁשמה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ

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

ואילך.20) 516 ע' ח"ב לקו"ש ואילך). תצו (ע' תיח סימן הוספות תשס"ד) (קה"ת, טוב שם כתר בארוכה 21)ראה ראה

ואילך. 1022 ע' ח"ד יא.22)לקו"ש יט, יתרו מכילתא ח. פ"ז, דב"ר ט. פ"ע, ג.23)ב"ר סז, בלק א. מא, בהר לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÈÁ·a ‰˙È‰ ,Ï‡¯NÈ BÓML ,·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„ÈÏÂ¿≈««««≈∆¿ƒ¿»≈»¿»ƒ¿ƒ«
Ì˙eÙlÚ˙‰Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ¯¯BÚÏ È„k Ï‡¯NÈ ÌL ˙‡È¯¿̃ƒ«≈ƒ¿»≈¿≈¿≈∆¿≈ƒ¿»≈≈ƒ¿«¿»

'eÎ20 חיות הביא החסידות, שיטת מייסד הבעלֿשםֿטוב, וכידוע,

המצוות. וקיום התורה בלימוד והתלהבות

˙ÈÓˆÚ‰ ‰·‰‡‰ ‰p‰Â („¿ƒ≈»«¬»»«¿ƒ
È·Ï ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL∆«»»ƒ¿≈
˙‡È¯˜a ˙‡ha˙nL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«

,˙BÓM‰,באריכות לעיל כמבואר «≈
,ÔÈn‰ ÔÈÚ ÌÚ Ìb ‰¯eL¿̃»«ƒƒ¿««ƒ¿»

Ì˙BÓLa Ô‡nL e‰fL וכפי ∆∆∆¿»»ƒ¿»
בזה  הדיוק המאמר, בתחילת שנזכר

הקדושֿברוךֿ של החיבה שלגבי הוא

המניין, ועניין בשם הקריאה עניין הוא

(וכמו  שונים דברים כשני שנראים אף

הכוכבים, אודות בכתוב שמצינו

"לכולם  – בנפרד נזכרים שהדברים

במספר  ו"המוציא יקרא" שמות

שממשיך  כפי אחד, עניין הם צבאם")

ומבאר.

ÔÈÚ Ìb ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«ƒ¿«
ÔÈn‰ מונה שהקדושֿברוךֿהוא «ƒ¿»

ישראל בני את ÌÚוסופר ¯eL»̃ƒ
'ÌˆÚ'‰,ישראל בני È¯‰Lשל »∆∆∆¬≈

ÌÏekL ÔÙB‡a ‡e‰ ÔÈn‰«ƒ¿»¿∆∆»
ÏB„b‰L ,eÈ‰Â ,‰ÂLa ÌÈÓƒ¿ƒ¿»∆¿«¿∆«»
¯˙BÈ ·LÁ BÈ‡ ÌÈÏB„baL∆«¿ƒ≈∆¿»≈
ÌÈpËwaL ÔËw‰Â ,„Á‡Ó≈∆»¿«»»∆«¿«ƒ

„Á‡Ó ˙BÁt ·LÁ BÈ‡ ואם ≈∆¿»»≈∆»
שהרי  ה'עצם', על מדובר ודאי כן

יש  בהחלט הגלויים' וב'כוחות בפרטים

ל'קטן  שבגדולים' 'הגדול בין הבדלים

ÌÈÚ·Lשבקטנים'. ÔÈÓa BÓÎe¿¿ƒ¿«ƒ¿ƒ
·˜ÚiL ,‰ÓÈ¯ˆÓ e‡aL LÙ∆∆∆»ƒ¿«¿»∆«¬…
˙ÈÚk‰ Ôa Ïe‡LÂ eÈ·‡»ƒ¿»∆«¿«¬ƒ
,˙BÓBÁ‰ ÔÈa ‰„ÏBpL „·ÎBÈÂ¿∆∆∆¿»≈«
ומדריגת  מעלת בין הבדלים יש וכמובן

בן  שאול של ומהמדרגות אבינו, יעקב

נולדה, עתה שזה יוכבד ושל הכנענית

זאת ÂLa‰,ובכל eÓ אבינו ויעקב ƒ¿¿»∆
ויוכבד  ושאול מאחד, יותר לא הוא

מאחדאינם  ÈÙÏפחות e‰fL∆∆¿ƒ
ÌÏek ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL∆ƒ«∆∆«¿»»»
ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ] ÌÈÂL»ƒ¿∆««««

˙L¯t ÔÈ¯B˜ ,‰¯BzŒÔzÓ ÔÓÊ ,˙BÚe·M‰ ‚Á Ì„BwL∆∆««»¿«««»ƒ»»«
,Ï‡¯NÈ Èa ÔÈÓ ‡e‰ dÎ˙Â d˙ÏÁ˙‰L ,¯a„na כמפורש «ƒ¿»∆«¿»»»¿»¿»ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈

באריכות, ÌˆÚבתורה „vÓ ‡e‰ ‰¯BzŒÔzÓc ÈeÏÈb‰ Èkƒ«ƒ¿««»ƒ«∆∆
‰ÓLp‰21כאמור שווים, ישראל בני כל BÈ‰Ï˙שבזה C¯ˆe‰ ÔÎÏÂ) «¿»»¿»≈¿«ƒ¿

‡BaÈ¯ ÌÈML ÏL ¯tÒn‰«ƒ¿»∆ƒƒƒ
‰¯BzŒÔzÓ ˙ÚLa22 שיהיה מבלי ƒ¿«««»

אפשר  היה ולא אחד יהודי אפילו חסר

ייחשב  נעלית ומדריגה במעלה שיהודי

ה'עצם' של זה בעניין כי מאחד, ליותר

מלוא  את ואחד אחד לכל יש

].החשיבות)
ÔÈn‰ ÔÈÚL ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆ƒ¿««ƒ¿»
¯˙BÈ 'ÌˆÚ'‰ ÌÚ ¯eL»̃ƒ»∆∆≈

ÌM‰ ÔÈÚ ¯L‡Ó לעיל שכמבואר ≈¬∆ƒ¿««≈
ה'עצם', עם מאד ÔÈÚaקשור Èkƒ¿ƒ¿«

ÔÈa ÏÏk ˙e˜lÁ˙‰ ÔÈ‡ ÔÈn‰«ƒ¿»≈ƒ¿«¿¿»≈
ÔÈÚa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,ÌÈÓp‰«ƒ¿ƒ«∆≈≈¿ƒ¿«
˙e˜lÁ˙‰‰ ¯cÚ‰L ,ÌM‰«≈∆∆¿≈«ƒ¿«¿
,BÓˆÚ Ì„‡a ˜¯ ‡e‰«»»»«¿

ÂÈ˙BL Ïk CLÓaL למרות ∆¿∆∆»¿»
מקטנות  רבים שינויים עובר שבמהלכם

ÌLלגדלות  B˙B‡a ‡¯˜ƒ¿»¿≈
LÈ Ï·‡ ,(· ÛÈÚÒ Ï"pk)««¿ƒ¬»≈
,B¯·ÁÏ „Á‡ ÔÈa ˙e˜lÁ˙‰ƒ¿«¿≈∆»«¬≈
„ÁeÈÓ ÌLa ‡¯˜ „Á‡ ÏkL∆»∆»ƒ¿»¿≈¿»

BÈÚ ÏÚ ‰¯BnL כולם ולא ∆∆«ƒ¿»
ונמצא  זהים, בשמות נקראים

נעלית  יותר המניין בעניין שהאחדות

השמות  בעניין האחדות .מאשר
˜eÏÁ‰ ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«ƒ

,Ì‰ÈÈaL של השייכות בין ההבדל ∆≈≈∆
של  לשייכות הנשמה לעצם השם

הנשמה  לעצם ‰ÔÈnהמניין ÔÈÚL∆ƒ¿««ƒ¿»
ÈÙk ‰ÓLp‰ ˙‚¯„Ó ÏÚ ‰¯BÓ∆««¿≈««¿»»¿ƒ
˙e¯M˜˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»≈ƒ¿«¿

ÈË¯t Ûeb ÌÚ מסויים, ƒ¿»ƒ
BÊ ‰‚¯„ÓaL בשורש שקשורה ∆¿«¿≈»

הנשמה, BÓÈ‡˙Ó˙ומקור ÔÏek"»«¿ƒ
"‰ÏeÎÏ „Á‡ ·‡Â12eÏÈ‡Â , ¿»∆»¿»»¿ƒ

˙‚¯„Ó ÏÚ ‰¯BÓ ÌM‰ ÔÈÚƒ¿««≈∆««¿≈«
Ûe‚a ˙LaÏ˙nL ÈÙk ‰ÓLp‰«¿»»¿ƒ∆ƒ¿«∆∆¿

ÈË¯t כולן") לאחדות יתרון יש ולכן ¿»ƒ
בעניין  הבדלים) כל ללא מתאימות"

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



d"kyz'dי ,zah `"k ,zeny t"y

ּבירידתּה ורק ׁשם, לּה אין למעלה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשהּנׁשמה

ׁשם. מקּבלת היא - ּבּגּוף ְְִֵֶֶַַַָלמּטה

הּבאים e‰ÊÂה) יׂשראל ּבני ׁשמֹות "ואּלה ¿∆ְְְְִִֵֵֵֶַָָ

להֹודיע  ּבׁשמֹותם, ׁשּמנאן ְְְְְִִִֶַָָָָָמצרימה",

להיֹות  צריכה יׂשראל ּבני עבֹודת ּדהּנה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָחּבתן.

ּכח' ה'ּנתינת א הּגלּויים, הּכחֹות ְְְִִֵַַַַַַַֹֹעלֿידי

היא  עבֹודתם לעבֹוד ׁשּיּוכלּו הּגלּויים ְְֲֲִִֶַַַָָֹלּכחֹות

ולכן  ה'עצם'. ּבהם ׁשּמאיר עלֿידיֿזה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּדוקא

ׁשּמּצד  ׁשהחּבה הינּו, חּבתן", "להֹודיע ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָצרי

ּבהתּגּלּות  ּתבא מּגילּוי, למעלה ׁשהיא ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹהעצם,

ּבׁשמם  והּקריאה הּמנין עלֿידי ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָ("להֹודיע"),

ּבׁשמֹותם, ׁשּמנאן ּבאֹופן הּוא זה וענין ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָּבגילּוי.

הּנׁשמה  הארת על ּדקאי ׁשּב"ׁשמֹותם", ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָהינּו,

ׁשּזהּו ("מנאן"), הּמנין ענין להיֹות צרי ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּבּגּוף,

ּד"מנאן  ׁשהענין הּטעם וזהּו הּנׁשמה. עצם ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּגילּוי

ל"הּבאים  ּבׁשּיכּות ּדוקא הּוא ְְְְִִַַַָָָָּבׁשמֹותם"

הּוא  חּבתן" "להֹודיע הּצֹור ּכי ְְְִִִִֶַַָָָָמצרימה",

"ׁשמֹות  הּבאים 24ּבׁשביל יׂשראל ּבני ְְְְִִִִֵֵַָָ

הּנׁש25מצרימה" הארת ּבׁשביל ונפׁש, הּגּוף ׁשל ּב"מצרים" ׁשּבאה מה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּכפׁשּוטֹו לגלּות ועד ׁשּגם 26הּבהמית, ּבׁשמֹותם", ׁש"ּמנאן ׁשעלֿידיֿזה , ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּגם  יׁש ּבמצרים, ּבאה ׁשּלא הּנׁשמה עצם מאיר - ּבמצרים ׁשּנמצאת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבהארה

הּבהמית  והנפׁש הּגּוף ׁשל וההסּתרים מההעלמֹות להתּפעל ׁשּלא הּכח ,27ּבּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ
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ובכ"מ. .847 ע' ח"ג קנ.24)לקו"ש ע' ריש לאזניא אתהלך הזקן אדמו"ר מאמרי גם שמות 25)ראה את שמפרט ומה

ענין  שעיקר (304 ע' ח"ו ללקו"ש בהוספות (נדפס במ"א המבואר ע"פ לומר, יש נפש"), ה"שבעים של (ולא השבטים

ענינם  כי שבטים, לי"ב היתה א"י חלוקת וכן גזרים, לי"ב הי' יםֿסוף קריעת (שלכן השבטים מצד הוא שבבנ"י ההתחלקות

השערים  בענין כידוע שלו, שבט מבחי' להיות צריך מישראל בכ"א ולכן - פרטית), עבודה - הוא וא"י יםֿסוף קריעת של

(של  אלו" ומדריגות בחי' כלל בו שאין אדם לך "יש וארא ר"פ בתו"א (ומ"ש שבתפילה הנוסחאות ובענין בביהמ"ק שהיו

את  רק מפרט ולכן - בכ"א) צ"ל האבות ג' כל שבחי' כהאבות, ודלא  השבטים. כל של הבחי' בו שאין הכוונה, השבטים),

המכות  עשר היו שעלֿידו משה, ביד שהי' האלקים מטה (ובדוגמת דבנ"י ההתחלקות ענין עיקר זהו כי השבטים, שמות

שם). בלקו"ש כמבואר כא), יד, בשלח (תיב"ע שבטים י"ב בו חקוקים שהיו יםֿסוף, וקריעת מצרים) יציאת ראה 26)(ענין

בשמותם": "מנאן ענין לבאר יש ועפ"ז עיי"ש. השבטים. ע"י כ"א האבות בחי' גילוי להיות א"א שבגלות א, כד, ויצא תו"א

- "שמותם" ע"י הוא - האבות בחי' - המנין וגילוי וארא), ר"פ (תו"א מישראל אחד שבכל האבות בחי' - ענינו "מנין",

שמות  פירוש לאחרי בא נפש" ד"שבעים ושהמנין נפש", ה"שבעים כל נמנו שבמנין מה גם יובן ועפ"ז השבטים. שמות

בכ  כי - השבטים.השבטים ע"י הוא זה וגילוי האבות), (בחי' הנשמה עצם בחי' גילוי צ"ל כ"ק 27)ולם מ"ש יובן ובזה

האט  נשמות אונזערע אבער מלכיות, ושעבוד גלות אין איבערגעגעבן זיינען גופים אונזערע "נאר אביו: בשם אדמו"ר ָָָמו"ח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השמות. עניין לגבי Úe„iÎÂ23dÏהמניין ÔÈ‡ ‰ÏÚÓÏ ‰ÓLp‰L ¿«»«∆«¿»»¿«¿»≈»

ÌL ˙Ïa˜Ó ‡È‰ - Ûeba ‰hÓÏ d˙„È¯Èa ˜¯Â ,ÌL וטעם ≈¿«ƒƒ»»¿«»«ƒ¿«∆∆≈
ואין  לשנייה אחת נשמה בין הבדלים אין למעלה שבהיותה משום הוא הדבר

שונה. שם אחת לכל לתת מקום

Èa ˙BÓL ‰l‡Â" e‰ÊÂ (‰¿∆¿≈∆¿¿≈
,"‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«»ƒƒ¿»¿»
ÚÈ„B‰Ï ,Ì˙BÓLa Ô‡nL∆¿»»ƒ¿»¿ƒ«
Èa ˙„B·Ú ,‰p‰c .Ô˙aÁƒ»»¿ƒ≈¬«¿≈

Ï‡¯NÈ בפועל ˆ¯ÎÈ‰למטה ƒ¿»≈¿ƒ»
˙BÁk‰ È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿≈«…

ÌÈÈeÏb‰ להשתמש צריך והאדם «¿ƒ
את  לעבוד כדי שלו הפרטיים בכוחות

Ák'ה', ˙È˙p'‰ C‡ מלמעלה ««¿ƒ«…«
eÏÎeiL ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÏ«…«¿ƒ∆¿
‡˜Âc ‡È‰ Ì˙„B·Ú „B·ÚÏ«¬¬»»ƒ«¿»
Ì‰a ¯È‡nL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆≈ƒ»∆
ÚÈ„B‰Ï" CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ .'ÌˆÚ'‰»∆∆¿»≈»ƒ¿ƒ«

ולעורר ‰eÈ,לגלות ,"Ô˙aÁƒ»»«¿
‡È‰L ,ÌˆÚ‰ „vnL ‰aÁ‰L∆«ƒ»∆ƒ«»∆∆∆ƒ

עצמה ÈeÏÈbÓ,מצד ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒƒ
,("ÚÈ„B‰Ï") ˙elb˙‰a ‡·z»…¿ƒ¿«¿ƒ«
‰‡È¯w‰Â ÔÈn‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿»¿«¿ƒ»

.ÈeÏÈ‚a ÌÓLaƒ¿»¿ƒ
‰Ê ÔÈÚÂ המגלה החיבה גילוי ¿ƒ¿»∆

בכוחות  שיאיר כדי העצם את ומעורר

את  לעבוד כוח לאדם וייתן הגלויים

בפועל ÔÙB‡aעבודתו ‡e‰¿∆
Ì˙BÓLa Ô‡nL ידי על כלומר ∆¿»»ƒ¿»

ועניין  השם עניין בין ושילוב חיבור

Ì˙BÓL"aL",המניין, ,eÈ‰«¿∆ƒ¿»
È‡˜cהמכוון˙¯‡‰ ÏÚ ¿»≈«∆»«

e‰fL ,("Ô‡Ó") ÔÈn‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,ÛebaL ‰ÓLp‰«¿»»∆«»ƒƒ¿ƒ¿««ƒ¿»¿»»∆∆
‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÈeÏÈb.לעיל כמבואר ƒ∆∆«¿»»

"Ì˙BÓLa Ô‡Ó"c ÔÈÚ‰L ÌÚh‰ e‰ÊÂ,חיבתם גילה ובזה ¿∆«««∆»ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»
‰C¯Bvכאמור, Èk ,"‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰"Ï ˙eÎiLa ‡˜Âc ‡e‰«¿»¿«»¿«»ƒƒ¿»¿»ƒ«∆

"Ô˙aÁ ÚÈ„B‰Ï" את ולעורר ¿ƒ«ƒ»»
כוחות  ולתת ÏÈ·Laהעצם ‡e‰ƒ¿ƒ

˙BÓL"24ÌÈ‡a‰ Ï‡¯NÈ Èa ¿¿≈ƒ¿»≈«»ƒ
"‰ÓÈ¯ˆÓ25˙¯‡‰ ÏÈ·La , ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ∆»«

"ÌÈ¯ˆÓ"a ‰‡aL ‰ÓLp‰«¿»»∆»»¿ƒ¿«ƒ
והגבלות  LÙÂמיצרים Ûeb‰ ÏL∆«¿∆∆

˙eÏ‚Ï „ÚÂ ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿«¿»
BËeLÙk26 והגלויות מצרים גלות ƒ¿

המלובשת  לנשמה יש שבהם הנוספות

והיא  ה' בעבודת נוספים קשיים בגוף

כוח  לנתינת יותר מלמעלה,זקוקה

Ô‡n"L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆∆¿»»
‰¯‡‰a ÌbL ,"Ì˙BÓLa של ƒ¿»∆««∆»»

-הנשמה  ÌÈ¯ˆÓa ˙‡ˆÓpL∆ƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ
‡lL ‰ÓLp‰ ÌˆÚ ¯È‡Ó≈ƒ∆∆«¿»»∆…

ÌÈ¯ˆÓa ‰‡a לכל נתונה ואינה »»¿ƒ¿«ƒ
daההגבלות, Ìb LÈ בהארת ≈«»

ואפילו  למטה ירדה שכן הנשמה

בגלות  lL‡נמצאת Ák‰«…«∆…
˙BÓÏÚ‰‰Ó ÏÚt˙‰Ï¿ƒ¿»≈≈««¿»
LÙ‰Â Ûeb‰ ÏL ÌÈ¯zÒ‰‰Â¿«∆¿≈ƒ∆«¿«∆∆
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יי 'ebe dnixvn mi`ad l`xyi ipa zeny dl`e

הּגּוף  את לברר  ּתפקידּה, למּלא אּדרּבה, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָאּלא

ּכלי  ולעׂשֹותם ּבעֹולם, וחלקֹו הּבהמית ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָוהנפׁש

ּד"מנאן 28לאלקּות  הענין הּנה יֹותר, ּובפרטּיּות . ְְְֱִִִִִֵֵֶָָָָָֹ

(ענין  הּנׁשמה עצם ׁשל החּבּור  ׁשּזהּו ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָּבׁשמֹותם",

הּׁשם), (ענין ׁשּבּגּוף הּנׁשמה הארת עם ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמנין)

ׁשּבכדי  ׁשּכׁשם ּבמיתתן", והן ּבחּייהן "הן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָהּוא

ּתפקידּה את למּלא הּנׁשמה ּבהארת ּכח ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּיהיה

עצם  ּבּה להאיר צרי "ּבחּייהן", ּבּגּוף, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּבהיֹותּה

ׁשעלֿ ּגיסא, לאיד ּגם ּכ ("מנאן"). ְְְִִֶַַַָָָָָָָהּנׁשמה

להארת  ּכח נֹותנת הּנׁשמה  ׁשעצם ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹידיֿזה

הּנה  ּדין, ּבעלמא ּתפקידּה את למּלא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּנׁשמה

ּתפקידּה, את מׁשלימה הּנׁשמה ׁשהארת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָלאחרי

(ּבׁשמֹותם), ּומנאן" "חזר אזי ְְְֲִִַַָָָָָָ"ּבמיתתן",

הּנׁשמה, ּבעצם עלּיה ּפֹועלת הּנׁשמה ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהארת

עלֿידי 29ּכּידּוע  ּבּנׁשמה ׁשּנעׂשית ׁשהעלּיה ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּדהארת  העבֹודה עלֿידי אּלא הּנׁשמה, ּבהארת רק לא היא למּטה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹירידתּה

מקּוׁשר  ׁשּב'הארה' ועד הּנׁשמה, עצם עם התקּׁשרּותּה (מּצד ׁשּבּגּוף ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהּנׁשמה

ה'עצם' הּנׁשמה.30ּכל ּבעצם ּגם עלּיה נעׂשית ,( ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
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מועיל  ומה בגוף, היא דתומ"צ העבודה הרי דלכאורה, - וש"נ) .169 ע' תרפ"ז (סה"ש כו'" פארטריבן ניט גלות אין ַמען

שב]גוף. הנשמה ב[הארת גם כח נותן זה הרי הוגלה, לא הנשמה ש[עצם] מה כי - הוגלו לא שהנשמות גם 28)מה ראה

ואילך. 846 ע' שם ח"ג ואילך).29)לקו"ש 3 ע' תש"ט (סה"מ ואילך סוס"ב תש"ט היום זה ה'ש"ת 30)ד"ה ישיר אז ד"ה

תשכ"ט  (סה"מ תשכ"ט ויכולו ואילך). 121 ע' תש"ה (סה"מ פ"ב תש"ה דוד כמגדל ואילך). 61 ע' ה'ש"ת (סה"מ פ"בֿג

ואילך. מח ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÈÓ‰a‰27‰a¯c‡ ‡l‡ מכך,, הנובעים הקשיים lÓÏ‡למרות ««¬ƒ∆»«¿«»¿«≈

ÌÏBÚa B˜ÏÁÂ ˙ÈÓ‰a‰ LÙ‰Â Ûeb‰ ˙‡ ¯¯·Ï ,d„È˜Ùz«¿ƒ»¿»≈∆«¿«∆∆««¬ƒ¿∆¿»»
לבררם, מוטל בפרט הטוב שעליו את ולהעלות והרע הטוב בין להפריד

e˜Ï‡Ï˙שבהם  ÈÏk Ì˙BNÚÏÂ28 יהיו בעולם וחלקו ונפשו שגופו ¿«¬»¿ƒ∆¡…
והשראת  אלוקות לגילוי ראויים כלים

השכינה.

ÔÈÚ‰ ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ≈»ƒ¿»
,"Ì˙BÓLa Ô‡Ó"c שמשמעותו ƒ¿»»ƒ¿»

ועניין  השם עניין בין והשילוב החיבור

לעיל  כמבואר באריכות,המניין,

ÌˆÚ ÏL ¯eaÁ‰ e‰fL∆∆«ƒ∆∆∆
ÌÚ (ÔÈn‰ ÔÈÚ) ‰ÓLp‰«¿»»ƒ¿««ƒ¿»ƒ
ÔÈÚ) ÛebaL ‰ÓLp‰ ˙¯‡‰∆»««¿»»∆«ƒ¿«

‡e‰ ,(ÌM‰ הדברים כהמשך «≈
המאמר  בתחילת שהובא רש"י בפירוש

"Ô˙˙ÈÓa Ô‰Â Ô‰ÈiÁa Ô‰" של ≈¿«≈∆¿≈¿ƒ»»
ישראל, È„ÎaLשבטי ÌLkL∆¿≈∆ƒ¿≈

‰ÓLp‰ ˙¯‡‰a Ák ‰È‰iL∆ƒ¿∆…«¿∆»««¿»»
d˙BÈ‰a d„È˜Ùz ˙‡ ‡lÓÏ¿«≈∆«¿ƒ»ƒ¿»
CÈ¯ˆ ,"Ô‰ÈiÁa" ,Ûeba«¿«≈∆»ƒ
‰ÓLp‰ ÌˆÚ da ¯È‡‰Ï¿»ƒ»∆∆«¿»»

("Ô‡Ó") כוח הנותן שהוא ¿»»
עבודתם.בכוחות  לעבוד «Ckהגלויים

ŒÈ„ÈŒÏÚL ,‡ÒÈb C„È‡Ï Ìb«¿ƒ»ƒ»∆«¿≈
Ák ˙˙B ‰ÓLp‰ ÌˆÚL ‰Ê∆∆∆∆«¿»»∆∆…«
˙‡ ‡lÓÏ ‰ÓLp‰ ˙¯‡‰Ï¿∆»««¿»»¿«≈∆

,ÔÈc ‡ÓÏÚa d„È˜Ùz,הזה L‰‡¯˙בעולם È¯Á‡Ï ‰p‰ «¿ƒ»¿»¿»≈ƒ≈¿«¬≈∆∆»«
d„È˜Ùz ˙‡ ‰ÓÈÏLÓ ‰ÓLp‰,הזה ‡ÈÊבעולם ,"Ô˙˙ÈÓa" «¿»»«¿ƒ»∆«¿ƒ»¿ƒ»»¬«

"Ô‡Óe ¯ÊÁ" הוא זה מניין נוספת,דווקא)Ì˙BÓLa(וגם פעם »«¿»»ƒ¿»
‰ÓLp‰ ˙¯‡‰L הזה בעולם תפקידה את כל שמילאה למרות כראוי, ∆∆»««¿»»

וההסתרים, להתעלות ההעלמות והגיע

ÌˆÚaגדולה  ‰iÏÚ ˙ÏÚBt∆∆¬ƒ»¿∆∆
Úe„ik ,‰ÓLp‰29‰iÏÚ‰L «¿»»«»«∆»¬ƒ»

È„ÈŒÏÚ ‰ÓLpa ˙ÈNÚpL∆«¬≈«¿»»«¿≈
‰hÓÏ d˙„È¯È צורך זו 'ירידה כי ¿ƒ»»¿«»

יורדת  מה לשם כן לא שאם עלייה'

והעלייה הנשמה  כך, כל גדולה ירידה
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מוגה  בלתי

חדשות"‡. "פנים כאן שיש חדשות"1כיון ד"פנים הענין על השבת (נוסף יום של ענינו מצד שישנו
בשבועות 2עצמו  שהונהג (כפי התורה על רש"י פירוש לימוד של הענין תוכן תחילה לבאר יש - (

האחרונים).

התורה: על רש"י פירוש ללימוד בנוגע ה"שטורעם" מהו השואלים שישנם - ובהקדמה

התוספות  פירוש כמו שאינו הגמרא, על בפירושו וכמו הפשט, דרך על אלא אינו רש"י פירוש הרי
הפשט, פירוש רק כיֿאם בזה, וכיוצא אחרים ממקומות סתירות ותירוצים, בקושיות פלפול בו שיש
(ללא  הפשוט הפירוש להבין נקל שבו נ"ך), על (ועלֿדרךֿזה החומש על בפירושו ֿ כמהֿוכמה ועלֿאחת
החידוש  מהו ואםֿכן, למתחילים, רק לכאורה שמיועד פירוש שזהו כך, בגמרא, מאשר יותר רש"י) פירוש

רש"י? שבפירוש המיוחד

ובכן:·.
הידועה  נשיאינו רבותינו תקנת - הוא לזה בפרשת 3היסוד רש"י פירוש עם חומש יום בכל ללמוד

פירוש  במעלת מאד שהפליגו וכפי השבוע, ימי בכל וכן שני, עד הפרשה מהתחלת ראשון, ביום השבוע .
התורה  על רש 4רש"י לפירוש בנוגע גם הגמרא).(ועלֿדרךֿזה על "י

הידוע  הוא 5ועלֿפי כן הרי - בפועל להלכה ועד דתורה, בנגלה גם ישנו התורה בפנימיות ענין שכל
נמצא  זה שענין רש"י, פירוש לימוד אודות התורה) פנימיות (עלֿפי נשיאינו רבותינו לתקנת בנוגע גם

בפועל. להלכה עד דתורה בנגלה גם

שנגלה  מפני שזהו - דתורה בנגלה גם להיות צריך התורה בפנימיות ענין שכל הטעם ביאור ובהקדים
אחת" "תורה אלא חסֿושלום, נפרדים דברים שני אינם התורה ופנימיות שיש 6דתורה שרואים וכפי .

התורה  פנימיות עלֿידי רק שמתבארים דתורה בנגלה ענינים .7כמה

שכתוב  ממה גם מובן זה ונשמה,8וענין גוף בו שיש אדם בדוגמת היא שהתורה אדם", התורה "זאת
אדם" קרויין ("אתם בניֿישראל אצל אףֿעלֿפי 9והרי והיינו, נפרדים, דברים שני אינם והנשמה הגוף (

הוא  כדבעי בריא גוף של קיומו הרי (נסתר), הנשמה מהֿשאיןֿכן (נגלה), המישוש בחוש נתפס שהגוף
ועלֿדרךֿזה  אחת; מציאות הם והנשמה שהגוף כך, כו', עליו שפועלת הנשמה עם מאוחד בהיותו דוקא

דאורייתא") ("נשמתא ונשמה תורה") ("גופי גוף בדוגמת הם שבה והפנימיות שהנגלה לתורה, ,10בנוגע
ביחס  - נסתר - מהשגה למעלה היא התורה שפנימיות (אףֿעלֿפי אחת" "תורה - אחת מציאות שהם

דתורה). לנגלה

אצל  הוא שכן בגלל זה הרי - אחת מציאות הם והפנימיות הנגלה ובישראל שבתורה לכך והסיבה
בזהר  (כדאיתא חד):11הקדושֿברוךֿהוא כולא וקודשאֿבריךֿהוא אורייתא שישראל

שזהו - הם כן כשמם [אשר התורה יסודי הלכות גופא ceqidבהתחלת ובזה התורה, של (כפשוטו)
ההתחלה] זה ש הרי הרמב"ם .הקדושֿברוךֿהוא כותב ראשון "מצוי וכל הוא נמצא, כל ממציא .
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לשבת1) סטודנטים של ל"פגישה" בשכונת הכוונה חב"ד עם
חב"ד. אגודת צעירי ע"י שנערכה קראוןֿהייטס,

סס"ב 2) אה"ע טושו"ע ובתוס'. סע"ב ז, כתובות ראה
ס"זֿח.
במעין 3) (נעתק ל ע' ח"ז מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

ועוד. יום"). ל"היום הקדמה
(נעתק 4) 197 ס"ע תרצ"ז .137 ע' ריש תרצ"ו סה"ש ראה

שבט). כט יום" ב"היום
(5.34 ס"ע .17 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
ועוד.6) מט. יב, בא - הכתוב לשון
(7.93 הערה 28 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.
ב.8) כט, ח"ג ע"ב. ריש קיז, ח"ב זהר וראה יד. יט, חוקת

ובכ"מ.
וש"נ.9) רע"א. סא, יבמות

א.10) קנב, זח"ג
א.11) עג, שם ראה
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. מצוי"הנמצאים (בגדר) אינו "הוא זה, עם וביחד המצאו", מאמיתת אלא נמצאו לא לא 12. ("מצוי
ש 13במציאות" שכפי והיינו, הזהר הקדושֿברוךֿהוא ), ובלשון מצוי, בגדר שאינו עצמו, מצד :14הוא

הנמצאים, כל של  מציאותם את  שפועל ראשון" "מצוי להיות ובא נמשך הוא הרי סתימין ", דכל "סתימא
ביחד. (נסתר) מציאות ובלתי (נגלה) מציאות שישנם כך,

והנשמה  שהגוף בישראל, גם נמשך זה הרי ביחד, הם והנסתר הנגלה הקדושֿברוךֿהוא שאצל וכיון
אחת. מציאות הם ונשמה) (גוף והפנימיות שהנגלה בתורה, וגם אחת, מציאות הם

לעניננו: ובנוגע

כפי  - דתורה בנגלה גם מפורשת נשיאינו, רבותינו בדברי שנתבארה רש"י פירוש של החשיבות
ערוך' ב'שולחן .15שמצינו ש"הקורא תרגום, ואחד מקרא שנים הפרשה דקריאת לחיוב פעמים בנוגע ב' .

. רש"י פירוש עם הפרשה כל ולומד חוזר ג' ובפעם מפרש מקרא שהוא מהתרגום יותר מועיל זה הרי .
יותר".

רבינו ‚. פתגם ידוע הרי - הפשט דרך על כפשוטו, רש"י פירוש שבלימוד החשיבות גודל על ונוסף
התורה 4הזקן  פנימיות תורה", של "יינה גם יש התורה על רש"י של 16שבפירוש ש"יינה שאף והיינו, ,

הפשט  דרך על רש"י בפירוש דוקא מתגלה זה הרי שבתורה, הסוד לחלק ששייך ענין הוא .17תורה"
מודגש ולהעיר, - הענינים כל מתגלים דוקא שבו ובאופן דוקא, הפשט שבדרך החשיבות - זה שענין

בדרך  היתה ההשתדלות שעיקר שלפניֿזה כבזמנים (דלא דמשיחא בעקבתא האחרון, בזמן במיוחד
כו'). הפלפול

ריבוי 18ובהקדמה  כל את שמאחד הכלל את דבר בכל למצוא ההשתדלות את רואים האחרון שבזמן -
ועד  הכללים, גם ומתמעטים הולכים לזמן ומזמן עצמו), בפני ענין הוא פרט שכל באופן (ולא הפרטים

אחד" ושמו אחד "הוי' - אחד לכלל הח'19שמגיעים של הביטול על שמורה "אחד" שבתיבת וכהרמז ,
עולם) של (אלופו הא' אל העולם) רוחות (ד' והד' וארץ) רקיעים מלבדו"20(ז' עוד ש"אין באופן ,21.

לחדש" עתיד ותיק שתלמיד מה "כל שבתורה, הריבוי שכל - בתורה גם הוא ד"עלמות 22וכן באופן ,
מספר  האמוראים"23אין מימרות שהן ההלכות מלכות 24אלו המה ב"ששים נכלל זה הרי ששים 23, אלו ,
רז"ל 25מסכתות" כמאמר שבכתב, בתורה נכללת שבעלֿפה תורה שכללות כפי - יותר גדול לכלל ועד ,26

ועשרת  הדברות, בעשרת נכללת שבכתב תורה שכללות - מזה ויתירה באורייתא", רמיזא דלא מידי "ליכא
להמבואר  ועד "אנכי", - הראשונה בתיבה נכלל הראשון והדיבור הראשון, בדיבור נכללים גופא הדברות

הבעלֿשםֿטוב  עולם).27בתורת של לאלופו (שרומזת ד"אנכי" א' באות כלולים הענינים שכל

היום: בהתחלת ומיד תיכף יהודי אצל שישנו הראשון בענין נכללים הענינים שכל - האדם ובעבודת
כו'", לפניך אני "מודה

אינוֿיהודי  גם עוסק שבהם כו', וזריעה חרישה העולם, בעניני לעסוק הולך כאשר שגם והיינו,
רק  היא העולם בעניני התעסקותו סיבת כי לפניך", אני ל"מודה חסֿושלום בסתירה זה אין להבדיל,
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נא 12) ע' וש"ס הרמב"ם על הדרנים - מנחם תורת ראה
ועוד. ואילך.

פנ"ז.13) ח"א מו"נ
תקו"ז 14) א. רפח, ח"ג ב. קסה, ב. קמו, ח"ב א. קכג, ח"א

ועוד. א). (יז, בהקדמה
וש"נ.15) ס"ב. סרפ"ה או"ח אדה"ז
ע"פ 16) מובנים שאינם רש"י בפירוש ענינים כמה שיש ועד

התורה. פנימיות ע"פ דוקא אלא נגלה,
(17- מנחם (תורת בתחלתה נח ש"פ שיחת גם ראה

ואילך). 192 ע' חמ"א התוועדויות
וש"נ.18) .224 ע' חל"ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

ט.19) יד, זכרי'
וש"נ.20) ס"ו. סס"א או"ח אדה"ז שו"ע ראה
לה.21) ד, ואתחנן
(22.252 ע' חי"ט בלקו"ש הנסמן ועוד. ב. יט, מגילה ראה
ח.23) ו, שה"ש
עה"פ.24) שהש"ר וראה ג. מט, פרשתנו בתו"א כ"ה
שם.25) שהש"ר וראה ב. שם, בתו"א כ"ה
ישנים26) תוס' ובפרש"י. א ט, תענית זח"ג ראה א. לח, יומא

א. קה, זו"ח א. רכא,
(27- מנחם תורת גם וראה ד. כג, יוסף פורת בן ראה

וש"נ. .273 ע' חל"ח התוועדויות
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הציווי  במכילתא 28בגלל כדאיתא תעשה", אשר בכל אלקיך ה' "מצות 29"וברכך היא עצמה שהעשיה
וזורע" העולמים בחי ש"מאמין באופן היא גופא העולם בעניני ההתעסקות וגם ,30עשה",

"ויברכהו - כאשר דוקא הנה כו', התבואה וצומחת גשם ויורד זורע כאשר שגם במוחש שרואים וכפי
. ש"וימצא באופן מרובה להצלחה זוכה אזי .ה'" ההיא "בארץ גם שערים", מאה ההיא",. בשנה .

קשה" והשנה קשה .31"שהארץ

ובסופו  בלימודה, ביותר להתייגע אדם יכול שלפעמים, הטבע, חכמת בלימוד גם רואים ועלֿדרךֿזה
כו'), זה על שהתפלל (כיון דשמיא סייעתא לו כשיש ולפעמים, נכונה, אינה שמסקנתו לו יאמרו דבר של
טיב  בעיקר שנוגע הטבע, שמצד ההנהגה היפך שזהו אף זמן, במיעוט פחותה ביגיעה להצליח יכול

בדבר  שמשקיע והיגיעה והזמן האדם, -כשרונות

גו'" אֿל כבוד מספרים "השמים שכתוב כמו אלקות, מגלה גופא העולם שמציאות גם "כי 32ומה ,
גו'" שמיך העלם 33אראה מלשון הוא ש"עולם" שאףֿעלֿפי והיינו, באופן 34, הטבע, בחוקי מוגבל והוא ,

אלקות  רואים אזי כו', היטב מתבוננים כאשר מכלֿמקום, הטבע, מן שלמעלה לגילוי מקום בו שאין
האמיתית  שהמסקנא מזה יחשוש ולא בתחילה, אצלו שהונח מה בגלל לנצח יתעקש שלא (ובלבד במוחש

כו'). הקודמת הנהגתו את לשנות אותו תחייב

ענינים  מתגלים הפשט בחלק שדוקא האחרון בזמן מודגש התורה בלימוד גם הנה לכך, ובהתאם
כו' הסוד לחלק השייכים .35נעלים

***

בחסידות:„. ענין גם לבאר יש לעיל האמור עלֿפי
הבעלֿשםֿטוב  מאמר שלמעלה.36ידוע הפשיטות את "לוקחת" פשוט יהודי של שהפשיטות

לא  "קלאץֿקשיות" על שדוקא פעמים כמה וכמדובר - קושיא" קלאץ "א מתעוררת ַָָולכאורה
מתעכבים:

השלימות  את "לוקחת" בהידור מצוות ומקיים תורה לומד של שהשלימות - להיפך אומרים לא למה
כמאמר  דכולהו"?!37שלמעלה, שלימו הוא "אנת

השלימות ענין את להדגיש מתאים שלכאורה גם שהפשיטות xzeiומה כיון הפשיטות, ענין את מאשר
כו'. המעלות ריבוי כל של השלימות עם ביחד היא שלמעלה

המעלה  ענין מקום תופס ששם וגילויים, האורות בחינת מצד הוא ה"שלימות" שענין - הוא הענין אך
לא  ששם וגילויים, מאורות שלמעלה בבחינה מגיע ה"פשיטות" ענין ואילו כו'; החסרון ושלילת דוקא
אפשר  שאי בגלל רק הוא "פשיטות" התואר שגם ועד כו', חסרון או מעלה של הגדר כל מקום תופס

הענין. את לבטא יותר מתאים לשון למצוא

בחסידות  המבואר ש 38[ועלֿדרך בו שאין (שפירושו סוף" "אין לתואר גבול")בנוגע "בלי הגבלה, ום
גבול, דבלי הענין את גם לשלול אלא דוקא, הגבול ענין את לשלול הכוונה שאין - יתברך עצמותו על

יותר]. מתאים לשון למצוא אפשר שאי  מפני זה הרי גבול), בלי (שפירושו סוף" "אין שנקרא ומה
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יח.28) טו, ראה פ'
ובס'29) וישב, פ' שועב אבן יהושע ר' בדרשות הובאה

וש"נ. .20 הערה 245 ע' חי"ז לקו"ש וראה בלולה. מנחה
תורת 30) גם וראה סע"א. לא, שבת בתוס' הובא - ירושלמי

וש"נ. .443 ע' חל"ט התוועדויות - מנחם
ובפרש"י.31) יב כו, תולדות
ב.32) יט, תהלים

ד.33) ח, שם
ובכ"מ.34) ד. לז, שלח לקו"ת ראה
(35) הסיום ).l"endחסר
סקנ"ה 36) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה

וש"נ. ואילך.
ע"ב).37) ריש (יז, בהקדמה תקו"ז
קסח.38) ע' ריש תרס"ו המשך ראה
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הצדיק, כמו וגילויים, אורות של ענינים מחפש שאינו - פשוט יהודי של ב'פשיטות' הכוונה גם וזוהי
התורה  בלימוד ולדוגמא: קונו. רצון למלא רק רוצה אלא וגילויים, אורות עם קשורה עבודתו שכללות
רק  הוא לימודו אלא כו', ורבא אביי שבדברי העומק את להבין גם כולל וגילויים, אורות מחפש אינו -
האורות  בשביל לא הוא במצוה שההידור המצוות, בקיום ועלֿדרךֿזה תורה; תלמוד מצוות מצד
האורות  גם לו יש ממילא בדרך אזי כזה, באופן היא עבודתו וכאשר קונו. רצון למלא כיֿאם והגילויים,
המעלה  וזוהי  כו'. וצדקה לתפלה בנוגע ֿ דרךֿזה ועל ורבא, אביי שבדברי העומק את שמשיג והגילויים,

שלמעלה. ב'פשיטות' מגיעים שעלֿידיֿזה הפשיטות, בענין

בתניא ‰. שכתוב מה לבאר יש יכולת 39ועלֿפיֿזה "כפי - התורה בהשגת הדרגות לחילוקי בנוגע
למעלה": נפשו ושרש השגתו

שרש  הרי מובן: אינו - למעלה" נפשו ל"שרש בנוגע אבל שפיר; אתי - השגתו" יכולת "כפי בשלמא
יוכל  בגוף, בהתלבשות למטה נמצאת הנשמה שכאשר יתכן ואיך כו', הגבלות בלי הוא למעלה נפשו

למעלה?! נפשו שרש השגת כפי התורה לימוד להיות

כדי  הפשיטות, מצד אלא כו', והגילויים האורות מצד לא הוא התורה לימוד שכאשר הוא, הענין אך
למעלה". נפשו "שרש כפי הוא הלימוד אזי - העליון רצון למלא

.Â על רש"י שבפירוש המיוחדת המעלה גם מובנת - הפשיטות למעלת בנוגע שנתבאר מה ועלֿפי
" להיותו מקרא",eheytהתורה, של

להדגיש - אלא בזה, וכיוצא הרמב"ן פירוש הפירושים, שאר חסֿושלום לבטל הכוונה אין בודאי
הפשיטות  מעלת יש רש"י -שבפירוש

תורה". של "יינה גם כולל הענינים, כל רש"י בפירוש נכללים ובמילא

פרשת  ולומדים חוזרים שכאשר והיינו, חידוש, של באופן להיות צריך רש"י פירוש שלימוד ומובן,
כזה  שבאופן ובודאי חדשים, ענינים רש"י בפירוש מתחדשים אזי שנה, בכל רש"י פירוש עם השבוע

רש"י. פירוש עם חומש יום בכל שילמדו שתיקן הזקן, רבינו אצל רש"י פירוש לימוד היה

חסידות  בדרושי שמצינו וכפי חידוש, של באופן להיות צריך התורה דלימוד הענין שכללות 40וכמו

שניתוסף  באופן זה הרי  ובודאי בתורה, ועוסק שנה אלפים מג' יותר בגןֿעדן שיושב רבינו, למשה בנוגע
הפתגם  וכידוע חדֿפעמי, ענין הוא שמתןֿתורה למרות - וזאת כו', ויותר יותר יהיה 41בלימודו שלא

ג) סעיף (כנ"ל ב"אנכי" נכללו הענינים כל כי חסֿושלום, הפעם עוד .35מתןֿתורה

***

.Ê בפרטיות מתבטא - התורה בכללות שהוא כפי כו' והאחדות הפשיטות לענין בנוגע לעיל האמור
נאמרה  ופרטות כללות שהתורה הוא 42(כידוע השבת יום של ענינו גיסא, מחד כי השבת, בענין גם (

ומשפיע  השבוע ימי כל את השבת יום כולל זה, עם וביחד חול, לעניני שייכות ללא העילוי בתכלית
הרמב"ן  מדברי כמובן השבוע.43בהם, ימי בכל ועלֿדרךֿזה בשבת", ראשון יום "היום אמירת תוכן שזהו

פתגם ישנו גופא, השבת ליום ש heytובנוגע - השבת ענין כל את מו"ח שכולל כ"ק סיפור זהו
הצעירה  בתו אודות שפעם 44אדמו"ר הולדתה), יום הוא זה השבתֿקודש וביום השם, קידוש על (שנהרגה

הענינים  כל את לעשות שצריכים השבת, ליום בנוגע נשמתוֿעדן, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק זקנה, לה אמר
הענינים  כל לעשות ביכלתה שיש והשיבה, שבת, לשם להיות שצריך השינה, ענין גם כולל שבת, לשם

כך... על אונטערנעמען") ("זיך להתחייב יכולה שאינה שבת, לשם השינה ענין מלבד שבת, לשם
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רפ"ד.39)
וש"נ.40) רכה. ע' אייר סה"מ - מנחם תורת ראה
וש"נ.41) .102 ע' ריש ח"מ התוועדויות - מנחם תורת ראה
וש"נ.42) .51 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

ח.43) כ, יתרו
גם44) ראה - הי"ד שיינא מרת -הרבנית מנחם תורת

וש"נ.התוועדויות  ואילך. 6 ס"ע ח"ג
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סתם  סיפור זה שאין אדמו"ר 45ומובן, כ"ק אודות מדובר שהרי - לנכדתו סבא בין דוֿשיח אודות
דעהו" דרכיך ד"בכל באופן היתה הנהגתו שכללות כללית, נשמה בישראל, נשיא אפילו 46נשמתוֿעדן, ,

החול, נשמתו בימות אדמו"ר כ"ק דיבר מעמד שבאותו ובפרט השבתֿקודש, ביום ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
גודל אודות שאמרֿעדן שהדברים כך כו', הדיבור לענין בנוגע השבת ביום שצ"ל הם הזהירות לנכדתו

ישראל, של לטובתם לדאוג הוא ישראל נשיא של שענינו לכך (בהתאם לרבים הוראה וגם והוראה, לימוד
שבת. לשם להיות צריך השינה ענין שגם - זאת) סיפר אדמו"ר וחמי מורי קדושת שכבוד מזה גם וכמובן

.Á:בזה והענין
שוה  שבהם הדברים ג' כמו באדם, תחתון היותר הענין זה הרי - עצמו מצד שהוא כפי השינה ענין

לבהמה  שוים 47אדם הם והרגל הראש השינה שבעת במוחש שנראה וכפי בבהמה.48, כמו ,

כו' לעולם מועד "אדם שהרי השינה, בעת גם עצמו על הבית בעל להיות אדם צריך ואףֿעלֿפיֿכן,
ישן" בין ער להכנס 49בין שלא עצמה על לשמור יודעת ערה, שבהיותה בבהמה, כמו  ולא (כפי , לאש

נורמלית  אינה נחשבת לאש שנכנסת שבהמה  השינה.50שמצינו בעת שייך זה אין אבל בזה, וכיוצא ,(

כו' חיים לה ושואבת למעלה הנשמה עולה השינה שבעת שמצינו - מזה שלפעמים 51ויתירה ועד ,
במשך  בהם שנסתפק בענינים תורה חידושי לו מתגלים למעלה, עולה כשהנשמה השינה, בעת דוקא הנה

.52היום 

בנוגע  ויגיעה עבודה גם כולל השינה, קודם היום, במשך ויגיעה בעבודה צורך יש זה בשביל אמנם,
בשבת" יאכל שבת בערב שטרח "מי בענין [וכמו גופא השינה שבת 53לענין בערב בטירחא די שלא ,

ליהודי  המתאים באופן תהיה שהשינה - השבת] יום עבור בטירחא צורך יש אלא  עצמו, שבת ערב בשביל
אופן"). אידישן א ַ("אויף

השינה  גם יכולה המתאימה, העבודה הקדמת שעלֿידי - דשבת לשינה בנוגע גם מובן ועלֿדרךֿזה
שבת. לשם להיות

.Ë שאינה בתו, של המענה אודות גם אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד שסיפר מה ולבאר להוסיף ויש
לנו? נוגע זה מה דלכאורה, שבת, לשם תהיה השינה שגם להתחייב יכולה

בזה: והביאור

עדיות  במסכת במשנה האדם 54איתא יאמר שאם לבטלן, המרובין, בין היחיד דברי מזכירים "למה :
דבריו). (ונדחו שמעת" פלוני איש כדברי לו, יאמרו מקובל, אני כך

דידן: בנדון ועלֿדרךֿזה

שכבר  לו, יאמרו - שבת לשם השינה שתהיה שייך שלא ויטען באמריקא הדר יהודי יבוא כאשר
תבע  ואףֿעלֿפיֿכן, אדמו"ר, וחמי מורי קדושת כבוד של בתו עלֿידי זו סברא בליובאוויטש ַנאמרה
לשם  להיות צריכה השינה שגם - בתֿמצוה קודם בהיותה עוד - נשמתוֿעדן אדמו"ר קדושת כבוד ממנה

שבת!

.È:בזה להוסיף ויש
באה  השאלה, על ונוסף - שבת לשם השינה ענין להיות יכול כיצד השאלה: שנשאלת העובדה עצם
כיצד  הוא דואג ובמילא כו', זה על מעוררים לא וגם שכל, עלֿפי זאת מסבירים שלא כך על הטענה גם

הפועל. אל הדבר את להביא שיוכל לו שמסייעים פועל זה הרי - זאת לקיים יוכל
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וש"נ.45) .38 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ו.46) ג, משלי
ובתוס'.47) רע"א טז, חגיגה
וש"נ.48) .292 ע' חל"ה התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ע'49) ח"א תער"ב המשך וראה (במשנה). סע"א כו, ב"ק

צא.
כב,50) שם הב'). (פירוש ובפרש"י (במשנה) ב סא, שם ראה

שם. ובסמ"ע רסשפ"ג חו"מ שו"ע והי'. ובתוד"ה ע"ב ריש
שם. ובסמ"ע סוסתי"ח

ט.51) פי"ד, ב"ר
וש"נ.52) .53 ע' חל"ד התוועדויות - מנחם תורת ראה
סע"א.53) ג, ע"ז
(וברע"ב).54) מ"ו פ"א
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השבוע  בפרשת שכתוב מה אל 55ועלֿדרך שועתם ותעל ויזעקו העבודה מן ישראל בני "ויאנחו
"השופט  זאת לולי וכי האנחה, בענין הצורך מהו מובן: אינו דלכאורה - יעשה 56האלקים" לא הארץ כל

מורי  קדושת כבוד וכפתגם זאת, ופועלים מעוררים האנחה עלֿידי שדוקא הוא, הענין אך - משפט"?!
אדמו"ר  לצדיקים 57וחמי בנוגע דידן, בנדון ועלֿדרךֿזה עילאה". תשובה איז קרעכץ אידישער "א :ַ

לבוראם" הוא 58ש"דומין הרי שבת, לשם תהיה שלו שהשינה שייך כיצד והטענה השאלה שעלֿידי -
כו'. לו שמסייעים פועל

נאמר  זה שעל - הגלות ענין לכללות בנוגע הוא -59וכן וכו' נסיונות ויש בגלותא", ישנה "אני
שכאשר  מצרים, ביציאת כמו הגאולה, את פועלים כו', הגלות קושי על ("קרעכץ") ה"אנחה" שעלֿידי

האלקים". אל שועתם "ותעל אזי ויזעקו", העבודה מן ישראל בני "ויאנחו

כו', בנסיונות שעומדים ישראל בני מעבודת הגלות בזמן להקב"ה שיש התענוג גודל שלמרות והיינו,
הגאולה  את להביא רוצה אינו זה שבגלל כך, כדי שבאה 60עד יהודי של אנחה מגיעה כאשר הנה -

דלמעלה  התענוג על מוותרים אזי הנשמה, הגאולה,61מפשיטות אל הגלות מן ישראל בני את ומוציאים ,
טפחים. מעשרה למטה

לחיים ]. שיאמרו מה"פגישה " להאורחים ציוה  שליט"א אדמו"ר [כ "ק 

***

.‡È:השבוע בפרשת רש"י פירוש לבאר סוףֿסוף מגיעים - הנ"ל ההקדמה כל לאחרי
הפסוק  על בפרש"י חזר 62הביאור בשמותן, בחייהן שמנאן "אףֿעלֿפי ישראל", בני שמות "ואלה

שנאמר  ובשמותם, במספר ומכניסן שמוציאן לכוכבים שנמשלו חבתן להודיע במיתתן, המוציא 63ומנאן
הקדמה  בתור שבא נפש, דשבעים המספר הזכרת על (לא שקאי - יקרא" בשם לכולם צבאם במספר

אותם" הארץ ותמלא גו' וישרצו "פרו - כזה מועט שממספר החידוש את הזכרת 64להדגיש על אלא) ,
וביתו"mpipnaוגםmzenyaהשבטים "איש לכוכבים",62- "שנמשלו לפי שזהו השבטים, י"ב כל של

ענינו  על שמורה - ושמות שבהם, המשותפת הנקודה על שמורה - מנין ענינים: בשני מתבטאת שחיבתם
והחיבה  בכולם, ששוה היהדות נקודת שמצד החיבה ישראל: בבני ועלֿדרךֿזה אחד. כל של הפרטי

מישראל  אחד שבכל המיוחדת המעלה ונדפס 65שמצד שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה -
בתחלתו. ו חלק שיחות בלקוטי

***

.·È.'גו ישראל בני שמות ואלה דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.‚È:הדברים נקודת רק להזכיר יש הזמן קוצר מפני הנה - הפרשה בסיום רש"י לפירוש בנוגע
- ישלחם חזקה ביד "כי רש"י: מפרש מארצו", יגרשם חזקה וביד ישלחם חזקה ביד "כי הפסוק על
ולא  יגרשם, ישראל של כרחם על - מארצו יגרשם חזקה וביד ישלחם, עליו שתחזק החזקה ידי מפני

אומר  הוא וכן צידה, להם לעשות וגו'".66יספיקו לשלחם למהר העם על מצרים ותחזק
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כג.55) ב,
כה.56) יח, וירא
ס"ע57) ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק (נעתק ראה תקנא

תמוז). ג יום" ב"היום
ועוד.58) ג. פ"ד, רבה רות ח. פס"ז, ב"ר
א.59) צה, זח"ג
וש"נ.60) רנט. ע' תרצ"א סה"מ ראה
מתוך 61) - באמרו זה, בענין האריך שליט"א אדמו"ר כ"ק

שיוציאו  - תומ"צ יקיימו שבנ"י רוצים למעלה; רוצים מה בכי:
כו'. הגלות מן אותם

פרשתנו.62) ריש
כו.63) מ, ישעי'
ז.64) שם,
גם65) התוועדויות ראה - מנחם וש"נ.תורת בתחלתו. ח"מ
לג.66) יב, בא
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ענינים,67והפירושהפשוטבזה  -דכיוןשבפסוקנאמר"בידחזקה"ב'פעמים,עלֿכןֿצריךֿלומר,שישכאןב'
שכתוב  ומה פרעה, על  שתחזק הקב"ה של החזקה היד על קאי ישלחם" חזקה ש"ביד רש"י  מפרש ולכן

כו'. כרחם על לשלחם ישראל על שתחזק פרעה של החזקה היד על קאי מארצו" יגרשם חזקה "וביד

להבין: צריך אך

הספיק א) שלא מה להביא לו היה לכאורה - צידה" להם לעשות יספיקו ש"לא רש"י מביא מדוע
רש"י: שמביא הפסוק תוכן (שזהו ממצרים ביציאה המהירות גודל על מורה זה שענין להחמיץ, בצקם

העם על מצרים כשיוצאים xzeiלשלחם")xdnl"ותחזק כי צידה, להם לעשות הספיקו שלא מה מאשר
מים" ואין לחם "אין שבו מקום הגברים,68למדבר, ריבוא ששים ישראל, בני כל עבור צידה להכין וצריך ,

ואילו  זמן; ריבוי שדורש דבר זה הרי כו'), המקנה ריבוי עבור מזון להכין צריך (וגם וטף מנשים לבד
מיל  הילוך כדי רק זה הרי להחמיץ בצקם הספיק שלא רגעים 69מה כ"ד או רגעים, י"ח אופן 70- ובכל ,

לדרך?! צידה הכנת של הזמן שיעור מאשר יותר גדולה במהירות זה הרי

"וישא  לשלחם": למהר העם על מצרים "ותחזק הפסוק בהמשך נתפרש זה שענין - יוקשה 71וביותר

יחמץ"! טרם בצקו את העם

אל ב) באתי ומאז גו' הזה לעם הרעותה "למה משה טענת על הקדושֿברוךֿהוא משיב זה בפסוק
עמך" את הצלת לא והצל הזה לעם הרע בשמך לדבר "עתה 72פרעה הקדושֿברוךֿהוא: משיב זה ועל ,

וגו'". חזקה ביד כי לפרעה אעשה אשר תראה

כיצד  מובן: אינו - ישראל" של כרחם "על פירושו מארצו" יגרשם חזקה ש"ביד רש"י לדברי אך
-הקדושֿברוךֿהוא השיב מארצו" יגרשם חזקה ש"ביד באמרו גו'", הרעותה "למה משה טענת על

אודות  בשמך" לדבר פרעה אל באתי ש"מאז להקב"ה בטענה בא רבינו משה אדרבה: הרי דלכאורה,
מהגלות  לצאת יותר קשה ונעשה הגלות תוקף שנתגבר היינו, הזה", לעם "הרע אומר 73הגאולה, זה ועל ;

הגלות מן שהיציאה הקדושֿברוךֿהוא xzeiלו cer dyw didz בניֿישראל את לגרש שיצטרכו כך, כדי עד ,
כרחם"?! "על ממצרים

"ג) מארצו", יגרשם חזקה ש"ביד הפרשה, l`xyiסיום ly mgxk lr עם לכאורה מתאים אינו - "
טוב?74הכלל  בדבר לסיים שיש

.„È:בזה הביאור לומר ויש
מענה קושי הקדושֿברוךֿהוא בתוכן התגברות על קושיא יש שאצלו שבגלל - גם נכלל למשה,

התגברו  ישתלשל מזה כתוצאה הנה מארץ הגלות, לגרשם צורך שיהיה עד ישראל, בני אצל הגלות ענין ת
כרחם"! "על מצרים

דברי כי, - למשה תוכחה דברי לאמירת (רק) בזה הכוונה אין בהתחלת אך מקומם למשה , תוכחה
אל אלקים  "וידבר נאמר שבה  וארא, אתופרשת  "דיבר רש"י וכפירוש לדבר htynמשה", שהקשה על

. דאבדין על "חבל באמרו, הזה", לעם הרעותה למה .ולומר האבות ואתה . מדותי, אחר הרהרו לא .
הרעותה" למה אלא75אמרת - טוב בדבר לסיים צריך שבה פרשתנו, בסוף ולא ,aiydl למה" הטענה על

גו'": הרעותה

לפרעה", אעשה אשר תראה "עתה אףֿעלֿפיֿכן, אבל הגלות, תוקף התגבר שאכן אמת הן
ישלחם", פרעה) על שתחזק החזקה ידי (מפני חזקה "ביד שסוףֿכלֿסוף
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ועוד.67) כאן. והגו"א הרא"ם פי' גם ראה
ה.68) כא, חוקת
וש"נ.69) ס"ט. סתנ"ט או"ח אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ.ראה70) ס"י. שם
לד.71) שם, בא
כבֿכג.72) ה, פרשתנו

הקב"ה73) יוכל איך נוספת: "ערות ברשימה - למצרים לירד
אפילו שאסור בא הארץ", כט. ט, וארא פרש"י (ראה בה להתפלל

בנ"י?! את משם ולגאול - א) יב,
ועוד.74) איכה. סוף פרש"י ראה
ט.75) ו, וארא פרש"י
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כרחם  (על חזקה ש"ביד עד כך כל הגלות התגברות שתהיה שאף ישראל, לבני בנוגע ועלֿדרךֿזה
הרעותה", "למה משה מקושיית כתוצאה ישראל בני אצל שישתלשל (כפי מארצו" יגרשם ישראל) של
ואףֿעלֿפיֿכן  צידה", להם לעשות יספיקו ש"לא ובאופן ממצרים, ישראל בני יצאו בפועל הנה - כנ"ל)

ב  אמונה מתוך .הקדושֿברוךֿהוא יצאו

את להדגיש אינה רש"י כוונת onfdכלומר: zexidn,כן דאם - כרחם על ממצרים ישראל גורשו שבה
להדגיש  אדרבה, אלא - י"ג) סעיף (כנ"ל יחמץ" טרם בצקו את העם "וישא שכתוב מה להביא צריך היה

l`xyiאת ly ogay מתוך ממצרים יצאו מכלֿמקום, כרחם", "על ממצרים לגרשם צורך שהיה שלמרות ,
להם" עשו לא צידה ש"גם בכך ביטוי לידי שבאה בהקדושֿברוךֿהוא "מגיד 76אמונה רש"י: כפירוש ,

נאמר  זה ועל והלכו", האמינו אלא צידה, בלא למדבר נצא היאך אמרו שלא ישראל, של "זכרתי 77שבחן
. נעוריך חסד זרועה".לך לא בארץ במדבר אחרי לכתך .

כרחם", "על ממצרים לגרשם שצריכים ומצב במעמד נמצאים ישראל בני כאשר גם כי, - הדבר וטעם
למהוי, כדבעי היא שלהם הפנימיות הרע הרי יצר דעם ("מ'גיט הרע היצר את קצת לוחצים כאשר ולכן,

קוועטש"), כו'א הפנימיות מתגלה .78אזי ַ

מצרים, קליפת שבירת תהיה דבר של שבסופו - וגו'" תראה "עתה למשה: הקב"ה מענה תוכן וזהו
של החזקה ידו התגלות על הקדושֿברוךֿהוא עלֿידי גם הדבר יפעל ממילא ובדרך מצרים, על שתחזק

כו'. ישראל בני

לשלחם  למהר העם על מצרים "ותחזק רש"י) שמביא (בפסוק שכתוב מה גם לבאר יש ועלֿפיֿזה
שמיהרו  מהמצריים ישראל בני התפעלו למה מובן: אינו דלכאורה - מתים" כולנו אמרו כי הארץ מן
של  החזקה ידו (התגלות המצריים אצל אלקות שהגילוי הוא, הענין אך - הארץ?! מן לשלחם

לשלחם הקדושֿברוךֿהוא  ממהרים עצמם שהמצריים בראותם ישראל, בני על גם ממילא בדרך פעל ,(
הארץ. מן

נקבע  שכך לפי זה הרי - ישראל בני אצל ועלֿידם המצריים, אצל תחילה נפעל זה שענין לכך והסיבה
ישלחם הקדושֿברוךֿהוא עלֿידי מצרים) על שתחזק החזקה ידי (מפני חזקה ביד "כי בתורה:

מארצו". יגרשם ישראל) של כרחם (על חזקה וביד (ועלֿידיֿזה)

.ÂË:מישראל ואחד אחד לכל הוראה למדים ומזה
הגלות  התגברות ישראל בני אצל נשתלשל הגלות, קושי אודות משה מטענת שכתוצאה לעיל מהאמור
מצוות  מקיים שהנני בכך די אדם: יאמר שאל ללמוד, יש - כרחם על מצרים מארץ לגרשם שיצטרכו עד

העיקר" ש"הוא בפועל, במעשה ישראל) למנהגי ועד ומדרבנן ולקיים 79(מדאורייתא להוסיף לי ולמה ,
כאשרxecidaמצוה כי, -`ed יכול מזה הנה כו', וחיות הידור ללא בלבד, במעשה המצוה בקיום יסתפק

המצוות zexecami`adלהשתלשל בקיום חסֿושלום צורך שאין שיטענו כאלו שיהיו - כו' הנכדים אצל -
כלל!

של  כרחם "על מהגלות יציאה של ומצב המעמד לשלילת בנוגע הוראה ללמוד יש ועלֿדרךֿזה
ישראל":

לו  מניחים שבה דמוקרטית במדינה חי הוא - הגאולה? בענין הצורך מהו שטוענים: כאלו ישנם
תפוז  ב"מנהטן"; לו יש - "קאמּפיוטער" צריך: שהוא מה כל לו ויש מפריע, באין ולהתפלל ָללמוד

ב"ברוקלין"!... לו יש - ישיבה ואפילו ב"לאסֿאנדזשעלעס"; לו יש - ארענדשז") גוטן ("א ַַָָמשובח
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לט.76) יב, בא
שם.77) בפרש"י הובא - ב ב, ירמי'

ספ"ב.78) גירושין הל' רמב"ם גם ראה
מי"ז.79) פ"א אבות



d"kyz'dכ ,zah `"k ,zeny zyxt zay zgiy

ב"טעקסעס" בארצותֿהברית, אחת שבמדינה בשעה בה - ישראל" "ארץ את צריך הוא מה בשביל
ישראל!... ארץ של השטח כל את  פעמים כמה ("איינּפאקן") לקפלֿלארוז יכולים ַַלמשל,

ביכלתו  יש - ארה"ב יליד הוא ואם "סענאטאר", להיות ביכלתו יש (בארה"ב) כאן שבהיותו גם ַָומה
"ּפרעזידענט"! אפילו להיות

("א  תחזוקה תפקיד בעל גוי או בלבד, אחד דולר אפילו מקום תופס היה זקנו אצל אם עצמך: ַוהגע
תפקיד  או דולר, מליון של סכום מקום לתפוס יכול שאצלו עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי - ָדזשענעטאר")

ל"ּפרעזידענט". עד "סענאטאר" הלבן", ב"בית או ַַָב"סענאט"

הוא  - ישראל לארץ אותו ויביאו הדולרים, וממליוני שלו מהמשרד אותו שיקחו לו חסר מה כן, ואם
שלו! ה"מלוכה" כל עם כאן להשאר מעדיף

ובכן:

ל  להודות צריך כו',הקדושֿברוךֿהוא בודאי הטוב כל על

לתמוך  בשביל הכסף את לנצל ולדוגמא: וקדושה, יהדות עניני עבור זאת לנצל להשתדל וצריך
בזה; וכיוצא בבתיֿספר, התפילה ענין להנהיג בשביל הממשלתי תפקידו את לנצל או בישיבות,

בגלות, שנמצאים לדעת צריך זה, עם ביחד אבל,

רז"ל - כמאמר כבוד, של בדרך למצרים שירדו שאף מצרים, בגלות אבינו 80כמו יעקב היה "ראוי
"במיטב  אותם הושיבו גופא ובמצרים כו'", אלא הגולים) כל (כדרך ברזל של בשלשלאות למצרים לירד

גלות 81הארץ" של ומצב מעמד זה היה זאת בכל הרי ,-

הגאולה. אל הגלות מן לצאת והחפץ הרצון להיות וצריך

גו'" מצרים מארץ צאתך וכמ"ש 82ו"כימי לשלחם", למהר העם על מצרים ד"ותחזק באופן לא אבל ,
תלכון" לא ובמנוסה תצאו בחפזון לא תושעון"83"כי ונחת "בשובה אלא בקרוב 84, צדקנו, משיח בביאת ,

ממש.
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ו.81) מז, ויגש
טו.82) ז, מיכה

יב.83) נב, ישעי'
טו.84) ל, שם
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ב"טעקסעס" בארצותֿהברית, אחת שבמדינה בשעה בה - ישראל" "ארץ את צריך הוא מה בשביל
ישראל!... ארץ של השטח כל את  פעמים כמה ("איינּפאקן") לקפלֿלארוז יכולים ַַלמשל,

ביכלתו  יש - ארה"ב יליד הוא ואם "סענאטאר", להיות ביכלתו יש (בארה"ב) כאן שבהיותו גם ַָומה
"ּפרעזידענט"! אפילו להיות

("א  תחזוקה תפקיד בעל גוי או בלבד, אחד דולר אפילו מקום תופס היה זקנו אצל אם עצמך: ַוהגע
תפקיד  או דולר, מליון של סכום מקום לתפוס יכול שאצלו עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי - ָדזשענעטאר")

ל"ּפרעזידענט". עד "סענאטאר" הלבן", ב"בית או ַַָב"סענאט"

הוא  - ישראל לארץ אותו ויביאו הדולרים, וממליוני שלו מהמשרד אותו שיקחו לו חסר מה כן, ואם
שלו! ה"מלוכה" כל עם כאן להשאר מעדיף

ובכן:

ל  להודות צריך כו',הקדושֿברוךֿהוא בודאי הטוב כל על

לתמוך  בשביל הכסף את לנצל ולדוגמא: וקדושה, יהדות עניני עבור זאת לנצל להשתדל וצריך
בזה; וכיוצא בבתיֿספר, התפילה ענין להנהיג בשביל הממשלתי תפקידו את לנצל או בישיבות,

בגלות, שנמצאים לדעת צריך זה, עם ביחד אבל,

רז"ל - כמאמר כבוד, של בדרך למצרים שירדו שאף מצרים, בגלות אבינו 80כמו יעקב היה "ראוי
"במיטב  אותם הושיבו גופא ובמצרים כו'", אלא הגולים) כל (כדרך ברזל של בשלשלאות למצרים לירד

גלות 81הארץ" של ומצב מעמד זה היה זאת בכל הרי ,-

הגאולה. אל הגלות מן לצאת והחפץ הרצון להיות וצריך

גו'" מצרים מארץ צאתך וכמ"ש 82ו"כימי לשלחם", למהר העם על מצרים ד"ותחזק באופן לא אבל ,
תלכון" לא ובמנוסה תצאו בחפזון לא תושעון"83"כי ונחת "בשובה אלא בקרוב 84, צדקנו, משיח בביאת ,

ממש.
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(ובפרש"י).80) ב פט, שבת
ו.81) מז, ויגש
טו.82) ז, מיכה

יב.83) נב, ישעי'
טו.84) ל, שם

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג טבת, ה'תשי"א 

ברוקלין

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצצ"ב וכו' מוהר"מ שי' שד"ר

שלום וברכה!

במענה על מכתביו,

...הכניסה למדינתו בהקדם. ותימה שלא מזכיר מאומה עד"ז. ונא להודיעני בחוזר.

)ג( הפ"נ ע"ד משפחת... אקרא בע"ה על הציון הק'. ומטובו לברר, באופן המתאים, אם שומרת 

טהרה כדבעי, ואם לא היו בנישואיהם ענין של נגיעה בכבוד בת ישראל מצדו וכיו"ב, ונא להודיעני עד"ז.

)ד( מטובו להודיע מבריאות התלמיד משה בן פריחא שי'.

המשך בגמוד ומו



כי

      
מאידית - -תרגום

. הבאים ישראל  בני שמות  "ואלה  הפסוק  על 
במדרש מצרימה " איתא  , ישראל גאולת  שם  "על 

כאן" שם נזכרו כל  איך  המדרש  מבאר  ובהמשך  .
לגאולה . קשור  השבטים ) (י"ב  ישראל " מ "בני

מדובר  מצרימה " ב "הבאים  ביאור : ודרוש 
כמסופר  מצרים , בגלות  בנ"י ירידת  אודות  בפשטות 
רב  זמן לאחרי ורק  והפרשיות , הכתובים  בהמשך 
ולא  בפרשתנו לא  (כמסופר  ממצרים  הגאולה  היתה 
הפרשה  באמצע  אלא  וארא ) -) שלאחרי' בפרשה 
המדרש  אומר  איך  כן, ואם  בא )); (בפ ' שלאחרי'

שם  נזכרוש "על  להיפך "ישראל  בדיוק  ,
"כאן"?! המדובר  מצרימה " מ "הבאים 

איתא  במדרש  אחר  ממצרים במקום  שהגאולה  ,
. "בשביל  ראובן היתה  שמם , את  שינו שלא  .

יש  דעפ "ז סלקין". ושמעון ראובן נחתין ושמעון
שב "אלה  מצרימה "לומר  הבאים  ישראל  בני

ממצרים  בנ"י נגאלו שבגללה  הזכות  גם  מודגשת 
להפירוש  בסתירה  ואי"ז שמם "). את  שינו ("שלא 
כי  בגלות ), (הירידה  מצרימה " ב "הבאים  הפשוט 

לטעם  בלבד  רמז זהו בנ"י כאן נגאלו
כשהי' מהתחלתה  החל  הגלות , שבמשך  - ממצרים 
ישראל ", בני שמות  "ואלה  אזי מצרימה ", "הבאים 
המדרש  לפי משא "כ  שמם "; את  שינו "שלא 

רק  שלא  נמצא , הנ"ל  שמות הראשון "ואלה 
זה , לאחרי זמן משך  הגאולה  באה  ישראל " בני

השמות  - מזו יתירה  אלא  שנה , ועשר  מאתיים 
שם  "על  כאן כלומר ,נזכרו ישראל ",

קאי  מצרימה " הבאים  ישראל  בני שמות  ש "ואלה 
הענין  לפשטות  בסתירה  לכאורה  שזהו הגאולה , על 

בגלות . הירידה  מצרימה ", ד "הבאים 

ה  פירוש  לפי להבין: צריך  שם גם  ש "על  מדרש 
נמצא  אם  אפילו הרי כאן", נזכרו ישראל  גאולת 
גאולת  עם  קשור  מצרימה " "הבאים  איך  ביאור 
הפסוק ; זאת  מדגיש  מדוע  הסבר  דרוש  - ישראל 

אודות  כאן מדובר  למצרים .הרי

גם  כולל  ישראל " גאולת  שם  "על  מזו: יתירה 
האמור  במדרש  כמ "ש  לבוא , העתידה  הגאולה  -
ע "ש  "יוסף  לגאולה , יוסף  דשם  השייכות  בביאור 
ממלכות  ישראל  את  ולגאול  להוסיף  הקב "ה  שעתיד 

דכתיב  ממצרים , אותם  שגאל  כשם  והי'הרשעה 
מתחזקת  עפ "ז וגו'". ידו שנית  ה ' יוסיף  ההוא  ביום 
בגלות  הירידה  את  שמקשרים  בלבד  זו לא  השאלה :
אלא  מצרים , לגאולת  מצרימה ") ("הבאים  מצרים 
(שבאה  לבוא  העתידה  לגאולה  - גם  זאת  מקשרים 
לאחרי  ועאכו"כ  מצרים  יציאת  לאחרי זמן ריבוי
של  השייכות  מהי אחר : ובסגנון במצרים ). הירידה 
וטו"ב  בניו, וכל  דיעקב  (הירידה  מצרימה " "הבאים 
השכחה  זמן ולאח "ז בשלוה , ישיבה  שנים  (17)
הבה  אמרו ופרעה  מצרים  וחרטומי וכו', וכו'
גלות  מתחילים  שבנ"י עד  וכו', וכו' נתחכמה 

לבוא ?! העתידה  לגאולה  מצרים )

לכל  בנוגע  שזה  כמו - להבין יש  ע "ז ונוסף 
הוראה  מלשון תורה  וההוראה עניני הלימוד  מהו :

מצרימה " "הבאים  לאחרי שנים  אלפי עתה , מזה 
מצרים ? יציאת  ולאחרי

.: בזה ההסברה  נקודת  לומר  ויש 

- לאמיתתו הוא  מצרימה " ד "הבאים  הענין כל 
היא שבינתיים והירידה ישראל". "גאולת

 לא) היא  גופא  הירידה  בפנימיות , אבל  ,
אלא  מצרים , שבגאולת  העלי' ֿ מנת  ועל  בשביל  רק 
- עד  עצמה , והגאולה  מהעלי' חלק  (- מזו יתירה 
כך  ומשום  והשלימה . האמיתית  דגאולה  העלי'
הבאים  בנ"י שמות  "ואלה  על  המדרש  אומר 
כאן", נזכרו ישראל  גאולת  שם  "על  - מצרימה "

לבוא . העתידה  הגאולה  על  גם  שכוונתו
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פרשתנו.1) ריש
ה.2) פ"א, פרשתנו שמו"ר
כבר 3) שמותם שהרי  מיותרים אלו פסוקים שכל  לו "הוקשה

זה  ספר בריש הוזכרו שלכך  ודורש ויגש, ויצא בסדר מפורשים
שם). מהרז"ו (פירוש כו'" ממצרים ישראל  בגאולת שמדבר

יצאו 4) שבו שמות ואלה "ספר נקרא הספר שכל  להעיר
(ס"פ  הרמב"ן ובלשון ה) פ"ג , (ב"ר לאורה" מאפילה ישראל 

"ספר ".פקודי ):
וש"נ.5) ה. פל "ב, ויק"ר

יא.6) יא, ישעי '
ועוד .7) ח . יט , לתהלים רד "ק ראה



כב     

מצרימה " ד "הבאים  הענינים  שכל  ומכיון
בזמן  גם  זה , לאחרי גם  נמשכים  מצרים  וגאולת 

כמאחז"ל  - שם הזה  על  נקראו המלכיות  "כל 
יום  בכל  מצרים  יציאת  ומזכירין ,מצרים ",

ויום ו"בכל  יום  [וכל  ודור  אדם דור  חייב  [
[היום  יצא  הוא  כאילו עצמו את  ]לראות 

צריכים  זו בגלותנו שגם  מזה , למדים  - ממצרים "
האמיתית  הגאולה  ישראל ", "גאולת  את  להמשיך 

כדלקמן. והשלימה ,

. הביא בהקדים  זה  האחרונה ויובן במשנה  ור 
דברכות  קמא  בנוסח דפרק  גם  זאת  (שאומרים 

פסח ) של  הרי ההגדה  עזרי' בן אלעזר  ר ' "אמר  :
יציאת  שתאמר  זכיתי ולא  שנה  שבעים  כבן אני

שנאמר  זומא  בן שדרשה  עד  בלילות  מצרים 

ימי  כל  מצרים  מארץ  צאתך  יום  את  תזכור  למען
להביא  חייך  ימי כל  הימים  חייך  ימי חייך ,

הזה הלילות  העולם  חייך  ימי אומרים  וחכמים  ,
המשיח ". לימות  להביא  חייך  ימי כל 

הייתי  כבר  שנה  שבעים  "כבן רש "י: ומפרש 
יום  שיבה  עליו שבאת  ממש  זקן ולא  זקן נראה 
אלעזר  רבי ומינו מנשיאותו גמליאל  רבן שהעבירו
תפלת  בפרק  לקמן כדאיתא  נשיא  עזרי' בן

זה ".השחר  מקרא  זומא  בן דרש  היום  ואותו ,

לבעל דהמאמר בהשייכות ביאור וצריך
לכך המאמר  והשייכות  עזרי', בן אלעזר  רבי

היום  עם  בקשר  (או ביום  נאמרה  )שהמשנה 

לנשיא  ראב "ע  שמכיון שנתמנה  לומר  דמסתבר  ,
שנעשה  ביום  בתורה  זו בסוגיא  עסק  שראב "ע 

] בישראל  כנשיא  עבודתו עם  קשור  ה "ז נשיא ,
שהזמן  בענינים  התורה  בלימוד  הקדימה  חיוב 

אחד גרמא  לכל  בנוגע  הוא  שעד "ז לומר  ויש  ,
בענינים  שלו התורה  ללימוד  בקשר  ובפרט  מבנ"י

ראב "ע שהזמן לדברי השייכות  וכן גרמא ],
דוקא . שנה  שבעים  שנה ", שבעים  כבן אני "הרי

.:הענין וביאור 

והשבח  העילוי גודל  ביטוי לידי בא  במשנה 
ממצרים , יצאו שבנ"י לאחר  שגם  מצרים , דיציאת 

" מצרים  יציאת  דזכירת  החיוב  ישנו  ,"
בעולם  והן זומא ), בן (כדברי בלילות  והן בימים  הן

החכמים ) (כדברי המשיח  לימות  והן .הזה 

הוא  מצרים  יציאת  (זכירת ) כי - הוא  ע "ז הטעם 
חז  ועמוד  גדול  כו'""יסוד  ובאמונתנו בתורתנו ,ק 

הגאולה  ענין פתיחת  נתחדש  יצאו אז שבנ"י -
בעצם  ֿ חורין בני ונעשו עבדות  הם מגדר  ("עבדי

לעבדים " עבדים  נמשכת ולא  דפעולה  ובאופן ,(

לתמיד .

האדם  על ובעבודת  מורה  מצרים  יציאת  :
של  וגבולים  ממיצרים  האלקית ) (דנפש  היציאה 
ולהתאחד  להתקשר  בכלל , הזה  ועולם  הגוף  מאסר 
ענין  שזהו ומכיון ומצוות . תורה  ע "י הקב "ה  עם 
יום  את  "תזכור  לכן והיהדות , התורה  בכל  כללי
באופן  עד  חייך ", ימי כל  מצרים  מארץ  צאתך 
לראות  אדם  חייב  ויום  יום  וכל  ודור  דור  ש "בכל 

ממצרים " היום  יצא  הוא  כאילו עצמו .את 
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ד .8) פט "ז, ב"ר
שו"ע 9) ה"ג . פ"א ק"ש הל ' רמב"ם ב. יב, ברכות משנה

בפנים. לקמן וראה - ס"א. סז סי ' ק"ש הל ' או"ח  אדה"ז
ב.10) קטז, פסחים משנה
עם 11) הגש"פ וראה רפמ "ז. בתניא אדה"ז (ביאור) הוספת

תנש"א) קה"ת (בהוצאת תריח  ע' וביאורים מנהגים טעמים לקוטי 
בשוה"ג .

ב.12) יב,
וראה 13) ג . טז, ראה ספרי  שם. ברכות בתוספתא גם הוא וכן

ג . יג , בא מכילתא
ג .14) טז, ראה
שם.15) אדה"ז שו"ע ההגדה. בנוסח  כ "ה
וראה 16) זומא". בן דברי  "אלו כאן מוסיף שם ובתוספתא

שם. לתוספתא דוד  חסדי 
א.17) כח , ברכות
וש"נ.18) .349 ע' חי "ז לקו"ש ראה
מדברי19) אינם כו'" אומרים ש"וחכמים מפרשים באם דגם

(ולכן  אמירתו קודם מזה ידע וראב"ע זה לפני  ונאמרו ראב"ע,
החכמים  דברי  גילוי  הרי  כאן), תויו"ט  ראה זכיתי ", "ולא אמר
לנשיא. שנתמנה ביום ראב"ע שאמר מה ע"י  דוקא הי ' זו במשנה

.32 הערה לקמן וראה

הוא 20) וכו'" אומרים ש"וחכמים מפרשים באם ובפרט 
כן  שמוכיח  ,16 שבהערה דוד  חסדי  וראה בעצמו. ראב"ע מדברי 

הנ"ל . שבהערה התוספתא מלשון
סי "ד .21) סרמ "ו יו"ד  טושו"ע ה"ח . פ"ד  ת"ת הל ' רמב"ם
לחכמים 22) גם מפרשים שלכמה ,32 הערה לקמן וראה

לימות  יצי "מ  מזכירין זומא לבן וגם בלילות, יצי "מ  מזכירין
המשיח .
כא.23) מצוה חינוך 
(24.(164 (ע' פי "ב תש"ח  צאתך  כימי  ד "ה
סא.25) פרק מפראג ) (להמהר"ל  ה' גבורות ס'
א.26) י , ב"מ  נה. שם, מב. כה, בהר
(27.175 ע' ח "ה לקו"ש ראה
וראה 28) ובכ "מ . ואילך . ג  עא, יתרו תו"א וראה פמ "ז. תניא

ע' כו' טעמים לקוטי  עם ֿ ט .הגש"פ תשכח 
("בכל 29) דפסחים דהמשנה מפרש שם שבתניא אפ"ל  ואולי 

שצ"ל  דברכות דספ"ק המשנה משלימה כו'") חייב ודור דור
.(11 שבהערה הגש"פ (ראה יום בכל  יצי "מ  זכירת



כג      

ודרגות : שלבים  ג ' בזה  ישנם  ובפרטיות 

"בכל  מצרים  יציאת  מזכירין (א ) "
לאור  אלקים  ("ויקרא  ה ' אור  כשמאיר  ("הימים "):

כאילו יום " עצמו את  "לראות  בפשטות  צריך  ,(
לצאת  יהודי של  עבודתו ממצרים ", היום  יצא  הוא 

וגבולים . ממיצרים 

מצרים  יציאת  ש "מזכירין בזה , נוסף  חידוש  (ב )
 תזכור "למען מהפסוק  זומא  בן כדרשת  ,"

. חייך  ימי כל  מארמ "צ  צאתך  יום  חייך את  ימי כל  .
וחושך , דלילה  בזמן שאפילו הלילות " להביא 

בליל  אפילו מאיר , איננו ה ' יכולה כשאור  ,
מצרים ". "יציאת  להיות  צריכה  וגם 

יותר  עוד  מחדשים  החכמים  ימי (ג ) ש "כל  ,
חייך  ("ימי הזה  עולם  כל  על  נוסף  - כולל  חייך "

המשיח ". לימות  "להביא  - גם  הזה "), העולם 
כפול : בזה  שהחידוש 

- מצרים  יציאת  ד )זכירת  ב (דין חידוש  (1
שקאי  - חייך " ימי "כל  יצי"מ ) דזכירת  ש (החיוב 
כולל  - הזה  ובזמן הזה  בעולם  חייך " "ימי על 
ד "כל  יצי"מ  בזכירת  נכלל  שזה  עד  המשיח ". "ימות 

המשיח ). ימות  (קודם  הזה  בעולם  חייך " ימי

יותר : גדול  בזה  והחידוש 

אע "פ  (2( גאולה של  (במצב  המשיח  שבימות 
הגאולה  דזכירת  הענין לכאורה  שייך  אז לא  גם  ,

אע "פ  מזו: ויתירה  מצרים . יציאת  את  יזכירו
בערך  שלא  היא  והשלימה  האמיתית  שהגאולה 
אחרי' שאין גאולה  בהיותה  מצרים , לגאולת 

מן גלות  אעביר  הטומאה  רוח  "ואת  יהי' ואז ,
המיצרים הארץ " מכל  שלימה  וגאולה  יציאה  ,

היתה  מצרים  ויציאת  גאולת  משא "כ  וגבולים ,
כי  שלימה , גאולה  ולא  גלות , אחרי' שיש  גאולה 
(ולכן  בתקפו" הי' עדיין ישראל  שבנפשות  "הרע 

"כי  להיות  אעפ "כ העם ")הוצרך  -
המשיח . לימות  גם  יצי"מ  מזכירין

עבור  שזהו ראי' ה "ז יצי"מ , אז שיזכירו וכיון
גם  תפעל  שיצי"מ  והחידוש  המעלה  בגלל  - תועלת 

כדלקמן. אז,

.: בזה הביאור  לומר  ויש 

הגאולה , ענין כללות  נתחדש  מצרים  בגאולת 
מהגלויות  (גם  הגאולות  כל  על  הצינור  פתיחת 

העתידה  הגאולה  כולל  .שלאח "ז),

מצרים  יציאת  היתה  זכו, אילו מזו: יתירה 
ד "ה ' באופן גלות , אחרי' שאין שלימה  גאולה 
בשירת  אמרו שבנ"י כפי ועד ", לעולם  ימלוך 

בגאולה הים  ישראל  לארץ  מיד  אז נכנסים  היו כי ,
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ה.30) א, בראשית
(31. בלילה ע"ב: ריש סז, זח "ג  גם ראה וראה בגלותא. .

וראה  ב). (מט , תכ "א תקו"ז ב. רלח , א. כב, ח "ג  ב. קסג , זח "ב
.41 ע' ח "ז לקו"ש ד . צד , מג "א תו"א

מזכירין 32) ולכו"ע זומא, בן על  מוסיפים שהם הפירוש לפי 
במשמעות  רק הדין בגוף אינה פלוגתתם (וכל  בלילות יצי "מ 
הגש"פ  על  שמועה ביבין רשב"ץ ראה חייך ") ימי  "כל  הכתוב
ופנ"י צל "ח  א. קנח , פסחים מס' של "ה הגש"פ. על  פסח  זבח  כאן.
יז. ע' ומנהגים טעמים לקוטי  עם הגש"פ וראה ועוד . שם. ברכות
והפירוש  וש"נ. רא, ע' יצי "מ  זכירת ערך  תלמודית אנציקלופדי '
שהשתדלתי "אע"פ הוא זה פירוש לפי  זכיתי " "לא ראב"ע בדברי 
בכתוב  שנרמז הרמז לדעת זכיתי  לא החכמה אנשי  עם והתחברתי 
(פיה"מ  זומא" בן שדרשה עד  בלילה ציצית פרשת קריאת בחיוב

שם). ברכות להרמב"ם
גם  יצי "מ  מזכירין זומא) לבן (גם שלכו"ע מפרשים, ויש
ח "ו), התורה מן מצוה תיעקר לא בודאי  (שהרי  המשיח  לימות
ימי מ "כל  להלימוד  בנוגע רק הוא וחכמים זומא בן בין והחילוק
אנשי בתוס' (הובא שם ברכות לדוד  ושושנים הרמ "ז (קול  חייך "
רב  דבי  ספרי  שם. ברכות לתוספתא דוד  חסדי  שם). למשניות שם

שם). ראה לספרי 
שלימה  תורה וראה ועוד . שם. רשב"ץ (ראה הפירוש לפי  וגם
אם  להלכה פליגי  זומא ובן שחכמים ג ) אות מילואים חי "ב
שדעת  להכריע הכרח  אין (א) המשיח  לימות יצי "מ  מזכירין
אמר  שראב"ע מפרשים באם ובפרט  זומא, כבן היא ראב"ע
דאדרבה: לומר יש (ב) .(20 הערה (כנ"ל  כו'" אומרים "וחכמים
הגאולה  עם אחד  ענין כך  כדי  עד  הוא  שיצי "מ  נמצא לפ"ז
ואדרבה  יצי "מ , אז להזכיר מה שאין בפנים) (כדלקמן השלימה
יעקב  לעין רשב"א עד "ז (ראה יצי "מ  על  מזכירה עצמה הגאולה
יצי "מ  מזכירים (שאין זומא בן שלדעת הטעם בביאור שם ברכות
כל  אופן, בכל  (ג ) ועיקר: ועוד  המצוה). ביטול  זה אין לע"ל )
אני "הרי  (כשאמר לנשיא ראב"ע שנתמנה ביום נאמרה זו משנה

שנה"). שבעים כבן
בן  על  חולקים שחכמים המפרשים פירוש לפי  גם מובן וכן
רע"ב, המשנה נ"כ  (ראה בלילות יצי "מ  לזכירת בנוגע זומא
לומר  שיש וש"נ), ר, ע' שם תלמודית אנציקלופדי ' ועוד . תויו"ט ,

.44 הערה לקמן וראה הנ"ל . אופנים בג ' בזה

(33.(151 (ע' תש"ח  בחפזון כי  רד "ה ראה
לשתי34) הגאולה ענין מזכירין והשעבוד  הגלות בעת ודוקא

להשי ולשבח  להלל  הא' את פנים: וגאל  גאלנו אשר העבר על  "ת
הגמור  והבטחון התקוה מתחזק זו זכירה שע"י  והב' אבותינו,

(שם). לבוא העתידה הגאולה על  בהשי "ת
(35- ונאמר ה"ג  בתוד "ה הובא א. טו, בשלח  מכילתא ראה

ועוד . ב. קטז, פסחים
ב.36) יג , זכרי '
ה.37) יד , בשלח 
(38.(167 (ע' פי "ג  תש"ח  צאתך  כימי  ד "ה וראה פל "א. תניא
ואילך .39) 81 ע' חל "ב לקו"ש וראה יח . טו, בשלח 
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צדדיים ,השלימה  ענינים  ש "נתערבו" מכיון אלא  .
בפועל . התקיים  לא  ה "ז

מצרים  דיציאת  הענין שאמיתית  לומר , יש  עפ "ז
 ימות" והשלימה ,- האמיתית  הגאולה  המשיח ",

המשיח  דימות  הענין  ופנימיות  גאולת ואמיתית 
צדדיות  סיבות  בגלל  - לפועל  שבנוגע  אלא  מצרים .
שהגאולה  עד  (בחיצוניות ), זמן הפסק  ביניהם  יש  -
שבינתיים  הזמן כל  גם  אבל  בפועל . באה  השלימה 

גאולת  ימי(בין "כל - השלימה ) והגאולה  מצרים 
יום  את  "תזכור  להיות  צריך  - הזה ) (בעולם  חייך "
מימי  הימים  "כל  אשר  [עד  מצרים " מארץ  צאתך 
הגאולה  עד  מצרים  מגלות  הראשונה  הגאולה 

ימי  הם  אמן, בימינו במהרה  מארץ העתידה , צאתך 
שיציאת מצרים " והיות  בפנימיות ]; היא  מצרים 
ד  ימי הענין "כל  יצי"מ  זכירת  לכן המשיח ", "ימות 

כולל ל)ימותחייך" "(להביא גם במילא
המשיח "41.

מצרים  יציאת  "מזכירין מדוע  ג "כ  מובן עפ "ז
גאולה , של  במצב  יהיו שאז (אע "פ  המשיח " לימות 
(א ) כי: - מצרים ) לגאולת  בערך  שלא  וגאולה 
(- מזו ו(יתירה  ההתחלה  היא  מצרים  יציאת 
מצרים  יציאת  ו(ב ) המשיח , דימות  הפנימיות 

המעלה פועלת  גם  שישנה  המשיח , בימות 
שתהי' זכו שלא  בגלל  בפועל , שהי' (כמו דיצי"מ 
סטרא  ד "אתכפיא  המעלה  - שלימה ) גאולה  מיד  זו

(כנ"ל ) בתקפו עדיין הי' שהרע  מכיון .אחרא ",

בדרך  רק  היא  לע "ל  דיצי"מ  הזכירה  אבל 
ויציאת  עיקר  מלכיות  שעבוד  ("שתהא  "טפל "

לו" טפל  הוא מצרים  אז הגילוי עיקר  כי ,(
והגבלה , מדידה  מכל  שלמעלה  השלימה , מהגאולה 

מזכירין זה  עם  שיחד  כיאלא  טפל ), (בדרך  יצי"מ 
דגאולה  מדידה המעלה  מכל  למעלה  השלימה 

אעביר  הטומאה  רוח  ד "את  (באופן לגמרי והגבלה 
"אתהפכא" הארץ", במדידהמן נמשכת ,(

הזה  העולם  במציאות  חייך " ימי ד "כל  והגבלה 
אילו  משא "כ  מצרים ). בגאולת  דאתכפיא  (המעלה 
שהגאולה  ֿ אמינא  הוה  יצי"מ , אז מזכירים  היו לא 

הזה . בעולם  חייך " ימי מ "כל  נפרדת 

. החכמים של  והחידוש  ההוספה  מובנת  עפ "ז
זומא  בן שישנו לגבי זומא , בן דברי על  נוסף  :

"בלילות ", גם  חייך " ימי "כל  מצרים  דיציאת  הענין
חייך  ימי "כל  חכמים  מחדשים  - הגלות  בליל 
בעולם  חייך " ימי ש "כל  המשיח ", לימות  להביא 
הגלות ) בחושך  בלילות , ואפילו בימים  (הן הזה 
(גאולה  מצרים  דיציאת  הדרגא  על  נוסף  ישנה ,
הדרגא  גם  בגלוי), אז שהי' כמו שלימה , שאינה 
"ימות  לאמיתתה ) שהיא  כפי מצרים  ד (יציאת 

גלות . אחרי' שאין שלימה  הגאולה  המשיח ",

" הלשון בדיוק  המשיח "ולהוסיף  לימות 
ד (זכירת ) שהעבודה  כרגיל ), וכיו"ב  "לרבות " (ולא 

מכניסה יצי"מ  (א ) הזה  בעולם  חייך " ימי  את "כל
עתה  הזה  בעולם  המשיח  מזו ימות  יתירה  עד  ,

מביא  שזה  השלימות (ב ) - חייך " ב "ימי בפועל 
(לשוןדימות  התקופות המשיח  כל כולל  רבים ,

והשלימה .בזה  האמיתית  בגאולה  (

הלכתא  רק  אינם  החכמים  שדברי מובן [מזה 
יהודי  של  בעבודתו נפק "מ  שבזה  אלא  למשיחא ,
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רפל "ב.40) שמו"ר א. נד , עירובין גם וראה א. רכא, זח "ג 
מצרים 41) גאולת על  ליעקב הקב"ה שבהבטחת גם, להעיר

. עליות ב' "היינו ד ), מו, (ויגש עלה" גם אעלך  "ואנכי  לו .אמר
השני ' זו עלי ' בב "א "כי  להיות  העתידה  גאולה  על רומזת  היא 

הגאולה (תו "א  ענין לו "אמר יד  ג , בפרשתנו וכן פרשתנו). ריש
שם). (תו"א שם" רש"י  כדפירש האחרונה

מ 42) ע' ח "ב מלוקט  סה"מ  שם. צאתך  כימי  ד "ה ראה
ע' ח "ד  תשמ "ח  התוועדויות ואילך . 125 ע' חט "ז לקו"ש ואילך .

ואילך . 116

סע"ב.43) יב, ברכות
(כנ"ל 44) זומא בן על  מוסיפים שחכמים הפירוש לפי  זהו

בנוגע  זומא בן על  חולקים שחכמים הפירוש ולפי  .(32 הערה
סידור  ראה הנ"ל ) בהערה למ "ש נוסף (הרי  בלילות יצי "מ  לזכירת
לברר  הזה בזמן כח  אין חכמים שלדעת כאן, בהגש"פ האריז"ל 
הפלוגתא  שתוכן (1016 ע' ח "ג  (לקו"ש נתבאר ובמ "א הלילות,
וגבולים  ממיצרים גם (יציאה בפנימיות ליצי "מ  בנוגע הוא
בנ"א, לרוב לזה כח  אין הזה שבזמן דלילות, במצב גם דקדושה)
שדוקא  לחכמים ס"ל  ולכן המשיח , לימות דוקא יהי ' לזה והכח 
שהי ' זומא, בן משא"כ  בלילות. יצי "מ  מזכירין המשיח  לימות
גם  הלילות לברר בכחו הי ' ד ), פ"ב, ב"ר (ראה מעולם למעלה
דבריו  שהביא ראב"ע ע"י  זומא בן שאצל  נמצא ועפ"ז הזה. בזמן

ראב"ע של  ובכחו המשיח . דימות המצב מעין לחבר הי '
ימות  של  המצב יהי ' ישראל ) כל  (אצל  הזה בזמן שגם שניהם

בפנים. כדלקמן המשיח ,
דחגה"פ 45) ב' ליל  שיחת (ראה ז"ל  מאאמו"ר שמעתי  כן

השיחות  (ספר תרצ"ט  הפסח  דחג  ב' ליל  שיחת גם וראה תשי "ט ).
.(323 ע' ה'ש"ת חורף - ה'תרצ"ו

ב'46) (73 (ע' תש"ג  הפסח  דחג  ב' ליל  שיחת פירושים ראה
וצריכים  יבוא. שמשיח  כפשוטו, (א) המשיח ": לימות ב"להביא
(ב) המשיח . בימות בעוה"ז דבר כל  של  המצב יהי ' מה להתבונן
"להביא  היא הגלות בימי  העבודה כל  של  והתכלית שהכוונה

המשיח ". לימות
ובכ"מ.47) ואילך. 191 ע ' חכ"ז  לקו "ש גם  ראה 
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בפועל ), המשיח  ביאת  (קודם  הזה  בזמן (גם )
"(להביא  עם  קשור  שזה  יודע  הוא  יצי"מ  שבזכירתו

המשיח "]. ל )ימות 

. בן אלעזר  לרבי המשנה  שייכות  יובן עפ "ז
נשיא : נעשה  היום  שבאותו עזרי'

מלשון  (נשיא  בישראל  נשיא  של  חידושו
של  חייך " ימי "כל  ולאחד  לקשר  הוא  התנשאות )
הגשמיים  חייך " ימי "כל  - ישראל  וכל  מבנ"י א ' כל 
עם  - ("לילות ") הגלות  בזמן ובפרט  הזה  בעולם 
עם  ובפרט  בכלל , וגבולים ) ממיצרים  (יציאה  גאולה 
שאין  והשלימה , האמיתית  הגאולה  המשיח , ימות 
את  ולאחד  לחבר  בכחו הנשיא  דוקא  גלות ; אחרי'
את  לחבר  - יותר  ובפרטיות  הגאולה , עם  הגלות 

(כפי המשיח  וימות  מצרים  במצב יציאת  שהם 
בינתיים ), מפסקת  צאתך שהגלות  יום  את  "תזכור 

. חייך  ימי כל  מצרים  לימות מארץ  להביא  .
חייך " ימי "כל  יהודי של  שבחייו - המשיח "
ובזמן  והחומרי הגשמי בעוה "ז בגוף  כנשמה 
ויתירה  וגבולים , ממיצרים  לצאת  יוכל  הוא  הגלות ,

המשיח . דימות  במצב  להיות  - מזו

ראב "ע  עסק  לנשיאות  שעלה  ביום  דוקא  ולכן,
"בלילות " גם  מצרים " יציאת  ד "מזכירין בסוגיא 

המשיח ". לימות  ו"להביא 

. של הקדמתו עם  גם  קשור  שזה  לומר  ויש 
כו'": שנה  שבעים  כבן אני "הרי ראב "ע 

מספרת  כבן הגמרא  אני "הרי אמר  שראב "ע 
רק  אז הי' כי שנה ", שבעים  בן ולא  שנה  שבעים 

שנה  י"ח  תמני בן ואהדרו ניסא  לי' ו"אתרחיש  ,
ראוי  שראב "ע  לכל  הראה  וזה  חיורתא ". דרי סרי
זקנה , של  לבנות  "שערות  לו בהיות  הנשיא , להיות 

זקן" להיות  לדרשן .ונאה 

מספר  עם  קשורה  הנשיאות  ששלימות  נמצא ,
מצב  הי' אז שעד  כך  כדי ועד  דוקא , שנה  שבעים 
"דהוא  ראב "ע , של  מעלותיו כל  על  הבט  שמבלי

לעזרא " עשירי והוא  עשיר  והוא  "לא חכם  הרי, ,

ש  בן זכיתי שדרשה  עד  בלילות  יצי"מ  תאמר 
נשיא . נעשה  כשראב "ע  יום " ב "אותו זומא ",

בזה : והביאור 

כמ "ש  - האדם  בחיי שלימות  הם  שנה  שבעים 

היא  השלימות  שנה ". שבעים  בהם  שנותינו "ימי
השבע  כל  דבירור  לעבודה  אז מגיע  שהאדם  בכך ,
מעשר  כלול  שבע  בשלימותן, שהן כפי מדות 

לאדם(= נותנים יותר ובפרטיות שבעים).
דבירור "שבעים  העבודה  את  לעשות  בכדי שנה "

בנפש  למטה , מתלבשות  שהן כפי מדות  השבע 
בהמה ) לשון "בהם " בהם ", שנותינו ("ימי הבהמית 

- (ובכללות  בכלל  העולם ),ובלעו"ז אומות 
מגיעים  זו עבודה  בחי'וע "י דשבעים , לשלימות 

דקדושה , בזה עי "ן להשלימות  עד  באלקות , ראי'
לבוא  .לעתיד 

שנה " שבעים  כבן אני ל "הרי בנוגע  י"ל  ועד "ז
להשיג עליו הי' נשיא  להיות  בכדי הנשיא : דראב "ע 
הבירור  שנה ", שבעים  "(כ )בן של  השלימות  את 
אומות  שבעים  לשבעים , (הנחלקים  העולם  דעניני
"זכיתי  אצלו שיהי' הכח  את  לו נתן וזה  וכו').

לפעול  שיוכלו בלילות ", יצי"מ  הענין שתאמר  את 
אפילו  וגבולים ) ממיצרים  (הגאולה  מצרים  דיציאת 
על  נוסף  ("לילות "), תחתון של  ומצב  במעמד 

- גם  עד  ויום , יום  בכל  בזה  חייך העבודה  ימי "כל
המשיח " לימות  דהגאולה להביא  העילוי (מעין) ,

שבעים ,השלימה  דכל הבירור  (שלימות  כשנעשה 
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עשרה 48) שש בן - ה"א) סוף פ"ד  (ברכות הירושלמי  ולפי 
שנה. י "ג  בן האבודרהם ולגירסת שנה.

לקו"ש 49) וראה חיורתא). לך  לית (ד "ה שם ברכות פרש"י 
תשמ "ב  ראה ש"פ תשמ "א. אחש"פ שיחת ואילך . 123 ע' ח "ז

ועוד . .(2079 ע' ח "ד  תשמ "ב (התוועדויות
סע"ב.50) כז, ברכות

יו"ד .51) צדי "ק, תהלים
אות 52) - אותיות מערכת חב"ד  הערכים ספר - זה בכל  ראה

ימי עה"פ הצדי "ק שנת ניסן י "א קובץ ואילך . רפט  ע' עי "ן
וש"נ. ואילך ). 87 (ע' שנה שבעים בהם שנותינו

לעזרא"53) "עשירי שהוא ראב"ע מיחוס ולהעיר
עליו שהעיד  ה"ו, פ"א יבמות הרכינס(ובירושלמי  בן דוסא  ר'

ותואר  מראיתו ("כלומר  לדידי '"ש"עינוי  דמיין משה) פני  - פניו"
בפרש"י (הובא במדרש איתא לעזרא בנוגע והרי  (לעזרא)),
ד , ברכות וראה עדיות. למס' התויו"ט  פתיחת יא. מג , יחזקאל 
אלא  מבבל  שעלו בעת להיות השלישי  הבנין הי ' דראוי  סע"א)

ס"ה). כנ"ל  יצי "מ , בזמן שהי ' (ע"ד  החטא שגרם
סע"ב),54) (יב, שם ברכות המשנה על  סופר קול  ראה

א) צח , (סנהדרין מאחז"ל  ע"פ "זכו", מלשון "זכיתי " שמפרש
שאמר  ע"ד  אחישנה", "זכו אחישנה" "בעתה כב) ס, (ישעי ' עה"פ

זכו , "וזה ב ), נט , (ב "מ  נצחוני" בני "נצחוני בניהקב "ה יגיעו אם
צדיק, בי  מושל  מי  ע"ד  השכינה את ברצונם לנצח  למדרגה ישראל 
אז  ב), טז, מו"ק (ראה מבטלו והצדיק גזירה גוזר הקב"ה

אחישנה".



כו     

דשבעים  ו)הגילוי כו', דלמעלה ,אומות  עי"ן ,
את  רואות  עיניך  שאלקות מוריך ""והיו ובאופן ,

בגלוי וראו נמצא  הוי' כבוד  "ונגלה  העולם , בכל 
דיבר " הוי' פי כי יחדיו בשר  .כל 

בן  אלעזר  רבי של  שמו עם  גם  זה  לקשר  ויש 
ֿ ל  א  אותיות  "אלעזר " הוא : כן שכשמו - עזרי'
בן  ו"אלעזר  ֿ ה . י עזר  אותיות  ֿ ה " ו"עזרי עזר ,
שהעיקר  [באופן יחד  דשניהם  החיבור  הוא  עזרי'"
שהעיקר  או עזרי', מ (בן) מקבל  ואלעזר  עזרי', הוא 

אלעזר  ויפה הוא  דעזרי ', ההמשך  עזרי '", "בן  והוא 
האב  מכח  הבן חורין",כח  ב "בן הפירוש  ע "ד  או ,

במעמד  היא  ועד"זשמציאותו דחירות , ומצב 
שמציאותו במצב בנדו"ד, היא  "אלעזר " של 

ֿ ה "]. ד "עזרי

מיוחד  עזר  לו יש  עזרי' בן אלעזר  שרבי היינו,
משם  הן - מעולם  למעלה  שהקב "ה  וכפי מהקב "ה ,

(אל  ֿ ל  ששתי א  ֿ ה ), (עזרי ֿ ה  י משם  והן עזר ),
מסדר שלמעלה דרגא על מורים השמות
שניהם  - עזרי'" בן "אלעזר  ועאכו"כ  השתלשלות ,
ולתת  נשיא  להיות  מהקב "ה  עזר  מקבל  ומשם  יחד ,
מצרים ", ד "יציאת  העבודה  את  לעשות  לבנ"י כח 
ועד  המשיח  בימות  עד  ו"בלילות ", "בימים ",

"." המשיח לימות 

. כנשיא דראב "ע  הנ"ל  שהחידוש  ולהוסיף ,
הגמרא  בסיפור  גם  היום מרומז ש "באותו ,

הפתח  לשומר  סלקוהו נשיא ) נעשה  (כשראב "ע 
רבן  שהי' ליכנס , לתלמידים  רשות  להם  ונתנה 
כברו  תוכו שאין תלמיד  כל  ואומר  מכריז גמליאל 
כמה  אתוספו יומא  ההוא  המדרש , לבית  יכנס  לא 

כו'" :ספסלי

מעין  ההנהגה  סדר  הי' גמליאל  רבן אצל 
הארץ ", מן אעביר  הטומאה  רוח  כש "את  דלע "ל ,
תוכו  שאין "תלמיד  המדרש " לבית  יכנס  ש "לא 
מקום  אין דלע "ל  הקדושה  דרגת  מצד  כי כברו",
"השם  מלשון שמאי, הנהגת  (ע "ד  היפך  של  לענין

לע "ל אורחותיו" דוקא  כשמאי הלכה  שלכן ,.(
העולם  למצב  בהתאם  היתה  ראב "ע  הנהגת  משא "כ 
וגבולים  דמיצרים  בעולם  שאפילו הזה , בזמן הזה 
הגלות  חושך  של  למצב  עד  והסתרים , העלמות  ושל 
כברו", תוכו ד "אין מציאות  אפשרית  בו ("לילות "),

מצרים " ד "יציאת  והעלי' הבירור  לפעול  .ניתן
ונתנה  הפתח  לשומר  סלקוהו היום  "באותו ולכן
הנשיא  ענין שזהו ליכנס ", לתלמידים  רשות  להם 

בישראל . תלמידים  להרבות 

נתן  שראב "ע  שמכיון לומר , אפשר  הי' ועפ "ז
אפשר  כברו", תוכו ש "אין כזה  תלמיד  גם  להכניס 
של  (באופן שלימה  שאינה  גאולה  רק  איתו לפעול 
הגאולה  שכן בתקפו), עדיין הרע  כי "אתכפיא "
("ואת  כברו" "תוכו יהי' שהכל  בכך  תלוי' השלימה 

ממשיכים רוח  הארץ "); מן  אעביר  הטומאה 
נוסף  כולל  חייך " ימי ש "כל  - החכמים  ומוסיפים 
במצב  שגם  המשיח " לימות  "להביא  גם  ל "לילות ",
את  לפעול  ניתן כברו") "תוכו (כשאין גלות  של 

השלימה . הגאולה 

ש "אף  בכך  מרומז וזה   עצמו מנע  לא 
פועל  ש (ראב "ע  אחת ", שעה  אפילו המדרש  מבית 
ימות  עם  קשורה  עבודתו שדרגת  - ר "ג  ש )גם 

הוא  אף  - (כנ"ל ) לסדר המשיח  ומסייע 
לתלמידים  רשות  להם  ש "נתנה  דראב "ע , ההנהגה 

המדרש ". לבית  ליכנס 

. הנ"ל שמשנה  בהא  גם  ביאור  להוסיף  ויש 
(פרק  התחלת  ברכות : דמסכת  קמא  פרק  בסוף  היא 
את  קורין "מאימתי היא  ברכות  דמסכת  ראשון)
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המשיח 55) שימות ראב"ע מדברי  להעיר 
א). צט , (סנהדרין

כ .56) ל , ישעי '
ה.57) מ , שם
וש"נ.58) סע"א. מח , שבועות
אתוספו 59) ספסלי  כמה הגמרא בהמשך  דיעות מהב' ולהעיר

או ספסלי  מאה ארבע  כלול שבעים (שהוא ספסלי 
מעשר).

ואילך .60) סע"ב מח , שה"ש לקו"ת וש"נ. סע"א. ה, מו"ק
ובכ "מ .
לזח "א 61) מלך  מקדש מי "ט . פ"ה לאבות שמואל  מדרש ראה

לאבות  חדשים תוספות ואילך . סע"ב נד , קרח  לקו"ת ב. יז,
תצא  מאתי  חדשה תורה בענין קונטרס בארוכה וראה בתחלתו.

ואילך ). 278 ע' ח "ג  תנש"א (התוועדויות
(62,(44 (הערה הנ"ל  האריז"ל  בסידור הפירוש שלפי  ולהעיר

דחגה"פ  ב' ליל  שיחת (ראה וב"ה ב"ש ע"ד  הם וחכמים זומא בן
יניקת  תהי ' שלא היא ב"ש שעבודת ,((89 ע' תש"ד  (סה"ש תש"ד 
ולברר  לפעול  היא ב"ה ועבודת דלע"ל ), המצב (מעין החיצונים

יני שיש במקום החיצוניםגם ובפרט קת הזה, בזמן העבודה (עיקר
ע"ד  הגלות), יצי "מ בזמן ש"מזכירין זומא בן בין החילוק

והחכמים  הלילה, חושך  בעת גם יצי "מ  לפעול  בכחו כי  בלילות",
(ועפ"ז  המשיח  בימות רק הזה, בזמן הלילות לברר כח  שאין דס"ל 
וי "ל  וב"ש). לב"ה וחכמים זומא דבן הנ"ל  בשיחה השייכות תובן
בלילות  גם המשיח " לימות "להביא הכח  נמשך  ראב"ע שע"י 

הנ"ל . כבהערה הזה, בזמן



כז      

היא  רוחנית ) (בעבודה  שמשמעותה  בערבין", שמע 
שמים  מלכות  עול  (קבלת  שמע  דקריאת  ,הפעולה 

אימה מלשון ד"מאימתי" אפילוובאופן (
התוכן  וזהו והגלות ; הלילה  בחושך  "בערבין",

בתחלתן" סופן "נעוץ  - הפרק  ש "מזכירין בסוף  -
אשר  שמע ), (בקריאת  בלילות " מצרים  יציאת 

ממש " אחד  "דבר  היא  מצרים  קריאת יציאת  עם 
ק "ש  בשעת  מצרים  יציאת  פ ' תקנו "ולכן שמע ,
ק "ש  ממצות  ולא  עצמה  בפני מצוה  שהיא  אף  דוקא 

.כו'"

בתחלתן  סופן ד "נעוץ  הנ"ל  הכלל  וע "פ 
- הש "ס  לסיום  שייכות  לזה  יש  בסופן", ותחלתן

בגמרא  מובטח הן יום  בכל  הלכות  השונה  "כל  :
שנאמר  עוה "ב , בן שהוא  לו לו עולם  הליכות 

עולם " שב "הליכות  הלכות ", אלא  הליכות  א "ת 
(כולל  עוה "ב  לדרגת  עד  התורה , הלכות  ממשיכים 

בפירושו  - והן לבוא ); לעתיד  התחי' עולם 
ברכה במשניות  מחזיק  כלי הקב "ה  מצא  "לא  :

שנאמר  השלום  אלא  יתן לישראל  לעמו עוז ה '
ברכות  גמרא  סיום  (וגם  בשלום " עמו את  יברך  ה '
עוז  לבנ"י נותן שהקב "ה  זה ), בפסוק  היא  עצמה 
אין  ֿ ה ), י עזר  בן עזר  ֿ ל  א  עזרי'", בן "אלעזר  (ע "ד 

תורה  אלא  עמו עוז את  יברך  "ה ' שנעשה  עד  ,
היא  (בעולם ) השלום  ענין שלימות  אשר  בשלום ",

(כמבואר  והשלימה  האמיתית  בענין בגאולה 
נפשי" בשלום  )."פדה 

. המדרש בדברי הביאור  מובן הנ"ל  ע "פ 
מצ  הבאים  ישראל  בני שמות  שם "ואלה  על  - רימה 

מדובר  שבפשטות  אע "פ  כאן", נזכרו ישראל  גאולת 
מצרימה ": ד "הבאים  הירידה  אודות 

מורה בלילות" מצרים יציאת "מזכירין
הירידה  מצרימה ", ד "הבאים  הענין שאמיתית 
ישראל " "גאולת  - היא  ("לילות "), הגלות  בחושך 
המשיח " לימות  "להביא  - עד  מצרים "), ("יציאת 
"על  ולכן כנ"ל . מצרים ), דיציאת  האמיתי (הענין
היא  הכוונה  כי - כאן" נזכרו ישראל  גאולת  שם 
וגבולים , במיצרים  מצרימה ", ד "הבאים  שבמצב 
הגאולה , בשביל  רק  (לא  שזהו איך  ויגלו יפעלו
(על  עד  ישראל ", גאולת  שם ) "(על  גופא ) שזה  אלא 

והשלימה . האמיתית  הגאולה  שם )

היו  מצרימה " הבאים  ישראל  ש "בני ולהוסיף ,
"" נפש שתוכן מרומז שבזה  לומר , ויש  .

בגלות  מצרימה ", ב "הבאים  גם  הוא  ביןהעבודה 
השבעים  כנגד (שהם  אומות  לגלות נפש שבעים  ,(

בא  זאת  לפעול  שהכח  ישראל ". "גאולת  את 
יעקב " ירך  ("יוצאי נפש " ע "ד מ "שבעים  ,(

הכח  את  נותן שנה " שבעים  "כבן שראב "ע 
לימות  "להביא  עד  בלילות " יצי"מ  ל "מזכירין
שמע  דקריאת  רבתי העי"ן את  להשיג  המשיח ",

יצי"מ ) מזכירין .(בה 

יש  מהמדרש : לבנ"י ההוראה  גם  מובנת  ומזה 
שבנ"י  לזה  נוסף  הרי בגלות , שאפילו לדעת ,
ופשוט , כמובן השלימות  בתכלית  קיימים  נשארים 
ויישם  אותו "ויחנטו - ויחי פ ' בסוף  גם  וכמרומז
שהגוף  בכדי הוא  ש "ויחנטו" במצרים ", בארון
הבאים  ישראל  בני שמות  "ואלה  הרי - קיים  ישאר 
גאולת  שם  ש "על  יותר , עוד  מוסיף  מצרימה "
נשארים  שבנ"י לזה  נוסף  כאן": נזכרו ישראל 
וחיים  גשמיים  בחיים  בגופים  כנשמות  בשלימות 
בתכלית  בריא , בגוף  בריאה  נשמה  יחד , גם  רוחניים 
לגאולה , שמוביל  רק  (לא  במצב  עומדים  השלימות ,
עד  ישראל " "גאולת  של ) מצב  - מזה  יתירה  אלא 
וכדלקמן. המשיח ". לימות  להביא  חייך  ימי "כל  -

. שמות דפ ' השייכות  להבין אפשר  עפ "ז
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רפ"ב.63) ברכות
הזקן 64) רבינו עם זו משנה למדו בעת המלאך  ר"א כפירוש

וכהפס"ד  .(138 ע' תש"י  סה"מ  .66 ע' תש"ד  סה"ש גם (ראה
אדה"ז  (שו"ע ובזיעה" ברתת וביראה באימה "בכוונה צ"ל  שק"ש
71 ע' חכ "ה לקו"ש וראה שם. בטושו"ע ועד "ז  סא. ר"ס או"ח 

בהערות).
מ "ז.65) פ"א יצירה ס'
ספמ "ז.66) תניא
נדה.67) מס'
ו.68) ג , חבקוק
מס'69) על  שמואל  מדרש חלק. ר"פ לסנהדרין רע"ב ראה

בתחלתו. אבות
עוקצין.70) מס'
יא.71) כט , תהלים
שהש"ר 72) רמד . רמז בשלח  יל "ש ה. פל "א, ויק"ר ראה

444 ע' חכ "ו לקו"ש וראה ועוד . ג . ח , תהלים מדרש (ג ). ג  פ"ב,
זה. ד "ה הערה

א.73) נו, לאדהאמ "צ תשובה שערי 
יט .74) נה, תהלים

ה.75) א, פרשתנו
ח .76) לב, האזינו פרש"י  ראה



כח     

טבת  דהרמב "ם לכ "ף  ההילולא  יום  , שחל ,
בסמיכות  -לעולם  זו בשנה  וקביעותו שמות , לפ '

שמות . פ ' שבת  בערב 

ע "י  באה  דשבת  שהאכילה  הידוע , ע "פ  ובפרט 
כמאחז"ל  שבת , דערב  וטירחא  "מי העבודה 

שישנה  מובן, בשבת ", יאכל  שבת  בערב  שטרח 
לפרשת  דהרמב "ם  ההילולא  יום  בין שייכות 
דשבת  ה "אכילה " מזו: ויתירה  שמות . פ ' השבוע ,
של  ההילולא  ד (יום  (טירחא ) העבודה  ע "י באה 

שבת . בערב  ה )רמב "ם 

בזה : הענין

במצב  שבהיותו איך  בגלוי רואים  הרמב "ם  אצל 
בזמנו) השייך  (באופן שם  פעל  מצרימה " ד "הבאים 
רוחנית  גאולה  הן ישראל ", ד "גאולת  הענין את 
יציאת  (בדוגמת  אז שהי' הגלות  לחושך  בערך 
והכנה  כח  והן ד "לילות "), במצב  גם  מצרים 
לימות ("להביא כפשוטה שלימה לגאולה

"רמב "ם " בשם  גם  וכמרומז  ר "ת המשיח "),
מצרים ":"רבות  בארץ  מופתי

את  הרמב "ם  חיבר  בפשטות  במצרים  בהיותו
"הלכות  ספר  תורה ", "משנה  ספר  הגדול  חיבורו

כולה " פה  שבעל  לתורה  ה "מקבץ  שזה הלכות " ,
הלילה  דחושך  במצב  מצרים ) (יציאת  גאולה  פעל 
הטעם  בהקדמתו הרמב "ם  כמ "ש  - הגלות  של 
ההעלם  את  לשלול  בכדי חיבורו, לחבר  שראה 
ש "אותם  התורה , והבנת  בלימוד  שנעשה  והסתר 
בימינו  נתקשו כו' והתשובות  וההלכות  הפירושים 
צריך  ואין במספר  מעט  אלא  כראוי ענינם  מבין ואין
לחבר  "ראיתי ולכן כו'", עצמו התלמוד  לומר 
ודרך  ברורה  בלשון כולם  כו' המתבררים  דברים 
כל  בפי סדורה  כולה  תושבע "פ  שתהא  עד  קצרה 

כו'".

מורה  נעשה  הרמב "ם  שספר  בפועל , נעשה  וכך 
בדורו  במצרים  מבנ"י החל  הדורות , בכל  לבנ"י דרך 
הלכותיו  פסקי נתפשטו ומשם  הרמב "ם , של 

הרמב "ם ), מאגרות  (כידוע  בעולם  אחרים  למקומות 
עי"ז  גם  כולל  זה , שלאחרי בדורות  לבנ"י עד 
מיוסדים  וכו') ערוך  מהשולחן (החל  ספרים  שריבוי

הרמב "ם . ספר  על 

במצב  שגם  פעל  שהרמב "ם  של כלומר ,
כפשוטו במצרים  "ערבין" מלשון "לילות ", (ומצרים 

- וגבולים ) "גאולת מיצרים  מצרים ", "יציאת  תהי'
חיבור ישראל " ע "י הקדוש  רבינו פעולת  (בדוגמת 

שבע "פ המשניות  תורה  תשתכח  שלא  "כדי ,
המשנהמישראל" בהתחלת גם כמרומז ,

יצי"מ  "מזכירין בערבין", שמע  את  קורין "מאימתי
כנ"ל ). בלילות ",

בלילות ", יצי"מ  "מזכירין על  נוסף  מזו: ויתירה 
להביא  חייך  ימי ד "כל  הענין את  גם  הרמב "ם  פעל 

כי  המשיח ", כל לימות  כולל  הרמב "ם  שספר  דוע 
שבית  לזמן השייכות  הלכות  גם  התורה , הלכות 
המשיח  דימות  ההלכות  - וגם  קיים , המקדש 
שקשורים  ההלכות  לבנ"י שמורה  ספרו), (בסיום 
והסדר  לזה , להתכונן צריך  איך  המשיח , ימות  עם 

והשלימה . האמיתית  הגאולה  דביאת  בפועל 

שנה  שבעים  חי שהרמב "ם  "ימי ולהוסיף , ,
היתה  שאצלו שמורה  שנה ", שבעים  בהם  שנותינו
שבעים  כבן אני ל "הרי שקשורה  השלימות  בגלוי
המצבים  בכל  מצרים " "יציאת  לפעול  שנה "
כנ"ל  המשיח ), לימות  ולהביא  בלילות  (בימים ,

לראב "ע . בנוגע 

הידוע  "כל וע "פ  צדיק  של  ההילולא  שביום  ,
חייו" ימי כל  עבד  אשר  ועבודתו ותורתו מעשיו

ו"פועל  למטה  ומתגלה  ומאיר  למעלה , עולה 

טבת , כ "ף  שביום  מובן, - הארץ " בקרב  ישועות 
מעשיו  "כל  בגלוי קיים  הרמב "ם , של  ההילולא  יום 
ספר  בחיבור  - הרמב "ם  של  ועבודתו" ותורתו
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א),77) רצז, - וישב ר"פ תושב"כ  (חלק השל "ה כדברי 
. השנה כל  של  הפרשיות ש"המועדים לאותן שייכות יש בכולן .

כו'". בהן שחלות
וש"נ.78) .26 ע' חכ "ו לקו"ש ראה
סע"א.79) ג , ע"ז
ט .80) יא, בא
היד .81) לספר הרמב"ם הקדמת

כלשון 82) וצח  קצר "בלשון הוא הרמב"ם ספר והרי 
היד ). לספר הכס"מ  (הקדמת המשנה"

להחיד "א 83) הגדולים שם תתקכ "ז. ד "א הדורות סדר
ע' חי  שהרמב"ם  ולהעיר - בסופו. רמב"ם ערך  גדולים מערכת
יום  פ"ג  - ספכ "ה) עינים ממאור שם, (סה"ד  יום פ"ג  פחות שנה
יש  ואולי  פסח . בערב הולדתו ליום טבת בכ "ף הסתלקותו בין
משנה  שבספר הלכות הפ"ג  ע"י  נשלמו אלו יום שפ"ג  לומר,
ההלכות  ע"ס המצוות מנין בסוף הרמב"ם (כמ "ש תורה

ספרו). שבהקדמת
ֿ כח .84) סז"ך  אגה"ק תניא
יב.85) עד , תהלים



כט      

עבודה  עניני שאר  וכל  מצרים , בארץ  תורה " "משנה 
ישועות  "פועל  וזה  - חייו שנות  שבעים  במשך  שלו

דמצרים  הארץ  בקרב  הארץ ", (מיצרים בקרב 
דרך  מורה  נעשה  שזה  באופן דעולם ), וגבולים 

הנבוכים " שלאח "ז.ו"מורה  הדורות  בכל  דבנ"י

פ ' בשבת  דה "אכילה " החידוש  מובן ועפ "ז
וטירחא  העבודה  ע "י שבאה  כיון - זו בשנה  שמות 
שהכין  ועבודתו ותורתו מעשיו כל  זה , שבת  בערב 
כולם  הנמצאים  חייו, שנות  שבעים  במשך  הרמב "ם 
בערב  הארץ " בקרב  ישועות  ד "פועל  באופן בגלוי
בעבודת  מוסיף  זה  מה  מכך  מובן הרי זו; שבת 
במצב  ישראל " "גאולת  לפעול  העבודה  זו, שבת 

בגלות ! מצרימה " ד "הבאים 

.מובן מזה  וההוראה  בפשטות ,הלימוד 
זה : ובזמננו זה  בדורנו  ובפרט 

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  דברי פעמים  ריבוי כמדובר 
הקצין" כל  "כלו שכבר  ע "ז שנוסף  דורנו, ,נשיא 

- גם  כולל  הכל , וסיימו תשובה , בנ"י עשו כבר 
את  יפתח  שהקב "ה  רק  וצריך  הכפתורים ", "לצחצח 
האמיתית  שהגאולה  שיראו בנ"י של  עיניהם 
שולחן  לפני כבר  ויושבים  ישנה , כבר  והשלימה 

הבר  ושור  לויתן בסעודת  וכו'.ערוך , וכו'

אלפי  למצרים  בירידה  כבר  שאם  מובן, מזה 
ב "ואלה  ישראל " "גאולת  בגלוי נמצא  לפנ"ז, שנים 
בנ"י  עבודת  ואם  מצרימה ", הבאים  בנ"י שמות 
במצב  הגאולה  את  להמשיך  היא  הזמנים  בכל 

הגלות ,

דמעשינו  הריבוי כבר  שישנו לאחרי ועאכו"כ 
אלעזר  דרבי - כולל  הדורות , כל  במשך  ועבודתינו
ישראל  צדיקי וכל  בזמנו, והרמב "ם  בזמנו, עזרי' בן
העבודה  - האחרונים  בדורות  עד  הדורות , בכל 
משבט  דוד  לבית  המיוחסים  נשיאינו דרבותינו
במשך  אדמו"ר  מו"ח  דכ "ק  העבודה  - כולל  יהודה ,
דין בעלמא חיותו בחיים שנה שבעים

ֿ תש "י) -(תר "ם 

הרי  , זה ובזמננו זה  בדורנו
גמורה  ההבטחה  ישנה  (כנ"ל ), הכל  שסיימו לאחרי
מארץ  צאתך  יום  את  "(תזכור  יהי' שבטח  בתורה ,

. חייך  ימי כל  המשיח ",מצרים ) לימות  להביא  .

"כל  בין ח "ו להפסק  זקוקים  שלא  - ובפשטות 
בנ"י  אצל  שהי' (כמו המשיח " ו"ימות  חייך " ימי

הדורות  חייך "בכל  ימי "כל  אלא  זה ), דורנו
בגוף , כנשמה  הגשמיים  חייו מבנ"י, אחד  דכל 
הפסק , בלי המשיח " "ימות  (גם ) בפשטות  כוללים 
זה  ברגע  ממש  ומיד  תיכף  באה  שהגאולה  מכיון
"הבאים  דלילה , במצב  כשזה  (גם  זה  ובמקום 

דהגלות  האחרון  שהרגע  כך  והנקודה מצרימה "),
ונקודה  ראשון רגע  נעשים  דהגלות  האחרונה 

דגאולה , ראשונה 

שום  בלי הזה , ובמקום  הזה  בזמן חייך " ומ "ימי
משבעים  מבוגר  כבר  הוא  אם  (גם  ח "ו כלל  הפסק 
השלימות , בתכלית  מיד  - עובר  הוא  וכיו"ב ), שנה 
סלקין", ושמעון ראובן נחתין ושמעון "ראובן
וחיים  המשיח , בימות  חייך " ימי ד "כל  בהמשך 

אז. שיהיו נצחיים 

. שהעבודה היא , הכוונה  לפועל  ובנוגע 
המשיח ", לימות  "להביא  להיות  צריכה  עתה  דבנ"י

ד "הבאים לגלות  שהמצב  איך  בפועל  תיכף 
ד "גאולת  מצב  באמת  הוא  בגלות  מצרימה "
אחרים  ומכינים  בעצמם  שמתכוננים  עי"ז ישראל ",

המשיח ". ד "ימות  למצב 

ההילולא  יום  עם  בקשר  - ובמיוחד  כולל 
ספר  בלימוד  ומוסיפים  שמחזקים  ע "י - דהרמב "ם 
ההשתתפות  ע "י - כולל  להרמב "ם , תורה  משנה 
בלימוד  כבר ) משתתף  אם  בזה  חיזוק  להוסיף  (או
א ' פרק  או ליום , פרקים  ג ' מבנ"י, דכו"כ  הרמב "ם 

המצוות  ספר  או ,ליום ,

מלך  הלכות  - עצמו הרמב "ם  בספר  - ובפרט 
מלכים המשיח  דהלכות  האחרונים  הפרקים  בשני ,

תורה . משנה  ספר  בסיום 

מבנ"י  עוד  על  גם  להשפיע  בזה , ללימודו ונוסף 
ד "העמידו  באופן וטף , נשים  אנשים  מסביבתו,

הרבה " רבים .תלמידים  יעשו וכן יראו ומהם  ,

יקבלו  בדבר  ההחלטה  עצם  שע "י רצון, ויהי
דברי  של  בפועל  הקיום  השכר , את  ומיד  תיכף 
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ספרו בסיום כברהרמב"ם שישנו שלאחר ,
כדוד  במצות  ועוסק  בתורה  הוגה  דוד  מבית  ה "מלך 

. בדקה אביו ולחזק  בה  לילך  ישראל  כל  ויכוף  .
משיח " שהוא  "בחזקת  שאז - ה '" מלחמת  וילחם 
ש "עשה  עי"ז בודאי", "משיח  מיד  יהי' שכבר  -

. ישראל  נדחי וקבץ  במקומו מקדש  ובנה  .והצליח 
כו'", ביחד  ה ' את  לעבוד  כולו העולם  את  ויתקן

"מלאה  - הרמב "ם  כסיום  - דיעה עד  הארץ 
מכסים ". לים  כמים  ה ' את 
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הפסוק משה1מלשון למה מצרים  מלך אליהם "ויאמר
מדייקים לסבלותיכם" לכו  ממעשיו העם את תפריעו ואהרן

לסבלותיכם ",2חז"ל "לכו במילים  בדבריו משתמש  פרעה  :
"לסבלותיכם " משה3ומשמעות (של הפרטית עבודתכם –

כפי ל"סבלותם ", ולא  ל"מעשיו" לא  כלומר , ואהרן),
עבודתcinשנאמר שמשמעותם שלאחרֿמכן, בפסוק 

היו שהם מכך ללמוד ניתן  ישראל. בני כל של הפרך
מעבודת היה פנוי לוי  של ש "שבטו זו, מעבודה  משוחררים 

פרך".

מסביר להם4הרמב "ן להיות  עם בכל  "מנהג  שישנו
לוי שבט את  פרעה  בחר ולפיכך תורתם ", מורי חכמים
בני של וזקניהם " "חכמיהם שהם כיון  מהשעבוד, ושחררם 

"לכו5ישראל באומרו פרעה של כוונתו  היתה  וזאת  .
לישראל" – ללמוד6לסבלותיכם שובו  "מורי7– ולהיות 
ישראל בני של .8תורתם "

ואהרן: משה  כלפי טען שפרעה  הוא , דבר  של  פירושו
ללמוד ויכולים  מצרים  משעבוד משוחררים  שאתם  בכך די
עליכם מדוע  ישראל, מבני  אחרים  ועם  בעצמכם  תורה 
אחרים , יהודים של ובמעשיהם  הכלל בחיי להתערב 
המדינה ? וסדרי לחוקי בהתאם  ינהגו לא  שהם  לכך ולגרום 

תורה ! עמם  לומדים  אתם  לפעם  שמפעם בכך  לכם  די 

.·

˙ÈÂÈ‚‰ ˙È‡¯ ‰Ú¯Ù ˙ÚË

בזוהר מכל9נאמר  "יותר היתה מצרים שחכמת 
גדול חכם  עצמו פרעה  היה  לכך ובנוסף  טענת10העולם", .

בני ֿאדם : של דעתם  על המתקבלת טענה  היתה  פרעה

מגלות להשתחרר ישראל בני יכלו  לא  הטבע , לפי

חז"ל כמאמר  לברוח 11מצרים, יכול עבד היה  ש "לא 
בני הנהגת  לסדר בהתאם היה  זה  דבר  ועוד: ממצרים",
גלות על הקדוש ֿברוך ֿהוא  גזירת  כי מלמעלה, ישראל

שנה " מאות  ל"ארבע  היתה .12מצרים 

ואת הטבע  את  לשנות אתם  רוצים מדוע  פרעה : טען  וכך 
הקדוש ֿברוךֿהוא של לכו13דרכיו  – לסבלותיכם " "לכו ?

כפי להתנהג  לעם ֿישראל והניחו תורה , שיעורי ללמוד
העולם . סדרי  לפי הנדרש 

לכאורה , צודקת , טענה  שזו  שלמרות  לומר , יש  כך על
טענתו את  מקבלים  היו אילו פרעה. טענת זוהי זאת  בכל

הידוע כפי הגאולה, ענין כל את מפסידים  ח"ו ,14היו
א כי "בחפזון", להיות  מוכרחה  היתה  בנישהגאולה  היו  ילו

עין" "הרף  לעוד ולּו מצרים , בגלות  מתעכבים  15ישראל

עלֿידי רק  הגאולה. להיות יכולה  היתה לא  בלבד , אחד
הגאולה . באה  פרעה  לדברי נשמעו  שלא  כך

פרעה , של לטענתה מקום יש  ושכל חכמה  לפי אמנם
וסדרי שכל של בהגבלות מוגבלים  אינם ישראל בני אבל
מאות ל"ארבע  היתה הגלות שגזירת  למרות  ולפיכך, עולם ,

" של באופן לפניֿכן, רב  זמן הגאולה  היתה  blicשנה",
הקץ " .16על

.‚

‰Ú¯Ù ˙Ù˜˘‰ ‡È‰ ÌÈ¯Á‡Ï ‰‚‡„Ó ˙ÂÚÓ‰

הרי לחשוב : ליהודי שאל היא, מכך הנלמדת ההוראה
שמדי ובמיוחד הצלתי", נפשי את  ו"אני תורה  לומד  אני
כל ֿכך לי  אכפת  יהא מדוע  לאחרים, תורה  מלמד אני פעם 
ח"ו או מצוות , מקיים  הוא  אם – אחר יהודי מתנהג  כיצד
או, לקדוש ֿברוךֿהוא, כוחותיו את  מקדיש  הוא  אם  לא ,

גשמיים ? לענינים – מצרים" מלך  ל"פרעה  להבדיל,
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ד. ה, פרשתנו (1
ו. וארא תנחומא וראה עה"פ. פרש"י טז. פ"ה, שמו"ר (2

כאן. לפרש"י לדוד ומשכיל רא"ם ראה (3
עה"פ. בבחיי ועד"ז עה"פ. (4

עה"פ. חזקוני גם ראה (5
הנ"ל, משמו"ר ("לישראל") זו תיבה הובאה ובחיי ברמב"ן (6
פירוש  עוד בשמו"ר גריס שברמב"ן ולהעיר ליתא. לפנינו ובשמו"ר

לפנינו. בשמו"ר שליתא
עסקיהם. כל הי' בתורה רק שם: חזקוני ראה (7

וראה  בבית. לעשות לכם שיש למלאכתכם לכו בפרש"י: אבל (8
יומתק  לוי) שבט עבודת על (שקאי בפנים המבואר וע"פ כאן. רמב"ן

עה"פ. מראב"ע ולהעיר "לסבלותיכם". הלשון יותר

שם. ובמפרשים י ה, ממ"א ולהעיר סע"א. קכה, ח"א (9
ב. נב, זח"ב ראה (10

ט. שם, פרש"י יא. יח, יתרו מכילתא (11
יג. טו, לך (12

כו'" עניים אוהב "אלקיכם הרשע טורנוסרופוס טענת ע"ד (13
רע"א). י, (ב"ב

צרור  זו. מצה פי' הגש"פ יעקב) וקול שבתי (ר' האריז"ל סי' (14
ועוד. היינו. עבדים פי' פסחים מס' בשל"ה הובא – המור

בס' המבואר וע"פ – מאֿמב. יב, בא (ורש"י) המכילתא לשון (15
בזה. חז"ל הדגשת מובנת הקודמת שבהערה

פ"ב, שהש"ר החודש. פ' רבתי ופסיקתא דר"כ פסיקתא ראה (16
(א). ח
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היא שבה , האלקית החיות  ללא  כשלעצמה , [גשמיות 
שמסבירים כפי פרעה", "ערי  ורעמסס  פיתום  כבניית

פיתום ,17חז"ל מתרוסס ... ראשון שראשון רעמסס , :

קיום ]. שום  להם אין – בולעו תהום  פי  ראשון  שראשון

מצרים , מלך פרעה  של השקפתו שזוהי לדעת  יש 

תורה , לומד שאתה  בכך לך  די – לסבלותיכם " "לכו שאמר 
דרך אבל אחר? יהודי מתנהג כיצד כלֿכך לך  אכפת  ומדוע 

משה קבלו לא ולפיכך יהודי , של התנהגותו דרך  איננה  זו

פרעה . טענת את  ואהרן

אחד אף  הרי יהודי, בבית ר"ל בוערת אש  רואים  כאשר

את להציל כדי  משהו לעשות עליו אם  לחשב , יתיישב  לא 
עלי ומדוע  אני , יכול  כיצד לחשב : או האש , מן האחר

חיים סדרי יש  אדם לכל והלוא הזולת ? בעניני להתערב 

עלי ומדוע  העליונה , ההשגחה  עלֿידי שנקבעו משלו
הקדוש ֿברוךֿהוא ? של  בדרכיו  להתערב 

יערוך לא  כזה , מאורע  הרואה שכל הוא, ברור
או זו לשיטה  בהתאם הן פעולותיו אם שקלא ֿוטריא

מיד ירוץ  אלא  הזולת .אחרת, את להציל כדי

הזה , עולם  בחיי  מדובר  כאשר  הדברים  פני  הם כך ואם 

הזה עולם  וחיי  הבא עולם  חיי  על מדובר כאשר  קלֿוחומר

אלא18גם ֿיחד חשבונות , לעריכת  מקום  כאן שאין מובן ,
שחת . מבאר הזולת  הצלת  למען  האפשר ככל  לפעול יש 

.„
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הבעש "ט  של בשמו אמר אדמו"ר מו"ח 19כ "ק 

שמכירים יהודי  על רק  חלה  אינה  ישראל אהבת  שחובת

הנמצא יהודי  כלפי גם אהבה  להיות צריכה  אלא אותו,

להיות צריכה  איננה  זו ואהבה  תבל, בקצוי שם אי
כשם "כמוך": אלא  מסויימות, בהגבלות  סתם , "ואהבת "

להיות צריכה  כך הגבלות, ללא האדם  אוהב  עצמו שאת
אחר ליהודי .20האהבה 

הרבי לעצמו,21– איחל ממעזריטש  שהמגיד סיפר

וחיבה אהבה  מידת  באותה  ספרֿתורה  מנשק  והיה  שהלואי
המגיד בשם  והוסיף  יהודי, כל  כלפי  לבעש "ט שהיתה

כמה22ממעזריטש בעולם  בהיותו יודע היה  הבעש "ט אם  :
שהוא כמו יהודי, כל מקרב  שהוא  על ֿידי ובונה פועל הוא 

לחלוטין אחר באופן נעשה הכל היה  עכשיו, זאת  –יודע 

שלגבי שכשם  בכך , להתבטא  כמוך" לרעך "ואהבת  על

נמצא הוא  – לסבלותיכם " "לכו  קיים  – "כמוך" – עצמו 

עליו כך ומצוות, תפילה  של ובאהלה  תורה  של באהלה
זולתו. יהודי אצל גם  זה  מצב  לקיום  להביא 

עם בטרוניא בא  הקדוש ֿברוךֿהוא  ש"אין וכיוון
כדי23בריותיו" הדרוש  כל מלמעלה  שניתן הוא  ודאי ,

זאת . לעשות 

העבודה  את לדחות  שאין לדעת יש  נוסף ,אך לשבוע 

ש "הרף להיות  עשוי כי  עין", ל"הרף  אפילו או  נוסף , יום 

– ממנה  ישתחררו או ח"ו, בגלות יישארו אם מכריע  עין"
שלימה . לגאולה  ועד
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של באהלה  הנמצאים  לכל הקשורה  ההוראה זוהי
ב "קרן הנמצאים  היהודים  וכל  ישיבות , תלמידי כולל תורה ,

איננו אחר יהודי של הרוחני שמצבו רואים  כאשר אורה ":
עצמו את להשלות לאדם  אין  דיו, מואר איננו כדבעי,

בני שכל העובדה לאור  במיוחד הצלתי ". נפשי  את  ש "אני

" הם  שלימה "dnewישראל פגומה24אחת  כאשר ולפיכך 
הפגם מורגש  ובמצוות , בתורה אחד  יהודי של שלימותו

היהודים . כל אצל

כולכם היום  נצבים  "אתם ישראל: בני על בתורה  נאמר

עד עציך מחוטב  שבטיכם ... ראשיכם  אלקיכם  ה' לפני

מימך" לפני25שואב  בתהלוכה  חיילים  מציבים  כאשר .
לא הפשוטים  החיילים  מן אחד שאם  הסדר, קובע  המלך ,

את כך על  תובעים  אין חליפתו , כפתור את כראוי הבריק 
לא הוא  מדוע  הראשי , המפקד את  בעיקר  אלא  החייל,

המלך. לפני  לעמידה כראוי להתכונן חייליו  את  לימד

כולכם היום  נצבים "אתם  שכאשר אפוא , לדעת  יש 
"חוטב כלפי רק  מכוונות  הדרישות  אין אלקיכם " ה' לפני
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י. פ"א, שמו"ר סע"א. יא, סוטה (17
(במשנה). א לג, ב"מ ט). שם, (ורש"י ח כג, תצא ספרי ראה (18
תרכג  ע' ישראל אהבת ע' הערכיםֿחב"ד ס' בפרטיות ראה (19

ואילך. ס"ט ישראל אהבת קונטרס וש"נ. ואילך,
וש"נ. ה, סעיף הנ"ל ערך שם הערכים ס' ראה (20

ע' תש"ט סה"מ .163 ע' תש"ד .32 ע' תש"א השיחות ספר (21

עא. ע' יום היום .87
שם  לכתר בהוספות נעתקה – תרצ"ז דחגה"ש ב' יום שיחת (22

רלג. סי' טוב
א. ג, ע"ז (23

ובכ"מ. נצבים. ר"פ לקו"ת (24
נצבים. ר"פ (25



לג zeny zyxt - zegiyÎihewl

כלפי מכוונת  הדרישה  עיקר אלא מימך" ושואב  עציך
שבטיכם " ולטעון26"ראשיכם  להצטדק  אז יוכלו לא הם  ,

בעצמם . בטיפול טרודים היו שהם

ישראל בני  כל שלימה , אחת  כקומה  נתנהג וכאשר
ושואב עציך ל "חוטב  ועד שבטיכם" מ "ראשיכם  ביחד,

אחת " אגודה כולם  "ויעשו של  מצב  יתהווה .27מימך",

שלם " בלבב  רצונך  "לעשות  נזכה  "ה '27אוֿאז ויהיה  ,
אחד" ושמו .28אחד

(f"iyz y"dia zgny zgiyn)

1

2

3

4

5

6

7

8

"ואשימם  יג) א, (דברים עה"פ ורש"י) (ספרי כמחז"ל (26
בראשיכם".

נוראים. ימים תפלת נוסח (27
ט. יד, זכרי' (28

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

.dltzl dle`b jenql
zxne` .dltzl dle`b zkinq oipra oecl dkiynn `xnbd

:`xnbdàLéc÷ àìä÷ íeMî íé÷éìà ïa éñBé éaø ãéòädldw-] ¥¦©¦¥¤¤§¨¦¦§¨¨©¦¨
[dyecwdíBiä ìk ÷Bfð Bðéà ,älôúì äleàb CîBqä ìk ,íéìLeøéác§¦¨©¦¨©¥§¨¦§¦¨¥¦¨©

éðéà ,àøéæ éaø øîà .Blek,`ed jk ike -é÷fzéàå éëîñ àðà àäå- ¨©©¦¥¨¥¦§¨£¨§©¦§¦©©¦
.izwfede dltzl dle`b izknq ip` ixdedéì eøîàipa el exn` - ¨§¥

,`xif iaxl daiyidz÷fzéà éàîa,zwfed dna -àqà úééèîàc §©¦©©§§§©§¦©©¨
àkìî éáì`ixbp`a edegwly] jlnd zial miqcd zlaedy - §¥©§¨

,[myl miqcd jiledlétà éæçîì àøâà áäéîì Cì éòaî éîð íúä̈¨©¦¦¨¥¨§¥©©§¨§¦§¥©¥
àkìîjlnd ipt z` ze`xl ick xky mlyl jl did my mb - ©§¨

ipt zii`xn zipdp `l` ,wfp jl rxi` `ly cala ef `l xnelk]
,[jk lr minc znliyy `la jlndìczLé íìBòì ,ïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨§¨¦§©¥

,ìàøNé éëìî úàø÷ì õeøì íãà,mcakl devny iptnúàø÷ì àìå ¨¨¨¦§©©§¥¦§¨¥§Ÿ¦§©
íéáëBk éãáBò éëìî úàø÷ì eléôà àlà ,ãáìa ìàøNé éëìîlczyi ©§¥¦§¨¥¦§©¤¨£¦¦§©©§¥§¥¨¦

,mrhde ,uexläkæé íàLly ozlecba ze`xl ,`ad mlerl ¤¦¦§¤
,l`xyiïéa ïéçáéf` elgpiy axd ceakdì ,ìàøNé éëìîly ceak ©§¦¥©§¥¦§¨¥©

íéáëBk éãáBò éëìî.eiykr ©§¥§¥¨¦
d:dltzl dle`b zkinq oipra oecl dkiynn `xnbéaø déì øîà̈©¥©¦

íúäì zìééò ék ,àleòì àòlà,l`xyi ux`l dlrzyk -ìéàL ¦¨¨§¨¦©§©§§¨¨§¥
àîìLaenelya l`y -äøeáçä ìk ãîòîa ,éçà àðBøa áøcly ¦§¨¨§©§¨¨¦§©£©¨©£¨

,`pexa axàãç àðîéæ ,úBöna çîNå ,àeä ìBãb íãàczg` mrt - §¨¨¨§¨¥©©¦§¦§¨£¨
Cîñ`pexa axàîBé délek dénetî àëBç ÷éñt àìå ,älôúì äleàb ¨©§¨¦§¦¨§Ÿ¨¥¨¦¥¥¨

dle`b jenql dkfy lr meid eze` lk eitn ewegy wqt `le -
.dltzl

:dltzl dle`b zkinq ly oicd xwir lr dywn `xnbdéöî éëéä¥¦¨¥
éîñC,dltzl dle`b jenql leki cvik -àäå[ixde-]éaø øîà ¨¥§¨¨©©¦

älçza ,ïðçBéxn`y ixg` ,dxyr dpeny zltz ligzny mcew - ¨¨©§¦¨
,'l`xyi l`b 'd dz` jexa'àeä[lltznd-]øîBàweqtd z` ¥

(fi `p mildz)çzôz éúôN 'ä','LzNdY ciBi itEóBqáìemiiqnyk - §¨©¦§¨¦©¦§¦¨¤§©
,dxyr dpenyøîBà àeäweqtd z`(eh hi mildz)éøîà ïBöøì eéäé' ¥¦§§¨¦§¥

'åâå éôweqta wiqtny xg`ne ,'il`Fbe ixEv 'd Liptl iAl oFibde ¦§¤§¦¦§¨¤¦§£¦
zvxzn .dltzl dle`b jneq epi`y `vnp 'gztz izty 'd'

,`xnbdàäz ,øæòìà éaø øîàiax xn`y dn [zyxtzn didz-] ¨©©¦¤§¨¨§¥
,'gztz izty 'd' xnel jixvy opgei,úéáøò ìL älôúaoi`y ¦§¦¨¤©§¦

dzid mixvn zle`by oeikn ,dltzl dle`b zkinql da miyyeg
`ed ,dltzl dle`b jenql jixvy o`k epxn`y dne ,meia

.zixgy zltza
:`xnbd dywneäæ ,àaä íìBòä ïa eäæéà ,ïðçBé éaø øîà àäå§¨¨©©¦¨¨¥¤¤¨¨©¨¤

,úéáøò ìL älôúì úéáøò ìL äleàb CîBqäzltza mby ixd ©¥§¨¤©§¦¦§¦¨¤©§¦
,`xnbd zvxzn .dltzl dle`b jenql jixv ziaxrøîà àlà¤¨¨©

àäz ,øæòìà éaøizty 'd' xnel jixvy opgei iax xn`y dn ©¦¤§¨¨§¥
,'gztz,äçðnä úlôúa.llk dle`b zxkfd da oi`y ¦§¦©©¦§¨

:sqep uexiz d`ian `xnbdàîéz eléôà ,øîà éLà áø[xn`z-] ©©¦¨©£¦¥¨
eälekàoi` mewn lkn ,zeltzd lk lr exn`p opgei iax ixacy - ©§

,dltzl dle`b oia wqtd meyn jkaåy ,mrhdïðaø äeòá÷c ïåéë §¥¨§©§¨©¨¨

dxne`l ['gztz izty 'd' zxin` z`] minkg dze` erawy -
àéîc àzëéøà älôúk ,älôzad ixd -dltzke ,dltzd llka `i ©§¦¨¦§¦¨£¦§¨©§¨

.wqtd zaygp dpi`e ,`id dkex`
:uexizd z` zwfgn `xnbdéëä àîéz àì éàcxn`z `l m`y - §¦Ÿ¥¨¨¦

ok m` ,`zkix` dltzk zaygp dltza derawy iptny ,jk
zltzaéîñ éöî éëéä ,úéáøòC,dltzl dle`b jenql leki ji` - ©§¦¥¦¨¥¨¥

øîéîì éòa àäåzkxa xnel `ed jixv ixde -,'eðáékLä'`vnpe §¨¨¥§¥©©§¦¥
.dxyr dpenyl 'l`xyi l`b' oia wiqtn `edyàlàdz` gxken ¤¨

y ,xnelïðaø eðéwúc ïåékxnel epiwzd minkge li`ed - ¥¨§©¦©¨¨
àéîc àzëéøà äleàâk ,'eðáékLä'l`b' zkxa llka `id ixd - ©§¦¥¦§¨£¦§¨©§¨

,dkex` zg` dkxak odizy ixde 'l`xyiéîð éëäyi ok enk - ¨¦©¦
y ,'gztz izty 'd' oiprl xnelïðaø äeòá÷c ïåékdxne`l,älôza ¥¨§©§¨©¨¨©§¦¨

àéîc àzëéøà älôúkzaygp dpi`e dkex` dltzk `id ixd - ¦§¦¨£¦§¨©§¨
.wqtd

zligzay ,lirl e`aedy opgei iax ixac z` x`al zxfeg `xnbd
.'it ixn` oevxl eidi' xne` seqae ,'gztz izty 'd' xne` dltzd

:`xnbd zl`eyéàä éãkîdf weqt ixd -,'éô éøîà ïBöøì eéäé' ¦§¦©¦§§¨¦§¥¦
óBqáì òîLîxnelk ,dltzd seqa zxn`pd dpigzk ernyn - ©§¨§©

,'d iptl ievixle qeitl didi izlltzdy dn,àøwéòî òîLîe©§¨¥¦¨¨
,dltzd zligza zxn`pd dpigzk mb rnyneøîéîì àðéòác- §¨¥¨§¥©

ok m`e ,oevxl didi lltzdl ipevxay dnàîòè éàîmrhd dn - ©©£¨
yì ïðaø eäeðwzexne`eøîéì ,úBëøa äøNò äðBîL øçàexn`iy - ¦§©¨¨§©©§¤¤§¥§¨¥§

àøwéòî:`xnbd daiyn .dxyr dpeny zltz iptl -éaø øîà ¥¦¨¨¨©©¦
ãåc Bøîà àìå ìéàBä ,éæt ïa ïBòîL éaøc déøa äãeäé,mildzaàlà §¨§¥§©¦¦§¤¨¦¦§Ÿ£¨¨¦¤¨

úBiLøt äøNò äðBîL øçàì,mixenfn -ïðaø eðéwz Cëéôìepwiz - §©©§¤¤§¥¨¨¦§¦¨©¦©¨¨
exne`l ,dltza mb minkg.úBëøa äøNò äðBîL øçàì§©©§¤¤§¥§¨

oa oerny iax ly epa dcedi iax ly evexiz lr dywn `xnbd
ike :iftéðäxtqa 'ebe 'oevxl eidi' weqtd cry zeiyxt mze` - ¨¥
,mildzäøNò äðBîLixd ,md zeiyxtäøNò òLzzeiyxtïééåä §¤¤§¥§©¤§¥©§¨

zvxzn .h"i xenfn ly eneiqa xn`p df weqt `ldy ,[md-]
,`xnbd'íéBâ eLâø änì'å 'Léàä éøLà'(a-` mildz)äLøt àãç- ©§¥¨¦§¨¨¨§¦£¨¨¨¨

zg` dyxt,àéä'oevxl eidi' weqtd `vnpe ,zeiyxt izy `le ¦
.g"i xenfna xn`p

md 'mieb eybx dnl'e 'yi`d ixy`'y xg` mewnn dgiken `xnbd
:cg` xenfnùìLå äàî ,éæt ïa ïBòîL éaøc déøa äãeäé éaø øîàc§¨©©¦§¨§¥§©¦¦§¤¨¦¥¨§¨Ÿ

úBiLøt[mixenfn-]ïzìtîa äàøL ãò ,déeììä øîà àìå ,ãåc øîà ¨¨¦¨©¨¦§Ÿ¨©©§¨©¤¨¨§©©§¨
,íéòLø ìL,xzeia eipira daeyg dzidyøîàpL(dl cw mildz) ¤§¨¦¤¤¡©

.'déeììä 'ä úà éLôð éëøa íðéà ãBò íéòLøe õøàä ïî íéàhç enzé'¦©©¨¦¦¨¨¤§¨¦¥¨¨§¦©§¦¤©§¨
ike ,dyweùìLå äàî éðädf weqt cr exn`py mixenfn mze` - ¨¥¥¨§¨Ÿ

ixd ,ylye d`n `l` mpi`ïééåä òaøàå äàîweqt `ldy ,[md-] ¥¨§©§©©§¨
,c"w xenfn ly eneiqa xn`p dfdpéî òîL àlà,o`kn gken - ¤¨§©¦¨

mixenfnyàéä äLøt àãç ,'íéBâ eLâø änì'å 'Léàä éøLà'md - ©§¥¨¦§¨¨¨§¦£¨¨¨¨¦
.cg` xenfn

md 'mieb eybx dnl'e 'yi`d ixy`'y dgked cer d`ian `xnbd
:cg` xenfn,ïðçBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàc§¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨
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המשך ביאוו למס' בוכות ליום ואשון גמ' ב



לד

zah c"k ± zegiy ihewlfh jxk

.‡
ÔÈ·Ï Ô˜Ê‰ ¯"ÂÓ„‡ ˙Â˜Ï˙Ò‰ ÔÈ· ¯˘˜ ˘È

˙ÂÓ˘ ˙˘¯Ù
אדמו"ר  כותב הזקן אדמו"ר של הסתלקותו על

בקצרה 1ה"צמחֿצדק" שכותב לאחר אודות 2,
מן  בברחו – הזקן אדמו"ר שעבר הטלטולים
שבת  "ערב פיענא לכפר להגיעו עד – ה"צרפתים"
כ"ג  דשמות שבתֿקודש ש"במוצאי תקע"ג", וישלח
הקודש  ארון נשבה י"א שעה כחצות טבת לכ"ד אור

ה' משיח ישראל ...".3מאור

הפרשה 4ידוע  לתוכן קשורים השנה מועדי שכל ,
גם  הדבר שכך לומר ויש להם, בסמוך בתורה הנקראת

צדיקים  ימי הילולא 5לגבי וימי הולדת ימי גם וממילא ,
וכדומה. צדיקים, של

אדמו"ר  ההילולא, בעל של ממאמרו גם מובן וכך
השבוע  פרשת עם – הזמן" עם לחיות ש"צריך .6הזקן,

היתה  הזקן אדמו"ר הסתלקות אמנם, ובעניננו:
וארא  פרשת של ראשון ביום שחל טבת", לכ"ד ,7"אור

"אור  הזמן בציון הסתפק לא שה"צמחֿצדק" מכך אבל
שבשבוע  היום בתוספת הסתפק לא ואף טבת", 8לכ"ד

קודש" שבת "מוצאי זה 9– שהיה ומציין מוסיף אלא ,
קודש שבת הוא zenyc10""במוצאי מכך: יותר ואף ,

" היתה שמות פרשת ששבתֿקודש מוסיף b"kאף
ובעיקר  גם, קשורה שההסתלקות מובן, – ,11(טבת)"

.zeny12לפרשת

ההסתלקות  של המדוייק הזמן כאשר ובמיוחד,
והרי  י"א", שעה "כחצות ה"צמחֿצדק", כדברי היה,

כידוע  קשורות, - וענינים דינים מספר השעות 13לגבי ,
ליום  הלילה חצות שלפני שבתֿקודש מוצאי של
ההסתלקות  שבין לקשר נוספת הוכחה זה הרי השבת,

פרשת דוקא.zenyלבין
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תשכ"ז)1) תש"י. קה"ת, הוצאת תער"ב. (ווילנא, לשון במענה נדפס
א]). [תמב, א קג, – תשל"ב (קה"ת  בסופו להצ"צ דינים פסקי בתחילתו.

ח"א 2) רבי בבית (נדפס האמצעי אדמו"ר כ"ק במכתב – בארוכה
רסד). ע' תשל"ו) תשכ"ז. (קה"ת, אדה"ז התולדות ס' פכ"ב.

אלו 3) לשונות שג' לומר דיש תשל"ב, טבת כ"ד שיחת בארוכה ראה
חב"ד  הספירות ג' כנגד הן – ה'" משיח ישראל מאור הקדש "ארון –
– ה') (משיח דעת (כתר) ישראל), (מאור חכמה הקדש), (ארון [בינה

חסידות תורת (גילוי שהיא – בארוכה] עבד c"agעיי"ש אשר "פעולתו (
בעל  של חייו" ימי כל עבד אשר ועבודתו ותורתו ו"מעשיו בה"*
זך  סי' (אגה"ק ההסתלקות בעת עילוי" אחר בעילוי ש"מתעלה ההילולא,

וביאורו).
וישב.4) ר"פ תושב"כ חלק של"ה ראה
וראה 5) גו'. תמימים ימי ה' יודע יח): לז, (תהלים ממש"נ להעיר

א. לה, ח"א לקו"ד ח"ש. ר"פ ב"ר
(6.29ֿ30 ע' ה'תש"ב השיחות ספר
הילולא 7) של השייכות טבת לכ"ד שיחה ח"ו לקו"ש בארוכה וראה

וארא. לפ' דאדה"ז
ה"ז 8) לכאורה, הרי, תמי': ובהקדים – ההוספה** טעם וי"ל

יפה  סימן בע"ש "מת ב) קג, (כתובות מרז"ל ע"פ – לגריעותא הדגשה
רע סימן במו"ש לו",elלו, יפה סימן "בע"ש – הוא בזה הדיוק אך ?"

נשיא  של מרעיתו" "צאן עבור אבל מיד": למנוחה "שיכנס וכדפירש"י:
על  צדיקי פטירת ש"בעת מכיון אדרבה: הרי – "עת ישראל הוא כו'" יון

מעולם  ה' חסד ש"מאיר מלמעלמ"ט" גילוי בבחי' ומאיר המתגלה רצון
וראה  כח. סי' (אגה"ק כו'" הארץ בקרב ישועות ופועל יראיו על עולם עד

דוקא לכן – וביאורו) זך סי' העבודה i`venaשם כשמתחילה שבת,
זה. וגילוי להשפעה ביותר זקוקים הארץ"), ("בקרב החול דימות

כ"א  שלהם עליות ע"ד לא חושבים שבעיקר ישראל, נשיאי ולכן
ובפרט בנ"י*** על מצבם על לבשמים i`venaדואגים שזקוקים שבת,

(לקו"ת  יעקב עבדי תירא אל ולאמירת יתרה****) הנשמה עזיבת (מפני
להם  ניחא – מרעיתם צאן יעזבו לא הסתלקותם בעת וגם ב), עב, בלק
– העילוי בתכלית יהי' מרעיתם צאן של שבת" שה"מוצאי יותר*****

העילוי בע"ש.mdlyמאשר – מיד") למנוחה ("שיכנס
הנשיא. בר"י (גם) מדובר בכתובות דגם מזה ל"ק ולכן

"במוצאי 9) אדה"ז: לשו"ע המחבר" בני הרבנים "הקדמת וכלשון
וכו'". טבת כ"ד ש"ק

(10.(2 הערה (דלעיל האמצעי אדמו"ר במכתב ועד"ז
מוזכר.11) אין "וארא" שהרי
כולי'12) מתברכין מיני' כי הבא לשבוע גם שייכת דשבת לזה נוסף

א). פח, ב. סג, (זח"ב יומי
האריז"ל).13) (בשם ש סי' או"ח לשו"ע שע"ת ראה

:51Î50 'r `"kg y"ewla dkex`a x`azp ± (7 dxrda d`xe) mipta onwlck .`lelidd meic reayd 't `x`e 'tc dxehtddn ± k ,hk l`wfgi t"r ± my w"db` 'l (*
.jli`e 52 'r

" `ed x"enc` g"en w"k 'l r"p (a"yxedn) x"enc` w"k zewlzqdl rbepa mby ,xirdle (**w"yvenaxrpl jepg) "'ek drya s"xz oqipa ipy '` meil xe` `xwie
.ev ± 'ixg`ly 't xikfn `l k"be .(16 'r

zetqeda ewzrp ± r"p (a"yxedn) x"enc` w"k ornyy itk ± r"ba a"pxz ,lel` i"g ,`eaz ik t"y h"yrad epxen xn`y zexezd 'fn] ziriayd dxezn xirdl (***
."'eke miaxd zaeh liaya dceare dxez xrii` wree` hbiil xi` q`ee l`xyi i`iyp mz` .." :[(f"vxz v"rny x"enc` g"en w"k zgiy t"r) b"q aeh my xzkl

.fvx q"x f"dc` r"ey .zekxac g"tx dpyna i"xz (****
'ek dzxaga zrbep zekln oi` ,'ek mei aeh (`"rq ,l zay) l"fxn t"r `ed (a"eike y"ven e` ,y"r) onfd zeriaw la` (*****
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ושעבוד  גלות הוא שמות פרשת של תוכנה

"ויגש"14מצרים  – שמות פרשת שלפני בפרשיות .

התקופה על מדובר – מצרים,iptlyו"ויחי" שעבוד
למצרים  ירדו שכבר חז"ל 15למרות כמאמר זמן 16, "כל

בישראל". המצרים שעבדו לא קיים... מהם אחד שהיה

"וארא" – שמות פרשת שלאחר בפרשיות שני, מצד
של  השעבוד תקופת על גםֿכן אמנם מדובר – ו"בא"

בפרשת  כבר מתגלים זאת בכל אך במצרים, ישראל בני
והמופתים  האותות הגאולה: לתחילת הסימנים "וארא"

על  הביא אשר והמכות הקדושֿברוךֿהוא, שהראה

ואף  יותר, קל אז היה עצמו השעבוד גם המצריים.
אומרים  חז"ל מכך: השנה 17יותר ש"בראש בטלה 18,

ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  במצרים". מאבותינו עבודה

בפועל. הגאולה על כבר מסופר שבה "בא", בפרשת

הפרשה  תוכן מתבסס שמות, בפרשת זאת לעומת

למסופר  עד וחומרתו, השעבוד בקושי פרטים על כולה
לתת... תאספון "לא גזר שפרעה הפרשה, cakzבסוף

dceard"האנשים רבינו 19על משה אפילו אשר עד ,

פרעה... אל באתי "מאז הקדושֿברוךֿהוא: כלפי טען
rxd"הזה .20לעם

הסתלקות  שבין הקשר את לבאר אפשר בכך
היתה  כאמור, שמות: פרשת לבין הזקן אדמו"ר

כלשון  בגלות, שהותו בעת הזקן אדמו"ר הסתלקות

עד  מטולטל והיה מצרפתים כש"ברחו – ה"צמחֿצדק"
פרטי  כל שמפורטים וכפי לפיענא...", ביאתן

האמצעי  אדמו"ר של במכתבו והיסורים .21הטלטולים

.‚
‰„Â·Ú‰ ÔÂ¯˙È ÔÈ·Ï ˙Â˜Ï˙Ò‰‰ ÔÈ· ¯˘˜ ˘È

˙ÂÏ‚·
של  הענין אודות ההילולא בעל דברי ידועים
מעשיו  "כל למעלה עולים שאז והסתלקות, הילולא

חייו" ימי כל עבד אשר ועבודתו זה 22ותורתו וכל ,
בעת  למטה מלמעלה גילוי בבחינת ומאיר "מתגלה

.23פטירתו"

ובמיוחד  פרטית, בהשגחה הוא מאורע שכל כיון
שעובדת  מובן, הדור, ונשיא לצדיק שקשור מאורע
קשר  על מוכיחה בגלות, הזקן אדמו"ר של הסתלקותו
בעל  של ועבודתו" ותורתו "מעשיו בין פנימית וזהות
בעת  ומאיר" ו"מתגלה "עולה" (אשר ההילולא
בזמן  דוקא עבודה של היתרון לבין ההסתלקות)
שהסתלקותו  – בגשמיות גם "משתלשל" ומכך הגלות,

כפשוטה. בגלות היתה

של  הגאולה שחג לכך גם הטעם שזהו לומר, ויש
היה  בחייו, הזקן אדמו"ר חגג אשר האחרון, כסלו י"ט
"ביאתן  כאמור, כי הסתלק, שבו הגלות במקום

ב" היתה glyieלפיענא" zay axr י"ט לפני שחל ,"
.24כסלו 

לחסידות" השנה "ראש כסלו, י"ט הוא 25שהרי ,
של  ועבודתו" ותורתו "מעשיו של המרכזית הנקודה

ההילולא  העבודה 26בעל יתרון עם קשר יש שלכך –
כסלו י"ט יום ולפיכך – כדלעיל הגלות, oexg`dבזמן

הדרגה שהוא xzeiaשלו, dlrpd בחייו זה יום של
אור  ומאיר... יורד ושנה שנה "בכל (שהרי הזה בעולם

מעולם" עדיין מאיר היה שלא ומחודש היה 27חדש (
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קכד.14) סי' הריב"ש מצוואת להעיר
15(438 ע' חט"ו  [המתורגם] לקו"ש וראה שמות. ר"פ תו"א וראה
ואילך.

טז.16) ו, וארא פרש"י ח. פ"א, שמו"ר
רע"א.17) יא, ר"ה
(פ'18) כנים מכת שהתחילה מעת –x`e`היינו ואילך) יב ח,

מעת  (עכ"פ) או תמ"ז). ב"א הדורות בסדר (הובא ה י, בא בבחיי עפמ"ש
) ערוב מכת בניסן x`e`שהתחילה דם דמכת הדיעה ע"פ – ואילך) יז שם,

במדין) (משה ד"עשה יט) (פ"ה, בשמו"ר ולפמ"ש שם). סה"ד dyy(ראה
לשמו"ר  (ורש"ש) מהרז"ו ראה – דם מכת בעת הי' ר"ה הרי – חדשים"

ואכ"מ. שם.
זֿט.19) ה,
כג.20) שם,

(21.2 הערה דלעיל
(בביאור).22) זך סי' אגה"ק
(דש,23) בעומר הל"ג שער סידור שם. זך סי' גם וראה כח. סי' שם

בֿג).
(24– התולדות בס' (נעתקו אדמו"ר מו"ח כ"ק ברשימות וצ"ע

הוא  (ואולי טבת" ח' הששי "ביום ּפיענא לכפר דבאו רסג) ע' אדה"ז
ליאדי. – ממקומו בגלותו הי' עפ"ז גם אבל המעתיק). ַטעות

במבוא 25) נדפסה – נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק של אגה"ק
.17 ע' ומעין לקונטרס

הענין 26) דעיקר ואילך) 112 ס"ע שלום (תורת הידוע עפ"י ובפרט
כסלו. די"ט הגאולה לאחר הותחל חוצה מעינותיך דיפוצו

יד.27) סי' אגה"ק
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היתה  שבו גלות מקום באותו – מכך ויותר בגלות.
ועבודתו" ותורתו "מעשיו כל מצויים אז כי הסתלקותו,

כדלעיל. השלמות, בשיא

.„
„Â·Ú˘Ó ÍÙÈ‰‰ ,‰¯Â‡ÎÏ ,"˙ÂÓ˘"

שתוכן  הנ"ל, הענין הסבר לאחר יובנו הדברים
מצרים: ושעבוד גלות – הוא שמות פרשת

רבות  פעמים דובר את 28כבר מבטא הפרשה ששם ,
המילה  להבין: צריך ובעניננו, כולה, הפרשה תוכן

את לכאורה, כוללת, גלות jtidd"שמות" מענין
כי: מצרים,

אחד  שהיה זמן ש"כל (כאמור), אומרים חז"ל א)
המצרים  שעבדו לא למצרים שירדו מאותן קיים מהם
בני  "שמות של שהענין אפוא, ויוצא – בישראל"
ענין  את איפשר לא כלל מצרימה" הבאים ישראל

השעבוד.

"שמות" המילה של המיוחדת ההדגשה גם ב)
שוב מנאם שהקדושֿברוךֿהוא היא "ozenya"עצמה, ,

ההיפך  שזהו חבתן", "להודיע כדי – רש"י כדברי –
שעליהם  ישראל, של השעבוד ומקושי הגלות מן

בפרשה. מסופר

elldג) zenyd חז"ל כמאמר "עלֿשם 29הם, –
zle`bנזכרו !"o`kישראל

.‰
‰Ó˘‰ ÌˆÚÓ ‡È‰ ‰„Â·Ú‰ - ˙ÂÏ‚‰ ÔÓÊ·

ידוע  הענין: בזמן 30וביאור העבודה שמעלת ,
של  מסירותֿהנפש כוח מתגלה אז שדוקא היא, הגלות

שבנפש, "יחידה" מדרגת הנובע הנשמה.עצם היהודי,
שבנפש, ה"יחידה" של כוחה מתבטא mvrכי הנשמה,

האלקות  ותחושת תפיסת שחסרה ובמצב במקום דוקא
ההתקשרות  ואז שבנשמה, הגלויים הכחות עלֿידי
אלא  הגלויים, הכחות באמצעות כלֿכך איננה לאלקות

היהודי. של עצמיותו מצד

האיר  ואלקות קיים, היה שביתֿהמקדש בזמן לכן

עלֿידי  בעיקר ישראל עבודת גם התבצעה בגלוי,
הכחות  עלֿידי האלקות את חשו הם – הגלויים הכחות

שזוהי  וכיון ומדות, שכל של והגלויים הפנימיים

כוחה  בזה מורגש אין ורגש, ודעת טעם שלפי עבודה
ה"יחידה" דרגת .31של

– נסתר האלקי האור כאשר הגלות, בזמן דוקא
מה" עד יודע אתנו ולא ראינו... לא ויש 32"אותותינו –

ומצוות  תורה של בעבודה והנסיונות והסתרים העלמות

של  הגלויים הכחות השפעת חסרה כאשר אז, דוקא –
על  להתגבר שבנפש, ה"יחידה" כוח מתעורר הנשמה,

של  ההתקשרות עצם מצד דוקא והנסיונות הקשיים

הקדושֿברוךֿהוא  עם .33היהודי

בכלל), (וגלות מצרים גלות של הענין היה זה

ההתקשרות  ביטוי לידי באה עלֿידיֿזה שדוקא
וזו העצמ  הקדושֿברוךֿהוא. עם היהודי של – ותית

תורה  למתן ההכנה אלקות 34היתה להחדיר שמטרתו ,
תורה  שעלֿידי "תחתונים", שהם גשמיים דברים לתוך

בכך  דוקא כי יתברך, לו לדירה ייהפכו הם ומצוות

התורה zeinvrdמתבטאת .35של

.Â
ÈÂÏÈ‚ ‡ÏÏ ,Ì„‡‰ ÌˆÚ Y Ì˘

– הגלות בזמן העבודה מעלת לגבי שלעיל ההסבר

אז  דוקא בגלוי, מאיר האלקי האור שאין שלמרות
"שמות":mvrמתגלה של בענין רמוז – הנשמה

שני  יש אותו, הנושא האדם לבין השם שבין בקשר
אינו 36קצוות  כשלעצמו השם שבעל רואים, אחד מצד :

כאמצעי  רק בו משתמשים כלל, בשמו משתמש

עלֿידי לאדם הוא,ezlefלקריאה השם כלומר, .
איֿאפשר  ולפיכך לאדם. חיצוני דבר רק לכאורה,

זה  בשם הנקרא האדם מהות לגבי השם מן להתרשם
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שם.28) ובהנסמן ואילך 58 ע' [המתורגם] ח"ה לקו"ש ראה
ה.29) פ"א, שמו"ר
תש"ט.30) ישנה אני ד"ה בתחילתו. אידיש סה"מ בארוכה ראה
ובכ"מ.
פי"ד.31) שם ישנה אני פ"ב. תש"ט דודי קול ד"ה שם. סה"מ ראה
ובכ"מ.
ט.32) עד, תהלים
גלות 33) "בחי' שהיא למטה הנשמה ירידת בכללות הוא ועד"ז

ונה"ב  הגוף בגלות עבודתה ע"י שדוקא א) מח, – פל"ז (תניא ממש"

שם  אוה"ת שם. תו"ח וישב. ר"פ תו"א ראה – העצמי שרשה מתגלה
ואילך). ב .n"kae(רנג,

(דמסנ"פ 34) הכח זה ומצד (בתחילתו): שם ישנה אני ד"ה ראה
ישראל  עמדו זה ובכח התומ"צ.. להם נותן בנש"י שיש יחידה) שמצד

וכו'. מצרים בגלות להוי' נאמנים
סי"ט.35) החסידות תורת של ענינה קונטרס ראה
מן 36) תש"ב. צדיקים) (ועתידין אחד אתה ד"ה ראה – לקמן בהבא

ובכ"מ. פ"ב. ה'שי"ת היום זה פי"א. תש"ט המיצר
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שם בעלי רבים אנשים יש והראיה: –ddf אשר בעוד
הקצה  מן מזה זה הפוכים להיות יכולים הם במהותם
שלא  בעליו, מהות את משקף אינו השם כי הקצה אל
ללמוד  ניתן האור וממציאות המאור, את המשקף כאור

המאור. לגבי

קשור  האדם של ששמו ידוע, שני, מצד אבל
– שלו הגלויים הכחות מן הנעלית האדם, לעצמיות
הוא  בשמו לאדם קוראים כאשר היא: לכך וההוכחה
מתעלף  אדם כאשר מכך: ויותר עצמותו". "בכל נענה
התעלמות  של במצב היא הנפש חיות כאשר –
בשמו, קריאה עלֿידי מתעורר הוא – בגוף ואיֿגילוי
הנפש, חיות לעצם ונוגע קשור שהשם הוכחה, שזוהי
יש  בכך הגוף. לכחות החיות את להחזיר בכוחו ולכן
האור  מן אפשר אמנם כי "אור", עלֿפני ב"שם" מעלה
עצם  את "ממשיך" אינו האור אך המאור, את להכיר

המאור.

הקשר  כאשר דוקא מתבטא האדם עצם כלומר,
יתרון  לגבי קודם שהוסבר כפי גלוי, אינו לאדם
דוקא  מתגלה היהודי שעצם הגלות, בזמן העבודה

הגלות. שבזמן והסתר בהעלם

.Ê
"‰„ÈÁÈ" ÈÂÏÈ‚ Y ˙ÂÓ˘ ˙˘¯ÙÂ „"·Á ˙Â„ÈÒÁ

ה  מובן לעיל, האמור כל "מעשיו לפי שבין קשר
פרשת  לבין ההילולא בעל של ועבודתו" ותורתו

גלות.37שמות  של הענין ,

בנפש 38ידוע  קיימת "יחידה" שדרגת שכשם ,
החסידות, תורת – בתורה גם קיימת היא כך האדם,

הוא ielibdועיקר התורה של "יחידה" בחינת של
ו"הלביש" גילה ההילולא שבעל כפי – חב"ד בחסידות

יהיה  שאפשר כדי ובהשגה בהבנה החסידות תורת את
האדם  של חלקו ועל הבהמית הנפש על גם להשפיע
כי  – הקצה אל הקצה מן מציאותו להפיכת עד בעולם,

מתבטאת בכך התורה zeinvrdדוקא פנימיות .39של

האדם, לגבי לפניֿכן שהוסבר כשם כלומר,
ה"יחידה", כאשר mvrשהתגלות דוקא היא הנשמה,

גם  כך והסתר, העלם של במצב הם הגלויים הכוחות
היחידה דרגת כאשר dxezayלגבי דוקא מתגלה היא ,

הנפש  של התחתונות הדרגות על להשפיע צריכה היא
בעל  של כפתגמו בעולם, האדם חלק ועל הבהמית

טבעיות 40ההילולא  לשנות הוא החסידות ענין "כל :
מדותיו".

ותורתו  "מעשיו שבין המשותפת הנקודה זוהי
בזמן  העבודה מעלת לבין ההילולא בעל של ועבודתו"
במקום  דוקא "יחידה" דרגת מתגלה בשניהם הגלות:

אור  גילוי בו .41שאין

.Á
"ÔÓÏÊ ¯Â‡È˘" Ì˘· ÊÓ¯ Ï"‰

רמוזה 42ידוע  ועבודתו, ההילולא בעל שדרגת ,
זלמן  שניאור – אור",43בשמו "שני מלשון – שניאור :

מבטאים  ביחד השמות שני "לזמן". אותיות – וזלמן
"זמן". לבין אור" "שני שבין הקשר את

שאמר  כפי הכוונה, אור" ב"שני הוא: לכך ההסבר
את 44הבעלֿשםֿטוב  יאיר שהוא הזקן, אדמו"ר על

תורת  ואור הנגלה תורת אור – האורות בשני העולם
הנסתר.

שאצל  היא, אחת במילה "שניאור" של והמשמעות
עד  לנסתר הנגלה בין מושלם חיבור היה הזקן אדמו"ר
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דאדה"ז 37) הילולא של השייכות ביאור 257 ע' ח"ו מלקו"ש ולהעיר
לקו"ש zahלחודש גם וראה עיי"ש. הגוף), מן גוף שנהנה (ירח

.415 ע' חט"ו [המתורגם]
שם.38) 43 ובהערה ס"ו הנ"ל קונטרס ראה
נמשך39) בהשגה החסידות תורת של התלבשות ע"י פנימיות mvrכי

נ"ע  מהורש"ב אדמו"ר כ"ק אביו בשם תרפ"ה, בשלום פדה (ד"ה התורה
עטר"ת). כסלו י"ט –

לחבר  שהכח (45 ובהערה (ס"ח לקמן המבואר על דנוסף והיינו,
יהי' גופא דתורה שנסתר – ונגלה מצדbyenנסתר הוא – mvrבנגלה

התורה,
יותר  עליון מכח נמשך יותר למטה והשפלה שהירידה מכיון הנה
בשכל), החסידות אור התלבשות לענין – 115 ע' שלום תורת (ראה
וביטוי  גילוי שאמיתית מובן, הרי דוקא, בסופן תחלתן נעוץ – ואדרבה

עד של ביותר, תחתונה בבחי' כשנמשכת דוקא הוא התורה פנימיות עצם
של  ענינה קונטרס בארוכה וראה כבפנים. הבהמית, נפש טבע להפיכת

ד"ה  וראה שם. 78 להערה שוה"ג וראה כ. סו"ס סי"ח. החסידות תורת
אלקות  יהי' ממש שהטבע העצמית וכוונה בסופו: שם בשלום פדה
בהתלבשות  רבנו ע"י בא דזה לאלקות כלים יהיו שלמטה והענינים

כו'. דוקא בהשגה
(דלעיל 40) נ"ע אדמו"ר דכ"ק אגה"ק וראה אֿב. נו, ח"א לקו"ד

פנימיות  מבחי' ה'.. תורת ופנימיות עומק בחי' להמשיך :(25 הערה
מהמדות  ומגונה רעה מדה כל מאתנו לגרש ב"ה.. אוא"ס ועצמות

תשכ"א. וישב ש"פ בשיחת נתבאר – כו' הטבעיות
פנה 41) למושב.. לו שבחר המקום :168 ע' שלום מתורת להעיר

כו'. כלל אור ממציאות ידעו ולא שממה..
שם.42) ובהערות 37 ע' [המתורגם] ח"ו לקו"ש בארוכה .p"yeראה
(ובהנסמן 43) ואילך 40 וע' ,35 ע' שם לקו"ש ראה – לקמן בהבא

ואילך. ריח ע' קודש אגרותֿ – לוי"צ לקוטי שם).
א.44) פג, ח"א לקו"ד
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התורה, מהות עצם את שגילה מכך נבע לכך הכוח
הנ  שבתורה. וגילוי,"יחידה" העלם של ממגבלות עלית

הנגלה  של האורות שני את לחבר בכוחה ולפיכך
התורה  של .45והנסתר

עם  הקשור "לזמן", "והמשיך" הוריד הוא זאת ואת
העלם 46ה"עולם" התחתון 47מלשון בעולם גם כלומר, .

האורות  שני של האיחוד – "שניֿאור" ודוקא 48יאיר –
שדרגה  כאמור, שבתורה, ה"יחידה" דרגת מתגלה אז
שאיננו  במקום ביותר, נמוכות בדרגות דוקא מתגלית זו

"גילויים" המאפשר .49כלי

.Ë
˙ÂÁÎ· Ì‚ "‰„ÈÁÈ"‰ ˙‚¯„ ÈÂÏÈ‚ Y ˙ÈÏÎ˙‰

Ì„‡‰
רבות  פעמים הענינים 50כאמור שגם היא המטרה ,

האדם, לכוחות ומעל ל"השתלשלות" ,elbziשמעל
נסתר  באופן רק לא האדם, בכחות גם ובפנימיות,

הגלות. כבזמן

שאז  הגלות, שבזמן בעבודה מעלה יש אמנם,
אך  כדלעיל, שבנפש, ה"יחידה" ומתגלה מתעוררת

שלאחריה  הגאולה היא הגלות 51תכלית

ה"יחידה"52(ובאמצעותה  דרגת שגילוי כלומר, .(
האדם, של הפנימיים בכחות גם יאיר הגלות שבזמן

הנפש. עצם עלֿידי חדורים יהיו הם שגם

ההילולא  בעל של פעולתו שזוהי לומר, ואפשר
התורה, פנימיות שעצם חב"ד, חסידות תורת עלֿידי
להתקבל, ויכולה ודעת, ומטעם מהשתלשלות הנעלית
גםֿכן  תתגלה ואמונה, קבלה עלֿידי רק לכאורה,
– האדם שבנפש השכליים בכחות ובהשגה בנגלה
מדותיו, על גם תשפיע ועלֿידיֿזה דעת, בינה, חכמה,

ויראה. אהבה בו ותעורר

 ֿ שבת במוצאי היתה שההסתלקות בכך רמוז וזה
וארא  פרשת של ראשון ליום אור "וארא"53קודש (אך

אודות  לדבר מתחילים כבר שאז גלויה), אינה עדיין
) "אני של עצמותֿאיןֿסוף ied'הגילוי דרגת – "(54,

במדת  להם נכרתי "לא – גילוי לידי באה לא אז שעד
שלי" הרי 55אמיתית היא עצמה "וארא" והמילה .
ראיה  שמעל 56מלשון הדרגה כלומר, וגילוי,

פנימי. באופן וגילוי ראיה לכדי ירדה להשתלשלות,

(e"kyz zeny t"y xn`ne zgiyn)
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בחי'45) הוא החסידות אור ד"גילוי רכג) (ע' שם לוי"צ לקוטי ראה
יחד  גם הבחי' ב' לחבר בכחה שלכן ונגלה (נסתר)* מקבלה גבוה יותר

.40 הערה הנ"ל קונטרס וראה בנגלה". מושג יהי' גופא והרז שהנסתר
א).46) (פב, פ"ז והאמונה היחוד שער ראה
ובכ"מ.47) ד. לז, שלח לקו"ת
שם.48) לוי"צ לקוטי ראה
מצד49) הוא ונגלה נסתר לחבר שהכח אף –mvrכי כנ"ל התורה

כשנמשכת  הוא התורה) פנימיות (עצם דיחידה וביטוי גילוי אמיתית מ"מ,
.39 הערה כנ"ל ביותר, תחתונה בבחי'

ובכ"מ.50) שם. ובהנסמן 77 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש ראה

ד"51) (2 הערה (דלעיל אדהאמ"צ במכ' מהמסופר elqkולהעיר h"ia
כו'". להשונא גדולה מפלה שהי' שמענו

ב 52) הפי ' מב ' ויק"ר dlebלהעיר (ראה גאולה גלות, – ראשה על
ואילך). תכג ע' לשם אוה"ת אֿג. לה, בהעלותך לקו"ת ספל"ב.

(53.56 ע' לקמן גם ראה
קמד 54) קלב. קכז. (ע' שם אוה"ת ג). א. (נו, וארא תו"א ראה
ואילך).
וארא.55) ר"פ פרש"י
א).56) (כג, וארא ר"פ זהר ראה

dfa ezpeeke ± "`"aa v"n i"r elbziy edit zewiypn ipwyi ,dxez inrh 'iga ,dxezd zeinipt ielibn" xzei deab zeciqg ieliby ,(ckx 'r) my v"iel ihewla (*
zeciqge ,(xzqp) dlaw ,dlbp :'idz giyn ly ezxezy heyt mcwdae

mby xirdle .jli`e ap 'r `"lxz mixgde d`x) mdipy cegi`e ('ek mipewize xdf) xzqp ,((` ,bnw) e"kq w"db` .a"rq ,bl zayn xirdle) dlbp :i"ayxa epivny enke
.(a ,anw my w"db`) zkl rpvdae dlebq icigil (my v"ielwl d`xe .my zay ± l`xyin '` xzqd i"r 'id dxrnd oipr ± i"ayxa

.myl b"deyae 56 dxrd 199 'r f"hg y"ewl d`xe .(q"t dpen`d 'y oiir ± 'i`x c"r cenil f"dy) dzr xy`n dlrp ote`a (zeciqge dlbp mbe) mleke ±



לט

תיראו  אל  לכם  שלום  ויאמר   – כג  מג,  בראשית 
אלקיכם ואלקי אביכם נתן לכם מטמון באמתחתיכם 

כספכם בא אלי ויוצא אלהם את שמעון

עט

ביאור המדרש עה"פ, שיוסף רצה להמתיק ה"גבורות" 
של שמעון

ויוצא אליהם את שמעון, ר' חגי בשם רבי יצחק אמר 

אותו  ויאסור  כדכתיב  כשאסרו  עביד  צרצורא  כהדין 

לעיניהם ויכינו ויבא יוסף וגו'.
בראשית רבה פרשה צב, ד

ויוצא עליהם את שמעון עבד כהדין צרצורא, 
ֵמן. ֶמן שהוא רחב, כך הי' רחב וׁשָ כצרצור של ׁשֶ

רש"י

כהדין צרצורא. צרצור הוא כלי ָצר מלמעלה ורחב 
למטה.

במדרש רבה1 מקץ פרשה צב, ס"ד, כהדין צרצורא 

עביד.

ובפרש"י מצאתי וז"ל כצרצור של שמן שהוא רחב 

לעיניהם  מדכתיב2  ודייק  עכ"ל,  ושמן  רחב  הי'  כך 

כדלעיל.

השני4  הבן  גבורות,  הוא  בחינתו  ששמעון  וידוע3 

צרצורא  “כהדין  הי'  דשמעון  בהמדרש,  ה"משל"  כאן  מבאר   )1

עביד", דקשה:

רק  המדרש  כוונת  דאם  צרצורא",  “כהדין  בהמשל  ניתוסף  מה  א( 

ֵמן  ׁשָ שהי'  לומר  יכול  הי'  כפרש"י,  ֵמן  וׁשָ רחב  הי'  ששמעון  לומר 

ורחב, מהו הדמיון והמשל ל"צרצורא" )של שמן( דוקא?

ב( פרש"י שהצרצורא הוא של "ֶׁשֶמן", למה של שמן דוקא, ולא יין 

ומים וכדומה, ראה לדוגמא סנהדרין קו, א "וצרצורי של יין"?

וע"ז מבאר )כבפנים(.

ויקח   .  . ויבך  ויסוב מעליהם  כד(  מב,  )בראשית  בפסוק  הכוונה   )2

מאתם את שמעון ויאסור אתו לעיניהם, וכתוב במדרש בראשית רבה 

פרשה צא, ח ר' חגי בשם רבי יצחק אמר לעיניהם אסרו, כיון שיצא 

להם הי' מאכילו ומשקו מרחיצו וסכו ע"ש. והיינו גם כוונת המדרש 

הי'  אח"כ  אבל  את שמעון  נראה שאסרו  הי'  “לעיניהם"  דרק  כאן, 

ֵמן. יוסף מאכל ומשקה לשמעון עד שנעשה ָרָחב ְוׁשָ

רבי  בשם  חגי  "ר'  דאמר  מאן  אותו  הוא  המקומות  דבשני  ולהעיר 

יצחק".

3( ראה לעיל הזהר סימן כד. לקוטי תורה להאריז"ל פ' ויצא. לקמן 

ואפיצם  ביעקב  “אחלקם  ולוי  על שמעון  יעקב אמר  וכן   ,11 הערה 

בישראל" ע"ש )לקמן סימן קלט(.

4( לקו"ת שם, דראובן שהי' הראשון הוא חסד, ושמעון השני בחי' 

גבורה, ע"ד יום ראשון חסד יום שני גבורה.

דיעקב, וריבוי בשר5 הוא מצד הגבורות.

ֶמן כפרש"י, ששמן הוא  ם הוא כצרצור של ׁשֶ אך6 ׁשָ

בחסדיו9  יוסף  כי  יקרא,  ימינו  ושמן  כמ"ש8  7חסדים 

המתיקו10, ולכן11 אסרו.

והוא בדוגמא כמו עקידת יצחק12 ע"י אברהם.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שלה

בעל  שהי'  שמעון  על  מורה  “ָרָחב"  שהי'  הכלי  ד"צורת"  מבאר   )5

מארז"ל  בביאור  כאן,  יצחק  לוי  לקוטי  וראה  גבורה.  בחי'  בשר 

)קידושין עב, א(: אלו הפרסיים... ומסורבלין בשר כדוב, שדוב הוא 

בחי' גבורות, ע"ש.

הי'  כאן  אך  גבורה,  בחי'  הוא  “שמעון"  שבעצם  דאף  מבאר   )6

הטעם  וזהו  כדלקמן,  חסד  על  דמורה  דוקא  שמן"  של  כ"צרצורא 

שפרש"י דהי' של ֶׁשֶמן דוקא.

7( ראה מאורי אור ערך שמן וז"ל: שמן הוא מאיר, כי כל אור בסוד 

חסדים.

היחוד  שער   – תניא  ראה  חסד.  הוא  “ימין"  וצד  טז.  כז,  משלי   )8

אור  ב(.  )קיט,  יג  סימן  הקודש  אגרת  ם  ׁשָ א(.  )פ,  ה  פרק  והאמונה 

התורה שיר השירים עמוד תנ-א. ועוד.

9( יוסף הי' בחי' חסד שגמל חסדים עם אחיו. וראה לקמן סימן פח, 

וזהו שחי ק"י שנה בגי' ימי"ן.

10( פירוש: בלשון "צרצורא של שמן" יש שני דברים:

א( "צורת" הכלי של הצרצורא, שהוא ָצר מלמעלה ורחב באמצע.

ב( הכלי נעשה ליתן בתוכו "שמן" )ולא שאר דברים כיין ומים(.

ֶמן" בתוכו – מרמז  ולפי פרש"י, שניהם – הן "צורת" הכלי, והן ה"ׁשֶ

לאותו דבר דשמעון הי' ָרָחב ְוָׁשֵמן, וכמו א( צורת הכלי שהוא רחב 

ֶמן- ֵמן", דלשון נופל על לשון "ׁשֶ ֶמן" מרמז שהי' "ׁשָ באמצע, ב( ה"ׁשֶ

ֵמן". ׁשָ

ולפי ביאור הלקוטי לוי יצחק הוא מדוייק יותר, דכוונת המדרש הוא 

דיש כאן ב' דברים ופרטים, ולא כפל תוכן אותו דבר כפרש"י, והם: 

שמן, והם רומזים על שני דברים  צורת הכלי, ב( ומה שבתוכו –  א( 

ֶמן" גופא, ד"ֶׁשֶמן" מורה על חסד. חסד וגבורה, ורמז ה"שמן" על "ׁשֶ

וזהו "כצרצורא עביד". א( דהכלי "צרצור", צורת הכלי הוא עב ורחב 

ובעל בשר, ב( ומה שהכלי הוא  מרמז ל"גבורות" שהי' שמעון עב 

חסדים,  מלא  הי'  הכלי  שב"תוך"  דמה  ל"חסד"  מרמז  ֶׁשֶמן"  "של 

משולבים  שיהיו  שמעון,  של  ה"גבורות"  להמתיק  הי'  יוסף  וכוונת 

ביחד "חסד וגבורה". וזהו צרצורא )גבורה( של שמן )חסד(, להמתיק 

הגבורות בחסד, וד"ל.

שכוונת  זה,  ענין  ולבאר  לרמז  "משל"  מביא  שהמדרש  הטעם  וזהו 

יוסף הי' להמתיק הגבורות דשמעון.

11( פירוש: טעם שאסר את שמעון הוא כדי להמתיקו. ראה בראשית 

וז"ל: לקח את שמעון ואסר אותו לעיניהם מפני  ו  רבה פרשה צא, 

שהוא דחפו לבור, ופירש אותו מלוי וכו', ע"ש. ועיין ב"ר פ"ד, טז.

ח(  מא,  )ישעי'  כמ"ש  חסד,  בחי'  הוא  אברהם  כידוע  פירוש:   )12

כמ"ש  גבורה  בחי'  ויצחק  וחסד.  אהבה  בחי'  אוהבי"  "אברהם 

)בראשית לא, מב( "ופחד יצחק הי' לי", בחי' יראה וגבורה.

וראה לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד רמה וז"ל: ענין העקידה 

דיצחק,  הגבורות  את  והמתיקו  עקדו  דאברהם  שהחסדים  מה  הוא, 

ע"ש.

התוועדויות  מנחם  תורת  ואילך.   103 עמוד  ל  חלק  שיחות  לקוטי 

ה'תשמ"ז חלק ג עמוד 201 סעיפים לח. לט. תורת מנחם – תפארת 

א  חלק  עה"ת  יצחק  לוי  ובילקוט  ואילך.  צז  עמוד  ויקרא  יצחק  לוי 

סימנים קיח. קלג. קלד. קמ.

ילקוט לוי יצחק על התורה



ילקוט גאולה ומשיח על התורה - פרשת שמותמ

ג, יא – ויאמר משה אל האלקים מי אנכי 
וכי אוציא את בני ישראל  כי אלך אל פרעה 

ממצרים

באפילה  בלילה  שהלך  לאחד  משל  במד"ת1  איתא  ה. 
שני  נר  הדליק  וכבה,  החשך  את  להאיר  הנר  את  הדליק 
מתייגע  אני  מתי  עד  אמר  וכבה,  שלישי  נר  הדליק  וכבה, 
כך  כבה,  אינו  הבוקר  שאור  והיינו  הבוקר,  אור  עד  אמתין 
עמדו  מצרים  בגלות  הקב"ה,  לפני  ישראל  כנסת  אמרה 
משה ואהרן וגאלום וכבה כי גלו לבבל, עמדו חנניה מישאל 
ועזרי' וגאלום וכבה שגלו ליון, עמדו חשמונאי ובניו וגאלום 
וכבה שגלו עוד, אמרה עד מתי אני מתייגע להגאל על ידי 
בשר ודם, אמתין עד אור הבוקר, כמ"ש )תהלים קיח, כז( 
אל ה' ויאר לנו, שהגאולה שעל ידי בשר ודם נקרא בשם נר 
אבל הגאולה שעל ידי הקב"ה נקרא בשם אור, וזהו )תהלים 
לו, י( באורך נראה אור שהגאולה תהי' על ידי הקב"ה ותהי' 

גאולה שלימה.
וזהו שאמר משה להקב"ה מי אנכי ואמרו רז"ל במד"ר 
שמות פ"ג שא"ל משה להקב"ה לא כך אמרת ליעקב אנכי 
ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה ועכשיו אתה אומר 
לכה ואשלחך אל פרעה, ונמצא יהי' פירוש הפסוק מי אנכי 
הכי אני הוא האנכי שאמרת ליעקב אנכי אעלך כו', והיינו כי 
משה רצה שתהי' הגאולה על ידי הקב"ה ולא על ידי בשר 
דלעתיד  הגאולה  כמו  נצחית  הגאולה  שתהא  בכדי  ודם 

שלא יהיו שינוים כו'.
ספר המאמרים תרל"ג עמוד כז-כח

כה  משה  אל  אלקים  עוד  ויאמר   – טו  ג, 
תאמר אל בני ישראל ה' אלקי אבתיכם אלקי 
שלחני  יעקב  ואלקי  יצחק  אלקי  אברהם 

אליכם זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור

)זכרי' יד( והי' ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהי'  ו. 
ה' אחד ושמו אחד. אטו )עד( האידנא לאו אחד הוא, אמר 
רב אמא בר חנינא )אמר ר' אסי( ואמר רב נחמן בר יצחק 
לא כעולם הזה העולם הבא, העולם הזה נכתב ביו"ד ה"א 
ונקרא באל"ף דלי"ת, ]אבל[ העולם הבא ]כולו אחד[ נכתב 
ונקרא ביו"ד ה"א סבר רבא למדרשי' בפירקא  ביו"ד ה"א 

אמר לי' ההוא סבא לעלם כתיב.
פסחים נ:

ואומר אני שאין הכוונה שיבוטל שם אל"ף דל"ת חלילה, 
אדון  הוא  כי  מורה  דל"ת  אל"ף  שם  כי  הפירוש,  כך  אבל 
והכל עבדיו, וזה מורה על מלכותו כי אין מלך בלא עם שהם 
עבדיו, וזה מורה על מדת הדין, משא"כ שם הוי' הוא עצם 
הרחמים. וכבר כתבתי לעיל בשם הרב ר' אפרים ז"ל פירוש 
מאמרם שם העולם הבא כולו הטוב ומטיב, דהיינו שיראו 
למפרע כי לא הי' מדת הדין כלל רק הכל הי' חסד ורחמים, 
לשם  דומה  אינו  בו  שנקרא  ששם  נדמה  הזה  בעולם  ולכן 

1( על הפסוק כי עמך )תהלים לו, יו"ד( – התוכן לא הלשון.

שנכתב, שזה רחמים וזה דין, אבל לעולם הבא הוא נקרא 
גם כן ביו"ד ה"י, דהיינו שיבינו ששם אדנ"י גם כן הוראתו 
כמו שם יו"ד ה"י, וממילא לא יתבטל שם אדנ"י לעולם ועד, 
אדון  שהוא  מורה  הוא  כי  מלכותו  כבוד  על  מורה  זה  ושם 

הכל.
צל"ח פסחים נו.

ד, ח – והיה אם לא יאמינו לך ולא ישמעו 
האות  לקול  והאמינו  הראשון  האות  לקול 

האחרון

יהי' כבוד  גדול  ב, ט( על בית שני,  )חגי  הכתוב אמר  ז. 
הבית הזה האחרון מן הראשון. והקשו כיון דקרי לי' אחרון, 
משמע דאין עוד אחריו כלום, ואיך מקוים לבית השלישי. 
אע"ג  אחרון,  לשני  דקרי  גוונא  כהאי  דאשכחנא  ותירצו 
דאיכא שלישי בתרי'. והוא במ"ש בפרשת שמות והי' אם 
והאמינו  הראשון  האות  לקול  ישמעו  ולא  לך  יאמינו  לא 
לקול האות האחרון. והי' אם לא יאמינו גם לשני האותות 
ושפכת  היאור  ממימי  ולקחת  לקולך  ישמעו  ולא  האלה 
ביבשת  והיו לדם  היאור  והיו המים אשר תקח מן  היבשה 
האחרון,  אות  השני  לאות  דקרי  ונמצא  ח-ט(.  ד,  )שמות 
ואע"ג דהוה בתרי' אות שלישי שהוא הפיכת המים לדם. 

ש"מ דאם אמר אחרון אינו מוכרח דלא הוה בתרי' כלום.
עפ"י תוספות יו"ט דמאי פ"ז מ"ג

* * *

והי'  הכתוב  רמז  נועם(  )אמרי  המפרשים  פירשו  ובה 
הדם לכם לאות על הבתים )שם יב, יג( פירוש אות השלישי 
אחרון,  הכתוב  לי'  דקרי  השני,  אות  אחר  העשוי  הדם  של 
דאתמר  דאע"ג  מקדשים.  בתי  הם  הבתים  על  לאות  הוא 
על בית שני שם אחרון, עכ"ז יש אחריו בית שלישי שיבנה 

במהרה בימינו אמן עכ"ד ז"ל.
בכתובים  דוגמה  מצינו  כי  אמת  הן  לחקור,  יש  והנה 
דאיכא  אע"ג  השני  על  אחרון  דאומר  שמות,  בפרשת 
בתרי' שלישי, עכ"ז יש לדקדק מי הכריחו לומר הבית הזה 
האחרון, דהוא מילתא דאית בה שקלא וטריא, שיש פתחון 
הוכחה  להביא  ונצטרך  שלישי,  בתרי'  דליכא  לומר  פה 
ממקום אחר דאין בזה הכרח. לימא גדול הבית הזה השני 

מן הראשון, ועל זה אין אומר ואין דברים של ערעור.
ופירשנו בס"ד דהנבואה הגידה לנו בשורה טובה וגדולה 
דאז  ודם,  בשר  ע"י  יבנה  לא  השלישי  דהבית  להודיענו 
ית',  ע"י  יבנה  אלא  אליו,  שקדמו  כאותם  שיחרב  אפשר 
וכיון דנבנה ע"י יתברך בטוח הוא שיהי' קיים לעולמים ולא 
יחרב, ונמצא בית שלישי הוא נחשב ראשון אליבא דאמת, 
ודם,  בשר  ע"י  היו  שהם  מקדשים  שני  עם  מתערב  דאינו 
ולכן שפיר נקיט על בית שני אחרון, כמשמעו שהוא אחרון 
קיים  יהי'  הוא  שלישי  דבית  ידענו  בזה  אדם,  ידי  למעשה 

לעולם ולעולמים ואינו חרב.
ברכת חיים )מהבן איש חי( על הפטורת השנה – 

הפטרת נח
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i"yx£Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓL ‰l‡Â∑ ׁשּמנאן àאףֿעלּֿפי ¿≈∆¿¿≈ƒ¿»≈ְִֶַַָָ
ּבמיתתן  ּומנאן חזר ּבׁשמֹותן, חּבתן ,áּבחּייהן להֹודיע ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ

לּכֹוכבים  ּבמסּפר ,âׁשּנמׁשלּו ּומכניסן ׁשּמֹוציאן ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָ

ׁשּנאמר מ)ּובׁשמֹותם, צבאם (ישעיהו ּבמסּפר "הּמֹוציא :ã ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָ
יקרא  ּבׁשם רבה)"לכּלם .(שמות ְְְִֵָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ãh"iyz'd ,hay g"dan ,zah b"k ,zeny t"y zgiy

למצרים, ּבאּו יׂשראל, נׁשמֹות ׁשל הארה ה"ׁשמֹות", ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָרק
(מצרים  ּבפרט הּגלּות וׁשל ּבכלל עֹולם־הּזה ׁשל ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּבהגּבלֹות

לבֹוא  יכֹולה אינּה הּנׁשמה עצם אבל ּוגבּול), מיצר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָמּלׁשֹון
ַָּבּגלּות.

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 351 'nr ,a jxk e"nyz zeiecreezd .e"nyz zeny zyxt zay zgiy)

ׁשמֹות א)(ואּלה א, ְְֵֶ
נּגּוד  יׁש לכאֹורה וכאן הּפרׁשה, ּתכן מתּבּטא הּפרׁשה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹּבׁשם
ועד  מּתחּלתּה הּפרׁשה ּתכנּה: לבין הּפרׁשה ׁשם ּבין ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָָָֻמחלט
מבּטא  'ׁשמֹות' ואּלּו והּגלּות, הּׁשעּבּוד ּבענין עֹוסקת ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָסֹופּה
והּגאּלה  נקראּו", ּגאּלתן ׁשם "על ׁשהרי הּגאּולה, ענין ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻאת

ׁשמם"? ׁשּנּו ׁשּלא "ּבׁשביל היתה ְְְִִִֶַָָָֹּגם
מעלים  הּוא אחד מּצד והּפּוכֹו. ּדבר ּבֹו יׁש הּׁשם ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָוהּבאּור:

– ׁשני ּומּצד מהּותֹו, על ּדבר מגּלה ואינֹו האדם, עצם ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָעל
אדם  ׁשל ּבׁשמֹו ׁשהּקריאה ועד הּנפׁש, ּבעצם קׁשּור ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשם
מּצד  – ּבּגלּות ּגם מצּוי זה מעין מעּלפֹון. להעירֹו ּדר ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיא
אינֹו ּכׁשהעצם רק אפׁשרית והיא והסּתר, העלם היא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָאחד
ּבּגלּות, הּפנימי הענין את מגּלים ּכאׁשר ׁשני, ּומּצד ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּגלּוי;
ּברּו־הּוא. אין־סֹוף עצמּות ּגּלּוי ׁשענינּה הּגאּולה, את ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָמביאים

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 253 'nr l jxk zegiyÎihewl)

מצרימה הּבאים ּבני־יׂשראל ׁשמֹות א)ואּלה (א, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ
ׁשּבספר  ׁשמֹות, לספר ּבראׁשית ספר ּבין ּבפׁשטּות ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַההבּדל
ההכנה  ׁשּזֹו והּׁשבטים, האבֹות ּתֹולדֹות על מסּפר ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֻּבראׁשית
יציאת  סּפּור מסּפר ׁשמֹות ּבספר ואּלּו עם־יׂשראל, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֻליצירת

הּתֹורה. ּונתינת ְְִִִַַַָמצרים
ּבסּפּור אינּה ׁשמֹות ספר התחלת לּמה ,ּכ אם יציאת אבל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

אּלא עם־יׂשראל, נֹולד ׁשאז ּדוקא?ּבגלּותמצרים, מצרים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
עם־ לידת סּפּור מסּפר ׁשמֹות ׁשּבספר ׁשאף לֹומר, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֻויׁש

אינּה זה סּפּור ׁשל ההתחלה אבל הּתֹורה, ּונתינת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׂשראל
ּדוקא  אּלא מצרים, ּוגאּלת ּביציאת לא ואף ּתֹורה, ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָֹֻּבמּתן

והּגבּולים ּבגלּות ל'מצרים' הּירידה את המסּמלת מצרים, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָ
ּבכלל. העֹולם ְִֶָָָׁשל

ההכנה  ּגם לכן העֹולם, ּברּור היא הּתֹורה ׁשּתכלית ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמּכיון
ּבאפן  מצרים, ּגלּות ּבתֹו עבֹודה על־ידי היתה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹלמּתן־ּתֹורה

הּקדּׁשה. לתחּום יׂשראל, לרׁשּות נכנסּו מצרים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָֻׁשעניני

ÌÈ¯ˆÓÏא  eÏÚc Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ
:eÏÚ d˙Èa L‡Â ¯·b ·˜ÚÈ ÌÚƒ«¬…¿«∆¡«≈≈«

minkg izty

`(`)ào`pn dOl ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨§¨¨
lirl o`pn xaM `d ,zxg` mrR©©©¤¤¨§¨§¨¨§¥
o`pn lirlC xnFl oi`e ,WBIe zWxtA§¨¨©©¦©§¥©¦§¥§¨¨
,ozzin xg` o`pn eiWkre odiIgA§©¥¤§©§¨§¨¨©©¦¨¨
mcFwC oipn oiA DPin `wtp i`nC§©¨§¨¦¨¥¦§¨§¤
xakC oeiM dzin xg`l oiA dzin¦¨¥§©©¦¨¥¨¦§¨
i` .'ek 'ricFdl' WxiR df lre ,o`pn§¨¨§©¤¥¥§¦©¦
,il dOl 'dN`e'C e"`e Fl dWw iOp©¦¨¤¨¦§¥¤¨¨¦
dN`' `N` xninl Dil ded `lC§¨£¨¥§¥©¤¨¥¤
xRqn lr i`wC xnFl oi`e ,'ebe 'zFnW§§¥©§¨¥©¦§¨
aizM mzde WBIe zWxtaC dlrn lW¤©§¨¦§¨¨©©¦©§¨¨§¦
DPin `wtp i`nl dWwC ,'dN`e'§¥¤§¨¤§©¨§¨¦¨
(oi`e) .lirlC xRqn lr i`wC xn`ẅ¨©§¨¥©¦§¨¦§¥§¥

,lirlC xRqn lr i`wC xnFl [Wie]§¥©§¨¥©¦§¨¦§¥
dziOd xg` xRqOd dGW ricFdlE§¦©¤¤©¦§¨©©©¦¨
dN` xnFlM ,'dN`e' aizM ikdlE ,did̈¨§¨¦§¦§¥¤§©¥¤
mdiIgA lW xRqOd l`xUi ipA zFnW§§¥¦§¨¥©¦§¨¤§©¥¤
.dzin xg`l mdizFnW xRqn dN`e§¥¤¦§©§¥¤§©©¦¨
xRqnl Dil dOl ,dWw oicr la £̀¨£©¦¨¤¨¨¥§¦§¨
o`pn xaMW oeiM dzin xg`lC¦§©©¦¨¥¨¤§¨§¨¨
,'ek iR lr s` xn`w df lre ,mdiIgA§©¥¤§©¤¨¨©©©¦

:oiadl lweáiAB 'mzFnWA' hwp `le §©§¨¦§Ÿ¨©¦§¨©¥
mzFnWA o`pn mdiIgA lirlC .ozzin¦¨¨¦§¥§©¥¤§¨¨¦§¨
`N` o`pn `l ozzin iAB la` ,ohxtE¥§¨£¨©¥¦¨¨Ÿ§¨¨¤¨
miraW' `kd aizkcM mihaXd iW`ẍ¥©§¨¦§¦§¦¨¨¦§¦

:'ebe 'Wtpâ`id dn zFWwdl oi`e ¤¤§¥§©§©¦

Wi ,miakFkl mzF` liWndW dAigd©¦¨¤¦§¦¨§¨¦¥
mixi`nE oiniIw miakFMdW FnM xnFl©§¤©¨¦©¨¦§¦¦
mi`xp mpi` mFIA K` dliNaE mFIA©©©§¨©©¥¨¦§¦
KM ,ipd` i`n `xdihA `bxW mEXn¦§¨¨§¦£¨©©£¥¨
mlFraE dGd mlFrA oiniIw l`xUi md¥¦§¨¥©¨¦¨¨©¤¨¨

:oiadl lwe ,`Adã[m"`x]zNOW ©¨§©§¨¦§¥¤¦©
zNn lr `N` i`w `l 'mzFnWaE'¦§¨Ÿ¨¥¤¨©¦©
xRqnA `weC d`vFdA la` ,'oqipknE'©§¦¨£¨©¨¨©§¨§¦§¨
`xTA xn`PW FnM ,mzFnWA `le§Ÿ¦§¨§¤¤¡©©§¨
mWA mNkl m`av xRqna `ivFOd'©¦§¦§¨§¨¨§ª¨§¥
'xRqn' aizM d`vFd iAB ,'`xwi¦§¨©¥¨¨§¦¦§¨

:'mWA' aizM dqpkdaEa dxez ©©§¨¨§¦§¥



zenyמב zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 7 'nr ,e jxk zegiyÎihewl)

נפׁש ׁשבעים ּבני־יׂשראל... ׁשמֹות א־ה)ואּלה (א, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָ
ונאמר  "ׁשמֹות" ּכאן נאמר הּׁשמים. ּכצבא יׂשראל הן ְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשקּולים
לכּלם  לּכֹוכבים מסּפר "מֹונה ׁשּנאמר "ׁשמֹות", ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבּכֹוכבים

א  יקרא". מנה ׁשמֹות למצרים יׂשראל ּכׁשּירדּו הּקּב"ה, ף ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
היּו ּכּמה רבה).מסּפרם (מדרש ְִַָָָָ

הּדברים  ׁשל המכּנה־המׁשּתף את מבליט טיבֹו, מעצם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻמסּפר,
לעּמת  ּביניהם. הּקּימים ההבּדלים את ּומטׁשטׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֻהּנמנים,
ּבכל  ׁשּיׁש והּׁשֹונה הּמיחד את מׁשּקפת ׁשם, קריאת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻזאת,

עצמֹו. ּבפני ּופרט ְְְְִֵַָָּפרט

ּוקריאת  "מסּפר" יחד: ּגם הּבחינֹות ׁשּתי קּימֹות יהּודי ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָּבכל
ּכל מסּפר"ׁשם". אצל ׁשוה ׁשהיא הּיהדּות לנקּדת רֹומז ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ

קריאת המיחדים ׁשםּבני־יׂשראל. ולּיתרֹון לּסגּולה רֹומזת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
יהּודי. ְִָּכל

אּלּו, ּדברים ּבׁשני ליׂשראל הּקּב"ה ׁשל חּבתֹו התּבּטאה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָלכן
המׁשּתפת  הּיהדּות נקּודת מּצד הן חּבתם, ּגדל להֹודיע ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻּכדי
ּכפרט. ויהּודי יהּודי ּכל ׁשל הּמיחדת מעלתֹו מּצד והן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻלכּלם,

"מֹונה ּׁשּנאמר מה לכּלםמסּפרועל־ּדר ׁשמֹות לּכֹוכבים ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ
ְִָיקרא".

(á):äãeäéå éåì ïBòîL ïáeàø§¥´¦§½¥¦−¦«¨«

(â):ïîéðáe ïìeáæ øëùOé¦¨¨¬§ª−¦§¨¦«

(ã):øLàå ãb éìzôðå ïc̈¬§©§¨¦−¨¬§¨¥«

(ä)óñBéå Lôð íéòáL á÷òé-Cøé éàöé Lôð-ìk éäéå©§¦À¨¤²¤«Ÿ§¥¬¤«¤©«£−Ÿ¦§¦´¨®¤§¥−
:íéøöîá äéä̈¨¬§¦§¨«¦

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ· ‰È‰ ÛÒBÈÂ∑היּו ּובניו הּוא והלא ¿≈»»¿ƒ¿»ƒֲַָָָֹ
ׁשבעים  היינּו,äּבכלל לא וכי ללּמדנּו, ּבא ּומה ְְְְְִִִִִֵַַַָָֹ

צדקתֹוåיֹודעים  להֹודיע אּלא ּבמצרים? היה ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָ

הרֹועה  יֹוסף הּוא יֹוסף: הּוא æׁשל אביו, צאן את ִֵֵֶֶֶָָֹ
ּבצדקֹו ועמד מל ונעׂשה ּבמצרים ׁשהיה .יֹוסף ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

(å):àeää øBcä ìëå åéçà-ìëå óñBé úîiå©¨³¨¥Æ§¨¤½̈§−Ÿ©¬©«

(æ)iå eöøLiå eøt ìàøNé éðáeãàîa eîöòiå eaø §¥´¦§¨¥À¨¯©¦§§²©¦§¬©©«©§−¦§´Ÿ
ô :íúà õøàä àìnzå ãàî§®Ÿ©¦¨¥¬¨−̈¤Ÿ¨«

i"yx£eˆ¯LiÂ∑ ׁשּׁשה יֹולדֹות אחד çׁשהיּו .ּבכרס «ƒ¿¿ְְִֶֶֶֶָָָ

e‰ÈÂ„‰:ב  ÈÂÏ ÔBÚÓL Ô·e‡¿̄≈ƒ¿≈ƒƒ»

ÔÓÈ·e:ג  ÔÏe·Ê ¯Î˘OÈƒ»»¿Àƒ¿»ƒ

L‡Â¯:ד  „b ÈÏzÙÂ Ôc»¿«¿»ƒ»¿»≈

„ÚÈ˜·ה  ‡k¯È È˜Ù ‡˙LÙ Ïk ‰Â‰Â«¬»»«¿»»«¿≈«¿»¿«¬…
:ÌÈ¯ˆÓa ‰Â‰c ÛÒBÈÂ ÔLÙ ÔÈÚ·L«¿ƒ«¿»¿≈«¬»¿ƒ¿»ƒ

‰‰e‡:ו  ‡¯c ÏÎÂ È‰BÁ‡ ÏÎÂ ÛÒBÈ ˙ÈÓeƒ≈¿»¬ƒ¿…»»«

e‡È‚Òeז  e„lÈ˙‡Â eLÈÙ Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¿«»¿ƒ
‡Ú¯‡ ˙‡ÈÏÓ˙‡Â ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ eÙÈ˜˙e¿ƒ«¬»«¬»¿ƒ¿¿ƒ««¿»

:ÔB‰pÓƒ¿

minkg izty

(d)älW FnW xMfEd `l dOl oM m`e§¦¥¨¨Ÿ§©§¤
lW Kq mcFw xnFlM ,mllkA sqFi¥¦§¨¨§©¤©¤

:awri Kxi i`vFiåxnFl ivnY m` §¥¤¤©£Ÿ¦¦§¥©
aYknl KixvC ,`iWEw Fpi` dpFW`xC§¦¨¥§¨§¨¦§¦§©
mFwn lMn ,mixvnA didW mEXn sqFi¥¦¤¨¨§¦§©¦¦¨¨

:'ek mircFi Epiid `l ike dWwzlgp) ¨¤§¦Ÿ¨¦§¦©£©

(awriFl didW mFwnA Kix`d m"`xd ©£Ÿ¨§¥¤¡¦§¨¤¨¨
xfFgC Dil `xiaq axdC ,xSwl§©¥§¨©§¦¨¥§¥
FpFvx ,'sqFie' xn`wC `d lr dlrnl§©§¨©¨§¨¨©§¥§

xnFl`Ed oke ,miraW Eid sqFi mr ©¦¥¨¦§¦§¥
'ek `lde dWwn df lre ,dAx zFnWA¦§©¨§©¤©§¤©£Ÿ
x`W `nlWA ,cEgl sqFi xn` dOle§¨¨¨©¥§¦§¨¨§¨
,'FziaE Wi`' xn`nA Ellkp mihaXd©§¨¦¦§§§©£©¦¥

mWM oM m`e ,dfA llkp `l sqFi la £̀¨¥Ÿ¦§©¨¤§¦¥§¥
z` mB xiMfdl Fl did sqFi xiMfdW¤¦§¦¥¨¨§©§¦©¤
lirlC` xfFg Fpi`W WxtY m`e .eipÄ¨§¦§¨¥¤¥¥©¦§¥
mdW eipaE sqFi xiMfdl Kixv `le§Ÿ¨¦§©§¦¥¨¨¤¥
zFxFdl `N` Wtp miraW llkA¦§©¦§¦¤¤¤¨§
dn dWw df lr ,mixvnA did sqFIW¤¥¨¨§¦§©¦©¤¨¤©

:EpcOll `Aæ`OW `dC ,xnFl FpFvx ¨§©§¥§©§¨¤¨
`OW KM lM ipre ltW didW KFYn¦¤¨¨¨¥§¨¦¨¨¤¨
FYrC xiarn iprd iM ,dxiar dUr̈¨£¥¨¦¨Ÿ¦©£¦©§
`OW Kln didW KFYn F` ,mc` lW¤¨¨¦¤¨¨¤¤¤¨
.KM lM aEWg `EdC oeiM dxiar xar̈©£¥¨¥¨§¨¨¨
ozzin xg` `Ed o`kA oipOdW itlE§¦¤©¦§¨§¨©©¦¨¨
,dGd oipOA Fzwcv ricFd ikd mEXn¦¨¦¦©¦§¨©¦§¨©¤

LnvrA oin`Y l` l"fx Exn`C mEXn¦§¨§©©©©£¦§©§§
:LzFn mFi cre dxez ©§

(f)ç(awri zlgp)`zi`C azM m"`xd ©£©©£Ÿ¨§¥¨©§¦¨
dXXn Dl wiRnC dAx zFnWA¦§©¨§©¥¨¦¦¨
xn`C o`nM iz`C d`xp ile .zFpFWl§§¦¦§¤§¨¥§©§¨©
dOcn dY` mivxXAW lFcbl hEwlIA©©§§¨¤©§¨¦©¨§©¤
oi`xpe .`YiW dcli xAkr `dC ozF`¨§¨©§¨¨§¨¦¨§¦§¦
,'EvxWIe' zNnA axdl Wxcn ixaC¦§¥¦§¨§¨©§¦©©¦§§
`Ed cEgl 'EvxWIe' zNOnC rnWOW¤©§©§¦¦©©¦§§§
aEzMd wiqtdCn Epiide ,Dl wiRnC§©¥¨§©§¦§¦§¦©¨
'EAxIe' oiaE 'ExR' oiA 'EvxWIe' zNnA§¦©©¦§§¥¨¥©¦§
,wiqtd ikdl i`Ce `N` ,bdpOM `NW¤Ÿ©¦§¨¤¨©©§¨¦¦§¦
,cg` cilFn cg` FWExiR 'ExR' iM¦¨¥¤¨¦¤¨
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(ç)òãé-àì øLà íéøöî-ìò Lãç-Cìî í÷iå©¨¬̈¤«¤¨−̈©¦§¨®¦£¤¬«Ÿ¨©−
:óñBé-úà¤¥«

i"yx£L„Á CÏÓ Ì˜iÂ∑ׁשּנתחּדׁשּו אמר: וחד מּמׁש, חדׁש אמר: חד ּוׁשמּואל, יא)ּגזרֹותיוèרב L‡é¯.(סוטה «»»∆∆»»ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ¬∆
Ú„È ‡Ï∑ּכאּלּו עצמֹו ידעעׂשה רא"ם)לא גרס .(כך …»«ְְִַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fh zegiy ihewl)

ּגזרֹותיו ׁשּנתחּדׁשּו . . מּמׁש ח)חדׁש א, ׁשּדקּדק (רש"י רב, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
אדם  ּבין ּגדֹול רׁשע ׁשהיה אֹומר והּתר, אּסּור ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבהֹוראת

סבּור לּמקֹום  ממֹונֹות, ּדיני לפסק רגיל ׁשהיה ּוׁשמּואל, ; ְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹ
אדם ּבין ּגדֹול רׁשע ּגזרֹותיו.לחברֹוׁשהיה –ׁשּנתחּדׁשּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

אדם ּבין ּגדֹולה טֹוב;לחברֹורׁשעּות לֹו ּגמל יֹוסף ׁשהרי , ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָ

אליו  ּבאּו יׂשראל ּבני ּכי לּמקֹום, אדם ּבין ּכל־ּכ לא ְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָֹא
לׁשלט  (לדעּתֹו) מּׁשמים הצּדקה לֹו יׁש ולכן מלכּותֹו, ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹוקּבלּו

ּכרצֹונֹו. מּמׁשּבהם אדםחדׁש ּבין ּגדֹולה רׁשעּות ,לּמקֹום – ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ
ּבין  ּכל־ּכ לא א ׁשמּיא; ּכלּפי זֹו אמתלא לֹו אין ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשהרי

טֹוב. לֹו גמל לא יֹוסף ׁשהרי לחברֹו, ֲֲֵֵֵֶַַָָָֹאדם

(è)íeöòå áø ìàøNé éða íò äpä Bnò-ìà øîàiå©−Ÿ¤¤©®¦¥À©µ§¥´¦§¨¥½©¬§¨−
:epnî¦¤«

(é)äðàø÷ú-ék äéäå äaøé-ït Bì äîkçúð äáä̈¬¨¦§©§−̈®¤¦§¤À§¨º̈¦«¦§¤³¨
eða-íçìðå eðéàðN-ìò àeä-íb óñBðå äîçìî¦§¨¨Æ§©³©Æ©´§¥½§¦§©−̈

:õøàä-ïî äìòå§¨¨¬¦¨¨«¤
i"yx£BÏ ‰ÓkÁ˙ הכנה ∑‰·‰ לׁשֹון "הבה", ּכל »»ƒ¿«¿»ְֲָָָָָ

לכ עצמכם הזמינּו ּכלֹומר: הּוא, לדבר .והזמנה ְְְְְְְְִֶַַַַָָָָָ
BÏ ‰ÓkÁ˙∑ לעםë לעׂשֹות מה נתחּכמה .ìשמות לֹו) ƒ¿«¿»ְְֲִַַַָָָ

יׂשראל .רבה) ׁשל למֹוׁשיען נתחּכם ּדרׁשּו: ,îורּבֹותינּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
ּבּמים  מּבּול ðלדּונם יביא ׁשּלא נׁשּבע ׁשּכבר ,ñלעֹולם , ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

אבל  מביא, אינֹו העֹולם ּכל ׁשעל הבינּו לא ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ(והם
יׁשן) ּברׁש"י אחת, אּמה על מביא ÔÓ.הּוא ‰ÏÚÂ ְִִֵַַַַָָָֻ¿»»ƒ

ı¯‡‰∑ ׁשּמקּלל ּכאדם ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּכרחנּו. על »»∆ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָ
ּכתב: ּכאּלּו הּוא והרי ּבאחרים, קללתֹו ותֹולה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָעצמֹו

יירׁשּוה  והם הארץ מן .ועלינּו ְְִִִֵֶָָָָָ

(àé)íúìáña Búpò ïòîì íéqî éøN åéìò eîéNiå©¨¦³¨¨Æ¨¥´¦¦½§©¬©©Ÿ−§¦§Ÿ¨®
:ññîòø-úàå íút-úà äòøôì úBðkñî éøò ïáiå©¦¹¤¨¥³¦§§Æ§©§½Ÿ¤¦−Ÿ§¤©«©§¥«

i"yx£ÂÈÏÚ∑ העם ׂשרים ∑ÌÈqÓ.על מס. לׁשֹון »»ַָָƒƒְִַָ
מסּכנֹות  ערי ׁשּיבנּו הּמס? ּומהּו הּמס, מהם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּגֹובין

Ì˙Ï·Òa.לפרעה  B˙pÚ ÔÚÓÏ∑ ׁשלò מצרים.È¯Ú ְְַֹ¿«««…¿ƒ¿…»ְִִֶַ»≈
˙BkÒÓ∑:וכן פב)ּכתרּגּומֹו, הּסֹוכן (ישעיה אל ּבא ל" ƒ¿¿ְְְֵֵֵֶַַֹ

האֹוצרֹות על הּממּנה ּגזּבר רבה)הּזה", Ì˙t.(שמות ˙‡ ְְִֶֶַַַָָָֻ∆ƒ…
ÒÒÓÚ¯ ˙‡Â∑,לכ מּתחּלה ראּויֹות היּו ׁשּלא ¿∆««¿≈ְְְִִֶָָָֹ

לאֹוצר חזקֹותôועׂשאּום  .ּובצּורֹות ְְֲֲַָָָ

Ìi˜Óח  ‡Ïc ÌÈ¯ˆÓ ÏÚ ‡z„Á ‡kÏÓ Ì˜Â¿»«¿»«¿»«ƒ¿»ƒƒ»¿«≈
:ÛÒBÈ ˙¯Êb¿≈«≈

Ô‚Òט  Ï‡¯NÈ Èa ‡nÚ ‡‰ dnÚÏ ¯Ó‡Â«¬«¿«≈»«»¿≈ƒ¿»≈»»
:‡pÓ ÔÈÙÈw˙Â¿«ƒƒƒ»»

ÓÏc‡י  ÔB‰Ï ÌkÁ˙ e·‰È¯‡ È‰ÈÂ ÔebÒÈ »ƒ¿««¿ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¬≈
‡‡Ò ÏÚ Ôep‡ Û‡ ÔeÙÒBzÈÂ ·¯˜ ‡pÚ¯ÚÈ¿«¿ƒ»»¿»¿ƒ¿«ƒ««¿»»
:‡Ú¯‡ ÔÓ Ôe˜qÈÂ ·¯˜ ‡a ÔeÁÈ‚ÈÂƒƒ»»¿»¿ƒ¿ƒ«¿»

ÏÈ„aיא  ÔÈLÈ‡·Ó ÔÈBËÏL ÔB‰ÈÏÚ e‡ÈpÓe«ƒ¬≈ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ
‡¯ˆB‡ ˙È· ÈÂ¯˜ B·e ÔB‰ÁÏÙa ÔB‰‡BpÚÏ¿«≈¿»¿»¿¿ƒ¿≈≈»»

:ÒÒÓÚ¯ ˙ÈÂ ÌB˙Èt ˙È ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…»ƒ¿»««¿≈

minkg izty

FnkE ,dAxd cilFn cg` rnWn 'EAx'e§©©§©¤¨¦©§¥§
KklE ,ziW`xA zWxtA axd WxiRW¤¥¥¨©§¨¨©§¥¦§¨
KQW LricFdl ,'EvxWIe' zNnA wiqtd¦§¦§¦©©¦§§§¦£¤©

mivxXAW lFcbM dzid dIaxdoiIre) ¨§¦¨¨§¨§¨¤©§¨¦§©¥

(migFkp mixaC dix` xEbA:g dxez §©§¥§¨¦§¦

(g)èirAin 'KFlnIe mwIe' ok `l m`C§¦Ÿ¥©¨¨©¦§¦¨¥
:Dilh dxez ¥
(i)ëipA'` `le ,'mr'` i`w 'Fl' zNnC§¦©¨¥©©§Ÿ©§¥

:'l`xUiìEidIW Evx `l iM ,WExiR ¦§¨¥¥¦Ÿ¨¤¦§

zEnMgzdW wx ,EPOn minkg xzFi¥£¨¦¦¤©¤¦§©§
.mdl zFUrN dn `id(l"Wxdn)dWwC ¦©©£¨¤©©§©§¨¤

mMgzp' xninl Dil dedC ,i"Wxl§©¦©£¨¥§¥©¦§©¥
EdnE ,mdn xzFi xnFl dvFx ,'eilr̈¨¤©¥¥¤©

:'Fl zFUrN dn' WxiR okl ,'Fl'îzlgp) ¨¥¥¥©©£©£©

(awri,`Ed KExA WFcTd` i`w df itlE ©£Ÿ§¦¤¨¥©©¨¨
lke 'mEvre ax' oM mB aYkp KklE§¨¦§©©¥©§¨§¨

:cigi oFWlA dWxRdð`de xn`Y m`e ©¨¨¨¦§¨¦§¦Ÿ©§¨
oAd lM zindl zFcNinl dEv cIn¦¨¦¨©§©§§¨¦¨©¥

did zEnMgzdd dfC xnFl Wie ,cFNId©¦§¥©§¤©¦§©§¨¨
Fnvr drxR `N` mixvn zrCn `NW¤Ÿ¦©©¦§©¦¤¨©§Ÿ©§

dEvWpFrd on `xi did `le ,mdl ¦¨¨¤§Ÿ¨¨¨¥¦¨¤
:z`f EUri zFcNindW mEXnñ ¦¤©§©§©£Ÿ

`N` mNWn Fpi` `Ed KExA WFcTdW¤©¨¨¥§©¥¤¨
.dCn cbpM dCn`i dxez ¦¨§¤¤¦¨

(`i)òxninl Dil dedC ,i"Wxl dWẅ¤§©¦©£¨¥§¥©
mzFPr' F` ,'FzFlaqA FzFPr'©§¦§©¨

:'mzFlaqAôDil dedC ,i"Wxl dWwC §¦§¨§¨¤§©¦©£¨¥



zenyמד zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h oey`x meil inei xeriy

(áé)éðtî eö÷iå õøôé ïëå äaøé ïk Búà epòé øLàëå§©«£¤Æ§©´Ÿ½¥¬¦§¤−§¥´¦§®Ÿ©¨ª¾¦§¥−
:ìàøNé éða§¥¬¦§¨¥«

i"yx£B˙‡ epÚÈ ¯L‡ÎÂ∑ לב נֹותנין ּׁשהם מה ּבכל ¿«¬∆¿«…ְְִֵֵֶַָ
ּולהפריץ ,öלעּנֹות  להרּבֹות הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לב .ּכן ְְְְְִֵֵַַַַָָ

‰a¯È Ôk∑ רבה הּקדׁש÷ּכן רּוח ּומדרׁשֹו, ּפרץ. וכן ≈ƒ¿∆ְְִֵֵֶַַַָָָָֹ
א  ּכן, ּכן אֹומרת אֹומר: ואני ירּבה, ּפן אֹומרים: ּתם ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַ

מפרׁשים:øקצּו∑eˆ˜iÂ.ירּבה  (ויׁש ּבחּייהם. ְִֶ«»Àְְְְִֵֵֶַָָ
ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו להבין). וקל עצמם, ּבעיני ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָהּמצרים

ּבעיניהם  היּו .ּכקֹוצים ְְִֵֵֶָ

(âé):Cøôa ìàøNé éða-úà íéøöî eãáòiå©©«£¦¯¦§©²¦¤§¥¬¦§¨¥−§¨«¤
i"yx£C¯Ùa∑ּומׁשּברּתֹו הּגּוף את המפרכת קׁשה .ּבעבֹודה ¿»∆ְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 848 'nr b jxk zegiyÎihewil)

ּבפר ּבני־יׂשראל את מצרים יג)וּיעבידּו (א, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ
– "ּפר "עבֹודת מגּדיר פ"א) עבדים (הלכות ְְֲִֶֶַַַַָהרמּב"ם

ותֹועלת. קצּבה נטּולת ׁשהיא ְְְֲִִֶֶֶַָָעבֹודה
'עבֹודת  ּבבחינת ּפרנסתם, ּבעסק 'מׁשּועּבדים' רּבים ּכּיֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָּגם
ורּבֹו ראׁשֹו ׁשקּוע להיֹות לאדם לֹו אין ּתֹורה על־ּפי .'ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֻּפר
ולקּבע  ּבצּבּור להתּפּלל מּמּנּו ימנע ׁשהעסק ואסּור ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבעסקיו,
רק  ּכאׁשר קצּבה, ּבעלת היא ּכזֹו מלאכה לּתֹורה. ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָעּתים

ׁשל  מסּימת מּדה ורק לּה, מקּדׁשֹות מסּימֹות ְְְְִֶֶֶַָָָָָֻֻֻׁשעֹות
ראּוי  ּכלי היא – ּתֹועלת ּגם זֹו למלאכה יׁש אז ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָּתׂשּומת־לב.

ה'. ּברּכת ְְְִַַַָלהמׁשכת
ורּבֹו ראׁשֹו ׁשּׁשקּוע אדם ּכאׁשר לאו. ׁשֹומע אּתה הן ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻּומּכלל
ּכל־ּכּלֹו, ּבּה ׁשקּוע הּוא (ּכי קצּבה ּבּה רֹואה אינֹו – ְְְִִִֵֶַַָָָָָֻּבמלאכּתֹו
הּתֹועלת  את מּמּנה רֹואה אינֹו ואף לּה), מקּדׁשֹות עּתֹותיו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻוכל

ה'). לברּכת מתאים ּכלי אינּה (ּכי ְְְְְִִִִֵַַָָָהראּויה

(ãé)íéðáìáe øîça äL÷ äãáòa íäéiç-úà eøøîéå©§¨«£¸¤©¥¤¹©«£Ÿ̈´¨À̈§¸Ÿ¤Æ¦§¥¦½
eãáò-øLà íúãáò-ìk úà äãOa äãáò-ìëáe§¨£Ÿ̈−©¨¤®¥µ¨£´Ÿ̈½̈£¤¨«§¬

:Cøôa íäá̈¤−§¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 487 'nr a jxk zegiyÎihewil)

קׁשה ּבעבֹודה חּייהם את (א,יד)וימררּו ְֲֲֵֶֶַַַָָָָ
חּייהם" את ּתחּלה"וימררּו ירדּו הּמצרים לחּייהם – ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

את הרּוחנּיים להחיל אפׁשר עליהם (ׁשרק יׂשראל ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
לׁשמירת  הּנֹוגע ּבכל קׁשיים והערימּו "חּיים") ְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַָָָָההגּדרה

והּמצוֹות. ְְִַַָהּתֹורה

קׁשה" ּגרם "ּבעבֹודה הרּוחני, ללחץ נכנע העם ּכאׁשר – ְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָָָ
ּכמׁשמעּותּה. קׁשה" "עבֹודה ּגׁשמי, לׁשעּבּוד ּבעקיפין ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָָָהּדבר
היּו לא הרּוחני, ללחץ נכנעים היּו לא ּבני־יׂשראל ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹאם

ּבגׁשמּיּות. ּגם ְְְְְִִִַַַמׁשּתעּבדים
עּמנּו. ׁשל הּגלּיֹות ּכל ּבמׁש ונׁשנית חֹוזרת זֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּתֹופעה

(åè)øLà úiøáòä úãléîì íéøöî Cìî øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤´¤¦§©½¦©«§©§−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ£¤̧
:äòet úéðMä íLå äøôL úçàä íL¥³¨«©©Æ¦§½̈§¥¬©¥¦−¨«

ÔÈÙ˜zיב  ÔÎÂ Ô‚Ò Ôk ÔB‰Ï ÔpÚÓc ‡ÓÎe¿»ƒ¿««¿≈»«¿≈«¿ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa Ì„˜ ÔÓ È‡¯ˆÓÏ ˙˜ÚÂ«¬«¿ƒ¿»≈ƒ√»¿≈ƒ¿»≈

eÈL˜a:יג  Ï‡¯NÈ Èa ˙È È‡¯ˆÓ eÁÏÙ‡Â¿«¿»ƒ¿»≈»¿≈ƒ¿»≈¿«¿

ÈËa‡יד  ‡ÈL˜ ‡ÁÏÙa ÔB‰ÈiÁ ˙È e¯¯Ó‡Â¿«¿»»«≈¿»¿»»»¿»¿ƒ»
Ïk ˙È ‡Ï˜Áa ‡ÁÏt ÏÎ·e ÔÈ·Ï·e¿ƒ¿ƒ¿»»¿»»¿«¿»»»

:eÈL˜a ÔB‰· eÁÏÙ‡c ÔB‰ÁÏt»¿»¿¿«¿»¿¿«¿

i„e‰È˙‡טו  ‡˙iÁÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿ƒ¿«ƒ¿«»»¿«»»
:‰Úet ‡˙Èz ÌeLÂ ‰¯ÙL ‡„Á ÌeLc¿»»ƒ¿»¿ƒ¿≈»»

minkg izty

qqnrx z`e mFziR z` oaIe' xninl§¥©©¦¤¤¦§¤©©§¥
oaIe' aizkCnE ,'drxtl zFpMqn ixrl§¨¥¦§§§©§Ÿ¦¦§¦©¦¤
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'ebe `N` Eid zFiEpAW(m"`x):ai dxez ¤§¨¤¨§¥
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:oM did oYaWgn÷'dAxi ok'C oeiM ©£©§¨¨¨¥¥¨§¥¦§¤
zaWgnE ,mFwOd zaWgO` i`ẅ¥©©£¤¤©¨©£¤¤
dWw oM m`e ,cinY EAxIW mFwOd©¨¤¦§¨¦§¦¥¨¤
okl ,cizr oFWl 'dAxi' aizM dOl̈¨§¦¦§¤§¨¦¨¥
oFWl `EdW ,'uxR oke dax oM' WxiR¥¥¥¨¨§¥¨©¤§

:cinY dedøExn`W i"Wxl dWwC Ÿ¤¨¦§¨¤§©¦¤¨§

Eid `l `lde ,'l`xUi ipA ipRn'¦§¥§¥¦§¨¥©£ŸŸ¨
ux`A `N` drW lM mdiptA l`xUi¦§¨¥¦§¥¤¨¨¨¤¨§¤¤
okl ,FOre drxRn wFgx Eid oWFB¤¨¨¦©§Ÿ§©¨¥
EidWM onvr lW mdiIgA Evw WxiR¥¥¨§©¥¤¤©§¨§¤¨

l`xUi mW z` oixiMfn(l"Wxdn)xzFie . ©§¦¦¤¥¦§¨¥©©§©§¥
,'iptA' aizkCn wiIC i"WxC il d`xp¦§¤¦§©¦¦¥¦¦§¦¦§¥
EvEwIe' `N` xninl Dil ded `lC§¨£¨¥§¥©¤¨©¨

:'l`xUi ipaAbi dxez ¦§¥¦§¨¥



מה zeny zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h ipy meil inei xeriy
i"yx£˙„lÈÓÏ∑ לׁשֹון ׁשּיׁש אּלא מֹולידֹות, לׁשֹון הּוא «¿«¿…ְִֵֶֶָָ
ּכבד קל, לׁשֹון ּומׁשּבר ùויׁש ׁשֹובר ּכמֹו ,ú ּדֹובר , ְְְֵֵֵֵֵַַָָ

ּומיּלד  מֹוליד ּכ על ∑ÙL¯‰.ּומדּבר, יֹוכבד, זֹו ְְִֵֵַַָƒ¿»ֶֶַ
הּולד  את ׁשּמׁשּפרת מרים ∑Úet‰.ׁשם ׁשם ,àזֹו על ְֵֶֶֶֶַַָָ»ְִֵַָ

המפּיסֹות  הּנׁשים ּכדר לּולד, והֹוגה ּומדּברת ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּפֹועה
הּבֹוכה ּכמֹו:∑Úet‰.(שם)ּתינֹוק צעקה, (ישעיה לׁשֹון ִֶַ»ְְְָָ

אפעה מב) .ּכּיֹולדה ְֵֶֶַָ

(æè)-ìò ïúéàøe úBiøáòä-úà ïëãléa øîàiå©ÀŸ¤§©¤§¤Æ¤¨´¦§¦½§¦¤−©
àåä úa-íàå Búà ïzîäå àeä ïa-íà íéðáàä̈«¨§¨®¦¦¥¬Æ©«£¦¤´Ÿ½§¦©¬¦−

:äéçå̈¨«¨
i"yx£ÔÎ„lÈa∑ ּבהֹולידכן ‰‡·ÌÈ.ּכמֹו ÏÚ∑ מֹוׁשב ¿«∆¿∆ְְְִֶ«»»¿»ƒַ

וכמֹוהּו: מׁשּבר, קֹוראֹו אחר ּובמקֹום הּיֹולדת, ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָהאּׁשה
יח) ּכלי (ירמיה מֹוׁשב האבנים". על מלאכה ְְְִִֶַַַָָָָ"עֹוׂשה

חרס  ּכלי יֹוצר B‚Â'.אמנּות ‡e‰ Ôa Ì‡∑ היה לא ְֳֵֵֶֶָƒ≈¿ָָֹ
הּזכרים, על אּלא אצטגניניו מקּפיד לֹו áׁשאמרּו ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ

אֹותם  הּמֹוׁשיע ּבן להּולד .ותחיה ∑ÈÁÂâ‰.ׁשעתיד ְִִִֵֵֶַַָָָ»»»ְְִֶ

(æé)øLàk eNò àìå íéäìûä-úà úãléîä ïàøézå©¦¤³¨©«§©§ŸÆ¤¨«¡Ÿ¦½§´Ÿ¨½©«£¤²
:íéãìéä-úà ïéiçzå íéøöî Cìî ïäéìà øac¦¤¬£¥¤−¤´¤¦§¨®¦©§©¤−¨¤©§¨¦«

i"yx£ÌÈ„ÏÈ‰ ˙‡ ÔÈiÁzÂ∑ מים להם ּומזֹון ãמסּפקֹות «¿«∆»∆«¿»ƒְְִֶַַָָ
שם) וקימּתּון,.(סוטה והּׁשני, וקּימא. הראׁשֹון, ְְְְְִִֵֵַַַַָָָּתרּגּום

וכּיֹוצא  זֹו ּתיבה רּבֹות, לנקבֹות עברית ׁשּלׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָלפי
ּפעלּתם  ּולׁשֹון ּפעלּו לׁשֹון מׁשּמׁשת ּכג ֹון:äּבּה, (שמות , ְְְְְְֲֶֶֶַַָָ

מצר ב) איׁש "וּיאמרּו""וּתאמרנה ּכמֹו עבר, לׁשֹון י", ְְְְְִִִַַַָָָֹֹ
ּכמֹו ּדּברּתן, לׁשֹון ּבפיכם", "וּתדּברנה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָלזכרים.

וכןå"וּתדּברּו" יג)לזכרים. אל (יחזקאל אֹותי "וּתחּללנה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
לזכרים  "וּתחּללּו" ּכמֹו חּללּתן, עבר לׁשֹון .עּמי", ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָ

ß zah f"h ipy mei ß

(çé)òecî ïäì øîàiå úãléîì íéøöî-Cìî àø÷iå©¦§¨³¤«¤¦§©¸¦Æ©«§©§½Ÿ©´Ÿ¤¨¤½©¬©
:íéãìéä-úà ïéiçzå äfä øácä ïúéNò£¦¤−©¨¨´©¤®©§©¤−¨¤©§¨¦«

i„e‰È˙‡טז  ˙È Ô„ÏBÓ ÔÈÂ‰z „k ¯Ó‡Â«¬««∆¿¿»¿»»¿«»»
d˙È ÔÏË˜z ‡e‰ ¯a Ì‡ ‡¯a˙Ó ÏÚ ÔÈÊÁ˙Â¿∆¿¿»««¿¿»ƒ«ƒ¿¿«»≈

:dpÓi˜˙e ‡È‰ ‡z¯a Ì‡Â¿ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ«

Ók‡יז  ‡„·Ú ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙iÁ ‡ÏÈÁ„e¿ƒ»«»»ƒ√»¿»¿»¬»»¿»
˙È ‡Ói˜Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ Ô‰nÚ ÏÈlÓc¿«ƒƒ¿∆«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«»»»

:‡ia¿«»

Ô‰Ïיח  ¯Ó‡Â ‡˙iÁÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‡¯˜e¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«»»«¬«¿∆
˙È ÔÈzÓi˜Â ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ÔÈz„·Ú ÔÈ„ ‰Ó»≈¬«¿ƒ»ƒ¿»»»≈¿«∆¿ƒ»

:‡ia¿«»

minkg izty

(eh)ù,'zFcNin' c"nlA WbC WIW¤¥¨¥§¨¤§©§
zWibC `lA `EdW Epiid lw oFWle§¨©©§¤§Ÿ§¦©

:c"nlú'xAWn'E lw oFWl 'xaFW' ¨¤¥¨©§©¥
'xaFC' oke .deW mWExitE ,caM oFWl̈¨¥¥¨¨¤§¥¥

:`Ed oM iOp 'xAcn'EàKEnqA aizkC §©¥©¦¥¦§¦§¨
iYA i"Wx WxitE ,'miYA mdl UrIe'©©©¨¤¨¦¥¥©¦¨¥
Epivn `le ,zEklnE dIel iYaE dPEdk§¨¨¥§¦¨©§§Ÿ¨¦
cakFIn `N` zxg` dX`n E`vIW¤¨§¥¦¨©¤¤¤¨¦¤¤
KgxM lr `Ed oke li`Fde ,mixnE¦§¨§¦§¥©¨§¨
cakFi Epiid dxtWC xnFl iOp mikixv§¦¦©¦©§¦§¨©§¤¤
oi`C ,mixn lW DO` dzid `idC§¦¨§¨¦¨¤¦§¨§¥
dixg`e zAd dNgYA aFYkl `xaq§¨¨¦§©§¦¨©©§©£¤¨

,m`d:mixn Epiid drEtEfh dxez ¨¥¨©§¦§¨
(fh)á`NW icM `nlC xn`Y m`e§¦Ÿ©¦§¨§¥¤Ÿ

Fl did oM m`C xnFl Wie ,EAxie Exti¦§§¦§§¥©§¦¥¨¨
EzEni m` s`W zFawPd zindl§¨¦©§¥¤©¦¨
x`Xi m` zFawPd Ex`XIe mixkGd©§¨¦©¦¨£©§¥¦¦¨¥

.zFawp dOM xArl lFki cg` xkfzlgp) ¨¨¤¨¨§©¥©¨§¥©£©

(awriKYrC `wlq i`C ,d`xp ile ©£Ÿ§¦¦§¤§¦¨§¨©§¨
oM m` `Ed cEgl dIaxE dIxR mEXn¦§¦¨§¦¨§¦¥

`nrhC ,zFcNind zxfB WCg dOl̈¨¦¥§¥©©§©§§©§¨
mEXn ,dIaxE dIxR lr ciRwd i`n©¦§¦©§¦¨§¦¨¦
dlHAzp xaM `de ,'EpA mglpe' zprh©£©§¦§©¨§¨§¨¦§©§¨
,'eke E`xW `N` ,miQn ixU zxfbA¦§¥©¨¥¦¦¤¨¤¨

:zEkix`A mW oiIrâ'dige' ,WExiR ©¥¨©£¦¥¨¨¨
dAxdA EpivncM xkf oFWl `Ed§¨¨¦§¨¦§©§¥
`Ed dawp oFWl 'dige' i`de ,zFnFwn§§©¨¨¨§§¥¨
mrHd df iM ,wENig Wie .'digze' FnM§§¦§¤§¥¦¦¤©©©
la` ,dawp oFWl `Ede ,z"igA dlrnl§©§¨©¥§§§¥¨£¨
oFWl `Ed f` c"EIA dHnl mrHdWM§¤©©©§©¨©¨§
aizkC xYq` zNibnA EpivncM xkf̈¨¦§¨¦¦§¦©¤§¥¦§¦
zldwA mbe ,'dige adGd hiaxW z`'¤©§¦©¨¨§¨¨§©§Ÿ¤¤
FzpEM iOp i` .'mipW sl` dig m`'¦¨¨¤¤¨¦¦©¦©¨¨
daiYd z` KtFd e"ieA 'dige'C§¨¨¨§¨¥¤©¥¨

:`Adlfi dxez §©¨
(fi)ãxAC xW`M EUr `l' aizkCn¦¦§¦Ÿ¨©£¤¦¤

oM m` ,mEzind `l DPin rnW ,'odil £̀¥¤§©¦¨Ÿ¡¦¦¥
:'eke zFwRqn `N` ,'oiIgYe' EY il dOl̈¨¦©§©¤¨¤¨§©§

äoiA Wxtd oi` ,xnFl FpFvx§©¥¤§¥¥
.cizr oFWlA zF`vnPd oiaE zFxYqPd©¦§¨¥©¦§¨¦§¨¦

lr dWwn i"WxC ,FWExiR ikdC d`xpe§¦§¤§¨¦¥§©¦©§¤©
'oiIgYe' iYWxiRX dn itl ,Fnvr©§§¦©¤¥©§¦©§©¤¨
m` ,oFfn mdl zFwRqn EidW oFW`xd̈¦¤¨§©§¨¤¨¦
dPW dOl mEBxYd lr dWw oM¥¨¤©©©§¨¨¦¨
'`niIwe' WxiR oFW`xdC ,FpFWlA¦§§¨¦¥¥§©¦¨
`lA `nlWA ,'oEYniIwe' WxiR ipXde§©¥¦¥¥§©¥§¦§¨¨§Ÿ
FWExiR 'oEYniIwe'C xnF` iziid df¤¨¦¦¥¦§©¥§¥
,dPW ikd mEXn oFfn mdl zFwRqOW¤§©§¨¤¨¦¨¦¦¨
'oiIgYe'C iYWxiRX dn itl la £̀¨§¦©¤¥©§¦§©§©¤¨
oM m` ,mdl zFwRqn FWExiR oFW`xd̈¦¥§©§¨¤¦¥
oFW`xd 'oiIgYe' lr mBxiY dOl̈¨¦§¥©©§©¤¨¨¦
ixar oFWNW itl WxiR okl ,'`niIwe'§©¦¨¨¥¥¥§¦¤¨¦§¦

:'ekeåmFwnaE 'dpxn`Ye' EpivOW FnM§¤¨¦©Ÿ©§¨§¨
FnM Ff daiYW 'dpxAcYe' Epivn xg ©̀¥¨¦©§©¥§¨¤¥¨§
,cg` lwWn lr `Ed iM ,'dpxn`Ye'©Ÿ©§¨¦©¦§¨¤¨
oFWl 'mYxAC' oFWl WxiR ikd ENit`e©£¦¨¦¥¥§¦©§¤§
oFW`x 'oiIgYe' `kd mB oM m` ,gkFp¥©¦¥©¨¨©§©¤¨¦
lr `Ede ,gkFp oFWl ipXde xYqp oFWl§¦§¨§©¥¦§¥©§©

:cg` lwWngi dxez ¦§¨¤¨



zenyמו zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h ipy meil inei xeriy

(èé)íéLpë àì ék äòøt-ìà úãléîä ïøîàzå©Ÿ©³§¨©«§©§ŸÆ¤©§½Ÿ¦´¯Ÿ©¨¦²
ïäìà àBáz íøèa äpä úBéç-ék úiøáòä úiøönä©¦§¦−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ¦«¨´¥½¨§¤̧¤¨¯£¥¤²

:eãìéå úãléîä©«§©¤−¤§¨¨«
i"yx£‰p‰ ˙BÈÁ Èk∑ ּתרּגּום ּכמיּלדֹות. ּבקיאֹות ƒ»≈»ְְְְִִַַ

ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו "חּיתא". רבה)מיּלדֹות ושמות הרי (שם ְְְְֲֵֵַַַָָָ
הּׂשדה  לחּיֹות מׁשּולֹות מיּלדֹות.,æהן צריכֹות ׁשאינן ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָ

יטרף", "זאב אריה", "ּגּור – לחּיֹות? מׁשּולֹות ְְְְְְִֵֵֵַַָָוהיכן

ּבֹו, נכּתב ׁשּלא ּומי ׁשלּוחה", "אּילה ׁשֹורֹו", ְְְִִֶַַָָָֹ"ּבכֹור
ּכתיב: ועֹוד אֹותם". ויבר" ּכֹוללן, הּכתּוב (שם הרי ְְְְֲִֵֶַַָָָָ

אּמיט) ."לביאה ç"מה ְְִִָָ

(ë):ãàî eîöòiå íòä áøiå úãléîì íéäìû áèéiå©¥¬¤¡Ÿ¦−©«§©§®Ÿ©¦̄¤¨¨²©©«©§−§«Ÿ

i"yx£·ËÈiÂ∑ׁשּיסֹודּה ּבתיבה חּלּוק וזה להן, הטיב «≈∆ְְְִִֵֵֶֶֶָָָ
ּבאה  ּכׁשהיא ּבראׁשּה, יּו"ד ו"ו לּה ונתן אֹותּיֹות, ְְְִִֶַָָָָָָֹב'
ׁשהּוא  ּבציר"י הּיּו"ד נקּוד הּוא ויפעיל, ּבלׁשֹון ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָלדּבר
"וּייטב  ּכגֹון: קטן), ּפּתח ׁשהּוא ּבסגֹול (אֹו קטן ְְֵֶֶֶַַַָָָָָָקמץ

יהּודה" ּבבת "וּירב למיּלדֹות", ב)אלהים הרּבה (איכה – ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָֹ
הּׁשארית" את "וּיגל וכן: לו)ּתאנּיה. ב הימים (דברי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָ

זנב"דנבּוזר  אל זנב "וּיפן הּׁשארית. את הגלה אדן, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
טו) הפעיל (שופטים לׁשֹון אּלּו ּכל לזֹו, זֹו הּזנבֹות הפנה –ְְְְִִִֵַָָָָ

וּיפעל  ּבלׁשֹון מדּבר ּוכׁשהּוא אחרים. נקּוד èאת הּוא , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
ּכגֹון: ּבחיר"ק, י)הּיּו"ד לׁשֹון (ויקרא – ּבעיניו" "וּייטב ְְְְִִִֵַַַָ

"וּיגל  העם. נתרּבה – העם" "וּירב וכן: ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּוטב,
לכאן  ּפנה – וכה" ּכה "וּיפן יהּודה, הגלה - ְְְְִֶַָָָָָָָָֹֹיהּודה"

וּיצא  וּירד, וּיׁשב, ,וּיל ּתׁשיבני: ואל לפי éּולכאן. , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
ירד, ּבהן: יסֹוד הּיּו"ד ׁשהרי אּלּו, ׁשל מּגזרתן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשאינן

ּבֹו ׁשליׁשית אֹות יּו"ד – יל יׁשב, ËÈiÂ·.יצא, ְִִַַָָָָ«≈∆
˙„lÈÓÏ ÌÈ‰Ï‡∑?הּטֹובה .מהּו ¡…ƒ«¿«¿…ַַָ

(àë)íäì Nòiå íéäìûä-úà úãléîä eàøé-ék éäéå©§¦¾¦¨«§¬©«§©§−Ÿ¤¨«¡Ÿ¦®©©¬©¨¤−
:íézä¦«

i"yx£ÌÈza Ì‰Ï NÚiÂë∑ ּומלכּות ּולוּיה ּכהּנה ּבּתי «««»∆»ƒְְְִֵַָָָֻ
"וּיבן  ּבּתים: הּמל",ׁשּקרּויין ּבית ואת ה' ּבית את ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

ּכדאיתא  מּמרים, ּומלכּות מּיֹוכבד, ּולוּיה ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָֻּכהּנה
סֹוטה  .(שם)ּבמּסכת ְֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'nr `k zegiy ihewl)

מּיֹוכבד ּולוּיה כא)ּכהּנה א, מאהרן (רש"י "ּכהּנה מפרט אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻֻ
הּדברים: ּבפרּוׁש מסּפק ׁשרׁש"י לֹומר, ויׁש מּמׁשה". ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּולוּיה
אף  ׁשּמא אֹו למׁשה, ּולוּיה לאהרן ּכהּנה ׁשּנּתנה הּכּונה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻהאם

ּברׁש"י  הּדעֹות ּבׁשּתי ּתלּוי זה וספק למׁשה. נּתנה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻהּכהּנה
יד)להּלן הּכהּונה.(ד, מּמּנּו ׁשּנּטלה ּבכ נענׁש מׁשה האם ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

(áë)ãBliä ïaä-ìk øîàì Bnò-ìëì äòøt åöéå©§©´©§½Ÿ§¨©−¥®Ÿ¨©¥´©¦À
ô :ïeiçz úaä-ìëå eäëéìLz äøàéä©§¸Ÿ̈Æ©§¦ª½§¨©©−§©«

i"yx£BnÚ ÏÎÏ∑ ּגזר עליהם מׁשה,.ìאף ׁשּנֹולד יֹום ¿»«ֲֵֶֶֶַַַָֹ
אנּו ואין המֹוׁשיע, נֹולד הּיֹום אצטגניניו: לֹו ְְְְִִִֵַַַַָָָָאמרּו
ׁשּסֹופֹו אנּו ורֹואין מּיׂשראל, אם מּמצרים אם ְְְְִִִִִִִִִֵֶַָָיֹודעים

הּמצרּיים, על אף הּיֹום אֹותֹו ּגזר לפיכ ּבמים. ְְְְִִִִִִַַַַַַָָללקֹות
לעברים, הּיּלֹוד נאמר ולא הּיּלֹוד", הּבן "ּכל ְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:

מריבה  מי על ללקֹות ׁשּסֹופֹו יֹודעים היּו לא .והם ְְְְִִִֵֵֶַָָֹ

iLÎ‡יט  ‡Ï È¯‡ ‰Ú¯ÙÏ ‡˙iÁ ‡¯Ó‡Â«¬»»«»»¿«¿…¬≈»ƒ¿«»
‡Ï „Ú Ôep‡ ÔÓÈkÁ È¯‡ ‡˙i„e‰È ‡˙È¯ˆÓƒ¿¿»»¿«»»¬≈¬ƒ»ƒ«»

:Ô„ÈÏÈÂ ‡˙iÁ Ô‰˙ÂÏ ˙lÚ««¿»¿∆«»»ƒƒ»

eÙÈ˜˙eכ  ‡nÚ È‚Òe ‡˙iÁÏ ÈÈ ·ÈËB‡Â¿≈¿»¿«»»¿ƒ«»¿ƒ
:‡„ÁÏ«¬»

ÚÂ·„כא  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙iÁ ‡ÏÈÁc „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ»«»»ƒ√»¿»«¬«
:ÔÈza ÔB‰Ï¿»ƒ

a¯‡כב  Ïk ¯ÓÈÓÏ dnÚ ÏÎÏ ‰Ú¯t „ÈwÙe«ƒ«¿…¿»«≈¿≈»»¿»
‡z¯a ÏÎÂ dpÓ¯z ‡¯‰a È‡„e‰ÈÏ „ÈÏÈ˙È„¿ƒ¿¿ƒƒ»≈¿«¬»ƒ¿À≈¿»¿«»

:ÔeÓi˜z¿«¿

minkg izty

(hi)æs`W dWw oFW`x WExiR itl iM¦§¦¥¦¨¤¤©
Dpi` zcNin ike zF`iwA md m ¦̀¥§¦§¦§©¤¤¥¨

:m"`x .DcilFdl zcNin dkixvç §¦¨§©¤¤§¦¨§¥
l`xUi zqpM dOcOW xnFl FpFvx§©¤§©¤§¤¤¦§¨¥

:d`iallk dxez ¦§¦¨
(k)è,xnFl FpFvx:FnvrléFpFvx §©§©§§

ENit` ,i"xivA micEwp iOp mdW ,xnFl©¤¥©¦§¦§¥¥£¦
:`Ed lrtIe oFWl ikd`k dxez ¨¦§©¦§©

(`k)ë'UrIe'E cEgl 'ahiIe' `lŸ©¥¤§©©©
:cEglak dxez §
(ak)ìi`n oM m` ,mlFrd miWwn©§¦¨¨¦¥©

oriWFnl 'Fl dnMgzp dad' aizkC¦§¦¨¨¦§©§¨§¦¨

i`n ,'eke rAWp xaMW l`xUi lW¤¦§¨¥¤§¨¦§©©
eipipbhvi` mEXn `d ,'KiIW 'dnMgzp'¦§©§¨©¨¨¦¦§©§¦¨
mEXn dxF`id KilWdl dESW ,df did̈¨¤¤¦¨§©§¦©§¨¦
lirlC xnFl Wie .miOA zFwll cizrW¤¨¦¦§©©¦§¥©¦§¥
FzF` lre ,mixard lr `N` dEv `lŸ¦¨¤¨©¨¦§¦§©
'Fl dnMgzp dad' xn`n xn`p iEEiv¦¤¡©©£©¨¨¦§©§¨



מז zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 111 'nr `"g y"ewl t"r)

zipgExd xF`Id zxfB§¥©©§¨¨¦

ּתחּיּון: וכל־הּבת ּתׁשליכהּו היארה הּיּלֹוד (א,ּכל־הּבן ְְְְִִֵַַַַַַַָָָֹֻ
לפי כב) הּבנֹות. על ולא הּבנים, על רק היתה ּפרעה ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָֹֹּגזרת

ּבפסּוק  ּתחּיּון" הּבת "וכל ּכֹותבת הּתֹורה מּדּוע מּובן: אינֹו ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָזה
ּתחּיּון" הּבת ׁש"וכל מׁשמע מּכ והרי הּגזרה, על ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָׁשּמדּבר

מהּגזרה! חלק ּגם ְֵֵֵֶַַָהּוא
לחּנ היא הּבנֹות ׁשל ּב"ּתחּיּון" ּפרעה ׁשל ּכּונתֹו ּבזה: ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּבאּור
את  להמית ּובכ הּמצרים, ׁשל החּיים ארח לפי חּייהן ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאת

נכללה  ׁשהיא עד חמּורה, ּכה ּגזרה זֹו היתה לכן ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹנׁשמתן.
מסּימת  ּבמּדה ּבפעל. הּמות – הּבנים ּגזרת עם יחד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻּבּפסּוק

ּגׁשמית"! מּמיתה יֹותר רּוחנית מיתה ְִִִִִֵַָָָָָ"קׁשה
הּנילּוס  לּיאֹור. הּיּלֹודים הׁשלכת ּבגזרת מרּמזת ּגם זֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֻּגזרה
א. ּכדי: ּבֹו הׁשּתּמׁשּו והם עבֹודה־זרה, הּמצרים עבּור ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָׁשּמׁש
נׁשמתם  המתת ב. (הּבנים). יׂשראל ּבני ׁשל ּגּופם ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהמתת

הרּוחנית. מצרים ּגלּות – ְִִִַַָָָָ(הּבנֹות)

á(à):éåì-úa-úà çwiå éåì úéaî Léà Cìiå©¥¬¤¦−¦¥´¥¦®©¦©−¤©¥¦«
i"yx£ÈÂÏ ˙a ˙‡ ÁwiÂ∑ ּגזרת מּפני מּמּנה היה ּפרּוׁש «ƒ«∆«≈ƒְְִִֵֵֶַָָָָ

(וחז  ּבעצת ּפרעה, ׁשהל ,"וּיל" וזהּו ּולקחּה. ר ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
אם  ּפרעה: מּׁשל קׁשה ּגזרת לֹו: ׁשאמרה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹּבּתֹו,
הּנקבֹות. על ּכן ּגם ואּתה הּזכרים, על ּגזר ְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָֹּפרעה

והחזירּה, יׁשן) לּקּוחין ּברׁש"י ּבּה ׁשנּיים.îועׂשה ְְְְֱִִִִִִֶַָָָָָָ

להיֹות  נהפכה היא ּוׁשלׁשים נערה,ðואף מאה ּובת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
החֹומֹות, ּבין למצרים ּבבֹואּה ׁשּנֹולדה היתה, ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָׁשנה
היה  ּוכׁשּיצאּו, ׁשם, נׁשּתהּו ׁשנים ועׂשר ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָּומאתים
מּמּנּו ּכׁשּנתעּברה אםּֿכן, ׁשנה. ׁשמֹונים ּבן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹמׁשה

לוי  ּבת אֹותּה וקֹורא ּוׁשלׁשים, מאה ּבת .היתה ְְְִִֵֵֵַַָָָָֹ

(á)àeä áBè-ék Búà àøzå ïa ãìzå äMàä øäzå©©¬©¨«¦−̈©¥´¤¥®©¥³¤ŸÆ¦´½
ìL eäðtözå:íéçøé äL ©¦§§¥−§¨¬§¨¦«

i"yx£‡e‰ ·BË Èk∑ הּבית נתמּלא שם)אֹורהּכּלֹוñּכׁשּנֹולד, .(סוטה ƒְְִִֵֶַַַַָֻ

(â)àîb úáz Bì-ç÷zå Bðéôvä ãBò äìëé-àìå§Ÿ¨«§¨´»©§¦¼©¦©Æ¥´©½Ÿ¤
íNzå ãìiä-úà da íNzå úôfáe øîçá äøîçzå©©§§¨¬©«¥−̈©¨®¤©¨³¤¨Æ¤©¤½¤©¨¬¤

:øàéä úôN-ìò óeqa©−©§©¬©§«Ÿ
i"yx£BÈÙv‰ „BÚ ‰ÏÎÈ ‡ÏÂ∑ הּמצרּיים לּה ׁשּמנּו ¿…»¿»«¿ƒְִִִֶַָָ

ויֹום  חדׁשים לׁשּׁשה ילדּתּו והיא ׁשהחזירּה. ְְְְֱֳִִִִִֶֶַָָָָמּיֹום
למקּטעין  יֹולדת לׁשבעה ׁשהּיֹולדת ּבדקּוòאחד, והם , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻ

ּתׁשעה  לסֹוף מׁשנה,∑Ób‡.אחריה ּבלׁשֹון ּגמי ְְֲִֶַָָ…∆ְְִִִֶָ
ּובפני  ר ּבפני ועֹומד הּוא ר ודבר יונק"ו, ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָּובלע"ז

Ùf·e˙.קׁשה  ¯ÓÁ·∑ מּבפנים וטיט מּבחּוץ ,ôזפת ֶָ«≈»«»∆ְְִִִִִֶֶַ
צּדיק  אֹותֹו יריח ׁשּלא זפת ּכדי ׁשל רע ÌNzÂ.ריח ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ«»∆

Ûeqa∑:לֹו ודֹומה ּבלע"ז, רושי"ל אגם, לׁשֹון הּוא «ְְְֲֶַַַ
יט) קמלּו(ישעיה וסּוף .""קנה ֵֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zeny zyxt fh jxk zegiy ihewl)

על־ידי  מׁשה את להּציל רצתה לא יֹוכבד מסּביר: ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהרֹוגצ'ֹובי
לּנילּוס", עֹובדים היּו ׁש"הם מּפני ּבּיאֹור, הּתיבה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָהנחת

אפילּו ּבעבֹודה־זרה להׁשּתּמׁש ׁשאסּור להלכה, ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבהתאם
על ּבּסּוף "וּתׂשם ולכן הּצלה, ׂשפתלצֹורא הּיאֹור". ְְְְֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ÈÂÏ:א  ˙a ˙È ·ÈÒe ÈÂÏ ˙È·cÓ ‡¯·b ÏÊ‡Â«¬««¿»ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»«≈ƒ

‡¯Èב  d˙È ˙ÊÁÂ ¯a ˙„ÈÏÈÂ ‡˙z‡ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒ¿»ƒƒ«»«¬«»≈¬≈
:ÔÈÁ¯È ‡˙Ïz dz¯ÓË‡Â ‡e‰ ·Ë«¿«¿«¿≈¿»»«¿ƒ

dÏג  ˙·ÈÒe d˙e¯ÓË‡Ï „BÚ ˙ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿≈«¿«¿»≈¿≈«≈
‡zÙÊ·e ‡¯ÓÁa d˙tÁÂ ‡ÓB‚„ ‡˙e·z≈»¿∆¿«»«¿≈»»¿ƒ¿»
ÏÚ ‡¯ÚÈa d˙ÈeLÂ ‡È·¯ ˙È da ˙‡ÈeLÂ¿«ƒ««»«¿»¿«ƒ«¿«¬»«

:‡¯‰ ÛÈk≈«¬»

minkg izty

mFi FzF` la` ,l`xUi lW oriWFnl§¦¨¤¦§¨¥£¨
lr s` xg` iEEiv did dWn clFPW¤©¤¨¨¦©¥©©
lM miOl ozF` EkilWIW mixvOd©¦§¦¤©§¦¨©©¦¨
did dfe ,cal mFi FzF`A miclFPd©¨¦§§¨§¤¨¨
dwlIW Exn` eipipbhvi`W xEarA©£¤¦§©§¦¨¨§¤¦§¤
mixvOn m` mircFi Eid `le ,miOA©©¦§Ÿ¨§¦¦¦¦§©¦

:l"f i"Wx WxitcM `Ed` dxez ¦§¥¥©¦©
a(`)îFf oigETil xg` cIn `dC§¨¦©©©¦¦

oxd` `lde ,dWn z` dclie dxArzp¦§©§¨§¨§¨¤¤©£Ÿ©£Ÿ
oM m`e dWOn xzFi milFcB Eid mixnE¦§¨¨§¦¥¦¤§¦¥

:'eke `N` ,oYcli iznðxnFl FpFvx ¨©§©§¨¤¨§©
,zA dzidW rnWn 'iel zA' aizkCn¦¦§¦©¥¦©§©¤¨§¨©

:dxrp EpiidCa dxez §©§©£¨
(a)ñ`Ed oNdlE ,'aFh iM' `kd aizM§¦¨¨¦§©¨

,'aFh iM xF`d z` midl` `xIe' xnF`¥©©§¡Ÿ¦¤¨¦
:xF` o`M s` ,xF` oNdN dnb dxez ©§©¨©¨

(b)òdraW opi`W iR lr s` ,WExiR¥©©¦¤¥¨¦§¨
od oirHEwn `N` minilW miWcg¢¨¦§¥¦¤¨§¨¦¥
,cg` mFie miWcg dXW `N` opi`e§¥¨¤¨¦¨¢¨¦§¤¨

:ig `Ed ikd ENit`ôWxiRW dnE £¦¨¦©©¤¥¥
dWn lW FzaizaE gp zWxtA i"Wx©¦§¨¨©Ÿ©§¥¨¤¤
xngA DIC miWY miOd EidW ici lr©§¥¤¨©©¦¨¦©¨§Ÿ¤

:mW oiIr ,'ek miptAnc dxez ¦¦§¦©¥¨



zenyמח zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h ipy meil inei xeriy
היא  והּכּונה הּיאֹור", על לרחֹוץ ּפרעה ּבת "וּתרד ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹּכאׁשר
את  ּבכ ּבּטלה היא אביה", ּבית מּגּלּולי לרחֹוץ ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָ"ׁשּירדה

הּיאֹור". ּבתֹו הּתיבה ּבאתה "וׁשּוב ְְְֲֵַַָָָָָָָהעבֹודה־זרה
ׁשּיהיּו ּכדי ּבּיאֹור, אֹותֹו הׁשליכּו "ולּמה נאמר: ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָּבּמדרׁש
אחריו" יחּפׂשּו ולא לּמים הּוׁשל ׁשּכבר האסטרֹולֹוגין ְְְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹחֹוׁשבין
נקּבעה  ּתׁשליכּוהּו" הּיאֹורה הּיּלֹוד הּבן "ּכל על הּגזרה -ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָ
ּבּמים  - יׂשראל ׁשל ׁש"מֹוׁשיען ראּו ׁשהאסטרֹולֹוגים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמּפני
ו"ּכיון  לּיאֹור מׁשה את יֹוכבד "הׁשליכה" לפיכ נידֹון", ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹהּוא
ּבּמים  מֹוׁשיען מּוׁשל ּכבר אמרּו לּמים, מׁשה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּוׁשל
על־ידי־ּכ - הּגזרה" ּבּטלּו מּיד אחריו") יחּפׂשּו ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹ("ולא

ּתׁשליכּוהּו". הּיאֹורה הּיּלֹוד הּבן "ּכל על הּגזרה ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָהתּבּטלה
ׁשּׁשני  ּומּובן, לחלּוטין, מדּויקים ּבּתֹורה הענינים ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּכל
(א) - לּיאֹור מׁשה ל"הׁשלכת" ּבקׁשר ׁשּנגרמּו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָֹה"ּביטּולים"
הּבן..." "ּכל ּגזרת ּביטּול (ב) ׁשּבּנילּוס, העבֹודה־הּזרה ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָּביטּול
ׁשל  מֹוׁשיען - למׁשה קׁשּורים ּוׁשניהם לזה, זה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָֹקׁשּורים

ְִֵָיׂשראל.
מ  אינּה ׁשהּתֹורה ּגזרת ...מּכ על הּכללי ּבּסּפּור סּתּפקת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

הּוא ּבן "אם את והמיּתןּפרעה ּגם מפרטת אּלא אֹותֹו", ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
" הּגזרה ּביצּוע ּתׁשליכּוהּואֹופן זה הּיאֹורה ׁשאין מּובן, ," ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

לּגזרה. הּסּבה את הּמסּביר ּפרט אֹו ּפרעה ּבגזרת ּפרט ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹסתם
ענין זהּו מתּבּטאת עקריאּלא ּובכ מצרים, ּבגלּות ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

מצרים. ּגלּות ׁשל הּכללית ְְְִִִֶַַַַָָָהּמׁשמעּות
" היא ּפרעה ּגזרת ׁשל ּתכליתּה הּוא: לכ היאֹורה ההסּבר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ההׁשלכה - מצרים.לּנילּוסּתׁשליכּוהּו" ׁשל לעבֹודה־הּזרה - ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָ
ּבתֹו ו"יּוטּבעּו" "יּוׁשלכּו" ׁשּיׂשראל רצה ּפרעה ְְְְְְְְְִֵֶַַָָָֹּכלֹומר,

מצרים. ׁשל ְֲִִֶַַָָָָהעבֹודה־הּזרה
ּפרנסתם: מקֹור היה ׁשהּוא מּפני לּנילּוס עבדּו ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהּמצרים
וכּדֹומה  והּתבּואה והּצמיחה ּגׁשּומה, ארץ אינּה מצרים ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּכּידּוע,

הּׂשדֹות. את ּו"מׁשקה" ה"עֹולה" ּבּנילּוס ְְִִֶֶֶַַַַָּתלּויים
מצרים  ׁשּפרנסת הּמּוטעית, לּמחׁשבה מקֹום נֹותנת זֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעּובדה

הּנילּוס  מאת אּלא הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא מאת ּבאה ִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאינּנה
ּכלּפי  עיניהם ּתֹולין "הּכל אז ּבּגׁשמים, ּכׁשּתלּויים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ[ׁשהרי
זֹו ּתלּות א ּבּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא. ׁשּתלּויים וחׁשים ְְְְִִֶַַַָָָָמעלה,
"עֹולה  הּנילּוס ּכאׁשר ניּכרת אינּנה ֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא

ְֶַּומשקה"],
מצרים. ׁשל לעבֹודה־הּזרה הּנילּוס הפ ּפׁשּוט, ּבאֹופן ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָלפיכ
יהּודים  ּגם - ּתׁשליכּוהּו" "הּיאֹורה ּפרעה ּגזרת היתה ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָֹֹוזאת

וחּוקיו. הּטבע למגּבלֹות מּתחת אל חס־וחלילה, ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָיּוׁשלכּו,

(ã):Bì äNòi-äî äòãì ÷çøî Búçà ávúzå©¥«©©¬£Ÿ−¥«¨®Ÿ§¥¾̈©¥«¨¤−«

(ä)äéúøòðå øàéä-ìò õçøì äòøt-úa ãøzå©¥³¤©©§ŸÆ¦§´Ÿ©©§½Ÿ§©«£Ÿ¤¬¨
óeqä CBúa äázä-úà àøzå øàéä ãé-ìò úëìä«Ÿ§−Ÿ©©´©§®Ÿ©¥³¤¤©¥¨Æ§´©½

:äçwzå dúîà-úà çìLzå©¦§©¬¤£¨−̈©¦¨¤«¨
i"yx£¯‡È‰ ÏÚ ıÁ¯Ï∑ וּתרד" ּופרׁשהּו: הּמקרא סרס ƒ¿…««¿…ְְִֵֵֵֵַַָָָ

ּבֹו" לרחץ היאר, על ּפרעה ‰È‡¯.ּבת „È ÏÚ∑ אצל ְְְִַַַַֹֹֹ«««¿…ֵֶ
ּכמֹו: יד)היאר, ב ידי",(שמואל על יֹואב חלקת "ראּו ְְְְִֶַַַָָֹ

לֹו. סמּוכה האדם ׁשּיד מּמׁש "יד" לׁשֹון ְְְֶַַָָָָָָוהּוא
ּדרׁשּו: שם)ורּבֹותינּו ּכמֹו:(סוטה מיתה, לׁשֹון 'הֹולכֹות', ְְְְְִֵַָָ

כה) למּות,(בראשית הֹולכֹות למּות", הֹול אנכי ְִִֵֵָָָֹ"הּנה

לכּתב ׁשּמחּוöלפי  לנּו לּמה ּכי מסּיען, והּכתּוב ּבּה. ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹ
הֹולכֹות"? ‡d˙Ó."ונערֹותיה ׁשפחתּה.÷את ∑‡˙ ְְֲֶַָ∆¬»»ְִֶָָ

ּדרׁשּו לׁשֹון øורּבֹותינּו ּדקּדּוק לפי אבל "יד", לׁשֹון ְְְְְְֲִִֵַָָָ
והם  ּדגּוׁשה, מ"ם אּמתּה, להּנקד לֹו היה ְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹהּקדׁש

וּנׁשּתרּבבה  ידּה, את אמתּה", "את אמתּהּדרׁשּו ְְְְְֲֲִֶֶַָָָָָָָָ
הרּבה שם)אּמֹות .(סוטה ְֵַַ

(å)äëa øòð-äpäå ãìiä-úà eäàøzå çzôzå©¦§©Æ©¦§¥´¤©¤½¤§¦¥©−©Ÿ¤®
:äæ íéøáòä éãìiî øîàzå åéìò ìîçzå©©§´Ÿ¨½̈©¾Ÿ¤¦©§¥¬¨«¦§¦−¤«

Ó‰ד  Ú„ÈÓÏ ˜ÈÁ¯Ó d˙Á‡ ˙„zÚ˙‡Â¿ƒ¿«»«¬»≈≈»ƒ¿ƒ«»
:dÏ „·Ú˙Èƒ¿¬≈≈

‰¯‡ה  ÏÚ ÈÁÒÓÏ ‰Ú¯t ˙a ˙˙Áe¿»«««¿…¿ƒ¿≈««¬»
˙È ˙ÊÁÂ ‡¯‰ ÛÈk ÏÚ ÔÎl‰Ó ‡‰˙ÓÈÏeÚÂ¿≈»»»¿«¿»«≈«¬»«¬«»
d˙Ó‡ ˙È ˙ËLB‡Â ‡¯ÚÈ B‚a ‡˙e·z≈»¿«¬»¿≈«»«¿«

:d˙·Òe¿≈¿«

ÈÎaו  ‡ÓÈÏeÚ ‡‰Â ‡È·¯ ˙È ˙ÊÁÂ ˙Á˙Ùe¿«««¬«»«¿»¿»≈»»≈
:ÔÈ„ ‡e‰ È‡„e‰È ÈaÓ ˙¯Ó‡Â È‰BÏÚ ˙ÒÁÂ¿»«¬ƒ«¬∆∆ƒ¿≈¿»≈≈

minkg izty

(d)özaA Egin zFgtXd xnFl FpFvx§©©§¨¦§©
:dWn z` liSdl `NW drxR÷m`e ©§Ÿ¤Ÿ§©¦¤¤§¦

lirl WxiR Fnvr i"Wx `de ,xn`YŸ©§¨©¦©§¥¥§¥
l`ixaBW EpizFAx WExitl df iptl¦§¥¤§¥©¥¤©§¦¥
xaM ,DOr EkldW zFgtXd lM zind¥¦¨©§¨¤¨§¦¨§¨
oNM zind `l l`ixabC `xnBA EvxiY¥§©§¨¨§©§¦¥Ÿ¥¦ª¨

liaWA zg` dgtW Dl giPd `N ¤̀¨¦¦©¨¦§¨©©¦§¦
zA x`XY `NW icM zEkln cFaM§©§§¥¤Ÿ¦¨¥©
xi`WdW dgtXd FflE ,DCal drxR©§Ÿ§©¨§©¦§¨¤¦§¦

:dglW Dløz` glWYe' aizM `lCn ¨¨§¨¦§¨§¦©¦§©¤
aizM `lCnE .'DzgtW' F` 'Dzxrp©£¨¨¦§¨¨¦§¨§¦
daAxYWPW EWxC ,'Dci' `icdA§¤§¨¨¨¨§¤¦§©§§¨

mEXn F` .igxfn .dAxd zFO` DzO ©̀¨¨©©§¥¦§¨¦¦
iM ,oM EWxC WbC `lA m"Od d`AW¤¨¨©¥§Ÿ¨¥¨§¥¦
zEkinqA EPYWi `l miWEbCd zFnW¥©§¦Ÿ¦§©¦§¦
dNOd dPYWp o`MW oeike ,iEPike§¦§¥¨¤¨¦§©¨©¦¨
oM mB dPYWp Kkl Dci dPYWPW EWxC̈§¤¦§©¨¨¨§¨¦§©¨©¥

:dix` xEB .dNOde dxez ©¦¨©§¥



מט zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"i iyily meil inei xeriy
i"yx£e‰‡¯zÂ ÁzÙzÂ∑ ׁשראתה ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו הּילד, – ראתה? מי סוטה ׁשכינהùעּמֹואת רבה. (שמות «ƒ¿««ƒ¿≈ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָ

ÎBa‰.שם) ¯Ú ‰p‰Â∑קֹולֹוú ּכנער. ¿ƒ≈««∆ְַַ

(æ)Cì éúàø÷å Cìàä äòøt-úa-ìà Búçà øîàzå©´Ÿ¤£Ÿ»¤©©§Ÿ¼©«¥¥À§¨¨³¦¨Æ
:ãìiä-úà Cì ÷ðéúå úiøáòä ïî ú÷ðéî äMà¦¨´¥¤½¤¦−¨«¦§¦®Ÿ§¥¦¬−̈¤©¨«¤

i"yx£˙Bi¯·Ú‰ ÔÓ∑הּׁשכינה מלמד עם לדּבר עתיד ׁשהיה לפי ינק, ולא לינק, הרּבה מצרּיֹות על ׁשהחזירּתּו ƒ»ƒ¿ƒְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
שם) סוטה רבה. .(שמות

(ç)äîìòä Cìzå éëì äòøt-úa dì-øîàzå©«Ÿ¤¨¬©©§−Ÿ¥®¦©¥̧¤Æ¨«©§½̈
:ãìiä íà-úà àø÷zå©¦§−̈¤¥¬©¨«¤

i"yx£‰ÓÏÚ‰ CÏzÂ∑ ּכעלם ועלמּות, ּבזריזּות .הלכה «≈∆»«¿»ְְְֲִִֶֶַָָָ

(è)äfä ãìiä-úà éëéìéä äòøt-úa dì øîàzå©¯Ÿ¤¨´©©§ÀŸ¥¦¹¦¤©¤³¤©¤Æ
äMàä çwzå CøëN-úà ïzà éðàå éì eä÷ðéäå§¥«¦¦´¦½©«£¦−¤¥´¤§¨¥®©¦©¯¨«¦¨²

:eä÷éðzå ãìiä©¤−¤©§¦¥«
i"yx£ÈÎÈÏÈ‰∑ מה ידעה ולא ׁשּליכיּנתנּבאה:àנתנּבאה שם)הי סוטה רבה. .(שמות ≈ƒƒְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

(é)ïáì dì-éäéå äòøt-úáì eäàázå ãìiä ìcâiå©¦§©´©¤À¤©§¦¥̧Æ§©©§½Ÿ©«§¦−̈§¥®
:eäúéLî íénä-ïî ék øîàzå äLî BîL àø÷zå©¦§¨³§Æ¤½©¾Ÿ¤¦¬¦©©−¦§¦¦«

i"yx£e‰˙ÈLÓ∑ לׁשֹון והּוא – ׁשחלּתּה ּכתרּגּומֹו: ¿ƒƒְְְְְְֵַַ
ּבניתא  ּכמׁשחל ארּמי ּבלׁשֹון מחלבא.áהֹוצאה ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָ

ּכמֹו: הסירֹותיו, לׁשֹון "מׁשיתהּו", עברי (יהושע ּובלׁשֹון ְְְְְֲִִִִִִָ
ואני א) מנחם. חּברֹו ּכ מׁשּו", "לא ימּוׁש", ְְֲִִֵַַָָָֹֹ"לא

מׁשה, מּגזרת אּלא וימּוׁש, מׁש מּמחּברת ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹומר
וכן: הּוא, הֹוצאה כב)ּולׁשֹון ב מּמים (שמואל "ימׁשני ְְְִִִֵֵַַָָ

לֹומר  יּתכן לא מׁש, מּמחּברת היה ׁשאּלּו ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹרּבים",

– קם מן יאמר ּכאׁשר המיׁשֹותיהּו, אּלא ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָמׁשיתיהּו,
הביאֹותי, – ּבא ּומן הׁשיבֹותי, – ׁשב ּומן ֲֲֲִִִִִִִִָָהקימֹותי,

ּכמֹו: מׁשּתיהּו, ג)אֹו הארץ".(זכריה עון את "ּומׁשּתי ְְְֲִִֶֶַַָָֹ
ׁשּלּה ׁשּפעל ּתיבה מּגזרת אּלא אינֹו מׁשיתי ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאבל
עׂשה, ּבנה, מׁשה, ּכגֹון: הּתיבה, ּבסֹוף ּבה"א ְְְְֵֵַָָָָָָָָֻמיּסד
הּיּו"ד  ּתבא ּפעלּתי, ּבהם לֹומר ּכׁשּיבא ּפנה, ְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹצּוה,

צּויתי  ּפניתי, ּבניתי, עׂשיתי, ּכמֹו: ה"א, .ּבמקֹום ְְִִִִִִִִִִֵָָָ

ß zah f"i iyily mei ß

(àé)éäéå|åéçà-ìà àöiå äLî ìcâiå íää íéîia ©§¦´©¨¦´¨¥À©¦§©³¤Æ©¥¥´¤¤½̈
éøáò-Léà äkî éøöî Léà àøiå íúìáña àøiå©©−§§¦§Ÿ¨®©©§Æ¦´¦§¦½©¤¬¦«¦§¦−

:åéçàî¥«¤¨«

È¯˜‡Âז  ÏÈÊÈ‡‰ ‰Ú¯t ˙·Ï d˙Á‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆¬»≈¿««¿…«≈ƒ¿ƒ¿≈
CÈÏ ˜ÈB˙Â ‡˙i„e‰È ÔÓ ‡z˜ÈÓ ‡˙z‡ CÈÏƒƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«»»¿ƒƒ

:‡È·¯ ˙È»«¿»

ÏÊ‡Â˙ח  ÈÏÈÊÈ‡ ‰Ú¯t ˙a dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»««¿…≈ƒƒ«¬»«
:‡È·¯c dn‡ ˙È ˙¯˜e ‡zÓÏeÚ∆¿»¿«»ƒ≈¿«¿»

¯·È‡ט  ˙È ÈÏÈ·B‡ ‰Ú¯t ˙a dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»««¿…ƒƒ»«¿»
C¯‚‡ ˙È Ôz‡ ‡‡Â ÈÏ È‰È˜B‡Â ÔÈ„‰»≈¿¿ƒƒƒ«¬»∆≈»«¿»

:dz˜B‡Â ‡È·¯ ˙È ‡˙z‡ ˙·ÈÒe¿≈«ƒ¿»»«¿»¿ƒ¿≈

dÏי  ‰Â‰Â ‰Ú¯t ˙·Ï d˙È˙È‡Â ‡È·¯ ‡·¯e¿»«¿»¿«¿ƒ≈¿««¿…«¬»»
‡iÓ ÔÓ È¯‡ ˙¯Ó‡Â ‰LÓ dÓL ˙¯˜e ¯·Ï¿»¿«¿≈…∆«¬∆∆¬≈ƒ«»

:dzÏÁL¿«¿≈

ÂÏ˙יא  ˜Ùe ‰LÓ ‡·¯e Ôep‡‰ ‡iÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿«»»ƒ¿»…∆¿«¿»
È¯ˆÓ ¯·b ‡ÊÁÂ ÔB‰ÁÏÙa ‡ÊÁÂ È‰BÁ‡¬ƒ«¬»¿»¿«¿«¬»¿«ƒ¿ƒ

:È‰BÁ‡Ó È„e‰È ¯·‚Ï ÈÁÓ»≈ƒ¿«¿ƒ≈¬ƒ

minkg izty

(e)ù,Dil irAin '`xYe' ok `l m`C§¦Ÿ¥©¥¤¦¨¥¥
dxFn 'Ed`xYe' zaizAW e"iEd oM m`e§¦¥©¨¤§¥©©¦§¥¨

:w"Fce ,KxAzi mXd lrúdWwC ©©¥¦§¨¥§§¨¤
`l `de ,'xrp' FzF` `xw dOl ,i"Wxl§©¦¨¨¨¨©©§¨Ÿ

:mipW dxUr WlW oA didf dxez ¨¨¤§¤§¥¨¦

(h)àFnM ,KM oFWNd KxcC aB lr s`e§©©©§¤¤©¨¨§
aizM `lCn mFwn lMn ,'rxf mkl `d'¥¨¤¤©¦¨¨¦§¨§¦
'ikil'C iR lr s` .oM EWxC 'Kl `d'¥¨¨§¥©©¦§¦¦
iAB Epivn mFwn lMn ,`Ed dawp oFWl§§¥¨¦¨¨¨¦©¥

`Fld' aizkcM ,'Kl' oFWl oM mB dawp§¥¨©¥§¨§¦§¦£
:dPg iAbC 'Kl aFh ikp`i dxez ¨Ÿ¦¨§©¥©¨

(i)áon xrU z`vFdM ,WExiR¥§¨©¥¨¦
:algd`i dxez ¤¨¨



zenyנ zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"i iyily meil inei xeriy
i"yx£‰LÓ Ïc‚iÂ∑?"הּילד "וּיגּדל כתיב ּכבר והלא «ƒ¿«…∆ְְְֲִִֶֶַַַַָֹ

לקֹומה, הראׁשֹון אלעזר: רּבי ּבן יהּודה רּבי ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָאמר
ּביתֹו על ּפרעה ׁשּמּנהּו לגדּלה, iÂ¯‡.והּׁשני ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֻ««¿

Ì˙Ï·Òa∑(רבה מצר (בראשית להיֹות ולּבֹו עיניו נתן ¿ƒ¿…»ְְִִֵֵֵַָָ
È¯ˆÓ.עליהם  LÈ‡∑(רבה היה (שמות על ,âנֹוגׂש ממּנה ֲֵֶƒƒ¿ƒְֵֶַָָֻ

מ'ּקרֹות  מעמידם והיה יׂשראל הּגבר'ãׁשֹוטרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

È¯·Ú.למלאכּתם  LÈ‡ ‰kÓ∑ורֹודהּומלקהּוä, ְְִַָ«∆ƒƒ¿ƒְְֵֵַ
ּב ׁשלֹומית ׁשל היה,ּובעלּה ּדברי ּבּהת עיניו ,åונתן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ

ונכנס  חזר והּוא מּביתֹו, והֹוציאֹו העמידֹו ְְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָּובּלילה
אׁשּתֹו על ּובא וחזר æלּבית ּבעלּה, ׁשהּוא ּכסבּורה – ְְְְִִִֶַַַַַָָָָ

מצרי  אֹותֹו ּוכׁשראה ּבּדבר, והרּגיׁש לביתֹו ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָהאיׁש
הּיֹום  ּכל ורֹודהּו מּכהּו היה ּבּדבר, .ׁשהרּגיׁש ְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

(áé)iå Léà ïéà ék àøiå äëå äk ïôiåéøönä-úà C ©¦³¤ŸÆ¨½Ÿ©©−§¦´¥´¦®©©Æ¤©¦§¦½
:ìBça eäðîèiå©¦§§¥−©«

i"yx£‰ÎÂ ‰k ÔÙiÂ∑ּכמׁשמעֹו – ּפׁשּוטֹו ּולפי ּבּׂשדה. לֹו עׂשה ּומה ּבּבית, לֹו עׂשה מה Èk.ראה ‡¯iÂ «ƒ∆…»…ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ««¿ƒ
LÈ‡ ÔÈ‡∑מּמּנּו לצאת עתיד איׁש .ׁשּיתּגּיר çׁשאין ≈ƒְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

(âé)íévð íéøáò íéLðà-éðL äpäå éðMä íBia àöiå©¥¥Æ©´©¥¦½§¦¥²§¥«£¨¦¬¦§¦−¦¦®
:Eòø äkú änì òLøì øîàiå©¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈¨¬¨©¤−¥¤«

i"yx£ÌÈ¯·Ú ÌÈL‡ ÈL∑ ואבירם הם,èּדתן ¿≈¬»ƒƒ¿ƒֲִֵַָָָ
הּמן  מן ˙k‰.מריבים ∑ÌÈv.ׁשהֹותירּו ‰nÏ∑ ִִֶַָƒƒְִִ»»«∆

הּכהּו ׁשּלא רׁשע éאףֿעלּֿפי נקרא יד , ∑¯EÚ.ּבהרמת ְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹ≈∆
.ּכמֹותëרׁשע  ְְָָ

b·¯‡יב  ˙ÈÏ È¯‡ ‡ÊÁÂ ‡ÎÏe ‡ÎÏ Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈¿»¿»«¬»¬≈≈«¿»
:‡ÏÁa d¯nËÂ ‰‡¯ˆÓ ˙È ‡ÁÓe¿»»ƒ¿»»¿«¿≈¿»»

ÔÈ¯·bיג  ÔÈ¯z ‡‰Â ‡È˙ ‡ÓBÈa ˜Ùe¿«¿»ƒ¿»»¿»¿≈À¿ƒ
ÈÁÓ z‡ ‡ÓÏ ‡·iÁÏ ¯Ó‡Â Ôˆ ÔÈ‡„e‰È¿»ƒ»»«¬«¿«»»¿»«¿»≈

:C¯·ÁÏ¿«¿»

minkg izty

(`i)âi`nl d`Mdd oipr KnqCn¦§¨©¦§©©©¨¨§©
rnWnC ,'mzFlaqA `xIe' aizkC¦§¦©©§§¦§¨§©§©
Kkl ,zFlaQd oiprn iOp d`Mdd©©¨¨©¦¥¦§©©¦§§¨

:'eke 'did UbFp' WxiRãcIOW ,WExiR ¥¥¥¨¨¥¤¦¨
cFnrl mikixv Eid oilFbpxYd oixFTW¤¦©©§§¦¨§¦¦©£

:oYk`ln zFUrleä`pn zFWwdl oi` §©£§©§¨¥§©§§¨
`le EdwldW Wxtl i"Wxl Dil¥§©¦§¨¥¤¦§¨§Ÿ
aEzMX dn `nliC ,WOn Edzind¡¦¨©¨¦§¨©¤¨
bxdW FWExiR 'eke 'ixar Wi` dMn'©¤¦¦§¦¥¤¨©
WxiR oOwlC xnFl Wi .WOn FzF`©¨¥©¦§©¨¥¥
EPOn `vi aFh Wi` oi`W d`x i"Wx©¦¨¨¤¥¦¥¥¦¤
`vIW d`Fx did m` `d ,Fbxd okle§¨¥£¨¨¦¨¨¤¤¥¥
i`e ,FbxFd did `l EPOn aFh Wi ¦̀¦¤Ÿ¨¨§§¦
'ixar Wi` dMn' aEzMX dnC Yxn`̈§©§§©¤¨©¤¦¦§¦
did dOl oM m` ,WOn FbxdW FWExiR¥¤£¨©¨¦¥¨¨¨¨
Wi` cizr oi`W zF`xl dWnl Kixv̈¦§¤¦§¤¥¨¦¦
aFh Wi` `viC idp ,EPOn z`vl aFh¨¥¦¤§¦§¥¥¦
Fbxdl oiCd on Fl did ikd ENt` EPOn¦¤£¦¨¦¨¨¦©¦§¨§
aizkC ixard z` bxd `EdW oeikC§¥¨¤¨©¤¨¦§¦¦§¦
lr `N` ,'Wtp zgY Wtp' `icdA§¤§¨¤¤©©¤¤¤¨©
dMn' aizkC dnC xnFl Kixv KgxM̈§¨¨¦©§©¦§¦©¤
`le dcFxe dwFl FWExiR 'ixar Wi ¦̀¦§¦¥¤§¤§Ÿ

did KkitlE ,WOn FzindzF`xl Kixv ¡¦©¨§¦¨¨¨¨¦¦§
m`C ,EPOn z`vl aFh Wi` cizr m ¦̀¨¦¦¨¥¦¤§¦
EPOn aFh mc` mEW `vIW d`Fx did̈¨¤¤¥¥¨¨¦¤

aiIg did `l oiCd onC ,FbxFd did `lŸ¨¨§§¦©¦Ÿ¨¨©¨
did K`id oM m`e xn`Y m`e .dzin¦¨§¦Ÿ©§¦¥¥¨¨¨
xnFl Wie ,FzF` bFxdl dWn i`Xx©©¤©£§¥©
oixdfEn ode ozzin Ff ozxdf` gp ipaC¦§¥Ÿ©©§¨¨¨¦¨¨§¥§¨¦
did m` ikd ENit`e ,l`xUiM d`Md ©̀©¨¨§¦§¨¥©£¦¨¦¦¨¨
did `l aFh Wi` EPOn `vIW d`Fx¤¤¥¥¦¤¦Ÿ¨¨
l`xUi oicA FzF` oC did iM ,FbxFd§¦¨¨¨§¦¦§¨¥

:gp oA oicA `leåzWxtA oOwlC §Ÿ§¦¤Ÿ©¦§©¨§¨¨©
'ixaC zA zinFlW' wEqR lr xFn ¡̀©¨§¦©¦§¦
l`xUi lW ogaW' i"Wx WxiR¥¥©¦¦§¨¤¦§¨¥
`idW xnFl Ffl aEzMd Epl DnqxiRW¤¦§§¨¨©¨¨©¤¦
Yxn` i` oM m`e ,'dpFf dzid DCal§©¨¨§¨¨§¦¥¦¨§©§
iYXW `vnp dzid zxg` dX`W¤¦¨©¤¤¨§¨¦§¨¤§¥

:l`xUiA Eid zFpFfæ`l ok `l m`C ¨§¦§¨¥§¦Ÿ¥Ÿ
didW mEXn EH`C ,FbxFd dWn did̈¨¤§§©¦¤¨¨
mEXn `N` ,dzin aiIg did EdMn©¥¨¨©¨¦¨¤¨¦
,dzin aiIg i`CeaE FYW` lr `AW¤¨©¦§§©©©¨¦¨
aizkC `Ed gp ipA zFvn raXn `dC§¨¦¤©¦§§¥Ÿ©¦§¦
uxFzn iOp dfaE .'FYW`A wace'§¨©§¦§¨¤©¦§¨

:lirlC `iWEwai dxez §¨¦§¥
(ai)ç(y"nxdn)`xIe' xninl Dil dedC©£¨¥§¥©©©§

dM dpRW FhEWtlC ,'ebe 'mc` oi` iM¦¥¨¨§¦§¤¨¨Ÿ
FzF` d`xi `NW `xizn didW dkëŸ¤¨¨¦§¨¥¤Ÿ¦§¤
okl ,dX` F` Wi` il dn ,mc` mEW¨¨©¦¦¦¨¨¥

okle ,'eke 'xiIBzdl cizr Wi`' WxiR¥¥¦¨¦§¦§©¥§¨¥
cizrW wiCv xnFl FpFvx ,'Wi`' xn`̈©¦§©©¦¤¨¦
zWxR i"Wx WxiRW KxC lr xiIBzdl§¦§©¥©¤¤¤¥¥©¦¨¨©
- 'miWp`' mixaC zWxtE Ll glW§©§¨¨©§¨¦£¨¦
.mW oiIr ,miWp iwER`l `le ,miwiCv©¦¦§Ÿ§©¥¨¦©¥¨
WxiR xFn` zWxtA `de ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨§¨¨©¡¥¥
ipA KFzA' wEqR lr Fnvr i"Wx©¦©§©¨§§¥
oA lr i`we ,xiIBzPW cOln 'l`xUi¦§¨¥§©¥¤¦§©¥§¨¥©¤
mr cilFdW `kd aizkC ixvOd©¦§¦¦§¦¨¨¤¦¦
drWaC xnFl Wie ,ixaC zA zinFlW§¦©¦§¦§¥©¦§¨¨
xaM dzid ixvOd z` dWn bxdW¤¨©¤¤©¦§¦¨§¨§¨
oi`W d`Fx did la` ,EPOn zxAErn§¤¤¦¤£¨¨¨¤¤¥
EPOn Wi` cFr z`vl cizr̈¦¨¥¦¦¤

:xiIBzIWbi dxez ¤¦§©¥
(bi)èaizkE ,'miWp` ipW' `kd aizkC¦§¦¨¨§¥£¨¦§¦

miWp`d ild` lrn `p ExEq' mzd̈¨¨¥©¨¢¥¨£¨¦
:'dN`d mirWxdéxninl Dil dedC ¨§¨¦¨¥¤©£¨¥§¥©

xn`W FnM ,'Lrx dMn dY` dOl'¨¨©¨©¤¥¤§¤¨©
i`Ce `N` ,'ixar Wi` dMn' lirl§¥©¤¦¦§¦¤¨©©
:'Lrx zFMdl dvxY dOl' FWExiR¥¨¨¦§¤§©¥¤

ëm` 'Frx' F`xw Ki` ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¥§¨¥¦
okl ,rWx did `l dfe rWx did df¤¨¨¨¨§¤Ÿ¨¨¨¨¨¥
.rWx did Fxiag oM mBW WxiR¥¥¤©¥£¥¨¨¨¨

:l"Wxdnci dxez ©©§©



ני zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"i iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 5 'nr `"lg y"ewl t"r)

mFwOl mc` oiA `hg `id d`Md©¨¨¦¥§¥¨¨©¨

:רע תּכה לּמה לרׁשע יג)וּיאמר (ב, ֵֶֶֶַַָָָָָֹֽֽ
נקרא  הּכהּו ׁשּלא אף־על־ּפי – ּתּכה "לּמה רׁש"י: ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּופרׁש

יד". ּבהרמת ֲַַָָָָרׁשע
הּכהּו"? ׁשּלא "אף־על־ּפי רׁשע נקרא מּדּוע להבין, ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹיׁש

ְֵֶַההסּבר:
קֹונֹו" את "לׁשּמׁש היא האדם ׁשל ּבריאתֹו (משנה ּתכלית ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

קידושין) סוף את וברייתא יׁש ׁשּבאדם ואבר אבר ׁשּלכל מּובן, .ְְֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ
נברא. ׁשּלׁשמּה ְְְִִִֶַַָָהּתכלית

צדקה" הּמחּלקת "יד למׁשל, לנתינה. נֹועדה האדם ׁשל ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָידֹו
ב) כח, – פכ"ג הּׁשּמּוׁש(תניא ּתמּורת אם לכן, ּבזה. ְְִִֵֵֶַַַָָוכיֹוצא

ּבזה  יׁש הפכית, למּטרה מנּצלת היא לּזּולת להיטיב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּבּיד
הּמקֹום. ּכלּפי ְְֵֵַַָחטא

(אפילּו חברֹו את להּכֹות ּכדי הּיד הגּבהת עצם ׁשּכן, ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוכיון
את  הּנֹוגדת למּטרה מׁשּמׁשת ּכבר ּבפעל) הּכהּו לא ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשעדין
הקּב"ה  ּכלּפי החטא ולכן הּקּב"ה, ׁשל הּבריאה ּכּונת ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָּתכלית

ּבהגּבהה. ּכבר ְְְִַַַָָָמתחיל

(ãé)éðâøäìä eðéìò èôLå øN Léàì EîN éî øîàiåÂ©ÂŸ¤¦´¨«§º§¦̧©³§Ÿ¥Æ¨¥½©«§¨§¥̧¦Æ
äLî àøéiå éøönä-úà zâøä øLàk øîà äzà©¨´Ÿ¥½©«£¤¬¨©−§¨¤©¦§¦®©¦¨³¤Æ

:øácä òãBð ïëà øîàiå©Ÿ©½¨¥−©¬©¨¨«
i"yx£LÈ‡Ï EÓN ÈÓ∑ נער עֹוד ‰È‚¯‰Ï.והרי ƒ»¿¿ƒְֲֵַַַ«¿»¿≈ƒ

¯Ó‡ ‰z‡∑ׁשהרגֹו למדים אנּו המפרׁשìמּכאן .ּבּׁשם «»…≈ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
‰LÓ ‡¯ÈiÂ∑ ׁשראה על לֹו ּדאג ּומדרׁשֹו: ּכפׁשּוטֹו. «ƒ»…∆ְְִִֶַַָָָָ

רׁשעים  אינם ּדלטֹורין,îּביׂשראל ׁשּמא מעּתה אמר: ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ

להּגאל  ‰c·¯.ראּויין Ú„B ÔÎ‡∑.ּכמׁשמעֹו ְְִִֵָ»≈««»»ְְַָ
מה  עליו: ּתמּה ׁשהייתי הּדבר לי נֹודע ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּומדרׁשֹו:
נרּדים  להיֹות אּמֹות ׁשבעים מּכל יׂשראל ðחטאּו ְְְְְִִִִִִִֵָָָֻ

לכּבעבֹודת  ראּויים ׁשהם אני רֹואה אבל ,ּפר. ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'nr el jxk zegiy ihewl)

רׁשעים ּביׂשראל ׁשראה על לֹו ב,ּדלטֹורין ּדאג (רש"י ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ׁשּירא יד) מקרא, ׁשל ּבפׁשּוטֹו מסּתּפק אינֹו מּדּוע לׁשאל, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹיׁש

את  ּגם ּומביא הּמצרי, את הריגתֹו ּדבר ׁשּנֹודע ּכיון ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלנפׁשֹו
ּמסּפרת  מה לׁשם קׁשה: ּפׁשּוטֹו ׁשּלפי לֹומר, ויׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמדרׁשֹו.

מעׂשית  ּתֹוצאה ׁשּום ּגרם ׁשּלא ּדבר ּפחד, ׁשּמׁשה ֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּתֹורה
להרגֹו). ּובּקׁש ּפרעה ׁשּׁשמע אחרי רק למדין ּברח ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ(מׁשה

מׁשמעּותּה זֹו ׁשּיראה הּמדרׁש, ּפרּוׁש מביא -ּדאגהלכן ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
להּגאל. ראּויין אינם ְְִִֵֵֶָָָׁשּמא

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1 'nr el jxk y"ewl t"r)

dxSd zFgcl lirFn 'dA oFgHA¦¨©¦¦§©¨¨

הּדבר: נֹודע אכן וּיאמר מׁשה יד)וּיירא (ב, ִֵֶַַַַַָָָָֹֹֽ
ואמר  חׁשׁש ׁשּמׁשה ּבכ הּכתּוב מׁשמיענּו מה להקׁשֹות: ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹויׁש
ׁשּׁשמע  עד למדין נמלט לא לפעל הרי הּדבר, נֹודע ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹאכן
ּפרעה, ׁשּׁשמע מה רק למימר ליּה והוה להרגֹו, ּובּקׁש ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹּפרעה

לא? ְֹותּו
ליּׁשב: ְְְִֵֶַונראה

רּבה ּבמדרׁש עו)איתא ר"פ ראּובן (ב"ר ר' ּבׁשם ּפנחס "ר' ְְְְְִִִֵֵַַָָָ
ׁשּבאבֹות  הּבחּור ונתיראּו, הקּב"ה הבטיחן אדם ּבני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָׁשני
ּולבּסֹוף  עּמ אהיה ּכי הקּב"ה א"ל . . ׁשּבּנביאים ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָוהּבחּור

כּו'". ְִֵָנתירא

ׁשּפרׁשּו מהם ויׁש הּדברים, ּבכּונת הּמדרׁש מפרׁשי ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָונחלקּו
ועֹוד) ּתאר לירא".(יפה ׁשּלא "ׁשהראּוי לׁשבחם זה ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ

ׁשהּבּטחֹון  ׁשאמרּו חּב"ד, נׂשיאי רּבֹותינּו ּבדברי ראינּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוכן
טֹו יהיה ׁשאכן ּפֹועל עצמֹו הּוא לאדם, ׁשּייטיב ּבפעל,ּבה' ב ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

גּוט". זיין וועט – גּוט "טראכט ְְְְֶַַַָּוכהּלׁשֹון
יראתֹו על ׁשּמסּפר הּכתּוב ּכּונת ׁשּזה לבאר י ׁש זה ּפי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָועל
הּגֹורם  היה ּגּופא ׁשּזה ,ל לֹומר – ּפרעה מּפני מׁשה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשל
היה  אם ּכי משה"", את להרג "ויבּקש הּדברים ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָֹֹלהמׁשִִֶָָ

לברח. נצר היה ׁשּלא ּפֹועל היה ּבזה ּכדבעי, ּבה' ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבֹוטח

ÏÚ‡יד  Ôi„Â ·¯ ¯·‚Ï CÈÂL ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»«¿»ƒ¿««¿«»¬»»
˙È ‡zÏË˜„ ‡Ók ¯Ó‡ z‡ ÈÏË˜ÓÏ‰«¿ƒ¿¿ƒ«¿»«¿»ƒ¿«¿»»
Ú„È˙‡ ‡ËLe˜a ¯Ó‡Â ‰LÓ ÏÈÁ„e ‰‡¯ˆÓƒ¿»»¿ƒ…∆«¬«¿¿»ƒ¿¿«

:‡Ób˙tƒ¿»»
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:eipirA DEnY did dfe ,mdilreh dxez £¥¤§¤¨¨¨©§¥¨



zenyנב zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"i iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 'nr `l jxk y"ewl t"r)

dlE`Bd z` aMrn rxd oFWl oFr `weC©§¨¨§¨©§©¥¤©§¨

הּדבר: נֹודע אכן וּיאמר מׁשה ִֵֶַַַַַָָָָֹֹֽוּיירא
ׁשּמא  מעּתה אמר ּדלטֹורין, רׁשעים ּביׂשראל ׁשראה על ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּדאג

ליגאל ראּויים ובפרש"י)אינם יד. (ב, ְִִֵֵָָ
חז"ל ּבמדרׁשי מצינּו הרי ּביֹותר, ּתמּוּה הּדבר (מכילתא לכאֹורה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ

ובכ"מ) כט. יד, ּגם בשלח יׂשראל ּבני ּבין היּו מצרים ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּבגלּות
ואף־על־ּפי־כן  עבֹודה־זרה, עֹובדי ואפילּו חֹוטאים, מיני ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָּכל
הּגאּולה, את עּכב לא עבֹודה־זרה חטא ואם מּמצרים, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹנגאלּו

יעּכב? לׁשֹון־הרע עֹון ְְֵַַַַָָמּדּוע
אף  ליגאל ראּויים יׁשראל ּבני היּו ׁשבוּדאי ּבזה, לֹומר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָויׁש
עּכב  לׁשֹון־הרע ׁשעֹון הּדבר וטעם רחמנא־ליצלן, חטאּו ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָאם
ּגאּולה  ּגדר עליו ּתחּול ׁשּלא ּגֹורם זה ׁשחטא מּׁשּום ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹהּוא

ְֲִַַָָרחמנא־ליצלן.
ועל  יׂשראל, ּבבני הקּב"ה ּבחר מצרים יציאת ּבעת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָּכלֹומר:

ּוכמ"ש "עם", ׁשל לחפצא יׂשראל ּבני נעׂשּו זה (ואתחנן ידי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָ
לד) קּבּוץ ד, רק היּו אז ּדעד ּגֹוי", מּקרב ּגֹוי לֹו לקחת ְִִֶֶַַַַָָָָ"לבֹוא

ועם, ּגֹוי ּבגדר ׁשנעׂשּו ומה אחת, מּמׁשּפחה רּבים ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָאנׁשים
מצרים. יציאת ּבעת ְְְִִִֵַַָָהיה

לפרּוד  ּגֹורם הרע ׁשּלׁשֹון ּדמּכיון לֹומר, יׂש זה ּפי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָועל
אפׁשר  אי יׂשראל ּבני ּבין אחדּות ּכׁשאין הּנה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהּלבבֹות,
ּגדר  עליו ׁשּיחּול מי ּכאן ואין "עם", ּגדר עליהם ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּיחּול

ּב אחדּות ּכׁשּיׁש ורק רחמנא־ליצלן, הקּב"ה ּבני ּבחירת ין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
יׂשראל. ּגאּלת להיֹות אפׁשר ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֻיׂשראל

(åè)âøäì Lwáéå äfä øácä-úà äòøt òîLiå©¦§©³©§ŸÆ¤©¨¨´©¤½©§©¥−©«£´Ÿ
-õøàa áLiå äòøô éðtî äLî çøáiå äLî-úà¤¤®©¦§©³¤Æ¦§¥´©§½Ÿ©¥¬¤§¤«¤

:øàaä-ìò áLiå ïéãî¦§−̈©¥¬¤©©§¥«
i"yx£‰Ú¯t ÚÓLiÂ∑הלׁשינּוהםñ עליו.Lw·ÈÂ «ƒ¿««¿…ְִִֵָָ«¿«≈

‰LÓ ˙‡ ‚¯‰Ï∑ ׁשלטה ולא להרגֹו לקּוסטינר מסרֹו «¬…∆…∆ְְְְְְְִָָָָָֹ
מחרב  "וּיּצילני מׁשה: ׁשאמר הּוא – החרב ִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּבֹו

) ÔÈ„Óּפרעה": ı¯‡a ·LiÂ∑ וּיׁשב" ּכמֹו ׁשם, נתעּכב ְַֹ«≈∆¿∆∆ƒ¿»ְְִֵֵֶַַָ
‰a‡¯.יעקב") ÏÚ ·LiÂ∑לֹו ׁשּנזּדּוג מּיעקב למד ֲַֹ«≈∆««¿≈ְֲִִֵֶַַַָֹ

הּבאר  על .זּוּוגֹו ְִֵַַ

(æè)äðìãzå äðàázå úBða òáL ïéãî ïäëìe§Ÿ¥¬¦§−̈¤´©¨®©¨´Ÿ¨©¦§¤À¨
:ïäéáà ïàö úB÷Läì íéèäøä-úà äðàlîzå©§©¤̧¨Æ¤¨´§¨¦½§©§−¬Ÿ£¦¤«

i"yx£ÔÈ„Ó Ô‰ÎÏe∑,ׁשּבהן ונּדּוהּורב ּכֹוכבים מעבֹודת לֹו ‰¯‰ÌÈË.מאצלם òּופרׁש ּברכֹות ∑‡˙ את ¿…≈ƒ¿»ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ∆»¿»ƒְֵֶ
ּבארץ  העׂשּויֹות הּמים .מרּוצֹות ְֲִֶַַָָָ

(æé)÷Liå ïòLBiå äLî í÷iå íeLøâéå íéòøä eàáiå©¨¬Ÿ¨«Ÿ¦−©§¨«§®©¨³¨¤Æ©´¦½̈©©−§§
:íðàö-úà¤Ÿ¨«

i"yx£ÌeL¯‚ÈÂ∑הּנ .ּדּוי מּפני «¿»¿ְִִֵַ

(çé)ïzøäî òecî øîàiå ïäéáà ìàeòø-ìà äðàázå©¨¾Ÿ¨¤§¥−£¦¤®©¾Ÿ¤©²©¦«©§¤¬
:íBiä àa−Ÿ©«

Ú·e‡טו  ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ‰Ú¯t ÚÓLe¿««¿…»ƒ¿»»»≈¿»
‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ‰LÓ ˜¯ÚÂ ‰LÓ ˙È ÏË˜ÓÏ¿ƒ¿«»…∆«¬«…∆ƒ√»«¿…
:‡¯Èa ÏÚ ·È˙ÈÂ ÔÈ„Ó„ ‡Ú¯‡a ·È˙ÈÂƒ≈¿«¿»¿ƒ¿»ƒ≈«≈»

Ï„e‡‰טז  ‰‡˙‡Â Ôa Ú·L ÔÈ„Ó„ ‡a¯Ïe¿«»¿ƒ¿»¿«¿»¿»»»¿»»
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:Ô‰Ú ˙È È˜L‡Â¿«¿≈»«¿≈
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נג zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"i iyily meil inei xeriy

(èé)äìc-íâå íéòøä ãiî eðìévä éøöî Léà ïøîàzå©Ÿ©¾§¨¦´¦§¦½¦¦−̈¦©´¨«Ÿ¦®§©¨³Ÿ
:ïàvä-úà ÷Liå eðì äìã̈¨Æ½̈©©−§§¤©«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - ` 'nr ` wlg ,xdefl wgviÎiel ihewil)

הּצילנּו מצרי יט)איׁש (ב, ְִִִִִָ
ּוׁשלׁשים  הּמאה ּבּׁשנה נֹולד יׂשראל, ׁשל מֹוׁשיעם ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹמׁשה,
ּבין  ׁשּנֹולדה אּמֹו, יֹוכבד (ּכי למצרים ּובניו יעקב ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלירידת
ּבּמחצית  נרמז זה ּדבר ּבלדתֹו). ק"ל ּבת היתה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָהחֹומֹות,

.130 ּבגימטריא – מ"צ 'מצרי': ּתבת ׁשל ְְְִִִִִֵֶַַָָָהראׁשֹונה

נגאלּו ּבמצרים, ּבני־יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ועׂשר מאתים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלאחר
מצרי: ּתבת ׁשל הּׁשנּיה ּבּמחצית נרמז זה ּדבר מׁשה. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹעל־ידי

.210 ּבגימטרּיא – ְְִִַָר"י
"איׁש הּצילנּו".מצריוזהּו ְְִִִִִֶָ

(ë)Léàä-úà ïzáæò äf änì Biàå åéúða-ìà øîàiå©¬Ÿ¤¤§Ÿ−̈§©®¨³¨¤Æ£©§¤´¤¨¦½
:íçì ìëàéå Bì ïàø÷¦§¤¬−§¬Ÿ©¨«¤

i"yx£Ôz·ÊÚ ‰f ‰nÏ∑ ׁשל מּזרעֹו ׁשהּוא ּבֹו הּכיר »»∆¬«¿∆ְִִִֶֶַ
עֹולים יעקב ׁשהּמים –ôלקראתֹו.ÌÁÏ ÏÎ‡ÈÂ∑ ְֲִִִֶַַַָֹ¿…«»∆

אחת  יּׂשא אם מּכם,öׁשּמא "ּכי אמר: דאּת ּכמה ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
אֹוכל" הּוא אׁשר .הּלחם ֲֵֶֶֶַ

(àë)ì äLî ìàBiåäøtö-úà ïziå Léàä-úà úáL ©¬¤¤−¨¤´¤¤¨¦®©¦¥²¤¦Ÿ̈¬
:äLîì Bzá¦−§¤«

i"yx£Ï‡BiÂ∑,(ּכמׁשמעֹו אחרים: (ספרים ּכתרּגּומֹו «∆ְְְְְֲִִֵַַָָ
לֹו: יט)ודֹומה הֹואלנּו",(שופטים "ולּו ולין", נא "הֹואל ְְְְִֵֶַָ

לֹו÷"הֹואלּתי  נׁשּבע אלה, לׁשֹון ּומדרׁשֹו: לדּבר". ְְְְְִִִֵַַַָָָ
ּברׁשּותֹו ּכיֿאם מּמדין יזּוז .ׁשּלא ְְִִִִִֶָָֹ

(áë)øb øîà ék íLøb BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥«§®Ÿ¦´¨©½¥´
ô :äiøëð õøàa éúééä̈¦½¦§¤−¤¨§¦¨«

¯iÚ‡יט  „iÓ ‡·ÊL ‰‡¯ˆÓ ‡¯·b ‡¯Ó‡Â«¬»»«¿»ƒ¿»»≈¿»»ƒ«»«»
:‡Ú ˙È È˜L‡Â ‡Ï ‡Ï„ ‡Ï„Ó Û‡Â¿«ƒ¿»¿»»»¿«¿≈»»»

ÔÈz˜·Lכ  Ô„ ‰ÓÏ ‡e‰ Ô‡Â d˙·Ï ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿»¿»¿«¿«¿ƒ
:‡ÓÁÏ ÏeÎÈÂ dÏ Ô¯˜ ‡¯·b ˙È»«¿»¿«≈¿≈«¿»

È˙כא  ·‰ÈÂ ‡¯·b ÌÚ ·˙ÈÓÏ ‰LÓ È·ˆe¿≈…∆¿ƒ«ƒ«¿»ƒ«»
:‰LÓÏ dz¯· ‰¯tƒ̂…»¿«≈¿…∆

‡¯Èכב  ÌL¯b dÓL ˙È ‡¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂƒ≈««¿»»¿≈≈¿…¬≈
:‰‡¯Îe Ú¯‡a È˙ÈÂ‰ ¯ic ¯Ó‡»««»¬≈ƒ¿««¿»»

minkg izty

(k)ô[l"Wxdn],i"Wx wCwcOW il d`xp ©©§©¦§¤¦¤§©§¥©¦
rECn' eizFpal Fxzi l`XW dG dn©¤¤¨©¦§¦§¨©©
mFi lkAW rcFi did m` ,'ek 'oYxdn¦©§¤¦¨¨¥©¤§¨
oM m` mzF` miWxbnE mirFxd mi`Ä¦¨¦§¨§¦¨¦¥
EwWdW mcFw dNgY miklFd Eid dOl̈¨¨§¦§¦¨¤¤¦§
mFi lkA e`lC rcFi did m`e ,mirFxd̈¦§¦¨¨¥©§©§¨
did dOl oM m` dNgY mirFxd mi`Ä¦¨¦§¦¨¦¥¨¨¨¨
E`A `l oM mB mFId `nlC ,ozF` l`FW¥¨¦§¨©©¥Ÿ¨
xnFl Kixv KgxM lr `N` ,mirFxd̈¦¤¨©¨§¨¨¦©
`l m` s`W dxdn KM lM mFId E`AW¤¨©¨¨§¥¨¤©¦Ÿ
KM lM zF`A Eid `l mirFxd E`Ä¨¦Ÿ¨¨¨¨
,'oYxdn rECn' ozF` l`W Kkl ,dxdn§¥¨§¨¨©¨©©¦©§¤
Elre a`We cg` `AW Fl EaiWd mde§¥¥¦¤¨¤¨§¨©§¨
.aF`Wl EpkxvEd `NW Fz`xwl miOd©©¦¦§¨¤Ÿ§©§¦§

Dil `pnExnFl Wi ,KM EaiWd mdW §¨¥¤¥¥¦¨¥©
,'ebe 'mihdxd z` dp`NnYe' aizkCn¦¦§¦©§©¤¨¤¨§¨¦
o`Sd z` miwWn Eid `NW rnWn©§©¤Ÿ¨©§¦¤©Ÿ
mWl min miktFXW mihdxd on `N ¤̀¨¦¨§¨¦¤§¦©¦§¨
mdl dlce Wi` `AW EaiWd mde§¥¥¦¤¨¦§¨¨¨¤
did `NW rnWn ,o`Sd z` dwWde§¦§¨¤©Ÿ©§©¤Ÿ¨¨

did KM `N` mihdxd l` KtFW¥¤¨§¨¦¤¨¨¨¨
Kixv KgxM lr `N` ,mzF` dwWn©§¤¨¤¨©¨§¨¨¦
did `le Fz`xwl miOd ElrW xnFl©¤¨©©¦¦§¨§Ÿ¨¨

FpFWl o`M cr ,KFRWl KixvWi o`M) ¨¦¦§©¨§¨¥

(eiWkr zwRqn i`pRd oi`e ,oM mB WCgl:ö[y"nxdn] §©¥©¥§¥©§©©§¤¤©§¨

xn` dOl i"Wxl dWwC Wxtl Wi¥§¨¥§¨¤§©¦¨¨¨©
Fxzil Fl did `l ike ,'mgl lk`ie'§Ÿ©¤¤§¦Ÿ¨¨§¦§
,mglA `N` FfM daFh lr FcAkl§©§©¨¨¤¨§¤¤
KiIW did eiptA oM xAC EN` `nlWA¦§¨¨¦¦¤¥§¨¨¨¨©¨
dAxd dUre hrn xACW xnFl©¤¦¤§©§¨¨©§¥
'mgl zt dgw`e' iAB i"Wx WxitcM¦§¥¥©¦©¥§¤§¨©¤¤
wiCv did mdxa`C aB lr s` 'ebe©©©§©§¨¨¨¨©¦
dn ,'ek hrn mixnF` miwiCv Kxce§¤¤©¦¦§¦§©©
Fxzi xAC o`M la` ,FxziA oM oi`X¤¥¥§¦§£¨¨¦¤¦§
,llM df KiIW oi` dWn lW eiptA `NW¤Ÿ§¨¨¤¤¥©¨¤§¨
Eze .mik`lOd iptA oM xAC mdxa`C§©§¨¨¦¤¥¦§¥©©§¨¦§
zlik` liaWA wx 'Fl o`xw' rnWnC§©§©¦§¤©¦§¦£¦©
lM ike ,FMxcl Kli KM xg`e cal mgl¤¤§¨§©©¨¥¥§©§§¦¨
'ebe oYafr dOl' xn`W z`Gd dcxgd©£¨¨©Ÿ¤¨©¨¨£©§¤

,cal df liaWA i`cM 'ebe 'Fl o`xw¦§¤§©¦§¦¤§¨
aEzMW Edfe .'eke `Vi `OW WxiR okl̈¥¥¥¤¨¦¨§¤¤¨
lv` x`Xil 'ebe 'zaWl dWn l`FIe'©¤¤¨¤¤¦¨¥¥¤
,'ebe 'dxFRv z` oYIe' ici lr Fxzi¦§©§¥©¦¥¤¦¨
WExiR ,'l`FIe' oFWl xiRW iz`e§¨¥©¦§©¤¥
WTA FxzIW `icdA rnWnC ,'dSxzIe'©¦§©¤§©§©§¤§¨¤¦§¦¥
zF`Nnl dSxzp dWnE df EPOn¦¤¤¤¦§©¨§©
fnxp dGW KgxM lr oM m`e ,FzWTA©¨¨§¦¥©¨§¨¤¤¦§©
'mgl lk`ie Fl o`xw' xn`X dnA§©¤¨©¦§¤§Ÿ©¤¤
xg` glW ikd mEXnC ,'ek `Vi `OW¤¨¦¨§¦¨¦¨©©©

:w"Fce ,dWn`k dxez ¤§
(`k)÷di`x `kd iziinC xnFl Kixv̈¦©§©§¥¨¨§¨¨

'izivx' oFWl `EdW 'iYl`Fd' oFWNn¦§©§¦¤§¨¦¦
lirl aizkC oFxg`d 'iYl`Fd'n¥©§¦¨©£¦§¦§¥
mW aizM minrR iYWC ,`xIe zWxtA§¨¨©©¥¨¦§¥§¨¦§¦¨
oFW`x 'iYl`Fd' `dC ,'iYl`Fd'©§¦§¨©§¦¦
`N` 'izivx' oFWl Fpi` mW aizkC¦§¦¨¥§¨¦¦¤¨
oiIr ,mW i"Wx WxitcM ,dlgzd oFWl§©§¨¨¦§¥¥©¦¨©¥

:mWak dxez ¨



zenyנד zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i iriax meil inei xeriy

(âë)íéøöî Cìî úîiå íää íéaøä íéîiá éäéå©§¦Á©¨¦̧¨«©¦¹¨¥À©¨̧¨Æ¤´¤¦§©½¦
íúòåL ìòzå e÷òæiå äãáòä-ïî ìàøNé-éðá eçðàiå©¥¨«§¯§¥«¦§¨¥²¦¨«£Ÿ̈−©¦§¨®©©¯©©§¨¨²

:äãáòä-ïî íéäìûä-ìà¤¨«¡Ÿ¦−¦¨«£Ÿ̈«
i"yx£Ì‰‰ ÌÈa¯‰ ÌÈÓi· È‰ÈÂ∑ ּגר מׁשה ׁשהיה «¿ƒ«»ƒ»«ƒ»≈ֶֶָָָֹ

לתׁשּועה, יׂשראל והצרכּו מצרים מל וּימת ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּבמדין,
ּולכ ידֹו, על ּתׁשּועה ּובאת וגֹו', רֹועה היה ְְְֶֶַָָָָָָֹּומׁשה

יׁשן  ּברׁש"י הּללּו. ּפרׁשּיֹות CÏÓ.נסמכּו ˙ÓiÂ ְְְִִִַַָָָָָ«»»∆∆
ÌÈ¯ˆÓ∑(רבה ּתינֹוקֹות øנצטרע (שמות ׁשֹוחט והיה ƒ¿«ƒְְִִֵַָָָ

ּבדמם  ורֹוחץ .יׂשראל ְְְִֵֵָָָ

(ãë)íéäìû økæiå íú÷àð-úà íéäìû òîLiå©¦§©¬¡Ÿ¦−¤©«£¨¨®©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ
:á÷òé-úàå ÷çöé-úà íäøáà-úà Búéøa-úà¤§¦½¤©§¨−̈¤¦§¨¬§¤©«£«Ÿ

i"yx£Ì˙˜‡∑:וכן כד)צעקתם, ינאקּו"(איוב מתים ‡·¯‰Ì."מעיר ˙‡ B˙È¯a אברהם ∑‡˙ .עם «¬»»ְְְֲִִִֵֵַָָָ∆¿ƒ∆«¿»»ְִַָָ

(äë)ñ :íéäìû òãiå ìàøNé éða-úà íéäìû àøiå©©¬§¡Ÿ¦−¤§¥´¦§¨¥®©¥−©¡Ÿ¦«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ Ú„iÂ∑ עיניו העלים ולא לב עליהם .נתן «≈«¡…ƒְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(b"nyz zeny zyxt ycewÎzay zgiyn)

להּגאל  ּובּקׁשּו זעקּו ׁשּבני־יׂשראל לאחר ּבאה מצרים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָיציאת
על  הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא אל לצעֹוק צריכים ּבני־יׂשראל . .ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
ּבאמרם  הּגלּות, מן ׁשּיֹוציאם לפניו ּולהתחּנן הּגלּות, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאריכּות

אֹותם  מעּכבים מּדּוע ׁשּכן, ּומּכיון עבֹודתם, את סּימּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּכבר
והּקדֹוׁש־ אלֹוקים", ל"וּידע ּתביא זֹו ּוזעקה ּוצעקה ְְְְֱִִֵַַַַָָָָָָָּבּגלּות?

ּבקרֹוב. צדק גֹואל לנּו יׁשלח ְְִֵֶֶַָָָּברּו־הּוא

ß zah g"i iriax mei ß

â(à)ïäk Bðúç Bøúé ïàö-úà äòø äéä äLîe¤À¨¨¬Ÿ¤²¤²Ÿ¦§¬«Ÿ§−Ÿ¥´
øä-ìà àáiå øaãnä øçà ïàvä-úà âäðiå ïéãî¦§®̈©¦§©³¤©ŸÆ©©´©¦§½̈©¨²Ÿ¤©¬

:äáøç íéäìûä̈«¡Ÿ¦−Ÿ¥«¨
i"yx£¯Á‡¯a„n‰∑ אחרים ּבׂשדֹות ירעּו ׁשּלא הּגזל מן ‰‡ÌÈ‰Ï.להתרחק ¯‰ Ï‡∑ העתיד ׁשם .על «««ƒ¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹ∆«»¡…ƒִֵֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zeny zyxt fh jxk zegiy ihewl)

ה"רעיא  הּוא יׂשראל, ׁשל מֹוׁשיען היא מׁשה ׁשל ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמהּותֹו
ּתׁשּפיע  ׁשהאמּונה ּכ לידי הּמביא נאמן) (רֹועה ְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמהימנא"

ּבֹו ׁשאין ּבמקֹום ּגם ּבפֹועל. יׂשראל מעׂשי אלֹוקּות,ראיתעל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָ
אצל  ׁש"ּתאיר לכ הביא הּוא ּובהּכרה, ּבהבנה לא ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹואפילּו

ּבפני האמּונהיׂשראל לעמֹוד יּוכלּו זאת ּובאמצעּות ּבה', ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּפרעה. ְְֵַַֹּגזרת

ׁשהם  ּכיון לפני־כן, אצלם קּים היה האמּונה ׁשּכח ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹולמרֹות
ּבאֹופן  רגילה, אמּונה א מאמינים", ּבני "מאמינים ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָ"ּבטבעם"

.ּכ לׁשם מסּפקת אינּנה "מּקיף", ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשל
חּייו על ּתׁשּפיע ׁשהאמּונה היא והתנהגּותֹוּכדי האדם, ׁשל ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

" ׁשל ּבאֹופן להיֹות לּפנימּיּות,ּורעהצריכה להחּדירּה אמּונה", ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָ
מׁשה, על־ידי נעׂשה זה מהימנא".רעיאּדבר ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

צאן את רֹועה היה "ּומׁשה ּבּפסּוק הּדּיּוק יּובן יתרֹוּבכ ְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ
מדין חֹותנֹו היֹותֹוּכהן על מסּפרת ׁשהּתֹורה מּובן, לכאֹורה ," ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

רּבנּו למׁשה ונּסיֹון הכנה ּכּידּוע, היוה, ׁשּזה מּפני צאן, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹרֹועה
רֹועה  היה ׁשהּוא להדּגיׁש יׁש מה לׁשם א יׂשראל, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכרֹועה

"צאן ׁשל ודוקאיתרֹוּדוקא מדין ", ?ּכהן ְְְְְִִֵֶַַָָָֹֹ
היּו יתרֹו" "צאן ּבתֹו היא: זה ּבענין הּפנימית ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹהּמׁשמעּות
"לאקרבא  ּפעל ּומׁשה קדּוׁשה), ׁשל (=ּכֹוחֹות ּדקדּוׁשה" ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹ"חּילי
מדּגיׁשים  לפיכ לּקדּוׁשה), למקֹורם, (=לקרבם ְְְְְְְִִִִִַַָָָָָָלקדּוׁשה"

kÏÓ‡כג  ˙ÈÓe Ôep‡‰ ‡i‡ÈbÒ ‡iÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿«»«ƒ«»»ƒƒ«¿»
‡ÁÏt ÔÓ Ï‡¯NÈ È· eÁ˙‡Â ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈ƒ»¿»»
ÔB‰zÏ·˜ ˙˜ÈÏÒe e˜ÈÚÊe ÔB‰ÈÏÚ ÈL˜ ‰Â‰c«¬»¿≈¬≈¿ƒ¿≈«¿∆¿¿

:‡ÁÏt ÔÓ ÈÈ Ì„˜Ï»√»¿»ƒ»¿»»

È˙כד  ÈÈ ¯ÈÎ„e ÔB‰zÏ·˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»¿∆¿¿¿ƒ¿»»
:·˜ÚÈ ÌÚ„e ˜ÁˆÈ ÌÚc Ì‰¯·‡ ÌÚc dÓi«̃»≈¿ƒ«¿»»¿ƒƒ¿»¿ƒ«¬…

Ó‡Â¯כה  Ï‡¯NÈ È·„ ‡„eaÚL ÈÈ Ì„˜ ÈÏ‚e¿ƒ√»¿»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬«
:ÈÈ ÔB‰˜¯ÙÓÏ d¯ÓÈÓa¿≈¿≈¿ƒ¿«¿¿»

¯a‡א  È‰BÓÁ B¯˙Èc ‡Ú ˙È ÈÚ¯ ‰Â‰ ‰LÓe…∆¬»»≈»»»¿ƒ¿¬ƒ«»
‡ÈÚ¯ ¯ÙL ¯˙·Ï ‡Ú ˙È ¯·„e ÔÈ„Ó„¿ƒ¿»¿«»»»¿»«¿««¬»
‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡c ‡¯eËÏ ‡˙‡Â ‡¯a„ÓÏ¿ƒ¿¿»¿»»¿»¿ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»

:·¯BÁÏ ÈÈ„«¿»¿≈

minkg izty

(bk)øaEWg rxFvnE rxhvp i`Ce `N` ,aFh didi drxR xg` didIW KlOd `OW ,Ewrv dOl zOW FWExiR i`C§¦¥¤¥¨¨¨£¤¨©¤¤¤¦§¤©©©§Ÿ¦§¤¤¨©©¦§¨©§¨¨
:znMck dxez §¥



נה zeny zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i iriax meil inei xeriy
אצל  ׁשּנמצאּו הּניצֹוצֹות עם אפילּו מדין": ּכהן יתרֹו... ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָֹֹ"צאן

ּכהן - מדין" ׁשּלא עבֹודה־זרה"ּכהן עבֹודה־זרה הּניח ׁש"לא ְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹֹֹ
לקדּוׁשה". "לאקרבא מׁשה ּפעל ְְְֲִֶַַָָָָָָֹעבדּה",

- רּבנּו מׁשה ׁשל להיֹותֹו מתאימה הכנה זאת היתה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹלכן

יׂשראל ׁשּום ּבמצרים רֹועה ׁשאין ּבמּצב ּבהיֹותם אפילּו . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ּבגלּוי, ניּכרת הּטבע הנהגת ורק ּבאלקּות, הּכרה אֹו ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹראּיה
את  ּתֹוכם אל ּומחּדיר מעֹוררם מהימנא, רעיא מׁשה, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהיה

ּבה'. ֱַָָהאמּונה

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"yz zereayd bgc 'a mei zecreezd itÎlr)

!cg` icB lr Elit` xYel oi ¥̀§©¥£¦©§¦¤¨

רֹועה" היה "ּומׁשה ּבפרׁשתנּו הּפסּוק א)על ּב'ׁשמֹות (ג, איתא ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ב)רּבה' ב, אמרּו(פרשה ּבּצאן, אּלא הּקּב"ה ּבחנֹו לא "מׁשה ְְֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

ׁשל  צאנֹו רֹועה עליו־הּׁשלֹום רּבנּו מׁשה ּכׁשהיה ְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹרּבֹותינּו
לחסית, ׁשהּגיע עד אחריו ורץ ּגדי, מּמּנּו ּברח ּבּמדּבר, ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָיתרֹו
הּגדי  ועמד מים, ׁשל ּברכה לֹו נזּדּמנה לחסית ׁשהּגיע ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכיון
יֹודע  הייתי לא אני אמר אצלֹו, מׁשה ׁשהּגיע ּכיון ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלׁשּתֹות,
והיה  ּכתפֹו, על הרּכיבֹו אּתה. עיף צמא, מּפני היית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָׁשרץ
ּבׂשר־ודם, ׁשל צאנֹו לנהג רחמים ל יׁש הּקּב"ה אמר .ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹמהּל

יׂשראל". צאני ּתרעה אּתה חּיי ְְִִִֵֶֶַַָָָֹּכ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת מּזה ההֹוראה לבאר ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָויׁש

רּבה' ּב'אסּתר איתא ד)ּדהּנה ט, ׁשל (פרשה רחמיו "נתּגלּגלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּכגדיים  ׁשֹומע ׁשאני הּזה ּגדֹול ּקֹול מה ואמר . . ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּקּב"ה
ׁשל  רּבֹונֹו ואמר: הקּב"ה, לפני רּבנּו מׁשה עמד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּוטלאים,
"עּמ "קטּני על קאי ּדגדיים ונמצא ."עּמ קטּני . . ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָעֹולם

רּבן. ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ִֵֵֶַָאּלּו
ׁשל  רֹוען רּבנּו, ׁשּמׁשה ּכמֹו אלינּו: ההֹוראה היא זה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹועל
ׁשּביכלּתֹו ּכל ועׂשה אחד, ּגדי על אפילּו וּתר לא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹיׂשראל,
לוּתר  ׁשאסּור אלינּו, ּבנֹוגע ּגם ּכן הּצאן, לעדר הּגדי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹלהחזיר
צריכים  העדר, מן ׁשּבֹורח "ּגדי" רֹואים ואם יהּודי, ילד אף ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָעל
את  להחזיר ּכדי ּובמסירּות־נפׁש ׁשּביכלת מה ּכל ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹלעׂשֹות

קדׁשים". ל"צאן ְֳִֶֶַָֹהּילד

(á)äðqä CBzî Là-úaìa åéìà ýåýé Càìî àøiåÂ©¥Â̈©§©̧§Ÿ̈¬¥¨²§©©¥−¦´©§¤®
:ìkà epðéà äðqäå Làa øòa äðqä äpäå àøiå©©À§§¦¥³©§¤ÆŸ¥´¨¥½§©§¤−¥¤¬ª¨«

i"yx£L‡ ˙aÏa∑:ּכמֹו אׁש, ׁשל לּבֹו אׁש, ּבׁשלהבת ¿««≈ְְְִֵֵֶֶֶַ
הּׁשמים", יח)"לב ב ּתתמּה(שמואל ואל האלה". "ּבלב ְְְִִֵֵֵַַַַָָָ

ּבֹו: ּכּיֹוצא לנּו ׁשּיׁש הּתי"ו, טז)על אמלה (יחזקאל "מה ֲֵֵֶַַַָָָָֻ

"לּבת.‰q‰ CBzÓ∑עּמֹו" מּׁשּום אחר, אילן ולא ִֵָƒ«¿∆ְִִִֵַָֹ
בצרה" ּבּה",∑‡Ïk.אנכי עּבד "לא ּכמֹו נאכל, ְִָָָֹÀ»ְֱֶַָָֹֻ

מּׁשם" לּקח ."אׁשר ֲִֶַָֻ

(â)äàønä-úà äàøàå àp-äøñà äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¨ª«¨¨´§¤§¤½¤©©§¤¬
:äðqä øòáé-àì òecî äfä ìãbä©¨−Ÿ©¤®©−©«Ÿ¦§©¬©§¤«

i"yx£‡pŒ‰¯Ò‡∑ ׁשם להתקרב מּכאן .אסּורה »À»»ְְִִֵָָָָָ

(ã)íéäìû åéìà àø÷iå úBàøì øñ ék ýåýé àøiå©©¬§§Ÿ̈−¦´¨´¦§®©¦§¨Á¥¨̧¡Ÿ¦¹
:éðpä øîàiå äLî äLî øîàiå äðqä CBzî¦´©§¤À©²Ÿ¤¤¬¤−©¬Ÿ¤¦¥«¦

(ä)éìòð-ìL íìä áø÷z-ìà øîàiåéìâø ìòî EE ©−Ÿ¤©¦§©´£®Ÿ©§¨¤̧Æ¥©´©§¤½
:àeä Lã÷-úîãà åéìò ãîBò äzà øLà íB÷nä ék¦´©¨À£¤³©¨Æ¥´¨½̈©§©−Ÿ¤«

i"yx£ÏL∑:ּכמֹו והֹוצא, יט)ׁשלף הּברזל",(דברים כח)"ונׁשל זית"(שם יּׁשל ‰e‡."ּכי L„˜ ˙Ó„‡ù∑ הּמקֹום. «ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹ«¿«…∆ַָ

‡M˙‡ב  ˙È·B‰ÏLa dÏ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¿»»«¿»≈¿«¿ƒ∆»»
‡˙M‡a ¯Úa ‡q‡ ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡q‡ BbÓƒ«»»«¬»¿»«»»»≈¿∆»»

:ÏÈÎ‡˙Ó È‰B˙ÈÏ ‡q‡Â¿«»»≈ƒƒ¿»ƒ

ÂÊÁ‡ג  ˙È ÈÊÁ‡Â ÔÚÎ Èt˙‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿¿≈¿«¿∆¡≈»∆¿»»
:‡q‡ „˜BzÓ ‡Ï ÔÈ„ ‡Ó ÔÈ„‰ ‡a«̄»»≈»≈»ƒ««»»

ÈÈד  dÏ ‡¯˜e ÈÊÁÓÏ Èt˙‡ È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»¬≈ƒ¿¿≈¿∆¡≈¿»≈¿»
‡‰ ¯Ó‡Â ‰LÓ ‰LÓ ¯Ó‡Â ‡q‡ BbÓƒ«»»«¬«…∆…∆«¬«»

:‡‡¬»

˙˜¯·ה  ‡Ï ¯Ó‡ÂÏÚÓ CÈÒ È¯L ‡ÎÏ‰ «¬«»ƒ¿««¿»¿ƒ≈»≈«
¯˙‡ È‰BlÚ ÌÈ‡˜ z‡c ‡¯˙‡ È¯‡ CÏ‚ƒ̄¿»¬≈«¿»¿«¿»ƒ«ƒ»«

:‡e‰ LÈc«̃ƒ

minkg izty

b(d)ù'mFwn'E ,mFwOd lr i`w '`Ed' xnFl dvFx ,'mFwOd' WxiR Kkl ,xkf oFWl '`Ed'e ,dawp oFWl 'znc`' ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦©§©§§¥¨§§¨¨§¨¥¥©¨¤©¨¥©©¨¨
,xkf oFWl:oiadl lwee dxez §¨¨§©§¨¦



zenyנו zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i iriax meil inei xeriy

(å)éáà éýìà éëðà øîàiåéýìà íäøáà éýìà E ©ÀŸ¤¨«Ÿ¦Æ¡Ÿ¥´¨¦½¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬
èéaäî àøé ék åéðt äLî øzñiå á÷òé éýìàå ÷çöé¦§−̈¥«Ÿ¥´©«£®Ÿ©©§¥³¤Æ¨½̈¦´¨¥½¥«©¦−

:íéäìûä-ìà¤¨«¡Ÿ¦«

(æ)øLà énò éðò-úà éúéàø äàø ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¨¬Ÿ¨¦²¦¤¢¦¬©¦−£¤´
ézòãé ék åéNâð éðtî ézòîL íú÷òö-úàå íéøöîa§¦§¨®¦§¤©«£¨¨³¨©̧§¦Æ¦§¥´«Ÿ§½̈¦¬¨©−§¦

:åéáàëî-úà¤©§Ÿ¨«
i"yx£ÂÈ·‡ÎÓ ˙‡ ÈzÚ„È Èk∑,מכאֹוביו את ולדעת להתּבֹונן לב ׂשמּתי ּכי ּכלֹומר, אלהים", "וּידע ּכמֹו ƒ»«¿ƒ∆«¿…»ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

מּצעקתם  אזני את אאטם ולא עיני העלמּתי .ולא ְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

(ç)Bìéväì ãøàå|õøàä-ïî Búìòäìe íéøöî ãiî ¨«¥¥º§©¦´¦©´¦§©À¦§©«£Ÿ»¦¨¨´¤
áìç úáæ õøà-ìà äáçøe äáBè õøà-ìà àåää©¦¼¤¤³¤¨Æ§¨½̈¤¤²¤¨©¬¨−̈
éføtäå éøîàäå ézçäå éðòðkä íB÷î-ìà Láãe§¨®¤§³©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½

:éñeáéäå éeçäå§©«¦¦−§©§¦«

(è)-íâå éìà äàa ìàøNé-éða ú÷òö äpä äzòå§©¾̈¦¥²©«£©¬§¥«¦§¨¥−¨´¨¥¨®§©
:íúà íéöçì íéøöî øLà õçlä-úà éúéàø̈¦̧¦Æ¤©©½©£¤¬¦§©−¦«Ÿ£¦¬Ÿ¨«

(é)énò-úà àöBäå äòøt-ìà EçìLàå äëì äzòå§©¨´§½̈§¤§¨«£−¤©§®Ÿ§¥²¤©¦¬
:íéøönî ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥−¦¦§¨«¦

i"yx£'B‚Â EÁÏL‡Â ‰ÎÏ ‰zÚÂ∑ ּתֹועיל מה ּתאמר מּׁשם ?úואם ותֹוציאם ּדברי יֹועילּו עּמי", את ."והֹוצא ¿«»¿»¿∆¿»¬¿ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

(àé)Cìà ék éëðà éî íéäìûä-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤¨´¡Ÿ¦½¦´¨½Ÿ¦¦¬¥¥−
:íéøönî ìàøNé éða-úà àéöBà éëå äòøt-ìà¤©§®Ÿ§¦¬¦²¤§¥¬¦§¨¥−¦¦§¨«¦

i"yx£ÈÎ‡ ÈÓ∑ חׁשּוב אני עם מה .הּמלכים àלדּבר ƒ»…ƒְְֲִִִֵַַָָָ
Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‡ÈˆB‡ ÈÎÂ∑,אני חׁשּוב אם ואף ¿ƒƒ∆¿≈ƒ¿»≈ְֲִִַָ

ּזכּו ואֹוציאם áמה נס, להם ׁשּתעׂשה יׂשראל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
.מּמצרים? ְִִִַ

(áé)éëðà ék úBàä El-äæå Cnò äéäà-ék øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦¤«§¤´¦½̈§¤§´¨½¦¬¨«Ÿ¦−
ézçìLïeãáòz íéøönî íòä-úà EàéöBäa E §©§¦®§¦«£³¤¨¨Æ¦¦§©½¦©«©§Æ

:äfä øää ìò íéäìûä-úà¤¨´¡Ÿ¦½©−¨¨¬©¤«

„‡·¯‰Ìו  ‡‰Ï‡ Ce·‡„ ‡‰Ï‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»¡»»¿»¡»»¿«¿»»
ÔepL·Îe ·˜ÚÈ„ ‡‰Ï‡Â ˜ÁˆÈ„ ‡‰Ï‡¡»»¿ƒ¿»≈»»¿«¬…¿≈ƒ
˙Èˆa ‡ÏkzÒ‡ÏÓ ÏÈÁ„ È¯‡ È‰Bt‡Ï ‰LÓ…∆¿«ƒ¬≈»ƒƒ¿ƒ¿«»»¿≈

:ÈÈ„ ‡¯˜È¿»»«¿»

ÈnÚז  „eaÚL ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ ‡Ï‚Ó ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿»¿ƒ√»«»ƒ¿«ƒ
ÔÓ ÈÓ„˜ ÚÈÓL ÔB‰zÏ·˜ ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ· Ècƒ¿ƒ¿»ƒ¿»¿∆¿¿¿ƒ«√»«ƒ
:ÔB‰È·Èk ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ÔB‰ÈÁÏÙÓ Ì„√̃»«¿¿≈¬≈¿≈√»«»≈≈

„È‡¯ˆÓח  ‡„ÈÓ ÔB‰˙e·ÊLÏ È˙ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈»¿ƒ»¿ƒ¿»≈
‡·Ë ‡Ú¯‡Ï ‡È‰‰ ‡Ú¯‡ ÔÓ ÔB‰˙e˜q‡Ïe¿«»¿ƒ«¿»«ƒ¿«¿»»»
¯˙‡Ï L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï ‡È˙Ùe«¿»¿«¿»»¿»¬»¿»«¬«
È‡eÁÂ È‡f¯Ùe È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ ÈÚÚk¿«¬»≈¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈

:È‡Òe·ÈÂƒ»≈

˜„ÈÓט  ˙ÏÚ Ï‡¯NÈ Èa ˙ÏÈ·˜ ‡‰ ÔÚÎe¿«»¿≈«¿≈ƒ¿»≈»«√»»
ÔÈ˜Ác È‡¯ˆÓ Èc ‡˜ÁBc ˙È ÈÓ„˜ ÈÏb Û‡Â¿«¿≈√»«»¬»ƒƒ¿»≈»¬ƒ

:ÔB‰Ï¿

Èt‡Â˜י  ‰Ú¯t ˙ÂÏ CpÁlL‡Â ‡˙È‡ ÔÚÎe¿«ƒ»«¬«¿ƒ»¿»«¿…¿«≈
:ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ È· ÈnÚ ˙È»«ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ

‡ÏÈÊיא  È¯‡ ‡‡ ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»¬»¬≈≈≈
Ï‡¯NÈ Èa ˙È ˜Èt‡ È¯‡Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ¿»«¿…«¬≈«≈»¿≈ƒ¿»≈

:ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ

CÏיב  ÔÈ„Â CcÚÒ· È¯ÓÈÓ È‰È È¯‡ ¯Ó‡Â«¬«¬≈¿≈≈¿ƒ¿«¿»¿≈»
‡nÚ ˙È C˙e˜t‡a CzÁÏL ‡‡ È¯‡ ‡˙‡»»¬≈¬»¿«¿»¿«»»»«»
:ÔÈ„‰ ‡¯eË ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙz ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ¿¿√»¿»«»»≈

minkg izty

(i)úxninl Dil dedC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦©£¨¥§¥©
,'`ivFdl drxR l` LglW`e dkl'§¨§¤§¨£¤©§Ÿ§¦
,Fnvr iptA xEAC rnWn '`vFde' la £̀¨§¥©§©¦¦§¥©§
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נז zeny zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i iriax meil inei xeriy
i"yx£CnÚ ‰È‰‡ Èk ¯Ó‡iÂ∑,ראׁשֹון על הׁשיבֹו «…∆ƒ∆¿∆ƒ»ִִֵַ

ּכי  אנכי מי ׁשאמרּת אחרֹון: אחרֹון, ועל ְְֲֲִִִִֶַַַַָָָֹראׁשֹון,
"ּכי  מּׁשּלי: ּכיֿאם היא, ׁשּל לא ּפרעה, אל ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַֹֹאל
ל" ּבּסנה, ראית אׁשר הּמראה וזה" ,עּמ âאהיה ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשלחּתי"האֹות  אנכי ּבׁשליחּותי ãּכי ּוכדאי ותצליח ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָֹ
ואינּנּו ׁשליחּותי עֹוׂשה הּסנה ראית ּכאׁשר להּציל, ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָאני
מה  וׁשּׁשאלּת: נּזֹוק. ואינ ּבׁשליחּותי ּתל ּכ ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻאּכל,
יׁש ּגדֹול ּדבר – מּמצרים? ׁשּיצאּו ליׂשראל יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּזכּות
על  הּתֹורה לקּבל עתידים ׁשהרי זֹו, הֹוצאה על ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָלי

חדׁשים  ׁשלׁשה לסֹוף הּזה מּמצרים.äההר ׁשּיצאּו ְְְְֳִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
,ּבׁשליחּות ׁשּתצליח וזה" ,עּמ אהיה "ּכי אחר: ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּדבר
,מבטיח ׁשאני אחרת הבטחה על האֹות" ל"ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָ
הּזה, ההר על אֹותי ּתעבדּון מּמצרים, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּכׁשּתֹוציאם
ליׂשראל. העֹומדת הּזכּות והיא עליו, הּתֹורה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּתקּבלּו

מצינּו: זה לׁשֹון לז)ודּוגמת האֹות (ישעיה ל å"וזה ְְְְִֶֶַָָָ
סנח  מּפלת וגֹו'", ספיח הּׁשנה לאכֹול ּתהיה ריב ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

מּפרֹות, חרבה ׁשארצכם – אחרת הבטחה על ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלאֹות
הּספיחים  אבר .ואני ְֲֲִִִֵַַָ

(âé)éða-ìà àá éëðà äpä íéäìûä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤¨«¡Ÿ¦À¦¥̧¨«Ÿ¦´¨»¤§¥´
éðçìL íëéúBáà éýìà íäì ézøîàå ìàøNé¦§¨¥¼§¨«©§¦´¨¤½¡Ÿ¥¬£«¥¤−§¨©´¦
:íäìà øîà äî BîM-äî éì-eøîàå íëéìà£¥¤®§¨«§¦´©§½¨¬Ÿ©−£¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 19 'nr ek jxk y"ewl t"r)

zElBd zxvA EpY` `vnp d"ATd©¨¨¦§¨¦¨§¨©©¨

אלהם: אמר מה מה־ּׁשמֹו יג)ואמרּו־לי (ג, ְְְֲִֵֶַַָָֹֽֽ
מפרׁשים ּתמהּו ועוד)ּכבר ספורנו רמב"ן, ידע (רשב"ם, לא וכי , ְְְְְִִַָָָָֹ

ׁשֹונים. ּבאֹופּנים ּובארּו הּנה? עד הּקּב"ה ׁשל ׁשמֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹמׁשה
יבֹוא  ׁשּכאׁשר מׁשה היה ּדחֹוׁשׁש אחר, ּבאפן זה לבאר ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹויׁש
את  ראיתי "ראה הּקּב"ה ּדברי את להם וימסר יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹלבני

גֹו'" להּצילֹו וארד גֹו' ׁשמעּתי צעקתם גֹו' עּמי (פרשתנו עני ְְֲֳִִִִֵֵַַַַָָָָ
ואילך) ז עצּומה:ג, קׁשיא יׂשראל לבני ְְְְֲִִֵֵֶָָָֻֻּתקׁשה

קׁשה  ּבעבֹודה עבדּו עּתה, עד ּבמאד סבלּו יׂשראל ּבני ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹהרי
ּתׁשליכּוהּו" היאֹורה הּיּלֹוד הּבן "ּכל ּגזר ּופרעה ,ּפר עבֹודת -ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

כב) א, רּבן (פרשתנו ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ׁשֹוחט ׁש"היה ועד ,ְִֵֵֶֶַַָָָ
ּבדמם" כג)ורֹוחץ ב, פרשתנו "מה (רש"י להם, יקׁשה ּכן ואם , ְְְְִֵֵֶֶַָָָֻ

ונֹוגעים ׁשמ  נאקתם, את ׁשמע אבֹותיכם" "אלקי ּדאם ֹו", ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
הּקּב"ה  ׁשל מּׁשמֹותיו "ׁשם" איזה יׂשראל, ׁשל צרֹותיהם ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָלֹו

לסּבֹול  מקֹום ׁשל לבניו יניח מעלה) ׁשל הנהגה על ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָ(הּמֹורה
מּצרתם? ּכביכֹול ויתעּלם עּתה, עד ְְְִִִֵַַַָָָָָכ"כ

ּכלׁשֹון  ּדפרּוׁשֹו אהיה" אׁשר "אהיה הּקּב"ה לֹו ענה זה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָועל
ּבׁשעּבּוד  עּמם אהיה אׁשר זאת, ּבצרה עּמם "אהיה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹרׁש"י

הּכתּוב וכלׁשֹון מלכּיֹות", ט)ׁשאר סג, לֹו(ישעי' צרתם "ּבכל ְְְְְִַַָָָָָָֻ
יׂשראל, ּבני את ח"ו מזניח הּקּב"ה אין הּגלּות ּבזמן ׁשּגם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָצר",

ּגלּותם. ּבצרת אּתם ונמצא ּכביכֹול, "צר" לֹו ּגם ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָאּלא
ׁשּלא  מּׁשּום אינֹו עכׁשו עד לסּבל הּקּב"ה להם ׁשהּניח ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹוזה
וי"ו  חסר - לעלם ׁשמי ׁש"וזה מּפני ּכי־אם ח"ו, אּתם ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹהיה

ּככתבֹו" יּקרא ׁשּלא העלימהּו . וברש"י). טו ג, ּדׁשמֹו(פרשתנו , ְְֲִִִִֵֵֶַָָֹ
רחמים  ׁשל ּובאפן ּובהסּתר ּבהעלם אז היה הּקּב"ה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשל

רחמיו. ּפעלּו אז ׁשּגם וּדאי אבל ְֲֲֲִִֶַַַַָָָָָנסּתרים,

Èaיג  ˙ÂÏ È˙‡ ‡‡ ‡‰ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»¬»»≈¿»¿≈
ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿¡»»¿«¿«¿
‰Ó dÓL ‰Ó ÈÏ Ôe¯ÓÈÂ ÔBÎ˙ÂÏ ÈÁlL«¿«ƒ¿»¿¿≈¿ƒ»¿≈»

:ÔB‰Ï ¯ÓÈ‡≈«¿
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(ãé)äéäà øLà äéäà äLî-ìà íéäìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤¤½¤«§¤−£¤´¤«§¤®
éðçìL äéäà ìàøNé éðáì øîàú äk øîàiå©ÀŸ¤³ŸŸ©Æ¦§¥´¦§¨¥½¤«§¤−§¨©¬¦

:íëéìà£¥¤«
i"yx£‰È‰‡ ¯L‡ ‰È‰‡∑",זאת ּבצרה עּמם אהיה" ∆¿∆¬∆∆¿∆ְְִֶֶָָָֹ

מלכּיֹות ׁשאר ּבׁשעּבּוד עּמם אהיה" ט)"אׁשר .(ברכות ְְְְְֲִִֶֶֶַָָֻ
להם  מזּכיר אני מה עֹולם, ׁשל "רּבֹונֹו לפניו: ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָאמר
אמרּת: "יפה לֹו: אמר זֹו". ּבצרה ּדּים אחרת? ְְֶֶֶַַַַָָָָָָָָָצרה

וגֹו'" תאמר רבה)'ּכה חלילה,(שמות ׁשהׂשּכיל, (לא . ְְִִִֶַָָֹֹֹ
ּכי  ,יתּבר הּׁשם ּדברי הבין ׁשּלא אּלא ּביֹותר, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹמׁשה

היתה  ּכ ׁשּמאז ,יתּבר הּׁשם מחׁשבת מחׁשבּתֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלא
למׁשה  אהיה", אׁשר "אהיה :יתּבר ּבאמרֹו ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּדעּתֹו
אמרּת, יפה וזהּו: ליׂשראל, ׁשּיּגיד ולא הּגיד, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלבּדֹו
יׂשראל  לבני ּתּגיד ׁשּלא היתה, ּכ מּתחּלה ּדעּתי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּגם
יׂשראל" לבני תאמר "ּכה אּלא: האּלה, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּכּדברים
ודֹוק) ּברכֹות, ּבמסכת מׁשמע וכן אחת, ּפעם .אהיה ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָ

(åè)éða-ìà øîàú äk äLî-ìà íéäìû ãBò øîàiå©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹¤¤À´ŸŸ©»¤§¥´
éýìà íäøáà éýìà íëéúáà éýìà ýåýé ìàøNé¦§¨¥¼§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«Ÿ¥¤À¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¡Ÿ¥¬
íìòì éîM-äæ íëéìà éðçìL á÷òé éýìàå ÷çöé¦§¨²¥«Ÿ¥¬©«£−Ÿ§¨©´¦£¥¤®¤§¦´§Ÿ½̈

:øc øãì éøëæ äæå§¤¬¦§¦−§¬Ÿ«Ÿ
i"yx£ÌÏÚÏ ÈÓL ‰Ê∑העלימהּו לֹומר: וי"ו, חסר ∆¿ƒ¿…»ֲִֵֵַַָָ

ּככתבֹו יּקרא רבה)æׁשּלא È¯ÎÊ.(שמות ‰ÊÂ∑היא לּמדֹו ְִִֵֶָָֹ¿∆ƒ¿ƒְִֵָ
ה' לעֹולם, ׁשמ "ה' אֹומר: הּוא ּדוד וכן ְְְְִִִֵֵָָָנקרא,

ודֹור" לדֹור זכר. ְְְִָ

ß zah h"i iying mei ß

(æè)íäìà zøîàå ìàøNé éð÷æ-úà zôñàå Cì¥´§¨«©§º̈¤¦§¥´¦§¨¥À§¨«©§¨³£¥¤Æ
íäøáà éýìà éìà äàøð íëéúáà éýìà ýåýé§Ÿ̈º¡Ÿ¥³£«Ÿ¥¤Æ¦§¨´¥©½¡Ÿ¥¯©§¨¨²
éeNòä-úàå íëúà ézã÷t ã÷t øîàì á÷òéå ÷çöé¦§¨¬§©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³Ÿ¨©̧§¦Æ¤§¤½§¤¤«¨¬

:íéøöîa íëì̈¤−§¦§¨«¦
i"yx£Ï‡¯NÈ È˜Ê ׁשל ∑‡˙ זקנים לאסף לֹו אפׁשר היא סתם, "זקנים" ּתאמר ואם ליׁשיבה. מיחדים ∆ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻ

רּבֹוא? .ׁשׁשים ִִִ

(æé)õøà-ìà íéøöî éðòî íëúà äìòà øîàå̈«Ÿ©À©«£¤´¤§¤»¥«¢¦´¦§©¼¦¼¤¤³¤
éñeáéäå éeçäå éføtäå éøîàäå ézçäå éðòðkä©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−§©§¦®

:Láãe áìç úáæ õøà-ìà¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

(çé)Cìî-ìà ìàøNé éð÷æå äzà úàáe Eì÷ì eòîLå§¨«§−§Ÿ¤®¨¿̈©¨Á§¦§¥̧¦§¨¥¹¤¤´¤
äø÷ð íéiøáòä éýìà ýåýé åéìà ízøîàå íéøöî¦§©À¦©«£©§¤³¥¨Æ§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦¦Æ¦§¨´

ìL Cøc àp-äëìð äzòå eðéìòøaãna íéîé úL ¨¥½§©À̈¥«£¨º̈¤´¤§³¤¨¦Æ©¦§½̈
:eðéýìà ýåýéì äçaæðå§¦§§−̈©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

Ó‡Â¯יד  ‰È‰‡ ¯L‡ ‰È‰‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆∆¿∆¬∆∆¿∆«¬«
ÈpÁlL ‰È‰‡ Ï‡¯NÈ È·Ï ¯ÓÈz Ô„kƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈∆¿∆«¿«ƒ

:ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿

È·Ïטו  ¯ÓÈz Ô„k ‰LÓÏ ÈÈ „BÚ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈
d‰Ï‡ ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¡»»¿«¿«¿¡»≈
·˜ÚÈc d‰Ï‡Â ˜ÁˆÈc d‰Ï‡ Ì‰¯·‡c¿«¿»»¡»≈¿ƒ¿»≈»≈¿«¬…
È¯Îc ÔÈ„Â ÌlÚÏ ÈÓL ÔÈc ÔBÎ˙ÂÏ ÈpÁlL«¿«ƒ¿»¿≈¿ƒ¿«»¿≈»¿»ƒ

:¯„Â ¯c ÏÎÏ¿»»¿»

ÓÈ˙Â¯טז  Ï‡¯NÈ È·Ò ˙È LBÎ˙Â ÏÈf‡ƒ≈¿ƒ¿»»≈ƒ¿»≈¿≈«
‡‰Ï‡ ÈÏ ÈÏ‚˙‡ ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ÔB‰Ï¿¿»¡»»¿«¿«¿ƒ¿¿ƒƒ¡»»
¯k„Ó ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡c¿«¿»»ƒ¿»¿«¬…¿≈»ƒ¿«
:ÌÈ¯ˆÓa ÔBÎÏ „·Ú˙‡c ˙ÈÂ ÔBÎ˙È ‡¯ÈÎc¿ƒ¿»»¿¿»¿ƒ¿¬«¿¿ƒ¿»ƒ

È‡¯ˆÓיז  „eaÚMÓ ÔBÎ˙È ˜Èq‡ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ«≈»¿ƒƒ¿ƒ¿»≈
È‡f¯Ùe È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ È‡Úk Ú¯‡Ï«¬«¿«¬»≈¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈
:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ¿ƒ»≈ƒ»≈¿«¿»»¿»¬»¿»

Ï‡¯NÈיח  È·ÒÂ z‡ È˙È˙Â C¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜ÈÂƒ«¿¿≈¿»¿≈≈«¿¿»≈ƒ¿»≈
‡‰Ï‡ ÈÈ dÏ Ôe¯ÓÈ˙Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ˙ÂÏ¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈¿≈¿»¡»»
ÔÚk ÏÈÊ ÔÚÎe ‡ÏÚ È¯˜˙‡ È‡„e‰È„ƒ»≈ƒ¿¿≈¬»»¿«≈≈¿«
ÈÈ Ì„˜ Áa„e ‡¯a„Óa ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó«¬«¿»»ƒ¿«¿¿»¿««√»¿»

:‡‰Ï‡¡»»»



נט zeny zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i iying meil inei xeriy
i"yx£EÏB˜Ï eÚÓLÂ∑ להם ׁשּתאמר מּכיון מאליהם, ¿»¿¿∆ֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

ּבידם  מסּור זה סימן ׁשּכבר ,לקֹול יׁשמעּו זה, ְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָלׁשֹון
ּומּיֹוסף  יעקב çמּיעקב נגאלים: הם זה ׁשּבלׁשֹון , ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ

אתכם" יפקד ּפקד "ואלהים להם:èאמר: אמר יֹוסף , ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
נ) אתכם (בראשית אלהים יפקד (‡È‰Ï":"ּפקד ְְֱִִֶֶָֹֹֹ¡…≈

ÌÈi¯·Ú‰∑(יׁשן ּברׁש"י מּכֹות, לי' רמז יתרה .יּו"ד »ƒ¿ƒƒְְְִֵֶֶַַָָָ
eÈÏÚ ‰¯˜∑:וכן מקרה, כג)לׁשֹון "וּיּקר (במדבר ƒ¿»»≈ְְְִִֵֶַָ

"ואנכי  מאּתֹוéאלהים", נקרה אהא – ּכה" ëאּקרה ְְֱִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹֹ
.הלם  ֲֹ

(èé)íéøöî Cìî íëúà ïzé-àì ék ézòãé éðàå©«£¦´¨©½§¦¦Â«Ÿ¦¥¬¤§¤²¤¬¤¦§©−¦
:ä÷æç ãéa àìå Cìäì©«£®Ÿ§−Ÿ§¨¬£¨¨«

i"yx£CÏ‰Ï ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ÌÎ˙‡ ÔzÈ ‡Ï∑ אין אם …ƒ≈∆¿∆∆∆ƒ¿«ƒ«¬…ִֵ
אני  ׁשאין עֹוד ּכל ּכלֹומר, החזקה, ידי לֹו מראה ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָאני

"להל אתכם יּתן "לא החזקה, ידי Ï‡.מֹודיעֹו ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹ…
ÔzÈ∑:ּכמֹו יׁשּבֹוק, לא כ)[ּכּתרגּומֹו] ּכן (בראשית "על ƒ≈ְְְְִֵַַָ

,"נתּתי לא)לא עּמדי"(שם להרע אלהים נתנֹו "ולא ְְְְֱִִִִַַָָָֹֹֹ

ה  נתינה לׁשֹון וכּלן ּביד – "ולא מפרׁשים ויׁש ם. ְְְְְְְְִִֵֵָָָָֹֻ
חזקה  ׁשּידֹו ּבׁשביל ולא אׁשלח ,ìחזקה", מאז ּכי ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

אֹותֹו: ּומתרּגמינן וגֹו', מצרים את והּכיתי ידי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָאת
ּדחילּה קדם מן יעקב îולא רּבי ׁשל מּׁשמֹו ּתּקיף. ְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָֹ

לי  נאמר מנחם .ּברּבי ְְֱִִֵֶַַַ

(ë)ìëa íéøöî-úà éúékäå éãé-úà ézçìLå§¨«©§¦³¤¨¦Æ§¦¥¦´¤¦§©½¦§ŸÆ
çlLé ïë-éøçàå Baø÷a äNòà øLà éúàìôð¦§§Ÿ½̈£¤¬¤§¤−§¦§®§©«£¥¥−§©©¬

:íëúà¤§¤«

(àë)äéäå íéøöî éðéòa äfä-íòä ïç-úà ézúðå§¨«©¦²¤¥¬¨«¨©¤−§¥¥´¦§¨®¦§¨¨Æ
:í÷éø eëìú àì ïeëìú ék¦´¥«¥½¬Ÿ¥«§−¥¨«

(áë)óñë-éìk dúéa úøbîe dzðëMî äMà äìàLå§¨«£¨̧¦¨³¦§¤§¨Æ¦¨©´¥½̈§¥¤²¤
íëéúða-ìòå íëéða-ìò ízîNå úìîNe áäæ éìëe§¥¬¨−̈§¨®Ÿ§©§¤À©§¥¤Æ§©§´Ÿ¥¤½

:íéøöî-úà ízìvðå§¦©§¤−¤¦§¨«¦

kÏÓ‡יט  ÔBÎ˙È ˜BaLÈ ‡Ï È¯‡ ÈÏb ÈÓ„˜e¿»«¿≈¬≈»ƒ¿»¿«¿»
:ÛÈwz dÏÈÁc Ì„˜ ÔÓ ‡ÏÂ ÏÊÈÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈»¿»ƒ√»¿≈≈«ƒ

È˙כ  ÈÁÓ‡Â Èz¯·b ˙ÁÓ ˙È ÔBt ÁlL‡Â»¬««»¿«¿À¿ƒ¿∆¿≈»
ÔB‰ÈÈa „aÚ‡ Èc È˙ÂL¯t ÏÎa È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿…¿ƒ¿»ƒƒ«¿≈≈≈

:ÔBÎ˙È ÁlLÈ Ôk ¯˙·e»«≈¿««»¿

ÈÈÚaכא  ÔÈÓÁ¯Ï ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È Ôz‡Â¿∆≈»«»»≈¿«¬ƒ¿≈≈
:ÔÈ˜È¯ ÔeÎ‰˙ ‡Ï ÔeÎ‰˙ È¯‡ È‰ÈÂ È‡¯ˆÓƒ¿»≈ƒ≈¬≈¿»»¿»≈»ƒ

d˙Èaכב  ˙·È¯wÓe dz·aLÓ ‡˙z‡ Ï‡L˙Â¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ«≈«
ÔeÂL˙e ÔÈLe·Ïe ·‰„c ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«¿ƒ¿«
˙È Ôep˜B¯˙e ÔBÎÈ˙a ÏÚÂ ÔBÎÈa ÏÚ«¿≈¿«¿»≈¿ƒ»

:ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ

minkg izty

(gi)çrci dWn mB oM m` ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¦¥©¤¨©
dWn `nlC ,Ff dgkFd dnE ,md FnM§¥©¨¨¦§¨¤
onf FzF`aC xnFl Wie .xTWn did̈¨§©¥§¥©¦§§©
oA m` iM dWn did `l drxRn gxAW¤¨©¦©§ŸŸ¨¨¤¦¦¤
Exqn `l mde ,dpW dxUr miYW§¥¤§¥¨¨§¥Ÿ¨§

:lFcbl `N` oniQdè`l `d ,Dnize ©¦¨¤¨§¨§¥©¨Ÿ
Wi `OWe .awri iAB df wEqR Epivn̈¦¨¤©¥©£Ÿ§¤¨¥
df wEqR aYkp sqFi iAbC oeiM ,xnFl©¥¨§©¥¥¦§©¨¤
xn` cg` xnFl Wi ,minrR iYW§¥§¨¦¥©¤¨¨©
,eia` awri mEXn xn` cg`e FnXn¦§§¤¨¨©¦©£Ÿ¨¦
ipXde ,eia`n sqFi lAw oMW xnFlM§©¤¥¦¥¥¥¨¦§©¥¦
.sqFi ixaC mdipXW iR lr s` ,sqFil§¥©©¦¤§¥¤¦§¥¥

.o"Anxd mWA m"`x(awri zlgp)oM §¥§¥¨©§©©£©©£Ÿ¥
,g"n wxR xfril` iAxC iwxtA `zi ¦̀¨§¦§¥§©¦¡¦¤¤¤¤
oke ,b"i sC dhFqA zFtqFY EazM oke§¥¨§¨§¨©§¥
:'d dWxtaE o`M dAx zFnWA `Ed¦§©¨¨§¨¨¨

é(m"`x)azM `xwIe zWxR WixA la` §¥£¨§¥¨¨©©¦§¨¨©
dlbp mlFrd zFOE` i`iapl la`'£¨¦§¦¥¨¨¦§¨
Wi `OWe .'d`nEh oFWlA mdilr£¥¤¦§§¨§¤¨¥
oFWl mlFrl 'xTIe' WExiRW xnFl©¤¥©¦¨§¨§
mrR dxwn oFWNW `N` ,`Ed dxwn¦§¤¤¨¤§¦§¤©©
iM' FnM ,oOCfdde dxwOd lr WxRzn¦§¨¥©©¦§¤§©¦§©¥§¦
rxf zakXd lr mrtE ,'xFRv ow `xTi¦¨¥©¦©©©©¦§©¤©
:'dlil dxTn' FnM d`nEh oFWl `idW¤¦§§¨§¦§¥©§¨

ëxTIe' FnM eil` dxwp did`W `lŸ¤¤¡¤¦§¤¥¨§©¦¨
,eil` dxwp mXdW 'mrlA l` midl ¡̀Ÿ¦¤¦§¨¤©¥¦§¨¥¨
`N` mXd l` dxwp did `l mrlA iM¦¦§¨Ÿ¨¨¦§¤¤©¥¤¨
ricFdl 'mFld' xn`e .mXdn dxwp¦§¨¥©¥§¨©£§¦©
YrnW `l' FnM ,'mFld' ,'dM' WExiRW¤¥Ÿ£§Ÿ¨©§¨
.''d xn` dM' FnM ,'dkM' `l ,'dM cr©ŸŸ¨¨§Ÿ¨©
xWt` ,'dkM' 'dM' WExiR didi m`W¤¦¦§¤¥Ÿ¨¨¤§¨
dxT` ip` mBW 'dxT`' WExiR didIW¤¦§¤¥¦¨¤¤©£¦¦¨¤

,il` mXd dxTIW FnM dkM xg` l ¤̀©¥¨¨§¤¦¨¤©¥¥©
:m"`x .o`M dpEMd df oi`ehi dxez §¥¤©©¨¨¨§¥

(hi)ì,`xw lW FWExiR ikdC xnFlM§©§¨¦¥¤§¨
,'KFldl mixvn Kln mkz` oYi `l iM'¦Ÿ¦¥¤§¤¤¤¦§©¦©£
m` ixdW ,dwfg FcIW liaWA `le§Ÿ¦§¦¤¨£¨¨¤£¥¦
xnFlM ,'ebe iziMde ici z` iYglẄ©§¦¤¨¦§¦¥¦§©
:mglFW did `l dwfg Fci dzid EN`e§¦¨§¨¨£¨¨Ÿ¨¨§¨

î.wfg `Ed FgMW ipRn `le ,WExiR¥§Ÿ¦§¥¤Ÿ¨¨
awri iAxl dGd WExiRd dlFYW dfe§¤¤¤©¥©¤§©¦©£Ÿ
lr wx Fpi` ,mBxznd qFlwpE`l `le§Ÿ§§§©§©§¥¥©©
WxiRW 'ici z` iYglWe' lW WExiRd©¥¤§¨©§¦¤¨¦¤¥¥
iziMde ici z` glW` f`n iM' FzF`¦¥¨¤§©¤¨¦§¦¥¦
Ki` iYrci `l la` .'mkz` glWi cIn¦©¦§©¤§¤£¨Ÿ¨©§¦¥
gNWi ok ixg`e' lW e"iEd EWxti§¨§©¨¤§©£¥¥§©©
e"ieM `EdW il d`xpe .m"`xd .'mkz ¤̀§¤¨§¥§¦§¤¦¤§¨

:'dpre dI`e oFrav ipA dN`e'k dxez §¥¤§¥¦§§©¨©£¨



zenyס zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i iying meil inei xeriy
i"yx£d˙Èa ˙¯bÓe∑ ּבּבית אּתּה ּגרה ׁשהיא .מאֹותּה ƒ»«≈»ִִִֵֶַַָָָָ

ÌzÏvÂ∑וכן ּותרֹוקּנּון, יב)ּכתרּגּומֹו: "וינּצלּו(שמות ¿ƒ«¿∆ְְְְְְִֵַַַ
מצרים", לג)את עדים",(שם את יׂשראל ּבני "וּיתנּצלּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

צד  ּבמחּברת חּברֹו ּומנחם יסֹוד. ּבֹו עם ð"י והּנּו"ן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָ
לא) "אׁשר (בראשית אביכם", מקנה את אלהים ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַֹ"וּיּצל

לא  אם ּכי ּדבריו, יאמנּו ולא מאבינּו", אלהים ְְְֱִִִִִִֵֵָָָָֹֹֹהּציל
ּתהא  לא ּבחיר"ק, נקּודה והיא יסֹוד הּנּו"ן ְְְְְְִִִֵַָָָֹהיתה
ונפעלּתם, ּבלׁשֹון אּלא ּופעלּתם, ּבלׁשֹון ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָמׁשּמׁשת

כח)ּכמֹו: האדמה",(דברים מן כו)"ונּסחּתם "ונּתּתם (ויקרא ְְְְֲִִִֶֶַַָָָ
אֹויב", אֹויביכם",(שם)ּביד לפני כב)"ונּגפּתם (יחזקאל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַ

ּבתֹוכּה", ז)"ונּתכּתם לׁשֹון (ירמיה נּצלנּו", "ואמרּתם ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָ

לפרקים  ּבתיבה ּבאה ׁשהיא נּו"ן וכל ונֹופלת ñנפעלנּו, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
ּכׁשהיא  ,נֹוׁש נֹותן, נֹוׂשא, נֹוגף, ׁשל ּכנּו"ן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶָמּמּנה,
ּכגֹון: ּבחטף, ּבׁשו"א ּתּנקד ּופעלּתם, לׁשֹון ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָמדּברת

מה) אביכם",ò"ּונׂשאתם (בראשית לב)את "ּונתּתם (במדבר ְְֲִֶֶֶֶַָ
הּגלעד", ארץ את יז)להם ּבׂשר (בראשית את "ּונמלּתם ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

מן  ּבחיר"ק הּנקּודה ׁשּזאת אֹומר אני לכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹערלתכם".
הּלׁשֹונֹות  מן והּוא נּצּול, – ּדבר ׁשם ויסֹוד היא, ְְְִִִִֵַַָָהּיסֹוד
ּבלׁשֹון  ּכׁשּידּבר לּמּוד, ּכּפּור, ּדּבּור, ּכמֹו: ְְְְְִִִִִֵֵֶַַהּכבדים,

ּכמֹו: ּבחיר"ק, יּנקד כ)ּופעל ּתם אל (במדבר "ודּברּתם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָ
מה)הּסלע", הּבית",(יחזקאל את יא)"וכּפרּתם (דברים ְְִִֶֶֶַַַַַ

ּבניכם  את אֹותם .""ולּמדּתם ְְְִֵֶֶֶַָ

ã(à)àìå éì eðéîàé-àì ïäå øîàiå äLî ïòiå©©³©¤Æ©½Ÿ¤§¥ÆŸ©«£¦´¦½§¬Ÿ
éìà äàøð-àì eøîàé ék éì÷a eòîLé:ýåýé E ¦§§−§Ÿ¦®¦´«Ÿ§½«Ÿ¦§¨¬¥¤−§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(246 'nr ` jxk `"ypz zegiyd xtq)

ּבקֹולי יׁשמעּו ולא לי יאמינּו לא א)והן לׁשאל,(ד, יׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵַֹֹֹ
יׁשמעּו ּפקדּתי" "ּפקֹוד יאמר ׁשאם למׁשה אמר ה' ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹהרי

נגאלים יהיּו זה ׁשּבלׁשֹון ּבידם מסּור סימן ּכי (רש"י אליו, ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָ
יח) ג, ויׁשלעיל אליו. יׁשמעּו לא יׂשראל ׁשּבני חׁשׁש ּומּדּוע ,ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

הּׁשעּבּוד  ואריכּות הּגלּות קׁשי ׁשּמּצד סבּור היה ׁשהּוא ְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹלֹומר,
את  ּכׁשּיׁשמעּו וגם יׂשראל, ּבני אצל רגיל לדבר הּגלּות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהפ
הּגיע  ׁשאכן ּולהרּגיׁש אֹותּה לקלט יתקּׁשּו הּגאּלה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻּבׂשֹורת

ּגאּלתם. ְְַָָֻזמן

(á):ähî øîàiå Eãéá äf-äî ýåýé åéìà øîàiå©Ÿ̄¤¥¨²§Ÿ̈−©¤´§¨¤®©−Ÿ¤©¤«
i"yx£E„È· ‰fÓ∑:לדרׁש אחת, ּתיבה נכּתב לכ «∆¿»∆ְְְִִֵַַָָָֹ

ּבכׁשרים. ׁשחׁשדּת ללקֹות, חּיב אּתה ׁשּביד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּזה
ׁשּזֹו,ôּופׁשּוטֹו אּתה מֹודה לחברֹו: ׁשאֹומר ּכאדם ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָ

הריני  לֹו: אמר הן. לֹו: אמר היא. אבן ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּלפני
עץ  אֹותּה .עֹוׂשה ֵֶָ

(â)éäéå äöøà eäëìLiå äöøà eäëéìLä øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¦¥´©½§¨©©§¦¥¬©−§¨©§¦´
:åéðtî äLî ñðiå Lçðì§¨¨®©¨¬̈¤−¦¨¨«

i"yx£LÁÏ È‰ÈÂ∑ ׁשל אמנּותֹו ותפׂש לי"), יאמינּו "לא (ּבאמרֹו: יׂשראל על הרע לׁשֹון ׁשּסּפר לֹו רמז «¿ƒ¿»»ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
.נחׁש ָָ

(ã)Báðæa æçàå Eãé çìL äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§©Æ¨«§½¤«¡−Ÿ¦§¨®
:Btëa ähîì éäéå Ba ÷æçiå Bãé çìLiå©¦§©³¨Æ©©£́¤½©§¦¬§©¤−§©«

i"yx£Ba ˜ÊÁiÂ∑יׁש והרּבה הּוא, אחיזה לׁשֹון ««¬∆ְְְֲִֵֵַָ
יט)ּבּמקרא: ּבידֹו",(בראשית האנׁשים כה)"וּיחזיקּו (דברים ְְֲֲִִִַַַָָָָ

ּבמבׁשיו", יז)"והחזיקה א ּבזקנֹו",(שמואל "והחזקּתי ְְְְְֱֱִִִִֶֶַָָָֻ
הּוא  אחיזה לׁשֹון לבי"ת, הּדבּוק חזּוק לׁשֹון .ּכל ְְְֲִִֵַָָָ

ÈÏא  ÔeÓ‰È ‡Ï ‡‰Â ¯Ó‡Â ‰LÓ ·È˙‡Â«¬≈…∆«¬«¿»»¿≈¿ƒ
CÏ ÈÏb˙‡ ‡Ï Ôe¯ÓÈÈ È¯‡ ÈpÓ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ¿»¿«¿ƒƒ¬≈≈¿»ƒ¿¿≈»

:ÈÈ¿»

ËeÁ¯‡:ב  ¯Ó‡Â C„Èa ÔÈ„ ‰Ó ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»»≈ƒ»«¬«¿»

Â‰Â‰ג  ‡Ú¯‡Ï È‰Ó¯e ‡Ú¯‡Ï È‰ÈÓ¯ ¯Ó‡Â«¬«¿ƒƒ¿«¿»¿»ƒ¿«¿»«¬»
:È‰BÓ„˜ ÔÓ ‰LÓ ˜¯ÚÂ ÈeÁÏ¿ƒ≈«¬«…∆ƒ√»ƒ

d·Êaד  „BÁ‡Â C„È ËÈLB‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆≈¿»¿≈¿«¿≈
‡¯ËeÁÏ ‰Â‰Â da Û˜˙‡Â d„È ËÈLB‡Â¿≈¿≈¿«¿≈≈«¬»¿¿»

:d„Èaƒ≈

minkg izty

(ak)ðoFW`x zF`W zFaiYA ,WExiR¥©¥¤¦
,'l'v FWxW didie ,i"cSd `Ed cFqIA©§©©¦§¦§¤¨§

:cFqi o"EPd oi` eixacl oM m`eñ §¦¥¦§¨¨¥©§
`id 'ElSpie' o"EPW di`x cFre ,WExiR¥§§¨¨¤©§©§¦

:ziWxWòlW o"Ep `kd oMW lM ¨§¦¨¤¥¨¨¤
Fpi` ixdW ,ixnbl zltFPW 'mYlSpe'§¦©§¤¤¤¤§©§¦¤£¥¥

Fl did ,mgpn ixacl llM FA cFqi§§¨§¦§¥§©¥¨¨
w"xigA cEwpe li`Fde ,`"eWA cwPil¦¨¥¦§¨§¦§¨§¦¥

:'eke xnF` ip` Kkl` dxez §¨£¦¥
c(a)ô`N` ,WxCd cbpM df oi ¥̀¤§¤¤©§¨¤¨

uxzl `aE .`Ed DiWtp iRp`A `zNn¦§¨§©§¥©§¥¨§¨¥

`l ike ,'LciA dG dn' l`XX dn lr©©¤¨©©¤§¨¤§¦Ÿ
,lTn `EdW d`x `lde ,FciA dn rcï©©§¨©£Ÿ¨¨¤©¥
icM `l la` ,'eke 'mc`M' WxiR okl̈¥¥¥§¨¨£¨Ÿ§¥
EPpi` `kd iM ,xEAcA FOr qpMdl§¦¨¥¦§¦¦¨¨¥¤

:m"`x .xEAC zNigYb dxez §¦©¦§¥



סי zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i iying meil inei xeriy

(ä)éìà äàøð-ék eðéîàé ïòîìíúáà éýìà ýåýé E §©´©©«£¦½¦«¦§¨¬¥¤²§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¨®
:á÷òé éýìàå ÷çöé éýìà íäøáà éýìà¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈¥«Ÿ¥¬©«£«Ÿ

(å)àáiå E÷éça Eãé àð-àáä ãBò Bì ýåýé øîàiå©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¹À¨«¥¨³¨«§Æ§¥¤½©¨¥¬
:âìMk úòøöî Bãé äpäå dàöBiå B÷éça Bãé̈−§¥®©´¦½̈§¦¥¬¨−§Ÿ©¬©©¨«¤

i"yx£‚ÏMk ˙Ú¯ˆÓ∑ ואם" לבנה: להיֹות צרעת ּדר ¿…«««»∆ְְְִִֶֶַַָָָ
א  היא", לבנה הרע ּבהרת ׁשּלׁשֹון לֹו רמז זה ּבאֹות ף ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבצרעת, הלקהּו לפיכ לי". יאמינּו "לא ּבאמרֹו: ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹסּפר,
הרע  לׁשֹון על מרים ׁשּלקתה .ּכמֹו ְְְִֶַַָָָָָ

(æ)B÷éç-ìà Bãé áLiå E÷éç-ìà Eãé áLä øîàiå©ÀŸ¤¨¥³¨«§Æ¤¥¤½©¨¬¤¨−¤¥®
:BøNák äáL-äpäå B÷éçî dàöBiå©«¦¨Æ¥«¥½§¦¥−̈¨¦§¨«

i"yx£'B‚Â ‰·L ‰p‰Â B˜ÈÁÓ d‡ˆBiÂ∑ ּבראׁשֹונה ׁשהרי ּפרענּות, מּמּדת לבא ממהרת טֹובה ׁשּמּדה מּכאן «ƒ»≈≈¿ƒ≈»»¿ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ
"מחיקֹו" נאמר: רבה)לא .(שמות ֱֵֵֶַֹ

(ç)úàä ì÷ì eòîLé àìå Cì eðéîàé àì-íà äéäå§¨¨Æ¦´Ÿ©«£¦´½̈§´Ÿ¦§§½§−Ÿ¨´Ÿ
:ïBøçàä úàä ì÷ì eðéîàäå ïBLàøä̈«¦®§¤«¡¦½§−Ÿ¨¬Ÿ¨©«£«

i"yx£ÔB¯Á‡‰ ˙‡‰ Ï˜Ï eÈÓ‡‰Â∑:להם מׁשּתאמר ¿∆¡ƒ¿…»…»«¬ִֶֶַָֹ
הרע, לׁשֹון עליכם ׁשּסּפרּתי על לקיתי ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבׁשבילכם

ל להרע .öיאמינּו ׁשהּמזּדּוגין ,ּבכ לּמדּו ׁשּכבר ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֻ

ּבׁשביל  ואבימל ּפרעה ּכגֹון: ּבנגעים, לֹוקים ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָֹלהם
.ׂשרה  ָָ

(è)ì íb eðéîàé àì-íà äéäåälàä úBúàä éðL §¨¿̈¦´Ÿ©«£¦¿©Á¦§¥̧¨«Ÿ¹¨¥À¤
zëôLå øàéä éîénî zç÷ìå Eì÷ì ïeòîLé àìå§³Ÿ¦§§Æ§Ÿ¤½§¨«©§¨Æ¦¥¥´©§½Ÿ§¨«©§−̈
íãì eéäå øàéä-ïî çwz øLà íénä eéäå äLaiä©©¨¨®§¨³©©̧¦Æ£¤´¦©´¦©§½Ÿ§¨¬§−̈

:úLaia©©¨«¤
i"yx£¯‡È‰ ÈÓÈnÓ zÁ˜ÏÂ∑ ׁשּבמּכה להם רמז ¿»«¿»ƒ≈≈«¿…ְֶֶַַָָָ

ּֿכׁשהּקדֹוׁשּֿברּו (ּפרּוׁש: מאלהּותם נפרע ְְֱִִֵֵֶַָָָָָֹראׁשֹונה
ׁשהיּו ּתחּלה, מאלהּותם נפרע האּמֹות, מן נפרע ְְְֱִִִִֵֶָָָָָָֹֻהּוא
ּברׁש"י  לדם. והפכם אֹותם, המחּיה לּנילּוס ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָעֹובדים

B‚Â'.יׁשן) ÌÈn‰ eÈ‰Â∑".ּפעמים ׁשּתי "והיּו" והיּו" ָָ¿»««ƒ¿ְְְְִֵָָָ

מן  ּתּקח אׁשר הּמים והיּו נאמר: אּלּו ּבעיני, ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָנראה
נהפכים  הם ׁשּבידֹו אני ׁשֹומע ּבּיּבׁשת, לדם ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהיאר
עכׁשו  אבל ּבהויתן, יהיּו לארץ ּכׁשּירדּו ואז ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָלדם,

ּדם  יהיּו ׁשּלא ּבּיּבׁשת ÷מלּמדנּו ׁשּיהיּו .עד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

‡Ï‰‡ה  ÈÈ CÏ ÈÏb˙‡ È¯‡ ÔeÓ‰Èc ÏÈ„a¿ƒƒ≈¿¬≈ƒ¿¿ƒ»¿»¡»»
˜ÁˆÈc d‰Ï‡ Ì‰¯·‡c d‰Ï‡ ÔB‰˙‰·‡„¿«¿«¿¡»≈¿«¿»»¡»≈¿ƒ¿»

:·˜ÚÈc d‰Ï‡Â≈»≈¿«¬…

CtËÚaו  C„È ÔÚk ÏÈÚ‡ „BÚ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»≈¿«¿»¿ƒ¿»
‡¯ÂÁ d„È ‡‰Â d˜t‡Â dtËÚa d„È ÏÈÚ‡Â¿»≈¿≈¿ƒ¿≈¿«¿«¿»¿≈«¿»

:‡bÏ˙Î¿«¿»

d„Èז  ·È˙‡Â CtËÚÏ C„È ·È˙‡ ¯Ó‡Â«¬«»≈¿»¿ƒ¿»«¬≈¿≈
˙Â‰ ˙·˙ ‡‰Â dtËÚÓ d˜Ù‡Â dtËÚÏ¿ƒ¿≈¿«¿«≈ƒ¿≈¿»»«¬«

:d¯N·k¿ƒ¿≈

Ï˜Ïח  ÔeÏa˜È ‡ÏÂ CÏ ÔeÓ‰È ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»¿≈¿»¿»¿«¿¿«
:‰‡¯˙· ‡˙‡ Ï˜Ï ÔeÓ‰ÈÂ ‰‡Ó„˜ ‡˙‡»»«¿»»ƒ≈¿¿«»»«¿»»

‡˙i‡ט  ÔÈ¯˙Ï Û‡ ÔeÓ‰È ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»¿≈¿«ƒ¿≈»«»
‡inÓ ·q˙Â CpÓ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»¿«¿ƒ»¿ƒ«ƒ«»
Èc ‡iÓ ÔB‰ÈÂ ‡zLaÈÏ „BL˙Â ‡¯‰·„ƒ¿«¬»¿≈¿«∆¿»ƒ«»ƒ
:‡zLaÈa ‡Ó„Ï ÔB‰ÈÂ ‡¯‰ ÔÓ ·qƒ̇«ƒ«¬»ƒƒ¿»¿«∆¿»

minkg izty

(g)özF`C DinlE` dn ok `l m`C§¦Ÿ¥¨§¥§
,m"`x dWwd .oFW`xd zF`n oFxg`d̈©£¥¨¦¦§¨§¥
,mCd zF`A xn`I dn iYrci `l la £̀¨Ÿ¨©§¦©Ÿ©§©¨
zFzF`d ipXn DinlE` i`nC§©§¥¦§¥¨
zFzF` ipWC ,il d`xpe .mipFW`xd̈¦¦§¦§¤¦¦§¥
mEXn mzF` E`x `NW oeiM mipFW`xd̈¦¦¥¨¤Ÿ¨¨¦
iWilXd zF` la` ,FA Epin`i `l ikd̈¦Ÿ©£¦£¨©§¦¦
.FA Epin`i ikd mEXn mdipirA E`xi¦§§¥¥¤¦¨¦©£¦

zFzF` zFUrl dEv `NW `de§¨¤Ÿ¦¨©£
mipFW`xd zFzF`C mEXn ,mipFW`xd̈¦¦¦§¨¦¦
FnM ,dWn lW FWprl oM mB Eid̈©¥§¨§¤¤§
dOn uxiY l"WxdnE .i"Wx WxiRW¤¥¥©¦©©§©¥¥¦©
ikd mEXOW mrHd did m` ,KWtP©§¨¦¨¨©©©¤¦¨¦
m` ,'eke rxd oFWl mEXn rxhvp did̈¨¦§¨©¦¨¨¨¦
WFcTd iptl dUrWM oFW`x mrR oM¥©©¦§¤¨¨¦§¥©¨
Fl dOle FNW oixEQIl lAw `Ed KExÄ¦¥©¦¦¤§¨¨

liaWA did `l m`e ,rxhvdlE xFfgl©£§¦§¨©§¦Ÿ¨¨¦§¦
xrvi `NW oMW lMn dWn lW `hgd©¥§¤¤¦¨¤¥¤Ÿ§©¥

:mPgA zxg` mrR FzF`h dxez ©©©¤¤§¦¨
(h)÷dOl mFwn lMn xn`Y m`e§¦Ÿ©¦¨¨¨¨

xnFl Wie ,oFW`x 'Eide' aYkinl Kixv̈¦§¦§©§¨¦§¥©
zNnA gFYtl `Ed `xwC `gxF`C§§¨¦§¨¦§©§¦©

:m"`x .'Eide'i dxez §¨§¥



zenyסב zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i iying meil inei xeriy

(é)íéøác Léà àì éðãà éa ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤´¤§Ÿ̈»¦´£Ÿ¨¼ŸÁ¦̧§¨¦¹
ìMî íb ìBîzî íb éëðàEøac æàî íb íL ¨ÀŸ¦©³¦§Æ©´¦¦§½Ÿ©²¥¨¬©¤§−

ì ãáëe ät-ãáë ék Ecáò-ìà:éëðà ïBL ¤©§¤®¦¯§©¤²§©¬¨−¨«Ÿ¦
i"yx£'B‚Â ÏBÓzÓ Ìb∑ היה ימים ׁשבעה ׁשּכל למדנּו «ƒ¿¿ְְִִֶַָָָָָָ

ליל ּבּסנה מׁשה את מפּתה ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
– "ּדּבר "מאז "ׁשלׁשם", "מּתמֹול", ְְְְִִִִֵֶַָֹּבׁשליחּותֹו:
ׁשּׁשה, הרי הם, רּבּויין 'ּגּמ'ין, ּוׁשלׁשה ׁשלׁשה, ְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָֹֹהרי
עֹוד: זאת לֹו ּכׁשאמר הּׁשביעי ּבּיֹום עֹומד היה ְְְִִֵֶַַַָָָֹוהּוא
עליו  וקּבל ּבֹו ׁשחרה עד ּתׁשלח", ּביד נא ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָ"ׁשלח

רבה) על (שמות ּגדּלה לּטל רֹוצה היה ׁשּלא זה, וכל .ְְִֶֶֶַָָָָֹֹֻ

ׁשּנאמר: היה, ונביא הימּנּו ּגדֹול ׁשהיה אחיו, ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאהרן
הּכהן) לעלי נאמר ועֹוד וגֹו'. הּלוי אחי אהרן ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹ(הלא

ב) א ּבהיֹותם (שמואל אבי ּבית אל נגליתי ְְְֲִִִִִֵֵֶָָֹ"הנגלה
וכן: אהרן. הּוא כ)ּבמצרים", להם (יחזקאל "ואּודע ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ

עיניו  ׁשּקּוצי איׁש אליהם "ואמר וגֹו'", מצרים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבארץ
נאמרה  לאהרן נבּואה, ואֹותּה ∑tŒ„·Î‰.הׁשליכּו". ְְְְְֲִֶֶַַָָָֹ¿«∆

בלב"ו  לע"ז ּובלׁשֹון מדּבר. אני .ּבכבדּות ְְְֲִִִֵֵַַַ

(àé)íeNé-éî Bà íãàì ät íN éî åéìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈¦´¨´¤»¨«¨¨¼µ¦«¨´
:ýåýé éëðà àìä øeò Bà çwô Bà Løç Bà ílà¦¥½´¥¥½¬¦¥−©´¦¥®£¬Ÿ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ‰t ÌN ÈÓ∑ ּכׁשהיית לדּבר לּמד מי ƒ»∆¿ְְְִִִֵֶֶַָָ
הּמצרי? על ּפרעה לפני ‡Ìl.נּדֹון ÌeNÈ ÈÓ B‡∑ ְְְִִִִֵַַַֹƒ»ƒ≈

ּבמצות (תנחומא) נתאּמץ ׁשּלא אּלם, ּפרעה עׂשה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹמי
חרׁשים  מׁשרתיו ואת ,הריגתøׁשמעּו ׁשּלא ּבצּוֹותֹו, ְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹ

?קמ)עלי עׂשאם (שבת מי ההֹורגים, ולאסּפקלטֹורין ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָ
ונמלטּת? הּבימה מן ּכׁשּברחּת ראּו ׁשּלא .עורים, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ

ÈÎ‡ ‡Ï‰∑'ה זאת ùׁשּׁשמי ּכל .עׂשיתי ¬…»…ƒְִִִֶָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz'd ,hay g"dan ,zah b"k ,zeny t"y)

ּבה"א  האדם, ּכמֹו זה הרי קמּוצה, ּבלמ"ד לאדם, ּפה ׂשם ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָמי
הּידּוע, האדם על ׁשרֹומז אֹור' ּב'תֹורה ּכמבֹואר ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָהּידיעה,
ּדמּות  הּכּסא ּדמּות ועל ׁשּכתּוב ּכמֹו העליֹון, אדם ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָּדהינּו

אדם. ְְֵַָָּכמראה
ּכׁשראה  ּדהּנה, גֹו'. אּלם יׂשּום מי אֹו לאדם ּפה ׂשם ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָמי
אי הא', ׁשאלֹות. ּב' ׁשאל מצרים, קליּפת ּתקף את ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמׁשה
זֹו ׁשהרי ּבבריאה־יצירה־עׂשּיה ּדאצילּות הּגּלּוי להיֹות ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָיכֹול
למנע  ּבתקּפּה היא מצרים קליּפת הרי והּב', כּו'. ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָֹירידה
על  הּמענה ּתׁשּובֹות. ּב' הּקּב"ה לֹו ענה זה ועל כּו'. ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָּולעּכב
ּדׁשרׁש הוי', אנכי הלא גֹו' לאדם ּפה ׂשם מי הּוא, הא' ְְֲֲִִֵֶֶָָָָָָָָָֹֹֹׁשאלה
כּו'. עליֹון ּכתר מּבחינת הּוא לבריאה־יצירה־עׂשּיה ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָהּגּלּוי
אֹו גֹו' חרׁש אֹו אּלם יׂשּום מי הּוא, הּב' ׁשאלה על ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָוהּמענה
ׁשּכתּוב  ּומה הּקליּפֹות. ׁשבירת לפעל יתּבר ׁשּבכחֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹעּור,
עצמ עׂשה מי הּמדרׁש ּכפרּוׁש רּבנּו, מׁשה על קאי ּפּקח, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹאֹו

אחר־ּכ היה מׁשה על־ידי ּדהּנה, מּפרעה. ׁשּתברח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּפּקח
ׁשל  ענינֹו ׁשעּקר לפי והינּו נתרּפא, ׁשאז ּדמּתן־ּתֹורה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּגּלּוי
ענינֹו, עיּקר ׁשּזהּו וכיון ליׂשראל. ּתֹורה ׁשהמׁשי הּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹמׁשה
אלקּות  ּגיּלּוי ׁשהמׁשי ּבּפה, הּדּבּור ּבחינת אז ּבֹו היה ְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלכן

מּתן־ּת קדם אבל ּבבריאה־יצירה־עׂשּיה, עדין למּטה היה ֹורה ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹ
הּנה  כּו', ּפה ּכבד ּבהיֹותֹו ׁשּגם אּלא לׁשֹון, ּוכבד ּפה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָּכבד
ּבׁשעת  היתה ׁשּתחּלתּה מצרים, יציאת להיֹות הצרכה ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֻּכאׁשר
לאדם, ּפה ׂשם מי הּקּב"ה לֹו אמר מּפרעה, מׁשה ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּבריחת
לבריאה־ ּדאצילּות מלכּות ּגּלּוי להיֹות יּוכל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָׁשעל־ידי־זה
מּתן־ּתֹורה, עד נתרּפא לא עדין אבל ּכּנ"ל, ְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָֹיצירה־עׂשּיה
לבריאה־ להמׁשי ּדמלכּות הּפה ּבחינת אצלֹו היה ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשאז
"ּתֹורת "ועל ּכמאמר מּתן־ּתֹורה, ענין ׁשּזהּו ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָיצירה־עׂשּיה,
מּטה. למּטה עד ּבבריאה־יצירה־עׂשיה "ׁשּלּמדּתנּו" ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָָּבאצילּות
ּבּגאּלה  ּגם יהיה ּכ מצרים, ּבגאּלת ׁשהיה ּכׁשם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻוהּנה,

‚·¯י  ‡Ï ÈÈ eÚ·a ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿»¿»»¿«
Û‡ È‰BÓ˜cÓ Û‡ ÈlÓzÓ Û‡ ‡‡ ÏelÓc¿ƒ¬»«ƒ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ«
ÏÏÓÓ ¯ÈwÈ È¯‡ Cc·Ú ÌÚ ‡zÏlÓc ÔcÚÓ≈ƒ«¿«∆¿»ƒ«¿»¬≈«ƒ«¿»

:‡‡ ÔLÈÏ ˜ÈnÚÂ¿«ƒƒ»¬»

‡Bיא  ‡L‡Ï ‡ÓeÙ ÈÂL ÔÓ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«ƒ»«¬»»
B‡ ‡Á˜Ù B‡ ‡L¯Á B‡ ‡ÓÏ‡ ÈÂL ÔÓ»«ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿»

:ÈÈ ‡‡ ‡Ï‰ ‡¯ÈeÚ«ƒ»¬»¬»¿»

minkg izty

(`i)ødUrp drxR m` ,m"`x dWwd¦§¨§¥¦©§Ÿ©£¨
oM m` ,FzbixdA uO`zp `NW mN ¦̀¥¤Ÿ¦§©¥©£¦¨¦¥
mbe miWxg eizxWn zFUrl Fl dOl̈¨©£§¨§¨¥§¦§©
dEv gxAW Fl cBdWM ,uxize .mixer¦§¦§¥¥§¤ª©¤¨©¦¨
lM f`e gxkdA F`iadl eixg` sFCxl¦§©£¨©£¦§¤§¥©§¨¨
d`xWkE ,miWxgM EUrp eizxWn§¨§¨©£§¥§¦§¤¨¨
EtcxW aWg EdE`iad `NW drxR©§Ÿ¤Ÿ¡¦¨©¤¨§
f` uO`zp `le ,EdE`vn `le eixg ©̀£¨§Ÿ§¨§Ÿ¦§©¥¨

dRnE dRn mixhFW dOke dOM gFlWl¦§©©¨§©¨§¦¦Ÿ¦Ÿ
gxkdA F`iadle FzF` E`vnIW¤¦§§§©£¦§¤§¥©
FzbixdA llM uO`zp `l `N` ,Fbxdl§¨§¤¨Ÿ¦§©¥§¨©£¦¨

:Fl Klde wzWeùiM ,'d FzEnvrW `l §¨©§¨©Ÿ¤©§¦
.'mdl iYrcFp `l 'd inWE' aizM oM¥§¦§¦Ÿ©§¦¨¤
inW' hwp `le ''d inXW' xn`C `de§¨§¨©¤§¦§Ÿ¨©§¦
did ''d inW' xn` EN`W ipRn ,''d¦§¥¤¦¨©§¦¨¨

`EdW FnW z` EpricFdl `AW oaEOd©¨¤¨§¦¥¤§¤
dR mU in' df lr ltFp Ki` oM m`e ,'d§¦¥¥¥©¤¦¨¤
didi o"iXd ztqFzA la` ,'ebe 'mc`l̈¨¨£¨§¤¤©¦¦§¤
ikp` 'ebe mc`l dR mU in' FWExiR¥¦¨¤¨¨¨¨Ÿ¦
lM iziUr' cFr siqFdW dfe ,''d inXW¤§¦§¤¤¦¨¦¦¨
'mc`l dR mU in' lr aqEn 'eke 'z`fŸ¨©¦¨¤¨¨¨

:'ebeai dxez



סג zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i iying meil inei xeriy
יהיה  ׁשעל־ידֹו אחרֹון, ּגֹואל הּוא ראׁשֹון ּגֹואל ׁשהרי ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהעתידה,
למּטה, עד ּבבריאה־יצירה־עׂשּיה הּתֹורה ּפנימּיּות ְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָּגיּלּוי
ּדתֹורה, ּגליא ּכי־אם נתּגּלה לא מּתן־ּתֹורה ׁשּבׁשעת ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹוכּידּוע

הּתֹורה  ּפנימּיּות ענין והּוא ּתֹורה, טעמי יתּגּלּו ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָּולעתיד
למּטה, יהיה והּגּלּוי אחרֹון, ּגֹואל מׁשה, על־ידי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּתתּגּלה

מּמׁש. ְַָָּבקרֹוב

(áé)ét-íò äéäà éëðàå Cì äzòåéúéøBäå EøLà E §©−̈¥®§¨«Ÿ¦Æ¤«§¤´¦¦½§«¥¦−£¤¬
:øaãz§©¥«

(âé):çìLz-ãéa àð-çìL éðãà éa øîàiå©−Ÿ¤¦´£Ÿ¨®§©−̈§©¦§¨«

i"yx£ÁÏLz „Èa∑ לׁשלח רגיל ׁשאּתה מי והּוא ,úּביד ¿«ƒ¿»ְְְִִִֶַַַָָֹ
ׁשאין  לׁשלח, ׁשּתרצה אחר ּביד אחר: ּדבר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאהרן.

יׁש – לעתיד ּגֹואלם ולהיֹות לארץ להכניסם ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָסֹופי
הרּבה  ׁשלּוחים ל. ְְְִֵַ

(ãé)éçà ïøäà àìä øîàiå äLîa ýåýé óà-øçiåE ©¦«©©̧§Ÿ̈¹§¤À©¸Ÿ¤Æ£¸Ÿ©«£³Ÿ¨¦̧Æ
àöé àeä-äpä íâå àeä øaãé øaã-ék ézòãé éålä©¥¦½¨©¾§¦¦«©¥¬§©¥−®§©³¦¥ÆŸ¥´

:Baìa çîNå Eàøå Eúàø÷ì¦§¨¤½§¨«£−§¨©¬§¦«
i"yx£Û‡ ¯ÁiÂ∑(קב יהֹוׁש(זבחים אֹומר:רּבי קרחה ּבן ע «ƒ««ְְִֵֶַַָָֻ

נאמר  לא וזה רׁשם, ּבֹו נאמר ׁשּבּתֹורה חרֹוןֿאף ְֱֱֲֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּכל
חרֹון. אֹותֹו עלֿידי ענׁש ׁשּבא מצינּו ולא רׁשם, ְְִֵֶֶֶַָָָֹֹֹּבֹו
"הלא  רׁשם: ּבֹו נאמר ּבזֹו אף יֹוסי: רּבי לֹו ְֱֲִֵֶֶַַַַָֹֹאמר
ּכהן, ולא לוי להיֹות עתיד ׁשהיה הּלוי", אחי ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹאהרן
יהיה  לא מעּתה ,מּמ לצאת אֹומר הייתי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻוהּכהּנה

ׁשּנאמר: לוי, ואּתה ּכהן יהיה הּוא אּלא הימים ּכן, (דברי ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
כג) ׁשבט א על יּקראּו ּבניו האלהים, איׁש ְֱִִִֵֶֶַָָָָֹֹ"ּומׁשה

E˙‡¯˜Ï.הּלוי" ‡ˆÈ ‡e‰ ‰p‰∑ למצרים ּכׁשּתל. ִֵַƒ≈…≈ƒ¿»∆ְְְִִֵֵֶַ
BaÏa ÁÓNÂ E‡¯Â∑ מקּפיד ׁשּיהא סבּור ּכׁשאּתה לא ¿»¬¿»«¿ƒְְְִֵֶֶַַָָֹ

אהרן  זכה ּומּׁשם לגדּלה, עֹולה ׁשאּתה עליà לעדי ְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
הּלב  על הּנתּון .החׁשן ֵֶַַַַָֹ

(åè)éëðàå åéôa íéøácä-úà zîNå åéìà zøaãå§¦©§¨´¥½̈§©§¨¬¤©§¨¦−§¦®§¨«Ÿ¦À
ét-íò äéäàøLà úà íëúà éúéøBäå eäét-íòå E ¤«§¤³¦¦̧Æ§¦¦½§«¥¦´¤§¤½¥−£¤¬

:ïeNòz©«£«

(æè)El-äéäé àeä äéäå íòä-ìà Eì àeä-øaãå§¦¤¬§−¤¨¨®§¨³¨Æ¦«§¤§´
:íéäìûì Bl-äéäz äzàå äôì§¤½§©−̈¦«§¤¬¥«Ÿ¦«

i"yx£EÏ ‡e‰ ¯a„Â∑.העם אל ידּבר וזה ּבׁשביל ¿ƒ∆¿ְְְְִִֵֶֶַָָ
הּסמּוכים áיֹוכיח  ו'להם' ו'לכם' ו'לֹו' ו'לי' 'ל' ּכל על ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָ

הם  'על' לׁשֹון ׁשּכּלם ÙÏ‰.לּדּבּור, El ‰È‰È∑ ְִֵֶַַָֻƒ¿∆¿¿∆
ּפה  ּכבד ׁשאּתה לפי ּולׂשר ∑ÌÈ‰Ï‡Ï.למליץ, .לרב ְְְִִֵֶֶַַָ≈…ƒְְַַ

(æé)Ba-äNòz øLà Eãéa çwz äfä ähnä-úàå§¤©©¤¬©¤−¦©´§¨¤®£¤¬©«£¤−
ô :úúàä-úà¤¨«Ÿ«Ÿ

CÓetיב  ÌÚ ‡‰È È¯ÓÈÓe ÏÈÊ‡ ÔÚÎe¿«¡≈≈¿ƒ¿≈ƒ»
:ÏÈlÓ˙ Èc CpÙl‡Â¿«≈ƒ»ƒ¿«≈

LÎc¯יג  ÔÓ „Èa ÔÚk ÁÏL ÈÈ eÚ·a ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»¿«¿«¿«»¿»«
:ÁÏL˙c¿ƒ¿»

‰Ï‡יד  ¯Ó‡Â ‰LÓa ÈÈ„ ‡Ê‚e¯ ÛÈ˜˙e¿≈¿»«¿»¿…∆«¬«¬»
‡ÏlÓ È¯‡ ÈÓ„˜ ÈÏb È‡ÂÏ CeÁ‡ Ô¯‰‡«¬…»≈»≈¿≈√»«¬≈«»»
C˙eÓc˜Ï ˜Ù ‡e‰ ‡‰ Û‡Â ‡e‰ ÏlÓÈ¿«≈¿«»»≈¿«»»

:daÏ· ÈcÁÈÂ CpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ»¿∆¿≈¿ƒ≈

dÓeÙaטו  ‡iÓb˙t ˙È ÈeL˙e dnÚ ÏlÓ˙e¿«≈ƒ≈¿«ƒ»ƒ¿»«»¿≈
ÛÈl‡Â dÓet ÌÚÂ CÓet ÌÚ È‰È È¯ÓÈÓe≈¿ƒ¿≈ƒ»¿ƒ≈¿«ƒ

:Ôe„aÚ˙ Èc ˙È ÔBÎ˙È»¿»ƒ«¿¿

CÏטז  È‰È ‡e‰ È‰ÈÂ ‡nÚÏ CÏ ‡e‰ ÏlÓÈÂƒ«≈»¿«»ƒ≈¿≈»
:·¯Ï dÏ È‰z z‡Â ÔÓ‚¯˙ÓÏƒ¿À¿¿»¿«¿¿≈≈¿»

daיז  „aÚ˙c C„Èa ·qz ÔÈ„‰ ‡¯ËÁ ˙ÈÂ¿»À¿»»≈ƒ«ƒ»ƒ«¿≈≈
:‡i˙‡ ˙È»»«»

minkg izty

(bi)úxn` `l dOl ,dWw df itlE§¦¤¨¤¨¨Ÿ¨©
xn` Kkl ,'oxd` ciA glW' `icdA§¤§¨§©§©©£Ÿ§¨¨©
dWw xg` xaC itlE .'ek xg` xaC̈¨©¥§¦¨¨©¥¨¤
eiRn `ivFn didW xnFl KiIW oi`C§¥©¨©¤¨¨¦¦¦
mrhl mB Kixv Kkl ,FnvrA rx xaC̈¨¨§©§§¨¨¦©§©©

:l"Wxdn .oFW`xci dxez ¦©©§©
(ci)à:hEXiw oFWl 'icrl'eh dxez ©£¦§¦
(fh)áon cg` dGW ,xnFlM§©¤¤¤¨¦

.zFgkFd dAxd Fl Wi iM ,migikFOd©¦¦¦¥©§¥¨
oFWl WExiR ,'md lr oFWl mNMW'¤ª¨§©¥¥§

FWExiR dR did m`W ,'liaWA'¦§¦¤¦¨¨Ÿ¥
mrH dn ,WOn Ll xAcIW FrnWnM§©§¨¤§©¥§©¨©©©
aiIEgi okle ,eixg` `Ad 'mrd l`'¤¨¨©¨©£¨§¨¥§©
xnFlM ,'LliaWA' `Ed FWExiRW¤¥¦§¦§§©

:'LnFwnA'fi dxez ¦§§



zenyסד zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k iyiy meil inei xeriy

ß zah 'k iyiy mei ß

(çé)áLiå äLî Cìiå|Bì øîàiå Bðúç øúé-ìà ©¥̧¤¤¹©¨´¨¤¤¤́«Ÿ§À©³Ÿ¤Æ
äàøàå íéøöîa-øLà éçà-ìà äáeLàå àp äëìà¥´£¨À̈§¨¸¨Æ¤©©´£¤§¦§©½¦§¤§¤−

ì Cì äLîì Bøúé øîàiå íéiç íãBòä:íBìL ©«¨´©¦®©Ÿ̄¤¦§²§¤−¥¬§¨«
i"yx£B˙Á ¯˙È Ï‡ ·LiÂ∑ּברׁשּו ּכיֿאם מּמדין יזּוז (ׁשּלא לֹו נׁשּבע ׁשהרי רׁשּות, מכילּתא).לּטל תֹו. «»»∆∆∆…¿ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹ

וכּו' קיני יתרֹו, יתר, רעּואל, לֹו: היּו ׁשמֹות .וׁשבעה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָ

(èé)íéøöî áL Cì ïéãîa äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ§¦§½̈¥−ª´¦§¨®¦
:ELôð-úà íéL÷áîä íéLðàä-ìk eúî-ék¦¥̧Æ¨¨´£¨¦½©«§©§¦−¤©§¤«

i"yx£ÌÈL‡‰ Ïk e˙Ó Èk∑ מּנכסיהם ׁשּירדּו אּלא היּו, חּיים ואבירם. ּדתן הם? ּכּמת ,âמי חׁשּוב והעני ƒ≈»»¬»ƒְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
סד) .(נדרים

(ë)-ìò íákøiå åéða-úàå BzLà-úà äLî çwiå©¦©̧¤¹¤¦§´§¤¨À̈©©§¦¥Æ©
ähî-úà äLî çwiå íéøöî äöøà áLiå øîçä©«£½Ÿ©−̈¨©´§¨¦§¨®¦©¦©¬¤²¤©¥¬

:Bãéa íéäìûä̈«¡Ÿ¦−§¨«
i"yx£¯BÓÁ‰ ÏÚ∑ׁשחבׁש החמֹור הּוא הּמיחד. חמֹור ««¬ְֲֲֶַַַָָֻ

הּמׁשיח  מל ׁשעתיד והּוא יצחק, לעקדת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאברהם
ׁשּנאמר: עליו, ט)להּגלֹות חמֹור"(זכריה על ורֹוכב ."עני ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָ

'B‚Â ‰hÓ ˙‡ ‰LÓ ÁwiÂ ÌÈ¯ˆÓ ‰ˆ¯‡ ·LiÂ∑ «»»«¿»ƒ¿»ƒ«ƒ«…∆∆«≈¿
ּומאחר  מקּדם .ּבּמקרא ãמדקּדקים אין ְְְְְִִֵַָָָָֻֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr `l jxk zegiy ihewl)

חמֹור על ורֹוכב כ)עני ד, מן (רש"י מעּתיק מּדּוע לדּיק, יׁש ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָ
לּטֹול  רצה לא מׁשה ּדהּנה לֹומר, ויׁש "עני". ּתבת ּגם ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹהּכתּוב
להׁשיב  ּוכדי חׁשּוב", אני מה אנכי, "מי ואמר לעצמֹו, ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֹֻּגדּלה
ּכלֹומר: הּמׁשיח. מל ׁשל חמֹורֹו הּקּב"ה לֹו הזמין ,ּכ ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָעל

ודוקא ּובּטּול, ענוה ּבֹו ׁשּיׁש מֹורה זֹו ּכטענה ּבחר מּׁשּום ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָ
ראּוי  זֹו מּדה ּבֹו ׁשּיׁש מי רק ׁשּכן, יׂשראל. את לגאל ה' ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבֹו
ׁשל  מלכּותֹו להׁשראת ּכלי ולהיֹות ה' ׁשליח להיֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָוכׁשר

"ענותן" היינּו "עני", ּתבת מביא לכן שם)הּקּב"ה. זכריה .(רש"י ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָ

(àë)ì Ezëìa äLî-ìà ýåýé øîàiåäîéøöî áeL ©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼§¤§§Æ¨´¦§©½§¨
éðôì íúéNòå Eãéá ézîN-øLà íéúônä-ìk äàø§¥À¨©«Ÿ§¦Æ£¤©´§¦§¨¤½©«£¦−̈¦§¥´

lLé àìå Baì-úà ÷fçà éðàå äòøô:íòä-úà ç ©§®Ÿ©«£¦Æ£©¥´¤¦½§¬Ÿ§©©−¤¨¨«

Ó‡Â¯יח  È‰eÓÁ ¯˙È ˙ÂÏ ·˙Â ‰LÓ ÏÊ‡Â«¬«…∆¿»¿»∆∆¬ƒ«¬«
ÌÈ¯ˆÓ· Èc ÈÁ‡ ˙ÂÏ ·e˙È‡Â ÔÚk ÏÈÊÈ‡ dÏ≈≈≈¿«¿≈¿»««ƒ¿ƒ¿«ƒ
‰LÓÏ B¯˙È ¯Ó‡Â ÔÈÓi˜ ÔÚk „Ú‰ ÈÊÁ‡Â¿∆¡≈««¿««»ƒ«¬«ƒ¿¿…∆

:ÌÏLÏ ÏÈÊ‡¡≈ƒ¿»

ÌÈ¯ˆÓÏיט  ·ez ÏÈÊ‡ ÔÈ„Óa ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿ƒ¿»¡≈¿ƒ¿»ƒ
:CÏË˜ÓÏ BÚ·c ‡i¯·b Ïk e˙ÈÓ È¯‡¬≈ƒ»À¿«»ƒ¿¿ƒ¿¿»

Ôep·k¯‡Âכ  È‰Ba ˙ÈÂ d˙z‡ ˙È ‰LÓ ¯·„e¿«…∆»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿«¿¿ƒ
·ÈÒe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ï ·˙Â ‡¯ÓÁ ÏÚ«¬»»¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÔÓ ÔÈq d· e„È·Ú˙‡c ‡¯ËeÁ ˙È ‰LÓ…∆»¿»¿ƒ¿¬ƒ≈ƒƒƒ

:d„Èa ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ≈

ÌÈ¯ˆÓÏכא  ·ezÓÏ CÎ‰Óa ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
Ôep„aÚ˙Â C„È· È˙ÈÂLc ‡i˙ÙBÓ Ïk ÈÊÁ¬≈»¿«»ƒ«ƒƒƒ»¿«¿¿ƒ
‡ÏÂ daÏ ˙È ÛÈ˜˙‡ ‡‡Â ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…«¬»«¿≈»ƒ≈¿»

:‡nÚ ˙È ÁlLÈ¿««»«»

minkg izty

(hi)âmzd opixn`C aB lr s`e§©©©§¨§¦©¨¨
`nEqe ipr ,znM oiaEWg drAx`C§©§¨¨£¦§¥¨¦§¨
i`Ce `kd ,mipA Fl oi`W inE rxFvnE§¨¦¤¥¨¦¨¨©©
,E`nqPW xnFl oi`C ,xn`w zFIprA©£¦¨¨©§¥©¤¦§§
ipird' gxw lW FYwElgnA aizM `dC§¨§¦§©£§¤Ÿ©©¥¥
xninl `Mile .'xTpY mdd miWp`d̈£¨¦¨¥§©¥§¥¨§¥©
axwA' aizM `dC ,mirxFvn EidW iOp©¦¤¨§¨¦§¨§¦§¤¤
E`RxzPW xninl `Mile .'dpgOd©©£¤§¥¨§¥©¤¦§©§

ExfgW opixn` `dC ,dxFY oYnA§©©¨§¨¨§¦©¤¨§
xninl `Mile .lbrd dUrnA onEnl§¨§©£¥¨¥¤§¥¨§¥©
iM' xn` mipA mdl Eid `NW mEXn¦¤Ÿ¨¨¤¨¦¨©¦
df ipRn Fl xn` ikid oM m`C ,'Ezn¥§¦¥¥¦¨©¦§¥¤
mdl Eid `NW ipRn ike ,'dnixvn aEW'¦§©§¨§¦¦§¥¤Ÿ¨¨¤
mirnWp mdixaC Eid `l mipÄ¦Ÿ¨¦§¥¤¦§¨¦
`N` ,drxR l` FpiWldl zEklOl©©§§©§¦¤©§Ÿ¤¨
Eid `l mdiqkPn EcxIW ipRn i`Ce©©¦§¥¤¨§¦¦§¥¤Ÿ¨

EpiAx WxiR KM .mirnWp mdixaC¦§¥¤¦§¨¦¨¥¥©¥
sC `nw wxtA mixcp zkQnA miQp¦¦§©¤¤§¨¦§¤¤©

:'fk dxez

(k)ãdid 'dHn z` dWn gTIe' `dC§¨©¦©¤¤©¥¨¨
z` dWn gTIe' mcw dNgYA aFYkl Fl¦§©§¦¨Ÿ¤©¦©¤¤
dHOd gwl mixvnA `l ixdW ,'FYW ¦̀§¤£¥Ÿ§¦§©¦¨©©©¤

:oicnA `N``k dxez ¤¨§¦§¨



סה zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k iyiy meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â ‰ÓÈ¯ˆÓ ·eLÏ EzÎÏa∑ ׁשעלֿמנת ּדע, ¿∆¿¿»ƒ¿«¿»¿ְֶַַָ

מֹופתי  ּכל לעׂשֹות ּבׁשליחּותי ּגּבֹור ׁשּתהא ,ּתל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָּכן
מּמּנּו ּתירא ולא ּפרעה ·E„È.לפני ÈzÓN ¯L‡∑ ְְְִִִֵֶַָֹֹ¬∆«¿ƒ¿»∆

לא  ׁשהרי למעלה, האמּורֹות אֹותֹות ׁשלׁשה על ְְְֲֲֵֶַַָָָֹֹֹלא
ׁשּיאמינּו יׂשראל, לפני אּלא לעׂשֹותם, צּוה ּפרעה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלפני

ׁשאני  מֹופתים אּלא לפניו. ׁשעׂשאם מצינּו ולא ְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָָֹלֹו,
ּכמֹו: ּבמצרים, ּביד לׂשּום ז)עתיד ידּבר (שמות "ּכי ְְְְְְִִִִֵַַָָָ

"אׁשר  ּכתיב אׁשר על ּתתמּה ואל וגֹו'". ּפרעה ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַֹאליכם
ׂשמּתים  ּכבר עּמֹו, ּכׁשּתדּבר מׁשמעֹו, ׁשּכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׂשמּתי",

ּביד. ְְָ

(áë)éøëá éða ýåýé øîà äk äòøt-ìà zøîàå§¨«©§−̈¤©§®ŸµŸ¨©´§Ÿ̈½§¦¬§Ÿ¦−
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£‰Ú¯t Ï‡ z¯Ó‡Â∑ וימאן חזק ׁשּלּבֹו ּכׁשּתׁשמע ¿»«¿»∆«¿…ְְִִִֵֶֶַָָָ
ּכן  לֹו אמר ·È¯BÎ.לׁשלח, Èa∑:ּכמֹו ּגדּלה, לׁשֹון ְֱֵֵַַֹ¿ƒ¿ƒְְְָֻ

פט) ּומדרׁשֹו:(תהלים ּפׁשּוטֹו. זהּו אּתנהּו", ּבכֹור אני ְְְְִִֵֶֶַָָ"אף

הּבכֹורה  מכירת על הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא חתם ְְִַַַַַָָָָָּכאן
מעׂשו  יעקב .ׁשּלקח ֲֵֵֶַַָָֹ

(âë)éìà øîàåïàîzå éðãáòéå éða-úà çlL E ¨«Ÿ©´¥¤À©©³¤§¦Æ§©©́§¥½¦©§¨¥−
ìða-úà âøä éëðà äpä BçlL:Eøëa E §©§®¦¥Æ¨«Ÿ¦´Ÿ¥½¤¦§−§Ÿ¤«

i"yx£EÈÏ‡ ¯Ó‡Â∑ מקֹום ׁשל ‡˙.ּבׁשליחּותֹו ÁlL »…«≈∆ְִִֶָ««∆
'B‚Â ‚¯‰ ÈÎ‡ ‰p‰ .'B‚Â Èa∑,אחרֹונה מּכה היא ¿ƒ¿ƒ≈»…ƒ…≈¿ֲִַַָָ

הּוא  וזה קׁשה. ׁשהיא מּפני ּתחּלה, התרהּו ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָּובּה
ּבאּיֹוב: לו)ׁשּנאמר לפיכ:(איוב ּבכחֹו", יׂשּגיב אל "הן ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָֹ

מחברֹו להּנקם המבּקׁש ּבׂשרֿודם מֹורה". ּכמהּו ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ"מי

הּקדֹוׁשֿ אבל הּצלה, יבּקׁש ׁשּלא ּדבריו, את ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמעלים
מּידֹו, להּמלט יכלת ואין ּבכחֹו יׂשּגיב ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֹּברּוֿהּוא
ּבֹו ּומתרה מֹורהּו הּוא לפיכ אליו, ּבׁשּובֹו ְְְִִִֵֵֶַָָּכיֿאם

.לׁשּוב  ָ

(ãë):Búéîä Lwáéå ýåýé eäLbôiå ïBìna Cøcá éäéå©§¦¬©¤−¤©¨®©¦§§¥´§Ÿ̈½©§©¥−£¦«

i"yx£ÔBÏna C¯c· È‰ÈÂä∑ מׁשה.B˙ÈÓ‰ Lw·ÈÂ∑ «¿ƒ«∆∆«»ֶֹ«¿«≈¬ƒ
ׁשּנתרּׁשל  ועל ּבנֹו, אליעזר את מל ׁשּלא לפי ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹלמׁשה,
חסֿוׁשלֹום, יֹוסי: רּבי אמר ּתניא, מיתה. ענׁש ְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָֹנענׁש
סּכנה  – לּדר ואצא אמּול אמר: אּלא נתרּׁשל, ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלא
ׁשלׁשה  ואׁשהה אמּול ימים, ׁשלׁשה עד לּתינֹוק ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֹהיא

מצרים", ׁשּוב ל" צּוני: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא – ְִִִִִֵַָָָָָימים
ׁשּנתעּסק  לפי מיתה? נענׁש מה ּתחּלה åּומּפני ּבּמלֹון ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

לא) דף נדרים ּובֹולעֹו(במסכת נחׁש ּכמין נעׂשה הּמלא והיה .ְְְְֲִֶַַַָָָָָ
אֹותֹו ועד מרגליו ּובֹולעֹו וחֹוזר ירכיו, ועד ְְְְְְֵֵֵֵַַַָָֹמראׁשֹו

צּפֹורה  הבינה הּוא æמקֹום. הּמילה .ׁשּבׁשביל ְִִִִִֵֶַָָָָ

(äë)òbzå dða úìøò-úà úøëzå øö äøtö çwzå©¦©̧¦Ÿ̈¹ÀŸ©¦§ŸÆ¤¨§©´§½̈©©©−
:éì äzà íéîc-ïúç ék øîàzå åéìâøì§©§¨®©¾Ÿ¤¦¯£©¨¦²©−̈¦«

i"yx£ÂÈÏ‚¯Ï ÚbzÂ∑ מׁשה ׁשל רגליו לפני .הׁשליכּתּו «««¿«¿»ְְְִִִֵֶֶַַָֹ
¯Ó‡zÂ∑ּבנּה ÈÏ.על ‰z‡ ÌÈÓc Ô˙Á Èk∑ אּתה «…∆ְַָƒ¬«»ƒ«»ƒַָ

הֹורג  – עלי נרצח ׁשּלי החתן להיֹות ּגֹורם ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָהיית
לי  אּתה .איׁשי ִִִַָ

È¯aכב  ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k ‰Ú¯t ˙ÂÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿»«¿…ƒ¿«¬«¿»¿ƒ
:Ï‡¯NÈ È¯Îe·¿ƒƒ¿»≈

˜„ÈÓכג  ÁÏÙÈÂ È¯a ˙È ÁlL CÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ»««»¿ƒ¿ƒ¿«√»«
˙È ÏÈË˜ ‡‡ ‡‰ d˙eÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡Â¿ƒ»ƒ«¿¿«»≈»¬»»ƒ»

:C¯Îea C¯a¿»¿»

daכד  Ú¯ÚÂ ‡˙·Ó ˙È·a ‡Á¯‡· ‰Â‰Â«¬»¿»¿»¿≈¿»»«¬«≈
:dÏË˜ÓÏ ‡Ú·e ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿¬»«¿»¿»¿ƒ¿¿≈

Ï¯Ú˙כה  ˙È ˙¯Ê‚e ‡¯Ë ‰¯Btˆ ˙·ÈÒe¿≈«ƒ»ƒ»»¿»«»»¿«
‡Ó„· È¯‡ ˙¯Ó‡Â È‰BÓ„˜Ï ˙·È¯˜e d¯a¿«¿ƒ«»√»ƒ«¬∆∆¬≈ƒ¿»
:‡Ï ‡˙Á ·‰È˙‡ ÔÈ„‰ ‡zÏ‰Ó„ƒ¿À¿»»≈ƒ¿¿≈«¿»»»

minkg izty

(ck)ä'idie' WExiR oi`W ,xnFl FpFvx§©¤¥¥©§¦
idie' ,'ltxn` iniA idie' FnM `kdC§¨¨§©§¦¦¥©§¨¤©§¦
lr `le oiprd lr dxFOd ,'`vi WnXd©¤¤¨¨©¤©¨¦§¨§Ÿ©
,''d EdWBtIe' ikd xzA aizkCn ,mXd©¥¦¦§¦¨©¨¦©¦§§¥
inl aEzMd WxiR `l dOl oM m`e§¦¥¨¨Ÿ¥¥©¨§¦
:dWO` i`w 'idie' KgxM lr `N` ,WbR̈©¤¨©¨§¨©§¦¨¥©¤

åKxCA did oiicr `de xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨£©¦¨¨©¤¤

KxCA Klil dpMq oiicr `Mi`e§¦¨£©¦©¨¨¥¥©¤¤
xnFl Wie ,Wprp dn ipRnE mixvnl§¦§©¦¦§¥¨¤¡©§¥©
did FA eiWkr dWn ol didW oFlnC§¨¤¨¨¨¤©§¨¨¨
KxcaE ,mFi Kldn wx mixvnl aFxẅ§¦§©¦©©£©§¤¤
dpMqe wfp mEW didi `l dfM xvẅ¨¨¤Ÿ¦§¤¥¤§©¨¨

:m"`x .wFpiYlæK`id ok `l m`C ©¦§¥§¦Ÿ¥¥¨
.did dliOd xaC lrW dxFRv dpiad¥¦¨¦¨¤©§©©¦¨¨¨

Dl xn` `nlC zFWwdl oi` la £̀¨¥§©§¦§¨¨©¨
dvFx did dliOd xaC lrW `icdA§¤§¨¤©§©©¦¨¨¨¤
f`' aizM KEnqaC xnFl Wi ,Fzindl©£¦¥©¦§¨§¦¨
f`C rnWn ,'zFlEOl minC ozg dxn`̈§¨£©¨¦©©§©§¨
`l eiWkr cr la` ,dpiad¥¦¨£¨©©§¨Ÿ

:dpiaddk dxez ¥¦¨
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(åë)ô :úìenì íéîc ïúç äøîà æà epnî óøiå©¦−¤¦¤®¨µ¨«§½̈£©¬¨¦−©«Ÿ

i"yx£Û¯iÂ∑מּמּנּו הּמלא.Ê‡∑ הבינהç הּמילה ׁשעל «ƒ∆ְִֶַַָ»ִִֵֶַַָָ
להרגֹו ÏenÏ˙.ּבא ÌÈÓc Ô˙Á ‰¯Ó‡∑ היה חתני ְְָָ»¿»¬«»ƒ«…ֲִָָָ

לעיל  ּבלׁשֹונֹו: רׁש"י (ׁשּנה הּמילה. ּדבר על ְְְְִִִִִֵַַַַָָָנרצח
"אז  ּזה: מה לרׁש"י ּדקׁשה ּגֹורם, היית אּתה ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכתב
"חתן  אמרה לעיל ּגם והלא ּדמים", חתן ְְְֲֲֲִֵַַַַָָָָָֹאמרה
חטא  ּגֹורם, וזה ּדזה סברה מּתחּלה אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָּדמים"?
"וּירף" ּכׁשראתה: ,ּכ אחר אחר. וחטא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמילה

ּובזה  ּבא, לבד הּמילה ּדבר ּדעל הבינה אז ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָלגמרי,
ּבחתן  אּונקלֹוס ּבתרּגּום הלׁשֹון ׁשּנּוי ּכן ּגם ְְְְְֲִֵַַַַַָָֹמתרץ

לי) נראה ּכן ודֹוק. הּמּולֹות.∑ÏenÏ˙.ּדמים, ּדבר על ְְִִִֵָָ«…ְַַַ
ּכמֹו: 'על', ּבלׁשֹון מׁשּמׁשת והּלּמ"ד הּוא, ּדבר ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָׁשם

יד) ּתרּגם:(שמות ואּונקלֹוס יׂשראל". לבני ּפרעה ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָֹ"ואמר
ּדם "ּדמים", .הּמילה èעל ִִַַַָָ

(æë)ýé øîàiåäLî úàø÷ì Cì ïøäà-ìà ýå ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ¥²¦§©¬¤−
:Bì-÷Miå íéäìûä øäa eäLbôiå Cìiå äøaãnä©¦§¨®¨©¥À¤©¦§§¥²§©¬¨«¡Ÿ¦−©¦©«

(çë)øLà ýåýé éøác-ìk úà ïøäàì äLî ãbiå©©¥³¤Æ§©´£½Ÿ¥²¨¦§¥¬§Ÿ̈−£¤´
:eäeö øLà úúàä-ìk úàå BçìL§¨®§¥¬¨¨«Ÿ−Ÿ£¤¬¦¨«

(èë)éða éð÷æ-ìk-úà eôñàiå ïøäàå äLî Cìiå©¥¬¤¤−§©«£®Ÿ©©´©§½¤¨¦§¥−§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

(ì)ýåýé øac-øLà íéøácä-ìk úà ïøäà øaãéå©§©¥´©«£½Ÿ¥µ¨©§¨¦½£¤¦¤¬§Ÿ̈−
:íòä éðéòì úúàä Nòiå äLî-ìà¤¤®©©¬©¨«Ÿ−Ÿ§¥¥¬¨¨«

(àì)éða-úà ýåýé ã÷ô-ék eòîLiå íòä ïîàiå©©«£¥−¨¨®©¦§§¿¦«¨©̧§Ÿ̈¹¤§¥´
:eåçzLiå eãwiå íéðò-úà äàø éëå ìàøNé¦§¨¥À§¦³¨¨Æ¤¨§½̈©¦§−©¦§©«£«

ß zah `"k ycew zay ß

ä(à)äòøt-ìà eøîàiå ïøäàå äLî eàa øçàå§©©À¨µ¤´§©«£½Ÿ©«Ÿ§−¤©§®Ÿ
ebçéå énò-úà çlL ìàøNé éýìà ýåýé øîà-äk«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½©©Æ¤©¦½§¨¬Ÿ

:øaãna éì¦−©¦§¨«
i"yx£Ô¯‰‡Â ‰LÓ e‡a ¯Á‡Â'B‚Â∑ הּזקנים אבל ¿««»…∆¿«¬…¿ְֲִֵַָ

ׁשּנׁשמטּו עד ואהרן, מׁשה מאחר אחד אחד ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹנׁשמטּו
ללכת ׁשּיראּו לפי לפלטין, ׁשהּגיעּו קדם (שמות ּכּלם, ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹֻ

לא רבה) והם לבּדֹו מׁשה "ונּגׁש להם: נפרע ּובסיני .ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֹ
לאחֹוריהם éיּגׁשּו" החזירם –. ֱֲִִֵֶֶַָָ

„Ó‡כו  ÈÏel‡ ˙¯Ó‡ ÔÎa dpÓ ÁÂ¿»ƒ≈¿≈¬∆∆ƒ≈¿»
:ÏBË˜ ‡˙Á ·iÁ˙‡ ÔÈ„‰ ‡zÏ‰Ó„ƒ¿À¿»»≈ƒ¿«««¿»¿

LÓ‰כז  ˙eÓc˜Ï ÏÈÊ‡ Ô¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…¡≈¿«»…∆
ÈÏ‚˙‡c ‡¯eËa dÚ¯ÚÂ ÏÊ‡Â ‡¯a„ÓÏ¿«¿¿»«¬«¿«¿≈¿»¿ƒ¿¿ƒ

:dÏ ˜Le ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ¬ƒ¿»»«¿»¿«≈

„ÈÈכח  ‡iÓb˙t Ïk ˙È Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ÈeÁÂ¿«ƒ…∆¿«¬…»»ƒ¿»«»«¿»
:d„wÙ Èc ‡i˙‡ Ïk ˙ÈÂ dÁlL Ècƒ«¿≈¿»»»«»ƒ«¿≈

Èaכט  È·Ò Ïk ˙È eLÎe Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÊ‡Â«¬«…∆¿«¬…¿»»»»≈¿≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÈÈל  ÏÈÏÓ Èc ‡iÓb˙t Ïk ˙È Ô¯‰‡ ÏÈlÓe«ƒ«¬…»»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»
:‡nÚ ÈÈÚÏ ‡i˙‡ „·ÚÂ ‰LÓ ÌÚƒ…∆«¬«»«»¿≈≈«»

Èaלא  ˙È ÈÈ ¯ÈÎ„ È¯‡ eÚÓLe ‡nÚ ÔÓÈ‰Â¿≈ƒ«»¿»¬≈¿ƒ¿»»¿≈
ÔB‰„eaÚL ˙È È‰BÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬≈¡ƒ√»ƒ»ƒ¿¿

:e„È‚Òe eÚ¯Îe¿»¿ƒ

Ú¯ÙÏ‰א  e¯Ó‡Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ elÚ Ôk ¯˙·e»«≈«…∆¿«¬…«¬»¿«¿…
ÈnÚ ˙È ÁlL Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»¡»»¿ƒ¿»≈««»«ƒ

:‡¯a„Óa ÈÓ„˜ ÔebÁÈÂƒ«√»«¿«¿¿»

minkg izty

(ek)çWxiR lirl `de ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨§¥¥¥
'eke 'eikxi cre FW`xn FrlaE' i"Wx©¦§¨¥Ÿ§©§¥¨
dliOd liaWAW dxFRv dpiad' cr©¥¦¨¦¨¤¦§¦©¦¨
EPOn sxdW liaWA WxiR o`ke ,'`Ä§¨¥¥¦§¦¤¥¥¦¤

:`iWEwA xaCd giPd m"`x oke .dYr©¨§¥§¥¦¦©©¨¨§§¨
èdxwn oFWl i"Wx WExiR itl la £̀¨§¦¥©¦§¦§¥

:dgivx oFWlE `Ed zenfk dxez ¨¤§§¦¨
d(`)érnWn `kdnC ,DnY m"`x§¥¨©§¥¨¨©§©

mipwG` 'EWBi `l mde'C `xw i`dC§©§¨¦§¥Ÿ¦¨©§¥¦
ixdW ,zn` df oi`e ,i`w EdiicEgl§©§¨¥§¥¤¡¤¤£¥
dY` 'd l` dlr' aizM DiPin lirl§¥¦¥§¦£¥¤©¨
ipwGn miraWe `Edia`e acp oxd`e§©£Ÿ¨¨©£¦§¦§¦¦¦§¥



סז zeny zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"k ycew zayl inei xeriy

(á)ì Bì÷a òîLà øLà ýåýé éî äòøt øîàiåçlL ©Ÿ́¤©§½Ÿ¦³§Ÿ̈Æ£¤´¤§©´§Ÿ½§©©−
ìàøNé-úà íâå ýåýé-úà ézòãé àì ìàøNé-úà¤¦§¨¥®³Ÿ¨©̧§¦Æ¤§Ÿ̈½§©¬¤¦§¨¥−

:çlLà àì¬Ÿ£©¥«©

(â)àp äëìð eðéìò àø÷ð íéøáòä éýìà eøîàiå©Ÿ́§½¡Ÿ¥¬¨«¦§¦−¦§¨´¨¥®¥´£¨¿̈
ìL Cøceðéýìà ýåýéì äçaæðå øaãna íéîé úL ¤Á¤Á§¸¤¨¦¹©¦§À̈§¦§§¨Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½

:áøçá Bà øáca eðòbôé-ït¤¦§¨¥½©¤−¤¬¤¨«¤
i"yx£eÚbÙÈ Ôt∑לֹו צריכים היּו יפּגע מקרה ּפן לׁשֹון זֹו, "ּפגיעה" לּמלכּות. ּכבֹוד ׁשחלקּו אּלא לֹו, מר ∆ƒ¿»≈ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הּוא  .מות ֶָ

(ã)ïøäàå äLî änì íéøöî Cìî íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¤´¤¦§©½¦¨µ¨¤´§©«£½Ÿ
:íëéúìáñì eëì åéNònî íòä-úà eòéøôz©§¦¬¤¨−̈¦©«£¨®§−§¦§«Ÿ¥¤«

i"yx£ÂÈNÚnÓ ÌÚ‰ ˙‡ eÚÈ¯Ùz∑ותרחיקּו ּתבּדילּו «¿ƒ∆»»ƒ«¬»ְְְִִַַ
לנּוח  ּוסבּורים לכם ׁשּׁשֹומעין מּמלאכּתם, מן ëאֹותם ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ

וכן ד)הּמלאכה. ּבֹו",(משלי ּתעבר אל – "ּפרעהּו ְְְֲֵֵַַַָָָֹ
וכן: א)רחקהּו. ּכלֿעצתי",(שם לב)"וּתפרעּו "ּכי (שמות ְְְֲֲִִִֵֵַַָָ

ונתעב  נרחק הּוא", ÌÎÈ˙Ï·ÒÏ.פרּוע eÎÏ∑לכּו ְְְִִַָָָ¿¿ƒ¿…≈∆ְ
מלאכת  אבל ּבבּתיכם, לעׂשֹות לכם ׁשּיׁש ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָלמלאכּתכם
ותדע  לוי, ׁשל ׁשבטֹו על היתה לא מצרים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹׁשעּבּוד
ּברׁשּות  ׁשּלא ּובאים יֹוצאים ואהרן מׁשה ׁשהרי ,ל. ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 92 cenr fh wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

!drxR zprh - "iYlSd iWtp z` ip`"£¦¤©§¦¦©§¦©£©©§Ÿ

לסבלֹותיכם" לכּו . . מצרים מל אליהם "וּיאמר הּפסּוק ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹעל
ד) לעׂשֹות (ה, לכם ׁשּיׁש למלאכּתכם "לכ ּו רׁש"י ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָּפרׁש

ׁשבטֹו על היתה לא מצרים ׁשעּבּוד מלאכת אבל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבבּתיכם,
להיֹות  עם ּבכל ׁש"מנהג ּדמּכיון הרמּב"ן ּומבאר לוי". ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשל
לוי  ׁשבט ּפרעה להם הניח לכן ּתֹורתם, מֹורי חכמים ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלהם

וזקניהם". חכמיהם ְְְִֵֵֶֶֶַָׁשהיּו
לסבלֹותיכם" "לכּו ּפרעה ׁשּכׁשאמר נמצא, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹועל־ּפי־זה
להם  ׁשּמּוטב לֹומר התּכּון ּבּבית, להם ׁשהיה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָולמלאכּתם
להֹוציא  לנּסֹות להם ואין הּתֹורה, ּבלּמּוד ּבעצמם ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָלעסֹוק

מּמצרים. יׂשראל ּבני ְְְִִִִֵֵֶַָאת
ׁשמעּו לא ואהרן מׁשה ּומּנגד, ּפרעה. ׁשל ּדעּתֹו היתה זֹו ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹא
יׂשראל  ּבני את להֹוציא ּבפעּלֹותיהם המׁשיכּו אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻאליו,
הי  אחד, רגע עֹוד מתמהמהים היּו ואם מצרים, ּומארץ ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

עכשיו עד ּבמצרים נׁשארים הגדה חס־וׁשלֹום האריז"ל (סידור ְְְְְִִִִַַַַָָָ
ובכ"מ) זו, מצה פירוש פסח, .של

האדם: ּבעבֹודת הֹוראה ֲִֶַַָָָָָּומּזה
יהּודים  ׁשּיׁשנם לי אכּפת מה לחׁשב, לאדם אפׁשר ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹהיה
הרׁשע  ּפרעה את עֹובדים ,יתּבר הּבֹורא את לעבד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּבמקֹום
את  "אני הרי רחמנא־ליצלן, ּומצֹות ּתֹורה מקּימים ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָואינם
ּומה  עצּומה, ּביגיעה הּתֹורה ּבלּמּוד הּנני עֹוסק הּצלּתי", ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָנפׁשי
והּמצֹות. הּתֹורה לחּיי יׂשראל מּבני אחד עֹוד ּבקר ּוב לעסק ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלי
מל "ּפרעה העלה ּכבר זֹו ׁשּסברא ההֹוראה ּבאה זה ְְְְֱֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹועל
ואהרן  למׁשה הֹורה הּקּב"ה הּמלכים מלכי מל א ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹמצרים",
את  לגאל ׁשּביכלּתם ּכל לעׂשֹות אּלא אליו, ׁשמע ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלבלּתי
ּולקרבם  ּפרעה, מעבֹודת אֹותם להּציל מּמצרים, יׂשראל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹּבני

ה'. ֲַַלעבֹודת

Ècב  ÈÏ ÈÏb˙‡ ‡Ï ÈÈ„ ‡ÓL ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿»«¿»»ƒ¿¿ƒƒƒ
‡Ï Ï‡¯NÈ ˙È ‡ÁlLÏ d¯ÓÓÏ Ïa˜‡¬«≈¿≈¿≈¿«»»»ƒ¿»≈»
‡Ï Ï‡¯NÈ ˙È Û‡Â ÈÈ„ ‡ÓL ÈÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒƒ¿»«¿»¿«»ƒ¿»≈»

:ÁlL‡¬«»

ÏÈÊג  ‡ÏÚ ÈÏb˙‡ È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ e¯Ó‡Â«¬»¡»»ƒ»≈ƒ¿¿ƒ¬»»≈≈
Áa„e ‡¯a„Óa ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó ÔÚk¿««¬«¿»»ƒ¿«¿¿»¿««
B‡ ‡˙BÓa ‡pÚ¯ÚÈ ‡ÓÏc ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»»ƒ¿»¿«¿ƒ»»¿»

:ÏBË˜·ƒ¿

LÓ‰ד  ‡ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»…∆
eÏÈÊ‡ ÔB‰„·BÚÓ ‡nÚ ˙È ÔeÏh·z Ô¯‰‡Â¿«¬…¿«¿»«»≈»≈¡ƒ

:ÔBÎÁÏÙÏ¿»¿«¿
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mrde ,Fnvrl dSign oxd`e Lnvrl§©§§§©£Ÿ§¦¨§©§§¨¨
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(ä)ízaLäå õøàä íò äzò íéaø-ïä äòøt øîàiå©Ÿ́¤©§½Ÿ¥«©¦¬©−̈©´¨¨®¤§¦§©¤¬
:íúìáqî íúàŸ−̈¦¦§Ÿ¨«

i"yx£ı¯‡‰ ÌÚ ‰zÚ ÌÈa¯ Ô‰∑ ּגדֹול הפסד מּסבלתם, א ֹותם מׁשּביתים ואּתם עליהם, מּטלת ׁשהעבֹודה ≈«ƒ«»«»»∆ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
זה  .הּוא ֶ

(å)íòa íéNâpä-úà àeää íBia äòøt åöéå©§©¬©§−Ÿ©´©®¤©«Ÿ§¦´¨½̈
:øîàì åéøèL-úàå§¤«Ÿ§−̈¥«Ÿ

i"yx£ÌÈN‚p‰∑ יׂשראלים היּו והּׁשֹוטרים היּו, ממּנה .ìמצרּיים והּׁשֹוטר, ׁשֹוטרים. ּכּמה על ממּנה הּנֹוגׂש, «…¿ƒְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻ
הּמלאכה  ּבעֹוׂשי .לרּדֹות ְְְִֵַָָ

(æ)ìBîúk íéðálä ïaìì íòì ïáz úúì ïeôñàú àì́Ÿ«Ÿ¦º¨¥̧¤¯¤¨¨²¦§¬Ÿ©§¥¦−¦§´
ìL:ïáz íäì eLL÷å eëìé íä íL ¦§®Ÿ¥µ¥«§½§«§¬¨¤−¤«¤

i"yx£Ô·z∑ הּטיט עם אֹותֹו ּגֹובלין היּו .אשטובל"א, ∆∆ְִִִַָ
ÌÈ·Ï∑ ּומיּבׁשין מּטיט ׁשעֹוׂשים ּבלע"ז, טיוול"ש ¿≈ƒְְְִִִִֶַַַ

ּבכבׁשן  אֹותן ׁשּׂשֹורפין ויׁש ּבחּמה, ÏBÓ˙k.אֹותן ְְְְִִֵֶַַָָָָƒ¿

ÌLÏL∑ עֹוׂשים הייתם הּנה îּכאׁשר ∑eLL˜Â.עד ƒ¿…ֱֲִִֵֶֶַַָ¿…¿
.ולּקטּו ְְָ

(ç)ìBîz íéNò íä øLà íéðálä úðkúî-úàå§¤©§¸Ÿ¤©§¥¦¹£¤´¥ÁŸ¦̧§³
ìLíétøð-ék epnî eòøâú àì íäéìò eîéNz íL ¦§ŸÆ¨¦´£¥¤½¬Ÿ¦§§−¦¤®¦«¦§¦´

:eðéýìàì äçaæð äëìð øîàì íé÷òö íä ïk-ìò íä¥½©¥À¥³«Ÿ£¦Æ¥½Ÿ¥«§−̈¦§§¨¬¥«Ÿ¥«
i"yx£ÌÈ·l‰ ˙k˙Ó ˙‡Â∑ הּלבנים חׁשּבֹון סכּום ¿∆«¿…∆«¿≈ƒְְְִֵֶַ

להם, נּתן הּתבן ּכׁשהיה ליֹום, עֹוׂשה אחד ּכל ְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשהיה
ּתכּבד  למען עּתה, ּגם עליהם ּתׂשימּו סכּום ְְְֲִִֵֶַַַַַָָאֹותֹו

עליהם  ÌÈt¯.העבֹודה Èk∑לכ הם, העבֹודה מן ֲֲֵֶָָƒƒ¿ƒְֲִֵָָָ
וגֹו' נלכה לאמר: וצֹועקים הּבּטלה אל ּפֹונה .לּבם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

˙k˙Ó∑" את" עלילֹות", נתּכנּו "ולֹו לבנים", ותכן «¿…∆ְְְְְֲִִִֵֶֶֹ
הם  חׁשּבֹון לׁשֹון ּכּלן – המתּכן" ∑ÌÈt¯.הּכסף ְְְֵֶֶֶַַָָֻֻƒ¿ƒ

מּמּנה, נרּפים והם מהם ועזּובה ּבידם רפּויה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּמלאכה
ּבלע"ז  .רטריי"ש ְַַ

(è)-ìàå dá-eNòéå íéLðàä-ìò äãáòä ãaëz¦§©¯¨«£Ÿ̈²©¨«£¨¦−§©«£¨®§©
:ø÷L-éøáãa eòLé¦§−§¦§¥¨«¤

i"yx£¯˜L È¯·„a eÚLÈ Ï‡Â∑וידּברּו יהּגּו ואל ¿«ƒ¿¿ƒ¿≈»∆ְְְִֶַַ
ודֹומה  נזּבחה", נלכה "לאמר: רּוח, ּבדברי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹּתמיד
ולׁשנינה", "למׁשל תמיד". בחּקי "ואׁשעה ְְְְְְִִִֶֶָָָָָֻלֹו:

ואי  "ואׁשּתעי". "ויסּפר", ּו"לׁשֹועין". ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָמתרּגמינן
וגֹו' הבל אל ה' "וּיׁשע לׁשֹון "יׁשעּו" לֹומר ְְְְִִֶֶֶֶַַַָאפׁשר

ׁשעה" לא מנחתֹו ואל קין יׁשעּו",,ðואל "אל ּולפרׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

nÚ‡ה  ÔÚk ÔÈ‡ÈbÒ ‡‰ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…»«ƒƒ¿««»
:ÔB‰ÁÏtÓ ÔB‰˙È ÔeÏh·˙e ‡Ú¯‡„¿«¿»¿«¿»¿ƒ»¿»¿

ÔÈBËÏLו  ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‰Ú¯t „ÈwÙe«ƒ«¿…¿»«»ƒ¿ƒ
:¯ÓÈÓÏ È‰BÎ¯Ò ˙ÈÂ ‡nÚc¿«»¿»»¿ƒ¿≈»

ÈÓ¯ÓÏז  ‡ÓÚÏ ‡·z ÔzÈÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï»¿¿ƒ«ƒ¿»¿«»¿ƒ¿≈
ÔeÎ‰È Ôep‡ È‰BÓ˜cÓe ÈlÓzÓk ÔÈ·Ïƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒƒ¿»

:‡·z ÔB‰Ï Ôe·a‚ÈÂƒ«¿¿ƒ¿»

ÈlÓzÓח  ÔÈ„·Ú Ôep‡ Èc ‡i·Ï ÌBÎÒ ˙ÈÂ¿»¿¿≈«»ƒƒ»¿ƒƒ¿«≈
dÈÓ ÔeÚÓ˙ ‡Ï ÔB‰ÈÏÚ ÔepÓz È‰BÓ˜cÓeƒ¿»ƒ¿«¬≈»ƒ¿¿ƒ≈
¯ÓÈÓÏ ÔÈÁÂˆ Ôep‡ Ôk ÏÚ Ôep‡ ÔÈÏË· È¯‡¬≈«¿»ƒƒ«≈ƒ»¿ƒ¿≈«

:‡‰Ï‡ Ì„˜ Áa„ ÏÈÊ≈≈¿««√»¡»»»

daט  Ôe˜qÚ˙ÈÂ ‡i¯·b ÏÚ ‡ÁÏt Û˜zzƒ»«»¿»»«À¿«»¿ƒ¿«¿«
:ÔÈÏËa ÔÈÓb˙Ùa Ôe˜qÚ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ

minkg izty

(e)ìmixhFXd dOl ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨©§¦
dOle ,miUbFPd `le drxR l` miwrFv£¦¤©§Ÿ§Ÿ©§¦§¨¨

miMn mixhFXd Eid`le ¨©§¦ª¦§Ÿ
:miUbFPdf dxez ©§¦

(f)î'mFWlW lFnzM' `l ,xnFlM§©Ÿ¦§¦§
FnM 'lFnzM' WExiR didie ,calA¦§¨§¦§¤¥¦§§
Kixv did `le .'rcp `le Epgp` lFnY'§£©§§Ÿ¥©§Ÿ¨¨¨¦

xard onf lMW xg` ,'mFWlW' xnFl©¦§©©¤¨§©¤¨©
oFWl `Ed K` ,'lFnY' zNnA llkp `Ed¦§¨§¦©§©§
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(h)ðziW`xA zWxtA `de ,dWwe§¨¤§¨§¨¨©§¥¦

,'otIe' - 'lad l` 'd rWIe' lr WxiR¥¥©©¦©¤¤¤©¦¤
xnFl Wie .'xwW ixacA ErWi l`e' FnM§§©¦§§¦§¥¨¤§¥©

,'otIe' oFWl 'rWIe' ,mzd xn` KMW¤¨¨©¨¨©¦©§©¦¤
oi` 'xwW ixacA ErWi l`' ixdW¤£¥©¦§§¦§¥¨¤¥
FnM ,'EBdi l`' `N` ,'Epti l`' FWExiR¥©¦§¤¨©¤§§
o`n Epivn ikd ENt`e ,o`M gikFOW¤¦©¨©£¦¨¦¨¦©
'Epti l`' oFWl df mBW xaQW xn`C§¨©¤¨©¤©¤§©¦§

'eke[l"yxdn]:i dxez
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אל  יׁשעּו "ואל לכּתב: לֹו היה ׁשאםּֿכן, יפנּו, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹאל
ּכּלם: ּגזרת ּכן ּכי ׁשקר", "לדברי אֹו ׁשקר", ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּדברי

נז) עֹוׂשהּו",(ישעיה על האדם לא)"יׁשעה ׁשעּו(שם "ולא ְְִֵֶַָָָָֹ
יׂשראל", יז)עלֿקדֹוׁש הּמזּבחֹות",(שם אל יׁשעה "ולא ְְְְְְִִִֵֶֶַַָֹ

אבל  לאחריהם. סמּוכה ּבי"ת ׁשל ׁשּמּוׁש מצאתי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹולא
לׁשֹון  נֹופל ּבדבר, לדּבר ּכמתעּסק דּבּור, לׁשֹון ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָאחר

ּכגֹון: ּבי"ת, לג)ׁשּמּוׁש ּב",(יחזקאל יב)"הּנדּברים (במדבר ְְְִִִֵַָ
ּבמׁשה", ואהרן מרים ד)"וּתדּבר הּדבר (זכריה הּמלא" ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹ

יא)ּבי", ּבם",(דברים קיט)"לדּבר בעדתי",(תהלים "ואדּברה ְְְֲִֵֵֶַַַָָֹ
נדּברים  יהיּו אל ׁשקר", ּבדברי יׁשעּו "אל ּכאן: ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָאף

והבאי  ׁשוא .ּבדברי ְְְֲִֵַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - fenz c"k meiÎmeid)

ּבדברי  יׁשעּו ואל ּבּה ויעׂשּו האנׁשים על העבֹודה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָּתכּבד
ט)ׁשקר (ה, ֶָ

אמר: ה'צמח־צדק' ִֶֶֶַַַַָָהרּבי

ּבעניני  מהרּבי ּברכה ּבּקׁשת הּנה 'ּפנימי', ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָלחסיד
צרי ּכי גֹו'", יׁשעּו "ואל ּבבחינת היא – הּבֹורא ְְְֲִִִִִִֵַַַַָעבֹודת

ּבּה". ויעׂשּו האנׁשים על העבֹודה "ּתכּבד ְְְֲֲֲִִִַַַָָָָָלהיֹות

(é)øîàì íòä-ìà eøîàiå åéøèLå íòä éNâð eàöiå©¥̧§¹«Ÿ§¥³¨¨Æ§´Ÿ§½̈©«Ÿ§¬¤¨−̈¥®Ÿ
:ïáz íëì ïúð épðéà äòøt øîà äkµŸ¨©´©§½Ÿ¥¤²¦Ÿ¥¬¨¤−¤«¤

(àé)ék eàöîz øLàî ïáz íëì eç÷ eëì ízà©¤À§¸§³¨¤Æ¤½¤¥«£¤−¦§¨®¦´
:øác íëúãáòî òøâð ïéà¥¬¦§¨²¥«£«Ÿ©§¤−¨¨«

i"yx£Ô·z ÌÎÏ eÁ˜ eÎÏ Ìz‡∑ליל אּתם ñּוצריכים «∆¿¿»∆∆∆ְִִֵֵֶַ
Ú¯‚.ּבזריזּות  ÔÈ‡ Èk∑ לבנים סכּום מּכל ּדבר, ְִִƒ≈ƒ¿»ְְִִֵָָָ

מזּמן  לכם נּתן הּתבן ּבהיֹות ליֹום, עֹוׂשים ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַָָָֻׁשהייתם
הּמל .מּבית ִֵֶֶַ

(áé):ïázì L÷ LL÷ì íéøöî õøà-ìëa íòä õôiå©¨¬¤¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦§¥¬©−©¤«¤

i"yx£Ô·zÏ L˜ LL˜Ï∑ לקט ללקט אסיפה, לאסף ¿…≈««∆∆ְֱֲִִֶֶֶָֹֹ
הּטיט  ּתבן לצר.L˜∑ ׁשּדבר ׁשם על לּקּוט, לׁשֹון ְִֶֶֶַֹ«ְִֵֶַָָ

ּבׁשאר  קׁש קרּוי לקֹוׁשׁשֹו, וצרי הּוא ְְְְְִִִֵַַַָָָהּמתּפּזר
.מקֹומֹות  ְ

(âé)íBé-øác íëéNòî elk øîàì íéöà íéNâpäå§©«Ÿ§¦−¨¦´¥®Ÿ©³©«£¥¤Æ§©´
:ïázä úBéäa øLàk BîBéa§½©«£¤−¦«§¬©¤«¤

i"yx£ÌÈˆ‡ò∑ ּדֹוחקים.BÓBÈa ÌBÈ ¯·c∑ הּתבן ּבהיֹות עׂשיתם ּכאׁשר ּביֹומֹו, ּכּלּו יֹום ּכל ׁשל חׁשּבֹון »ƒֲִ¿«¿ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָ
.מּוכן! ָ

(ãé)éNâð íäìò eîN-øLà ìàøNé éða éøèL ekiå©ªÀ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½£¤¨´£¥¤½«Ÿ§¥¬
ìBîúk ïaìì íë÷ç íúélë àì òecî øîàì äòøô©§−Ÿ¥®Ÿ©¿©ŸÁ¦¦¤̧¨§¤³¦§ŸÆ¦§´

ìL:íBiä-íb ìBîz-íb íL ¦§½Ÿ©§−©©«
i"yx£Ï‡¯NÈ Èa È¯ËL ekiÂ∑ יׂשראלים הּׁשֹוטרים, «À…¿≈¿≈ƒ¿»≈ְְְִִִֵַ

מׁשלימין  ּוכׁשהיּו מּלדחקם, חבריהם על וחסים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהיּו,
מן  חסר והיה מצרּיים, ׁשהם לּנֹוגׂשים, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּלבנים

עֹוׂשי  את ּדחקּו ׁשּלא על אֹותם מלקין היּו ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹהּסכּום,
סנהדרין, להיֹות ׁשֹוטרים אֹותן זכּו לפיכ ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָהּמלאכה.
עליהם, והּוׂשם מׁשה על אׁשר הרּוח מן ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹונאצל

e¯Ó‡Âי  È‰BÎ¯ÒÂ ‡nÚ ÈBËÏL e˜Ùe¿»ƒ¿≈«»¿»¿ƒ«¬»
‡‡ ˙ÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡ Ô„k ¯ÓÈÓÏ ‡nÚÏ¿«»¿≈»ƒ¿«¬««¿…≈¬»

:‡·z ÔBÎÏ ·‰È»≈¿ƒ¿»

Ó‡˙¯יא  ‡·z ÔBÎÏ e·ÈÒ eÏÈÊ‡ Ôez‡«¡ƒƒ¿ƒ¿»≈¬«
ÔBÎÁÏtÓ ÚÓzÈ ‡Ï È¯‡ ÔeÁkL˙cƒ«¿¿¬≈»ƒƒ¿«ƒ»¿»¿

:ÌÚcÓƒ»«

„ÌÈ¯ˆÓיב  ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡nÚ ¯ca˙‡Â¿ƒ¿«««»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ
:‡·˙Ï ÈÏÈ‚ ‡·a‚Ï¿«»»ƒ≈¿ƒ¿»

‡eÓÈÏLיג  ¯ÓÈÓÏ ÔÈ˜Á„ ‡iBËÏLÂ¿ƒ¿«»»¬ƒ¿≈»«¿ƒ
Ôe˙ÈÂ‰„ ‡Ók dÓBÈa ÌBÈ Ìb˙t ÔBÎÈ„·BÚ»≈ƒ¿«¿≈¿»«¬ƒ

:‡·z ÔBÎÏ ·‰È˙‡ „k ÔÈ„·Ú»¿ƒ«ƒ¿¿≈¿ƒ¿»

ÔB‰ÈÏÚיד  e‡ÈpÓ Èc Ï‡¯NÈ Èa ÈÎ¯Ò B˜Ïe¿»¿≈¿≈ƒ¿»≈ƒ«ƒ¬≈
ÔezÓÏL‡ ‡Ï ÔÈ„ ‡Ó ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯Ù ÈBËÏLƒ¿≈«¿…¿≈»»≈»«¿∆¿
ÈlÓ˙‡Ók (ÔÈ·Ï) ÈÓ¯ÓÏ ÔBÎ˙¯Êb¿≈»¿¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«≈
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ Û‡ ÈlÓz Û‡ È‰BÓ˜cÓeƒ¿»ƒ«¿«≈«»≈

minkg izty

(`i)ñaEzMX dn i"Wxl dWwC§¨¤§©¦©¤¨
mrh zpizp Edn ,'rxbp oi` iM' eixg ©̀£¨¦¥¦§¨©§¦©©©
mdl Egwi mdW oeiM dAxC` ,dlrnN ©̀§©§¨©§©¨¥¨¤¥¦§¨¤

WxiR okl ,mzcFarn rxBi i`CeA oaY¤¤§©©¦¨©¥£¨¨¨¥¥¥
mikixv WExiR 'ebe 'Egw Ekl mY`'C§©¤§§¥§¦¦
ozFp `Ed df lre ,zEfixfA Klil mY ©̀¤¥¥¦§¦§©¤¥

:'ebe 'rxbp oi` iM' mrhai dxez ©©¦¥¦§¨
(bi)òFzF` WxtY `NW ,xnFl FpFvx§©¤Ÿ§¨¥

:zExidn oFWlci dxez §§¦



zenyע zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"k ycew zayl inei xeriy
יׂשראל", מּזקני איׁש ׁשבעים "אספהּֿלי ְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָׁשּנאמר:
זקני  הם ּכי ּבמצרים ׁשעׂשּו הּטֹובה ׁשּידעּת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמאֹותן

וׁשֹוטריו  Ï‡¯NÈ.העם Èa È¯ËL ekiÂ∑ׂשמּו אׁשר ְְָָָ«À…¿≈¿≈ƒ¿»≈ֲֶָ
אֹותם  ּפרעה עליהם ôנגׂשי מּדּוע :öלׁשֹוטרים "לאמר ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָֹֹֹ

להם: אֹומרים ׁשהיּו "וּיּכּו"? לּמה לא וגֹו'". "מּדּוע ְְִֶֶַַַָָָָֹֻ

ללּבן  עליכם הּקצּוב חק הּיֹום", ּגם ּתמֹול, ּגם ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹכּליתם
והּוא  אתמֹול? ׁשּלפני יֹום ׁשהּוא הּׁשליׁשי, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַּכתמֹול

להם  נּתן הּתבן ּבהיֹות וּיפעלּו,∑ekiÂ.היה לׁשֹון ְִִֶֶֶַָָָָ«Àְְֲַֻ
אחרים  מּיד הּנֹוגׂשים ÷הּכּו .הּכּום . ְֲִִִִֵַַֻ

(åè)äòøt-ìà e÷òöiå ìàøNé éða éøèL eàáiå©¨ÀŸ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦§£¬¤©§−Ÿ
éãáòì äë äNòú änì øîàì:E ¥®Ÿ¨¯¨©«£¤’−Ÿ©«£¨¤«

(æè)éãáòì ïzð ïéà ïázeNò eðì íéøîà íéðáìe E ¤À¤¥³¦¨Æ©«£¨¤½§¥¦²«Ÿ§¦¬−̈£®
éãáò äpäå:Enò úàèçå íékî E §¦¥¯£¨¤²ª¦−§¨¨¬©¤«

i"yx£eNÚ eÏ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈ·Ïe∑ אֹומרים הּנֹוגׂשים ¿≈ƒ¿ƒ»¬ְְִִַ
לבנים  לנּו הראׁשֹון øעׂשּו EnÚ.ּכּמנין ˙‡ËÁÂ∑ ְְֲִִִֵַָָָ¿»»«∆

ודבר  ּדבּוק, ׁשהּוא אֹומר הייתי ּפּתח, נקּוד היה ְִִִֵֶַָָָָָָָָאּלּו
הּוא  עּמ חטאת ׁשם .ùזה – קמץ ׁשהּוא עכׁשיו ְֵֶֶֶַַַַָָָ

על  חּטאת מביא זה ודבר ּפרּוׁשֹו: וכ הּוא, ְְִֵֵֶַַָָָָָָּדבר
עּמú,:ּכמֹו ,"לעּמ "וחטאת ּכתּוב א)ּכאּלּו (רות ְְְְִֶֶַַָָָ

וכן  לחם, לבית ּכמֹו ׁשהּוא לחם", ּבית ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹ"ּכבאנה
.הרּבה  ְֵַ

(æé)íéøîà ízà ïk-ìò íétøð ízà íétøð øîàiå©²Ÿ¤¦§¦¬©¤−¦§¦®©¥Æ©¤´«Ÿ§¦½
:ýåýéì äçaæð äëìð¥«§−̈¦§§¨¬©«Ÿ̈«

(çé)ïëúå íëì ïúpé-àì ïáúå eãáò eëì äzòå§©¨Æ§´¦§½§¤−¤«Ÿ¦¨¥´¨¤®§¬Ÿ¤
:eðzz íéðáì§¥¦−¦¥«

i"yx£ÌÈ·Ï ÔÎ˙Â∑:וכן הּלבנים, יב)חׁשּבֹון ב "וּיצּורּו(מלכים ּבענין: ׁשאמר ּכמֹו הּמנּוי, המתּכן", הּכסף "את ¿…∆¿≈ƒְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
הּכסף" את .וּימנּו ְִֶֶֶַַ

(èé)øîàì òøa íúà ìàøNé-éðá éøèL eàøiå©¦§º«Ÿ§¥¯§¥«¦§¨¥²Ÿ−̈§¨´¥®Ÿ
:BîBéa íBé-øác íëéðálî eòøâú-àì«Ÿ¦§§¬¦¦§¥¤−§©¬§«

i"yx£Ï‡¯NÈ È· È¯ËL e‡¯iÂ∑ הּנרּדים חבריהם את «ƒ¿…¿≈¿≈ƒ¿»≈ְְִִֵֶֶַַ
ידם  הּמֹוצאת ∑Ú¯a.על וצרה ּברעה אֹותם ראּו ַָָ¿»ְְֵַָָָָָָ

על  העבֹודה ּבהכּבידם תגרעּואֹותם, "לא לאמר: יהם ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹֹ
.וגֹו'" ְ

(˜„Ì)טו  eÁÂˆe Ï‡¯NÈ Èa ÈÎ¯Ò B˙‡Â«¬»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿»√»
:CÈ„·ÚÏ ÔÈ„k „aÚ˙ ‡ÓÏ ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿≈»¿»«¿≈¿≈¿«¿»

‡ÔÈ¯Óטז  ‡i·Ïe CÈc·ÚÏ ·‰È˙Ó ‡Ï ‡·zƒ¿»»ƒ¿¿≈¿«¿»¿≈«»»¿ƒ
ÔB‰ÈÏÚ ÔËÁÂ Ô˜Ï CÈc·Ú ‡‰Â e„È·Ú ‡Ï»»ƒƒ¿»«¿»»»¿»»¬≈

:CnÚ«»

‡Ôezיז  Ôk ÏÚ ÔÈÏËa Ôez‡ ÔÈÏËa ¯Ó‡Â«¬««¿»ƒ««¿»ƒ«≈«
:ÈÈ Ì„˜ Áa„ ÏÈÊ ÔÈ¯Ó‡»¿ƒ≈≈¿««√»¿»

ÔBÎÏיח  ·‰È˙È ‡Ï ‡·˙Â eÁÏÙ eÏÈÊ‡ ÔÚÎe¿«¡ƒ¿»¿ƒ¿»»ƒ¿¿≈¿
:Ôezz ‡i·Ï ÌBÎÒe¿¿≈«»ƒ¿

LÈ·aיט  ÔB‰˙È Ï‡¯NÈ È· ÈÎ¯Ò BÊÁÂ«¬»¿≈¿≈ƒ¿»≈»¿¿ƒ
ÌBÈ Ìb˙t ÔBÎÈ·lÓ ÔeÚÓ˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈»»ƒ¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«

:dÓBÈa¿≈

minkg izty

(ci)ôEnU xW`'C ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦©£¤¨
ixhFWC rnWn 'drxR iUbFp mdilr£¥¤§¥©§Ÿ©§©§§¥
,drxR iUbFp mdilr EnU l`xUi ipA§¥¦§¨¥¨£¥¤§¥©§Ÿ
mzF` EnU drxR iUbFpC WxiR okl̈¥¥¥§§¥©§Ÿ¨¨

:l`xUi lr mixhFWölMW ipRn §¦©¦§¨¥¦§¥¤¨
xEAC xg` mi`Ad 'dxin`'e 'xn`l'¥Ÿ©£¦¨©¨¦©©¦
,zEhxRd lr illMd xaCd xE`iA md¥¥©¨¨©§¨¦©©§¨
i` mbe ,oM Wxtl xWt` i` `kde§¨¨¦¤§¨§¨¥¥§©¦
,mixg`l xn`l o`M Wxtl xWt ¤̀§¨§¨¥¨¥Ÿ©£¥¦

EidW ,'EMIe' dOl Wxtl gxkEd§©§¨¥¨¨©ª¤¨
:'eke mixnF`÷'ebe 'EMIe' WxtnC `d §¦¨¦§¨¥©ª

,'EMIe dOl' lirl WxiRX dn xg ©̀©©¤¥¥§¥¨¨©ª
'mziNk `l rECn' lW mrHW ipRn¦§¥¤©©¤©©Ÿ¦¦¤
iM ,miUbFPd EpiidC ,miMOd mrh `Ed©©©©¦§©§©§¦¦
`NW ipRn `Ed mixhFXd EMdX dn©¤ª©§¦¦§¥¤Ÿ
KxvEd Kkitl ,mipal oFAll mTg ENM¦ª¨¦§§¥¦§¦¨§©
,ElrtIe oFWl 'EMIe' zNOW Wxtl§¨¥¤¦©©ª§©ª§£

'EMIe' dOl Fxn`aE ,mixg` cIn `EdW¤¦©£¥¦§¨§¨¨©ª
:mEMd dOl xn` EN`M `Edeh dxez §¦¨©¨¨¦

(fh)ølr Enrxzp dOl ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨¦§©£©
wgd on Ehrni ,mipaNd ziIUr£¦©©§¥¦§©£¦©Ÿ
ziIUr lr did oYnrxY `N` ,aEvTd©¨¤¨©§ª§¨¨¨©£¦©

:oFW`xd oipnù`hgd xnFl FpFvx ¦§¨¨¦§©©¥§
:miIxvn lW `Edúlr xnFl FpFvx ¤¦§¦¦§©©

:l`xUifi dxez ¦§¨¥



עי zeny zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"k ycew zayl inei xeriy

(ë)íúàø÷ì íéávð ïøäà-úàå äLî-úà eòbôiå©¦§§Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ¦¨¦−¦§¨¨®
:äòøt úàî íúàöa§¥−̈¥¥¬©§«Ÿ

i"yx£eÚbÙiÂ∑ מּיׂשראל ּדתן ,àאנׁשים ו"נּצבים", "נּצים" ּכל ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו וגֹו'". אהרן ואת מׁשה "את «ƒ¿¿ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
נּצבים" "יצאּו ּבהם: ׁשּנאמר היּו, .ואבירם ְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

(àë)øLà ètLéå íëéìò ýåýé àøé íäìà eøîàiå©«Ÿ§´£¥¤½¥¯¤§Ÿ̈²£¥¤−§¦§®Ÿ£¤¯
åéãáò éðéòáe äòøô éðéòa eðçéø-úà ízLàáä¦§©§¤´¤¥¥À§¥¥³©§ŸÆ§¥¥´£¨½̈

:eðâøäì íãéa áøç-úúì̈«¤¤¬¤§¨−̈§¨§¥«

(áë)äúòøä äîì éðãà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ
:éðzçìL äf änì äfä íòì̈¨´©¤½¨¬¨¤−§©§¨«¦

i"yx£‰f‰ ÌÚÏ ‰˙Ú¯‰ ‰ÓÏ∑ׁשּׁשלחּתני על אני קֹובל – ?ל אכּפת מה ּתאמר: רבה)ואם .(שמות »»¬≈…»»»«∆ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 39 'nr ,e jxk zegiy ihewl)

הּזה לעם הרעתה כב)לּמה (ה, ֲֵֶַָָָָָֹ
ּבאֹומרֹו חס־וׁשלֹום, ׁשמּיא ּכלּפי ּבטרּוניא ּבא לא רּבנּו ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹֹמׁשה

הּדבר. סּבת את להבין ּבּקׁש אּלא הרעתה", ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ"לּמה
ׁשהּקּב"ה  ּומּכיון חכמה. – היא מׁשה ׁשל ּובחינתֹו ּדרּגתֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּכי
צריכה  הּגאּולה ּכי הּסיק יׂשראל, ׁשל מֹוׁשיען להיֹות ּבֹו ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָּבחר
ׁשאלתֹו היתה ּכ מּׁשּום והגיֹונית. ׂשכלית ּבצּורה ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָלהיֹות

להבין  ּבּקׁש הּוא – ׁשליחּותֹו מּמּלּוי חלק הרעתה" ְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָֹ"לּמה
והּגיֹון. ּבׂשכל הּגאּולה ותהלי סדר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאת

אמרּת ואּתה אחרי, הרהרּו לא "האבֹות הקּב"ה: לֹו ְְְֲֲִַַַַַַָָָָָָָָֹאמר
הּבּטּול  מרּגׁש להיֹות צרי ּובחכמה ּבׂשכל ּגם הרעתה". ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֻלּמה
מקֹום  יׁש ּתמיד ולא הׂשכל, מן ׁשּלמעלה הּפׁשּוטה ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹוהאמּונה

וחקירֹות. ְֲִִֵַלׁשאלֹות

(âë)íòì òøä EîLa øaãì äòøt-ìà éúàa æàîe¥º̈¨³¦¤©§ŸÆ§©¥´¦§¤½¥©−¨¨´
:Enò-úà zìvä-àì ìväå äfä©¤®§©¥¬«Ÿ¦©−§¨¤©¤«

i"yx£Ú¯‰∑אבאׁש ותרּגּומֹו: עליהם. רעה הרּבה הּוא, הפעיל .לׁשֹון ≈«ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

å(à)øLà äàøú äzò äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨´¦§¤½£¤¬
ä÷æç ãéáe íçlLé ä÷æç ãéá ék äòøôì äNòà¤«¡¤−§©§®Ÿ¦´§¨³£¨¨Æ§©§¥½§¨´£¨½̈

ñññ :Böøàî íLøâé§¨«§¥−¥«©§«
i"yx£‰‡¯˙ ‰zÚ'B‚Â∑(קיא מּדֹותי,(סנהדרין על הרהרּת «»ƒ¿∆¿ְְִִַַַָ

לֹו: ׁשאמרּתי ּכאברהם כא)לא יּקרא (בראשית ביצחק "ּכי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹ
ולא  לעֹולה, העלהּו לֹו: אמרּתי ואחרּֿכ זרע", ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָֹל

העׂשּוי  תראה", "עּתה :לפיכ מּדֹותי, אחר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָהרהר
אּמֹות  ׁשבעה למלכי העׂשּוי ולא ּתראה, ,áלפרעה ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹֻ

לארץ  ÌÁlLÈ.ּכׁשאביאם ‰˜ÊÁ „È· Èk∑ מּפני ְֲִֵֶֶָָƒ¿»¬»»¿«¿≈ְִֵ

˜ÔÈÓÈכ  Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ ˙È eÚ¯ÚÂ«¬»»…∆¿»«¬…»¿ƒ
:‰Ú¯t Ì„wÓ ÔB‰˜tÓa ÔB‰˙eÓc˜Ï¿«»¿¿ƒ«¿ƒ√»«¿…

Ècכא  Ú¯t˙ÈÂ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ ÈÏb˙È ÔB‰Ï e¯Ó‡Â«¬»¿ƒ¿¿ƒ¿»¬≈¿ƒ¿¿»ƒ
ÈÈÚ·e ‰Ú¯Ù ÈÈÚa ‡ÁÈ¯ ˙È ÔezL‡·‡«¿∆¿»≈»»¿≈≈«¿…¿≈≈
:‡˙eÏh˜Ï ÔB‰È„Èa ‡a¯Á ÔzÓÏ È‰Bc·Ú«¿ƒ¿ƒ««¿»ƒ≈¿«»»»

ÓÏ‡כב  ÈÈ ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ·˙Â¿»…∆√»¿»«¬»¿»¿»
:ÈzÁÏL Ô„ ‡ÓÏe ÔÈ„‰ ‡nÚÏ ‡zL‡·‡«¿≈¿»¿«»»≈¿»¿«¿«¿»ƒ

·CÓLכג  ‡ÏlÓÏ ‰Ú¯t ˙ÂÏ ˙ÈlÚ ÔcÚÓe≈ƒ»«ƒ¿»«¿…¿«»»ƒ¿»
˙È ‡z·ÊL ‡Ï ‡·ÊLÂ ÔÈ„‰ ‡nÚÏ L‡·‡«¿≈¿«»»≈¿≈»»»≈«¿»»

:CnÚ«»

Ú¯ÙÏ‰א  „aÚ‡c ÈÊÁz ÔÚk ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«∆¡≈ƒ∆¿≈¿«¿…
‡ÙÈ˜˙ ‡„È·e ÔeÁÏLÈ ‡ÙÈw˙ ‡„È· È¯‡¬≈ƒ»«ƒ»¿«¿ƒƒ»«ƒ»

Ò Ò Ò :dÚ¯‡Ó ÔepÎ¯˙È¿»≈ƒ≈«¿≈

minkg izty

(k)àipA ixhFW iM ,mixhFXd `lŸ©§¦¦§¥§¥
.lirlcM Eid mixWM l`xUi(awri zlgp) ¦§¨¥§¥¦¨§¦§¥©£©©£Ÿ

`dC ,Eid mixhFXdn i`CeC d`xp ile§¦¦§¤§©©¥©§¦¨§¨
xWt` i`e ,'drxR z`n mz`vA' aizM§¦§¥¨¥¥©§Ÿ§¦¤§¨
`l `dC ,oxd`e dWO` i`wC Wxtl§¨¥§¨¥©¤§©£Ÿ§¨Ÿ
`Ed oke ,'eke drxR lv` eiWkr Eid̈©§¨¥¤©§Ÿ§¥

:mW oiIre ,dAx zFnWA`k dxez ¦§©¨§©¥¨

e(`)árnWn `kdC ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¨©§©
dWn qpMi `NW eiWkr Fl fOxn didW¤¨¨§©¥©§¨¤Ÿ¦¨¥¤
lr LzFlrdA zWxtA oOwlE ,ux`l̈¨¤§©¨§¨¨©§©£§©
WxiR 'mFwOd l` Epgp` mirqFp' wEqR̈§¦£©§¤©¨¥¥
qpMIW dWn xaqC FnvrA i"Wx©¦§©§§¨©¤¤¦¨¥
didIW xaq didW xnFl Wie .ux`l̈¨¤§¥©¤¨¨¨©¤¦§¤
EWAkIW mcFw zEnie mW qpkp¦§¨¨§¨¤¤¦§§

Eid KFx` onfC ,zFOE` draXd©¦§¨¦§©¨¨
la` .mEWaMW mcFw mingFl l`xUi¦§¨¥£¦¤¤§¨£¨
WxiR i"Wx `dC ,dWw mFwn lMn¦¨¨¨¤§¨©¦¥¥
oi` 'glWY ciA `p glW' lr lirl§¥©§©¨§©¦§©¥
rnWn oM m` ,ux`l mqipkdl itFq¦§©§¦¨¨¨¤¦¥©§©
qpMi `NW dWn rcFi didW `icdA§¤§¨¤¨¨¥©¤¤Ÿ¦¨¥
`lC idp xaq didW xnFl Wie .mẄ§¥©¤¨¨¨©§¦§Ÿ



zenyעב zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"k ycew zayl inei xeriy
החזקה  יׁשּלחם ׁשּתחזק âידי ÊÁ˜‰.עליו „È·e ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָ¿»¬»»

Bˆ¯‡Ó ÌL¯‚È∑ יגרׁשם יׂשראל ׁשל ּכרחם ולא ãעל , ¿»¿≈≈«¿ְְְְְִֵֵֶַָָָָֹ
"וּתחזק  אֹומר: הּוא וכן צדה, להם לעׂשֹות ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָיסּפיקּו

וגֹו' לׁשּלחם למהר העם על ":מצרים ְְְְְִִֵַַַַָָָ

סימן: מעד"י סימן. ויק"ח פסוקים, שמות קכ"ד פרשת חסלת

åòø ¯ âòø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

minkg izty

lWFnE xU didi `le Fci lr EqpMi¦¨§©¨§Ÿ¦§¤©¥
mW qpMi mFwn lMn la` mdilr£¥¤£¨¦¨¨¦¨¥¨
i"Wx WxiRX dnE .l`xUi x`WM¦§¨¦§¨¥©¤¥¥©¦
'FnrHze Fn`iaY' gNWA zWxtA§¨¨©§©©§¦¥§¦¨¥
xnFl Wi ,'ux`l qpMi `NW `Apzp'¦§©¥¤Ÿ¦¨¥¨¨¤¥©
KxcA `l la` ,`ApzPW `Ed i`CeC§©©¤¦§©¥£¨Ÿ§¤¤

rci `le `Ap `N` `Apzp WOn d`Eap§¨©¨¦§©¥¤¨¦¨§Ÿ¨©
:`AP dnâdrxRW WxtY `l la` ©¦¨£¨Ÿ§¨¥¤©§Ÿ

wfgYe' xn`PW FnM dwfg ciA mgNWi§©§¥§¨£¨¨§¤¤¡©©¤¡©
:`xwC `tiqA xMfp df iM ,'ebe 'mixvn¦§©¦¦¤¦§©§¥¨¦§¨

ã(awri zlgp),FWExiR ikdC il d`xp ©£©©£Ÿ¦§¤¦§¨¦¥

`Ed KExA WFcTd lW dwfg ci liaWA¦§¦¨£¨¨¤©¨¨
la` .mWxbi mixvn lr wfgYW¤¤¡©©¦§©¦§¨§¥£¨
drxR lW dwfg ciA ,WxiR m"`xd̈§¥¥¥§¨£¨¨¤©§Ÿ
`l la` ,mWxbi mrd lr wGgzYW¤¦§©¥©¨¨§¨§¥£¨Ÿ

:mW oiIr ,`xidp§¦¨©¥¨

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc - zekxa(iyily meil)

`l` ,envr z` l`rnyiélî éðälld zia exn`y el` mixac - ¨¥¦¥
`l` mpi` ,dihda `exwl lekiyàøwéòî àúàå ähîcdidyk - §©¤©£¨¥¦¨¨

,`exwl ligzdy mcew dhenàëä ìáà,o`k -àzLä ãòc ïåék £¨¨¨¥¨§©©§¨
óe÷æ úéåä,sewf ziid dzr cry oeikn -àzLäåz`ayk dzre - £¦¨§©§¨
,`exwläheî,jnvr z` zihd -éøîà,epilr exn`i -dpî òîL ¤¨§¦§©¦©

eäì àøéáñ éànL úéák,i`ny ziak mixaeq mdy o`kn gken - §¥©©§¦¨§
,invr z` swef iziid `l m`eíéãéîìzä eàøé ànLip`y exn`ie ¤¨¦§©©§¦¦

,jnr mikqnúBøBãì äëìä eòa÷éå.i`ny ziak §¦§§£¨¨§
zia zrck bdepd mc` oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

,lld zia zrc z` xzeq epi`y mewna i`ny:ezaeg ici `vei m`
éðzdpy -úéá éøáãk ,äNò éànL úéá éøáãk äNò ,ìà÷æçé áø ¨¥©§¤§¥¨¨§¦§¥¥©©¨¨§¦§¥¥

äNò ìläenvr lr xingdl dvexde ,lld ziak bdpi dvexd - ¦¥¨¨
,dhen didyk zixgya envr z` sewfl oebk ,i`ny ziak bedple

.ecia zeyxd ,sewf didyk ziaxra envr z` zehdl e`óñBé áø©¥
äNò ,øîàxingdeíeìk àìå äNò àì ,éànL úéá éøáãk`vi `l - ¨©¨¨§¦§¥¥©©Ÿ¨¨§Ÿ§
.ezaeg ici

ici `vi `l i`ny ziak bdepdy eixacl dgked `ian sqei ax
:ezaegïðúcdpyna epipyy -(.gk dkeq),Baeøå BLàø äéäL éî ¦§©¦¤¨¨Ÿ§

ïéìñBt éànL úéa ,úéaä CBúa BðçìLå äkeqa,df ote`a dkeqd ©¨§ª§¨§©©¦¥©©§¦
,epgley xg` jyni `ny mixfeby meyn ,ezaeg ici `vei epi`e

,ïéøéLëî ìlä úéáe.mixfeb mpi`e,éànL úéáì ìlä úéa íäì eøîà ¥¦¥©§¦¦¨§¨¤¥¦¥§¥©©
,mzhiyl dgkedäNòîdidìlä úéá éð÷æå éànL úéá éð÷æ eëìäL ©£¤¤¨§¦§¥¥©©§¦§¥¥¦¥

äkeqa Baeøå BLàø äéäL eäeàöî ,úéðøBçä ïa ïðçBé éaø úà øwáì§©¥¤©¦¨¨¤©¨¦§¨¤¨¨Ÿ§©¨
,íeìk Bì eøîà àìå ,úéaä CBúa BðçìLå.dxyk ef dkeqy rnyn §ª§¨§©©¦§Ÿ¨§§

íäì eøîàike ,i`ny ziaäéàø íMî,mkixaclíä óàzia ipwf - ¨§¨¤¦¨§¨¨©¥
i`nyéîiî äkeñ úåöî zîéi÷ àì ,âäBð úééä ïk íà ,Bì eøîà,E ¨§¦¥¨¦¨¥Ÿ¦©§¨¦§©¨¦¨¤

o`kn sqei ax `iane .melk el exn` `ly mzxn`y itk `le
mzrck `ly bdepdy i`ny zia mixaeqy myk ,ezhiyl di`x
`id dxezdny elit`e ,dxez oicn `l s` ,ezaeg ici `vei epi`
mixaeqy s` ,lld zia zrcl xnel yi ok enk ,dxyk dkeq
ezrcy meyn z`f dyer m` j` ,dhen e` cnern `exwl lekiy

.ezaeg ici `vei epi` ,i`ny ziak xingdl
i`ny zia zrck bdepd oipra ziyily drc d`ian `xnbd

:lld zia lr ewlgpy mewnaéøáãk äNò ,øîà ÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨¨©¨¨§¦§¥

,äúéî áéiç éànL úéá,ezhiyl dgked ongp ax `ianeïðúc- ¥©©©¨¦¨¦§©
,epzpyna epipyyéúhäå Cøca àa éúééä éðà ,ïBôøè éaø øîà̈©©¦©§£¦¨¦¦¨©¤¤§¦¥¦

éîöòa ézðkñå ,éànL úéá éøáãk úBø÷ìdpkq icil iz`ae -éðtî ¦§§¦§¥¥©©§¦©§¦§©§¦¦§¥
Eîöòa áeçì úééä éàãk ,Bì eøîà .íéèñläixack zbdpy jka - ©¦§¦¨§§©¨¦¨¨§©§§

jnvra ziid jze` mibxed eid m`e ,dzin zaiigzp i`ny zia
iptn ,jzzin lr aiigìlä úéá éøác ìò zøáòLlr zxngdy - ¤¨©§¨©¦§¥¥¦¥

lld zia ixac lr xaerdy o`k yxetn ixd ,dihda `exwl jnvr
.dzin aiig

äðùî
epzpyn dpc ,rny z`ixw ipic zencewd zeipyna ex`azpy xg`

minkg epwzy zekxaam`e ,dixg`le rny z`ixw iptl xnel
:zexg` zekxa gqep e` ogqep z` zepyl xzeníézL Cøáî ,øçMa©©©§¨¥§©¦

äéðôìxe` xvei zkxa mde ,rny z`ixw iptl zekxa izy - §¨¤¨
,dad` zkxaeäéøçàì úçàå.aivie zn` -íézL Cøáî ,áøòáe §©©§©£¤¨¨¤¤§¨¥§©¦

äéðôìzad`e miaxr aixrn ,rny z`ixw iptl zekxa izy - §¨¤¨
.mleräéøçàì íézLezn` ,rny z`ixw xg`l zekxa izye - §©¦§©£¤¨

.epaikyde dpen`eúçàzekxadn,äkeøàzn`' zkxa `ide ©©£¨
,'dpen`eúçàåodn,äøö÷.epaikyd zkxaéøàäì eøîàL íB÷î,C §©©§¨¨¨¤¨§§©£¦

,'dpen`e zn`' zkxa epiid,øv÷ì éàMø Bðéàexn`y mewne,øv÷ì ¥©©§©¥§©¥
,'epaikyd' zkxa epiidéøàäì éàMø Bðéà.C ¥©©§©£¦

zekxa :zekxa x`y iabl ,ztqep dkld dpynd d`ian ab` jxca
minkg epwzyíBzçì,'jexa'a mdaíBzçì àlL éàMø Bðéà ©§¥©©¤Ÿ©§

minkg exn`y zekxae .'jexa'aíBzçì àlLenk ,'jexa'a mda ¤Ÿ©§
,zeevnde zexitd zkxaíBzçì éàMø Bðéà.jexaa mda ¥©©©§

àøîâ
dn x`al d`a `xnbd .'diptl mizy jxan xgya' dpyna epipy

:`xnbd zxxan .zekxad izy mdCøáî éàîizy md dn - ©§¨¥
.rny z`ixw iptl zixgya jxany zekxadøîà á÷òé éaø øîà̈©©¦©£Ÿ¨©

,àéòLBà éaø©¦©§¨
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המשך ביאוו למס' בוכות ליום שלישי גמ' א



עג

mildzהמשך מזמוו קיט מגמוד ע

:E÷ãöçéwç-úà:ãàî-ãò éðáæòz-ìà øîLà E ¦§¤«¤ª¤¬¤§®Ÿ©©«©§¥¬¦©§«Ÿ
áèì Bçøà-úà øòp-äkæé äna:Eøáãk øîL ©¤´§©¤−©©¤¨§®¦¹§ÀŸ¦§¨¤«
éézLøã éaì-ìëaéúåönî éðbLz-ìà E:E §¨¦¦¬§©§¦®©©¹§¥À¦¦¦§Ÿ¤«

àé:Cì-àèçà àì ïòîì Eúøîà ézðôö éaìa−§¦¦¨©´§¦¦§¨¤®§¹©À©´Ÿ¤«¡¨¨«
áéà Ceøaéwç éðãnì äåäé äz:EâééúôNa ¨−©¨¬§¹Ÿ̈À©§¥¬¦ª¤«¦§¨©¬

éô-éètLî ìk ézøtñ:Eãééúåãò CøãaézNN E ¦©®§¦¹ÀŸ¦§§¥¦«§¤−¤¥«§Ÿ¤¬¹À̈§¦
:ïBä-ìk ìòkåèéãewôaäèéaàå äçéNà E §©´¨«§¦¤¬¨¦®¨¹§©¦À¨

éúçøà:EæèéúwçaçkLà àì òLòzLà E «Ÿ§Ÿ¤«§ªŸ¤¬¤«§©«£¨®−Ÿ¤§©´
:Eøácâæé:Eøáã äøîLàå äéçà Ecáò-ìò ìîb §¨¤«§−Ÿ©©§§¬¤« ¹§¤À§¤§§¨¬§¨¤«

çé:EúøBzî úBàìôð äèéaàå éðéò-ìbèééëðà øb ©¥©¬§©¦®¨¦¹§¨À¦«¨¤«¥´¨«Ÿ¦´
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âñ÷:ézáäà EúøBz äáòúàå éúàðN ø÷L¤´¤−¨¥¦©«£©¥®¨¨«§¬¨¨«§¦
ãñ÷ézìlä íBia òáL:E÷ãö éètLî ìò E ¤´©−©¦©§¦®©¹À¦§§¥¬¦§¤«
äñ÷:ìBLëî Bîì-ïéàå EúøBú éáäàì áø íBìL̈´−¨§«Ÿ£¥´«¨¤®§¥¨¬¦§«

åñ÷éúåöîe ýåýé EúòeLéì ézøaN:éúéNò E ¦©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®«¦§Ÿ¤¬¨¦«¦
æñ÷éúãò éLôð äøîL:ãàî íáäàå E ¨«§¨´−©§¦¥«Ÿ¤®¨«Ÿ£¥¬§«Ÿ
çñ÷éãewô ézøîLéúãòå E:Ecâð éëøc-ìë ék E ¨©´§¦−¦¤§¥«Ÿ¤®¦−¨§¨©´¤§¤«
úèñ÷éðôì éúpø áø÷z:éððéáä Eøáãk ýåýé E ¦§©³¦¨¦´§¨¤´§Ÿ̈®¦§¨«§¬£¦¥«¦
ò÷éðôì éúpçú àBáz:éðìévä Eúøîàk E ¨´§¦¨¦´§¨¤®§¹¦§¨«§À©¦¥«¦

àò÷éwç éðãnìú ék äläz éúôN äðòaz:E ©©´§¨§¨©´§¦®̈¦−§©§¥´¦ª¤«
áò÷ì ïòzéúåöî-ìë ék Eúøîà éðBL:÷ãv E ©´©−§¦¦§¨¤®¦−¨¦§Ÿ¤´¤«¤
âò÷éãewô ék éðøæòì Eãé-éäz:ézøçá E §¦¨«§¬§¨§¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦
ãò÷:éòLòL EúøBúå ýåýé EúòeLéì ézáàz̈©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®§¹¨«§À©«£ª¨«
äò÷:éðøæòé EètLîe jììäúe éLôð-éçz§«¦−©§¦«§©«§¤®¨«¦§¨¤¬©§§ª«¦
åò÷éúåöî ék Ecáò Lwa ãáà äNk éúéòzàì E ¨¦À¦§¤´−Ÿ¥©¥´©§¤®¦¬¦¹§Ÿ¤À´Ÿ

:ézçëL̈¨«§¦

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc - zekxa(oey`x meil)

n miyxec `l`,'äfä äìéla'yäfä äìéla[oqip e"h lil-]àeä ©©§¨©¤©©§¨©¤
.øçà äìéìa ìëàð Bðéàå ìëàð¤¡¨§¥¤¡¨§©§¨©¥

:`xnbd zl`eyäéøæò ïa øæòìà éaøåzeaiz zeyxcp ezhiyly §©¦¤§¨¨¤£©§¨
lk`p gqtd oi`y df oic cnli okidn ,dey dxifbl 'dfd dlila'

:`xnbd daiyn .zelil ipyl'ø÷a ãò eøéúBú àl'î(i ai zeny) ¦Ÿ¦©Ÿ¤
gqt oaxw iab xen`dà÷ôðxi`ydl oi`y oeikny ,df oic cnl ± ©§¨

zl`ey .ipyd dlila elke`l oi`y i`ce ,xwead cr gqtd xyan
:`xnbdàáé÷ò éaøågqtdy df weqtn `ed s` cnl `l recn §©¦£¦¨

:`xnbd daiyn .cala cg` dlill lk`píúäî éàcnlp m` ± ¦¥¨¨
,myn df oicø÷a éàî àðéîà äåä'xwea'd edny xne` iziid ± £¨£¦¨©Ÿ¤

d ,gqtd xyan ea xi`ydl oi`yø÷adéðL,gqtd zaxwd xg`l Ÿ¤¥¦
okle ,zelil ipyl gqtd z` lek`l `ed i`yx j` ,oqip f"h xnelk
.cala e"h lila `l` lk`p gqtd oi`y 'dfd'n yexcl jixv did

:`xnbd zl`eyøæòìà éaøåexizez `le' weqtdn df oic cnl ji` §©¦¤§¨¨
daiyn .ipy xweal dpeekdy xnel ozip ixd ,'xwa cr epnn

:`xnbd'ø÷a' ìk ,Cì øîàdxeza xkfedy.àeä ïBLàø ø÷a ¨©¨¨Ÿ¤Ÿ¤¦
cr `id gqtd zlik` m`d ewlgpy mitqep mi`pz d`ian `xnbd

:mixg` miweqtn ok eyxcy `l` ,xgyd zelr cr e` zevgéðäå§¨¥
éàpz`id ,`aiwr iaxe dixfr oa xfrl` iax ly ef zwelgne ± ©¨¥

éàpz éðäk.el` mi`pz zwelgnk ±,àéðúcwqerd weqta xn`p §¨¥©¨¥§©§¨
gqt oaxw zaxwda(e fh mixac)àBák ,áøòa çñtä úà çaæz íL'¨¦§©¤©¤©¨¨¤§

,'íéøönî Eúàö ãòBî ,LîMämipnf dyly df weqta exn`p ©¤¤¥¥§¦¦§¨¦
`ed 'ynyd `eak' ,jli`e meid zevgn `ed 'axra' ,mipey
mi`pzd ewlgpe ,xweaa `ed 'mixvnn jz`v cren'e ,dkiygyn

.el` mipnf dylya gqtd zevn miiwzz cvik,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥
çáBæ äzà 'áøòa'.gqtd z`ìëBà äzà 'LîMä àBáëe'oaxw z` ¨¤¤©¨¥©§©¤¤©¨¥

.gqtd'íéøönî Eúàö ãòBî'e,xweaa `edyóøBN äzàxzepd z` ¥¥§¦¦§©¦©¨¥
.gqtd xyanòLBäé éaøe wlegàBák' .çáBæ äzà 'áøòa' ,øîBà ©¦§ª©¥¨¤¤©¨¥©§

CìBäå ìëBà äzà éúî ãòå .ìëBà äzà 'LîMä,gqtd oaxw xyan ©¤¤©¨¥§©¨©©¨¥§¥
,'íéøönî Eúàö ãòBî' ãò.dtixy aiegne xzep dyrp `ed f`e ©¥¥§¦¦§¨¦

zlik` onf `edy 'ynyd `eak' onfy xaeq ryedi iaxy `vnp
xaeq xfril` iaxe .`aiwr iaxke ,xgyd zelr cr jynp ,gqtd

.dixfr oa xfrl` iaxke ,zevg cr `ed 'ynyd `eak' onfy
gqtdy 'oeftga' zaizn cnl `aiwr iaxy `ziixa d`aed lirl

zelr cr lk`pidn zx`an `xnbd .oeftgd zry `idy xgyd
:dixfr oa xfrl` iax itl oeftgd zryìkä ,àaà éaø øîàoia-] ¨©©¦©¨©Ÿ
[`aiwr iax oiae dixfr oa xfrl` iaxíéãBîyìàøNé eìàâpLk ¦§¤¦§£¦§¨¥
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,z`vl zeyx mixvndøîàpL(` fh mixac)aia`d WcgA iM' ¤¤¡©¦§Ÿ¤¨¨¦

éäìà 'ä EàéöBäeàöiLëe ,'äìéì íéøönî E,mixvnnàlà eàöé àì ¦£¡Ÿ¤¦¦§©¦¨§¨§¤¨§Ÿ¨§¤¨
øîàpL ,íBiazerqnd zyxta(b bl xacna)éðá eàöé çñtä úøçnî' ©¤¤¡©¦¨¢©©¤©¨§§¥

äîø ãéa ìàøNéweqta xn`pdn lkd ixacl oke .'mixvn lM ipirl ¦§¨¥§¨¨¨§¥¥¨¦§¨¦
zry cr `id gqtd zlik`y micnel 'oeftga eze` mzlk`e'

.oeftgïBætç úòL ìò ,e÷ìçð äî ìòdilry oeftgd zry idn ± ©¨¤§§©§©¦¨
.dxezd dxaicíéøöîc ïBætç ,ïBætç éàî ,øáñ äéøæò ïa øæòìà éaø©¦¤§¨¨¤£©§¨¨©©¦¨¦¨§¦§©¦

zevga xnelk ,l`xyi z` glyl mixvnd eftgp day dryd ±
.zevg cr `ed gqtd zlik` onf okle ,zexekad ewl f`y dlild

ìàøNéc ïBætç ,ïBætç éàî ,øáñ àáé÷ò éaøåeftgp day dryd ± §©¦£¦¨¨©©¦¨¦¨§¦§¨¥
zelr cr `ed gqtd zlik` onf okle ,xweaa epiide ,z`vl l`xyi

.xgyd
:axra dligzd mixvn zle`by `ziixan di`x d`ian `xnbd

,éëä éîð àéðzweqta xn`p(` fh mixac)éäìà 'ä EàéöBä'íéøönî E ©§¨©¦¨¦¦£¡Ÿ¤¦¦§©¦
,'äìéì,denzl yie,íBia àlà eàöé àì àìäå ,eàöé äìéla éëå ¨§¨§¦©©§¨¨§©£ŸŸ¨§¤¨©
øîàpL(b bl xacna)äîø ãéa ìàøNé éðá eàöé çñtä úøçnî'ipirl ¤¤¡©¦¨¢©©¤©¨§§¥¦§¨¥§¨¨¨§¥¥

.'mixvn lM,áøòaî äleàb íäì äìéçúäL ãnìî àlàxak ik ¨¦§¨¦¤¨§©¥¤¦§¦¨¨¤§¨¦¨¤¤
.z`vl zeyx mixvnd mdl epzp dlila

:mixvn z`ivi ipipra miwqerd miweqt x`al dtiqen `xnbd
weqta xn`p(a `i zeny)'åâå íòä éðæàa àð øac'z`n Wi` El`Wie ©¤¨§¨§¥¨¨§¦§£¦¥¥

,'adf ilkE sqk ilM DzErx z`n dX`e Edrx,éàpé éaø éác éøîà ¥¥§¦¨¥¥§¨§¥¤¤§¥¨¨¨§¦§¥©¦©©
ì àlà 'àð' ïéà,Enî äLwáa ,äLîì ä"awä déì øîà .äLwa ïBL ¥¨¤¨§©¨¨¨©¥©¨¨§Ÿ¤§©¨¨¦§

,íkî äLwáa ,ìàøNéì íäì øBîàå Cìmixvnn mkz`ivi mcew ¥¤¡¨¤§¦§¨¥§©¨¨¦¤
,áäæ éìëe óñë éìk íéøönî eìàL,lecb yekxa e`vzy ickàlL ©£¦¦§©¦§¥¤¤§¥¨¨¤Ÿ
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המשך ביאוו למס' בוכות ליום ואשון גמ' א



עו

יום ראשון - ט"ו טבת
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום רביעי - י"ח טבת
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום שני - ט"ז טבת
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום חמישי - י"ט טבת
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום שלישי - י"ז טבת
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום שישי - כ' טבת
מפרק צז

עד סוף פרק קג

שבת קודש - כ"א טבת
פרק כ

מפרק קד עד סוף פרק קה

שיעורי תהלים לשבוע פרשת שמות 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



עז zah e"h oey`x mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ט"ו ראשון יום
פרק יב  ,32 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àìù éðôî ÷ø,fi 'nr cr.ì"ðë äøåúä

Bcáì Bì àlL éðtî ÷ø,zindad ytpd ly "rx"l -ètLî ©¦§¥¤Ÿ§©¦§©
øéòa äìLînäå äëeìnäziwl`d ytpd ly "aeh"l ,ik - ©§¨§©¤§¨¨¨¦

yi genayok mb,xnel dnçkî Búåàz àéöBäì ìBëé Bðéà¥¨§¦©£¨¦Ÿ©
äáLçîe øeac äNòîa óebä éøáàa Laìúäì ,ìòtä ìà¤©Ÿ©§¦§©¥§¥§¥©§©£¤¦©£¨¨

,Lnî"ynn daygn" - ©¨
:epiid -÷éîòäì§©£¦

íìBò éâeðòúa BzáLçî©£©§§©£¥¨
éà äfäúåàz úàlîì C ©¤¥§©Ÿ©£©
,Baìzernynd idef - ¦

- "ynn daygn" ly
winrdl.jka ezaygn

zeaygn eli`ezeltepd
jxca epeirxa`linn,

de`z eala dpyiy llba
el` oi` ,xac eze`l
zeaygn ."ynn daygn"
zlekia oi` ,el` zetleg
zniiw oiicry ,mc`d
,mxa .repnl ,eala de`z
- "ynn daygn" lr
oze`a zewnrzdd
ezlkia - zeaygn
xiaqiy itk ,hlzydl
okzi ,ok` ,cvik .oldl
zniiwy zexnly ,xacd

`l ef eze`zy ,envr lr hlzydl leki `ed ,eala de`z
lr - ?daygna `l s`e xeaica `l ,dyrna `l ,lreta rveaz

:"`ipz"d xne` jkáeúkL Bîk] álä ìò èélL çnä ék2 ¦©Ÿ©©¦©©¥§¤¨
,Búøéöé òáèå BzãìBúa [ñçðét úLøt 'àðîéäî àéòø'a§©§¨§¥§¨¨¨©¦§¨§©§§¤©§¦¨
BçîaL BðBöøa ìBëé íãà ìkL ,BzãìBúa íãàä øöBð CkL¤¨©¨¨¨§©§¤¨¨¨¨¦§¤§Ÿ

eilry oian ,mc`d z` ripnd egenay oevxd -÷tàúäì§¦§©¥
Baì úBìàLî úàlîì àlL ,BaìaL Búåàz çeøa ìLîìå§¦§Ÿ§©©£¨¤§¦¤Ÿ§©Ÿ¦§£¦

,äáLçîe øeac äNòîa,mc` ly eala de`z dpyiyk mb - §©£¤¦©£¨¨
xvep - eze`z z` `lnl el l`y egena oian `edy iptn `l`
lr helyl gekd egenay df oevxa yi - jkn wt`zdl oevxd ea

:efn dxizie .eal ze`z ixg` `lnl `le ,aldBzòc çéqäìe§©¦©©§
,éøîâì Côää ìà Baì úåàzî éøîâìz` wzpl ezlkia - §©§¥¦©£©¦¤©¥¤§©§¥

z`fe ,de`zdn jtidd `edy xacl ezehdle de`za xedxdd
`l` ,dyecwn raep epi` de`zdn ezerpnidl mrhdyk mb
,ef eal ze`z ixg` zedpl el xeq`y oian iyep`d lkydy iptn
xedxdd z` zehdle de`zdn rpnidl lkyd geka yi f` mb

.de`zdn iktd oipra,äMãwä ãö ìà èøôáeyi cgeina - ¦§¨¤©©§ª¨
- zee`zn envr z` zehdl jixv icediyk ,z`f zeyrl egeka

y `ed jkl wenipdyk ;dyecwlxeq`e dxiar xearl eljixv

z`xiae dxeza ,dyecw ly mipipra eizepeirx z` riwydl
.xacd z` rval micgein zegek icedil yi f` - miny

áéúëãk3ïBøúék ,úeìëqä ïî äîëçì ïBøúé LiL éúéàøå" : §¦§¦§¨¦¦¤¥¦§©¨§¨¦©¦§¦§
,Leøt ;"CLçä ïî øBàäac zxaqdl lyn mi`ianyk -,x ¨¦©Ÿ¤¥

`ed lynpdy iptn df ixd
,lyndn daxda wenr
mipian lynd zervn`ae
.lynpd z` xzei zelwa
xe`d lyna ,o`k eli`e
dnkgd lr jyegde
lynpd oaen ,zelkqde
myk :lynd oaeny enk
aeh xe`y mipiany
mipian mb jk ,jyegn
;zelkqn daeh dnkgy
lr xaecnyk o`k s`
ly xzei iniptd dpkez

dnkg"dyecw"l zfnexd
`xwp aehÎxvidy enk)4

okqn cli"mkge("zelkqe
itk) "dtilw"l zfnex
jln" `xwp rxdÎxvidy

owfliqkeahid oaen - ,("
daehe deey dyecwy
,licadl ,xy`n xzei
`a epi` lynd ,`l` ?lynd epze` cnln ,`eti` ,dn .dtilw
z` mb epl zexedl `a lynd ,aeh xzei dfy epl xnel wx
myk :dyecwd ly dzeticr z`hazn jxc efi`ae cvik ,dxevd
"dgec" xe`d on hrny jka `hazn ,jyegd lr xe`d "oexzi"y
d`a digcd `l` ,dngln ly jxca `le ,jyegd on daxd
envrn jyegd mlrp ,mewnl xe` zvw qipknyn ,`linn jxca
ly "zelkq"d lr dyecwd ly "dnkg"d "oexzi"a mb jk -
on daxd ,`linn jxca ,dgec dyecwd on hrny ,dtilwd

:oldl xacd xaqen jke - dtilwdïBøúé Bì Lé øBàäL Bîk§¤¨¥¦§
äaøä äçBc éîLb øBà èònL ,CLçä ìò äìLîîe äèéìLe§¦¨¤§¨¨©©Ÿ¤¤§©©§¦¤©§¥

,CLçä ïî- ?jyegd dgcp cvike -åéìàî epnî äçãpL ¦©Ÿ¤¤¦§¤¦¤¥¥¨
,àìénîe,jyegd mr mglidl xe`d lr oi` -äçãð Ck ¦¥¨¨¦§¤

ììçaL àøçà-àøèñå ätìwä ìL äaøä úeìëñ àìénî¦¥¨¦§©§¥¤©§¦¨§¦§¨¨¢¨¤§¨¨
éìàîOäzindad ytpd ly "`xg` `xhq"de dtilwd - ©§¨¦

.alay il`nyd "llg"a dnewnyì"æø øîàîk]5:mc` oi` - §©£©©©
dxiar xaer,['eëå "úeèL çeø Ba ñðëð ïk-íà-àlà"- ¤¨¦¥¦§©©§§

l ixd mi`xew l"f epizeax- "zehy" mya zindad ytpd ze`z
,`linne eil`n dgcp df - "zehy"e "zelkq" edfy xg`neéðtî¦§¥

dðBöø øLà ,çnaL úéäìàä LôpaL äîëçäytpd ly - ©¨§¨¤©¤¤¨¡Ÿ¦¤©Ÿ©£¤§¨
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íéøîà éèå÷éì
éðôî ÷øäëåìîä èôùî åãáì åì àìù

ìà çëî åúåàú àéöåäì ìåëé åðéà øéòá äìùîîäå
äáùçîå øåáã äùòîá óåâä éøáàá ùáìúäì ìòåôä
úàìîì êéà æ"äåò éâåðòúá åúáùçî ÷éîòäì ùîî
'ô î"øá ù"îë] áìä ìò èéìù çåîä éë åáì úåàú
íãàä øöåð êëù åúøéöé òáèå åúãìåúá [ñçðéô
÷ôàúäì åçåîáù åðåöøá ìåëé íãà ìëù åúãìåúá
úåìàùî úàìîì àìù åáìáù åúåàú çåøá ìåùîìå
éøîâì åúòã çéñäìå äáùçîå øåáã äùòîá åáì
äùåã÷ä ãö ìà èøôáå éøîâì êôää ìà åáì úåàúî
ïåøúéë úåìëñä ïî äîëçì ïåøúé ùéù éúéàøå áéúëãë
äèéìùå ïåøúé åì ùé øåàäù åîë 'éô êùåçä ïî øåàä
ïî äáøä äçåã éîùâ øåà èòîù êùåçä ìò äìùîîå
àìéîî äçãð êë àìéîîå åéìàî åðîî äçãðù êùçä
éìàîùä ììçáù à"ñå äôéì÷ä ìù äáøä úåìëñ
['åëå úåèù çåø åá ñðëð ïë íà àìà ì"æø øîàîë]
äðåöø øùà çåîáù úéäìàä ùôðáù äîëçä éðôî
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א.2. רכד, ח"ג יג.3.זהר ב, יג.4.קהלת ד, א.5.קהלת ג, סוטה



zahעח f"h ipy mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ט"ז שני יום
,fi 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åðéà ë"ôòàå,34 'nr cr.'åë äìôú

:ixd `ed ziwl`d,øéòa dcáì ìLîì`id "dphw xir"a - ¦§Ÿ§©¨¨¦
,sebdìLa Laìúäìeíéøkæpä äéLeáì äLìéòì6ìëa , §¦§©¥¦§Ÿ¨§¤¨©¦§¨¦§¥§¨

ìéòì økæpk Blk óebä7, ©ª©¦§¨§¥
íäLiyeal dyly - ¤¥

:md ,ziwl`d ytpd
äNòîe øeac äáLçî©£¨¨¦©£¤
úBöî â"éøz ìL¤©§©¦§
.ìéòì økæpk ,äøBzä- ©¨©¦§¨§¥

ly df dpevx .c wxta
diyealy ,genay ziwl`d ytpdcala- sebd z` eyiali

`l ald zweyzy ,zindad ytpdn zraepd de`za hley
.daygna `l s`e xeaica `l ,dyrna `l ,lreta ynenz
,xacd `ed jk m` ,mxa
ely ziwl`d ytply
ytpd lr "oexzi"
zhleyd `ide ,zindad
eixeaic ,eizeaygn lka
,mc`d ly eiyrne
dpigan eteb lka ,xnelk

- ?"wicv" `xwp `ed oi` ,`eti` ,recn - ziyrn

,ììk "÷écö" àø÷ð Bðéà ïë-ét-ìò-óàå`xwp `ed `l` - §©©¦¥¥¦§¨©¦§¨
,"ipepia"ìò úéäìàä Lôð øBàì øLà äfä ïBøúiL éðtî¦§¥¤¦§©¤£¤§¤¤¨¡Ÿ¦©

àlà Bðéà ¯ àìénî äçãpä ätìwä ìL úeìëñå CLçä©Ÿ¤§¦§¤©§¦¨©¦§¤¦¥¨¥¤¨
ìLa,ìéòì íéøkæpä äéLeáì äLxeaic ,daygna ;xnelk - ¦§Ÿ¨§¤¨©¦§¨¦§¥

xzei dwfg ,cala dyrne
ytpdn ziwl`d ytpd

,zindaddúeäîa àìå§Ÿ§¨¨
dúeîöòåytpd ly - §©§¨
,ziwl`ddúeäî ìò©¨¨

ätìwä ìL dúeîöòå- §©§¨¤©§¦¨
,zindad ytpdeék¦

ìL dúeîöòå dúeäî̈¨§©§¨¤
úéîäaä Lôð¤¤©§¥¦
ììçaL ätìwänL¤¥©§¦¨¤§¨¨

éìàîOämvr - ©§¨¦
ytpd ly dze`ivn

,zindadììk äçãð àìŸ¦§¤§¨
øçà éðBðéáa BîB÷nî¦§©¥¦©©

ïéàL ,älôzä,f` - ©§¦¨¤¥
'ä úáäà Là étLø¦§¥¥©£©
ììça Baì úelbúäa§¦§©¦¤¨¨

,éðîéäxacdy enk - ©§¨¦
xen`k ,ezltz zrya
elv` 'd zad`y ,lirl
`ed ,zelbzda `id f`

,dad`d z` eala yibxnBëBz íà-ékiniptd wlgd - ¦¦
,ealay,"úøzñî äáäà" óeöø`ed oi` ielba eli`e - ¨©£¨§ª¤¤

,dad`d z` yibxnLôpaL úéòáhä äáäà àéäL¤¦©£¨©¦§¦¤©¤¤
.ïn÷ì øàaúiL Bîk ,úéäìàäicedi lkay ,g"i wxta - ¨¡Ÿ¦§¤¦§¨¥§©¨
.d"awl zxzeqn dad` dpyiéæàå,ezlitz ixg` - ©£©

,eala zelbzda dpi` dad`dykìéñkä úeìëñ úBéäì ìBëé̈¦§¦§©§¦
òøä,zindad ytpd ly -,éìàîOä ììça Baì úelbúäa ¨©§¦§©¦¤¨¨©§¨¦

øzäa ïéa ,äfä íìBò úeiîLb éðéðò ìëì äåàz úBeàúäì§¦§©©£¨§¨¦§§¥©§¦¨©¤¥§¤¥
myl mzeyrl oi`y `l` ,mzeyrl xzeny mixaca mb -
,miny myl m`Îik de`z
mdl de`zn `ed eli`e

,mday beprzd llbaïéa¥
,íBìLå-ñç øeqàamb - §¦©§¨

on mixeq` mdy mixaca
,dxezdàì elàk§¦Ÿ

àlà .ììk ìltúä¦§©¥§¨¤¨
Bðéà øeqà øáãaL¤¦§©¦¥
úBNòì Bzòãa äìBò¤§©§©£
Lnî ìòôa øeqàä̈¦§Ÿ©©¨

,íBìLå-ñçoi` jkl - ©§¨
.llk zekiiy "ipepia"l
äøáò éøeäøä àlà¤¨¦§¥£¥¨

äøáòî íéLwäitk - ©¨¦¥£¥¨
,mcewd wxta xaqedy
úBìòì ìòôì íéìBëé§¦¦§Ÿ©£
äøBzî Bìaìáìe Bçîì§Ÿ§©§§¦¨
øîàîëe ,äãBáòå©£¨§©£©

ì"æø8ïéà úBøáò 'â" : ©©£¥¥
ìëa ïäî ìBvð íãà̈¨¦¥¤§¨

,íBéc`n dyw ,oky -
:mde ,mdilr xearln lvpidlälôz ïeiòå äøáò øeäøä¦§£¥¨§¦§¦¨

."'eëxzeia dywy mixacdn md "dxiar ixedxd"y ixd -
x`eza miynzyn dkxalÎmpexkf epinkgyke ,mdn lvpidl
levip epi` "ipepia"dy ixd ."ipepia"d lr fnex df ,mzq "mc`"

,dxiar ixedxdn
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ì"ðä äéùåáì äùìùá ùáìúäìå øéòá äãáì ìåùîì
â"éøú äùòîå øåáã äáùçî íäù ì"ðë åìåë óåâä ìëá

ì"ðë äøåúä úåöî

éðôî ììë ÷éãö àø÷ð åðéà ë"ôòàå
úåìëñå êùåçä ìò úéäìàä ùôð øåàì øùà äæä ïåøúéù
'éùåáì äùìùá àìà åðéà àìéîî äçãðä äôéì÷ä ìù
ìù äúåîöòå äúåäî ìò äúåîöòå äúåäîá àìå ì"ðä
úéîäáä ùôð ìù äúåîöòå äúåäî éë äôéì÷ä
åîå÷îî ììë äçãð àì éìàîùä ììçáù äôéì÷äîù
'ä úáäà ùà éôùø ïéàù äìôúä øçà éðåðéáá
äáäà óåöø åëåú íà éë éðîéä ììçá åáì úåìâúäá
úéäìàä ùôðáù úéòáèä äáäà àéäù úøúåñî
òøä ìéñëä úåìëñ úåéäì ìåëé éæàå ïî÷ì ù"îë
éðééðò ìëì äåàú úåàúäì éìàîùä ììçá åáì 'åìâúäá
àì åìàë å"ç øåñéàá ïéá øúéäá ïéá æ"äåò úåéîùâ
åúòãá äìåò åðéà øåñéà øáãáù àìà ììë ììôúä

áò éøåäøä àìà å"ç ùîî ìòåôá øåñéàä úåùòìäøé
åìáìáìå åçåîì úåìòì ìåòôì íéìåëé äøéáòî íéù÷ä
ïäî ìåöéð íãà ïéà úåøéáò 'â ì"æøàîëå äãåáòå äøåúî

'åë äìôú ïåéòå äøéáò øåäøä íåé ìëá
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ד.6. ט.7.פרק ב.8.פרק קסד, בתרא בבא



עט zah f"i iyily mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"ז שלישי יום
פרק יב  ,34 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìéòåî äæìù ÷ø,34 'nr cr.åéçà íò

¯ ,ïéçna eîéLøä ìéòBî äælL ÷øea x`ypy xkipd myexd ©¤¨¤¦¨§¦©Ÿ¦
zrya 'd zlecba ezaygn zewnrzdn ,dlitzd ixg` mb

,dlitzd¯ ,éðîéä ììça úøzñîä Búáäàå 'ä úàøéå§¦§©§©£¨©§ª¤¤¤¨¨©§¨¦
,el zexfer od ,ealayìå øabúäì¯ äfä òøä ìò èìLly §¦§©¥§¦§Ÿ©¨©©¤

,zindad ytpdäeàúnä©¦§©¤
Bì úBéäì àlL ,äåàz©£¨¤Ÿ¦§
¯ øéòa äìLîîe äèéìL§¦¨¤§¨¨¨¦
dhily rxl didz `ly

,seba dlynneàéöBäì§¦
¯ ìòtä ìà çkî Búåàz©£¨¦Ÿ©¤©Ÿ©

.ynn lretaLaìúäì§¦§©¥
elôàå .óebä éøáàa§¥§¥©©£¦
,òøa øäøäì ,Bcáì çna©Ÿ©§©§©§¥§©
äìLîîe äèéìL Bì ïéà¥§¦¨¤§¨¨
íBìLå-ñç øäøäì§©§¥©§¨

¯ ,BçîaL BðBöøadn ¦§¤§Ÿ
mixedxd ea milery
`edy iptn df oi` ,mirx
m`Îik ,mda aeygl dvex
oiicr ddep ealy iptn
,mlerd ibeprz ixg`
egena `linn zeltep
,dl` dee`zÎzeaygn

y`l,epevxaìa÷iL¤§©¥
øeäøä íBìLå-ñç ïBöøa§¨©§¨¦§
åéìàî äìBòä òøä äæ¤¨©¨¤¥¥¨
økæpk çnì áläî¥©¥©Ÿ©©¦§¨

ìéòì9¯ ,lr mby ,ixd §¥
dhily oi` ,cala gend
,zindad ytpd ly "rx"lì Búiìòa ãiî àlà¯ ,íLdleryn ¤¨¦¨©£¦¨§¨

,egena xedxdd¯ ,íéãé ézLa eäçBcxedxdd z` dgec `ed ¥¦§¥¨©¦
,egena llk mewn el ozep epi`e egek `elnaãiî Bzòc çéqîe©¦©©§¦¨

øäøäì elôà ïBöøa Bìa÷î Bðéàå ,òø øeäøä àeäL økæpL¤¦§¨¤¦§©§¥§©§§¨£¦§©§¥
¯ ,ïBöøa Barval zevxl ezrca dler epi`y wx `ldaygn §¨

,"ipepia"a jiiy epi` - jka xdxdl oevxd mb `l` ,ef drxìëå§¨
elôà Bà ,íBìLå-ñç BúBNòì úòcä ìò BúBìòäì ïkL¤¥§©£©©©©©£©§¨£¦

¯ ,Ba øaãì,"ipepia"d jiiy `ly i`cea jkl¯ øäøäîä ék §©¥¦©§©§¥
,dxiar ixedxd¯ ,äòL dúBàa òLø àø÷ð ïBöøa,eli`e §¨¦§¨¨¨§¨¨¨

¯ .íìBòì úçà äòL elôà òLø Bðéà éðBðéaäåony ,ixd §©¥¦¥¨¨£¦¨¨©©§¨
cr .dxiar ixedxda aeygl dvxiy jiiy `ly xnel gxkdd
`edy iehia dfi`l ribdl ealay rxl ozep `ed oi`y ,xaec o`k
mc` oia ,"mewnl mc` oia" ly beqd on mdy mixacl qgia

,d"awdl¯ ïëå,xacd jk¯ ,Bøáçì íãà ïéaL íéøáãaoi` §¥¦§¨¦¤¥¨¨©£¥
iehia icil `eaz ,ipy icedil qgia ,ealay drx dcny ozep `ed

`l` ,dyrna `ly i`cee ,xeaica e` ,daygna iygenãiî¦¨
¯ ,íBìLå-ñç äàðNå àðéè Bæéà çnì áläî Bì äìBòL¤¤¥©¥©Ÿ©¥¦¨§¦§¨©§¨

,zleflBðéà ¯ ïäéîBãå àãét÷ Bà ñòk Bà äàð÷ Bæéà Bà¥¦§¨©©§¥¨§¥¤¥
¯ .BðBöøáe Bçîa ììk ïìa÷î,oda xdxdl dvxiy,äaøcàå §©§¨§¨§Ÿ¦§§©§©¨

çeøa ìLBîe èélL çnä©Ÿ©©¦¥¨©
Côää úBNòì BaìaL¤§¦©£©¥¤

¯ ,Lnîyxecy dnn ©¨
:ealay ybxdâäðúäì§¦§©¥

¯ ,ãñç úcîa Bøáç íò¦£¥§¦©¤¤
d`pyd ybxl cebipa z`fe
zcnn raepd - qrkd e`
eala yiy - "dxeab"d
eil` qgizi - zlefd itlk

,cqgd zcnaäøúé äaçå§¦¨§¥¨
¯ Bì úòãeîel ze`xdl ©©

cr ,zcgein dad`ìañì¦§Ÿ
,ïBøçàä äö÷ ãò epnî¦¤©¨¤¨©£
¯ ,íBìLå-ñç ñòëì àìå§Ÿ¦§Ÿ©§¨
,epnn laeq `edy in lr

ì àlL íâåBì ílL §©¤Ÿ§©¥
¯ ,íBìLå-ñç Bìòôkmb §¨¢©§¨

`ly z`f zeyrl `l
,qrk jeznäaøcà àlà¤¨©§©¨

¯ íéáiçì ìîâì,ecbpk ¦§Ÿ§©¨¦
áeúkL Bîk ,úBáBè§¤¨

øäfa10íò óñBiî ãîìì , ©Ÿ©¦§Ÿ¦¥¦
¯ :åéçàmixeqid mewnay ¤¨

mdl mliy - el enxby
mby ,ixd .zeaeha
ealay rxl ozep "ipepia"d oi` ,"exiagl mc` oia"y mixaca

.dyrna `ly i`ceae xeaica ,daygna iehia icil `eal
ytpl yi ,lretle dyrnl xeywd lkay ,oaen df wxtn
`ed oi` lretl - sebd lr d`lnd dhilyd "ipepia"a ziwl`d
miiwn m`Îik ,xeq`y dna ayeg epi`e xacn epi` ,dyer
,xnelk ,ely "mvr"a eli`e .dxeza xdxdne xacne zeevn
zindad ytpd ly rxl yi ,ytpd ly zecnde lkyd zegeka
dnl xywa .eala zee`z zelrdl ezlkiae ,wfg ic cnrn
- zelrzdl icedi lkl oevx zr `id dlitzd zryy ,epcnly
xn` yhiee`aeiln r"p v"iixden iaxdy dn siqedl i`ck
yibxn `ed - dxez cnel icediy drya - :eizegiyn zg`a
cnel cinlzy myk .eax iptl cinlzk ,d"awd itlk envr z`
;dxez `idy dnkg d"awdn cnel `ed jk ,eaxn dnkg
,d"awd itlk envr z` yibxn `ed - lltzn icediy dryae

.eia` iptl oak
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íéøîà éèå÷éì
ìéòåî äæìù ÷ø
ììçá úøúåñîä åúáäàå 'ä úàøéå ïéçåîá åîéùøä
äåàú äåàúîä äæä òøä ìò èåìùìå øáâúäì éðîéä
åúåàú àéöåäì øéòá äìùîîå äèéìù åì úåéäì àìù
çåîá 'éôàå óåâä éøáàá ùáìúäì ìòåôä ìà çëî
å"ç øäøäì äìùîîå äèéìù åì ïéà òøá øäøäì åãáì
òøä äæ øåäøä å"ç ïåöøá ìá÷éù åçåîáù åðåöøá
íùì åúééìòá ãéî àìà ì"ðë çåîì áìäî åéìàî äìåòä
àåäù øëæðù ãéî åúòã çéñîå íéãé éúùá åäçåã
ïåöøá åá øäøäì 'éôà ïåöøá åìá÷î åðéàå òø øåäøä
øáãì 'éôà åà å"ç åúåùòì úòãä ìò åúåìòäì ù"ëå
éðåðéáäå äòù äúåàá òùø '÷ð ïåöøá øäøäîä éë åá
íéøáãá ïëå .íìåòì úçà äòù 'éôà òùø åðéà
åæéà çåîì áìäî åì äìåòù ãéî åøéáçì íãà ïéáù
àãéô÷ åà ñòë åà äàð÷ åæéà åà å"ç äàðùå àðéè
çåîä äáøãàå åðåöøáå åçåîá ììë ïìá÷î åðéà ïäéîåãå
ùîî êôää úåùòì åáìáù çåøá ìùåîå èéìù
åì úòãåî äøúé äáéçå ãñç úãîá åøéáç íò âäðúäì
àìù íâå å"ç ñåòëì àìå ïåøçàä äö÷ ãò åðîî ìåáñì
íéáééçì ìåîâì äáøãà àìà å"ç åìòôë åì íìùì

:åéçà íò óñåéî ãåîìì øäæá ù"îë úåáåè
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בתחלתו.9. ט, א.10.פרק רא, ח"א



zahפ g"i iriax mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"ח רביעי יום
,gi 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæáå âé ÷øô,36 'nr cr.æ"äåò éðéðò

פרק יג 
.âé ÷øtokzi m` mb ,"ipepia"l qgiay ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤

de`zdy ,mlea gekk ziwl`d ytpd zynyn - eala de`z xxerzzy

mihlyp ,dl` miyeal dyly .daygna e` xeaica ,dyrna ynenz `l

dxez ixac xacle aeygl - cala ziwl`d ytpd iciÎlr "ipepia"a

.zeevn miiwle

ì ïáeé äæáeøîàî ïBL ¨¤¨§©£©
ì"æø1äæå äæ ¯ íéðBðéa" : ©©¥¦¤¨¤

øöé ,Leøt] "ïèôBL§¨¥¥¤
¯ ,[òøä øöéå áBèÎxvid §¥¤¨©

rxdÎxvide aehd
mdipy miynyn
mirinyne ,mihteyk
`xnbde ."ipepia"a mzrc
:jkl di`x d`ian

áéúëc2ãîòé ék" : ¦§¦¦©£Ÿ
òéLBäì ïBéáà ïéîéì¦¦¤§§¦©
¯ ,"BLôð éèôBMî¦§¥©§
ipy ,miax oeyl "ihtey"
Îxvid ,mc`a mihtey
Îlr .rxdÎxvide aehd
"mipepia"l qgia ,miptÎlk
l"f epinkg miynzyn

dfe df" iehiaa"ohtey-
äæå äæ" eøîà àìå§Ÿ¨§¤¨¤
¯ ,íBìLå-ñç "íéìLBî§¦©§¨
yexitk yxtp m` ,oky

zivgne zeevn zivgn ea yiy in `ed "ipepia"y ,heytd
,rxdÎxvid mbe aehdÎxvid mb ,mdipyy ixd ,zexiarmilyen

ly etebaiehiaa ynzydl l"f epinkg lr did f`e - "ipepia"d
helyl rxdÎxvid lr ,dxiar xearl ick ik ,"milyen"leynle

xyt` i` ,"ipepia"d ly ezedn lr xaqedy dn itl ,mxa .seba
:oldl xaqeiy itk - "milyen" xneläèéìL Bæéà LiLk ék¦§¤¥¥§¦¨

¯ ,"äpè÷ øéò"a òøä øöiì äìLîîedhilyd lry ,sebd ¤§¨¨©¥¤¨©¨¦§©¨
,rxdÎxvil aehÎxvid oia wa`nd ldpzn eilräòL éôì elôà£¦§¦¨¨

¯ äl÷xeaica ,dyrna dxiara mc`d lykp ,`edy onf dfi`ae ©¨
,daygna e`¯ .äòL dúBàa òLø àø÷ðo`k xaecn ixde ¦§¨¨¨§¨¨¨

,"ryx"a `le "ipepia"a-Cøc-ìò ÷ø Bðéà òøä øöiä àlà¤¨©¥¤¨©¥©©¤¤
¯ ,ètLna Bzòc øîBàä ïiãå èôBL Bîk ìLîel yiy `le ¨¨§¥§©¨¨¥©§©¦§¨

,sebd lr dhily÷ñt äéäé àlL úBéäì ìBëé ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥¨¦§¤Ÿ¦§¤§©
¯ ,äNòîì Ck äëìä,df htey ly ezrckãBò LiL éðtî £¨¨¨§©£¤¦§¥¤¥

éøöå ,åéìò ÷ìBçä ïiãå èôBLäëìäå ,íäéðéa òéøëäì C ¥§©¨©¥¨¨§¨¦§©§¦©¥¥¤©£¨¨
¯ Ck .òéøënä éøáãkÎxvid oia ldpznd wa`na xac eze` §¦§¥©©§¦©©

:"ipepia"a rxdÎxvid oial aehdììça Bzòc øîBà òøä øöiä©¥¤¨©¥©§¤¨¨
¯ ,álaL éìàîOän jka ,ala de`z xxern `edz`haz ©§¨¦¤©¥

lr cvik "ezrc" zrnyd
,bdpzdl sebdáläîe¥©¥

¯ ,Ba øäøäì çnì äìBò¤©Ÿ©§©§¥
d`a genl aldn ef dilr
,oky .`linn jxca
,ala de`z zxxerznyk
mixedxd `linn mieedzn

,gena¯ ãiîeziilr mr ¦¨
,gena mixedxdd÷ìBç¥

éðMä èôBMä åéìò̈¨©¥©¥¦
úéäìàä Lôpä àeäL¤©¤¤¨¡Ÿ¦
ììça èMtúnä ,çnaL¤©Ÿ©©¦§©¥¤¨¨
íB÷î álaL éðîéä©§¨¦¤©¥§
¯ ,áBè øöiä ïkLî¦§©©¥¤
,alay ipnid "llg"a
,aehdÎxvid dlbzn
ytpd ly zecnd
aehdÎxvid .ziwl`d
,rxdÎxvid mr wa`p
mewn zzl `ly
,de`zd ly dyeninl
aehdÎxvid ly "ezrc"
milvepn zeidl mikixv ,sebd ly mixai`de zegekd lky ,`id

.cala dyecw ly mipipraàeä ,òéøënä éøáãk äëìäå©£¨¨§¦§¥©©§¦©
¯ ,áBè øöiäì BøæBòä àeä-Ceøa-LBãwäegeka didiy ©¨¨¨§§©¥¤

,rxdÎxvid lr xabzdlì"æø øîàîk3-LBãwä àìîìà" : §©£©©©¦§¨¥©¨
¯ BøæBò àeä-Ceøa,aehdÎxvil¯ ."Bì ìBëé ïéàrxdÎxvil ¨§¥¨

.mei icn mc`a xabznd¯ ,øæòäå,aehdÎxvil xfer d"awdy §¨¥¤
:`edúBéäì ,úéäìàä Lôð ìò 'ä øBà øéànL äøàää àéä¦©¤¨¨¤¥¦©¤¤¨¡Ÿ¦¦§

ïBøúék ,òøä øöéå ìéñkä úeìëñ ìò äèéìLe ïBøúé dì̈¦§§¦¨©¦§©§¦§¥¤¨©§¦§
¯ .ìéòì økæpk ,CLçä ïî øBàäon zvwy myky ,a"i wxta ¨¦©Ÿ¤©¦§¨§¥

xe`dn `linn beqp jyegde ,jyegd on daxd dgec xe`d
,rxdÎxvid ly jyegdne "zelkq"dn daxd dgcp jk ,mlrpe
jka - ziwl`d ytpdn xi`nd dyecwd xe`n hrn znerl

aehdÎxvil d"awd ly ezxfr z`hazn4.
zligza dywd xy` z` ,owfd epax uxzn ,mi`ad eixaca
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íéøîà éèå÷éì
äæáå âé ÷øôäæå äæ íéðåðéá ì"æøîàî ïåùì ïáåé

[òøä øöéå áåè øöé 'éô] ïèôåù
åùôð éèôåùî òéùåäì ïåéáà ïéîéì ãåîòé éë áéúëã
äèéìù åæéà ùéùë éë å"ç íéìùåî äæå äæ åøîà àìå
äì÷ äòù éôì 'éôà äðè÷ øéòá òøä øöéì äìùîîå
î"ãò ÷ø åðéà ø"äöéä àìà äòù äúåàá òùø àø÷ð
ìåëé ë"ôòàå èôùîá åúòã øîåàä ïééãå èôåù åîë
ùéù éðôî äùòîì êë äëìä ÷ñô äéäé àìù úåéäì
íäéðéá òéøëäì êéøöå åéìò ÷ìåçä ïééãå èôåù ãåò

úòã øîåà ø"äöéä êë òéøëîä éøáãë äëìäåììçá å
ãéîå åá øäøäì çåîì äìåò áìäîå áìáù éìàîùä
çåîáù úéäìàä ùôðä àåäù éðùä èôåùä åéìò ÷ìåç
áåè øöéä ïëùî íå÷î áìáù éðîéä ììçá èùôúîä
áåè øöéäì åøæåòä ä"á÷ä àåä òéøëîä éøáãë äëìäå
øæòäå åì ìåëé ïéà åøæåò ä"á÷ä àìîìà ì"æø øîàîë
úåéäì úéäìàä ùôð ìò 'ä øåà øéàîù äøàää àéä
ïåøúéë ø"äöéå ìéñëä úåìëñ ìò äèéìùå ïåøúé äì
ììçáù òøäù øçàî êà .ì"ðë êùåçä ïî øåàä
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ב.1. סא, לא.2.ברכות קט, ב.3.תהלים ל, שה"מוח 4.קדושין מתולדתו, האדם שבטבע הזקן, רבנו אמר (י"ב) הקודם שבפרק למרות
בתאוה ומושל שולט שכלו הלב", על מתרץ שליט כך? לשם מהקב"ה מיוחדת לעזרה האדם שצריך כאן, אומר הוא איפוא, מדוע, - שבלבו

ש  ההרהור נגד א) היצ"ט: נצחון על טעם "זה בהערה: שליט"א אדמו"ר ש ·ÁÂÓכ"ק הימני שבחלל ב) ;·Ï· שלא (אם השמאלי חלל על
שנסתלקו דאף שהתפלל, לאחר דקאי בפי"ב משא"כ במוח), אמירת „‚„ÔÈÁÂÓ""˙ÂÏיתבונן אפשרות שוללת - שנשארה במוחין הרשימו -
לשמה". תמידי ההגיון מפני (ע"ב) לקמן ועד"ז במוח, היצה"ר דעת



פי zah h"i iying mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"ט חמישי יום
,36 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...'ä úøåúáù éî óàå,hi 'nr cr.åìåë

dn lr ,oey`xd wxtdmlerd lk elit`e" zxne` `xnbdy
dpynd ixd - "ryxk jipira did ,dz` wicv jl mixne` elek
m` :mbe" ?"jnvr ipta ryx idz l`e" :zxne` zea` zkqna
'd cearl lkei `le avr didie eaal rxi ryxk eipira didi

- ?"aal aehae dgnya
:oldl owfd epax xiaqn
mpeyla ewiic l"f epinkg
`l ,"ryxk" exn`e
,"ryx" envr aeygiy
aeygiy ,"ryxk" `l`
mixacay inl envr
dnec `ed miniieqn
`id dpeekde ,ryxl
mb ,oky ."ipepia"l
eytpay "rx"d "ipepia"a
okzie ,etwza oiicr
,ala de`z ea xexyzy

."ryx" lv` dfy enkCà©
ììçaL òøäL øçàî¥©©¤¨©¤§¨¨
àeä éðBðéaa éìàîOä©§¨¦©¥¦

,äfä íìBò éâeðòz ìëì äåàz úBeàúäì ,BzãìBúk Bt÷úa§¨§§©§§¦§©©£¨§¨©£¥¨©¤
¯ ,áBhä éaâì èeòîa ìhaúð àìåenk ,ziwl`d ytpd ly §Ÿ¦§©¥§¦§©¥©

,"wicv"a xacdy¯ Bì ïéàL ÷ø ,ììk BîB÷nî äçãð àìå§Ÿ¦§¤¦§§¨©¤¥
,"rx"l¯ ,óebä éøáàa èMtúäì äìLîîe äèéìL"rx"l oi` §¦¨¤§¨¨§¦§©¥§¥§¥©

aeygl e` xacl ,zeyrl ,sebd ixa` lr drtyde dhily
.mirx mixac:xirn iaxd- rxd zehytzd zripna - dfa mb"

epi` zehytzdd xcrd ik ,etweza rxde ,ezclezn dpzyp `l
:"m`Îik ,mc`ay aehd iptnãîBòä àeä-Ceøa-LBãwä éðtî¦§¥©¨¨¨¥

¯ úéäìàä Lôpì øéàîe øæBòå ïBéáà ïéîéìcenrl lkezy ¦¦¤§§¥¥¦©¤¤¨¡Ÿ¦
ixa` lr dhily zindad ytpl oi` ,okle ,zindad ytpd cbp
etwza `ed - zindad ytpd ly envr "rx"d la` .sebd

.ezclezk¯ àø÷ð ïëì,"ipepia"d¯ ,"òLøk",ryx enk ¨¥¦§¨§¨¨
÷écö Eì íéøîBà Blk íìBòä ìk elôà" :ì"æø øîàîk§©£©©©£¦¨¨¨ª§¦§©¦

éðéòa äéä ,äzà¯ ,Lnî òLø àìå ,"òLøk Edpynd ,oky5 ©¨¡¥§¥¤§¨¨§Ÿ¨¨©¨
etna zxne` ixd,xen`k ,mbe ,"jnvr ipta ryx idz l`e" :yx

,dgnya z"iyd z` cearl lkei `l ,eipira ryx didi m`a
íìBòäì ïéîàäì àìå ,éðBðéaì Bîöò ÷éæçiL àlà¤¨¤©£¦©§§¥¦§Ÿ§©£¦§¨¨
BaL òøäL íéøîBàL¤§¦¤¨©¤
BfL ,áBhä éaâì ìhaúð¦§©¥§©¥©¤

¯ ,÷écö úâøãî"wicv"a ©§¥©©¦
envr "rx"d lhazp cala
,`ed eli`e ,"aeh"l jtde
epi`y - eiyrn xe`ly
- `idy efi` dxiar xaer
ea mby "mler"d ayeg

"rx" xak oi`mxebd
lawl el l` - zexiarl
oiicr eay rxd ik ,ef dric

,lha `läéäé àlà¤¨¦§¤
Búeäî elàk åéðéòa§¥¨§¦¨
àeä òøä ìL Búeîöòå§©§¤¨©
ììça Búøeáâáe Bt÷úa§¨§¦§¨¤¨¨
àìå ,BzãìBúk éìàîOä©§¨¦§©§§Ÿ

¯ epnî Cìäå óìç,"rx"døúBé ÷fçúð äaøcàå ,äîeàî ¨©§¨©¦¤§¨§©§©¨¦§©¥¥
¯ Ba LnzLpL ,ïîfä CLîäa,il`nyd "llg"ny "rx"a §¤§¥©§©¤¦§©¥

¯ .äfä íìBò éðéðò øàLe äiúLe äìéëàa äaøä©§¥©£¦¨§¦¨§¨¦§§¥¨©¤
,dfdÎmlerd ipiprl zindad ytpa zcnznd zeynzydd
ep`y itk ,ezclezn raha `ed xy`n xzei dgek z` zwfgn
ccgzne wfgzn `edy ,yeg lk ly eraha df xac mi`ven
z` yxtn owfd epaxy ,epcnl ixd .ea zeynzydd iciÎlr
envr z` wifgiy dpeekd - "ryxk jipira did" :`xnbd xn`n
el uegpe aeh - dpeilr dbixcna ecnrny in s`e ."ipepia"l
"wicv"l envr z` wifgi m` ik ,"ipepia"l envr z` wifgdl
mr ezngln z` wiqti - "aeh"l lha xak ely "rx"dy aeygie
letil lelr `ed "wicv" `ed oi` oiicr m`ae ,zindad ytpd

."ipepia"n dhnly dbxcl ezbixcnn

e` xgqna mb wqery ,wqr lra "ipepia" zece` epcnl dzr cr
lk ayei epi`e dk`lna
lre dxezd lr meid
cnlp oldl .dceard
ayei" - "ipepia" zece`
elek cinz oezpy ,"lde`

:dxezd wqraéî óàå§©¦
äbäéå Böôç 'ä úøBúaL¤§©¤§§¤§¤

ì äìéìå íîBé da¯ dîL ¨¨¨©§¨¦§¨

úBéäì ìBëé àlà ,BîB÷nî òøä äçãpL ììk äçëBä Bæ ïéà¥¨¨§¨¤¦§¤¨©¦§¤¨¨¦§
¯ Búeîöòå BúeänLly ¤¨§©§

,rxdBt÷úa àeä§¨§
BîB÷îa Búøeáâáe¦§¨¦§
¯ ,éìàîOä ììça¤¨¨©§¨¦

,alay,åéLeálL ÷ø©¤§¨
øeac äáLçî íäL¤¥©£¨¨¦
Lôð ìL äNòîe©£¤¤¤¤
ïðéà ,úéîäaä©§¥¦¥¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äåàú úåàúäì åúãìåúë åô÷úá àåä éðåðéáá éìàîùä
àìå áåèä éáâì èåòéîá ìèáúð àìå æ"äåò éâåðòú ìëì
äìùîîå äèéìù åì ïéàù ÷ø ììë åîå÷îî äçãð
ïåéáà ïéîéì ãîåòä ä"á÷ä éðôî óåâä éøáàá èùôúäì
ì"æøàîë òùøë àø÷ð ïëì úéäìàä ùôðì øéàîå øæåòå
äéä äúà ÷éãö êì íéøîåà åìåë íìåòä ìë åìéôà
åîöò ÷éæçéù àìà ùîî òùø àìå òùøë êéðéòá
åáù òøäù íéøîåàù íìåòäì ïéîàäì àìå éðåðéáì
åéðéòá äéäé àìà ÷éãö úâøãî åæù áåèä éáâì ìèáúð
åúøåáâáå åô÷úá àåä òøä ìù åúåîöòå åúåäî åìàë
äîåàî åðîî êìäå óìç àìå åúãìåúë éìàîùä ììçá
äáøä åá ùîúùðù ïîæä êùîäá øúåé ÷æçúð äáøãàå

æ"äåò éðééðò øàùå äéúùå äìéëàá

úøåúáù éî óàå
ììë äçëåä åæ ïéà äîùì äìéìå íîåé äá äâäéå åöôç 'ä
åúåîöòå åúåäîù úåéäì ìåëé àìà åîå÷îî òøä äçãðù
÷ø éìàîùä ììçá åîå÷îá åúøåáâáå åô÷úá àåä
ùôð ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù åéùåáìù
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יג.5. ב, אבות



zahפב h"i iying mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯ ,óebä éøáà øàLe íéãiäå ätäå çna íéLaìúî,aeygl ¦§©§¦©Ÿ©§©¤§©¨©¦§¨¥§¥©
,xeq`y dn z` zeyrle xacläèéìL ïúpL 'ä éðtî¦§¥¤¨©§¦¨

úìLBî çnaL úéäìàä Lôð ïëìå .álä ìò çnì äìLîîe¤§¨¨©Ÿ©©©¥§¨¥¤¤¨¡Ÿ¦¤©Ÿ©¤¤
äákøîe Leáì eéäiL ,ílk óebä éøáà ,"äpè÷ øéò"ä¦§©¨¥§¥©ª¨¤¦§§¤§¨¨

ììL¯ äéLeáì äL ¦§Ÿ¨§¤¨
miyeal eidi sebd ixa`y
ytpd iyeal zyelya
mdl milha eidie ziwl`d
"akex"d iabl "dakxn"k

,dilr¯ ,íäa eLaìúiL¤¦§©§¨¤
,sebd ixa`aíäL¤¥

äNòîe øeac äáLçî©£¨¨¦©£¤
úBöî â"éøz ìL¤©§©¦§

¯ .äøBzälkay ,ixd ©¨
xeaicle daygnl xeywd
- zeevn ziiyrle ,dxeza
- ziwl`d ytpd zhley
lr - d"awd ly ezxfra
lr zepeilrd dciae ,sebd

.zindad ytpdìáà£¨
ìL dúeîöòå dúeäî̈¨§©§¨¤
dì ïéà ¯ úéäìàä Lôð¤¤¨¡Ÿ¦¥¨
ìò äìLîîe äèéìL§¦¨¤§¨¨©
ìL dúeîöòå dúeäî̈¨§©§¨¤
,éðBðéaa úéîäaä Lôð¤¤©§¥¦©¥¦
úáäàL äòLa íà-ék¦¦§¨¨¤©£©
Baì úelbúäa àeä 'ä§¦§©¦

¯ ,íéðnæî íézòa,cala §¦¦§ª¨¦
älôzä úòLa Bîk§¦§©©§¦¨

¯ .da àöBiëåitk ,f`y §©¥¨
zadlyÎadl zad`a "ipepia"d oezp ,mcewd wxta xkfpy
didiy ,zindad ytpd ly "rx"d lr ritynd xac ,d"awdl

.ziwl`d ytpd ly "aeh"l lha¯ ,íòtä úàæ íb óàåmb §©©Ÿ©©©
,zindad ytpd lr zxabzn ziwl`d ytpdyk ,aewpd onfa

¯ ,ãáì äìLîîe äèéìL ÷ø dðéàzhley ziwl`d ytpd ¥¨©§¦¨¤§¨¨§©
ly dzedn mvr lr drityn `id oi` la` ,zindad ytpd lr
ytpd ipta ixnbl lhazz dnvr `idy ,zindad ytpd

,ziwl`dkáéúëã6¯ "õîàé íàlî íàìe" :xn`p df weqt §¦§¦§Ÿ¦§Ÿ¤¡¨
ytpd oiay wa`nd lr fnex xacd "dcear"ae ,eyre awri lr
"awri"y ,cala "un`i" df ixd - zindad ytpl ziwl`d

wfgzn:z`f mixicbn l"f epinkgy enke ,"eyr" znerl cala
"'eë í÷ äfLëe ,ìôBð äæ í÷ äfLk"7¯ ,ytply ,ixd §¤¤¨¤¥§¤¤¨

yi "ipepia"a ziwl`ddhilycala ipnf ote`a z`f mbe - cala
.zindad ytpd lr -úøabúîe úönàúî úéäìàä LôpL¤¤¤¨¡Ÿ¦¦§©¤¤¦§©¤¤

ìò¯ ,äðéa àéäL úBøeábä øB÷îa ,úéîäaä Lôðitk ©¤¤©§¥¦¦§©§¤¦¦¨
."zexeab"d xewn `id "dpia"d zxitqy ,dlawd zxeza `aeny
gek `ed ,ziwl`d ytpd zxeabl xewndy ,ytpl qgia mb jk

,d"awd ly ezlecb z` oian `ed ea ,"dpia"dúlãâa ïðBaúäì§¦§¥¦§ª©
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà 'ä¥¨
'äì äfò äáäà ãéìBäìe§¦©£¨©¨©
éðîéä ììça Là étLøk§¦§¥¥¤¨¨©§¨¦

¯ æàå ,BaìaLytpdyk ¤§¦§¨
z` z`han ziwl`d
dielb dad`a dnvr
,d"awdl efk dwfge
àøçà-àøèñ àéôkúà¦§©§¨¦§¨¨¢¨
¯ .éìàîOä ììçaL¤§¨¨©§¨¦
llgay "`xg` `xhq"d
zttkp ,alay il`nyd
ytpd iciÎlr zhlype

,ziwl`d¯ ìáà,"rx"d £¨
éøîâì ìhaúð àìŸ¦§©¥§©§¥
¯ ,÷écöa àlà ,éðBðéaa©¥¦¤¨©©¦
rxd lha cala "wicv"a
lilk zindad ytpd ly
ytpd ly "aeh"l

,ziwl`dBa øîàpL8¯ : ¤¤¡©
,"wicv"aììç éaìå"9 §¦¦¨©

¯ ,"éaø÷aly enewn §¦§¦
ly eala rxdÎxvid

,wix - "wicv"d¯ àeäå§
,"wicv"dòøa ñàBî¥¨©

äàðOä úéìëúa BàðBNå§§§©§¦©¦§¨
¯ ,ñeànäåxacd jk §©¦

,"xenb wicv"a¯ ,äàðOä úéìëúa àlL Bàwicv"a xacd jk ¤Ÿ§©§¦©¦§¨
,"xenb epi`y¯ .ìéòì økæpkqgia `ed xen`d lk .i wxta ©¦§¨§¥

,"ipepia"a eli`e ,"wicv"l¯ àeä éðBðéaa ìáàeytp ly "rx"d £¨©¥¦
,zindadøBòéìå øæçì ìBëiL ,ïLiL íãàk ìLî-Cøc¤¤¨¨§¨¨¤¨¥¤¨©£Ÿ§¥
¯ ,BúðMîla` ,milret mc`d ly eizegek oi` ezpiy zrya ¦§¨

mixr miyrp eizegeke ezpiyn xxerzdl rbx lk lelr `ed
,milirte¯ éìàîOä ììça ïLék àeä éðBðéaa òøä Ck̈¨©©¥¦§¨¥©¨¨©§¨¦

edfe - ala de`z zexxerzd lr `l mb rityn epi`e ,alay
¯ ,'ä úáäàa øòBa BalL ,älôúe òîL-úàéø÷ úòLadfe ¦§©§¦©§©§¦¨¤¦¥§©£©

.dpiya oezp eli`k didi ,zindad ytpd ly rxdy rityn
,mxa¯ Ck-øçàå,dltzd ixg`¯ ìBëé,"rx"døæBç úBéäì §©©¨¨¦§¥

¯ .øBòéðådpeilr dbxc zniiwy ,xiaqdl owfd epax ligzn o`k §¥
oezp `edyk - "ipepia"a xzeimeid lkenk d"awdl dad`a

- dpiya eli`k "cinz" oezp eay "rx"d okle ,dltzd zrya
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íéøîà éèå÷éì
øàùå íéãéäå äôäå çåîá íéùáìúî ïðéà úéîäáä
ìò çåîì äìùîîå äèéìù ïúðù 'ä éðôî óåâä éøáà
äðè÷ øéòá úìùåî çåîáù úéäìàä ùôð ïëìå áìä
äéùåáì 'ùìùì äáëøîå ùåáì åéäéù íìåë óåâä éøáà
â"éøú ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù íäá åùáìúéù
úéäìàä ùôð ìù äúåîöòå äúåäî ìáà äøåúä úåöî
ùôð ìù äúåîöòå äúåäî ìò äìùîîå äèéìù äì ïéà
àåä 'ä úáäàù äòùá íà éë éðåðéáá úéîäáä

ì úåìâúäáäìôúä úòùá åîë íéðîåæî íéúòá åá
äìùîîå äèéìù ÷ø äðéà íòôä úàæ íâ óàå äá àöåéëå
ìôåð äæ í÷ äæùë õîàé íåàìî íåàìå áéúëãë ãáì
ìò úøáâúîå úöîàúî úéäìàä ùôðù 'åë í÷ äæùëå
ïðåáúäì äðéá àéäù úåøåáâä øå÷îá úéîäáä ùôð
éôùøë 'äì äæò äáäà ãéìåäìå ä"á ñ"à 'ä úìåãâá
ììçáù à"ñ àéôëúà æàå åáìáù éðîéä ììçá ùà
÷éãöá àìà éðåðéáá éøîâì ìèáúð àì ìáà éìàîùä
åàðåùå òøá ñàåî àåäå éáø÷á ììç éáìå åá øîàðù
äàðùä úéìëúá àìù åà ñåàéîäå äàðùä úéìëúá
ìåëéù ïùéù íãàë î"ã àåä éðåðéáá ìáà .ì"ðë
ììçá ïùéë àåä éðåðéáá òøä êë åúðùî øåòéìå øåæçì
'ä úáäàá øòåá åáìù äìôúå ù"÷ úòùá éìàîùä
÷éæçî äáø äéä ïëìå .øåòéðå øæåç úåéäì ìåëé ë"çàå
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כג.6. כה, ˘ËÈÏ"‡:7.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(אלו בתיבות מוסיף (וזה נופל הי' זה שלפני אף (השני) קם זה להיות "שיכול

כב.8. קט, ˘ËÈÏ"‡:9.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ש .. חלל בפ"א: (קצת) משמע (הוספת‡ÔÈ"כן יצה"ר -˘‰¯‚Âאח"כ‰·Â‡È¯לו
יותר נעלית מדרי' למיעוטי ˘‰ÂÎÙהוא Ì‰¯·‡„.(למעליותא - בקרבו חלל לבו אין ואז - דברכות ספ"ט בירוש' כדאיתא - ליצה"ר

הפי'". ב' - תהלים בפרש"י מת. - מענין - הירוש' ופשטות ברכות ברש"י אבל



פג zah 'k iyiy mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ' שישי יום
,hi 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úãî äðäå,38 'nr cr.[ïìåë

`edy envr lr xnel dax did leki cvik epl xaqei jka
,zehyta xnel xyt`Îi`y epcnl oey`xd wxta ."ipepia"
m` ik ,zexiar zivgne zeevn zivgn ea yiy in `ed "ipepia"y
drya ,"ipepia" `edy envra zerhl dax leki did cvik - ok

elit` ea dzid `ly
?dxez lehia ly dxiard

itl mb ,mxaxaqedy dn
zexiar oi` "ipepia"ly
dlery `l` ,llk
rxl de`z eala minrtl
cvik ,oiadl dyw oiicr -
envr z` dax wifgd

eala oi`y ahid rcie "wicv" did ixd `edy xg`n ,"ipepia"l
dbixcn zniiwy ,oldl xaqeiy itk ,`l` ?rxl de`z llk

dler `ly "ipepia"a ztqepealaepl oaei - rxl de`z mrt s`
.ahid xacdàìc óà ,éðBðéák Bîöò ÷éæçî äaø äéä ïëìå§¨¥¨¨©¨©£¦©§§¥¦©§Ÿ

¯ ,àñøbî déîet ÷éñt,dxez ceniln eit wqt `ly s` ¨¦¥¦¦§¨
ä÷eLúe ä÷éLçå äöéôça ,äìéìå íîBé Böôç 'ä úøBúáe§©¤§¨¨¨§¨©£¦¨©£¦¨§¨
òîL-úàéø÷ úòLák äaø äáäàa 'äì ä÷÷BL Lôðå§¤¤¥¨©§©£¨©¨§¦§©§¦©§©

¯ ,älôúedad` ekeza "ipepia"d f` xxern ,xak xaqedy itke §¦¨
dax .ealay il`nyd llga "rx"a yibxn epi`y cr ,z"iydl

y -meid lkel dzid `le ,z"iydl dad` ea dxramrt s`lk

envr z` ,jk llba ,aeygl did leki - mlerd zee`zl zekiiy
meyn ,"ipepia"l¯ åéðéòa äîãðå,dax lyìltúnä éðBðéák §¦§¤§¥¨©¥¦©¦§©¥

¯ ,íBiä ìkdltzd zrya enk dbixcn dze`a meid lk oezpy ¨©
eay "rx"d `linne ,meid lk elv` zelbzda `id dad`d -
oezp eli`k cinz `ed
s` jiiy `ed oi`e ,dpiya
,`idy efi` de`zl mrt

ì"æø øîàîëe10éàåìä" : §©£©©©©§©
íBiä ìk íãà ìltúiL¤¦§©¥¨¨¨©

¯ :"Blkdid leki `linn ª
z` aeygl dax xak
dbixcn - "ipepia"l envr
meid lky ,"meid lk lltznd ipepia" z`xwpd "ipepia"a efk
ixd ,miptÎlkÎlr .dltzd zrya enk avn eze`a oezp `ed
zrya mby ,"ipepia" ly zillkd ezbixcnl qgia xaqed
zexabzd m`Îik df oi` ,z"iydl ezad` dlbzn f`y ,ezltz
ixg`y xacd okzi okle ,zindad ytpd lr ziwl`d ytpd
ef oi` - jky oeikne ,zindad ytpd aey xxerzz dltzd
`id "zn`" ,oky - "miwicv"d zbixcn iabl zizin`d dceard
,oldl xiaqn owfd epaxe ,zepzydÎi`e zecinz ly dbixcn
"mipepia" xeza "mipepia"d ly mzad` zaygp ,z`f zexnly

.zicinz dcearl ,zizin`l

älôzä úòLa ,íéðBðéaa äøeîàä ,Bæ äáäà úcî ,äpäå§¦¥¦©©£¨¨£¨©¥¦¦§©©§¦¨
¯ úeøabúä éãé-ìò,ly zipnfd¯ ,'eë úéäìàä Lôpälr ©§¥¦§©§©¤¤¨¡Ÿ¦

,zindad ytpdúîàa 'ä éãáBò íé÷écvä úâøãî éaâì äpä¦¥§©¥©§¥©©©¦¦§¥¤¡¤
úðéça ïéà ¯ Bzîàì©£¦¥§¦©

¯ Bæ äáäà,"mipepia"a ©£¨
úãBáò" íLa úàø÷ð¦§¥§¥£©
øçàî ,ììk "úîà¡¤§¨¥©©
øçà úøáBòå úôìBçL¤¤¤§¤¤©©
áéúëe ,älôzä11: ©§¦¨§¦

,ãòì ïBkz úîà úôN"§©¡¤¦¨©
ì äòébøà ãòåïBL §©©§¦¨§

."ø÷L¯"zn`" x`ezd ¨¤
ea yiy xac lr wx lg
eli`e ,icinz meiw
`ed xacd ly eneiwyk
ef oi` - cala ipnf
mb jk .zizin` ze`ivn
"ipepia"dy xg`n ,eppipra

oi` dltzd ixg`e ,cala ezltz zrya ef dad`a yge yibxn
dpi` "ipepia"d ly ezceary ixd - eala zelbzda ef dad`

;"miwicv" ly zizin`d zn`d zcnaéaâì ,ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥§©¥
Bzîàì úîàa "änz äãBáò" úàø÷ð ¯ íéðBðéaä úâøãî©§¥©©¥¦¦§¥£¨©¨¤¡¤©£¦

¯ ,íälL,"mipepia"d lyúâøãîa Búâøãî éôk Léà Léà ¤¨¤¦¦§¦©§¥¨§©§¥©
¯ ,íéðBðéaäepcnly itk ©¥¦

zepey zebxc zeniiwy
."mipepia"aàøB÷ éðéøäå©£¥¦¥

íb íúlôúaL íúáäàa§©£¨¨¤¦§¦¨¨©
ïBkz úîà úôN" ¯ ïk¥§©¡¤¦

¯ ,"ãòìly mzad` ¨©
zizin` `id "mipepia"d

zicinze`idy zexnl
zrya iehia icil d`a
,oky .cala dltzd
íLôð çëáe ìéàBä¦§Ÿ©©§¨
øøBòìe øæçì úéäìàä̈¡Ÿ¦©£Ÿ§¥
,íìBòì Bæ äáäà úðéça§¦©©£¨§¨

¯,ycgn¯ dúeøabúäa§¦§©§¨
,ziwl`d ytpd ly
ìëì äéeàøä äðëä éãé-ìò ,íBéa íBé écî älôzä úòLa¦§©©§¦¨¦¥§©§¥£¨¨¨§¨§¨

¯ .dúâøãîe dkøò éôk Lôðdbixcna `idy ytp ,oky ¤¤§¦¤§¨©§¥¨¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

'ä úøåúáå àñøéâî äéîåô ÷éñô àìã óà éðåðéáë åîöò
ùôðå ä÷åùúå ä÷éùçå äöéôçá äìéìå íîåé åöôç
äîãðå äìôúå ù"÷ úòùáë äáø äáäàá 'äì ä÷÷åù
éàåìä ì"æø øîàîëå íåéä ìë ììôúîä éðåðéáë åéðéòá

:åìåë íåéä ìë íãà ììôúéù

åæ äáäà úãî äðäå
ùôðä úåøáâúä é"ò äìôúä úòùá íéðåðéáá äøåîàä
úîàá 'ä éãáåò íé÷éãöä úâøãî éáâì äðä 'åë úéäìàä
úîà úãåáò íùá úàø÷ð åæ äáäà 'éçá ïéà åúéîàì
áéúëå äìôúä øçà úøáåòå úôìåçù øçàî ììë
ë"ôòàå ø÷ù ïåùì äòéâøà ãòå ãòì ïåëú úîà úôù
úîàá äîú äãåáò úàø÷ð íéðåðéáä úâøãî éáâì
úâøãîá åúâøãî éôë ùéà ùéà íäìù åúéîàì
úôù ë"â íúìôúáù íúáäàá àøå÷ éðéøäå íéðåðéáä
øåæçì úéäìàä íùôð çëáå ìéàåä ãòì ïåëú úîà
úòùá äúåøáâúäá íìåòì åæ äáäà 'éçá øøåòìå
éôë ùôð ìëì äéåàøä äðëä é"ò íåéá íåé éãî äìôúä
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א.10. כא, יט.11.ברכות יב, משלי



zahפד `"k ycew zay Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"א קודש שבת
פרק יד  ,38 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå ãé ÷øô,k 'nr cr.ù"ò 'åë

da xxerl ick jk lk dlecb dpkdl dwewf dpi` ,xzei dpeilr
dpkdl dwewf ,ytpa xzei dkenp dbixcn eli`e ,z"iydl dad`
cinz `ed leki dni`zn dpkd ixg`l - mipt lk lr .xzei dax
dad`dy ,ixd .z"iydl dad` ,ezlitz zrya ,ekeza xxerl

,elv` mb zicinz `id
,cinz ea z`vnp `id oky
Îziyrn dxeva m`
ote`a e` ,dlirt
el yi cinzy ,il`ivphet
ef dad` `iadl zlekid
lirl xen`ke) ielb iehial
meid lk lltzdl" -
,leki "ipepia"d ,"elek

a zegtl el didzygek,
ly dbixcnde dad`d
.(meid lk jyna ,dltz
w"k ly yecwd epeylae

:dxrda epiaxote`a gka e` lreta"lekiylreta d`iadl
cinzxacd oerh oiicr ,mxa ."(elek meid lk lltzdl l"pke)

"miwicv"d zbixcn iably okzi cvik :xaqddpi`zaygp
"mipepia" iabl eli`e ,"zn`"l ef dcearok`dze` zaygp

jk zeidl dilr - "zn`" ef m` :dxe`kl ?"zn`"l dcearlka
"zn`"d zcny ,"`ipz"a oldl exaqei mixacd - !zebixcnd
lk ly zinvrd dzedn z` z`han `id ,dbixcn lka zniiw
jk .dbixcn dze`l m`zda `id "zn`"d `linne ,dbixcn
xzeia dpeilrdn ,dlrnl zenlerd ly zebixcnd lka xacd
xzei zepezgzd zebixcnl oi`y xg`ne .xzeia dpezgzl cr
,cvik - zepeilrd zebixcnd iabl ,zeniiw opi` eli`ke ,jxr lk
"zn`" `xwidl zepezgz zebixcn oze` zeleki ,`eti`
dbixcn lk :`ed xaqdd j` - ?zepeilrd zebixcnl d`eeyda

zn`d zcewp dl yidly.dly jxrd itl ,úcî ,äpä ék¦¦¥¦©
¯ ,á÷òé ìL Búcî àéä úîàaezky enk12zn` ozz" : ¡¤¦¦¨¤©£Ÿ

,"awrilìà äöwä ïî çéøánä ïBëézä çéøa" :àø÷pä©¦§¨¨¦©©¦©©§¦©¦©¨¤¤
¯ "äöwä:zeipgexa xnelkóBñ ãò úBâøãîe úBìònä íeøî ©¨¤¥©©£©§¥©

¯ ,ïébøc ìk,zebixcnd lk seq cräâøãîe äìòî ìëáe ¨©§¦§¨©£¨©§¥¨
¯ ,úéòöîàä äc÷ð CBz çéøáî,dbixcn dze` lyàéäL ©§¦©§ª¨¨¤§¨¦¤¦
¯ .dlL úîà úcî úðéçáe úc÷ðyi dbixcn lky dgkede §ª©§¦©¦©¡¤¤¨

zn`d zcn ,dldly:,"íéøöî éìa äìçð" àéä úîà úcîe¦©¡¤¦©£¨§¦§¨¦

úBìòî ìëå ,úBìònä íeø ãò äìòîì øeòL dì ïéàå§¥¨¦§©§¨©©©£§¨©£
äìòîlL úBâøãîe úBìòî éaâì ïéàk íä ähîlL úBâøãîe©§¥¤§©¨¥§©¦§©¥©£©§¥¤§©§¨

¯ ïäîiabl oi`k od dhnly zebixcndy ,z`f zexnle ¥¤
`idy xg`n ,zn`d zcn oda mb zniiw - dlrnly zebixcnd
zebixcnd lk jxc zxceg
zcne dbixcn lky ixd -
owfd epax .dly zn`d
dnl xewn oldl `ian
dbixcndy ,o`k xn`py
"oi`k" `id dpezgzd
:dpeilrd dbixcnd iabl
¯ ,ïç-éòãBéì òeãik]©¨©§§¥¥

,dlawd zxezúðéçaL¤§¦©
úBâøãî ìL ïéçîe LàøŸŸ¦¤©§¥
ähîì ïä úBðBzçz©§¥§©¨
éìâøå íéá÷ò úðéçaî¦§¦©£¥©¦§©§¥
,ïäî úBðBéìò úBâøãî©§¥¤§¥¤

ì"æø øîàîëe13¯ :["ïlk ãâðk úBiçä éìâø" :zcny ,ixd §©£©©©©§¥©©§¤¤ª¨
mleqa dnewne davnl m`zda ,dbixcn lka zccnp ,zn`d
dcear `id "mipepia"d zceary ,jk m` ,oaen .zebxcd

dbixcnl m`zda ,zizin`mdlyzbixcn iably s` ,
.zn` zcear z`xwp `id oi` "miwicv"d

Îxvid ly dnglnd zece` ,df wxta epcnly dnl xywda
epiax w"k xn`y dn ,siqedl ie`x ,"ipepia"a rxdÎxvide aehd

ly oexg` zecreezda)ixaca zeric izy :(`"kyz zpya gqt
zg` dric :"yak mr a`f xbe" giynd zenil xywa `iapd
,mlerd inr lr lyn wx md mixacdy zxaeq ('eke m"anxd)
('eke o"anxd ,c"a`xd) dipy dric .l`xyi ipa - licadle
ik ,zeigd oia xexyi melydy ,mheytk md mixacdy zxaeq
drick zxaeq zeciqgd zxez .ixnbl dpzyi - odly rahd
f` xexyiy myk :jk mixacd z` xiaqd iaxde ,dipyd
,mc`d - d`ixad ly dzilkze dxwir mdy dl` oia melyd
,"mc` miiexw mz` - mz` mc`" mi`xwpy dl` oia cgeinae
ipaa xexyiy melyd iciÎlr ixd ."mc`" mi`xwpd l`xyi ipa
miiewiy xg`n ,zindad ytpd oial ziwl`d ytpd oia l`xyi
mb xacd rityi - "ux`d on xiar` d`nehd gex z`e" f`
mby cr .melyd xexyi mda mby ,d`ixad iwlg x`y lr

.dipyd mr zg` melya dpiigz zeigd

.ãé ÷øtlr lg "ipepia" x`ezdy ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
;xeqi` ly xaca ,dyrne xeaic ,daygna ,lykidl `ly xdfpd icedi

eytpay rxd .cala zeevnae dxeza md eiyrne eixeaic ,eizeaygn lk

,dfdÎmlerd ipiprl de`z eala zelrdl wfg ic oiicr mpn` zindad

.mixen`d miyeald zyelyn cg`a iehia icil d`a ef de`z oi` j`

.seba hytzdl "rx"l zpzep dpi` - d"awd "zxfr"a - ziwl`d ytpd
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íéøîà éèå÷éì
á÷òé ìù åúãî àéä úîà úãî äðä éë 'úâøãîå äëøò

çéøáîä ïåëéúä çéøá àø÷ðäíåøî äö÷ä ìà äö÷ä ïî
äâøãîå äìòî ìëáå ïéâøã ìë óåñ ãò úåâøãîå úåìòîä
úãî 'éçáå úãå÷ð àéäù úéòöîàä äãå÷ð êåú çéøáî
äì ïéàå íéøöî éìá äìçð àéä úîà úãîå äìù úîà
úåâøãîå úåìòî ìëå úåìòîä íåø ãò äìòîì øåòéù
ïäî äìòîìù úåâøãîå úåìòî éáâì ïéàë íä äèîìù
úåðåúçú úåâøãî ìù ïéçåîå ùàø 'éçáù ç"éì òåãéë]
ïäî úåðåéìò úåâøãî éìâøå íééá÷ò 'éçáî äèîì ïä

:[ïìåë ãâðë úåéçä éìâø ì"æø øîàîëå
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כ.12. ז, א.13.מיכה יג, חגיגה



פה zah `"k ycew zay Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

:`ad wxta jiynn owfd epaxìk úcî àéä éðBðéaä úcî ,äpäå§¦¥¦©©¥¦¦¦©¨
¯ ,íãà,mc` lkl zn`zen¯ ,CLîé íãà ìk äéøçàålk ¨¨§©£¤¨¨¨¨¦§Ÿ

dcear iciÎlr ,lczydl eilr ,ef dbixcnl ribd `l oiicry in
dlrnl edfy aeygi `l wxy - "ipepia"d zcnl ribdl ,dribie

,eizegekníãà ìkL¤¨¨¨
ìëa éðBðéa úBéäì ìBëé̈¦§¥¦§¨

¯ .äòL ìëáe úòyi ¥§¨¨¨
ribdl cinz ezlekia

,"ipepia"d zbxclék¦
,òøa ñàBî Bðéà éðBðéaä©¥¦¥¥¨©

¯cryibxiy jk ick
zee`zl dnhyne d`py

,zeinyb¯ eäfLqe`ind ¤¤
,"rx"a,álì øeñnä øác̈¨©¨©¥

¯oi` ,epcnl xaky itk
oiicr hley "ipepia"d

`linn ,alay "rx"aoi`
;rxa q`en `edìk àìå§Ÿ¨

¯ ,úBåL íézòä̈¦¦¨
,gezt ealyk ,minrtl
,dltzd zrya enk
dad` `lnzn ealyk
leki - d"awdl dielb
ly ybx ea xxerzdl
minrtle ;"rx"l d`py
egeka oi`e "meh`" ald
eala xxerl "ipepia"d ly
."rx"l aeriz ly ybx

,"ipepia"d ly "ogan"d `l `ed rxa qe`indy ,oaen k"`e
ezbixcn `idy,zicinzd¯ àìà:`ed "ipepia"d ly epipr ¤¨

øeac äNòîa ,Lnî ìòôa eðéäc ,"áBè äNòå òøî øeñ"¥©©£¥§©§§Ÿ©©¨§©£¤¦
¯ ,äáLçîelreta "ipepia"a `hazn "aeh dyre rxn xeq"d ©£¨¨

zeyrl `lye xacl `ly ,aeygl `ly :zihwxt dxeva ,ynn
deeivy dn zeyrle xacl ,aeygl z`f znerle ,xeq`y dn

,d"awd¯ íäaLmixaca enk `ly ,daygne xeaic ,dyrna ¤¨¤
,all mixeqndíãà ìëì äðeúð úeLøäå úìëéäå äøéçaä©§¦¨§©§Ÿ¤§¨§§¨§¨¨¨

dëôäå Baì úåàz ãâð àeäM äî íb áLçìå øaãìe úBNòì©£§©¥§©£Ÿ©©¤¤¤©£©¦§¤§¨
äåàz Bæéà äeàúîe ãîBç áläL äòLa íb ék ,Lnî©¨¦©§¨¨¤©¥¥¦§©¤¥©£¨

¯ øzäa úéiîLb`l` ,miny myl ezeyrl yiy xzen xacl ©§¦¦§¤¥
,eze`z z` `lnl ick ea cneg `edyíBìLå-ñç øeqàa Bà§¦©§¨

¯ øabúäì ìBëé ¯,de`zd lr,éøîâì äpnî Bzòc çéqäìe ¨§¦§©¥§©¦©©§¦¤¨§©§¥
¯- ?z`f zeyrl ezlkia cvik¯ :Baìì Bøîàa`edy iciÎlr §¨§§¦

:envrl gikene xiaqnäòL elôà òLø úBéäì äöBø épðéà¥¤¦¤¦§¨¨£¦¨¨
¯ ,úçàz` zeyrle izee`z ixg` `lnl dvex ippi` ,xnelk ¤¨

- ?jka dvex ip` oi` recn ."ryx" jk meyn `xwidle ,xeq`d
ãçà 'äî íBìLå-ñç ãøôðå ìcáî úBéäì äöBø épðéà ék¦¥¤¦¤¦§ª§¨§¦§¨©§¨¥¤¨

áéúëãk ,ïôà íeLa1¯ ,"'Bâå íéìécáî íëéúBðBò" :oia §Ÿ¤§¦§¦£¥¤©§¦¦§
cxtp icedid dyrp ,dxiar iciÎlry ,ixd .d"awd oial icedi
,dxkdl e`eae ,dl` mixaca ezewnrzd iciÎlre .'dn lcaene

yoi`y iptn ,"ryx" zeidl dvex `edepi`cxtp zeidl dvex
yi - d"awdn dlilg
de`zn aldyk mb ,egeka
"rxn xeq" zeidl ,de`zl
dxiar ziiyrn rpnidle
`diy ick ,eli`e .lreta
zeyrl ,"aeh dyr"a xidf
,zeyrl jixvy dn z`

:opeazdl eilréðà ÷ø©£¦
¯ Ba ä÷áãì äöBø¤§¨§¨

,d"awdaéçeø éLôð©§¦¦
ïLaìúäa ,éúîLðå§¦§¨¦§¦§©§¨

ìLa,Cøaúé åéLeáì äL ¦§Ÿ¨§¨¦§¨¥
¯"`ipz"dy itk ,xnelk

,daygna ,cin xne`
dxez ly dyrne xeaic
epevx ody ,zeevne
cg` xac mdy eznkge
okle - envra d"awd mr
dyly" mi`xwp md

,"jxazi eiyeal:íäL¤¥
,äáLçîe øeac äNòî©£¤¦©£¨¨
¯ ,åéúBöîe BúøBúå 'äa©§¨¦§¨
,df ipevx raep okidne
weac zeidl zn`a zevxl

:df ixd - ?d"awd mr cge`ne,'äì éaìaL úøzñî äáäàî¥©£¨§ª¤¤¤§¦¦©
¯dpenh i`cea `id ,dad` dze`a yg ip` oi`y zexnle

,iala zxzqeneeàø÷pL ìàøNé úeììk áìa Bîk2éáäBà" §§¥§¨¦§¨¥¤¦§§£¥
¯ ,"EîLmb ,d"awdl eala zxzeqn dad` icedi lkl ,oky §¤

.dielb dxeva da yg `ed oi`ykìBëé íélwaL ì÷ elôàå©£¦©¤©©¦¨
¯ ,íMä úMã÷ ìò BLôð øñîìxetkl eze` egixki m`a ¦§Ÿ©§©§ª©©¥

ezad`n ,mi`ad miwxta xaqeiy itk ,raep df xac .d"awda
`edy rbx eze`a dlbzne zxxerznd ,d"awdl zxzeqnd
eytp xqen edixd ,d"awdn eze` wzpl dlilg mivexy yibxn
lw" mby ,ixd .d"awdn dlilg cxtp zeyridl `ly ick

,d"awd l` zxzeqn dad` dze` ea dpyi "milwayìôBð àìå§Ÿ¥
¯ ,éàcåa epnî éëðàzl`ypy `l` ."milway lw" eze`n ¨Ÿ¦¦¤§©©

lw" `ed recn ,d"awdl dad` ea zniiw ok` m` :dl`yd
- ?"milway¯ ,úeèL çeø Ba ñðëpL àlàmixne`y enk3 ¤¨¤¦§©©§

gex ea dqpkp okÎm`Î`l` dxiar xaer mc` oi`" :l"f epinkg
,"zehy¯ Búeãäéa epãBò Bæ äøáòaL Bì äîãðådxiar oi`y §¦§¤¤©£¥¨¤§©£

,"ezecdi"a znbete dwifn eféäìàî úìcáî BúîLð ïéàå§¥¦§¨ª§¤¤¥Ÿ¥
¯ ,ìàøNédryay ,c"k wxta xiaqiy itk ,`id zn`d eli`e ¦§¨¥
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íéøîà éèå÷éì
äðäå ãé ÷øôíãà ìë úãî àéä éðåðéáä úãî

ìëù êåùîé íãà ìë äéøçàå
éðåðéáä éë äòù ìëáå úò ìëá éðåðéá úåéäì ìåëé íãà
íéúòä ìë àìå áìì øåñîä øáã åäæù òøá ñàåî åðéà
ùîî ìòåôá åðééäã áåè äùòå òøî øåñ àìà úååù
úìåëéäå äøéçáä íäáù äáùçîå øåáã äùòîá
íâ áåùçìå øáãìå úåùòì íãà ìëì äðåúð úåùøäå
äòùá íâ éë ùîî äëôäå åáì úåàú ãâð àåäù äî
åà øúéäá úééîùâ äåàú åæéà äåàúîå ãîåç áìäù
éøîâì äðîî åúòã çéñäìå øáâúäì ìåëé å"ç øåñéàá
úçà äòù 'éôà òùø úåéäì äöåø éððéà åáìì åøîàá
íåùá ãçà 'äî å"ç ãøôðå ìãáåî úåéäì äöåø éððéà éë
äöåø éðà ÷ø 'åâå íéìéãáî íëéúåðåò áéúëãë ïôåà
äùìùá ïùáìúäá éúîùðå éçåø éùôð åá ä÷áãì
åúøåúå 'äá äáùçîå øåáã äùòî íäù 'úé åéùåáì
'åììë áìá åîë 'äì éáìáù úøúåñî äáäàî åéúåöîå
ìåëé íéì÷áù ì÷ 'éôàå êîù éáäåà åàø÷ðù ìàøùé
åðîî éëðà ìôåð àìå 'ä úùåã÷ ìò åùôð øåñîì
'øéáòáù åì äîãðå úåèù çåø åá ñðëðù àìà éàãåá
ìàøùé éäìàî úìãáåî åúîùð ïéàå åúåãäéá åðãåò åæ
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ב.1. נט, יב.2.ישעי' ה, א.3.תהלים ג, סוטה
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`edy drya mb d"awdn
`ed oi` recn .`heg
zexnl ,zeevn miiwn
d"awdl ezad`y
eilry el daizkn
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'dl ezad` dzid eli`
did ,d`lnd ezxkda
,ezlkia xy` lkk dyer
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jiynn icedi eze` eli`e
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`id "zn`"d ixdezniiwy,d"awdl "zxzeqn dad`" icedia

xetkl ,dvex ip` oi` ,jk meyne - zeevn miiwl el daizknd
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ervn`a .dyrne xeaic ,daygna lykidl `lydf "oeayg" z
`ly ,"rxn xeq"a mb ,rxd exvi lr xabzdl icedi lk lbeqn
zeevn miiwl lczydl - "aeh dyre"a mbe ,zexiara lykidl

."ipepia" zbixcnl ribdl ezlkia jke -
¯ òøä àäiL eðéäc ,álì øeñnä øáãa ïk-ïéàM-äî©¤¥¥§¨¨©¨©¥§©§¤§¥¨©

,miinyb zebeprze zee`zúéìëúa éeàðNå ála Lnî ñeàî̈©¨©¥§¨§©§¦
¯ ,äàðN,"xenb wicv"a xacdy itkàlL elôà Bà ¦§¨£¦¤Ÿ

¯ äàðN úéìëúa,"xenb epi`y wicv"a xacdy itkäæ äpä §©§¦¦§¨¦¥¤
ó÷úå ìãb éãé-ìò àlà Bzîàì úîàa äéäiL øLôà éà¦¤§¨¤¦§¤¤¡¤©£¦¤¨©§¥Ÿ¤§Ÿ¤
'ä ìò âpòúäì ,"íéâeðòza äáäà" úðéçáa ,'äì äáäàä̈©£¨©¦§¦©©£¨©©£¦§¦§©¥©

¯ ,àaä íìBò ïéòî" ,`adÎmlera ,okyoipdp- zenypd - ¥¥¨©¨
ef dad` .zewl`n zebprzne zepdp od ,"dpikyd eifn
,"rx"l d`py zxvei - zewl`n beprz dliknd ,d"awdl
miwxta xaqed xacdy itk ,miipteb mibeprzle zee`zl

.mincewd¯ äæ ìòå,"mibeprza dad`" ly ef dcear lr §©¤
ì"æø eøîà4éiça äàøz EîìBò" :¯ ;"'eë Eribdy in ¨§©©¨§¦§¤§©¤

,`adÎmlerdn wlg eiiga "d`ex" ,ef dcearlíãà ìk ïéàå§¥¨¨¨
¯ eäæ ék ,äæì äëBæ`id ,'d zceara efk dad` zbixcnïéòk ¤¨¤¦¤§¥

¯ ,øëN ìea÷eze` lawn `ed ,envra lhep mc` oi` "xky"e ¦¨¨
.dlrnlnáéúëãëe5íëúpäk úà ïzà äðzî úãBáò" : §¦§¦£©©¨¨¤¥¤§ª©§¤

¯ ,"'Bâåz` dyr` §
xkyÎzpznk mkzpedk
ipgex oaena .mkl
dad`" zbixcn zxzken
in lka) "mibeprza
`l ,dbxc dze`a `vnpy
x`eza (mipdk wx

"dpedkxne` jk lre ."
zceary ,aezkd
dpzn `id "dpedk"d

,dlrnlnøàaúpL Bîk§¤¦§¨¥
¯ .øçà íB÷îa,ixd §¨©¥

`idy ,"wicv" zbixcny
eqe`ina ,alay dcear
zraepd ,"rx"d ly
"mibeprza dad`"n
- dlrnln dpzn `idy
zbixcnl eli`e .ef dcearl jiiy cg` lky xnel xyt` i`
uxzi jka .zinvrd ezceara ribdl cg` lk leki "ipepia"d
aei` ixac lr) `xnbd xn`n lr `iyewd z` owfd epax
- "miryx z`xa ,miwicv z`xa ,mler ly epeaix" (:d"awdl
"?xn`w `l ryxe wicv `de" :` wxta owfd epax jk lr l`y
cnerd mc`d ly eakxde ezxev dlrnl miraewyk -
wicvl qgia eli`e 'eke yth e` mkg didi m` mipc ,cleeidl
ly ezxigal xeqn xacd oky ,xac my xn`p `l ,ryx e`

" aei` xne` ,`eti` ,cvik ,mc`dz`xad"awdy ,"miwicv
lk `l ik ,xaqen xacd - xen`l m`zda ,`l` ?miwicv `xa
dzid efe ,dlrnln dpzn `ide "wicv" zbixcnl dkef mc`

" aei` ly ezprhz`xadidiy zenyp `xa d"awdy ,"miwicv
epax xne` jke ."wicv" ly dlrp dbixcn dze`l zekfl ocia

:owfd¯ ;"'eë íé÷écö úàøa" :áBià øîà ïëìåzenyp §¨¥¨©¦¨¨¨©¦¦
d"awd `xa ok` ,"wicv" ly ef dbixcnl zekfl elkeiy el`k
epax uxzi - "miryx z`xa"l xywa `iyewd z`) dligzkln

.(f"k wxta oldl owfdíéðewza àúéàãëå6¯ ,,"xdf ipewiz"a §¦§¦¨©¦¦
:úBðéçáe úBâøãî éðéî änk ìàøNé úBîLða LiL¤¥§¦§¦§¨¥©¨¦¥©§¥§¦
¯ ,äøBz éøàî ,íøöé ìò íéøabúnä íéøBab ,íéãéñç£¦¦¦¦©¦§©§¦©¦§¨¨¥¨

,"dxez ilra"¯ :íL ïiò ,'eë íé÷écö ,'eë íéàéáðixd §¦¦©¦¦©¥¨
"miwicv" zbixcna ody el`k opyi onvr zenypd zpigany7.
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íéøîà éèå÷éì
éððéà éðà ìáà åáìá úøúåñîä 'äì åúáäà çëåù íâå
ë"àùî .úîàä øåôëì åäåîë äèåù úåéäì äöåø
áìá ùîî ñåàî òøä àäéù åðééäã áìì øåñîä øáãá
äàðù úéìëúá àìù 'éôà åà äàðù úéìëúá éåàðùå
ìãåâ é"ò àìà åúéîàì úîàá äéäéù øùôà éà äæ äðä
âðòúäì íéâåðòúá äáäà 'éçáá 'äì äáäàä ó÷åúå
äàøú êîìåò ì"æø åøîà äæ ìòå .á"äåò ïéòî 'ä ìò
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àúéàãëå 'åë íé÷éãö úàøá áåéà øîà ïëìå .à"îá
úåâøãî éðéî äîë ìàøùé úåîùðá ùéù íéðå÷éúá
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א.4. יז, ז.5.ברכות יח, ב.6.במדבר א, בהקדמה זהר דברים.7.תקוני של פירושם לכאורה נראים ˘ËÈÏ"‡,כך ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î Ï·‡
.ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚ‰ הסוגים שכל - זוהר" ה"תיקוני את להסביר הזקן רבנו כיוון כך אכן אם יסודי עיון שנדרש להיות, יכול עיון". "צריך

יצרם", על המתגברים "גבורים, של הסוג למשל, מונה, הוא שביניהם מאחר - שהם כמו להיות מלכתחילה ממש נבראו כאן המנויים
שבשורשם  נשמות הם ש"גבורים" ללמוד: אפשר כלומר, עבודה, על-ידי היצר-הרע על גוברים והם לצדיקים, דומים הם אין שבכך
קו. באותו היא עבודתם ולכן - ל"תפארת" - תורה" ול"מארי ל"חסד", שייכות לחסידים שיש כשם ה"גבורה", למדת שייכות להם יש



פז היום יום . . . 

ה'תש"גטו טבתיום רביעי

חומש: ויחי, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: פרק י. והנה . . . טו כמו השנאה.

"ְוַהֲעָלַאת  ִלְהיֹות:  ָצִריְך  ֶזהּו",  ה  "ְוִהּנֵ ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  "ֹאְסִרי"  ְתִחיל  ּבּור־ַהּמַ ּדִ אֹור"  "ּתֹוָרה 
ת". ְתִחּלַ ָהָיה ּבִ מֹו ׁשֶ ֵהמֹות ִיְתַעּלּו ּכְ ְפלּו ֲאִפּלּו ַהּבְ ּנָ ִניצֹוצֹות ׁשֶ

ִאים  ַהּבָ ּסּוִרים  ְוַהּיִ ִצְדֵקנּו,  יַח  ְמׁשִ ְיֵדי  ַעל  ה  ֻאּלָ ַהּגְ ִהיא מֹוֵעד  ַהּזֹאת  ָהֵעת  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַמע  ּוׁשְ ת  ַהְסּכֵ
ְבִטיִחים  ֶקר ַהּמַ ֶ ֲאִמינּו ִלְנִביֵאי ַהּשׁ ְתׁשּוָבה. ַאל ּתַ א ּבִ ָרֵאל ִנְגָאִלין ֶאּלָ יַח, ְוֵאין ִיׂשְ ָעֵלינּו ֵהם ֶחְבֵלי ָמׁשִ
ר  ֲאׁשֶ ֶבר  ַהּגֶ "ָארּור  ה(  יז,  )ִיְרְמָיה  ם  ֵ ַהּשׁ ַבר  ּדְ ִזְכרּו  ְלָחָמה,  ַהּמִ לֹות  ּכְ ַאֲחֵרי  ְוֶנָחמֹות  ְיׁשּועֹות  ָלֶכם 

ר ְזרֹעֹו, ּוִמן ה' ָיסּור ִלּבֹו". ׂשָ ם ּבָ ָאָדם ְוׂשָ ִיְבַטח ּבָ

ׁש. ָקרֹוב ַמּמָ א ּבְ יַח ִצְדֵקנּו ַהּבָ ֵני ְמׁשִ ל ּפְ יְתָך ְלַקּבֵ ָרֵאל ַעד ה' ֱאלֶֹקיָך, ְוָהֵכן ַעְצְמָך ּוְבֵני ּבֵ ׁשּוָבה ִיׂשְ

ה'תש"גטז טבתיום חמישי

חומש: ויחי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: וצדיק שאינו . . . 30 הכא וכו'.

דער צ"צ הָאט געזָאגט ר' הענדל'ן אויף יחידות: זוהר איז מרומם דעם נפש, מדרש 
איז מעורר דָאס הַארץ, און תהלים מיט טרערען וואשט אויס די כלי.

ֶפׁש, "ִמְדָרׁש" - ְמעֹוֵרר ֶאת  'ְיִחידּות': "ֹזַהר" - ְמרֹוֵמם ֶאת ַהּנֶ ַמח ֶצֶדק" ָאַמר ְלר' הֶעְנְדל ּבִ ַה"ּצֶ
ִלי. ְדָמעֹות – ֵמִדיַח ֶאת ַהּכְ ים ּבִ ב, ּוְתִהּלִ ַהּלֵ

ה'תש"גיז טבתיום ששי

חומש: ויחי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: ועוד . . . כמ"ש במ"א.

מה שנוהגים שלא ללמוד בניתל, שמעתי מאאמו"ר הטעם, שהוא כדי שלא להוסיף 
חיות.

פעם אמר אאמו"ר: די מתמידים וואס די אכט שעה איז זיי נוגע בנפש, הָאב איך 
ניט הָאלט.

והוא רק עד חצות לילה.

ֵדי  ּכְ הּוא  ׁשֶ ַעם,  ַהּטַ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֵמֲאֹדִני  י  ַמְעּתִ ׁשָ ל,  ִניּתְ ּבְ ִלְלֹמד  ּלֹא  ׁשֶ ּנֹוֲהִגים  ֶ ּשׁ ַמה 
ּלֹא ְלהֹוִסיף ַחּיּות. ׁשֶ

ּלֹא לֹוְמִדים[  לּו ]ׁשֶ עֹות ַהּלָ ָ מֹוֶנה ַהּשׁ ְ ּשׁ "ּב[: ַמְתִמיִדים ֵאּלּו ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ַעם ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּפַ
ב. י ְמַחּבֵ ֶפׁש – ֵאיֶנּנִ ּנֶ 'נֹוֵגַע' ָלֶהם ּבַ

ְוהּוא ַרק ַעד ֲחצֹות ַלְיָלה.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . פח

ה'תש"גיח טבתשבת

חומש: ויחי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: פרק יא. וזה לעומת . . . שריא.

ם ָהעֹוֶלה ַלּתֹוָרה אֹוֵמר ֲחַזק ֲחַזק ְוִנְתַחּזֵק ּגַ
ֲחִרית. ת ׁשַ ְתִפּלַ סּוק ֹאֶרְך ָיִמים גו', ֲאָבל ֹלא ּבִ ת ֹקֶדׁש ּכֹוְפִלים ּפָ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ֲאִמיַרת ִויִהי ֹנַעם ּבְ ּבַ

בהיות הצ"צ ילד ולמד את הכתוב ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, תירגם 
לו מורו - ע"פ פי' בעה"ט - יעקב אבינו הָאט געלעבט די זיבעצעהן בעסטע יָאהרען 
אין מצרים. כשבא הביתה מהחדר שאל את זקנו אדמו"ר הזקן: היתכן שיעקב אבינו, 

בחיר אבות, יהיו מבחר שנות חייו יז שנה שגר בארץ מצרים ערות הארץ.
גשנה,  לפניו  להורות  יוסף  אל  לפניו  שלח  יהודה  ואת  כתיב  אדמוה"ז:  ויענהו 
ואיתא במדרש - מובא ברש"י - א"ר נחמיה להתקין לו בית תלמוד, שתהא שם תורה 
ושיהיו השבטים הוגים בתורה. להורות לפניו גשנה, אז מען לערענט תורה ווערט 
מען נעהנטער צום אויבערשטען ב"ה, און אויך אין מצרים איז געווען ויחי געלעבט. 

ָנה",  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ ַבע  ׁשְ ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ּבְ ַיֲעֹקב  "ַוְיִחי  תּוב  ַהּכָ ֶאת  ְוָלַמד  ֶיֶלד  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ְהיֹות  ּבִ
ַהּטֹובֹות  ִנים  ָ ַהּשׁ ֵרה  ֶעׂשְ ַבע  ׁשְ ֶאת  ַחי  ָאִבינּו  ַיֲעֹקב   – ַעל־ַהּטּוִרים  ּבַ רּוׁש  ּפֵ י  ּפִ ַעל   – מֹורֹו  לֹו  ם  ְרּגֵ ּתִ
ָאִבינּו,  ֲעֹקב  ּיַ ׁשֶ ֵכן  ֲהִיּתָ ֵקן:  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ְזֵקנֹו  ֶאת  ַאל  ׁשָ ֵמַה"ֵחֶדר",  ְיָתה  ַהּבַ א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ִמְצַרִים.  ּבְ יֹוֵתר  ּבְ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֶעְרַות ָהָאֶרץ? ר ּבְ ּגָ ָנה ׁשֶ יו יז ׁשָ נֹות ַחּיָ ִחיר ָהָאבֹות, ִיְהיּו ִמְבַחר ׁשְ ּבְ

ָנה", ְוִאיָתא  ַלח ְלָפָניו ֶאל יֹוֵסף ְלהֹורֹות ְלָפָניו ּגֹשְׁ ִתיב "ְוֶאת ְיהּוָדה ׁשָ ֵקן: ּכְ ֲעֵנהּו ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ַוּיַ
ְהיּו  ּיִ ְוׁשֶ ּתֹוָרה  ם  ׁשָ ֵהא  ּתְ ׁשֶ ְלמּוד,  ּתַ ית  ּבֵ לֹו  ְלַהְתִקין  ְנֶחְמָיה,  י  ַרּבִ ָאַמר   – "י  ַרׁשִ ּבְ מּוָבא   – ְדָרׁש  ּמִ ּבַ
ֲאַזי  ְלָפָניו",  "ְלהֹורֹות  ּתֹוָרה  לֹוְמִדים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָנה",  ּגֹשְׁ ְלָפָניו  "ְלהֹורֹות  ּתֹוָרה.  ּבַ הֹוִגים  ָבִטים  ְ ַהּשׁ

ַחּיּות. ִמְצַרִים ָהָיה "ַוְיִחי" ּבְ ם ּבְ ּגַ אֹוֶפן ׁשֶ רּוְך הּוא, ּבְ דֹוׁש ּבָ ים' ּוִמְתָקְרִבים ַלּקָ ׁשִ ָנה", 'ִנּגָ "ּגֹשְׁ

ה'תש"גיט טבתיום ראשון

חומש: שמות, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: פרק יב. והבינוני . . . 32 כל ימיו.

ביי חסידי חב"ד איז מקובל מדור דור, דעם אלטען רבי'ס א תקנה, אז אלע טָאג 
זָאל מען לערנען א פרשה חומש מיט פירש"י פון דער ווָאך סדרה. אזוי הָאבען זיך 

אויך נוהג געווען די רביים נשיאי חסידי חב"ד.

ׁש  ה ֻחּמָ ָרׁשָ ל יֹום ִיְלְמדּו ּפָ ּכָ ֵקן, ׁשֶ ל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ָנתֹו ׁשֶ ּקָ ֶלת ִמּדֹור ּדֹור ּתַ "ד ְמֻקּבֶ ֵאֶצל ֲחִסיֵדי ַחּבַ
"ד. יֵאי ֲחִסיֵדי ַחּבַ ם ָנֲהגּו ָהַאְדמֹו"ִרים ְנׂשִ ְך ּגַ בּוַע. ּכָ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ "י ִמּפָ רּוׁש ַרׁשִ ִעם ּפֵ

ה'תש"גכ טבתיום שני

חומש: שמות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: אך מהות . . . 32 ותענוגיו.

דער מיטעלער רבי הָאט געענטפרעט איינעם אויף א יחידות: אז איינער רעדט מיט 
דעם אנדערען בעניני עבודה און זיי לערנען צוזאמען, איז דָאס צוויי נפש האלקית 

אויף איין נפש הטבעית.

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



פט היום יום . . . 

ה',  ֲעבֹוַדת  ִעְנְיֵני  ּבְ זּוָלתֹו  ִעם  ְמׂשֹוֵחַח  ֶאָחד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ 'יִחידּות':  ּבִ ְלֶאָחד  ָעָנה  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר 
ְבִעית' ַאַחת. י 'ֶנֶפׁש ָהֱאלִֹקית' ֶנֶגד 'ֶנֶפׁש ַהּטִ ּתֵ ְולֹוְמִדים ַיַחד – ֲהֵרי ֶזה ׁשְ

ה'תש"גכא טבתיום שלישי

חומש: שמות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: רק מפני . . . יז התורה כנ"ל.

)כ"ק אדמו"ר שליט"א פגע בנושא דליים מלאים מים. ויאמר:( אז מ'באגעגענט 
וואסער זָאגט דער בעש"ט: אז מ'בַאגעגענט וואסער זָאל מען זָאגען, אז דער בעל שם 

זָאגט, ַאז דָאס איז א סימן ברכה.

ְמֵלִאים  ָלִיים  ּדְ א  נֹוׂשֵ ַגׁש  ּפָ ָמתֹו-ֵעֶדן[  ִנְשׁ ְמהֹוַרַיי"צ  ]=ַאְדמֹו"ר   ִליָט"א  ׁשְ ַאְדמֹו"ר  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  )ּכְ
ם אֹוֵמר  ַעל-ׁשֵ ַהּבַ ּיֹאְמרּו ׁשֶ ים ַמִים ׁשֶ ּפֹוְגׁשִ ׁשֶ ם-טֹוב: ּכְ ַעל-ׁשֵ ים ַמִים אֹוֵמר ַהּבַ ּפֹוְגׁשִ ׁשֶ ַמִים. ַוּיֹאַמר:( ּכְ

ָרָכה. הּו ִסיָמן ּבְ ּזֶ ׁשֶ
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ה'תש"פ  טבת ט"ו ראשון יום לילה? כולל יום האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ìk̈
Búeö íBéa" :øîàpL ,íBia àlà ïúBà ïéáéø÷î ïéà úBðaøwä©¨§¨¥©§¦¦¨¤¨©¤¤¡©§©Ÿ

.äìéla àìå "íBia" ¯ "áéø÷äì ìàøNé éða úà¤§¥¦§¨¥§©§¦©§Ÿ©©§¨
אינה בתורה  'יום' המילה שמשמעות  מבואר כאן בהלכה 

מילה מצות  כגון  נוספים , בדינים  מצאנו  וכן  הלילה, את כוללת

כשרה שאינה  מכאן  ולמדו  ימול" השמיני "וביום  בה שנאמר 

כמו בלילה  נוהגים  וכדומה  טוב  ויום  שבת  דיני מאידך, בלילה.

לא ? או  לילה  גם  כולל  'יום ' האם  כן: אם להבין ויש  ביום ,

אבן ' ה 'טורי  ב)מבאר  ז, :(מגילה

שופר מילה  כגון מעשה , ידי על  הוא שקיומן  במצוות 

אך  דווקא, היום  על מתפרשת 'יום ' המילה  לולב , ונטילת 

ויום שבת  שביתת  כגון עשייה בהעדר הוא  שקיומן  במצוות 

היממה . כל  על מתפרשת  'יום' תיבת  טוב ,

מדוע ביאור : טעון עדיין  עצמו זה  כלל כי הוסיף  אך

על  גם  ולעיתים  בלבד  היום  על מתפרשת  יום  תיבת  לעיתים 

הלילה ?

למלך' 'מעשי  כאן)ובספר  הרמב"ם ביאר :(על

שבת שביתת  כגון זמן, משך  לאורך  המתקיימת  במצווה 

הרחבה , במשמעותה  'יום ' תיבת את  מפרשים  טוב , ויום 

ביום גם – היממה  כל  במשך  ממלאכה להימנע  שיש  דהיינו

פעם המתקיימת ולולב  מילה  כגון במצוה  אך בלילה , וגם 

ליום מכוונת 'יום' שתיבת  מפרשים  בלילה , או ביום – אחת

ללילה . ולא 

אסאד  מהרי"א קצ)ובשו "ת הפשוטה(סי' המשמעות  כתב :

ה 'אבן שהוכיח וכמו  הלילה, את גם  כוללת  'יום ' תיבת  של

בשלח)עזרא' פרשת '(בתחילת והריmeiaמהכתוב בכור ' כל הכותי 

בהם שנאמר הדינים  ובאותם בלילה ! היתה  בכורות  מכת

שיש משום  היינו בלילה , מתקיימים  שאינם  קבעו וחז "ל 'יום '

את למעט באה  'יום ' שתיבת  מהכתוב הוכחה  איזו  בהם

צוותו' 'ביום  שהפסוק  מפרשים  קרבנות  שלגבי (ויתכן הלילה

ולכן מיותרות , הן  אלו שמילים משום הלילה את  למעט בא 

הלילה ). את  למעט שבאו  בהכרח

ה'תש"פ  טבת ט"ז שני יום טומאה? מקבל אינו קדשים' 'דם איזה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ãâa ìò æzð¦©©¤¤
.ñeak ïeòè Bðéà ,àîè̈¥¥¨¦

הדם אם רק  כיבוס טעון החטאת  מדם  עליו  שניתז  בגד

אין להזאה , נפסל הדם  אם  אבל המזבח, על  להזאה ראוי

כיבוס  טעון ה"ג)הבגד חטאת(לעיל דם  שאם הרמב "ם  וסובר  .

ואינו בבגד נגיעתו  בעת  נטמא  והדם  היות  טמא , בגד על ניתז

כיבוס  טעון  הבגד אין  להזאה , וראה ראוי  א צג, (זבחים כדעה (ולא

אבל  כיבוס, חייב אינו בבגד נגיעתו קודם הדם נטמא אם שרק כאן) משנה' 'לחם

הטומאה  אין כאחד, באים הכיבוס וחיוב הדם וטומאת בבגד נגיעתו בעת נטמא אם

הוא  הכיבוס וחיוב שהיות ביאר המשנה' וב'מרכבת הכיבוס. חובת את מבטלת

כי  קודמת, הדם טומאת לעולם בו, נגיעתו משום ולא בבגד, נבלע שהדם משום

בבגד) כשנבלע כך, אחר בא הכיבוס וחיוב נטמא, כבר בבגד .כשנגע

אחרונים  כהן,והקשו מראה הל"ו. פ"א פסוהמ"ק המשנה, (מרכבת

ועוד) א. צב, :זבחים

המוקדשין' 'פסולי  "דם(שם)בהלכות  הרמב"ם : פסק

על  שניתז הדם כן, ואם  כלל ". טומאה מקבל אינו הקדשים

כיבוס ? טעון אינו  ומדוע נפסל אינו  טמא  בגד

המשנה ': ה 'מרכבת  ומבאר

'על  בדם  "שנאמר  משום  טומאה  מקבל  אינו קדשים דם 

כ  הנחשב  הוא  כמים  שנשפך דם  כמים ', תשפכנו  מיםהארץ 

מקבל  אינו כמים  נשפך שאינו  קדשים דם  אבל טומאה , ויקבל

שם)טומאה " הזאה(רמב"ם לשם  בכלי  המתקבל  דם  רק  ולכן .

מהכלי שניתז  מה  אבל טומאה , מקבל  ואינו  כמים  נשפך אינו

ומקבל  כמים ' 'נשפך  נחשב  להזאה , ניתן  ואינו  הבגד על

טומאה .

אור ' ב 'עמודי  ע)אך להקשות :(סו"ס הוסיף

הרמב "ם  טומאה "lk"(שם)מלשון  מקבל אינו  הקדשים  דם 

כיון כי  טומאה , מקבל אינו להזאה שנפסל  דם  שאפילו משמע

אינו בסופו  גם  כמים , נשפך  ולא  להזאה ראוי היה שבתחילתו 

אוכלין טומאת בהלכות  מלשונו משמע  וכן  טומאה. מקבל

הט"ז) לקבל (פ"י 'מוכשר ' להיות  אפשרות הקדשים  לבשר  שאין 

משקה)טומאה  עליו שיבוא ידי הבשר(על על  שיפלו במשקין  רק 

לעזרה  מכשיר),מחוץ  ואינו טומאה מקבל אינו שבעזרה קדשים דם ואם(כי

בעזרה יש  הלא  (ו 'מכשיר') טומאה  מקבל שנפסל קדשים  דם 

קדשים דם  שגם  לומר  בהכרח אלא  שנפסל? קדשים  דם  גם

שבתחילתו, כיון מכשיר , ואינו  טומאה  מקבל  אינו שנפסל

לתמוה : יש  זה ולפי  כמים '. 'נשפך היה  לא  שנפסל, קודם 

קודם הרי  כיבוס , טעון  אינו טמא  בגד על שניתז  דם  מדוע 

להזאה ? ראוי היה בבגד, שנגע 

עיון. וצריך

ה'תש"פ  טבת י"ז שלישי יום שיעורה? מה - קדשים אכילת מצות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰úìéëà£¦©
øLà íúBà eìëàå" :øîàpL ,äNò úåöî ¯ íLàäå úàhçä©©¨§¨¨¨¦§©£¥¤¤¡©§¨§¨£¤

."íäa øtkª©¨¤
ישנים ' ה 'תוספות  א)לדעת  לט, קדשים(יומא אכילת  מצות 

יש המשביעה  אכילה  אך אכילה, של מצוות  ככל בכזית, היא 

שהיתה הצדיק  שמעון בימי  ולכן מכזית , בפחות גם  מצוה בה 

שקיבל  כהן  מועטת , באכילה  גם  ושבעו ברכה  הפנים ' ב 'לחם

מכזית  לאחר('כפול')פחות  אך זו . באכילה  המצוה את  קיים 

וכמות מצויה הברכה היתה  לא כאשר  הצדיק  שמעון  תקופת 

פחות שקיבלו הכהנים  מבין הצנועים השביעה, לא  קטנה 
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ואין שביעה כדי בו אין כי  ידיהם , את  מושכים  היו  מכזית 

לאוכלו. מצוה 

שם)והאחרונים  יומא חיות מהר"צ קלד. מ' חינוך הוכיחו(מנחת

למלך' ה'משנה  כדעת ה"ז)מכאן פ"א ומצה חמץ שרק(הל'

שיעור ' 'חצי  דין יש  תורה באיסורים  אסרה מכשיעור פחות (ואף

עונשין) לענין רק הוא מצהוהשיעור האוכל כגון  עשה, במצוות אבל ,

מכשיעור פחות  ו"האוכל שיעור' 'חצי דין  אין מכזית , פחות 

מהשיעור בפחות גם היא  המצוה  אם  כי כלום ", ולא  עשה לא 

הפנים ', 'לחם  מאכילת  ידיהם את  מושכים  הצנועים היו  לא 

מכזית . פחות  קיבלו  אם גם

לציון' ה 'דורש  ביהודה')וגם  ה'נודע מבן בהגהה א, דרוש כתב(סוף

מכזית , בפחות  מתקיימת  קדשים אכילת  שמצות לומר שדחוק 

כהן, כלכל  שיעור  היה שלא כיון אלא  'אכילה ', זו אין שהרי 

כדי במכירה, או במתנה חלקו , את  לחברו נותן אחד  היה 

כזית . שיעור  לו שיהיה 

סופר' ה'חתם  קמ)אך סי' א"ח קדשים(שו"ת שבאכילת  סובר

היחיד על  אינה  בצירוף('גברא')המצוה  מתקיימת  המצוה  אלא 

הפסוק כמשמעות  כולו , את  האוכלים  לג)הכהנים  כט, (שמות

פסח  קרבן באכילת  ורק  בהם ", כופר  אשר  אותם "ואכלו 

לא אחד כל על  כזית .מצוה  כול

אברהם ' ה 'מגן  סקכ"ו)וכתב נג סי' מה 'דרכי(או"ח ומקורו 

שנינו(שם)משה ' שהרי מצוה , שום  בעבור  להתקוטט "אין  :

הימנעות ולדעתם הפנים ". מלחם  ידיהם את  מושכין הצנועין

קטטה , לידי לבוא  לא  כדי היא  הפנים  לחם  מאכילת  הצנועין

' מכשיעור , פחות  היא שהאכילה devnואף zvwבאכילת יש '

מכשיעור בפחות גם  שם)קדשים  השקל' .('מחצית

כתב  הזקן  סכ"ט)[ואדמו"ר  ידיהם(שם שמשכו  שהצנועין

מקיום  נמנעו הפנים  dxez'מלחם ly dyr zevn'ומשמע

את הכהנים אכילת  שבצירוף  סופר ', ה 'חתם  כשיטת  שסובר 

ואחד.] אחד כל ידי על המצוה  מתקיימת  הלחם  כל

ה'תש"פ  טבת י"ח רביעי יום קדשים  לענין בלב מחשבה

:·È ‰ÎÏ‰ „È ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰íéøãða¦§¨¦
.áiç ¯ íeìk åéúôNa àéöBä àìå Baìa øîb íà ...úBáãðáe¦§¨¦¨©§¦§Ÿ¦¦§¨¨§©¨
ìk ïëå ...àéáäì áiç äæ éøä ...äìBò BfL Baìa øîb ?ãöék¥©¨©§¦¤¨£¥¤©¨§¨¦§¥¨

.íúBáãðå íéLã÷ éøãpî äæa àöBik©¥¨¤¦¦§¥¨¨¦§¦§¨
אבן ' ה 'טורי  א)והקשה  י, שהם, אבני :(חגיגה,

ח)שנינו ג, ואמר(תרומות 'תרומה ' לומר  "המתכוון

שיהיו עד כלום, אמר לא 'שלמים '... ואמר 'עולה ' 'מעשר '...

שהבהמה היתה  לבו כוונת  הרי  להבין : וצריך  שוין". ולבו פיו 

היתה עת ובאותה תרומה  תהא שהתבואה  או עולה קרבן תהא

את נבטל - אחרת  שאמר  בכך ומה  בלבו, דעת  גמירות 

ובתרומה בהקדש  והרי  לבו, מחשבת  ותישאר  בטעות  האמירה 

הלב ? במחשבת  די אלא  בפיו להוציא  צורך  אין 

ומבאר :

גמר כאשר  אך הלב, בכוונת  די  וקדשים בתרומה  אמנם

eitaבלבו `ivedlיחולו והקדשים שהתרומה  דעתו היתה לא

או 'תרומה' בפיו  לומר  התכוון  ואם  בלבד, מחשבה ידי  על

אמר "לא  - הלב  לכוונת שווה  היתה לא  והאמירה  'עולה '

הלב . בכוונת  גם  חסרון זה  הרי אמירה  אין וכאשר כלום ",

זה הרי עולה ... שזו בלבו "גמר  הרמב"ם  דברי זה , ולפי 

אבל  בפיו, להוציא התכוון לא  אם  רק  אמורים  להביא" חייב

הלב . בכוונת  די  לא בפיו  גם  להוציא בלבו גמר אם 

ים' 'אפיקי ממינסק')ובספר  ה'גדול בשם כד, סי' הוכיח (ח"א

רש "י שכן)מדברי ד"ה ב, מא, די(קדושין ותרומה  שבקדשים 

הוציא . ולא בשפתיו להוציא התכוון אם  אפילו  הלב  בגמירות

בלבו גמר  במחשבה ; איתנהו נמי "קדשים רש "י: לשון וזה 

xnelגמר אם  שגם  כלומר  עולה", הוא  הרי  - לעולה  זה שור 

בקדשים . מחשבתו  מועילה  בפיו, לומר בלבו 

לומר שהמתכוון  מהמשנה , אבן ' ה 'טורי של ההוכחה  ואת 

את להקריב  מחשבתו הועילה  לא  'שלמים ' ואמר  'עולה '

בפה והאמירה  הלב כוונת  כאשר ליישב : יש  לעולה , הבהמה 

זו  את זו שלמים)סותרות  - והאמירה עולה, - יכולה(הכוונה לא  אכן 

- לדיבור  המחשבה  בין סתירה אין  אם  אבל  לחול, המחשבה 

ולא בדיבור  להוציא  בלבו  גמר  אם  אף  שבלב המחשבה  חלה

הוציא .

ה'תש"פ  טבת י"ט חמישי יום הנסכים? מי חשבון על

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ïéà¥
lçä ïî àlà íìBòì ïéàa íéëñpäøîàpL éôì :eðøàaL Bîk ,ïé ©§¨¦¨¦§¨¤¨¦©ª¦§¤¥©§§¦¤¤¡©

äéäé àìå ,BlMî eéäiL ãò ¯ "Bðaø÷ áéø÷nä áéø÷äå" :ïää¤§¦§¦©©§¦¨§¨©¤¦§¦¤§Ÿ¦§¤
.ììk dBábì ãö ïää¤©©¨©§¨

לומר מיוחד ללימוד הרמב"ם  נזקק  מדוע להבין : ויש 

לעיל כתב  כבר והרי  שני , ממעשר נסכים  מביאים  (הל'שאין 

והיינוטו) שני , מעשר ממעות  אותו יביא  לא  נדר  שהנודר

החולין  מן בא  שבחובה דבר  שכל א)משום  פב, וגם(מנחות ,

זה ? בכלל  נסכים 

והביאור :

הנדר מחמת נובע  החיוב  קרבן, להביא  נודר אדם כאשר 

הנדר מצד אינו הנסכים  הבאת  חיוב  אך עצמו, על  שקיבל

דין הוא  אלא  נסכים, ולא  קרבן רק  עצמו  על  קיבל שהרי 

הנסכים שחיוב  ונמצא נסכים ללא להביאו שאין  הקרבן מדיני 

נסכים . הבאת  מחייבת הקרבן שהבאת אלא  הנדר  מדין  אינו

אלא בא  אינו  שבחובה ש'דבר  הדין כאן שייך אין  ולכן 

שאינו האדם , על חובה  שהם  בדברים  רק  האמור  החולין' מן

בו חייב  שהיה  דבר ידי  על מחובתו  עצמו לפטור יכול 

ואינו הקרבן  חובת  אלא  האדם  חובת  שאינו בדבר  אך ממילא ,

החולין, מן  לא  גם  להביא יכול מחיוב  עצמו את  לפטור  צריך

המקריב 'והקריב  - מיוחד לימוד לכך מביא  הרמב "ם  ולכן

קרבנו '.
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–(שם)והתוספות  ושמחת " "ואכלת ... מהכתוב זאת  למדו 

אלא שני במעשר להשתמש  אין ולכן  שמחה , בה שיש  אכילה

על  הקרבים  לנסכים  ולא  שמחה בה  שיש  אדם  לאכילת 

המזבח.

הביא אם התוספות , לדעת  הלימודים: בין מינה ' ו'נפקא 

שני במעשר  אלא  בנסכים  פגם בכך  אין שני , ממעשר  נסכים 

נסכים , חובת  די יצא  מכלֿמקום  אך  כראוי, בו השתמש  שלא

מממון שיבואו  עצמם  הנסכים מדיני  זהו הרמב "ם  לדעת  אך

חובתו. ידי  יצא  לא  בדיעבד ואף המקריב 

(dl 'iq a"g ycewd zxez)

ה'תש"פ  טבת כ' שישי יום הפסח  הקרבת זמן

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰ìL ãéîz̈¦¤
äðBîLa àlà íBé ìëa BúBà ïéèçBL eéä àì ...íéaøòä ïéa¥¨©§©¦Ÿ¨£¦§¨¤¨¦§¤
,íéaøòä ïéa ìL ãéîz øçà ïaø÷ ïéèçBL àìå ...äöçîe úBòL̈¤¡¨§Ÿ£¦¨§¨©©¨¦¤¥¨©§©¦
ïäéçñt ìàøNé ìk eáéø÷iL øLôà éàL ,Bcáì çñt ïaøwî õeç¦¨§©¤©§©¤¦¤§¨¤©§¦¨¦§¨¥¦§¥¤

.úBòL ézLa¦§¥¨
נוספים , קרבנות  מקריבים  אין הערבים  בין  של תמיד  אחר 

ולמדו השלמים ", חלבי עליה  "והקטיר  היא  מצות ֿעשה  כי

הקרבנות " כל  השלם  "עליה  שם)מכאן , קרבן(פסחים לגבי  אך  .

קודם הפסח את שוחטים  היו אם  כי  זה , 'עשה ' נפקע  פסח 

שעות  שתי  רק  נשארות  היו  ומחצה)התמיד  שמונה עד ומחצה ,(משש

אך  שעות , בשתי  פסחיהם  את כולם שיקריבו אפשר ואי 

שעות שלש  יש  התמיד, לאחר הפסח את  מקריבים כאשר

הערב)ומחצה עד וחצי .(משמונה

בגמרא  משנה ': ה'לחם  א)והקשה  נט, מבואר(פסחים

רק נאמר בתמיד כי  התמיד , קרבן לאחר  פסח קרבן שהקריבו 

הערבים ' הערבים")'בין בין תעשה השני הכבש בפסח ("את ואילו

'בערב' גם  בערב")נאמר  הפסח את הערבים '("תזבח 'בין וגם

הערבים") בין אותו... ובין("ושחטו בערב  בו  שנאמר דבר ו "יאוחר  ,

הערבים '(הפסח)הערבים 'בין  אלא  'בערב ' בו נאמר  שלא  לדבר

אפשר(התמיד).בלבד" אי  כי  הוא  שהטעם  הרמב "ם  כתב  ומדוע 

שעות ? בשתי  הפסח  את  להקריב 

תורה ' ה 'כתר הקדוש)ומבאר  לוי :(להג"ר

הקרבת הרמב "ם , ipyלדעת  gqtבין של תמיד קודם  היא 

כתב  ראשון פסח בהקרבת  שרק  מזה  כמובן (כאן הערבים ,

ה"ד) פ"א ק"פ ואילוובהל' הערבים , בין  של  תמיד אחר ששחיטתו

שני פ"ה)בפסח ריש זאת .(שם הזכיר  לא 

פסח  אם  והרי  מראשון, שני  פסח  נשתנה  מה  להבין: וצריך 

'בערב ' גם  נאמר  פסח שבקרבן  משום  התמיד אחר  בא  ראשון

ובין בערב בו  שנאמר דבר  ו "יאוחר  הערבים ' 'בין  וגם 

שני  בפסח גם  כך הדין להיות  צריך – 'תדיר הערבים" מדין (וגם

התמיד) קרבן את להקדים יש קודם', תדיר – תדיר ?ושאינו

"שאי היות  כי ראשון, בפסח כאן , הרמב"ם  כתב לכן

שיקריבו  l`xyiאפשר  lkהוצרכו שעות" בשתי  פסחיהן

הפסח  את  ולהקריב השלם' 'עליה  של ה 'עשה ' את  לבטל

ואין אותו  מקריבים  יחידים  שרק שני  בפסח אך  התמיד, לאחר 

של  הדין בתוקפו עומד  – התמיד  קודם  יקריבו  שכולם  מניעה 

התמיד. קודם הפסח  את  להקריב  ויש  השלם' 'עליה 

ה'תש"פ  טבת כ"א קודש שבת ישראל  בני ספירת

:„ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰ïéðBî änìå§¨¨¦
íéLðàä ìò äðBî äéä àìå ,eàéöBäL úBòaöàä ìò ...ïéðnä©¦§¨©¨¤§¨¤¦§Ÿ¨¨¤©¨£¨¦
,øçà øác éãé ìò àlà ìàøNé úà úBðîì øeñàL éôì ?ïîöò©§¨§¦¤¨¦§¤¦§¨¥¤¨©§¥¨¨©¥

."íéàìha íã÷ôiå" :øîàpL¤¤¡©©¦§§¥©§¨¦
בגמרא נלמד ישראל בני את  לספור ב)האיסור  כב, (יומא

לפי צבאו  אנשי את  ספר  שלא  המלך בשאול מהנאמר

המלך ... מצאן  טלה אחד כל לקחת  "ציוום  אלא  גולגולתם 

הטלאים " שם)ונמנו .(רש"י

שבע ' ה 'באר  ב):והקשה כח, (תמיד

בתורה יב)נאמר  ל, ישראל (שמות בני ראש  את  תשא "כי 

נגף בהם  יהיה ולא  לה ' נפשו כופר  איש  ונתנו  לפקודיהם

רש "י ופירש  אותם", סכום(שם)בפקוד  לקבל  "כשתחפוץ :

כל  יתנו  אלא  לגולגולת  תמנם  אל - הם  כמה  לדעת  מניינם

ויש מניינם ". ותדע השקלים את  ותמנה  השקל מחצית אחד 

להבין:

בנביא מהאמור  ישראל את  לספור  האיסור  נלמד  מדוע  א.

ד) טו, ב בתורה(שמואל מהאמור  ולא  בטלאים', 'ויפקדם 

השקלים ? מנין ידי  על להיות  צריכה  ישראל בני שספירת

המצוות מוני הביאו  לא  מדוע  ועוד)ב . הרס"ג את(הרמב"ם,

המצוות ? במנין ישראל  בני את  לספור  האיסור

פערלא הגרי "פ  עמ'ומבאר ח"ב לרס"ג, המצוות לספר (בביאורו

:שכב)

מנין ידי על למנותם  משה  נצטווה  רש "י לדעת אמנם

התורה מפסוקי שאין  סוברים  המצוות  מוני  כל אבל השקלים,

עם היה  המנין אלא ישראל, בני  את  לספור  איסור  משמעות 

השקל עצמה ,dxtklמחצית  מצד  בספירה אינו  האיסור  כי ,

נגף בהם  יהיה ("ולא  סכנה  לידי  מביאה  והיא  היות  אלא

ואז נפש , לכופר  השקל מחצית  לתת  צריך אותם ") בפקוד 

לסופרם  התורה)מותר  לגולגולתם .(מן גם 

את שסופרים פעם  שבכל מצוה  מכאן  למדים לא  ומדוע 

השקל? מחצית לתת יש  ישראל  בני

רזא ' 'פענח בספר  תשא)מבאר  כי ספר(ריש ששאול  מזה :

מחצית נתינת  ידי  על  ולא  טלאים  ידי על צבאו אנשי את 

מחצית לתת  נצטוו  משה  שעשה בספירה  שרק  משמע  השקל ,

זה היה  לא  אבל העגל , מעשה  על לכפר  כדי וזאת  השקל ,

למד  בטלאים ' 'ויפקדם ומהפסוק  לדורות , "שאסורציווי ים 

אחר". דבר  ידי  על אלא  ישראל  למנות 

הזקן  אדמו"ר  סט"ו)וכתב  קנו סי' לדבר(או"ח ש "אפילו

אצבעותיהם מוציאים  "אלא  ישראל  את למנות אסור  מצוה "

האצבעות". ומונים 
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meil miwxt 'b m"anx ixeriyzah `"kÎe"h -t"yz'd

ה'תש"פ  טבת ט"ו ראשון יום

zFpAxTd dVrn zFkld
zFpAxTddVrn'ld-dcearxtq

¦§©£¥©¨§¨
¦©£¥©̈§̈

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שתהא 1) ושצריך ביום, אלא קרבן מביאים שאין בו יתבאר

לשמה. הקרבנות עבודת

.‡Ô˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡ ˙Ba¯w‰ Ïk2,ÌBia ‡l‡ »«»¿»≈«¿ƒƒ»∆»«
˙‡ ·È¯˜‰Ï Ï‡¯OÈ Èa ˙‡ B˙eˆ ÌBÈa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«…∆¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆
ÔÈËÁBL ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰ÏÈla ‡ÏÂ ÌBia - Ì‰Èa¯»̃¿¿≈∆«¿…««¿»¿ƒ»≈¬ƒ

ÌBia ‡l‡ ÌÈÁ·Ê3ÌBÈa ‡l‡ ÌÈÓc ÔÈ˜¯BÊ ÔÈ‡Â , ¿»ƒ∆»«¿≈¿ƒ»ƒ∆»¿
‰ËÈÁM‰4ÌBÈa - BÁ·Ê ˙‡ B·È¯˜‰ ÌBÈa :¯Ó‡pL ; «¿ƒ»∆∆¡«¿«¿ƒ∆ƒ¿¿

‰nÁ‰ ‰Ú˜ML ÔÂÈÎÂ .‰·¯˜‰‰ ‰È‰z ‰ÁÈ·f‰«¿ƒ»ƒ¿∆««¿»»¿≈»∆»¿»««»
.Ìc‰ ÏÒÙƒ¿««»

ãycew zegiyn zecewpã

meia xn`py ,meia `l` oze` oiaixwn oi` zepaxwd lk"
."'ek mdipaxw z` aixwdl l`xyi ipa z` ezeev

הקרבת  הוא יהודי, של ה' בעבודת הקרבנות מעשה ענין
עצמו  ולהביא – לה'" קרבן מכם יקריב כי "אדם – עצמו
שהיה  יצחק כדוגמת לה', קרבן הוא כולו שכל למצב
היינו  דווקא, ביום להיות צריך גופא ובזה תמימה". "עולה
ח"ו  פוגעת שאינה רק לא זו עבודה כי ובגילוי, באור
ושנים  ימים ואריכות בריאות שמוסיפה אלא בבריאות
תמימה" "עולה שהיה יצחק בדוגמת הרחבה, ומתוך טובות

האבות. מכל יותר ימים והאריך
ח"ו, והסתר העלם היינו "לילה" של מצב נהיה אם ואפילו
הקב"ה  כי בלילה", ואיברים אימורין להקטיר "מותר הנה
חצות  עד רק ולא ליום, ה"לילה" את להפוך ליהודי כח נותן
נוגע  שזה רש"י, כדעת הלילה כל גם אלא הרמב"ם, כדעת
סמוך  הגלות של הלילה דמשיחא, דעקבתא לדרא במיוחד

הגאולה. לבוקר
(el oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

במשנה.2) כ: ממה 3)מגילה זאת למדו שם במגילה
דיבור  שם ובתוספות זבחכם", "ביום ו) יט, (ויקרא שנאמר
מהפסוק  שחיטה ללמוד אין כי כתבו, לקמיצה המתחיל
ושחיטה  הקרבנות בעבודת מדבר זה פסוק כי צוותו", "ביום

בזר. כשרה היא שהרי עבודה, המחרת 4)אינה ביום ולא
הזביחה. ביום רק אלא

.·ÂÈ¯ÈzÓ e·¯wL Ïk5B˙B‡ ÔÈÏÚÓ - ÌBia6ÏÚ …∆»¿«ƒ»««¬ƒ«
‰ÏÈl‰ Ïk ÁaÊn‰7ÌBia ÌÓc ˜¯ÊpL ÌÈÁ·Ê ?„ˆÈk . «ƒ¿≈«»««¿»≈«¿»ƒ∆ƒ¿«»»«

„enÚ ‰ÏÚiL „Ú ‰ÏÈla Ô‰È¯eÓ‡ ÔÈ¯ÈË˜Ó -«¿ƒƒ≈≈∆««¿»«∆«¬∆«
„Ú ‰ÏÈla Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈË˜Ó ˙BÏBÚ‰ È¯·È‡ ÔÎÂ .¯ÁM‰«««¿≈≈¿≈»«¿ƒƒ»««¿»«

¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL8‰ÚÈLt‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Ï È„Îe .9, ∆«¬∆««««¿≈¿«¿ƒƒ«¿ƒ»

ÔÈ¯eÓ‡‰ ÔÈ¯ÈË˜Ó ÔÈ‡L ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡10È¯·È‡Â »¿¬»ƒ∆≈«¿ƒƒ»≈ƒ¿≈¿≈
‰ÏÈl‰ ˙BˆÁ „Ú ‡l‡ ‰ÏBÚ‰11. »»∆»«¬««¿»

ãycew zegiyn zecewpã

oi`y minkg exn` ,driytd on mc`d z` wigxdl icke ..."
."zevg cr `l` dlerd ixa`e oixeni`d oixihwn

בפירוש  והרמב"ם רש"י של המפורסמת מחלוקתם והיא
חכמים  שגזרו שמה סבר שרש"י בש"ס, הראשונה המשנה
חלבים  הקטר על לא אבל קריאת־שמע, על הוא חצות עד
על  שגם למד המשניות בפירוש הרמב"ם ואילו ואיברים.
להרחיק  כדי חצות, עד שיהיו חכמים גזרו ואיברים חלבים

העבירה. מן האדם את
מה  שכל מהכלל לכאורה קשה הרמב"ם לשיטת והנה,
ובעניין  לאסור, לחכמים כח אין בפירוש, תורה שהתירה
איך  וא"כ הבוקר", עד הלילה "כל בפירוש תורה אמרה זה

זאת. לאסור חכמים ביד כח שיהיה יתכן
שאמרה  שמה סבר שהרמב"ם בזה, התירוץ לומר ויש
שמצוותן  לגלות לא הוא הבוקר", עד הלילה "כל  תורה
על  עבר לא השחר עמוד עלה שלא עוד שכל אלא בלילה,

ביום. היא המצוה עיקר אבל נותר, איסור
חלב  העניינים: בפנימיות לומר יש זה, מפירוש מהיוצא
היינו  ה'", חלב "כל התורה אומרת כך ועל תענוג, על מורה
לה'. למוסרו עליו הזה, בעולם לאדם שיש תענוג שכל
ביום, הוא ואיברים חלבים הקטר שעיקר הנ"ל על־פי והנה
רק  להיעשות צריכה התענוג שמסירת לומר לאדם אין
העולם, מתאוות התענוג מסירת היינו "לילה", של בעניינים
– ואור יום בענייני היינו ביום, היא המצוה שעיקר אלא
לה'", חלב "כל הציווי ישנו בעיקר שבהם – ומצוות תורה
אל  שחידש, תורה מחידוש לאדם הבא תענוג שגם כלומר
ה' רצון שמקיים מהעובדה רק כי־אם ממנו ליהנות לו

בה. והחידוש התורה בלימוד
(948 cenr 'b wlg y"ewl itÎlr)

הדם.5) אבריו.6)זריקת או אימוריו כל 7)כלומר, אבל
והמנחות  הלבונה (=הקומץ, ביום מתיריו קרב שלא
ו"אף  שם). (תוספתא הלילה כל אותו מעלין אין הנשרפות)
וכו' הערביים בין של תמיד אחר שוחטין שאין פי על

וכו'". והאימורין העולות איברי (שם 8)מקטירין שנאמר
המזבח  על מוקדה על העולה היא העולה, תורת "זאת ב) ו,

בו". תוקד המזבח ואש הבקר עד הלילה "שלא 9)כל
עלות  אחר דבר מהם עושה ונמצא השעה את עליו תדחק

ואברים".10)השחר". חלבים "הקטר שם: במשנה
מצוותן 11) חצות עד חכמים שאמרו מה "כל שם: משנה

עד  מצוותן אחד ליום הנאכלין וכל השחר, עמוד שיעלה עד
עד  מצוותן ואברים חלבים הקטר השחר, עמוד שיעלה
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חצות  עד חכמים אמרו למה כן אם השחר, עמוד שיעלה
וכן  (כאן רבינו ודעת העבירה", מן אדם להרחיק כדי
הם  ואברים חלבים הקטר גם כי שם) המשניות בפירוש
כי  כתב שם רש"י אבל חצות, עד חכמים שאמרו מה בכלל
לפי  חצות, עד חכמים אמרו לא ואברים חלבים הקטר על

במקדש. שבות ואין הם, זריזים שכהנים

.‚ÌÈ¯·È‡Â ÔÈ¯eÓ‡ ¯ÈË˜‰Ï ¯znL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»¿«¿ƒ≈ƒ¿≈»ƒ
ÔÈÏczLÓ ‡l‡ ,˙Ú„Ï Ô˙B‡ ÔÈ¯Á‡Ó ÔÈ‡ - ‰ÏÈla««¿»≈¿«¬ƒ»¿««∆»ƒ¿«¿ƒ
È¯‰L .d˙ÚLa ‰ÂˆÓ ‰·È·Á .ÌBia Ïk‰ ¯ÈË˜‰Ï¿«¿ƒ«…«¬ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»∆¬≈

È¯·È‡Â ÔÈ¯eÓ‡ ¯Ë˜‰,‰ÏÈla ÌÈ¯LkL Èt ÏÚ Û‡ ,Ì ∆¿≈≈ƒ¿≈»ƒ««ƒ∆¿≈ƒ««¿»
È‡ˆBÓÏ Ô˙B‡ ÔÈ¯Á‡Ó ÔÈ‡Â ,ÔpÓÊa ˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBcƒ∆««»ƒ¿«»¿≈¿«¬ƒ»¿»≈

.˙aL«»

ãycew zegiyn zecewpã

oixg`n oi` ,dlila mixai`e oixeni` xihwdl xzeny t"r`"
."zrcl oze`

חלבים  שהקטר ומה המקדש, בבית עבודה אין בלילה
המזבח  על אותם שמעלים הוא הלילה כל כשרים ואיברים
הספיקו  כשלא ורק הלילה, כל מאליהם נקטרים והם

ביום. להקטירם
(48 dxrd 62 cenr b"i wlg y"ewl itÎlr)

.„ÌBia ‡l‡ ·¯˜ BÈ‡L ¯·c Ïk12ıÓw‰ ÔB‚k ,13 »»»∆≈»≈∆»«¿«…∆
˙¯Ëw‰Â ‰B·l‰Â14˙BÙ¯Op‰ ˙BÁÓe15¯zÓ - ¿«¿»¿«¿…∆¿»«ƒ¿»À»

LÓM‰ ‡B·Ó ÌÚ Ô·È¯˜‰Ï16ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÏk‡˙Ó Ì‰Â , ¿«¿ƒ»ƒ¿«∆∆¿≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ
‰ÏBÚ È¯·È‡k ‰ÏÈl‰ Ïk17. »««¿»¿≈¿≈»

ביום.12) מתיריו קרבו הקומץ,13)שלא הקטרת כלומר,
נקמצות, המזבח, גבי על הקריבות מהמנחות גדול חלק כי
לכהנים. נאכל והשאר המזבח, גבי על כולו הקומץ ומקטיר

הפנימי.14) המזבח על הקטורת הקטרת ראה 15)כלומר,
חינוך  (=מנחת כהנים זכרי מנחות כי שם י"ב פרק להלן
נשרפות  נדבה) מנחת או חוטא מנחת שהביא וכהן וחביתין

נקמצות. ואינן המזבח, גבי על קודם 16)כליל מועט זמן
לפני  ברובו האש שתצית שהות אין כי "אף השקיעה

המזבח". גבי על נקלטים והם זאת 17)השקיעה, ולמדו
את  ריבה העולה", תורת "זאת א) ו, (ויקרא שנאמר ממה
אברי  כמו הלילה כל ונשארים השקיעה קודם שמקריבן אלו
תמידין  מהלכות א פרק להלן למלך במשנה וראה העולה.
תמיד  לפני הייתה הקמיצה אם רק כי ג, הלכה סוף ומוספין
התמיד, לאחר הקומץ את להקטיר אפשר הערביים, בין של
לאחר  המזבח על לשורפם אין הנשרפות במנחות כן וכמו
לא  אם אבל התמיד, לפני בכלי נתקדשו אם אלא התמיד,
אחר  לעשותם אסור התמיד, לפני בכלי נתקדשו או נקמצו

התמיד.

.‰Á·f‰ ÌÚ ÌÈ‡a‰ ÌÈÎÒp‰18‡l‡ ÔÈ·¯˜ ÔÈ‡ - «¿»ƒ«»ƒƒ«∆«≈¿≈ƒ∆»
LÈwÓ - ÌÎÈÓÏLÏe ÌÎÈkÒÏe :¯Ó‡pL ;ÌBia«∆∆¡«¿ƒ¿≈∆¿«¿≈∆«ƒ
.ÌBia ÌÈÎÒ Û‡ ,ÌBia ÌÈÓÏM ‰Ó :ÌÈÓÏLÏ ÌÈÎÒ¿»ƒƒ¿»ƒ«¿»ƒ««¿»ƒ«

ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈ‡a‰ ÌÈÎÒp‰ Ï·‡19ÔÈLc˜˙Ó -20 ¬»«¿»ƒ«»ƒƒ¿≈«¿»ƒ¿«¿ƒ
‰ÏÈla ÔÈ·¯˜e ‰ÏÈla21CÎÈÙÏ .22BÏ encÊ Ì‡ , ««¿»¿≈ƒ««¿»¿ƒ»ƒƒ¿«¿

Ô·È¯˜Óe ÔLÈc˜Ó - ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ‡a‰ ÌÈÎÒ¿»ƒ«»ƒƒ¿≈«¿»«¿ƒ»«¿ƒ»
‰ÏÈla23È¯·È‡k ,Ô‰a ˙ÏÒBt ¯ÁM‰ ˙BÏÚÂ . ««¿»«¬«««∆∆»∆¿≈¿≈

˙BÏBÚ‰24. »

הזבח.18) עם הזבח,19)שהביאם עם הקדישם שלא
עשרה  לאחר ונסכיו היום קרבנו להביא אדם יכול שהרי

שרת.20)ימים. בכלי נתינתם ידי דלא 21)על שכיוון
נסכים  שדווקא בלילה, להקריב יכול הזבח, בשחיטת קדשו
"לנסכיכם  שכתוב ממה נתרבו הזבח עם הבאים
בלילה, גם מתקדשין בלילה, שקריבין ומכיוון ולשלמיכם",
(=נסכים  ביום הקרב כל הכלל "זה יד. בתמורה אמרו שכן
הקרב  וכל ביום, אלא קדוש אינו זה) בכלל הזבח עם הבאים
בין  ביום בין קדוש עצמם) בפני הבאים (=נסכים בלילה

עצמם 22)בלילה. בפני הבאים שנסכים כיוון כלומר,
בלילה. וקריבים בלילה מקדישן 23)מתקדשים כלומר,

משום  והכל משנה) (כסף מיד ומקריבן בלילה לכתחילה
להחמיצנה. אין המצוה, לו שנזדמנה שמיד מצוה, זריזות
דאמרת  השתא פפא רב "אמר שם: בתמורה הדברים ומקור
נזדמנו  בלילה, אפילו קריבין עצמן בפני הבאים נסכים

ומקריבן". בלילה מקדישן בלילה בתמורה 24)נסכים
בהן  פוסלת השחר ועלות אהבה בר אדא רב "אמר שם:

הקריבן. ולא שהקדישן כאברין"

.Â‰ËÈÁLÏÂ ‰ÎÈÓÒÏ ¯Lk ÌBi‰ Ïk25‰˜ÈÏÓÏÂ26, »«»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»
¯Ë˜‰Ï27‰Lb‰Ï28‰Èf‰Ïe29‰Ùe˙ÏÂ ,30‰ˆÈÓ˜ÏÂ31 ¿∆¿≈¿«»»¿«»»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»

ÔÈÙÒen‰ Ôa¯˜Ïe32¯ÈË˜‰Ï ¯Lk ‰ÏÈl‰ ÏÎÂ . ¿»¿««»ƒ¿»««¿»»≈¿«¿ƒ
ÌÈ¯·È‡Â ÔÈ¯eÓ‡33- ÌBia B˙ÂˆnL ¯·c :ÏÏk‰ ‰Ê . ≈ƒ¿≈»ƒ∆«¿»»»∆ƒ¿»«

Ïk ¯Lk - ‰ÏÈla B˙ÂˆnL ¯·„Â ,ÌBi‰ Ïk ¯Lk»≈»«¿»»∆ƒ¿»««¿»»≈»
.˙BˆÓÏ ÔÈÓÈc˜Ó ÔÈÊÈ¯Ê ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰ÏÈl‰««¿»¿««ƒ≈¿ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿

יט,25) (ויקרא בשחיטה שנאמר ממה זאת למדו שם בגמרא
"וסמך  יג) ג, (שם ונאמר לילה, לאפוקי זבחכם", "ביום ו)

ביום. סמיכה אף ביום שחיטה מה מליקת 26)ושחט",
ממה  שם בגמרא כן נלמדו טו), א, ויקרא (ראה העוף
לאפוקי  - ישראל" בני את צוותו "ביום לח) ז, (שם שנאמר

שכתוב 27)לילה. ממה שם נלמד זה וגם הקומץ, הקטרת
צוותו". "ביום לגבי 28)(שם) הקריבות המנחות "כל כי

דרומית  קרן של חודה כנגד במערב הגשה טעונות המזבח
לתנופה  הגשה שהוקשה ממה שם בגמרא ונלמד מערבית",
מנחת  את האשה מיד הכהן ולקח כה) ה, (במדבר שנאמר
אף  ביום תנופה מה והקריב", והניף (=הגשה) הקנאות

ביום. פרים 29)הגשה דם והזיית הקרבנות דם זריקת
ממה  שם בגמרא נלמד זה וגם הפנימיות. וחטאות הנשרפים

צוותו". "ביום שם) (ויקרא עומר 30)שכתוב את שמניף
השלמים  של החזה את כן וכמו הסוטה, ומנחת התנופה
(שם  שכתוב ממה שם בגמרא ונלמד לכהן. שנותנה לפני
לילה. לאפוקי העומר", את הניפכם "ביום יב) כג,

"ביום 31) שכתוב ממה שם נלמד זה וגם המנחה, קמיצת
יום 32)צוותו". "דבר לז) (שם, שנאמר ממה שם נלמד

לילה. לאפוקי תורת 33)ביומו", "זאת ב) ו, (שם שנאמר
עד  הלילה כל המזבח על מוקדה על העולה היא העולה

כא.). (שם בו" תוקד המזבח ואש הבקר
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.Ê‡l‡ ‰lÁzÎÏ Ô˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ ÌÈÁ·f‰ Ïk»«¿»ƒ≈¬ƒ»¿«¿ƒ»∆»
˙¯L ÈÏkÓ ÔÈkÒa34ÔÈËÁBML ¯·c ÏÎa ËÁL Ì‡Â ; ¿«ƒƒ¿≈»≈¿ƒ»«¿»»»∆¬ƒ

‰˜ ÏL ˙ÈÓe¯˜a elÙ‡ ,ÔÈlÁ‰ Ba35ÔÈ¯Lk -36. «Àƒ¬ƒƒ¿ƒ∆»∆¿≈ƒ

גב 34) על אף דם אדם, דהווה "מידי אמרו יד: בסוטה
וכן  שרת. כלי שסכין הרי בהמה", בצוואר סכין דקדישתיה
בחולין  ואילו שרת". בכלי מקדשת "סכין עו: במנחות אמרו
אין  והרי קנה, של בקרומית קדשים לשחוט הכשירו ג.
צריך  שלכתחילה רבינו הוציא מזה עץ, של שרת כלי עושים

צריך. אינו ובדיעבד שרת (רש"י 35)כלי קנה" של "צלע
מן  שמשתייר מה "פירש קרם ערך ובערוך טו:), חולין

אותה". כשמתקנין שם:36)המחצלת מנחות תוספתא
שאין  מה שרת, וכלי כהן טעון שהקמיצה בקמיצה "חומר
של  בקרומית אפילו ושחיטה בכלי קמיצה בשחיטה, כן

קנה".

.Á‰Èf‰ È„kÓ ˙BÁt ÌÓcÓ ÏawL ÌÈÁ·f‰ ÏÎÂ37- ¿»«¿»ƒ∆ƒ≈ƒ»»»ƒ¿≈«»»
Ìc‰ Ïk Ïa˜Ï Ôek˙‰Ï CÈ¯ˆÂ .Ìc‰ Lc˜˙ ‡Ï38. …ƒ¿«≈«»¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿«≈»«»

ÌÈÓÈq‰ ÊÁB‡ ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈk39Ô‡ÈˆBÓe B„Èa ≈«∆≈«ƒ»ƒ¿»ƒ»
˜¯Ên‰ CB˙Ï ÔÈ„È¯e‰ ÌÚ40·¯ B‡ ÌÈL ËÁBLÂ , ƒ«¿ƒƒ¿«ƒ¿»¿≈¿«ƒ…

ÔÈkq‰ dÈa‚Óe .ÈÏka Blk Ìc‰ Ïa˜˙iL È„k ,ÌÈL¿«ƒ¿≈∆ƒ¿«≈«»À«¿ƒ«¿ƒ«««ƒ
ÔÓ ‡l‡ ‰ÈÏÚÓ Ìc‰ „¯È ‡lL È„k ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿≈∆…≈≈«»≈»∆»∆»ƒ

¯‡ev‰41˜¯Ên‰ ˙ÙOa BÁp˜Ó - ÔÈkÒaL Ì„Â .42. ««»¿»∆¿«ƒ¿«¿ƒ¿««ƒ¿»

שני 37) בכלי אחת הזייה מכדי ופחות אחד, בכלי אחת,
בלבד  אחת הזייה כדי אפילו בו קיבל אם אבל ביחד, וערבן
וכמה  כמה הקרבנות על להזות צריך כי אף הדם, קידש
מנחות  התוספות לדעת אבל כדינו. וקרבן קרבן בכל הזיות
דם  שיקבל צריך כי שם, ורש"י ואם, המתחיל דיבור שם

הזיותיו. לכל שצריך מה וקרבן קרבן אף 38)בכל כלומר,
אלא  זה אין קידש, - אחת הזייה כדי רק דם קיבל אם כי
והוא  הדם. כל לקבל להתכוון צריך לכתחילה אבל בדיעבד,
שיקבל  צריך השוחט רב אמר יהודה רב "אמר כה. בזבחים
הפר  דם כל "ואת ז) ד, (שם שנאמר פר, של דמו כל את
עניין  תניהו וכו' לשיריים עניין אינו אם וכו', ישפך"

והוושט.39)לקבלה". אוויר 40)הקנה על כלומר,
בר  ירמיה רב אמר חסדא רב "אמר שם: בזבחים המזרק.
רש"י  ומפרש הכלי", לתוך וורידין שיתן צריך השוחט אבא:
של  אווירו על אלא אפשר, לא דהא דווקא לאו תוך האי
הוא  הרי הכלי "אוויר ההלכה בסוף להלן וראה כלי, תוך
נוזל  הדם שיהא צריך שחיטה שמתחילת "ודעתו ככלי",
רבותינו  דעת וכן השחיטה, גמר לא שעדיין אף הכלי, לתוך
שחיטה, היתר המתחיל דיבור ה. (מעילה התוספות בעלי
דיבור  עו: קמא ובבא ואי המתחיל דיבור קי. זבחים

העומד). כל יהודה 41)המתחיל רב "אמר כה. בזבחים
שנאמר  למעלה, סכין שיגביה צריך השוחט שמואל: אמר
אחר  ודבר הפר מדם ולא הפר", מדם וכו' "ולקח ה) (שם,

ייכנס 42)(=סכין). שלא מאחוריו המזרק בשפת "פירוש
סכין  "ודם שם: בזבחים והוא משנה). (כסף במזרק" דם
א, (עזרא כדכתיב מזרק בשפת אביי אמר ליה, מקנח במאי
זהב  כפורי בשם נקראים שמזרקין כלומר, זהב", "כפורי י)

קינוח. שם על

.ËÈÏkk ‡e‰ È¯‰ ÈÏk‰ ¯ÈÂ‡43Ìc‰ Ïa˜Ó ‰È‰ .44 ¬ƒ«¿ƒ¬≈«¿ƒ»»¿«≈«»
¯ÈÂ‡Ï Ìc‰ ÚÈbiL Ì„˜ ˜¯Ên‰ ÈÏeL e˙ÁÙÂ¿ƒ¿¬≈«ƒ¿»…∆∆«ƒ««»«¬ƒ

˜¯Ên‰45ÔÈ‡L ¯ÈÂ‡‰L ;Ìc‰ Lc˜˙ ‡Ï - ˙ÁÙp‰ «ƒ¿»«ƒ¿»…ƒ¿«≈«»∆»¬ƒ∆≈
ÁpÓk BÈ‡ - ÁeÏ BÙBÒ46. »«≈¿À»

ממש 43) הכלי לתוך הוורידין את שיכניס צורך אין כלומר,
הוא  אלא אפשרי), בלתי זה דבר (כי הדם מקבל שהוא בעת
ואם  הכלי. של התוך נגד הכלי, מן למעלה הוורידין מחזיק
כשהם  עוד הדם נתקדש שוליו) נפחתו (=כשלא לנוח סופו
בזבחים  ונפשטה איבעיא זה ודבר הכלי, מן למעלה באוויר

הכלי).44)כה: תוך נגד הכלי, מן (=למעלה הכלי באוויר
הגיע 45) אם אבל המזרק, דופני בתוך שהוא לאוויר כלומר,

אף  שוליו, נפחתו כן אחרי ורק הדפנות, אוויר לתוך הדם
הדם. נתקדש - המזרק לתחתית הדם הגיע שלא

היה 46) יוחנן מרבי אסי רבי מיניה "בעי שם: בזבחים
מהו? לאוויר דם הגיע שלא עד וזרק שוליו ונפחתו מקבל
דמי", כמונח לא או דמי כמונח לנוח סופו שאין אוויר
לאו  לנוח סופו שאין אוויר לומר תמצי "אם שם: ואמרינן
רבינו  דעת וידועה מאי"? לנוח שסופו אוויר דמי, כמונח

משנה. לחם ראה לומר" תמצי כ"אם מקום בכל שפוסק

.ÈÌLÏ Bz·LÁÓ ‰È‰zL „·BÚ‰ CÈ¯ˆ ÌÈÁ·f‰ Ïk»«¿»ƒ»ƒ»≈∆ƒ¿∆«¬«¿¿≈
Á·f‰47ÂÈÏÚa ÌLÏe48˙Ïa˜ ˙ÚL·e ,‰ÁÈ·Ê ˙ÚLa «∆«¿≈¿»»ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿««»«

ÏÚ B˙˜È¯Ê ˙ÚL·e ,Ìc‰ ˙ÎÏB‰ ˙ÚL·e ,Ìc‰«»ƒ¿«»««»ƒ¿«¿ƒ»«
‰È‰zL - ÂÈÓÏL ˙„Bz Á·Ê ¯O·e :¯Ó‡pL ;ÁaÊn‰«ƒ¿≈«∆∆¡«¿«∆««¿»»∆ƒ¿∆

˙B„B·Ú‰ Úa¯‡ ¯‡L ÌÚ ‰ÁÈ·Ê49ÂÈÓÏL ÌLÏ50. ¿ƒ»ƒ¿»«¿«»¬¿≈¿»»
˙Ba¯w‰ ¯‡L ÔÎÂ51¯‡L „·ÚÂ ËÁL Ì‡Â . ¿≈¿»«»¿»¿ƒ»«¿»«¿»

˙B„B·Ú52ÏÏk ·LÁ ‡ÏÂ Ì˙Ò53- ÌÈÓÏL·e ‰ÏBÚa ¬¿»¿…»«¿»¿»ƒ¿»ƒ
ÌÈÏÚaÏ eÏÚÂ ,ÌÈ¯Lk Ô‰ È¯‰54. ¬≈≈¿≈ƒ¿»«¿»ƒ

וכו'.47) שלמים לשם שלמים עולה, לשם קרבן 48)עולה
וכו'. שמעון לשם שמעון של קרבן ראובן, לשם ראובן של
לשמן  שלא שנזבחו הזבחים "כל במשנה: ב, בזבחים
הפסח  מן חוץ חובה לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים
היינו  לשמן", דש"שלא ב: (שם בגמרא ומשמע והחטאת".

משנה). (כסף בעלים בשינוי בין קדש בשינוי בין
הדם,49) קבלת העבודות: ג' שאר עם השחיטה כלומר,

עבודות. ארבע ביחד שהן הדם, וזריקת הדם הולכת
ממה 50) הזבח לשם שחיטה שצריך למדו ד.) (שם בגמרא

שתהא  קרבנו", שלמים זבח "ואם א) ד, (ויקרא שנאמר
תודת  זבח "ובשר שנאמר וממה שלמים. לשם זביחה
לשינוי  עניין" "תנהו עניין" אינו ב"אם למדו שלמיו"
הדם  וקבלת בעלים. לשם השחיטה שתהא שצריך בעלים,
(שם  שנאמר ממה (שם) למדו שלמים לשם שתהא שצריך
לשם  הדם קבלת שתהא השלמים" דם את "המקריב לג) ז,
"ואת  יז) ו, (במדבר הנזיר באיל שנאמר וממה שלמים,
לשם  עשייתו שתהא למדו שלמים" זבח יעשה האיל
לשינוי  עניין תנהו קדש לשינוי עניין אינו ואם שלמים,
לשם  שתהיינה הדם והולכת הדם קבלת (שם:) למדו בעלים
ממה  (שם.) למדו הזבח לשם שתהא הדם והולכת בעלים.
[וגו'] הכל את [וגו'] "והקריב יג) א, (ויקרא שנאמר
שצריך  וזריקה זבח. לשם שתהא שצריך הולכה זו המזבחה"
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יד) ז, (שם שנאמר ממה שם למדו הזבח לשם שתהא
שלמים, לשם זריקה שתהא השלמים" דם את "הזורק
ד) (שם, שנאמר ממה (שם:) למדו בעלים לשם וזריקה

חברו. על ולא עליו עליו" לכפר לו בגמרא 51)"ונרצה
ולמנחה  לעולה התורה זאת לז) ז, (שם קרא "אמר ד:) (שם
הכתוב  הקישן השלמים, ולזבח ולמילואים ולאשם ולחטאת
בעינן  בעלים שינוי בין קדש שינוי בין שלמים מה לשלמים,
בעינן  בעלים שינוי בין קדש שינוי בין כל אף לשמה,

וזריקתו.52)לשמה". הולכתו הדם , לא 53)קבלת
לשמן. שלא ולא הזבחים 54)לשמן "כל במשנה: ב. שם

לשם  לבעלים עלו שלא אלא כשרים לשמן שלא שנזבחו
אמרו  (שם:) ובגמרא והחטאת", הפסח מן חוץ חובה
לשם  לבעלים נמי עלו סתמא הא לשמן דשלא "טעמא
חובה, לשם לבעלים עלו הזבחים שבכל הרי חובה".
ויתכן  ושלמים. בעולה רק זאת כותב ורבינו בסתם, כשעבד
ופירוש  ושלמים. בעולה שאפילו לומר רבינו כוונת כי
בשלמים  נאמר זבח לשם שצריך הדבר שעיקר אף הדברים
לשם  לבעלים ועלו כשר, סתם עשה אם זאת ובכל ועולה,

משנה). (לחם קרבנות לשאר וחומר וקל חובה.

.‡ÈBz·LÁÓ ‰È‰zL CÈ¯ˆÂ55˙ËÈÁL ˙ÚLa56 ¿»ƒ∆ƒ¿∆«¬«¿ƒ¿«¿ƒ«
‰ÏBÚ‰57ÌLÏe ,Á·f‰ ÌLÏ :ÌÈ¯·„ ‰ML ÌLÏ »»¿≈ƒ»¿»ƒ¿≈«∆«¿≈

B¯ÈË˜iLÂ ,‡e‰ Ce¯a ÌM‰Ï Á·f‰LÂ ,Á·Bf‰«≈«¿∆«∆«¿«≈»¿∆«¿ƒ
ÌÈM‡Ï58„·Ïa ÁÈ¯Ï B˙¯Ë˜‰LÂ ,59LÂ ,˙Á ‰Ê ÁÈ¯ »ƒƒ¿∆«¿»»¿≈«ƒ¿«¿∆≈«∆««

ÌM‰ ÈÙÏ Áe¯60¯Lk - Ì˙Ò ËÁL Ì‡Â .61BÓk , «ƒ¿≈«≈¿ƒ»«¿»»≈¿
‰È‰zL CÈ¯ˆ ÌL‡Â ˙‡hÁ ËÁBM‰Â .e¯‡aL∆≈«¿¿«≈«»¿»»»ƒ∆ƒ¿∆

.ÂÈÏÚ ‡aL ‡ËÁ‰ B˙B‡ ÌLÏ Bz·LÁÓ«¬«¿¿≈«≈¿∆»»»

העובד.55) בשעת 56)של ולא שחיטה בשעת דווקא
המתחיל 57)ההקטרה. דיבור שם (זבחים רש"י לדעת

שעולה  נראה רבינו מדברי אבל לשלמים. הדין הוא עולה)
זבח, לשם דברים: ארבעה אלא אין בשלמים ואילו דווקא.
ולניחוח  לריח אבל לאישים. ושיקטירו להשם, זובח, לשם
ראה  לשם, בהקרבה המדברים בפסוקים בשלמים נאמרו לא

גֿט. ג, על 58)ויקרא אותו שיקטירו שיחשוב כלומר,
לאכילה. צלי לעשותו ולא אברים 59)האש, יצלה ושלא

אז  כי המערכה, על אותן יעלה כך ואחר למערכה מחוץ
ריח. בהם אין ניחוח,60)שוב לשונו: וזה בגמרא שם

העולם. והיה שאמר מי לשם לה', רוח הנחת לשם
מה 61) כל על מוסב זה כי נראה הדברים מפשטות

מששת  אחד בכל הפכית בכוונה שחט אם כן ואם שלמעלה,
הרי  כי ייתכן, לא וזה כשרה. שחיטתו אין - הנ"ל הדברים
מנה  לא א) (הלכה המוקדשין פסולי מהלכות י"ב בפרק
ושלא  זבח לשם שלא שחט אם אלא מחשבה בפסול רבינו
פגם  שום אין הדברים ארבעת יתר שבכל הרי זובח, לשם

משנה. לחם ועיין להיפך, חשב אם

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מקום 1) ואם כהונה, מצות ואילך שמקבלה בו יבאר

הזבחים. בכל שוה הדם וקבלת השחיטה

.‡e¯‡a ¯·k2,ÌÈ¯Êa ‰¯Lk ÌÈL„w‰ ˙ËÈÁML ¿»≈«¿∆¿ƒ««√»ƒ¿≈»¿»ƒ
- ÌÈÁ·f‰ ÏÎÂ .‰p‰k ˙ÂˆÓ CÏÈ‡Â Ìc‰ ˙ÏawÓeƒ«»««»¿≈«ƒ¿«¿À»¿»«¿»ƒ

˙¯L ÈÏÎa ÔÓc Ïea˜3Ô‰k „Èa4ÌB˜Ó Ï·‡ ; ƒ»»ƒ¿ƒ»≈¿«…≈¬»¿
ÔlÎa ‰ÂL BÈ‡ ÔÓc Ïea˜ ÌB˜Óe Ô˙ËÈÁL5. ¿ƒ»»¿ƒ»»≈»∆¿À»

ו.2) הלכה המקדש ביאת מהלכות שנאמר 3)בפ"ט
ויזבחו  עולות "ויעלו הֿו) כד, (שמות בסיני ושלמים בעולה
וישם  הדם חצי משה ויקח פרים. לה' שלמים זבחים
צריך  בשלמים ואם פב:) ומנחות צז: זבחים (ראה באגנות"
ובספרא  שם). במנחות (רש"י קדשים לשאר קלֿוחומר כלי
"ולקח, אמרו: ה) הלכה ג פרשה דחובה (דבורא ויקרא
לקיחה  מה לקיחה, להלן ונאמרה לקיחה, כאן נאמר
מפרש  שם ובמלבי"ם בכלי" כאן אף בכלי, להלן האמורה
שבחטאת  ושלמים, מעולה חטאת ללמוד היא הכוונה כי
נאמר  ושלמים ובעולה הכהן", "ולקח כה): ד, (ויקרא נאמר
ושלמים  עולה של קיחה מה משה", "ויקח שם): (שמות
בקריתֿספר  גם (וראה בכלי חטאת של קיחה אף בכלי,
(ויקרא  שנאמר מחטאת, מז:) (בזבחים נלמד ואשם כאן).
כלי, טעונה חטאת "מה הוא", האשם כחטאת "כי יג) יד,

כלי". טעונה אשם המקדש 4)אף ביאת בהלכות הוא כן
בני  "והקריבו ה) א, (שם שנאמר ממה כן ולמדו שם.

לב.). (זבחים כהונה מצות ואילך מקבלה ראה 5)אהרן",
ב. הלכה להלן

.·ÔÈ‡Â Ô˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - ÌÈL„˜ ÈL„˜ ?„ˆÈk≈«»¿≈»»ƒ≈¬ƒ»¿≈
ÔBÙˆa ‡l‡ ÔÓc ˙‡ ÔÈÏa˜Ó6ÌB˜n‰ ÏÎa ,ÁaÊn‰ ¿«¿ƒ∆»»∆»ƒ¿«ƒ¿≈«¿»«»

‰Ê ¯ÙÒ ˙lÁ˙a ÂÈ˙BÏe·‚ e¯‡aL7ÌÈl˜ ÌÈL„˜Â . ∆≈«¿¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆¿»»ƒ«ƒ
‰¯ÊÚ‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÏÎa ÔÓc Ïea˜Â Ô˙ËÈÁL -8. ¿ƒ»»¿ƒ»»¿»»ƒ»¬»»

ג.6) הלכה להלן וראה ומז: מז. מהלכות 7)זבחים בפ"ה
טז. הלכה הבחירה "קדשים 8)בית במשנה: נה. זבחים

הלכה  פ"ד למעלה וראה בעזרה". מקום בכל שחיטתן קלים,
לתוך  נוזל הדם שיהא צריך שחיטה תחילת עם מיד כי ח,
דמן  קיבול גם בעזרה, מקום בכל ששחיטה ומכיון הכלי,

ג. הלכה סוף להלן וראה כן.

.‚?ÔBÙva ‡l‡ ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈËÁBL ÔÈ‡L ÔÈpÓe9 ƒ«ƒ∆≈¬ƒ»¿≈»»ƒ∆»«»
ÁaÊn‰ C¯È ÏÚ B˙‡ ËÁLÂ :‰ÏBÚa ¯Ó‡ È¯‰L∆¬≈∆¡«¿»¿»«…«∆∆«ƒ¿≈«

‰Ùˆ10ËÁMz ¯L‡ ÌB˜Óa :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙‡hÁ·e , »…»¿«»≈ƒ¿¬∆ƒ»≈
˙‡hÁ‰ ËÁMz ‰ÏÚ‰11ÌLÎe ;12˙‡¯˜ ˙‡hÁ‰L »…»ƒ»≈««»¿≈∆««»ƒ¿≈

ÌÈL„˜ L„˜13ÌÈL„˜ L„˜ ˙‡¯˜ ‰ÏBÚ‰ Ck ,14. …∆»»ƒ»»»ƒ¿≈…∆»»ƒ
¯ÓB‡ ‡e‰ ÌL‡·e15‰ÏÚ‰ ˙‡ eËÁLÈ ¯L‡ ÌB˜Óa : ¿»»≈ƒ¿¬∆ƒ¿¬∆»…»

¯eaˆ ÈÓÏLÂ .ÌL‡‰ ˙‡ eËÁLÈ16,˙‡hÁÏ eLw‰ ƒ¿¬∆»»»¿«¿≈ƒÀ¿¿«»
ÈLe ˙‡hÁÏ „Á‡ ÌÈfÚ ¯ÈÚO Ì˙ÈOÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««¬ƒ∆¿ƒƒƒ∆»¿«»¿≈

ÌÈÓÏL Á·ÊÏ ‰L Èa ÌÈO·Î17ÈL„˜ Ô‰ CÎÈÙÏ ; ¿»ƒ¿≈»»¿∆«¿»ƒ¿ƒ»≈»¿≈
ÌB˜Óe .d˙ËÈÁL ÌB˜Óa ÔÈËÁLÂ ,˙‡hÁk ÌÈL„»̃»ƒ¿«»¿ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ»»¿

‰Ïaw‰ ÌB˜Ó ‡e‰ ‰ËÈÁL18. ¿ƒ»¿««»»

מח.9) צאן 10)זבחים בן "אשכחן אמרו: שם ובגמרא
מן  "ואם י א, שם שנאמר בצאן, נאמר הנ"ל הפסוק (שהרי
בקר  בן לעולה"), העזים מן או הכבשים מן קרבנו, הצאן
ענין  על מוסיף וי"ו הצאן", מן "ואם קרא אמר לן, מנא
לפני  שם, בויקרא שנאמר בקר, (=בן עליון וילמד ראשון,

הצאן)". (=מן התחתון מן מח:11)כן) עיין 12)שם
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וכו'13)כסףֿמשנה. החטאת תורת "זאת שם: בויקרא
הוא". קדשים "העולה 14)קודש במשנה: נג: בזבחים

שהיא  בתורה כתוב שלא ואףֿעלֿפי וכו'". קדשים קדשי
שווה  שהיא לפי ואשם, מחטאת למדוה - קדשים, קדשי
פ"ה  זבחים המשנה (פירוש דמה ובקיבול בשחיטתה להם
קדשי  לך ואין לגבוה, כולה היא שהרי ועוד, א). משנה

שם). (רש"י כזה נד:15)קדשים זבחים במשנה ראה
ד.16) הלכה פ"א למעלה ראה עצרת, כבשי שם 17)הם

בצפון  שחיטתן וכו' ואשמות ציבור שלמי "זבחי במשנה:
נה.) (שם ובגמרא וכו'". בצפון שרת בכלי דמן וקיבול
קמיה  חנן רב בר רבה דתני צפון, דבעי לן "מנא אמרו:
בצפון  חטאת מה לחטאת, אחד עזים שעיר ועשיתם דרבא,
למדה  מהיכן חטאת וכי רבא, ליה אמר ציבור. שלמי אף
אלא  בהיקש? ומלמד חוזר מהיקש, הלמד דבר מעולה,
זבחי  ועל עולותיכם על כהנא, דרב בריה מרי רב מדתני
זבחי  אף קדשים, קדשי עולה מה י) י, (במדבר שלמיכם
שלמי  זבחי אף בצפון, עולה מה קדשים. קדשי ציבור שלמי
ראה  שנדחתה, הדרשה את הביא ורבינו בצפון". ציבור

ולחםֿמשנה. תחילת 18)בכסףֿמשנה עם מיד כי
נוזל  שיהיה כלומר, הכלי. לתוך הדם לקבל צריך השחיטה
השחיטה  מקום כן, ואם ח), הלכה פ"ד (למעלה מיד בכלי

ב. הלכה למעלה עוד וראה הקבלה. מקום הוא

.„,‰¯ÊÚ‰ ÏÎa ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÌÈËÁBML ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¬ƒ»»ƒ«ƒ¿»»¬»»
?ÏÎÈ‰‰ È¯BÁ‡ elÙ‡19:ÌÈÓÏLa ¯Ó‡ È¯‰L ¬ƒ¬≈«≈»∆¬≈∆¡«ƒ¿»ƒ
„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t BËÁLe20,˙BÁe¯‰ Ïk ¯ÈLÎ‰Ï - ¿»∆«…∆≈¿«¿ƒ»»

ÌÈL„w‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .Áe¯ Ì‰Ï „ÁÈ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ≈»∆«¿«ƒƒ¿»«√»ƒ
ÌÈ¯Lk - ÏÎÈ‰a ÌËÁL Ì‡Â .ÌÈl˜21Ì‡ Ï·‡ . «ƒ¿ƒ¿»»«≈»¿≈ƒ¬»ƒ

˙Bbb‰ ÔÈ‡L ;ÔÈÏeÒt - ÏÎÈ‰ ÏL Bb‚a ÔËÁL¿»»¿«∆≈»¿ƒ∆≈««
‰¯ÊÚ‰ Ú˜¯˜a ‡l‡ ,ÏÏk ‰ËÈÁLÏ ˙BÈe‡¯22. ¿ƒ¿ƒ»¿»∆»¿«¿«»¬»»

קטן 19) לול רב, אמר יהודה רב בר רמי "דאמר נה: בזבחים
להכשיר  כדי אמות, שמונה גבוה הכפורת בית אחורי היה
קלים", קדשים ולשחיטת קדשים קדשי לאכילת העזרה את
אומר  יהודה ברבי יוסי רבי היה "וכן פ"ז: זבחים ובתוספתא
מן  גבוהין למערב פתוחין החליפות בבית היו פספסין שני
קדשים  קדשי לאכילת כשרה עזרה שתהא אמות ת' הארץ
שנאמר  הכפורת, אחורי אפילו קלים קדשים ולשחיטת
ד"ה  שם בתוספות ועיין וגו'". מועד אהל פתח ושחטו
להלן  (ראה מועד אהל פתח רואה אינו הלא שהקשו שנים,
גרע  לא הקדשים, קודש שרואה שמה ותירצו, ה). הלכה

ההיכל. פתח (הר 20)מרואה שם בתוספתא למדו כן
בכסףֿמשנה). וראה ח.21)המוריה, ומנחות סג. בזבחים

(שם) שנאמר כשרים, בהיכל ששחטן שלמים יוחנן ר' "אמר
העיקר", מן חמור טפל יהא ולא מועד, אהל פתח ושחטו

עצמו. בהיכל כלֿשכן כשר, ההיכל בפתח כן 22)שאם
כל  לשחיטת ראוי אינו היכל של שגגו קז: בזבחים הוא

זבח.

.‰ÌÈÓÏL23ÏÎÈ‰‰ ˙B˙Ï„ eÁ˙tiL Ì„˜ ÔËÁML ¿»ƒ∆¿»»…∆∆ƒ»¿«¿«≈»
.Áe˙tL ÔÓÊa - „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t :¯Ó‡pL ;ÔÈÏeÒt -¿ƒ∆∆¡«∆«…∆≈ƒ¿«∆»«

˙BÙ‚eÓ ÂÈ˙B˙Ï„ eÈ‰ elÙ‡24ÏeÚk ‰Ê È¯‰ -25Ï·‡ . ¬ƒ»«¿»»¬≈∆¿»¬»
dÈ‡ ÂÈÏÚL ˙Î¯t‰26˙ÏÒBt27. «»…∆∆»»≈»∆∆

אלא 23) אינו זה שדין סא.), (שם רש"י וכדעת נה: זבחים
בשאר  ולא מועד", אהל "פתח בהם שכתוב בשלמים
שוחט  היה "לא ז: משנה פ"ג בתמיד שאמרו ומה קרבנות.
אלא  זה אין שנפתח", הגדול שער קול ששומע עד השוחט
אמר, מר ד"ה צה. מנחות בתוספות ראה לעכב. ולא למצוה,

שם. בתמיד טוב' יום נעולות 24)וב'תוספות ולא סגורות
כנעול 25)במנעול. מוגף "פשיטא שם: בזבחים הוא כן

כלי 26)דמי". מהלכות פ"ז כמבואר ההיכל, פתח על
שמח). (אור יז הלכה בעיא 27)המקדש בזבחים שם

נעשה  אין עצמו הוא זירא ר' אמר מאי, "וילון שנפשטא:
הוילון  שעשו שם, ותוס' רש"י ופירשו פתוח", כפתח אלא

שחיטה. בשעת בהיכל יסתכלו שלא צניעות, לשם

.ÂÏL ÔÈa „ÈÁÈ ÏL ÔÈa ,ÌÈÓÏM‰Â ÌL‡‰Â ‰ÏBÚ‰»»¿»»»¿«¿»ƒ≈∆»ƒ≈∆
‰ÂL ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ÔzLÏL Ìc ˙˜È¯Ê ,¯eaˆ28 ƒ¿ƒ««¿»¿»««≈«ƒ¿≈«»»

ÌÏBÚÏ29Ìc‰ Ô‰k‰ Á˜BlLk ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈÎÂ . ¿»¿≈«∆¿∆≈««…≈«»
˜¯Êna epnÓ ˜¯BÊÂ ,˜¯Êna30ÈzL ÏÚ ˙B˜È¯Ê ÈzL «ƒ¿»¿≈ƒ∆«ƒ¿»¿≈¿ƒ«¿≈

ÁaÊn‰ ˙BiÂÊ31ÔBÒÎÏ‡a32‰hÓÏe ÁaÊn‰ ÈˆÁÓ33: »ƒ«ƒ¿≈««¬«¿≈¬ƒ«ƒ¿≈«¿«»
˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓ Ô¯˜ ÏÚÂ ˙ÈBÙˆ ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯˜ ÏÚ34. «∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«∆∆«¬»ƒ¿ƒ

ÛÈwÓ Ìc‰ ‰È‰iL Ô¯w‰ ÏÚ Ìc‰ ˜¯ÊiLk Ôek˙Óeƒ¿«≈¿∆ƒ¿…«»««∆∆∆ƒ¿∆«»«ƒ
Ì"b ÔÈÓk ˙BiÂf‰ ÏÚ35ÈzL ÏL Ìc‰ ‡ˆniL È„k , ««»ƒ¿ƒ«¿≈∆ƒ»≈«»∆¿≈

‰ÏBÚa ¯Ó‡pL ÈÙÏ .ÁaÊn‰ ÈÏ˙k ‰Úa¯‡ ÏÚ ˙BzÓ«»««¿»»»¿≈«ƒ¿≈«¿ƒ∆∆¡«¿»
'·È·Ò' ÌÈÓÏL·e36ÌL‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .37Ìc‰ È¯ÈLe . ƒ¿»ƒ»ƒ¿«ƒ¿»»¿»≈«»
ÔÈÎtL38„BÒÈ‰ ÏÚ39ÈÓB¯c‰40. ƒ¿»ƒ««¿«¿ƒ

ציבור 28) שלמי (לענין נד: (בעולה) נג: בזבחים הוא כן
מתנות  שתי טעון "ודמן יחיד): שלמי (לעניו ונה. ואשמות),

ארבע". ועוד.29)שהן וויניציאה (ר"מ) רומי בדפוסי כן
לעולה. החדשים: כי 30)בדפוסים ט, הלכה להלן ראה

אלא  באצבעו דם הזיית שטעון קרבן הקרבנות בכל "אין
בלבד". וכתנאֿקמא 31)חטאת כשמואל נג: זבחים

משנה). (כסף שם הקרנות 32)בברייתא שתי כלומר,
צפונית, מזרחית קרן היינו באלכסון, זו מול זו תהיינה
"שתי  שיהיו כדי דרומית, מערבית קרן באלכסון וכנגדה

ארבע". שהן "עולת 33)מתנות א: משנה פ"א בקנים
"אל  כה) – יח ד, (ויקרא שנאמר משום למטה", דמה בהמה
שיש  במקום למטה עולה שדם הרי העולה", מזבח יסוד
למטה, שהם והשלמים האשם כגון קרבנות ושאר יסוד,
יט) ו, (שם בהמה בחטאת שנאמר ממה י:) (זבחים למדו
של  דמו ואין למעלה, דמה "אותה" אותה", המחטא "הכהן

שם). לקנים הרא"ש בפי' (ראה למעלה בתמיד 34)אחר
מזרחה  ונותן צפונית מזרחית לקרן לו "בא א: משנה פ"ד
יומא  וראה דרומה". מערבה ונותן דרומית מערבית צפונה,
בקרן  ולא הנ"ל, הקרנות בשתי נותן היה כך משום כי טו:
שעולה  משום מערבית, צפונית ובקרן מזרחית דרומית
(ראה  יסוד לה היה לא מזרחית דרומית וקרן יסוד, טעונה
פינות  ש"כל ומפני י). הלכה הבחירה בית מהלכות בפ"ב
בקרן  לזרוק הקדימו ימין" דרך אלא יהו לא פונה, שאתה
את  להקיף כשמתחיל תחילה פוגש שבה צפונית מזרחית
(יומא  דרומית מערבית בקרן נותן ואח"כ מימין, המזבח

(רש"י 35)שם). שלנו פשוטה ככף עשויה יונית, אות

אהרן 36)שם). בני "וזרקו יא) א, (שם נאמר בעולה
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(שם  בשלמים נאמר וכן סביב", המזבח על דמו את הכהנים
סביב". המזבח על הדם את הכהנים אהרן בני וזרקו ב) ג,

את 37) ישחטו אשר "במקום ב) ז, (שם סביב בו שנאמר
סביב", המזבח על יזרוק דמו ואת האשם, את ישחטו העולה
זריקה  יזרקנו "יכול שם: בזבחים בברייתא התנאֿקמא ואמר

יכול סביב, אי סביב. תלמודֿלומר כחוט,אחת, יקיפנו
שהן  מתנות שתי גמא, כמין כיצד, הא וזרקו. תלמודֿלומר

אלא 38)ארבע". נזכרה לא ליסוד, שיריים שפיכת
שאר  נא.) (זבחים ולמדו לד), ל, כה, יח, ד, (שם בחטאות
מזבח  יסוד "אל כה) (שם, שנאמר מחטאת, הקרבנות
כלומר, עולה", של למזבח יסוד "תן (שם) ודרשו העולה",
עולה, של מזבחה להלכות יסוד שיריים, שפיכת תורת "תן
שפיכת  עליו הניתנין דמים ובכל בעולה, טעון המזבח שיהא
לז. בזבחים עוד וראה שם) (רש"י היסוד" אל  שיריים

נב.).39) (שם היסוד" גג "על אחרים: שם 40)בספרים
שכשם  פנימיות, מחטאות כן למדו בגמרא ושם במשנה. נג.
מערבי  ליסוד דהיינו לו, בסמוך שופך פנימיות שבחטאות
קרבנות  בשאר כן כמו מבפנים, כשיוצא תחילה פוגע שבו
יסוד  והיינו מהכבש, כשיורד תחילה בה שפוגע לקרן שופך
דרומית  לקרן שהכוונה י, הלכה פ"ז להלן וראה דרומי.

מערבית.

.Ê˙BÏÎ‡p‰ ˙B‡hÁ‰41˙BzÓ Úa¯‡ ÔeÚË ÔÓc - ««»«∆¡»»»»«¿««»
˙B¯˜ Úa¯‡ ÏÚ42ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊn‰43ÁaÊÓ ÈˆÁÓ ««¿««¿«ƒ¿≈««ƒ≈¬ƒƒ¿≈«

‰ÏÚÓÏe44ÁaÊn‰ ˙¯˜ ÏÚ :da ¯Ó‡pL ÈÙÏ ,45. ¿«¿»¿ƒ∆∆¡«»««¿…«ƒ¿≈«
,˜¯Êna Ìc‰ Ô‰k‰ Á˜BlLk ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈÎÂ¿≈«∆¿∆≈««…≈«»«ƒ¿»
˙ÈÓÈ‰ BÚaˆ‡ Ï·BËÂ ,ÁaÊn‰ Ïˆ‡ BÎÈÏBÓƒ≈∆«ƒ¿≈«¿≈∆¿»«¿»ƒ

Ìca Ï„ebÏ ‰ÎeÓq‰46BÚaˆ‡a CÓBÒÂ ,47‰ÏB„b‰ «¿»«»«»¿≈¿∆¿»«¿»
‡hÁÓe Ô‡kÓ Ï„eb·e Ô‡kÓ48ÈÂÏL dcÁ „‚k „¯B ƒ»«»ƒ»¿«≈¿≈¿∆∆À»∆

BÚaˆ‡aL Ìc‰ Ïk ‰ÏÎiL „Ú Ô¯˜49‰OBÚ ‡e‰ ÔÎÂ . ∆∆«∆ƒ¿∆»«»∆¿∆¿»¿≈∆
Ô¯˜Â Ô¯˜ ÏÎa50˙Á‡ ‰n‡k Ô¯wÏ CeÓÒ Ô˙ Ì‡Â . ¿»∆∆»∆∆¿ƒ»«»«∆∆¿«»««

¯tk - Ô‡kÓ B‡ Ô‡kÓ51. ƒ»ƒ»ƒ≈

דין 41) יא הלכות להלן וראה טז. הלכה פ"א למעלה ראה
הנשרפות. נב:42)חטאות שם מזבח 43)משנה שהוא

החטאת  מדם הכהן "ולקח כה) (שם, שנאמר העולה,
העולה". מזבח קרנות על ונתן פ"א 44)באצבעו קנים

למעלן  בהמה וחטאת למטן נעשית העוף "חטאת א: משנה
"דמים  נג.) (זבחים ובברייתא פסול", וכו' שינה ואם וכו'
ניתנין  התחתונים ולמעלה, הסקרא מחוט ניתנין העליונים
שמעון  ב"ר אלעזר רבי רבי. דברי ולמטן, הסקרא מחוט
ופסק  קרן", של גופה על וכו' בהמה בחטאת וכו' אומר
משנה). (כסף שמעון ב"ר אלעזר כר' ולא כרבי, רבינו

והיינו 45) העולה". מזבח "קרנות נאמר הנאכלות, בחטאות
למעלה. ראה הסקרא, מחוט זבחים 46)למעלה ברייתא

המיומנת  ימין) יד (=של הימנית באצבעו "וטובל נג.
דחובה  (דבורא ויקרא ובספרא שבמזרק". הדם מן שבימין,
(ויקרא  כאן "נאמר בגזירהֿשוה כן למדן ח) הלכה ג פרשה
טז) יד, שם – (במצורע להלן ונאמר "אצבעו", שם)
מפורש  (שכן הימנית להלן, האמורה אצבעו מה "אצבעו",
- הימנית כאן, האמורה אצבעו אף שבימין, המיומנת שם)

שבימין". בגודלו 47)המיומנת "וחומר בברייתא: שם

היתה  רבינו ולפני מלמטה". קטנה ובאצבעו מלמעלה
ב'שיטה  שהובאה שם, אחרים כבספרים שם הנוסחא
"נותן  (19 448 (עמ' פ"ו זבחים ובתוספתא שם. מקובצת'
מכן  גודל "נותן שם: גרס ורבינו מכן", וגדולה מכן גדול
אצבע  היינו (ו"גדולה" שם). ראשונית (תוספת מכן" וגדולה

שבאצבעות). הגדולה שהיא חטאת 48)אמה (דם) "זריקת
שם). (רש"י אותה" המחטא הכהן כמו חיטוי, קרויה

וכו'49) "ולקח כה) ד, (שם שנאמר משום בברייתא. שם
(ראה  באצבעו שלקח מה כל שיתן מזה שנשמע ונתן",

ספר). שם.50)בקרית שם,51)ברייתא זבחים בגמרא
דמים  כי האומר דרבי, (אליבא האמוראים בזה נחלקו
בהתחלת  ראה ולמעלה, הסקרא מחוט ניתנים העליונים
וחד  אילך, ואמה אילך אמה נותן אמר חד כאן), ההלכה
אף  כי שם ואמרו קרן, של חודו כנגד ויורד מחטא אמר
בדיעבד, אלא אינו אילך", ואמה אילך אמה "נותן הסובר
וראה  כמותו, רבינו ופסק בחודה, מצוה לכתחילה אבל

בכסףֿמשנה.

.ÁÔ¯˜Â Ô¯˜ Ïk ÏÚ BÚaˆ‡ ÏaËÏ CÈ¯ˆÂ52. ¿»ƒƒ¿…∆¿»«»∆∆»∆∆
˙ÙOa BÚaˆ‡ Áp˜Ó - Ô¯w‰ ÏÚ ‰È˙p‰ ¯ÓBbLÎe¿∆≈«¿ƒ»««∆∆¿«≈«∆¿»ƒ¿«

˜¯Ên‰53Ìc‰ È¯ÈML ;‰iL ÌÚt Ï·BË Ck ¯Á‡Â , «ƒ¿»¿««»≈««¿ƒ»∆¿»≈«»
˙¯Á‡ Ô¯˜ ÏÚ Ô‰Ó ÔzÏ ÔÈÏeÒt BÚaˆ‡aL54. ∆¿∆¿»¿ƒƒ≈≈∆«∆∆«∆∆

"וטבל 52) ח): הלכה ג פרשה דחובה דבורא (ויקרא בספרא
ז: ומנחות צג: זבחים וראה טבילה", הזייה כל על והזה,

שם. אמר 53)וברש"י מקנח. במה "אצבעו שם: זבחים
וראה  זהב". כפורי י) א, (עזרא כדכתיב מזרק, בשפת אביי,

ח. הלכה פ"ד שיריים 54)למעלה אלעזר, רבי "אמר שם:
פסולין". שבאצבעו

.ËÌc ˙Èf‰ ÔeÚhL Ôa¯˜ ˙Ba¯w‰ ÏÎa ÔÈ‡≈¿»«»¿»»¿»∆»«»«»
„·Ïa ˙‡hÁ ‡l‡ BÚaˆ‡a55Ï·ËÂ :da ¯Ó‡pL , ¿∆¿»∆»«»ƒ¿«∆∆¡«»¿»«

Ìca BÚaˆ‡56,‰ÏÈ·Ë È„k Ìc ÌL ‰È‰iL CÈ¯ˆÂ . ∆¿»«»¿»ƒ∆ƒ¿∆»»¿≈¿ƒ»
ÌcÓ BÚaˆ‡ ‚tÒiL ‡Ï57. …∆¿«≈∆¿»ƒ»

ו.55) הלכה למעלה ראה במזרק, זורק הקרבנות שאר אבל
את 56) הכהן "וטבל שנאמר הפסוק, לשון רבינו קיצר

בחטאת  אבל הפנימית, בחטאת זה ופסק בדם". אצבעו
החטאת  מדם הכהן "ולקח כה): (שם, נאמר החיצונה,
שאינה  אלא אצבע, טבילת ישנה בה ואף ונתן", באצבעו

למלך). (משנה יד. בזבחים כמפורש כלומר,57)מפגלת
הזייה  כדי בכלי יקבל הדם קבלת שבעת שצריך למה נוסף
יהיה  ההזיה שבעת צורך יש – ח) הלכה פ"ד למעלה (ראה
כדי  כשיעור קיבל הדם קבלת בעת ואם טבילה, כדי דם שם
כלים. לכמה אחרֿכך הדם את לחלק רשאי אינו הזיה,
לטבול  שיוכל דם כמות בכלי שיהיה הוא הזיה, כדי ושיעור
אצבעו  לקנח שיוכל כמות רק שם שיהיה ולא אצבעו,
מ:) (בזבחים זה דבר ולמדו למלך). (משנה הכלי בדפנות

מספג". "ולא – "וטבל" (שם) שנאמר ממה

.È?ÏÈÁ˙Ó ‡e‰ ÔÈpÓe58L·ka ‰ÏBÚ59‰BÙe ƒ«ƒ«¿ƒ∆«∆∆∆
BÈÓÈÏ60··Bq‰ ÏÚ Cl‰Óe61˙ÈÓB¯c Ô¯˜a Ô˙BÂ ƒƒ¿«≈««≈¿≈¿∆∆¿ƒ

‰ÎeÓq‰ ‰iM‰ Ô¯wa Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ˙ÈÁ¯ÊÓƒ¿»ƒ¿ƒ»¿««»«∆∆«¿ƒ»«¿»
Ô¯˜a Ck ¯Á‡Â ,˙ÈBÙˆ ˙ÈÁ¯ÊÓ ‡È‰L ,dÏ»∆ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿««»¿∆∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



צט zepaxwd dyrn 'ld - dcear xtq - zah e"h oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,˙È·¯ÚÓ ˙ÈBÙˆ ‡È‰L ,dÏ ‰ÎeÓq‰ ˙ÈLÈÏL¿ƒƒ«¿»»∆ƒ¿ƒ«¬»ƒ
˙È·¯ÚÓ ‡È‰L ,dÏ ‰ÎeÓq‰ ˙ÈÚÈ·¯ Ô¯˜a Ck ¯Á‡Â¿««»¿∆∆¿ƒƒ«¿»»∆ƒ«¬»ƒ
da ÌÈÏL‰L Ô¯w‰ d˙B‡ „BÒÈ ÏÚÂ .˙ÈÓB¯c¿ƒ¿«¿»«∆∆∆ƒ¿ƒ»
Ïk ˙‡Â :¯Ó‡pL ;Ìc‰ È¯ÈL CÙBL ‡e‰ ˙Bzn‰««»≈¿»≈«»∆∆¡«¿≈»

‰ÏÚ‰ ÁaÊÓ „BÒÈ Ï‡ CtLÈ Ìc‰62„BÒÈ ‰Ê - «»ƒ¿…∆¿ƒ¿«»…»∆¿
ÈÓB¯c63. ¿ƒ

נג.).58) בזבחים (משנה ראשונה מזה קרן איזה על כלומר,
כי 59) יג, הלכה הבחירה בית מהלכות בפ"ב למעלה ראה

בפ"א  עוד שם וראה מזבח, של לדרומו בנוי היה הכבש
יז. שאתה 60)הלכה פינות "כל כי מזרח. לצד שהוא

יז) מג, (יחזקאל שנאמר ימין, דרך אלא יהו לא פונה,
סב:). (זבחים קדים" פונות למעלה 61)ומעלותיהו ראה

ז. הלכה אל 62)שם ישפוך דמה כל "ואת מוגה: בספר
נכון, וכן יחיד, בחטאת ל ד, בויקרא והוא המזבח". יסוד
ושם  הפנימיות, בחטאות הוא שלנו שבספרים הפסוק שהרי
(כסף  יא הלכה להלן ראה מערבי, ליסוד השיריים שפך הוא
מזבח  יסוד אל ישפוך דמו "ואת הגיה המוריה ובהר משנה).
נשיא. בחטאת קודם, שם הנאמר כה), (שם, העולה"

מזבח,63) יסוד אל "ת"ר, שם: ובגמ' שם. זבחים במשנה
העולה  (ממזבח הכבש" מן ירידתו ילמד וכו' דרומי יסוד זה
הנשרפות  (בחטאות ההיכל מן ליציאתו הנאכלות) בחטאות
בסמוך  ההיכל מן יציאתו מה הזהב), מזבח על הדם שמזין
העולה  מזבח של המערבי יסוד על הדם את (ששופך לו
הלכה  להלן ראה ההיכל, מן בצאתו תחילה בו פוגע שהוא

דרומי). יסוד (שהוא לו בסמוך הכבש מן ירידתו אף יא),

.‡È˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ‰ Ïk64ÌÈÙÏ ÒÎ ÌÓc - »««»«ƒ¿»»»ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÏÎÈ‰Ï65‰¯Bza L¯ÙÓ ¯L‡k ÌL epnÓ ÔÈfÓe66. «≈»«ƒƒ∆»«¬∆¿…»«»

ÁaÊÓ ÏL È·¯Ún‰ „BÒÈ ÏÚ ÔÎÙBL Ìc‰ È¯ÈLe¿»≈«»¿»«¿««¬»ƒ∆ƒ¿≈«
ÔBˆÈÁ‰67z Ba Ú‚Bt ‡e‰L ,.ÏÎÈ‰‰ ÔÓ B˙‡ˆa ‰lÁ «ƒ∆≈«¿ƒ»¿≈ƒ«≈»

גדול 64) כהן של ופרו משיח כהן פר ליחיד: שתים שהן
ושעיר  עבודהֿזרה שעירי לציבור: ושלש הכיפורים, ביום
העלם  ופר המשתלח), שעיר של (זוגו הפנימי הכיפורים יום

טז. הלכה פ"א למעלה ראה ציבור, של ראה 65)דבר

ה. הלכה הבחירה בית מהלכות פ"א ראה 66)למעלה
יג. והלכה יב הלכה ולמדו 67)להלן מז: זבחים משנה

מזבח  יסוד "אל יח) (שם, שנאמר ממה נא.) (שם בגמרא כן
פוגע  הוא מערב ובצד מועד", אהל פתח אשר העולה
פתח  "אשר נאמר לא הפנימיות, בחטאות ואילו תחילה.
פוגע  הוא שבו דרומי, ליסוד שופך הוא ושם מועד", אהל

י). הלכה (למעלה תחלה

.·È¯t ?Ì‰Ó ‰fÓ ‰nÎÂ ?ÔÓcÓ ÔÈfÓ ÔÎÈ‰Â68 ¿≈»«ƒƒ»»¿«»«∆≈∆«
¯ÈÚOÂ69ÔeÚË Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ìc - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL ¿»ƒ∆«ƒƒ«»∆»≈∆»

ÌÈca‰ ÔÈa ÏÚ ˙BÈf‰ ‰BÓL70.˙Î¯t‰ ÏÚ ‰BÓLe ¿∆«»«≈««ƒ¿∆««»…∆
Úa¯‡ Ì‰ÈMÓ ‰fÓe ,¯ÈÚO‰Â ¯t‰ Ìc ·¯ÚÓe¿»≈««»¿«»ƒ«∆ƒ¿≈∆«¿«
Ú·LÂ ,ÏÎÈ‰aL ·‰f‰ ÁaÊÓ ˙B¯˜ Úa¯‡ ÏÚ ˙B‡f‰«»««¿««¿ƒ¿««»»∆«≈»¿∆«

‰Ê ÁaÊÓ ÏL BÚˆÓ‡ ÏÚ ˙BÈf‰71¯‡a˙iL BÓk , «»«∆¿»∆ƒ¿≈«∆¿∆ƒ¿»≈
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰a72˙BÈf‰a Ôek ‡Ï Ì‡Â . ¿ƒ¿¬««ƒƒ¿ƒ…ƒ≈««»

ÌÈÙaL73.˙B¯Lk - ∆ƒ¿ƒ¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

dpeny oerh odn cg` lk mc ,mixetikd mei ly xirye xt"
."'ek zkextd lr dpenye ,micad oia lr zeifd

ועל  הבדים שבין בהזיות 'שמונה' המספר דיוק לבאר ויש
עילאה  תשובה להיות צריכה ביוה"כ התשובה הפרוכת,
שמחה  מתוך להיות צריכה זו ותשובה שלימותה, בתכלית
תשובה  מחמת שק "הלובש בשו"ע אדה"ז כפס"ד דווקא
בכסות  לכבדו וצריך יו"ט שהוא מפני ביוה"כ לפשטו צריך
"קרעו  של ההנהגה עם קשור אינו יוה"כ שצום היינו נקיה",
שמחה. מתוך להיות שצריך אלא 'שק', ולבוש בגדיכם"
לוחות  בו שניתנו "יום שביוה"כ למתן־תורה קשור זה ענין
נאמר  ובתורה תורה, ענינה עילאה תשובה כי אחרונות"
וזה  שמחה. של ענין לב" משמחי ישרים ה' "פקודי
המספר  כי יוה"כ, של בהזאות 'שמונה' במספר שמדייק
הבינה, בספירת שהיא עילאה תשובה על מורה שמונה
השמחה, עניין – שמחה" הבנים "אם ענינה הבינה וספירת
ד'עתיקא  הגילוי המשכת הנהר" "רחובות היא בינה ובנוסף

הרחבה. של באופן למטה קדישא'
(fl oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

גדול.68) כהן של פר המשתלח.69)כלומר, של זוגו
ה"ב.70) יוהכ"פ עבודת מהלכות בפ"ד ראה הארון, בדי
(שם).71) הדרום (יתכן,73)שם.72)בצד כז: מנחות

דחובה  (דבורא ויקרא פ' בספרא שאמרו למה כוונתו כי
כנגד  מכוון שהוא מלמד – ה' "לפני י) הלכה ה פרשה
שם, הכיפורים יום עבודת בהלכות שכתב מה וזהו הבדים".
הפרוכת, על שמזה והשעיר הפר דם של הזאות ששמונה
הם  הנ"ל הספרא שדברי (ואףֿעלֿפי הארון כנגד מזה הוא
של  ושעיר בפר אלא רבינו זאת הביא לא משיח, כהן בפר
כאן  שכתב מה וזהו המוריה). בהר וראה הכיפורים, יום
בקרית  וראה הבדים. לבין כיון שלא היינו כיון", לא "ואם
כפרה  מחוסרי מהלכות בפ"ד להלן ובחזוןֿאיש כאן, ספר

ב). הלכה

.‚ÈÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯t74ÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚOe75Ìc ˜¯BÊ - »ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ≈»
˙Î¯t‰ ÏÚ ˙BÈf‰ Ú·L Ì‰Ó „Á‡ ÏkÓ76˙Ïc·n‰ ƒ»∆»≈∆∆««»««»…∆««¿∆∆

ÌÈL„w‰ L„˜ ÔÈ·e L„w‰ ÔÈa77ÏÚ ˙BÈf‰ Úa¯‡Â , ≈«…∆≈…∆«√»ƒ¿«¿««»«
·‰f‰ ÁaÊÓ ˙B¯˜ Úa¯‡78. «¿««¿ƒ¿««»»

ציבור.74) של דבר העלם ופר משיח, כהן שעירי 75)פר
"והזה 76)עבודהֿזרה. המשיח) בכהן ו ד, (ויקרא שנאמר

וכעין  הקודש", פרוכת פני את ה' לפני פעמים שבע הדם מן
עבודהֿזרה  ושעירי ציבור. של דבר העלם בפר יז) (שם, זה
שנאמר  ממה ה) הלכה ו פרק (שם ויקרא בספרא נלמדו
- החטאת", לפר עשה כאשר לפר "ועשה כה) (שם,
טז. הלכה להלן וראה עבודהֿזרה", שעירי לרבות "החטאת,

הקודש".77) פרוכת פני "את ו: יז.78)שם, – ז שם,

.„È·‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ ÌÈÓc‰ ÏÎÂ79‡e‰Lk , ¿»«»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿««»»¿∆
ÒÎ80‰¯BnÏ ÁaÊn‰ ÔÈa „ÓBÚ -81ÁaÊn‰Â ƒ¿»≈≈«ƒ¿≈««¿»¿«ƒ¿≈«
ÂÈÙÏ82ıeÁaÓ ÁaÊn‰ ˙B¯˜ ÏÚ Ô˙BÂ ,83ÏÈÁ˙Ó . ¿»»¿≈««¿«ƒ¿≈«ƒ««¿ƒ
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˙ÈBÙˆ ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯wÓ84,˙È·¯ÚÓ ˙ÈBÙˆÏ , ƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ«¬»ƒ
.˙ÈÁ¯ÊÓ ˙ÈÓB¯„Ï ,˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓÏ¿«¬»ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ

יב)79) הלכה (למעלה הכיפורים יום של  ושעיר פר היינו
יג), הלכה (למעלה הנשרפים ושעירים הנשרפים ופרים

להלן. עמוד 80)וראה (שם פ"ו זבחים בתוספתא הוא (כן
"כיון  הנשרפים: ושעירים הנשרפים פרים לענין (10 488
עמוד  ב חלק ראשונים לתוספת נספחות – ווין בכ"י הוא (כן
למנורה, הזהב מזבח בין ועמד נכנס דמן, וזרק ששחט (299
בית  כנגד פעמים שבע והזה טבל ממנו, לפנים היה מזבח
בפר  אבל וכו'". וכן מכן הקרן על נתן וכו' הקדשים קדשי
נכנס", "כשהוא לומר שייך לא הכיפורים יום של ושעיר
היתה  הקרנות, על ההזאה שלפני הפרוכת, על ההזאה שהרי
מהלכות  בפ"ד וראה נח: (יומא ולפרוכת המזבח בין בעמדו
בשם  כאן המוריה ובהר ב, הלכה הכיפורים יום עבודת
ההזאה  כן ואם רבינו), בדברי שם שטעותֿסופר הפריֿחדש
שאמרו  ומה בכניסתו. ולא ביציאתו היתה המזבח קרנות על
"נכנס  (23 185 עמוד פ"ג (צוקרמנדל פ"ב יומא בתוספתא
שם  – וכו'" למנורה הזהב מזבח בין שנמצא עד בהיכל
להיכל  הגדול הכהן של הראשונה הכניסה על המדובר

שם). עיין כלומר,81)ולקודשֿהקדשים, שם. תוספתא
רבינו  שדעת ומכאן בדרום. היתה המנורה הרי כי בדרום,
(ראה  שהיו הפרוכות ששתי נג: נב: ביומא משנה כסתם
פרופה  החיצונה היתה ב) הלכה הבחירה בית מהלכות בפ"ד
בדרום. היתה וכניסתו הצפון, מן פרופה ופנימית הדרום, מן

חוץ 82) כולו אבל למנורה, המזבח בין עומד הוא כלומר,
טז, (שם הכיפורים ביום נאמר שכן למזרחו, כלומר, למזבח.
(יומא  חכמים ודרשו ה'", לפני אשר המזבח אל "ויצא יח)
כן  וכמו מזבח", מכוליה דנפיק עד המזבח, אל "ויצא נח:)
שנאמר  ממה למדו הנשרפים, ושעירים הנשרפים בפרים
ה', לפני "מזבח ה'" לפני הסמים קטורת "מזבח ז) ד, (שם
(יומא  ומזה" למזבח חוץ עומד כיצד, הא ה'. לפני כהן ואין

ומכן 83)שם). מכן הקרן על "נתן שם: זבחים תוספתא
פסול". ולפנים הקרן מן ביומא 84)כשרה, משנה, כסתם

היו, פרוכות שתי שסובר למי גם כי רבינו וסובר שם.
מזרחית  מקרן להתחיל צריך הדרום, מן פרופה והחיצונה
תחלה, פוגע שבה דרומית מערבית מקרן שהרי צפונית,
"ויצא  שנאמר משום מתחיל, אינו הכיפורים, ביום ביציאתו
מתחיל, אינו גם מזרחית ובדרומית כנ"ל, המזבח" אל
האחרונה  תהיה דרומית מערבית שקרן נמצא שאםֿכן
שקרן  באופן צפונית, ממזרחית התחיל ולפיכך מכולן,
המוריה). (הר האחרונה הקרן לפני תהיה דרומית מערבית
מבפנים, יוצא שאינו הנשרפים, ושעירים הנשרפים ובפרים
ממזרחית  להתחיל שצריך בוודאי – מבחוץ נכנס אלא

בימינו. שהיא צפונית,

.ÂË˙Bˆn‰ Ïk ÏÚ ‡a‰ ÁÈLÓ Ô‰k ¯t85Ô‰k - «…≈»ƒ««»«»«ƒ¿…≈
epnÓ ‰fÓe BÓc Ïa˜Ó BÓˆÚ ÁÈLn‰86ÌÈÙaÓ87. «»ƒ««¿¿«≈»«∆ƒ∆ƒƒ¿ƒ

¯Lk - ËBÈ„‰ Ô‰k ‰f‰Â Ïa˜ Ì‡Â88. ¿ƒƒ≈¿ƒ»…≈∆¿»≈

וגו'85) והקריב וגו' יחטא המשיח הכהן "אם ג: ד, בויקרא
של  דבר העלם פר ודין לחטאת". לה' תמים בקר בן פר
משנהֿלמלך. ראה משיח, כהן פר כדין ציבור,

הפר,86) מדם המשיח הכהן "ולקח הֿו) (שם, שנאמר
בדם  אצבעו את הכהן וטבל מועד אהל אל אותו והביא
ספרא  (ראה הקודש" פרוכת פני את ה' לפני וגו' והזה

בסמוך). (ונראה 87)המובא הפנימי. המזבח שעל הזיות
יא), הלכה (למעלה החיצון המזבח ליסוד שיריים ששפיכת

משיח). לכהן לכתחלה אף צריכה פ'88)אינה בספרא
הכהן  "ולקח ו): הלכה ג פרשה דחובה (דבורא ויקרא
בגדים  מרובה המשחה, בשמן המשוח אלא לי אין המשיח,
מה  אחר, כהן לרבות סופינו אם הכהן, תלמודֿלומר מנין.
כהן  שיקבל מצוה אלא המשיח, כהן ולקח תלמודֿלומר
העתיק: שם שמעוני (בילקוט אחר כהן קבל ואם משיח,

כשרה". עבודתו "הדיוט")

.ÊË‰¯Ê ‰„B·Ú È¯ÈÚO89‡Ï ,ÔÈÙ¯Op‰ ÔÈ¯ÈÚO Ô‰Â , ¿ƒ≈¬»»»¿≈¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ…
‰¯Bza Ô‰a L¯t˙90‡e‰ ÔÎÈ‰Ïe ÔÓc Ô˙B „ˆÈk ƒ¿»≈»∆«»≈«≈»»¿≈»

¯t ÔÈ„k ÔÈc - Ï‰w‰ ˙‡hÁ Ô‰L ÈÙÏ ‡l‡ .Ô˙B≈∆»¿ƒ∆≈«««»»ƒ»¿ƒ«
Ba ¯eÓ‡‰ ÏÎÏ ,Ï‰w‰ ˙‡hÁ ‡e‰L ,ÌÏÚ‰91: ∆¿≈∆«««»»¿»»»

ÌÈÓc ÔzÓÏ92‰Ù¯OÏÂ ,93Û¯BO‰ ˙‡ ‡nËÏe ,94. ¿««»ƒ¿ƒ¿≈»¿«≈∆«≈

טז.89) הלכה פ"א למעלה כו.90)ראה – כב טו, במדבר
(ויקרא 91) שנאמר ממה ה, והלכה י הלכה ו פרק שם ספרא

"החטאת  – החטאת" לפר עשר כאשר לפר "ועשה כֿכא) ד,
הלכה  למעלה ראה דמים, (למתן עבודהֿזרה" שעירי לרבות
הקהל  חטאת הראשון, הפר את שרף כאשר אותו "ושרף יג).
עבודהֿזרה  שעירי ואין ישרף, פר אלא אינו "או – הוא"
חטאות  לכל אב בנין הקהל, חטאת תלמודֿלומר נשרפים,

מא. בזבחים וראה שישרפו". שבע 92)הקהל, שזורק
המזבח, קרנות ארבע על הזיות וארבע הפרוכת, על הזיות
לכתחילה  צריכים אם במשנהֿלמלך וראה שם. למעלה ראה

משיח. גֿד.93)כהן הלכות פ"ז להלן לטמא 94)ראה
ומה  ד. הלכה אדומה פרה מהלכות בפ"ה ראה בגדיו,
העלם  מפר עבודהֿזרה שעירי שלמדים רבינו מדברי שנראה
טומאה, נאמרה לא דבר העלם בפר שהרי עיון, צריך דבר,
בזבחים  (ראה הכיפורים יום של ושעיר מפר למדנו וכולם

המוריה). ובהר ד, הלכה ט פרשה אחרי פ' ובספרא פג.

.ÊÈ¯BÎa‰95Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ìc - ÁÒt‰Â ¯OÚn‰Â «¿¿««¬≈¿«∆««»∆»≈∆
‰ÎÈÙLa ,˙Á‡ ‰zÓ ÔeÚË96„BÒÈ‰ „‚k97BÊ È‡a , »«»»««ƒ¿ƒ»¿∆∆«¿¿≈

Ô¯˜ È¯‰L .ÁaÊn‰ ˙BiÂÊ LÏMÓ ‰ˆ¯iL Áe¯«∆ƒ¿∆ƒ¿»»ƒ«ƒ¿≈«∆¬≈∆∆
„BÒÈ dÏ ‰È‰ ‡Ï ˙ÈÓB¯c ˙ÈÁ¯ÊÓ98e¯‡aL BÓk ,99. ƒ¿»ƒ¿ƒ…»»»¿¿∆≈«¿

¯Ó‡ È¯‰L ?˙Á‡ ‰zÓ ‡l‡ ÔÈeÚË ÔÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈»¿ƒ∆»«»»««∆¬≈∆¡«
ÌÓc ˙‡Â :¯BÎaa100ÈtÓ .ÁaÊn‰ ÏÚ ˜¯Êz «¿¿∆»»ƒ¿…««ƒ¿≈«ƒƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰101ÁÒÙ·e ¯OÚÓa ÔÈc‰ ‡e‰L , «¿»»¿∆«ƒ¿«¬≈¿∆«
.¯BÎak ˙Á‡ ‰zÓ ÔÓc Ô˙BpL∆≈»»«»»«««¿

במשנה.95) נו: למזבח 96)זבחים בסמוך המזרק ע"י
ה"ו. פסח קרבן מהלכות בפ"א גם וראה מרחוק. ולא

שופכן 97) והפסח והמעשר "הבכור פ"ו: זבחים תוספתא
אלו  הרי היסוד, כנגד שלא שפכן היסוד, כנגד אחת שפיכה
כאן. לח"מ וראה במשנה, נו: זבחים גם וראה פסולין",

א.98) משנה פ"ג הבחירה 99)מדות בית מהלכות בפ"ב
קרח 100)ה"י. (פרשת בספרי ואמרו וי"ו, בלא "את" צ"ל
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אחת". מתנה המזבח, על תזרוק דמם "את קיח) פסקא
אצל 101) (הנאמר הם קדש אומר, יאשיה "רבי שם: בספרי

ואת  המעשר את להביא נאמר, למה שם) במדבר בכור,
התורה. בכל להם שמענו שלא אחת שפיכה שיטענו הפסח
כז) יב, (דברים נאמר כבר שהרי צריך, אינו אומר יצחק ר'
שיטענו  הפסח ואת המעשר את להביא ישפך, זבחיך ודם
זבחים  וראה עח). פיסקא ראה ספרי גם (וראה אחת" שפיכה

כאן. לח"מ וראה , סד: פסחים לז.

.ÁÈÁaÊn‰ Èab ÏÚ Ô‰È¯eÓ‡ ÔÈ¯ÈË˜Ó ÌÈÁ·f‰ Ïk»«¿»ƒ«¿ƒƒ≈≈∆««≈«ƒ¿≈«
‰lÁz Ìc‰ ÔÈ˜¯BfL ¯Á‡102ÔÈËÈLÙÓ ÌÈÁ·f‰ ÏÎÂ . ««∆¿ƒ«»¿ƒ»¿»«¿»ƒ«¿ƒƒ

Ô˙B‡103Ô‰È¯eÓ‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ Ck ¯Á‡Â104ÔÈ‡Â , »¿««»ƒƒ∆≈≈∆¿≈
Ìc‰ ˜¯fiL „Ú Ô˙B‡ ÔÈËÈLÙÓ105˙B‡hÁÓ ıeÁ . «¿ƒƒ»«∆ƒ»≈«»≈«»

˙BÙ¯Op‰106:¯Ó‡pL ;ÏÏk Ì˙B‡ ÔÈËÈLÙÓ ÔÈ‡L , «ƒ¿»∆≈«¿ƒƒ»¿»∆∆¡«
Ì¯Oa ˙‡Â Ì¯BÚ ˙‡107‰lÁz ˜¯BÊ :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . ∆»¿∆¿»»ƒ¿≈»≈≈¿ƒ»

Ú¯B˜Â ,ËÈLÙÓ Ck ¯Á‡Â108ÔÈ¯eÓ‡‰ ‡ÈˆBÓe ¿««»«¿ƒ¿≈«ƒ»≈ƒ
.¯ÈË˜Óe«¿ƒ

הקטרה,102) כתוב כן ואחרי קודם, זריקה כתוב שבכולם
על  תזרוק דמם "את שם) (במדבר בכור אצל שכתוב וכמו
כאן). ספר קרית (ראה תקטיר" חלבם ואת המזבח

העור.103) "והפשיט 104)את ו) א, (ויקרא שנאמר כמו
ספר). קרית (ראה לנתחיה" אותה ונתח העולה את

קודם 105) הפשט דאין מודו דכו"ע "נתבאר קג: בזבחים
ובסוף  כ"כ, הדם לשהות שאסור מפני רש"י וכתב זריקה,
זבח  רבינו, כתב ה"ט) (פי"ט המוקדשין פסולי הלכות
ובקרית  משנה), (כסף פוסל" אינו זריקה קודם שהופשט
על  הדם את "וזרקו ה) (שם, שנאמר משום  כתב, כאן ספר
העולה". את "והפשיט ו) (שם, נאמר ואחרֿכך המזבח",

לירושלים.106) מחוץ הדשן למה 107)בבית הכוונה
פרשם", ואת בשרם ואת עורותם את באש "ושרפו שכתוב
וכן  משיח. כהן של מפרו יוה"כ ושעיר פר ילפינן כלומר,
(בפר  כאן נאמר אומר, "רבי נ. בזבחים בברייתא אמרו
להלן  ונאמר ופרש, ובשר עור הכיפורים) יום של ושעיר
מה  ופרש, ובשר עור יא) ד, ויקרא משיח, כהן פר (אצל
רפ"ה: חובה ויקרא (בתו"כ בהפשט שלא ניתוח ע"י להלן
וקרבו  כרעיו ועל ראשו על בשרו כל ואת הפר עור "ואת
שלם, כשהוא כולו מוציא שהוא מלמד וכו'. והוציא ופרשו
מה  וכרעיו, ראשו ת"ל שלם, וישרפנו שלם יוציאנו יכול
ניתוח. ע"י כאן אף ניתוח, ע"י להלן האמורים וכרעיו ראשו
כאן  אף הפשט, ע"י להלן האמורים וכרעיו ראשו מה אי
שלא  ניתוח ע"י כאן אף ופרשו) וקרבו ת"ל הפשט, ע"י

כאן). המוריה הר (ראה פ"א 108)בהפשט" ראה לבטנו,
ו. הלכה פסח קרבן מהלכות

.ËÈÌÈ‰kÏ - ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙B¯BÚ Ïk109ÔÈa , »»¿≈«√»ƒ«…¬ƒ≈
¯BÚ :¯Ó‡pL ;„ÈÁÈ ˙Ba¯˜a ÔÈa ¯eaˆ ˙Ba¯˜a¿»¿¿ƒ≈¿»¿¿»ƒ∆∆¡«

·È¯˜‰ ¯L‡ ‰ÏÚ‰110- ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ˙B¯BÚ Ï·‡ . »…»¬∆ƒ¿ƒ¬»»»ƒ«ƒ
ÌÈÏÚaÏ111d¯O·a ÁaÊn‰ ‰ÎÊ ‡lL ‰ÏBÚ ÏÎÂ .112 «¿»ƒ¿»»∆…»»«ƒ¿≈«ƒ¿»»

d¯BÚa ÌÈ‰k‰ eÎÊ ‡Ï -113- LÈ‡ ˙ÏÚ :¯Ó‡pL ; …»«…¬ƒ¿»∆∆¡«…«ƒ
LÈ‡Ï ‰˙ÏÚL ‰ÏBÚ114. »∆»¿»»ƒ

קג.109) זבחים של 110)משנה כלימודו יהיה. לכהן

עור  אלא לי אין העולה, "עור שם: בברייתא התנאֿקמא
אשר  העולה "עור ת"ל מנין, קדשים קדשי עורות העולה,
זאת  למדים שם במשנה וכן ישמעאל, ר' אבל הקריב".
זכו  בבשרו (כהנים) זכו שלא אלו אם ומה מקלֿוחומר,
ואשמות  (=חטאות בבשרה שזכו קדשים קדשי בעורה,

בעורה". שיזכו דין אינו שם,111)לכהנים) במשנה
קלים, קדשים אף מרבה שאני "יכול שם, בברייתא ונתמעטו
קדשים". קדשי כל אף קדשים, קדשי עולה מה עולה. ת"ל

לה 112) היתה שלא זריקה, קודם פסול בה שאירע "כגון
שם). זבחים (רש"י למזבח" היתר במשנה.113)שעת שם

בפיה"מ 114) (רבינו מזבח" לגבי שעלתה לומר "רוצה שם.
שם).

.ÎÌ„˜ ÏeÒt Ô‰a Ú¯‡L ÌÈL„w‰ ÈL„˜ Ïk»»¿≈«√»ƒ∆≈«»∆¿…∆
ÌÈ‰kÏ Ô‰È˙B¯BÚ ÔÈ‡ - ÔËLÙ‰115ÔËLÙ‰ ¯Á‡Ï ; ∆¿≈»≈≈∆«…¬ƒ¿««∆¿≈»

ÌÈ‰kÏ Ô¯BÚ -116ÈL‡ Ô˙B‡ ÔÈ˜lÁÓ ˙B¯BÚ‰ ÏÎÂ . »«…¬ƒ¿»»¿«¿ƒ»«¿≈
¯ÓLÓ117Ô‰ÈÈa118˙aL ·¯ÚÏ ˙aL ·¯ÚÓ119. ƒ¿»≈≈∆≈∆∆«»¿∆∆«»

(ראה 115) הכל וישרף כבשר העור אלא קג: שם משנה
ה"ט). המוקדשין פסולי מהלכות במשנה.116)פי"ט שם

הכהנים. בהן זכו כבר הפסול, קודם והופשט הואיל
ה"ג.117) המקדש כלי מהלכות פ"ד שם 118)ראה ראה

כא. פי"ג:119)הלכה ומנחות פי"א, זבחים תוספתא
הפרוה, בית ללשכת קדשים עורות מכניסין היו "בראשונה
והיו  היום, שבאותו אב בית לכל בערבין אותן מחלקין והיו
אותם  ונוטלים באים נז.) פסחים זרוע, (=בעלי כהונה גדולי
לכל  שבתות בערבי אותם מחלקים שיהיו התקינו בזרוע,

ומשמר". משמר

.‡Î˙Èa‰ ˜„·Ï B˙ÏBÚ ÒÈt˙n‰120ÎÂ ,LÈc˜n‰ Ô ««¿ƒ»¿∆∆««ƒ¿≈««¿ƒ
˙BÏBÚ e·¯˜iL ÔÈcL ,ÌÈ¯ÎÊ Ô‰a eÈ‰Â ÂÈÒÎ121- ¿»»¿»»∆¿»ƒ∆ƒ»∆ƒ¿¿

Ë¯t - LÈ‡ ˙ÏÚ :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ Ô‰È˙B¯BÚ ÔÈ‡≈≈∆«…¬ƒ∆∆¡«…«ƒ¿»
Lc˜‰ ˙ÏBÚÏ122˜„·Ï eÏtÈÂ ˙B¯BÚ‰ e¯ÎnÈ ‡l‡ . ¿«∆¿≈∆»ƒ»¿»¿ƒ¿¿∆∆

˙Èa‰123‰M‡ B‡ LÈ‡ ˙ÏBÚ „Á‡ .124„·BÚ B‡ ««ƒ∆»«ƒƒ»≈
ÌÈ·ÎBk125¯Ó‡ ‡Ï ,ÌÈ‰kÏ Ô‰È˙B¯BÚ „·Ú B‡ »ƒ∆∆≈∆«…¬ƒ…∆¡«

.Lc˜‰‰ ‡ÈˆB‰Ï ‡l‡ 'LÈ‡'ƒ∆»¿ƒ«∆¿≈

למזבח.120) ולא הבית לבדק עולה מקדיש כלומר,
והיה 121) נכסיו, "המקדיש מ"ד: פ"ד בשקלים יהושע כר'

אליעזר  רבי ונקבות, זכרים מזבח, גבי על ראויה בהמה בהן
אומר  יהושע רבי וכו'. עולות לצרכי ימכרו זכרים אומר
שפסק  עצמו, סותר ורבינו וכו'". עולות יקרבו עצמן זכרים
לחםֿמשנה  וראה כר"א, ז הלכה ערכין מהלכות ה בפרק

לעולת 122)כאן. פרט איש, עולת "ת"ר, קג. זבחים
רבי  וכו'. להקדש פרט מאי וכו', יהודה ר' דברי הקדש,
אלא  וכו'. הבית לבדק עולה למתפיס פרט ינאי, א"ר אייבו
הקדש, לעולת פרט לעיל, דתני (להא לה מוקים במאי מר,
יהושע  וכרבי נכסיו, במקדיש לה מוקמינא א"ל רש"י)

תפיס 123)וכו'". עור אבל בשר, מילי "הני בגמ': שם
מילי  הני הקדישו, חולק אדם דאמר יהושע לר' ואפילו וכו'
שלו, נכסיו כשאר הבית (לבדק תפיס עור אבל בשר,

עולת 124)רש"י)". ואחד האיש עולת "אחד שם: משנה
לכהנים". עורותיהן עולת 125)האשה, "ת"ר, שם: בגמ'
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נשים  גרים עולות איש, עולת אלא לי אין ח), ז, (ויקרא איש
מנין, ריבה".ועבדים העולה, עור (שם) תלמודֿלומר

בהגהה  ראה "גרים", במקום "גוים", שם: רבינו ונוסחת
נראית  רבינו נוסחת כי הכסףֿמשנה וכתב שם. בגמרא
הדעת  על יעלה היאך קשה, שלפנינו לנוסחא שהרי נכונה,

לישראל. גר בין לחלק

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מעשיה.1) הם וכיצד העולה, עשיית מצות בו יבאר

.‡‰ÏBÚ‰ ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2‰·e˙k‰ dËtLÓk3 ƒ¿«¬≈«¬»»¿ƒ¿»»«¿»
Ìc‰ ˜¯BÊÂ ËÁBL ?‰ÏBÚ‰ ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ .‰¯Bza«»¿≈««¬≈»»≈¿≈«»

e¯‡aL BÓk4ÁzÓe ËÈLÙÓe ,5ÌÈÁ˙p‰ Ïk ¯ÈË˜Óe ¿∆≈«¿«¿ƒ¿«≈««¿ƒ»«¿»ƒ
Ïk‰ ˙‡ Ô‰k‰ ¯ÈË˜‰Â :¯Ó‡pL ;ÁaÊn‰ Èab ÏÚ««≈«ƒ¿≈«∆∆¡«¿ƒ¿ƒ«…≈∆«…

.‰ÁaÊn‰«ƒ¿≈»

אם 2) וגו' מכם יקריב כי "אדם גֿד) א, (ויקרא שנאמר
את  "ויקרב טז) ט, (שם נאמר ועוד וגו'", קרבנו עולה
סג). (עשה המצוות' ב'ספר וראה כמשפט". ויעשה העולה

רומי.3) בדפוס הוא וכן ה"אֿג 4)"הכתוב". פ"ה למעלה
זריקה. לענין ה"ו ושם שחיטה, מפשיט 5)לענין כלומר,

(שם  שנאמר לנתחיה, העולה את מנתח ואחרֿכך העור את
ועי' לנתחיה", אותה ונתח העולה את "והפשיט ו) א,
מנתחין  כיצד ה"הֿט, להלן וראה במשנה. - ב נג, בזבחים

העולה. את

.·ÌÈO·k ÈL‡¯aL ¯Óˆ6,ÌÈLÈz‰ Ô˜ÊaL ¯ÚOÂ ∆∆∆¿»≈¿»ƒ¿≈»∆ƒ¿««¿»ƒ
ÌÈÙÏh‰Â ÌÈ¯w‰Â ÌÈ„Èb‰Â ˙BÓˆÚ‰Â7Ô‰L ÔÓÊa : ¿»¬»¿«ƒƒ¿««¿«ƒ¿«¿»«ƒƒ¿«∆≈

ÔÈ¯aÁÓ8Ïk‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈË˜Ó -9eL¯t Ì‡Â ,10‡Ï - ¿À»ƒ«¿ƒƒ∆«…¿ƒ»¿…
eÏÚÈ11Ìc‰Â ¯Oa‰ EÈ˙ÏÚ :¯Ó‡pL ;12ÔlÎÂ .13 «¬∆∆¡«……∆«»»¿«»¿À»

eÚ˜tL14ÁaÊn‰ ÏÚÓ15¯ÈÊÁÈ ‡Ï -16˙ÏÁb ÔÎÂ .17 ∆»¿≈««ƒ¿≈«…«¬ƒ¿≈«∆∆
.¯ÈÊÁÈ ‡Ï - ÁaÊn‰ ÏÚÓ ‰Ú˜tL∆»¿»≈««ƒ¿≈«…«¬ƒ

אינו 6) "שהראש שם: וברש"י במשנה. - ב פה, זבחים
(כז.): חולין בשחיטת כדאמר עורו עם וקרב הפשט, בכלל
בכלל  וישנן הפשטה בכלל שישנן נתחים, אלא לי אין
בשחיטה, הותז שכבר הראש את לרבות מנין הקטרה,
צמר  ויש וכו', בהקטרה ישנו בהפשטה, שאינו שאףֿעלֿפי

ראשו". אצל ערפו חיבור 8)הפרסות.7)בגובה לבשר
"והקטיר 9)טבעי. ט) (שם, שנאמר שם, זבחים משנה,

אלו. כל לרבות המזבחה", הכל את כלומר,10)הכהן
אליו. מחוברים ואינם מהבשר ואף 11)ניתקו במשנה. שם

הט"ז). המוקדשין פסולי מהל' (פ"ג ירדו – עלו אם
שם).12) (משנה, אחר דבר ולא מקטיר, ודם בשר שרק הרי

מזה, שנשמע הכל", את הכהן "והקטיר שנאמר ומה
אינם  אם אבל במחוברין, מדובר שם – הכל שמקטיר

פו.). שם (ברייתא מקטיר אינו – שם 13)מחוברין משנה,
אלה פו  ובין ירדו", לא עלו "אם שדינם אלה, בין והיינו א. ,

שם). (רש"י, כנ"ל לעלות שדינם עפו.14)המחוברים
בתוכו  שיש דבר שכל האש במוקדי רואים שאנו "כמו
להתנועע  לחות אותו כשמתחיל האש מן עף הוא לחות,

שם). המשנה, בפירוש (רבינו אם 15)ולצאת" אבל לארץ.
(מעילה  גחלת אצל כן וכמו יחזיר, – עצמו המזבח על פקעו

בדברי 16)ט:). שם בברייתא וכן א. פו, שם משנה,
"ועשית  (שם): שנאמר ממה הממעט רבי, של תנאֿקמא
מחזיר, אתה עולה עיכולי לך לומר והדם, הבשר עולותיך
הרי  עיון, צריך אבל ועצמות". גידין עיכולי מחזיר אתה ואי
בראש  הם אפילו פירשו, שאם הנ"ל מהפסוק דורש רבי
פסולי  מהל' פ"ג (להלן כמותו פסק ורבינו ירדו, – המזבח
שגם  מזה ללמוד אפשר היאך כן ואם הט"ז), המוקדשין
שפירש  שם ברש"י וראה יחזיר. לא פקעו אם במחוברים,
ורבינו  ב'תוספות'. ועיי"ש להחזיר", צריך "אין יחזיר" "לא
בזה. דעתו לבאר מבלי כצורתה, המשנה לשון העתיק

שם.17) במשנה זה, גם

.‚ÌÈ¯·È‡18Ô‰a LÈ Ì‡ :ÁaÊn‰ ÏÚÓ eÚ˜tL ≈»ƒ∆»¿≈««ƒ¿≈«ƒ≈»∆
‰ÏÈl‰ ˙BˆÁ ¯Á‡ eÚ˜t elÙ‡ ,LnÓ19,¯ÈÊÁÈ - «»¬ƒ»¿««¬««¿»«¬ƒ

ÔÈ‡ Ì‡Â ;‰ÏÈl‰ Ïk ÁaÊn‰ ÏÚ ‰„˜BÓ ÏÚ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿»««ƒ¿≈«»««¿»¿ƒ≈
¯ÈÊÁÈ ‡Ï - ˙BˆÁ Ì„˜ eÚ˜t elÙ‡ ,LnÓ Ì‰a20. »∆«»¬ƒ»¿…∆¬…«¬ƒ

¯Oa‰ C¯Á˙21Ô‰ÈÏÚ L·ÈÂ22Ì„˜ :eÚ˜Ùe ıÚk ƒ¿»≈«»»¿»«¬≈∆¿≈»¿…∆
¯ÈÊÁÈ ‡Ï - ˙BˆÁ ¯Á‡ ,¯ÈÊÁÈ - ˙BˆÁ23. ¬«¬ƒ««¬…«¬ƒ

שם.18) וגמרא, הבשר 19)משנה נתחרך שלענין באופן
(ראה  חצות אחר לבין חצות קודם בין הבדל יש ויבש,

גבי 20)להלן). מעל שפקעו "איברים במשנה: שם
יחזיר", לא חצות לאחר וכו', יחזיר חצות קודם המזבח
חצות  לאחר אפילו ממש, בהו דאית "אי אמרו: שם ובגמרא
לא  לא. נמי חצות קודם אפילו ממש, בהו דלית אי נמי.
ממש, בהם אין שאם הוא, הדברים וביאור בשרירי". צריכא,
אפילו  להחזיר צורך ואין מצוותן, ונעשתה אפר, כמו זה הרי

ח  מצוותן קודם נעשתה לא הרי ממש, בהם יש אם אבל צות.
אומר: הוא שהרי חצות, לאחר אפילו להחזיר וצריך עדיין,

הלילה". כל המזבח על מוקדה (שם):21)"על בגמרא
שנתקשו  "קשים רש"י: ומפרש בשרירי", צריכא, "לא
אלא  בכולן ושלטה לחותן כל האש (שליחכה האש מחמת
יבשים  כעצים אלא מקובצת'), 'שיטה – פחם נעשו שלא

מתוכם". למעלה.22)הם הבשר פני יבשו כלומר,
כל 23) שנאמר ממשמע יוחנן, רבי "אמר בגמרא: שם

עד  הלילה כל המזבח על מוקדה על העולה היא =) הלילה
הבוקר, עד תלמודֿלומר מה הבוקר, שעד יודע איני הבוקר)

הבוקר). את להקדים (כלומר, לילה" של לבקרו בוקר תן

.„ÁznLk24Ïk ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ ,‰ÏBÚ‰ È¯·È‡ ¿∆¿«≈«≈¿≈»»ƒƒ∆»
L·kÏ ÌÈÁ˙p‰25ÌL Ì˙B‡ ÔÈÁÏBÓe26Ck ¯Á‡Â . «¿»ƒ«∆∆¿ƒ»»¿««»

ÁaÊn‰ L‡¯Ï ÌÈ¯·È‡‰ Ïk ÔÈÏÚÓ27„Èb ¯ÈÒÓe . «¬ƒ»»≈»ƒ¿…«ƒ¿≈«≈ƒƒ
Óe ÁaÊn‰ L‡¯a ‰Lp‰ÔLc‰ Èab ÏÚ BÎÈÏL «»∆¿…«ƒ¿≈««¿ƒ««≈«∆∆

ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡aL28L‡‰ ÏÚ ÌÈ¯·È‡‰ Ïk ˜¯BÊÂ .29, ∆¿∆¿««ƒ¿≈«¿≈»»≈»ƒ«»≈
‰˜È¯Êa Ìc‰L ÌLk - Ìc‰Â ¯Oa‰ :¯Ó‡pL30Ck , ∆∆¡««»»¿«»¿≈∆«»ƒ¿ƒ»»

‰˜È¯Êa ¯Oa‰ Ïk31Ô˙B‡ C¯BÚÂ ¯ÊBÁ Ô˜¯BfL ¯Á‡Â . »«»»ƒ¿ƒ»¿««∆¿»≈¿≈»
L‡‰ ÏÚ32ÌÈ¯·È‡Â .Ì˙‡ Ô‰k‰ C¯ÚÂ :¯Ó‡pL , «»≈∆∆¡«¿»««…≈…»¿≈»ƒ

ÌeMÓ Ì‰a ÔÈ‡ - ÁaÊnÏ ÔÏÚ‰ Ck ¯Á‡Â Ô‡ÏvL∆¿»»¿««»∆¡»«ƒ¿≈«≈»∆ƒ
ÁBÁÈ ÁÈ¯33. ≈«ƒ«

לנתח.24) כשגמר "הפיס 25)כלומר, א: כה, יומא משנה,
הוא  וכן לכבש", אברים מעלה ומי וכו' שוחט מי השני

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



קג zepaxwd dyrn 'ld - dcear xtq - zah e"h oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ולמטה  הכבש מחצי ונתנום "הלכו ב: לא, תמיד במשנה
האברים  את מוליכין "בכמה ה"יֿיח: להלן וראה במערבו".

ה"ו. ומוספין תמידין מהל' בפ"ד וגם במס'26)לכבש".
וכן  ומלחום", וכו' הכבש מחצי ונתנום "הלכו שם: תמיד,
"בשלשה  כא:): במנחות (מובאת פ"ו מנחות בתוספתא
הכבש  גבי ועל המלח בלשכת נתונה, המלח מקומות
את  מולחים ששם הכבש גבי על וכו', מזבח של ובראשו
הי"ג. מזבח איסורי מהל' בפ"ה גם וראה וכו'". האברים
קרבנך  כל "על יג) ב, (ויקרא שכתוב במה הדבר, מקור
הי"א. שם מזבח איסורי בהל' וראה מלח". תקריב

אברים 27) מעלה מי הרביעי וכו' "הפיס א: כו, יומא משנה,
להם  "אמר ב: לב, תמיד במשנה וכן למזבח". הכבש מן
הכבש  מן אברים מעלה מי והפיסו, בואו וכו' הממונה
דרך  היתה המזבח גבי על העלאה כל ובוודאי למזבח".
הי"ג: הבחירה בית מהל' בפ"ב רבינו שכתב כמו זריקה,
ליתן  כדי למזבח הכבש בין מפסיק היה מעט "ואויר
'משנה  גם וראה המשנה'), ('מרכבת בזריקה" האיברים

כאן. הנשה 28)למלך' "גיד ב: צ, בחולין הונא רב דברי
באמצע  הצבור "האפר הוא לתפוח" חולצו עולה של
זאת  ולמדו מ"ב). פ"ב תמיד המשנה, (פירוש המזבח"
ישראל  ממשקה טו) מה, (יחזקאל שנאמר ממה שם) (חולין

המו  "מן ולעולה אסור למנחה הנשה (וגיד לישראל" תר
"ומאחר  בברייתא) (שם ושאלו מקטירו). אינו ולכן לישראל,
הקריבהו  ח) א, (מלאכי שנאמר משום מעלהו, למה שחולצו
ולכך  למזבח, מפורעת ירך להביא הוא (וגנאי לפחתך" נא
לדשן, ומשליכו חולצו המזבח ועל שלם, כשהירך מעלהו

שם). רש"י שבזה 29)ראה אליעזר, כרבי א. קד, זבחים
כמותו  סובר שמעון רבי וגם עליו, חולק לא יהושע רבי גם

משנה'. ב'לחם וראה סב:) שהרי 30)(שם שם. זבחים,
עומד  שהוא "וזרקו", בתורה פעמים כמה מפורש נאמר בדם

למזבח. הדם וזורק בין 31)בארץ מפסיק היה מעט שאויר
(למעלה  בזריקה למזבח האיברים ליתן כדי למזבח, הכבש

הי"ג). הבחירה בית מהל' (ויקרא,32)פ"ב ב'ספרא'
והדם  הבשר עולותיך "ועשית הי"ב) פ"ד דנדבה דיבורא
"פירוש  =) ורובג זורק יהא יכול בזריקה. הבשר אף וכו'
ערך  'ערוך' – אבנים" של מרבג כמו אחד על אחד שיתן
זורק  כיצד, הא אותם, הכהן וערך תלמודֿלומר רבג),
בעת  יעריך שלא פירושו: הוא כן רבינו, ולדעת ועורך".
המערכה  ליד עומד ואחרֿכך זורק אלא מרחוק, שזורק

.(4 485 (עמ' פ"ד זבחים תוספתא ועי' זבחים 33)ועורך.
הי"א. פ"ד למעלה וראה רב. של מימרא - ב מו,

.‰‰È‰ ‡Ï ?‰ÏBÚ‰ ˙‡ ÔÈÁzÓ „ˆÈk34˙‡ ¯·BL ≈«¿«¿ƒ∆»»…»»≈∆
Ï‚¯‰35ËÈLÙÓe Ba ‰ÏB˙Â B·˜B ‡l‡ ,36‰È‰ Ì‡Â . »∆∆∆»¿¿∆«¿ƒ¿ƒ»»

‰iÏz ÈÏa BËÈLÙÓ - ¯BL37‡e‰L „Ú ËÈLÙÓe . «¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ«∆
‰ÊÁÏ ÚÈbÓ38L‡¯‰ ˙‡ C˙BÁ ,‰ÊÁÏ ÚÈb‰ .39B˙BÂ «ƒ«∆»∆ƒƒ«∆»∆≈∆»…¿¿

ÌÈÚ¯k‰ ˙‡ C˙BÁÂ .Ô‰ÎÏ40¯Á‡Ï Ô˙BÂ41ÌÈÏLÓe , ¿…≈¿≈∆«¿»«ƒ¿¿»¿«≈«¿ƒ
ËLÙ‰‰ ˙‡42BÓc ˙‡ ‡ÈˆBÓe ·l‰ ˙‡ Ú¯B˜Â .43. ∆«∆¿≈¿≈«∆«≈ƒ∆»

¯Á‡Ï Ô˙BÂ ÌÈ„i‰ ˙‡ C˙BÁÂ44ÈÈÓÈ Ï‚¯Ï ‰ÏÚ .45 ¿≈∆«»«ƒ¿¿»¿«≈»»¿∆∆¿ƒƒ
ÌÈˆÈa ÈzLe ,L‡¯· ‰ÎfL ÈÓÏ B˙BÂ BÎ˙BÁ -¿¿¿¿ƒ∆»»»…¿≈≈ƒ

dnÚ46eÏbiL „Ú ‰Ó‰a‰ ˙‡ Ú¯B˜ Ck ¯Á‡Â . ƒ»¿««»≈«∆«¿≈»«∆ƒ»

ÌÈÚn‰47¯„t‰ ˙‡ ÏËBÂ ,48L‡¯‰ ÏÚ B˙BÂ «≈«ƒ¿≈∆«∆∆¿¿«»…
‰ËÈÁM‰ ˙Èa ÏÚ ‰ÏÚÓÏÓ49ÌÈ·¯w‰ ˙‡ ÏËBÂ ,50 ƒ¿«¿»«≈«¿ƒ»¿≈∆«¿»«ƒ

¯Á‡Ï Ô˙BÂ51. ¿¿»¿«≈

מ"ב.34) פ"ד עושים 35)תמיד שהקצבים כדרך
הפשט. קודם הכרעים הכרעים 36)שחותכים שגם לפי

להלן  וראה ישראל'). ('תפארת הניתוח לפני הפשט צריכים
שגמר  לפני לנתחם מותר – הפשט צריכים שהם שאע"פ

הבהמה. כל את ה"י,37)להפשיט פ"ט להלן גם נראה כך
עד  למעלה הקרקע את הרואה כל חזה, "איזהו שכתב
פ"ט  חולין מהתוספתא ומקורו הכרס". עד למטה הצואר,
מדובר  כן ואם להיפך), שנויה היא מה. חולין (ובגמרא
כי  ויתכן אמורים, הדברים בשור כי ועלֿכרחנו תלה, בשלא

תלוהו. לא כובדו מפשיט 38)מחמת "היה במשנה: שם
מן  להפשיט מתחיל כלומר, לחזה", שמגיע עד ויורד
עד  ההפשט מלגמור הניח "ואז לחזה, עד ויורד הרגלים
יפול  החזה תחילה יפשוט ואם וכו' הראש תחילה שיחתוך
אין  הצוואר שהרי לראש, סמוך עד למטה ממילא העור
קשה  יהיה ועלֿידיֿזה מ"ג) פ"ט (כחולין בו מחובר העור
ישראל'). ('תפארת לצואר" סמוך בצמצום הראש לחתוך

כדאמרינן 39) הפשטה, בכלל שאינו העור, "עם שם. משנה,
הוא  שהראש ומשום שם). תמיד, (הרא"ש כז" בחולין
(המפרש, ראשון לחותכו נאה לפיכך להקטרה, הראשון
למדו  ונתח", "והפשיט ו) א, (ויקרא שנאמר וממה שם).
הוא  ההפשט כי ה"א) פ"ה דנדבה דיבורא (ויקרא, ב'ספרא'
התחלת  לפני הראש חותך אינו ולכך האברים, ניתוח לפני
חֿט) (שם, שנאמר מה ומתוך ישראל'). ('תפארת ההפשט
אינם  והכרעיים שהראש ללמוד יש וכרעיים, ראש נתחים
('הר  ההפשט גמר לפני נחתכים הם ולפיכך נתחים, בכלל

הגר"א). בשם שם 40)המוריה' ועל הבהמה, "רגלי
שחותך  לומר ורוצה (המפרש), כרעים" נקראים כריעה
(רא"ש). הארכובה עד ומפרש), (רא"ש הרגלים ארבע
ותולה  נוקבו אלא קודם שכתב מה לפרש צריך כך ומשום
הגידין, צומת במקום מהברכיים, למעלה שנוקבו "ר"ל בו,
עד  לחתכם צריך שהרי ממש, ברגליו לתלותו שאיֿאפשר
בעמוד" תלויה נשארת הבהמה שאר בעוד הברכיים

ישראל'). שקיבל 41)('תפארת לזה לא כלומר, שם.
ההפשט".42)הראש. את גמר) =) "מירק במשנה: שם

השחיטה,43) בשעת גונחת צמאה, שכשהשה במשנה. שם
הקרוש  הדם והוא השחיטה, מבית הדם את וממשכת
שפסול  בכלי נתקבל ולא שנשפך כדם ודינו בלב, הנמצא
– הכ"ה) המוקדשין פסולי מהל' פ"א להלן (ראה למזבח
שתוחב  השחיטה בית דרך היתה הלב וקריעת שם. הרא"ש
ואין  מחובר, בעודו ופותחו וקורעו ללב שמגיע עד ידו
הבהמה  עדיין שהרי חיבורו, ממקום הלב שקרע כאן הכוונה
רבינו: אמר להלן שהרי דלהלן, הקריעה לפני והיא סגורה
('תפארת  המעיים" את שיגלו עד הבהמה את קורע "ואח"כ

כהרא"ש). ודלא הרגלים 44)ישראל', שתי חותך כלומר,
הא  מן לארכובה הקדמיות עד שהרי לכתפיים, עד רכובה

הכרעים". את "וחותך למעלה ראה כן, לפני חתך כבר
אחר  מיד חותכן הלב, למקום סמוכות שהידים ומשום
תמיד, (הראב"ד המצוות על מעבירין שאין לפי הלב, שקרע
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הבהמה  כובד שעדיין משום כתב: שם והמפרש שם).
הרגל  את חותך אין כך משום נתלית, והבהמה ברגלים

הידים. את שחתך לפני תלוי 45)הימני שהקרבן "מפני
לשון  למיתני שייך והראש, החזה אצל מלמטה בו ונתעסק
גם  ויתכן לחתכו, הרגל כלפי ידו מגביה שהוא "עלה",
מעלה" גבי עולה היה ברגלים להתעסק צריך שכשהיה
הארכובה  מן מימין, האחורית הרגל והיינו שם). (הראב"ד,
כבד  ולמטה הארכובה מן אבל בגוף, החיבור עד ולמעלה
את  "וחותך למעלה: שכתב מה ראה כן, לפני חתך

חתכה 46)הכרעים". הימנית לרגל "ועלה במשנה: שם
בא  העולה (שהרי עמה" ביצים וב' בה, שזכה למי ונתנה
בשורה  עומדים כולם "נמצאו במשנה: שם ולהלן לזכר),
בימינו, הראש וכו' וברגל בראש הראשון בידם, והאברים
ברגל  תלויה נשארת הבהמה ועדיין בשמאלו", הימנית ורגל

להתעסק 47)שמאל. לו שהיה הוא "ובדין במשנה. שם
ולהתעסק  לקרוע ואח"כ מבחוץ שהם הכבש רגלי בשני
לתלות, יכול היה לא רגליו שני חותך היה אם אבל בפנים,
היה  שבה מלחתוך אחת רגל מניח היה עלֿכרחך ולפיכך

(ראב"ד). קורע" ואח"כ הקרב"48)תלוי שעל "חלב
מדם 49)(רא"ש). לכלוך "לכסות והיינו: במשנה. שם

(ויקרא  דכתיב (כז.) דחולין בפ"ב מקרא לה ודרש השחיטה,
דרך  "וזהו (רא"ש). וערך" פדרו ואת ראשו "את יב) א,
את  נושא כשהיה שהרי שם), (חולין, מעלה" של כבוד
הי"א, להלן ראה למעלה, השחיטה בית הופך היה הראש

גנאי. הוא במשנה.51)המעיים.50)ולכלוכו שם

.ÂÌÈÓa ÔÁÈ„Óe CÏB‰52ÌÈÚ¯k‰Â ·¯w‰Â :¯Ó‡pL , ≈¿ƒ»¿«ƒ∆∆¡«¿«∆∆¿«¿»«ƒ
ÔÈÈa ‡Ï - ÌÈna ıÁ¯È53‚ÊÓa ‡ÏÂ ,54¯‡La ‡ÏÂ , ƒ¿««»ƒ…¿«ƒ¿…¿∆∆¿…ƒ¿»

ÔÈ˜LÓ55ÔÈ¯Lk ˙BÓÈn‰ ÏÎÂ .56Ò¯k‰ ?ÔÁÈ„Ó ‰nk . «¿ƒ¿»«≈¿≈ƒ«»¿ƒ»«»≈
[ÔÈÁÈ„n‰] ˙È·a d˙B‡ ÔÈÁÈ„Ó57dk¯ˆ Ïk58; ¿ƒƒ»¿≈«¿ƒƒ»»¿»
ÌÈÓÚt LÏMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ ÌÈ·¯w‰59Ô˙B‡ ÔÈÁÈ„Óe . «¿»«ƒ≈¬ƒƒ»¿»ƒ¿ƒƒ»

ÌÈ„enÚ‰ ÔÈaL LÈL ÏL ˙BÁÏL ÏÚ60. «À¿»∆«ƒ∆≈»«ƒ

במשנה.52) וי 53)שם פ' דנדבה 'ספרא' דיבורא קרא,
א. כב, בזבחים הובא ה"ד, ממוזגים 54)פ"ז מים עם יין

וראה  שם). זבחים, (רש"י יין ואחד מים חלקי שני יחד,
הי"ב. פ"ח וכו'55)להלן "במים ושם) (שם מיעטו שאם

משקין. בשאר ולא במים ללמוד: שיש כלֿשכן במזוג", ולא
רש"י 56) ומפרש המים", כל את להכשיר "במים ושם: שם

מכונסין". "ואפילו שם: מ"ג:57)בזבחים פ"ה במדות
הקדשים", קרבי מדיחין היו ששם המדיחין, "לשכת
בעזרה, הפרש כל להוציא רוצין היו "שלא לכרס והכוונה
יתר  אבל (רא"ש), המדיחין" ללשכת אותו הוליכו לכן
העמודים, שבין שיש של שולחנות על מדיחים הקרבים
בית  מהל' פ"ה ולמעלה ההלכה, בהמשך להלן ראה

הי"ז. עד 58)הבחירה קצבה בלי כלומר, שם. תמיד,
(רא"ש). הצורך לכל יפה במשנה:59)שתהא שם

שאין  "עניינו במעוטה". פעמים שלשה מדיחין "והקרבים
זה  על ומוסיפין פעמים, משלש בפחות במים אותן מדיחין
שם). המשנה, בפירוש (רבינו להדיחם" שאפשר מה כל

העמודים",60) שבין שיש של שולחנות "על במשנה: שם
לא:) בתמיד הובאה מ"ד, שקלים ממס' (פ"ו ששנינו כמו

בבית  שיש של שמונה במקדש, היו שולחנות עשר "שלשה
בפ"ה  גם (ראה הקרבים" את מדיחין שעליהן המטבחים
למה  אמרו: שם, תמיד ובגמרא הי"ד). הבחירה בית מהל'
שהוא  "מפני וזהב מכסף ולא משיש השולחנות עשו
שם). (רא"ש ומקלקו הבשר את מחמם כלומר, מרתיח".
שאחד  שאףֿעלֿפי אמרו, ה"ג) שם (שקלים וב'ירושלמי'
מזכירין  אין – מעולם הקודש בשר הסריח שלא הוא הנסים

הנס). על סומכין אין (כלומר, נסים מעשה

.ÊÔÈkq‰ ˙‡ ÏË61„·k‰ ÔÓ ‰‡¯‰ ˙‡ LÈ¯ÙÓe62, »«∆««ƒ«¿ƒ∆»≈»ƒ«»≈
„·k‰ Úaˆ‡Â„·k‰ ÔÓ63„·k‰ ÊÈÊÓ BÈ‡Â , ¿∆¿««»≈ƒ«»≈¿≈≈ƒ«»≈

BÓB˜nÓ64¯Á‡Ï B˙BÂ ‰ÊÁ‰ ˙‡ ·˜BÂ ,65‰ÏBÚÂ . ƒ¿¿≈∆∆»∆¿¿¿«≈¿∆
˙ÈÓÈ‰ ÔÙcÏ66‰¯„M‰ „Ú „¯BÈÂ C˙BÁÂ67ÚbÈ ‡ÏÂ , «…∆«¿»ƒ¿≈¿≈««ƒ¿»¿…ƒ«

‰¯„Ma68˙Bk¯ ˙BÚÏˆ ÈzLÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ,69, «ƒ¿»«∆«ƒ«ƒ¿≈¿»«
da ‰ÈeÏz „·k‰Â ,¯Á‡Ï d˙BÂ dÎ˙BÁ70. ¿»¿¿»¿«≈¿«»≈¿»»

בנטילת 61) לא לסכין צורך לו היה לא עכשיו ועד מ"ג. שם
שנוטלים  דברים שהם הקרבים, בנטילת ולא הפדר

(המפרש). סכין בלא שהכבד 62)ומפרידים "לפי שם.
עם  והריאה ההלכה) בסוף (ראה הימני הדופן עם קרב

ומפרש). (הרא"ש ה"ח להלן ראה שם 63)הגרה",
והכליות  העוקץ עם קריבה היתה הכבד אצבע "כי במשנה,
(ויקרא  בהם שנאמר הקרבנות בשאר כמו ה"ט), להלן (ראה
ופירש  יסירנה", הכליות על הכבד על "היותרת טו) י, ד, ג,
(רא"ש). הכליות" עם הכבד מן מעט שיהא ז"ל רש"י
לסדר  רבינו בהקדמת ראה הכבד, יותרת הוא הכבד ואצבע
התחתון  הקצה והוא הכבד, "ויותרת וז"ל: שכתב קדשים,
המוריה' ב'הר (ראה היד" מן הבוהן כמו ממנו היוצא

הי"א). פ"א מזיזה 64)למעלה היה "ולא במשנה: שם
מזיז  היה שלא ראשון בפירוש הראב"ד ומפרש ממקומה",
אצבע  את מזיז היה שלא כתב, שני ובפירוש הריאה. את
מפרש, רבינו אבל שם), והרע"ב המפרש פירשו (וכן הכבד
וזהו  שם. ב'מאירי' הוא וכן הכבד, את מזיז שאינו שהכוונה
להלן  ראה בה'", תלויה "והכבד שם: במשנה שאמרו מה

ההלכה. למי 65)בסוף ונותנו החזה "נוקב במשנה: שם
שחותך  ארובה, כמין "שעושה שם: וברא"ש בה", שזכה
ונשאר  הצלעות, מראשי הקרקע את הרואה החזה שומן את

הצלעות". ראשי בין נקב "מן 66)כמין במשנה. שם
שהקנה  הצואר דהיינו הגרה, אצל לאלתר לבוא היה הראוי
לא  אבל כסדר, היה שזה הכבד, אצבע עם בו תלויין והלב
מצלעות  שהוא בדבר שמתעסק שכיון לעשות, זה דבר יתכן
הימנית) בדופן =) בו שגם הוא דין החזה, כגון הבהמה
היה  לפיכך הבהמה, מצלעות שאינו הצוואר, קודם מתעסק

שם). (ראב"ד, הימנית" לדופן ועולה שם 67)חוזר
כלפי  צלע של בעמקו ויורד חותך היה "כלומר, במשנה.

שם). (ראב"ד, היה 68)השדרה" לא "כלומר, שם. משנה,
כולה  נשארת והיא (ראב"ד), כלל" עצמה השדרה חותך

ה"ח). סוף להלן (ראה השמאלי בדופן "היינו 69)שלמה
שמבואר  כמו מלמטה", צלעות ושתי מלמעלה צלעות שתי

המוריה'). ('הר ה"ח במשנה.70)להלן שם

.ÁBÏ ‡a71‰¯bÏ72Ô‡kÓ ˙BÚÏˆ ÈzL da ÁÈpÓ , »«≈»«ƒ«»¿≈¿»ƒ»
Ô‡kÓ ˙BÚÏˆ ÈzLe73dÎ˙BÁ ,74,¯Á‡Ï d˙BÂ ¿≈¿»ƒ»¿»¿¿»¿«≈
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ÔÙcÏ BÏ ‡a .da ÔÈÈeÏz ‰‡¯‰Â ·l‰Â ‰w‰Â¿«»∆¿«≈¿»≈»¿ƒ»»«…∆
da ÁÈpÓe ˙ÈÏ‡ÓO‰75‰ÏÚÓÏÓ ˙Bk¯ ˙BÚÏˆ ÈzL76 «¿»ƒ«ƒ«»¿≈¿»«ƒ¿«¿»

‰hÓlÓ ˙Bk¯ ˙BÚÏˆ ÈzLe77ÁÈpÓ ‰È‰ CÎÂ , ¿≈¿»«ƒ¿«»¿»»»«ƒ«
dz¯·Áa78˙BÙc‰ ÈzLa ÁÈpÓ ‡ˆÓ .79Úa¯‡ «¬∆¿»ƒ¿»«ƒ«ƒ¿≈«¿»«¿«

dÎ˙BÁ .BÊa ˙BÚÏˆ Úa¯‡Â BÊa ˙BÚÏˆ80d˙BÂ ¿»¿¿«¿«¿»¿¿»¿¿»
.da ÈeÏz ÏBÁh‰Â ,dnÚ ‰¯„M‰Â ,¯Á‡Ï¿«≈¿«ƒ¿»ƒ»¿«¿»»

שם.71) תמיד הוא 72)משנה, כי על גרה ונקרא לצוואר,
(כסףֿמשנה). גרה כבר 73)מעלה בו הניח צלעות "שתי

מצד  צלעות שתי בה הניח ועכשיו הימני, הדופן כשחתך
חתך  לא ועדיין חזה, אצל בדופן שהן צלעות אותן והן אחר,
הן  שעדיין בה והניח לומר שייך לכך השמאלי, דופן
עם  לצלעות לוקחן כלומר, (המפרש), לדופן" מחוברות

לו. כשמחוברים השמאלי.74)הצוואר הדופן מן לצוואר
מחוברות 75) הצלעות שתי שהניח "ומניח" הכוונה כאן אין

מחובר  שפירושו הצוואר, שאצל "מניח" כמו לדופן
צלעות, שתי הדופן אצל הניח לומר: רוצה אלא לצוואר,
וכן  למטה, מהדופן חסרות האלו הצלעות ששתי היינו

ישראל'). ('תפארת דבוקים 76)למעלה הנשארים "אותם
צלעות  שתי שגם מפרש הראב"ד אבל (רא"ש). העוקץ" עם

לצוואר. סמוכים היו כשהן 77)מלמעלה נטלו שכבר
הצוואר. עם בדופן 78)מחוברים שגם היינו שם. משנה,

מלמטה, צלעות ושתי מלמעלה צלעות שתי מניח היה הימני
ה"ז. למעלה בשעה 79)ראה הדפנות שתי אצל כלומר,

שתים  (בימין), בזו צלעות ארבע מניח מהבהמה שחתכן
וכמו  לצוואר, מחוברות מהן ושתים לעוקץ מחוברות מהן
מחוברות  שתים הן גם (בשמאל), בזו צלעות ארבע כן
מחוברות  שלעוקץ באופן לצוואר, מחוברות ושתים לעוקץ

צלעות. ארבע – ולצוואר צלעות, לדופן 80)ארבע
מהבהמה. השמאלית

.Ëı˜ÚÏ BÏ ‡a81¯Á‡Ï B˙BÂ BÎ˙BÁ ,82‰ÈÏ‡‰Â , »»…∆¿¿¿¿«≈¿»«¿»
dnÚ ˙BÈÏk ÈzLe „·k‰ Úaˆ‡Â83Ï‚¯‰ ˙‡ ÏËB . ¿∆¿««»≈¿≈¿»ƒ»≈∆»∆∆

¯Á‡Ï d˙BÂ ˙ÈÏ‡ÓO‰84¯„ÒÎe .85ÔÈËÈLÙÓ ‰Ê «¿»ƒ¿¿»¿«≈¿≈∆∆«¿ƒƒ
‰Ó‰a ˙ÏBÚ ÔÈÁzÓe86ÔÈ¯eÓ‡‰ ÔÈÁ˙p‰ Ô‰ el‡Â , ¿«¿ƒ«¿≈»¿≈≈«¿»ƒ»¬ƒ

.‰ÈÁ˙Ï d˙‡ ÁzÂ :‰¯Bza«»¿ƒ«…»ƒ¿»∆»

כתבו 81) לא.) בדף וכן (שם, והמפרש לג.) (תמיד הראב"ד
שם  יוםֿטוב' ב'תוספות (מובא ה'ערוך' ואילו הזנב, שהוא
"לעומת  ט) (ג, בויקרא הנזכרת העצה שהיא כתב מ"א), פ"ג
השדרה  סוף "שהוא כתב לא:) (שם והרא"ש העצה",

שם. פ"ג רע"ב וראה לאליה", א.82)הסמוך לא, שם
תלויה  הבהמה שעדיין השמאלי הרגל אצל "חתכו כלומר,

והראב"ד). (המפרש, שתי 83)בו" "וכן במשנה. שם,
מחוברות" שנשארו שמכאן, הצלעות ושתי שמכאן הצלעות
שקטנות  "מפני לפרשם חש ולא ה"ח), למעלה (ראה

ישראל'). ('תפארת ניכרין" ואינן הן שם 84)וקצרות
ובהגהת  בה". שזכה למי ונתנה השמאלי רגל "נטל במשנה:
כלומר, לו", "ונותנה שצ"ל כתב, הרמב"ם על אברהם' 'באר

הי"ג. להלן ראה העוקץ, את שקיבל שנאמר 85)לזה
טלה). הוא תמיד (שקרבן טלה אצל שם בתמיד

דנדבה 86) דיבורא (ויקרא, ב'ספרא' הוא וכן בקר. בעולת

ודין  מנין, הצאן עולת בקר, עולת אלא לי "אין ה"ג) פ"ה
מה  הצאן, מן עולה והבא הבקר מן עולה הבא נאמר הוא:
הפשטה". תטען הצאן עולת אף הפשטה, טעונה בקר עולת

.ÈÔ‡v‰ ÔÓ Ì‡ ?L·kÏ ÌÈ¯·È‡‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ ‰nÎa¿«»ƒƒ∆»≈»ƒ«∆∆ƒƒ«…
‰ML d˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ - ‰ÏBÚ‰ ‡È‰87. ƒ»»ƒƒ»ƒ»

ששה".87) שטעון לטלה "למדנו א: כז, ביומא

.‡ÈÔBL‡¯‰88Ï‚¯·e L‡¯a -89BÈÓÈa L‡¯‰ .90, »ƒ»…»∆∆»…ƒƒ
ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÔÈa ÂÈ¯˜Â ,BÚB¯Ê ÈtÏk BÓËÁÂ91˙È·e , ¿»¿¿«≈¿¿«¿»≈∆¿¿»≈

‰ÈÏÚ ¯„t‰Â ,‰ÏÚÓÏ ‰ËÈÁL92ÔÈÓÈ ÏL Ï‚¯‰Â . ¿ƒ»¿«¿»¿«∆∆»∆»¿»∆∆∆»ƒ
BÏ‡ÓOa93ıeÁÏ d¯BÚ ˙È·e ,94. ƒ¿…≈»«

הראשון.88) ושתי 89)הכהן הימנית רגל והיינו שם,
ההלכה. בהמשך להלן וכן ה"ה, למעלה ראה עמה, ביצים

(ויקרא 90) שנאמר האברים, לכל קודם "שהראש ימינו, ביד
הילכך  פדרו, ואת ראשו ואת לנתחיו אותה ונתח יב) א,
מן  יותר כבד "הכבד שהרי ועוד, (מפרש). בימינו" הראש

ישראל'). ('תפארת בימינו" לוקחו ולפיכך שם 91)הרגל,
בין  קרניו אז זרועו, נגד פונה הבהמה "כשחוטם במשנה.
יפול" שלא בטוב בו שיחזיק "כדי (מפרש), אצבעותיו"

ה"ה.92)(ראב"ד). למעלה וראה במשנה. ביד 93)שם
הוה  למזבח אברים דהולכת "ומשום במשנה), (שם שמאל
ביתר  (כמו ימין צריכה אין לכך כפרה, מעכב  דלא עבודה
שני  מוליך ולכך בשמאל), פסולה שעבודה העבודות,
ואחד  בימין החשוב האבר ונושא ידיו בשתי אברים

(רא"ש). במקום 94)בשמאל" "שהרגל כלומר, שם.
הרגל  של החוץ דצד הכא וקאמר עור, עליו אין בגוף חיבורו
חוץ, כלפי נמי הנושא ביד יהיה העור משם שמפשיטין
('תפארת  טפי" שפיר דהכי אצבעותיו, ראשי כלפי דהיינו

(ראב"ד). שלמעלה כבוד דרך זה כי ישראל'),

.·ÈÈM‰95ÏLÂ ,BÈÓÈa ÔÈÓÈ ÏL .ÌÈ„i‰ ÈzLa - «≈ƒƒ¿≈«»«ƒ∆»ƒƒƒ¿∆
BÏ‡ÓOa Ï‡ÓO96ıeÁÏ Ô¯BÚ ˙È·e .97. ¿…ƒ¿…≈»«

השני.95) אותם 96)הכהן מוליכין חשיבותן "דרך שם.
(מפרש). שם.97)למזבח"

.‚ÈLÈÏM‰È98Ï‚¯·e ı˜Úa -99,BÈÓÈa ı˜Ú‰ . «¿ƒƒ»…∆»∆∆»…∆ƒƒ
ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÔÈa ˙Ï„Ï„Ó ‰ÈÏ‡‰Â100„·k‰ Úaˆ‡Â , ¿»«¿»¿À¿∆∆≈∆¿¿»¿∆¿««»≈

BnÚ ˙BÈÏk‰ ÈzLe101.BÏ‡ÓOa Ï‡ÓO ÏL Ï‚¯‰Â . ¿≈«¿»ƒ¿»∆∆∆¿…ƒ¿…
ıeÁÏ Ô¯BÚ ˙È·e102. ≈»«

השלישי.98) ראה 99)הכהן השמאלית, הרגל היינו שם,
הי"א. ולמעלה ההלכה, בהמשך האליה 100)להלן

שהוא  העוקץ ראש את מניח והיה (מפרש), בעוקץ דבוקה
שהיא  האליה (עם השני וראשו אצבעותיו, בין למעלה עב
ידו  פס על להחזיק ויוכל יעכבו שלא כדי תלוי היה ארוכה)
הראב"ד). פירוש (ראה עמו כליות ושתי הכבד אצבע גם

ימין.101) יד על העוקץ עם כלומר, שם.102)שם.

.„ÈÈÚÈ·¯‰103‰¯b·e ‰ÊÁa -104,BÈÓÈa ‰ÊÁ‰ . »¿ƒƒ∆»∆«≈»∆»∆ƒƒ
.ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÔÈa ‰È˙BÚÏˆÂ ,BÏ‡ÓOa ‰¯b‰Â¿«≈»ƒ¿…¿«¿∆»≈∆¿¿»

הרביעי.103) שם.104)הכהן משנה,
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.ÂËÈLÈÓÁ‰105˙BÙ„ ÈzLa -106,BÈÓÈa ÔÈÓÈ ÏL . «¬ƒƒƒ¿≈¿»∆»ƒƒƒ
.ıeÁÏ Ô¯BÚ ˙È·e .BÏ‡ÓOa Ï‡ÓO ÏLÂ¿∆¿…ƒ¿…≈»«

החמישי.105) שם.106)הכהן משנה,

.ÊËÈMM‰107CÊ·a ÔÈe˙ ,ÌÈ·¯˜a -108ÏÚ ÌÈÚ¯Îe , «ƒƒƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»≈¿»«ƒ«
‰ÏÚÓÏÓ Ô‰Èab109.ÊÚ B‡ O·k ‰ÏBÚ‰ ‰˙È‰ Ì‡ . «≈∆ƒ¿«¿»ƒ»¿»»»∆∆≈

ÌÈL ÌÈ·¯w‰ ÔÈÎÈÏBÓ - ÏÈ‡ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡110ÔÎÂ . ¬»ƒ»¿»«ƒƒƒ«¿»«ƒ¿«ƒ¿≈
‰ÈÎÒ ÏL ˙Ïq‰111„Á‡ „Èa112„Á‡ „Èa ÔÈi‰Â ,113. «…∆∆¿»∆»¿«∆»¿««ƒ¿«∆»
ÏÈ‡ ‰È‰ Ì‡Â114ÌÈLa ÔÈi‰Â ,ÌÈLa ˙Ïq‰ -115. ¿ƒ»»«ƒ«…∆ƒ¿«ƒ¿««ƒƒ¿«ƒ

הששי.107) (ראה 108)הכהן גדולה כף היא "בזך" שם.
"קערה". שם פירש ורבינו וברע"ב). שם.109)במפרש

והקטיר  במים ירחץ והכרעים "והקרב יג) (שם, שנאמר
שם. ברא"ש ראה הקרב, על שהכרעים הרי המזבחה",

וכבד 110) גדול שהאיל הוא: והטעם ב. כו, יומא משנה,
(ראה  שנתיים בן והאיל שנה בן הוא הכבש שהרי הכבש, מן
לשני  הקרבים את לחלק הכוונה ואין הי"ד), פ"א למעלה
יומא  ישראל' ('תפארת ביחד נושאים שניהם אלא הכהנים,

מ"ו). מקטירין 111)פ"ב העולה, אברי הקטרת שלאחר
סולת. דהיינו "השביעי 112)מנחתו, במשנה: שם

מנה 113)בסולת". לא שרבינו ומה ביין". "התשיעי שם:
משום  בחביתין", "השמיני שם במשנה שמובא חביתין כאן
התמיד, בעולת מדברות וביומא בתמיד הנ"ל שהמשניות
מנחת  בה שאין סתם עולה מקרבן מדבר כאן רבינו אבל
רבינו  שמדבר ה"ה ומוספין תמידין מהל' בפ"ו אבל חביתין,
המוריה'). ('הר חביתין גם שם מביא תמיד, בקרבן

שם.114) עשרון 115)יומא, היא הכבש שסולת משום
שני  האיל סולת ואילו שמן, ההין ברביעית בלול אחד
יין  הם הכבש ונסכי שמן, ההין בשלישית בלול עשרונים
(ראה  יין ההין שלישית הם האיל ונסכי ההין, רביעית
לשני  הסולת את מחלקים היו לא אולם ה"ד). פ"ב למעלה
ביחד  נושאים כהנים שני אלא כהנים, לשני היין ואת כהנים
היין  את ביחד נושאים אחרים כהנים ושני הסולת, את

למעלה. וראה שם). יומא, ישראל' ('תפארת

.ÊÈB˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÊÚ‰ B‡ O·k‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆«∆∆»≈ƒƒ
‰BÓL116„Á‡ B˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÏÈ‡‰Â ,ÁaÊnÏ ¿»«ƒ¿≈«¿»«ƒƒƒ««

¯OÚ117. »»

הנושאים 116) שנים ישנם הנ"ל, לששה שנוסף כהנים.
והיין. טו 117)הסולת הלכה שעד חמשה היינו כהנים.

הרי  ליין, ושנים לסולת שנים לקרבים, שנים בכלל), (והיא
עשר. אחד כאן

.ÁÈÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ B˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ¯BM‰118ÔBL‡¯‰ . «ƒƒ«¿»»¿∆¿ƒ»ƒ
ÏL Ï‚¯‰ ÔÈÎÈÏBÓ ÈLÈÏM‰Â ÈM‰Â .L‡¯‰ ˙‡ CÈÏBÓƒ∆»…¿«≈ƒ¿«¿ƒƒƒƒ»∆∆∆
ÈMM‰Â .ı˜Ú‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÈLÈÓÁ‰Â ÈÚÈ·¯‰Â .ÔÈÓÈ»ƒ¿»¿ƒƒ¿«¬ƒƒƒƒ∆»…∆¿«ƒƒ
ÈÈÓM‰Â .Ï‡ÓO ÏL Ï‚¯‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÈÚÈ·M‰Â¿«¿ƒƒƒƒ∆»∆∆∆¿…¿«¿ƒƒ
,‰LÏL d˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ‰¯b‰Â .‰ÊÁ‰ ˙‡ CÈÏBÓƒ∆∆»∆¿«≈»ƒƒ»¿»

L ÔÈÎÈÏBÓe .¯OÚ „Á‡Â È¯ÈOÚÂ ÈÚÈLzÌÈ„i‰ Èz ¿ƒƒ«¬ƒƒ¿««»»ƒƒ¿≈«»«ƒ
˙Ïq‰Â ÌÈ·¯w‰Â ,ÌÈLa ˙BÙc‰ ÈzLe ,ÌÈLa119 ƒ¿«ƒ¿≈«¿»ƒ¿«ƒ¿«¿»«ƒ¿«…∆

ÔÈi‰Â120.ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ È¯‰ .‰LÏL ‰LÏLa ¿««ƒƒ¿»¿»¬≈«¿»»¿∆¿ƒ

ואיבריו 118) גדול הוא שהשור משום במשנה. שם יומא,
נוספים. בכהנים צורך יש לכן שלשה 119)כבדים, שהוא

פ"ב  למעלה (ראה שמן ההין בחצי בלול סולת עשרונים
(שם).120)ה"ד). ההין חצי שהוא

.ËÈ¯BL ÏL ÏB„b‰ ¯·‡‰ e˜lÁÈ ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…¿«¿»≈∆«»∆
‰ÈÁ˙ ‡ÏÂ - ‰ÈÁ˙Ï d˙‡ ÁzÂ :¯Ó‡pL ?ÌÈ˜ÏÁÏ«¬»ƒ∆∆¡«¿ƒ«…»ƒ¿»∆»¿…¿»∆»

ÌÈÁ˙Ï121?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .122˙BÏBÚa ƒ¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿
‰ÈÁ˙ CÈÏB‰Ï eˆ¯ Ì‡ ,„ÈÁi‰ ˙BÏBÚ Ï·‡ ;¯eav‰«ƒ¬»«»ƒƒ»¿ƒ¿»∆»

ÔÈÎÈÏBÓ - ¯˙BÈa B‡ el‡Ó ˙BÁÙa123. ¿»≈≈¿≈ƒƒ

הוא 121) וכן ה"ז. פ"ה דנדבה דיבורא ויקרא, 'ספרא'
א. יא, חולין כהנים.122)בגמרא של זה מספר שצריך

שם.123) יומא, משנה

.Î?˙ÈOÚ ‰˙È‰ „ˆÈk ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ124‰ÏBÚ «»≈«»¿»«¬≈∆
L·kÏ125‰BÙe126··BqÏ127˙ÈÓB¯c Ô¯˜Ï BÏ ‡·e «∆∆∆«≈»¿∆∆¿ƒ
˙ÈÁ¯ÊÓ128˜ÏBÓ ‰È‰Â ,129ÏenÓ dL‡¯ ˙‡ ÌL ƒ¿»ƒ¿»»≈»∆…»ƒ
dt¯Ú130ÏÈc·Óe131‰ÏeÒt - ÏÈc·‰ ‡Ï Ì‡Â .132. »¿»«¿ƒ¿ƒ…ƒ¿ƒ¿»

¯È˜ ÏÚ Ûeb‰ Ì„Â L‡¯‰ Ìc ‰vÓÓe133ÁaÊn‰ ¿«∆«»…¿«««ƒ«ƒ¿≈«
ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡aL ËeÁ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ134Ì„ ‰vÓ Ì‡Â . ¿«¿»ƒ«∆¿∆¿««ƒ¿≈«¿ƒƒ»«

‰ÏeÒt - Ûeb‰ Ì„ ‰vÓ ‡ÏÂ L‡¯‰135Ì„ ‰vÓ . »…¿…ƒ»««¿»ƒ»«
.‰¯Lk - L‡¯‰ Ì„ ‰vÓ ‡ÏÂ Ûeb‰«¿…ƒ»«»…¿≈»

ב.124) סד, זבחים למעלה 125)משנה, נעשית שהרי
ההלכה. בהמשך ראה הסקרא, הכבש 126)מחוט עלֿידי

הבחירה  בית מהל' פ"ב למעלה ראה הגדול, שבכבש הקטן
יד. (פ"ב 127)הלכה למעלה רבינו שהזכיר הסובב הוא

סה.) (זבחים שאמרו ואףֿעלֿפי ה"ז). הבחירה בית מהלכות
– המזבח" בראש מליקה אף המזבח, בראש הקטרה "מה
המזבח  כראש דינו שהסובב מוכיח שם הברייתא המשך הרי
שאפשר  הסוגיא בסוף הדבר וטעם (עיי"ש), זה לענין
ורק  האימורים. שם ולהקטיר הסובב גבי על מערכה לעשות
דרומית  מערבית בקרן נעשית העוף עולת שהיתה בזמן
לא  כי ממש, המזבח בראש עולה היה אז ה"י), פ"ז (להלן
זבחים  רש"י ראה מערב, לצד הגדול בכבש קטן כבש היה
יוםֿ וב'תוספות יותר, ד"ה שם ו'תוספות' צבר, ד"ה סד.
אות  מ"ה שם ישראל' כ'תפארת ודלא מ"ג. פ"ו זבחים טוב'

משום 128)כח). סד.) (שם בגמרא והטעימו שם. משנה,
והעור  המוראה את שם שמשליך הדשן, לבית קרובה שהיא
פ"ז  להלן וראה הכ"א. להלן ראה המעיים, ובני הנוצה עם
מזרחית  דרומית קרן ואין רבה, העוף שעולת בזמן כי ה"ז

מערבית. דרומית לקרן נפנין אותה, ראה 129)מכילה
מולקין. כיצד הכ"ג פני 130)להלן אחורי הוא "ערפה"

והוא  למטה, הוא ערפה" ו"מול ראש, גובה כלומר, העוף.
ו'תפארת  ורע"ב שם, זבחים רש"י ראה הצוואר. אחורי
"ממול  הכתוב בה ביאר לא העוף ועולת שם. ישראל'
ממליקת  העולה מליקת סה.) (שם למדנו אבל עורף",
"ומלק", טו) א, ויקרא – (בעולה כאן "נאמר החטאת,
להלן  מה "ומלק", ח) ה, שם – (בחטאת להלן ונאמר
ממול  ראשו את "ומלק שם: (כמפורש עורף ממול (בחטאת)

עורף". ממול (עולה) כאן אף חותך 131)ערפו"), כלומר,
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(חולין  מעכב אינו העור אבל הכ"ג. כדלהלן הסימנים שני
זאת  ולמדו שם). משנה' וב'לחם ה"ו, פ"ז להלן וראה - כ:
– והקטיר" "ומלק טו) א, (שם שנאמר ממה סה.) (זבחים
הראש  מליקה אף לעצמו, והגוף לעצמו הראש הקטרה, מה
שם) המשנה, (בפירוש רבינו אבל לעצמו. והגוף לעצמו
יבדיל", "ולא ח) ה, (שם העוף בחטאת שנאמר שממה כתב
יוםֿ ב'תוספות וראה מבדיל. הוא העוף בעולת כי ידענו

שם. זבחים "הבדיל 132)טוב' במשנה - ב סד, שם
(סה: שם וב'תוספות' פסל". בעולה, הבדיל ולא בחטאת
ב'ספרא' שדרשו כמו בחטאת, הניחא הקשו: הבדיל) ד"ה
כל  שיהו "חטאת, ה"ט) פי"ח דחובה דיבורא (ויקרא,
ומשם  לשמו", שלא למלקו פרט הוא, חטאת. לשם מעשיה
- קשה בעולה, אבל פוסל. בחטאת המשנה שכל ללמוד יש
הראש  הקטרה, מה למדו: מהקטרה שהרי ועוד מנלן?
הקטרה  מה גם: לומר יש כן ואם בעצמו, והגוף בעצמו
כי  ויתכן עיי"ש. מעכבת, אינה הבדלה אף מעכבת, אינה

בפי  רבינו כתב שכתב לכך ממה זאת שלמדו המשניות, רוש
בעולה  אבל יבדיל, ולא בחטאת יבדיל": "ולא בחטאת
עיון  וצריך לעכב, הכתוב עליו ששנה כמו זה והרי מבדיל,

המוריה'). שבראש 133)('הר המליקה מקום שדוחק
על  דמו "ונמצה טו) א, (שם שנאמר המזבח, לקיר ובגוף
ה"ז) פ"ז דנדבה דיבורא (ויקרא, וב'ספרא' המזבח", קיר
ומוצה  ובגוף בראש אוחז כולו דם דמו, "ונמצה אמרו:

נעשית 134)משניהם". העוף "עולת מ"א): (פ"א קנים
סה.): (בזבחים זאת ולמדו פסול". שינה ואם למעלה,
לאחר  דעתך על תעלה וכי (שם), דמו ונמצה והקטיר "ומלק
בראש  הקטרה מה לך: לומר אלא וממצה, חוזר שהקטיר
קכו, הערה למעלה וראה המזבח". בראש מיצוי אף המזבח,

מזבח. של ראשו גם נקרא שם 135)שהסובב זבחים,
סו.) שם בגמרא הובא ה"ז, פ"ט (שם וב'ספרא' במשנה.
או  הראש, דם מיצה ולא הגוף דם שמיצה  אע"פ "עולה,
הגוף, דם מיצה ולא הראש דם שמיצה אע "פ יכול
מסתברא  רבינא, "אמר שם: ובגמרא הוא". תלמודֿלומר

שכיחי". בגוף דמים, דרוב

.‡ÎÁaÊnÏ B˙˜ÈÏÓ ˙Èa ÛÈwÓe L‡¯‰ ˙‡ ÏËBÂ¿≈∆»…«ƒ≈¿ƒ»«ƒ¿≈«
ÁÏÓa B‚ÙBÒÂ136ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ B˜¯BÊÂ137BÏ ‡·e . ¿¿¿∆«¿¿««≈»ƒƒ»

ÛebÏ138‰‡¯n‰ ˙‡ ¯ÈÒ‰Â139ÌÚ B„Èa ‰ÈÏÚL ¯BÚ‰Â «¿≈ƒ∆«À¿»¿»∆»∆»¿»ƒ
‰ˆBp‰140dnÚ ÔÈ‡ˆBi‰ ÌÈÚÓ Èa ˙‡Â141ÔÎÈÏLÓe «»¿∆¿≈≈«ƒ«¿ƒƒ»«¿ƒ»

ÔLc‰ ˙È·Ï142. ¿≈«∆∆

נטל 136) המזבח, קיר על דמה את "וממצה במשנה: שם
במלח". וסופגו למזבח, מליקתו בית והקיף הראש את
סומכו  למזבח, מליקתו בית את והקיף רש"י: שם ופירש
שם. הרע"ב פירש וכן הדם". שיתמצה כדי בקיר, ודחקו
הגוף", ודם הראש דם "וממצה למעלה שכתב לרבינו אבל
לצורך  אינה למזבח זו הקרבה כלומר זו, הקפה כי ע"כ

מיצה. כבר שהרי אש 137)מיצוי על כלומר, במשנה. שם
במשנה.138)המזבח. שבו 139)שם  הזפק "הוא

בפירוש  (רבינו באדם" האצטומכא כנגד בעוף והוא המאכל,
שעליו,140)המשניות). העור עם הזפק את מסיר כלומר,

המוראה  את "והסיר במשנה: שם העור. שעל הנוצה ועם

מוראתו  את "והסיר טז) א, (ויקרא שנאמר כמו הנוצה", ואת
עלֿכרחך  הרי והנוצה, המוראה את שמסיר ומכיון בנוצתה",
היא  הנוצה שהרי המוראה, שעל העור את גם מסיר שהוא
תנאֿקמא  כדברי הוא "בידו", רבינו שכתב ומה העור. על
"קודרה  האומר ישמעאל, רבי דבי כתנא ודלא סה.) (זבחים
חותך  והוא שעליה, הנוצה היא ונוצתה ארובה". כמין בסכין
המשניות). בפירוש (רבינו שעליה" והנוצה העור עם אותה
נוצה  היא שנוצה שם) לתורה, (בפירושו הרמב"ן כתב וכן
פירש  שם) ובחומש שם, (בזבחים רש"י אבל ממש,
נעו  גם נצו "כי כמו מאוס, ודבר פרש מלשון "נוצתה"

טו). ד, יוסי 141)(איכה אבא וכדעת במשנה, - ב סד, שם
ראה  עמה", קורקבנה ונוטל "נוטלה האומר: סה.) (זבחים

שם. התורה, על הרמב"ן כמו 142)בפירוש שם. משנה,
אל  קדמה, המזבח אצל אותה "והשליך שם) (ויקרא שנאמר
פ"ט  שם ('ספרא' כבש של למזרחו כלומר הדשן", מקום
מהל' פ"ב (להלן הרמתו לאחר הדשן נותנים היו ושם ה"ג).

הי"ב). ומוספין תמידין

.·ÎÔÈkÒ ‡Ïa B„Èa - ÂÈÙÎ· B˙‡ ÚqLÂ143BÈ‡Â . ¿ƒ«…ƒ¿»»¿»¿…«ƒ¿≈
ÏÈc·‰Ï CÈ¯ˆ144- ÏÈc·‰ Ì‡Â .ÏÈc·È ‡Ï :¯Ó‡pL , »ƒ¿«¿ƒ∆∆¡«…«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ

¯Lk145ÁÏÓa B‚ÙBÒÂ .146ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ B˜¯BÊÂ147. »≈¿¿¿∆«¿¿««≈»ƒƒ
Èa ˙‡ ‡ÏÂ ‰ˆBp‰ ˙‡ ‡ÏÂ ‰‡¯n‰ ˙‡ ¯ÈÒ‰ ‡Ï…≈ƒ∆«À¿»¿…∆«»¿…∆¿≈
¯Á‡Ó da ‰pML Ïk - ÁÏÓa d‚ÙÒ ‡ÏÂ ÌÈÚÓ≈«ƒ¿…¿»»¿∆«…∆ƒ»»≈««

‰¯Lk Ìc‰ ˙ÈˆÓz148. «¿ƒ«»¿≈»

ביד,143) אלא שיסע אין ושסע, רבנן: "תנו ב: סה, זבחים
הגדי". כשסע וישסעהו ו) יד, (שופטים אומר הוא וכן

('תפארת 144) מזה" זה הגוף חלקי שני קורע "אינו
ה"ו):145)ישראל'). (שם ב'ספרא' הוא וכן במשנה. שם

שמח'). ('אור והקטיר" תלמודֿלומר פסל, יבדיל אם "יכול
יבדיל" "לא כי רבינו, הסביר שמיני) (כלל המצוות' וב'ספר
בעבור  מהבדלה, לפטור אלא לאו, לאזהרות בא לא זה,
על  עולה והיה לנתחיה, אותו ונתח בהמה בעולת שאמר
צריך  שאינו אמר לכן כמותה, העוף עולת שגם הדעת

כשר. הבדיל ואם בלבד, ישסעהו אבל שם 146)להבדיל,
מלח". תקריב קרבנך כל "על יג) ב, (שם שנאמר במשנה.

הכהן 147) אותו "והקטיר יז) א, (שם שנאמר במשנה. שם
ריח  אשה הוא עולה האש, על אשר העצים על המזבחה

לה'". שם.148)ניחוח ב'ספרא' הוא וכן במשנה. שם

.‚Î„¯BÈÂ ıˆB˜ ?ÔÈ˜ÏBÓ „ˆÈk149Ô¯tva150ÏenÓ ≈«¿ƒ≈¿≈«ƒ…∆ƒ
Û¯Ú151‡È·‰Ïe CÈÏB‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ .152,‡È·Óe CÈÏBÓ - …∆ƒ»»¿ƒ¿»ƒƒ≈ƒ

¯Bc - Ô¯tva „¯BÈÂ Ò¯Bc ˙BÈ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ÂÒ153Ì‡Â . ¿ƒ»»ƒ¿≈¿≈«ƒ…∆≈¿ƒ
ÌÈÓÈq‰ e¯˜Ú154LLBÁ BÈ‡ -155C˙BÁÂ .156 ∆∆¿«ƒ»ƒ≈≈¿≈

‰¯„L157˙˜¯ÙÓe158¯Oa ·¯ ‡Ïa159·¯ C˙Á Ì‡L ; ƒ¿»«¿∆∆¿……»»∆ƒ»«…
ÔÈÓÈqÏ ÚÈbiL Ì„˜ ‰˙Ók BÊ È¯‰ - ¯Oa160CÈ¯ˆÂ . »»¬≈¿≈»…∆∆«ƒ««ƒ»ƒ¿»ƒ
„¯BÈ ‡e‰Lk ‰ÏBÚa ÌÈÓÈq‰ ÈL CzÁÏ161˜ÏBn‰Â . «¿…¿≈«ƒ»ƒ¿»¿∆≈¿«≈

ÔÈkÒa162ÔÈ„„v‰ ÔÓ B‡163ÈÓk ‡l‡ ,‰˜ÈÏÓ dÈ‡ - ¿«ƒƒ«¿»ƒ≈»¿ƒ»∆»¿ƒ
‰˜ÈÏÓÏ ¯Lk Û¯Ú‰ ÏÎÂ .¯Á B‡ ˜ÁL164. ∆»«»«¿»»…∆»≈ƒ¿ƒ»

ויורד 149) קוצץ מליקה, מצות כהנא, רב "אמר א: כ, חולין
והובאה". הולכה "בלא רש"י ומפרש מצוותה". היא וזו
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דורס  וזהו צנון, שחותך כמי למטה וחותך דוחק הוא כלומר,
שח  מהל' בפ"ג (וראה ההלכה בהמשך הי"א).שלהלן יטה

"יכול 150) אמרו: סה.) בזבחים וכן ה"ג, פ"ז (שם ב'ספרא'
ומלק" "הכהן טו) (שם, תלמודֿלומר וכו', בסכין ימלקנו
ובתוספתא  כהן". של בעצמו אלא מליקה תהא שלא וכו',
היה  וכו', העוף בחטאת מולק "כיצד אמרינן: פ"ז, זבחים
העוף, בחטאת שמולק כשם וכו', ערפה ממול בצפורן מולק
מבדיל  היה העוף שבעולת אלא העוף, בעולת מולק כך

ה"כ.151)וכו'". למעלה לחתוך 152)ראה כלומר,
שחיטה. וכדין לחם) שחותכים (כמו ומביא מוליך בצורת

ה"ז. שחיטה מהל' פ"ב דברי 153)ראה על שם, בחולין
ויורד), דורס =) ויורד קוצץ מליקה מצות שאומר כהנא רב
מוליך  אין, ויורד קוצץ למימר: אבין רבי "סבר אמרו:
ומביא  שמוליך כלֿשכן ירמיה, רב ליה אמר לא, ומביא
היא  זו "אף אימא: מצוותה", היא "זו ומאי כשר, במליקה

"עיקור 154)מצוותה". הי"ד: שחיטה מהל' פ"ג ראה
ונשמט  הוושט, או הקנה והיא הגרגרת, שנעקרה כגון כיצד?

שחיטה". גמר קודם שניהן או מהן שם:155)אחד חולין,
ב  ובעמ' בעוף", סימנין עיקור אין יחזקאל, בר רמי "תני
בר  רמי דתני הא קיסי, בר רבין לי אמר רבינא, "אמר שם:
יש  בשחיטה אבל במליקה, אלא אמרן לא וכו' יחזקאל
בה, פסלו לא וחלדה דדרסה "כיון רש"י ופירש עיקור",

בה". פסיל לא נמי סימנים זבחים 156)עיקור ברייתא,
א. וכח, א. כא, וחולין ב. רש"י 157)סה, השדרה, חוט

חוט  היכן "עד ה"ג: שחיטה מהל' פ"ט וראה שם, זבחים
העורף". שבתחילת לפולין מבחוץ תחילתו השדרה,

שם.158) רש"י הצוואר, רש"י 159)עצם סביב, המקפת
נשברה 160)שם. כ:) (חולין "כדאמרינן ב: סה, שם

מפרכסת, ואפילו ומטמאה נבילה, - עמה בשר ורוב מפרקת
קודם  (ובעולה, הסימן קודם בשר רוב חותך הוי אי הילכך
וסימנין  מליקה, בה מהניא ולא מתה ליה הויא הסימנים)

שם). (רש"י הן" מסיני למשה שלא 161)הלכה כלומר,
שני  חותך אלא לשני, אחד סימן בין שהיה שום תהיה
וכדברי  הבשר, חותך ואחרֿכך יורד, כשהוא מיד הסימנים

ב. סה, זבחים א.162)אביי סח, זבחים משנה,
שחיטתו 163) - הצדדין מן "השוחט ב: יט, חולין משנה,

ו"צדדין" פסולה", מליקתו - הצדדין מן המולק כשרה,
מליקתו  כך ומשום (רש"י), הצוואר לצד ששוחט הוא,
מאחוריו" דהיינו ערפו, ממול כתיב "דבמליקה פסולה,

שם). כשר 164)(רש"י העורף "שכל שם: חולין במשנה,
כל  אבל למליקה, כשר העורף רוחב כל כלומר, למליקה",
אחורי  כל (שהוא העורף מול ורק אך אלא כשר, אינו האורך

ה"כ. למעלה וראה הצוואר),

ה'תש"פ  טבת ט"ז שני יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודין 1) נעשית, היא וכיצד החטאת, עשיית מצות תבואר בו

הנשרפות. חטאות

.‡‰¯eÓ‡‰ Ô˙ÂˆÓk ˙B‡hÁ‰ ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈«¬««»¿ƒ¿»»»¬»
‰¯Bza2˙ÏÎ‡p‰ ˙‡hÁ ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ .3Ô˙BÂ ËÁBL ? «»¿≈««¬≈«»«∆¡∆∆≈¿≈

e¯‡aL BÓk Ìc‰4dËÈLÙÓe ,5ÌÈ¯eÓ‡‰ LÈ¯ÙÓe6, «»¿∆≈«¿«¿ƒ»«¿ƒ»≈ƒ
ÔÁÏBÓe7Ô˜¯BÊÂ8ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ9˙‡ ÔzÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â . ¿»¿¿»««≈»ƒƒ¿ƒ»»ƒ≈∆

Ô˙B - ÁaÊnÏ ÔÎÈÏBnLk ÈÏÎa ÔÈ¯eÓ‡‰10¯‡Le . »≈ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ»«ƒ¿≈«≈¿»
‰¯ÊÚa ‰p‰k È¯ÎÊÏ ÏÎ‡ d¯Oa11. ¿»»∆¡»¿ƒ¿≈¿À»»¬»»

ומבואר 2) וגו'", החטאת תורת "זאת יח) ו, (ויקרא שנאמר
יאכל. ומה נקטר ממנה ומה יקרב איך אֿלה) ד, (שם

נאכלת 3) חטאת איזו טוֿטז הלכה א פרק למעלה ראה
נשרפת. לעניין 4)ואיזו אֿב, הלכה ה פרק למעלה

הדם. זריקת לעניין ז ובהלכה מעורה.5)שחיטה,
יח:6) הלכה שם למעלה ראה האימורים, את מוציא כלומר,

את  מוציאין כך ואחר אותן מפשיטין וכו' הזבחים "כל
אותם  מפשיטין שאין הנשרפות מחטאות חוץ אימוריהם,

במלח 7)כלל". מנחתך קרבן "וכל הפסוק על כ. במנחות
מנין  (מנחה), קומץ אלא לי "ואין אמרו: יג) ב, (שם תמלח"
וכו', אשם ואימורי חטאת אימורי וכו', הלבונה את לרבות
מלח". תקריב קרבנך כל "על (שם) לומר תלמוד

עולה 8) בקרבן רבינו כן כתב ד הלכה ו פרק [למעלה
וצריך ו  והדם", הבשר עולותיך "ועשית הפסוק מן למדה

בחטאת?]. כן למדו מהיכן חֿי)9)עיון ד, (שם שנאמר
על  הכהן והקטירם וגו' הכליות שתי וגו' חלב כל "ואת

העולה". "הקטר 10)מזבח א: פרק זבחים בתוספתא
בין  בכלי בין ביד בין האישים גבי על ונתנן וכו' חלבים
שכל  פי על ואף כשירין". אלו הרי בימינו בין בשמאלו
הולכת  לעניין יא.) זבחים (עיין ימין יד טעון חטאת מעשה
בכלי. גם מותר כשר, בשמאל שגם ואימורים, חלבים

לזכרי 11) הקלעים מן לפנים "ונאכלין נג. בזבחים משנה
במקום  יט) ו, (שם החטאת על בתורה "שנאמר כהונה".
מן  לפנים עניין והוא מועד, אהל בחצר תיאכל קדוש
במשכן. הקלעים מן לפנים כנגד במקדש והעזרה הקלעים.

.·˜¯BÊÂ ËÁBL ?˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ12 ¿≈««¬≈«»«ƒ¿»≈¿≈
e¯‡aL BÓk ÌÓc13ÌÚ¯B˜ Ck ¯Á‡Â ,14‡ÈˆBÓe »»¿∆≈«¿¿««»¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡‰15ÈÏÎa Ô˙BÂ16ÔÁÏBÓe ,17Èab ÏÚ Ô˜¯BÊÂ »≈ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»¿¿»««≈
Ô˙È¯‡L ‡ÈˆBÓe .ÌÈM‡‰18¯ÈÚÏ ıeÁ19ÔÈÁzÓe , »ƒƒƒ¿≈ƒ»»ƒ¿«¿ƒ

Ô¯BÚa ‰ÏBÚ‰ ÈÁ˙k ÌL Ô˙B‡20ÌL Ô˙B‡ ÔÈÙ¯BOÂ , »»¿ƒ¿≈»»¿»¿¿ƒ»»
ÔLc‰ ˙È·a21. ¿≈«∆∆

ט).12) הלכה ה פרק (למעלה בפרק 13)באצבע למעלה
זריקת  לעניין יאֿיב ובהלכות שחיטה, לעניין אֿב הלכות ה

הנשרפות 14)הדם. החטאות שהרי אותן, מפשיטין ואין
עורן. עם את 15)נשרפות והוציא "קרען פז: יומא משנה

במגיס",16)אימוריהן". "נתן במשנה שם שרת. כלי
משאר  טפי הנשרפות בחטאות כלי דבעינן דהא "נראה
ג) ו, (שם כדכתיב הרמה, לשון בהו דכתיב משום זבחים,

בכלי". והוי כל 17)והרים, "על יג) ב, (שם שנאמר

מלח". תקריב קרבו 18)קרבנך כרעיו, ראשו, בשרו, עורו,
יא). ד, (שם יב)19)ופרשו (שם, שנאמר לירושלים, חוץ

מחוץ  "אל ואמרו: למחנה", מחוץ אל הפר כל את "והוציא
מחנות  לשלוש חוץ אומר אתה מחנות, לשלוש חוץ למחנה,
(שם, העדה בפר אומר כשהוא אחת, מחנה אלא אינו או
נאמר  כבר שהרי לומר, צריך שאין למחנה מחוץ אל כא)
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שנייה, מחנה לו ליתן הראשון, הפר את שרף כאשר (שם)
את  "והוציא ד, ו, (שם בדשן למחנה מחוץ אומר כשהוא
כבר  שהרי לומר, צריך שאין למחנה"), מחוץ אל הדשן
מחנה  לו ליתן - ישרף הדשן שפך על יב) ד, (שם נאמר
מחנה  הבית, והר שכינה מחנה היא והעזרה שלישית".
שלישית. מחנה שהיא ישראל, מחנה וירושלים לווייה

מנתחן 20) ושם שלמות, כשהן העיר מן מוציאן כלומר,
(שם, שנאמר לפי העור הפשט בלא אבל העולה, כנתחי
כרעיו  ועל ראשו על בשרו כל ואת הפר עור "ואת יאֿיב)
וספרא  שם יומא נ. (זבחים ואמרו והוציא". ופרשו וקרבו
שלם, ישרפנו יכול שלם, שמוציאו "מלמד ב) הלכה שם,
חֿט) א, שם (בעולה להלן ונאמר וכרעיו ראשו כאן נאמר
(שנאמר  ניתוח ידי על עולה אצל להלן מה וכרעיו, ראשו
אי  ניתוח, ידי על כאן אף לנתחיה") אותה "ונתח ו א, שם
העולה) את "והפשיט שם נאמר (שהרי בהפשט להלן מה
כשם  - ופרשו וקרבו לומר תלמוד הפשט, נמי כאן אף

בעורו". בשרו כך בקרבו יב)21)שפרשו ד, (שם שנאמר
יישרף". הדשן שפך "על

.‚‰Ù¯OÏ ˙BÓB˜Ó ‰LÏL22CB˙a - „Á‡ : ¿»¿ƒ¿≈»∆»¿
‰¯ÊÚ‰23ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÔÈÙ¯BO B·e .24È¯eÓ‡Â , »¬»»¿ƒ¿≈«À¿»ƒ¿≈≈

eÏÒÙpL ÌÈl˜ ÌÈL„˜25ÏL ÌÈ¯ÈÚOe ÌÈ¯Ùe , »»ƒ«ƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒƒ∆
ÈÙÏ ÔÈa ÏeÒt Ì‰a Ú¯‡ Ì‡ ˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ«»«ƒ¿»ƒ≈«»∆¿≈ƒ¿≈

‰˜È¯Ê ¯Á‡Ï ÔÈa ‰˜È¯Ê26e‡ˆiL B‡ e‡ÓËpL ÔB‚k , ¿ƒ»≈¿««¿ƒ»¿∆ƒ¿¿∆»¿
˙‡ˆÏ ÔpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL „Ú ‰¯ÊÚÏ ıeÁ27ÔlL B‡ , »¬»»«∆…ƒƒ«¿«»»≈∆»
Ô‰lL ÔÈ¯eÓ‡‰ eÏ B‡ ¯Oa‰28. «»»»»≈ƒ∆»∆

תני 22) וכן אבוה בר רבה אמר נחמן רב אמר קד: בזבחים
מקומות  שלושה היינו הן" הדשנין בית "שלושה לוי
יותר, היו הדשן, שם להניח הדשנים בית אבל לשריפה,
הדשן  להרמת מקום בעזרה היה הנ"ל משלושה חוץ שהרי
ודישון  העוף מוראת נותנין היו ששם שריפה) מקום  (ולא
של  במזרחו והיה הדשן, בית ונקרא והמנורה, הפנימי מזבח

מזבח.23)כבש. של במזרחו והיה שם. זבחים
ממה 24) ועוד) כד. (פסחים זאת ולמדו קדשים קדשי פסולי

אהל  אל מדמה יובא אשר חטאת "וכל כג) ו, (שם שנאמר
"בקדש  ודרשו תישרף" באש תאכל לא בקדש לכפר מועד
ואימורי  קדשים קדשי לפסולי למדו ומכאן תשרף", באש
שרק  רש"י ופירש בעזרה, = בקדש שנשרפים קלים קדשים
בעזרה. נשרפים בעזרה, שאכילתם קדשים, קדשי פסולי
שריפתם  אף העיר, בכל שנאכלים קלים, קדשים פסולי אבל

העיר. הואיל 25)בכל קלים, קדשים של "אפילו כלומר,
בעזרה". פסוליהם שריפת אף בעזרה, הכשירין והקטרת

הזמן 26) שהגיע אף זריקה, אחר אפילו כי שם. זבחים
בעזרה. נשרפין - יצאו לא ועדיין הואיל לצאת,

זריקה.27) קודם ספק 28)כלומר, כל אין הנקטר, שבדבר
נפסלו  שוודאי שיצאו לאימורים הדין והוא פוסלת. שלינה

לצאת. סופם אין שהרי בעזרה, נשרפים וודאי

.„B·e .‰¯Èa BÓLe ,˙Èa‰ ¯‰a - ÈM‰ ÌB˜n‰Â¿«»«≈ƒ¿«««ƒ¿ƒ»
¯Á‡ ÏeÒt Ô‰a Ú¯‡ Ì‡ ˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ ÔÈÙ¯BO¿ƒ«»«ƒ¿»ƒ≈«»∆¿««

‰¯ÊÚ‰ ÔÓ Ô˙‡ˆ29ıeÁ - ÈLÈÏM‰ ÌB˜n‰Â . ≈»ƒ»¬»»¿«»«¿ƒƒ

ÔLc‰ ˙Èa ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÌÈÏLe¯ÈÏ30ÔÈÙ¯BO ÌLÂ . ƒ»«ƒ¿«ƒ¿»≈«∆∆¿»¿ƒ
.Ô˙ÂˆÓk ˙BÙ¯O Ô‰L ÔÓÊa ˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ«»«ƒ¿»ƒ¿«∆≈ƒ¿»¿ƒ¿»»

הבית 29) בהר היה הדשן ובית וכו' לוי "תני שם: בגמרא
פסול  בהן שאירע הנשרפים ושעירים פרים שורפין ששם
שיצאו". לאחר "ביציאתן, רש"י: ומפרש ביציאתן",

בזמן 30) הנשרפין ושעירים הנשרפים "פרים שם: במשנה
ממה  כן ולמדו הדשן". בבית נשרפים כמצוותן נשרפין שהן
מחוץ  אל הפר כל את "והוציא יב) ד, (ויקרא שנאמר

למחנה".

.‰ÏÎÂ .‰ÏÈl·e ¯Êa ‰¯Lk ÔÈÙ¯Op‰ Ïk ˙Ù¯Oe¿≈«»«ƒ¿»ƒ¿≈»¿»««¿»¿»
ÚÏ ıeÁ ÔÈÙ¯Op‰‰¯Ê31ÔÈ¯Lk ÌÈˆÚ‰ Ïk - «ƒ¿»ƒ»¬»»»»≈ƒ¿≈ƒ

‡··‚·e L˜a elÙ‡ ,Ô˙Ù¯OÏ32ÌÈˆÚ ÏÚ :¯Ó‡pL ; ƒ¿≈»»¬ƒ¿«ƒ¿»»∆∆¡««≈ƒ
‡ÈˆB‰Ï ?ÌÈˆÚ ¯Ó‡ ‰nÏÂ .ÌB˜Ó ÏkÓ L‡ - L‡a»≈≈ƒ»»¿»»∆¡«≈ƒ¿ƒ

ıÓ¯‰ ˙‡Â „Èq‰ ˙‡33. ∆«ƒ¿∆»∆∆

הכשרים 31) בעצים רק נשרפין בפנים, הנשרפים אבל
השדות".32)למערכה. בו 33)"זבל שיש חם "אפר

האש". מן שארית

.Âd˙B‡ ˜ÏBÓ ?˙ÈOÚ ‰˙È‰ „ˆÈk ÛBÚ‰ ˙‡hÁ««»≈«»¿»«¬≈≈»
B¯tˆa „¯BÈÂ ,e¯‡aL BÓk ˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c Ô¯˜a34 ¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ¿∆≈«¿¿≈¿ƒ»¿

ÔÈÓÈq‰ CzÁiL „Ú35ÏÈc·Ó BÈ‡Â ,Ô‰Ó „Á‡ ·¯ B‡ «∆«¿…«ƒ»ƒ…∆»≈∆¿≈«¿ƒ
Ûeb‰ ÔÓ L‡¯‰36‰˜BÏÂ ,ÏÒt - ÏÈc·‰ Ì‡Â .37; »…ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»«¿∆

.ÏÈc·È ‡ÏÂ Bt¯Ú ÏenÓ BL‡¯ ˙‡ ˜ÏÓe :¯Ó‡pL∆∆¡«»«∆…ƒ»¿¿…«¿ƒ
ÁaÊn‰ ¯È˜ ÏÚ dÓcÓ ‰fÓe38BÚˆÓ‡Ó ‰hÓÏ39, «∆ƒ»»«ƒ«ƒ¿≈«¿«»≈∆¿»
„BÒÈ‰ ÏÚ ÌÈvÓ˙Ó Ìc‰ È¯ÈLe40¯‡Lp‰Â :¯Ó‡pL . ¿»≈«»ƒ¿«ƒ««¿∆∆¡«¿«ƒ¿»

¯È˜ ÏÚ ‰È˙p‰L ÏÏkÓ ;ÁaÊn‰ „BÒÈ ÏÚ ‰ˆnÈ Ìca«»ƒ»≈«¿«ƒ¿≈«ƒ¿»∆«¿ƒ»«ƒ
.ÔBzÁz‰ ¯È˜ e‰ÊÂ ,„BÒÈ Ï‡ ÔÈvÓ˙Ó BlL ÔÈ¯ÈM‰L∆«¿»ƒ∆ƒ¿«ƒ∆¿¿∆ƒ««¿

א,34) (ויקרא וכו' ומלק" "הכהן וכו' בסכין ימלקנו "יכול
כהן". של בעצמו אלא מליקה תהיה שלא מלמד טו)

והוושט.35) "חטאת 36)הקנה במשנה: סד: בזבחים
מבדיל", ואינו ערפה ממול ראשה את מולק היה וכו' העוף

מהגוף. הראש יבדיל שלא שיש 37)והיינו, לאו כל כדין
מעשה. ט)38)בו ה, (ויקרא שנאמר שם. זבחים משנה

שאוחז  זו, והזאה המזבח". קיר על החטאת מדם "והיזה
המזבח. קיר על ומזה בכלי) ולא באצבע (ולא ובגוף בראש

הסקרא.39) מחוט למטה ומפרש 40)כלומר, במשנה, שם
בקיר  ודוחקו למזבח מליקתו בית ומקרב "שמקיף שם רש"י

ליסוד". ויורד מתמצה והדם

.Êda ÁaÊnÏ ÔÈ‡Â .·kÚÓ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ Ìc ÈevÓeƒ«««»¿«≈¿≈«ƒ¿≈«»
dÓ„ ‡l‡41‰p‰k È¯ÎÊÏ ÏÎ‡ ¯‡M‰Â ,42¯O·k ∆»»»¿«¿»∆¡»¿ƒ¿≈¿À»ƒ¿«

.‰Ó‰a‰ ˙‡hÁ«««¿≈»

ומיצוי 41) הזאה אלא בה נאמרו שלא משום שם, משנה
בלבד. לכל 42)הדם קרבנם "כל שנאמר ממה כן ולמדו

ולבניך, הוא לך קדשים קדש וגו' חטאתם ולכל מנחתם
לך" יהיה קדש אותו יאכל זכר כל תאכלנו, הקדשים בקדש
לזכרי  (שנאכלת העוף" חטאת לרבות חטאתם, "ולכל -

כהונה).
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.ÁÊÁB‡ ?‰˜ÈÏÓ ˙ÚLa ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ÊÁB‡ „ˆÈk≈«≈««»ƒ¿«¿ƒ»≈
ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈzL ÔÈa ‰ÈÏ‚¯ ÈzL43ÔÈa ‰Èt‚‡ ÈzLe , ¿≈«¿∆»≈¿≈∆¿¿»¿≈¬«∆»≈

ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈzL44ÈzL ·Á¯ Ï‡ d¯‡eˆ Á˙BÓe , ¿≈∆¿¿»≈««»»∆…«¿≈
˜ÏBÓe ÂÈ˙BÚaˆ‡45Lc˜naL ˙BL˜ ˙B„B·ÚÓ BÊÂ .46. ∆¿¿»≈¿≈¬»∆«ƒ¿»

.‰¯Lk - ÌB˜Ó ÏÎa ÊÁ‡Â ‰pL Ì‡Â¿ƒƒ»¿»«¿»»¿≈»

כלומר,43) מולק. ימין ביד שהרי השמאלית", יד "של
(רש"י  לקמיצה" (=זרת) קטנה אצבע בין רגליה שני "מכניס

האצבעות 44)שם). בשתי מכניס הכנפיים שתי כלומר,
לאצבע". אמה "בין דהיינו שמאלית, יד אותה של האחרות

הכף 45) על בפנים שיהיה לא ידו גב על "העוף כלומר,
ומולק  אצבעות שתי רוחב כשיעור הבהן על צווארו ומושך

העורף". קשות 46)ממול עבודות הן וחפינה קמיצה גם
במקדש.

.Ë„·Ï·e ,d˙˜ÈÏÓÏ ¯Lk ÁaÊn‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»ƒ«ƒ¿≈«»≈ƒ¿ƒ»»ƒ¿«
ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡Ó ‰hÓÏ dÓ„ ‰fiL47ÏÎa ‰f‰ Ì‡Â . ∆«∆»»¿«»≈∆¿««ƒ¿≈«¿ƒƒ»¿»

.LÙp‰ ÌcÓ ËÚÓ ‰hÓÏ ÔziL ‡e‰Â .‰¯Lk - ÌB˜Ó»¿≈»¿∆ƒ≈¿«»¿«ƒ««∆∆

היה 47) זה אלא כשרה הייתה מקום "ובכל סג. שם במשנה
מקומה".

.È˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c Ô¯˜ ‰˙È‰ ÌÈ¯·„ ‰LÏL¿»¿»ƒ»¿»∆∆¿ƒ«¬»ƒ
‰ÏÚÓÏ ˙LnLÓ48‰hÓÏ ‰LÏLe ,49:‰hÓlÓ . ¿«∆∆¿«¿»¿»¿«»ƒ¿«»

˙BÁn‰ ˙Lb‰Â ,ÛBÚ‰ ˙‡hÁ50ÏL Ìc‰ È¯ÈLe , ««»¿«»««¿»¿»≈«»∆
˙BÏBÚ51˙BÏÎ‡p‰ ˙B‡hÁÂ52ÌÈÓÏLe ˙BÓL‡Â53 ¿«»«∆¡»«¬»¿»ƒ

ÌÈn‰ Ceq :‰ÏÚÓ ÏL ‰LÏM‰Â .‰ÈÏÚ ÔÈÎÙBML∆¿ƒ»∆»¿«¿»∆«¿»ƒ««ƒ
‚Áa ÔÈÎqnL54ÌÈÎÒ ÏL ÔÈi‰ CeqÂ ,55˙ÏBÚÂ , ∆¿«¿ƒ∆»¿ƒ««ƒ∆¿»ƒ¿«

ÛBÚ‰56‰a¯ ‡È‰L ÔÓÊa57˙ÈÓB¯c Ô¯˜ ÔÈ‡ Ì‡Â , »ƒ¿«∆ƒ«»¿ƒ≈∆∆¿ƒ
˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c Ô¯˜Ï ÔÈÙ - d˙B‡ ‰ÏÈÎÓ ˙ÈÁ¯ÊÓƒ¿»ƒ¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ

ÌL d˙B‡ ÔÈOBÚÂ58. ¿ƒ»»

מזבח.48) של שבאמצעו הסקרא מחוט 49)מחוט
אל 50)הסקרא. הגשה והיינו "וההגשות", במשנה: שם
בשעיר 51)המזבח. שנאמר ממה כן למדו נא. בזבחים

יסוד  "תן - העולה" מזבח יסוד "אל כה) ד, (שם נשיא
העולה  מזבח על הקרבים שכל היינו עולה" של למזבח

ליסוד. שיריים שפיכת הנשרפות 52)טעונים חטאות אבל

המערבי. היסוד על דמן על 53)שופך הנקרבים אלו, וכל
שכשם  הנשרפות, מהחטאות נלמדו החיצון, המזבח
שבו  מפני המערבי, היסוד על היא שלהן השיריים ששפיכת
על  הנקרבים כן כמו ההיכל, מן בצאתו תחילה פוגע הוא
תחילה, פוגע הוא שבו היסוד על נשפכים החיצון המזבח
שהוא  הכבש מן בירידתו בו הפוגע הדרומי היסוד והוא
אחת  אמה אלא תפס לא שבדרום שהיסוד ולפי בדרום,

דרומית. מערבית קרן זה הרי - הסוכות,54)בלבד חג
המזבח". גבי על המים את מנסכין החג ימי שבעת ש"כל

השנה,55) כל של נסכים אבל [=הסוכות], חג של הם אף
כמין  נקבים שני היו דרומית מערבית "בקרן כי למטה קרבו

שיתין". הנקראים והם דקין חוטמין מקום 56)שני שעיקר
מזרחית. דרומית בקרן הוא הרבה 57)מליקתן שיש

בעולות. העסוקין קרן, באותה זה 58)כהנים שקרן משום

שתי  מיתר ונוצה) מוראה זורק (ששם הדשן לבית קרוב יותר
הקרנות.

.‡ÈÔÈÓÈ C¯c ÔÈÏBÚ - ÁaÊnÏ ÔÈÏBÚ‰ Ïk59ÔÈÙÈwÓe , »»ƒ«ƒ¿≈«ƒ∆∆»ƒ«ƒƒ
Ï‡ÓO C¯c ÔÈ„¯BÈÂ60‰ÏBÚ‰ ÔÓ ıeÁ ;61„Á‡Ï ¿¿ƒ∆∆¿…ƒ»∆¿∆»
el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓ62‰ÏÚÓlL63BÊ Ô¯˜a64Ô‰L , ƒ¿»¿»ƒ≈∆¿«¿»¿∆∆∆≈

ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈOBÚÂ ,Ô¯wÏ Ï‡ÓO‰ ÏÚ ÔÈÙÂ ÔÈÏBÚƒ¿ƒ¿ƒ««¿…«∆∆¿ƒ¿«¿»
·˜ÚÏ ÔÈ¯ÊBÁÂ65È„k ?Ï‡ÓOÏ ÔÈÙ ‰Ó ÈtÓe . ¿¿ƒ∆»≈ƒ¿≈»ƒ¿ƒƒ¿…¿≈

ÔÈÙ Ì‡L ;‰lÁz ˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓ Ô¯˜a eÚbÙiL∆ƒ¿¿¿∆∆«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ»∆ƒƒ¿ƒ
Ô¯˜Ï eÚÈbiL „Ú ÁaÊn‰ Ïk ˙‡ ÔÈÙÈwÓe ÔÈÓÈ ÏÚ«»ƒ«ƒƒ∆»«ƒ¿≈««∆«ƒ¿∆∆

ÔÈi‰Â ÌÈn‰ ÔMÚ˙È ‡nL ,˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c66B‡ ¿ƒ«¬»ƒ∆»ƒ¿«≈««ƒ¿««ƒ
ÁaÊn‰ ÔLÚa ÛBÚ‰ ˙eÓÈ ‡nL67. ∆»»»«¬««ƒ¿≈«

דרומית,59) מזרחית לקרן פונים ומשם לכבש עולין כלומר,
פונה  שאתה פנות "כל סב: שם וראה כבש, של ימין בצד

למזבח". ימין דרך אלא יהו כבש.60)לא של
אבל 62)למזבח.61) הדם. ושיירי והיין המים ניסוך

עולה  אינו הסקרא, מחוט למטה שמקומם הדברים בשלושה
הרצפה. על עומד אלא מקיף, ואינו מחוט 63)למזבח

מערבית.64)הסקרא. שעלו,65)דרומית מהצד כלומר,
לימין. פנייתם יוחנן 66)ונמצאת רבי "אמר סד. שם

ויפסיד  סובבו בשעת המזבח בעשן יתעשנו שמא נסכים
מעושן  ויין ונסכיהם". לכם יהיו תמימים צריכים ואנו ריחו
שהם  מעושנים למים הדין שהוא ומיכן למזבח פסול

העוף 67)פסולים. "ועולת יוחנן רבי דברי המשך שם
לא  הגדול הכבש של במערבו [שהרי בעשן". תמות שמא
לראש  לעלות והוצרכו הסובב אל בו לרדת קטן כבש היה

ממש. המזבח

.·È˙‡ ÛÈwÓ ‡e‰Lk ,ÔÈÈ B‡ ÌÈÓ CqÓ‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«¿«≈«ƒ«ƒ¿∆«ƒ∆
ÌeÏk B„Èa ‰È‰È ‡Ï ÁaÊn‰68Ô¯wÓ ÛÈwÓe ÏÈÁ˙Óe . «ƒ¿≈«…ƒ¿∆¿»¿«¿ƒ«ƒƒ∆∆

˙ÈBÙˆÏ ,˙ÈBÙˆ ˙ÈÁ¯ÊÓÏ ˙ÈÁ¯ÊÓ ˙ÈÓB¯c¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
.ÌeÏk B„Èa ‰È‰È ‡ÏÂ ,˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓÏ ,˙È·¯ÚÓ«¬»ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ¿…ƒ¿∆¿»¿
ÔÈi‰ B‡ ÌÈn‰ ÔÈ˙B ˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓÏ ÚÈbnLÎe¿∆«ƒ«¿«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ««ƒ««ƒ
ÏÚ ‰BÙe ‰ÏBÚ - ÛÈw‰ ‡Ï Ì‡Â .CqÓe B„Èa¿»¿«≈¿ƒ…ƒƒ∆∆«

.„¯BÈÂ BzÎ‡ÏÓ ‰OBÚÂ ,BÏ‡ÓO¿…¿∆¿«¿¿≈

הוא 68) מהיכן המזבח את להקיף לו "בא לג: בתמיד משנה
צפונית  צפונית, מזרחית מזרחית, דרומית מקרן מתחיל
ומפרש  לנסך", יין לו נתנו דרומית, מערבית מערבית,
דווקא  זו משנה כי סד. בזבחים רש"י פירש וכן שם הרא"ש
דרומית  לקרן לשמאל פונה הדיוט כהן אבל גדול, בכהן
המשנה: בפירוש כתב רבינו אבל למעלה. כמבואר מערבית,
את  המקיף כל אלא גדול, לכהן מיוחדת אינה זו "הקפה
שהכל  באופן שם. המאירי כתב וכן מקיף", הוא כך המזבח
עולה  בידו, הנסכים עם לעלות רצה הכהן: של ברצונו תלוי
וכשבא  לימין עולה הנסכים בלי לעלות רצה שמאל, דרך

הנסכים. בידו נותנים דרומית מערבית לקרן

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
חטאת.1) מדם עליו שניתן בגד דין בו יבואר

.‡ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯‡MÓ ‰Ó‰a‰ ˙‡hÁa ¯ÓÁ2, …∆¿«««¿≈»ƒ¿»»¿≈»»ƒ
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‰Ó‰a‰ ˙‡hÁ ÌcL3ÈÏk‰ ÔÓ ÊzpL4Ba ÏawL ∆««««¿≈»∆ƒ«ƒ«¿ƒ∆ƒ≈
Ìc‰5‰Èf‰ Ì„˜6Òeak ÔeÚË - „‚a‰ ÏÚ7ÌÈÓa8 «»…∆«»»««∆∆»ƒ¿«ƒ

‰¯ÊÚa9¯L‡ „‚a‰ ÏÚ dÓcÓ ‰fÈ ¯L‡Â :¯Ó‡pL ; »¬»»∆∆¡««¬∆ƒ∆ƒ»»««∆∆¬∆
L„˜ ÌB˜Óa ÒaÎz ‰ÈÏÚ ‰fÈ10. ƒ∆»∆»¿«≈¿»»

צג:2) בזבחים המשנה  העוף,3)לשון חטאת דם  ולא
ב. הלכה להלן שניתז 4)ראה לא אבל במשנה. צג. שם

ו. הלכה להלן ראה המזבח, מקרן או הצוואר ולא 5)מן
הכלי  מן וניתז בכלי ואספו הרצפה, על הצוואר מן שנשפך

ו. הלכה להלן וראה שם), הדם 6)(משנה לא אבל
ז. הלכה להלן ראה ההזיה, לאחר במשנה.7)שנשאר שם

שהכיבוס 8) מפורש לא בגמרא והנה, י. הלכה להלן ראה
סממנים). שבעה עליו שמעבירים אמרו צה. (ושם במים
למריקה  כיבוס שבין מההיקש כן למד רבינו כי ויתכן
זה  מהיקש שלמדו ז, הלכה ו פרק צו בספרא (ראה ושטיפה
להלן  רבינו הביאו קדוש, במקום ושטיפה מריקה לענין
נחושת  בכלי "ואם כא) ו, (ויקרא נאמר ושם יא), הלכה
הוא  בגד של כיבוס כן כמו במים", ושוטף ומורק בושלה
להכשיר  אין בכיבוס גם אם בדבר ספק שיש אלא במים.
לגבי  יב הלכה להלן ראה מזוג, ולא יין ולא דוקא, מים אלא

ושטיפה. במשנה.9)מריקה צד: בעזרה.10)שם והיינו

.·C¯‰ ¯BÚ‰ „Á‡Â „‚a‰ „Á‡11˜O‰ „Á‡Â12 ∆»«∆∆¿∆»»»«¿∆»««
ıÚk ‡e‰ È¯‰ - ‰Lw‰ ¯BÚ‰ Ï·‡ .Òeak ÔÈeÚË13, ¿ƒƒ¬»»«»∆¬≈»≈

ÂÈÏÚÓ Ìc‰ „¯B‚Â14B‡ ˙ÏÎ‡p‰ ˙‡hÁ Ìc „Á‡Â . ¿≈«»≈»»¿∆»««»«∆¡∆∆
˙Ù¯Op‰ ˙‡hÁ Ì„15;ÛBÚ‰ ˙‡hÁ Ì„ ‡Ï Ï·‡ , ««»«ƒ¿∆∆¬»…«««»

˙‡hÁ‰ ËÁMz :¯Ó‡pL16,¯a„Ó ·e˙k‰ ˙ËÁLa - ∆∆¡«ƒ»≈««»¿ƒ¿∆∆«»¿«≈
˙˜ÏÓa ‡Ï17. …¿ƒ¿∆∆

העור 11) ואחד השק ואחד הבגד "אחד במשנה: צג: שם
אין  (שם) "בגד ברייתא: הביאו שם ובגמרא כיבוס". טעונין
יזה  אשר ת"ל משהופשט, עור לרבות מנין בגד, אלא לי
הלכה  להלן וראה יהודה", ר' דברי וכו' (שם) תכבס עליה
ההפשט. לפני ולא כיבוס, טעון שהופשט אחר דווקא כי ה,

של 12) מנוצה הוא ו"שק" מפשתים, או מצמר הוא "בגד"
שם). רש"י (ראה ניתז 13)עזים אם כי ד הלכה להלן ראה

ראויין  שאינן לפי כיבוס טעון אינו מתכת כלי או עץ כלי על
בלבד. גורדן אלא רבנן 14)לכיבוס, בין פלוגתא צד. שם

(=מגרדים) שמגררים או העור, את מכבסים אם ואחרים
רך, עור אבל קשה. בעור חלוקתם מעמיד ורבא אותו.
העור  כי כרבנן פוסק ורבינו הכל. לדברי אותו מכבסים

כיבוס. בר אינו חטאת 15)הקשה "דם צב. שם משנה
הכתוב  שאין אע"פ כיבוס, טעון זה הרי הבגד על שניתז
קדוש  במקום יט) ו, (שם שנאמר בנאכלות, אלא מדבר
טעונות  (=הנשרפות) הפנימיות ואחד הנאכלות אחר תאכל,
לכל  אחת תורה החטאת, תורת יח) (שם, שנאמר כיבוס,
.(2 495 (עמ' פ"י זבחים תוספתא גם וראה החטאות,

הבגד 16) על מדמה יזה "ואשר כ) (שם, נאמר לו וסמוך
קדוש". במקום תכבס עליה יזה צב.17)אשר זבחים

קפרא. בר בשם לקיש ריש כדברי

.‚Òeak ÔeÚË dÓc ÔÈ‡ - ‰ÏÒÙpL ˙‡hÁ18ÔÈa , «»∆ƒ¿¿»≈»»»ƒ≈
¯Lk‰ ˙ÚL dÏ ‰˙È‰L19˙ÚL dÏ ‰˙È‰ ‡lL ÔÈa ∆»¿»»¿««∆≈∆…»¿»»¿«

,‰lL ?¯Lk‰ ˙ÚL dÏ ‰˙È‰L ‡È‰ BÊ È‡ .¯Lk‰«∆≈ƒ∆»¿»»¿««∆∆»»
‰¯ÊÚÏ ıeÁ ˙‡ˆiLÂ ,˙‡ÓËpLÂ20‡lL ‡È‰ BÊ È‡Â . ¿∆ƒ¿»¿∆»»»¬»»¿≈ƒ∆…

‰ËÈÁLa ‰ÏÒÙpL ?¯Lk‰ ˙ÚL dÏ ‰˙È‰21B‡ »¿»»¿««∆∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
Ìc‰ ˙˜È¯Êa22. ƒ¿ƒ««»

כשרה,18) מדם (שם) "מדמה צג. שם ובברייתא שם, משנה
פסולה". מדם (שם 19)ולא ובברייתא שם, משנה סתם

הכושר  שעת לה היתה אומר עקיבא ר' בזה: נחלקו צג.)
הכושר  שעת לה היתה לא כיבוס. טעון דמה ונפסלה,
זה  אחד אומר, שמעון ר' כיבוס. טעון דמה אין ונפסלה,
שמעון, דר' טעמיה מאי כיבוס. טעון דמה אין זה ואחד
אותה), יאכל בכהנים זכר (=כל אותה כב) (שם, כתיב
הכושר  שעת לה דהיתה להיכא חד מדמה, כ) (שם, וכתיב
שמעון, כר' רבינו ופסק הכושר)". שעת לה היתה ללא (וחד
פי"א  שם טוב' יום ב'תוספות וראה שם. משנה וכסתם
להלן  שכתב ממה כאן, רבינו דברי על שתמה מה ז משנה

יד. היו 20)הלכה והזריקה השחיטה אבל במשנה. שם
הכושר. שעת לה היתה שנפסלה לפני כן, ואם כדין.

למקומה",21) וחוץ לזמנה חוץ "שנשחטה שם במשנה ראה
דמה  יזרקו או אותה שיאכלו שחיטה בשעת חשב כלומר,
שלא  נשחט אם כן וכמו למקום, מחוץ או לזמן מחוץ
פסולה  – השם שינוי במחשבת שנעשתה החטאת כי לשמו,
א). הלכה המוקדשין פסולי מהלכות פט"ו (להלן

שם 22) וראה במשנה, שם דמה. וזרקו פסולין שקיבלו כגון
הכשרה, דם אף שהרי דמה", "וזרקו גרס שלא ברש"י
להלן  (ראה כיבוס טעון הבגד אין זריקה, לאחר דמה שניתז

ז) את הלכה וזרקו פסולין ושקיבלו ד"ה בתוס' ראה אבל ,
הוא, דחוי דדם לומר בפסולין איצטריך כי שכתבו דמה,
הכשר  ויחזור תימא ולא לזריקה, כשר במזרק הנותר ואין

ויזרוק.

.„„·Ïa Ìc‰ ÌB˜Ó ‡l‡ Òeak ÔeÚË ÔÈ‡23‡e‰Â . ≈»ƒ∆»¿«»ƒ¿«¿
ÈÏk ÏÚ ‰È‰iL24‰‡ÓË Ïa˜Ï Èe‡¯L25Èe‡¯Â ∆ƒ¿∆«¿ƒ∆»¿«≈À¿»¿»

ÒeaÎÏ26ıÚ ÈÏk ÏÚ Êz Ì‡ Ï·‡ ;27˙ÎzÓ ÈÏk B‡ ¿ƒ¬»ƒƒ««¿ƒ≈¿ƒ«∆∆
‡l‡ ,ÒeaÎÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Òeak ÔeÚË BÈ‡ -≈»ƒ¿ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒ∆»

„·Ïa Ô„¯B‚28. ¿»ƒ¿«

על 23) ניתז "יכול צד.) (שם ובגמרא במשנה, צג: שם
(שם, לומר תלמוד כיבוס, טעון הבגד כל יהא בגד, מקצת
בלבד". דם מקום אלא לך אמרתי לא יזה, אשר כ)

וכר'24) כלי, כל על גם אלא הבגד, על דוקא לאו כלומר,
טומאה. שמקבל דבר כל מ"בגד" שמרבה (שם) יהודה

ודבר 25) הדם, מקום אלא כיבוס טעון "אינו במשנה: שם
סתמא  אמרו: צד.) (שם ובגמרא טומאה". לקבל ראוי שהוא
הראוי  בגד "מה - בברייתא, צג: שם (האומר יהודה כרבי

טומאה"). לקבל הראוי כל אף טומאה, שם 26)לקבל
ב.27)במשנה. הלכה למעלה (שם 28)ראה בגמרא

ומפרש  הוא". גרירה דבר כלי, למעוטי לכיבוס "ראוי צד.)
לא  שם, בברייתא וכן גוררו. אלא אותו מכבסין שאין רש"י
שמגררו  מודים הכל כלי, לענין אבל עור. לענין אלא נחלקו

לה  [וראה בליעת (=מגרדו). שרק רבינו, שפסק ט) (הלכה לן
הוצרכו  למה כן, ואם הנגיעה. ולא כיבוס, מחייבת הדם
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הדם  אין הרי לכיבוס, ראויים שאינם מפני מתכת כלי למעט
עיון]. וצריך בהם, נבלע

.‰BÈ‡L ÈÙÏ ,Òeak ÔeÚË BÈ‡ - ‚c‰ ¯BÚ ÏÚ Êzƒ«««»≈»ƒ¿ƒ∆≈
‰‡ÓË Ïa˜Ï Èe‡¯29:‰Ó‰a‰ ¯BÚ ÏÚ Êz Ì‡ Ï·‡ . »¿«≈À¿»¬»ƒƒ«««¿≈»

Òeak ÔeÚË BÈ‡ - ËLÙ‰ ‡lL „Ú30ËLÙ‰L ¯Á‡ , «∆…À¿«≈»ƒ««∆À¿«
Òeak ÔeÚË -31‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ; »ƒ∆««ƒ∆≈¿«≈À¿»

„aÚ˙iL ¯Á‡Ï ‰‡ÓË Ïa˜Ï Èe‡¯ ‡e‰ È¯‰ ,‰zÚ32. «»¬≈»¿«≈À¿»¿««∆ƒ¿«≈

למעלה 29) וראה במשנה, צג: (שם שאמרו ממה נלמד
לקבל  שראוי דבר אלא כיבוס טעון אינו כי ד) הלכה
רבינו  (ובדברי יג משנה כלים ממסכת פי"ז וראה טומאה,
אינו  שבים כל כי גֿד), הלכות כלים מהלכות פ"א להלן
א, משנה כלים ממסכת בפ"י גם וראה טומאה. מקבל
משום  א, הלכה מת טומאת מהלכות בפכ"א רבינו ובדברי
למדו  השמועה מפי עור", או בגד "או לב) יא, (שם שנאמר
הגדל  מין בגד "מה י) הלכה ו פרשה שמיני פ' (בספרא
שם). כלים בהלכות (רבינו בארץ" הגדל מין עור אף בארץ,
עור  כי ד, הלכה שם כלים בהלכות רבינו שכתב מה ולפי
דם  עליו ניתז אם העוף עור גם טומאה, מקבל אינו העוף

כיבוס. טעון אינו – במשנה 30)החטאת שם זבחים
(שם) שנאמר ממה הטעם, אמרו שם ובגמרא הכל. לדברי
לקבל  הראוי כל אף טומאה, לקבל הראוי בגד מה "בגד",
מקבל  ואינו לכלי ראוי אינו הופשט, שלא עד ועור טומאה.

יהודה.31)טומאה. רבי כדעת במשנת הוא 32)שם כן
שם  ובזבחים אמרו, לא ד"ה שם בתוספות ועיין מט: בשבת
וראה  נכון, אל מיושב הכל רבינו, ולדברי מנין. ד"ה

בלחםֿמשנה.

.Â„‚a‰ ÏÚ ¯‡ev‰ ÔÓ Êz33ÁaÊn‰ Ô¯˜ ÏÚÓ B‡34, ƒ«ƒ««»««∆∆≈«∆∆«ƒ¿≈«
‰tˆ¯‰ ÏÚ Ìc‰ CtLpL B‡BÙÒ‡Â35ÏÚ epnÓ ÊzÂ ∆ƒ¿««»«»ƒ¿»«¬»¿ƒ«ƒ∆«

dÓcÓ ‰fÈ ¯L‡Â :¯Ó‡pL ;Òeak ÔeÚË BÈ‡ - „‚a‰«∆∆≈»ƒ∆∆¡««¬∆ƒ∆ƒ»»
Èe‡¯Â ,˙¯L ÈÏÎa Ïa˜˙pL Ì„a ‡l‡ Èz¯Ó‡ ‡Ï -…»«¿ƒ∆»¿»∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»≈¿»

‰Èf‰Ï36‰Èf‰ È„k Ba LÈÂ ,37. ¿«»»¿≈¿≈«»»

טעון 33) אינו הבגד, על הצואר מן "ניתז במשנה: צג. שם
טעון 34)כיבוס". אינו היסוד, ומן הקרן "מן במשנה: שם
אינו 35)כיבוס". ואספו, הרצפה על "נשפך המשנה: שם

אינו  הרצפה, על הצוואר מן לו שנשפך שכיון כיבוס", טעון
שרת  בכלי אחרֿכך שיאספוהו אףֿעלֿפי להזאה, שוב ראוי
אם  אבל כה). הלכה המוקדשין פסולי מהלכות פ"א (להלן
הרצפה  על הכלי מן נשפך ואחרֿכך בכלי, הצואר מן קיבל
המוקדשין  פסולי בהלכות (להלן לזריקה ראוי שהדם ואספו,
מפורש  וכן כיבוס. הבגד טעון הבגד, על ניתז אם שם)
שם  וברש"י צב: בזבחים ועיין ה, הלכה פ"ו צו פ' בספרא

אוספו. אי אלא 36)ד"ה כיבוס טעון "אין במשנה: שם
ניתז  "יכול שם: ובברייתא להזאה", וראוי בכלי שנתקבל דם
אשר  תלמודֿלומר כיבוס, טעון יהא הבגד על הצוואר מן
– בכלי (=שנתקבל להזאה בראוי אלא לך אמרתי לא יזה,
הנ"ל  מהפסוק מתמעט הקרן מן ניתז ואף שם)". רש"י

שם). (ברייתא הוזה שכבר לזה פרט יזה", אבל 37)"אשר
לפי  צג:), (שם כיבוס טעון אינו הזייה, כדי בו אין אם
ט. הלכה ופ"ה ח, הלכה פ"ד למעלה ראה להזאה. שפסול

.Ê˙Bzn‰ Úa¯‡ Ô˙38ÏÚ ÒBk‰ ÔÓ Êz Ck ¯Á‡Â »««¿«««»¿««»ƒ«ƒ««
Èt ÏÚ Û‡ ,Òeak ÔeÚË BÈ‡ - Ìc‰ È¯ÈMÓ „‚a‰«∆∆ƒ¿»≈«»≈»ƒ««ƒ

„BÒÈ‰ ÏÚ ÌÈ¯ÈM‰ ˜¯Ê ‡Ï ÔÈ„ÚL39˙B‡hÁa ÔÎÂ . ∆¬«ƒ…»««¿»ƒ««¿¿≈¿«»
˙BÙ¯Op‰40. «ƒ¿»

דמן 38) הנאכלות, "החטאות כי ז, הלכה פ"ה למעלה ראה
החיצון". המזבח קרנות ארבע על מתנות ארבע טעון

כיבוס",39) טעון אינו היסוד, ומן הקרן "מן במשנה: שם
מן  ממש. הקרן מן הקרן, "מן אמרו לט.) (שם ובגמרא
לישפך  הראויין הדם (=שיירי ליסוד הראוי מן היסוד,
אמרו  צג. שם ובברייתא במשנה, שם רש"י ראה ליסוד)",
תלמודֿ כיבוס, טעון יהא היסוד ומן הקרן מן ניתז "יכול

הוזה". שכבר לזה פרט יזה, אשר שנתן 40)לומר לאחר
אין  יבֿיג, הלכות פ"ה למעלה ראה להן, הראויות המתנות
כר' ולא עליו, ניתז אשר לבגד כיבוס מצריך הנשאר הדם
טעונים  הפנימיים הדם שיירי כי לט.) (שם שסובר נחמיה

ולחםֿמשנה. כסףֿמשנה וראה כיבוס,

.ÁBÚaˆ‡Ó Êz41BÈ‡ - B„iÓ ‰Èf‰ ˙‡ˆiL ¯Á‡ ƒ«≈∆¿»««∆»»«»»ƒ»≈
Òeak ÔeÚË42ÔÈÏeÒt Úaˆ‡aL Ìc‰ È¯ÈML ; »ƒ∆¿»≈«»∆»∆¿«¿ƒ

‰Èf‰Ï43. ¿«»»

קרבן 41) הקרבנות בכל ש"אין ה"ט, פ"ה למעלה ראה
בה  שנאמר בלבד, חטאת אלא באצבעו דם הזיית שטעון

בדם". אצבעו נתן,42)וטבל אם אפילו והיינו צג: שם
להזאה, ראוי שבמזרק שהדם בלבד אחת מתנה אלא נתן לא
ראה  כיבוס, טעון אינו באצבע הנשאר הדם - כיבוס, וטעון

"וצריך 43)להלן. ח: הלכה פ"ה למעלה וראה שם.
הקרן  על הנתינה וכשגומר וקרן, קרן כל על אצבעו לטבול
שניה, פעם טובל ואחרֿכך המזרק, בשפת אצבעו מקנח
אחרת". קרן על מהם ליתן פסולין שבאצבעו הדם ששיירי

.ËÔeÚË ÈM‰ „‚a‰ ÔÈ‡ - ÈL „‚·Ï „‚a‰ ÔÓ Êzƒ«ƒ«∆∆¿∆∆≈ƒ≈«∆∆«≈ƒ»
Òeak44Òeak ÔeÚË BÈ‡ - ‡ÓË „‚a ÏÚ Êz .45Êz . ƒƒ««∆∆»≈≈»ƒƒ«

ÔÈlÁ Ìc ˙‡hÁ‰ Ìc ÏÚ ÊzÂ ,„‚a‰ ÏÚ ˙‡hÁ‰ Ìc«««»««∆∆¿ƒ«««««»«Àƒ
Òeak ÔeÚË -46B‡) ,‰lÁz ÔÈlÁ‰ Ìc Êz Ì‡ Ï·‡ . »ƒ¬»ƒƒ«««Àƒ¿ƒ»

ÔeÚË BÈ‡ - ˙‡hÁ‰ Ìc ÂÈÏÚ ÊzÂ ,(‰ÏBÚ Ì„ elÙ‡¬ƒ«»¿ƒ«»»«««»≈»
Ba ÚÏ· ‡Ï È¯‰L ,Òeak47. ƒ∆¬≈…ƒ¿«

מהו,44) לבגד מבגד ניתז מרבי, לוי מיניה "בעי צב: שם
לכיבוס, שנזקק (=שכיון לכיבוס ליה אידחי קמא מבגד
כיבוס), טעון ואינו להזאה ראוי ואינו ממזבח, הוא נדחה
רש"י  – שאלת (=יפה שאלה זו ליה, אמר לא. דילמא או
(ואע"פ  וכשר אוספו אי ממהֿנפשך, כיבוס טעון שם),
כיבסו, שלא זמן כל דם מתורת בטל אינו לכיבוס, שנזקק
למעלה  וראה רש"י, – הרצפה על הכלי מן כנשפך הוא והרי
(כגירסת  לומר תמצי ואם כיבוס) (וטעון כשר הא ו) הלכה
שהוזקק  (משום פסול הראשון מן אוספו שגם שם) רש"י
עקיבא  כר' אנא רש"י) – דם מתורת ליה בטיל לכיבוס
טעון  דמה ונפסלה, הכושר שעת לו היתה דאמר סביראֿלי
שעת  לו והיתה נתקבל בכלי מתחילתו הרי (והאי כיבוס
שם)". רש"י – ראשון בגד על בנפילתו נפסל ואח"כ הכושר
ואם  שבגמרא, לומר" תמצי כ"אם תמיד פוסק רבינו והרי
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כר' (ולא כתנאֿקמא פסק והרי ופסול, הוא נדחה זה דם כן
טעונה  אינה הכושר, שעת לה היתה אם שאפילו עקיבא),
טעון  שאינו כאן פסק לפיכך ג), הלכה (למעלה כיבוס
הבגד, שעל זה שדם [ואףֿעלֿפי בכסףֿמשנה. ועיין כיבוס.
אומרים  שיש ואע"פ כנ"ל, מהזאה, נדחה כיבוס, שטעון
אינו  כאחד), באין והתזתו (שטומאתו טמא בגד על שניתז
דם  של דין כל על לערער אין להלן), (ראה כיבוס טעון
שטעון  כיון ולומר: כיבוס, שטעון בגד על שניתז חטאת
ולמה  כאחד, באין והזאתו ופסולו מהזאה, הוא נדחה כיבוס,
שוב  כיבוס, צריך שאינו להלכה נפסוק שאם – כיבוס? צריך

חלילה]. וחוזר מהזאה, כלל נפסל "בעא 45)אינו צג. שם
וכו', מהו טמא בגד על ניתז חסדא, מרב חמא בר רמי מיניה
הני  כיבוס. טעון דמה אין ונפסלה הכושר שעת לה היתה
שנא. לא דילמא או לא. אחת בבת אבל זה, אחר בזה מילי
טומאה  בדנין וכו' ורבנן אליעזר דרבי פלוגתא ליה, אמר
חטאת  מי (כגון קמיפלגי" שעה שבאותה מטומאה קדומה
נדה  על להזאה להשוותם אפשר אם הזאתן, לפני שנטמאו
אליעזר  שרבי (רש"י), כאחד באין וההזאה המים שטומאת
בגד  על חטאת דם וניתז דנין. אין סברי ורבנן דנין, סבר
שלרבי  ורבנן, אליעזר ר' בפלוגתת תלויה כך גם טמא,
כטומאה  נפילה שבשעת שטומאה כיבוס, טעון אין אליעזר
ר"י  הגיה זה ולפי אהדדי). דמו לא ולרבנן נפילה, שלפני
על  "ניתז רבינו בדברי בכסףֿמשנה) דבריו (הובאו קורקוס
אליעזר. רבי כדעת ולא רבנן וכדעת כיבוס", טעון טמא בגד
מחייבת  בבגד שהבליעה בסמוך להלן רבינו שפסק מה ולפי
באה  טמא בגד על שבניתז נמצא הנגיעה, ולא הכיבוס את
נגיעה, משעת באה היא שהרי הכיבוס, חיוב לפני הטומאה
(חק  רבנן לדברי אפילו הכל, לדברי כיבוס צריך אינו ולכן

חטאת 46)נתן). דם לי פשיטא רבא, "אמר צח: צח. שם
וחזר  הבגד על תחילה חטאת דם (=נפל למעלה עולה ודם
(דהא  כיבוס טעון רש"י) – כתם אותו על עולה דם וניתז
העתיק  ורבינו רש"י)". – בו ובלוע בבגד נוגע חטאת דם
לדם  עולה דם בין הבדל אין זה שבענין לפי חולין" "דם
הקרבנות, יתר כל על חטאת שבדם החומר זהו שהרי חולין,

א). הלכה (למעלה כיבוס טעון דמה "בעי 47)שרק שם:
נוגע  משום מהו, למעלה חטאת ודם למטה עולה דם רבא,
הבגד  על בניתז החטאת שדם הדין כל אם (כלומר, הוא
נוגע  והוא בבגד) נוגע שהדם משום הוא כיבוס שטעון
נבלע  עולה שדם בבגד, זה באופן נוגע החטאת דם (כלומר,
אינ  כי אם בבגד, הוא נוגע עליו החטאת דם וכשנפל ו בבגד,

שם), רש"י ראה – עולה דם בבלוע ליה שבע דהא נבלע
שניתז  החטאת שדם זה, (שכל הוא בלוע משום דילמא או
ואם  בבגד, נבלע שהדם משום הוא כיבוס, טעון הבגד על
פשטה, הדר בלע. לא והא כיבוס) טעון אינו נבלע ולא נוגע

נבלע). והרי הוא, בלוע (שמשום כיבוס טעונין שאין

.ÈÌc‰ ÌB˜Ó ˙‡ ÔÈÒaÎnLk48B˙B‡ ÔÈÒaÎÓ - ¿∆¿«¿ƒ∆¿«»¿«¿ƒ
ÌÈÓa49ÌL¯ BÏ ¯‡MÈ ‡lL „Ú ‰ÙÈ ‰ÙÈ50ÏÎÂ . ¿«ƒ»∆»∆«∆…ƒ»≈∆¿»

Ì˙k‰ ÏÚ ÔÈ¯È·ÚnL ÌÈÓÓq‰ ˙Ú·L51ÏÚ ÔÈ¯È·ÚÓ ƒ¿«««¿»ƒ∆«¬ƒƒ««∆∆«¬ƒƒ«
˙‡hÁ Ìc52ÈÓ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡L ,ÌÈÏ‚¯ ÈnÓ ıeÁ , ««»ƒ≈«¿«ƒ∆≈«¿ƒƒ≈

Lc˜nÏ ÌÈÏ‚¯53. «¿«ƒ«ƒ¿»

ד.48) הלכה למעלה א.49)ראה הלכה למעלה ראה
בשבעה 50) עוד צורך אין רושם, שום נשאר לא אם כי יתכן

הלכה  ביאה איסורי מהלכות פ"ט המשנה (מרכבת סממנים
אם 51)ו). הוא וספק אשה, של בגד על כתם נמצא אם

סממנין  שבעה עליו מעבירין אדום, צבע או נדה דם זה
רגלים  מי פול, של גריסין לעיסת תפל, רוק שהם:
כהה  או עבר אם ואשלג, קימוניא נתר, בורית, שהחמיצו,
הרי  שהוא, כמות עמד ואם וטמאה. דם כתם זה הרי עינו,
לוֿלז). הל' ביאה איסורי מהלכות (פ"ט וטהור צבע זה

ומראות 52) חטאת דם אבוה, בר רבה "אמר צה. זבחים
סממנין". שבעת צריכין אבל 53)נגעים בברייתא. שם

הרוק  בתוך הרגלים מי את שמבליעים אמרו, שם בגמרא
מי  מכניסים שאין לומר נתכוין רבינו גם כי ויתכן התפל.
תפל  ברוק הבלעה אבל המקדש, לבית לחוד, רגלים

המוריה). (הר אותם מכניסים

.‡ÈÔeÚË ˙ÏÎ‡p‰ ˙‡hÁ‰ Ba ‰ÏMa˙pL O¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆∆ƒ¿«¿»««»«∆¡∆∆»
‰¯È·L54¯ÊÚa‰55ÔeÚË Ba ‰ÏMa˙pL ˙BÎzÓ ÈÏÎe . ¿ƒ»»¬»»¿ƒ«»∆ƒ¿«¿»»

ÌÈÓa ‰ÙÈËLe ‰˜È¯Ó56‰¯ÊÚa57ÈÏÎe :¯Ó‡pL . ¿ƒ»¿ƒ»¿«ƒ»¬»»∆∆¡«¿ƒ
¯·MÈ Ba ÏM·z ¯L‡ O¯Á58¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . ∆∆¬∆¿À«ƒ»≈««ƒ∆…∆¡«

‰Ó :Òeak‰ ÔÈ„k ÔÈc È¯‰ - LB„˜ ÌB˜Óa Ô‡k»¿»»¬≈ƒ»¿ƒ«ƒ«
˙ÙÈËLe Ò¯Á ÈÏk ˙¯È·L Û‡ ,L„wa „‚a‰ Òeakƒ«∆∆«…∆«¿ƒ«¿ƒ∆∆¿ƒ«

L„wa B˙˜È¯Óe ˙BÎzÓ ÈÏk59Ba ÏMaL ÈÏk „Á‡Â . ¿ƒ«»¿ƒ»«…∆¿∆»¿ƒ∆ƒ≈
‰¯Ú‰L ÈÏk B‡60Á˙B¯ BÎB˙Ï61. ¿ƒ∆∆¡»¿≈«

בו 54) תבושל אשר חרש "וכלי כא) ו, (ויקרא שנאמר
הפסוק  גם כי ואף הנאכלת, בחטאת נאמר זה ופסוק ישבר".
במקום  תכבס וגו' הבגד על מדמה יזה "ואשר כ) (שם,
למעלה  רבינו כתב ואעפ"כ הנאכלת, בחטאת נאמר קדוש",
חטאת  דם ואחד הנאכלת חטאת דם אחד כי ב) (הלכה
בפסוק  התורה ריבתה כיבוס לענין – כיבוס טעונין הנשרפת
לענין  אבל בברייתא), וצב: במשנה צב. שם (ראה מיוחד
כלי  שבירת ולענין יג) הלכה להלן (ראה ושטיפה מריקה

התורה. ריבתה לא צג:55)חרס, שם שנאמר 56)משנה
במים", ושוטף ומורק בושלה נחושת בכלי "ואם כא) (שם,
יקרא  בכלים שנדבק מה שמסיר עד המופלג ִֵָ"הכיבוס
לתוך  מים שיתן והוא שטיפה, יקרא הנקיות ותוספת ִֵָמריקה,
בפיה"מ  (רבינו משפשף" אלא הכלי בידו ממרק ואינו הכלי

יב. הלכה להלן וראה במשנה.57)צו:). שם
במים"58) ושוטף ומורק בושלה נחושת בכלי "ואם וגומר:

ושטיפה. ומריקה שבירה ו 59)הרי פרק צו פ' ספרא
צד: וזבחים ז, צה:61)ששפך.60)הלכה שם משנה

שם  ובספרא רותח", לתוכו שעירה ואחד בו, שבישל "אחד
לתוכה  עירה בה. שבישל אלא לי "אין א) הלכה ז (פרק
ישבר". בו תבושל אשר (שם), תלמודֿלומר מנין, רותח
ללמדנו  בא זה הרי – ל"ישבר" "בו" שנסמך מכיון כלומר,

(רש"י). ישבר – בו נבלע רק אם שאפילו

.·ÈÔBˆa - ‰ÙÈËLe ,ÔÈnÁa - ‰˜È¯Ó62- 'ÌÈna' . ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ»¿≈«»ƒ
‚ÊÓa ‡ÏÂ ,ÔÈÈa ‡Ï63‰˜È¯n‰Â .ÔÈ˜LÓ ¯‡La ‡ÏÂ , …¿«ƒ¿…¿∆∆¿…ƒ¿»«¿ƒ¿«¿ƒ»

B˙ÙÈËLe ÒBk‰ ˙˜È¯Ók - ‰ÙÈËM‰Â64„etM‰Â .65 ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ««¿ƒ»¿««
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‰ÏkÒ‡‰Â66L‡‰ Èab ÏÚ ÌÈnÁ ÌÈÓa ÔÏÈÚ‚Ó -67 ¿»«¿¿»«¿ƒ»¿«ƒ«ƒ««≈»≈
ÔÁÈ„Ó Ck ¯Á‡Â68. ¿««»¿ƒ»

הוא 62) וכן כרבי, ולא צז. שם בברייתא חכמים כדעת
בחמין, "מריקה שם: רבינו גירסת לפי צו: שם משנה בסתם
במשנה  הוא וכן המשנה). בפירוש (ראה בצונן" ושטיפה
וברש"י  צו: (שם הגעלה היינו בחמין, ומריקה שבמשניות.
צריכא). לא ד"ה שם ותוספות דאמר, למאן אלא ד"ה שם

יד. הלכה להלן ג.63)וראה הלכה שם וספרא צו: שם
ו. הלכה פ"ו למעלה וראה ומים, יין תערובת הוא ומזג

כשטיפת 64) ושטיפה הכוס, כמריקת "מריקה שם: משנה
כל  שיסיר עד להפליג חייב שאינו לומר, רוצה הכוס",

שם). המשנה בפירוש (רבינו דק 65)הרושם ברזל
האש. על אותם וצולים בשר נתחי עליו שחורזים

בפירוש 66) (רבינו בשר" עליה שצולין ברזל של "שבכה
שבשעת  לפי בהגעלה, הסתפקו בקדשים ורק המשנה).
– איסור שבלע ואסכלא שפוד אבל היתר, היה הבליעה
– אסורות מאכלות מהלכות (פי"ז האש על ליבון טעונים

ג). (=שצלו 67)הלכה והאסכלא "השפוד צז. שם במשנה
שיסיר  מגעילן, "ופירוש בחמין". מגעילן חטאת) בשר בהן
מגיזרת  אותה מואסת שהנפש בשפוד, שנבלעה השמנונית
מענין  מג) כו, ויקרא – נפשם" "געלה (צ"ל: נפשי געלה
ומגעילן. גוי, גיעולי גיעול, דבריהם: בכל נשתמשו הזה,
לתת  הזה המעשה וסדר ההגעלה. להסיר לומר רוצה וזולתן,
האש, גבי על כשהן רותחין המים לתוך הכלים אותן

ע  (=כלומר,ושופכין קרים" במים ושוטפן המים מאותן ליהן
– מדיחן") "ואחרֿכך בסמוך מיד רבינו שאומר מה זהו
עו. זרה בעבודה המשנה בפירוש וראה שם. פיה"מ

הכתוב 68) שגזירת ונראה לעיל. כנזכר בצונן, שוטף כלומר,
וטעם  בתרומה. ולא כן אמרו בקדשים רק שהרי היא,
הלכה  תרומות מהלכות ובפט"ו צו: בזבחים ראה זו, שטיפה
ושטיפה  מריקה צריך הכלי במקצת בישל שהרי ועוד, יט.
בפ"ה  רבינו שכתב [ומה יג. הלכה להלן ראה הכלי, בכל
אלא  אינה בצונן, ששוטף כג הלכה ומצה חמץ מהלכות
מהמים  הכלי ויבלע יחזור שמא שחששו בחמץ, חומרא
גאון  האי רב בשם תנב סימן אורחֿחיים בטור (ראה החמים
שטיפה  רבינו הזכיר לא האיסורים בשאר אבל ורש"י),

גֿד]. הלכות אסורות מאכלות מהלכות בפי"ז ראה בצונן,

.‚È˜¯ÊpL ¯Á‡ Ô‰a ÏMaL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ≈»∆««∆ƒ¿«
‰˜È¯Ê Ì„˜ ÏMa Ì‡ Ï·‡ ;B˙ÎÏ‰k dÓc69B‡ , »»¿ƒ¿»¬»ƒƒ≈…∆¿ƒ»

˙Ù¯Op‰ ˙‡hÁ ¯Oa da ÏMaL70ÔeÚË BÈ‡ - ∆ƒ≈»¿««»«ƒ¿∆∆≈»
ÔeÚË Blk - ÈÏk‰ ˙ˆ˜Óa ÏMa .‰ÙÈËLe ‰˜È¯Ó¿ƒ»¿ƒ»ƒ≈¿ƒ¿»«¿ƒÀ»

‰ÙÈËLe ‰˜È¯Ó71. ¿ƒ»¿ƒ»

וכו'69) ושטיפה מבמריקה בהזאה "חומר צו: שם ברייתא
הפנימיות  ובחטאות החיצוניות בחטאות ישנה שהזאה
וגזירת  ושטיפה", במריקה מהֿשאיןֿכן זריקה, לפני וישנה

כנ"ל. היא שם 70)הכתוב ברייתא כן וכמו בברייתא, שם
הלכה  למעלה וראה יא. הלכה ג' פרשה צו פ' ובספרא צב:

בברייתא 71)יא. שמפורש ממה שנפשטה, בעיא צו: שם
הכלי  במקצת בישל וכו' מבהזאה ושטיפה מריקה "חומר
וכו'". בהזאה מהֿשאיןֿכן הכלי, כל ושטיפה מריקה טעון

כא) ו, (ויקרא קרא אמר מאי, "וטעמא אמרו שם ובגמרא
(=מורק  כלי במקצת ואפילו בושלה, נחושת בכלי ואם

למעלה. ראה היא, הכתוב גזירת כי כולו)", ושוטף

.„ÈÒ¯Á ÏL ¯epz ¯ÈÂ‡a ¯Oa‰ ‰Ïˆ72¯·ca LÈ - »»«»»«¬ƒ«∆∆∆≈«»»
,¯·MÈ ‡Ï B‡ ,B· ‰ÏMa˙Â ÏÈ‡B‰ ,¯·MÈ Ì‡ ˜ÙÒ»≈ƒƒ»≈ƒ¿ƒ¿«¿»…ƒ»≈

Ba ‰Ú‚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰73Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ˙‡hÁa ‡ÏÂ . ƒ¿…»¿»¿…¿«»ƒ¿«∆»»
ÔÈnÁ È„È ÏÚ ÌÈL„˜a Ô‰a ÔÈLnzLnL ÌÈÏk‰74, «≈ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»∆¿»»ƒ«¿≈«ƒ

‰˜È¯Ó ÔÈeÚË ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈa ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ»
‰ÙÈËLe75‰ÏÈÎ‡ ·˜Ú76„etM‰ ÔÎÂ .77- ‰ÏkÒ‡‰Â ¿ƒ»≈∆¬ƒ»¿≈««¿»«¿»»

‰ÏÈÎ‡ ÔÓÊ „Ú ÔÁÈpÓ BÈ‡Â .‰ÏÈÎ‡ ·˜Ú ÔÏÈÚ‚Ó«¿ƒ»≈∆¬ƒ»¿≈«ƒ»«¿«¬ƒ»
„etM‰ ÏÈÚ‚È - ÏÎ‡Ï ÌÈÏLiLk ‡l‡ ,‰iL¿ƒ»∆»¿∆«¿ƒ∆¡…«¿ƒ««

˜¯ÓÈÂ ,‰ÏkÒ‡‰Â78˙BÎzÓ ÈÏk ÔÈa ,ÈÏk‰ ÛËLÈÂ ¿»«¿»»ƒ»≈¿ƒ¿…«¿ƒ≈¿ƒ«»
ÈÏk da ¯·BML ˙‡hÁ‰ ÔÓ ıeÁ ;Ò¯Á ÈÏk ÔÈa≈¿ƒ∆∆ƒ««»∆≈»¿ƒ

Ò¯Á79ÈÏÎa ÔÈa ,„iÓ LlLÓe ‰BLÂ ÏM·Óe . ∆∆¿«≈¿∆¿«≈ƒ»≈ƒ¿ƒ
ÛËBLÂ ˜¯ÓÓe ,Ò¯Á ÈÏÎa ÔÈa ˙BÎzÓ80ÛBÒ „Ú «»≈ƒ¿ƒ∆∆¿»≈¿≈«

‰ÏÈÎ‡81. ¬ƒ»

הסמוכה.72) בהערה להלן שלא 73)ראה בעיא צה: שם
אם  מתכת, של בתנור גם היא שהבעיא שם ונראה נפשטה,
כתב  למה להבין יש וא"כ לא, או ושטיפה מריקה צריך
(ראה  מתכת של תנור גם הזכיר ולא חרס, של תנור רק רבינו

והרֿהמוריה). "אחר 74)לחםֿמשנה במשנה צה. שם
הלכה  למעלה ראה רותח". לתוכו שעירה ואחד בו, שבישל

"אחד 75)יא. שאמרו: חכמים, כדעת צה: שם משנה
מריקה  טעונין קלים, קדשים ואחד הקדשים קדשי
טעונין  אין קלים "קדשים האומר שמעון כר' ולא ושטיפה",
אלא  לי אין "חטאת, צו: שם ובברייתא ושטיפה". מריקה
קודש  כב) ו, (ויקרא לומר תלמוד מנין, הקדשים כל חטאת,
קדשים  קדש אותה, יאכל בכהנים זכר "כל =) היא קדשים
אותה  תלמודֿלומר התרומה, את מרבה שאני יכול היא").
ר' דברי לתרומה, פרט אותה), יאכל בכהנים זכר כל =)
מריקה  טעונין קדשים קדשי אומר, שמעון רבי יהודה.
וכו'" ושטיפה מריקה טעונין אינן קלים קדשים ושטיפה,
וראה  מו:). בעירובין (ראה שמעון ר' נגד יהודה כר' ופסק
ב'תוספות  וכן חדשים, בדפוסים שנדפסה ובהגהה ג הלכה
ובהרֿ שם, ובלחםֿמשנה ז, משנה פי"א זבחים טוב' יום

כאן. (כסף76ֿ)המוריה האכילה גמר עם מיד כלומר,
חכמים  וכדברי (לחםֿמשנה), נותר שיהיה לפני משנה),
עד  בו יבשל הרגל, בתחילת "בישל שאמרו צו: שם במשנה
נחמן  רב אמר קאמר, "מאי צז. שם ובגמרא האכילה". זמן
עביד  והדר אכילה, זמן עד לה ממתין אבוה, בר רבה אמר
יוסי  אבא משום יוחנן א"ר מילי, מנהני ושטיפה. מריקה לה
כב) (שם, וכתיב ושוטף, ומורק כא) (שם, כתיב אבא, בן
האכילה, זמן עד לה ממתין כיצד, הא יאכל. בכהנים זכר כל
בפירוש  רבינו וכתב ושטיפה". מריקה לה עביד והדר
האכילה  זמן כפי אלא למרקו יאחר "שלא שם: המשנה
בראב"ד  ועיין אותו", ממרק האכילה וכשתכלה בלבד,
ולא  האכילה", "זמן שם: ובגמרא במשנה שנוסחתם וברש"י

אכילה". זמן חכמים 77)"עד לדברי שם במשנה נראה כן
כתב 78)(כסףֿמשנה). כבר שהרי מיותרת, זו [מלה
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נפרש  ואם יא. הלכה למעלה ראה מריקה, דהיינו "יגעיל"
שמריקה  שם, המשנה בפירוש רבינו שכתב מה עלֿפי כאן
קשה  יהיה העגלה, לאחר הכלי על חמים מים שפיכת היא
מגעילן  והאסכלה "והשפוד יב הלכה למעלה שכתב ממה
שמריקה  הרי מדיחן", ואחרֿכך האש, גבי על חמים במים

להלן]. עוד וראה העגלה. הראב"ד,79)היינו עליו והשיג
שא  "ומה טעות וז"ל: ושטיפה, מריקה טעון חרס בכלי מר

אלא  טעון שאין פ"י) (זבחים בתוספתא ובהדיא בידו. היא
קדשי  פירוש ושטיפה, מריקה טעון הכל אבל שבירה,
מפרש  "שרבינו כתב ובכסףֿמשנה קלים", וקדשים קדשים
מצינו  לא שהרי בלבד, לחטאת אלא תוספתא קיימא דלא
אבל  בלבד. בחטאת אלא חרס, לכלי שבירה תורה שהצריכה
מריקה  אלא טעונים אינם חרס כלי אף קדשים, שאר
ממה  רבינו על שמקשה הזבח, בברכת וראה ושטיפה".
יוצא  שאינו חרס כלי על העידה "התורה ל: בפסחים שאמרו
שבירה. טעון הוא האיסורים שבכל הרי לעולם", דופיו מידי
רבינו  שדעת נאמר [ואם המוריה. ובהר רוקח במעשה וראה
כאן  הכוונה כי יתכן הגעלה, לאחר הן ושטיפה שמריקה
(ראה  באש ליבון עלֿידי החרס כלי של הכשרו שלאחר
מריקה  טעון הוא – כב) הלכה ומצה חמץ מהלכות בפ"ה

למעלה]. וראה הלכה 80)ושטיפה, ז פרק צו פ' בספרא
ושונה  שמבשל מלמד בושלה, נחושת בכלי "ואם ב:
נחושת, כלי אלא לי אין ושוטפו. מורקו ובאחרונה ומשלש,
ומנין  ושוטפו. מורקו ובאחרונה ומשלש ושונה שמבשל
שוברה, ובאחרונה ומשלש ושונה שמבשל חרס לכלי
רבינו  וסבור בושלה", נחושת בכלי ואם ישבר תלמודֿלומר
כלי  אף – אחרים בקדשים אבל בחטאת, רק המדובר כי

המוריה). (הר ושוטפו מורקו זמן 81)חרס סוף עד כלומר,
המוריה. הר וראה ומשלש, ושונה מבשל אכילה

.ÂËÌÈÏÏ‚ ÈÏk82ÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏÎe‰Ó„‡ È83ÔÈ‡ - ¿≈¿»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈¬»»≈»
‰Á„‰ ‡l‡ ,˙‡hÁa elÙ‡ ,‰ÙÈËLe ‰˜È¯Ó ÔÈeÚË¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ¿«»∆»¬»»

„·Ïa84.85d¯O·a ÚbÈ ¯L‡ Ïk :˙‡hÁa ¯Ó‡ ƒ¿«∆¡«¿«»…¬∆ƒ«ƒ¿»»
‰BÓk ˙BÈ‰Ï - Lc˜È86da Ú‚Bp‰ - ‡È‰ ‰ÏeÒt Ì‡ . ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»ƒ«≈«»

‰BÓk ÏÎ‡È da Ú‚Bp‰ - ‰¯Lk Ì‡Â ,ÏeÒt»¿ƒ¿≈»«≈«»≈»≈»»
d˙M„˜·e87. ƒ¿À»»

המשנה 82) (פירוש והעפר" בקר מרפת העשויים כלים "הם
א). משנה פ"י ככלי 83)לכלים ואינם בתנור נצרפו שלא

עמוד 84)חרס. צוקרמנדל (הוצאת פ"י זבחים תוספתא
ומצה  חמץ מהלכות לפ"ה המלך בשער [וראה .(14 495

יונה]. הר"ר בשם כג טז.85)הלכה הלכה התחלת כאן
רומי. בדפוס נראה ה"ה,86)וכן ג פרשה צו ספרא

נסמן. ושם מה. פסחים צז. זבחים בברייתא 87)וברייתא
ומפרש  שבה", כחמור יאכל כשרה, "ואם הלשון וספרא,
ובעזרה, ולילה וליום כהונה לזכרי רק שנאכל רש"י,
גורס: שם) וחולין פסחים תוס' (ראה והר"ח כחטאת.
היום, שנשחט בשלמים החטאת נבלע ואם שבהן", "כחמור

למחר. נאכל ואינו החטאת כחומר נאכל

ÊË88.?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na89Ï·‡ ;Ba ‰ÚÏ·pLk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿¿»¬»
˙Lc˜Ó dÈ‡ ‰ÚÏ·‰ ‡Ïa ‰ÚÈ‚90˙‡hÁ‰ „Á‡Â . ¿ƒ»¿…«¿»»≈»¿«∆∆¿∆»««»

ÔÈa ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈa ,ÌÈL„˜ ¯‡L „Á‡Â¿∆»¿»»»ƒ≈»»ƒ«ƒ≈
ÌÈ¯eÓÁ91‰ÁnÏ ‰ÏÚÏ ‰¯Bz‰ ˙‡Ê :¯Ó‡pL ;92. ¬ƒ∆∆¡«…«»»…»«ƒ¿»

נראה 88) וכן פד), (הערה למעלה היא ההלכה התחלת
רומי. (למעלה 89)בדפוס יקדש" בבשרה יגע אשר ש"כל

טו). "כל 90)הלכה שם ופסחים בזבחים וברייתא ספרא
(שם) תלמודֿלומר בלע, שלא אפילו יכול (שם), יגע אשר
חטאת, שומן המחה (=כגון בבשרה שיבלע עד בבשרה,
רש"י)". – בו ונבלע שלמים של צלי ממנו וסך

קדשים.91) קדשי חטאת 92)כלומר, "אשכחן צז: זבחים
משום  שמואל אמר מנלן. קדשים שאר בבלוע, דמקדשת
ולאשם  ולחטאת ולמנחה לעולה התורה זאת ר"א,
לזה, זה כולם (שהוקשו השלמים" ולזבח ולמילואים
אף  בבלוע, מקדשת חטאת "מה מחטאת), כולם ולמידים

צח.). (שם בבלוע" מקדשת כל

.ÊÈ˜È˜¯a d¯Oa Ú‚93Lc˜˙ ‡Ï - B˙ˆ˜Óa ÚÏ·Â »«¿»»¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»…ƒ¿«≈
ÚÏa‰ ÌB˜Ó C˙BÁ ‡l‡ ,Blk94. À∆»≈¿«∆«

בתרא 93) בבא (רש"י ורכה" דקה חררה סופגנין, "רקיק
"ורקיקי  ב): כט, (שמות אונקלוס בתרגום וראה יט:).
לחלה  המשנה בפירוש וראה פטירין", "ואיספוגין – מצות"

ד. משנה צז:94)פ"א שם וברייתא צז. שם משנה

.ÁÈÌÈL„˜ ÈL„˜ B‡ ÔÈlÁÂ ÌÈL„˜ Ba ÏMaL ÈÏk¿ƒ∆ƒ≈»»ƒ¿Àƒ»¿≈»»ƒ
ÌÚË Ô˙Ba Ô‰a LÈ Ì‡ :ÌÈl˜ ÌÈL„˜Â95Ïk‰ È¯‰ - ¿»»ƒ«ƒƒ≈»∆¿≈««¬≈«…

Ô‰aL ¯eÓÁk ÏÎ‡96‰˜È¯Ó ÈÏk‰ ÔeÚËÂ , ∆¡»∆»∆»∆¿»«¿ƒ¿ƒ»
‰ÙÈËLe97‡Ï Ì‡Â ;¯·c ÏÎÏ Ô‰aL ¯eÓÁk Ïk‰Â , ¿ƒ»¿«…∆»∆»∆¿»»»¿ƒ…

‰Êa ‰Ê ÌÚË Ô˙98ÌÈ¯eÓÁk ÔÈÏÎ‡ ÔÈlw‰ ÔÈ‡ -99, »«««∆»∆≈««ƒ∆¡»ƒ«¬ƒ
ÈÏk‰ Ï·‡ ,¯·c ÏÎÏ Ô˙BÓk ÔÈ‡Â100‰˜È¯Ó ÔeÚË ¿≈»¿»¿»»»¬»«¿ƒ»¿ƒ»

‰ÙÈËLe101. ¿ƒ»

ששים 95) אין כן וכמו הקדשים, נגד בחולין ששים שאין
הקדשים. קדשי נגד קלים צז.96)בקדשים שם משנה

ז. הלכה ז פרק צו יש 97)וספרא "אם במשנה שם ראה
טעונין  ואינן כחמורים, נאכלים הקלים הרי טעם, בנותן בהן
חסורי  קאמר, "מאי אמרו: שם ובגמרא ושטיפה", מריקה
בנותן  בהן יש אם שם), הגהה (ראה קתני והכי מחסרא
ושטיפה, מריקה וטעונין כחמורים, נאכלין הקלין הרי טעם,
נאכלים  הקלין אין טעם, בנותן בהם אין במגע. ופוסלין
במגע". פוסלין ואין ושטיפה, מריקה טעונין ואין כחמורים,

בחולין 98) או הקדשיֿקדשים, נגד ששים יש שבקלים כגון
הקדשים. נגד ששים בתוך 99)יש בטלו החמורים שהרי

יד),100)הקלים. הלכה (למעלה הראב"ד מדברי כנראה
עיקר  ונוסחתנו "הכל". כתוב היה שלו הרמב"ם שבספר

במשנה,101)(כסףֿמשנה). שביארו מה לפי בגמרא, שם
מריקה  טעונין אין וכו' טעם בנותן בהם "אין שאם
אין  (כלומר, בעי לא דקדשיֿקדשים נהי הקשו: ושטיפה",
מועטים  שהם קדשיֿקדשים, אכילת זמן לסוף במריקה צורך
מריקה  יצטרכו =) ניבעי קלים קדשים רש"י) – בטלים והם
דאמר, טעונין אין מאי אביי, אמר קלים). קדשים מחמת
מני  הא אמר, רבא טעונין. קלים, קדשים אבל קדשים. קדשי
מריקה  טעונין אין קלים קדשים דאמר היא, שמעון ר'
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בגלל  ושטיפה מריקה טעון כי פוסק ורבינו ושטיפה",
דעת  גם הרי אביי, כדברי אם הדיעות. לכל הקדשיםֿקלים,
שמעון, כר' היא המשנה הרי רבא, כדברי ואם כן. המשנה

יד. הלכה למעלה ראה שמעון, כר' שלא פוסק ורבינו

.ËÈ‰¯ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆÈÂ ˙‡hÁ‰ Ìc ÂÈÏÚ ÊzpL „‚a∆∆∆ƒ«»»«««»¿»»»¬»»
ÌL BÒaÎÓe ‰¯ÊÚÏ B¯ÈÊÁÓ -102ıeÁ ‡ÓË . «¬ƒ»¬»»¿«¿»ƒ¿»

‰¯ÊÚÏ103BÚ¯B˜ ?‰OÚÈ „ˆÈk -104¯‰ËiL È„k105, »¬»»≈««¬∆¿¿≈∆ƒ¿«
ÌÈÙa BÒaÎÓe BÒÈÎÓe106ÌÏL Ba ÁÈp‰Ï CÈ¯ˆÂ . «¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«ƒ«»≈

˙¯ÙÚÓ È„k107'„‚a' ¯Ó‡pL ÈÙÏ .108ÒaÎÏ CÈ¯ˆ , ¿≈«¬…∆¿ƒ∆∆¡«∆∆»ƒ¿«≈
„‚a109È„k ÈtÓ Ì‰È¯·cÓ ‡ÓË ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ∆∆¿««ƒ∆»≈ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈¿≈

ÔÓ ¯B‰Ë Ba¯ Ú¯˜pL ÔÂÈk ,Ba ‰¯‡LpL ˙¯ÙÚn‰««¬…∆∆ƒ¿¬»≈»∆ƒ¿«À»ƒ
Ìc‰ ÒaÎÏ Lc˜nÏ BÒÈÎ‰Ï ¯zÓe ‰¯Bz‰110. «»À»¿«¿ƒ«ƒ¿»¿«≈«»

זֿח.102) הלכות ו פרק צו פר' וספרא במשנה צד: שם
מהלכות 103) פ"ג (למעלה לעזרה להכניסו אסור שמעתה

ד). הלכה פ"ז נזיר וירושלמי טז, הלכה המקדש ביאת
בכלי 104) והמדובר ההלכה. בהמשך להלן ראה הבגד, רוב

קורעו  שאינו וכיון כהונה, בבגדי ובין חול של  בגד בין בגד,
המקדש  כלי מהלכות בפ"ט ראה לוקה, אינו השחתה, דרך
ובמשנהֿלמלך  מעיל, לגבי כ הלכה להלן וראה ג. הלכה

יא.105)שם. הלכה כלים מהלכות בפכ"ג ראה
שם.106) וספרא (רש"י 107)משנה סודר" רוחב "כדי
הבגד".108)שם). על מדמה יזה שם 109)"ואשר

ולאו  רחמנא אמר בגד - קורעו רבינא, לה "מתקיף בגמרא:
בשעת  עליו בגד שיהא רחמנא, אמר ("בגד הוא בגד

מעפורת". כדי דמשייר – שם) – (רש"י שם 110)כיבוסו"
שייר בגמרא: שלא אלא שנו לא הונא, רב והאמר "איני,

הוי  חיבור מעפורת, כדי בה שייר אבל מעפורת. כדי בה
(חולין  והרוטב העור בפרק הונא רב והאמר שם: (וברש"י
כיון  לקורעה, בה שהתחיל טמאה דטלית שנו לא קכג:)
כדי  מיעוט באותו שייר שלא אלא טהורה, רובה שנקרע
הוא  ועדיין הוי חיבור מעפורת, כדי בה שייר אבל מעפורת.
למיקרע  אתיא לא דילמא (גזירה הוא מדרבנן בטומאתו).
משום  להכניסה ומותר טהורה, מדאורייתא אבל רובה,
לא  כיבוס, מצות לקיים כדי כלומר, רש"י)", – כיבוס מצות
וראה  מדרבנן. טמא שהוא דבר בעזרה להכניס חכמים אסרו

שם. כלים הלכות ובמשנהֿלמלך כאן, לחםֿמשנה

.ÎÏÈÚÓ111ıeÁÏ ‡ÓËÂ ‡ˆÈÂ ˙‡hÁ Ìc ÂÈÏÚ ÊzpL ¿ƒ∆ƒ«»»««»¿»»¿ƒ¿»«
‰˜BÏ - B˙B‡ Ú¯Bw‰ È¯‰Â ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈk -112, ≈«∆«¬≈«≈«∆

.e¯‡aL BÓk113LÏMÓ ˙BÁt ˙BÁt BÒÈÎÓ ¿∆≈«¿«¿ƒ»»ƒ»
ÌÈÙa BÒaÎÓe ˙BÚaˆ‡114Ìc‰ Ïk Òak˙iL ¯Á‡Â , ∆¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿««∆ƒ¿«≈»«»

ıeÁa B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ ËÚÓ ËÚÓ115. ¿«¿««¿ƒƒ«

הגדול.111) הכהן כדרך 112)מבגדי שלא קרעו אם אף
הלכה 113)השחתה. המקדש כלי מהלכות פ"ט למעלה

מכניסו 114)ג. שנטמא, מעיל לקיש, ריש "אמר צה. שם
כח, (שמות שנאמר משום ומכבסו, שלש על משלש בפחות
דם  עליו שניתז כהונה בגדי של (=מעיל יקרע" לא לב)
לפנים  הדם מקום מכניס ונטמא, לקלעים חוץ ויצא חטאת,
טמא  בגד שיעור מכניס שאינו שלש, על משלש בפחות
לא  שנאמר משום ולהכניסו, לקורעו שאיֿאפשר לפי לעזרה,

(שם  הפסולין כל בריש למאןֿדאמר "ואפילו רש"י), – יקרע
ויכול  הואיל בגד שאני ביאה, שמה במקצת ביאה לב:)
ד"ה  שם (תוספות כולו" נכנס כאילו חשיב לא לחותכו,
החיות  שבאדם, לאדם. דומה הבגד אין כלומר, מכניסו),
שאין  בבגד, מהֿשאיןֿכן האיברים, כל את מאחדת שבו
עם  קשר לו אין בפנים שנכנס ומה חלקיו, בין פנימי חיבור
לעשות  שאסור אע"פ לחתכו, יכול שהרי בחוץ, שנשאר מה
ביאה  ערך תלמודית (אנציקלופדיה המוריה בהר ראה כן,

קב). עמ' ח"ג בחוץ,115)במקצת, קודם ולהטבילו
שרייתו  שהרי איֿאפשר, לכיבוס בפנים להכניסו ואחרֿכך
בחוץ, מכבסו הוא הרי כן ואם כיבוסו, זהו במים בגד של
הלכה  למעלה ראה קדוש", במקום "תכבס אמרה והתורה
וכל  יא). הלכה כלים מהלכות פכ"ג להלן (משנהֿלמלך א
השחתה, כדרך שלא אפילו לקרעו, שאסור במעיל הוא זה
ששם  מפני שמטבילו, רבינו הביא לא יט הלכה למעלה אבל
מטומאה  גם יטהר ועלֿידיֿזה לקרעו שאפשר בבגד מדובר

כאן. המוריה הר וראה דרבנן,

.‡ÎBÒÈÎÓ - ‡ˆÈÂ ˙‡hÁ‰ Ba ÏMaL Ò¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆∆ƒ≈««»¿»»«¿ƒ
ÌÈÙa B¯·BLÂ116L¯L È„Îa B·˜B - ıeÁa ‡ÓË . ¿¿ƒ¿ƒƒ¿»«¿ƒ¿≈…∆

¯‰ËiL È„k ÔË˜117ÌÈÙa B¯·BLÂ BÒÈÎÓe ,118Ì‡Â . »»¿≈∆ƒ¿««¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ
È¯‰L ;ÌÈÙa B¯·BL BÈ‡ - ‰fÓ ÏB„b ·˜ B·˜¿»∆∆»ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ∆¬≈

ÈÏk BÈ‡119ÌÈÏk ‡l‡ ÌÈÙa ÔÈ¯·BL ÔÈ‡Â ,120ÔÎÂ . ≈¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ∆»≈ƒ¿≈
BÒÈÎÓ - ‰¯ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆÈÂ Ba ÏMaL ˙BÎzÓ ÈÏk¿ƒ«»∆ƒ≈¿»»»¬»»«¿ƒ

ÌÈÙa BÙËBLÂ B˜¯BÓe121B˙ÁBt - ‡ˆiLk ‡ÓË . ¿¿¿ƒ¿ƒƒ¿»¿∆»»¬
ÌÈÙa BÒÈÎÓe ¯‰ËiL „Ú122„Ú B„c¯Óe ¯ÊBÁÂ , «∆ƒ¿««¿ƒƒ¿ƒ¿≈¿«¿«

Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÏk‰ ˙È·˙k ¯ÊÁÈÂ ˙Át‰ Ì˙qiL∆ƒ»≈«¿»¿«¬…¿«¿ƒ«≈ƒ¿««»
‰¯ÊÚa BÙËBLÂ B˜¯BÓ123˙LÁ ÈÏÎa Ì‡Â :¯Ó‡pL ; ¿¿¿»¬»»∆∆¡«¿ƒƒ¿ƒ¿∆

ÌÈÏk ‡l‡ ÌÈÙa ÔÈ˜¯BÓ ÔÈ‡ - ¯ÓB‚Â124. ¿≈≈¿ƒƒ¿ƒ∆»≈ƒ

בו 116) שמפורש כבוס, מדין זאת ולמדו צד: שם משנה
וסמו  קדוש", במקום אשר "תכבס חרש "וכלי נאמר לו ך

שבירה  אף קדוש, במקום כיבוס מה ישבר", בו תבושל
יא. הלכה למעלה ראה קדוש, "כלי 117)במקום שם:

במקום  ושוברו ונכנס נוקבו לקלעים, חוץ נטמא וכו', חרס
נוקבו, שיצא חרס "כלי אמרו צה.) (שם ובגמרא קדוש".
קטן". בשורש שניקב – הוא כלי ולא רחמנא, אמר כלי
מדאורייתא  נטהר קטן כשורש ניקב אם כי לומר, וצריך
שעדיין  שנו), לא ד"ה סוף שם תוספות (ראה מדרבנן וטמא
כלים  מהלכות פי"ט להלן (ראה זיתים לקבל כלי הוא חשוב
אסרו  לא בכליֿחרס, שבירה מצות לקיים וכדי ב) הלכה

יט. הלכה למעלה ראה בפנים. להכניסו אף118ֿ)חכמים
שבירה  לענין – שבור ככלי הוא הרי טומאה שלגבי עלֿפי

כלי. הוא עדיין רבינו 119)במקדש כתב הרי להבין, צריך
טה  זיתים כמוציא ניקב ש"אם שם, כלים והרי בהלכות ור,

כלי  ועדיין טומאה, מקבלים שאין ואבנים גללים ככלי הוא
כן, אם רובו". שיפחת עד פתיל בצמיד להציל חשוב, הוא
שוברו  אינו קטן כשורש של מזה גדול נקב ניקב אם למה
להציל  לענין לכלי נחשב הוא הלא כלי, אינו שהרי בפנים
אדמה, וכלי גללים ככלי רק שהוא ויתכן פתיל. בצמיד
כמוציא  נקב שניקבו בשעה ממנו ירד חרס כלי דין ואילו

שבירה. צריך אינו ולפיכך אמר 120)זיתים, כלי צה. שם
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כלי  כשהוא – כא) ו, ויקרא ישבר, וגו' חרס (=וכלי רחמנא
מכיבוס,121)ישבר. בהיקש כן ולמדו במשנה. צד: שם

יא. הלכה למעלה ראה חרס. בכלי שבירה שלמדו כמו
אלא 122) שהוא, כל בנקב טהור אינו מתכות "כלי שם.

הלכות  כלים מהלכות בפי"א וראה שם). (רש"י גדול" בנקב
דרציף 123)אֿב. – הוא כלי לאו "והא בגמרא צה. שם

עליו  מכין שפוחתו, "אחר רש"י: ופירש מרציף", ליה
תיקון  אחרי כי ואף עליו". כלי שם וחזר ומחברו בקורנס
א) הלכה כלים מהלכות (פי"ב הישנה טומאתו חוזרת הכלי,
מצות  ובמקום ב) הלכה (שם סופרים מדברי אלא זה אין –

יט. הלכה למעלה ראה גזרו, לא בפנים שם 124)מריקה,
בגמרא.

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נעשה.1) הוא וכיצד האשם, עשיית מצות בו תתבאר

.‡Ô˙ÂˆÓk ˙BÓL‡‰ Ïk ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈«¬»»¬»¿ƒ¿»»
‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰2ÌL‡ ÔÈa ?˙BÓL‡‰ ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ . »¬»«»¿≈««¬≈»¬»≈»»

BÓk Ìc‰ ˜¯BÊÂ ËÁBL - ÈeÏz ÌL‡ ÔÈa È‡cÂ««≈»»»≈¿≈«»¿
e¯‡aL3ËÈLÙÓe ,4ÔÈ¯eÓ‡‰ ‡ÈˆBÓe5ÔÁÏBÓe6 ∆≈«¿«¿ƒƒ»≈ƒ¿»
Ô˜¯BÊÂ7ÌÈL‡‰ ·b ÏÚ8ÔÎÈÏB‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .9- ÈÏÎa ¿¿»««»ƒƒ¿ƒ»»¿ƒ»ƒ¿ƒ
CÈÏBÓ10‰¯ÊÚa ‰p‰k È¯ÎÊÏ ÏÎ‡ Ì¯Oa ¯‡Le .11 ƒ¿»¿»»∆¡»¿ƒ¿≈¿À»»¬»»

˙‡hÁk12. ¿«»

ב'ספר 2) וראה האשם". תורת "וזאת א) ז, (ויקרא שנאמר
סה. עשה שחיטה,3)המצוות' לענין ה"ב פ"ה למעלה

זריקה. לענין שם שם 5)העור.4)ובה"ו למעלה ראה
מוציאין  ואחרֿכך אותן מפשיטין וכו' הזבחים "כל הי"ח:

אימוריהן". את 6)את לרבות "מנין א: כ, במנחות
ואימורי  וכו' אשם ואימורי חטאת ואימורי וכו' הלבונה
קרבנך  כל "על יג) ב, (שם תלמודֿלומר וכו' קלים קדשים
דנדבה  דיבורא (ויקרא, ב'ספרא' הוא וכן מלח". תקריב
הי"א. מזבח איסורי מהל' פ"ה למעלה וראה ה"ג). פי"ח

פ"ז 7) למעלה וראה באשם, כן למדו מהיכן עיון, (צריך
ה"ד). ולהלן ה"ד, ופ"ו גֿה)8)ה"א, ז, (שם שנאמר

הקרב  את המכסה החלב ואת האליה את וגו' חלבו כל "ואת
אותם  והקטיר וגו' עליהן אשר החלב ואת הכליות שתי ואת

הוא". אשם לה' אשה המזבחה האימורים 9)הכהן את
שנתנן 10)למזבח. חלבים "הקטר פ"א: זבחים תוספתא

בימינו, בין בשמאלו בין בכלי בין ביד בין האישים, גבי על
ה"א. פ"ז למעלה וראה כשרין". אלו משנה,11)הרי

כהונה", לזכרי הקלעים מן לפנים "ונאכלין ב: נד, זבחים
יאכל  קדוש במקום יאכלנו בכהנים זכר "כל ו) (שם, ֵֵָשנאמר

הוא". קדשים שנאמר 12)קדש ה"א, פ"ז למעלה ראה
להם". אחת תורה כאשם, "כחטאת ז) (שם,

.·¯‡a˙iL BÓk ,ÈepL BÓc ˙Ïa˜a LÈ Ú¯ˆÓ ÌL‡¬«¿…»≈¿«»«»ƒ¿∆ƒ¿»≈
‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰a13¯‡L ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒ¿¿À¿≈«»»¿««ƒ≈¿»

¯‡Lk - B˙ÏÈÎ‡Â ÁaÊn‰ ÏÚ BÓc ˙˜È¯Êe ÂÈOÚÓ«¬»¿ƒ«»««ƒ¿≈««¬ƒ»ƒ¿»
¯·c ÏÎÏ ˙BÓL‡‰14. »¬»¿»»»

ה"ב.13) יג)14)פ"ד יד, (שם מצורע באשם נאמר שהרי

כי  וגו' החטאת את ישחט אשר במקום הכבש את "ושחט
הוא". קדשים קדש לכהן הוא האשם כחטאת

.‚‰OÚ ˙ÂˆÓ - Ô˙ÂˆÓk ÌÈÓÏL Ïk ˙iOÚ15Ô‰Â . ¬ƒ«»¿»ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿«¬≈¿≈
¯eaˆ ÈÓÏL „Á‡‰ :ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡16ÈÓÏL ‰LÏM‰Â , «¿»»ƒƒ»∆»«¿≈ƒ¿«¿»«¿≈

„ÈÁÈ17. »ƒ

עוד 15) ואמר קרבנו", שלמים זבח "ואם א) ג, (שם שכתוב
– השלמים תורת "וזאת יאֿיב) ז, (שם המעשה להשלמת

סו). עשה המצוות' ('ספר יקריבנו" תודה על והם 16)אם
בני  כבשים "ושני יט) כג, (שם שנאמר עצרת, כבשי שני

ה"ד. פ"א למעלה וראה שלמים". לזבח ראה 17)שנה
ה"ה. להלן

.„Ìc‰ ˜¯BÊÂ ËÁBL ?¯eaˆ ÈÓÏL ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ¿≈««¬≈«¿≈ƒ≈¿≈«»
e¯‡aL BÓk18ÌÈ¯eÓ‡‰ ‡ÈˆBÓe ËÈLÙÓe ,19 ¿∆≈«¿«¿ƒƒ»≈ƒ

ÔÁÏBÓe20Ô¯ÈË˜Óe21‰p‰k È¯ÎÊÏ ÏÎ‡ ¯‡M‰Â , ¿»«¿ƒ»¿«¿»∆¡»¿ƒ¿≈¿À»
‰¯ÊÚa22ÌÈL„˜ ÈL„˜ Ô‰L ÈtÓ ,ÌL‡ÎÂ ˙‡hÁk »¬»»««»¿»»»ƒ¿≈∆≈»¿≈»»ƒ

e¯‡aL BÓk23. ¿∆≈«¿

לענין 18) שם ובה"ו שחיטה, לענין ה"בֿג פ"ה למעלה
מפשיטין 19)זריקה. וכו' הזבחים "כל הי"ח: שם ראה

אימוריהן". את מוציאין ואח"כ א.20)אותן כ, מנחות
ה"א. למעלה "והקריב 21)ראה גֿה) ג, (שם שנאמר

בני  אותו והקטירו וגו' החלב את לה', אשה השלמים מזבח
האימורים  זריקת דין כאן רבינו הביא (ולא המזבחה". אהרן
ה"א). למעלה וראה הי"א, להלן הוא וכן האישים, גבי על

ב.22) נד, זבחים ופ"ה 23)משנה, הי"ז, פ"א למעלה
ה"ג.

.‰‡a‰ ‡e‰ „Á‡‰ :ÔÈÈÓ ‰LÏL „ÈÁÈ ÈÓÏL«¿≈»ƒ¿»ƒƒ»∆»«»
‰ÁÓOÂ ‰‚È‚Á ÈÓÏL ÔB‚k ,ÌÁÏ ‡Ïa ÌÈÓÏL24. ¿»ƒ¿…∆∆¿«¿≈¬ƒ»¿ƒ¿»

ÌÚ ÌÈ‡a‰ ÌÈÓÏL - ÈM‰Â .ÌÈÓÏL ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»¿»ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ«»ƒƒ
‰„Bz ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .‰·„ B‡ ¯„a ÌÁl‰25B˙B‡Â . «∆∆¿∆∆¿»»¿∆«ƒ¿»»¿

ÌÈÓÏL - ÈLÈÏM‰ ÔÈn‰Â .‰„Bz ÌÁÏ ‡¯˜ ÌÁl‰«∆∆ƒ¿»∆∆»¿«ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
ÌÚ ÌÈ‡a Ì‰Â ,B¯Ê ˙‡ÏÓ ÌBÈa ¯ÈÊp‰ ·È¯˜nL∆«¿ƒ«»ƒ¿¿…ƒ¿¿≈»ƒƒ

ÌÁÏ26¯ÈÊ ÏÈ‡ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .27. ∆∆¿∆«ƒ¿»≈»ƒ

וישנם 24) ה"א), חגיגה מהל' פ"א (להלן חובה באים שהם
נדבה. שלמי "וזאת 25)גם יאֿיב) ז, (שם שכתוב כמו

על  והקריב יקריבנו תודה על אם וגו' השלמים  זבח תורת
וגו'". מצות חלות התודה, (במדבר 26)זבח שכתוב כמו

חלות  סולת מצות וסל לשלמים, תמים אחד "ואיל ידֿטו) ו,
בשמן". משוחים מצות ורקיקי בשמן זבחים 27)בלולות

במשנה. - א נה,

.ÂBÓk Ìc‰ ˜¯BÊÂ ËÁBL ?ÔzLÏL ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ¿≈««¬≈¿»¿»≈¿≈«»¿
e¯‡aL28ÔÈ¯eÓ‡‰ ‡ÈˆBÓe ËÈLÙÓe ,29Ck ¯Á‡Â , ∆≈«¿«¿ƒƒ»≈ƒ¿««»

¯Oa‰ ˙‡ ÁzÓ30Ô˙BÂ ,ÔÈÓi‰ ˜BLÂ ‰ÊÁ‰ LÈ¯ÙÓe ¿«≈«∆«»»«¿ƒ∆»∆¿«»ƒ¿≈
˜BM‰Â ‰ÊÁ‰ ÌÚ ÔÈ¯eÓ‡‰31ÌÈÏÚa‰ È„È ÏÚ32Ô‰ÎÂ , »≈ƒƒ∆»∆¿««¿≈«¿»ƒ¿…≈

ÌÈÏÚa‰ È„È ˙Áz B„È ÁÈpÓ33'‰ ÈÙÏ Ïk‰ ÛÈÓe «ƒ«»««¿≈«¿»ƒ≈ƒ«…ƒ¿≈
Á¯Êna34ÔÈÙÈÓ Á¯Êna - ‰Ùez ÔeÚh‰ Ïk ÔÎÂ . «ƒ¿»¿≈»«»¿»«ƒ¿»¿ƒƒ

B˙B‡35.
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קלים 28) "וקדשים שחיטה: לענין ה"ב פ"ה למעלה
ה"ד: שם וראה בעזרה". מקום בכל דמן וקיבול שחיטתן
ולענין  וכו'". העזרה בכל קלים קדשים ששוחטים "ומנין
בין  והשלמים והאשם "העולה ה"ו: שם ראה הדם, זריקת
המזבח  גבי על שלשתן דם זריקת ציבור של בין יחיד של

וכו'". עושה הוא וכיצד לעולם, למעלה 29)שוה ראה
ואחרֿכך  אותן מפשיטין וכו' הזבחים "כל הי"ח: פ"ה

אימוריהם". את רב 30)מוציאין "אמר ב: עז, במנחות
אימורין". שיטול קודם בשר ינתח שלא אבימי, אמר חסדא

וכו'31) תנופה טעונות "אלו במשנה: - א סא, מנחות
שלהן". ושוק וחזה יחיד, שלמי על 32)ואימורי כלומר,

ידי  על מניחן "כיצד ה"ח: להלן וראה שלהם. הידים גבי
המקריב 33)הבעלים". כהן זה אלא אינו "או ב: סא, שם

ל) ז, (ויקרא אומר כשהוא הבעלים) ולא מניף, שהוא =)
ידיו  מניח כהן כיצד? הא אמור, בעלים הרי תביאנה, "ידיו
כהן) ד"ה (שם ה'תוספות' וכתבו ומניף". הבעלים ידי תחת
אוחז  והכהן הכלי, באוגני אוחזים שהבעלים בזה הכוונה כי

כלל. חציצה שאין באופן במשנה:34)למטה, שם
ובגמרא  המזבח. של ממזרח כלומר, במזרח", היתה "תנופה
במערב, יכול במזרח. כד) יד, (שם ה' "לפני אמרינן שם
יסוד, טעונה וחטאת חטאת, דאיקרי מנחה מילי הני אמרי:
ה' לפני הכא, אבל יסוד. לו היה לא מזרחית דרומית וקרן
קרינן  במזרח אפילו "כלומר, רש"י: ומפרש ביה", קרינא
נראה, רבינו מדברי אבל במערב". וכלֿשכן – ה' לפני ביה
פ' ב'ספרי' נראה וכן בכסףֿמשנה). (ראה במזרח שדווקא
ה, (במדבר ה'" לפני המנחה את "והניף הפסוק על נשא
הרי  ה', לפני שנאמר מקום שבכל במזרח, ה ' "לפני כה)
תמימה' 'תורה (ובעל הכתוב" לך שיפרוט עד במזרח, הוא
שהיא  המנחה הגשת (גבי בסוטה הגמרא את שם הביא
גם  וראה לשם). קשר לזה אין ובאמת דרומית), במערבית
הוא  " ה' ש"לפני לומר (וצריך ה"ג. פט"ז צו פ' ב'ספרא'
א. בזה: דרכים ששתי אלא הקדשים, בקודש במערב באמת
ב. מערב, כלפי ופניו המזבח של במזרחו עומד שהוא
למערב. פניו שאין אףֿעלֿפי המזבח, במערב ממש שעומד
ה' לפני שלעולם שם, וב'ספרי' במנחות שאמרו מה וזהו
במקום  אבל עדיף. וזה למערב, ופניו כלומר, במזרח, הוא
עלֿ יסוד, שצריכה מנחה, בהגשת כגון התורה שפירטה
ב'תוספות' וראה במערב. שעומד היינו ה'" ש"לפני כרחנו

כאן). ובכסףֿמשנה אבל, ד"ה שם פ"א 35)מנחות ראה
מהל' ובפ"ג העומר, במנחת הי"א ומוספין תמידין מהל'

סוטה. מנחת גבי הט"ו סוטה

.Ê„È¯BÓe ‰ÏÚÓ ,‡È·Óe CÈÏBÓ ?ÛÈÓ ‡e‰ „ˆÈÎÂ36. ¿≈«≈ƒƒ≈ƒ«¬∆ƒ
„Bz Ôa¯w‰ ‰È‰ Ì‡ÂdnÚ ‡a‰ ÌÁl‰ ÔÓ Á˜BÏ - ‰ ¿ƒ»»«»¿»»≈«ƒ«∆∆«»ƒ»

‰¯OÚÓ „Á‡37,ÌÈ¯eÓ‡‰Â ˜BM‰Â ‰ÊÁ‰ ÌÚ BÁÈpÓe ∆»≈¬»»«ƒƒ∆»∆¿«¿»≈ƒ
Ïk‰ ÛÈÓe38ÌÈÏÚa‰ È„È ÏÚ39e¯‡aL BÓk40. ≈ƒ«…«¿≈«¿»ƒ¿∆≈«¿

שתי 36) נותן עושה, הוא "כיצד א: סא, מנחות במשנה
מוליך  למטה, ידיו שתי ומניח כבשים, שני גבי על הלחם
הונף  אשר כז) כט, (שמות שנאמר ומוריד, מעלה ומביא
מוליך  כי רבינו כתב שם, המשנה ובפירוש הורם". ואשר
"מוליך  ב: לז, בסוכה נראה (וכן רוחות. לארבע ומביא
במנחות  רש"י פירש וכן שלו) רוחות שהארבע למי ומביא

כדי  ומערב, ומזרח ודרום לצפון ומביא "מוליך א: סב,
ומוריד  מעלה רוחות, מארבעה הבאות רעות רוחות לעצור
היא  כדי, ד"ה שם ה'תוספות' ודעת רעים". טללים לעצור
שתי  של בתנופה דווקא אלא כן, עושין תנופות בכל ש"לא
כן, עושים התנופות שבכל סובר רבינו אבל דעצרת", הלחם
הוא  וכן שתי. ד"ה במשנה - א סא, שם ברש"י נראה וכן
הכ"ה. פ"ה נשא, פ' וב'ספרי' ה"ג, פט"ז צו, ב'ספרא'

ואחד 37) אחד שבכל לחם, מיני ארבעה מביא התודה עם
ארבע  הכל מן לוקח והכהן הי"זֿיח) (להלן חלות עשר
מעשרה. אחד חלק והיינו ומין, מין מכל אחת חלות,

להניף",38) ארבע דאיכא "משום א: פא, מנחות ראה
(תודה) חלות ארבע "דאיכא משום, ד"ה רש"י ומפרש
בפירוש  תנופה נאמרה שלא ואע"פ להניף". שצריך דתרומה
ה"ד). פ"ה צו, ('ספרא' משלמים למדוה – תודה לגבי

וככה 39) הבעלים, של הידים על מונח הנ"ל כל כלומר,
והבעלים. הכהן ע"י מונף ה"ו.40)הוא למעלה

.ÁÌÈ·ÏÁ‰ ˙‡ Ô˙B ?ÌÈÏÚa‰ È„È ÏÚ ÔÁÈpÓ „ˆÈÎÂ¿≈««ƒ»«¿≈«¿»ƒ≈∆«¬»ƒ
˙BÈÏk‰ ÈzLe ,‰ÏÚÓÏ ˜BLÂ ‰ÊÁÂ ,ÌÈÏÚa‰ È„È ÏÚ«¿≈«¿»ƒ¿»∆»¿«¿»¿≈«¿»
BÁÈpÓ - ÌÁÏ LÈ Ì‡Â ,Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏ „·k‰ ˙¯˙BÈÂ¿∆∆«»≈¿«¿»≈∆¿ƒ≈∆∆«ƒ

Ïk‰ ÛÈÓe ,‰ÏÚÓÏ41. ¿«¿»≈ƒ«…

את 41) יביא עושה, הוא "כיצד ה"ג): פט"ז (שם ב'ספרא'
שתי  מהם, למעלה ושוק וחזה הבעלים, ידי על החלבים
לחם  שם (יש) אם מהם, למעלה הכבד על ויותרת כליות

וכו'". מהם למעלה נותן

.ËLÈ¯ÙÓe ÔÈ¯eÓ‡‰ ‡ÈˆBÓ - ¯ÈÊ ÏÈ‡ Ôa¯w‰ ‰È‰»»«»¿»≈»ƒƒ»≈ƒ«¿ƒ
˜BLÂ ‰ÊÁ42ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚa ÏÈ‡‰ ¯‡L ÏM·Óe ,43, »∆»¿«≈¿»»«ƒ¿∆¿««»ƒ

ÏÈ‡‰ ÔÓ ‰ÏLa ÚB¯f‰ Ô‰k‰ Á˜BÏÂ44„Á‡ ÌÚ ¿≈««…≈«¿«¿≈»ƒ»«ƒƒ∆»
BnÚ ‡a‰ ÌÁl‰ ÔÓ ‰¯OÚÓ45˜BM‰Â ‰ÊÁ‰ ÌÚ ≈¬»»ƒ«∆∆«»ƒƒ∆»∆¿«

ÔÈ¯eÓ‡‰Â46ÁÈpÓ Ô‰k‰Â ,¯ÈÊp‰ È„È ÏÚ Ïk‰ ÁÈpÓe ¿»≈ƒ«ƒ««…«¿≈«»ƒ¿«…≈«ƒ«
Ïk‰ ÛÈÓe ÌÈÏÚa‰ È„È ˙Áz ÂÈ„È47e¯‡aL BÓk48. »»««¿≈«¿»ƒ≈ƒ«…¿∆≈«¿

ואחרֿכך 42) האימורים ומוציא "ומפשיט ה"ו: למעלה ראה
והשוק". החזה ומפריש הבשר את פ"ה 43)מנתח ראה

בארבע  היו לשכות ש"ארבע ה"זֿח, הבחירה בית מהל'
משמשות: הם ומה וכו' נשים) עזרת (של מקצועותיה

ששם הנזירים, לשכת מזרחית את דרומית מבשלים
אלה  אלי, "ויאמר כד) מו, (יחזקאל שכתוב וכו'", שלמיהם
שם, בפסוקים ראה (בחצר, שם יבשלו אשר המבשלים בית
מדות  הרא"ש (פי' העם" זבח את הבית משרתי עזרה) והיינו

מ"ה). את 44)פ"ב הכהן "ולקח יט) ו, (במדבר שנאמר
משמע  דבריו, רבינו ומדסתם האיל", מן בשלה הזרוע
ופלוגתא  בו, מחוברת כשהזרוע מבשל היה האיל ששאר
וכלשון  צח:) (חולין שמעון רבי של תנאֿקמא וכדעת היא
כי  מר, ד"ה שם ב'תוספות' ועיי"ש שבגמרא. הראשון
לשון  וכפשטות בו, מחובר כשהזרוע מבשלו לתנאֿקמא
הזרוע". זהו "אי ה"י להלן וראה (כסףֿמשנה). הפסוק

חלות 45) עשרים מביא היה הנזיר כי הכ"ג להלן ראה
וכו' חלות ועשר בשמן, משוחין רקיקין עשרה מהן מצות,

מין. מכל אחת חלות: שתי מהן לוקח נלמד 46)והכהן
כסףֿמשנה). – ל ז, (ויקרא בשלמים שנאמר ממה
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הזרוע 47) את הכהן "ולקח יטֿכ) שם, (במדבר שנאמר
ונתן  אחד, מצה ורקיק הסל מן אחת מצה האיל, מן בשלה
קודש  ה' לפני תנופה הכהן אותם והניף וגו' הנזיר כפי על
וגם  התרומה". שוק ועל התנופה חזה על לכהן הוא

ה"ו. למעלה ראה עמהם, מניף היה למעלה 48)אימורים
ה"ד. נזירות מהל' בפ"ח וראה ה"ו.

.È„Ú ‰ÏÚÓÏ ,Ú˜¯w‰ ˙‡ ‰‡B¯‰ Ïk ?‰ÊÁ e‰Ê È‡≈∆»∆»»∆∆««¿«¿«¿»«
Ò¯k‰ „Ú ‰hÓÏ ,¯‡ev‰49˙BÚÏˆ ÈzL dnÚ C˙BÁÂ . ««»¿«»««»≈¿≈ƒ»¿≈¿»

CÏÈ‡Â CÏÈ‡50?ÚB¯Ê e‰Ê È‡Â .51ÏL ˜¯t‰ ÔÓ ≈«¿≈«¿≈∆¿«ƒ«∆∆∆
‰Ê ÔÈ¯ÚÓ ÌÈ¯·È‡ ÈL Ì‰L ,„È ÏL Ûk „Ú ‰aÎ¯‡«¿À»««∆»∆≈¿≈≈»ƒ¿…ƒ∆

‰Êa52ÔÈÓÈ ÏL ÚB¯Ê ‡È‰ ‰¯eÓ‡‰ ÚB¯f‰Â .53. »∆¿«¿«»¬»ƒ¿«∆»ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÓ‡‰ ˜BM‰ ‡e‰ Ï‚¯a dc‚kLÂ54. ¿∆¿∆¿»»∆∆«»»¿»»

את 49) שרואה כל חזה, הוא "איזה פ"ט: חולין תוספתא
שמגיע  עד מלמטה לצוואר, שמגיע ועד מלמעלה הארץ,
הצוואר, עד "למטה להיפך הובאה (מה.) ובחולין לכרס",
וראשו  ברגליו אותו כשתולין וזהו הכרס", עד למעלה
תולים  שאין בשור עוסקת והתוספתא שם). רש"י (עי' למטה
המוריה'. ב'הר ועי' ה"ה, פ"ו למעלה ראה אותו,

וכו'50) הקרקע את הרואה זה חזה, "איזהו שם: חולין,
החזה  וזהו ואילך, אילך דפנות משתי צלעות שתי חותך
הקטנות  צלעות ב' "וחותך רש"י: ומפרש לכהנים". הניתן
והן  מכאן, ואחד מכאן אחד דפנות, משתי עמו העליונות
מפרש  וחותך) ד"ה (ב'תוספות' הר"ח אבל הקנה", שסביב
ה"ח. פ"ו למעלה וראה מכאן, ושתים מכאן שתים שחותך

הי"ח.51) ביכורים מהל' פ"ט חולין 52)ראה במשנה
של  כף עד ארכובה של הפרק מן הזרוע, "איזהו א: קלד,
הידים  בנזיר)". האמור בשלה, זרוע =) נזיר של והוא יד
ומקום  אברים), =) פרקים משלשה מורכבות והרגלים
עם  לגוף, הסמוך הירך הוא הראשון הפרק של החיבור
מהל' פ"ח (ראה עליונה" "ארכובה נקרא השני, הפרק
הפרק  עם השני הפרק של החיבור ומקום הי"א) שחיטה
"ארכובה  נקרא הפרסה) עם מחובר (שבסופו התחתון
שם, המשנה בפירוש רבינו וכתב הראש", עם הנמכרת
מהיד, ממנו שלמעלה והפרק התחתון הפרק הוא שהזרוע
לגוף. הסמוך הפרק אחרי המתחילים הפרקים שני שהם
והפרק  לגוף הסמוך לפרק שהכוונה מפרש רש"י אבל

האמצעי). =) "תנו 53)שאחריו שם: בחולין ימין, יד
זה  אומר אתה ימין, זרוע זה ג) יח, (דברים הזרוע רבנן,
הזרוע, תלמודֿלומר שמאל, זרוע אלא אינו או ימין זרוע
נמי  הכי שבירך, המיומנת הירך רבא כדאמר תלמודא, מאי

שבזרוע". המיומן ברגל 54)הזרוע "וכנגדו במשנה: שם
הפרקים  שני הוא שהזרוע רבינו, פירוש ולפי שוק",

התחת  הפרקים שני הוא השוק ברגל, גם כן ונים.התחתונים,
של  הפרק מן עצמות "שתי שם: שמפרש ברש"י וראה
למעלה. וראה הירך", כל דהיינו דאטמא, בוקא עד ארכובה

.‡ÈÔÈ¯eÓ‡‰ ÁÏBÓ ÔÙÈnL ¯Á‡Â55ÏÚ Ô¯ÈË˜Óe ¿««∆¿ƒ»≈«»≈ƒ«¿ƒ»«
ÁaÊn‰ Èab56,ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ ˜BM‰Â ‰ÊÁ‰ Ï·‡ . «≈«ƒ¿≈«¬»∆»∆¿«∆¡»«…¬ƒ

‰Óe¯z‰ ˜BL ˙‡Â ‰Ùez‰ ‰ÊÁ ˙‡ Èk :¯Ó‡pL57. ∆∆¡«ƒ∆¬≈«¿»¿≈«¿»
ÌÈÏÚaÏ ÌÈÏÎ‡ ÌÈÓÏM‰ ¯‡Le58ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â . ¿»«¿»ƒ∆¡»ƒ«¿»ƒ¿≈«…¬ƒ

ÔÈ¯eÓ‡‰ ¯Ë˜‰ ¯Á‡Ï ‡l‡ ˜BLÂ ‰ÊÁa ÔÈÎBÊ59. ƒ¿»∆»∆»¿««∆¿≈»≈ƒ

את 55) תביאנה "ידיו לֿלא) ז, (ויקרא בשלמים שנאמר
לפני  תנופה אותו להניף וגו' החזה על החלב את ה', אשי
שמניף  הרי וגו'". המזבחה החלב את הכהן והקטיר ה',
הקומץ  אלא לי "אין א: כ, במנחות וראה מקטיר. ואחרֿכך
חטאת  ואימורי וכו' הלבונה את לרבות מנין מלח), (שטעון
קלים  קדשים ואימורי קדשים קדשי ואימורי אשם ואימורי

מלח". תקריב קרבנך כל על תלמודֿלומר ראה 56)וכו'
הי"ג. מזבח איסורי מהל' ובפ"ה ה"א, פ"ז למעלה

ואתן 57) שלמיהם, מזבחי ישראל בני מאת "לקחתי וגו':
ישראל". בני מאת עולם לחק ולבניו הכהן לאהרן אותם

קרבנו 58) ביום שלמיו תודת זבח "ובשר טו) ז, (שם שנאמר
ה"ב: פט"ז דנדבה דיבורא ויקרא, וב'ספרא' יאכל",
בהן, שלום שהכל שלמים) נקראים כך משום =) "שלמים
והבשר  העור לכהנים, ושוק החזה למזבח, והאימורין הדם

פט"ז 59)לבעלים". צו ו'ספרא' ב. נט, פסחים ברייתא,
לאחר  אלא ושוק בחזה זכאים ובניו אהרן שאין "מנין ה"ד:
החלב  את והקטיר לא) (שם, תלמודֿלומר חלבים, הקטרת
הוא  וכן ולבניו". לאהרן החזה והיה ואחרֿכך המזבחה,
עד  חלקם אוכלים הבעלים שאין והואֿהדין ב. נט, בפסחים
מהל' בפי"ח רבינו שכתב וכמו אימורים, הקטרת לאחר
הבשר  את מתירין "והאימורין ה"ז: המוקדשים פסולי

לאדם".

.·È‰„B˙a ÛÈnL ÌÁl‰ ÔÎÂ60¯ÈÊ ÏÈ‡·e61ÚB¯f‰Â ¿≈«∆∆∆≈ƒ¿»¿≈»ƒ¿«¿«
‰ÏLa‰62ÌÁl‰ ¯‡Le ,ÌÈ‰kÏ ÔÈÏÎ‡63¯‡L ÌÚ «¿≈»∆¡»ƒ«…¬ƒ¿»«∆∆ƒ¿»
¯Oa‰64nL ÌÁl‰Â .ÌÈÏÚaÏ ÏÎ‡‰ÊÁ‰ ÌÚ ÛÈ «»»∆¡»«¿»ƒ¿«∆∆∆≈ƒƒ∆»∆

‰ÏLa ÚB¯f‰Â ;‰„BzÓ Ì¯eÓ ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰ - ˜BM‰Â¿«≈«ƒ¿»ƒ»ƒ»¿«¿«¿≈»
ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰ - ÛÈnL ÌÁl‰ ÌÚ ˜BM‰Â ‰ÊÁ‰ ÌÚƒ∆»∆¿«ƒ«∆∆∆≈ƒ≈«ƒ¿»ƒ

¯ÈÊ ÏÈ‡Ó Ì¯eÓ65. »≈≈»ƒ

הכ"א.60) להלן הכ"ג.61)ראה להלן שנאמר 62)ראה
האיל". מן בשלה הזרוע את הכהן "ולקח יט) ו, (במדבר

נאכל 63) "והשאר תודה, בחלות - ב עז, מנחות משנה,
הבשר  שאר עם הנזיר) (שבאיל הלחם "ושאר לבעלים".
אלא  נזיר באיל נתחדש שלא תודה כשלמי לבעלים נאכל

כאן). ספר' ('קרית בשלה" הי"א.64)זרוע למעלה ראה
ותוספתא 65) ב. קלג, חולין א. נה, זבחים ב. קי, בבאֿקמא

פ"ב. חלה

.‚È‡e‰ ‰Óe¯z ˜ÙÒ ‰„Bz‰ ÔÓ Ì¯en‰ ÌÁl‰66. «∆∆«»ƒ«»¿≈¿»
‰Óe¯˙k LÓÁÂ ‰˙ÈÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ67, ¿ƒ»≈«»ƒ»»ƒ»»…∆ƒ¿»

‰Óe¯˙k Ún„Ó BÈ‡Â68. ¿≈¿«≈«ƒ¿»

חייבין 66) תודה לחמי תרומת רבא, "בעי שם: במנחות
כיון  וחומש, מיתה עליהן חייבין אין או וחומש מיתה עליהן
"והקריב  יד ז, בויקרא בה (שנאמר מעשר לתרומת דאיתקש
או  דמי, מעשר כתרומת לה'") תרומה קרבן מכל אחד ממנו
כי  בו "ומתו כב, שם נאמר בו, =) וחמישיתו בו דילמא
עליו") חמישיתו "ויסף יד שם, נאמר וחמישתו, יחללוהו",
בתרומה  ולא מיתה חייב מעשר בתרומת (בו, רחמנא מיעט
בתרומה  ולא חומש חייב מעשר בתרומת וחמישיתו, אחרת,
אלא  הסתפקו ולא תיקו". מדמעת, אינו או מדמעת אחרת),
במורם  אבל כנ"ל, "תרומה", שנקרא התודה מן במורם
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ספק. כל אין תרומה, נקרא שלא נזיר, פ"ו 67)מאיל ראה
חייב  וכו' בזדון תרומה שאכל "זר כי ה"ו, תרומות מהל'
אכל  ואם וכו' אכילתה על ולוקה וכו' שמים בידי מיתה
כיון  התודה, מן במורם כאן ואילו חומש", מוסיף בשגגה
מוסיף  ואינו בזדון, מלקות חייב הזר אין ספק, שהדבר
למלך'. ו'משנה משנה' ב'כסף וראה בשגגה. חומש

תרומה 68) "סאה כי ה"אֿב, תרומות מהל' פי"ג ראה
הכל  מן מפריש הכל, ונתערב חולין של סאה למאה שנפלה
סאה  נפלה וכו'. לזרים מותר והשאר לכהן ונותנה אחת סאה
הכל  וימכר מדומע, הכל נעשה ממאה לפחות תרומה
כאן  ואילו סאה", אותה מדמי חוץ תרומה בדמי לכהנים
מן  כי מדרבנן, אלא אינו הדימוע ענין וכל ספק, שהדבר
הי"ג), אסורות מאכלות מהל' (פט"ו ברוב בטל הכל התורה
המשנה' 'מרכבת (ראה דרבנן ספק כדין לקולא רבינו פסק
ה"ז  תרומות מהל' בפי"ד רבינו בדברי מפורש (וכן כאן).

החולין"). ברוב בטל התרומה "שספק

.„ÈÏÎ‡ ÌÁl‰ ¯‡L È¯‰ - Ô‰k ‰„Bz‰ ÏÚa ‰È‰»»«««»…≈¬≈¿»«∆∆∆¡»
ÌÚ ‡a‰ ÌÁl‰ ÔÈ‡L ;Ï‡¯OÈ ˙„B˙k ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ¿«ƒ¿»≈∆≈«∆∆«»ƒ

‰ÁÓ Èe¯˜ ¯ÈÊ ÏÈ‡ ÌÚ B‡ ‰„Bz‰69. «»ƒ≈»ƒ»ƒ¿»

על 69) כליל אותה שמקטירים כהן כמנחת דינם אין ולפיכך
"אטו  בֿ מו, במנחות הוא וכן ה"ט). פי"ב (להלן המזבח
לחמי  וכו' להו ואכלי כהנים מנדבי לא מי ולחמה, תודה
הבא  ללחם גם רבינו למד ומשם מנחה", איקרו לא תודה
רבינו  בהקדמת גם וראה מנחה. נקרא שאינו נזיר, איל עם

השלישי. והחלק ד"ה בתוך מנחות מס' למשנה, לפירושו

.ÂËÛÈÓ „Á‡‰ - ˙eÙzLa ÌÈÓÏL e‡È·‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿À»»∆»≈ƒ
È„È ÏÚ ÛÈÓ „Á‡ - ‰‡Ó Ì‰ elÙ‡ .B¯·Á ˙eL¯aƒ¿¬≈¬ƒ≈≈»∆»≈ƒ«¿≈

Ôlk70‰ÎÈÓÒa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .71. À»«∆≈≈ƒ¿ƒ»

וכו'70) מבתנופה בסמיכה "חומר ב: צג, מנחות משנה,
החברים", לכל סומך אחד ואין החברים לכל מניף שאחד
היכי  אפשר, דלא "משום אמרו: - א צד, שם ובגמרא
(וראה  חציצה הויא קא הדדי להדדי כולהו לינפו ליעביד,
וליהדר  ליניף ה'תוספות'), בשם שכתבנו מה ה"ו למעלה
לא  בסמיכה (אבל תנופות" ולא רחמנא אמר תנופה וליניף,
ולחזור  לסמוך ויכול סתם, "וסמך" כיֿאם סמיכה כתוב

שם). רש"י ה"ט.71)ולסמוך, פ"ג למעלה ראה

.ÊË‰ÙÈÓ dÈ‡ - Ôa¯w‰ ˙ÏÚa ‰M‡ ‰˙È‰72Ï·‡ , »¿»ƒ»«¬««»¿»≈»¿ƒ»¬»
ÛÈÓ Ô‰k‰73‰ÏeÒt ‡È‰Â ,‰Ùez ÔeÚË da¯wL ; «…≈≈ƒ∆»¿»»»¿»¿ƒ¿»
‰Ùe˙Ï74‰ËBq‰ ‡l‡ ,‰ÙÈÓ ‰M‡ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe . ƒ¿»¿»≈ƒ»¿ƒ»∆»«»

„·Ïa ‰¯ÈÊp‰Â75e¯‡aL BÓk ,76˙Ó„B˜ ‰Ùe˙e . ¿«¿ƒ»ƒ¿«¿∆≈«¿¿»∆∆
ÌB˜Ó ÏÎa ‰Lb‰Ï77. ¿«»»¿»»

נוהגים 72) וכו' והתנופות "הסמיכות א. לו, קידושין משנה,
למדו  - ב סא, ובמנחות שם, ובגמרא בנשים", ולא באנשים
בני  ישראל", בני אל "דבר כט) ז, (שם שנאמר ממה כן
ב'ספרא' הוא וכן מניפות. ישראל בנות ואין מניפים ישראל

שם. צו מנחות 73)פ' ותוספתא ב. סב, מנחות ברייתא,
שם. ב'ספרא' גם וראה ידיה", על מניף כהן "והאשה, פ"י:

ושוק 74) וחזה יחיד שלמי "ואימורי א: סא, שם משנה,

"מאי  סא:) (שם ובגמרא נשים". ואחד אנשים אחד שלהן,
נשים  ואחד אנשים אחד קאמר: הכי יהודה, רב אמר קאמר,
בידי  לא אבל בישראל עצמה ותנופה תנופה, טעון קרבנן

והתנופות 75)נשים". "הסמיכה במשנה: שם קידושין
ונזירה  סוטה ממנחת חוץ בנשים, ולא באנשים נוהגים וכו'
משלמים, יד יד "אתיא לו:) (שם ובגמרא מניפות", שהן
מיד  הכהן ולקח כא) ה, במדבר סוטה (אצל  הכא כתיב
כהן, כאן מה תביאנה, ידיו ל) ז, (ויקרא התם וכתיב האשה,
כיצד? הא בעלים. כאן אף בעלים, להלן מה כהן. להלן אף
נזירה  סוטה, אשכחן ומניף. בעלים ידי תחת ידו מכניס כהן
(שם  בסוטה שנאמר "לפי מסוטה", כף כף אתיא מנלן,
בנזיר  ונאמר הזכרון, מנחת את כפיה על ונתן יח) במדבר,
בענין  והנזיר הנזירה ודין הנזיר, כפי על ונתן יט) ו, (שם
או  איש ב) (שם, הפרשה בתחילת שנאמר למה שוה, הקרבן
'כף' אתיא שאמר מה והוא נזיר, נדר לנדור יפליא כי אשה
שם). קידושין המשנה, בפירוש (רבינו מסוטה" 'כף'

סוטה 76) מהל' ופ"ג נזירה, לענין ה"ד נזירות מהל' פ"ח
סוטה. לענין "תנופות 77)הט"ו א: סא, מנחות משנה,

"ומנ  להגשות", במנחת קודמות דכתיב קודם? שהתנופה ין
ואחרֿכך  ה', לפני המנחה את והניף כה) ה, (שם סוטה
והיינו  שם). במשנה, (רש"י המזבח" אל אותה והקריב נאמר
וגם  תנופה גם שטעונות סוטה ובמנחת העומר במנחת

שם). (רש"י הגשה

.ÊÈÁ˜BÏ ?‰„Bz‰ ÌÚ ‡È·nL ÌÁl‰ ‡e‰ „ˆÈk≈««∆∆∆≈ƒƒ«»≈«
ÔB¯OÚ ÌÈ¯OÚ78˙ÏÒ79ÌÈB¯OÚ ‰¯OÚ Ì‰Ó ‰OBÚÂ ∆¿ƒƒ»…∆¿∆≈∆¬»»∆¿ƒ

‰vÓ ‰¯OÚÂ ıÓÁ80Ì˙B‡ ‰OBÚ ıÓÁ ÏL ‰¯OÚ‰ . »≈«¬»»«»»¬»»∆»≈∆»
˙BlÁ ¯OÚ81. ∆∆«

וכל 78) איפות, שתי שהן מאיפה, עשיריות עשרים כלומר,
עו:). (מנחות התודה בפרק מ"א ראה סאין, שלש איפה

בלולות 79) חלות מורבכת "וסולת יב) ז, (ויקרא שנאמר
"סולת  ה"ז): (פי"א צו פרשה ב'ספרא' ואמרו בשמן",
שיהו  לכולן מניין סולת, שהיא לרבוכה למדנו מורבכת,
האמורות  חלות מה חלות, סולת תלמודֿלומר סולת,
והלא  סולת, בכולן האמורות חלות אף סולת, ברבוכה
תלמודֿ סולת, שיהיו ומניין חלות, בהם נאמר לא רקיקים
אף  סולת, בחלות האמורות מצות מה מצות, מצות לומר
א. נ, בזבחים הוא וכן סולת", ברקיקים האמורות מצות

ולהלן 80) הסמוכה, בהערה להלן וראה שם. מנחות משנה,
חמץ. אותן עושה כיצד עז,81)הי"ח, שם ובגמרא שם.

אחד  ממנו "והקריב יד) (שם, שנאמר ממה זאת למדו - ב
מכמה  =) היא מכמה יודע "איני לה'", תרומה קרבן מכל
בתרומת  ונאמר תרומה, כאן נאמר רש"י). אחת, נוטל חלות
מעשרה  אחד כאן אף מעשרה, אחד להלן מה תרומה, מעשר
יודע  איני אבל מעשרה, אחד שהיא לתרומה למדנו וכו',
נאמר  אחת, חלה עושה סולת מכמה =) חלה היא מכמה
יג), שם קרבנו", יקריב חמץ לחם חלות "על =) לחם כאן
=) לחם יז) כג, (שם הלחם בשתי להלן  ונאמר
עשרונים  שני שתים תנופה, לחם תביאו "ממושבותיכם
עשרון  כאן אף לחלה, עשרון להלן מה וכו'. תהיינה") סולת
מעשרה  באות החמץ שחלות =) לחמץ עשרה למדנו לחלה,
באות  המצות חלות שגם =) מנין למצה, עשרה עשרונים)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



קכי zepaxwd dyrn 'ld - dcear xtq - zah f"h ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לחם  חלות "על יג) ז, (שם תלמודֿלומר עשרונים), מעשרה
לחמי  עשרונות עשרים נמצאו מצה, הבא - חמץ נגד חמץ",
כי  הי"ח להלן (וראה למצה ועשרה לחמץ עשרה תודה,
וראה  חלות), שלשים עושה מצה של עשרונים מהעשרה
אמור  וב'ספרא' א. טו, ובשבועות במשנה, – א עו, שם עוד

ה"א. פי"ג

.ÁÈˆÈÎÂÔˆenÁ È„k ¯B‡O ‡È·Ó ?ÔˆnÁÓ „82 ¿≈«¿«¿»≈ƒ¿¿≈ƒ»
‰cn‰ CB˙Ï B˙BÂ83Èt ÏÚ Û‡ .‰cn‰ ˙‡ ‡lÓÓe ¿¿¿«ƒ»¿«≈∆«ƒ»««ƒ

,¯B‡O‰ ÈtÓ ‰¯˙È B‡ ‰¯ÒÁ ˙BÈ‰Ï dÙBqL∆»ƒ¿¬≈»¿≈»ƒ¿≈«¿
‰L˜Â ‰·Ú ‰È‰È ÌÈÓÚtL84C¯ ÌÈÓÚÙe85ÔÈ‡ - ∆¿»ƒƒ¿∆»∆¿»∆¿»ƒ«≈

„„BÓ ‡e‰ È¯‰Â ,‰zÚ d˙cÓ ÏÚ ‡l‡ ÔÈÁÈbLÓ«¿ƒƒ∆»«ƒ»»«»«¬≈≈
ÔB¯OÚ ÔB¯OÚ86ÌÈÓÏL87ÏL ÌÈB¯OÚ ‰¯OÚ‰Â . ƒ»ƒ»¿≈ƒ¿»¬»»∆¿ƒ∆

˙BÂL ˙BlÁ ÌÈLÏL Ô‰Ó ‰OBÚ ‰vÓ88˙BlÁ ¯OÚ , «»∆≈∆¿ƒ«»∆∆«
˙BlÁ ¯OÚÂ ,¯epz ‰Ù‡Ó ˙BlÁ ¯OÚ :ÔÈÓ ÏkÓƒ»ƒ∆∆««¬≈«¿∆∆«

ÌÈ˜È˜¯89˙Îa¯Ó ˙BlÁ ¯OÚÂ ,90. ¿ƒƒ¿∆∆«À¿∆∆

ב.82) נב, מנחות במשנה, יהודה עשרון.83)כרבי מדת
שם)84) המשנה, (פירוש קטן" מקום המדה מן "ומחזיק

היה  לא שאם לפי קמח) היה (מאילו יתר העשרון "ונמצא
(רש"י  מעכשיו" גדול נפחו היה וקשה) (עבה מגובל שאור

ב. נג, שם בגמרא וראה מקום 85)שם). מחזיק ורך "נפוח
בשביל  לא שאם חסר, העשרון "ונמצא שם). (רבינו גדול"
שם. בגמרא וראה שם), (רש"י מלא" היה לא המים

המנחות 86) או הנסכים "כשמודדין ה"ח פ"ב למעלה ראה
או  לפר עשרונים שלשה של במדה אותן מודדין אין וכו'
שהיה  אחד בעשרון הכל מודד אלא לאיל, שנים של

ועשרון 87)במקדש". עשרון כל שעכשיו כיון כלומר,
אלא  משגיחין אין חסר, או יתר יהיה בסוף כי אף מלא, הוא

עתה. מדתה "ועשרה 88)על במשנה: - א עז, במנחות
נמצאו  ורבוכה, רקיקין חלות, מינין: שלש ובמצה למצה,
חלות  ושלש ומין מין לכל ושליש עשרונים שלשה
יהו  לא שבמצה עשרה "יכול עז:) (שם ובגמרא לעשרון",
תודה  על אם יב) (שם, תלמודֿלומר אחד, ממין אלא כולן
בשמן  בלולות מצות חלות התודה זבח על והקריב יקריבנו,
בלולות  חלות מורבכת סולת בשמן, משוחים מצות ורקיקי
ושלש  ומין, מין לכל ושליש עשרונים שלשה נמצאו בשמן,

לעשרון". ורכה"89)חלות דקה חררה סופגנין, "רקיק,
מצות  ורקיקי אונקלוס, תרגום וראה יט:). בבאֿבתרא (רש"י
וראה  פטירין". "ואיספוגין שם) ויקרא, ב. כט, (שמות

מ"ד. פ"א חלה המשנה, שקועה 90)בפירוש לומר, "רוצה
מ"ג, פ"ט ושם מ"א). פ"ז מנחות המשנה, (פירוש בשמן"
שיש  ממה עיקר כל גזרה לה אין הזאת "והמילה רבינו: כתב
שהיא  רבוכה בענין דעתי נתחזקה אמנם הלשון, מן בידינו
גדול  כהן בחביתי השמן מרבית מצאתי מאשר השמן, ריבוי
שענין  נוטה, ודעתי וכו' התודה מיני מאשר רבוכה ובמין
ערב  בלשון שנקרא דבר שקולין כמו קלויה, ענין היא רבוכה
ולכן  בה, אותה שקולין השמן, פני על שצפה ר"ל, זולאביה,
וראה  תעשה", בשמן שנאמר והוא שמן, בריבוי הוצרך

וה"כ. הי"ט להלן

.ËÈdËÏBÁ ?˙Îa¯n‰ ‡È‰ „ˆÈÎÂ91ÔÈÁ˙B¯a92 ¿≈«ƒ«À¿∆∆¿»¿¿ƒ
ËÚÓ d˙B‡ ‰ÙB‡Â93ÔÓLa d˙B‡ ‰ÏB˜ Ck ¯Á‡Â , ¿∆»¿«¿««»∆»¿∆∆

ÒtÏ‡‰ ÏÚ94Ba ‡ˆBiÎÂ95,ÔÈbÙq‰ ÔÈÏBwL C¯„k «»ƒ¿»¿«≈¿∆∆∆ƒ«À¿»ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÓ‡‰ Cea¯‰ e‰ÊÂ .dÓLa ÔÈa¯Óe96. «¿ƒ¿«¿»¿∆»ƒ»»¿»»

אותו 91) קורים הקמח על הרותחים המים "כשנותנין
מ"ו). פ"א חלה המשנה, (פירוש ב'סיפרא'92)חליטה"

כל  ברותחין שנעשית מלמד מורבכת, "תעשה ה"ד: פ"ד צו
רבינו  דברי ומפשטות א. נג, במנחות גם הוא וכן צרכה",
מנחות  המשנה בפירוש אולם במים, היא שהחליטה נראה,
מלת  ענין בפירוש ב'סיפרא' שאמרו "מה כתב: מ"ג, פ"ט
הוא  הזה והענין ברותחין, מעשיה שכל מלמד מורבכת,
המוריה' ב'הר וראה רותח", עמה שעושין שמן כל שיהא

ה"ג.93)כאן. בפי"ג להלן (ראה 94)ראה "מרחשת"
מ"ו). פ"א חלה המשנה, להלן 95)בפירוש ראה "מחבת",

למעלה 96)שם. ראה שמן, בהרבה קליה בו שתהיה
פי"ג  להלן משנה' וב'לחם המשנה, פירוש בשם פט הערה

ההלכה. בסוף שם

.Î?˙BlÁ ÌÈLÏM‰ ‰OBÚ ‡e‰ ÔÓL ‰nÎ·e97ÈˆÁa ¿«»∆∆∆«¿ƒ««¬ƒ
ÔÓL ‚Ï98ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯eÚLÂ .99˙ÈÚÈ·¯ . …∆∆¿ƒ∆¬»»¿∆ƒƒ«¿ƒƒ

˙ÈÈÓLe ,˙BlÁÏ ˙ÈÈÓLe ,‰Îe·¯Ï epnÓƒ∆»¿»¿ƒƒ««¿ƒƒ
ÔÈ˜È˜¯Ï100. »¿ƒƒ

שמן.97) טעונות אינן חמץ, של החלות עשר אבל מצה, של
"מביא  ה"ו: פי"א צו וב'סיפרא' א. פט, במנחות מפורש וכן
וחציו  ולרקיקין, לחלות (חציו) וחוציהו שמן לוג חצי
וראה  שמן. טעונות אינן חמץ של שחלות הרי לרביכה".

מ"ד. פ"ז מנחות המשנה פח,98)בפירוש מנחות משנה,
וחצי  לסוטה מים לוג חצי משמש, היה מה לוג, "חצי א:

תודה". של שמן (מנחות 99)לוג עזריה בן אלעזר כרבי
שם). ו'סיפרא' שם.100)פט. ו'סיפרא' מנחות

.‡Î˙BlÁ‰101˙˙BÏ -102ÏL ˙ÈÈÓLa Ô‰lL ˙Ïq‰ ««≈«…∆∆»∆ƒ¿ƒƒ∆
Ô˙B‡ ‰ÙB‡Â LÏ Ck ¯Á‡Â ,ÔÓL103- ÔÈ˜È˜¯‰Â . ∆∆¿««»»¿∆»¿»¿ƒƒ
Ô˙iÙ‡ ¯Á‡ Ô‰lL ˙ÈÈÓLa ÔÁLBÓ104Á˜BÏ Ô‰k‰Â . ¿»ƒ¿ƒƒ∆»∆««¬ƒ»»¿«…≈≈«

:¯Ó‡pL ;ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ˙Á‡ ,˙BlÁ Úa¯‡ Ïk‰ ÔÓƒ«…«¿««««ƒ»ƒ»ƒ∆∆¡«
Ôa¯˜ ÏkÓ „Á‡105. ∆»ƒ»»¿»

הן 101) כיצד ורוצהֿלומר: תנור. מאפה חלות היינו
א:103)מרטיב.102)עשויות? עה, מנחות בברייתא

סולת."תנו  שנבללת מלמד ה) ב, (ויקרא בלולה סולת רבנן,
האפיה), לאחר אותן בולל =) בוללן חלות אומר, רבי
תודה  לחמי והלא לו: אמרו בלולות, חלות ד) (שם, שנאמר
אלא  חלות כשהן לבוללן אפשר ואי חלות, בהן נאמר

שכתב 104)סולת". ה"ח, פי"ג להלן וראה שם. מנחות,
אותן". מושח אפייה שאחר לי, שם 105)"ויראה משנה,

שנאמר  תרומה, מעשרה אחד נוטל היה "מכולם ב: עז,
לה'". תרומה קרבן מכל אחד ממנו והקריב שם) (ויקרא

.·Î.‡ˆÈ - ˙BlÁ Úa¯‡ Ô˙B‡ ‰Ù‡L ‰„Bz ÈÓÁÏÂ¿«¿≈»∆»»»«¿««»»
‰ÂˆÓÏ ‡l‡ ÌÈÚa¯‡ ¯Ó‡ ‡Ï106LÈ¯ÙiL ‡e‰Â . …∆¡««¿»ƒ∆»¿ƒ¿»¿∆«¿ƒ

Ô‰lL ‰lÁ‰107˜ˆa Ô‰Lk Ôa¯˜ ÏkÓ ˙Á‡108ÔÈ‡L , ««»∆»∆««ƒ»»¿»¿∆≈»≈∆≈
‰Òe¯t ÔÈLÈ¯ÙÓ109- Ôa¯˜ ÏkÓ „Á‡ :¯Ó‡pL ; «¿ƒƒ¿»∆∆¡«∆»ƒ»»¿»

Òe¯t ÏhÈ ‡lL110. ∆…ƒ…»
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עו:).106) (שם הונא כרב ולא א. עו, במנחות כשמואל
לכהן.107) שנותן החלות ארבע וראה 108)כלומר, שם,

עשר  עשה כי סוברים והרא"ש הר"ן כי - ב יב, בנדרים
מכל  אחד שמפריש ולאחר בצק, כשהם ומין מין מכל חלות
נראה  שם ב'תוספות' אבל אחת, חלה – מין מכל עשה מין,
עשירי, חלק העיסה מן הפריש אלא חלות עשר עשה שלא
וכנראה  ומין, מין מכל חלה חלה חלות, ד' אפה ומהנשאר
שבשעת  צורך ואין העיסה, מן שמפריש כן סובר רבינו שגם

חלות. עשר יהיו מפרישין 109)ההפרשה אין כלומר,
שלימה. כיֿאם חתוכה ונדרים,110)חלה ב. עז, מנחות

שם.

.‚ÎÁ˜BÏ ?¯ÈÊ ÏÈ‡ ÌÚ ‡a‰ ÌÁl‰ ‡e‰ „ˆÈÎÂ¿≈««∆∆«»ƒ≈»ƒ≈«
ÔB¯OÚ ÈLÈÏL ÈLe ˙BB¯OÚ ‰ML111Ô‰Ó ‰OBÚÂ ƒ»∆¿¿≈¿ƒ≈ƒ»¿∆≈∆

˙BlÁ ÌÈ¯OÚ112‰vÓ Ïk‰Â ,˙BÂL113ÔÈ˜È˜¯ ‰¯OÚ . ∆¿ƒ«»¿«…«»¬»»¿ƒƒ
Ô‰lL ˙Ïq‰ ˙˙BÏ ˙BlÁ ¯OÚÂ ,ÔÓMa ÔÈÁeLÓ¿ƒ«∆∆¿∆∆«≈«…∆∆»∆

¯ep˙ ‰Ù‡Ó Ïk‰Â ,ÔÓMa114˙ÈÚÈ·¯ Ô‰lL ÔÓLÂ .115. «∆∆¿«…«¬≈«¿∆∆∆»∆¿ƒƒ
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯eÚLÂ116Ô‰Ó Á˜BÏ Ô‰k‰Â . ¿ƒ∆¬»»¿∆ƒƒ«¿«…≈≈«≈∆

ÔÈÓ ÏkÓ ˙Á‡ ,˙BlÁ ÈzL117. ¿≈«««ƒ»ƒ

ידות 111) שתי באה היתה "נזירות א: עח, מנחות משנה,
נמצא  רבוכה, בה ואין ורקיקין חלות תודה, של כמצה
שני  =) ועודיין עשרונות ששה שהן ירושלמיות קבין עשרה
לרבות  יג) ז, (ויקרא "שלמיו אמרו: שם ובברייתא שליש)",
יכול  שמן, ולרביעית ירושלמיות קבין לעשרת נזיר שלמי
מצות  טו) ו, (במדבר תלמודֿלומר בענין, שאמור מה לכל
מצות  ורקיקי בשמן בלולות חלות סולת מצות וסל =)
שנאמר  דבר פפא, רב אמר תלמודא, מאי בשמן). משוחים
רבי  דבי מצות. בו נאמר דלא רבוכה לאפוקי מצות, בו
כלל  פרט, - ורקיקין חלות כלל, - מצות תנא, ישמעאל
מידי  אין, ורקיקין חלות שבפרט, מה אלא בכלל אין ופרט,

לא". תודה 112)אחריני מחלות נזיר חלות למדו שהרי
ומין. מין לכל עשר היו תודה וחלות עח.) (מנחות

שם).113) (במדבר, בתורה כמפורש שם, משנה
תנור 114) מאפה הם ורקיקין חלות כי ד. ב, בויקרא מפורש

(=115)(כסףֿמשנה). "רביעית א: פח, מנחות משנה,
רביעית  משמשת, היתה מה במקדש) שהיתה רביעית מדת

לנזיר". שמן ורביעית למצורע "חצי 116)מים א: פט, שם
שבין  יום עשר ואחד לנזיר, שמן ורביעית לתודה, שמן לוג

מסיני". למשה הלכה - לנדה (במדבר 117)נדה שנאמר
מצה  וחלת האיל מן בשלה הזרוע את הכהן "ולקח יטֿכ) ו,
וכו'". לכהן הוא קודש וגו' אחד מצה ורקיק הסל מן אחת

.„Î¯ÈÊaL ÌÁÏ ÈÈÓ ÈL118ÌÁÏ ÈÈÓ ‰Úa¯‡Â ¿≈ƒ≈∆∆∆¿»ƒ¿«¿»»ƒ≈∆∆
‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ‰„B˙aL119ÏL ÌÁl‰ ‰OÚÓe . ∆¿»¿«¿ƒ∆∆∆«¬≈«∆∆∆

‰¯ÊÚÏ ıeÁ Ô‰ÈL120. ¿≈∆»¬»»

הקודמת).118) בהלכה (למעלה וחלות שם 119)רקיקין
לבעל  או המינים שני לנזיר אין שאם היינו במשנה. - א כז,
בגמרא  ונלמד כלום. מביאים אינם המינים, ארבעת התודה
תורת  על יעשה "כן כא) (שם, בנזיר שכתוב ממה (שם)
רש"י  עי' אחר, באופן ולא ככה משמע יעשה" ו"כן נזרו",
זבח  "על יג) ז, (ויקרא שנאמר לנזיר, הוקשה ותודה שם.

שלמי  לרבות "שלמיו" כי חכמים וקיבלו שלמיו", תודת
שם). (גמרא, –120)נזיר אפייתם וגם לישתם גם כלומר,

הקרבן  שחיטת אלא מקדשם, התנור שאין מפני לעזרה, חוץ
המוריה'). ('הר א. עט, ב. עח, במנחות כמפורש מקדשתם,
אינן  עצרת של הלחם שתי גם שהרי מספיק, לא זה (אבל
אפייתן  ואףֿעלֿפיֿכן מז.) (שם בשחיטה אלא קדושות
ממה  רבינו, דברי שמקור ונראה במשנה). צה: (שם בפנים
חוץ  ולחמה לפנים, התודה את השוחט עח:) (שם שאמרו
לפנים  היה אם אבל הלחם, קדש לא פאגי, בית לחומת
קדש  – לעזרה חוץ שהוא אףֿעלֿפי פאגי, בית מחומת
פסולי  מהל' בפי"ב (ראה נזיר באיל הוא וכן הלחם,
ועי' לעזרה, מחוץ נעשים שהם ומכאן הט"זֿיח) המוקדשין

הזבח'). 'ברכת בשם משנהֿלמלך

.‰Î¯Á‡ ?ÁÒt‰Â ¯OÚn‰Â ¯BÎa‰ ‰OÚÓ „ˆÈk≈««¬≈«¿¿««¬≈¿«∆«««
e¯‡aL BÓk ÔÓc ˜¯BfL121‡ÈˆBÓe ËÈLÙÓ ∆≈»»¿∆≈«¿«¿ƒƒ

ÌÈ¯eÓ‡‰122ÔÁÏBÓe123Ô¯ÈË˜Óe124¯Oa ¯‡Le . »≈ƒ¿»«¿ƒ»¿»¿«
ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ ¯BÎa‰125ÏÎ‡ ¯OÚn‰ ¯Oa ¯‡Le . «¿∆¡»«…¬ƒ¿»¿«««¬≈∆¡»

ÌÈÏÚaÏ126,ÂÈ˙BÎÏ‰k ÂÈÈeÓÏ ÏÎ‡ ÁÒt‰ ¯‡Le . «¿»ƒ¿»«∆«∆¡»ƒ¿»¿ƒ¿»
.ÁÒt‰ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«∆«

הי"ז.121) פ"ה הי"ח:122)למעלה שם למעלה ראה
את  מוציאין ואחרֿכך אותן מפשיטין הזבחים "וכל
נמצאת  וכו' הדם שיזרק עד אותן מפשיטין ואין אימוריהם,
את  ומוציא וקורע מפשיט ואח"כ תחלה זורק אומר

ומקטירן". הקומץ 123)האימורים אלא לי "אין א. כ, שם
חטאת  ואימורי וכו' הלבונה את לרבות מנין מלח), (שטעון
קלים  קדשים ואימורי קדשים קדשי ואימורי אשם ואימורי
תקריב  קרבנך כל על יג) ב, (ויקרא תלמודֿלומר וכו',

הי"א. מזבח איסורי מהל' פ"ה וראה גבי 124)מלח", על
אומר  הגלילי יוסי רבי "דתניא, ב: נו, זבחים ראה המזבח,
על  תזרוק דמם את וגו' כשב בכור או שור בכור ("אך
נאמר  לא חלבו יז) יח, במדבר – תקטיר" חלבם ואת המזבח
ומעשר  בכור על לימד דמם, אלא נאמר לא דמו חלבם, אלא
וראה  מזבח". לגבי ואימורים דמים מתן שטעונים ופסח
וה"ז, ה"ב פ"א בכורות ובהל' הי"ד, פסח קרבן מהל' פ"א

ה"ד. שם ה"ב.125)ובפ"ו פ"א בכורות בהל' ראה
ה"ד.126) שם, פ"ו ראה

ה'תש"פ  טבת י"ז שלישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לכהונה,1) קדשים קדשי אכילת של מצותֿעשה בו יבאר

נאכלים. הם מקום ובאיזה

.‡:¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ÌL‡‰Â ˙‡hÁ‰ ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«««»¿»»»ƒ¿«¬≈∆∆¡«
ÌÈÏÎB‡ ÌÈ‰k‰ - Ì‰a ¯tk ¯L‡ Ì˙‡ eÏÎ‡Â¿»¿…»¬∆À«»∆«…¬ƒ¿ƒ

ÌÈ¯tk˙Ó ÌÈÏÚ·e2ÌÈL„w‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿«ƒƒ¿»«√»ƒ
ÌÈ‰k‰ Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡L3.‰ÂˆÓ Ô˙ÏÈÎ‡L , ∆¿ƒ»«…¬ƒ∆¬ƒ»»ƒ¿»

שאכילת 2) "מניין ד: הלכה ב פרק שמיני פרשת ובספרא
יז) י, (ויקרא לומר תלמוד ישראל, כל על כפרה קדשים
לפני  עליהם לכפר העדה עוון את לשאת לכם נתן ואותה
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מתכפרים". ובעלים אוכלים הכהנים כיצד, הא ה',
שאין 3) יחיד שלמי של ושוק וחזה קדשים, קדשי שהם

דיבור  שם. ברש"י וראה לבעלים. כפרה אלו באכילות
הנאכל  החלק שגם שכתב השנה, ימות בשאר המתחיל
מסכת  סוף בתוספתא הוא [וכן מצותֿעשה. בו יש לישראל
קדשנו  אשר ברוך אומר הזבח ברכת היא "איזו פסחים:

הזבח"]. את לאכול וצונו במצוותיו

.·˙BÁÓ È¯ÈL ˙ÏÈÎ‡ ÔÎÂ4:¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ¿≈¬ƒ«¿»≈¿»ƒ¿«¬≈∆∆¡«
ÂÈ·e Ô¯‰‡ eÏÎ‡È ‰pnÓ ˙¯˙Bp‰Â5. ¿«∆∆ƒ∆»…¿«¬…»»

שנקמצה.4) לאחר המנחה מן שנשאר ובהמשך 5)מה
ספרא  "ולשון קדוש" במקום תאכל "מצות שנאמר הפסוק
בו  כיוצא מצוה, תאכל מצות ט) הלכה ב פרק צו (פרשת
שאכילת  כלומר, מצוה, ה) כה, (דברים עליה יבא יבמה
לא  מצותֿעשה שהיא היבמה ביאת כמו היא מנחות שיירי

בלבד" רשות של דבר

.‚‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ˙BÁÓ È¯ÈLe ÌL‡Â ˙‡hÁ ÔÈ‡Â¿≈«»¿»»¿»≈¿»∆¡»ƒ∆»
‰¯ÊÚa ‰p‰k È¯ÎÊÏ6ÏÎÈ‰a eÏÎ‡ Ì‡Â ;7eÏÎ‡ -8. ¿ƒ¿≈¿À»»¬»»¿ƒ∆∆¿«≈»∆∆¿

ÌÓL‡ ÏÎÏe Ì˙‡hÁ ÏÎÏe Ì˙ÁÓ ÏÎÏ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ¿»»¿»«»»¿»¬»»
B˙‡ ÏÎ‡È ¯ÎÊ Ïk ,epÏÎ‡z ÌÈL„w‰ L„˜a9ÔÎÂ . ¿…∆«√»ƒ…¿∆»»»…«…¿≈
ÌL‡ÎÂ ˙‡hÁk Ì‰ È¯‰ ¯eaˆ ÈÓÏL10BÓk , «¿≈ƒ¬≈≈««»¿»»»¿

.e¯‡aL∆≈«¿

"מנחות 6) במשנה: סג. זבחים ראה מנחות, שיירי ולעניין
הקלעים  מן לפנים ונאכלים בעזרה מקום בכל נקמצות היו
מן  לפנים כנגד במקדש והעזרה מועד, אהל (=בחצר
לזכרי  נב:) זבחים המשנה בפירוש רבינו שבמשכן, הקלעים
המנחה  מן "והנותרת ג) ב, (ויקרא שנאמר ומשום כהונה".
ממנה  "והנותרת ט) ו, (שם נאמר כן וכמו ולבניו", לאהרן
אוהל  בחצר קדוש. במקום תאכל מצות ובניו, אהרן יאכלו
אהרן  בבני זכר "כל יא) (שם, גם ונאמר יאכלוה" מועד

ה,7)יאכלנה" הלכה הבחירה בית מהלכות א פרק ראה
היכל. נקראים שלושתן והאולם הקדשים וקדש הקודש כי

כשרה.8) אכילה היא "רבי 9)כלומר, ח: במנחות ואמרו
העזרה, את גויים הקיפו שאם מניין אומר בתירא בן יהודה
ושיירי  קדשים בקדשי ואוכלין להיכל נכנסים שהכהנים
תאכלנו". הקדשים בקדש לומר, תלמוד מנחות,

כהונה.10) לזכרי רק בעזרה ונאכלים

.„ÌÈ¯ÎÊ ÌÈ‰ÎÏ ÔÈÏÎ‡ ÌÈÓÏL ÏL ˜BLÂ ‰ÊÁ»∆»∆¿»ƒ∆¡»ƒ¿…¬ƒ¿»ƒ
˙B·˜e11EÈ·Ïe ÌÈz˙ EÏ :Ì‰a ¯Ó‡pL , ¿≈∆∆¡«»∆¿¿«ƒ¿»∆

,¯ÈÊ ÏÈ‡Ó Ì¯en‰Â ‰„BzÓ Ì¯en‰ ÔÎÂ .EÈ˙·ÏÂ¿ƒ¿…∆¿≈«»ƒ»¿«»≈≈»ƒ
È· eÓÈ¯È ¯L‡ ÌÈL„w‰ ˙Óe¯z Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿…«√»ƒ¬∆»ƒ¿≈

ÈEÈ˙·ÏÂ EÈ·Ïe EÏ Èz˙ '‰Ï Ï‡¯O12. ƒ¿»≈«»«ƒ¿¿»∆¿ƒ¿…∆

שהם 11) השלמים, (=מן מהם "המורם נה. זבחים משנה
לנשיהם  לכהנים נאכל שהמורם אלא בהם כיוצא ושוק) חזה

ולעבדיהם". מהלכות 12)ולבניהם א בפרק הוא כן
רבינו  כתב שם המשניות בפירוש אבל י. הלכה ביכורים
בא  שכן לפי ונקבות זכרים הכהנים אותם אוכלין אלו "וכל
ועיקר  וגו'" בניך וחק חקך יד) י, (ויקרא עליהן הכתוב
שוק  ואת התנופה חזה "ואת הפסוק מתחילת הלימוד

כי  אתך ובנותיך ובניך אתה טהור במקום תאכלו התרומה
וגו'". בניך וחק חקך

.‰¯BÎa‰ ÔÎÂ13Cl ‰È‰È Ì¯O·e :Ba ¯Ó‡ È¯‰L , ¿≈«¿∆¬≈∆¡«¿»»ƒ¿∆»
ÔÈÓi‰ ˜BLÎe ‰Ùez‰ ‰ÊÁk14ÌÈÏÎ‡p‰ el‡ ÏÎÂ . «¬≈«¿»¿«»ƒ¿»≈«∆¡»ƒ

Ì‰ÈLÏÂ ÌÈ‰k‰ È„·ÚÏ ÌÈÏÎ‡ - ˙B‰kÏ15 ¿…¬∆¡»ƒ¿«¿≈«…¬ƒ¿ƒ¿≈∆
‰Óe¯˙k16˙‡ :¯Ó‡pL ,¯ÈÚ‰ ÏÎa ÌÈÏÎ‡ ÔlÎÂ . ƒ¿»¿À»∆¡»ƒ¿»»ƒ∆∆¡«≈

ÌB˜Óa eÏÎ‡z ‰Óe¯z‰ ˜BL ˙‡Â ‰Ùez‰ ‰ÊÁ¬≈«¿»¿≈«¿»…¿¿»
,‰¯ÊÚ‰ ‡È‰L ,'LB„˜ ÌB˜Óa' Ô‰a ¯Ó‡ ‡Ï .¯B‰Ë»…∆¡«»∆¿»»∆ƒ»¬»»
Bc‚kL .Ï‡¯OÈ ‰ÁÓ Ïk ‡e‰L ,'¯B‰Ë' ‡l‡∆»»∆»«¬≈ƒ¿»≈∆¿∆¿
ÁÒÙe ¯OÚÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈÏLe¯È - ˙B¯B„Ï17, ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿«¬≈∆«

È·ÚÂ ˙BBlÁ‰Â .ÌÈÓÏLk ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Ô‰ È¯‰L∆¬≈≈»»ƒ«ƒƒ¿»ƒ¿««»√ƒ
ÌÈÙÏk - ‰ÓBÁ‰18. «»¿ƒ¿ƒ

ונקבות.13) זכרים לכהנים שלמים 14)נאכל קרבן של
שמהפסוק  נז, בזבחים ראה ונקבות. זכרים לכהנים שנאכלים
ולילה  ימים לשני נאכלים שלמים "מה לומדים אנו הנ"ל
ובתוספתא  אחד". ולילה ימים לשני נאכל בכור אף אחד
הנזיר  ואיל התודה מן והמורם "הבכור ו: פרק זבחים

ולשפחות". ולעבדים ולנשים לאנשים לנשי 15)נאכלים
אוכל 16)הכהנים. שהוא כל הכלל "זה שם: תוספתא

אוכל  אינו בתרומה אוכל שאינו וכל באלו אוכל בתרומה
כהן  בת והוא: הזה הכלל מן יוצא יש כי ודע באלו".
היה  ולא הבעל, מת או נתגרשה, כך ואחר לישראל שנישאה
על  ואף תרומה, לאכילת הכהן אביה לבית שחוזרת זרע, לה

ושוק. חזה לאכילת חוזרת אינה כן נלמד 17)פי ובכור
וכשוק  התנופה כחזה לך יהיה "ובשרם בו שנאמר ממה

העיר. בכל שנאכלים והיינו עובי 18)התרומה". כלומר,
בראשה  החומה ועובי ירושלים שבחומת החלונות חלל

כירושלים. כלומר, כלפנים, הם למעלה,

.ÂÏÎÂ ‰ÏÈl‰ ÏÎÂ ‰ÁÈ·f‰ ÌBÈa ÌÈÏÎ‡ ÌÈÓÏM‰«¿»ƒ∆¡»ƒ¿«¿ƒ»¿»««¿»¿»
‰nÁ‰ Ú˜LzL „Ú ˙¯Án‰ ÌBÈ19ÌBÈa :¯Ó‡pL ; «»√««∆ƒ¿«««»∆∆¡«¿

ÏÎ‡È ÏÎ‡‰ Ì‡Â ,˙¯ÁnÓe ÏÎ‡È BÁ·Ê ˙‡ B·È¯˜‰«¿ƒ∆ƒ¿≈»≈ƒ»√»¿ƒ≈»…≈»≈
¯ÓB‚Â ÈLÈÏM‰ ÌBia ÂÈÓÏL Á·ÊŒ¯OaÓ20˙‡ˆÓ . ƒ¿«∆«¿»»««¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈»

˜ÏÁ ÔÈa .„Á‡ ‰ÏÈÏÂ ÌÈÓÈ ÈLÏ ÔÈÏÎ‡ Ô‰L ,„ÓÏ»≈∆≈∆¡»ƒƒ¿≈»ƒ¿«¿»∆»≈≈∆
ÌÈÏÚa‰ ˜ÏÁ ÔÈa ÌÈ‰k‰21¯BÎ·Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â . «…¬ƒ≈≈∆«¿»ƒ¿«ƒƒ¿

¯OÚÓe22.ÌÈÓÏLk ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Ô‰ È¯‰L , «¬≈∆¬≈≈»»ƒ«ƒƒ¿»ƒ

ולילה 19) ימים לשני הנאכלים "קדשים נו: שם ברייתא
ובבשרן  וכו' החמה משתשקע בדמן מחשבין אחת

ימים". שני של החמה הפסוקים:20)משתשקע המשך
תשא". עוונה ממנה האוכלת שם:21)"והנפש במשנה

המורם  אחד, ולילה ימים לשני וכו' ונאכלין וכו' "שלמים
בהם". כיוצא הכהנים) (=חלק לשני 22)מהם שנאכלין

בלילה. אלא נאכל אינו הפסח אבל אחד, ולילה ימים

.Ê‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰„Bz‰ Ï·‡,ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¬»«»««ƒ∆ƒ»»ƒ«ƒ
‰ÏÈl‰ ÌÚ ‰ÁÈ·f‰ ÌBÈa ‡l‡ ˙ÏÎ‡ dÈ‡23; ≈»∆¡∆∆∆»¿«¿ƒ»ƒ««¿»

„Ú epnÓ ÁÈpÈ ‡Ï ,ÏÎ‡È Ba¯˜ ÌBÈa :da ¯Ó‡pL∆∆¡«»¿»¿»≈»≈…«ƒ«ƒ∆«
¯ÈÊ ÏÈ‡ ÔÎÂ .¯˜a24Ô‰nÚ ‡a‰ ÌÁl‰Â .25‡ˆBik - …∆¿≈≈»ƒ¿«∆∆«»ƒ»∆«≈

Ô‰a26ÌÈÏÚa‰ ˜ÏÁ ÔÈa ÌÈ‰k‰ ˜ÏÁ ÔÈa ,27‡e‰Â . »∆≈≈∆«…¬ƒ≈≈∆«¿»ƒ¿
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,˙BÁÓ È¯ÈLÏÂ ¯eaˆ ÈÓÏLÏe ÌL‡Ïe ˙‡hÁÏ ÔÈc‰«ƒ¿«»¿»»¿«¿≈ƒ¿ƒ¿»≈¿»
Ba¯˜ ÌBÈa :¯Ó‡pL ;‰ÏÈÏÂ ÌBÈÏ ÏÎ‡ Ïk‰L∆«…∆¡»¿»«¿»∆∆¡«¿»¿»

ÚÓLna ˙Ba¯w‰ Ïk - ÏÎ‡È28,ÌÈÓÏM‰ ÔÓ ıeÁ . ≈»≈»«»¿»««¿»ƒ«¿»ƒ
.Ì‰Ï ÌÈÓBc‰ ¯OÚÓe ¯BÎ·e ,·e˙k‰ Ô‰a L¯tL∆≈≈»∆«»¿«¬≈«ƒ»∆

לו.)24)שלאחריו.23) (שם זאת ולמדו ולילה. ליום נאכל
שלמיו", תודת זבח "ובשר טו) ז, (ויקרא שנאמר ממה

וכו'. נזיר שלמי לרבות איל 25)שלמיו, ועם התודה עם
ורקיקים 26)הנזיר. וחלות תודה "לחמי אמרינן: לו. שם

(שם) לומר תלמוד ולילה), ליום (=שנאכלין מניין שבנזיר
בקר"). עד ממנו יניח לא ייאכל, קרבנו (="ביום קרבנו

ומאיל 27) התודה (=מן מהם "המורם במשנה נה. שם
בשלה  וזרוע שבתודה חלות וארבע ושוק חזה שהם הנזיר,
(=כבשר)". בהן כיוצא נזיר) שבאיל חלות ושתי ושוק וחזה

(שם)28) שלמיו תודת זבח "ובשר בברייתא: לו. שם ראה
תמורות  וולדות חליפין ולילה, ליום שנאכלת לתודה למדנו
לומר  תלמוד מניין, ואשם חטאת ובשר. לומר תלמוד מניין,
י"ד), (=חגיגת פסח ושלמי נזיר שלמי לרבות ומניין זבח.
שבנזיר  ורקיקים וחלות תודה לחמי שלמיו. לומר תלמוד
מ"קרבנו" כי שכתב ורבינו קרבנו". לומר תלמוד מניין,
כמו  הייתורים מהכרח לומר "כוונתו הקרבנות, כל משמע
משנה). (לחם להאריך" לו נראה שלא אלא בגמרא, שאמרו

.ÁÔ‰L ‰¯Bz ÔÈc - ‰ÏÈÏÂ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡p‰ el‡ Ïk»≈«∆¡»ƒ¿»«¿»ƒ»∆≈
ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Ï È„Îe ;¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL „Ú ÔÈÏÎ‡∆¡»ƒ«∆«¬∆««««¿≈¿«¿ƒƒ

‰¯·Ú‰29„Ú ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ , »¬≈»»¿¬»ƒ∆≈∆¡»ƒ∆»«
.‰ÏÈl‰ ˙BˆÁ¬««¿»

שעלה 29) לאחר לאכול ויבוא השעה עליו תדחק שלא
השחר. עמוד

.ËÌÈL„˜ ÔÈa ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa ,˙Ba¯w‰ Ïk»«»¿»≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ
ÌÈ¯B‰h‰ ‡l‡ Ì˙B‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ,ÌÈl˜30„·Ïa «ƒ≈¿ƒ»∆»«¿ƒƒ¿«

ÔÈÏen‰31BLÓL ·È¯Ú‰ elÙ‡ .32B˙¯tk ‡È·‰ ‡ÏÂ33 «ƒ¬ƒ∆¡ƒƒ¿¿…≈ƒ«»»
ÌÈL„˜a ÏÎB‡ BÈ‡ -34ÌeËÓh‰Â .35ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ≈≈¿»»ƒ¿«À¿»∆¡…

Ï ,ÌÈL„˜aÏ¯Ú ˜ÙÒ ‡e‰L ÈÙ36Ï·‡ . ¿»»ƒ¿ƒ∆¿≈»≈¬»
ÒBÈ‚B¯c‡‰37ÌÈl˜ ÌÈL„˜a ÏÎB‡L ÈÏ ‰‡¯È -38. »«¿¿ƒ≈»∆ƒ∆≈¿»»ƒ«ƒ

אותו".30) יאכל בביתך טהור "כל יא) יח, (במדבר שנאמר
(שהוא 31) פסח שאצל בקדשים, אוכלים אינם הערלים אבל

יאכל  לא ערל "וכל מח) יב, (שמות נאמר קלים) מקדשים
אחרים, קלים בקדשים הדין שהוא ללמוד אפשר ומזה בו",

וחומר. בקל ללמוד יש קדשים קדשי כלומר,32)ואילו
הטהרה  יום של שמשו שקעה וגם הטמא טבל אפילו

מותר. הוא והזבה 33)שבתרומה הזב כגון טהרה, קרבן
והמצורע. ממה 34)היולדת עד:) (יבמות זאת ולמדו

זמן  שכל וטהרה", הכהן עליה "וכפר ח) יב, (ויקרא שנאמר
אינו  שמשו) והעריב שטבל פי על (אף קרבן הביא שלא

בקדשים. אלא 35)אוכל נקבות, ולא זכרות לא לו שאין
נקבה. או זכר הוא אם ידוע ואין אטום, שמא 36)הוא

זכר. נקבות.37)הוא וגם זכרות גם לו אם 38)שיש
קלים. בקדשים אוכלת נקבה שגם לפי משנה). (כסף נימול

אינו  - לזכרים אלא נאכלים שאינם קדשים בקדשי אבל
נקבה. הוא שמא אוכל

.ÈÏÎ‡Ó ÏÎa ÌÈL„w‰ ˙‡ ÏÎ‡Ï ¯zÓe39elÙ‡ . À»∆¡…∆«√»ƒ¿»«¬»¬ƒ
ÌÈ‰k‰40ÌÈl˜ ÌÈL„wÓ ÔÈa ,Ì˜ÏÁ ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓ «…¬ƒÀ»ƒ∆¡…∆¿»≈ƒ»»ƒ«ƒ

Ô˙ÏÈÎ‡a ˙BpLÏe ,ÏÎ‡Ó ÏÎa ,ÌÈL„˜ ÈL„wÓ ÔÈa41, ≈ƒ»¿≈»»ƒ¿»«¬»¿««¬ƒ»»
ÌÈ˜eÏL ÌÈÈeÏˆ ÌÏÎ‡Ïe42ÌÈÏM·Óe43ÔÎB˙Ï ˙˙ÏÂ , ¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿À»ƒ¿»≈¿»

ÔÈÏ·z ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈlÁ ÏL ÔÈÏ·z‡lL ,‰Óe¯z ÏL «¿ƒ∆Àƒ¬»…«¿ƒ∆¿»∆…
Ïeqt È„ÈÏ ‰Óe¯z‰ ˙‡ e‡È·È44˙BÓˆÚ‰Â . »ƒ∆«¿»ƒ≈ƒ¿»¬»

˙B¯‡Lp‰45ÌÈÏk Ïk Ì‰Ó Ì„‡ ‰OBÚÂ ,˙B¯zÓ - «ƒ¿»À»¿∆»»≈∆»≈ƒ
.‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆

פסח,39) כקרבן ולא מבושל, ובין שלוק בין צלי בין והיינו,
ו, (במדבר נזיר באיל שנאמר ומה צלי. אלא נאכל שאינו
לאו  בישול - האיל" מן בשלה הזרוע את הכהן "ולקח יט)

ושלוק. צלי אף אלא בזה 40)דווקא, החידוש [עיקר
אלא  נאכלים שאינם קדשים קדשי אפילו לשנות שמותר

מאכל 41)לכהנים]. בכל לאכלן שמותר רק לא כלומר,
עליו  להוסיף יכול צלאו, שאם דהיינו לשנות, רשאי גם אלא
לצלאו. או לשלקו כך אחר יכול בשלו אם וכן בתבלין

שנימוחו.42) עד מאד הרבה זבחים 43)מבושלים בגמרא
- "למשחה" ח) יח, (במדבר שנאמר ממה כן למדו צא.
בפרק  רבינו שכתב ומה אוכלים". שהמלכים כדרך "לגדולה,
אוכלין  הכהנים "ואין כב: הלכה ביכורים מהלכות ט
שאוכלים  כדרך למשחה שנאמר בחרדל, צלי אלא המתנות
כאן  שהרי צלי, אלא אוכל שאינו הכוונה אין - המלכים"
הכוונה  אלא מבושל ובין שלוק בין צלי בין שאוכל מפורש
יאכל  ובשלוק, ובמבושל בצלי שווה הנאה נהנה הוא שאם
ושילוק  מבישול נהנה אם אבל יותר. גדולה דרך שהוא צלי

כדרכו. ושלוק מבושל אוכל אכילת 44)- זמן שהרי
הוא, מוגבל קדשים אכילת זמן ואילו מוגבל, אינו תרומה
ונאסרו  נותר נעשים הם קדשים, אכילת זמן עבור ואחרי
גם  יאסרו תרומה, של תבלין לתוכם ייתן ואם באכילה

נותר. בשר של טעם בהם יש שהרי והיינו,45)התבלין,
לאכילה. הראוי דבר שום בעצמות כשאין

.‡ÈÔÈÏÎB‡ - ˙ËÚeÓ ‰ÏÈÎ‡ Ì‰Ï ‰˙È‰46 »¿»»∆¬ƒ»∆∆¿ƒ
dnÚ47ÌÚ ˙ÏÎ‡ ‰È‰zL È„k ,˙BÓe¯˙e ÔÈlÁ ƒ»Àƒ¿¿≈∆ƒ¿∆∆¡∆∆ƒ
Ú·O‰48ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - ‰a¯Ó ‰ÏÈÎ‡ Ô‰Ï ‰˙È‰ . «»»»¿»»∆¬ƒ»¿À»≈¿ƒ

˙ÏÎ‡ ‰È‰z ‡lL È„k ,‰Óe¯˙e ÔÈlÁ dnÚƒ»Àƒ¿»¿≈∆…ƒ¿∆∆¡∆∆
‰q‚ ‰ÏÈÎ‡49˙BÁn‰ È¯ÈLa ÔÎÂ .50. ¬ƒ»«»¿≈ƒ¿»≈«¿»

כדי 46) בהם ואין מעט הנאכלים הקדשים היו אם כלומר,
מותר 47)שביעה. אם שנחלקו ותוספות ברש"י שם ועיין

לעזרה. מחוץ שאוכלם או בעזרה, החולין על 48)לאכול
משולחן  יצא ו"שלא ספר). (קרית גדולה" "דרך השובע,

רעב". אכילה.49)רבו אינה גסה ובתמורה 50)ואכילה
המנחה) (=מן ממנה "והנותרת ט) ו, (ויקרא הפסוק על שם
אוהל  בחצר קדוש במקום תאכל מצות ובניו אהרן יאכלו
שאם  מלמד לומר, תלמוד מה "יאכלו אמרו: יאכלוה" מועד
כדי  ותרומה חולין עימה אוכלין מועטת אכילה הייתה
שאם  לומר, תלמוד מה יאכלוה השובע, על נאכלת שתהא
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כדי  ותרומה, חולין עימה אוכלין אין מרובה אכילה הייתה
הגסה". על נאכלת תהא שלא

.·ÈÌL‡ B‡ ˙‡hÁ ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡51‰„BzÓ Ì¯eÓ ÌÚ ≈¿«¿ƒ«»»»ƒ»ƒ»
¯ÈÊ ÏÈ‡Ó B‡52Ô‰ÈÏÎB‡a ËÚÓnL ÈtÓ ,53ÌB˜Ó·e ≈≈»ƒƒ¿≈∆¿«≈¿¿≈∆ƒ¿

Ô˙ÏÈÎ‡54¯BÎa ÌÚ ¯ÈÊ ÏÈ‡Óe ‰„BzÓ Ì¯eÓ ‡ÏÂ . ¬ƒ»»¿…»ƒ»≈≈»ƒƒ¿
ÌÈÓÏL ÏL ˜BLÂ ‰ÊÁ ÌÚ B‡55ÔÓÊ ËÚÓnL ÈtÓ , ƒ»∆»∆¿»ƒƒ¿≈∆¿«≈¿«

Ô˙ÏÈÎ‡56LÓ‡ ÏL ÌÈÓÏMÓ Ì¯eÓ ‡ÏÂ .57ÌÚ ¬ƒ»»¿…»ƒ¿»ƒ∆∆∆ƒ
Ô‰ÈÏÎB‡a ËÚÓnL ÈtÓ ,ÌBÈ ÏL ÌL‡Â ˙‡hÁ58 «»¿»»∆ƒ¿≈∆¿«≈¿¿≈∆

Ô˙ÏÈÎ‡ ÌB˜Ó·e59Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÓÊ·e60˙‡hÁ Ï·‡ . ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿«¬ƒ»»¬»«»
‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÏMa˙Ó ÌL‡Â61‰Ê ¯ÈÊ ÏÈ‡Â ‰„B˙Â , ¿»»ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆¿»¿≈»ƒ∆

‰Ê ÌÚ62‰Ê ÌÚ ‰Ê ˜BLÂ ‰ÊÁÂ ¯BÎa‰Â ,63‰ÎÈ˙Á . ƒ∆¿«¿¿»∆»∆ƒ∆¬ƒ»
ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÏL64Ïebt ÏL B‡65¯˙B B‡66 ∆»¿≈»»ƒ∆ƒ»

˙B¯Á‡ ˙BÎÈ˙Á ÌÚ ‰ÏMa˙pL67˙BÎÈ˙Á‰ Ô˙B‡ - ∆ƒ¿«¿»ƒ¬ƒ¬≈»«¬ƒ
ÌÈ‰ÎÏ ˙B¯zÓe ÌÈ¯ÊÏ ˙B¯eÒ‡68. ¬¿»ƒÀ»¿…¬ƒ

ובעזרה.51) כהונה, לזכרי אלא נאכלין שאינם
העיר.52) בכל ונקבות לזכרים מורם 53)שנאכלין של

טעם  בגלל אותם אוכלות הנשים שאין נזיר, ואיל מתודה
בהם. אשר והאשם בכל 54)החטאת לאוכלם יוכלו שלא

אינו  אכילתם מזמן אבל והאשם. החטאת בגלל העיר,
ועל  ולילה. ליום אלא נאכלים אינם כולם שהרי ממעט,
השלמים, עם והאשם החטאת לבשל שאין וכמה כמה אחת
לשני  נאכלים השלמים שהרי אכילתו, בזמן גם שממעט

ולילה. תודה 55)ימים בשר לבשל שאסור הדין [הוא
גם  פה שדובר שכיוון אלא שלמים, של בשר עם נזיר ואיל
מורם  גם נקט לכהנים, אלא נאכלים שאינם ואשם, בחטאת

לכהנים]. שהם ומשלמים, נזיר ואיל שהרי 56)מתודה
והבכור  ולילה, ליום נאכלין נזיר ואיל מתודה מורם
ובמקום  באוכלים אבל ולילה. ימים לשני נאכלין והשלמים
לזכרים  העיר בכל נאכלים כולם כי שווים, הם האכילה

אחד 57)ולנקבות. יום רק ונשאר ולילה יום שעבר
אינם 58)לאכילה. והאשם החטאת כי השלמים. של

נאכלים  מהשלמים המורם ואילו כהונה, לזכרי אלא נאכלים
כנ"ל. לנקבות, וגם לזכרים השלמים,59)גם של

השלמים  ואילו בעזרה אלא נאכלים אינם והאשם שהחטאת
העיר. בכל שהם 60)נאכלים והאשם, החטאת של

שעברו  אחרי אמש של השלמים ואילו ולילה, ליום נאכלים
אחד  יום אלא אכילתן מזמן נשאר לא ולילה יום עליו

שווה.61)בלבד. שדינם שווה.62)לפי שדינם
שווה.63) דינם הם משנ 64)שאף ב פרק טז,ערלה ה

לזרים  שגם האומר שמעון כרבי ולא קמא, תנא כדעת
הייתה 65)מותרות. קדשים קדשי של זו חתיכה כלומר,

של  זו שחתיכה היינו, שבסמוך, נותר" "או וכן פיגול של
פיגול  שהם קלים קדשים אבל נותר, הייתה קדשים קדשי
מותרות  החתיכות אותן - החתיכות עם שנתבשלו נותר או

לכהנים. וגם לזרים שבכל 66)גם הנותר אינו זה ["נותר"
חוץ  לאכלו העבודה בשעת שחשב המדובר אלא מקום
בשעת  שחשב הוא שלמעלה ו"פיגול" פיגול, שהוא לזמנו,

למקומו]. חוץ לאכלו של 67)העבודה או חולין של
דהיינו  ביטול, כדי בהן כשהיה [והמדובר קלים. קדשים
והמדובר  במאה]. - קדשים שביטול האיסור, כנגד מאה

כאן  שאין באופן והוציאוה, האסורה החתיכה את כשהכירו
בטלה  שאינה להתכבד" הראוייה "חתיכה של בעיה

פסולי 68)בתערובת. בהלכות גם רבינו כתב [כן
או  [טהורה] חטאת של שחתיכה כד) הלכה (שם המוקדשין
של  חתיכות במאה שנתערבו טהור הפנים לחם של פרוסה
כאן  (שאין לכהנים הכל יאכל אלא יעלו, לא אלו הרי חולין
ואחד  במאה עולה שתרומה פי על ואף - מועט הפסד אלא
בקדשים  - מועט הפסד אלא אינו שם שגם פי על אף

החמירו)].

.‚ÈÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯Oa B‡ ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa¿«»¿≈»»ƒ¿«»»ƒ«ƒ
È¯‰ - ‰Â‡z ¯Oa ÌÚ ÏMa˙pL69¯eÒ‡ ‰Â‡z‰ ¯Oa ∆ƒ¿«≈ƒ¿««¬»¬≈¿«««¬»»

ÌÈ¯B‰ËÏ ¯zÓe ÌÈ‡ÓËÏ70. ƒ¿≈ƒÀ»ƒ¿ƒ

חולין.69) קדשים 70)בשר קדשי בשר היה "אם כלומר,
טהורי  הכל אוכלין תאווה, בשר עם שנתבשל זה (הוא)
עם  שנתבשל קלים קדשים בשר יהיה ואם וכו'. הכהנים
העניין  בזה נחוש ולא זרים טהורי הכל אוכלין תאווה, בשר
דבר  שם ואין מותר שהכל כיוון משישים לאחד לו ודומה

אכילתו". ייאסר

.„ÈBÏ Ô‰kÏ ·È¯˜‰ ¯L‡ ‰ÏÚ‰ ¯BÚ :‰ÏBÚa ¯Ó‡∆¡«¿»»…»¬∆ƒ¿ƒ«…≈
;‰pÏÎ‡È d˙‡ ‡hÁÓ‰ Ô‰k‰ :˙‡hÁa ¯Ó‡Â ;‰È‰Èƒ¿∆¿∆¡«¿«»«…≈«¿«≈…»…¿∆»
¯Ó‡Â ;‰È‰È BÏ Ba ¯tÎÈ ¯L‡ Ô‰k‰ :ÌL‡a ¯Ó‡Â¿∆¡«¿»»«…≈¬∆¿«∆ƒ¿∆¿∆¡«
;‰È‰È BÏ ÌÈÓÏM‰ Ìc ˙‡ ˜¯f‰ Ô‰kÏ :ÌÈÓÏLaƒ¿»ƒ«…≈«…≈∆««¿»ƒƒ¿∆
ÔÈ‡ .‰È‰È BÏ d˙‡ ·È¯˜n‰ Ô‰k‰ :‰ÁÓa ¯Ó‡Â¿∆¡«¿ƒ¿»«…≈««¿ƒ…»ƒ¿∆≈
Èe‡¯‰ Ô‰k‰L :Èe‡¯a ‡l‡ el‡ ÏÎa ¯a„Ó ·e˙k‰«»¿«≈¿»≈∆»»»∆«…≈»»

‰„B·ÚÏ71BÈ‡L ÈÓe ;ÏÎ‡Ï ˜ÏÁ BÏ LiL e‰Ê - »¬»∆∆≈≈∆∆¡…ƒ∆≈
˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ - ‡ÓË ‰È‰L ÔB‚k ,Ôa¯w‰ ˙ÚLa Èe‡»̄ƒ¿««»¿»¿∆»»»≈≈≈∆
- ‰wÏÁ ÔÈÚÏ Ï·‡ .·¯ÚÏ ¯‰ËiLk elÙ‡ ÏÎ‡Ï∆¡…¬ƒ¿∆ƒ¿«»∆∆¬»¿ƒ¿«¬À»

·‡ ˙Èa ÈL‡Ï Ïk‰72ÌlÎÂ .ÌBi‰ B˙B‡a ÔÈ·È¯˜nL «…¿«¿≈≈»∆«¿ƒƒ¿«¿À»
‰Ê ÔÈa ,ÂÈÁ‡k LÈ‡ Lc˜n‰ ÈL„˜ ÏÎa ÌÈ˜ÏBÁ¿ƒ¿»»¿≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈∆
·È¯˜‰ ‡lL Lc˜na BnÚL ÂÈÁ‡ ÔÈa ·È¯˜‰L73. ∆ƒ¿ƒ≈»ƒ∆ƒ«ƒ¿»∆…ƒ¿ƒ

לאכילת 71) גם כשראוי והמדובר עבד. שלא פי על אף
"והרי 72)קדשים. צט.) (זבחים שאמרו [ומה שם. ספרא

המזבח) גבי על הדם (=זורקים מחטין דאין כולה משמרה
בתחילת  שהרי אכילה, להיתר אלא כן אמרו לא ואוכלים",
ומה  משנה. בלחם וראה חלוקה, על דיברו לא שם הסוגיא
לכל  שבת בערב שיחלקו שתיקנו נז. בפסחים שאמרו
לאו  משמרות", כולהו "דאתיין הגמרא (ולשון המשמר
לתקן  אפשר אי בבשר אבל בעורות, אלא זה אין - דווקא)

בנותר]. ייפסל שהרי להקריב.73)כן, שראוי אלא

.ÂË˙BÈeÙ‡‰ ˙BÁÓ ÔÈa ˙BÁna ·e˙k‰ ˜ÏÁ ‰nÏÂ¿»»»««»«¿»≈¿»»¬
Ïk :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙BÈeÙ‡a È¯‰L ?˙Ïq‰ ˙ÁÓeƒ¿««…∆∆¬≈»¬≈»
BÏ d˙‡ ·È¯˜n‰ Ô‰kÏ ,¯epza ‰Ù‡z ¯L‡ ‰Án‰«ƒ¿»¬∆≈»∆«««…≈««¿ƒ…»

‰È‰˙74‰ÁÓ ÏÎÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙Ïq‰ ˙ÁÓ·e ; ƒ¿∆¿ƒ¿««…∆≈¿»ƒ¿»
LÈ‡ ‰È‰z Ô¯‰‡ Èa ÏÎÏ ,‰·¯ÁÂ ÔÓM· ‰ÏeÏ·¿»«∆∆«¬≈»¿»¿≈«¬…ƒ¿∆ƒ

ÂÈÁ‡k75,·‡ ˙È· ÈL‡ d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁLk ,‰ÈeÙ‡‰L . ¿»ƒ∆»¬»¿∆¿ƒ»«¿≈≈»
Èe‡¯ ‡e‰ È¯‰ - ˙t ˙ÈÊk elÙ‡ ,B˜ÏÁ BÏ ÚÈbiL Ïk…∆«ƒ«∆¿¬ƒ¿«ƒ«¬≈»
‰e˜lÁÈ Ì‡ ,˙Ïq‰ Ï·‡ ;„iÓ BÏÎB‡ È¯‰L ,BÏ∆¬≈¿ƒ»¬»«…∆ƒ¿«¿»
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,˙BÁt B‡ ˙ÏÒ Btk ‡ÏÓ ‰ÊÏ ÚÈbÓ ‡ˆÓ ,Ô‰ÈÈa≈≈∆ƒ¿»«ƒ«»∆¿…«…∆»
CÎÈÙÏ ,B˙BÙ‡Ï ‡ÏÂ B˙B‡ LeÏÏ ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L∆≈»…»¿…∆¡¿ƒ»
‰ÁÓ „‚k ‰ÁÓ e˜ÏÁiL ˙Úc‰ ÏÚ ‰ÏBÚ ‰È‰76, »»∆««««∆«¿¿ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»

˙È· ÈL‡ Ïk ÏÚ dÓˆÚ ÈÙa BÊ ‰ÁÓ e˜ÏÁÈ ‡ÏÂ¿…«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿»«»«¿≈≈
È‰z Ô¯‰‡ Èa ÏÎÏ :da ¯ÓBÏ ·e˙k‰ C¯ˆ‰ ;·‡‰ »À¿««»«»¿»¿≈«¬…ƒ¿∆
Ô‡kÓ .dÓˆÚ ÈÙa ‰e˜ÏÁiL ¯ÓBÏ - ÂÈÁ‡k LÈ‡ƒ¿»ƒ«∆«¿¿»ƒ¿≈«¿»ƒ«
elÙ‡ ,‰ÁÓ „‚k ‰ÁÓ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒ≈¿ƒƒ¿»¿∆∆ƒ¿»¬ƒ
„‚k ˙ÏÒ B‡ ˙·ÁÓ ‰OÚÓ „‚k ˙·ÁÓ ‰OÚÓ«¬≈«¬«¿∆∆«¬≈«¬«…∆¿∆∆
ÈÙa ‰È¯ÈL ÔÈ˜ÏBÁ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ‡l‡ ;˙ÏÒ…∆∆»»««¿««¿ƒ¿»∆»ƒ¿≈

.dÓˆÚ«¿»

המקריב.74) לכהן שייכת המנחה שכל נראה שהיה
ולא 75) אב, בית אנשי לכל נחלקת שהיא למדו שמכאן

סולת. במנחת חלוקה דין התורה מנחה 76)אמרה כלומר,
עשרים  שם והיו אב בבית כהנים עשרים היו שאם שלמה,
ואחד  אחד שכל ולא שלמה, מנחה אחד כל יקבל מנחות,

ומנחה. מנחה מכל מעשרים אחד חלק יקבל

.ÊËÛBÚ „‚k ÛBÚ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ ÔÎÂ77˙‡hÁ ‡ÏÂ , ¿≈≈¿ƒ¿∆∆¿…«»
˜BLÂ ‰ÊÁ „‚k ˜BLÂ ‰ÊÁ ‡ÏÂ ,˙‡hÁ „‚k78; ¿∆∆«»¿…»∆»¿∆∆»∆»
.‰ÂLa Ô‰ÈÈa B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ˜ÏÁÂ ˜ÏÁ Ïk ‡l‡∆»»≈∆»≈∆¿ƒ≈≈∆¿»∆

כהונה.77) לזכרי הנאכלת העוף חטאת (ויקרא 78)היינו
שאין  כשם תודה, על ואם ליה וסמיך - כאחיו איש יֿיב) ז,

קלים". בקדשים חולקים אין כך קדשים בקדשי חולקין

.ÊÈ˜ÏBÁ ÔËw‰ ÔÈ‡79ÌÈl˜ ÌÈL„˜a elÙ‡80Û‡ , ≈«»»≈¬ƒ¿»»ƒ«ƒ«
ÌÈL„˜ ÈL„˜ BÏÈÎ‡‰Ï ¯znL Èt ÏÚ81‰M‡ ÔÎÂ . «ƒ∆À»¿«¬ƒ»¿≈»»ƒ¿≈ƒ»

Lc˜n‰ ÈL„˜a Ì‰Ï ÌÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ ÒBÈ‚B¯c‡Â¿«¿¿ƒ≈¿ƒ»∆¿»¿≈«ƒ¿»
ÏÏk82ÂÈÁ‡k LÈ‡ :¯Ó‡pL ,83ÔÈa ,ÌeÓ ÏÚa Ï·‡ . ¿»∆∆¡«ƒ¿»ƒ¬»««≈

ÌÈÓz ‰È‰L ÔÈa BÓeÓa „ÏBpL ÔÈa ,¯·BÚ ÔÈa Úe·»̃«≈≈≈∆«¿≈∆»»»ƒ
ÏÒÙÂ84˜ÏBÁ -85ÂÈ‰Ï‡ ÌÁÏ :¯Ó‡pL ;ÏÎB‡Â ¿ƒ¿»≈¿≈∆∆¡«∆∆¡…»

ÌÈL„w‰ ÈL„wÓ86Èe‡¯ ‰È‰iL ‡e‰Â .¯ÓB‚Â ƒ»¿≈«√»ƒ¿≈¿∆ƒ¿∆»
‰ÏÈÎ‡Ï87ÏÎ‡Ï ˜ÏBÁ BÈ‡ - ‡ÓË ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . «¬ƒ»¬»ƒ»»»≈≈≈∆¡…

.·¯ÚÏ»∆∆

(שם 79) שנאמר משום כהונה, במתנות חלק לו אין כלומר,
שם) וספרא ומנחות (קידושין ודרשו כאחיו" "איש י) ז,

וכו'". חולק הקטן ואין וכו' חולק הפסוק 80)"איש שהרי
הקטן  ושאין קדשים חלוקת למדו שממנו כאחיו", "איש

קלים. בקדשים גם מדבר - "הרי 81)חולק צט. זבחים
בדיבור  שם רש"י וכתב ואוכל", - לחיטוי ראוי דאינו קטן
איש  כאחיו, איש (עג.) במנחות "דאמרינן קטן: המתחיל
דאכיל, מכלל מחלוקה ליה ומדמעיט חולק קטן ואין חולק
הפסוק  והרי ו). ז, יא; ו, (ויקרא כתיב" זכר כל ועוד
ובאשם, במנחה השני והפסוק במנחה מדבר הראשון

קדשים. קדשי קדשים 82)ושניהם בקדשי רק לא כלומר,
אפילו  אלא חולקים, אינם - באכילה בהם שאסורים
בהם, חולקים אינם באכילה, להם שמותרים קלים בקדשים

הקטן. "לכל 83)כדין הפסוק: מתחילת הוא הלימוד עיקר
אהרן". בנות ולא אהרן "בני - אהרן" ונתרבה 84)בני

בכהנים  זכר "כל אשם אצל ו) ז, (ויקרא שכתוב ממה

חלק.85)יאכלנו". לו מפסוק 86)יש למדו שם בזבחים
בקדשים  חלוקה זכות ואילו בקדשים, אוכל מום שבעל זה
מנחה  אצל א) זכר": "כל פעמים שלש שנאמר ממה למדו
(שם  אשם אצל ג) כב); (שם, חטאת אצל ב) יא); ו, (שם
כי  אף חולק, מום בעל כי אחד מפסוק למדים אנו ו), ז,
חולק, במומו הנולד גם כי - שני ומפסוק לעבודה. ראוי אינו
זה. בכלל קבוע מום בעל גם כי - השלישי ומהפסוק

מהו 87) טמא והוא מום בעל לקיש ריש "בעי צט. בזבחים
לי  מה שנא לא רבייה ורחמנא חזי דלא כיוון לו שיחלקו
שאינו  חולק לאכילה ראוי דלמא או מום, בעל  לי מה טמא
גדול  כהן שמע תא רבה אמר חולק, אינו לאכילה ראוי
שמע  בערב, לאכול חולק ואינו אוכל, ואינו אונן מקריב

מינה". שמע בעינן, לאכילה ראוי מינה

.ÁÈÏÎB‡ ÏB„b Ô‰ÎÂ88Ïk ÏËB ‡l‡ ,‰wÏÁa ‡lL ¿…≈»≈∆…«¬À»∆»≈»
‰ˆ¯iM ‰Ó89. «∆ƒ¿∆

הגבול.88) בקדשי לא אבל המקדש בספרא 89)בקדשי
ט) ו, (ויקרא שנאמר מה על ח הלכה ב פרשה צו פרשת
ובניו", "לאהרן דרשו: ובניו", אהרן יאכלו ממנה "והנותרת
במחלוקת  שלא לאהרן לבניו, כך ואחר תחילה לאהרן
במחלוקת  שלא אוכל גדול כהן אהרן מה במחלוקת, ולבניו

במחלוקת". שלא אוכלים גדולים כהנים בניו אף

.ËÈÌÈL„w‰ ˙ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ Ïk90- Ô·¯˜‰ ˙ÚLa »»»«¬ƒ««√»ƒƒ¿«∆¿≈»
˙ÚLa ÏÎ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ ;ÏÎ‡Ï ˜ÏBÁ≈∆¡…¿»ƒ∆≈»∆¡…ƒ¿«

‰„B·ÚÏ Èe‡¯ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰„B·Ú‰91‡e‰ È¯‰Â »¬»««ƒ∆»»¬»«¬≈
B˜ÏÁ ÁÈp‰Ï È„k ˜ÏBÁ ÔÈ‡ - ·¯ÚÏ ÏÎ‡Ï Èe‡»̄∆¡…»∆∆≈≈¿≈¿«ƒ«∆¿

ÌBÈ Ïe·Ë ?„ˆÈk .·¯ÚÏ92ÌÈ¯etk ¯qÁÓe93ÔB‡‰Â94 »∆∆≈«¿¿À«ƒƒ¿»≈
‰¯e·w‰ ÌBÈa95ÏB„b Ô‰k ÔÈa ,96ÔÈ‡ ,ËBÈ„‰ Ô‰k ÔÈa ¿«¿»≈…≈»≈…≈∆¿≈

.·¯ÚÏ ÏÎ‡Ï ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ∆¡…»∆∆

ואם 90) יד) הלכה (למעלה לעבודה ראוי שהוא למה [נוסף
לאכילה  ראוי שהוא פי על אף לעבודה, ראוי שאינו קטן כן
הוא  ממילא שהרי למעטו, רבינו הוצרך ולא חולק. אינו -
משנה]. בלחם ועיין ואנדרוגינוס, לאשה הדין והוא ממועט,

(להלן 91) צבור בקרבנות שראוי וטמא אונן, גדול כהן כגון
בהקריבו  אבל הטהורים, שהקריבו וכגון כג), הלכה
קדשים  כשאר נשרף אלא כלל, נאכל אינו הטמאים

ועדיין 92)שנטמאו. וטבל התורה מן בטומאה שנטמא כל
שמש. העריב והמצורע 93)לא היולדת הזבה, הזב, כגון

טהרה), (=קרבן כפרתן הביאו ולא שמשן והעריב שטבלו
אבלות,94) עליו שחייב מת לו שימות האדם, נקרא "אונן

לאכול  לו ואסור מדאורייתא, אונן הוא בלבד המיתה ויום
באנינות. שהוא זמן כל הקבורה 95)בקדשים כשיום היינו

אפילו  שלאחריו בלילה אונן אינו שאז המיתה, ביום אינו
מקריב.)96מדרבנן. שהוא פי על אף

.ÎıeÁ ;„·ÚÏ Èe‡¯ BÈ‡ - ÏÎ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L Ïk…∆≈»∆¡…≈»«¬…
ÏÎB‡ BÈ‡Â ·È¯˜Ó ‡e‰L ,ÔB‡‰ ÏB„b Ô‰kÓ97BÓk , ƒ…≈»»≈∆«¿ƒ¿≈≈¿

;ÏÎ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡ - „·ÚÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÏÎÂ .e¯‡aL∆≈«¿¿…∆≈»«¬…≈»∆¡…
‰¯Bz· L¯t˙ È¯‰L ,ÌeÓ ÏÚaÓ ıeÁ98. ƒ««∆¬≈ƒ¿»≈«»

גדול)97) בכהן יב כא, (ויקרא שנאמר "משום בזה והטעם
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עבודה  ויעבוד ישב, כלומר יחלל, ולא יצא לא המקדש ומן
בקדשים  לאכול ו"אסור מתחללת", ואינה בה עוסק שהיה
ואכלתי  הגדול) הכהן באהרן יט י, (שם שנאמר משום
שמקריב  וטמא ח). הלכה (שם ה'" בעיני הייטב היום חטאת
משום  אינו הראב"ד) השגת (ראה אוכל ואינו צבור בקרבנות
ראוי  ואינו נטמא שהקרבן מחמת אלא פסול, שהוא

בעל 98)לאכילה. לרבות בכהנים" זכר "כל כב, ו, ויקרא
מום.

.‡Î˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ - ¯Oaa ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡L Ïk…∆≈≈∆«»»≈≈∆
˙B¯BÚa99¯B‰ËÂ ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ˙ÚLa ‡ÓË elÙ‡ . »¬ƒ»≈ƒ¿«¿ƒ«»ƒ¿»

ÌÈ·ÏÁ ¯Ë˜‰ ˙ÚLa100¯Oaa ˜ÏBÁ BÈ‡ -101. ƒ¿«∆¿≈¬»ƒ≈≈«»»
ÈaÓ ·ÏÁ‰ ˙‡Â ÌÈÓÏM‰ Ìc ˙‡ ·È¯˜n‰ :¯Ó‡pL∆∆¡«««¿ƒ∆««¿»ƒ¿∆«≈∆ƒ¿≈
¯B‰Ë ‰È‰iL „Ú - ‰ÓÏ ÔÈÓi‰ ˜BL ‰È‰˙ BÏ ,Ô¯‰‡«¬…ƒ¿∆«»ƒ¿»»«∆ƒ¿∆»

¯Ê ˙ÚMÓ ‰„B·ÚÏ Èe‡¯Â¯Ë˜‰ ¯Á‡ „Ú ‰˜È ¿»»¬»ƒ¿«¿ƒ»«««∆¿≈
ÌÈ·ÏÁ102. ¬»ƒ

ממה 99) ה הלכה ט פרק צו פרשת בספרא זאת ולמדו
יהיה  לו לכהן הקריב אשר העולה "עור ח) ז, (ויקרא שנאמר
ולאונן". כיפורים ולמחוסר יום לטבול פרט -

השמש.100) והעריב שטבל בלילה. כלומר,
משעת 101) לעבודה וראוי טהור "שיהיה שצריך להשמיענו

בשעת  טהור שהיה מי למעט חלבים". הקטר אחר עד זריקה
הקטרה. בשעת וטמא טהור 102)זריקה שהיה מי למעט

חלבים. הקטר בשעת וטמא זריקה בשעת

.·ÎÛ‡ ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰Â ,Ï·ËÂ ‰˜È¯Ê ¯Á‡ ‡ÓËƒ¿»««¿ƒ»¿»««¬≈»«
Ì‡ ˜ÏBÁ Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰ - ÌÈ·ÏÁ ¯Ë˜‰ ˙ÚLaƒ¿«∆¿≈¬»ƒ«»»»≈ƒ≈ƒ
.B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÒÙz Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˜ÏBÁ BÈ‡≈≈¿ƒ»ƒ»«≈ƒƒƒ»

.‚ÎÌÈ‡Óh‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓËa ‡a‰ ¯eaˆ Ôa¯»̃¿«ƒ«»¿À¿»««ƒ∆«¿≈ƒ
B˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó103ÏÎ‡Ï ÔÈ¯B‰h‰ ÌÚ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ - «¿ƒƒ≈¿ƒƒ«¿ƒ∆¡…

‰ÏÈÎ‡Ï ÌÈÈe‡¯ ÌÈ‡L ÈtÓ ,·¯ÚÏ104. »∆∆ƒ¿≈∆≈»¿ƒ«¬ƒ»

לא 103) למעשה אבל אותו, להקריב ראויין כלומר,
אין  הטמאים, הקריבו שאם הטהורים, אלא הקריבוהו
שנטמאו. הקרבנות כשאר נשרף אלא נאכל הקרבן

צבור 104) בקרבנות טמא אושעיא רב "בעי צט. בזבחים
המחטא  אמרינן מי לו, שיחלקו מהו טהורים) (=שהקריבוהו
לאכילה  ראוי דלמא או הוא, מחטא נמי והאי רחמנא, אמר
שמע  תא רבינא אמר חולק, אינו לאכילה ראוי שאין חולק,
לערב, לאכול חולק ואינו אוכל, ואינו אונן מקריב גדול כהן

מינה". שמע בעינן לאכילה ראוי מינה שמע

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
שאר 1) ואיסורי עולה בשר אכילת איסורי בו יבוארו

לזר. קדשים קדשי ובשר לכהנים, גם הקרבנות

.‡ÏÎB‡‰ Ïk2˙ÈÊk3˙˜È¯Ê ÈÙÏ ÔÈa ,‰ÏBÚ‰ ¯OaÓ »»≈¿«ƒƒ¿«»»≈ƒ¿≈¿ƒ«
dÓc4‡Ï :¯Ó‡pL .‰˜BÏ - dÓc ˙˜È¯Ê ¯Á‡Ï ÔÈa »»≈¿««¿ƒ«»»∆∆∆¡«…

E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙«∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;¯cz ¯L‡ EÈ¯„ ÏÎÂ ¯ÓB‚Â5, ¿≈¿»¿»∆¬∆ƒ…ƒƒ«¿»»¿

‰¯‰Ê‡ BfL6.‰ÏBÚ‰ ¯Oa ÏÎB‡Ï ∆«¿»»¿≈¿«»»

יז:).2) במכות (רש"י ישראל ובין כהן אףֿעלֿפי 3)בין
הזה  הלאו כי קמו) (לאֿתעשה המצוות בספר רבינו שכתב
(וכן  מועל לכל האזהרה הוא וגו'" לאכול תוכל "לא של
מהלכות  בפ"א והמשנהֿלמלך כאן, הכסףֿמשנה כתב
שוה  אלא כזית של שיעור אין ובמעילה ג), הלכה מעילה
שחיטה  לאחר עולה – א) הלכה שם מעילה (הלכות פרוטה
לה  אין מזבח, גבי על להקרבה אלא לכלום, ראויה שאינה
ככל  כזית בשיעור בה דנו ולפיכך כלל, ממון של ערך
במנחתֿחינוך  (ראה פרוטה בשוה ולא המאכלות איסורי

תמז). ראה 4)מצוה הנאכלים, בקדשים מהֿשאיןֿכן
ד. הלכה ומכות 5)להלן יז) יב, (לדרים ראה פ' בספרי

ושם).6)יז. (שם עולה" זה "נדריך

.·‰ÈÎÒ ÏL ÔÈÈÂ dÓLÂ dzÏÒÂ d¯O·e daÏÁÂ7- ¿∆¿»¿»»¿»¿»¿«¿»¿«ƒ∆¿»∆»
˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔzLÓÁ8. ¬ƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

ומנחת 7) ב) הלכה פ"ב (למעלה נסכים טעון עולה קרבן כי
המזבח  על מתנסך והיין המזבח, על כולה נשרפת נסכים

א). הלכה (שם לשיתין טו:8)ויורד מעילה להלקותו.
זה", עם זה מצטרפין בעולה, דברים "חמשה במשנה:
מעילה, לענין גם שמצטרפין שם רש"י וכן רבינו, שם ופירש
וכן  מלקות, וחייב מעל, זה הרי אחד כזית מכולם אכל שאם
אין  ברביעית, תמיד שיעורו שיין ואףֿעלֿפי שם. פירש"י
ביין  פתו ששרה כגון אכילה, בדרך אבל בשתיה. אלא זה
וראה  עולה, ד"ה קט. זבחים (תוספות בכזית שיעורו –

קמח). מצוה במנחתֿחינוך

.‚ÔÈ¯eÓ‡‰ ÏkÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ÔÎÂ9‰˜È¯Ê ÈÙÏ ÔÈa , ¿≈»≈¿«ƒƒ»»≈ƒ≈ƒ¿≈¿ƒ»
Ï‡¯OÈ ÔÈa Ô‰k ÔÈa ,‰˜È¯Ê ¯Á‡Ï ÔÈa10.‰˜BÏ - ≈¿««¿ƒ»≈…≈≈ƒ¿»≈∆
‰ÏBÚ‰ ÏÎk ÁaÊnÏ ÏÈÏk ÔÈ¯eÓ‡‰L11¯Ó‡ È¯‰Â , ∆»≈ƒ»ƒ«ƒ¿≈«¿»»»«¬≈∆¡«

‰È‰z ÏÈÏk :ÌÈ‰k ˙ÁÓaÏÈÏk ‡e‰L Ïk ;ÏÎ‡˙ ‡Ï ¿ƒ¿«…¬ƒ»ƒƒ¿∆…≈»≈…∆»ƒ
˙ÈÊÎa ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ ,‰OÚ˙ ‡Ïa B˙ÏÈÎ‡ - ÁaÊnÏ12. «ƒ¿≈«¬ƒ»¿…«¬∆¿ƒ»»ƒ¿«ƒ

˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ÔÎÂ13‰˜BÏ -14; ¿≈»≈¿«ƒƒ¿««»«ƒ¿»∆
„ÚBÓ Ï‰‡ Ï‡ dÓcÓ ‡·eÈ ¯L‡ ˙‡hÁ ÏÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«»¬∆»ƒ»»∆…∆≈

Û¯Oz L‡a ,ÏÎ‡˙ ‡Ï15. …≈»≈»≈ƒ»≈

עולה.9) של רק ולא הקרבנות כל של ראה 10)האימורים
ההלכה. בהמשך להלן בדברינו המובא עד: מנחות ברייתא

ה"א.11) למעלה לחםֿמשנה על 12)ראה נוסף כלומר,
ופ"ב  פ"א ולהלן א, הלכה למעלה (ראה מעילה איסור
לא  תהיה "כליל של לאו כל על גם לוקה מעילה), מהלכות
כהן  רבינא, "בעא עד: עד. במנחות הדברים מקור תאכל".
קודש  יאכל לא (=וזר דזרות לאו מהו, האימורין מן שאכל
(ודלא  חייב (=שאינו לי קמיבעיא לא לג) כט, שמות –
לכהנים, הנאכל בדבר אלא הזה הלאו נאמר שלא כפירש"י),
של  הלאו בהם אין לכהנים, נאכלים שאינן אימורים אבל
שם  מנחות ובתוספות יח. מכות ראה קודש", יאכל לא "וזר
לאו  לי קמיבעיא כי ח), הלכה להלן וראה המוריה, הר –
דכליל  לאו משום חייב כהן הוי (מי מאי תהיה, דכליל
אמר  רש"י), – כהן מנחת אכילת על חייב שהוא כמו תהיה,
כל  אומר אליעזר רבי דתניא שמע, תא לרבינא, אהרן רב
גם  וראה אכילתו". על לאֿתעשה ליתן תהיה, בכליל שהוא

ד. הלכה ה פרק צו וספרא יח: בכלל 13)מכות שאינן
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נשרפות  אלא המזבח על נקרבות אינם שהרי תהיה, כליל
לחםֿמשנה  וראה בֿד, הלכות פ"ז (למעלה הדשן בבית
מעילה  מהלכות ובפ"א כאן ומשנהֿלמלך א, הלכה למעלה

ג). מעילה 14)הלכה מטעם שלוקה זה על נוסף כלומר,
הלכה  שם ופ"ב ג, הלכה מעילה מהלכות פ"א להלן (ראה

פב.15)ד). וזבחים פג. ופסחים ה, הלכה פ"ח צו ספרא

.„ÌÈL„˜ elÙ‡ ,ÌÈL„w‰ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ Ïk»»≈¿«ƒƒ¿««√»ƒ¬ƒ»»ƒ
ÌÓc ˙˜È¯Ê Ì„˜ ,ÌÈl˜16ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .‰˜BÏ - «ƒ…∆¿ƒ«»»∆∆∆¡«…«

E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆
EÈ¯ÚLa EÈ˙B·„ ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï ,¯ÓBÏk .EÈ˙·„Â¿ƒ¿…∆¿«…«∆¡…ƒ¿∆ƒ¿»∆
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌB˜n‰ È¯ÚLa ÔÓc ÔÈ˜¯BfL Ì„…̃∆∆¿ƒ»»¿«¬≈«»ƒƒ«¿»

e„ÓÏ17Ì„˜ ÌÈÓÏL B‡ ‰„Bz ÏÎB‡Ï ‰¯‰Ê‡ BfL , »¿∆«¿»»¿≈»¿»ƒ…∆
ÌÈl˜ ÔÈa ,ÌÈL„˜ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈÓc ˙˜È¯Ê¿ƒ«»ƒ¿«ƒƒ¿»»»ƒ≈«ƒ

ÌÈ¯eÓÁ ÔÈa18·ÏÁ‰ :Ì‰L ,‰„BzaL ÌÈ¯·„ ‰MLÂ . ≈¬ƒ¿ƒ»¿»ƒ∆«»∆≈«≈∆
˙Ïq‰Â ,¯Oa‰Â19Ôlk - ÌÁl‰Â ,ÔÈi‰Â ÔÓM‰Â ¿«»»¿«…∆¿«∆∆¿««ƒ¿«∆∆À»

˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ20. ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

מעילה 16) מהלכות פ"ב להלן ראה מעילה, דין בהם שאין
א. שם).17)הלכה (לדברים ראה וספרי יז. מכות

נלמדים 18) ועולה ואשם וחטאת בכור כי אמרו, שם במכות
ושלמים. מתודה טעונה 19)בקלֿוחומר התודה שהרי

צ:). (מנחות "חמשה 20)נסכים טו: במעילה משנה
בתודה, וששה וכו'. זה עם זה מצטרפין בעולה, דברים

והלחם". והשמן והיין והסולת והחלב הבשר

.‰‰¯ÊÚÏ ıeÁ ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ Ïk»»≈¿«ƒƒ¿«»¿≈»»ƒ»¬»»
¯OÚÓ EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .‰˜BÏ -∆∆∆¡«…«∆¡…ƒ¿»∆«¿«
ÈtÓ ;E‡ˆÂ E¯˜a ˙¯Î·e E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆¿……¿»¿¿…∆ƒƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰21BfL ,22¯OaÓ ÏÎB‡Ï ‰¯‰Ê‡ «¿»»¿∆«¿»»¿≈ƒ¿«
ÏÎB‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰¯ÊÚÏ ıeÁ ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ«»«¬»»¬»»¿«ƒ¿≈

ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈl˜ ÌÈL„˜23;‰˜BÏ ‡e‰L , »»ƒ«ƒƒ»«ƒ∆∆
‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁk ÌÈl˜ ÌÈL„˜Ï ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁL∆«¿»«ƒ¿»»ƒ«ƒ¿«»¬»»
È¯ÈL B‡ ÌL‡Â ˙‡hÁ ¯Oa „Á‡Â .ÌÈL„˜ ÈL„˜Ï¿»¿≈»»ƒ¿∆»¿««»¿»»¿»≈

˙BÁÓ24. ¿»

שם.21) וספרי רבינו 22)מכות כתב ולא וצאנך. בקרך
(ראה  תאכלו" לא טרפה בשדה "ובשר משום גם שלוקה
לעזרה, חוץ יצא לא הבשר כי שיתכן לפי ו), הלכה להלן
שמעון  ר' על ורק בפנים. ראשו והכניס בחוץ עמד הוא אלא
זריקה, לפני העולה מן שאכל בזר מלקיות חמש שמנה
"ובשר  של לאו גם מנה לא למה יח.) (מכות הגמרא מקשה
בלחםֿמשנה. וראה מלקיות, בשש לחייבו בשדה",

זו 23) "ונדבותיך שם: ובגמרא שם. וספרי במשנה יז. מכות
ושלמים". "אין 24)תודה כי ג, הלכה פ"י למעלה ראה

כהונה  לזכרי אלא נאכלים מנחות ושירי והאשם החטאת
בעזרה".

.Â,‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ ‡ˆiL ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa¿«»¿≈»»ƒ∆»»¿«»¬»»
- ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ ıeÁ ‡ˆiL ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯O·e¿«»»ƒ«ƒ∆»»¿«¿»«ƒ

ÌÏBÚÏ ¯Ò‡Â ÏÒÙ25- BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ¿«¿∆¡«¿»¿««ƒ∆»«ƒ¿
BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡26‰˜BÏ - ˙ÈÊk epnÓ ÏÎB‡‰Â .27; »¿»¿¿»≈ƒ∆¿«ƒ∆

ÔÂÈk - eÏÎ‡˙ ‡Ï ‰Ù¯Ë ‰„Oa ¯O·e :¯Ó‡pL∆∆¡«»»«»∆¿≈»……≈≈»
BÓk ,‰Ù¯Ëk ‰OÚ B˙ˆÈÁÓÏ ıeÁ ¯Oa ‡ˆiL∆»»»»ƒ¿ƒ»«¬»ƒ¿≈»¿

˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL28. ∆≈«¿¿ƒ¿«¬»¬

ãycew zegiyn zecewpã

."dtixh dyrp ,ezvignl ueg xyad `viy oeik"

הגלות, זמן על מרמז 'טריפה' העניינים, בפנימיות
שיצא  כיון כו", טריפה בשדה "ובשר הפסוק על כמארז"ל
ישראל  עם וכאשר כטריפה, נעשה למחיצתו חוץ בשר
כטריפה  הם הרי - בגלות היינו למחיצתן, חוץ נמצאים

והחירות. החיות היינו אמיתית, שלימות להם שאין
(42 cenr a"lg 'zegiy ihewl' itÎlr)

פב.25) זבחים יח . מכות סח: שם.26)חולין חולין
חזר 27) לא ובין למקומו חזר אם בין כלומר, שם. מכות

ט.28)למקומו. הלכה פ"ה

.ÊÒÎ29ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯Oa30‰Ê È¯‰ - ÏÎÈ‰Ï ƒ¿«¿«»»ƒ«ƒ«≈»¬≈∆
.¯Lk»≈

פב:29) בוודאי 30)זבחים קדשים קדשי בשר כלומר,
אכילה  מקום הוא ההיכל גם הדחק, בשעת שהרי נפסל, אינו
קלים  קדשים אפילו אלא ג), הלכה פ"י ולמעלה סג. (זבחים
להיכל  ליכנס אסורים אותם האוכלים הישראלים שהבעלים
הוא  הרי להיכל שלהם הבשר נכנס אם הם גם – לאכלן
ששחטן  "שלמים סג.) (זבחים יוחנן ר' אמר שהרי כשר,
אהל  פתח ושחטו ב) ג, (ויקרא שנאמר כשרים, בהיכל
פ"ה  למעלה (ראה העיקר" מן חמור טפל יהא ולא מועד,
הוא  להיכל קלים קדשים בשר נכנס שאם הרי ד). הלכה
ולא  כשר", לפנים הנכנס "בשר פב: שם גם וראה כשר,

קלים. קדשים לבין קדשים קדשי בין חילקו

.Á¯Ê31‰¯ÊÚa ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L »∆»«¿«ƒƒ¿«»¿≈»»ƒ»¬»»
Ì˙‡ eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL .‰˜BÏ - ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ¯Á‡««¿ƒ«»ƒ∆∆∆¡«¿»¿…»
ÌB˜na ;¯ÓB‚Â ÏÎ‡È ‡Ï ¯ÊÂ ,¯ÓB‚Â Ì‰a ¯tk ¯L‡¬∆À«»∆¿≈¿»……«¿≈«»

ÏÎB‡ Ô‰k‰L32ÏÎ‡Ï Èe‡¯L ˙Ú·e33ÌL BÏÎ‡ Ì‡ , ∆«…≈≈»≈∆»∆¡…ƒ¬»»
‰˜BÏ - ¯f‰34ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa ¯f‰ ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ . «»∆¬»ƒ»««»¿«»¿≈»»ƒ

ıeÁa ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - ıeÁa35¯Ê ÌeMÓ ‡Ï , «∆ƒ≈«…ƒ»
L„˜ ÏÎ‡L36ÌÈ‰kÏ ÌL ÔÈÈe‡¯ ÌÈ‡ È¯‰L ,37ÔÎÂ . ∆»«…∆∆¬≈≈»¿ƒ»«…¬ƒ¿≈

ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - ‰˜È¯Ê Ì„˜ ‰¯ÊÚa ÔÏÎ‡ Ì‡ƒ¬»»»¬»»…∆¿ƒ»∆ƒ≈
˙e¯Ê ÌeMÓ ‡Ï ,„·Ïa ‰˜È¯Ê Ì„˜38. …∆¿ƒ»ƒ¿«…ƒ»

יח:31) הדמים.33)בעזרה.32)מכות זריקת אחרי
שאכל 34) זר רב, אמר גידל רב אמר "איתמר, שם: במכות

קרא, דאמר טעמא, מאי פטור. זריקה לפני ואשם מחטאת
ואכלו  ביה דקרינן היכא כל בהם, כופר אשר אותם ואכלו
וכל  קודש. יאכל לא וזר ביה קרינן בהם, כופר אשר אותם
לא  בהם, כופר אשר אותם ואכלו ביה קרינן דלא היכא
הוא  לעזרה מחוץ שגם ומכאן יאכל". לא וזר ביה קרינן
וראה  בהם", כופר אשר אותם "ואכלו שם שאין לפי פטור,

העולה מן שאכל "זר יח. שם לחומה,גם  חוץ זריקה לפני
כי  יאכל לא וזר משום נמי ולילקי חמש. לוקה שמעון לר'
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נמי  דלכהנים הכא חזי, דלכהנים היכא מילי הני הם, קודש
ההלכה. בהמשך ראה חזי", הלכה 35)לא למעלה ראה

יח.36)ה. ד.37)שם הלכה למעלה דברי 38)ראה
שם. גידל רב

.Ë¯Ê39ÛBÚ‰ ˙‡hÁÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L40:ÌÈzL ‰˜BÏ - »∆»«¿«ƒ≈««»∆¿«ƒ
ÏÎB‡ ÌeMÓ ˙Á‡Â ,L„w‰ ˙‡ ÏÎ‡L ¯Ê ÌeMÓ ˙Á‡««ƒ»∆»«∆«…∆¿««ƒ≈
ÌÈ‰kÏ - ‰¯z‰LÎe ,‡È‰ ‰Ï· ‰˜ÈÏÓ ÏkL .‰Ï·¿≈»∆»¿ƒ»¿≈»ƒ¿∆À¿»«…¬ƒ

‰¯z‰41ÔÈ‡a‰ ÔÈ¯eq‡ ÈL Ô‰ È¯‰Â ;ÌÈ¯ÊÏ ‡Ï , À¿»…¿»ƒ«¬≈≈¿≈ƒƒ«»ƒ
„Á‡k42e¯‡aL BÓk ,43. ¿∆»¿∆≈«¿

חייא.39) כר' לב: (ראה 40)יבמות ומיצוי הזאה לאחר
איסור  על לוקה אינו כן לפני אבל וֿז), הלכות פ"ז למעלה

ח). הלכה למעלה (ראה וראה 41)זרות בגמרא. שם
שם. פ"ז שאז 42)למעלה ומיצוי, הזאה אחד מיד כלומר,

חלים  – הנאכל) בדבר מעילה אין (כי מעילה איסור פקע
שם, (יבמות כאחד ונבלה זרות של הנ"ל, האיסורים שני

ותוספות). ברש"י שם איסורי 43)ועיין מהלכות בפי"ז
הלכה  שגגות מהלכות פ"ד להלן גם וראה ח . הלכה ביאה

א.

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
עצמן,1) בפני והבאות הקרבן, עם הבאות המנחות בו יבאר

הן. וכמה

.‡˙Ba¯w‰ ÔÓ Ì‰ ˙BÁn‰2˙B‡a‰ ˙BÁn‰Â . «¿»≈ƒ«»¿»¿«¿»«»
˙ÁÓ Ì‰Ó - ÌÈÎÒ ÌeMÓ ˙B‡a ÔÈ‡Â ÔÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»¿≈»»ƒ¿»ƒ≈∆ƒ¿«

„ÈÁÈ ˙ÁÓ Ì‰Óe ,¯eaˆ3. ƒ≈∆ƒ¿«»ƒ

ספר').2) ('קרית הקרבה לשון ז) ו, (ויקרא בהן נאמר שהרי
לקרבן  טפילות ואינן עצמן קרבנות הם כי עוד לפרש ויש
למעלה  ראה הקרבנות, עם הבאה הנסכים מנחת כמו אחר
בסמוך. להלן וראה עיי"ש. כולה, שנשרפת ה"א פ"ב

רבינו.3) בדברי ה"גֿד להלן מבואר

.·˙ÏÒ ˙BÁn‰ ÏÎÂ4ÔÈhÁ5‰ËBÒ ˙ÁnÓ ıeÁ ;6 ¿»«¿»…∆ƒƒƒƒ¿«»
‰Ùez‰ ¯ÓÚÂ7.ÌÈ¯BÚO‰ ÔÓ Ì‰L , ¿…∆«¿»∆≈ƒ«¿ƒ

מפסולת.4) ונקי מנופה קמח והוא א. טו, משנה,5)סוטה
מנחת  =) וזו החיטים, מן באות המנחות "כל א: יד, שם

השעורים". מן באה בלתי 6)סוטה) וקמח שעורים שבאה
הי"ב. סוטה מהל' פ"ג וראה שם). (משנה, מנופה

נזכר 7) והוא בניסן, טז יום שהוא פסח של שני ביום הקרב
תמידין  מהל' פ"ז להלן וראה י. וכג, יד (ב, ויקרא בספר
ואףֿעלֿ שם), (משנה, השעורים מן בא והוא ה"ג). ומוספין
פסולת  מכל ונקי מנופה כלומר, "גרש", בא הוא פיֿכן

הי"ב. שם ומוספין תמידין מהל' פ"ז להלן וראה (שם),

.‚·¯˜ ‡e‰Â .‰Ùez‰ ¯ÓÚ :¯eavÏ ˙BÁÓ LÏL»¿»«ƒ…∆«¿»¿»≈
ÁaÊnÏ8¯‡a˙iL BÓk ,9ÌBÈa ÔÈ‡È·nL ÌÁl‰ ÈzLe . «ƒ¿≈«¿∆ƒ¿»≈¿≈«∆∆∆¿ƒƒ¿
˙¯ˆÚ10el‡Â .11‰ÁÓ e‡¯˜12Èa‚Ï ÔÈ·¯˜ ÔÈ‡Â , ¬∆∆¿≈ƒ¿¿ƒ¿»¿≈»¿≈ƒ¿«≈
ÁaÊn‰13ıÓÁ Ô‰Â ,14˙ÈL‡¯ Ôa¯˜ :¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ . «ƒ¿≈«¿≈»≈«¬≈∆∆¡«»¿«≈ƒ

eÏÚÈ ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â ,'‰Ï Ì˙‡ e·È¯˜z15‰Án‰Â . «¿ƒ…»«¿∆«ƒ¿≈«…«¬¿«ƒ¿»
˙aL ÏÎa ÔÈOBÚL ÌÈt‰ ÌÁÏ ‡e‰ ˙ÈLÈÏM‰16. «¿ƒƒ∆∆«»ƒ∆ƒ¿»«»

ÁaÊn‰ Èa‚Ï ·¯˜ BÈ‡Â17ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ Blk ‡l‡ ,18, ¿≈»≈¿«≈«ƒ¿≈«∆»À∆¡»«…¬ƒ
¯‡a˙iL BÓk19. ¿∆ƒ¿»≈

ראה 8) המזבח, על הקומץ, את ממנה מקטירים כלומר,
הי"ב. ומוספין תמידין מהל' פ"ז תמידין 9)להלן בהל'

שם. בפ"ח 10)ומוספין, וראה טזֿיז. כג, ויקרא ראה
ה"א. ומוספין תמידין הלחם.11)מהל' מנחות 12)שתי

לה'", חדשה מנחה "והקרבתם טז) (שם, נאמר שכן ב. מו,
בהקריבכם  הביכורים "וביום כו) כח, (במדבר נאמר ועוד

לה'". חדשה המזבח 13)מנחה לאישי מהם אין כלומר,
פ"ח  להלן וראה ה"ח). פי"ג דנדבה דיבורא ויקרא, ('סיפרא'

הי"א. ומוספין תמידין ב:14)מהל' נב, מנחות משנה,
הלחם, ושתי שבתודה מחמץ חוץ מצה, באות המנחות "כל
"ממושבותיכם  יז) כג, (שם נאמר שכן חמץ", באות שהן
חמץ  תהיינה סולת עשרונים שני שתים תנופה לחם תביאו

מדבר 15)תאפינה". זה פסוק כי - א נח, במנחות ואמרו
הלחם. מהל'16)בשתי בפ"ה וראה הֿח. כד, ויקרא

במשנה  שנראה כמו מנחות, נקראים והם ומוספין תמידין
הי"ט. להלן ראה א. נז, שם ובגמרא א. וסא, א נט, מנחות
יוםֿטוב' וב'תוספות ט) (שם, התורה על ברש"י עוד וראה

מ"ג. פ"ה למזבח 17)מנחות הגשה טעון אינו כלומר,
('סיפרא' המזבח לאישי ממנו ואין במשנה), סא. (מנחות

ואכלוהו 18)שם). ולבניו לאהרן "והיתה ט) (שם, שנאמר
קדוש". ומוספין 19)במקום תמידין מהל' בפ"ד להלן

ה"ה. שם ובפ"ה ה"יֿיב,

.„el‡Â ,ÁaÊnÏ ÔÈ·¯˜ ÔlÎÂ ,„ÈÁi‰ ˙BÁÓ ÚL˙Â20 ¿≈«ƒ¿«»ƒ¿À»¿≈ƒ«ƒ¿≈«¿≈
ÈÚ‰ ·È¯˜nL ‰Án‰ ‡È‰Â .‡ËBÁ ˙ÁÓ :Ô‰≈ƒ¿«≈¿ƒ«ƒ¿»∆«¿ƒ∆»ƒ

B„È ÚÈbz ‡ÏÂ ˙‡hÁ ·iÁ˙iLk21‡È‰Â .‰ËBÒ ˙ÁÓ . ¿∆ƒ¿«≈«»¿…«ƒ«»ƒ¿«»¿ƒ
˙B‡w‰ ˙ÁÓ22‰ÈOÚÓ eL¯t˙ ¯·kL ,23n‰ .‰Á ƒ¿««¿»∆¿»ƒ¿»¿«¬∆»«ƒ¿»

‰„B·ÚÏ ÒkiLk ‰lÁz Ô‰k Ïk ·È¯˜nL24·È¯˜nL , ∆«¿ƒ»…≈¿ƒ»¿∆ƒ»≈»¬»∆«¿ƒ
˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,B„Èa d˙B‡25‰Án‰ .CepÁ ˙ÁÓ »¿»¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿«ƒ«ƒ¿»

ÌBÈ ÏÎa ÏB„b Ô‰k ·È¯˜nL26˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,27 ∆«¿ƒ…≈»¿»¿ƒ«ƒ¿≈
ÔÈz·Á28˙Ïq‰ ˙ÁÓ .29.‰·„e ¯„a ‰‡a ‡È‰Â . ¬ƒƒƒ¿««…∆¿ƒ»»¿∆∆¿»»

˙·Án‰ ˙ÁÓ30˙ÁÓ .‰·„e ¯„a ‰‡a ‡È‰Â . ƒ¿«««¬«¿ƒ»»¿∆∆¿»»ƒ¿«
˙LÁ¯n‰31‰Ù‡Ó ˙ÁÓ .‰·„e ¯„a ‰‡a ‡È‰Â . ««¿∆∆¿ƒ»»¿∆∆¿»»ƒ¿««¬≈

¯epz32ÔÈ˜È˜¯ ˙ÁÓ .‰·„e ¯„a ‰‡a ‡È‰Â .33. «¿ƒ»»¿∆∆¿»»ƒ¿«¿ƒƒ
.‰·„e ¯„a ‰‡a ‡È‰Â¿ƒ»»¿∆∆¿»»

להלן.20) וראה הקומץ, והקטרת הגשה טעונות כלומר,
ה"ד.21) שגגות מהל' פ"י וראה יא. ה, ויקרא
הוא",22) קנאות מנחת "כי טו) (ה, בבמדבר המוזכרת

א. ונט, א. ב, במנחות גם סוטה 23)וראה מהל' בפ"ג
טוֿכו. שם, במדבר וראה פ"ה 24)הי"בֿטו. למעלה ראה

ה"ג. פ"ג צו וב'סיפרא' הט"ז, המקדש כלי ראה 25)מהל'
ה"ד. פי"ג מהל'26)להלן ופ"ג ה"בֿד. פי"ג להלן ראה

הי"ח. ומוספין ב.27)תמידין נ, מנחות "על 28)משנה,
מחבת  על יד) ו, (ויקרא דכתיב חביתין, להו קרו מחבת שם
המנחות  ארבע אלו וכל שם). מנחות, (רש"י תעשה" בשמן
המנחות, חמשת יתר אבל חובה, כיֿאם נדבה באות אינן
להלן. ראה ונדבה, בנדר כיֿאם חובה באות אינן

סולת 29) לה' מנחה קרבן תקריב כי "ונפש א: ב, ויקרא
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ונקראת  לבונה", עליה ונתן שמן עליה ויצק קרבנו, יהיה
גרשום' ('רבינו סולת כשהיא שנקמצת משום סולת מנחת
"כיצד  ה"ה פי"ג להלן וראה שם) רש"י גם וראה נט. מנחות

נעשית". המחבת 30)היתה על מנחה "ואם ה: שם, ויקרא
להלן  וראה וגו'". תהיה מצה בשמן בלולה סולת קרבנך

נעשית. היתה כיצד ה"ו מנחת 31)פי"ג "ואם ז: שם,
שם  להלן וראה וגו'". תעשה בשמן סולת קרבנך מרחשת
למרחשת. מחבת בין ומה נעשית, היתה כיצד ה"וֿז

חלות 32) סולת תנור, מאפה מנחה תקריב "וכי ד: שם,
ה"ח. שם להלן וראה בשמן", בלולות הוא 33)מצות אף

להביא  יכול תנור, מאפה מנחת שהנודב אלא תנור, מאפה
קרבן  תקריב "וכי (שם) שנאמר כמו רקיקין, או חלות או
ורקיקי  בשמן בלולות מצות חלות סולת תנור, מאפה מנחה

שם. פי"ג להלן וראה בשמן", משוחים מצות

.‰ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˙B·¯w‰ ˙BÁn‰ Ïk34Ïk ÔÈ‡ - »«¿»«¿≈¿«≈«ƒ¿≈«≈»
ÔB¯OÚÓ ‰˙eÁt Ô‰Ó ˙Á‡35˙‡ ·kÚÓ BËeÚÓe . ««≈∆¿»≈ƒ»ƒ¿«≈∆

Blk36BÏ LÈ - ‰·„e ¯„a ˙B‡a‰ ˙BÁÓ LÓÁÂ . À¿»≈¿»«»¿∆∆¿»»≈
ÛÏ‡ elÙ‡ ,‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk Ô‰Ó ¯cÏÂ ·c˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒ¿…≈∆»«∆ƒ¿∆¬ƒ∆∆

ÔB¯OÚ37˙ÁÓe ‡ËBÁ ˙ÁÓe ¯ÓÚ‰ ˙ÁÓ Ï·‡ . ƒ»¬»ƒ¿«»…∆ƒ¿«≈ƒ¿«
ÔB¯OÚ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk - ÔÈz·Á‰Â CepÁ ˙ÁÓe ˙B‡¿̃»ƒ¿«ƒ¿«¬ƒƒ»««≈∆ƒ»

¯˙È ‡ÏÂ ˙BÁt ‡Ï ,„Á‡38. ∆»…»¿…»≈

שתי 34) כגון המזבח, לגבי קריבות שאינן המנחות אבל
שמבואר  וכמו אחר, שיעור להם יש הפנים, ולחם הלחם

ומוספין. תמידין מהל' ופ"ח בפ"ה סולת,35)במקומם,
שנאמר  ממה כן למדו כי ויתכן האיפה. עשירית והוא
כי  להורות מנחה" סולת עשרון "ועשרון יג) כח, (במדבר
להלן. וראה ספר'). ('קרית סולת עשרון צריכה מנחה כל

רובו",36) את מעכב מיעוטו "עשרון, א: כז, מנחות משנה,
פסולה" היא מעשרון בפחות מנחה שום היתה "שאם
ו'סיפרא' שם, (גמרא זאת ולמדו שם). המשנה, (פירוש
ב) (שם, שנאמר ממה ה"ח) פ"ט דנדבה דיבורא ויקרא,
גם  וראה פסולה, שהוא כל סלתה חיסר שאם "מסלתה",

ב. ט, א.37)במנחות פח, שם המשנה מדברי נשמע כך
(ראה  מנחה" סולת "עשרון יג) כח, (במדבר שנאמר ומה
רוצה  אם אבל העשרון, מן יפחות שלא אלא אינו למעלה)
שנותן  ה"ז להלן וראה ספר'). ('קרית יביא – יותר להביא

ועשרון. עשרון לכל שמן "תנו 38)לוג ב: עו, במנחות
במדת  שמיעט או עשרונן במדת שריבה המנחות כל רבנן,
כי  כל, ד"ה שם ה'תוספות' ופירשו פסולות". עשרונן
נאמר  שהרי היא, הכתוב וגזירת נסכים, במנחת המדובר
ואין  לאיל", עשרונים ושני לפר עשרונים "שלשה בהם
בנדר  באות שאינן המנחות לכל הואֿהדין זה, ולפי לשנות.
ו'הר  כסףֿמשנה (ראה העשרון על להוסיף שאין ונדבה,
"עשירית  יא) ה, (ויקרא נאמר סוטה במנחת שהרי המוריה').
נאמר  וכן קנאות, במנחת טו) ה, (במדבר נאמר וכן האיפה",
למדו  וכן חביתין, ובמנחת חינוך במנחת יגֿטו) ו, (ויקרא
האיפה  עשירית "והעומר לו) טז, (שמות שנאמר מה בעומר

ספר'. ב'קרית וראה סג:). מנחות רש"י (עי' הוא"

.Â˙BeÚË ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˙B·¯w‰ ˙BÁn‰ Ïk»«¿»«¿≈¿«≈«ƒ¿≈«¿
‰Lb‰39·¯ÚÓa40˙ÈÓB¯c Ô¯˜ ÏL dcÁ „‚k «»»¿«¬»¿∆∆À»∆∆∆¿ƒ

˙È·¯ÚÓ41‰Ùez ˙BeÚË ÔÈ‡Â ,42˙ÁnÓ ıeÁ ; «¬»ƒ¿≈»¿¿»ƒƒ¿«
‰ËBÒ43‰Ùez‰ ¯ÓÚÂ44z ˙BeÚË Ô‰ÈML ,‰Ùe »¿…∆«¿»∆¿≈∆¿¿»

‰Lb‰Â45. ¿«»»

בגמרא 39) זאת ונלמד א. ס, מנחות משנה, ראה למזבח.
הפסוקים. מן במשנה:40)שם - א סא, שם המזבח, של

במערב". "ושלשה 41)"והגשה א: סג, זבחים משנה
וכו' משמשת מערבית) דרומית =) קרן אותה היתה דברים
המנחה, (הגשת) רוצהֿלומר וכו'", וההגשות העוף חטאת
פני  אל ה' לפני אהרן בני אותה הקרב בה שנאמר לפי
בקרן  אלא ה' ופני המזבח פני להיות נכון ואין המזבח,
יד, בסוטה הוא וכן שם) המשנה, (פירוש דרומית" מערבית
המזבח. פני אל תלמודֿלומר במערב? יכול ה', "לפני ב:
הא  ה', לפני תלמודֿלומר בדרום? יכול המזבח, פני אל אי
קרן, של חודה כנגד מערבית, דרומית בקרן מגישה כיצד

ה"ו. ופ"ט ה"י, פ"ז למעלה וראה א 42)ודיו", ס, מנחות
במשנה. הט"ז.43)- פ"ט למעלה להלן 44)ראה ראה

הי"ב. ומוספין תמידין מהל' -45)פ"ז א סא, שם
במנחת  והגשה בתורה, בשניהם מפורשת תנופה במשנה.
אותה  "והקריב כה) ה, (במדבר בתורה מפורשת כן גם סוטה
נזכרה  שלא העומר ובמנחת הגשה, היא וזו המזבח" אל
חוטא  ממנחת הצד" "במה ס:) (שם למדוה בתורה, הגשה

סוטה. וממנחת

.ÊÔÓL ˙BeÚË ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˙B·¯w‰ ˙BÁn‰ Ïk»«¿»«¿≈¿«≈«ƒ¿≈«¿∆∆
‰B·Ïe46ÔB¯OÚ ÏÎÏ ÔÓL ‚Ï .47ÏÎÏ ‰B·Ï ıÓ˜Â , ¿»…∆∆¿»ƒ»¿…∆¿»¿»

ÌÈML ‰˙È‰L ÔÈa „Á‡ ÔB¯OÚ ‰˙È‰L ÔÈa ,‰ÁÓƒ¿»≈∆»¿»ƒ»∆»≈∆»¿»ƒƒ
ÌÈB¯OÚ48ÌÈML ÏÚ ¯˙È „Á‡ ÈÏÎa ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡L ; ∆¿ƒ∆≈¿ƒƒƒ¿ƒ∆»»≈«ƒƒ
ÔB¯OÚ49¯‡a˙iL BÓk ,50˙B‡˜ ˙ÁnÓ ıeÁ . ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿»

‡ËBÁ ˙ÁÓe51¯Ó‡pL ,52‡ÏÂ ÔÓL ‰ÈÏÚ ÌÈOÈ ‡Ï : ƒ¿«≈∆∆¡«…»ƒ»∆»∆∆¿…
‰·Ï ‰ÈÏÚ ÔzÈ53. ƒ≈»∆»¿…»

המנחות 46) בכל נאמר ושמן א. נט, מנחות משנה, ראה
הסולת, במנחת רק נאמרה ולבונה וחוטא), מסוטה (חוץ
לבונה. שטעונות המנחות, לשאר (שם) למדו וממנה

(שם 47) ובברייתא תנאֿקמא, וכדברי א. פח, מנחות משנה,
כא) יד, (ויקרא עני במצורע שכתוב ממה זאת נלמד פט.)
למנחה  בשמן בלול אחד סולת ועשרון וכו' הוא דל "ואם
וראה  (שמן), לוג שטעון עשרון (כל) על לימד שמן", ולוג

ה"ח. פ"ב הוא 48)למעלה שהשמן אףֿעלֿפי כלומר,
ששים  מביא עשרונים ששים הביא ואם עשרון, לכל לוג
לכל  אחד קומץ מביא אלא כן, הדבר אין בלבונה – לוגין
עשרונים, לששים ובין אחד לעשרון בין סולת, של כמות
דנדבה  (דיבורא ויקרא ו'סיפרא' פ"ז, מנחות תוספתא ראה

ה"ג). לששים 49)פ"ט אלא אחד קומץ מביא אינו לפיכך
עשרון  מששים יותר להביא אפשר היה אילו אבל עשרון,
ליותר  גם לבונה של אחד קומץ מביא היה אחד, בכלי

עשרון. ה"ו.50)מששים פי"ז -51)להלן א נט, שם
חוטא.52)במשנה. נאמר 53)במנחת קנאות ובמנחת

לבונה". עליו יתן ולא שמן עליו יצוק "לא טו) ה, (במדבר

.ÁÔ˙54·È¯˜‰Â55BÓˆÚ ÈÙa ÔÓM‰ ÏÚ ‰˜BÏ - »«¿ƒ¿ƒ∆««∆∆ƒ¿≈«¿
dÓˆÚ ÈÙa ‰B·l‰ ÏÚÂ56Ô˙ .57ÔÓL Ba LiL ÈÏk ¿««¿»ƒ¿≈«¿»»«¿ƒ∆≈∆∆
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‰B·Ï B‡58ÏÒt ‡ÏÂ ,¯·BÚ BÈ‡ - ‰Èab ÏÚ59˙ÁÓ . ¿»««∆»≈≈¿…»«ƒ¿«
ÔÓL Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ ÛÈÒBÓ - ÔÈz·Á‰Â CepÁ60BÓk , ƒ¿«¬ƒƒƒ¿»««≈∆∆∆¿

¯‡a˙iL61. ∆ƒ¿»≈

חוטא.54) מנחת על או קנאות מנחת על ולבונה שמן
נתן 55) אבל ההקרבה, על אלא לוקה אינו כי רבינו, דעת

המצוות' ב'ספר הוא וכן לוקה. אינו הקריב לאֿתעשה ולא
בלאֿתעשה  עוד שם וראה סוטה. במנחת שמן לענין קד,

וקה. ה'תוספות'56)קבֿקג, וכתבו ב. נט, מנחות משנה,
במנחה, שמן נתן אם כי רבינוֿתם בשם יכול) ד"ה ס. (שם
המוקדשין  פסולי מהל' פי"א ולהלן שם, (משנה שנפסלה
מצינו  שכן עליה, שנתן הלבונה על חייב אינו שוב – ה"י)
(להלן  לוקה אינו פסולה מנחה שהמחמץ מחמץ לענין גם

משנהֿלמלך. ועי' שם.57)הי"ח). בפירוש 58)משנה,
(ונראה  שם). ברש"י (וכן שמן רק רבינו הזכיר שם, המשנה
לא  כלי גבי על כלי "נתן אמרו: שבמשנה מפני כן שפירשו
פסולי  בהל' (ראה פסול שייך לא בלבונה ואילו פסלה",
גם  הזכיר עובר" "אינו גם שכתב כאן אבל שם). המוקדשין,

שם). במשנה, הגרע"א' ב'תוספות וראה שם 59)לבונה,
רוצהֿלומר, פסלה". לא כלי גבי על כלי "נתן במשנה:
בו  שיש הכלי על לבונה) (או שמן בו שיש כלי שיתן
אנו  ואין פסלה, "לא המשנה: בפירוש רבנו וכתב  המנחה.
לפי  שמן, עליה יתן לא שאמר מה על עבר כבר אומרים
בשמן". הקמח או הסולת יבלול שלא לשם שהכוונה
רבינו  למד – פסלה" "לא אמרו שם שבמשנה ואףֿעלֿפי
בגופה  "עליה א: ס, שם בגמרא שאמרו ממה עובר" ש"אינו
"עליה", כתוב בלבונה גם והרי מדבר", הכתוב מנחה של
שהמכוון  ועלֿכרחנו למעלה). (ראה פסול שייך לא ושם
ב'תוספות  (וראה בשמן והואֿהדין מלאו, גם לפטרו

שם). יותר 60)הגרע"א' אלו במנחות אין כי אף כלומר,
מביא  אינו אחד ולעשרון ה"ה), למעלה (ראה אחד מעשרון
המנחות  שתי באלו – ה"ז) (למעלה שמן של אחד לוג אלא
יד) ו, (ויקרא שכתוב כמו שמן, עוד אחרֿכך עליהן מוסיף

מורבכת". תעשה בשמן מחבת ה"ב,61)"על פי"ג להלן
עיי"ש.

.Ë˙BÁn‰ Ïk62ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˙B·¯w‰63˙BˆÓ˜64, »«¿»«¿≈¿«≈«ƒ¿≈«ƒ¿»
ÁaÊn‰ Èab ÏÚ Blk ıÓw‰ ¯ÈË˜Óe65ÏÎ‡ ¯‡M‰Â , «¿ƒ«…∆À««≈«ƒ¿≈«¿«¿»∆¡»

ÌÈ‰kÏ66‰p‰k È¯ÎÊ ˙ÁnÓ ıeÁ ;67dÈ‡L , «…¬ƒƒƒ¿«ƒ¿≈¿À»∆≈»
dlk d˙B‡ ÔÈ¯ÈË˜Ó ‡l‡ ,˙ˆÓ˜68ÏÎÂ :¯Ó‡pL , ƒ¿∆∆∆»«¿ƒƒ»À»∆∆¡«¿»

¯ÓB‚Â Ô‰k ˙ÁÓ69CepÁ ˙ÁnL ,z„ÓÏ ‡‰ . ƒ¿«…≈¿≈»»«¿»∆ƒ¿«ƒ
‡ËBÁ ˙ÁÓ ‡È·‰L Ô‰ÎÂ ÔÈz·Á‰Â70˙ÁÓ B‡ ¿«¬ƒƒ¿…≈∆≈ƒƒ¿«≈ƒ¿«

‰·„71ÔÈ‡Â ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ˙BÙ¯O Ôlk - ¿»»À»ƒ¿»««≈«ƒ¿≈«¿≈»
.˙BˆÓ˜ƒ¿»

ב.62) עב, מנחות ולחם 63)משנה, הלחם שתי למעט בא
ה"ג. למעלה ראה אצל 64)הפנים, בתורה מפורש שכן

קומצין". "כיצד הי"ג פי"ג להלן וראה הנ"ל, המנחות
הנ"ל.65) המנחות בכל בתורה מפורש זה משנה,66)גם

והמנחות  מנחות, חמש אצל בתורה מפורש זה ודבר שם.
וכו', חוטא מנחת כגון בתורה, זה פורש לא אצלם אשר
"וזאת  זֿט) ו, (ויקרא שנאמר ממה שם) (בגמרא נלמדו

ממנה  והנותרת וכו' בקומצו ממנו והרים וכו', המנחה תורת
שם). (רש"י המנחות לכל אחת שתורה ובניו", אהרן יאכלו

ה"י.67) להלן ראה נאכלת, – הכהנים מן נקבות מנחת אבל
ב.68) עד, שם תאכל".69)משנה, לא תהיה "כליל
האומר 70) שמעון כרבי ולא ב. עב, שם במשנה כתנאֿקמא

נקמצת. כהנים של חוטא מנחת ב.71)כי עג, שם

.È˙‰k‰72,Ï‡¯OÈ ˙ÁÓk ˙ˆÓ˜ d˙ÁÓ - «…∆∆ƒ¿»»ƒ¿∆∆¿ƒ¿«ƒ¿»≈
ÔÈÏÎ‡ ‰È¯ÈLe73. ¿»∆»∆¡»ƒ

ובין 72) פנויה בין כהן בת והיינו במשנה. - א כג, סוטה
ישראל  לבת או לכהן נשואה כהן בת אבל לישראל. נשואה
להלן  ראה נאכלים, מנחותיהן שיירי אין לכהן, הנשואה

"וכל 73)הי"ב. שנאמר ממה כן למדו בגמרא ב. כג, שם
כהנת". ולא "כהן – תאכל" לא תהיה כליל כהן מנחת

.‡È˙B„ÏÂ74È¯‰Â e·¯Ú˙pL- ˜ÙÒ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ¿»∆ƒ¿»¿«¬≈»∆»≈∆»≈
˙ÏÎ‡ dÈ‡Â ,Ï‡¯OÈ ˙ÁÓk ˙ˆÓ˜ Ì˙ÁÓƒ¿»»ƒ¿∆∆¿ƒ¿«ƒ¿»≈¿≈»∆¡∆∆

ÌÈ‰k ˙ÁÓk75?ÌÈOBÚ „ˆÈk .76ÈÙa ·¯˜ ıÓw‰ ¿ƒ¿«…¬ƒ≈«ƒ«…∆»≈ƒ¿≈
ÔÈ¯Êt˙Ó ÌÈ¯ÈL‰Â ,BÓˆÚ77ÔLc‰ ˙Èa ÏÚ78. «¿¿«¿»ƒƒ¿«¿ƒ«≈«∆∆

ישראל.74) ושל כהן במשנה:75)של - ב צט, ביבמות
ספק  כהן, ספק והוא שנתערב, זה על =) עליו "ונותנים
ק.) (שם ובגמרא ישראלים". וחומרי כהנים חומרי ישראל)
כמנחת  נקמצת למנחתם, פפא רב אמר הלכתא, "למאי

כהנים". כמנחת נאכלת ואינה -76)ישראל, א ק, שם
שמעון. ברבי אלעזר כרבי הסוברים ואינם 77)וכרבנן

להקטירו  ואסור ישראל, הוא שמא המזבח, גבי על קרבים
בבל  הוא הרי לאישים שממנו ש"כל המזבח, גבי על

שם). (סוטה, ר'78)תקטירו" ד"ה (שם רש"י לדעת
מקום  למטה הוא הזה הדשן בית שמעון) ב"ר אלעזר
כבש  של במזרחו והיינו והנוצה, הדשן תרומת שם שנותנין
ומוספין  תמידין מהל' פ"ב ולהלן הכ"א, פ"ו למעלה (ראה
בית  והשירים) ד"ה (שם ה'תוספות' לדעת אבל הי"ב).
שבעזרה  קדשים קדשי פסולי שריפת מקום הוא הזה הדשן

ה"ג). פ"ז למעלה (ראה

.·ÈÌÈ‰ÎÏ ˙B‡eOp‰ Ïk79˙ÈÏ‡¯OÈ ÔÈa ˙‰k ÔÈa , »«¿¿…¬ƒ≈…∆∆≈ƒ¿¿≈ƒ
ÏÚa‰ ˜ÏÁ ÈtÓ ,ÌÈÏÎ‡ Ô‰È˙BÁÓ È¯ÈL ÔÈ‡ -80 ≈¿»≈ƒ¿≈∆∆¡»ƒƒ¿≈≈∆«««

ÏÎB‡ BÈ‡L81ÌÈM‡Ï dlk dÈ‡Â ,82˜ÏÁ ÈtÓ , ∆≈≈¿≈»À»»ƒƒƒ¿≈≈∆
‰M‡‰83ÌÈ¯ÈM‰Â ,BÓˆÚÏ ·¯˜ ıÓw‰ ‡l‡ ; »ƒ»∆»«…∆»≈¿«¿¿«¿»ƒ

ÔLc‰ ˙Èa ÏÚ ÔÈ¯ft˙Ó84ÌB˜Ó ÏÎa ‰ˆÈÓw‰ . ƒ¿«¿ƒ«≈«∆∆«¿ƒ»¿»»
‰¯ÊÚa85‰¯Lk - ÏÎÈ‰a ıÓ˜ Ì‡Â .86. »¬»»¿ƒ»««≈»¿≈»

א.79) כג, סוטה וברייתא, מקריבה 80)משנה שהוא
נאכלת. אינה כהן ומנחת שם). (רש"י בכת"י 81)משלו

ב'קרית  נראה וכן אוכל", "שאינו המלים חסרות אברבנאל,
ואין 83)למזבח.82)ספר'. באה, היא לכפרתה שהרי

קמיצה  בלא כליל קריבין כהן ובת כהן) לא =) זר מנחת
שם). ברבי 84)(רש"י, אלעזר כרבי הסוברים כרבנן

רש"י  מחלוקת הי"א למעלה וראה כג.). (שם שמעון
סוטה  ברש"י (ראה זה. דשן בית מקום בקביעת ו'תוספות'
הי"דֿטו). סוטה מהל' פ"ד וראה שריפה, שזוהי כ.
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סג.).85) זבחים (משנה, צפון טעונה מימרא 86)ואינה
א. ח, ומנחות שם, בזבחים אלעזר, רבי של

.‚ÈÈÏÎa ‰ÁÓ ÔÈLÈc˜Ó87Ú˜¯˜ Èab ÏÚL88, «¿ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆««≈«¿«
Ú˜¯˜ Èab ÏÚL ÈÏkÓ ÔÈˆÓB˜Â89ÔÈLÈc˜Ó ÔÈ‡Â ; ¿¿ƒƒ¿ƒ∆««≈«¿«¿≈«¿ƒƒ
Ú˜¯˜ Èab ÏÚL ÈÏÎa ıÓw‰90e¯zÈ È˙ÓÈ‡Óe . «…∆ƒ¿ƒ∆««≈«¿«≈≈»«À¿

ıÓw‰ ·¯a ¯e‡‰ ˙ÈviMÓ ?‰ÏÈÎ‡a ÌÈ¯ÈL‰91. «¿»ƒ«¬ƒ»ƒ∆«ƒ»¿…«…∆

בכלי 87) המנחה את מקדשין כי הי"ב, פי"ג להלן ראה
בפה  הקדישוה שהרי ועומדת, קדושה המנחה כי ואף שרת.
הגוף, קדושת ואינה דמים, קדושת אלא אינה פה קדושת –
נפדית, – נטמאת ואם ובלינה, יום בטבול נפסלת ואינה
יום  בטבול ונפסלת הגוף קדושת קידשה – בכלי קדשה

ב. יד, סוטה רש"י ראה פדיון, לה ואין כלומר,88)ובלינה
כהן, של בידו יהיה שהכלי צורך ואין קרקע, ע"ג אפילו
מנחה  מקדשין וכו' לי פשיטא רבא, "אמר ב: ז, מנחות ראה
"שמסדר  בזיכין", בסידור מצינו שכן קרקע, שע"ג בכלי
שעל  השולחן על קומץ, שהן ובזיכין שיריים, שהוא הלחם
מביתו  כשמביאה דמנחה דומיא דהיינו הקרקע, גבי

שם). (רש"י, והשיריים" הקומץ יחד ז,89)דמעורבין שם
מיניה  "בעו ב: ז, גבי א. שעל בכלי לקמוץ מהו ששת, מרב

קרקע, שע"ג מכלי קומץ לי פשיטא רבא, אמר וכו' קרקע
גבי  על שהיה השולחן (מעל בזיכין" בסילוק מצינו שכן
המנחה, את שמתיר כקומץ הלחם את מתירין ובזיכין קרקע,
דכתיב  אזכרה, מיקרו נמי ובזיכין אזכרה, מיקרי דקומץ
שיריים  מתיר דקומץ לאזכרה, ללחם והיתה ז) כד, (ויקרא
מאשי  וכו' המנחה מן והנותרת ג) ב, (שם דכתיב לאכול,

שם). רש"י, – "נותן 90)ה' כי הי"ב, פי"ג להלן ראה
אותו  מקדישין ואין שרת". בכלי ומקדשו שרת בכלי הקומץ
קידוש  רבא, "בעא ב: ז, מנחות ראה קרקע, גב שעל בכלי
הדר  לה. ילפינן מדם או לה ילפינן ממנחה מאי, קומץ
(שם  שנאמר הדם, מקבלת כלומר, לה", ילפינן מדם פשטה,
כהנים' ב'תורת ואמרינן אהרן", בני "והקריבו ה) א,
הדם  קבלת זו ה"ד) פ"ד דנדבה דיבורא ויקרא, ('סיפרא'
קבלת  מה שם). (רש"י, הדם קבלת נגד קומץ וקידוש וכו'
הקומץ  קידוש אף קרקע, גבי על ולא כהן עלֿידי בכלי  הדם

קרקע. גבי שעל בכלי ולא כהן, עלֿידי כרבי 91)בכלי
רבי  של טעמו שם מסביר יהודא ורב ב. כו, מנחות יוחנן,
הארץ  קיטור עלה "והנה כח) יט, (בראשית שנאמר יוחנן,
האור  שתצית עד קיטור מעלה כבשן ואין הכבשן", כקיטור
קיטור. צריך הילכך "והקטיר", נאמר כן גם ובקומץ ברובו,
היינו  קומץ, של רובו כי ה"א, פ"ב יומא ב'ירושלמי' וראה

ופרידה. פרידה כל של רובה

.„È˙BÁn‰ Ïk92‰vÓ - ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˙B·¯w‰93. »«¿»«¿≈¿«≈«ƒ¿≈««»
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ‰k‰ ÔÈÏÎB‡L ˙BÁn‰ È¯ÈL ÔÎÂ¿≈¿»≈«¿»∆¿ƒ«…¬ƒ««ƒ∆≈

ÏÎ‡Ó ÏÎa ÔÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓ94L·„·e95ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - À»ƒ¿»¿»¿»«¬»ƒ¿«≈¿ƒ
elÙ‡ - Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;ıÓÁ Ô˙B‡»»≈∆∆¡«…≈»∆»≈∆¿»¬ƒ

eˆÈÓÁÈ ‡Ï Ì˜ÏÁ96‰˜BÏ - ‰È¯ÈL ıÈÓÁ‰ Ì‡Â .97. ∆¿»…«¿ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»∆»∆
ınÁÓ‰ ¯Á‡ ınÁÓ‰Â98·iÁ -99Ïk ÏÚ ÔÈ˜BÏÂ . ¿«¿«≈«««¿«≈«»¿ƒ«»

daL ‰iOÚÂ ‰iOÚ100. ¬ƒ»«¬ƒ»∆»

במשנה.92) - ב נב, הקריבות 93)מנחות המנחות כלומר,

המנחות  אבל חמץ, ולא מצה כולן באות המזבח, גבי על
כמו  מצה, הבאות מהן יש המזבח, גבי על קריבות שאינן
ה"ו). ומוספין תמידין מהל' פ"ה להלן (ראה הפנים לחם
שבתודה, והחמץ הלחם שתי כמו חמץ, הבאות מהן ויש

שם. במשנה למעלה 94)ראה וראה א. סג, זבחים משנה,
ה"י. דבש 95)פ"י אסרה ולא א. נח, ומנחות ב. יד, סוטה

אבל  ה"א), מזבח איסורי מהל' פ"ה (ראה בהקטרה אלא
תורה  אמרה והרי תורה. אסרה לא הנאכלים בשיריים
כדרך  לגדולה, והיינו למשחה", נתתים "לך ח) יח, (במדבר

טו.). (סוטה אוכלים ריש 96)שהמלכים של מימרא
ועוד. א. נה, ומנחות שם, סוטה שם,97)לקיש, מנחות

שנאמר  בלאֿתעשה, עובר שיריה החמיצו "ואם במשנה:
תעשה  לא לה' תקריבו אשר המנחה כל יא) ב, (ויקרא
כי  שם, לקיש ריש ואמר הקומץ, על נאמר זה ופסוק חמץ",
חמץ  תאפה "לא י) ו, (שם שנאמר ממה למדו השיריים על
שם  ונראה חמץ". תאפה לא חלקם "אפילו – חלקם"
המצוות' ב'ספר וראה מלקות, כך על חייבים כי במשנה

קכד. אחר 98)לאֿתעשה ובא בחימוץ האחד לש אם כגון
בתוספתא 99)ואפאה. הוא וכן ועוד. - ב נו, מנחות

הי"ח. להלן וראה פ"ג. א 100)בכורות נה, מנחות
צו  ופ' ה"ג, פי"ב דנדבה דיבורא ויקרא, ו'סיפרא' –במשנה,

הט"ו. להלן וראה ה"א, פ"ג

.ÂË?„ˆÈk101ıÓÁ dLÏ102ıÓÁ dÎ¯Ú B‡ ,103B‡ , ≈«»»»≈¬»»»≈
ıÓÁ dÙh˜104‡Ï :¯Ó‡pL .‰˜BÏ - ıÓÁ d‡Ù‡ B‡ , ƒ¿»»≈¬»»»≈∆∆∆¡«…

Ïk ÏÚ ·iÁÏ - ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï :¯Ó‡Â ,ıÓÁ ‰OÚ≈̇»∆»≈¿∆¡«…≈»∆»≈¿«≈«»
daL È„ÈÁÈ ‰OÚÓ105ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ıÓÁ dOÚ . «¬∆¿ƒƒ∆»»»»≈ƒ¿ƒ»¿«

Ô‰Ó ‰OÚÓ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ -106. ∆«»«¬∆≈∆

חייב.101) ועשייה עשיה איזו על שם 102)כלומר,
אפייתה". ועל עריכתה ועל לישתה על "וחייב במשנה:

(רבינו,103) בידים" בו ועוסקין אותה שעורכין הוא "עריכה
ציור 104)שם). הוא "וקיטוף בברייתא. - ב נה, שם

פניה  "שמחליק מפרש שם ורש"י המשנה). (פירוש החלות"
רבינו  שמדברי ה"כ, ומצה חמץ מהל' פ"ה וראה במים",

רש"י. כפירוש נראה תאפה 105)שם "לא שם: בברייתא
חייב  יהא לא יכול חמץ, תעשה לא שנאמר לפי וכו' חמץ
בכלל  אפיה תאפה, לא תלמודֿלומר כולם, על אחת אלא
שהיא  מיוחדת אפייה מה אליה, להקיש יצאת למה היתה,
וחייבין  רש"י), – עצמו בפני חשוב מעשה =) יחידי מעשה
וכל  ועריכתה, לישתה אביא אני אף עצמה, בפני עליה
יחידי  מעשה שהוא קיטוף, לאתויי שבה, יחידי מעשה

עצמה". בפני עליה פ"ז:106)וחייבין מנחות תוספתא
בל  משום דברים, ד' משום עובר שיריה את החמיץ "ואם
ובל  ביכורים') 'מנחת – כצ"ל (תערך, תירק ובל תלוש

כאן. המוריה' ב'הר וראה וכו'". תאפה ובל תקטוף

.ÊËBÏ ·LÈÂ CÏ‰Â ‰qÚ‰ Èab ÏÚ ¯B‡O ÁÈp‰ƒƒ«¿««≈»ƒ»¿»«¿»«
‰˜BÏ - ‰ÈÏ‡Ó ‰ˆnÁ˙Â107‡e‰ ¯B‡O‰ ˙Áp‰L ; ¿ƒ¿«¿»≈≈∆»∆∆«»««¿

‰OÚn‰108. ««¬∆

עיסה 107) ע"ג שאור הניח אמי, רבי "אמר ב: נו, מנחות
כמעשה  וכו' עליה חייב מאליה ונתחמצה לו וישב והלך
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היכי  כי בעלמא, בהנחה חייב הכא כלומר, שבת", של צלי
בו  שהיפך גמור צלי מעשה בו היה אם בשבת דמחייב

שם). צורך 108)(רש"י, אין העיסה את לחמץ כדי כלומר,
במניח  אבל השאור, את עליו להניח אלא אחר דבר בשום
בשבת, מבשל משום חייב אינו בשבת, גחלים גבי על בשר
מתבשל, אינו בלבד, ההנחה שעלֿידי בו, היפך אם אלא

ורש"י. גמרא שם ראה

.ÊÈÌÈ¯ÈM‰ Ïaz109Áˆ˜a110ÏÎa B‡ ÔÈÓLÓLa B‡ ƒ≈«¿»ƒ¿∆«¿À¿¿ƒ¿»
‰vÓ .‰¯Lk - ÌÈÓLe ÔÈÏ·z ÈÈÓ111‡l‡ ,‡È‰ ƒ≈«¿ƒ¿»ƒ¿≈»«»ƒ∆»
˙Ïa˙Ó ‰vÓ ˙‡¯˜pL112. ∆ƒ¿≈«»¿À∆∆

או 109) בקצח "תיבלה בברייתא: - ב כג, מנחות
אלא  היא מצה כשרה, תבלין מיני ובכל בשומשומין
פ"י): (זבחים בתוספתא וכן מתובלת", מצה שנקראת
וכו'". חולין תבלי לתוכן ולתת וכו' הכהנים רשאין "וכולן
לרבינו  לו נראה נקיבה) (מלשון "תיבלה" הברייתא ומלשון
שאם  הקומץ על ולא השיריים כלומר, המנחה. על מדובר כי
א  ו, במנחות כמפורש ופסול יתר הוא הרי בתבלין מתבלו
מדובר  ששם (ואףֿעלֿפי כסףֿמשנה). (ראה במשנה -
אחרֿכך). גם פוסל שיתר רבינו סובר – הקמיצה בשעת

עזרא,110) (אבן שחור" והוא ממנו, ודק כמון, כמין "הוא
כה). כח, חמץ 111)ישעיה מהל' פ"ה רבינו כתב כן

וכיוצא  והקצף והשומשמין התבלין ליתן "מותר ה"כ: ומצה
ודלא  חימוץ. של חשש כאן ואין כלומר, הבצק", לתוך בהן
לאחר  אלא התיבול את להתיר אין כי כאן שכתב כהראב"ד
גם  וראה חימוץ, משום אסור לישה בעודה אבל האפיה,

שם. ומצה, חמץ מהל' פ"ו בברייתא,112)בדבריו הוא כן
ראשון  בליל ראשון בכזית במצה יוצאים שאין והכוונה שם.
כמו  תיבלה), ד"ה שם מנחות ב'תוספות' (וראה פסח של
שהיא  לפי ה"ה, ומצה חמץ מהל' פ"ו משנה' ה'מגיד שכתב
בפסחים  כהתוספתא ודלא עוני. לחם ואינה עשירה מצה

מתובלת. במצה שיוצאין פ"ב

.ÁÈınÁÓ‰113‰ÏeÒt ‰ÁÓ114:¯Ó‡pL ;¯eËt - «¿«≈ƒ¿»¿»»∆∆¡«
‰¯Lk‰ - ıÓÁ ‰OÚ˙ ‡Ï ÈÈÏ e·È¯˜z ¯L‡¬∆«¿ƒ«»…≈»∆»≈«¿≈»

ÌM‰Ï115‰ÏeÒt‰ ‡Ï ,116‰¯Lk ‡È‰Lk dˆnÁ . ¿«≈…«¿»ƒ¿»¿∆ƒ¿≈»
ıeÁÏ ˙‡ˆÈÂ117‰ÏÒÙpL ¯Á‡ dˆnÁÂ ¯ÊÁÂ , ¿»»«¿»«¿ƒ¿»««∆ƒ¿¿»

‰˜BÏ BÈ‡ - d˙‡ÈˆÈa118ÁaÊÓ ÏL BL‡¯a dˆnÁ . ƒƒ»»≈∆ƒ¿»¿…∆ƒ¿≈«
BÊ ‰·¯˜ ¯·Îe ,e·È¯˜z ¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ BÈ‡ -≈∆∆∆¡«¬∆«¿ƒ¿»»¿»

‰¯Lk ‡È‰Â119. ¿ƒ¿≈»

א.113) נז, מנחות מהל'114)ברייתא, פי"א להלן ראה
במנחות. פסולים מיני כל המוקדשין, הראויה 115)פסולי

שגם 116)להקרבה. ואףֿעלֿפי להקרבה. ראויה שאינה
המחמץ  אחר המחמץ חייב זאת ובכל פסולה, חומצת מנחה
למעלה  (ראה במחמץ היא הכתוב גזירת – הי"ד) (למעלה
דילמא). או ד"ה שם מנחות רש"י ועי' הט"ו,

"בעי 118)לעזרה.117) שם: במנחות השני. החימוץ על
דיצאת  כיון מהו, וחימצה וחזר ויצאת חימצה פפא, רב
עלה  מיחייב לא לה מחמיץ הדר וכי ביוצא, לה איפסלה
פסול  דחימצה, כיון דילמא או מחמיץ. אחר מחמיץ משום
משום  עלה מיחייב לה, מחמיץ הדר וכי ביה, מהני לא יוצא

אותו. מלקין אין ומספק תיקו". מחמיץ, אחר מחמיץ
מזבח 119) של בראשו חימצה מרי, רב "בעי שם: במנחות,

דילמא  או אקרבה, והא רחמנא אמר תקריבו אשר מהו,
פסק  כאן ואף תיקו". דמי, מעשה כמחוסר הקטרה מחוסר
בספק  הדבר שנשאר מאחר אותו, מלקין שאין רבינו

(כסףֿמשנה).

.ËÈ‰˜BÏ - ÌÈt‰ ÌÁÏ ınÁÓ‰120Ïk :¯Ó‡pL ; «¿«≈∆∆«»ƒ∆∆∆¡«»
‰Án‰121;˙e˜ÏÓ da ÔÈ‡ - ÌÈÎÒ ˙ÁÓ Ï·‡ . «ƒ¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ≈»«¿

ınÁ˙zL Ì„˜ ‰ÏÒÙ È¯‰ - ÌÈÓa dÏab Ì‡L122, ∆ƒƒ¿»¿«ƒ¬≈ƒ¿¿»…∆∆ƒ¿«≈
ÔÈÈa dÏab Ì‡Â123ÔÈ‡Â Ô‰ ˙B¯t ÈÓ - ÌÈÎÒ ÏL ¿ƒƒ¿»¿«ƒ∆¿»ƒ≈≈≈¿≈

ÔÈˆÈÓÁÓ124. «¿ƒƒ

א.120) נז, מנחות בברייתא עקיבא, רבי ולחם 121)כדעת
משנה' ה'כסף והעיר ה"ג. למעלה ראה מנחה, בכלל הפנים
שם) (שם, שנאמר ממה עקיבא רבי כן למד שם בגמרא כי
המוריה' ב'הר גם וראה בדבריו, עיי"ש תקריבו", "אשר

ואם 122)כאן. שמן, אלא באה אינה נסכים מנחת שהרי
הי"ח). (למעלה שפטור פסולה, מנחה כמחמץ הוא הרי כן
"מנחת  הסובר הגלילי יוסי כרבי ולא שם, עקיבא רבי וכדעת

כשירה". – במים שגבלה רומי 123)נסכים בדפוס
ועי' רוקח'. 'מעשה הביא וכן "בשמן". וויניציאה:
או"ח  חלק קמא, מהדורא ביהודה' 'נודע בשאלותֿותשובות

כב. ה"ד.124)סי' ומצה חמץ מהל' פ"ה ראה

.Î˙BÁÓ ÏL ÌÈhÁ‰125Ô˙B‡ ÔÈ˙˙BÏ ÔÈ‡126‡nL , «ƒƒ∆¿»≈¿ƒ»∆»
ÔÈÊÈ¯Ê Ïk‰ ÔÈ‡Â ,Ô˙B‡ ÔÈ˙˙BÏ ıeÁa È¯‰L ;eˆÈÓÁÈ«¿ƒ∆¬≈«¿ƒ»¿≈«…¿ƒƒ

Ô¯ÓLÏ127¯eaˆ ÏL ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯ÓÚ‰ ˙ÁÓ Ï·‡ . ¿»¿»¬»ƒ¿«»…∆ƒ¿ƒ∆ƒ
ÔÈ¯nLÓe Ô‰ ÔÈÊÈ¯Ê ¯eav‰ È¯‰L ;d˙B‡ ÔÈ˙˙BÏ -¿ƒ»∆¬≈«ƒ¿ƒƒ≈¿«¿ƒ

d˙B‡128. »

שמואל,125) אמר ירמיה בר רבה אמר זירא, רבי דברי
א. מ, א. לו, במים 126)בפסחים לשורן היא "לתיתה

סולתן  שתהא כדי מורסנן להסיר במכתשת ולכותשן מעט,
שם). (רש"י, הן,127)נקייה" שזריזין הכהנים, אבל

"וכולן  פ"י: זבחים תוספתא ראה המנחות, את לותתין
וכו'". ללותתן מנחות באכילתן לשנות כהנים רשאין

מנחת 128) דתניא העומר, ממנחת שנא "ומאי בגמרא: שם
ומפרש  שאני". ציבור אותה, וצוברין אותה לותתין העומר
וכל  הוא, ציבור קרבן העומר "מנחת ראשון: בלשון רש"י
הכל  ולתיתה וכו' ביתֿדין עלֿפי נעשין שלה עסקין

הוא". ובזריזין בביתֿדין

.‡ÎÔÈ¯LBÙa ˙BLBl ˙BÙ‡p‰ ˙BÁn‰ Ïk129, »«¿»«∆¡ƒ¿¿ƒ
Ô˙iÙ‡Â Ô˙LÈÏÂ ÏÈ‡B‰ ;eˆÈÓÁÈ ‡lL Ô¯nLÓe¿«¿»∆…«¿ƒƒ¿ƒ»»«¬ƒ»»

‰¯ÊÚa ÌÈÙa130.Ô‰ ÔÈÊÈ¯Ê ÌÈt ÈL‡ , ƒ¿ƒ»¬»»«¿≈¿ƒ¿ƒƒ≈

('תפארת 129) לפת" יפה "וכך א. נה, מנחות משנה,
מ"ב). פ"ה שם ורוצה 130)ישראל' הכ"ג, להלן ראה

חמץ  בהל' (ראה העיסה מחמיצין הפושרין כי אף לומר:
בעזרה, בפנים ואפייתן ולישתן הואיל הי"א), שם ומצה

יחמיץ. שלא ושומרים הן, זריזין פנים אנשי

.·ÎÔÈÙB‡ ÌL ,ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈÏM·nL ÌB˜n·e«»∆¿«¿ƒ»¿≈»»ƒ»ƒ
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ÌL eÏM·È ¯L‡ ÌB˜n‰ ‰Ê :¯Ó‡pL ;˙BÁn‰ ˙‡∆«¿»∆∆¡«∆«»¬∆¿«¿»
˙‡ eÙ‡È ¯L‡ ,˙‡hÁ‰ ˙‡Â ÌL‡‰ ˙‡ ÌÈ‰k‰«…¬ƒ∆»»»¿∆««»¬∆…∆

¯ÓB‚Â ‰Án‰131. «ƒ¿»¿≈

שם 131) ה'תוספות' וכפירוש א. צו, במנחות וגמרא משנה
כאן. משנה' ו'לחם משנה' 'כסף וראה שאלו, ד"ה

.‚Î˙BÁn‰ Ïk132,ıeÁa Ô˙„˜¯‰Â Ô˙ÈÁË - »«¿»¿ƒ»»¿«¿»»»«
ÌÈÙa Ô˙iÙ‡Â Ô˙ÎÈ¯ÚÂ Ô˙LÈÏÂ133Ô‰ÈOÚÓ ÏÎÂ . ¿ƒ»»«¬ƒ»»«¬ƒ»»ƒ¿ƒ¿»«¬≈∆

‰ˆÈÓw‰ ˙È·Ï e‡B·iL „Ú ,¯Êa ÌÈ¯Lk134˙·ÁÓe . ¿≈ƒ¿»«∆»¿≈«¿ƒ»«¬«
˙¯M‰ ÈÏkÓ Ì‰ÈzLe ,‰¯ÊÚa eÈ‰ ˙LÁ¯Óe«¿∆∆»»¬»»¿≈∆ƒ¿≈«»≈

ÔÈLc˜Óe135‰È‰ ˙ÎzÓ ÏL Lc˜Ó ÏL ¯ep˙Â .136. ¿«¿ƒ¿«∆ƒ¿»∆«∆∆»»

רוקח')132) (ב'מעשה מג"ע ודפוס וויניציאה רומי בדפוס
אבל  חדשים. דפוסים בכמה גם הוא וכן המנחות", "כל
ולחם  הלחם שתי שהרי הנכונה, היא שלפנינו הנוסחא
בחוץ  ועריכתן ולישתן ה"ג) (למעלה מנחה קרויים הפנים
ואםֿכן  ה"ז), שם ופ"ח ה"ז, ומוספין תמידין מהל' (פ"ה

(כסףֿמשנה). המנחות" "כל כאן בעזרה,133)אין
=) בנפה המניף פועלת היא והרקדה פי"א. מנחות תוספתא

בנפה). הקמח מנחות 134)העברת הוא וכן שם. תוספתא
א. לו, ופסחים ב. יח, א. אפיה 135)ט, דבעינן "דכיון

כלי  היו בתורה הנזכרים ומרחשת מחבת אםֿכן בפנים,
המקדש  כלי מהל' (פ"א למעלה כדילפינן ומקדשים שרת,
א. ג, מנחות וראה ספר'). ('קרית מקדשין שרת דכלי הי"ט)

א. וסג, א. מקדש,136)נא, של "תנור ב: צה, זבחים
דכיון  וכו' דחרס "נעביד אמרו: - א צו, ושם היה". מתכת
וקדושתן  בתנור דאפייתן הפנים ולחם הלחם שתי דאיכא
עבדינן". לא דחרס שרת וכלי שרת, כלי ליה הוה בתנור,
לפי  שרת, בכלי נעשין שאין בתנור "וקדושתן רש"י: ופירש
צה:) (מנחות הלחם שתי בפרק כדאמרינן שמן, טעונין שאין
להו". מקדש דתנור בפנים, ואפייתן בחוץ ועריכתן לישתן

ה'תש"פ  טבת י"ח רביעי יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ומעשה 1) נעשות, הן וכיצד המנחות, עשיית מצות בו מבאר

הקמיצה.

.‡‰¯eÓ‡‰ d˙ÂˆÓk ‰ÁÓ Ïk ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈«¬»ƒ¿»¿ƒ¿»»»¬»
‰¯Bza2. «»

לה'2) מנחה קרבן תקריב כי "ונפש אֿז) ב, (ויקרא שנאמר
מרחשת", מנחת ואם וגו' קרבנך המחבת על מנחה ואם וגו'

המנחה". תורת "וזאת ז) ו, (שם המעשה להשלמת ואמר

.·ÔB¯OÚ ‡È·Ó ?ÏB„b Ô‰k Èz·Á ˙iOÚ „ˆÈÎÂ¿≈«¬ƒ«¬ƒ≈…≈»≈ƒƒ»
ÌÏL3BLÈc˜Óe4;Lc˜naL ÔB¯OÚ ÈˆÁ· e‰ˆBÁÂ , »≈«¿ƒ¿≈«¬ƒƒ»∆«ƒ¿»

˙Lc˜˙Ó dÈ‡ - ÔÈÈˆÁ ‰·¯˜ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆ƒ¿≈»¬»ƒ≈»ƒ¿«∆∆
ÔÈÈˆÁÏ5bÏ ˙LÏL dnÚ ‡È·Óe .:¯Ó‡pL .ÔÓL ÔÈ «¬»ƒ≈ƒƒ»¿∆Àƒ∆∆∆∆¡«

.O·k‰ ÈkÒk ÔÓL dÏ ÛÈÒB‰Ï - ‰OÚz ÔÓMa«∆∆≈»∆¿ƒ»∆∆¿ƒ¿≈«∆∆
dËÏBÁÂ ,ÔÓMa ˙Ïq‰ ÏÏB·e6ÔÈÁ˙B¯a7ÏkÓ LÏÂ , ≈«…∆«∆∆¿¿»¿¿ƒ¿»ƒ»

˙BlÁ ‰¯OÚ ÌÈzL e‡ˆÓ .˙BlÁ LL ÔB¯OÚ ÈˆÁ8. ¬ƒƒ»≈«ƒ¿¿¿≈∆¿≈«

סולת.3) העשרון 4)של מדת לתוך הסולת נתינת ידי על
נאמר 5)שבמקדש. "אילו שם: ובגמרא נ: שם משנה

שחרית  מביתו עשרון חצי מביא אומר הייתי מחצית מנחה
לומר  תלמוד ומקריב, ערבית מביתו עשרון חצי ומקריב,
משלם  מחצה בערב, ומחציתה בבקר מחציתה יג) (שם,
מנחה) סלת האיפה עשירית שם שנאמר שלם (=מעשרון
ומקריב  וחוצהו, שלם עשרון מביא כיצד הא מקריב, הוא

הערביים". בין ומחצה בבקר, וכו'6)מחצה "כשנותנין
חליטה". אותו קורין הקמח על "תעשה 7)הרותחים

ובפירוש  צרכה". כל ברותחין שנעשית מלמד מרבכת,
הספרא  דברי על רבינו כתב ג משנה ט פרק למנחות המשנה
עימה  שעושין שמן כל שיהא הוא הזה "והעניין הנ"ל:
יט  הלכה ט פרק ולמעלה כאן רבינו מדברי אבל רותח.
הראב"ד  פירש וכן רותחים במים היא חליטה כי נראה

שם. עשר 8)בספרא באות המנחות "כל עו. מנחות משנה
שתים  באות שהם גדול כהן וחביתי הפנים מלחם חוץ עשר,
שווה  בגזירה גדול כהן חביתי נלמדו שם ובגמרא עשרה".
טו) ו, (ויקרא בחביתין נאמר הפנים: מלחם חוקה" - "חוקה
"מאשי  ט) כד, (שם הפנים בלחם ונאמר לה'" עולם "חק
שנאמר  חלות, עשרה שתים הפנים בלחם מה עולם" חק ה'
כהן  חביתי אף חלות", עשרה שתים אותה "ואפית ה) (שם,

חלות. עשרה שתים גדול

.‚˜lÁÓ ?‰OBÚ „ˆÈÎÂ .˙BOÚ eÈ‰ ˙Á‡ ˙Á‡Â¿««««»«¬¿≈«∆¿«≈
ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·¯ ,Lc˜naL ˙ÈÚÈ·¯a ÔÈbÏ ‰LÏM‰«¿»Àƒ»¿ƒƒ∆«ƒ¿»¿ƒƒ¿»

‰ÏB˜ Ck ¯Á‡Â ËÚÓ ‰lÁ‰ ‰ÙB‡Â ,‰lÁ9ÏÚ d˙B‡ «»¿∆««»¿«¿««»∆»«
˙·Án‰10dÏM·Ó BÈ‡Â .dlL ÔÓM‰ ˙ÈÚÈ·¯ ¯‡La ««¬«ƒ¿»¿ƒƒ«∆∆∆»¿≈¿«¿»

‰a¯‰11.‡Â ÏLa ÔÈa - ÈÈÙz :¯Ó‡pL , «¿≈∆∆¡«Àƒ≈≈»≈»»

בשמן.9) "על 10)מטגן יד) ו, (שם בהם נאמר שהרי
נאמר  וגם בשמן, טיגון שצריכים הרי תעשה", בשמן מחבת

בתנ  אפייה גם שצריך הרי "תופיני", כלומר,11)ור.(שם)
כך  אחר לטגנה שצריך "כיוון הרבה, אותה אופה אינו

במחבת".

.„ÌÈLÏ ‰lÁÂ ‰lÁ Ïk ˜ÏBÁ Ck ¯Á‡Â¿««»≈»«»¿«»ƒ¿«ƒ
„Ó‡a12.·¯Úa ÈˆÁ‰Â ¯˜aa ÈˆÁ‰ ·È¯˜iL È„k , ¿…∆¿≈∆«¿ƒ«≈ƒ«…∆¿«≈ƒ»∆∆

ÌÈLÏ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÙBÎÂ ÌÈÈˆÁ‰ Á˜BÏÂ¿≈««¬»ƒ¿≈»∆»≈∆ƒ¿«ƒ
ÌÈLÏ ‰ÏeÙk ‰˙È˙t Ïk ‡ˆnzL „Ú ,˙˙BÙe13. ≈«∆ƒ»≈»¿ƒ»¿»ƒ¿«ƒ
¯˜aa ‰B·Ï ıÓ˜ ÈˆÁ ÌÚ ÔÈÈˆÁ‰ ·È¯˜Óe14, «¿ƒ«¬»ƒƒ¬ƒ…∆¿»«…∆

.·¯Úa - ‰B·Ï ıÓ˜ ÈˆÁ ÌÚ ¯‡Lp‰ ÈˆÁ‰Â¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ¬ƒ…∆¿»»∆∆
CepÁ ˙ÁÓ ‰˙È‰ Ì‡Â15‡l‡ ,dˆBÁ BÈ‡ - ¿ƒ»¿»ƒ¿«ƒ≈»∆»

‰B·Ï ıÓ˜ ÌÚ ˙Á‡k dlk d·È¯˜Ó16Ô‰ÈzLe . «¿ƒ»À»¿««ƒ…∆¿»¿≈∆
.ÌÈM‡Ï ÏÈÏk»ƒ»ƒƒ

"בעא 12) פז: במנחות הוא וכן בכלי. ולא ביד כלומר,
במה  גדול כהן חביתי חסדא מרב חמא בר רמי מיניה
וכי  בכלי, דאי דביד, פשיטא בכלי, או ביד לחלות, מחלקן
דבקללה  כיוון ויכניס, (=בעזרה), יכניס (=משקולת) טורטני
אורח  לאו כו), כו, שם - במשקל" לחמכם (והשיבו כתבי

לא 13)ארעא". משיח כהן "מנחת במשנה: עה: במנחות
לארבעה  מקפלה אינו רבה "אמר שם: ובגמרא מקפלה" היה
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לשניים". מקפלה נב.14)אבל במנחות חכמים כדעת
בין  קומץ וחצי שחרית קומץ חצי אחד, קומץ לה שמפריש

כהן,15)הערביים. כל כי ד הלכה י"ב פרק למעלה ראה
חינוך. מנחת מקריב בתחילה, לעבודה כן 16)כשיכנס

מביא  אהרן "מה ו): הלכה ד פרק צו (פרשת בספרא הוא
זה" לומר תלמוד חצאים, מביאים יהיו בניו אף חצאים

למלך). (משנה

.‰ÔB¯OÚ ‡È·Ó ?˙ÈOÚ ‰˙È‰ „ˆÈk ˙Ïq‰ ˙ÁÓƒ¿««…∆≈«»¿»«¬≈≈ƒƒ»
˙ÏÒ17˙BB¯OÚ ‰nk B‡ ,18B¯„ ÈÙk B‡ ,19ÔÓLÂ , …∆«»∆¿¿ƒƒ¿¿∆∆

dÏ Èe‡¯‰20Lc˜Ó ÏL ÔB¯OÚa „„BÓe .21Ô˙BÂ . »»»≈»ƒ»∆ƒ¿»¿≈
˙Ïq‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙B Ck ¯Á‡Â ,ÈÏÎa ÔÓL22¯Á‡Â , ∆∆ƒ¿ƒ¿««»≈»»∆«…∆¿««

Ba ˙Ïq‰ ÏÏB·e ˙Ïq‰ ÏÚ ¯Á‡ ÔÓL Ô˙B Ck23, »≈∆∆«≈««…∆≈«…∆
ÔÓL dÎB˙Ï ˜ˆÂ ˙¯L ÈÏÎa d˙B Ck ¯Á‡Â24. ¿««»¿»ƒ¿ƒ»≈¿»¿»∆∆

ÔÓL ÌÚ ÏeÏa‰ ÔÓM‰ ÌÚ ‰lÁz Ô˙pL ÔÓLÂ¿∆∆∆»«¿ƒ»ƒ«∆∆«»ƒ∆∆
d˙B·Ï ‰ÈÏÚ Ô˙BÂ .ÔB¯OÚÏ ‚Ï Ïk‰ - ˜ˆiL25. ∆»««……¿ƒ»¿≈»∆»¿»»

מהן 17) אחד כל אין המזבח לגבי הקריבות המנחות "כל
מעשרון". על 18)פחותה שמביא נסכים, במנחת כגון

שמן. לוגים שלושה ועליהם עשרונים שלושה הכבש
אחת 19) סולת (ומנחת ונדבה בנדר הבאות מנחות "חמש כי

אלף  אפילו שירצה מה כל מהן ולנדור להתנדב לו יש מהן),
עשרון.20)עשרון". לכל  שמן לוג מנחות 21)דהיינו

וחצי  עשרון במקדש, היו יבש של מדות "שתי במשנה: פז.
לכל  מודד היה שבו משמש היה מה עשרון וכו', עשרון

הנעשות 22)המנחות". המנחות "כל עד: במנחות משנה
המשנה  בפירוש ורבינו רש"י - ומרחשת מחבת (=כגון בכלי
שמן  ומתן ובלילה יציקה שמן, מתנות שלש(ה) טעונות שם)

לעשייתן". קודם "כיצד 23)בכלי בברייתא: עה. שם
קודם  בכלי שמן נותן רש"י) - המנחות בכל (המדובר עושה
וכו'". ובוללה עליה שמן ונותן (לסולת) ונותנה לעשייתן

ובוללה 24) עליה שמן ונותן כו' שמן "נותן בברייתא: שם
יד: בסוטה שאמרו וממה וכו'". שמן עליה ונותן וכו'
עליה  ונותן שרת בכלי ומקדשה שרת כלי לתוך "ונותנה
בכלי  אותה נותן היציקה שקודם נראה ולבונתה", שמנה

ונתן 25)שרת. שמן עליה "ויצק א) ב, (ויקרא שנאמר
לבונה. קומץ והיינו לבונה". עליה

.ÂÔÓM‰ Ô˙B ?„ˆÈk ˙LÁ¯n‰Â ˙·Án‰ ˙ÁÓƒ¿«««¬«¿««¿∆∆≈«≈«∆∆
¯Á‡ ÔÓL ˙Ïq‰ ÏÚ Ô˙BÂ ,˙Ïq‰ ÂÈÏÚ Ô˙BÂ ÈÏÎaƒ¿ƒ¿≈»»«…∆¿≈««…∆∆∆«≈

ÔÈ¯LBÙa dLÏ Ck ¯Á‡Â ,˙Ïq‰ ÏÏB·e26‰ÙB‡Â ≈«…∆¿««»»»¿¿ƒ¿∆
¯„pL BÓk ˙LÁ¯Óa B‡ ˙·ÁÓa d˙B‡27˙˙BÙe , »¿«¬«¿«¿∆∆¿∆»«≈

ÌÈzt d˙B‡28˙¯L ÈÏÎa d˙BÂ29¯‡L ‰ÈÏÚ ˜ˆBÈÂ , »ƒƒ¿¿»ƒ¿ƒ»≈¿≈»∆»¿»
ÔÓM‰30d˙B·Ï Ô˙BÂ ,31. «∆∆¿≈¿»»

ומשמרן 26) בפושרין נילושות המנחות "כל נה. שם משנה
יחמיצו". -27)שלא מחבת ואם מרחשת, - מרחשת אם

בכלי 28)מחבת. הנעשות המנחות "כל עה. שם משנה
אותה  "פתות ו) ב, (שם במחבת שנאמר פתיתה". טעונות
בברייתא  שם ואמרו היא", מנחה שמן עליה ויצקת פתים
תנור. מאפה אפילו לפתיתה", המנחות כל "לרבות

צריך 29) אבל שרת, בכלי היה לא כאן שעד נראה לכאורה

שרת. כלי הן ומרחשת מחבת הרי נאמר 30)עיון, שכן
מנחות  וראה שמן". עליה ויצקת פתים אותה "פתות (שם)

פתיתה. אחר יוצק כולם, שלדעת מנחות 31)עה. משנה
והמחבת  הסולת מנחת ולבונה, שמן טעונות "ואלו נט.
"ונפש  סולת, במנחת א) ב, (שם שנאמר משום והמרחשת",
שמן  עליה ויצק קרבנו יהיה סלת לה' מנחה קרבן תקריב כי
כל  לרבות "נפש" שם בגמרא ודרשו לבונה", עליה ונתן
נותן  סולת שבמנחת וכשם לבונה, שטעונה יחיד מנחת

ומרחשת. במחבת כן השמן, יציקת אחר הלבונה

.Ê‰ÙO dÏ LÈ ˙LÁ¯Ó ?˙LÁ¯ÓÏ ˙·ÁÓ ÔÈa ‰Ó32, «≈«¬«¿«¿∆∆«¿∆∆≈»»»
‰ÙO dÏ LÈ È¯‰L ,C¯ ‰ÈÏÚ B˙B‡ ÔÈÙB‡L ˜ˆa‰Â¿«»≈∆ƒ»∆»«∆¬≈≈»»»
ÔÈÙB‡L ˜ˆa‰Â ,‰ÙO dÏ ÔÈ‡ ˙·ÁÓe .‡ˆBÈ BÈ‡Â¿≈≈«¬«≈»»»¿«»≈∆ƒ
.Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‡ˆÈ ‡lL È„k ,‰L˜ da B˙B‡»»∆¿≈∆…≈≈ƒ»ƒ»

"מרחשת 32) סג.) במנחות (במשנה חנינא ר' וכדברי סביב.
קשין". ומעשיה צפה מחבת ורכין, רוחשין ומעשיה עמוקה
והעיסה  שפה לו שיש עמוק כלי "מרחשת כלומר,
ומעשיה  שאמר מה עניין הוא מאד, וניגר רך בה שמבשלים
קשה  העיסה תהיה ולפיכך שפה לו שאין כלי ומחבת רכין,

קשין". מעשיה שאמר העניין וזה תגר, שלא כדי

.Á‡È‰ ˙BlÁ Ì‡ ?„ˆÈk ¯epz ‰Ù‡Ó ˙ÁÓ33- ƒ¿««¬≈«≈«ƒ«ƒ
ÏÏBa34˙˙BÙe ,‰ÙB‡Â ÔÈ¯LBÙa LÏÂ ,ÔÓMa ˙Ïq‰35 ≈«…∆«∆∆¿»¿¿ƒ¿∆≈

da ÔÈ‡Â .d˙B·Ï ‰ÈÏÚ Ô˙BÂ ,˙¯L ÈÏÎa Ô˙BÂ¿≈ƒ¿ƒ»≈¿≈»∆»¿»»¿≈»
ÔÓL ˙˜ÈˆÈ36ÔÓMa ˙ÏeÏa ˙vÓ ˙BlÁ :¯Ó‡pL ,37. ¿ƒ«∆∆∆∆¡«««…¿…«∆∆
˜È˜¯ Ì‡ÂÔÈ¯LBÙa ˙Ïq‰ ˙‡ LÏ - ‡È‰ ÔÈ38ÁLBÓe ¿ƒ¿ƒƒƒ»∆«…∆¿¿ƒ≈«

ÌÈÁLÓ ˙BvÓ È˜È˜¯e :¯Ó‡pL ,ÔÓMa ÔÈ˜È˜¯‰ ˙‡∆»¿ƒƒ«∆∆∆∆¡«¿ƒ≈«¿Àƒ
Ì˙B‡ ÁLBÓ ‰iÙ‡ ¯Á‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÔÓMa39. «»∆¿≈»∆ƒ∆««¬ƒ»≈«»

וגו'33) תנור מאפה וגו' תקריב "וכי ד) (שם, נאמר שכן
וגו'". מצות ורקיקי וגו' מצות עד:34)חלות מנחות ראה

עה. ושם משיחה". ורקיקין בלילה טעונות "החלות במשנה:
ואין  משוחין רקיקין בלולין, רקיקין ואין בלולות "חלות

משוחות". המנחות 35)חלות "כל במשנה: עה. שם
(שם  מחבת במנחת שנאמר פתיתה", טעונות בכלי הנעשות
היא", מנחה שמן, עליה ויצקת פתים אותה "פתות ו) ב,
אפילו  לפתיתה", המנחות כל "לרבות שם בברייתא ואמרו

תנור. שמן.36)מאפה מיציקת מאפה מנחת שנתמעטה
בלילה.37) צריכה עשיית 38)לפיכך מתחיל בזה כלומר,

בלילה. בה אין כי רבי 39)המנחה, שאמר ממה נראה כן
הדין  הוא כן ואם האפייה, אחר בוללן חלות עה.) (שם
אחר  שמושחן - מושחן" "רקיקים הכל שלדברי לרקיקין,

האפייה.

.ËÔB¯OÚ ÏÎÏ ÔÓL ‚Ï ‡È·Ó ?ÔÁLBÓ „ˆÈÎÂ¿≈«¿»≈ƒ…∆∆¿»ƒ»
.‚laL ÔÓM‰ Ïk ‰ÏÎiL „Ú ÔÁLBÓe ¯ÊBÁÂ ÔÁLBÓe¿»¿≈¿»«∆ƒ¿∆»«∆∆∆«…

.È˙BÈeÙ‡‰ el‡ ˙BÁÓ Úa¯‡ Ïk40Ô˙B‡ ÔÈÙB‡Lk , »«¿«¿»≈»¬¿∆ƒ»
˙BlÁ ¯OÚ ÔB¯OÚ Ïk ÔÈÙB‡ -41˙BlÁa ‰a¯ Ì‡Â . ƒ»ƒ»∆∆«¿ƒƒ»¿«

‰¯Lk - ¯qÁ B‡42Ô˙B‡ ÔÈ˙˙Bt „ˆÈÎÂ .43ÏÙBk ? ƒ≈¿≈»¿≈«¿ƒ»≈
ÏÈc·Óe ,‰Úa¯‡Ï ÌÈM‰Â ,ÌÈLÏ ‰lÁ‰44Ì‡Â . ««»ƒ¿«ƒ¿«¿«ƒ¿«¿»»«¿ƒ¿ƒ

‰p‰k È¯ÎÊ ÏL ‰Án‰ ‰˙È‰45ÏÈc·Ó BÈ‡ - »¿»«ƒ¿»∆ƒ¿≈¿À»≈«¿ƒ
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˙˙BÙe46ÔlÎÂ .47ÌÈ˙ÈÊk ÔÈ˙È˙t48ÏÈc‚‰ Ì‡Â . ≈¿À»¿ƒƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ
ÌÈ¯Lk - Ô˙B‡ ÔÈË˜‰ B‡ ÔÈ˙È˙t‰49. «¿ƒƒƒ¿ƒ»¿≈ƒ

רקיקין.40) תנור ומאפה חלות, תנור מאפה מרחשת, מחבת,
אותה  שמחלקים לפני נאפית הייתה לא סולת מנחת אבל

חלות. בעשר צורך לה ואין שם 41)לכהנים, ובגמרא
מין  (=לכל עשר תודה לחמי "מה תודה מלחמי כן למדו

עשר". כאן אף תודה 42)עשר), שהרי נותן הדין וכן
ארבעים  בה נאמר לא - המנחות לכל למדו שממנה עצמה

למצוה. אלא מנחת 43)חלות אבל הללו, מנחות לארבע
וזו  קמיצה, לפני אלא פתיתה שאין פתיתה, בה אין סולת

סולת. בעודה החלה 44)נקמצה את מקפל כלומר,
מן  אחד החלקים ארבעת כל את (=מנתק) ומבדיל לארבע,

המזבח.45)השני. על כליל כולה אלא נקמצת, שאינה
כדין  דינן ונקמצת, שנאכלת הכהנים, מן נקבות מנחת אבל

גדול. כהן חביתי מנחת ולעניין ישראל. כלומר,46)מנחת
אחד  הפתיתים את מבדיל אינו אבל לארבע), (=כופל פותת
אחד  קופל כהנים "מנחת שם: במשנה הוא וכן השני, מן
בעי  דלא משום מבדיל", ואינו לארבעה ושניים לשנים

ומבדיל.47)קמיצה. שפותתן אלו שם:48)אף משנה
רחמנא  "אמר שם: רבינו ופירש כזיתים" פותתן "וכולן
פיתיה  ולא פתים אותה [בגמרא] ואמרו פתים, אותה פתות
פחות  יהו לא רק בפתיתה, מפליג שאינו לומר רוצה פתיתין,

פתת 49)מכזית". ולא וכו' יצק "לא יח. במנחות משנה
(שם  ובגמרא כשרה", וכו' מרובות פתים שפתתן או וכו'

מר  פתין "מאי שכל יח:) (=באופן בפתיתין שריבה ובות,
אימא  ואיבעית כזית), משיעור פחותה ופתיתה פתיתה
שכל  באופן בפתיתין, (=שמיעט ממש מרובות פתים לעולם

כזית)". משיעור יותר גדולה הייתה ופתיתה פתיתה

.‡ÈÏÏa ‡Ï50˙˙t ‡Ï ,51LÈb‰ ‡Ï ,52˙‡ ÁLÓ ‡Ï , …»«…»«…ƒƒ…»«∆
- ÔÈ˜È˜¯‰‰¯Lk53el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk e¯Ó‡ ‡Ï ; »¿ƒƒ¿≈»…∆∆¿»«¿»ƒ»≈

.d˙ÂˆÓ ‡È‰ CkL ,‰ÂˆÓÏ ‡l‡∆»¿ƒ¿»∆»ƒƒ¿»»

השמן.50) עם הסולת שאפילו 51)את נראה רבינו מדברי
אלא  פתת "לא שם רש"י שכתב ומה כשר. כלל פתת לא

קומץ. שיעור פתת שבקמיצתו היינו קמיצה" את 52)כדי
מערבית. דרומית לקרן יצק 53)המנחה "לא שם: במשנה

ולא  וכו' הגיש לא הניף ולא מלח ולא פתת ולא בלל לא
שם  שאמרו משום יצק" "לא השמיט ורבינו כשרה" משחן
אלא  פסול, - כן שאם כלל, יצק שלא הכוונה שאין בגמרא,

זר". אלא כהן יצק "לא

.·È˙ÏÒ Ì„‡ ‡È·Ó ?„ˆÈk ‰Án‰ ˙‡·‰ ¯„Ò≈∆¬»««ƒ¿»≈«≈ƒ»»…∆
ÏL B‡ ·‰Ê ÏL B‡ ÛÒk ÏL ˙B˙Ï˜a B˙Èa CBzÓƒ≈ƒ¿»∆∆∆∆»»∆
˙¯L ÈÏÎÏ Èe‡¯ ‡e‰L ÈÏk ,˙BÎzÓ ÈÈÓ ¯‡L54. ¿»ƒ≈«»¿ƒ∆»ƒ¿ƒ»≈

˙Ïq‰ ˙ÁÓ ‰˙È‰ Ì‡Â55˙¯L ÈÏÎÏ d˙B -56 ¿ƒ»¿»ƒ¿««…∆¿»ƒ¿ƒ»≈
˙¯L ÈÏÎa dLc˜Óe57˙BÁn‰ ÔÓ ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿«¿»ƒ¿ƒ»≈¿ƒ»¿»ƒ«¿»

BÓk ˙˙BÙe ,Lc˜na ÌL d˙B‡ ‰ÙB‡ - ˙BÙ‡p‰«∆¡∆»»«ƒ¿»≈¿
‰ÈÏÚ Ô˙BÂ .˙¯L ÈÏÎÏ ÔÈ˙È˙t‰ Ô˙BÂ ,e¯‡aL∆≈«¿¿≈«¿ƒƒƒ¿ƒ»≈¿≈»∆»

Ô‰k Ïˆ‡ dÎÈÏBÓe d˙B·Ïe dÓL58dÎÈÏBÓ Ô‰k‰Â . «¿»¿»»ƒ»≈∆…≈¿«…≈ƒ»
ÁaÊn‰ Ïˆ‡59„‚k ˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c Ô¯˜a dLÈbÓe ≈∆«ƒ¿≈««ƒ»¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ¿∆∆

„ˆÏ d˙B·Ï Ïk ˙‡ ˜lÒÓe .Bi„Â Ô¯˜ ÏL dcÁÀ»∆∆∆¿«¿«≈∆»¿»»¿«
„Á‡60:¯Ó‡pL ;dÓL ‰a¯˙pL ÌB˜nÓ ıÓB˜Â , ∆»¿≈ƒ»∆ƒ¿«»«¿»∆∆¡«

BLc˜Óe ˙¯L ÈÏÎÏ ıÓw‰ Ô˙BÂ .dÓMÓe dzÏqÓƒ»¿»ƒ«¿»¿≈«…∆ƒ¿ƒ»≈¿«¿
˙¯L ÈÏÎa61BÈ‡ - ÌÈÏk ÈLa B˜lÁL ıÓ˜Â . ƒ¿ƒ»≈¿…∆∆ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ≈

LB„˜62Lc˜Óe ¯ÊBÁÂ ,63d˙B·Ï Ïk ˙‡ ËwÏÓe . »¿≈¿«≈¿«≈∆»¿»»
ÁaÊn‰ ÏÚ e‰ÏÚÓe ÈÏkaL ıÓw‰ ÏÚ d˙BÂ¿¿»««…∆∆«¿ƒ«¬≈««ƒ¿≈«

BÁÏBÓe64˙¯L ÈÏkÓ ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ B˙BÂ ,65Ì‡Â . ¿¿¿««≈»ƒƒƒ¿ƒ»≈¿ƒ
ıÓB˜ BÈ‡ - ‡È‰ ÌÈ‰k ˙ÁÓ66ÁÏÓ Ô˙B ‡l‡ , ƒ¿«…¬ƒƒ≈≈∆»≈∆«

dlk ÏÚ67.ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ Ïk‰ CÈÏLÓe «À»«¿ƒ«…««≈»ƒƒ

ובקלתות 54) כסף של "בקלתות אמרו: שם סוטה בגמרא
כלי  דתניא וכו' שרת לכלי הראויין בכלים וכו', זהב של
למעלה  רבינו פסק וכן פוסל" רבי עץ של שעשאן שרת
שרת  כלי "וכל יח): הלכה הבחירה בית מהלכות א (פרק
עצים  של עשאן ואם לבד המתכת מן אלא אותן עושין אין

פסולין". זכוכית של או אבן או עצם של למעט 55)או
תנור. היציקה.56)מאפה לפני הבלילה, לאחר והיינו

מקדשין,57) שרת כלי שאין לפי לקדשה, שמכווין היינו,
מדעת. בני 58)אלא אל "והביאה ב) ב, (ויקרא "דכתיב
וגו'". המזבח".59)אהרן אל והגישה ח) (שם, דכתיב

כדתנן 60) מנחה, בהדי תקמוץ דלא היכי "כי שם: ובגמרא
פסול". לבונה קורט או מלח גרגר או צרור בידו ועלה קמץ

אף 61) דם - זימנא חדא קדשה הא לי, "למה שם: בגמרא
מק  הדר בהמה, בצוואר סכין דקדישתיה גב ליה על דיש

שנא". לא נמי הכא שרת, "איתמר 62)בכלי ז: במנחות
ורבא  קדוש אינו אמר נחמן רב כלים בשני שחלקו קומץ
מדעתו, בו חזר (=רבא מההיא רבא ביה הדר קדוש, אמר

קדוש)". שאינו נחמן, רב לדעת על 63)והסכים כלומר,
דומה  זה [ואין למלך). (משנה אחד בכלי ונתינתן עירובן ידי
שכיוון  - שפסול ואספו", הבהמה מצוואר הדם ל"נשפך
נפסל, אינו לחצאין, שנתנו פי על אף שרת, לכלי שנתנו
משיעור  פחות בזה כלים בשני שנתקבל לדם הדין והוא
כולו  ומערב חוזר כן שגם הזאה, משיעור פחות ובזה הזאה
קומץ  שאמרו ממה רבינו דברי ומקור וכשר. אחד, בכלי
ולא  דם) גבי הלשון (וכן קדוש אינו - כלים בשני שחלקו

פסול]. זה הרי קרבן 64)אמרו: "וכל יג) ב, (שם שנאמר
ה  בפרק למעלה וראה שם). (סוטה תמלח" במלח מנחתך
היו  מקומות "בשלושה יג: הלכה מזבח איסורי מהלכות
מולחין  מזבח של ובראשו וכו' המלח בלשכת המלח, נותנין

וכו'". והלבונה "ומקטירו 65)הקומץ טו.) (שם בגמרא
בכלי  מעלהו אימא אלא ליה? מקטיר שרת בכלי שרת, בכלי

להקטירו". שאינה 66)שרת כהונה זכרי ממנחת "חוץ
כהן  מנחת וכל שנאמר כולה, אותה מקטירין אלא נקמצת

תהיה". איסורי 67)כליל מהלכות ה בפרק למעלה ראה
הקומץ  מולחין מזבח של ש"בראשו יג הלכה מזבח
כהן  ומנחת כהנים. (=מנחת הנשרפות ומנחות והלבונה

כא:)" מנחות - נסכים ומנחת משיח

.‚ÈıÓBwL C¯„k ?˙BˆÓ˜p‰ ˙BÁÓ ÔÈˆÓB˜ „ˆÈk≈«¿ƒ¿»«ƒ¿»¿∆∆∆≈
Ì„‡‰ Ïk68ıÓB˜Â B„È Òt ÏÚ ÂÈ˙BÚaˆ‡ ËLBt :69. »»»»≈∆¿¿»««»¿≈

ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯a ıÓ˜70ÔÈ„„v‰ ÔÓ B‡71‡Ï - »«¿»≈∆¿¿»ƒ«¿»ƒ…
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‰ˆ¯‰ - ¯ÈË˜‰ Ì‡Â ,¯ÈË˜È72,ıÓwa ÛÈÒB‰ Ì‡Â . «¿ƒ¿ƒƒ¿ƒÀ¿»¿ƒƒ«…∆
ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ıÓ˜Â ÂÈ˙BÚaˆ‡ ˜ÈÁ¯‰L ÔB‚k73. ¿∆ƒ¿ƒ∆¿¿»¿»«¬≈∆»

קומצו,68) מלוא לי פשיטא פפא רב "אמר יא. מנחות
אינשי". ידו.69)כדקמצי כף פירושו ידו ופס במשנה. שם

בקמח, אצבעותיו שיתחב קודם הקמיצה: עבודת היא ו"כך
בין  ריווח ומניח ידו, פס על אצבעותיו ופושט כופף
זה  ידי ועל בקמח, ידו פסת צד ומכניס היד, לפס האצבעות
הכפופים  האצבעות שבין הרווח לתוך ונכנס נדחק הקמח

מהקמח". ידו ומוציא היד, ראשי 70)לפס "שהכניס
קומצו  מלא וקומץ הקמח כלפי ידו ופס בקמח אצבעותיו

ידו". פס עד 71)עד ידו והוליך הקמח על ידו גב "שנתן
לשון  אצבעותיו). (=דרך ידו לתוך צידו דרך הקמח שנכנס
הכלי". באמצע קמץ שלא הכלי מצידי הצדדין מן אחר:

ונשארו 72) פפא, רב של בעיות הן שם וביומא במנחות
יקטיר, לא שלכתחילה רבינו פסק ולפיכך ב"תיקו". כולן

הורצה. היתר 73)ובדיעבד "הקומץ ו. במנחות משנה
הוא  ומבורץ מבורץ", שקמצו היתר ואיזהו פסול, והחסר,
כ) ב, (ויקרא קומצו" "מלא שנאמר ממה כן ולמדו גדוש.
לך  "שאין בקומצו, ח) ו, (שם לומר תלמוד מבורץ, יכול

הקומץ". שבתוך מה אלא כשר

.„ÈıÓw‰ ˙ˆ˜Óe .ÌÈ˙ÈÊ ÈLkÓ ˙BÁt ıÓ˜ ÔÈ‡≈…∆»ƒƒ¿≈≈ƒƒ¿»«…∆
Blk ˙‡ ·kÚÓ74˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ‰B·l‰Â ıÓw‰Â . ¿«≈∆À¿«…∆¿«¿»¿«¿ƒ∆∆

ÔÓM‰ ˙ˆ˜Óe ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÔÓM‰Â ˙Ïq‰ .‰Ê∆«…∆¿«∆∆¿«¿ƒ∆∆∆ƒ¿»«∆∆
Blk ˙‡ ·kÚÓ75BÓk ,ÔB¯OÚÏ ‚lÓ ˙BÁt ÔÈ‡ . ¿«≈∆À≈»ƒ…¿ƒ»¿

.e¯‡aL∆≈«¿

"שאם 74) רובו", את מעכב מיעוטו "הקומץ כז. שם משנה
טעמא, "מאי שם: ובגמרא (רש"י) פסול" שהוא כל חיסר

קומצו". מלא ב) ב, (שם קרא במשנה:75)אמר שם
קרא  "אמר שם: ובגמרא רובו". את מעכב מיעוטו "השמן

פסולה". שהוא כל חסר שאם ומשמנה, ב) ב, (שם

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
אחת 1) או שלמים או עולה ומביא אדם שמתנדב בו יבאר

בנדבה. הבאות מנחות מיני מחמשה

.‡ÌÈÓÏLe ‰ÏBÚ ¯„BÂ Ì„‡ ·c˙Ó2ÔÈÓ ÏÎÂ ƒ¿«≈»»¿≈»¿»ƒ¿»ƒ
‰·„e ¯„a ÔÈ‡a‰ ˙BÁÓ ÈÈÓ ‰MÓÁÓ ‰ˆ¯iL3. ∆ƒ¿∆≈¬ƒ»ƒ≈¿»«»ƒ¿∆∆¿»»

ÌÈÎÒ ˙ÁnÓ ‰ÁÓ ¯„B B‡ ·c˙Óe4dc·Ï5È‡Ó ƒ¿«≈≈ƒ¿»ƒƒ¿«¿»ƒ¿«»≈≈
ÌÈÎÒ ˙BÁÓ ÈÈÓ ‰LÏMÓ ÔÈÓ ‰Ê6e¯‡aL BÓk ,7. ∆ƒƒ¿»ƒ≈ƒ¿¿»ƒ¿∆≈«¿
BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÈ ¯„B B‡ ·c˙Óe8ÈÙa ‰B·Ï B‡ , ƒ¿«≈≈«ƒƒ¿≈«¿¿»ƒ¿≈

dÓˆÚ9BÓˆÚ ÈÙa ÔÓL B‡ ,10‰Î¯ÚnÏ ÌÈˆÚ B‡ ,11, «¿»∆∆ƒ¿≈«¿≈ƒ««¬»»
Ôa¯˜k Ô‰L ÈtÓ12ÌÈˆÚ‰ Ôa¯˜Ïe :¯Ó‡pL ,13. ƒ¿≈∆≈¿»¿»∆∆¡«¿À¿«»≈ƒ

לה'2) קרבן מכם יקריב כי "אדם בֿג) א, (ויקרא שנאמר
(ספרא  נדבה בקרבן והמדובר וגו'", קרבנו עולה אם וגו'

שם). ורש"י ד, הלכה ב פרשה הסולת,3)שם מנחת כגון
חלות  תנור, מאפה מנחת המחרשת, מנחת המחבת, מנחת
ד. הלכה פי"ב למעלה ראה רקיקין, תנור מאפה ומנחת

עם 4) שמביאים והסולת היין כי א, הלכה פ"ב למעלה ראה
"מנחת  נקראת לבדה והסולת "נסכים", הנקראים הם הקרבן,

נסכים 5)נסכים". מנחת לנדב או לנדר אפשר כלומר,
דברי  קו. קד: ומנחות פד. בזבחים וראה קרבן, בלי אפילו

פר.6)רבא. ונסכי איל נסכי כבש, שם 7)נסכי למעלה
ד. פי"ב,8)הלכה מנחות תוספתא קד: מנחות משנה

זבחים  וראה ה. הלכה ח פרשה דנדבה דבורא ויקרא וספרא
להלן  גם וראה עצמו, בפני היין את מקריב היה כיצד צא:

הי"ב. ופי"ז יד, הלכה שם 9)פט"ז וספרא קו: מנחות
שם. פט"ז להלן וראה ד. במשנה 10)הלכה טרפון כרבי

משום  עקיבא, כרבי ולא ז. הלכה שם ובספרא קד: שם
לא  שמן, עלי "הרי טרפון: כר' קז.) (שם משנה שסתם
ואחרֿכך  ומחלוקת לוגין". שלשה אומר, רבי מלוג. יפחות
כי  ועוד, קורקוס). ר"י בשם (כסףֿמשנה כסתם הלכה סתם,
פט"ז  להלן וראה (כסףֿמשנה). כמותו סובר הנ"ל רבי גם

פ"ו 11)שם. למעלה וראה שם. וספרא קו: כ: שם
ז. הלכה שם ובפ"ח טֿי, הלכות המקדש כלי מהלכות

שם.12) וספרא הפסוק 13)מנחות מובא שם, במנחות
לה). י, (נחמיה העצים" קרבן על הפלנו "והגורלות

.·ÌÈL14B‡ ‰ÏBÚ „Á‡ Ôa¯˜ ÔÈ¯„B B‡ ÔÈ·c˙Ó ¿«ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¿»∆»»
‰„È¯t elÙ‡ ,ÌÈÓÏL15‰BÈ Èa B‡ ÌÈ¯Bz ÏL ˙Á‡ ¿»ƒ¬ƒ¿ƒ»««∆ƒ¿≈»

˙eÙzLa d˙B‡ ÔÈ‡È·Ó16‰‡a dÈ‡ ‰Án‰ Ï·‡ . ¿ƒƒ»¿À»¬»«ƒ¿»≈»»»
˙eÙzLa17‰Ïa˜ È¯·c Ô‰ el‡ ÌÈ¯·„e .18. ¿À»¿»ƒ≈≈ƒ¿≈«»»

שם.14) פ"ג 16)יחידה.15)מנחות למעלה ראה
א. הלכה הקרבנות מעשה וספרא 17)מהלכות קד: מנחות

"סולת  א) ב, (שם במנחה שנאמר ו. גֿ הלכות י פרק שם
השותפים  ואין נדבה, מנחת מביא היחיד קרבנו", יהיה
יין  מביאים שנים אם רבינו הזכיר ולא נדבה. מנחת מביאין
ובפירוש  ו, הלכה שם ספרא ועיין עצים, או לבונה או

שם. לר"ש אבל 18)המיוחס מסיני. למשה הלכה כלומר,
למעלה. ראה "קרבנו", הפסוק מן כן למדו הרי כי עיון , צריך

.‚˙ÓÂ ÂÈa ÈLÏ ‰ÁÓ ÁÈp‰19ÔÈ‡È·Ó el‡ È¯‰ - ƒƒ«ƒ¿»ƒ¿≈»»»≈¬≈≈¿ƒƒ
d˙B‡20. »

שמת.19) עד להקריבה הספיק ולא מנחה הפריש כלומר,
בניו 20) לשני מנחה "הניח ה: בזבחים יוחנן ר' של מימרא

בפ"א  רבינו שכתב ומה שותפות". בו ואין קריבה ומת,
הרי  ומת, בניו לשני בהמה "הניח ה הלכה תמורה מהלכות
והשותפין  שותפין, בה הם שהרי בה, ממירין ואין קרבה זו
ואינם  במקצת, שותפין שהם הכוונה - תמורה", עושין אין
שם  (ראה מקופיא רק בה שמתכפרים לפי לגמרי, שותפים
כי  (=נפש מקרי דנפש משום קרבה הקרבה, ולענין ו.),
(לחםֿ לגמרי שותפין שאינם כיון ה:) שם ראה תקריב,

כאן). משנה

.„?‰·„ ‡È‰ BÊ È‡Â ¯„ ‡e‰ ‰Ê È‡21È¯‰ :¯ÓB‡‰ ≈∆∆∆¿≈ƒ¿»»»≈¬≈
‰ÏBÚ ÈÏÚ22ÈÏÚ È¯‰ B‡ ,ÌÈÓÏL ÈÏÚ È¯‰ B‡ , »«»¬≈»«¿»ƒ¬≈»«

BÊ ‰Ó‰a ÈÓ„ È¯‰ B‡ ,‰ÁÓ23ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ ÈÏÚ ƒ¿»¬≈¿≈¿≈»»«»¿»ƒ
ÈÓ„ B‡ BÊ ‰Ó‰a È¯‰ :¯ÓB‡‰ Ï·‡ .¯„p‰ e‰Ê -∆«∆∆¬»»≈¬≈¿≈»¿≈
‰f‰ ÔB¯OÚ‰ È¯‰ B‡ ,ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ BÊ ‰Ó‰a¿≈»»¿»ƒ¬≈»ƒ»«∆

.‰·„ BÊ È¯‰ - ‰ÁÓƒ¿»¬≈¿»»

ב.21) הלכה נדרים מהלכות בפ"א א 22)ראה פרק קינין
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קלט. וחולין ח. מגילה ו. השנה ראש גם וראה א. משנה
בשעת  לכך ייחד ולא קרבן, להביא התחייבות קבלת והיינו

אחרת. או זו בהמה ו.23)ההתחייבות הלכה להלן ראה

.‰?˙B·„Ï ÌÈ¯„ ÔÈa ‰Ó24LÈ¯Ù‰ Ì‡ ,¯„Bp‰L «≈¿»ƒƒ¿»∆«≈ƒƒ¿ƒ
„·‡Â Ba¯˜25B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - ·‚ B‡26„Ú »¿»¿»«ƒ¿««»¿«¬»«

¯„pL BÓk ·È¯˜iL27˙Ó Ì‡ ,'BÊ' ¯ÓB‡Â ·c˙n‰Â ; ∆«¿ƒ¿∆»«¿«ƒ¿«≈¿≈ƒ≈
.B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - ·‚ B‡ƒ¿«≈«»¿«¬»

שם.24) נדרים בהלכות גם מת,25)ראה אם הואֿהדין
זו. הרי בדין להלן רבינו כתב וכן הנ"ל . במקורות הוא וכן

ורוצה 26) שם. וחולין ומגילה השנה וראש קינין ראה
אחר. להביא חייב על 27)לומר: שיקריבו עד כלומר,

באחריות, חייב המזבח, על הקריב שלא זמן וכל המזבח.
(בכל  לשמו שלא שהקריב אלא הקריב, אם אפילו שהרי
לבעלים, עלה ולא כשר ופסח), מחטאת חוץ הקרבנות
פט"ו  ולהלן ב. בזבחים כמפורש אחר, להביא וצריך
וראה  (משנהֿלמלך). א הלכה המוקדשין פסולי מהלכות

כו). יב, (לדברים ראה פ' בספרי

.ÂÈÏÚ ‰Ê ˙Èa ÈÓ„e ‰ÏBÚ ÈÏÚ ‰Ê ¯BL ÈÓc :¯ÓB‡‰»≈¿≈∆»«»¿≈«ƒ∆»«
ÌlLÏ ·iÁ - ˙Èa‰ ÏÙÂ ¯BM‰ ˙Óe ,Ôa¯˜28:¯Ó‡ . »¿»≈«¿»«««ƒ«»¿«≈»«

- d˙eÈ¯Á‡a ·iÁ˙‡ ‡lL ˙Ó ÏÚ ‰ÏBÚ ÈÏÚ È¯‰¬≈»«»«¿»∆…∆¿«≈¿«¬»»
d˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡29. ≈«»¿«¬»»

עלי 28) זה ובית עולה, עלי זה "שור במשנה: כ: בערכין
שם, ובגמרא לשלם", חייב - הבית ונפל השור מת קרבן,
זה  שור דמי דאמר אלא שנו לא אבא, בר חייא ר' "אמר
אינו  - ומת זה דאמר כיון עולה, זה שור אמר אבל עלי.
"דמי  אמר אם כלומר, קאמר". להביאו עלי באחריות, חייב
"עלי" שאמר במה הכוונה כי אומרים אנו עלי", זה שור
"דמי" אמר לא אם אבל מת, או נאבד אם אחריות לקבלת
להתחייב  "עלי", שאמר במה כוונתו עלי", זה "שור אלא
או  נאבד אם באחריות להתחייב לא אבל "זה", שור להביא

חייב 29)מת. אינו "עלי" שאמר ואף קט. מנחות
באחריותה. יתחייב שלא שכוונתו שפירש כיון באחריות,

.Êe¯‡a ¯·k30·È¯˜‰Ï Lc˜nÏ ıeÁ ˙Èa ‰OBÚ‰L , ¿»≈«¿∆»∆«ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒ
˙Ba¯˜ Ba31È¯‰ :¯ÓB‡‰Â .‰¯Ê ‰„B·Ú ˙È·k BÈ‡ - »¿»≈¿≈¬»»»¿»≈¬≈
‰ÏBÚ ÈÏÚ32Lc˜na ‰p·È¯˜‡L33˙È·a d·È¯˜‰Â , »«»∆«¿ƒ∆»«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ

‡ˆÈ ‡Ï - ‰Ê34‰Ê ˙È·a ‰p·È¯˜‡L .35d·È¯˜‰Â , ∆…»»∆«¿ƒ∆»¿«ƒ∆¿ƒ¿ƒ»
‡ˆÈ - Lc˜na36.‡ˆÈ - ˙Èa‰ B˙B‡a d·È¯˜‰ Ì‡Â ; «ƒ¿»»»¿ƒƒ¿ƒ»¿««ƒ»»

·iÁ˙È ‡lL ˙Ó ÏÚ ‰ÏBÚ ¯„pL ÈÓk ‡e‰ È¯‰¬≈¿ƒ∆»«»«¿»∆…ƒ¿«≈
d˙eÈ¯Á‡a37˙ÈÏÚ‰ ÏÚ ˙¯k LeÚÂ .ıeÁa d38ÔÎÂ . ¿«¬»»¿»»≈««¬»»»«¿≈

‰Ê ˙È·a Ál‚‡L ˙Ó ÏÚ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ Ì‡39, ƒ»«¬≈ƒ»ƒ«¿»∆¬««¿«ƒ∆
‡ˆÈ - ÌL Álb Ì‡40¯ÚˆÏ ¯„pL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ . ƒƒ«»»»¬≈¿ƒ∆»«¿«≈

˙e¯ÈÊ dÈ‡Â ,BÓˆÚ ¯Úˆ È¯‰Â ,BÓˆÚ41. «¿«¬≈ƒ≈«¿¿≈»¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

zepaxw ea aixwdl ycwnl ueg zia dyerdy epx`ia xak"
."'ek

ה'מרדכי', כדעת היא הרמב"ם שדעת לומר אפשר לכאורה
בכלל  הוא בית־כנסת שבנין האחרונים הוכיחו שמדבריו

כ') (מצוה המצוות במניין וכלשונו מקדש", לי "ועשו
גם  להשתמע שיכול לעבודה", הבחירה בית לבנות "ציוונו
בית־הבחירה  בהלכות שכתב ואף התפילה, עבודת על
המקומות  כל נאסרו בירושלים, המקדש שנבנה "כיון
בית  שרק היינו קרבנות", בהן ולהקריב לה' בית בהן לבנות

לא. בית־כנסת אבל לבנות, נאסר לקרבנות
כלל  הזכיר לא שהרי הרמב"ם, בדעת כן לומר קשה אבל
בית־הכנסת. בניית חיוב דבר על הנ"ל כ' במצות־עשה
מהפסוק  בית־כנסת בניית מצות שלמדו שיש ולהעיר
כו'". באו אשר בארצות מעט למקדש להם "ואהי בנביא

(46 dxrd 127 cenr `"lg 'zegiy ihewl' itÎlr)

יד.30) הלכה המקדש ביאת מהלכות ט פרק למעלה
מצרים.31) של באלכסנדריא אשר חוניו, בית מקדש כגון
במשנה.32) עולה,33)שם עלי "הרי שם: במשנה

הרי  יצא". לא חוניו, בבית הקריבה ואם במקדש. יקריבנה
פירש  שלא אע"פ עולה", עלי "הרי סתם באומר שהמדובר
המוריה). (הר עיון צריכים רבינו ודברי במקדש. שיקריבה

עלי,34) הרי אמר שאם נגנב, או כמת זה שהרי שם. משנה
באחריותו. עולה 35)חייב עלי הרי אמר כלומר,

חוניו. בבית תנאֿקמא.36)שאקריבנה כדברי במשנה שם
הוא  שהרי כלל, לקרבן נחשב אינו הזה הקרבן כי ואף

באחריות. חייב אינו – חוץ למעלה 37)שחוטי ראה
שם. בגמרא המנונא רב דברי והם ו. כלומר,38)הלכה

יוחנן, ור' המנונא רב דברי והם למקדש. חוץ שחוטי על
שם. בברייתא הוא קרבנות 39)וכן שאביא ע"מ כלומר,

זה. בבית כי 40)התגלחת אף כלומר, במשנה. שם
קרבנות  להביא מחוייב אינו כלל, נחשבים אינם אלו קרבנות
בחוץ, העלאה על כרת וחייב במקדש. אחרות תגלחת

למעלה. התחייב 41)כמבואר לא כלומר, בגמרא. שם
בקרבנות  חייב אינו כן, ואם עצמו. לצער רק אלא בנזירות,
אלא  תגלחת, קרבנות אינם – שהביא והקרבנות נזיר,
בבית  להביא אפשר אם שאמר: בעלמא, לדורון התכוון

יטרח. לא מזה יותר להביא, יטרח חוניו,

.ÁÔÈ‡Â ,‡ËÁ ÏÚ ‡l‡ ÔÈ‡a ÔÈ‡ ÌL‡Â ˙‡hÁ«»¿»»≈»»ƒ∆»«≈¿¿≈»
‰·„e ¯„a ÔÈ‡a42B‡ ˙‡hÁ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ . »ƒ¿∆∆¿»»»≈¬≈»««»

¯Ó‡ ‡Ï - ÌL‡ B‡ ˙‡hÁ BÊ È¯‰ :¯Ó‡L B‡ ,ÌL‡»»∆»«¬≈«»»»…»«
ÌeÏk43BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ÌL‡ B‡ ˙‡hÁ ·iÁÓ ‰È‰ . ¿»»¿À»«»»»¿»«¬≈

È˙‡hÁÏ el‡‰ ˙BÚn‰ È¯‰ B‡ ,ÈÓL‡Ï B‡ È˙‡hÁÏ¿«»ƒ«¬»ƒ¬≈«»»≈¿«»ƒ
ÌÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ÈÓL‡Ï B‡44. «¬»ƒ¿»»«»ƒ

בהם 42) נאמר שהרי ב.) זבחים גם (וראה מא: חולין משנה
מהלכות  בפ"א וראה תחטא". כי "נפש יז) – א ה, (ויקרא

י. הלכה חטאת 43)נדרים זו "הרי פ"ג: תמורה תוספתא
עבירה  עבר כלומר, =) שחייב אףֿעלֿפי אשם, זו והרי
אמר  שלא כיון כלום". אמר לא אשם) או חטאת בה שחייב

"ל  "לחטאתי", שם.מפורש בחולין וראה שם 44)אשמי".
היה  אם לאשמי, אלו והרי לחטאתי אלו "הרי בתוספתא:

כלום". אמר לא לאו ואם קיימין, דבריו חייב

.ËÌ‡ ,ÈÏÚ BÊ ˙„ÏBÈ B‡ ‰Ê Ú¯ˆÓ Ôa¯˜ :¯ÓB‡‰»≈»¿«¿…»∆∆∆»«ƒ
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¯„Bp‰ ‡È·Ó - ÌÈiÚ ˙„ÏBi‰ B‡ Ú¯ˆÓ B˙B‡ ‰È‰»»¿…»«∆∆¬ƒƒ≈ƒ«≈
ÈÚ Ôa¯˜45Ôa¯˜ ¯„Bp‰ ‡È·Ó - ÌÈ¯ÈLÚ eÈ‰ Ì‡Â ; »¿«»ƒ¿ƒ»¬ƒƒ≈ƒ«≈»¿«

ÈÚ ¯„Bp‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈLÚ46. »ƒ««ƒ∆«≈»ƒ

מחוסרי 45) מהלכות פ"א להלן וראה יז. בערכין משנה
ובן  לעולה כבש הוא: היולדת של קרבנה כי ג, הלכה כפרה
שתי  מביאה משגת, ידה אין ואם לחטאת. תור או יונה
לחטאת. ואחד לעולה אחד יונה, בני שני או תורים
ואחד  לעולה אחד כבשים, שני שלשה: קרבנו והמצורע
אחד  קן: מביא משגת, ידו אין ואם לחטאת. וכבשה לאשם,
הוא  הנודר אם זה וכל לאשם. וכבש לחטאת ואחד לעולה
היולדת  או שהמצורע אף עשיר, הוא הנודר אם אבל עני,
מחוסרי  מהלכות בפ"ה להלן ראה עשיר, קרבן מביא עניים,

יא. הלכה מחוסרי 46)כפרה בהלכות הוא וכן שם, משנה
שם. כפרה

.ÈÈBÏt ÏL ÂÈÓÏLe BÓL‡Â B˙ÏBÚÂ B˙‡hÁ :¯ÓB‡‰»≈«»¿»«¬»¿»»∆¿ƒ
ÈÏÚ47Ô·È¯˜‰Ï BÁÈpÓ ‰Ê È¯‰ - ÈBÏt B˙B‡ ‰ˆ¯ Ì‡ , »«ƒ»»¿ƒ¬≈∆«ƒ¿«¿ƒ»

BÏ ¯tk˙Óe B„È ÏÚ48‰ˆ¯ ‡ÏÂ ‰L¯Ù‰ ˙ÚLa ‰ˆ¯ . «»ƒ¿«≈»»ƒ¿««¿»»¿…»»
- ÌÈÓÏL·e ‰ÏBÚa :Ba ¯ÊÁ ‡l‡ ,‰·¯˜‰ ˙ÚLaƒ¿««¿»»∆»»«¿»ƒ¿»ƒ
‰ˆB¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a BÏ ¯tk˙Óe ÔÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒƒ¿«≈»∆««ƒ∆≈∆

‰L¯Ù‰ ˙ÚLa ‰ˆ¯ È¯‰L ,‰zÚ49˙‡hÁa Ï·‡ ; «»∆¬≈»»ƒ¿««¿»»¬»¿«»
ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‰ˆ¯iL „Ú BÏ ¯tk˙ ‡Ï ÌL‡Â50. ¿»»…ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿«

הפל 47) עבור להביא התחייב שהפלוני כלומר הקרבנות וני,
בהם. כא:48)מחוייב כדעת 49)ערכין שם ערכין

חטא  על באים שאינם כיון לדעתו, צריך שאינו שמואל,
מאי). ד"ה שם וצריכין 50)(תוספות חטא על באים שהם

שם). (תוספות כפרה בשעת גם דעת צריכים ולכן להתוודות,

.‡È¯ÓB‡‰51ÌÈÚL¯ È¯„k ÈÏÚ È¯‰ :52Ô‰È¯„pnL »≈¬≈»«¿ƒ¿≈¿»ƒ∆ƒƒ¿≈∆
‰Úe·Le Ôa¯˜Â ¯ÈÊ53ÔlÎa ·iÁ -54ÔÈ¯Lk È¯„k . »ƒ¿»¿»¿»«»¿À»¿ƒ¿≈¿≈ƒ
ÌeÏk ·iÁ˙ ‡Ï -55ÔÈ¯Lk ˙B·„k ÈÏÚ È¯‰ .56È¯‰ - …ƒ¿«≈¿¬≈»«¿ƒ¿¿≈ƒ¬≈

Ôa¯˜·e ¯ÈÊa ¯„ ‰Ê57ÈÈepk ÏÎÂ .58- Ôa¯˜ ∆»«¿»ƒ¿»¿»¿»ƒ≈»¿»
Ôa¯˜k59. ¿»¿»

במשנה.51) ט. בנזיר 52)נדרים כעסם בעת הנודרים
כג) כג, (דברים שכתוב משום כך ונקראו ושבועה, ובקרבן
(נדרים  שמואל ואמר חטא", בך יהיה לא לנדור תחדל "וכי

רשע. נקרא שמקיימו אףֿעלֿפי – הנודר כלומר,53)כב.)
מדברי  הוא זה וכל ושבועה. וקרבן בנזיר נודרים שהרשעים

ובקרבן 54)הנודר. בנזיר נדר רשעים "כנדרי שם: משנה
אמר 55)ובשבועה". לא כשרים "כנדרי במשנה: שם

(רבינו  וכעס" איסור בדרך נודרים הכשרים "שאין כלום",
מחייבין  אינם "שהחסידים כב) הלכה נדרים מהלכות בפ"א
מה  והוא לעבירה, עצמם יכינו שלא מפני בנדר, עצמן
בפירוש  (רבינו לשלמו" תאחר לא כב) (שם, הכתוב שאמר

שם). ואי 56)המשנה נדר זהו אי ד, הלכה למעלה ראה
נדבה. (של 57)זוהי "כנדבותם שם: נדרים במשנה

החסידים, כנדבת כלומר, ובקרבן". בנזיר נדר – הכשרים)
נדבה, ואפילו בקרבן, מתנדבים אינם כן גם "והחסידים
תאחר  לא (שם) שנאמר מה על ויעברו יתאחרו שלא מפני
העזרה, עד חולין והוא הקרבן מביאין היו ואמנם לשלמו,

וכל  שם). המשנה (פירוש שירצה" מה כל בו יתנדב ושם
נשבעין. החסידים אין כי בשבועה, לא אבל וקרבן, בנזיר זה
הלכה  נדרים מהלכות ובפ"א שם, ור"ן ורא"ש ברש"י וראה

קונח,58)כה. "קונם, כגון לקרבן, לואי שמות כלומר,
טז). הלכה נדרים מהלכות (פ"א משנה 59)קונז" ראה

שם. בנדרים

.·ÈBaÏÂ ÂÈt ‡‰iL „Ú ·iÁ ·c˙n‰ ‡ÏÂ ¯„Bp‰ ÔÈ‡≈«≈¿…«ƒ¿«≈«»«∆¿≈ƒ¿ƒ
ÔÈÂL60¯Ó‡Â '‰ÏBÚ ÈÏÚ È¯‰' ¯ÓBÏ Ôek˙n‰ ?„ˆÈk . »ƒ≈««ƒ¿«≈«¬≈»«»¿»«

¯Ó‡Â '‰ÏBÚ BÊ È¯‰' ¯ÓBÏ Ôek˙pL B‡ ,'ÌÈÓÏL'¿»ƒ∆ƒ¿«≈«¬≈»¿»«
¯Ó‡Â ‰ÏBÚa ¯cÏ Ôek˙ .ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - 'ÌÈÓÏL'¿»ƒ…»«¿ƒ¿«≈ƒ¿…¿»¿»«

Ì¯Áa ¯cÏ ,'Ôa¯˜'61ÂÈ¯·c - 'Lc˜‰' ¯Ó‡Â »¿»ƒ¿…¿≈∆¿»«∆¿≈¿»»
ÌÈÓi˜62Ïk ÔÎÂ .Lc˜‰ Ì¯Á‰Â ,Ôa¯˜ ‰ÏBÚ‰L ; «»ƒ∆»»»¿»¿«≈∆∆¿≈¿≈…

‡ÈˆB‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ˙B·„e ÌÈ¯„a .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆ƒ¿»ƒ¿»≈»ƒ¿ƒ
‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ BaÏa ¯Ób Ì‡ ‡l‡ ,ÌeÏk ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»¿∆»ƒ»«¿ƒ¿…ƒ
‰ÏBÚ BfL BaÏa ¯Ób ?„ˆÈk .·iÁ - ÌeÏk ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»¿«»≈«»«¿ƒ∆»
Ïk :¯Ó‡pL ;‡È·‰Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏBÚ ‡È·iL B‡∆»ƒ»¬≈∆«»¿»ƒ∆∆¡«…

‡È·‰Ï ·iÁ˙È ·Ï ˙e·È„a - ‰‡È·È ·Ï ·È„63ÔÎÂ . ¿ƒ≈¿ƒ∆»ƒ¿ƒ≈ƒ¿«≈¿»ƒ¿≈
.Ô˙B·„Â ÌÈL„˜ È¯„pÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆ƒƒ¿≈»»ƒ¿ƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

aiig ,melk eiztya `ived `le eala xnb m` `l` ..."
."'ek `iadl

לאהבו, לייחדו, שבלב: דברים על גם מצוה שהתורה כמו
ידי  על מתקדשת שבהמה קבעה כך וכו' אותו ליראה

אדם. של מחשבתו
(532 cenr h"ig y"ewl itÎlr)

שפתיך 60) "מוצא כד) (שם, שנאמר ח. משנה פ"ג תרומות
ונאמר  בשפתים", "לבטא ד) ה, (ויקרא ונאמר תשמור",
בלב  גמר גם שצריך הרי – לבו" נדיב "כל ה) לה, (שמות
זה  וכל כו:). ושבועות סג. פסחים (ראה בשפתיים ומבטא
שפתיו  אין אם אבל לבו, את מכחישות כששפתיו אלא אינו
אלא  כלום, בשפתיו הוציא שלא כגון לבו, את מכחישות
להביא, חייב הוא הרי – שלמים או עולה שזו בלבו גמר רק

ההלכה. בהמשך להלן חרמי 61)ראה ואף הבית. לבדק
שאמרו  כמו הקדש, הם הבעלים, ביד שהם זמן כל כהנים,
(הר  ערכין ד"ה ה: השנה ראש בתוספות וראה לב. בבכורות

(הוצאת 62)המוריה). פ"א נדרים בתוספתא מפורש כן
וראה  במילואים. אורֿשמח – (2 281 עמ' צוקרמנדל
מפיו  והוציא חטים פת יאכל שלא בלבו שגמר שם, שבועות
(ראה  שמה פת חטים, שפת חטים. בפת אסור סתם, פת
שאין  כיון כאן, והואֿהדין יד), הלכה פ"ב שבועות בהלכות
כאן). שמח ואור המוריה הר (ראה לבו את מכחישין שפתיו

גמר 63) בשפתיו. שהוציא אלא לי "אין שם: בשבועות
לבו". נדיב כל ה) לה, (שמות תלמודֿלומר מנין, בלבו

.‚ÈÌ„‡L ÌÈ¯·c‰ ¯‡L ÌÚ ˙B·„e ÌÈ¯„ „Á‡∆»¿»ƒ¿»ƒ¿»«¿»ƒ∆»»
ÔÈÎ¯ÚÓ Ô‰a ·iÁ64ÌÈÓ„Â65˙B¯OÚÓe66˙BzÓe «»»∆≈¬»ƒ¿»ƒ««¿«¿
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.ÌMÏ EÈÏÚL ·BÁ Ïk Ôz˙Â ,Ba ·iÁ ‰z‡M ‰Ó«∆«»«»¿ƒ≈»∆»∆«≈
‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha ‰Ê È¯‰ - ‡È·‰ ‡ÏÂ Ï‚¯‰ ÚÈb‰70. ƒƒ«»∆∆¿…≈ƒ¬≈∆ƒ≈ƒ¿«¬≈

ÌÈÏ‚¯ ‰LÏL ÂÈÏÚ e¯·Ú71ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·‰ ‡ÏÂ »¿»»¿»¿»ƒ¿…≈ƒ»¿¿»
·c˙‰ B‡ ¯„pL72ÌÈÓ¯Á‰Â ÌÈÎ¯Ú‰ Ô˙ ‡lL B‡73 ∆»«ƒ¿«≈∆…»«»¬»ƒ¿«¬»ƒ

‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·Ú ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓc‰Â¿«»ƒ¬≈∆»«¿…«¬∆∆∆¡«…
e¯·ÚiL „Ú ‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ BÈ‡ .BÓlLÏ ¯Á‡¿̇«≈¿«¿≈≈¿…«¬∆«∆««¿

dlk ‰M‰ ÈÏ‚¯ ÂÈÏÚ74ÈÙÏ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â . »»«¿≈«»»À»¿≈ƒ««∆¿ƒ
‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L75. ∆≈«¬∆

(ראה 64) עלי פלוני ערך או עלי זה ערך או עלי ערכי שאמר
ב). הלכה ערכין מהלכות דמי 65)פ"א או עלי דמי שאמר

בן  קטן פלוני אותו היה אפילו עלי, פלוני דמי או עלי זה
ט). הלכה (שם וכו' בהמה.66)יומו ומעשר דגן מעשר

פ"ח 67) למעלה ראה צדקה, אבל ופאה. שכחה לקט כגון
חייב  עניים, מצויין שאם א, הלכה עניים מתנות מהלכות
הרי  עבר ואם הראשון, לרגל עד ימתין ולא מיד, להם ליתן

המוריה). (הר תאחר בבל חייב אחד 68)זה דהיינו
בספר  וראה וסוכות. שבועות פסח, הרגלים: משלושת

פג. עשה יב,69)המצוות, (לדברים ראה פ' ספרי ראה
יהא  שלא חובה, לקבעם שמה. והבאתם שמה "ובאת הֿו):
ו. השנה ובראש וכו'". בו ושפגע שקבע ראשון ברגל אלא
תשמור, מצותֿעשה. זו כד) כג, (דברים שפתיך מוצא ת"ר
שיעשוך. לביתֿדין אזהרה ועשית, לאֿתעשה. מצות זו
ואשמות, חטאות אלו אלקיך, לה' נדר. זה נדרת, כאשר
קדשי  אלו דברת, אשר כמשמעו. נדבה, ושלמים. עולות
זו  שפתיך מוצא מר: אמר צדקה. זו בפיך, הבית. בדק
נפקא. שמה, והבאתם שמה מובאת לי, למה מצותֿעשה,
לשלמו  תאחר מלא לי, למה לאֿתעשה, מצות זו תשמור
מיקריב  לי, למה שיעשוך, לביתֿדין אזהרה ועשית נפקא.
ולא  אפריש וחד אפריש, ולא דאמר חד וכו'. נפקא אותו
מה  כל למדו שמה" והבאתם שמה מ"ובאת כי הרי אקריב",
ומתנות  הבית בדק שגם הרי תשמור, שפתיך ממוצא שלמדו

רוקח). (מעשה זו עשה בכלל בראש 70)עניים הוא כן
רגל  עליו שעבר כיון רבא, "אמר יח. ובתמורה שם, השנה

בעשה". עובר שעברו 71)אחד שכל נראה, כאן מדבריו
שבועות  (פסח, כסדרן שלא אפילו רגלים שלשה עליו
בספר  מדבריו נראה וכן תאחר. בבל עובר – וסוכות)
הוא  וכן לעם, בסה"מ הנדפס (כפי קנה לאוין המצוות
על  עובר שאינו בקבלה "ובא שכתב הלר) הגר"ח בהוצאת

של  עליו שיעברו עד זה המצוות לאו בספר (אבל רגלים" שה
כסדרן"). רגלים שלשה עליו שיעברו "עד ישנים: בדפוסים
שם  שמעון כר' ולא ד: השנה בראש תנאֿקמא כדעת והוא
הרגלים  שלשת היו אלאֿאםֿכן תאחר בבל מחייב שאינו
המשנה  בפירוש רבינו כתב וכן תחילה, המצות וחג כסדרן
תחילה  המצות וחג אומר שמעון "ור' השנה: ראש בתחילת
ואינה  לרגלים, בכאן אמרו ענין והוא הסדר, על שיהיו כדי

עובר 72)הלכה". הנדבה על כי ט: בנדרים הר"ן דעת כן
כי  כתב, שם לרש"י המיוחס בפירוש אבל תאחר, בבל

תאחר. בל על עובר אינו "תנו 73)בנדבה ד. השנה בראש
חטאות  וההקדשות והחרמין והערכין הדמין חייבי רבנן,
ומעשר  בכור ומעשרות צדקות ושלמים עולות ואשמות

רגלים  שלשה עליהן שעברו כיון ופאה, שכחה לקט ופסח
גבוה", חרמי "והחרמין רש"י ומפרש תאחר". בבל עובר
ובין  גבוה חרמי בין החרמין, כתבו: שם התוספות אבל

כהנים. "יכול 74)חרמי הֿו): יב, (לדברים ראה פ' ספרי
משום  עליו עובר יהיה יכול הביא, ולא אחד רגל עבר אם
עובר  אין הא במועדיכם. לה' תעשו אלה ת"ל תאחר, בל
כולה". שנה רגלי עליו שיעבדו עד תאחר בל משום עליו

עובר 75) וכו' במוקדשין "המאחר פ"ד: מכות תוספתא
בהן  שאין לפי הארבעים את לוקה אינו אבל בלאֿתעשה,

מעשה".

.„ÈÌÈÏ‚¯ ÈL ÂÈÏÚ e¯·ÚÂ ÁaÊnÏ ‰Ó‰a LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿≈»«ƒ¿≈«¿»¿»»¿≈¿»ƒ
BÈ‡ - ˙¯Á‡ ‰Ó‰a ·b ÏÚ d‡„Ùe ÌeÓ da ÏÙÂ¿»«»¿»»««¿≈»«∆∆≈
‰LÏL ˙¯Á‡‰ ÏÚ e¯·ÚiL „Ú ‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ≈¿…«¬∆«∆««¿«»«∆∆¿»

ÌÈÏ‚¯76Ï·a ¯·BÚ ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡Â . ¿»ƒ¿∆»»ƒ¿∆»»ƒ»≈¿«
¯Á‡z77¯Á‡z Ï·a ¯·BÚ BÈ‡ L¯Bi‰ Ï·‡ .78. ¿«≈¬»«≈≈≈¿«¿«≈

הוא 76) לשלמו, תאחר לא וכו' רבנן "תנו ה: השנה בראש
חילופי  למעוטי לעולם ששת, רב אמר וכו'. חילופיו ולא
שני  עליו שעברו כגון עסקינן במאי והכא ושלמים, עולה
אחד, רגל עליו ועבר אחר על וחיללו והומם רגלים
דעברו  כמאן קאתי, קמא ומכח הואיל סלקאֿדעתךֿאמינא
שם  ירושלמי וראה לן". משמע קא דמי, רגלים שלשה עליו

א. הלכה היא 77)פ"א מה אשה זירא, ר' "בעי ו: שם
דילמא  או בראיה, מיחייבא לא הא אמרינן מי תאחר, בבל
איתא  דהא ליה ותיפוק אביי ליה אמר בשמחה. איתא היא
בעלה  אשה אביי והאמר הכי, אביי אמר ומי בשמחה.
(פ"א  רבינו שפסק ולפי קאמר", זירא דר' לדבריו משמחה,
זו  במצוה חייבות שהנשים זירא כר' ה"א), חגיגה מהלכות
בל  של הלאו שייך באשה שגם כאן פסק שמחה), של =)

שם. הגמרא כדברי כיון 78)תאחר, אביו, של נדרו על
יורש  זירא, ר' "בעי שם: זה וגם נדר. לא (=היורש) שהוא
כב) כג, (דברים רחמנא אמר נדר תדור כי תאחר. בבל מהו
והבאתם  שמה ובאת דילמא או נדר, לא (=היורש) והא
אף  ולהביא לרגל (=לבוא מיחייב והא הֿו) יב, (שם שמה
נדר  תדור (="כי מעמך חייא, ר' דתני שמע, תא אביו). של
אלקיך  ה' ידרשנו דרוש כי לשלמו תאחר לא אלוקיך לה'

ליורש". פרט כב) כג, שם מעמך"

.ÂË‡Ï - ÌÈÏ‚¯ ‰LÏL Ô‰ÈÏÚ e¯·ÚL ˙Ba¯w‰ Ïk»«»¿»∆»¿¬≈∆¿»¿»ƒ…
ÌÈ¯LÎe Ô·È¯˜Ó ‡l‡ ,eÏÒÙ79¯Á‡ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎ·e . ƒ¿¿∆»«¿ƒ»¿≈ƒ¿»»««

¯Á‡˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‡e‰ ÌÈÏ‚¯ ‰LÏM‰80ÔÈc ˙È·e . «¿»¿»ƒ≈¿…¿«≈≈ƒ
„iÓ B˙BOÚÏ ÔÈeˆÓ81Ï‚¯a ÂÈ˙Ba¯˜ ·È¯˜iL „Ú ¿Àƒ¿«ƒ»«∆«¿ƒ»¿¿»»∆∆

.‰lÁz Ba Ú‚tL∆»«¿ƒ»

"ואם 79) =) אותו אומר, עזאי בן "דתניא, ו. שם ברייתא
ירצה  לא השלישי ביום שלמיו זבח מבשר יאכל האכל
לפי  לומר, תלמוד מה יח) ז, ויקרא – אותו" המקריב
אף  אני שומע לשלמו, תאחר לא כב) כג, (דברים שנאמר
ירצה, בלא אותו אותו. תלמודֿלומר ירצה, בבל נדרו מאחר
ותמורה  כט. זבחים גם וראה ירצה", בלא נדרו מאחר ואין

עליהן 80)כא: שעברו כיון רבא, "אמר ו: השנה ראש
תאחר". בבל עובר ויום יום בכל רגלים, שלשה
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ברגל 81) שיביא אותו להכריח הוזהרו ביתֿדין כלומר,
ועשית  תשמור שפתיך "מוצא כד) (שם, שכתב הראשון,
אזהרה  זו – "ועשית ו. שם בברייתא ואמרו נדרת". כאשר
"דחזינן  יקריב, ד"ה שם בתוספות וראה שיעשוך". לב"ד
כדי  לצורך שלא חינם הוצאות ומוציא להביא מתעצל שהוא
אין  ואם ממשכנין, ולהכי לקנות, מה בידו ישאר שלא
מיד  אותו שכופין ומסתבר כופין", אז למשכנו במה מוצאין
המצוה  את שיקיים העשה) על שעבר לפני (עוד שנדר
במצותֿעשה, כי פו: פו. כתובות ראה הראשון, רגל בהגיע
ואינו  לולב עושה, ואינו סוכה עשה לו שאומרים כגון
אותו  מכין רש"י: ומפרש נפשו, שתצא עד אותו מכין עושה,

לקיים. בידו ויש העשה, על שעבר קודם

.ÊË'Bˆ¯Ï' ¯Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡82„Ú B˙B‡ ÔÈÙBk , ««ƒ∆∆¡«ƒ¿…ƒ«
È‡ ‰ˆB¯ ¯Ó‡iL83ÔÈa LÈ¯Ù‰ ‡ÏÂ ¯„pL ÔÈa . ∆…«∆¬ƒ≈∆»«¿…ƒ¿ƒ≈

·È¯˜iL „Ú B˙B‡ ÔÈÙBk - ·È¯˜‰ ‡ÏÂ LÈ¯Ù‰L84. ∆ƒ¿ƒ¿…ƒ¿ƒƒ«∆«¿ƒ

ה'".82) לפני לרצונו אותו שם,83)"יקריב השנה ראש
אותו  "יקריב כא. ערכין מח. ב"ב מט: קדושין קו. יבמות
תלמודֿלומר  כרחו, בעל יכול אותו. שכופין מלמד (שם),
אני". רוצה שיאמר עד אותו כופין כיצד, הא לרצונו. (שם)

כ. הלכה גירושין מהלכות בפ"ב השנה 84)וראה ראש
מיקריב  לי, למה שיעשוך. לביתֿדין אזהרה "ועשית, שם:
וכו', אותו שכופין מלמד אותו, יקריב דתניא, נפקא, אותו
כלומר, אקריב", ולא אפריש וחד אפריש, ולא דאמר חד
לא  ועדיין נדר אם אותו שכופין לומר בא אחד פסוק
כבר  אם אותו כופין כי לומר בא אחד ופסוק הפריש,

הקריב. לא ועדיין הפריש,

.ÊÈÈ·iÁ Ïk85˙BÏBÚ86Ì˙B‡ ÔÈkLÓÓ - ÌÈÓÏLe87. »«»≈¿»ƒ¿«¿¿ƒ»
‰ˆ¯iL „Ú BÏ ¯tk˙Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡88¯Ó‡pL , ««ƒ∆≈ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆∆∆¡«

Ï·‡ .È‡ ‰ˆB¯ ¯Ó‡iL „Ú B˙B‡ ÔÈÙBk - 'Bˆ¯Ï'ƒ¿…ƒ«∆…«∆¬ƒ¬»
Ô˙B‡ ÔÈkLÓÓ ÔÈ‡ - ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ È·iÁ89; «»≈«»«¬»≈¿«¿¿ƒ»

‡nL Ì‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ ,‰¯tk È·kÚÓ Ì‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¿À¿≈«»»≈¿ƒ»∆∆»
ÏÈ‡B‰ ,¯ÈÊ ˙‡hÁÓ ıeÁ .Ô‰È˙Ba¯˜ e‰LÈÂ eÚLÙÈƒ¿¿¿«¿»¿¿≈∆≈««»ƒƒ

ez·kÚÓ dÈ‡Â90,d˙B‡ ¯Á‡È ‡nL - ÔÈÈ ˙BzLlÓ ¿≈»¿«¿«ƒƒ¿«ƒ∆»¿«≈»
ÈkLÓÓ CÎÈÙÏ‰ÈÏÚ B˙B‡ Ô91. ¿ƒ»¿«¿¿ƒ»∆»

במשנה.85) כא. גם 86)ערכין זה בכלל כי מזה, נראה
פעמים  פפא, רב "אמר שם שאמרו ואףֿעלֿפי מצורע. עולת
מצורע, בעולת וכו' אותן ממשכנין אין עולות חייבי וכו'
ואשמו  שחטאתו כשם אומר וכו' ישמעאל ר' דתניא
המשנה  פירוש כתב וכך מעכבתו", עולתו כך מעכבתו,
מחוסרי  מהלכות פ"א להלן רבינו פסק הרי – שם בערכין
והר  כסףֿמשנה (ועיין מעכבת אינה שעולה ה"ה, כפרה

ערכין 87)המוריה). מהלכות בפ"ג וראה שם. משנה
מה  כרחן בעל מהן ולוקחין אותן "ממשכנין יד הלכה
בלילה, או ביום המשכון להם להחזיר חייבין ואינן שנדרו,
מכסות  המטלטלין, ומן הקרקע מן להם הנמצא כל ומוכרין
הכל". מן ונפרעין ובהמה ועבדים הבית תשמיש וכלי
לפעמים  כפרה, ושלמים) (בעולות בהן ואין "והואיל
המשנה  (פירוש אותן" ממשכנין ולפיכך בהן, מתעצלין

בערכין.88)שם). במשנה.89)שם ראה 90)שם

ט. הלכה פי"ח פפא,91)להלן רב "אמר בגמרא: שם
נזיר, בחטאת וכו' אותן ממשכנין חטאות שחייבי פעמים
נזרק  ואם יצא, משלשתן אחד על גילח אם מר, דאמר דכיון
וליטמא  יין לשתות הנזיר הותר הדמים מן אחד עליו

מייתי". ולא בה פשע למתים,

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
ודין 1) שלמים, והיא עולה זו של ולדה האומר דין בו יבאר

דיבור. כדי תוך בהקדש חזרה

.‡¯ÓB‡‰2ÌÈÓÏL ‡È‰Â ‰ÏBÚ BÊ ÏL d„ÏÂ :3- »≈¿»»∆»¿ƒ¿»ƒ
ÌÈÓi˜ ÂÈ¯·c4CÎÏ Ì‡ :‰ÏBÚ d„ÏÂe ÌÈÓÏL ‡È‰ . ¿»»«»ƒƒ¿»ƒ¿»»»ƒ¿»

ÌÈÓi˜ ÂÈ¯·c - Ôek˙5BaÏa ¯ÓbL ¯Á‡ Ì‡Â ;6 ƒ¿«≈¿»»«»ƒ¿ƒ««∆»«¿ƒ
a ¯ÊÁ ÌÈÓÏL ‰È‰zL ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰Â¯Ó‡Â B ¿ƒƒ¿»»∆ƒ¿∆¿»ƒ»«¿»«

¯ea„ È„k CB˙a Ba ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,'‰ÏBÚ d„ÏÂe'¿»»»««ƒ∆»«¿¿≈ƒ
elÙ‡Â Lc˜‰a ‰¯ÊÁ ÔÈ‡L ;ÌÈÓÏL d„ÏÂ È¯‰ -¬≈¿»»¿»ƒ∆≈¬»»¿∆¿≈«¬ƒ

¯ea„ È„k CB˙a7. ¿¿≈ƒ

א.2) כה, תמורה חולין 3)משנה, בהמת לו היתה כלומר,
תהיה  עצמה והבהמה לעולה, יהיה הוולד כי ואמר מעוברת,

ואחרֿכך 4)לשלמים. הוולד, את הקדיש שמקודם כיון
בסמוך. להלן ראה האם, את בשעה 5)הקדיש אם כלומר,

על  ואילו עליה, רק כוונתו היתה שלמים", "היא שאמר
דבריו  – עולה שיהיה אחריֿכן לומר כוונתו היתה הוולד
כאחד, דברים שני לדבר יכול הפה ואין הואיל קיימים,
שם. במשנה, מאיר רבי על החולק יוסי רבי וכדברי

חייב 6) המתנדב ולא הנודר אין כי הי"ב, פי"ד למעלה ראה
שוין. ולבו פיו שיהא פפא,7)עד רב דברי - ב כה, שם

רבינו  כתב וכן ה"ד. תמורה מהל' פ"ב להלן הוא וכן
כדי  תוך בידינו "שהעיקר שם: בתמורה המשנה בפירוש
ועובד  ומגדף ומימר במקדיש זולתי דמי, כדיבור דיבור
דברים  (הארבעה) (הששה) ואלו ומגרש, ומקדש עבודהֿזרה
ומימר  מקדיש אבל פז.), (נדרים הגמרא בגוף אותן הוציא
וראה  כה:)". (תמורה הזה במקום שנתבאר כמו הוא הרי
רבינו  דברי על שהקשה ה, ס"ק רנה סי' חו"מ בש"ך
מגמרא  דיבור, כדי בתוך אפילו חזרה אין שבהקדש
דברי  יישב למלך' ה'משנה אבל ב. עג, בבבאֿקמא מפורשת
ספר' ב'קרית וכתב בזה. חלוקות שסוגיות וכתב רבינו,
שהוא  אחרת, חומרא בו שיש משום בהקדש שהחמירו

הי"ב). פי"ד (למעלה מחשבה ידי על גם נתפס

.·‰ÏBÚ BÊ ÏL dÏ‚¯ B‡ ‰ÏBÚ BÊ ÏL d„È :¯ÓB‡‰»≈»»∆»«¿»∆»
B˙B‡ ÈÓcÓ ıeÁ ÔÈlÁ ‰ÈÓ„Â ,˙BÏBÚ È·iÁÏ ¯Înz -ƒ»≈¿«»≈¿»∆»Àƒƒ¿≈

¯·‡8d˙B‡ ‰wL ‰ÏBÚ ·iÁÓ‰ ‰Ê ‰È‰iL ‡e‰Â . ≈∆¿∆ƒ¿∆∆«¿À»»∆»»»
ÌÈ·eˆ˜ ÌÈÓ„a ‰ÏBÚ ¯„9dL‡¯ B‡ daÏ :¯ÓB‡‰ . »«»¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ»…»

‡e‰ Ba ‰ÈeÏz ‰ÓLp‰L ¯·„Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÏBÚ BÊ ÏL∆»ƒ¿»»∆«¿»»¿»
‰ÏBÚ dlk -10È¯‰ - ÛBÚ‰ ÔÓ „Á‡ ¯·‡ LÈc˜‰ . À»»ƒ¿ƒ≈∆∆»ƒ»¬≈

Lc˜˙ ‡Ï B‡ Blk Lc˜˙ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê11. ∆»≈ƒƒ¿«≈À…ƒ¿«≈

ורבי 8) מאיר כרבי הקדש. דמיו ולפיכך הקדש, של שהוא
האומר  "יכול האומרים - ב יא, בתמורה בברייתא יהודה
(ויקרא  תלמודֿלומר עולה, כולה תהא עולה, זו של רגלה
לה' ממנו – קודש" יהיה לה' ממנו יתן אשר "כל ט) כז,
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קודש, יהיה תלמודֿלומר לחולין, תצא יכול לה'. כולו ולא
אבר  מדמי חוץ חולין ודמיה עולות, לצרכי תמכר כיצד: הא

ידי 9)שבה". ויצא שקצב, הדמים כפי זו בעולה יש והרי
והא  עולות, לצרכי תמכר מר, "אמר בגמרא: שם חובתו.
הוא  (כן לדידיה לכולה ליתא כי גופה דמקדיש בהמה מייתי
ופירש  'ירושלמי', ל"א בשם וברש"י מקובצת', ב'שיטה
שלו). הגוף כל שאין בהמה מייתי הא לוקח האי רש"י:
('שיטה  לעולה בהמה הדא מן בזוזא דאמר כגון רבא, אמר
לעולה, זו מבהמה זוז שוה פירוש: שם, ורש"י מקובצת'
שלימה). עולה נדר לא דהא יצא הילכך בזוז, קנה והרי

משנה'. ב'כסף נראין 10)וראה רבי, "אמר בגמרא: שם
שאף  בו, תלויה שהנשמה בדבר יהודה לרבי יוסי רבי דברי
תלויה  הנשמה שאין בדבר אלא עליו נחלק לא  יהודה רבי
נחלקו  ושם ליה". מודי - בו תלויה שהנשמה בדבר אבל בו,
רבא  טריפה. אותה עושה שהוא דבר אמר, חסדא רב בזה:
בדבר  אמר, ששת ורב נבילה. אותה עושה שהוא דבר אמר,
משנה'. ב'לחם וראה ששת, כרב פסק ורבינו מתה. שהיא

(בפסוק 11) רחמנא אמר בהמה מהו, מעוף רבא, "בעי שם:
אשר  בהמה "ואם נאמר לה'", ממנו יתן אשר "כל הנ"ל
רחמנא  אמר קרבן דילמא או היא, בהמה לאו והא יקריבו"),
לה'"), קרבן ממנה יקריבו "אשר נאמר הנ"ל בפסוק (שם
לדעת  היא זו בעיא כי רבינו, וסובר תיקו". קרבן, נמי והאי
משנה' ה'כסף דעת ולפי שם). ברש"י, (וראה יהודה רבי
הוא  והספק בו, תלויה שהנשמה אבר במקדיש רבינו כוונת
משנה' ה'לחם אבל לא. או בבהמה, כמו כולו, קדש אם
במקדיש  מדובר כי כתב הי"ד), וחרמין ערכין מהל' (פ"ה
אם  אפילו שמא הוא והספק בו, תלויה הנשמה שאין אבר

ב  תלויה הנשמה שאין אבר בכל הקדיש קדושה פשטה ו,
כאן. המוריה' 'הר פירש וכן העוף,

.‚- ÌÈÓÏL dÈˆÁÂ ‰ÏBÚ dÈˆÁ BÊ ‰Ó‰a :¯ÓB‡‰»≈¿≈»∆¿»»¿∆¿»¿»ƒ
‰·¯˜ dÈ‡Â ,‰L„˜12da ÏtiL „Ú ‰Ú¯z ‡l‡ , »¿»¿≈»¿≈»∆»ƒ¿∆«∆ƒ…»

‰ÈÓ„ ÈˆÁ·e ‰ÏBÚ ‰ÈÓ„ ÈˆÁa ‡È·ÈÂ ,¯În˙Â ÌeÓ¿ƒ»≈¿»ƒ«¬ƒ»∆»»«¬ƒ»∆»
ÌÈÓÏL13˙‡hÁ dÈˆÁ :¯Ó‡Â ˙‡hÁ ·iÁÓ ‰È‰ . ¿»ƒ»»¿À»«»¿»«∆¿»«»

B‡ ‰ÏBÚ dÈˆÁ :¯Ó‡L B‡ ,ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ dÈˆÁÂ¿∆¿»»¿»ƒ∆»«∆¿»»
˙eÓz ‡È‰ È¯‰ - ˙‡hÁ dÈˆÁÂ ÌÈÓÏL14BÓk , ¿»ƒ¿∆¿»«»¬≈ƒ»¿

˙B˙n‰ ˙B‡hÁa ¯‡a˙iL15. ∆ƒ¿»≈««»«≈

עולה 12) חציה זו בהמה אמר אידך, "תניא א: כו, תמורה
בה  שמעורבים ומשום קרבה", ואינה קדשה שלמים, וחציה

קדושות. הנ"ל 13)שתי הברייתא על אמרו בגמרא שם
לכך  "אי שאמר יוסי רבי כלומר, היא", יוסי רבי "מני,
כאחת  שמות שני להוציא אפשר ואי הואיל מתחילה, נתכוין

ה"א. למעלה ראה קיימין", שם:14)דבריו בתמורה,
דברי  עולה תקרב כולה חטאת, וחציה עולה חציה "בהמה
חטאת  חציה באומר ושוין תמות. אומר, יוסי רבי מאיר. רבי
מחויב  שאינו "כיון רש"י ופירש שתמות", עולה וחציה
ממה  מקשים שם וב'תוספות' תמות". הילכך – חטאת
הרי  ואמר חטאת מחויב שאינו שמי - א ו, בנדרים שאמרו
ורבינו  שתירצו. מה עיי"ש כלום, אמר לא – לחטאתי זו
חטאת  מחויב שהיה כגון לזה ומפרש יוסי. כרבי פוסק
חציה  שאמר הכוונה חטאת, חציה שאמר ומה (כסףֿמשנה).

המשנה'). ('מרכבת ה"ח פי"ד למעלה ראה לחטאתי.
למה 15) היא והכוונה ה"א, המוקדשין פסולי מהל' בפ"ד

כיון  כאן וגם תמות, בעליה שנתכפרו חטאת שם שאמר
היא  תישאר אחרת, חטאת להביא וצריך קריבה אינה שהיא

המשנה'). 'מרכבת (ראה בעליה שנתכפרו כחטאת

.„,BlL dÈˆÁ Ô‰Ó „Á‡ LÈc˜‰L ÔÈÙzM‰ ˙Ó‰a∆¡««À»ƒ∆ƒ¿ƒ∆»≈∆∆¿»∆
‰L„˜ BÊ È¯‰ - BLÈc˜‰Â ¯Á‡‰ dÈˆÁ Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»«∆¿»»«≈¿ƒ¿ƒ¬≈»¿»

‰·¯˜e16‰˙È‰ ‰ÈeÁc d˙lÁznL Èt ÏÚ Û‡ .17 ¿≈»««ƒ∆ƒ¿ƒ»»¿»»¿»
ÈeÁc B¯wÚÓ ÈeÁc‰ ÔÈ‡ - dÈˆÁ LÈc˜‰Lk18Û‡Â . ¿∆ƒ¿ƒ∆¿»≈«ƒ≈ƒ»ƒ¿«

ÌÈÓc ˙M„˜ ‡e‰L Èt ÏÚ19ÌÈiÁ ÈÏÚa ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ , «ƒ∆¿À«»ƒƒ¿ƒ«¬≈«ƒ
ÌÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡ -20dlk ˙È‡¯ È¯‰Â . ≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ«¬≈ƒ¿≈À»

‰¯eÓz ‰OBÚÂ ,·¯˜z CÎÈÙÏ ,‰·¯˜‰Ï21. ¿«¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿»¿»

בהמה 16) יוחנן, רבי "אמר נסמן: ושם א. יב, זבחים ראה
והקדישה, חציה ולקח וחזר חציה הקדיש שותפין, שני של
נראה  לא הקדשה ובתחילת (הואיל קריבה ואינה קדושה
הלכך  הוא, מעיקרו ודחוי חולין, היתה דחצייה להקריב
רש"י) – אחרת בדמיה ולוקחין ותרעה עוד קריבה אינה
בגמרא: שם ואמרו בה". כיוצא ותמורתה תמורה ועושה
ושמעֿמינה  נדחין, חיים בעלי שמעֿמינה תלת, "שמעֿמינה
אבל  בדמים", דחוי יש ושמעֿמינה דחוי, הוי מעיקרא דחוי
חיים  "בעלי וסובר: יוחנן, רבי על החולק כרב פוסק רבינו

להלן. וראה נט.) (זבחים נדחים" כוונת 17)אינם אין
זה, דיחוי אדרבא שהרי ה"מתחילתה", את להדגיש רבינו
להדגיש  בא אלא דיחוי, אינו כי אומרים יש מעיקרו, שהוא
כל  ועל דיחוי. כאן יש סוף סוף שהרי הדיחוי, עצם את
הוא  הרי מעיקרו שדיחוי רבינו, דעת מכאן נראה פנים,
ואילו  יוחנן), רבי על חולקים מצאנו לא זה (שבדבר דיחוי
דחוי". אינו מעיקרו ש"דחוי כתב הי"ג, שגגות מהל' בפ"י
חיים, בעלי שהיא משום כאן שכתב מה על שם סמך ואולי
צריך  אבל כאן). משנה' 'לחם (ראה נידחים חיים בעלי ואין
בנראה  שאף רבינו, פסק ה"ח שגגות מהל' בפ"ג שהרי עיון,
פ"י) (שם לומר הוצרך ולמה נידחין. חיים בעלי אין ונדחה

דיחוי". אינו מעיקרו שהיא 18)ש"דיחוי שלפנינו, בנידון
למעלה. וראה כדלהלן. חיים, אין 19)בעלי כאן גם

אומרים  יש אדרבה שהרי דמים", "קדושת על ההדגשה
שכתבנו  כמו הכוונה, אלא מדחה, אינה דמים שקדושת
נראה  פנים, כל ועל דיחוי. כאן יש סוף סוף שהרי למעלה,
מצאנו  לא בזה (שגם בדמים דיחוי יש כי רבינו דעת מכאן
שם. שגגות, מהל' בפ"י פסק וכן יוחנן), רבי על חולקים

למעלה.20) וראה א. נט, בזבחים שם 21)כרב, בזבחים
– קריבה" "אינה שאמר יוחנן, לרבי שאפילו עושה אמרו

שוודאי  שקריבה, רבינו פסק לפי כלֿשכן כן, ואם תמורה,
תמורה. עושה

.‰,‰ÏBÚÏ BÊ È¯‰ B‡ ,‰ÏBÚ BÊ ‰Ó‰a ÈÓc :¯ÓB‡‰»≈¿≈¿≈»»¬≈¿»
‰˙È‰ Ì‡‰ÏBÚ ·¯wÏ ‰Èe‡¯22˙M„˜ ‰Lc˜˙ - ƒ»¿»¿»ƒ»≈»ƒ¿«¿»¿À«

‰ÏBÚ ·¯˜z dÓˆÚ ‡È‰Â ,Ûeb‰23‰Èe‡¯ dÈ‡ Ì‡Â ;24 «¿ƒ«¿»ƒ¿«»¿ƒ≈»¿»
‰ÏBÚ ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ¯Înz -25. ƒ»≈¿»ƒ¿»∆»»

ותמים.22) זכר שהוא אמר 23)כגון אם רק לא כלומר,
אמר  אם אפילו אלא הגוף, קדושת נתקדשה לעולה, זו הרי
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הדברים  ומקור הגוף, נתקדשה כן גם עולה", זו בהמה "דמי
"איתמר, שם שאמרו - ב יט, דתמורה הסוגיא מן הוא
רבא  הגוף, קדושת קדוש אמר כהנא רב לדמיו, זכר הקדיש
רבא  בו) חזר =) ביה והדר הגוף, קדושת קדוש אינו אמר
דנחתא  "מיגו שם (שאמר רב אמר יהודה מדרב כהנא, לדרב
זאת  רבא, אמר הגוף", קדושת נמי נחתא דמים, קדושת לה
ומפרש  הגוף, קדושת קדוש לדמיו זכר הקדיש אומרת:
מהל' פ"ה למעלה וראה עולה). לדמי זכר שהקדיש רש"י
אמר, ד"ה - ב כ, ערכין וב'תוספות' הי"ד. וחרמין ערכין
אבל  לדמיו", זה שור "יקדש כשאמר כאן שמדובר כתבו
בו  ואין חולין, השור גוף – לעולה זו בהמה דמי אומר אם

כן. אינה רבינו דעת אבל בעל 24)קדושה, שהוא כגון
נקבה. שהיא או במשנה,25)מום שם תמורה ראה

ויביא  ותימכר שתסתאב עד תרעה לאשם נקבה "המפריש
נקבה  המפריש כי כז: תמורה גם (וראה וכו' אשם בדמיה
שלא  תימכר אומר, שמעון רבי מומא). בעיין לעולה,
(ראה  שתסתאב עד שתרעה כאן רבינו הזכיר ולא במום",
ש"אינה  לפי הט"ז), המוקדשין פסולי מהל' פ"ד להלן
(ראה  מום בעלת היא אם גם כולל רבינו שכתב ראויה"
מהל' בפ"א למעלה וראה משנה'. ב'כסף ועי' למעלה).
זו  הרי וכו' למזבח מום בעל ש"המקדיש ה"י, מזבח איסורי
בדמיה  ויביא לחולין ותצא הכהן בערך ותפדה נתקדשה,

קרבן".

.Â‡Ôa¯˜ È¯eq‡Ó da ‡ˆBiÎÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰a ÏÚ ¯Ó»««¿≈»¿≈»¿«≈»≈ƒ≈»¿»
Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ‰M„˜ ÔÈ‡L26‡Ï - ‰ÏBÚ el‡ È¯‰ : ∆≈¿À»»»¬≈∆¬≈≈»…

ÌeÏk ¯Ó‡27ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,28. »«¿¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«
‰ÏBÚÏ el‡ È¯‰ :¯Ó‡29Ô‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ e¯ÎnÈ - »«¬≈≈¿»ƒ»¿¿»ƒƒ¿≈∆

‰ÏBÚ30. »

דופן.26) ויוצא וכלאים וטריפה ואנדרוגינוס טומטום כגון
ב.27) כז, תמורה שייכת 28)משנה, זו שפיסקא  נראה

שם: שכתב ה"י שם לפ"ג והכוונה ההלכה, בסוף להלן
כמקדיש  זה הרי למזבח וכו' ואנדרוגינוס טומטום "המקדיש
הן  והרי גופן, על חלה קדושה שאין לפי ואבנים, עצים
שירצה", קרבן כל בדמיהן ויביאו וימכרו דבר לכל חולין
שבדמיהם  שהכוונה למזבח", אלו "הרי שאמר באופן והיינו

שם). הראב"ד השגת (ראה קרבן תמורה 29)יביא משנה,
ויביא 30)שם. ימכרו לעולה, אלו "הרי במשנה: שם

משמע  לעולה, אלו "הרי רש"י: ומפרש עולה", בדמיהם
אמר  הוה לאקרובי, בעי הוא גופייהו אינהו דאי עולה, לדמי

למד). (בלא עולה" אלו הרי

.Ê¯ÓB‡‰31ÈÓc :32‰¯t33ÌÈLÏL Ïk ‰ÏBÚÏ BÊ »≈¿≈»»¿»»¿ƒ
:¯Ó‡L B‡ ,ÌÈÓÏLÏ ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe ÌBÈ¿««¿ƒƒ¿»ƒ∆»«
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ÌÈÓÏLÏ ‰ÈÓc»∆»ƒ¿»ƒ»¿ƒ¿««¿ƒ

ÌÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰ÏBÚÏ34CB˙a ‰ÈÓc ·È¯˜‰ Ì‡Â . ¿»¿»»«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»∆»¿
B·È¯˜‰ Ì‡Â ,¯„pL BÓk Ô‰a ‡È·Ó - ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ≈ƒ»∆¿∆»«¿ƒƒ¿ƒ

.¯„pL BÓk ‡È·Ó - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï¿««¿ƒ≈ƒ¿∆»«

א.31) כט, נדרים נחלקו 32)ברייתא, א. כט, ב. כח, שם
אם  קבוע, לזמן עד לדמיו דבר במקדיש ועולא, פפא רב
שצריכה  או הקבוע, הזמן בבוא מעצמה פקעה דמים קדושת

שפקעה  כעולא, הי"א) מעילה מהל' (פ"ד רבינו ופסק פדיון.
עולא  גם מודה הגוף שבקדושת אמרו ושם מעצמה.
שור  שהאומר הברייתא שם פירשו ולפיכך פדיון, שצריכה
דבריו  – שלמים יום שלשים לאחר יום, שלשים כל עולה זה
"דמי". רבינו כתב ולכן דמים. בהקדש קיימין,

היתה 33) רבינו שלפני ונראה זה". "שור שם: בברייתא
להלן. וראה "פרה". שם הראשונה 34)גירסא והקדושה

ובין  וכו'", לעולה זו פרה "דמי באומר בין מעצמה, נפקעת
זו  פרה "דמי באומר והנה, וכו'". לשלמים "דמיה באומר
(שהרי  עולה של הגוף קדושת עליה חלה לא וכו'", לעולה
וקדושת  דמים, קדושת אלא לעולה), ראויה אינה נקיבה
"דמיה  באומר אבל למעלה), (ראה מעצמה פקעה דמים
עליה  חלה כן אם לשלמים, היא שראויה וכו '", לשלמים
נפקעת  היא והיאך ה"ה), למעלה (ראה הגוף קדושת
הקדישה  שלא שכיון לומר וצריך למעלה). (ראה מעצמה?
לכל  הזאת הגוף קדושת דומה אינה הגוף, קדושת במפורש

משנה'. ב'כסף ראה מעצמה, נפקעת והיא הגוף קדושת

.Á˙¯aÚÓ ‰Ó‰a BÏ ‰˙È‰35- ¯ÎÊ „Ïz Ì‡ :¯Ó‡Â »¿»¿≈»¿À∆∆¿»«ƒ≈≈»»
,ÌÈÓÏL ÈÁ·Ê - ‰·˜ ‡È‰ Ì‡Â ,‰ÏBÚ ‡e‰ È¯‰¬≈»¿ƒƒ¿≈»ƒ¿≈¿»ƒ
ÈÁ·Ê ·¯˜z - ‰·˜ ‰„ÏÈ ,‰ÏBÚ ·¯˜È - ¯ÎÊ ‰„ÏÈ»¿»»»ƒ¿«»»¿»¿≈»ƒ¿«ƒ¿≈

ÌÈÓÏL36,‰ÏBÚ ·¯˜È ¯Îf‰ - ‰·˜e ¯ÎÊ ‰„ÏÈ . ¿»ƒ»¿»»»¿≈»«»»ƒ¿«»
·¯˜È „Á‡ - ÌÈ¯ÎÊ ÈL ‰„ÏÈ .ÌÈÓÏL ÈÁ·Ê ‰·˜p‰Â¿«¿≈»ƒ¿≈¿»ƒ»¿»¿≈¿»ƒ∆»ƒ¿«

ÔÈlÁ ÂÈÓ„Â ‰ÏBÚ ÈÎ¯ˆÏ ¯ÎnÈ ÈM‰Â ,‰ÏBÚ37ÔÎÂ . »¿«≈ƒƒ»≈¿»¿≈»¿»»Àƒ¿≈
‰iLe ,ÌÈÓÏL ·¯˜z ˙Á‡ - ˙B·˜ ÈzL ‰„ÏÈ Ì‡ƒ»¿»¿≈¿≈««ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»

ÔÈlÁ ‰ÈÓ„Â ÌÈÓÏL ÈÎ¯ˆÏ ¯Înz38ÌeËÓË ‰„ÏÈ . ƒ»≈¿»¿≈¿»ƒ¿»∆»Àƒ»¿»À¿
ÔÈlÁ Ô‰ È¯‰Â ÌÈL„˜ ÔÈ‡ - ÒBÈ‚B¯c‡Â39BÓk , ¿«¿¿ƒ≈»¿≈ƒ«¬≈≈Àƒ¿

e¯‡aL40‡ˆBiÎÂ ÌeÓ ˙ÏÚa ÈÚÓa ¯aÚ LÈc˜n‰Â . ∆≈«¿¿««¿ƒÀ»ƒ¿≈«¬«¿«≈
da41LB„˜ ‰Ê È¯‰ -42. »¬≈∆»

אומר 35) מעוברת, שהיתה "מבכרת ב: כד, תמורה משנה,
עולה, יקרב זכר ילדה עולה, זכר אם זו של שבמעיה מה
שלמים". תקרב נקבה ילדה שלמים, זבחי נקבה ואם
"נקבה, – שלמים" זבחי נקבה "אם על הקשו שם ובגמרא
לבהמה  אתיא "סיפא ותירצו: בבכורה", קדשה קא מי
שלא  להערים ורוצה ונתעברה, היא חטאת "שאם דהקדש",
לקדושה  ישנהו אזיל, למיתה חטאת שוולד למיתה, ילך
הן  בלידתן) =) בהווייתן קדשים וולדות וקמשמעֿלן אחרת,

שפוסק ורבינו (רש"י), אמן" במעי ולא קדושים
הקדש  בהמת וולדות כי ה"ג), תמורה מהל' פ"ד (להלן
הסיפא  לפרש איֿאפשר ואםֿכן קדושים, הם אמן במעי
הרישא  אבל חולין. בבהמת אלא שלמים" זבחי נקבה "ואם
הבכור  שהרי במבכרת, גם לפרש אפשר זכר", תלד "אם
הי"ב. שם תמורה בהל' וראה רובו. ביציאת אלא קדוש אינו

כאן. המוריה' ב'הר במשנה.36)ועי' שם 37)שם
דהא  עולה, קדושת חלה שניהם על רש"י: ומפרש במשנה.
הלכך  אחד, אלא נדר לא ומיהו עולה, יהא זכר אם קאמר
חולין. ודמיו עולה, לצרכי ימכר והשני לנדרו, האחד יקריב

במשנה.38) טומטום 39)שם "ילדה במשנה: שם ראה
חלה  קדושה אין אומר, גמליאל בן שמעון רבן ואנרדוגינוס,
טומטום  שאמר "ומה שם: המשנה, בפירוש וראה עליהן".
שרבן  המחלוקת, חוזרת קדשים בהמת על ואנדרוגינוס,
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תקדש, שיולד משעה קדשים ולד אומר גמליאל בן שמעון
להקרבה, ראוי שאין ואנדרוגינוס טומטום היה אם ולפיכך
קדשים  ולד אומרים, וחכמים עליו. חלה קדושה אין
זה  ולענין קדוש, ולדה יהיה ולפיכך קאי, דאמיה בקדושתה
חולין  בבהמת אבל הקדש, בבהמת זה וכל כחכמים". הלכה
שיהיה  שאומר הפה, קדושת אלא אמן, קדושת כאן שאין
טומטום  על חלה פה קדושת אין – קדוש העובר

לחםֿמשנה). וראה המוריה', ('הר פ"ג 40)ואנדרוגינוס
"שימכרו  רבינו שם שאומר ומה ה"י. מזבח איסורי מהל'
זה  אין לחםֿמשנה) (ראה שירצה" קרבן כל בדמיהם ויביא
יביא  שבדמיהם שהכוונה למזבח", אלו "הרי שאמר באופן
שפירש  שלפנינו בנידון אבל הראב"ד) השגת (ראה קרבן
בכלל, ואנדרוגינוס טומטום אין נקבה, או זכר בהקדישו:

לחםֿמשנה. ראה חולין, הם דמיהם מהדברים 41)ואפילו
למזבח. כבר 42)הפסולים ולא א. יא, בתמורה יוחנן כרבי

פדא.

ה'תש"פ  טבת י"ט חמישי יום

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
שנדר.1) ממה ושינה הנודר דין

.‡‰Â ÏB„b ¯„Bp‰‡ˆÈ ‡Ï - ÔË˜ ‡È·2‡È·‰Â ÔË˜ ; «≈»¿≈ƒ»»…»»»»¿≈ƒ
‡ˆÈ - ÏB„‚3B‡ ‰ÏBÚ ÈÏÚ È¯‰' ¯Ó‡ ?„ˆÈk . »»»≈«»«¬≈»«»

ÌÈÓÏL4'O·k5ÏÈ‡ ‡È·‰Â6Ï‚Ú ¯„pL B‡ ,7‡È·‰Â ¿»ƒ∆∆¿≈ƒ«ƒ∆»«≈∆¿≈ƒ
¯BL8È„b ,9¯ÈÚO ‡È·‰Â10‡ˆÈ -11. ¿ƒ¿≈ƒ»ƒ»»

כמו 2) הביא שלא משום הכל. לדברי קז: במנחות משנה
בכלל 3)שנדר. [=יש מועט. מרובה בכלל שיש משום

מנה]. - כי 4)מאתיים אֿח, הלכות י"ד פרק למעלה ראה
ואשם. חטאת ולא ונדבה, בנדר באים ושלמים עולה רק

שנה.5) בן שנתיים.6)שהוא בן בן 7)שהוא שהוא
שתיים.8)שנה. בן בן 9)שהוא שהוא עזים, שעיר הוא
שתיים.10)שנה. בן הביא 11)שהוא שאם ולהיפך,

יצא. לא גדול, במקום קטן

.·‰ÏBÚ ¯„12ÌÈÏÈ‡‰ ÔÓ B‡ ÌÈO·k‰ ÔÓ13‡È·‰Â »«»ƒ«¿»ƒƒ»≈ƒ¿≈ƒ
ÒbÏt14‡Ï B‡ B¯„ È„È ‡ˆÈ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - «¿»¬≈∆»≈ƒ»»¿≈ƒ¿…
‡ˆÈ15ÛBÚ ˙ÏBÚ ¯„Bp‰ ÔÎÂ .16Èa ÔÓ B‡ ÌÈ¯Bz‰ ÔÓ »»¿≈«≈«ƒ«ƒƒ¿≈
‰Bi‰17·e‰v‰ ˙lÁz ‡È·‰Â18‰ÊaLÂ ‰ÊaL19È¯‰ - «»¿≈ƒ¿ƒ««ƒ∆»∆¿∆»∆¬≈
˜ÙÒ ‰Ê20,¯BÁL ‡È·‰Â Ô·Ï ,Ô·Ï ‡È·‰Â ¯BÁL ¯„ . ∆»≈»«»¿≈ƒ»»»»¿≈ƒ»

¯ÎÊ ‡È·‰Â ‰·˜ ,‰·˜ ‡È·‰Â ¯ÎÊ21.‡ˆÈ ‡Ï - »»¿≈ƒ¿≈»¿≈»¿≈ƒ»»…»»

שלמים.12) נדר אם הדין נדר 13)הוא אם בין כלומר,
מאיזה  עולה עלי הרי ואמר נדר אם ובין איל רק או כבש רק

האילים. מן אם הכבשים מן אם מקום 14)שארצה "כל כי
שנה, בני אלו הרי כבשים או כבשה או כבש בתורה שנאמר
שנתיים  בני הזכרים הם אילים או איל שנאמר מקום וכל
אבל  יום, ל"א שנייה בשנה משייכנס איל נקרא ומאימתי
הנקרא  והוא לאיל ולא לכבש לא כשר אינו למ"ד, ביום

עולת 15)פלגס". עלי האומר זירא ר' "בעי שם: בחולין
דר' אליבא מהו, פלגס והביא הכבש מן או האיל מן בהמה
לך  תיבעי כי וכו'. הוי ברייה דאמר לך תיבעי לא יוחנן

בתנאי) נסכים (מביא ומתני מייתי דאמר פדא דבר אליבא
או  כבש הוא אם הוא (שספק מתנה וכבש איל אמרינן מי
עצמו), בפני ברייה אינו (שוודאי מתנה לא בברייה איל),
כולה  ליהוי הוה בריה אי דאמר מתנה, נמי בברייה דלמא או
במה  היא זירא ר' בעיית כלומר, תיקו". נדבה, הנסכים) (כל
כבש  לספק כוונתו אם ספק, הוא הפלגס כי פדא בר שאמר
שארצה, מאיזה עולה עלי "הרי אמר אם זה ולפי איל, ספק
ממה  פלגס, להביא יכול האילים", מן ואם הכבשים מן אם
בפני  ברייה הוא אם שלישי ספק גם יש  אולי או נפשך,
אינו  שמא פלגס, להביא יכול אינו זה ולפי לא, או עצמו,
שנשאר  ומכיוון עצמו, בפני ברייה אלא איל, ולא כבש לא
נדרו  ידי יצא אם ספק זה הרי כי רבינו פסק בתיקו, הדבר

לא. העוף.16)או מן באים אינם שלמים ואילו
היונה.כלומ 17) בני מן או התורים מן שירצה: מאיזה ר,

כי  ב הלכה מזבח איסורי מהלכות ג פרק למעלה וראה
קטנים  ואילו גדולים, להביא צריך התורים ממין המביא
ואילו  קטנים, להביא צריך היונים ממין והמביא פסולים,

פסולים. בבני 18)גדולים וגם בתורים גם פסול שהוא
גדלו  לא או יונה) בני (לעניין גדלו כבר שמא מספק יונה,
נוסף: ספק שישנו להלן עוד וראה תורים). (לעניין עדיין
הוא  הציהוב ותחילת עצמה. בפני ברייה הם אולי
לצוואר. סביב צהובה יפה נוצה להביא כשמתחילים

בני 19) וגם ציהוב בתחילת תורים גם שניהם: הביא כלומר,
גדולים  הם שמא הרגיל מהספק וחוץ ציהוב, בתחילת יונה
נפשך, ממה נדרו, ידי יוצא היה זה שלפי קטנים, הם ושמא
ידי  יוצא הוא הרי גדלות, סימן הוא ציהוב תחילת אם
אבל  והקריב, הכהן שעבר וכגון היונים. בבני חובתו
מהם  אחד נפשך ממה שהרי להקריבם אסור לכתחילה

ולפיכך 20)פסול. נפשטה. ולא זירא ר' בעיית כב: חולין
ספקות, שלושה בו יש מספק כלומר, ספק, זה שהרי פסק

לבן".21)כנ"ל. והביא משחור וחומר בקל "נלמד

.‚ÌÈÏB„b‰ ÔÓ ‡È·Ó - Ì˙Ò ¯„Bp‰22ÔÈnaL «≈¿»≈ƒƒ«¿ƒ∆«ƒ
Ì˙Òa ˙B¯˜Ï ÔÈÏÈ‚¯ ÌB˜n‰ B˙B‡ Ì‡Â .¯„pL∆»«¿ƒ«»¿ƒƒƒ¿ƒ¿»
?„ˆÈk .ÌB˜n‰ ÈL‡k ‡È·Ó - ÔÈÈn‰ ÔÓ „Á‡Ï¿∆»ƒ«ƒƒ≈ƒ¿«¿≈«»≈«
ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ .¯BL ‡È·È - ¯˜a‰ ÔÓ ‰ÏBÚ ¯„»«»ƒ«»»»ƒ»«¬≈»«
Ì˙Ò ‰ÏBÚ ˙B¯˜Ï ÌB˜n‰ ÈL‡ C¯c Ì‡ ,‰ÏBÚ»ƒ∆∆«¿≈«»ƒ¿»¿»
B‡ ¯Bz ˙Á‡ ‰„È¯t ‡È·Ó - ÛBÚ‰ ˙ÏBÚÏ elÙ‡¬ƒ¿«»≈ƒ¿ƒ»««

‰BÈ Ôa23‡l‡ Ì˙Ò ‰ÏBÚ ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡L Ôk¯c Ì‡Â ; ∆»¿ƒ«¿»∆≈ƒ»¿»∆»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯BL ‡È·È - ¯˜a ˙ÏBÚÏ24 ¿«»»»ƒ¿≈…«≈»∆

הגדול 22) שניים, לו והיו וכו' הקדש מכבשיי אחד "האומר
- שלושה שם יש אם הרי עיון: צריך [אבל הקדש". שבהן

לבינוני]. יביא 23)חוששין עולה עלי "הרי במשנה: שם
ובגמרא  יונה". בן או תור או אומר עזריה בן אלעזר ר' כבש,
ומפרש  אתריה" כי ומר אתריה כי מר פליגי "ולא קז:) (שם
דר' ובאתריה מעוף כבש גריעא קמא דתנא "באתריה רש"י
המשנה  בפירוש שם רבינו וכתב מכבש", עוף גריע אלעזר
מוחלט  עולה שם קורין היו לא קמא תנא של "במקומו כי
עזריה  בן אלעזר ר' של ובמקומו וכו' בהמה עולת אלא
אמר  כן ועל העוף לעולת אפילו מוחלט עולה שם קורין
הבקר  מן בנודר למה עיון, צריך אבל יונה". בן או תור
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מן  מביא עולה", עלי זה "הרי ובאומר הגדולים, מן מביא
משנה. לחם ועיין עולה, נקראים הם אם שבו, הקטנים

כבש.24) יביא - לכבש רק עולה קוראים אם

.„‡ˆBiÎÂ Ï‚Ú B‡ O·k B‡ ÏÈ‡ B‡ ¯BL ¯„pL ÈÓƒ∆»««ƒ∆∆≈∆¿«≈
ÈtÓ ,ÔÈn‰ B˙B‡aL ¯˙BÈa LeÁk ‡È·È ‡Ï - Ì‰a»∆…»ƒ»¿≈∆¿«ƒƒ¿≈

ÔÈËÚeÓ ÂÈÓcL25ÔÓM‰ ‰Ùi‰ ‡È·‰Ï ·iÁ BÈ‡Â ; ∆»»»ƒ¿≈«»¿»ƒ«»∆«»≈
epnÓ ‰ÏÚÓÏ ÌL ÔÈ‡L ¯˙BÈa26.ÈBÈa‰ ‡È·È ‡l‡ , ¿≈∆≈»¿«¿»ƒ∆∆»»ƒ«≈ƒ

B¯„ È„È ‡ˆÈ - LeÁk‰ ‡È·‰ Ì‡Â27. ¿ƒ≈ƒ«»»»¿≈ƒ¿

כחוש 25) ומביא שמן לו יש אם רק הוא זה כל כלומר,
אינו  הכחוש להבאת הסיבה אם אבל המועט, ערכו בגלל
יותר  להשיג לו ואין אחר, לו שאין בגלל אלא כך, משום

לכתחילה. הכחוש מביא שאז מנחות 26)משובח, במשנה
הוא  יביא עגל במנה, ונסכיו הוא יביא שור עלי "הרי קז:
יביא  כבש בשתיים, ונסכיו הוא יביא איל בחמש, ונסכיו
דמי  הם אלו שדמים לרבינו בסלע"."ומשמע ונסכיו הוא

מין" שבכל מהפסוק 27)הבינוני לרבינו לו יצא זה דבר
וזובח  ונודר זכר בעדרו ויש נוכל "וארור האומר במלאכי
"נודר  נקרא הוא לה' משחת המביא שגם הרי לה'", משחת

בכחוש. גם נדרו ידי שיצא מכאן למדנו וזובח"

.‰¯BL ‡È·È - ‰Ó ‰ÂL ¯BL ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»«»∆»∆»ƒ
ÌÈL ‡È·‰ .ÂÈÎÒpÓ ıeÁ ÌB˜Ó B˙B‡a ‰Ó ‰ÂML∆»∆»∆¿»ƒ¿»»≈ƒ¿«ƒ

.‡ˆÈ ‡Ï - ‰Óa¿»∆…»»

.Â,‰ˆ¯ Ì‡ - ÌeÓ Ba ÏÙÂ ,‰ÏBÚ ‰Ê ¯BL :¯ÓB‡‰»≈∆»¿»«ƒ»»
ÌÈL ÂÈÓ„a ‡È·È28- „Á‡ ÏÈ‡ ÂÈÓ„a ‡È·‰ elÙ‡Â ; »ƒ¿»»¿«ƒ«¬ƒ≈ƒ¿»»«ƒ∆»

‡ˆÈ29- ÌeÓ Ì‰a ÏÙÂ ,‰ÏBÚ el‡ ÌÈ¯ÂL ÈL :¯Ó‡ . »»»«¿≈¿»ƒ≈»¿»«»∆
Ba ÏÙÂ ,‰ÏBÚ ‰Ê ÏÈ‡ .„Á‡ Ì‰ÈÓ„a ‡È·È ,‰ˆ¯ Ì‡ƒ»»»ƒƒ¿≈∆∆»«ƒ∆»¿»«
O·k ¯„ Ì‡ ÔÎÂ .O·k ÂÈÓ„a ‡È·È ,‰ˆ¯ Ì‡ - ÌeÓƒ»»»ƒ¿»»∆∆¿≈ƒ»«∆∆

ÏÒÙÂ30.ÏÈ‡ ÂÈÓ„a ‡È·È ,‰ˆ¯ Ì‡ - ¿ƒ¿«ƒ»»»ƒ¿»»«ƒ

יביא 28) רצה אם ונסתאב עולה זה "שור במשנה: קח. שם
מנה  שווה שור עלי הרי באומר כי ואף שניים", בדמיו
עלי" "הרי שאמר משום היינו יצא, לא במנה שניים והביא
"שור  באומר כן שאין מה שיביאנו, עד באחריותו שחייב

באחריותו. חייב שאינו עולה" שם:29)זה בגמרא
אם  שנסתאב שור (כגון מאי? למינא ממינא להו "איבעיא
לא  ונסתאב עולה זה שור שמע תא איל), להביא לו אפשר
שמע  וכו' אילים שתי בדמיו מביא אבל איל, בדמיו יביא
תנאי  תרי וכו' נמי חד אפילו תרי איריא מאי הכי אי מינה.
אפילו  המתיר התנא כדעת רבינו ופסק דרבנן", ואליבא
אם  אלא זה אין - באחריות, חייב אינו בנדבה כי ואם אחד.
מוכרו  - מום בו נפל אם אבל ברשותו, שאינו נאבד, או נגנב

אחר. בדמיו מום.30)ומביא בו שנפל

.Ê‰ÏBÚ ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡31- ·‚Â ¯BL LÈ¯Ù‰Â , »«¬≈»«»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«
‰Oa BÓˆÚ ¯ËBt32‰ÏBÚ ÈÏÚ ÂÈÓ„Â ‰Ê ¯BL :¯Ó‡ . ≈«¿¿∆»«∆¿»»»«»

Úa˜‰ -33ÏÒÙ Ì‡Â ,34‡l‡ ÂÈÓ„a ‡È·È ‡Ï - À¿«¿ƒƒ¿«…»ƒ¿»»∆»
¯BL35.

והמדובר 31) שנדר. כמו שיקריב עד באחריותו שחייב

רצה  שאם בכבש, גם סתם, עולה לקרוא אדם בני כשדרך
כבש. עצמו.32)מביא פוטר הנודר במנחות 33)כלומר

ונסתאב  עולה זה "שור א: עמוד שם המשנה דברי על קח:
זביד  בר מנשה רב "אמר - שניים" בדמיו יביא רצה אם
שור  אמר נמי אי עולה זה שור דאמר אלא שנו לא רב אמר
הוקבע", עולה עלי ודמיו זה שור אמר אבל עולה, עלי זה
ולא  אחת עולה להביאו עליו אחריותו "הוקבע רש"י: וכתב

עולות". מום.34)לשתי  בו שמכיוון 35)נפל שה, ולא
להביא  גם הוקבע שתיים ולא אחת עולה להביא שהוקבע

שה. ולא שור

.ÁÈ¯ÂMÓ „Á‡Â Lc˜‰ ÈO·kÓ „Á‡ :¯ÓB‡‰»≈∆»ƒ¿»«∆¿≈¿∆»ƒ¿»«
Lc˜‰ Ô‰aL ÏB„b‰ - ÌÈL BÏ eÈ‰Â ,Lc˜‰36eÈ‰ . ∆¿≈¿»¿«ƒ«»∆»∆∆¿≈»

ÈBÈaÏ ÔÈLLBÁÂ ,Lc˜‰ Ô‰aL ÏB„b‰ - ‰LÏL37. ¿»«»∆»∆∆¿≈¿¿ƒ«≈ƒ
‰OÚÈ „ˆÈk38,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ÈBÈaÏ ÔÈzÓÈ ? ≈««¬∆«¿ƒ«≈ƒ«∆ƒ…

Bc·Ï ÏB„b‰ ÏÚ ‰M„w‰ ÏeÁ˙Â39¯BL :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿»«¿À»««»¿«¿ƒ»«
ÔÈ‡Â ,Lc˜‰ Ì‰aL ÏB„b‰ - Lc˜‰ È¯ÂLaL∆ƒ¿»«∆¿≈«»∆»∆∆¿≈¿≈

ÈBÈaÏ ÔÈLLBÁ40. ¿ƒ«≈ƒ

מקדיש.36) הוא יפה בעין המקדיש שכל משום
מכבשי 37) "אחד שם: במשנה וראה לבינוני. אף כלומר,

בינוני  שלושה וכו' לו והיו הקדש משורי ואחד הקדש
אם  אמרו, הרי זה: על הקשו שם ובגמרא הקדש", שבהם
יפה  בעין מקדיש אלמא הקדש, שבהם הגדול - שניים היו
בעין  מקדיש אלמא הקדש, שבהן בינוני סיפא אימא מקדיש,
קטן  שלגבי לבינוני, אף חוששין שמואל אמר מקדיש, רעה

הוא. יפה חייא 38)עין רבי אמר עביד, "היכי בגמרא: שם
בגדול". לקדושתיה לה ומחיל שיּומם עד לו ממתין רב ֶָבר

ואומר 39) הגדול, על הבינוני של הקדושה מחלל כלומר,
הגדול, על מחולל יהא הבינוני, את הקדשתי אם כך:
הבינוני  הרי הגדול, את הקדשתי ואם הקדש, יהיה והגדול

מלכתחילה. אבוה 40)חולין בר רבה "אמר בגמרא: שם
משוורי  אחד דאמר אלא לבינוני) אף (דחוששין שנו לא
הקדש, שבהם הגדול הקדש, בשוורי שור אמר אבל הקדש,
קאמר)", שבשוורי החשוב (=שור קאמר בתוראי תורא
משוורי" "שור אמר אבל שבשוורי", "שור אמר אם ודווקא

לכולם. חוששין -

.ËÔ‰Ó „Á‡ L¯t41ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡L B‡ ,ÁÎLÂ42 ≈≈∆»≈∆¿»«∆»«»ƒ
Lc˜‰ Ô‰Ó „Á‡43LÈc˜Ó ‰Ê È¯‰ -44Ô‰aL ÏB„b45 ∆»≈∆∆¿≈¬≈∆«¿ƒ»∆»∆

‰ÏBÚ ¯„Bp‰ ÔÎÂ .B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â46ÔÓ ¿««»»»¿≈»¿≈«≈»ƒ
Ï‚Ú Ì‡ ¯BL Ì‡ ,Ú·w ‰Ó ÁÎLÂ B¯„ Ú·˜Â ¯˜a‰«»»¿»«ƒ¿¿»««»«ƒƒ≈∆

¯BL ‡È·È ‰Ê È¯‰ -47ÁÎLÂ ÌÈO·ka Ú·˜ Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈∆»ƒ¿≈ƒ»««¿»ƒ¿»«
‡È·È - ÁÎLÂ ÌÈfÚa Ú·˜ .ÏÈ‡ ‡È·È - Ú·w ‰Ó«»«»ƒ«ƒ»«»ƒƒ¿»«»ƒ
B˙ÏBÚ Ú·˜ ‰Ó‰a‰ ÔÓ ÔÈÓ ‰ÊÈ‡a ÁÎL .¯ÈÚO48- »ƒ»«¿≈∆ƒƒ«¿≈»»«»

ÏÈ‡Â ¯BL ‡È·È¯ÈÚOÂ49Ú·˜ ‡nL BÏ ˜tzÒ Ì‡Â . »ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿«≈∆»»«
‰BÈ Ô·e ¯Bz ÛÈÒBÈ - ÛBÚa B˙ÏBÚ50. »¿ƒ∆»

מהם,41) אחד ובירר בעדרו, שלושה לו היו כלומר,
מיתתו.42)והקדישו. אחד 43)בשעת בירר כלומר,

והקדישו. השוורים שצריך 44)משלושת הכוונה אין
מחזיקו  אלא אביו, או הוא הקדישו כבר שהרי להקדישו,
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הקדש. מה 45)בתורת יודע ואיני "פירשתי במשנה: שם
שבהן  הגדול מה? יודע ואיני אבא לי שאמר או פירשתי
נאמר  שכן הקדיש, שבהם הגדול הסתם שמן הקדש",
ומה  שם). (רש"י נדריכם" מבחר "וכל יא) יב, (דברים
משום  הוא הקדש משוורי אחד אמר אם לבינוני שחוששין
מינייהו  אהי ידענא ולא הקדש מהן אחד שאמר "שכיוון
לגבי  יפה עין דהווי אבינוני, אי אגדול, אי ההקדש, חייל
אלא  למזבח קרב לא ומיהו חייל, אתרווייהו הלכך הקטן,
דוודאי  לספוקי ליכא פירשתי, דאמר היכא אבל מינייהו, חד

שם). (רש"י פירש" נקבה.46)גדול ולא זכר אלא שאינה
מה 47) יודע ואיני הבקר מן "פירשתי במשנה: קז. שם ראה

מני  "הא אמרו: קז:) (שם ובגמרא ועגל", פר יביא פירשתי
לדעת  כן, ואם יצא". לא גדול והביא קטן דאמר היא רבי
- יצא גדול והביא קטן שהנודר א) הלכה (למעלה רבינו

בלבד. שור אלא להביא צריך אם 48)אינו הבקר מן אם
העזים. מן אם הכבשים מין 49)מן שבכל הגדולים שהם

הבהמה  "מן אמרו: (קז:) שם שבמשנה פי על ואף ומין,
גדי  ושעיר ואיל ועגל פר יביא פירשתי מה יודע ואיני
של  דעתו לפי היא זו שמשנה אמרו שם בגמרא הרי וטלה".
מביא  - לרבנן אבל יצא, לא גדול והביא קטן שהנודר רבי
וראה  רבינו. פסק וכן ויצא, הבהמה, ממיני מין שבכל הגדול

הראב"ד. גם 50)בהשגת שיביא לומר ורוצה שם. משנה
כבשים  כמו נפרדים מינים שני הם שהרי יונה, בן וגם תור

בבהמה. ובקר

.È‰„Bz ¯„51ÌÈÓÏL B‡52B¯„ Ú·˜Â53¯˜aa54 »«»¿»ƒ¿»«ƒ¿«»»
BÚ·˜ ÈÓa ÁÎLÂ55‰¯Ùe ¯t ‡È·È -56Ì‡ ÔÎÂ . ¿»«¿ƒ¿»»ƒ«»»¿≈ƒ

BÏ ˜tzÒ .ÏÁ¯Â ÏÈ‡ ‡È·È - ÌÈO·ka BÏ ˜tzÒƒ¿«≈«¿»ƒ»ƒ«ƒ¿»≈ƒ¿«≈
Ú·˜ ÔÈÓ ‰Ê È‡a ÁÎL .‰¯ÈÚOe ¯ÈÚO ‡È·È - ÌÈfÚa»ƒƒ»ƒ»ƒ¿ƒ»»«¿≈∆ƒ»«

B¯„57¯ÈÚO ,ÏÁ¯Â ÏÈ‡ ,‰¯Ùe ¯t ‡È·Ó - ƒ¿≈ƒ«»»«ƒ¿»≈»ƒ
‰¯ÈÚOe58¯Bz ‡È·Ó - ÛBÚ ˙ÏBÚ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ . ¿ƒ»»≈¬≈»««≈ƒ

- B¯„ Ú·˜ ÔÈÓ ‰Ê È‡a ÁÎLÂ L¯t .‰BÈ Ôa B‡∆»≈≈¿»«¿≈∆ƒ»«ƒ¿
.‰BÈ Ô·e ¯Bz ‡È·Ó≈ƒ∆»

תודה.51) הם הלחם עם הבאים השלמים 52)שלמים כי
ונקבות. מזכרים או 53)באים תודה עלי הרי שאמר

מזה. או מזה הבקר.54)שלמים, אם 55)במין זכר אם
מה 56)נקבה. יודע ואיני בקר מן "פירשתי שם: במשנה

רבי, דעת לפי והוא ועגלה". עגל ופרה פר יביא פירשתי
בפר  די - לרבנן אבל יצא, לא גדול והביא קטן שהנודר
או  לנקבה מזכר המשנה שהרי שניהם, וצריך בלבד, ופרה

יצא. לא - אם 57)להיפך העזים מן אם הכבשים מן אם
נקבה. אם זכר אם קבעו במי שכח כן וכמו הבקר, מן

מין 58) מכל מביא ומספק ומין, מין שבכל הגדולים שהם
ונקבה. זכר ומין,

.‡È;‰B·Ï ıÓ˜ ‡È·È - ÁaÊnÏ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»««ƒ¿≈«»ƒ…∆¿»
‡l‡ ‡e‰L ˙BÓk ÁaÊnÏ Blk ·¯wL ¯·c EÏ ÔÈ‡L∆≈¿»»∆»≈À«ƒ¿≈«¿∆∆»

‰B·Ï59¯·c ÏkÓ ‡È·È - L¯t ‰Ó ÁÎLÂ B¯„ L¯t . ¿»≈≈ƒ¿¿»««≈≈»ƒƒ»»»
,‰Ó‰a ˙ÏBÚ ‡È·Ó CÎÈÙÏ .ÁaÊnÏ Blk ·¯wL∆»≈À«ƒ¿≈«¿ƒ»≈ƒ«¿≈»

ÌÈÎÒ ˙ÁÓe ,ÛBÚ‰ ˙ÏBÚÂ60ÈÙa ÔÈÈÂ ,‰B·Ïe , ¿«»ƒ¿«¿»ƒ¿»¿«ƒƒ¿≈
BÓˆÚ61. «¿

כליל),59) (שהיא עולה איכא "והא הקשו: שם ובגמרא
מוראה  איכא העוף, עולת איכא והא לכהנים. עורה איכא
לשיתין  נסכים, והאיכא הדשן), לבית (שמשליכן ונוצה
כולה  והיא שבה הסולת (היינו נסכים מנחת והאיכא אזלי,
פסיקא  לא - מינה כהנים דאכלי מנחה דאיכא כיוון כליל),

אין 60)ליה". למזבח", עלי "הרי אמר שאם פי על אף
מה  יודע ואינו בפירש - בכלל נסכים ומנחת העוף עולת
העוף  עולת עלי "הרי מפורש אמר אולי להסתפק יש פירש,
גבי  על נקטרים ועורה בשרה כל סוף סוף שהרי למזבח",
בשרה  כל שהרי למזבח, בהמה עולת עלי הרי או המזבח,
ממש  שכולה נסכים במנחת כן וכמו המזבח, גבי על נקטר
עולת  אלא הזכיר שלא שם ברש"י וראה המזבח. גבי על
אינה  בהמה שעולת מדבריו ונראה נסכים, ומנחת העוף

לכהנים. עורה שהרי היין 61)בכלל, מן חוץ כלומר,
על  [ואף מנחה בלי יין גם מביא - נסכים במנחת שמביא
- לשיתין אלא לאישים, אינו עצמו בפני הבא יין שגם פי
בכלל  הוא הרי למזבח", עלי "הרי בכלל שאינו פי על אף

משנה)]. (כסף פירש מה יודע ואינו המפרש

·È.O·k ‡È·È - ÁaÊnÏ ÚÏÒa ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡62; »«¬≈»«¿∆««ƒ¿≈«»ƒ∆∆
L¯t .O·k ‡l‡ ÁaÊnÏ ÚÏÒa ·¯wL ¯·c EÏ ÔÈ‡L∆≈¿»»∆»≈¿∆««ƒ¿≈«∆»∆∆≈≈

L¯tM ‰Ó ÁÎLÂ63¯·„Â ¯·c ÏkÓ ÚÏÒa ‡È·È - ¿»««∆≈≈»ƒ¿∆«ƒ»»»¿»»
ÁaÊnÏ ·¯wL64. ∆»≈«ƒ¿≈«

"ממאי,62) שם: ובכריתות י: וכריתות קז: במנחות ברייתא
שקלים  בכסף אשם, איל טא) ה, (ויקרא רחמנא מדאמר
בסלע". שנה בן דכבש מכלל סלעים) שני (דהיינו

ושכח.63) מסויים דבר בסלע עלי הרי אמר כלומר,
בסלע".64) שלם דבר לקנות שיוכל "ובלבד שם. מנחות

.‚ÈıÓwÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ‰B·Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰65. »≈¬≈»«¿»…ƒ¿…ƒ…∆
ÔÈ·Ú ,ÌÈ¯Ê‚ ÈMÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ÌÈˆÚ ÈÏÚ È¯‰¬≈»«≈ƒ…ƒ¿…ƒ¿≈¿»ƒ»¿»

˙B˜BÁÓk66‰n‡ Ôk¯‡Â67¯Ê‚ ‡È·Ó - ıÚ ÈÏÚ È¯‰ . ¿»¿»¿»«»¬≈»«≈≈ƒ∆∆
- ÌÈˆÚ‰ ÈÓ„ ‡È·‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .‰n‡ Bk¯‡ „Á‡∆»»¿«»¿ƒ»»¿»ƒ¿≈»≈ƒ

‡È·È68. »ƒ

מסולת 65) בקומצו ממנו והרים ח) ו, (שם דכתיב "מנלן
להרמה  לבונה מקיש הלבונה, כל ואת ומשמנה המנחה
קומץ". נמי לבונה אף קומץ, דמנחה הרמה מה דמנחה

ג:66) הלכה מזבח איסורי מהלכות ז פרק למעלה ראה
ועוביין  רוחבן ואמה אורכן אמה משה שעשה "והגזרין
כעובי  היינו, לדורות", עושין וכמותן סאה של גודש כמחק
למעלה, מחוקה אבל וגדושה, מלאה כשהיא סאה מדת

הכלי. פי עם ישרה אמה.67)כלומר, רחבן כן וכמו
מביא 68) עצים עלי הרי "האומר ג: פרק שקלים תוספתא

עצים  בם לוקחים וכהנים לשופר ונותן עצים גיזרי שני דמי
המזבח". לגבי אותן ומקריבין

.„ÈÔÓL ·c˙‰ B‡ ¯„pL ÈÓ69?Ba ÔÈOBÚ „ˆÈk - ƒ∆»«ƒ¿«≈∆∆≈«ƒ
ÁÏÓ ÂÈÏÚ Ô˙BÂ ıÓ˜ epnÓ ıÓB˜70Èab ÏÚ B˜¯BÊÂ ≈ƒ∆…∆¿≈»»∆«¿¿««≈

„ˆÈÎÂ .˙BÁÓ È¯ÈLk ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ ¯‡M‰Â ,ÌÈM‡‰»ƒƒ¿«¿»∆¡»«…¬ƒƒ¿»≈¿»¿≈«
ÁÏÓ ÂÈÏÚ Ô˙B ?BÓˆÚ ÈÙa ‡a‰ ÔÈÈa ÔÈOBÚ71 ƒ¿«ƒ«»ƒ¿≈«¿≈»»∆«

ÔÈ˙ÈM‰ Èab ÏÚ Blk BÎqÓe72ÌÈÎÒp‰ ÏÎk73. ¿«¿À««≈«ƒƒ¿»«¿»ƒ
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dÓˆÚ ÈÙa ‰‡a‰ ‰B·l‰Â74ÁÏÓ ‰ÈÏÚ Ô˙B -75 ¿«¿»«»»ƒ¿≈«¿»≈»∆»∆«
.ÌÈM‡Ï dlÎÂ¿À»»ƒƒ

נודר,69) או אדם, שמתנדב א, הלכה י"ד פרק למעלה ראה
עצמו. בפני הקרבנות 70)שמן כל למלוח עשה "מצות כי

מלח". תקריב קרבנך כל על שנאמר למזבח, שיעלו קודם
אין 71) - מלח בלא קרב הנסכים יין כי רבינו שכתב ואף

עצמו  בפני הבא יין אבל הנסכים, עם הבא ביין אלא זה
זה, דבר עיקר שכל פי על [ואף משנה). (כסף מלח טעון
שאינו  משום הוא, מלח, טעון אינו הנסכים עם הבא שיין
אינו  עצמו בפני הבא יין גם והרי כא.), (מנחות האישים על

(למ  כתבנו כבר - האישים גבי על ובפרק בא יא הלכה עלה
הבא  יין של שעיקרו יא) הלכה מזבח איסורי מהלכות ה
לו]. גרם אחר שאיסור אלא האישים, על לבוא עצמו, בפני

האש 72) לכבות שאסור מפני האש, גבי על מזלפו ואינו
פסיק  זה הרי - לכך מתכוון שאינו פי על ואף המזבח, שעל

הנסכים.73)רישיה. עם הבא היין כמו כי 74)כלומר,
עצמה. בפני לבונה נודר או של 75)מתנדב "בראשו כי

וכו'". והלבונה הקומץ מולחין מזבח

.ÂË;ÈL ¯OÚÓ ˙BÚnÓ ep‡È·È ‡Ï - ¯„ ¯„pL ÈÓƒ∆»«∆∆…¿ƒ∆ƒ»«¬≈≈ƒ
‡Ï - Ôa¯˜a ·iÁÓ‰ ÏÎÂ ,‰Ê Ôa¯˜a ·iÁ˙ È¯‰L∆¬≈ƒ¿«≈¿»¿»∆¿»«¿À»¿»¿»…

‡È·ÈÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ Ba¯˜76. »ƒ»¿»∆»ƒ«Àƒ

יביא 76) שלא תודה עלי הרי לאומר "מנין פב. שם במשנה
פסח  וזבחת ב) טז, (דברים לומר תלמוד החולין, מן אלא
הכבשים  מן אלא בא אין פסח והלא ובקר, צאן אלוקיך לה'
כל  להקיש ובקר, צאן לומר תלמוד מה כן אם העזים, ומן
שבחובה, דבר פסח מה לפסח, הבקר ומן הצאן מן הבא
לא  שאז מצרים מפסח (שנלמד החולין מן אלא בא ואין
דבר  כל אף שם), ורש"י גמרא - שני מעשר עוד היה
עלי  הרי האומר לפיכך החולין. מן אלא בא אין שבחובה
אלא  יביאו לא חובה ובאין הואיל שלמים עלי הרי תודה

החולין". מן

.ÊËÔÓ dÓÁÏÂ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‰„Bz ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈»«»ƒ«Àƒ¿«¿»ƒ
È¯‰L ;ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ dÓÁÏ ‡È·È ‡Ï - ¯OÚn‰««¬≈…»ƒ«¿»∆»ƒ«Àƒ∆¬≈
ÌÚ ‡l‡ ‰‡a dÈ‡ ‰„Bz‰Â ,‰„Bz Ôa¯˜a ¯„»«¿»¿«»¿«»≈»»»∆»ƒ

ÌÁl‰77.ÔÈlÁ‰ ÔÓ «∆∆ƒ«Àƒ

נתחייב 77) החולין מן תודה עלי הרי שאמר כיוון כלומר,
מיד  ונתחייב הלחם, עם לבוא תודה של ודינה בתודה, מיד
בא  ואינו שבחובה, דבר הוא הלחם גם כן ואם בלחם, גם

החולין. מן אלא

.ÊÈ˙BÚnÓ ‰„Bz ‡È·‰Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡Â L¯t≈≈¿»«¬≈»«¿»ƒ»ƒ»
BÓk ‡È·‰Ï BÏ LÈ - ÔÈlÁ‰ ÔÓ dÓÁÏÂ ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ¿«¿»ƒ«Àƒ≈¿»ƒ¿

¯„pL78‡ˆÈ - ÔÈlÁ‰ ÔÓ Ïk‰ ‡È·‰ Ì‡Â .79Ì‡ ÔÎÂ . ∆»«¿ƒ≈ƒ«…ƒ«Àƒ»»¿≈ƒ
¯OÚn‰ ÔÓ dÓÁÏÂ ‡È‰ ‰„Bz ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡Â L¯t≈≈¿»«¬≈»«»ƒ¿«¿»ƒ««¬≈

‡È·È -80‡l‡ ,ÈL ¯OÚÓ ÈhÁÓ dÓÁÏ ‡È·È ‡ÏÂ . »ƒ¿…»ƒ«¿»≈ƒ≈«¬≈≈ƒ∆»
˙BÚnÓ ‡È‰L ‰Ó‰a‰ BÓk ,ÈL ¯OÚÓ ˙BÚnÓƒ»«¬≈≈ƒ¿«¿≈»∆ƒƒ»
ÔÓ dÓÁÏ ‡È·iL L¯tL Èt ÏÚ Û‡Â .ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ¿««ƒ∆≈≈∆»ƒ«¿»ƒ
ÔÈ‡L ;ÈL ¯OÚÓ ˙BÚnÓ ‰ÈÎÒ ‡È·È ‡Ï - ¯OÚn‰««¬≈…»ƒ¿»∆»ƒ»«¬≈≈ƒ∆≈

,e¯‡aL BÓk ,ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ÌÏBÚÏ ÔÈ‡a ÌÈÎÒp‰«¿»ƒ»ƒ¿»∆»ƒ«Àƒ¿∆≈«¿
„Ú - Ba¯˜ ·È¯˜n‰ ·È¯˜‰Â :Ô‰a ¯Ó‡pL ÈÙÏ¿ƒ∆∆¡«»∆¿ƒ¿ƒ««¿ƒ»¿»«
.ÏÏk dB·bÏ „ˆ Ô‰a ‰È‰È ‡ÏÂ BlMÓ eÈ‰iL∆ƒ¿ƒ∆¿…ƒ¿∆»∆««»«¿»

החולין,78) מן ולחמה המעשר מן "תודה במשנה: שם
מן  לחם גם להביא לחייבו מקום ואין כלומר, יביא".
והוא  החולין מן להביא הוא המצוה ועיקר שהואיל המעשר,
הלחם  נגרר לא - כמצוותו החולין מן הזבח את מביא לא

הזבח. "מה 79)אחר שם: המשנה בפירוש רבינו כתב כן
כמו  להביא לו שמותר לומר, רוצה יביא, (במשנה) שאמר
משובח". זה הרי החולין מן הכל הביא ואם שאמר,

"יביא,80) שם רבינו כתב זה על גם המעשר. מן שניהם
החולין  מן הביא ואם שאמר, כמו להביא מותר לומר, רוצה

משובח". זה הרי

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
מנחה.1) בקרבן הנ"ל מהפרק המשך

.‡¯epz ‰Ù‡Ó ‰ÁÓ ¯„Bp‰2‰Ù‡Ó ‡È·È ‡Ï - «≈ƒ¿»«¬≈«…»ƒ«¬≈
Átk3ÌÈÙÚ¯ ‰Ù‡Ó ‡ÏÂ ,4˙B¯BÈ ‰Ù‡Ó ‡ÏÂ , À»¿…«¬≈¿»ƒ¿…«¬≈

ÌÈi·¯Ú‰5. »«¿ƒƒ

שנאמר 2) ממה כן למדו שם וברייתא סג. במנחות משנה
מאפה  ולא כופח מאפה ולא תנור", "מאפה ד) ב, (ויקרא
פ' בספרא גם וראה הערביים. יורות מאפה ולא רעפים

ג. הלכה י פרשה דנדבה דבורא שם 3)ויקרא כתנאֿקמא
אחר  קדרה שפיתת "מקום הוא וכופח יהודה. כרבי ולא
והיא  העיסה שם ונותנין המוקד, מאותו האש שמסירין
חרס  ושברי קשה אבן שמחממין הוא התנור ומעשה נאפת,
כלי  עליה וכופין העיסה עליהם ומשליכים שיתלבנו עד

שם). המשנה (פירוש בו" שהוסקו.4)ונאפת לאחר
האש 5) ומסיקין קדרה, כמו בטיט טוחה בארץ "גומא

המשנה  (פירוש העיסה" בה ומשליכין שתלבן עד בתוכה
שם).

.·ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰6;˙LÁ¯Óa ‡È·‰Â ,˙·ÁÓa »≈¬≈»«¿«¬«¿≈ƒ¿«¿∆∆
‡È·‰ ‡È·‰M ‰Ó - ˙·ÁÓa ‡È·‰Â ,˙LÁ¯Óa7È„ÈÂ , ¿«¿∆∆¿≈ƒ¿«¬««∆≈ƒ≈ƒƒ≈

B˙·BÁ8‡ˆÈ ‡Ï9,˙LÁ¯Óa ‡È·‰Ï BÊ :¯Ó‡ Ì‡Â . »…»»¿ƒ»«¿»ƒ¿«¿∆∆
- ˙LÁ¯Óa d‡È·‰Â ,˙·ÁÓa B‡ ;˙·ÁÓa d‡È·‰Â∆¡ƒ»¿«¬«¿«¬«∆¡ƒ»¿«¿∆∆

‰ÏeÒt BÊ È¯‰10‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .11:¯ÓB‡‰ ÔÎÂ . ¬≈¿»¿≈…«≈»∆¿≈»≈
„Á‡ ÈÏÎa Ô‡È·‰Ï ˙BB¯OÚ ÈL ÈÏÚ È¯‰12Ô‡È·‰Â , ¬≈»«¿≈∆¿«¬ƒ»ƒ¿ƒ∆»∆¡ƒ»

‰Ó - „Á‡ ÈÏÎa Ô‡È·‰Â ,ÌÈÏk ÈLa ;ÌÈÏk ÈLaƒ¿≈≈ƒƒ¿≈≈ƒ∆¡ƒ»ƒ¿ƒ∆»«
‡ˆÈ ‡Ï B˙·BÁ È„ÈÂ ,‡È·‰ ‡È·‰M13:¯Ó‡pL . ∆≈ƒ≈ƒƒ≈»…»»∆∆¡«

ÈÈÏ z¯„ ¯L‡k14. «¬∆»«¿»«»

סג.6) שם עוד ועיין במשנה. קב: כלומר,7)מנחות
מחבת, מנחת ומביא אדם מתנדב שהרי כשרה, היא המנחה

ד. הלכה פי"ב למעלה ראה מרחשת, מנחת כלומר,8)או
נדרו. והביא 9)חובת מחבת נדר הוא נדרו. קיים לא שהרי

מחבת. והביא מרחשת במשנה.10)מרחשת, קב: שם
אחר" לכלי לשנותה יכול ואין בה, שהזכיר כלי "דקבעה

שם). שם)11)(רש"י פי"ב למעלה (ראה אחרות במנחות
לזו. מזו שינה כי 12)אם ה, הלכה פי"ב למעלה ראה
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ולנדור  להתנדב לו יש ונדבה, בנדר הבאות מנחות חמש
עשרון. אלף אפילו שירצה, מה כל במשנה.13)מהן שם

בגמרא.14) קג. שם

.‚„Á‡ ÈÏÎa ‡È·‰Ï el‡ :¯Ó‡15ÈLa ‡È·‰Â , »«≈¿»ƒƒ¿ƒ∆»¿≈ƒƒ¿≈
- „Á‡ ÈÏÎa ‡È·‰Â ,ÌÈÏk ÈLa ‡È·‰Ï B‡ ;ÌÈÏk≈ƒ¿»ƒƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ∆»
:¯Ó‡ ‡l‡ ,¯„p‰ ˙ÚLa ÔÚ·˜ ‡Ï .ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒ…¿»»ƒ¿««∆∆∆»»«
ÔÚ·˜ ‰L¯Ù‰ ˙ÚL·e ,˙BB¯OÚ ÈL ÈÏÚ È¯‰¬≈»«¿≈∆¿ƒ¿««¿»»¿»»
È¯‰ - „Á‡ ÈÏÎa Ô‡È·‰Â ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏk ÈLa ÔLÈ¯Ù‰Â¿ƒ¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿»«∆¡ƒ»ƒ¿ƒ∆»¬≈
¯L‡k' ‡ÏÂ ,'z¯„ ¯L‡k' ¯Ó‡pL ;ÌÈ¯Lk el‡≈¿≈ƒ∆∆¡««¬∆»«¿»¿…«¬∆

'zL¯Ù‰16‡È·‰Ï ˙BB¯OÚ ÈL ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ . ƒ¿«¿»»«¬≈»«¿≈∆¿¿»ƒ
ÈÏÎa :BÏ e¯Ó‡ ,ÌÈÏk ÈLa Ô‡È·‰Â ,„Á‡ ÈÏÎaƒ¿ƒ∆»∆¡ƒ»ƒ¿≈≈ƒ»¿ƒ¿ƒ
el‡ È¯‰ - ÌÈÏk ÈLa Ì·È¯˜‰ ,z¯„ „Á‡∆»»«¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¬≈≈

ÔÈÏeÒt17ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰ - „Á‡ ÈÏÎa Ì·È¯˜‰ ;18. ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ∆»¬≈≈¿≈ƒ

ואחת 15) אחת מכל לקמוץ יכול שאינו באופן והמדובר
ד. הלכה סוף להלן וראה שם). (רש"י עצמה בפני

שם.16) בגמרא יוחנן ור' אביי במשנה.17)דברי שם
זה  ובאופן אחד", בכלי להביא "אלו אמר שלא ואףֿעלֿפי
בשיטהֿ ועיין ב הלכה (למעלה הביא" שהביא "מה –
לא  כי אומרים שאנו משום אלא זה אין – שם). מקובצת
"בכלי  לו: שאמרו כאן אבל לנדבה, אלא זה, לנדר נתכוון
מוכח  מביא, אני לנדבה לשם להם: השיב ולא נדרת", אחד
והואֿהדין  פסול, – ששינה וכיון הביא, הנדר שלשם מזה
אמרו  שאם ב) הלכה למעלה (ראה ומרחשת מחבת לענין
רש"י  (עיין פוסל זה הרי לכך, חש ולא נדרת וכך כך לו

שם). טוב' יום כמו 18)ו'תוספות והקריב חזר שהרי
כלום. זה אין – שהביא בעת ששינה ומה שנדר,

.„,ÌÈÏk ÈLa ‡È·‰Ï ˙BB¯OÚ ÈL ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈»«¿≈∆¿¿»ƒƒ¿≈≈ƒ
„Á‡ ÈÏÎa ‡È·‰Â19,z¯„ ÌÈÏk ÈLa :BÏ e¯Ó‡ , ¿≈ƒƒ¿ƒ∆»»¿ƒ¿≈≈ƒ»«¿»

Ô·È¯˜‰ ;ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰ - ÌÈÏk ÈLa Ô·È¯˜‰ƒ¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¬≈≈¿≈ƒƒ¿ƒ»
e·¯Ú˙pL ˙BÁÓ ÈzLk el‡ È¯‰ - „Á‡ ÈÏÎa20. ƒ¿ƒ∆»¬≈≈ƒ¿≈¿»∆ƒ¿»¿

שם.19) עצמה 20)משנה בפני מזה  לקמוץ יכול שאם
ראה  פסולות, – לאו ואם כשירות, – עצמה בפני ומזו

כט. הלכה המוקדשין פסולי מהלכות בפי"א

.‰‰ÁÓ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰21˙LÓÁÓ ˙Á‡ ‡È·È - »≈¬≈»«ƒ¿»»ƒ««≈¬≈∆
‰·„e ¯„a ˙B‡a‰ ˙BÁÓ ÈÈÓ22ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ . ƒ≈¿»«»¿∆∆¿»»»«¬≈»«

˙BÁÓ23(ÈÈÓ) ÈL ‡È·È -24.ÔzLÓÁÓ ˙BÁÓ ¿»»ƒ¿≈ƒ≈¿»≈¬ƒ¿»
˙BÁÓ ÔÈÓ ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡25˙BÁÓ ÈzL ‡È·È - »«¬≈»«ƒ¿»»ƒ¿≈¿»

„Á‡ ÔÈnÓ26ÈzL ‡È·È - ˙BÁÓ ÈÈÓ ÈÏÚ È¯‰ . ƒƒ∆»¬≈»«ƒ≈¿»»ƒ¿≈
ÌÈÈÓ ÈMÓ ˙BÁÓ27- ‰ÁÓ ÈÈÓ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»ƒ¿≈ƒƒ¿≈ƒ»«ƒ≈ƒ¿»
ÔÈÈÓ ÈL ‡È·È28- BÁÎLe Ô‰Ó ÔÈÓa B¯„ Ú·˜ . »ƒ¿≈ƒƒ»«ƒ¿¿ƒ≈∆¿≈

ÔzLÓÁ ‡È·Ó29. ≈ƒ¬ƒ¿»

מנחה.21) איזו פירש ולא קד:22)סתם שם משנה
ד  הלכה פי"ב למעלה וראה יהודה. כר' שלא וכתנאֿקמא

ונדבה. בנדר הבאות המנחות חמש בלשון 23)פירוט
שם). (משנה כי 24)רבים זו, מילה מחק הכסףֿמשנה

אחד. ממין אפילו מנחות שתי להביא יכול הוא

רבים.25) בלשון ו"מנחות" יחיד, בלשון "מין" כלומר,
גם 26) וראה פי"ב, מנחות ובתוספתא קה. שם ברייתא

קד: שם דוקא 27)במשנה והיינו שם. ובתוספתא קה. שם
שניהם  מנחות", "מיני שאמר כיון מינים, ומשני מנחות שתי

רבים. מהו,28)בלשון מנחה מיני פפא, רב "בעי קה. שם
מנחות  דכולא מנחה, ומאי קאמר, תרתי "מיני", דאמר כיון
המנחה. תורת וזאת ז) ו, (ויקרא דכתיב מקריין, מנחה נמי
ומאי  קאמר, מנחה חדא "מנחה", דאמר כיון דילמא, או
וכתב  עלי". מנחה חדא מנחה ממיני קאמר, הכי מנחה? מיני
רבינו, שכתב ומה הבעיא. נפשטה שלא הכסףֿמשנה,
ואם  ספק, מחמת לחומרא אלא אינו מינים, משני  שמביא
השניה  תהא אחת, אלא חייב אינו שאם להתנות, צריך כן
חכמים  שדעת שנראה כתב, המשנה במרכבת אבל לנדבה.
להעמיד  שם דחקו שהרי מינים, שני להביא לחייב נוטה
הנ"ל. השיטה לפי ליישבה בכדי שמעון, כר' הברייתא

פירשתי,29) מהן איזה יודע ואיני "פירשתי במשנה: שם
חמשתן". יביא

.Â„ÈÁi‰ ÔÈ‡30ÌÈMMÓ ¯˙BÈ „Á‡ ÈÏÎa ‰ÁÓ ‡È·Ó ≈«»ƒ≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆»≈ƒƒƒ
ÔB¯OÚ31ÌÈML ‡È·Ó - ÌÈMMÓ ¯˙BÈ ¯„ Ì‡Â . ƒ»¿ƒ»«≈ƒƒƒ≈ƒƒƒ

ÈL ÈÏÎa ¯‡M‰Â ,„Á‡ ÈÏÎa32ÏÏa‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L . ƒ¿ƒ∆»¿«¿»ƒ¿ƒ≈ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ»≈
ÔÈ‡ ÌÈML ÏÚ ¯˙È Ï·‡ ,ÌÈML ‡l‡ „Á‡k¿∆»∆»ƒƒ¬»»≈«ƒƒ≈

ÔÈÏÏ·33BÓk ,˙·kÚÓ ‰ÏÈÏa‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . ƒ¿»ƒ««ƒ∆≈«¿ƒ»¿«∆∆¿
e¯‡aL34ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ,35‰ÏÈ·Ï Èe‡¯‰ Ïk :36ÔÈ‡ - ∆≈«¿»¿¬»ƒ»»»¿ƒ»≈

‰ÏÈ·Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÏÎÂ ,Ba ˙·kÚÓ ‰ÏÈa‰37- «ƒ»¿«∆∆¿…∆≈»¿ƒ»
.Ba ˙·kÚÓ ‰ÏÈa‰«ƒ»¿«∆∆

המנחות 30) אלא מביאין אינם הציבור אבל דווקא, יחיד
הפנים  ולחם הלחם ושתי העומר מנחת כגון הקבועות,
המוריה, (הר להביא כמה שיעור בהם ויש הנסכים, ומנחת

כסףֿמשנה). קג:31)וראה שם במשנה,32)משנה שם
ואחד  אחד, בכלי ששים ודווקא ז. הלכה פי"ב למעלה וראה
ואחד  ושלשים אחד, בכלי שלשים יביא לא אבל שני. בכלי

ז. הלכה להלן ראה וכדומה, שני, במשנה.33)בכלי שם
עשרון  לכל לוג שמן, לוגי ששים שם שנותן אףֿעלֿפי
במנחות  טוב' יום 'תוספות ועיין ז). הלכה פי"ב (למעלה

ד. משנה יא.34)פי"ב הלכה פי"ג יח:35)למעלה שם
זירא. ר' דברי ועוד. פא: בתרא בבא לבלילה,36)קג:

אחד. בכלי להבלל שראויים עשרונים ששים כגון
עשרונים.37) ואחד ששים

.Ê38- ÔB¯OÚ „Á‡Â ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈»«≈»¿∆¿ƒ¿∆»ƒ»
,ÈÏk ÏÎa ÌÈML ,ÌÈÏk ÈLa ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ‡È·Ó≈ƒ≈»¿∆¿ƒƒ¿≈≈ƒƒƒ¿»¿ƒ

ÈLÈÏM‰ ÈÏka „Á‡ ÔB¯OÚ ‡È·Óe39.40È¯‰ :¯Ó‡ ≈ƒƒ»∆»«¿ƒ«¿ƒƒ»«¬≈
˙BB¯OÚ ÈÏÚ È¯‰ ;„Á‡ ÔB¯OÚ ‡È·È - ÔB¯OÚ ÈÏÚ»«ƒ»»ƒƒ»∆»¬≈»«∆¿

ÌÈL ‡È·È -41L¯t ÔB¯OÚ ‰nk ÁÎLÂ B¯„ L¯t . »ƒ¿«ƒ≈≈ƒ¿¿»««»ƒ»≈≈
„Á‡ ÈÏÎa ÔB¯OÚ ÌÈML ‡È·È -42ÔB¯OÚ ‰nk ÁÎL . »ƒƒƒƒ»ƒ¿ƒ∆»»««»ƒ»

ÌÈML ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - BÚ·˜ ÔÈÓ ‰Ê È‡·e L¯t≈≈¿≈∆ƒ¿»¬≈∆≈ƒƒƒ
ÔzLÓÁÓ ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ÔB¯OÚ43. ƒ»ƒ»ƒ»ƒ≈¬ƒ¿»

עשרון"38) עלי הרי "אמר עד שמכאן נראה, בכסףֿמשנה
הקודמת. להלכה שייך כלים 39)- לשלשה מחלקן ואינם

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



קמט zepaxwd dyrn 'ld - dcear xtq - zah h"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לו  ויצא ואחד, וארבעים וארבעים ארבעים בשוה: שוה
ו) הלכה למעלה (הובא קג: שם מהמשנה זה דין לרבינו
ואחד  אחד, בכלי ששים מביא ואחד, ששים עלי הרי "אמר
אמרו: פי"ב מנחות ובתוספתא המוריה). (הר אחר" בכלי
אותו  כופין אחד, בכלי להביא עשרונות מאה עלי  "הרי
הביא  ואם אחד, בכלי וארבעים אחד בכלי ששים ומביא
כלים  בשני יצא, לא אחר בכלי ומחצה אחד בכלי מחצה
כלים), בשני להביא עשרונות מאה עלי הרי אמר (=כלומר,
ששים  הביא ואם אחר. בכלי ומחצה אחד בכלי מחצה מביא

יצא". – אחר בכלי ומאה אחד, למעלה 40)בכלי ראה
ז. הלכה מתחילה מכאן כי לז, קד 41)הערה :שם

הרי 42)במשנה: מששים, פחות נדר ואם וקו. שם, כרבנן
למעלה  (ראה גדול והביא קטן כנדר זה והרי נדבה, השאר
אין  שהרי בכך, ספק אין יותר על ואילו א). הלכה פט"ז
ספר). (קרית עשרון מששים יתירה יחיד של מנחה

פירשתי 43) מה יודע ואיני "פירשתי חכמים: כדברי קו. שם
חמש  יביא פירשתי, כמה יודע ואיני פירשתי מהן ואיזו

מאות". שלש שהן עשרונים ששים ששים של מנחות

.ÁÌÈÏk ‰nÎ·e ¯„ ˙BB¯OÚ ‰nk ÁÎLÂ B¯„ Ú·»̃«ƒ¿¿»««»∆¿»«¿«»≈ƒ
¯„44ÌÈMLa ÌÈML „ÚÂ „Á‡Ó ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - »«¬≈∆≈ƒ≈∆»¿«ƒƒ¿ƒƒ
ÌÈÏk45,ÔBL‡¯ ÈÏÎa „Á‡ ÔB¯OÚ ‡È·Ó ?„ˆÈk . ≈ƒ≈«≈ƒƒ»∆»ƒ¿ƒƒ

ÌÈB¯OÚ ‰LÏLe ,ÈL ÈÏÎa ÌÈB¯OÚ ÈLe¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿»∆¿ƒ
.ÔB¯Á‡‰ ÈÏka ÔB¯OÚ ÌÈML „Ú eÈ‰iL „Ú ,ÈLÈÏLaƒ¿ƒƒ«∆ƒ¿«ƒƒƒ»«¿ƒ»«¬
‰Ê ¯„Ò ÏÚ ‡È·Ó - Ú·˜ ÔÈÓ ‰Ê È‡a Û‡ ÁÎL Ì‡Â¿ƒ»««¿≈∆ƒ»«≈ƒ«≈∆∆

ÔÈÓ ÏkÓ ÌÈÏk ÌÈML46ÛÏ‡ ÔÈÓ ÏkÓ ‡È·Ó ‡ˆÓÂ . ƒƒ≈ƒƒ»ƒ¿ƒ¿»≈ƒƒ»ƒ∆∆
BÓLeÔB¯OÚ ÌÈLÏLe ˙B‡Ó ‰47. ¿∆≈¿ƒƒ»

ששים 44) (שמביא פירש עשרונות כמה לספק נוסף כלומר,
נדר, כלים בכמה גם שכח ז), הלכה למעלה ראה עשרון,
בשני  והביא אחד בכלי נדר שאם בֿג הלכות למעלה וראה
יצא. לא – אחד בכלי והביא כלים בשני נדר או כלים,

(לחם 45) עליו חולקים חכמים ואין רבי. דברי שם, משנה
ונדבה.46)משנה). בנדר הבאות המנחות מיני מחמשת

וחמשים.47) ומאה אלפים תשעה ביחד שהם

.Ë¯ÓB‡‰48ÌÈ¯BÚO ˙ÁÓ ÈÏÚ È¯‰ :49˙ÁÓ B‡ , »≈¬≈»«ƒ¿«¿ƒƒ¿«
ÔB¯OÚ ÈˆÁ50˙ÁÓ B‡ ,51‰B·Ïe ÔÓL ‡Ïa52È¯‰ - ¬ƒƒ»ƒ¿«¿…∆∆¿»¬≈

ÔÈ·È¯˜Ó e‰BÓkL ¯·c ·c˙‰ ‡lL ;¯eËt ‰Ê53. ∆»∆…ƒ¿«≈»»∆»«¿ƒƒ
ÔÓ B‡ ÌÈ¯BÚO‰ ÔÓ ‰ÁÓ ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈»«ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

ÌÈL„Ú‰54‰ÁÓ B‡ ,‰B·Ïe ÔÓL ‡Ïa ‰ÁÓ B‡ , »¬»ƒƒ¿»¿…∆∆¿»ƒ¿»
ÔB¯OÚ ÈˆÁ55Èz¯„ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈÏ‡BL - ¬ƒƒ»¬ƒƒ»«…»«¿ƒ

ÔÈ‡L ÈzÚ„È el‡Â ,‰Êk ·È¯˜‰Ï ¯znL ˙Úc ÏÚ ‡l‡∆»«««∆À»¿«¿ƒ»∆¿ƒ»«¿ƒ∆≈
‡Ï ‰B·Ïe ÔÓLa ˙ÏÒ ÌÏL ÔB¯OÚ ‡l‡ ÔÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ∆»ƒ»»≈…∆¿∆∆¿»…
È˙ÈÈ‰ el‡ :¯Ó‡ Ì‡Â ;¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¯„B È˙ÈÈ‰»ƒƒ≈¬≈∆»¿ƒ»«ƒ»ƒƒ
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ·È¯˜nL C¯„k ¯„B È˙ÈÈ‰ Ú„BÈ≈«»ƒƒ≈¿∆∆∆«¿ƒƒ¬≈∆«»

.ÔÈ·È¯˜nL C¯„k ·È¯˜‰Ï¿«¿ƒ¿∆∆∆«¿ƒƒ

שמעון.48) רבי וכדעת במשנה, קג. למעלה 49)שם ראה
ממנחת  חוץ חיטין, סולת המנחות "כל כי ב, הלכה פי"ב

השעורים". מן שהם התנופה ועומר ראה 50)סוטה
לגבי  (הקרבות המנחות "כל כי ה. הלכה שם למעלה

מעשרון". פחותה מהן אחת כל אין צריך 51)המזבח) כן
לשון  זו שאין אףֿעלֿפי (כסףֿמשנה), בסמיכות להיות
להלן. וראה שנו, לא ד"ה בתוספות שם עיין מתוקנת,

הקריבות 52) המנחות "כל כי ז, הלכה שם למעלה ראה
ולבונה". שמן טעונות המזבח, קג.53)לגבי במנחות

קמח  החטים. מן יביא השעורים, מן מנחה עלי הרי "האומר
ולבונה. שמן יביא - לבונה ובלא שמן בלא סולת. יביא -
יביא  - ומחצה עשרון שלם. עשרון יביא - עשרון חצי
היא, שמאי בית מני הא חזקיה, "אמר שם: ובגמרא שנים".
בית  תימא אפילו יוחנן ר' וכו'. ראשון לשון תפוס דאמרי
יודע  הייתי אילו באומר אחרון), לשון תפוס (דאמרי הלל
הסוגיא  ובסוף כך", אלא כך נודר הייתי לא כך, נודרין שאין
אמר  אבל מנחה, דאמר אלא שנו לא זעירי, "אמר קג:) (שם

שם, ברש"י הוא (כן בשם מנחת שנו לא ד"ה שם ובתוספות
לפרש  בא שזעירי רבינו, מדברי ונראה לא". דגרסי), אית
זעירי: אמר זה ועל וכו'. תימא אפילו שאמר: יוחנן ר' דברי
מנחת  אמר אם אבל (בנפרד), מנחה שאמר אלא שנו לא
[וסובר  וקריתֿספר). (כסףֿמשנה הוא כלום לאו (בסמיכות)
תפוס  הלל בית כאן אמרו שלא יוחנן ר' של שטעמו רבינו
זה  כן ואם בטעות. הוא האחרון שהלשון מפני אחרון, לשון
"מנחת" אמר אם אבל "מנחה", באומר אלא אינו

כלל]. ראשון לשון כאן אין הכסףֿמשנה 54)(בסמיכות),
אין  בעדשים כי שמשמע שם, מנחות הגמרא מדברי העיר
שהמדובר  בדוחק, פירש והלחםֿמשנה טועה. אדם
ניכר  זה ומתוך עדשים, וגם שעורים גם בנדרו כשהזכיר

בכך. טועה הלכה 55)שהוא להלן הקריתֿספר דברי לפי
לשליש  אבל עשרון, חצי דוקא שם) בדברינו (מובא יד

המוריה). (הר שמענו לא ולרביע

.È‰ˆÁÓe ÔB¯OÚ ¯„56Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :¯Ó‡Â ,57 »«ƒ»∆¡»¿»«ƒ»ƒƒ≈«
ÌÈL ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ÔÈ·c˙n‰ C¯„k ¯„B È˙ÈÈ‰58. »ƒƒ≈¿∆∆«ƒ¿«¿ƒ¬≈∆≈ƒ¿«ƒ

ÁÓ˜ ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡59‡ÏÂ ,ÔB¯OÚ ÈˆÁ ÈÏÚ È¯‰ B‡ , »«¬≈»«∆«¬≈»«¬ƒƒ»¿…
¯„ ‡lL ÈÓk ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰ÁÓ ÌL ¯ÈkÊ‰ƒ¿ƒ≈ƒ¿»¬≈∆»¿ƒ∆…»«

ÌÏBÚÓ60,ÌÁÏ ‡Ïa ‰„Bz ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ . ≈»¿≈»≈¬≈»«»¿…∆∆
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈÎÒ ‡Ïa Á·ÊÂ61el‡ :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿∆«¿…¿»ƒ¬≈∆»¿ƒ»«ƒ

Ú„BÈ È˙ÈÈ‰62C¯„k ¯„B È˙ÈÈ‰ Ck ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡L »ƒƒ≈«∆≈«¿ƒƒ»»ƒƒ≈¿∆∆
.ÔÈ·È¯˜n‰ C¯„k ·È¯˜‰Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯„Bp‰«¿ƒ¬≈∆«»¿«¿ƒ¿∆∆««¿ƒƒ

לא 56) אם אבל ומחצה, עשרון מנחה עלי הרי אמר כלומר,
להלן), (ראה ומחצה עשרון עלי הרי אמר אלא מנחה אמר
אלא  מביא אינו - ומחצה עשרון מנחת עלי הרי שאמר או

(כסףֿמשנה). אחד אותו 57)עשרון ששואלין כלומר,
(כסףֿ ט בהלכה למעלה וכמו השאלה, על עונה והוא

הייתי 58)משנה). אילו באומר והמדובר במשנה. שם
יכול  ולא כך", אלא כך נודר הייתי לא כך, נודרין שאין יודע
שצריך  ספק אין השלם על דהרי אחד, בעשרון עצמו לפטור
הייתי  אילו שאומר הוא החצי ועל נודרים. כך כי להביא,

בקריתֿספר. ראה שנים, מביא כך משום ראה 59)יודע,
סולת. המנחות כל כי ב, הלכה פי"ב שם 60)למעלה ראה

סולת  יביא - קמח וכו' מנחה עלי הרי "האומר במשנה:
קג:): (שם ובגמרא שלם", עשרון יביא - עשרון חצי וכו''
מנחת  אמר אבל מנחה, דאמר אלא שנו לא זעירי, "אמר
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כלל  אמר לא שאם נראה ושם ט), הלכה למעלה (ראה לא"
"מנחת". לאומר דומה הוא הרי פא:61)מנחה, במנחות

כופין  - נסכים בלא וזבח לחם, בלא תודה עלי הרי "האומר
הא  חזקיה, אמר וכו', ונסכים זבח ולחמה תודה ומביא אותו
רבי  וכו'. ראשון לשון תפוס דאמרי היא, שמאי בית מני
יודע  הייתי אילו באומר הלל, בית תימא אפילו אמר יוחנן
רבינו  ופסק כך". אלא כך נודר הייתי לא כך נודרין שאין

יוחנן. לפני 62)כר' אותו ששואלין שאלה ידי על היינו
(כסףֿמשנה). ט בהלכה וכמו לשאלה, עונה והוא זה,

.‡È‰„Bz ‡È·È - ‰„Bz ÈÓÁÏ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»««¿≈»»ƒ»
‡Ïa ÌÁÏ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡L Úe„È ¯·c‰L ;dÓÁÏÂ¿«¿»∆«»»»«∆≈«¿ƒƒ∆∆¿…

¯ÈkÊ‰ Ôa¯w‰ ÛBÒÂ ,‰„Bz63ÌÁÏ ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ . »¿«»¿»ƒ¿ƒ»«¬≈»«∆∆
ÈBÏt ÏL B˙„Bz ¯ËÙÏ64ÌÚ ‰„Bz ÌÁÏ ‡È·È - ƒ¿…»∆¿ƒ»ƒ∆∆»ƒ

B¯·Á ˙„Bz65. «¬≈

הרי 63) "האומר כג: ובחולין פא: במנחות הונא רב דברי
מידע  טעמא? מאי ולחמה, תודה מביא תודה, לחמי עלי
תודה  והאי איקריב, לא תודה בלא דלחם גברא האי ידע
נקט". מילתא סוף תודה, לחמי דקאמר והאי קאמר. ולחמה
"וכי  כת"י). (רש"י לחם" ואח"כ תחילה תודה לנדור "כיון
(רש"י). ולחמה" תודה דאמר כמאן הוי תודה, לחמי אמר

שצריך 64) תודה, קרבן להביא עצמו על קיבל שראובן כגון
את  להביא עצמו על וקיבל שמעון ובא לחם, גם להביא

ראובן. עבור שם.65)הלחם וחולין מנחות

.·ÈBÓˆÚ ÈÙa ÔÈÈ Ì„‡ ¯„B B‡ ·c˙Ó66ÔÈ‡Â . ƒ¿«≈≈»»«ƒƒ¿≈«¿¿≈
‚Ï ‡Ï ÌÈÎÒpa ÔÈ‡L ,ÔÈbÏ ÈL ‡ÏÂ ÔÈÈ ‚Ï ÔÈ·c˙Óƒ¿«¿ƒ…«ƒ¿…¿≈Àƒ∆≈«¿»ƒ……

‰MÓÁ ÔÈ·c˙Ó ÔÈ‡Â .ÌÈL ‡ÏÂ67˙LÓÁ ÔÈ‡L , ¿…¿«ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ¬ƒ»∆≈¬≈∆
ÈzL ÈkÒÏ ‡ÏÂ ˙Á‡ ‰Ó‰a ÈkÒÏ ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈbÏÀƒ¿ƒ…¿ƒ¿≈¿≈»««¿…¿ƒ¿≈¿≈

Ó‰a‰MLÂ ‰Úa¯‡Â ‰LÏL ÔÈ·c˙Ó Ï·‡ .˙B ¿≈¬»ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿»»¿ƒ»
‰ÏÚÓÂ ‰MMÓe68.˙BÓ‰a ÈkÒÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÈtÓ , ƒƒ»»«¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈

ובפט"ז 66) ה"א, פי"ד למעלה וראה קד: במנחות משנה
שלשה 67)הי"ד. כבש "שנסכי משום קד. שם משנה

איֿ ולפיכך ששה, שור ונסכי ארבעה, איל ונסכי לוגין,
שיעור  בידינו שאין שנים, לא לוג נדבה שיביא לאדם אפשר
לפי  לוגין, חמשה כן גם יתנדב ולא המזבח. לגבי במצות זה
אבל  בהמות, שתי לנסכי ראויין ואינן שור מנסכי פחות שהן
שם). המשנה (פירוש שור" נסכי כדי הן לוגין ששה

שם.68) משנה

.‚ÈÏÈ‡Â O·k ÈkÒk Ô‰ È¯‰ - ‰Ú·L ¯„ ?„ˆÈk69. ≈«»«ƒ¿»¬≈≈¿ƒ¿≈∆∆»«ƒ
- ‰ÚLz .ÌÈÏÈ‡ ÈL ÈkÒk el‡ È¯‰ - ‰BÓL ¯„»«¿»¬≈≈¿ƒ¿≈¿≈≈ƒƒ¿»
¯„ .ÌÈO·k ‰LÏL ÈkÒk B‡ ,O·ÎÂ ¯BL ÈkÒk¿ƒ¿≈»∆∆¿ƒ¿≈¿»¿»ƒ»«
ÌÈO·k ÈL B‡ ,ÏÈ‡Â ¯BL ÈkÒk el‡ È¯‰ - ‰¯OÚ¬»»¬≈≈¿ƒ¿≈»«ƒ¿≈¿»ƒ

ÌÏBÚÏ „Ú ÔÎÂ .ÏÈ‡Â70. »«ƒ¿≈«¿»

שם.69) המשנה בפירוש רבינו כתב תמיד 70)כן "תמצא
מכוין  שאפשר למה עולה בדעתך שיעלה חשבון איזה

המשנה). (פירוש שהמשלנו דרך על בהמות מספר לנסכי

.„È¯„71ÔÈbÏ ‰MÓÁ72;‰ML ÌÏL‰ BÏ ÔÈ¯ÓB‡ - »«¬ƒ»Àƒ¿ƒ«¿≈ƒ»
Ôa¯˜Ï ÔÚ·˜ È¯‰L73- ÌÈL B‡ ‚Ï ¯„ Ì‡ Ï·‡ . ∆¬≈¿»»¿»¿»¬»ƒ»«…¿«ƒ

Ô˙ˆ˜Ó ‡ÏÂ Ô‰ ‡Ï ,ÏÏk ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ È¯‰L ;¯eËt74. »∆¬≈≈»¿ƒ¿»…≈¿…ƒ¿»»
ÔÓL ‚lÓ ˙BÁt ÔÈ¯„B ‡ÏÂ ÔÈ·c˙Ó ÔÈ‡Â75ÔÈ‡L ; ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿…¿ƒ»ƒ…∆∆∆≈

ÔB¯OÚÓ ‰˙eÁt ‰ÁÓ EÏ76„Á‡ ‚Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰Â , ¿ƒ¿»¿»≈ƒ»¿ƒ¿ƒ»…∆»
ÔÓL77. ∆∆

להלן.71) וראה שם, אבל 72)גמרא בדיעבד. כלומר,
יב. הלכה למעלה כמפורש חמשה, מתנדבין אין לכתחילה

אות 73) קבע שהוא מכיון יכול כלומר, אינו לקרבן, ן
לוגין, חמשת בנסכים שאין ומכיון ביחד. אם כי להקריבן
בהמות  שתי לנסכי ולא אחת בהמה לנסכי לא ראויין שאין
לששה  שישלים עד קרבים אינם לכך הי"ב), למעלה (ראה
"איבעיא  שם: בגמרא שור. לנסכי ראויין הם שאז לוגין,
הרי  אמר ("אם לנסכים קבע אין או לנסכים קבע יש להו,
להקריבם  יכול שאין קבע, הוי מי לנסכים לוגין וכך כך עלי
ויכול  קבע אין או אחד, בקרבן קרבי דהוו ביחד, הכל אלא
דמי, היכי שם). רש"י – נפשיה" באפי דחזי מה להקריבם
משיך  לנסכים קבע אין אמרת אי חמשה, דאייתי כגון
ואי  נדבה. הוי ואידך לאיל, דחזי מינייהו ארבעה ומקריב
וכו'", מאי קרבי, לא להו דממלי עד לנסכים קבע יש אמרת
(כסףֿמשנה). לחומרא רבינו ופסקה הבעיא, נפשטה ולא
שהרי  בנסכים, ישנם מהם שמקצת חמשה, בנדר זה וכל
בנדר  אבל איל. לנסכי וארבעה כבש לנסכי ראויים שלשה

להלן. ראה אחד, לוג או לוגים מדברי 74)שני נשמע כך
מלמד  יג), טו, (במדבר "האזרח וקז. שם מנחות הברייתא
רצה  שאם ומנין לוגין. שלשת וכמה? נסכים, שמתנדבין
יפחות, יכול יהיה. טו) (שם, תלמודֿלומר יוסיף, להוסיף
בהר  וראה (כסףֿמשנה, ככה" יג) (שם, תלמודֿלומר
הרי  אמר שאם ט, הלכה למעלה רבינו שכתב ומה המוריה).
משום  היינו שלם, עשרון מביא – עשרון חצי מנחה עלי
וחציו  בבוקר חציו גדול, כהן בחביתי קרב עשרון שחצי
או  אחד לוג אבל כֿד), הלכות פי"ג למעלה (ראה בערב
וראה  ספר, (קרית מקצתן ולא הן לא כלל, ראויין אינם שנים

ומשנהֿלמלך). מנחות 75)לחםֿמשנה במשנה הוא כן
יפחות  לא שמן וכו' עלי "הרי הט"ו) להלן (הובאה קז.
נדר  ואם כתנאֿקמא. ופסק לוגין" שלשה אומר רבי מלוג,

המוריה). (הר ביין כמו פטור, – לוג למעלה 76)חצי ראה
ה. הלכה ופי"ג 77)פי"ב ז, הלכה פי"ב למעלה ראה

יד. והלכה ה הלכה

.ÂË‰LÏMÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ÔÈÈ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»««ƒ…ƒ¿…ƒ¿»
ÔÈbÏ78‚lÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ÔÓL ÈÏÚ È¯‰ .79B¯„ L¯t . Àƒ¬≈»«∆∆…ƒ¿…ƒ…≈≈ƒ¿

‡È·È - ÔÓM‰ ÔÓ B‡ ÔÈi‰ ÔÓ ¯„ ‚Ï ‰nk ÁÎLÂ¿»««»…»«ƒ««ƒƒ«∆∆»ƒ
Ba ÔÈ·È¯˜nL ÌBÈ EÏ ÔÈ‡L ;‚Ï ‰‡Óe ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ≈»…∆≈¿∆«¿ƒƒ
ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBiÓ ¯˙BÈ ˙Ba¯Ó ˙Ba¯˜ ¯eav‰«ƒ»¿»¿À≈ƒ»ƒ∆

‚Á80˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL81‰‡Ó Ba ÌÈÎÒp‰ eÈ‰Â , «∆»ƒ¿¿«»¿»«¿»ƒ≈»
ÔÈÈ Ì˙BÓÎe ÔÓL ‚Ï ÌÈÚa¯‡Â82¯‡a˙iL BÓk , ¿«¿»ƒ…∆∆¿»«ƒ¿∆ƒ¿»≈

ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰·83. ¿ƒ¿¿ƒƒ»ƒ

הם 78) בנסכים שהפחות משום הכל, לדברי שם במשנה
לוגין. שלשה שהם כבש, תנאֿקמא 79)נסכי כדברי

שבשמן  הפחות שזהו יד, הלכה למעלה וראה שם. במשנה
נדבה. הסוכות.80)במנחת חג במשנה:81)של שם
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מרובה", כיום יביא - פירשתי מה יודע ואיני "פירשתי
(הסוכות) חג של הראשון טוב כיום "תנא, שם: ובגמרא
בהמות  ושלש שלשים בו שמקריבים בשבת", להיות שחל

להלן. ראה אחת, וחטאת בו 82)עולות, מקריבים שהרי
ההין, חצי נותנים פר לכל החג, למוסף פרים עשר שלשה
הלכה  פ"ה (למעלה יין לוגים וששה שמן, לוגין ששה היינו
כמו  יין. וכן שמן, לוגים ושמונה שבעים בסךֿהכל הרי ד),
ההין, שלישית מהם אחד שלכל אילים, שני מקריבים כן
כן  כמו שמונה. הרי יין, וכן שמן, לוגים ארבעה היינו
ההין, רביעית אחד שלכל כבשים, עשר ארבעה מקריבים
ושנים  ארבעים עוד הרי יין, וכן שמן, לוגים שלשה היינו
לוגים. ששה ביחד תמידים, כבשים שני מקריבין עוד לוגים.
ששה  שוב הרי שבת, למוסף כבשים שני מקריבים עוד

וארבעים. מאה יהיו הנ"ל כל וכשתחבר פרק 83)לוגים.
משעיר  חוץ בהמות ותשע עשרים בו שמקריבים ג, הלכה י
מוספים. שני גם ישנם הרי ובשבת תמידים. ושני לחטאת,

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ודיני 1) הבחירה, בבית הקרבנות כל הקרבת מצות בו יבאר

חוץ. שחיטת

.‡ÔÈa ÛBÚÂ ‰Ó‰a ˙Ba¯˜ ÔÈa ,Ôlk ˙Ba¯w‰ Ïk»«»¿»À»≈»¿¿¿≈»»≈
˙È·a Ô·È¯˜‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ ,˙BÁÓ ˙Ba¯»̃¿¿¿»ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»¿≈

;‰¯ÈÁa‰‰OÚz ÌLÂ :¯Ó‡pLÈÎ‡ ¯L‡ Ïk «¿ƒ»∆∆¡«¿»«¬∆…¬∆»…ƒ
jeˆÓ2ÏthÓ Ì„‡ Ïk ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÔÎÂ . ¿«∆»¿≈ƒ¿«¬≈ƒ¿»»»ƒ«≈

‰Ó‰a ˙Ba¯˜ ‡È·Óe3‰ˆeÁÓ Ô·È¯˜‰Ï ·iÁ˙pL ≈ƒ»¿¿¿≈»∆ƒ¿«≈¿«¿ƒ»ƒ»
EÏ eÈ‰È ¯L‡ EÈL„˜ :¯Ó‡pL .‰¯ÈÁa‰ ˙È·Ï ı¯‡Ï»»∆¿≈«¿ƒ»∆∆¡«»»∆¬∆ƒ¿¿

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;¯ÓB‚Â ‡Oz EÈ¯„e4BÈ‡L , ¿»∆ƒ»¿≈ƒƒ«¿»»¿∆≈
Ì‰a ÏthÓ ‡e‰L ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÈL„˜a ‡l‡ ¯a„Ó¿«≈∆»¿»¿≈»»»∆∆ƒ«≈»∆

.‰¯ÈÁa‰ ˙È·Ï Ì‡È·iL „Ú«∆¿ƒ≈¿≈«¿ƒ»

המקום)2) (אל אם "כי יד): יב, (דברים ראה פ' ב'ספרי'
עולותיך, תעלה שם שבטיך באחד ה' יבחר אשר (במקום)
ושם  תלמודֿלומר מנין, קרבנות שאר עולות, אלא לי אין
המצוות' ב'ספר וראה מצוך". אנכי אשר כל (את) תעשה
קיב: קו: (זבחים שלמדו ומה פט. ולאֿתעשה פד, עשה
זו  לה'", "והביאום ה) יז, (ויקרא שנאמר ממה וקיט:)
היתר  בשעת שהקדישום בקרבנות המדובר – מצותֿעשה
שם  שמבואר כמו הבמות, איסור בשעת והקריבם הבמות
נלמד  הבמות איסור בשעת שהקדיש באופן ואילו ב. קו,
המוריה'). ('הר מצוך" אנכי אשר כל תעשה "ושם מהפסוק

ועופות 3) שמנחות נראה בהמה, קרבנות כאן שפירט ממה
זה  דבר מקור כי ויתכן כסףֿמשנה). (ראה זה בכלל אינם
קדשיך", "רק הנ"ל שהפסוק - ב יז, בתמורה שאמרו ממה
ובעופות, במנחות תמורה אין והרי בתמורות, מדבר
אולם  המוריה'). ('הר הי"א תמורה מהל' בפ"א כמפורש
כא) (אות הקרבנות מעשה להל' רבינו שהקדים במצוות
שכל  הרי הבחירה", לבית חוצהֿלארץ קדשי "להביא כתב
ההלכות", סדר על המצוות ב"מנין סתם וכן בכלל. הקדשים

פה. עשה המצוות' וב'ספר פה, (דברים 4)אות שם 'ספרי'
כו). יב,

.·‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha - ‰¯ÊÚÏ ıeÁ Ôa¯˜ ·È¯˜n‰5, ««¿ƒ»¿»»¬»»ƒ≈ƒ¿«¬≈

‰ÏÚz Ôt EÏ ¯ÓM‰ :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ¿»««…«¬∆∆∆¡«ƒ»∆¿∆«¬∆
‰‡¯z ¯L‡ ÌB˜Ó ÏÎa EÈ˙ÏÚ6„ÈÊÓa :·È¯˜‰ Ì‡Â . ……∆¿»»¬∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ

˙¯k ·iÁ -7Ï‡Â Á·Ê B‡ ‰ÏÚ ‰ÏÚÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL , «»»≈∆∆¡«¬∆«¬∆…»»«¿∆
ÂÈnÚÓ ˙¯ÎÂ B‡È·‰ ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t8‚‚BLa ; ∆«…∆≈…¡ƒ¿ƒ¿«≈«»¿≈

‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó -9. ≈ƒ«»¿»

בהלכה 5) ראה מצוך", אנכי אשר כל תעשה "ושם של
הוא 6)הקודמת. וכן יג). יב, (דברים ראה פ' 'ספרי'

לאֿתעשה", אלא אינו ואל, פן "השמר שהרי א. קו, בזבחים
"האזהרה  רבינו: כתב פט), (לאֿתעשה המצוות' ב'ספר ראה
לעזרה, חוץ כלומר, בחוץ, קרבן שום מלהקריב שהוזהרנו
לך  השמר (שם) יתעלה אמרו והוא בחוץ, מעלה נקרא וזה
'ספרי': ולשון תראה, אשר מקום בכל עולותיך תעלה פן
(שם, תלמודֿלומר מנין, קדשים שאר עולות, אלא לי אין
עולה  אומר אני ועדיין מצוך, אנכי אשר כל תעשה ושם יד)
בעשה, אלא יהו לא קדשים שאר ולאֿתעשה, בעשה
היתה, בכלל עולה עולותיך, תעלה שם (שם) תלמודֿלומר
שהיא  מיוחדת שהיא עולה מה אליה, להקיש יצאת, ולמה
בלאֿ הוא הרי בעשה, שהוא כל כך ולאֿתעשה, בעשה

חייב 7)תעשה". – בו התרו ואם א. ב, כריתות ראה
הי"ג. להלן ראה מועד 8)מלקות, אהל פתח "ואל צ"ל:

מעמיו". וגו' ונכרת וגו' יביאנו וראה 9)לא שם. משנה,
מן  הבאה היא קבועה "חטאת כי ה"ד, שגגות מהל' פ"א
קבוע  שאינו קרבן הוא ויורד עולה וקרבן בלבד, הבהמה

וכו'".

.‚‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯ÊÚÏ ıeÁ ÌÈL„˜ ËÁBM‰ ÔÎÂ¿≈«≈»»ƒ»¬»»««ƒ∆…
ÌÏÚ‰10˙¯k ·iÁ - „ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡ :11¯L‡ :¯Ó‡pL , ∆¡»ƒ»»≈ƒ«»»≈∆∆¡«¬∆

LÈ‡Ï ·LÁÈ Ìc ,¯ÓB‚Â ÊÚ B‡ ·OÎ B‡ ¯BL ËÁLÈƒ¿«∆∆≈¿≈»≈»≈»ƒ
‡È·Ó - ‚‚BLa ËÁL Ì‡Â ;˙¯ÎÂ CÙL Ìc ‡e‰‰«»»»¿ƒ¿«¿ƒ»«¿≈≈ƒ

‰Úe·˜ ˙‡hÁ12. «»¿»

הקריבם.10) מונה 11)שלא שהמשנה שם, כריתות ראה
וראה  א. קו, בזבחים גם ועי' דברים, לשני והמעלה השוחט
ה"ד  שגגות מהל' פ"א ולהלן צ, לאֿתעשה המצוות' ב'ספר

יגֿיד. שגגות 12)אות מהל' ופ"א במשנה, שם כריתות
שם.

.„?ıeÁa ‰ËÈÁM‰ ÏÚ ¯È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â13Lw‰a14. ¿≈»ƒ¿ƒ««¿ƒ»«¿∆≈
¯Ó‡Â ,EÈ˙ÏÚ ‰ÏÚz ÌL :¯Ó‡15Ïk ‰OÚz ÌLÂ : ∆¡«»«¬∆……∆¿∆¡«¿»«¬∆…

,‰ÈÏÚ LÚL ,ıeÁa ‰ÈÏÚ‰ ‰Ó ;jeˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡¬∆»…ƒ¿«∆»»«¬»»«∆»«»∆»
‰ÏÚz Ôt EÏ ¯ÓM‰ :¯Ó‡pL ,Le¯Ùa ‰ÈÏÚ ¯È‰Ê‰ƒ¿ƒ»∆»¿≈∆∆¡«ƒ»∆¿∆«¬∆

‰ËÈÁM‰ ÏÏÎaL ,‰iOÚ Û‡ ;EÈ˙ÏÚ16‰ÈÏÚ LÚL , ……∆«¬ƒ»∆ƒ¿»«¿ƒ»∆»«»∆»
·e˙k‰ LÚ ‡lL .‰ÈÏÚ ¯‰ÊÓ ‡e‰ È¯‰ ,Le¯Ùa¿≈¬≈À¿»»∆»∆…»««»

¯È‰Ê‰ Ôk Ì‡ ‡l‡17. ∆»ƒ≈ƒ¿ƒ

מזהירין.13) אלאֿאםֿכן עונשין אין סמיכות 14)שהרי
ב'ספר  גם וראה א. קז, בזבחים יונה כרבי להעלאה. שחיטה

שם. פסוק.15)המצוות' גם 16)באותו כלומר,
העשיה. בכלל שם.17)השחיטה זבחים,

.‰˙Á‡ :ÌÈzL ·iÁ - ıeÁa ÌÏÚ‰Â ÌÈL„˜ ËÁBM‰«≈»»ƒ¿∆¡»««»¿«ƒ««
‰iÏÚ‰ ÏÚ ˙Á‡Â ‰ËÈÁM‰ ÏÚ18ÌÈÙa ËÁL . ««¿ƒ»¿«««»¬ƒ»»«ƒ¿ƒ
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‰iÏÚ‰ ÏÚ ·iÁ - ıeÁa ‰ÏÚ‰Â19ËÁL Ì‡ ÔÎÂ . ¿∆¡»««»«»¬ƒ»¿≈ƒ»«
‰ËÈÁM‰ ÏÚ ·iÁ - ÌÈÙa ‰ÏÚ‰Â ıeÁa20. «¿∆¡»ƒ¿ƒ«»««¿ƒ»

כתנאֿקמא.18) א. קו, זבחים במשנה 19)משנה, שם
הכל. הקודמת.20)לדברי בהערה ראה

.ÂÌÈL„˜ ˙ËÈÁL ÏÚ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡21ÔÈÈe‡¯‰ ≈«»∆»«¿ƒ«»»ƒ»¿ƒ
„Á‡ ıeÁa ËÁBM‰ Ï·‡ ;ÁaÊÓ Èa‚Ï ·¯wÏƒ»≈¿«≈ƒ¿≈«¬»«≈«∆»

ÁaÊÓ È¯eq‡Ó22˙B˙n‰ ˙B‡hÁÓ B‡23‰Ê È¯‰ - ≈ƒ≈ƒ¿≈«≈«»«≈¬≈∆
¯eËt24BÈ‡L ÏÎÂ ;'‰ ÔkLÓ ÈÙÏ :¯Ó‡pL . »∆∆¡«ƒ¿≈ƒ¿«¿…∆≈

ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - '‰ ÔkLÓ Ï‡ ‡B·Ï Èe‡¯25. »»∆ƒ¿«≈«»ƒ»»

להלן 21) ראה למזבח, ראוי שאינו בדבר העלאה ודין בחוץ.
ה"ב. ופי"ט והמוקצה 22)ה"י, והנרבע הרובע כגון

(שם  דופן ויוצא והטריפה והכלאים והאתנן והמחיר והנעבד
במשנה). פ"ד 23)קיב. להלן וראה א. קיב, ב. קיא, שם

המתות. החטאות הן מה ה"א, המוקדשין פסולי מהל'
הי"ג].24) להלן ראה אסור, אבל שם 25)[פטור, משנה,

א. קיב,

.ÊBÙe‚a ÔÓÊ ¯qÁÓ ıeÁa ËÁL26ÌÈÏÚaa B‡27, »««¿À«¿«¿«¿»ƒ
¯eËt - ÌÈÙa ‡B·Ï ‰zÚ Èe‡¯ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰28. ƒ¿≈»«»»ƒ¿ƒ»

בגופו.26) זמן מחוסר איזהו ה"ח, להלן כלומר,27)ראה
זמן  מחוסר איזהו ה"ט להלן וראה בבעלים. זמן מחוסר

גם 28)בבעלים. וראה וכתנאֿקמא. - ב קיב, זבחים
א. סג, ביומא

.Á˙Ú·L CB˙a ‰Ó‰a ?BÙe‚a ÔÓÊ ¯qÁÓ e‰Ê È‡≈∆¿À«¿«¿¿≈»¿ƒ¿«
‰„l‰ ÈÓÈ29ÔpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL ÔÈ¯B˙Â ;30˙‡Â B˙B‡Â ; ¿≈«≈»¿ƒ∆…ƒƒ«¿«»¿¿∆

„Ú Èe‡¯ ÈM‰ ÔÈ‡L ,ÌBi‰ Ì‰Ó „Á‡ ËÁLpL Ba¿∆ƒ¿«∆»≈∆«∆≈«≈ƒ»«
¯ÁÓÏ31. ¿»»

"מצות29ֿ) כי ה"ח, מזבח איסורי מהל' פ"ג למעלה ראה
שנאמר  והלאה, השמיני מיום הקרבנות כל להקריב עשה
ירצה, והלאה השמיני ומיום אמו תחת ימים שבעת והיה
מיום  אלא חייב ואינו זמן". מחוסר נקרא הימים שבעת וכל
שבלילה  לפי חייב אינו שמיני בליל אבל והלאה, השמיני
ה"ד). כפרה מחוסרי מהל' (פ"ג זמן כמחוסר דינו זה

איסורי 30) בהל' וראה כתנאֿקמא. במשנה, שם זבחים
משיזהיבו. הוא התורים של זמנן כי ה"ב, שם מזבח
מזבח, איסורי (הל' שפסולים זמנם, לאחר יונה בני וכלֿשכן
הכל). לדברי - שם (משנה, עליהם פטור שוודאי שם),

שחיטה,31) מהל' בפי"ב וראה כתנאֿקמא. במשנה, שם
ה"אֿב.

.Ëe‰Ê È‡Â32‡Ï ÔÈ„ÚL Ôa¯˜ ?ÌÈÏÚaa ÔÓÊ ¯qÁÓ ¿≈∆¿À«¿««¿»ƒ»¿»∆¬«ƒ…
‰·f‰Â ·f‰ ?„ˆÈk .B·È¯˜‰Ï ÂÈÏÚa ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿«¿»»¿«¿ƒ≈««»¿«»»

Ì˙‡hÁ eËÁML ˙„ÏBi‰Â33ÈÓÈ [CB˙a] ıeÁa ¿«∆∆∆»¬«»»«¿¿≈
‰¯ÈÙÒ34B˙‡hÁ ËÁML Ú¯ˆÓ ÔÎÂ .ÔÈ¯eËt - ¿ƒ»¿ƒ¿≈¿…»∆»««»
BÓL‡Â35‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ CB˙a ıeÁa36ÔÈ„ÚL .¯eËt - «¬»«¿¿≈«¿ƒ»»∆¬«ƒ

Ì‡ Ï·‡ .‰¯tÎÏ el‡‰ ˙Ba¯w‰ ÈÏÚa e‡¯ ‡Ï…ƒ¿«¬≈«»¿»»≈¿«»»¬»ƒ
;ÔÈ·iÁ - ‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ CB˙a ıeÁa Ô‰È˙BÏBÚ eËÁL»¬≈∆«¿¿≈«¿ƒ»«»ƒ

‡È‰ ÔB¯Bc ‰ÏBÚ‰L37¯wÚ ‡È‰ ÌL‡‰Â ˙‡hÁ‰Â , ∆»»ƒ¿««»¿»»»ƒƒ«

B˙‡hÁ ËÁML ¯ÈÊ ÔÎÂ .‰¯tk‰38ÈÓÈ CB˙a ıeÁa ««»»¿≈»ƒ∆»««»«¿¿≈
- ıeÁa ÂÈÓÏL B‡ B˙ÏBÚ ·È¯˜‰ ,¯eËt - B˙e¯ÈÊ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿»»«

·iÁ39ez·kÚÓ‰ ‡È‰ ˙‡hÁ‰L ;40¯wÚ ‡È‰Â , «»∆««»ƒ«¿««¿¿ƒƒ«
.˙e¯ÈÊp‰«¿ƒ

שם.32) כפרה 33)משנה, מחוסרי מהל' פ"א להלן ראה
וחטאת. עולה הוא והיולדת והזבה הזב של קרבנם כי ה"ג,

ימי 34) ובתוך והזבה, הזב של הספירה ימי בתוך כלומר,
סופרים  והזבה הזב כי ה"ד, שם ראה היולדת, של מלאת
וראה  קרבנותיהם, מקריבים השמיני וביום טהרה, ימי שבעת
לזכר  ואחד ארבעים ביום קרבנה מביאה היולדת כי ה"ה שם

לנקבה. ואחד שמונים קרבנו 35)וביום כי ה"ג, שם ראה
וחטאת. ואשם עולה הוא המצורע ה"ד,36)של שם ראה

מקריב  ובשמיני טהרה, ימי שבעת סופר המצורע כי
בחוץ,37)קרבנותיו. ושלמיהן "עולותיהן במשנה: שם

א"י  נוסח (לפי המשנה בפירוש רבינו שכתב וכמו חייבין",
ראויין  "ואין מ"ג): פי"ד שם, יוםֿטוב' ה'תוספות שהביא
דורון, היא העולה אבל הספירה, ימי שישלימו עד להקרבה
שם. רש"י פירש וכן הספירה". ימי בתוך הוקרבה אפילו

כשגומר 38) הנזיר כי ה"א, נזירות מהל' פ"ח למעלה ראה
ושלמים. וחטאת עולה מביא במשנה:39)נזירותו שם

קיד:) (שם ובגמרא חייבין", בחוץ, ושלמיהם "עולותיהן
וזבה  זב הלא (כלומר, נינהו שלמים בני "והני שאלו:
תני  ששת: רב אמר שלמים), מביאים אינם ומצורע ויולדת
שאם  נזיר, על הוא שלמים של הזה הדין (כלומר, נזיר
ואילו  חייב, השלמים את התגלחת ימי שבעת בתוך הקריב

חייב)". אינו חטאת שמעכבתו 40)הקריב הכוונה אין
החטאת  שאין כתב הי"ז פי"ד למעלה שהרי יין, מלשתות
(לחםֿ בחטאת היא הכפרה שעיקר הכוונה אלא מעכבתו,

ה"י). נזירות מהל' פ"ח משנה

.ÈÏz ÌL‡Èe41˜Ùq‰ ÏÚ ‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ42 »»»¿««»«»»««»≈
ıeÁa Ô·È¯˜‰L43¯eq‡‰ Úa˜ ‡Ï È¯‰L ;¯eËt -44. ∆ƒ¿ƒ»«»∆¬≈…ƒ¿«»ƒ
Ú¯ˆÓ ÌL‡45ıeÁa BËÁML46BÓLÏ ‡lL47- ¬«¿…»∆¿»«∆…ƒ¿

·iÁ48BÓk ,¯LÎÂ ÌÈÙa Èe‡¯ BÓLÏ ‡lLÂ ÏÈ‡B‰ , «»ƒ¿∆…ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈¿
¯‡a˙iL49B˙ËÈÁL ÏÚ ¯eËt ‡e‰L Ôa¯˜ ÏÎÂ . ∆ƒ¿»≈¿»»¿»∆»«¿ƒ»

B˙‡ÏÚ‰ ÏÚ ¯eËt ‡e‰ Ck - ıeÁa50. «»»««¬»»

לפניו 41) היו אם כי ה"אֿב, שגגות מהל' פ"ח להלן ראה
אחת  ואכל שומן, של ואחת חלב של אחת חתיכות, שתי
תלוי. אשם מביא זה הרי – אכל מהן איזו יודע ואינו מהן

האשה 42) כי ה"ז, כפרה מחוסרי מהל' פ"א להלן ראה
זו  הרי הפילה, מה ידעה ולא והפילה עוברה, הוחזקה שלא

מספק. העוף, חטאת ומביאה יולדת, כדעת 43)ספק
בחוץ  תלוי אשם שהשוחט א. יח, כריתות בברייתא חכמים

פטור. איסור 44)– ספק על רק בא הקרבן כל כלומר,
טעמו  כי שם שאמרו ממה רבינו כן ולמד לא, או חטא שמא
דאיסורא, קביעותא בעי דלא משום המחייב, מאיר רבי של
הוא  הפוטרים חכמים של טעמם כי רבינו למד זה ומתוך
וראה  האיסור, נקבע לא וכאן האיסור, קביעות שצריך מפני
נוקפו, שלבו ש"מתוך סובר רבינו כי ואף שם. ברש"י גם
המוקדשין  פסולי מהל' פ"ד (ראה ומקדיש" גומר הוא
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מספק, אלא מוודאי האיסור" "נקבע של דין לו אין – הי"ט)
– שחיטה קודם נודע אם עד שהרי רועה אלא קרב, אינו

(הל' ישפך הדם – שחיטה לאחר נודע ואם מום, בו שיפול
לא  מועד אוהל פתח "ואל ומהפסוק שם), המוקדשין פסולי
להקרבה  בוודאי הראוי לדבר רק למדין אנו הביאו",
רוקח') ו'מעשה משנה' 'לחם וראה המשנה'. ('מרכבת
תלוי, אשם מדין נלמדה הספק על הבאה העוף וחטאת
האיסור, נקבע שלא משום פטור, תלוי שבאשם שכשם

הספ  על הבאה העוף לחטאת הטעם והוא ק הואֿהדין
קורקוס). ר"י בשם א.45)(כסףֿמשנה קיד, זבחים

להלן.46) וראה שם). (זבחים, זמנו בתוך אפילו
ולא 47) מצורע אשם ודוקא וכדומה. עולה לשם כלומר,

בסמוך. להלן ראה מצורע, שאמרנו 48)חטאת ומה
ימי  בתוך בחוץ מצורע אשם השוחט כי ה"ט) (למעלה
אם  אבל לשמו, שחטו אם אלא זה אין פטור, הוא הספירה
שם). (זבחים, הספירה ימי בתוך אף חייב – שמו שינה

הזבחים 49) "כל ה"א: המוקדשין פסולי מהל' בפט"ו להלן
בין  יחיד בקרבנות בין השם שינוי במחשבת שנשחטו
חובה, לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים ציבור, בקרבנות
- השם שינוי במחשבת נעשו שאם והפסח החטאת מן חוץ

ראה 50)פסולין". לזה, זה הוקשו והעלאה שחיטה שהרי
שלענין  הי"ב, פי"ט להלן וראה ספר'). ('קרית ה"ד למעלה

שווים. אינם שעשו שנים

.‡ÈÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È¯ÈÚO ÈL51:ıeÁa ÌËÁML ¿≈¿ƒ≈«ƒƒ∆¿»»«
Ì‰ÈÏÚ ‰cÂ˙‰ ‡lL „Ú Ì‡52ÏÚ ˙¯k ·iÁ - ƒ«∆…ƒ¿«»¬≈∆«»»≈«

Ô‰ÈL53;ÈecÂÏ ÌM‰ ÈÙÏ ‡B·Ï ÔÈÈe‡¯e ÏÈ‡B‰ , ¿≈∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈«≈¿ƒ
È¯‰L ,ÁlzLn‰ ÏÚ ¯eËt - ‰cÂ˙‰L ¯Á‡ Ì‡Â¿ƒ««∆ƒ¿«»»««ƒ¿«≈«∆¬≈

.ÌM‰ ÈÙÏ ‡B·Ï Èe‡¯ BÈ‡≈»»ƒ¿≈«≈

(51– והשני ונשרף, בפנים הנעשית חטאת – מהם שאחד
הכיפורים  יום עבודת מהל' פ"א (להלן לעזאזל המשתלח

אלא 52)ה"א). מתודה היה לא שהרי דוקא, לאו עליהם
להלן  וראה כא), טז, (ויקרא בתורה כמפורש המשתלח, על

ה"ב. הכיפורים יום עבודת מהל' זבחים 53)פ"ד במשנה
שנאמר  פטור, בחוץ שהקריב המשתלח שעיר "וכן א: קיב,
ראוי  שאין כל הביאו, לא מועד אוהל פתח ואל ד) יז, (שם
שם  ובגמרא עליו". חייבין אין מועד אוהל פתח אל לבא
כאן  קשיא: לא מני, רב אמר "אלא במסקנא: אמרו - ב קיג,
הגמרא  שכוונת רבינו, וסובר וידוי", לאחר כאן וידוי, קודם
לפני  אבל הווידוי, לאחר אלא פטרה לא המשנה כי היא
המוריה'). ('הר ו'תוספות' ברש"י ועיי"ש חייב, – הווידוי

שם. לר"ח, המיוחס זבחים מסכת בפירוש וראה

.·È˙B˙Ï„ eÁ˙tiL Ì„˜ ıeÁa ÌÈÓÏL ËÁBM‰«≈¿»ƒ«…∆∆ƒ»¿«¿
¯eËt - ÏÎÈ‰‰54‰L ;¯Á‡Â ‰OÚÓ ÌÈ¯qÁÓ Ô‰ È¯ «≈»»∆¬≈≈¿À»ƒ«¬∆¿««

e¯‡aL BÓk ,ÌM‰ ÈÙÏ ·¯wÏ ÔÈÈe‡¯ eÈ‰È Ck55. »ƒ¿¿ƒƒ»≈ƒ¿≈«≈¿∆≈«¿
,‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La elÙ‡ ,ıeÁa ÁÒt‰ ˙‡ ËÁBM‰Â¿«≈∆«∆««¬ƒƒ¿»¿«»»

BÓLÏ ‡lL ÔÈa BÓLÏ ÔÈa56·iÁ -57¯‡La ÁÒt‰L ; ≈ƒ¿≈∆…ƒ¿«»∆«∆«ƒ¿»
‡e‰ ÌÈÓÏL ‰M‰ ˙BÓÈ58. ¿«»»¿»ƒ

וכו'54) שלמים שמואל, אמר יהודה רב "אמר ב: סב, יומא
מאי  פטור, - ההיכל דלתות שנפתחו קודם בחוץ ששחטן

דמי". מעשה כמחוסר פתיחה מחוסר למעלה 55)טעמא,
ההיכל  דלתות שיפתחו קודם ששחטן "שלמים כי ה"ה, פ"ה
ונחלקו  שפתוח". בזמן מועד, אוהל פתח שנאמר פסולין, -
אלא  נאמר לא זה כי אומרים יש הראשונים: גדולי בזה
שנפתחו  לפני שנשחטו אחרים קדשים אבל בלבד, בשלמים
ויש  וחד). ד"ה סא. זבחים (רש"י כשרים – ההיכל דלתות
אחרים  לקדשים והואֿהדין דוקא, לאו שלמים כי אומרים
הכרע. אין רבינו ובדעת קודם). ד"ה שם 'תוספות' (ראה

בשאר 56) אלא אינו לשמו" שלא בין לשמו "בין שכתב מה
חייב  אינו חצות, אחר הפסח בערב בזמנו, אבל השנה, ימות
אלא  שחטו אם אבל לשמו, שחטו אם אלא בחוץ, שחטו אם
לשמו  שלא בפנים אז שחטו אם שהרי פטור, – לשמו שלא
מהל' ופ"ד ה"א, המוקדשין פסולי מהל' (פט"ו נפסל –
ששחטו  מצורע "אשם כי ה"י למעלה וראה ה"א, פסח קרבן
בפנים  ראוי לשמו ושלא הואיל חייב, לשמו שלא בחוץ
שלא  ראוי שאינו הפסח, ואםֿכן חטאת. משא"כ וכשר",
ואם  כאן). ספר' 'קרית וראה בחוץ. פטור בפנים, לשמו
ובין  לשמו, שחטו אם בין פטור, בחוץ, חצות קודם שחטו
להקרב  כלל ראוי אינו אז שהרי לשמו, שלא שחטו אם
וראה  ה"ד, פסח קרבן מהל' בפ"א רבינו שכתב כמו בפנים,

כאן. משנה' יוחנן.57)'כסף רבי בשם כרבין א. סג, יומא
ה"ז.58) פסח קרבן מהל' פ"ד ראה

.‚ÈÁaÊÓ ÈL„˜ d¯aÚL ÔÈlÁ ˙Ó‰a59¯eÒ‡ - ∆¡«Àƒ∆À»»»¿≈ƒ¿≈«»
dËÁLÏ60‰˜BÏ BÈ‡ - dËÁL Ì‡Â .ıeÁa61ÈtÓ , ¿»√»«¿ƒ¿»»≈∆ƒ¿≈

ÌM‰ ÈÙÏ ‡B·Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L62. ∆≈»¿»»ƒ¿≈«≈

למזבח.59) – חולין בהמת של עובר הקדיש כלומר,
שהוא 60) שבה, העובר משום החולין, בהמת את כלומר,

רבינו, סובר כדלהלן, מלקות, חייב שאינו ואףֿעלֿפי קודש.
וראה  אסור, אבל פטור היינו "פטור", זה בענין שאמרו שכל

ה"ו. סנהדרין 61)למעלה מהל' בפי"ט ראה בו, התרו אם
יזֿיח. אות והרי 62)ה"א נולדה, לא שעדיין כיון כלומר,

ראה  השמיני, היום עד לקרבן ראויה אינה נולדה אם גם
הואיל  בגופו, זמן מחוסר בחוץ "שחט ואם ה"ח. למעלה
ומקור  ה"ז). (למעלה פטור" לפנים לבוא עתה ראוי ואינו
היא  יוסף, מרב אביי מיניה "בעי א: יב, בתמורה רבינו דברי
עליה  מיחייב מי מהו, בחוץ ושחטה שלמים, וולדה חולין
ח) יז, (ויקרא ביה קרינא מי א"ל לא, או חוץ שחוטי משום
באותן  אלא חוץ שחוטי משום מיחייב (דלא לה'" והביאום
רש"י). – לקרבן השתא חזי לא עובר והאי לקרבן, דראויין

.„ÈLÈc˜‰Â ·b63·iÁ - ıeÁa ËÁL Ck ¯Á‡Â64. »«¿ƒ¿ƒ¿««»»«««»
?˙¯k ‰ÈÏÚ B·iÁÏ È„k B˙eL¯a ‰e„ÈÓÚ‰ È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«∆¡ƒ»ƒ¿¿≈¿«¿»∆»»≈

dLÈc˜‰L ‰ÚMÓ65;Le‡È ¯Á‡ dËÁML ‡e‰Â . ƒ»»∆ƒ¿ƒ»¿∆¿»»««≈
‰LB„˜ dÈ‡ - Le‡È ÈÙÏ Ï·‡66. ¬»ƒ¿≈≈≈»¿»

הבהמה.63) והקדיש 64)את "גנב ב: נה, גיטין ברייתא
משלם  ואינו כפל תשלומי משלם ומכר, טבח ואחרֿכך

אר  גוונא תשלומי האי כי בחוץ עלה, ותני וחמשה. בעה
כרת". ענוש – בחוץ) ושחט והקדיש גנב אם (כלומר,

הוא 65) הגנב, של ברשותו הגניבה העמדת עצם כלומר,
חיוב  לענין הבדל ואין חוץ, שחוטי על כרת לחייבו משום
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או  גניבה משעת ברשותו הבהמה את העמידו אם כרת
וולדות  גיזות לענין אלא אינו ההבדל וכל שהקדישה, משעה
העמידוה  "ומאימתי באמרו רבינו וכוונת שם), גיטין (ראה
וולדות, גיזות לענין אלא כרת, חיוב לענין אינו ברשותו",
טעם  נתינת אלא אינה כרת", עליה לחייבו "כדי שאמר ומה
(לחםֿמשנה). ברשותו להעמידה חכמים הוצרכו למה

"הגונב 66) כי ה"ז, מזבח איסורי מהל' פ"ה למעלה ראה
שנאמר  שונאו, והקב"ה פסול, הקרבן – והקריב הגוזל או
ואם  מתקבל, שאינו לומר צורך ואין בעולה, גזל שונא
רבינו  לשון ומדקדוק כשר". הקרבן הבעלים, נתייאשו
לפני  שהקדיש אףֿעלֿפי היאוש, אחר שחט שאם משמע,

ספר'). ב'קרית וראה המוריה', ('הר חייב – היאוש

.ÂËËÁLÂ ÌÈÙa d¯‡eˆÂ ıeÁa dlk ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰»¿»«¿≈»À»«¿«»»ƒ¿ƒ¿»«
·iÁ -67ÊÚ B‡ ·OÎ B‡ ¯BL ËÁLÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL ; «»∆∆¡«¬∆ƒ¿«∆∆≈

‰ÁnÏ ıeÁÓ ËÁLÈ ¯L‡ B‡ ,‰Ána68„Á‡ . ««¬∆¬∆ƒ¿»ƒ««¬∆∆»
‰Ó‰a‰ Ûeb ¯‡Le ÌÈÙa d¯‡eˆÂ Lc˜na ËÁBM‰«≈«ƒ¿»¿«»»ƒ¿ƒ¿»«¿≈»
,·iÁ - ıeÁa d¯‡eˆÂ ÌÈÙa dÙe‚ ‰È‰L B‡ ,ıeÁa«∆»»»ƒ¿ƒ¿«»»««»

‰ ‰È‰zL „ÚÏ‡Â :¯Ó‡pL ;Lc˜na dlk ‰Ó‰a «∆ƒ¿∆«¿≈»À»«ƒ¿»∆∆¡«¿∆
ep‡È·È ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t69ÏL Bb‚a ËÁBM‰ Ï·‡ . ∆«…∆≈…¿ƒ∆¬»«≈¿«∆

ÏÏk ‰ÁÈ·ÊÏ Èe‡¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÎÈ‰70È¯‰ - ≈»««ƒ∆≈»ƒ¿ƒ»¿»¬≈
¯eËt ‰Ê71. ∆»

חוץ.67) שחוטי על מלקות או ב.68)כרת קז, זבחים
שכתב 69) "ומה ד. שם, בויקרא והוא הביאו", "לא צ"ל:

שנאמר  וכו', בפנים וצווארה במקדש השוחט אחד רבינו,
מהאי  דהא לי. נוח אינו יביאנו, לא מועד אוהל פתח ואל
היכל, של גגו למעוטי אלא שם) (זבחים ילפינן לא קרא
של  בגגו השוחט אבל ולכתוב: להגיה שצריך לי ונראה
פטור, זה הרי כלל, לשחיטה ראוי שאינו אע"פ היכל
(כסףֿמשנה). יביאנו" לא מועד אוהל פתח ואל שנאמר

ה"ד:70) פ"ה למעלה וראה רומי. בדפוס אינו המוקף, כל
ראויות  הגגות שאין פסולין, היכל של בגגו שחטן "אם

העזרה". בקרקע אלא כלל, שם,71)לשחיטה זבחים
שם) (ויקרא בחוץ בשוחט שנאמר משום והטעם כרבא.
גג  על השוחט ואילו הביאו", לא מועד אוהל פתח "ואל
שוחט  נקרא זה אין שם, ראויה הזביחה אין כי אם ההיכל,

מועד. אהל פתח אל הביאו שהרי בחוץ,

.ÊËÔÈ¯eËt - ıeÁa eËÁLÂ ÔÈkÒa eÊÁ‡L ÌÈL72; ¿«ƒ∆»¬¿«ƒ¿»¬«¿ƒ
‡ÏÂ „Á‡ - ËÁLÈ ¯L‡ B‡ ,ËÁLÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆ƒ¿«¬∆ƒ¿»∆»¿…

ÌÈL73Ôek˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ıeÁa ËÁML „Á‡Â . ¿«ƒ¿∆»∆»««««ƒ∆…ƒ¿«≈
·iÁ ‰Ê È¯‰ - '‰Ï el‡ ÌÈL„˜ ËÁLÏ74:¯Ó‡pL . ƒ¿…»»ƒ≈«¬≈∆«»∆∆¡«

·LÁÈ Ìc75‰fL Èt ÏÚ Û‡ ;CÙL Ìc ‡e‰‰ LÈ‡Ï »≈»≈»ƒ«»»»««ƒ∆∆
CtLp‰ Ìck Bz·LÁÓa Ìc‰76‰Ê È¯‰ - Ôa¯˜k ‡Ï , «»¿«¬«¿«»«ƒ¿»…¿»¿»¬≈∆
·iÁ77. «»

(72- ושחטו בסכין שאחזו "שנים א: קח, זבחים משנה,
אחרי  פ' וב'סיפרא' א. מג, בקידושין הוא וכן פטורים".
– שהעלו ששנים הי"ב בפי"ט להלן וראה ה"א). (פ"ט

(זבחים 73)חייבים. המשנה בפירוש גם רבינו כתב כן
"ההוא" שנאמר ממה כן למדו שם בגמרא אולם מ"ג). פי"ג

שנים. ולא אחד שם) ויקרא – ההוא" האיש "ונכרת =)
וראה  שפך" "דם ד) (שם, שנאמר ממה למדו שם וב'סיפרא'

שם. יוםֿטוב' וב'תוספות משנה' במשנה:74)ב'כסף שם
והמעלה  חייב, - (בחוץ) להדיוט שהשוחט בשחיטה, "חומר

ה"א. פי"ט להלן וראה פטור". - בזבחים 75)להדיוט
איש" "איש המלים שדרשו חכמים, שלדעת - אמרו שם,
גם  כן כמו דרשו הי"ב), פי"ט להלן (ראה בהעלאה
שאינו  יוסי רבי לדעת ורק להדיוט, שוחט לרבות בשחיטה
בני  בלשון תורה "דיברה שסובר לפי איש", "איש דורש
אבל  וגו'". יחשב מ"דם קח:) (שם ללמוד הוצרכו אדם",
ביותר  הפשוטה הדרשה להביא רבינו של מדרכו כי ידוע

(לחםֿמשנה). ההלכה לפי שאינה בזבחים 76)אףֿעלֿפי
לאיש" יחשב "דם הפסוק מתחילת אלא כן למדו לא שם,
המשנה  בפירוש רבינו כתב וכן לאיש", השוחט "אפילו –

המוריה'. ב'הר וראה כדברי 77)שם. - ב קיא, זבחים
בלילה  בחוץ "שחט שם: וראה זעירי חייב" - בחוץ והעלה

א. ופה, ב. פד, שם עוד

.ÊÈ‰ËÈÁM‰Â ÏÈ‡B‰ ,·iÁ - ‰ÏÈla ıeÁa ËÁBM‰«≈«««¿»«»ƒ¿«¿ƒ»
ıeÁa ‰¯LÎ ‰ÏÈla78‰ÏÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ .79‰fÓ ‰ÏÈla ««¿»¿≈»«¿≈ƒ∆¡»««¿»ƒ∆

‰‡ÏÚ‰ ÏÚ ·iÁ - ‰ÏÈla ıeÁa ËÁML80Ì‡ Ï·‡ . ∆»««««¿»«»««¬»»¬»ƒ
¯eËt - ıeÁa ‰ÏÚ‰Â ‰ÏÈla ÌÈÙa ËÁL81ÈÙÏ , »«ƒ¿ƒ««¿»¿∆¡»«»¿ƒ

ÏeÒt ¯·„ ‡l‡ ‰ÏÚ‰ ‡lL82‰ËÈÁL EÏ ÔÈ‡L ; ∆…∆¡»∆»»»»∆≈¿¿ƒ»
Lc˜na ‰ÏÈla ‰¯LÎ83Ïa˜ Ì‡ ÔÎÂ .84ÏÁ ÈÏÎa ¿≈»««¿»«ƒ¿»¿≈ƒƒ≈ƒ¿ƒ…

ÌÈÙa85¯eËt - ıeÁa ˜¯ÊÂ86. ƒ¿ƒ¿»««»

חוץ 78) "דבשחיטת בלילה כשרה חולין שחיטת כלומר,
מועד  אוהל פתח אל לבא ראוי דהא מיום, לילה לאֿשנא

שם). (רש"י, הנ"ל:80)בחוץ.79)למחר" זעירי כדברי
שם: וברש"י חייב", - בחוץ והעלה בלילה בחוץ "שחט
ואליהם  ח) יז, (שם כתיב דהא חייב, נמי "ובהעלאתו
כזו, העלאה על אף חייבה התורה כלומר, תאמר".
וקיט, א. קז, בדף שם ראה בחוץ, בלילה היתה שהשחיטה

הראב"ד. בהשגת וראה של 81)ב. תנאֿקמא כדעת שם
בחוץ. ביום העלה אפילו והיינו זעירי, דברי לפי שמעון רבי
בהמה  השוחט כי פד:) (שם אמר יוחנן שרבי ואףֿעלֿפי
חייא  רבי לו השיב הרי חייב, - בחוץ והעלה בלילה בפנים

(כסףֿמשנה). בתיובתא ונשאר אבין, אף 82)בר שהרי
פסולי  מהל' פ"ג להלן ראה תרד, בפנים העלה אם

ה"ו. זבחכם"83)המוקדשין "ביום ו) יט, (שם שנאמר
את  צוותו "ביום לח) ז, (שם שנאמר משום או כ:), (מגילה

ה"א). פ"ד (למעלה ישראל" ראה 85)הדם.84)בני
שרת. בכלי דמן קיבול – הזבחים כל כי ה"א, פ"ה למעלה

איכא 86) חול, בכלי קיבלה אמר, "רבא ב: קיא, זבחים
וכ  קאמר: והכי והעלה בינייהו. בפנים חול בכלי המקבל ן

חייב. - בחוץ והעלה בחוץ חול בכלי המקבל פטור, - בחוץ
כיוצא  על חייבין בחוץ, עליו שחייבין כל אומר, שמעון רבי
ואףֿעלֿפי  כתנאֿקמא. רבינו ופסק בחוץ", והעלו בפנים בו
שם, במשנה שמעון רבי דברי פירשו שם המסקנא שלפי
למעלה) (ראה שזעירי כיון – בחוץ והעלה בחוץ במלק
כן  סוברים שהם נראה תנאֿקמא, בדברי כן פירשו ורבא

(כסףֿמשנה). להלכה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



קנה zepaxwd dyrn 'ld - dcear xtq - zah 'k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÁÈ¯eËt - ıeÁa ÛBÚ‰ ˙‡ ˜ÏBn‰ ÔÎÂ87Ì‡Â . ¿≈«≈∆»«»¿ƒ
¯eËt - e‰ÏÚ‰88·iÁ - ıeÁa ‰ÏÚ‰Â ÌÈÙa ˜ÏÓ . ∆¡»»»«ƒ¿ƒ¿∆¡»««»

‰‡ÏÚ‰ ÏÚ89;¯eËt - ıeÁa e‰ÏÚ‰Â ÌÈÙa ËÁL . ««¬»»»«ƒ¿ƒ¿∆¡»«»
·¯wÏ Èe‡¯ BÈ‡L ¯·„ ‡l‡ ‰ÏÚ‰ ‡lL90ËÁL . ∆…∆¡»∆»»»∆≈»ƒ»≈»«

ÌÈzL ·iÁ - ıeÁa e‰ÏÚ‰Â ıeÁa ÛBÚ‰ ˙‡91; ∆»«¿∆¡»««»¿«ƒ
‰˜ÈÏÓk ‡È‰ È¯‰Â ,‰¯Lk ıeÁa ‰ËÈÁM‰L∆«¿ƒ»«¿≈»«¬≈ƒƒ¿ƒ»

ÌÈÙa92. ƒ¿ƒ

(ויקרא 87) שנאמר ממה זאת ולמדו במשנה. - א קיא, שם
חייב  הוא השוחט על למחנה", מחוץ ישחט אשר "או ג) יז,
רבי  לדעת קז. (זבחים המולק" על חייב ואינו (בחוץ),

בר 88)עקיבא). דשמואל אבוה דברי ולפי במשנה. שם
רבינו  ופסק שמעון, ורבי תנאֿקמא בזה נחלקו יצחק, רב
הרי  ובחוץ בעזרה, אלא אינה שמליקה שכיון כתנאֿקמא.
ראה  ופטור, – בחוץ נבילה כמעלה הוא הרי נבילה, היא

שם. בהמה 89)רש"י שחט כמו הוא שהרי במשנה, שם
ה"ה. למעלה ראה ההעלאה. על שחייב בחוץ, והעלה בפנים

"ואם 90) שם. משנה, ראה נמלק. ולא שנשחט משום
השוחט  וכל ביציאתן, נפסלין בחוץ, העולין כל הלא תאמר:
רבייה, רחמנא התם – העלאתו על וחייבין הוא, פסול בחוץ
שם). (רש"י, בעינן" בפנים מתקבל פסולין, שאר לענין אבל

שם.91) במשנה, העוף 92)כתנאֿקמא שחיטת שנתרבה
אשר  "או ג) יז, (שם שנאמר ממה - א קז, שם בגמ' בחוץ
ולפי  ישמעאל, רבי לפי בחוץ, העוף שחיטת לרבות ישחט"
יחשב". "דם ב) (שם, שנאמר ממה נתרבה עקיבא רבי
ח) (שם, שנאמר ממה קיט:) (שם למדו העלאה, על והחיוב
שחיטתו  על שמחויב שכל פרשיות, לערב תאמר" "ואליהם

שם). (רש"י העלאתו על גם חייב בחוץ,

ה'תש"פ  טבת כ' שישי יום

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
ראוי 1) אם אלא חייב שאינו בחוץ, המעילה דין בו יבאר

בפנים. לבוא

.‡ÁaÊn‰ L‡¯Ï ‰ÏÚiL „Ú ·iÁ ıeÁa ‰ÏÚn‰ ÔÈ‡≈««¬∆««»«∆«¬∆¿…«ƒ¿≈«
ıeÁa ‰OÚiL2ÏÚ B‡ ÚÏq‰ ÏÚ ‰ÏÚ‰ Ì‡ Ï·‡ ; ∆«¬∆«¬»ƒ∆¡»««∆««

,ÁaÊn‰ ÏÚ ‡l‡ Ôa¯˜ Èe¯˜ ÔÈ‡L .¯eËt - Ô·‡‰»∆∆»∆≈»»¿»∆»««ƒ¿≈«
ÁaÊÓ Á Ô·iÂ :¯Ó‡pL ,ıeÁa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â3. ¿««ƒ∆«∆∆¡««ƒ∆…«ƒ¿≈«

ÌMÏ ‰ÏÚiL „Ú ·iÁ BÈ‡Â4B˙‡ ˙BOÚÏ :¯Ó‡pL ; ¿≈«»«∆«¬∆«≈∆∆¡««¬…
'‰Ï5.ÌMÏ Ôek˙iL „Ú - ««∆ƒ¿«≈«≈

נוסף 2) שם ובתוספתא יוסי. ר' כדעת קח. בזבחים משנה
המערכה". את "ויסדר יוסי ר' בדברי קח:3)עוד שם

אלמא  מזבח, נח "ויבן שם: וברש"י הונא. רב בדברי בגמרא
ומה  מזבח", בלא העלאה אינה בחוץ, שהיא יחיד, במת
גדי  את מנוח "ויקח יט) יג, (שופטים מנוח אצל שנאמר
הייתה. שעה הוראת לה'", הצור על ויעל המנחה ואת העזים

וראה 4) חייב. אינו - הדיוט לשם המעלה אבל להקב"ה.
כיוון  אם אף חייב בשחיטה כי טז, הלכה י"ח פרק למעלה

לעשות 5)להדיוט. יביאנו לא מועד אוהל פתח "ואל
בגמרא. שם לה'". אותו

.·ÌÈM‡Ï Èe‡¯‰ ¯·c ˙‡ÏÚ‰ ÏÚ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡≈«»∆»««¬»«»»»»»ƒƒ
ÁaÊnÏÂ6‰ÏBÚ‰ ÔB‚k ,7B‡ ‰ÏÚ ‰ÏÚÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL ; ¿«ƒ¿≈«¿»»∆∆¡«¬∆«¬∆…»

Èe‡¯L Ïk Û‡ ,ÌÈM‡Ï ‰Èe‡¯L ‰ÏBÚ ‰Ó - Á·Ê»«»»∆¿»»ƒƒ«…∆»
.ıeÁa B˙‡ÏÚ‰ ÏÚ ÔÈ·iÁL ‡e‰ ÌÈM‡Ï»ƒƒ∆«»ƒ««¬»»«

הראוי 6) דבר ולא המזבח, על לשריפה הראוי דבר כלומר,
המזבח. על שלא לשריפה הראוי דבר ולא לאכילה

המזבח.7) על להקרבה ראוייה שכולה

.‚Ìc‰ ˙‡ ˜¯Bf‰ :e¯Ó‡ Ô‡kÓ8È¯·È‡ ¯ÈË˜n‰ B‡ , ƒ»»¿«≈∆«»««¿ƒ≈¿≈
‰ÏBÚ9ÔÈ¯eÓ‡ B‡10‰B·Ï B‡ ıÓ˜ B‡ ,11˙¯Ë˜ B‡12, »≈ƒ…∆¿»¿…∆

ÌÈ‰k ˙ÁÓ B‡13ÌÈÎÒ ˙ÁÓ B‡14CqÓ‰ B‡ , ƒ¿«…¬ƒƒ¿«¿»ƒ«¿«≈
ÔÈÈ ÔÈbÏ ‰LÏL15ÌÈÓ B‡16·iÁ - ıeÁa17:¯Ó‡pL ; ¿»Àƒ«ƒ«ƒ««»∆∆¡«

ÔÈ·iÁ ÌÈÙa Ïa˜˙n‰ Ïk - B˙‡ ˙BOÚÏ ep‡È·È ‡Ï…¿ƒ∆«¬…»«ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«»ƒ
.ıeÁa ÂÈÏÚ»»«

מדתניא 8) "מנלן, קז.): (שם ובברייתא קי. בזבחים משנה
ישמעאל. ר' דברי הזורק, לרבות ד) יז, (ויקרא ייחשב דם
הזורק". את לרבות ח) (שם, זבח או אומר עקיבא רבי

שאר 9) איברי לא אבל עולה, איברי ודווקא קט. שם
לאכילה. שהם שאר 10)קרבנות, של ובין עולה של בין

בבר  או הקרבנות. עולה יעלה אשר רבנן "תנו שם: ייתא
ואימורי  אשם אימורי לרבות מנין עולה, אלא לי אין זבח,
תלמוד  קלים, קדשים ואימורי קדשים קדשי ואימורי חטאת
ומנחת  והקטורת והלבונה הקומץ לרבות מנין זבח. לומר
ושלושת  יין לוגין שלושת והמנסך משיח כהן ומנחת כהנים
הבא  כל מועד, אוהל פתח ואל לומר, תלמוד מים, לוגין

בחוץ". עליו חייבין מועד אוהל על 11)לפתח שנקרבים
המזבח. בכל 12)גבי הזהב מזבח על אותם שמקטירין

המזבח.13)יום. גבי על כולה הסולת 14)שקריבה כי
ונשרפת  נסכים", "מנחת נקראת הקרבן, עם שמביאין לבד,

המזבח. גבי על או 15)כולה יין לוגין שלושה ודווקא
פחות. ולא מים לוגין לוגין 16)שלושה שלושה כלומר,

משנה).17)מים. (כסף הסוכות בחג אלא חייב אינו במים
ימות  בשאר בין בחג "בין שכתב ד, הלכה להלן וראה
ותוספות  וברש"י קי: בזבחים וראה עיון. וצריך השנה",

שם.

.„Ù‡ ,ıeÁa Ìc‰ È¯ÈL ˜¯Bf‰ Ï·‡ÌÈÓ„ È¯ÈL el ¬»«≈¿»≈«»«¬ƒ¿»≈»ƒ
ÌÈÓÈt‰18‰ÂˆÓ È¯ÈL Ìc‰ È¯ÈL ˙˜È¯fL ;¯eËt - «¿ƒƒ»∆¿ƒ«¿»≈«»¿»≈ƒ¿»

ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡Â Ì‰19˙BÁt ÌÈÓ B‡ ÔÈÈ CqÓ‰ ÔÎÂ . ≈¿≈»¿«¿ƒ¿≈«¿«≈«ƒ«ƒ»
¯eËt - ıeÁa ÔÈbÏ ‰LÏMÓ20¯‡La ÔÈa ‚Áa ÔÈa , ƒ¿»Àƒ«»≈∆»≈ƒ¿»

¯eÚM‰ ¯ÒÁÂ ÏÈ‡B‰ ;‰M‰ ˙BÓÈ21ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ È¯‰ ¿«»»ƒ¿»≈«ƒ¬≈≈»¿ƒ
˙‡hÁ ¯OaÓ ‰ÏÚn‰ ÔÎÂ .ÌÈÙa Ïa˜˙‰Ï22¯OaÓ , ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿≈««¬∆ƒ¿««»ƒ¿«

,¯eaˆ ÏL ÔÈa „ÈÁÈ ÏL ÔÈa ,ÌÈÓÏL ¯OaÓ ,ÌL‡»»ƒ¿«¿»ƒ≈∆»ƒ≈∆ƒ
ıeÁa ,ÌÈt‰ ÌÁlÓ ,ÌÁl‰ È˙MÓ ,˙BÁÓ È¯ÈMÓƒ¿»≈¿»ƒ¿≈«∆∆ƒ∆∆«»ƒ«
ÌÈM‡Ï ‡Ï ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ el‡ ÏkL ;¯eËt -23. »∆»≈¿ƒ«¬ƒ»…»ƒƒ

הנשרפות,18) החטאות והן הפנימיות, חטאות של כלומר,
הדם  ושיירי הזהב מזבח על בהיכל לפנים דמן שזריקת

החיצון. מזבח של מערבי יסוד על כר'19)שופך שלא
בחוץ, שהקריבם הפנימיים שיריים שאמר קי:) (שם נחמיה
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קיא.) (שם עקיבא כר' אלא מעכבים, שהם לפי חייב,
מעכבים. אינם הפנימיים השיריים הוא 20)שאפילו כן

ופחות  יין לוגין מג' פחות המנסך "יכול קט:) (שם בברייתא
על  לעשות, (שם) לומר תלמוד חייב, יהא מים לוגין מג'

החסר". על חייב ואינו חייב יין 21)השלם לוגין שלושה
בהם  שמנסכים המים שיעור כן וכמו שבנסכים. הפחות הם

לוגין. שלושה שבשרה 22)הוא חיצונה, חטאת כלומר,
לכהנים. על 23)נאכל להעלאה ראויים אינם כלומר,

המזבח.

.‰ÈtÓ ·iÁ - ıeÁa dlk ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‰ÏÚn‰««¬∆∆«¿≈»À»««»ƒ¿≈
¯Oa ÔÈ‡ - ÔLÈ¯Ù‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .ÔÈ¯eÓ‡‰»≈ƒ¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ»≈¿«
ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈ¯eÓ‡‰ ¯ÈË˜‰ el‡Îe ,ıˆBÁ Á·f‰24. «∆«≈¿ƒƒ¿ƒ»≈ƒƒ¿≈«¿»

¯eËt - ‰ˆÓ˜ ‡lL ‰ÁÓ ‰ÏÚn‰ Ï·‡25ÔÈ‡L ; ¬»««¬∆ƒ¿»∆…ƒ¿¿»»∆≈
Ïc·Óe ¯e¯a ıÓw‰26dÎB˙Ï dˆÓ˜ ¯ÊÁÂ dˆÓ˜ .27 «…∆»À¿»¿»»¿»«À¿»¿»

·iÁ - ıeÁa dlk ·È¯˜‰Â28. ¿ƒ¿ƒÀ»««»

(בין 24) חציצה האיכא "אמאי, קי.): (שם בגמרא
אמר  רב וכו', כשהפכן שמואל אמר למערכה), האימורים

כרב. ופסק חוצץ", אינו במינו חוץ.25)מין העלאת על
ומובדלים,26) ברורים האימורים אבל הקמיצה, לאחר אלא

ההפרשה. קודם הסולת.27)אף שאר עם ונתערב
ברוב.28) בטל הקומץ ואין

.Â˜ˆBi‰29ÏÏBa‰Â30˙˙Bt‰Â ,31ÁÏBn‰Â32, «≈¿«≈¿«≈¿«≈«
ÛÈn‰Â33LÈbn‰Â34ÔÁÏM‰ ˙‡ ¯cÒÓ‰Â ,35·ÈËn‰Â ¿«≈ƒ¿««ƒ¿«¿«≈∆«À¿»¿«≈ƒ

˙B¯p‰ ˙‡36ıÓBw‰Â ,37- ıeÁa ÌÈÓc Ïa˜Ó‰Â ∆«≈¿«≈¿«¿«≈»ƒ«
,‰„B·Ú ¯Ó‚ BÈ‡ el‡Ó „Á‡ ÏkL ÈÙÏ ;¯eËt»¿ƒ∆»∆»≈≈≈¿«¬»
‰‡ÏÚ‰ ‰Ó - Á·Ê B‡ ‰ÏÚ ‰ÏÚÈ ¯L‡ :¯Ó‡Â¿∆¡«¬∆«¬∆…»»«««¬»»
ÔÈ·iÁ ‰„B·Ú ¯Ó‚ ‡e‰L Ïk Û‡ ,‰„B·Ú ¯Ó‚ ‡È‰L∆ƒ¿«¬»«…∆¿«¬»«»ƒ

.ÂÈÏÚ»»

והוא 29) המנחות על השמן שיוצק "והוא קיב: שם משנה
שמן". עליה ויצקת ו) (שם, שנאמר שבולל 30)מה

בשמן. כמו 31)הסולת המנחות, לחם הפותת "הוא
פתים". אותה פתות (שם) המלח 32)שנאמר נותן "הוא

מלח". תקריב קרבנך כל על יג) (שם, שנאמר למנחה,
תנופה".33) אותם והניף כ) ו, (במדבר שנאמר מה "הוא
והגישה"34) ח) (שם, שנאמר מה "הוא 35)"הוא

השולחן". על הפנים לחם את הכוונה 36)המסדר [אין
הנרות  "הדלקת רבינו לדעת שהרי בבוקר, הנרות להטבת
הכוונה  אלא עבודה, גמר היא הרי כן ואם הטבתם". היא
גמר  אינה והיא דישונם, שהיא בערב, הנרות להטבת

להדלקה]. הכנה אלא מנה 37)עבודה, לא למה עיון צריך
וכו'. ובולל יוצק המנחה, עבודות כל עם ביחד הקומץ

.Êd˙Ù¯O ÌB˜nÓ ıeÁ dÙ¯OL ‰n„‡ ‰¯t38ÔÎÂ , »»¬À»∆¿»»ƒ¿¿≈»»¿≈
ÂÈÏÚ ‰cÂ˙‰L ¯Á‡ ıeÁa B·È¯˜‰L ÁlzLn‰ ¯ÈÚO»ƒ«ƒ¿«≈«∆ƒ¿ƒ«««∆ƒ¿«»»»
ep‡È·È ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t Ï‡Â :¯Ó‡pL ;¯eËt -»∆∆¡«¿∆∆«…∆≈…¿ƒ∆
ÔÈ‡ „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t Ï‡ ‡B·Ï Èe‡¯ BÈ‡L Ïk -…∆≈»»∆∆«…∆≈≈
ÔÏeqt ‰È‰L ÔÈÏeÒt ÌÈL„˜ Ï·‡ .ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ«»ƒ»»¬»»»ƒ¿ƒ∆»»ƒ»
ÔB‚k ?„ˆÈk .·iÁ - ıeÁa Ô‰Ó ‰ÏÚ‰ Ì‡ ,L„wa«…∆ƒ∆¡»≈∆««»≈«¿

Ôl‰39‡ˆBi‰Â40‡Óh‰Â41˙·LÁÓa ÏÒÙpLÂ «»¿«≈¿«»≈¿∆ƒ¿«¿«¬∆∆
„·BÚ‰42˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ÔÈÙ¯O ÔlkL , »≈∆À»ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

- ıeÁa Ì‰Ó ‰ÏÚ‰Â ¯·Ú Ì‡ ,ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt¿≈«À¿»ƒƒ»«¿∆¡»≈∆«
·iÁ43'‰Ï ‰OÚp‰ Ïk - '‰Ï B˙‡ ˙BOÚÏ :¯Ó‡pL ; «»∆∆¡««¬…«…««¬∆«

ÌMÏ eOÚ el‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ44. «»ƒ»»¿≈«¬«≈

ששחטוה 38) מערכתה ממקום חוץ והיינו קיב. שם משנה
הדם,39)שם. את זרקו ולא הלילה, עליו עבר כלומר,

גבי  על האימורים את או הבשר את הקריבו שלא או
לעזרה.40)המזבח. חוץ הזבח בשר שנטמא 41)שיצא
או 42)הקרבן. מקום, מחשבת או זמן, מחשבת כגון

בעלים. ושינוי השם שינוי שם:43)מחשבת בברייתא
חוץ  ושנשחט והטמא והיוצא הלן כגון פסולין לרבות "מנין
לעשות, יביאנו (שם) לומר תלמוד וכו', למקומו וחוץ לזמנו
בחוץ". עליו חייבין מועד אוהל בפתח המתקבל כל

ירדו.44) לא למזבח, עלו אם אלו שכל

.Á‰ÏÚ‰L ÔÂÈk ,ıeÁa B˙‡ÏÚ‰ ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·c Ïk»»»∆«»ƒ««¬»»«≈»∆∆¡»
‰lÁz ÌÈÙa ‰ÏÚ‰L ÔÈa .·iÁ - ıeÁa ˙Èfk epnÓƒ∆««ƒ««»≈∆∆¡»ƒ¿ƒ¿ƒ»

ıeÁa e‰ÏÚ‰Â ˙Èfk epnÓ ¯iLÂ45Ïk‰ ÁÈp‰L ÔÈa , ¿ƒ≈ƒ∆««ƒ¿∆¡»«≈∆ƒƒ««…
ÌÈÙa46ıeÁa e‰ÏÚ‰Â ˙Èfk epnÓ Á˜ÏÂ47Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ¿»«ƒ∆««ƒ¿∆¡»«¬»ƒ

·¯w‰ ¯·„ B˙B‡ ¯ÒÁ48‡e‰L Ïk49ÌÈÙa50‰ÏÚ‰Â , »«»»«»≈»∆ƒ¿ƒ¿∆¡»
.¯eËt - ıeÁa B˙È¯‡L¿≈ƒ«»

הכל.45) לדברי קט: שם קרבו.46)במשנה ולא
והלכה 47) אליעזר, ור' קמא תנא מחלוקת במשנה שם

קמא. הדבר 48)כתנא ולא השיריים, חסרו אם אבל
שהרי  חייב, - בחוץ בשלימותו, הקרב הדבר והקריב הקרב,

הקומץ. עליהם מקטיר שחסרו שנאבד 49)שיריים כגון
נשרף. ספק.50)או הדבר בחוץ, נחסר אם אבל

.ËıÓw‰ ? „ˆÈk51‰B·l‰ B‡52ÔÈ¯eÓ‡‰Â ≈««…∆«¿»¿»≈ƒ
‰ÏBÚ‰Â53˙Ù¯Op‰ ‰ÁÓe54ÔÈÎÒp‰Â55e¯ÒÁL ¿»»ƒ¿»«ƒ¿∆∆¿«¿»ƒ∆»¿

;¯eËt - ıeÁa Ô˙È¯‡L ·È¯˜‰Â ÌÈÙa Ì˙ˆ˜Óƒ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»«»
,·iÁ ‡e‰ ÌÏM‰ ÏÚ - B˙‡ ˙BOÚÏ :¯Ó‡ È¯‰L∆¬≈∆¡««¬…««»≈«»
ıeÁa ¯ÒÁÂ ÌÏL B‡ÈˆB‰ .¯ÒÁ‰ ÏÚ ·iÁ BÈ‡Â¿≈«»«∆»≈ƒ»≈¿»««

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - e‰ÏÚ‰Â56.‰˜BÏ BÈ‡ CÎÈÙÏ , ¿∆¡»¬≈∆»≈¿ƒ»≈∆

כולו.51) את מעכב הקומץ מקצת שהתנדב 52)כי וכגון
או  פסול. שהוא כל חסר שאם עצמו, בפני לבונה קומץ
קורט  אלא בה נשאר ולא וחסרה, המנחה, עם הבאה בלבונה

פסולה. שהיא שאמרו 53)אחד, מה כי רבינו, דעת
בחוץ  והקריבו שהוא כל שחסרו "וכולן שם: במשנה
במשנה  המוזכרים ועולה אימורים על גם מוסב פטור",
בחוץ  האימורים ומן העולה מן כזית "המעלה הקודמת

נסכים.54)חייב". ומנחת משיח כהן ומנחת כהנים מנחת
לכהנים. נאכל והשאר נקמצות - המנחות שאר אבל

והמים.55) חיסרון 56)היין להו "איבעיא קי. שם בגמרא
שמיה  לא או חיסרון שמיה בחוץ) וחסר שלם (הוציאו דחוץ

נפשטה. ולא חיסרון",

.ÈÌˆÚ‰ ‰È‰Â ¯Oa ˙Èfk Ba ÔÈ‡L ¯·‡ ‰ÏÚ‰∆¡»≈∆∆≈««ƒ»»¿»»»∆∆
¯aÁÓ ‡e‰L ÈtÓ ,·iÁ - ˙ÈfÎÏ BÓÈÏLÓ57‰È‰ . «¿ƒƒ««ƒ«»ƒ¿≈∆¿À»»»
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BÈ‡ CÎÈÙÏ ,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈfÎÏ BÓÈÏLÓ ÁÏÓ∆««¿ƒƒ««ƒ¬≈∆»≈¿ƒ»≈
‰˜BÏ58˙ÈfÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ‰È¯eÓ‡Â ‰ÏBÚÂ .59. ∆¿»¿≈∆»ƒ¿»¿ƒƒ««ƒ

משלימו 57) ועצם כזית בו ואין המעלה "איתמר קז: שם
יוחנן  ר' פטור. אמר לקיש וריש חייב אומר יוחנן ר' לכזית,
וכו', כעולין המזבח) על (=הקרבים עולין חיבורי חייב אמר

יוחנן. כר' יונה 58)ופסק בן ראש המעלה רבא "בעי שם:
תיקו". וכו', מהו לכזית משלימו ומלח כזית בו שאין

ומן 59) העולה מן כזית "המעלה במשנה: קט. שם
שם). (רש"י כליל כולה שהרי חייב", בחוץ האימורים

.‡È‡Â ¯·‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - ‰ÏÚ‰Â ¯ÊÁÂ ‰ÏÚ‰¯·60. ∆¡»¿»«¿∆¡»«»«»≈∆¿≈∆
ÌÈzL ·iÁ - ÌÈ¯·È‡‰ ‰ÏÚ‰Â Ìc‰ ˜¯Ê61È¯‰L , »««»¿∆¡»»≈»ƒ«»¿«ƒ∆¬≈

¯L‡ :¯Ó‡ È¯‰L ;‰OBÚÏ ‰ÏÚÓ ÔÈa ·e˙k‰ ˜ÏÁ»««»≈«¬∆¿∆∆¬≈∆¡«¬∆
¯ÒÁ ¯·‡ ‰ÏÚ‰ .B˙‡ ˙BOÚÏ :¯Ó‡Â ,‰ÏÚ ‰ÏÚÈ«¬∆…»¿∆¡««¬…∆¡»≈∆»≈

¯eËt -62‡e‰ ÌÏM‰ ÏÚ - B˙‡ ˙BOÚÏ :¯Ó‡pL ; »∆∆¡««¬…««»≈
.·iÁ«»

חייב 60) והעלה, וחזר והעלה וחזר העלה קח. שם במשנה
אלא  חייב אינו אומר יוסי ר' שמעון. ר' דברי עלייה כל על
באבר  אלא נחלקו לא כי קח:) (שם יוחנן ר' ואמר אחת",
על  חייב הכל לדברי - אברים וחמשה בארבעה אבל אחד,

ואבר. אבר וכו'61)כל אבהו ר' "אמר קז: שם בגמרא
רבי  לדברי שתיים, חייב ישמעאל ר' לדברי והעלה זרק
רבי  לדברי אפילו אמר אביי אחת, אלא חייב אינו עקיבא
שם  יד) יב, (דברים קרא פלגינהו להכי שתיים, חייב עקיבא

תעשה". ושם ר'62)תעלה של פירושו לפי יוסי כרבי
פטור. (ר"י) סבר ומר חייב בחוץ קח:) (שם יוחנן

.·È¯·‡a eÊÁ‡L ÌÈL .ÌÈ¯eËt - eËÁML ÌÈL¿«ƒ∆»¬¿ƒ¿«ƒ∆»¬¿≈∆
¯L‡ LÈ‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL ;ÔÈ·iÁ - ıeÁa e‰eÏÚ‰Â¿∆¡««»ƒ∆∆¡«ƒƒ¬∆
.ÔÈ·iÁ eÏÚ‰L LÈ‡Â LÈ‡ elÙ‡ - ‰ÏÚ ‰ÏÚÈ«¬∆…»¬ƒƒ»ƒ∆∆¡«»ƒ

.‚È˙BzÓ ˙ˆ˜Ó ˜¯Bf‰63Ìc Ïa˜Ó‰ .·iÁ - ıeÁa «≈ƒ¿»«»««»«¿«≈«
˙‡hÁ64Ô˙Â ¯ÊÁÂ ıeÁa epnÓ Ô˙ ,„Á‡ ÒBÎa65 «»¿∆»»«ƒ∆«¿»«¿»«
ÌÈÙa66Èe‡¯ Blk È¯‰L ,ıeÁa Ôzp‰ ÏÚ ·iÁ - ƒ¿ƒ«»««ƒ»«∆¬≈À»

ÌÈÙa epnÓ Ô˙ Ì‡Â ;ÌÈÙa ·¯wÏ67Ô˙Â ¯ÊÁÂ ƒ»≈ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ∆ƒ¿ƒ¿»«¿»«
ÌÈ¯ÈL Ô‰L ÈtÓ ,¯eËt - ıeÁa68Ïa˜ Ì‡ Ï·‡ . «»ƒ¿≈∆≈ƒ«ƒ¬»ƒƒ≈

ıeÁa Ô‰ÈL Ô˙pL ÔÈa ,˙BÒBk ÈLa69„Á‡ B‡ , ƒ¿≈≈∆»«¿≈∆«∆»
ÌÈÙa „Á‡Â ıeÁa70„Á‡Â ÌÈÙa „Á‡ B‡ , «¿∆»ƒ¿ƒ∆»ƒ¿ƒ¿∆»
ıeÁa71.·iÁ ‰Ê È¯‰ - «¬≈∆«»

זה,63) בכלל הפנימיים, מדמים דם של ראשונה מתנה אף
כל  קיים כן אם אלא בפנים, כשר הקרבן שאין פי על אף

לו: זבחים במשנה כמפורש קיא:64)המתנות שם משנה
הדין  שהוא פי על אף המשנה, כלשון "חטאת" רבינו ונקט
שהרי  דווקא, "חטאת" נקטה והמשנה אחרים, לקרבנות
וכדעת  חייב, - בחוץ ונתן וחזר בפנים נתן שאם בה מפורש
בדמים  אלא אינו וזה מעכבים" "שיריים הסובר נחמיה ר'
חטאת  בקרבן אלא פנימיים דמים שאין ומכיוון הפנימיים,

"חטאת". המשנה נקטה אחר 65)- נתן לא אם הדין הוא
בפנים  "נתן הבא הדין אגב בפנים" "ונתן ונקט בפנים, כך

בחוץ". ונתן המזבח.66)וחזר כל 67)על היינו,
שבפנים. פי 68)המתנות על ואף מעכבים. ואינם

אמרו  הרי - חייב, זה באופן שגם מפורש שם שבמשנה
לר' אבל נחמיה, כר' היא זו משנה כי קיב.) (שם בגמרא
רבינו  ופסק מעכבים, אינם הפנימיים שיריים גם - עקיבא

שתיים.69)כמותו. חייב - בינתיים ידיעה לו הייתה ואם
מכפר".70) והפנימי החיצון על "חייב במשנה: שם
קיב.71) שם ובגמרא פטור, שהוא מפורש שם במשנה

מודה  מעכבים", "שיריים שאומר נחמיה ר' אפילו כי אמרו,
אבל  הכוס באותו אלא שיריים שאין משום שפטור, בזה

דיחוי. מחבירו עושה האחד - השני הכוס

.„È‰B·l‰Â ıÓw‰72Ô‰Ó „Á‡ ·È¯˜‰L ‰ÁÓ ÏL «…∆¿«¿»∆ƒ¿»∆ƒ¿ƒ∆»≈∆
ıeÁa73M‰Â ÌÈÙa „Á‡‰ ·È¯˜‰ B‡ ,- ıeÁa È «ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ«
·iÁ74ÌÈt‰ ÌÁÏ ÏL ‰B·Ï ÈÎÈÊa ÈL ÔÎÂ .75 «»¿≈¿≈»ƒ≈¿»∆∆∆«»ƒ

ıeÁa Ô‰Ó „Á‡ ·È¯˜‰L76ÈM‰Â ÌÈÙa „Á‡ B‡ , ∆ƒ¿ƒ∆»≈∆«∆»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ
·iÁ - ıeÁa77. ««»

זה.72) את זה קי.73)שמעכבים (שם קמא כתנא
מעכבים  שהם מכיוון כי הסובר אליעזר כר' ולא במשנה)

שניהם. שיקריב עד חייב אינו - זה את שם 74)זה
הראשון  הקריב שכבר כיוון מודה, אליעזר ר' ובזה במשנה,

חלות 75)בפנים. שש סדרים: בשני ערוך היה הפנים לחם
קומץ  בו שיש כלי נותנים מערכה כל ובצד סדר, בכל
לבונה  קומצי שני נמצאו בזך, הנקרא הוא זה וכלי לבונה,
עד  הפנים לחם אוכלים הכהנים ואין הבזיכין. בשני

האש. על לבונה בזיכי שני שני 76)שיקטירו כי ואף
שיק  צריך אין זה, את זה מעכבים שניהם הבזיכין את ריב

במשנה) (שם קמא וכתנא חוץ, העלאת על להתחייב כדי
את  זה מעכבים ששניהם מכיוון כי הסובר אליעזר כר' ולא

שניהם. שיקריב עד חייב אינו - אליעזר 77)זה ר' וגם
בזה. מודה

.ÂËıeÁ ÌÏÚ‰Â ‰f‰ ÔÓfa ÌÈL„˜ ËÁML ÈÓƒ∆»«»»ƒ«¿««∆¿∆¡»
‰¯ÊÚÏ78;ÌÈÙa ·¯wÏ Èe‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,·iÁ - »¬»»«»ƒ¿≈∆»ƒ»≈ƒ¿ƒ

ÈtÓ ,˙Èa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ·È¯˜‰Ï ¯zÓ È¯‰L∆¬≈À»¿«¿ƒ««ƒ∆≈«ƒƒ¿≈
„È˙ÚÏ ‰Lc˜Â d˙ÚLÏ ‰L„˜ ‰BL‡¯ ‰M„wL∆¿À»ƒ»»¿»ƒ¿»»¿ƒ¿»∆»ƒ

.‡B·Ï»

הזה,78) בזמן "המעלה אמרו: ושם קז: בזבחים יוחנן כרבי
לשעתה  קידשה ראשונה קדושה - חייב אמר יוחנן רבי
אלא  בחוץ, שחיטה נזכרה ולא לבוא". לעתיד וקידשה
עד) המתחיל דיבור נט. (שם התוספות וכתבו בלבד, העלאה

שחיטה  מועד,שעל אהל לפתח ראוי שאינו לפי פטור,
שכתב  מה כן ואם מזבח, יש אם אלא מקריבין אין שהרי
אלא  השחיטה, על גם לחייבו כוונתו אין ששחט" "מי רבינו
אי  שהרי ולהקריב, לשחוט הדרך: הוא שכן לפי כן, כתב

למלך. משנה ועיין מחיים, להקריב אפשר

.ÊËÌÈ¯Î ÈL„˜ ËÁBM‰79ÔÎÂ .·iÁ - ıeÁa «≈»¿≈»¿ƒ««»¿≈
ıeÁa Ô˙B‡ ‰ÏÚn‰80·È¯˜‰Ï ÔÈ¯zÓ ÌÈ¯Îp‰Â . ««¬∆»«¿«»¿ƒÀ»ƒ¿«¿ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ÌMÏ ˙BÏBÚ81‰Óa· e·È¯˜iL ‡e‰Â . «≈¿»»¿∆«¿ƒ«»»
e·iL82ÔÚiÒÏ ¯eÒ‡Â .83Ô˙eÁÈÏL ˙BOÚÏÂ84È¯‰L , ∆ƒ¿¿»¿«¿»¿«¬¿ƒ»∆¬≈
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Ì‰Ï ˙B¯B‰Ï ¯zÓe .ıeÁa ·È¯˜‰Ï eÈÏÚ ¯Ò‡∆¡«»≈¿«¿ƒ«À»¿»∆
e·È¯˜È C‡È‰ Ì„nÏÏe85.‡e‰ Ce¯a Ï‡‰ ÌLÏ ¿«¿»≈««¿ƒ¿≈»≈»

למזבח.79) להקריבן עולות מהגויים מקבלים כי
ושחיטה.80) העלאה הושוו שהרי שם 81)חייב, ברייתא

מצווין  ישראל בני ב), יז, (ויקרא ישראל בני אל "דבר קטז:
חוץ". שחוטי על מצווין הגויים ואין חוץ שחוטי על

לעצמו 82) במה בונה ואחד אחד כל "לפיכך בברייתא: שם
ולמעלה  קח: שם וראה שירצה". מה כל עליה ומקריב
כ) ח, (בראשית שנאמר בנין, בלא העלאה אין כי א, הלכה

לה'". מזבח נח אחא 83)"ויבן בר יעקב רב "אמר שם:
שליחותן". ולעשות לסייען אסור אסי רב אף 84)אמר

דיבור  שם (תוספות בחוץ עליה חייבים שאין כזו בעבודה
אסור). שרי".85)המתחיל ולאורינהו רבה "אמר שם:

‡zÚiÒa ˙Ba¯w‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿«¬≈«»¿»¿ƒ«¿»
‡iÓL„ƒ¿«»

-dcearxtq
zFkldoitqEnE oicinY

'ld-dcearxtqoitqEnEoicinY
¦§§¦¦¨¦

¦§¦¦̈¦
˙BˆÓ ‰¯OÚ ‰BÓL .˙BˆÓ ‰¯OÚ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿«∆¿≈ƒ¿¿∆∆¿≈ƒ¿
(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ˙Á‡Â ,‰OÚ¬≈¿««ƒ¿«…«¬∆¿∆¿»»
˜ÈÏ„‰Ï (· .˙BÏBÚ ÌBÈ ÏÎa ÌÈO·k ÈL ·È¯˜‰Ï¿«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿»¿«¿ƒ
(„ .d˙BaÎÏ ‡lL (‚ .ÌBÈ ÏÎa ÁaÊn‰ ÏÚ L‡≈««ƒ¿≈«¿»∆…¿«»
ÏÎa ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜‰Ï (‰ .ÌBÈ ÏÎa ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Ï¿»ƒ∆«∆∆¿»¿«¿ƒ¿…∆¿»
Ô‰k ·È¯˜iL (Ê .ÌBÈ ÏÎa ˙B¯ ˜ÈÏ„‰Ï (Â .ÌBÈ¿«¿ƒ≈¿»∆«¿ƒ…≈
(Á .ÔÈz·Á ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,ÌBÈ ÏÎa ‰ÁÓ ÏB„b»ƒ¿»¿»¿ƒ«ƒ¿≈¬ƒƒ
ÌÁÏ ˙BOÚÏ (Ë .˙aLa ˙BÏBÚ ÌÈO·k ÈL ÛÈÒB‰Ï¿ƒ¿≈¿»ƒ¿«»«¬∆∆
.ÁÒt‰ ÛÒeÓ (‡È .ÌÈL„Á ÈL‡¯ ÛÒeÓ (È .ÌÈt‰«»ƒ«»≈√»ƒ««∆«
(„È .˙¯ˆÚ ÛÒeÓ (‚È .‰Ùez‰ ¯ÓÚ ·È¯˜‰Ï (·È¿«¿ƒ…∆«¿»«¬∆∆
ÏÏ‚a ˙B‡a‰ ˙Ba¯w‰ ÌÚ ÌÁl‰ ÈzL ‡È·‰Ï¿»ƒ¿≈«∆∆ƒ«»¿»«»ƒ¿«
(ÊË .‰M‰ L‡¯ ÛÒeÓ (ÂË .˙¯ˆÚ ÌBÈa ÌÁl‰«∆∆¿¬∆∆«…«»»
ÈÈÓL ÛÒeÓ (ÁÈ .‚Á‰ ÛÒeÓ (ÊÈ .ÌBˆ ÌBÈ ÛÒeÓ««∆»«¿ƒƒ
˙BÚe·L ‰Ú·L LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ¯tÒÏ (ËÈ .˙¯ˆÚ¬∆∆ƒ¿…»ƒ»ƒƒ¿»»

.¯ÓÚ‰ ˙·¯˜‰ ÌBiÓƒ«¿»«»…∆
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
ואימתי 1) יום, בכל תמידים שני הקרבת מצות בו תתבאר

הקרבתם. זמן

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÏÎa ˙BÏBÚ ÌÈO·k ÈL ·È¯˜‰Ï ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿»
ÌBÈ3¯˜aa „Á‡ ,ÔÈ„ÈÓz ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â ,4ÔÈa „Á‡Â ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ∆»«…∆¿∆»≈

ÌÈa¯Ú‰5¯ÓB‚Â „ÈÓ˙ ‰ÏÚ ÌBiÏ ÌÈL :¯Ó‡pL ;6. »«¿«ƒ∆∆¡«¿«ƒ«…»»ƒ¿≈

וראה 2) רוקח). (מעשה זו מצוה על שמברכין אומרים יש
רש"י  (ועיין א. הלכה פ"א הקרבנות מעשה במשנהֿלמלך

מעשר). והרי ד"ה נ. עשה 3)עירובין המצוות, בספר ראה
שחיטתו.4)לט. זמן אימתי ב, הלכה להלן ראה 5)ראה

שחיטתו. זמן ג, הלכה תעשה 6)להלן אחד הכבש "את
ד). (שם, הערבים" בין תעשה השני הכבש ואת בבוקר

.·B˙B‡ ÔÈËÁBL ¯˜a ÏL ?Ô˙ËÈÁL ÔÓÊ È˙ÓÈ‡Â¿≈»«¿«¿ƒ»»∆…∆¬ƒ

Á¯ÊÓ Ïk Èt ¯B‡iMÓ ,‰nÁ‰ ‰ÏÚzL Ì„˜7ÌÚÙe . …∆∆«¬∆««»ƒ∆≈¿≈»ƒ¿»««
ÈL ˙È·a ¯eav‰ ˙‡ ‰ÚM‰ ‰˜Ác ˙Á‡8e·È¯˜‰Â , ««»¬»«»»∆«ƒ¿«ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ

.ÌBia ˙BÚL Úa¯‡a ¯ÁL ÏL „ÈÓz»ƒ∆««¿«¿«»«

"האיר 7) – שאומר ל.) ותמיד כח. (יומא שמואל בן כמתיא
"כלומר, הן", אומר והוא בחברון, שהוא עד המזרח כל פני
ולפיכך  ממנו, בנקודה האור שיתחיל לא המזרח כל שיאיר
ראות  לפי האור הגיע העזרה, בקרקע העומדים לו אומרים
וכו' התמיד שוחטין ואז הין, להם אמר חברון עד עיניך
(פירוש  שמואל" בן מתיא כרבי שהלכה וכו' הקדמנו וכבר
אין  שהרי פסולה, השחיטה כן לפני אבל בתמיד). המשנה
ה"א  פ"ד שם למעלה (ראה ביום אלא זבחים שוחטין
(ראה  למצוות" מקדימין "זריזין ומשום כ:). ובמגילה
הכשר. הזמן הגיע עם מיד אותו מקריבין היו – ד.) פסחים

העיד 8) בבא בן יהודה "רבי א משנה פ"ו עדיות ראה
של  תמיד ועל וכו' הקטנות את שממאנים דברים, חמשה
שהיו  יון, מלכות "בימי היה וזה שעות", בארבע שקרב שחר
טליים. שני להם והעלו זהב של קופות שתי להם משלשלים
מעלין  והיו זהב, של קופות שתי להם שלשלו אחת פעם
עיניהם  את הקב"ה האיר שעה באותה גדיים, שני להם
אותה  על הטלאים, בלשכת מבוקרים טליים שני ומצאו
שקרב  שחר של תמיד על בבא בר יודה ר' העיד שעה
ועיין  א, הלכה פ"ד ברכות (ירושלמי שעות" בארבע

שם). בעדיות המשנה בפירוש

.‚CÈ¯‡iMÓ B˙B‡ ÔÈËÁBL ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz»ƒ∆≈»«¿«ƒ¬ƒƒ∆«¬ƒ
kÏ ‰‡¯ÈÂ Ïv‰CÈ¯‡‰L Ï9‰ˆÁÓe LMÓ ‡e‰Â ,10 «≈¿≈»∆«…∆∆¡ƒ¿ƒ≈∆¡»

ÌBi‰ ÛBÒ „Ú ,‰ÏÚÓÂ11ÏÎa B˙B‡ ÔÈËÁBL eÈ‰ ‡ÏÂ . »«¿»««¿…»¬ƒ¿»
ÚL˙a ·¯˜Â ,‰ˆÁÓe ˙BÚL ‰BÓLa ‡l‡ ÌBÈ∆»ƒ¿∆»∆¡»¿»≈¿≈«

‰ˆÁÓe12¯Á‡ ˙BÚL ÈzL B˙B‡ ÔÈ¯Á‡Ó ‰nÏÂ . ∆¡»¿»»¿«¬ƒ¿≈»««
B‡ ÌÈ„ÈÁÈ ÏL ˙Ba¯w‰ ÈtÓ ?B˙ËÈÁL ÔÓÊ ˙lÁz¿ƒ«¿«¿ƒ»ƒ¿≈«»¿»∆¿ƒƒ

¯eaˆ ÏL13·È¯˜‰Ï ¯eÒ‡L ÈÙÏ .14Ì„˜ ÏÏk Ôa¯˜ ∆ƒ¿ƒ∆»¿«¿ƒ»¿»¿»…∆
¯ÁL ÏL „ÈÓz15ÏL „ÈÓz ¯Á‡ Ôa¯˜ ÔÈËÁBL ‡ÏÂ , »ƒ∆««¿…¬ƒ»¿»««»ƒ∆
ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa16Bc·Ï ÁÒt Ôa¯wÓ ıeÁ ;17È‡L , ≈»«¿«ƒƒ»¿«∆«¿«∆ƒ

.˙BÚL ÈzLa Ô‰ÈÁÒt Ï‡¯OÈ Ïk e·È¯˜iL ¯LÙ‡∆¿»∆«¿ƒ»ƒ¿»≈ƒ¿≈∆ƒ¿≈»

ãycew zegiyn zecewpã

zery izy (miiaxrd oia ly cinz z`) eze` oixg`n dnle"
ly e` micigi ly zepaxw iptn ,ezhigy onf zligz xg`

."xeaiv

יש  כמה עד הוראה לימוד ישנו התמיד, זמן מאיחור והנה
יחיד, ואפילו מישראל ואחד אחד כל של במצבו להתחשב
הקרבנות  מפני שהוא הרמב"ם כתב האיחור בסיבת שהרי
רוב  שכן לציבור, יחידים והקדים ציבור, של או יחידים של
כי  יחידים, של הם התמיד נדחה שבגללם הקרבנות
כמה  עד בעצמך והגע קבועים, זמנים יש הציבור לקרבנות
את  דוחים שבשבילו יחיד, יהודי כל של מעלתו גדלה
כל  על לכפר שעניינו הערביים, בין של התמיד קרבן
בני  כלל כפרת תלויה ובו היום, במהלך שנעשו העוונות
בהבאת  לאחר עלול יחידי שאדם כיון אעפ"כ ישראל,
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יום  כל התמיד קרבן את דוחים אחת, שעה במשך קרבנו
יאחר  לא שהיחיד להבטיח כדי שעתיים במשך ויום

קרבנו. את להקריב
לבדו", פסח מקרבן "חוץ פסח בקרבן שייך זה שאין ומה
הוא  הפסח של עניינו שהרי העניינים בפנימיות לבאר יש
מסדר  למעלה התשובה עבודת היינו ודילוג, קפיצה
כי  יאחר" "שמא החשש אין כזה שבמצב ומובן והדרגה,
חדא". וברגעא חדא ב"שעתא הוא התשובה עניין כללות
(n oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

הצל 9) נוטה מזרח, בצד שהמש הצהרים, לפני שהרי
הצל  למערב, נוטה שהשמש הצהרים, אחר ואילו למערב.
ולא  לכאן לא נוטה הצל אין היום ובאמצע למזרח. נוטה
מתחיל  שהצל ומשעה המיצל. של תחתיו הוא אלא לכאן
לכל  ונראה מזרח, לצד לנטות שמתחיל כלומר, להאריך,
וכן  הערביים. בין של התמיד שחיטת זמן הוא אז שהאריך
משינטו  דתמיד מצוותו רבא, אמר "אלא נח. בפסחים הוא
מעידנא  הערביים, בין קרא דאמר טעמא אי ערב, צללי
בשש  אדינא ליה מוקמינן וכו' למערב שמשא דמתחיל
גם  וראה רבא, אמר אלא ד"ה שם רש"י וראה ומחצה".

שם. פסחים לרבינו, המשנה כו:10)בפירוש ברכות
הערב,11) עד מנחה תפלת אמרו מה "ומפני שם: בברכות

הערב". עד והולך קרב הערביים בין של תמיד שהרי
ומחצה,12) בשמונה נשחט "תמיד שם: בפסחים משנה

ומחצה". בתשעה רבא,13)וקרב "אמר בגמרא: שם
ימות  בשאר הילכך וכו' ערב צללי משינטו דתמיד מצוותו

(וי  אמר דרחמנא ונדבות, נדרים דאיכא ה)השנה ו, קרא
ואמר  השלמים, חלבי שחר) של תמיד (=על עליה והקטיר
ליה  מאחרינן כולם, הקרבנות כל השלם עליה נט:) (שם מר

ומחצה". בשמונה ליה ועבדינן שעי, לגבי 14)תרתי להלן
וכאן  שוחטין". "ולא כתב הערביים", בין של תמיד "אחר
של  תמיד "קודם שלגבי להקריב", "שאסור וכתב דקדק
תמיד  אחר אבל עבודה, שאינה שחיטה נאסרה לא שחר"
ויבוא  לזרוק, יוכל שלא לפי לשחוט, גם אסור – שחר של

(משנהֿלמלך). פסול מנין 15)לידי רבנן, "תנו נח: שם
(ויקרא  תלמודֿלומר שחר, של לתמיד קודם דבר יהא שלא
מאי  העולה. שחר) של תמיד על =) עליה וערך שם)
טעם  זה ואין ראשונה". עולה העולה רבא, אמר תלמודא,
למעלה  שכתב למה אלא אותו, שמאחרים כאן, שכתב למה
המזרח  כל פני משיאור לשחטו שמקדימים ב) (הלכה

רוקח). קרב 16)(מעשה דבר שאין "ומנין בפסחים: שם
והקטיר  (שם) תלמודֿלומר הערביים, בין של תמיד אחר
השלם  שחר) של תמיד על =) עליה השלמים, חלבי עליה

כולן". הקרבנות וזה 17)כל לבדו", פסח "מערב צ"ל
שמונה  עד התמיד את שמאחרים למעלה, שאמר למה מוסב
אלא  כן, אינו פסח שבערב אמר זה ועל ומחצה, שעות
שוחטים  שאין לפי ה), הלכה (כדלהלן התמיד את מקדימים
התמיד  ישחטו ואם שם). (להלן התמיד אחר אלא הפסח את
כל  יספיקו לא ומחצה, בתשע ויקריבוהו ומחצה בשמונה
בלחםֿמשנה  וראה המוריה. (הר פסחיהם לעשות ישראל

נט.). לפסחים ובצל"ח

.„ÔÈa ÏL „ÈÓz ¯Á‡ ‡l‡ ÁÒt‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡≈¬ƒ∆«∆«∆»««»ƒ∆≈
ÌÈa¯Ú‰18ÌÈ¯etk È¯qÁÓ ÔÎÂ .19Ô˙¯tk ÔÈ·È¯˜Ó »«¿«ƒ¿≈¿À¿≈ƒƒ«¿ƒƒ«»»»

¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz ¯Á‡20, ««»ƒ∆≈»«¿«ƒ¿«¿»»»»
.·¯ÚÏ Ô‰ÈÁÒt ÏÎ‡Ï ÔÈ¯B‰Ë eÈ‰iL È„k¿≈∆ƒ¿¿ƒ∆¡…ƒ¿≈∆»∆∆

קודם 18) "תמיד נט. נח: שם ובברייתא במשנה. נח. פסחים
הפסח  את ("תזבח בערב בו שנאמר דבר יאוחר וכו', לפסח
לדבר  ו), יב, (שמות הערבים ובין ו) טז, דברים בערב",
ד) כח, (במדבר הערבים בין אלא ערב בו נאמר שלא

מהן 19)בלבד". אחד שכל והמצורע. היולדת הזבה, הזב,
הוא  עדיין שמשו, והעריב וטבל מטומאתו שטהר אע"פ
שיביא  עד בקדשים, לאכול כדי טהרתו גמרה ולא חסר
בקדשים" לאכול הוא אסור כפרתו שיביא וקודם קרבנו,
ביום  ששכחו וכגון א). הלכה כפרה מחוסרי מהלכות (פ"א
בין  של התמיד שהקריבו עד קרבנם להביא השמיני

ביום 20)הערביים. רק כי נט. שם בברייתא כתנאֿקמא
קרבנו  להקריב כפרה למחוסר הותר בניסן עשר ארבעה
של  שמצותֿעשה הערביים, בין של תמיד הקרבת לאחר
כפרתו) שיביא לאחר אלא להביאו (שאיֿאפשר פסח קרבן
(=עליה  השלמה של ה'עשה' את דוחה כרת בה שיש
בשאר  אבל כרת. בה שאין ג) הלכה למעלה ראה השלם,
של  תמיד לאחר מקריב אינו כרת, שם שאין השנה, ימות

הערביים. בין

.‰„ÈÓz‰ ‰È‰ ,˙aLa ÔÈa ÏÁa ÔÈa ,ÌÈÁÒt È·¯Ú«¿≈¿»ƒ≈¿…≈¿«»»»«»ƒ
‰ˆÁÓe ‰BÓLa ·¯˜Â ‰ˆÁÓe Ú·La ËÁL21È„k , ƒ¿»¿∆«∆¡»¿»≈ƒ¿∆∆¡»¿≈

Ì‰ÈÁÒt ËÁLÏ È‡t Ì‰Ï ‰È‰iL22·¯Ú ÏÁ Ì‡Â . ∆ƒ¿∆»∆¿«ƒ¿…ƒ¿≈∆¿ƒ»∆∆
LLa B˙B‡ ÔÈËÁBL eÈ‰ - ˙aL ·¯Ú ˙BÈ‰Ï ÁÒt∆«ƒ¿∆∆«»»¬ƒ¿≈

‰ˆÁÓe23BpÓÊ ˙lÁ˙a ,24È„k ,‰ˆÁÓe Ú·La ·¯˜Â , ∆¡»ƒ¿ƒ«¿«¿»≈¿∆«∆¡»¿≈
˙aL ÒkiL Ì„˜ ˙BÏˆÏ ÁÂ¯ Ì‰Ï ‰È‰iL25. ∆ƒ¿∆»∆∆«ƒ¿…∆∆ƒ»≈«»

במשנה.21) נח. בגמרא.22)שם שם.23)שם משנה
ג.24) הלכה למעלה פסח 25)ראה ערב "חל בגמרא: שם

שבת, דחי דלא צלייתו נמי דאיכא שבת, ערב להיות
ומחצה". בשש אדיניה ליה מוקמינן

.Â26ÔÈa ÏL „ÈÓz ¯Á‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¬ƒ««»ƒ∆≈
,ÌÈa¯Ú‰27Ïk ‰¯Ë˜‰Ï Èe‡¯‰ ¯·c Ïk ÔÈ¯ÈË˜Ó »«¿«ƒ«¿ƒƒ»»»»»¿«¿»»»
ÌBi‰28ÔÈ¯eÓ‡‰Â ˙BÏBÚ È¯·È‡ ÔÈ¯ÈË˜Óe .29ÈˆÁ „Ú ««¿ƒƒ≈¿≈¿»≈ƒ«¬ƒ

˙Ba¯w‰ ‰OÚÓa e¯‡aL BÓk ,‰ÏÈl‰30ÔÈ¯·È‡Â . ««¿»¿∆≈«¿¿«¬≈«»¿»¿≈»ƒ
eÏk‡˙ ‡lL ÔÈ¯eÓ‡Â31¯‡MÓ ÔÈa „ÈÓz‰ ÔÓ ÔÈa , ¿≈ƒ∆…ƒ¿«¿≈ƒ«»ƒ≈ƒ¿»

¯˜a‰ „Ú ‰ÏÈl‰ Ïk Ô‰a ÔÈÎt‰Ó - ˙Ba¯w‰32; «»¿»¿«¿ƒ»∆»««¿»««…∆
.¯˜a‰ „Ú ‰ÏÈl‰ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»««¿»««…∆

בדפוס 26) אבל ו, הלכה כאן מתחילה חדשים, בדפוסים
שאין  "אע"פ שהמלים ונראה הפסק. סימן כאן אין רומי
וזה  ה. להלכה שייכות הערבים" בין של תמיד אחר שוחטין
אם  כן ואם הערביים, בין וכו' שוחטין שאין אע"פ פירושם:
אחריו  לשחוט יוכלו לא ומחצה לשש התמיד מקדימים
בזה, התחשבו לא – ג) הלכה למעלה (ראה ונדבות נדרים
המוריה, (הר השבת קודם הפסח לצלות שהות לתת בכדי

להלן). שהרי 27)וראה נכון. וכן ו. הלכה מתחילה כאן
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השלמה, של 'עשה' אין שבהקטרה יוצא שלנו הנוסחא לפי
בהקטרה, אלא אינו הפסוק עיקר כל שהרי יתכן, לא וזה
התוספות  כתבו וכן השלמים", חלבי עליה "והקטיר שנאמר

המוריה. בהר וראה . מט: לאחר 28)במנחות היינו
השלמה, של ה'עשה' ישנה כן, לא שאם התמיד, שהקטירו

למעלה. ראה 29)ראה הלילה, כל אותן מעלין הדין שמן
ב. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות "כדי 30)בפ"ד שם:

הפשיעה". מן באש.31)להרחיק נשרפו לא כלומר,
מלפני 32) המזבח על היו שכבר וכיון כ: כ. יומא עיין

חצות. אחר חכמים עליהם גזרו לא חצות,

.Ê‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈÁBc „ÈÓz ÏL ÌÈ¯·È‡33ÔÈÁBc ÔÈ‡Â , ≈»ƒ∆»ƒƒ∆«À¿»¿≈ƒ
˙aM‰ ˙‡34„·Ïa ˙aL ·¯Úa ‡l‡ .35ÔÈ¯ÈË˜Ó ∆««»∆»¿∆∆«»ƒ¿««¿ƒƒ

‰ÁBc B˙lÁz - „ÈÓz‰L .˙aL ·¯Ú ÏL „ÈÓz È¯·È‡≈¿≈»ƒ∆∆∆«»∆«»ƒ¿ƒ»∆
˙aL36‰ÁB„ BÈ‡ BÙBÒÂ ,37˙aL È·ÏÁ .38ÔÈ·¯˜ «»¿≈∆∆¿≈«»¿≈ƒ

È‡ˆBÓa ˙BÈ‰Ï ·BË ÌBÈ ÏÁ Ì‡ ,·BË ÌBÈ ÈÏÈÏa¿≈≈ƒ»ƒ¿¿»≈
˙aL39ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÈÏÈÏa ÔÈ·¯˜ ÔÈ‡ Ï·‡ ,40; «»¬»≈¿≈ƒ¿≈≈«ƒƒ

BÊ ˙aL ˙ÏBÚ ‡ÏÂ - BzaLa ˙aL ˙ÏÚ :¯Ó‡pL∆∆¡«…««»¿««¿…««»
˙¯Á‡ ˙aLa41·BË ÌBÈa ÏÁ ˙ÏBÚ ‡ÏÂ ,42. ¿«»«∆∆¿…«…¿

שנעשה 33) שכיון מו.), (יומא הונא רב לדעת כרבא
מו:). (שם הטומאה את דוחה הקטרתו אף בטומאה,

אותן 34) מקריבין אין שבת ערב של התמיד איברי כלומר,
שהרי  השבת, את דחה לא שתחילתו שכיון שבת, בליל
(יומא  השבת את דוחה אינה הקטרתו גם שבת, בערב נעשה

רבא). לדעת שבת.35)שם בליל ולא כלומר,
בשבת.36) ונקרב בשבת נשחט שבת של תמיד כלומר,
(37- שבת בערב נקרב שלא שבת ערב של תמיד כלומר,

בשבת. להקריבו הקרבנות 38)אסור של החלבים
בשבת. נט:39)שהקריבו ופסחים קיד. כד: שבת ראה

והמדובר 40) ישמעאל. כרבי ולא עקיבא, כרבי קיד: שבת
על  שמקדשים ובזמן בשבת, א' ביום הכיפורים יום כשחל
י. הלכה עירובין מהלכות בפ"ח כמפורש הראיה, פי

על 41) לימד בשבתו, שבת עולת אומר, עקיבא "רבי שם:
הכיפורים, ביום אף יכול ביוםֿטוב. שקרבים שבת חלבי
הוא, מיעוטא "וי"ו רש"י ומפרש בשבתו", תלמודֿלומר

אחרת". בשבת ולא נט:42)בשבתו ופסחים כד: שבת
עולת  ולא בשבתו, שבת "עולת (שם) קרא אמר אמר, "אביי

ביוםֿטוב". חול עולת ולא בשבת, חול

.Á¯OÚ ‰Úa¯‡43ÔÈ¯ÈË˜Ó - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL «¿»»»»∆»ƒ¿¿«»«¿ƒƒ
È·ÏÁk Ì‰L ÈtÓ ,·BË ÌBÈ ÈÏÈÏa ÌÈÁÒt‰ È·ÏÁ∆¿≈«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿≈∆≈¿∆¿≈

˙aL44. «»

מהלכות 44)בניסן.43) בפ"א גם כתב וכן נט: פסחים
וכו' הלילה כל פסחים חלבי "ומקטירין ח: הלכה פסח קרבן
קרבין  שבת חלבי שהרי בשבת, להיות עשר ארבעה כשחל
אין  בחול, להיות עשר ארבעה חל אם אבל ביוםֿטוב,

ביוםֿטוב". חול חלבי מקטירין

.ËÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡45ÌÈ‡ÏË ‰MMÓ46ÔÈ¯w·Ó‰47 ≈¬ƒƒƒ»¿»ƒ«¿À»ƒ
ÌÈ‡Ïh‰ ˙kLÏa48Ì„˜ ÌÈÎeÓ eÈ‰ÈÂ .Lc˜naL ¿ƒ¿««¿»ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ…∆

ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡a ‰·¯˜‰ ÌBÈ49eÈ‰L Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»»¿«¿»»»ƒ¿««ƒ∆»

„ÈÓz‰ ˙‡ ÔÈËÁBL eÈ‰ ‡Ï ,‰lÁzÓ B˙B‡ ÔÈ¯w·Ó¿«¿ƒƒ¿ƒ»…»¬ƒ∆«»ƒ
¯B‡Ï ‰ËÈÁL Ì„˜ ‰iL B˙B‡ ÔÈ¯w·nL „Ú«∆¿«¿ƒ¿ƒ»…∆¿ƒ»¿

˙B˜e·‡‰50·‰Ê ÏL ÒBÎa ÌÈÓ B˙B‡ ÔÈ˜LÓe .51È„k , »¬«¿ƒ«ƒ¿∆»»¿≈
ËLÙ‰Ï ÁB ‰È‰iL52. ∆ƒ¿∆«¿∆¿≈

יג.45) בערכין התמידים.46)משנה "ר"ל 47)לצורך
(רבינו  לשחיטה" אותן להכין במומין ופשפשו אותן שבקרו

שם). המשנה המוקד,48)בפירוש בבית היו לשכות ארבע
הבחירה  בית מהלכות (פ"ה הטלאים לשכת מהן ואחת

י). קודם 49)הלכה ימים ארבעה ביקור טעון התמיד כי
להקריב  "תשמרו ב) כח, (במדבר בתמיד שנאמר השחיטה,
לכם  "והיה ו) יב, (שמות בפסח ונאמר במועדו", לי
טעון  להלן מה לחודש", יום עשר ארבעה עד למשמרת
ביקור  טעון כאן אף שחיטה, קודם ימים ארבעה ביקור
בפירוש  וראה שם). (ברייתא שחיטה קודם ימים ארבעה
מלבד  ימים ארבעה צריך כי דבריו מסוף שנראה שם המשנה

לחםֿמשנה). ועיין המוריה, (הר השחיטה משנה 50)יום
ל: בכוס 51)בתמיד אותו משקין "והיו שם. תמיד במשנה

במקום  עניות אין (כי) ויכולת עשירות להראות זהב, של
שם). המשנה בפירוש (רבינו גם 52)עשירות" כתב כן

כמו  להפשיטו ממהר שזה "לפי שם: המשנה בפירוש
את  ושוחטין "משקין במשנה: מ. (דף בביצה" שנתבאר
כלומר, דמשכא", סירכא "משום שם ובגמרא הבייתות",
המשנה  בפירוש אבל שם). (רש"י להפשיטה נוחה שתהא
יתיר  שחיטה קודם ההשקאה "כי רבינו: כתב שם, לביצה
וראה  ונכרתת". נשמטת חלושה, סירכא שם יש ואם ריאתה.

כאן). המוריה בהר

.ÈÔÈa ÏL „ÈÓz ‰OÚÓ Ck ,¯ÁL ÏL „ÈÓz ‰OÚÓk¿«¬≈»ƒ∆««»«¬≈»ƒ∆≈
ÌÈa¯Ú‰53‰OÚÓa e·˙kL ‰ÏBÚ‰ ‰OÚÓk Ïk‰Â . »«¿«ƒ¿«…¿«¬≈»»∆»«¿¿«¬≈
˙Ba¯w‰54‰Ïh‰ ˙‡ ÔÈ˙ÙBk eÈ‰ ‡ÏÂ .55ewÁÈ ‡lL , «»¿»¿…»¿ƒ∆«»∆∆…¿«
ÔÈÈn‰ ˙‡56Ô‰È„Èa ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÔÈÊÁB‡ ‡l‡ ,57CÎÂ . ∆«ƒƒ∆»¬ƒ»»¿«¿»ƒ≈∆¿»

ÌB¯„Ï BL‡¯ :B˙„È˜Ú ‰˙È‰58·¯ÚÓÏ ÂÈÙe59. »¿»¬ƒ»…¿»»»¿«¬»

נאמר 53) שהרי המוריה). (הר מקומות בכמה פשוט כן
הכבש  ואת בבוקר, תעשה אחד הכבש את ד) שם, (במדבר
(קרית  שווים ששניהם משמע – הערביים בין תעשה השני

(קרית 54)ספר). תמיד" "עולת בה נאמר שהרי בפ"ו.
איש  שמעון כר' ודלא דתמיד, בפ"ד מבואר וכן ספר).
התמיד  דם בזריקת משנה שהיה יד:), (יומא המצפה

שמח). (אור העולה שם.55)מבזריקת תמיד משנה
משום 56) אמר חד חסדא: ורב הונא "רב לא: תמיד בגמרא

(כן  העמים" בחוקי דמהלך משום אמר וחד קדשים, בזיון
הביא  וכן המינים", "בחוקי גרס רבינו אבל לפנינו, הוא

יצחק 57)הכסףֿמשנה). כעקידת ורגל יד "תנא, שם בגמ'
קצב, עשין הסמ"ג (וכן שם המפרש וכתב אברהם". בן
ארבע  אותו כפתו שלא הראב"ד) ובפי' גרשום ברבינו וכ"ה
היו  שלא מפרש רבינו אבל בלבד. ורגל יד אלא רגלים,
והוא  בלבד, ורגלו ידו אוחזין היו אבל וכו' אותו כופתין
(פירוש  אברהם בן כיצחק ורגל יד עקידת שאמרו מה
המשנה  מלשון נראה וכן כאן) כוונתו וכן שם, המשנה
יום  ('תוספות בו" אוחזים באברים שזכו "מי שם) (תמיד
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שם). הוא 58)טוב' וכן במשנה. שם תמיד המזבח. לדרום
לא  כי לז.) (שם בגמרא ואמרו במשנה. לו: ביומא
גללים  ירביץ שמא למערב, וראשו למזרח כשזנבו העמידוהו

המזבח. אותו 59)לצד ושחט יא) א, (ויקרא שנאמר לפי
שם). בתמיד (המפרש ה' לפני

.‡È˙ÈBÙˆ Ô¯˜ ÏÚ ËÁL ‰È‰ ¯ÁL ÏL „ÈÓz»ƒ∆««»»ƒ¿»«∆∆¿ƒ
‰iL ˙ÚaË ÏÚ ÌÈÁaËn‰ ˙Èa ÏL ˙È·¯ÚÓ60ÏLÂ ; «¬»ƒ∆≈«ƒ¿»«ƒ««««¿ƒ»¿∆

ÏÚ ‰pnÓ ˙ÈÁ¯ÊÓ ˙ÈBÙˆ Ô¯˜ ÏÚ - ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa≈»«¿«ƒ«∆∆¿ƒƒ¿»ƒƒ∆»«
‰iL ˙ÚaË61‰ „‚k ‰È‰iL È„k ,LÓM62È¯·c . «««¿ƒ»¿≈∆ƒ¿∆¿∆∆«∆∆ƒ¿≈

.LÓM‰ „‚k ÔÈËÁL eÈ‰iL ,Ô‰ ‰Ïa«̃»»≈∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿∆∆«∆∆

בית 60) מהלכות פ"ה למעלה וראה א. משנה פ"ד תמיד
הטבעות  מקום השולחנות מקום "בצד כי יד, הלכה הבחירה
ושחטוהו  הקדשים". את שוחטין ושם אמה, וארבע עשרים
מפני  הראשונה, הטבעת על ולא השניה הטבעת על
שקעה  ולא מזרחית, צפונית בקרן חמה יצאה לא שמעולם
שהחמה  כשם לפיכך, נו.) (עירובין צפונית מערבית בקרן
מפליגין  כך ובשקיעתה, בזריחתה מהקרנות קצת מופלגת
סב: ביומא (רז"ה המזבח צפון של מקרנות התמיד שחיטת

שם). לתמיד ישראל בתפארת שם 61)וראה זה גם
כי  להיפך, אמרו ג), כ, (לבמדבר פנחס בספרי אבל בתמיד,
תמיד  ואילו מזרחית, צפונית קרן על נשחט שחר של תמיד
מערבית. צפונית קרן על נשחט הערביים בין של

אמר 62) מילי, הני "מנא במשנה: דברי על לא: תמיד בגמ'
היום  כנגד ליום, שנים שם) (במדבר קרא דאמר חסדא, רב
ובתחפנחס  יח, ל, ביחזקאל שנאמר "כמו השמש, (=נגד
הכי, נמי תניא שם), תמיד בפיה"מ רבינו – היום" חשך
אלא  אינו או היום נגד אומר אתה היום, כנגד ליום שנים
אחד  הכבש את ד) שם (במדבר אומר כשהוא היום, חובת
הרי  הערביים, בין תעשה השני הכבש ואת בבוקר, תעשה
היום. נגד ליום, שנים מקיים אני מה הא אמור. היום חובת
צפונית  קרן על נשחט היה שחר של תמיד כיצד, הא
המזרח  וכותלי ממזרח זורחת החמה (שבבוקר מערבית
על  למערב) המזרח מן להרחיק צריך היה לכך מאפילים,
צפונית  קרן על נשחט היה הערביים בין ושל שניה. טבעת
וכותלי  מערב בצד חמה (שבערב שניה טבעת על מזרחית
למזרח  המערב מן להרחיק צריך לכך מאפילין, מערב

השמש). נגד שיהיה

.·È„ÈÓz e·È¯˜‰ ‡ÏÂ ,e„ÈÊ‰ elÙ‡ ,e‚‚L B‡ eÚË»»¿¬ƒ≈ƒ¿…ƒ¿ƒ»ƒ
ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz e·È¯˜È - ¯ÁL ÏL63‰na . ∆«««¿ƒ»ƒ∆≈»«¿«ƒ«∆

ÁaÊÓ ‰È‰ Ï·‡ ;ÁaÊn‰ CpÁ˙pLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈«¬»»»ƒ¿≈«
ÂÈÏÚ e·È¯˜È ‡Ï - ÌeÏk ÂÈÏÚ ·¯˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL L„Á»»∆¬«ƒ…»«»»¿…«¿ƒ»»

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ‰lÁz64‰ÏBÚ‰ ÁaÊÓ ÔÈÎpÁÓ ÔÈ‡L ; ¿ƒ»≈»«¿«ƒ∆≈¿«¿ƒƒ¿«»»
¯ÁL ÏL „ÈÓ˙a ‡l‡65. ∆»¿»ƒ∆««

שמעון 63) כר' ולא תנאֿקמא, וכדעת במשנה מט. מנחות
בערב. להקריב יכולים אינם שהזידו שאלו האומר

הוא 64) שאף שמעון, ר' של תנאֿקמא לדעת גם נ. מנחות
(שם). המזבח בשנתחנך אלא נחלק משנה 65)לא

שם. במנחות

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
על 1) תמיד יקודה אש להיות שמצותֿעשה רבינו בו יבאר

של  תמיד עם עצים גזרי שני העלאת ומצות המזבח, גבי
שחר.

.‡‰„e˜È L‡ ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÁaÊn‰ ÏÚ ƒ¿«¬≈ƒ¿≈¿»««ƒ¿≈«
„ÈÓz3ÁaÊn‰ ÏÚ „˜ez „ÈÓz L‡ :¯Ó‡pL ,4Û‡ . »ƒ∆∆¡«≈»ƒ«««ƒ¿≈««

ÌÈÓM‰ ÔÓ ‰„¯È L‡‰L Èt ÏÚ5L‡ ‡È·‰Ï ‰ÂˆÓ , «ƒ∆»≈»¿»ƒ«»«ƒƒ¿»¿»ƒ≈
ËBÈ„‰‰ ÔÓ6ÌÈ‰k‰ Ô¯‰‡ Èa e˙Â :¯Ó‡pL ,7L‡ ƒ«∆¿∆∆¡«¿»¿¿≈«¬…«…¬ƒ≈

.ÁaÊn‰ ÏÚ««ƒ¿≈«

בוערת.2) כט.3)יוקדת, עשה המצוות' ב'ספר ראה
להלן 4) ראה האש, לקיום שהיא שלישית מערכה וזוהי

- א מה, ביומא אולם שם. המצוות' ב'ספר הוא וכן ה"ד.
ה) שם, (שם שנאמר ממה האש קיום של מערכה למדו
ה"ה  להלן רבינו כתב וכן בו", תוקד המזבח על "והאש

מלפני 5)(לחםֿמשנה). אש "ותצא כד) ט, (שם שנאמר
('קרית  החלבים" ואת העולה את המזבח על ותאכל ה'

ב.6)ספר'). כא, יומא הזה, בעולם שנבראה אש כלומר,
פ"ה  דנדבה דיבורא ויקרא, ו'סיפרא' ב . סג, עירובין א. נג,

"הכהן".7)ה"י. צ"ל

.·ÌÈˆÚ ÔÈÎ¯BÚ ¯˜aa8ÁaÊn‰ L‡¯a ÔÈÎ¯BÚÂ , «…∆¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ¿…«ƒ¿≈«
L‡ ÏL ‰ÏB„‚ ‰Î¯ÚÓ9Ô‰k‰ ‰ÈÏÚ ¯Ú·e :¯Ó‡pL , «¬»»¿»∆≈∆∆¡«ƒ≈»∆»«…≈

¯˜aa ¯˜aa ÌÈˆÚ10ÌÈ¯Ê‚ ÈL ˙BÏÚ‰Ï ‰ÂˆÓ ÔÎÂ .11 ≈ƒ«…∆«…∆¿≈ƒ¿»¿«¬¿≈¿»ƒ
‰Î¯Ún‰ ÈˆÚ ÏÚ ¯˙BÈ ¯ÁL ÏL „ÈÓz ÌÚ ıÚ ÏL12, ∆≈ƒ»ƒ∆««≈«¬≈««¬»»

ÔÈÙÈÒBÓ ÔÎÂ .¯˜aa ÌÈˆÚ Ô‰k‰ ‰ÈÏÚ ¯Ú·e :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ≈»∆»«…≈≈ƒ«…∆¿≈ƒƒ
ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz ÌÚ ÌÈ¯Ê‚ ÈL13:¯Ó‡pL , ¿≈¿»ƒƒ»ƒ∆≈»«¿«ƒ∆∆¡«

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;L‡‰ ÏÚ ÌÈˆÚ eÎ¯ÚÂ14, ¿»¿≈ƒ«»≈ƒƒ«¿»»¿
¯a„Ó ·e˙k‰ ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓ˙aL15. ∆¿»ƒ∆≈»«¿«ƒ«»¿«≈

ביומא 8) אבל בבוקר. המזבח בראש עצים מסדרים כלומר,
למדוהו  שהרי בלילה, כשר המערכה שסידור מפורש - ב כז,
מוקדה  על העולה "היא ב) ו, (ויקרא שנאמר ממה לג.) (שם
להלן  וראה גדולה", מערכה "זו – הלילה" כל המזבח על

ובה"ה. זו הנ"ל 9)בהלכה העצים מבערים כלומר,
ראשונה, מערכה היא וזו אש, של גדולה מערכה ועושים

ה"ד. להלן סידור 10)ראה זה מפסוק למדו - ב כו, ביומא
מערכה  ואילו בסמוך), להלן רבינו (וכדברי עצים גזרי שני

וגו'". העולה "היא הנ"ל מהפסוק למדו שתי 11)גדולה
גדיש  כמחק ועוביין רחבן, ואמה אורכן אמה עצים, בקיעות
יום  ועבודת ה"ג), מזבח איסורי מהל' פ"ז (למעלה סאה של
בו  שנאמר הנ"ל מהפסוק למדוהו שהרי כז:), (יומא היא

איכא). ד"ה שם ('תוספות' האש 12)"בבוקר" להרבות
זוכה  שהיה הכהן כי ה"ה, פ"ד להלן וראה ה"א). פ"ו (להלן
מעלה  והוא המערכה, את המסדר הוא המזבח את לתרום

עצים. גזרי  ב.13)שני כו, ו'סיפרא'14)יומא שם,
הי"א). פ"ה דנדבה (דיבורא שם:15)ויקרא ביומא,

שטעון  הערביים בין של לתמיד מנין אומר: רשב"י "תניא,
וערכו  שם) (ויקרא שנאמר כהנים, בשני עצים גזרי שני
ה) ו, (שם דכתיב שחר, של לתמיד ענין אינו אם עצים.
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ענין  תניהו עליה, וערך בבוקר עצים הכהן עליה ובער
הערביים". בין של לתמיד

.‚ÈL Ô˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL ÌÈ¯Ê‚ ÈL¿≈¿»ƒ∆≈»«¿«ƒ«¬ƒ»¿≈
ÌÈ‰k16Èa È„ÈÁÈ ıÚa „Á‡Â „Á‡ Ïk ,:¯Ó‡pL ;B„ …¬ƒ»∆»¿∆»¿≈¿ƒƒ¿»∆∆¡«

Ô‰Îa - ¯ÁL ÏL Ï·‡ .ÌÈL Ô‡k È¯‰ - eÎ¯ÚÂ¿»¿¬≈»¿«ƒ¬»∆««¿…≈
„Á‡17. ∆»

כלומר,17)שם.16) הכהן", עליה "ובער (שם) בו שנאמר
שם). (יומא, אחד כהן

.„ÏÎa ÁaÊn‰ L‡¯a ÔÈOBÚ L‡ ÏL ˙BÎ¯ÚÓ LÏL»«¬»∆≈ƒ¿…«ƒ¿≈«¿»
ÌBÈ18ÔÈ·È¯˜Ó ‰ÈÏÚL ,‰ÏB„‚ ‰Î¯ÚÓ - ‰BL‡¯ .ƒ»«¬»»¿»∆»∆»«¿ƒƒ

,‰pË˜ ,dcˆa - ‰iL .˙Ba¯w‰ ¯‡L ÌÚ „ÈÓz‰«»ƒƒ¿»«»¿»¿ƒ»¿ƒ»¿«»
ÏÎa ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜‰Ï ‰zÁÓa L‡ ÔÈÁ˜BÏ ‰pnnL∆ƒ∆»¿ƒ≈¿«¿»¿«¿ƒ¿…∆¿»
˙ÂˆÓ Ìi˜Ï ‡l‡ ,ÌeÏk ‰ÈÏÚ ÔÈ‡ - ˙ÈLÈÏL .ÌBÈ¿ƒƒ≈»∆»¿∆»¿«≈ƒ¿«

L‡‰19„˜ez „ÈÓz L‡ :¯Ó‡pL ,20. »≈∆∆¡«≈»ƒ«

א.18) מה, שם וברייתא ב. מג, יומא במשנה יוסי, כרבי
שם. המשנה, בפירוש גם ה"א,19)וראה למעלה ראה

כאן. משנה' וב'ספר 20)ו'לחם ה"א, למעלה הוא כן
יוסי  רבי למד - א מה, ביומא אבל כט. עשה המצוות'
"והאש  ה) (שם, שנאמר ממה האש, לקיום שלישית מערכה
(ראה  ה"ה להלן רבינו שהביא כמו בו", תוקד המזבח על

ה"א). למעלה לחםֿמשנה

.‰e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ21‰„˜BÓ ÏÚ :¯Ó‡pL ‰fL , ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««¿»
‰ÏB„‚ ‰Î¯ÚÓ BÊ - ÁaÊn‰ ÏÚ22„˜ez ÁaÊn‰ L‡Â ; ««ƒ¿≈««¬»»¿»¿≈«ƒ¿≈««

˙¯Ë˜ ÏL ‰iL ‰Î¯ÚÓ BÊ - Ba23ÏÚ L‡‰Â ; «¬»»¿ƒ»∆¿…∆¿»≈«
˙ÈLÈÏL ‰Î¯ÚÓ BÊ - Ba „˜ez ÁaÊn‰24Ìei˜ ÏL «ƒ¿≈«««¬»»¿ƒƒ∆ƒ

- ·¯ÚaÓ eÏk‡˙ ‡lL ÌÈ¯„Ùe ÌÈ¯·È‡ Ï·‡ .L‡‰»≈¬»≈»ƒ¿»ƒ∆…ƒ¿«¿ƒ»∆∆
‰ÏB„‚ ‰Î¯ÚÓ Ècˆa Ô˙B‡ ÔÈ˙B25. ¿ƒ»¿ƒ≈«¬»»¿»

א.21) מה, מהפסוק 22)יומא כן למד ה"ב, למעלה
עיי"ש. וגו'", עליה שממנה 23)"ובער לפי כן נקראת

ובין  בוקר בכל שמקטירין לקטורת במחתה אש נוטלין
ה"א 24)הערביים. למעלה וראה יוסי, לרבי שם יומא

כט. עשה המצוות' וב'ספר אותן 25)וה"ד, נותן כלומר,
המערכה  על ומחזירן גדולה מערכה שיעשה עד שם
יהודה: ורבי יוסי רבי לדעת שם ביומא הוא וכן הגדולה.
שסודרן  מבערב נתעכלו שלא ופדרים לאיברים מנין "דתניא,
על  או הכבש על שסודרן מחזיקן אין ואם מזבח, גבי על
תלמודֿלומר  וסודרן, גדולה מערכה שיעשה עד סובב, גבי
המזבח". על העולה את האש תאכל "אשר ג) ו, (ויקרא

הי"ג. להלן וראה

.Â‰˜BÏ - ÁaÊn‰ L‡ ‰aÎÓ‰26‡Ï :¯Ó‡pL , «¿«∆≈«ƒ¿≈«∆∆∆¡«…
‰aÎ˙27˙Á‡ ˙ÏÁ‚ elÙ‡ .28ÏÚÓ d„È¯B‰ elÙ‡Â , ƒ¿∆¬ƒ«∆∆«««¬ƒƒ»≈«
ÁaÊn‰29‰zÁÓ L‡ Ï·‡ .‰˜BÏ - daÎÂ30L‡Â «ƒ¿≈«¿ƒ»∆¬»≈«¿»¿≈
‰¯BÓ31Èt ÏÚ Û‡ ,‰pnÓ ˜ÈÏ„‰Ï ÁaÊna dÈÎ‰L ¿»∆¡ƒ»«ƒ¿≈«¿«¿ƒƒ∆»««ƒ

ÁaÊn‰ L‡¯a Ô˙B‡ ‰akL32d˜z È¯‰L ;¯eËt - ∆ƒ»»¿…«ƒ¿≈«»∆¬≈ƒ¿»
.ÁaÊn‰ L‡ Ô‰a ‡¯B˜ È‡ ÔÈ‡Â ,˙¯Á‡ ‰ÂˆÓÏ¿ƒ¿»«∆∆¿≈¬ƒ≈»∆≈«ƒ¿≈«

וראה 26) ה"ז. פ"ב צו ו'סיפרא' ב. צא, וזבחים ב. מו, יומא

פא. ל"ת המצוות' שהוא 27)ב'ספר נראה שם ב'סיפרא'
נראה  וכן תכבה", לא בו תוקד המזבח על "והאש הפסוק
הפסוק  רבינו הביא שם המצוות' ב'ספר אבל שם. ביומא,
רש"י  ועי' תכבה". לא המזבח על תוקד תמיד  "אש השני

שם. אבוה 28)בזבחים בר רבה אמר נחמן רב כדברי
וכיבה  המזבח גבי מעל גחלת "המוריד שם) וזבחים, (יומא
היו  אם שאפילו שם, בזבחים השני התירוץ וכדברי חייב". -
זה  וכל אחת. גחלת כיבוי על הוא חייב גחלים, עוד שם
יוקדה  אש להיות ה'עשה' לענין אבל הלאו, לענין אלא אינו
מקצת, בכיבוי עבר לא – ה"א) (למעלה תמיד המזבח על

כאן). שמח' 'אור (ראה הכל כיבה אם כדי 29)אלא
נחשבת  היא ולכן אחרת, מצוה בה לעשות ולא לכבותה,
שם). יומא, (ראה שהורידה לאחר אף המזבח, לאש עוד

שממנה 30) מיוחדת מערכה היתה כי ה"ד, למעלה ראה
ה"ה, פ"ג להלן גם וראה לקטורת, במחתה אש לוקחים
ומוריד  במחתה שחותה הדשן הרמת מצות היתה כן וכמו

הי"ב. להלן ראה הגחלים, את פ"ג 31)לרצפה להלן ראה
דישונו  אחר אותו מדליקין אין שכבה מערבי שנר הי"ג,

החיצון. ממזבח השניה 32)אלא וכהלשון רבא, כדעת
שם. ביומא,

.Ê‰ÏB„‚ ‰Î¯ÚÓ ÈˆÚ ¯cÒnLk33Á¯ÊÓa d¯cÒÓ - ¿∆¿«≈¬≈«¬»»¿»¿«¿»¿ƒ¿«
ÁaÊn‰34Á¯Ên‰ ÔÓ ¯cÒÏ ÏÈÁ˙‰L ‰‡¯Ó ‰È‰ÈÂ ,35. «ƒ¿≈«¿ƒ¿∆«¿∆∆ƒ¿ƒ¿«≈ƒ«ƒ¿»

ÌÈ¯Êb‰ ÔÈa ‰È‰ ÁÂ¯Â36ÌÈiÓÈt‰ ÌÈ¯Êb‰ ÈL‡¯Â . ¿∆«»»≈«¿»ƒ¿»≈«¿»ƒ«¿ƒƒƒ
‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡aL ÔLca ÔÈÚ‚B eÈ‰»¿ƒ«∆∆∆¿∆¿««ƒ¿≈«¿«ƒ¿»

Áetz37. ««

גדולה,33) מערכה עצי מסדר היה המזבח, את שתרם זה
ה"ה. פ"ד להלן ובגמרא 34)ראה א. כט, תמיד משנה,

אותה  סידר למה (כלומר, טעמא "מאי אמרו: – א ל, שם
לחםֿמשנה) – כהמפרש ודלא רבינו, לדעת הוא כן במזרח,
הבאה  =) הרוח שתהא כדי אמר, חד חסדא: ורב הונא רב
את  מציתין שיהיו כדי אמר, וחד בה. מנשבת מזרח) משער
של  שניה מערכה בה שמסיקין הגחלת (היא האילתא"
הכוונה  כאן ואף שם). המשנה, בפירוש רבינו – קטורת
להדלקתה  דאגו שלא אלא בה, מנשבת הרוח שתהא
של  המהירה להדלקתה אלא עצמה, המערכה של המהירה

לחםֿמשנה). – הקטורת במשנה:35)מערכת שם
אות  העצים מערכת על נותנין כלומר, מזרחה". "וחזיתה
לצד  בבאֿבתרא) מסכת בתחילת הנזכרת "חזית" (כמו
(פירוש  מערכה לסדר מתחילין המזרח שמצד שיורה מזרח,

שם). המערכה 36)המשנה, של העצים סדרי בין כלומר,
היה  "וריוח במשנה: שם שם). (המפרש, ריוח מניחים היו
"שהיו  משם". האילתא את מציתין שהיו הגזירים בין
למערב, ואחת למזרח אחת גיזרה בריבוע העצים מסדרין
לדרום, ואחד לצפון אחד גזירין שני עליהן ומניחין וחוזרין
כמה  ועוד כנ"ל, אחר, ריבוע ומסדרין חוזרין זה ריבוע ועל
ריבוע  בין נושבת והרוח ריבוע גבי על ריבוע ריבועים

שם). ישראל' ('תפארת "וראשי 37)לריבוע" במשנה: שם
כי  רבינו, ומפרש בתפוח". נוגעין היו הפנימיים הגזירים
שאליו  המזבח באמצע אשר הדשן מקום הוא התפוח
ובפירוש  הי"ג להלן (ראה הצדדין מכל הדשן גורפים
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כשלש  ד"ה - ב צ, בחולין רש"י פירש וכן שם) המשנה,
ונקרא  שם. תמיד, – המפרש מדברי נראה וכן כור, מאות
מן  עושין היו המזבח לאמצע האפר שמגרפין שאחרי תפוח,
(רבינו  תפוח בדמות המערכה מקום באמצע כרי כמין הכל

שם). המשנה, בפירוש

.ÁÈˆÚ ¯¯B·e ¯ÊBÁ ‰ÏB„‚ ‰Î¯ÚÓ ¯cÒnL ¯Á‡Â¿««∆¿«≈«¬»»¿»≈≈¬≈
ÌÈÙÈ ‰‡z38˙¯Ë˜ ÏL ‰iL ‰Î¯ÚÓ ¯cÒÓe39 ¿≈»»ƒ¿«≈«¬»»¿ƒ»∆¿…∆

LÓ ,˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓ Ô¯˜ „‚kÓÈtÏk Ô¯w‰ ÔÓ ‰Îe ƒ¿∆∆∆∆«¬»ƒ¿ƒ¿»ƒ«∆∆¿«≈
˙Bn‡ Úa¯‡ ÔBÙˆ40ÌÈÏÁb ÔÈ‡Ò LÓÁ BÓk d·e ,41. »«¿««»¿»≈¿ƒ∆»ƒ

ÈtÓ ,ÌÈÏÁb ÔÈ‡Ò ‰BÓL BÓk da ÔÈOBÚ ˙aL·e¿«»ƒ»¿¿∆¿ƒ∆»ƒƒ¿≈
ÏL ‰B·Ï ÈÎÈÊa ÈL ˙aL ÏÎa ÔÈ¯ÈË˜Ó ‰ÈÏÚL∆»∆»«¿ƒƒ¿»«»¿≈»ƒ≈¿»∆

ÌÈt‰ ÌÁÏ42. ∆∆«»ƒ

מהל'38) פ"ז למעלה וראה א. נח, וזבחים שם, תמיד
לגחלים  עכשיו צריכים שהיו "ולפי ה"ג. מזבח איסורי
היו  קטורת, שם ולהקטיר הפנימי המזבח אל ולישאם
(המפרש, אפר" ולא טובים גחלים שיעשו יפים בוררים

שם). להקטיר 39)בתמיד במחתה, אש לוקחים שממנה
ה"ד). (למעלה "לסדר 40)קטורת במשנה: שם, בתמיד

דרומית  מערבית מכנגד לקטורת (ה)שניה המערכה (את)
המפרש, וכתב אמות". ארבע צפון כלפי הקרן מן משוך
המזבח  מן ואין בצפון מזבח כוליה תנא, האי "קסבר שם:
ועומד  ממוצע ההיכל שהרי אמות, חמש אלא הפתח נגד
עשר  מאותן יש היכל, של פתחו אמות ועשר העזרה באמצע
מן  אמות חמש הרי הצפון, מן וחמש הדרום מן חמש אמות
וארבע  היכל, של פתחו צפונית אמות חמש נגד המזבח
ורוצה  מערבית (דרומית) הקרן מן להרחיק שרוצה אמות
אמות  ארבע שבאותן לפי דרומית, קרן על אותו להמשיך
ואמה  יסוד אמה שהם לפי המערכה, לסדר יכול אתה אי
ולימדך  וכו' כהנים רגלי הילוך ואמה קרנות ואמה סובב
נגד  עדיין היא האמה אותה שגם תסדר החמישית שבאמה
ההיכל  פתח נגד המערכה שיעשה בעינן ואנן וכו' הפתח
רבינו  מדברי שמבואר ולפי ב. נח, בזבחים הוא וכן וכו'".
היה  המזבח כי הי"גֿטו) הבחירה בית מהל' פ"ה (למעלה
ושתי  הפתח, כנגד אמות עשר דרום, בצד אמה עשרים
אין  כי כרחנו, על לומר, צריך – הפתח מן צפונית אמות
בזבחים  שאמרו ומה הפתח, כנגד המערכה לעשות צורך
להרחיק  שהוצרכו ומה (לחםֿמשנה), הכל לדברי אינו שם,
יסוד  של אמה שם: המפרש, שכתב כמו היינו אמות, ארבע
להילוך  מקום ואמה קרנות של אמה סובב, של ואמה
מ"ה. פ"ב תמיד יוםֿטוב' ב'תוספות וראה הכהנים.

במדה 41) עצים שם נותן שהיה לומר, ורוצה במשנה. שם
שיוכל  כדי גחלים, סאים חמש שם ישארו שכשישרפו כזו,

בריוח. בהן הניטל 42)לחתות דבר שכל במשנה. שם
קרן  באותה אלא ניתן אינו החיצון, במזבח ליתנו מבפנים
ממנה  סמוך יותר קרן לו ושאין לפנים, יותר סמוכה שהיא

נח:). (זבחים

.Ëd˙B‡ ‰OBÚ L‡‰ Ìei˜ ÏL ˙ÈLÈÏL ‰Î¯ÚÓ«¬»»¿ƒƒ∆ƒ»≈∆»
ÁaÊn‰ ÔÓ ‰ˆ¯iL ÌB˜Ó ÏÎa43˙‡ da ˙ÈvÓe , ¿»»∆ƒ¿∆ƒ«ƒ¿≈««ƒ»∆
‰hÓÏ L‡‰ ˙ÈvÈ ‡ÏÂ .L‡‰44,ÁaÊnÏ d˙B‡ ‰ÏÚÈÂ »≈¿…«ƒ»≈¿«»¿«¬∆»«ƒ¿≈«

ÁaÊn‰ L‡Â :¯Ó‡pL ;ÔÈ˙ÈvÓ BÓˆÚ ÁaÊna ‡l‡∆»«ƒ¿≈««¿«ƒƒ∆∆¡«¿≈«ƒ¿≈«
Ba „˜ez45BL‡¯a ‡l‡ ‰È‰z ‡lL ‰˙v‰Ï Ô‡kÓ , «ƒ»««»»∆…ƒ¿∆∆»¿…

.ÁaÊÓ ÏL∆ƒ¿≈«

שום 43) חז"ל בדברי מצינו שלא ממה ללמוד יש כן
המוריה'). ('הר לזה מקום -44)קביעות ב מה, ביומא

על  לימד תכבה. לא המזבח על תוקד תמיד "אש בברייתא:
המזבח  על אלא תהא שלא קטורת של שניה מערכה
קיום  של השלישית המערכה על דיברו שלא הרי החיצון",
ועי' להלן. וראה קטורת, של שניה מערכה על אלא האש,

המוריה'. שם.45)ב'הר חננאל' 'רבינו בפירוש הוא כן
של  שניה מערכה על נאמר זה פסוק כי ה"ה למעלה וראה

עיון. וצריך למעלה, וראה קטורת,

.ÈÔLc‰ ˙Ó¯‰46ÌBÈ ÏÎa ÁaÊn‰ ÏÚÓ47˙ÂˆÓ - ¬»««∆∆≈««ƒ¿≈«¿»ƒ¿«
‰OÚ48‰„B·Ú ‡È‰Â .ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Â :¯Ó‡pL ,49 ¬≈∆∆¡«¿≈ƒ∆«∆∆¿ƒ¬»

‰p‰k ˙B„B·ÚÓ50ÔLc‰ Ô‰a Ì¯BzL ‰p‰k È„‚·e .51 ≈¬¿À»ƒ¿≈¿À»∆≈»∆«∆∆
¯‡La Ì‰a LnLnL ÌÈ„‚a‰ ÔÓ ÔÈ˙eÁt eÈ‰Èƒ¿¿ƒƒ«¿»ƒ∆¿«≈»∆ƒ¿»
ÌÈ„‚a L·ÏÂ ÂÈ„‚a ˙‡ ËLÙe :¯Ó‡pL ;˙B„B·Ú¬∆∆¡«»«∆¿»»¿»«¿»ƒ

ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Â ÌÈ¯Á‡52'ÌÈ¯Á‡' ¯ÓB‡ BÈ‡ . ¬≈ƒ¿≈ƒ∆«∆∆≈≈¬≈ƒ
ÔÓ ÔÈ˙eÁt eÈ‰iL ‡l‡ ,ÏÁ È„‚a eÈ‰iL∆ƒ¿ƒ¿≈…∆»∆ƒ¿¿ƒƒ

ÌÈBL‡¯‰53ı¯‡ C¯„ BÈ‡L ÈÙÏ .54ÒBk ‚ÊÓiL »ƒƒ¿ƒ∆≈∆∆∆∆∆ƒ¿…
.Ba¯Ï ‰¯„˜ Ì‰a ÏMaL ÌÈ„‚aa Ba¯Ï¿««¿»ƒ∆ƒ≈»∆¿≈»¿«

כיצד 46) הי"ב להלן וראה המזבח. גבי מעל הדשן הסרת
יום 47)תורמין. "בכל כי א. כ, יומא במשנה מפורש כן

המזבח". את ותמיד 48)תורמין א. וכב, שם, יומא ראה
ל. עשה המצוות' ו'ספר ב. וכח, א. ב:49)כח, כג, יומא

הדשן" "הוצאת אבל היא", עבודה דבריֿהכל "בהרמה
הט"ו. להלן ראה עבודה, אינה – כהונה 50)לחוץ וצריכה

ה"ח). מקדש ביאת מהל' פ"ט ולמעלה שם, ותמיד (יומא
בד  ומכנסי בד מדו הכהן "ולבש (שם) שנאמר כהונה ובגדי
- ב כג, ביומא וראה הדשן". את והרים בשרו על ילבש

רבינו. בדברי שאמרו 51)ולהלן מה מפרש (רבינו
פחותין  אחרים וכו' ולבש "ופשט שם) (יומא, בברייתא
דברי  לפי שהרי הדשן, בהוצאת ולא הדשן בתרומת – מהן"
רבינו  פסק (וכן עבודה אינה הדשן" "הוצאת תנאֿקמא
הרי  וכאן כהונה, בגדי צריכה אינה כן ואם הט"ו), להלן
שלובש  בגדים התורה הקישה ולבש", "ופשט מפורש
עלֿכרחינו  אלא כהונה, בגדי ששניהם שפשט, לבגדים
(שם) אלעזר כרבי ולא הדשן. בהרמת מדבר שהפסוק
סוף  הוא ולבש ופשט אלא והוציא", "אחרים שדרש
אלא  להלן. וראה וגו'", הדשן את "והרים הקודם מהפסוק
יוחנן  ורבי רב בפלוגתת - א ט, במעילה כי לציין שיש
ששם  לומר ודוחק כהונה. בגדי צריכה שהוצאה מפורש

אליעזר  דרבי אליבא לרבי מדבר אלא כן אמרו שלא ויתכן .
להלן  ראה כרב, פסק ורבינו כן, אמרו לא לרב אבל יוחנן,

הפרק). הדשן",52)בסוף את "והוציא מפורש (בפסוק
וכמו  הקודם, שבפסוק הדשן" את ל"והרים רבינו כוונת אבל

למעלה). שם.53)שכתבנו בברייתא כתנאֿקמא
שם.54) יומא ישמעאל, רבי של ברייתא

.‡ÈÈ˙ÓÈ‡55‰ÏÚiMÓ - ÌBÈ ÏÎa ?ÔLc‰ ÔÈÓ¯Bz ≈»«¿ƒ«∆∆¿»ƒ∆«¬∆
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¯ÁM‰ „enÚ56ÈÚˆÓ‡ LÈÏL ˙lÁzÓ - ÌÈÏ‚¯·e ; ««««»¿»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆¿»ƒ
‰ÏÈÏ ÏL57‰ÏÈl‰ ˙BˆÁÓ - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e ;58. ∆«¿»¿«ƒƒ≈¬««¿»

במשנה.55) - א כ, יום 56)יומא "בכל שם: במשנה,
מלפניו  בין לו סמוך או הגבר, בקריאת המזבח את תורמין
רבי  גברא. קרא אמר, "רב כ:) (שם ובגמרא מלאחריו". בין
לדברי  (שהרי כרב רבינו ופסק תרנגולא". קרא אמר, שילא
נראה  (וכן שם). 'מאירי' – מוקדם זמן הוא שילא רבי
שם: אמרו שהרי השחר, עלות אחר שהוא (כ.), בזבחים
לקדש", צריך אין למחר הדשן לתרומת ורגליו ידיו "קידש
ידים  בקידוש פוסלת שלינה רבי, לדעת שאפילו שם, וביארו
ועד  הגבר שמקרות רבי שמודה כאן, נפסל אינו – ורגלים
הנץ  אחר עד השחר מעלות והיינו לינה, פסלה לא צפרא
קידוש  זמן היה ואם ה"ט) המקדש ביאת מהל' (פ"ה החמה
השחר  עמוד שהרי לינה, פסלה בוודאי – השחר עלות לפני
כב.) (יומא שאמרו ומה מקום. בכל לינה שעושה הוא
גם  שכשרה היינו – היא לילה עבודת הדשן שתרומת
- ב כז, יומא 'תוספות' ועי' כשרה, ביום גם אבל בלילה,
ברכות  למסכת ר"י תוספות בהשלמת וראה איכא. ד"ה
ה"א). פ"ד ולהלן ,107 הערה צב עמ' לז כרך "סיני"

שרבים 57) משום כ:) (שם בגמרא וביארו שם. משנה,
ההרמה. הקדימו לכן ברגל, קרבנות משנה,58)המביאים

היינו  גדול", דכהן "חולשא משום שם: בגמרא וביארו שם.
לנוח  מבלי עבודתו ולמהר ביום בהול להיות יצטרך שלא

לעבודה. עבודה בין

.·ÈÌ¯˙Ï ‰ÎfL ÈÓ ?ÔÈÓ¯Bz „ˆÈk59Ï·BË -60 ≈«¿ƒƒ∆»»ƒ¿…≈
L·BÏÂ61‰Ó¯‰ È„‚a62Ï‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Óe ,ÂÈ63. ¿≈ƒ¿≈¬»»¿«≈»»¿«¿»

BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â64Lc˜zL „Ú ÈÏka Úbz ‡nL ¯‰f‰ : ¿¿ƒƒ»≈∆»ƒ««¿ƒ«∆¿«≈
EÈÏ‚¯Â EÈ„È65ÛÒk ÏLÂ ,‰zÁn‰ Á˜BÏ Ck ¯Á‡Â . »∆¿«¿∆¿««»≈«««¿»¿∆∆∆

‰˙È‰66ÚBˆ˜na ‰e˙ ‰˙È‰ ‡È‰Â .67L·k ÔÈa , »¿»¿ƒ»¿»¿»«ƒ¿«≈∆∆
L·k ÏL B·¯ÚÓa ,ÁaÊnÏ68‰zÁn‰ ˙‡ ÏËBÂ . «ƒ¿≈«¿«¬»∆∆∆¿≈∆««¿»

CÏÈ‡ ÌÈÏÁb‰ ˙‡ ‰pÙÓe ,ÁaÊn‰ L‡¯Ï ‰ÏBÚÂ¿∆¿…«ƒ¿≈«¿«∆∆«∆»ƒ≈«
CÏÈ‡Â69‰˙BÁÂ ,70·Ïa eÏk‡˙pL ÌÈÏÁb‰ ÔÓ ¿≈«¿∆ƒ«∆»ƒ∆ƒ¿«¿¿≈
L‡‰71ı¯‡Ï ‰hÓÏ „¯BÈÂ ,72ÔBÙˆÏ ÂÈt CÙB‰Â .73, »≈¿≈¿«»»»∆¿≈»»¿»

ÈtÏk ˙Bn‡ ¯OÚ BÓk L·k‰ Á¯ÊÓÏ ı¯‡a Cl‰Óe¿«≈»»∆¿ƒ¿««∆∆¿∆∆«¿«≈
ÔBÙv‰74‰tˆ¯‰ Èab ÏÚ ‰˙ÁL ÌÈÏÁb‰ ˙‡ ¯·BˆÂ , «»¿≈∆«∆»ƒ∆»»««≈»ƒ¿»

L·k‰ ÔÓ ˜BÁ¯75ÌÈÁÙË ‰LÏL76ÌÈ˙BpL ÌB˜na , »ƒ«∆∆¿»¿»ƒ«»∆¿ƒ
ÛBÚ‰ ˙‡¯Ó77‰¯Bn‰Â ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔeM„Â78. À¿«»¿ƒ«ƒ¿≈««¿ƒƒ¿«¿»

Ïˆ‡ ‰tˆ¯Ï „È¯BÓe ‰zÁna ‰˙BÁL BÊ ‰i˙ÁÂ«¬ƒ»∆∆««¿»ƒ»ƒ¿»≈∆
ÌBÈ Ïk ÏL ‰Âˆn‰ ‡È‰ ÁaÊn‰79. «ƒ¿≈«ƒ«ƒ¿»∆»

להלן 59) ראה לתרום, בגורל) =) בפיס שזכה מי כלומר,
ה"ה. תמיד 60)פ"ד משנה ראה הפיס, לפני טובל כלומר,

וטובל  משכים המזבח, את לתרום רוצה שהוא "מי א: כו,
מי  להן אמר וכו' הממונה בא וכו' הממונה יבא שלא עד
(לחםֿמשנה  בו" זכה שזכה מי הפיסו ויפיס, יבא שטבל
ה"ד, מקדש ביאת מהל' פ"ה למעלה וראה המוריה'), ו'הר
טובל. שהוא עד וכו' לעבודה לעזרה נכנס אדם אין כי
טובל  בגדיו, כשמחליף הכיפורים, שביום כשם כי (ויתכן
לא:), (יומא מקודם טבל שכבר אע"פ הלבישה, לפני הוא

בגדים  ולובש כהונה בגדי כשפושט שלפנינו בנידון כן כמו
הכהנים 61)פחותים). כי ה"א, פ"ד להלן ראה

כהונה. בגדי הפיס לפני לובשים היו בפיס המשתתפים
ה"י.62) למעלה ממי 63)ראה ורגליו ידיו רוחץ כלומר,

מן  ורגליו ידיו "קידש ב: כח, תמיד משנה  ראה הכיור,
תורה  "דבר כי כתב: שם, לרבינו המשנה ובפירוש הכיור".
אלא  העבודות מן דבר לשום ולא למזבח קרבים שאין הוא
יחֿכ) ל, (שמות רחמנא אמר ורגלים, ידים קידוש לאחר
ורחצו  וכו' נחושת כיור ועשית =) מועד אהל אל בבואם
אהל  אל בבואם רגליהם ואת ידיהם את ממנו ובניו אהרן
לשרת  המזבח אל בגשתם או ימותו ולא מים ירחצו מועד
המקדש  ביאת מהל' פ"ה וראה וכו')", לה' אשה להקטיר
ה"י, שם וראה קידוש". מצות "כיצד ביאר הט"ז ושם ה"א.
השרת, מכלי מאחד קידש ואם הכיור, ממי לקדש מצוה כי

כשר  זה ('תפארת 64).הרי כך" הזהירוהו אב בית "ראשי
שם). תמיד, "ואע"פ 65)ישראל' א: כח, שם משנה,

יחיד  הולך היה שהוא להזהירו צריך בדבר יודע שהוא
נזהר" הוא אותו שמזהירין ומתוך ויגע ישכח ושמא

שם). מחתת 66)(המפרש, "נטל (כח:) במשנה שם
בפירוש 67)הכסף". (רבינו זוית" קרן היא "מקצוע

שם). תמיד "והרי 68)המשנה, א: כח, במשנה שם
של  במערבו למזבח הכבש בין במקצוע נתונה המחתה
כבש  בין ממוצעת נתונה היא באלכסון "כלומר, כבש",
(המפרש  הכבש" שתכלה מקום אצל הכבש בזוית למזבח

במשנה.69)שם). למתחת 70)שם המחתה תוחב
הגחלים. מן מתמלאה והיא במשנה:71)הגחלים, שם

המאוכלות  הגחלים "הן הפנימיות", המאוכלות את "חותה
בפירוש  (רבינו האש" באמצע הם שהרי שבמזבח, היטב
את  "והרים ג) ו, (ויקרא נאמר שכן בדשן, והם המשנה),

(המפרש). האש" תאכל אשר לצד 72)הדשן, כשפניו
של  בדרומו הכבש שהרי צפון, לצד ואחוריו העזרה דרום

העזרה.73)המזבח. הגיע 74)לצפון "ירד במשנה: שם
כעשר  כבש של במזרחו הולך לצפון פניו הפך לרצפה
חוץ  ויוצא מזרח דרך בדרכו מהלך היה לא כלומר, אמות",
המזבח  דרום דהיינו העזרה, לצפון פניו הופך אלא לעזרה,
סמוך  העזרה בקרקע הכבש אצל כבש של במזרחו והולך
מקום  הוא רחוק ועדיין הכבש מן אמות כעשר והלך לכבש,
היה  אמה שלשים שהרי אמה, עשרים המזבח מן הדשן
בית  מהל' פ"ב למעלה כמפורש העזרה, בקרקע תופס הכבש
המזבח" "אצל ג) ו, (ויקרא שנאמר ואע"פ הי"ג. הבחירה
אמה, עשרים המזבח מן רחוק שיהא שצריך כן, למדו –
בנוצתה  מוראתו את "והסיר טז) א, (שם שנאמר ממה
וקים  הדשן", מקום אל קדמה המזבח אצל אותה והשליך
שמקום  הרי אמה, מעשרים פחותה השלכה שאין לרבנן להו
(המפרש). אמה עשרים המזבח מן רחוק הדשן

במשנה.76)רח.למז 75) למעלה 77)שם וראה שם,
הכ"א. הקרבנות מעשה מהל' להלן 78)פ"ו וראה שם,

הי"ב. ה"י.79)פ"ג למעלה ראה

.‚ÈÌ¯zL ‰Ê „¯iL ¯Á‡80ÌÈˆ¯81ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡82 ««∆»«∆∆»«»ƒ∆»«…¬ƒ
Ì‰ÈÏ‚¯Â Ì‰È„È ÔÈLc˜Óe83‰¯‰Óa84˙‡ ÔÈÏËBÂ , ¿«¿ƒ¿≈∆¿«¿≈∆ƒ¿≈»¿¿ƒ∆

˙BÙ¯‚n‰85˙B¯Bpv‰ ˙‡Â86,ÁaÊn‰ L‡¯Ï ÔÈÏBÚÂ ««¿≈¿∆«ƒ¿ƒ¿…«ƒ¿≈«
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eÏk‡˙ ‡lL ˙Ba¯w‰ È¯eÓ‡Â ˙BÏBÚ‰ È¯·È‡ ÏÎÂ¿»≈¿≈»¿≈≈«»¿»∆…ƒ¿«¿
ÁaÊn‰ È„„ˆÏ Ì˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ‰ÏÈl‰ Ïk87ÔÈ‡ Ì‡ . »««¿»«¬ƒƒ»¿ƒ¿≈«ƒ¿≈«ƒ≈

„‚k L·ka Ì˙B‡ ÌÈ¯„BÒ - ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ„„v‰«¿»ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»«∆∆¿∆∆
··Bq‰88˙BÙ¯‚na ÔLc‰ ˙‡ ÔÈÙ¯Bb Ck ¯Á‡Â . «≈¿««»¿ƒ∆«∆∆««¿≈

ÁaÊn‰ È„„ˆ ÏkÓ89Èab ÏÚ ‰Ó¯Ú B˙B‡ ÔÈÏÚÓe , ƒ»ƒ¿≈«ƒ¿≈««¬ƒ¬≈»««≈
Áetz‰90‡e‰Â ,¯zÎÒÙa ‰Ó¯Ú‰ d˙B‡ ÔÈÙ¯B‚Â . «««¿¿ƒ»»¬≈»ƒ¿«¿≈¿

C˙Ï ˜ÈÊÁnL ÏB„‚ ÈÏk91‰hÓÏ B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓe ,92. ¿ƒ»∆«¬ƒ∆∆ƒƒ¿«»
ÌÈÏ‚¯·e93ÔÈÁÈpÓ ‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ eÈ‰ ‡Ï »¿»ƒ…»ƒƒ∆»«ƒƒ

ÈB ‡e‰L ÈtÓ ,ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡a ‰‰B·‚ ‰Ó¯Ú‰»¬≈»¿»¿∆¿««ƒ¿≈«ƒ¿≈∆
ÁaÊnÏ94. «ƒ¿≈«

ב.80) כח, שם ישהו 81)משנה, שלא כדי רצים לכך
קידוש  בלי ולמזבח, האולם בין שהוא הכיור, ליד הרבה
פ"ז  למעלה (ראה בכך איסור שאין אףֿעלֿפי ורגלים, ידים

ישראל'. 'תפארת – ה"כֿכא) הבחירה בית הם 82)מהל'
פיס, בזה היה ולא כן. לפני וטבלו בפיס, אתו שעמדו אלה
לכמה  אלא אחד לכהן רק מוגבלת זו עבודה שאין כיון

הי"ד. להלן המוריה' ב'הר וראה שנאמר 83)כהנים,
בגשתם  או וגו' ירחצו מועד אהל אל "בבואם כ) ל, (שמות
ורגליהם  ידיהם שקידשו אמרו, שם ובמשנה המזבח", אל
מאחד  קידש שאם לפי "כיור", הזכיר לא ורבינו הכיור. מן
ה"י. מקדש ביאת מהל' פ"ה למעלה ראה כשר, השרת מכלי

פ.84) הערה למעלה הדשן 85)ראה את להסיר "יעים
שם). (המפרש, לתפוח" (רבינו 86)ולפנותו שפודין

שם). (המפרש, האברים" את "להסיר שם) המשנה, בפירוש
עד 87) להקטירן יכולין שאין בלינה, יפסלו שלא "כדי

סודרן  שהיו לא ואם שחרית, של תמיד אברי שיקטירו לאחר
אינם  המזבח בראש אבל בלינה, נפסלין היו המזבח, על

שם). (המפרש, בלינה" אין 88)נפסלים "אם במשנה שם
רבינו  וכתב הכבש", על בסובב אותן סודרים מחזיקן, צדדים
על  ענינו הכבש, על בסובב שאמר "מה כי המשנה, בפירוש
כתב: המפרש אבל כאן. כתב וכן הסובב", כנגד הכבש

ביו  הוא וכן הכבש". גבי על או בסובב ב."סודרין מה, מא
בלינה  נפסלין אין הכבש על וגם ה"ד. פ"ב צו וב'סיפרא'
את  שיסדרו ולאחר דבר. לכל כמזבח הוא הרי  שהכבש
אחר  הגדולה, המערכה אל האברים יחזירו המערכות
למעלה  וראה שם) (המפרש, שחר של תמיד אברי שהקריבו

במשנה.89)ה"ה. למעלה 90)שם וראה במשנה, שם
גדול 91)ה"ז. כלי היתה "ופסכתר מ"ה: פ"ה בתמיד

כופין  משמשת היתה דברים ושלושה וכו' לתוך מחזקת
את  בה ומורידין בשבת, השרץ ועל גחלים גבי על אותה
הפסוק  ועל ה"ו). פ"ג להלן (ראה המזבח" גבי מעל הדשן
"פסכתרותיה". אונקלוס: תרגם "סירותיו", ג) כז, (שמות
שם) המשנה, בפירוש (רבינו סאה" ט"ו מחזקת מדה "ולתך
לרבינו, המשנה פירוש (ראה קבין ששה היא סאה וכל
חצי  שהם קבים, תשעים הוא "לתך" כן ואם עו:) מנחות

שם). ורע"ב הרא"ש בפירוש (ראה נקרא 92)כור וזה
ואילו  כח:). תמיד המשנה, פירוש (ראה מזבח" "דישון
לעיר  מחוץ אל מלמטה שמוציא מה הוא הדשן" "הוצאת
ה"ז) (למעלה בהשגות הראב"ד ודעת הי"ד). להלן (ראה
צ.) (חולין רש"י אבל ויום, יום בכל היא הדשן שהוצאת

(תמיד  והמפרש דאמרי) איכא ד"ה כז: (יומא וה'תוספות'
כי  סוברים שם, להראב"ד המיוחס בפירוש וכן כח:) פ"ב
רק  כיֿאם המזבח מעל הדשן את מוציאין היו יום בכל לא
משנהֿ ראה רבינו, וכדעת התפוח. גבי על הדשן כשרבה

כאן. להלן).93)למלך וראה המשנה, (פירוש במועדים
מפני 94) אותו, מדשנין היו לא "וברגלים שם: תמיד משנה,

כדאמרן  הרבה דשן עליו "כשיש = למזבח" נוי שהוא
עד  שמהלכין אהרן לבני הוא שבח סה:) (פסחים בעלמא
ונראה  הרבה דשן עליו כשיש שבח כך בדם, ארכובותיהם
שם  והראב"ד שם). (המפרש, בטל" המזבח עומד שלא
עם  בידים, אלא ברגלים הדשן מורידים היו שלא פירש

המגרפות.

.„ÈÌÈ‰k‰ ÔÓ ‰ˆ¯iL ÈÓ Ïk95ÔLc‰ ÔÓ ‡lÓÓ »ƒ∆ƒ¿∆ƒ«…¬ƒ¿«≈ƒ«∆∆
ÔLc‰ CÙLÏ ¯ÈÚÏ ıeÁ ‡ÈˆBÓe ‰hÓÏ e„È¯B‰L96. ∆ƒ¿«»ƒ»ƒ¿∆∆«∆∆

Òeit ıeÁÏ ÔLc‰ ˙‡ˆB‰Ï ÔÈ‡Â97.‰ˆB¯‰ Ïk ‡l‡ , ¿≈¿»««∆∆«ƒ∆»»»∆
ÔLc‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰lÓ Ô‰k ÏvÚ˙ ‡Ï ÌÏBÚÓe98. ≈»…ƒ¿«≈…≈ƒ¿ƒ∆«∆∆

ולא95) בפיס, עמדו שלא אלו שאין אפילו מה כי טבלו.
נכנס  אם אלא אינו טבל, אלאֿאםֿכן לעזרה נכנס כהן
ואילו  ה"ד), המקדש ביאת מהל' פ"ה למעלה (ראה לעבודה
(ראה  עבודה אינה לעיר מחוץ אל מלמטה הדשן הוצאת

הט"ו). הדשן 96)להלן את "והוציא ד) ו, (ויקרא שכתוב
לירושלים  שמחוץ הדשן בית והוא למחנה", מחוץ אל
משיח  כהן פר אצל שנאמר הנשרפות, החטאות שם ושורפין
אל  למחנה מחוץ אל הפר כל את "והוציא יב) ד, (ויקרא

ישרף". וכו' הדשן זו 97)שפך מלאכה כי אף כלומר,
"והוציא  ד) ו, (שם נאמר שהרי אחד, כהן ידי על נעשתה
שהוצאת  כיון פיס, זה על היה לא – יחיד בלשון הדשן" את
מלהוציא  כהן נתעצל לא מעולם כי ואם עבודה. אינה הדשן
כדי  עד רבים קופצים זה על היו לא בסמוך) (ראה הדשן
בסמוך. להלן ראה זה, דין ומקור כב.). יומא (ראה סכנה
להודיע  רבינו הוצרך לא המזבח דישון גבי הי"ג ולמעלה
עושים  היו מהכהנים שרבים מאחר פיס, שם היה לא כי

כאן. המוריה' וב'הר שם, למעלה ראה משנה,98)זאת,
ומכאן  להלן. ראה עבודה, אינה כי אף כלומר, א. כט, תמיד

פיס. זה על היה שלא

.ÂË‰„B·Ú ıeÁÏ B˙‡ˆB‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â99ÔÈ‡ , ¿««ƒ∆≈»»«¬»≈
ÚaB˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈÓeÓ ÈÏ100B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBnLÎe . «¬≈ƒƒƒ¿∆ƒƒ

˙BÁe¯‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - ¯ÈÚÏ ıeÁÏ¿»ƒ«ƒƒ¿»∆≈»
‰˜ÊÁa Ba ˙B·MÓ101ÌÈ¯ÈÊÁ ‡ÏÂ ,102.B˙B‡ ÌÈÙ¯Bb ¿«¿¿»¿»¿…¬ƒƒ¿ƒ

˙Áa epÁÈpiL - BÓOÂ :¯Ó‡pL ,ÌL ep¯fÙÈ ‡ÏÂ103. ¿…¿«¿∆»∆∆¡«¿»∆«ƒ∆¿««
Ba ˙B‰Ï ¯eÒ‡Â104. ¿»≈»

ה"י.99) למעלה רבי 100)ראה כדברי שלא ב. כג, יומא
שם. למעלה ראה שנאמר 101)אליעזר, ממה כן למד

יפזר". שלא "ושמו, "הזרמים",102)להלן רומי: בדפוס
ושמו  "ואמרו, תמיד: מסכת בסוף המשנה בפירוש הוא וכן
שלא  לומר רוצה יתפזר, שלא - ושמו כולו, – ושמו בנחת, -
שכתב  מה (וראה השטף" בפני או הרוח בפני אותו יתן
רומי, דפוס לרמב"ם במבוא זצ"ל מיימון הכהן הגרי"ל

.(10ֿ11 עמ' קוק הרב מוסד בפסחים 103)הוצאת הוא כן
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הדשן  בתרומת נאמר זה פסוק שהרי עיון, צריך אבל ב. כז,
על  העיר וכבר שם, בפסחים הוא וכן הדשן, בהוצאת ולא

הראב"ד. יוחנן,104)זה ורבי רב נחלקו - א ט, במעילה
אין  אמר רב המזבח, גבי שעל תפוח מאפר נהנה בענין
בגמרא: שם וביארו בו. מועלין אמר יוחנן ורבי בו, מועלין
כהונה  בגדי שצריך כיון יוחנן ולרבי מצוותו, נעשה לרב
נעשה  שזהו כרב, רבינו ופסק בו. מועלין – בהוצאה
בו" ליהנות "ואסור כתב ולפיכך ה"י. למעלה ראה מצוותו,
מהל' בפי"ט דבריו מדוקדקים וכן בו. שמועלים כתב ולא
אפרם  כו' הנשרפין "וכל שכתב: הי"ג המוקדשין פסולי
איסור  אלא שם שאין הרי – המזבח" מדשן חוץ מותר,
כתב  הדשן, תרומת לגבי מעילה מהל' בפ"ב ואילו בלבד,
הרמת  קודם בין החיצון המזבח "דשן יג), הלכה (שם

בו". מועלין - הרמה אחר בין הדשן,

ה'תש"פ  טבת כ"א ש"ק יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הזהב,1) מזבח על הקטורת הקטרת מצות רבינו יבאר בו

ממנה. מקטירים וכמה

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2·‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ˙¯Ëw‰ ¯ÈË˜‰Ï3 ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ«¿…∆«ƒ¿««»»
,ÌÈa¯Ú‰ ÔÈ·e ¯˜aa :ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt ÏÎÈ‰aL∆«≈»«¬«ƒ¿»«…∆≈»«¿«ƒ

ÌÈnÒ ˙¯Ë˜ Ô¯‰‡ ÂÈÏÚ ¯ÈË˜‰Â :¯Ó‡pL4‡Ï . ∆∆¡«¿ƒ¿ƒ»»«¬…¿…∆«ƒ…
ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ep¯ÈË˜È - ¯˜aa B¯ÈË˜‰5eÈ‰ elÙ‡ , ƒ¿ƒ«…∆«¿ƒ∆≈»«¿«ƒ¬ƒ»

ÔÈ„ÈÊÓ6ÏL ˙¯Ëwa ‡l‡ ·‰f‰ ÁaÊÓ ÔÈÎpÁÓ ÔÈ‡Â . ¿ƒƒ¿≈¿«¿ƒƒ¿««»»∆»«¿…∆∆
ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa7.

'ld-dcearxtqoitqEnEoicinY
≈»«¿«ƒ

¦§¦¦̈¦
הכהנים.2) מזבח 3)על "ועשית אֿג) ל, (שמות שנאמר

המזבח  והוא וגו'". טהור זהב אותו וצפית וגו' קטורת מקטר
שבהיכל. את 4)הפנימי בהיטיבו בבוקר "בבוקר וגומר:

הערביים  בין הנרות את אהרן ובהעלות יקטירנה, הנרות
הערביים 5)יקטירנה". בין של קטורת יקטיר כלומר,

כר' ודלא במשנה. מט. במנחות שמעון ר' של קמא וכתנא
הערביים. בין ושל הבוקר של בערב שמקטיר (שם), שמעון

בין 6) של הקטורת את מעכבת הבוקר של הקטורת אין
ולא  מזידין היו "אם שאמר: (שם) שמעון לר' ואף הערביים,
אלא  זה אין - הערביים" בין יקריבו לא בבוקר כבש הקריבו
חכמים  גזרו לכן במקדש עולות ומצויות עולה שהוא בתמיד
אבל  עוד, יקריבו ולא יפשעו שמא חששו יקריבו, שלא
שהיא  ועוד ביום פעמיים אלא מצוייה שאינה בקטורת
קטורת. יביאו ולא יפשעו שמא חששו לא - מעשרת

ז)7) שם, (שמות שנאמר ממה זאת  למדו (נ.) שם ובגמרא
רבינו  כי ואף יקטירנה". הנרות את בהיטיבו בבוקר "בבוקר
אין  הדלקתם, היא הנרות הטבת כי יב, הלכה להלן סובר
אין  והדליקו מעולם דלק שלא נר אבל שכבה, בנר אלא זה
כתב: שהרי שם, רבינו בדברי נשמע וכן הטבה, נחשב זה
וראה  הטבתם". היא הנרות והדלקת שכבה נר "ומדליק

שם. משנה בלחם

.·‰‡Ó Ï˜LÓ ?ÌBÈ ÏÎa ‰pnÓ ÔÈ¯ÈË˜Ó ‰nk«»«¿ƒƒƒ∆»¿»ƒ¿«≈»
ÔÈ¯È„8ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÌÈMÓÁÂ ¯˜aa ÌÈMÓÁ .9ÁaÊÓ . ƒ»ƒ¬ƒƒ«…∆«¬ƒƒ≈»«¿«ƒƒ¿≈«
¯˜ÚpL10BÓB˜Óa ˙¯Ëw‰ ÔÈ¯ÈË˜Ó -11˙¯Ë˜e . ∆∆¡««¿ƒƒ«¿…∆ƒ¿¿…∆

‰Ú˜tL12daL ÔÈË¯˜ elÙ‡ ,ÁaÊn‰ ÏÚÓ13ÔÈ‡ - ∆»¿»≈««ƒ¿≈«¬ƒ»»ƒ∆»≈
Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ14. «¬ƒƒ»

מאות 8) שלוש הוא שנה בכל הקטורת כל משקל כי
שהם  מנה, יום בכל ממנה ומקטיר מנה, ושמונה ושישים
שמהם  מנים שלושה ונשארו החמה, ימות כנגד מנים שס"ה

הכיפורים. ביום חפניו מלוא גדול כהן משנה 9)מכניס
ופרס  בשחרית מנה) (=חצי פרס מקריב יום "בכל מג: יומא
בבוקר  "בבוקר שם) (שמות שנאמר משום הערביים", בין
הערביים  בין וגו' ובהעלות יקטירנה, הנרות את בהיטיבו
הערביים. בין וחציו בבוקר חציו כן אם יקטירנה",

והם 11)שנהרס.10) קיים, המזבח שהיה במקום כלומר,
הכל  דמים שלעניין פי על אף נט. בזבחים גידל רב דברי

מזבח. שצריך כו:12)מודים מנחות האש, בכח שקפצה
שם).13) במנחות (רש"י שבה" וחשובים שלמים
האש 14) תאכל "אשר ג) ו, (ויקרא שנאמר משום למזבח.

מה: יומא שם, (מנחות ודרשו המזבח", על העולה את
מחזיר  אתה ואי מחזיר אתה עולה "עיכולי פג:) וזבחים

ממנו. ופקעו הזהב מזבח על שהיו קטורת", עיכולי

.‚ÌBÈ ÏÎa ÏÎÈ‰a ˙¯Ëw‰ ÔÈ¯ÈË˜nL ˙Úa15 »≈∆«¿ƒƒ«¿…∆«≈»¿»
ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈaÓe ÏÎÈ‰‰ ÔÓ ÌÚ‰ Ïk ÔÈL¯Bt16, ¿ƒ»»»ƒ«≈»ƒ≈»»¿«ƒ¿≈«
˙¯Ëw‰ ¯ÈË˜‰L ‰Ê ‡ˆiL „Ú Ì„‡ ÌL ‰È‰È ‡Ï17. …ƒ¿∆»»»«∆≈≈∆∆ƒ¿ƒ«¿…∆
ÌÈÙa ˙BOÚp‰ ˙B‡hÁ Ì„a ÒkiL ‰ÚLa ÔÎÂ18 ¿≈¿»»∆ƒ»≈¿««»««¬ƒ¿ƒ
.‡ˆiL „Ú ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈaÓ Ïk‰ ÌÈL¯Bt¿ƒ«…ƒ≈»»¿«ƒ¿≈««∆≈≈
¯tÎÏ B‡·a „ÚBÓ Ï‰‡a ‰È‰È ‡Ï Ì„‡ ÏÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»»…ƒ¿∆¿…∆≈¿…¿«≈
‡lL L„waL ‰¯tk ÏÎÏ ·‡ ÔÈa - ¯ÓB‚Â L„wa«…∆¿≈ƒ¿«»¿»«»»∆«…∆∆…

.Ì„‡ ÌL ‡‰È¿≈»»»

ולפנים,15) לפני שהיא הכיפורים יום של בקטורת אבל
אלא  לפרוש צריך שאין בברייתא אמרו הקדשים, בקודש
האולם  מבין אבל הקדשים, לקודש קרוב שהוא מההיכל

משנה). (כסף לפרוש צריך אין זאת 16)ולמזבח ולמדו
באוהל  יהיה לא אדם "וכל יז) טז, (ויקרא שנאמר ממה
יהיה  לא אדם "וכל - צאתו", עד בקודש לכפר בבואו מועד
באוהל  לומר תלמוד בעזרה, אפילו יכול מועד, באוהל
ובית  שילה שבמדבר, מועד באוהל אלא לי אין מועד,
בשעת  אלא לי אין בקודש, לומר תלמוד מנין, עולמים
לכפר". בבואו לומר תלמוד מנין, דמים מתן בשעת הקטרה,

תלמוד 17) מנין, ביציאתו בכניסתו, אלא לי "אין שם: יומא
צאתו". עד שם) (ויקרא פר 18)לומר דם והוא בהיכל,

זרה. עבודה ושעירי ציבור של דבר העלם ופר משיח כהן

.„‰ÎfL ÈÓ ?ÌBÈ ÏÎa ˙¯Ëw‰ ˙¯Ë˜‰ ¯„Ò „ˆÈk≈«≈∆«¿»««¿…∆¿»ƒ∆»»
ÒÎ ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔeM„a19‰È‰ ÈËe ,L„˜ ÈÏÎa ¿ƒ«ƒ¿≈««¿ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ…∆¿ƒ»»

BÓL20ÁÈpÓ .ÈˆÁÂ ÌÈa˜ ˜ÈÊÁÓe ,‰È‰ ·‰Ê ÏLÂ , ¿¿∆»»»»«¬ƒ««ƒ»≈ƒ«ƒ«
ÌÁt‰Â ¯Ù‡‰ ÂÈ„Èa ÔÙBÁÂ ,ÂÈÙÏ ı¯‡a Èh‰«¿ƒ»»∆¿»»¿≈¿»»»≈∆¿«∆»
‰B¯Á‡·e ,Èh‰ CB˙Ï Ô˙BÂ ÁaÊn‰ CB˙aL21 ∆¿«ƒ¿≈«¿≈¿«∆ƒ»«¬»

„aÎÓ22BÎB˙Ï ¯‡M‰ ˙‡23BÁÈpÓe ,24ÏÎÈ‰a ÌL ¿«≈∆«¿»¿«ƒ»«≈»
‡ˆBÈÂ25˙¯Ë˜ ‡ÏÓ ÈÏk ÏËB ˙¯Ëwa ‰ÎfL ÈÓe . ¿≈ƒ∆»»«¿…∆≈¿ƒ»≈¿…∆

BÏ ‰È‰ ÈeqÎÂ .Le„b26BÓL ‰È‰ CÊ·e ,27CÊa‰ Ô˙BÂ . »¿ƒ»»»≈»»¿¿≈«»≈
BÓL ‰È‰ ÛÎÂ ,¯Á‡ ÈÏk CB˙a28Ûk‰ ˙‡ ‰qÎÓe . ¿¿ƒ«≈¿«»»¿¿«∆∆««
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ÔË˜ „‚·a29„Á‡ BnÚ ÒÎÂ ,B„Èa Ûk‰ ÊÁB‡Â , ¿∆∆»»¿≈««¿»¿ƒ¿»ƒ∆»
B„Èa L‡ ÏL ‰zÁÓa30. ¿«¿»∆≈¿»

ופיו 20)להיכל.19) לסל דומה בטנא, ושמת "לשון
שאפשר 21)רחב". החפינה, כל שגמר אחרי כלומר,

בחפניו. לקבלו ניתן שאינו קצת רק כלומר,22)שנשאר
לכך. המיוחד בדבר אותם הטני.23)מטאטא לתוך

והניחו 25)לטני.24) הטני את ונטל "נכנס ט: משנה שם
השאר  את כיבד ובאחרונה לתוכו, ונותן חופן והיה לפניו
ודישון  התמיד דם זריקת ואחרי ויצא". והניחו לתוכו
במקום  החיצון המזבח אצל ומניחו מוציאו היה המנורה,
הפנימי  מזבח שדישון בזה, שהיה הנס מפני כן ועשו הדשן.
להטריח, שלא ובכדי במקומם, נבלעים היו המנורה ודישון
שניהם  את כרכו פעמיים, הנס לעשות מעלה, כלפי כביכול

ב 26)ביחד. משנה ז בפרק שם ששנינו ומה כלי. לאותו
למטוטלת. הכוונה וכסויו", הנ"ל.27)"והכף הכלי של

ומשל 28) קבין, שלושה ומחזיק גדול לתרקב דומה והוא
היה. וכמין 29)זהב לו היה "וכיסוי שם: במשנה

"שהיו  שם: רבינו ופירש מלמעלן", עליו היה מטוטלת
המכסה  על ונותנין במכסה, ומכסים קטורת, הבזך ממלאין
האחד, היו: כיסויים ששני הרי קטנה". מפה מלמעלה

המטוטלת. והשני לבזך, לו שהיה זה 30)הכיסוי הוא
בזה. גם שזוכה הדשן, בתרומת שזכה

.‰‰zÁna ‰ÎfL ‰Ê ?‰˙BÁ „ˆÈÎÂ31Á˜BÏ ¿≈«∆∆∆»»««¿»≈«
ÛÒk ÏL ‰zÁÓ32ÁaÊn‰ L‡¯Ï ‰ÏBÚÂ33‰pÙÓe , «¿»∆∆∆¿∆¿…«ƒ¿≈«¿«∆

ÌÈÏÁb‰ ÔÓ ÏËBÂ ,CÏÈ‡Â CÏÈ‡ ÌÈÏÁb‰ ˙‡34 ∆«∆»ƒ≈«¿≈«¿≈ƒ«∆»ƒ
„¯BÈÂ ,‰iL ‰Î¯ÚÓa eÏk‡˙pL35Ô¯ÚÓe36CB˙Ï ∆ƒ¿«¿¿«¬»»¿ƒ»¿≈¿»»¿

·‰Ê ÏL ‰zÁÓ37BÓk ÌÈÏÁb‰ ÔÓ e¯ft˙ Ì‡ . «¿»∆»»ƒƒ¿«¿ƒ«∆»ƒ¿
˙BÁt B‡ ·˜38‰n‡Ï Ô„aÎÓ -39˙aL·e .40‰ÙBk «»¿«¿»»«»¿«»∆

¯zÎÒt‰ Ô‰ÈÏÚ41.- ·˜ ÏÚ ¯˙È ¯ft˙ Ì‡Â ¬≈∆«¿«¿≈¿ƒƒ¿«≈»≈««
‰˙BÁÂ ¯ÊBÁ42. ≈¿∆

הדשן.31) בתרומת שזכה זה קבין.32)כלומר, ארבעה של
גחלים.34)החיצון.33) קבים שלושה מעל 35)היינו

קבין 37)מריקן.36)המזבח. שלושת בת זהב של מחתה
מעלה. של כבוד שזהו מלאה, שתהא במשנה). מג: (יומא
על  חסה והתורה תתקלקל, שמא זהב בשל חותה היה ולא
בהיותו  זהב, של לתוך מריקה היה ולא ישראל. של ממונן
מלאה, הייתה זהב של שהמחתה לפי המזבח, גבי על למעלה

הכבש. בשיפוע ברדתו יתפזרו שמא משנה 38)וחששו
לאמה". מכבדן (ו)היה גחלים כקב ממנו "נתפזר שם: בתמיד

הכהנים,39) בהן ייכוו שלא שבעזרה המים לאמת כלומר,
- המזבח של גחלת כיבוי איסור כאן ואין יחפין שהולכין

אחרת. למצוה שניתקה לכבות.40)כיוון שאסור
לתך.41) שמחזיק גדול כלי מלשון 42)והוא נראה כן

שם  עדיין כקב נתפזרו אם שרק הרי "כקב", המשנה
מליאה. זו אין מכן, ביתר אבל עליה, "מליאה"

.ÂB˙B‡ ÔÈÙBk :LnLÓ ¯zÎÒt‰ ‰È‰ ÌÈ¯·„ ‰LÏL¿»¿»ƒ»»«¿«¿≈¿«≈ƒ
˙aLa ı¯M‰ ÏÚÂ ÌÈÏÁb‰ ÏÚ43˙‡ Ba ÔÈ„È¯BÓe , ««∆»ƒ¿««∆∆¿«»ƒƒ∆

.ÁaÊn‰ ÏÚÓ ÔLc‰«∆∆≈««ƒ¿≈«

כופין 43) אדם, בו יגע שמא וחוששין בעזרה שנמצא השרץ
איסור  משום בשבת אותו מוציאין ואין הפסכתר, עליו
גבי  שאמרו כמו במקדש, גם שאסרוהו שבות שיש מוקצה,

הפנים. לחם

.ÊÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔMcL ‰Ê Ì‰ÈÙÏ ÌÈc˜Óe44 «¿ƒƒ¿≈∆∆∆ƒ≈«ƒ¿≈««¿ƒƒ
ÁaÊn‰ ÔeM„ BaL Èh‰ ÏËBÂ45‡ˆBÈÂ ‰ÂÁzLÓe46. ¿≈«¿ƒ∆ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿«¬∆¿≈

Èab ÏÚ ÌÈÏÁb‰ ˙‡ ¯·Bˆ ‰zÁn‰ B„ÈaL ‰ÊÂ¿∆∆¿»««¿»≈∆«∆»ƒ««≈
Ô„c¯Óe ,ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰47,‰zÁn‰ ÈÏeLa «ƒ¿≈««¿ƒƒ¿«¿»¿≈««¿»

‡ˆBÈÂ ‰ÂÁzLÓe48CÊa‰ ˙‡ ÏËB Ûk‰ B„ÈaL ‰ÊÂ . ƒ¿«¬∆¿≈¿∆∆¿»««≈∆«»»
Ûk‰ CBzÓ49B˙BÂ50B·B¯˜Ï B‡ B·‰B‡Ï51,‰‡B¯Â . ƒ««¿¿¿¬ƒ¿¿∆

B·B¯˜ B‡ B·‰B‡ - Ûka ËÚÓ ˙¯Ëw‰ ÔÓ ¯ft˙ Ì‡ƒƒ¿«≈ƒ«¿…∆¿«««¬¿
BÏ Ô˙B52˙¯Ëw‰ ÌÚ ¯ft˙pL ‰Ê ÂÈÙÁ CB˙Ï ≈¿»¿»∆∆ƒ¿«≈ƒ«¿…∆

CÊaaL53‡ˆBÈÂ ‰ÂÁzLÓe ,54. ∆«»»ƒ¿«¬∆¿≈

במעלות 44) עולים "החלו א: משנה ו פרק שם ראה
היו  והמנורה הפנימי מזבח בדישון שזכו מי האולם,
שזכה  זה את כאן הזכיר לא ורבינו לפניהם". מקדימים
שעל  בעבודה אלא כאן מדבר שאינו מפני המנורה, בדישון

הפנימי. ונוטל 45)מזבח להיכל נכנס כלומר, במשנה. שם
המזבח. את שדישן לאחר כשיצא שם שהשאיר הטני את

רשות 46) ונוטל עבודתו וגמר רבו את שמשמש "כעבד
שלא 47)ויוצא". המזבח על אותם ופורש מציע כלומר,

שיניחם. אחר הקטורת יפול שלא כדי משופעים יהיו
עבודתו.48) גמר עתה הכף.49)כי בתוך היה הבזך כי
כך".51)לבזך.50) לצורך עימו לשם "שבא
למקטיר.52) לו, נותן וקרובו, אוהבו שם 53)כלומר,

מתוך  הבזך את נוטל היה בקטורת שזכה "מי ג: במשנה
לו  נותנו ממנו נתפזר לקרובו, או לאוהבו ונותנו הכף
המקטיר  של בחפניו נותן וקרובו אוהבו כלומר, בחפניו".
לתוך  שנתפזר מה וגם בבזך שנשאר מה גם הקטורת, כל את

אבל 54)הכף. ויוצא, שמשתחווה כאן הוזכר לא במשנה
ובין  בהיכל שם להיות אסור אדם שכל לפי הוא, פשוט
לכן  המקטיר, שיצא עד שמקטיר בשעה למזבח אולם

ויצא. השתחווה מעשהו כשגמר

.Á¯ÈË˜n‰ ‰ÊÏ ÔÈ¯ÓB‡Â55ÏÈÁ˙z ‡lL ¯‰f‰ : ¿¿ƒ»∆««¿ƒƒ»≈∆…«¿ƒ
‰Âkz ‡lL ,EÈÙlÓ56˙¯Ëw‰ CÈÏLÓe ÏÈÁ˙Óe . ƒ¿»∆∆…ƒ»∆«¿ƒ«¿ƒ«¿…∆

„c¯˙zL „Ú ˙ÏÒ „w¯nL ÈÓk ˙Áa L‡‰ ÏÚ«»≈¿««¿ƒ∆¿«≈…∆«∆ƒ¿«≈
.L‡‰ Ïk ÏÚ«»»≈

ãycew zegiyn zecewpã

`ly jiptln ligzz `ly xdfd ,xihwnd dfl oixne`e"
."dekz

בפנים  מתחיל מזבח, של במזרחו עומד שהמקטיר כיון
וימשיך  במזרח יתחיל שאם למזרח, וממשיך (במערב)

יכווה. למערב, בפנים
קמ"ל, טובה עצה בבחינת היא הזהירות להבין, וצריך
הדינים  לפסקי זה שייך ומה המציאות, מצד המוכרחת
צריכה  הלכה של עניין זהו אם ולאידך הקטורת, בעבודת
גבי  על הקרבנות הקרבת בעת גם מוזכרת להיות זו זהירות
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לכהן  שיאמרו הלכה מצינו לא ואעפ"כ החיצון, המזבח
תכווה". שלא "הזהר... המקריב

זהירות  מצד המוכרח דבר שגם ראיה שמכאן לומר ויש
ההלכה  את להדגיש וצריך הלכה, של ענין נעשה כפשוטה,
(ממזרח) מלפניו להתחיל שצרך סברא שיש כיון שבדבר,

המצוות". על מעבירין "אין מצד
זהירות  נדרשת הקטורת בעבודת שדווקא לומר יש ועוד
יום, בכל בהיכל הקטורת שמקטירין ש"בעת כיון מיוחדת,
יהיה  לא ולמזבח לאולם ומבין ההיכל, מן העם כל פורשין
וכל  שנאמר הקטורת, שהקטיר זה שיצא עד אדם שם
גו'". בקודש לכפר בבואו מועד באוהל יהיה לא אדם
לסייעו, שיוכל המקטיר הכהן ליד שיעמוד מי שאין ומכיון
במזבח  הכהן של בעבודתו מאשר יתירה בזהירות צורך יש
במקרה  לסייעו ויוכלו הכהנים אחיו נמצאים שם כי החיצון,

הצורך.
(`n oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

למדוהו 55) להקטיר שנכנס לפני לכך מעולם, הקטיר שלא
המזבח 56)להיזהר. של במזרחו עומד המקטיר כלומר,

למזרח, ולהמשיך במערב, בפנים, להתחיל אותו ומלמדים
ייכווה. - למערב בפנים וימשיך במזרח, לפניו יתחיל שאם

.Ë‰pÓÓ‰L „Ú ¯ÈË˜Ó ¯ÈË˜n‰ ÔÈ‡Â57BÏ ¯ÓB‡ ¿≈««¿ƒ«¿ƒ«∆«¿À∆≈
‡e‰ ÏB„b Ô‰k Ì‡Â .¯Ë˜‰58:‰pÓÓ‰ BÏ ¯ÓB‡ - «¿≈¿ƒ…≈»≈«¿À∆

¯Ë˜‰ ,ÏB„b Ô‰k ÈLÈ‡59Ïk eL¯ÙÈ ¯ÓB‡L ¯Á‡Â . ƒƒ…≈»«¿≈¿««∆≈ƒ¿¿»
ÌÚ‰60.‡ˆÈÂ ‰ÂÁzLÈÂ ¯ÈË˜n‰ ¯ÈË˜ÈÂ , »»¿«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿«¬∆¿≈≈

התוספות 57) ולדעת הסגן, הוא כח.) (יומא רש"י לדעת
הפייסות. על הממונה הוא אמר, המתחיל דיבור ק. מנחות

כבוד.59)המקטיר.58) של דרך ההיכל 60)משום מן
ולמזבח. האולם ומבין

.ÈÌÈa¯Ú‰ ÔÈ·e ¯˜aa ˙B¯p‰ ˙·Ë‰Â ‰¯Bn‰ ÔeMcƒ«¿»«¬»««≈«…∆≈»«¿«ƒ
ÂÈ·e Ô¯‰‡ B˙‡ C¯ÚÈ :¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ -61. ƒ¿«¬≈∆∆¡««¬……«¬…»»

˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ˙B¯p‰ ˙˜Ï„‰Â62‰‡Óh‰ ˙‡Â63 ¿«¿»««≈»∆««»¿∆«À¿»
¯ ˙ÏÚ‰Ï :¯Ó‡pL ,ÔÓÊ Ô‰Ï Úe·wL ˙Ba¯˜k¿»¿»∆»«»∆¿«∆∆¡«¿«¬…≈

.„ÈÓz»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

zwlcde ....dyrÎzevn miiaxrd oiae xweaa dxepnd oeyic"
."ozahd `id zexpd

בין  רק אינה המנורה הדלקת שמצות הרמב"ם שיטת
בהטיבו  בבוקר "בבוקר שנאמר בבוקר, גם אלא הערביים
על  חולקות בכללם) (ורש"י הדעות רוב אמנם הנרות". את
וי"ל  הערביים. בין רק הדליקו הנרות שאת וסוברות כך,
"שרגא  ביום אבל בלילה, היא האור שתועלת כיון בטעמם,
שצריך  שכיון סבר הרמב"ם אבל אהני". מאי בטיהרא
המעת־לעת. כל להדליקם שצריך הרי תמיד" "נר להיות
קרוי  ולילה לילה ש"כל עליו החולקים יסברו ולאידך

התמידיות  שם על כך קרוי התמיד שקרבן כשם תמיד",
ורגע. רגע בכל שקרב ולא בהקרבתו היום־יומית

האדם  שבנפש שבעבודה להוסיף, יש העניינים ובפנימיות
שיש  היינו בוקר", עד "מערב הוא האחד אופנים. שני יש
חושך  שהוא וערב גילויים, של זמן שהוא בוקר בין שינויים
והדר  חשיכא ש"ברישא בצורה היא שעבודתו והסתרה,
החושך". מתוך מעט מעט ה' אור בנפשו שמאיר נהורא"
ללא  תמידי באופן העבודה שהיא תמיד" "נר הוא והשני
דבוק  להיותו וגילוי אור של במצב תמיד שנמצא שינויים,
הן  העניינים, שני שיהיו היא והכוונה בתמידיות, במקורו

בוקר". עד "מערב של הגילוי והן תמיד" "נר של הגילוי
(an oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

לדורותם 61) עולם חוקת ה', לפני בוקר עד "מערב וגומר:
ישראל". בני בשבת.62)מאת להדליק שמותר

או 63) הנרות שנטמאו וכגון בטומאה, גם להדליקם שמותר
הכהנים.

.‡È.ÔÓL ‚Ï ÈˆÁ ?¯ ÏÎÏ Ô˙B ‡e‰ ÔÓL ‰nÎÂ¿«»∆∆≈¿»≈¬ƒ…∆∆
¯˜a „Ú ·¯ÚÓ :¯Ó‡pL64‰È‰iL ‰cnk BÏ Ôz - ∆∆¡«≈∆∆«…∆≈«ƒ»∆ƒ¿∆

‡l‡ ‰¯Bn‰ ˙‡ ÔÈÎpÁÓ ÔÈ‡Â .¯˜a „Ú ·¯ÚÓ ˜ÏB„≈≈∆∆«…∆¿≈¿«¿ƒ∆«¿»∆»
ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ‰È˙B¯ ‰Ú·L ˙˜Ï„‰a65. ¿«¿»«ƒ¿»≈∆»≈»«¿«ƒ

שתהא 64) מידתה לה תן בוקר, עד "מערב פט. שם ברייתא
לוג  חצי חכמים ושיערו וכו' בוקר עד מערב והולכת דולקת
אפילו  כלומר, (=בוקר)", צפרא ועד (=מערב) מאורתא
יותר  צריך שאין חכמים, שיערו טבת, כלילי ארוך בלילה

בוקר. עד מערב לוג שנאמר 65)מחצי ממה זאת ולמדו
יקטירנה", הנרות את בהיטיבו בבוקר "בבוקר ז) ל, (שמות
מהיכא?" בצפרא הטבה מאורתא, הדלקה דעבד לאו ו"אי -

הערביים. בין - המנורה שחינוך הרי

.·È¯ÈÒÓ - ‰·kL ¯ Ïk ?‰¯Bn‰ ÔeM„ e‰Ó«ƒ«¿»»≈∆»»≈ƒ
¯paL ÔÓM‰ ÏÎÂ ‰ÏÈ˙t‰66BÁp˜Óe67Ba Ô˙BÂ , «¿ƒ»¿»«∆∆∆«≈¿«¿¿≈

‚Ï ÈˆÁ ‡e‰Â ,‰cÓa ¯Á‡ ÔÓLÂ ˙¯Á‡ ‰ÏÈ˙t68. ¿ƒ»«∆∆¿∆∆«≈¿ƒ»¿¬ƒ…
ÌÚ ÁaÊn‰ Ïˆ‡ ÔLc‰ ÌB˜Óa BÎÈÏLÓ ¯ÈÒ‰L ‰ÊÂ¿∆∆≈ƒ«¿ƒƒ¿«∆∆≈∆«ƒ¿≈«ƒ

ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔeMc69.‰·kL ¯ ˜ÈÏ„Óe ,ÔBˆÈÁ‰Â ƒ«ƒ¿≈««¿ƒ≈¿«ƒ«¿ƒ≈∆»»
‰·k ‡lL B‡ˆnL ¯Â .Ì˙·Ë‰ ‡È‰ ˙B¯p‰ ˙˜Ï„‰Â¿«¿»««≈ƒ¬»»»¿≈∆¿»∆…»»

Bw˙Ó -70. ¿«¿

עוד.66) ראויים ואינם כדשן, הם הרי שכבו, שכיוון
כשהוא 68)לנר.67) זריקא, ר' ליה "איבעיא בגמרא: שם

כמי  או לוג) חצי (דהיינו ראשונה כמדה שמן בה נותן
כמה  דאי ראשונה, דכמידה פשיטא ירמיה ר' אמר שחסרה.

חיסר". מאי ידעינן מנא היו 69)שחסרה דשנין בתי "שני
זה  מזבח, של במזרחו ואחד כבש של במזרחו אחד שם
ודישון  העוף מוראת נותנין היו שם כבש, של שבמזרחו

והמנורה". הפנימי הדלקת 70)מזבח היא "הטבה" כלומר,
שלא  נר הדלקת אבל כבה, שלא נר תיקון או שכבה, נר

להדלקה. אם כי להטבה, נחשב זה אין מעולם, הודלק

.‚ÈÈ·¯ÚÓ ¯71¯Á‡ B˙B‡ ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡ - ‰·kL ≈«¬»ƒ∆»»≈«¿ƒƒ««
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ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊnÓ ‡l‡ BeMc72Ïk ,˙B¯p‰ ¯‡L Ï·‡ ; ƒ∆»ƒƒ¿≈««ƒ¬»¿»«≈»
B¯·Á ¯pÓ B˜ÈÏ„Ó - Ô‰Ó ‰·kL ¯73. ≈∆»»≈∆«¿ƒƒ≈¬≈

ברוחב 71) עמדה והמנורה שבמנורה האמצעי הנר הוא
בפירוש  רבינו שכתב ומה הדרום. ובין הצפון בין הבית,
הנר  הוא מערבי נר כי ט) משנה ג פרק (תמיד המשנה
כמאן  הסוברת זו משנה דעת לפי אלא כן כתב לא - הראשון
והמערב, המזרח בין הבית לאורך עמדה שהמנורה דאמר
הצפון  בין שעמדה יב) הלכה (שם רבינו שפסק מה לפי אבל
כאן. משנה לחם וראה האמצעי, הוא המערבי נר - והדרום

"אש 72) ו) ו, (ויקרא שנאמר ממה מה: ביומא כן ולמדו
תוקד לך תמיד שאמרתי תמיד" "אש תכבה" לא המזבח על

נר  "להעלות כ) כז, (שמות בה שנאמר מנורה, של (הוא
ומה  החיצון" מזבח של בראשו אלא תהא לא תמיד"),
הדולקים" מן "שמדליקן ט משנה ג פרק בתמיד שאמרו
משנה). (לחם מערבי בנר שם המדובר אין בראב"ד) (ראה

בזיון.73) משום אחר בנר להדליקו יכול ואינו

.„Èd˜ÈÏ„nL „Ú ‰ÏÈ˙t‰ CLBÓ ?B˜ÈÏ„Ó „ˆÈÎÂ¿≈««¿ƒ≈«¿ƒ»«∆«¿ƒ»
d¯ÈÊÁÓe74BÈ‡Â ,‰¯Bna ÌÈÚe·˜ ˙B¯p‰L ÈÙÏ . «¬ƒ»¿ƒ∆«≈¿ƒ«¿»¿≈

¯Á‡ ¯a ˜ÈÏ„‰Ï ÏBÎÈ75ÔBÈfa ÌeMÓ76. »¿«¿ƒ¿≈«≈ƒƒ»

ארוכות.74) היו הפתילות מנר 75)כי נר להדליק כלומר,
חולין. של נר ידי של 76)על מנר חולין של נר שמדליק

מנורה.

.ÂË˙BÏÈ˙t‰ Ïk77- ˙aLa Ô‰a ˜ÈÏ„‰Ï ¯eÒ‡L »«¿ƒ∆»¿«¿ƒ»∆¿«»
‰¯Bna Lc˜na Ô‰a ˜ÈÏ„‰Ï ¯eÒ‡78:¯Ó‡pL ; »¿«¿ƒ»∆«ƒ¿»«¿»∆∆¡«

‰ÈÏ‡Ó ‰ÏBÚ ˙·‰ÏL ‡‰zL - „ÈÓz ¯ ˙ÏÚ‰Ï79. ¿«¬…≈»ƒ∆¿≈«¿∆∆»≈≈∆»

ãycew zegiyn zecewpã

."dil`n dler zadly `dzy ..."

לאדם  אין שלעולם הוראה, ללמוד יש העניינים ובפנימיות
להיות  צריך אלא ומקבל, תלמיד של במצב להישאר
שקיבל  אמיתי תלמיד כמו מאליה, העולה שלהבת בבחינת
וכמו  בעצמו. ללמוד אח"כ שיכול באופן הרב של שכלו
ה', בעבודת דרך בלימוד הוא כך תורה, של בקו שהוא
בעניין  הוא וכן עצמו. בכח ה' את שעובד היא שהשלימות
הוא  "מה הקב"ה של תלמידו להיות צריך שבזה גמ"ח,
חסדים, גומל הוא "מה רחום", היה אתה אף  רחום, נקרא
"שלהבת  להיות צריכה בזה שגם חסדים", גמול אתה אף
רוצה  ש"אדם העניין גם בזה יהיה ובנוסף מאליה", עולה

כו'". שלו בקב
(bn oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

אין 77) חכמים שאמרו פתילות חמא בר רמי "תני כא. בשבת
משום  במקדש, בהן מדליקין אין בשבת, בהן מדליקין
והוא  לה תני הוא תמיד, נר להעלות כ) כז, (שמות שנאמר
עולה  שתהא ולא מאליה עולה שלהבת שתהא כדי לה אמר

אחר". דבר ידי בשמחת 78)על כגון במנורה, שלא אבל
כהנים  מכנסי בלאי של בפתילות להדליק מותר השואבה בית
אסור  שבשבת פי על אף צמר, הרבה בהם שיש ומהמייניהם

צמר. של בפתילות עולות 79)להשתמש שאינן לאלה פרט
תיקון. ידי על אלא

.ÊË‡l‡ ,˙Á‡ ÌÚÙa ˙B¯p‰ Ïk ·ÈËÓ ‰È‰ ‡Ï…»»≈ƒ»«≈¿««««∆»
,˙¯Á‡ ‰„B·Ú ÔÈOBÚÂ ,˜ÈÒÙÓe ˙B¯ ‰MÓÁ ·ÈËÓ≈ƒ¬ƒ»≈«¿ƒ¿ƒ¬»«∆∆
Ïk ˙‡ LÈb¯‰Ï È„k ,ÌÈM‰ ·ÈËÓe ÒÎ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿»≈ƒ«¿«ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»

.‰¯ÊÚ‰»¬»»

.ÊÈ,Ô‰Ó ¯Á‡ ¯pÓ B˙B‡ ÔÈ˜ÈÏ„Ó - ‰·kL ¯ Ïk»≈∆»»«¿ƒƒƒ≈«≈≈∆
ÔeM„a ‰ÎfL ‰Ê ?‰·Ë‰‰ ¯„Ò „ˆÈÎÂ .e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿≈«≈∆«¬»»∆∆»»¿ƒ

ÒÎ ‰¯Bn‰80,‰È‰ ·‰Ê ÏLÂ ,BÓL ÊeÎÂ ,B„Èa ÈÏÎe «¿»ƒ¿»¿ƒ¿»¿¿¿∆»»»»
e·kL ˙BÏÈ˙t‰ ˙‡ Ba ÔM„Ó .ÏB„b ÔB˙È˜Ï ‰ÓBc∆¿ƒ»¿«≈∆«¿ƒ∆»
ÁÈpÓe ,˙B¯ ‰MÓÁ ·ÈËÓe ,¯pa ¯‡Lp‰ ÔÓM‰ ˙‡Â¿∆«∆∆«ƒ¿««≈≈ƒ¬ƒ»≈«ƒ«
LÏMÓ ‰iL ‰ÏÚÓ ÏÚ ‰¯Bn‰ ÈÙÏ ÌL Êek‰«»ƒ¿≈«¿»««¬»¿ƒ»ƒ»

‰ÈÙlL ˙BÏÚÓ81Ck ¯Á‡Â .‡ˆBÈÂ ,82·ÈËÓe ÒÎ «¬∆¿»∆»¿≈¿««»ƒ¿»≈ƒ
.‡ˆBÈÂ ‰ÂÁzLÓe B„Èa Êek‰ ÏËBÂ ,˙B¯p‰ ÈL¿≈«≈¿≈«¿»ƒ¿«¬∆¿≈

וכאן 80) הפנימי, מזבח בדישון שזכה זה עם ביחד נכנס כי
המנורה. לעבודת ששייך מה אלא הזכיר "אבן 81)לא כי

שעליה  (=דרגות) מעלות שלוש ובה המנורה לפני הייתה
ומלקחיה  שמנה כלי עליה ומניח הנרות את ומטיב עומד כהן

הטבה". בשעת העבודות,82)ומחתותיה שנעשו אחר
גֿד. הלכות ו פרק להלן המפורטות

.ÁÈÏB„b Ô‰k Èz·Á83ÏÎa Ô·È¯˜‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ - ¬ƒ≈…≈»ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»¿»
¯ÁL ÏL „ÈÓz ÌÚ ¯˜aa ‰ˆÁÓ ÌBÈ84ÔÈa ‰ˆÁÓe ∆¡»«…∆ƒ»ƒ∆««∆¡»≈

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz ÌÚ ÌÈa¯Ú‰85Ô˙LÈÏÂ . »«¿«ƒƒ»ƒ∆≈»«¿«ƒ¿ƒ»»
˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc Ô˙iÙ‡Â86‰‡Óh‰ ˙‡Â87ÏÎk , «¬ƒ»»ƒ∆««»¿∆«À¿»¿»

‰‡ ‡‰zL - ÈÈÙz :¯Ó‡pL ;ÔÓÊ BÏ Úe·wL Ôa¯»̃¿»∆»«¿«∆∆¡«Àƒ≈∆¿≈»»
·¯ÚaÓ ‰Ù‡z ‡ÏÂ88- ·¯ÚaÓ ‰Ù‡z Ì‡ ,„BÚÂ . ¿…≈»∆ƒ»∆∆»ƒ≈»∆ƒ»∆∆

‰ÈÏa ÏÒtz89BÓk ,‡È‰ L„w‰ ÈÏkÓ ˙LÁ¯n‰L ; ƒ»≈¿ƒ»∆««¿∆∆ƒ¿≈«…∆ƒ¿
.e¯‡aL∆≈«¿

חביתין.83) נקראת יום בכל גדול כהן שמקריב המנחה
התמיד,84) איברי את שמקריבים לא: יומא במשנה שנינו

מנחת  (של היין את כן ואחרי החביתין, את כן ואחרי
לחביתין  ומנחה למנחה [קודמים] "ואברים התמיד),

שהחב  הרי לנסכים". של וחביתין תמיד עם קרבים יתין
שחר,85)שחר. של תמיד שהם בוקר, של מחביתין נלמד

בין  של תמיד עם שהם ערב, של לחביתין הדין שהוא
כלל 86)הערביים. וכו' השבת את "ודוחות צו. משנה

שבת  מערב לעשותה שאפשר מלאכה כל עקיבא רבי אמר
את  דוחה שבת, מערב לעשותה לה אפשר ושאי וכו'

תעשה 87)השבת". תנא ישמעאל ר' "דברי נ: מנחות
כשנטמאה  והיינו בטומאה" ואפילו תעשה בשבת, ואפילו
אבל  הכהנים, כל שנטמאו או אחרת, סולת ואין הסולת, כל
הכהן  רק נטמא או החביתים של הסולת רק נטמא אם
אחר. כהן וממנין אחר עשרון מביאים - הגדול,

תופיני 88) הונא רב אמר מילי, הני מנא שם: במנחות
(=נפוחה  לה אינשפה מאתמול לה אפי ואי נאה תאפינה

רש"י). - (שם)89)ברוח מחבת על אמר "רבא נא. שם
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ליה  איפסל מאתמול לה אפי ואי כלי, שטעונה מלמד
בלינה".

.ËÈıeÁa - Ô„˜¯‰Â ÔzÏÒ ˙ÈÁË90ÔÈÁBc ÔÈ‡Â , ¿ƒ«»¿»¿∆¿≈»«¿≈»ƒ
˙aM‰ ˙‡91. ∆««»

ואפייתן 90) ועריכתן לישתן אבל המנחות. ככל לעזרה
העזרה. והרקדתן 91)בפנים "טחינתן צו. מנחות משנה

מלאכה  כל עקיבא רבי אמר כלל השבת, את דוחה אינו
ושאי  השבת את דוחה אינה שבת מערב לעשותה שאפשר

וכו'". אפשר

.ÎÔ‰k92‡ÓË B‡ ˙Óe ,˙È¯ÁLa ‰ˆÁÓ ·È¯˜‰L …≈∆ƒ¿ƒ∆¡»¿«¬ƒ≈ƒ¿»
‡È·È ‡Ï - ÂÈzÁz ¯Á‡ Ô‰k epÓe ,ÌeÓ BÏ „ÏB B‡«ƒ…≈«≈«¿»…»ƒ
;ÔBL‡¯ ÏL ÔB¯OÚ ÈˆÁ ‡ÏÂ B˙ÈaÓ ÔB¯OÚ ÈˆÁ¬ƒƒ»ƒ≈¿…¬ƒƒ»∆ƒ

‡È·Ó ‡l‡93‰ˆÁÓ ·È¯˜Óe ,e‰ˆBÁÂ ÌÏL ÔB¯OÚ94 ∆»≈ƒƒ»»≈¿≈«¿ƒ∆¡»
„·‡ ‰ˆÁÓe95. ∆¡»»≈

גדול.92) ו,94)מביתו.93)כהן (ויקרא שנאמר משום
של  היתירה ומהאות בערב" ומחציתה בבוקר "מחציתה יג)
הא  ומקריב, מביא הוא משלם ש"מחצה למדו "ו"מחציתה,
עוד  מביא מזה וחוץ וחוצהו". שלם עשרון מביא כיצד?

לחינוכו. שלם לכלום,95)עשרון ראוי שאינו היינו "אבד"
אחרת. להשתמשות ולא להקרבה לא

.(‡Î)ÔÈ·¯˜ ÌÈ‡ˆÁ ÈL e‡ˆÓ96ÔÈ‡ˆÁ ÈLe , ƒ¿¿¿≈¬»ƒ¿≈ƒ¿≈¬»ƒ
ÔÈ„·B‡97ÔÈÁÈpÓ - ÌÈ„·B‡‰ ÔÈ‡ˆÁ‰ ÈL el‡Â . ¿ƒ¿≈¿≈«¬»ƒ»¿ƒ«ƒƒ
Ô˙B‡98Ô˙¯eˆ ¯aÚzL „Ú99˙È·Ï ÔÈ‡ˆBÈÂ , »«∆¿À«»»¿¿ƒ¿≈

‰Ù¯O‰100ÔÈa ÏL ÈˆÁ‰ ‡ÓË B‡ „·‡ Ì‡ ÔÎÂ . «¿≈»¿≈ƒ»«ƒ¿»«¬ƒ∆≈
ÌÈa¯Ú‰101.‰¯ÊÚa ?Ô˙B‡ ÔÈÙ¯BO ÔÎÈ‰Â . »«¿«ƒ¿≈»¿ƒ»»¬»»

אחריו.96) שבא הכהן של ומחצית הקודם הכהן של מחצית
הנשארת 97) והמחצית הראשון הכהן של הנשארת המחצית

במקומו. שבא הכהן קמיה 98)של תנא "תני שם: מנחות
ויצאו  צורתן תעובר שני ומחצה ראשון מחצה נחמן דרב

השריפה". או 99)לבית שיתקלקלו עד אותן יניח כלומר,
צורה  עיבור בלי אבל יישרפו, כך ואחר בלינה, שייפסלו עד
אם  הרי עצמה, בסולת אינו שהפסול שמכיוון לשרפן, אסור
הרי  צורתם שעובר אחר אבל קדשים, מבזה הוא ישרפן
בגמרא  וביארו קדשים. מבזה זה ואין עצמו הסולת גם נפסל
טעונה  בוודאי הראשון הכהן מן הנשארת שהמחצה שם:
אלא  להקרבה, ראוייה הייתה מקודם שהרי צורה, עיבור
הופרשה  שלכתחילה השני מהכהן הנשארת המחצית אפילו
ידוע  היה לא שהרי צורה, עיבור צריכה היא גם - לשריפה
ותישרף. תישאר ואיזו תקרב מחצית איזו בתחילה

בעזרה.100) שלם 101)היינו, עשרון הגדול הכהן מביא
כן  וכמו השנייה והמחצה מחצה, ומקריב וחוצהו מביתו
השנייה  שזו אלא השריפה, לבית יצאו שנטמאה המחצה
תישרף  בגופה, שפסולה שנטמאה, זו אבל צורתה. תעובר

מיד.

.·ÎÈˆÁ ·È¯˜‰L ¯Á‡ ˙È¯ÁLa ÏB„b Ô‰k ˙Ó≈…≈»¿«¬ƒ««∆ƒ¿ƒ¬ƒ
ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡È·Ó - ¯Á‡ Ô‰k epÓ ‡ÏÂ ÔB¯OÚ‰»ƒ»¿…ƒ…≈«≈¿ƒƒ«¿ƒ

ÌÏL ÔB¯OÚ102B˙¯tk ¯e·Ú103,ÔÈz·Á B˙B‡ ÔÈOBÚÂ ƒ»»≈¬«»»¿ƒ¬ƒƒ

‰·¯˜ ‰˙È‰ ‰ÓÏLe104B·È¯˜iL Ì„˜ ÏB„b Ô‰k ˙Ó . ¿≈»»¿»¿≈»≈…≈»…∆∆«¿ƒ
ÔB¯OÚ B˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó - ¯Á‡ Ô‰k epÓ ‡ÏÂ ¯˜aa«…∆¿…ƒ…≈«≈«¿ƒƒƒ»

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÌÏL ÔB¯OÚÂ ¯˜aa ÌÏL105ÔÈ‡Â . »≈«…∆¿ƒ»»≈≈»«¿«ƒ¿≈
;˙Ïq‰ ‰ÏtÎpL Èt ÏÚ Û‡ ,d˙B·Ïe dÓL ÔÈÏÙBk¿ƒ«¿»¿»»««ƒ∆ƒ¿¿»«…∆
,‰B·Ï ıÓ˜Â ÔÓL ÈbÏ ‰LÏL Ì‰Ï ÔÈLÈ¯ÙÓ ‡l‡∆»«¿ƒƒ»∆¿»À≈∆∆¿…∆¿»
ÏL ÔB¯OÚÏ - ‰B·Ï ıÓ˜ ÈˆÁÂ ÔÓL ‰ˆÁÓe ‚Ï…∆¡»∆∆«¬ƒ…∆¿»»ƒ»∆
ÔB¯OÚÏ - ‰B·Ï ıÓ˜ ÈˆÁÂ ÔÓL ‰ˆÁÓe ‚ÏÂ ,¯˜a…∆¿…∆¡»∆∆«¬ƒ…∆¿»»ƒ»

.ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL∆≈»«¿«ƒ

המשיח 102) "והכהן טו) ו, (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו
אותה". יעשה מבניו מה 103)תחתיו במקומו, כלומר,

תחתיו. יורשיו מביאים להביא, צריך היה שם 104)שהוא
תלמוד  חצאין יקריבנה "יכול בברייתא שם ואמרו במשנה.
יהודה". רבי דברי חצייה, ולא כולה "אותה", (שם) לומר

בין 105) קריבה הייתה דשלימה הטעם בתוספתא וראה
תקטר". "כליל (שם) שנאמר בערביים בין בבוקר

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הפייסות.1) דיני בו יבאר

.‡ÔÈOBÚL el‡‰ ˙B„B·Ú‰ Ïk2ÌBÈ ÏÎa3ÒÈÙa -4 »»¬»≈∆ƒ¿»¿«ƒ
Èza È‰k Ïk ?ÔÈOBÚ eÈ‰ „ˆÈÎÂ .Ô˙B‡ ÔÈOBÚ eÈ‰»ƒ»¿≈«»ƒ»…¬≈»≈

˙B·‡5ÌBÈ ÏL6ÔÈÒÎ7˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ8‰ÏÚiL ¯Á‡ »∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿««»ƒ««∆«¬∆
¯ÁM‰ „enÚ9‰p‰k È„‚·a Ô‰ ÔÈLaÏÓe ,10‰pÓÓ‰Â , ««««¿À»ƒ≈¿ƒ¿≈¿À»¿«¿À∆

Ô‰nÚ ˙BÒÈt‰ ÏÚL11‰Ùw‰a ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Â ,12, ∆««¿»ƒ»∆¿≈¿ƒ¿«»»
Ô‰Ó „Á‡ ÏL BL‡¯ ÏÚÓ ˙ÙˆÓ ÏËB ‰pÓÓ‰Â¿«¿À∆≈ƒ¿∆∆≈«…∆∆»≈∆

¯ÈÊÁÓed13epnÓ ˙BÓÏ ÔÈÏÈÁ˙nL LÈ‡‰ ‡e‰Â , «¬ƒ»¿»ƒ∆«¿ƒƒƒ¿ƒ∆
¯‡a˙iL BÓk ÔÈÒÈÙÓe14. ¿ƒƒ¿∆ƒ¿»≈

יום.3)הכהנים.2) בכל הקבועים ציבור קרבנות כלומר,
ד"ה  כו: ביומא (רש"י פייס בהם היה לא יחיד, קרבנות אבל
המוריה. והר ט, הלכה להלן משנהֿלמלך וראה רצה). אם

מי 4) כל "בראשונה במשנה כב. ביומא הדבר ומקור בגורל.
שהן  ובזמן תורם, המזבח את לתרום שרוצה כהן) כל =)
בארבע  חבירו את הקודם כל בכבש, ועולין רצין מרובין,
והצביעו  להן אמר הממונה שוין, שניהם היו ואם זכה, אמות
ודחף  בכבש, ועולין ורצין שוין שניהן שהיו מעשה וכו'
שראו  וכיון רגלו, ונשברה ונפל חבירו, את מהן אחד
את  תורמין יהיו שלא התקינו סכנה, לידי שבאין ביתֿדין

בפייס". אלא כלי 5)המזבח מהלכות פ"ד למעלה ראה
הוא  (לכהנים) חלקם שמואל "בימי כי ג, הלכה המקדש
משמר  ראש ו"כל משמר". ועשרים לארבעה המלך ודוד
ואנשיו  אב בית כל שיהיה עד אבות, לבתי משמרו מחלק
ביום  והאחד השבוע), =) השבת מימות אחד ביום עובד

יא). הלכה (שם אחריו" לומר 6)של רבינו כוונת אין
בתוספתא  (כמפורש אחד ביום יעבדו אבות בתי ששני
ואחד  אחד כל אבות, בתי ז' בו שיש משמר "כל פ"ב תענית
ו' מקריבין ו' אבות, בתי ח' בו שיש ומשמר א'. יום מקריב
שהרי  אחד"), יום מקריבין ושנים אחד, יום אחד כל ימים,
אב  בית כל כי רבינו כתב שם המקדש כלי בהלכות למעלה

ביום  והאחר השבת, מימות אחד יום אלא עובד אחריו, של
אחד  ביום אבל ויום, יום כל של אבות בתי לכהני הכוונה
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המוריה. בהר ראה אחד, אב בית אלא כה.7)אין יומא
פ"ד. סוכה ותוספתא פ"א, שם בתוספתא וראה בברייתא.

יז. הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ה שהיתה 8)וראה
היתה  ובה בחול, וחציה בקודש וחציה העזרה. בצפון
ולא  שם). הבחירה בית מהלכות (פ"ה יושבת גדולה סנהדרי
אפילו  לעמוד הוא שגנאי לפי עצמה, בעזרה הפייס את עשו
שם  יומא תוספות ועיין מגולה. בראש בעזרה קלה שעה

והא. שהפייס 9)ד"ה הדשן, תרומת של זמנה מתחיל שאז
פ"ב  למעלה וראה ה). הלכה (להלן עליה היה הראשון

יא. לפי 10)הלכה נחמן, כרב ולא כד: ביומא ששת כרב
(לחםֿמשנה). נחמן רב לגבי באיסורים ששת כרב שהלכה
בבגדי  אמרת "דאי בגמרא שם נאמר ששת, רב של וטעמו
חול, בבגדי (עבודה ועבדי" מיקרו חביבותיה אגב חול,
לתמיד  המשנה בפירוש וראה רש"י). – לפייס שזכו אותן

ג. משנה שם:11)פ"ה וסוכה יומא ותוספתא כה. יומא
– עלייה שעל גבוה (=בית בסילקי כמין הגזית "לשכת
במערבה, יושב וזקן במזרחה פייס היתה, גדולה רש"י)
רש"י) – עיגול =) בכוליאר כמין ועומדין מוקפין וכהנים
ויודעין  מהן, אחד של מראשו מצנפת ונוטל בא והממונה
יושב  "וזקן שאמרו מה השמיט ורבינו מתחיל". פייס שממנו

בלחםֿמשנה. וראה מיד,13)בעיגול.12)במערבה",
ד"ה  שם יומא תוספות ועיין מצנפת, בלא הוא שגנאי לפי

שם. לתמיד המשנה בפירוש וראה הלכה 14)והא. להלן
ג.

.·Ba ÔÈ„·BÚL ÌÈL‡ ‰„B·ÚÏ ÔÈ‡ˆBÈÂ15¯‡Le . ¿¿ƒ»¬»¬»ƒ∆¿ƒ¿»
ÌÈ‰k‰16ÔÈfÁÏ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÒBÓ17Ô˙B‡ ÔÈËÈLÙÓe , «…¬ƒ¿ƒ»««»ƒ«¿ƒƒ»

L„w‰ È„‚a ˙‡18‡l‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÁÈpÓ eÈ‰ ‡ÏÂ , ∆ƒ¿≈«…∆¿…»«ƒƒ¬≈∆∆»
„·Ïa ÌÈÒÎn‰19ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÏÁ È„‚a ÔÈL·BlL „Ú , «ƒ¿»«ƒƒ¿««∆¿ƒƒ¿≈…¿¿ƒ

L„˜ ÏL ÌÈÒÎn‰ ˙‡ ÔÈËLBÙe20ÌÈ¯ÈÊÁÓe , ¿ƒ∆«ƒ¿»«ƒ∆…∆«¬ƒƒ
˙BBlÁÏ ÌÈÏk‰ ˙‡ ÌÈfÁ‰21. ««»ƒ∆«≈ƒ««

עבודת 15) לעבוד יוצאין בפייס, שזכו הכהנים אלו כלומר,
בהם. הלבושים הקודש בבגדי זכו 16)הקודש שלא

המקדש 17)בפייס. של השמשים והם שם. בתמיד משנה
(רא"ש  הכהנים את להלביש הממונים שם), המשנה (פירוש

א. משנה פ"ה שקלים וראה שם:18)שם). בתמיד
ראה  כה. (יומא ששת רב דברי ולפי בלבד". "מסרום
כוונת  הפייס, בעת קודש בגדי מלובשים שהיו למעלה),
לבושים  שהיו הקודש בגדי את שהפשיטום המשנה דברי

שם).19)בהם. (רא"ש צניעות רבינו 20)משום כתב כן
הרא"ש  של פירושו לפי הוא וכן שם. המשנה בפירוש גם
שלא  אלא אינו הפייס, לאחר במכנסים השאירם עיקר שכל
עליהם  חול, בגדי שלבשו לאחר כן, ואם ערומים. יעמדו

הנ"ל. המכנסים את "וחלונות 21)לפשוט שם: בתמיד
פ"ח  למעלה וראה הכלים". תשמיש עליהם וכתוב שם, היו
חלונות  ותשעים ששה כי חֿט הלכות המקדש כלי מהלכות
ארבעה  היו משמר ולכל הבגדים, בהן להניח במקדש היו
כל  ועל ולכותנות, למצנפת ולאבנטים למכנסים חלונות:

שם. הנמצא הבגד ושם המשמר שם כתוב היה אחד

.‚Ûw‰a ÔÈ„ÓBÚ ?ÔÈÒÈÙÓ „ˆÈk22ÏÚ ÔÈÓÈkÒÓe , ≈«¿ƒƒ¿ƒ¿∆≈«¿ƒƒ«
ÔÈÓ Ïk B‡ ,ÛÏ‡ B‡ ,‰‡Ó ,ÌÈBÓL - ÔÈÓƒ¿«¿ƒ≈»∆∆»ƒ¿»

ÂÈÏÚ eÓÈkÒiL23eÚÈaˆ‰ Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‰pÓÓ‰Â .24Ô‰Â , ∆«¿ƒ»»¿«¿À∆≈»∆«¿ƒ¿≈
ÌÈzL B‡ ˙Á‡ Ô‰È˙BÚaˆ‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ25‡ÈˆB‰ Ì‡Â . ƒƒ∆¿¿≈∆««¿«ƒ¿ƒƒ

LÏL26LÏL BÏ ÔÈBÓ -27Ï„eb ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â . »ƒ»¿≈ƒƒ»
ÌÈ‡n¯‰ ÈtÓ ,Lc˜na28ÁBÂ ¯ˆ˜ Ï„eb‰L ; «ƒ¿»ƒ¿≈»«»ƒ∆«»»»¿«

B˙BtÎÏÂ B‡ÈˆB‰Ï29ÔÈBÓ ÔÈ‡ - Ï„e‚ ‡ÈˆBn‰Â . ¿ƒ¿ƒ¿¿«ƒ»≈ƒ
BÏ B˙B‡30Úe„i‰ LÈ‡‰ ÔÓ ˙BÓÏ ‰pÓÓ‰ ÏÈÁ˙Óe .«¿ƒ«¿À∆ƒ¿ƒ»ƒ«»«

‰lÁz BzÙˆÓ ¯ÈÒ‰L31Ô‰È˙BÚaˆ‡ ÏÚ ‰BÓe ,32, ∆≈ƒƒ¿«¿¿ƒ»∆«∆¿¿≈∆
.ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰L ÔÈn‰ ÌÈÏLiL „Ú ,‰ÏÈÏÁ ¯ÊBÁÂ¿≈¬ƒ»«∆«¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ¿ƒ»»
ÒÈta ‡ˆiL ‡e‰ BÚaˆ‡ Ïˆ‡ ÔÈn‰ ÌÏML LÈ‡‰Â¿»ƒ∆»««ƒ¿»≈∆∆¿»∆»»««ƒ

.‰„B·ÚÏ ÔBL‡ƒ̄»¬»

וראה 22) שם, וסוכה יומא ותוספתא שם, יומא ברייתא
א. הלכה כב.23)למעלה ביומא רש"י כתב כן

ויסכימו 24) שורה, שיעמידם אחר "וזה שם. ביומא משנה
שם). המשנה (פירוש המנין" יתחיל ממי שם 25)ביניהם

אלא  מוציא אינו שבריא אמרו כג.) (שם ובגמרא במשנה.
עיין  בזה, חילק לא ורבינו שתים, מוציא וחולה אחת

להלן. וראה "אין 26)לחםֿמשנה, שם בברייתא ראה
ומפרש  לו", מונין שליש הוציא ואם וכו' שליש לא מוציאין
וכן  "שלש", גורס רבינו אבל שלישי. אצבע שליש, רש"י
לומר  ורוצה שם, חננאל וברבינו מינכן בכ"י הגירסא

אצבעות. שלש שם 27)שהוציא שאמרו מה מפרש רבינו
לו" מונין אין גודל – לו מונין שלש הוציא "ואם בברייתא
ואילו  השלישי, גם לו מונים שלש שהמוציא היינו –
רבינו  דברי אבל הגודל. את לו מונים אין גודל, המוציא

ב  שאמרו מה כי אמרו שם בגמרא שהרי ברייתא תמוהים,
לדברי  ואף אחת. לו מונין היינו מונין, שליש הוציא שאם
"אחת  שם) בר"ח והובא א, הלכה פ"ב (יומא הירושלמי
לו  מונין אין שלש (שתים), לו מונין שתים (אחת), לו מונין
וראה  שלש. לו שמונין כותב רבינו ואילו היתירה", את וכו'
במקום  "ב" רבינו בלשון מגיהים שיש כאן, המוריה בהר
פריימן  (הוצאת בתשובתו מתבארת רבינו שיטת (אבל "ג".
"אחת  שם: וזהֿלשונו קכו) סימן בלוי והוצאת שמח, סימן
ואין  שתים, מוציאים ויחידים מוציאין, אין שתים מוציאין,
ולא  שלש לא מוציאין אין והתניא וכו' אחת אלא להם  מונין
לו. מונין שלש, הוציא ואם הרמאין, מפני במקדש גודל
גירסת  (כן אגודל אחת לו מונין מאי לו, מונין אין גודל
מונין  שתים שהמוציא הברייתא שמאמר לומר רוצה רבינו),
לשון  כאן עד גודל". השתים, מן אחת אם הוא, אחת לו
בשלש  וגם בשתים גם כי הנ"ל, מהדברים היוצא שם. רבינו
מונין  שאין ראשונה בברייתא שאמרו ומה כולם, לו מונין
מיושבים  זה ולפי בלבד. בגודל אלא זה אין אחת, אלא לו
רבינו  השמיט למה מובן לא שעדיין אלא כאן, רבינו דברי
שתים, שמצביע לחולה אחת, שמצביע בריא בין ההבדל
להלכות  ליברמן הגר"ש של במבוא ועיין בלחםֿמשנה. ראה

.(84 הערה יא עמ' להרמב"ם שם 28)הירושלמי במשנה
הטעם  כג. שם ובברייתא במקדש", אגודל מוציאין "אין כב.

הרמאין. ושמא 29)מפני ולקפצו, לפשטו "נוח כלומר,
שיבא  כדי לצאת המנין כשיקרב אותו יקפוץ או אותו יפשוט
שם  מפרש רש"י אבל שם). המשנה (פירוש אצלו" הפייס
כאילו  שיראה הרמאין", "מפני הברייתא דברי את במשנה,
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יכלה, למי ויביט לכלות המנין כשיקרב אדם, בני שני הוא
בני  בשני שימנה כדי אצבעות שתי לפניו העומד זה יוציא
שהאדם  לפי יבין לא והממונה בו, לכלות המנין וימהר אדם,
ב' כאצבעות ונראין הרבה, האצבע מן אגודל להרחיק יכול
מוציא  שאם סובר שהוא משום כן פי' ורש"י אדם. בני
שתים  הוציא שאם שסובר רבינו אבל אחת, לו מונין שתים
המוריה). (הר אחר באופן לפרש הוכרח – שתים לו מונין

שהוציא 30) האצבע אבל האגודל, את מונין אין כלומר,
הובא  בתשובה, שכתב למה מתאים זה [וגם לו. מונין – אתו
מוציאין  שאין ראשונה, בברייתא שאמרו שמה למעלה,
היינו  אחת, אלא לו מונין אין שתים, הוציא ואם שתים,
גודל). ולא אצבע, אלא מונין שאין ואצבע, אגודל במוציא

א.31) הלכה למעלה פ"ב 32)ראה (יומא בירושלמי
וראה  הידוע, האיש של לימינו מהלך שהוא אמרו ב) הלכה

ו. הלכה להלן

.„˙BÚaˆ‡‰ ÏÚ ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰L ÔÈn‰ ‰BÓ ‰nÏÂ¿»»∆«ƒ¿»∆ƒ¿ƒ»»«»∆¿»
ÈÙÏ ?ÔÓˆÚ ÌÈL‡‰ ÏÚ ‰BÓ ‰È‰ ‡ÏÂ ,e‡ÈˆB‰L∆ƒ¿…»»∆«»¬»ƒ«¿»¿ƒ
¯Á‡ ¯·„ È„È ÏÚ ‡l‡ Ï‡¯OÈ ˙BÓÏ ¯eÒ‡L33, ∆»ƒ¿ƒ¿»≈∆»«¿≈»»«≈

.ÌÈ‡Ïha Ì„˜ÙiÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿¿≈«¿»ƒ

יצחק,33) לרבי ליה מסייע לדידהו. "ונמנינהו כב: שם
מצוה, לדבר אפילו ישראל את למנות אסור יצחק רבי דאמר

בטלאים". ויפקדם העם את שאול וישמע וכו' דכתיב

.‰ÌBÈ ÏÎa ÔÈÒÈÙÓ eÈ‰ ˙BÒÈt ‰Úa¯‡34˙È¯ÁLa35. «¿»»¿»»¿ƒƒ¿»¿«¬ƒ
ÁaÊn‰ ˙‡ Ì¯Bz ÈÓ - ÔBL‡¯‰ ÒÈt‰36‰ÎÊÂ eÒÈÙ‰ . ««ƒ»ƒƒ≈∆«ƒ¿≈«≈ƒ¿»»

‡e‰Â ,‰Î¯Ún‰ ˙‡ ¯cÒÓ ‡e‰Â ,Ì¯˙Ï ‰ÎfL ÈÓƒ∆»»ƒ¿…¿¿«≈∆««¬»»¿
ÌÈˆÚ È¯Ê‚ ÈL ‰ÏÚÓ37‰zÁÓ ÒÈÎÓ ‡e‰Â ,ÁaÊnÏ «¬∆¿≈ƒ¿≈≈ƒ«ƒ¿≈«¿«¿ƒ«¿»

¯ÈË˜‰Ï ·‰f‰ ÁaÊÓÏ ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊn‰ ÔÓ L‡ ‰‡ÏÓ¿≈»≈ƒ«ƒ¿≈««ƒ¿ƒ¿««»»¿«¿ƒ
˙¯Ë˜ ‰ÈÏÚ38. »∆»¿…∆

כה.34) שם וראה כב. שם בין 35)משנה של בתמיד אבל
מן  בעבודה שזכה כהן כל אלא מפייסין, היו לא הערביים
הלכה  להלן ראה הערביים, בין בה יזכה שחרית, העבודות

(ראה 36)ח. המזבח מן הדשן את מרים מי כלומר,
כב. שם במשנה וראה תורמין). כיצד יב הלכה פי"ב למעלה

סתם,37) "מערכה" שנאמר ומכיון כח. כז: כב. שם ברייתא
ומערכה  גדולה, מערכה המערכות: לשתי שהכוונה נראה
א. הלכה פ"ו להלן מפורש וכן קטורת. של שניה

רבי 38) נחלקו כו. כה: ביומא שהרי תמוהים, רבינו דברי
היה  לא כי סובר יהודה ר' יעקב, בן אליעזר ורבי יהודה
שעמו, לזה אומר בקטורת שזכה כהן אלא במחתה, פייס
במחתה, פייס יש יעקב בן אליעזר ולר' במחתה. עמי זכה
במחתה, זכה – הדשן בתרומת שזוכה שמי שפוסק ורבינו
של  מקורו כי ויתכן (לחםֿמשנה). כמר ולא כמר לא זה אין
נטל  במחתה, שזכה "מי ה: משנה פ"ה בתמיד הוא רבינו
במחתה, שזכה "מי ב: משנה פ"ו ושם וכו'". הכסף מחתת
רבינו, וסובר (=הפנימי)". המזבח גבי על הגחלים את צבר
הוא  הדשן, בתרומת שזכה מי היינו במחתה, שזכה מי כי
(הר  הפנימי המזבח על אש להכניס הכסף מחתת נוטל

ה. הלכה פ"ג למעלה וראה המוריה).

.Â¯OÚ ‰LÏL Ba ÔÈÎBÊ ÈM‰ ÒÈt‰39¯„Ò ÏÚ ««ƒ«≈ƒƒ¿»»»«≈∆
Ô˙„ÈÓÚ40,eÚÈaˆ‰ Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‰pÓÓ‰ ?„ˆÈk . ¬ƒ»»≈««¿À∆≈»∆«¿ƒ

‡e‰ ÔBL‡¯ ÒÈta ‡ˆiL ‰ÊÂ .e¯‡aL C¯„k ‰BÓe∆¿∆∆∆≈«¿¿∆∆»»««ƒƒ
Bcˆa „ÓBÚL ÈM‰Â .¯ÁL ÏL „ÈÓz ËÁBL41‡e‰ ≈»ƒ∆««¿«≈ƒ∆≈¿ƒ

B˜¯BÊ ‡e‰Â „ÈÓz‰ Ìc ˙‡ Ïa˜Ó42ÈLÈÏM‰Â . ¿«≈∆««»ƒ¿¿¿«¿ƒƒ
ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔM„Ó ÈMÏ CeÓq‰43ÁaÊÓ ‡e‰L , «»«≈ƒ¿«≈«ƒ¿≈««¿ƒƒ∆ƒ¿«

‰¯Bn‰ ˙‡ ÔM„Ó BcˆaL ÈÚÈ·¯‰Â .˙¯Ëw‰44 «¿…∆¿»¿ƒƒ∆¿ƒ¿«≈∆«¿»
˙B¯p‰ ˙‡ ·ÈËÈÓe45„ÈÓz‰ L‡¯ ‰ÏÚÓ ÈLÈÓÁ‰Â . ≈ƒ∆«≈¿«¬ƒƒ«¬∆…«»ƒ

BÏ‚¯Â46L·kÏ47ÌÈ„i‰ ÈzL ‰ÏÚÓ ÈMM‰Â .48. ¿«¿«∆∆¿«ƒƒ«¬∆¿≈«»«ƒ
ı˜Ú‰ ‰ÏÚÓ ÈÚÈ·M‰Â49Ï‚¯‰Â50‰ÏÚÓ ÈÈÓM‰Â . ¿«¿ƒƒ«¬∆»…∆¿»∆∆¿«¿ƒƒ«¬∆

‰ÊÁ‰51‰¯b‰Â52.˙BÙc‰ ÈzL ‰ÏÚÓ ÈÚÈLz‰Â . ∆»∆¿«≈»¿«¿ƒƒ«¬∆¿≈«¿»
ÌÈ·¯w‰ ‰ÏÚÓ È¯ÈOÚ‰Â53˙ÏÒ ‰ÏÚÓ ¯OÚ „Á‡‰Â . ¿»¬ƒƒ«¬∆«¿»«ƒ¿»««»»«¬∆…∆

ÌÈÎÒp‰54ÔÈz·Á‰ ‰ÏÚÓ ¯OÚ ÌÈM‰Â .55‰LÏM‰Â . «¿»ƒ¿«¿≈»»«¬∆«¬ƒƒ¿«¿»
ÌÈÎÒ ÏL ÔÈi‰ ‰ÏÚÓ ¯OÚ56. »»«¬∆««ƒ∆¿»ƒ

בו 39) זוכים שבחג כו: שם וראה כה. שם משנה כהנים,
– החג שבתוך ובשבת עשר, חמשה ובשבת עשר, ארבעה
וראה  ב, הלכה פ"ב יומא בירושלמי הוא וכן עשר, ששה

פ"א. שם לכל 40)בתוספתא לא חייא, ר' "דתני כה: שם
שחיטת  =) בתמיד שזכה כהן אלא מפיסין, ועבודה עבודה
עמו". נמשכים הכהנים אחיו עשר שנים התמיד),

ג,41) הלכה למעלה ראה לימינו, מהלך הפייס [במנין
לימין]. הולך כאן גם הגמרא 42)ובוודאי מסקנת היא כן

משנה  פ"ד, בתמיד ששנינן ממה זאת והוכיחו שם), (יומא
לזרוק". לו ובא המקבל וקיבל השוחט, "שחט שם 43)א
הדישון. סדר ד הלכה פ"ג למעלה וראה שם 44)במשנה,

המנורה. דישון מהו יב הלכה פ"ג למעלה וראה במשנה,
שם.45) למעלה ראה הנרות, את מדליק כלומר,
הקרבנות 46) מעשה מהלכות פ"ו למעלה ראה הימנית.

במשנה. לא: ובתמיד יא, המזבח.47)הלכה כבש
שם 48) הקרבנות מעשה בהלכות וראה שם, ותמיד יומא

יב. (תמיד 49)הלכה והראב"ד שם), (יומא רש"י לדעת
הכסףֿמשנה  כתב וכן לא.). בדף וכן (שם והמפרש לג.),
טוב' יום ב'תוספות (מובא הערוך ולדעת ח. הלכה שם
ט) (ג, בויקרא הנזכר העצה הוא א) משנה פ"ג תמיד
השדרה  סוף הוא לא:) (שם הרא"ש ולדעת העצה", "לעומת

שם. פ"ג רע"ב וראה לאליה. שמאלית,50)הסמוך רגל
שם. ויומא ובתמיד שם, הקרבנות מעשה בהלכות ראה

מהלכות 51) (פ"ט הצואר עד למעלה הקרקע את הרואה כל
י). הלכה הקרבנות ונקרא 52)מעשה הצוואר, הוא גרה

הלכה  שם פ"ו (כסףֿמשנה בצוואר גרה מעלה הוא כי גרה
הלכה 53)ח). שם קרבנות מעשה בהלכות וראה המעיים,

שם. ויומא ובתמיד אברי 54)טו, הקטרת "שלאחר
ויומא  תמיד ראה סולת", דהיינו מנחתו, מקטירין התמיד,
כח, (במדבר שנאמר כמו שם, הקרבנות מעשה והלכות שם,

למנחה". סולת האיפה "ועשירית גדול שכהן 55)ה)
עשרון  וחצי שחר, של תמיד עם בבוקר עשרון חצי מקריב:
פ"ג  למעלה ראה הערביים, בין של תמיד עם הערביים בין
ופ"ו  ד. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ופי"ג יח, הלכה

שם. ויומא תמיד וראה טז. הלכה תמיד 56)שם ראה
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שם, (שם, שנאמר שם. הקרבנות מעשה והלכות שם, ויומא
הסך  בקודש האחד, לכבש ההין רביעית (=יין) "ונסכו ז)

לה'". שכר נסך

.ÊÈL‡ ÏÎÏ ‰pÓÓ‰ Ô‰Ï ¯ÓB‡ - ÈLÈÏM‰ ÒÈt‰««ƒ«¿ƒƒ≈»∆«¿À∆¿»«¿≈
˙¯Ë˜ ¯ÈË˜‰ ‡lL ÈÓ :ÌBi‰ B˙B‡ ÏL ·‡ ˙Èa≈»∆«ƒ∆…ƒ¿ƒ¿…∆

ÒÈÙÈÂ ‡B·È ÂÈÓiÓ57,eÒÈÙÈÂ ‰pÓÓ‰ Ïˆ‡ eˆa˜˙ÈÂ . ƒ»»»¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈∆«¿À∆¿»ƒ
¯ÈË˜‰Ï ‰kÊiL ‡e‰ ÔBL‡¯ ‰Ê ÒÈÙa ‡ˆiL ÈÓeƒ∆≈≈¿«ƒ∆ƒ∆ƒ¿∆¿«¿ƒ

.˙¯Ë¿̃…∆

שלא 57) מי =) חדשים השלישי, "הפייס במשנה כו. ביומא
הוא  וכן והפיסו". בואו לקטורת מימיו) קטורת הקטיר
הכריזו  למה אמרו, שם יומא ובגמרא ב. משנה פ"ה בתמיד
מתברכים  הכהנים שהיו משום הקטירו, שלא לאלו דוקא
היה  קטורת שמקטיר מי כל אומרים והיו הקטורת, בהקטרת
לג, (דברים יתברך השם למאמרו מתרבה, וממונו מתעשר
חילו  ה' ברך יא) שם, (שם, וכתיב באפך, קטורה ישימו י)
להקטיר  אותו מניחין היו לא שהקטיר מי כל ולפיכך וגו'.
היו  ולא יקטירו, שלא הכהנים מן זולתו שישאר שניה, פעם
מימיו  קטורת הקטיר שלא למי אלא הקטורת לפייס אוספים

שם). ביומא המשנה (פירוש

.ÁÔlk ÔÈˆa˜˙Ó - ÈÚÈ·¯‰ ÒÈt‰58Ú„ÈÏ ÔÈÒÈÙÓe ««ƒ»¿ƒƒƒ¿«¿ƒÀ»¿ƒƒ≈«
ÁaÊnÏ L·k‰ ÔÓ ÌÈ¯·È‡ ‰ÏÚÓ ÈÓ59‰ÎÊÂ eÒÈÙ‰ . ƒ«¬∆≈»ƒƒ«∆∆«ƒ¿≈«≈ƒ¿»»

‰ÎfL ÈÓ60BÏ ÔÈÒÈÙÓ ÔÈ‡ ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz . ƒ∆»»»ƒ∆≈»«¿«ƒ≈¿ƒƒ
˙B„B·Ú‰ ÔÓ ‰„B·Úa ‰ÎfL Ô‰k Ïk ‡l‡ ,¯Á‡ ÒÈt«ƒ«≈∆»»…≈∆»»«¬»ƒ»¬

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ‰kÊÈ ˙È¯ÁL61˙¯Ëw‰ ÔÓ ıeÁ ;62Ô‰L , «¬ƒƒ¿∆≈»«¿«ƒƒ«¿…∆∆≈
ÈÓ Ïk ‡B·ÈÂ ,ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ¯Á‡ ÒÈt dÏ ÔÈÒÈÙÓ¿ƒƒ»«ƒ«≈≈»«¿«ƒ¿»»ƒ

ÌÏBÚÓ ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜‰ ‡lL·‡ ˙Èa B˙B‡ ÈL‡Ó ∆…ƒ¿ƒ¿…∆≈»≈«¿≈≈»
- Ô‰ÈÓÈÓ ÔlÎ e¯ÈË˜‰ ¯·k Ì‡Â .‰ÈÏÚ eÒÈÙÈÂ¿»ƒ»∆»¿ƒ¿»ƒ¿ƒÀ»ƒ≈∆

˙È¯ÁLa Ôlk Ô‰Ï ÔÈÒÈÙÓ63‰ÎfL ‰ÊÂ ,ÈLÈÏL ÒÈÙa ¿ƒƒ»∆À»¿«¬ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿∆∆»»
.ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa d¯ÈË˜Ó ˙È¯ÁL d·»«¬ƒ«¿ƒ»≈»«¿«ƒ

ישנים,58) ולא חדשים רק שהפיסו לקטורת בניגוד כלומר,
הכבש  מן האברים פעם העלו שכבר ישנים, גם הפיסו כאן
ישנים, עם חדשים "והרביעי, במשנה שם אמרו וכן למזבח.
שם. בתמיד הוא וכן למזבח", הכבש מן אברים מעלה מי

שם)59) (תמיד האומר יעקב, בן אליעזר רבי כדעת ולא
וראה  למזבח". אותן המעלה הוא לכבש אברים "המעלה

בגמרא. שם כל 60)יומא את המעלה הוא אחד כהן
ד"ה  שם יומא תוספות ראה למזבח, הכבש מן האברים

גזרים 61)דתנן. ששני ואע"פ שם. ביומא יוחנן ר' דברי
כהנים  בשני היו הערביים בין ושל אחד, בכהן היו שחר של
שמי  הריטב"א כתב כבר – ג) הלכה פ"ב למעלה (ראה
שני  בעץ עמי זכה לחבירו בערב אומר בבוקר, בהם שזכה

שם.62)(כסףֿמשנה). יומא בגמרא הערבים. בין של
פ"ו. סוף לתמיד המשנה בפירוש גם פשוט,63)וראה זה

שייך  שלא וכולם שכיון והפיסו" באו לקטורת "חדשים בזה
המוריה). (הר דברים לשאר קטורת שוה – בזה שוים

.ËÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ÌL LiL ,˙aLa64ÈÎÈÊa ÈLe ¿«»∆≈»¿ƒƒ»ƒ¿≈»ƒ≈
‰B·Ï65ÈL‡ ¯ÁMa ÔÈÒÈÙÓ ?ÔÈ„·BÚ Ì‰ „ˆÈk - ¿»≈«≈¿ƒ¿ƒƒ««««¿≈

·‡ ˙Èa B˙B‡66‡ˆBi‰ ¯ÓLÓ ÏL67„ÈÓz ÔÈ·È¯˜Óe , ≈»∆ƒ¿»«≈«¿ƒƒ»ƒ

ÔÈÙÒeÓ ÏL ‰ÏBÚ ÈO·k ÈLe ¯ÁL ÏL68‰ÎfL ÏÎÂ . ∆««¿≈ƒ¿≈»∆»ƒ¿…∆»»
da ‰ÎBÊ ‡e‰ ¯ÁL ÏL „ÈÓz‰ ˙„B·ÚÓ ‰„B·Úa«¬»≈««»ƒ∆««∆»

ÛÒeÓ ÈO·k ÈLa69˙aLa ÒÎpL ¯Á‡‰ ¯ÓLn‰Â . ƒ¿≈ƒ¿≈»¿«ƒ¿»»«≈∆ƒ¿»¿«»
ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓzÏ ˙B¯Á‡ ˙BÒÈt ÔÈÒÈÙÓ70. ¿ƒƒ¿»¬≈«»ƒ∆≈»«¿«ƒ

ÌÈt‰ ÌÁÏa ÔÈ˜ÏBÁ el‡Â el‡Â71. ¿≈»≈¿ƒ¿∆∆«»ƒ

בני 64) כבשים שני השבת "וביום טֿי) כח, (במדבר שנאמר
בשמן  בלולה מנחה סולת עשרונים ושני תמימים שנה
ונסכה". התמיד עולת על בשבתו שבת עולת ונסכו.

ב.65) הלכה פ"ה להלן שגם 66)ראה רבינו, מדברי נראה
אב, בתי לשבעה נחלק המשמר כן ואם אב, בית היה בשבת
שהיו  מבואר קז: במנחות אבל . טו: בתענית פירש"י וכן
הוא  וכן שוין. אב בתי כל היו ובשבת אב, בתי ששה רק
נז. בפסחים רש"י כתב וכן ד. הלכה פ"ו, שקלים בירושלמי
פ"ב, תענית תוספתא וראה מנ"ח). לבעל ומקורים (חידושים

ה"א. למעלה מהלכות 67)שהובאה בפ"ד למעלה ראה
ביום  מתחלפות היו המשמרות כי ג, הלכה המקדש  כלי
בשחרית  גם מפייסין היו בשבת כי כו. ביומא וראה השבת,
פייס  והיה מתחדשות, שהמשמרות כיון בערבית, וגם
ובערבית, היוצא. המשמר מן האב בית אנשי עבור בבוקר,

הנכנס. המשמר מן האב בית אנשי ברייתא 68)עבור
שחר  של תמיד עושה היוצאת, "משמרה נו: בסוכה

בשבת 69)ומוספין". פייס מצאנו לא שהרי פשוט, זה
(כמבואר  הערביים בין של ובתמיד שחר של בתמיד אלא
מוסף  בקרבן אבל ה"ב). פ"ב שם ובירושלמי שם, ביומא
מעבודת  בעבודה שזוכה שזה ועלֿכרחינו פייס, מצאנו לא
(הר  המוספין בעבודת גם בה זוכה שחר, של  התמיד

הבזיכין,70)המוריה). שני את הקריב מי רבינו כתב לא
יא. הלכה להלן להלן 71)וראה וראה נו. בסוכה משנה

חולקין. כיצד יב הלכה

.ÈÈÎÈÊa ÈL e¯ÈË˜iL „Ú ÌÁl‰ ˙‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆«∆∆«∆«¿ƒ¿≈»ƒ≈
L‡‰ ÏÚ ‰B·Ï72ÁÏÓ ‰eÚË ‰B·l‰Â .73¯‡Lk ¿»«»≈¿«¿»¿»∆«ƒ¿»

˙Ba¯w‰74. «»¿»

כאן 72) נאמר לאזכרה, ללחם והיתה ז) כד, (ויקרא שנאמר
אצל  מה אזכרה, ח) ו, (שם מנחה אצל ונאמר אזכרה,
את  מתרת לבונה אף השיריים, את מתיר הקומץ המנחה
מעשה  מהלכות פי"ט למעלה ספר, קרית (ראה הלחם
"הקטירו  במשנה: צט: מנחות וראה הי"ד). הקרבנות
וכן  (כסףֿמשנה). לכהנים" מתחלקות והחלות הבזיכים,
ללחם, "והיתה ו) הלכה יח פרק אמור (פ' בספרא מפורש

הלחם". את וכו' מעכבת שהיתה כ.73)מלמד במנחות
הבאה  ולבונה עצמה בפני הבאה לבונה לרבות "מנין
קרבנך  כל על יג) ב, (ויקרא תלמודֿלומר וכו' בבזיכין
מזבח  איסורי מהלכות פ"ה למעלה וראה מלח". תקריב
יד. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ובפט"ז יג, הלכה

יא.74) הלכה שם מזבח איסורי בהלכות ראה

.‡ÈÔÈÎÈÊa‰ ÈL ÔÈ¯ÈË˜Ó ÔÈÙÒen‰ Ôa¯˜ ¯Á‡Â75. ¿««»¿««»ƒ«¿ƒƒ¿≈«¿ƒƒ
ÔÈÎÈÊa‰ ÈL ˙‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÌÈ‰k ÈLe76. ¿≈…¬ƒ«¿ƒƒ∆¿≈«¿ƒƒ

ש"מערכה 75) שאול דאבא ואליבא דגמרא, משמיה כאביי
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וכו'" לבזיכין ומוספין וכו' שניה למערכה קודמת גדולה
הלכה  פ"ו להלן וראה נח. בפסחים ישמעאל וכר' לג.) (יומא
קודם  המוספין, עם לבונה בזיכי שני את ש"מקטירין יא,
היוצא, המשמר מן הכהנים כן, ואם מוספין", של היין ניסוך
את  המקריבים הם והמוספין, שחר של בתמיד שזכו

שם. עיין מנחות 76)הבזיכין, ומשנה כו: יומא משנה
יא. פרק מנחות תוספתא וראה צט:

.·È?‰M‰ ˙B˙aL ÏÎa ÌÈt‰ ÌÁÏ ÔÈ˜ÏBÁ „ˆÈk≈«¿ƒ∆∆«»ƒ¿»«¿«»»
ÏËB ‡ˆBi‰ ¯ÓLÓe ,˙BlÁ LL ÏËB ÒÎp‰ ¯ÓLÓƒ¿»«ƒ¿»≈≈«ƒ¿»«≈≈

LL77ÔBÙva Ì‰ÈÈa ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈÒÎp‰ .78Ô‰ È¯‰L , ≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈≈∆«»∆¬≈≈
‰„B·ÚÏ ÌÈÎeÓ79ÌB¯ca ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ˆBi‰Â ,80ÔÓÊ·e . »ƒ»¬»¿«¿ƒ¿ƒ«»ƒ¿«

ÌÈÏ‚¯ LÏMÓ „Á‡ ÏL ·BË ÌBÈ ‰È‰iL81,˙aLa ∆ƒ¿∆∆∆»ƒ»¿»ƒ¿«»
‚Á‰ CB˙aL ˙aMa ÔÎÂ82˙B¯ÓLn‰ Ïk ÔÈ˜ÏBÁ - ¿≈««»∆¿∆»¿ƒ»«ƒ¿»

ÌÈt‰ ÌÁÏa ‰ÂLa83ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»∆¿∆∆«»ƒ¿≈ƒ»»ƒ
„Á‡a ‚Á ÏL84˙B¯ÓLn‰ Ïk ÔÈ˜ÏBÁ - ˙aLa ∆«¿∆»¿«»¿ƒ»«ƒ¿»

aL ‡e‰L ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ‰ÂLa˙85,ÌÈt‰ ÌÁÏa ¿»∆≈∆∆∆«»¿∆∆«»ƒ
‰„B·ÚÏ eÓÈc˜‰L ÈtÓ86·BË ÌBÈ ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»¬»¿≈ƒ»

˙B¯ÓLn‰ Ïk ÔÈ˜ÏBÁ - ˙aL ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÔB¯Á‡‰»«¬ƒ¿¿∆∆«»¿ƒ»«ƒ¿»
È‡ˆBÓ ‡È‰L ˙aL d˙B‡a ÌÈt‰ ÌÁÏa ‰ÂLa¿»∆¿∆∆«»ƒ¿»«»∆ƒ»≈

‚Á‰87ÌÈ‰k‰ e¯Á‡˙iL È„k ,‰wz ‰Ê ¯·„Â . ∆»¿»»∆«»»¿≈∆ƒ¿«¬«…¬ƒ
ÈÏÚaÓ „Á‡ ¯Á‡˙ Ì‡Â ;ÌÈt‰ ÌÁÏ ˜elÁ ÏÈ·Laƒ¿ƒƒ∆∆«»ƒ¿ƒƒ¿«≈∆»ƒ«¬≈

¯Á‡ ‡ˆnÈ - ‡a ‡ÏÂ ¯ÓLÓ88. ƒ¿»¿…»ƒ»≈«≈

להלן 77) וראה יהודה. כר' ולא כתנאֿקמא נו. סוכה משנה
חלות. עשרה שתים היו הפנים לחם כי ב, הלכה פ"ה
שחר  של תמיד זה בשבת, עובדים המשמרות ששתי ומשום
בלחם  ביניהם חולקים לכך הערביים, בין של תמיד וזה

שם.78)הפנים. בסוכה הוא 79)משנה עבודתם ומקום
למעלה  ראה בצפון, היא הקדשים שחיטת שהרי בצפון,
שם  בגמרא וראה ג. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות  פ"ה
נכנסין". שהן שיראו כדי בצפון, חולקים "הנכנסים נו:
הפנים  לחם חולקים מה "ומפני שם: המשנה ובפירוש
זה  בשבוע העבודה כי שידעו כדי העזרה, בצפון הנכנסים

בצפון". היא השחיטה כי שלהם, במשנה.80)– שם
שהן  שיראו כדי בדרום, חולקים והיוצאים שם: ובגמרא
והולכין  יוצאין שהן שיראו "כדי נו.) (שם וברש"י יוצאין".

עיקר". שאינו רוח אצל מקומן שינו לפיכך פסח,81)להן,
סוכות. או שבועות חו 82)או של או שבת פסח המועד ל

ראה 83)סוכות. שבוע, אותו של המשמר אנשי רק ולא
מהלכות  פ"ד למעלה וראה נו. שם וגמרא נה: שם משנה
לחם  באכילת אלא אינו זה וכל דֿה. הלכות המקדש כלי
הקבוע, המשמר ידי על היא הפנים לחם עבודת אבל הפנים,

ו. הלכה שם המקדש כלי בהלכות צריך 84)ראה כן
בטעות. זו מילה נשמטה חדשים ובדפוסים להיות.

נו.85) שם וגמרא להלן 86)משנה וראה בגמרא, שם
זו. הלכה שם.87)בסוף וגמרא כלומר,88)משנה

שהכהנים  כדי הפנים, בלחם שיתחלקו תיקנו כך משום
שיהיו  כדי החג, שאחרי בשבת גם לעבוד וישארו יתאחרו
הנכנס  המשמר מאנשי אחד ואם לעבודה, מצויים כהנים
שהתעכבו  מאלו אחד מקומו את ימלא יופיע, ולא יתאחר

הסמוך  "יוםֿטוב אמרו: שם בגמרא והנה הפנים. לחם בגלל
אחרון, טוב יום לפניה – לאחריה בין מלפניה בין לשבת,
והני  מקדמי דהני כיון טעמא, מאי ראשון. טוב יום לאחריה
הדדי". בהדי דניכלו היכי כי מילתא רבנן תיקון מאחרי,
אחרון  ועל ראשון ראשון על כאן ענו לא כי רבינו, וסבור
שלאחר  ראשון יוםֿטוב בדין כן, ואם להיפך. אלא אחרון,
שלפני  אחרון יוםֿטוב ובדין מקדמי'", "הני אמרו: השבת,
"הני  פירושו: זהו כן ואם מאחרי", "הני אמרו השבת,
זיכו  ולכן היוםֿטוב, לפני לבוא מקדימים שהם מקדמי"
היינו  מאחרי" ו"הני החג. שלפני בשבת הפנים בלחם אותם
בני  כלומר מאחרים, הם השבת, שלפני אחרון ביוםֿטוב
כלומר  יתאחר, היוצא שהמשמר ותיקנו הנכנס, המשמר
לאחרי  אף הפנים בלחם אותו זיכו ולכן במקדש. יתעכב

ראב"ד. ועיין החג.

.‚È˜ÈÒÙ‰Ï „Á‡ ÌBÈ ÏÁ89,·BË ÌBÈ ÔÈ·e ˙aM‰ ÔÈa »∆»¿«¿ƒ≈««»≈
ÌBÈ B‡ ,ÈMa ‚Á ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ‰È‰L ÔB‚k¿∆»»»ƒ∆««≈ƒ

˙¯ˆÚ ÏL ÌBÈ B‡ ,ÈLÈÓÁa ÔB¯Á‡‰ ·BË90ÏÁL »«¬«¬ƒƒ∆¬∆∆∆»
Úe·˜ BpÓfL ¯ÓLÓ - ÈLÈÓÁa B‡ ÈMa ˙BÈ‰Ï91 ƒ¿«≈ƒ«¬ƒƒƒ¿»∆¿«»«

ÒÎp‰ ‰ÊÂ ,˙BlÁ ¯OÚ ÏËB ˙aL d˙B‡a92ÏËB ¿»«»≈∆∆«¿∆«ƒ¿»≈
Ìc·Ï Ì‰ ‰„B·ÚÏ Ì‰Ï ¯‡L ‡Ï È¯‰L .ÌÈzL¿«ƒ∆¬≈…ƒ¿«»∆»¬»≈¿«»
,˙aLa „Á‡ B‡ ˙aL ·¯Ú ‡e‰L ,„Á‡ ÌBÈ ‡l‡∆»∆»∆∆∆«»∆»¿«»

ËÚÓ ‡l‡ Ô‰Ó ÔÈ‡a ÔÈ‡Â ÔÈÏvÚ˙Óe93. ƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ≈∆∆»¿«

בינתיים,89) להפסיק אחד יום להיות "חל שם: במשנה
נוטל  והמתעכב חלות, עשר נוטל היה קבוע שזמנו משמר
יוםֿטוב  שהיה "הוא המשנה בפירוש רבינו וכתב שתים".
חמישי, יום האחרון יוםֿטוב או שני יום חג של הראשון
ישאר  לא חמישי) ביום האחרון (=יוםֿטוב כן וכשאירע
ויבוא  בלבד, אחד יום עבודת אלא הנכנס, השני למשמר
יום  הראשון יוםֿטוב יחול אם בעבודה. כולם וישתתפו החג
האחרון  יוםֿטוב יחול אם שבת יום שני משמר יכנס או שני
שמתחלפין  היום הוא שבת יום שכל לפי חמישי, יום
הפנים, לחם ומחלקין השנית, ותיכנס אחת תצא המשמרות:
לו  ישאר שלא המשמר זה המשמרות לאחת וכשיזדמן
ותרגום  מלבוא, ויתעכב בדבר יתעצל אחד, יום אלא לעבוד
שיקח  לו תיקנו לפיכך ויתעכב, טז) יט, (בראשית ויתמהמה
זה, לפירוש "נמצא ע"ש. בלבד", ככרות שתי הפנים מלחם
משמר  יוםֿטוב, שקודם בשבת שני ביום יוםֿטוב כשחל
יוםֿטוב  וכשחל שתים, נוטל והנכנס עשר נוטל היוצא
נוטל  הנכנס משמר המועד, שאחר בחמישי להיות האחרון
ברש"י  וראה (כסףֿמשנה). שנים" נוטל והיוצא עשר

אחר. באופן המשנה שמפרשים כתב 90)ובראב"ד להלן
יום  אלא לבדם, הם לעבודה להם נשאר לא "שהרי רבינו
אחד  יום אלא שאינה בעצרת, שייך לא וזה וכו'", אחד
שם, באים ואינם מתעצלים הם העצרת שביום כיון – בלבד
אחד  יום בשביל באים אינם אחרֿכך גם אחרים, שיש מפני
לעצרת  באו שלא שכיון חמישי, ביום עצרת כשחל שנשאר,
בשני, עצרת כשחל כן וכמו אחריה. גם הם מתעצלים
אותו  אלא להם שאין מפני הראשון, ביום הם מתעצלים
לא  העצרת לאחר כי ואף עצרת, חל למחרת כי לבד היום
ביום  הם מתעצלים לעבודה, ימים ארבעה שנשארו יתעצלו
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(לחםֿמשנה). בכל 91)הראשון לבדו שעבד המשמר הוא
חג  של הראשון יוםֿטוב היה שאם באופן השבוע. ימות

בשב  היוצא בשני המשמר החג, שלפני בשבת וחולקים ת,
הוא  והנכנס חלות. עשר שמקבל קבוע שזמנו המשמר הוא
להיות  האחרון יוםֿטוב חל ואם בלבד, חלות שתי שמקבל
הקבוע, המשמר הוא הנכנס המשמר בשבת, בחמישי
חלות  שתי שמקבל הוא היוצא והמשמר חלות, עשר המקבל

חג 92)בלבד. של הראשון יוםֿטוב שחל באופן היינו
של  האחרון יוםֿטוב שחל באופן שהרי בשבת. בשני להיות
שתי  רק המקבל הוא היוצא – בשבת בחמישי להיות חג

למעלה). (ראה בלבד מקבלים 93)חלות אינם ולפיכך
בלבד. חלות שתי אלא

.„È˙BlÁ‰ ÈˆÁ ¯ÓLÓ ÏkÓ ÏËB ÌÏBÚÏ ÏB„b Ô‰k…≈»¿»≈ƒ»ƒ¿»¬ƒ««
Ô‰a ‰ÎfL94- ÂÈ·Ïe Ô¯‰‡Ï ‰˙È‰Â :¯Ó‡pL ; ∆»»»∆∆∆¡«¿»¿»¿«¬…¿»»

ÏËB ÏB„b Ô‰k ÔÈ‡Â .ÂÈ·Ï ‰ˆÁÓe Ô¯‰‡Ï ‰ˆÁÓ∆¡»¿«¬…∆¡»¿»»¿≈…≈»≈
Ò¯t95B„B·k ‰Ê ÔÈ‡L ,96. ¿»∆≈∆¿

ושלש 94) מזה חלות שלש והיינו יז: ביומא רבי, כדעת
חמש  אלא נוטל שאינו אמרו, שם ביומא כי ואף מזה. חלות
חמש, נוטל היוצא שמשמר הסובר יהודה לר' אלא זה אין –
שכר  ושתים היוצא, כמשמר חמש שבע. – הנכנס ומשמר
אבל  מעשר. אלא מחצה לו אין גדול וכהן דלתות, הגפת
(ראה  שש נוטל והיוצא שש, נוטל הנכנס רבינו, לדעת

יב). הלכה (=חתוכה).95)למעלה פרוסה חלה כלומר,
בזה.96) עליו חולק שום מצאנו ולא שם, ביומא כאביי

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
השולחן 1) על הפנים לחם סידור של מצותֿעשה בו תתבאר

שבת. בכל

.‡ÌÈt‰ ÌÁÏ ¯cÒÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2˙aL ÌBÈ ÏÎa ƒ¿«¬≈¿«≈∆∆«»ƒ¿»«»
ÏÎÈ‰a '‰ ÈÙÏ ÔÁÏM‰ ÏÚ3˙aM‰ ÌBÈa :¯Ó‡pL , ««À¿»ƒ¿≈«≈»∆∆¡«¿««»

Ô‰k‰ epÎ¯ÚÈ ˙aM‰ ÌBÈa4.¯ÓB‚Â ¿««»««¿∆«…≈¿≈

כז.2) עשה המצוות' 'ספר "ונתת 3)ראה ל: כה, שמות
"ושמת  ו כד, ובויקרא תמיד". לפני פנים לחם השולחן על
בית  מהל' בפ"א וראה ד'". לפני הטהור השולחן על וגו'

ה"ז. "הכהן".4)הבחירה המלה אין במקרא

.·Ïk ,˙BlÁ ‰¯OÚ ÌÈzL ‡e‰L ‰¯Bza ¯e¯a ¯·„Â¿»»»«»∆¿≈∆¿≈«»
ÌÈB¯OÚ ÈL ‰lÁ5LL ,ÌÈ¯„Ò ÈL B˙B‡ ÔÈÎ¯BÚÂ . «»¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿»ƒ≈
¯„Ò ÏÎa ˙BlÁ6‰lÁ Èab ÏÚ ‰lÁ ,7ÈzL Ïk ÔÈ·e , «¿»≈∆«»««≈«»≈»¿≈

·‰Ê ÏL ÌÈ˜ ‰LÏL ˙BlÁ8Áe¯‰ ‰È‰zL È„k , «¿»»ƒ∆»»¿≈∆ƒ¿∆»«
Ba ˙·MÓ9˙BÂO˜ ÈzLa ‰Î¯ÚÓ Ïk CÓBÒÂ .10. ¿«∆∆¿≈»«¬»»ƒ¿≈¿»

‰Î¯ÚÓ Ïk „ˆa ÔÈ˙BÂ11kıÓ˜ Ba LiL ÈÏ ¿¿ƒ¿«»«¬»»¿ƒ∆≈…∆
‰B·Ï12‰kÊ ‰·Ï ˙Î¯Ún‰ ÏÚ z˙Â :¯Ó‡pL ,13. ¿»∆∆¡«¿»«»«««¬∆∆¿…»«»

‰B·Ï ÈˆÓ˜ ÈL e‡ˆÓ .CÊa ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÈÏÎe¿ƒ∆«ƒ¿»»»ƒ¿¿¿≈À¿≈¿»
ÔÈÎÈÊa‰ ÈLa14ÔÈÎÈÊaÏ eÈ‰ ÌÈÏeLÂ .15È„k , ƒ¿≈«¿ƒƒ¿«ƒ»«¿ƒƒ¿≈

ÔÁÏM‰ ÏÚ ÌeÁÈpiL16. ∆«ƒ««À¿»

שתים 5) אותה ואפית סולת "ולקחת ה) שם, (ויקרא שנאמר
האחת". החלה יהיה עשרונים שני חלות, עשרה

שש 6) מערכות שתים אותם "ושמת ו) שם, (שם, שכתוב
וגו'". השולחן על א.7)המערכת צז, מנחות ראה

וכפותיו 8) קערותיו "ועשית כט) כה, (שמות שנאמר
תעשה  טהור זהב בהן, יוסך אשר ומנקיותיו וקשותיו
הקנים. הם "מנקיותיו" כי שם, במנחות ואמרו אותם",
שם  במשנה וראה הלחם. את שמסככין בהן" יוסך "אשר
לסדר  עשר ארבעה היו, קנים ושמונה עשרים כי א. צו,
אמרו, – א צז, שם ובגמרא שני. לסדר עשר וארבעה אחד,
צריכה  אינה העליונה קנים, שלשה צריכות חלות ארבע כי
צריכה  אינה התחתונה משאוי, עליה שאין לפי שנים, אלא
רבינו  כתב וכן שולחן, של טהרו על שמונחת לפי עיקר כל
שם, המשנה ובפירוש הט"ו. הבחירה בית מהל' פ"ג למעלה
עליו  יהיו ואח"כ וכו' השולחן על אחת החלה "נותנין כתב:
קנים  ג' ואח"כ שניה) ֿ) אחרת חלה הקנים ועל קנים ג'
רביעית, חלה ועליהן קנים ג' אח"כ שלישית, חלה ועליהן
קנים  ב' אח"כ חמישית, חלה ועליהן וכו' קנים ג' ואח"כ

הששית". החלה הקנים שני ועל לפיכך 9)וכו' כלומר,
הרוח  שתהיה כדי חלולים, קנים לעשות התורה ציוותה
שנעשה  ואףֿעלֿפי צז.). (שם החלות יתעפשו ולא מנשבת
– כא:) (יומא סידורו כביום סילוקו ביום חם שהיה נס בו
ב'תוספות' וראה רוקח'). ('מעשה הנס על סומכין אין

אחד. ד"ה - ב צט, בארץ 10)מנחות עומדות זהב יתדות
שמות  רש"י (ראה הרבה השולחן מן למעלה עד וגבוהים
(שם) שכתוב עיי"ש), ישראל" מחכמי "יש ולפי שם,
- א צז, שם ובגמ' וקשותיו". וכו' קערותיו "ועשית
"וארבעה  במשנה - א צו, שם וראה סניפים, אלו "קשותיו"
סומכים  שהיו מראשיהן מפוצלין שם היו זהב של סניפים
פ"ג  למעלה וראה זה", לסדר ושנים זה לסדר שנים בהם

הי"ג. הבחירה בית הסדרים,11)מהל' שני בין כלומר,
ריוח  טפחים שני שהיו שם, במשנה מאיר רבי וכדעת
ממש, המערכה גבי על ולא ה"ט), להלן (ראה באמצע
שכתוב  שמה שאומר במשנה, - א צו, שם שאול וכאבא
שנאמר  כמו למערכת, סמוך הכוונה המערכת" על "ונתת
צח, שם רבי, דעת וכן מנשה", מטה "ועליו כ) ב, (במדבר

אמור 12)א. ב'סיפרא' וראה במשנה. - א צו, שם ראה
ז) כד, (ויקרא כאן נאמר אומר, שמעון "רבי ה"ז: פי"ח
(צ"ל: להלן ונאמר לאזכרה"), ללחם "והיתה =) אזכרה
את  הכהן והקטיר =) אזכרה טז) ב, (שם למעלה)
מלא  כאן אף הקומץ, מלא להלן אזכרה מה אזכרתה"),

במשנה.13)הקומץ". - א צו, שם.14)שם 'סיפרא',
פי"א. מנחות בתוספתא גם תחתית 15)וראה כלומר,

היו  כיֿאם המקדש בזיכי ככל עגולים היו לא הבזיכין
ותוספתא  ה"ו, שם 'סיפרא' א. סד, פסחים ראה שטוחים.

יבצעו 16)שם. שלא משום הלחם, גבי על הניחם ולא
שם). ('סיפרא' הלחם את

.‚‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÌÈ¯„q‰ ÈL17ÔÈÎÈÊa‰ ÈLe , ¿≈«¿»ƒ¿«¿ƒ∆∆∆¿≈«¿ƒƒ
‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ18‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÔÈÎÈÊa‰Â ÔÈ¯„q‰Â , ¿«¿ƒ∆∆∆¿«¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ∆

‰Ê ˙‡19ÌÁÏa ‡l‡ ÔÁÏM‰ ˙‡ ÔÈÎpÁÓ ÔÈ‡Â . ∆∆¿≈¿«¿ƒ∆«À¿»∆»¿∆∆
˙aLa ÌÈt‰20ÔÈ‡ÈˆBÓ ˙aM‰ ÌBÈÏ ˙aM‰ ÌBiÓ . «»ƒ¿«»ƒ««»¿««»ƒƒ

‰¯·ÚL ˙aMÓ ÔÁÏM‰ ÏÚ ÌL ‡e‰L ÌÁl‰ ˙‡∆«∆∆∆»««À¿»ƒ«»∆»¿»
¯Á‡ ÌÁÏ ÔÈ¯cÒÓe21ÔÈ˜ÏBÁL ‡e‰ ÔÈ‡ÈˆBnL ‰ÊÂ . ¿«¿ƒ∆∆«≈¿∆∆ƒƒ∆¿ƒ
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˙B¯ÓLn‰ ÈzL22˙‡ˆBi‰Â ˙ÒÎp‰ ,23Ô‰k ÌÚ , ¿≈«ƒ¿»«ƒ¿∆∆¿«≈ƒ…≈
ÏB„b24.B˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â , »¿¿ƒ

הסדרים,17) שני עשו לא אם כלומר א. כז, מנחות משנה,
הפנים. לחם מצות קיימו שם.18)לא משנה,

בגמרא 19) נלמדו וכולם ה"ו, שם וב'סיפרא' שם. משנה,
עו  חק ה' "מאשי ט), כד, (ויקרא שנאמר ממה וכל שם לם",

לעיכוב. הוא "חוקה" שנאמר מט,20)מקום שם משנה,
והטעם  ח). כח, (במדבר פנחס ו'ספרי' פ"ז, שם ותוספתא א.
ח) שם (ויקרא שכתוב משום הוא בחול ולא בשבת שדווקא
דבר  שכל אומר הרגל חינוך "וענין יערכנו". השבת "ביום
שחר, של עולה היא בראשונה החיצון המזבח על שיקרב
וכו' השבת ביום אלא אינו השולחן על שנותנים הלחם וכן
המעשים  לתחילת האלה בדברים מושאל שם חינוך ולשון
משל) =) דומיא דרך בעבודה אותו מרגילים הכלי שזה לפי
מדה  שום או חכמה שום אותו שמלמדים בתחילה, לאדם
המשנה). (פירוש בו" קבועה שתהא עד בה עצמו להרגיל

ותוספתא 21) ב. קלג, ושבת ב. צט, במנחות מבואר זה כל
כיצד  ה"ד להלן וראה שם. אמור, ו'סיפרא' פי"א, מנחות

הלחם. את יח,22)מסדרין ויומא א. נו, ובסוכה ושם. שם
ה"טֿיב.23)א. פ"ד למעלה שם 24)ראה למעלה ראה

הי"ד.

.„?ÌÁl‰ ˙‡ ÔÈ¯cÒÓ „ˆÈÎÂ25ÌÈ‰k ‰Úa¯‡ ¿≈«¿«¿ƒ∆«∆∆«¿»»…¬ƒ
ÔÈ¯„Ò ÈL Ô„Èa ÌÈL ,ÌÈÒÎ26ÈL Ì„Èa ÌÈLe ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»»¿≈¿»ƒ¿«ƒ¿»»¿≈

ÔÈÎÈÊ·27Ì‰ÈÙÏ ÔÈÓÈc˜Ó ‰Úa¯‡Â .28ÏhÏ ÌÈL , ¿ƒƒ¿«¿»»«¿ƒƒƒ¿≈∆¿«ƒƒ…
ÏÚ ÌL eÈ‰L ÔÈÎÈÊ· ÈL ÏhÏ ÌÈLe ÌÈ¯„Ò ÈL¿≈¿»ƒ¿«ƒƒ…¿≈¿ƒƒ∆»»«

ÔÁÏM‰29ÔBÙva ÔÈ„ÓBÚ ÔÈÒÎp‰ .30Ì‰ÈÙe «À¿»«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»¿≈∆
ÌB¯„Ï31.ÔBÙvÏ Ì‰ÈÙe ÌB¯ca ÌÈ„ÓBÚ ÔÈ‡ˆBi‰Â , «»¿«¿ƒ¿ƒ«»¿≈∆«»

ÔÈÎLBÓ el‡32ÔÈÁÈpÓ el‡Â33CB˙a ‰Ê ÏL BÁÙËÂ , ≈¿ƒ¿≈«ƒƒ¿ƒ¿∆∆¿
‰Ê ÏL BÁÙË34„ÈÓz ÈÙÏ :¯Ó‡pL ;35. ƒ¿∆∆∆∆¡«¿»«»ƒ

ב.25) צט, מנחות במשנה זה של 26)כל מערכות שתי
מערכת.לח  לכל שש הפנים, לבונה.27)ם עם
עוד 28) מקדימים הנ"ל, הכהנים לארבעה נוסף כלומר

לפניהם. ונכנסים כהנים שעברה.29)ארבעה משבת
יהיו 30) העבודה המסדרין דאותן מילתא, שפיר "דהכי

קדשים  קדשי דשחיטת =) חמירא" צפון דקדושת בצפון,
הי"ב. פ"ד למעלה וראה שם, במשנה רש"י – בצפון)"

מונחין,31) ומערב מזרח שולחנות כמאןֿדאמר "וסתמא
פ"ג  למעלה רבינו פסק וכן שם). (רש"י ודרום" צפון ורוחבן

הי"ב. הבחירה בית שעברה.32)מהל' בשבת הלחם את
החדש.33) ועד 34)הלחם אחת, ובעונה בעת כלומר,

אלו, מניחים מיד אלו השולחן מן המושכים יגביהו שלא
קלה. לשעה אף לחם, בלי השולחן ישאר שם 35)שלא 
יוסי. רבי כדברי ולא תנאֿקמא, וכדברי במשנה,

.‰·‰Ê ÔÁÏL ÏÚ e‡ÈˆB‰L ÌÁl‰ ˙‡ e˙Â e‡ˆÈ»¿¿»¿∆«∆∆∆ƒ«À¿»»»
ÌÏe‡a ‰È‰L ¯Á‡36Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÎÈÊa‰ e¯ÈË˜‰Â , «≈∆»»»»¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿««»
˙BlÁ‰ ÔÈ˜lÁÓ37˙BÈ‰Ï ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏÁ Ì‡Â . ¿«¿ƒ««¿ƒ»«ƒƒƒ¿
˙aLa38·¯ÚÏ ˙B˜lÁ˙Ó ˙BlÁ‰ -39. ¿«»««ƒ¿«¿»∆∆

על 36) מבפנים באולם היו שולחנות "שני במשנה: שם

שיש  של על זהב, של ואחד שיש של אחד הבית, פתח
שמעלין  ביציאתו, זהב של ועל בכניסתו, הפנים לחם נותנים
לחם  שעליו מבפנים זהב של ואחד מורידין, ולא בקודש
בית  מהל' פ"ג למעלה זה כל רבינו והביא תמיד". הפנים
חינוך'). 'מנחת מבעל ומקורים' ('חידושים הט"ז הבחירה
בשבת, שנעשה במה מדובר שכאן לפי כאן, הביאו ולא
שבת, בערב היה שיש של שולחן על הלחם הנחת ואילו

.(16 530 עמ' פי"א (מנחות בתוספתא שם 37)כמפורש
לכהנים", מתחלקות והחלות הבזיכים, "הקטירו במשנה:
עד  הלחם את אוכלין "אין כי ה"י, פ"ד למעלה וראה

האש". על לבונה בזיכי שני שאיֿאפשר 38)שיקטירו
ביום. למחרת,39)לאכלו ולא דווקא ולערב במשנה, שם

שם. רש"י ראה בלינה, נפסל הוא שהרי

.ÂÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡ ‡È·Ó ?ÌÈt‰ ÌÁÏ ‰OÚÓ „ˆÈk≈««¬≈∆∆«»ƒ≈ƒ«¿«¿∆¿ƒ
ÌÈ‡Ò40ÌÈhÁ41˙BÁÓÏ ÔÈÈe‡¯‰42Ì˙B‡ ÔÈÙLÂ ,43 ¿ƒƒƒ»¿ƒƒ¿»¿»ƒ»

Ô‰a ÔÈËÚB·e44˙BÁÓ ÈhÁ ¯‡Lk45ÔÈÁBËÂ , ¬ƒ»∆ƒ¿»ƒ≈¿»¿¬ƒ
‰Úa¯‡ ‰Ù ‰¯OÚ ˙Á‡a Ô‰Ó ÔÈtÓe ,Ô˙B‡»¿«ƒ≈∆¿««∆¿≈»»«¿»»

˙ÏÒ ÔB¯OÚ ÌÈ¯OÚÂ46‰¯OÚ ÌÈzL Ì‰Ó ÔÈOBÚÂ , ¿∆¿ƒƒ»…∆¿ƒ≈∆¿≈∆¿≈
˙BlÁ47˙BvÓ48,‰Ù ‰¯OÚ ˙Á‡a Ì˙B‡ ‰t ‡Ï . ««…ƒ»»¿««∆¿≈»»

ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ‡Ò Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ Ô‡ÈˆB‰ ‡lL B‡∆…ƒ»≈∆¿ƒ¿«¿«¿ƒƒ
˙B¯Lk - ÌB˜Ó ÏkÓ ˙ÏÒ eOÚÂ49e¯Ó‡ ‡Ï ; ¿«¬…∆ƒ»»¿≈…∆∆¿

.‰ÂˆÓÏ ‡l‡ el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰«ƒƒ»≈∆»¿ƒ¿»

טעמא,40) "מאי אמרו: שם, ובגמרא ב. עו, במנחות משנה
עשרון  ישנה), מתבואה =) אתו ומישן אתו דמחיטים כיון
ארבעה  הרי ה"ד), פ"ח להלן (וראה מסאה" נפק מובחר
שני  היא אחת שכל חלות, עשרה לשתים עשרונים ועשרים

ה"ב. למעלה ראה כד,41)עשרונים, (ויקרא נאמר כי ואף
(מנחות  כן ולמדו חטים, גם ניקחת – סולת" "ולקחת ה)
ואע"פ  מכלֿמקום". "ולקחת "ולקחת", שנאמר ממה עו:)
הפנים, בלחם – סולת אלא באות אינן המנחות ששאר
חסה  שבוע, בכל עשרונות וארבעה מעשרים בא שהוא
כשהוא  לקנותו והתירה ישראל, של ממונם על התורה
היה  סולת, אותו קנו ואילו יותר, בזול שמחירו חיטים,

שם). (גמרא, איסורי 42)ביוקר מהל' פ"ז למעלה ראה
ה"ד. ראש"43)מזבח "ישופך מן גזור הוא "שיפה

עד (בראש  בכח בידים החיטה שיכו ועניינו טו), ג, ית
עו:). מנחות המשנה, (פירוש העפר" מעליה שמעביר

נשברת"44) שהיא עד ברגל אותה שדורסים "בעיטה
שם). המשנה, שיפה 45)(פירוש מאות שלש הטעונות

הל' למעלה וראה במשנה. עו. (שם בעיטה מאות וחמש
ה"ה). שם מזבח לחם 46)איסורי במשנה: שם הוא כן

וכו' סאין וארבע מעשרים עשרונים וארבע עשרים הפנים
שתהיה  עד הקמח את מנפה כלומר נפה. בי"א מנופה והיה
יותר  דקה היתה הנפות, מאלו ונפה נפה וכל מובחרת, סולת

שם. המשנה בפירוש ראה למעלה 47)מחברתה, ראה
עקיבא,48)ה"ב. רבי בדברי - א נז, במנחות כמפורש

אשר  המנחה "כל יא) ב, (ויקרא התורה שאמרה שממה
לרבות  תקריבו, "אשר למדו חמץ", תעשה לא לה' תקריבו
למעלה  וראה להחמיצו. שאסור היינו לחימוץ", הפנים לחם

הי"ט. פ"ו 49)פי"ב מנחות המשנה בפירוש רבינו כתב כן
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מעשרים  יותר או בפחות שאפילו הדבר, ומקור מ"ז.
"תנו  שם: במנחות בברייתא הוא כשר, - סאין וארבעה
במדת  שמיעט או עשרונן במדת שריבה המנחות כל רבנן,
סאין  במדת שמיעט או סאין במדת ריבה פסולות, - עשרון
הדין  אבל פ"ח. מנחות בתוספתא וכ"ה כשרות". - שלהן
לא  כשרים, – נפה באחתֿעשרה אותם נפה לא שאם הזה
לא  הלחם, ושתי עומר גבי ה"ה, פ"ח ולהלן מקורו. מצאנו

שם. יוםֿטוב' ב'תוספות ועי' זאת. הביא

.ÊıeÁa - Ô˙ÎÈ¯ÚÂ Ô˙LÈÏ50ÌÈÙa - Ô˙iÙ‡Â , ƒ»»«¬ƒ»»««¬ƒ»»ƒ¿ƒ
‰¯ÊÚa51˙BÁn‰ ¯‡Lk ,52˙Á‡ Ô˙B‡ ÔÈLÏÂ . »¬»»ƒ¿»«¿»¿»ƒ»««

˙Á‡53ÌÈzL ÌÈzL Ô˙B‡ ÔÈÙB‡Â ,54. ««¿ƒ»¿«ƒ¿«ƒ

היה כלומר,50) בית במשנה. - ב צה, מנחות לעזרה, חוץ
(ראה  שמו פגי ובית המנחות, לבישול המיועד לעזרה מחוץ

מ"ב). פי"א מנחות המשנה, מנחות 51)בפירוש משנה,
פ"ח  להלן וראה ה"י. פי"ח אמור ב'סיפרא' הוא וכן שם.
ולא  לעזרה חוץ אותם ללוש מותר שמחמתה ו"הסיבה ה"ז.
(פירוש  בגמרא" נתבארה לא בעזרה, אלא לאפות מותר יהא
הגמרא  ובקושיית רוקח'). ב'מעשה וראה שם, המשנה
וכיון  נתקדשו, בעזרה, שאפייתם כיון שם), (מנחות
תירץ  בלינה? פסולים אינם למה שבת, בערב שאפייתן
כלי  שאין ה"ג) הקרבנות מעשה מהל' (פ"ז שמח' ב'אור
וה'חתם  א. ק, במנחות כמפורש בזמנם, שלא מקדשין שרת
מח.) (מנחות רבי דברי לפי תירץ קכה) סי' (או"ח סופר'
נשחטו  שלא זמן וכל הלחם, את מקדשת הכבשים ששחיטת
בלינה. נפסלת שאינה דמים, קדושת אלא כאן אין

לישתן 52) אבל המנחות, כשאר בפנים אפייתו כלומר,
לישתן  גם המנחות שאר שהרי המנחות, כשאר אינן ועריכתן
הקרבנות  מעשה מהל' פי"ב למעלה ראה בפנים. ועריכתן

רוקח'. 'מעשה וראה א.53)הכ"אֿכג. צד, מנחות משנה,
עשרונים  שני רבנן, דתנו מילי: הני "מנא אמרו שם ובגמ'
אחת  שנילושת מלמד ה), כד, (ויקרא האחת החלה יהיה

"ומנין 54)אחת". אמרו שם ובגמרא במשנה. שם
ושמת  ו) שם, (שם תלמודֿלומר שתים, שתים שאפייתן
בתנור, דהיינו מהם, עושה שאתה ראשונה "שימה אותם".
דפוסין  בשני שתים נותן שהיה שמשמע אותם, בלשון תהא

שם). (רש"י בתנור" יחד

.ÁÔÈÒeÙ„ ‰LÏLe55·‰Ê ÏL56„Á‡ :Ì‰Ï eÈ‰ ¿»¿ƒ∆»»»»∆∆»
d˙B‡ ÔÈÙB‡L ÈM‰Â ;˜ˆa ‡È‰Â ‰lÁ‰ Ba ÔÈ˙BpL∆¿ƒ««»¿ƒ»≈¿«≈ƒ∆ƒ»

Ba57ÔÓ d˙B‡ ‰„B¯Lk Ba d˙B‡ ÔÈ˙BpL ÈLÈÏM‰Â ;¿«¿ƒƒ∆¿ƒ»¿∆∆»ƒ
Ï˜Ï˜˙z ‡lL È„k ,¯epz‰58. ««¿≈∆…ƒ¿«¿≈

שם,55) פי"א ותוספתא שם, ברייתא תבניות. שלש כלומר,
ה"ב. שם כט)56)ו'סיפרא' כה, (שמות בתורה הוא כך

בחומש  רש"י אבל זהב, של היו הדפוסים שהם שהקערות
('הר  ברזל של היו בהם אותו שאופין שהדפוסים כתב (שם)

כאן. רוקח' 'מעשה וראה מעט 57)המוריה'). גדול "והוא
מן  גבוה כלומר שם), גרשום' ('רבינו הראשון" הדפוס מן
השני  הדפוס כי הגמרא מדברי נשמע בגדלו ואילו הראשון,
לדפוס  "וליהדרה מקשה מה כן, לא שאם כראשון, היה

לא 58)קמא". אם דקה, שהיא ולפי ובגמרא. במשנה שם

ומכיון  גרשום'). ('רבינו מתקלקלת היתה בדפוס, נותנה היה
לדפוס  להחזירה יכול ולא מתנפחת היא האפיה שלאחר
יותר  גדול שהוא שלישי, בדפוס צורך היה – הראשון

בגמרא). (שם, הקודמים מהדפוסים

.Ë˙Úa¯Ó Ô‰Ó ‰lÁ Ïk59- ÌÈt‰ ÌÁÏ :¯Ó‡pL , »«»≈∆¿À««∆∆¡«∆∆«»ƒ
ÌÈa¯ ÌÈt BÏ eÈ‰iL60‰¯OÚ Ô‰Ó ‰lÁ Ïk C¯‡ . ∆ƒ¿»ƒ«ƒ…∆»«»≈∆¬»»

ÌÈÁÙË ‰MÓÁ daÁ¯Â ,ÌÈÁÙË61dÓe¯Â ,62Ú·L ¿»ƒ¿»¿»¬ƒ»¿»ƒ¿»∆«
˙BÚaˆ‡63BaÁ¯Â ,ÁÙË ¯OÚ ÌÈL Bk¯‡ ÔÁÏM‰Â . ∆¿»¿«À¿»»¿¿≈»»∆«¿»¿

ÌÈÁÙË ‰ML64ÔÁÏM‰ ·Á¯ ÏÚ ‰lÁ‰ C¯‡ Ô˙B .65, ƒ»¿»ƒ≈…∆««»«…««À¿»
ÈLe Ô‡kÓ ÌÈÁÙË ÈL ˙‡ˆBÈ ‰lÁ‰ ˙‡ˆÓƒ¿≈««»≈¿≈¿»ƒƒ»¿≈
,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‡ˆBi‰ ˙‡ ÏÙBÎÂ .Ô‡kÓ ÌÈÁÙË¿»ƒƒ»¿≈∆«≈ƒ»ƒ»

ÚˆÓ‡a ÁÂ¯ ˙BÂˆw‰ ÈL ÔÈa ¯‡MÈÂ66ÁÈpÓ ÔÎÂ . ¿ƒ»≈≈¿≈«¿»∆«»∆¿«¿≈«ƒ«
‰lÁ Èab ÏÚ ‰lÁ67˙BlÁ LL C¯BÚL „Ú ,68ÔÎÂ . «»««≈«»«∆≈≈«¿≈

.˙BlÁ LL ‰iL ‰Î¯Ún‰ „ˆa ‰OBÚ∆¿«««¬»»¿ƒ»≈«

שהרי 59) ממש, מרובעת היתה לא אבל עגולה. לא כלומר,
('תוספות  להלן ראה חמשה, ורחבה טפחים עשרה ארכה
א: צה, שם בברייתא ומקורו מ"ד). פי"א מנחות יוםֿטוב'

כמי  ודומה בתנור, לה היה כוורת מרובעת"."כמין טבלא ן
ולא  למטה. גם מרובעת שהיא משמע הלשון ומפשטות
שצרה  ספינה, כמין שהיתה שאמר צד:) (שם יוחנן כרבי
קשיש  שהיה (שם) חנינא כרבי אלא למעלה, ורחבה למטה

(כסףֿמשנה). יוחנן "לחם 60)מרבי א: צו, שם במשנה,
לו  "שיהיו שם: המשנה ובפירוש פנים". לו שיהא פנים,

הרבה". שם 61)פנים נחלקו ולא הכל, לדברי שם במשנה
השולחן. במידת רבינו 63)גבוהה.62)אלא פירש כן

כלומר  אצבעות", שבע "וקרנותיו במשנה שם ששנינו מה
באופן  פירש שם ורש"י (כסףֿמשנה). אצבעות שבע גבוהה
- א לו, בפסחים שאמרו ממה שם הרש"ש והעיר אחר.
אלא  אינו וטפח טפח, (=גובהו) עוביו היה הפנים שלחם
מא:). (מנחות בזרת אצבעות ושש באגודל אצבעות ארבע
עצב. מטפח גדול שהוא שוחק לטפח שהכוונה ואפשר
שם) (מנחות, זומא בן לדעת היא בפסחים הסוגיא כי (ויתכן
על  לחלוק וכוונתו פנים", לו "שיהא – פנים" "לחם שאמר
אמר  זה ועל אצבעות, שבע שגבהו תנאֿקמא שאמר מה
ורבינו  ה:), (סוכה מטפח פחותים פנים ואין פנים לו שיהיו
האפיה, לאחר כאן רבינו כוונת אולי או כתנאֿקמא. פסק
לפני  היינו - שם ובפסחים אצבעות, שבע גבהו היה שאז

רוקח'). ב'מעשה וראה במנחות 64)האפיה. מאיר כרבי
עצי  שולחן "ועשית חג) כה, (שמות שנאמר שמה א. צו,
ששה  בת באמה הוא רחבו", ואמה ארכו אמתיים שטים,
בת  לאמה שהכוונה שאמר (שם) יהודה כרבי ולא טפחים
(שם  שאול אבא שגם משום כמותו והלכה טפחים, חמשה
(כסףֿמשנה). ה"ב למעלה ראה כן, סובר במשנה)

כאורך 65) כמעט החלה שאורך ומשום במשנה. שם
שתי  שהיו ומכיון השולחן, כרוחב כמעט ורחבו השולחן,
לרוחב  החלה אורך כיֿאם להניחם אפשר היה לא מערכות

ז"ל). דוראן הרב בשם ספר' ('קרית כלומר,66)השולחן
בין  ריוח נשאר ומכאן, מכאן הטפחים את כופל שהוא אחר
"כופל  שם: במשנה, וראה כ). כ"ף כמין (והוא הכפלים שני
באמצע", ריוח וטפחיים מכאן, וטפחיים מכאן טפחיים
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שני  בין ריוח טפחיים היו כי גרשום' ו'רבינו רש"י ופירשו
ורוחב  טפחים, עשר שנים השולחן אורך שהרי הסדרים,
עשרה  היו יחד הסדרים ובשני טפחים, חמשה החלה
הסדרים, שני בין טפחים שני של ריוח שנשאר הרי טפחים,
באמצע" ריוח "וטפחיים גרס שלא נראה רבינו מדברי אבל
הכפלים. שבין ריוח והיינו באמצע". "וריוח כיֿאם

ה"ב.67) למעלה שם.68)ראה למעלה, ראה

.È˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ÌÈt‰ ÌÁÏ ˙iÙ‡ ÔÈ‡69 ≈¬ƒ«∆∆«»ƒ»∆««»
·BË ÌBÈ ˙‡ ‡ÏÂ70ÔÈÙB‡ ˙aL ·¯Úa ‡l‡ ; ¿…∆∆»¿∆∆«»ƒ

¯ÁÓÏ Ô˙B‡ ÔÈÎ¯BÚÂ ,Ô˙B‡71ÈL eÏÁ Ì‡Â . »¿¿ƒ»¿»»¿ƒ»¿≈
˙BÈ‰Ï ‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈÈLÈÓÁa »ƒƒ∆…«»»ƒ¿«¬ƒƒ

˙aL ·¯Ú·e72ÈÚÈ·¯ ÌBiÓ Ô˙B‡ ÔÈÙB‡ -73. ¿∆∆«»ƒ»ƒ¿ƒƒ

ב.69) צה, שם ו',70)משנה, ביום יו"ט חל אם כלומר,
ק: (שם יוםֿטוב בערב אלא ביוםֿטוב אותן אופין אין
שאוכל  מה אלא ביוםֿטוב ומבשלים אופין שאין במשנה),

שם). המשנה, (פירוש בלבד היום להשלים 71)באותו יש
בערב  אותו אופין – שבת בערב טוב יום חל ואם כאן:

שם. במשנה, הוא וכן עדים 72)יוםֿטוב. באו שלא כגון
ולמחר  קודש יום באותו שנוהגים אלול, של שלשים ביום

ה"ח). החודש קידוש מהל' (פ"ה במשנה.73)קודש שם

.‡ÈÌÈw‰ ¯ecÒ ‡Ï74˙‡ ‰ÁBc Ô˙ÏÈË ‡ÏÂ …ƒ«»ƒ¿…¿ƒ»»∆∆
˙aM‰75Ô˙BÂ ÔËÓBLÂ ÒÎ ˙aL ·¯ÚÓ ‡l‡ ; ««»∆»≈∆∆«»ƒ¿»¿¿»¿¿»

ÔÁÏM‰ C¯‡Ï76˙aLa „Á‡·e ,77˙‡ ÒÈÎÓe ÒÎ ¿…∆«À¿»¿∆»¿«»ƒ¿»«¿ƒ∆
.˙BlÁ‰ ÔÈa ÌÈw‰«»ƒ≈««

שלושה 74) היו חלות שתי כל בין כי ה"ב, למעלה ראה
בו. מנשבת הרוח שתהיה כדי זהב של משנה,75)קנים

בין  הקנים לתת אמרה שהתורה ואףֿעלֿפי א. צו, שם
עקיבא  רבי שאמר שכשם השבת, את דוחים אינם – החלות
דוחה  אינה שבת מערב לעשותה לה שאפשר מלאכה "כל
דוחה  אינה בלעדה, שאפשר מלאכה כן כמו – השבת" את
מנשבת  הרוח שתהא כדי הוא הקנים סידור והרי השבת, את
יום  של הזה הזמן ובשיעור החלות, יתעפשו ולא ביניהם
ד"ה  שם רש"י וראה צז.). שם (גמרא לכך חשש אין השבת,
שנראה  מחמת הוא זה איסור כי שכתב שבת, דחי לא אמאי
אלא  שאינו כתבו לא, ד"ה שם וה'תוספות' וסותר, כבונה
עליהם  שגזרו השבותים מן והוא מוקצה, טלטול משום
זאת  הסמיכו ה"ח) פי"ח (אמור וב'סיפרא' עיי"ש. במקדש,
קנים  עמו עורך אין יערכנו, ודרשו: "יערכנו", לפסוק
מא, אות מ"ו שם פי"א ישראל' ב'תפארת וראה בשבת.

איגר. עקיבא רבי להגאון הרמב"ם הוא 76)ובגליון כן
ה"ט  למעלה ראה הסדרים. שני בין והיינו שם. במשנה,
לא  כי כתבו לאורכו, ד"ה - א צז, שם וה'תוספות' וה"ב.
לאורך  הרצפה על אלא מניחו היה ממש השולחן על

שם. יוםֿטוב' 'תוספות וראה צז,77)השולחן. שם בגמ'
איתא  - פי"א מנחות ובתוספתא שבת", "במוצאי איתא  - א
ליום  אור רבינו: כוונת גם שכן לומר וצריך שבת", "אחר

המוריה'). ('הר בשבת אחד

.·È¯cÒ78BnÚ ÁÈp‰ ‡ÏÂ ,B˙ÂˆÓk ˙aLa ÌÁl‰ ƒ≈«∆∆¿«»¿ƒ¿»¿…ƒƒ«ƒ
¯ÁÓÏ „Ú ‰B·Ï ÈÎÈÊa79¯ÈË˜‰ ‰‡a‰ ˙aMÏÂ , »ƒ≈¿»«¿»»¿««»«»»ƒ¿ƒ

ÔÈÎÈÊa‰80ÌÁl‰ ÏÒÙ -81LB„˜ BÈ‡Â82Ì‡ ÔÎÂ . «»ƒƒƒ¿««∆∆¿≈»¿≈ƒ
˙aLa „Á‡a ÔÈÎÈÊa‰Â ÌÁl‰ ¯cÒ83¯ÈË˜‰Â ƒ≈«∆∆¿«»ƒƒ¿∆»¿«»¿ƒ¿ƒ

LB„˜ BÈ‡ ÌÁl‰ - ‰‡a‰ ˙aL ¯Á‡Ï ÔÈÎÈÊa‰«»ƒƒ¿«««»«»»«∆∆≈»
˙aLa ÔÈÎÈÊa‰ ¯ÈË˜‰ Ì‡ Ï·‡ .ÏÒÙÂ84[‡Ï] -85 ¿ƒ¿»¬»ƒƒ¿ƒ«»ƒƒ¿«»…

ÌÁl‰ ÏÒÙ86. ƒ¿««∆∆

ראשונה.78) בבבא - א ק, מנחות כלומר,79)משנה,
הבזיכין  את סידר לא אבל כמצוותו הלחם את רק סידר
לאחר  סידרם אלא ה"ד), למעלה (ראה בשבת כמצוותם

פחות 80)השבת. השולחן על מונחים הבזיכין היו והרי
ימים. וכאן 81)משבעה כמצוותו. המתיר קרב שלא לפי

כדין  הונח שהלחם כיון הבאה, השבת עד להניח מועיל לא
שם). (רש"י כמצוותו השולחן על חייבין 82)ושהה ואין

ראה  אבל במשנה. שם ראה וטמא, נותר פיגול משום עליהן
חייבין  שאין ומה קדוש, הוא הלחם כי שמפרש שם רש"י
הלחם  מן לאכול עלֿמנת הקטירן (אם פיגול משום עליהן
על  נותר חל שלא ומה כמצוותו. המתיר קרב שלא למחר)
חייב  אינו כן וכמו לאכילה. ראוי אינו שהלחם משום הלחם,
עליו  חייבים לטהורים הניתר שרק משום שאכלו, הטמא
לטהורים. ניתר לא זה לחם ואילו טומאה, משום

את 83) "סידר שם: השניה, בבבא רבינו גרס שכן נראה
את  והקטיר בשבת) (באחד (בשבת) הבזיכין ואת הלחם
ועי' שם). יוםֿטוב' ('תוספות פסול" - שבת לאחר הבזיכין

שם. המשנה, שעכשיו 84)בפירוש שניה, בשבת כלומר
לשבת  משבת דהיינו להם, הצריך הזמן עליהם עבר

(כסףֿמשנה)85)(לחםֿמשנה). ישן בספר הוא כן
רוקח'). ('מעשה קדמון עליהם 86)ובכתבֿיד עבר שהרי

כנ"ל. להם, הצריך הזמן

.‚È‰OÚÈ „ˆÈk87¯Á‡Ï Ô¯cqL ÔÈÎÈÊ·e ÌÁÏa ≈««¬∆¿∆∆»ƒƒ∆ƒ¿»¿««
ÌÁÈpÈ ?˙aM‰88Ô‰ÈÏÚ ¯·ÚiL „Ú ÔÁÏM‰ ÏÚ ÌL ««»«ƒ≈»««À¿»«∆«¬…¬≈∆

ÔÈÎÈÊa‰ ¯ÈË˜È Ck ¯Á‡Â ,ÔÈ¯cÒÓ Ô‰Â ˙aM‰ ÌBÈ««»¿≈¿À»ƒ¿««»«¿ƒ«»ƒƒ
Ô‰Â Ô‰ÈÏÚ ‰¯·ÚL ˙aM‰ ¯Á‡ ‰‡a‰ ˙aMÏ««»«»»««««»∆»¿»¬≈∆¿≈
ÏÚ ÔÈÎÈÊa‰ ÌÚ ÌÁl‰ ¯‡L elÙ‡L .ÔÈ¯cÒÓ¿À»ƒ∆¬ƒƒ¿««∆∆ƒ«»ƒƒ«

˙B˙aL ‰nk ÔÁÏM‰89.ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ - «À¿»«»«»≈¿»¿

אין 87) הלחם", נפסל "שלא למעלה שכתבנו מה כלומר,
כן  עושה לכתחילה גם אלא בלבד, דיעבד של דין זה

וכנוסחת 88)(לחםֿמשנה). שם, במשנה שלישית בבא
שם  גרסו שלא שם) נוסחאות שנויי (ראה מקורות כמה

נראה 89)"פסול". כן אבל רבים". "ימים שם: במשנה
כשם  שולחן, של בראשו פוסלת לינה אין כי א. פז, בזבחים

(לחםֿמשנה). מזבח של בראשו פסלה שלא

.„È,Ô˙ÂˆÓk ˙aLa ÔÈÎÈÊa‰ ˙‡Â ÌÁl‰ ˙‡ ¯cÒƒ≈∆«∆∆¿∆«»ƒƒ¿«»¿ƒ¿»»
˙aL ¯Á‡Ï ÔÈa ,˙aM‰ ¯Á‡Ï ÔÈÎÈÊa‰ ˙‡ ¯ÈË˜‰Â¿ƒ¿ƒ∆«»ƒƒ¿««««»≈¿«««»
È¯‰Â .ÌÁl‰ ÏÒÙ - ‰‡a‰ ˙¯Á‡ ˙aL ¯Á‡Ï ÔÈa BÊ≈¿«««»«∆∆«»»ƒ¿««∆∆«¬≈

Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ,eÏÒÙpL ÌÈL„˜k ‡e‰90Ïebt ÌeMÓ ¿»»ƒ∆ƒ¿¿∆«»ƒ¬≈∆ƒƒ
¯‡a˙iL BÓk ,‡ÓËÂ ¯˙BÂ91. ¿»¿»≈¿∆ƒ¿»≈

ואין 90) יוםֿטוב'). ('תוספות פי"א סוף מנחות תוספתא
הלחם  את "סידר שם: במשנה השניה הבבא מן סתירה לזה
- שבת לאחר הבזיכין את והקטיר בשבת, הבזיכין ואת
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שהרי  וטמא", ונותר פיגול משום עליהן חייבין ואין פסול,
באחד  הבזיכין ואת הלחם את "סידר שם: גרס רבינו
שצריך  כתב איש' 'חזון ובעל הי"ב. למעלה ראה בשבת",
אין  מתירין לו שיש "כל שהרי עליהן", חייבין "שאין להגיה
עד  טמא משום או נותר משום או פיגול משום עליו חייבין
המוקדשין  פסולי מהל' (פי"ח כהלכתן" מתיריו שיקרבו

שם.91)הט"ז). המוקדשין, פסולי בהל'

.ÂË‰Ò¯Ù92‡lL „Ú Ì‡ :ÌÁl‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰lÁ ƒ¿¿»«»««ƒ«∆∆ƒ«∆…
ÏM‰ ÏÚÓ ÌÁl‰ ¯ÈÒ‰ÏeÒt ÌÁl‰ - ‰Ò¯Ù ÔÁ93, ≈ƒ«∆∆≈««À¿»ƒ¿¿»«∆∆»

ÔÈÎÈÊa‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ¯ÈË˜Ó BÈ‡Â94¯ÈÒ‰L ¯Á‡ Ì‡Â ; ¿≈«¿ƒ»»∆«»ƒƒ¿ƒ««∆≈ƒ
˙‡ ÂÈÏÚ ¯ÈË˜Óe ,ÏeÒt ÌÁl‰ - ‰Ò¯Ù ÌÁl‰«∆∆ƒ¿¿»«∆∆»«¿ƒ»»∆

ÔÈÎÈÊa‰95. «»ƒƒ

שם 93)נחסרה.92) ותוספתא ב. ט, א. ח, מנחות ברייתא
ט) כד, (ויקרא שנאמר ממה יב:) (שם זאת ולמדו פי"א.
בלשון  החלות שתיםֿעשרה את כלל הוא", קדשים "קודש
ואם  שלימות. תהיינה שכולן שצריך לך לומר "הוא", יחיד

פסולות. – קודם 94)לאו שחסרה כמנחה לה דהויא
לשחסרה  פרט המנחה", "מן ט) ב, (שם בה שנאמר קמיצה,
כי  ואם כאן. ספר' 'קרית ראה ט:), (שם קמיצה קודם

וימלאנה  ביתו מתוך מביא קמיצה קודם שחסרה במנחה
בלחם  – הט"ז) המוקדשין פסולי מהל' פי"א להלן (ראה
שיהא  צריך שהרי ביתו, מתוך להביא יכול אינו הפנים
מקובצת' ב'שיטת וראה שעברה, מהשבת השולחן על הלחם

א. אות - א ח, ומשום 95)שם שם. ותוספתא ברייתא
להקטרה, קמיצה בין שחסרו מנחה של לשיריים דומה שזה
(שם  באכילה אסורים ושיריים עלייהו קומץ שמקטיר
שאם  שם, בתוספתא וראה כאן). ספר' 'קרית וראה בגמרא,

כשר. הלחם – הלחם נפרס ואחרֿכך הבזיכים הוקטרו

.ÊËÈÓk ‰Ê È¯‰ - B¯ÈÒ‰Ï ÌÁl‰ ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿««∆∆«¬ƒ¬≈∆¿ƒ
B¯ÈÒ‰L96Ò¯Ù Ì‡Â ,Û‡Â ÔÈÎÈÊa‰ ¯ÈË˜Ó - ÌÁl‰ ∆¡ƒ¿ƒƒ¿««∆∆«¿ƒ«»ƒƒ¿«

ÔÓ „Á‡ ‡ÓË .‰Î¯Ún‰ ˜¯Ù ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…≈≈««¬»»ƒ¿»∆»ƒ
ÔÈ¯„q‰97B‡ ,‰¯Ë˜‰ ¯Á‡Ï ÔÈa ‰¯Ë˜‰ ÈÙÏ ÔÈa , «¿»ƒ≈ƒ¿≈«¿»»≈¿«««¿»»

ÔÈÎÈÊa‰ ÔÓ „Á‡ ‡ÓËpL98B˙‡ÓËa ‡Óh‰ - ∆ƒ¿»∆»ƒ«»ƒƒ«»≈¿À¿»
.B˙¯‰Ëa ¯B‰h‰Â¿«»¿»√»

אלא 96) ממש פרקה לא אליעזר, רבי "אמר בגמרא: שם
שפירקה  כמי פירקה, שלא אע"פ לפרק זמנם שהגיע כיון

כרבי 97)דמיא". ולא כחכמים - ב יד, מנחות משנה,
יהודה.98)יהודה. כרבי ולא כחכמים א. טו, שם ברייתא



meil cg` wxt m"anx ixeriyzah `"kÎe"h -t"yz'd

ה'תש"פ  טבת ט"ו ראשון יום

-oipwxtq
mipkW zFkld¦§§¥¦

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
יזיקו 1) שלא כדי העיר מן שמרחיקין הדברים בו נתבארו

זה  להרחיק השכנים על שיש מהדברים וקצת העיר, לבני
תשיעי. בפרק נתבארו שלא דברים מאותן מזה,

.‡ÔÈ˜ÈÁ¯Ó2ÔÏÈ‡‰ ˙‡3ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ ¯ÈÚ‰ ÔÓ «¿ƒƒ∆»ƒ»ƒ»ƒ»≈¿∆¿ƒ
·e¯Á·e ,‰n‡4‰Ó˜M·e5ÌÈMÓÁ -6ÈtÓ ,‰n‡7 «»∆»«ƒ¿»¬ƒƒ«»ƒ¿≈

ÈÈB8¯ÈÚ‰9¯ÈÚÏ ·B¯˜ ‡ˆÓp‰ ÔÏÈ‡ ÏÎÂ .10˙BÁt ≈»ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»»»ƒ»
B˙B‡ ÔÈˆˆB˜ - ‰fÓ11BÏ ÔÈ˙B - Ì„˜ ÔÏÈ‡‰ Ì‡Â . ƒ∆¿ƒ¿ƒ»ƒ»»«¿ƒ

ÂÈÓc ¯ÈÚ‰ Èa12·c‰ ‰È‰ Ì‡Â .Ú„B ‡ÏÂ ,˜ÙÒ ¯ ¿≈»ƒ»»¿ƒ»»«»»»≈¿…«
ÔÈ‡ - Ì„˜ Ì‰Ó ‰Ê È‡13‡l‡ ,ÌÈÓc ÔÏÈ‡‰ ÏÚ·Ï ≈∆≈∆»«≈¿««»ƒ»»ƒ∆»

.CÏB‰Â ÂÈˆÚ ÏËB≈≈»¿≈

במשנה.2) כד: בתרא מן 3)בבא זרעים הרחקת ודין
ועיין  ד. הלכה ויובל שמיטה מהלכות י"ג בפרק ראה העיר,

כאן. משנה חרובים.4)לחם בו שגדלים אילן 5)אילן
מדבריות. תאנים בו והשקמה 6)שגדלים שהחרוב מפני

(במשנה  שאול אבא ולדעת שם) (רש"י מרובים ענפיהם
פי  על [ואף אמה, חמישים סרק אילן כל להרחיק יש שם)
לא  בספרו כאן - כמותו רבינו פסק שם המשניות שבפירוש
בבא  טוב, יום תוספות ועיין שאול. אבא דברי את הביא

ז. משנה ב פרק עולא.7)בתרא דברי שתפארת 8)שם,
שם). (רש"י פנוי מגרש יימצא שסביבה לעיר, היא

פירשו 9) וכן ישראל, בארץ אלא זה שאין שם בגמרא נראה
(חושן  הטור כתב וכן משנה). (מגיד שם והרשב"א רש"י
(תוספות  ישראל ביד שהיא בזמן ודווקא קנה). סימן משפט
בשולחן  נכתבה ולא זו הלכה נשמטה ולכן שם). טוב יום

משפט. חושן שם).10)ערוך (משנה לאילן קדמה והעיר
באיסור.11) האילן שנטעו מאחר דמים נותן ואינו
את 12) שמקבל קודם לקצוץ הוא חייב אבל האילן, דמי

(גמרא  חמה ולא קרה לא שותפים של שקדירה מפני דמיו,
- דמים ייתנו שלא זמן כל יקצצנו לא אם כלומר, שם).

המתד  שיחיד מכאן, ולמדו סוף. לאין עד העניין יין יסחב
הוא  שחייב - ממנו גובה שהציבור מיסים בעניין הציבור עם
לדין  איתם יבוא כן ואחרי ממנו, שתובעים מה מקודם לסלק

המרדכי). בשם למלך חייב 13)(משנה הוא לקצוץ שהרי
ודמים  קדמה, העיר אם ובין קדם האילן אם בין אופן, בכל
אמרו  בממון ספק ובכל האילן, קדם אם אלא נוטל אינו

שם). (גמרא הראייה עליו מחבירו המוציא

.·ÔÈ˜ÈÁ¯Ó14Ô¯b15Úe·˜16ÌÈMÓÁ ¯ÈÚ‰ ÔÓ17,‰n‡ «¿ƒƒ…∆»«ƒ»ƒ¬ƒƒ«»
È·Ï ˜ÈfÈÂ ‰¯BfL ˙Úa Ô·z‰ Áe¯‰ CÈÏBÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ»««∆∆¿≈∆∆¿«ƒƒ¿≈

ÔÎÂ .¯ÈÚ‰18,BlL CB˙a Úe·˜ Ô¯b Ì„‡ ‰OÚÈ ‡Ï »ƒ¿≈…«¬∆»»…∆»«¿∆
È„k ,Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈMÓÁ BÏ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈»»¬ƒƒ«»¿»«¿≈

B¯·Á ˙ÚÈËÏ Ô·z‰ ˜ÈfÈ ‡lL19B¯ÈÏ B‡20. ∆…«ƒ«∆∆ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ
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במשנה.14) וזורים 15)שם תבואה, בו שדשים מקום 
ועפר. תבן מוץ, הרבה שם ויש ברוח, ונקרא 16)אותה

להשתמש  שצריך תבואה, הרבה כך כל בו יש אם קבוע
חנינא). בר יוסי רבי של מימרא (שם המוץ לזריית ברחת

ההיזק 17) שאין כלל, להרחיק אין קבוע שאינו בגורן אבל
קבוע  שאינו בגורן שאף כאביי ולא שם, אשי (כרב קבוע
שלא  בכדי - אמה מחמישים בפחות שדי אלא להרחיק, יש

שתי 18)יזיק). הוזכרו שם אמנם שם, המשנה המשך
אמה  חמישים שלו בתוך אדם שירחיק א' נפרדות: הלכות
שירחיק  ב' העיר. בתוך לו שיש בגורן היינו, רוח, מכל
דינים. כשני הטור כתבם וכן ומנירו. חבירו של מנטיעותיו
מנטיעות  ההרחקה של זה אחד, דין רק הזכיר רבינו אך
כאן  שאין שם בגמרא אשי רב של מפירושו נראה וכן ומניר,
שאף  רבינו של המשניות בפירוש נראה וכן אחת, בבא אלא
וראה  זו, הלכה רק בה יש כאילו מפרש הוא המשנה את
הבא, הפרק בראש ולהלן נא קטן סעיף קנה סימן סמ"ע

שם. דברינו הנטיעות 19)וראה לב את שורף שהוא
שם). זבל 20)(גמרא מרבה שהמוץ שלו. חרוש מקום

שם). ורש"י (גמרא בו שיזרעו הזרעים את ושורף מדי, יותר

.‚ÔÈ˜ÈÁ¯Ó21˙‡Â ˙B¯·w‰ ˙‡Â ˙BÏ·p‰ ˙‡ «¿ƒƒ∆«¿≈¿∆«¿»¿∆
È˜Ò¯a‰22‰n‡ ÌÈMÓÁ ¯ÈÚ‰ ÔÓ23. «À¿¿ƒƒ»ƒ¬ƒƒ«»

במשנה.21) כה. עורות.22)שם עיבוד מקום
שם).23) (רש"י רע ריח משום

.„ÔÈ‡Â24È˜Ò¯a ÔÈOBÚ25Á¯ÊÓÏ ‡l‡26ÈtÓ ,¯ÈÚ‰ ¿≈ƒÀ¿¿ƒ∆»¿ƒ¿«»ƒƒ¿≈
‰nÁ ˙ÈÁ¯ÊÓ Áe¯L27˙ËÚÓÓe ,28„eaÚ ÁÈ¯ ˜f‰ ∆«ƒ¿»ƒ«»¿«∆∆∆≈≈«ƒ

‰.˙B¯BÚ»

שם.24) המשנה חמישים 25)המשך מרחיק אם אפילו
ריחם  שכל וקברות, בנבילות אבל בורסקי, ודווקא אמה,

החמירו. לא הבשר, שכלה לפני אלא כתנא 26)אינו
עקיבא. כרבי ולא שם ורש"י 27)הראשון לא: גיטין ראה

רוח 28)שם. "כי לרבינו המשניות בפירוש הוא כן
של  רע (=ריח הבורסקי ריח ּביאּוש שתתקן ייתכן ִמזרחית,
טעם  עוד הוסיף ושם אדם". לבני נזק מזה יגיע ולא בורסקי)

בכלל. לנשוב ממעטת זו רוח הקרוב, המזרח שבארצות

.‰ÈÓ29‰¯LÓ ˙BOÚÏ ‡aL30˜¯È „ˆa ÔzLt ÏL ƒ∆»«¬ƒ¿»∆ƒ¿»¿«»»
ÔÈÎÏB‰Â ı¯‡a ÔÈÚÏ· ‰¯Ln‰ ÈÓ È¯‰L ,B¯·Á ÏL∆¬≈∆¬≈≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ»»∆¿¿ƒ

ÔÈL¯k ÚËpL B‡ ;˜¯i‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÒÙÓe31ÔÓ ·B¯˜ «¿ƒƒ∆«»»∆»«¿≈ƒ»ƒ
ÚËpL B‡ ;ÔÓÚË ÔÈ‚ÈÙÓ Ô‰L ,B¯·Á ÏL ÌÈÏˆa‰«¿»ƒ∆¬≈∆≈¿ƒƒ«¿»∆»«
ÔÈÏÎB‡ ÌÈ¯B·c‰ È¯‰L ,ÌÈ¯B·c ˙¯ek „ˆa Ïc¯Á«¿»¿««∆∆¿ƒ∆¬≈«¿ƒ¿ƒ

ÔÈÏÚ‰32ÔÈ„ÈÒÙÓe33‡ˆBiÎÂ el‡ ÏÎÂ ;L·c‰ ˙‡ ∆»ƒ«¿ƒƒ∆«¿«¿»≈¿«≈
ÔÈ‡ - Ô‰a34˜ÈfÈ ‡lL È„Îa ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ35ÏÚÂ , »∆≈»ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆…«ƒ¿«

˜fp‰36ÚÈbÈ ‡lL „Ú ,‰ˆ¯È Ì‡ ,BÓˆÚ ˙‡ ˜ÈÁ¯‰Ï «ƒ»¿«¿ƒ∆«¿ƒƒ¿∆«∆…«ƒ«
‰fL ;˜Êp‰ BÏ37‡a ˜Êp‰Â ,‰OBÚ ‡e‰ BlL CB˙a «∆∆∆∆¿∆∆¿«∆∆»

‰na .ÂÈÏ‡Ó B¯·ÁÏ38BÈ‡L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «¬≈≈≈»«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈
e˜ÒÙiL ¯Á‡ ÂÈÏ‡Ó ‡a ˜Êp‰ ‰È‰Lk ?˜ÈÁ¯Ó39 «¿ƒ¿∆»»«∆∆»≈≈»««∆ƒ¿¿
‰Ê ÏL ÂÈOÚÓ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;˜ÈfÓ ÏL ÂÈOÚÓ«¬»∆«ƒ¬»ƒ»«¬»∆∆
- B˙iOÚ ˙ÚLa B¯·Á ˙‡ ÔÈ˜ÈfÓ B˙eL¯a ‰OBÚL∆∆ƒ¿«ƒƒ∆¬≈ƒ¿«¬ƒ»

ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .B„Èa ˜ÈfnL ÈÓk ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ∆«ƒ¿»»¿»∆∆¿ƒ
:¯Ó‡Â ,B¯·Á ¯ˆÁÏ ÌÈvÁ ‰¯BÈÂ B˙eL¯a „ÓBÚL∆≈ƒ¿¿∆ƒƒ«¬«¬≈¿»«

B˙B‡ ÔÈÚBnL !‰OBÚ È‡ È˙eL¯a40ÔÎÂ .41Ïk ƒ¿ƒ¬ƒ∆∆¿ƒ¿≈»
‡Ï Ì‡ ,‰Ê ÔÈÚa ‰ÏÚÓÏ ˙B¯eÓ‡‰ ˙B˜Á¯‰«¿»»¬¿«¿»¿ƒ¿»∆ƒ…

CÎÈÙÏ .ÂÈvÁa ˜Èf‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - B˜ÈÁ¯‰42CÈ¯ˆ ƒ¿ƒ¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»»ƒ
Ïc¯ÁÂ ÌÈÏˆa‰ ÔÓ ÔÈL¯Îe ˜¯i‰ ÔÓ ‰¯LÓ ˜ÈÁ¯iL∆«¿ƒƒ¿»ƒ«»»¿≈ƒƒ«¿»ƒ¿«¿»
‡lL È„k ,ËÚÓ ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰LÏL ÌÈ¯B·c‰ ÔÓƒ«¿ƒ¿»¿»ƒ»≈¿«¿≈∆…

‡lL „Ú ˜ÈÁ¯‰Ï Ï·‡ ;ÌÈ„Èa ˜f‰ ‰È‰È˜Êp‰ ‡B·È ƒ¿∆∆≈¿»«ƒ¬»¿«¿ƒ«∆…»«∆∆
.CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ÂÈÏ‡Ó≈≈»≈»ƒ

במשנה.29) כה. הפשתן.30)שם את בו ששורין מקום
ולשומים 31) לבצלים קצת דומים הם ירוקים בעודם

ב). משנה א פרק כלאים טוב יום לא 32)(תוספות אבל
שם  בגמרא שנאמר כמו מוציאים, אינם שאותו הגרעין, את

אחר. לעניין בסמיכות חריף 33)יח: הדבש את "שעושה
דיבור  יח. (שם ורש"י המשניות), בפירוש רבינו (לשון וחד"
החרדל, אוכלים שהם שמתוך מפרש החרדל) ואת המתחיל
שלהם. הדבש את אוכלים הם פיהם, את שמחדד

כמותו 34) הלכה שנפסקה וכמו כחכמים, ולא יוסי כרבי
שרבי  פי על ואף כה:). (שם שאחריה במשנה שמואל בשם
יח:) (שם בגמרא נתבאר - בחרדל רק דבריו אמר יוסי
בכולם. מתיר עצמו הוא אבל כן, אמר חכמים שלדברי

אבל 35) ממנו, נזק לבוא עוד שיכול השטח, כל כלומר,
ההלכה. בסוף שנזכר כמו שיעורֿמה, להרחיק חייב

את 36) להרחיק המזיק שעל הסוברים לחכמים בניגוד
כה:).37)עצמו. (שם המשנה בהמשך יוסי רבי כהסברת

"מודה 38) כה:) (שם כהנא רב בשם אשי רב של מימרא
המזיק)". של שלו, (=בחיצים דיליה בגירי יוסי רבי

כעבור 39) רק בא והוא נזק, כל בא לא עדיין העשייה ובעת
יא 40)זמןֿמה. פרק להלן וראה המזיק. אדם הוא שהרי

תשלומין. חיוב לעניין ג יוסי 41)הלכה רבי בא לא שהרי
הקודמות  המשניות כל על חלק ולא זו במשנה אלא לחלוק

יחפור. לא מדין 42)שבפרק זה דין ולמד ברי"ף, הוא כן
(למעלה  טפחים שלושה הכותל מן אותו שמרחיקים בור
משרה  אלא הזכיר לא שהרי"ף פי על ואף א). הלכה ט פרק
וחרדל, לכרישין משרה בין להבדיל שאין רבינו סובר -

יחד. אותם כללה שהמשנה אחרי

.ÂÏÚa43ÏÚ ÔÈ„¯BÈ Ô‰Â ,ÌÈÓ CÙBL ‰È‰L ‰iÏÚ‰ ««»¬ƒ»∆»»≈«ƒ¿≈¿ƒ«
Ì‡ :‰hÓÏ ¯c‰44‰·ÈÊÚÓ ÌL ‰˙È‰45ÌÈn‰L , «»¿«»ƒ»¿»»«¬ƒ»∆««ƒ

CtLlÓ ÔBÈÏÚ ˜ÈÒÙiL ¯Á‡Â ,‰ÎÈÙL ˙Úa da ÌÈÏk»ƒ»¿≈¿ƒ»¿««∆«¿ƒ∆¿ƒƒ¿…
ÔBzÁz‰ ÏÚ eÙhÈÂ e„¯ÈÂ ÌÈn‰ eÚÏaÈ46CÈ¯ˆ - ƒ»¿««ƒ¿≈¿ƒ«¿«««¿»ƒ

ÔBzÁz‰47˜ÈÁ¯‰Ïe Ôw˙Ï48Ì‡Â ;˜Êp‰ BÓˆÚ ÔÓ49 ««¿¿«≈¿«¿ƒƒ«¿«∆∆¿ƒ
- „iÓ ÌÈn‰ e„¯È CtLiLk ‡l‡ ,‰·ÈÊÚÓ ÌL ÔÈ‡≈»«¬ƒ»∆»¿∆ƒ¿…≈¿««ƒƒ»
ÚnÈ B‡ ,Ôw˙Ó ÔBÈÏÚ‰Â ,ÂÈvÁa ˜ÈfÓk ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«ƒ¿ƒ»¿»∆¿¿«≈ƒ»«

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .CtLlÓƒƒ¿…¿≈…«≈»∆

בר 43) חייא כרבי ולא יוסי בר חייא כרבי קיז. מציעא בבא
את 44)אבא. וטריא, השקלא בסוף שם, שהסבירו כמו

שם. שהובאה כרצפה 45)העובדה התיקרה גבי על טיח
א. הלכה ד פרק למעלה ראה העלייה, כן 46)לבעל ואם
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"גירי  זה ואין המזיק. של מעשיו שפסקו אחרי רק בא הנזק
הניזוק.47)דיליה". שעל 48)שהוא יוסי רבי כדעת

עצמו. את להרחיק הסוגייה 49)הניזק מן הרי"ף הסיק כך
שם.

.ÊÈÓ50ÔÏÈ‡ BÏ ‰È‰L51·B¯˜ e‰„O CB˙a52¯B·Ï ƒ∆»»ƒ»¿»≈»¿
:BÏ ¯ÓBÏÂ ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÏBÎÈ ¯Ba‰ ÏÚa ÔÈ‡ - B¯·Á¬≈≈«««»¿«≈»»¿«
ÔÈ„ÈÒÙÓe ÈlL ¯BaÏ ÌÈÒÎ ÔÏÈ‡‰ ÈL¯L È¯‰¬≈»¿≈»ƒ»ƒ¿»ƒ«∆ƒ«¿ƒƒ
˙Ú·e ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡e‰ ÂÈÏ‡Ó ‡a‰ ˜Ê ‰fL .B˙B‡∆∆∆∆«»≈≈»¿««¿«¿≈

B˜ÈfÓ BÈ‡ ÚËpL53ÌLÎe ;54,BlL CB˙a ¯ÙBÁ ‰fL ∆»«≈«ƒ¿≈∆∆≈¿∆
ÔÎÂ .BlL CB˙a ÚËB ‰Ê Ck55,¯Ba ¯ÙÁL Ô·e‡¯ »∆≈«¿∆¿≈¿≈∆»«

- e‰„O CB˙a ÔBÚÓL ÏL ÔÏÈ‡ ÈL¯L ‡ˆÓe „¯ÈÂ¿»«»»»¿≈ƒ»∆ƒ¿¿»≈
Ì‡Â .BlL ÌÈˆÚ‰Â ,¯ÙBÁÂ ıˆB˜56ÔÏÈ‡Ï ·B¯˜ ‰È‰ ≈¿≈¿»≈ƒ∆¿ƒ»»»¿ƒ«
‰n‡ ‰¯OÚ LL CB˙a ÔBÚÓL57ÏL ÌÈL¯M‰ - ƒ¿¿≈∆¿≈«»«»»ƒ∆
Ì‡Â .BÏ Ô˙BÂ ÔˆˆB˜Â ,ÔBÚÓL58¯tÁÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ƒ¿¿¿»¿¿»¿ƒ≈»ƒ«¿…

È¯‰ - e‰„O CB˙a ÔBÚÓL ÏL ÌÈL¯M‰ e‡ˆÈÂ ,¯Ba¿»¿«»»ƒ∆ƒ¿¿»≈¬≈
˜ÈÓÚÓ ‡e‰59·kÚÈ ‡lL È„k ,ÌÈÁÙË ‰LÏL «¬ƒ¿»¿»ƒ¿≈∆…¿«≈

ÌÈÁÙË ‰LÏL CB˙a ‡ˆnL L¯L ÏÎÂ ;‰L¯Án‰««¬≈»¿»…∆∆»»¿¿»¿»ƒ
BˆˆB˜ -60BÈ‡Â ,61ÏL ÔÏÈ‡‰ L·ÈÈ ‡nL LLBÁ ¿¿≈≈∆»ƒ«»ƒ»∆

‰ÊL ,B¯·Á62CB˙a63.¯ÙBÁ ‡e‰ BlL ¬≈∆∆¿∆≈

רב 50) שם שפסק וכמו יוסי וכרבי במשנה כה: בתרא בבא
שמואל. בשם "אם 51)יהודה כתב: קנה) (סימן הטור

לו" סמוך אילן לו ליטע מותר שדהו אצל בור לחבירו היה
נראה  רבינו מדברי [אבל לב). סעיף שם הרמ"א (הביאו
ובזה  חבירו משדה שיונק מפני וזהו אסור, שלכתחילה
כו: בתרא בבא בתוספות (וראה שאסור יוסי רבי מודה
שאילן  יהושע שתיקן פי על ואף גזלן). המתחיל דיבור
(בבא  גזלן ואינו עליהם וקורא ביכורים מביא למיצר הסמוך
עשה  שאם אלא כן, לעשות שמותר תיקן לא - כז:) בתרא
שכתב  ח הלכה להלן אבל שם, בתוספות וראה גזלן אינו
עבודת  (מחמת הגפנים מן אמות ארבע להרחיק שחייב
האילנות  יניקת והרי צריך אינו מזה שיותר נראה - הכרם)

אמה]. עשרה שש עד או 52)היא אמות לד' מחוץ היינו,
יא. הלכה להלן ראה השדות, בין גדר זה 53)שיש ואין

דיליה". שם.54)"גירי במשנה יוסי רבי מדברי
רשאי 55) הבור בעל כן בשלו, נוטע שזה כשם כלומר,

כרצונו. בשדה רש"י 56)לעשות פירוש לפי כו: שם
של  האחרון והפירוש אמה, עשרה שש בתוך המתחיל דיבור

ליה. דאמרי עד המתחיל דיבור שם, שעד 57)התוספות
אילן. של כגופו נחשבים והם השורשים יונקים כאן

כו.58) שם בעומק.59)משנה הוא 60)חורש ואם
קנה  סימן (סמ"ע האילן לבעל נותנו אמה, עשרה שש בתוך

סט). קטן זו.61)סעיף בהלכה הנאמר כל על מוסב זה
הניר.62) שדה ובעל הבור בעל רבי 63)היינו, דברי סיום

כה:). (שם במשנה יוסי

.ÁÈÓ64¯‡L B‡ ÌÈÙ‚ ‰ÚeË B¯·Á ‰„O ‰˙È‰L ƒ∆»¿»¿≈¬≈¿»¿»ƒ¿»
„ˆa ÌÈÙb e‰„O CB˙a ÚËÏ ‡e‰ ‡·e ,˙BÏÈ‡ƒ»»ƒ¿…«¿»≈¿»ƒ¿«
˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - ˙BÏÈ‡ „ˆa ˙BÏÈ‡ B‡ ÌÈÙb65 ¿»ƒƒ»¿«ƒ»»ƒ¿«¿ƒ

Úa¯‡66˙Bn‡67ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .68ı¯‡a ? «¿«««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆

Ï‡¯OÈ69ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡ ;70ÌÈÙb ÔÈa ˜ÈÁ¯Ó - ƒ¿»≈¬»¿»»»∆«¿ƒ≈¿»ƒ
ÔÈ·e ,˙Bn‡ ÈzL ÌÈÙ‚Ï71˙BÏÈ‡ ¯‡LÏ ÌÈÙb72B‡ ƒ¿»ƒ¿≈«≈¿»ƒƒ¿»ƒ»
˙BÏÈ‡Ï ˙BÏÈ‡ ÔÈa73ÌB˜Ó ÏÎa ˙Bn‡ Úa¯‡ -74. ≈ƒ»¿ƒ»«¿««¿»»

‰È‰75CÓBÒ ‰Ê - ÌÈ˙Èa ¯„‚76CÓBÒ ‰ÊÂ ,¯„bÏ »»»≈≈¿«ƒ∆≈«»≈¿∆≈
ÈÓ .ÌB˜Ó ÏÎa ,¯„bÏ77‰ËB B¯·Á ÔÏÈ‡ ‰È‰L «»≈¿»»ƒ∆»»ƒ«¬≈∆

‡ÏÓk ıˆB˜ - e‰„O CB˙Ï78Úc¯Ó79Èab ÏÚ ¿»≈≈ƒ¿…«¿≈«««≈
‰L¯Án‰80‰ËBp‰ Ïk ıˆB˜ - ‰Ó˜M·e ·e¯Á·e .81, ««¬≈»∆»«ƒ¿»≈»«∆

Ïe˜L ‰È‰iL „Ú82‰ËB ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯ˆn‰ „‚k «∆ƒ¿∆»¿∆∆«∆∆¿≈ƒ»»∆
ÔÈÁÏM‰ ˙Èa ÏÚ83B‡ B¯·Á ÏL84- ÔÏÈ‡‰ ˙Èa ÏÚ «≈«¿»ƒ∆¬≈«≈»ƒ»

.¯ˆn‰ „‚k Ïe˜L ‰È‰iL „Ú ,‰ËBp‰ Ïk ˙‡ ıˆB˜≈∆»«∆«∆ƒ¿∆»¿∆∆«∆∆

במשנה.64) כו. במחרשתו 65)שם להיכנס יצטרך שלא
חבירו. שדה (ברייתא 66)לתוך הכרם עבודת שיעור שזהו

וראה 67)שם). להרחיק. אין אמות מארבע שיותר נראה
מתוך 68)להלן. יוצא וכן שם, שמואל של מימרא

כסותרות. הנראות והמשנה הברייתא השוואת
אמות.69) ארבע וצריכה רחבה שאין 70)שמחרשתם

הכרם. לעבודת אמות ארבע צריכים ואינם רחבה מחרשתם
ועוד 71) רש"י הראב"ד, של לזו בניגוד רבינו לשיטת וזה

אף  לגפנים אילנות שבין הייתה, יוסף רב שכוונת מפרשים,
ד' ישראל: בארץ כמו והיינו, הרחקה, יותר צריך בבבל

ולניזק 72)אמות. גפנים לו יש שהמזיק משמע, זו מלשון
שם: בתרא בבבא רומי כתבֿיד בגמרא הוא וכן אילנות,
אילן  "אבל שלפנינו: בגמרא אבל לאילנות". גפנים "אבל
שדה  היה "ואם שם: במשנה רבינו פירש וכן לגפנים".
בכל  אמות ד' מרחיק האילן שדה לו לסמוך ובא חבירו

דינו 73)מקום". לאילן שמאילן מפורש שם בגמרא
סופר  שטעות המגידֿמשנה כתב ולפיכך לגפנים, כמגפנים
כה) סעיף קנה (סימן ערוך ובשולחן רבינו. בדברי היא
ובין  לגפנים גפנים בין מרחיק לארץ בחוצה "אבל העתיק:
ארבע  אילנות לשאר גפנים ובין אמות שתי לאילנות אילנות

טפי"74)אמות". בעי לגפנים אילן "אבל שם: בגמרא
שתי  הרחיק שרבא הרי"ף, רבו (בשם מיגאש ר"י ופירש
לגפנים  שמאילן לו אמרו זה ועל בבבל הרחקה כדין אמות

אמות. ארבע כלומר יותר, להרחיק המשך 75)צריך
שם. וראה 76)המשנה במחרשתו. שייכנס חשש אין שאז

אילן  סמיכת על גם מוסב זה אם סג קטן סעיף שם בסמ"ע
במשנה.77)לגפנים. כז: הזה.78)שם הגובה עד

עץ 79) "הוא המשניות: בפירוש רבינו ולשון הבקר, מלמד
ברזל". שיני קצותיו בשתי שיש שהענפים 80)המלמד,

ואינו  יותר שגבוה מה אבל החרישה, בעת לו יפריעו לא
לקצוץ. יכול אינו לו צל 81)מפריע להם יש שאלו מפני
לשדה. מזיק והוא הבנאים,82)מרובה משקולת כעין

למצר. מחוץ כלום יטה ולא המצר, עם שווה שיהיה כלומר,
עייף"83) "והוא עייפות. מלשון והוא "השלהין", כמו

והוא: משלהי". "והוא אונקלוס: תירגם כט) כה, (בראשית
יותר  הצל מזיק ולה לגשמים מחוץ למים שזקוקה שדה

אחרת. סוף 84)מלשדה בתרא בבא בתוספתא הוא כן
כנגד  האילן ובית השלחין "בית הדפוס): נוסחת (לפי א פרק

המשקולת".
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ה'תש"פ  טבת ט"ז שני יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
כדי 1) לעשות רשאי אדם שאין הדברים כן גם בו נתבארו

מה  לחבירו נזק לעשות המחזיק ודיני לחבירו, יזיק שלא
אלו. בדברים דינו

.‡ÈÓ2Ú·˜ B‡ ,BlL CB˙a Ô¯‚ ‰OÚL3,‡qk‰ ˙Èa ƒ∆»»…∆¿∆»«≈«ƒ≈
‰Î‡ÏÓ B‡4LiL5- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ÙÚÂ ˜·‡ da ¿»»∆≈»»»¿»»¿«≈»∆

˙Èa ÁÈ¯ B‡ ¯ÙÚ‰ ÚÈbÈ ‡lL È„k ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒ¿≈∆…«ƒ«∆»»≈«≈
elÙ‡ .B˜ÈfÈ ‡lL È„k ,B¯·ÁÏ ˜·‡‰ B‡ ‡qk‰6 «ƒ≈»»»«¬≈¿≈∆…«ƒ¬ƒ

ÚiÒnL ‡e‰ Áe¯‰ ‰˙È‰7‰OBÚL ˙Úa B˙B‡ »¿»»«∆¿«≈«¿≈∆∆
ın‰Â ÔzLt‰ ˙¯Ú B‡ ¯ÙÚ‰ ˙‡ ‰ÎÈÏBÓe ,BzÎ‡ÏÓ¿«¿ƒ»∆∆»»¿…∆«ƒ¿»¿«…
˜ÈÁ¯‰Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - B¯·ÁÏ Ô˙ÚÈbÓe Ô‰a ‡ˆBiÎÂ8 ¿«≈»∆«ƒ»»«¬≈¬≈∆«»¿«¿ƒ

eÚÈbÈ ‡lL È„k9Áe¯‰ È„È ÏÚ elÙ‡Â e˜ÈfÈ ‡ÏÂ ¿≈∆…«ƒ¿…«ƒ«¬ƒ«¿≈»«
‰ÈeˆÓ10ÂÈvÁa e˜Èf‰L ÈÓk el‡ ÏkL ;11.Ô‰ ¿»∆»≈¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ»≈

שאינו 2) בגורן כאן והמדובר במשנה. כד: בבאֿבתרא
להרחיק  צריך אינו זה שבאופן שם אביי שאמר וכמו קבוע,
אלא  ב) הלכה פ"י למעלה (ראה קבוע כבגורן אמה חמשים
המשנה, בפירוש אלא חלק לא אשי רב ואף יזיק. שלא בכדי
והגר"א  (לחםֿמשנה, עליו נחלק לא - ההלכה בעצם אבל

צג). ס"ק קנה, רב 3)סימן דברי מתוך כג. שם נראה כן
מסויימת.4)זביד. עובדא של רקע על  כו. כגון 5)שם

שם. הנזכרת בעובדא פשתן, כאמימר 6)ניפוץ כו. שם
שם. הרי"ף פסק וכן כרבינא. ולא אשי, רב בר ומר

ס.7) בבבאֿקמא אשי רב כדברי גרמא, אלא זה אין שאז
(בבאֿבתרא  בזה להרחיק חיוב שום אין רבינא ושלדעת

תשלומין 8)שם). חיוב בו שאין אע"פ בנזקין, שגרמא
אסור. - ב) בהלכה רוח.9)(כדלהלן בכ"י 10)בלי

שמא  לחשוש אין אבל מצויה, ודוקא "המצויה". תימן:
שם  ה'תוספות' שהוכיחו כמו מצויה, שאינה רוח תוליכם

זיקא. להרחיק 11)ד"ה הניזק שעל שסובר יוסי, רבי ואף
בזה, מודה - ה"ה) פ"י (למעלה כמותו פוסק ורבינו עצמו,

שם). (למעלה חציו עלֿידי בא שזה כיון

.·Ck Ïk ˜ÈÁ¯‰Ï ·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡12Ì‡ , ««ƒ∆«»¿«¿ƒ»»ƒ
Ô‰a ‰˜Èf‰Â ¯ÙÚ‰ ˙‡Â ın‰ ‰Èeˆn‰ Áe¯‰ ‰ÎÈÏB‰ƒ»»««¿»«…¿∆∆»»¿ƒƒ»»∆

ÌlLlÓ ¯eËt -13‡Â ,B˙B‡ ÚiqL ‡e‰ Áe¯‰L ;ÔÈ »ƒ¿«≈∆»«∆ƒ«¿≈
BÓˆÚ ˜ÈfÓ ÁkÓ ‡a ‰Ê ˜Ê14. ∆∆∆»ƒ…««ƒ«¿

א.12) הלכה למעלה שנתבאר כרב 13)כמו ס. בבאֿקמא
בבבאֿבתרא  הרי"ף פסק וכן זירא, ורבי כרבא ולא אשי,
של  המקורות השוואת מתוך שהסיק יחפור, לא פרק
חיוב  בין לחלק שיש ס. בבאֿקמא ושל כו. בבאֿבתרא

התשלומין. וחיוב ליבה 14)ההרחקה שלענין ואע"פ
הלכה  ממון נזקי מהלכות בפי"ד רבינו פסק הרוח, וליבתה
נזק  משלם להזיק הגורם וכל גרם, "שהוא מפני שחייב, - ז
ודאי  בגורן כאן אבל להזיק, כיוון ודאי באש שם - שלם"
חייב  אינו דגרמי שבדיני לשיטתו ורבינו להזיק, כיוון לא
א  הלכה סנהדרין מהלכות בפ"ו ראה במתכוין, אלא לשלם
מהלכות  בפי"ח ועיין יט). ס"ק תיח, סימן (הגר"א ד והלכה

ממון  נזקי מהלכות ד ובפרק שם, ובהערות יג הלכה מכירה
שם. במגידֿמשנה ב, הלכה

.‚L˙Bk‰15˙BÙÈ¯‰ ˙‡16,BlL CB˙a Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «≈∆»ƒ¿«≈»∆¿∆
„Ú ,B¯·Á ¯ˆÁÏ „„Ó ‰knL ˙Ú·e17‰„„pL18 ¿≈∆«∆¿«¿≈«¬«¬≈«∆ƒ¿¿»

˙È·Á‰ Èt ÏÚ ˙È·Á‰ Èeqk19˜ÈfÓ ‰Ê È¯‰ - ƒ∆»ƒ«ƒ∆»ƒ¬≈∆«ƒ
ÂÈvÁa20Ïh·È B‡ ,„„È ‡lL È„k ˜ÈÁ¯‰Ï ·iÁÂ , ¿ƒ»¿«»¿«¿ƒ¿≈∆…¿«¿≈¿«≈

nL BzÎ‡ÏÓÌ‡Â .˙˜f21·iÁ - „e„p‰ ˙Úa ˜Èf‰ ¿«¿∆«∆∆¿ƒƒƒ¿≈«ƒ¿«»
.˜Êp‰ ‡a BÁkÓ È¯‰L ,ÌlLÏ¿«≈∆¬≈ƒ…»«∆∆

אשי.15) כרב כו. ודף כה: דף "חיטים 16)בבאֿבתרא
נזכרו  ובגמרא יט). יז, בשמואלֿב (רש"י כתושות"

זה 17)"שומשמים". אין מתנדנדת, החצר רק אם אבל
מיגאש). ר"י בשם (מגידֿמשנה החצר 18)נזק כלומר:

הכיסוי. את על 19)נדנדה עומדת כשהחבית והיינו,
החומה. על עומדת שהיא שם רש"י לפירוש בניגוד החצר,

לט. ס"ק קנה, סימן הגר"א ביאור אדם 20)וראה והוא
כנ"ל. מודה יוסי רבי אף ובזה הלחםֿמשנה 21)המזיק,

לדברי  מקור למצוא התלבטו קנה, בסימן יוסף' ה'בית וכן
מב) ס"ק (שם הגר"א ובביאור התשלומין, לחיוב כאן רבינו
אדם  יעמיד "לא כ: בבבאֿבתרא מהמשנה לזה מקור מביא
אמות  ארבע גובה גביו על יש אלאֿאםֿכן הבית בתוך תנור
הלכה  פ"ט למעלה וראה שהזיק", מה משלם הזיק ואם -
ליתר  ביחס רבינו בעמדת שדן בלחםֿמשנה וראה יא.

לשלם. חייב אם והזיק, הרחיק לא אם ההרחקות,

.„‰ÏÚÓ ÏL ÌÈ˜¯ta ˙B¯eÓ‡‰ ˙B˜Á¯‰‰ Ïk22Ì‡ , »««¿»»¬«¿»ƒ∆«¿»ƒ
ÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ˜˙LÂ B¯·Á ‰‡¯Â ,˜ÈÁ¯‰ ‡Ï23, …ƒ¿ƒ¿»»¬≈¿»«¬≈∆»«

‰‡¯iL ‡e‰Â .B˜ÈÁ¯‰Ïe BÎÈ¯ˆ‰Ïe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â¿≈»«¬…¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿∆≈»∆
B‡ ,„iÓ BnÚ ÚiqL ÔB‚k ,ÏÁnL epnÓ24BÏ ¯Ó‡L ƒ∆∆»«¿∆ƒ«ƒƒ»∆»«

˜˙LÂ ‰˜Á¯‰ ‡Ïa Bcˆa ‰OÚL e‰‡¯L B‡ ,˙BOÚÏ«¬∆»»∆»»¿ƒ¿…«¿»»¿»«
‰Ê ÏÚ „Èt˜‰ ‡ÏÂ‰ÎÊ - ˜Êa ˜ÈÊÁn‰ ÏkL .‰ÎÊ - ¿…ƒ¿ƒ«∆»»∆»««¬ƒ¿∆∆»»
e¯‡aL BÓk ,Ba25˜ÈÊÁ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿∆≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¡ƒ

ÈÈÓ ‰Úa¯‡Ó ıeÁ ,ÔÈ˜Ê ¯‡La26el‡ ÔÈ˜Ê ƒ¿»¿»ƒ≈«¿»»ƒ≈¿»ƒ≈
ÔLÚ‰ :Ô‰L ,‰Ê ˜¯Ùa ÌÈ¯eÓ‡‰27˙Èa ÁÈ¯Â , »¬ƒ¿∆∆∆∆≈∆»»¿≈«≈

‡qk‰28˜·‡‰Â ,29„e„Â ,Ba ‡ˆBiÎÂ30;Ú˜¯w‰ «ƒ≈¿»»»¿«≈¿ƒ¿««¿«
˜fp‰ ˜˙L elÙ‡Â ,‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ el‡Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈≈≈¬»»«¬ƒ»««ƒ»
˜f‰ ÔÎÂ .˜ÈÁ¯‰Ï e‰ÙBÎÂ ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÈL ‰nk«»»ƒ¬≈∆≈¿≈¿«¿ƒ¿≈∆≈

‰ˆÈÁÓ CÈ¯vL ÌB˜Óa ‰i‡¯31˙BOÚÏ e‰ÙBk - ¿ƒ»¿»∆»ƒ¿ƒ»≈«¬
e¯‡aL BÓk ,‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ‰vÈÁÓ32eL ‰nÏÂ . ¿ƒ»¿»≈∆ƒ¿∆¿∆≈«¿¿»»»

Ì„‡ ÏL BzÚc ÔÈ‡L ÈÙÏ ?ÔÈ˜Ê ¯‡MÓ el‡ ÌÈ˜Ê¿»ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ∆≈«¿∆»»
˜f‰ B˜f‰L ,ÏÁBÓ BÈ‡L B˙˜ÊÁÂ ,el‡Ó ˜Ê ˙Ï·BÒ∆∆∆∆≈≈¿∆¿»∆≈≈∆∆≈∆≈

Ì‡Â .Úe·˜33BÈ‡ - el‡ ÌÈ˜Êa ÏÁnL B„iÓ e˜ »«¿ƒ»ƒ»∆»«ƒ¿»ƒ≈≈
.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…

ועשירי.22) זכו 23)תשיעי שבנזקין רבינו שיטת
בחזקת  לא צורך אין קרקע, לחזקת בניגוד בתשמישים,
זה, על חולקים ויש מתנה. או מכר בטענת ולא שנים שלש

שם. יז ובהערה ג, הלכה ח פרק למעלה והיינו,24)ראה
זו. אף זו לא ועוד.25)בדרך ה"ו פ"ז יב, הלכה פ"ו לעיל

"ממיני".26) אברבנאל: לדברי 27)בכ"י כג. בבאֿבתרא
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מרי. שם.28)רב זביד רב כו.29)לדברי שם נראה כן
פעמים  כמה פשתן מנערים שהיו מריון בר דבי במעשה
לנזקין  חזקה יש רבינו לדעת והרי להרחיק, חייבום ואח"כ
כלל  חזקה אין שבזה הרי - שנים בשלש צורך ואין לאלתר,

קא). ס"ק קנה, סימן שהיו 30)(הגר"א כה: שם נראה כן
- להפסיק חייבום ואח"כ מנדנדים, והיו שומשמין כותשין
בראב"ד. וראה שם). (הגר"א חזקה דין בזה שאין הרי

ורצו 31) חלוקה דין בה שאין או חלוקה, דין בה שיש
יד). הלכה פ"ב (למעלה ועיין 32)לחלוק שם. למעלה

צא. הערה חזקה 33)שם "אין שם: שאמרו ממה נראה כן
טענת  היינו, מט:), (בבאֿבתרא יש דראיה מכלל - לנזקין"

חזקה). אין ד"ה שם ('תוספות' מתנה או מכר

.‰ÈÓ34˜ÈÊÁ‰L35˙BÏ· B‡ Ìc ˙Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ ƒ∆∆¡ƒ«¬¿∆∆»¿≈
ÔÓB˜Óa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ36Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·¯BÚ‰ e‡B·ÈÂ , ¿«≈»∆ƒ¿»¿»»¿ƒ¿«≈»∆

ÌÏB˜a B¯·ÁÏ ÔÈ¯ˆÓ Ô‰ È¯‰Â ,eÏÎ‡ÈÂ Ìc‰ ÏÏ‚aƒ¿««»¿…¿«¬≈≈¿≈ƒ«¬≈¿»
ÏÚ ÔÈ·LBÈ Ô‰L ,Ì‰ÈÏ‚¯aL Ìca B‡ ÌÙeˆÙˆÂ¿ƒ¿»«»∆¿«¿≈∆∆≈¿ƒ«

ÔÈÎÏÎÏÓe ˙BÏÈ‡‰Ì‡ ,Ì‰È˙B¯t37B¯·Á ‰È‰ »ƒ»¿«¿¿ƒ≈≈∆ƒ»»¬≈
Ô„t˜38˙B¯tL B‡ ,B˜ÈfÓ ‰f‰ ÛeˆÙvL ‰ÏBÁ B‡ «¿»∆∆ƒ¿«∆«ƒ∆≈

,‰Î‡Ïn‰ d˙B‡ Ïh·Ï ·iÁ - Ìca BÏ ÔÈ„ÒÙ BlL∆ƒ¿»ƒ«»«»¿«≈»«¿»»
‰Ê ˜f‰L ;B˙ÓÁÓ ˜f‰ BÏ ‡B·È ‡lL „Ú ˜ÈÁ¯È B‡«¿ƒ«∆…»∆≈≈¬»∆∆≈∆
‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡L ,Ba ‡ˆBiÎÂ ‡qk‰ ˙Èa ÁÈ¯Ï ‰ÓB„39. ∆¿≈«≈«ƒ≈¿«≈∆≈¬»»

ÔÎÂ40,Ôn‡ Ô‰Ó „Á‡ ‰OÚpL ¯ˆÁ Èa B‡ ÈB·Ó Èa ¿≈¿≈»¿≈»≈∆«¬»∆»≈∆À»
˜ÊÁ‰ È¯‰L ,Ba eÁÓ ‡ÏÂ41ÔÈÒÎ ÌÚ‰ eÈ‰Â , ¿…ƒ∆¬≈À¿«¿»»»ƒ¿»ƒ

LÈÂ ,‰Ê ¯·„a ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - e˜˙LÂ ,˙B˜Ï ÔÈ‡ˆBÈÂ¿¿ƒƒ¿¿»¿…∆¡ƒ¿»»∆¿≈
ÔLÈÏ ÔÈÏBÎÈ e‡ ÔÈ‡ :¯ÓBÏÂ ·kÚÏ ˙Ú ÏÎa Ì‰Ï»∆¿»≈¿«≈¿«≈»¿ƒƒ…
BÓk ‡e‰ Úe·˜ ˜f‰ ‰fL ;ÔÈ‡ˆBi‰Â ÔÈÒÎp‰ ÏBwÓƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ∆∆∆≈»«¿

.ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ‰ÊÎÂ .˜·‡‰Â ÔLÚ‰∆»»¿»»»¿»∆«¿ƒ

יוסף.34) רב של עובדא וכג. כב: שיוצא 35)שם כמו
השקלאֿוטריא. מתוך שם,36)מפורש ב'תוספות' הוא כן

אומני. אתו שם.37)ד"ה הגמרא והוא 38)כמסקנת
בשם  (מגידֿמשנה זאת סובלת דעתו שאין ונודע שמוחזק

קפדן 39)מפרשים). שאינו באחר אבל קפדן. שהוא כיון
חזקה. לו ויש הכסא, בית כריח זה אין ההלכה 40)- כל

שם  ועיין קצת. לשון בשינוי יב, הלכה פ"ו למעלה הובאה
כלי 41)בהערות. של הקול מפני למחות יכולים ואינם

להם. שמזיק המלאכה

.ÂÈÓ42Á˙tL ÔB‚k ,‰˜ÊÁ BÏ LiL ˜Êa ˜ÈÊÁ‰L ƒ∆∆¡ƒ¿∆∆∆≈¬»»¿∆»«
ÔBlÁ43ÌÈn‰ ˙n‡ ¯È·Ú‰ B‡ ,44‰Ó ˜ÈÁ¯‰ ‡lL B‡ , «∆¡ƒ««««ƒ∆…ƒ¿ƒ«

˜ÈÁ¯‰Ï Èe‡¯M45z¯Ó‡ ‰z‡ :ÔÚBË ˜ÈÊÁn‰ È¯‰Â , ∆»¿«¿ƒ«¬≈««¬ƒ≈«»»«¿»
˜Êp‰ ¯k‰ B‡ ,˙È‡¯L ¯Á‡ ÈÏ zÏÁÓ B‡ ,˙BOÚÏ ÈÏƒ«¬»«¿»ƒ««∆»ƒ»À««∆∆
‡e‰ ÂLÎÚ :¯ÓB‡ ˜fp‰Â ,Èa ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ z˜˙LÂ¿»«¿»¿…ƒƒ»ƒ¿«ƒ»≈«¿»
È˙È‡¯Lk :¯Ó‡L B‡ ,Ì„wÓ ÈzÚ„È ‡ÏÂ ,È˙È‡¯L∆»ƒƒ¿…»«¿ƒƒ…∆∆»«¿∆»ƒƒ
,ÌzÒ‡ B‡ ˜ÈÁ¯‡ ‰zÚ :z¯Ó‡ ‰z‡Â ,Ea È˙ÈÁÓƒƒƒ¿¿«»»«¿»«»«¿ƒ∆¿…
E˜f‰ Úa˜zL È„k ÌBÈ Ï‡ ÌBiÓ È˙B‡ ‰Á„Ó ‰z‡Â¿«»«¿∆ƒƒ∆¿≈∆ƒ¿«∆≈¿
Ì‡Â ;‰È‡¯ ‡È·‰Ï ˜fp‰ ÏÚ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏÎa -¿»≈¿«≈»∆««ƒ»¿»ƒ¿»»¿ƒ

¯ËtÈÂ ˙q‰ ˜Èfn‰ Ú·MÈ - ‡È·‰ ‡Ï46. …≈ƒƒ»«««ƒ∆≈¿ƒ»≈

ז.42) בהלכה רבינו שיטת לפי היזק 43)יוצא בו שיש

ה"א). פ"ז (למעלה חזקה בו ויש פ"ט 44)ראיה, למעלה
א. האחרונים.45)הלכה בפרקים שנזכר כמו

שבועת 46) המוחזק נשבע שנים שלש שבחזקת שכשם
ראיה  להביא המערער ועל בידו, השדה ומעמידים היסת
נזקין  בחזקת כן כמו - ב) הלכה ונטען טוען מהלכות (פי"א
קכה), ס"ק שם והגר"א צג. ס"ק קנה, סימן (סמ"ע לאלתר
דרבנן  היסת שבועת נשבע שהנתבע ברי, תביעת כל וכדין

(מגידֿמשנה). ונפטר

.Ê˙È·e ÔLÚ ÔB‚k ,‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡L ˜Êa ˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ¿∆∆∆≈¬»»¿»»≈
˜f ÏL B„iÓ ‰wL ˜Èfn‰ ÔÚËÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡qk‰«ƒ≈¿«≈»∆¿»«««ƒ∆»»ƒ»∆ƒ»

‰È‡¯ ‡È·‰Ï ˜Èfn‰ ÏÚ -47‡Ï Ì‡Â ;B„iÓ ewL «««ƒ¿»ƒ¿»»∆»ƒ»¿ƒ…
,Ck ÏÚ B„iÓ e˜ ‡lL ˙q‰ ˜fp‰ Ú·MÈ - ‡È·‰≈ƒƒ»««ƒ»∆≈∆…»ƒ»«»

.B˜f‰ ‰Ê ˜lÒÈÂƒ«≈∆∆≈

ודינו 47) מוחזק, אינו - חזקה דין למחזיק לו שאין כיון
(מגידֿמשנה). ראיה להביא שעליו מחבירו, המוציא ככל

ה'תש"פ  טבת י"ז שלישי יום

ׁשנ  עּׂשר ּפרק 1ים ¤¤§¥¨¨
בעל 1) מהם ואחד אחת בשדה השותפין משפטי בו נתבארו

קרקעו  המוכר דין לזה ונמשך בה, לחלוק ובאו שלה המצר
אדם, לכל קודם שהוא לקנותו רוצה המצר ובעל לאחד

זה. דבר מדיני מקצת בו ונתבארו

.‡ÏhÏÂ ‰„O‰ ˙‡ ˜ÏÁÏ e‡aL ÔÈÙzM‰ B‡ ÔÈÁ‡‰»«ƒ«À»ƒ∆»«¬…∆«»∆¿ƒ…
ÌB˜Ó ÌL ÔÈ‡Â ,‰ÂL dlk ‰˙È‰ Ì‡ :B˜ÏÁ „Á‡ Ïk»∆»∆¿ƒ»¿»À»»»¿≈»»
‰cn‰ ÈÙÏ ÔÈ˜ÏBÁ - „Á‡ Ïk‰ ‡l‡ ,Ú¯ ÌB˜Óe ·BË»«∆»«…∆»¿ƒ¿ƒ«ƒ»
,‰Ê „vÓ È˜ÏÁ ÈÏ ez :Ì‰Ó „Á‡ ¯Ó‡ Ì‡Â .„·Ïaƒ¿«¿ƒ»«∆»≈∆¿ƒ∆¿ƒƒ«∆
‰„O Ïk‰ ‰È‰ÈÂ ,ÈlL ¯Á‡ ‰„OÏ CeÓÒ ‡‰iL È„k¿≈∆¿≈»¿»∆«≈∆ƒ¿ƒ¿∆«…»∆

BÏ ÔÈÚÓBL - ˙Á‡2·ekÚL ;‰Ê ÏÚ B˙B‡ ‰ÙBÎÂ , ««¿ƒ¿∆«∆∆ƒ
‡È‰ Ì„Ò ˙cÓ - ‰Ê ¯·„a3Ï·‡ .4„Á‡ ˜ÏÁ ‰È‰ Ì‡ ¿»»∆ƒ«¿…ƒ¬»ƒ»»≈∆∆»

C¯cÏ ·B¯˜ B‡ ,¯˙BÈ ¯‰pÏ ·B¯˜ B‡ ,·BË ‰pnÓ5, ƒ∆»»«»»≈»«∆∆
Ú¯‰ „‚k ‰Ùi‰ d˙B‡ eÓLÂ6ÈÏ ez :¯Ó‡Â , ¿»»«»∆¿∆∆»«¿»«¿ƒ

ÈlL ‡ÓeMa7ÏËB ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‰Ê „vÓ «»∆ƒƒ«∆≈¿ƒ∆»≈
(‰Ê „vÓ ÈlL ‡ÓeMa) ÈÏ ez :Ì‰Ï ¯Ó‡ .Ï¯B‚a8 ¿»»«»∆¿ƒ«»∆ƒƒ«∆

Ú¯‰ „v‰ ÔÓ d˙cÓ ÈˆÁ9ÔÓ ‰z‡ ÏËÂ ,‡ÓeL ‡Ïa ¬ƒƒ»»ƒ««»«¿…»¿…«»ƒ
- ÈlL ‰„OÏ CeÓÒ È˜ÏÁ ‰È‰iL È„k ,·Bh‰ „v‰«««¿≈∆ƒ¿∆∆¿ƒ»«»∆∆ƒ

BÏ ÔÈÚÓBML ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰10ÈzÚc ‰ÊÏÂ , ƒ¿»«¿ƒ∆¿ƒ¿»∆«¿ƒ
.Ôe„Ï Èe‡¯ ÔÎÂ ,‰ËB»¿≈»»

רע 2) ומקום טוב מקום שם ואין שוה, כולה ש"היתה כיון
"תרתי  יב: בבבאֿבתרא שאמרו מה וזהו אחד". הכל אלא
דרך  ליד או אחד, נהר ליד שדות (=שתי נגרא אחד ארעתא
שכיון  סדום", מדת על כופין זה כגון יוסף, רב אמר אחת).
ליה  "מעלינן ולומר לעכב יכולים אינם שוות השדות ששתי
יותר) אצלנו שוה היא כי מחירה, את אנו (=מעלים עילויא
מוכרם  והיה משובחין, היו (שנכסיו מריון בר דבי נכסי כי
ולחםֿמשנה  וכסףֿמשנה במגידֿמשנה וראה ביוקר)".
למשנה  גם ציין ובאורֿשמח ג. ס"ק קעד סימן והגר"א
שם. להרמב"ם ובפיה"מ ח, משנה ו פרק דמאי במסכת
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חסר.3) לא וזה נהנה בדברי 4)שזה הוא זו הלכה מקור
(=קנה  נשיה דבי אמצרא ארעא דזבן "ההוא (שם): יוסף רב
(=כשמת  פלגו קא כי חמיו), בית של השדות ליד שדה
אמצראי  לי פליגו להו אמר בנכסיו), לחלוק ורצו חמיהם
מדת  על כופין זה כגון רבה, אמר קרקעי). ליד לי (=חלקו
ליה  מעלינן אחי ליה אמרי יוסף, רב לה מתקיף סדום.
אתרי  ארעתא "תרי שם: ועוד מריון". בר דבי כנכסי עילויא
כופין  זה כגון רבה אמר דרכים), שתי על שדות (=שתי  נגרי
מדוויל  דהאי זימנין יוסף, רב לה מתקיף סדום. מדת על
לא  וזו הנהר, מן שותה זו (=לפעמים מדוויל לא והאי
אחת  לשדה יתרון שכשיש הרי - יוסף" כרב והלכתא שותה)

לו. שומעין אין - השניה רבינו 5)על של פירושו זהו
והגר"א  (לחםֿמשנה שם בגמרא שהוזכרה "ניגרא", למילה:
ו. ס"ק שם ובסמ"ע ג הלכה להלן וראה ז). ס"ק שם

גדולה.6) יותר במדה רעה כנגד קטנה במדה יפה כלומר:
הקטנה.7) היפה אינו 8)כלומר: בסוגריים המוקף [כל

אבוהב. מהר"י ובהגהת במגידֿמשנה אינו וכן תימן, בכ"י
חו"מ  בשו"ע וראה הקודמת, מהשורה בטעות שנכפל ונראה

א]. סעיף קעד את 9)סימן לקבל מסכים שהוא היינו,
חשבון  על הכמות של פיצוי בלי הרעה, מן המחצית

להלן. וראה בבבאֿבתרא 10)האיכות, אלו דברים מקור
דבר  (לחלק לו שומעין - פחות ואני שיעור, אתה "טול יג:
לו, שומעין אין שאמר לרשב"ג ואף חלוקה)". כדי בו שאין
כי  במתנה רוצה איני כנגדו: טוען שהשני מפני אלא זה אין
אבל  ה), הלכה פ"א למעלה (ראה יחיה מתנות שונא
הזיבורית  את מעדיף שהראשון מתנה, זו אין בנידוןֿדידן

ח). ס"ק והגר"א ז, ס"ק שם (סמ"ע שלו לשדה הסמוכה

.·¯BÎa‰11BlL ÌÈ˜ÏÁ ÈL ÏËB - ˜ÏÁL12 «¿∆»«≈¿≈¬»ƒ∆
„Á‡k13Ï·‡ .14Ì·i‰15ÈÒÎa ÂÈÁ‡ ÌÚ ˜ÏÁL ¿∆»¬»«»»∆»«ƒ∆»¿ƒ¿≈
·‡‰16eÏÚ Ì‡ ;Ï¯B‚a ÂÈÁ‡ ˜ÏÁÂ B˜ÏÁ ÏËB - »»≈∆¿¿≈∆»ƒ¿»ƒ»

eÏÚ - ˙BÓB˜Ó ÈLa eÏÚ Ì‡Â ,eÏÚ - „Á‡ ÌB˜Óa17. ¿»∆»»¿ƒ»ƒ¿≈¿»

יהושע.11) ברבי הונא רב של מימרא יב: החלק 12)שם
הבכורה. וחלק אחיו כשאר החלקים 13)שנוטל ששני

מן  קכד.) (בבאֿבתרא זאת ולמדו אחד, חלק נחשבים
לתת  יכיר השנואה בן הבכור את "כי יז) כא, (דברים הפסוק
והמדובר  כאחד. הם החלקים ששני הרי - שנים" פי לו
רבינו  השמיענו כבר - שוים הם שאם שוים, החלקים כשאין
חלקי  לי תנו שטוען: לאחד ששומעין ב, בהלכה למעלה
(מגידֿמשנה). בבכור? החידוש ומה שלי, השדה בצד

בתורה,14) "בכור" נקרא שהיבם שאע"פ שאמר שם, כרבא
כבכור. חלוקתו אין - הבכור" "והיה ו) כה, (דברים שנאמר

המת.15) אחיו אשת את שייבם האחים, מן אחד
המ 16) אחיו את יורש הלכה שיבם נחלות מהלכות (פ"ג ת
הם 17)ז). שאם שווים, החלקים כשאין המדובר כאן ואף

(מגידֿמשנה). כנ"ל לו שומעים בוודאי - שוים

.‚ı¯‡18Á¯ÊÓ dÏ ÛÈwÓ ¯‰p‰ ‰È‰L ,˙Úa¯Ó ∆∆¿À««∆»»«»»«ƒ»ƒ¿»
C¯c‰Â ,ÔBÙˆÂ19d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ - ·¯ÚÓe ÌB¯c ¿»¿«∆∆»«¬»¿ƒ»

ÔBÒÎÏ‡a20¯‰ ‰ÊÏÂ C¯„Â ¯‰ ‰ÊÏ ÚÈbiL È„k , «¬«¿¿≈∆«ƒ«»∆»»¿∆∆¿»∆»»
‡e‰L ,‰Ê „vnL ÈˆÁ‰ ÈÏ ez :¯Ó‡ Ì‡Â .C¯„Â¿∆∆¿ƒ»«¿ƒ«¬ƒ∆ƒ«∆∆

¯·c Ïk :¯·c ÏL BÏÏk .BÏ ÔÈÚÓBL - È„O „ˆa¿«»ƒ¿ƒ¿»∆»»»»»
ÔÈÙBk - ÏÏk „ÒÙ‰ B¯·Á ÏÚ ÔÈ‡Â ,‰ÊÏ ·BË ‡e‰L∆»∆¿≈«¬≈∆¿≈¿»ƒ

˙BOÚÏ B˙B‡21. «¬

שם.18) ורש"י ר"ח כפירוש ודלא יג. בגמרא 19)שם
רבינו  ומפרש נהרא". גיסא וחד נגרא, גיסא "חד שם:

ד. הערה למעלה וראה דרך. - הזה:20)"נגרא" כציור
א.21) בהלכה למעלה שכתב כמו

.„„Á‡22ÔÈÙzM‰ ÔÓ B‡ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ23B˜ÏÁ ¯ÎnL24 ∆»ƒ»«ƒƒ«À»ƒ∆»«∆¿
ÔÈ˜lÒÓ - ¯Á‡Ï25Â ,Á˜Bl‰ ˙‡¯‡L BÏ ÔÈ˙B ¿«≈¿«¿ƒ∆«≈«¿¿ƒ¿»

È„k ,CÏB‰Â Ô˙pL ÌÈÓc ÔÈÙzM‰ ¯‡L B‡ ÔÈÁ‡‰»«ƒ¿»«À»ƒ»ƒ∆»«¿≈¿≈
.Ô‰ÈÈa ¯Ê ÒkÈ ‡lL∆…ƒ»≈»≈≈∆

רב,22) בשם יהודה כרב ולא נחמן כרב קח. בבאֿמציעא
כא). סימן (פ"ט שם ברא"ש האי רב לדעת 23)וכפירוש

או  אחים ארבעה או שלשה כשהיו מדובר שם, האי רב
את  לסלק מהם אחד בא שאם כאן, החידוש וזהו שותפים.
בצד  חלקו הזה השותף יקבל שמא טוען: והלה הלוקח,
לפי  כלל, טענה זו שאין - שלו מצרא" "בר יהיה ולא אחר,
מצרא  בני נחשבים וכולם השטח, בכל חלק יש שותף שלכל

הבאה. בהערה וראה ו). ס"ק קעד סימן ממה 24)(סמ"ע
להלן  כמו "קרקע", הזכיר ולא "חלקו" כאן: רבינו שכתב
אף  זה דין נוהג ובשותפין שבאחין מהרי"ק למד ה, בהלכה
החידוש  זהו מהרי"ק [ולדעת כסףֿמשנה). (ועיין במטלטלין

אחד]. בברֿמצרא שאין מה עשיית 25)בשותפין, מדין
הבאה. כבהלכה והטוב, הישר

.‰‡ÏÂ26LÈ - ¯Á‡Ï BlL Ú˜¯˜ ¯ÎBn‰ ‡l‡ ,„BÚ ¿…∆»«≈«¿«∆¿«≈≈
Á˜BlÏ ÌÈÓc ÔzÏ BlL ¯ˆn‰ „ˆa ‡e‰L B¯·ÁÏ«¬≈∆¿««∆∆∆ƒ≈»ƒ«≈«

˜lÒÏe27‰ÊÂ ,B˙B‡28‡e‰ el‡k - ˜BÁ¯‰ Á˜Bl‰ ¿«≈¿∆«≈«»»¿ƒ
ÁÈÏL29¯ÎnL ÔÈa ,‡e‰ ¯ÎnL ÔÈa .¯ˆn‰ Ôa ÏL ¿ƒ«∆∆«∆∆≈∆»«≈∆»«
BÁeÏL30ÔÈc ˙Èa e¯ÎnL ÔÈa ,31Ôa ÔÈ„ Ba Li - ¿≈∆»¿≈ƒ≈ƒ∆

elÙ‡ .¯ˆn‰32ÔÎLÂ ÌÎÁ „ÈÓÏz Á˜Bl‰ ‰È‰33 «∆∆¬ƒ»»«≈««¿ƒ»»¿»≈
Ôa - ˜BÁ¯ ı¯‡‰ ÌÚ ¯ˆn‰ Ô·e ,¯ÎBnÏ ·B¯˜Â¿»«≈∆«∆∆«»»∆»∆
‰Ê ¯·„Â .Á˜Bl‰ ˙‡ ˜lÒÓe ,Ì„B˜ ¯ˆn‰34, «∆∆≈¿«≈∆«≈«¿»»∆

ÌeMÓ35e¯Ó‡ .·Bh‰Â ¯Li‰ ˙ÈOÚÂ :¯Ó‡pL ƒ∆∆¡«¿»ƒ»«»»¿«»¿
ÌÈÓÎÁ36‡e‰ „Á‡ ¯În‰Â ÏÈ‡B‰ :37‡e‰ ¯LÈÂ ·BË , ¬»ƒƒ¿«∆∆∆»¿»»

eÈ‰ .˜BÁ¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ ¯ˆn‰ Ôa ‰Ê ÌB˜Ó ‰˜iL38 ∆ƒ¿∆»∆∆«∆∆≈ƒ»»»
˙¯kÓp‰ ‰„O‰ BÊa ÌÈÎBÊ Ìlk - ÌÈa¯ ¯ˆn‰ Èa¿≈«∆∆«ƒÀ»ƒ¿«»∆«ƒ¿∆∆

Ì‰ÈÈa ‡È‰Â39ÌÈÓ ÈÙÏ40ÌÈÓc‰ ÔÓ ÔÈ˙BÂ , ¿ƒ≈≈∆¿ƒƒ¿»»¿¿ƒƒ«»ƒ
Ï·‡ ;˙Á‡ ÌÚÙa Ìlk e‡aL ‡e‰Â .Á˜BlÏ41Ì‡ «≈«¿∆»À»¿««««¬»ƒ

,Bc·Ï da ‰ÎÊ - Á˜Bl‰ ˙‡ ˜lÒÂ Ô‰Ó „Á‡ Ì„»̃«∆»≈∆¿ƒ≈∆«≈«»»»¿«
¯ˆn‰ Ôa ‡e‰Â ÏÈ‡B‰42,Ô˙ˆ˜Ó e‡a Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿∆«∆∆¿≈ƒ»ƒ¿»»
˙¯Á‡ ‰È„Óa Ô˙ˆ˜Óe43el‡ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - ƒ¿»»ƒ¿ƒ»«∆∆¿«¿ƒ≈

„Á‡Ï ¯ÎBn‰ ÔÎÂ .Ô‰Ï ‡È‰Â ,„·Ïa Ô‡k ÌÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈«≈¿∆»
‡OÓa BlL ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡Ï B‡ ,¯ˆn‰ ÈaÓƒ¿≈«∆∆¿∆»ƒ«À»ƒ∆¿«»

Ú˜¯wa BÙzL BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔzÓe44,da ‰ÎÊ - «»««ƒ∆≈À»««¿«»»»
.BnÚ ÔÈÏËB ¯ˆn‰ Èa ¯‡L B‡ ÔÈÙzM‰ ¯‡L ÔÈ‡Â¿≈¿»«À»ƒ¿»¿≈«∆∆¿ƒƒ
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ãycew zegiyn zecewpã

."wegxd on xzei xvind oa df mewn dpwiy `ed xyie aeh"

אופנים: בשני להסביר אפשר בר־מצרא דין את
את  חכמים שחייבו טובה הנהגה של ענין רק הוא א:
השדה  את ולמכור והטוב הישר באופן להתנהג הלוקח

לבר־מצרא.
בעלות  גם נותן והטוב" הישר "ועשית של החיוב  ב:
מכר  אם במכר פגם ומטיל השדה על המיצר לבן מסוימת
ה'נמוקי  מלשון שמשמע (כמו אחר. לאיש השדה בעל

קרקע"). של בגופו קניין קצת לו יש "כאילו יוסף':
וישר  "טוב שכתב: השני, כאופן משמע הרמב"ם ומלשון
שהחיוב  והיינו כו'" המיצר בן זה מקום שיקנה הוא

לאדם. ביחס ולא למקום ביחס הוא דבר־מצרא
בגמרא רש"י ועשית)אבל ד"ה א. קח, מציעא את (בבא הסביר

כל  נחסר אתה שאי "דבר וכתב: האדם, על כמונח החיוב
בן  על תטריח ולא אחר במקום קרקעות שתמצא כך

חלוקים". נכסיו להיות המיצר
שכתב: לעכו"ם" "זבין בדין הרמב"ם לשון גם יובן ובזה
מן  שיבוא אונס כל עליו שיקבל עד אותו "משמתין
בדיני  שלו המיצר בן עם העכו"ם שינהג עד העכו"ם
לאו  "עכו"ם בגמרא שהובא הטעם את ומשמיט ישראל"
העכו"ם  שינהג עד ומוסיף הוא" והטוב הישר ועשית בר
לא  הוא בר־מצרא של הדין לשיטתו כי כו'" המיצר בן עם
שהדין  אלא והטוב" ה"ישר באופן לנהוג צריך שהלוקח רק
שנמכרה  לאחר גם בה משפיע ולכן הקרקע על גם הוא

לגוי.
(56 'r h"i wlg y"ewl it lr)

נחמן.26) כרב ולא כנהרדעי בעלֿכרחו 27)שם, אפילו
ה). סעיף קעה בסימן הרמ"א (הגהת המוכר יוצא 28)של

קח. בבאֿמציעא הסוגיא שאמרו 29)מתוך שם, נראה כן
לשון  - לעוותי" ולא שדרתיך "לתיקוני המצר: בן על
הלכה  פי"ג להלן (מגידֿמשנה צט: בכתובות בשליח הנאמר
שם  עיין פי"ג, להלן (אורֿשמח ממש כשליח אינו ברם ז).
והערה  ד הלכה יד ובפרק יא. הלכה להלן וראה יא) הלכה

מצר,30)לא. בן דין בו יש מוכר עצמו הוא שאם שכשם
ממה  לזה ומקור כמותו, שהוא בשלוחו מצר בן דין יש כן
אין  האשה למזונות שבמכירה קח: בבבאֿמציעא שאמרו
למזונות  מכירה וסתם ט), הלכה להלן (ראה מצרא בר דין
שרק  הרי - צח.) (כתובות כשלוחה שהיא האלמנה ע"י היא
בר  דין יש אחר באופן אבל מצרא, בר דין אין במזונות

יד). ס"ק קעה סימן (הגר"א בשליח שמכרו 31)מצרא
ט  הלכה להלן ראה מזונות, לצורך ולא שהוא, צורך לאיזה
בר  דין יש שבב"ד זה, דין וגם ומגידֿמשנה. ובראב"ד
למזונות  מוכרים ב"ד שגם הנ"ל, מזונות מדין נלמד - מצרא
(הגר"א  בביתֿדין גם מצרא בר דין יש אחר שבאופן הרי -

ותלמידֿחכם,32)שם). "שכן אמרו: שם בבבאֿמציעא
שאמרו  וממה קודם", ת"ח ות"ח, קרוב קודם. תלמידֿחכם

כמו  דברֿמצרא", דינא בו "אין אמרו ולא קודם", - "קודם
בדין  רק מדובר שכאן נראה - הדברים ביתר שם שאמרו
או  השכן אם אבל מצרא, בני אינם ששניהם וכגון קדימה,
הוא  שאף לתלמידֿחכם, קודמים הם - מצרא בני הקרוב
ברש"י  ברי"ף, וראה והטוב. הישר ועשית לקיים צריך

שם. מצרא.33)וב'תוספות' בר לא הוא 34)אבל
שנצטוינו  והטוב, הישר עשיית של המוסרי העיקרון
שלא  במכר ההקדמה והיא עליה, נצטוינו שלא ויש לעשותו.
פי"ד  להלן ראה חסידות. מדת אלא שאינה מצרא, בר בדין

ה. נהרדעי.35)הלכה בדברי קח. שם הגמרא לשון
שהתורה 36) היושר, דרכי הם מה שקבעו הם שהחכמים

גופא. בתורה יסודו - העיקרון עצם אך עליהם, מצווה
כל 37) לו ואין מוכר, הוא למי איכפת לא שלמוכר כלומר,

להלן. ראה בדבר, הסוגיא.38)הפסד בסוף קח: שם
היינו 39) זיל", ב"קרן אותה שמחלקים אמרו ובגמרא

לצד  מהמצרנים אחד לכל שיגיע כזו: אלכסונית בארבעה
שלו. רוח,40)המצר לכל אחד הרוחות, לפי לא היינו,

ברוח  שנים יש שאם המניין. לפי אלא אומרים, יש כדעת
את  מחלקים - רוח לכל אחד שלשה, הרוחות וליתר אחד,

חלקים. לחמשה רבינו 42)שם.41)השדה מפרש כן
וזבין, מינייהו חד דקדים מצרני בני ד' "הני שם: שאמרו מה

(מגידֿמשנה). זביני" בר 43)זביניה טענת להם אין שאז
ג. הלכה פי"ד להלן כמבואר בגמרא:44)מצרא, שם

כרש"י  ולא מצרא". דבר דינא משום בה לית "ולשותפי
שם. עיין בקרקע, היא שהשותפות שפירש

.Â¯ÎBn‰45ÂÈÒÎ Ïk46ÏL ¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈ‡ - „Á‡Ï «≈»¿»»¿∆»≈«««∆∆∆
È¯‰L ,‰„O‰ d˙B‡Ó Á˜Bl‰ ˙‡ ˜lÒÓ ˙Á‡ ‰„O»∆««¿«≈∆«≈«≈»«»∆∆¬≈

˙¯Á‡‰Â ‡È‰47„Á‡k ‰˜48ÔÎÂ .49ÌÈÏÚaÏ ¯ÎBn‰ ƒ¿»«∆∆»»¿∆»¿≈«≈«¿»ƒ
ÌÈBL‡¯‰50B‡ ,51Á˜Bl‰52ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ »ƒƒ«≈«ƒ»≈»ƒ≈

.¯ˆn‰ Ôa ÔÈ„ Baƒ∆«∆∆

קח:45) שונים.46)שם במקומות [בכ"י 47)והם
שפירש  סב, ס"ק קעה סימן בסמ"ע וראה "ואחרות". תימן:
שדות, הרבה לו כשיש שהמדובר נוסחתנו לפי גם
- שדות שתי אלא לו אין שאם והאחרות, ר"ל "והאחרת"
את  יקנה המצר שבן הדבר ששכיח מצרא בר דין כאן יש
להלן]. ראה למוכר, הפסד שום כאן ואין שתיהן,

הפסד 48) ויש אחת אלא לקנות רוצה אינו המצר, בן ואילו
פי"ג  להלן ולחםֿמשנה שלח, סימן (תרומתֿהדשן למוכר
לקנות  המצר בן רוצה אם שאפילו אומרים ויש ח). הלכה
מצוי  שאינו "לפי הלוקח את מסלק אינו הנכסים כל את
שרוצה  אחד כשיזדמן לפיכך ביחד, נכסיו כל אדם שיקנה
בו  יחזור כך בתוך שמא למצרן, להודיע לו אין לקנותם],
מקום  לגאול כדי רחוק מקום למוכר דומה זה והרי הלוקח,
דין  בהם שאין בדמיו" יפה לגאול כדי רע שמכר או קרוב,
המוכר  להפסיד לנו שאין לפי ט) הלכה (להלן מצרא בר
ד"ה  קח: שם רש"י שכתב כמו ללוקח, והיושר הטוב מחמת
סג  ס"ק שם וסמ"ע כז, סימן דבבאֿמציעא פ"ט (רא"ש אין
ובמגידֿמשנה. מיימוניות בהגהות וראה ה'טור'). בשם
יתכן  לאחר, שמכר לפני המצר בן כן טען אם [ואמנם
לגבי  לז סעיף קעה סימן הרמ"א כתב וכן לו, ששומעין
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הראשונים"]. הוא 50)שם.49)"בעלים הראוי שמן
לאיש  משתבוא יותר מאתו, קנהו לאשר השדה שתשוב

(מגידֿמשנה). המצר בן הוא אם ואפילו בבא51ֿ)נכרי,
שם. מן 52)מציעא ארי הברחתי לטעון: הלוקח שיכול

יודע  מי כי בזה, טובה לי להחזיק הנך וחייב שלך, המצר
שלך. המצר מן לסלקו מצליח היית אתה אם

.Ê¯ÎBn‰53ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ54ÔÈ˙nLÓ -55„Ú ,B˙B‡ «≈¿≈»ƒ¿«¿ƒ«
„Ú ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ‡B·iL Ò‡ Ïk ÂÈÏÚ Ïa˜iL∆¿«≈»»»…∆∆»ƒ»≈»ƒ«
ÈÈ„a BlL ¯ˆn‰ Ôa ÌÚ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‚‰iL∆ƒ¿«»≈»ƒƒ∆«∆∆∆¿ƒ≈
ÌlLÓ - Ï‡¯OÈ ÔÈ„k ‡lL BÒ‡ Ì‡Â .Ïka Ï‡¯OÈƒ¿»≈«…¿ƒ¬»∆…¿ƒƒ¿»≈¿«≈

¯ÎBn‰56. «≈

על 54)שם.53) ולא הלוקח על אלא ברֿמצרא דין שאין
שם). ורש"י (גמרא שמתא.55)המוכר עליו מטילים

עליו 56) קיבל לא אם אבל אחריות. עליו שקיבל כיון
כמו  זה שהרי (מגידֿמשנה), לשלם חייב אינו - אחריות

צג). ס"ק שם (הגר"א בנזקין גרמא

.Á¯ˆn‰ Ôa ÔÈc ÌeMÓ da ÔÈ‡ - ˙e¯ÈÎO‰57. «¿ƒ≈»ƒƒ∆«∆∆

בפעולת 57) שהמדובר א. זו: להלכה פירושים שלשה
כגון  המצר), בן בדין מכירה פעולת (במקום שכירות
את  לסלק רוצה המצר בן ושמעון לראובן, חצר שהשכיר
שאין  ה'טור'), בשם (כסףֿמשנה לשכרה רוצה והוא השוכר
המצר: לבן לומר המשכיר שיכול משום המצר, בן דין כאן
נאמן  אינך ואתה השכירות, דמי שיפרע עלי נאמן ראובן
(הגר"א  מרובים בית בני המצר לבן יש שלפעמים ועוד עלי.
(כבכל  מכירה בפעולת שהמדובר ב. קמח). ס"ק קעה סימן
ליד  הדר שוכר אלא אינו שבןֿהמצר אלא בןֿהמצר) דיני
שלו  החצר גוף שאין שכיון (כסףֿמשנה), המכורה החצר
להלן  וראה קמט). ס"ק שם (הגר"א ברֿמצרא דין לו אין
שדין  וסוברים בזה חולקים ויש עד. והערה יב הלכה

כשה  ג. הרא"ש). בשם שם ('טור' המקח כדין קונה השכירות
נלמד  זה ודבר לסלקו, רוצה המצר ובן בחצר בשכירות דר
מכרו  ואח"כ מקום שהממשכן הבאה בהלכה שכתוב ממה
בית  ולא "מקום" אלא כאן שאין אע"פ המשכון, לבעל
– אצלו ממושכן שהמקום כיון ברֿמצרא, דין בו אין דירה,
דין  בו אין שוודאי חצר, באותה שדר לשוכר קלֿוחומר

וכסףֿמשנה). (מגידֿמשנה ברֿמצרא

.ËÔkLÓÓ‰58ÌB˜Ó59‡e‰L ‰ÊÏ B¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â , «¿«¿≈»¿««»¿»»∆∆
ÔÎÂ .¯ˆn‰ Ôa ÔÈc ÌeMÓ Ba ÔÈ‡ - B„Èa ÔkLÓÓ60 ¿À¿»¿»≈ƒƒ∆«∆∆¿≈
B‡ ,·B¯˜ ÌB˜Ó Ï‡‚Ï È„k ˜BÁ¯ ÌB˜Ó ¯ÎBn‰«≈»»¿≈ƒ¿…»»
ÔzÏ È„k ¯ÎnL B‡ ,ÂÈÓ„a ‰ÙÈ Ï‡‚Ï È„k Ú¯ ¯ÎnL∆»««¿≈ƒ¿…»∆¿»»∆»«¿≈ƒ≈

CÏn‰ ˙Ó61‰¯e·˜Ï ¯ÎnL B‡ ,62‰M‡‰ ÔBÊÓÏ B‡63 ¿»«∆∆∆»«ƒ¿»ƒ¿»ƒ»
˙Ba‰ B‡64‡l‡ ,¯ˆn‰ Ôa ÔÈc el‡Ó „Á‡a ÔÈ‡ - «»≈¿∆»≈≈ƒ∆«∆∆∆»

.Á˜Bl‰ ‰ÎÊ»»«≈«

קח:58) בית.59)שם ולא מסויים קרקעי שטח היינו,
בשם  י אות מיימוניות ובהגהות נו, הערה למעלה וראה

גולגולת.61)שם.60)ר"ת. חייב 62)מס שהבעל
ב). הלכה אישות מהלכות (פי"ב אשתו בקבורת

אשתו 64)האלמנה.63) שבנות - הוא כתובה שתנאי
(הלכות  שתתארסנה עד מותו, אחר מנכסיו ניזונות ממנו,

שם). אישות

.ÈL ?¯ˆn‰ Ôa ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡ ‰ÓÏÂÔÈ„e¯Ë el‡ Ïk65 ¿»»≈»∆ƒ∆«∆∆∆»≈¿ƒ
LÈ ¯Ó‡z Ì‡Â ,ÔÈ¯ÎBÓ ÏB„b C¯ˆ ÌeMÓe ,¯kÓÏ Ô‰≈ƒ¿…ƒ…∆»¿ƒ¿ƒ…«≈
:¯ÓB‡ È¯‰L ,Á˜BÏ e‡ˆÓÈ ‡Ï - ¯ˆn‰ Ôa ÔÈc Ô‰a»∆ƒ∆«∆∆…ƒ¿¿≈«∆¬≈≈
ÔÈ‡Â ?È˙B‡ ˜lÒÈÂ ‰Ê ‡B·iL È„k Áw‡Â Á¯Ë‡ ‰ÓÏ»»∆¿«¿∆«¿≈∆»∆ƒ«≈ƒ¿≈
˙BÚÓ ¯ˆn‰ ÏÚa ‡È·iL „Ú ÔÈzÓ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ«∆»ƒ«««∆∆»

.‰˜ÈÂ¿ƒ¿∆

למצרן,65) שיוודע עד בינתיים שמא ויפה, קרוב בשדה
קעה, סימן (שו"ע לקנות רוצה שהוא שדה, אותה אחר יקנה
(רש"י  המלך" שוטר "יכעוס שמא המלך ובמנת מב). סעיף
להתפרנס, ממה להן יהיה לא בינתיים שמא במזונות, שם).

שם). (רש"י המת בזיון משום ובקבורה

.‡È‡ˆBiÎÂ Òn‰ ÈtÓ :¯Ó‡Â Á˜Bl‰ ÔÚhL È¯‰¬≈∆»««≈«¿»«ƒ¿≈««¿«≈
Ba66‰z‡ ¯˜L :¯ÓB‡ ¯ˆn‰ ÏÚ·e ,¯ÎBn‰ BÏ ¯ÎÓ»««≈«««∆∆≈∆∆«»

‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ˆn‰ ÏÚa ÏÚ - È˙eÎÊ Ïh·Ï ,ÔÚBË67, ≈¿«≈¿ƒ««««∆∆¿»ƒ¿»»
‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ;Á˜Bl‰ „iÓ ‡ÈˆBÈ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒƒ««≈«¿ƒ…≈ƒ¿»»

˙q‰ Á˜Bl‰ Ú·MÈ -68. ƒ»««≈«∆≈

למעלה 66) כמבואר ברֿמצרא, דין בהם שאין באופנים
ט. מדבריהם 67)הלכה רק היא המצר בן של שזכותו

ראיה  להביא ועליו "מוציא" נקרא הוא ולפיכך (מדרבנן),
ממש  לשליח נחשב אינו שהלוקח ומכאן (מגידֿמשנה).
נחשב  המצר בן היה כן שאם ה), הלכה למעלה (ראה

(אורֿשמח). בטענת 68)למוחזק הכופר מוחזק כל כדין
מדרבנן. הכל, כופר שבועת שנשבע המוציא,

.·ÈelÙ‡69˜ÙÒ ¯·ca ÌL ‰È‰70Á˜Bl‰ ÔÈ‡ - ¬ƒ»»»«»»»≈≈«≈«
‰È‡¯a ‡l‡ ˜lzÒÓ71.¯ˆn‰ ÏÚa ‡È·‰L ‰¯e¯a ƒ¿«≈∆»ƒ¿»»¿»∆≈ƒ«««∆∆

CÎÈÙÏ72,¯Ó‡Â Á˜Bl‰ ÔÚË Ì‡73‰„OÏ ‰z‡ ÔÏÊb : ¿ƒ»ƒ»««≈«¿»««¿»«»¿»∆
ÒÈ¯‡ ,BÊ74ÔkLÓÓ B‡ ¯ÎBO B‡ ,BÊ ‰„OÏ ‰z‡75- »ƒ«»¿»∆≈¿«¿≈

,¯ˆn‰ ÏÚa ‡e‰L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ˆn‰ ÏÚa CÈ¯»̂ƒ«««∆∆¿»ƒ¿»»∆«««∆∆
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .B˙˜ÊÁa BÊ Ú˜¯w‰LÂ¿∆««¿«¿∆¿»¿≈…«≈»∆

רבינו.69) מסברת ודאי,70)זה בטענת בא הלוקח שאין
וכיוצא  מס משום המוכר לו מכר שמא מספק, טוען אלא

עט). ס"ק קעה, סימן (סמ"ע המוחזק,71)בו הוא שהרי
לחבירו: לאומר דומה זה והרי מספק. ממנו מוציאין ואין
- לך נתחייבתי אם יודע איני אומר: והלה בידך, לי מנה
ונטען  טוען מהלכות פ"א ורמב"ם קיח. (בבאֿקמא שפטור

ח). מידי 72)הלכה מוציאין אין שבספק כיון לומר, רוצה
זו  כגון רחוקה, טענה טוען הוא אם הואֿהדין – הלוקח

הלוקח. מן מוציאין אין - המצר.73)הבאה לבן
ביבול.74) חלק לו שיש אף המצר, בן דין אין ולאריס
טענת 75) לו אין שהשוכר נו, והערה ח הלכה למעלה ראה

הוא  גם - והממשכן השדה. בגוף לו שאין כיון המצר, בן
בן  טענת לו שאין כשוכר הוא והרי השדה, בגוף לו אין

כנ"ל. המצר,

.‚È¯ÎBn‰76ÌÈpË˜ ÌÈÓB˙ÈÏ77ÏÚa ÔÈ„ Ba ÔÈ‡ - «≈ƒƒ¿«ƒ≈ƒ««
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¯˙È el‡ ÌÚ „ÒÁ ÔÈOBÚL ¯Li‰Â ·Bh‰ .¯ˆn‰«∆∆«¿«»»∆ƒ∆∆ƒ≈»≈
¯ˆn‰ ÏÚaÓ78. ƒ«««∆∆

גדולים,77)שם.76) יתומים אבל קטנים. יתומים דוקא
(מגידֿ המצר בן דין בהם יש - יתומים ואינם קטנים או

טוב 78)משנה). מטעם אלא אינו הוא, אף דינו, שכל
ה). הלכה (כנ"ל ויושר

.„ÈÔÎÂ79‰M‡Ï ¯ÎBn‰80,¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈ„ Ba ÔÈ‡ - ¿≈«≈¿ƒ»≈ƒ«««∆∆
ÏÈ‡B‰ .˙B˜ÏÂ „ÈÓz Á¯ËÏ dk¯c ÔÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈«¿»ƒ¿…«»ƒ¿ƒ¿ƒ

.d„Èa Ú˜¯w‰ „ÓÚzL ‡e‰ „ÒÁ ,‰Á˜ÏÂ¿»¿»∆∆∆«¬…««¿«¿»»

הרי 80)שם.79) איש, אשת היא שאם איש, אשת שאינה
באשת  שאף אומרים ויש (רי"ף). בעלה של שלוחה היא
שום  שאין באופן ממון, לה שיש ידעו אם כן, הדין איש
בשם  (מגידֿמשנה בעלה שליחת שהיא ערמה, לטענת מקום

רשב"א).

.ÂË¯ÎÓ81ÏBÎÈ ¯ˆn‰ ÏÚa - ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓËÏ »«¿À¿¿«¿¿ƒ«««∆∆»
.‰M‡ ˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ ,Ô˜lÒÏ¿«¿»ƒ¿≈∆≈¿≈ƒ»

אין 81) שבספק יב, הלכה למעלה רבינו שכתב ממה יוצא,
הלוקח. מידי מוציא המצר בעל

.ÊË‰˙È‰82B‡ ÔÈa‰Â ,Ô‰Ó „Á‡ ÏL Ú˜¯w‰ »¿»««¿«∆∆»≈∆¿«ƒ¿»
ÏÚ·Ï B‡ ÔÈa‰ ÏÚ·Ï LÈ Ì‡ :„Á‡ ÏL ˙BÏÈ‡‰»ƒ»∆∆»ƒ≈¿«««ƒ¿»¿««

˙eÎÊ ˙BÏÈ‡‰83¯ˆn‰ Ôa Ô‰Ó „Á‡ Ïk - Ú˜¯wa84 »ƒ»¿««¿«»∆»≈∆∆«∆∆
B¯·Á - B˜ÏÁ Ô‰Ó „Á‡ ¯ÎÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B¯·Á ÏL∆¬≈¿ƒ»ƒ»«∆»≈∆∆¿¬≈
B‡ ˙BÏÈ‡‰ ÏÚ·Ï ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .Á˜Bl‰ ˜lÒÓ¿«≈«≈«¬»ƒ≈¿««»ƒ»
‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ‡l‡ ,Ú˜¯wa ˙eÎÊ ÔÈa‰ ÏÚ·Ï¿«««ƒ¿»¿««¿«∆»»¿«∆ƒ¿∆
ÏÚa ¯ÎÓe ,EÈa Ò¯‰ B‡ EÏÈ‡ ¯˜Ú :BÏ ¯ÓB‡≈¬…ƒ»¿¬…ƒ¿»¿»«««
ÏÚa B‡ ˙BÏÈ‡‰ ÏÚa ÔÈ‡Â ,Á˜Bl‰ ‰ÎÊ - ‰„O‰«»∆»»«≈«¿≈««»ƒ»««
ÏÚa B‡ ÔÈa‰ ÏÚa ¯ÎÓ Ì‡Â ;B˙B‡ ˜lÒÓ ÔÈa‰«ƒ¿»¿«≈¿ƒ»««««ƒ¿»««

.B˙B‡ ˜lÒÓ Ú˜¯w‰ ÏÚa È¯‰ - ÔÏÈ‡‰»ƒ»¬≈««««¿«¿«≈

הרי"ף.82) דעת לפי שם, שקנה 83)בבאֿמציעא כגון
מכירה  מהלכות כד (פרק עמהן קרקע שקנה אילנות, שלשה
אילנות, לעצמו ושייר השדה את שמכר כגון או א), הלכה
ח), הלכה (שם לעצמו קרקע השאיר אילנות בשני שאפילו
לזה  לו אין אם שאפילו אומרים, ויש שם. הרי"ף שכתב כמו
לו  לומר יכול אינו זמן ובאותו זה, במקום זמנית זכות אלא
וראה  בקרקע. זכות כבעל נחשב - ובנינך אילנך עקור
צד. ס"ק שם וסמ"ע ק, אות קעה סימן בארֿהגולה

של 84) דין אף לו שיש נראה נא, סעיף קעה סימן מהשו"ע
צג. ס"ק שם סמ"ע וראה מברֿמצרא, יותר שהוא שותף,

.ÊÈ‰È‰85·Î¯ B¯·Á ÏL ¯ˆÓ ÔÈ·e BÈa ˜ÈÒÙÓ86 »»«¿ƒ≈≈∆∆∆¬≈∆∆
dB·b ÔÈa B‡ ÌÈÏ˜c87‡n‚ B‡ ˜ÊÁÂ88Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»ƒƒ¿»»«¿»»À»¿«≈»∆

ÌÏz elÙ‡ ÒÈÎ‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :ÔÈ‡B¯ -89CB˙a „Á‡ ƒƒ»¿«¿ƒ¬ƒ∆∆∆»¿
‰Ê È¯‰ - ˙B„O‰ ÈzL e·¯Ú˙iL „Ú ,˜ÈÒÙn‰ ¯·c‰«»»««¿ƒ«∆ƒ¿»¿¿≈«»¬≈∆
BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;Á˜Bl‰ ˜lÒÓe ,BlL ¯ˆÓ Ôa∆∆∆∆¿«≈«≈«¿ƒ»≈

Á˜Bl‰ ˜lÒÓ90. ¿«≈«≈«

שם.85) סמוכים 86)בבאֿמציעא יחד, דקלים הרבה

זה. על זה למילה 87)ורכובים שם ברי"ף אחר כפירוש
"משוניתא". יא:88)התלמודית: ח, באיוב הפסוק מלשון

מקום  בביצה, הגדל קנה והיינו בצה"", בלא גמא "היגאה
מו. ס"ק קעה סימן סמ"ע וראה לזרוע, שאיֿאפשר

המענה.89) בכתלים,90)שורת מחולקים שבתים ואע"פ
ד) הלכה פי"ג להלן (ראה המצר בן דין בהם יש זאת ובכל
(מגידֿמשנה  לשני אחד שבין בפתחים לחברם דרכם בתים -
דין  אין באמת שבבתים וסוברים חולקים ויש רשב"א). בשם

ר"ת). בשם (שם הנ"ל מהטעם ברֿמצרא

ה'תש"פ  טבת י"ח רביעי יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ומכירה 1) במתנה המצר בעל מדיני מקצת בו נתבארו

נשלמו. ולא וחליפין,

.‡Ô˙Bp‰2ÔÈ‡ - ‰zÓ3‰È‰ .¯ˆn‰ Ôa ÔÈc da4 «≈«»»≈»ƒ∆«∆∆»»
˙eÈ¯Á‡L ,‰zÓ ¯ËLa ·e˙k5- Ô˙Bp‰ ÏÚ BÊ ‰zÓ »ƒ¿««»»∆«¬»«»»««≈
ÏÈ‡B‰ ;¯ˆn‰ Ôa ÔÈc da LÈ6- ˙eÈ¯Á‡ da LÈÂ ≈»ƒ∆«∆∆ƒ¿≈»«¬»

Ôa ˙eÎÊ Ïh·Ï ‡l‡ ‰zÓ ·˙k ‡ÏÂ ,‡È‰ ‰¯ÈÎÓ¿ƒ»ƒ¿…»««»»∆»¿«≈¿∆
¯ˆn‰7BÏ Ô˙B ‰nÎÂ .8.‰ÂL ‡È‰M ‰Ó ? «∆∆¿«»≈«∆ƒ»»

קח:2) מציעא מתנה 3)בבא להשיג יכול המקבל שאין
ועוד  והטוב. הישר עשיית משום כאן ואין אחר, במקום
אני  אין ולך מתנה ליתן רוצה אני לזה לו, אומר שהמוכר
סימן  וסמ"ע ד, הלכה י"ד פרק להלן משנה לחם ועיין רוצה,

קא. קטן סעיף אמימר.4)קעה של מימרא שם,
המתנה.5) ממקבל השדה את ויחטפו כתב 6)במקרה כן

שם. שכתב 7)הרי"ף כמו הערמה, כאן ויש כלומר,
זה 8)הרי"ף. ואף ללוקח. לשלם המצר בן צריך כמה

שם. ברי"ף

.·¯Ó‡9‰¯ÈÎÓe ,eÈOÚ ‰Ó¯Ú‰Â ,‡e‰ Ôk :Á˜Bl‰ »««≈«∆¿«¬»»»ƒ¿ƒ»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL - ‰È˙È˜ CÎÂ CÎa ,‡È‰10 ƒ¿»»»¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆

ÔÈÁeÏM‰ ÔÈ„k ,ÏËBÂ11ÔÚËÏ CÈ¯vL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¿≈¿ƒ«¿ƒ¿≈»∆ƒ∆»ƒƒ¿…
ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;ËÚÓ ¯˙È B‡ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÌÈÓc»ƒ∆≈¿ƒ»≈¿«¬»ƒ»««

‡ BÈ‡ - È˙È˜ ÌÈ˙‡Óa :‰‡Ó ‰ÂLÔÓ12. ¿≈≈»¿»«ƒ»ƒƒ≈∆¡»

שם.9) הרי"ף דברי קדושה,10)המשך של חפץ באחיזת
(פרק  ונוטלים הנשבעים כל כדין תורה, ספר או תפילין כגון

ב). הלכה ונטען טוען מהלכות ונוטלים 11)א שנשבעים
הרי  זה ולוקח ה). הלכה ושותפין שלוחין מהלכות ט (פרק
הלכה  י"ב פרק (למעלה המצר בן של שלוחו כאילו הוא

(מגיד 12)ה). במאתיים מנה שווה קונה אדם אין חזקה
רבינו: כתב ד הלכה י"ד פרק שלהלן פי על ואף משנה).
קנוניא  שעשו המצר בן טען - במאתיים מנה שווה "לקח
- זוז" מאתיים ונוטל חפץ בנקיטת הלוקח נשבע - ביניהם
באופן  מדובר ששם ועוד נאמן. אינו בהערמה, שנתפס כאן
קנוניא  שעשו טוען שהוא אלא מאתיים, שנתן שידוע

משנה). (לחם ביניהם

.‚‰È‰13˙eÈ¯Á‡ ÈÏÚ ÈzÏa˜Â :‰zÓ ¯ËLa ·e˙k »»»ƒ¿««»»¿ƒ«¿ƒ»««¬»
BÏ Ô˙B - ÌÈ˙‡Ó BÏ Ôz‡ B„iÓ ‡ˆz Ì‡L ,BÊ ‰zÓ«»»∆ƒ≈≈ƒ»∆≈»«ƒ≈
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BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,B˜lÒÓ Ck ¯Á‡Â ÌÈ˙‡Ó ¯ˆn‰ Ôa∆«∆∆»«ƒ¿««»¿«¿¿««ƒ∆≈
‰Ó ‡l‡ ‰ÂL14. »∆∆»»∆

שם.13) ברי"ף זה בהערמה 14)אף נתפס לא כאן אף
י"ד  פרק להלן רבינו שכתב כמו כך, על הוא נאמן ולפיכך

ד. הלכה

.„¯ˆÁ ÛÈÏÁ‰15¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈc da ÔÈ‡ - ¯ˆÁa16. ∆¡ƒ»≈¿»≈≈»ƒ«««∆∆
ÈÓc ÔÈ‡B¯ - ÔÈÏËÏhÓa B‡ ‰Ó‰·a ¯ˆÁ ÛÈÏÁ‰17 ∆¡ƒ»≈ƒ¿≈»¿ƒ«¿¿ƒƒ¿≈
BÏ Ô˙BÂ ,ÔÈÏËÏhn‰ Ì˙B‡ ÈÓ„ B‡ ‰Ó‰a‰ d˙B‡»«¿≈»¿≈»«ƒ«¿¿ƒ¿≈
ÈÏ Ôz :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â .B˜lÒÓe ¯ˆn‰ Ôa∆«∆∆¿«¿¿≈»«≈ƒ

‰nk18‡È‰ ‰Ó¯Ú‰ BfL ,Ba ÈzÁ˜lL19dÈ‡Â , «»∆»«¿ƒ∆«¬»»ƒ¿≈»
.ÌeÏk ˙ÏÚBÓ∆∆¿

וראה 15) משנה, (מגיד מצר בן דין יש בבתים שאף מכאן
יז). הלכה י"ב פרק לטעון,16)למעלה יכול שהמוכר

בעיניו  טובה שהיא הלוקח של בחצירו רק מעוניין שהוא
המצר. בן של החצר את כתמורה רוצה ואינו 17)ואינו

אחת  ועל בהן. כיוצא מטלטלין או בהמה לו להמציא חייב
אלו  מטלטלין או זו בהמה שרק לטעון יכול שאינו כמה
(למעלה). בחצר חצר בהחליף כן שטוען כמו בעיניו, טובים

להלן. עוד הלכה 18)וראה י"ד פרק להלן משנה בכסף
ופירש  כד. סעיף שם ערוך בשולחן הוא וכן "כמו" הביא א
או  בהמה דווקא שדורש מא קטן סעיף שם הסמ"ע

"כמין". תימן: בכתבֿיד הוא וכן בין 19)מטלטלין,
לקנות  יוכל שווייה דמי לו כשיהיה שהרי והלוקח, המוכר
צריך  שלפעמים בקרקע, כן שאין מה שם), (סמ"ע אחרים

אחרת. ולא זו קרקע דווקא

.‰¯ÎÓ20Ck ¯Á‡Â ,e‰„O ÚˆÓ‡a ËÚÓ Ú˜¯˜ BÏ »««¿«¿«¿∆¿«»≈¿««»
ÚˆÓ‡aL ‰„O d˙B‡ „ˆa Ú˜¯˜ BÏ ¯ÎÓ21:ÔÈ‡B¯ - »««¿«¿«»»∆∆»∆¿«ƒ

B‡ ˙ÈcÚ ‡È‰ ‰lÁz BÏ ¯ÎnL ËÚn‰ B˙B‡ Ì‡ƒ«¿«∆»«¿ƒ»ƒƒƒ
˙È¯eaÊ22- ‰B¯Á‡a BÏ ¯ÎnL Ú˜¯w‰ ˙‡Ê Èa‚Ï ƒƒ¿«≈…««¿«∆»«»«¬»

‡e‰ È¯‰L ,B˜lÒÏ ÏBÎÈ ¯ˆn‰ Ôa ÔÈ‡Â ,Á˜Bl‰ ‰ÎÊ»»«≈«¿≈∆«∆∆»¿«¿∆¬≈
;ÚˆÓ‡a ‰wL ËÚÓ B˙B‡ ÈtÓ ‡e‰ ¯ˆÓ Ôa BÓˆÚ«¿∆∆∆ƒ¿≈¿«∆»»»∆¿«

Ì‡Â23BÏ ¯ÎnL ˙‡Ê BÓk ÚˆÓ‡a ‰wL ËÚÓ B˙B‡ ¿ƒ¿«∆»»»∆¿«¿…∆»«
ÌÈ¯ÚÓ ‰Ê È¯‰ - BcvÓ ÛBqa24˜lÒÓ ¯ˆn‰ Ô·e , «ƒƒ¬≈∆«¿ƒ∆«∆∆¿«≈

ÛBqa ‰wL ‰„O‰ ÔÓ B˙B‡25. ƒ«»∆∆»»«

מקום 20) אין שעדיין צד, מכל מקיפות המוכר ושדות
מצר. בן המצר.21)לטענת בני מצד טענות יש ומעכשיו

ויתר 22) שקנה הקרקע בין שהוא, שינוי איזה שיש היינו,
מוסבר  טעם שיש אומרים, אנו שאז לרע, או לטוב השטח,
השוני  בגלל וזה זו, קרקע חתיכת דווקא הלוקח קנה למה
בו  חושדים אנו ואין שהוא, טעם מאיזה לו שרצוי שבה,

המצר. בן טענת את לסלק שם.23)בהערמה בגמרא
בזה 24) דווקא הלוקח בחר למה שווה, השטח שכל שכיוון

הערמה. כוונת כאן שיש כורחך אל אלא שבאמצע,
בתחילה 25) שקנה המעט הקרקע מן לסלקו יכול אינו אבל

מח). קטן סעיף שם (סמ"ע השדה באמצע

.Â¯ÎBn‰26‰˙‰L ÔÈa ¯ÎBÓ ‰˙‰L ÔÈa ,È‡z ÏÚ «≈«¿«≈∆ƒ¿»≈≈∆ƒ¿»
„Ú B˜lÒÏ ÏBÎÈ ¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈ‡ - Á˜BÏeÓi˜˙iL ≈«≈«««∆∆»¿«¿«∆ƒ¿«¿

ÌÈ‡z‰27da ¯‡Mz ‡ÏÂ ,Ú˜¯wa Á˜Bl‰ ‰kÊÈÂ , «¿»ƒ¿ƒ¿∆«≈«««¿«¿…ƒ»≈»
ÏÏk BnÚ ‰ÈÏÚ28.B˙B‡ ˜lÒÈ Ck ¯Á‡Â , »∆»ƒ¿»¿««»¿«≈

שזה 26) כותב, והמגידֿמשנה מקור, כל ציינו לא המפרשים
פשוט. אין 27)נראה התנאים, נתקיימו שלא זמן שכל

כלל. מכירה שום 28)כאן למוכר יישאר שלא פירוש,
עילה  בה תישאר "ולא תימן: ובכתבֿיד זו. בקרקע קשר
ובדפוס  י. סעיף קעה סימן בשולחןֿערוך הוא וכן כלל",

כנ"ל. להיות וצריך כלל". עילה בה תישאר "ולא רומי:

.Ê‰aL Á˜Bl‰29Ôa - „ÈÒÙ‰Â ¯˙Ò B‡ ÁÈaL‰Â «≈«∆»»¿ƒ¿ƒ«»«¿ƒ¿ƒ∆
ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÓ„ BÏ Ô˙BÂ ,B˜lÒÓ ¯ˆn‰30È¯‰Â ;BÏ «∆∆¿«¿¿≈»ƒ»¿ƒ«¬≈

ÁÈÏM‰ BÓk ÂÈOÚÓ ÏÎa ‡e‰31Á˜Bl‰ ‰ÂÏ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»«¬»¿«»ƒ«¿≈ƒ»»«≈«
¯ˆn‰ Ôa B˙B‡ ˜lÒiL Ì„˜32- ¯ˆn‰ Ôa B˜lÒÂ , …∆∆¿«≈∆«∆∆¿ƒ¿∆«∆∆

¯wÚ‰ e‰Ê .¯ˆn‰ Ôa „iÓ Û¯BË BlL ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡≈««∆≈ƒ«∆«∆∆∆»ƒ»
- B¯·Á ¯ˆÓ „ˆa Á˜Bl‰ ÏkL :ÔÈÈc‰ el‡ ÏÎa¿»≈«ƒƒ∆»«≈«¿«∆∆¬≈
.˙eÚÏ ‡ÏÂ BÁÏL Ôw˙Ïe ,B¯·ÁÏ ÁÈÏL BÓk ‡e‰¿»ƒ««¬≈¿«≈¿»¿…¿«≈

CÎÈÙÏ33‰‡ˆB‰ ÏËB - ÁÈaL‰ Ì‡ :34Ì‡Â , ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«≈»»¿ƒ
„ÈÒÙ‰35B˙B‡ ÔÈkÓ - ˙B¯t‰ ÏÎ‡ B‡ Ò¯‰Â ¯ÙÁÂ ƒ¿ƒ¿»«¿»«»««≈¿«ƒ

BÏ ÔÈ·MÁnL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÓc‰ ÔÓƒ«»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ∆¿«¿ƒ
˙BÚÓ ‡È·‰Â ¯ˆn‰ Ôa ‡aL ¯Á‡ ÔÏÎ‡La ?˙B¯t‰«≈¿∆¬»»««∆»∆«∆∆¿≈ƒ»

Ì„wÓ ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk Ï·‡ ;B˜lÒÏ36‡e‰ BlL - ¿«¿¬»»«≈∆»«ƒ…∆∆
ÏÎB‡37Ô˙B‡ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â ,38. ≈¿≈¿«¿ƒ»

המצר29) זכותו,ובן ואיבד מחילה זו הרי אחרת מייד, מחה
וכן  ירוחם. רבינו בשם משנה (כסף עוד לסלקו יכול ואינו

ל). סעיף שם בשולחןֿערוך הפירוט 30)הוא שיבוא כמו
ההלכה. מציעא 31)בסוף (בבא שאמרו ממה לזה המקור

הנאמר  ביטוי וכו'", שדרתיך "לתיקוני מצר: בן גבי קח.)
פרק  למעלה וראה משנה. (מגיד שליח לגבי צט:) (כתובות

ה). הלכה הלקוחות 32)י"ב מן הטורף חוב בעל כל כדין
אלא  הלוקח, מאת המצר בן קנה לא שכאן - הלווה של

שלוחו. שהיה הלוקח, ידי על המוכר, פירוט 33)מאת זהו
ההלכה. בתחילת שהובאו לתוך 34)הדברים יורד [כדין

י  (פרק התחתונה על שידו ברשותו שלא חבירו שדה
על  יתר השבח שאם ד) הלכה ואבידה גזילה מהלכות
השבח  על יתירה היציאה ואם היציאה את נוטל היציאה
וכן  שם, (מגידֿמשנה היציאה מתוך השבח את לו נותן
שאם  כתב לא שרבינו מכיוון אבל קב.). קמא בבבא נראה
יורד  אף שהרי אריס, כדין נוטל ליטע, עומדת השדה הייתה
ליטע  זו בשדה ליתן רוצה אדם כמה אומדין ברשות שלא
שעה  סימן (סמ"ע כאריס לו ונותנים שם) (רמב"ם אותה
על  ידו ליטע העומדת בשדה שאפילו נראה - א) קטן סעיף
חבירו, שדה לתוך יורד לדמות שאין מפני התחתונה,
המשלח  לטובת שנוטע לשליח כאריס, ליטול שהכוונה
משנה]. לחם ועיין אריס כדין ליטול כלל מתכוון ואינו

לעוות.35) ולא שלחתיך לתקן לו: אומר לפני 36)שאז
לסלקו. המצר בן המצר 37)שבא בן תביעת שבאה שלפני

(מגידֿ כשליח ולא כלוקח נחשב זה הרי הלוקח, לסילוק
שליח  ולא כשליח שהוא מפני או ולחםֿמשנה), משנה

שמח. אור וראה לו,38)ממש, מנכים שהפסיד מה [אבל
(למעלה  מסויים זמן עד לפירות שדה שקנה כלוקח שהוא
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לו  ואין פירותיה, שאוכל ו) הלכה מכירה מהלכות כ"ג פרק
קטן  סעיף קעה סימן וסמ"ע משנה לחם ועיין להרוס. רשות

י].

.Á¯ˆn‰ ÏÚa ‡·e ,ÌÈMÓ ˙Á‡ ‰„O Á˜lL „Á‡∆»∆»«»∆««ƒ¿«ƒ»«««∆∆
lL „·Ïa ˙ÈˆÁnÓ B˜lÒÏÏBÎÈ BÈ‡ - „Á‡‰ ÔÓ Á˜ ¿«¿ƒ«¬ƒƒ¿«∆»«ƒ»∆»≈»

B˜lÒÏ39Ï·‡ .dlk ÁÈpÓ B‡ ,dlkÓ B˜lÒÓ B‡ ; ¿«¿¿«¿ƒÀ»«ƒ«À»¬»
,Ì‰ÈL ˜lÒÏ ¯ˆn‰ ÏÚ·Ï LÈ - ÌÈLÏ Ú˜¯˜ ¯ÎBn‰«≈«¿«ƒ¿«ƒ≈¿«««∆∆¿«≈¿≈∆

„Á‡ ÁÈp‰Ïe „Á‡ ˜lÒÏ B‡40. ¿«≈∆»¿«ƒ«∆»

הוא 39) הרי בידו, השני שהחצי שכיוון בלבד. חצי מאותו
המצר. בן זו,40)עצמו משדה כולו אותו מסלקים שהרי

המצר. בן טענת שום לו ואין

.ËB˜lÒiL Ì„˜Â ,Á˜Bl‰ ˙‡ ˜lÒÏ ‡aL ¯ˆn‰ Ôa∆«∆∆∆»¿«≈∆«≈«¿…∆∆¿«¿
BÏ ¯ÎÓ41˙‡ „a‡ - ¯ˆn‰ ÏÚ BÏ LiL ‰„O‰ ˙‡ »«∆«»∆∆≈««∆∆ƒ≈∆

B˙eÎÊ42. ¿

המלה 41) חסרה תימן בכתבֿיד אבל עצמו. ללוקח היינו,
טו. סעיף קעה סימן ושולחןֿערוך בטור הוא וכן "לו",
להלן. וראה לאחר. כשמכר שהמדובר שם ומבואר

מצר 42) בן זכות לו אין למעלה), (ראה שקנה האחר זה וגם
לטעון, יכול הראשון שהלוקח לפי שם) ושולחןֿערוך (טור
סילקוהו, שלא זמן כל שהרי כנגדו, בןֿמצר טענת הוא, אף

בידו. השדה

.È¯ÎnL ÁÈÏL43˜lÒÓ BÈ‡ - ¯ˆn‰ ÏÚa ‡e‰ È¯‰Â »ƒ«∆»««¬≈«««∆∆≈¿«≈
‰ÏÈÁÓ EÏ ÔÈ‡Â ,BÏ ¯ÎÓ ‡e‰ È¯‰L ;Á˜Bl‰ ˙‡∆«≈«∆¬≈»«¿≈¿¿ƒ»

BfÓ ‰ÏB„‚44. ¿»ƒ

שדהו.43) למכור שליח עשהו השדה נראה 44)שבעל כן
מצי  בבא איזיל בגמרא ליה אמר ביה, אימליך "אתא קח. עא

להלן  וראה מיניה" למיקני צריך זבון זיל ליה ואמר אזבון
אבל  בלבד לו אמר אם דווקא ומשמע ב. הלכה י"ד פרק
בתרא  בבבא אמרו וכן לו מחל בוודאי - מעשה גם עשה אם
וראה  מעשה. ולא ואמר, דמיקרי איניש עביד שדיבור ל:

שם. י"ד פרק להלן עוד

.‡ÈÛ¯hL ¯ÎBÓ ÏL ·BÁ ÏÚa45ÏÚa „iÓ ‰„O‰ ««∆≈∆»««»∆ƒ«««
Á˜Bl‰ ÔÓ Û¯BËÂ ¯ÊBÁ ¯ˆn‰ ÏÚa È¯‰ - ¯ˆn‰46 «∆∆¬≈«««∆∆≈¿≈ƒ«≈«
.¯ÎBn‰ ÔÓ ÏËBÂ ¯ÊBÁ Á˜Bl‰Â ,B˜lqL∆ƒ¿¿«≈«≈¿≈ƒ«≈

הלקוחות.45) מן שטורף חוב בעל הלוקח 46)כדין שהרי
הלכה  י"ב פרק (למעלה שלוחו כמו אלא ממש, שליח אינו
נחשב  המצר ובן לוקח, הוא כן ואם ז), הלכה י"ג ופרק ה
במקרה  הראשון, הלוקח על חוזר והוא הלוקח, מן כלוקח
לשלם, למוכר כשיש והמדובר, החוב. בעל מצד טריפה של
שהרי  מהמוכר, לתבוע יכול אינו המצר שבעל שלפי אלא
מהלוקח, תובע הוא - את", דידי דברים בעל "לאו לו: יאמר
שאם  מהמוכר. ותובע חוזר והלוקח השדה, את לקח שממנו
לא  שהרי יפסיד, שהלוקח סברא אין לשלם, למוכר אין
ולמה  הישר ועשית של המצוה קיים אלא כלום נהנה

משנה). (כסף יפסיד?

.·È·BÁ ÏÚa Ïk47B·BÁa Û¯hL48¯ˆn‰ ÏÚ·Ï LÈ - »««∆»«¿≈¿«««∆∆

Á˜Bl‰ ÁkÓ ÏB„b Û¯Bh‰ Ák ‡‰È ‡Ï .B˜lÒÏ49. ¿«¿…¿≈…««≈»ƒ…««≈«
Û¯Ëp‰ ‰ˆ¯È Ì‡Â50B·BÁa ÂÈÏÚ eÈ‰L ÌÈÓc‰ ÔzÏ ¿ƒƒ¿∆«ƒ¿»ƒ≈«»ƒ∆»»»¿

e‰„O BÏ ¯ÊÁz -51ÌÏBÚÏ52¯‡a˙iL BÓk , «¬…»≈¿»¿∆ƒ¿»≈
BÓB˜Óa53. ƒ¿

השדה.47) בעל השדה.48)של בעל על לו שיש
החוב.49) בעל את הוא מסלק כן כמו מסלקו, המצר שבן
הלווה.50) השדה, לו,51)בעל  מחזיר המצר בעל כלומר,

בעלֿ כוח יהא שלא להחזיר, צריך היה שהבעל ֿחוב כשם
עצמו. חוב מבעל גדול הבעלֿחוב, מכוח שבא המצר

מציעא 52) (בבא חוזר" לעולם "שום הידוע: לכלל בהתאם
טז.53)לה.) הלכה ולוה מלוה מהלכות כ"ב פרק לקמן

השדה  אין מדעתו הלווה הגבהו שאם מבואר יז הלכה ושם
לג. קטן סעיף קעה סימן ובסמ"ע משנה, בלחם וראה חוזרת.

.‚È‡e‰ ˙eÎfL ÔÈc ˙Èa ‰‡¯Â ,¯ˆn‰ Ôa ‰È‰L ÔË»̃»∆»»∆«∆∆¿»»≈ƒ∆¿
BÏ54Á˜Bl‰ ˙‡ BÏ ÔÈ˜lÒÓ -55B˜ÏÁ BÏ ÏhÈ B‡ , ¿«¿ƒ∆«≈«ƒ…∆¿

.e‡¯iL BÓk ¯ˆn‰ ÈÏÚa ¯‡L ÌÚƒ¿»«¬≈«∆∆¿∆ƒ¿

נב.).54) (גיטין הקטן של לזכותו לעשות מצווין דין ובית
מהם 55) אחד וקדם רבים מצר בני לה שיש שדה כדין

ה) הלכה י"ב פרק (למעלה בה שזכה הלוקח, את וסילק
הקטן. עבור ומסלק מקדים הדין ובית

.„È˜lÒÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ˆn‰ Ôa BzL‡ ‰˙È‰L ÏÚa««∆»¿»ƒ¿∆«∆∆¬≈∆¿«≈
BzL‡ ÈÒÎ ÏkL ;Á˜Bl‰ ˙‡56B˙eL¯a57˙eÎÊ ÏÎÂ , ∆«≈«∆»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿¿»¿
BÏ ‡e‰ ˙eÎÊ - d„ÈÏ ‡B·zL58BzL‡ „iÓ e˜ elÙ‡ . ∆»¿»»¿¬ƒ»ƒ«ƒ¿

ÏÈÚBÓ BÈ‡ - Á˜BlÏ BÊ ˙eÎÊa ‰ÏÁnL59‡l‡ , ∆»¬»ƒ¿«≈«≈ƒ∆»
˙‡ ‰˜lÒÂ dzÚcÓ ‰M‡‰ ‰„ÓÚ .B˜lÒÓ ÏÚa‰«««¿«¿»¿»»ƒ»ƒ«¿»¿ƒ¿»∆
ÂÈB„‡ ÈÒÎa Ô˙BÂ ‡OB ‰È‰L „·Ú‰ ÔÎÂ ,Á˜Bl‰«≈«¿≈»∆∆∆»»≈¿≈¿ƒ¿≈¬»
- ÔB„‡‰ B‡ ÏÚa‰ ‰ˆ¯ Ì‡ :Á˜Bl‰ ˙‡ ˜lqL∆ƒ≈∆«≈«ƒ»»«««»»

Ìi˜È ‡Ï - ‰ˆ¯ Ì‡Â ,Ô‰È„È ÏÚ Ìi˜Ó60¯ÊÁ˙Â , ¿«≈«¿≈∆¿ƒ»»…¿«≈¿«¬…
.ÌÈÓc‰ ¯ÈÊÁÈÂ Á˜BlÏ«≈«¿«¬ƒ«»ƒ

קעה 56) סימן משפט בחושן הוא וכן מלוג נכסי אפילו
יד. כמבואר 57)סעיף אשתו, בנכסי כלוקח נחשב שהבעל

צה:. אלא 58)בכתובות לו אין מלוג, שבנכסי פי על אף
טז. הלכה י"ב פרק למעלה וראה אינה 59)פירות. [שהיא

בןֿמצר]. בתור זכותו על לוותר אשה 60)יכולה כדין
מקיים, - העבד או הבעל רצה שאם שקנה ועבד שקנתה
מכירה  מהלכות ל פרק (למעלה מבטל - רצה לא ואם

ג). - ב הלכות

ה'תש"פ  טבת י"ט חמישי יום

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
בשלימות,1) וענייניו המצר בעל דיני תשלום בו נתבאר

ההלכות. ונשלמו

.‡‰ˆB¯‰2‰ÊÂ BlL ¯ˆn‰ Ôa ‡È·‰Â ,e‰„O ¯kÓÏ »∆ƒ¿…»≈¿≈ƒ∆«∆∆∆¿∆
Ì‡ :¯ˆn‰ Ô·Ï ¯Ó‡Â ,ÔÈc ˙È·Ï epnÓ ÁwÏ ‰ˆB¯L∆∆ƒ«ƒ∆¿≈ƒ¿»«¿∆«∆∆ƒ
˙‡ ˜lÒ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰OÚ - CÎÂ CÎa ˙B˜Ï ‰ˆ¯zƒ¿∆ƒ¿¿»¿»¬≈¿ƒ»«≈∆
,‰ÚË BÏ ‰¯‡L ‡Ï ‰Ê È¯‰ ;Á˜BÏ ‰Ê È¯‰Â ,EÓˆÚ«¿¿«¬≈∆≈«¬≈∆…ƒ¿¬»«¬»
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·Ó B‡ ‡l‡„iÓ ˙BÚÓ ‡È3.B˙eÎÊ ‰ÏËa B‡ ,‰˜ÈÂ ∆»≈ƒ»ƒ»¿ƒ¿∆»¿»¿
¯Ó‡4Á¯Ë‡ :5BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‡È·‡Â6CÏ‡ .7 »«∆¿«¿»ƒ≈¿ƒ≈≈

BÏ LiL „eÓ‡ ‡e‰ Ì‡ :‡È·‡Â8„Ú BÏ ÔÈÈzÓÓ - ¿»ƒƒ»∆≈«¿ƒƒ«
,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - „eÓ‡ BÈ‡ Ì‡Â ,‡È·ÈÂ CÏiL∆≈≈¿»ƒ¿ƒ≈»≈¿ƒ
B‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ CÎÈÙÏ .ËÓM‰Ï ‡l‡ ‰ˆB¯ BÈ‡L∆≈∆∆»¿ƒ»≈¿ƒ»¿ƒ

ÔÈ‡L .E˙eÎÊ ‰ÏËa B‡ ,ÌÈÊeÊ ‰zÚ ‡ÈˆBz9ÔÈÚ·B˜ ƒ«»ƒ»¿»¿¿∆≈¿ƒ
‡ÈˆB‰ .¯ˆn‰ ÏÚ·Ï ÔÓÊ10‡ÈˆB‰Â ,˙BÚn‰ ¯ˆn‰ Ôa ¿«¿«««∆∆ƒ∆«∆∆«»¿ƒ

ÌÈ·BË Á˜BÏ ÏL eÈ‰ Ì‡ ,˙BÚÓ Á˜Bl‰11ÂÈÊefÓ12 «≈«»ƒ»∆≈«ƒƒ»
ÂÈÊefÓ ¯˙BÈ ˙‡ˆÏ ÌÈ¯‰ÓÓ B‡13,B˙eÎÊ ‰ÏËa - ¿«¬ƒ»≈≈ƒ»»¿»¿

‰È‰ .¯ˆn‰ Ôa ÔÈ„ BÏ ÔÈ‡Â14d˙B˜Ï Á˜Bl‰ ‰ˆB¯ ¿≈ƒ∆«∆∆»»∆«≈«ƒ¿»
dÚ¯ÊÏ ‰ˆB¯ ¯ˆn‰ Ô·e ,ÌÈza da ˙B·Ï15Á˜Bl‰ - ƒ¿»»ƒ∆«∆∆∆¿»¿»«≈«

·eMÈ ÌeLÓ ,‰ÎBÊ16ı¯‡‰17.¯ˆn‰ Ôa ÔÈc da ÔÈ‡Â , ∆ƒƒ»»∆¿≈»ƒ∆«∆∆

להלן.2) וראה קח: בבבאֿמציעא זו הלכה מקור
וראה 3) ושהות, טירחה כל מבלי מיד מעות נותן כלומר

שם.4)להלן. והוא 5)בבאֿמציעא במזומן, לו שאין
הדרוש. הכסף את להשיג מאמצים לעשות צריך

למוכר 6) לגרום צריכה אינה הזאת והישר הטוב שעשיית
הפסד. ושום איֿנעימות ויש 7)שום בביתו, מוכן שהכסף

ולהביאו. ללכת ויש 8)רק הוא שעשיר אמדוהו כלומר,
מא). אות קעה סימן ('דרישה' בביתו ממון וזה 9)לו

כסף  המציא המצר שבן בגמרא, המובא המקרה את גם כולל
שהרי  זמן, לאחר אם כי לפתחם יכול המוכר שאין צרור,
זמן  קובעין שאין הוא והכלל זמןֿמה, דרוש לזה גם

יותר.11)שם.10)(מגידֿמשנה). משקל בעלי
אחרת,12) מעלה המצר בן של לזוזיו כי ואף המצר. בן של

טבי). זוזי ד"ה שם, (רש"י לצאת ממהרים של 13)שהם 
(רש"י  יותר טובים המצר בן של זוזיו כי ואף המצר. בן
במשהו  אף להפסיד צריך המוכר אין דבר: של כללו שם).

והישר. הטוב עשיית הגירסא 14)בגלל ולפי שם,
עדיפים  שבתים ראשונים, ועוד רי"ף רש"י, של והפירוש

"לנטעה",15)מזרעים. אבל דוקא, ש"לזרעה" ויתכן
בקרקע הנ  מושרשים שהאילנות מפני מבתים, עדיפה טיעה

שם  ושו"ע קעה, סימן ('טור' בזרעים משא"כ מבתים, יותר
כו). מזרעים.16)סעיף יותר ויציבים קבועים שבתים

קעה,17) סימן (ב"י ישראל ארץ דוקא ולאו הארץ, כל
אורֿשמח  וראה מג. ס"ק שם וסמ"ע צ, אות שם בארֿהגולה

י). הלכה פ"ד למעלה

.·‡a18È¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,¯ˆn‰ Ô·a CÏÓÂ Á˜BÏ »≈«¿ƒ¿«¿∆«∆∆¿»«¬≈
CÏ‡ ,BÊ ‰„O ÈÏ ¯kÓÏ ‰ˆB¯ ElL ¯ˆn‰ Ôa ÈBÏt¿ƒ∆«∆∆∆¿∆ƒ¿…ƒ»∆≈≈
Ïha ‡Ï - !Á˜Â CÏ :BÏ ¯Ó‡Â ?epnÓ Áw‡Â¿∆«ƒ∆¿»«≈»«…ƒ≈

B˙eÎÊ19Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰˜iL ¯Á‡ B˙B‡ ˜lÒÏ LÈÂ , ¿¿≈¿«≈««∆ƒ¿∆∆»ƒ≈
B„iÓ e˜20?ÔÈ˜ CÈ¯vL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ∆»ƒƒ¿»

Ï·‡ ;‰˜iL Ì„˜ BÏ ÏÁnLk21B˙eÎÊ BÏ ÏÁÓ Ì‡ ¿∆»«…∆∆ƒ¿∆¬»ƒ»«¿
BnÚ ÚiÒÂ ¯ˆn‰ Ôa ‡aL ÔB‚k ,Á˜lL ¯Á‡22B‡ , ««∆»«¿∆»∆«∆∆¿ƒ«ƒ

¯ÎO23‡e‰L Ïk ¯˙BÒÂ ‰Ba B˙B‡ ‰‡¯L B‡ ,epnÓ »«ƒ∆∆»»∆¿≈»∆
ÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Ú¯Ú ‡ÏÂ Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ LnzLÓe24, ƒ¿«≈¿…ƒ»¿…ƒ¿≈¬≈∆»«

.B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ·eLÂ¿≈»¿«¿

ההלכה 18) שנפסקה וכמו וכנהרדעאי, קח. בבאֿמציעא

שד 19)כמותם. לטעון יכול המצר נאמרו שבן לא בריו
נהרדעאי). ד"ה שם (רש"י קנין 20)ברצינות זה ואין

מהלכות  ופ"ה י, הלכה פ"ב (למעלה קנין שאינו דברים
בשדה  מסויימת זכות המצר לבן כי יד), הלכה מכירה
וראה  נא, ס"ק קעה סימן (סמ"ע, הקנין חל ועליה חבירו,

ג). אות שם (מגיד21ֿ)בארֿהגולה הגאונים סברת זו
ד), הלכה פי"א (למעלה רבינו לשיטת ובהתאם משנה)
שנים  שלש בחזקת לא צורך אין שונים לתשמישים שבזכות

בטענה. שהוא 22)ולא מלא, בפה לו אמר אם וכלֿשכן
עוד  יכול אינו שוודאי המצרנות, זכות על ומוותר לו מוחל

עד). ס"ק שם הגר"א מא. (ב"ב בבבאֿבתרא 23)לסלקו
לדברי  הוכחה זו אין מהמחזיק, קנה המערער שאם אמרו ל:
עליו, שיש ודברים דין לקנות אדם שעשוי לפי המחזיק,
עה). ס"ק שם (הגר"א כן לומר שייך לא בשכירות אבל

עליה 24) לו שיש בשדה וסותרים שבונים רואה אדם שאין
(הגר"א  ס. בבאֿבתרא ראה ושותק, - לקנותה בןֿמצר זכות
'תוספות' ראה קנין, צריכה אינה ומחילה עו). ס"ק שם
עג. ס"ק שם הגר"א וביאור קנין, צריכה ד"ה ו. סנהדרין
ויביא  שילך כדי זמן שיעור המצר בן שהה שאם שכתבו ויש
(מגידֿמשנה  זכותו איבד - תבעו ולא בדין ויתבענו מעות
וכו' וסותר בונה ראהו לא אפילו ורי"ף), האי  רב בשם
הזמן  תוך כשתבעו מדובר רבינו בדברי וכאן (כסףֿמשנה).
ראהו  או עמו שסייע מכיון זכותו את איבד ואעפי"כ הנ"ל

(כסףֿמשנה). וסותר בונה

.‚‰È‰25B‡ ‰ÏBÁ B‡ ˙¯Á‡ ‰È„Óa ¯ˆn‰ Ôa »»∆«∆∆ƒ¿ƒ»«∆∆∆
ÔË˜26‡·e ÔËw‰ ÏÈc‚‰Â ‰ÏBÁ‰ ‡È¯·‰ ÔÓÊ ¯Á‡Â , »»¿««¿«ƒ¿ƒ«∆¿ƒ¿ƒ«»»»

- Ôk ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L .B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - CÏB‰‰«≈≈»¿«¿∆ƒ«»≈≈
:¯ÓB‡ Á˜Bl‰ È¯‰L ,B˙ÈÚ˜¯˜ ¯kÓÏ ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»»ƒ¿…«¿»ƒ∆¬≈«≈«≈

È„iÓ ‡ˆz ÌÈL ‰nk ¯Á‡Ï27.ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ‰ÊÎÂ . ¿«««»»ƒ≈≈ƒ»ƒ¿»∆«¿ƒ

להלן.25) רבינו שמביא כמו הגאונים, הוראת
ראה 26) זו, בקנייה לקטן זכות ראו לא כשביתֿדין והמדובר

(לחםֿמשנה). יג הלכה פי"ג אומרים 27)למעלה ואין
זה. באופן והטוב" הישר "ועשית

.„¯ÎBn‰28ÌÚ‰ ÏÎÏ Ì‡ :‰Óa ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL «≈¿≈»«ƒ¿»∆ƒ¿»»»
Ì‡Â ;B˜lÒÓe ‰‡Ó ¯ˆn‰ Ôa BÏ Ô˙B - ¯ÎBÓe ÏÈÊBÓƒ≈≈∆«∆∆≈»¿«¿¿ƒ
,‰ÂL ‡e‰L ÌÈ˙‡Ó BÏ Ô˙B - ÌÚ‰ ÏÎÏ ÏÈÊBÓ BÈ‡≈ƒ¿»»»≈»«ƒ∆»∆

‰zÓ ‰ÊÏ Ô˙ ¯ÎBn‰L29Ï .Á˜30ÌÈ˙‡Óa ‰Ó ‰ÂL ∆«≈»«»∆«»»»«¿≈»∆¿»«ƒ
ÌÈ˙‡n‰ ÔziL „Ú B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -31Ôa ÔÚË . ≈»¿«¿«∆ƒ≈«»«ƒ»«∆

‡Èe˜ eOÚL ,¯ˆn‰32ÚaL - Ì‰ÈÈa33Á˜Bl‰ «∆∆∆»¿¿»≈≈∆ƒ¿»«≈«
ıÙÁ ˙ËÈ˜a34ÏËBÂ ,35ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó36ÌL ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿ƒ«≈∆¿≈»«ƒ¿ƒ»»»

‰˙È‰ ‰Ó‡L ÔÚBË ¯ˆn‰ Ô·e ,ÌÈ˙‡Ó Ô˙pL ÌÈ„Ú≈ƒ∆»«»«ƒ∆«∆∆≈∆¬»»»¿»
Ú„BÈ BÈ‡Â ,¯ÎBn‰ ÔÈ·e BÈa37Á˜Ï ‡lL [È‡cÂa] ≈≈«≈¿≈≈«¿««∆…»«
Ô˙B ‰Ê È¯‰ - ‰‡Ó ‡l‡ epnÓ38e„ÈÚ‰L BÓk ÌÈÓc ƒ∆∆»≈»¬≈∆≈»ƒ¿∆≈ƒ

Á˜lL ˙q‰ BÚÈaLÓe ,B˜lÒÓ Ck ¯Á‡Â ,ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿««»¿«¿«¿ƒ∆≈∆»«
.¯ËÙÂ ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¿ƒ¿»

קח.28) אין 29)בבאֿמציעא שבמתנה ממש, מתנה ולא
ולך  מתנה, לתת רוצה אני לו לו: שאומר מפני מצר, בן דין
וראה  ב. והערה א הלכה פי"ג למעלה ראה לתת. רוצה איני
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שהאריך. נחמן,30)לחםֿמשנה רב בשם כנהרדעאי שם,
הגמרא. מכר 31)וכמסקנת אפילו לקרקעות, אונאה שאין

וראה  ח). הלכה מכירה מהלכות (פי"ג באלף דינר שוה
אפילו  חוזר שטעה, ששליח ואע"פ יד. ס"ק קעה סימן סמ"ע
שם  מכירה (הלכות בקרקע בין במטלטלין בין שהוא, בכל
(רא"ש  ממש שליח ואינו לעצמו לקח הרי כאן - ט) הלכה
יד) אות קעה סימן ו'דרישה' כה, סימן דבבאֿמציעא פ"ט

כח. והערה ז הלכה פי"ב למעלה הערמה.32)וראה
בלבד. מאה אלא לו נתן לא דבר, של אף 33)ולאמיתו

השליח  כדין להשביעו יכול ודאית, אינה טענתו אם
ושותפין  שלוחין מהלכות (פ"ט הספק על אותו שמשביעים
כז). ס"ק קעה סימן הגר"א ביאור וראה ה, הלכה

טוען 34) מהלכות פ"א וראה התורה. כשבועת שעשוה
ב. הלכה היינו 35)ונטען החפץ, גוף על טוען שאינו מפני

על  כמלוה ודינו - נוטל נקרא התשלום, על  אלא השדה,
מלוה  מהל' בפי"ג וראה חפץ, בנקיטת שנשבע המשכון

ג.ולוה יא.36)הל' והערה ב הלכה פי"ג למעלה וראה
"והוא 37) הגירסא: ט, סעיף קעה סימן ושו"ע ב'טור'

הנוסחא  עיקר היא שזו המגידֿמשנה כתב וכן יודע",
אני  אומר הוא "והרי וצ"ל בדבריו, יש הדפוס (וטעות
שבועת  כדין אותו, משביעין אין יודע אינו אם אבל יודע").
אין  שליח ושבועת ברי. טענת על אלא משביעין שאין היסת
בידו  שנשאר טוען אם אלא השליח משביעין שאין כאן,
לו  ואין מאתים, שנתן מעידים שהעדים כאן אבל כלום,
היסת  שבועת אלא זו אין היתה, אמנה שמא אלא טענה
כז). ס"ק קעה סימן (הגר"א השומרים שבועת ולא רגילה

ואילו 38) היסת. שבועת כדין השבועה, לפני כלומר,
שם). (הגר"א נוטל ואח"כ נשבע הוא השליח, בשבועת

.‰‰ˆB¯‰ Ïk39„Á‡ Ïk ,ÌÈL e‡·e ,Ú˜¯˜ ¯kÓÏ »»∆ƒ¿…«¿«»¿«ƒ»∆»
Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,el‡ ÌÈÓ„a Áw‡ È‡ :¯ÓB‡ Ô‰Ó≈∆≈¬ƒ∆«¿»ƒ≈¿≈∆»≈∆
„Á‡‰Â ,¯ÈÚ‰ È·LBiÓ „Á‡‰ ‰È‰ Ì‡ :¯ˆn‰ ÏÚa«««∆∆ƒ»»»∆»ƒ¿≈»ƒ¿»∆»
ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Â ÔÎL .Ì„B˜ ¯ÈÚ‰ ÔÎL - ‰„O‰ ÈÎMÓƒ¿≈≈«»∆¿«»ƒ≈»≈¿«¿ƒ»»
„ÈÓÏz - ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Â ·B¯˜ .Ì„B˜ ÌÎÁ „ÈÓÏz -«¿ƒ»»≈»¿«¿ƒ»»«¿ƒ

Ì„B˜ ÔÎM‰ - ·B¯˜Â ÔÎL .Ì„B˜ ÌÎÁ40‰Ê ÌbL , »»≈»≈¿»«»≈≈∆«∆
‡e‰ ¯Li‰Â ·Bh‰ ÏÏÎa41Ì„˜ .42,‰ÎÊ - ‰˜Â „Á‡ ƒ¿««¿«»»»«∆»¿»»»»

ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÏ Ìc˜Ï Èe‡¯L B¯·Á ÔÈ‡Â¿≈¬≈∆»ƒ¿…»¿«¿ƒ¿≈
‰f‰ ¯·ca ÌÈÓÎÁ eeˆ ‡lL .¯ˆn‰ ÏÚa Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆«««∆∆∆…ƒ¬»ƒ«»»«∆
.Ck ‰OBÚL ‡È‰ ‰·BË LÙÂ ,˙e„ÈÒÁ C¯„ ‡l‡∆»∆∆¬ƒ¿∆∆»ƒ∆»»

ורש"י.39) הרי"ף פירוש ולפי קח: בעיא 40)בבאֿמציעא
מאח  קרוב שכן "טוב י) כז, (משלי הפסוק מן שנפתרה, שם

בן 41)רחוק". של זו בסוגיא זו הלכה הובאה ולפיכך
כדלהלן. שוים, שאינם אע"פ הרי"ף,42)המצר, כדעת

מיימוניות). (הגהות זה על חולקים ויש

ÌÈÎL ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ

ה'תש"פ  טבת כ' שישי יום

oitYWe oigElW zFkld
-oipwxtqoitzeyeoigely'ld

¦§§¦§ª¨¦
Ì„‡ ÏL BÁeÏL ÔÈc Ú„ÈÏ ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚƒ¿«≈«¬»≈«ƒ¿∆»»

Ô„ÒÙ‰a ,Ô¯kÓÓe ÔÁwÓa Ô‰ÈËtLÓe ,BÙzLÂ¿À»ƒ¿¿≈∆¿ƒ»»ƒ¿»»¿∆¿≈»
.Ô¯ÎOe¿»»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡‰ ÔÈÈc‰ Ïk ¯e‡·e
-oipwxtqoitzeyeoigely'ld

≈»«ƒƒ»≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
מה 1) טעה או ששינה ושליח שליחות, דיני רבינו בו ביאר

דינו.

.‡BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰2Ú˜¯˜ ÈÏ ¯ÎÓe ‡ˆ :3B‡ »≈ƒ¿≈¿…ƒ«¿«
ÔÈÏËÏhÓ4B‡ ,5Á˜BÏÂ ¯ÎBÓ ‰Ê È¯‰ - ÈÏ ‰˜ ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ¬≈∆≈¿≈«

ÔÈÓi˜ ÂÈOÚÓ ÏÎÂ ,B˙eÁÈÏL ‰OBÚÂ6‰OBÚ‰ ÔÈ‡Â . ¿∆¿ƒ¿»«¬»«»ƒ¿≈»∆
ÔÈ˜ CÈ¯ˆ ÁÈÏL7ÌÈ„Ú ‡ÏÂ8„·Ïa ‰¯ÈÓ‡a ‡l‡ , »ƒ«»ƒƒ¿»¿…≈ƒ∆»«¬ƒ»ƒ¿«

˙Bl‚Ï ‡l‡ ÌÈ„Ú ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .B¯·Á ÔÈ·Ï BÈa≈¿≈¬≈¿≈¿ƒƒ≈ƒ∆»¿«
˙BÚh‰ Ïk ¯‡Lk ,Ì‰Ó „Á‡ ¯Ùk Ì‡ ,¯·c‰9. «»»ƒ»«∆»≈∆ƒ¿»»«¿»

בקידושין 2) בהרחבה נידון - כמותו" אדם של "שלוחו ענין
לכך. המקראיים המקורות כל צויינו ושם ומג. מא: מא.

וק.3) צט: צח. מעילה.4)כתובות ממסכת והיא צח: שם
כמכר. היא הרי מתנה - במתנה הוא בה המדובר כי ואם

מעילה.5) ממסכת צט. כמותו"6)שם אדם של ש"שלוחו
כמעשי  נחשבים השליח מעשי כלומר, שם). (קידושין
המשלח, כגוף נחשב שגופו אומרים אנו אין אבל המשלח.
בהנחת  כגון המשלח, של גופו לנו שדרוש באופן ולפיכך,
מועילה  השליח של תפילין שהנחת אומרים אנו אין תפילין,
זה  והרי שליחות, יש הפעולה עצם על כי שאם למשלח,
הניח  כאילו נחשב זה אין - תפילין המשלח הניח כאילו
של  ידו על הניח כאילו אלא עצמו, של ידו על תפילין
א. סעיףֿקטן קפב סימן החושן' ב'קצות ראה השליח,

הלכות 7) מכירה מהלכות פ"ה למעלה רבינו דברי ראה
לו  "אמר במשנה: צח: בבבאֿמציעא הדברים ומקור יאֿיב.
שליח  נעשה בלבד שבאמירה הרי וכו'", שלחה השואל

ג). ס"ק שם בענין 8)(הגר"א קד. בבבאֿקמא אמרו כן
מנא  בעדים, עשאו דלא אי דמי, "היכי שליח: מינוי
אלא  פקפוק, אין השליחות קיום עצם שעל הרי  ידעינן".
שם  (הגר"א שליח שמינהו יודעים אנו מהיכן היא השאלה
לקבל  בשליחות אבל ממון, של בשליחות זה וכל ה). ס"ק
אישות  מהלכות בפ"ג ראה עדים, צריך קידושין, או גט

טו. "לא 9)הלכה סח: בקידושין האמור לכלל בהתאם
השקרנים). (=כנגד לשקרנים" אלא עדים נבראו

.·¯·ÚL ÁÈÏL10‰OÚ ‡Ï - BÁlLÓ È¯·c ÏÚ »ƒ«∆»««ƒ¿≈¿«¿…»»
ÌeÏk11‰ÚË Ì‡ ÔÎÂ .12‡e‰L ÏÎa13Ú˜¯˜a ÔÈa ,14 ¿¿≈ƒ»»¿»∆≈¿«¿«

ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa15¯ÊBÁ -16Ôw˙Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ; ≈¿ƒ«¿¿ƒ≈∆¬≈≈¿«≈
‰ÈB‰‰L ,e¯Ó‡ ‡ÏÂ .˙eÚÏ ‡ÏÂ ,CÈz¯„L È˙eÁÈÏL¿ƒƒ¿«¿ƒ¿…¿«≈¿…»¿∆«»»
˙BÚ˜¯w‰Â ˙B¯ËM‰Â ÌÈ„·Ú‰Â ,˙e˙L - ÔÈÏËÏhÓa¿ƒ«¿¿ƒ¿¿»¬»ƒ¿«¿»¿««¿»
;BÓˆÚÏ ‰B˜ B‡ BlL ¯ÎBÓa ‡l‡ ,‰ÈB‰ Ô‰a ÔÈ‡ -≈»∆»»∆»¿≈∆∆¿«¿

‡e‰L ÏÎa ÌlÎa ‰ÚhL ÁÈÏL Ï·‡17¯ÊBÁ -18. ¬»»ƒ«∆»»¿À»¿»∆≈

ד.11)במזיד.10) הלכה להלן וראה צח: כתובות
משתות.13)בשוגג.12) פחות אפילו היינו,
נחמן.14) רב תשובת צט: מב:15)כתובות קידושין

רבא. של אמרו 16)מימרא וכן בטל. המקח [כלומר,
[שמכרה  כאלמנה [שטעה] שליח "והלכתא, ק. בכתובות
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שדעת  אלא במשנה. צח. שם כמבואר טעתה]", אם בטל
שהמקח  באופן שאף ד, הלכה מכירה מהלכות בפי"ב רבינו
חוזר. בלבד המתאנה אלא לחזור, יכול המאנה אין בטל,

כאן]. גם רבינו כוונת משוה 17)וזוהי בפחות אפילו
להרדב"ז). תפארת (יקר כתב 18)פרוטה וכן צט: כתובות

ט. הלכה מכירה מהלכות בפי"ג רבינו

.‚Ô˙19BÏ ‰˜Â ,Ú˜¯˜ BÏ ˙B˜Ï BÁeÏLÏ ˙BÚÓ »«»ƒ¿ƒ¿«¿«¿»»
˙eÈ¯Á‡a ‡lL20d˙B‡ Á˜BÏ ÁÈÏM‰Â ,˙eeÚ ‰Ê È¯‰ - ∆…¿«¬»¬≈∆ƒ¿«»ƒ«≈«»

‰OÚL BÓk ˙eÈ¯Á‡a ‡lL BÓˆÚÏ21d¯ÎBÓe ¯ÊBÁÂ , ¿«¿∆…¿«¬»¿∆»»¿≈¿»
ÁlLÓÏ22ÂÈ˙BÚÓa d˙B‡ ‰˜Â ÏÈ‡B‰ ;˙eÈ¯Á‡a23, «¿«≈«¿«¬»ƒ¿»»»ƒ¿»

ÁÈÏM‰ ÏÚ ˙eÈ¯Á‡‰Â24CÎÈÙÏ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .25, ¿»«¬»««»ƒ«¿≈…«≈»∆¿ƒ»
,˙eÚÏ ÔÈa Ôw˙Ï ÔÈa ÁÈÏL e‰OÚL ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡ƒƒ¿»»»∆»»»ƒ«≈¿«≈≈¿«≈
¯È„ ‰ÂL Á˜Ï B‡ ,¯È„a ‰‡Ó ‰ÂL BÏ ¯ÎÓ elÙ‡¬ƒ»«¿≈≈»¿ƒ»»«¿≈ƒ»

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰‡Óa26BÏ ÔzÏ ÁlLÓ‰ ·iÁÂ , ¿≈»≈»«¬…¿«»«¿«≈«ƒ≈
.È‡z‰ ÈÙk¿ƒ«¿«

נחמן.19) רב של פסקו קסט: שכתוב 20)בבאֿבתרא
וחסרה  סתם, כתוב שאילו באחריות". "שלא בשטר: מפורש
כטעות  הזאת ההשמטה את רואים "באחריות", המילה
ג  הלכה מכירה מהלכות בפי"ט רבינו פסק וכן הסופר,

זו 21)(כסףֿמשנה). בצורה בידו אותה משאיר שהוא
בתוספת  רבינו שכוונת וכנראה אחריות, ללא שלקחה,
כמו  המצב את להשאיר צריך שהשליח לציין, - זו מילים

במעשיו, לו גרם זיל שהוא (ד"ה רש"י מדעת להוציא
על  ולכתוב המוכר מן לקנות פעם עוד חייב שהוא זבניה),
אנו  ואין י. ס"ק קפב סימן סמ"ע וראה חדש, שטר שמו
כמו  בשליחותו, טעה שהשליח אחרי בטל שהמקח אומרים
בין  הבדל יש רבינו שלדעת - ב הלכה למעלה רבינו שכתב
לא  אם בטלה הפעולה שאז שליח, שהוא השליח הודיע אם
שאז  שליח, שהוא השליח הודיע לא אם לבין כראוי, בוצעה
באחריות  נושא השליח ורק קיים, נשאר השליחות מעשה
לט, והערה ד הלכה ב פרק להלן ראה השינוי, של ההוצאה

כאן. וכסףֿמשנה של 22)ובראב"ד מרצונו היינו,
הר"ן), בשם (כסףֿמשנה כך על להכריחו אין אבל המשלח,

בסמוך. השליח 23)וראה קנה שאם המשלח, של
את  לתקן צריך אינו - המשלח במעות ולא במעותיו,
(סמ"ע  לעצמו קנה אלא למשלח, ולמכור ולחזור המעוות
מכירה, מהלכות פ"ז למעלה וראה יא. ס"ק קפב, סימן

י). נושא 24)הלכה שהוא השליחות, מדיני שזהו
בשליחותו. עושה שהוא עיוות כל שבכל 25)בתוצאות

(כסףֿמשנה). קיים תנאו - שבממון אין 26)דבר שהרי
דינר  שוה או בדינר אלף שוה מכר אפילו לקרקעות, אונאה
שטעה  שליח ודין ח), הלכה מכירה, מהלכות (פי "ג באלף
בין  עמו שהתנה כיון כאן, אין בכלֿשהוא אפילו שחוזר
אם  אבל שטעה, בשליח אלא אינו זה וכל לעוות. בין לתקן
וכן  ז. ס"ק שם (סמ"ע השליחות בטלה - בשליחותו שינה

הרדב"ז). מדברי נראה

.„¯ÓB‡‰27˙Èa ÈlL ‰„OÓ ÈÏ ¯ÎÓ :BÁeÏLÏ »≈ƒ¿¿…ƒƒ»∆∆ƒ≈
‰‡Ò28ÌÈ˙‡Ò ˙Èa BÏ ¯ÎÓe ,29ÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰ -30ÏÚ ¿»»«≈»«ƒ¬≈∆ƒ«
ÂÈ¯·c31„·Ïa ‰‡Ò ˙Èa Á˜Bl‰ ‰˜Â ,32¯Ó‡ .33:BÏ ¿»»¿»»«≈«≈¿»ƒ¿«»«

‰Ê È¯‰ - ‰‡Ò ˙Èa BÏ ¯ÎÓe ,ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÈÏ ¯ÎÓ¿…ƒ≈»«ƒ»«≈¿»¬≈∆
ÂÈ¯·c ÏÚ ¯È·ÚÓ34Á˜Bl‰ ‰˜ ‡ÏÂ ,35¯Ó‡ .36:BÏ «¬ƒ«¿»»¿…»»«≈«»«

„Á‡ Ì„‡Ï ‰„O ÈÏ ¯ÎÓ37Óe ÁÈÏM‰ CÏ‰Â ,d¯Î ¿…ƒ»∆¿»»∆»¿»««»ƒ«¿»»
ÌÈLÏ38.ÂÈ¯·c ÏÚ ¯·Ú È¯‰L ,ÏËa B¯kÓÓ - ƒ¿«ƒƒ¿»»≈∆¬≈»««¿»»
¯Ó‡39L¯t ‡ÏÂ ,‰„O ÈÏ ¯ÎÓ :BÏ40¯ÎÓ elÙ‡ - »«¿…ƒ»∆¿…≈«¬ƒ»«

¯kÓÓ B¯kÓÓ ,‰‡ÓÏ41. ¿≈»ƒ¿»ƒ¿»

וצט.27) צח: או 28)כתובות סאה בו לזרוע שאפשר
(בבאֿ אמה חמשים על חמשים של שטח והוא סאתיים.

כו:). (שם).29)בתרא אמה מאה על חמשים של שטח
מעביר.30) לא (שם 31)אבל מדבריו משנה בכלל ואינו

השני). הלשון לפי שהוסיף 32)צט. מה קונה אינו אבל
השני.33)השליח. הלשון לפי שם, בעיא היא

אין 34) - היתר את גם עכשיו למכור לו שאפשר שאע"פ
שזה  ובשטרות, במכירות להרבות מרוצה הקרקע בעל
נכסיו  כל מוכר והוא שהעני שיחשבו בו, האימון את יערער
רבינו  אותה פסק שם, הבעיא נפשטה שלא ואע"פ (שם).
של  הראשונים בעליה המוכר, הוא המוחזק, לגבי לקולא

(כסףֿמשנה). בספרים 35)הקרקע וכך תימן, בכ"י גם כן
הלוקח", "וקנה רומי: ובדפוס (כסףֿמשנה). מדוייקים

(כסףֿמשנה). היא משובשת כדבר 36)ונוסחא צט: שם
שהמשלח 37)פשוט. והרי"ף, הר"ח גירסת לפי הוא כן

ולא  לשנים". "ולא לאמר: פירש ולא "לאחד", אמר
לשנים". ולא "לאחד מפורש: שאמר שם כגירסתנו

מעוניין 38) אינו המשלח כי אחד, בשטר שניהם אפילו
בשנים. את 40)שם.39)להתעסק  אף הזכיר שלא

והר"ח, הרי"ף לגירסת בהתאם שוב וזה "לאחד", המילה:
כגירסתנו. עליו 41)ודלא שירבו רוצה אדם שאין ואע"פ

שינה  כשהשליח אלא זה אין - למעלה) (ראה שטרות
הרי  פירש, ולא שדה לי מכור לו שאמר כאן אבל מדבריו,
וראה  שטרות, עליו ירבו אם לו איכפת שלא דעתו גילה

שם. המשפט' וב'נתיבות יא, סעיף קפב סימן בשו"ע

.‰Ô˙Bp‰42ÔÈÓ B‡ ÌÈhÁ Ì‰a ÁwÏ BÁeÏLÏ ˙BÚÓ «≈»ƒ¿ƒ«»∆ƒƒƒ
‡l‡ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ - Á˜Ï ‡ÏÂ ,‰¯BÁÒ ÈÈnÓƒƒ≈¿»¿…»«≈»»∆»

˙ÓÚ¯z43Ô˙ .44ÔÈa ,ÌÈhÁ Ô‰a ÁwÏ ˙BÚÓ BÏ45 «¿…∆»«»ƒ«»∆ƒƒ≈
‰ÏÈÎ‡Ï46‰¯BÁÒÏ ÔÈa47Ô‰a Á˜ÏÂ CÏ‰Â , «¬ƒ»≈ƒ¿»¿»«¿»«»∆
ÌÈ¯BÚO48e˙Át Ì‡ :49e˙Át - Á˜lL ‰Ê ÈÓ„ ¿ƒƒ»¬¿≈∆∆»«»¬
ÁÈÏMÏ50- Ô‰ÈÓ„ eÙÈÒB‰ Ì‡Â ;‰pLÓ ‡e‰L ÈtÓ , «»ƒ«ƒ¿≈∆¿«∆¿ƒƒ¿≈∆

˙BÚn‰ ÏÚ·Ï eÙÈÒB‰51‰È‰ .52¯ÚM‰53·eˆ˜54 ƒ¿«««»»»«««»
ÔÈna ÁÈÏMÏ eÙÈÒB‰Â ,Úe„ÈÂ55Ï˜Lna B‡56B‡ ¿»«¿ƒ«»ƒ««ƒ¿»«ƒ¿»

‰cna57ÏL ‡e‰ È¯‰ ÌÈ¯ÎBn‰ BÏ eÙÈÒB‰L Ïk - «ƒ»…∆ƒ«¿ƒ¬≈∆
Ì‰ÈL58.˙BÚn‰ ÏÚa ÌÚ ÁÈÏM‰ ˙ÙÒBz‰ ˜ÏBÁÂ , ¿≈∆¿≈«∆∆«»ƒ«ƒ«««»
Ì‡Â59‰aˆ˜ BÏ ÔÈ‡L ¯·c‰ ‰È‰60Ïk‰ -61ÏÚ·Ï ¿ƒ»»«»»∆≈ƒ¿»«…¿««

.˙BÚn‰«»

בירושלמי 42) הובאה בסוף, ד פרק בבאֿמציעא תוספתא
ו. הלכה ז פרק להלן וראה ג, הלכה פ"ה אבל 43)שם

בידיים. הזיקו לא שהרי הנזק, בעד לו לשלם חייב אינו
שאומר 44) יהודה וכרבי השניה, כברייתא קב: בבאֿקמא

בשינוי. קונה השליח שם,45)שאין אליעזר רבי לפי
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שלרבי  ויוצא לסחורה, ובין לאכילה בין מאיר רבי מחלק
זה. הבדל קיים לא ויש 46)יהודה המשלח, מקפיד שכאן

בולט. שינוי להרוויח,47)כאן רק מעוניין שהמשלח
חיטים  קנה השליח אם לו איכפת שלא לומר היה ואפשר

אחר. מין או לו 48)שביקש שנתן "או נוסף: תימן [בכ"י
וזה  שם. בברייתא וכן חיטים", ולקח והלך שעורים, לקנות
או  כלומר, – שלקח" זה דמי פחתו "אם רבינו שכתב מה

ב]. הלכה פ"ב להלן ראה החיטים. או נעשו 49)השעורים
פטור  השינוי, מחמת שלא אחר אונס אירע ואם יותר. זולים
ב). הלכה פ"ה להלן ראה ט. ס"ק קפג סימן (ש"ך השליח

שליח 50) כדין ההפסד, באחריות לשאת צריך שהוא
לעוות". ולא שלחתיך "לתקן המשלח לו שאומר ששינה,

ג. הלכה למעלה בשינוי,51)ראה קונה השליח שאין לפי
ששם  לפי - ברווח, חולקים שהם אמרו שם ובגמרא כנ"ל.
מדבר  רבינו ואילו שכר, למחצית מעות לו שנתן מדובר,
ד). אות מיימוניות (הגהות בשותפות ולא גרידא בשליח
המקח  שהרי השליח, של השינוי למרות הזוכה, הוא ולפיכך

ג. הלכה למעלה וראה במעותיו, צח:52)נקנה כתובות
יוסי. מסויימת 54)המחיר.53)וכרבי כמות קבוע,

מסויים. דברים 55)בסכום של גדול יותר מספר לו שנתנו
והקבוע. הידוע המחיר לפי לו שמגיע שהמקח 56)מכפי

התשלום. לפי שמגיע מכפי יותר תופס 57)שוקל שהחפץ
ששולם. הסכום לפי שיצא מכפי גדולה יותר מידה

שאין 58) מפני היינו הכסףֿמשנה), (הביאו רש"י דעת לפי
או  למשלח לוותר, המוכר כאן התכוון למי יודעים אנו
רבינו  מדברי אבל חלוקה. מקיימים אנו ולפיכך לשליח,
מקיימים  אנו לשליח, מפורש מכוונת המתנה שאפילו נראה
של  המעות עלֿידי בא הרווח שסוףֿסוף מכיון חלוקה,

לחםֿמשנה). ועיין (כסףֿמשנה, יוסי 59)המשלח כרבי
וראה  מודה, יהודה רבי אף בזו ואולי האחרת, הברייתא של

רבי. שנה כאן ד"ה שם לפעמים 60)'תוספות' אלא
יותר. נמוך ולפעמים יותר גבוה הוא שכאן 61)המחיר

בזול, יותר מכר שהפעם אלא המוכר, מצד כלל ויתור אין
ההזדמנות. כפי

.ÂÈÓ62ÔBÓÓ B¯·ÁÏ ·iÁ ‰È‰L63‰ÂÏÓ ÌeMÓ ÔÈa , ƒ∆»»«»«¬≈»≈ƒƒ¿»
„Èa ˙BÚn‰ Ô˙Â ,˙e¯ÈÎO B‡ ÔB„wt ÌeMÓ ÔÈa≈ƒƒ»¿ƒ¿»««»¿«
ÔÈ‡ - È·BÁ ÏÚ·Ï ‰Ê ÔBÓÓ CÏB‰ :BÏ ¯Ó‡Â ÁÈÏM‰«»ƒ«¿»«≈»∆¿««ƒ≈
Ì‡Â .ÌÈ„Ú ÈÙa BÏ ÔzÏÂ BÏ Ïth‰Ï CÈ¯ˆ ÁÈÏM‰«»ƒ«»ƒ¿ƒ«≈¿ƒ≈ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ
BÚ¯Ùe ,ÌÈ„Úa ‡l‡ ‰Ê ·BÁ Ú¯Ùz Ï‡ :ÁÈÏMÏ ¯Ó‡»««»ƒ««ƒ¿«∆∆»¿≈ƒ¿»

ÌlLÏ ·iÁ - ÌÈ„Úa ‡lL64ÔÎÂ .65·BÁ‰ ‰È‰ Ì‡ ∆…¿≈ƒ«»¿«≈¿≈ƒ»»«
¯Ó‡L ÔÈa ,¯ËLa66,˙BÚn‰ BÏ Ô˙Â ¯ËM‰ Á˜ :BÏ ƒ¿»≈∆»«««¿»¿≈«»

‡Ïa Ô˙Â ,¯ËM‰ Á˜Â ˙BÚn‰ Ôz :BÏ ¯Ó‡L ÔÈa≈∆»«≈«»¿««¿»¿»«¿…
Ôw˙Ï È¯‰L .ÌlLÏ ·iÁ - ¯ËM‰ Á˜Ï ‡ÏÂ ÌÈ„Ú≈ƒ¿…»««¿»«»¿«≈∆¬≈¿«≈

.˙eÚÏ ‡ÏÂ ,BÁÏL¿»¿…¿«≈

להלן.62) וראה הכותב, פרק ב'כתובות' שכר 63)רי"ף
וכלים. בהמה שכר או שלא 64)פעולה טוען המקבל אם

חבירו  ממון מסר שהרי בידיים, כמזיק הוא והרי קיבל.
שומר. מדין גם חייב כי ויתכן (אורֿשמח). לאחר

עובדא 65) רקע על הגמרא של סופית מסקנה פה. כתובות
בסמיכות  שנאמרו אשי, רב מדברי וכהסתייגות אחת,

זו. השטר,66)לעובדא את כלל הזכיר לא שאם ומכאן,
וכסףֿמשנה). מיימוניות (הגהות חייב אינו

.ÊÁÏBM‰67:BÏ ¯Ó‡Â ,BÁeÏL „Èa B„ÈaL ˙BÚÓ «≈«»∆¿»¿«¿¿»«
Â CÏ‰Â ,BÏ ·iÁ È‡L ÈBÏÙÏ ‰Ê ÔBÓÓ CÏB‰Ô˙ ≈»∆ƒ¿ƒ∆¬ƒ«»¿»«¿»«

B‡ ·BÁ ÏÚ·e ,Èz˙ :¯ÓB‡ ÁÈÏM‰ ,ÌÈ„Úa ‡lL∆…¿≈ƒ«»ƒ«≈»«ƒ««
È¯‰Â ,ÈzÁ˜Ï ‡Ï :¯ÓB‡ ÏÚBt‰68- ÔÈ„ÓBÚ ÔzLÏL «≈≈…»«¿ƒ«¬≈¿»¿»¿ƒ

˙q‰ ÚaL ÁÈÏM‰69ÏÚBt‰ B‡ ·BÁ ÏÚ·e ,Ô˙pL «»ƒ«ƒ¿»∆≈∆»««««≈
ÚaL70‰l‰ ÌlLÈÂ ,Á˜Ï ‡lL [‰¯Bz‰ ˙Úe·L] ƒ¿»¿««»∆…»«ƒ«≈«»

ÔÈÁeÏM‰ eÈ‰ elÙ‡Â .ÔB„wt‰ ÏÚ·Ï B‡ ·BÁ ÏÚ·Ï¿««¿«««ƒ»«¬ƒ»«¿ƒ
‰ÏÈÚBÓ Ô˙e„Ú ÔÈ‡ - ÌÈL71ÔÈÚ‚B Ô‰L ÈtÓ , ¿«ƒ≈≈»ƒ»ƒ¿≈∆≈¿ƒ

È¯‰L ,Ô˙e„Úa72ÔÈ·iÁ73ÌÈ¯·c ‰na .˙q‰ Ú·M‰Ï ¿≈»∆¬≈«»ƒ¿ƒ»«∆≈«∆¿»ƒ
·BÁ ÏÚa ˙‡ LÈÁÎÓ ÁÈÏM‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡74 ¬ƒ¿∆»»«»ƒ««¿ƒ∆««
:¯Ó‡Â ÁÈÏM‰ ‡a Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈ„ÓBÚ ÔzLÏL È¯‰Â«¬≈¿»¿»¿ƒ¬»ƒ»«»ƒ«¿»«
˙q‰ BÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÈÏ z¯Ó‡L ‰Ók Èz˙»«ƒ¿»∆»«¿»ƒ≈»¿«¿ƒ∆≈
˙ÚË ÂÈÏÚ ÔÚBË ÌL ÔÈ‡ È¯‰L ,B˙eÁÈÏL ‰OÚL∆»»¿ƒ∆¬≈≈»≈»»«¬«

B˙eÁÈÏL ‰OÚ ‡lL È‡cÂ75ÔÈÁeÏM‰ e˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . ««∆…«¬»¿ƒ¿≈ƒ≈«¿ƒ
- Úa˙Ï ·BÁ ÏÚa ‡·e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ Ô‰Ï eÎÏ‰ B‡»¿»∆ƒ¿ƒ««»»««ƒ¿…«

˙q‰ BÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Âl‰76BÚ¯t ‡lL «…∆≈»¿«¿ƒ∆≈∆…¿»
È‡cÂ ˙ÚË ÂÈÏÚ ÔÚBhL ÈÓ Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L ,ÁÈÏM‰«»ƒ«∆¬≈≈»ƒ∆≈»»«¬«««

ÌÈ¯ÁÓ ‡l‡ .Á˜lL77ÌlLÓe ,Ì˙Ò Ì¯Á ‰Âl‰ ∆»«∆»«¬ƒ«…∆≈∆¿»¿«≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÂÈÏÚL ·BÁ‰«∆»»¿≈…«≈»∆

רבא 67) של למימרא סמוך הגמרא מסקנת מג: קידושין
נחמן. רב הוא 68)בשם שלשתן עמידת של זה ותנאי

בהמשך. שמתברר כמו שהרי 69)הכרחי, הכל, כופר כדין
ונפטר. נשבע חפץ,70)הוא בנקיטת התורה, שבועת מעין

לחנוני: אמר שאם מה.) (שבועות פנקסו" על "חנוני כדין
טוען  ואחרֿכך לך, אחזיר ואני לפועלים חיטים סאתים תן
נשבעים  שניהם קיבלו, שלא טוענים והפועלים שנתן, חנוני
ה), הלכה ולוה מלוה מהלכות (פט"ז מבעלֿהבית ונוטלים
ב"חנוני  הפועלים כדין הבעלֿחוב או הפועל דין כאן ואף
ובנוסחאות  ונוטלין. נשבעים הם שהרי פנקסו", על
(כסףֿ התורה" שבועת "נשבע כאן: מפורש מדוייקות
הביאו  והר"ן הזקן לר"י המיוחסות ה'תוספות' ברם משנה).
היסת. שבועת נשבעים והפועל הבעלֿחוב שאף רבינו בשם
שלמה  שורה נשמטה ששם תימן, בכ"י קצת נראה [וכן
שהיה  הרי - היסת" "נשבע - היסת" "נשבע הדומות בטעות
שכתב: להלן רבינו מדברי נראה וכן "היסת", כאן כתוב
השליח"]. פרעו שלא היסת להשביעו יכול אינו "הלוה

השלי  שנאמן עם ואע"פ שלו ודברים לדין ביחס בשבועתו ח
והמלוה, הלוה שבין ודברים לדין ביחס נאמן אינו - הלוה
אבל  ממונו, לו מסר שהרי לשליח, האמין שהלוה מפני

שם). (רש"י לו האמין לא משבועת 71)המלוה לפטרם
שם.72)היסת. בגמרא היו 73)כן אלמלא כלומר,

לפיכך  היסת, שבועת חייבים היו ללוה שהחזירו טוענים
היסת  משבועת להפטר למלוה שהחזירו לומר הם מעדיפים
שבועת  על ולא למלוה ממון הפסד גרימת על חשודים (והם
והשתא  ד"ה שם רש"י - יותר להם חמורה שהיא שקר,
וגם  זו. בטענה גם היסת בשבועת חייבים ולפיכך דתקינו).
נוגעים  אינם שאז אףֿעלֿפי נאמנים, אינם השבועה לאחר
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בעדותם  ממש אין לשבועה הזקוקים שעדים מפני - יותר
והשתא). ד"ה שם טוען 74)('תוספות' הלוה כי שאף

המלוה  הרי - 'שמא' טענת על היסת משביעין ואין 'שמא'
ס"ק  קכא סימן (סמ"ע קיבלו שלא 'ברי' טוענים הנפקד או

פ"א 75)כא). (להלן 'שמא' טענת על היסת נשבעין ואין
ז). הלכה ונטען טוען בהוספה 76)מהלכות למעלה [ראה

סט]. (רדב"ז).77)להערה היא הגאונים תקנת

.ÁÔ·e‡¯78·˙k ÁÏML79BÏ ¯Ó‡Â ÔBÚÓLÏ80‰Ó : ¿≈∆»«¿»¿ƒ¿¿»«»∆
ÈÂÏ „Èa ÈÏ e‰ÁÏL ,E„Èa ÈÏ LiL81‰ˆ¯ Ì‡ , ∆≈ƒ¿»¿¿»≈ƒ¿«≈ƒƒ»»

BÁÏLÏ82‰ÂÏÓ ‰È‰L ÔÈa ,Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - ¿»¿≈«»¿«¬»»≈∆»»ƒ¿»
ÔB„wt ‰È‰L ÔÈa83¯ÈkiL ‡e‰Â .84.B„È ·˙k ‡e‰L ≈∆»»ƒ»¿∆«ƒ∆¿«»

EÏ ÈzÁÏL ‡ÏÂ Èz·˙k ‡Ï :¯Ó‡Â ‰ÂÏn‰ ÔÚË Ì‡Â¿ƒ»«««¿∆¿»«…»«¿ƒ¿…»«¿ƒ¿
Ú·MÈ -85˙q‰ ‰Âl‰86CÎÈÙÏe ÂÈÏ‡ ‡a B„È ·˙kL ƒ»««…∆∆≈∆¿«»»≈»¿ƒ»

¯ËtÈÂ ,ÁÏL87È˙Ba¯ e¯B‰ ‰ÊÎÂ .88‡Ï Ì‡ Ï·‡ . »«¿ƒ»≈¿»∆««¬»ƒ…
‡e‰L Ú„BÈ ‰Âl‰ ÔÈ‡L B‡ ,B„È ·˙k ·˙k‰ ‰È‰»»«¿»¿«»∆≈«…∆≈«∆

elÙ‡ B‡ ,B„È ·˙k89˙Bi˙B‡Â ÔÈÓÈÒ Ba ÔÈ·e˙k eÈ‰ ¿«»¬ƒ»¿ƒƒ»ƒ¿ƒ
„eÁÈa Ô‰ÈÈaL90ÈzÁÏL ‡Ï :¯Ó‡Â Ô·e‡¯ ÔÚË Ì‡ , ∆≈≈∆¿ƒƒ»«¿≈¿»«…»«¿ƒ

·iÁ ÔBÚÓL - Ba en¯ ÌÈ¯Á‡Â ,·˙k91,B˙eÈ¯Á‡a ¿»«¬≈ƒƒƒ¿«»¿«¬»
Ô·e‡¯ BÏ ÌlLÓe92ÌÈ¯ÁiL ¯Á‡93ÁÏML ÈÓ ÏÚ ¿«≈¿≈««∆«¬ƒ«ƒ∆»«

‰„BÈ ‡ÏÂ BzÚcÓ ‰Ê ·˙k94Ú·MiL ,‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ . ¿»∆ƒ«¿¿…∆¿≈ƒ∆»∆ƒ»«
.ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k ,ÏhÈ Ck ¯Á‡Â Ô·e‡¿̄≈¿««»ƒ…¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

עצים.78) הגוזל פרק בבאֿקמא וחתם,79)רי "ף שכתב
יד). ס"ק קכא סימן (ש"ך חתם והוא הסופר כתב אפילו או

"מנה 80) כתב: באותו כתוב כך בידך כלומר: לי שיש
וכך 81)וכו'". מסויים, אדם לו סימן אם שדווקא ומכאן

הכסףֿמשנה. הביא וכן שלפנינו, ברי"ף הנוסחא היא
ברי"ף,82) מפורש וכך הלווה, את להכריח יכול אינו אבל

ה. הלכה פ"ג להלן שכתב 83)וראה ברי"ף, נראה כן
דבר, כל משמע שלנו), (בתרגום בידך" לי שיש דבר "אותו

פקדון. ובין מלוה כן 84)בין לא שאם הנפקד, או הלוה
איני  כאומר זה והרי לו, שפרע ודאי טענת לטעון יכול אינו
טוען  מהלכות (פ"א לו לשלם שחייב פרעתיך, אם יודע

כסףֿמשנה). ט. הלכה שזה 85)ונטען עדים שאין היינו,
וראה  לשבועה. מקום אין - עדים יש שאילו ידו, כתב היה

שפרעתיך.86)להלן. ברי טוען: כאילו הוא שהרי
היו 87) לא לטעון מיגו לו שיש עלֿפה במלוה והמדובר

י). ס"ק שם (סמ"ע מעולם נראה 88)דברים זו מלשון
הרי"ף. שכותב כמו במנהג, תלויה ואינה היא שהלכה
שעשאו  שליח אלא כתב דין נזכר לא שבגמרא [ואע"פ
רבינו  סובר ה), הלכה פ"ג ולהלן קד. (בבאֿקמא בעדים
כתב  עליו הוציא שהרי כשטר, שאינו אףֿעלֿפי ידו שכתב
ולא  חורין בני מנכסים גובה לו, חייב שהוא ידו
ולוה  מלוה מהלכות ופי"א קעו, (בבאֿבתרא ממשועבדים

בעדים]. עלֿכלֿפנים הוא הרי - ג) [בכ"י 89)הלכה
=) אפ' אינו, או ידו כתב הוא אם יודע הלוה שאין תימן:
שהעתיק  בכסףֿמשנה נראה וכן וכו'. בו כתובין היו אפילו)
וכן  שלפניה. "או" המילה בהשמטת כתובים", היו "אפילו
ועיין  ד, סעיף קכב סימן חושןֿמשפט בשו"ע הועתק

להם 90)משנהֿלמלך]. עשו והלוה המלוה כלומר:

מיוחדים. אם 91)סימניֿהיכר יודע איני כאומר הוא שהרי
ידו  כתב היה זה אם יודע אינו שהוא אחרי פרעתיך,
"אין  שם) (בבאֿקמא שאמר כשמואל והיינו (כסףֿמשנה).
וכן  עליה". חתומים עדים ואפילו בדיוקני, מעות משלחין
שזוהי  העדים שהעידו והיינו (כסףֿמשנה). הרי"ף פסק
לטענת  מקום יש ולפיכך שחתם. ראו לא אבל שלו, חתימה
להזכיר  רבינו הוצרך ולא שלו. דיוקני זייפו ואחרים המלוה,
"סימנים  שכתב מאחר שלו, דיוקני מכירים עדים שהיו
הדיוקני, מכירים ששניהם כלומר ביחוד", שביניהם ואותיות

(לחםֿמשנה). זייפו שאחר לטעון יש כן 92)ואעפ"כ
תימן. היסת.93)בכ"י לשבועת תחליף חרם, יטיל

דעתו 94) את והסיח באמת שלח שמא לזכור, שיתאמץ כדי
מזה.

.Ëe‡¯ ˙eÁÈÏLa ‡aL ÈÂÏÔ·95ÌÈMÓÁ Á˜ÏÂ ≈ƒ∆»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¬ƒƒ
‡l‡ ÁwÏ ÂÈzÁÏL ‡Ï :¯Ó‡Â Ô·e‡¯ ‡·e ,ÔBÚÓMÓƒƒ¿»¿≈¿»«…¿«¿ƒƒ«∆»
ÚaL Ô·e‡¯ È¯‰ - ‡È·‰ „·Ïa ÌÈ¯OÚÂ ,ÌÈ¯OÚ96 ∆¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿«≈ƒ¬≈¿≈ƒ¿»
„·Ïa ÌÈ¯OÚÂ ,ÌÈ¯OÚ ‡l‡ ‡È·‰Ï BÁÏL ‡lL∆…¿»¿»ƒ∆»∆¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿«

˙ˆ˜Ó ‰„BÓ Ïk ÔÈ„k ,BÏ ‡È·‰97˙q‰ ÚaL ÈÂÏÂ ,98, ≈ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿≈ƒƒ¿»∆≈
ÔBÚÓL ÌlLÈÂ ,Ô·e‡¯Ï Èz˙ ÈÏ z˙pL ÌÈMÓÁ‰L99 ∆«¬ƒƒ∆»«»ƒ»«ƒƒ¿≈ƒ«≈ƒ¿

B˙ÈaÓ100.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ô·e‡¯Ï ·iÁ ‰È‰ Ì‡ , ƒ≈ƒ»»«»ƒ¿≈¿≈…«≈»∆

(כסףֿמשנה).95) משמעון כסף תימן 96)ללוות בכ"י
העיר: סב, ס"ק קכא סימן והש"ך התורה". "שבועת נוסף:
ז  הלכה למעלה וראה 'שמא'. טענת על נשבעין אין הלא
עלֿידי  מהלוה חובו קיבל שלא המלוה של הוודאי שטענת
היסת, שבועת להשבע השליח את לחייב מועילה השליח,
לא. או שליחותו עשה השליח אם יודע אינו שהלוה אע"פ

הודאתו.97) כפי לשמעון, עשרים שהרי 98)ומשלם
שנתן. ברי טוען הנתבע, ענין 99)שמעון מתחיל כאן

עלֿידי  משמעון לוה שראובן מדובר היה כאן עד חדש.
לוה  ששמעון להיפך המדובר והלאה ומכאן השליח,
וכן  השליח. ע"י הלוה, משמעון חובו קיבל וראובן מראובן,
(כסףֿ לראובן" חייב היה "אם רבינו שכתב ממה נראה
עלֿידי  חמשים לראובן ששילם טען ששמעון והיינו משנה)
קיבל  שלא טוען ראובן ואילו כמותו. טוען והשליח השליח,

הנשארים. השלושים את ותובע עשרים, וכן 100)אלא
היסת  שבועת נשבע שהשליח ז, בהלכה למעלה רבינו כתב
(כסףֿ חובו הלוה וישלם לקח, שלא נשבע והמלוה שנתן,

משנה).

ה'תש"פ  טבת כ"א ש"ק יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שהוא 1) סרסור ודין שליח, נעשה שאינו מי דין בו נתבארו

השליח. שעל שמירה דיני כן וכמו שליח, כמו

.‡ÔÈ‡2ÁÈÏL ‰OÚ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰3ÔÓ ¯·„Ï ≈»≈»ƒ«¬∆»ƒ«¿»»ƒ
ÌÏBÚaL ÌÈ¯·c‰4ÔÎÂ .5ÁÈÏL ‰OÚ Ï‡¯OÈ ÔÈ‡ «¿»ƒ∆»»¿≈≈ƒ¿»≈«¬∆»ƒ«
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ6¯Ó‡pL .ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·„Ï7Ôk : ¿≈»ƒ¿»»ƒ«¿»ƒ∆∆¡«≈

Ì‚ eÓÈ¯z8ÌÎÁeÏL Û‡ ,˙È¯a Èa Ìz‡ ‰Ó - Ìz‡ »ƒ««∆»«∆¿≈¿ƒ«¿¬∆
˙È¯a Èa9dlk ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .10‰Óe .11 ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿»«»À»«
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ÌÎÁlLn12ÁlLÓ‰ dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa Û‡ ,˙È¯a Ôa ¿«≈¬∆∆¿ƒ«¿»«»À»«¿«≈«
˙È¯a Ôa13. ∆¿ƒ

עא:2) מציעא ובבא מא: ערך 3)קידושין שאין היינו,
למשלח. מתייחסים השליח מעשי ואין לשליחות, חוקי
- לישראל שליח נעשה שאינו כאן רבינו כתב שלא ומכיוון
למלך. במשנה וראה שליח, נעשה אינו לגוי שאפילו נראה

שלוחם.4) או הבעלים למעשה שצריכים הדברים כלומר,
שם.5) מציעא שליח.6)בבא למנותו יכול הגוי שאין לפי
שם.7) מציעא ובבבא שם בקידושין הוא שהמלה 8)כן

השליחות  דין שלמדנו ואחרי השליח, את מרבה "גם"
בשליחות, חדש פרט לציין באה שהיא הרי אחר, ממקום
סעיף  קפה סימן (סמ"ע ברית בן אלא שליח שאין והוא,

א). גם 9)קטן וכולל ישראל", מ"בן יותר רחב מושג
שאינם  פי על שאף ב), הלכה להלן (ראה כנענים עבדים
ברית  בני הם נקראים - המצוות, מן בחלק אלא מחוייבים
ומקיימיה, התורה נותן שבין בברית חלק להם שיש לפי
בני  שלוחכם אף המתחיל דיבור שם ורש"י כג: גיטין ראה
העבד  שליח ולעניין טו.]. קמא בבבא נראה [וכן ברית
ו. הלכה גירושין מהלכות ו פרק עיין בגירושין,

בבבא 10) אשי רב לדברי בניגוד מתרומה. נלמד שהכל
לגוי. שליחות אין בתרומה שרק שם, זה 11)מציעא אף

בתרומה.12)שם. הנאמר ה"אתם" בניגוד 13)היינו,
שישראל  שני) לשון לפי שם מציעא (בבא אשי רב לדברי

לגוי. שליח נעשה

.·‰M‡ B‡ LÈ‡ ÁÈÏL Ì„‡ ‰OBÚ14˙L‡ elÙ‡Â , ∆»»»ƒ«ƒƒ»«¬ƒ≈∆
LÈ‡15„·Ú elÙ‡Â .16‰ÁÙLÂ17˙Ú„ Èa Ô‰Â ÏÈ‡B‰ , ƒ«¬ƒ∆∆¿ƒ¿»ƒ¿≈¿≈««

ÔzÓe ‡OÓÏ ÔÈÁeÏL ÔÈOÚ ,˙BˆÓ ˙ˆ˜Óa ÔLÈÂ18. ¿∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿«»«»
- ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á Ô‰Â ,˙Ú„ Èa ÔÈ‡L ÈÓ Ï·‡¬»ƒ∆≈»¿≈««¿≈≈≈∆¿»»

ÔÈÁeÏL ÔÈOÚ ÔÈ‡19ÁÈÏL ÔÈOBÚ ‡ÏÂ ,20„Á‡ . ≈»«¬ƒ¿ƒ¿…ƒ»ƒ«∆»
‰pËw‰ „Á‡Â ÔËw‰21CÎÈÙÏ .22ÁÏBM‰ ,23ÔË˜ Ba24 «»»¿∆»«¿«»¿ƒ»«≈«¿»»

ÈÂÁ‰ Ïˆ‡25˙‡ BÏ Ô˙Â ,ÔÓL ¯q‡a BÏ „„Óe , ≈∆«∆¿»ƒ»«¿ƒ»∆∆¿»«∆
¯q‡‰26¯q‡‰ ˙‡Â ÔÓM‰ ˙‡ „a‡Â ,27·iÁ ÈÂÁ‰ - »ƒ»¿ƒ≈∆«∆∆¿∆»ƒ»«∆¿»ƒ«»
ÌlLÏ28BÚÈ„B‰Ï ‡l‡ BÁÏL ‡lL ;29BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ , ¿«≈∆…¿»∆»¿ƒ¿…»»

Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙Úc Ôa ÌÚ ‡l‡ ÁlLÏ¿«≈«∆»ƒ∆««¿≈…«≈»∆¿ƒ
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÔËw‰ ÌÚ ÈÏ ÁÏL :¯Ó‡Â L¯t30. ≈≈¿»«¿«ƒƒ«»»¬≈∆»

בתו 14) ידי על העירוב שמזכה עט: בעירובין משנה
נעשית  שאשה הרי שליחות, מטעם הוא זה וזיכוי ואשתו,
נעשית  שהאשה סב: בגיטין הוא וכן משנה), (כסף שליח
נעשית  שהאשה אמרו נב. ובקידושין הגט, לקבלת שליח

קידושיה. לקבל לחברתה לגמרי 15)שליח שאינה
וכן  אשתו. ידי על שמזכה במשנה שם עירובין ברשותה.
צרתה  אף - גיטה המביאות הנשים שבין במשנה כג: בגיטין

ש"העבד 16)ויבימתה. כג: בגיטין מפורש כן כנעני. עבד
חבירו". של רבו מיד לחבירו גט כן 17)מקבל כנענית.

עבור  השחרור בשטר זוכה שהשפחה שם בגיטין מפורש
שלה. למשא 18)העובר שרק ושפחה. עבד על מוסב זה

שאינם  לפי לא. וקידושין לגיטין אבל שלוחים, נעשים ומתן
גירושין  מהלכות ו ופרק כג: (גיטין וקידושין גיטין בתורת

ו). שם.19)הלכה בגמרא וההנמקה במשנה, כג. גיטין

שליח".20) עושה קטן "שאין במשנה סה. גיטין
להבאת 21) שליח עושה שאינה בקטנה במשנה, שם גיטין

וכתב  שליח". עושה קטן "שאין הסיכום: בא זה ועל הגט,
שעדיפה  שקטנה לטעות, מקום לתת שלא בכדי רבינו כן
ד  (פרק לה יש והיא חצר, קניין לו אין שהוא מקטן,
שליחות, גם להם יש - ט) הלכה ומתנה זכייה מהלכות
שליחות  בכלל אינה הקטנה שאף השמיענו ולפיכך

נעשה 22)(הרדב"ז). שאינו הוא שהדין כשם כלומר,
שאינם  , אדם בני דעת היא כן כמו - דעת בר אלא שליח

דעת. בר אלא שליח לעשות פז:23)רוצים בתרא בבא
יהודה. כרבי ולא וכחכמים פירוש 24)במשנה, תוספת

בסוף  הוא וכן שם. המשניות בפירוש כתב וכן רבינו של
התינוק". ביד שהצלוחית "בזמן בחנווני 25)המשנה:

איסרים  שני לו מסר שכבר אמורים, הדברים אצלו, הרגיל
אית  (כפירוש כלום הקטן לבנו מסר לא ועכשיו לכן קודם
ורבי  המתחיל דיבור פח. שם הרשב"ם שהביא דמפרשי
את  "השולח שם: במשנה אחרות ובנוסחאות סבר). יהודה
רשב"ם  ועיין בידו", איסרים) (שני ופונדיון חנווני אצל בנו

מן 26)שם. העודף האיסר את לו נתן החנווני כלומר,
מאביו. שקיבל את 27)הפונדיון רבינו הזכיר לא

בצלוחיתו. לו נתן כשהחנווני מדובר שכאן לפי הצלוחית
החנווני, פטור - ושברה משלו צלוחית הקטן הביא ואם
לקחה  ואם לקטן. במסרו מדעת איבדה השולח שהרי
שלא  שואל זה הרי לצרכו, בה והשתמש ממנו החנווני
שם. בגמרא מפורש כן בהשבה, שחייב כגזלן ודינו מדעת
(רדב"ז). טו הלכה גזילה מהלכות ג בפרק רבינו וכתבו

החכמים 28) כדעת (=העודף). האיסר ועבור השמן עבור
יהודה, כרבי ולא שם שלחו.במשנה כן מנת שעל שאמר

הקטן 29) את לעשות התכוון לא אבל לשמן, זקוק שהוא
השולח 30)שליח. מסר שאם שם, בגמרא שאמרו כשם

הקטן, שברה אם החנווני עליה פטור הצלוחית את  לקטן
לי  שלח לו אמר אם הדין הוא - מדעת, אבידה שהיא מפני
בין  המחלוקת שכל ועוד משנה). (כסף שפטור הקטן, עם
הקטן  את לעשות התכוון אם היא, יהודה לרבי חכמים
- שליח שעושה מפורש כשאמר כן, ואם לא, או שליח
קד. קמא בבא תוספות וראה הדיעות. לכל פטור בוודאי

ג. הלכה ולהלן רבה המתחיל דיבור

.‚¯ÓB‡‰31‰ÂÏÓ ÔÈa ,E„Èa ÈÏ LiL ‰Ó :B¯·ÁÏ »≈«¬≈»∆∆≈ƒ¿»¿≈ƒ¿»
ÔË˜ ‰È‰ elÙ‡ ,ÈBÏt „Èa ÈÏ e‰ÁÏL ,ÔB„wt ÔÈa32, ≈ƒ»¿»≈ƒ¿«¿ƒ¬ƒ»»»»

.B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡Â ,¯ËÙ - B„Èa BÁÏLÏ ‰ˆ¯ Ì‡ƒ»»¿»¿¿»ƒ¿»¿≈«»¿«¬»
ÔÎÂ33ÁÏLÏ ‰ˆ¯iL ÈÓ ÏkL ,Ì‰ÈÈa e˙‰L ÌÈL ¿≈¿«ƒ∆ƒ¿≈≈∆∆»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿…«

‰Ê È¯‰ - ÁlLÓ‰ ‰ˆ¯iL ÈÓ „Èa ÁlLÓ B¯·ÁÏ«¬≈¿«≈«¿«ƒ∆ƒ¿∆«¿«≈«¬≈∆
L ÈÓ „Èa ÁlLÓÈe‡¯ ‡e‰L BÏ ‰‡¯i34¯·c CÈÏB‰Ï ¿«≈«¿«ƒ∆≈»∆∆»¿ƒ»»

ÁÈÏM‰ Ba ¯ÙkL B‡ ,C¯ca „·‡ B‡ ·‚ Ì‡Â .‰Ê∆¿ƒƒ¿«»««∆∆∆»««»ƒ«
¯eËt ÁlLÓ‰ È¯‰ -35Ìi˜ - ÔBÓÓaL È‡z ÏkL .36. ¬≈«¿«≈«»∆»¿«∆¿»«»

אומר 31) המשאיל שאם המשנה, בסוף צח: מציעא בבא
שלוחו  ביד ממנו, ששאל הפרה את בחזרה לו לשלח לשואל
בכסף  וראה התחייבות, מכל השואל פטור בנו, ביד או

ו"בני"32)משנה. שלוחי", ביד או בני "ביד במשנה: שם
וכתב  משנה). (כסף "שלוחי" היינו כן לא שאם קטן, היינו
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ידע  לא אם שאפילו ט) קטן סעיף קפח (סימן הסמ"ע
המשלח, פטור - הדבר נתברר כן ואחרי קטן, שהוא המשלח
שמענו  שלא מה רבינו, כאן שהשמיענו החידוש וזהו

ב. (דפוס 33)בהלכה עצים הגוזל פרק קמא בבבא הרי"ף
ב). עמוד לז ראוי,34)ווילנא שאינו מי ביד שלח ואם

למלך  במשנה וראה (רדב"ז). בידיים אבדו כאילו זה הרי
ז. הלכה שליח 35)להלן כי אליו, שנשלח זה טוען אם

כפר  או נאבד או נגנב ואם זו לשליחות  ראוי אינו זה
המשלח. ופטור טענה טענתו אין - ישלם המשלח השליח,
כפר  אם אבל התנו שכך כיוון משבועה, גם  פטור זה ובאופן
שלחת  לא לו: באומר שהכחישו או התנאי התניית בעצם
וכמו  היסת שבועת להישבע הוא חייב - זה שליח ידי על לי

(רדב"ז). הראב"ד כרבי 36)שכתב נא. מציעא בבא
יהודה.

.„ÁÈÏM‰37ÁÈÏL ‡e‰L ÚÈ„B‰Â ,¯ÎnL B‡ ‰wL «»ƒ«∆»»∆»«¿ƒ«∆»ƒ«
CLnL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈBÏÙÏ ‰Ê ¯·„a38CÈLÓ‰L B‡39, ¿»»∆ƒ¿ƒ««ƒ∆»«∆ƒ¿ƒ

Á˜n‰ ÏËa - ÁlLÓ‰ ˙Úc ÏÚ ¯·ÚL ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆»«««««¿«≈«»≈«∆»
Ì‡Â .¯ÈÊÁÓe40‰˜ - ÁÈÏL ‡e‰L ÚÈ„B‰ ‡Ï «¬ƒ¿ƒ…ƒ«∆»ƒ«ƒ¿»

.BÁÏML ‰Ê ÔÈ·e BÈa ÔÈc‰ ‰È‰ÈÂ ,Á˜n‰«∆»¿ƒ¿∆«ƒ≈≈∆∆¿»

בֿג.37) הלכות א פרק למעלה כקונה.38)ראה
משיכה.39) לעשות לקונה ונתן בתרא 40)שמכר, בבבא

פי  על אף באחריות שלא וקנה ששינה ששליח אמרו קסט:
ג) הלכה א פרק למעלה (ראה קיים המקח - שעיוות
שם  (ולמעלה בטל מקחו שטעה ששליח אמרו ק. ובכתובות
אם  זה: חילוק לידי רבינו בא זו סתירה ומתוך ב). הלכה
מקחו  - הודיע ואם קיים. מקחו - משלח שהוא הודיע לא

א). פרק למעלה וראה משנה, (כסף בטל

.‰Ô·e‡¯41ÈÂÏÏ :BÏ ¯Ó‡Â ,ÔBÚÓMÓ ‰„O ‰wL ¿≈∆»»»∆ƒƒ¿¿»«¿≈ƒ
d˙B‡ È˙È˜42¯ÊÁÂ ,ÈÂÏ ÌLa ¯ÎÓ ¯ËL ·˙ÎÂ , »ƒƒ»¿»«¿«∆∆¿≈≈ƒ¿»«

·˙Îe ¯ÊÁ ,‰È˙È˜ ÈÓˆÚÏ :ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡Â Ô·e‡¿̄≈¿»«¿ƒ¿¿«¿ƒ¿ƒƒ»¬…¿…
BÏ ·zÎÏ ¯ÎBn‰ ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ÈÓLa ¯ÎÓ ¯ËL¿«∆∆ƒ¿ƒ≈ƒ∆«≈ƒ¿…

Ô·e‡¯ ÌLa ¯Á‡ ¯ËL43‰lÁza BnÚ ‰˙‰ Ì‡Â .44 ¿»«≈¿≈¿≈¿ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ»
ÌLa ¯ËL ·zÎ‡L ‰ÊÂ ,‰˜‡ ÈÓˆÚÏ :BÏ ¯Ó‡Â¿»«¿«¿ƒ∆¿∆¿∆∆∆¿…¿»¿≈
‰Ê È¯‰ - ‰Bw‰ ‡e‰ È‡L Èa eÚ„È ‡lL È„k ,ÈÂÏ≈ƒ¿≈∆…≈¿ƒ∆¬ƒ«∆¬≈∆

.BÓLa ¯Á‡ ¯ËL ·zÎÏÂ ¯ÊÁÏ e‰ÙBk≈«¬…¿ƒ¿…¿»«≈ƒ¿

קג.41) שם ובגמרא בברייתא קב: קמא וכוונתו 42)בבא
כדלהלן. הקונה, שהוא ידעו שלא צריך 43)הייתה אלא

שטר  לו שיכתוב השטר, נכתב שמו שעל מלוי, לבקש
היה  צריך שהמוכר לטעון הקונה יכול ולא קג.) (שם לראובן
מי  כי לעצמו, קנה וודאי שהקונה דעתו על להעלות מייד

לאחרים. שדה יקנה אם 44)זה שאפילו אמרו שם בגמרא
שטר  "עוד המוכר: בפני לעדים אלא המוכר, עם התנה לא
לו  לכתוב המוכר את כופין זו" שדה על לי תכתוב אחד
לו  יכתוב שלוי סבור היה כי לטעון יכול ואינו אחר שטר
השמיט  למה עיון וצריך בפניו. לעדים אמר שהרי זה, שטר

למלך. ומשנה משנה לחם משנה, כסף ועיין רבינו, זאת

.Â¯eÒ¯q‰45ÁÈÏL -46¯ÎO ÏËB ‡e‰L ‡l‡ ,‡e‰ ««¿»ƒ«∆»∆≈¿«
B˙eÁÈÏL47CÎÈÙÏ .48- ÌÈÏÚa‰ ˙Ú„ ‰pL Ì‡ , ¿ƒ¿ƒ»ƒƒ»«««¿»ƒ

ıÙÁ Ô˙pL Ô·e‡¯ ?„ˆÈk .„ÈÒÙ‰M ‰Ó ÌlLÓ¿«≈«∆ƒ¿ƒ≈«¿≈∆»«≈∆
¯kÓz Ï‡Â ,‰Ê ÈÏ ¯ÎÓ :BÏ ¯Ó‡Â ,¯eÒ¯q‰ ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿««¿¿»«¿…ƒ∆¿«ƒ¿…

ÌÈMÓÁa B¯ÎÓe CÏ‰Â ,‰‡nÓ ˙BÁÙa49ÌlLÓ -50 ¿»ƒ≈»¿»«¿»«¬ƒƒ¿«≈
Ô·e‡¯Ï Ïk‰ - ÌÈ˙‡Óa ¯ÎÓ .B˙ÈaÓ ÌÈMÓÁ‰51. «¬ƒƒƒ≈»«¿»«ƒ«…ƒ¿≈

Èz¯Ó‡ ‰‡Óa :¯ÓB‡ Ô·e‡¯ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆¿≈≈¿≈»»«¿ƒ
EÏ52ÔÎÂ ,ÈÏ z¯Ó‡ ÌÈMÓÁa :¯ÓB‡ ¯eÒ¯q‰Â , ¿¿««¿≈«¬ƒƒ»«¿»ƒ¿≈

,‰¯Bz‰ ˙Úe·L ¯eÒ¯q‰ ÚaL - Èz¯ÎÓ ÌÈMÓÁa«¬ƒƒ»«¿ƒƒ¿»««¿¿««»
˙ˆ˜Óa ‰„B‰ È¯‰L53ÌÈMÓÁ‰ BÏ Ô˙ ¯·k Ì‡Â .54 ∆¬≈»¿ƒ¿»¿ƒ¿»»««¬ƒƒ

‰ÎBÊÂ ,B˙eÁÈÏL ‰OÚL ˙q‰ ˙Úe·L ÚaL -ƒ¿»¿«∆≈∆»»¿ƒ¿∆
Á˜Bl‰55Ô·e‡¯ ÏL ‰Ê ıÙÁL Á˜Bl‰ Ú„È Ì‡Â . «≈«¿ƒ»««≈«∆≈∆∆∆¿≈
‡e‰56ıÙÁ‰ ¯ÈÊÁÈ - ‡e‰ ¯eÒ¯Ò BÏ ¯ÎBn‰ ‰ÊÂ ,¿∆«≈«¿«¬ƒ«≈∆

ÌÈÏÚaÏ57ÌÈ¯ÁÈÂ ,58¯kÓÏ ˙eL¯ BÏ Ô˙pL ÈÓ ÏÚ «¿»ƒ¿«¬ƒ«ƒ∆»«¿ƒ¿…
‰ˆ¯L B‡ ÌÈMÓÁa59¯Á‡ Ba ¯ÊÁÂ ÌÈMÓÁa «¬ƒƒ∆»»«¬ƒƒ¿»«««

È˙ÈwL60. ∆»ƒƒ

במשנה:45) צח. בכתובות שאמרו ממה נלמד זה דין
מנה  שווה ומכרה מאתיים כתובתה שהייתה "אלמנה
כתובתה". נתקבלה במנה, מאתיים שווה או במאתיים,
עצמה  את הפסידה היא במנה מאתיים שווה מכרה כלומר:
מנה  שווה מכרה ואם מאתיים קיבלה כאילו זה והרי
ה), הלכה א פרק למעלה (ראה המעות לבעל הכל במאתיים
סרסור  וגם מאתיים. מהם קיבלה והרי ליורשים כלומר,
לאלמנה  הוא דומה עבודתו, שכר ומקבל שליח שהוא
ק.) כתובות (עיין היורשים של כשליחם שהיא המוכרת

משנה). (כסף כתובתה מהם שגובה אתה ולא 46)ושכרה
א. קטן סעיף שם סמ"ע וראה להלן 47)שותף, ראה

ז. כל 48)הלכה עליו חלים שליח, שהוא מכיוון כלומר,
לו: לומר יכול היה כשותף דינו היה ואילו השליחות, דיני
לשלם  צריך היה ולא בזול ומכרתי כיוונתי העניין לטובת
לקבל  צריך היה ביוקר מכר אם הדין הוא וכן ההפסד, לו

שם). (סמ"ע בריווח שהוא 49)חלקו ללוקח הודיע ולא
ד. הלכה למעלה כמבואר קיים. המקח כן ואם שליח,

ד.50) הלכה למעלה שכתב למעלה 51)כמו שכתב כמו
מחיר  לו שיש דבר בין ההבדל שם וראה ה, הלכה א פרק

קבוע. מחיר לו שאין דבר לבין מכחיש 52)קבוע ואינו
במאה  שמכרו שטוען אלא שמכר, שאומר הסרסור דברי

ו). קטן סעיף קפה סימן וש"ך משנה שכיוון 53)(כסף
שמגיע  כספית, תביעה אלא כאן אין - כנ"ל במכר שמודה
"שכיוון  שהטעימו ויש בחמישים. מודה וזה מאה, לו
אינו  - מעות סכום החפץ, לו שמסר בשעה לו, שהזכיר
"אין  כתב: והראב"ד (רדב"ז). המעות" אלא הבגד תובע
בגדו, אלא תובע אינו שראובן לפי התורה, שבועת כאן
במנה  לא טוען ואינו שמעון, מפי אלא שנמכר, יודע ואינו
הסרסור  יישבע הילכך - בגדו אלא מסויים דבר בשום ולא
מפורש  מג.) (שבועות ובמשנה וייפטר". היסת שבועת
ואבד  המשכון על "המלווה נאמר שם שהרי רבינו, כדברי
והלה  שווה, היה ושתיים עליו הלוויתני סלע - המשכון
היה  דינרים וחמישה עליו הלוויתיך סלע אלא כי לא אומר
ובאבן  שם המשפט בנתיבות וראה [שבועה]" חייב - שווה

יתר 54)האזל. של התביעה על הכל כופר נחשב שאז
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לו  שאמר אלא לו, נתן לא אם אפילו הדין והוא החמישים.
ונטען  טוען מהלכות א בפרק וראה משנה). (כסף "הילך"

ג. ד,55)הלכה בהלכה למעלה רבינו לדברי בהתאם
קיים, המקח - שליחותו על ללוקח השליח הודיע לא שאם
השינוי  ידי על שגרם הנזקים בעד למשלח אחראי והשליח

לא 56)שלו. השליח שאף קצת, נראה הלשון ממשמעות
דינו  החפץ, מי של ידע מעצמו הלוקח אלא כלום, אמר
של  הוא שהחפץ שיידע צריך ברם השליח, הודיעו כאילו
מי  לדעת מבלי סרסור שהוא שיידע די ולא המשלח אותו

ז. קטן סעיף קפה סימן בש"ך וראה משלחו, כמו 57)הוא
שהשליח  שאף רבינו, מחדש שכאן אלא ד. בהלכה למעלה
אינו  והשליח המקח, בטל המשלח, דברי על שעבר מכחיש
ועד  שבועה מחוייב שהוא מאחר נגדו, כעד לשמש יכול
ז. הלכה א פרק למעלה רבינו שמביא כמו עד, אינו הנשבע
שהמוכר  לטעון יכול כי להחזיר, צריך שאין כתב והראב"ד
זה  חשש מסתלק רבינו ולדעת קנוניא, עליו עשו והסרסור
י. אות שם הגולה באר ועיין הלוקח, שמטיל החרם ידי על

אחרי 58) יכול, אינו היסת שבועת להשביעו אבל חרם, ורק
בטענת  אלא היסת שבועת מטילים ואין שמא, טוען שהוא
להבין  יש אך ז). הלכה ונטען טוען מהלכות א (פרק וודאי
השמא  לטענת השליח של הברי טענת מצרפים אין מדוע
שמצרפים  כמו בשבועה, המוכר את לחייב הלוקח, של
א  פרק למעלה המשלח של שמא לטענת הבעלֿחוב טענת

ז. בחמישים,59)הלכה למכור לשליח אמר לא כלומר:
- למשלח התמורה את ומסר בחמישים מכר כשזה אלא

היה 60)נתרצה. כן, לא שאם הלוקח, של החרם לשון זה
"שקנה". לומר צריך

.ÊÚÈ„B‰L ¯eÒ¯Ò Ïk61Ú˜¯˜ B‡ ‰Ê ıÙÁL Á˜BlÏ »«¿∆ƒ««≈«∆≈∆∆«¿«
:Ô·e‡¯ ¯Ó‡ Á˜Bl‰ ‰wL ¯Á‡Â ,Ô·e‡¯ ÏL ‰Ê∆∆¿≈¿««∆»»«≈«»«¿≈
;Á˜Bl‰ ¯ÈÊÁÓ - el‡ ÌÈÓ„a ¯kÓÏ ‰ˆB¯ ÈÈ‡≈ƒ∆ƒ¿…¿»ƒ≈«¬ƒ«≈«

È¯‰LCÎa EÏ ¯ÎÓ :BÏ ¯Ó‡Â ÌÈÓ„ BÏ ˜Òt ‡Ï ∆¬≈…»«»ƒ¿»«¿…¿¿»
CÎÂ62Ïk] .63¯eÒ¯Ò [64B„iÓ ıÙÁ‰ „·‡L65·‚ B‡ ¿»»«¿∆»««≈∆ƒ»ƒ¿«

¯aL B‡66·iÁ -67.¯ÎO ‡OB ‡e‰L ÈtÓ ,ÌlLÏ ƒ¿««»¿«≈ƒ¿≈∆≈»»

פלוני 61) של שהחפץ המכירה בעת השליח שהודיע ודווקא
ללוקח  שיש הידיעה זה לעניין מספיקה ולא המשלח,

למלך). המחיר,62)(משנה על כלום לו אמר שלא וכיוון
המכר, בעת המחיר על ולשאול לחזור לו אמר כאילו זה הרי
אפשרות  דעתו על להעלות היה חייב מזה, שיידע והלוקח

לפי 63)זו. הכסףֿמשנה ותיקן "וכן". רומי: בדפוס
הוא  וכן "וכל", תימן: ובכתבֿיד "כל", מדוייקים ספרים

עוז. פירוש 64)במגדל ולפי במשנה, פז. בתרא בבא
נשברה. המתחיל דיבור שם בתוספות בעודו 65)הריב"ם

סימן  משפט חושן שולחןֿערוך, וראה שמכר. קודם בידו
יח. קטן סעיף שם וסמ"ע ז, סעיף אי 66)קפה ידי על

מיימוני  (הגהות ואבידה כגניבה שדינו הסרסור, של זהירותו
המלים  נשמטו שם ערוך ובשולחן הריב"ם). בשם ג אות

נשבר". ואבידה.67)"או בגניבה שחייב שכר, נושא כדין

.ÁÁ˜Bl‰68Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ÌÈÏk69˙È·Ï Ô¯bLÏ «≈«≈ƒƒ≈»À»¿«¿»¿≈
ÂÈÓÁ70Ôz‡ È‡ - ÈpnÓ Ô˙B‡ ÔÈÏa˜Ó Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â , »ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒ»ƒ∆ƒ¬ƒ∆≈

ËÚeÓ ¯ÎO Ôz‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,Ì‰ÈÓc ˙‡ EÏ71, ¿∆¿≈∆¿ƒ»∆≈»»»

ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰ÎÈÏ‰a eÒ‡Â72eÒ‡ Ì‡Â ; ¿∆∆¿«¬ƒ»¬≈∆«»¿«≈¿ƒ∆∆¿
‰¯ÊÁa73¯eËt -74ÔÏË .75,ÌÈ¯Á‡Ï Ô¯ÎÓÏ ˙Ó ÏÚ «¬»»»¿»»«¿»¿»¿»«¬≈ƒ

ÈBÏt ÔÓÊ „Ú B‡ ÈBÏt ÌB˜Óa e¯ÎnÈ Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â¿»«ƒƒ»¿¿»¿ƒ«¿«¿ƒ
Ì¯ÈÊÁ‡ - e¯ÎnÈ ‡Ï Ì‡Â ,CÎÂ Ck ÌÈÓ„ EÏ Ôz‡ -∆≈¿»ƒ»¿»¿ƒ…ƒ»¿«¬ƒ≈

‰¯ÊÁa ÔÈa ‰ÎÈÏ‰a ÔÈa ,eÒ‡Â ,EÏ76·iÁ - ¿¿∆∆¿≈«¬ƒ»≈«¬»»«»
ÌlLÏ77. ¿«≈

פא.68) מציעא ובבא לא: מלאכה.69)נדרים בעל
לארוסתו.70) שהיה 71)כמתנה ההנאה תמורת והיינו,

(בבא  מתנות להעניק נכונות שגילה זו בהתפארות למשגר
הנאה). טובת לפי המתחיל דיבור שם ורש"י שם מציעא

מהלכות 72) ד (פרק לבקרו מנת על האומן מן כלים [בלוקח
דמי  היו אם אלא חייב שאינו רבינו הביא יד) הלכה מכירה
מהגמרא  (מקורו הלוקח על חביב הכלי והיה קצובים הכלי
מטעם  הוא שהחיוב לפי פח.) בתרא ובבא לא: בנדרים
נעשה  שהגביהו "מעת שם: רבינו שכתב כמו "לוקח",
אבל  קנה. לא - הנ"ל התנאים נתקיימו לא ואם ברשותו"
חייב  שאינו בגמרא נזכר לא חמיו לבית לשגרן כלים בלוקח
אלא  לוקח מטעם אינו שחיובו לפי הנ"ל, באופנים אלא
דינו  - בכלי ומתפאר נהנה שהוא ומכיוון סרסור, מטעם
ולפיכך  ז). הלכה למעלה (ראה שכר כשומר רק ולא כשואל
בהלכות  ולא סרסור בדיני כאן זו הלכה רבינו העתיק

שם]. מכירה בהלכות האזל אבן ראה אחרי 73)מכירה,
ימי  אחרי כשואל הריהו להחזיר, ודעתו ממנו קבלו שלא
ב). הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ג (פרק השאלה

בגניבה 74) להתחייב שכר כשומר דינו עדיין אבל מאונסים.
וזהו  חמיו בבית זה בכלי והתפאר נהנה שהרי ואבידה,
מפני  פטור "בחזירה ושם: שם, בברייתא מפורש וכן שכרו.
מיימוני). והגהות משנה (כסף שכר" כנושא שהוא

שם.75) מציעא ובבא שם החזרה 76)נדרים גם שאצלו
להם  ימכור - בדרך קונים לו יזדמנו אם שהרי כהליכה. היא

שם). שיהיו 77)(גמרא שצריך בגמרא נזכר לא כאן [גם
אין  כאן שגם לפי הלוקח, על חביב ושיהא קצובים דמיו
שכרו  שאין ומכיוון סרסור מטעם אלא לוקח, מטעם חיובו
הנראה  כפי עצמו מהכלי מרוויח אלא מהמשלח קצוב
(הלכה  שלמעלה לסרסור דומה ואינו כשואל, דינו - בעיניו
שכר  שומר אלא ואינו מהמשלח קצוב שכר שמקבל וֿז)

בלבד].

.ËÁÈÏL Ïk78ÔÚhLCk „ÈÒÙ‰Â ÈBÏt Ò‡ BÚ¯‡L »»ƒ«∆»«∆≈¿…∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ - CÎÂ79,B˙ÚË ÏÚ ¿»¬≈∆ƒ¿»¿««¿ƒ««¬»

¯LÙ‡L ÌB˜Óa Ò‡‰ ‰È‰ Ì‡Â .¯ËtÈÂ80‡È·‰Ï ¿ƒ»≈¿ƒ»»»…∆¿»∆∆¿»¿»ƒ
ÈeÏ‚ ‡e‰L ¯·„ B‡ ,ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ81‡ˆÓÈ È¯‰L ,Úe„ÈÂ »»≈ƒ»»∆»¿»«∆¬≈ƒ¿»

Ì‡Â ;B˙ÚË ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú≈ƒ¬≈∆»ƒ¿»ƒ¿»»««¬»¿ƒ
ÌlLÓe ,ÔÓ‡ BÈ‡ - ÌÈ„Ú ‡È·‰ ‡Ï82‰OÚÓ .83 …≈ƒ≈ƒ≈∆¡»¿«≈«¬∆

ÈÏ ‰˜ :BÁeÏLÏ ¯Ó‡L „Á‡a84Èa¯b ˙B‡Ó Úa¯‡ ¿∆»∆»«ƒ¿¿≈ƒ«¿«≈«¿≈
B„Èa ÈÏ eÈ‰L ˙BÚnÓ ÔÈÈ85ıÓÁ e‡ˆÓÂ ,BÏ ‰˜Â , «ƒƒ»∆»ƒ¿»¿»»¿ƒ¿¿…∆

LÈ ÏB˜ ,ıÈÓÁ‰L ‰Êk ÏB„b ÔÈÓ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ -»¿¬»ƒƒ¿»»»∆∆∆¿ƒ≈
BÏ86‡lL ‰È‡¯ ‡È·È - ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰ ;ƒ¿∆¿»¿»ƒ¿»»»ƒ¿»»∆…

‡È·È ‡Ï Ì‡Â ,¯ËtÈÂ Á˜lL ‰ÚLa ıÓÁ ÔÈi‰ ‰È‰»»««ƒ…∆¿»»∆»«¿ƒ»≈¿ƒ…»ƒ
ÌlLÈ - ‰È‡¯87ÌÈ¯·cÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»»¿«≈¿≈…«≈»∆ƒ¿»ƒ
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B˙È‡¯ ÔÈ‡L ,ÌÏÚp‰ ¯·c Ï·‡ .Ô‰a ‰ÈeˆÓ ‰È‡¯‰L∆»¿»»¿»»∆¬»»»«∆¿»∆≈¿»»
ÔÚËiL ‰ÚË ÏÎa ÔÈc‰ ÔÎÂ .ÂÈÏÚ Ú·MÈ - ‰ÈeˆÓ¿»ƒ»«»»¿≈«ƒ¿»«¬»∆ƒ¿«

ÛzM‰88Ba ‡ˆBiÎÂ89:ÔÈ¯ÓBM‰ ˙ÚËa ÔÈc‰ ÔÎÂ . «À»¿«≈¿≈«ƒ¿«¬««¿ƒ
B˙ÚË ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·È B‡ - ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰È‡¯‰ Ì‡ƒ»¿»»¿»ƒ¿»ƒ¿»»««¬»

¯‡a˙iL BÓk ,ÌlLÈ B‡90. ¿«≈¿∆ƒ¿»≈

ושם 78) יהודה, בן איסי בשם פג. מציעא בבבא ברייתא
אונס. שארעו שליח עם שהיה במעשה כאיסי, רבא פסק

פשע 79) ושלא יד בהן שלח שלא שבועות אף שכולל היינו,
א). קטן סעיף קפז סימן עוברים 80)(סמ"ע שם ששכיחים

להלן.81)ושבים. שהובא המעשה כדעת 82)כמו
שם. והרי"ף ובדפוס 84)שם.83)הר"ח תימן בכתבֿיד

ב. סעיף קפז סימן ערוך בשולחן הוא וכן לו. רומי:
יישבע 85) - הנעלם דבר "אבל דלהלן: הבבא מפני כן כתב

כלל  שהרי נשבע, אינו מעות בידו נתן לא ואם עליו"
משלמין" ולא נשבעין שבתורה הנשבעין "כל בידינו:
ליטול. ולא לפטור נשבעין כלומר מד:) (שבועות

ברבים 86) הדבר וידוע פרסום, מקבלים שהדברים כלומר,

בכמות  יין חימוץ של זה, מאורע קרה מי ואצל ואיך מתי
כזאת. קנה 87)גדולה שהשליח לטעון, יכול שהמשלח

את  להוכיח בידו קל הרי אחרת מוזל, במחיר חמוץ יין
חכמים 88)ההיפך. שתקנת א, הלכה ט פרק להלן [ראה

שבכל  רבינו וסובר ספק. בטענת השותף את שמשביעין היא
בשבועה  ואף יהודה בן איסי של זה דין נוהג השבועות

ט 89)דרבנן]. פרק להלן וכו' והאפוטרופין [האריסין
של  ההלכה עיקר כל שהרי מובנים, הדברים אין א]. הלכה
ממה  ונלמדה השומרים בשבועת נאמרה יהודה בן איסי
תהיה  ה' שבועת רואה "אין טֿי): כב, (שמות תורה שאמרה
(בבא  וייפטר רואה יביא רואה יש שאם - שניהם" בין
שהחידוש  כתב קפז) (סימן הנתיבות בעל אבל שם). מציעא
טוען  שמפקיד כגון, התורה, מן שבועה דין שאין באופן הוא
מדאורייתא. נשבעין אין שאז מיגו לנפקד ויש ברי

א.90) הלכה שכירות מהלכות ג פרק
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ה'תש"פ  טבת ט"ו ראשון יום

קיב. קלט. תעשה לא מצות
סה. עשה מצות

― הקל"ט הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
ּבפנים הּנעׂשֹות חּטאֹות ּבׂשר miptlמּלאכֹול qpkp oncy) ְְֱֲִִִֶַַַַָ

(ycwndיּובא אׁשר "וכלֿחּטאת יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְֲִֶֶַַָָָָ
ּבאׁש תאכל לא ּבּקדׁש לכּפר מֹועד אלֿאהל ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹמּדמּה

bk)ּתּׂשרף" ,e `xwie)ּולׁשֹון לֹוקה. ― מּמּנה והאֹוכל . ְְִִֵֵֶֶָָָ
ev)ספרא zyxt)ׁשהּוא ּכל ― ּתּׂשרף" ּבאׁש תאכל "לא : ְִִֵֵֵֵֶָָָָֹֹ

אכילתֹו. על ּבלאֿתעׂשה עליו לּתן ׂשרפה, ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹטעּון

― הקי"ב מּלהבּדילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
(cixtdl)הּמליקה ּבׁשעת העֹוף חּטאת (eilreראׁש ְְִִַַַַָָֹ

(x`evd xera ielz x`ydlּומלק" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַַָָ
יבּדיל" ולא ערּפֹו מּמּול g)אתֿראׁשֹו ,d my)הבּדיל ואם ; ְְְְְִִִִִֶַָֹֹ

מּזבחים. ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּפסל. ―ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ

― הס"ה מעׂשההּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
יתעּלה: ּבאמרֹו ּבוּיקרא הּנזּכר ּבאפן אׁשם ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹקרּבן

האׁשם" ּתֹורת `)"וזאת ,f my)אי הּכתּוב ּובאר . ְֵֵֵַַָָָָֹ
ּומהּֿנאכל. נקטר ּומהּֿמּמּנּו ְֱִִֵֶֶַַָָָקרב

ה'תש"פ  טבת ט"ז שני יום

פט. עשה מצות
יוםראשוןֿשניט"וֿט"זטבת

קמח. קמה. תעשה לא *(hnw)מצות

(mipey miqetca*)

― הפ"ט לאכֹולהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְֱֲִִִִֶֶַַַַַָֹ

ׁשה והאׁשם החּטאת ּכלֹומר: הּקדׁשים, קדׁשּבׂשר ם ְְְֳִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּכּפר אׁשר אתם "ואכלּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֻקדׁשים,

bl)ּבהם" ,hk zeny)ספרא ּולׁשֹון .(ipiny zyxt)מּנין" : ְְִִִֶַָָ
לֹומר: ּתלמּוד ּכלֿיׂשראל? על ּכּפרה קדׁשים ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָׁשאכילת
לפני עליהם לכּפר העדה אתֿעון לׂשאת לכם נתן ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ"ואתּה

fi)ה'" ,i `xwie)ויׂשראל אֹוכלין הּכהנים ּכיצד? הא ,ְְְֲִִִֵֵַַָָֹ
― מצוה ׁשהיא זֹו ׁשאכילה זֹו מצוה ּומּתנאי ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָמתּכּפרין".

dxez)אינּה oicn)ואחריֿכן חצֹות. עד ולילה ליֹום אּלא ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָ
אכילתּה ואין האׁשם, אֹו החּטאת אֹותּה אכילת ְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָָּתאסר
מיחדת זֹו מצוה ׁשּגם ּוברּור הּקבּוע. ּבּזמן אּלא ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻמצוה
קדׁשים ׁשּקדׁשי לפי לּנׁשים, חֹובה ואינה הּכהנים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹלזכרי
אבל לּנׁשים; נאכלים אינם ― זה ּפסּוק נאמר ׁשּבהם ―ֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ימים לׁשני נאכלים קּלים, קדׁשים ּכלֹומר: הּקדׁשים, ְְְֱֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשאר
עד ולילה ליֹום ׁשהם נזיר ואיל מּתֹודה חּוץ אחד, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָולילה
אֹוכלֹות הּנׁשים וגם קּלים; קדׁשים ׁשהם אףֿעלּֿפי ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָחצֹות

אכילתם וגם אּלּו. קּלים iciÎlrקדׁשים milw miycwd ly) ְֲִִִֵַַָָָָ
(mipdkdנגררת אכילתּה הּתרּומה ּגם וכן למצוה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָנגררת

ּכאכילת ּותרּומה קּלים קדׁשים אכילת ׁשאין אּלא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלמצוה,
ואׁשם חּטאת ּבׂשר ׁשאכילת לפי ואׁשם. חּטאת ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָּבׂשר
נאמר ּובהן ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּמתּכּפר ּכּפרת ּבּה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָנׁשלמת
קּלים ּבקדׁשים לא נאמר מהּֿׁשּלא ― האכילה על ְֱֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹהּצּוּוי
והאֹוכלם אּלּו אחר נגררים הם ּולפיכ ― ּבתרּומה ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹולא

ספרי ּולׁשֹון מצוה. gxw)עׂשה zyxt)אּתן מּתנה "עבדת : ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹ
f)אתּֿכהּנתכם" ,gi xacna)קדׁשים אכילת "לעׂשֹות ― ְְֲֲִִֶֶַַַָָֻ

ycwnl)ּבּגבּולין uegn)מה ּבּמקּדׁש: מקּדׁש ּכעבֹודת ְְְֲִִִַַַַָָָ
מקּדׁש ּבּמקּדׁש מקּדׁש ואחרּֿכugex)(עבֹודת ידיו ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ
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ואחרּֿכ ידיו מקּדׁש ּבּגבּולין קדׁשים אכילת אף ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָעֹובד,
מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָאֹוכל".

ְִִָּבּזבחים.

― הקמ"ה מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא הּכהנים, ואפּלּו לעזרה חּוץ ואׁשם ְְְֲֲֲִִַַַָָָָָָָֹחּטאת

"וצאנ ּבקר" זה: ּבפסּוק fi)ּכאן ,ai mixac):אמר ּכאּלּו ְְְְְִֶֶַָָָָֹ
ּובא ,וצאנ ּבקר ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל ְְְְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלאֿתּוכל

d`x)הּפרּוׁש zyxt ixtq)ּבא לא ― "וצאנ ּבקר" : ְְְֵֶַָָֹֹ
לּקלעים חּוץ ואׁשם חּטאת לאֹוכל אּלא (ilzkהּכתּוב ְְְִֵֶַַַָָָָָָ

(dxfrdאֹוכל ּגם וכן לֹוקה. וזה ּבלאֿתעׁשה, עֹובר ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַֹׁשהּוא
ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו לֹוקה, לחֹומה חּוץ קּלים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָקדׁשים

"לא(fi.)מּכֹות אכילתֹו למקֹום חּוץ ּכלּֿדבר ׁשאֹוכל לפי , ְְֲִִִֵֶַָָָָֹ
זאת. ּוזכֹור ּביּה. קרינא "ּבׁשערי לאכֹול ְְֱִֵֵֶֶַָָָֹתּוכל

― הקמ"ח מּלאכֹולהּמצוה הּזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֻ
קדׁשים dnecke)קדׁשי ze`hg)ֿלא "וזר אמרֹו: והּוא , ְְְְִֵָָָָָֹ

הם" ּכיֿקדׁש bl)יאכל ,hk zeny)עד מלקּות חּיב ואינֹו . ְְִֵֵֶַַַַָֹֹ
ּדמים. זריקת אחר ּבעזרה ְֲִִֶַַַַָָָָֹׁשּיאכל

ה'תש"פ  טבת י"ז שלישי יום

סו. עשה מצות
סז. עשה מצות קמז. תעשה לא מצות

קלח. קג. קב. תעשה לא מצות
― הס"ו זבחהּמצוה מעׂשה ׁשיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ

קרּבנֹו ׁשלמים "ואםֿזבח ּבאמרֹו: הּנזּכר ּבאפן ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹהּׁשלמים
`)וגֹו'" ,b `xwie)וזאת" הּמעׂשה: להׁשלמת עֹוד ואמר . ְְְְְֲֶַַַַַָָֹ

יקריבּנּו" עלּֿתֹודה אם וגֹו' הּׁשלמים זבח f,ּתֹורת my) ְְְִִִֶֶַַַַַָָ
(aiÎ`iהּמע ארּבעת מעׂשה. ּכלֹומר: ― האּלה ׂשים ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָ

ּכלֿמעׂשי הם ― והּׁשלמים והאׁשם והחּטאת ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָהעֹולה
אֹו הּיחיד ׁשּמקריב ּבהמה ׁשּכלֿקרּבן לפי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּקרּבנֹות,
חּוץ האּלה, הּסּוגים מארּבעת אחד אּלא אינֹו ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּצּבּור
ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו יחיד, קרּבן לעֹולם ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָמןֿהאׁשם
אּלּו מצות ארּבע ּדיני ּגם ּכֹוללת זבחים ּומּסכת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּפעמים.
לעׂשֹותם ׁשחֹובה ּדברים להן, הּדֹומה מן אליהן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהּנסּפח

(zakrn oziiyre)עליהם ׁשחּיבים ּודברים ,xeq`y) ְֲִִֵֶֶַָָ
(ozeyrlּפסל עׂשה ׁשאם ּודברים ,(oaxwd z`)והּנעׂשה , ְְֲִִֶַַַָָָָָ

ְְִּכתּקנֹו.

― הקמ"ז ּבׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָֻ
"לאֿתּוכל אמרֹו: והּוא ּדמים, זריקת קדם קּלים ְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹקדׁשים

"ונדבתי וגֹו' ּבׁשערי fi)לאכל ,ai mixac):אמר ּכאּלּו , ְְְְְֱִִִֶֶֶַָָֹֹ
ּבּקּבלה ּובא .נדבתי לאכל ּתּוכל d`xלא zyxt ixtq) ְֱִֶֶַַַָָָֹֹֹ

(myלפני ּוׁשלמים ּתֹודה לאֹוכל אּלא הּכתּוב ּבא לא :ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹ
לֹוקה. זה וגם ּבלאֿתעׂשה, עֹובר ׁשהּוא ּדמים ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹזריקת

― הס"ז מעׂשההּמצוה ׁשיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

אמרֹו: והּוא מהן, וסּוג ּבכלֿסּוג הּנזּכר ּבאפן ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹהּמנחה
ואםֿמנחה וגֹו'; לה' מנחה קרּבן ּכיֿתקריב ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ"ונפׁש

מרחׁשת" ואםֿמנחת וגֹו'; קרּבנ `.עלֿהּמחבת ,a my) ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָ
(f ,dהּמנחה ּתֹורת "וזאת הּמעׂשה: להׁשלמת ואמר .ְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָֹ
f)וגֹו'" ,e `xwie)הרּבים חלקיה על זֹו מצוה ודיני . ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

מנחֹות. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ּבּמּסכּתא ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻמבארים

― הק"ב זיתהּמצוה ׁשמן מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
עליה "לאֿיׂשים יתעּלה: אמרֹו והּוא חֹוטא, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹּבמנחת

i`)ׁשמן" ,d my).לֹוקה ― ׁשמן עליה ׁשּנֹותן ּומי . ִֵֶֶֶֶֶֶֶָָ

― הק"ג מנחתהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֻ
עליה "ולאֿיּתן יתעּלה: אמרֹו והּוא לבֹונה, עם ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹחֹוטא

ּולׁשֹון(my)לבנה" לֹוקה. ― לבֹונה עליה ׁשּנֹותן ּומי ; ְְְִֵֶֶֶָָָָֹ
hp)הּמׁשנה zegpn)ועל עצמֹו ּבפני הּׁשמן על "וחּיב : ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָ

ספק. ּבלי לאוין ׁשני ׁשהם לפי עצמּה", ּבפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּלבֹונה
ּבפרק חֹוטא, מנחת ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּוכבר

מּמנחֹות .(my)ה' ְִָ

― הקל"ח ׁשהזהרנּוהּמצוה mipdkd)האזהרה mb) ְְְְִֶַַַַָָָָֻ
ּכהן מנחת 'zgpnמּלאכֹול ixiiy mipdkd milke`y s`) ְֱִִֵֶַֹ

('l`xyiּכליל ּכהן "וכלֿמנחת יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ
תאכל" לא fh)ּתהיה ,e my)ּכהן ּבחבּתי הּלאו ונכּפל . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ

מנחה, היא ׁשּגם zagn'a')ּגדֹול ziyrpy itl jk z`xwpe). ְִִֶַָָ
ספרא ּולׁשֹון לֹוקה. ― זה על my)והעֹובר ,ev zyxt): ְְְִֵֶֶַָָ

ּתהיה", ּב"כליל ׁשהּוא ּכל ― תאכל" לא ּתהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹ"ּכליל
אכילתֹו. על לאֿתעׂשה ֲֲִִֵֶַַָֹלּתן

ה'תש"פ  טבת י"ח רביעי יום

פח. עשה מצות קכד. תעשה לא מצות
קנה. תעשה לא מצות פג.
יום שלישיֿ רביעי י "זֿ י "ח טבת 

― הקכ"ד ׁשיריהּמצוה מּלאפֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
dvinwd)מנחֹות xg`l x`ypd)אמרֹו והּוא חמץ, ― ְְְֵָָָ

מאּׁשי" אתּה נתּתי חלקם חמץ תאפה "לא (xwie`יתעּלה: ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
(i ,eיאפה לא הּמנחה ׁשירי ׁשהּוא ׁשחלקם אמר ּכאּלּו ,ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּב ּכמֹו מלקּות, חּיב ― חמץ אֹותֹו ׁשאפה ּומי ארהחמץ. ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
a)הּמׁשנה dpyn d wxt zegpn)על וחּיבין ואמרה: , ְְְְִִַַַָָָָ

מּמנחֹות ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶָָָָָָאפּיתּה.
(.dp).

― הפ"ח ׁשיריהּמצוה לאכל הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
(dn unewd)מּמּנה "והּנֹותרת יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָמנחֹות,

ּתאכל" מּצֹות ּובניו אהרן h)יאכלּו ,e my)ספרא ּולׁשֹון . ְְְֲִֵֵַַָָָָֹֹ
(ev zyxt)יבמּה ּבֹו: ּכּיֹוצא מצוה. ― ּתאכל "מּצֹות :ְְִֵֵֵַַָָָָ
עליה d)יבֹוא ,dk mixac)ׁשאכילת ּכלֹומר: מצוה", ― ְְֲִִֶֶַַָָָָ

עׂשה מצות ׁשהיא היבמה ּביאת ּכמֹו היא מנחֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשירי
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. רׁשּות ׁשל ּדבר ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָֹלא
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zahר h"i iying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מנחֹות ּבמּסכת ׁשּמצוה(ar)ּבמקֹומם הּוא הּתֹורה ּולׁשֹון : ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
ּבבני "ּכלֿזכר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּזכרים, מיחדת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻזֹו

יאכלּנה" i`)אהרן ,e `xwie). ֲֲֶַָֹֹ

― הפ"ג ּכלֿהּמצוה ידי לצאת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
עלינּו ׁשּיעבר הראׁשֹון ּברגל עלינּו הּמּטלים ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻהּקרּבנֹות
רגלים, מּׁשלׁשה רגל יחלף ׁשּלא ּכדי רגלים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹמּׁשלׁשה
והּוא עליו. הּמּטל ּכלֿקרּבן הקריב ּכבר ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָֻאּלאֿאםּֿכן
ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה ּובאת תדרׁשּו "לׁשכנֹו יתעּלה: ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָאמרֹו

eÎd)עלתיכם" ,ai mixac)ׁשהּוא הּוא, זה צּוּוי ענין . ְִִֵֶֶֶַֹֹ
מּׁשלׁשה ּבכלֿרגל והּוא ― ׁשּמה ׁשּתבֹוא ּבזמן ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָאֹומר:

ycwnd)רגלים ziaa dii`x zaeg yiy)אּתה חּיב ― ְִַַָָָ
ספרי ּולׁשֹון .עלי הּמּטל ּכלֿקרּבן d`x)להביא zyxt): ְְְְִִֵֶַָָָָָָֻ

לקבעם נאמר? לּמה ― ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה, ְְֱֲֵֶֶַַָָָָָָָָָָ"ּובאת
נאמר: וׁשם ּבֹו". ׁשּפגע הראׁשֹון ּברגל ׁשּיביאּו ְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָחֹובה
עליו ׁשּיעברּו עד ּתאחר' 'ּבל מּׁשּום עליו עֹובר ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ"אינֹו
רגלים ׁשלׁשה עליו עברּו אם ּכלֹומר: ּכּלּה", ׁשנה ְְְְְִִִֵַָָָָָָָָֻרגלי
עליו עבר אם אבל לאו; על עֹובר יהא אז הביא, ְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹולא
ראׁש ּובגמרא ּבלבד. עׂשה על עבר זה הרי ― אחד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹרגל

עֹובר(e.)הּׁשנה אחד רגל עליו ׁשעבר ּכיון רבא: אמר : ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ּבּתלמּוד ואמרּו v:)ּבעׂשה. my)ּדרּבי טעמיּה "מאי : ְְְְְֲִֵֵַַַַַַָ

la"aמאיר? xaer cg` lbx eilr xary oeik" :xne`d) ִֵ
("xg`zׁשּמה והבאתם ּׁשּמה ּובאת `xnּדכתיב: eli`ke) ְֲִִֵֶַָָָָָָ
(:aezkdאתית ּכי ―(ycwnd zial `a jpdyk)איּתי`ad) ְִֵֵַָ

(zepaxwdנתּבאר הּנה ּדאתא, הּוא לעׂשה אמרי: ורּבנן .ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
עׂשה, מצות ― ׁשּמה" "והבאתם ׁשּנאמר ׁשּזה ,ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָל
ידי ויצא עליו. הּמּטלֹות לה' ּכלֿהחֹובֹות ׁשּיביא ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻוהּוא:
ּובין הּקרּבנֹות מּמיני הם ׁשאּלה ּבין ּבכלֿרגל, ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָחֹובתֹו

ּדמים ilr")ׁשהם inc" xne`d)וערכים("ilr ikxr" xne`d) ֲִִֵֶַָָ
"mxg")וחרמים `edy oenn lr xne`d)ולקט והקּדׁשֹות ְְְֲִֵֶֶֶַָ

ּופאה mgwle)וׁשכחה xar m`)לצאת היא עׂשה ּומצות . ְְְֲִִִֵֵֵַָָָ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבֹו, ׁשּפגע ראׁשֹון ּברגל הּללּו החֹובֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָידי

הּׁשנה. ראׁש ְִַָָָָֹּבגמרא

― הקנ"ה אתֿהּמצוה מּלאחר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבהם, חּיבים ׁשאנּו הּקרּבנֹות ּוׁשאר והּנדבֹות ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָהּנדרים
תאחר לא אלהי לה' נדר "ּכיֿתּדר יתעּלה: אמרֹו ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹוהּוא

ak)לׁשּלמֹו" ,bk my)ּבּקּבלה ּובא ,(:c dpyd y`x)ׁשאינֹו ְְֵֶַַַָָָ
ּוכבר רגלים. ׁשלׁשה עליו ׁשּיעברּו עד זה, לאו על ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָעֹובר

הּׁשנה ראׁש ּבתחּלת זֹו מצוה ּדיני .(my)נתּבארּו ְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹ

ה'תש"פ  טבת י"ט חמישי יום

פה. פד. עשה מצות
צ. תעשה לא מצות

― הפ"ד ּכלֿהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְְִִִִִֶַַַַַָָ
"וׁשם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, הּבחירה ּבבית ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָהּקרּבנֹות

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ci)ּתעׂשה ,ai mixac)רצּו וכאׁשר , ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
קרּבן איזה ׁשל ּבחּוץ הקרבה על אתֿהאזהרה ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלקּים
"ּפןֿ יתעּלה: מאמרֹו ראיה הביאּו מּכלֿהּקרּבנֹות, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיהיה

ּבכלֿמקֹום" עלתי bi)ּתעלה ,my)ּבספרי אמרּו .zyxt) ְְְְֲִֵֶֶַָָָֹֹ
(d`xּתלמּוד מּנין? קדׁשים ׁשאר עֹולֹות, אּלא לי "אין :ְְִִִִֵֶַַָָָָ

אני ועדין מצּוּך". אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹלֹומר:
יהיּו לא קדׁשים ׁשאר ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה עֹולה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹאֹומר:
ּכמֹו וגֹו'", ּתעׂשה וׁשם לֹומר: ּתלמּוד ּבעׂשה? ְְְְֲֲֵֶֶַַַַָָאּלא

ּבמקֹומֹו ht)ׁשאבאר dyrz `l)וענין הּלאו. על ּכׁשּנדּבר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָ
עֹולה ׁשהּמקריב הּוא: ולאֿתעׂשה" ּבעׂשה "עֹולה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹאמרם
מצות על לאֿתעׂשה, ּומצות עׂשה מצות על עֹובר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַֹּבחּוץ
עׂשה, מצות ועל ;"עלֹותי "ּפןּֿתעלה ׁשּנאמר ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹֹלאֿתעׂשה
לא וזה ― מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ּכלֹומר: ּבעׂשה, אּלא יהיּו לא קדׁשים ּוׁשאר ׁשם. ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹעׂשה
אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם לֹו מהּֿׁשאמר על ְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשעבר

ׁשם ונתּבאר ּבלבד. הם(ixtqa)מצּוּך" קדׁשים ׁשאר ׁשּגם , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מּסכת ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר העׂשה. על נֹוסף ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבלאֿתעׂשה

אּלּו(hiw:)זבחים הרי ― ּבחּוץ ׁשהקריבם ׁשּכלֿהּקדׁשים , ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
מּכל נתּבאר הּנה ּכרת. עליהם וחּיבים ולאֿתעׂשה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּבעׂשה
אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ׁשּנאמר ׁשּזה ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמהּֿׁשאמרנּו,

ּגמּורה. עׂשה מצות ― ְְְֲִֵֶַַָָמצּוּך"

― הפ"ה ּכלהּמצוה להביא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָֹ
― ּוׁשלמים ואׁשם ועֹולה חּטאת ― ְְְְְִִֶַַַַָָָָָמהּֿׁשּנתחּיבנּו
ּכלֹומר: לארץ, ּבחּוצה ׁשהם אףֿעלּֿפי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָלביתֿהּבחירה,
נצטּוינּו הרי לארץ, ּבחּוצה ּבהם ׁשּנתחּיבנּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאףֿעלּֿפי
רחּוק אף על להעלֹותם וחֹובה הּבחירה. לבית ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָלהביאם

הּדר(ozectl i`yx epi`e)רק" יתעּלה: אמרֹו והּוא , ְְְִֶֶֶַַַָ
אלֿהּמקֹום" ּובאת ּתּׂשא ּונדרי ל אׁשרֿיהיּו ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָקדׁשי

(ek ,my)ספרי ּולׁשֹון .(d`x zyxt)― "קדׁשי "רק : ְְִֵֶַָָ
― ּובאת" "ּתּׂשא לארץ, חּוצה ּבקדׁשי אּלא מדּבר ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָאינֹו

ׁשיביאּנ עד הבאתֹו ּבטּפּול ׁשחּיב הּבחירה.מלּמד לבית ּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ועֹולה ואׁשם ּבחּטאת אּלא מדּבר אינֹו ׁשּזה ׁשם, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָונתּבאר

האדם. ׁשּנתחּיב ְְִִֵֶַָָָָּוׁשלמים

― ּתׁשעים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהאזהרההּמצוה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ׁשֹוחט נקרא: וזה ּבחּוץ, מןֿהּקדׁשים ּדבר ׁשּום ְְְֳִִִִִֵֶַַָָָָמּלׁשחֹוט

ּכרתֹות ּבריׁש ּוכׁשּמנּו `)ּבחּוץ", dpyn ` wxt)ּכלֿמחּיבי ְְְְְֵֵֵֶַָָֻ
ּבחּוץ ׁשהּׁשֹוחט וזה ׁשנים. ― והּמעלה הּׁשֹוחט מנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכרת,

העלה ׁשּלא אףֿעלּֿפי ּכרת aixwd)חּיב Ð gafnl)אּלא , ֱִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּתֹורה, לׁשֹון הּוא ּבלבד, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָמּׁשּׁשחט
יׁשחט אׁשר אֹו ּבּמחנה אֹוֿעז אֹוֿכׂשב ׁשֹור יׁשחט ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַ"אׁשר
להקריב הביאֹו לא מֹועד אהל ואלּֿפתח לּמחנה ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹמחּוץ

ונכרת" ׁשפ ּדם ההּוא לאיׁש יחׁשב ּדם לה' (xwie`קרּבן ְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָ
(cÎb ,fiׁשחיטת על האזהרה ּכלֹומר: ׁשּלֹו, והאזהרה .ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָ

ענׁש "לא ּבדין: נלמדת אבל ּבפרּוׁש, אינּה ּבחּוץ ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹקדׁשים
ׁשּקבענּו הּכללים ּכפי הזהיר", אּלאֿאםּֿכן ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּכתּוב
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רי zah 'k iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אּלּו למצות ׁשהקּדמנּו ci)ּבהקּדמֹות llk)ּגמרא לׁשֹון וזה . ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
הּׁשחיטה(ew.)זבחים על חּיב ― ּבחּוץ והּמעלה הּׁשֹוחט : ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָ

ּוכתיב ענׁש ּכתיב 'העלאה' ּבׁשלמא ההעלאה. על ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹוחּיב
ונכרת" יבאּנּו לא מֹועד אהל "ואלּֿפתח ― ענׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאזהרה;

(my)."עלתי ּפןּֿתעלה ל "הּׁשמר ― אזהרה ;mixac) ְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
(bi ,ai:לּיא רב אמר אבין רּבי ּדאמר אבין, ְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָוכדרּבי

אּלא אינֹו ― ו"אל" "ּפן" "הּׁשמר", ׁשּנאמר: ְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכלֿמקֹום
ּכתיב: ענׁש ּבׁשלמא ׁשחיטה אּלא לאֿתעׂשה; ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹמצות
אזהרה אּלא ונכרת", הביאֹו לא מֹועד אהל ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ"ואלּֿפתח
זה, ּבלׁשֹון הּדבר החלט מרּבה ּומּתן מּׂשא ואחר לן? ְְְְְֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻמנא

weqta)אמרּו xn`p)מ ― ּתעׂשה" וׁשם ּתעלה "ׁשם ּקיׁש: ְְֲֲִֶֶַַַָָָ
ענׁש עׂשּיה אף והזהיר, ענׁש עלּיה מה לעׂשּיה: ְְֲֲֲֲִִִִִִַַַַָָָָָָָעלּיה
אמרֹו על ּתעׂשה" וׁשם ּתעלה "ׁשם ּבאמרם יֹורּו ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָוהזהיר.

"עלֹותי ּתעלה "ׁשם ci)יתעּלה: ,my)היא וזֹו ― ְְֲִִֶֶֶַַָֹ
"ׁשם ואמר: האׁש; ּגּבי על ההקטרה ּכלֹומר: ְְְְֵֵַַַַַַַַָָָָָָָההקרבה,

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ההקרבה(my)ּתעׂשה ּכֹולל זה ― ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשהּׁשֹוחט ודע ּבׁשחיטה. צּוה ּגם ׁשהּוא לפי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָוהּׁשחיטה,
ּומּמהֿ קבּועה. חּטאת הּוא ּגם חּיב ― ּבׁשֹוגג ְְִֵַַַַַָָָּבחּוץ
חּוץ הּזה ּבּזמן קדׁשים ׁשהּמקריב לדעת, צרי ְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָּׁשאּתה

אמרּו ּובפרּוׁש ּכרת. חּיב ― העזרה fw:)למקֹום my): ְְְֲִֵֵַָָָָָָ
וכן חּיב". אֹומר: יֹוחנן רּבי הּזה ּבּזמן ּבחּוץ ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ"הּמעלה
אצלנּו: הּנכֹון ׁשהּכלל לפי לּקרב, ראּוי ׁשהּוא מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהלכה,

ּבית ׁשאין אףֿעלּֿפי ּגם(ycwn)מקריבין נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָ
מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה .(my)ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָ

ה'תש"פ  טבת כ' שישי יום

פט. תעשה לא מצות
כט. לט. עשה מצות

ל. עשה מצות פא. תעשה לא מצות
― הפ"ט ׁשּוםהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ

"מעלה נקרא: וזה לעזרה, חּוץ ּכלֹומר: ּבחּוץ, ְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָקרּבן
עלתי ּפןּֿתעלה ל "הּׁשמר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּבחּוץ",

ּתראה" אׁשר bi)ּבכלֿמקֹום ,my)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְְְֲִִֵֶֶָָ
(my d`x?מּנין קדׁשים ׁשאר עֹולֹות, אּלא לי "אין :ְִִִִֵֶַָָָָ

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם לֹומר: (my,ּתלמּוד ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָֹֹ
(ciׁשאר ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה עֹולה אֹומר: אני ועדין ,ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹ

"וׁשם לֹומר: ּתלמּוד ― ּבעׂשה אּלא יהיּו לא ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹקדׁשים
"עלתי ּבּכלל(my)ּתעלה עלה .` lk" ly)("jevn .. xy ְֲֶֶַַָָֹֹֹ

יצאת ולּמה yxetna)היתה, aey dazkpe):אליה להּקׁש ? ְְְִֵֶַָָָָָָָ
ּכל ּכ ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה ׁשהיא מיחדת ׁשהיא עֹולה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻמה
ל אבאר ואני ּבלאֿתעׂשה". הּוא הרי ּבעׂשה ְְֲֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשהּוא
ׁשּיתּבאר ּכדי ― ּפׁשּוט ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ― זה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּפסּוק
על להזהיר ּפסּוק עליה נאמר ׁשהעֹולה והּוא: ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָהענין.
,"עלתי "ּפןּֿתעלה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבחּוץ, ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהקרבתּה
והּוא ּבפנים אתֿהעֹולה להקריב לצּוֹות אחר ּפסּוק ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּובא

עׂשה מצות וזֹו ― "עלתי ּתעלה "ׁשם יתעּלה: ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹאמרֹו
קדׁשים ׁשאר אבל ה'. יבחר אׁשר ּבּמקֹום העֹולה ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָׁשּתקריב
"וׁשם אמרֹו: והּוא ּבפנים, ׁשּיקרבּו ּבלבד, ּבעׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֻּבאּו
"ׁשם ׁשּמּמהּֿׁשאמר: אּלא מצּוּך"; אנכי אׁשר ּכל ְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּתעׂשה
אצלנּו: הּוא ּוכלל ― לאֿתעׂשה ׁשּבחּוץ מׁשמע ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָֹּתעׂשה"

ּכאן אמרם וזהּו הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל הּבא (ixtqaלאו ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ
(l"pdאּלא יהיּו לא קדׁשים ׁשאר אֹומר אני "ועדין :ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹ

עֹובר ּבחּוץ קדׁשים ׁשאר הּמקריב ׁשּיהא ּכלֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבעׂשה",
"וׁשם אמר ּולפיכ ― ּבלבד עׂשה מּכלל הּבא לאו ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָעל
קרּבנֹות ׁשאר ויהיּו ההּקׁש ׁשּיּׂשג ּכדי "עלתי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻּתעלה
ׁשאר ּכ ּבלאֿתעׂשה, ּבחּוץ עֹולה ׁשּמקריב ּכׁשם ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹּכעֹולה:
ענּוׁש ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר ּבלאֿתעׂשה. ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹקרּבנֹות
הּכרת ּולׁשֹון קבּועה. חּטאת חּיב ― ּובׁשֹוגג ְְְֵֵֵַַַָָָָָּכרת;
עלה "אׁשרֿיעלה ּבחּוץ: ּבמעלה אמר מֹות אחרי ְְֲֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבפרׁשת
לה' אתֹו לעׂשֹות יביאּנּו לא מֹועד אהל ואלּֿפתח ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹאֹוֿזבח

מעּמיו" ההּוא האיׁש hÎg)ונכרת ,fi `xwie):ּובּספרא . ְְְִִִֵַַַַָָָ
ּתלמּוד מּנין? אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ― מעּמיו" ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ"ונכרת
ּגמרא ּולׁשֹון ."עלתי ּפןּֿתעלה ל "הּׁשמר ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹלֹומר:

ענׁש(ew.)זבחים אזהרה; ּוכתיב ענׁש ּכתיב "העלאה, : ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹֹ
אזהרה ונכרת"; וגֹו' מֹועד אהל "ואלּֿפתח ּכתיב: ―ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹ
נתּבארּו ּוכבר ."עלתי ּפןּֿתעלה ל "הּׁשמר ּדכתיב: ―ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹ

מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה .(my)ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָ

― הל"ט ּבּמקּדׁשהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָ
והּוא "ּתמידין", נקראים ואּלה ּבכלֿיֹום, ּכבׂשים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָׁשני

תמיד" עלה לּיֹום "ׁשנים יתעּלה: b)אמרֹו ,gk xacna). ְְְִִִֶַַַָָָֹ
ועׂשּיתם הקרבתם וסדר זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּוכבר

מּיֹומא ב' ּתמיד.(ek:)ּבפרק ּובמּסכת ְְִִֶֶֶֶַָָ

― הכ"ט עלהּמצוה אׁש להבעיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ
ּתּוקד ּתמיד "אׁש אמרֹו: והּוא ּתמיד, ּבכלֿיֹום ְְְְִִִֵֵַַַָָָָהּמזּבח

תכּבה" לא e)עלֿהּמזּבח ,e `xwie)אּלא יּתכן לא וזה ― ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּובין ּבכלּֿבקר אתֿהעצים ולׂשים להתמיד ׁשּצּוה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבּמה

מּיֹומא ב' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּובמּסכת(ek:)הערּבים, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
a)ּתמיד wxt)אמרּו ּובפרּוׁש .(:`k `nei)אףֿעלּֿפי" : ְְִִֵַַָָ

מןֿההדיֹוט". להביא מצוה מןֿהּׁשמים, יֹורדת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהאׁש
מּכּפּורים ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו dk.)ּוכבר my) ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָ

האׁש מערכֹות מצות לֹומר רצֹוני מּתמיד, ב' ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּובפרק
ּבּמזּבח. ּבכלֿיֹום ְְֲִֵֵַַַַָהּנעׂשית

― הפ"א אׁשהּמצוה מּלכּבֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
עלֿ ּתּוקד ּתמיד "אׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָהּמזּבח,

תכּבה" לא ּובספרא(my)הּמזּבח .(ev zyxt)תכּבה "לא : ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹֹ
וכלֿהעֹובר ּבלאֿתעׂשה"; עֹובר ׁשּכלֿהמכּבה מלּמד ―ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
― הּמזּבח מּגחלי אחת ּגחלת אפּלּו וכּבה זה לאו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָעל
מּזבחים י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָלֹוקה.

(:`v).

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



zahרב `"k w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

― ׁשלׁשים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹ
אתֿהּדׁשן להסיר ּגּבי(xt`d)הּכהנים מעל ּבכלֿיֹום ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

אמרֹו והּוא הּדׁשן", "ּתרּומת ׁשּקֹוראים: וזֹוהי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָהּמזּבח
והרים וגֹו' ּומכנסיֿבד בד מּדֹו הּכהן "ולבׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹיתעּלה:

b)אתֿהּדׁשן" ,my)ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו וכבר . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּתמיד ּבמּסכת c)מקֹומֹות dpyn ` wxt)וכּפּורים(.k). ְְְִִִֶֶַָ

ה'תש"פ  טבת כ"א ש"ק יום

מא. מ. כה. כח. עשה מצות
מב. כז.

― הכ"ח אתֿהּמצוה לּתן הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹ
אמרֹו והּוא הּזהב, מזּבח על ּפעמים ּבכלֿיֹום ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּקטרת
ּבּבקר ּבּבקר סּמים קטרת אהרן עליו "והקטיר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹיתעּלה:
ּבין אתֿהּנרת אהרן ּובהעלת יקטירּנה אתֿהּנרת ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹּבהיטיבֹו

יקטירּנה" gÎf)הערּבים ,l zeny)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
ּבריׁש ּבכלֿיֹום ּבּה ההקטרה ותאּור ועׂשּיתּה זֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹקטרת

ּתמיד(e.)ּכרתֹות ּבמּסכת cere)ּובמקֹומֹות g dpyn b wxt). ְְְִִֵֶֶַָ

― הכ"ה להדליקהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
יתעּלה:(dxepnd)הּנרֹות אמרֹו והּוא ה', לפני ּתמיד ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

אתֹו יער עלֿהעדת אׁשר לּפרכת מחּוץ מֹועד ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֻ"ּבאהל
ּובניו" k`)אהרן ,fk my).הּנרֹות הטבת מצות וזֹוהי ― ְְֲֲִִֵַַַַָָָֹ

מּמנחֹות ח' ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו (et.)ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ
מּיֹומא א' ּתמיד.(ci:)ּובפרק ּבמּסכת ּובמקֹומֹות ְְְִִִֶֶֶֶַָָ

― ארּבעים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָ

ּובין ּבּבקר מנחה ּתמיד, ּבכלֿיֹום ּגדֹול ּכהן ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּיקריב
ּגדֹול ּכהן חבּתי הּנקראת: והיא ziyrpהערּבים, ik) ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹ

(zagnaאמרֹו והּוא מׁשיח. ּכהן מנחת ּגם: ונקראת ,ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹ
לה'" אׁשרֿיקריבּו ּובניו אהרן קרּבן "זה e,יתעּלה: `xwie) ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

(biקרבה ואי קרבה ּומתי זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָ
ו' ט'(cr:)ּבפרק ּביֹומא(ft:)ּובפרק ּובמקֹומֹות מּמנחֹות ְְְְְִִֶֶֶֶָָ

(.cl).ְִָותמיד

― המ"א קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
מּוסף וזהּו ― ּכלֿיֹום ׁשל ּתמיד על נֹוסף ְְִֶֶַַַָָָָָּבכלֿיֹוםֿׁשּבת
ׁשניֿכבׂשים" הּׁשּבת "ּוביֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָׁשּבת.

(h ,gk xacna)'ב ּבפרק הקרבתֹו סדר נתּבאר ּוכבר .ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּובתמיד.(ek:)מּיֹומא ְִִָָ

― הכ"ז הּפניםהּמצוה לחם לׂשים ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
("mipt mdl yiy" zelg dxyr mizy)והּוא ּתמיד, ה' ְְִִֵָלפני

ּתמיד" לפני ּפנים לחם עלֿהּׁשלחן "ונתּת יתעּלה: ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻאמרֹו
(l ,dk zeny)חדׁש לחם ּבנתינת הּתֹורה לׁשֹון ידעּת ּוכבר .ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָ

מהֿ הּכהנים וׁשּיאכלּו לבֹונה, עּמֹו וׁשיהא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכלֿׁשּבת,
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּקֹודמת. ּבּׁשּבת ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּנעׂשה

מּמנחֹות י"א .(cv.)ּבפרק ְְִֶֶָ

― המ"ב קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
וזהּו ― ּכלֿיֹום ׁשל ּתמיד על נֹוסף ְְִֶֶֶַָָָָֹֹּבכלֿראׁשֿחדׁש
חדׁשיכם "ּובראׁשי יתעּלה: אמרֹו והּוא ראׁשֿחדׁש. ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹמּוסף

i`)וגֹו'" ,gk xacna). ְ
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג טבת, ה'תשי"א 

ברוקלין

שלום וברכה!

...הנה לפי דעתי לא טוב עשה שפסק מלילך להרופא, וטוב יעשה אם יתבקר מרופא מומחה 

עוה"פ וימלא כפי הוראותיו.

ברכה מכ"ק מו"ח אדמו"ר  ובפרט שקבל  עד"ז,  וכו', ח"ו שיחשוב  פירוד  ע"ד  ומה שמזכיר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ שיזכו להפקד בזרעא חייא וקיימא, און ער איז א בטוח אויף האלטן 

ווארט. ובפרט שגדולים צדיקים כו' וצדיקא דאתפטר, דאשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי, יראה 

שברכתו תתקיים, ויודיעני בשורות טובות בזה.

אלא  בהם,  ימשיך  אם  יהי'  וטוב  ברבים,  השיעורים  את  להפסיק  שהוכרח  במכתבו  מסיים 

ישתדל ללמדם באופן כזה שלא יחלישו ח"ו את בריאותו.

המחכה לבשורות טובות,

מ. שניאורסאהן
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לבניו  וצוה ער"ה מת אלא השנה מן שביעי חודש

מיתתו  את ויעלימו קודם ולא ר"ה לאחר שיקברוהו
שקר: ירמיה נבואת לעשות כדי היום אותו
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בבל  מלך בהיכל  סריסים והיו כמו  השרים לט)יקראו :(ישעיה
.˘¯Á‰Â ברזל חרש כמו האומנות מד)קבוצת  :(שם



`aÎרד wxt xzq` - miaezk

à-÷øô øúñàakÎfi

æéàéáäì øîà LBøåLçà Cìnä íøîàa ïäéðéòa ïäéìòa úBæáäì íéLpä-ìk-ìò äkìnä-øáã àöé-ék¦«¥¥³§©©©§¨Æ©¨©¨¦½§©§¬©£¥¤−§¥¥¤®§¨§À̈©¤´¤£©§¥¿¨©º§¨¦̧
:äàá-àìå åéðôì äkìnä ézLå-úàçéøác-úà eòîL øLà éãîe-ñøt úBøN | äðøîàz äfä íBiäå ¤©§¦¯©©§¨²§¨−̈§Ÿ¨«¨§©¸©¤¹Ÿ©´§¨¨´¨©¨©À£¤³¨«§Æ¤§©´

:óö÷å ïBéfa éãëe Cìnä éøN ìëì äkìnäèééúãa áúkéå åéðôlî úeëìî-øáã àöé áBè Cìnä-ìò-íà ©©§½̈§−Ÿ¨¥´©¤®¤§©−¦¨¬¨¨«¤¦©©¤´¤À¥¥³§©©§Æ¦§¨½̈§¦¨¥²§¨¥¬
dúeòøì Cìnä ïzé dúeëìîe LBøåLçà Cìnä éðôì ézLå àBáú-àì øLà øBáòé àìå éãîe-ñøô̈©¨©−§´Ÿ©£®£¤̧«Ÿ¨¹©§¦À¦§¥Æ©¤´¤£©§¥½©§¨Æ¦¥´©¤½¤¦§−̈

:äpnî äáBhäëø÷é eðzé íéLpä-ìëå àéä äaø ék Búeëìî-ìëa äNòé-øLà Cìnä íâút òîLðå ©¨¬¦¤«¨§¦§©Á¦§¨̧©¤³¤£¤«©£¤Æ§¨©§½¦¬©−̈¦®§¨©¨¦À¦§³§¨Æ
äéìòáì:ïè÷-ãòå ìBãbîì ïàë:ïëeîî øáãk Cìnä Nòiå íéøOäå Cìnä éðéòa øácä áèéiåáëçìLiå §©£¥¤½§¦¨−§©¨¨«©¦©Æ©¨½̈§¥¥¬©¤−¤§©¨¦®©©¬©©¤−¤¦§©¬§¨«©¦§©³

ìk íòå íò-ìàå dáúëk äðéãîe äðéãî-ìà Cìnä úBðéãî-ìk-ìà íéøôñøøN Léà-ìk úBéäì BðBL §¨¦Æ¤¨§¦´©¤½¤¤§¦¨³§¦¨Æ¦§¨½̈§¤©¬¨−̈¦§®¦«§³¨¦ÆŸ¥´
ìk øaãîe Búéáa(ñ) :Bnò ïBL §¥½§©¥−¦§¬©«

á-÷øô øúñàiÎ`

àøæâð-øLà úàå äúNò-øLà úàå ézLå-úà øëæ LBøåLçà Cìnä úîç CLk älàä íéøácä øçà©©Æ©§¨¦´¨¥½¤§¾Ÿ£©−©¤´¤£©§¥®¨©³¤©§¦Æ§¥´£¤¨½̈¨§¥¬£¤¦§©−
:äéìòá:äàøî úBáBè úBìeúa úBøòð Cìnì eL÷áé åéúøLî Cìnä-éøòð eøîàiåâCìnä ã÷ôéå ¨¤«¨©Ÿ§¬©£¥«©¤−¤§¨§¨®§©§¬©¤²¤§¨¬§−¬©§¤«§©§¥̧©¤´¤

úéa-ìà äøéaä ïLeL-ìà äàøî úáBè äìeúá-äøòð-ìk-úà eöa÷éå Búeëìî úBðéãî-ìëa íéãé÷t§¦¦»§¨§¦´©§¼§¦§§´¤¨©£¨«§Â¨©̧©§¤¹¤©³©¦¨Æ¤¥´
:ïäé÷eøîz ïBúðå íéLpä øîL Cìnä ñéøñ àâä ãé-ìà íéLpäãCìnä éðéòa áèéz øLà äøòpäå ©¨¦½¤©¬¥¤²§¦¬©¤−¤Ÿ¥´©¨¦®§¨−©§¥¤«§©«©£À̈£¤³¦©Æ§¥¥´©¤½¤

(ñ) :ïk Nòiå Cìnä éðéòa øácä áèéiå ézLå úçz CìîzäBîLe äøéaä ïLeLa äéä éãeäé Léà ¦§−Ÿ©´©©§¦®©¦©¯©¨¨²§¥¥¬©¤−¤©©¬©¥«¦´§¦½¨−̈§©´©¦¨®§´
:éðéîé Léà Lé÷-ïa éòîL-ïa øéàé ïa éëcøîåíò äúìâä øLà äìbä-íò íéìLeøéî äìâä øLà ¨§¢©À¤´¨¦¯¤¦§¦²¤¦−¦¬§¦¦«£¤³¨§¨Æ¦´¨©½¦¦©Ÿ¨Æ£¤´¨§§½̈¦−

:ìáa Cìî øvðãëeáð äìâä øLà äãeäé-Cìî äéðëéæék Bãc-úa øzñà àéä äqãä-úà ïîà éäéå §¨§¨´¤«¤§¨®£¤´¤§½̈§©§¤©−¤¬¤¨¤«©§¦̧Ÿ¥¹¤£©À̈¦³¤§¥Æ©Ÿ½¦²
àøî úáBèå øàz-úôé äøòpäå íàå áà dì ïéà:úáì Bì éëcøî dç÷ì dnàå äéáà úBîáe äçéäéå ¥¬−̈¨´¨¥®§©©£¨³§©Ÿ Æ©Æ§©´©§¤½§³¨¦Æ¨Æ§¦½̈§¨¨¯¨§¢©²−§©«©§¦À

úéa-ìà øzñà ç÷lzå éâä ãé-ìà äøéaä ïLeL-ìà úBaø úBøòð õáwäáe Búãå Cìnä-øác òîMäa§¦¨©³§©©¤Æ¤Æ§¨½§¦¨¥º§¨¬©²¤©¬©¦−̈¤©´¥¨®©¦¨©³¤§¥Æ¤¥´
:íéLpä øîL éâä ãé-ìà Cìnäèäé÷eøîz-úà ìäáéå åéðôì ãñç àOzå åéðéòá äøòpä áèézå ©¤½¤¤©¬¥©−Ÿ¥¬©¨¦«©¦©̧©©£¨´§¥¨»©¦¨´¤´¤§¨¨¼©Â§©¥¤©§¤³¨

áBèì äéúBøòð-úàå äpLéå Cìnä úéaî dì-úúì úBéàøä úBøòpä òáL úàå dì úúì äúBðî-úàå§¤¨¤Æ¨Æ¨¥´½̈§¥Æ¤´©©§¨½¨§ª¬¨«¤−̈¦¥´©¤®¤©§©¤¯¨§¤©£¤²¨§−
:íéLpä úéaé:ãébú-àì øLà äéìò äeö éëcøî ék dzãìBî-úàå dnò-úà øzñà äãébä-àì ¥¬©¨¦«Ÿ¦¦´¨¤§¥½¤©−̈§¤«©§¨®¦¯¨§¢©²¦¨¬¨¤−¨£¤¬Ÿ©¦«

i"yx
(ÊÈ).íéùðä ìë ìò äëìîä øáã àöé éë שביזתה זה

בעליהם: את הן אף להבזות הנשים כל על המלך את
(ÁÈ).éãîå ñøô úåøù äðøîàú את המלך שרי לכל

קצר: מקרא זה והרי הזה ïåéæá.הדבר éãëå בדבר ויש
וקצף: בזיון הרבה úåëìî.(ËÈ)הזה øáã מלכות גזרת

להורגה: שצוה נקמה éãîå.של ñøô éúãá áúëéå
המלכות: ומנהג חוק øåáòé.בספרי àìå זה חוק

בעלה: את הבוזה לכל ודת חוק זה שיהא מביניהם
.éúùå àåáú àì øùà:נהרגה ïåùìë(Î·)ולכך øáãîå

.åîò בת היא אם לשונו את ללמד אשתו את כופה
אחר: לשון

(‡).éúùå úà øëæ:ונעצב יפיה êìîä(‚)את ã÷ôéå
.íéãé÷ô היפות נשים לו ידועות ופקיד פקיד שכל לפי

כמו ïäé÷åøîú.שבמדינתו: המצחצחין דברים הן
ובשמים  סמנים ומיני ערב שמן ושוטף, ומורק

הבשר: את ומעדנין éãåäé.(‰)המטהרין ùéà על
יהודה  מלכי עם שגלו אותן כל יהודה גלות עם שגלה
הם: אחר משבט ואפילו הגוים בין יהודים קרויים היו

.éðéîé ùéà דרשו ורבותינו פשוטו. כך היה, מבנימין
שדרשו: úáì.(Ê)מה åì:לאשה לבית פירשו רבותינו

(Ë).äé÷åøîú úà ìäáéå משל בשלה וממהר זריז
äì.כולן: úúì úåéàøä לכולן עושין וכן לשרתה

שדרשו: מה דרשו אותה:äðùéå.ורבותינו שינה
(È).ãéâú àì øùà בזויה ממשפחה שהיא שיאמרו כדי

היו  המלך שאול ממשפחת שהיא ידעו שאם וישלחוה
בה: מחזיקים

h dpyn ixiyr wxt zegpn zkqn

Áíé÷îòaL íéçìMä úéa íéøöB÷,ïéLãBb àG ìáà.ïBöøa ïéøöB÷ Bçéøé éLðàíéîëç,ïBöøa àHL ïéLãBâå §¦¥©§¨¦¤¨£¨¦£¨§¦©§¥§¦§¦¦§£¨¦§§¦¤¦§
íéîëç,àGåíãéa eçîíéîëç.úçMì øöB÷,äîäaì ìéëàîe.øîàäãeäé éaø:éúîéà?àHL ãò ìéçúäL ïîæa £¨¦§¦§¨¨£¨¦¥©©©©£¦©§¥¨¨©©¦§¨¥¨©¦§©¤¦§¦©¤

LéìL äàéáä.ïBòîL éaøøîBà:LéìL äàéáäMî óà ìéëàéå øö÷é óà. ¥¦¨§¦©¦¦§¥©¦§Ÿ§©£¦©¦¤¥¦¨§¦
ËúBòéèpä éðtî ïéøöB÷,ìáàä úéa éðtî,éðtîLøãnä úéa ìeha.úBëéøk ïúBà äNòé àG,íéúáö ïçépî ìáà. §¦¦§¥©§¦¦§¥¥¨¥¤¦§¥¦¥©¦§¨©£¤¨§¦£¨©¦¨§¨¦

äîwä ïî àáì øîòä úåöî,àöî àG–íéøîòä ïî àéáé.çlä ïî àáì Búåöî,àöî àG–Láiä ïî àéáé. ¦§©¨Ÿ¤¨Ÿ¦©¨¨¨¨¨¦¦¨¢¨¦¦§¨¨Ÿ¦©©¨¨¨¦¦©¨¥
äìéla øBö÷ì Búåöî,íBia øö÷ð–øLk.úaMä úà äçBãå. ¦§¨¦§©©§¨¦§©©¨¥§¤¤©©¨

gggg.miwnray miglyd zia mixvewøîåà ãçà áåúë ,àéðúå .íùî øîåò ïéàéáî ïéàå äòø ïúàåáúù(â"ë àø÷éå),øîåò úà íúàáäå äøéö÷ úà íúøö÷å
àéáäì ìåëé äúàù íå÷îî ,ãöéë àä ,úåøéö÷ä ìëì úéùàø àäúù òîùîã ,íëøéö÷ úéùàø øîåà øçà áåúëå ,øîåòä úàáä íãå÷ øåö÷ì ìåëéã òîùîã

á ïåâë ,àéáî äúà éàù íå÷îî ,øîåòì íãå÷ øöå÷ äúà éà øîåòäïäî øöå÷ äúà ,úåòø ïäù éôì ïäî øîåò ïéàéáî ïéàù íé÷îòä úéáå íéçìùä úé
:øîåòì íãå÷.oiyceb `l la`:ïðéðùî ééåðùì øùôàã äîëã .ùéãâ ïúåùòì.egixi iyp`:åäì ååä ïéçìùä úéá.zgyl xvewíãå÷ úçùì øåö÷ì øúåî

:åúîäáì ìéëàîå øîåòìligzdy onfa izni`:ùéìù äàéáäù øçàì óà øöå÷ ,äìåùéá øîâ ìù ïåøçà ùéìù äàéáä àìù ãò åúîäá êøåöì äøö÷ì
.lik`ie xevwi s` xne` oerny 'xìù åéøáã ùøôì àáù ,äãåäé 'øë äëìäå .àåä øéö÷ åàì úçùì ìëã .ùéìù äàéáäùî åúîäáì ìéëàîå øåö÷ì ìéçúé

:÷"ú
hhhhmixvew:øîåòì íãå÷.zerihpd iptnúéá äãùî àì ïéàéáî ïéà ,úåðáø÷ä ìë ÷øôá ïðéøîàãë ,øîåòì äéåàø äðéà äàåáú äúåàù éôì .åãéñôé àìù

äàåáú òøåæ íãà íéîòôù éôì .íéàìë íåùî úåòéèðä éðôî ,øçà ùåøéô .øöå÷ äúà àéáî äúà éàù íå÷îî ïðéøîà ìéòìå ,ïìéà äãùî àìå íéçìùä
:íéàìë íåùî íéòøæä øåö÷ì êéøöå ,ïäéìàî ïäéðéá úåòéèð íù úåìåò ïîæ øçàìå ,úåòéèð íù ïéàå.la`d zia iptneêøáì áùéì éåðô íå÷î íäì ïéàù

:ìáàä úéáá íéøîåàù äáçø úëøá.yxcnd zia iptneúéùàø øîåà áåúëäå ,åäðéð äåöî øéö÷ã íåùî ,éðä ìëã àîòèå .áùéì íéãéîìúì íå÷î ïéàù
:äåöî ìù øéö÷ì úéùàø àìå úåùø ìù íëøéö÷ì úéùàø øîåòä äéäéù ,íëøéö÷.zekixk:úåøåù÷ úåîåìà.mizav,øçà ùåøéô .øåùé÷ àìá úåãåâà

:úåðè÷ úåãåâà íéúáö ,úåìåãâ úåîåìà úåëéøë.dnwd on:åîùì øöå÷ àäéù.`vn `l:ìëä øö÷ð øáëù.gld on:ìîå êø ,ìîøë áéúëã.dlila xevwl
áéúëãî ,ïé÷øô ùéøá ïðéôìéãë(æ"è íéøáã)áéúëã äìéìá úåéäì äëéøö äøéôñäå ,øöå÷ äúà äðåî äúàù äòùî ,øåôñì ìçú äî÷á ùîøç ìçäîàø÷éå)

(â"ë:úåîéîú úåúáù òáù

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
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העומר . לפני לקצרה שמותר תבואה שיש  ללמד, באה משנתנו 

íéøöB÷,העומר לפני לקצור  מותר –íé÷îòaL íéçìMä úéa ÀÄÅÇÀÈÄÆÈÂÈÄ
שתבואתה  לפי  בעמק, והיא אדם, בידי  להשקאה הזקוקה שדה –

"כתוב  מבואר: בגמרא בברייתא העומר. את ממנה מביאים ואין  גרועה
אומר יייי):):):):אחד  כגכגכגכג,,,, xner"((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  z` mz`ade dxivw z` mzxvwe"

(בסיום  אומר  אחר וכתוב העומר), הבאת קודם לקצור שיכול (משמע,
פסוק): odkd"אותו l` mkxivw ziy`x"לכל ראשית שתהא (משמע,

כיצד ? הא i`yהקצירות), mewnn ;xvew dz` i` ,`ian dz`y mewnn
`ian dz` להביא יכול  אתה שאין שבעמקים, השלחים מבית (כגון

משם), xvewהעומר  dz`.(לעומר קודם לקצור לך  àG(מותר  ìáàÂÈ
ïéLãBb,העומר קצירת לאחר  עד  גדיש  התבואה מן  לעשות אסור  – ÀÄ

אם  להיפסד עלולה שהתבואה לפי קציר, אלא חכמים התירו שלא

הבאת  לאחר עד כשימתין להפסד חשש שאין  גדיש, אבל  יקצרוה; לא
העומר לפני לעשות התירו לא ישראלישראלישראלישראל").").").").העומר , """"תפארת תפארת תפארת תפארת  ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;;

Lðàíéîëç ïBöøa ïéøöB÷ Bçéøé é בית היו  ששדותיהם – ÇÀÅÀÄÀÄÄÀÂÈÄ
בעמק, íéîëçהשלחים ïBöøa àHL ïéLãBâå היו גדיש אף – ÀÀÄÆÄÀÂÈÄ

גדיש , לעשות שאסור  חכמים לדעת בניגוד  לעומר , קודם àGåÀעושים
íéîëç íãéa eçî.הזה המעשה על  –ìéëàîe ,úçMì øöB÷ ÄÀÈÈÂÈÄÅÇÇÇÇÂÄ

äîäaì שחת בשביל  לקצרה מותר בישולה נגמר  שלא תבואה – ÇÀÅÈ
(`etqn). לעומר קודם לבהמתו  éúîéàולהאכיל :äãeäé éaø øîàÈÇÇÄÀÈÅÈÇ

לבהמה? ומאכיל לשחת קוצר  –ìéçúäL ïîæaלצורך לקצור  – ÄÀÇÆÄÀÄ
LéìLבהמתו, äàéáä àHL ãò,בישולה שליש שנגמר קודם – ÇÆÅÄÈÀÄ

הכוונה  רש "י  לפי  – שליש . שהביאה לאחר אף לקצרה לו  מותר אז
הרמב"ם ולפי  הראשון, לשליש xephxaa`)היא x`ean mb oke) הכוונה

האחרון . לשליש  ìéëàéåהיא øö÷é óà :øîBà ïBòîL éaø– ÇÄÄÀÅÇÄÀÙÀÇÂÄ
LéìLלבהמה, äàéáäMî óà שהביאה לאחר  שאף כלומר – ÇÄÆÅÄÈÀÄ

לבהמתו  ולהאכיל שחת בשביל  בקצירתה להתחיל לו  מותר שליש
לעומר. dcedi,קודם iaxk dkldeקמא תנא דברי לפרש  ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).שבא

ט ה נ ש מ ר ו א ב

לעומר . קודם המותרות בקצירות ממשיכה משנתנו

ïéøöB÷, לעומר קודם –úBòéèpä éðtî הגדלה תבואה כלומר – ÀÄÄÀÅÇÀÄ
תגרום  שלא בשביל לעומר קודם אותה לקצור מותר נטיעות, בין 
ראויה  אינה תבואה שאותה לפי הטעם, מבואר ברש "י  לנטיעות; הפסד 
ולא  הזבלים מבית לא מביאין "אין ב): (ח, לעיל  ששנינו כמו  לעומר ,

השלחין oli`d",מבית zian `le במשנה (שהבאנו בברייתא שנינו  והרי
אחר : פירוש  קוצר", אתה מביא, אתה שאי "ממקום iptnהקודמת):

zerihpdלפי הנטיעות", "מפני  המשנה ונקטה כלאים, משום –
שם  עולות זמן  ולאחר  נטיעות, שם ואין תבואה, זורע אדם שפעמים

כלאים; משום הזרעים את לקצור  וצריך  מאליהן , úéaנטיעות éðtîÄÀÅÅ
ìáàä לפנות כדי לעומר , קודם חדשה תבואה לקצור מותר  כן  – ÈÅÆ

או  המת; מקבורת כשחוזרים האבלים" "ברכת ולברך  לישב מקום
Løãnä úéa ìeha éðtî לישב לתלמידים פנוי  מקום שיהא כדי  – ÄÀÅÄÅÇÄÀÈ

דחוק  שכשהמקום היו, שרגילים מלימודם; יבטלו שלא תורה, וללמוד 
בשדה לומדים היו  המדרש, בבית לישב ישראלישראלישראלישראל").").").").לתלמידים ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 

בעומר שכתוב הטעם, מבואר יייי):):):):בגמרא כגכגכגכג,,,, ",mkxivw"ראשית((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 
devnודרשו : xivw `le "mkxivw"של לקציר "ראשית" הוא (העומר

מצוה). של לקציר "ראשית" ולא úBëéøkרשות, ïúBà äNòé àGÇÂÆÈÀÄ
יעשה  לא למעלה, שנזכרו  הדברים מפני לעומר  קודם קוצר  כשהוא –

כריכות, השיבולים קשורות,את אלומות éúáöדהיינו ïçépî ìáàí ÂÈÇÄÈÀÈÄ
קישור. בלא אגודות –äîwä ïî àáì øîòä úåöî שיהא – ÄÀÇÈÙÆÈÙÄÇÈÈ

שכתוב כמו  העומר , לשם הקמה מן ט ט ט ט ):):):):קוצר טז טז טז טז ,,,, "מהחל((((דבריםדבריםדבריםדברים
בקמה". àöîחרמש àG,הכל נקצר  שכבר לקצור , קמה –àéáé ÈÈÈÄ
íéøîòä ïî.החדשות השיבולים מאלומות העומר את יביא – ÄÈÃÈÄ

Búåöî,העומר של –çlä ïî àáì שכתוב לחה, מתבואה – ÄÀÈÈÙÄÇÇ
ידידידיד):):):): בבבב,,,, ומלאה ((((ויקראויקראויקראויקרא לחה שהתבואה מלא, הכר  בעוד  – "כרמל "

שלה התורה התורה התורה התורה ).).).).בקשין עלעלעלעל àöî((((רשרשרשרש""""יייי àG,הלח מן תבואה –àéáé ÈÈÈÄ
Láiä ïî. לעומר כשרה יבשה תבואה שאף –øBö÷ì Búåöî ÄÇÈÅÄÀÈÄÀ

äìéla בארנו שכבר כמו פסח, של הראשון  טוב יום במוצאי – ÇÇÀÈ
שכתוב ג), משנה (לעיל  טטטט):):):):הטעם טז טז טז טז ,,,, בקמה ((((דברים דברים דברים דברים  חרמש  "מהחל

izdw - zex`ean zeipyn



רה aÎ` wxt xzq` - miaezk

à-÷øô øúñàakÎfi

æéàéáäì øîà LBøåLçà Cìnä íøîàa ïäéðéòa ïäéìòa úBæáäì íéLpä-ìk-ìò äkìnä-øáã àöé-ék¦«¥¥³§©©©§¨Æ©¨©¨¦½§©§¬©£¥¤−§¥¥¤®§¨§À̈©¤´¤£©§¥¿¨©º§¨¦̧
:äàá-àìå åéðôì äkìnä ézLå-úàçéøác-úà eòîL øLà éãîe-ñøt úBøN | äðøîàz äfä íBiäå ¤©§¦¯©©§¨²§¨−̈§Ÿ¨«¨§©¸©¤¹Ÿ©´§¨¨´¨©¨©À£¤³¨«§Æ¤§©´

:óö÷å ïBéfa éãëe Cìnä éøN ìëì äkìnäèééúãa áúkéå åéðôlî úeëìî-øáã àöé áBè Cìnä-ìò-íà ©©§½̈§−Ÿ¨¥´©¤®¤§©−¦¨¬¨¨«¤¦©©¤´¤À¥¥³§©©§Æ¦§¨½̈§¦¨¥²§¨¥¬
dúeòøì Cìnä ïzé dúeëìîe LBøåLçà Cìnä éðôì ézLå àBáú-àì øLà øBáòé àìå éãîe-ñøô̈©¨©−§´Ÿ©£®£¤̧«Ÿ¨¹©§¦À¦§¥Æ©¤´¤£©§¥½©§¨Æ¦¥´©¤½¤¦§−̈

:äpnî äáBhäëø÷é eðzé íéLpä-ìëå àéä äaø ék Búeëìî-ìëa äNòé-øLà Cìnä íâút òîLðå ©¨¬¦¤«¨§¦§©Á¦§¨̧©¤³¤£¤«©£¤Æ§¨©§½¦¬©−̈¦®§¨©¨¦À¦§³§¨Æ
äéìòáì:ïè÷-ãòå ìBãbîì ïàë:ïëeîî øáãk Cìnä Nòiå íéøOäå Cìnä éðéòa øácä áèéiåáëçìLiå §©£¥¤½§¦¨−§©¨¨«©¦©Æ©¨½̈§¥¥¬©¤−¤§©¨¦®©©¬©©¤−¤¦§©¬§¨«©¦§©³

ìk íòå íò-ìàå dáúëk äðéãîe äðéãî-ìà Cìnä úBðéãî-ìk-ìà íéøôñøøN Léà-ìk úBéäì BðBL §¨¦Æ¤¨§¦´©¤½¤¤§¦¨³§¦¨Æ¦§¨½̈§¤©¬¨−̈¦§®¦«§³¨¦ÆŸ¥´
ìk øaãîe Búéáa(ñ) :Bnò ïBL §¥½§©¥−¦§¬©«

á-÷øô øúñàiÎ`

àøæâð-øLà úàå äúNò-øLà úàå ézLå-úà øëæ LBøåLçà Cìnä úîç CLk älàä íéøácä øçà©©Æ©§¨¦´¨¥½¤§¾Ÿ£©−©¤´¤£©§¥®¨©³¤©§¦Æ§¥´£¤¨½̈¨§¥¬£¤¦§©−
:äéìòá:äàøî úBáBè úBìeúa úBøòð Cìnì eL÷áé åéúøLî Cìnä-éøòð eøîàiåâCìnä ã÷ôéå ¨¤«¨©Ÿ§¬©£¥«©¤−¤§¨§¨®§©§¬©¤²¤§¨¬§−¬©§¤«§©§¥̧©¤´¤

úéa-ìà äøéaä ïLeL-ìà äàøî úáBè äìeúá-äøòð-ìk-úà eöa÷éå Búeëìî úBðéãî-ìëa íéãé÷t§¦¦»§¨§¦´©§¼§¦§§´¤¨©£¨«§Â¨©̧©§¤¹¤©³©¦¨Æ¤¥´
:ïäé÷eøîz ïBúðå íéLpä øîL Cìnä ñéøñ àâä ãé-ìà íéLpäãCìnä éðéòa áèéz øLà äøòpäå ©¨¦½¤©¬¥¤²§¦¬©¤−¤Ÿ¥´©¨¦®§¨−©§¥¤«§©«©£À̈£¤³¦©Æ§¥¥´©¤½¤

(ñ) :ïk Nòiå Cìnä éðéòa øácä áèéiå ézLå úçz CìîzäBîLe äøéaä ïLeLa äéä éãeäé Léà ¦§−Ÿ©´©©§¦®©¦©¯©¨¨²§¥¥¬©¤−¤©©¬©¥«¦´§¦½¨−̈§©´©¦¨®§´
:éðéîé Léà Lé÷-ïa éòîL-ïa øéàé ïa éëcøîåíò äúìâä øLà äìbä-íò íéìLeøéî äìâä øLà ¨§¢©À¤´¨¦¯¤¦§¦²¤¦−¦¬§¦¦«£¤³¨§¨Æ¦´¨©½¦¦©Ÿ¨Æ£¤´¨§§½̈¦−

:ìáa Cìî øvðãëeáð äìâä øLà äãeäé-Cìî äéðëéæék Bãc-úa øzñà àéä äqãä-úà ïîà éäéå §¨§¨´¤«¤§¨®£¤´¤§½̈§©§¤©−¤¬¤¨¤«©§¦̧Ÿ¥¹¤£©À̈¦³¤§¥Æ©Ÿ½¦²
àøî úáBèå øàz-úôé äøòpäå íàå áà dì ïéà:úáì Bì éëcøî dç÷ì dnàå äéáà úBîáe äçéäéå ¥¬−̈¨´¨¥®§©©£¨³§©Ÿ Æ©Æ§©´©§¤½§³¨¦Æ¨Æ§¦½̈§¨¨¯¨§¢©²−§©«©§¦À

úéa-ìà øzñà ç÷lzå éâä ãé-ìà äøéaä ïLeL-ìà úBaø úBøòð õáwäáe Búãå Cìnä-øác òîMäa§¦¨©³§©©¤Æ¤Æ§¨½§¦¨¥º§¨¬©²¤©¬©¦−̈¤©´¥¨®©¦¨©³¤§¥Æ¤¥´
:íéLpä øîL éâä ãé-ìà Cìnäèäé÷eøîz-úà ìäáéå åéðôì ãñç àOzå åéðéòá äøòpä áèézå ©¤½¤¤©¬¥©−Ÿ¥¬©¨¦«©¦©̧©©£¨´§¥¨»©¦¨´¤´¤§¨¨¼©Â§©¥¤©§¤³¨

áBèì äéúBøòð-úàå äpLéå Cìnä úéaî dì-úúì úBéàøä úBøòpä òáL úàå dì úúì äúBðî-úàå§¤¨¤Æ¨Æ¨¥´½̈§¥Æ¤´©©§¨½¨§ª¬¨«¤−̈¦¥´©¤®¤©§©¤¯¨§¤©£¤²¨§−
:íéLpä úéaé:ãébú-àì øLà äéìò äeö éëcøî ék dzãìBî-úàå dnò-úà øzñà äãébä-àì ¥¬©¨¦«Ÿ¦¦´¨¤§¥½¤©−̈§¤«©§¨®¦¯¨§¢©²¦¨¬¨¤−¨£¤¬Ÿ©¦«

i"yx
(ÊÈ).íéùðä ìë ìò äëìîä øáã àöé éë שביזתה זה

בעליהם: את הן אף להבזות הנשים כל על המלך את
(ÁÈ).éãîå ñøô úåøù äðøîàú את המלך שרי לכל

קצר: מקרא זה והרי הזה ïåéæá.הדבר éãëå בדבר ויש
וקצף: בזיון הרבה úåëìî.(ËÈ)הזה øáã מלכות גזרת

להורגה: שצוה נקמה éãîå.של ñøô éúãá áúëéå
המלכות: ומנהג חוק øåáòé.בספרי àìå זה חוק

בעלה: את הבוזה לכל ודת חוק זה שיהא מביניהם
.éúùå àåáú àì øùà:נהרגה ïåùìë(Î·)ולכך øáãîå

.åîò בת היא אם לשונו את ללמד אשתו את כופה
אחר: לשון

(‡).éúùå úà øëæ:ונעצב יפיה êìîä(‚)את ã÷ôéå
.íéãé÷ô היפות נשים לו ידועות ופקיד פקיד שכל לפי

כמו ïäé÷åøîú.שבמדינתו: המצחצחין דברים הן
ובשמים  סמנים ומיני ערב שמן ושוטף, ומורק

הבשר: את ומעדנין éãåäé.(‰)המטהרין ùéà על
יהודה  מלכי עם שגלו אותן כל יהודה גלות עם שגלה
הם: אחר משבט ואפילו הגוים בין יהודים קרויים היו

.éðéîé ùéà דרשו ורבותינו פשוטו. כך היה, מבנימין
שדרשו: úáì.(Ê)מה åì:לאשה לבית פירשו רבותינו

(Ë).äé÷åøîú úà ìäáéå משל בשלה וממהר זריז
äì.כולן: úúì úåéàøä לכולן עושין וכן לשרתה

שדרשו: מה דרשו אותה:äðùéå.ורבותינו שינה
(È).ãéâú àì øùà בזויה ממשפחה שהיא שיאמרו כדי

היו  המלך שאול ממשפחת שהיא ידעו שאם וישלחוה
בה: מחזיקים

h dpyn ixiyr wxt zegpn zkqn

Áíé÷îòaL íéçìMä úéa íéøöB÷,ïéLãBb àG ìáà.ïBöøa ïéøöB÷ Bçéøé éLðàíéîëç,ïBöøa àHL ïéLãBâå §¦¥©§¨¦¤¨£¨¦£¨§¦©§¥§¦§¦¦§£¨¦§§¦¤¦§
íéîëç,àGåíãéa eçîíéîëç.úçMì øöB÷,äîäaì ìéëàîe.øîàäãeäé éaø:éúîéà?àHL ãò ìéçúäL ïîæa £¨¦§¦§¨¨£¨¦¥©©©©£¦©§¥¨¨©©¦§¨¥¨©¦§©¤¦§¦©¤

LéìL äàéáä.ïBòîL éaøøîBà:LéìL äàéáäMî óà ìéëàéå øö÷é óà. ¥¦¨§¦©¦¦§¥©¦§Ÿ§©£¦©¦¤¥¦¨§¦
ËúBòéèpä éðtî ïéøöB÷,ìáàä úéa éðtî,éðtîLøãnä úéa ìeha.úBëéøk ïúBà äNòé àG,íéúáö ïçépî ìáà. §¦¦§¥©§¦¦§¥¥¨¥¤¦§¥¦¥©¦§¨©£¤¨§¦£¨©¦¨§¨¦

äîwä ïî àáì øîòä úåöî,àöî àG–íéøîòä ïî àéáé.çlä ïî àáì Búåöî,àöî àG–Láiä ïî àéáé. ¦§©¨Ÿ¤¨Ÿ¦©¨¨¨¨¨¦¦¨¢¨¦¦§¨¨Ÿ¦©©¨¨¨¦¦©¨¥
äìéla øBö÷ì Búåöî,íBia øö÷ð–øLk.úaMä úà äçBãå. ¦§¨¦§©©§¨¦§©©¨¥§¤¤©©¨

gggg.miwnray miglyd zia mixvewøîåà ãçà áåúë ,àéðúå .íùî øîåò ïéàéáî ïéàå äòø ïúàåáúù(â"ë àø÷éå),øîåò úà íúàáäå äøéö÷ úà íúøö÷å
àéáäì ìåëé äúàù íå÷îî ,ãöéë àä ,úåøéö÷ä ìëì úéùàø àäúù òîùîã ,íëøéö÷ úéùàø øîåà øçà áåúëå ,øîåòä úàáä íãå÷ øåö÷ì ìåëéã òîùîã

á ïåâë ,àéáî äúà éàù íå÷îî ,øîåòì íãå÷ øöå÷ äúà éà øîåòäïäî øöå÷ äúà ,úåòø ïäù éôì ïäî øîåò ïéàéáî ïéàù íé÷îòä úéáå íéçìùä úé
:øîåòì íãå÷.oiyceb `l la`:ïðéðùî ééåðùì øùôàã äîëã .ùéãâ ïúåùòì.egixi iyp`:åäì ååä ïéçìùä úéá.zgyl xvewíãå÷ úçùì øåö÷ì øúåî

:åúîäáì ìéëàîå øîåòìligzdy onfa izni`:ùéìù äàéáäù øçàì óà øöå÷ ,äìåùéá øîâ ìù ïåøçà ùéìù äàéáä àìù ãò åúîäá êøåöì äøö÷ì
.lik`ie xevwi s` xne` oerny 'xìù åéøáã ùøôì àáù ,äãåäé 'øë äëìäå .àåä øéö÷ åàì úçùì ìëã .ùéìù äàéáäùî åúîäáì ìéëàîå øåö÷ì ìéçúé

:÷"ú
hhhhmixvew:øîåòì íãå÷.zerihpd iptnúéá äãùî àì ïéàéáî ïéà ,úåðáø÷ä ìë ÷øôá ïðéøîàãë ,øîåòì äéåàø äðéà äàåáú äúåàù éôì .åãéñôé àìù

äàåáú òøåæ íãà íéîòôù éôì .íéàìë íåùî úåòéèðä éðôî ,øçà ùåøéô .øöå÷ äúà àéáî äúà éàù íå÷îî ïðéøîà ìéòìå ,ïìéà äãùî àìå íéçìùä
:íéàìë íåùî íéòøæä øåö÷ì êéøöå ,ïäéìàî ïäéðéá úåòéèð íù úåìåò ïîæ øçàìå ,úåòéèð íù ïéàå.la`d zia iptneêøáì áùéì éåðô íå÷î íäì ïéàù

:ìáàä úéáá íéøîåàù äáçø úëøá.yxcnd zia iptneúéùàø øîåà áåúëäå ,åäðéð äåöî øéö÷ã íåùî ,éðä ìëã àîòèå .áùéì íéãéîìúì íå÷î ïéàù
:äåöî ìù øéö÷ì úéùàø àìå úåùø ìù íëøéö÷ì úéùàø øîåòä äéäéù ,íëøéö÷.zekixk:úåøåù÷ úåîåìà.mizav,øçà ùåøéô .øåùé÷ àìá úåãåâà

:úåðè÷ úåãåâà íéúáö ,úåìåãâ úåîåìà úåëéøë.dnwd on:åîùì øöå÷ àäéù.`vn `l:ìëä øö÷ð øáëù.gld on:ìîå êø ,ìîøë áéúëã.dlila xevwl
áéúëãî ,ïé÷øô ùéøá ïðéôìéãë(æ"è íéøáã)áéúëã äìéìá úåéäì äëéøö äøéôñäå ,øöå÷ äúà äðåî äúàù äòùî ,øåôñì ìçú äî÷á ùîøç ìçäîàø÷éå)

(â"ë:úåîéîú úåúáù òáù

`xephxa yexit
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העומר . לפני לקצרה שמותר תבואה שיש  ללמד, באה משנתנו 

íéøöB÷,העומר לפני לקצור  מותר –íé÷îòaL íéçìMä úéa ÀÄÅÇÀÈÄÆÈÂÈÄ
שתבואתה  לפי  בעמק, והיא אדם, בידי  להשקאה הזקוקה שדה –

"כתוב  מבואר: בגמרא בברייתא העומר. את ממנה מביאים ואין  גרועה
אומר יייי):):):):אחד  כגכגכגכג,,,, xner"((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  z` mz`ade dxivw z` mzxvwe"

(בסיום  אומר  אחר וכתוב העומר), הבאת קודם לקצור שיכול (משמע,
פסוק): odkd"אותו l` mkxivw ziy`x"לכל ראשית שתהא (משמע,

כיצד ? הא i`yהקצירות), mewnn ;xvew dz` i` ,`ian dz`y mewnn
`ian dz` להביא יכול  אתה שאין שבעמקים, השלחים מבית (כגון

משם), xvewהעומר  dz`.(לעומר קודם לקצור לך  àG(מותר  ìáàÂÈ
ïéLãBb,העומר קצירת לאחר  עד  גדיש  התבואה מן  לעשות אסור  – ÀÄ

אם  להיפסד עלולה שהתבואה לפי קציר, אלא חכמים התירו שלא

הבאת  לאחר עד כשימתין להפסד חשש שאין  גדיש, אבל  יקצרוה; לא
העומר לפני לעשות התירו לא ישראלישראלישראלישראל").").").").העומר , """"תפארת תפארת תפארת תפארת  ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;;

Lðàíéîëç ïBöøa ïéøöB÷ Bçéøé é בית היו  ששדותיהם – ÇÀÅÀÄÀÄÄÀÂÈÄ
בעמק, íéîëçהשלחים ïBöøa àHL ïéLãBâå היו גדיש אף – ÀÀÄÆÄÀÂÈÄ

גדיש , לעשות שאסור  חכמים לדעת בניגוד  לעומר , קודם àGåÀעושים
íéîëç íãéa eçî.הזה המעשה על  –ìéëàîe ,úçMì øöB÷ ÄÀÈÈÂÈÄÅÇÇÇÇÂÄ

äîäaì שחת בשביל  לקצרה מותר בישולה נגמר  שלא תבואה – ÇÀÅÈ
(`etqn). לעומר קודם לבהמתו  éúîéàולהאכיל :äãeäé éaø øîàÈÇÇÄÀÈÅÈÇ

לבהמה? ומאכיל לשחת קוצר  –ìéçúäL ïîæaלצורך לקצור  – ÄÀÇÆÄÀÄ
LéìLבהמתו, äàéáä àHL ãò,בישולה שליש שנגמר קודם – ÇÆÅÄÈÀÄ

הכוונה  רש "י  לפי  – שליש . שהביאה לאחר אף לקצרה לו  מותר אז
הרמב"ם ולפי  הראשון, לשליש xephxaa`)היא x`ean mb oke) הכוונה

האחרון . לשליש  ìéëàéåהיא øö÷é óà :øîBà ïBòîL éaø– ÇÄÄÀÅÇÄÀÙÀÇÂÄ
LéìLלבהמה, äàéáäMî óà שהביאה לאחר  שאף כלומר – ÇÄÆÅÄÈÀÄ

לבהמתו  ולהאכיל שחת בשביל  בקצירתה להתחיל לו  מותר שליש
לעומר. dcedi,קודם iaxk dkldeקמא תנא דברי לפרש  ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).שבא

ט ה נ ש מ ר ו א ב

לעומר . קודם המותרות בקצירות ממשיכה משנתנו

ïéøöB÷, לעומר קודם –úBòéèpä éðtî הגדלה תבואה כלומר – ÀÄÄÀÅÇÀÄ
תגרום  שלא בשביל לעומר קודם אותה לקצור מותר נטיעות, בין 
ראויה  אינה תבואה שאותה לפי הטעם, מבואר ברש "י  לנטיעות; הפסד 
ולא  הזבלים מבית לא מביאין "אין ב): (ח, לעיל  ששנינו כמו  לעומר ,

השלחין oli`d",מבית zian `le במשנה (שהבאנו בברייתא שנינו  והרי
אחר : פירוש  קוצר", אתה מביא, אתה שאי "ממקום iptnהקודמת):

zerihpdלפי הנטיעות", "מפני  המשנה ונקטה כלאים, משום –
שם  עולות זמן  ולאחר  נטיעות, שם ואין תבואה, זורע אדם שפעמים

כלאים; משום הזרעים את לקצור  וצריך  מאליהן , úéaנטיעות éðtîÄÀÅÅ
ìáàä לפנות כדי לעומר , קודם חדשה תבואה לקצור מותר  כן  – ÈÅÆ

או  המת; מקבורת כשחוזרים האבלים" "ברכת ולברך  לישב מקום
Løãnä úéa ìeha éðtî לישב לתלמידים פנוי  מקום שיהא כדי  – ÄÀÅÄÅÇÄÀÈ

דחוק  שכשהמקום היו, שרגילים מלימודם; יבטלו שלא תורה, וללמוד 
בשדה לומדים היו  המדרש, בבית לישב ישראלישראלישראלישראל").").").").לתלמידים ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 

בעומר שכתוב הטעם, מבואר יייי):):):):בגמרא כגכגכגכג,,,, ",mkxivw"ראשית((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 
devnודרשו : xivw `le "mkxivw"של לקציר "ראשית" הוא (העומר

מצוה). של לקציר "ראשית" ולא úBëéøkרשות, ïúBà äNòé àGÇÂÆÈÀÄ
יעשה  לא למעלה, שנזכרו  הדברים מפני לעומר  קודם קוצר  כשהוא –

כריכות, השיבולים קשורות,את אלומות éúáöדהיינו ïçépî ìáàí ÂÈÇÄÈÀÈÄ
קישור. בלא אגודות –äîwä ïî àáì øîòä úåöî שיהא – ÄÀÇÈÙÆÈÙÄÇÈÈ

שכתוב כמו  העומר , לשם הקמה מן ט ט ט ט ):):):):קוצר טז טז טז טז ,,,, "מהחל((((דבריםדבריםדבריםדברים
בקמה". àöîחרמש àG,הכל נקצר  שכבר לקצור , קמה –àéáé ÈÈÈÄ
íéøîòä ïî.החדשות השיבולים מאלומות העומר את יביא – ÄÈÃÈÄ

Búåöî,העומר של –çlä ïî àáì שכתוב לחה, מתבואה – ÄÀÈÈÙÄÇÇ
ידידידיד):):):): בבבב,,,, ומלאה ((((ויקראויקראויקראויקרא לחה שהתבואה מלא, הכר  בעוד  – "כרמל "

שלה התורה התורה התורה התורה ).).).).בקשין עלעלעלעל àöî((((רשרשרשרש""""יייי àG,הלח מן תבואה –àéáé ÈÈÈÄ
Láiä ïî. לעומר כשרה יבשה תבואה שאף –øBö÷ì Búåöî ÄÇÈÅÄÀÈÄÀ

äìéla בארנו שכבר כמו פסח, של הראשון  טוב יום במוצאי – ÇÇÀÈ
שכתוב ג), משנה (לעיל  טטטט):):):):הטעם טז טז טז טז ,,,, בקמה ((((דברים דברים דברים דברים  חרמש  "מהחל
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‡úçà úçà úBLBlð íçlä ézL,úçà úçà úBôàðå.ãçà ãçà LBlð íéðtä íçì,íéðL íéðL äôàðå.ñeôèáe §¥©¤¤¦©©©©§¤¡©©©©¤¤©¨¦¦¤¨¤¨§¤¡¤§©¦§©¦¦§

ïúBà äNBò äéä.ïãø àeäLëe,ñeôèa ïðúBð,eì÷ì÷úé àHL éãk. ¨¨¤¨§¤¨¨§¨¦§§¥¤¦§©§§
·íçlä ézL ãçà,íéðtä íçì ãçàå–õeça ïúëéøòå ïúLéì,íéðôa ïúiôàå,úaMä úà úBçBc ïðéàå.éaø ¤¨§¥©¤¤§¤¨¤¤©¨¦¦¨¨©£¦¨¨©©£¦¨¨¦§¦§¥¨¤©©¨©¦

äãeäéøîBà:íéðôa íäéNòî ìk.ïBòîL éaøøîBà:øîBì ìéâø éåä íìBòì:íçìå íçlä ézLúBøLk íéðtä §¨¥¨©£¥¤¦§¦©¦¦§¥§¨¡¥¨¦©§¥©¤¤§¤¤©¨¦§¥
äøæòa,éâàt úéáa úBøLëe. ¨£¨¨§¥§¥¨¦
‚ìBãb ïäk ézáç–íéðôa ïúiôàå ïúëéøòå ïúLéì,úaMä úà úBçBãå.úà úBçBc ïðéà ïã÷øäå ïðeçè £¦¥Ÿ¥¨¦¨¨©£¦¨¨©£¦¨¨¦§¦§¤©©¨¦¨§¤§¥¨¥¨¤

`i`̀̀̀.cg` cg` yelip miptd mgl .mgld izyäéá áéúëã(ã"ë àø÷éå)ïúééôàù ïéðîå .úçà úçà úåùåìðù ãîìî ,úçàä äìçä äéäé íéðåøùò éðù
øîåì ãåîìú ,íéúù íéúù(íù)íéñåôã éðùá íéðù ïúåð äéäù òîùîã ,íúåà ïåùìá àäú øåðúá åðééäã íäî äùåò äúàù äðåùàø äîéù ,íúåà úîùå

øåðúá íéðù íéðù ïúåð äúà íúåà ,íúåà úîùå øîåì ãåîìú äî ,íúîùå øîåì åì äéäù ,íúåà úîùå øîåì ãåîìú ,ïë íçìä éúù óà ìåëé .øåðúá ãçé
:ãçà ãçà àìà íéðù íéðù íçìä éúù ïúåð äúà éàå.qethaeíçìä êë .åæ ãâðë åæ äéúåðôã éúùå äéåñë ìèðù äáéú ïéîë .æ"òìá à"îøåô ñåôã åîë

:ñåôãä ïéòë éåùò àäéù ñåôãä êåúá ÷öáä ï÷úîå íéáçø íéìåùå úåðôã éúù åì åéä.dcex `edyke:øåðúä ïî ïúåà.elwlwzi `ly ick .qetca opzep
:ì÷ì÷úú àìù éãë ñåôãá äðúåð øåðúä ïî äãåø àåäùë ãçàå ,úéôàð àéäùë øåðúá äì äéä ãçàå ,÷öá àéäùë ãçà ,ïä íéñåôã äùìù àöîð .åøáùéå

aaaa.mipta oziit`e uega ozkixre ozyil:íéðôá ïúééôàå õåçá ïúëéøòå ïúùéì éàîà àøîâá àúìî àäã àîòè àøéøáúà àì.zayd z` zegec opi`e
:ïúééôà.ib`t ziaa zexykeéøáãë àìà äëìä ïéàå .êìîä âá úô ïåùìî .úåçðîä íéôåà åéä íùù ,õåçî úéáä øäì êåîñ íå÷î àåäù øîåà í"áîø

:àî÷ àðú
bbbbozkixre ozyil lecb odk iziag.mipta:äçðîä úà ùã÷îå ùã÷úðå çùîð ìåãâ ïäë ìù åðåøùò åá ÷ìåçù ïåøùò éöç åúåàù .ìëä éøáãìzegece

`xephxa yexit

אתה  מונה שאתה משעה ודרשו : שבועות", שבעה לספור  תחל 
שכתוב בלילה, ספירה ומה טוטוטוטו):):):):קוצר, כגכגכגכג,,,, שבתות ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "שבע

בלילה. קצירה אף תהיינה", øLkתמימות ,íBia øö÷ðלעומר – ÄÀÇÇÈÅ
úaMäבדיעבד , úà äçBãå התנא שלדברי  מבואר , בגמרא – ÀÆÆÇÇÈ

שהרי שבת, דוחה העומר קצירת אין כשר, ביום שנקצר במשנתנו ,
היא, משנתנו שכוונת אלא שבת, בערב לקצרו העומרzaxwdyאפשר

אף  ולפיכך פסול, ביום שנקצר  היא, ההלכה אבל  שבת. דוחה
ואף הקצירה  כשר, ביום שנקצר  פוסק הרמב"ם ברם, שבת. דוחה

שבת דוחה העומר שקצירת פוסק גם הוא כן  פי  תמידין תמידין תמידין תמידין על  ((((הלהלהלהל''''

בבבב""""תפארת תפארת תפארת תפארת  ועייןועייןועייןועיין הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ;;;; על על על על  שתמהשתמהשתמהשתמה משנהמשנהמשנהמשנה"""" בבבב""""לחםלחםלחםלחם שם שם שם שם  עייןעייןעייןעיין וווו----ז ז ז ז ;;;; ז ז ז ז ,,,, ומוספיןומוספיןומוספיןומוספין

זה זה זה זה ).).).). בעניןבעניןבעניןבענין הדיבורהדיבורהדיבורהדיבור אתאתאתאת שמרחיב שמרחיב שמרחיב שמרחיב  ישראלישראלישראלישראל""""
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הפנים. ולחם הלחם שתי  נעשו  כיצד ללמד , באה משנתנו

íçlä ézLכדי השבועות, בחג שמביאים הלחם חלות שתי  – ÀÅÇÆÆ
ו , משנה הקודם בפרק שלמדנו  כפי במקדש , החדש את úBLBlðÄלהתיר 

úçà úçà,סולת מעישרון  עצמה בפני נילושה חלה כל –úBôàðå ÇÇÇÇÀÆÁ
úçà úçà אלא אחת, בבת החלות שתי  את בתנור אופים שאין – ÇÇÇÇ

השנייה. את כך  ואחר אחת חלה תחילה íéðtäאופים íçì– ÆÆÇÈÄ
שבהיכל, השולחן  על  שבת בכל  ãçàשעורכים ãçà LBlðכל – ÄÆÈÆÈ

בגמרא  בברייתא סולת. עשרונים משני עצמה בפני נילושה חלה

הפנים בלחם שכתוב לפי ה ה ה ה ):):):):מבואר , כד כד כד כד ,,,, יהיה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  עשרונים "שני
הלחם  שתי ולמדים אחת; אחת שנילושות מלמד, – האחת" החלה

למעלה. ששנינו כמו  אחת, אחת נילושות הן שאף הפנים, מלחם
íéðL íéðL äôàðå,התנור לתוך  תחילה מכניס ביחד  חלות שתי – ÀÆÁÆÀÇÄÀÇÄ

שתיים  אופה הוא וכך אחרות, שתיים ומכניס מוציאן  שנאפו  ולאחר 
בגמרא  בברייתא החלות. עשרה שתים כל לאפות שגומר עד  שתיים,

לומר תלמוד שתיים? שתיים שאפייתן  מניין וווו):):):):מובא: שם שם שם שם ,,,, "znye((((שם שם שם שם 
"mze` בלשון תהא בתנור , דהיינו מהם, עושה שאתה ראשונה (שימה

– בתנור יחד שתיים נותן  שהיה ומכאן שתירש רש רש רש """"יייי"אותם", אף יכול  .(
לומר: תלמוד כן ? הלחם."`mze"הלחם שתי  ולא אותם –ñeôèáeÄÀ

מיוחד, בדפוס –ïúBà äNBò äéä,החלות את –ïãø àeäLëe ÈÈÆÈÀÆÈÈ
התנור , מן  כשהוציאן –ñeôèa ïðúBð, אחר בדפוס –àHL éãk ÀÈÄÀÀÅÆ

eì÷ì÷úé:מובא בגמרא בברייתא צורתן. ותתקלקל  ישברו שלא – ÄÀÇÀÀ
נותנה הם: דפוסים וכמיןqetclשלושה בצק, היא היה qetcועדיין 

נותנה רודה וכשהוא תתקלקל qetcaבתנור , שלא """"תוספות תוספות תוספות תוספות כדי  ((((עייןעייןעייןעיין

ישראלישראלישראלישראל").").")."). """"תפארתתפארתתפארתתפארת טובטובטובטוב";";";"; תיבה יום יום יום יום  "כמין  עשויה היתה חלה כל  –

לה  היו החלה כך  זו , כנגד זו  דופנותיה ושתי  כיסויה שניטל  פרוצה"
כזה: רחבים ושולים דפנות שתי
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íçlä ézL ãçà,הלחם שתי בין –íéðtä íçì ãçàå ובין – ÆÈÀÅÇÆÆÀÆÈÆÆÇÈÄ
הפנים, ïúëéøòåלחם ïúLéì,הבצק וגלגול  במים הקמח בלילת – ÄÈÈÇÂÄÈÈ

õeça,לעזרה מחוץ –íéðôa ïúiôàå,העזרה בתוך –ïðéàå ÇÇÂÄÈÈÄÀÄÀÅÈ
úaMä úà úBçBc להלן שיבואר  כפי שבת, דוחה אפייתן אין – ÆÇÇÈ

"הסיבה  כותב: למשנתנו  בפירושו  הרמב"ם ט). (משנה פרקנו  בסוף
אלא  לאפות מותר  יהא ולא לעזרה, חוץ אותם ללוש  מותר  שמחמתה

בגמרא" נתבארה לא טוב טוב טוב טוב ").").").").בעזרה, יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות äãeäé((((עייןעייןעייןעיין éaøÇÄÀÈ
íéðôa íäéNòî ìk :øîBà.העזרה בתוך ועריכתן לישתן אף – ÅÈÇÂÅÆÄÀÄ

íçlä ézL :øîBì ìéâø éåä íìBòì :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÀÈÁÅÈÄÇÀÅÇÆÆ
éâàt úéáa úBøLëe ,äøæòa úBøLk íéðtä íçìå הרמב"ם – ÀÆÆÇÈÄÀÅÈÂÈÈÀÅÀÅÈÄ

וקרוב  הבית הר לחומת מחוץ הוא פאגי" ש "בית ג), ז, (לעיל מבאר 

מנחות לאפיית מיוחד  מקום והוא dcezאליו , zelg ziit`l epiid)
.("aeh mei zetqez"a `aend gqep itl Ð xifp iwiwxe אחרות דעות ויש

שתי של מעשיהם שכל היא, שמעון  רבי דעת מקום מכל זה. בענין
אף  כשרים אפייתן, וגם ועריכתן לישתן  היינו  הפנים, ולחם הלחם

לעזרה. nw`.מחוץ `pz ixack `l` dkld oi`e
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ìBãb ïäk ézáç שמביא החביתין, מנחת של  החלות עשרה שתים – ÂÄÅÙÅÈ
ד, לעיל  (עיין בערב ומחציתן בבוקר  מחציתן יום, בכל  הגדול הכהן 

ה), ו, íéðôaה; ïúiôàå ïúëéøòå ïúLéì שמידת העזרה, בתוך – ÄÈÈÇÂÄÈÈÇÂÄÈÈÄÀÄ
נמשחה  הגדול הכהן של  עשרונו בה חולקים שהיו העישרון  חצי 

המנחה את ומקדשת ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).ונתקדשה, מידת ((((רש רש רש רש """"יייי;;;; בענין ברם,
שלישתן  לפי הטעם, מבארים ויש – ה). ט, (לעיל  תנאים נחלקו העישרון
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úaMä.øîà ììkàáé÷ò éaø:úaL áøòî úBNòì dì øLôàL äëàìî ìk–úaMä úà äçBc dðéà, ©©¨§¨¨©©¦£¦¨¨§¨¨¤¤§¨¨¥¨¥¤¤©¨¥¨¨¤©©¨
úaL áøòî úBNòì dì øLôà éàLå–úaMä úà äçBc. §¤¦¤§¨¨¥¨¥¤¤©¨¨¤©©¨

„íéðôa éìë äNòî ïäa Lé úBçðnä ìk,õeça éìë äNòî ïäa ïéàå.ãöék?äòáL ïkøà íçlä ézL,ïaçøå ¨©§¨¥¨¤©£¥§¦¦§¦§¥¨¤©£¥§¦©¥©§¥©¤¤¨§¨¦§¨§¨§¨
äòaøà,úBòaöà òaøà ïäéúBðø÷å.äøNò Bkøà íéðtä íçì,äMîç Baçøå,úBòaöà òáL åéúBðø÷å.äãeäé éaø ©§¨¨§©§¥¤©§©¤§¨¤¤©¨¦¨§£¨¨§¨§£¦¨§©§¨¤©¤§¨©¦§¨

øîBà:äòèz àHL–æ"äé ã"ãæ.àîBæ ïaøîBà:"ãéîz éðôì íéðt íçì ïçìMä-ìò zúðå"(ì ,äë úåîù)– ¥¤¦§¤¤¨¥§¨©¨©©ª§¨¤¤¨¦§¨©¨¦
íéðt Bì àäiL. ¤§¥¨¦

‰äMîç Baçøå äøNò Bkøà ïçìMä,íçìäMîç Baçøå äøNò Bkøà íéðtä;ìL Baçø ãâðk Bkøà ïúBð ©ª§¨¨§£¨¨§¨§£¦¨¤¤©¨¦¨§£¨¨§¨§£¦¨¥¨§§¤¤¨§¤
ïçìL,ïàkî äöçîe íéçôè ìôBëå,ïàkî äöçîe íéçôèå,ïçìL ìL Baçø ìk àlîî Bkøà àöîð;éøácéaø ª§¨§¥¦§©¦¤¡¨¦¨§¦§©¦¤¡¨¦¨¦§¨¨§§©¥¨¨§¤ª§¨¦§¥©¦
äãeäé.øéàî éaøøîBà:ïçìMäøNò íéðL Bkøà,äML Baçøå,äøNò Bkøà íéðtä íçì,äMîç Baçøå;ïúBð §¨©¦¥¦¥©ª§¨¨§§¥¨¨§¨§¦¨¤¤©¨¦¨§£¨¨§¨§£¦¨¥

.zayd z`:äðéìá àìñôéî éìëá àùã÷éîã ïåéëã ,ìåîúàî åúééôàå åúëéøòå åúùéì úåùòì øùôà éàù éôì
cccc.mipta ilk dyrn oda yiíçì ìù åúëéøòå åúùéì ïåâë ,õåçá úéùòðù ïúëàìîáå .àìáè éáâ ìò é÷åôàì .éìë íéðåòè íéðôá ïäá äùòðù ïúëàìîá

:éìë ïåòè åðéà ,íéðôä.odizepxwe:úåòáöà òáøà àöåé ïø÷ä êøåàå ,íéðø÷ ïéîë ïôåã ìëì ÷öá ÷éáãî àåäù.drhz `ly xne` dcedi iaxéúù ïéá
íéðôä íçì .ã"ãæ êðîéñå .úåòáöà 'ã åéúåðø÷å äòáøà åáçøå äòáù åëøà íçìä éúùá .úåðø÷ä øåòéùá ïéá áçåøå êøåà øåòéùá ïéá íéðôä íçìì íçìä

:á"çàá ù"ãò ê"öã åîë ,íéðîéñ úúì äãåäé 'ø ìù åëøãå .æ"äé êðîéñå .úåòáöà òáù åéúåðø÷å äùîç åáçøå äøùò åëøà.mipt el `diyàäéù] .úåðôã
:íéðø÷ä ïä ïäå [úåéåæ íéðéô åì

dddd.dyng eagxe dxyr ekx`áéúëãë(ç"ë úåîù)íéìë ìù øîàã äéîòèì äãåäé 'ø .åáçø äîàå åëøà íéúîà:àéä íéçôè äùîç úá.ekx` ozep
:ïçìù ìù åáçø ãâðë íéðôä íçì ìù.lteke:ïçìùä úôùì äåùá úåôå÷æ åàöîðå .úåðø÷ä ïä ïäå .ïàëîå ïàëî äáåâá äìòîì äöçîå íééçôè ,íçìä
.ogly ly eagx `lnn ekx` `vnpe:àìî åìåë ïçìù àöîð åìöà øçà øãñî äéäùëå ,ïçìù ìù êøåà éöç ÷éæçî åáçøå.xyr mipy ekx`øéàî 'ø

`xephxa yexit

שנמדד שמן  בהן  שיש הלח, בכלי נעשו גדול  כהן  חביתי  של  ועריכתן
דורשים  היבש  מידות לגבי אבל  הכל . לדברי נמשחו הלח ומידות בלוג,

נתקדשו  שלא המקרא úaMä((((תוספותתוספותתוספותתוספות););););מן  úà úBçBãåשאי לפי – ÀÆÇÇÈ
מאחר כי  שבת, מערב ואפייתן  ועריכתן  לישתן לעשות אפשר

בלינה נפסלות הרי  שרת, בכלי  ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).שמתקדשות אבל((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;;
úaMä úà úBçBc ïðéà ïã÷øäå ïðeçè החיטים את לטחון  אסור  – ÄÈÀÆÀÅÈÅÈÆÇÇÈ

אלו  שעבודות החביתין , מנחת בשביל  בשבת הקמח את לנפות וכן
שבת. מערב לעשותן  àáé÷òאפשר éaø øîà ììk מלאכות בענין – ÀÈÈÇÇÄÂÄÈ

השבת: את áøòîהדוחות úBNòì dì øLôàL äëàìî ìkÈÀÈÈÆÆÀÈÈÅÈÅÆÆ
úaL,וההרקדה הטחינה כגון  –úaMä úà äçBc dðéàאסור – ÇÈÅÈÈÆÇÇÈ

בשבת, úaLלעשותה áøòî úBNòì dì øLôà éàLå כגון – ÀÆÄÆÀÈÈÅÈÅÆÆÇÈ
לעיל, שבארנו  כמו והאפייה, והעריכה úaMäהלישה úà äçBc– ÈÆÇÇÈ
מילה בענין שבת במסכת גם נישנה זה א א א א ),),),),כלל  יטיטיטיט,,,, שבת שבת שבת שבת  וכן ((((משנהמשנהמשנהמשנה

הפסח קרבן  בענין פסחים בבבב).).).).במסכת וווו,,,, פסחים פסחים פסחים פסחים  ((((משנה משנה משנה משנה 
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íéðôa éìë äNòî ïäa Lé úBçðnä ìkשל מעשיהן כל  – ÈÇÀÈÅÈÆÇÂÅÀÄÄÀÄ
הפנים, ולחם הלחם שתי של  אפייתן כגון  בפנים, הנעשים המנחות

כהן  חביתי של ואפייתן ועריכתן לישתן  או ב, במשנה ששנינו  כמו 
שרת בכלי  הם נעשים הקודמת, במשנה ששנינו  כמו (ilkaגדול,

,(ycewõeça éìë äNòî ïäa ïéàå המנחות מעשי  כל אבל – ÀÅÈÆÇÂÅÀÄÇ
ולחם  הלחם שתי  של  ועריכתן לישתן כגון לעזרה, מחוץ הנעשים

וה  טחינתן  או נעשים הפנים, אינם גדול , כהן  חביתי  של  קמחן רקדת
שרת. הפנים?ãöékבכלי  ולחם הלחם שתי עושים היו –ézL ÅÇÀÅ

äòáL ïkøà íçläבערך) טפחים שבעה חלה כל של  ארכה – ÇÆÆÈÀÈÄÀÈ
סנטימטרים), 65äòaøà ïaçøå,(ס"מ 37 (בערך  טפחים – ÀÈÀÈÇÀÈÈ

úBòaöà òaøà ïäéúBðø÷å בצק מדביק שהיה מפרש , רש"י – ÀÇÀÅÆÇÀÇÆÀÈ
ברם, אצבעות. ארבע קרן  כל של וגובה קרנים, כעין החלה זויות בכל

הרמב"ם יייי))))מדברי  חחחח,,,, ומוספיןומוספיןומוספיןומוספין תמידיןתמידיןתמידיןתמידין שמפרש :((((הלכות הלכות הלכות הלכות  משמע,
"odizepxw".אצבעות ארבע היה חלה כל של שעוביה דהיינו גובהן, –

äøNò Bkøà íéðtä íçì93) טפחים עשרה לחם כל של ארכו – ÆÆÇÈÄÈÀÂÈÈ
בערך), äMîçס"מ Baçøå,טפחים –åéúBðø÷åבשתי כמבואר – ÀÈÀÂÄÈÀÇÀÈ

úBòaöàהלחם, òáL.(הלחם גובה הרמב"ם: (ולפי  קרן  כל גובה – ÆÇÆÀÈ
äòèz àHL :øîBà äãeäé éaø שלא סימנים נותן  יהודה רבי – ÇÄÀÈÅÆÄÀÆ

הסימן  הלחם בשתי הפנים: ולחם הלחם שתי  במידות ã"ãæלטעות
קרנותיהן; אצבעות וד' רחבן , טפחים ד' ארכן, טפחים ז ' כלומר –

הסימן  הפנים רחבו,æ"äéובלחם טפחים ה' ארכו, טפחים י ' וז '–
קרנותיו . øîBà:אצבעות àîBæ ïa:כתובïçìMä-ìò zúðå" ÆÈÅÀÈÇÈÇÇËÀÈ

"ãéîz éðôì íéðt íçì, ללמד בא זה פסוק –íéðt Bì àäiL ÆÆÈÄÀÈÇÈÄÆÀÅÈÄ
הדפנות  ידי  שעל הבאה, במשנה כמבואר מקבילות, דפנות שתי  –

פנים יש inipt)הללו llg)לו שיהא מוסיף: ורש"י mipitללחם.
זומא  בן  – לעיל . שנזכרנו הקרנות הן והן  זוויות, היינו פינה), (מלשון
מן  נלמד  והקרנות הדפנות שענין  לפרש, אלא כאן  לחלוק בא אינו

כותב: למשנתנו  בפירושו  הרמב"ם daxd",המקרא. mipt el `diy"
היתה  שכך  ונראה, (שטחים). פנים ששה הלחם את שיקיפו  כלומר

פנים לו  שיהא במשנתנו : daxd.גירסתו 
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השולחן. על הפנים לחם בסידור  דנה משנתנו 

ïçìMä,הפנים לחם את עליו שערכו  –äøNò Bkøà,טפחים – ÇËÀÈÈÀÂÈÈ
äMîç Baçøåשכתוב טפחים, כגכגכגכג):):):):– כהכהכהכה,,,, שלחן ...((((שמות שמות שמות שמות  "ועשית ÀÈÀÂÄÈ

eagx dn`e ekx` mizn`רבי לדעת – היתה שבמקדש הכלים ואמת ,"
טפחים חמישה בת – יייי).).).).יהודה יז יז יז יז ,,,, äøNò((((כליםכליםכליםכלים Bkøà íéðtä íçìÆÆÇÈÄÈÀÂÈÈ

äMîç Baçøå.הקודמת במשנה ששנינו כמו –Bkøà ïúBðשל – ÀÈÀÂÄÈÅÈÀ
âðk,ïàkîהלחם, äöçîe íéçôè ìôBëå ,ïçìL ìL Baçø ã ÀÆÆÈÀÆËÀÈÀÅÄÀÇÄÆÁÈÄÈ

ïàkî äöçîe íéçôèå הלחם את שעושה שבשעה כלומר – ÀÄÀÇÄÆÁÈÄÈ
צד, לכל ומחצה טפחיים מעלה, כלפי צדדיו  משני  אותו כופף בדפוס,

השולחן . לשפת בשווה הזקופות דפנותיו àlîîואלו  Bkøà àöîðÄÀÈÈÀÀÇÅ
ïçìL ìL Baçø ìk נשארו הלחם, את שכפל לאחר שהרי – ÈÈÀÆËÀÈ

וכן  השולחן ; של רחבו  כל את ממלאים שהיו  טפחים, חמישה בארכו
ששני ומכאן השולחן, של  ארכו חצי תופס היה הלחם של רחבו 

כולו; השולחן את ממלאים היו  äãeäéהסדרים éaø éøác,הסובר – ÄÀÅÇÄÀÈ
לעיל. שהבאנו כמו  חמישה, על טפחים עשרה היו השולחן שמידות

izdw - zex`ean zeipyn
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‡úçà úçà úBLBlð íçlä ézL,úçà úçà úBôàðå.ãçà ãçà LBlð íéðtä íçì,íéðL íéðL äôàðå.ñeôèáe §¥©¤¤¦©©©©§¤¡©©©©¤¤©¨¦¦¤¨¤¨§¤¡¤§©¦§©¦¦§

ïúBà äNBò äéä.ïãø àeäLëe,ñeôèa ïðúBð,eì÷ì÷úé àHL éãk. ¨¨¤¨§¤¨¨§¨¦§§¥¤¦§©§§
·íçlä ézL ãçà,íéðtä íçì ãçàå–õeça ïúëéøòå ïúLéì,íéðôa ïúiôàå,úaMä úà úBçBc ïðéàå.éaø ¤¨§¥©¤¤§¤¨¤¤©¨¦¦¨¨©£¦¨¨©©£¦¨¨¦§¦§¥¨¤©©¨©¦

äãeäéøîBà:íéðôa íäéNòî ìk.ïBòîL éaøøîBà:øîBì ìéâø éåä íìBòì:íçìå íçlä ézLúBøLk íéðtä §¨¥¨©£¥¤¦§¦©¦¦§¥§¨¡¥¨¦©§¥©¤¤§¤¤©¨¦§¥
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`i`̀̀̀.cg` cg` yelip miptd mgl .mgld izyäéá áéúëã(ã"ë àø÷éå)ïúééôàù ïéðîå .úçà úçà úåùåìðù ãîìî ,úçàä äìçä äéäé íéðåøùò éðù
øîåì ãåîìú ,íéúù íéúù(íù)íéñåôã éðùá íéðù ïúåð äéäù òîùîã ,íúåà ïåùìá àäú øåðúá åðééäã íäî äùåò äúàù äðåùàø äîéù ,íúåà úîùå

øåðúá íéðù íéðù ïúåð äúà íúåà ,íúåà úîùå øîåì ãåîìú äî ,íúîùå øîåì åì äéäù ,íúåà úîùå øîåì ãåîìú ,ïë íçìä éúù óà ìåëé .øåðúá ãçé
:ãçà ãçà àìà íéðù íéðù íçìä éúù ïúåð äúà éàå.qethaeíçìä êë .åæ ãâðë åæ äéúåðôã éúùå äéåñë ìèðù äáéú ïéîë .æ"òìá à"îøåô ñåôã åîë

:ñåôãä ïéòë éåùò àäéù ñåôãä êåúá ÷öáä ï÷úîå íéáçø íéìåùå úåðôã éúù åì åéä.dcex `edyke:øåðúä ïî ïúåà.elwlwzi `ly ick .qetca opzep
:ì÷ì÷úú àìù éãë ñåôãá äðúåð øåðúä ïî äãåø àåäùë ãçàå ,úéôàð àéäùë øåðúá äì äéä ãçàå ,÷öá àéäùë ãçà ,ïä íéñåôã äùìù àöîð .åøáùéå
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`xephxa yexit

אתה  מונה שאתה משעה ודרשו : שבועות", שבעה לספור  תחל 
שכתוב בלילה, ספירה ומה טוטוטוטו):):):):קוצר, כגכגכגכג,,,, שבתות ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "שבע

בלילה. קצירה אף תהיינה", øLkתמימות ,íBia øö÷ðלעומר – ÄÀÇÇÈÅ
úaMäבדיעבד , úà äçBãå התנא שלדברי  מבואר , בגמרא – ÀÆÆÇÇÈ

שהרי שבת, דוחה העומר קצירת אין כשר, ביום שנקצר במשנתנו ,
היא, משנתנו שכוונת אלא שבת, בערב לקצרו העומרzaxwdyאפשר

אף  ולפיכך פסול, ביום שנקצר  היא, ההלכה אבל  שבת. דוחה
ואף הקצירה  כשר, ביום שנקצר  פוסק הרמב"ם ברם, שבת. דוחה

שבת דוחה העומר שקצירת פוסק גם הוא כן  פי  תמידין תמידין תמידין תמידין על  ((((הלהלהלהל''''

בבבב""""תפארת תפארת תפארת תפארת  ועייןועייןועייןועיין הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ;;;; על על על על  שתמהשתמהשתמהשתמה משנהמשנהמשנהמשנה"""" בבבב""""לחםלחםלחםלחם שם שם שם שם  עייןעייןעייןעיין וווו----ז ז ז ז ;;;; ז ז ז ז ,,,, ומוספיןומוספיןומוספיןומוספין

זה זה זה זה ).).).). בעניןבעניןבעניןבענין הדיבורהדיבורהדיבורהדיבור אתאתאתאת שמרחיב שמרחיב שמרחיב שמרחיב  ישראלישראלישראלישראל""""
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הפנים. ולחם הלחם שתי  נעשו  כיצד ללמד , באה משנתנו

íçlä ézLכדי השבועות, בחג שמביאים הלחם חלות שתי  – ÀÅÇÆÆ
ו , משנה הקודם בפרק שלמדנו  כפי במקדש , החדש את úBLBlðÄלהתיר 

úçà úçà,סולת מעישרון  עצמה בפני נילושה חלה כל –úBôàðå ÇÇÇÇÀÆÁ
úçà úçà אלא אחת, בבת החלות שתי  את בתנור אופים שאין – ÇÇÇÇ

השנייה. את כך  ואחר אחת חלה תחילה íéðtäאופים íçì– ÆÆÇÈÄ
שבהיכל, השולחן  על  שבת בכל  ãçàשעורכים ãçà LBlðכל – ÄÆÈÆÈ

בגמרא  בברייתא סולת. עשרונים משני עצמה בפני נילושה חלה

הפנים בלחם שכתוב לפי ה ה ה ה ):):):):מבואר , כד כד כד כד ,,,, יהיה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  עשרונים "שני
הלחם  שתי ולמדים אחת; אחת שנילושות מלמד, – האחת" החלה

למעלה. ששנינו כמו  אחת, אחת נילושות הן שאף הפנים, מלחם
íéðL íéðL äôàðå,התנור לתוך  תחילה מכניס ביחד  חלות שתי – ÀÆÁÆÀÇÄÀÇÄ

שתיים  אופה הוא וכך אחרות, שתיים ומכניס מוציאן  שנאפו  ולאחר 
בגמרא  בברייתא החלות. עשרה שתים כל לאפות שגומר עד  שתיים,

לומר תלמוד שתיים? שתיים שאפייתן  מניין וווו):):):):מובא: שם שם שם שם ,,,, "znye((((שם שם שם שם 
"mze` בלשון תהא בתנור , דהיינו מהם, עושה שאתה ראשונה (שימה

– בתנור יחד שתיים נותן  שהיה ומכאן שתירש רש רש רש """"יייי"אותם", אף יכול  .(
לומר: תלמוד כן ? הלחם."`mze"הלחם שתי  ולא אותם –ñeôèáeÄÀ

מיוחד, בדפוס –ïúBà äNBò äéä,החלות את –ïãø àeäLëe ÈÈÆÈÀÆÈÈ
התנור , מן  כשהוציאן –ñeôèa ïðúBð, אחר בדפוס –àHL éãk ÀÈÄÀÀÅÆ

eì÷ì÷úé:מובא בגמרא בברייתא צורתן. ותתקלקל  ישברו שלא – ÄÀÇÀÀ
נותנה הם: דפוסים וכמיןqetclשלושה בצק, היא היה qetcועדיין 

נותנה רודה וכשהוא תתקלקל qetcaבתנור , שלא """"תוספות תוספות תוספות תוספות כדי  ((((עייןעייןעייןעיין

ישראלישראלישראלישראל").").")."). """"תפארתתפארתתפארתתפארת טובטובטובטוב";";";"; תיבה יום יום יום יום  "כמין  עשויה היתה חלה כל  –

לה  היו החלה כך  זו , כנגד זו  דופנותיה ושתי  כיסויה שניטל  פרוצה"
כזה: רחבים ושולים דפנות שתי

ב ה נ ש מ ר ו א ב

íçlä ézL ãçà,הלחם שתי בין –íéðtä íçì ãçàå ובין – ÆÈÀÅÇÆÆÀÆÈÆÆÇÈÄ
הפנים, ïúëéøòåלחם ïúLéì,הבצק וגלגול  במים הקמח בלילת – ÄÈÈÇÂÄÈÈ

õeça,לעזרה מחוץ –íéðôa ïúiôàå,העזרה בתוך –ïðéàå ÇÇÂÄÈÈÄÀÄÀÅÈ
úaMä úà úBçBc להלן שיבואר  כפי שבת, דוחה אפייתן אין – ÆÇÇÈ

"הסיבה  כותב: למשנתנו  בפירושו  הרמב"ם ט). (משנה פרקנו  בסוף
אלא  לאפות מותר  יהא ולא לעזרה, חוץ אותם ללוש  מותר  שמחמתה

בגמרא" נתבארה לא טוב טוב טוב טוב ").").").").בעזרה, יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות äãeäé((((עייןעייןעייןעיין éaøÇÄÀÈ
íéðôa íäéNòî ìk :øîBà.העזרה בתוך ועריכתן לישתן אף – ÅÈÇÂÅÆÄÀÄ

íçlä ézL :øîBì ìéâø éåä íìBòì :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÀÈÁÅÈÄÇÀÅÇÆÆ
éâàt úéáa úBøLëe ,äøæòa úBøLk íéðtä íçìå הרמב"ם – ÀÆÆÇÈÄÀÅÈÂÈÈÀÅÀÅÈÄ

וקרוב  הבית הר לחומת מחוץ הוא פאגי" ש "בית ג), ז, (לעיל מבאר 

מנחות לאפיית מיוחד  מקום והוא dcezאליו , zelg ziit`l epiid)
.("aeh mei zetqez"a `aend gqep itl Ð xifp iwiwxe אחרות דעות ויש

שתי של מעשיהם שכל היא, שמעון  רבי דעת מקום מכל זה. בענין
אף  כשרים אפייתן, וגם ועריכתן לישתן  היינו  הפנים, ולחם הלחם

לעזרה. nw`.מחוץ `pz ixack `l` dkld oi`e
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ìBãb ïäk ézáç שמביא החביתין, מנחת של  החלות עשרה שתים – ÂÄÅÙÅÈ
ד, לעיל  (עיין בערב ומחציתן בבוקר  מחציתן יום, בכל  הגדול הכהן 

ה), ו, íéðôaה; ïúiôàå ïúëéøòå ïúLéì שמידת העזרה, בתוך – ÄÈÈÇÂÄÈÈÇÂÄÈÈÄÀÄ
נמשחה  הגדול הכהן של  עשרונו בה חולקים שהיו העישרון  חצי 

המנחה את ומקדשת ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).ונתקדשה, מידת ((((רש רש רש רש """"יייי;;;; בענין ברם,
שלישתן  לפי הטעם, מבארים ויש – ה). ט, (לעיל  תנאים נחלקו העישרון

izdw - zex`ean zeipyn
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úaMä.øîà ììkàáé÷ò éaø:úaL áøòî úBNòì dì øLôàL äëàìî ìk–úaMä úà äçBc dðéà, ©©¨§¨¨©©¦£¦¨¨§¨¨¤¤§¨¨¥¨¥¤¤©¨¥¨¨¤©©¨
úaL áøòî úBNòì dì øLôà éàLå–úaMä úà äçBc. §¤¦¤§¨¨¥¨¥¤¤©¨¨¤©©¨

„íéðôa éìë äNòî ïäa Lé úBçðnä ìk,õeça éìë äNòî ïäa ïéàå.ãöék?äòáL ïkøà íçlä ézL,ïaçøå ¨©§¨¥¨¤©£¥§¦¦§¦§¥¨¤©£¥§¦©¥©§¥©¤¤¨§¨¦§¨§¨§¨
äòaøà,úBòaöà òaøà ïäéúBðø÷å.äøNò Bkøà íéðtä íçì,äMîç Baçøå,úBòaöà òáL åéúBðø÷å.äãeäé éaø ©§¨¨§©§¥¤©§©¤§¨¤¤©¨¦¨§£¨¨§¨§£¦¨§©§¨¤©¤§¨©¦§¨

øîBà:äòèz àHL–æ"äé ã"ãæ.àîBæ ïaøîBà:"ãéîz éðôì íéðt íçì ïçìMä-ìò zúðå"(ì ,äë úåîù)– ¥¤¦§¤¤¨¥§¨©¨©©ª§¨¤¤¨¦§¨©¨¦
íéðt Bì àäiL. ¤§¥¨¦

‰äMîç Baçøå äøNò Bkøà ïçìMä,íçìäMîç Baçøå äøNò Bkøà íéðtä;ìL Baçø ãâðk Bkøà ïúBð ©ª§¨¨§£¨¨§¨§£¦¨¤¤©¨¦¨§£¨¨§¨§£¦¨¥¨§§¤¤¨§¤
ïçìL,ïàkî äöçîe íéçôè ìôBëå,ïàkî äöçîe íéçôèå,ïçìL ìL Baçø ìk àlîî Bkøà àöîð;éøácéaø ª§¨§¥¦§©¦¤¡¨¦¨§¦§©¦¤¡¨¦¨¦§¨¨§§©¥¨¨§¤ª§¨¦§¥©¦
äãeäé.øéàî éaøøîBà:ïçìMäøNò íéðL Bkøà,äML Baçøå,äøNò Bkøà íéðtä íçì,äMîç Baçøå;ïúBð §¨©¦¥¦¥©ª§¨¨§§¥¨¨§¨§¦¨¤¤©¨¦¨§£¨¨§¨§£¦¨¥

.zayd z`:äðéìá àìñôéî éìëá àùã÷éîã ïåéëã ,ìåîúàî åúééôàå åúëéøòå åúùéì úåùòì øùôà éàù éôì
cccc.mipta ilk dyrn oda yiíçì ìù åúëéøòå åúùéì ïåâë ,õåçá úéùòðù ïúëàìîáå .àìáè éáâ ìò é÷åôàì .éìë íéðåòè íéðôá ïäá äùòðù ïúëàìîá

:éìë ïåòè åðéà ,íéðôä.odizepxwe:úåòáöà òáøà àöåé ïø÷ä êøåàå ,íéðø÷ ïéîë ïôåã ìëì ÷öá ÷éáãî àåäù.drhz `ly xne` dcedi iaxéúù ïéá
íéðôä íçì .ã"ãæ êðîéñå .úåòáöà 'ã åéúåðø÷å äòáøà åáçøå äòáù åëøà íçìä éúùá .úåðø÷ä øåòéùá ïéá áçåøå êøåà øåòéùá ïéá íéðôä íçìì íçìä

:á"çàá ù"ãò ê"öã åîë ,íéðîéñ úúì äãåäé 'ø ìù åëøãå .æ"äé êðîéñå .úåòáöà òáù åéúåðø÷å äùîç åáçøå äøùò åëøà.mipt el `diyàäéù] .úåðôã
:íéðø÷ä ïä ïäå [úåéåæ íéðéô åì

dddd.dyng eagxe dxyr ekx`áéúëãë(ç"ë úåîù)íéìë ìù øîàã äéîòèì äãåäé 'ø .åáçø äîàå åëøà íéúîà:àéä íéçôè äùîç úá.ekx` ozep
:ïçìù ìù åáçø ãâðë íéðôä íçì ìù.lteke:ïçìùä úôùì äåùá úåôå÷æ åàöîðå .úåðø÷ä ïä ïäå .ïàëîå ïàëî äáåâá äìòîì äöçîå íééçôè ,íçìä
.ogly ly eagx `lnn ekx` `vnpe:àìî åìåë ïçìù àöîð åìöà øçà øãñî äéäùëå ,ïçìù ìù êøåà éöç ÷éæçî åáçøå.xyr mipy ekx`øéàî 'ø

`xephxa yexit

שנמדד שמן  בהן  שיש הלח, בכלי נעשו גדול  כהן  חביתי  של  ועריכתן
דורשים  היבש  מידות לגבי אבל  הכל . לדברי נמשחו הלח ומידות בלוג,

נתקדשו  שלא המקרא úaMä((((תוספותתוספותתוספותתוספות););););מן  úà úBçBãåשאי לפי – ÀÆÇÇÈ
מאחר כי  שבת, מערב ואפייתן  ועריכתן  לישתן לעשות אפשר

בלינה נפסלות הרי  שרת, בכלי  ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).שמתקדשות אבל((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;;
úaMä úà úBçBc ïðéà ïã÷øäå ïðeçè החיטים את לטחון  אסור  – ÄÈÀÆÀÅÈÅÈÆÇÇÈ

אלו  שעבודות החביתין , מנחת בשביל  בשבת הקמח את לנפות וכן
שבת. מערב לעשותן  àáé÷òאפשר éaø øîà ììk מלאכות בענין – ÀÈÈÇÇÄÂÄÈ

השבת: את áøòîהדוחות úBNòì dì øLôàL äëàìî ìkÈÀÈÈÆÆÀÈÈÅÈÅÆÆ
úaL,וההרקדה הטחינה כגון  –úaMä úà äçBc dðéàאסור – ÇÈÅÈÈÆÇÇÈ

בשבת, úaLלעשותה áøòî úBNòì dì øLôà éàLå כגון – ÀÆÄÆÀÈÈÅÈÅÆÆÇÈ
לעיל, שבארנו  כמו והאפייה, והעריכה úaMäהלישה úà äçBc– ÈÆÇÇÈ
מילה בענין שבת במסכת גם נישנה זה א א א א ),),),),כלל  יטיטיטיט,,,, שבת שבת שבת שבת  וכן ((((משנהמשנהמשנהמשנה

הפסח קרבן  בענין פסחים בבבב).).).).במסכת וווו,,,, פסחים פסחים פסחים פסחים  ((((משנה משנה משנה משנה 
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íéðôa éìë äNòî ïäa Lé úBçðnä ìkשל מעשיהן כל  – ÈÇÀÈÅÈÆÇÂÅÀÄÄÀÄ
הפנים, ולחם הלחם שתי של  אפייתן כגון  בפנים, הנעשים המנחות

כהן  חביתי של ואפייתן ועריכתן לישתן  או ב, במשנה ששנינו  כמו 
שרת בכלי  הם נעשים הקודמת, במשנה ששנינו  כמו (ilkaגדול,

,(ycewõeça éìë äNòî ïäa ïéàå המנחות מעשי  כל אבל – ÀÅÈÆÇÂÅÀÄÇ
ולחם  הלחם שתי  של  ועריכתן לישתן כגון לעזרה, מחוץ הנעשים

וה  טחינתן  או נעשים הפנים, אינם גדול , כהן  חביתי  של  קמחן רקדת
שרת. הפנים?ãöékבכלי  ולחם הלחם שתי עושים היו –ézL ÅÇÀÅ

äòáL ïkøà íçläבערך) טפחים שבעה חלה כל של  ארכה – ÇÆÆÈÀÈÄÀÈ
סנטימטרים), 65äòaøà ïaçøå,(ס"מ 37 (בערך  טפחים – ÀÈÀÈÇÀÈÈ

úBòaöà òaøà ïäéúBðø÷å בצק מדביק שהיה מפרש , רש"י – ÀÇÀÅÆÇÀÇÆÀÈ
ברם, אצבעות. ארבע קרן  כל של וגובה קרנים, כעין החלה זויות בכל

הרמב"ם יייי))))מדברי  חחחח,,,, ומוספיןומוספיןומוספיןומוספין תמידיןתמידיןתמידיןתמידין שמפרש :((((הלכות הלכות הלכות הלכות  משמע,
"odizepxw".אצבעות ארבע היה חלה כל של שעוביה דהיינו גובהן, –

äøNò Bkøà íéðtä íçì93) טפחים עשרה לחם כל של ארכו – ÆÆÇÈÄÈÀÂÈÈ
בערך), äMîçס"מ Baçøå,טפחים –åéúBðø÷åבשתי כמבואר – ÀÈÀÂÄÈÀÇÀÈ

úBòaöàהלחם, òáL.(הלחם גובה הרמב"ם: (ולפי  קרן  כל גובה – ÆÇÆÀÈ
äòèz àHL :øîBà äãeäé éaø שלא סימנים נותן  יהודה רבי – ÇÄÀÈÅÆÄÀÆ

הסימן  הלחם בשתי הפנים: ולחם הלחם שתי  במידות ã"ãæלטעות
קרנותיהן; אצבעות וד' רחבן , טפחים ד' ארכן, טפחים ז ' כלומר –

הסימן  הפנים רחבו,æ"äéובלחם טפחים ה' ארכו, טפחים י ' וז '–
קרנותיו . øîBà:אצבעות àîBæ ïa:כתובïçìMä-ìò zúðå" ÆÈÅÀÈÇÈÇÇËÀÈ

"ãéîz éðôì íéðt íçì, ללמד בא זה פסוק –íéðt Bì àäiL ÆÆÈÄÀÈÇÈÄÆÀÅÈÄ
הדפנות  ידי  שעל הבאה, במשנה כמבואר מקבילות, דפנות שתי  –

פנים יש inipt)הללו llg)לו שיהא מוסיף: ורש"י mipitללחם.
זומא  בן  – לעיל . שנזכרנו הקרנות הן והן  זוויות, היינו פינה), (מלשון
מן  נלמד  והקרנות הדפנות שענין  לפרש, אלא כאן  לחלוק בא אינו

כותב: למשנתנו  בפירושו  הרמב"ם daxd",המקרא. mipt el `diy"
היתה  שכך  ונראה, (שטחים). פנים ששה הלחם את שיקיפו  כלומר

פנים לו  שיהא במשנתנו : daxd.גירסתו 
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השולחן. על הפנים לחם בסידור  דנה משנתנו 

ïçìMä,הפנים לחם את עליו שערכו  –äøNò Bkøà,טפחים – ÇËÀÈÈÀÂÈÈ
äMîç Baçøåשכתוב טפחים, כגכגכגכג):):):):– כהכהכהכה,,,, שלחן ...((((שמות שמות שמות שמות  "ועשית ÀÈÀÂÄÈ

eagx dn`e ekx` mizn`רבי לדעת – היתה שבמקדש הכלים ואמת ,"
טפחים חמישה בת – יייי).).).).יהודה יז יז יז יז ,,,, äøNò((((כליםכליםכליםכלים Bkøà íéðtä íçìÆÆÇÈÄÈÀÂÈÈ

äMîç Baçøå.הקודמת במשנה ששנינו כמו –Bkøà ïúBðשל – ÀÈÀÂÄÈÅÈÀ
âðk,ïàkîהלחם, äöçîe íéçôè ìôBëå ,ïçìL ìL Baçø ã ÀÆÆÈÀÆËÀÈÀÅÄÀÇÄÆÁÈÄÈ

ïàkî äöçîe íéçôèå הלחם את שעושה שבשעה כלומר – ÀÄÀÇÄÆÁÈÄÈ
צד, לכל ומחצה טפחיים מעלה, כלפי צדדיו  משני  אותו כופף בדפוס,

השולחן . לשפת בשווה הזקופות דפנותיו àlîîואלו  Bkøà àöîðÄÀÈÈÀÀÇÅ
ïçìL ìL Baçø ìk נשארו הלחם, את שכפל לאחר שהרי – ÈÈÀÆËÀÈ

וכן  השולחן ; של רחבו  כל את ממלאים שהיו  טפחים, חמישה בארכו
ששני ומכאן השולחן, של  ארכו חצי תופס היה הלחם של רחבו 

כולו; השולחן את ממלאים היו  äãeäéהסדרים éaø éøác,הסובר – ÄÀÅÇÄÀÈ
לעיל. שהבאנו כמו  חמישה, על טפחים עשרה היו השולחן שמידות

izdw - zex`ean zeipyn
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ïçìL ìL Baçø ãâðk Bkøà,ïàkî íéçôè ìôBëå,ïàkî íéçôèå,òöîàa çåø íéçôèå,úáMðî çeøä àäzL éãk ¨§§¤¤¨§¤ª§¨§¥¦§©¦¦¨§¦§©¦¦¨§¦§©¦¤©¨¤§©§¥¤§¥¨©§©¤¤
ïäéðéa.ìeàL àaàøîBà:íéðtä íçì ìL äðBáì ékæa éðL ïéðúBð eéä íL.Bì eøîà:øîàð øák àGäå,ãë àø÷éå) ¥¥¤©¨¨¥¨¨§¦§¥¨¦¥§¨¤¤¤©¨¦¨§©£§¨¤¡©

(æ:"äkæ äðáì úëøònä-ìò zúðå".ïäì øîà:øîàð øák àGäå(ë ,á øáãîá):"äMðî ähî åéìòå". §¨©¨©©©£¤¤§Ÿ¨©¨¨©¨¤©£§¨¤¡©§¨¨©¥§©¤
ÂíL eéä áäæ ìL ïéôéðñ äòaøà,ïäéLàøî ïéìöôî,ïäa íéëîBñ eéäL,äæ øãñì íéðL,äæ øãñì íéðLe.íéøNòå ©§¨¨§¦¦¤¨¨¨¨ª§¨¦¥¨¥¤¤¨§¦¨¤§©¦§¥¤¤§©¦§¥¤¤§¤§¦

íéð÷ äðBîLe,ìeìç äð÷ éöçk,äæ øãñì øNò äòaøà,äæ øãñì øNò äòaøàå.íéð÷ øecñ àG,ïúìéèð àGå §¨¨¦©£¦¨¤¨©§¨¨¨¨§¥¤¤§©§¨¨¨¨§¥¤¤¦¨¦§§¦¨¨
úaMä úà äçBc,úaL áøòî ñðëð àlà,ïèîBLå,ïçìL ìL Bkøàì ïðúBðå.Lc÷na eéäL íéìkä ìk–ïkøà ¤¤©©¨¤¨¦§¨¥¤¤©¨§§¨§§¨§¨§¤ª§¨¨©¥¦¤¨©¦§¨¨§¨

úéa ìL Bkøàì. §¨§¤©¦
Êíéðôaî íìeàa eéä úBðçìL éðL,úéaä çút ìò,áäæ ìL ãçàå LéL ìL ãçà.íçì íéðúBð LéL ìL ìò §¥ª§¨¨¨¨¦¦§¦©¤©©©¦¤¨¤©¦§¤¨¤¨¨©¤©¦§¦¤¤

:øéàî 'øë äëìäå .ãåñéäå ááåñäå ïåöéçä çáæî ïø÷å áäæä çáæîî õåç ,íéçôè äùù úá äîà ìë øîàã äéîòèì.dxyr ekx` miptd mgläãåî àäá
:øéàî éáø.rvn`a geix miigtheçåéø íééçôè åäì åùô ,åëøàì ïçìùá äøùò ïé÷éæçî íéøãñä éðù ,äùîç àìà éåä àì íçìä áçåøã .íéøãñä éðù ïéá

:åùôòúé àìù íäá úáùðî çåø àäúù ,øãñì øãñ ïéá.my xne` le`y `a`íéðúåð øãñì øãñ ïéáù çåéø åúåàá:íéëéæáäzzpe xn`p xak `lde
.zkxrnd lr:òîùî ùîî ,ìòå.dypn dhn eilre:ìåàù àáàë äëìäå .êåîñ ìò éîð àëä ,êåîñ åðééäå

eeee.oilvetn:íéìåöôä ïéðî êë íéð÷ä ïéðîëå .íéìåöéô ïúåàá íéð÷ éùàø úúì.df xcql xyr drax`øòîä øãñá åéäù úåìç ùùìëì ïäî äòáøàì .úë
ìë äëéøö äðéà äðåúçúä äìçä .øùò äòáøà éøä ,éåàùî äéìò ïéàù éôì íéðù àìà äëéøö äðéà äðåéìòäå ,íéð÷ øùò íéðù éøä ,íéð÷ äùìù úçà

:ïçìù ìù åøäè ìò úçðåîù éôì ,ø÷éò.mipw xecq `l:äùãçä äëøòîá.ozlihp `le:úáù äçåã ,äðùéä ìòî.ohneye zay axrn qpkpìë ïéáî
:ïèôùîë íçì ìë ïéá íéð÷ä ïúåð úáù éàöåîìå ,íçìä øãñî øçîìå ,ïçìù ìù åëøàì íçéðîå ,íçìå íçì.zia ly ekx`l okx`åéä áøòîì çøæîî

øîàðù ,äùà éãã éðùë ïéîåãå úëåøôá ïé÷çåãå íéèìåá åéä ïåøàáù íéãáäù ,úéá ìù åáçøì åëøàù ïåøàä ïî õåç .ïëøàá ïéçðåî('ç à íéëìîá)åëéøàéå
,àâìôå àúîà åðééäã ïåøàä áçåø øåòéù àìà ãáì ãá ïéá äéä àì íéãá åéä ïåøà ìù åëøàì åìéàã ,íéçðåî åéä ïåøà ìù åáçøì íéãáäå ,åàøéå íéãáä
éøäù áøòîì çøæîî åéä íäå ,íéðåúð åáçøì éàãå àìà ,ãáì ãá ïéá ñðëéì éöî ååä àì ïàëî íéðùå ïàëî íéðù ïåøàä úà íéãá éðùá íéàùåðä éøáâ éøúå

:úéá ìù åáçøì ïåøà ìù åëøà àöîð ,úëåøôá íé÷çåã åéä
ffff.ziad gzt lrïøãñîå ìëéäì ïàùåð ãéîå ùéù ìù ìò ïéçéðî åéùëòã ,ùãå÷á ïéìòîù úåàøäì àìà íù íéçéðî åéä àìå .íúñéðëá ìëéää çúô ìöà

`xephxa yexit

øNò íéðL Bkøà ïçìMä :øîBà øéàî éaø,טפחים –Baçøå ÇÄÅÄÅÇËÀÈÈÀÀÅÈÈÀÈÀ
äML,טפחים ששה בת היתה אמה כל  מאיר רבי  שלדעת טפחים, – ÄÈ

äMîç Baçøå ,äøNò Bkøà íéðtä íçì, הכל לדברי  –ïúBð ÆÆÇÈÄÈÀÂÈÈÀÈÀÂÄÈÅ
Bkøà,הלחם של  –íéçôè ìôBëå ,ïçìL ìL Baçø ãâðk ÈÀÀÆÆÈÀÆËÀÈÀÅÄÀÇÄ

ïàkî íéçôèå ,ïàkî הדפנות גובה היה לא מאיר  רבי  לדעת – ÄÈÀÄÀÇÄÄÈ
טפחים, ששה בארכו  ונשתיירו בלבד , טפחים שני  אלא הצדדים שמשני

השולחן , של  רחבו  את ממלאים òöîàaשהיו  çåø íéçôèå– ÀÄÀÇÄÆÇÈÆÀÇ
היה  לא הלחם רוחב שהרי  השולחן, לאורך  המונחים הסדרים שני בין 
טפחים  עשרה תופסים הסדרים שני ונמצאו  טפחים, חמישה אלא

ריווח  נשאר  הרי  טפחים, עשר שנים ארכו והשולחן  והואיל בלבד,
לסדר , סדר בין  טפחים שני äzLשל  éãkïäéðéa úáMðî çeøä à ÀÅÆÀÅÈÇÀÇÆÆÅÅÆ

יתעפשו. שלא –íL :øîBà ìeàL àaà שבין הריווח באותו  – ÇÈÈÅÈ
הסדרים, íéðtäשני íçì ìL äðBáì ékæa éðL ïéðúBð eéä– ÈÀÄÀÅÈÄÅÀÈÆÆÆÇÈÄ

בתורה  כמפורש  הפנים, לחם עם באות שהיו  לבונה עם כפות שתי
ז ז ז ז ).).).). כדכדכדכד,,,, Bì((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  eøîà:שאול לאבא חכמים –øîàð øák àGäå ÈÀÇÂÀÈÆÁÇ

äkæ"(שם): äðáì úëøònä-ìò zúðå" המערכת על ומשמע – ÀÈÇÈÇÇÇÂÆÆÀÙÈÇÈ
המערכות. בין  ולא ïäìממש øîà:לחכמים שאול  אבא –àGäå ÈÇÈÆÇÂ

"äMðî ähî åéìòå" :øîàð øák,(בצידו) ידו על ומשמעו: – ÀÈÆÁÇÀÈÈÇÅÀÇÆ
המערכת. בצד  הלבונה את שיתן  הכתוב כוונת כאן  a`k`אף dklde

.le`y
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עליו. הפנים לחם וסידור  השולחן  בתאור ממשיכה זו  משנה

áäæ ìL ïéôéðñ äòaøà,זהב לוחות –íL eéä, השולחן בקצות – ÇÀÈÈÀÄÄÆÈÈÈÈ
מערכת  גובה כנגד השולחן, גובה מעל  ועולים הארץ על עומדים שהיו

ïäéLàøîהלחם, ïéìöôî, השולחן לגובה מעל הלוחות, בראשי  – ËÀÈÄÅÈÅÆ
קנים, עליהם לתת כדי  פיצולים, ïäaהיו íéëîBñ eéäL בלוחות – ÆÈÀÄÈÆ

הלחם, מערכות את äæ,אלו  øãñì íéðLäæ øãñì íéðLe– ÀÇÄÀÅÆÆÀÇÄÀÅÆÆ
משני לוחות ושני  האחת המערכת של הצדדים משני לוחות שני 

השנייה. המערכת של ÷íéðהצדדים äðBîLe íéøNòå זהב של – ÀÆÀÄÀÈÈÄ

היה קנה כל  הלוחות, של  בפיצולים נתונים ìeìçהיו  äð÷ éöçkÇÂÄÈÆÈ
לארכו, סדוק שהיה –øNò äòaøà,קנים –äæ øãñì למערכת – ÇÀÈÈÈÈÀÅÆÆ

äæהאחת, øãñì øNò äòaøàåבכל שכן השנייה, למערכת – ÀÇÀÈÈÈÈÀÅÆÆ
היתה  התחתונה החלה חלה; גבי על חלה חלות, שש היו מערכת
כל מונחות, היו האמצעיות החלות וארבע עצמו, השולחן  על מונחת

העליונה  והחלה קנים, עשר  שנים הרי  קנים, שלושה על  מהן, אחת
ארבעה  הרי  משא, עליה שאין  לפי בלבד, קנים שני על מונחת היתה

÷íéðעשר. øecñ àG,החדשות המערכות בשביל  –ïúìéèð àGå ÄÈÄÀÀÄÈÈ
הישנות, המערכות מן  –úaMä úà äçBc לעשות ואפשר  שהואיל – ÆÆÇÇÈ

בשבת, לעשותן אסור שבת, מערב הללו העבודות ñðëðאת àlàÆÈÄÀÈ
ïèîBLå ,úaL áøòî,החלות מבין  הקנים את מוציא –ïðúBðå ÅÆÆÇÈÀÀÈÀÀÈ

ïçìL ìL Bkøàìהמערכות שתי  שבין  הפנוי במקום –o`kn) ÀÈÀÆËÀÈ
,(rvn`a geeix miigth eidy ,xi`n iax zrcl `id epzpyny ובשבת

את  נותן  שבת ובמוצאי  קנים, בלא המערכות בשתי  הלחם את מסדר
כסדרם. לחלות מתחת ïkøàהקנים ,Lc÷na eéäL íéìkä ìkÈÇÅÄÆÈÇÄÀÈÈÀÈ

úéa ìL Bkøàì,למערב ממזרח היה המקדש בית של ארכו – ÀÈÀÆÇÄ
במקדש שהיו  הכלים שכל להשמיענו , המשנה ogleyd)ובאה oebk)

לרחבו  היה שארכו  הארון  מן  חוץ למערב, ממזרח בארכם עומדים היו 

לדרום מצפון  דהיינו המקדש, בית מפרשים:((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).של opzepeויש 
ogley ly ekx`l שכן הרצפה, גבי על –okx` ycwna eidy milkd lk

zia ly ekx`l.(.(.(.( גרשום גרשום גרשום גרשום את ((((רבנורבנורבנורבנו מניח שהיה התוספות, פירשו  וכן
לקנים. פנוי מקום היה לא השולחן  שעל משום הרצפה, על הקנים

i y i n g m e i
ז ה נ ש מ ר ו א ב

הפנים. לחם את עורכים היו  כיצד  ללמד, מוסיפה משנתנו 

íìeàa eéä úBðçìL éðL,שבמקדש ההיכל  שלפני –íéðôaî ÀÅËÀÈÈÈÈÄÄÀÄ
האולם, –úéaä çút ìò:ההיכל פתח אצל –LéL ìL ãçà ÇÆÇÇÇÄÆÈÆÇÄ

áäæ ìL ãçàå.זהב של אחד ושולחן  שיש  של אחד  שולחן  –ìò ÀÆÈÆÈÈÇ
Búñéðëa íéðtä íçì íéðúBð LéL ìL שנאפה שלאחר  להיכל, – ÆÇÄÀÄÆÆÇÈÄÄÀÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn

g dpyn xyr cg` wxt zegpn zkqn

Búñéðëa íéðtä,Búàéöéa áäæ ìL ìòå,ïéãéøBî àGå Lãwa ïéìònL.íéðôaî áäæ ìL ãçàå,íéðtä íçì åéìòL ©¨¦¦§¦¨§©¤¨¨¦¦¨¤©£¦©Ÿ¤§¦¦§¤¨¤¨¨¦¦§¦¤¨¨¤¤©¨¦
ãéîz.ïéñðëð íéðäk äòaøà,íéøãñ éðL íãéa íéðL,íékæá éðL íãéa íéðLe.íäéðôì ïéîéc÷î äòaøàå,íéðL ¨¦©§¨¨Ÿ£¦¦§¨¦§©¦§¨¨§¥§¨¦§©¦§¨¨§¥¨¦¦§©§¨¨©§¦¦¦§¥¤§©¦

íéøãñ éðL ìBhì,íékæá éðL ìBhì íéðLe.íéñéðënä–ïBôva íéãîBò,íBøcì íäéðôe.ïéàéöBnä–íéãîBò ¦§¥§¨¦§©¦¦§¥¨¦¦©©§¦¦§¦©¨§¥¤©¨©¦¦§¦
íBøca,ïBôvì íäéðôe.elàïéëLBî,ïéçépî elàå,ãâðk äæ ìL Bçôèåäæ ìL Bçôè,øîàpL(ì ,äë úåîù): ©¨§¥¤©¨¥§¦§¥©¦¦§¦§¤¤§¤¤¦§¤¤¤¤¡©

"ãéîz éðôì".éñBé éaøøîBà:ïéçépî elàå ïéìèBð elà elôà–ãéîz äúéä Bæ óà.áäæ ìL ïçìMä ìò eðúðå eàöé §¨©¨¦©¦¥¥£¦¥§¦§¥©¦¦©¨§¨¨¦¨§§¨§©©ª§¨¤¨¨
íìeàa äéäL,ïékæaä eøéè÷ä,íéðäkì úB÷lçúî úBlçäå.úaMa úBéäì íéøetkä íBé ìç–úB÷lçúî úBlçä ¤¨¨¨¨¦§¦©¨¦¦§©©¦§©§©Ÿ£¦¨©¦¦¦§©©¨©©¦§©§

áøòì.úaL áøò úBéäì ìç–áøòì ìëàð íéøetkä íBé ìL øéòN.éç àeäLk BúBà ïéìëBà íéiìáaä,éðtî ¨¤¤¨¦§¤¤©¨¨¦¤©¦¦¤¡¨¨¤¤©©§¦¦§¦§¤©¦§¥
äôé ïzòcL. ¤©§¨¨¨

ÁúaMa íçlä úà øcñ,úaL øçàì íékæaä úàå,úaMa íékæaä úà øéè÷äå–äìeñt,ïäéìò ïéáiç ïéàå ¦¥¤©¤¤©©¨§¤©¨¦¦§©©©¨§¦§¦¤©¨¦¦©©¨§¨§¥©¨¦£¥¤

:äùî ìù áäæ ìù ìò.ez`ivia adf ly lre,íéëéæá åøè÷åéù ãò:ïéúéðúîá ïî÷ì éðú÷ãë.oetva micner miqipkndéãò éëäãíéøãñîù ïúåàã éôè ó
:ïåôöá åéäé äãåáòä.oikyen el`:ïéçéðî åìà ïçìùä ïî åäéáâé àìù ãòå.oilhep el` elit`:åìèðù øçà ïéçéðî ïîöò åìàå.cinz dzid ef s`øáñã

àã éñåé 'ø:íçì àìá ãçà äìéì ïçìù ïéìé àìù àìà ãéîú ïé.mipdkl zewlgzn zelgde:ñðëðä øîùî íò ÷ìåç àöåéä øîùîmixetikd mei lg
.zaya zeidl:úéðòúä éðôî åìëàì íéìåëé ïéà åéùëòå ,ïçìùä ìòî åúåà íéìèåðù úáù åúåàá åìëàì íéðôä íçì ïéãù.axrl zewlgzn zelgdïéàå

:÷ìúñðù åðîæ øçàì äðéìá ìñôðù éðôî øçîì å÷ìçì íéðéúîî.xiryd:íéðäëì ìëàðå úàèç àåäù óñåî ìù.axrl lk`píåéì åðîæù .úáù éìéìá
:íéøåôéëä íåéá àìå úáùá åìùáì íéìåëé ïéàù ô"òàå .úåöç ãò äìéìå.miilaadíééøãðñëìà àìà åéä íééìáá àìã ùøôî àøîâáå .ìááî åìòù íéðäë

:íééìáá úåðúáòø äùòî íéùåòù íééøãðñëìàì åàø÷ ,íééìááä úà éìàøùé õøàáù íéîëç éãéîìú íéàðåùù íù ìòå .åéä.ig eze` oilke` eidìçùë
:úáù áøòá úåéäì íéøåôéëä íåé.dti ozrcy iptn:éç àåäùë øùáä ìåëàì íéö÷ ïðéàå

gggg.zay xg`l mikifad z`e:íçìä úëéøò úòùá úáùá ïøãñì äéä ïðéãå.dleqt zaya mikifad z` xihwdeìò äéä àìù ,àåä ïîæ øñåçîã
àìà åúåäùì ìåëé åðéà áåùå ïçìù åùã÷ ,úáùá åðéãë øãñð íçìã ïåéëã ,äàáä úáù ãò åðçéðé øîåìå ï÷úì øùôà éà àëäå .íéîé äùù àìà ïçìùä

`xephxa yexit

ולא  שיתקרר כדי שיש , של השולחן על  אותו מניחים היו הלחם

להיכל, אותו  שיכניסו  עד Búàéöéaיתעפש áäæ ìL ìòå מן – ÀÇÆÈÈÄÄÈ
מניחים  היו  הישן, הלחם את שבפנים השולחן  מן  שכשנטלו ההיכל ,

שנלמד כפי  הבזיכים, שיוקטרו  עד שבאולם, זהב של השולחן על אותו 
במשנתנו, ìònLïéãéøBîלהלן  àGå Lãwa ïé והיה הואיל – ÆÇÂÄÇÙÆÀÄÄ

אותו  מורידים אין הזהב, שולחן על  השבוע כל בהיכל מונח הלחם
אלא  כסף, של או שיש  של שולחן על להניחו  ביציאתו ממעלתו 

זהב. של  שולחן  על אותו íéðôaîמניחים áäæ ìL ãçàå– ÀÆÈÆÈÈÄÄÀÄ
ההיכל , בפנים עמד זהב של  אחד  íéðtäושולחן  íçì åéìòLÆÈÈÆÆÇÈÄ

ãéîzשכתוב כמו  לללל):):):):– כה כה כה כה ,,,, פנים ((((שמותשמותשמותשמות לחם השלחן  על  "ונתת ÈÄ
cinz."ïéñðëðלפני  íéðäk äòaøà,להיכל שבת בכל  –íéðL ÇÀÈÈÙÂÄÄÀÈÄÀÇÄ

מהם, –íéøãñ éðL íãéa,החלות מערכות שתי את נושאים – ÀÈÈÀÅÀÈÄ
íékæá éðL íãéa íéðLe,לבונה של כפות שתי –äòaøàå– ÀÇÄÀÈÈÀÅÈÄÄÀÇÀÈÈ

אחרים, íäéðôìכהנים ïéîéc÷î, ההיכל אל להיכנס –íéðL– ÇÀÄÄÄÀÅÆÀÇÄ
íéøãñמהם, éðL ìBhì משבת הישן הלחם את מהשולחן  לסלק – ÄÀÅÀÈÄ

íékæáשעברה, éðL ìBhì íéðLe.הלבונה של  –íéñéðënä– ÀÇÄÄÀÅÈÄÄÇÇÀÄÄ
והלבונה, החדש  הלחם ïBôvaאת íéãîBò, השולחן של  צפון בצד  – ÀÄÇÈ

íBøcì íäéðôeהלכך היא, עבודה הלחם שהכנסת דרום, לצד – ÀÅÆÇÈ
שמוצאים  כמו עדיפה, שקדושתו צפון בצד  יהיו שהמכניסים הראוי מן

בצפון . ששחיטתם קדשים הישן ïéàéöBnäבקדשי הלחם את – ÇÄÄ
íBøcaוהלבונה, íéãîBò,השולחן של דרום בצד  –íäéðôe ÀÄÇÈÀÅÆ
ïBôvì, אלו מול אלו  דהיינו  –ïéëLBî elà מושכים המוציאים – ÇÈÅÀÄ

השולחן , מעל  הלחם ïéçépîאת elàå את מניחים והמכניסים – ÀÅÇÄÄ
החדש, äæהלחם ìL Bçôè ãâðk äæ ìL Bçôèå שכשמושכים – ÀÄÀÆÆÀÆÆÄÀÆÆ

כטפח  מקום באותו אלו מניחים השולחן , מעל כטפח הלחם את אלו 
החדש, הלחם ãéîz"מן éðôì" :øîàpLכל את לסלק שאסור  – ÆÆÁÇÀÈÇÈÄ

החדש . הלחם את שם שהניחו קודם הישן øîBà:הלחם éñBé éaøÇÄÅÅ
ïéçépî elàå ïéìèBð elà elôàכל את נוטלים היו  אפילו  – ÂÄÅÀÄÀÅÇÄÄ

החדש , הלחם את מניחים כך  ואחר  הישן  ãéîzהלחם äúéä Bæ óàÇÈÀÈÈÄ
בלא  אחד לילה השולחן  ילין  שלא היינו  ש "תמיד" סובר , יוסי רבי –

ההיכל,eàöéלחם. מן והלבונה הישן הלחם עם הכהנים –eðúðå ÈÀÀÈÀ
הלחם, את –íìeàa äéäL áäæ ìL ïçìMä ìò ששנינו כמו – ÇÇËÀÈÆÈÈÆÈÈÈÈ

ïékæaäלעיל , eøéè÷ä,הלבונה דהיינו –úB÷lçúî úBlçäå ÄÀÄÇÈÄÄÀÇÇÄÀÇÀ
íéðäkì שבת בכל שכן  הנכנס, המשמר ושל היוצא המשמר של  – ÇÙÂÄ

מתחלק  היה והלחם במקדש הכהנים של  המשמרות מתחלפים היו 

בשווה. שווה המשמרות שני  úaMaבין  úBéäì íéøetkä íBé ìçÈÇÄÄÄÀÇÇÈ
הצום, מפני  היום באותו  הפנים לחם את לאכול  אפשר ואי –úBlçäÇÇ

áøòì úB÷lçúîנאכל אינו  הפנים שלחם הכפורים, יום במוצאי – ÄÀÇÀÈÆÆ
שבת. אותה ובמוצאי  השולחן  מעל אותו  שנוטלים שבת באותה אלא

ìç,הכיפורים יום –úaL áøò úBéäì את שקידשו  בזמן  היינו – ÈÄÀÆÆÇÈ
הראייה פי על  טובטובטובטוב"),"),"),"),החודש יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות íBé((((עייןעייןעייןעיין ìL øéòNÈÄÆ

íéøetkä,לכהנים ונאכל חטאת, שהוא הכיפורים, יום מוסף של – ÇÄÄ
áøòì ìëàð;חצות עד  ולילה ליום אכילתו שזמן שבת, בליל – ÆÁÈÈÆÆ

היו  בשבת, ולא הכפורים ביום לא לבשלו  אפשר שאי íéiìáaäÇÇÀÄÄוכיון 
éç àeäLk BúBà ïéìëBà אוכלים היו מבבל לרגל שעלו  הכהנים – ÀÄÀÆÇ

מבושל , בלתי חי , בשרו  äôéאת ïzòcL éðtîאניני שאינם – ÄÀÅÆÇÀÈÈÈ
אלא  היו  בבליים שלא מבואר, בגמרא חי. בבשר  קצים ואינם הדעת

הבבליים, את ישראל  ארץ חכמי ששונאים ומתוך  היו , אלכסנדריים
שם  על  רעבתנות מעשה שעושים האלכנסדריים את הם קוראים

א א א א ).).).).הבבליים קקקק,,,, מנחות מנחות מנחות מנחות  פירשו ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  אותם ובתוספות שמזכירין  שמה ,

מצוה, שעשו פי  על אף חיים, השעירים את אוכלים שהיו  על  לגנאי 
חיים  לאכלם עצמם שהרגילו לפי  נותר , לידי  קודש בשר יבוא שלא

כרעבתנות. שנראה השנים, בכל אף

ח ה נ ש מ ר ו א ב

úaMa íçlä úà øcñ,כמצוותו –úaL øçàì íékæaä úàå ÄÅÆÇÆÆÇÇÈÀÆÇÈÄÄÀÇÇÇÈ
בשעת  בשבת הבזיכים את לסדר  מצּווים שהרי  כמצוותו, שלא –

הלחם, úaMaסידור íékæaä úà øéè÷äå את כשנטל  הבאה, – ÀÄÀÄÆÇÈÄÄÇÇÈ
השולחן , מעל שהו äìeñtהלחם שלא לפי  נפסל , הלחם כלומר  – ÀÈ

לשבת; משבת השולחן על íeMîהבזיכים ïäéìò ïéáiç ïéàåÀÅÇÈÄÂÅÆÄ
ìebt,למחר הלחם את לאכול  מנת על הבזיכין  את הקטיר  שאם – Ä

כמצוותו  המתיר קרב שלא לפי  פיגול , משום הלחם על  חייבים אין 

ד ); א, לעיל  ואכלו ,øúBð(עיין ראשון יום עד  הלחם מן נותר  שאם – È
דין  עליו  חל  לא לאכילה, ראוי אינו והלחם שהואיל עליו, חייב אינו

izdw - zex`ean zeipyn
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ïçìL ìL Baçø ãâðk Bkøà,ïàkî íéçôè ìôBëå,ïàkî íéçôèå,òöîàa çåø íéçôèå,úáMðî çeøä àäzL éãk ¨§§¤¤¨§¤ª§¨§¥¦§©¦¦¨§¦§©¦¦¨§¦§©¦¤©¨¤§©§¥¤§¥¨©§©¤¤
ïäéðéa.ìeàL àaàøîBà:íéðtä íçì ìL äðBáì ékæa éðL ïéðúBð eéä íL.Bì eøîà:øîàð øák àGäå,ãë àø÷éå) ¥¥¤©¨¨¥¨¨§¦§¥¨¦¥§¨¤¤¤©¨¦¨§©£§¨¤¡©

(æ:"äkæ äðáì úëøònä-ìò zúðå".ïäì øîà:øîàð øák àGäå(ë ,á øáãîá):"äMðî ähî åéìòå". §¨©¨©©©£¤¤§Ÿ¨©¨¨©¨¤©£§¨¤¡©§¨¨©¥§©¤
ÂíL eéä áäæ ìL ïéôéðñ äòaøà,ïäéLàøî ïéìöôî,ïäa íéëîBñ eéäL,äæ øãñì íéðL,äæ øãñì íéðLe.íéøNòå ©§¨¨§¦¦¤¨¨¨¨ª§¨¦¥¨¥¤¤¨§¦¨¤§©¦§¥¤¤§©¦§¥¤¤§¤§¦

íéð÷ äðBîLe,ìeìç äð÷ éöçk,äæ øãñì øNò äòaøà,äæ øãñì øNò äòaøàå.íéð÷ øecñ àG,ïúìéèð àGå §¨¨¦©£¦¨¤¨©§¨¨¨¨§¥¤¤§©§¨¨¨¨§¥¤¤¦¨¦§§¦¨¨
úaMä úà äçBc,úaL áøòî ñðëð àlà,ïèîBLå,ïçìL ìL Bkøàì ïðúBðå.Lc÷na eéäL íéìkä ìk–ïkøà ¤¤©©¨¤¨¦§¨¥¤¤©¨§§¨§§¨§¨§¤ª§¨¨©¥¦¤¨©¦§¨¨§¨

úéa ìL Bkøàì. §¨§¤©¦
Êíéðôaî íìeàa eéä úBðçìL éðL,úéaä çút ìò,áäæ ìL ãçàå LéL ìL ãçà.íçì íéðúBð LéL ìL ìò §¥ª§¨¨¨¨¦¦§¦©¤©©©¦¤¨¤©¦§¤¨¤¨¨©¤©¦§¦¤¤

:øéàî 'øë äëìäå .ãåñéäå ááåñäå ïåöéçä çáæî ïø÷å áäæä çáæîî õåç ,íéçôè äùù úá äîà ìë øîàã äéîòèì.dxyr ekx` miptd mgläãåî àäá
:øéàî éáø.rvn`a geix miigtheçåéø íééçôè åäì åùô ,åëøàì ïçìùá äøùò ïé÷éæçî íéøãñä éðù ,äùîç àìà éåä àì íçìä áçåøã .íéøãñä éðù ïéá

:åùôòúé àìù íäá úáùðî çåø àäúù ,øãñì øãñ ïéá.my xne` le`y `a`íéðúåð øãñì øãñ ïéáù çåéø åúåàá:íéëéæáäzzpe xn`p xak `lde
.zkxrnd lr:òîùî ùîî ,ìòå.dypn dhn eilre:ìåàù àáàë äëìäå .êåîñ ìò éîð àëä ,êåîñ åðééäå

eeee.oilvetn:íéìåöôä ïéðî êë íéð÷ä ïéðîëå .íéìåöéô ïúåàá íéð÷ éùàø úúì.df xcql xyr drax`øòîä øãñá åéäù úåìç ùùìëì ïäî äòáøàì .úë
ìë äëéøö äðéà äðåúçúä äìçä .øùò äòáøà éøä ,éåàùî äéìò ïéàù éôì íéðù àìà äëéøö äðéà äðåéìòäå ,íéð÷ øùò íéðù éøä ,íéð÷ äùìù úçà

:ïçìù ìù åøäè ìò úçðåîù éôì ,ø÷éò.mipw xecq `l:äùãçä äëøòîá.ozlihp `le:úáù äçåã ,äðùéä ìòî.ohneye zay axrn qpkpìë ïéáî
:ïèôùîë íçì ìë ïéá íéð÷ä ïúåð úáù éàöåîìå ,íçìä øãñî øçîìå ,ïçìù ìù åëøàì íçéðîå ,íçìå íçì.zia ly ekx`l okx`åéä áøòîì çøæîî

øîàðù ,äùà éãã éðùë ïéîåãå úëåøôá ïé÷çåãå íéèìåá åéä ïåøàáù íéãáäù ,úéá ìù åáçøì åëøàù ïåøàä ïî õåç .ïëøàá ïéçðåî('ç à íéëìîá)åëéøàéå
,àâìôå àúîà åðééäã ïåøàä áçåø øåòéù àìà ãáì ãá ïéá äéä àì íéãá åéä ïåøà ìù åëøàì åìéàã ,íéçðåî åéä ïåøà ìù åáçøì íéãáäå ,åàøéå íéãáä
éøäù áøòîì çøæîî åéä íäå ,íéðåúð åáçøì éàãå àìà ,ãáì ãá ïéá ñðëéì éöî ååä àì ïàëî íéðùå ïàëî íéðù ïåøàä úà íéãá éðùá íéàùåðä éøáâ éøúå

:úéá ìù åáçøì ïåøà ìù åëøà àöîð ,úëåøôá íé÷çåã åéä
ffff.ziad gzt lrïøãñîå ìëéäì ïàùåð ãéîå ùéù ìù ìò ïéçéðî åéùëòã ,ùãå÷á ïéìòîù úåàøäì àìà íù íéçéðî åéä àìå .íúñéðëá ìëéää çúô ìöà

`xephxa yexit

øNò íéðL Bkøà ïçìMä :øîBà øéàî éaø,טפחים –Baçøå ÇÄÅÄÅÇËÀÈÈÀÀÅÈÈÀÈÀ
äML,טפחים ששה בת היתה אמה כל  מאיר רבי  שלדעת טפחים, – ÄÈ

äMîç Baçøå ,äøNò Bkøà íéðtä íçì, הכל לדברי  –ïúBð ÆÆÇÈÄÈÀÂÈÈÀÈÀÂÄÈÅ
Bkøà,הלחם של  –íéçôè ìôBëå ,ïçìL ìL Baçø ãâðk ÈÀÀÆÆÈÀÆËÀÈÀÅÄÀÇÄ

ïàkî íéçôèå ,ïàkî הדפנות גובה היה לא מאיר  רבי  לדעת – ÄÈÀÄÀÇÄÄÈ
טפחים, ששה בארכו  ונשתיירו בלבד , טפחים שני  אלא הצדדים שמשני

השולחן , של  רחבו  את ממלאים òöîàaשהיו  çåø íéçôèå– ÀÄÀÇÄÆÇÈÆÀÇ
היה  לא הלחם רוחב שהרי  השולחן, לאורך  המונחים הסדרים שני בין 
טפחים  עשרה תופסים הסדרים שני ונמצאו  טפחים, חמישה אלא

ריווח  נשאר  הרי  טפחים, עשר שנים ארכו והשולחן  והואיל בלבד,
לסדר , סדר בין  טפחים שני äzLשל  éãkïäéðéa úáMðî çeøä à ÀÅÆÀÅÈÇÀÇÆÆÅÅÆ

יתעפשו. שלא –íL :øîBà ìeàL àaà שבין הריווח באותו  – ÇÈÈÅÈ
הסדרים, íéðtäשני íçì ìL äðBáì ékæa éðL ïéðúBð eéä– ÈÀÄÀÅÈÄÅÀÈÆÆÆÇÈÄ

בתורה  כמפורש  הפנים, לחם עם באות שהיו  לבונה עם כפות שתי
ז ז ז ז ).).).). כדכדכדכד,,,, Bì((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  eøîà:שאול לאבא חכמים –øîàð øák àGäå ÈÀÇÂÀÈÆÁÇ

äkæ"(שם): äðáì úëøònä-ìò zúðå" המערכת על ומשמע – ÀÈÇÈÇÇÇÂÆÆÀÙÈÇÈ
המערכות. בין  ולא ïäìממש øîà:לחכמים שאול  אבא –àGäå ÈÇÈÆÇÂ

"äMðî ähî åéìòå" :øîàð øák,(בצידו) ידו על ומשמעו: – ÀÈÆÁÇÀÈÈÇÅÀÇÆ
המערכת. בצד  הלבונה את שיתן  הכתוב כוונת כאן  a`k`אף dklde

.le`y
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עליו. הפנים לחם וסידור  השולחן  בתאור ממשיכה זו  משנה

áäæ ìL ïéôéðñ äòaøà,זהב לוחות –íL eéä, השולחן בקצות – ÇÀÈÈÀÄÄÆÈÈÈÈ
מערכת  גובה כנגד השולחן, גובה מעל  ועולים הארץ על עומדים שהיו

ïäéLàøîהלחם, ïéìöôî, השולחן לגובה מעל הלוחות, בראשי  – ËÀÈÄÅÈÅÆ
קנים, עליהם לתת כדי  פיצולים, ïäaהיו íéëîBñ eéäL בלוחות – ÆÈÀÄÈÆ

הלחם, מערכות את äæ,אלו  øãñì íéðLäæ øãñì íéðLe– ÀÇÄÀÅÆÆÀÇÄÀÅÆÆ
משני לוחות ושני  האחת המערכת של הצדדים משני לוחות שני 

השנייה. המערכת של ÷íéðהצדדים äðBîLe íéøNòå זהב של – ÀÆÀÄÀÈÈÄ

היה קנה כל  הלוחות, של  בפיצולים נתונים ìeìçהיו  äð÷ éöçkÇÂÄÈÆÈ
לארכו, סדוק שהיה –øNò äòaøà,קנים –äæ øãñì למערכת – ÇÀÈÈÈÈÀÅÆÆ

äæהאחת, øãñì øNò äòaøàåבכל שכן השנייה, למערכת – ÀÇÀÈÈÈÈÀÅÆÆ
היתה  התחתונה החלה חלה; גבי על חלה חלות, שש היו מערכת
כל מונחות, היו האמצעיות החלות וארבע עצמו, השולחן  על מונחת

העליונה  והחלה קנים, עשר  שנים הרי  קנים, שלושה על  מהן, אחת
ארבעה  הרי  משא, עליה שאין  לפי בלבד, קנים שני על מונחת היתה

÷íéðעשר. øecñ àG,החדשות המערכות בשביל  –ïúìéèð àGå ÄÈÄÀÀÄÈÈ
הישנות, המערכות מן  –úaMä úà äçBc לעשות ואפשר  שהואיל – ÆÆÇÇÈ

בשבת, לעשותן אסור שבת, מערב הללו העבודות ñðëðאת àlàÆÈÄÀÈ
ïèîBLå ,úaL áøòî,החלות מבין  הקנים את מוציא –ïðúBðå ÅÆÆÇÈÀÀÈÀÀÈ

ïçìL ìL Bkøàìהמערכות שתי  שבין  הפנוי במקום –o`kn) ÀÈÀÆËÀÈ
,(rvn`a geeix miigth eidy ,xi`n iax zrcl `id epzpyny ובשבת

את  נותן  שבת ובמוצאי  קנים, בלא המערכות בשתי  הלחם את מסדר
כסדרם. לחלות מתחת ïkøàהקנים ,Lc÷na eéäL íéìkä ìkÈÇÅÄÆÈÇÄÀÈÈÀÈ

úéa ìL Bkøàì,למערב ממזרח היה המקדש בית של ארכו – ÀÈÀÆÇÄ
במקדש שהיו  הכלים שכל להשמיענו , המשנה ogleyd)ובאה oebk)

לרחבו  היה שארכו  הארון  מן  חוץ למערב, ממזרח בארכם עומדים היו 

לדרום מצפון  דהיינו המקדש, בית מפרשים:((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).של opzepeויש 
ogley ly ekx`l שכן הרצפה, גבי על –okx` ycwna eidy milkd lk

zia ly ekx`l.(.(.(.( גרשום גרשום גרשום גרשום את ((((רבנורבנורבנורבנו מניח שהיה התוספות, פירשו  וכן
לקנים. פנוי מקום היה לא השולחן  שעל משום הרצפה, על הקנים

i y i n g m e i
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הפנים. לחם את עורכים היו  כיצד  ללמד, מוסיפה משנתנו 

íìeàa eéä úBðçìL éðL,שבמקדש ההיכל  שלפני –íéðôaî ÀÅËÀÈÈÈÈÄÄÀÄ
האולם, –úéaä çút ìò:ההיכל פתח אצל –LéL ìL ãçà ÇÆÇÇÇÄÆÈÆÇÄ

áäæ ìL ãçàå.זהב של אחד ושולחן  שיש  של אחד  שולחן  –ìò ÀÆÈÆÈÈÇ
Búñéðëa íéðtä íçì íéðúBð LéL ìL שנאפה שלאחר  להיכל, – ÆÇÄÀÄÆÆÇÈÄÄÀÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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Búñéðëa íéðtä,Búàéöéa áäæ ìL ìòå,ïéãéøBî àGå Lãwa ïéìònL.íéðôaî áäæ ìL ãçàå,íéðtä íçì åéìòL ©¨¦¦§¦¨§©¤¨¨¦¦¨¤©£¦©Ÿ¤§¦¦§¤¨¤¨¨¦¦§¦¤¨¨¤¤©¨¦
ãéîz.ïéñðëð íéðäk äòaøà,íéøãñ éðL íãéa íéðL,íékæá éðL íãéa íéðLe.íäéðôì ïéîéc÷î äòaøàå,íéðL ¨¦©§¨¨Ÿ£¦¦§¨¦§©¦§¨¨§¥§¨¦§©¦§¨¨§¥¨¦¦§©§¨¨©§¦¦¦§¥¤§©¦

íéøãñ éðL ìBhì,íékæá éðL ìBhì íéðLe.íéñéðënä–ïBôva íéãîBò,íBøcì íäéðôe.ïéàéöBnä–íéãîBò ¦§¥§¨¦§©¦¦§¥¨¦¦©©§¦¦§¦©¨§¥¤©¨©¦¦§¦
íBøca,ïBôvì íäéðôe.elàïéëLBî,ïéçépî elàå,ãâðk äæ ìL Bçôèåäæ ìL Bçôè,øîàpL(ì ,äë úåîù): ©¨§¥¤©¨¥§¦§¥©¦¦§¦§¤¤§¤¤¦§¤¤¤¤¡©

"ãéîz éðôì".éñBé éaøøîBà:ïéçépî elàå ïéìèBð elà elôà–ãéîz äúéä Bæ óà.áäæ ìL ïçìMä ìò eðúðå eàöé §¨©¨¦©¦¥¥£¦¥§¦§¥©¦¦©¨§¨¨¦¨§§¨§©©ª§¨¤¨¨
íìeàa äéäL,ïékæaä eøéè÷ä,íéðäkì úB÷lçúî úBlçäå.úaMa úBéäì íéøetkä íBé ìç–úB÷lçúî úBlçä ¤¨¨¨¨¦§¦©¨¦¦§©©¦§©§©Ÿ£¦¨©¦¦¦§©©¨©©¦§©§

áøòì.úaL áøò úBéäì ìç–áøòì ìëàð íéøetkä íBé ìL øéòN.éç àeäLk BúBà ïéìëBà íéiìáaä,éðtî ¨¤¤¨¦§¤¤©¨¨¦¤©¦¦¤¡¨¨¤¤©©§¦¦§¦§¤©¦§¥
äôé ïzòcL. ¤©§¨¨¨

ÁúaMa íçlä úà øcñ,úaL øçàì íékæaä úàå,úaMa íékæaä úà øéè÷äå–äìeñt,ïäéìò ïéáiç ïéàå ¦¥¤©¤¤©©¨§¤©¨¦¦§©©©¨§¦§¦¤©¨¦¦©©¨§¨§¥©¨¦£¥¤

:äùî ìù áäæ ìù ìò.ez`ivia adf ly lre,íéëéæá åøè÷åéù ãò:ïéúéðúîá ïî÷ì éðú÷ãë.oetva micner miqipkndéãò éëäãíéøãñîù ïúåàã éôè ó
:ïåôöá åéäé äãåáòä.oikyen el`:ïéçéðî åìà ïçìùä ïî åäéáâé àìù ãòå.oilhep el` elit`:åìèðù øçà ïéçéðî ïîöò åìàå.cinz dzid ef s`øáñã

àã éñåé 'ø:íçì àìá ãçà äìéì ïçìù ïéìé àìù àìà ãéîú ïé.mipdkl zewlgzn zelgde:ñðëðä øîùî íò ÷ìåç àöåéä øîùîmixetikd mei lg
.zaya zeidl:úéðòúä éðôî åìëàì íéìåëé ïéà åéùëòå ,ïçìùä ìòî åúåà íéìèåðù úáù åúåàá åìëàì íéðôä íçì ïéãù.axrl zewlgzn zelgdïéàå

:÷ìúñðù åðîæ øçàì äðéìá ìñôðù éðôî øçîì å÷ìçì íéðéúîî.xiryd:íéðäëì ìëàðå úàèç àåäù óñåî ìù.axrl lk`píåéì åðîæù .úáù éìéìá
:íéøåôéëä íåéá àìå úáùá åìùáì íéìåëé ïéàù ô"òàå .úåöç ãò äìéìå.miilaadíééøãðñëìà àìà åéä íééìáá àìã ùøôî àøîâáå .ìááî åìòù íéðäë

:íééìáá úåðúáòø äùòî íéùåòù íééøãðñëìàì åàø÷ ,íééìááä úà éìàøùé õøàáù íéîëç éãéîìú íéàðåùù íù ìòå .åéä.ig eze` oilke` eidìçùë
:úáù áøòá úåéäì íéøåôéëä íåé.dti ozrcy iptn:éç àåäùë øùáä ìåëàì íéö÷ ïðéàå

gggg.zay xg`l mikifad z`e:íçìä úëéøò úòùá úáùá ïøãñì äéä ïðéãå.dleqt zaya mikifad z` xihwdeìò äéä àìù ,àåä ïîæ øñåçîã
àìà åúåäùì ìåëé åðéà áåùå ïçìù åùã÷ ,úáùá åðéãë øãñð íçìã ïåéëã ,äàáä úáù ãò åðçéðé øîåìå ï÷úì øùôà éà àëäå .íéîé äùù àìà ïçìùä

`xephxa yexit

ולא  שיתקרר כדי שיש , של השולחן על  אותו מניחים היו הלחם

להיכל, אותו  שיכניסו  עד Búàéöéaיתעפש áäæ ìL ìòå מן – ÀÇÆÈÈÄÄÈ
מניחים  היו  הישן, הלחם את שבפנים השולחן  מן  שכשנטלו ההיכל ,

שנלמד כפי  הבזיכים, שיוקטרו  עד שבאולם, זהב של השולחן על אותו 
במשנתנו, ìònLïéãéøBîלהלן  àGå Lãwa ïé והיה הואיל – ÆÇÂÄÇÙÆÀÄÄ

אותו  מורידים אין הזהב, שולחן על  השבוע כל בהיכל מונח הלחם
אלא  כסף, של או שיש  של שולחן על להניחו  ביציאתו ממעלתו 

זהב. של  שולחן  על אותו íéðôaîמניחים áäæ ìL ãçàå– ÀÆÈÆÈÈÄÄÀÄ
ההיכל , בפנים עמד זהב של  אחד  íéðtäושולחן  íçì åéìòLÆÈÈÆÆÇÈÄ

ãéîzשכתוב כמו  לללל):):):):– כה כה כה כה ,,,, פנים ((((שמותשמותשמותשמות לחם השלחן  על  "ונתת ÈÄ
cinz."ïéñðëðלפני  íéðäk äòaøà,להיכל שבת בכל  –íéðL ÇÀÈÈÙÂÄÄÀÈÄÀÇÄ

מהם, –íéøãñ éðL íãéa,החלות מערכות שתי את נושאים – ÀÈÈÀÅÀÈÄ
íékæá éðL íãéa íéðLe,לבונה של כפות שתי –äòaøàå– ÀÇÄÀÈÈÀÅÈÄÄÀÇÀÈÈ

אחרים, íäéðôìכהנים ïéîéc÷î, ההיכל אל להיכנס –íéðL– ÇÀÄÄÄÀÅÆÀÇÄ
íéøãñמהם, éðL ìBhì משבת הישן הלחם את מהשולחן  לסלק – ÄÀÅÀÈÄ

íékæáשעברה, éðL ìBhì íéðLe.הלבונה של  –íéñéðënä– ÀÇÄÄÀÅÈÄÄÇÇÀÄÄ
והלבונה, החדש  הלחם ïBôvaאת íéãîBò, השולחן של  צפון בצד  – ÀÄÇÈ

íBøcì íäéðôeהלכך היא, עבודה הלחם שהכנסת דרום, לצד – ÀÅÆÇÈ
שמוצאים  כמו עדיפה, שקדושתו צפון בצד  יהיו שהמכניסים הראוי מן

בצפון . ששחיטתם קדשים הישן ïéàéöBnäבקדשי הלחם את – ÇÄÄ
íBøcaוהלבונה, íéãîBò,השולחן של דרום בצד  –íäéðôe ÀÄÇÈÀÅÆ
ïBôvì, אלו מול אלו  דהיינו  –ïéëLBî elà מושכים המוציאים – ÇÈÅÀÄ

השולחן , מעל  הלחם ïéçépîאת elàå את מניחים והמכניסים – ÀÅÇÄÄ
החדש, äæהלחם ìL Bçôè ãâðk äæ ìL Bçôèå שכשמושכים – ÀÄÀÆÆÀÆÆÄÀÆÆ

כטפח  מקום באותו אלו מניחים השולחן , מעל כטפח הלחם את אלו 
החדש, הלחם ãéîz"מן éðôì" :øîàpLכל את לסלק שאסור  – ÆÆÁÇÀÈÇÈÄ

החדש . הלחם את שם שהניחו קודם הישן øîBà:הלחם éñBé éaøÇÄÅÅ
ïéçépî elàå ïéìèBð elà elôàכל את נוטלים היו  אפילו  – ÂÄÅÀÄÀÅÇÄÄ

החדש , הלחם את מניחים כך  ואחר  הישן  ãéîzהלחם äúéä Bæ óàÇÈÀÈÈÄ
בלא  אחד לילה השולחן  ילין  שלא היינו  ש "תמיד" סובר , יוסי רבי –

ההיכל,eàöéלחם. מן והלבונה הישן הלחם עם הכהנים –eðúðå ÈÀÀÈÀ
הלחם, את –íìeàa äéäL áäæ ìL ïçìMä ìò ששנינו כמו – ÇÇËÀÈÆÈÈÆÈÈÈÈ

ïékæaäלעיל , eøéè÷ä,הלבונה דהיינו –úB÷lçúî úBlçäå ÄÀÄÇÈÄÄÀÇÇÄÀÇÀ
íéðäkì שבת בכל שכן  הנכנס, המשמר ושל היוצא המשמר של  – ÇÙÂÄ

מתחלק  היה והלחם במקדש הכהנים של  המשמרות מתחלפים היו 

בשווה. שווה המשמרות שני  úaMaבין  úBéäì íéøetkä íBé ìçÈÇÄÄÄÀÇÇÈ
הצום, מפני  היום באותו  הפנים לחם את לאכול  אפשר ואי –úBlçäÇÇ

áøòì úB÷lçúîנאכל אינו  הפנים שלחם הכפורים, יום במוצאי – ÄÀÇÀÈÆÆ
שבת. אותה ובמוצאי  השולחן  מעל אותו  שנוטלים שבת באותה אלא

ìç,הכיפורים יום –úaL áøò úBéäì את שקידשו  בזמן  היינו – ÈÄÀÆÆÇÈ
הראייה פי על  טובטובטובטוב"),"),"),"),החודש יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות íBé((((עייןעייןעייןעיין ìL øéòNÈÄÆ

íéøetkä,לכהנים ונאכל חטאת, שהוא הכיפורים, יום מוסף של – ÇÄÄ
áøòì ìëàð;חצות עד  ולילה ליום אכילתו שזמן שבת, בליל – ÆÁÈÈÆÆ

היו  בשבת, ולא הכפורים ביום לא לבשלו  אפשר שאי íéiìáaäÇÇÀÄÄוכיון 
éç àeäLk BúBà ïéìëBà אוכלים היו מבבל לרגל שעלו  הכהנים – ÀÄÀÆÇ

מבושל , בלתי חי , בשרו  äôéאת ïzòcL éðtîאניני שאינם – ÄÀÅÆÇÀÈÈÈ
אלא  היו  בבליים שלא מבואר, בגמרא חי. בבשר  קצים ואינם הדעת

הבבליים, את ישראל  ארץ חכמי ששונאים ומתוך  היו , אלכסנדריים
שם  על  רעבתנות מעשה שעושים האלכנסדריים את הם קוראים

א א א א ).).).).הבבליים קקקק,,,, מנחות מנחות מנחות מנחות  פירשו ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  אותם ובתוספות שמזכירין  שמה ,

מצוה, שעשו פי  על אף חיים, השעירים את אוכלים שהיו  על  לגנאי 
חיים  לאכלם עצמם שהרגילו לפי  נותר , לידי  קודש בשר יבוא שלא

כרעבתנות. שנראה השנים, בכל אף

ח ה נ ש מ ר ו א ב

úaMa íçlä úà øcñ,כמצוותו –úaL øçàì íékæaä úàå ÄÅÆÇÆÆÇÇÈÀÆÇÈÄÄÀÇÇÇÈ
בשעת  בשבת הבזיכים את לסדר  מצּווים שהרי  כמצוותו, שלא –

הלחם, úaMaסידור íékæaä úà øéè÷äå את כשנטל  הבאה, – ÀÄÀÄÆÇÈÄÄÇÇÈ
השולחן , מעל שהו äìeñtהלחם שלא לפי  נפסל , הלחם כלומר  – ÀÈ

לשבת; משבת השולחן על íeMîהבזיכים ïäéìò ïéáiç ïéàåÀÅÇÈÄÂÅÆÄ
ìebt,למחר הלחם את לאכול  מנת על הבזיכין  את הקטיר  שאם – Ä

כמצוותו  המתיר קרב שלא לפי  פיגול , משום הלחם על  חייבים אין 

ד ); א, לעיל  ואכלו ,øúBð(עיין ראשון יום עד  הלחם מן נותר  שאם – È
דין  עליו  חל  לא לאכילה, ראוי אינו והלחם שהואיל עליו, חייב אינו

izdw - zex`ean zeipyn
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ìebt íeMî,øúBð,àîèå.aä úàå íçlä úà øcñúaMa ïékæ,úaL øçàì ïékæaä úà øéè÷äå–ìeñt,ïéàå ¦¦¨§¨¥¦¥¤©¤¤§¤©¨¦¦©©¨§¦§¦¤©¨¦¦§©©©¨¨§¥
ìebt íeMî ïäéìò ïéáiç,øúBðå,àîèå.ïékæaä úàå íçlä úà øcñúaL øçàì,úaMa ïékæaä úà øéè÷äå ©¨¦£¥¤¦¦§¨§¨¥¦¥¤©¤¤§¤©¨¦¦§©©©¨§¦§¦¤©¨¦¦©©¨

–ìeñt.äNòé ãöék?ì äpçépéäàaä úaL,íéaø íéîé ïçìMä ìò àéä elôàL,íeìk Cëa ïéà. ¨¥©©£¤©¦¤¨§©¨©¨¨¤£¦¦©©ª§¨¨¦©¦¥§¨§
ËíéðMî úBçt ïéà úBìëàð íçlä ézL,GL ìò øúé àGåäL.ãöék?áBè íBéa úBìëàðå áBè íBé áøòî úBôàð §¥©¤¤¤¡¨¥¨¦§©¦§¨¥©§¨¥©¤¡¥¤¤§¤¡¨§
–ìíéðL;úaMä øçà úBéäì áBè íBé ìç–ì úBìëàðGLäL.äòLzî úBçt ïéà ìëàð íéðtä íçì,øúé àGå ¦§©¦¨¦§©©©©¨¤¡¨¦§¨¤¤©¨¦¤¡¨¥¨¦¦§¨§¨¥

øNò ãçà ìò.ãöék?úaMa ìëàðå úaL áøòa äôàð–äòLúì;úaL áøò úBéäì áBè íBé ìç–ìëàð ©©©¨¨¥©¤¡¤§¤¤©¨§¤¡¨©©¨§¦§¨¨¦§¤¤©¨¤¡¨
äøNòì;äðMä Làø ìL íéáBè íéîé éðL–øNò ãçàì ìëàð.áBè íBé úà àGå úaMä úà àG äçBc Bðéàå. ©£¨¨§¥¨¦¦¤Ÿ©¨¨¤¡¨§©©¨¨§¥¤¤©©¨§¤

ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøíeMî øîBàïâqä ïa ïBòîL éaø:áBè íBé úà äçBc,íBö íBé úà äçBc Bðéàå. ©¨¦§¤©§¦¥¥¦©¦¦§¤©§©¤¤§¥¤¤

:äðéìá ìéñôîã äðåùàø úáù ãòmeyn mdilr oiaiig oi`e.lebt:åúåöîë øéúîä áø÷ àìù ,ìåâô åðéà øçîì íçìä ìåëàì úðî ìò ïøéè÷ä íà`le
.xzep meyn:äìéëàì éåàø ïéà éøäù ,íçìä ìò ìç øúåð ïéàù.`nheõîå÷äá ïðéøîàãë ,úøëá åðéà óåâä úàîåèá åìëåàä[ä óã]íéáééç íéøåäèì øúéðä

:ïúëìäë åáø÷ àìå äéãéã íéøéúî ååä íéëéæáã ,íìåòî íéøåäèì øúéð àì äæå ,äàîåè íåùî åéìò.d`ad zayl epgipiïåéëã .ïçìùä ìò íééòåáù ãåîòéå
:íéîé úòáù ïúåäùäì ìåëé úáù åúåàîå ,úáù òéâúù ãò ùã÷î ïçìù ïéà úáùá øãñð àìã.miax mini oglyd lr did elit`yúáùä íãå÷oi`

.jka:úáùä øçàì äðéìá ìñôéî àì êëìä ,úáùä ãò åùã÷î ïçìùä ïéàù íåìë
hhhh.mipyn zegt oi`:åôàðùî íéîé éðùî.dylyl lk`p:áåè íåé àìå úáù àì äçåã ïúééôà ïéàù éôì .úáù áøòòá íåàôàù.dryzl,äéðù úáùá

:åúééôàì éòéùú àåäù.dxyrl:úáùá éùéîçá åôàðù.dpyd y`x ly miaeh mini ipyãçàì éøä ,äéðù úáùá ìëàðå éòéáøá äôàð .úáùì íãå÷
äìéìä íéùã÷ úìéëà ïéðòìã ,àéù÷ àì àä .úáù éàöåîì ãò ìëàð íçìä ïéàå íéøåôëä íåé éåä úáù äúåà àäã ,åäðéð øùò íéðù éøä ,øîàú íàå .øùò

:øùò ãçà éø÷î êëìä ,øáòù íåéä øçà êìåä.aeh mei z` `le zayd z` `l dgec epi`eåúåàá ìëåàù äî àìà áåè íåéá íéìùáîå íéôåà ïéàù éôì
:ãáìá íåéä.'eke xne` l`ilnb oa oerny oax:ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøë äëìä ïéàå
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משום àîèåנותר; חייב אינו הגוף, בטומאת הלחם את אכל שאם – ÀÈÅ
אמרו  שכן  בטומאה, קדשים בבבב):):):):אכילת כה כה כה כה ,,,, מנחותמנחותמנחותמנחות לטהורים ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  הניתר

משום  מעולם, לטהורים ניתר לא וזה טומאה, משום עליו  חייבים

חייבים  אין  הלכך כהלכתן , קרבו  לא הלחם, את המתירים שהבזיכים,
טומאה. משום הלחם úaMaעל ïékæaä úàå íçlä úà øcñÄÅÆÇÆÆÀÆÇÈÄÄÇÇÈ

כמצוותן, –úaL øçàì ïékæaä úà øéè÷äå השבת לאחר  – ÀÄÀÄÆÇÈÄÄÀÇÇÇÈ
מפרשים: ויש  בלינה; הבזיכין שנפסלו zayהבאה, xg`l,הראשונה –

אחד  יום אלא השולחן על  היו גרשום גרשום גרשום גרשום ),),),),שלא הלחם,ìeñt((((רבנורבנורבנורבנו – È
àîèå ,øúBðå ,ìebt íeMî ïäéìò ïéáiç ïéàå.לעיל כמבואר  – ÀÅÇÈÄÂÅÆÄÄÀÈÀÈÅ

ïékæaä úà øéè÷äå ,úaL øçàì ïékæaä úàå íçlä úà øcñÄÅÆÇÆÆÀÆÇÈÄÄÀÇÇÇÈÀÄÀÄÆÇÈÄÄ
ìeñt úaMa,לשבת משבת השולחן על  היה שלא הלחם –ãöék ÇÇÈÈÅÇ

äNòé?כשרים שיהיו  שבת, לאחר  שסידרם ובבזיכין  בלחם –äpçépé ÇÂÆÇÄÆÈ
äàaä úaLìעל שישהו  עד  הבזיכין ואת הלחם את יסלק  שלא – ÀÇÈÇÈÈ

בשבת  והבזיכים הלחם נסדרו  ולא שהואיל  לשבת, משבת השולחן 
ומאותה  שבת, שתגיע עד  מקדשם השולחן אין  השבת, לאחר  אלא

הבאה, לשבת עד שלם שבוע להשהותם יכול  àéäשבת elôàLÆÂÄÄ
íéaø íéîé ïçìMä ìòעל הלחם ששוהה פי על שאף כלומר  – ÇÇËÀÈÈÄÇÄ

ימים, משבעה למעלה íeìkהשולחן Cëa ïéà בלינה נפסל ואינו  – ÅÀÈÀ
בשבת  אלא הלחם נתקדש  שלא לפי  השנייה, השבת לאחר עד 
משנה  עיין  – השנייה. בשבת כמצוותם הבזיכים את ויקטיר  הראשונה,

להרמב"ם יביביביב----ידידידיד););););תורה הההה,,,, ומוספיןומוספיןומוספיןומוספין תמידיןתמידיןתמידיןתמידין נראה,((((הל הל הל הל '''' שם מדבריו
במשנתנו  אחרת גירסה לו טובטובטובטוב").").").").שהיתה יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין
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דוחה  אינה הפנים ולחם הלחם שתי של שאפייתן בפרקנו , ב במשנה למדנו כבר 
הטעם לאפותן. אסור טוב ביום שאף ללמד, מוסיפה משנתנו  השבת. מבואר את

יאכל אשר  "אך  טז ): יב, (שמות טוב ביום שכתוב לפי  א), מז, (פסחים ָבגמרא
לגבוה. ולא "לכם" ודרשו: לכם" יעשה לבדו  הוא נפש  לכל 

úBìëàð íçlä ézL,לכהנים –íéðMî úBçt ïéà ימים משני – ÀÅÇÆÆÆÁÈÅÈÄÀÇÄ
אפייתן , GLלאחר ìò øúé àGåäLכלומר אפייתן , לאחר ימים – ÀÈÅÇÀÈ

ביום  לפעמים או  לאפייתן השני ביום אלא אינה הלחם שתי שאכילת

השלישי. היום לאחר ולא השני היום לפני  לא אבל  לאפייתן, השלישי 
áBè íBé áøòî úBôàð ?ãöék חג מערב נאפות הלחם שתי – ÅÇÆÁÅÆÆ

áBèהשבועות, íBéa úBìëàðå,השבועות בחג –íéðLì ביום – ÀÆÁÈÀÄÀÇÄ
לאפייתן. úaMäהשני øçà úBéäì áBè íBé ìç, ראשון ביום – ÈÄÀÇÇÇÇÈ

בשבת, להיות חל  השבועות חג שערב הלחם,úBìëàðדהיינו  שתי – ÆÁÈ
GLìäL.שבת בערב שנאפו לפי לאפייתן , השלישי  ביום –íçì ÄÀÈÆÆ

ìëàð íéðtä,לכהנים –äòLzî úBçt ïéàלאחר ימים – ÇÈÄÆÁÈÅÈÄÄÀÈ
øNòאפייתו, ãçà ìò øúé àGå.ימים –áøòa äôàð ?ãöék ÀÈÅÇÇÇÈÈÅÇÆÁÆÀÆÆ

úaMa ìëàðå úaL,השנייה –äòLúìהתשיעי היום שהוא – ÇÈÀÆÁÈÇÇÈÀÄÀÈ
úaLלאפייתו ; áøò úBéäì áBè íBé ìç הפנים לחם את אופים – ÈÄÀÆÆÇÈ

ונמצא בשבת, בחמישי  דהיינו  טוב, יום äøNòìמערב ìëàð– ÆÁÈÇÂÈÈ
לאפייתו; העשירי  äðMäביום Làø ìL íéáBè íéîé éðL– ÀÅÈÄÄÆÙÇÈÈ

בחמישי דהיינו השבת, לפני  להיות השנה ראש של הימים שני  חלו 

ברביעי דהיינו השנה, ראש בערב הלחם את אופים בשבת, ובששי
ונמצא øNòבשבת, ãçàì ìëàð. לאפייתו עשר האחד  ביום – ÆÁÈÀÇÇÈÈ

יום  הוא השנייה, השבת דהיינו עשר, האחד  שהיום פי  על  ואף
לעיל (עיין הכיפורים יום למוצאי  אלא נאכל  הלחם ואין  הכיפורים,
הלילה  בקדשים מקום מכל עשר , השנים היום כבר  שהוא ז ), משנה

עשר אחד עדיין הוא נחשב ולכן  שעבר , היום אחר  ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).הולך

äçBc Bðéàå,דוחה הלחם של אפייתו שאין כלומר  –úà àG ÀÅÆÆ
úaMäשבת מערב ליעשות לה שאפשר מלאכה זו שהרי –oiir) ÇÇÈ

,(c dpyn lirláBè íBé úà àGå בהקדמה הטעם שהבאנו  כמו – ÀÆ
ומבשלין  אופין  שאין מבאר, למשנתנו בפירושו והרמב"ם למשנתנו.

בלבד . היום באותו שיאכל  מה אלא טוב ïaביום ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆ
íBé úà äçBc :ïâqä ïa ïBòîL éaø íeMî øîBà ìàéìîbÇÀÄÅÅÄÇÄÄÀÆÇÀÇÆÆ

áBè.לנכרים ולא "לכם" אלא לגבוה, ולא "לכם" דורש שאינו  –

íBö íBé úà äçBc Bðéàå הכיפורים יום חל  שאם הכיפורים, יום – ÀÅÆÆ
הפנים. לחם את בו  לאפות אסור  שבת בערב להיות

א ה נ ש מ ר ו א ב

קדושה הריהי למזבח, תמימה בהמה sebdהמקדיש  zyecwדהיינו פדיון , לה ואין 
להקריב  צריך  אלא לחולין , ולהוציאה להקדש  דמים במקומה לתת אפשר  שאי
ויביא  נפדית, היא הרי לקרבן, ונפסלה מום בה נפל אם אבל  המזבח. על  אותה
טמאה  בהמה כל  "ואם יא-יב): כז , (ויקרא שנאמר  תחתיה, קרבן אחרת בהמה
הכהן והעריך הכהן ; לפני הבהמה את והעמיד  לה', קרבן  ממנה יקריבו לא אשר 

מדבר  הכתוב מום בעלת בבהמה חכמים: ופירשו daxwdlאותה"..., d`nh `idy)

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn xyr mipy wxt zegpn zkqn
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‡eàîèpL íéëñpäå úBçðnä,éìka ïLc÷ àHL ãò–éïBéãt íäì L;éìka eLãwMî–ãt íäì ïéàïBé.úBôBòä ©§¨§©§¨¦¤¦§§©¤¦§¨©§¦¥¨¤¦§¦¤¨§©§¦¥¨¤¦§¨

úøL éìëe äðBáläå íéöòäå–ïBéãt íäì ïéà,àlà øîàð àHLäîäa. §¨¥¦§©§¨§¥¨¥¥¨¤¦§¤¤¡©¤¨§¥¨
·úáçna àéáäå ,úLçøna ;úLçøna àéáäå ,úáçna éìò éøä :øîBàä–àG BúáBç éãéå ,àéáä àéáäM äî ¨¥£¥¨©©©£©§¥¦©©§¤¤©©§¤¤§¥¦©©£©©¤¥¦¥¦¦¥¨

úáçna àéáäå ,úLçøna ;úLçøna àéáäå ,úáçna àéáäì Bæ .àöé–íéðBøNò éðL éìò éøä .äìeñt Bæ éøä ¨¨§¨¦©©£©§¥¦©©§¤¤©©§¤¤§¥¦©©£©£¥§¨£¥¨©§¥¤§¦
ãçà éìëa àéáäå ,íéìë éðLa ;íéìë éðLa àéáäå ,ãçà éìëa àéáäì–.àöé àG BúáBç éãéå ,àéáä àéáäM äî §¨¦¦§¦¤¨§¥¦¦§¥¥¦¦§¥¥¦§¥¦¦§¦¤¨©¤¥¦¥¦¦¥¨¨¨

ãçà éìëa àéáäå ,íéìë éðLa ;íéìë éðLa àéáäå ,ãçà éìëa àéáäì elà–éðL éìò éøä .ïéìeñt elà éøä ¥§¨¦¦§¦¤¨§¥¦¦§¥¥¦¦§¥¥¦§¥¦¦§¦¤¨£¥¥§¦£¥¨©§¥
ãçà éìëa ïáéø÷ä ;zøãð ãçà éìëa :Bì eøîà ,íéìë éðLa àéáäå ,ãçà éìëa àéáäì íéðBøNò–éðLáe ;íéøLk ¤§¦§¨¦¦§¦¤¨§¥¦¦§¥¥¦¨§¦§¦¤¨¨©§¨¦§¦¨¦§¦¤¨§¥¦¦§¥

íéìë–,ãçà éìëa àéáäå ,íéìë éðLa àéáäì íéðBøNò éðL éìò éøä .ïéìeñt;zøãð íéìë éðLa :Bì eøîàïáéø÷ä ¥¦§¦£¥¨©§¥¤§¦§¨¦¦§¥¥¦§¥¦¦§¦¤¨¨§¦§¥¥¦¨©§¨¦§¦¨

ai`̀̀̀.ilka eycw `ly cr .mikqpde zegpndùé åàîèðùë à÷åãå .íéùåã÷ íéîãäå ïúåãôì êéøöù ,íéîã úùåã÷ àìà ,óåâä úùåã÷ íéùåã÷ ïðéà
:ïúåà íéãåô ïéà éìëá åùã÷ àìù éô ìò óà åàîèð àì ìáà ,éìëá åùã÷ àì íà ïåéãô ïäìmdl oi` e`nhpy zxy ilke dpealde mivrde zeterd

.oeictáéúëã ,íåî úìòá äîäáá àìà óåâä úùåã÷á ïåéãô øîàð àìù(æ"ë àø÷éå)ïäëä êéøòäå 'äì ïáø÷ äðîî åáéø÷é àì øùà äàîè äîäá ìë íàå
øîåà àåäùë ,ùîî äàîè äîäáá éàã ,øáãî áåúëä åãôðù íéîåî éìòááå .'åëå äúåà(íù).äøåîà äàîè äîäá éøä ,êëøòá äãôå äàîèä äîäáá íàå

àì åàîèðå óåâä úùåã÷ éùã÷ã úøù éìëå äðåáìäå íéöòäå úåôåòä ,÷éøôîã àîåî äéá ìôðå óåâä úùåã÷ ùåã÷á ïçëùàã â"òàã ïéúéðúîá ïðéòåîùàå
:é÷øôî
aaaa.`iad `iady dn:åæ àéä úøçà äáãð àìà ,äàéáä åøãð íùì àì ïðéøîàã.zagna `iadl efàéáäì åæ ,øîàå ,åéðôì úçðåî úìåñ ïåøùò äúéäù

:'åëå úáçîá.dleqt ef ixd:øçà éìëì äúåðùì ìåëé ïéàå äá øéëæäù éìëì äòá÷ã.cg` ilka `iadl el`:åéðôì íéçðåî åéäù åìà.mileqt el` ixd
àéáäå ãçà éìëá øãðã àëéäãøãðã àëéäå .éìëå éìë ìëá àéä äøñç äçðîù ,ãåòå .ãçà õîå÷ àìà øãð àì àåäå ,íéöîå÷ éðù äðîî ùéøôî íéìë éðùá

:ãçà àìà õî÷ àìå úåöéî÷ éúù äì øøéá àåäù ,ïéöîå÷á èòéîå äøéúé äçðî àéåä ãçà éìëá àéáäå íéìë éðùá.zxcp cg` ilka el exn`ùç àìå
ïåéëã ,äì éúééà úøçà äáãð íåùì øîéîì àëéì àúùäã íåùî .ãçà éìëá àéáäì åìà øîà àìã áâ ìò óàå ,íéìåñô ,íéìë éðùá äáéø÷äå íäéøáãì

`xephxa yexit

,(i"yx Ð ואם" כז ): פסוק פרשה, (באותה נאמר הרי  ממש  טמאה בהמה בענין  שכן
כאן : מוסיף שהכתוב ועוד, בערכך "; ופדה הטמאה dpnnבבהמה eaixwi `l xy`"

,"oaxw הדברים את להוסיף הכתוב צריך  היה לא ממש, בטמאה מדובר  היה ואילו 
נקרבת אינה טמאה שבהמה ידוע  שהרי  מדבר (m"anx);הללו, הכתוב שאין  ומכאן 

מום בה שנפל  קדשים בבהמת die`xאלא dpi`y ,d`nh zpigaa `id dndady)
,(oaxwlבלבד זה שבכגון  ללמדנו  הכתוב men),ובא da ltpyk) קדשים בהמת יוצאת

קרבנות  לגבי וכן ונסכים, מנחות של  פדיון  בענין  דנה משנתנו  פדיון. ידי על  לחולין 
קרבן. ומכשירי העופות

eàîèpL íéëñpäå úBçðnäאדם הקדיש –(dxin`a) ושמן סולת ÇÀÈÀÇÀÈÄÆÄÀÀ
ונטמאו, לנסכים, ויין éìkaלמנחות ïLc÷ àHL ãò נטמאו אם – ÇÆÄÀÈÇÀÄ

שרת, בכלי  שנתנם ïBéãtקודם íäì Lé,בדמים אותם פודים – ÅÈÆÄÀ
קדושתם  אין  שרת, בכלי  עדיין נתקדשו ולא שהואיל  קדושים; והדמים

אף  נטמאו, לא אם ברם, פדיון. להם יש הלכך  דמים, קדושת אלא
למזבח, הראוי שכל  אותם, פודים אין  שרת, בכלי  נתקדשו שלא פי  על 

לעולם מזבח מידי  יוצא בגמראבגמראבגמראבגמרא).).).).אינו éìka((((ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא  eLãwMî– ÄÆÈÀÇÀÄ
שרת, בכלי  שנתנם לאחר נטמאו  אם ïBéãtאבל íäì ïéàשהואיל – ÅÈÆÄÀ

עליהם חלה בכלי , כבר sebd,ונתקדשו  zyecw;לפדותם אפשר ואי
שנטמא. קרבן ככל אותם שורפים שנטמאו , תורים úBôBòäוכיון  – È

אותם  הפוסל מום בהם נפל  כך  ואחר  לקרבן , שהוקדשו יונה בני  או
למזבח,íéöòäåלמזבח, שהוקדשו  –äðBáläå,שהוקדשה –éìëe ÀÈÅÄÀÇÀÈÀÅ
úøL, נטמאו או נפסלו אם אלו כל –ïBéãt íäì ïéà פודים אין  – ÈÅÅÈÆÄÀ

בדמים, øîàðאותם àHL,פדיון להם יש  שקדשים בתורה –àlà ÆÆÁÇÆÈ
äîäa;למשנתנו בהקדמה שבארנו כמו  מום, בה שנפל  קרבן  בהמת – ÀÅÈ

כשנפסלו . ניפדים אינם לעיל שנימנו אלו  כל אבל

y c e w z a y
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שנדר . ממה ושינה מנחה שנדר במי  ללמד  באה משנתנו

úáçna éìò éøä :øîBàä,במחבת מנחה להביא עלי הרי  – ÈÅÂÅÈÇÇÇÂÇ
;úLçøna àéáäåמנחה להביא עלי  הרי שאמר : úLçøna,או  ÀÅÄÇÇÀÆÆÇÇÀÆÆ

úáçna àéáäåzagn oia dn" x`ean my Ð g ,d lirl oiir) ÀÅÄÇÇÂÇ
,("zygxnlàéáä àéáäM äî,היא כשרה מנחה שהביא, המנחה – ÇÆÅÄÅÄ

היא, נדבה מנחת אלא הביאה, נדרו לשם לא אומרים: éãéåÄÅשאנו
àöé àG BúáBç.שנדר המנחה את להביא עוד וצריך –àéáäì Bæ ÈÈÈÀÈÄ

úáçna מנחה זו הרי ואמר: לפניו , מונח סולת עישרון שהיה – ÇÇÂÇ
במחבת, úLçønaלהביאה àéáäå: שאמר או  שנדב; המנחה את – ÀÅÄÇÇÀÆÆ

להביאה זו  äìeñtהרי  Bæ éøä ,úáçna àéáäå ,úLçøna– ÇÇÀÆÆÀÅÄÇÇÂÇÂÅÀÈ
האומר : בה. שנדב ממה המנחה את ששינה éðLלפי  éìò éøäÂÅÈÇÀÅ

ãçà éìëa àéáäì íéðBøNò עשרונים שני  של  אחת מנחה דהיינו  – ÆÀÄÀÈÄÄÀÄÆÈ
íéìëסולת, éðLa àéáäå מעישרון אחת כל  מנחות, שתי דהיינו – ÀÅÄÄÀÅÅÄ

עשרונים  שני עלי הרי שאמר : או קמצים; שני מהן  והקריב סולת,
ãçà éìëa àéáäå ,íéìë éðLa עשרונים שני  של  אחת מנחה – ÄÀÅÅÄÀÅÄÄÀÄÆÈ

אחד, קומץ ממנה והקריב àéáäסולת, àéáäM äî ונחשבת – ÇÆÅÄÅÄ
נדבה, כמנחת àöéמנחתו  àG BúáBç éãéå להביא עוד  וצריך  – ÄÅÈÈÈ

ואמר : סולת עשרונים שני  לפניו  מונחים היו ואם שנדר. כפי  מנחה
–elàהרי מנחה –íéìë éðLa àéáäå ,ãçà éìëa àéáäì– ÅÀÈÄÄÀÄÆÈÀÅÄÄÀÅÅÄ

להביא אלו הרי  שאמר: או  מנחות; éìëaשתי àéáäå ,íéìë éðLaÄÀÅÅÄÀÅÄÄÀÄ
ãçà,אחת מנחה –ïéìeñt elà éøäשני את להביא נדב שאם – ÆÈÂÅÅÀÄ

שני מהם הפריש הרי  כלים, בשני והביאם אחד בכלי העשרונים
כלים  בשני להביאם נדב ואם אחד; קומץ אלא נדר לא והוא קמצים,
קמץ  ולא קמצים, שני  שנדר  בקמצים, מיעט הרי אחד , בכלי  והביאם

האומר: אחד. קומץ éìëaאלא àéáäì íéðBøNò éðL éìò éøäÂÅÈÇÀÅÆÀÄÀÈÄÄÀÄ
íéìë éðLa àéáäå ,ãçà,מנחות כשתי כלים, בשני  נתנם –eøîà ÆÈÀÅÄÄÀÅÅÄÈÀ

zøãð ãçà éìëa :Bì,כלים בשני ולא –ãçà éìëa ïáéø÷ä ÄÀÄÆÈÈÇÀÈÄÀÄÈÄÀÄÆÈ
בכלי העשרונים שני את הקריב נדרו, את לו  שהזכירו לאחר אם –

שנדר ,íéøLkאחד , כמו שהקריבם –íéìë éðLáe אם אבל – ÀÅÄÄÀÅÅÄ
מנחות, שתי דהיינו כלים, בשני  שאמרïéìeñtהקריבם פי  על ואף – ÀÄ

כמנחות  נחשבות הללו המנחות אין  אלו ", "הרי אמר  ולא עלי", "הרי 
והוא  נדרו, את לו והזכירו שהואיל לעיל, ששנינו כמו  אחרות, נדבה

דעתו  גילה הרי  אחרת", נדבה מנחת עכשיו מביא "אני השיב: לא
פסולות  המנחות שנדר , ממה ששינה וכיון  שנדר , מנחתו לשם שהביאם

במחבת, עלי  הרי  אמר : שאם ומרחשת, מחבת לענין הדין והוא הן.
והקריבה  – נדרת" "במחבת לו : אמרו המנחה, את להקריב וכשבא

izdw - zex`ean zeipyn
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ìebt íeMî,øúBð,àîèå.aä úàå íçlä úà øcñúaMa ïékæ,úaL øçàì ïékæaä úà øéè÷äå–ìeñt,ïéàå ¦¦¨§¨¥¦¥¤©¤¤§¤©¨¦¦©©¨§¦§¦¤©¨¦¦§©©©¨¨§¥
ìebt íeMî ïäéìò ïéáiç,øúBðå,àîèå.ïékæaä úàå íçlä úà øcñúaL øçàì,úaMa ïékæaä úà øéè÷äå ©¨¦£¥¤¦¦§¨§¨¥¦¥¤©¤¤§¤©¨¦¦§©©©¨§¦§¦¤©¨¦¦©©¨

–ìeñt.äNòé ãöék?ì äpçépéäàaä úaL,íéaø íéîé ïçìMä ìò àéä elôàL,íeìk Cëa ïéà. ¨¥©©£¤©¦¤¨§©¨©¨¨¤£¦¦©©ª§¨¨¦©¦¥§¨§
ËíéðMî úBçt ïéà úBìëàð íçlä ézL,GL ìò øúé àGåäL.ãöék?áBè íBéa úBìëàðå áBè íBé áøòî úBôàð §¥©¤¤¤¡¨¥¨¦§©¦§¨¥©§¨¥©¤¡¥¤¤§¤¡¨§
–ìíéðL;úaMä øçà úBéäì áBè íBé ìç–ì úBìëàðGLäL.äòLzî úBçt ïéà ìëàð íéðtä íçì,øúé àGå ¦§©¦¨¦§©©©©¨¤¡¨¦§¨¤¤©¨¦¤¡¨¥¨¦¦§¨§¨¥

øNò ãçà ìò.ãöék?úaMa ìëàðå úaL áøòa äôàð–äòLúì;úaL áøò úBéäì áBè íBé ìç–ìëàð ©©©¨¨¥©¤¡¤§¤¤©¨§¤¡¨©©¨§¦§¨¨¦§¤¤©¨¤¡¨
äøNòì;äðMä Làø ìL íéáBè íéîé éðL–øNò ãçàì ìëàð.áBè íBé úà àGå úaMä úà àG äçBc Bðéàå. ©£¨¨§¥¨¦¦¤Ÿ©¨¨¤¡¨§©©¨¨§¥¤¤©©¨§¤

ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøíeMî øîBàïâqä ïa ïBòîL éaø:áBè íBé úà äçBc,íBö íBé úà äçBc Bðéàå. ©¨¦§¤©§¦¥¥¦©¦¦§¤©§©¤¤§¥¤¤

:äðéìá ìéñôîã äðåùàø úáù ãòmeyn mdilr oiaiig oi`e.lebt:åúåöîë øéúîä áø÷ àìù ,ìåâô åðéà øçîì íçìä ìåëàì úðî ìò ïøéè÷ä íà`le
.xzep meyn:äìéëàì éåàø ïéà éøäù ,íçìä ìò ìç øúåð ïéàù.`nheõîå÷äá ïðéøîàãë ,úøëá åðéà óåâä úàîåèá åìëåàä[ä óã]íéáééç íéøåäèì øúéðä

:ïúëìäë åáø÷ àìå äéãéã íéøéúî ååä íéëéæáã ,íìåòî íéøåäèì øúéð àì äæå ,äàîåè íåùî åéìò.d`ad zayl epgipiïåéëã .ïçìùä ìò íééòåáù ãåîòéå
:íéîé úòáù ïúåäùäì ìåëé úáù åúåàîå ,úáù òéâúù ãò ùã÷î ïçìù ïéà úáùá øãñð àìã.miax mini oglyd lr did elit`yúáùä íãå÷oi`

.jka:úáùä øçàì äðéìá ìñôéî àì êëìä ,úáùä ãò åùã÷î ïçìùä ïéàù íåìë
hhhh.mipyn zegt oi`:åôàðùî íéîé éðùî.dylyl lk`p:áåè íåé àìå úáù àì äçåã ïúééôà ïéàù éôì .úáù áøòòá íåàôàù.dryzl,äéðù úáùá

:åúééôàì éòéùú àåäù.dxyrl:úáùá éùéîçá åôàðù.dpyd y`x ly miaeh mini ipyãçàì éøä ,äéðù úáùá ìëàðå éòéáøá äôàð .úáùì íãå÷
äìéìä íéùã÷ úìéëà ïéðòìã ,àéù÷ àì àä .úáù éàöåîì ãò ìëàð íçìä ïéàå íéøåôëä íåé éåä úáù äúåà àäã ,åäðéð øùò íéðù éøä ,øîàú íàå .øùò

:øùò ãçà éø÷î êëìä ,øáòù íåéä øçà êìåä.aeh mei z` `le zayd z` `l dgec epi`eåúåàá ìëåàù äî àìà áåè íåéá íéìùáîå íéôåà ïéàù éôì
:ãáìá íåéä.'eke xne` l`ilnb oa oerny oax:ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøë äëìä ïéàå

`xephxa yexit

משום àîèåנותר; חייב אינו הגוף, בטומאת הלחם את אכל שאם – ÀÈÅ
אמרו  שכן  בטומאה, קדשים בבבב):):):):אכילת כה כה כה כה ,,,, מנחותמנחותמנחותמנחות לטהורים ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  הניתר

משום  מעולם, לטהורים ניתר לא וזה טומאה, משום עליו  חייבים

חייבים  אין  הלכך כהלכתן , קרבו  לא הלחם, את המתירים שהבזיכים,
טומאה. משום הלחם úaMaעל ïékæaä úàå íçlä úà øcñÄÅÆÇÆÆÀÆÇÈÄÄÇÇÈ

כמצוותן, –úaL øçàì ïékæaä úà øéè÷äå השבת לאחר  – ÀÄÀÄÆÇÈÄÄÀÇÇÇÈ
מפרשים: ויש  בלינה; הבזיכין שנפסלו zayהבאה, xg`l,הראשונה –

אחד  יום אלא השולחן על  היו גרשום גרשום גרשום גרשום ),),),),שלא הלחם,ìeñt((((רבנורבנורבנורבנו – È
àîèå ,øúBðå ,ìebt íeMî ïäéìò ïéáiç ïéàå.לעיל כמבואר  – ÀÅÇÈÄÂÅÆÄÄÀÈÀÈÅ

ïékæaä úà øéè÷äå ,úaL øçàì ïékæaä úàå íçlä úà øcñÄÅÆÇÆÆÀÆÇÈÄÄÀÇÇÇÈÀÄÀÄÆÇÈÄÄ
ìeñt úaMa,לשבת משבת השולחן על  היה שלא הלחם –ãöék ÇÇÈÈÅÇ

äNòé?כשרים שיהיו  שבת, לאחר  שסידרם ובבזיכין  בלחם –äpçépé ÇÂÆÇÄÆÈ
äàaä úaLìעל שישהו  עד  הבזיכין ואת הלחם את יסלק  שלא – ÀÇÈÇÈÈ

בשבת  והבזיכים הלחם נסדרו  ולא שהואיל  לשבת, משבת השולחן 
ומאותה  שבת, שתגיע עד  מקדשם השולחן אין  השבת, לאחר  אלא

הבאה, לשבת עד שלם שבוע להשהותם יכול  àéäשבת elôàLÆÂÄÄ
íéaø íéîé ïçìMä ìòעל הלחם ששוהה פי על שאף כלומר  – ÇÇËÀÈÈÄÇÄ

ימים, משבעה למעלה íeìkהשולחן Cëa ïéà בלינה נפסל ואינו  – ÅÀÈÀ
בשבת  אלא הלחם נתקדש  שלא לפי  השנייה, השבת לאחר עד 
משנה  עיין  – השנייה. בשבת כמצוותם הבזיכים את ויקטיר  הראשונה,

להרמב"ם יביביביב----ידידידיד););););תורה הההה,,,, ומוספיןומוספיןומוספיןומוספין תמידיןתמידיןתמידיןתמידין נראה,((((הל הל הל הל '''' שם מדבריו
במשנתנו  אחרת גירסה לו טובטובטובטוב").").").").שהיתה יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין
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דוחה  אינה הפנים ולחם הלחם שתי של שאפייתן בפרקנו , ב במשנה למדנו כבר 
הטעם לאפותן. אסור טוב ביום שאף ללמד, מוסיפה משנתנו  השבת. מבואר את

יאכל אשר  "אך  טז ): יב, (שמות טוב ביום שכתוב לפי  א), מז, (פסחים ָבגמרא
לגבוה. ולא "לכם" ודרשו: לכם" יעשה לבדו  הוא נפש  לכל 

úBìëàð íçlä ézL,לכהנים –íéðMî úBçt ïéà ימים משני – ÀÅÇÆÆÆÁÈÅÈÄÀÇÄ
אפייתן , GLלאחר ìò øúé àGåäLכלומר אפייתן , לאחר ימים – ÀÈÅÇÀÈ

ביום  לפעמים או  לאפייתן השני ביום אלא אינה הלחם שתי שאכילת

השלישי. היום לאחר ולא השני היום לפני  לא אבל  לאפייתן, השלישי 
áBè íBé áøòî úBôàð ?ãöék חג מערב נאפות הלחם שתי – ÅÇÆÁÅÆÆ

áBèהשבועות, íBéa úBìëàðå,השבועות בחג –íéðLì ביום – ÀÆÁÈÀÄÀÇÄ
לאפייתן. úaMäהשני øçà úBéäì áBè íBé ìç, ראשון ביום – ÈÄÀÇÇÇÇÈ

בשבת, להיות חל  השבועות חג שערב הלחם,úBìëàðדהיינו  שתי – ÆÁÈ
GLìäL.שבת בערב שנאפו לפי לאפייתן , השלישי  ביום –íçì ÄÀÈÆÆ

ìëàð íéðtä,לכהנים –äòLzî úBçt ïéàלאחר ימים – ÇÈÄÆÁÈÅÈÄÄÀÈ
øNòאפייתו, ãçà ìò øúé àGå.ימים –áøòa äôàð ?ãöék ÀÈÅÇÇÇÈÈÅÇÆÁÆÀÆÆ

úaMa ìëàðå úaL,השנייה –äòLúìהתשיעי היום שהוא – ÇÈÀÆÁÈÇÇÈÀÄÀÈ
úaLלאפייתו ; áøò úBéäì áBè íBé ìç הפנים לחם את אופים – ÈÄÀÆÆÇÈ

ונמצא בשבת, בחמישי  דהיינו  טוב, יום äøNòìמערב ìëàð– ÆÁÈÇÂÈÈ
לאפייתו; העשירי  äðMäביום Làø ìL íéáBè íéîé éðL– ÀÅÈÄÄÆÙÇÈÈ

בחמישי דהיינו השבת, לפני  להיות השנה ראש של הימים שני  חלו 

ברביעי דהיינו השנה, ראש בערב הלחם את אופים בשבת, ובששי
ונמצא øNòבשבת, ãçàì ìëàð. לאפייתו עשר האחד  ביום – ÆÁÈÀÇÇÈÈ

יום  הוא השנייה, השבת דהיינו עשר, האחד  שהיום פי  על  ואף
לעיל (עיין הכיפורים יום למוצאי  אלא נאכל  הלחם ואין  הכיפורים,
הלילה  בקדשים מקום מכל עשר , השנים היום כבר  שהוא ז ), משנה

עשר אחד עדיין הוא נחשב ולכן  שעבר , היום אחר  ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).הולך

äçBc Bðéàå,דוחה הלחם של אפייתו שאין כלומר  –úà àG ÀÅÆÆ
úaMäשבת מערב ליעשות לה שאפשר מלאכה זו שהרי –oiir) ÇÇÈ

,(c dpyn lirláBè íBé úà àGå בהקדמה הטעם שהבאנו  כמו – ÀÆ
ומבשלין  אופין  שאין מבאר, למשנתנו בפירושו והרמב"ם למשנתנו.

בלבד . היום באותו שיאכל  מה אלא טוב ïaביום ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆ
íBé úà äçBc :ïâqä ïa ïBòîL éaø íeMî øîBà ìàéìîbÇÀÄÅÅÄÇÄÄÀÆÇÀÇÆÆ

áBè.לנכרים ולא "לכם" אלא לגבוה, ולא "לכם" דורש שאינו  –

íBö íBé úà äçBc Bðéàå הכיפורים יום חל  שאם הכיפורים, יום – ÀÅÆÆ
הפנים. לחם את בו  לאפות אסור  שבת בערב להיות

א ה נ ש מ ר ו א ב

קדושה הריהי למזבח, תמימה בהמה sebdהמקדיש  zyecwדהיינו פדיון , לה ואין 
להקריב  צריך  אלא לחולין , ולהוציאה להקדש  דמים במקומה לתת אפשר  שאי
ויביא  נפדית, היא הרי לקרבן, ונפסלה מום בה נפל אם אבל  המזבח. על  אותה
טמאה  בהמה כל  "ואם יא-יב): כז , (ויקרא שנאמר  תחתיה, קרבן אחרת בהמה
הכהן והעריך הכהן ; לפני הבהמה את והעמיד  לה', קרבן  ממנה יקריבו לא אשר 

מדבר  הכתוב מום בעלת בבהמה חכמים: ופירשו daxwdlאותה"..., d`nh `idy)
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‡eàîèpL íéëñpäå úBçðnä,éìka ïLc÷ àHL ãò–éïBéãt íäì L;éìka eLãwMî–ãt íäì ïéàïBé.úBôBòä ©§¨§©§¨¦¤¦§§©¤¦§¨©§¦¥¨¤¦§¦¤¨§©§¦¥¨¤¦§¨

úøL éìëe äðBáläå íéöòäå–ïBéãt íäì ïéà,àlà øîàð àHLäîäa. §¨¥¦§©§¨§¥¨¥¥¨¤¦§¤¤¡©¤¨§¥¨
·úáçna àéáäå ,úLçøna ;úLçøna àéáäå ,úáçna éìò éøä :øîBàä–àG BúáBç éãéå ,àéáä àéáäM äî ¨¥£¥¨©©©£©§¥¦©©§¤¤©©§¤¤§¥¦©©£©©¤¥¦¥¦¦¥¨

úáçna àéáäå ,úLçøna ;úLçøna àéáäå ,úáçna àéáäì Bæ .àöé–íéðBøNò éðL éìò éøä .äìeñt Bæ éøä ¨¨§¨¦©©£©§¥¦©©§¤¤©©§¤¤§¥¦©©£©£¥§¨£¥¨©§¥¤§¦
ãçà éìëa àéáäå ,íéìë éðLa ;íéìë éðLa àéáäå ,ãçà éìëa àéáäì–.àöé àG BúáBç éãéå ,àéáä àéáäM äî §¨¦¦§¦¤¨§¥¦¦§¥¥¦¦§¥¥¦§¥¦¦§¦¤¨©¤¥¦¥¦¦¥¨¨¨

ãçà éìëa àéáäå ,íéìë éðLa ;íéìë éðLa àéáäå ,ãçà éìëa àéáäì elà–éðL éìò éøä .ïéìeñt elà éøä ¥§¨¦¦§¦¤¨§¥¦¦§¥¥¦¦§¥¥¦§¥¦¦§¦¤¨£¥¥§¦£¥¨©§¥
ãçà éìëa ïáéø÷ä ;zøãð ãçà éìëa :Bì eøîà ,íéìë éðLa àéáäå ,ãçà éìëa àéáäì íéðBøNò–éðLáe ;íéøLk ¤§¦§¨¦¦§¦¤¨§¥¦¦§¥¥¦¨§¦§¦¤¨¨©§¨¦§¦¨¦§¦¤¨§¥¦¦§¥

íéìë–,ãçà éìëa àéáäå ,íéìë éðLa àéáäì íéðBøNò éðL éìò éøä .ïéìeñt;zøãð íéìë éðLa :Bì eøîàïáéø÷ä ¥¦§¦£¥¨©§¥¤§¦§¨¦¦§¥¥¦§¥¦¦§¦¤¨¨§¦§¥¥¦¨©§¨¦§¦¨

ai`̀̀̀.ilka eycw `ly cr .mikqpde zegpndùé åàîèðùë à÷åãå .íéùåã÷ íéîãäå ïúåãôì êéøöù ,íéîã úùåã÷ àìà ,óåâä úùåã÷ íéùåã÷ ïðéà
:ïúåà íéãåô ïéà éìëá åùã÷ àìù éô ìò óà åàîèð àì ìáà ,éìëá åùã÷ àì íà ïåéãô ïäìmdl oi` e`nhpy zxy ilke dpealde mivrde zeterd

.oeictáéúëã ,íåî úìòá äîäáá àìà óåâä úùåã÷á ïåéãô øîàð àìù(æ"ë àø÷éå)ïäëä êéøòäå 'äì ïáø÷ äðîî åáéø÷é àì øùà äàîè äîäá ìë íàå
øîåà àåäùë ,ùîî äàîè äîäáá éàã ,øáãî áåúëä åãôðù íéîåî éìòááå .'åëå äúåà(íù).äøåîà äàîè äîäá éøä ,êëøòá äãôå äàîèä äîäáá íàå

àì åàîèðå óåâä úùåã÷ éùã÷ã úøù éìëå äðåáìäå íéöòäå úåôåòä ,÷éøôîã àîåî äéá ìôðå óåâä úùåã÷ ùåã÷á ïçëùàã â"òàã ïéúéðúîá ïðéòåîùàå
:é÷øôî
aaaa.`iad `iady dn:åæ àéä úøçà äáãð àìà ,äàéáä åøãð íùì àì ïðéøîàã.zagna `iadl efàéáäì åæ ,øîàå ,åéðôì úçðåî úìåñ ïåøùò äúéäù

:'åëå úáçîá.dleqt ef ixd:øçà éìëì äúåðùì ìåëé ïéàå äá øéëæäù éìëì äòá÷ã.cg` ilka `iadl el`:åéðôì íéçðåî åéäù åìà.mileqt el` ixd
àéáäå ãçà éìëá øãðã àëéäãøãðã àëéäå .éìëå éìë ìëá àéä äøñç äçðîù ,ãåòå .ãçà õîå÷ àìà øãð àì àåäå ,íéöîå÷ éðù äðîî ùéøôî íéìë éðùá

:ãçà àìà õî÷ àìå úåöéî÷ éúù äì øøéá àåäù ,ïéöîå÷á èòéîå äøéúé äçðî àéåä ãçà éìëá àéáäå íéìë éðùá.zxcp cg` ilka el exn`ùç àìå
ïåéëã ,äì éúééà úøçà äáãð íåùì øîéîì àëéì àúùäã íåùî .ãçà éìëá àéáäì åìà øîà àìã áâ ìò óàå ,íéìåñô ,íéìë éðùá äáéø÷äå íäéøáãì

`xephxa yexit

,(i"yx Ð ואם" כז ): פסוק פרשה, (באותה נאמר הרי  ממש  טמאה בהמה בענין  שכן
כאן : מוסיף שהכתוב ועוד, בערכך "; ופדה הטמאה dpnnבבהמה eaixwi `l xy`"

,"oaxw הדברים את להוסיף הכתוב צריך  היה לא ממש, בטמאה מדובר  היה ואילו 
נקרבת אינה טמאה שבהמה ידוע  שהרי  מדבר (m"anx);הללו, הכתוב שאין  ומכאן 

מום בה שנפל  קדשים בבהמת die`xאלא dpi`y ,d`nh zpigaa `id dndady)
,(oaxwlבלבד זה שבכגון  ללמדנו  הכתוב men),ובא da ltpyk) קדשים בהמת יוצאת

קרבנות  לגבי וכן ונסכים, מנחות של  פדיון  בענין  דנה משנתנו  פדיון. ידי על  לחולין 
קרבן. ומכשירי העופות

eàîèpL íéëñpäå úBçðnäאדם הקדיש –(dxin`a) ושמן סולת ÇÀÈÀÇÀÈÄÆÄÀÀ
ונטמאו, לנסכים, ויין éìkaלמנחות ïLc÷ àHL ãò נטמאו אם – ÇÆÄÀÈÇÀÄ

שרת, בכלי  שנתנם ïBéãtקודם íäì Lé,בדמים אותם פודים – ÅÈÆÄÀ
קדושתם  אין  שרת, בכלי  עדיין נתקדשו ולא שהואיל  קדושים; והדמים

אף  נטמאו, לא אם ברם, פדיון. להם יש הלכך  דמים, קדושת אלא
למזבח, הראוי שכל  אותם, פודים אין  שרת, בכלי  נתקדשו שלא פי  על 

לעולם מזבח מידי  יוצא בגמראבגמראבגמראבגמרא).).).).אינו éìka((((ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא  eLãwMî– ÄÆÈÀÇÀÄ
שרת, בכלי  שנתנם לאחר נטמאו  אם ïBéãtאבל íäì ïéàשהואיל – ÅÈÆÄÀ

עליהם חלה בכלי , כבר sebd,ונתקדשו  zyecw;לפדותם אפשר ואי
שנטמא. קרבן ככל אותם שורפים שנטמאו , תורים úBôBòäוכיון  – È

אותם  הפוסל מום בהם נפל  כך  ואחר  לקרבן , שהוקדשו יונה בני  או
למזבח,íéöòäåלמזבח, שהוקדשו  –äðBáläå,שהוקדשה –éìëe ÀÈÅÄÀÇÀÈÀÅ
úøL, נטמאו או נפסלו אם אלו כל –ïBéãt íäì ïéà פודים אין  – ÈÅÅÈÆÄÀ

בדמים, øîàðאותם àHL,פדיון להם יש  שקדשים בתורה –àlà ÆÆÁÇÆÈ
äîäa;למשנתנו בהקדמה שבארנו כמו  מום, בה שנפל  קרבן  בהמת – ÀÅÈ

כשנפסלו . ניפדים אינם לעיל שנימנו אלו  כל אבל

y c e w z a y
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שנדר . ממה ושינה מנחה שנדר במי  ללמד  באה משנתנו

úáçna éìò éøä :øîBàä,במחבת מנחה להביא עלי הרי  – ÈÅÂÅÈÇÇÇÂÇ
;úLçøna àéáäåמנחה להביא עלי  הרי שאמר : úLçøna,או  ÀÅÄÇÇÀÆÆÇÇÀÆÆ

úáçna àéáäåzagn oia dn" x`ean my Ð g ,d lirl oiir) ÀÅÄÇÇÂÇ
,("zygxnlàéáä àéáäM äî,היא כשרה מנחה שהביא, המנחה – ÇÆÅÄÅÄ

היא, נדבה מנחת אלא הביאה, נדרו לשם לא אומרים: éãéåÄÅשאנו
àöé àG BúáBç.שנדר המנחה את להביא עוד וצריך –àéáäì Bæ ÈÈÈÀÈÄ

úáçna מנחה זו הרי ואמר: לפניו , מונח סולת עישרון שהיה – ÇÇÂÇ
במחבת, úLçønaלהביאה àéáäå: שאמר או  שנדב; המנחה את – ÀÅÄÇÇÀÆÆ

להביאה זו  äìeñtהרי  Bæ éøä ,úáçna àéáäå ,úLçøna– ÇÇÀÆÆÀÅÄÇÇÂÇÂÅÀÈ
האומר : בה. שנדב ממה המנחה את ששינה éðLלפי  éìò éøäÂÅÈÇÀÅ

ãçà éìëa àéáäì íéðBøNò עשרונים שני  של  אחת מנחה דהיינו  – ÆÀÄÀÈÄÄÀÄÆÈ
íéìëסולת, éðLa àéáäå מעישרון אחת כל  מנחות, שתי דהיינו – ÀÅÄÄÀÅÅÄ

עשרונים  שני עלי הרי שאמר : או קמצים; שני מהן  והקריב סולת,
ãçà éìëa àéáäå ,íéìë éðLa עשרונים שני  של  אחת מנחה – ÄÀÅÅÄÀÅÄÄÀÄÆÈ

אחד, קומץ ממנה והקריב àéáäסולת, àéáäM äî ונחשבת – ÇÆÅÄÅÄ
נדבה, כמנחת àöéמנחתו  àG BúáBç éãéå להביא עוד  וצריך  – ÄÅÈÈÈ

ואמר : סולת עשרונים שני  לפניו  מונחים היו ואם שנדר. כפי  מנחה
–elàהרי מנחה –íéìë éðLa àéáäå ,ãçà éìëa àéáäì– ÅÀÈÄÄÀÄÆÈÀÅÄÄÀÅÅÄ

להביא אלו הרי  שאמר: או  מנחות; éìëaשתי àéáäå ,íéìë éðLaÄÀÅÅÄÀÅÄÄÀÄ
ãçà,אחת מנחה –ïéìeñt elà éøäשני את להביא נדב שאם – ÆÈÂÅÅÀÄ

שני מהם הפריש הרי  כלים, בשני והביאם אחד בכלי העשרונים
כלים  בשני להביאם נדב ואם אחד; קומץ אלא נדר לא והוא קמצים,
קמץ  ולא קמצים, שני  שנדר  בקמצים, מיעט הרי אחד , בכלי  והביאם

האומר: אחד. קומץ éìëaאלא àéáäì íéðBøNò éðL éìò éøäÂÅÈÇÀÅÆÀÄÀÈÄÄÀÄ
íéìë éðLa àéáäå ,ãçà,מנחות כשתי כלים, בשני  נתנם –eøîà ÆÈÀÅÄÄÀÅÅÄÈÀ

zøãð ãçà éìëa :Bì,כלים בשני ולא –ãçà éìëa ïáéø÷ä ÄÀÄÆÈÈÇÀÈÄÀÄÈÄÀÄÆÈ
בכלי העשרונים שני את הקריב נדרו, את לו  שהזכירו לאחר אם –

שנדר ,íéøLkאחד , כמו שהקריבם –íéìë éðLáe אם אבל – ÀÅÄÄÀÅÅÄ
מנחות, שתי דהיינו כלים, בשני  שאמרïéìeñtהקריבם פי  על ואף – ÀÄ

כמנחות  נחשבות הללו המנחות אין  אלו ", "הרי אמר  ולא עלי", "הרי 
והוא  נדרו, את לו והזכירו שהואיל לעיל, ששנינו כמו  אחרות, נדבה

דעתו  גילה הרי  אחרת", נדבה מנחת עכשיו מביא "אני השיב: לא
פסולות  המנחות שנדר , ממה ששינה וכיון  שנדר , מנחתו לשם שהביאם

במחבת, עלי  הרי  אמר : שאם ומרחשת, מחבת לענין הדין והוא הן.
והקריבה  – נדרת" "במחבת לו : אמרו המנחה, את להקריב וכשבא

izdw - zex`ean zeipyn
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íéìë éðLa–éìëa ïðúð ;íéøLkãçà–.eáøòúpL úBçðî ézLk ¦§¥¥¦§¥¦§¨¨¦§¦¤¨¦§¥§¨¤¦§¨§
‚ïéøBòOä ïî äçðî éìò éøä–íéhçä ïî àéáé.çî÷–úìñ àéáé.äðBáìe ïîL àGa–äðBáìe ïîL dnò àéáé. £¥¨©¦§¨¦©§¦¨¦¦©¦¦¤©¨¦Ÿ¤§¤¤§¨¨¦¦¨¤¤§¨

ïBøOò éöç–íìL ïBøOò àéáé.äöçîe ïBøOò–éðL àéáéí.ïBòîL éaøøèBt,íéácðúnä Cøãk ácðúä àHL. £¦¦¨¨¦¦¨¨¥¦¨¤¡¨¨¦§©¦©¦¦§¥¤¦§©©§¤¤©¦§©§¦

:äì àðéúééî àðéøçà øãð íåùî àðà åäì øîéîì äéì äåä úøãð ãçà éìëá äéì éøîàã.eaxrzpy zegpn izykõåî÷ì ìåëé íà ,õîå÷ä ÷øôá ïðéøîàã
õåî÷ì ìåëé àìã ïåâë éøééî ,úåìåñô ãçà éìëá àéáäå íéìë éðùá àéáäì åìà ìéòì éðú÷ã àäå .úåìåñô åàì íàå ,úåøùë äîöò éðôá åæîå äîöò éðôá åæî

:äîöò éðôá úçà ìëî
bbbb.mihgd on `iai mixeryd on dgpn ilr ixdíéøåòùä ïî äçðî íéàéáî ïéàù òãåé éúééä åìéà øîàù ïåâëå .íéèçä ïî àìà äàá äáãð úçðî ïéàù

:íåìë áééç åðéà ,íåìë øãåð éúééä àì øîà íà ìáà .íéèçä ïî àìà øãåð éúééä àì.zlq `iaiáéúëã('á àø÷éå):åðáø÷ äéäé úìåñ.xhet oerny 'x'ø
:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .íåìë áééç åðéà ,äçðîä ïéãë àìù åéøáã øîâå ìéàåäå ,ñôúð íãà åéøáã øîâá øáñ ïåòîù

`xephxa yexit

האומר : פסולה. המנחה àéáäìבמרחשת, íéðBøNò éðL éìò éøäÂÅÈÇÀÅÆÀÄÀÈÄ
ãçà éìëa àéáäå ,íéìë éðLaבכלי העשרונים שני  את שנתן  – ÄÀÅÅÄÀÅÄÄÀÄÆÈ

zøãðאחד, íéìë éðLa :Bì eøîà,אחד בכלי ולא –ïáéø÷ä ÈÀÄÀÅÅÄÈÇÀÈÄÀÄÈ
íéìë éðLa,שנדר כמו  –íéøLk;המנחה קרבנות –éìëa ïðúð ÄÀÅÅÄÀÅÄÀÈÈÄÀÄ

ãçàדינם הרי שהביאם, כמו אחד בכלי  הקריבם אם –ézLk ÆÈÄÀÅ
eáøòúpL úBçðî מזו לקמוץ יכול שאם ג), (ג, לעיל ששנינו – ÀÈÆÄÀÈÀ

מה  וכן פסולות. לאו, ואם כשרות; עצמה, בפני ומזו  עצמה בפני
אמר: שאם ברישא, `cg,ששנינו ilka `iade milk ipya `iadl el`

oileqt.עצמה בפני  אחת מכל  לקמוץ יכול שאינו  כגון  שם מדובר –
מפרשים: `cgויש ilka opzp כלים "בשני  לו  שאמרו  שלאחר –

כשתי דינם הלכך אחד, בכלי  ונתנן  וחזר כלים, בשני  נתנן  נדרת",
לעיל שבארנו כמו שנתערבו , ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).מנחות

ג ה נ ש מ ר ו א ב

כמצוותה. שלא מנחה בנודר  דנה משנתנו

ïéøBòOäהאומר: ïî äçðî éìò éøä מן מנחה להביא שנדר – ÂÅÈÇÄÀÈÄÇÀÄ
íéhçäהשעורים, ïî àéáé החיטים מן  מנחה להביא הוא חייב – ÈÄÄÇÄÄ

בגמרא  החיטים. מן אלא באה נדבה מנחת שאין נדרו, קיום לשם

מביאים  שאין יודע הייתי  "אילו שאמר: בכגון כאן שמדובר מבואר,
החיטים", מן  אלא השעורים מן נודר הייתי לא השעורים, מן  מנחה

שאין  יודע הייתי "אילו  אמר: אם אבל החיטים. מן מביא הלכך 
כלום. חייב אינו  כלום", נודר  הייתי  לא השעורים, מן  מנחה מביאים

çî÷,קמח של מנחה להביא הנודר –úìñ àéáé במנחת שכתוב – ÆÇÈÄÙÆ
א א א א ):):):):נדבה ב ב ב ב ,,,, קרבנו".((((ויקראויקראויקראויקרא יהיה äðBáìe"סלת ïîL àGa אם – ÀÆÆÀÈ

ולבונה, שמן  בלא מנחה להביא äðBáìeנדר  ïîL dnò àéáé– ÈÄÄÈÆÆÀÈ
ג). ה, לעיל (עיין  ולבונה שמן  טעונה נדבה ïBøOòשמנחת éöç– ÂÄÄÈ

סולת, עישרון  חצי של מנחה עלי  הרי íìLהאומר : ïBøOò àéáéÈÄÄÈÈÅ
שכתוב מעישרון , פחותה מנחה שאין  כאכאכאכא):):):):– ידידידיד,,,, ולוג ((((ויקראויקראויקראויקרא "למנחה

הטעון  סולת מעישרון יפחות שלא מנחה למתנדב ודרשוהו שמן ",
שמן א א א א ).).).).לוג פטפטפטפט,,,, מנחותמנחותמנחותמנחות äöçîe((((גמרא גמרא גמרא גמרא  ïBøOò להביא נדר  אם – ÄÈÆÁÈ

סולת, ומחצה עישרון של íéðLמנחה àéáé,סולת עשרונים שני  – ÈÄÀÇÄ
שלמים. עשרונים אלא למנחה מביאים øèBtשאין  ïBòîL éaø– ÇÄÄÀÅ
כלל, מנחה להביא לעיל  שנימנו  אלו  Cøãkבכל  ácðúä àHLÆÄÀÇÇÀÆÆ

íéácðúnä: סובר שמעון  שרבי מבואר , בגמרא מנחה. להקריב – ÇÄÀÇÀÄ
אין  המנחה, כדין שלא דבריו  שגמר וכיון נתפס", אדם דבריו  "בגמר

כלום. חייב אינו  ולכן נדר, oerny.נדרו iaxk dkld oi`e
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אגרות קודש
 ב"ה,  כ"ג טבת, ה'תשי"א 

ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה דוב שי' כהנוביץ

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מו' טבת בו מבקש לכבדו בספרי הצ"צ, הנה כדי שיהיו ספרי קה"ת מצויים 

לכל דורש, מסדרים אנו עתה להמציא ספרינו למקום כללי פתוח לרבים, בכמה מעיירות ארצה"ק 

ת"ו, וגם לירושלים עיה"ק ת"ו נשלחו כל הספרים הנ"ל, והי' כל שוחר דא"ח יבוא לשם לרוות צמאונו, 

ובטח גם כ' יוכל לשתות בצמא מספרי קדושי ישראל ונשיאיו, כ"ק אדמו"ר הזקן, כ"ק אדהאמ"צ, כ"ק 

אד' הצ"צ, כ"ק אדמו"ר מוהר"ש, כ"ק אדמו"ר מהורש"ב, וכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, זצוקללה"ה, 

נבג"מ, זי"ע.

אתענין לדעת אם מכהן הוא במשרת הרבנות ג"כ בירושלים, ואיזה קביעות עתים לתורה ישנם 

בעדתו וכו'.

בברכה,

מנחם שניאורסאהן

מוסג"פ חוברת לכ"ד טבת שזה עתה יצאה לאור, עם מכתב כללי השייך אלי', אשר בטח יענין אותו.
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íéìë éðLa–éìëa ïðúð ;íéøLkãçà–.eáøòúpL úBçðî ézLk ¦§¥¥¦§¥¦§¨¨¦§¦¤¨¦§¥§¨¤¦§¨§
‚ïéøBòOä ïî äçðî éìò éøä–íéhçä ïî àéáé.çî÷–úìñ àéáé.äðBáìe ïîL àGa–äðBáìe ïîL dnò àéáé. £¥¨©¦§¨¦©§¦¨¦¦©¦¦¤©¨¦Ÿ¤§¤¤§¨¨¦¦¨¤¤§¨

ïBøOò éöç–íìL ïBøOò àéáé.äöçîe ïBøOò–éðL àéáéí.ïBòîL éaøøèBt,íéácðúnä Cøãk ácðúä àHL. £¦¦¨¨¦¦¨¨¥¦¨¤¡¨¨¦§©¦©¦¦§¥¤¦§©©§¤¤©¦§©§¦

:äì àðéúééî àðéøçà øãð íåùî àðà åäì øîéîì äéì äåä úøãð ãçà éìëá äéì éøîàã.eaxrzpy zegpn izykõåî÷ì ìåëé íà ,õîå÷ä ÷øôá ïðéøîàã
õåî÷ì ìåëé àìã ïåâë éøééî ,úåìåñô ãçà éìëá àéáäå íéìë éðùá àéáäì åìà ìéòì éðú÷ã àäå .úåìåñô åàì íàå ,úåøùë äîöò éðôá åæîå äîöò éðôá åæî

:äîöò éðôá úçà ìëî
bbbb.mihgd on `iai mixeryd on dgpn ilr ixdíéøåòùä ïî äçðî íéàéáî ïéàù òãåé éúééä åìéà øîàù ïåâëå .íéèçä ïî àìà äàá äáãð úçðî ïéàù

:íåìë áééç åðéà ,íåìë øãåð éúééä àì øîà íà ìáà .íéèçä ïî àìà øãåð éúééä àì.zlq `iaiáéúëã('á àø÷éå):åðáø÷ äéäé úìåñ.xhet oerny 'x'ø
:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .íåìë áééç åðéà ,äçðîä ïéãë àìù åéøáã øîâå ìéàåäå ,ñôúð íãà åéøáã øîâá øáñ ïåòîù

`xephxa yexit

האומר : פסולה. המנחה àéáäìבמרחשת, íéðBøNò éðL éìò éøäÂÅÈÇÀÅÆÀÄÀÈÄ
ãçà éìëa àéáäå ,íéìë éðLaבכלי העשרונים שני  את שנתן  – ÄÀÅÅÄÀÅÄÄÀÄÆÈ

zøãðאחד, íéìë éðLa :Bì eøîà,אחד בכלי ולא –ïáéø÷ä ÈÀÄÀÅÅÄÈÇÀÈÄÀÄÈ
íéìë éðLa,שנדר כמו  –íéøLk;המנחה קרבנות –éìëa ïðúð ÄÀÅÅÄÀÅÄÀÈÈÄÀÄ

ãçàדינם הרי שהביאם, כמו אחד בכלי  הקריבם אם –ézLk ÆÈÄÀÅ
eáøòúpL úBçðî מזו לקמוץ יכול שאם ג), (ג, לעיל ששנינו – ÀÈÆÄÀÈÀ

מה  וכן פסולות. לאו, ואם כשרות; עצמה, בפני ומזו  עצמה בפני
אמר: שאם ברישא, `cg,ששנינו ilka `iade milk ipya `iadl el`

oileqt.עצמה בפני  אחת מכל  לקמוץ יכול שאינו  כגון  שם מדובר –
מפרשים: `cgויש ilka opzp כלים "בשני  לו  שאמרו  שלאחר –

כשתי דינם הלכך אחד, בכלי  ונתנן  וחזר כלים, בשני  נתנן  נדרת",
לעיל שבארנו כמו שנתערבו , ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).מנחות

ג ה נ ש מ ר ו א ב

כמצוותה. שלא מנחה בנודר  דנה משנתנו

ïéøBòOäהאומר: ïî äçðî éìò éøä מן מנחה להביא שנדר – ÂÅÈÇÄÀÈÄÇÀÄ
íéhçäהשעורים, ïî àéáé החיטים מן  מנחה להביא הוא חייב – ÈÄÄÇÄÄ

בגמרא  החיטים. מן אלא באה נדבה מנחת שאין נדרו, קיום לשם

מביאים  שאין יודע הייתי  "אילו שאמר: בכגון כאן שמדובר מבואר,
החיטים", מן  אלא השעורים מן נודר הייתי לא השעורים, מן  מנחה

שאין  יודע הייתי "אילו  אמר: אם אבל החיטים. מן מביא הלכך 
כלום. חייב אינו  כלום", נודר  הייתי  לא השעורים, מן  מנחה מביאים

çî÷,קמח של מנחה להביא הנודר –úìñ àéáé במנחת שכתוב – ÆÇÈÄÙÆ
א א א א ):):):):נדבה ב ב ב ב ,,,, קרבנו".((((ויקראויקראויקראויקרא יהיה äðBáìe"סלת ïîL àGa אם – ÀÆÆÀÈ

ולבונה, שמן  בלא מנחה להביא äðBáìeנדר  ïîL dnò àéáé– ÈÄÄÈÆÆÀÈ
ג). ה, לעיל (עיין  ולבונה שמן  טעונה נדבה ïBøOòשמנחת éöç– ÂÄÄÈ

סולת, עישרון  חצי של מנחה עלי  הרי íìLהאומר : ïBøOò àéáéÈÄÄÈÈÅ
שכתוב מעישרון , פחותה מנחה שאין  כאכאכאכא):):):):– ידידידיד,,,, ולוג ((((ויקראויקראויקראויקרא "למנחה

הטעון  סולת מעישרון יפחות שלא מנחה למתנדב ודרשוהו שמן ",
שמן א א א א ).).).).לוג פטפטפטפט,,,, מנחותמנחותמנחותמנחות äöçîe((((גמרא גמרא גמרא גמרא  ïBøOò להביא נדר  אם – ÄÈÆÁÈ

סולת, ומחצה עישרון של íéðLמנחה àéáé,סולת עשרונים שני  – ÈÄÀÇÄ
שלמים. עשרונים אלא למנחה מביאים øèBtשאין  ïBòîL éaø– ÇÄÄÀÅ
כלל, מנחה להביא לעיל  שנימנו  אלו  Cøãkבכל  ácðúä àHLÆÄÀÇÇÀÆÆ

íéácðúnä: סובר שמעון  שרבי מבואר , בגמרא מנחה. להקריב – ÇÄÀÇÀÄ
אין  המנחה, כדין שלא דבריו  שגמר וכיון נתפס", אדם דבריו  "בגמר

כלום. חייב אינו  ולכן נדר, oerny.נדרו iaxk dkld oi`e

izdw - zex`ean zeipyn

dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"א: כג ענין:דף באותו נוספת ברייתא על דנה íBéaהגמרא ,àéðúc àäì àðz ïàî©¨¨§¨§©§¨§

áBè בשחריתïéøçàî העםàBáì התפילה קודם בביתם שטרודים לפי הכנסת, לבית §©£¦¨
טוב  יום סעודת úàöì,להכין ïéøäîîe להאריך ואין טוב, יום סעודת לאכול כדי §©£¦¨¥

מדאי  יותר íéøetkä.בתפלה íBéa,סעודה úàöì.שאין ïéøçàîe àBáì ïéøäîî §©¦¦§©£¦¨§©£¦¨¥
úaLáe מערב כבר נעשו הסעודה לצורך ההכנות וכל אסורה, נפש אוכל מלאכת שאף §©¨

àBáìשבת, ïéøäîî ונכון יפה שמע - את לקרוא כדי הכנסת לבית מוקדם לבוא §©£¦¨
úàöìכותיקין, ïéøäîîe הכפורים שביום למדנו זו ובברייתא שבת. עונג משום §©£¦¨¥

משבת. יותר בתפילה הגמרא:מאריכים שבשיטתàîéìשואלת נאמר האם -éaø ¥¨©¦
àáé÷ò היא,àøéúé àøáb déì úéàc הכיפורים ביום נוסף עולה יש שלשיטתו - £¦¨§¦¥©§¨§¥¨

הכיפורים. יום תפילת של האריכות היא וזו משבת, הגמרא:יותר àîézדוחה eléôà£¦¥¨
כ  סוברת זו ìàòîLéשברייתא éaø,מבשבת פחות אחד קורא יש הכיפורים שביום ©¦¦§¨¥

משום שבת מתפילת ארוכה הכפורים יום תפילת àîBécומכל־מקום àøecéñ Léôðc§¨¦¦¨§¨
שלו  היום סדר שמרובה -.

בתורה: הקוראים מספר את תיקנו מה כנגד מבארת ìLהגמרא éðääL הקוראים ¨¥§Ÿ¨
ו  החול טובäMîçבימות éîשבשבת,äòáLåשביום ãâðk.אותם daתקנו éâéìt £¦¨§¦§¨§¤¤¦§¦¥¨

dénòc ãçå éðîçð øa ÷çöé éaø עמו שהיה אחר אמורא -epîe אותו הוא מי – ©¦¦§¨©©§¨¦§©§¦¥©
dìאמורא éøîàå .éft ïa ïBòîL éaøבזה שנחלקו אחרת, בלשון אומרים éaøויש ©¦¦§¤©¦§¨§¥¨©¦

dì éøîàå ,éðîçð øa ÷çöé éaø epîe ,dénòc ãçå éft ïa ïBòîL שהאמורא ¦§¤©¦§©§¦¥©©¦¦§¨©©§¨¦§¨§¥¨
הוא פזי בן שמעון רבי עם ãâðkשנחלק øîà ãç .éðîçð øa ìàeîL éaø מספר ©¦§¥©©§¨¦©¨©§¤¤

שב  íéðäk,התיבות úkøa שני בפסוק וחמשה ראשון, בפסוק תיבות שלשה שהם ¦§©Ÿ£¦
בשלישי. øîà,ושבעה ãçåשלשהìL ãâðkóqä éøîBL äL במלכות שמצינו - §©¨©§¤¤§Ÿ¨§¥©©

כנגדצדקיהו  חמשה ,äMîç החשוביםCìnä éðt éàBøî תמיד היושבים מהשרים - £¦¨¥¥§¥©¤¤
ה  כנגד שבעה המלך, Cìnäשרים äòáLעם éðt éàBø. ¦§¨¥§¥©¤¤

מברייתא: האמוראים במחלוקת מכריעה óñBéהגמרא áø éðz,השניה כדעה בברייתא ¨¥©¥
ìL,äòáLå äMîç äLכנגדìL,Cìnä éðt éàBøî äMîç ,óqä éøîBL äL §Ÿ¨£¦¨§¦§¨§Ÿ¨§¥©©£¦¨¥¥§¥©¤¤
éiaà déì øîà .Cìnä éðt éàBø äòáLיוסף àðãéàäלרב ãò עכשיו עד –àì àîòè éàîøî ïì Léøt.זה טעם ¦§¨¥§¥©¤¤¨©¥©©¥©¨¦§¨©©£¨Ÿ¨¦¨©

déì øîàלאביי יוסף déìרב ezëéøöc àðòãé äåä àì,אותו יודעים ואינכם זה לפירוש אתם שצריכים ידעתי לא -éîe ¨©¥Ÿ£¨¨©§¨¦§¦§¥¦
eëì éøîà àìå àúléî éàpéî eúéòa לכם אמרתי ולא דבר איזה פעם ממני שאלתם וכי -. ¨¦¦¨¥¦§¨§Ÿ¨§¦§
הכיפורים: ביום קוראים הששה טעם הגמרא מבארת äàpéîכעת á÷òé déì øîàäML éðä ,äãeäé áøì קוראיםíBéc ¨©¥©£Ÿ¦¨¨§©§¨¨¥¦¨§

éî ãâðk íéøetkä.תיקנוםøîàpL ,BìàîNî äMLå àøæò ìL Bðéîéî eãîòL äML ãâðk ,déì øîà(ד ח (נחמיה ©¦¦§¤¤¦¨©¥§¤¤¦¨¤¨§¦¦¤¤§¨§¦¨¦§Ÿ¤¤¡©
äéNòîe äi÷ìçå äiøeàå äéðòå òîLå äéúzî Bìöà ãîòiå ,øácì eNò øLà õò ìcâî ìò øôqä àøæò ãîòiå'©©£Ÿ¤§¨©Ÿ¥©¦§©¥£¤¨©¨¨©©£Ÿ¤§©¦§¨§¤©©£¨¨§¦¨§¦§¦¨©£¥¨

'ílLî äéøëæ äðcaLçå íLçå äikìîe ìàLéîe äéãt BìàîNîe ,Bðéîé ìò.:הגמרא שעמדו éðäמקשה אותם - ©§¦¦§Ÿ§¨¨¦¨¥©§¦¨§¨ª§©§©¨¨§©§¨§ª¨¨¥
eåäמשמאלו äòáL.ששה הגמרא:ולא ílLî,מתרצת eðééä äéøëæ eðééä,זכריה היה ושמו היה, אחד ÷Bàøאדם éànàå ¦§¨£©§§©§¨©§§ª¨§©©§¨

déãáBòaמשוםílLî,הפסוק íìMéîc במעשיו ושלם תמים זכריה שהיה -. §ª¨§¦©©§¨¥
בשבת: בתורה הקוראים שבעת על להימנות הראויים הם מי מבררת ïéìBòהגמרא ìkä ,ïðaø eðzלהשליםäòáL ïéðîì ¨©¨¨©Ÿ¦§¦§©¦§¨

בשבת  בתורה ÷ïè,קוראים eléôàåéðtî ,äøBza àø÷z àì äMà íéîëç eøîà ìáà .äMà eléôàå זה ãBákשאין ©£¦¨¨©£¦¦¨£¨¨§£¨¦¦¨Ÿ¦§¨©¨¦§¥§
¦øeaö.ה 

,eäì àéòaéà הøéèôî,כדלקמן בתורה כן לפני קורא גם שהוא äòáL,בנביא ïéðîì äìòiL eäî משלימה קריאתו אין שמא או ¦©§¨§©§¦©¤©£¤§¦§©¦§¨
זה: בנידון מחלוקת מביאה הגמרא מלבדו. שבעה שיקראו וצריך הקוראים מנין àaàאת øa äéîøé éaøå àðeä áø,בזה ãçנחלקו ©¨§©¦¦§§¨©©¨©

øîà שהמפטירäìBò,שבעה øîàלמנין ãçå שäìBò Bðéà:טעמם הגמרא מבארת .,äìBò øîàc ïàîהוא ÷éøטעמו àäc- ¨©¤§©¨©¥¤©§¨©¤§¨¨¥
בנביא. כך אחר מפטיר גם הוא אם יגרע ומדוע בתורה קורא הוא äìBò,שהרי Bðéà øîàc ïàîeטעמוàìeòãk קריאת בין הבדל שיש ©§¨©¥¤¦§¨

המפטיר, לקריאת העולים äîשבעת éðtî àìeò øîàc ש חכמים éøöתיקנו àéáða øéèônä,älçz äøBza àø÷iL C הלא §¨©¨¦§¥¨©©§¦§¨¦¨¦¤¦§¨©¨§¦¨
אלא היום, לקריאת הנצרכים הקוראים מנין קראו שיהאéðtîכבר äøBzשרצו ãBák נביא משל c.יותר ïåéëå רקãBák íeMî ¦§¥§¨§¥¨§¦§

àeäה  äøBz,חובה משום ואינו בה éìñ÷קורא àì àðéðîì,חובה לשם שבעה שיקראו התקנה, היתה שכך שבעה, למנין עולה אינו - ¨§¦§¨¨Ÿ¨¦
תורה. כבוד משום אלא חובה לשם שאינה נוספת קריאה המפטיר יוסיף ואחריהם

i"yx

ïðéñøâ éëäÐiax iac `pz
.`id l`rnyiïéøçàî áåè íåéá
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.aeh mei zgnyïéøäîî úáùáå
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,oey`x weqta zeaiz dyly
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qxt ixy zray" aizkck ,md
miaeyg dyng yi mdne ."icne
dyly" .mikln seqa aizkck
,mikln xtq seqa "sqd ixney
xac oirn el` epwiz ocbpke

.zeklnäéãáåòá íìùéîãÐminz
.eiyrnaäøåú ãåáë éðôîÐ`ly

,dey `iap ceake dxez ceak `di
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xcde"ריד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc - zekxa(oey`x meil)

:`xnbd zvxznàìik ,ef dxizq zeywdl oi` -íìBòìupd mcew Ÿ§¨
dngd,àeä àîîéze`ixwd izyy `ziixad zligza epipyy itke §¨¨

,meia odàéìéì déì eø÷c éàäåonfl e`xw `ziixad seqay dne - §©§¨¥¥§¨
,dlil dfàúòL àéääa eðâc éLðéà àkéàcipa yiy iptn `ed - §¦¨¦§¥§¨§©¦©£¨

`vei ,`ed mei dngd upd mcewy s` okle .ef drya mipyiy mc`
weqta xn`p dpnfy ,ziaxr ly rny z`ixw zaeg ici df onfa
miakeyd mc` ipa yi oiicr ef dryae ,'jakyae' oeyla

.mdizehna,éåì ïa òLBäé éaø øîà ,àðéðç éaøa àçà éaø øîà̈©©¦©¨§©¦£¦¨¨©©¦§ª©¤¥¦
,àáé÷ò éaø íeMî øîàL ïBòîL éaøk äëìäzaeg ici `veiy £¨¨§©¦¦§¤¨©¦©¦£¦¨

.xgyd zelr xg` ziaxr ly rny z`ixw
lekiy dpey`xd `ziixaa lirl wqtpy oicd lr siqen `xif iax

:xgyd cenrl jenq ziaxr ly rny z`ixw `exwléaø øîà̈©©¦
øîàé àlL ãáìáe ,àøéæziaxr ly rny z`ixw `xewe lltznd ¥¨¦§©¤ŸŸ©

zkxa z` ,xgyd cenrl mcew hrn,eðáékLädpwzp ef dkxa ik ©§¦¥
seq onf `ed xgyd cenrl jenqe ,daikyd zligz onfl wx

.daikyd
:iel oa ryedi iax ly wqtd z` zx`an `xnbdàúà ék`ayk - ¦£¨

óñBé øa ÷çöé áø,laal l`xyi ux`nàä ,øîà[df wqt-]éaøc ©¦§¨©¥¨©¨§©¦
éåì ïa òLBäé éaø øîà àðéðç éaøa àçàoerny iaxk dkldy ©¨§©¦£¦¨¨©©¦§ª©¤¥¦

,xgyd zelr xg` ziaxr ly rny z`ixw zaeg ici `veiyåàì̈
øîúéà àììkî àlà ,øîúéà Leøéôa,yexita eci lr dxn`p `l ± §¥¦§©¤¨¦§¨¨¦§©

,dyrnd did jke ,z`f ecnl eixac llkn `l`ïðaøc àâeæ àeääc§©¨§©¨¨
éåì ïa òLBäé éaøc déøác àìeläa øekzLàcicinlz befy - §¦§©§¦¨¦§¥§©¦§ª©¤¥¦

iel oa ryedi iax ly epa ly dpezgd zgnya exkzydy minkg
rny z`ixw e`xw `l ok zngne ,xgyd cenr xg`l cr encxpe

,ziaxr lyéåì ïa òLBäé éaøc dén÷ì eúàryedi iax iptl e`a - £§©¥§©¦§ª©¤¥¦
zrk `exwl mileki md m`d le`yl ,dngd up mcew iel oa

,rny z`ixwøîà,iel oa ryedi iax mdlïBòîL éaø àeä éàãk ¨©§©©¦¦§
,dngd upd cr ziaxr ly rny z`ixw `exwl xizndCBîñì¦§

÷çcä úòLa åéìò.zexky jezn mzncxpy efk qpe` zrya - ¨¨¦§©©§¨
dpyna epipy(.a lirl):'åëå åéða eàaL äNòîzian l`ilnb oax ly ©£¤¤¨¨¨

ly rny z`ixw oiicr e`xw `ly el exn`e ,zevg xg` dzynd
dlr `l m` `exwl md milekiy l`ilnb oax mdl dxede ,ziaxr

:`xnbd zl`ey .xgyd cenrïaøc àä eäì òéîL àì àzLä ãòå§©©§¨Ÿ§¦©§¨§©¨
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רטו izni`n` cenr h sc ± oey`x wxtzekxa
.àéìéì äéì åø÷ã éàäå:dlil ly y"w ea `vei xn`wc.åðâã àëéàã íåùîdia `pixwe

:jakyae.åðáéëùä øîàé àìù ãáìáåxgyd cenrl jenq zixgy dlil ly y"w `xewd

:daiky seq onf `l` daiky zlgz onf cer oi`y epaikyd xn`i `l.øåëúùàãepyie

:xgyd cenr xg`l cr encxpe.÷çãä úòùá:`l wgcd zrya `ly la`éøîà à÷ éëä
.äéì:`l` qxb `le l`ilnb oaxléâéìô ïðáø

.êååìéòixn`c `dc jilr opax ibilt in xnelk

edl rnyn `lc ixn`w `wec zevg cr

ipa jxcy onf lk `l` daiky onf lk jakyae

ibilt `da edine akyle jlil wqrzdl mc`

dil `xiaq xfril` iax el`c xfril` iaxc`

dxeny`d cr `l` epi` daiky wqr onf

jl `xiaq z`e .zevg cr opaxle dpey`xd

lk epiide miakey mc` ipay onf lk jakyae

:miaxk dkld miaxe cigie dlildàîìéã åà
.åäì àøéáñ êúååëonf lk jakyae edl rnyne

ick `ed dwgxd zevg cr ixn`wc `de daiky

zevg mcew `xw `le qipz`c `kid edine fxfl

y"w ici iwtpe iaiigne `ed `aeig onf oiicr

:epnfa.åäì àøéáñ éúååëzexwl mz` oiaiige

epnfa `ly elit`c mixzen opiqxb `le opiqxb

ciqtd `l jli`e o`kn `xewd (a cenr) opz

:dxeza `xewd mc`k.ïåæôç úòùeftgpy

e`vz `l aizkck xgyd cenr epiide z`vl

:(ai zeny) xwa cr ezia gztn yi`àäé ìåëé
.ìëàðdcez jxck ezhigy meia miycw x`yk

jlede lke`e cg` mei dzlik` onf `id s`y

dcez oick xwad cr dlilde dzhigy mei lk

:(f `xwie) lk`i epaxw meia aizkcíéîìù äî
.ãçà äìéìå íéîé éðùì ïéìëàðaizkc mizpiay

inp gqt s` (hi my) zxgnne lk`i mkgaf meia

zelil ipy miwep dlila `l` lk`p epi`e li`ed

ipya lk`p `die minlyc mini ipy mewna

` meia eplk`iy `l cg` meie zelil`diy `l

zpznd liaya dlik`a lqti `ly onf zedy

:l"nw zipyd dlila eplk`ie meidçáæú íù
êúàö ãòåî ùîùä àáë áøòá çñôä úà

.íéøöîî.miey mpi`y mipnf dyly jl ixd

zevg xg`l epiid axr illv ehpi ik axra

.axrnl dzhpe mc` lk y`xn dng dwlzqpy

mixvnn jz`v cren .dkygyn ynyd `ak

dhigy onfl axra .mlek eniiwzi cvik .xwaa

jz`v cren dlik` onf zlgzd ynyd `ak

xzep dyrp `ed xwaa xnelk dtixy onf

oitxey oi`y itl `l` dtixy onf ribdy

:ipy xwa cr el oipiznn aeh meia miycwãò
.ìëåà äúà éúîcr `nw `pzl la` r"xk epiid

i`n `l i`c `l eze dlik` onf ied dlil zevg

:ediipia.íéãåî ìëädcen diteb `aiwr iax

oeftg zry dzid jli`e zevgn dlildy

:ux`d on mglyl mixvnl.åìàâð áøòîepzp

:z`vl zeyx mdl.íéøöîã ïåæôçzkn

:mglyl xdnl eftgp mci lry mixekadïåæôç
.ìàøùéã:xwa cr z`vl mdl erny `l

åúåà

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

íìåòìith `zeax iede dngd upd mcew minrt izy ipzil xn`z m`e .`ed `nni

i`dc `pyixtck l"ie .zixgy ly rny z`ixwc onf ied upd mcew elit`c

.zevn x`y oiprl `nni`nize .`ed dniw onf e`l epbc iypi` `ki`e li`ed y"w oiprl la`

oia xikiyn xn`w (a cenr) onwle upd xg` xn`w `kdc `aiwr 'xc` `aiwr iaxc `iywc

i`pz ixzc l"ie .mcew elit` epiidc cexrl xeng

`ed `nni xnel yi inp i` .`aiwr iaxc `ail`

`de `ed dniw onf `dc rny zixw iab elit`

irac meyn upd mcew minrt 'a hwp `lc

:upd xg` dlil lya `vei epi`y opireny`l

ãáìáåqxhpewa yxit .epaikyd xn`i `ly

cenr dlriy mcew `xewc igei oa y"xc `zlin`

`ed daiky onf i`ce f`c il d`xpe .i`w xgyd

xninl dil dedc cere .epaikyd xninl ivne

mcew` i`wc ivewn xyd 'ite .dipin wilqc i`n`

xninl ivn `lc xn`w jkle dipin wilqc upd

xak dlry oeik `ed daiky onf e`lc epaikyd

:upd mcew elit` xgyd cenr

øæòìà 'ødlila o`k xn`p xne` dixfr oa

xninl ivn ikid z"`e .'eke dfd

exizez `l aizkde zevg cr dixfr oa xfrl` iax

`din xwa cr rnync (ai zeny) xwa cr epnn

xn`w ikdc xninl ivnc xnel yie .elk`l ivn

m`y .xwad cr xzep icil `aiy xac eyrz `l

`le elke`l lkez `l zevg cr lk`p `di `l

etxey dz` meia opixn` `wck dlila etxeyl

:xwad cr x`yi ok m`e dlila etxey dz` i`e
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åàì ,éåì ïa òLBäé 'ø øîà àðéðç 'øa àçà 'øc àä̈§©¨§£¦¨¨©§ª©¤¥¦¨
àâeæ àeääc ,øîzéà àììkî àlà ,øîzéà Leøéôa§¥¦§©¤¨¦§¨¨¦§©§©¨
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רטז
izni`na cenr h sc ± oey`x wxtzekxa

.÷éãö åúåà:mdxa`.ïâã äá ïéàù äãåöîëick zecevn zgz obc wexfl zeter iciiv jxc

.mpenn lkn mixvnd epwix jk dil` dpet ser oi` obc da oi`yke oicklpe zeter e`aiy

:epiwexe enebxzk elvpie.íéâã äá ïéàù äìåöîëoi` medzd jeza xnelk mi zelevn enk

:oefn `ki`c `kid mid zty lr `l` mibc oiievn.äúòùá äøöì äéãdxvl dic

dnl mdilr `azy drya da eppe`ziy

:dyw dxeyaa eiykr mai`cz.íúòã çéñúù
xnele ipyigkdl ryx ly dnfn mala `aln

:z`fd y`d iz`ad mityk ici lr'éðúî
.úìëúoixewy izxk ravl aexwe `ed wexi

:y"iixet'îâ.äáù ïáìì äáù úìëú ïéázfib

dlr `ly zenewn da yie zlkz dravy xnv

:dti ravd my.ãåøò:xad xeng.ïéìéôúì
rny zixw mcew ozgpd zevny oilitz gipdl

:(:ci 'c) ipy 'ta.ïé÷éúåoiaagne miepr miyp`

:devn.íåéá ììôúîlkd ixacl dngd updc

:`ed mei.äàø÷ éàîupd mr lltzdl devnc

:dngd.'åâå ùîù íò êåàøéé áéúëãizn

epiidc mdilr milawn j`xenyk jnn oi`xizn

:y"wa mdilr oilawny miny zekln.ùîù íò
:dngd upd mr epiid `vei ynydyk xnelk

.çøé éðôìåmr dzevn dgpnd zltz s`

:dng inecnc.äëæé íàùze`xl a"derl

:l`xyi ly ozlecb.ïéçáéozlecb daxd dnk

:eiykr zene`d lr xzei.àäúopgei iaxc `d

dle`b jenql opiyiig `lc ziaxr zltza

:i`ed `nnia dle`bc dltzläéøá äãåäé ø"àã
.ïåòîù 'øã:'iqxb
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àìàravd my dlr `ly zenewn yie zlkz reavd xnv i"yx 'it .day oall zlkz oia

zxg` devn ielz day ef devn d`x (mye a bn) zegpna opixn`c dywe .xity

.ziviva dielz dpi` xnv zfib` i`w i`e .oall zlkz oia xikiy cr opzck y"w ef efi`e

zlkz oia yxtl yi k"r .ekxck reav epi`y xnv ze`xl oileki minrt inp dlila cere

oiheg ipy mbe zlkz ea reaw didy ziviva day

:oal ly `ilege zlkz ly `ileg ea oiyere oal

íéøçà.'eke exag d`xiy cr mixne`

wegxa 'it` libxa i` oiniiw op` dna inlyexia

aexwa elit` libx epi`ya i`e dia mikg ith

libx epi`e libxa xztz dia mikg `l diabl

i`dc xnel jixve .oiviwl iz`c `ipqk` oicdk

ixii` xi`n 'x `dc edpip xi`n 'x e`l mixg`

:ediipin lirlù"÷ìlirlc `niz .oiwizek

cin xgyd cenr xg`l xiznc o`nk opiwqt

zery 'b cr xn`c ryedi 'xk dkld 'iwqt onwle

oiwizek xn`e `xza `edy iia` wqt `kde

y"w onf i`cec l"ie .`zkld ikdc rnyne

zery 'b cr epnfe xgyd cenr xg`l ligzn

updl jenq oiwizek xgaend on devn edine

inp oiwize 'it`e dltzl dle`b jenql ick dngd

dngd upd mcew `xw `l m`y ryedi iaxl ecen

oikneq ep` df lre zery yly cr zexwl lekic

ixw lra xn`wc (a a"k sc) ezny in 'ta oke

upd mcew zexwle zelrl leki m` leahl cxiy

ryedi 'xk `nlic (a d"k sc) `xnba wiqne 'eke

dngd upd mcew ipzwc 'ipzn xnelk oiwizeke

oi`y ryedi 'xl ecen inp oiwize `nl` oiwizek

dyw edine .zery yly cr zxaer dry

dzyr `id s` (mye .fl sc) `neia opixn`c

zevevip eid zgxef dngdy oeik adf ly zyxap

`ae dngd upd ribdy oircei eide dpnid ze`vei

`nr x`ya mzd dl iwene zixgy ly y"w onf

xg`l y"w onf xwirc rnyn `nl` milyexic

mcew oixew eidy oiwizek ied `l `de dngd upd

xeavl rawed onf eze`c l"ie .updl jenq updl

ik oiwizek xdnle micwdl oileki eid `ly itl

:dry dze` oiekl oileki mpi` mc` ipa aex

ìë`lde z"`e .wefp epi` dltzl dle`b jneqd

i`ne dltzl dle`b oikneq mlerd lk

yie .dinetn `keg wiqt `lc `pexa axc dizeax

dltzl dle`b jneqd lk xn`w ikdc xnel

:upd xg`l dltze upd mcew y"w oixewy oiwizek
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éøçàå" ,íäa íéi÷ "íúBà epòå íeãáòå" :÷écö BúBà©¦©£¨§¦¨¦¥¨¤§©£¥
:Bì eøîà .íäa íéi÷ àì "ìBãb Leëøa eàöé ïë¥¥§¦§¨Ÿ¦¥¨¤¨§
úéáa Leáç äéäL íãàì ìLî !eðîöòa àöpL éàåìe§©¤¥¥§©§¥¨¨§¨¨¤¨¨¨§¥
EúBà ïéàéöBî :íãà éða Bì íéøîBà eéäå ,íéøeñàä̈£¦§¨§¦§¥¨¨¦¦§
øîBàå ;äaøä ïBîî Eì ïéðúBðå ,ïéøeñàä úéaî øçîì§¨¨¦¥¨£¦§§¦§¨©§¥§¥
Lwáî éðéàå ,íBiä éðeàéöBä ,íkî äLwáa :íäì̈¤§©¨¨¦¤¦¦©§¥¦§©¥
íeìéàLäL ãnìî :énà 'ø øîà ,"íeìàLiå" .íeìk§©©§¦¨©©¦§©¥¤¦§¦
àkéàå ,íéøöîc íçøk ìòa éøîàc àkéà .íçøk ìòa§©¨§¨¦¨§¨§¦§©¨§¨§¦§¦§¦¨
íçøk ìòa øîàc ïàî .ìàøNéã íçøk ìòa éøîàc§¨§¦§©¨§¨§¦§¨¥©§¨©§©¨§¨
øîàc ïàî ."ììL ÷lçz úéa úåðe" áéúëc ,íéøöîc§¦§¦¦§¦§©©¦§©¥¨¨©§¨©
,"íéøöî úà eìvðéå" .éBOî íeMî ,ìàøNéc íçøk ìòa§©¨§¨§¦§¨¥¦©©§©§¤¦§©¦
da ïéàL äãeöîk äeàNòL ãnìî :énà 'ø øîà̈©©¦§©¥¤£¨¨¦§¨¤¥¨
da ïéàL äìeöîk äeàNò :øîà Lé÷ì Léøå .ïâc̈¨§¥¨¦¨©£¨¨¦§¨¤¥¨
àeä Ceøa LBãwä Bì øîà ,"äéäà øLà äéäà" .íéâc̈¦¤§¤£¤¤§¤¨©©¨¨
íënò éúééä éðà ,ìàøNéì íäì øBîà Cì :äLîì§¤¥¡¨¤§¦§¨¥£¦¨¦¦¦¨¤
øîà .úBiëìî ãeaòLa íënò äéäà éðàå ,äæ ãeaòLa§¦§¤©£¦¤§¤¦¨¤§¦§©§ª¨©
øîà !dúòLa äøvì dic ,íìBò ìL BðBaø :åéðôì§¨¨¦¤¨©¨©¨¨¦§¨¨¨©
éðçìL äéäà" ,íäì øBîà Cì :àeä Ceøa LBãwä Bì©¨¨¥¡¨¤¤§¤§¨©¦
øîà änì :eäaà 'ø øîà ,"éððò 'ä éððò" ."íëéìà£¥¤£¥¦£¥¦¨©©¨¨¨¨©

iìà,íìBò ìL BðBaø :àeä Ceøa LBãwä éðôì eäiìà øîàL ãnìî ?íéîòô ézL "éððò" eä ¥¦¨£¥¦§¥§¨¦§©¥¤¨©¥¦¨¦§¥©¨¨¦¤¨
àlL éãk ,ízòc çéqzL "éððò"å ,çaænä ìò øLà ìk ìëàúå íéîMä ïî Là ãøzL "éððò"£¥¦¤¥¥¥¦©¨©¦§Ÿ©¨£¤©©¦§¥©©£¥¦¤©¦©©§¨§¥¤Ÿ

:"úépøBçà íaì úà úBañä äzàå" :øîàpL .íä íéôLë äNòî eøîàé'éðúîïéøB÷ éúîéàî Ÿ§©£¥§¨¦¥¤¤¡©§©¨£¦¨¤¦¨£©¦¥¥¨©¦
(døîBâå) .ézøëì úìëz ïéa :øîBà øæòéìà 'ø .ïáìì úìëz ïéa øékiMî ?úéøçLa òîL úà¤§©§©£¦¦¤©¦¥§¥¤§¨¨¡¦¤¤¥¥§¥¤§©§¦§§¨

ìL ãò :øîBà òLBäé 'ø ,änçä õðä ãòìLa ãBîòì íéëìî Cøc ïkL ,úBòL L.úBòL L ©¨¥©©¨§ª©¥©¨¨¤¥¤¤§¨¦©£§¨¨
:äøBza àøBwä íãàk ,ãéñôä àì ,Cìéàå ïàkî àøBwä'îâïéa àîéìéà ?ïáìì úìëz ïéa éàî ©¥¦¨§¥¨Ÿ¦§¦§¨¨©¥©¨©¥§¥¤§¨¨¦¥¨¥

úìëz ïéa àlà !éòãé òãéî énð àéìéìa àä ,àzìëúc àøîòc àááâì àøeéç àøîòc àááb§¨¨§©§¨¦¨¨¦§¨¨§©§¨¦§¤§¨¨§¥§¨©¥¥©¨§¦¤¨¥§¥¤
øBîç ïéa :øîBà àáé÷ò 'ø .áìëì áàæ ïéa øékiMî :øîBà øéàî éaø ,àéðz .daL ïáìì daL¤¨§¨¨¤¨©§¨©¦¥¦¥¦¤©¦¥§¥§¤¤£¦¨¥¥£
äëìä :àðeä áø øîà .epøékéå ,úBnà òaøà ÷Bçø Bøáç úà äàøiMî :íéøîBà íéøçàå .ãBøòì§¨©£¥¦§¦¦¤¦§¤¤£¥¨©§©©§©¦¤¨©©¨£¨¨
eéä ïé÷éúå :ïðçBé 'ø øîàc ,ïé÷éúåk ¯ òîL úàéø÷ì ,íéøçàk ¯ ïéléôúì :ééaà øîà .íéøçàk©£¥¦¨©©©¥¦§¦¦©£¥¦¦§¦©§©§¨¦¦§¨©¨¨¨¦¦¨
éãk ,änçä õðä íò dúBà ïéøîBb eéä ïé÷éúå :éëä énð àéðz .änçä õðä íò dúBà ïéøîBb§¦¨¦¨¥©©¨©§¨©¥¨¦¨¦¦¨§¦¨¦¨¥©©¨§¥
éñBé 'ø ãéòä ."íéøBc øBã çøé éðôìå ,LîL íò Eeàøéé" ?äàø÷ éàî :àøéæ 'ø øîà .íBia ìltúî àöîðå ,älôúì äleàb êBîñiL¤¦§§¨¦§¦¨§¦§¨¦§©¥©¨©¥¨©§¨¨¦¨¦¨¤§¦§¥¨¥©¦¥¦¥
àðà àäå !?éðéà :àøéæ 'ø øîà .Blek íBiä ìk ÷Bfð Bðéà älôúì äleàb CîBqä ìk :íéìLeøéác àLéc÷ àìä÷ íeMî íé÷éìà ïa¤¤§¨¦¦§¨¨©¦¨§¦¨©¦¨©¥§¨¦§¦¨¥¦¨©¨©¥¨¥¦§¨£¨
'ø øîàc ,àkìî étà éæçîì àøâà áäéîì Cì éòaî énð íúä .àkìî éáì àñà úéièîàc ?z÷fzéà éàîa :déì øîà !é÷fzéàå éëîñ̈§¦§¦©©¦¨©¥§©¦©©§§§©§¦©¨¨§¥©§¨¨¨©¥¦¨¦¨§¥©©§¨§¤¡¥©¥©§¨§¨©

øNé éëìî úàø÷ì õeøì íãà ìczLé íìBòì :ïðçBé,íìBòä úBneà éëìî úàø÷ì eléôà àlà ,ãáìa ìàøNé éëìî úàø÷ì àìå ,ìà ¨¨§¨¦§©¥¨¨¨¦§©©§¥¦§¨¥§Ÿ¦§©©§¥¦§¨¥¦§©¤¨£¦¦§©©§¥¨¨
éçà àðeøa áøc àîìLa ìéàL ,íúäì zìééò ék :àìeòì àòìà 'ø déì øîà .íìBòä úBneà éëìîì ìàøNé éëìî ïéa ïéçáé äkæé íàL¤¦¦§¤©§¦¥©§¥¦§¨¥§©§¥¨¨¨©¥¦§¨§¨¦¨§©§§¨¨§¥¦§¨¨§©§¨¨¦
éëéä .àîBé délek dénetî àëeç ÷éñt àìå ,älôúì äleàb Cîñ àãç àðîéæ .úBöîa çîNå àeä ìBãb íãàc ,äøeáçä ìk ãîòîa§©£©¨©£¨§¨¨¨§¨¥©§¦§¦§¨£¨¨©§¨¦§¦¨§Ÿ¨¥¨¦¥¥¨¥¦

éîñ éöî:øæòìà 'ø øîà !"éô éøîà ïBöøì eéäé" :øîBà àeä óBqáìe ,"çzôz éúôN 'ä" :øîBà àeä älçza :ïðçBé 'ø øîà àäå ?C ¨¥¨¥§¨¨©¨¨©§¦¨¥§¨©¦§¨§©¥¦§§¨¦§¥¦¨©¤§¨¨
'ø øîà àlà !úéáøò ìL älôúì úéáøò ìL äleàb CîBqä äæ ?àaä íìBòä ïa eäæéà :ïðçBé 'ø øîà àäå .úéáøò ìL älôúa àäz§¥¦§¦¨¤©§¦§¨¨©¨¨¥¤¤¨¨©¨¤©¥§¨¤©§¦¦§¦¨¤©§¦¤¨¨©
àîéz àì éàc .àéîc àzëéøà älôúk ,älôza ïðaø deòá÷c ïåék !eälekà àîéz eléôà :øîà éMà áø .äçðnä úlôúa àäz :øæòìà¤§¨¨§¥¦§¦©©¦§¨©©¦¨©£¦¥¨©§¥¨¦§¨©©¨¨©§¦¨¦§¦¨£¦§¨¨§¨§¦Ÿ¥¨

éîñ éöî éëéä úéáøò ,éëäïåék ,énð éëä .àéîc àzëéøà äleàâk ,"eðáékLä" ïðaø eðéwúc ïåék àlà !"eðáékLä" øîéîì éòa àä ?C ¨¦©§¦¥¦¨¥¨¥¨¨¥§¥©©§¦¥¤¨¥¨§©¦©¨¨©§¦¥¦§¨£¦§¨¨§¨¨¦©¥¥¨
éàî .øîéîì àðéòác ,àøwéòî òîLîe ,óBqáì òîLî "éô éøîà ïBöøì eéäé" éàä ,éãkî .àéîc àzëéøà älôúk ,älôza ïðaø deòá÷c¦§¨©©¨¨©§¦¨¦§¦¨£¦§¨¨§¨¦§¦©¦§§¨¦§¥¦©§©§©©§©¥¦¨¨§¨¥¨§¥©©
àlà ãåc Bøîà àìå ìéàBä :éæt ïa ïBòîL 'øc déøa äãeäé 'ø øîà !àøwéòî eøîéì ?úBëøa äøNò äðBîL øçàì ïðaø eäeð÷z àîòè©§¨¦§©¨¨§©©§¤¤§¥§¨¥§¥¦¨¨¨©§¨§¥§¦§¤¨¦¦§Ÿ£¨¨¦¤¨
"Léàä éøLà" !ïééåä äøNò òLz ?äøNò äðBîL éðä .úBëøa äøNò äðBîL øçàì ïðaø eðéwz Cëéôì ,úBiLøt äøNò äðBîL øçàì§©©§¤¤§¥¨¨¦§¦¨©¦©¨¨§©©§¤¤§¥§¨¨¥§¤¤§¥§©¤§¥¨§¨©§¥¨¦

ìLå äàî :éæt ïa ïBòîL 'øc déøa äãeäé 'ø øîàc ,àéä äLøt àãç "íéBâ eLâø änì"å"déeììä" øîà àìå ,ãåc øîà úBiLøt L §¨¨¨§¦£¨¨¨¨¦§¨©§¨§¥§¦§¤¨¦¥¨§¨Ÿ¨¨¦¨©¨¦§Ÿ¨©©§¨
ìLå äàî éðä ."déeììä 'ä úà éLôð éëøa ,íðéà ãBò íéòLøe õøàä ïî íéàhç enzé" :øîàpL ,íéòLø ìL ïzìtîa äàøL ãò?L ©¤¨¨§©©§¨¤§¨¦¤¤¡©¦©©¨¦¦¨¨¤§¨¦¥¨¨§¦©§¦¤©§¨¨¥¥¨§¨Ÿ

c .àéä äLøt àãç "íéBâ eLâø änì"å "Léàä éøLà" ,dpéî òîL àlà !ïééåä òaøàå äàî:ïðçBé 'ø øîà ,éðîçð øa ìàeîL 'ø øîà ¥¨§©§©¨§¨¤¨§©¦¨©§¥¨¦§¨¨¨§¦£¨¨¨¨¦§¨©§¥©©£¨¦¨©¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc - zekxa(oey`x meil)

÷écö BúBàcearyd zxifb z`y ,[epia` mdxa`-]epòå íeãáòå' ©¦©£¨§¦
'íúBà(bi eh ziy`xa)íäa íéi÷dghadd z` eli`e ,l`xyi ipaa - ¨¦¥¨¤

'ìBãb Leëøa eàöé ïë éøçàå'(ci weqt my)Bì eøîà .íäa íéi÷ àìipa §©£¥¥¥§¦§¨Ÿ¦¥¨¤¨§
,epiax dynl l`xyieðîöòa àöpL éàåìeyekx `la s`e mixvnn §©¤¥¥§©§¥

.lecbéða ,Bì íéøîBà eéäå ,íéøeñàä úéáa Leáç äéäL íãàì ìLî̈¨§¨¨¤¨¨¨§¥¨£¦§¨§¦§¥
å ,ïéøeñàä úéaî øçîì EúBà ïéàéöBî íãàmb.äaøä ïBîî Eì ïéðúBð ¨¨¦¦§§¨¨¦¥¨£¦§§¦§¨©§¥

.íeìk Lwáî éðéàå íBiä éðeàéöBä ,íkî äLwáa ,íäì øîBàåmb jk §¥¨¤§©¨¨¦¤¦¦©§¥¦§©¥§
cin xxgzydl md mivexy ,exn` dyn zywa ernyyk l`xyi

.lecbd yekxd `la s`
weqta xn`p(el ai zeny)mixvn ipirA mrd og z` ozp 'de'©¨©¤¥¨¨§¥¥¦§©¦

:weqtd xe`iaa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd .'mEl`WIe©©§¦
weqta xn`pìòa íeìéàLäL ãnìî ,énà éaø øîà .'íeìàLiå'©©§¦¨©©¦©¦§©¥¤¦§¦§©

.íçøk,jkl gixkdl jixv did in z` mi`xen`d ewlgpeàkéà ¨§¨¦¨
íéøöîc íçøk ìòa ,éøîàcmixvnd z` egixkd l`xyi ipay ± §¨§¦§©¨§¨§¦§©¦

.mli`ydlìàøNéc íçøk ìòa ,éøîàc àkéàåegixkd mixvndy ± §¦¨§¨§¦§©¨§¨§¦§¨¥
.mdn el`yiy l`xyi ipa z`øîàc ïàîdl`yddy xaeqy in ± ©§¨©

dzyrp,íéøöîc íçøk ìòan ok cnláéúëc(bi gq mildz)úéa úåðe' §©¨§¨§¦§©¦¦§¦§©©¦
'ììL ÷lçzz` ewlgi mde ,l`xyi ipa md 'zia zep' ,xnelk §©¥¨¨

e .mixvnd ly mgxk lra egwly llydøîàc ïàîdl`yddy ©§¨©
dzyrp,ìàøNéc íçøk ìòampevxn l`xyi elhp `ly mrhd §©¨§¨§¦§¨¥
,`ed,éBOî íeMîly myekx z` z`yl l`xyi ipal dyw didy ¦©

.mixvnd
weqtd jynda xn`p(my)ãnìî ,énà éaø øîà .'íéøöî úà eìvðéå'©§©§¤¦§¨¦¨©©¦©¦§©¥

äeàNòLmixvnl l`xyiäãeöîkzeter ly,ïâc da ïéàLjxcy ¤£¨¨¦§¨¤¥¨¨¨
zeterd e`eaiy ick zecevnd zgz obc wexfl zeterd iciiv
dil` mi`a zeterd oi` obc da oi`y dcevne ,ecklie elke`l

.myekx lkn mixvn z` epwex jk ,dwix zx`yp `ideLé÷ì Léøå§¥¨¦
íéâc da ïéàL äìeöîk äeàNò ,øîà,medzd jeza mid iwnrnk ± ¨©£¨¨¦§¨¤¥¨¨¦

.myekxn mixvnd z` epwex jk ,mibc my oi`y
dynl xn`py ,mixvn z`ivi oipra sqep weqt zyxec `xnbd

weqta aezk .dpqa d"awd eil` dlbpy drya(ci b zeny)xn`Ie'©Ÿ¤
ipal xn`z dM ,xn`Ie .did` xW` did` ,dWn l` midl ¡̀Ÿ¦¤Ÿ¤¤§¤£¤¤§¤©Ÿ¤ŸŸ©¦§¥
aiyd d"awdy ,`xnbd zx`ane .'mkil` ipglW did` l`xUi¦§¨¥¤§¤§¨©¦£¥¤

mdl xn`iy dpey`xd dxin`a,'äéäà øLà äéäà'zaiz ltke ¤§¤£¤¤§¤
,jk exe`ia 'did`',ìàøNéì íäì øBîà Cì ,äLîì ä"awä Bì øîà̈©©¨¨§Ÿ¤¥¡¨¤§¦§¨¥

äæ ãeaòLa íënò éúééä éðà,'did`' edfe ,mixvna -äéäà éðàå £¦¨¦¦¦¨¤§¦§¤©£¦¤§¤
íënòmbãeaòLax`yúBéëìîedfe ,mka carzydl micizry ¦¨¤§¦§©§ª

'did`' da xn`py ztqep dxin`l jxvedy mrhde .'did` xy`'
lr daeyz dyn aiyd zexin`d izy oiay iptn ,zg` mrt wx

,'d zaeyz z` dyn rny xy`ky ,dpey`xd dxin`døîà̈©
dúòLa äøvì dic ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôìlr eppe`ziy jka ic ± §¨¨¦¤¨©¨©¨¨¦§¨¨

dxeyaa eiykr mxrvl jixv recne ,mdilr `azy drya dxvd
.zeieklnd x`y ceary lr dywd,ä"awä Bì øîàok`øBîà Cì ¨©©¨¨¥¡

,'íëéìà éðçìL äéäà' íäìmnr ikp`y mdl xen` ,xnelk ¨¤¤§¤§¨©¦£¥¤
.`al zecizrd zexv x`y mdl xikfz l`e ,mixvn ceariya

zyxec ,weqta 'did`' zxin` ltk z` `xnbd dyxcy xg`
zelitk ea xn`py lnxkd xda edil` zlitza sqep weqt `xnbd

weqta aezk .dx`al yiy oeyl(fl gi '` mikln)øîà .'éððò 'ä éððò'£¥¦£¥¦¨©
,eäáà éaø,le`yl yi.íéîòt ézL 'éððò' eäiìà øîà änì`l` ©¦£¨¨¨¨©¥¦¨£¥¦§¥§¨¦

éððò ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì eäiìà øîàL ,ãnìî§©¥¤¨©¥¦¨¦§¥©¨¨¦¤¨£¥¦
ðòå ,çaænä ìò øLà ìk ìëàúå íéîMä ïî Là ãøzLéð,cerçéqzL ¤¥¥¥¦©¨©¦§Ÿ©¨£¤©©¦§¥©§£¥¦¤©¦©

ízòc,mail l` `eal dlekiy ryx zaygnneøîàé àlL éãk ©§¨§¥¤ŸŸ§
oaxwd z` dzlik`e y`d zcixiyøîàpL ,íä íéôLk äNòî©£¥§¨¦¥¤¤¡©

weqtd seqa,'úépøBçà íaì úà úBañä äzàå'qp ici lr ,xnelk §©¨£¦¨¤¦¨£©¦
lkd elze ,jnn zipxeg` dpt zrk cry mail z` jil` aaqz df
jpevxay epin`ie jil` mail dpti dzrne ,mitykae dxwna

.ok iziyr

äðùî
dpc ,ziaxra rny z`ixw onfa zncewd dpynd dwqry xg`l

:dpynd zx`an .zixgya rny z`ixw ly dpnfa epzpyn
úéøçLa òîL úà ïéøB÷ éúîéàîrny z`ixw onf ligzn izn - ¥¥¨©¦¤§©§©£¦

,xweaaîcr ,jk lk meid xi`iyøékiMmc`ïéaravì úìëzrav ¦¤©¦¥§¥¤§
,øîBà øæòéìà éaø .ïáìxge`n ligzn zixgya rny z`ixw onf ¨¨©¦¡¦¤¤¥
xikdl lkeiyn ,xzeiïéaravìëzú[wexi-]ì`xwpd wxi ly rav ¥§¥¤§

'ézøk'.dfl df dnec mdi`xny ,miyixk - ©§¥
,xfril` iax siqen(døîBâå)`ed zixgya dz`ixw onf seqãò §§¨©

änçä õðä.mixdd iy`xa gexfl dligzn dngdy dryd cr - ¨¥©©¨
xg`n ,rny z`ixw zaeg ici `vei epi` df onf xg`l `xw m`e

.mc` ipa aex ly dniw onf xary,øîBà òLBäé éaøonf seq ©¦§ª©¥
`ed rny z`ixwãòseqìLúBòL Lmeidy onfa] meid zligzn ©¨Ÿ¨

,[meid rax ody ,miey dlildeãBîòì íéëìî Cøc ïkLmzpyn ¤¥¤¤§¨¦©£
aseqìL,úBòL L.dniw onf oiicr aygpe §¨Ÿ¨

:dpynd zxne`àøBwärny z`ixwCìéàå ïàkîxary xg`l - ©¥¦¨§¥¨
,dpnfãéñôä àìz`ixw zaeg ici jka `vei `ly s`e ,exky z` Ÿ¦§¦

xky lawn ,rny.äøBza àøBwä íãàk§¨¨©¥©¨

àøîâ
,minkg zrcl ligzn xweaa rny z`ixw onfy dpyna epipy
oic zx`an `xnbd .oall zlkz rav oia oigadl ozipy dryn

:`xnbd zxxan .dféàîweligd zernyn dn -,'ïáìì úìëz ïéa' ©¥§¥¤§¨¨
àîéìéàoigaiy ,dpeekdy xn`p m` -àøeéç àøîòc àááb ïéa- ¦¥¨¥§¨¨§©§¨¦¨¨

,dpal xnv zfibàzìëúc àøîòc àááâìdreavd xnv zfibl - ¦§¨¨§©§¨¦§¥§¨
,dyw ,zlkzaéòãé òãéî éîð àéìéìa àäxe`l dlila ixd - ¨§¥§¨©¦¥©¨§¦

zpeek efy okzi `le ,mdipia oigadl xyt` ok mb miakekd
:`xnbd zx`an .dpyndàlàdravpy xnv zfibl dpeekd ¤¨

oia xikiyn'e ,dti ravd hlwp `ly zenewn da ex`ype ,zlkza
oigaiyn ,epiid 'oall zlkzdaL ïáìì daL úìëz ïéaoia - ¥§¥¤¤¨§¨¨¤¨

ote`ae ,oal x`ype hlwp `ly mewnl ,ravd ea hlwpy mewnd
ick mei xe` hrnl jxev yi ok` ,oald mr zlkzd axerny df

.mdipia oigadl
zligz oipra zetqep zerc da ze`aeny `ziixa d`ian `xnbd

:rny z`ixw onfàéðz,`ziixaa,øîBà øéàî éaøonf zligz ©§¨©¦¥¦¥
,`ed rny z`ixwøékiMîoigadl ozip didie zvw meid xi`iyk - ¦¤©¦

áìëì áàæ ïéa.dfl df minecy,øîBà àáé÷ò éaøozip didiyk ¥§¥§¤¤©¦£¦¨¥
oigadlãBøòì øBîç ïéa.dfl df minecy ,xad xeng -íéøçàå ¥£§¨©£¥¦

Bøáç úà äàøiMî ,íéøîBàd÷Bçøepnnáø øîà .epøékéå ,úBnà 'ã §¦¦¤¦§¤¤£¥¨©§©¦¤¨©©
.íéøçàk äëìä ,àðeä¨£¨¨©£¥¦

:zixgy ly rny z`ixw onf oipra ztqep drc d`ian `xnbd
ì ,ééaà øîàzgpd,ïéléôzdkld ,rny z`ixw iptl dpnfy ¨©©©¥§§¦¦

íéøçàk`ziixaa mixg` erawy onfa ,`ed mzgpd onf zligz - ©£¥¦
exiag z` xikiyn epiidc ,rny z`ixw oiprl jenqa epipyy

e .zen` rax` wegixaìonf zligz oipr,òîL úàéø÷bedpl yi §§¦©§©
kbdpnïé÷éúå ,ïðçBé éaø øîàc ,ïé÷éúåiaagne miepr miyp` - §¨¦¦§¨©©¦¨¨¨¦¦

,zeevndúBà ïéøîBb eéä,rny z`ixw z` -änçä õðä íò- ¨§¦¨¦¨¥©©¨
rny z`ixw `exwl eligzdy xnelk ,gexfl dligzn dngdyk
mr dniiql elkeiy onf xeriy jeza ,dngd upd mcew hrn

.jenqa x`ean jk ebdpy mrhde ,dngd upd mr dizekxa
:`ziixan iia`l di`x d`ian `xnbdéëä éîð àéðzok epipy - ©§¨©¦¨¦

,iia` xn`y enk `ziixaadúBà ïéøîBb eéä ïé÷éúåz`ixw z` - ¨¦¦¨§¦¨
,rnyíòzligzälôúì äleàb CBîñiL éãk ,änçä õðäskizy - ¦¨¥©©¨§¥¤¦§§¨¦§¦¨

lltzi ,mixvn zle`b mda zxkfpy ,dizekxae rny z`ixw ixg`
,dxyr dpeny zltzíBia ìltúî àöîðå`edy dngd upa - §¦§¨¦§©¥©

.dligzkl onf `ed f`y ,mei i`ce
dàø÷ éàî ,àøéæ éaø øîà,df bdpn jenql yi weqt dfi`n - ¨©©¦¥¨©§¨¨

xn`py dnn ,dngd upa cin lltzdl(d ar mildz)íò Eeàøéé'¦¨¦
,'íéøBc øBc çøé éðôìå LîLler zlaw ici lr 'je`xii' izn ,xnelk ¨¤§¦§¥¨¥©¦

epiidc 'yny mr' ,rny z`ixwa mdilr milawny miny zekln
`ed rny z`ixw onfy aezkd xn`y dfne ,dngd zgixfl jenq
yi ixdy ,dngd zgixfa `ed dltz onfy gken ,dgixfl jenq
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ריז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc - zekxa(oey`x meil)

÷écö BúBàcearyd zxifb z`y ,[epia` mdxa`-]epòå íeãáòå' ©¦©£¨§¦
'íúBà(bi eh ziy`xa)íäa íéi÷dghadd z` eli`e ,l`xyi ipaa - ¨¦¥¨¤

'ìBãb Leëøa eàöé ïë éøçàå'(ci weqt my)Bì eøîà .íäa íéi÷ àìipa §©£¥¥¥§¦§¨Ÿ¦¥¨¤¨§
,epiax dynl l`xyieðîöòa àöpL éàåìeyekx `la s`e mixvnn §©¤¥¥§©§¥

.lecbéða ,Bì íéøîBà eéäå ,íéøeñàä úéáa Leáç äéäL íãàì ìLî̈¨§¨¨¤¨¨¨§¥¨£¦§¨§¦§¥
å ,ïéøeñàä úéaî øçîì EúBà ïéàéöBî íãàmb.äaøä ïBîî Eì ïéðúBð ¨¨¦¦§§¨¨¦¥¨£¦§§¦§¨©§¥

.íeìk Lwáî éðéàå íBiä éðeàéöBä ,íkî äLwáa ,íäì øîBàåmb jk §¥¨¤§©¨¨¦¤¦¦©§¥¦§©¥§
cin xxgzydl md mivexy ,exn` dyn zywa ernyyk l`xyi

.lecbd yekxd `la s`
weqta xn`p(el ai zeny)mixvn ipirA mrd og z` ozp 'de'©¨©¤¥¨¨§¥¥¦§©¦

:weqtd xe`iaa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd .'mEl`WIe©©§¦
weqta xn`pìòa íeìéàLäL ãnìî ,énà éaø øîà .'íeìàLiå'©©§¦¨©©¦©¦§©¥¤¦§¦§©

.íçøk,jkl gixkdl jixv did in z` mi`xen`d ewlgpeàkéà ¨§¨¦¨
íéøöîc íçøk ìòa ,éøîàcmixvnd z` egixkd l`xyi ipay ± §¨§¦§©¨§¨§¦§©¦

.mli`ydlìàøNéc íçøk ìòa ,éøîàc àkéàåegixkd mixvndy ± §¦¨§¨§¦§©¨§¨§¦§¨¥
.mdn el`yiy l`xyi ipa z`øîàc ïàîdl`yddy xaeqy in ± ©§¨©

dzyrp,íéøöîc íçøk ìòan ok cnláéúëc(bi gq mildz)úéa úåðe' §©¨§¨§¦§©¦¦§¦§©©¦
'ììL ÷lçzz` ewlgi mde ,l`xyi ipa md 'zia zep' ,xnelk §©¥¨¨

e .mixvnd ly mgxk lra egwly llydøîàc ïàîdl`yddy ©§¨©
dzyrp,ìàøNéc íçøk ìòampevxn l`xyi elhp `ly mrhd §©¨§¨§¦§¨¥
,`ed,éBOî íeMîly myekx z` z`yl l`xyi ipal dyw didy ¦©

.mixvnd
weqtd jynda xn`p(my)ãnìî ,énà éaø øîà .'íéøöî úà eìvðéå'©§©§¤¦§¨¦¨©©¦©¦§©¥

äeàNòLmixvnl l`xyiäãeöîkzeter ly,ïâc da ïéàLjxcy ¤£¨¨¦§¨¤¥¨¨¨
zeterd e`eaiy ick zecevnd zgz obc wexfl zeterd iciiv
dil` mi`a zeterd oi` obc da oi`y dcevne ,ecklie elke`l

.myekx lkn mixvn z` epwex jk ,dwix zx`yp `ideLé÷ì Léøå§¥¨¦
íéâc da ïéàL äìeöîk äeàNò ,øîà,medzd jeza mid iwnrnk ± ¨©£¨¨¦§¨¤¥¨¨¦

.myekxn mixvnd z` epwex jk ,mibc my oi`y
dynl xn`py ,mixvn z`ivi oipra sqep weqt zyxec `xnbd

weqta aezk .dpqa d"awd eil` dlbpy drya(ci b zeny)xn`Ie'©Ÿ¤
ipal xn`z dM ,xn`Ie .did` xW` did` ,dWn l` midl ¡̀Ÿ¦¤Ÿ¤¤§¤£¤¤§¤©Ÿ¤ŸŸ©¦§¥
aiyd d"awdy ,`xnbd zx`ane .'mkil` ipglW did` l`xUi¦§¨¥¤§¤§¨©¦£¥¤

mdl xn`iy dpey`xd dxin`a,'äéäà øLà äéäà'zaiz ltke ¤§¤£¤¤§¤
,jk exe`ia 'did`',ìàøNéì íäì øBîà Cì ,äLîì ä"awä Bì øîà̈©©¨¨§Ÿ¤¥¡¨¤§¦§¨¥

äæ ãeaòLa íënò éúééä éðà,'did`' edfe ,mixvna -äéäà éðàå £¦¨¦¦¦¨¤§¦§¤©£¦¤§¤
íënòmbãeaòLax`yúBéëìîedfe ,mka carzydl micizry ¦¨¤§¦§©§ª

'did`' da xn`py ztqep dxin`l jxvedy mrhde .'did` xy`'
lr daeyz dyn aiyd zexin`d izy oiay iptn ,zg` mrt wx

,'d zaeyz z` dyn rny xy`ky ,dpey`xd dxin`døîà̈©
dúòLa äøvì dic ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôìlr eppe`ziy jka ic ± §¨¨¦¤¨©¨©¨¨¦§¨¨

dxeyaa eiykr mxrvl jixv recne ,mdilr `azy drya dxvd
.zeieklnd x`y ceary lr dywd,ä"awä Bì øîàok`øBîà Cì ¨©©¨¨¥¡

,'íëéìà éðçìL äéäà' íäìmnr ikp`y mdl xen` ,xnelk ¨¤¤§¤§¨©¦£¥¤
.`al zecizrd zexv x`y mdl xikfz l`e ,mixvn ceariya

zyxec ,weqta 'did`' zxin` ltk z` `xnbd dyxcy xg`
zelitk ea xn`py lnxkd xda edil` zlitza sqep weqt `xnbd

weqta aezk .dx`al yiy oeyl(fl gi '` mikln)øîà .'éððò 'ä éððò'£¥¦£¥¦¨©
,eäáà éaø,le`yl yi.íéîòt ézL 'éððò' eäiìà øîà änì`l` ©¦£¨¨¨¨©¥¦¨£¥¦§¥§¨¦

éððò ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì eäiìà øîàL ,ãnìî§©¥¤¨©¥¦¨¦§¥©¨¨¦¤¨£¥¦
ðòå ,çaænä ìò øLà ìk ìëàúå íéîMä ïî Là ãøzLéð,cerçéqzL ¤¥¥¥¦©¨©¦§Ÿ©¨£¤©©¦§¥©§£¥¦¤©¦©

ízòc,mail l` `eal dlekiy ryx zaygnneøîàé àlL éãk ©§¨§¥¤ŸŸ§
oaxwd z` dzlik`e y`d zcixiyøîàpL ,íä íéôLk äNòî©£¥§¨¦¥¤¤¡©

weqtd seqa,'úépøBçà íaì úà úBañä äzàå'qp ici lr ,xnelk §©¨£¦¨¤¦¨£©¦
lkd elze ,jnn zipxeg` dpt zrk cry mail z` jil` aaqz df
jpevxay epin`ie jil` mail dpti dzrne ,mitykae dxwna

.ok iziyr

äðùî
dpc ,ziaxra rny z`ixw onfa zncewd dpynd dwqry xg`l

:dpynd zx`an .zixgya rny z`ixw ly dpnfa epzpyn
úéøçLa òîL úà ïéøB÷ éúîéàîrny z`ixw onf ligzn izn - ¥¥¨©¦¤§©§©£¦

,xweaaîcr ,jk lk meid xi`iyøékiMmc`ïéaravì úìëzrav ¦¤©¦¥§¥¤§
,øîBà øæòéìà éaø .ïáìxge`n ligzn zixgya rny z`ixw onf ¨¨©¦¡¦¤¤¥
xikdl lkeiyn ,xzeiïéaravìëzú[wexi-]ì`xwpd wxi ly rav ¥§¥¤§

'ézøk'.dfl df dnec mdi`xny ,miyixk - ©§¥
,xfril` iax siqen(døîBâå)`ed zixgya dz`ixw onf seqãò §§¨©

änçä õðä.mixdd iy`xa gexfl dligzn dngdy dryd cr - ¨¥©©¨
xg`n ,rny z`ixw zaeg ici `vei epi` df onf xg`l `xw m`e

.mc` ipa aex ly dniw onf xary,øîBà òLBäé éaøonf seq ©¦§ª©¥
`ed rny z`ixwãòseqìLúBòL Lmeidy onfa] meid zligzn ©¨Ÿ¨

,[meid rax ody ,miey dlildeãBîòì íéëìî Cøc ïkLmzpyn ¤¥¤¤§¨¦©£
aseqìL,úBòL L.dniw onf oiicr aygpe §¨Ÿ¨

:dpynd zxne`àøBwärny z`ixwCìéàå ïàkîxary xg`l - ©¥¦¨§¥¨
,dpnfãéñôä àìz`ixw zaeg ici jka `vei `ly s`e ,exky z` Ÿ¦§¦

xky lawn ,rny.äøBza àøBwä íãàk§¨¨©¥©¨

àøîâ
,minkg zrcl ligzn xweaa rny z`ixw onfy dpyna epipy
oic zx`an `xnbd .oall zlkz rav oia oigadl ozipy dryn

:`xnbd zxxan .dféàîweligd zernyn dn -,'ïáìì úìëz ïéa' ©¥§¥¤§¨¨
àîéìéàoigaiy ,dpeekdy xn`p m` -àøeéç àøîòc àááb ïéa- ¦¥¨¥§¨¨§©§¨¦¨¨

,dpal xnv zfibàzìëúc àøîòc àááâìdreavd xnv zfibl - ¦§¨¨§©§¨¦§¥§¨
,dyw ,zlkzaéòãé òãéî éîð àéìéìa àäxe`l dlila ixd - ¨§¥§¨©¦¥©¨§¦

zpeek efy okzi `le ,mdipia oigadl xyt` ok mb miakekd
:`xnbd zx`an .dpyndàlàdravpy xnv zfibl dpeekd ¤¨

oia xikiyn'e ,dti ravd hlwp `ly zenewn da ex`ype ,zlkza
oigaiyn ,epiid 'oall zlkzdaL ïáìì daL úìëz ïéaoia - ¥§¥¤¤¨§¨¨¤¨

ote`ae ,oal x`ype hlwp `ly mewnl ,ravd ea hlwpy mewnd
ick mei xe` hrnl jxev yi ok` ,oald mr zlkzd axerny df

.mdipia oigadl
zligz oipra zetqep zerc da ze`aeny `ziixa d`ian `xnbd

:rny z`ixw onfàéðz,`ziixaa,øîBà øéàî éaøonf zligz ©§¨©¦¥¦¥
,`ed rny z`ixwøékiMîoigadl ozip didie zvw meid xi`iyk - ¦¤©¦

áìëì áàæ ïéa.dfl df minecy,øîBà àáé÷ò éaøozip didiyk ¥§¥§¤¤©¦£¦¨¥
oigadlãBøòì øBîç ïéa.dfl df minecy ,xad xeng -íéøçàå ¥£§¨©£¥¦

Bøáç úà äàøiMî ,íéøîBàd÷Bçøepnnáø øîà .epøékéå ,úBnà 'ã §¦¦¤¦§¤¤£¥¨©§©¦¤¨©©
.íéøçàk äëìä ,àðeä¨£¨¨©£¥¦

:zixgy ly rny z`ixw onf oipra ztqep drc d`ian `xnbd
ì ,ééaà øîàzgpd,ïéléôzdkld ,rny z`ixw iptl dpnfy ¨©©©¥§§¦¦

íéøçàk`ziixaa mixg` erawy onfa ,`ed mzgpd onf zligz - ©£¥¦
exiag z` xikiyn epiidc ,rny z`ixw oiprl jenqa epipyy

e .zen` rax` wegixaìonf zligz oipr,òîL úàéø÷bedpl yi §§¦©§©
kbdpnïé÷éúå ,ïðçBé éaø øîàc ,ïé÷éúåiaagne miepr miyp` - §¨¦¦§¨©©¦¨¨¨¦¦

,zeevndúBà ïéøîBb eéä,rny z`ixw z` -änçä õðä íò- ¨§¦¨¦¨¥©©¨
rny z`ixw `exwl eligzdy xnelk ,gexfl dligzn dngdyk
mr dniiql elkeiy onf xeriy jeza ,dngd upd mcew hrn

.jenqa x`ean jk ebdpy mrhde ,dngd upd mr dizekxa
:`ziixan iia`l di`x d`ian `xnbdéëä éîð àéðzok epipy - ©§¨©¦¨¦

,iia` xn`y enk `ziixaadúBà ïéøîBb eéä ïé÷éúåz`ixw z` - ¨¦¦¨§¦¨
,rnyíòzligzälôúì äleàb CBîñiL éãk ,änçä õðäskizy - ¦¨¥©©¨§¥¤¦§§¨¦§¦¨

lltzi ,mixvn zle`b mda zxkfpy ,dizekxae rny z`ixw ixg`
,dxyr dpeny zltzíBia ìltúî àöîðå`edy dngd upa - §¦§¨¦§©¥©

.dligzkl onf `ed f`y ,mei i`ce
dàø÷ éàî ,àøéæ éaø øîà,df bdpn jenql yi weqt dfi`n - ¨©©¦¥¨©§¨¨

xn`py dnn ,dngd upa cin lltzdl(d ar mildz)íò Eeàøéé'¦¨¦
,'íéøBc øBc çøé éðôìå LîLler zlaw ici lr 'je`xii' izn ,xnelk ¨¤§¦§¥¨¥©¦

epiidc 'yny mr' ,rny z`ixwa mdilr milawny miny zekln
`ed rny z`ixw onfy aezkd xn`y dfne ,dngd zgixfl jenq
yi ixdy ,dngd zgixfa `ed dltz onfy gken ,dgixfl jenq
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xcde"ריח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc - zekxa(ipy meil)

,éøLàa da íéiñå éøLàa da çút ãåc ìò äáéáç äúéäL äLøt ìk̈¨¨¨¤¨§¨£¦¨©¨¦¨©¨§©§¥§¦¥¨§©§¥
áéúëc ,éøLàa çút(` ` mildz)Léàä éøLà'zvrA Kld `l xW` ¨©§©§¥¦§¦©§¥¨¦£¤Ÿ¨©©£©

,'ebe 'mirWxáéúëc ,éøLàa íéiñå(ai a my),'Bá éñBç ìk éøLà'ixde §¨¦§¦¥§©§¥¦§¦©§¥¨¥
xenfna 'ea iqeg lk ixy`'e ,'` xenfna `ed 'yi`d ixy`' weqtd
,ixy`a miiqe ixy`a dyxtd z` gzty opgei iax xn` cvike ,'a

.zg` dyxt mdy xaeqy rnyn `l`
ux`d on mi`hg enzi' zeaizd eay ,dyrn d`ian `xnbd
:dlrnl ex`azpy dnn xg` ote`a zex`azn 'mpi` cer miryxe

éðBéøa eäðä,mivixt mze` -déúeááLa eåäcezepkya -éaøc ©§¦§¥©£§¦§¥§©¦
àáeè déì eøòöî à÷ eåäå ,øéàî.eze` xrvl eaxd -éòa à÷ äåä ¥¦©£¨§©£¥¨£¨¨¨¥

eúeîéìc éëéä ék eäéålò éîçø øéàî éaømingx xi`n iax ywae - ©¦¥¦©£¥¦¨©§¦¥¦§¥
.ezeniy mdilreäúéác àéøeøa déì äøîà,ezy` -Czòc éàî- ¨§¨¥§§¨§¥§©©§¨

lr lltzdl jzrca did dn,jk mdiáéúëc íeMîaezky - ¦¦§¦
(dl cw mildz)íéàhç enzé'lltzd jlnd cec mby ixd ,'ux`d on ¦©©¨¦¦¨¨¤

ixdy ,myn di`x oi` j` ,ezeniy miryxd lríéàèBç áéúk éî¦§¦§¦
eca`i' `l` eyxtl oi`y 'mi`heg enzi' weqta xn`p ike -

,'miryxdáéúk íéàhçmby s`e ,e"ie `la 'mi`hg' aezk ixd - ©¨¦§¦
mnvr mi`hgd lr s` dyxtl xyt` ,'mi`heg' drnyn ef dln

.zexiar icil `iand rxd xvid dlkiy xnelk ,enziy,ãBòå§
àø÷c déôéñì ìétL,ea xn`py ,weqtd seql hade jnvr ltyd - ©¥§¥¥¦§¨
,'íðéà ãBò íéòLøe''mi`heg' dpeekd 'mi`hg'y zyxity jzrcle §¨¦¥¨

,dywïåékweqtd y`xa xn`p xakyíéàèç enzéceca`iy - ¥¨§¦©£¨¦
,aey xnel jxved dn ,mi`hegd,'íðéà ãBò íéòLøe'jka yi ixd §¨¦¥¨

.jxev `ll zelitk,àlà,`ixexa el dxn`eäéålò éîçø éòa ¤¨§¦©£¥¦¨©§
äáeLúa eøcäìcf`e ,daeyza eaeyiy mdilr mingx ywa - §¦§§¦§¨

,weqtd seq miiwzi,'íðéà ãBò íéòLøe',daeyza eayy oeikny §¨¦¥¨
xi`n iaxy `xnbd dtiqen .miryx cer o`k oi`e ,mi`hgd egnp

,dixac z` lawø àòaeäéålò éîç,mdilr mingx ywa -eøãäå §¨©£¥¦¨©§©£©
äáeLúa.daeyza eay mde - ¦§¨

:`ixexa dyxcy ztqep dyxc d`ian `xnbdøîàl`y -,dì ¨©¨
àeää[eze`-]áéúk ,àéøeøáì é÷Bãö(` cp diryi)'äãìé àì äø÷ò épø' ©§¦¦§§¨§¦¨¦£¨¨Ÿ¨¨¨

weqtde .dcli `ly dxwr dy`k z`y ,l`xyi zqpk z` igny -
ike ,denzépø ,äãìé àìc íeMî.genyl dl yi -déì äøîà- ¦§Ÿ¨¨¨¨¦¨§¨¥

,iwecvl `ixexa daiydàéèL,[dhey-]àø÷c déôéñì ìétL- ©§¨©¥§¥¥¦§¨
,weqtd seql hade jnvr ltydáéúëcea aezky -éða íéaø ék' ¦§¦¦©¦§¥

''ä øîà äìeòá éðaî äîîBLmilyexi ipa eaxzi ,dle`bd onfa - ¥¨¦§¥§¨¨©
lre ,mr zaxa zayein dzidy ,mec` ipan xzei ,dnney dzidy

,`xnbd zx`an .genyl dl yi okéàî àlàxe`ia ok m` dn - ¤¨©
aezkdépø ,'äãìé àì äø÷ò'igny -äMàì äîBcL ,ìàøNé úñðk £¨¨Ÿ¨¨¨¨¦§¤¤¦§¨¥¤¨§¦¨

íéða äãìé àlL äø÷òcxil micizrdeëééúåk ípäéâì.mkzenk - £¨¨¤Ÿ¨§¨¨¦§¥¦¨§¨©§
:iwecva sqep dyrn d`ian `xnbdàeää déì øîà[eze`-]é÷Bãö ¨©¥©§¦

áéúk ,eäáà éaøì(` b mildz),'Bða íBìLáà éðtî Bçøáa ãåãì øBîæî' §©¦£¨§¦¦§§¨¦§¨§¦§¥©§¨§
áéúëe(` fp mildz)éä .'äøòna ìeàL éðtî Bçøáa ízëî ãåãì' §¦§¨¦¦§¨§¨§¦§¥¨©§¨¨¥

[dfi`-]àLéøa äåä äNòî.dligz did -éãkîixd -ìeàL äNòî ©£¤£¨§¥¨¦§¦©£¥¨
àLéøa äåämelya` iptn ezgixae ,le`y iiga ,dligz did - £¨§¥¨

ok m` ,eini seqaáBzëìle`y dyrn z` weqtdàLéøa.dligz - ¦§§¥¨
déì øîà,iwecvl eda` iaxïezéLøc àìc ïezàmkpi`y mz` - ¨©¥©§Ÿ©§¦
miyxec'ïéëeîñ'iyxt-],[eknqp recn efl ef zekenqd zeàéL÷ §¦©§¨

eëì,ziywdy dn mkl dyw -ïðàepgp` -ïðéLøãcep`y - §£©§©§¦©
miyxecïì àéL÷ àì ,'íéëeîñ'.jziiyew epl dyw `l -éaø øîàc §¦Ÿ©§¨©§¨©©¦

ïépî äøBzä ïî ïéëeîñ ,ïðçBé,mze` miyxecyøîàpL`iw mildz) ¨¨§¦¦©¨¦©¦¤¤¡©
(g-f,eicETR lM mipn`p''øLéå úîàa íéeNò íìBòì ãòì íéëeîñ- ¤¡¨¦¨¦¨§¦¨©§¨£¦¤¡¤§¨¨

,x`al yi o`k s`e .jxevle xyie zn`a miieyr eicewt lk zkinq
íBìLáà úLøt äëîñð änì,mildza 'b xenfn -âBâîe âBb úLøôì ¨¨¦§§¨¨¨©©§¨§¨¨©¨

,wix EBdi min`lE miFB EWbx dOl' milna gzetd 'a xenfn -¨¨¨§¦§ª¦¤§¦
eyexite ,'FgiWn lre 'd lr cgi EcqFp mipfFxe ux` ikln EaSizi¦§©§©§¥¤¤§§¦§¨©©§©§¦
`l` .giynd jln cbpe 'd cbp mgldl cgi etq`zi bebne beby

íãà Cì øîàé íàLly ez`eap z` yigkdl mc` dvxi m`y - ¤¦Ÿ©¨¨¨
,orhie ,bebne beb lr cecBaøa ãøBnL ãáò Lé íeìkokzi m`d - §¥¤¤¤¥§©

mdilr ze`apl okzi ji`e ,daxd epnn wfgd eaxa cexni cary
,'d lr eaviziyåéáàa ãøBnL ïa Lé íeìk ,Bì øBîà äzà óàike - ©©¨¡§¥¥¤¥§¨¦

,eia`a cexni oay okziäåä àlàlv` df xac rxi`e ,did - ¤¨£¨
,cec oa melya`äåä éîð àëäcxen car didiy okzi o`k mb jk - ¨¨©¦£¨

melya` iptn cec zgixa zyxt z` micwd jkitle .eaxa
.bebne beb zyxtl dkinqdl ick ,le`y iptn ezgixal

lirl d`aedy ab`(:h)ift oa oerny iax oa dcedi iax ly ezyxc
ly ezyxc z` `xnbd d`ian ,'ux`d on mi`hg enzi' weqta

weqta i`gei xa oerny iax(ek `l ilyn),'ebe 'dnkgA dgzR diR'¦¨¨§¨§¨§¨
:dfd weqtd z` mb yxc dayïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦¦§¤

áéúëc éàî ,éçBéaezkd zernyn dn -(ek `l ilyn)äçút äét' ©©¦§¦¦¨¨§¨
ì ìò ãñç úøBúå äîëçáàì ,äæ àø÷î äîìL øîà éî ãâðk ,'dðBL §¨§¨§©¤¤©§¨§¤¤¦¨©§ŸŸ¦§¨¤Ÿ

,íéîìBò äMîça øcL ,åéáà ãåc ãâðk àlà Bøîàdyng xnelk £¨¤¨§¤¤¨¦¨¦¤¨©£¦¨¨¦
,eiig inia xary mipey miavnøîàåmdilr,äøéLfnx jk lre §¨©¦¨

gzt ycewd gex cec lr dzxyy zray ,xkfpd weqta dnly
.'d enr dyry cqgd lr xye eit z`

,dxiy cec mdilr xn`y mipnfd zyng z` hxtn oerny iax
y onfd lr ,`id dpey`xd dxiyd :mildz xtqa mxewn `ianeøc̈

äøéL øîàå ,Bnà éòîa.ezxivi zligza f` enr dyrpy cqgd lr ¦§¥¦§¨©¦¨
øîàpL(` bw mildz)÷ ìëå 'ä úà éLôð éëøa','BLã÷ íL úà éáø ¤¤¡©¨§¦©§¦¤§¨§¨©¤¥¨§

.mkeza xcy en` iaxw lr zfnxn 'iaxw' zaize
,`id dipyd dxiydúBìfîe íéáëBka ìkzñðå íìBòä øéåàì àöé̈¨©£¦¨¨§¦§©¥©¨¦©¨
øîàpL ,äøéL øîàå(ak-k bw my)éNBò çë éøBab åéëàìî 'ä eëøa' §¨©¦¨¤¤¡©¨§©§¨¨¦¥Ÿ©¥

ì Bøáã'åâå åéàáö ìk 'ä eëøa ,Bøác ìB÷a òBîLiWr eizxWn §¨¦§©§§¨¨§¨§¨¨§¨§¨Ÿ¥
z` iWtp ikxA ,FYlynn zFnFwn lkA eiUrn lM 'd EkxA ,FpFvx§¨§¨©£¨§¨§¤§©§¨§¦©§¦¤

.''d
,`id ziyilyd dxiyd,äøéL øîàå äécãa ìkzñðå Bnà éãMî ÷ðé̈©¦§¥¦§¦§©¥§©¤¨§¨©¦¨

øîàpL(a bw my),'åéìeîb ìk éçkLz ìàå 'ä úà éLôð éëøa'zyxcpe ¤¤¡©¨§¦©§¦¤§©¦§§¦¨§¨
.micy zwipi oeyln 'eilenb' zaiz

:`xnbd zxxan'åéìeîb ìk' éàîjk lr xn`y cec d`x dn - ©¨§¨
.dxiy,eäáà éaø øîàlr 'd z` `ed gayníécc dì äNòL ¨©©¦£¨¤¨¨¨©¦

äðéa íB÷îadexr mewna `le ,dpiad okyn `ed myy ald cil - ¦§¦¨
,`xnbd zl`ey .miig ilra x`ykéàî àîòèdpzyp ok` recn - ©£¨©

:`xnbd daiyn .mc`a df xacàlL éãk ,äãeäé [áø] (éáø) øîà̈©©§¨§¥¤Ÿ
ìkzñéezwipi zrya wepizd.äåøò íB÷îa:ztqep daeyzáø ¦§©¥¦§¤§¨©

ãk ,øîà àðzî.úôBphä íB÷nî ÷ðéé àlL é ©¨¨¨©§¥¤Ÿ¦©¦§©¦¤
,ziriaxd dxiydøîàpL ,äøéL øîàå íéòLø ìL ïzìtîa äàømy) ¨¨§©©§¨¤§¨¦§¨©¦¨¤¤¡©

(dl cw'ä úà éLôð éëøa íðéà ãBò íéòLøe õøàä ïî íéàhç enzé'¦©©¨¦¦¨¨¤§¨¦¥¨¨§¦©§¦¤
,'déeììämdl daeh mzziny itl ,jk lr dxiy xn`y mrhde ©§¨
.mlerle

,ziyingd dxiydøîàpL ,äøéL øîàå äúénä íBéa ìkzñðcw my) ¦§©¥§©¦¨§¨©¦¨¤¤¡©
(`.'zLáì øãäå ãBä ãàî zìãb éäìà 'ä 'ä úà éLôð éëøa'zxxan ¨§¦©§¦¤¡Ÿ©¨©§¨§Ÿ§¨¨¨¨§¨

,`xnbdòîLî éàîgken okidn -øîàð äúénä íBé ìòc.df weqt ©©§¨§©©¦¨¤¡©
àðééðòc àôéqî ,àìéL áø øa äaø øîà.oiprd seqn -áéúëc- ¨©©¨©©¦¨¦¥¨§¦§¨¨¦§¦

aezky(hk cw my)éðt øézñz''åâå ïeòåâé íçeø óñBz ïeìäaé El`e ©§¦¨¤¦¨¥¥¨¦§¨§¤
.'oEaEWi mxtr£¨¨§

:'iytp ikxa' mda xn`py miweqta oecl dkiynn `xnbdéîéL áø©¦¦
dì éøîàå ,àá÷eò øamixne` yie -dén÷ çéëL äåä ,àá÷eò øî- ©§¨§¨§¦¨©§¨£¨§¦©©¥

eiptl ievn did[äåäã] (äåäå) ,éæt ïa ïBòîL éaøcdidy -øcñî §©¦¦§¤¨¦©£¨§©©
àzãbà,dcb` ipiipr -dén÷[eiptl-].éåì ïa òLBäé éaøc ©©§¨©¥§©¦§ª©¤¥¦

déì øîà,ift oa oerny iaxl [`awer xn e`] iniy axáéúëc éàî ¨©¥©¦§¦
aezkd zernyn dn -,'BLã÷ íL úà éáø÷ ìëå 'ä úà éLôð éëøa'¨§¦©§¦¤§¨§¨©¤¥¨§

'miaxw' weqtd hwp recn el`yy xeaq ift oa oerny iax dide
.mixa` x`yn xzeidéì øîàiniy axl ift oa oerny iax eaiyd - ¨©¥
,[`awer xnl e`]øNa úcî àeä Ceøa LBãwä úcîk àlL äàøe àaŸ§¥¤Ÿ§¦©©¨¨¦©¨¨

øö ,íãå øNa úcî ,íãåxiivn -ìBëé Bðéàå ìúBkä éab ìò äøeö ¨¨¦©¨¨¨¨¨¨©©¥©¤§¥¨
Bðéà àeä Ceøa LBãwäå ,íéòî éðáe íéáø÷ äîLðe çeø da ìéhäì§©¦¨©§¨¨§¨©¦§¥¥©¦§©¨¨¥

,ïë`ed `l`äøeö CBúa äøeö øöirn jeza mc`d z` xvei - ¥¨¨§¨
,en`åmb `l` ,cala ef `l.íéòî éðáe íéáø÷ äîLðe çeø da ìéhî §©¦¨©§¨¨§¨©¦§¥¥©¦
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המשך בגמוד ל

izni`n` cenr i sc ± oey`x wxtzekxa
.éøùàá íééñå éøùàá çúô:`ed mieb eybx dnlc `neiq ea iqeg lk ixy`c `id `cg `nl`.éðåéøá:mivixt.áéúë íéàèçixw:rxd xvi dlkiy mi`hg dia.ìéôùjnvr lityd

:xac ly elity iexw seqa `edy xac lk `xwnd seql.íìåòì ãòì íéëåîñ`le jxevle xyie zn`a mieyr eicewt lk zkinq mikenq eicewt lk mipn`p [ixg`] aizk dxez ixaca

:wix xac.åáøá ãøåîù ãáò ùé íåìë:`iapd ixac z` yigkdl `aie.'åë ïá ùé íåìë åì øåîà:dedc `kd opifg `de.äåä éîð àëä:zeidl diteq.äøéù øîàådxiy xn` mlek cbpk

:eilr ycewd gex dzxyykl.éáø÷ ìëå:okeza xcy en` iaxw my lr.òîùî éàî:xn`p dzind mei lrc.'åëå äàøå àá:hwpc miaxw `py i`n ira ikdc xaq `edéëøá äùîç
.éùôð:edl aiyg lirlíëçäë éî áéúëã éàî

.øáã øùô òãåé éîådteqa ixii`c meyn

:dil hwp dltzl dle`b zkinqaìæàã ïçëùàã
.áàçà éáâì åäéìàze`xdl edil` jlie aizkc

:a`g` l`.òùéìà éáâì ìæà íøåäélr ekldyk

`ly jeznc (b a miklna) htyedie `ed a`en

`ly lr egiken did `l df lv` df mikled eid

:dy` `yp.àðîçøã éùáëenk d"awdc mixzq

:xt`d zpnhda (:bv 'c oileg) `yaka `yix

.äøæâ äøæâð:zenzy.àáà éáà úéáî éðìáå÷î
seqa ecia dtely eaxge j`lnd z` d`xy cec

:mingxd on envr rpn `le (ck a) l`eny xtq
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ìëi`n z"`e .'ek cec lr daiag dzidy dyxt

dyxt mey ogky` `l `de zeiyxtd lk

`l` ixy`a zniiqne ixy`a zlgzny zxg`

.ixy`a miiqe ixy`a gzt `wec e`lc l"ie .`id

gzty dldz enk dgizt oirn dnizg `l`

daxd oke it xaci 'd zldz dldza miiqe dldza

:diellda zeniiqne diellda zeligzny zeiyxt
lecb
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"éøLà"a da çút ,ãåc ìò äáéáç äúéäL äLøt ìk̈¨¨¨¤¨§¨£¦¨©¨¦¨©¨§©§¥
éøLà" :áéúëc ,"éøLà"a çút ;"éøLà"a da íéiñå§¦¥¨§©§¥¨©§©§¥¦§¦©§¥
:"Bá éñBç ìk éøLà" :áéúëc ,"éøLà"a íéiñå ,"Léàä̈¦§¦¥§©§¥¦§¦©§¥¨¥
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úà éLôð éëøa" :øîàpL ,äøéL øîàå Bnà éòîa øc .äøéL øîàå íéîìBò äMîça øcL ,åéáà ãåc ãâðk àlà Bøîà àì ?äæ àø÷î¦§¨¤Ÿ£¨¤¨§¤¤¨¦¨¦¤¨©£¦¨¨¦§¨©¦¨¨¦§¥¦§¨©¦¨¤¤¡©¨§¦©§¦¤
éNBò çk éøBab åéëàìî 'ä eëøa" :øîàpL ,äøéL øîàå úBìfîe íéáëBëa ìkzñðå íìBòä øéåàì àöé ;"BLã÷ íL úà éáø÷ ìëå ,'ä§¨§¨©¤¥¨§¨¨©£¦¨¨§¦§©¥§¨¦©¨§¨©¦¨¤¤¡©¨§©§¨¨¦¥Ÿ©¥

ì Bøácìàå ,'ä úà éLôð éëøa" :øîàpL ,äøéL øîàå äécãa ìkzñðå Bnà éãMî ÷ðé ;'Bâå "åéàáö ìk 'ä eëøa ,Bøác ìB÷a òBîL §¨¦§©§§¨¨§¨§¨¨§¨©¦§¥¦§¦§©¥§©¤¨§¨©¦¨¤¤¡©¨§¦©§¦¤§©
àlL éãk :äãeäé (éaø) øîà ?éàî àîòè .äðéa íB÷îa íécc dì äNòL :eäaà 'ø øîà ?"åéìeîb ìk" éàî ."åéìeîb ìk éçkLz¦§§¦¨§¨©¨§¨¨©©¨¤¨¨¨©¦¦§¦¨©§¨©¨©©¦§¨§¥¤Ÿ
íéàhç enzé" :øîàpL ,äøéL øîàå íéòLø ìL ïzìtîa äàø .úôBphä íB÷nî ÷ðéé àlL éãk :øîà àðúî áø .äåøò íB÷îa ìkzñé¦§©¥¦§¤§¨©©§¨¨©§¥¤Ÿ¦©¦§©¦¤¨¨§©©§¨¤§¨¦§¨©¦¨¤¤¡©¦©©¨¦
éäìà 'ä ,'ä úà éLôð éëøa" :øîàpL ,äøéL øîàå äúénä íBéa ìkzñð ;"déeììä 'ä úà éLôð éëøa ,íðéà ãBò íéòLøe õøàä ïî¦¨¨¤§¨¦¥¨¨§¦©§¦¤©§¨¦§©¥§©¦¨§¨©¦¨¤¤¡©¨§¦©§¦¤¡Ÿ©
éðt øézñz" :áéúëc ,àðééðòc àôéqî :àìéL áø øa äaø øîà ?øîàð äúénä íBé ìòc òîLî éàî ."zLáì øãäå ãBä ,ãàî zìãbE ¨©§¨§Ÿ§¨¨¨¨§¨©©§©§©©¦¨¤¡©¨©©¨©©¦¨¦¥¨§¦§¨¨¦§¦©§¦¨¤
àzãbà øcñî äåäå ,éæt ïa ïBòîL 'øc dén÷ çéëL äåä ,àá÷eò øî dì éøîàå ,àá÷eò øa éîéL áø .'Bâå "ïeòåâé íçeø óñBz ,ïeìäaé¦¨¥¥¨¦§¨§©¦¦©§¨§¨§¦¨©§¨£¨§¦©©¥§¦§¤¨¦©£¨§©¥©©§¨
úcîk àlL ,äàøe àa :déì øîà ?"BLã÷ íL úà éáø÷ ìëå ,'ä úà éLôð éëøa" áéúëc éàî :déì øîà ,éåì ïa òLBäé 'øc dén÷©¥§§ª©¤¥¦¨©¥©¦§¦¨§¦©§¦¤§¨§¨©¤¥¨§¨©¥Ÿ§¥¤Ÿ§¦©
;íéòî éðáe íéáø÷ äîLðe çeø da ìéhäì ìBëé Bðéàå ,ìúBkä éaâ ìò äøeö øö ,íãå øNa úcî ;íãå øNa úcî àeä Ceøa LBãwä©¨¨¦©¨¨¨¨¦©¨¨¨¨¨¨©©¥©¤§¥¨§©¦¨©§¨¨§¨©¦§¥¥©¦
ék 'äk LBã÷ ïéà" :äpç äøîàc eðééäå .íéòî éðáe íéáø÷ äîLðe çeø da ìéhîe ,äøeö CBúa äøeö øö ,ïk Bðéà àeä Ceøa LBãwäå§©¨¨¥¥¨¨§¨©¦¨©§¨¨§¨©¦§¥¥©¦§©§§¨§¨©¨¥¨©¦

à :àéñðî øa äãeäé 'ø øîà ?"Ezìa ïéà ék" éàî .eðéäìàk øéiö ïéà ?"eðéäìàk øeö ïéà" éàî ."eðéäìàk øeö ïéàå ,Ezìa ïéàéø÷z ì ¥¦§¤§¥¥Ÿ¥©¥¥Ÿ¥¥©¨¥Ÿ¥©¦¥¦§¤¨©§¨©§©§¨©¦§¦
LBãwäå ,BúBà ïéláî åéãé äNòî ,íãå øNa úcî ;íãå øNa úcî àeä Ceøa LBãwä úcîk àlL ,"EúBláì ïéà" àlà ,"Ezìa ïéà ék"¦¥¦§¤¤¨¥§©§¤Ÿ§¦©©¨¨¦©¨¨¨¨¦©¨¨¨¨©£¥¨¨§©¦§©¨
ãâðk àlà ïøîà àì ?ãåc ïøîà éî ãâðk ,"éLôð éëøa" äMîç éðä :Cì àðéîà à÷ éëä àðà :déì øîà .åéNòî äláî àeä Ceøä§©¤©£¨¨©¥£¨¨¥¨£¦¨¨¨¥£¦¨¨§¦©§¦§¤¤¦£¨¨¨¦Ÿ£¨¨¤¨§¤¤
äàBø àeä Ceøa LBãwä äî ;óebä ìk úà äàìî äîLð óà ,íìBòä ìk àìî àeä Ceøa LBãwä äî ;äîLð ãâðëe àeä Ceøa LBãwä©¨¨§¤¤§¨¨¨©¨¨¨¥¨¨¨©§¨¨§¥¨¤¨©¨©¨¨¤
LBãwä äî ;óebä ìk úà äðæ äîLð óà ,Blk íìBòä ìk úà ïæ àeä Ceøa LBãwä äî ;úéàøð dðéàå äàBø äîLð óà ,äàøð Bðéàå§¥¦§¤©§¨¨¨§¥¨¦§¥¨©¨¨¨¤¨¨¨ª©§¨¨¨¨¤¨©¨©¨
Ba LiL éî àáé ;íéøãç éøãça úáLBé äîLð óà ,íéøãç éøãça áLBé àeä Ceøa LBãwä äî ;äøBäè äîLð óà ,øBäè àeä Ceøä¨©§¨¨§¨¨©¨¨¥§©§¥£¨¦©§¨¨¤¤§©§¥£¨¦¨Ÿ¦¤¥
éî ?"øác øLt òãBé éîe íëçäk éî" áéúëc éàî :àðeðîä áø øîà :eìlä íéøác äMîç Ba LiL éîì çaLéå ,eìlä íéøác äMîç£¦¨§¨¦©¨¦©¥©§¦¤¥£¦¨§¨¦©¨¨©©©§¨©¦§¦¦§¤¨¨¦¥©¤¤¨¨¦
eäiìàa ïçkLà éëäc ,éàab eäéòLé éúéì :øîà eäi÷æç .eäéòLéì eäi÷æç ïéa ,íé÷écö éðL ïéa äøLt úBNòì òãBéL àeä Ceøa LBãwäk§©¨¨¤¥©©£§¨¨¥§¥©¦¦¥¦§¦¨¦©§¨¦§¦¨¨©¥¥§©§¨©©§¨¦©§§©§¥¦¨
áàçà ïa íøBäéa ïçkLà éëäc ,éàab eäi÷æç éúéì :øîà eäéòLé ;("áàçà ìà úBàøäì eäiìà Cìiå" :øîàpL) áàçà éaâì ìæàc§¨©§©¥©§¨¤¤¡©©¥¤¥¦¨§©§¤©§¨§©§¨¨©¥¥¦§¦¨©©§¨¦©§§©¦¨¤©§¨
íéîia" :øîàpL !äìBçä úà øwáe Cì :eäéòLéì Bì øîàå ,eäi÷æç ìò íéøeqé àéáä ?àeä Ceøa LBãwä äNò äî .òLéìà éaâì ìæàc§¨©§©¥¡¦¨¤¨¨©¨¨¥¦¦¦©¦§¦¨§¨©¦©§¨¥©¥¤©¤¤¤¡©©¨¦
"äéçú àìå äzà úî ék ,Eúéáì åö ,(úBàáö) 'ä øîà äk :åéìà øîàiå àéápä õBîà ïa eäéòLé åéìà àáiå ,úeîì eäi÷æç äìç íää̈¥¨¨¦§¦¨¨©¨Ÿ¥¨§©§¨¤¨©¨¦©Ÿ¤¥¨Ÿ¨©§¨©§¥§¦¥©¨§Ÿ¦§¤
íeMî :déì øîà ?éàä élek éàî :déì øîà .àaä íìBòì äéçú àìå ,äfä íìBòa äzà úî ?"äéçú àìå äzà úî ék" éàî .'Bâå§©¦¥©¨§Ÿ¦§¤¥©¨¨¨©¤§Ÿ¦§¤§¨©¨¨©¥©¥©¨©¥¦

déì øîà .elòî àìc ïéða éàpéî é÷ôðc Lãwä çeøa éì éàæçc íeMî :déì øîà .äéáøå äéøôa z÷ñò àìcänì àðîçøc éLák éãäa : §Ÿ¨©§¨§¦§¨§¦§¨¨©¥¦©£©¦§©©Ÿ¤§¨§¥¦©§¦§Ÿ§©¨©¥©£¥©§¥§©£¨¨¨¨
éøa àLãe÷ dén÷ àçéðc äîe ,ãáòîì Cì éòaéà zã÷tîc éàî ?Cìàîøâc øLôà ,Czøa éì áä àzLä :déì øîà !ãéáòì àeä C ¨©§¦©§©§¦¨¥¨§¤¡©©§¦¨©¥§¨§¦¤¡¦¨©¥©§¨©¦§©¨¤§¨§¨§¨
éìò äøæâð øák :déì øîà .elòîc ïéða éàpî é÷ôðå Cãéãå éãéc àúeëæéðìae÷î Ck !àöå Eúàeáð älk ,õBîà ïa :déì øîà .äøéæb E §¨¦¦§¦¨§¨§¥¦©§¦¦§©¨©¥§¨¦§§¨¨¤§¥¨¨©¥¤¨©¥§¨§§¥¨§§©¦

(øæòéìà) éaøå ïðçBé éaø :énð øîzà .íéîçøä ïî Bîöò òðîé ìà ,íãà ìL Bøàeö ìò úçpeî äcç áøç eléôà :àaà éáà úéaî¦¥£¦©¨£¦¤¤©¨©©©©¨¤¨¨©¦§©©§¦¨©£¦¦§©©¥©¦¨¨§©¦¡¦¤¤
:"ìçéà Bì ,éðìè÷é ïä" :øîàpL ,íéîçøä ïî Bîöò òðîé ìà ,íãà ìL Bøàeö ìò úçpeî äcç áøç eléôà ,eäééåøz éøîàc§¨§¦©§©§£¦¤¤©¨©©©©¨¤¨¨©¦§©©§¦¨©£¦¤¤¡©¥¦§§¥¦£©¥

øîà

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

ברכות. פרק ראשון - מאימתי דף י עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות



רכ
izni`na cenr i sc ± oey`x wxtzekxa

.ìëéää úà äôçù àáà éáà:dnly.úåàåôø øôñ æðâù:mingx eywaiy ick.åéáà úåîöò øøéâ:sqke adf zehna obedk e`ivedl ezxeawa ceak ea bdp `le edfa ryx didy itl

.ïåçéâ éî íúñjenq `ed ohw oirn `l` `ed i"`a e`l `eddc lecbd xdpd oegib edf `le zezyl min e`vnie xey` ikln e`ai `ly ick dnle (al a) minid ixaca gely in

:`geliyl dizi oezgze opinbxzne (` `"n) oegib l` eze` mzcxede xn`py milyexil.ïñéðá ïñéð øáòenk xc` e`yre dpyd z` xarl jlnp oqip myl ycgd ycwzpyn c"qw

:ipyd ycga gqtd zeyrl (ediwfg) jlnd ureie (l a) minid ixaca xn`py.øãà ìù íéùìù íåéá:micr e`a `l oiicry ycgd ycwzp `ly t"r`e.åîöò úåëæá äìåúäxne`y

xkf xn`y ediwfg oebk izekfa il dyr ezltza

:'ebe jiptl izkldzd xy` z` `p.äòåøô
:dly dxwz dlhipy dlebn.úåðäì äöåøä

:mixg` lyn.äðäé:xaca xeqi` oi`e.òùéìàë
:dpdpy ryil`a epivny enkàìù äöåøäå

.úåðäì:mixg` lyn.äðäé ìà`l xaca oi`e

:d`py meyn `le gex zeqb meynìàåîùë
.éúîøädvx `ly iznxd l`enya epivny enk

:zepdl.åúéá íù éëicn dide aizk dipin lirl

z` htye dtvnde l` zia aaqe dpya dpy

my ik dznxd ezaeyze dil jinqe l`xyi

edlek` `l` ezia myy rcei ipi` ike ezia

mewn lky i`w dipin lirlc `xwc zenewn

zia iyinyz ilk lk `yep did my jled didy

:mixg` on zepdl `ly eziipg ld`e enr

.äéôé ãåäá:dicca.éðòì äìôú:zeipr jxcïéåëé
.åéìâø úà:ef lv` ef.äøùé ìâø íäéìâøåoi`xp

:cg` lbxk.ãéñôä àì êìéàå ïàëî àøå÷ä
zeiyxtd lkn zg` `xewy mc`k `ed ixdy

leaw el yi y"w ici `vi `ly t"r`e dxezay

:dxeza wqerk xkyéðúî.äèé ':ecv lr

.êáëùá:daiky jxc.ãåîòé:jnewae aizkc

.åëøãëe` daiyia e` daikya e` dniwa e`

:jldn

'îâ

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

ìåãâwqerdn xzei dzpera y"w `xewd

`dc inp dltz 'it` dniz .dxeza

oia oiwiqtn ep` oebk (.`i sc) zayc w"t opixn`

wqerdn xzei xn`w ikdc l"ie .dltzl oia y"wl

wqerd la` .y"w zrya `ly zxg` mrt dxeza

a:wqet dltza 'it`e ixiin `l y"w zrya dxez
xn`py

1

2

3

4

5

6

íãàì Bì øîBà úBîBìçä ìòa eléôà :ïðç 'ø øîà̈©¨¨£¦©©©£¥¨¨¨
:øîàpL ,íéîçøä ïî Bîöò òðîé ìà ,úî àeä øçîì§¨¨¥©¦§©©§¦¨©£¦¤¤¡©
úà ék ,äaøä íéøáãe íéìáäå úBîBìç áBøa ék"¦§£©£¨¦§¨¦©§¥¦¤
øéwä ìà åéðt eäi÷æç áqiå" ãiî ."àøé íéäìàä̈¡Ÿ¦§¨¦¨©©¥¦§¦¨¨¨¤©¦
úBøéwî :ì"áùø øîà ?"øé÷" éàî ."'ä ìà ìltúiå©¦§©¥¤©¦¨©¦¦
'ø .'Bâå "éaì úBøé÷ äìéçBà éòî éòî" :øîàpL ,Baì¦¤¤¡©¥©¥©¦¨¦¦¦§
ìL BðBaø :åéðôì øîà .øéwä é÷ñò ìò :øîà éåì¥¦¨©©¦§¥©¦¨©§¨¨¦¤
ätçL àaà éáà ,dða úà úééçä ,äpè÷ úçà øé÷ àlà äúNò àlL úénðeM äîe !íìBò¨©©¦¤Ÿ¨§¨¤¨¦©©§©¨¤¡¥¨¤§¨£¦©¨¤¦¨
éðôì ézëläúä øLà úà àð øëæ" !änëå änk úçà ìò ,áäæáe óñëa Blek ìëéää úàE ¤©¥¨§¤¤§¨¨©©©©¨§©¨§¨¨¥£¤¦§©©§¦§¨¤

éðéòa áBhäå ,íìL áìáe úîàaéðéòa áBhäå" éàî ,"éúéNò Eøîà ,äãeäé 'ø øîà ?"éúéNò E ¤¡¤§¥¨¥§©§¥¤¨¦¦©§©§¥¤¨¦¦¨©§¨¨©
äNò íéøác äML :ïðaø eðz .úBàeôø øôñ æðbL :øîà éåì 'ø .älôúì äleàb CîqL :áø©¤¨©§¨¦§¦¨¥¦¨©¤¨©¥¤§¨©¨¨¦¨§¨¦¨¨
eãBäå úBàeôø øôñ æðb ¯ Bì eãBä 'â ìò .Bì eãBä àì 'â ìòå ,Bì eãBä 'â ìò ,Cìnä eäi÷æç¦§¦¨©¤¤©§©Ÿ©¨©¥¤§§
àì 'â ìòå .Bì eãBäå íéìáç ìL ähî ìò åéáà úBîöò øøéb ,Bì eãBäå úLçpä Lçð úzk ,Bì¦¥§©©§Ÿ¤§¥¥©§¨¦©¦¨¤£¨¦§§©Ÿ
,Bì eãBä àìå øeMà Cìîì íøbLå ìëéä úBúìc õö÷ ,Bì eãBä àìå ïBçéâ éî íúñ ¯ Bì eãBä¨©¥¦§Ÿ¦¥©§¥¨§¦§¨§¤¤©§Ÿ

ø íëì äfä Lãçä" eäi÷æçì déì úéì éîe .Bì eãBä àìå ïñéða ïñéð øaòïñéð äæ ,"íéLãç Là ¦¥¦¨§¦¨§Ÿ¦¥¥§¦§¦¨©Ÿ¤©¤¨¤Ÿ¢¨¦¤¦¨
ìL íBéa äðMä úà ïéøaòî ïéà :ìàeîL øîàc ,ìàeîLãa äòè àlà !?ïñéð øçà ïéàåíéL §¥©¥¦¨¤¨¨¨§¦§¥§¨©§¥¥§©§¦¤©¨¨§§¦

'ø íeMî ïðçBé 'ø øîà :ïðéøîà àì "éeàøå ìéàBä" ,øáñ .ïñéð BòáB÷ì éeàøå ìéàBä ,øãà ìL¤£¨¦§¨§§¦¨¨©¦§¨Ÿ¨§¦©¨©¨¨¦
,íéøçà úeëæa äìBzä ìëå ;íéøçà úeëæa Bì ïéìBz ,Bîöò úeëæa äìBzä ìk :àøîæ ïa éñBé¥¤¦§¨¨©¤¦§©§¦¦§£¥¦§¨©¤¦§£¥¦
ìàøNéìe ÷çöéì íäøáàì øBëæ" :øîàpL ,íéøçà úeëæa äìz äLî .Bîöò úeëæa Bì ïéìBz¦¦§©§Ÿ¤¨¨¦§£¥¦¤¤¡©§§©§¨¨§¦§¨§¦§¨¥

éãáòäìz eäi÷æç ."úéçLäî Búîç áéLäì åéðôì õøta ãîò Bøéçá äLî éìeì ,íãéîLäì øîàiå" :øîàpL ,Bîöò úeëæa Bì eìz ,"E £¨¤¨¦§©§¤¤¡©©Ÿ¤§©§¦¨¥Ÿ¤§¦¨©©¤¤§¨¨§¨¦£¨¥©§¦¦§¦¨¨¨
éðôì ézëläúä øLà úà àð øëæ" :áéúëc ,Bîöò úeëæaéðòîì dòéLBäì úàfä øéòä ìà éúBpâå" :øîàpL ,íéøçà úeëæa Bì eìz ,"E ¦§©§¦§¦§¨¨¥£¤¦§©©§¦§¨¤¨¦§£¥¦¤¤¡©§©¦¤¨¦©Ÿ§¦¨§©£¦

ì äpä" ,áéúëc éàî :ì"áéø øîàc ,ì"áéøc eðééäå ."écáò ãåc ïòîìeàeä Ceøa LBãwä Bì øbéML äòLa eléôà ?"øî éì øî íBìL §©©¨¦©§¦§©§§§¨©©¦§¦¦¥§¨©¦¨£¦§¨¨¤¦¥©¨¨
äìBãb äøãñëà :øîà ãçå ,äeøé÷å ,äúéä äòeøt äéiìò :øîà ãç ,ìàeîLe áø ¯ "äpè÷ øé÷ úéiìò àð äNòð" :Bì àeä øî ,íBìL̈©©£¤¨£¦©¦§©¨©§¥©¨©£¦¨§¨¨§¨§¥¨§©¨©©§©§¨§¨

ì äe÷lçå ,äúéä,äéiìò ã"îì àîìLa .äeøéwL ?"øé÷" éàî ,äéiìò ã"îì àlà ."øé÷" áéúëc eðééä ,äøãñëà ã"îì àîìLa .íéðL ¨§¨§¦§¨¦§©¦¦§¨¨©§©§¨©§¦§¦¦¤¨£¦¨©¦¤¥¨¦§¨¨£¦¨
øîà ¯ "äøBðîe àqëå ïçìeLå ähî íL Bì íéNðå" .íézaaL äleòî ?"úéiìò" éàî ,äøãñëà ã"îì àlà ."úéiìò" áéúëc eðééä©§¦§¦£¦©¤¨©§©§¨©£¦©§¨¤©¨¦§¨¦¨¦¨§§¨§¦¥§¨¨©
,äúîøä Búáeùúe" :øîàpL ,éúîøä ìàeîLk äðäé ìà ,úBðäì äöBø BðéàLå ;òLéìàk äðäé ,úBðäì äöBøä :÷çöé 'ø àîézéàå ,ééaà©©¥§¦¥¨¦§¨¨¤¥¨¥¨¤¤¡¦¨§¤¥¤¥¨©¥¨¤¦§¥¨¨¨¦¤¤¡©§¨¨¨¨¨
ø"à ,"àeä LBã÷ íéäìà Léà ék ézòãé àð äpä ,dLéà ìà øîàzå" .Bnò Búéa ,íL CìäL íB÷î ìkL :ïðçBé ø"àå ,"Búéa íL ék¦¨¥¨¨¤¨¨¤¨©¨¥¦©Ÿ¤¤¦¨¦¥¨¨¨§¦¦¦¡Ÿ¦¨
áeáæ äúàø àlL :øîà ãç ,ìàeîLe áø ?äòãé àðî ,"àeä LBã÷" .Léàä ïî øúBé ïéçøBàa úøkî äMàäL ïàkî :àðéðç 'øa éñBé¥©£¦¨¦¨¤¨¦¨©¤¤§§¦¥¦¨¦¨§¨¨§¨©§¥©¨©¤Ÿ¨£¨§
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ברכות. פרק ראשון - מאימתי דף י עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

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

:xfrl` iaxe opgei iax ly efl dnec dreny d`ian `xnbdøîà̈©
úBîBìçä ìòa eléôà ,ïðç áø,zenelgd lr dpennd j`ln -øîBà ©¨¨£¦©©©£¥

íãàì Bìy,úî àeä øçîìmewn lkníéîçøä ïî Bîöò òðîé ìà §¨¨§¨¨¥©¦§©©§¦¨©£¦
.lltzdln -øîàpL(e d zldw)íéøáãe íéìáäå úBîBìç áBøá ék' ¤¤¡©¦§£©£¨¦§¨¦

'àøé íéäìàä úà ék äaøä,zenelg ixacn `xil mc`l oi` - ©§¥¦¤¨¡Ÿ¦§¨
j`ln ici lr mi`ay mherin elit`e ,lad ixac maexy meyn
`ed jexa yecwd cia ixdy ,mdn `xii `l ,dlecb ezlrne

.epnn didz ez`xi xwire ,mlhal
ywaln y`iizdl mc`l oi`y ,ediwfg ixacl zxfeg `xnbd

:ex`ev lr zgpen dcg axg m` elit` ,mingxãiîrnyyk ¦¨
dfd mlera zeniy dxifb eilr dxfbpy ,ediryi ixac z` ediwfg

,`ad mlerae''ä ìà ìltúiå øéwä ìà åéðt eäi÷æç áqiå'gl diryi) ©©¥¦§¦¨¨¨¤©¦©¦§©¥¤
(a:`xnbd zl`ey .øé÷ éàîaqdy aezkd eprinyd dn myl - ©¦

.xiwd l` eipt,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàxnel aezkd zpeek ¨©©¦¦§¤¨¦
lltzdy,Baì úBøéwîz` lhal mingxa zeaxdl jixv didy ¦¦¦

,ef oeyla hwpy edinxia epivny enke .dxifbdøîàpLd`xyk ¤¤¡©
jk lr opew ,dnglnl milyexil zelrl aie`d cizry ,d`eapa

xn`e(hi c dinxi),'åâå éaì úBøé÷ äìéçBà éòî éòî'`l iAl il dnd ¥©¥©¦¨¦¦¦Ÿ¤¦¦¦Ÿ
oeyldy ixd ,'dngln zrExY iWtp YrnW xtFy lFw iM Wixg ©̀£¦¦¨¨©©§©§¦§©¦§¨¨

.ald zexiwl iepikk mb ynyn 'xiw'
,øîà éåì éaølltzd ediwfgy ,xnel aezkd zpeek,øéwä é÷ñò ìò ©¦¥¦¨©©¦§¥©¦

eåéðôì øîà,`ed jexa yecwd iptl -äîe ,íìBò ìL BðBaødy`d ¨©§¨¨¦¤¨©
däúNò àlL úénðeMryil` ceaklàlàziilr,äpè÷ úçà øé÷ ©¦¤Ÿ¨§¨¤¨¦©©§©¨

z`f zekfaeàaà éáà ,dða úà úééçä,jlnd dnly -úà ätçL ¤¡¥¨¤§¨£¦©¨¤¦¨¤
ìëéääycwnd zia lyänëå änk úçà ìò ,áäæáe óñëa Blek ©¥¨§¤¤§¨¨©©©©¨§©¨

.dzind ypern iplivdl ef ezekf il lirezy
xn`ie' :eze` zx`ane ediwfg ly ezltz gqep z` d`ian `xnbd©Ÿ©

'd dP`éðôì ézëläúä øLà úà àð øëæáBhäå íìL áìáe úîàa E ¨¨§¨¨¤£¤¦§©©§¦§¨¤¤¡¤§¥¨¥§©
éðéòa'éúéNò E(b gl diryi).:`xnbd zxxanéàîdn -zernyn §¥¤¨¦¦©

milndéðéòa áBhäå','éúéNò E'd iptl jldzdy xn` xaky xg` §©§¥¤¨¦¦
.dxeza xen`d lk z` miiwy ernyny ,mly alae zn`aøîà̈©

älôúì äleàb CîqL ,áø øîà äãeäé áømiwcwcny ,oiwizek ©§¨¨©©¤¨©§¨¦§¦¨
upa cin dxyr dpeny zltz ligzdle rny z`ixw miiql

.dngd,øîà éåì éaø,`ed dyry aehd xacd,úBàeôø øôñ æðbL ©¦¥¦¨©¤¨©¥¤§
eywaiy ick efpbe ,zepeyd zelgnl ze`etx ea miaezk eidy

.ea zeaezkd ze`etxd lr eknqi `le milegd lr mingx
xtq zfipb caln ediwfg dyry mitqep mixac d`ian `xnbd

:ze`etxdïðaø eðz,`ziixaaìò ,Cìnä eäi÷æç äNò íéøác äML ¨©¨¨¦¨§¨¦¨¨¦§¦¨©¤¤©
äùìLmixacBì eãBä,minkg enr enikqd -eãBä àì äùìL ìòå §Ÿ¨§©§Ÿ¨Ÿ

.Bì
:Bì eãBä äùìL ìò.`.Bì eãBäå ,úBàeôø øôñ æðb.aúzkyzk - ©§Ÿ¨¨©¥¤§§¦©

z` ogheúLçpä Lçðerhy itl ,xacna epiax dyn dyry §©©§Ÿ¤
,dxf dcear ezeyrl eixg`Bì eãBäå.b .åéáà úBîöò øøébjlnd-] §¥©©§¨¦

,[ryx didy ,fg`,íéìáç ìL ähî ìò`le ,mc` ipa x`y jxck ©¦¨¤£¨¦
ick ,sqke adf zehna ,mikln x`y jxck ceaka dxeawl ekiled
eryx lr dpbziy ,myd yecw iptne ,epeifaa dxtk el `dzy

exqeeie.miryxd jkaBì eãBäå.minkg §
ìL ìòå:Bì eãBä àì äL.`ïBçéâ éî íúñjenq xaerd lgp - §©§Ÿ¨Ÿ¨©¥¦

dev ,milyexi lr mgldl xey` jln aixgpq `ayke ,milyexil
min eidi `ly ick ,df lgp ly oeilrd wlgd z` mezql ediwfg

.zezyl xey` ligl miievnBì eãBä àìågehal el didy ,minkg §Ÿ
`iapd ediryi ici lr xn`y ,`ed jexa yecwa(dl fl diryi)izepbe'

.'driyedl z`fd xird lr
.aìëéä úBúìc õv÷,adfd ietiv z` zezlcdn xiqd -íøbLå- ¦©©§¥¨§¦§¨

mglyeøeMà Cìîì.ea mgli `ly eqiitl ick,Bì eãBä àìåiptn §¤¤©§Ÿ
.lirlcke 'da gehal el didy

.bïñéða ïñéð øaòipy xc` e`yre ,oqip ycega dpyd z` xair - ¦©¦¨§¦¨
exdih `l oiicr mrd ziaxny itl ,gqtd bg z` zegcl ick
rcie ,eia` fg` inia da ewifgdy dxf dcear z`nehn mnvr

.gqtd cr xdhidl ewitqi `ly,Bì eãBä àìåxg`ly iptn §Ÿ
.mixarn oi` oqip ycwzpy

:`xnbd ddnzeäi÷æçì déì úéì éîez` xaeq epi` ediwfg ike - ¦¥¥§¦§¦¨
weqta eyxcy dn(a ai zeny)'íéLãç Làø íëì äfä Lãçä'aqend ©Ÿ¤©¤¨¤Ÿ¢¨¦

,oqip yceg lr,ïñéð øçà ïéàå ïñéð äæyceg rawpy xg`l ,xnelk ¤¦¨§¥©¥¦¨
ycegde xc` ezeyrle exarl leki dz` oi` ,oqip myl df
.oqip myl rawpy xg` xc` z` ediwfg xair ji`e ,oqip eixg`y

,xc` ycega `l` ediwfg xair `l mlerl ,`xnbd zx`anàlà¤¨
ìàeîLãa äòè,l`eny ly epica -úà ïéøaòî ïéà ,ìàeîL øîàc ¨¨§¦§¥§¨©§¥¥§©§¦¤
ìL íBéa äðMä,øãà ìL íéL,oqip yceg ycwzp `l oiicry s` ©¨¨§§Ÿ¦¤£¨

ïñéð BòáB÷ì éeàøå ìéàBäyceg y`x zeidl ie`x did df mei - ¦§¨§§¦¨
,[xqg did xc`e] ycegd ycwl micr yn` mi`a eid eli` ,oqip
,dpyd z` ea mixarn oi` aey ,ycwzp `ly dzr elit` jkld

ediwfg la`éeàøå ìéàBä ,øáñ,ea mixarn oi` oqip eraewlàì ¨©¦§¨Ÿ
,ïðéøîà.mixarn oi` oqip myl ederaw xak m` wxe ©§¦©

:ediwfg ly ezltz oipra weqrl zxfeg `xnbdïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
Bîöò úeëæa äìBzä ìk ,àøîæ ïa éñBé éaø íeMî,ezltza xne`y - ¦©¦¥¤¦§¨¨©¤¦§©§

,izekfa il dyrizkldzd xy` z` `p xkf' xn`y ediwfg enk
,'jiptlBì ïéìBzdlvdd z`úeëæa äìBzä ìëå .íéøçà úeëæa ¦¦§£¥¦§¨©¤¦§
íéøçà,mixg` zekfa 'd eriyeiy ezltza xne`y -Bì ïéìBz £¥¦¦

äìz äLî .Bîöò úeëæaezltzøîàpL ,íéøçà úeëæazltza ¦§©§Ÿ¤¨¨¦§£¥¦¤¤¡©
lbrd `hg xg`l dyn(bi al zeny),ìàøNéìe ÷çöéì íäøáàì øBëæ'§§©§¨¨§¦§¨§¦§¨¥

éãáòBì eìz ,'EdlvddøîàpL ,Bîöò úeëæalbrd oipraew mildz) £¨¤¨¦§©§¤¤¡©
(bkáéLäì åéðôì õøta ãîò Bøéçá äLî éìeì íãéîLäì øîàiå'©Ÿ¤§©§¦¨¥Ÿ¤§¦¨©©¤¤§¨¨§¨¦

äìz eäi÷æç .'úéçLäî Búîçezltzáéúëc ,Bîöò úeëæaaezky - £¨¥©§¦¦§¦¨¨¨¦§©§¦§¦
(b k 'a mikln)éðôì ézëläúä øLà úà àð øëæ'úeëæa Bì eìz ,'E §¨¨¤£¤¦§©©§¦§¨¤¨¦§

øîàpL ,íéøçà(cl hi my)éðòîì dòéLBäì úàfä øéòä ìà éúBpâå' £¥¦¤¤¡©§©¦¤¨¦©Ÿ§¦¨§©£¦
.'écáò ãåc ïòîìe§©©¨¦©§¦

:`xnbd zxne` .`xnf oa iqei iax ixacl di`x d`ian `xnbd
eðééäåezyxc mb `id ef -a òLBäé éaø øîàc ,éåì ïa òLBäé éaøcï §©§§©¦§ª©¤¥¦§¨©©¦§ª©¤

áéúëc éàî ,éåìweqtd yexit dn -(fi gl diryi)ì äpä'éì øî íBìL ¥¦©¦§¦¦¥§¨©¦
,'øî`l` ,mely epi` xn `ed m`e xn epi` mely `ed m` `ld ¨

,eyexit jkàeä Ceøa LBãwä Bì øbéML äòLa eléôàediwfgl £¦§¨¨¤¦¥©¨¨
,íBìL,eilgn e`txny ericedl,Bì àeä øîzekfa z`f dlzy ¨©

.mixg`
dlrae zinpeyd dy`d eyry xiwd ziilr lirl dxkfedy ab`
xteqn :diilr dze` dzid dn `xnbd zx`an ,ryil` ceakl

miklna(i c 'a),dlral zinpeyd dxn`yøé÷ úéiìò àp äNòð'©£¤¨£¦©¦
äpè÷Epil` F`aA dide dxFpnE `Qke oglWe dHn mW Fl miUpe §©¨§¨¦¨¦¨§ª§¨§¦¥§¨§¨¨§Ÿ¥¥

.'dOW xEqiìàeîLe áø.'xiw ziilr' oeyld xe`iaa ewlgpãç ¨¨¨©§¥©
[mdn cg`-]äéiìò ,øîàmziaay dpeilrd dnewd -äòeøt ¨©£¦¨§¨

[dlebn-],äúéä,dxwz `lläeøé÷åceakl dxwz dilr egipde - ¨§¨§¥¨
.`iapdäúéä äìBãb äøãñëà ,øîà ãçå,[mle`-]ì äe÷lçåíéðL- §©¨©©§©§¨§¨¨§¨§¦§¨¦§©¦

.zeripv meyn ,envr ipta mewn `iapl zzl drvn`a xiw eyr
:`xnbd dywnàîìLa,xacd oaen -øîàc ïàîìxne`d ixacl - ¦§¨¨§©§¨©

ef dzidyáéúëc eðééä ,äøãñëàaezky dn edf -,'øé÷'xiw epay ©§©§¨©§¦§¦¦
.drvn`aéàî ,äéiìò øîàc ïàîì àlàzaiz xe`ia dn -.'øé÷' ¤¨§©§¨©£¦¨©¦

:`xnbd zvxznäeøéwL.dilr dze` lr dxwz egipdy - ¤¥¨
:`xnbd dywnàîìLa,xacd oaen -øîàc ïàîìxne`d ixacl - ¦§¨¨§©§¨©

ef dzidyáéúëc eðééä ,äéiìòaezky dn edf -úéiìò'.'xiwàlà £¦¨©§¦§¦£¦©¤¨
øîàc ïàîìy xne`d ixacl -äøãñëà,dzid,'úéiìò' éàîixd §©§¨©©§©§¨©£¦©

epziy df xcgy xnel dzpeek :`xnbd zvxzn .dilra did `l df
didi el.íézaaL äleòî§¤¤©¨¦

,weqtd jynda xn`p :xkfpd weqtd z` x`al dkiynn `xnbd
àîéúéàå ,ééaà øîà .'äøBðîe àñëå ïçìLå äèî íL Bì íéNðå'yie - §¨¦¨¦¨§ª§¨§¦¥§¨¨©©©¥§¦¥¨

z`f xn`y mixne`úBðäì äöBøä ,÷çöé éaø,mixg`näðäé- ©¦¦§¨¨¤¥¨¥¨¤
,xaca xeqi` oi`e zepdl i`yxòLéìàk,ryil`a epivny enk - ¤¡¦¨

lk z` el ewtiqy ,mdn dpdpe zinpeyd dy`d ziaa gx`zdy
.eikxvúBðäì äöBø BðéàLå,mixg` lynäðäé ìà`ly i`yx - §¤¥¤¥¨©¥¨¤
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רכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc - zekxa(ipy meil)

:xfrl` iaxe opgei iax ly efl dnec dreny d`ian `xnbdøîà̈©
úBîBìçä ìòa eléôà ,ïðç áø,zenelgd lr dpennd j`ln -øîBà ©¨¨£¦©©©£¥

íãàì Bìy,úî àeä øçîìmewn lkníéîçøä ïî Bîöò òðîé ìà §¨¨§¨¨¥©¦§©©§¦¨©£¦
.lltzdln -øîàpL(e d zldw)íéøáãe íéìáäå úBîBìç áBøá ék' ¤¤¡©¦§£©£¨¦§¨¦

'àøé íéäìàä úà ék äaøä,zenelg ixacn `xil mc`l oi` - ©§¥¦¤¨¡Ÿ¦§¨
j`ln ici lr mi`ay mherin elit`e ,lad ixac maexy meyn
`ed jexa yecwd cia ixdy ,mdn `xii `l ,dlecb ezlrne

.epnn didz ez`xi xwire ,mlhal
ywaln y`iizdl mc`l oi`y ,ediwfg ixacl zxfeg `xnbd

:ex`ev lr zgpen dcg axg m` elit` ,mingxãiîrnyyk ¦¨
dfd mlera zeniy dxifb eilr dxfbpy ,ediryi ixac z` ediwfg

,`ad mlerae''ä ìà ìltúiå øéwä ìà åéðt eäi÷æç áqiå'gl diryi) ©©¥¦§¦¨¨¨¤©¦©¦§©¥¤
(a:`xnbd zl`ey .øé÷ éàîaqdy aezkd eprinyd dn myl - ©¦

.xiwd l` eipt,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàxnel aezkd zpeek ¨©©¦¦§¤¨¦
lltzdy,Baì úBøéwîz` lhal mingxa zeaxdl jixv didy ¦¦¦

,ef oeyla hwpy edinxia epivny enke .dxifbdøîàpLd`xyk ¤¤¡©
jk lr opew ,dnglnl milyexil zelrl aie`d cizry ,d`eapa

xn`e(hi c dinxi),'åâå éaì úBøé÷ äìéçBà éòî éòî'`l iAl il dnd ¥©¥©¦¨¦¦¦Ÿ¤¦¦¦Ÿ
oeyldy ixd ,'dngln zrExY iWtp YrnW xtFy lFw iM Wixg ©̀£¦¦¨¨©©§©§¦§©¦§¨¨

.ald zexiwl iepikk mb ynyn 'xiw'
,øîà éåì éaølltzd ediwfgy ,xnel aezkd zpeek,øéwä é÷ñò ìò ©¦¥¦¨©©¦§¥©¦

eåéðôì øîà,`ed jexa yecwd iptl -äîe ,íìBò ìL BðBaødy`d ¨©§¨¨¦¤¨©
däúNò àlL úénðeMryil` ceaklàlàziilr,äpè÷ úçà øé÷ ©¦¤Ÿ¨§¨¤¨¦©©§©¨

z`f zekfaeàaà éáà ,dða úà úééçä,jlnd dnly -úà ätçL ¤¡¥¨¤§¨£¦©¨¤¦¨¤
ìëéääycwnd zia lyänëå änk úçà ìò ,áäæáe óñëa Blek ©¥¨§¤¤§¨¨©©©©¨§©¨

.dzind ypern iplivdl ef ezekf il lirezy
xn`ie' :eze` zx`ane ediwfg ly ezltz gqep z` d`ian `xnbd©Ÿ©

'd dP`éðôì ézëläúä øLà úà àð øëæáBhäå íìL áìáe úîàa E ¨¨§¨¨¤£¤¦§©©§¦§¨¤¤¡¤§¥¨¥§©
éðéòa'éúéNò E(b gl diryi).:`xnbd zxxanéàîdn -zernyn §¥¤¨¦¦©

milndéðéòa áBhäå','éúéNò E'd iptl jldzdy xn` xaky xg` §©§¥¤¨¦¦
.dxeza xen`d lk z` miiwy ernyny ,mly alae zn`aøîà̈©

älôúì äleàb CîqL ,áø øîà äãeäé áømiwcwcny ,oiwizek ©§¨¨©©¤¨©§¨¦§¦¨
upa cin dxyr dpeny zltz ligzdle rny z`ixw miiql

.dngd,øîà éåì éaø,`ed dyry aehd xacd,úBàeôø øôñ æðbL ©¦¥¦¨©¤¨©¥¤§
eywaiy ick efpbe ,zepeyd zelgnl ze`etx ea miaezk eidy

.ea zeaezkd ze`etxd lr eknqi `le milegd lr mingx
xtq zfipb caln ediwfg dyry mitqep mixac d`ian `xnbd

:ze`etxdïðaø eðz,`ziixaaìò ,Cìnä eäi÷æç äNò íéøác äML ¨©¨¨¦¨§¨¦¨¨¦§¦¨©¤¤©
äùìLmixacBì eãBä,minkg enr enikqd -eãBä àì äùìL ìòå §Ÿ¨§©§Ÿ¨Ÿ

.Bì
:Bì eãBä äùìL ìò.`.Bì eãBäå ,úBàeôø øôñ æðb.aúzkyzk - ©§Ÿ¨¨©¥¤§§¦©

z` ogheúLçpä Lçðerhy itl ,xacna epiax dyn dyry §©©§Ÿ¤
,dxf dcear ezeyrl eixg`Bì eãBäå.b .åéáà úBîöò øøébjlnd-] §¥©©§¨¦

,[ryx didy ,fg`,íéìáç ìL ähî ìò`le ,mc` ipa x`y jxck ©¦¨¤£¨¦
ick ,sqke adf zehna ,mikln x`y jxck ceaka dxeawl ekiled
eryx lr dpbziy ,myd yecw iptne ,epeifaa dxtk el `dzy

exqeeie.miryxd jkaBì eãBäå.minkg §
ìL ìòå:Bì eãBä àì äL.`ïBçéâ éî íúñjenq xaerd lgp - §©§Ÿ¨Ÿ¨©¥¦

dev ,milyexi lr mgldl xey` jln aixgpq `ayke ,milyexil
min eidi `ly ick ,df lgp ly oeilrd wlgd z` mezql ediwfg

.zezyl xey` ligl miievnBì eãBä àìågehal el didy ,minkg §Ÿ
`iapd ediryi ici lr xn`y ,`ed jexa yecwa(dl fl diryi)izepbe'

.'driyedl z`fd xird lr
.aìëéä úBúìc õv÷,adfd ietiv z` zezlcdn xiqd -íøbLå- ¦©©§¥¨§¦§¨

mglyeøeMà Cìîì.ea mgli `ly eqiitl ick,Bì eãBä àìåiptn §¤¤©§Ÿ
.lirlcke 'da gehal el didy

.bïñéða ïñéð øaòipy xc` e`yre ,oqip ycega dpyd z` xair - ¦©¦¨§¦¨
exdih `l oiicr mrd ziaxny itl ,gqtd bg z` zegcl ick
rcie ,eia` fg` inia da ewifgdy dxf dcear z`nehn mnvr

.gqtd cr xdhidl ewitqi `ly,Bì eãBä àìåxg`ly iptn §Ÿ
.mixarn oi` oqip ycwzpy

:`xnbd ddnzeäi÷æçì déì úéì éîez` xaeq epi` ediwfg ike - ¦¥¥§¦§¦¨
weqta eyxcy dn(a ai zeny)'íéLãç Làø íëì äfä Lãçä'aqend ©Ÿ¤©¤¨¤Ÿ¢¨¦

,oqip yceg lr,ïñéð øçà ïéàå ïñéð äæyceg rawpy xg`l ,xnelk ¤¦¨§¥©¥¦¨
ycegde xc` ezeyrle exarl leki dz` oi` ,oqip myl df
.oqip myl rawpy xg` xc` z` ediwfg xair ji`e ,oqip eixg`y

,xc` ycega `l` ediwfg xair `l mlerl ,`xnbd zx`anàlà¤¨
ìàeîLãa äòè,l`eny ly epica -úà ïéøaòî ïéà ,ìàeîL øîàc ¨¨§¦§¥§¨©§¥¥§©§¦¤
ìL íBéa äðMä,øãà ìL íéL,oqip yceg ycwzp `l oiicry s` ©¨¨§§Ÿ¦¤£¨

ïñéð BòáB÷ì éeàøå ìéàBäyceg y`x zeidl ie`x did df mei - ¦§¨§§¦¨
,[xqg did xc`e] ycegd ycwl micr yn` mi`a eid eli` ,oqip
,dpyd z` ea mixarn oi` aey ,ycwzp `ly dzr elit` jkld

ediwfg la`éeàøå ìéàBä ,øáñ,ea mixarn oi` oqip eraewlàì ¨©¦§¨Ÿ
,ïðéøîà.mixarn oi` oqip myl ederaw xak m` wxe ©§¦©

:ediwfg ly ezltz oipra weqrl zxfeg `xnbdïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
Bîöò úeëæa äìBzä ìk ,àøîæ ïa éñBé éaø íeMî,ezltza xne`y - ¦©¦¥¤¦§¨¨©¤¦§©§

,izekfa il dyrizkldzd xy` z` `p xkf' xn`y ediwfg enk
,'jiptlBì ïéìBzdlvdd z`úeëæa äìBzä ìëå .íéøçà úeëæa ¦¦§£¥¦§¨©¤¦§
íéøçà,mixg` zekfa 'd eriyeiy ezltza xne`y -Bì ïéìBz £¥¦¦

äìz äLî .Bîöò úeëæaezltzøîàpL ,íéøçà úeëæazltza ¦§©§Ÿ¤¨¨¦§£¥¦¤¤¡©
lbrd `hg xg`l dyn(bi al zeny),ìàøNéìe ÷çöéì íäøáàì øBëæ'§§©§¨¨§¦§¨§¦§¨¥

éãáòBì eìz ,'EdlvddøîàpL ,Bîöò úeëæalbrd oipraew mildz) £¨¤¨¦§©§¤¤¡©
(bkáéLäì åéðôì õøta ãîò Bøéçá äLî éìeì íãéîLäì øîàiå'©Ÿ¤§©§¦¨¥Ÿ¤§¦¨©©¤¤§¨¨§¨¦

äìz eäi÷æç .'úéçLäî Búîçezltzáéúëc ,Bîöò úeëæaaezky - £¨¥©§¦¦§¦¨¨¨¦§©§¦§¦
(b k 'a mikln)éðôì ézëläúä øLà úà àð øëæ'úeëæa Bì eìz ,'E §¨¨¤£¤¦§©©§¦§¨¤¨¦§

øîàpL ,íéøçà(cl hi my)éðòîì dòéLBäì úàfä øéòä ìà éúBpâå' £¥¦¤¤¡©§©¦¤¨¦©Ÿ§¦¨§©£¦
.'écáò ãåc ïòîìe§©©¨¦©§¦

:`xnbd zxne` .`xnf oa iqei iax ixacl di`x d`ian `xnbd
eðééäåezyxc mb `id ef -a òLBäé éaø øîàc ,éåì ïa òLBäé éaøcï §©§§©¦§ª©¤¥¦§¨©©¦§ª©¤

áéúëc éàî ,éåìweqtd yexit dn -(fi gl diryi)ì äpä'éì øî íBìL ¥¦©¦§¦¦¥§¨©¦
,'øî`l` ,mely epi` xn `ed m`e xn epi` mely `ed m` `ld ¨

,eyexit jkàeä Ceøa LBãwä Bì øbéML äòLa eléôàediwfgl £¦§¨¨¤¦¥©¨¨
,íBìL,eilgn e`txny ericedl,Bì àeä øîzekfa z`f dlzy ¨©

.mixg`
dlrae zinpeyd dy`d eyry xiwd ziilr lirl dxkfedy ab`
xteqn :diilr dze` dzid dn `xnbd zx`an ,ryil` ceakl

miklna(i c 'a),dlral zinpeyd dxn`yøé÷ úéiìò àp äNòð'©£¤¨£¦©¦
äpè÷Epil` F`aA dide dxFpnE `Qke oglWe dHn mW Fl miUpe §©¨§¨¦¨¦¨§ª§¨§¦¥§¨§¨¨§Ÿ¥¥

.'dOW xEqiìàeîLe áø.'xiw ziilr' oeyld xe`iaa ewlgpãç ¨¨¨©§¥©
[mdn cg`-]äéiìò ,øîàmziaay dpeilrd dnewd -äòeøt ¨©£¦¨§¨

[dlebn-],äúéä,dxwz `lläeøé÷åceakl dxwz dilr egipde - ¨§¨§¥¨
.`iapdäúéä äìBãb äøãñëà ,øîà ãçå,[mle`-]ì äe÷lçåíéðL- §©¨©©§©§¨§¨¨§¨§¦§¨¦§©¦

.zeripv meyn ,envr ipta mewn `iapl zzl drvn`a xiw eyr
:`xnbd dywnàîìLa,xacd oaen -øîàc ïàîìxne`d ixacl - ¦§¨¨§©§¨©

ef dzidyáéúëc eðééä ,äøãñëàaezky dn edf -,'øé÷'xiw epay ©§©§¨©§¦§¦¦
.drvn`aéàî ,äéiìò øîàc ïàîì àlàzaiz xe`ia dn -.'øé÷' ¤¨§©§¨©£¦¨©¦

:`xnbd zvxznäeøéwL.dilr dze` lr dxwz egipdy - ¤¥¨
:`xnbd dywnàîìLa,xacd oaen -øîàc ïàîìxne`d ixacl - ¦§¨¨§©§¨©

ef dzidyáéúëc eðééä ,äéiìòaezky dn edf -úéiìò'.'xiwàlà £¦¨©§¦§¦£¦©¤¨
øîàc ïàîìy xne`d ixacl -äøãñëà,dzid,'úéiìò' éàîixd §©§¨©©§©§¨©£¦©

epziy df xcgy xnel dzpeek :`xnbd zvxzn .dilra did `l df
didi el.íézaaL äleòî§¤¤©¨¦

,weqtd jynda xn`p :xkfpd weqtd z` x`al dkiynn `xnbd
àîéúéàå ,ééaà øîà .'äøBðîe àñëå ïçìLå äèî íL Bì íéNðå'yie - §¨¦¨¦¨§ª§¨§¦¥§¨¨©©©¥§¦¥¨

z`f xn`y mixne`úBðäì äöBøä ,÷çöé éaø,mixg`näðäé- ©¦¦§¨¨¤¥¨¥¨¤
,xaca xeqi` oi`e zepdl i`yxòLéìàk,ryil`a epivny enk - ¤¡¦¨

lk z` el ewtiqy ,mdn dpdpe zinpeyd dy`d ziaa gx`zdy
.eikxvúBðäì äöBø BðéàLå,mixg` lynäðäé ìà`ly i`yx - §¤¥¤¥¨©¥¨¤
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xcde"רכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc - zekxa(iyily meil)

àøîâ
:`xnbd zl`ey .dpyna i`ny zia ly mnrh z` zxxan `xnbd

àîìLaixac -ìlä úéa,mipaenúéác àîòèå eäééîòè éLøôî à÷ ¦§¨¨¥¦¥¨§¨§¦©£©§§©£¨§¥
éànL'jxca jzklae' zeaizdn ,mdixacl mrh epzp ixdy - ©©

jakya' zeaizd z`e ,ekxck `exwl mc` lk lekiy egiked
daiky jxca `exwl yi axray i`ny zia egiked odny 'jnewae
mi`ay lld zia eyxit ,dcinre dniw jxca xweaae ,dihde

ll.axrae xweaa mdy ,d`ixwd ipnf lr cnéàî éànL úéa àlà¤¨¥©©©
ìlä úéák éøîà àì àîòèixd ,lld ziak exn` `ly mrhd dn - ©£¨Ÿ¨§¦§¥¦¥

daiyn .lld zia zrck xzei giken aezkd oeyl ly eheyt
:`xnbdéøîà[exn`i-]ïk íà ,éànL úéa Cìweqtd zpeeky ¨§¦¨¥©©¦¥

,d`ixwd ipnf z` wx cnll 'jnewae jakyae'àø÷ àîéðxn`i - ¥¨§¨
aezkdéàî ,'áøòáe ø÷aa'aezkl dpiy recn -,'Eîe÷áe EaëLa' ©Ÿ¤¨¤¤©§¨§§§¤

y ,d`ixwd jxc lr mb epcnll `ay gken `l`äáéëL úòLa- ¦§©§¦¨
jxca `exwl yi ,axraäîé÷ úòLáe ,Lnî äáéëLyi ,xweaa - §¦¨©¨¦§©¦¨

jxc `exwl.Lnî äîé÷¦¨©¨
:`xnbd dywnéàä ,éànL úéáe[df weqt-]'Cøcá Ezëìáe'epnny ¥©©©§¤§§©¤¤

,[dpyna x`azpy enk] ekxck `xew mc` lky lld zia ecnl
eäì ãéáò éàîmiyxtn md cvike ,df weqt mr md miyer dn - ©¨¦§

weqtd :`xnbd zvxzn .mzhiyl eze`eäì éòaî ,àeääjxved - ©¦¨¥§
,mzrclàéðúãëìdn ,da epipy jke ,`ziixaa epipyy mixacl - §¦§©§¨
xn`py'Eúéáa EzáLa',cnll `aäåöîa ÷ñBòì èøtwqerdy - §¦§§§¥¤§¨§¥§¦§¨

m` oiae ynn devna wqer m` oia] ,rny z`ixwn xeht devna
zeaizd xeziine ,[oldl x`aziy itk ,devn xacl jledEzëìáe'§¤§§

'Cøcá,epcnl,ïúçì èøtly] dnvr devna wqer epi`yk elit`y ©¤¤§¨§¨¨
,rny z`ixwn `ed xeht mewn lkn ,dlirad epiidc ,['eaxe ext'

.da oeekl el dywe ,milezad wqra dcexh ezaygny oeikn
eøîà ïàkî,xnel minkg ecnl 'jxca jzklae' ly ef dyxcn - ¦¨¨§

øeèt äìeúaä úà ñðBkäzaygna cexhy iptn ,rny z`ixwn ©¥¤©§¨¨
,milezadåqpekd,áéiç äðîìàä úàdcexh ezaygn oi`y iptn §¤¨©§¨¨©¨

.milezad wqra
:`xnbd zxxan .`ziixad zeyxc z` zx`ane zxfeg `xnbd

òîLî éàîcexhde devna wqerdy df weqtn rnyn cvik - ©©§¨
.rny z`ixwn mixeht devn zaygna,àtt áø øîàxn`py oeik ¨©©¨¨

`exwl mc` aiig mda mipte`d lky cenll yi ,'jxca' weqta
md ixd ,'jzklae jzaya' epiidc ,rny z`'Cøc' ékeywed - ¦¤¤

,jxcläîúeLø 'Cøc'dpi` ,dxegq jxevl jxca dkildy myk - ©¤¤§
,devn lyìk óàwqery ina wx exn`p 'jzklae jzaya' mb - ©¨

xaca,úeLøixd devn zaygna e` devn xaca wqer m` j` §
.xeht `ed

jledd lr wx xacn weqtdy jl oipn ,`tt ax lr dywn `xnbd
,zeyxd xacläåöî øáãì ìéæà÷c ïðé÷ñò àì éîleki jpi` ike - ¦Ÿ©§¦©§¨¨¥¦§©¦§¨

,devn xacl jleda mb weqtd z` yxtléëä eléôàåit lr s`e - ©£¦¨¦
,devna wqer `edy okéø÷éì àðîçø øîà,rny z`ixw `xwiy - ¨©©£¨¨¦§¥

o`kn cenll ozip cvik `iyewd zxfege ywidd lha ok m`e
.devnn xeht devna wqerdy

:`xnbd zvxznïk íà,devna wqerd z` mb llek weqtdy ¦¥
àðîçø áBzëìaezkz dxezdy -'úëìáe úáLa'lk rnyny ¦§©£¨¨§¤¤§¤¤

,zeyxd xacl oiae devn xacl oia ,daiyie dkildéàîrecn - ©
oeyld dxezd dhwp,'Ezëìáe EzáLa',epcnll `l`Cãéc úáLa §¦§§§¤§§§¤¤¦¨

záéiçîc àeä Cãéc úëìáedz` jkxvl mdy jzaiyie jzkilda - §¤¤¦¨§¦©§©§
,rny z`ixwa aiigzøéèt äåöîc àädevn ly mdyk la` - ¨§¦§¨§¦©§

.rny z`ixwn xeht dz`
aiig dpnl`d z` qpekdy lirl epipyy dn lr dywn `xnbd

:`xnbd dywn .rny z`ixwaéëä éàmrhn xeht ozgy jk m` - ¦¨¦
,devna wqeréîð äðîìàä úà ñðBk eléôàxeht didi [mb-] £¦¥¤¨©§¨¨©¦

epipy recne ,devn md dpnl` i`eyip mb ixdy ,rny z`ixwn
:`xnbd zvxzn .aiig dpnl` qpekdy lirléàäz` qpeka o`k - ©

,dlezadãéøèdxezdy xazqne ,dlira zaygna cexh eal - §¦

zaa zeevnd izy z` miiwl leki epi`y ,ezcxh iptn eze` dxht
.zg`éàäå,dpnl`d z` qpekd mle` -ãéøè àìcexh epi` - §©Ÿ§¦

.odizy z` miiwl lekie ,ezaygna
`ed ,dlezad z` `yepd hrnzpy mrhd xwiry dxeaq `xnbd
dywn .jk lr dywne ,oeekl leki epi`e cexh `edy meyn

:`xnbdéà`ed xehty dlezad z` qpeka mrhd m` -íeMî ¦¦
àcøè,cexh `edy -éîð íia Búðéôñ äòáè eléôà,xeht didi mb - ¦§¨£¦¨§¨§¦¨©¨©¦

a cexh `ed ixdy,ca`y epenn lr exrvéîð éëä àîéz éëåm`e - §¦¥¨¨¦©¦
,xehty `ed jk ok`y xnel dvxzäîlà[dnl-]àaà éaø øîà ©¨¨¨©©¦©¨

,äøBza úBøeîàä úBönä ìëa áéiç ìáà ,áø øîà àcáæ øas` ©©§¨¨©©¨¥©¨§¨©¦§¨£©¨
,exrva cexh `edyíäa øîàð éøäL ,ïéléôzä ïî õeçepivny-] ¦©§¦¦¤£¥¤¡©¨¤
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המשך בגמוד גב
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'îâ.äåöîá ÷ñåòì èøô êúéáá êúáùá:rnyn i`n yxtn dinwlèøô êøãá êúëìáå
.ïúçì`nw `xwn ol `wtp `l dxizi `xw e`l i` `ed devna wqer inp ozgc b"r`e

opiyxc `wc `ed `nlra `herin `l` `icda `xwa aizk `l devna wqerc oeikc

daygnc `cxhc ozg la` `cxh `ki`c devn zk`lna wqer dpin opihrnne jzian

e`l i` mileza wqr lr aygny `ed `nlra

:hernz` `l dxizi `xwäìåúáä úà ñðåëä
.øåèôn zlira zaygna cexhy:devéàî
.òîùî:devna wqerl hxt.êøã éëjzaya

:jxcl eywed jzklae.'åë ïðé÷ñò àì éîxnelk

`xw `d `xw ixii` `cegl zeyx jxcac olpn

dipin inp rnzyn `linne aizk `nzq jxc

:ixwil `pngx xn` ikd elit`e devn jxcéà
.àãøè íåùîdrah elit` dil zxht daygnc

:inp ezpitq.àáà éáø øîà äîìàdnl enk

ueg zevnd lka aiig exrva cexhy t"r` xn`

jx`t l`wfgil x`t mda xn`py oilitzd on

llebzn la`e x`t erac oeike 'ebe jilr yeag

:x`t df oi` xtra exrva.äåöîã àãøè ãéøè
ozgl hxt opiyxc `nlra herin op`c oeike

:devnc `cxh dipin zhrnn m` jiizqnä"áå
.êì éøîàhxt dipin yxcnl `xwc inp idp

`ed jcic zkla n"y `linn `z` ozgl

:ixw inp jxca `nl` zaiigncïé÷ñåò
.ïéøå÷å ïúëàìîáipy wxta dl opinwen onwl

:(.fh 'c).äéøæò ïá øæòìà 'ø äèä:y"akãçàì
ãâðë äæ äéäé íäì øîà ìãåâî êð÷æ åì åøîàù

.íéúéçùîämixne`y cg`l dnec jly lyn

li`ed mdl xne` `ede lcebne d`p jpwf el

mizigynd cbpk didi `ed s` eze` mzqlwe

`ia`y mixtqnle xrzl oezp didi dfd lecbd

:epzigy`e eilr.éúèä éðàù åéùëòip` ixd

:ztwfp dz`e dhen ziidy jiyrn z` qlwnk

.ïéèî åäì úéà éîð ä"áexy inp oihnac

:oixewe oihn lirl opixn`ck.ìáàoeik eiykr

`l m` zihd eiykre sewf ziid `zyd crc

:dkld erawie micinlzd e`xi ip` iztwfpàì
.'åë úîéé÷dyr `l d"a ixack dyrc ikid ike

ley"a ixack dyerd s` y"a ixacl melk `

:d"a ixacl melk `le dyr `l'éðúîøçùá
.'åëå íéúù êøáîinlyexi zekxaa xn`ck

ray (hiw mildz) my lr elld zekxa ray

:jizlld meia.äøö÷ úçàå äëåøà úçà
zn` dkex` `"p) i`w ziaxrc dixg`l mizy`

:(epaikyd dxvw dpen`e.íåúçì:jexaaàìù
.íåúçì:zevne zexitd zkxa oebk'îâéàî

.êøáî:edip i`n xgyc diptl mizy
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øîàðùz"`e .xt` zgz x`t zzl d`p oi`e epxw xtra llern la`e i"yxt .x`t mda

llkn jilr yeag jx`t l`wfgil xn`cn dil wetiz `nrh i`d il dnle

x`y slip `lc ikid ik i"yx ly `nrh jixvc ivewn xyd uxize .xeq` `nlr ileklc

`lc oey`x mei xg`l oilitza eaiigl i"yxc `nrh jixv p"` .xnege lwn oilitzn zevn

:`wec oey`x meia `l` epxw xtra llern jiiy

éðúsqei axe dyr i`ny ziak dyr l`wfgi ax

z"`e .melk `le dyr `l y"ak dyr xn`

y"ae li`ed l"ie .ozenk dkld oi`c `hiyt

xnel jiiy `l d"an ith mc`d lr mixingn

melk `le dyr `l y"ak dyrc `dc .`hiyt

`kd la` oixingn d"ae oiliwn y"ac `kid epiid

k"` `niz la` .y"a ixac d"a ilqt `l y"wa

'ek dkeq zevn zniiw `l 'ek dkeqn iziin dn

`le dyr `l d"ak dyry inc ikid ikc i"yxite

melk `le dyr `l y"ak dyerd s` y"al melk

dn ixnbl y"a ilqt mzd dncn `w i`ne d"al

y"ak rny zixw `xw `kd la` .d"a ixyknc

`wc dirny x"xd yxit k"r .`vi d"ac `ail`

oicd onc b"r` zniiw `l xn`wcn ikd dncn

`l` xeq` epi` dkeqa eaexe ey`xa ixdy `vi

y"w iab b"dk .epgly xg` jyni `ny dxifb

oekp oi` d"alc oeik carica `vi oicd onc b"r`

m` .jnvra aegl ziid i`ck oizipzna `zi`ck

zetqez 're] melk `le dyr `l d"al y"ak dyr

:[xn`c d"c .b dkeq

úçàdkex` i"yx yxit .dxvw zg`e dkex`

dnize .epaikyd dxvw .dpen`e zn`

`w `lcn rcze daxd dkex` inp epaikydc

minrt cere .zexvwd icda `ztqeza dl aiyg

cere .spd mei xe` enk ztqeza daxd oikix`ny

opixn`ck c`n da oixvwny minrt dpen`e zn`

`ed dlila ziviv zyxt mixne` oi` c"nl onwl

mixvnn epz`vedy jl epgp` micen miiqn `w

d`xpe (a"r ci 'c onwl) `xew did wxta 'eke

dkex` zg` dpen`e zn`a i`w lkdc z"xl

vwi oia da jix`i oia xnelk dxvw zg`eda x

zg` (.`n 'c zenai) mzd `pgky` oke .onwlck

zg`e zeleza zg` ze`eyp zg`e zeqex`

:zeleraíå÷îzkxaa oebk .xvwl exn`y

:jix`dl el oi` zevnd zkxaae zexit
opaxe
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רכד
izni`na cenr `i sc ± oey`x wxtzekxa

êùç àøåáå øåà øöåé)òø àøåáå íåìù äùåòdkxa eli`c `id i`n jci` yxtn dinwl .(

mcew dze` mixne`e lld zkxa enk dxnfc iweqt ixg`l `idy oipnd on dpi` gazyic

:evxi m` rny z`ixw onf.'éøîà÷ áéúëãëdyer jyg `xeae xe` xvei `xwa aizk

:rx `xeae mely.äáø äáäàá øèôð øáëùcenll epala oze dxezd zkxa oirn da yiy

ixac lk z` miiwle zeyrle xenyl cnlle

:jpevx iwg mcnlze jzxez cenlz.ùøãî`ed

mdy ixtqe `xtqe `zlikn oebk `xwnl aexw

:ze`xwn iyxcn.êøáì êéøö ïéà àøîâìelit`

`zlin gken ikde xn`w dax dad` mcew

:ipy wxta.êøáì êéøö àøîâì óàxwir `edy

zxaq epiid `xnb .d`vei d`xed epnny dxezd

ef z` ef zexzeqd zeipyn ivexize dpyn inrh

:`xqgn ixeqge.êøáîå:dxezd zkxa

.éëä äá íééñî ïðçåé éáøåjexaa dgizt irac

:jexaa dnizge.åðéäìà 'ä àð áøòäeaxri

:dad`n mda weqrl epilr'ä äúà êåøá
.ìàøùé åîòì äøåú ãîìîäopiqxb `le opiqxb

xary lr d`cede dkxa ef oi`y jiwg ipcnl

(hiw mildza) dxn` ik cece dywa oeyl `l`

ikde .dywa oeyla `l` dxn` dkxa myl `l

:jiwg ipcnl jexa dz`y 'd xn`wàéä åæå
.úåëøááù äìåòîd`ced da yiy itl dxezd

:l`xyile dxezl qeliwe mewnl.íúä ïðú
:cinz zkqna.äðåîîä íäì øîàobq `ede

dpenn epiid obq epiid `neia `zi`ck mipdkd

:(:eh my i"yxita).úçà äëøá åëøáonwl

`id y"w iptly zekxad one `id i`n yxtn

xn`we xgyd zcear xcq dilekl xcqn mzdc

meglne yakd iab lr mixa`d excqy xg`lc

rny z` zexwl zifbd zkyll mdl e`ae ecxi

zg` dkxa ekxa dpennd mdl xn` ipz xcde

:zexacd zxyr e`xwe ekxa mdeúà åëøáå
.íòä:mrd mr.äãåáòåeyry dceard liaya

jnr zcear epidl` 'd dvx dixg` oikxan eid

oevxa lawz mzltze l`xyi iy`e l`xyi

inp i` .oevxa l`xyi enr zcear lawnd jexa

:cearp d`xia jcal jze`y.íéðäë úëøáå
i`pt mdl did `l dltz x`yae mrd z` jxal

zkqna xn`ck ribd `l rny z`ixw onf s`e

iyp` mr rny z` `xewd (a"r fl sc) `nei

iyp`y itl `vi `l cnrn iyp` mre xnyn

:'eke oinicwn xnyn.úçà äëøá ïéôéñåî
:dl yxtn dinwl.àöåéä øîùîìzexnyndy

dkeq zkqna opixn`ck zayd meia zetlgzn

xgy ly cinz dyer `veid xnyn (:ep sc)

xnyne oitqeneoia ly cinz dyer qpkpd

:oikifae miaxrd.úçà äëøá éàî`yix ipzwc

:xne` `ed zekxad on efi`.øîúà ùåøéôá åàì
dkxa i`n yexita 'n`y l"x itn rny `l

:xe` xvei zg`.úøîåà úàædkxa ekxa ipzwc

:zg`.åæ úà åæ úåáëòî ïéà úåëøáz` jxia

ici `din `wtp dipyd z` jxia `le zg`d

xnel zakrn dzxag oi`e jxiay `idda ezaeg

`wixf iax rny `kdne .ef `la zlren ef oi`y

:`id xe` xvei zg` dkxa jdc l"xl l"qcéà
.éøîà ååä øåà øöåé àîìùá úøîàdad` `le

ie`x dlila s`y `pnf dil `hnc b"r`e dax

`ihn i`ce xe` xvei ixn`c oeikc oky lk xnel

`l eze xe` xvei `l` ixn` `l d"t`e dpnf

oi` zekxa dpin rny xn`wc epiid dl ixn`

:ef z` ef zeakrn
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ïðáøåzad` ziaxrae dax dad` zixgya xnel epiwz jkld .'eke mler zad` ixn`

:mlerøáëùyi inlyexia .edlekl edpixnip jkld cr .dax dad`a xhtp

cin cnly xzl`l yexit xz` lr dpyy `ede dax dad`a xhtp xaky 'ixn`c `d

xgyd zltz xg`l cin oicnel ep` oi`y ep` oebk wgvi 'x axdl l`ype .mewn eze`a

rvn` cr cenl `la jk miklede oicexh ep`y

dxezd zkxa oikxan ep` oi` i`n` xzei e` meid

i"x aiyde .cenll oiligzn ep`yk zxg` mrt

eply 'xnbe li`ed inlyexi eze`k ol `niiw `lc

'it` cere .cenll xzl`l jixv oi`e exn` `l

xwir ied `lc dax dad` `wec inlyexid itl

y"wl dax dad` xwirc dxezd zkxal dkxa

dxezd zkxan xhtp epi` `id liayae owzp

.zrcd gqid dyri `l mbe cin cenli m` `l`

ixaca weqrl zkxae epa xga xy` zkxa la`

.meid lk zxhet dxezd zkxal xwir ody dxez

lk lr jxal jixvy dkeqn `py i`n z"`e

dxez ip`yc l"ie .dkeqa ayil dcerqe dcerq

aiiegn mc` dry lkc ezrc y`iin epi`y

enk iede dlile mnei ea zibde aizkc cenll

yi dkeqa dlik` la` .wqtd `la meid lk ayei

oyil oikxan ep` oi` dn iptn z"`e .dreaw dry

ayil oikxany dlik`c dkxac l"ie .dkeqa

dkxa iede oyii `l `ny meyn p"` .ezxhet

.dvxiy dry lk oyil ecia oi` ixdy dlhal

dlila ezhnn cner mc`yk z"x xne` dide

dxezd zkxa jxal v"`y cenll (zixgya)

zxhet zixgy lenz` ly dxezd zkxay iptn

ebdp miztxvde .`xidp `le zxg` zixgy cr

oi`y mixac el` mbe mipdk zkxae miweqt xnel

el`e (d`tc `"t) dpyn `idy xeriy mdl

`ziixa `idy 'ek odizexit lke` mc`y mixac

cenliy irac inlyexid iptn (.fkw zay 'qn)

:xak izazky enk v"` la` .xz` lrâ"ä
la` .l`xyi enrl dxez cnlnd 'd dz` jexa

dywa `l` dkxa ef oi`y jiwg ipcnl qxb `l

:cec xn`yúëøáåokec df oi`e .mipdk

zxhwd xg`l cr okecl micner eid `l ixdy

dyly (:ek 'c c"t) ziprza 'ixn`c mixen`

k"`e 'eke mditk oi`yep mipdkd meia minrt

dxhwd iptl cg` minrt 'c ipznl dil ded

mitk ze`iyp `la `l` dxhwd xg`l cg`e

:mixne` ep`y enk mipdk zkxa exn`
meyn

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

àøBáe øBà øöBé" àîéì ."Cùç àøBáe øBà øöBé"¥¥Ÿ¤¥¨¥¥
íBìL äNBò" ,äzòî àlà .ïðéøîà÷ áéúëãk !"dâBð©§¦§¦¨¨§¦¨¤¨¥©¨¤¨
áéúk àlà !?áéúëãk ïðéøîà à÷ éî ,"òø àøBáe¥¨¦¨¨§¦¨§¦§¦¤¨§¦
,énð àëä !àélòî àðLéì ,"ìkä" ïðéø÷å ,"òø"¨§¨¦©©Ÿ¦§¨§©§¨¨¨©¥
:àáø øîà àlà !àélòî àðLéì ,"dâBð" àîéì¥¨©¦§¨§©§¨¤¨¨©¨¨
.íBia äìéì úcîe äìéla íBé úcî øékæäì éãk§¥§©§¦¦©©©§¨¦©©§¨©
øBà øöBé" ïðéøîàãk ,íBia äìéì úcî àîìLa¦§¨¨¦©©§¨©¦§¨§¦©¥
úçkLî éëéä äìéla íBé úcî àlà ,"Cùç àøBáe¥Ÿ¤¤¨¦©©©§¨¥¦©§©©
éðtî CLçå Cùç éðtî øBà ììBb" :ééaà øîà ?dì̈¨©©©¥¥¦§¥Ÿ¤§Ÿ¤¦§¥
øîà ,äãeäé áø øîà ?àéä éàî Cãéàå ."øBà§¦¨©¦¨©©§¨¨©
øæòìà éaø déì éøBà ïëå ."äaø äáäà" :ìàeîL§¥©£¨©¨§¥¥¥©¦¤§¨¨

."äaø äáäà" ,déøa úãt 'øìïéà :éëä énð àéðz §§¨§¥©£¨©¨©§¨©¥¨¥¥
ïðaøå ."äaø äáäà" àlà "íìBò úáäà" íéøîBà§¦©£©¨¤¨©£¨©¨§©¨¨
úáäàå" ,øîBà àeä ïëå ,"íìBò úáäà" :éøîà̈§¦©£©¨§¥¥§©£©

ézáäà íìBòézëLî ïk ìò ,Cáø øîà ."ãñç C ¨£©§¦©¥§©§¦¨¤¨©©
ì íékLä :ìàeîL øîà ,äãeäéàø÷ àlL ãò úBðL §¨¨©§¥¦§¦¦§©¤Ÿ¨¨

éøö ,òîL úàéø÷,òîL úàéø÷ àøwMî ;Cøáì C §¦©§©¨¦§¨¥¦¤¨¨§¦©§©
éøö ïéàøîà .äaø äáäàa øèôð øákL ,Cøáì C ¥¨¦§¨¥¤§¨¦§©§©£¨©¨¨©

éøö àø÷îì :àðeä áøéøö ïéà Løãîìe ,Cøáì CC ©¨§¦§¨¨¦§¨¥§¦§¨¥¨¦
éøö Løãîìe àø÷îì :øîà øæòìà 'øå .CøáìC §¨¥§¤§¨¨¨©§¦§¨§¦§¨¨¦

éøö ïéà äðLîì ,Cøáìóà :øîà ïðçBé 'øå .Cøáì C §¨¥§¦§¨¥¨¦§¨¥§¨¨¨©©
éøö énð äðLîìãeîìúì óà :øîà àáøå .Cøáì C §¦§¨©¥¨¦§¨¥§¨¨¨©©§©§

éøö:éMà øa àéiç áø øîàc ,Cøáì (e øBæçì) C ¨¦©£§¨¥§¨©©¦¨©©¦
ïé÷øt ééeðúì áøc dén÷ àðîéà÷ äåä ïéàébñ ïéðîéæ¦§¦©¦¦£¨¨¦§¨©¥§©¦§¥¦§¦
éøáe déãé éLî à÷å íéc÷î äåä ,áø éáã àøôñaC §¦§¨§¥©£¨©§¦§¨¨¥¨¥¨¦
,äãeäé áø øîà ?Cøáî éàî .ïé÷øt ïì éðúîe©§¥¨¦§¦©§¨¥¨©©§¨
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áøòä" :éëä da íéiñî ïðçBé 'øå ."äøBú éøáãa§¦§¥¨§¨¨§©¥¨¨¥©£¥
úBéôéôáe eðéôa EúøBú éøác úà eðéäìà 'ä àð̈¡Ÿ¥¤¦§¥¨§§¦§¦¦
éàöàöå eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enò©§¥¦§¨¥§¦§¤£©§§¤¡¨¥§¤¡¨¥
;EúøBz é÷ñBòå EîL éòãBé eðlk ìàøNé úéa Enò©§¥¦§¨¥ª¨§¥§¤§§¥¨¤
eða øça øLà" :øîà àðeðîä áøå ."ìàøNé Bnòì äøBz ãnìîä ,'ä äzà Ceøä©¨©§©¥¨§©¦§¨¥§©©§¨¨©£¤¨©¨
:àðeðîä áø øîà ."äøBzä ïúBð ,'ä äzà Ceøa ;BúøBz úà eðì ïúðå ,íénòä ìkî¦¨¨©¦§¨©¨¤¨¨©¨¥©¨¨©©©§¨
:äpeîîä íäì øîà :íúä ïðz :eäleëì eäðéøîéì Ckìä ,úBëøaaL äleòî àéä Bæ¦§¨¤©§¨¦§¨¥§¦§§§§©¨¨¨©¨¤©§¤
,"òBîL íà äéäå" ,"òîL" ,úBøacä úøNò eàø÷å ,eëøa íäå ,"úçà äëøa eëøa"¨§§¨¨¤¨§¥¥§§¨§£¤¤©¦§§©§¨¨¦¨©
úaLáe ;íéðäk úkøáe äãBáòå ,"áévéå úîà" :úBëøa 'â íòä úà eëøáe ,"øîàiå"©Ÿ¤¥§¤¨¨§¨¡¤§©¦©£¨¦§©Ÿ£¦§©¨
éñBé 'øå àaà éaøc àä ék ?úçà äëøa éàî .àöBiä øîLnì úçà äëøa ïéôéñBî¦¦§¨¨©©©¦§¨©¥©§¨¨©©¦¨§©¦©¨§¥
.eäééãéa äåä àì ?úçà äëøa éàî :eäéépî eòa ,àøúà àeääì eòì÷à àaà øa©©¨¦§§§©©§¨¨¦©§©§¨¨©©Ÿ£¨¦©§
éëä :eäì øîà ,äãeäé áøì eäeìééL eúà .déãéa äåä àì ,äðúî áøì eäeìééL eúàå§¨©§§©©§¨Ÿ£¨§¨¥¨©§§©§¨¨©§¨¥

énà éaø øîà ,à÷éøæ éaø øîàå ."äaø äáäà" :ìàeîL øîàïa ïBòîL éaø øîà , ¨©§¥©£¨©¨§¨©©¦§¦¨¨©©¦©¦¨©©¦¦§¤
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ברכות. פרק ראשון - מאימתי דף יא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

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

,CLç àøBáe øBà øöBédipyd dkxade] dpey`xd dkxad `id ¥¥Ÿ¤
:`xnbd zl`ey .[oldl yxtzzàîéì[exn`iy-]àøBáe øBà øöBé ¥¨¥¥

,dâBðdlill iepik `ed 'dbep' ixdy(.b migqt)ef oeyl hewpl sicre , ©
:`xnbd daiyn .xzei diwpe dgv `idyïðéøîà÷ áéúëãkepwiz - §¦§¦¨©§¦©

weqtd oeyla dkxad z` xnel(f dn diryi)KWg `xFaE xF` xvFi'¥¥Ÿ¤
:`xnbd dywn .'rx `xFaE mFlW dUr,äzòî àlàjixac itl Ÿ¤¨¥¨¤¨¥©¨

xn`p weqta ixde ,weqtd oeyl itl dkxad epwizyíBìL äNBò'¤¨
áéúëãk ïðéøîà à÷ éî ,òø àøBáe,aezkd oeylk mixne` ep` ike - ¥¨¦¨©§¦©§¦§¦

.'lkd z` `xeae' mixne` ep` ixdeàlày s` ,xnel gxkdaáéúk ¤¨§¦
[aezk-],'òø',jk mixne` ep` oi`ïðéø÷åmixne`e mi`xew ep`e - ©§¨¦©
,'ìkä'meynàélòî àðMéì,diwp oeyl mihwepy -éîð àëämb - ©Ÿ¦¨¨§©§¨¨¨©¦
,o`kàîéìexn`iy -àélòî àðMéì 'dâBð'diwp oeyl `idy -.àlà ¥¨©¦¨¨§©§¨¤¨

,àáø øîà,`ed 'xvei' zkxaa 'jyg' mixikfny mrhdøékæäì éãk ¨©¨¨§¥§©§¦
íBia äìéì úcîe äìéla íBé úcîz` dlila exikfiy evx minkg - ¦©©©§¨¦©©§¨©

yi 'dbep' zxkfda mby s`e ,dlild z`ixa z` meiae ,meid zxivi
'dbep' oky ,dlil ly dxexa oeyl da oi`y xg`n j` ,dlil zcn

.ef oeyla eynzyd `l jkitl ,xe` mb ernyn
:`xnbd zl`eyàîìLamixikfny zxn`y dn `ed aeh -úcî ¦§¨¨¦©

ïðéøîàãk ,íBia äìéì,epxn`y enk -àlà ,'CLç àøBáe øBà øöBé' ©§¨©¦§©§¦©¥¥Ÿ¤¤¨
dì úçkLî éëéä äìéla íBé úcî.dze` mixikfny epivn okid - ¦©©©§¨¥¦©§©©¨

:`xnbd daiyn.'øBà éðtî CLçå CLç éðtî øBà ììBb' ,ééaà øîà̈©©©¥¥¦§¥Ÿ¤§Ÿ¤¦§¥
:`xnbd zxxanCãéàå,rny z`ixw iptly dipyd dkxad -éàî §¦¨©

[dn-]déì éøBà ïëå .äaø äáäà ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà .àéä¦¨©©§¨¨©§¥©£¨©¨§¥¦¥
[el dxed-]déøa úãt éaøì øæòìà éaødipyd dkxady ,[epa-] ©¦¤§¨¨§©¦§¨§¥

`idéîð àéðz .'äaø äáäà'éëäexn`y enk `ziixaa epipy oke - ©£¨©¨©§¨©¦¨¦
,xfrl` iaxe l`enyíéøîBà ïéàíìBò úáäàdkxad zgizta ¥§¦©£©¨

,dipydéøîà ïðaøå .äaø äáäà àlà,mixne` minkg la` -úáäà ¤¨©£¨©¨§©¨¨¨§¦©£©
,íìBò,mdixacl jnq minkg mi`ianeøîBà àeä ïëåxn`p jk - ¨§¥¥

(a `l dinxi)il d`xp 'd wFgxn'ézáäà íìBò úáäàåïk ìò C ¥¨¦§¨¦§©£©¨£©§¦©¥
ézëLî,'ãñç Cyi ,'mler zad`' oeyld xn`p weqtay oeikne §©§¦¨¤

.weqtd oeyla dkxad z` xnel
minrty `xnbd zx`an ,mler zad` zkxa dxkfedy ab`

:dxezd zkxa zaeg ici da mi`vei,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥
ì íékLäúBðL,[cenll-]àø÷ àlL ãò[`xwy mxh-]úàéø÷ ¦§¦¦§©¤Ÿ¨¨§¦©
éøö ,òîLCøáì Ccenll `a m` j` .dxezd zekxaàøwMîxg`-] §©¨¦§¨¥¦¤¨¨
[`xwyéøö ïéà ,òîL úàéø÷Cøáì Citl ,dxezd zekxaøákL §¦©§©¥¨¦§¨¥¤§¨

,äaø äáäàa øèôðda zxkfpy ,dxezd zkxa oirn da yiy ¦§©§©£¨©¨
lk z` miiwle zeyrle xenyl ,cnlle cenll epala oze' dywad

'jpevx iweg mcnlze' oke ,'jzxez cenlz ixac.
zwelgn d`iane ,dxezd zekxa oipra oecl zxaer `xnbd
:mzvwn lr wx e` dxezd ipiipr lk lr jxal jixv m` mi`xen`

àø÷nì ,àðeä áø øîà,azkay dxez cneld -éøöCøáì Czkxa ¨©©¨©¦§¨¨¦§¨¥
.dxezdLøãnìå`zlikn oebk ,miweqtd iyxcn cneld la` - §©¦§¨

,ixtqe `xtqeéøö ïéà,Cøáì Clr wx dxezd zekxa epwzp `ly ¥¨¦§¨¥
.dxezd xwir `idy azkay dxezàø÷nì ,øîà øæòìà éaøå§©¦¤§¨¨¨©©¦§¨

éøö Løãnìå,Cøáì Cixde ,ze`xwnd z` miyxec miyxcndy itl §©¦§¨¨¦§¨¥
la` .ze`xwna wqer `edéøö ïéà äðLnì,Cøáì Cdxez dxwir ik ©¦§¨¥¨¦§¨¥

.mi`pzd ici lr exn`py zekld da epypy ,dt lrayïðçBé éaøå§©¦¨¨
éøö éîð äðLnì óà ,øîà,Cøáì Cdxez lr mb jxal yi ezrcl ik ¨©©©¦§¨©¦¨¦§¨¥

.dt lrayéøö ïéà ãeîìzì ìáà],[Cøáì Cdpynl yexit `ed ik £¨©©§¥¨¦§¨¥
.yexit wx `edy xac lr jxal oi`eéøö ãeîìzì óà ,øîà àáøåC §¨¨¨©©©©§¨¦

,Cøáì(å øåæçì).d`xed z`vei epnny dxezd xwir `ed ik §¨¥
:ezhiyl dgked `ian `axïéàébñ ïéðîéæ ,éLà øa àéiç áø øîàc§¨©©¦¨©©¦¦§¦©¦¦

,minrt daxd -áøc dén÷ àðîéà÷ äåä,ax iptl cner iziid - £¨¨¦§¨©¥§©
ééepúìepnn cenll -ïé÷øt[epwxt-]áø éác àøôñazxez - §©¥¦§¦§¦§¨§¥©
,mipdkíéc÷î äåä,xweaa mikyn did -déãé éLî à÷ålhepe - £¨©§¦§¨¨¥§¥

,eici z`éøáeC,dxezd zkxa jxae -ïé÷øt ïì éðúîeepl dpye - ¨¥©§¥¨¦§¦
.jxal jixv cenlzl mby rnyn ,epwxt z`

:`xnbd zxxan .dxezd zekxa z` zhxtn `xnbdéàî[dn-] ©
Cøáî.cenll ligzny iptløLà ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà §¨¥¨©©§¨¨©§¥£¤

éëä da íéiñî ïðçBé éaøå .äøBú éøáãa ÷Bñòì eðeöå åéúBöîa eðLc÷¦§¨§¦§¨§¦¨©£§¦§¥¨§©¦¨¨§©¥¨¨¥
,jk dkxad z` miiq opgei iax -éøác úà eðéäìà 'ä àð áøòä©£¥¨¡Ÿ¥¤¦§¥

eðéôa EúøBú,dad`n mda weqrpe dxezd ixac epilr eaxri - ¨§§¦
úBiôéôáe[zeitae-]eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enò §¦¦©§¥¦§¨¥§¦§¤£©§§¤¡¨¥

EîL éòãBé eðlk ìàøNé úéa Enò éàöàöåäzà Ceøa EúøBú é÷ñBòå §¤¡¨¥©§¥¦§¨¥ª¨§¥§¤§§¥¨¤¨©¨
,øîà àðeðîä áøå .ìàøNé Bnòì äøBz ãnìîä 'äjxany dkxady ©§©¥¨§©¦§¨¥§©©§¨¨©

,`id dxezd lrBúøBz úà eðì ïúðå íénòä ìkî eða øça øLà£¤¨©¨¦¨¨©¦§¨©¨¤¨
Bæ ,àðeðîä áø øîà .äøBzä ïúBð 'ä äzà Ceøaxga xy`' zkxa - ¨©¨¥©¨¨©©©§¨

,'epaúBkøáaL äleòî àéä,mewnl d`ced da yiy itl ,dxezd ¦§¨¤§¦§
:`xnbd zxne` .l`xyile dxezl qeliweeäleëì eäðéøîéì ,Ckìä¦§¨¥§¦§§§
.o`k exkfedy zekxad lk z` xnel yi -

:ycwna ekxay rny z`ixw zekxa oipra dpc `xnbdíúä ïðz§©¨¨
(:al cinz),äpeîîä ,íäì øîàm`eaa mipdkl ,lecb odk obq - ¨©¨¤©§¤

,lltzdle rny z` `exwl zifbd zkyllúçà äëøa eëøä§§¨¨©©
izyn efi` `xnbd yxtz oldle ,rny z`ixw mcewy zekxadn

.`id zekxadå ,eëøa íäåmb,úBøacä úøNò eàø÷xwir ody itl §¥¥§§¨§£¤¤©¦§
e`xw jk xg`e ,dxezd,øîàiå òBîL íà äéäå òîLyly epiid §©§¨¨¦¨©©Ÿ¤

.rny z`ixw ly zeiyxtíòä úà eëøáe[mrd mr-]ìL,úBëøa L ¥§¤¨¨¨Ÿ§¨
,od el`e,áévéå úîà,rny z`ixw xg`y dkxad `idyäãBáòå- ¡¤§©¦©£¨

zcear epidl` 'd dvx' dixg` mikxan eid eyry dceard iptn
lawnd jexa ,oevxa lawz mzltze l`xyi iy`e ,l`xyi jnr
'd dz` jexa' minzeg eidy e` .'oevxa l`xyi enr zcear

.'cearp d`xia jcal jze`yíéðäk úkøáezyly z` exn`e - ¦§©Ÿ£¦
.mrd z` jxal ick mipdk zkxa ly miweqtdúaLáezexnyny §©¨

,mitlgzn dpedkdàöBiä øîLnì úçà äëøa ïéôéñBîxnyny - ¦¦§¨¨©©©¦§¨©¥
.oldl yxetnk qpkpd xnynd z` jxan did `veid

zg` ekxa ycwna mipdkdy epipyy dn z` zx`an `xnbd
zxxan .`id dkxa efi` ,rny z`ixw iptl ,rny z`ixw zekxan

:`xnbdéàî`id dn -úçà äëøa:`xnbd zx`an .ekxayàä ék ©§¨¨©©¦¨
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.cg` mewnl epncfp -eäéépî eòa,mdn el`y -éàî`id dn - ¨¦©§©
'úçà äëøa'.dpyna epipyyeäééãéa äåä àìdaeyz dzid `l - §¨¨©©Ÿ£¨¦©§

.mciaeäeìéiL eúàåedel`ye e`ae -,äðzî áøìok mbeäåä àì ©£©§§©©¨¨Ÿ£¨
déãéa.daeyz ecia dzid `l -eäeìéiL eúàedel`ye e`a -áøì ¦¥£©§§©

eäì øîà ,äãeäé,[mdl-]éëä[jk-],ìàeîL øîà,exn`y dkxad §¨¨©§¨¥¨©§¥
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רכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc - zekxa(iyily meil)

,CLç àøBáe øBà øöBédipyd dkxade] dpey`xd dkxad `id ¥¥Ÿ¤
:`xnbd zl`ey .[oldl yxtzzàîéì[exn`iy-]àøBáe øBà øöBé ¥¨¥¥

,dâBðdlill iepik `ed 'dbep' ixdy(.b migqt)ef oeyl hewpl sicre , ©
:`xnbd daiyn .xzei diwpe dgv `idyïðéøîà÷ áéúëãkepwiz - §¦§¦¨©§¦©

weqtd oeyla dkxad z` xnel(f dn diryi)KWg `xFaE xF` xvFi'¥¥Ÿ¤
:`xnbd dywn .'rx `xFaE mFlW dUr,äzòî àlàjixac itl Ÿ¤¨¥¨¤¨¥©¨

xn`p weqta ixde ,weqtd oeyl itl dkxad epwizyíBìL äNBò'¤¨
áéúëãk ïðéøîà à÷ éî ,òø àøBáe,aezkd oeylk mixne` ep` ike - ¥¨¦¨©§¦©§¦§¦

.'lkd z` `xeae' mixne` ep` ixdeàlày s` ,xnel gxkdaáéúk ¤¨§¦
[aezk-],'òø',jk mixne` ep` oi`ïðéø÷åmixne`e mi`xew ep`e - ©§¨¦©
,'ìkä'meynàélòî àðMéì,diwp oeyl mihwepy -éîð àëämb - ©Ÿ¦¨¨§©§¨¨¨©¦
,o`kàîéìexn`iy -àélòî àðMéì 'dâBð'diwp oeyl `idy -.àlà ¥¨©¦¨¨§©§¨¤¨

,àáø øîà,`ed 'xvei' zkxaa 'jyg' mixikfny mrhdøékæäì éãk ¨©¨¨§¥§©§¦
íBia äìéì úcîe äìéla íBé úcîz` dlila exikfiy evx minkg - ¦©©©§¨¦©©§¨©

yi 'dbep' zxkfda mby s`e ,dlild z`ixa z` meiae ,meid zxivi
'dbep' oky ,dlil ly dxexa oeyl da oi`y xg`n j` ,dlil zcn

.ef oeyla eynzyd `l jkitl ,xe` mb ernyn
:`xnbd zl`eyàîìLamixikfny zxn`y dn `ed aeh -úcî ¦§¨¨¦©

ïðéøîàãk ,íBia äìéì,epxn`y enk -àlà ,'CLç àøBáe øBà øöBé' ©§¨©¦§©§¦©¥¥Ÿ¤¤¨
dì úçkLî éëéä äìéla íBé úcî.dze` mixikfny epivn okid - ¦©©©§¨¥¦©§©©¨

:`xnbd daiyn.'øBà éðtî CLçå CLç éðtî øBà ììBb' ,ééaà øîà̈©©©¥¥¦§¥Ÿ¤§Ÿ¤¦§¥
:`xnbd zxxanCãéàå,rny z`ixw iptly dipyd dkxad -éàî §¦¨©

[dn-]déì éøBà ïëå .äaø äáäà ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà .àéä¦¨©©§¨¨©§¥©£¨©¨§¥¦¥
[el dxed-]déøa úãt éaøì øæòìà éaødipyd dkxady ,[epa-] ©¦¤§¨¨§©¦§¨§¥

`idéîð àéðz .'äaø äáäà'éëäexn`y enk `ziixaa epipy oke - ©£¨©¨©§¨©¦¨¦
,xfrl` iaxe l`enyíéøîBà ïéàíìBò úáäàdkxad zgizta ¥§¦©£©¨

,dipydéøîà ïðaøå .äaø äáäà àlà,mixne` minkg la` -úáäà ¤¨©£¨©¨§©¨¨¨§¦©£©
,íìBò,mdixacl jnq minkg mi`ianeøîBà àeä ïëåxn`p jk - ¨§¥¥

(a `l dinxi)il d`xp 'd wFgxn'ézáäà íìBò úáäàåïk ìò C ¥¨¦§¨¦§©£©¨£©§¦©¥
ézëLî,'ãñç Cyi ,'mler zad`' oeyld xn`p weqtay oeikne §©§¦¨¤

.weqtd oeyla dkxad z` xnel
minrty `xnbd zx`an ,mler zad` zkxa dxkfedy ab`

:dxezd zkxa zaeg ici da mi`vei,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥
ì íékLäúBðL,[cenll-]àø÷ àlL ãò[`xwy mxh-]úàéø÷ ¦§¦¦§©¤Ÿ¨¨§¦©
éøö ,òîLCøáì Ccenll `a m` j` .dxezd zekxaàøwMîxg`-] §©¨¦§¨¥¦¤¨¨
[`xwyéøö ïéà ,òîL úàéø÷Cøáì Citl ,dxezd zekxaøákL §¦©§©¥¨¦§¨¥¤§¨

,äaø äáäàa øèôðda zxkfpy ,dxezd zkxa oirn da yiy ¦§©§©£¨©¨
lk z` miiwle zeyrle xenyl ,cnlle cenll epala oze' dywad

'jpevx iweg mcnlze' oke ,'jzxez cenlz ixac.
zwelgn d`iane ,dxezd zekxa oipra oecl zxaer `xnbd
:mzvwn lr wx e` dxezd ipiipr lk lr jxal jixv m` mi`xen`

àø÷nì ,àðeä áø øîà,azkay dxez cneld -éøöCøáì Czkxa ¨©©¨©¦§¨¨¦§¨¥
.dxezdLøãnìå`zlikn oebk ,miweqtd iyxcn cneld la` - §©¦§¨

,ixtqe `xtqeéøö ïéà,Cøáì Clr wx dxezd zekxa epwzp `ly ¥¨¦§¨¥
.dxezd xwir `idy azkay dxezàø÷nì ,øîà øæòìà éaøå§©¦¤§¨¨¨©©¦§¨

éøö Løãnìå,Cøáì Cixde ,ze`xwnd z` miyxec miyxcndy itl §©¦§¨¨¦§¨¥
la` .ze`xwna wqer `edéøö ïéà äðLnì,Cøáì Cdxez dxwir ik ©¦§¨¥¨¦§¨¥

.mi`pzd ici lr exn`py zekld da epypy ,dt lrayïðçBé éaøå§©¦¨¨
éøö éîð äðLnì óà ,øîà,Cøáì Cdxez lr mb jxal yi ezrcl ik ¨©©©¦§¨©¦¨¦§¨¥

.dt lrayéøö ïéà ãeîìzì ìáà],[Cøáì Cdpynl yexit `ed ik £¨©©§¥¨¦§¨¥
.yexit wx `edy xac lr jxal oi`eéøö ãeîìzì óà ,øîà àáøåC §¨¨¨©©©©§¨¦

,Cøáì(å øåæçì).d`xed z`vei epnny dxezd xwir `ed ik §¨¥
:ezhiyl dgked `ian `axïéàébñ ïéðîéæ ,éLà øa àéiç áø øîàc§¨©©¦¨©©¦¦§¦©¦¦

,minrt daxd -áøc dén÷ àðîéà÷ äåä,ax iptl cner iziid - £¨¨¦§¨©¥§©
ééepúìepnn cenll -ïé÷øt[epwxt-]áø éác àøôñazxez - §©¥¦§¦§¦§¨§¥©
,mipdkíéc÷î äåä,xweaa mikyn did -déãé éLî à÷ålhepe - £¨©§¦§¨¨¥§¥

,eici z`éøáeC,dxezd zkxa jxae -ïé÷øt ïì éðúîeepl dpye - ¨¥©§¥¨¦§¦
.jxal jixv cenlzl mby rnyn ,epwxt z`

:`xnbd zxxan .dxezd zekxa z` zhxtn `xnbdéàî[dn-] ©
Cøáî.cenll ligzny iptløLà ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà §¨¥¨©©§¨¨©§¥£¤

éëä da íéiñî ïðçBé éaøå .äøBú éøáãa ÷Bñòì eðeöå åéúBöîa eðLc÷¦§¨§¦§¨§¦¨©£§¦§¥¨§©¦¨¨§©¥¨¨¥
,jk dkxad z` miiq opgei iax -éøác úà eðéäìà 'ä àð áøòä©£¥¨¡Ÿ¥¤¦§¥

eðéôa EúøBú,dad`n mda weqrpe dxezd ixac epilr eaxri - ¨§§¦
úBiôéôáe[zeitae-]eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enò §¦¦©§¥¦§¨¥§¦§¤£©§§¤¡¨¥

EîL éòãBé eðlk ìàøNé úéa Enò éàöàöåäzà Ceøa EúøBú é÷ñBòå §¤¡¨¥©§¥¦§¨¥ª¨§¥§¤§§¥¨¤¨©¨
,øîà àðeðîä áøå .ìàøNé Bnòì äøBz ãnìîä 'äjxany dkxady ©§©¥¨§©¦§¨¥§©©§¨¨©

,`id dxezd lrBúøBz úà eðì ïúðå íénòä ìkî eða øça øLà£¤¨©¨¦¨¨©¦§¨©¨¤¨
Bæ ,àðeðîä áø øîà .äøBzä ïúBð 'ä äzà Ceøaxga xy`' zkxa - ¨©¨¥©¨¨©©©§¨

,'epaúBkøáaL äleòî àéä,mewnl d`ced da yiy itl ,dxezd ¦§¨¤§¦§
:`xnbd zxne` .l`xyile dxezl qeliweeäleëì eäðéøîéì ,Ckìä¦§¨¥§¦§§§
.o`k exkfedy zekxad lk z` xnel yi -

:ycwna ekxay rny z`ixw zekxa oipra dpc `xnbdíúä ïðz§©¨¨
(:al cinz),äpeîîä ,íäì øîàm`eaa mipdkl ,lecb odk obq - ¨©¨¤©§¤

,lltzdle rny z` `exwl zifbd zkyllúçà äëøa eëøä§§¨¨©©
izyn efi` `xnbd yxtz oldle ,rny z`ixw mcewy zekxadn

.`id zekxadå ,eëøa íäåmb,úBøacä úøNò eàø÷xwir ody itl §¥¥§§¨§£¤¤©¦§
e`xw jk xg`e ,dxezd,øîàiå òBîL íà äéäå òîLyly epiid §©§¨¨¦¨©©Ÿ¤

.rny z`ixw ly zeiyxtíòä úà eëøáe[mrd mr-]ìL,úBëøa L ¥§¤¨¨¨Ÿ§¨
,od el`e,áévéå úîà,rny z`ixw xg`y dkxad `idyäãBáòå- ¡¤§©¦©£¨

zcear epidl` 'd dvx' dixg` mikxan eid eyry dceard iptn
lawnd jexa ,oevxa lawz mzltze l`xyi iy`e ,l`xyi jnr
'd dz` jexa' minzeg eidy e` .'oevxa l`xyi enr zcear

.'cearp d`xia jcal jze`yíéðäk úkøáezyly z` exn`e - ¦§©Ÿ£¦
.mrd z` jxal ick mipdk zkxa ly miweqtdúaLáezexnyny §©¨

,mitlgzn dpedkdàöBiä øîLnì úçà äëøa ïéôéñBîxnyny - ¦¦§¨¨©©©¦§¨©¥
.oldl yxetnk qpkpd xnynd z` jxan did `veid

zg` ekxa ycwna mipdkdy epipyy dn z` zx`an `xnbd
zxxan .`id dkxa efi` ,rny z`ixw iptl ,rny z`ixw zekxan

:`xnbdéàî`id dn -úçà äëøa:`xnbd zx`an .ekxayàä ék ©§¨¨©©¦¨
,dyrnd enk -àøúà àeääì eòìwà àaà øa éñBé éaøå àaà éaøc§©¦©¨§©¦¥©©¨¦©§§©©§¨

.cg` mewnl epncfp -eäéépî eòa,mdn el`y -éàî`id dn - ¨¦©§©
'úçà äëøa'.dpyna epipyyeäééãéa äåä àìdaeyz dzid `l - §¨¨©©Ÿ£¨¦©§

.mciaeäeìéiL eúàåedel`ye e`ae -,äðzî áøìok mbeäåä àì ©£©§§©©¨¨Ÿ£¨
déãéa.daeyz ecia dzid `l -eäeìéiL eúàedel`ye e`a -áøì ¦¥£©§§©

eäì øîà ,äãeäé,[mdl-]éëä[jk-],ìàeîL øîà,exn`y dkxad §¨¨©§¨¥¨©§¥
zkxa `idéaø øîà énà éaø øîà ,à÷éøæ éaø øîàå .äaø äáäà©£¨©¨§¨©©¦§¦¨¨©©¦©¦¨©©¦

Lé÷ì ïa ïBòîL`id exn`y dkxad `l` ,l`eny ixack `ly ¦§¤¨¦
.øBà øöBé¥
àúà ék[`ayk-]óñBé øa ÷çöé áø,laal l`xyi ux`nàä ,øîà ¦£¨©¦§¨©¥¨©¨
[dn-]à÷éøæ éaøcyiwl oa oerny iax mya in` iax mya xn` §©¦§¦¨

,'xe` xvei' dzid dkxadyøîúà Leøéôa åàìz`f rny `l - ¨§¥¦§©
,yiwl yix itn yexitaøîúà àììkî àlàxg` xac jezn - ¤¨¦§¨¨¦§©

.`wixf iax z`f cnl yiwl yix xn`yéaø øîà à÷éøæ éaø øîàc§¨©©¦§¦¨¨©©¦
úøîBà úàæ ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà énàepipyy dnn - ©¦¨©©¦¦§¤¨¦Ÿ¤¤

y rnyn ,zg` dkxa jxal mdl xn` dpenndyúBkøaz`ixw ¦§
rny,Bæ úà Bæ úBákòî ïéàici `vi ,cala zg` dkxa jxia m`e ¥§©§¤

ixacne .melk dpi` ef `la efy mixne` `le ,dkxa dze` zaeg
oky ,'xe` xvei' `id dkxady `wixf iax wiic el` yiwl yixéà¦

éøîà eåä øBà øöBé àîìLa úøîàexn`y xn`z m` xacd oaen - ¨§©¦§¨¨¥£¨§¦
,'dax dad`' `le 'xe` xvei'eðééäyiwl yix gikedy dn edf - ©§

äaø äáäà éøîà à÷ àìc ,Bæ úà Bæ úBákòî ïéà úBëøácixdy - ¦§¨¥§©§¤§Ÿ¨¨§¦©£¨©¨
dxne`l xyt` ixdy ,dpnf ribdy s`e ,'dax dad`' exn` `l
mixne` oi`y 'xe` xvei' zkxa exn` m`y oky lke ,dlila mb
dad`' ly dpnf mb ribdy i`cea ,dngd upl jenq `l` dze`
.ef z` ef zeakrn opi`y gken ,dze` exn` `l mewn lkne ,'dax
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רכו
izni`n` cenr ai sc ± oey`x wxtzekxa

.úøîà éà àìà`nlc ef z` ef zeakrn oi`c n"y ikid dax dad` ixn`wc dkxa jd

b"r`e dl ixn` dipnf `hn ike `ed dipnf `hn `lc meyn xe` xvei ixn` `lc i`d

iyp` mr rny z` `xewd (:fl `nei) `nlra opixn`ck dipnf `hn `l y"w edpi` exwc

:oinicwn xnyn iyp`y `vi `l xnyn.éàî àììëî éàåi`n `llkn dil xn` ike

`d xnz` yexita e`l xn`c .`ki` `zerixb

ixn` `w xe` xveic `llkn rnynl ivn xity

mlerl `nlic `kdn rnynl `kil opipyne

:'eke dax dad` jl `ni`.úåëøá øãñm`

:zexge`nd micwd.åù÷ázxyr reawl

:rny z`ixwa zexacd.ïéðéîä úîåòøú éðôî
zn` dxez x`y oi` ux`d inrl exn`i `ly

d"a yecwd xn`y dn `l` oixew oi`y ercze

:ipiqa eitn ernye.ïéðéîä:eyi icinlz mieb

.àøîçãá íééñå àøëùãá çúôdkxad zlgz

mlerd jlnl ribdy oeike lkdy n"r xn`

`vic ol `hiyt otbd ixt xn`e oii `edy xkfp

dzgizt zrck dkxad lk miiq elit` `dc

:'eke opzc oiid lr `vi lkdy xn`eàìà`w .

miiql ick `xngc `zrc` gzt ol `iran

xky `edy xkfp mlerd jlnl ribdyke b"dta

:edn lkdy miiqe.ïðéìæà äëøá ø÷éò øúá
enk iede dxn`p oiic `zrc` dkxa xwire

zkxa ici d`iven oiid zkxa oi`e oiia miiqy

:otbd on xkyd oi`y xky.øåà øöåéá çúô
:xe` xvei `nilc `zrc` xnelkáéøòîá íééñå

.íéáøòxy` miiqe xkfp mlerd jln xn`yk

:miaxr aixrn exaca.'åëå íúä éðàùxnelk

itl `vi ipzwc `de melk dpi` dgizt `nlc

i"re zexe`nd xvei jexaa da mzege xfegy

mzeg oi`y lkdy `l` `vic xn`w dznizg

otbd ixt `xeac `zrc` dzgizte jexaa da

:`vi `lc `ni` `ed.øîéîì àëéà éàîikid

:dznizga zekln oi` `d dznizg meyn witp

b"d.'åë øîàã ïåéë àìàmeyn `niz `l `l`

`id `ziilrn inp dzgizt `l` `vi dznizg

zekxa iablc `xkye `xngl dipin heytz `le

efa gzt ikc xninl ivnc `ed zixgye ziaxr

`zrc` zixgya gzt ik `dc `vi efa miiqe

zcn da ixekc`l dizrc ded miaxr aixrnc

ziaxr gzt ike xe` lleb oebk dlila meid

da ixekc`l dizrc ded xe` xveic `zrc`

`zrc` jkld jyg `xeae oebk dlil zcn

:`ied ediiexzc.ïøîàã àä ééåúàì åàìoebk

:`xnge `xky.ïééòá åðééämixnzd zkxa `dc

zkxal dler dpi` urd ixt lre urd lr

e mgldmezg xg` jled lkdc zhyt `da i`

:`xkye `xngl oicd `ed zekxaàìù éî ìë
.áéöéå úîà úëøá øîàzn` oke depwzy enk

:`vi `l ziaxra dpen`eø÷áá ãéâäì 'àðù
.êãñçdyry cqg lr dlek aivie zn` zkxae

mdl rwae mixvnn m`ivedy `id epizea` mr

s` da xacn dpen`e zn` zkxae mxiarde mid

ezghad epl miiwiy mitvn ep`y zecizrd lr

mivixr cine mikln cin epl`bl ezpen`e

zena lr epkixcdle miiga epytp meyle

:cinz mixiczd miqpd dl` lk epiaie`àåäùë
.òøåëz` swefe jexaa rxek d`cedae zea`a

swef 'd my lr myd z` xikfn `edyk envr
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc - zekxa(iriax meil)

úøîà éà àlà,yiwl yix xaeqy xn`z m` la` -eåä äaø äáäà ¤¨¦¨§©©£¨©¨£
éøîà,[mixne` eid-]éàîy o`kn di`xd dn -úBákòî ïéà úBëøa ¨§¦©§¨¥§©§

éøîà àìc éàä àîìc ,Bæ úà Bæzkxa exn` `ly dn `ny -øöBé' ¤¦§¨©§Ÿ¨§¦¥
'øBà,rny z`ixw iptlàèî àìc íeMîribd `l oiicry -ïîæ ¦§Ÿ§¨§©

zkxa,'øBà øöBé'mde ,zexe`nd z`pd lr dpwzp ef dkxa ik ¥
,jeyg oiicr didyk rny z`ixw e`xwàèî éëåribdyke -ïîæ §¦§¨§©

øBà øöBé,xi`dl ligzdeéøîà eåäminilyne mixne` eid - ¥£¨§¦
llk oi` 'dax dad`' zkxa ekxiay xn`z m`y `vnp ,dze`
'xe` xvei' exn`y xyt` ik ,cala zg` dkxa ekxiay dgked
xvei' zkxa ekxiay yiwl yix xaeqy gxkda `l` ,xzei xge`n

ibdy s` 'dax dad`' `le dze` wx ekxiay dfne 'xe`,dpnf r
.ef z` ef zeakrn zekxa oi`y gken

sqei xa wgvi ax ixac z` zx`an `xnbd(:`i lirl)yixy xn`y
:`xnbd zl`ey .yexita eixac z` xn` `l yiwléàî àììkî éàå§¦¦§¨¨©

eixac llkn wx ,yiwl yix itn yexita mixacd exn`p `l m`e -
jxved recne ,dxexa dgked o`k yi ixd ,jka dn ,z`f eprny

:`xnbd daiyn .'`llkn' wx `id dgkeddy xnel wgvi axéàc§¦
àììkî,xnele aiydl yi ,eixac weicn wx `edy xg`n -íìBòì ¦§¨¨§¨

éøîà eåä äaø äáäà,xe` xvei onf ribd `l oiicre ,mixne` eid - ©£¨©¨£¨§¦
àèî éëå[ribdyke-]ïîæzkxadéì éøîà eåä ,øBà øöBéexn` - §¦§¨§©¥£¨§¦¥
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y gken cinz,Bæ úà Bæ úBákòî ïéà úBëøaxac ly eteqa ixd §¨¥§©§¤
,xnel ezpeek .odizy z` exn`úBëøa øãñm`y epiid ,akrn oi` ¥¤§¨

xnynd iyp` oky ,ezaeg ici `vi zxge`nd dkxad z` micwd
onvr zekxad la` ,xe` xveil dax dad` zkxa z` enicwd

ren odn zg` zxin` oi`e ,ef z` ef zeakrny xyt``la dli
.dzxag zxin`

lirl x`azpy xg`(:`i)eidy ,cinz zkqna dpynd it lr
z`ixw oipra `xnbd dpc ,ycwna zexacd zxyr z` mi`xew
aey `xnbd d`ian dligze ,ycwnd zial uegn zexacd zxyr
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mi`xew oi`y ,xacl di`xe ,zn` dpi` ,zexacd zxyrn ueg
ici lr exn`p ody itl ,zexacd zxyr z` wx rny z`ixwa

.ipiqa eitn oze` ernye ,envra `ed jexa yecwdéëä éîð àéðz©§¨©¦¨¥
,l`eny xn`y enk `ziixaa ok epipy -ïéìeába øîBà ïúð éaø©¦¨¨¥©§¦
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d"a yecwd xn`y dn `l` oixew oi`y ercze

:ipiqa eitn ernye.ïéðéîä:eyi icinlz mieb
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enk iede dxn`p oiic `zrc` dkxa xwire
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mivixr cine mikln cin epl`bl ezpen`e
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:`xnbd zxxan .'yecwd l`d' e` 'yecwd jlnd'dìò äåä éàî- ©£¨£¨
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רכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc - zekxa(iriax meil)
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rxky xnelk ,zg` zaa dhn itlk ehaeg ,ea heagl `ayky
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z` ryedi xqny itl .mine mgl miperabl miwtqn eidy mipdkd
,gafnl min ia`eye mivr iaheg eidiy mipdkl miperabd
z`f el eaiygde ,mqpxtiy in did `l mipdkd z` le`y bxdyke

miperabd z` bxdy enk(:gr zenai)ick miperabl cec `xwe .
,miperabd eaiyde ,arxd wqtiy l`xyi lr elltziy mqiitl

eipAn miWp` draW Epl oYi'''ä øéça ìeàL úòáâa 'äì íeðò÷Bäå ª©¨¦§¨£¨¦¦¨¨§©£©§¦§©¨§¦
(e `k my)lr ricepe ,mze` dlzpe le`y ipan dray epl epzpi -

xir mewn `edy ,le`y zraba z`f dyrpe ,'d htyn z` jk ici
exgay le`y ly eipa mdy lkd erciy ick ,le`y ly ezekln
''d xiga' zeaizd ik ,eyxc opaxe ,weqtd ly exe`ia jk ,jlnl 'd

`l` ,ezepbl e`a ixdy ,miperabd ici lr exn`p `lìB÷ úa äúöé̈§¨©
,''ä øéça' äøîàå.eizeper extkzpy xnelk §¨§¨§¦

:rny z`ixw oipra oecl zxfeg `xnbdézøèBæ ïa eäáà éaø øîà̈©©¦£¨¤©§¦
òîL úàéø÷a ÷ìa úLøt òBa÷ì eLwa ,àãéáæ øa äãeäé áø øîà̈©©§¨©§¦¨¦§¦§©¨¨©¨¨¦§¦©§©
,rny z`ixwa ziviv zyxt zxkfd z` owzl minkg e`ayk -
zyxt z` `le dze` xikfdle ,wla zyxt z` sicrdl exaq

.oldl x`eand mrhdn ,ziviväeòá÷ àì äî éðtîezyxt z` - ¦§¥¨Ÿ§¨¨
,wlaøeaö çøBè íeMîz` mei lk siqedl xeaivl `id dgxhy - ¦©¦

.dltza ef dyxt lk
:`xnbd zxxanàîòè éàîz` reawl eywiay mrhd dn - ©©£¨

.wla zyxtàîéìéàxn`p m` -áéúëc íeMî[aezky-]daxacna) ¦¥¨¦¦§¦¨
(ak bk,'íéøönî íàéöBî ìà'epwzy ,oldl dpyna x`eany enke ¥¦¨¦¦§©¦

,rny z`ixwa mixvn z`ivi xikfdlàîéìz` exn`iy -úLøt ¥¨¨¨©
úLøôe úéaø[zyxt z` e`-],íéøöî úàéöé ïäa áéúëc úBì÷Lî ¦¦¨¨©¦§¨¦§¦¨¤§¦©¦§©¦

xn`p ziax zyxtay(el dk `xwie)'ziAxze KWp FY`n gwY l`'©¦©¥¦¤¤§©§¦
el jnqpe(gl dk my)ux`n mkz` iz`vFd xW` mkidl` 'd ip`'£¦¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤¥¤¤

xn`p zelwyn zyxtae ,'mixvn(el hi `xwie)wcv ipa` wcv ipf`n' ¦§¨¦Ÿ§¥¤¤©§¥¤¤
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xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc - zekxa(iying meil)

àìaezkd zpeek dzidø÷òiLmyBîB÷nî á÷òéixdy ,ixnbl Ÿ¤¥¨¥©£Ÿ¦§
`xwi `ly el xn`y xg` mb jk ezexwl siqed `ed jexa yecwd

mixvnl awri cxiyk xn`py ,awri eny cer(a en ziy`xa)xn`ie' ,©Ÿ¤
.'ippd xn`ie awri awri xn`ie dliNd z`xnA l`xUil midl ¡̀Ÿ¦§¦§¨¥§©§Ÿ©©§¨©Ÿ¤©£Ÿ©£Ÿ©Ÿ¤¦¥¦

àlàmy didiy ,dpeekd jk gxkdaå øwéò ìàøNémyìôè á÷òé ¤¨¦§¨¥¦¨§©£Ÿ¨¥
,Bìz` dlrd xy` 'd ig cer exn`i `le' weqtd yxtl yi ok enk

z`ivi zxkfd xwrizy dpeekd oi`y ,'mixvn ux`n l`xyi ipa
.giynd zeni iqipl dlithk wx xkfizy `l` ,ixnbl mixvn

:mzhiyl ztqep dgked mi`ian minkgøîBà àeä ïëåïéðòá §¥¥
äãéúòä äìåàâä(hi-gi bn diryi),ìà úBiðBîã÷å úBðBLàø eøkæz ìà'©¦§§¦§©§¦©

eððBaúzdn :`xnbd zx`an .'ebe 'gnvz dYr dWcg dUFr ipPd ¦§¨¦§¦¤£¨¨©¨¦§¨
aezkd xn`yäæ ,'úBðBLàø eøkæz ìà'n dle`bdúBéëìî ãeaòL ©¦§§¦¤¦§©§ª

el`bpy zra l`xyi mrl eyrpy miqpd eidi `ly ,oeie icn ,laa
.f` 'd dyriy miqpd lceb iptn ,`eal cizrl mixkfp mdn

úBiðBîã÷å',mdl zncewd dle`bd -'eððBaúz ìà,daúàéöé Bæ §©§¦©¦§¨§¦©
,íéøöîeppeazi `ly ernyny ,'eppeazz l`' xnel aezkd wiice ¦§©¦

dxidfd ixdy ,dze` exikfi mewn lkn j` ,ald zpiaae oeira da
ux`n jz`v mei z` xekfz ornl' xn`py ,dzxikf lr dxezd
mzewqrzd xwir mpn` ,minkg exn`y enke 'jiig ini lk mixvn

xn`p dilry ,dle`bd dze` oipra didzäzò äLãç äNBò éðpä'¦§¦¤£¨¨©¨
'çîöú.mlern iziyr `l xy` ycg qp dyr` dzr -éðzdpy - ¦§¨¨¥
óñBé áø,'ebe 'dycg dyer ippd' weqtd z` yxiteâBb úîçìî Bæ ©¥¦§¤¤

âBâîe.milecb miqp da eidiy ¨
mipexg`d miqpdy minkg ixac z` x`al `ziixad dkiynn

:mipey`xd z` egikyiäL íãàì ,äîBc øácä äîì ìLîCläî äé ¨¨§¨©¨¨¤§¨¨¤¨¨§©¥
òât .áàæ äNòî CìBäå øtñî äéäå ,epnî ìvéðå áàæ Ba òâôe Cøca©¤¤¨©§¥§¦©¦¤§¨¨§©¥§¥©£¥§¥¨©

,éøà äNòî CìBäå øtñî äéäå ,epnî ìvéðå éøà Baxzei dywy iptn £¦§¦©¦¤§¨¨§©¥§¥©£¥£¦
,a`fn xy`n epnn lvpidläNòî çëL ,epnî ìvéðå Lçð Ba òâẗ©¨¨§¦©¦¤¨©©£¥

,Lçð äNòî CìBäå øtñî äéäå íäéðL,lvpidl dyw xzei ygpn ik §¥¤§¨¨§©¥§¥©£¥¨¨
.mlekn xzei wifdl cren `edy iptnúBøö ,ìàøNé Ck óà©¨¦§¨¥¨

.úBðBLàøä úà úBçkLî úBðBøçà©£§©§¤¨¦
:mzhiyk mitqep ze`xwn x`al minkg mikiynnàeä íøáà©§¨

íäøáàxn`py enk ,mdxa`l mxa`n eny dpzypy s` -ziy`xa) ©§¨¨
(d fimewn lkn ,'mdxa` LnW dide mxa` LnW z` cFr `xTi `le'§Ÿ¦¨¥¤¦§©§¨§¨¨¦§©§¨¨

y `l` ,oey`xd eny xwrp `lälçzamy lr 'mxa`' eny `xwp ©§¦¨
yáà äNòð[bidpne dxen-],íøàì,ezpicn iyp` mdyóBqáìe- ©£¨¨©£¨§©

,lenipy xg`l,Blek íìBòä ìëì áà äNòðxn`py enkfi ziy`xa) ©£¨¨§¨¨¨
(cenyl xzeq oey`xd eny oi`y `vnp ,'miFB oFnd a`l ziide'§¨¦¨§¨£¦

a` epid oiicr mlerd lkl a` dyrp xy`k mb `ldy ,oexg`d
,'mxa`' myd xwrp `ly myke ,dpn miiz`n llkay mx`lenk

l`xyi ipa z` dlrd xy` 'd ig cer exn`i `le' xn`py dn ok
.ixnbl mixvn z`ivi zxkfd xwrizy ernyn oi` ,'mixvn ux`n

:ztqep dgkedäøN àéä éøN'ixy'n dny dpzypy dxy mb - ¨©¦¨¨
xn`py enk ,'dxy'l(eh fi my)LYW` ixU mdxa`l midl` xn`ie'©Ÿ¤¡Ÿ¦§©§¨¨¨©¦§§

,oey`xd dny xwrp `l ,'DnW dxU iM ixU DnW z` `xwz `lŸ¦§¨¤§¨¨¨¦¨¨§¨
y `l`älçzay my lr 'ixy' d`xwpdúneàì éøN úéNòðwx - ©§¦¨©£¥¨©§¨¨

enk ,cigi oeyla 'ixy' myd zernyn `ed jky] dnewn ipal
,[izxy.Blek íìBòä ìëì äøN úéNòð óBqáìe§©©£¥¨¨§¨¨¨

mydy mixaeqe minkg lr miwlegd mi`pz d`ian `xnbd
:ixnbl xwrp 'mxa`'àøBwä ìk ,àøt÷ øa éðzdpkneíäøáàì ¨¥©©¨¨¨©¥§©§¨¨

epia`,äNòa øáBò ,'íøáà',oey`xd eny epnn xwrp ezrcl ik ©§¨¥©£¥
øîàpL(d fi my),'íäøáà EîL äéäå'ici lr xn`p df xacy xg`ne ¤¤¡©§¨¨¦§©§¨¨

`le `weec df mya ezexwl yiy dyr zevnk df ixd ,d"awd
d enya.mcewøîàpL ,åàìa øáBò ,øîBà øæòéìà éaø(my)àìå' ©¦¡¦¤¤¥¥§¨¤¤¡©§Ÿ

.'íøáà EîL [úà] ãBò àøwé¦¨¥¤¦§©§¨
:`xnbd zl`ey .xfril` iaxe `xtw xa ixac z` zxxan `xnbd

äzòî àlàd"awd ly ezxin`y exn`y el` mi`pz ixacl ¤¨¥©¨
da yi 'ebe 'jny dide' oke 'ebe 'jny z` cer `xwi `le' mdxa`l

ike ,dyre e`l meynéîð éëä ,éøN äøNì àøBwädidi ok enk - ©¥§¨¨¨©¨¦©¦

xn`p da mb ixdy ,e`le dyra xaer(eh fi ziy`xa)midl` xn`Ie'©Ÿ¤¡Ÿ¦
.'DnW dxU iM ixU DnW z` `xwz `l LYW` ixU mdxa` l ¤̀©§¨¨¨©¦§§Ÿ¦§¨¤§¨¨©¦¨¨§¨

:`xnbd zvxzníúäéøa àLãe÷àeä Cøîàdeveíäøáàì,cala ¨¨§¨§¦¨©§©§¨¨
,'dîL äøN ék éøN dîL úà àø÷ú àì EzLà éøN'xn`p ixdy ¨©¦§§Ÿ¦§¨¤§¨¨¨¦¨¨§¨

eny iepiya ok oi`y dn ,'`xwz `l' ,mdxa`l gkep oeyla ieeivd
rnyn ,'`xwi `le' zinzq oeyla ieeivd xn`p ,mdxa` ly

.mlerd lkl xn`p df xeqi`y
:ztqep dl`y zl`ey `xnbdá÷òé á÷òéì àøBwä ,äzòî àlà¤¨¥©¨©¥§©£Ÿ©£Ÿ

éîð éëäea xn`p ixdy ,dyrz `le dyra xaery xn`p jk ike - ¨¦©¦
(i dl my).'LnW didi l`xUi m` iM awri cFr LnW `xTi `l'Ÿ¦¨¥¦§©£Ÿ¦¦¦§¨¥¦§¤§¤

`xnbd daiyn:íúä éðàL,my xacd dpey -àø÷ déøcäà øãäc ©¥¨¨©£©©§§¥§¨
,'awri' mya el `xwe xfg envr aezkdy -áéúëcaezky - ¦§¦

okn xg`l(a en my)øîàiå äìélä úBàøîa ìàøNéì íéäìà øîàiå'©Ÿ¤¡Ÿ¦§¦§¨¥§©§©©§¨©Ÿ¤
,'á÷òé á÷òé.'awri' el `xw l`xyi eny `xwp xaky xg`ly ixd ©£Ÿ©£Ÿ

:ztqep `iyew dywn `xnbdáéúîdywd -ïéáà øa éñBé éaø ¥¦©¦¥©£¦
àîéúéàåmixne` yie -,àãéáæ øa éñBé éaøxn`p(f h dingp)äzà' §¦¥¨©¦¥©§¦¨©¨

,'íøáàa zøça øLà íéäìàä 'ä àeä`xwpy o`kn gken ixd ¨¡Ÿ¦£¤¨©§¨§©§¨
:`xnbd zvxzn .'mdxa`' myd el ozipy xg`l mb 'mxa`'øîà̈©

íúä ,déìd ,my -ì øcñî à÷c àeä àéáðàðîçøc déçáLly-] ¥¨¨¨¦§¨§©©¦§¨¥§©§¨¨
,[d"awdàøwéòî äåäc éàîcer ea xga 'dy ,dligza didy dn - ©©£¨¥¦¨¨

did f` xaky ,'mdxa`'l eny dpzypy mxha 'mxa`' `xwpyk
.'d ipira aeyg

éúîéàî êìò ïøãä

øôàøå÷ äéä ¯ éðù ÷
,dzpeek ipic ea ex`eaie ,rny z`ixw ipica weqrl jiynn df wxt
mixehtd ipice da wecwcd ipic ,dizeiyxt xcq ,dz`ixwa wqtd

.dpnn

äðùî
wqtd ipice ,rny z`ixwa dpeekd ipic z` zx`an epzpyn

:dizekxaae dz`ixwaäéämc`äøBza àøB÷z`ixw zyxta ¨¨¥©¨
,rnyeez`ixw zraàø÷nä ïîæ òébä,[rny z`ixw onf-]ïåek íà ¦¦©§©©¦§¨¦¦¥

àöé ,Baì.rny z`ixw zaeg ici ¦¨¨
ez`ixwa cnere dizekxae rny z` `xewdíé÷øtazewqtda - ©§¨¦

e wiqtn ,wxtl wxt oiayìàBLmc` melyaãBákä éðtîm` - ¥¦§¥©¨
,mely el micwdl ie`xy `ed cakp mc`áéLîem` mely el ¥¦

.dligz enelya l`yòöîàáe,wxtd e` dkxadìàBLmelya §¤§©¥
wx mc`äàøiä éðtî,epbxdi `ny `xi m` -áéLîem` mely el ¦§¥©¦§¨¥¦

,aiydl elit` wiqtn epi` ceakd iptn j` ,enelya l`yéøác¦§¥
.øéàî éaøj`òöîàa ,øîBà äãeäé éaø`ed ,wxtdìàBLmely ©¦¥¦©¦§¨¥§¤§©¥

áéLîe ,äàøiä éðtîelit` mely,ãBákä éðtîiptn l`ey epi` j` ¦§¥©¦§¨¥¦¦§¥©¨
.ceakdíé÷øtáe,miwxtd oia -íBìL áéLîe ,ãBákä éðtî ìàBL ©§¨¦¥¦§¥©¨¥¦¨

íãà ìëì.cakp epi` elit` §¨¨¨
äðBLàø äëøa ïéa ,íé÷øtä ïéa ïä elàrny z`ixw lyìdkxa ¥¥¥©§¨¦¥§¨¨¦¨§

ïéa ,äiðLdkxaì äiðLïéa ,òîLzyxtïéa ,òBîL íà äéäåì òîL §¦¨¥§¦¨¦§©¥§©¦§¨¨¦¨©¥
.áévéå úîàì øîàiå ïéa ,øîàiåì òBîL íà äéäåj`äãeäé éaø §¨¨¦¨©§©Ÿ¤¥©Ÿ¤¤¡¤§©¦©¦§¨

.÷éñôé àì áévéå úîàì øîàiå ïéa ,øîBà¥¥©Ÿ¤¤¡¤§©¦Ÿ©§¦
:zeiyxtd xcq mrh z` zx`an dpynd,äçø÷ ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¨§¨

åéìò ìa÷iL éãk ,òBîL íà äéäåì òîL úLøt äîã÷ änìmc`ìBò ¨¨¨§¨¨¨©§©¦§¨¨¦¨©§¥¤§©¥¨¨
älçz íéîL úeëìî,rny zyxtaìBò åéìò ìa÷î Ck øçàåúBöî ©§¨©¦§¦¨§©©¨§©¥¨¨¦§

zyxt dncw dnle .reny m` dide zyxtaòBîL íà äéäå§¨¨¦¨©
,øîàiåìiptnLzyxta xkfend dxez cenlz aeig,òBîL íà äéäå §©Ÿ¤¤§¨¨¦¨©

,äìéla ïéáe íBia ïéa âäBðzyxtay ziviv aeig j`âäBð Bðéà øîàiå ¥¥©¥©©§¨©Ÿ¤¥¥
.ãáìa íBia àlà¤¨©¦§©
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המשך בגמוד ומד

izni`n` cenr bi sc ± oey`x wxtzekxa
'îâ.åîå÷îî á÷òé ø÷òéù àìezcxa z`f xg` awri d"awd e`xwy epivn ixdy

:(en ziy`xa) ippd xn`ie awri awri xn`ie l`xyil midl` xn`ie xn`py mixvnléððä
.äùãç äùåò:aizk zepey`x exkfz l` xza.íøàì áà äìçúáux`ny ezpicn iyp`l

xir l` mixdp mx` l` xne`e (ck ryedi) mkizea` eayi xdpd xara xn`py did mx`

:(ck ziy`xa) xegp.íìåòä ìëì áàoend a`

:(fi my) mieb.éøù:izxy rnyn cigi oeyl

.äéçáù øãñîzeida ea zxga xy` `xwirnc

:mdxa` eny znye mxa` eny

éúîéàî êìò ïøãä

äéäïîæ òéâäå :ù"÷ úùøô .äøåúá àøå÷
.àø÷îä:y"w onf.íé÷øôáoia

oia oizipzna edl yxtn onwle zewqtdd

:'ek rnyl dipy oia dipyl dpey`x dyxt

.ãåáëä éðôî ìàåùcakp mc` melya l`ey

:mely el micwdl ie`xy.áéùîåm` mely

`hiyt l`eyc oeik jixt `xnbae el enicwd

:aiync.òöîàáå:dyxtd e` dkxad rvn`a

.äàøéä éðôî`ly eiptn `xi `edy mc`

:`l ceakd iptn la` edbxdi.é"øyxtn `xnba

:ediizbelt.÷éñôé àì áéöéå úîàì øîàéå ïéá
:ediinrh yxtn (ci 'c) `xnbaòåîù íà äéäå

.äìéìá ïéá íåéá ïéá âäåðcenlza irzync

z` mze` mzcnle (`i mixac) aizkc dxez

:mkipa.íåéá àìà âäåð åðéà øîàéåirzync

mzi`xe aizkc meia `l` zbdep dpi`y ziviva

:(:fk sc zay) dlil zeqkl hxt eze`'îâî"ù
.äðååë úåëéøö úåöîzevn myl oiekzn `diy

sc) dpyd y`x zkqna xn`c daxl dywze

:`vi xiyl rwezd (.gk.úåø÷ì ïååëz`vl la`

zexwl `l` oiekzn `diy opira `l devn ici

:`nlra dxeza.éø÷ à÷ àä`w `xewa `d

:dxeza `xew did ipzwc iz`e `pz wiqràøå÷á
.äéâäìelit`c zerh ea yi m` xtqd z`

:oiekzn `l inp d`ixwl.äáúëë:ycwd oeyla

.íéøáãä íéøáãîeide azknl dil dedc

`xwiy yxcnl (e mixac) dl`d mixacd

jzia jixryae oebk rxtnl `le oxcqk mixacd

:zefefn.'åëå 'ø øáñ÷ àîéìdil jixhvi`cn

x`ya dil `xiaq dazkk `dzy y"wl `xw

:zexwl dxn`p oeyl lka dxezd lkíåùî
.òîù áéúëãoeyl lka rny yexcz `lc

:opaxk rney dz`y.ïàë ãò:jaal lr cr

àëéà
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äéäxn` `ly t"r`c zeakrn opi` zekxa opixn` inlyexia .`vi eal oeek m` `xew

`l ixd eal oeek m` ipdn i`n iywz ok `l m`c `vi dixg`l mizye diptl mizy
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השיעור להיפטר מחיבוט הקבר הוא, שחלק שישי מהמעת־לעת יאמר אותיות התורה, תהלים כו'.
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íéîéoeik cigi `xew xeav elit` `l` cigi `wec e`l .lldd z` mda xneb cigidy

i`cec xneb `wec e`le oqipa c"ia migqt zhigya eidy enk cgia l`xyi lk oi`y

rnyn ikdc belica elit` llk exn`l daeg oi` lldd z` xneb cigi oi`y minic l"iw

`nil inp k"ie d"x jixte lldd z` oda xneb cigic mei `"k aiygc (:i 'c a"t) oikxra

miycg iy`xa enk miaeh mini x`yac rnyn

`"kn xzei aiyg `lcn xnel oi`c dil `hiyt

ded f`c d"iae d"xa xenbl xn`w `lcn mbe mei

oi` i`ce g"xa enk miaeh mini x`yac rnyn

oixew elit` rnyn dzr la` oixew la` oixneb

ax (:gk 'c) ziprzc `xza wxta rnyn oke `l

xaq g"xa exw `w eedc edpfg laal rlwi`

mixneb eidy xaeq didy yexit .edpiweqt`l

bdpn n"y xn` ibelc iblcn `wc `fgc oeik eze`

oda oixneb oi`c minic `nl` mdicia mdizea`

eze` oixne` ep`y dne exn`l daeg oi` lld

epi`y oeik ixhie xefgna aezke .bdpn meyn epiid

xn`ck dilr opikxan `l `nlra bdpn `l`

lr oikxan oi` (:cn 'c dkeq) daxre alel wxt

di`x epi`c z"x xne` edine .bdpn `edy xac

devn lr la` opikxan `l i`ce lehlh`c

c opikxanc `hiytepi` ipy h"ei lk opifg `d

oikxanc rnyn inp `kde oikxane `bdpn `l`

di`x cere da jiiy dwqtd i`n oikxan `l i`c

`zyipk ial lr axc `dn `bdpn lr opikxanc

ax yibxd `l i`n` dlgza ekxa `l m`e 'eke

iptn ekxa i`ceea `l` eblcy cr `bdpn dedc

yibxd `l ok liayae `bdpn lr aeha mikxany

m` dizrc` wiq` `l i`n` z"`e belcd cr

yegl oi` jkac l"ie xenbl e` zexwl ekxa

e` blcn `edyk 'it` xenbl jxal leki aehay

odyke zexwl belcd lr jk oikxany dne `kti`

did `l ikd meyne erhi `ly ick xenbl oixneb

oivexy yie belcd cr dkxad jezn oiadl leki

oi`y oixneb oi`y minia lld xne`d cigic xnel

oeikc xne` did ivewn xyd edine jxal el

dlhal dkxa df oi`e jxan envr aiigl dvxy

zekxan iyp ipdc oilitz`e alel` dedc icin

oikxany yi migqt ililae zeaiig opi`y b"r`

jety xg` dcerqd xg`e zexwl dlgza minrt

('` wxtc) inlyexin di`x iziine xenbl oikxan

jexaa oigzet zekxad lkc dlr iziinc `iddn

zkxae dzxagl zekenqd zekxad on ueg

`ki` `de dlr inlyexia jixte zevnde zexitd

dzxagl dkenqc epl`b xy` yexit dle`b

k"daa drny m`c `iipy jexaa zgzet i`n`e

dpi`c jelldi yexit dteq ixde jixte `vi

zgzet dpi` d"t`e zwqtn dcerqdy dkenq

mcew jxiay dze` epiid xaryl zg` dkenq `id dkxa dze`le xenbl dlik` xg` oikxany dkxa dze` `id ef `adl zg` yexit xaryl zg`e `adl zg` dpd mizy ipyne jexaa

edin yxt` xy`k i`w epl`b xy`c dkxa` i`ce `l` dlgzn da i`wc epl`b xy`c dkxa` i`wc rnyn `tiq ixdc ayein epi` yexitd df la` minrt ipy oikxanc `nl` dlik`

minia ixdy mizpia lke`e wiqtn i`n` dlik` mcew jxiay xg`n dlecb `dinz `id efc dcedi 'x xne` la` seqe dlgz minrt 'a oikxan eidy dlgz izyxit xy`k inlyexia rnyn

mey wiqtn did `l `d ceakd iptn `ly elit` rvn`a wiqti `l i`n` jxia `lya i`c ceakd iptn `l` weqtl xzen epi` `kd enk dlgz jxiay oeik lldd z` oda xneb cigi oi`y

epl oi` lek`l oiwiqtny ep` la` jixv epi`y wiqtn epi` f`y zg` zaa xcqd dyery mc`a ixii` dlgza dilr oikxanc rnync dle`b ixd inlyexia jixtc `d d`xp `l` dkxa

dpd mizy ipyne jexaa znzeg i`n`e zexit zkxak `id `nlra d`ced `de i`n`e jexaa znzegc epl`b xy` edf `tiq ixde inlyexia xn`wc `de seqa `le dlgza `l llk jxal

jelldin dywdy dne jexaa znzeg jkitl mixvn zle`bn epl`b xy` enk xaryl da yi mbe zvw dkex` `id mbe epribi enk cizrl yexit xaryl zg`e `adl zg` zele`b izy

oke .dnyp idl` enk dgizt `le dnizg da epwz zvw dkex` `idy elit`e `nlra d`ced `idy itl mrh ozil yi jexaa zgzet dpi` d"t`e dzr izyxty dn itl dkenq dpi`y

xcqe lld `la df xg` df yexit edn zg` zaa o`zy (t"r 't) inlyexia irac xcq mey `la mziaa mdly zeqek oizey k"g`e zqpkd ziaa lld xnel okxc didy inlyexia rnyn

dkxa zgzet jk liayac ayein inp `zyde 'eke zqpkd ziaa qpkpe rcei did `ly inc `ztqeza rnyn oke `vi zqpkd ziaa drny m` lld opgei x"`c `cd on opirny edn mizpia

:`vi p"kdaa lld `xw m`c `d ik dkenq dpi`y `nrhc jexaa epl`b xy`cåà:`l aezkd ziprza la` eilr lawy cigi ziprza ixiinc rnyn `pyil i`d .dilr liaw d`pd `nlic

íòåè:dpdp epi`y dkxa jixv epi` hletd ikd meyne zeiprz x`ya elit` `l rlea la` dnirhd on d`pd aiyg `lc hlete xfegy g"x yxit .melk jka oi`eíéëùîá.egztl
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,ìltúiL íãB÷ åéöôç úBNòì íãàì Bì øeñà :ïàéLà øa ÷çöé áø øîà ,ïéáà øa éãéà áø©¦¦©¨¦¨©©¦§¨©©§¨¨§¨¨©££¨¨¤¤¦§©¥
øa ÷çöé áø øîà ,ïéáà øa éãéà áø øîàå ."åéîòt Cøãì íNéå ,Cläé åéðôì ÷ãö" :øîàpL¤¤¡©¤¤§¨¨§©¥§¨¥§¤¤§¨¨§¨©©¦¦©¨¦¨©©¦§¨©
÷ãö" :øîàpL ,åéöôç Bì äNBò àeä Ceøa LBãwä ,Cøcì àöBé Ck øçàå ìltúnä ìk :ïàéLà©§¨¨©¦§©¥§©©¨¥©¤¤©¨¨¤£¨¨¤¤¡©¤¤
àìa íéîé úòáL ïlä ìk :àøéæ áø øîà ,äðBé áø øîàå :"åéîòt Cøãì íNéå ,Cläé åéðôì§¨¨§©¥§¨¥§¤¤§¨¨§¨©©¨¨©©¥¨¨©¨¦§©¨¦§Ÿ
déì øîà ."òáL" àlà ,"òáN" éø÷z ìà ,"òø ã÷té ìa ïéìé òáNå" :øîàpL ,òø àø÷ð íBìç£¦§¨¨¤¤¡©§¨¥©¨¦©¦¨¤¨©¦§¥¨¥©¤¨¤©¨©¥
éøácî Bîöò òéaNnä ìk :ïðçBé 'ø øîà àéiç 'ø øîà éëä :àaà øa àéiç éaøc déøa àçà áø©©¨§¥§©¦¦¨©©¨¨¥¨©¦¨¨©¨¨¨©©§¦©©§¦¦§¥
ïéa ïä elà :"òø ã÷té ìa ïéìé òáNå" :øîàpL ,úBòø úBøBNa BúBà ïéøOáî ïéà ,ïìå äøBz¨§¨¥§©§¦§¨¤¤¡©§¨¥©¨¦©¦¨¤¨¥¥¥
úîà"ì "íëéäìà" ïéa øîàc ,äãeäé 'øk äëìä :ïðçBé 'ø øîà ,eäaà 'ø øîà :'eëå íé÷øtä©§¨¦§¨©©¨¨©¨¨£¨¨§§¨§¨©¥¡Ÿ¥¤¤¡¤
áéúëc ?äãeäé éaøc déîòè éàî :ïðçBé 'ø øîà ,eäaà 'ø øîà .÷éñôé àì "áévéå§©¦Ÿ©§¦¨©©¨¨©¨¨©©§¥§©¦§¨¦§¦

'äå"

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



רלה `xew did` cenr ci sc ± ipy wxtzekxa
.éçà:eny jk.àééç éáø éáã àðú:`iig iax ziaa dpey didy.÷éñôéù åäîzl`yl

:mely.ììää úà ïäá øîåâ ãéçéäù íéîémei mixyre cg` mde mc` lkl daeg `edy

:(.i 'c) oikxr zkqna opixn`ck dpya.íåòèéù åäîgln jixv m` zrcl liyazd z`

:oilaz e`.úîòèî:liyaz znirh.àúòéáø:beld ziriax.íãàä ïî íëì åìãçyiyk

ceaka ewqrzz l` mewnd ceaka weqrl mkl

:lecgl dil dnl ikd e`l i`c mc`.ìàåîùå
ezayg dna ernynk `l` dna oeyl yixc `l

:iceakl eceak zncwdy dfléðôî ìàåù
.ãåáëä:l`ey ipzwe `ed dltz mcew y"w `de

.àáà 'ø äîâøú:ixq`c l`enye axc `dl

.åçúôì íéëùîá:l`ey jxca erbt la`.â"ä
o`iy` xa wgvi ax xn` oia` xa ici` ax xn`

:lltziy mcew eivtg zeyrl mc`l xeq`.÷ãö
einrt myie xcde e`xeal ewicvny dltz

:eivtg ikxcl.òáù àìà òáù éø÷ú ìàla oili

oi` jkl rx `ed ixd melga minyd on cwti

:ecwtl oigibyn
'äå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

íéîéoeik cigi `xew xeav elit` `l` cigi `wec e`l .lldd z` mda xneb cigidy

i`cec xneb `wec e`le oqipa c"ia migqt zhigya eidy enk cgia l`xyi lk oi`y

rnyn ikdc belica elit` llk exn`l daeg oi` lldd z` xneb cigi oi`y minic l"iw

`nil inp k"ie d"x jixte lldd z` oda xneb cigic mei `"k aiygc (:i 'c a"t) oikxra

miycg iy`xa enk miaeh mini x`yac rnyn

`"kn xzei aiyg `lcn xnel oi`c dil `hiyt

ded f`c d"iae d"xa xenbl xn`w `lcn mbe mei

oi` i`ce g"xa enk miaeh mini x`yac rnyn

oixew elit` rnyn dzr la` oixew la` oixneb

ax (:gk 'c) ziprzc `xza wxta rnyn oke `l

xaq g"xa exw `w eedc edpfg laal rlwi`

mixneb eidy xaeq didy yexit .edpiweqt`l

bdpn n"y xn` ibelc iblcn `wc `fgc oeik eze`

oda oixneb oi`c minic `nl` mdicia mdizea`

eze` oixne` ep`y dne exn`l daeg oi` lld

epi`y oeik ixhie xefgna aezke .bdpn meyn epiid

xn`ck dilr opikxan `l `nlra bdpn `l`

lr oikxan oi` (:cn 'c dkeq) daxre alel wxt

di`x epi`c z"x xne` edine .bdpn `edy xac

devn lr la` opikxan `l i`ce lehlh`c

c opikxanc `hiytepi` ipy h"ei lk opifg `d

oikxanc rnyn inp `kde oikxane `bdpn `l`

di`x cere da jiiy dwqtd i`n oikxan `l i`c

`zyipk ial lr axc `dn `bdpn lr opikxanc

ax yibxd `l i`n` dlgza ekxa `l m`e 'eke

iptn ekxa i`ceea `l` eblcy cr `bdpn dedc

yibxd `l ok liayae `bdpn lr aeha mikxany

m` dizrc` wiq` `l i`n` z"`e belcd cr

yegl oi` jkac l"ie xenbl e` zexwl ekxa

e` blcn `edyk 'it` xenbl jxal leki aehay

odyke zexwl belcd lr jk oikxany dne `kti`

did `l ikd meyne erhi `ly ick xenbl oixneb

oivexy yie belcd cr dkxad jezn oiadl leki

oi`y oixneb oi`y minia lld xne`d cigic xnel

oeikc xne` did ivewn xyd edine jxal el

dlhal dkxa df oi`e jxan envr aiigl dvxy

zekxan iyp ipdc oilitz`e alel` dedc icin

oikxany yi migqt ililae zeaiig opi`y b"r`

jety xg` dcerqd xg`e zexwl dlgza minrt

('` wxtc) inlyexin di`x iziine xenbl oikxan

jexaa oigzet zekxad lkc dlr iziinc `iddn

zkxae dzxagl zekenqd zekxad on ueg

`ki` `de dlr inlyexia jixte zevnde zexitd

dzxagl dkenqc epl`b xy` yexit dle`b

k"daa drny m`c `iipy jexaa zgzet i`n`e

dpi`c jelldi yexit dteq ixde jixte `vi

zgzet dpi` d"t`e zwqtn dcerqdy dkenq
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רלו
`xew dida cenr ci sc ± ipy wxtzekxa

.úîà íéäìà 'äå:zn`l mkidl` 'd ip` oia oiwiqtn oi` jkläéñôú úîà úîà ìë
.éàäì:dfl ezqtz zn` ly `hdix.àúúòîù àäixn` xn` dcedi xa l`eny axc

ziviv zevn oi`y itl dlek ziviv zyxt da oixew oi` ziaxr ly y"w .'eke `axrna

:zn` mkidl` 'd ip` mixne`e miblcne da miwiqtne dze` oiligzn la` dlilaàì
.ìéçúé:ziaxr xn`ie ligzdl jixv oi`éìåçúà

.ïðéìçúî:`axrna ilgzn `dc'ä éðà øîà
.íëéäìà:ziviv zyxt epiidc.úîà øîåì êéøö

:zn` midl` 'de aizkckéøåëãàì éòá àäå
.íéøöî úàéöéz`ivi oixikfn (:ai 'c lirl) opzc

`le dpen`e zn` xn` `l i`e zelila mixvn

:mixvn z`ivi xkcn ikid ziviv zyxt xn`

.êì åðøùåe`x jzekln 'ebe mil`a dknk in

:epaikyde l`xyi l`b cr jipa.ãåîìì äæù
:ma zxace.ãîìì äæåmkipa z` mze` mzcnle

d dlgz cnl `l m`e:eipa z` cnli j`iäæå
.úåùòì:diiyr `l` da oi` xn`ie.íúøù÷å
:oilitzc.íúáúëå:`id diiyr dfefncéùî áø

.éãé:ok dyry ede`x zg` mrtãéáò éëéäå
.éëä:oilitzl y"w micwdy.êåëoixtegy xaw

:migth 'f eagxe 'c ekx` dxrn zexiwaøåèô
.ù"÷îdevnd on xeht devna wqerdc

hxt jziaa jzaya (.`i 'c) w"ta opixn`ck

:devna wqerl.éúøúá àôéñåm` xn`w ikde

dler `ede xteg exiag z` gipn md mipy

xfege dltze oilitze y"w zevn miiwne

y"w `xwie oilitz gipie dlri exiage dk`lnl

:lltzie.î"î:y"wl mincew oilitz.úåöî ìåò
:`ed devn ler oilitz zgpdc.äàéø÷ì äàéø÷

m` didel miny zekln zlaw `edy rny

:zevn ler zlaw `edy reny.íéã÷îå:mikyn

.êøáîå:dxezd lr.ïé÷øô éðúîåmicwn `nl`

inwn devnc diiyr epiidc dxeza weqrl `ed

:miny zekln.úéåòã àåä àçåìùlwlw gilyd

onf ribde `xwirn oilitz el `iadl xgi`y

ike onfd xeari `ly ick zexwl wwfede y"w

:edpigp` oilitzc `gely ihnúåãò ãéòî åìàë
.åîöòá ø÷ù:`ilrn `pyiläìåò áéø÷ä åìéàë
.äçðî àìá'`py dnr aixwdl aezkd eaiigy

`xewd s` 'ebe dti`d zixiyre (gk xacna)

:devnd z` xneb epi` miiwn epi`e.íéëñð`ed

gafde dlerd xg` gafnd iab lr jqpznd oiid

ivnc d"de (my) 'ebe oidd ivg 'dikqpe 'izkck

mikqpe dgpn `la dler aixwd eli`k 'ninl

`xwc `pyil `l` mikqp dperh inp dler `dc

:mikqpe gaf dgpne dler hwp
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äîìikdc l"ie dxeza dncwc dil wetiz z"`e .reny m` didel rny zyxt dncw

dfl oiyyeg ep` oi` i`ce `l` olekl dncwc ziviv zyxtl s` dncw dnl xn`w

`idy dide micwdl epl did k"`e xge`ne mcwen oi` opixn`c meyn dxeza zncew `idy

:miax oeyla zxacn

øîàéårnyn o`kn .meia `l` zbdep dpi`

zegpn) zlkzd 'ta xn`c oerny 'xk

`zi` oke `nxb onfdy r"n 'ivivc (.bn 'c

dyr zevn ziviv xn`wc (:bl 'c w"t) oiyecwa

ziviv (.`n zegpn) c"nl k"` z"`e `nxb onfdy

d"t` `qtewa zgpen elit`e `ed zilh zaeg

.`nxb onfd `diy ogky` ikid ziviva zaiig

t dlill cgeind zeqk did m`c l"ieikde xeh

mz` i` y"x mdl xn` oiyecwc inlyexia `zi`

zeqk ixdy `nxb onfdy r"n zivivc il micen

opaxc `nrh `li` x"` zivivd on xeht dlil

:ziviva aiigy dlile meil cgein did m`y

çðîåxzeny rnyn mzdne .ilvne oilitz

gipn zilha oke dltzl dle`b oia oilitz gipdl

iaxy epivn oke .dltzl dle`b oia ezilh mc`

gilyd ddye ezilh xg` gly dcedi iaxa wgvi

xnbe ezilha shrzpe dizekxaa y"w `xw xake

.axc `iddn `kdn di`x `iade dxyr dpeny

y"w xwirc zilhl oilitz oia wlgl yi n"n

cirn eli`k jenqa xn`ck oilitza ikiiy dltze

`edy devy oec`a yexit envra xwy zecr

dltze .oi`e jci lr ze`le zthehl eide `xew

zekln `id ef lltzne y"w ixw oxn`ck inp

m`y zilh zaeg `l` epi`y ziviv la` miny

lekie zivivn xeht el oi` m`e aiig zilh el yi

axde .dwqtd iedc i`ce ziviv `la y"w `exwl

di`x oi` o`kn 'it`c xne` did ivewn dyn iax

g"i xg`le dkxa `la oilitz gipd xninl ivnc

xzen mby ibq ikdae mdilr jxane mda ynynn

xg`e zetpehn eiciy zra zilha shrzdl

:jxane ezilha ynyni eici lehiy

ìëîåy"w ike z"`e .dxeza zexen`d zevn

.dxeza zexen`d zevn llka ded `l

`wecc `pin` ded y"w `icda ipz `l i`c l"ie

edl riawc y"w la` onf zeriaw edl zilc ipd

:l"nw xaer onfe li`ed `l onfäìåò`la

dler ixdy mikqp `la xninl ivnc d"d .dgpn

dler hwp `xwc `pyil `l` mikqp dperh inp
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zøîàå" ,àáøòîa éøáñ÷ ,àtt áø øîà !äìçúä éåä̈¥©§¨¨¨©©¨¨¨¨§¦§©£¨¨§¨©§¨
íäì eNòå" øîàc ãò ,äìçúä àéåä àì énð "íäéìà£¥¤©¥Ÿ©§¨©§¨¨©§¨©§¨¨¤
à÷c ,ïðélçúî éìeçúà ïðà Ckìä :ééaà øîà ."úéöéö¦¦¨©©©¥¦§¨£¨©§¥©§¦¦©§¨
,ïðéøîb énð øîâî ,ïðélçúàc ïåéëå ;àáøòîa éìçúî©§§¥§©£¨¨§¥¨§©§¦¦©¦§©©¥¨§¦©
ìéçúä íàå ,ìéçúé àì :áø øîà ,àðäk áø øîà àäc§¨¨©©©£¨¨©©Ÿ©§¦§¦¦§¦
,"íëéäìà 'ä éðà" øîà :øîà áø øa àéiç .øîBb¥¦¨©©¨©¨©£¦¡Ÿ¥¤

éøöBðéà ,"íëéäìà 'ä éðà" øîà àì ;"úîà" øîBì C ¨¦©¡¤Ÿ¨©£¦¡Ÿ¥¤¥
éøö?íéøöî úàéöé éøekãàì éòa àäå ."úîà" øîBì C ¨¦©¡¤§¨¨¥§©§¥§¦©¦§©¦

eðúàöBäL ,eðéäìà 'ä Cì eðçðà íéãBî" :éëä øîàc§¨©¨¥¦£©§¨¡Ÿ¥¤¥¨
eðì úéNòå ,íéãáò úéaî eðúéãôe ,íéøöî õøàî¥¤¤¦§©¦§¦¨¦¥£¨¦§¨¦¨¨
òLBäé 'ø øîà :"Cì eðøLå ,íiä ìò úBøeáâe íéqð¦¦§©©¨§©§¨¨©§ª©
,àéðz :'eëå "òîL" úLøt äîã÷ änì :äçø÷ ïa¤¨§¨¨¨¨§¨¨¨©§©§©§¨
"òîL" íéc÷iL àeä ïéãa :øîBà éçBé ïa ïBòîL 'ø¦§¤©¥§¦¤©§¦§©
äéäå" ;ãnìì äæå ãBîìì äfL ,"òBîL íà äéäå"ì¦§¨¨¦¨©¤¤¦§§¤§©¥§¨¨
ehà .úBNòì äæå ãBîìì äfL ,"øîàiå"ì "òBîL íà¦¨©§©Ÿ¤¤¤¦§§¤©£©
!?déa úéì úBNòìå ãnìì ,déa úéà ãBîìì "òîL"§©¦§¦¥§©¥§©£¥¥
,eúå !"ízáúëe" ,"ízøL÷e" ,"ízðpLå" ,áéúk àäå§¨§¦§¦©§¨§©§¨§©§¨§
úBNòìå ,déa úéàc àeä ãnìì ,"òBîL íà äéäå"§¨¨¦¨©§©¥§¦¥§©£
"òîL" íc÷zL àeä ïéãa :øîà÷ éëä àlà !"ízáúëe" ,"ízøù÷e" ,áéúk àäå !?déa úéì¥¥§¨§¦§©§¨§©§¨¤¨¨¥¨¨©§¦¤¦§©§©
da Lé äfL ,"øîàiå"ì "òBîL íà äéäå" ;úBNòìå ãnììe ãBîìì äfL ,"òBîL íà äéäå"ì¦§¨¨¦¨©¤¤¦§§©¥§©£§¨¨¦¨©§©Ÿ¤¤¤¥¨

÷ ïa òLBäé éaøcî déì ÷etéúå .ãáìa úBNòì àlà da ïéà ,"øîàiå" ;úBNòìå ãnììåéìò ìa÷iL éãk ,àãç ;øîà÷ ãBòå àãç ?äçø §©¥§©£©Ÿ¤¥¨¤¨©£¦§©§¥¥¦§©¦§ª©¤¨§¨£¨§¨¨©£¨§¥¤§©¥¨¨
úàéø÷ àø÷å déãé éLî áø .àúééðøçà éléî éðä da úéàc íeMî ,ãBòå .úBöî ìBò åéìò ìa÷é Ck øçàå älçz íéîL úeëìî ìBò©§¨©¦§¦¨§©©¨§©¥¨¨¦§§¦§¦¨¨¥¦¥©£©§¨¨©¨¥¨¥§¨¨§¦©
ìkîe ïéléôzä ïîe älôzä ïîe òîL úàéøwî øeèt ,øá÷a úîì Cek øôBçä :àéðúäå ?éëä ãéáò éëéäå .élöå ïéléôz çpàå òîL§©§©©§¦¦§©¥§¥¦¨¦¨¥§¨©§¨©¥§¥§¤¤¨¦§¦©§©¦©§¦¨¦©§¦¦¦¨
àLéø !àéL÷ àôeb àä ;ìltúîe òîL úàéø÷ àøB÷å ïéléôz çéðîe ,åéãé ìèBðå äìBò ,òîL úàéø÷ ïîæ òébä ;äøBza úBøeîàä úBöî¦§¨£©¨¦¦©§©§¦©§©¤§¥¨¨¥¦©§¦¦§¥§¦©§©¦§©¥¨¨©§¨¥¨
,déì àøéáñ äçø÷ ïa òLBäé éaøk áø !áøì àéL÷ íB÷î ìkî .ãça àLéøå ,éøúa àôéñ !àéL÷ àì àä .áéiç àôéñå ,øeèt øîà̈©¨§¥¨©¨¨Ÿ©§¨¥¨¦§¥§¥¨§©¦¨¨©§¨§©©§©¦§ª©¤¨§¨§¦¨¥
éî äiNòì äàéø÷ ,äàéø÷ì äàéø÷ íéc÷äì äçø÷ ïa òLBäé éaø øîàc øîéà .úBöî ìBò Ck øçàå älçz íéîL úeëìî ìBò øîàc§¨©©§¨©¦§¦¨§©©¨¦§¥©§¨©©¦§ª©¤¨§¨§©§¦§¦¨¦§¦¨§¦¨©£¦¨¦
éLîe íéc÷îe ,áøc dén÷ àðîéà÷ äåä ïéàébñ ïéðîæ ,éMà øa àéiç áø øîàäå ?äçø÷ ïa òLBäé éaøk déì øáñ éî ,eúå ?déì zòîL̈©§§¥§¦¨©¥§©¦§ª©¤¨§¨§¨¨©©¦¨©©¦¦§¦©¦¦£¨¨¦§¨©¥§©©§¦¨¥
déúcäñà éàî ïk íà ,òîL úàéø÷ ïîæ àèî àìãa àîéz éëå .òîL úàéø÷ éø÷ øãäå ïéléôz çpîe ,ïé÷øt ïì éðúîe Cøáîe déãé̈¥§¨¥©§¥¨¦§¦©©§¦¦§¨©¨¥§¦©§©§¦¥¨¦§¨¨¨§©§¦©§©¦¥©©§©¨¥

éøö ïéà äðLîì øîàc ïànî é÷etàì ?éMà øa àéiç áøcéøö énð äðLîì óàc ïì òîLî à÷ ,Cøáì CàéL÷ íB÷î ìkî .Cøáì C §©¦¨©©¦§©¥¦©§¨©§¦§¨¥¨¦§¨¥¨©§©¨§©§¦§¨©¥¨¦§¨¥¦¨¨©§¨
,àaà øa àéiç 'ø øîà .Bîöòa ø÷L úeãò ãéòî eléàk ,ïéléôz àìa òîL úàéø÷ àøBwä ìk :àìeò øîà :úéeòc àeä àçeìL !áøì§©§¨§©¦¨©¨¨©¥§¦©§©§Ÿ§¦¦§¦¥¦¥¤¤§©§¨©¦¨©©¨
,äîìL íéîL úeëìî ìBò åéìò ìa÷iL äöBøä :ïðçBé éaø øîàå :íéëñð àìa çáæå ,äçðî àìa äìBò áéø÷ä eléàk :ïðçBé 'ø øîà̈©¨¨§¦¦§¦¨§Ÿ¦§¨§¤©§Ÿ§¨¦§¨©©¦¨¨¨¤¤§©¥¨¨©§¨©¦§¥¨
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ברכות. פרק שני - היה קורא דף יד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

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

,'úîà íéäìà 'äå'.'zn`'l 'mkidl`' oia wiqtdl oi` jkitle ©¡Ÿ¦¡¤
:`xnbd zxxan .'zn`'l 'mkidl`' jneqd bdpi cvik dpc `xnbd
ofgd miiqy cr jk xg` ddye 'zn` mkidl` 'd' mc` xn` m`

m`d ,rny z`ixwúîà øîBàå øæBçzn`' zkxa ligznyk ¥§¥¡¤
,'aivie.úîà øîBàå øæBç Bðéà Bàdfa ewlgpy `xnbd d`ian ¥¥§¥¡¤

:mi`xen`.úîà øîBàå øæBç ,ïðçBé éaø øîà eäáà éaø øîàj`äaø ¨©©¦£¨¨©©¦¨¨¥§¥¡¤©¨
.úîà øîBàå øæBç Bðéà ,øîà̈©¥¥§¥¡¤

:df oipra dyrn d`ian `xnbdàeääxeaiv gilydén÷ úéçðc ©¦§¦©¥
äaøc,rny z` `exwl miiqyke ,dax iptl lltzdl cxiy - §©¨

éðîéæ éøz úîà úîà øîàc äaø déòîLxn`e xfgy dax erny - ©§¥©¨§¨©¡¤¡¤§¥¦§¥
.miinrt 'zn` zn`'øîàjk lréàäì déñôz úîà úîà ìk ,äaø ¨©©¨¨¡¤¡¤©§¥§©

`la dxne`e xfeg ixdy ,df mc`l ezqtz 'zn`' oeyl zvexn -
.jxev

ly rny z`ixwa 'xn`ie' zyxt zxin` oipra dpc `xnbd
:ziaxràúzòîL àä àélòî änk ,óñBé áø øîàdlern dnk - ¨©©¥©¨§©§¨¨§©§§¨

,ef drenyàúà éëc[`ayk-]äãeäé øa ìàeîL áøl`xyi ux`n §¦£¨©§¥©§¨
úéáøò àáøòîa éøîà ,øîàz`ixwa xnel ebdp l`xyi ux`a - ¨©¨§¦§©£¨¨©§¦

'ebe 'd xn`ie' ,jk ziaxr ly rnyzøîàå ìàøNé éða ìà øac ©Ÿ¤©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,'íäéìàdpi`y itl ziviv zevna zwqerd dyxtd x`y miblcne £¥¤

miniiqne ,dlila zbdep.'úîà íëéäìà 'ä éðà'£¦¡Ÿ¥¤¡¤
:`xnbd dywnééaà déì øîà,sqei axlàúeélòî éàîdna - ¨©¥©©¥©§©§¨

,ef dreny dlernàäå[ixde-],áø øîà àðäk áø øîàdlilaàì §¨¨©©©£¨¨©©Ÿ
ìéçúé,xn`ie zyxt ligzdl jixv oi` -øîBb ,ìéçúä íàålk ©§¦§¦¦§¦¥

dzexwl ligzdl bdpnd ok m`e ,wiqtdl i`yx epi`e dyxtd
lcle.dkldk `ly `ed da bàîéz éëåmbdpn ayiil dvxz m`e - §¦¥¨

zeaiz cr dyxtd z`ixwy ,xneleäìçúä éåä àì 'íäéìà zøîàå'§¨©§¨£¥¤Ÿ¨¥©§¨¨
milydl `xewd jxhviy oiprl ziviv oipr zlgzd diexw dpi` -

,dyxtd lk z`øîàäå[xn` ixde-],áø øîà ÷çöé øa ìàeîL áø §¨¨©©§¥©¦§¨¨©©
zeaz cr dyxtd z`ixwäìçúä éåä àì 'ìàøNé éða ìà øac'oi`e ©¥¤§¥¦§¨¥Ÿ¨¥©§¨¨

mb xn` m` j` ,dlek milydl jixv,äìçúä éåä 'íäéìà zøîàå'§¨©§¨£¥¤¨¥©§¨¨
mikixv 'mdil` zxn`e' cr mi`xewy l`xyi ux` ipa ok m`e

:`xnbd zvxzn .dyxtd lk z`ixw z` milydl,àtt áø øîà̈©©¨¨
àáøòîa éøáñ÷cr dyxtd z`ixwy ,mixaeq l`xyi ux` ipa - ¨¨§¦§©©§¨

zeazäìçúä àéåä àì éîð 'íäéìà zøîàå'diexw dpi` `id s` - §¨©§¨£¥¤©¦Ÿ©§¨©§¨¨
,dlgzdøîàc ãòzeaiz,'úéöéö íäì eNòå'zyxt ligzd dfay ©§¨©§¨¨¤¦¦
.ziviv

:xn`ie zyxt lk z` `exwl epbdpn mrh dn zx`an `xnbdøîà̈©
ïðéìçúî éìeçúà ïðà Ckìä ,ééaàz` ligzdl mibdep epgp` - ©©¥¦§¨£¨©§¥©§£¦©

dlila xn`ie zyxtàáøòîa éìçúî à÷cl`xyi ux`ay oeik - §¨©§£¥§©©§¨
,da ligzdl ebdpïðéøîb éîð øîâî ïðéìçúàc ïåéëåoeike - §¥¨§©§£¦©¦§©©¦©§¦©

,dyxtd lk z` mixneb ep` eplgzdyøîà àðäk áø øîà àäc§¨¨©©©£¨¨©
ìéçúé àì ,áø,xn`ie zyxtøîBb ìéçúä íàå.dlek ©Ÿ©§¦§¦¦§¦¥

.dlila s` xn`ie zyxt `exwl jixv dkldly `vnp iia` ixacl
j`,øîà áø øa àéiçm`øîàdlila mc`'íëéäìà 'ä éðà'epiidc ¦¨©©¨©¨©£¦¡Ÿ¥¤

,xn`ie zyxt `xwyéøöøîBì Czkxa jk xg`úîà''eke 'dpen`e ¨¦©¡¤
'zn` midl` 'de' xn`py oeik ,'zn`'l 'mkidl`' jinqdl ick

m` j` .lirl dcedi iax ixack'íëéäìà 'ä éðà' øîà àìxnelk Ÿ¨©£¦¡Ÿ¥¤
,xn`ie zyxt `xw `lyéøö BðéàøîBì Czkxaúîà.dpen`e ¥¨¦©¡¤

opi` dlila 'dpen`e zn`' zkxae xn`ie zyxty `vnp ezhiyle
.daeg

:ax xa `iig lr `xnbd dywnéøekãàì éòa àäåjixv ixde - §¨¨¥§©§¥
xikfdlíéøöî úàéöélirl x`eank dlila s`(:ai)epi` m`e , §¦©¦§©¦

xikfn `ed okid ,dpen`e zn` zkxa `le xn`ie zyxt xne`
epi`y xaecn `l ax xa `iigl s` :`xnbd zvxzn .mixvn z`ivi

`l` ,llk dpen`e zn` zkxa xne`éëä øîàc,jk xne`y - §¨©¨¦
úéaî eðúéãôe íéøöî õøàî eðúàöBäL ,eðéäìà 'ä Cì eðçðà íéãBî¦£©§¨¡Ÿ¥¤¥¨¥¤¤¦§©¦§¦¨¦¥

Cì eðøLå ,íiä ìò úBøeáâe íéqð eðì úéNòå ,íéãáòmil`a dknk in £¨¦§¨¦¨¨¦¦§©©¨§©§¨
yi l`b' cr xne`e jiynne ,'eke 'dxne`e ,dkxad seqay 'l`x

.epaikyd zkxa
:dpyna epipyòîL úLøt äîã÷ änì ,äçø÷ ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¨§¨¨¨¨§¨¨¨©§©

'åëådligz miny zekln ler eilr lawiy ick ,reny m` didel
didey ,xn`iel reny m` dide dncw dnle ,zeevn ler jk xg`e
meia `l` bdep epi` xn`ie ,dlila oiae meia oia bdep reny m`

.cala
:rny z`ixwa zeiyxtd xcql sqep mrh d`ian `xnbd,àéðz©§¨

àeä ïéãa ,øîBà éçBé ïa ïBòîL éaø[`ed ie`xe oekp-]íéc÷iLmc` ©¦¦§¤©¥§¦¤©§¦
zyxt z`,òBîL íà äéäåì òîLoeikäfLzwqer ,rny zyxt - §©¦§¨¨¦¨©¤¤

ieeivaãBîììmy xn`pk(f e mixac),'mA YxAce'äæådide zyxt - ¦§§¦©§¨¨§¤
ieeiva zwqer ,reny m`ãnììmy xn`pk(hi `i mixac)mYcOle' §©¥§¦©§¤

xg`e cenll mcew mc` jixv i`ceae ,'mA xAcl mkipA z` mzŸ̀¨¤§¥¤§©¥¨
oica oke .eipa z` cOli cvik envra cnli `l m`y ,cnll jk¦§©§©¥

zyxt z` micwdl `ed,øîàiåì òBîL íà äéäåoeikäfLzyxt - §¨¨¦¨©§©Ÿ¤¤¤
devna zwqer ,reny m` dideãBîììda epiehvpy lirl `aenk ¦§

,epipa z` cnlläæåieeiva zwqer ,xn`ie zyxt -úBNòìepiidc §¤©£
.ziviv zevn

xn`p rny zyxtay i`gei oa oerny iax ixacn dpian `xnbd
.cnll ieeivd wx reny m` dide zyxtae ,cenll ieeivd wx

:`xnbd dywndéa úéà ãBîìì òîL eèàwx rny zyxt ike - ¨§©¦§¦¥
ieeive ,da yi cenll ieeivdéa úéì úBNòìå ãnìì,[da oi`-]àäå §©¥§©£¥¥§¨

áéúkda aezk ixde -(h-f e my)ízðpLå'cere ,cnll epiidc 'Lipal §¦§¦©§¨§¨¤
da aezkízøL÷e'oke ,oilitz zevn epiidc 'ebe 'Lci lr zF`l §©§¨§©¨¤
ízáúëe'yi ok m` ,dfefn zevn epiidc 'LixrWaE LziA zFffn lr §©§¨©§ª¥¤¦§¨¤

.zeyrle cnll mb da
eúåzyxt ike ,dyw cere -déa úéàc àeä ãnìì òBîL íà äéäå §§¨¨¦¨©§©¥§¦¥

,da yi cnll devn wx -déa úéì úBNòìå,[da oi`-]áéúë àäå- §©£¥¥§¨§¦
da aezk ixde(k,gi `i my)ízøL÷e'oke ,'ebe 'mkci lr zF`l mz` §©§¤Ÿ¨§©¤§¤

ízáúëe'ody dfefne oilitz zeevn epiidc ,'LziA zFfEfn lr §©§¨©§¥¤
.diiyr

ote`a i`gei oa oerny iax ixac z` zx`ane da zxfeg `xnbd
:xg`øîà÷ éëä àlà,i`gei oa oerny iax xn` jk -àeä ïéãa ¤¨¨¦¨¨©§¦

íc÷zLzyxt,òBîL íà äéäåì òîLoeikäfLyi rny zyxt - ¤¦§©§©¦§¨¨¦¨©¤¤
daúBNòìå ,ãnììe ,ãBîììoi` reny m` dide j` ,lirl `aenk ¦§§©¥§©£

zyxt mcwzy `ed oica oke ,zeyrle cnll `l` daíà äéäå§¨¨¦
,øîàiåì òBîLoeikäfL,reny m` dide zyxt -ãnìì da Lé ¨©§©Ÿ¤¤¤¥¨§©¥

,úBNòìåj`.ãáìa úBNòì àlà da ïéà øîàiå §©£©Ÿ¤¥¨¤¨©£¦§©
:`xnbd dywnäçø÷ ïa òLBäé éaøcî déì ÷etéúåozip ixd - §¦¥¦§©¦§ª©¤¨§¨

,epzpyna dgxw oa ryedi iax ixack zeiyxtd xcq z` x`al
.xacl xg` mrh ozpe i`gei oa oerny iax eilr wlgp recne

:`xnbd zvxznøîà÷ ãBòå àãç`id i`gei oa oerny iax zpeek - £¨§¨¨©
,minrh ipy dfa yiy xnelàãçrny dncwy `ed cg` mrh - £¨

reny m` dideløçàå älçz íéîL úeëìî ìBò åéìò ìa÷iL éãk§¥¤§©¥¨¨©§¨©¦§¦¨§©©
,úBöî ìBò åéìò ìa÷é Ck,dgxw oa ryedi iax ixackòåãB,mrh ¨§©¥¨¨¦§§

àúééðøçà éléî éðä da úéàc íeMîrny zyxta yiy oeik - ¦§¦¨¨¥¦¥¨¢¨§¨¨
da yiy epiidc ,i`gei oa oerny iax xn`y el` mitqep mixac

.zeyrle cnll cenll
.jtidl e` ,rny z`ixwl zncew oilitz zgpd m`d dpc `xnbd

:df oipra dyrn `xnbd d`ian dligzedéãé éLî áøzg` mrt - ©¨¥§¥
,eici lhpy ax z` e`xå ,òîL úàéøw àø÷åjk xg`çpà[gipd-] §¨¨§¦©§©§©©

élöå ,ïéléôz.lltzde - §¦¦§©¦
:`xnbd dywnéëä ãéáò éëéäåz`ixw micwdy jk ax bdp cvik - §¥¦¨¥¨¦
,oilitzl rnyøeèt ,øáwa úîì Cek øôBçä ,àéðúäåzrya §¨©§¨©¥§¥©¤¤¨

ezxitgúBöî ìkîe ,ïéléôzä ïîe ,älôzä ïîe ,òîL úàéøwî¦§¦©§©¦©§¦¨¦©§¦¦¦Ÿ¦§
,äøBza úBøeîàädtiqene .devnd on xeht devna wqerd ixdy ¨£©¨

m` :`ziixadäìBò ,òîL úàéøw ïîæ òébä,xawd on xtegdìèBðå ¦¦©§©§¦©§©¤§¥
.ìltúîe òîL úàéøw àøB÷å ,ïéléôz çépîe ,åéãéx`ean jk m` ¨¨©¦©§¦¦§¥§¦©§©¦§©¥

`le ,rny z`ixw `exwl jk xg` wxe ,oilitz gipdl yi dligzy
.ax bdpy itk

:`ziixad ixacay dxizqd lr dywn `xnbdàéL÷ àôeb àä- ¨¨©§¨
,`id dyw dnvr ef `ziixa ixdàLéødligza -øîà`pzd ¥¨¨©

xaw xtegdyøeèt,oilitze dlitz rny z`ixwnàôéñåseqae - ¨§¥¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120



רלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc - zekxa(iyiy meil)

,'úîà íéäìà 'äå'.'zn`'l 'mkidl`' oia wiqtdl oi` jkitle ©¡Ÿ¦¡¤
:`xnbd zxxan .'zn`'l 'mkidl`' jneqd bdpi cvik dpc `xnbd
ofgd miiqy cr jk xg` ddye 'zn` mkidl` 'd' mc` xn` m`

m`d ,rny z`ixwúîà øîBàå øæBçzn`' zkxa ligznyk ¥§¥¡¤
,'aivie.úîà øîBàå øæBç Bðéà Bàdfa ewlgpy `xnbd d`ian ¥¥§¥¡¤

:mi`xen`.úîà øîBàå øæBç ,ïðçBé éaø øîà eäáà éaø øîàj`äaø ¨©©¦£¨¨©©¦¨¨¥§¥¡¤©¨
.úîà øîBàå øæBç Bðéà ,øîà̈©¥¥§¥¡¤

:df oipra dyrn d`ian `xnbdàeääxeaiv gilydén÷ úéçðc ©¦§¦©¥
äaøc,rny z` `exwl miiqyke ,dax iptl lltzdl cxiy - §©¨

éðîéæ éøz úîà úîà øîàc äaø déòîLxn`e xfgy dax erny - ©§¥©¨§¨©¡¤¡¤§¥¦§¥
.miinrt 'zn` zn`'øîàjk lréàäì déñôz úîà úîà ìk ,äaø ¨©©¨¨¡¤¡¤©§¥§©

`la dxne`e xfeg ixdy ,df mc`l ezqtz 'zn`' oeyl zvexn -
.jxev

ly rny z`ixwa 'xn`ie' zyxt zxin` oipra dpc `xnbd
:ziaxràúzòîL àä àélòî änk ,óñBé áø øîàdlern dnk - ¨©©¥©¨§©§¨¨§©§§¨

,ef drenyàúà éëc[`ayk-]äãeäé øa ìàeîL áøl`xyi ux`n §¦£¨©§¥©§¨
úéáøò àáøòîa éøîà ,øîàz`ixwa xnel ebdp l`xyi ux`a - ¨©¨§¦§©£¨¨©§¦

'ebe 'd xn`ie' ,jk ziaxr ly rnyzøîàå ìàøNé éða ìà øac ©Ÿ¤©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,'íäéìàdpi`y itl ziviv zevna zwqerd dyxtd x`y miblcne £¥¤

miniiqne ,dlila zbdep.'úîà íëéäìà 'ä éðà'£¦¡Ÿ¥¤¡¤
:`xnbd dywnééaà déì øîà,sqei axlàúeélòî éàîdna - ¨©¥©©¥©§©§¨

,ef dreny dlernàäå[ixde-],áø øîà àðäk áø øîàdlilaàì §¨¨©©©£¨¨©©Ÿ
ìéçúé,xn`ie zyxt ligzdl jixv oi` -øîBb ,ìéçúä íàålk ©§¦§¦¦§¦¥

dzexwl ligzdl bdpnd ok m`e ,wiqtdl i`yx epi`e dyxtd
lcle.dkldk `ly `ed da bàîéz éëåmbdpn ayiil dvxz m`e - §¦¥¨

zeaiz cr dyxtd z`ixwy ,xneleäìçúä éåä àì 'íäéìà zøîàå'§¨©§¨£¥¤Ÿ¨¥©§¨¨
milydl `xewd jxhviy oiprl ziviv oipr zlgzd diexw dpi` -

,dyxtd lk z`øîàäå[xn` ixde-],áø øîà ÷çöé øa ìàeîL áø §¨¨©©§¥©¦§¨¨©©
zeaz cr dyxtd z`ixwäìçúä éåä àì 'ìàøNé éða ìà øac'oi`e ©¥¤§¥¦§¨¥Ÿ¨¥©§¨¨

mb xn` m` j` ,dlek milydl jixv,äìçúä éåä 'íäéìà zøîàå'§¨©§¨£¥¤¨¥©§¨¨
mikixv 'mdil` zxn`e' cr mi`xewy l`xyi ux` ipa ok m`e

:`xnbd zvxzn .dyxtd lk z`ixw z` milydl,àtt áø øîà̈©©¨¨
àáøòîa éøáñ÷cr dyxtd z`ixwy ,mixaeq l`xyi ux` ipa - ¨¨§¦§©©§¨

zeazäìçúä àéåä àì éîð 'íäéìà zøîàå'diexw dpi` `id s` - §¨©§¨£¥¤©¦Ÿ©§¨©§¨¨
,dlgzdøîàc ãòzeaiz,'úéöéö íäì eNòå'zyxt ligzd dfay ©§¨©§¨¨¤¦¦
.ziviv

:xn`ie zyxt lk z` `exwl epbdpn mrh dn zx`an `xnbdøîà̈©
ïðéìçúî éìeçúà ïðà Ckìä ,ééaàz` ligzdl mibdep epgp` - ©©¥¦§¨£¨©§¥©§£¦©

dlila xn`ie zyxtàáøòîa éìçúî à÷cl`xyi ux`ay oeik - §¨©§£¥§©©§¨
,da ligzdl ebdpïðéøîb éîð øîâî ïðéìçúàc ïåéëåoeike - §¥¨§©§£¦©¦§©©¦©§¦©

,dyxtd lk z` mixneb ep` eplgzdyøîà àðäk áø øîà àäc§¨¨©©©£¨¨©
ìéçúé àì ,áø,xn`ie zyxtøîBb ìéçúä íàå.dlek ©Ÿ©§¦§¦¦§¦¥

.dlila s` xn`ie zyxt `exwl jixv dkldly `vnp iia` ixacl
j`,øîà áø øa àéiçm`øîàdlila mc`'íëéäìà 'ä éðà'epiidc ¦¨©©¨©¨©£¦¡Ÿ¥¤

,xn`ie zyxt `xwyéøöøîBì Czkxa jk xg`úîà''eke 'dpen`e ¨¦©¡¤
'zn` midl` 'de' xn`py oeik ,'zn`'l 'mkidl`' jinqdl ick

m` j` .lirl dcedi iax ixack'íëéäìà 'ä éðà' øîà àìxnelk Ÿ¨©£¦¡Ÿ¥¤
,xn`ie zyxt `xw `lyéøö BðéàøîBì Czkxaúîà.dpen`e ¥¨¦©¡¤

opi` dlila 'dpen`e zn`' zkxae xn`ie zyxty `vnp ezhiyle
.daeg

:ax xa `iig lr `xnbd dywnéøekãàì éòa àäåjixv ixde - §¨¨¥§©§¥
xikfdlíéøöî úàéöélirl x`eank dlila s`(:ai)epi` m`e , §¦©¦§©¦

xikfn `ed okid ,dpen`e zn` zkxa `le xn`ie zyxt xne`
epi`y xaecn `l ax xa `iigl s` :`xnbd zvxzn .mixvn z`ivi

`l` ,llk dpen`e zn` zkxa xne`éëä øîàc,jk xne`y - §¨©¨¦
úéaî eðúéãôe íéøöî õøàî eðúàöBäL ,eðéäìà 'ä Cì eðçðà íéãBî¦£©§¨¡Ÿ¥¤¥¨¥¤¤¦§©¦§¦¨¦¥

Cì eðøLå ,íiä ìò úBøeáâe íéqð eðì úéNòå ,íéãáòmil`a dknk in £¨¦§¨¦¨¨¦¦§©©¨§©§¨
yi l`b' cr xne`e jiynne ,'eke 'dxne`e ,dkxad seqay 'l`x

.epaikyd zkxa
:dpyna epipyòîL úLøt äîã÷ änì ,äçø÷ ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¨§¨¨¨¨§¨¨¨©§©

'åëådligz miny zekln ler eilr lawiy ick ,reny m` didel
didey ,xn`iel reny m` dide dncw dnle ,zeevn ler jk xg`e
meia `l` bdep epi` xn`ie ,dlila oiae meia oia bdep reny m`

.cala
:rny z`ixwa zeiyxtd xcql sqep mrh d`ian `xnbd,àéðz©§¨

àeä ïéãa ,øîBà éçBé ïa ïBòîL éaø[`ed ie`xe oekp-]íéc÷iLmc` ©¦¦§¤©¥§¦¤©§¦
zyxt z`,òBîL íà äéäåì òîLoeikäfLzwqer ,rny zyxt - §©¦§¨¨¦¨©¤¤

ieeivaãBîììmy xn`pk(f e mixac),'mA YxAce'äæådide zyxt - ¦§§¦©§¨¨§¤
ieeiva zwqer ,reny m`ãnììmy xn`pk(hi `i mixac)mYcOle' §©¥§¦©§¤

xg`e cenll mcew mc` jixv i`ceae ,'mA xAcl mkipA z` mzŸ̀¨¤§¥¤§©¥¨
oica oke .eipa z` cOli cvik envra cnli `l m`y ,cnll jk¦§©§©¥

zyxt z` micwdl `ed,øîàiåì òBîL íà äéäåoeikäfLzyxt - §¨¨¦¨©§©Ÿ¤¤¤
devna zwqer ,reny m` dideãBîììda epiehvpy lirl `aenk ¦§

,epipa z` cnlläæåieeiva zwqer ,xn`ie zyxt -úBNòìepiidc §¤©£
.ziviv zevn

xn`p rny zyxtay i`gei oa oerny iax ixacn dpian `xnbd
.cnll ieeivd wx reny m` dide zyxtae ,cenll ieeivd wx

:`xnbd dywndéa úéà ãBîìì òîL eèàwx rny zyxt ike - ¨§©¦§¦¥
ieeive ,da yi cenll ieeivdéa úéì úBNòìå ãnìì,[da oi`-]àäå §©¥§©£¥¥§¨

áéúkda aezk ixde -(h-f e my)ízðpLå'cere ,cnll epiidc 'Lipal §¦§¦©§¨§¨¤
da aezkízøL÷e'oke ,oilitz zevn epiidc 'ebe 'Lci lr zF`l §©§¨§©¨¤
ízáúëe'yi ok m` ,dfefn zevn epiidc 'LixrWaE LziA zFffn lr §©§¨©§ª¥¤¦§¨¤

.zeyrle cnll mb da
eúåzyxt ike ,dyw cere -déa úéàc àeä ãnìì òBîL íà äéäå §§¨¨¦¨©§©¥§¦¥

,da yi cnll devn wx -déa úéì úBNòìå,[da oi`-]áéúë àäå- §©£¥¥§¨§¦
da aezk ixde(k,gi `i my)ízøL÷e'oke ,'ebe 'mkci lr zF`l mz` §©§¤Ÿ¨§©¤§¤

ízáúëe'ody dfefne oilitz zeevn epiidc ,'LziA zFfEfn lr §©§¨©§¥¤
.diiyr

ote`a i`gei oa oerny iax ixac z` zx`ane da zxfeg `xnbd
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äðôé,eiawpl,ìltúéå ,òîL úàéøw àø÷éå ,ïéléôz çépéå ,åéãé ìBhéå ¦§¤§¦¨¨§©¦©§¦¦§¦§¨§¦©§©§¦§©¥
àéä Bæåler zlaw.äîìL íéîL úeëìî §¦©§¨©¦§¥¨

:df ote`a miny zekln ler lawnd zlrn dn dtiqen `xnbd
äðôpä ìk ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà,eiawplìèBðå ¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¨©¦§¤§¥

áeúkä åéìò äìòî ,ìltúîe òîL úàéøw àøB÷å ,ïéléôz çépîe ,åéãé̈¨©¦©§¦¦§¥§¦©§©¦§©¥©£¤¨¨©¨
çaæî äða elàk'dláéúëc ,ïaø÷ åéìò áéø÷äå(e ek mildz)õçøà' §¦¨¨¦§¥©§¦§¦¨¨¨§¨¦§¦¤§©

,''ä Eçaæî úà äááBñàå étk ïBéwðazaygp eitk zvigxy rnyne §¦¨©¨©£§¨¤¦§©£
.gafn iab lr oaxw zaxwdk

àáø déì øîà,`a` xa `iig iaxløî dì øáñ àìdz` oi` ike - ¨©¥¨¨Ÿ¨©¨©
s` aygp ok bdepdy xaeqáéúëc ,ìáè eléàkmy['ïBéwða] õçøà' §¦¨©¦§¦¤§©§¦¨
,sebd lk zvigx rnyny,['étk] õéçøà' áúk àìåeok xn`p §Ÿ¨©©§¦©©

.eteb lk lah eli`k xky lawl eitk zvigx el zaygpy yexcl
:mici zlihpl min el oi`y in bdpi cvik dpc `xnbddéì øîà̈©¥

ïðaøî àáøeö éàä øî éæç ,àáøì àðéáøxirv mkg cinlz d`x - ©¦¨§¨¨£¦©©§¨¥©¨¨
df sixgeàáøònî àúàc,l`xyi ux`n ribdy -ïéàL éî ,øîàå ©£¨¦©£¨¨§¨©¦¤¥

åéãé õBçøì íéî Bì,dlitzle rny z`ixwl,øôòa åéãé çp÷î ©¦¦§¨¨§©¥©¨¨§¨¨
øBøöáe,dphw oa`a -úéîñ÷áe.ur ly mqiw -déì øîà`ax ¦§§¦§¦¨©¥
,`piaxløîà÷ øétLc ,eixacl di`xe ,mkg eze` xn` dti -éî ©¦¨¨©¦

áéúkweqta aezk ike -(my),'íéîa õçøà'`l` ,jk aezk `l ixd §¦¤§©§©¦
ugx`',áéúk 'ïBéwðaa uegxl xyt`y rnyneéwðîc éãéî ìë- ¤§©§¦¨§¦¨¦¦¦§©¥

,xacl di`x cere .dwpny xac lkaèééì àcñç áø àäcixdy - §¨©¦§¨©¥
llwn did `cqg axàúBìö ïcéòa àinà øcäîc ïànàin z` - ©©§§©©©©¨§¦¨§¨

`ny ,dlitzd onf ribdy drya eici lehil min xg` xfgny
zewpl jixv eiptl mipnefn min oi` m` `l` ,onfd xeari jk jezn

.dwpnd xac lka eici
z`ixw oia zwlgn `xnbd:df oica dlitzl rnyéléî éðäå- §¨¥¦¥

`weec exn`p ,eici zewpl min xg` xfgl oi`y el` mixace
,òîL úàéøwì,xeari `ny yeygl yie reaw dpnfy oeikìáà ¦§¦©§©£¨
øcäî ,älôúìoi`e meid lk dpnf ixdy ,min xg` xfgl jixv - ¦§¦¨§©©

.xeari `ny yeygl
:`xnbd zxxanänk ãòåxg` xfgl zkll jixv wgxn dfi` cr - §©©¨

:`xnbd daiyn .dlitzl eici zlihpl min.äñøt ãòdtiqen ©©§¨
:`xnbddén÷ì éléî éðäåina ,xnelk ,eiptl exn`p el` mixace - §¨¥¦¥§©¥

oizndl jixvy ,ekxc jynda mi`vnp minde jxca jledy
,dqxt cr miievn mind m` lltzdlndéøBçàì ìáàxefgl - £¨©£¥

,eixeg`leléôàxeriyìéîdqxt rax `edyøæBç Bðéà.min xear £¦¦¥¥
:`xnbd zniiqndpéîe]cenll yi ef dkldne -,[xeriy `weecy ¦©

øæBç Bðéàc àeä ìéî,eixeg`làä[la`-]øæBç ,ìénî úBçt ¦§¥¥¨¨¦¦¥
.eixeg`l

äðùî
:rny z`ixw ly dxin`d ote`a zwqer ef dpynòîL úà àøBwä©¥¤§©
.àöé àì ,øîBà éñBé éaø .àöé ,Bðæàì òéîLä àìå§Ÿ¦§¦©§¨§¨¨©¦¥¥Ÿ¨¨

àø÷rny z`äéúBiúBàa ÷c÷c àìå,eiztya ahid oyxtléñBé éaø ¨¨§Ÿ¦§¥§¦¤¨©¦¥
.àöé àì øîBà äãeäé éaø ,àöé øîBà¥¨¨©¦§¨¥Ÿ¨¨

àøBwärny z`òøôîìjzia jixryae' oebk ,dlgzdl seqd on - ©¥§©§¥©
,'zefefnäòèå àø÷ .àöé àì,dyxtd z`ixwa jiynde ez`ixwa Ÿ¨¨¨¨§¨¨

äòhL íB÷nì øBæçé.aey `xwi myne ©£©¨¤¨¨

àøîâ
:epf`l rinyd `ly ina zwelgnd mrh dn zx`an `xnbdéàî©

àîòè[enrh edn-]éñBé éaøcrinyd `le rny z` `xewdy ©£¨§©¦¥
,`vi `l epf`láéúëc íeMîda(c e mixac),'òîL',rnyneòîLä ¦¦§¦§©©§©

ðæàìM äî Eétî àéöBî äzààn÷ àpúå .E`l m` s`y xne`d §¨§§©¤©¨¦¦¦§©¨©¨
`vi epf`l rinyd,øáñn miyxecy'òîL'`exwl ozipyì ìëaïBL ¨©§©§¨¨

òîBL äzàL.ycewd oeyla `weec `le ,[oian-] ¤©¨¥©
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המשך בגמוד וסז

`xew did` cenr eh sc ± ipy wxtzekxa
.äðôé:eiawpl.ïåé÷ðá õçøà áéúëãdyxcl itk uigx` aizk `le sebd lk ugx` rnyn

:eteb lk lah el`k eitk zvigx xky eilr dlrny xnel `z`.úéîñ÷:mqiw.ù"÷ì
jixv `ed dpnf meid lkc dltzl la` onfd xeari ot reaw dpnfy y"wc `pcira

:`in` xcdnl'éðúî.äéúåéúåàá ÷ã÷ã àìå:eiztya dti oyxtl'îâ.î"ù éúøúik

n"y rney dz`y oeyl lka rny inp zyxc

:epf`l rinydl jixvc inp.íåøúé àìitl

:dilr jxan `edy dkxad rney epi`yïàî
.àöé àì 'åë àðú:'ek n"d carica 'it`äëøá

.àéä ïðáøãlk (:f 'c migqt) opax xen`c

:oziiyrl xaer odilr jxan olek zevndéàîîå
.àéä éñåé 'øãiqei 'xk dl inwenc i`d c"qw

inp dlgzkl dcedi 'xc ol `xiaqc meyn

:xiykn.àéä äãåäé éáø àîìãcaric inp y"we

:elit` b"le b"d .`l dlgzkl oi`éáø íåùî
.éñåé:`vi `l inp caric elit`c egk jricedl

.åáìá:epf`l rinyd `lyãáòéã éñåé éáø éàå
.àì éîðzlk`e `id `ziixe`c f"nda `dc

:(g mixac) zkxae zraye.äãåäé 'ø éàî àìà
dnexzc `de `l dlgzkl oi` caric y"we

:dcedi iaxc oefnd zkxaeäãåäé éáø àìà
.øîà÷ äìçúëìiaxc dixa dcedi iaxc `de

iqei 'x dnexzce `id dcedi iax ift oa oerny

inc xity caric opaxc zekxac `ed dcene `id

dinyn `id dcedi iax oefnd zkxac `de

jixv xne`c dixfr oa xfrl` iax diaxc

`d rnyn dlgzkl jixv lke epf`l rinyiy

:inc xity caric.'åë áìä úðååë øçàelit`e

:jixv epi` inp dlgzkl.éëäì úéúàã àúùä
:n"xc `zbelt ol zrny`c'ø àîéú åìéôà

.äãåäéoi` caric `vi inp y"wa xn`c

iax dnexzce oefnd zkxac `de `l dlgzkl

dixa dcedi iaxc jl `iyw `wce `id dcedi

xyknc `id xi`n iax ipn ift oa y"xc

:dlgzkl.àì éîð ãáòéã ùøç àðú ïàîipzwc

:dhey iab.àöé àì:`ed caric.éàîîåuegc

liqtc `id iqei iaxe `ed caric xn`wc yxgn

:caric.àìã àåä äìçúëìåxity caric `d

dcedi iax elit`c xninl `ki` `dae inc

:caric `l` y"wa biltc opirny `lc dcen
àôéñãî
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ïàîà`l dltzl la` y"wl ilin ipd iqxbc mixtq yie .y"w ocira `in` xcdnc

`edc dil opiqxb `lc d`xpe oilin 'c dltzle labl (.en migqt) l"ayx xn`wc

onwl yi mbe dltzn y"w `py i`nc dltz onf xeari `ly mrhn inp `zelv oiprl oicd

ocira `in` xcdnc o`n` hiilc `cqg axck `zelihpl delha (.ak 'c) ezny in wxt

oipr lkac rnyn y"w my xikfd `lcne `zelv

xc `idde xzenoilin 'c dltzle xn`c l"ay

:oipna my lltzdl i"yx yxit

àîìéã'x xkfp oi` `lde z"`e .`id dcedi 'x

`tiqcn `hiytc l"ie .`yixa dcedi

'xc `zlina ibilte dcedi 'x inp `yix dcedi 'x

:dcedi

êòéãåäìegk opirnyl z"`e .iqei iaxc egk

.sicr `xizdc gkc dcedi iaxc

oi` jpf`l rnyd yixc `l dcedi iaxc oeik l"ie

iziz `kidne dlgzklc `hiyte yecg mey o`k

:dlgzkl oicd `ed caric ixy i` exqe`léà'x

iax jl `ni` mlerl z"`e .`l inp caric iqei

rny dia aizk `lc ip`y oefnd zkxae `id iqei

ody onwlc dlibne lirlc dnexz `nlyac

jixvy epwzy y"wl mzencl yi opaxcn

`vi `ly ynn epwze y"wa enk epf`l rinyiy

oeik `ziixe`cn `idy f"ndaa la` y"wa enk

`vi `ly owzl epl yi dnl rny dia aizk `lc

oeik l"ie .`vi z"dnc oeik epf`l rinyd `l m`

li`ed y"wa enk epf`l rinydl jixvy epwzy

y"w oia wlgl oi` rinydl jixv `din opaxcne

`ly xninl ol zi` carica elit`c f"nda oiae

:`viéáøåohw dfi`a z"`e .ohwa xiykn dcedi

wxta opixn` `d jepgl ribd `ly ohwa i` ixiin

aiiegn epi`y lky (.hk 'c d"x) oic zia ede`x

dcedi 'xc h"ne miaxd z` `iven epi` xaca

opaxc ediinrh i`n jepgl ribda i`e xiyknc

ohw 'ixn`e opaxc dlibn z`ixw ixd ixq`c

xn`ck opaxc xhete lecbk opaxcn jepgl ribdy

eia` `iven ohwc (:k 'c) ezny in wxta onwl

ip`y l"ie .opaxc epiidc zifk `l` lk` `ly

xzei `zxizi `xneg `idy oefnd zkxa

onwl 'ixn`ck dpnn mixhtp lwae `ziixe`cn

dviaka e` zifka e` mnvr lr exingd mde (my)

ixiinc opaxc cg `l` ohwa `kil mzd p"`

`ivene opaxc iz` jkl driay ick lk` ohwdy

opaxc izxz `ki` ohw iabc `kd la` opaxc

`ivedl leki epi` opaxc ohwde opaxc dlibndc

:opaxc cg `l` `kilc `kid
`nlic
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רלט `xew did` cenr eh sc ± ipy wxtzekxa
.äðôé:eiawpl.ïåé÷ðá õçøà áéúëãdyxcl itk uigx` aizk `le sebd lk ugx` rnyn

:eteb lk lah el`k eitk zvigx xky eilr dlrny xnel `z`.úéîñ÷:mqiw.ù"÷ì
jixv `ed dpnf meid lkc dltzl la` onfd xeari ot reaw dpnfy y"wc `pcira

:`in` xcdnl'éðúî.äéúåéúåàá ÷ã÷ã àìå:eiztya dti oyxtl'îâ.î"ù éúøúik

n"y rney dz`y oeyl lka rny inp zyxc

:epf`l rinydl jixvc inp.íåøúé àìitl

:dilr jxan `edy dkxad rney epi`yïàî
.àöé àì 'åë àðú:'ek n"d carica 'it`äëøá

.àéä ïðáøãlk (:f 'c migqt) opax xen`c

:oziiyrl xaer odilr jxan olek zevndéàîîå
.àéä éñåé 'øãiqei 'xk dl inwenc i`d c"qw

inp dlgzkl dcedi 'xc ol `xiaqc meyn

:xiykn.àéä äãåäé éáø àîìãcaric inp y"we

:elit` b"le b"d .`l dlgzkl oi`éáø íåùî
.éñåé:`vi `l inp caric elit`c egk jricedl

.åáìá:epf`l rinyd `lyãáòéã éñåé éáø éàå
.àì éîðzlk`e `id `ziixe`c f"nda `dc

:(g mixac) zkxae zraye.äãåäé 'ø éàî àìà
dnexzc `de `l dlgzkl oi` caric y"we

:dcedi iaxc oefnd zkxaeäãåäé éáø àìà
.øîà÷ äìçúëìiaxc dixa dcedi iaxc `de

iqei 'x dnexzce `id dcedi iax ift oa oerny

inc xity caric opaxc zekxac `ed dcene `id

dinyn `id dcedi iax oefnd zkxac `de

jixv xne`c dixfr oa xfrl` iax diaxc

`d rnyn dlgzkl jixv lke epf`l rinyiy

:inc xity caric.'åë áìä úðååë øçàelit`e

:jixv epi` inp dlgzkl.éëäì úéúàã àúùä
:n"xc `zbelt ol zrny`c'ø àîéú åìéôà

.äãåäéoi` caric `vi inp y"wa xn`c

iax dnexzce oefnd zkxac `de `l dlgzkl

dixa dcedi iaxc jl `iyw `wce `id dcedi

xyknc `id xi`n iax ipn ift oa y"xc

:dlgzkl.àì éîð ãáòéã ùøç àðú ïàîipzwc

:dhey iab.àöé àì:`ed caric.éàîîåuegc

liqtc `id iqei iaxe `ed caric xn`wc yxgn

:caric.àìã àåä äìçúëìåxity caric `d

dcedi iax elit`c xninl `ki` `dae inc

:caric `l` y"wa biltc opirny `lc dcen
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ïàîà`l dltzl la` y"wl ilin ipd iqxbc mixtq yie .y"w ocira `in` xcdnc

`edc dil opiqxb `lc d`xpe oilin 'c dltzle labl (.en migqt) l"ayx xn`wc

onwl yi mbe dltzn y"w `py i`nc dltz onf xeari `ly mrhn inp `zelv oiprl oicd

ocira `in` xcdnc o`n` hiilc `cqg axck `zelihpl delha (.ak 'c) ezny in wxt

oipr lkac rnyn y"w my xikfd `lcne `zelv

xc `idde xzenoilin 'c dltzle xn`c l"ay

:oipna my lltzdl i"yx yxit

àîìéã'x xkfp oi` `lde z"`e .`id dcedi 'x

`tiqcn `hiytc l"ie .`yixa dcedi

'xc `zlina ibilte dcedi 'x inp `yix dcedi 'x

:dcedi

êòéãåäìegk opirnyl z"`e .iqei iaxc egk

.sicr `xizdc gkc dcedi iaxc

oi` jpf`l rnyd yixc `l dcedi iaxc oeik l"ie

iziz `kidne dlgzklc `hiyte yecg mey o`k

:dlgzkl oicd `ed caric ixy i` exqe`léà'x

iax jl `ni` mlerl z"`e .`l inp caric iqei

rny dia aizk `lc ip`y oefnd zkxae `id iqei

ody onwlc dlibne lirlc dnexz `nlyac

jixvy epwzy y"wl mzencl yi opaxcn

`vi `ly ynn epwze y"wa enk epf`l rinyiy

oeik `ziixe`cn `idy f"ndaa la` y"wa enk

`vi `ly owzl epl yi dnl rny dia aizk `lc

oeik l"ie .`vi z"dnc oeik epf`l rinyd `l m`

li`ed y"wa enk epf`l rinydl jixvy epwzy

y"w oia wlgl oi` rinydl jixv `din opaxcne

`ly xninl ol zi` carica elit`c f"nda oiae

:`viéáøåohw dfi`a z"`e .ohwa xiykn dcedi

wxta opixn` `d jepgl ribd `ly ohwa i` ixiin

aiiegn epi`y lky (.hk 'c d"x) oic zia ede`x

dcedi 'xc h"ne miaxd z` `iven epi` xaca

opaxc ediinrh i`n jepgl ribda i`e xiyknc

ohw 'ixn`e opaxc dlibn z`ixw ixd ixq`c

xn`ck opaxc xhete lecbk opaxcn jepgl ribdy

eia` `iven ohwc (:k 'c) ezny in wxta onwl

ip`y l"ie .opaxc epiidc zifk `l` lk` `ly

xzei `zxizi `xneg `idy oefnd zkxa

onwl 'ixn`ck dpnn mixhtp lwae `ziixe`cn

dviaka e` zifka e` mnvr lr exingd mde (my)

ixiinc opaxc cg `l` ohwa `kil mzd p"`

`ivene opaxc iz` jkl driay ick lk` ohwdy

opaxc izxz `ki` ohw iabc `kd la` opaxc

`ivedl leki epi` opaxc ohwde opaxc dlibndc

:opaxc cg `l` `kilc `kid
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רמ
`xew dida cenr eh sc ± ipy wxtzekxa

.äãåäé 'ø àôéñãî:ohwa xiykn dcedi 'x ipzwcéøåñçå àéä äãåäé 'ø äìåë àîìéãå
.å"ùçî õåç äìéâîä úà úåø÷ì ïéøùë ìëä éðú÷ éëäå àøñçî`de `zi`ck `de

:`zi`ck.à"ãáribd la` jepgl ribd `ly ohwa `l dlgzkl ohwc'it` jepgl

'c) `xza wxt `neia opixn`ck xyr oae ryz oa oebk zevn jepgl ribd .ixy dlgzkl

:(.at.àúîé÷åà éàîá:dlibnc oizipznl'øë
.äãåäéy"wa dcedi 'x xn` ikc ol zrny`e

:dlgzkl `le xn`w caric `viéðúã àä àìà
.íøåú 'åëeipf` oi`e jxal jixv `edy t"r`e

:ipn zerney.éàî àìàdcedi 'xc xninl zira

ewizc ikid ik xn`w dlgzkl 'it` y"wc `id

diail` ift oa oerny 'xc dixa dcedi 'xc `d

:iqei 'xc egk jricedl carica ebilt`c i`de

.'åë àéðúã àä àìà:ipnäãåäé 'ø íìåòì'éôà
.øéùëî äìçúëì'it`e `id iqei iax dlibnce

dcedi 'x dlgzkl mxezc `de liqt inp caric

dcedi 'x xn`c `ed diaxc oefnd zkxac `de

rinydl jixv dixfr oa xfrl` iax meyn

caric la` rnyn dlgzkl `pyil i`de epf`l

:`vi.éëäì úéúàã àúùä`d ozrny`c

:n"xc `zbelt.äãåäé 'ø àîéú 'éôàxn`c

'ipzne `l dlgzkl oi` caric `vi y"wa

dcedi 'xe yxgl dlqtc `id dlgzkl dlibnc

`wce `id dcedi 'x inp oefnd zkxac `de `id

ipn ift oa oerny 'xc dixa i"xc `d jl `iyw

:dlgzkl xiyknc `id n"x.äãåäé 'øë äëìä
:`vi epf`l rinyd `ly y"wc.àðéîà äåä

.úåöî øàùá:zekxad lka.àåäärnye zkqd

(:bq 'c) d`exd 'ta 'ixn`ck aizk dxez ixaca

:dxez ixac lr mknvr ezzk.÷ã÷ã àìå
:mbnbny.ì÷äì íäéðù éøáãë äëìä'xk dkld

`lc iqei 'xk dklde driny ira `lc dcedi

:wecwc ira.íçø øöåòå ìåàùxtqa `ed weqt

:dprayz `l dpd yly ilyn.ñéðëî íçø
:cled `ivene rxfd.ìåàù:xawåá ïéñéðëîù

.úåìå÷ éìå÷á:ctqne ika ly.íúáúëå`dzy

:dnilye dnz daizk.úåàåö åìéôàådyxtay

oilitza aezkl jixv mzazke mzxywe oebk

:zefefne.éðî êì øîàã`xw dil jixhv`c `d

:daizkl ze`ev zeaxl.àéä äãåäé éáø
`lc meyn dheq zyxt zaizk iab opirnyc

oi` zel` xn`c azke `l` mzazke dia aizk

odkd xn`e odkd dze` riayde oebk `l ze`ev

envr lk xne` dcedi iax (fi 'c dheq) opzc

:dreayle dl`l jze` 'd ozi `l` azek epi`

.àåä äìà íåùîaizk `l `d `herin rnync

`kde azken `zln dlek rnyn ded `herin

:mzazken edpiieaxl dil dnl `herin `kilc

.íé÷áãä ïéájpi` m` efa ef zewaecnd zeaiz

ze`a zlgzn dipyd daizdyk ocixtn

izy oze` `xew `ed zxnbp diptlny daizdy

geix ozil wqrzn epi` m` zg` ze`a zeize`
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àä ,àìc àeä älçzëìe ,àéä äãeäé éaø àîìéc¦§¨©¦§¨¦§©§¦¨§Ÿ¨
Løç éðz÷c ,Czòc à÷ìñ àì !éîc øétL ãáòéc¦£©©¦¨¥Ÿ¨§¨©§¨§¨¨¥¥¥
énð ãáòéc ïè÷å äèBM äî ;ïè÷å äèBLc àéîec§¨§¤§¨¨©¤§¨¨¦£©©¥
àúéàãk àä àîìéãå .àì énð ãáòéc Løç óà ,àìŸ©¥¥¦£©©¥Ÿ§¦§¨¨¦§¦¨
àäå ,äãeäé éaøk dî÷Bàì úéöî éîe ?àúéàãk àäå§¨¦§¦¨¦¨¥§§¨§©¦§¨§¨
àLéøc ììkî ,ïè÷a øéLëî äãeäé éaø àôéñ éðz÷cî¦§¨¨¥¥¨©¦§¨©§¦§¨¨¦§¨§¥¨
,àéä äãeäé 'ø dlek àîìéãå .àéä äãeäé éaø åàì̈©¦§¨¦§¦§¨¨§¨¦
Løçî õeç äléânä úà úBø÷ì ïéøLk ìkä ,éðz÷ éëäå àøqçî éøeqçå ,ïè÷ éðååb éøúe§¥©§¥¨¨§©¥§©§¨§¨¦¨¨¥©Ÿ§¥¦¦§¤©§¦¨¥¥¥
eléôà ,Cepçì òébäL ïè÷ ìáà ;Cepçì òébä àlL ïè÷a ?íéøeîà íéøác äna .ïè÷å äèBL¤§¨¨©¤§¨¦£¦§¨¨¤Ÿ¦¦©§¦£¨¨¨¤¦¦©§¦£¦
,äãeäé 'øk ?àzîé÷Bà éàîa .ïè÷a øéLëî äãeäé éaøL ,äãeäé éaø éøác ,øLk älçzëì§©§¦¨¨¥¦§¥©¦§¨¤©¦§¨©§¦§¨¨§©¦§¨§§¨
øaãîä Løç ,éæt ïa ïBòîL 'øc déøa äãeäé 'ø éðúc àä àlà .àì älçzëì ïéà ãáòéãå§¦£©¦§©§¦¨Ÿ¤¨¨§¨¥§¨§¥§¦§¤¨¦¥¥©§©¥
ïéà ãáòéc ,äãeäé 'ø éà !éñBé 'ø àìå äãeäé 'ø àì ?épî ,älçzëì íøBz òîBL Bðéàå§¥¥©¥§©§¦¨©¦Ÿ§¨§Ÿ¥¦§¨¦£©¦
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éøö ,òîL úà àøBwä :äéøæò ïa øæòìà 'ø íeMî äãeäé 'ø øîà:øîàpL ,Bðæàì òéîLiL C ¨©§¨¦¤§¨¨¤£©§¨©¥¤§©¨¦¤©§¦©§¨§¤¤¡©
øçà ,"Eááì ìò íBiä Eeöî éëðà øLà" ,øîBà àeä éøä :øéàî 'ø Bì øîà ."ìàøNé òîL"§©¦§¨¥¨©¥¦£¥¥£¤¨Ÿ¦§©§©©§¨¤©©
déì àøéáñ déaøk äãeäé 'ø àîéz eléôà ,éëäì úéúàc àzLä .íéøácä ïä ïä álä úðek©¨©©¥¥¥©§¨¦©§¨§¨¦§¨¦£¦¥¨§¨§©¥§¦¨¥
äãeäé éaøk äëìä :àìéL áø øîà ,àcñç áø øîà .øéàî éaø àä äãeäé 'ø àä ,àéL÷ àìå§Ÿ©§¨¨§¨¨©¦¥¦¨©©¦§¨¨©©¥¨£¨¨§©¦§¨
'øk äëìä ïðéòîLà éàc !àëéøöe .äãeäé éaøk äëìäå ,äéøæò ïa øæòìà éaø íeMî øîàL¤¨©¦©¦¤§¨¨¤£©§¨©£¨¨§©¦§¨§¦¨§¦©§§¦©£¨¨§
øæòìà 'ø íeMî øîàL äãeäé 'øk äëìä ïì òîLî à÷ ,älçzëì eléôà àðéîà äåä ,äãeäé§¨£¨£¦¨£¦§©§¦¨¨©§©¨£¨¨§§¨¤¨©¦¤§¨¨

'ø íeMî øîàL äãeäé éaøk äëìä ïðéòîLà éàå .äéøæò ïaàðéîà äåä ,äéøæò ïa øæòìà ¤£©§¨§¦©§§¦©£¨¨§©¦§¨¤¨©¦¤§¨¨¤£©§¨£¨£¦¨
éøöúàéø÷a ú÷Bìçî ,óñBé áø øîà .äãeäé éaøk äëìä ïì òîLî à÷ ,äðwz Bì ïéàå C ¨¦§¥©¨¨¨©§©¨£¨¨§©¦§¨¨©©¥©£¤¦§¦©

êøáé àì ,éáéúéî ."ìàøNé òîLe úkñä" áéúëc ,àöé àì ìkä éøác úBöî øàLa ìáà ,òîL§©£¨¦§¨¦§¦§¥©ŸŸ¨¨¦§¦©§¥§©¦§¨¥¥¦¥Ÿ§¨¥
ú÷Bìçî :óñBé áø øîà :øîzà éëä øîzà éà àlà .àöé Cøéa íàå ,Baìa ïBænä úkøa íãà̈¨¦§©©¨§¦§¦¥©¨¨¤¨¦¦§©¨¥¦§©¨©©¥©£¤
úkñä" áéúëäå ;àöé ìkä éøác ¯ úBöî øàLa ìáà ,"ìàøNé òîL" áéúëc ,òîL úàéø÷a¦§¦©§©¦§¦§©¦§¨¥£¨¦§¨¦§¦§¥©Ÿ¨¨§¨§¦©§¥
øîà éáè 'ø øîà :äéúBiúBàa ÷c÷ã àìå àø÷ :áéúk äøBú éøáãa àeää ,"ìàøNé òîLe§©¦§¨¥©§¦§¥¨§¦¨¨§Ÿ¦§¥§¦¤¨¨©¨¥¨©
ìL" áéúëc éàî :äiLàé áø øîà éáè 'ø øîàå :ì÷äì íäéðL éøáãk äëìä :äiLàé áøL ©Ÿ¦¨£¨¨§¦§¥§¥¤§¨¥§¨©¨¥¨©©Ÿ¦¨©¦§¦¨Ÿ

äî :Eì øîBì àlà ?íçø ìöà ìBàL ïéðò äî éëå ?"íçø øöBòå ìBàL ...äðòaNú àì äpä¥¨Ÿ¦§©§¨§§¤¨©§¦¨¦§¨§¥¤¤¤¤¨©§¨
ïéñéðënL íçø äîe :øîBçå ì÷ íéøác àìäå .àéöBîe ñéðëî ìBàL óà ,àéöBîe ñéðëî íçø¤¤©§¦¦©§©§¦¦©£Ÿ§¨¦©¨¤¨¤¤¤©§¦¦
ïéàéöBnL ïéã Bðéà ,úBìB÷ éìB÷a Ba ïéñéðënL ìBàL ,úBìB÷ éìB÷a epnî ïéàéöBî éàLça Ba©£©¦¦¦¤§¥§¤©§¦¦§¥¥¦¤¦¦
àéòLBà 'ø éðz :äøBzä ïî íéúnä úéiçz ïéà ,íéøîBàì äáeLz ïàkî !?úBìB÷ éìB÷a epnî¦¤§¥¦©§¨¨§¦¥§¦©©¥¦¦©¨¨¥©§¨
äãeäé 'ø ?épî Cì øîàc ,déì øîà .úBàeö eléôà ,áúëa ìkä ¯ ízáúëe :àáøc dén÷©¥§¨¨§©§¨©Ÿ¦§¨£¦©¨¨©¥§¨©¨©¦§¨
úBìàä úà áúëå" áéúëc àeä íúäå .áúBk Bðéà úBàeö ,áúBk úBìà ,äèBñ éaâ øîàc ,àéä¦§¨©©¥¨¨¥©¨¥¥§¨¨¦§¦§¨©¤¨¨
íeMî äãeäé 'øc déîòè ehà .énð úBàeö eléôà ,"ízáúëe" áéúëc àëä ìáà ,"älàä̈¥¤£¨¨¨¦§¦§©§¨£¦©¨©¥©©§¥§§¨¦
!êéøèöà .àì úBàeö ,ïéà úBìà ,"úBìà" áéúëc íeMî äãeäé 'øc déîòè !?"áúëå" áéúëc¦§¦§¨©©§¥§§¨¦¦§¦¨¨¦©¨Ÿ¦§§¦
úBàeö énð àëä óà ,àì úBàeö ïéà úBìà íúä äî ,íúäî äáéúk äáéúk óìéð Czòã à÷ìñ̈§¨©§¨¥©§¦¨§¦¨¥¨¨©¨¨¨¦©¨Ÿ©¨¨©¥©¨
¯ "ízãnìå" :àáøc dén÷ äéãáBò áø éðz :úBàeö eléôà ,"ízáúëe" àðîçø áúk ,àìŸ¨©©£¨¨§©§¨£¦©¨¨¥©©§¨©¥§¨¨§¦©§¤

ò" ,"Eááì ìò" ïBâk ,déøúa àáø éðò .íé÷ácä ïéa çåéø ïziL ;íz Eãenì àäiL,"íëááì ì ¤§¥¦§¨¤¦¥¤©¥©§¥¦¨¥¨¨©§¥§©§¨¤©§©§¤
ðkä" ,"äøäî ízãáàå" ,"EãNa áNò" ,"íëááì ìëa" ,"Eááì ìëa"íëúà" ,"ìéút ó §¨§¨§§¨§©§¤¥¤§¨§©£©§¤§¥¨©¨¨§¦¤§¤

da ,íéëìî écL Nøôa" :øîàpL ,ípäéb Bì ïéðpöî ,äéúBiúBàa ÷c÷ãîe òîL úàéø÷ àøBwä ìk :àðéðç éaøa àîç 'ø øîà ."õøàî¥¤¤¨©¨¨§©¦£¦¨¨©¥§¦©§©§©§¥§¦¤¨§©§¦¥¦¨¤¤¡©§¨¥©©§¨¦¨
eëîñð änì :àðéðç éaøa àîç éaø øîàå :"úåîìöa" àlà "ïBîìöa" éø÷z ìà ,"Løôa" àlà ,"Nøôa" éø÷z ìà ;"ïBîìöa âìLz©§¥§©§©¦§¥§¨¥¤¨§¨¥©¦§¥§©§¤¨§©§¨¤§¨©©¦¨¨§©¦£¦¨¨¨¦§§
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ברכות. פרק שני - היה קורא דף טו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc - zekxa(ycew zay meil)

àîìéck `ny -àéä äãeäé éaøcaricay rny z`ixwa xaeqd ¦§¨©¦§¨¦
,epf`l rinyd `l m` s` `viàìc àeä älçzëìezpeeke - §©§¦¨§Ÿ

,dlibnd z` `xwi `l yxg dligzkl wxy dpyndãáòéc àä̈¦£©
éîc øétLeg ici ez`ixwa mi`vei `xw m` carica j` -.da ©¦¨¥

:`xnbd daiynCzòc à÷ìñ àì,ok xnel jzrc lr dlrz l` - Ÿ©§¨©§¨
ïè÷å äèBLc àéîec Løç éðz÷cdhey mr cgi dpyp yxg ixdy - §¨¨¥¥¥§¨§¤§¨¨

,mdipica minec mdy rnyne ohweàì éîð ãáòéc ïè÷å äèBM äî©¤§¨¨¦£©©¦Ÿ
,mz`ixwa mi`veiLøç óàaàì éîð ãáòéc.ez`ixwa mi`vei ©¥¥¦£©©¦Ÿ

:zl`eye `xnbd dayàúéàãk àäå àúéàãk àä àîìéãå`ny - §¦§¨¨¦§¦¨§¨¦§¦¨
cg` lk `l` mleqta minec ohwe dhey yxgy dpynd zpeek oi`
dligzkl wx leqt yxge ,carica s` mileqt ohwe dheyy ,epick
caricay dcedi iax zhiyke ,daeg ici `iven `ed carica j`

:`xnbd daiyn .ofe`d zriny `la daeg ici mi`veiúéöî éîe¦¨¥
dî÷Bàìef dpyn cinrdl dz` leki ike -àäå ,äãeäé éaøk §§©§©¦§¨§¨
éðz÷cîaàôéñmyàLéøc ììkî ,'ïè÷a øéLëî äãeäé éaø'gken - ¦§¨¨¥¥¨©¦§¨©§¦§¨¨¦§¨§¥¨

dpynd zligzy.àéä äãeäé éaø åàì̈©¦§¨¦
dlibna dpynd z` cinrdl aeye ,ef di`x zegcl dqpn `xnbd

:dcedi iaxkàîìéãådlibna dpynd `nye -äãeäé éaø dlek §¦§¨¨©¦§¨
ïè÷ éðååb éøúe ,àéä,ohw oica mipte` ipya zwqer `ide -éøeqçå ¦§¥©§¥¨¨§©¥
éðz÷ éëäå àøqçî,dzepyl yi jke `id dxiqg ef dpyne -ìkä §©§¨§¨¦¨¨¥©Ÿ

,ïè÷å äèBL Løçî õeç äléânä úà úBø÷ì ïéøLk,epick cg` lke §¥¦¦§¤©§¦¨¥¥¥¤§¨¨
j` dligzkl mileqt ohwe yxge ,carica mb leqt dheydy

,dpynd dtiqene .carica mixykíéøeîà íéøáã änaleqt ohwy ©¤§¨¦£¦
,dligzklì òébä àlL ïè÷alibCepçì òébäL ïè÷ ìáà ,Cepç §¨¨¤Ÿ¦¦©§¦£¨¨¨¤¦¦©§¦

.ïèwa øéLëî äãeäé éaøL ,äãeäé éaø éøác ,øLk älçzëì eléôà£¦§©§¦¨¨¥¦§¥©¦§¨¤©¦§¨©§¦©¨¨
yi dcedi iaxly oywnd ixac xwir z` zegcl zxaer `xnbd

:carical dligzkl oia weligàzîé÷Bà éàîazcnrd cvik - §©¦§¨
,dlibna dpynd z`äãeäé éaøk,carica yxg xiykndãáòéãå §©¦§¨§¦£©

àì älçzëì ïéàz` `xewdy epzpyna eixac yexit df itle - ¦§©§¦¨Ÿ
dligzkl j` carica wx epiid ,`vi epf`l rinyd `le rny

,dyw ok m` ,epf`l rinydl jixvdéøa äãeäé éaø éðúc àä àlà¤¨¨§¨¥©¦§¨§¥
épî ,älçzëì íøBz òîBL Bðéàå øaãîä Løç ,éæt ïa ïBòîL éaøc- §©¦¦§¤¨¦¥¥©§©¥§¥¥©¥§©§¦¨©¦

dpi` ixd ,`id in zhiykàìkàìå äãeäé éaøk,éñBé éaøcéaø éà Ÿ©¦§¨§Ÿ©¦¥¦©¦
äãeäéa wx ezhiyl ixd ,`idïéà ãáòécrinydl `la `vi ok` - §¨¦£©¦

j` ,epf`làì älçzëìe ,ok dyriéñBé éaø éàezhiyl ixd ,`id §©§¦¨Ÿ¦©¦¥
aàì éîð ãáòéc.`vi ¦£©©¦Ÿ

:`xnbd dywnéàî àlàzxaeqd ef `ziixay ,xnel jpevxa dn - ¤¨©
zhiyk llk ofe`d zriny jixv oi`yäãeäé éaø,`idåezpeek ©¦§¨§

y epzpynaéîð älçzëì eléôà`la rny z` zexwl i`yx £¦§©§¦¨©¦
,dyw ok m` ,epf`l rinydlúkøa íãà Cøáé àì àéðúc àä àlà¤¨¨§©§¨Ÿ§¨¥¨¨¦§©

Baìa ïBænä,epf`l rinydl `la eiztya -épî ,àöé Cøéa íàå- ©¨§¦§¦¥©¨¨©¦
dpi` ixd ,dxn`p in zhiyk,éñBé éaø àìå äãeäé éaø àìcéaø éà Ÿ©¦§¨§Ÿ©¦¥¦©¦

øîà àä ,äãeäéyéîð älçzëì eléôà,`viøîà àä ,éñBé éaø éàå §¨¨¨©£¦§©§¦¨©¦§¦©¦¥¨¨©
yeléôàaàì éîð ãáòéc.`vi £¦¦£©©¦Ÿ

:`xnbd zvxzn .df oica ziyily drc d`ian `xnbdíìBòì§¨
dligzkl mxez yxgy zxaeqd `ziixadå ,àéä äãeäé éaøezpeek ©¦§¨¦§

y epzpynaéîð älçzëì eléôàrinydl `la rny z`ixwa `vi £¦§©§¦¨©¦
,epf`làéL÷ àìårinydl jixv dligzkly oefnd zkxaa dpy in §Ÿ©§¨

y iptn ,`vi caricae epf`ldéãéc àä`id yxg iabl `ziixad - ¨¦¥
e ,envr dcedi iax zhiydéaøc àäoefnd zkxa iabl `ziixade - ¨§©¥

dcedi iax xn`y dhiyk `id ,carical dligzkl oia zwlgnd
.jenqa `aenk ,dixfr oa xfrl` iax eax mya

,eax mya ok dcedi iax xn` okideíeMî äãeäé éaø øîà ,àéðúc§©§¨¨©©¦§¨¦
éøö òîL úà àøBwä ,äéøæò ïa øæòìà éaøøîàpL ,Bðæàì òéîLiL C ©¦¤§¨¨¤£©§¨©¥¤§©¨¦¤©§¦©§¨§¤¤¡©

(c e mixac)'ìàøNé òîL'.'ebeàeä éøä ,øéàî éaø Bì øîà[aezkd-] §©¦§¨¥¨©©¦¥¦£¥
øîBà(e e my)dN`d mixaCd Eide','Eááì ìò íBiä Eeöî éëðà øLà ¥§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§©©§¨¤

rnyneíéøácä ïä ïä álä úðek øçàzpeeka ielz xacd xwir - ©©©¨©©¥¥¥©§¨¦
xfrl` iaxy oeike .ofe`d zriny jixv oi` dligzkl elit`e ,ald
dligzkl wxy rnyn 'epf`l rinyiy jixv' oeyla hwp dixfr oa

z` ok m`e ,epf`l rinyd `l m` s` `vi carica j` ,oicd jk
.enya dcedi iax dpy oefnd zkxa iabl `ziixad

:`xnbd zniiqnéëäì úéúàc àzLäykr -jkl z`ay ei ©§¨§¨¥§¨¦
,xi`n iax zrc z` epl zrnydedéaøk äãeäé éaø àîéz eléôà£¦¥¨©¦§¨§©¥

déì àøéáñoa xfrl` iax eaxk xaeq dcedi iaxy xnel lkez - §¦¨¥
`ed rny z`ixwae ,ofe`d zriny jixv dligzkly dixfr
ezhiyk cinrdl yi dlibna dpynd z`e ,carica wx xiykn

,dligzkl wx leqt yxgeàéL÷ àìåzeziixad exn`p in zhiyk §Ÿ©§¨
c ,oefnd zkxa iable dligzkl mxezd yxg iabläãeäé éaø àä- ¨©¦§¨

`id ofe`d zriny oefnd zkxaa dligzkl dkixvnd `ziixad
e ,dcedi iaxkøéàî éaø àämxez yxgy zxaeqd `ziixade - ¨©¦¥¦

.xi`n iaxk `id dligzkl
:ef zwelgna dkld zwqet `xnbd,àìéL áø øîà àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨©©¦¨

äéøæò ïa øæòìà éaø íeMî øîàL äãeäé éaøk äëìäz` `xewdy £¨¨§©¦§¨¤¨©¦©¦¤§¨¨¤£©§¨
,epf`l rinyiy jixv rnyäãeäé éaøk äëìäå`xewdy epzpyna ©£¨¨§©¦§¨
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רמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc - zekxa(ycew zay meil)

àîìéck `ny -àéä äãeäé éaøcaricay rny z`ixwa xaeqd ¦§¨©¦§¨¦
,epf`l rinyd `l m` s` `viàìc àeä älçzëìezpeeke - §©§¦¨§Ÿ

,dlibnd z` `xwi `l yxg dligzkl wxy dpyndãáòéc àä̈¦£©
éîc øétLeg ici ez`ixwa mi`vei `xw m` carica j` -.da ©¦¨¥

:`xnbd daiynCzòc à÷ìñ àì,ok xnel jzrc lr dlrz l` - Ÿ©§¨©§¨
ïè÷å äèBLc àéîec Løç éðz÷cdhey mr cgi dpyp yxg ixdy - §¨¨¥¥¥§¨§¤§¨¨

,mdipica minec mdy rnyne ohweàì éîð ãáòéc ïè÷å äèBM äî©¤§¨¨¦£©©¦Ÿ
,mz`ixwa mi`veiLøç óàaàì éîð ãáòéc.ez`ixwa mi`vei ©¥¥¦£©©¦Ÿ

:zl`eye `xnbd dayàúéàãk àäå àúéàãk àä àîìéãå`ny - §¦§¨¨¦§¦¨§¨¦§¦¨
cg` lk `l` mleqta minec ohwe dhey yxgy dpynd zpeek oi`
dligzkl wx leqt yxge ,carica s` mileqt ohwe dheyy ,epick
caricay dcedi iax zhiyke ,daeg ici `iven `ed carica j`

:`xnbd daiyn .ofe`d zriny `la daeg ici mi`veiúéöî éîe¦¨¥
dî÷Bàìef dpyn cinrdl dz` leki ike -àäå ,äãeäé éaøk §§©§©¦§¨§¨
éðz÷cîaàôéñmyàLéøc ììkî ,'ïè÷a øéLëî äãeäé éaø'gken - ¦§¨¨¥¥¨©¦§¨©§¦§¨¨¦§¨§¥¨

dpynd zligzy.àéä äãeäé éaø åàì̈©¦§¨¦
dlibna dpynd z` cinrdl aeye ,ef di`x zegcl dqpn `xnbd

:dcedi iaxkàîìéãådlibna dpynd `nye -äãeäé éaø dlek §¦§¨¨©¦§¨
ïè÷ éðååb éøúe ,àéä,ohw oica mipte` ipya zwqer `ide -éøeqçå ¦§¥©§¥¨¨§©¥
éðz÷ éëäå àøqçî,dzepyl yi jke `id dxiqg ef dpyne -ìkä §©§¨§¨¦¨¨¥©Ÿ

,ïè÷å äèBL Løçî õeç äléânä úà úBø÷ì ïéøLk,epick cg` lke §¥¦¦§¤©§¦¨¥¥¥¤§¨¨
j` dligzkl mileqt ohwe yxge ,carica mb leqt dheydy

,dpynd dtiqene .carica mixykíéøeîà íéøáã änaleqt ohwy ©¤§¨¦£¦
,dligzklì òébä àlL ïè÷alibCepçì òébäL ïè÷ ìáà ,Cepç §¨¨¤Ÿ¦¦©§¦£¨¨¨¤¦¦©§¦

.ïèwa øéLëî äãeäé éaøL ,äãeäé éaø éøác ,øLk älçzëì eléôà£¦§©§¦¨¨¥¦§¥©¦§¨¤©¦§¨©§¦©¨¨
yi dcedi iaxly oywnd ixac xwir z` zegcl zxaer `xnbd

:carical dligzkl oia weligàzîé÷Bà éàîazcnrd cvik - §©¦§¨
,dlibna dpynd z`äãeäé éaøk,carica yxg xiykndãáòéãå §©¦§¨§¦£©

àì älçzëì ïéàz` `xewdy epzpyna eixac yexit df itle - ¦§©§¦¨Ÿ
dligzkl j` carica wx epiid ,`vi epf`l rinyd `le rny

,dyw ok m` ,epf`l rinydl jixvdéøa äãeäé éaø éðúc àä àlà¤¨¨§¨¥©¦§¨§¥
épî ,älçzëì íøBz òîBL Bðéàå øaãîä Løç ,éæt ïa ïBòîL éaøc- §©¦¦§¤¨¦¥¥©§©¥§¥¥©¥§©§¦¨©¦

dpi` ixd ,`id in zhiykàìkàìå äãeäé éaøk,éñBé éaøcéaø éà Ÿ©¦§¨§Ÿ©¦¥¦©¦
äãeäéa wx ezhiyl ixd ,`idïéà ãáòécrinydl `la `vi ok` - §¨¦£©¦

j` ,epf`làì älçzëìe ,ok dyriéñBé éaø éàezhiyl ixd ,`id §©§¦¨Ÿ¦©¦¥
aàì éîð ãáòéc.`vi ¦£©©¦Ÿ

:`xnbd dywnéàî àlàzxaeqd ef `ziixay ,xnel jpevxa dn - ¤¨©
zhiyk llk ofe`d zriny jixv oi`yäãeäé éaø,`idåezpeek ©¦§¨§

y epzpynaéîð älçzëì eléôà`la rny z` zexwl i`yx £¦§©§¦¨©¦
,dyw ok m` ,epf`l rinydlúkøa íãà Cøáé àì àéðúc àä àlà¤¨¨§©§¨Ÿ§¨¥¨¨¦§©

Baìa ïBænä,epf`l rinydl `la eiztya -épî ,àöé Cøéa íàå- ©¨§¦§¦¥©¨¨©¦
dpi` ixd ,dxn`p in zhiyk,éñBé éaø àìå äãeäé éaø àìcéaø éà Ÿ©¦§¨§Ÿ©¦¥¦©¦

øîà àä ,äãeäéyéîð älçzëì eléôà,`viøîà àä ,éñBé éaø éàå §¨¨¨©£¦§©§¦¨©¦§¦©¦¥¨¨©
yeléôàaàì éîð ãáòéc.`vi £¦¦£©©¦Ÿ

:`xnbd zvxzn .df oica ziyily drc d`ian `xnbdíìBòì§¨
dligzkl mxez yxgy zxaeqd `ziixadå ,àéä äãeäé éaøezpeek ©¦§¨¦§

y epzpynaéîð älçzëì eléôàrinydl `la rny z`ixwa `vi £¦§©§¦¨©¦
,epf`làéL÷ àìårinydl jixv dligzkly oefnd zkxaa dpy in §Ÿ©§¨

y iptn ,`vi caricae epf`ldéãéc àä`id yxg iabl `ziixad - ¨¦¥
e ,envr dcedi iax zhiydéaøc àäoefnd zkxa iabl `ziixade - ¨§©¥

dcedi iax xn`y dhiyk `id ,carical dligzkl oia zwlgnd
.jenqa `aenk ,dixfr oa xfrl` iax eax mya

,eax mya ok dcedi iax xn` okideíeMî äãeäé éaø øîà ,àéðúc§©§¨¨©©¦§¨¦
éøö òîL úà àøBwä ,äéøæò ïa øæòìà éaøøîàpL ,Bðæàì òéîLiL C ©¦¤§¨¨¤£©§¨©¥¤§©¨¦¤©§¦©§¨§¤¤¡©

(c e mixac)'ìàøNé òîL'.'ebeàeä éøä ,øéàî éaø Bì øîà[aezkd-] §©¦§¨¥¨©©¦¥¦£¥
øîBà(e e my)dN`d mixaCd Eide','Eááì ìò íBiä Eeöî éëðà øLà ¥§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§©©§¨¤

rnyneíéøácä ïä ïä álä úðek øçàzpeeka ielz xacd xwir - ©©©¨©©¥¥¥©§¨¦
xfrl` iaxy oeike .ofe`d zriny jixv oi` dligzkl elit`e ,ald
dligzkl wxy rnyn 'epf`l rinyiy jixv' oeyla hwp dixfr oa

z` ok m`e ,epf`l rinyd `l m` s` `vi carica j` ,oicd jk
.enya dcedi iax dpy oefnd zkxa iabl `ziixad

:`xnbd zniiqnéëäì úéúàc àzLäykr -jkl z`ay ei ©§¨§¨¥§¨¦
,xi`n iax zrc z` epl zrnydedéaøk äãeäé éaø àîéz eléôà£¦¥¨©¦§¨§©¥

déì àøéáñoa xfrl` iax eaxk xaeq dcedi iaxy xnel lkez - §¦¨¥
`ed rny z`ixwae ,ofe`d zriny jixv dligzkly dixfr
ezhiyk cinrdl yi dlibna dpynd z`e ,carica wx xiykn

,dligzkl wx leqt yxgeàéL÷ àìåzeziixad exn`p in zhiyk §Ÿ©§¨
c ,oefnd zkxa iable dligzkl mxezd yxg iabläãeäé éaø àä- ¨©¦§¨

`id ofe`d zriny oefnd zkxaa dligzkl dkixvnd `ziixad
e ,dcedi iaxkøéàî éaø àämxez yxgy zxaeqd `ziixade - ¨©¦¥¦

.xi`n iaxk `id dligzkl
:ef zwelgna dkld zwqet `xnbd,àìéL áø øîà àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨©©¦¨

äéøæò ïa øæòìà éaø íeMî øîàL äãeäé éaøk äëìäz` `xewdy £¨¨§©¦§¨¤¨©¦©¦¤§¨¨¤£©§¨
,epf`l rinyiy jixv rnyäãeäé éaøk äëìäå`xewdy epzpyna ©£¨¨§©¦§¨

:`xnbd zx`an .`vi epf`l rinyd `le rny z`àëéøöe- §¦¨
,mdipy ixack dkldy eprinydl `liy ax jxvpeïðéòîLà éàc§¦©§§¦©

y wx eprinyn did m`y -äãeäé éaøk äëìärny z` `xewdy £¨¨§©¦§¨
,`vi epf`l rinydl `laàðéîà äåädcedi iaxly xne` iziid - £¨£¦¨

älçzëì eléôà,`viïì òîLî à÷cer `liy ax eprinyd ok lr - £¦§©§¦¨¨©§©¨
yäéøæò ïa øæòìà éaø íeMî øîàL äãeäé éaøk äëìädligzkly £¨¨§©¦§¨¤¨©¦©¦¤§¨¨¤£©§¨

.ofe`d zriny jixvïðéòîLà éàåy wxøîàL äãeäé éaøk äëìä §¦©§§¦©£¨¨§©¦§¨¤¨©
àðéîà äåä ,äéøæò ïa øæòìà éaø íeMîoa xfrl` iax zpeeky ¦©¦¤§¨¨¤£©§¨£¨£¦¨

,'epf`l rinyiy jixv' exne`a dixfréøöäðwz Bì ïéàå C`l m` ¨¦§¥©¨¨
,carica elit` `vi `ly xnelk ,rinydïì òîLî à÷`liy ax ¨©§©¨

y cer,äãeäé éaøk äëìäepf`l rinyd `le `xw m` caricay £¨¨§©¦§¨
.`vi

:ofe`d zriny oica zeevn x`yl rny z`ixw oia zwlgn `xnbd
ú÷Bìçî ,óñBé áø øîàepf`l rinyd `le `xewd m` mi`pzd ¨©©¥©£¤

`weec dxn`p ,`viúBöî øàLa ìáà ,òîL úàéø÷alka - ¦§¦©§©£¨¦§¨¦§
l ,zekxadìkä éøácepf`l rinyd `l m`àöé àì,carica elit` ¦§¥©ŸŸ¨¨

áéúëca`en zeaxra l`xyi mrl dyn ixaca(h fk mixac)úkñä' ¦§¦©§¥
'ìàøNé òîLedevn ly dxin` lkay df weqtn yexcl yie ,'ebe §©¦§¨¥

.epf`l mixacd rinydl jixv
:`xnbd dywn,éáéúéî`ziixaa epipy ixdúkøa íãà Cøáé àì ¥¦¥Ÿ§¨¥¨¨¦§©
å ,Baìa ïBænäcarica,àöé Cøéa íàyi zeevn x`ya s`y gkene ©¨§¦§¦¥©¨¨

.sqei ax ixack `ly ,`vi epf`l rinyd `l m`y mixaeqd
,sqei ax xn` jk `l ok`y `xnbd dwiqn ef `iyew gknéà àlà¤¨¦

øîúà éëä øîúàjk ,sqei ax mya ef dreny dxn`p m` - ¦§©¨¦¦§©
,dxn`p,óñBé áø øîàdú÷Bìçîwx `id `vi epf`l rinyd m` ¨©©¥©£¤

áéúëc òîL úàéø÷ada(c e mixac),'ìàøNé òîL'iqei iax yxce ¦§¦©§©¦§¦§©¦§¨¥
,carica elit` `vi `l epf`l rinyd `l m`y df weqtnìáà£¨

úBöî øàLal epf`l rinyd `l m` s` ,zekxad lka -ìkä éøác ¦§¨¦§¦§¥©Ÿ
carica.àöé̈¨

,epf`l rinydl `la `vi zekxad lka recn :`xnbd dywn
,'ìàøNé òîLe úkñä' áéúëäåm`e epf`l rinydl jixvy rnyne §¨§¦©§¥§©¦§¨¥

zvxzn .lirl x`eank carica elit` `vi `l rinyd `l
:`xnbdàeää['zkqd' weqtd-],áéúk äøBú éøáãazyxck ©§¦§¥¨§¦

oldl `xnbd(:bq)xrhvdle envr zzkl mc` jixvy df weqtn
.ofe`d zriny oiprl eyxcl oi`e ,dxezd lnra

iqei iax ,`vi epf`l rinyd `le rny z` `xewd :dpyna epipy
.`vi `l xne`äéúBiúBàa ÷c÷ã àìå àø÷iqei iax ,oda mbnb `l` ¨¨§Ÿ¦§¥§¦¤¨

izya dkld zwqet `xnbd .`vi `l xne` dcedi iax ,`vi xne`
:el` zewelgníäéðL éøáãk äëìä ,äiLàé éaø øîà éáè éaø øîà̈©©¦¨¦¨©©¦Ÿ¦¨£¨¨§¦§¥§¥¤

ì÷äìdklde ,`vi epf`l rinyd `l m`y dcedi iaxk dkld - §¨¥
.`vi dizeize`a wcwc `l m`y iqei iaxk
:diy`i iax mya iah iaxn sqep xn`néaø øîà éáè éaø øîàå§¨©©¦¨¦¨©©¦
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המשך בגמוד ומו



רמב

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

xacd `iaiy e` ,de`bk xacd d`xiy yeygl jixv epi`e ,zepdl
,ezepdl dvexd exiagl epia dai` iciléúîøä ìàeîLk`iapd-] ¦§¥¨¨¨¦

,mixg` lyn dpdp `le ,ok bdpy ,[dnxa did enewny l`eny
øîàpLmhteyl l`xyi ixra aaeqn didy xg` l`enyal`eny) ¤¤¡©

(fi-fh f '`,'Búéa íL ék äúîøä BúáeLúe'myy ,dnx xirl ay - §¨¨¨¨¨¦¨¥
.ezia did,ïðçBé éaø øîàådid eziay aezkd eprinyd dn myl §¨©©¦¨¨

my ik' zeaizd `l` ,my did eziay `ed reci xac ixde ,dnxa
l`eny didy ,eiptly weqta zexkfpd mixrd lr zeaqen 'ezia
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:giynd zenil mixvn z`ivi zxkfd oipra minkglàéðz©§¨
,`ziixaa,íéîëçì àîBæ ïa íäì øîàlk'n eyxcy dn lr daeyz ¨©¨¤¤¨©£¨¦

.giynd zenil `iadl 'jiig iniúBîéì íéøöî úàéöé ïéøékæî éëå§¦©§¦¦§¦©¦§©¦¦
øîàð øák àìäå ,çéLnä(g-f bk dinxi)àìå 'ä íàð íéàa íéîé äpä' ©¨¦©©£Ÿ§¨¤¡©¦¥¨¦¨¦§ª§Ÿ

íà ék íéøöî õøàî ìàøNé éða úà äìòä øLà 'ä éç ãBò eøîàéŸ§©£¤¤¡¨¤§¥¦§¨¥¥¤¤¦§©¦¦¦
äðBôö õøàî ìàøNé úéa òøæ úà àéáä øLàå äìòä øLà 'ä éç©£¤¤¡¨©£¤¥¦¤¤©¥¦§¨¥¥¤¤¨¨

íL íézçcä øLà úBöøàä ìkîeyxetn ixd ,'mznc` lr EaWie ¦Ÿ¨£¨£¤¦©§¦¨§¨§©©§¨¨
.`eal cizrl mixvn z`ivi mixikfn oi`y weqtaBì eøîàminkg ¨§

weqta xn`py dn ,eziiyew lr daeyz dixfr oa xfrl` iaxl
,mixvn ux`n l`xyi ipa z` dlrd xy` 'd ig cer exn`i `ly

àìaezkd oiekzpø÷òzLzxkfd,dîB÷nî íéøöî úàéöé`le Ÿ¤¥¨¥§¦©¦§©¦¦§¨
,llk dze` exikfiàäzL àlàn dcizrd dle`bdúBéëìî ãeaòL ¤¨¤§¥¦§©§ª

.Bì ìôè íéøöî úàéöéå ,øwéò¦¨¦¦©¦§©¦¨¥
:weqta myexitl dgked mi`ian minkgøîBà äzà Ba àöBik- ©¥©¨¥

dz` gxken ,dlily oeyla aezkd xaicy s`y xacl `nbec
xn`p .lke lkn xacd lly `ly yxtl(i dl ziy`xa)àøwé àì'Ÿ¦¨¥
EîL äéäé ìàøNé íà ék á÷òé ãBò EîL¦§©£Ÿ¦¦¦§¨¥¦§¤§¤
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המשך ביאוו למס' בוכות ליום וביגי גמ' ב

אגרות קודש

]טו"ב טבת ה'תשי"א[

...כל שנים עשר חדש אלו דשנת ההסתלקות* מוכשרים ביותר לחיזוק ההתקשרות עם נשיאנו 

הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

וההשתתפות בחלוקת הש"ס זו, תקנה שכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ השתדל בחיזוקה והפצתה, 

הנה, נוסף על שאר הענינים שבזה, תוסיף אומץ גם היא בהתקשרותנו הנ"ל, ללכת בדרכיו אשר הורנו 

ונלכה באורחותיו נצח סלה ועד.



רמד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc - zekxa(iying meil)

àøîâ
eal oeek m` ,`xwnd onf ribde dxeza `xew did ,dpyna epipy
z`ixw zaeg ici z`vl oeekzdy `ed yexitd dxe`kle .`vi

:`xnbd zwiicn .rnydpî òîL,ef dkldn rnyn -úBöî §©¦¨¦§
äðåek úBëéøöoeek `l m`e ,devnd myl mc`d oze` dyriy - §¦©¨¨

dax zrck `lye ,`vi `l(.gk d"x).dpeek zekixv opi` zeevny
ezhiyl ik ,daxk `ly di`x o`kn `iadl oi` :`xnbd dgec

,yxtl xyt`éàî[dpeekd dn-]Baì ïåek íà'oiekzdy ,'`vi ©¦¦¥¦
úBø÷ìz`ixw zaeg ici z`vl oiekiy jixv oi` j` ,mzq dxeza ¦§
.rny

oiekzdy yxtl xyt` ike :`xnbd dywnéø÷ à÷ àäå ,úBø÷ì- ¦§§¨¨¨¥
zwqer epzpyn :`xnbd zvxzn .`xew `edy i`ce ixdàøB÷alr §¥

zpndébäìierhn xtqd z`lre ,d`ixwl elit` oiekzn epi`y ,ze §©¦©
.zexwl oiekl jixv ok

:oeyl lka zxn`p rny z`ixw m`d zwelgn d`ian `xnbdeðz̈
òîL úàéøw ,ïðaø`xwizy dkixvdáúëk,ycewd oeyla -éøác ©¨¨§¦©§©¦§¨¨¦§¥

,íéøîBà íéîëçå .éaød`xewì ìëaïBL:`xnbd zl`ey .dvxiy ©¦©£¨¦§¦§¨¨
déîòè éàî[enrh edn-].éaøcc oeik :`xnbd daiynàø÷ øîà ©©§¥§©¦¨©§¨

rny zyxta(e e mixac)eéäå's`y rnyn ,'dN`d mixaCd §¨©§¨¦¨¥¤
mzxin`aeäé ïúééåäaoeyla epiidc ,miaezk mdy itk eidi - ©£¨¨¨§

.`weec ycewd
:`xnbd zl`eyïðaøå,oeyl lka zxn`p rny z`ixwy mixaeqd §©¨¨

eäééîòè éàîc oeik :`xnbd daiyn .mnrh edn -àø÷ øîàe my) ©©£©§¨©§¨
(c,'òîL'xn`zy rnynì ìëaòîBL äzàL ïBL.[oian-] §©§¨¨¤©¨¥©

.ipyd ly eweqtn mi`pzdn cg` lk cnli dn zxxan `xnbd
:`xnbd dywnàä ,éîð éaøìe[ixd-]'òîL' áéúklka rnyny §©¦©¦¨§¦§©

weqtd :`xnbd zvxzn .df weqtn `ed yexci dne ,oeylàeää©
déì éòaîepnn yexcl ,iaxl jxvp -éðæàì òîLääzàM äî E ¦¨¥¥©§©§¨§¤©¤©¨
étî àéöBî,Eoldl iqei iax zhiyk(.eh)`le rny z` `xewdy ¦¦¦

:`xnbd zxxan .`vi `l epf`l rinydïðaøå'rny' miyxecd §©¨¨
.epf`l rinydl jixvy eyxci oipn ,oeyl lka zxn`py oiprl

opax :`xnbd daiynøîàc ïàîk eäì éøáñm` s`y my dpyna ¨§¦§§©§¨©
.àöé Bðæàì òéîLä àìŸ¦§¦©§¨§¨¨
:cer `xnbd dywn,'eéäå' áéúë àä éîð ïðaøìeiax yxc myne §©¨¨©¦¨§¦§¨

weqtn md eyxci dne ,ycewd oeyla wx zxn`p rny z`ixwy
weqtd :`xnbd zvxzn .dfeäì éòaî àeää,minkgl jxvp - ©¦¨¥§

yexclàø÷é àlLrny z`ixwòøôîìoebk dlgzdl seqd on - ¤Ÿ¦§¨§©§¥©
mdy xcqk mi`xwp mixacd eidi `l` ,'zefefn jzia jixryae'

.miaezk
`xnbd zl`ey:éaøåoeyla rny z`ixwy 'eide'n yxecd §©¦

,ycewddéì àðî òøôîì àø÷é àlLdaiyn .df oic el oipn - ¤Ÿ¦§¨§©§¥©§¨¥
iaxl :`xnbddéì à÷ôð[df oic el `vei-]'íéøácä íéøác'î- ©§¨¥¦§¨¦©§¨¦

z` xnel jixvy rnyn ,'mixacd' zaiza dtqepy `"d ze`dn
.miaezk mdy xcqk 'mixacd'

:`xnbd zl`eyïðaøåzaizn xcqk `exwl jixvy micneld §©¨¨
:`xnbd daiyn .'mixacd' zaizay `"d ze`dn eyxci dn ,'eide'

minkgéLøc àì 'íéøácä íéøác'`ly ,xac jkn miyxec md oi` - §¨¦©§¨¦Ÿ¨§¦
.dyxcl xezii edfy mdl rnyn

:`xnbd zxxan .opaxe iax ixaca dpc `xnbdàøîéîìm`d - §¥§¨
o`kn gikedl ozipì ìëa dlek äøBzä ìëc éaø øáñcäøîàð ïBL §¨©©¦§¨©¨¨§¨¨¤¤§¨

,ok iax xeaqiy oipne .oeyl lka zqpkd ziaa d`xewl xyt`y -
Czòc à÷ìñ éàcdlek dxezd iaxly jzrc lr dlrz m`y - §¦©§¨©§¨

`weecìaäøîàð LãBwä ïBLok m` ,dzexwlàðîçø áúëc 'eéäå' ¦§©¤¤¤§¨§¨§¨©©§¨¨
él änìrny z`ixwy cnlle 'eide' aezkl dxezd dkxvp recn - ¨¨¦

lkk dpicy heyt ixd ,iax zyxck ycewd oeyla wx zxn`p
lk iaxl m` s` ik ,o`kn di`x `iadl oi` :`xnbd dgec .dxezd

,ycewd oeyla `weec zxn`p dxezdéøèöéàCweqt jixv - ¦§§¦
,ok oicd rny z`ixwa s`y epcnlláéúëc íeMîda,'òîL' ¦¦§¦§©

xn`p ok lr ,oeyl lka zxn`p `idy minkgk z`f miyxec epiide
.'eide'

:`xnbd zxxanàøîéîìo`kn gikedl ozip m`d -ïðaø éøáñc §¥§¨§¨§¦©¨¨
ìa dlek äøBzä ìëcLãBwä ïBL`weecäøîàðziaa dzexwl §¨©¨¨¦§©¤¤¤§¨

,ok minkg exaqiy oipne .zqpkdCzòc à÷ìñ éàcdlrz m`y - §¦©§¨©§¨
dlek dxezd mzhiyly jzrc lrì ìëaäøîàð ïBLm` ,dzexwl §¨¨¤¤§¨

okél änì àðîçø áúëc 'òîL'aezkl dxezd dkxvp recn - §©§¨©©§¨¨¨¨¦
,minkg zyxck oeyl lka zxn`p rny z`ixwy cnlle 'rny'
o`kn `iadl oi` :`xnbd daiyn .dxezd lkk dpicy heyt ixd

,oeyl lka z`xwp dxezd lk minkgl m` s` ik ,di`xéøèöéàC ¦§§¦
,ok oicd rny z`ixwa s`y epcnll weqt jixv -áéúëc íeMî¦¦§¦

da,'eéäå'oeyla wx zxn`p `idy iaxk z`f miyxec epiide §¨
.'rny' xn`p ok lr ,ycewd

:rny z`ixwa oiekl jixv okid cr zwelgn d`ian `xnbdeðz̈
,ïðaørny z`ixw zyxta xn`pac)(e e mixdN`d mixaCd Eide' ©¨¨§¨©§¨¦¨¥¤

,`ziixad zyxec .'Laal lr mFId LEvn ikp` xW`'eéäå'rnyn £¤¨Ÿ¦§©§©©§¨¤§¨
,ozieedk mixacd eidiy.òøôîì àø÷é àlL,`ziixad zyxec cer ¤Ÿ¦§¨§©§¥©

Eide'íéøácä'ebe,'Eááì ìòmixacd zxin` dkixvy rnyn §¨©§¨¦©§¨¤
ok xn`p eli`e .zelind yexita ald zpeekìBëéxnel iziid ¨

yäLøtä ìk àäzdpey`xdøîBì ãeîìz ,äðåek äëéøöepcnll - §¥¨©¨¨¨§¦¨©¨¨©§©
mixaCd Eide' dxezd dtiqed ok xacd oi`y,'älàäy cnllãò §¨©§¨¦¨¥¤©

ïàkdf weqt seqay 'jaal lr' zeaz cr -äëéøödyxtd zxin` ¨§¦¨
,äðåekj`.øæòéìà éaø éøác ,äðåek äëéøö ïéà Cìéàå ïàkî ©¨¨¦¨§¥¨¥§¦¨©¨¨¦§¥©¦¡¦¤¤

øîBà àeä éøä ,àáé÷ò éaø Bì øîàjynda xne` aezkd ixd - ¨©©¦£¦¨£¥¥
,weqtd
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המשך ביאוו למס' בוכות ליום חמישי גמ' א

אגרות קודש
 ב"ה,  י"א טבת, ה'תשי"א 

ברוקלין

האברך וו"ח אי"א וכו' מו"ה... שי'

שלום וברכה!

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

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

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

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

שתחי' הוטב, אקוה שיוכל להודיעני בקרוב שחזרה לבריאותה.

המשך בגמוד הבא



רמה
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc - zekxa(iyiy meil)

xtegdy xn` `ziixadáéiç:`xnbd zvxzn .el` lkaàì àä ©¨¨Ÿ
,àéL÷ayàôéñxaecnéøúazxitga cgi miwqerd mipya - ©§¨¥¨¦§¥

mdn cg`y dryay ,zeevnd on mixeht md oi` ok lre ,xawd
,xetgl jiynn ipyd rny z`ixw `xeweaàLéøxaecnãça- ¥¨§©

wqtz dlri m`y oeike ,ecal xawd z` xtegd cg` mc`a
.zeevnd lkn xeht `ed ixd ,dk`lnd

:ax lr zeywdl `xnbd day ,`ziixad ixac z` epx`iay xg`
àéL÷ íB÷î ìkîef `ziixanáøìzgpdl rny z`ixw micwdy ¦¨¨©§¨§©

:`xnbd zvxzn .oilitzdéì àøéáñ äçø÷ ïa òLBäé éaøk áøax - ©§©¦§ª©¤¨§¨§¦¨¥
,epzpyna dgxw oa ryedi iaxk xaeqøîàclawl mc` jixvy §¨©

,úBöî ìBò Ck øçàå ,älçz íéîL úeëìî ìBò`xw `ed ok lre ©§¨©¦§¦¨§©©¨¦§
xg` wxe ,miny zekln ler zlaw da yiy rny z`ixw dligz

.oilitz zevn miiwe zeevn ler laiw jk
:`xnbd dgecøîéàxnel lkep izn -äçø÷ ïa òLBäé éaø øîàc ¥©§¨©©¦§ª©¤¨§¨

wx ,zeevn lerl mcew miny zekln leryäàéø÷ íéc÷äìly §©§¦§¦¨
miny zekln ler da yiy dyxtäàéø÷ìler da yiy dyxt ly ¦§¦¨

micwdl j` ,epzpyna eixac exn`p jk lr ixdy ,zeevnäàéø÷§¦¨
déì úòîL éî äiNòìs` jixv df mrhny eixacn zrny ike - ©£¦¨¦¨§©¥

zeevnd ziiyrl miny zekln ler da yiy d`ixw micwdl
ax lr dyw oiicr ,jk dgxw oa ryedi iax xn` `ly oeike .onvr

.oilitz zgpdl rny z`ixw micwdy
eúåiax ixacy xn`p m` s` ,df uexiz `xnbd dgec cere - §

,zeevnd ziiyrl d`ixw zncwd iabl mb exn`p dgxw oa ryedi
déì øáñ éîdfa ax xaq ike -øîàäå ,äçø÷ ïa òLBäé éaøkixde - ¦¨©¥§©¦§ª©¤¨§¨§¨¨©

xn`øa àéiç áø[oa-]áøc dén÷ àðîéà÷ äåä ïéàébñ ïéðîæ ,éLà- ©¦¨©©¦¦§¦©¦¦£¨¨¥§¨©¥§©
,ax iptl cner iziid zeax minrtdéãé éLîe íéc÷îedide - ©§¦¨¥§¥

,eici lhepe mikynCøáîe,dxezd zekxaïé÷øt ïì éðúîedpeye - §¨¥©§¥¨¦§¦
,epxeriy z` epléø÷ øãäå ,ïéléôz çpîe`xw jk xg`e -úàéøw ©©§¦¦§¨©¨¥§¦©

.òîLlaiwy iptl dxez cenlz zevn ziiyr ax micwdy oeike §©
,dgxw oa ryedi iaxk xaq `ly gken ,miny zekln ler eilr
.oilitz zgpd iptl rny z`ixw `xw recn `iyewd dxfg ok m`e

:`xnbd dtiqeneàîéz éëåef diigc lr aiydl dvxz m`e - §¦¥¨
ler dligz lawl jixvy dgxw oa ryedi iaxk xaeq ax mlerly

did dligz dxez cenll micwdy minrt oze`ae ,miny zekln
dfàèî àìãaribd `l oiicryk -,òîL úàéøw ïîæxyt` i` ¦§Ÿ§¨§©§¦©§©

y ,jk xneléLà øa àéiç áøc dézãäñà éàî ,ïk íàcird dn lr - ¦¥©©§©§¥§©¦¨©©¦
.eixaca yi yecig dne ,iy` xa `iig ax

axy xnel xyt` mlerl :dipyd diigcd lr zvxzn `xnbd
,rny z`ixw onf ribd `l cery ote`a wx dxez cenll micwd
e`a eixac ,iy` xa `iig ax cird dn lr ok m` ziywdy dne

øîàc ïànî é÷etàìlirl xaeqd zrcn `ivedl -(:`i)yìcenil §©¥¦©§¨©§
déøö ïéà äðLnCøáì Cjk lre ,dxezd zekxaïì òîLî à÷- ¦§¨¥¨¦§¨¥¨©§©¨

gken ax zbdpdny ,iy` xa `iig ax eprinynéîð äðLnì óàc§©©¦§¨©¦
[ok mb-]éøö.Cøáì C ¨¦§¨¥

:`ziixadn ax ixac lr zeywdl zxfeg `xnbdàéL÷ íB÷î ìkî¦¨¨©§¨
áøìdy `ziixadn ax lr dyw oiicr -z`ixwl oilitz dnicw §©

eixac ixdy ,dgxw oa ryedi iaxk xaeq axy uxzl oi`e ,rny
.dligza epigcy itk ,diiyrl d`ixw zncwd iabl exn`p `l
oilitz zgpd micwdl jixv axl s` zn`a :`xnbd zvxzn
`xwy ede`x zg` mrty dne ,`ziixaa x`eank rny z`ixwl
z` el `iadl gily glyy iptn df did ,rny z`ixw dligz

e ,oilitzdúéeòc àeä àçeìLxgi`e lwlwy `ed gilyd - §¨§©¥
iptl d`xewl ax jxved rny z`ixw onf seq ribdyke ,m`iadl

.mgipd gilyd ribdyn jk xg` wxe ,oilitz zgpd
:oilitz mr rny z`ixw zaeg lceb z` zx`an `xnbdøîà̈©

àìa òîL úàéøw àøBwä ìk ,àleògipdlãéòî eléàk ,ïéléôz ¨¨©¥§¦©§©§Ÿ§¦¦§¦¥¦
Bîöòa ø÷L úeãò`id cg` 'dy rny z`ixwa ezecr eli`k - ¥¤¤§©§

da `xewy dn z` miiwn epi` ixdy ,xwy(g e mixac)mYxWwE'§©§¨
.'ebe 'Lci lr zF`l§©¨¤

:df oipra sqep xn`n d`ian `xnbdøîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©
,ïðçBé éaøoilitz `la rny z`ixw `xewdàìa äìBò áéø÷ä eléàk ©¦¨¨§¦¦§¦¨§Ÿ

äçðî,dnr `iadl aiigyíéëñð àìa çáæåjqpl aiigy oiid ila - ¦§¨§¤©§Ÿ§¨¦
epi`e rny z`ixw `xewd s`y ,gaf zaxwd xg`l gafnd lr

.devnd z` xnb `l da aezkd z` miiwn
:zenlya miny zekln ler lawl yi cvik zx`an `xnbdøîàå§¨©

,äîìL íéîL úeëìî ìBò åéìò ìa÷iL äöBøä ,ïðçBé éaø©¦¨¨¨¤¤§©¥¨¨©§¨©¦§¥¨
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המשך ביאוו למס' בוכות ליום שישי גמ' ב

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

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

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

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

שכותב במכתבו שהוא חפשי בדעות.

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

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

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

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

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

ומאורעות של שמחה.

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

בברכה, שיבשר טובות בגו"ר בקרוב,

מנחם שניאורסאהן

המשך מהגמוד הקודם



רמו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc - zekxa(ycew zay meil)

.dfl df weqtd mknqy dy`dCì øîBì àlà,md minecyíçø äî ¤¨©¨©¤¤
ñéðëîrxfàéöBîe,cled jk xg`ñéðëî ìBàL óà,ezzina mc`d ©§¦¦©§©§¦
àéöBîe.miznd ziigza `eal cizrl eze` ¦

:diy`i iax siqeníéøác àìäåel`øîçå ì÷,mdíçø äîe ©£Ÿ§¨¦©¨Ÿ¤©¤¤
Ba ïéñéðënLrxfdéàLça[`agdae hwya-]epnî ïéàéöBîcled ¤©§¦¦©£©¦¦¦¤
úBìB÷ éìB÷aok m` ,dgny lyBa ïéñéðënL ìBàLzndéìB÷a §¥§¤©§¦¦§¥

úBìB÷ike ,ctqne ika ly.úBìB÷ éìB÷a epnî ïéàéöBnL ïéc Bðéà¥¦¤¦¦¦¤§¥
:`xnbd zniiqnïàkîyi ,df weqtn -ïéà íéøîBàì äáeLz ¦¨§¨¨§¦¥

líéúnä úéiçúxewn,äøBzä ïî.miznd ziigz ea dfenx ixdy §¦©©¥¦¦©¨
:rny z`ixway 'mzazke' zaiz z` zyxec `xnbdéaø éðz̈¥©¦

àéòLBà`ziixaàáøc dén÷rny zyxta xn`p ,`ax iptl - ©§¨©¥§¨¨
(h e mixac)py epiidc ,'LixrWaE LziA zFffn lr mYazkE'aezk §©§¨©§ª¥¤¦§¨¤

oilitza mazkl yi oke ,ef dyxta exn`py mixacd z` dfefna
my xn`pk(g e mixac)zaiz :`ziixad zyxec .'ízáúëe'drnyn §©§¨

`diy jkn cenll yie ,dnlye dnz daizkd `dzyáúëa ìkä©Ÿ¦§¨
e ,dyxta xen`d lk z` zefefne oilitza aezkl jixvy -eléôà£¦

úBàeö.'mzxywe'e 'mzazke' oebk ,day miieeivd z` s`e - ©¨
déì øîà,`irye` iaxl `axépî Cì øîàcin mc` jl`yi m` - ¨©¥§¨©¨©¦

el xen` ,zeazkp ze`eevy zeaxl weqt jixvy xaeqd df `ed
zhiyyøîàc ,àéä äãeäé éaødheqa(.fi)läèBñ éabminn dzeyd ©¦§¨¦§¨©©¥¨

dwgenl ick dheq zyxt z` odkd azek da dlibnay ,mixnd
d z`y `ed oicd ,el` min jezaúBìà,dyxtay zellwd - ¨

'ebe 'draWle dl`l KzF` 'd oYi' epiidc(`k d xacna)`ed ixd ¦¥¨§¨¨§¦§ª¨
,áúBkj`úBàeöDz` riAWde' oebk dyxtay miieeivd z` - ¥©¨§¦§¦©Ÿ¨

'ebe 'odMd(hi d my).áúBk Bðéà:`ax wiicnáúëå' áéúëc àeä íúäå ©Ÿ¥¥¥§¨¨¦§¦§¨©
'älàä úBìàä úàazek epi`y dcedi iax xaeq dheqa `weec - ¤¨¨¨¥¤

y xn`py oeik ,ze`eev s`m(bk d),'mzazke' `le 'azke'àëä ìáà£¨¨¨
zefefne oilitzaáéúëcoda,'ízáúëe'daizk aezkiy rnyn ¦§¦§©§¨

ok lre ,dyxta xen`d lk z` dnzéîð úBàeö eléôà.azek £¦©¨©¦
zaizk aiigl zcgein dyxc dkixvnd `ziixady `vnpe

.dcedi iax zhiyk `id ,ze`eev
:`ax ixac lr `xnbd dywndéîòè eèàenrh ike -äãeäé éaøc ¨©£¥§©¦§¨

`ed ze`eev azek epi` dheq zlibnay'áúëå' áéúëc íeMî`le ¦¦§¦§¨©
c x`ean my `xnba ixd ,'mzazke'íeMî äãeäé éaøc déîòè©£¥§©¦§¨¦

áéúëc(my)d z` azke'úBìà`weecy rnyne ,'ebe 'dN`dúBìà ¦§¦§¨©¤¨¨¨¥¤¨
ïéàj` ,oazek [ok`-]àì úBàeö`l m`y x`eane ,azek epi` - ¦©¨Ÿ

m`e ,lkd aezkl jixvy 'azke'n micnel epiid `xaqn ,df herin

z` aezkl jixv i`ce ,herin da oi`y zefefne oilitz zyxta ok
zeky 'mzazke'n yexcl jixv recne ,dlek.ze`eev a

,lkd azeky drnyn dcal 'azke' zaiz zn`a :`xnbd zvxzn
mewn lkneéøèöàC`ziixad dkxved zefefne oilitz iabl - ¦§§¦

,ok `l m`y ,'mzazke'n ze`eev zaizk zeaxlCzòc à÷ìñ©§¨©§¨
àðéîàoilitza mbe dheqa mby oeiky ,xnel jzrca dler did - £¦¨

,daizk oeyl dxn`p zefefneóìéðdxifb zefefne oilitza cnlp - ¥©
deyíúäî 'äáéúk äáéúk',dheqa myn -ïéà úBìà íúä äî §¦¨§¦¨¥¨¨©¨¨¨¦

j` [oazek ok`-]àì úBàeö,azekéîð àëä óào`k mb jk - ©¨Ÿ©¨¨©¦
zefefne oilitzaàì úBàeöok lr ,aezki'ízáúëe' àðîçø áúk ©¨Ÿ¨©©£¨¨§©§¨

y eprinydlúBàeö eléôà.azek £¦©¨
:rny z`ixway 'mzcnle' zaiz z` zyxec `xnbdáø éðz̈¥©

äéãáBò`ziixaàáøc dén÷m` dide zyxta xn`p ,`ax iptl - ©§¨©¥§¨¨
reny(hi `i mixac)epiidc ,'ebe 'mA xAcl mkipA z` mz` mYcOle'§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨

zaizn rnyne .rny z`ixwa ef dyxt `exwl ieeiv'ízãnìå'§¦©§¤
íz Cãenì àäiL,ezkldk mly -íé÷ácä ïéa çåéø ïziLcixtiy - ¤§¥¦¨¨¤¦¥¥©¥©§¥¦

ze` dze`a dligznd daiz oebk ,efl ef zeweacd zeaiz izy oia
geix zzl citwn epi` m`y ,dl zncewd daizd zniizqn day
.oldl `ax hxtny itk ,zg` ze`k odizy z` dbed `ed mdipia

déøúa àáø éðòel` ,ezreny yxite dicaer ax ixg` `ax dpr - ¨¦¨¨©§¥
od,rny z`ixway zeweacd zeaiz'Eááì ìò' ïBâk(e e mixac)m`y , §©§¨¤

oke ,zg` c"nl xiqgne 'Laalr' xne`y `vnp odipia cixtn epi`©§¨¤
'íëááì ìò'(gi `i my),'Eááì ìëa'(d e my),'íëááì ìëa'(bi `i my), ©§©§¤§¨§¨§§¨§©§¤
'EãNa áNò'(eh `i my),'äøäî ízãáàå'(fi `i my),ðkä''ìéút óxacna) ¥¤§¨§©£©§¤§¥¨©¨¨§¦

(gl eh,'õøàî íëúà'(`n eh my). ¤§¤¥¤¤
:rny z`ixw zeize`a wcwcnd ly exky dn zx`an `xnbd

éaø øîà÷c÷ãîe òîL úàéøw àøBwä ìk ,àðéðç éaøa àîç ¨©©¦¨¨§©¦£¦¨¨©¥§¦©§©§©§¥
øîàpL ,ípäéb Bì ïéðpöî ,äéúBiúBàa(eh gq mildz)íéëìî écL Nøôa' §¦¤¨§©§¦¥¦¨¤¤¡©§¨¥©©§¨¦

,'ïBîìöa âìLz da:`ng iax yxec'Nøôa' éø÷z ìàdqixt oeyln ¨©§¥§©§©¦§¥§¨¥
,xacd zgihye'Løôa' àlàe ,yxetn oeyln'ïBîìöa' éø÷z ìà ¤¨§¨¥©¦§¥§©§
,jyeg `edy'úåîìöa' àlàz` yxtl yi jke ,mpdibd epiidc ¤¨§©§¨¤

zeaizd oia ie`xk licazy epiidc 'icy' ahid yxtz m` ,weqtd
epiidc 'da mikln'y dkfz ,rny z`ixwa miny zekln zlaw ly

.mpdibd z` jl opvze blyz ,ekelni mikln day dxezd
:`pipg iax oa `ng iaxn ztqep dreny d`ian `xnbdéaø øîàå§¨©©¦

eëîñð änì ,àðéðç éaøa àîçdxeza ¨¨§©¦£¦¨¨¨¦§§
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המשך ביאוו למס' בוכות ליום שבת קודש גמ' ב

)ה( נא להודיע מהנעשה במידלת בענין הלימודים וכן בענין תיקון הבית, ולכאורה ההשתתפות 

בכגון דא בחצי ההוצאות היא יותר מהראוי, ובפרט שהענין בריחוק מקום וכו'. ויתדבר עם הררב"ג 

שי'...

בברכת הצלחה בעבודתו בקודש, המחכה למענה על כהנ"ל,

מ. שניאורסאהן

נכונה הצעתו בענין הבאת סופר ושו"ב משלנו למחנו. וכן שיבוא ג"כ הרר"ס שי' ליבעראו, כי 

מוכרח לחשוב ג"כ ע"ד התחלת עבודה גם בקאזא ועוד. ולכן מטובו להודיע בהקדם ישר להררב"ג שי' 

את שם מי יזכירו ]ונ[שותיהם ושאר הידיעות הנחוצות לבקשת רשיון כניסה.

המשך מגמוד כ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc - zekxa(iriax meil)

zgizta ezaygny s`e ,daeg ici `vi ie`xk mzg m`y epipy
,epziiral myn gikedl yi ok m`e ,obedk `ly dzid dkxad
lr ,'lkdy' ezkxay xac ly dkxa zgizta ezrc dzid m`y
.daeg ici `vi ,'lkdy' mzge xkfpe ,'otbd ixt `xea' mezgl zpn
zxne` :xg` ote`a `ziixadn dgkedd z` dgec `xnbd

,`xnbdàlà.`ziixadn dgkedd z` zegcl yi jkøîàc ïåék ¤¨¥¨§¨©
àleò øa äaø(:`i lirl)xe` xvei' zixgya xnel epiwzdy mrhdy , ©¨©¨

'xe` iptn jyge jyg iptn xe` lleb' dlilae 'jyg `xeaeéãk§¥
,íBia äìéì úcîe äìéla íBé úcî øékæäì,`vnpøîà÷ ék- §©§¦¦©©©§¨¦©©§¨©¦¨¨©

dligza xn`ykúeëìîe äëøajln epidl` 'd dz` jexa' - §¨¨©§
oke ,miaxr aixrn exaca xy` xnel zrc lr ,zixgya 'mlerd

,xe` xvei xnel zrc lr gztyk ziaxraøîà÷ eäééåøzà àøwéòî¥¦¨¨©©§©§¨¨©
ixdy ,dlil zcn mbe mei zcn mb xikfdl oiekzp dligzn -
oke ,'xe` lleb' zeaiza ,mei zcn zxkfp miaxr aixrn zkxaa
`le ,'jyg `xeae' zeaiza ,dlil zcn zxkfp xe` xvei zkxaa
enk `le ,da `vi jkitle ,zlwlewn dkxad zgizt dzid
zkxal o`kn gikedl oi`e ,dnizgd iptn wx `edy xnel epxaqy
ezaygn dzide 'otbd ixt `xea' jxal zpn lr da gzty xky

.daeg ici `vi `ly xyt` df ote`ay ,zlwlewn
zerh oipra wtqd z` heytl ztqep dgked d`ian `xnbd

:xky zkxaaàôéqî ,òîL àz[lirl d`aedy] `ziixad ly ¨§©¦¥¨
,da epipyy.íezçä øçà CìBä ìkä ,øác ìL Bììk,`xnbd zxxan §¨¤¨¨©Ÿ¥©©©¦

zeaizéàî ééeúàì 'øác ìL Bììk',zeaxl e`a dn -ééeúàì åàì §¨¤¨¨§¥¥©¨§¥¥
ïøîàc àäaygy ote`a ,lirl epxn`y dn zeaxl e`a `l ike - ¨©£¨¨

,'exaca didp lkdy' mzge xkfpe ,xky lr 'otbd ixt `xea' jxal
,`xnbd dgec .dnizgd xg` mikledy iptn ,`viàìenk ¨

`l` ,zxn`yéøîúå àîäð ééeúàìzt lke` didy ote` zeaxl - §¥¥©£¨§©§¥
,`xnbd zxxan .mixnzeéîc éëéäzxn`y dn xaecn dna - ¥¦¨¥

.mixnze zt lk`yàîéìéàxn`p m` -éøîúc øáñ÷å àîäð ìëàc ¦¥¨§¨©©£¨§¨¨©§©§¥
ìëà,mixnz lk`y xaqe zt lk`y -çúôedpexg` dkxaa ¨©¨©

'mlerd jln epidl` 'd dz` jexa' ,xn`eéøîúc àzòcàlr - ©©§¨§©§¥
'urd ixt lre urd lr' mzkxay mixnz lk`y zrc,íéiñå§©¥

àîäðãa,'mlerd z` ofd' epiidc ,zt lya mzge -ïééòa eðééä- ¦§©£¨©§©£¨
,zlwlewn dzid dkxad zgizta ezaygny ,epziira idef ixd
oicd `ed ,daeg ici `vie dnizgd xg` mikledy epipy dfa m`e
.`vi 'exaca didp lkdy' miiqe oii `edy zrc lr gztyk ,xkya

,`xnbd dgec .`ziixadn epzl`y z` heytl yi ok m`eàìŸ
àëéøömezigd xg` mikledy eprinydl `ziixad dkxved `l - §¦¨

,xg` ote`a `l` ,df ote`a,éøîz ìëàc ïBâkmdixg`ly dkxae §§¨©©§¥
,'urd ixt lre urd lr' `idìëà àîäð øáñ÷åxeaq dide - §¨¨©©£¨¨©

,oefnd zkxa dixg` jxal jixve zt lk`yçúôez` jxal ¨©
,dixg`ly dkxadàîäðãaz` ofd' ezkxae ,zt `edy zrc lr - ¦§©£¨

,'mlerdéøîúãa íéiñåmdy xkfp 'mlerd jln' xn`y xg`l - §©¥¦§©§¥
`ziixaa epipy jk lr ,'urd ixt lre urd lr' miiqe mixnz

,['àöé'],mrhdeàîäðãa íéiñ eléôàczkxaa miiq m` elit` - ¨¨©£¦©¥¦§©£¨
ofdéîð[ok mb-]àîòè éàî ,àöémeyn ,`viy mrhd dn -éøîúc ©¦¨¨©©£¨§©§¥

éðééæ ïæéî éîð`ly `vnp ,miriayne mipf md s` mixnzdy - ©¦¥©¨§¦

.zlwlewn dkxad zgizta ezaygn dzid
,rny z`ixw xg`l zg` dkxa jxan zixgyay ,epipy dpyna
zn`' ,dixg`l zekxa izy jxan axrae ,'aivie zn`' zkxa `ide
cqgd lr owzp dxwir 'aivie zn`' zkxa .'epaikyd'e 'dpen`e
,ml`bl gihady eixac z` miiwe zO`e ,epizea` mr 'd dyry§¦¥
zn`' zkxae .ea mxiarde mid z` mdl rxwe mixvnn m`ivede
mitvn ep`y ,da mixne`y ,cizrd lr s` zaqen 'dpen`e
cine ,mikln cin epl`bl eixac z` on`ie ezghad epl miiwiy
lky ,epiaie` zena lr epkixcdle ,miiga epytp miyle ,mivixr
izy oipra dpc `xnbd .xicz epnr mibdepd miqip md el`

:'dpen`e zn`'e 'aivie zn`' ,zekxad
áévéå úîà øîà àlL ìk ,áøc déîMî àáñ àðpéç øa äaø øîà̈©©¨©¦¨¨¨¨¦§¥§©¨¤Ÿ¨©¡¤§©¦

úéáøò äðeîàå úîàå úéøçL`l` ,llk oxn` `ly dpeekd oi` - ©£¦¤¡¤¤¡¨©§¦
zn`'ay ,oda xikfdl minkg epwzy mixacd z` oda llk `ly
zn`'ae ,seq mi zrixwe mixvn z`ivi qp z` xikfdl epwz 'aivie
ezghad z` epl miiwiy 'da epzpen` z` da yxtl epwz 'dpen`e
,lirl exkfpy mixacd x`ye ,mivixr cine mikln cin epl`bl

,oxikfd `l m`eBúáBç éãé àöé àì.dpwizk rny z`ixw ly Ÿ¨¨§¥¨
,weqtn eixacl jnq ax `ianeøîàpL(b av mildz)ø÷aa ãébäì ¤¤¡©§©¦©Ÿ¤

,úBìéla Eúðeîàå Ecñçmiqpd z` xikfdl jixv xweaay ©§¤¤¡¨§©¥
jixv axrae ,mixvn z`ivia epizea` mr dyry micqgde
inia epl zeyrl cizry miqpd lr ea epzpen` z` xikfdl

.epzelb
oipra ,ax mya `aq `ppig xa dax ly ezreny d`aedy ab`
xn`y zetqep zereny `xnbd d`ian ,rny z`ixw zekxa

oldl .enya(.cl)zltza oigeyy ,da epipyy `ziixa d`aed
d`cedae ,seqe dligz [dpey`x dkxa-] zea`a ,dxyr dpeny
:drixkd xcq `ed cvik zx`an `xnbd .seqe dligz [micen-]

ìltúnä ,áøc déîMî [àáñ] àðpéç øa äaø øîàå,dxyr dpeny §¨©©¨©¦¨¨¨¨¦§¥§©©¦§©¥
òøBk àeäLk.d`cedae zea`aCeøáa òøBk'jexa' xne`yk - §¤¥©¥©§¨

.'micen' xne`yk rxek d`ceda oke .eznew z` steknàeäLëe§¤
íMa ó÷Bæ ,ó÷Bæ,`xnbd zx`an .envr z` swef 'd my xne`yk - ¥¥©¥

àîòè éàî ìàeîL øîàmrhd dn -áøcswef 'd zxkfday xn`y ¨©§¥©©£¨§©
,envr z`áéúëc(g enw mildz).'íéôeôk ó÷Bæ 'ä' ¦§¦¥§¦

:weqtn ax lr dywn `xnbdéáéúéîixac lr daiyid ipa eywd - ¥¦¥
weqtdn ax(d a ik`ln),'àeä úçð éîL éðtî'my zxkfday rnyn ¦§¥§¦¦©

`le eznew z` stekle rpkp envr z` ze`xdl mc` jixv 'd
,`xnbd zvxzn .ax xn`y itk dtwefláéúk éîaezk ike - ¦§¦

éîLa'`ed zgp'`lde ,rxek didi 'd z` xikfnyky ernyny ¦§¦
,áéúk 'éîL éðtî'xikfnyk la` ,rxki 'd my xikfiy iptl epiid ¦§¥§¦§¦

swef 'd' xn`py ,lirl ax xn`y enk mrhde ,swcfi myd z`
.'mitetk

:ax ixac z` gaiy l`enyy zxtqn `xnbddéì øîà[el-] ¨©¥
øa àéiçì ,ìàeîL[ly epa-]ïàéøBà øa ,áø,dxez oa -àz`ea - §¥§¦¨©©©§¨¨

àîéàåxne`e -àúéélòî àúlî Cìdlerne gaeyn xac -øîàc §¥¨¨¦§¨§©©§¨§¨©
Ceáà,ax ,jia` -éëäjk -,Ceøáa òøBk òøBk àeäLk ,Ceáà øîà £¨¥¨©£§¤¥©¥©§¨
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רמז

"מעשה אבות סימן לבנים", והיינו, שהאבות הם המחנכים של בני ישראל, שהרי תפקידו של האב הוא לחנך את בניו.
משיחת י"א טבת, ה'תשכ"ז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc - zekxa(iriax meil)

zgizta ezaygny s`e ,daeg ici `vi ie`xk mzg m`y epipy
,epziiral myn gikedl yi ok m`e ,obedk `ly dzid dkxad
lr ,'lkdy' ezkxay xac ly dkxa zgizta ezrc dzid m`y
.daeg ici `vi ,'lkdy' mzge xkfpe ,'otbd ixt `xea' mezgl zpn
zxne` :xg` ote`a `ziixadn dgkedd z` dgec `xnbd

,`xnbdàlà.`ziixadn dgkedd z` zegcl yi jkøîàc ïåék ¤¨¥¨§¨©
àleò øa äaø(:`i lirl)xe` xvei' zixgya xnel epiwzdy mrhdy , ©¨©¨

'xe` iptn jyge jyg iptn xe` lleb' dlilae 'jyg `xeaeéãk§¥
,íBia äìéì úcîe äìéla íBé úcî øékæäì,`vnpøîà÷ ék- §©§¦¦©©©§¨¦©©§¨©¦¨¨©

dligza xn`ykúeëìîe äëøajln epidl` 'd dz` jexa' - §¨¨©§
oke ,miaxr aixrn exaca xy` xnel zrc lr ,zixgya 'mlerd

,xe` xvei xnel zrc lr gztyk ziaxraøîà÷ eäééåøzà àøwéòî¥¦¨¨©©§©§¨¨©
ixdy ,dlil zcn mbe mei zcn mb xikfdl oiekzp dligzn -
oke ,'xe` lleb' zeaiza ,mei zcn zxkfp miaxr aixrn zkxaa
`le ,'jyg `xeae' zeaiza ,dlil zcn zxkfp xe` xvei zkxaa
enk `le ,da `vi jkitle ,zlwlewn dkxad zgizt dzid
zkxal o`kn gikedl oi`e ,dnizgd iptn wx `edy xnel epxaqy
ezaygn dzide 'otbd ixt `xea' jxal zpn lr da gzty xky

.daeg ici `vi `ly xyt` df ote`ay ,zlwlewn
zerh oipra wtqd z` heytl ztqep dgked d`ian `xnbd

:xky zkxaaàôéqî ,òîL àz[lirl d`aedy] `ziixad ly ¨§©¦¥¨
,da epipyy.íezçä øçà CìBä ìkä ,øác ìL Bììk,`xnbd zxxan §¨¤¨¨©Ÿ¥©©©¦

zeaizéàî ééeúàì 'øác ìL Bììk',zeaxl e`a dn -ééeúàì åàì §¨¤¨¨§¥¥©¨§¥¥
ïøîàc àäaygy ote`a ,lirl epxn`y dn zeaxl e`a `l ike - ¨©£¨¨

,'exaca didp lkdy' mzge xkfpe ,xky lr 'otbd ixt `xea' jxal
,`xnbd dgec .dnizgd xg` mikledy iptn ,`viàìenk ¨

`l` ,zxn`yéøîúå àîäð ééeúàìzt lke` didy ote` zeaxl - §¥¥©£¨§©§¥
,`xnbd zxxan .mixnzeéîc éëéäzxn`y dn xaecn dna - ¥¦¨¥

.mixnze zt lk`yàîéìéàxn`p m` -éøîúc øáñ÷å àîäð ìëàc ¦¥¨§¨©©£¨§¨¨©§©§¥
ìëà,mixnz lk`y xaqe zt lk`y -çúôedpexg` dkxaa ¨©¨©

'mlerd jln epidl` 'd dz` jexa' ,xn`eéøîúc àzòcàlr - ©©§¨§©§¥
'urd ixt lre urd lr' mzkxay mixnz lk`y zrc,íéiñå§©¥

àîäðãa,'mlerd z` ofd' epiidc ,zt lya mzge -ïééòa eðééä- ¦§©£¨©§©£¨
,zlwlewn dzid dkxad zgizta ezaygny ,epziira idef ixd
oicd `ed ,daeg ici `vie dnizgd xg` mikledy epipy dfa m`e
.`vi 'exaca didp lkdy' miiqe oii `edy zrc lr gztyk ,xkya

,`xnbd dgec .`ziixadn epzl`y z` heytl yi ok m`eàìŸ
àëéøömezigd xg` mikledy eprinydl `ziixad dkxved `l - §¦¨

,xg` ote`a `l` ,df ote`a,éøîz ìëàc ïBâkmdixg`ly dkxae §§¨©©§¥
,'urd ixt lre urd lr' `idìëà àîäð øáñ÷åxeaq dide - §¨¨©©£¨¨©

,oefnd zkxa dixg` jxal jixve zt lk`yçúôez` jxal ¨©
,dixg`ly dkxadàîäðãaz` ofd' ezkxae ,zt `edy zrc lr - ¦§©£¨

,'mlerdéøîúãa íéiñåmdy xkfp 'mlerd jln' xn`y xg`l - §©¥¦§©§¥
`ziixaa epipy jk lr ,'urd ixt lre urd lr' miiqe mixnz

,['àöé'],mrhdeàîäðãa íéiñ eléôàczkxaa miiq m` elit` - ¨¨©£¦©¥¦§©£¨
ofdéîð[ok mb-]àîòè éàî ,àöémeyn ,`viy mrhd dn -éøîúc ©¦¨¨©©£¨§©§¥

éðééæ ïæéî éîð`ly `vnp ,miriayne mipf md s` mixnzdy - ©¦¥©¨§¦

.zlwlewn dkxad zgizta ezaygn dzid
,rny z`ixw xg`l zg` dkxa jxan zixgyay ,epipy dpyna
zn`' ,dixg`l zekxa izy jxan axrae ,'aivie zn`' zkxa `ide
cqgd lr owzp dxwir 'aivie zn`' zkxa .'epaikyd'e 'dpen`e
,ml`bl gihady eixac z` miiwe zO`e ,epizea` mr 'd dyry§¦¥
zn`' zkxae .ea mxiarde mid z` mdl rxwe mixvnn m`ivede
mitvn ep`y ,da mixne`y ,cizrd lr s` zaqen 'dpen`e
cine ,mikln cin epl`bl eixac z` on`ie ezghad epl miiwiy
lky ,epiaie` zena lr epkixcdle ,miiga epytp miyle ,mivixr
izy oipra dpc `xnbd .xicz epnr mibdepd miqip md el`

:'dpen`e zn`'e 'aivie zn`' ,zekxad
áévéå úîà øîà àlL ìk ,áøc déîMî àáñ àðpéç øa äaø øîà̈©©¨©¦¨¨¨¨¦§¥§©¨¤Ÿ¨©¡¤§©¦

úéáøò äðeîàå úîàå úéøçL`l` ,llk oxn` `ly dpeekd oi` - ©£¦¤¡¤¤¡¨©§¦
zn`'ay ,oda xikfdl minkg epwzy mixacd z` oda llk `ly
zn`'ae ,seq mi zrixwe mixvn z`ivi qp z` xikfdl epwz 'aivie
ezghad z` epl miiwiy 'da epzpen` z` da yxtl epwz 'dpen`e
,lirl exkfpy mixacd x`ye ,mivixr cine mikln cin epl`bl

,oxikfd `l m`eBúáBç éãé àöé àì.dpwizk rny z`ixw ly Ÿ¨¨§¥¨
,weqtn eixacl jnq ax `ianeøîàpL(b av mildz)ø÷aa ãébäì ¤¤¡©§©¦©Ÿ¤

,úBìéla Eúðeîàå Ecñçmiqpd z` xikfdl jixv xweaay ©§¤¤¡¨§©¥
jixv axrae ,mixvn z`ivia epizea` mr dyry micqgde
inia epl zeyrl cizry miqpd lr ea epzpen` z` xikfdl

.epzelb
oipra ,ax mya `aq `ppig xa dax ly ezreny d`aedy ab`
xn`y zetqep zereny `xnbd d`ian ,rny z`ixw zekxa

oldl .enya(.cl)zltza oigeyy ,da epipyy `ziixa d`aed
d`cedae ,seqe dligz [dpey`x dkxa-] zea`a ,dxyr dpeny
:drixkd xcq `ed cvik zx`an `xnbd .seqe dligz [micen-]

ìltúnä ,áøc déîMî [àáñ] àðpéç øa äaø øîàå,dxyr dpeny §¨©©¨©¦¨¨¨¨¦§¥§©©¦§©¥
òøBk àeäLk.d`cedae zea`aCeøáa òøBk'jexa' xne`yk - §¤¥©¥©§¨

.'micen' xne`yk rxek d`ceda oke .eznew z` steknàeäLëe§¤
íMa ó÷Bæ ,ó÷Bæ,`xnbd zx`an .envr z` swef 'd my xne`yk - ¥¥©¥

àîòè éàî ìàeîL øîàmrhd dn -áøcswef 'd zxkfday xn`y ¨©§¥©©£¨§©
,envr z`áéúëc(g enw mildz).'íéôeôk ó÷Bæ 'ä' ¦§¦¥§¦

:weqtn ax lr dywn `xnbdéáéúéîixac lr daiyid ipa eywd - ¥¦¥
weqtdn ax(d a ik`ln),'àeä úçð éîL éðtî'my zxkfday rnyn ¦§¥§¦¦©

`le eznew z` stekle rpkp envr z` ze`xdl mc` jixv 'd
,`xnbd zvxzn .ax xn`y itk dtwefláéúk éîaezk ike - ¦§¦

éîLa'`ed zgp'`lde ,rxek didi 'd z` xikfnyky ernyny ¦§¦
,áéúk 'éîL éðtî'xikfnyk la` ,rxki 'd my xikfiy iptl epiid ¦§¥§¦§¦

swef 'd' xn`py ,lirl ax xn`y enk mrhde ,swcfi myd z`
.'mitetk

:ax ixac z` gaiy l`enyy zxtqn `xnbddéì øîà[el-] ¨©¥
øa àéiçì ,ìàeîL[ly epa-]ïàéøBà øa ,áø,dxez oa -àz`ea - §¥§¦¨©©©§¨¨

àîéàåxne`e -àúéélòî àúlî Cìdlerne gaeyn xac -øîàc §¥¨¨¦§¨§©©§¨§¨©
Ceáà,ax ,jia` -éëäjk -,Ceøáa òøBk òøBk àeäLk ,Ceáà øîà £¨¥¨©£§¤¥©¥©§¨
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c"agרמח i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

åèäìòîì òeøwä ìòðîa àöú àì[hqdãéa epàéáúe dìâø ìòî epöìçúå äéìò e÷çNé ànL ,[r. Ÿ¥¥§¦§¨©¨©§©§¨¤¨¦§£¨¤¨§©§§¤¥©©§¨§¦¤§¨¨
íà ìáà .dãéa epàéáúe epöìçúå dìâø úcîì àáé àì ànL ,ïéãò Ba äëìä àlL Lãç ìòðîa àöú àìå§Ÿ¥¥§¦§¨¨¨¤Ÿ¨§¨£©¦¤¨Ÿ¨Ÿ§¦©©§¨§©§§¤§¦¤§¨¨£¨¦

ìBîúàî Ba úëìì äúqð[arÎ`räæ ìò ììk úãt÷î dðéà Bà ,dì ïeëî àeäL Ba äøékä øák ¯[br. ¦§¨¨¤¤¥¤§§¨¦¦¨¤§ª¨¨¥¨©§¤¤§¨©¤
,ìBîúàî Ba úëìì äqð àlL Lãç ìòðîa ïéa òeøwä ìòðîa ïéa úàöì øzî Léà ìáà ,äMàa äæ ìëå§¨¤§¦¨£¨¦ª¨¨¥¥§¦§¨©¨©¥§¦§¨¨¨¤Ÿ¦¨¨¤¤¥¤§

úéðöçL àéäL äMàä Bîk åéìòðî ìò Ck ìk ãét÷î Léàä ïéàL éðtî73. ¦§¥¤¥¨¦©§¦¨¨©¦§¨¨§¨¦¨¤¦©§¨¦
íäL íéìBãb íéøáãaL éôì ,íäa úàöì úøzî äMàä óà ¯ íéLãç Bà íéòeø÷ íäL íéLeaìî øàLe§¨©§¦¤¥§¦£¨¦©¨¦¨ª¤¤¨¥¨¤§¦¤¦§¨¦§¦¤¥

äìòîì øàaúpL Bîk ,äéìòî íôìLzL íäa íéLLBç ïéà Leaìnä øwò74: ¦©©©§¥§¦¨¤¤¦§§¥¥¨¤¨§¤¦§¨¥§©§¨
טו  סעיף אשה תכשיטי דיני שג, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

5

6

7

dkld ixe`ia
äãéá åðàéáúå [ò יחף לילך כלל דרך שאין בזמנינו -

חדש  או קרוע במנעל ללכת מותר - .69בשוק
ìåîúàî åá [àò שהיה כך מאתמול בו שיצאה היינו -

מתאים  אם לבחון כדי מספיק ללכת באפשרותה
אינה  בשבת בחצרה או בביתה הליכה אבל לרגלה,

הרבים  לרשות בו לצאת שתוכל כדי .70מספיקה
ìåîúàî åá [áò אחת שעה רק אפילו -71.

äæ ìò [âò שתחלצנו חשש אין לה, מכוון שאינו ואף -
בידה  .72ותביאנו

zetqede mipeiv
גדול 69) במנעל קטן שלגבי שאף מו, ס"ק קטו סי' בדה"ש

שאי  משום הוא יחף, ילך שלא משום התירו לא דאסור
אבל  לאתויי, דאתי וחיישינן גדלו מחמת בו לילך אפשר
איש  שהרי בו להלך עכ"פ שאפשר חדש או קרוע במנעל
ללכת  שכן יחף, שתלך חיישינן לא מקפיד, ואינו בו הולך

הזמן. לפי והכל קרוע, בנעל מללכת יותר גנאי הוא יחף
מיוחדים  מנעלים בעניין ג סעיף רסב סי' על לעיל וראה

לשבת.
לצאת 70) מתביישת אם לדעת ניתן לא בביתה בהליכה

מפני  נעליה שתחלוץ החשש וכן אחרים, בפני בנעליה
מרובה  בהליכה דווקא לבדיקה ניתן רגלה על שלוחצות
שם  וראה ח, ס"ק שבת תורת (ע"פ וכדומה אבנים ובמקום
צריכה  ואינה המעורב למקום יום מבעוד לצאת שיכולה

דווקא). הרבים ברשות ללכת
סתירה 71) אינו ומכלֿמקום מהגמרא, לג ס"ק משנ"ב

הגזירה  טעם שלכתחילה שבת' ה'תורת ע"פ לעיל למובא
הרבה. שתלך כדי היה

כלל 72) מקפדת אינה "אז שאוצ"ל העיר וציונים במ"מ
במנעל  ד"ה ע"ב קמא ברש"י הגירסא הוא וכן זה", על
שאינה  בזה החידוש לפרש יש זו גירסא פי ועל חדש,
מועט  לזמן מאתמול יצאה אם שגם זה, על כלל מקפדת
יש  ועוד מקפדת, אינה - עליה לוחץ החדש המנעל ועדיין
אלא  רגלה" "כמדת אינו לה" מכוון שהוא בו "הכירה לפרש
ממש  שאינו אף כלל מקפדת אינה ואז רצונה" כפי "מתאים
לאירועים  חגיגיות בנעליים לצאת לרגילים ונפק"מ למידתה,

הרגל. על שלוחצות אף
נוי 73) להראות ודרכן שחצניות "שהן ס"ו: שא סי' ראה

לזו". זו תכשיטיהן
וחגורה 74) כסרבל גדולים תכשיטים (לעניין א סעיף סוף

המלבוש). מעיקר שהם

•
"inei ax" gel itl ozne `yn zekld owfd epax jexr ogley

אלא · כוונתו תהיה לא ונותן נושא או מלאכה וכשעושה
כמ"ש  לבוראו לעבוד שיוכל כדי הגוף צרכי למצוא כדי
באדר"ן  מזה (ועיין ו') ג' סי' (משלי וגו' דעהו דרכיך בכל

פ"ה). להרמב"ם פרקים ובח' פי"ז

ואם  בסחורה לעסוק או מלאכה לבנו ללמוד אדם כל וחייב
את  ללסטם שסופו לסטות מלמדו כאלו כן עושה אינו

פרנסתו. בשביל הבריות

שנאמר  דבורו את יחליף שלא באמונה וליתן לישא ויזהר
צדק  שלך ולאו צדק שלך הן שיהיה לך יהיה צדק והין
אותם  והצדק דבריך קיים לאו או הן מדבר כשאתה כלומר
ה"ח  מכירה מה' ופ"ז הי"ג דיעות מה' פ"ה בהרמב"ם (ועיין
דף  שלו חולין במסכת ובשל"ה שביעית סוף המשניות ובפי'
דבורו  את המחליף וכל באמונה) מו"מ ענין גבי ע"א קי"ד
בלבו  שנגמרה מחשבה ואפילו ומזלות כוכבים עובד כאילו
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רמט c"ag i`iyp epizeax zxezn

ודובר  שנאמר שמים יראת בידו שיש מי כל לקיימה טוב
בדבר  אמורים דברים במה טו) סי' (תהלים בלבבו אמת
בהן  אין אם מצרכיו עצמו דברי (אם) אבל לחבירו שבינו

לקיימן. א"צ מצוה סמך

אמרו  ולא לחבירו שקר יבטיח לא השלום מפני ואפילו
עברו  שכבר דברים בסיפור אלא השלום מפני לשנות מותר
המצות  מכל גדול שהשלום כיון קצת צ"ע מקום (ומכל
התיר  ובגמ' ורדפהו שלום בקש ע"פ חוקת פ' במ"ר כמ"ש
כתב  מציאות אלו פ' והרי"ף השלום מפני דבורו לשנות
אסור  בלהבא דלשנות מנלן א"כ מצוה אלא הוא היתר דלאו
ס"ג  דף דברכות פ"ט דעהו דרכיך בכל ע"ד להתיר יש שמא
מזה  רבא באליה ועי' פ"א בראשית פ' במד"ר ועי' ע"א

שלהבא. בדבר ולא ובפמ"ג)

שהזכרת  מקום שבכל לבטלה שמים שם מלהזכיר ויזהר
דין  בין לחלק (ופשוט מצויה עניות או מיתה מצויה השם
במשנה  חכמים שהתירו בשם חבירו שלום שאלת ובין זה

דברכות). פ"ט

לינאי  לו היו עיירות שאלף באמת אפילו מלשבע ויזהר
שהיו  אע"פ שבועות נשבעים שהיו לפי נחרבו וכולם המלך

אותם: מקיימים

* * *
והלכת ‚ שנאמר ה' בדרכי לילך התורה מן עשה מצות

מה  זו מצוה בפירוש למדו וכך ט) כח תבא (בפ' בדרכיו
מה  חנם מתנת ועושה חנון היה אתה אף חנון נקרא הוא
ארך  נקרא הוא מה רחום היה אתה אף רחום נקרא הוא
שיש  המדות כל שאר וכן אפים ארך היה אתה אף אפים
שבהם  ברע ולמאוס לבוראו בהם עצמו להדמות צריך באדם

בטוב. ולבחור

יעשה  בו שיקבעו עד טובות במדות עצמו אדם ירגיל וכיצד
ויחזור  האלו המדות פי על שעושה במעשים וישלש וישנה
המדות  ויקבעו בעיניו קלה עשייתן שתהיה עד תמיד בהם
לעניים  הרבה ממון ויתן יפזר כילי היה אם כגון בנפשו
בנפשו  שתקבע עד ויתן ויחזור לעשירים גם חסד ויגמול

הקב"ה. בה שנשתבח חסד ורב מדת

שדהו  המקדיש פרק (בערכין זו מדה בנפשו שתקבע ואחר
דף  נערה פרק ובכתובות שם וגמרא במשנה ע"א כ"ח דף
ו' ובפרק ע"א ט"ז דף דביצה פ"ב בפרש"י ועיין ע"א נ'
דרך  אינה שזו מדאי יותר יפזר לא ע"א) פ"ד דף דחולין
ינהג  אלא מחומש יותר יבזבז שלא חכמים ותקנת טובה

והישרה. הטובה דרך הוא המיצוע בדרך

ה' תועבת כי רוח שפל הוי מאד שמאד הרוח משפלות חוץ
קצה  עד מזה יתרחק לכן ה') טז סי' (משלי לב גבה כל
ורם  שנאמר בעיקר כפר כאלו לבבו המגביה וכל האחרון
שיש  מי וכל י"ד) ח' עקב (בפ' וגו' ה' את ושכחת לבבך
בתחיית  ננער עפרו ואין כאשרה הוא הרוח גסות בידו

המתים.

* * *

לכן  באה היא הרוח ומגסות מאוד רעה מדה הכעס וכן
לכעוס  צריך אם ואפילו אחרון קצה עד כן גם מזה יתרחק
יראה  למוטב ולהחזירם עבירה מדבר להפרישם העם על
לבין  בינו עליו מיושבת דעתו ותהיה כועס הוא כאלו עצמו
ומזלות  כוכבים עובד כאלו הכועס כל חכמים ואמרו עצמו
סי' (באיוב באפו נפשו טורף שנאמר ממנו מסתלקת ונשמתו
עצמו  שינהיג עד הכעס מן להתרחק ציוו לפיכך ד) י"ח
עלובים  צדיקים דרך וזו המכעיסים לדברי כלל ירגיש שלא
עושים  משיבים ואינם חרפתם שומעים עולבים ואינם
ואוהביו  אומר הכתוב ועליהם ביסורים ושמחים מאהבה

ה' סי' סוף שופטים (בס' בגבורתו השמש ).כצאת

לא  הוא מהעם אחד וביזהו וחירפו חכם תלמיד הוא ואם
התורה  בזיון על עונש לו יהיה מקום ומכל חרפתו על ישיב
ולא  ישתוק המשפט בקיום נקמתו לנקום אחר יבא ואם
ונוטר  נוקם שאינו חכם תלמיד כל אמרו זה ועל בידו ימחה
בעיניו  חשובה תורתו ואין הואיל חכם תלמיד אינו כנחש
צריך  אותו מפייסים אם מקום ומכל בזיונה על מקפיד ואינו
זה  ועל התורה כבוד נתקן כבר זה שבפיוס מיד להתפייס
מעבירין  שמפייסו למי ומוחל מדותיו על המעביר כל אמרו
שבממון  בדבר אבל הגוף בצער זה וכל פשעיו כל על לו
לנקום. לומר צריך ואין בלבו ליטור אסור חכם תלמיד אף

* * *
לא  שנאמר תעשה בלא עובר הנוטר או מחבירו והנוקם
איזהו  תהיו) קדושים (בפ' עמך בני את תטור ולא תקום
בא  ולמחר השאילו ולא קרדומך השאילני לו אמר נקימה
משאילך  איני לו ואמר מגלך השאילני לו ואמר אצלו חבירו
הריני  לו אמר ואם נקימה היא זו השאלתני שלא כדרך
מלבו  הדבר ימחה אלא נטירה היא זו כמותך ואיני משאילך
ליזהר  האדם כל וצריך לעולם לב על יעלה ולא יזכירנו  ולא

בזה:

בהשגות „ הרמב"ן וגם ו' סימן בעשין בסה"מ (רמב"ם
סק"ב  שם אסתר שהמגלת וכ"ש לזה מודה ז' סי' שם
דף  דתמורה בפ"ק וכ"ה הרמב"ן כמ"ש הגירסא שאין כתב
מצות  ח') סי' עשין סמ"ג שם. פירש"י וכן כדבריו סע"ב ג'
(בפרשת  תדבק ובו שנאמר ובתורתו ה' ביודעי לידבק עשה
בו  ולדבקה שנאמר אחר במקום הציווי ונכפל כ') יו"ד עקב
בשכינה  לידבק לאדם אפשר וכי רז"ל ואמרו נצבים) (ס"פ
בחכמים  הדבק זו מצוה בפירוש חכמים אמרו כך אלא
ואמרו  חכמים ציוו וכן מעשיהם ללמוד כדי ובתלמידיהם
דבריהם  את בצמא שותה והוי רגליהם בעפר מתאבק הוי
חכם  תלמיד בת לישא להשתדל אדם כל צריך לפיכך
תלמידי  עם ולשתות ולאכול חכם לתלמיד בתו ולהשיא
להם  ולהתחבר חכמים לתלמידי פרקמטיא ולעשות חכמים
מסעודה  הנהנה וכל בו ולדבקה שנאמר חיבור מיני בכל

השכינה. מזיו נהנה כאילו בתוכה שרוי חכם שתלמיד

שמתוך  אגדה דברי למד בו ולדבקה שם בספרי דרשו ועוד
באדר"ן  (ועיין העולם והיה שאמר מי את מכיר אתה כך
והמן  ע"פ ע"א ע"ה דף דיומא בתרא פ' בגמ' ועיין פכ"ט
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c"agרנ i`iyp epizeax zxezn

מהמכילתא): והוא הוא גד כזרע

כגופו ‰ ואחד אחד כל את לאהוב אדם כל על מצוה
צריך לפיכך כמוך לרעך ואהבת כבודו שנאמר על לחוס

בקלון  והמתכבד שלו וממון כבוד על שחס כמו ממונו ועל
הבא: לעולם חלק לו אין חבירו

Â עליו מצוה אלא וישתוק ישטמנו לא לאיש איש כשיחטא
הוכח  שנאמר וכך כך לי עשית למה ולומר להודיעו
הרי  להוכיחו ולא לו למחול רוצה ואם עמיתך את תוכיח
המשטמה: על אלא התורה הקפידה ולא חסידות מדת זה

* * *
Ê מצוה טובה לא בדרך שהלך או שחטא חבירו את הרואה

נפשו  על חוטא שהוא ולהודיעו למוטב להחזירו עליו
לא  ואם עמיתך את תוכיח הוכח שנאמר הרעים במעשיו
מאה  אפילו תוכיח הוכח שנאמר ויוכיחנו יחזור ממנו קיבל
להוכיח  מחויב ואינו יקללנו או החוטא שיכנו עד פעמים
שאם  אחר איש אבל בו גס שהוא חבירו שהוא עמיתו אלא
כיון  להוכיחו צריך אינו ממנו וינקום ישנאנו יוכיחנו
שלא  יודע אם אפילו חבירו אבל לו ישמע לא שבודאי
שאז  בשוגג חוטא הוא כן אם אלא להוכיחו חייב לו ישמע

מזיד. יהיה ואל שוגג שיהיה מוטב אומרים אנו

אם  אחת מפעם יותר להוכיחם אין מזידין הם אפילו ורבים
שמצוה  כשם אמרו זה ועל נשמעים אינם שדבריו לו ידוע
נשמע  שלא דבר לומר שלא מצוה כך הנשמע דבר לומר
שוגגים  שיהיו שמוטב כלל להוכיחם אין שוגגים הם ואם

מזידים. יהיו ואל

מוטל  דין הבית על אבל המוכיח ביחיד אמורים דברים במה
ואפילו  עון באותו נתפשים יהיו שלא בם ולגעור להוכיחם
הם  רבים אם ואפילו מספק אלא אינו שאיסורו דבר הוא
ואל  שוגגין שיהיו מוטב ולומר להשמט להם ואין השוגגים
בתורה  מפורש שאינו איסור הוא כן אם אלא מזידים יהיו
קשה  שאז באיסור אמונתם חסרון מפני רבים בו ופרצו
שוטרים  להעמיד דין לבית אפשר שאי בידם למחות מאוד
מקצוף  לישראל להם הנח אמרו זה ועל אחד כל בבית

מזידים: יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב בם ומגער עליהם

* * *
Á א המוכיח בין כל לבינו שבינו בדברים בין חבירו ת

לבין  בינו להוכיחו צריך המקום לבין שבינו בדברים
לו  אומר שאינו ויודיעו רכה ובלשון בנחת לו וידבר עצמו
בלא  עובר והכלימו קשות אתו דיבר ואם לטובתו אלא
יכול  חכמים אמרו כך חטא עליו תשא ולא שנאמר תעשה
עליו  תשא ולא לומר תלמוד משתנות ופניו מוכיחו  אתה
ברבים  כשיוכיחנו דהיינו פירש שם שרש"י (ואע"פ חטא
יוכיחנו  שלא פירשו והרמב"ם הסמ"ג הנה פניו להלבין
לבינו) בינו אפילו והיינו נשתנות שפניו עד קשים בדברים
לבינו  בינו אפילו חבירו את להכלים לאדם שאסור מכאן
בוש  שהוא בשם יקראנו לא לפיכך ברבים לומר צריך ואין

המלבין  וכל ממנו בוש שהוא דבר לפניו מספר ולא ממנו
הבא. לעולם חלק לו אין ברבים חבירו פני

בדברי  אבל לחבירו אדם שבין בדברים אמורים דברים במה
שיחזור  עד ברבים להוכיחו צריך בו חזר לא אם שמים
בעבירה  זה וכל בישראל הנביאים כל שעשו כמו למוטב
יתחלל  שלא מיד יוכיחנו בגלוי עבירה עבר אם אבל שבסתר
לו  יאמר עבירה עובר רבו את שראה ותלמיד שמים שם
אינו  ואם הוא שוגג אולי להזכירו וכך כך רבינו למדתני
כמו  בחבירו כן שאין מה עוד יוכיחנו לא לו שומע

שנתבאר:

Ë עשירים הם אפילו ואלמנות ביתומים ליזהר אדם חייב
רדה  או לבם הכאיב או הכעיסן או המקניטן וכל גדולים
כל  שנאמר תעשה בלא עובר זה הרי ממונן איבד או בהן
המקללן  או אותן המכה שכן וכל תענון לא ויתום אלמנה
אבל  עצמו לצורך אותן שעינה בזמן אמורים דברים במה
להוליכן  או אומנות או תורה ללמדן כדי רבן אותן עינה אם
אדם  כל מנהג בהן ינהג לא ואעפ"כ מותר ה"ז ישרה בדרך
אחד  גדולים וברחמים בנחת וינהלם הפרש להם יעשה אלא
לענין  יתומים נקראים אימת ועד מאם יתום ואחד מאב יתום
ולהטפל  ולאמנן עליו להסמך לאדם צריכין יהיו שלא עד זה
כל  כשאר לעצמו עצמו צרכי כל עושה יהיה אלא בהן

הגדולים:

* * *
È רכיל תלך לא שנאמר תעשה בלא עובר בחבירו המרגל

דברים  שטוען זה רכיל איזהו טז) יט (קדושים בעמך
שמעתי  וכך כך פלוני אמר וכך כך ואומר לזה מזה והולך
וגם  כלל גנאי של דברים ואינן אמת שהוא אע"פ פלוני על
העולם  את מחריב זה הרי כלל מכחישם לא פלוני אותו
שאמרו  כמו דמים שפיכת לידי לפעמים לבא יוכל שמזה

אחימ  עם דואג שרכיל במעשה הוא כך הכ"מ (ולשון לך
לך  עשה או וכך כך עליך אמר ופלוני פלוני האומר היינו
לחבירו  המגלה רכיל איזהו שם הסמ"ג וז"ל כו' וכך כך
פרק  מהמשנה ראיה והביא בסתר אדם ממנו שדיבר דברים
סוף  בערוך משמע וכן א' ל"א דף שם והגמרא דסנהדרין ג'
לישנא  ירושלמי תרגום רכיל תלך לא וז"ל לשון ערך
ופירש"י  בגמרא ע"ב ט"ו דף דעירובין פ"ג ועיין תליתאי
אחר  בענין פירשו שם והתוספות תליתאי לישנא ד"ה
משמע  וכן כפרש"י משמע רפ"ז דיעות בהלכות ובהראב"ד
אלא  האומרו מן יותר נענש והמקבלו אמור) ר"פ במד"ר
לשון  הוא זה לאו ובכלל הניכרים דברים רואה הוא א"כ
ואפילו  אמת שאמר אע"פ חבירו בגנות המספר והוא הרע
אצלו  שמצוי פלוני בבית לא אם תדיר אור מצוי היכן אמר
הרע  לשון בדרך הוציאו אם הרע לשון זה הרי ודגים בשר
שקר  האומר אבל למו בשר בזוללי שהוא לגנות שנתכוין
מ"ו  דף דכתובות פ"ד ועיין רע שם מוציא נקרא חבירו על

ע"א:

ומתן: משא סדר קנו סימן א' חלק
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ziciqgd dyxtd - zeny zyxt 'xe` dxez'

לאדם  ּפה ׂשם מי ּגֹו' ¨¨¨¤¨¦¤Ÿ©וּיאמר

xn`Iemc`l dR mU in 'FB1 ©Ÿ¤¦¨¤¨¨¨

xn`Ie"mc`l dR mU in eil` 'd"'וג ֹו(`i ,c EpzWxR): ©Ÿ¤¥¨¦¨¤¨¨¨ְ¨¨¨¥

dWn xn`X dn df oiadl(i ,mW)mixaC Wi` `l" : §¨¦¤©¤¨©Ÿ¤¨Ÿ¦§¨¦
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,'Ek drinXd xF` lAwl iE`xW otF`A bGEnn ofF`de ,di`xd xF` FkFzA§¨§¦¨§¨¤§¨§¤¤¨§©¥©§¦¨

.(g"nxz ± ."'Ek xF`d KxrA mibGEnn milMdX¤©¥¦§¨¦§¥¤¨

.23.(g"nxz ± ."sEBA zcgEin ilM Fl oi`W")¤¥§¦§¤¤©

) .24:'Ek daWgOd lWnM EdfeEdzc milEBir zpigA lr wCvi Ki` oEIr Kixve" §¤¦§©©©£¨¨§¨¦¦¥¦§©©§¦©¦¦§Ÿ

siTn `Ed ixd mFwn lMn ,l"PM siTn zpigA `EdW m` ;daWgOdn lWOd©¨¨¥©©£¨¨¦¤§¦©©¦©©¦¨¨£¥©¦

okle ,llM inipR xcbA Fpi`W `Ed Edzc milEBir zpigA oM oi`X dn ,'Ek iniptl¦§¦¦©¤¥¥§¦©¦¦§Ÿ¤¥§¤¤§¦¦§¨§¨¥

,b"qwz xtqaE xF` dxFYA "glWIe" ligznd xEAcA oiir ,Edzc mitiwn mi`xwp¦§¨¦©¦¦§Ÿ©¥§¦©©§¦©¦§©§¨§¥¤

jixv ilE`] b"qwz xtqA "ikp` mixaC Wi` `l dWn xn`Ie" ligznd xEAcaE§¦©©§¦©Ÿ¤Ÿ¤Ÿ¦§¨¦¨Ÿ¦§¥¤©¨¦

. . (xF` dxFYAW "mc`l dR mU in" WExCd `EdW) [d"qwz :zFidl¦§¤©§¦¨¤§¨¨¤§¨

daWgOd gM KxC lr `EdW xnFl dvFx ,daWgOd lWn `iaOW dn ,d`xpe§¦§¨©¤¥¦§©©©£¨¨¤©¤©¤¤Ÿ©©©£¨¨

zilC ,bVEn Fpi` i`CeAW ,milEBird zpigaA oaEi ok FnM ,xWFiC siTOd zpigaA¦§¦©©©¦§¤§¥©¦§¦©¨¦¦¤§©©¥¨§¥

.(g"nxz ± ."'Ek inipRdA lrFR mFwn lMnE ,'Ek llM DiA `qitY daWgn©£¨¨§¦¨¥§¨¦¨¨¥§©§¦¦

.25miIg zxFzA qRcp ± d"qwz "zFcNinl mixvn Kln xn`Ie" ligzOd xEAC)¦©©§¦©Ÿ¤¤¤¦§©¦©§©§¦§©§©©¦

.(1 dxrdA mW EpnqPW zFnFwOaE .b ,bk zFnW§©§¤¦§§¨§¤¨¨

.26x`Fan "zFClin" ligznd xEAcaE" :fnw cEOr b"nxz mixn`Od xtqA)§¥¤©©£¨¦©§¦©©§¦§©§§¨

x`FaOM ,EdYd zpigA `Ed milEBire WtPd mvrA zFgMd lWnM milEBir oipr¦§©¦¦¦§©©Ÿ§¤¤©¤¤§¦¦§¦©©Ÿ©§¨

mBW xnFl Wie ."dR mU in" xF` dxFYAlWOd dpeEMd oM mB mW xF` dxFYA §¨¦¨¤§¥©¤©§¨¨©¥©©¨¨©¨¨

:oEIv ± "mU in" ligzOd xEAC xF` dxFYA ;l"Pd "zFClin" ligznd xEAcA FnM§§¦©©§¦§©§©©§¨¦©©§¦¦¨¦

EdYde oETiYd mlFr oipr x`aOW dOW rnWn ,"zFClin ligznd xEAcA oiir"©¥§¦©©§¦§©§©§¨¤©¤§¨¥¦§©¨©¦§©Ÿ

xEAcA x`AzPW FnM `Ed xWFie milEBir oiprW dpeEMd ,xWFie milEBir ±¦¦§¤©©¨¨¤¦§©¦¦§¤§¤¦§¨¥§¦

.l"PM Epiide l"Pd "zFClin" ligznd©©§¦§©§©©§©§©©

lWn xnF` `Ed ixdW ,dpeEMd oM xF` dxFYAX xnFl oEIr Kixv K ©̀¨¦¦©¤©¨¥©©¨¨¤£¥¥¨¨

Epiid ,zFxitq `EdW dpeEMd x`Fan b"lx "meEvie" ligznd xEAcaE .daWgOdn¥©©£¨¨§¦©©§¦©§©¥§¨©©¨¨¤§¦©§

x`AzPW dn itl dCEwp Edf WtPd mvrC lWOde ,dlrnNW dCEwp cFr Wie ,ew©§¥§¨¤§©§¨§©¨¨§¤¤©¤¤¤§¨§¦©¤¦§¨¥

.l"Pd ligzOd xEAC miIg zxFYA§©©¦¦©©§¦©©

ligznd xEAcA aEzMW FnM ,oETze Edzl xWFie milEBir oipr xAgp m` ,xWt`e§¤§¨¦§©¥¦§©¦¦§¤§Ÿ§¦§¤¨§¦©©§¦

aEzMW FnM ,miCEwrA did dxiaXdW mW dpeEMdW xnFl Wi xWt` ,"zFClin"§©§¤§¨¥©¤©©¨¨¨¤©§¦¨¨¨©£¦§¤¨

i` "mU in" ligznd xEAcAc ,cFre .xnFl wgFC K` .dxFY cEnlY xrW xECiQA©¦©©©§¨©©©§¤§¦©©§¦¦¨¦

.(bix cEOr g"nxz mixn`Od xtqaE dMEx`A mW oiIr ." . . oM xnFl xWt ¤̀§¨©¥©¥¨©£¨§¥¤©©£¨¦©

.27.(a ,` lirl d`xE .f dpWn ` wxR)¤¤¦§¨§¥§¥

.28xzFi `weC sFQA `Ed dNigYd zvirp zpeEMW FzpeEM m` oEIr Kixve")§¨¦¦¦©¨¨¤©¨©§¦©©§¦¨©©§¨¥

oipr F` ,"eilbx Ecnre" ligznd xEAcA x`AzPW FnM ,hXRzOd W`xAn¦¨Ÿ©¦§©¥§¤¦§¨¥§¦©©§¦§¨§©§¨¦§©

otFqe otFqA ozNigY uErp oipr EdGW ,lbxdl Kxhvn W`xdW ,cal zEllMzdd©¦§©§§©¤¨Ÿ¦§¨¥§¨¤¤¤¤¦§©¨§¦¨¨§¨§¨

`ivFOd zxrdA mWe .c cEOr ` wlg h"lxz mixn`Od xtq ± ."'Ek ozNigzA¦§¦¨¨¥¤©©£¨¦¥¤©§¨§¤¨©©¦

xn`Od zxin` zrAW oiIvn a"WxdFn x"Enc` zXEcw cFaM zgpdA :xF`l̈©£¨©§§©©§©©©§©¥¤§¥£¦©©©£¨

XEcw cFaM rixkd.(lbxdl Kixv W`xdW W"xdn x"Enc` z ¦§¦©§§©©§©©©¤¨Ÿ¨¦§¨¤¤

.29milMde illM xF` zpigA m` iM sFqe W`x Wi `NW ipRn EdYd mlFraC")¤§¨©Ÿ¦§¥¤Ÿ¥Ÿ§¦¦§¦©§¨¦§©¥¦

'Ek milke zFxF`A sFqe W`x odA Wi `NW Edzc milEBir zpigA EdGW mihrEn¨¦¤¤§¦©¦¦§Ÿ¤Ÿ¥¨¤Ÿ§§§¥¦

gAEWn Fxiagn oFilrd m` iM l"PM zEllMzdd zpigA KiiX `l `liOn l"PM©©¦¥¨Ÿ©¨§¦©©¦§©§©©¦¦¨¤§¥£¥§¨

.(dMEx`A mW oiIr g"nxz ± ."Fxiagn¥£¥©¥¨©£¨

.30xwgOd inkg oke ,xg` mFwnA x`AzPW FnkE ,gFOAW diUr zpigA `Ede")§§¦©£¦¨¤©©§¤¦§¨¥§¨©¥§¥©§¥©¤§¨

± ."'Ek dUrOd lMWe ipEIrd lkU :mixaC 'aA Fzglvd xTir mc`dW mixnF`§¦¤¨¨¨¦©©§¨¨§§¨¦¥¤¨¦¦§¤¨©©£¤

.(g"nxz

.31b"lxz mixn`Od xtq d`xE .a ,ekxzz e KxM ziW`xA dxFYd xF` d`x)§¥©¨§¥¦¤¤§¥¥¤©©£¨¦

.(fhw cEOr ` wlg¥¤©



c"agרנד i`iyp epizeax zxezn

lWnPde:oETzCÎxWFil EdzCÎmilEBr oiA Wxtdd ± oaEi §©¦§¨¨©¤§¥¥¦¦§Ÿ§¤§¦
zpigaA Eid `le ,"df zgY df" Eid EdYA mWC§¨©Ÿ¨¤©©¤§Ÿ¨¦§¦©

otFq uErp"C Ff dpigA `vnp did `l oM lr ,sEvxR'32"כּו. ©§©¥Ÿ¨¨¦§¨§¦¨§¨¨
if` ,sEvxR zpigaA ,miAx milkA EWAlzPW ,oETYA la £̀¨©¦¤¦§©§§¥¦©¦¦§¦©©§£©
W`xA oi`X dn lbxA WIW ,milMd cSn Ff dpigA dUrp©£¨§¦¨¦©©¥¦¤¥¨¤¤©¤¥¨Ÿ

.כּו'
oipr `EdW ,"ozNgzA otFq uErp"C Ff `nbEckE§§¨§¨¨¦§¦¨¨¤¦§¨

ilAn"33"sFqe W`x `vOi xW`34dn sFQA dlrn WIW , ¦§¦£¤¦¨¥Ÿ¨¤¥©£¨©©
W`xA Fpi`X35zFvOA oM mB oaEi ,,oETY zpigA oM mB mdW) ¤¥¨Ÿ¨©¥©¦§¤¥©¥§¦©¦
aEzMW FnM:(ci ,hi zTg)"mc` dxFYd z`f"36dlrn WIW ,( §¤¨ª©Ÿ©¨¨¨¤¥©£¨

on xzFi zg` dpigaA midFaB mdW ± zFIUrn zFvnA§¦§©£¦¤¥§¦¦§¦¨©©¥¦
dxFYdmd zFvOde ,zEInipR zpigA `id dxFYdW zFid mr) ©¨¦¡¤©¨¦§¦©§¦¦§©¦§¥

(cal dUrn ± zFIpFvig zpigAÎcEnlYn milHan ixdW , §¦©¦¦©£¤§©¤£¥§©§¦¦©§
.zOd ziield KxFvl dxFY¨§¤©§¨©©¥

Îz`ixwn ElHiA dNMÎzqpkd liaWAW ,Epivn mB©¨¦¤¦§¦©§¨©©¨¦§¦§¦©
EkiiWEalC `gixA" :wlac `wEpiA xMfPM ,rnW'37"כּו. §©©¦§¨¦¨§¨¨§¥¨¦§©§

mipFilr micEgi Wi rnWÎz`ixwAW s`)'כּו(Exn` mB . ©¤¦§¦©§©¥¦¦¤§¦©¨§
l"fx38zrxvA dNin FnM ,dUrzÎ`l dgFc dUr : ©©£¥¤Ÿ©£¤§¦¨§¨©©

zivivA fphrWe39dlrn WIW ipRn `Ed df lM xW` . §©©§¥§¦¦£¤¨¤¦§¥¤¥©£¨
dn ,"oilbx" zpigA ,i''dp zpigA `EdW ± dUrnA§©£¤¤§¦©¤¦§¦©©§¦©

.d`NirÎdnkgn mb dlrnNX¤§©§¨©¥¨§¨¦¨¨
devn Ffi` miIwnd l`xUiAW hFicd mb okle§¨¥©¤§¤§¦§¨¥©§©¥¥¦§¨
WFcTd dEv KMW ipRn wx ,zFcFqe zFpeEM ilA ziIUrn©£¦¦§¦©¨§©¦§¥¤¨¦¨©¨
mXd ipirA xwi df didIW zFidl lkEi ,`EdÎKExÄ©¦§¤¦§¤¤¨¨§¥¥©¥
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ב'Ê"„ÚÂ(ו) ועל כו' בחוץ חכמות ענין ממש יובן
דהנה  כנ"ל. שבתורה וח"ת דח"ע מדריגות
ים  שנק' כנ"ל העצמי' מחכמתו נפקא מח"ע אורייתא
אמיתי  האין מבחי' בעצמו' וכלולה כו' הקדמוני
להיות  למטה וירדה כנ"ל הא"ס שבעצמות דחכמה
גשמיים  בעניני' שנתלבשה עד כו' אתברירו בחכמה
הנה  כו' ח"ת שנק' גשמיים ובאותיות כו' דנוגה דצ"ח
הבדלה  שע"י כו' המים בתוך רקיע יהי אמר ע"ז ודאי
בחכמה  להיות בפ"ע במהות דתורה ח"ת בחי' יצא זאת

החכמה  אור ירידת בחי' כמו שזהו כו' רפ"ח אתברירו
הנה  אך דמע"ב. ח"ת שנק' מאין יש בריאה להוות
בחי' היה לא דאל"כ גמור הפסק זה אין זו הבדלה
רואים  אנו וגם למעלה שיעלו כו' דרפ"ח הבירור
בג"ע  כמו בעולמות גם דתורה ח"ע מעצמות שמתגלי
מוחא  כמ"ש בח"ת מאיר שח"ע לפי והיינו העליון
כנ"ל  ההבדלה אחר גם תתאה במוחא דאתמשך עלאה
ג"כ  אמר שע"ז שבתורה חכמה מיני ב' על גם זה וקאי
וד"ל: כנ"ל העצמי מח"ע דהיינו תמצא מאין והחכמה
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Ú"ÊÂ'בחי הוא צור שבחי' לסלע צור בין ההפרש
אביה  בית בנעוריה בחי' במדבר אחרי לכתך
שנה  מ' בסוף אבל כו', מ"ת אחר תיכף צור שנקראו
הזה  היום עד כו' לדעת לב לכם הוי' נתן ולא שעז"נ
הוא  והענין כו'. כלה דבחי' אהבה שהוא סלע נק' אז
הוא  הצור שטבע הצור, בנקרת ושמתיך כתי' דהנה
שיצא  קודם והנה אש, מהן יוצא אבן ע"ג אבן כשמכין
האש  מקור שהוא הצור בנקרת בהעלם האש הי' האש

ויובן אח"כ. שהאש היוצא האדם בנפש בעבודה זה
בכאו"א  שיש המוסתרת האהבה בחי' הוא שבצור
לעוררה  וצריך עדיין בהעלם היא אמנם מישראל,
הנה  הקבלה וע"פ הגילוי. אל מהעלם להוציאה
שני  ופי' במל', צור פי' צור בערך בעה"כ הפרד"ס
באצי', שהיא כמו מל' משה כלת פי' וסלע בת"ת,
כי  ונמצא בינה. וסלע ת"ת, צור פי' צדיק א' ובמאו"א
לבי"ע, מקור הנעשה במל' הוא שצור הפרד"ס לפי'
ומסתיר  שמעלים עולמים כל מלכות מלכותך בחי' ה"ז
כלת  שנק' המל' פנימיות בחי' היא סלע משא"כ כו',
ולפי' כלל. בבי"ע יורדת ואינה באצי' שהיא כמו משה
אם  כי לעולמות שייך ז"א כי י"ל בת"ת שצור המאו"א
זכור  וכמ"ש יתחסד, או ירחם מי על נבראים יהי' לא
חסד  עולם אמרתי כי המה, מעולם כי וחסדיך רחמיך
ולכן  כלל לעולמות שייכי' אינם המוחין משא"כ יבנה,
סלע  כי ונמצא כו'. לעולם התורה קדמה שנה אלפים
בחי' עדיין זהו צור כי והיינו מאד, גבוה בחי' הוא
שמסתתרת  המל' בחי' שהיא אבי' בית בנעורי'
כמו  הוא משה כלת ז"ע סלע אמנם בבריאה,

עדיין  שייך ת"ת המאו"א ולפי' באצי', שמתייחדת
במ"א, כמ"ש כו' סוכ"ע עכ"פ נק' שהרי לעולמות
דלא  ריעין תרין בבחי' החכ' עם היא בינה סלע משא"כ

מתפרשין.
‰˙ÚÓÂ אותו מכה רבו נער כשהוא מ"ש הילקוט יובן

בפ' בזהר מ"ש ע"ד אותו מכה פי' ומלמדו,
נורא  בי' שליט דלא אעא מתיבתא ריש שאמר שלח
דנשמתא  נהורא בי' סליק דלא גופא לי', מבטשין
אך  לאעא. הגוף את שהמשיל מה וצ"ל לי', מבטשין
הכתוב  שהמשיל השדה עץ האדם כי דכתי' הוא הענין
שליט  דלא השדה עץ כמו והנה השדה, לעץ האדם את
דלא  גופא כך נהורא, בי' וסליק לי' מבטשין נורא בי'
הביטוש  וע"י לי' מבטשין דנשמתא נהורא בי' סליק
אלקים  זבחי מ"ש הוא הביטוש וענין נהורא. בי' סליק
נא' הקרבנות בכל דהנה ונדכה, נשבר לב נשברה רוח
והקירוב  קירוב, ל' הוא קרבן כי והיינו להוי', קרבן
אש  בחי' הוא אשה להוי' אשה נא' ולכן הוי' לש' הוא
אלקי', לש' גם קרבן להיות צריך אמנם הוי', לגבי ה'
פי' ונדכה, נשבר לב נשברה רוח אלקי' זבחי וזהו
הוא  שבעצם מה הוא דכה ונדכה, דכה דיש ונדכה
שה"ע  הביטוש, ע"י שמשברין הוא נדכה אבל נשבר,
ית', פניו מאור רחוק שהוא איך הריחוק על המרירות
פ' בלק"ת מזה עמ"ש כו', ירגיז לעולם ענין ג"כ וזהו
מכה  רבו זהו זה ביטוש וענין נסכי'. בפ' בד"ה שלח
זהו  אך בדברים, רק שזהו הגם מכה ונק' ומלמדו, אותו
הלהרגני  ע"פ וארז"ל המצרי את ויך במשה מ"ש ע"ד

בשם. שהרגו כו'
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v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"yz - mixn`nd xtq

רואה  הוא דבר בכל רואה, כאילו מורגשת השגה וע"י בפנימיות, נרגשת אינה האמונה
מחשבתו  להסיר יכול אינו בעיניו, רואה כאילו שכלו הסתכלות ע"י האלקית. החיות את

דברים בשלשה "הסתכל" ולכן ה'. באחדות וכו'.מדבקותו

‰p‰Â אלקית והּׂשגה הׂשּכלה ּומּׂשיג מבין ּכאׁשר ¿ƒ≈ְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ
מּמׁש והרּגׁשה ּבקרּוב אינּה אבל טֹובה ְְְֲֲֵֵַַַָָָָָָָָּבהבנה
"זרע  ּבׁשם נקראת זֹו ּומדרגה ּבחינה הּנה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָּבנפׁשֹו,
ּבאלקּות, והרּגׁשה ּדעת להיֹות ׁשּצריכה לפי ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבהמה",
והאמּונה  מאמינים, ּבני מאמינים הם יׂשראל ּכל ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָּדהּנה
"עטרה", האמּונה נקראת זה ּבכל מהּדעת, למעלה ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהיא
ׁשּתהיה  ּבּפנימּיּות נרּגׁשת ׁשאינּה מּקיף, ּבבחינת ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשהיא
ואז  "אבי אלקי את "ּדע ׁשּכתּוב וזהּו ּבפעל, ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹעבֹודה
והּׂשגה  הּדעת ידי על ּכי ׁשלם", ּבלבב "ועבדהּו ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהּוא
העֹולם  ׁשאין ּבלבד זֹו לא הּנה אז רֹואה, ּכאּלּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻמרּגׁשת
ּפֹונה  ׁשהּוא ּפּנה ּבכל אּדרּבא אּלא ּכלל, לֹו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָמסּתיר
וגם  עליו, נּצב ּדהוי' האלקי וחּיּות האֹור את הּוא ְְֱֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹרֹואה
ערֹו אין חּוׁשית ּוראּיה מהּדעת ׁשּבאֹות ויראה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָהאהבה
"ראּיה" ּופרּוׁש לראּיה, ׁשמיעה ּדֹומה אינֹו ּכי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָאליה,
אּתה  ואי ּדברים ּבׁשלׁשה "הסּתּכל ז"ל רּבֹותינּו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָּכמאמר
ּבעין  ראּיה ּבבחינת ּדוקא, הסּתּכל עברה", לידי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּבא
ורֹואה  ּבחכמתֹו הּמבין אדם ּכמֹו ּבזה והּמׁשל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּׂשכל,
אף  וׁשלֹום, חס הּפּוכֹו אֹו טֹוב ּדבר איזה עליו ְִֵֶֶַַָָָָָָׁשּיבֹוא

הסּתּכלּות  מּפני הּנה הּדבר, ׁשּיבֹוא הּזמן ׁשרחֹוק ּפי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָעל
עליו, הּובא ּוכאּלּו ּבעיניו מּיד רֹואה ּכאּלּו הּוא ְְְְִִִִֵֶָָָָָׂשכלֹו
הּוא, טֹוב אם מאד וׂשמח הּוא, רע אם מאד ְְְְִִִֵֵַַָָֹֹּומתירא
ּבלבד  ההתּבֹוננּות ּבחינת ׁשהיא ׁשמיעה ּבחינת ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָאבל
ׁשּיכֹול  מאחרים ׁשּׁשֹומע ּכמֹו זהּו עמּקה, ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּבמחׁשבה
ּכל  הּיראה עליו ּתּפֹול לא מּזה הּנה לבֹוא, ההּוא ְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹהּדבר
ׁשאין  מּפני והינּו הּטֹוב, מהּדבר הּׂשמחה אֹו מהרע ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָּכ
ׁשּמתּבֹונן  והגם ,ּכ ּכל אצלֹו ּגמּורה ּבהתּגּלּות הּדבר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָזה
ּדזהּו ּבעיניו, ׁשרֹואה ּכמֹו ּדֹומה אינֹו מקֹום מּכל ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָּבֹו

הת  ענין ׁשהּוא הּדעת ּדבר מעלת ּגם ׁשּמקרב קּׁשרּות, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ
מּמׁש. ּבקרּוב הּדבר ׁשהיה ּכמֹו עליו ּפֹועל להיֹות ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָרחֹוק
ׁשראּית  לראּיה, ׁשמיעה ּדֹומה ּׁשאינֹו מה הּטעם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָוזהּו
ׁשּׁשמע  מה על ּכלל אצלֹו מתחּדׁש ׁשאינֹו הגם  ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּדבר
ער על ׂשאת ּביתר מתּפעל ּכׁשרֹואה הּנה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָּכבר,
רז"ל  ׁשאמרּו וזהּו ׁשּׁשמע. מּמה ׁשהיתה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָההתּפעלּות
ההתּבֹוננּות  ענין ׁשּיהיה ּדברים", ּבׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָ"הסּתּכל
ורֹואה  ּבחכמתֹו הּמבין ּכאדם והּוא ּבהסּתּכלּות, ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָאצלֹו
הרֹואה  – חכם ו"איזהּו ּכּנ"ל, ׁשרחֹוק ּפי על אף ְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּדבר
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מּבחינת  היא ׁשמיעה ּבחינת ּכן ּׁשאין מה הּנֹולד", ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָאת
חד  ׁשּכּלא אי הוי' אחדּות ׁשּמבין הינּו וׁשּכל יב ּבינה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

אצלֹו ּומּׂשג נגּדֹו, ּוכאין ּומבּטלים ּבטלים ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֻֻהעֹולמֹות
זה  ּכל ואׁשר ונבראים, ּבעֹולמֹות יתּבר חּיּותֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהׁשּפעת
הארה  להיֹותֹו יתּבר ּבֹו ׁשּנּוי ׁשּום וׁשלֹום חס עֹוׂשה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָאינֹו
,יתּבר עצמּותֹו לגּבי ּכלל מקֹום ּתֹופסת ׁשאינּה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבעלמא
עמק  וכל היטב, הדק ּבֹו ׁשּמתּבֹונן ּפי על אף ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹהּנה
מּכל  ּבלּבֹו, האמּונה נקּבעה והרי ּבּה, טרּוד ְְְְֱֲֲִִִֵַַַָָָָָָמחׁשבּתֹו
הענין  ואין לבד, והבנה ׁשמיעה ּדר על רק הּוא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָמקֹום
ּכׁשּיסיר  ּולפיכ ּבעיניו, רֹואה ּכאּלּו ּגמּורה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָּבהתּגּלּות
אבל  ּתאוֹותיו. לדרכי ּפֹונה – רגע לפי אף ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַָָמחׁשבּתֹו
ׁשהיא  ּדחכמה ּבהסּתּכלּות אצלֹו הּוא האחדּות ְְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָּכׁשענין
מּמׁש הּוא והרחבה, להתּבֹוננּות ׁשּיבֹוא קדם הּבינה ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹמקֹור
אפן  ּבׁשּום לֹו אפׁשר אי הּנה ואז העינים, ראּית ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּכמֹו
ּובכל  האחדּות, מענין הּמּדֹות וכל מחׁשבּתֹו ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָלהסיר

מּפני  נפלאה ּבדבקּות יתּבר ּבֹו ּדבּוק ועניניו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵָָָָָָָעׂשּיֹותיו
"הסּתּכל" אמרּו ולכן ּבעיניו, הּמל את רֹואה ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהיֹותֹו
ואין  עברה. לידי ּבא אּתה אי ואז ראּיה, ּבבחינת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָּדוקא,
לידי  רק יבֹוא ׁשּלא ּבעדֹו מגּנה זֹו ׁשהסּתּכלּות ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּכּונה
רצֹונֹו על לעבר ּבא ׁשאינֹו אּלא מּמׁש ּבפעל ְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹעברה

הּקדֹו אין רעה ׁשּמחׁשבה הּוא ׁשּבאמת ,יתּברּברּו ׁש ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
מצרפּה, ּׁשאינּה מה רק והּוא למעׂשה, מצרפּה ְְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָהּוא
למעׂשה, מצרפּה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש טֹובה ְְְְֲֲֶַַַָָָָָָָּדמחׁשבה
הּמחׁשבה  ּגם ולכן ּפרענּיֹות, מּמּדת טֹובה מּדה ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָֻֻֻּדמרּבה
למעׂשה, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש מצרפּה לעׂשֹות ׁשחׁשב ְְְֲֲֶֶַַַַָָָָָָטֹובה
ּדמצרפּה האמּתי והּפרּוׁש עׂשה, ּכאּלּו לֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשּנחׁשב
איזה  לעׂשֹות חֹוׁשב יׂשראל איׁש ּדכאׁשר הּוא, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָלמעׂשה
וחפץ  טֹובֹות, ּובמּדֹות הּמצות ּבקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹּדבר
ּכּמה  מצרף הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הּנה ּומאדֹו, לּבֹו ּבכל ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבזה

מעׂשה. לידי ׁשּיבֹוא ּפרטית ּבהׁשּגחה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָענינים

השגה  להרגיש האמונה את ומחזק הרעה, מחשבה רושם מעביר דהסתכלות, עבודה ע"י
נשמות  מקום, של רצונו עושין מאדך, בכל ראיה, דרגת – דק"ש ראשונה פרשה אלקית.
של  רצונו עושין אין מאדך, בכל כתוב ולא שמיעה, דרגת – שניה פרשה אדם. דזרע

בהמה  דזרע נשמות מקום,

ÌÓ‡ אין ּפרענּיֹות ּבמּדת אבל טֹובה, ּבמּדה זה ּכל »¿»ְְְֲִִֵֶַָָָָָֻֻ
למעׂשה, רעה מחׁשבה מצרף הּוא ּברּו ְְֲֲֵֶַַַָָָָָָָהּקדֹוׁש
רׁשם  אבל מצרפּה, אינּה ּׁשּלמעׂשה מה רק ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָֹוהּוא
ּדהסּתּכלּות, זֹו עבֹודה ידי על אמנם נׁשאר. ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָמהּמחׁשבה
זֹו ועבֹודה רעה, ּדמחׁשבה הרׁשם את ּגם מעבירים ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּנה

ּדמהימנּותא  מיכלא האמּונה,יג היא את המחּזק מאכל , ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
התקּׁשרּות  ׁשּפֹועלֹות ּוׁשתּיה האכילה ּכמֹו ּדבר ְְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֻּבדגמת
וענינֹו הּגׁשמּיים, הּגּוף ּבאברי הרּוחנּיים הּנפׁש ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּכחֹות
ּובכל  ּבאֹותּיֹותיה הּתֹורה ּדקדּׁשת ההרּגׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻּבחינת
אין  וואס הייליגקייט ּדער פּון ּדערהער ּדער ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָסברֹותיה,

איז  ּבההּׂשגה יד ּתֹורה ההרּגׁש הּוא ּבתפּלה וענינֹו , ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּכי  ההּׂשגה את ּומּׂשיג מבין ּׁשהּוא מה רק לא ֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהאלקית,

ּכ ּבזה ויׁש ּׁשּמרּגיׁש, מה וחּלּוקי אם אפנים [ו]כּמה ּמה ְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
וזהּו ּומּצבֹו. מעמדֹו לפי ואחד אחד ּבכל ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָּדרּגֹות
ׁשהם  ּבהמה", וזרע אדם זרע יׂשראל ּבית את ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ"וזרעּתי
ּדאצילּות  ּונׁשמֹות ּבכלל, ּבּנׁשמֹות ּומדרגֹות ּבחינֹות ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָׁשּתי
זרע  הן ּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ּונׁשמֹות אדם זרע ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהן
אפני  ׁשני הם הּנׁשמֹות ּבכל ּבעבֹודה וענינם ְְְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָָָּבהמה,
והּׂשגה  הבנה ּבדר רק ׁשהיא הידיעה היא הא' ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָידיעה,
רֹואה  ּכאּלּו ׁשהיא הידיעה והב' הּׁשמיעה, ענין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָׁשהּוא
ּבין  ההפרׁש ׁשרׁש ּדזהּו החזקה, ההסּתּכלּות ידי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹעל
ּדקריאת  ׁשנּיה לפרׁשה ׁשמע ּדקריאת ראׁשֹונה ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָָּפרׁשה

עֹוׂשין  ּבחינת היא ראׁשֹונה ׁשּפרׁשה רז"ל ׁשאמרּו ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָׁשמע,
ורעּו זרים "ועמדּו נאמר זה ׁשעל מקֹום, ׁשל ְְְְֱִֶֶֶֶַַָָָָרצֹונֹו
אין  ּבחינת היא ׁשמע ּדקריאת ׁשנּיה ּופרׁשה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹצאנכם",
ראׁשֹונה  ּבפרׁשה ּכי מּפני והינּו מקֹום, ׁשל רצֹונֹו ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָעֹוׂשין
"ּבכל  ּבּה נאמר לא ׁשנּיה ּובפרׁשה "מאד "ּבכל ְְְְְֱֱִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹנאמר
הּנׁשמֹות  זהּו אדם, אֹותּיֹות הּוא מאד ּכי והינּו ,"ְְְְְִִֶֶַַָָָֹֹמאד
ּכאּלּו ּבאלקּות ההּׂשגה ּבחינת אדם, זרע ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנקראים
מקֹום", ׁשל רצֹונֹו "עֹוׂשין הּנקרא וזהּו מּמׁש, ְְְִִֶֶֶַַָָָרֹואה
ּכאּלּו לאלקּות ההתקּׁשרּות ּבחינת היא הראּיה ידי ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשעל
ׁשּלא  חפצּתי", לא ועּמ" להיֹות ּבא זה ידי על ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹרֹואה,
ולא  העליֹון עדן ּבגן ולא הּתחּתֹון עדן ּבגן לא ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹיחּפץ
ּכי  – ל וטפל ּבטל – עּמ הּוא זה ׁשּכל הּבא, ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָּבעֹולם
רצֹוא  ּבחינת ידי ועל ,יתּבר ּבֹו לדבקה יחּפץ ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹאם
אֹותּיֹות  רצֹון, ּבחינת נמׁש להיֹות ממׁשי זֹו ְְְְְִִִִִַַָָָּותׁשּוקה
הּוא  ּברּו סֹוף אין מאֹור ההמׁשכה ּבחינת הּוא ְְִִֵֵַַַָָָצּנֹור,
ּבנפׁשֹו ההתּגּלּות ענין ׁשהּוא רצֹון, להיֹות הרצֹון ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָּבעל
מאחר  אחר ּבאפן הּוא ׁשּלֹו ׁשהעֹולם ּבעֹולם, ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּובחלקֹו
האלקי  האין והּוא ּדבר, ּבכל האלקּות את ְְֱֱִֵֶֶֶָָָָָָֹֹׁשרֹואה
אים  ּבא ּדבר, ּכל ׁשל מציאּותֹו מהּות את ּומחּיה ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָהמהּוה
ּדעם  זא יעדער אין זעט ער וועלט, ליכטיגע א ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַאיז
אמת'ע  זיין איז ּדאס וואס ,זא ּדער פּון ּפנימי ְֱִִִֶֶֶַַָָּתֹו

הּמציאּות  אם טו מהּות "והיה ּפרׁשה ּכן ּׁשאין מה , ְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
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הּנה  ּתׁשמעּו", ׁשמע אם "והיה ּבּה ּדכתיב הגם ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹֹׁשמע",
ידי  על התקּׁשרּות ולא ּבעלמא הבנה ּבינה, היא ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֹׁשמיעה
"מאד "ּבכל ּבּה נאמר לא ולכן רֹואה, ּכאּלּו ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהּדעת

נׁשמֹות  ׁשהן ּבהמה, זרע ּבחינת אם ּכי אדם, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבחינת
ְִִָּדבריאה.

"דעת  חושית. ראיה תהיה דבינה בהתבוננות שגם בינה, עם חכמה מחברת עליון" "דעת
בהמה, דזרע בנשמות גם דעת ממשיך רבינו משה במדות. מוחין מחברת תחתון"
הארץ  ומלאה – אחרון גואל הוי'. אני כי וידעתם – ראשון גואל משה אלקות. שירגישו

הוי' את דעה

‰ÈÁa‰Âּוּמזוגת הממּצעת ּבינה הּמחּברת עם חכמה ¿«¿ƒ»ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ
את  ידע "והאדם ּדכתיב וזהּו הּדעת, ְְְִִִֶֶַַַַָָָָהיא
וחּוה  חכמה, הּוא אדם הּנה – ּבּספירֹות ׁשענינֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָחּוה",
ידע" "והאדם הּמּדֹות, ׁשל הּבנים אם ּבינה, ְִִִִֵֶַַַָָָָָָהיא
ּובעבֹודה  הּדעת, ידי על הּוא ּובינה החכמה ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָּדהתקּׁשרּות
הּלב  ּפנימּיּות נקּדת ּבעמק לה' מקּׁשר ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֻֻהּוא
לבּדּה ּבינה ּכן ּׁשאין מה ׁשּמתּבֹונן, הּבינה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבמחׁשבת
הּמחׁשבה  עמק ואפּלּו לבד, ּבּמחׁשבה הענין היֹות ְְֱֲֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָֹהיא
ּכׁשהיה  אבל ּכלל, ללּבֹו ּדהינּו לעצמּותֹו נֹוגע ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָאינֹו

ּדלּבא  רעּותא ּודבקּותֹוטז ּבבחינת לבבֹו התלהבּות ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָ
ּבכל  מאד ּדבּוק ּבהענין ּכּלֹו ׁשּיהיה עד ׁשּמחׁשב ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּבהענין
ּגֹורם  הּוא הּנה הּדעת, ּבחינת ענין ׁשּזהּו ּגּופֹו, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַחּוׁשי
חזק  ּברב ׁשּיגרֹום ּדהינּו לּבינה, החכמה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּתתחּבר
חּוׁשית, ראּיה ּבחינת ּבהּבינה ׁשּיהיה עד ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָההתּבֹוננּות
עם  חכמה המחּבר ּדעת ּבחינת והּנה החכמה. ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָֻראּית
ּתחּתֹון  ּדעת ּבחינת ויׁש עליֹון", "ּדעת נקראת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָהּבינה
ּבחינת  והינּו ּבּמּדֹות, הּמחין התקּׁשרּות להיֹות ְְְְְְְִִִִִַַַַַַָֹֻהמחּבר
ּכחֹו הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה והּנה הּמּדֹות. ְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹּפנימּיּות
יׂשראל, ּבנׁשמֹות ּדעת ּבחינת ּומׁשּפיע ׁשּממׁשי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָּגדֹול,
"זרע  ּבׁשם ׁשּנקראים ּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ּבּנׁשמֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּגם
והרּגׁשה  הּכרה ּדעת ּבחינת ּבהם ׁשּיהיה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבהמה",
אלקי  את "ּדע כּו', הּיֹום" "וידעּת להיֹות ְְְֱֱִֵֶַַַָָָֹֹּבאלקּות
לבינה  חכמה ּבחינת ּוממׁשי המזּוג והּוא ,"ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָאבי
עליו  רּבנּו מׁשה ּכי ראּיה, ּבחינת ּבההתּבֹוננּות ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּתהיה
מּׁשבעה  המיחד אחד מהימנא, רעיא הּוא ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻהּׁשלֹום
ּבהׁשּפעתֹו יׂשראל נׁשמֹות את ּומפרנס ׁשרֹועה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָרֹועים,
ׁשּמפרנס  מהימנא, רעיא ּפרּוׁש ׁשּזהּו הּדעת, מח ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאליהם
אחרֹון, וגֹואל ראׁשֹון ּגֹואל הּוא ּולכ האמּונה, ְְֱֲִֵֵֶַָָָאת

ׁשהרי  הּדעת, ּבחינת להם הּמׁשּפיע ׁשהּוא ּגֹואל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּפרּוׁש
הוי'", אני ּכי "וידעּתם להם אמר עּמהם ּדּבּורֹו ְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָּבתחּלת
מׁשה  "וידּבר ּדכתיב וארא, ּפרׁשת ּבריׁש ׁשּכתּוב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכמֹו
העם", "וּיאמן ּכתיב לזה ּומּקדם יׂשראל", ּבני אל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכן
ּבחינת  להם הׁשּפיע ּומׁשה לבד, אמּונה ּבבחינת ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשהיה
הארץ  "ּומלאה להיֹות אחרֹון ּגֹואל הּוא כן ּוכמֹו ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָהּדעת,
ידעּו כּלם "ּכי להוי', וטפל ּבטל להיֹות הוי'", את ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֻּדעה
רק  זהּו מצרים ּבגאּלת ׁשּנמׁש הּדעת ּכי והינּו ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַַֻאֹותי",

עלמין  ּכל ממּלא ּגם יז ּבבחינת הּדעת ׁשּיהיה אבל , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
עלמין  ּכל סֹובב מׁשיח יח ּבבחינת ּבביאת יהיה זה – ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָ

ּבהוי'", "ּבטח וזהּו אמן. ּבימינּו, ּבמהרה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָצדקנּו
יהיה  והּבּטחֹון ּבה', ּבֹוטח להיֹות צרי הּכל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּדראׁשית
אּלא  ּבלבד ּבדּבּור רק יהיה ׁשּלא והינּו ּדבר, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹּבפעל
מּמׁש, ּבפעל טֹוב" "ועׂשה אמרֹו והּוא ּבפעל, ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשּיהיה
והּמיכלא  מנּוחה, ׁשל חּיים לֹו יהיה זה ידי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָועל

הּדעת יט ּדמהימנּותא  הּוא האמּונה את ּומפרנס ׁשּזן ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הם  יׂשראל ּכל ּדהּנה הּדבר, את ּומקרב ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּמקּׁשר

ללמד אֹוהבים  ּוׂשמחים וׂשׂשים ּומצוֹות הּתֹורה את ְְְְֲִִִִִֵֶַָָֹ
את  ׂשֹונאים יׂשראל וכל הּמצות, את ּולקּים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹּתֹורה
ּפי  על הּוא זה ּכל אבל אלקים, יראי והם ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַָָָֹהעברֹות
את  להרּגיׁש הּוא הּדעת וענין ּדתֹורה, והבנה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּׂשכל

ּתֹורה  אין וואס הייליקייט ּדי הּתֹורה, וכּמׁשל כ קדּׁשת , ְְְְִִִֵַַַַָָָָָֻ
וׂשמח  ׂשׂש ׁשהּוא טֹוב הּדבר את מקרב ׁשהּדעת ְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּנ"ל
הּוא  ּכן הּנה הרע, הּדבר מן ּגדֹול ּופחד חרדה מטיל ֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָאֹו
וכן  הּמצות, ּבקּיּום ּגדֹולה ׂשמחה נעׂשה הּדעת ידי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשעל
וזהּו חטא, ירא להיֹות ּגדֹולה אימה עליו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּמטיל
את  ּומפרנס ׁשּזן ּדמהימנּותא, מיכלא הּוא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּדעת

ֱָָהאמּונה.

a"yz ,hay 'f '` [mei]
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הלב.טז. העולמות.יז.רצון בעולם).יח.כל אלקי באור יותר גבוהה (דרגה העולמות כל את (מקיף) ומאכל יט.סובב
בתורה.כ.האמונה. שישנה הקדושה
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.Â כתוב עצה 52במדרש שאלו העולם שאומות
ונזדווגה  "לכו להם ואמר ישראל, בני אודות מבלעם
של  העצה את ומצאו חיפשו גם־כן עכשיו להם".
סקולס" ה"פאבליק בצורת וזאת ונזדווגה", "לכו
בפני  זו במדינה כעת אנו עומדים סקולס". וה"היי
לבית־ בשבת ילכו ישראל שילדי רוצים רעה, גזירה
אך  ביותר, חלשה כאן השבת בלעדי־זאת גם הספר.
המכה  משום בכך יהיה האמורה, הגזירה עם יחד

הגולל. סתימת האחרונה,
לבית־הכנסת  שהולכים אלה גם ישראל, בני כל
ל'טמפל', שהולכים אלה ואפילו בשנה, אחת פעם
בשום  יאופשר לא זה שדבר ולצעוק לצאת צריכים
במצב  פצצות. ח"ו תביא רח"ל הגזירה וענין. אופן
יהודים, חריפה. מילה לפעמים אומרים כעס, של רוח
על  או הרבנים על תסמכו אל שלכם, היא החבילה

בעצמכם. בזה לפעול עליכם הרביים,
.Ê"בתוכם ושכנתי מקדש לי אומרים 53"ועשו ,
בית־המקדש 54חז"ל  מישראל". ואחד אחד כל "בתוך

שנולד  יהודי כל היהדות. נקודת הוא יהודי כל של
את  לעורר שיש אלא בהקב"ה, מאמין הוא בכשרות
להתעוררות  הזמן הוא הפורים וחג היהדות, נקודת

היהדות. נקודת
להיות  השטויות, כל את לעזוב הזמן הגיע כבר
אומרים  עצמם שהם העיוורים מהמנהיגים מונהגים
יהיה  בשבת סיגריה שמעשן מי לא יודעים. שאינם
ומרה, גדולה הזעקה להיות צריכה ישראל. מנהיג 
שהלך  ממרדכי גם הרי מזה, מלגלגים – מה? אלא

לגלגו. – גדולה" זעקה ויזעק ואפר ב"שק
לא  גם כסף, מכם לבקש זו למדינה באתי לא
לתת  צריכים אתם כסף שלי. הישיבות עבור
שעבר  ובמה בגילי לכסף. זקוק אינני אני מעצמכם,
לי  מה הרי – ימים אריכות לכולם השי"ת יתן – עלי
לא  השום. כקליפת בעיני שווה הכל פה. לי ומי פה,
עמי  "בתוך שם, להיות רציתי כי לכאן, לבוא רציתי

יושבת" בידו 55אנכי הראה – האלה הילדים .
לי  קשה שלי. החיּות הם – הישיבה בני על הקדושה

זו. ממסיבה להיפרד
משיח  פני לקבלת ללכת שנזכה השי"ת יעזור

בקרוב. צדקנו

.Á אומרים שאחז 56חז"ל – אחז שמו נקרא למה
ללמוד  רשות נתן ולא מדרשות ובבתי כנסיות בבתי
ללמוד, להרשות ללא כנסיות בתי ישנם כיום תורה.

לגמרי. אותם סגר ואחז
הנביא  לישעיה השי"ת אמר תקופה, באותה
ושאל  תמה הנביא וישעיה ישראל, נערי עם ללמוד

שמועה" יבין מי ואת דעה יורה מי והקב"ה 57"את .
מי  עם לו יהיה קטנים, ילדים עם ילמד אם לו, ענה

ללמוד.
מחונכים  עדיין שאתם למרות התמימים! תלמידי
דברי  את לכם אומר אני מכל־מקום ומודרכים,

מדריכים. בתור אליכם
ולמדתם 58כתוב  כתוב מכן ולאחר לבניך, ושננתם

על  לחזור משמעו 'שינון' מובן, לא לכאורה הרי וגו',
" ואילו הרי הדברים, ללמוד, משמעו ולמדתם"

"ושננתם"? לפני "ולמדתם" להיות צריך היה לכאורה
את  האמונה, תוקף על לחזור משמעו "ושננתם" אלא

" ר"ת – ברא rרוםnאוyה"שמע" מי וראו יניכם,
את 59אלה" לשנן ברכות, לומר שצריכים לשנן ,

צוה", ב"תורה ישראל" ה"שמע את להכניס הברכות,
ה"ולמדתם". לבוא צריך מכן ולאחר

כ"ק  מהוד ששמעתי אימרה לכם למסור ברצוני
מסיבות  שלסיבות שנים, 55 לפני הרה"ק אאמו"ר

כעת. אותה אגלה שונות,
מאמר  אמר אבי תרמ"ח, בשמחת־תורה זה היה

בריותיו" עם בטרוניא בא הקב"ה "אין בו 60חסידות ,
מסירות  את הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד מאוד שיבח
לפני  אמר המאמר את פשוטים. אנשים של נפשם
בעלי  חלילה מגנה אינני וכדומה, חייטים סנדלרים,
היו  שהם להדגיש כדי רק זאת אומר אני מלאכה,

קטנים. השגה' 'בעלי
אברהם" היה היה 61"אחד עצמו אבינו אברהם ,

יתברך  אלוקותו לגלות היה שבכוחו כלומר "אחד",
ח' עולם, של אלופו – א' ד'. ח' א' הוא אחד בעולם.
מורה  – וד' מילה, ומצות נח בני שנצטוו מצוות ז' –
בכוחו  ויש "אחד", הוא יהודי כל העולם. רוחות ד' על
את  להאיר בעולם, יתברך אלוקותו תורגש  שעל־ידו

העולם.
.Ëבשמחת־ לי אמר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
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'תומכי  ישיבת של פועל מנהל על־ידך, תרס"ג: תורה
כבר  מלאו התמימים. אל לדבר רוצה אני תמימים',
שאני  רוצה הקב"ה הישיבה, להקמת שנים חמש
להקב"ה. נחת־רוח גורם הזה והדיבור אליהם, אדבר
היתה  בה שבליובאוויטש, בליובאוויטש  היה זה
תשעים  היו כבר אז שכן בחסידות, מוארת פינה כל
חסידות  של תשפוכת שהיתה בערך שנה
התיישב  נ"ע האמצעי הרבי בליובאוויטש.

תקע"ג. אלול בח"י בליובאוויטש
מכל־ אך שבברוקלין, ליובאוויטש היא וכאן
ויכולים  בארץ" נראו "הניצנים לומר צריכים מקום

ה'תמימים'. אל לדבר כבר
היא  העבודה שהתחלת לדעת צריכים ה'תמימים'
צריך  אחד כל מהשני, לתבוע אין עצמו, עם אחד כל
בחסידות  ולהתייגע  לעמול צריכים מעצמו, לתבוע

בנגלה, בסוגיא רב .כמו בעיון בהעמקה
שוטה  עם לתבוע. וממי לדבר מי עם יש ה', ברוך
בכלל  'חסידים' אבל תובעים. לא ומעני מדברים, לא
מ'תמימים' ועשירים. חכמים הם בפרט ו'תמימים'
התפילה  בעבודת עוסקים לא מדוע לתבוע, צריכים
'עבודה' באימרת פנימי הרגש אין ומדוע בכלל,
להתייגע , צריכים החסידות בתורת הבנה על בפרט.

בהבנה. בקליטה שכרה על באה והיגיעה
ה'תמימים' זקני אל פנה שליט"א אדמו"ר (כ"ק

ואמר): לעמוד, וביקשם
הוד  קודש פני את לראות שזכו 'תמימים' אתם
חסידות  ששמעו אלה בכלל, הרה"ק אאמו"ר כ"ק
ב'יחידות' להיות שזכו ואלה בפרט, והתוועדות
אאמו"ר  כ"ק שהוד לעצמכם תארו פרטיות, בפרטי
קרים, קרושים, כל־כך אתם מה מכם, תובע הרה"ק
היכן  'עבודה', של חיות בלי מיובשים קרח, קפואים,

שלכם. ה'סביבה' היא והיכן שלכם המושפעים
להיות  צריכה חסידית, מסיבה או בהתוועדות
שמדברים  השמועה בעל שהרבי, 'הנחה', בחסידים

התוועדות. באותה נמצא אודותיו,
לעצמם, ולצייר בזה להתעמק צריכים 'תמימים'
האם  מכם, ותובע זו בהתוועדות נמצא הרבי, שאבי,

כל־כך. וקרים קפואים הייתם אז גם
במאמר  להתעמק צריכים ו'חסידים' 62'תמימים'

על  ולחזור מבחייהן", יותר במיתתן צדיקים "גדולים

השי"ת  יעזור בוודאי ואז מהרבי, וראו ששמעו מה
וברוחניות. בגשמיות אור ולמשפחותיהם להם שיהיה

.È:(ואמר התמימים תלמידי אל (פנה
בכוח  הקדושים, אבותיי בכוח התורה, בכוח
את  נותן אני הרביים, של נפש מסירות שנות מאתיים
גם  ככה" פעמים אלף עליכם ה' ש"יוסף ברכתי,

ברוחניות. וגם בגשמיות
כאלו, ישיבות הרבה עוד שיתווספו – בגשמיות
כל  עיני לרבבה, יהיה מכם שאחד – וברוחניות

עליכם. ישראל
המן  התורה", מן "המן מה־המן'ים. להתפעל אין
אלה  האגגי, בן המן המדתא, בן המן היהודים, צורר
את  שעושים אלא טו"ב, בגימטריא אגגי ה"טובים",
להשתדל  יש להתפעל. אין אלה מכל לטובים. עצמם
ומהאימהות  הקרושים מההורים הילדים את להציל

החשוכה. ומהסביבה הקרות מהאחיות הקפואות,
.‡È אומר הוא הדברים כל לאחר רבנו, משה

לבבכם" לבבכם",63"שימו "שימו להיות צריך .
שביטול  ידע הסנהדרין ראש שמרדכי לדעת צריכים

ככתוב  הגזירה, בגוזר תלוי מלכים 64הגזירה "לב 
שהכל  לדעת צריכים עכשיו גם כך ה'". ביד ושרים

הגזירה. בגוזר תלוי
על־ידי  הגאולה היתה לא ואסתר מרדכי בימי
בזכות  כי־אם ה"כנוס", על־ידי ולא ואסתר, מרדכי
ולמד  מרדכי שאסף רבן בית של תינוקות אלף כ"ב

תורה. איתם
היו  אות כל על האותיות, כ"ב כנגד הם אלף כ"ב
אלף  קמץ בית, אלף איתם למד הוא תלמידים, אלף
לישראל  התורה את הקב"ה נתן כך כי ּב', ב' קמץ  ָ ָא,

אלקיך" ה' "אנכי שזה א, אלף .65בקמץ ָ 
.·È אאמו"ר שכ"ק הניגון את שינגנו (ביקש

ואמר): בו, התפלל נ"ע הרה"ק
בדרך  הניגון בא ב'עבודה', ועוסקים כשמתפללים
את  והעלה טיהר הרה"ק אאמו"ר כ"ק ממילא.

בתפילתו. העולם
האיש  גם יהודי, כל הרי דבר, של לאמיתו
העולם. אויר את ובעבודתו בתפילתו מטהר הפשוט,
איש  שאפילו לקבלה, הכלי את יוצרת החסידות

העולם. את להאיר יכול פשוט
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תרצ"ב  טבת כ"ז ב"ה,

ריגא 

המפורסם  הרה"ג ש"ב עוז ידידי כבוד

גזע  ותפארת, תהלה לשם ונודע

שלמה  מוהר"ר אי"א וו"ח תרשישים

שליט"א  ליב יהודא

וברכה! שלום

קבלתי, מעסטלאנד המכתב המצורף עם מכתבו

זה, בענין ביחוד שכתבתי מכתבי את קבל בטח ובינתים

שגם  הגם להתם, מיוחד איש לשלוח רק אחרת עצה ואין

לחפש  יהי' ונחוץ המעות, משם להוציא קשה יהי' אז

אחרת  במדינה פרטיים אנשים למצא בחליפין, עצות

ומובן  עמהם, ולהחליף מעות להתם לשלוח שצריכים

להפסיד  צריכים וגם האנשים, שמוצאים עד זמן שעובר

הנני  אופן ובכל שונות. מדינות שטרות שבין בהחילוף

יודע  איני שד"ר, לשלוח בנחיצות דברי על הפעם עוד חוזר

יביא  סוכ"ס אבל הראשון בפעם תועלת יביא כמה עד

תועלת.

אשר  שו"ב, חפץ שי' הר"מ התמים ידידנו עם דברתי

כדאי  אשר ונחלט בריגא, רמב"ן בעניני העסקן עיקר הוא

כעת  שהפרנסה אף לטביא, במדינת מיוחד איש שיסע

חודש  במשך איש שיסע כדאי מ"מ ה"י, זו, במדינה לקוי'

באופן  אבל לאט, מאות איזה תעלה כזו שנסיעה אף ימים,

על  מעמיד והנני הרמבעה"ן, ענין ומחזק מחדש הי' ידוע

שכתבתי  מכתבי על תשובה עדיין קבלתי שלא אף עצמי,

כן  ועל תשובתם, אקבל אשר מקוה הנני אבל  זה, בנדון

לטביא. מדינת על יסע אשר אחד עם במו"מ בא הנני

ומברכו  הדו"ש ידידו ש"ב והנני

יצחק  יוסף

fi jxk v"iixden w"b`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc - zekxa(ycew zay meil)

,dyw ok m` ,epf`l rinydl jixvdéøa äãeäé éaø éðúc àä àlà¤¨¨§¨¥©¦§¨§¥
épî ,älçzëì íøBú òîBL Bðéàå øaãîä Løç ,éæt ïa ïBòîL éaøc- §©¦¦§¤¨¦¥¥©§©¥§¥¥©¥§©§¦¨©¦

dpi` ixd ,`id in zhiykàìkàìå äãeäé éaøk,éñBé éaøcéaø éà Ÿ©¦§¨§Ÿ©¦¥¦©¦
äãeäé,`idøîà àäa `weecyïéà ãáòécrinydl ila `vi ok` - §¨¨¨©¦£©¦

j` ,epf`làì älçzëìe ,ok dyriøîà àä ,éñBé éaø éàelit`y §©§¦¨Ÿ¦©¦¥¨¨©
àì énð ãáòéc.`vi ¦£©©¦Ÿ

:df oica ziyily drc yiy zvxzn `xnbdíìBòì àlà`ziixad ¤¨§¨
k `id dligzkl mxez yxgyå ,äãeäé éaøepzpyna ezpeek ©¦§¨§

yénð älçzëì eléôà,ofe`d zriny `la `veiàéL÷ àìåedin £¦§©§¦¨©¦§Ÿ©§¨
epf`l rinydl jixv dligzkly oefnd zkxaa dpyy `pzd

c ,`vi caricaedéãéc àä`id dligzkl mxez yxgy `ziixad - ¨¦¥
e ,envr dcedi iaxkdéaøc àäoefnd zkxa iabl `ziixade - ¨§©¥

dcedi iax `iady dhiyk `id ,caricae dligzkl oia zwlgnd
.jenqa `aenk ,eax mya

,eax mya ok dcedi iax dpy okideíeMî øîBà äãeäé éaø ,ïðúc¦§©©¦§¨¥¦
éøö òîL úà àøBwä ,äéøæò ïa øæòìà éaøøîàpL ,Bðæàì òéîLiL C ©¦¤§¨¨¤£©§¨©¥¤§©¨¦¤©§¦©§¨§¤¤¡©

(c e mixac),'ãçà 'ä eðéäìà 'ä ìàøNé òîL'renyl jixvy rnyne §©¦§¨¥¡Ÿ¥¤¨
.epf`aàeä éøä ,øéàî éaø déì øîà[aezkd-]øîBàoldl(e e my) ¨©¥©¦¥¦£¥¥

dN`d mixaCd Eide','Eááì ìò íBiä Eeöî éëðà øLàrnyneøçà §¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§©©§¨¤©©
íéøácä ïä ïä álä úðekelit`e ,ald zpeeka ielz xacd xwir - ©¨©©¥¥¥©§¨¦

dixfr oa xfrl` iaxy oeike .ofe`d zriny jixv oi` dligzkl
,oicd jk dligzkl wxy rnyn 'epf`l rinyiy jixv' oeyla hwp
`ziixad z` ok m`e ,epf`l rinyd `l m` s` `vi carica j`

.enya dcedi iax dpy oefnd zkxa iabl
:`xnbd zniiqnéëäì úéúàc àzLäjkl z`ay eiykr - ©§¨§¨¥§¨¦

,xi`n iax zrc z` epl zrnydedéaøk äãeäé éaø àîéz eléôà£¦¥¨©¦§¨§©¥
déì àøéáñoa xfrl` iax eaxk xaeq dcedi iaxy xnel lkez - §¦¨¥

epzpyna ezpeeke ,ofe`d zriny jixv dligzkly dixfr
,carica epiid `vi epf`l rinyd `le rny z` `xewdyàìå§Ÿ

àéL÷c ,zeziixade zeipynd zxizqøéàî éaø àä`ziixad - ©§¨¨©¦¥¦
jixv oi`y xaeqd xi`n iaxk `id dligzkl mxez yxgy

e ,dligzkl elit` epf`l rinydläãeäé éaø àädpynde - ¨©¦§¨
dligzkl oia ewligy oefnd zkxa iabl `ziixade zenexza

.dcedi iax zhiyk od ,carical
in zhiyk dpce ,ofe`d zriny oipra ztqep dpyn d`ian `xnbd

:dxn`p `idíúä ïðzmixeta dlibnd z`ixw iabl(:hi dlibn),ìkä §©¨¨©Ÿ
Løçî õeç ,äléânä úà úBø÷ì íéøLk,rney epi`e xacndäèBL §¥¦¦§¤©§¦¨¥¥¥¤

øå ,ïè÷å.ïè÷a øéLëî äãeäé éadhey oick `ed yxg oicy rnyne §¨¨§©¦§¨©§¦§¨¨
:`xnbd zxxan .carica elit` xyk epi`e ,enr dpypyïàî©

d [edin-]àpzy xaeqdLøça `xewdénð ãáòéc[mb-]àì.`vi ©¨¥¥¦£©©¦Ÿ
:`xnbd daiyn,äðúî áø øîàk ef dpynàéä éñBé éaøxaeqd ¨©©©§¨©¦¥¦

,carica s` zakrn ofe`d zrinyyïðúc,epzpynaúà àøBwä ¦§©©¥¤
àì ,øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøác ,àöé Bðæàì òéîLä àìå òîL§©§Ÿ¦§¦©§¨§¨¨¦§¥©¦§¨©¦¥¥Ÿ

.àöé̈¨
:`xnbd zl`eyéànî[oipn-]ck ef dpynénð ãáòéãå ,àéä éñBé éaø ¦©§©¦¥¦§¦£©©¦

àì,carica elit` `exwl leqt yxgy dyexite - Ÿ
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המשך ביאוו למס' בוכות ליום שבת קודש גמ' א



ipyרסח ,oey`x - a ,` - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

úåîù úùøô
àïåùàøàälàåäîéøöî íéàaä ìàøNé éða úBîL §¥À¤§Æ§¥´¦§¨¥½©¨¦−¦§¨®§¨

:eàa Búéáe Léà á÷ré úàáéåì ïBòîL ïáeàø ¥´©«£½Ÿ¦¬¥−¨«§¥´¦§½¥¦−
:äãeäéåâ:ïîéðáe ïìeáæ øëùOéããb éìzôðå ïc ¦«¨«¦¨¨¬§ª−¦§¨¦«¨¬§©§¨¦−¨¬
:øLàåäíéráL á÷ré-Cøé éàöé Lôð-ìk éäéå §¨¥«©§¦À¨¤²¤«Ÿ§¥¬¤«¤©«£−Ÿ¦§¦´

:íéøöîá äéä óñBéå Lôðååéçà-ìëå óñBé úîiå ¨®¤§¥−¨¨¬§¦§¨«¦©¨³¨¥Æ§¨¤½̈
:àeää øBcä ìëåæeöøLiå eøt ìûøNé éðáe §−Ÿ©¬©«§¥´¦§¨¥À¨¯©¦§§²

õøàä àìnzå ãàî ãàîa eîöriå eaøiå©¦§¬©©«©§−¦§´Ÿ§®Ÿ©¦¨¥¬¨−̈¤
:íúàô(éåì)çøLà íéøöî-ìr Lãç-Cìî í÷iå Ÿ¨«©¨¬̈¤«¤¨−̈©¦§¨®¦£¤¬

:óñBé-úà òãé-àìèír äpä Bnr-ìà øîàiå «Ÿ¨©−¤¥«©−Ÿ¤¤©®¦¥À©µ
:epnî íeörå áø ìàøNé éðaéBì äîkçúð äáä §¥´¦§¨¥½©¬§¨−¦¤«¨¬¨¦§©§−̈®

-íb óñBðå äîçìî äðàø÷ú-ék äéäå äaøé-ït¤¦§¤À§¨º̈¦«¦§¤³¨¦§¨¨Æ§©³©
:õøàä-ïî äìrå eða-íçìðå eðéàðN-ìr àeäÆ©´§¥½§¦§©−̈§¨¨¬¦¨¨«¤

àéíúìáña Búpr ïrîì íéqî éøN åéìr eîéNiå©¨¦³¨¨Æ¨¥´¦¦½§©¬©©Ÿ−§¦§Ÿ®̈
-úàå íút-úà äòøôì úBðkñî éør ïáiå©¦¹¤¨¥³¦§§Æ§©§½Ÿ¤¦−Ÿ§¤

ø:ññîráéõøôé ïëå äaøé ïk Búà epré øLàëå ©«©§¥«§©«£¤Æ§©´Ÿ½¥¬¦§¤−§¥´¦§®Ÿ
:ìàøNé éða éðtî eö÷iå(ìàøùé)âéíéøöî eãáriå ©¨ª¾¦§¥−§¥¬¦§¨¥«©©«£¦¯¦§©²¦
:Cøôa ìûøNé éða-úàãéíäéiç-úà eøøîéå ¤§¥¬¦§¨¥−§¨«¤©§¨«£¸¤©¥¤¹

äãár-ìëáe íéðáìáe øîça äL÷ äãára©«£Ÿ̈´¨À̈§¸Ÿ¤Æ¦§¥¦½§¨£Ÿ̈−
:Cøôa íäá eãár-øLà íúãár-ìk úà äãOa©¨¤®¥µ¨£´Ÿ̈½̈£¤¨«§¬¨¤−§¨«¤

åèøLà úiøárä úãléîì íéøöî Cìî øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤´¤¦§©½¦©«§©§−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ£¤̧
:äret úéðMä íLå äøôL úçàä íLæèøîàiå ¥³¨«©©Æ¦§½̈§¥¬©¥¦−¨«©ÀŸ¤

-íà íéðáàä-ìr ïúéàøe úBiøárä-úà ïëãléa§©¤§¤Æ¤¨´¦§¦½§¦¤−©¨«¨§¨®¦¦
:äéçå àåä úa-íàå Búà ïzîäå àeä ïa¥¬Æ©«£¦¤´Ÿ½§¦©¬¦−¨¨«¨

æéøLàk eNr àìå íéýìûä-úà úãléîä ïàøézå©¦¤³¨©«§©§ŸÆ¤¨«¡Ÿ¦½§´Ÿ¨½©«£¤²
:íéãìéä-úà ïéiçzå íéøöî Cìî ïäéìà øac¦¤¬£¥¤−¤´¤¦§¨®¦©§©¤−¨¤©§¨¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(846 'nr b zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰ Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓL ‰l‡Â(א ׁשל (א, ׁשמֹו ¿≈∆¿¿≈ƒ¿»≈«»ƒƒ¿»¿»ְֶ

יּוכל  ׁשהּזּולת ּכדי אּלא ואינֹו לעצמּותֹו, קׁשּור אינֹו ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָאדם

ּבחינת  לא הארה, ּבחינת הּוא ׁש'ׁשם' והינּו עּמֹו. קׁשר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹליצר

זהּו BÓL˙עצם. ‰l‡Â ויֹורדת נמׁשכת הּנׁשמה הארת רק – ֶֶֶ¿≈∆¿ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּנׁשמה. לעצם 'ּכלי' אינֹו הּגּוף ׁשּכן והעֹולם, הּגּוף ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבמצר

éðùçéïäì øîàiå úãléîì íéøöî-Cìî àø÷iå©¦§¨³¤«¤¦§©¸¦Æ©«§©§½Ÿ©Ÿ́¤¨¤½
:íéãìéä-úà ïéiçzå äfä øácä ïúéNr recî©¬©£¦¤−©¨¨´©¤®©§©¤−¨¤©§¨¦«

èéíéLpë àì ék äòøt-ìà úãléîä ïøîàzå©Ÿ©³§¨©«§©§ŸÆ¤©§½Ÿ¦´¯Ÿ©¨¦²
àBáz íøèa äpä úBéç-ék úiøárä úiøönä©¦§¦−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ¦«¨´¥½¨§¤̧¤¨¯

:eãìéå úãléîä ïäìàëúãléîì íéýìû áèéiå £¥¤²©«§©¤−¤§¨¨«©¥¬¤¡Ÿ¦−©«§©§®Ÿ
:ãàî eîöriå írä áøiåàëeàøé-ék éäéå ©¦¯¤¨¨²©©«©§−§«Ÿ©§¦¾¦¨«§¬

íéýìûä-úà úãléîä:íéza íäì Nriå ©«§©§−Ÿ¤¨«¡Ÿ¦®©©¬©¨¤−¨¦«
áëãBliä ïaä-ìk øîàì Bnr-ìëì äòøt åöéå©§©´©§½Ÿ§¨©−¥®Ÿ¨©¥´©¦À

:ïeiçz úaä-ìëå eäëéìLz äøàéäô ©§¸Ÿ̈Æ©§¦ª½§¨©©−§©«
áà:éåì-úa-úà çwiå éåì úéaî Léà Cìiå©¥¬¤¦−¦¥´¥¦®©¦©−¤©¥¦«
ááBè-ék Búà àøzå ïa ãìzå äMàä øäzå©©¬©¨«¦−̈©¥´¤¥®©¥³¤ŸÆ¦´

ìL eäðtözå àeä:íéçøé äLâãBò äìëé-àìå ½©¦§§¥−§¨¬§¨¦«§Ÿ¨«§¨´»
øîçá äøîçzå àîb úáz Bì-ç÷zå Bðéôvä©§¦¼©¦©Æ¥´©½Ÿ¤©©§§¨¬©«¥−̈
óeqa íNzå ãìiä-úà da íNzå úôfáe©¨®¤©¨³¤¨Æ¤©¤½¤©¨¬¤©−

:øàéä úôN-ìrãärãì ÷çøî Búçà ávúzå ©§©¬©§«Ÿ©¥«©©¬£Ÿ−¥«¨®Ÿ§¥¾̈
:Bì äNri-äîä-ìr õçøì äòøt-úa ãøzå ©¥«¨¤−«©¥³¤©©§ŸÆ¦§´Ÿ©

àøzå øàéä ãé-ìr úëìä äéúørðå øàéä©§½Ÿ§©«£Ÿ¤¬¨«Ÿ§−Ÿ©©´©§®Ÿ©¥³¤
dúîà-úà çìLzå óeqä CBúa äázä-úà¤©¥¨Æ§´©½©¦§©¬¤£¨−̈

:äçwzååørð-äpäå ãìiä-úà eäàøzå çzôzå ©¦¨¤«¨©¦§©Æ©¦§¥´¤©¤½¤§¦¥©−©
:äæ íéøárä éãìiî øîàzå åéìr ìîçzå äëaŸ¤®©©§´Ÿ¨½̈©¾Ÿ¤¦©§¥¬¨«¦§¦−¤«

æéúàø÷å Cìàä äòøt-úa-ìà Búçà øîàzå©´Ÿ¤£Ÿ»¤©©§Ÿ¼©«¥¥À§¨¨³¦
-úà Cì ÷ðéúå úiøárä ïî ú÷ðéî äMà Cì̈Æ¦¨´¥¤½¤¦−¨«¦§¦®Ÿ§¥¦¬−̈¤

:ãìiäçCìzå éëì äòøt-úa dì-øîàzå ©¨«¤©«Ÿ¤¨¬©©§−Ÿ¥®¦©¥̧¤Æ
ìrä:ãìiä íà-úà àø÷zå äîèdì øîàzå ¨«©§½̈©¦§−̈¤¥¬©¨«¤©¯Ÿ¤¨´

éì eä÷ðéäå äfä ãìiä-úà éëéìéä äòøt-úa©©§ÀŸ¥¦¹¦¤©¤³¤©¤Æ§¥«¦¦´¦½
ãìiä äMàä çwzå CøëN-úà ïzà éðàå©«£¦−¤¥´¤§¨¥®©¦©¯¨«¦¨²©¤−¤

:eä÷éðzåéäòøt-úáì eäàázå ãìiä ìcâiå ©§¦¥«©¦§©´©¤À¤©§¦¥̧Æ§©©§½Ÿ
ék øîàzå äLî BîL àø÷zå ïáì dì-éäéå©«§¦−̈§¥®©¦§¨³§Æ¤½©¾Ÿ¤¦¬

:eäúéLî íénä-ïî¦©©−¦§¦¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(26 'nr fh zegiy ihewl)

‡e‰ ·BË Èk B˙B‡ ‡¯zÂ(ב .(ב, . Ïe‰Ó ‡e‰Lk „ÏB «≈∆ƒ«¿∆»
¯B‡ Blk ˙Èa‰ ‡lÓ˙.(א יב, Ïe‰Ó(סוטה „ÏB על רֹומז – ƒ¿«≈««ƒÀ«»ֵַ

'ערל' ׁשּנקרא הרע, (הּיצר ּכׁשּלעצמֹו א)צדקּותֹו נב, לא (סוכה , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

האלקית). נפׁשֹו על ‡B¯הסּתיר ˙Èa‰ ‡lÓ˙ על רֹומז – ְְֱִִִַַָֹƒ¿«≈««ƒֵַ

ּגם  נרמז הּדבר ולעֹולם. ליׂשראל ורֹועה ּכמׁשּפיע ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָמעלתֹו

יא: ּפסּוק להּלן רׁש"י עצמית.ÓB˜Ï‰ּבדברי ׁשלמּות – ְְְִִֵַַָָ¿»ְְִֵַ

Y B˙Èa ÏÚ ‰Ú¯t e‰pnL ,‰l„‚Ï.ורֹועה מנהיג ּבתֹור ׁשלמּות ƒ¿À»∆ƒ»«¿…«≈ְְְְִֵֶַ
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éùéìùàéàöiå äLî ìcâiå íää íéîia | éäéå©§¦´©¨¦´¨¥À©¦§©³¤Æ©¥¥´
äkî éøöî Léà àøiå íúìáña àøiå åéçà-ìà¤¤½̈©©−§§¦§Ÿ¨®©©§Æ¦´¦§¦½©¤¬

:åéçàî éøár-Léàáéïéà ék àøiå äëå äk ïôiå ¦«¦§¦−¥«¤¨«©¦³¤ŸÆ¨½Ÿ©©−§¦´¥´
iå Léà:ìBça eäðîèiå éøönä-úà Câéàöiå ¦®©©Æ¤©¦§¦½©¦§§¥−©«©¥¥Æ

íévð íéøár íéLðà-éðL äpäå éðMä íBia©´©¥¦½§¦¥²§¥«£¨¦¬¦§¦−¦¦®
:Erø äkú änì òLøì øîàiåãéEîN éî øîàiå ©¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈¨¬¨©¤−¥¤«Â©ÂŸ¤¦´¨«§º

øîà äzà éðâøäìä eðéìr èôLå øN Léàì§¦̧©³§Ÿ¥Æ¨¥½©«§¨§¥̧¦Æ©¨´Ÿ¥½
øîàiå äLî àøéiå éøönä-úà zâøä øLàk©«£¤¬¨©−§¨¤©¦§¦®©¦¨³¤Æ©Ÿ©½

:øácä òãBð ïëàåèøácä-úà äòøt òîLiå ¨¥−©¬©¨¨«©¦§©³©§ŸÆ¤©¨¨´
éðtî äLî çøáiå äLî-úà âøäì Lwáéå äfä©¤½©§©¥−©«£´Ÿ¤¤®©¦§©³¤Æ¦§¥´
:øàaä-ìr áLiå ïéãî-õøàa áLiå äòøô©§½Ÿ©¥¬¤§¤«¤¦§−̈©¥¬¤©©§¥«

æèäðìãzå äðàázå úBða òáL ïéãî ïäëìe§Ÿ¥¬¦§−̈¤´©¨®©¨´Ÿ¨©¦§¤À¨
ïäéáà ïàö úB÷Läì íéèäøä-úà äðàlîzå: ©§©¤̧¨Æ¤¨´§¨¦½§©§−¬Ÿ£¦¤«

æéäLî í÷iå íeLøâéå íérøä eàáiå÷Liå ïrLBiå ©¨¬Ÿ¨«Ÿ¦−©§¨«§®©¨³¨¤Æ©´¦½̈©©−§§
:íðàö-úàçéøîàiå ïäéáà ìûeòø-ìà äðàázå ¤Ÿ¨«©¨¾Ÿ¨¤§¥−£¦¤®©¾Ÿ¤

:íBiä àa ïzøäî recîèééøöî Léà ïøîàzå ©²©¦«©§¤¬−Ÿ©«©Ÿ©¾§¨¦´¦§¦½
÷Liå eðì äìã äìc-íâå íérøä ãiî eðìévä¦¦−̈¦©´¨«Ÿ¦®§©¨³Ÿ¨¨Æ½̈©©−§§

:ïàvä-úàëäf änì Biàå åéúða-ìà øîàiå ¤©«Ÿ©¬Ÿ¤¤§Ÿ−̈§©®¨³¨¤Æ
:íçì ìëàéå Bì ïàø÷ Léàä-úà ïzáæràëìàBiå £©§¤´¤¨¦½¦§¤¬−§¬Ÿ©¨«¤©¬¤

ì äLîBzá äøtö-úà ïziå Léàä-úà úáL ¤−¨¤´¤¤¨¦®©¦¥²¤¦Ÿ̈¬¦−
:äLîìáëék íLøb BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå §¤«©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥«§®Ÿ¦´

:äiøëð õøàa éúééä øb øîàôâëíéîiá éäéå ¨©½¥´¨¦½¦§¤−¤¨§¦¨«©§¦Á©¨¦̧
-éðá eçðàiå íéøöî Cìî úîiå íää íéaøä̈«©¦¹¨¥À©¨̧¨Æ¤´¤¦§©½¦©¥¨«§¯§¥«
-ìà íúråL ìrzå e÷ræiå äãárä-ïî ìûøNé¦§¨¥²¦¨«£Ÿ̈−©¦§¨®©©¯©©§¨¨²¤

:äãárä-ïî íéýìûäãë-úà íéýìû òîLiå ¨«¡Ÿ¦−¦¨«£Ÿ̈«©¦§©¬¡Ÿ¦−¤
íú÷àðíäøáà-úà Búéøa-úà íéýìû økæiå ©«£¨¨®©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¦½¤©§¨−̈

:á÷ré-úàå ÷çöé-úàäëéða-úà íéýìû àøiå ¤¦§¨¬§¤©«£«Ÿ©©¬§¡Ÿ¦−¤§¥´
:íéýìû òãiå ìûøNéñ ¦§¨¥®©¥−©¡Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr dl mgpn zxez)

LÈ‡ ÔÈ‡ Èk ‡¯iÂ(יב את (ב, ׁשּיּציל מי ׁשאין ראה מׁשה ««¿ƒ≈ƒִִֵֶֶֶֶַָָֹ

ּבזה. להׁשּתּדל חּיב והּוא ְְְְִִֵֶַַַָָהּיהּודי,

éòéáøâàà ärø äéä äLîeBðúç Bøúé ïàö-ú ¤À¨¨¬Ÿ¤²¤²Ÿ¦§¬«Ÿ§−
àáiå øaãnä øçà ïàvä-úà âäðiå ïéãî ïäkŸ¥´¦§®̈©¦§©³¤©ŸÆ©©´©¦§½̈©¨²Ÿ

:äáøç íéýìûä øä-ìàáýåýé Càìî àøiå ¤©¬¨«¡Ÿ¦−Ÿ¥«¨Â©¥Â̈©§©̧§Ÿ̈¬
äðqä äpäå àøiå äðqä CBzî Là-úaìa åéìà¥¨²§©©¥−¦´©§¤®©©À§§¦¥³©§¤Æ

:ìkà epðéà äðqäå Làa øraâäLî øîàiå Ÿ¥´¨¥½§©§¤−¥¤¬ª¨«©´Ÿ¤¤½
äfä ìãbä äàønä-úà äàøàå àp-äøñà̈ª«¨¨´§¤§¤½¤©©§¤¬©¨−Ÿ©¤®

:äðqä øráé-àì recîãøñ ék ýåýé àøiå ©−©«Ÿ¦§©¬©§¤«©©¬§§Ÿ̈−¦´¨´
øîàiå äðqä CBzî íéýìû åéìà àø÷iå úBàøì¦§®©¦§¨Á¥¨̧¡Ÿ¦¹¦´©§¤À©²Ÿ¤

:éðpä øîàiå äLî äLîäáø÷z-ìà øîàiå ¤¬¤−©¬Ÿ¤¦¥«¦©−Ÿ¤©¦§©´
éìrð-ìL íìäéìâø ìrî Eék EøLà íB÷nä £®Ÿ©§¨¤̧Æ¥©´©§¤½¦´©¨À£¤³

:àeä Lã÷-úîãà åéìr ãîBò äzàåøîàiå ©¨Æ¥´¨½̈©§©−Ÿ¤«©ÀŸ¤
éáà éýìû éëðà÷çöé éýìû íäøáà éýìû E ¨«Ÿ¦Æ¡Ÿ¥´¨¦½¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈

èéaäî àøé ék åéðt äLî øzñiå á÷ré éýìûå¥«Ÿ¥´©«£®Ÿ©©§¥³¤Æ¨½̈¦´¨¥½¥«©¦−
:íéýìûä-ìàæéðr-úà éúéàø äàø ýåýé øîàiå ¤¨«¡Ÿ¦«©Ÿ́¤§Ÿ̈½¨¬Ÿ¨¦²¦¤¢¦¬

éðtî ézrîL íú÷rö-úàå íéøöîa øLà énr©¦−£¤´§¦§®̈¦§¤©«£¨¨³¨©̧§¦Æ¦§¥´
:åéáàëî-úà ézrãé ék åéNâðç| Bìéväì ãøàå «Ÿ§½̈¦¬¨©−§¦¤©§Ÿ¨«¨«¥¥º§©¦´

õøà-ìà àåää õøàä-ïî Búìräìe íéøöî ãiî¦©´¦§©À¦§©«£Ÿ»¦¨¨´¤©¦¼¤¤³¤
-ìà Láãe áìç úáæ õøà-ìà äáçøe äáBè¨Æ§¨½̈¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¤
éeçäå éføtäå éøîàäå ézçäå éðrðkä íB÷î§³©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−

:éñeáéäåèäàa ìûøNé-éða ú÷rö äpä äzrå §©§¦«§©¾̈¦¥²©«£©¬§¥«¦§¨¥−¨´¨
íéöçì íéøöî øLà õçlä-úà éúéàø-íâå éìà¥¨®§©¨¦̧¦Æ¤©©½©£¤¬¦§©−¦«Ÿ£¦¬

:íúàéàöBäå äòøt-ìà EçìLàå äëì äzrå Ÿ¨«§©¨´§½̈§¤§¨«£−¤©§®Ÿ§¥²
:íéøönî ìûøNé-éðá énr-úààéäLî øîàiå ¤©¦¬§¥«¦§¨¥−¦¦§¨«¦©³Ÿ¤¤Æ

éëå äòøt-ìà Cìà ék éëðà éî íéýìûä-ìà¤¨´¡Ÿ¦½¦´¨½Ÿ¦¦¬¥¥−¤©§®Ÿ§¦¬
:íéøönî ìàøNé éða-úà àéöBàáé-ék øîàiå ¦²¤§¥¬¦§¨¥−¦¦§¨«¦©¸Ÿ¤Æ¦

ézçìL éëðà ék úBàä El-äæå Cnr äéäàE ¤«§¤´¦½̈§¤§´¨½¦¬¨«Ÿ¦−§©§¦®
-úà ïeãárz íéøönî írä-úà EàéöBäa§¦«£³¤¨¨Æ¦¦§©½¦©«©§Æ¤

:äfä øää ìr íéýìûäâé-ìà äLî øîàiå ¨´¡Ÿ¦½©−¨¨¬©¤«©¸Ÿ¤¤¹¤
ézøîàå ìàøNé éða-ìà àá éëðà äpä íéýìûä̈«¡Ÿ¦À¦¥̧¨«Ÿ¦´¨»¤§¥´¦§¨¥¼§¨«©§¦´
éì-eøîàå íëéìà éðçìL íëéúBáà éýìû íäì̈¤½¡Ÿ¥¬£«¥¤−§¨©´¦£¥¤®§¨«§¦´

:íäìà øîà äî BîM-äîãéíéýìû øîàiå ©§½¨¬Ÿ©−£¥¤«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ
øîàú äk øîàiå äéäà øLà äéäà äLî-ìà¤¤½¤«§¤−£¤´¤«§¤®©ÀŸ¤³ŸŸ©Æ

:íëéìà éðçìL äéäà ìàøNé éðáìåèãBò øîàiå ¦§¥´¦§¨¥½¤«§¤−§¨©¬¦£¥¤«©ŸÁ¤Á¸
ìàøNé éða-ìà øîàú äk äLî-ìà íéýìû¡Ÿ¦¹¤¤À´ŸŸ©»¤§¥´¦§¨¥¼
÷çöé éýìû íäøáà éýìû íëéúáà éýìû ýåýé§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«Ÿ¥¤À¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¡Ÿ¥¬¦§¨²



iyingער - c - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äæå íìòì éîM-äæ íëéìà éðçìL á÷ré éýìûå¥«Ÿ¥¬©«£−Ÿ§¨©´¦£¥¤®¤§¦´§Ÿ½̈§¤¬
:øc øãì éøëæ¦§¦−§¬Ÿ«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(225 'nr bl zegiy ihewl)

Ïk‡ epÈ‡ ‰q‰Â L‡a ¯Úa ‰q‰(ב ÏÚÓlL‰(ג, L‡‰ «¿∆…≈»≈¿«¿∆≈∆À»»≈∆¿«¿»
˙ÏÎB‡ dÈ‡Â ˙Ù¯BN . רבה). Y(מדרש ‰Ò מּכל הּׁשפל ∆∆¿≈»∆∆¿∆ִֵַָָ

עצמֹו. את ּומבּטל הּמׁשּפיל ליהּודי, רֹומז Úa¯האילנֹות, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ…≈
L‡a עּזה ּותׁשּוקה לה' ּגדֹולה אהבה להרּגיׁש צרי יהּודי - »≈ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָ

אליו. ‡Ïkלהתקרב epÈ‡ ל'כלֹות יביא ׁשּזה אסּור אבל - ְְִֵֵָָ≈∆À»ְֲִִֶֶָָָ

על  ּבחסידּות וכּמבאר ּבגּוף. נׁשמה להּׁשאר עליו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּנפׁש',

להיֹות  יׂשראל, ּבנׁשמֹות האהבה אׁש ׁש"רׁשפי זה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּפסּוק

הּבּטּול  אדרּבה, . . אֹותם ּומכּלה אֹוכלת אינּה . . הּיׁש ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּטּול

החּיּות". עּקר הּוא ִֶַַַַהּזה

éùéîçæèzøîàå ìûøNé éð÷æ-úà zôñàå Cì¥´§¨«©§º̈¤¦§¥´¦§¨¥À§¨«©§¨³
éýìû éìà äàøð íëéúáà éýìû ýåýé íäìà£¥¤Æ§Ÿ̈º¡Ÿ¥³£«Ÿ¥¤Æ¦§¨´¥©½¡Ÿ¥¯
íëúà ézã÷t ã÷t øîàì á÷réå ÷çöé íäøáà©§¨¨²¦§¨¬§©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³Ÿ¨©̧§¦Æ¤§¤½

íéøöîa íëì éeNrä-úàå:æéäìrà øîàå §¤¤«¨¬¨¤−§¦§¨«¦¨«Ÿ©À©«£¤´
ézçäå éðrðkä õøà-ìà íéøöî éðrî íëúà¤§¤»¥«¢¦´¦§©¼¦¼¤¤³¤©§©«£¦Æ§©´¦¦½
úáæ õøà-ìà éñeáéäå éeçäå éføtäå éøîàäå§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−§©§¦®¤¤²¤¨©¬

:Láãe áìççééð÷æå äzà úàáe Eì÷ì eòîLå ¨−̈§¨«§¨«§−§Ÿ¤®¨¿̈©¨Á§¦§¥̧
ýåýé åéìà ízøîàå íéøöî Cìî-ìà ìûøNé¦§¨¥¹¤¤´¤¦§©À¦©«£©§¤³¥¨Æ§Ÿ̈º
àp-äëìð äzrå eðéìr äø÷ð íéiøárä éýìû¡Ÿ¥³¨«¦§¦¦Æ¦§¨´¨¥½§©À̈¥«£¨º̈

ìL Cøcýåýéì äçaæðå øaãna íéîé úL ¤´¤§³¤¨¦Æ©¦§½̈§¦§§−̈©«Ÿ̈¬
:eðéýìûèéCìî íëúà ïzé-àì ék ézrãé éðàå ¡Ÿ¥«©«£¦´¨©½§¦¦Â«Ÿ¦¥¬¤§¤²¤¬¤

:ä÷æç ãéa àìå Cìäì íéøöîëéãé-úà ézçìLå ¦§©−¦©«£®Ÿ§−Ÿ§¨¬£¨¨«§¨«©§¦³¤¨¦Æ
äNrà øLà éúàìôð ìëa íéøöî-úà éúékäå§¦¥¦´¤¦§©½¦§ŸÆ¦§§Ÿ½̈£¤¬¤§¤−

:íëúà çlLé ïë-éøçàå Baø÷aàëïç-úà ézúðå §¦§®§©«£¥¥−§©©¬¤§¤«§¨«©¦²¤¥¬
àì ïeëìú ék äéäå íéøöî éðéra äfä-írä̈«¨©¤−§¥¥´¦§®̈¦§¨¨Æ¦´¥«¥½¬Ÿ

:í÷éø eëìúáëúøbîe dzðëMî äMà äìàLå ¥«§−¥¨«§¨«£¨̧¦¨³¦§¤§¨Æ¦¨©´
ízîNå úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk dúéa¥½̈§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨®Ÿ§©§¤À
:íéøöî-úà ízìvðå íëéúða-ìrå íëéða-ìr©§¥¤Æ§©§´Ÿ¥¤½§¦©§¤−¤¦§¨«¦

ãààìå éì eðéîàé-àì ïäå øîàiå äLî ïriå©©³©¤Æ©½Ÿ¤§¥ÆŸ©«£¦´¦½§¬Ÿ
éìà äàøð-àì eøîàé ék éì÷a eòîLé:ýåýé E ¦§§−§Ÿ¦®¦´«Ÿ§½«Ÿ¦§¨¬¥¤−§Ÿ̈«

áýåýé åéìà øîàiåáéúëäæîéø÷Eãéá äf-äî ©Ÿ̄¤¥¨²§Ÿ̈−©¤´§¨¤®
:ähî øîàiåâeäëìLiå äöøà eäëéìLä øîàiå ©−Ÿ¤©¤«©¸Ÿ¤Æ©§¦¥´©½§¨©©§¦¥¬

äöøàåéðtî äLî ñðiå Lçðì éäéå:ãøîàiå ©−§¨©§¦´§¨¨®©¨¬̈¤−¦¨¨«©³Ÿ¤

çìLiå Báðæa æçàå Eãé çìL äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½§©Æ¨«§½¤«¡−Ÿ¦§¨®©¦§©³
:Btëa ähîì éäéå Ba ÷æçiå Bãéäeðéîàé ïrîì ¨Æ©©£́¤½©§¦¬§©¤−§©«§©´©©«£¦½

éìà äàøð-ékéýìû íúáà éýìû ýåýé E ¦«¦§¨¬¥¤²§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¨®¡Ÿ¥¯
:á÷ré éýìûå ÷çöé éýìû íäøáàåýåýé øîàiå ©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈¥«Ÿ¥¬©«£«Ÿ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸

B÷éça Bãé àáiå E÷éça Eãé àð-àáä ãBò Bì¹À¨«¥¨³¨«§Æ§¥¤½©¨¥¬¨−§¥®
:âìMk úrøöî Bãé äpäå dàöBiåæáLä øîàiå ©´¦½̈§¦¥¬¨−§Ÿ©¬©©¨«¤©ÀŸ¤¨¥³

dàöBiå B÷éç-ìà Bãé áLiå E÷éç-ìà Eãé̈«§Æ¤¥¤½©¨¬¤¨−¤¥®©«¦¨Æ
:BøNák äáL-äpäå B÷éçîçàì-íà äéäå ¥«¥½§¦¥−̈¨¦§¨«§¨¨Æ¦´Ÿ

ïBLàøä úàä ì÷ì eòîLé àìå Cì eðéîàé©«£¦´½̈§´Ÿ¦§§½§−Ÿ¨´Ÿ¨«¦®
:ïBøçàä úàä ì÷ì eðéîàäåèàì-íà äéäå §¤«¡¦½§−Ÿ¨¬Ÿ¨©«£«§¨¿̈¦´Ÿ

ì íb eðéîàéïeòîLé àìå älàä úBúàä éðL ©«£¦¿©Á¦§¥̧¨«Ÿ¹¨¥À¤§³Ÿ¦§§Æ
äLaiä zëôLå øàéä éîénî zç÷ìå Eì÷ì§Ÿ¤½§¨«©§¨Æ¦¥¥´©§½Ÿ§¨«©§−̈©©¨¨®
íãì eéäå øàéä-ïî çwz øLà íénä eéäå§¨³©©̧¦Æ£¤´¦©´¦©§½Ÿ§¨¬§−̈

:úLaiaéàì éðãà éa ýåýé-ìà äLî øîàiå ©©¨«¤©¸Ÿ¤¤´¤§Ÿ̈»¦´£Ÿ¨¼ŸÁ
ìMî íb ìBîzî íb éëðà íéøác Léàíb íL ¦̧§¨¦¹¨ÀŸ¦©³¦§Æ©´¦¦§½Ÿ©²

ì ãáëe ät-ãáë ék Ecár-ìà Eøac æàîïBL ¥¨¬©¤§−¤©§¤®¦¯§©¤²§©¬¨−
:éëðààéíãàì ät íN éî åéìà ýåýé øîàiå ¨«Ÿ¦©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈¦´¨´¤»¨«¨¨¼

Bà Løç Bà ílà íeNé-éî Bàøer Bà çwô µ¦«¨´¦¥½´¥¥½¬¦¥−©´¦¥®
:ýåýé éëðà àìäáéäéäà éëðàå Cì äzrå £¬Ÿ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈«§©−̈¥®§¨«Ÿ¦Æ¤«§¤´

ét-íréúéøBäå E:øaãz øLà Eâééa øîàiå ¦¦½§«¥¦−£¤¬§©¥«©−Ÿ¤¦´
:çìLz-ãéa àð-çìL éðãàãéýåýé óà-øçiå £Ÿ¨®§©−̈§©¦§¨«©¦«©©̧§Ÿ̈¹

éçà ïøäà àìä øîàiå äLîaézrãé éålä E §¤À©¸Ÿ¤Æ£¸Ÿ©«£³Ÿ¨¦̧Æ©¥¦½¨©¾§¦
Eúàø÷ì àöé àeä-äpä íâå àeä øaãé øaã-ék¦«©¥¬§©¥−®§©³¦¥ÆŸ¥´¦§¨¤½

:Baìa çîNå EàøååèzîNå åéìà zøaãå §¨«£−§¨©¬§¦«§¦©§¨´¥½̈§©§¨¬
ét-ír äéäà éëðàå åéôa íéøácä-úà-írå E ¤©§¨¦−§¦®§¨«Ÿ¦À¤«§¤³¦¦̧Æ§¦

:ïeNrz øLà úà íëúà éúéøBäå eäét¦½§«¥¦´¤§¤½¥−£¤¬©«£«
æèäéäå írä-ìà Eì àeä-øaãåEl-äéäé àeä §¦¤¬§−¤¨¨®§¨³¨Æ¦«§¤§´

:íéýìûì Bl-äéäz äzàå äôìæéähnä-úàå §¤½§©−̈¦«§¤¬¥«Ÿ¦«§¤©©¤¬
-úà Ba-äNrz øLà Eãéa çwz äfä©¤−¦©´§¨¤®£¤¬©«£¤−¤

:úúàäô ¨«Ÿ«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(826 'nr b zegiy ihewl)

·‰Ê ÈÏÎe ÛÒÎ ÈÏk d˙Èa ˙¯bÓe dzÎMÓ ‰M‡ ‰Ï‡LÂ¿»¬»ƒ»ƒ¿∆¿»ƒ»«≈»¿≈∆∆¿≈»»
כב) הּנׁשמה.‡M‰(ג, היא –dzÎL ׁשהּנׁשמה ּדברים – ƒ»ְִַָָ¿∆¿»ְְִֶַָָָ

ּבקביעּות). ּבֹו ּפֹוגׁשים ׁשאין (ּכׁשכן לזמן מּזמן ּבהם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָעֹוסקת



רעי iriay ,iyy - d - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
d˙Èa ˙¯b ּכאדם) קבע ּבדר ּבהם עֹוסקת ׁשהּנׁשמה ּדברים – »«≈»ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּבּבית). Yהּמתּגֹורר ÛÒk.("נכספּתי "נכסף (מּלׁשֹון ה' אהבת ְִִֵַַַ∆∆ְְְְֲִִִִַַַֹ

·‰Ê.(יראה ׂשמאל, ּבחינת יאתה", מּצפֹון ("זהב ה' יראת – »»ְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹ

ׁשּיׁשנם  הּקדּׁשה נּצֹוצֹות את הּגלּות מן להֹוציא הּנׁשמה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻעל

לעׂשֹות  עליה ּב'ׁשכנּתּה'; הּנמצאים אּלּו ואף ּביתּה' ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּב'גרת

ּוליראתֹו. ה' לאהבת ּכלים ְְְְֲִִִֵֵֶַַָמּׁשניהם

éùùçéøîàiå Bðúç øúé-ìà | áLiå äLî Cìiå©¥̧¤¤¹©¨´¨¤¤¤́«Ÿ§À©³Ÿ¤
íéøöîa-øLà éçà-ìà äáeLàå àp äëìà BìÆ¥´£¨À̈§¨¸¨Æ¤©©´£¤§¦§©½¦
Cì äLîì Bøúé øîàiå íéiç íãBòä äàøàå§¤§¤−©«¨´©¦®©Ÿ̄¤¦§²§¤−¥¬

ì:íBìLèéCì ïéãîa äLî-ìà ýåýé øîàiå §¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ§¦§½̈¥−
íéL÷áîä íéLðàä-ìk eúî-ék íéøöî áLª´¦§®̈¦¦¥̧Æ¨¨´£¨¦½©«§©§¦−

:ELôð-úàëåéða-úàå BzLà-úà äLî çwiå ¤©§¤«©¦©̧¤¹¤¦§´§¤¨À̈
çwiå íéøöî äöøà áLiå øîçä-ìr íákøiå©©§¦¥Æ©©«£½Ÿ©−̈¨©´§¨¦§®̈¦©¦©¬

:Bãéa íéýìûä ähî-úà äLîàëýåýé øîàiå ¤²¤©¥¬¨«¡Ÿ¦−§¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈»
-ìàì Ezëìa äLî-ìk äàø äîéøöî áeL ¤¤¼§¤§§Æ¨´¦§©½§¨§¥À¨

éðôì íúéNrå Eãéá ézîN-øLà íéúônä©«Ÿ§¦Æ£¤©´§¦§¨¤½©«£¦−̈¦§¥´
-úà çlLé àìå Baì-úà ÷fçà éðàå äòøô©§®Ÿ©«£¦Æ£©¥´¤¦½§¬Ÿ§©©−¤

:íräáëéða ýåýé øîà äk äòøt-ìà zøîàå ¨¨«§¨«©§−̈¤©§®ŸµŸ¨©´§Ÿ̈½§¦¬
:ìàøNé éøëáâëéìà øîàåéða-úà çlL E §Ÿ¦−¦§¨¥«¨«Ÿ©´¥¤À©©³¤§¦Æ

ì ïàîzå éðãáréå-úà âøä éëðà äpä BçlL §©´©§¥½¦©§¨¥−§©§®¦¥Æ¨«Ÿ¦´Ÿ¥½¤
ða:Eøëa Eãëýåýé eäLbôiå ïBìna Cøcá éäéå ¦§−§Ÿ¤«©§¦¬©¤−¤©¨®©¦§§¥´§Ÿ̈½

Lwáéå:Búéîääëúøëzå øö äøtö çwzå ©§©¥−£¦«©¦©̧¦Ÿ̈¹ÀŸ©¦§ŸÆ
-ïúç ék øîàzå åéìâøì òbzå dða úìør-úà¤¨§©´§½̈©©©−§©§®̈©¾Ÿ¤¦¯£©

:éì äzà íéîcåëïúç äøîà æà epnî óøiå ¨¦²©−̈¦«©¦−¤¦¤®¨µ¨«§½̈£©¬
:úìenì íéîcôæëCì ïøäà-ìà ýåýé øîàiå ¨¦−©«Ÿ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ¥²

øäa eäLbôiå Cìiå äøaãnä äLî úàø÷ì¦§©¬¤−©¦§®̈¨©¥À¤©¦§§¥²§©¬
:Bì-÷Miå íéýìûäçëúà ïøäàì äLî ãbiå ¨«¡Ÿ¦−©¦©«©©¥³¤Æ§©´£½Ÿ¥²

úúàä-ìk úàå BçìL øLà ýåýé éøác-ìk̈¦§¥¬§Ÿ̈−£¤´§¨®§¥¬¨¨«Ÿ−Ÿ
:eäeö øLàèë-úà eôñàiå ïøäàå äLî Cìiå £¤¬¦¨«©¥¬¤¤−§©«£®Ÿ©©´©§½¤

:ìàøNé éða éð÷æ-ìkì-ìk úà ïøäà øaãéå ¨¦§¥−§¥¬¦§¨¥«©§©¥´©«£½Ÿ¥µ¨
Nriå äLî-ìà ýåýé øac-øLà íéøácä©§¨¦½£¤¦¤¬§Ÿ̈−¤¤®©©¬©

:írä éðérì úúàäàìeòîLiå írä ïîàiå ¨«Ÿ−Ÿ§¥¥¬¨¨«©©«£¥−¨¨®©¦§§¿
k-úà äàø éëå ìûøNé éða-úà ýåýé ã÷ô-é ¦«¨©̧§Ÿ̈¹¤§¥´¦§¨¥À§¦³¨¨Æ¤

:eåçzLiå eãwiå íéðr̈§½̈©¦§−©¦§©«£«

ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'nr `l jxk zegiy ihewl)

¯BÓÁ‰ ÏÚ Ì·Èk¯iÂ(כ .(ד, . Ì‰¯·‡ L·ÁL ¯BÓÁ‰ ««¿ƒ≈««¬«¬∆»««¿»»

ÂÈÏÚ ˙BÏb‰Ï ÁÈLn‰ CÏÓ „È˙ÚL(רש"י) לחמר רֹומז 'חמֹור' ∆»ƒ∆∆«»ƒ«¿ƒ»»»ְֲֵֶֹ

ּבאברהם העֹולם. ּולחמרּיּות "‡·eÈהּגּוף את L·ÁiÂנאמר ְְְְִַַָָָָָ»ƒֱֶַ««¬…ֶ

ּבמׁשה החמר. להכנעת רמז "¯eaחמֹורֹו", Ì·Èk¯iÂנאמר ְְְֲֶֶֶֶַַַָֹֹ«≈ֱֶַ««¿ƒ≈

החמר. לתֹו הּקדּׁשה אֹור להמׁשכת רמז החמֹור", CÏÓעל ְְְְֲֶֶֶַַַַַַָָֹֻ∆∆

ÁÈLn‰-‰lb˙i ׁשהּוא עד החמר לזּכּו רמז החמֹור, על «»ƒ«ƒ¿«∆ְֲִֶֶֶֶַַַַֹ

הּקדּׁשה. אֹור את מגּלה ְְְֶֶַַַָֻעצמֹו

éòéáùäàeøîàiå ïøäàå äLî eàa øçàå§©©À¨µ¤´§©«£½Ÿ©«Ÿ§−
çlL ìàøNé éýìû ýåýé øîà-äk äòøt-ìà¤©§®Ÿ«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½©©Æ

:øaãna éì ebçéå énr-úàáéî äòøt øîàiå ¤©¦½§¨¬Ÿ¦−©¦§¨«©´Ÿ¤©§½Ÿ¦³
ì Bì÷a òîLà øLà ýåýéàì ìûøNé-úà çlL §Ÿ̈Æ£¤´¤§©´§Ÿ½§©©−¤¦§¨¥®³Ÿ

:çlLà àì ìûøNé-úà íâå ýåýé-úà ézrãé̈©̧§¦Æ¤§Ÿ̈½§©¬¤¦§¨¥−¬Ÿ£©¥«©
âàp äëìð eðéìr àø÷ð íéøárä éýìû eøîàiå©Ÿ́§½¡Ÿ¥¬¨«¦§¦−¦§¨´¨¥®¥´£¨¿̈

ìL Cøcýåýéì äçaæðå øaãna íéîé úL ¤Á¤Á§¸¤¨¦¹©¦§À̈§¦§§¨Æ©«Ÿ̈´
:áøçá Bà øáca eðrbôé-ït eðéýìûãøîàiå ¡Ÿ¥½¤¦§¨¥½©¤−¤¬¤¨«¤©³Ÿ¤

eòéøôz ïøäàå äLî änì íéøöî Cìî íäìà£¥¤Æ¤´¤¦§©½¦¨µ¨¤´§©«£½Ÿ©§¦¬
:íëéúìáñì eëì åéNrnî írä-úàäøîàiå ¤¨−̈¦©«£®̈§−§¦§«Ÿ¥¤«©´Ÿ¤

ízaLäå õøàä ír äzr íéaø-ïä äòøt©§½Ÿ¥«©¦¬©−̈©´¨¨®¤§¦§©¤¬
:íúìáqî íúàåàeää íBia äòøt åöéå Ÿ−̈¦¦§Ÿ¨«©§©¬©§−Ÿ©´©®

:øîàì åéøèL-úàå íra íéNâpä-úàæàì ¤©«Ÿ§¦´¨½̈§¤«Ÿ§−̈¥«Ÿ´Ÿ
ìBîúk íéðálä ïaìì írì ïáz úúì ïeôñàú«Ÿ¦º¨¥̧¤¯¤¨¨²¦§¬Ÿ©§¥¦−¦§´

ìL:ïáz íäì eLL÷å eëìé íä íLç-úàå ¦§®Ÿ¥µ¥«§½§«§¬¨¤−¤«¤§¤
ìL ìBîz íéNò íä øLà íéðálä úðkúîíL ©§¸Ÿ¤©§¥¦¹£¤´¥ÁŸ¦̧§³¦§ŸÆ

íä íétøð-ék epnî eòøâú àì íäéìr eîéNz̈¦´£¥¤½¬Ÿ¦§§−¦¤®¦«¦§¦´¥½
äçaæð äëìð øîàì íé÷rö íä ïk-ìr©¥À¥³«Ÿ£¦Æ¥½Ÿ¥«§−̈¦§§¨¬

eðéýìûì:è-eNréå íéLðàä-ìr äãárä ãaëz ¥«Ÿ¥«¦§©¯¨«£Ÿ̈²©¨«£¨¦−§©«£
:ø÷L-éøáãa eòLé-ìàå dáéírä éNâð eàöiå ¨®§©¦§−§¦§¥¨«¤©¥̧§¹«Ÿ§¥³¨¨Æ

øîà äk øîàì írä-ìà eøîàiå åéøèLå§´Ÿ§½̈©«Ÿ§¬¤¨−̈¥®ŸµŸ¨©´
:ïáz íëì ïúð épðéà äòøtàéeç÷ eëì ízà ©§½Ÿ¥¤²¦Ÿ¥¬¨¤−¤«¤©¤À§¸§³

òøâð ïéà ék eàöîz øLàî ïáz íëì̈¤Æ¤½¤¥«£¤−¦§¨®¦´¥¬¦§¨²
:øác íëúãárîáéõøà-ìëa írä õôiå ¥«£«Ÿ©§¤−¨¨«©¨¬¤¨−̈§¨¤´¤

:ïázì L÷ LL÷ì íéøöîâéíéöà íéNâpäå ¦§¨®¦§¥¬©−©¤«¤§©«Ÿ§¦−¨¦´
øLàk BîBéa íBé-øác íëéNrî elk øîàì¥®Ÿ©³©«£¥¤Æ§©´§½©«£¤−



xihtnערב - e - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïázä úBéäaãé-øLà ìàøNé éða éøèL ekiå ¦«§¬©¤«¤©ªÀ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½£¤
àì recî øîàì äòøô éNâð íäìr eîŃ̈£¥¤½«Ÿ§¥¬©§−Ÿ¥®Ÿ©¿©ŸÁ

ìL ìBîúk ïaìì íë÷ç íúélëìBîz-íb íL ¦¦¤̧¨§¤³¦§ŸÆ¦§´¦§½Ÿ©§−
:íBiä-íbåèe÷röiå ìàøNé éða éøèL eàáiå ©©«©¨ÀŸ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦§£¬

éãárì äë äNrú änì øîàì äòøt-ìà:E ¤©§−Ÿ¥®Ÿ¨¯¨©«£¤’−Ÿ©«£¨¤«
æèéãárì ïzð ïéà ïázeðì íéøîà íéðáìe E ¤À¤¥³¦¨Æ©«£¨¤½§¥¦²«Ÿ§¦¬−̈

éãár äpäå eNr:Enr úàèçå íékî Eæéøîàiå £®§¦¥¯£¨¤²ª¦−§¨¨¬©¤«©²Ÿ¤
äëìð íéøîà ízà ïk-ìr íétøð ízà íétøð¦§¦¬©¤−¦§¦®©¥Æ©¤´«Ÿ§¦½¥«§−̈

:ýåýéì äçaæðçé-àì ïáúå eãár eëì äzrå ¦§§¨¬©«Ÿ̈«§©¨Æ§´¦§½§¤−¤«Ÿ
:eðzz íéðáì ïëúå íëì ïúpéèééøèL eàøiå ¦¨¥´¨¤®§¬Ÿ¤§¥¦−¦¥«©¦§º«Ÿ§¥¯

a íúà ìàøNé-éðáeòøâú-àì øîàì òø §¥«¦§¨¥²Ÿ−̈§¨´¥®Ÿ«Ÿ¦§§¬
:BîBéa íBé-øác íëéðálîëäLî-úà eòbôiå ¦¦§¥¤−§©¬§«©¦§§Æ¤¤´

úàî íúàöa íúàø÷ì íéávð ïøäà-úàå§¤©«£½Ÿ¦¨¦−¦§¨¨®§¥−̈¥¥¬
:ärøtàëíëéìr ýåýé àøé íäìà eøîàiå ©§«Ÿ©«Ÿ§´£¥¤½¥¯¤§Ÿ̈²£¥¤−

äòøô éðéra eðçéø-úà ízLàáä øLà ètLéå§¦§®Ÿ£¤¯¦§©§¤´¤¥¥À§¥¥³©§ŸÆ
:eðâøäì íãéa áøç-úúì åéãár éðéráeáëáLiå §¥¥´£¨½̈¨«¤¤¬¤§¨−̈§¨§¥«©¨¯¨

írì äúòøä äîì éðãà øîàiå ýåýé-ìà äLî¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ¨¨´
:éðzçìL äf änì äfäâë-ìà éúàa æàîe ©¤½¨¬¨¤−§©§¨«¦¥º̈¨³¦¤

ìväå äfä írì òøä EîLa øaãì äòøt©§ŸÆ§©¥´¦§¤½¥©−¨¨´©¤®§©¥¬
:Enr-úà zìvä-àìåà-ìà ýåýé øîàiå «Ÿ¦©−§¨¤©¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤

ãéá ék äòøôì äNrà øLà äàøú äzr äLî¤½©¨´¦§¤½£¤¬¤«¡¤−§©§®Ÿ¦´§¨³
:Böøàî íLøâé ä÷æç ãéáe íçlLé ä÷æçqqq £¨¨Æ§©§¥½§¨´£¨½̈§¨«§¥−¥«©§«

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨

éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥
.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥

:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥
:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìL àäéíìrì Cøáî àaø dî §¥§¥©¨§¨©§¨©

,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(253 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

EnÚ ˙‡ zÏv‰ ‡Ï Ïv‰Â . . EÓLa ¯a„Ï . . È˙‡a Ê‡Óe≈»»ƒ¿«≈ƒ¿∆¿«≈…ƒ«¿»∆«∆
כג) ּבטענה (ה, ּבא מּיׂשראל ואחד אחד ׁשּבכל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹה'מׁשה'

EÓLaלהקּב"ה. ¯a„Ï . . È˙‡a,הּתֹורה מצוֹות את קּימּתי – ְַָָ»ƒ¿«≈ƒ¿∆ְְִִִֶַַָ

זאת ּובכל הּקּב"ה, ׁשל ׁשמֹותיו EnÚׁשּכּלּה ˙‡ zÏv‰ ‡Ï– ְְֶֶַָָָָָֹֻ…ƒ«¿»∆«∆
ּברמּב"ם מפרׁש ּפסקּֿדין ׁשּיׁש ד)אף ג, ּתׁשּובה ׁשּקּיּום (הלכֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

העֹולם! לכל והּצלה" "ּתׁשּועה מביאה אחת ְְְְְִִַַַָָָָָָָָמצוה

øéèôîáëäîì éðãà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³
:éðzçìL äf änì äfä írì äúòøäâëæàîe £¥¸Ÿ¨Æ¨¨´©¤½¨¬¨¤−§©§¨«¦¥º̈

äfä írì òøä EîLa øaãì äòøt-ìà éúàä³¦¤©§ŸÆ§©¥´¦§¤½¥©−¨¨´©¤®
:Enr-úà zìvä-àì ìväååàýåýé øîàiå §©¥¬«Ÿ¦©−§¨¤©¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

äòøôì äNrà øLà äàøú äzr äLî-ìà¤¤½©¨´¦§¤½£¤¬¤«¡¤−§©§®Ÿ
íLøâé ä÷æç ãéáe íçlLé ä÷æç ãéá ék¦´§¨³£¨¨Æ§©§¥½§¨´£¨½̈§¨«§¥−

:Böøàîqqq ¥«©§«
ã ycew zegiyn zecewp ã(242 'nr ` jxk `"ypz zegiyd xtq)

Bˆ¯‡Ó ÌL¯‚È ‰˜ÊÁ „È·e(א רמז (ו, ּבדר לפרׁש יׁש ¿»¬»»¿»¿≈≈«¿ְְֵֵֶֶֶֶָ

נזּכה  הרמּב"ם ׁשל החזקה' 'יד לּמּוד ׁשעלֿידי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּולחידּודא,

מתּכּנסֹות  הּגלּיֹות "אין אמרּו רז"ל ׁשהרי הּגלּות. מן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻלצאת

ה'ּיד' ספר ואף ּפסּוקֹות, הלכֹות ׁשהן הּמׁשניֹות", ּבזכּות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא

ּפסּוקה. הלכה ְֲָָָהּוא

:ïîéñ é"ãòî .ïîéñ ç"÷éå ,íé÷åñô ã"ë÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦



רעג
.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
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.íéèáMä úøNò ìò íéøaãîäàéBä ©§©§¦©£¤¤©§¨¦À
ìò ïðBàúî àéápäúeàb úøèrìò ©¨¦¦§¥©£¤³¤¥Æ©

ìL álä úeàbíéøôà éøkL ¥©¥¤¦Ÿ¥´¤§©½¦
ék íãéa äîi÷úð àlL íälL úeëìnä©©§¤¨¤¤Ÿ¦§©§¨§¨¨¦

àéäìáð õéöåìáBð çøôkéáö ¦§¦¬Ÿ¥−§¤©¥§¦´
BzøàôúíälL äåàbä úøhîøLà ¦§©§®©§©©©£¨¤¨¤£¤²

íîöò íé÷pôî eéä-àéb Làø-ìr ¨§©§¦©§¨©¬Ÿ¥«
íéðîLøákî íä ,íOeáî ïîL äaøäa íLàø çBLîìïéé éîeìäíéøeáL §¨¦−¦§©Ÿ¨§©§¥¤¤§¨¥¦§¨£¬¥¨«¦§¦

:úeøëMäå ïéiä ììâaáäpäçeø Lééðãàì õénàå ÷æçàeäLãøa íøæk ¦§©©©¦§©¦§¦¥̧¥©¨¨³§©¦Æ©«Ÿ½̈¤§¤¬¤¨−̈
úBðìéà øaLîäáè÷ ørNúøBkä äøòñ çeøkíéøéak íéî íøækøLà ©§©¥¦¨©´©®̈¤§©§¨¨©¥§Â¤Â¤©´¦©¦¦¬£¤

änäíéôèL,ä÷æçaçépäíðBàb úøèò çépé àeäåøàìãéa õãiä ú÷æça: ¥¨«Ÿ§¦²§¨§¨¦¦¬©§©¦©£¤¤§¨¨−̈¤§¨«§¨§©©¨

âíéìâøaáéBàä ìLúeàb úøèr äðñîøzíéàbúî íäL íéøácä ìk §©§©−¦¤¨¥¥¨©®§¨£¤¬¤¥−¨©§¨¦¤¥¦§¨¦

íäa:íéøôà éøBkLãäúéäåì íéøôà éøBkL ìL Bzøàôz øãäúöéö ¨¤¦¥¬¤§¨«¦§¨̧§¹̈£©¦§©§¤¦¥¤§©¦§¦©³
äøLà Bzøàôú éáö ìáðäøèòì àéäíéðîL àéb Làø-ìràéäå ©Ÿ¥Æ§¦´¦§©§½£¤¬¦©£¨¨©−Ÿ¥´§¨¦®§¦



ערה

íéðîL àéb Làø-ìr øLà Bzøàôú¦§©§½£¤¬©−Ÿ¥´§¨¦®
äàøä äàøé øLà õé÷ íøèa døekák§¦¨Æ§¤´¤©½¦£¤̧¦§¤³¨«Ÿ¤Æ

:äprìáé Btëa dãBòa dúBàäíBia ½̈§¨¬§©−¦§¨¤«¨©´
éáö úøèrì úBàáö ýåýé äéäé àeää©À¦«§¤Æ§Ÿ̈´§¨½©«£¤´¤§¦½

ì äøàôz úøéôöìå:Bnr øàLåçeøìe §¦§¦©−¦§¨¨®¦§−̈©«§−©
äøeáâìå ètLnä-ìr áLBiì ètLî¦§¨®©¥Æ©©¦§½̈§¦̧§½̈

:äørL äîçìî éáéLîæïéia älà-íâå §¦¥¬¦§¨−̈¨«§¨§©¥̧¤Æ©©¦́
øëMá eâL àéáðå ïäk eòz øëMáe eâL̈½©¥−̈¨®Ÿ¥´§¨¦Á¨¸©¥¹̈
eâL øëMä-ïî eòz ïéiä-ïî eòìáð¦§§´¦©©À¦¨Æ¦©¥½̈¨Æ

:äiìéìt e÷t äàøaçúBðçìL-ìk ék ¨«Ÿ¤½¨−§¦«¦¨«¦ µ¨ª§¨½
:íB÷î éìa äàö àé÷ eàìîèéî-úà ¨§−¦´Ÿ¨®§¦−¨«¤¦Æ

éìeîb äreîL ïéáé éî-úàå ärã äøBé¤´¥½̈§¤¦−¨¦´§¨®§¥Æ
:íéãMî é÷ézr áìçîéåö åöì åö ék ¥«¨½̈©¦¥−¦¨¨«¦¦´©³¨¨Æ©´

:íL øéræ íL øéræ å÷ì å÷ å÷ì å÷ åöì̈½̈©¬¨−̈©´¨®̈§¥¬¨−§¥¬¨«
àéìáe äôN éârìa ékøaãé úøçà ïBL ¦ µ§©«£¥´¨½̈§¨−©¤®¤§©¥−

:äfä írä-ìàáéøLà|íäéìà øîà ¤¨¨¬©¤«£¤´¨©´£¥¤À
érì eçéðä äçeðnä úàæúàæå ó µŸ©§¨Æ¨¦´¤«¨¥½§−Ÿ

`xenl iy
,'åâå õé÷ íøèaàéb Làø ìò àéä øLàå ,ìáBð õéök àéäL Bzøàôz øãä §¤¤©¦£©¦§©§¤¦§¦¥©£¤¦©Ÿ¥

,õé÷ íøèa äøekák äéäz ,íéðîL.õéwä äéäé íøèa äøkaúäL äðàúk §¨¦¦§¤§¦¨§¤¤©¦¦§¥¨¤¦§©§¨§¤¤¦§¤©©¦

,äpòìáé Btëa dãBòaðòä ìò äéeìz ïéãò àéäLk ãiîïézîî Bðéàå ó §¨§©¦§¨¤¨¦©§¤¦£©¦§¨©¤¨¨§¥©§¦

.íúåàb úà ìétLäì áéBàä øäîé äëkL ,øîBìk .ùìziL ãò(äíBia ©¤¦§Ÿ§©¤¨¨§©¥¨¥§©§¦¤©£¨¨©
,àeää.íéèáMä úøNò eìâiL íBia ©©¤¦§£¤¤©§¨¦

,éáö úøèòìïBöø ìL äøèòì ©£¤¤§¦©£¨¨¤¨

.(äåãçå) äcîçåúøéôöìå §¤§¨§¤§¨§¦§¦©
,äøàôz.úøàôz ìL øúëìe ¦§¨¨§¤¤¤¦§¤¤

ì,Bnò øàLïéîéðáe äãeäé èáL ¦§¨©¥¤§¨¦§¨¦

eäi÷æç úeëìîì íänò íéôøèönäå§©¦§¨§¦¦¨¤§©§¦§¦¨

.äãeäé Cìî(åètLî çeøìe ¤¤§¨§©¦§¨
,ètLnä ìò áLBiìä"á÷ä äéäéå ©¥©©¦§¨§¦§¤

ìò áLBé äéäiL éîì ètLî çeøì§©¦§¨§¦¤¦§¤¥©

,äãeäé Cìî eäi÷æç àeäå ,ètLnä©¦§¨§¦§¦¨¤¤§¨

úBNòì úeëìnä àqk ìò áLiL¤¥¥©¦¥©©§©£

äðéáe úòc ä"á÷ä Bì ïzéå ,ètLî¦§¨§¦¥©©¦¨

.úîà ètLî úBNòì,äøeáâìåäéäéå ©£¦§©¡¤§¦§¨§¦§¤

äkäL éôk ,äøeáâì íäì ä"á÷ä¨¤¦§¨§¦¤¦¨

eëøöä àìå øeMà äðçîa 'ä Càìî©§©§©£¥©§Ÿª§§

.íäa íçläìäîçìî éáéLî §¦¨¥¨¤§¦¥¦§¨¨
,äøòLíäa íäéáéBà eîçliLk ïëå ¨§¨§¥§¤¦¨£§¥¤¨¤

íäì 'ä ïzé ,ícâð äîçìî eáéLéå§¨¦¦§¨¨¤§¨¦¥¨¤

øòL ãò íäéáéBàa íékî eéäiL äøeáb§¨¤¦§©¦§§¥¤©©©

.úBøeöaä íäéøò(æ,älà íâåíâå ¨¥¤©§§©¥¤§©

.ïéîéðáe äãeäé éèáL,'åâå eâL ïéia ¦§¥§¨¦§¨¦©©¦¨
.eäi÷æç ìL åéáà æçà éîéa äéä äæ¤¨¨¦¥¨¨¨¦¤¦§¦¨

,eòz øëMáeïéé úiúL éeaø CBzîe ©¥¨¨¦¦§¦©©¦

.äðBëpä Cøcä ïî eòz ïLé,àéáðå ¨¨¨¦©¤¤©§¨§¨¦
.ø÷Mä éàéáð,ïéiä ïî eòìáð §¦¥©¤¤¦§§¦©©¦

.ïéiä úiúL áøî eúçLð,äàøa eâL ¦§£¥Ÿ§¦©©©¦¨¨Ÿ¤
àeä ,äàBøä íøBäL Cøca eëìä àìŸ¨§©¤¤¤¨¨¤

.ézîàä àéápä,äiìéìt e÷teìLk ©¨¦¨£¦¦¨§¦¦¨¨§

,"e÷t" .úîà ïéc eèôL àìå ,ètLna©¦§¨§Ÿ¨§¦¡¤¨

lî àeäå ,eìLk"íékøa ÷ôe" ïBL.(`i,a megp)Bììôe" Bîk ,ètLî ,"äiìéìt" ¨§§¦§¦¦§©¦§¦¦¨¦§¨§¦§

"íéäìà.(dk,a `Îl`eny)(ç,úBðçìL ìk ék.íéðäkä ïçìL elôàeàìî ¡Ÿ¦¦¨ª§¨£¦ª§©©Ÿ£¦¨§
,äàBö àé÷.LenMä å"éå øñçå .øBkMä Cøc ïkL ,äàBöå àé÷,íB÷î éìa ¦¨¦§¨¤¥¤¤©¦§¨¥¨©¦§¦¨

.é÷ð íB÷î ïéàL ãò(è,äòã äøBé éî úà,äëk íéøkzLî íäL øçàî ©¤¥¨¨¦¤¦¤¥¨¥©©¤¥¦§©§¦¨¨

.äòc äøBnä äøBé éîì ïk íà,äòeîL.íúBeöì 'ä úàî àéápä òîMM äî ¦¥§¦¤©¤¥¨§¨©¤¨©©¨¦¥¥§©¨

,íéãMî é÷ézò áìçî éìeîbäîìLð äzò äfL íépè÷ íéøòð Bîk íä §¥¥¨¨©¦¥¦¨¨¦¥§§¨¦§©¦¤¤©¨¦§§¨

.íéãMî e÷zòðå íú÷éðé(é,åöì åö åöì åö ékíéøòð Bîk íäL øîà §¦¨¨§¤§§¦¨©¦¦©¨¨©¨¨¨©¤¥§§¨¦

íãnìéå èòî èòî íãà íúBà äeöiL íépè÷.äåöî ãBò Ck øçàå ,äpè÷ äåöî íäì äeöé ïëìå ,íéhòî íéøác àlà ìa÷ì áì íäì ïéà ék ,eìa÷iL éãkå÷ §©¦¤§©¤¨¨¨§©§©¦©§¥§¥¤§©§¦¥¨¤¥§©¥¤¨§¨¦§©¦§¨¥§©¤¨¤¦§¨§©¨§©©¨¦§¨©
,å÷ì å÷ å÷ì.øéwä úà íéìLiL ãò èòî èòî äëëå ,éðL øeèì åwä úà ÷ézòé Ck-øçàå ,ãçà øeè øîâì ïéðaä å÷ úà çúBnL ,éàpaä BîkíL øéòæ ¨¨©¨¨§©©©¤¥©¤©©¦§¨¦§Ÿ¤¨§©©¨©§¦¤©©§¥¦§¨¨§©§©©¤©§¦¤©¦§¥¨

,íL øéòæ.íòt øçà íòt ,èòî èòî(àéìáe äôN éâòìa ék,úøçà ïBLäôNa Bà ,úðáeî ézìa äôNa øaãî àéápä äéä elàk íîöò íéNBò íä §¥¨§©§©©©©©©©¦§©£¥¨¨§¨©¤¤¥¦©§¨§¦¨¨©¨¦§©¥§¨¨¦§¦¤¤§¨¨

.éøîâì úøçà(áé,íäéìà øîà øLà.íéáBè íéøác ÷ø íäì øîà éøä àéápäå,äçeðnä úàæ.äåìLa eéäz äæaéòì eçéðä,ó,eäeìæâz ìàúàæå ©¤¤§©§¥£¤¨©£¥¤§©¨¦£¥¨©¨¤©§¨¦¦Ÿ©§¨¨¤¦§§©§¨¨¦¤¨¥©¦§§§Ÿ

mixn zxhr
äéäzdøekákäðBLàø äìMaúpL äðàúkíøèaä äéäéøLà õé÷ãiî ¦§¤§¦¨Æ¦§¥¨¤¦§©§¨¦¨§¤´¤¦§¤©©½¦£¤̧¦©

LkBtëa dãBòa dúBà äàøä äàøéðòä ìò äéeìzóäprìáéBðéàå §¤¦§¤³¨«Ÿ¤Æ½̈§¨¬§©−§¨©¤¨¨¦§¨¤«¨§¥

íéøôà ìétLäì áéBàä øäîé ïkL øîàå .LBìúiL ãò ïézîî:äàeää íBia ©§¦©¤¦§§¨©¤¥§©¥¨¥§©§¦¤§©¦©´©À
íéøôà úeëìî úìtî íBéaäééáö úøèrì úBàáö ýåýé äéãBákä eìúé §©¤¤©§¤§©¦¦«§¤Æ§Ÿ̈´§¨½©«£¤´¤§¦½¦§©¨

'ä ïBàâaúøéôöìåøúëìäøàôz ¦§§¦§¦©−§¤¤¦§¨®̈
ìBnr øàLïéîéðáe äãeäé íä: ¦§−̈©«¥§¨¦§¨¦

åètLî çeøìe-Ceøa-LBãwä äéäé §−©¦§®̈¦§¤©¨¨

àeäètLnä-ìr áLBiìäòc ïðBçé ©¥Æ©©¦§½̈§¥¥¨

úîà ètLî úBNòì íé÷æçìäøeáâìå ©£¨¦©£¦§©¡¤§¦̧§½̈
íäL ïúBàì äéäéäîçìî éáéLî ¦§¤§¨¤¥§¦¥¬¦§¨−̈

äøBz ìL:äørLæälà-íâå ¤¨¨«§¨§©¥̧¤Æ
ïéîéðáe äãeäéeâL ïéiaízòãa §¨¦§¨¦©©¦́¨½§©§¨

øëMáeïLé ïééeòzøLiä Cøcî ©¥−̈©¦¨¨¨®¦¤¤©¨¨

àéáðå ïäkúBøBäì íäì äéäL Ÿ¥´§¨¦Á¤¨¨¨¤§

äøBzäeâLízòãaøëMááBøî ©¨¨¸§©§¨©¥¹̈¥

øëMä úiúLeòìáðçk úçLð §¦©©¥¨¦§§´¦§©Ÿ©

íúàeáðøëMä-ïî eòz ïéiä-ïî §¨¨¦©©À¦¨Æ¦©¥½̈
úeøëMä ïî eúçLðäàøa eâL ¦§£¦©¦§¨Æ¨«Ÿ¤½
íéàéápä éøáãa eâéòìääiìéìt e÷t ¦§¦§¦§¥©§¦¦¨−§¦«¦¨«

ètLî ehäå:çúBðçìL-ìk ékìL §¦¦§¨¦ µ¨ª§¨½¤

íäéìò íéaeñî íä øLà íéúî éçáæ¦§¥¥¦£¤¥§¦£¥¤

äàö àé÷ eàìîìLå äà÷äìeL ¨§−¦´Ÿ®̈£¨¨§¦§

ähîlîíB÷î éìaälàî é÷ðå éeðt: ¦§©¨§¦−¨«¨§¨¦¥¥¤

è,úeøëMä ìà íéðBt íéìBãbäå ìéàBä¦§©§¦¦¤©¦§

ïk íàärã äøBé éî-úàïäkä ¦¥¤¦Æ¤´¥½̈©Ÿ¥

äreîL ïéáé éî-úàåàéápä ìL §¤¦−¨¦´§®̈¤©¨¦

ì ãnìé éëå ,'ä úàî òîL øLàéìeîb £¤¨©¥¥§¦§©¥¦§¥Æ
áìçîáìçä ú÷ðäî eìîâpLé÷ézr ¥«¨½̈¤¦§§¥£¨©¤¨¨©¦¥−

íé÷zòpäíéãMî?ïnà éãMî:éék ©¤§¨¦¦¨¨«¦¦§¥¦¨¦´
ìòåöàéáð ìLåöìCeøa LBãwä ìL ©©³¤¨¦¨¨Æ¤©¨¨

eðì Lé íéøîBà íä ,àeäåöìL ¥§¦¥¨©´¤

äøæ-äãBáòåöìäfäå÷úìB÷Lî èeç £¨¨¨¨½̈©¤©¬¦§¤

ãâðk òLø éètLîå÷ìäfä ÷ãväå÷ ¦§§¥¤©§¤¤¨−̈©¤¤©¤©´
å÷ìéìeà íäì øîBà ãBò àéápäíL øéræ íL øéræèòîe äæ øáãa èòî ¨®̈©¨¦¥¨¤©§¥¬−̈§¥¬¨«§©§¨¨¤§©

íéìa÷î íðéà ïë-ét-ìò-óàå eìa÷z ïk äæ øáãa:àéékíäéðéòa àéápä éøác §¨¨¤¥§©§§©©¦¥¥¨§©§¦¦ µ¦§¥©¨¦§¥¥¤

íäéìà eøaãé elàkäôN éârìaåéøác úà íéðéáî ïéàL íebîâaìáeïBL §¦§©§£¥¤§©«£¥´¨½̈§¦§¤¥§¦¦¤§¨¨§¨−
úøçàíéøékî íðéàL:äfä írä-ìà øaãéáéøLà|øîààéápä ©¤®¤¤¥¨©¦¦§©¥−¤¨¨¬©¤«£¤´¨©´©¨¦

íäéìàaúàæeàöîzäçeðnäéàðúa ìáà ,ãBò eìâz àìå íëöøàaeçéðä £¥¤À§µŸ¦§§©§¨Æ§©§§¤§Ÿ¦§£¨¦§©¨¦´
érìóBúBà eìæâz ìàå çk Lúåärbønä úàæå.Ck íéâäBð ízà íà íëì ¤«¨¥½§©Ÿ©§©¦§§§−Ÿ©©§¥®̈¨¤¦©¤£¦¨



רעו

:rBîL àeáà àìå ärbønäâéäéäå ©©§¥¨®§¬Ÿ¨−§«©§¨¨̧
å÷ì å÷ åöì åö åöì åö ýåýé-øác íäì̈¤¹§©§Ÿ̈À©´¨º̈©³¨¨Æ©³¨¨Æ
eëìé ïrîì íL øéræ íL øéræ å÷ì å÷©´¨½̈§¥¬−̈§¥´¨®§©̧©¥«§¹
:eãkìðå eL÷Bðå eøaLðå øBçà eìLëå§¨«§³¨Æ§¦§½̈§«§−§¦§¨«

èëáëúéa-ìà ýåýé øîà-äk ïëì̈¥À«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¤¥´
äzr-àì íäøáà-úà äãt øLà á÷ré©«£½Ÿ£¤¬¨−̈¤©§¨¨®«Ÿ©¨³

:eøåçé åéðt äzr àìå á÷ré LBáéâëék ¥Æ©«£½Ÿ§¬Ÿ©−̈¨¨¬¤«¡¨«¦´
Baø÷a éãé äNrî åéãìé BúBàøá¦Â§Â§¨º̈©«£¥¬¨©²§¦§−
á÷ré LBã÷-úà eLéc÷äå éîL eLéc÷é©§¦´§¦®§¦§¦¸Æ¤§´©«£½Ÿ

:eöéøré ìûøNé éýìû-úàå§¤¡Ÿ¥¬¦§¨¥−©«£¦«

`xenl iy
íëì äéäzäòbønäì.íëöøàa äçeðîa úáL(âé,'ä øác íäì äéäå ¦§¤¨¤©©§¥¨¨¤¤¦§¨§©§§¤§¨¨¨¤§©

ì eöø àlL ïåék ,íäì ãcîé íúcîkìL åö íäéìò Bøáãa øæâé ,èòî èòî òîL §¦¨¨¦§Ÿ¨¤¥¨¤Ÿ¨¦§Ÿ©§©§©¦§Ÿ¦§¨£¥¤©¤

.ía íéãaòzLnä úBnà,'åâå åöì åö ª©¦§©§§¦¨©¨¨
ìò äãBáò ,äc÷t ìò äc÷t ,åö ìò åö©©©§ª¨©§ª¨£¨©

k úeðòøt ìL å÷ ,äãBáòìL å÷ ãâð £¨©¤ª§¨§¤¤©¤

.úBøáò,íL øéòæ íL øéòæíéîéì £¥§¥¨§¥¨§¨¦

íL eèòîúé íäå ,íäéìò àBáz íéèòeî¨¦¨£¥¤§¥¦§©£¨

.íäéáéBà õøàaøBçà eìLëå eëìé §¤¤§¥¤¥§§¨§¨
,eøaLðåøBçà ìtì eìLké eëìiLk §¦§¨§¤¥§¦¨§¦Ÿ¨

.eøáMéå,eãkìðå eL÷Bðåçôa eìtéå §¦¨§§§§¦§¨§¦§§©

äøöa eìté ,øîBìk .Ba eãëléå ,L÷Bnä©¥§¦¨§§©¦§§¨¨

.èìnäì eìëeé àìå(áëäãt øLà §Ÿ§§¦¨¥£¤¨¨
,íäøáà úàäãt øLà 'ä ,øîBìk ¤©§¨¨§©£¤¨¨

úéa ìà øîà ,íécNk øeàî íäøáà úà¤©§¨¨¥©§¦¨©¤¥

.á÷òé,á÷òé LBáé äzò àìék ©£ŸŸ©¨¥©£Ÿ¦

àeä ,ä"á÷ä ïBöø íéNBò ìàøNé ïéàLk§¤¥¦§¨¥¦§

àì äzòîe .øáca LBa á÷òé elàk§¦©£Ÿ©¨¨¥©¨Ÿ

.LBáé,eøåçéLiaúnä ék .eðaìúé ¥¤¡¨¦§©§¦©¦§©¥

.åéðt íéðaìúî(âë,åéãìé BúBàøá ¦§©§¦¨¨¦§§¨¨
Cøca ízëìa åéàöàö úà á÷òé úBàøa¦§©£Ÿ¤¤¡¨¨§¤§¨©¤¤

.äáBhä,Baø÷a éãé äNòî.íäa Lé íé÷écö ,øîBìk,éîL eLéc÷éíäL ©¨©£¥¨©§¦§§©©¦¦¥¨¤©§¦§¦¤¥

.'ä íL íéLc÷î,á÷òé LBã÷ úà eLéc÷äåLBã÷" BîL íLéc÷äa eøîàé §©§¦¥§¦§¦¤§©£ŸŸ§§©§¦¨§§

.íäéáà àeäL ,"ìàøNé éäìàå á÷òé,eöéøòé.Bãéa ÷æçäL øîBì eçaLé ©£Ÿ¥Ÿ¥¦§¨¥¤£¦¤©£¦§©§©¤©Ÿ¤§¨

mixn zxhr
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:dá eøb-øLà íäéøâî õøà úà ïrðkä| íâå §¨®©¥²¤¬¤§ª«¥¤−£¤¨¬¨«§©´
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ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו טבת, ה'תשי"א 

ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מו"ה חיים שי'

שלום וברכה!

בהמשך למכתבי הקודם ובהתאם למענהו, מוסג"פ קבלה עבור הסך שהרימו בביהכ"נ של כ' 

בסעודת חג י"ט כסלו למעמד. ומטובו למסור ד"ש וברכה לכל המשתתפים בסעודת מצוה זו.

כיון שהגמרא )תענית ט, א( אומרת עה"פ עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר, וכ"כ ברי הדבר 

עד שהקב"ה אומר בחנוני נא בזאת, מובטחני אשר השתתפותם בצדקה זו תהי' להם צינור להמשכת 

כל טוב כסיום הפסוק והריקותי לכם ברכה עד בלי די.

בברכה לו ולכל המשתתפים בהסעודה דחג החגים י"ט כסלו,

מנחם שניאורסאהן



לוח זמנים לשבוע פרשת שמות בערים שונות בעולם רעח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:4006:4008:3708:3809:1309:1310:0610:0712:1912:2116:5817:0317:2617:3116:4217:41באר שבע )ח(

06:4306:4208:3708:3809:1409:1410:0710:0812:1812:2016:5617:0217:2217:2716:3117:38חיפה )ח(

06:4006:3908:3508:3609:1209:1210:0510:0612:1712:1917:0017:0517:2317:2816:2417:39ירושלים )ח(

06:4206:4108:3708:3809:1409:1410:0710:0812:1912:2116:5617:0117:2417:2916:4017:40תל אביב )ח(

07:4207:3909:0309:0209:5109:5010:3610:3612:3312:3516:2316:3117:0117:0916:1217:23אוסטריה, וינה )ח(

06:1106:1709:0109:0609:4709:5211:0211:0614:0514:0620:4620:4421:1821:1520:2721:28אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:3907:3509:0409:0409:5009:4910:3610:3712:3512:3716:3216:4017:0817:1616:2117:29אוקראינה, אודסה )ח(

07:1607:1208:3708:3609:2509:2410:1010:1012:0712:0915:5816:0616:3616:4315:4716:57אוקראינה, דונייצק )ח(

07:2907:2508:4808:4809:3609:3610:2210:2212:1812:2016:0716:1616:4616:5315:5617:07אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

08:0207:5709:1509:1510:0610:0410:5010:5012:4312:4616:2616:3517:0617:1416:1517:29אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:5507:5009:0809:0709:5909:5710:4210:4212:3612:3816:1716:2616:5817:0616:0717:21אוקראינה, קייב )ח(

08:0107:5809:2909:2910:1410:1411:0111:0213:0113:0417:0417:1217:3717:4416:5317:58איטליה, מילאנו )ח(

06:1806:2008:4708:5009:1809:2010:2110:2312:5312:5518:2618:2818:5018:5218:1019:01אקוואדור, קיטו )ח(

05:5405:5908:4308:4809:2609:3010:3910:4213:3813:3920:1120:0920:4120:3919:5220:51ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:2706:3409:1809:2310:0810:1211:2411:2814:3114:3221:2021:1721:5421:5120:5922:05ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:2607:2309:0809:0809:4809:4810:3810:3912:4512:4717:0417:1017:3517:4116:5117:53ארה״ב, בולטימור )ח(

07:1907:1608:5808:5809:3909:3910:2910:3012:3412:3616:4916:5617:2217:2816:3717:40ארה״ב, ברוקלין )ח(

07:1907:1708:5908:5909:4009:4010:3010:3012:3412:3716:5016:5717:2217:2816:3717:41ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

08:0007:5709:3609:3610:1810:1811:0711:0813:1013:1217:2117:2817:5418:0117:0918:13ארה״ב, דטרויט )ח(

07:1807:1709:1609:1709:5209:5310:4610:4713:0013:0217:4217:4718:0918:1417:2918:24ארה״ב, האוסטון )ח(

06:5806:5608:5008:5009:2709:2710:1910:2012:3012:3217:0317:0917:3217:3716:5017:49ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

07:0907:0909:1309:1409:4709:4810:4310:4412:5913:0117:4917:5418:1618:2017:3518:30ארה״ב, מיאמי )ח(

07:1707:1408:5508:5509:3609:3610:2610:2612:3012:3216:4316:5017:1617:2216:3117:35ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:4207:4009:2209:2310:0310:0310:5310:5412:5813:0017:1417:2117:4617:5317:0218:05ארה״ב, פיטסבורג )ח(

07:1707:1408:5408:5409:3609:3610:2510:2512:2912:3116:4116:4817:1417:2016:2817:33ארה״ב, שיקגו )ח(

06:1006:1308:5008:5309:2309:2610:3010:3313:1313:1519:1219:1219:3719:3718:5419:47בוליביה, לה-פס )ח(

08:4308:3809:5309:5210:4510:4311:2811:2813:2013:2316:5917:0817:4017:4816:4818:03בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:4108:3709:5309:5210:4410:4311:2811:2813:2113:2317:0017:0917:4117:4916:5018:04בלגיה, בריסל )ח(

05:3105:3508:1508:1908:5108:5410:0010:0312:4812:5019:0419:0319:2519:2518:4519:35ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:2005:2408:0408:0808:3908:4309:4909:5112:3612:3818:4518:4519:1219:1118:2719:22ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

08:0207:5709:1109:1110:0310:0210:4610:4612:3812:4116:1716:2616:5717:0516:1017:20בריטניה, לונדון )ח(

08:2008:1409:2109:2110:1710:1510:5810:5812:4712:4916:1416:2416:5817:0716:0817:23בריטניה, מנצ'סטר )ח(

08:1308:0809:1809:1710:1210:1010:5410:5412:4512:4716:1816:2816:5917:0816:0817:24גרמניה, ברלין )ח(

08:2108:1709:3509:3510:2510:2411:0911:0913:0313:0616:4616:5517:2617:3416:3617:49גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:2605:3008:1108:1508:4808:5209:5910:0212:4912:5119:1219:1119:3219:3118:5419:42דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:1407:1509:2609:2809:5810:0010:5610:5713:1713:1918:1918:2318:4418:4818:0418:57הודו, מומבאי )ח(

07:0907:1009:2209:2309:5409:5510:5210:5313:1313:1518:1618:2018:4118:4518:0118:54הודו, פונה )ח(

07:2907:2508:5108:5109:3809:3810:2410:2412:2212:2416:1516:2316:5217:0016:0417:14הונגריה, בודפשט )ח(

07:2407:2209:0309:0309:4409:4410:3410:3512:3812:4116:5316:5917:2517:3116:4017:44טורקיה, איסטנבול )ח(

07:4107:3909:2609:2610:0510:0510:5610:5713:0313:0517:2617:3217:5718:0217:1318:14יוון, אתונה )ח(

07:4807:4509:1209:1209:5809:5810:4510:4512:4312:4516:3816:4617:1417:2216:2617:36מולדובה, קישינב )ח(



רעט לוח זמנים לשבוע פרשת שמות בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
07:1207:1309:2409:2509:5609:5710:5310:5513:1413:1618:1618:2018:4118:4518:0118:54מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

04:5505:0307:4507:5208:4408:4910:0310:0713:1613:1820:1920:1520:5820:5419:5821:10ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:5606:5508:5708:5809:3209:3310:2610:2812:4212:4417:2817:3217:5517:5917:1418:10נפאל, קטמנדו )ח(

07:3507:3309:1609:1709:5709:5710:4710:4712:5212:5417:0917:1617:4117:4716:5517:59סין, בייג'ין )ח(

07:1107:1309:3909:4110:1010:1211:1211:1413:4313:4519:1419:1619:3819:4018:5819:49סינגפור, סינגפור )ח(

07:4107:3608:4708:4709:4109:3910:2310:2312:1412:1615:4715:5716:3016:3815:3716:54פולין, ורשא )ח(

05:5305:5608:3108:3409:0309:0510:0910:1112:4812:5018:4018:4119:0419:0518:2219:14פרו, לימה )ח(

08:2008:1609:4709:4710:3210:3211:1911:2013:1913:2117:1817:2617:5418:0117:0718:14צרפת, ליאון )ח(

08:4108:3709:5909:5910:4810:4711:3311:3313:2913:3117:1917:2717:5518:0317:0818:17צרפת, פריז )ח(

06:0806:1008:3408:3609:0509:0610:0610:0812:3512:3718:0118:0318:2418:2717:4518:36קולומביה, בוגוטה )ח(

07:4907:4709:2209:2210:0610:0510:5410:5412:5612:5817:0517:1217:3617:4316:5317:56קנדה, טורונטו )ח(

07:3207:2909:0009:0009:4509:4510:3210:3312:3212:3516:3416:4217:0817:1616:2217:29קנדה, מונטריאול )ח(

06:5406:5208:4408:4509:2209:2210:1410:1512:2412:2616:5417:0017:2317:2916:4117:40קפריסין, לרנקה )ח(

09:1409:0810:1010:0911:0711:0611:4811:4713:3413:3616:5417:0517:4117:5016:4518:07רוסיה, ליובאוויטש )ח(

08:5308:4709:4409:4310:4310:4111:2311:2213:0813:1016:2716:3717:1017:2016:1717:37רוסיה, מוסקבה )ח(

08:0508:0209:2809:2810:1510:1511:0111:0212:5913:0116:5317:0117:3017:3816:4217:52רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

08:1108:0709:3309:3310:2010:2011:0611:0613:0413:0617:0317:1117:3517:4216:5117:56שוויץ, ציריך )ח(

06:4506:4609:0209:0409:3409:3510:3210:3412:5612:5818:0818:1118:3218:3517:5218:45תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךפר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
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