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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`
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב טבת, ה'תשי"ג
ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"מ בצרכי ציבור בעל מדות

תרומיות, ענף עץ אבות וכו' מהרש"ז שי'

שלום וברכה!

נוסף על המברק ששלחתי לכבודו, אודה לו עוה"פ בעד המברק ששלח לי בענין התראות עם 
מר קול שי'.

מר קול ביקרני, ומוסג"פ העתק מכתבי אליו.

רצוני לציין אשר בשעת ביקורו של מר קול הכרתי בו שטרם בואו אלי כבר הוכן והוזמן ביחס 
עליו  היתה  השפעתו  אשר  כבודו  לי  ששלח  מהמברק  נוכחתי  ועתה  נדברנו,  שעליהם  להענינים  טוב 

לטובה. והנני מקוה כי התוצאות הטובות שתצאנה לפועל תביאינה לו נחת רוח ושביעת רצון.

יושיט לנו עזרתו  גוררת מצוה, הנני בטוח אשר גם להבא  נשען על פסק תורתנו אשר מצוה 
במידה ההולכת וגדלה בכל המקצועות דתנועתנו - בלשון מדבר בעדינו, וכפתגם רז"ל זרוק חוטרא 

לאוירא אעיקרי' קאי, עיקרי' תרתי משמע - שורש, ועיקר ופנימיות החוטר, והא בהא תליא.

בנוגע להזכות  וכן  בנוגע להאחריות  מובן מאליו אשר מה שכתבתי בסיום מכתבי למר קול 
והכוחות שנתונים מלמעלה, הנה מכיון שמתאימים למר קול, מכל שכן שמתאימים הדברים לכבודו 

אשר בידו להשפיע על מר קול וחבריו להשתמש בכוחותיהם בכיוון הרצוי ובמידה המלאה.

בפ"ש וברכה.
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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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 עא  ..............  שמותפרשת לשבוע תהלים  ורישיע  )י
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 קעא  ................................................  אור קהתי יב
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  : "דחביאי ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  )כא

 ברי  ..................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  )כב
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    הטעםלהבין עין משך ה  הרתולקוטי   ) כג

 טזר  ................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תתור  )כד

 כר  ...............................................  אמצעי ר ה "אדמו

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  )כה

 אכר  .......................................  דק"צ ח מה"צ ר"דמוא

   ואל תרל"בשמ רתות  )כו

 כדר  .............................................  הר"ש ומ דמו"רא

   "בהמשך תער –ספר המאמרים   )כז

 כהר  ............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  גם) (מתור אידיש –ם מאמריר הספ  )כח

 כור  .............................................  ''צוהריידמו''ר מא

  קה"בל תש"ה ה'-דש"ה'תת ושיחר הספ  )כט

 כטר  ............................................  צ'' יירה מו ראדמו''

 לר ............................................  ח פפרק  כרוותזה ספר  ) ל

  קודש   ותרגא  )לא

 ה לר  ......................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 ולר  .................................  ומש לקריאה בציבורח  )לב

 מהר  ................  קודש-בתשת חהתורה למ תאקרי  ) לג

 מור  ......................  שמותפרשת לשבוע  ים מוח זל  )לד

 מזר  ............  ודשקשבת  ל ות רקת הדלסדר 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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ז 'ebe dnixvn mi`ad l`xyi ipa zeny dl`e

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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לגביו  כלום מבטא לא החיבוק ).אזי
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ÌÈ¯eivÓ ‰ÏÚÓÏ ,Ôa‰ והגדרות «≈¿«¿»ƒƒƒ
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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…«¿»¿»¿«
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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 ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ
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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

‰ÓLp‰ ˙¯‡‰a ˜¯ ‡Ï ‡È‰ƒ…«¿∆»««¿»»
בפועל, למטה È„ÈŒÏÚשירדה ‡l‡∆»«¿≈

‰ÓLp‰ ˙¯‡‰c ‰„B·Ú‰»¬»¿∆»««¿»»
ÌÚ d˙e¯M˜˙‰ „vÓ) ÛebaL∆«ƒ«ƒ¿«¿»ƒ

Lp‰ ÌˆÚ„ÚÂ ,‰Ó ∆∆«¿»»¿«
Ïk ¯Le˜Ó '‰¯‡‰'aL∆«∆»»¿»»

'ÌˆÚ'‰30 היא העצם והארת »∆∆
עבודתה, לעבוד להארה כח' ה'נתינת

לעיל), כך,ÈNÚ˙כמבואר אחר «¬≈
העבודה, Ìbבהשלמת ‰iÏÚ¬ƒ»«

.‰ÓLp‰ ÌˆÚa¿∆∆«¿»»
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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

‰ÓLp‰ ˙¯‡‰a ˜¯ ‡Ï ‡È‰ƒ…«¿∆»««¿»»
בפועל, למטה È„ÈŒÏÚשירדה ‡l‡∆»«¿≈

‰ÓLp‰ ˙¯‡‰c ‰„B·Ú‰»¬»¿∆»««¿»»
ÌÚ d˙e¯M˜˙‰ „vÓ) ÛebaL∆«ƒ«ƒ¿«¿»ƒ

Lp‰ ÌˆÚ„ÚÂ ,‰Ó ∆∆«¿»»¿«
Ïk ¯Le˜Ó '‰¯‡‰'aL∆«∆»»¿»»

'ÌˆÚ'‰30 היא העצם והארת »∆∆
עבודתה, לעבוד להארה כח' ה'נתינת

לעיל), כך,ÈNÚ˙כמבואר אחר «¬≈
העבודה, Ìbבהשלמת ‰iÏÚ¬ƒ»«

.‰ÓLp‰ ÌˆÚa¿∆∆«¿»»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc dlibn(iyily meil)

,daeg mdy xeaiv zepaxw eaixwd ixd dlecb dnaae ,llk daeg
:`xnbd zvxzn .migqta wx `ed weligdy epy recneàîéà- ¥¨

mdy xeaiv zepaxwa `ed weligdy yxtz,íéçñt ïéòkepiide §¥§¨¦
epnfy gqt oaxwk [mitqene micinz oebk] reaw onf mdl yiy
epnf oi`y xeaiv oaxwe .dlecb dnaa wx miaxwy ,oqip c"ia reaw

.dlecb dnaa s` axw epi` ,reaw
:`xnbd zx`anépîwx dticr dlecb dnay dpyy `pzd in - ©¦

,migqtk reaw epnfy xeaiv oaxw oiprlàéä ïBòîL éaø,opax `le ©¦¦§¦
àéðúc,`ziixaaeáéø÷ä àì øeaö óà ,øîBà ïBòîL éaødnaa §©§¨©¦¦§¥©¦Ÿ¦§¦

,dlecbïéàL úBáBç ìáà ,ïîæ íäì òeáwL úBáBçå íéçñt àlà¤¨§¨¦§¤¨©¨¤§©£¨¤¥
,ïîæ íäì òeá÷,dxf dcear ixirye xac mlrd xt oebkàëäå àëä ¨©¨¤§©¨¨§¨¨

dphwa oiae dlecba oia -.áø÷ àìaxwy dn lky mixaeq opaxe Ÿ¨¥

.dlecb dnaa axw cren ld`a

äðùî
ïéa ïéàzyecwäìéLokynd my didykìzyecwíéìLeøé ¥¥¦Ÿ¦§¨©¦

,ycwnd dpapykïéìëBà äìéLaL àlàdzyecw onfaíél÷ íéLã÷ ¤¨¤§¦Ÿ§¦¨¨¦©¦
ìëa éðL øNòîemewnäàBøäxir z` myn ze`xl lekiy - ©£¥¥¦§¨¨¤

,dliyåeli`íéìLeøéáwx mze` milke`äîBçä ïî íéðôìly §¦¨©¦¦§¦¦©¨
.milyexi

ïàëå ïàëå,[milyexie dliy-]íéLã÷ éLã÷dxeng mzyecwy §¨§¨¨§¥¨¨¦
ïéìëàðwxíéòìwä ïî íéðôìycwnd ziaae ,okynd xvg ly ¤¡¨¦¦§¦¦©§¨¦

.okynd xvgl dey dzyecwy dxfrd jeza
:sqep weligäìéL úMeã÷§©¦Ÿ
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המשך ביאור למס' מגילה ליום שלישי עמ' ב
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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  ֿ אם  כי בזה , וכיוצא  אחרים  ממקומות  סתירות  ותירוצים , בקושיות  פלפול  בו שיש 
(ללא  הפשוט  הפירוש  להבין נקל  שבו נ"ך ), על  ֿ זה  ֿ דרך  (ועל  החומש  על  בפירושו ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל 
החידוש  מהו ֿ כן, ואם  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  ֿ זה  ֿ דרך  הגמרא ).(ועל  על  "י

הידוע  ֿ פי הוא 5ועל  כן הרי - בפועל  להלכה  ועד  דתורה , בנגלה  גם  ישנו התורה  בפנימיות  ענין שכל 
נמצא  זה  שענין רש "י, פירוש  לימוד  אודות  התורה ) פנימיות  ֿ פי (על  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  ֿ ושלום , חס  נפרדים  דברים  שני אינם  התורה  ופנימיות  שיש 6דתורה  שרואים  וכפי .

התורה  פנימיות  ֿ ידי על  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  ֿ ישראל  בני אצל  ֿ פי 9והרי ֿ על  אף  והיינו, נפרדים , דברים  שני אינם  והנשמה  הגוף  (

הוא  כדבעי בריא  גוף  של  קיומו הרי (נסתר ), הנשמה  ֿ כן ֿ שאין מה  (נגלה ), המישוש  בחוש  נתפס  שהגוף 
ֿ זה  ֿ דרך  ועל  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  ֿ פי ֿ על  (אף  אחת " "תורה  - אחת  מציאות  שהם 

דתורה ). לנגלה 

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

שזהו - הם  כן כשמם  [אשר  התורה  יסודי הלכות  גופא בהתחלת  ובזה  התורה , של  (כפשוטו)
ההתחלה ] זה  ש הרי הרמב "ם  ֿ הוא כותב  ֿ ברוך  .הקדוש  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 ֿ הייטס, קראון

סס"ב 2) אה"ע טושו"ע ובתוס'. סע"ב ז, כתובות ראה
ֿ ח . ס"ז
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, ֿ הוא ), ֿ ברוך  הזהר הקדוש  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  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  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  ֿ זה  שלפני 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  ֿ פה  שבעל  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 

ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  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 

ֿ יהודי  אינו גם  עוסק  שבהם  כו', וזריעה  חרישה  העולם , בעניני לעסוק  הולך  כאשר  שגם  והיינו,
רק  היא  העולם  בעניני התעסקותו סיבת  כי לפניך ", אני ל "מודה  ֿ ושלום  חס  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 "גראה 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



יד      

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  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
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'" ֿ ל  א  כבוד  מספרים  "השמים  שכתוב  כמו אלקות , מגלה  גופא  העולם  שמציאות  גם  "כי 32ומה  ,
גו'" שמיך  העלם 33אראה  מלשון הוא  ש "עולם " ֿ פי ֿ על  שאף  והיינו, באופן 34, הטבע , בחוקי מוגבל  והוא  ,

אלקות  רואים  אזי כו', היטב  מתבוננים  כאשר  ֿ מקום , מכל  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  ֿ פי על 
ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  מאמר  שלמעלה .36ידוע  הפשיטות  את  "לוקחת " פשוט  יהודי של  שהפשיטות 

לא  ֿ קשיות " "קלאץ  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 ומה  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  ֿ דרך  ש 38[ועל  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 ).חסר
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



טו       

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  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  תורה ; תלמוד  מצוות  מצד 
האורות  גם  לו יש  ממילא  בדרך  אזי כזה , באופן היא  עבודתו וכאשר  קונו. רצון למלא  ֿ אם  כי והגילויים ,
המעלה  וזוהי  כו'. וצדקה  לתפלה  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  ורבא , אביי שבדברי העומק  את  שמשיג  והגילויים ,

שלמעלה . ב 'פשיטות ' מגיעים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  הפשיטות , בענין

 בתניא שכתוב  מה  לבאר  יש  ֿ זה  ֿ פי יכולת 39ועל  "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 

 על רש "י שבפירוש  המיוחדת  המעלה  גם  מובנת  - הפשיטות  למעלת  בנוגע  שנתבאר  מה  ֿ פי ועל 
" להיותו מקרא ",התורה , של 

להדגיש - אלא  בזה , וכיוצא  הרמב "ן פירוש  הפירושים , שאר  ֿ ושלום  חס  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  ֿ עדן בגן שיושב  רבינו, למשה  בנוגע 
הפתגם  וכידוע  ֿ פעמי, חד  ענין הוא  ֿ תורה  שמתן למרות  - וזאת  כו', ויותר  יותר  יהיה 41בלימודו שלא 

ג ) סעיף  (כנ"ל  ב "אנכי" נכללו הענינים  כל  כי ֿ ושלום , חס  הפעם  עוד  ֿ תורה  .35מתן

***

 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  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  בשבת ", ראשון יום  "היום  אמירת  תוכן שזהו

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

הענינים  כל  את  לעשות  שצריכים  השבת , ליום  בנוגע  ֿ עדן, נשמתו (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 ֿ שיח  דו אודות 
דעהו" דרכיך  ד "בכל  באופן היתה  הנהגתו שכללות  כללית , נשמה  בישראל , נשיא  ֿ עדן, אפילו 46נשמתו ,

החול , נשמתו בימות  אדמו"ר  כ "ק  דיבר  מעמד  שבאותו ובפרט  ֿ קודש , השבת  ביום  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל 
גודל  אודות  שאמר ֿ עדן 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

: 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  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף 
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  ֿ ידי שעל  - דשבת  לשינה  בנוגע  גם  מובן ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
שבת . לשם  להיות 

 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 ֿ זה  ֿ דרך  ועל 

שכבר  לו, יאמרו - שבת  לשם  השינה  שתהיה  שייך  שלא  ויטען באמריקא  הדר  יהודי יבוא  כאשר 
תבע  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  אדמו"ר , וחמי מורי קדושת  כבוד  של  בתו ֿ ידי על  זו סברא  בליובאוויטש  ַנאמרה 
לשם  להיות  צריכה  השינה  שגם  - ֿ מצוה  בת  קודם  בהיותה  עוד  - ֿ עדן נשמתו אדמו"ר  קדושת  כבוד  ממנה 

שבת !

: 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 , ֿ פי על  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  ֿ דרך  אל 55ועל  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  ֿ ידי על  שדוקא  הוא , הענין אך  - משפט "?!
אדמו"ר  לצדיקים 57וחמי בנוגע  דידן, בנדון ֿ זה  ֿ דרך  ועל  עילאה ". תשובה  איז קרעכץ  אידישער  "א  :ַ

לבוראם " הוא 58ש "דומין הרי שבת , לשם  תהיה  שלו שהשינה  שייך  כיצד  והטענה  השאלה  ֿ ידי שעל  -
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 " ֿ ידי שעל 

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 

***

: השבוע בפרשת  רש "י פירוש  לבאר  ֿ סוף  סוף  מגיעים  - הנ"ל  ההקדמה  כל  לאחרי
הפסוק  על  בפרש "י חזר 62הביאור  בשמותן, בחייהן שמנאן ֿ פי ֿ על  "אף  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"וגם השבטים  "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 ֿ זה  ֿ דרך  ועל  אחד . כל  של  הפרטי

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

***

.'גו ישראל  בני שמות  ואלה  ֿ המתחיל  דיבור  שיחה ) (כעין מאמר 

***

: 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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בזה  הפשוט  כאן 67והפירוש  שיש  ֿ לומר , ֿ צריך  ֿ כן על  פעמים , ב ' חזקה " "ביד  נאמר  שבפסוק  דכיון -
פרעה , על  שתחזק  הקב "ה  של  החזקה  היד  על  קאי  ישלחם " חזקה  ש "ביד  רש "י מפרש  ולכן ענינים , ב '
על  לשלחם  ישראל  על  שתחזק  פרעה  של  החזקה  היד  על  קאי מארצו" יגרשם  חזקה  "וביד  שכתוב  ומה 

כו'. כרחם 

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 לשלחם ")"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  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  משיב  זה  בפסוק 
עמך " את  הצלת  לא  והצל  הזה  לעם  הרע  בשמך  לדבר  "עתה 72פרעה  ֿ הוא : ֿ ברוך  הקדוש  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 
ֿ הוא השיב  ֿ ברוך  -הקדוש  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  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  לו    ישראל ֿ בני את  לגרש  שיצטרכו כך , כדי עד  ,
כרחם "?! "על  ממצרים 

"ג ) מארצו", יגרשם  חזקה  ש "ביד  הפרשה , סיום     עם לכאורה  מתאים  אינו - "
טוב ?74הכלל  בדבר  לסיים  שיש 

: בזה הביאור  לומר  ויש 
מענה  ֿ הוא בתוכן ֿ ברוך  קושי הקדוש  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 משה ", שהקשה  על 

. דאבדין על  "חבל  באמרו, הזה ", לעם  הרעותה  למה  .ולומר  האבות  ואתה . מדותי, אחר  הרהרו לא  .
הרעותה " למה  אלא 75אמרת  - טוב  בדבר  לסיים  צריך  שבה  פרשתנו, בסוף  ולא  , למה" הטענה  על 

גו'": הרעותה 
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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
ֿ כג .72) כב 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 



יט       

לפרעה ", אעשה  אשר  תראה  "עתה  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף  אבל  הגלות , תוקף  התגבר  שאכן אמת  הן
ישלחם ", פרעה ) על  שתחזק  החזקה  ידי (מפני חזקה  "ביד  ֿ סוף  ֿ כל  שסוף 

כרחם  (על  חזקה  ש "ביד  עד  כך  כל  הגלות  התגברות  שתהיה  שאף  ישראל , לבני בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
הרעותה ", "למה  משה  מקושיית  כתוצאה  ישראל  בני אצל  שישתלשל  (כפי מארצו" יגרשם  ישראל ) של 
ֿ כן  ֿ פי ֿ על  ואף  צידה ", להם  לעשות  יספיקו ש "לא  ובאופן ממצרים , ישראל  בני יצאו בפועל  הנה  - כנ"ל )

ב  אמונה  מתוך  ֿ הוא יצאו ֿ ברוך  .הקדוש 

את  להדגיש  אינה  רש "י כוונת  כלומר : ,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 

את    מתוך ממצרים  יצאו ֿ מקום , מכל  כרחם ", "על  ממצרים  לגרשם  צורך  שהיה  שלמרות  ,
להם " עשו לא  צידה  ש "גם  בכך  ביטוי לידי שבאה  ֿ הוא  ֿ ברוך  בהקדוש  "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  ֿ ידי ֿ הוא על  ֿ ברוך  על הקדוש  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  ֿ זה  ֿ פי ועל 
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 

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

שכך  לפי זה  הרי - ישראל  בני אצל  ֿ ידם  ועל  המצריים , אצל  תחילה  נפעל  זה  שענין לכך  והסיבה 
ֿ ידי על  ֿ הוא נקבע  ֿ ברוך  ישלחם הקדוש  מצרים ) על  שתחזק  החזקה  ידי (מפני חזקה  ביד  "כי בתורה :

מארצו". יגרשם  ישראל ) של  כרחם  (על  חזקה  וביד  ֿ זה ) ֿ ידי (ועל 

: 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  ,
כאשר מצוה  כי, - יכול מזה  הנה  כו', וחיות  הידור  ללא  בלבד , במעשה  המצוה  בקיום  יסתפק 

המצוות להשתלשל  בקיום  ֿ ושלום  חס  צורך  שאין שיטענו כאלו שיהיו - כו' הנכדים  אצל  -
כלל !

של  כרחם  "על  מהגלות  יציאה  של  ומצב  המעמד  לשלילת  בנוגע  הוראה  ללמוד  יש  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
ישראל ":

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

ב "ברוקלין"!... לו יש  - ישיבה  ואפילו ֿ אנדזשעלעס "; ב "לאס  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



כ      

ב "טעקסעס " ֿ הברית , בארצות  אחת  שבמדינה  בשעה  בה  - ישראל " "ארץ  את  צריך  הוא  מה  בשביל 
ישראל !... ארץ  של  השטח  כל  את  פעמים  כמה  ("איינּפאקן") ֿ לארוז לקפל  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 ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על  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  ֿ הוא בודאי ֿ ברוך  כו',הקדוש  הטוב  כל  על 

לתמוך  בשביל  הכסף  את  לנצל  ולדוגמא : וקדושה , יהדות  עניני עבור  זאת  לנצל  להשתדל  וצריך 
בזה ; וכיוצא  ֿ ספר , בבתי 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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ב "טעקסעס " ֿ הברית , בארצות  אחת  שבמדינה  בשעה  בה  - ישראל " "ארץ  את  צריך  הוא  מה  בשביל 
ישראל !... ארץ  של  השטח  כל  את  פעמים  כמה  ("איינּפאקן") ֿ לארוז לקפל  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 ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על  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  ֿ הוא בודאי ֿ ברוך  כו',הקדוש  הטוב  כל  על 

לתמוך  בשביל  הכסף  את  לנצל  ולדוגמא : וקדושה , יהדות  עניני עבור  זאת  לנצל  להשתדל  וצריך 
בזה ; וכיוצא  ֿ ספר , בבתי 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"ו כסלו, תשי"ב
ברוקלין.

שלום וברכה!

... ועל שאלתו השני' בענין הבר מצוה של בנו.... שי' שצ"ל בפ' בשלח שנה זו.

הנה בכלל תמה אני על שאלתו, ועל שאינו מחפש סיבות להיות על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, וכיון שהבר מצוה של בנו הוא בהימים הקרובים ליום ההילולא יו"ד שבט, 
הרי לכאורה זהו הוראה שצריך להאחז )אנחאפען זיך( בהזדמנות זו ולהיות על הציון, און אפפרישען 
מה שזכה להיות כמה זמן בימים הבהירים בהיותו בהישיבה ובסביבת אנ"ש, ואם לא בהזדמנות זו, 
אימתי? ואם ]מ[איזה טעם שיהי' אי אפשר הדבר או עכ"פ שנדמה לו שא"א הדבר, הרי יה"ר שתהי' 
ישמחו  יחד  כולם  שיחיו  וב"ב  שיחיו  וזוגתו  והוא  ומוצלחת  טובה  ובשעה  עתה  במקומו  מצוה  הבר 

בשמחה אמיתית שהיא שמחה של מצוה.

בברכה.
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הקודש  ללשון מתורגם
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הפסוק  לא 1מן אשר מצרים על חדש מלך "ויקם
מלך  "ויקם המילים את רש"י מצטט יוסף" את ידע
וחד  ממש חדש אמר חד ושמואל. "רב ואומר חדש",

גזירותיו". שנתחדשו אמר

הגמרא  על מבוסס זה רש"י מוסבר 2פירוש ושם ,
"מאן  הפירושים: משני אחד כל של והיתרון ההכרח
שנתחדשו  דאמר ומאן חדש. דכתיב ממש, חדש דאמר
שרש"י  למרות וימלוך". וימת כתיב דלא גזירותיו,
שני  את מביא הוא מקרא, של פשוטו את רק מפרש

בולט מהם אחד לכל ההכרח כי בזה hytaהפירושים, .
המילים  את גם הפסוק מן רש"י מצטט מדוע מובן

מלך" המילה 3"ויקם את רק מסביר שהוא עלֿאף ,
השני  הפירוש את מחייבת "ויקם" המילה כי "חדש",

וימלוך" כתיב את 4("דלא מחייבת "מלך" והמילה ,(
הראשון. הפירוש

מסויים, יתרון יש הפירושים משני אחד בכל אמנם,
זאת, בכל אך האחר, בפירוש שקיים קושי המתרץ
אל  יותר קרוב הראשון הפירוש פעמים, כמה כמוסבר

מקרא  של הבאות:5פשוטו הסיבות מפני ,

"חדש" שבמילה להניח סביר פשוט, באופן א)
"חדש היא של ynnהכוונה שענינו שמכיון ולא ,"

הוא 6ה"מלך" הגזירות חידוש ממילא גזירות, הוא
המלך. חידוש

גזירותיו", "נתחדשו – השני הפירוש לפי ב)
ש"עשה  ידע", לא "אשר המילים על להסביר מוכרחים

בגמרא  שמוסבר כפי ידע", לא כאילו וכפי 7עצמו
"ואשר  ואומר מדייק עצמו 8שרש"י עשה ידע, לא

וא"ו  את הפסוק לשון על מוסיף [רש"י ידע". לא כאילו
לא  כאילו עצמו "עשה שהפירוש להדגיש כדי החיבור
גזירותיו", "שנתחדשו השני לפירוש המשך הוא ידע"
הראשון, הפירוש לפי זאת, לעומת זה]. להסבר הסמוך

כפשוטן. היא ידע" לא "אשר המילים משמעות גם

"דלא  הראשון, הפירוש על שקיים הקושי את גם ג)
לספר  אינה התורה כוונת לתרץ: ניתן וימלוך", כתיב
הקשור  את אלא מצרים, מלכי של ימיהם דברי את כאן
ואין  החדשות, הקשות הגזירות מן סבלם על לישראל,
חשובה  אלא וימלוך", "וימת של לפרטים חשיבות

d`vezdשהמלך לישראל, מכך ישראל mwשנבעה נגד
חדשות  "9בגזירות –mwie"חדש .10מלך

של  לפשוטו הראשון הפירוש יותר קרוב ולפיכך
מקרא.
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של  שמותיהם את מציין שרש"י להבין ניתן זה לפי
כמוסבר  [אשר, ושמואל רב – הללו הדעות בעלי
המאמר  בעל של שמו את מציין רש"י רבות, פעמים
להתעורר  העלול קושי מתרצת זו עובדה כאשר רק
מוסברת  בכך כי ממולח"], "תלמיד אצל בפירושו

למחלוקת. הסיבה

להקדים, יש זאת להבין לסבור,zehytay[וכדי יש
בעלי  שמות את הגמרא מציינת שבהן שבמחלוקות
אמר...", וחד אמר... "חד אומר ואחרֿכך המאמרים,
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ח.1) א, פרשתנו
ועוד.2) ח. פ"א, שמו"ר וראה א. יא, סוטה א. נג, עירובין
מדייקים 3) שתרווייהו כאן, לדוד כבמשכיל לפרש שאין מובן ועפ"ז

כו'. אחר מלך שהול"ל חדש ל'
(4" שהול"ל קשה לא בפשש"מ נפק"מ.znieאבל דלמאי (וימלוך)",

" נאמר הי' אם דמי jelnieוגם ולא חדש". "מלך שמלך מובן הי' "
המלכים  מונה שם כי וימלוך" גו' "וימת ואילך לג לו, בוישלח להכתובים

וימלוך גו' "וימת זה אחר (פסוק eizgzזה לפנ"ז שבפרשתנו ולהעיר ."
" נאמר ההוא".znieו') הדור וכל גו' יוסף

הוא 5) שכן לפי לא הוא כזה בסדר רש"י שמביא שמה פשוט כי
כתובים, של ד)פשוטן הסדר (ע"פ מפרש רש"י שהרי בגמרא, סדרם

וכיו"ב. מרז"ל שמקורו כותב שאינו בנדו"ד ובפרט
שאא"פ  ורק מקרא של בפשוטו שוים הפירושים ששני לומר אין גם

בכ"מ) (כמו להתחיל לרש"י הו"ל אז כי כאחת, רב ibiltלכותבם בה
וכיו"ב. ושמואל,

מד.i"yxtראה6) מא, מקץ
דלא 7) כמאן דמי דהוה יוסף את ידע לא "אשר בסתמא הוא בסוטה

להמ"ד  רק שהוא מפורש ובשמו"ר בעירובין אבל כלל", לי' ידע
ס"ט. בפנים לקמן וראה גזירותיו". "שנתחדשו

הרא"ם.8) ופי' כגי'
למ"ד 9) כן מפרש שם סוטה ובחדא"ג כאן שבחזקוני להעיר

כו'). גזירות לחדש עליהם (שקם גזרותיו שנתחדשו
השני)10) פי' להביא רש"י הוצרך (שלכן כ"כ פשוט אי"ז מ"מ אבל

" הל' פשש"מ ע"פ יותר מתאים סו"ס ממש" "חדש להפי' jelnieשהרי
"על בהכתוב שממשיך ובפרט חדש". ישראל".mixvnמלך "על ולא "
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בגמרא  שמובאת הראשונה הדיעה של 11הרי היא
השני  עלֿידי נאמרת והשניה הראשון, ].12האומר

בגמרא  המובאות לשמואל רב בין מחלוקות במספר
"חד  של בסגנון ובמיוחד פסוקים, של פירושם לגבי
מהם: אחד כל של שיטתו ניכרת – אמר" "וחד אמר"

את בעיקר מחשיב – רב – או dlindהראשון ,
אין זה עקרון לפי אם גם oiprdהמילים, okez,ברור

לפי מכריע שמואל oiprdואילו okez13 14שבפסוקים,
"חלק". המילים פירוש אין שלפיו למרות

לכך  דוגמאות :15להלן

הפסוק על הביתה 16(א) "ויבא יוסף, על שנאמר ,
בגמרא  נאמר מלאכתו", חד 17לעשות ושמואל. "רב :

צרכיו  לעשות אמר: וחד ממש, מלאכתו לעשות אמר:
נכנס";

המשמעות  לפי – ממש" "מלאכתו מפרש הראשון
zilelindמהמשך אבל ,oiprd הבית מאנשי איש "ואין ,

להבהיר  באה שהתורה נראה, בבית", שם
"ואין 18שב"מלאכתו" שדורשת למלאכה היא הכוונה

"לעשות  היא שהכוונה אמר" "חד ולכן איש...".

הביתה" "ויבא היה לא זאת לולא כלומר, צרכיו".
כבר  שהיא לאחר הבית", מאנשי איש "אין כאשר דוקא

יום  יוסף אל ו"דברה עמי", "שכבה אמרה כן לפני

כדי  נכנס שהוא מובן ולכן אצלה...", לשכב יום...
צרכיו" .19"לעשות
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כוש" ועד "מהודו אסתר שבמגילת הפסוק על (ב)
בגמרא  בסוף 20נאמר הודו אמר: חד ושמואל. "רב :

גבי  וכוש הודו אמר: וחד העולם, בסוף וכוש העולם

מלך  כך וכוש, הודו על שמלך כשם קיימי, הוו הדדי
סופו  ועד העולם כי 21מסוף אומר אתה בדבר  כיוצא .

עזה  ועד מתפסח הנהר עבר בכל רודה רב 22הוא

.23ושמואל..."

את מפרש מרחק,dlindאחד - כפשוטה "עד"

אחד  מקצה הוא כוש" ועד "מהודו הפסוק פירוש ולכן
בפסוק  הנאמר מן אבל השני. לקצה ועד העולם של

כבר  הכולל מדינה", ומאה ועשרים "שבע שלאחרֿמכן
שב"מהודו לומר, הכרחי כולו", העולם "כל creאת
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דביצה 11) ב"פ"ק ה"ג): (פ"ו שני מעשר הל' לרמב"ם רדב"ז ראה
מחלוקת  כיסים בשני כמ"ד רבנו ופסק כו' כיסים בשני ח"א ור"א ר"י
שם  וראה הם". ר"י דברי הקדימו שהתלמוד כיון דמילתא דסתמא חדא

לתרץ. ויש פ"ח. בפתיחה מרגליות) (להר"ר עולם
רב 12) שם: דעירובין הא' ממחלוקת ע"ז להקשות יש לכאורה

מ  תני חד ובירושלמי rושמואל (באל"ף), מאברין תני וחד (בעי"ן) ברין
ומכיון  מעברין. אמר ושמואל מאברין אמר רב מפורש: ה"א) (פ"ה שם
בנדו"ד  (ובפרט והירושלמי הבבלי בין מפשינן לא מחלוקת שאפושי
הוא  רב להבבלי שגם צ"ל הרי בבבלי), משא"כ הוא, מפורש שבירושלמי

שמביא שם עירובין ר"ח עי' אבל כו'. מאברין תני inlyexinהאומר רב :
שבבבלי*. להסדר מתאים ולפי"ז – מאברין תני ושמואל מעברין

(קמה,13) ב"ב ראה בכלל: בלימוד וסדרם דעתם עם זה לקשר ויש
תמיד  משתה לב וטוב גמרא בעל זה רעים עני ימי כל כו' רב אמר ב):
הפורש  זה יוד) ח, (זכרי' שלום אין אמר שמואל ולאידך משנה. בעל זה

ש  ובפרש"י א. יו"ד, (חגיגה למשנה כו'מתלמוד להבין למשניות טעם ם:
אמרו  שמואל ועל עיי"ש). כו' המשנה לגירסת עסקו ונתן מהן יצא ואם
פה, יומא שם. (חגיגה דקרי" צנא ממלי חריפתא פלפלתא חדא "טבא
שחילוקם  דמשמע כרב, דק"ל והא ד"ה צד סי' יאיר חות שו"ת וראה ב).

ומקשה). (חריף הרים עוקר ושמואל סיני דרב הוא
מקרא,14) של פשוטו בכ"מ נקט שרב מפרש לח) ג' (אות עולם בשם

לפרש  אין לכאורה (ס"ח) בפנים לקמן המבואר ע"פ אבל דורש, ושמואל
.60 הערה לקמן ראה כן.

עה"ת 15) בפירושו רש"י שהביא מהפלוגתות רק (בפנים) כאן הובאו
יש  ככה אמנם ס"ח). בפנים (כדלקמן אחת דיעה או שניהם דעת (ומג"א)
אלו  וגם ממש בפלוגתא גם ושמואל דרב מימרות וכמה כמה בעוד לפרש

לח. אות שם עולם בשם בהמובא ראה הכתובים. בפירוש רק שאינם
יא.16) לט, וישב
ב.17) לו, סוטה
בהכתובים.18) הסיפור המשך לבאר בכדי רק ולא זה, שבכתוב

גם  בהד"ה הביא ולא הזה", כהיום "ויהי ד"ה שם מפרש"י ולהעיר
גו'". איש "ואין התיבות

היתרון 19) התוס' לפירוש גם אבל שם. סוטה לעשות מתוד"ה להעיר
בפי' הוא ממש" כפשוטו),daizdב"מלאכתו (שהוא גופא מלאכתו

"ויבא  ביאה בל' דהוציאו משום הוא כו'", צרכיו "לעשות ולהפי'
שם. חדא"ג וראה עצמה. מלאכתו תיבת מפי' אינו שההכרח הביתה",
לפי' שההכרח מוכח מדבריו שגם שם, וישב בפרש"י יצחק באר וראה

הכתובים. מתוכן הוא כו'" צרכיו "לעשות
א.20) יא, מגילה
הודו21) אמר "חד ובע"י בגמרא. בסוף zlgzaכ"ה וכוש העולם

מלך כך כו' כשם כו' lkaelekהעולם mlerd."
ב.22) כ, בסנהדרין ג"כ הובאה זו ופלוגתא ד. ה, מ"א
ומדרש 23) תיבון ן' משה מהר"ר שהביא בתחילתו הלוי מנות ראה

הוו. הדדי בהדי כו' וכוש הודו ולכו"ע במציאות פליגי דלא טוב, לקח
שם. מגילה היעב"ץ הגהת וראה

i xn` ax" oira l`enye sl`a ipz axc l`enye axc zezbelt 'a cer `ian my inlyexiay s`e (*`i xn` l`enye ezerinlyexil ze`gqep iiepiy d`x) ax ,eze
xn` axc `ian ,l"pd zezbelt 'b `ian my mby (a"d `"t f"r ,e"d g"t) zekxa inlyexia ixd ± "odicir ipz l`enye odici` ipz (myrl`enye (oira) odici

`.(sl`a) odici
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לאחר  אחד מקצה הפשוט, לפירוש הכוונה אין 24כוש"

כפילות  כאן יש כך, שכוונת 25(שאם אמר" "וחד ולכן ,(
" היא וכוש,mykהפסוק הודו על מסוף jkשמלך מלך

הגדולה  מלכותו הדגשת – סופו" ועד .26העולם
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בגמרא  שמובאות המחלוקות שתי (לפני 27(ג)
בימי  "ויהי חדש"): מלך "ויקם לגבי המחלוקת

ולמה 28אמרפל  שמו, נמרוד אמר: חד ושמואל. רב .
בתוך  אבינו לאברהם והפיל שאמר אמרפל שמו נקרא
שמו  נקרא ולמה שמו, אמרפל אמר: וחד האש, כבשן

במלכותו". עליו כולו העולם כל את שהמריד נמרוד

של הפשוטה המשמעות את milindלפי ילד "וכוש
שאין 29נמרוד" שבתורה, שמות כרוב הוא נמרוד הרי ,

סיבה  להם לחפש –30צורך

ויודעים  אמרפל" בימי ל"ויהי מגיעים וכאשר
התורה  אותו מכנה זאת ובכל נמרוד, על כאן שמדובר

אחר  בשם מיוחדת 31כאן סיבה שיש לומר, מוכרחים ,
הנרמז  השם, אמר לשינוי חד ולכן, החדש. בשם ת

שמו נקרא ltxn`–litde"למה xn`y."...לאברהם

לאחר  שמיד הפסוקים, לתוכן לב שמים כאשר אבל
מרידתו  על התורה מספרת נמרוד" את ילד "וכוש

היה 32בקב"ה  הוא בארץ, גבור להיות החל "הוא –
ציד d'גבור iptl"33,"אמר ש"וחד כפי רואים, הרי ,

השם את מסבירה בסיפור לעומת cexnpשההרחבה ,
מספרת  התורה אין ששם אמרפל", בימי "ויהי הפסוק

ויוצא כפרט, "שמו".edfyעליו
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המכפלה  "מערת שני 34(ד) אמר: חד ושמואל. רב .
גביו, על ועליה בית אמר: וחד מזה, לפנים זה בתים
מכפלה, היינו – זה גב על זה דאמר למאן בשלמא
מאי  – מזה לפנים זה בתים ב' דאמר למאן אלא

בזוגות". שכפולה – מכפלה?

המשמעות  לפי לשיטתם: הם הולכים כאן גם
" הביטוי של dltkndהפשוטה zxrnמערה – "zg`

"כפולה  הפירוש מתאים – כפילויות בתוכה המכילה
"כפולים" (קברים הפירוש 35בזוגות" מאשר יותר ,(

שבשתי מפני (במיוחד גביו" על ועליה ,zexrn"בית
התחתונה  מן גבוהה העליונה אין באדמה, זו מעל זו
"שני  אמר חד ולפיכך, "בית"). עלֿגבי "עליה" כמו

מזה  לפנים זה בזוגות".36בתים שכפולה ,

לפי –okezאבל זה פירוש להבין קשה הפסוקים,
מזה  לפנים זה דברי 37"(בתים כי – בזוגות" שכפולה ,(
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פירוש 24) מצד לא הוא הפלוגתא (ולדבריו שם מגילה חדא"ג ראה
ע"כ  א"כ הדדי, גבי וכוש הודו השני שלמ"ד כיון ורק עצמם, הכתובים
דלמ"ד  כתיב מכדי ד"ה שם מגילה טו"א וראה כו'). קאמר כמשמעו לאו
סוף  לקמן וראה מדינה. קכז צ"ל ודאי כו' שמלך וכשם קיימא הדדי גבי

.26 הערה
"מכדי 25) שם הגמרא בהמשך ר"ח דמאמר שם טו"א ראה אבל

הוא  לדרשא" ש"מ ל"ל מדינה ומאה ועשרים שבע כוש ועד מהודו כתיב
מ"ד  מ"מ אבל כו'. העולם בסוף וכוש העולם בסוף הודו כמ"ד ס"ל כי

זה. אמר לא בעצמו (רב) הנ"ל
התוקף 26) כמו הי' העולם בכל שלו המלוכה ותוקף שגודל היינו

במגילה  בפירושו רש"י כוונת שזוהי וי"ל זו. אצל זו מדינות ב' שעל
"דנקט  שם סנהדרין חדא"ג וראה כו'". שמלך "כשם ד"ה שם וסנהדרין

כו'". מקומות ב' אלו
שמלך  כשם על כלום פרש"י דלא "דהא שם למגילה הב"ח בהגהת
זו  אף זו ולא תחלה כוש ועד מהודו הוזכר דלשם משום כוש ועד מהודו

כו'". בסופי' ועזה תפסח הזכיר הכא אבל קאמר
" הגמרא פשטות כפי' אי"ז א) – כו'mykאבל מהודו jkשמלך

הלשון  ובאותה אומר" אתה בדבר "כיוצא מפורש בגמרא ב) מלך",
הב' הפלוגתא רק רש"י שפירש והטעם כו'". מלך כך כו' שמלך "כשם
עבר  בכל רודה הוא "(כי נאמר במלכים שבהכתוב כיון בפשטות: י"ל

(משא"כ nהנהר) הנהר דעבר הפי' שזהו שמשמעו עזה", ועד תפסח
כמו כו' "וה"ק שם מגילה רש"י לשון וראה עזה"nבנדו"ד). ועד תפסח

"וה"ק כ xw`(ובסנהדרין: ...n.הכתוב בלשון זה שמפרש כו'") תפסח
בגמ' הובא לא וכוש דהודו שבמחלוקת כהנ"ל) (ע"ד להעיר אבל
הוא  "כי בהכתוב (משא"כ מדינה" ומאה ועשרים "שבע הכתוב המשך

דלכו"ע  ושם, אלי". "והנראה ד"ה בתחילתו הלוי מנות  וראה גו'"). רודה
העולם. כל הוו לא מדינה ומאה ועשרים שבע

שם.27) בעירובין
א.28) יד, לך
ח.29) יוד, נח
ולהעיר 30) כו'. השמות לכל טעם תבקש אל שם: נח ראב"ע ראה

המלות. של הפשוט פירוש שמפרש הוא הראב"ע של הפשט שדרך
שם.31) לך בפרש"י רא"ם ראה
נח 32) (חזקוני אחיו שאר עם לא ובאריכות, בפ"ע בכ' דמנאו וגם

שם).
ראב"ע 33) ראה אבל שם. עירובין חדא"ג וראה שם. פרש"י ראה

שם.
ט.34) כג, ח"ש
שם.35) ח"ש בפרש"י הגו"א כפי'
של 36) בתוכנה יותר, הולם ע"ג" ועלי' "בית הפי' בכ"ז אבל

מבית", לפנים "בית מטעם) רק הוא (שה"כפולה" מהפי' "מכפלה",
שם. עירובין כפרש"י

(שמפרש 37) שם שרה בחיי שהראב"ע ראה להעיר – המלות פי'
וראה  מזה). לפנים זה הא' (כפי' מערה" בתוך "מערה פי' (30 הערה לעיל
לפרש  יותר מתאים לכאורה הפשט שע"ד 106 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש
שאז  מזה" לפנים "זה הוא כפילות) בו שיש אחד דבר (היינו שמכפלה
ע"י  כ"א הפנימית להמערה להכנס שא"א בזה להשני אחד הם שייכים

בפנים). (כנ"ל מערה ע"ג במערה משא"כ החיצונית,
"אלא  שם עירובין ובתו"ח שם בח"ש הרא"ם גירסת ראה אבל

מזה". לפנים זה בתים "שני מהפי' בי' שהדר והיינו בזוגות" שכפולה
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היו ..dywak38אברהם וידבר .. הארץ לעם "וישתחו :
מתי  את לקבור מבקש) הוא (ומה נפשכם את יש אם
מתאים  וכיצד בצער), להקל (כדי מלפני" יחיד) (בלשון

לי... "ויתן מבקש שהוא –dltkndלהסביר "dpeny
?!39קברים 
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בעניננו: להסביר אפשר לעיל, האמור כל לפי
ואמרה  התורה הקדימה מדוע להבין, יש לכאורה,
(מיד  התחילה ולא מצרים...", על חדש מלך "ויקם
ולכן) ויעצמו..." וירבו וישרצו פרו ישראל "ובני לאחר
רב  ישראל בני עם הנה עמו אל מצרים) (מלך "ויאמר
היה  אם חשוב מדוע – לו" נתחכמה הבה ממנו ועצום

לאו? אם חדש..." "מלך זה

להתעורר  עשויה כי הוא: לכך הפשוט ההסבר
על  רעות גזירות יגזור שפרעה ייתכן כיצד – התמיהה
ולארץ  לו יוסף שעשה הטובות כל לאחר ובניו יוסף

ומספרת 40מצרים  זו, תמיהה ליישב רוצה והתורה ?
יוסף". את ידע לא אשר מצרים על חדש מלך "ויקם

המאמרים, בעלי שמות את רש"י מציין לכך בקשר
בין  ההבדל יותר מובן כך ידי עלֿ כי ושמואל, רב

ושמואל: רב של שיטותיהם לפי הדעות,

את והסביר לשיטתו, אמר מלך milindחד "ויקם
החדש  המלך כפשוטם: יוסף" את ידע לא אשר חדש...

אלו. גזירות גזר הוא ולפיכך יוסף, את הכיר לא

לפי llkaאבל miweqtd okez בהיותו גם מובן: לא
את  הציל אשר יוסף, מעשי על שמע בודאי חדש, מלך

הקודם  בדור כולה גזר 41מצרים הוא כאשר ובמיוחד ?
אל "ויאמר – המצרים עם ביחד זו enr...dadגזירה

ניצלו  אשר אנשים ביניהם היו שבודאי – לו" נתחכמה
ו  יוסף, `oteעלֿידי lka שהכוונה לפרש הכרח יש

" היא ידע" envrב"לא dyr;"ידע לא כאילו

מוסגר  מאמר איננו זה שפסוק אמר", "וחד לכן:
ייתכן  כיצד מסביר שהפסוק הראשונה, הדעה (כפי
את  להדגיש בא הוא אלא כאלו), גזירות גזר שפרעה

בהתאם פרעה, של הגדולה הפסוקים okezlרשעותו
אם  (גם ידע" לא כאילו עצמו "עשה אשר שבהמשך,

מוסברות אין זה פירוש חדש"milindלפי "מלך
גזירותיו"). "שנתחדשו אלא הפשוטה, כמשמעותן
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שמביא  נוספת מחלוקת להסביר אפשר זה לפי
(למרות  ושמואל רב בשם התורה על בפירושו רש"י

בגמרא  גירסתנו בין 43ובמדרש 42שלפי מחלוקת זוהי
אחרים  ):44חכמים

את 45בפסוק  רש"י מסביר שבע" בבאר אשל "ויטע
להביא  פרדס אמר: חד ושמואל. "רב – "אשל" המילה
פונדק  אמר: וחד בסעודה, לאורחים פירות ממנו

מאכל  מיני כל ובו נטיעה 46לאכסניא לשון ומצינו
שנאמר...". באהלים

של הפשוטה המשמעות `milind"lyלפי rhie,"
פירות  של פרדס שזהו להסביר "חד 47יש כשיטת ,

שלפי שיטתו, לפי אמר" "וחד אבל הפסוק okezאמר".
עולם" אֿל ה' בשם ויקרא שבע בבאר אשל  "ויטע
שמו  נקרא אשל אותו "עלֿידי רש"י: שמסביר (כפי

הקב"ה..." על 48של מדובר שאין לומר, יותר סביר ,(
זמן  בו ששהו לאכסניא", "פונדק על אלא פרי, עצי

מאכל"49מה  מיני "כל בו ושהיו את 50, לעורר כדי ,
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ח.38) ז. כג,
קשה39) מזה" לפנים זה בתים "ב' להפי' שגם הכתוב jyndולהעיר

מדגיש  ב) השדה, בקצה יהיו ששניהם א"א א) – כי שדהו", בקצה "אשר
המערה. ערך להקטין אברהם כוונת היפך גדול, שטח

קברים (לא כפשוטו בזוגות שכפולה נפרש אם miie`xdולאידך:
מפרש"י  וכ"מ שם, בעירובין הגמרא (כהמשך כו' וחוה אדם כ"א) לזוגות,

מזה. ידעו לא כו' חת בני שהרי קשה, שכפולה) ד"ה שם
לקו"ש  המכפלה) במערת וכו' הפירושים ב' (ע"ד הנ"ל בכל וראה

הפרש"י. ביאור ואילך, 105 ע' שם
כו').40) אתם שוטים להם (אמר כאן בשמו"ר רבנן מדעת להעיר
כ 41) מז, ויגש ראה – לאח"ז בזמן גם שהיו דברים כמה ועוד:

גו' העביר העם ואת גו' לפרעה מצרים אדמת כל את יוסף ויקן ואילך:
גו'. לחומש לפרעה גו' הזה היום עד לחק

סע"א.42) יוד, סוטה
ספנ"ד.43) ב"ר
(44.52 הערה לקמן וראה נחמי'. ור' יהודה ר'

לג.45) כא, וירא
מיני46) "כל שלפנינו שם zexitבדפוסים סוטה בחדא"ג וכ"ה ."

ומש"כ  "מאכל". רש"י מכת"י וכו"כ ושני ראשון בדפוס אבל מפרש"י.
מיני כל "ובו כאן פרש"י שלפי אשל zexitבחדא"ג דאין טפי ניחא ..

לשו  שהוא ממשמעו "ומצינו יוצא ברש"י ממשיך דהרי צ"ע, אילן", ן
נטיעה כפשוטו.milde`aלשון אילן הוא שאשל לפרש צורך אין וא"כ "

ונציב47) בת"י)`pli`בת"א: הוא (ועד"ז ובתיב"ע בראב"ע. ועד"ז ,
וכו'".qcxt`"ונציב ומשקיא מיכלא בגוי ואתקין וכו'

חדא"ג 48) ראה שם, בסוטה וכ"מ הפירושים. לכל שזהו דמשמע
מקבל  הי' אברהם פונדוק אשל דאמר דר"נ דעתי' "על שם ובב"ר שם.
יכונו  .. ר"נ ע"ד רק כו' פרדס דאמר לדעת "גם שם ביפ"ת אבל כו'".

ביפ"ת. כמ"ש שם בסוטה מוכח וכן כו'" טפי הדברים
ולשון 49) (וממשיך) אורחים שם ללון – "פונדק בפרש"י שם בסוטה

כו'". לוי' שתי' אכילה הוא נוטריקן אשל
ביעין.50) חמר קופר עיגולא תשאל מה שאל פונדק אשל שם: בב"ר

שלפני"ז. שבהערה רש"י לשון וראה
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הקב"ה  את לברך zeaehdעל51העובריםֿוהשבים lk
elld52 כלֿכך פשוטה לא זה לפי אם גם (וזאת,

זו  שמילה להוכחה ונזקקים "ויטע", המילה משמעות
" – "אהל" לגבי גם נטיעה epivnנאמרת לשון

.53באהלים...")
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דברי לגבי זאת yxcndeכל `xnbd רב שיטות על
קשה  התורה, על רש"י פירוש לגבי אבל ושמואל,

מציין שבגללה הסיבה שזוהי שמותיהם i"yxלקבל את
לפי  הולכים שהם להסביר, (כדי ושמואל רב של
את  להזכיר צריך רש"י היה כך, אם כי שיטתם),

mewnשמותיהם lka.משיטותיהם אחת מביא הוא שבו

הנ"ל  המקומות מן בחלק שרק מוצאים, אנו ואילו
אמר...": וחד אמר... חד ושמואל. "רב רש"י אומר
ובפרשתנו. מלאכתו", לעשות הביתה "ויבא בפסוק

אלא: כך, הדבר אין המקומות בשאר זאת ולעומת

לגבי  גבור" "להיות הפסוק על נח בפרשת א)
הקב"ה". על העולם כל "להמריד רש"י מפרש נמרוד,

) החידוש ביטויי ly`מקור לגבי מקרא של כפשוטו
"להמריד" היא כאן "גבור" שמשמעות 54הגבורה),

נמרוד  בשם על 55הוא אומר הוא לךֿלך ובפרשת ,

לתוך  פול לאברהם שאמר נמרוד ש"הוא "אמרפל",
האש" שמו")56כבשן "נמרוד הוא 57(כלומר, ואין –

שמואל. – ואלו רב, אמר אלו שדברים מציין

את  רש"י מביא המכפלה" "מערת הפסוק על ב)
אחר: דבר גביו, על ועליה "בית – ביחד הדעות שתי

בזוגות" חד 58שכפולה ושמואל. "רב אומר ואינו ,
.59אמר..."

פשוטו  את רש"י מפרש אסתר למגילת בפירושו ג)
אמר" "וחד של כדעתו מקרא כלל 60של מציין ואינו

אמר" "חד של דבריו שמו 61את את מציין אינו וכן ,
שמואל  – המאמר בעל .62של

מזכיר  שרש"י שבמקומות לומר, איפוא, הכרחי,
כדי  זאת עושה הוא אין ושמואל, רב של שמותיהם את
שיש  אלא כדלעיל, שיטתם, לפי הולכים שהם להסביר
לתרץ  כדי או אלו, למקומות רק השייכת שיטה כאן
"תלמיד  עלֿידי זה במקום להתעורר העשויה קושיא

ממולח".
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הוא: בענינינו לכך ההסבר

חדש..." מלך "ויקם הפסוק מציין בפשטות
מלך  רשעות היא לו...", נתחכמה ל"הבה שהסיבה
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לאורחים 51) פירות ממנו "להביא רש"י כתב פרדס להמ"ד שגם אף
dcerqaאותו "ע"י פרש"י הרי ,"ly` ולמ"ד כו'", הקב"ה של שמו נקרא

" פי' `lyפרדס rhie.'כו פרדס שנטע הוא "
לבעלי 52) השייכות צ"ע עפ"ז אבל בגמרא. גם י"ל הנ"ל ביאור

שם שבב"ר (ובפרט ור"נ ר"י אמר yxetnהמאמר ור"נ פרדס אמר שר"י
מג) לב, האזינו ו. יא, עקב פרש"י (בביאור כמ"פ נתבאר שהרי פונדק),
של  פשוטן מפרש שר"נ בהיפך אלא ור"נ, דר"י השיטות חילוק גם שזהו
[המתורגם] לקו"ש ראה המדובר. תוכן לכללות בהתאמה – ור"י המלות,

.263 ע' ח"ה
ולא  ושמואל רב אשל ויטע בהפסוק רש"י  הביא שלכן י"ל ועפ"ז
מוחלפת  הרי לפ"ז כי ור"נ, ר"י ובב"ר שלפנינו בגמרא הנפוצה הגירסא
שיטה  עוד (28 (ובהערה 267 ע' שם לקו"ש וראה הכתובים. בפי' שיטתם

ור"נ. ר"י במחלוקת
ב,53) (חגי בהכתוב סע"א) ג, (ב"ב המחלוקת גם לבאר יש עפ"ז

ואמרי  ושמואל רב הראשון מן האחרון הזה הבית כבוד יהי' "גדול ט)
פירוש  זה הרי ד"בנין" בשנים": וח"א בבנין אמר חד ור"א ר"י לה

" דתיבת "lecb"`xwcהפשוט הכתוב תוכן מצד אבל .dfd ziad ceak'גו
(בשייכות  כבוד של ענין הוא בשנים "גדול" הרי וגו'" צבאות ה' אמר
(בחגי  רש"י שבחר מה מובן ועפ"ז הבנין. מגדלות יותר צבאות") ל"ה'

בהדיעה כו'.axl`enyeשם) אמר חד
בא 54) כי במקום" להמריד "הגבורים, דפרש"י ד, ו, ובבראשית

בפרש"י. עיי"ש – השם" "אנשי אח"כ" "וגם ל"הנפילים", בקשר
"ומטען55) פרש"י שם ט' "ומתכוון cexnlובפסוק כו'", במקום

cexnl."'כו בו
שם.56) ולך נח בפ' רש"י מפרשי וראה
(שב'57) בפשש"מ הדיעות כב' דלא רש"י פי' דלפ"ז להקשות ואין

ולדוגמא: בפשש"מ, בכ"מ עד"ז מצינו כי – טעם) עליהם יש השמות
כה, (תולדות גו' עשו בעקב אוחזת וידו ע"ש מטעם שהוא יעקב, בשם
לך  באו שהברכות כו' יעקב כט: לב, וישלח ובפרש"י ובפרש"י. כו
ובפרש"י. שם (וישלח ואנשים אלקים עם שרית כי ישראל ורמי'); בעקבה
אברם  (בשם ובפרש"י ה יז, לך וראה יוד). לה, וישלח פרש"י וראה

שרה). שרי (בשם ובפרש"י טו שם, ואברהם).
שיחה 58) ח"ה לקו"ש בארוכה ראה הפשט ע"ד זה פרש"י ביאור

ח"ש. לפ' ב'
(59" רש"י שכוונת שם בלקו"ש שנתבאר מה ע"פ ועלי'ziaאבל

דרב  הנ"ל לשיטה כ"כ שייך זה שאין מובן הגמרא, כפי' לא הוא ע"ג"
אינו  ד"מכפלה" הפשוט דהפי' 110 ע' שם וראה הכתוב. בדרשת ושמואל

בזוגות". "כפולה להפי' מתאים
(כב"שם 60) ושמואל רב מחלוקת לפרש אין דלכאורה מובן שמזה

ושמואל כתובים של פשוטן מפרש שרב (14 שבהערה דהרי yxecעולם" ,
והביא  בכ"מ) רש"י (כדברי מקרא של פשוטו לראש לכל מפרש רש"י
דרשו" "רבותינו להקדים מבלי שמואל) (של הב' דיעה רק בפשש"מ שם
לעיל  המבואר ע"פ משא"כ בפשש"מ. בנמרוד הפי' הביא וכן וכיו"ב.
של  (או הכתוב תוכן פשטות – דשמואל הלימוד אופן גם הרי בפנים

דרש"י. בפשש"מ גם הוא – הענין)
דסתם 61) כיון במג"א זו כדיעה פי' דרש"י לומר שאין דפשיטא

רש"י  דהרי – שם למג"א בש"ח שכתב כמו ד) (פ"א, רבה באסתר כוותי'
רז"ל. דברי מעתיק ולא פשש"מ מפרש

כי 62) ושמואל, רב הנ"ל במקומות העתיק לא שרש"י י"ל בדוחק
הכתובים  לימוד בדרך לשיטתם שייכות אינה בהנ"ל שמחלקותם ס"ל

וכו'.
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לומר  איֿאפשר ממש" "חדש הדעה לפי גם כי מצרים,
על  שמע לא שהוא היא, יוסף" את ידע ב"לא שהכוונה

ומעשיו  כדלעיל 63יוסף כולה, מצרים את שהציל ,64.

עם  "הנה שלחששו מבין למקרא" חמש "בן ואפילו
ונלחם  ירבה... פן ישראל... כי בני יסוד, כל אין בנו..."

אדם  בני של טבעם טובה,65אין תחת ברעה לשלם

ואבימלך  אברהם לגבי קודם למדנו אשר 66כפי

"הנה  באומרו לאברהם, אבימלך שעשה הטובה שמפני
לפניך" וטוב 67ארצי חסד לעשות אברהם נשבע ,

הארץ". ועם ולנכדי... "לניני וגם לאבימלך

הטוב  יחסו על ידעו ישראל בני בענינינו: גם וכך
– ישראל בני ואל יוסף אל מצרים מלך פרעה של
למשנה  אותו ובמנותו מביתֿהסוהר יוסף את בהוציאו
ואת  ידו את איש ירים לא "ובלעדיך אשר למלך,

במיטב 68רגלו" להתיישב ישראל לבני ובהרשותו ,
גושן  בארץ ועמו 69הארץ, מצרים שמלך מובן, ולכן –

בדור  גם רעה, זאת תחת ישלמו לא ישראל שבני הבינו
תירוץ  היה ירבה..." "פן שחששו איפוא, ברור, אחר.

מרשעות. נבעה והגזירה בלבד,

התבטאה במה שאלה: מתעוררת כך על xwirאך
או  למקום, אדם שבין בענינים – פרעה של רשעותו
מציין  שרש"י בכך נרמז זה דבר לחבירו? אדם בין
שיוסבר  כפי ושמואל, רב של דיעותיהם הן שאלה

להלן.

.È
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בגמרא  באיסורי,70נאמר "כרב נקבעת ההלכה :
ה"ראשונים" (בממונא)". בדיני מסבירים 71וכשמואל

ממונות, בעניני פסק רב גם שאמנם, היא, לכך שהסיבה
"שמואל  אבל והיתר, איסור בעניני עסק שמואל וגם

cinzהיה libx בהן מדקדק היה ולכן דינין, לפסוק
היה  רב וכן אמת, דבר כל על ומשכיל לעומקן ויורד

libx על סמכו לכן והיתר, איסור בהוראת לדקדק
והיתר" איסור לעניני ,72הוראותיו

הוא, (ממונא)" "דיני לבין "איסורי" בין ההבדל
למקום", אדם "בין של ענינים הם והיתר" ש"איסור

לחברו". אדם "בין עיקר הם ממונות דיני ואילו

גם  להשתייך שיכול ענין על מדובר כאשר לפיכך,
רב  נטה לחברו", אדם ל"בין וגם למקום" אדם ל"בין
– ושמואל למקום, אדם בין – "איסורי" מצד לפרשו

לחברו. אדם בין – "ממונא" מצד

.‡È
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"חדש  אינו חדש" ש"מלך הפירוש לפי ובענינינו:
למקום  אדם בין הרשעות הרי מלך, אותו אלא ממש",
שמים, כלפי אמתלא לו יש כי כלֿכך, גדולה אינה
(בכניסתו  מלכות כבוד לו חלק אבינו שיעקב כיוון

שלטונו 73וביציאתו  את עצמו על וקבל לו 74), יש ולכן ,
משמים, ezrcהצדקה itl.רצונו כפי לשלוט ,

ובמיוחד  ישראל, בני כלפי – לחברו אדם בין אבל
כי  הגזירות, את מתרצת זו אמתלא אין – יוסף כלפי
טוב  הרבה כך כל עמו גמל יוסף אשר המלך, אותו זה

יותר 75וחסד  חמורה לחברו אדם בין הרשעות ולכן, ,76.

לא  אשר ממש", "חדש הוא חדש" "מלך אם ואילו
על  קבלו שלטונו את ולא מלכות, כבוד יעקב חלק לו
מלך  נעשה (הוא למצרים בבואם ישראל בני עצמם

לא הם אבל במצרים, היו הם ממלכתו e`aכאשר אל
אמתלא  לו שאין הרי מלכותו), את עצמו על קבלו ולא

גזירותיו. את להצדיק שמים כלפי

רשעותו  ישראל, בני כלפי – לחברו אדם בין אבל
לא  שיוסף חדש", "מלך הוא כי כלֿכך, גדולה אינה

טובות. עמו גמל

רשעותו  את התורה מדגישה שכאשר מובן, זה לפי
היא  שהרשעות דרכו, לפי רב זאת מפרש פרעה, של
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שעשה 63) משמע רש"י שמלשון השני בפי' כאן לדוד משכיל ראה
"חדש" בתיבת שלו ההסברה אבל הא', לפי' גם אתי' ידע לא כאילו עצמו

שם. סוטה לע"י יוסף עץ וראה הפשט. ע"ד אינה בפרש"י
אוכלים 64) אנו משלהם עכשיו עד ה) כאן (תנחומא שם שמו"ר ראה

אשר  א) (ז, זח"ב וראה חיים. היינו לא יוסף אילולי להם, נזדווג והאיך
כאן. הגדול ומדרש לק"ט כו'. יוסף את ידע לא

ה.65) יא, נח מפרש"י ולהעיר ד. מד, מקץ ראה
כג.66) כא, וירא
שם.67) פרש"י
מד.68) מא, מקץ
יא.69) ו. מז, ויגש

וש"נ.70) ב. מט, בכורות
ס"ד.71) פ"ד ב"ק רא"ש
צד.72) ס' יאיר חות שו"ת ראה
(ובפרש"י).73) יו"ד (ובפרש"י). ז מז, ויגש
מצרים.74) ארץ טוב גושן בארץ לישב להם שנתן ממנו ונהנו
(75.(41 בהערה (הובא ויגש דס"פ הנ"ל ובפרט
"אשר 76) כאן בבחיי שהובא מדרש וראה .64 בהערה בהמצויין ראה

כאן  תו"ש (וראה כו'" חבירו של בטובתו הכופר כל יוסף את ידע לא
נתחדשו  שאומר למי נוטה הזה "והמדרש בבחיי ומסיים פח), אות

גזרותיו".
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– ממש" "חדש מסביר הוא ולכן למקום", אדם "בין
יותר, גדולה שמים כלפי הרשעות זה פירוש שלפי

היה  עיסוקו שעיקר שמואל "בין ואילו – ממונות בדיני
אלא  מלך, אותו זה שהיה מסביר – לחברו" אדם

כדלעיל. גזירותיו", ש"נתחדשו

.·È
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את  רש"י מציין מדוע מובן לעיל, האמור לפי
המחלוקות  בשתי גם ושמואל רב של שמותיהם

הקודמות:

על התורה מספרת וישב הן zwcvבפרשת יוסף,
הסיפור  שבהמשך הפסוק ביתו 77לפני על "ויפקדהו :

ולא  יוסף ביד לו אשר כל ויעזוב בידו... נתן לו יש וכל
וימאן  אדוניו... אשת "ותשא מאומה..."; אתו ידע
כדברה... ויהי הגדולה... הרעה אעשה ואיך ויאמר...
כאשר  מכן, לאחר והן אליה..."; שמע ולא יום יום
ובזה  פוטיפר. מאשת יוסף נמלט כיצד מספרת התורה
לעשות  הביתה "ויבוא הפסוק בפירוש מחלוקת יש
או  ממש", ל"מלאכתו היא הכוונה אם מלאכתו",

עמה": צרכיו "לעשות

אדם  שבין הענינים את בעיקר המדגיש רב, לפי
"לעשות  ולא ממש", ל"מלאכתו היא הכוונה למקום,
באיסור  מדובר השני הפירוש שלפי כיוון עמה", צרכיו

שמים  ;78כלפי

של  ענינים בעיקר המדגיש שמואל, לפי ואילו
"ויבוא... מדוע מובן – לחברו אדם בין – "ממונא"

" כאשר דוקא עמה" צרכיו ziadלעשות iyp`n yi` oi`
ziaa my– לחברו" אדם ב"בין פגיעה אין כך כי ,"

ביתו". על ש"ויפקדהו לפוטיפר בשעבודו

.‚È
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ממנו  להביא פרדס אמר: חד ושמואל. רב "אשל,
ובו  לאכסניא פונדק אמר: וחד בסעודה לאורחים פירות

מאכל...": מיני כל

לאכסניא  ש"פונדק ברור, לחברו" אדם "בין מצד
מאשר  יותר גדולה טובה הוא מאכל" מיני כל ובו

בלבד  פירות" של ,79"פרדס

ממנו  להביא פרדס "ויטע... בפירוש זאת, לעומת
נוסף  כי למקום", אדם "בין על הדגש מושם פירות..."

עלֿידי גם למקום אדם בין של הענין `mdxaכאן
מ"ויבא  בקלֿוחומר שנלמד כפי מפרי 80עצמו, קין

לה'". מנחה האדמה

בעלי  של שמותיהם את רש"י שם מציין לפיכך
רב  זאת שאמרו הגירסא את דוקא ובוחר המאמרים,

נחמיה  ור' יהודה ר' כבגמרא, ולא כך 81ושמואל, כי ,
הפירושים  מן אחד לכל הסיבה .82מובנת

.„È
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היא: ימינו לגבי זה רש"י מפירוש ההוראה

ידיד  – המלך" בבית לנו ש"אחות הטוענים, יש
אל  חסֿוחלילה, גזירות גוזר הוא ואם ותיק, או חדש
זה  אם גם זאת לקיים ועליהם להיבהל, ישראל לעם
את  ובונים פרעה את עובדים אם גם התורה. את נוגד
באמצעות  ה' עבדי להיות במקום ורעמסס פיתום
בהידור  מצותיו וקיום ובשקידה בהתמדה תורה לימוד
במצרים  חיים הרי דעהו", דרכיך "בכל של ובאופן

להכנע. וצריך – הארץ ובמיטב

"מלך  על מדובר אם הבדל שאין לדעת, צריך
בכך  די אחר. או כזה בסגנון ותיק, מלך או חדש",

לישראל  שמצירין – "מצרים" של מלך והרי 83שזהו –
ו" יצרֿהרע, של לו" נתחכמה "הבה לאומים cqgזהו

חטאת" –84.

בגלות  העבריות" כ"מילדות להתנהג  מוכרחים
היאורה  הילוד הבן "כל פרעה מגזירת להיפך מצרים:

תחיון" הבת וכל כמדובר 85תשליכוהו שמשמעותה, .
פעמים  רצונו86מספר ,jilydlmze` הענינים תוך אל

(כידוע  "מצרים" של ע"ז אלילם 87שהם היה שהיאור ,
בכך  מטביעים שהם עד וכדומה. כסף, – המצרים) של
וגם  הנשמה; את גם אלא היהודי, הגוף את רק לא
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ואילך.77) ד לט,
הזאת78) הגדולה הרעה אעשה "ואיך אמר לפנ"ז iz`hgeוגם
miwl`l.כאן אברבנאל וראה ."
החסד 79) מודגש ואבימלך אברהם בין לפנ"ז בהפסוקים שגם להעיר

וכנ"ל. לחבירו, אדם שבין – והטוב
ג.80) ד, בראשית
(81.52 הערה לעיל וראה
יהי'82) ד"גדול (53 הערה (דלעיל בהפלוגתא לבאר יש זה כעין

גודל  על יותר מורה הבנין גודל "בשנים": או "בבנין" הזה" הבית כבוד
שהי' בשנים: למטה. יתירה קדושה המשכת השכינה, והשראת התפשטות

ועצ"ע. בנ"י. אצל יותר ארוך זמן נמצא
ד.83) פט"ז, ב"ר
פ"א.84) תניא ב. י, ב"ב לד. יד, משלי
כב.85) א, פרשתנו
(86.14 ע' לקמן ואילך. 99 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש ראה
יז.87) ז, וארא פרש"י
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לחיותם  הגזירה: מן חלק היה תחיון" הבת "וכל
לישראל. מצירין – המצרים לתענוגות ולמושכם

ככל  ועשו הגזירה כנגד קמו העבריות" וה"מילדות
חינוך  ויקבלו יהודיים ילדים שיוולדו כדי האפשר

מקורי. יהודי

ולדבר  להשתדל – הטבע בדרך לעשות שצריך מה
משה  של בדרכו להיעשות צריך – וכדומה הגויים עם

epiax לו הראוי בכבוד פרעה את כיבד הוא אבל 88: ,

"miwl`d dhn"איתנה,89בידו יהודיתֿאלקית בעמידה ,
יהדותו. את להסתיר בלי ובודאי הגוי, כלפי להכנע בלי

שאינן  המדינה בגזירות מתחשבים אין וכאשר
הקדוש  לחינוכם לחלוטין ומתמסרים ליהדות, תואמות
יהודים  ה', צבאות את מקימים ישראל, ילדי כל של

הגאולה  את מביאים וכך ובנפשם, בגופם 90בריאים

משיח  ידי על ישראל כלל של והשלימה האמיתית
ממש. בקרוב צדקנו

(e"lyz zeny t"y zgiyn)
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ח.88) יא, בא יג. ו, וארא פרש"י
כ.89) ד, פרשתנו

ישראל 90) נגאלו כו' צדקניות נשים שבשכר מצרים בגלות וכמו
ב). יא, (סוטה ממצרים
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zeny zyxt zegiyÎihewla dgiy fh jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡

,‰·È˙‰ ˙Á‰ ÌÂ˜Ó È·‚Ï ÌÈ˜ÂÒÙ· ‰¯È˙Ò‰
‰·Â˘ÈÈÂ

הפסוק  על1את בסוף מתרגם zty"ותשם היאור"
"על2אונקלוס  :sik לא שיוכבד מובן מזה נהרא".

אלא  עצמו, ביאור משה עם גמא" ה"תיבת את הניחה
.4היאור dyaia3cilyבחוף,

על  נמצאה לא שהתיבה נראה, ההמשך מן אבל
ב"סוף" אלא היאור", נאמר 5היאור jezay"שפת ואף ,

כי6בפסוקים  משה... שמו "ותקרא mindשבהמשך on
משיתיהו".

מסביר  את 7הרוגוצ'ובי להציל רצתה לא יוכבד :
היו  ש"הם מפני ביאור, התיבה הנחת עלֿידי משה

לנילוס" להלכה 8עובדים בהתאם להשתמש 9, שאסור ,
בסוף  "ותשם ולכן הצלה, לצורך אפילו בעבודהֿזרה

לרחוץ ztyעל פרעה בת "ותרד כאשר אך היאור".
היאור" מגלולי 10על לרחוץ "שירדה היא והכוונה ,

היא11אביה" ,dlhia'ה'עבודהֿזרה את "ושוב 12בכך
היאור". בתוך התיבה באתה

.·

‰˘Ó "˙ÎÏ˘‰"Ï ¯˘˜· "ÌÈÏÂËÈ·"‰ È˘
¯Â‡ÈÏ

כדי 13במדרש  ביאור אותו השליכו "ולמה נאמר:
ולא  למים הושלך שכבר האסטרולוגין חושבין שיהיו
היאורה  הילוד הבן "כל על הגזירה – אחריו " יחפשו

ראו 14תשליכוהו" שהאסטרולוגים מפני נקבעה

נדון" הוא במים ישראל של לפיכך 15ש"מושיען .16

ליאור  משה את יוכבד שהושלך 17"השליכה" ו"כיוון
("ולא  במים מושיען מושלך כבר אמרו למים, משה

אחריו" הגזירה"13יחפשו ביטלו מיד עלֿידיֿזה 18) –
היאורה  הילוד הבן "כל על הגזירה התבטלה

תשליכוהו".

ומובן, לחלוטין, מדוייקים בתורה הענינים כל
משה  ל"השלכת" בקשר שנפעלו ה"ביטולים" ששני
ביטול  (ב) שבנילוס ה'עבודהֿזרה' ביטול (א) – ליאור
קשורים  ושניהם לזה, זה קשורים – הבן..." "כל גזירת

ישראל. של מושיען – למשה

.‚

ÒÂÏÈÏ ‰ÎÏ˘‰‰ Y ‰¯ÈÊ‚‰ ˙ÈÏÎ˙

הפנימית  המשמעות על הסבר עלֿידי יובן הדבר
מזה  תשליכוהו". היאורה הילוד הבן "כל הגזירה של
פרעה  גזירת על הכללי בסיפור מסתפקת אינה שהתורה

הוא בן אופן 19אותו"ozinde"אם את גם מפרטת אלא ,
הגזירה  זה 20ביצוע שאין מובן, תשליכוהו", "היאורה

הסיבה  את המסביר פרט או פרעה, בגזירת פרט סתם
ש"ראו  (שמפני הוא לגזירה במים ישראל של שמושיען

הילוד21נידון" הבן ש"כל גזר ,dxe`id,("תשליכוהו
זה? פרט על הידיעה מוסיפה מה שהרי

ענין זהו מתבטאת ixwirאלא ובכך מצרים, בגלות
מצרים. גלות של הכללית המשמעות

היא  פרעה גזירת של  תכליתה הוא: לזה ההסבר
"dxe`idההשלכה – ל'עבודהqelipl22ֿתשליכוהו" –
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ג.1) ב, פרשתנו
שם,2) ג. מא, למקץ מתרגומו (ומשנה נהרא גיף ובתיב"ע: אונקלוס,

– (ועוד) רשב"ם,sikיז פרש"י, ועיין נהרא. גב על באפרה ובת"י: נהרא).
ועוד. ה') פסוק (ולקמן ראב"ע אברבנאל,

(3– שם מקץ ועוד.dcinrראה טו. ז, וארא היאור". שפת "על
מתורצת4) השליכה zehytaועפ"ז האיך ועוד): (אברבנאל הקושיא

סכנה. מקום שהוא ביאור משה את יוכבד
בה 5) ותשם ובזפת בחמר ותחמרה גמא "תיבת יוכבד לקחה שלכן

יד. ו, נח, יט. ז, וארא פרש"י וראה המים. מן להגין – הילד" את
י.6) שם, פרשתנו
עה"פ.7) עה"ת צפע"נ
יז.8) ז, וארא פרש"י ט. פ"ט, שמו"ר יג. וארא תנחומא ראה
יו"ד 9) טושו"ע ה"וֿז. פ"ה יסוה"ת הל' רמב"ם א. כה, פסחים ראה

סקנ"ה.
(ש) מיתה שנתחייב ל"מי דומה נדו"ד לבית xzenלכאורה לברוח

ס"ל  ואולי קנז). סו"ס שם (טושו"ע עצמו" את ולהציל כוכבים עבודת
הגזרה  "שעת בדוגמת שהוא או שם). וט"ז ב"ח (ראה שאסור כהדיעות

ס"גֿד. בפנים לקמן ראה – שם) (רמ"א (ש)אסור"
ה.10) שם, פרשתנו
עה"פ.11) שמו"ר ז. פרשתנו תנחומא וש"נ. ע"ב. ריש יב, סוטה
עה"פ.12) עה"ת ש"ך גם ראה
כא.13) פ"א, שמו"ר
כב.14) א, פרשתנו
ב.15) יב, סוטה כד. שם, שמו"ר
כא.16) פ"א, לשמו"ר מהרז"ו פי' כאן. ואלשיך בחיי גם ראה
(17" הוא היאור" ד"שפת וכו' התרגום על (ועיין sikופליג ימא"

שסוף  וידעה נביאה היתה שיוכבד י"ל או ועוד). .2 הערה דלעיל מפרשים
.(5 הערה לעיל (וראה עצמו ביאור לבוא התיבה

שם.18) סוטה גם וראה כד. שם, שמו"ר
טז.19) שם, פרשתנו
גזירה20) שהיא זו `zxgואף בגזירה החידוש עיקר לכאורה הרי –

גו' "ויצו העבריות").lklהוא "למילדות רק (לא גו'" עמו
ועוד.21) כב. שם, פרש"י שם. סוטה יח. שם, שם. שמו"ר
מקץ.22) ר"פ מפרש"י להעיר
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שישראל  רצה פרעה כלומר, מצרים. של זרה'
מצרים  של ה'עבודהֿזרה בתוך ו"יוטבעו" .23"יושלכו"

.„
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מקור  היה שהוא מפני לנילוס עבדו המצרים
כידוע  גשומה,24פרנסתם: ארץ איננה מצרים ,

ה"עולה" בנילוס תלויים וכדומה והתבואה והצמיחה
השדות. את ו"משקה"

מקום  נותנת זאת המוטעית 25עובדה למחשבה
הקב"ה  מאת באה איננה מצרים שפרנסת

עיניהם  תולין "הכל אז בגשמים, כשתלויים [שהרי
מעלה" בקדושֿברוךֿהוא.26כלפי שתלויים וחשים ,

כאשר  ניכרת איננה בקדושֿברוךֿהוא זו תלות אך
ומשקה"], "עולה הנילוס

הנילוס  מאת הפך 27אלא פשוט, באופן לפיכך, .
מצרים. של ל'עבודהֿזרה' הנילוס

גם  – תשליכוהו" "היאורה פרעה גזירת היתה וזאת
למגבלות  מתחת אל חסֿוחלילה, יושלכו, יהודים

וחוקיו; הטבע

.‰

‰„È¯È‰ ˙ÓÏ˘‰ ¯Á‡Ï ˜¯ ‰¯˘Ù‡˙‰ ÂÊ ‰¯ÈÊ‚
È¯ˆÓÏÌ

להתבצע  יכולה תשליכוהו" "היאורה של הגזירה

אחרי רק ישראל על עוד mzcixiולהשפיע כל למצרים.
אלקיך  ה' עיני אשר... "ארץ ישראל, בארץ נמצאו הם

ניכרת28בה" ופרט פרט כל על ה' והשגחת ,ielba

היתה  ישראל שארץ בכך גם המתבטא [דבר
ש"למטר29תמיד  מים"minydארץ ובמיוחד 30תשתה ,

חז"ל  הקב"ה 31כדברי אותה משקה ישראל "ארץ
בעצמו"]

את  לי עשה ידי ועוצם ש"כוחי לטעות מקום אין
הזה" כח 32החיל לך הנותן ש"הוא בגלוי רואים שהרי ,

חיל" .33לעשות

התאפשרה  לא ובניו, יעקב חיו עוד כל יתרֿעלֿכן:
במצרים  גם פרעה בארץ 34גזירת היו הם שכאשר כיוון ,

ראו הם גם ielbaישראל ולפיכך בה', ה'תלות' את
לא  הטבע, שליטת רק שנראית במקום בהימצאותם

והבנתם) בהכרתם (לפחות מהם ונסתרה di`xdנשכחה
הכירו  הם במצרים שגם כך אלקות, של הקודמת

הקב"ה  עלֿידי הטבע של .35בהנהגתו

של לענין הרמה qp[בדומה מלשון שנס 36– –
שגם  להכרה, מביא שהוא כיוון הטבע, את "מרומם"

rahd.[הקב"ה עלֿידי מונהג

ההוא" הדור וכל אחיו וכל יוסף "וימת לאחר ,37רק
ש  אלו נשארו שלא ישראל לאחר בארץ ,38היו

אז  רק הושלמה, הטבע ושליטת למצרים וה"ירידה"
תשליכוהו". "היאורה גזירת התאפשרה

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

(23.101 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש גם ראה
ד"ה 24) א יג, סוטה יט). (ושם, שם וארא י. מז, ויגש מקץ. ר"פ פרש"י

ועוד. .26 שבהערה ב"ר שם. פרש"י י. יא, עקב (ויל"ש) ספרי וראה כדי.
להצ"צ 25) בסהמ"צ וביאורו ורפ"ב. רפ"א ע"ז הל' רמב"ם גם ראה

פ"ג. מילה מצות
ה"ג.26) פ"ג תענית ירושלמי גם וראה ט. פי"ג, ב"ר
(וארא 27) טוב ובלקח – .31 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה

נזונין  ואנו וכרמנו שדותנו משקה וזה הואיל "אומר פרעה שהי' יג) ז,
אלוקה". הוא ודאי ממנו

יב.28) שם, עקב
ויצי"מ.29) גלות קודם גם
(30.41 הערה שם בלקו"ש הנסמן וראה יא. שם, עקב
(31.40 הערה שם בלקו"ש הנסמן וראה א. י, תענית
יז.32) ח, עקב

יח.33) שם,
טז.34) ו, וארא פרש"י ח. פ"א, שמו"ר ראה
הי'35) ואילך יעקב של ש"מברכתו יעקב), (ובחיי יעקב אצל ומכ"ש

(פרש"י  הארץ" את ומשקה לקראתו עולה והוא הנילוס אל בא פרעה
של  בברכתו תלוי הארץ את משקה שהנילוס שזה היינו, – שם) ויגש

ויחי. ר"פ מפרש"י ולהעיר .(32 ע' שם לקו"ש בארוכה (ראה יעקב
ועוד.36) כט. ע' שה"ש ויבן. ד"ה בשלח אוה"ת סע"ב. מד, סדור

פט. ע' תרע"ח סה"מ וראה
ו.37) א, פרשתנו
שירדו 38) מאותן קיים מהם אחד שהי' כ"ז שם: שמו"ר ראה

נפש). שבעים (כל) עה"פ: (וספורנו) (וברשב"ם כו' למצרים
סוטה  וראה פ"ט. עולם (סדר אשר* בת שרח הייתה שהרי וצ"ע –
קטנה  ואולי ועוד). מו. כו, פינחס פרש"י יט. יג, בשלח מכילתא א. יג,

שעה***. באותה הייתה ביותר**

onwlck (eh ,e `x`e .i ,en ybie r"aiz .a ,at oixcdpq) ixnf `ed ± ziprpkd oa le`y (`) :cearyd zlgzd zra miiga eidy mixvn icxei cern xirdl yi ok (*
.(my zexecd xcq .fh ,my ozpei 'it d`xe) "qgpit zi `ng"c (gi ,my) `x`e r"aizae .(hÎ gqy `"a zexecd xcq) dyn zcil zra ig 'idy zdw (a) .dxrdd mipta
geliy mcew dpy 'n) miiga 'id (eia`) oexvgy `vnp ,(f ,ci ryedi) milbxnd geliy zra dpy 'n oa 'id alke ,alk ia` (a"rq ,`i dheq) dpeti `edy ± oexvg (b)

.(f"r dnz my ozpei 'itae) "'ek dyn zi ing" iel (fh ,my `x`e) r"aiz zrcl (c) .cearyd zlgzd zra (k"ek`re ,milbxnd
.a ,`kw a"an l"pdkl xirdle

.(hlx ,dlx `"a zexecd xcq d`x) mixvnl dcixid zra mipy 'a ipa jxra eidy oexvge zdwl rbepa uxzl yi f"cr (**
.drixae ieyi deyi dpni) xy` ipa zcil mcew mipy 'b za dzid gxqc (fix `"a) zexecd xcqae "miiw sqeic awril dxya" `idc (fi ,en ybie) r"aiz d`x la` (***

.(my ybie ± mixvnl dcixid mcew mipa 'a cli drixae
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הוא  ישראל, של מושיען היא משה של מהותו
כך  לידי המביא נאמן) (רועה מהימנא" ה"רעיא

במקום dpen`dש  גם בפועל. ישראל מעשי על תשפיע
בו ובהכרה zii`xשאין בהבנה לא ואפילו ,39אלקות,

ישראל אצל ש"תאיר לכך הביא בה',dpen`dהוא
פרעה. גזירת בפני לעמוד יוכלו זאת ובאמצעות

לפניֿכן, אצלם קיים היה האמונה שכח ולמרות
מאמינים" בני "מאמינים "בטבעם" שהם אך 40כיוון ,

לשם  מספקת איננה "מקיף", של באופן רגילה, אמונה
חייו41כך  על תשפיע שהאמונה כדי .ezebdpzde של

" של באופן להיות צריכה היא ,42אמונה"drxeהאדם,
משה, עלֿידי נעשה זה דבר לפנימיות. irx`להחדירה

.43מהימנא 

.Ê

˙‚‰‰Ï ‰Î‰ Y "ÔÈ„Ó Ô‰Î ...Â¯˙È Ô‡ˆ ‰ÚÂ¯"
ÌÈ¯ˆÓ· Ï‡¯˘È

בפסוק  הדיוק יובן את 44בכך רועה היה "ומשה
oicnחותנוexziצאן odk שהתורה מובן, לכאורה, ."

היווה, שזה מפני צאן, רועה היותו על ,45כידוע מספרת
כ  רבינו למשה ונסיון מה drexהכנה לשם אך ישראל,

"צאן של דוקא רועה היה שהוא להדגיש exzi",יש
oicnודוקא  odk?

"צאן  בתוך היא: זה בענין הפנימית המשמעות
קדושה), של (=כוחות דקדושה "חיילין היו יתרו"

לקדושה" "לאקרבא פעל למקורם,46ומשה (=לקרבם
מדין": כהן יתרו... "צאן מדגישים לפיכך לקדושה).
כהן  – מדין" "כהן אצל שנמצאו הניצוצות עם  אפילו

dxf dcear"עבדה שלא עבודהֿזרה הניח ,47ש"לא
משה  לקדושה".48פעל "לאקרבא

משה  של להיותו מתאימה הכנה זאת היתה לכן
ישראל  רועה במצב 50במצרים 49רבינו בהיותם אפילו .

הטבע  הנהגת ורק באלקות, הכרה או ראיה שום שאין
מעוררם  מהימנא, רעיא משה, היה בגלוי, ניכרת

בה'. האמונה את תוכם אל ומחדיר

.Á

ÏÈÚÏ„ "ÌÈÏÂËÈ·"‰ ÔÈ· ¯˘˜‰

ביטול  – לעיל שהוזכרו הענינים שני בין הקשר זהו
הילוד  הבן "כל גזירת וביטול שבנילוס, זרה' ה'עבודה
ענין  הם שבפנימיותם מפני – תשליכוהו" היאורה
תשליכוהו" היאורה הילוד הבן "כל גזירת אחד:
ועלֿידיֿ מצרים, של עבודהֿזרה היאור בהיות קשורה

נולד  מהימנא, רעיא שמשה, לישראל 51זה ונמשך
בתוך  – והשעבוד הגלות לעיקר עד מצרים, בגלות
ה'עבודהֿזרה' נגד למלחמה הכח ניתן – ה"יאור"

הגזירה  התבטלה מכך וכתוצאה .52שבנילוס,

.Ë

È„Â‰È Ï˘ ˙ÈÁÂ¯‰ ‰„Â·Ú·˘ ˙Â‚¯„‰

ויום  יום בכל קיים מצרים יציאת מובן,53ענין מזה .
לפני  האלקות ראיית – הנ"ל הכלליים הענינים שכל
ואחרֿכך  הגלות, למצרים, הירידה למצרים, הירידה
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זמרי.. הוא הכנענית בן שאול יב): (כו, פינחס טוב לקח ובמדרש
מ' סוף עד וחי' מצרים מיורדי הי' הכנענית בן שאול שהרי תתמה ואל
תשובתך  ההוא, הדור וכל אחיו וכל יוסף וימת כתיב והא מדבר, של שנה
בערבות  נחשבת והיא והיתה מצרים מיורדי היתה אשר בת סרח שהרי
אין  ושם: מו. שם, לקמן הוא [ועד"ז כו' הכללות מן למדין ואין יריחו

dyly e` mipy.['הא שוה"ג וראה החשבון. מן
אליבא  הם – והספורנו והרשב"ם הן. חלוקות דמדרשות ועכצ"ל
– פנחס בפ' שרח שהזכיר ומה הפשט. ע"ד נכון) (ויותר או דשמו"ר,

שם. רמב"ן ראה
דלשלול  – הנ"ל מדרז"ל לכל דקאי לומר נ"ל יותר בפנים ולהמדובר
צ"ל  – אז דבנ"י ככולו מרובו תשליכוהו" "היאורה דגזירת האפשריות
מתי  של זכירה מספיקה ואין שביניהם, מהחשובים כו"כ של השפעה

וק"ל. מספר.
עה"פ 39) ופרש"י (שמו"ר גילולים מלאה שמצרים ממרז"ל להעיר

א). יב, בא עה"פ ופרש"י תנחומא מכילתא כט. ט, וארא
בהיותם40) לבנ"י (בשייכות א צז, פרש"י mixvnaשבת וראה .(

ב. ד, שמות עה"ת
סג,41) (ברכות קרייא רחמנא מחתרתא אפום גנבא להיות שיכול עד

הע"י). כגירסת א

ד"ה 42) ואתחנן לקו"ת תשא. כי ד"ה בהוספות תו"א ג. לז, תהלים
פ"ג. ביאור בתוס' להבין ד"ה ועיי"ש וביאוריו. (הא') וידעת

רפמ"ב.43) תניא ראה
א.44) ג, פרשתנו
ב.45) פ"ב, שמו"ר ז. פרשתנו .cereתנחומא
ט.46) לא, ויצא ראובני ילקוט
בלקו"ש 47) נת' שם. (ז) ותנחומא ממכילתא יא. יח, יתרו פרש"י

.75 ע' חי"א
עובד 48) שהי' אע"ג כו' מדין כהן א): (כא, פרשתנו מזהר להעיר

כו'. צאנו רועה הי' כו' כו"ם
יוסף 49) פורת בן לך. י"י (תולדות הבעש"ט תורת ע"פ ויומתק

ונעשו  התורה להם נתן שאח"כ אותם נתגלגלו יתרו שבצאן בסופו)
תלמידיו.
ח.50) פמ"ג, שמו"ר כח. יד, בשלח מכילתא (ראה ממרז"ל ולהעיר

כו'. והללו עע"ז דהללו ועוד) ב. קע, זח"ב
ד).zlgznד"51) פ"ב, (שמו"ר ישראל לגאולת נתקן ברייתו "
אבותינו 52) נגאלו האמונה דבשכר לא) יד, (בשלח ממכילתא ולהעיר

ממצרים.
רפמ"ז.53) תניא
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אחד  כל של הרוחנית בעבודה קיימים – מצרים גאולת
יום. בכל

כנסת, בית הוא: יום בכל הרוחנית העבודה סדר
המדרש  לבית הכנסת ל"הנהג 54מבית המדרש ומבית ,

ארץ" דרך מנהג תחילה 55בהם התפילה,56: עבודת
בצרכי 57אחרֿכך  עיסוק ואחרֿכך התורה, לימוד
פרנסה.

אלקות  לגילוי היהודי גורם התפילה עבודת עלֿידי
ההכנות  לאחר אלקות. ראיית של לאופן עד בנפשו,
וכו', דזמרה בפסוקי והעיון וההתבוננות התפלה שלפני

ו  שמע, לקריאת "rnyמגיעים של תיבות 58או yראשי

nרוםr) ראיה e`xe59"יניכם של באופן אלקות גילוי –
מכן  לאחר ה'). בסעיף כדלעיל – ישראל לארץ (בדומה

לתפילת cark`מגיע dcinrd'מרי לפני 60קמי (כעבד
בתחילתה  אשר מוחלטת, עצמית התבטלות – אדונו)

" אומרים: לה יגיד gztzשפתי`c'וכהקדמה (רק) ופי
תהלתך" .61(וימשיך)

של מהדרגה "יורדים" התפילה עבודת zii`xלאחר
"ירידות" שתי וישנן מוחלטת, והתבטלות :62אלקות

התורה  לימוד – המדרש לבית הכנסת מבית 63(א)

והשגת הבנת בהתאםmc`d64באמצעות ,ezpadl65.
ביחס  ירידה היא באלקות ההבנה שדרגת למרות אך

בכך zii`xל  ניכרת זאת, בכל בתפילה, אשר אלקות
בשעת  בנפשו האלקות גילוי התפילה: השפעת
בדומה  כראוי, תהיה שההבנה כך על משפיע התפילה

למצרים ובניו.iigaלירידה יעקב

עלול  הוא לעסקיו, אחרֿכך הולך יהודי כאשר (ב)
כדי  שבטבע. ההעלם בגלל האלקות את ח"ו, לשכוח,

לעשות  כח לך הנותן ש"הוא תמיד אז גם יזכור שהוא
לפי  לשולחןֿערוך, בהתאם יתנהלו שעסקיו וכדי חיל",

צורך יש ה', da'רצון dpen`a אל וחודרת המעוררת

הפנימיות.

.È
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האמור  מכל להפיק צריך שהיהודי ההוראה זוהי

לה': לעבודתו לעיל

ראיית  שהיא התפילה, שעזיבת לדעת עליו (א)

אמנם, ירידה. היא לה', מוחלטת והתבטלות אלקות
לעיל  כמצוטט ה"שולחןֿערוך", עלֿפי היא זו ירידה

אך  – ארץ" דרך מנהג בהם "הנהג ערוך' מ'שולחן

הדיבור" פי על "אנוס שהוא משום זאת לעשות 66עליו

במשמעתה  למצרים הירידה על חז"ל (כדברי

ה'. רצון שזהו מפני רק הפשוטה):

למרות  כי הירידה, מן להיבהל לו אל שני מצד (ב)

אלקות  ראיית לו אין שהרי ביותר, גדולה ירידה שזוהי

טרוד  הוא עסקיו (בשעת באלקות הבנה לא ואפילו
שהוא  עלֿידי זאת בכל אך העסק), עניני על במחשבות

שבנפשו  משה דרגת את בה'67מעורר האמונה מתגלה

" של מגלותו drxeבאופן יוצא הוא וכך אמונה",
עסקיו, בכל תמיד, רואה והוא ה'הפרטית, עיני את

ההשגחה  את שנה, אחרית ועד מראשיתֿהשנה אלקיך
הפרטית.

משיח  עלֿידי הכללית לגאולה לגאולה, ומגאולה

ממש.68צדקנו  בקרוב הקדושה, לארצנו שיוליכנו

(b"kyz ,a"kyz zeny t"y zegiyn)
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(וש"נ).54) סקנ"ה או"ח אדה"ז שו"ע וראה בסופה. ברכות
שם.55) אדה"ז שו"ע וראה ב. לה, ברכות
א).56) יד, (ברכות שיתפלל קודם חפציו לעשות שאסור כמרז"ל
ב.57) צו, ברכה לקו"ת ראה
כו.58) מ, ישעי'
תמ"ט.59) תקו"ז
ברכות 60) ועיין צה, סו"ס או"ח אדה"ז ושו"ע טושו"ע א. י, שבת

ס"ב: קד סי' אדה"ז משו"ע ולהעיר כו'. ממה"מ לפני עומד רע"א: לג,
מפני דשו"מ בק"ש [משא"כ ממקומו לזוז אין – המלך לפני ceakdעומד

או"ח  בשו"ע ומ"ש ב). יט, (יומא דרב וכמעשה בעיניו לקרוץ ומותר כו'
הרי  – כו' ירמוז לא ק"ש הקורא ס"ז): שם אדה"ז (ושו"ע ס"ו סג סי'
שם  איתא בזה ואפילו ביטול), ולא – קבע ולא (ארעי הטעם מפורש

שני' dk`lnדבפרשה jxevle zvw devn jxevl xzen.[
תלו 61) ע' תרכ"ז בסה"מ (נדפס תרכ"ח תפתח שפתי אד' ד"ה ראה

ובכ"מ. ואילך).
תו"ח 62) וראה פרשתנו. ריש תו"א ראה – למצרים הירידות ב' ע"ד

היא הא' דירידה ואילך), א (כו, צמצוםdpialשם מ"י, בינה),bydc'(מצר
(מלכות). ו)דיבור ד(מח' מ"י במיצר – הב' וירידה

תאמרנה 63) עצמותי דכל ובאופן דוקא שכלו והשגת בהבנה שצ"ל
וכו'. א)) (מז, פל"ז תניא וראה רע"א. נד, (עירובין

ולהדגיש 64) להזכיר – תחילה בתורה ברכו התורה, ברכת צ"ל שלכן
dxezd ozep.(מז סי' לטאו"ח ב"ח א. פא, נדרים (ראה

אדה"ז 65) (שו"ע דוקא הבנה צ"ל המדרש) (בית בתושבע"פ שלכן
ספ"ב). לאדה"ז ת"ת הל' שם). (ממג"א ס"ב ס"נ

פסח.66) של הגדה נוסח
רפמ"ב.67) תניא
ממרז"ל68) שמו"ר dynyלהעיר (ראה אחרון גואל הוא ראשון גואל

משפטים). ר"פ תו"א ויחי. פי' שה"פ א. רנג, זח"א ד. פ"ב,



לג

שמות א, טו – ויאמר מלך מצרים למילדת העברית 
אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה

ז

עיקר שעבוד מצרים הי' פ"ו שנה משעה שנולד מרים – 
מרים מלשון מר בחי' גבורות, ֵׁשם אלקי"ם בגי' פ"ו.

אהרן1 בחי' חסד,

משה תפארת2 פנימיותו,

השעבוד  קושי  וכן  מרירות.  מלשון  גבורה3  מרים 

שם  כמנין  שנה  פ"ו  משך  מרים4,  משנולדה  נעשה 

אלקים גבורה5,

1( ראה לקו"ש חכ"ז ע' 89 "כהן הוא איש החסד". ובהע' 19 מציין 

וראה  חסידך"  לאיש  ואוריך  תמיך  אמר  "וללוי  ח  לג,  ברכה  וז"ל: 

זח"א בהשמטות דף רנו סע"א. זח"ג דף קמה ע"ב ואילך ועוד.

2( היינו משה הוא בחי' פנימיות התפארת, דיש ב' בחי': א( בחי' מדת 

התפארת שהוא בהרגשת הלב, והוא כולל כל המדות )ראה לקמן סי' 

“הפנימיות"  בחי'  ויש  ב(  תפארת.   – יעקב  בחי'  והוא   )9 הערה  סז 

של התפארת, והוא ג"כ נקרא בחי' “דעת" שהוא השכל והחיות של 

המדות, וכנודע בענין יעקב מלבר משה מלגאו )ראה לקמן סימן כ 

הערה 9(.

3( מבאר ד"מרים" מרמז על בחי' גבורה מצד כמה טעמים, והם:

א( ה"פירוש" של השם מרים הוא מלשון מרירות – גבורה.

ב( משנולדה מרים התחיל קושי השעבוד בחי' גבורה.

ג( בהנ"ל קושי השעבוד הי' פ"ו שנה בדיוק, שהוא בגי' “אלקים" 

– גבורות.

ד( מרים מלשון הרמה, דבחי' גבורות צריכים להרים ולהמתיק.

ה( בזכותה של מרים הי' הבאר של מים, באר כדוגמת נוק' שיסודה 

שקועה, ונוקבא הוא בחי' גבורות.

כד.  ב',  פרשה  השירים  שיר  רבה  מדרש  ראה  מרים:  משנולדה   )4

שמונים  במצרים  ישראל  של  שעבודן  עיקר  תנחומא  ר'  אמר  וז"ל: 

ושש שנים היו משעה שנולדה מרים, פירוש שלכך נקרא שמה מרים 

וימררו את חייהם כי מרים לשון מירור  על שום שנאמר )שמות א( 

הוא עיי"ש.

5( ראה תניא – שער היחוד והאמונה פרק ו וז"ל: והנה שם אלקים 

וגם מלשון הרמה, כי גבורות צריכים להרימם שאז 

הם טובים, וזהו זהב התנופה6,

וכן הבאר במדבר הי' בזכותה7 של מרים, שבאר8 הוא 

נוקבא שיסודה שקועה כמו באר, וזהו שהבאר נוקבא, 

הוא בזכותה של מרים – בחי' גבורה9.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שלב

כן בגימטריא הטבע  גם  ולכן הוא  והצמצום  הוא שם מדת הגבורה 

כאילו  ונראה  העולם  ומחיה  המהוה  שלמעלה  האור  שמסתיר  לפי 

ונרתק  זה הוא מגן  העולם עומד ומתנהג בדרך הטבע. ושם אלקים 

ם הוי' ומהוה מאין ליש  לשם הוי' להעלים האור והחיות הנמשך מׁשֵ

שלא יתגלה לנבראים. עי"ש.

כד  לח,  )שמות  וז"ל:  ע"ב  רכד  דף  ח"ב  בזהר  למ"ש  הכוונה   )6

התנופה  זהב  ויהי  הקודש  מלאכת  בכל  למלאכה  העשוי  הזהב  “כל 

וגו'(, ויהי זהב התנופה אמאי אקרי זהב התנופה )למה נקרא זהב 

התנופה,  כסף  כן  נקרא  )ולא  התנופה  כסף  אקרי  ולא  "התנופה"(, 

והשיב( אלא תרין אינון דאקרון הכי )שני דברים נקראים כך, והם( 

)ולא  התנופה  כסף  הכי  אקרי  ולא  התנופה,  ונחשת  התנופה  זהב 

נקרא כן כסף התנופה כי הוא מושרש בחסד(, אלא אלין אקרון הכי 

)אלא אלו השני דברים נקראים כך(, בגין דאיהו אסתלקותא לעילא 

דהא אית הכי לתתא )כמו כן, לפי  )לפי שהם בסוד עלי' למעלה(, 

שיש למטה סיגי הזהב שהם גבורות הקשות למטה בחיצונים(, ולאו 

איהו זהב ארמותא )ואין הוא זהב התנופה שמעלים אותו למעלה(, 

ובכל אתר תנופה )ובכל מקום כתיב תנופה( איהו ארמותא לעילא 

)וצריך  וכו'  לתתא  לנחתא  ולא  להעלותו למעלה(  )הכוונה שצריך 

בזהב  נאמר  ולכך  החיצונים,  אל  למטה  אותו  יורידו  שלא  להזהר 

"תנופה" כדי להרימו ולהעלותו להמתיקו שם(.

)וכל  דילי'  היתוכא  ואיהו  דדהבא  סוספיתא  דלתתא  ההוא  וכל 

הזהב היורד למטה הוא פסולת וזוהמת הזהב והוא מה שמהתך ממנו, 

הרומז על מותרות הדין היוצא אל החיצונים(

)ולא  וגו'  העדה  פקודי  וכסף  כתיב(  ולכן  כן,  אינו  )אבל אצל כסף 

כתוב התנופה וכו'( עיי"ש. וראה ילקוט לוי יצחק עה"ת ח"א ע' 418.

7( ראה תענית ט ע"א, "באר בזכות מרים".

8( ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק כאן, שבאר מרמז לנוקבא. ובילקוט 

לוי יצחק עה"ת חלק ב' סימן ב. יא.

9( שבאר מים הוא העלאה מלמטה למעלה כמו בחי' גבורה.

ילקוט לוי יצחק על התורה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc dlibn(ipy meil)

,dray zepnl ligzi ezrxv d`txzpàìåxdhiy oizndl jixv §Ÿ
.Bòâðå BáBfîly dpey`x dliah leahi ezrxvn `txziyke ¦§¦§

zaiz zekinqne .daif z`nehn mb xdhie ,rxevn'BáBfî'zvwn] ¦
zaizl [aefãnéì ,'øôñå'úøéôñ ïeòhL úBiàø ézL ìòa áæ ìò §¨©¦¥©¨©©§¥§¦¤¨§¦©

äòáL.xdhiy iptl miiwp ¦§¨

lray cenil jixv recn :iyilyd cenild lr `ziixad dywn
,dray zxitq oerh zei`x izyàeä ïéc àìäåcenll xyt` ixd ± ©£Ÿ¦

,`xaqn z`fíà`ed,áLBîe ákLî ànèîikeïeòè àäé àì ¦§©¥¦§¨¨Ÿ§¥¨
.äòáL úøéôñ§¦©¦§¨
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המשך ביאור למס' מגילה ליום שני עמ' א



ילקוט גאולה ומשיח על התורה - פרשת שמותלד

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 אףֿעלּֿפי ¿≈∆¿¿≈ƒ¿»≈ְִֶַַָָ
ּבמיתתן  ּומנאן חזר ּבׁשמֹותן, חּבתן ,ּבחּייהן להֹודיע ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ

לּכֹוכבים  ּבמסּפר ,ׁשּנמׁשלּו ּומכניסן ׁשּמֹוציאן ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָ

ׁשּנאמר מ)ּובׁשמֹותם, צבאם (ישעיהו ּבמסּפר "הּמֹוציא : ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָ
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"? את ׁ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
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äîéøöî Bzà àéáä.'f ,e"n ziW`xA)(, ¥¦¦¦§¨§¨§¥¦

:eixg` aEzM mWeéða úBîL älàå §¨¨©£¨§¥¤§§¥
äîéøöî íéàaä ìàøNéFzF`e ,'Fbe ¦§¨¥©¨¦¦§©§¨§§

iM ,o`kA xifgdW `Ed FnvrA wEqRd©¨§©§¤¤¡¦§¨¦
xERQd ,mixtq ipW mdW iR lr s ©̀©¦¤¥§¥§¨¦©¦
,df xg` df mi`A mixacA xAgn§ª¨¦§¨¦¨¦¤©©¤
eipA ipaA xSw awri ipA xiMfd xW`ke§©£¤¦§¦§¥©£Ÿ¦¥¦§¥¨¨
xn` xW`M llMd xifgde ,Frxf lke§¨©§§¤¡¦©§¨©£¤¨©

:mW(.f"k ,e"n mW)á÷òé úéáì Lôpä ìk ¨¨¨©¤¤§¥©£Ÿ
:íéòáL äîéøöî äàaä©¨¨¦§©§¨¦§¦

ïéðòëåxtqe minId ixaC xtqA dGd §¨¦§¨©¤§¥¤¦§¥©¨¦§¥¤
:minId ixaC milWdW ,`xfr¤§¨¤¦§¦¦§¥©¨¦
zFlkl qxR Kln WxFkl zg` zpWaE¦§©©©§¤¤¤¨©¦§



zenyלו 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  יֹודעים ,ּבכלל היינּו לא וכי ללּמדנּו, ּבא ּומה ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָֹ

יֹוסף: ׁשל צדקתֹו להֹודיע אּלא ּבמצרים? היה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשהּוא

הרֹועה  יֹוסף ׁשהיה הּוא יֹוסף הּוא אביו, צאן את ִֵֵֶֶֶָָָָֹ
ּבצדקֹו ועמד מל ונעׂשה .ּבמצרים ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָ

(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 ׁשהיּו .ּבכרס «ƒ¿¿ְְִֶֶֶֶָָָ

(ç)òãé-àì øLà íéøöî-ìò Lãç-Cìî í÷iå©¨¬̈¤«¤¨−̈©¦§¨®¦£¤¬«Ÿ¨©−
:óñBé-úà¤¥«

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¿

Ìi˜Óח  ‡Ïc ÌÈ¯ˆÓ ÏÚ ‡z„Á ‡kÏÓ Ì˜Â¿»«¿»«¿»«ƒ¿»ƒƒ»¿«≈
:ÛÒBÈ ˙¯Êb¿≈«≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

gEx z` 'd xird Edinxi itA 'd xaC§©§¦¦§§¨¥¦¤©
qxR Kln WxFM xn` dM ,'Fbe WxFM¤§Ÿ¨©¤¤¤¨©
xifgd mpFWlA miwEqR ipW mzF`e ,'Fbe§§¨§¥§¦¦§¨¤¡¦
`N` ,xERQd xAgl `xfr xtq W`xA§Ÿ¥¤¤§¨§©¥©¦¤¨
oFW`xd milWd ,mixtq ipW EidW¤¨§¥§¨¦¦§¦¨¦
xtQde ziAd oipA mcw didX dOA©¤¤¨¨Ÿ¤¦§©©©¦§©¥¤
ipWA xaCd oke .oipAd zrn ipXd©¥¦¥¥©¦§¨§¥©¨¨¦§¥

dN`d mixtQd.úBîL älàå úéLàøa ©§¨¦¨¥¤§¥¦§¥¤§

éaøåxiMfdW xEarA iM xn` mdxa` §©¦©§¨¨¨©¦©£¤¦§¦
d`x iM oFW`xd xtQd sFqA§©¥¤¨¦¦¨¨
mB iM xiMfd ,miWNW ipA eipal sqFi¥§¨¨§¥¦¥¦¦§¦¦©
.Eaxe ExtE miHrn Eid mYcxA eig ¤̀¨§¦§¨¨§©¦¨§¨
iR lr s` :azM i"Xxe .oFkp EPpi`e§¥¤¨§©¦¨©©©¦
ozzin xg` o`pnE xfg mdiIgA o`pOW¤§¨¨§©¥¤¨©§¨¨©©¦¨¨
ElWnPW mzAg ricFdl mzFnWA¦§¨§¦©¦¨¨¤¦§§
oqipknE xRqnA o`ivFOW miakFkM§¨¦¤¦¨§¦§¨©§¦¨

xRqna `ivFOd :xn`PW ,xRqnA§¦§¨¤¤¡©©¦§¦§¨
`xwi mWA mNkl m`av(.e"k ,'n dirWi). §¨¨§ª¨§¥¦§¨§©§¨

dcB` ixaC EN`e(.'b ,'` x"eny)mde , §¥¦§¥©¨¨§¥
aEAgd oiprA zn` lW mixaC§¨¦¤¡¤§¦§©©¦
ltFke oaAgn `Ed KExA WFcTdW¤©¨¨§©§¨§¥
miwEqRd xEXw la` ,xicY mzFnW§¨¨¦£¨¦©§¦
FnM `Ed e"`eA mxEAge§¦¨§¨§

.iYWxRWa dxez ¤¥©§¦



לז zeny zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h oey`x meil inei xeriy
i"yx£L„Á CÏÓ Ì˜iÂ∑ׁשּנתחּדׁשּו אמר: וחד מּמׁש, חדׁש אמר: חד ּוׁשמּואל, יא)ּגזרֹותיורב ‡L¯.(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˙∑ לעׂשֹות לעם מה נתחּכמה (שמות לֹו. ƒ¿«¿»ְְֲִַַַָָָ

יׂשראל .רבה) ׁשל למֹוׁשיען נתחּכם ּדרׁשּו: ,ורּבֹותינּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
ּבּמים  מּבּול לדּונם יביא ׁשּלא נׁשּבע ׁשּכבר ,לעֹולם , ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

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 ְְִִִֵֶָָָָָ

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«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(i)îkçúp äáä.Bì ädrxR d`x `l ¨¨¦§©§¨Ÿ¨¨©§Ÿ
iM ,axgA mzFMdl eivrFi inkge§©§¥£¨§©¨©¤¤¦
mrd mPg zFMdl dlFcB dcibA didY¦§¤§¦¨§¨§©¦¨¨¨
KlOd zevnA ux`A E`A xW £̀¤¨¨¨¤§¦§©©¤¤
zEWx EpYi `l ux`d mr mbe .oFW`xd̈¦§©©¨¨¤Ÿ¦§§
`Ed mdOr iM ,dfM qng zFUrl KlOl©¤¤©£¨¨¨¤¦¦¨¤
ax mr l`xUi ipA iM s`e ,urizn¦§©¥§©¦§¥¦§¨¥©©
.dlFcB dngln mdOr EUrie mEvre§¨§©£¦¨¤¦§¨¨§¨
`NW dnkg KxC EUrIW xn` la £̀¨¨©¤©£¤¤¨§¨¤Ÿ
,mdA EUri dai`A iM l`xUi EWiBxi©§¦¦§¨¥¦§¥¨©£¨¤
mixBd KxC iM ,qn mdA liHd KklE§¨¦¦¨¤©¦¤¤©¥¦
`AW FnM KlOl qn zFlrdl ux`Ä¨¤§©£©©¤¤§¤¨

dnlWA(.`"k ,'h '`Îmikln): ¦§ŸŸ§¨¦

éøçàåbxdl zFcNinl" xzQA dEv ok §©£¥¥¦¨©¥¤©§©§©£Ÿ
ENt`e ,"mipa`d lr mixkGd©§¨¦©¨¨§¨¦©£¦
ixg`e .mdA Erci `l onvr zFclFId©§©§¨Ÿ¨§¨¤§©£¥

:FOr lkl dEv okãBliä ïaä ìk ¥¦¨§¨©¨©¥©¦
eäëéìLz äøàéä`NW oiprde .mY` ©§Ÿ̈©§¦ª©¤§¨¦§¨¤Ÿ

Fl xW` migAHd ixUl zFEvl dvẍ¨§©§¨¥©©¨¦£¤
md EkilWIW F` KlOd axgA mbxdl§¨§¨§¤¤©¤¤¤©§¦¥
xW`M mrl xn` la` ,xF`il mzF`¨©§£¨¨©¨¨©£¤
FzF` KilWi icEdi cli cg` lM `vni¦§¨¨¤¨¤¤§¦©§¦

KlOd l` clId ia` wrvi m`e ,xF`iA©§§¦¦§©£¦©¤¤¤©¤¤
micr `iaIW Exn`i xird xU l` F`¤©¨¦Ÿ§¤¨¦¥¦
zrEvx dxYd xW`ke .dnwp FA dUrie§©£¤§¨¨§©£¤ª§¨§©
miYAd miURgn mixvOd Eid KlOd©¤¤¨©¦§¦§©§¦©¨¦
oixMpznE zFliNA mW miqpkpe§¦§¨¦¨©¥¦§©§¦
oM lr iM ,mXn miclId mi`ivFnE¦¦©§¨¦¦¨¦©¥

:xn`pBðéôvä ãBò äìëé àìåoNdl) ¤¡©§Ÿ¨§¨©§¦§©¨

(.'b ,'a.
äàøðåiM ,miHrn mini df cnrW §¦§¤¤¨©¤¨¦§©¦¦

,dxfBd dzid `l oxd` zclA§¤¤©£ŸŸ¨§¨©§¥¨
ilE` ,dlHAzPW d`xp dWn clFPWkE§¤©¤¦§¨¤¦§©§¨©
dia`l dxn` eilr DlngA drxR zA©©§Ÿ§¨§¨¨¨¨§¨§¨¦¨
iM rnWp xW`M F` ,oM dUri `NW¤Ÿ©£¤¥©£¤¦§©¦
F` ,FzF` lHA xaCd didp KlOd z`n¥¥©¤¤¦§¨©¨¨¦¥
ixacM zEpipbhv`d iR lr didW¤¨¨©¦¨¦§©§¦§¦§¥

EpizFAx(.h"k ,'` dAx zFnW)lMd iM , ©¥§©¨¦©Ÿ
.qngd rcEi `NW mdilr zEnMgzd¦§©§£¥¤¤Ÿ¦¨©¤¨¨
:EpAx dWnl mixnF`d xn`n mrh dfe§¤©©©£©¨§¦§¤©¥
áøç úúì eðçéø úà ízLàáä øLà£¤¦§©§¤¤¥¥¨¤¤¤

íãéa(.`"k ,'d oNdl)EtiqFi dYr iM , §¨¨§©¨¦©¨¦
iM dprh E`vnie ,EpzF` mz`pUA§¦§¨¨¨§¦§§©£¨¦
EpzF` Ebxdie zEklOA micxFn Epgp £̀©§§¦©©§§©©§¨

cFr Ekxhvi `l ,lMd ipirl axgA§¤¤§¥¥©ŸŸ¦§¨§
.dnxnA zFUrl©£§¦§¨
õøàä ïî äìòåEpizFAxe .EpgxM lr §¨¨¦¨¨¤©¨§¥§©¥

EWxC(.b"i ,'` x"eny .b"i dhFq)mc`M ¨§¨§¨¨
,mixg`A Fzllw dlFze Fnvr lNwOW¤§©¥©§§¤¦§¨©£¥¦
mde ux`d on Epilre azM EN`M§¦¨©§¨¦¦¨¨¤§¥
WExtM m`e .dnlW EpAx oFWl .dEWxii¦¨¨§©¥§ŸŸ§¦§¥
iM ,"ux`d lr dlre" xnF` did axd̈©¨¨¥§¨¨©¨¨¤¦
xSpckap dlr :mingFNA oFWNd ok¥©¨©£¦¨¨§ª©§¤©

laA Kln(.'` ,c"k 'aÎmikln)ixr lM lr ¤¤¨¤§¨¦©¨¨¥
mURzIe ,mcMlIe zFxvAd dcEdi§¨©§ª©¦§§¥©¦§§¥

(.b"i ,g"i 'aÎmikln)mx` Kln oivx dlr , §¨¦¨¨§¦¤¤£¨
dnglOl milWExi(.'` ,'f dirWi)ilE`e . §¨©¦©¦§¨¨§©§¨§©

:xn`iäìòåEpilrõøàä ïîxW` Ÿ©§¨¨¨¥¦¨¨¤£¤
.oWB ux`l fnxi ,DA aWFi `Ed¥¨¦§Ÿ§¤¤¤

ïëzéå:xn`IW Wxtläðàø÷ú ék §¦¨¥§¨¥¤Ÿ©¦¦§¤¨
úBîçìîdidiìò óñBð ¦§¨¦§¤¨©

eðéàðBN,fA fale llW llWläìòéå §¥¦§Ÿ¨¨§¨Ÿ©§©£¤
Flõøàä ïîmr orpM ux` l` z`Gd ¦¨¨¤©Ÿ¤¤¤§©©¦

mwpl Epgp` lkEp `le ,Epl xW` lM̈£¤¨§Ÿ©£©§¦§Ÿ
`Ede ."FA mgNdlE" EPOn Epznwp¦§¨¥¦¤§¦¨¥§

mixvn ux`n Eplrd xW` :oFWNMoNdl) ©¨£¤¤¡¨¥¤¤¦§©¦§©¨
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(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∑ מצרים ׁשל.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 חזקֹותועׂשאּום  .ּובצּורֹות ְְֲֲַָָָ

(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 ,לעּנֹות  להרּבֹות הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לב .ּכן ְְְְְִֵֵַַַַָָ

‰a¯È Ôk∑ רבה הּקדׁשּכן רּוח ּומדרׁשֹו, ּפרץ. וכן ≈ƒ¿∆ְְִֵֵֶַַַָָָָֹ
א  ּכן, אֹומר:אֹומרת ואני ירּבה", "ּפן אֹומרים: ּתם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַ

ירּבה" מפרׁשים:קצּו∑eˆ˜iÂ."ּכן (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

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¿»««¿≈

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¿»≈¿«¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(.'` ,a"lz` `iad xW`e dlrd xW` ,£¤¤¡¨©£¤¥¦¤
lMnE dpFtv ux`n l`xUi ziA rxf¤©¥¦§¨¥¥¤¤¨¨¦Ÿ

zFvx`d(.'g ,b"k dinxi)mdl EnUe :oke . ¨£¨¦§§¨§¥§¨¨¤
ux`d on Elre cg` W`x(.'a ,'a rWFd), Ÿ¤¨§¨¦¨¨¤¥©

on mvx`l Elre W`x mdilr EniUIW¤¨¦£¥¤Ÿ§¨§©§¨¦
.DA ElB xW` ux`d`i dxez ¨¨¤£¤¨¨

(ciÎ`i).Búpò ïòîì íéqî éøNmU" ¨¥¦¦§©©©Ÿ¨
mdn zgwl qn "mrd lr©¨¨©¨©©¥¤
qOd" lr dPnE ,KlOd zcFarl miWp £̀¨¦©£©©¤¤¦¨©©©
mdn EgwIW miIxvOd on "mixÜ¦¦©¦§¦¦¤¦§¥¤
,zFtilg ,dcFard itl miWp` mpFvxM¦§¨£¨¦§¦¨£¨£¦
x`WE ,KlOd oipaA Eidi xzFi F` WcgŸ¤¥¦§§¦§©©¤¤§¨
EEv dN`d mixVde .FziaA minId©¨¦§¥§©¨¦¨¥¤¦

.drxtl mixr EpaIW mzF`ïáiåmrd ¨¤¦§¨¦§©§Ÿ©¦¤¨¨
äòøôì úBðkñî éøò,dGd qOA ¨¥¦§§§©§Ÿ©©©¤

"Evw" mrl df wiGi `NW E`x xW`ke§©£¤¨¤Ÿ©¦¤¨¨¨

lM EciarIW Exfbe ,"mdipRn" mdiIgA§©¥¤¦§¥¤§¨§¤©£¦¨
ixvn Wi` lke ,mrd z` mixvn¦§©¦¤¨¨§¨¦¦§¦
mdn zgwl lWni dcFarA KxhvIW¤¦§¨¥©£¨¦§Ÿ¨©©¥¤
:mrh dfe .FzcFar EUrIW miWp £̀¨¦¤©££¨§¤©©
.Cøôa ìàøNé éða úà íéøöî eãáòiå©©£¦¦§©¦¤§¥¦§¨¥§¨¤

ãBòå"zFWw zFcFar" mdilr ExfB §¨§£¥¤£¨
,íéðáìáe øîçadNgYn iM §Ÿ¤¦§¥¦¦¦§¦¨

Eide mipaNd mdl mipzFp mixVd Eid̈©¨¦§¦¨¤©§¥¦§¨
Ebdp dYre ,oipAd mipFA qOd iWp ©̀§¥©©¦©¦§¨§©¨¨£
xtr mi`ian EidIW mEve dcFarA mrd̈¨©£¨§¦¨¤¦§§¦¦¨¨
`le ,mdilbxaE mdiciA xngd miUFre§¦©Ÿ¤¦¥¤§©§¥¤§Ÿ
,calA oaYd wx KlOd ziAn mdl ozPi¦¨¥¨¤¦¥©¤¤©©¤¤¦§©
mipFAd qOd iWp`l mipaNd oipzFpe§§¦©§¥¦§©§¥©©©¦

mbe ,oipAd zFUrläãáò ìkdWw ©£©¦§¨§©¨£Ÿ̈¨¨
mixvnlE drxtl xW`,äãOaoFbM £¤§©§Ÿ§¦§©¦©¨¤§

Epzp lMd ,milaGd z`vFde zFxitgd©£¦§¨©©§¨¦©Ÿ¨§

wgcl mdA micFx Eid mbe ,mdilr£¥¤§©¨¦¨¤¦§Ÿ
milNwnE miMnE EgEpi `NW mzF`¨¤Ÿ¨©¦§©§¦

:mrh dfe .mzF`à íúãáò ìk úàøL ¨§¤©©¥¨£Ÿ̈¨£¤
.Cøôa íäa eãáò̈§¨¤§¨¤

äéäåxv mglA mzF` qpxtn KlOd §¨¨©¤¤§©§¥¨§¤¤¨
xn`n dfe KlOd ilrFtl bdpOM©¦§¨§£¥©¤¤§¤©£©
dbCd z` Epxkf :Exn`W miE`zOd©¦§©¦¤¨§¨©§¤©¨¨
mi`XTd z` mPg mixvnA lk`p xW £̀¤Ÿ©§¦§©¦¦¨¥©¦ª¦

(.'d ,`"i xAcOA)dAx mixvnA dbCd iM , ©¦§¨¦©¨¨§¦§©¦©¨
mzF` micSd on migwFl Eide c`n§Ÿ§¨§¦¦©¨¦¨
zFPBd on migwFle ,KlOd zevnA§¦§©©¤¤§§¦¦©¦
iM milkn oi`e ,migiha`e mi`EXw¦¦©£©¦¦§¥©§¦¦

Exn` EpizFAxe .`id KlOd zevn`zlikn) ¦§©©¤¤¦§©¥¨§§¦§¨

('d wxR sFq WcgA`le Eid miklOl micar : ¤¨¨¤¤£¨¦©§¨¦¨§Ÿ
oM m` .micarl micaríéøöî eãáòiå £¨¦©£¨¦¦¥©©£¦¦§©¦

.drxtl xW` miQOd ixUl fnxeh dxez ¤¤§¨¥©¦¦£¤§©§Ÿ
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(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§¥¬©¥¦−¨«

i"yx£˙„lÈÓÏ∑ לׁשֹון ׁשּיׁש אּלא מֹולידֹות, לׁשֹון הּוא «¿«¿…ְִֵֶֶָָ
ּכבד קל, לׁשֹון ּומׁשּבר ויׁש ׁשֹובר ּכמֹו ּומדּבר,, ּדֹובר , ְְְְֵֵֵֵֵֵַַַָָ

ּומיּלד  מֹוליד ּכ.‰¯ÙL∑ ׁשם על יֹוכבד, זֹו ְִֵַָƒ¿»ֵֶֶַ
הּולד  את מרים ∑Úet‰.ׁשּמׁשּפרת ׁשם ,זֹו 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 ׁשאמרּו ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ

אֹותם  הּמֹוׁשיע ּבן להּולד .ותחיה ∑ÈÁÂ‰.ׁ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 מסּפקֹות «¿«∆»∆«¿»ƒְְִֶַַָָ
שם) "וקימּתּון",.(סוטה והּׁשני "וקּימא", הראׁשֹון ְְְְְִִֵֵַַַַָָָּתרּגּום

וכּיֹוצא  זֹו ּתיבה רּבֹות, לנקבֹות עברית ׁשּלׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָלפי
ּפעלּתם  ּולׁשֹון ּפעלּו לׁשֹון מׁשּמׁשת ּכגֹון:ּבּה, (שמות , ְְְְְְֲֶֶֶַַָָ

מצר ב) איׁש "וּיאמרּו""וּתאמרנה ּכמֹו עבר, לׁשֹון י", ְְְְְִִִַַַָָָֹֹ
ּכמֹו ּדּברּתן, לׁשֹון ּבפיכם", "וּתדּברנה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָלזכרים.

וכן"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£¦¤−©¨¨´©¤®©§©¤−¨¤©§¨¦«

(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©«§©¤−¤§¨¨«

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¿≈»»

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¿«»

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»



zenyמ zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h ipy meil inei xeriy
i"yx£‰p‰ ˙BÈÁ Èk∑ ּתרּגּום ּכמיּלדֹות. ּבקיאֹות ƒ»≈»ְְְְִִַַ

ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו "חּיתא". רבה)מיּלדֹות ושמות הרי (שם ְְְְֲֵֵַַַָָָ
הּׂשדה  לחּיֹות מׁשּולֹות מיּלדֹות.,הן 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 "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 את 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 ּולכאן. , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
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 NÚiÂ∑ ּ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,.אף ׁ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 ְְְְִִִֵֵֶַָָֹ

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)

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¿«¿
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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 ואף ועׂשה ׁשנּיים. ְְְְְֱִִִִִִֶַַָָָָָָ

להיֹות  נהפכה ׁשנה נערה,היא ּוׁשלׁשים מאה ּובת ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ּומאתים  החֹומֹות, ּבין למצרים ּבבֹואּה ׁשּנֹולדה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהיתה,
ּבן  מׁשה היה ּוכׁשּיצאּו, ׁשם, נׁשּתהּו ׁשנים ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹועׂשר
ּבת  היתה מּמּנּו ּכׁשּנתעּברה אםּֿכן, ׁשנה. ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשמֹונים

לוי  ּבת אֹותּה וקֹורא ּוׁשלׁשים, .מאה ְְִִֵֵֵַָָֹ

(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)אֹורהּכּלֹוּכׁשּנֹולד, .(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 ּבדקּואחד, 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 ,זפת ֶָ«≈»«»∆ְְִִִִִֶֶַ
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≈«¬»
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(`).éåì úéaî Léà CìiåEpizFAx ©¥¤¦¦¥¥¦©¥
Exn`(:a"i dhFq)zvr xg` "KldW" ¨§¨¤¨©©©£©
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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 ׁשּמחּולפי  לנּו לּמה ּכי מסּיען, והּכתּוב ּבּה. ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹ
הֹולכֹות"? ‡d˙Ó."ונערֹותיה ׁשפחתּה.את ∑‡˙ ְְֲֶַָ∆¬»»ְִֶָָ

ּדרׁשּו לׁשֹון ורּבֹותינּו ּ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¿≈¿»≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(d).øàéä ìò õçøì`xwOd qxq ¦§Ÿ©©§Ÿ¨¥©¦§¨
,EdWxceìò äòøt úa ãøzå §¨§¥©¥¤©©§Ÿ©
õçøì øàéä.dnlW EpAx oFWl .FA ©§Ÿ¦§Ÿ§©¥§ŸŸ
didi oM m`eøàéä ìò."x`id l`" FnM §¦¥¦§¤©©§Ÿ§¤©§Ÿ

FziA lr dznxd dpwl` KlIe oke§¥©¥¤¤§¨¨¨¨¨¨©¥
(.`"i ,'a '`Îl`EnW)lr Wi` Exn`z dM . §¥ŸŸ§¦©

eig` l` Wi`e Edrx(.d"l ,b"k dinxi). ¥¥§¦¤¨¦¦§§¨

`ide" ,zFlrn xF`iA EidW okYie§¦¨¥¤¨©§©£§¦
dlrOA ugxl KlOd oFnx`n "dcxï§¨¥©§©¤¤¦§Ÿ©©£¨

"xW`" dpFW`xd,øàéal` qpMY `l ¨¦¨£¤©§ŸŸ¦¨¥¤
"dz`xe" ,xdPd zlAWCBúa äázä ¦Ÿ¤©¨¨§¨£¨©¥¨§

óeqädPOn wFgxdúîà úà çìLzå ©¨¦¤¨©¦§©¤£¨¨

.äçwzåFnM `Ed F`õçøì,"x`iA" ©¦¨¤¨§¦§Ÿ©§Ÿ
cg` lq lr mzF` Yzpe :oke,h"k zFnW) §¥§¨©¨¨©©¤¨§

('b.e dxez

(e).äëa øòð äpäå."xrpM" rnWp FlFw §¦¥©©Ÿ¤¦§©§©©
df EgC xakE .dnlW EpAx oFWl§©¥§ŸŸ§¨¨¤

Exn`e(.g"k ,'` x"eny .a"i dhFq)ziUr oM m` : §¨§¨¦¥¨¦¨



מג zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h ipy meil inei xeriy
i"yx£e‰‡¯zÂ ÁzÙzÂ∑ ׁשראתה ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו הּילד, – ראתה? מי סוטה ׁשכינהעּמֹואת רבה. (שמות «ƒ¿««ƒ¿≈ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָ

ÎBa‰.שם) ¯Ú ‰p‰Â∑ּכנער קֹולֹו. ¿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:נתנּבאה 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 ּובלׁשֹון הֹוצאה מחלבא. ְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָ

ּכמֹו: הסירֹותיו, לׁשֹון "מׁשיתהּו", א)עברי "לא (יהושע ְְְְֲִִִִִִֹ
אֹומר  ואני מנחם. חּברֹו ּכ מׁשּו", "לא ְְֲִִֵֵַַָָָֹימּוׁש",
ּולׁשֹון  מׁשה, מּגזרת אּלא וימּוׁש, מׁש מּמחּברת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאינֹו

וכן: הּוא, כב)הֹוצאה ב רּבים",(שמואל מּמים "ימׁשני ְְִִִִֵֵַַַָָ
מׁשיתיהּו, לֹומר יּתכן לא מׁש, מּמחּברת היה ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאּלּו

הקימֹותי, – קם מן יאמר ּכאׁשר המיׁשֹותיהּו, ֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָאּלא
מׁשּתיהּו, אֹו הביאֹותי, – ּבא ּומן הׁשיבֹותי, – ׁשב ְֲֲִִִִִִִַָָּומן

ג)ּכמֹו: מׁשיתי (זכריה אבל הארץ". עון את "ּומׁשּתי ְְֲֲִִִֶֶַָָָָֹ
ּבה"א  מיּסד ׁשּלּה ׁשּפעל ּתיבה מּגזרת אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאינֹו
ּפנה, צּוה, עׂשה, ּבנה, מׁשה, ּכגֹון: הּתיבה, ְְִֵַָָָָָָָָָָּבסֹוף
ה"א, ּבמקֹום הּיּו"ד ּתבא ּפעלּתי, ּבהם לֹומר ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּכׁשּיבא

צּויתי  ּפניתי, ּבניתי, עׂשיתי, .ּכמֹו: ְִִִִִִִִִָָָ

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¿«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,cFre .mEn lrA EpAx dWnlmrH dn §¤©¥©©§©©©
xn` `"xe .FlFw iar aEzMd xiMfIW¤©§¦©¨¢¦§¨©
ilE`e ."xrpM" milFcB eixai` EidW¤¨¥¨¨§¦§©©§©
Fitie FaEh xEarA iM ,Fitil df xiMfd¦§¦¤§¨§¦©£§¨§
aFxTn clFPW FA dxiMd iM ,eilr dlng̈§¨¨¨¦¦¦¨¤©¦¨

`Ed EN`M mipTznE miti eixai`e.øòð §¥¨¨¨¦§ª¨¦§¦©©
didW FA WxtPW oFkp xzFieäëa §¥¨¤§¨¥¤¨¨Ÿ¤

dlng okle zEfixfE zEvixgA "xrpM"§©©©£¦§¦§¨¥¨§¨
dcB`e .eilr(.g"k ,'` x"eny):,äëa øòð ¨¨§©¨¨©©Ÿ¤

l`ixaB `A ,"xrpM" FbdpnE did cli¤¤¨¨¦§¨§©©¨©§¦¥
`Nnzze "dMaIW" icM dWnl EdMde§¦¨§¤§¥¤¦§¤§¦§©¥

.mingx eilr̈¨©£¦
ìòåclId iM ,df lkl Kxv oi` iYrC §©©§¦¥Ÿ¤§¨¤¦©¤¤

`xTi FclEd mFIn,øòðFnM ¦¦¨§¦¨¥©©§
cNEId xrPl dUrP dn :xn`PWmihtFW) ¤¤¡©©©£¤©©©©¨§¦

(.'g ,b"imidl`d z` ceC WTaie :oke .§¥©§©¥¨¦¤¨¡Ÿ¦
xrPd crA(.f"h ,a"i 'aÎl`EnW)cli `xTie . §©©¨©§¥§¦¨¥¤¤

l`rnWiA xn`PW FnM ,lFcB `Ede§¨§¤¤¡©§¦§¨¥
(.e"h ,`"k ziW`xA)xrp xrPde :oke .'`Îl`EnW) §¥¦§¥§©©©¨©§¥

(.c"k ,'`oA ohw cli `EdW xnFl dvFx ,¤©¤¤¤¨¨¤
cIn algn lnbp xW`M iM .miWcg c"k¢¨¦¦©£¤¦§©¥¨¨¦¨

aizkcM ,Edzlrd(c"kÎb"k mW)z` wpiYe : ¤¡©§§¦§¦¨©¥¤¤
xW`M DOr EdlrYe Fz` DlnB cr DpA§¨©¨§¨Ÿ©©£¥¦¨©£¤

.EYlnB.äæ íéøáòä éãìiî øîàzå §¨©©Ÿ¤¦©§¥¨¦§¦¤
iM ,did xW`M dUrOd DAl l` dpzp̈§¨¤¦¨©©£¤©£¤¨¨¦
`NW F` FzF` liSd xEaral dxn`̈§¨§©£©¦¤Ÿ

E`xiWi`e ,mW EdEnU clId zFnA ¦§§©¤¤¨¨§¦
mixnF` Wie .oM dUri dOl ixvn¦§¦¨¨©£¤¥§¥§¦

lFOp Edz`xW(.a"i dhFq .h"k ,'` x"eny)m`e . ¤¨©§¦¨§¦
oi`e .FA FzF` dwcaE eicbA dxiqd oM¥¥¦¨§¨¨¨§¨§¥

.Kxvf dxez Ÿ¤



zenyמד zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"i iyily meil inei xeriy

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¥«¤¨«
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 ,נֹוגׂש ממּנה ֲֵֶƒƒ¿ƒְֵֶַָָֻ

מ'ּקרֹות  מעמידם והיה יׂשראל הּגבר'ׁשֹוטרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

È¯·Ú.למלאכּתם  LÈ‡ ‰kÓ∑ורֹודהּומלקהּו, ְְִַָ«∆ƒƒ¿ƒְְֵֵַ
ּב ׁשלֹומית ׁשל היה,ּובעלּה ּדברי ּבּהת עיניו ,ונתן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ

ונכנס  חזר והּוא מּביתֹו, והֹוציאֹו העמידֹו ְְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָּובּלילה
אׁשּתֹו על ּובא וחזר לּבית ּ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 ׁשאין ≈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 ׁשהֹותירּוהם,ּדתן ¿≈¬»ƒƒ¿ƒֲִִֵֶַָָָ
הּמן  ˙k‰.מריבים ∑ÌÈv.מן ‰nÏ∑ אףֿעלּֿפי ִַָƒƒְִִ»»«∆ִַַ

הּכהּו רׁשע ׁשּלא נקרא יד , רׁשע ∑¯EÚ.ּבהרמת ְֲִִֶַַָָָָָָֹ≈∆ָָ
ּכמֹות. ְְ

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

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

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¿«¿»
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(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 המפרׁשמּכאן .ּבּׁשם «»…≈ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
‰LÓ ‡¯ÈiÂ∑ ׁשראה על לֹו ּדאג ּומדרׁשֹו: ּכפׁשּוטֹו. «ƒ»…∆ְְִִֶַַָָָָ

רׁשעים  אינם ּדלטֹורין,ּביׂשראל ׁשּמא מעּתה אמר: ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ

להּגאל  ‰c·¯.ראּויין Ú„B ÔÎ‡∑.ּכמׁשמעֹו ְְִִֵָ»≈««»»ְְַָ
מה  עליו: ּתמּה ׁשהייתי הּדבר לי נֹודע ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּומדרׁשֹו:
נרּדים  להיֹות אּמֹות ׁשבעים מּכל יׂשראל ְְְְְִִִִִִִֵָָָֻחטאּו

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

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 יׂשראל ּ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, יׁש 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

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¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ci).øîà äzà éðâøäìäEp` o`Mn ©§¨§¥¦©¨Ÿ¥¦¨¨
."Wxtnd mXA FbxdW" micnFl§¦¤£¨©¥©§Ÿ¨

`Ed EpizFAx WxcnE .i"Xx oFWlx"eny) §©¦¦§©©¥

(.d"l ,'`rWxl ciBd in oM m` ,DnY ip`e .©£¦¨¥©¦¥¦¦¦¨¨¨
eilr Fci Knq ilE` .Fbxd dWn iM¦¤£¨©¨©¨¨¨

Edfe ,'d mWA EdlNwieiå.CipRn F` ©§©§¥§¥§¤©©¦§¥

ElilrIW dWn cgR eiptl zn ltPW¤¨©¥§¨¨¨©¤¤©£¦
,oM dUFr FzF` d`xe lFgA FxawE eilr̈¨§¨©§¨¨¤¥
FbxdW aWg F` mxFBd `EdW rcie§¨©¤©¥¨©¤£¨



zenyמו zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"i iyily meil inei xeriy

(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∑עליו הלׁשינּוהם.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 ּופרׁש ּ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©«

(èé)äìc-íâå íéòøä ãiî eðìévä éøöî Léà ïøîàzå©Ÿ©¾§¨¦´¦§¦½¦¦−̈¦©´¨«Ÿ¦®§©¨³Ÿ
:ïàvä-úà ÷Liå eðì äìã̈¨Æ½̈©©−§§¤©«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¿»¿«¿»¿»»»¿»»
:Ô‰e·‡„ ‡Ú ‰‡˜L‡Ï ‡iË‰¯ ˙È ‰‡ÏÓe¿»»»¿»«»¿«¿»»»»«¬≈

Ôep˜¯Ùeיז  ‰LÓ Ì˜Â Ôee„¯Ëe ‡iÚ¯ B˙‡Â«¬»«»¿»¿»…∆¿»ƒ
:Ô‰Ú ˙È È˜L‡Â¿«¿≈»«¿≈

„ÔÈיח  ‰Ó ¯Ó‡Â Ô‰e·‡ Ï‡eÚ¯ ˙ÂÏ ‰‡˙‡Â«¬»»¿»¿≈¬≈«¬«»≈
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ È˙ÈÓÏ ÔÈ˙ÈÁB‡ƒƒ¿≈≈»≈

¯iÚ‡יט  „iÓ ‡·ÊL ‰‡¯ˆÓ ‡¯·b ‡¯Ó‡Â«¬»»«¿»ƒ¿»»≈¿»»ƒ«»«»
:‡Ú ˙È È˜L‡Â ‡Ï ‡Ï„ ‡Ï„Ó Û‡Â¿«ƒ¿»¿»»»¿«¿≈»»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

lre .dxEaTd wx d`x `l iM axgA§¤¤¦Ÿ¨¨©©§¨§©
mixnF` hWRd KxC(r"a`xd)iMäzà ¤¤©§¨§¦¨©£¨¦©¨

øîàdxin` Epivn iM ,"aWFg" FWExR Ÿ¥¥¥¦¨¦£¦¨
iAlA ip` iYxn` ,aNd zaWgn lr©©§¤¤©¥¨©§¦£¦§¦¦

(.'` ,'a zldw)ltPd EPOn aFh iYxn` ,mW) Ÿ¤¤¨©§¦¦¤©¨¤¨

(.'b ,'e:xn` iM ,dfl Kxv o`kA oi`e .éî §¥§¨Ÿ¤¨¤¦¨©¦
,eðéìò èôLå øN Léàì EîNm` ¨§§¦©§Ÿ¥¨¥¦

utg dY`W xEarAøLàk éðâøäì ©£¤©¨¨¥§¨§¥¦©£¤
äzà éøönä zâøäizF` gikFnøîBàå ¨©§¨©¦§¦©¨¦©¦§¥

:Eòø äkú änìeh dxez ¨¨©¤¥¤
(`kÎfh).úBða òáL ïéãî ïäëìe`l §Ÿ¥¦§¨¤©¨Ÿ

EPpi` iM ,FnW aEzMd xiMfi©§¦©¨§¦¥¤
.FzPdkA cAkp `EdW iEPMd on wx rEcï©©¦©¦¤¦§¨¦§ª¨
dWnA oYgzd ixg` iM ,Fxzi `Ede§¦§¦©£¥¦§©¥§¤

Fpzg xzi l` aWIe :aEzM(.g"i ,'c oNdl), ¨©¨¨¤¤¤Ÿ§§©¨

Kl dWnl Fxzi xn`Ie :aEzM mWe§¨¨©Ÿ¤¦§§¤¥
nM ,mFlWldIl` F(.'b ,'` 'aÎmikln)EdIl`e §¨§¥¦¨§¨¦§¥¦¨
(.'` ,f"i ,'` mW)dinxi ,dinxi)(.'` ,f"kEdinxie ¨¦§§¨¦§§¨§¦§§¨

(.'` .'` mW),aaFg `xwp xIBzPW ixg`e . ¨§©£¥¤¦§©¥¦§¨¨
dWn ozg aag ipAn :aizkC,'c mihtFW) ¦§¦¦§¥Ÿ¨Ÿ¥¤§¦

(.`"imdl `xwl micdizOd lM KxC iM ,¦¤¤¨©¦§©£¦¦§Ÿ¨¤
,l`Erx oA `Ede .l`xUiA xg` mW¥©¥§¦§¨¥§¤§¥

aizkC(.h"k ,'i xAcOA)aagl dWn xn`Ie : ¦§¦©¦§¨©Ÿ¤¤§Ÿ¨
.ipicOd l`Erx oA¤§¥©¦§¨¦

äîe:o`kA xn`Wìàeòø ìà äðàázå ©¤¨©§¨©¨Ÿ¨¤§¥
,ïäéáà(.g"i wEqR),odia` ia` `Ed £¦¤¨£¦£¦¤

mdxa` ia` idl` :FnM(.'i ,a"l ziW`xA), §¡Ÿ¥¨¦©§¨¨§¥¦

idEa` xSpckEap(.'a ,'d l`IpC):oke , §©§¤©£¦¨¦¥§¥
xFgp oA oal z` mYrcid,h"k ziW`xA) ©§©§¤¤¨¨¤¨§¥¦

(.'dlE`W oA zWatnE :oke ,,h"i 'aÎl`EnW) §¥§¦¤¤¨§¥

(.d"k`l odMd iM ,df dide .oM miAxe ,§©¦¥§¨¨¤¦©Ÿ¥Ÿ
ziaA FpEdkA cxhp did iM ,ziAA `vOi¦¨¥©©¦¦¨¨¦§¨§¦§¥
iM okYie .owGd l` dp`aYe ,eidl ¡̀Ÿ¨©¨Ÿ¨¤©¨¥§¦¨¥¦

"Wi`d z` zaWl dWn l`Ie"wEqR oNdl) ©Ÿ¤¤¨¤¤¤¨¦§©¨¨

(.`"k`Ed iM ,dlrnl xMfPd odMd `Ed©Ÿ¥©¦§¨§©§¨¦
.FYA dxFRv Fl ozPW¤¨©¦¨¦

.äðìãzå äðàázålkA mirFxd Eid iM ©¨Ÿ¨©¦§¤¨¦¨¨¦§¨
mi`NnnE mi`A minId©¨¦¨¦§©§¦
,dNgzA mp`v miwWnE mihdxd̈§¨¦©§¦Ÿ¨¦§¦¨
zFwWn dN`d miWPd Eid ok ixg`e§©£¥¥¨©¨¦¨¥¤©§
miWPd Encw dGd mFId iM rx`e ,odNW¤¨¤§¥©¦©©¤¨§©¨¦

,äðìãzå äðàázåzFaWFg Eid iM ©¨Ÿ¨©¦§¤¨¦¨§
íðàö úB÷Läì`A mxh dNgYA §©§Ÿ¨©§¦¨¤¤Ÿ

dPde ,mirFxdíeLøâéå íéòBøä eàa ¨¦§¦¥¨¨¦©§¨§
dNgY md zFwWdl mihdxd on¦¨§¨¦§©§¥§¦¨
Fl dxg dWnE ,minId lkA mbdpnM§¦§¨¨§¨©¨¦¤¨¨

de" qngd lrE`Nn odW oeiM iM "oliS ©¤¨¨§¦¦¨¦¥¨¤¥¦§
,odNW miOd ixd mihdxdäìc íâå ¨§¨¦£¥©©¦¤¨¤§©¨Ÿ

äìãlkl mihdxd EwiRqd `l iM mdl ¨¨¨¤¦Ÿ¦§¦¨§¨¦§¨
:mrh dfe .op`vàa ïzøäî òecî Ÿ¨§¤©©©©¦©§¤Ÿ

.íBiä:Exn`eãiî eðìévä éøöî Léà ©§¨§¦¦§¦¦¦¨¦©
,íéòøämFi lkA EpzF` miWxbOW ¨Ÿ¦¤§¨§¦¨§¨

.dNgYA mihdxl Ep`aA cinYak dxez ¨¦§Ÿ¥¨§¨¦©§¦¨



מז zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"i iyily meil inei xeriy
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 ÌÁÏ.לקראתֹו– ÏÎ‡ÈÂ∑ ְֲִִִֶַַַָֹ¿…«»∆

אחת  יּׂשא הּלחם מּכם,ׁשּמא אם "ּכי אמר: דאּת ּכמה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
אֹוכל" הּוא .אׁשר ֲֵֶ

(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¦§¤−¤¨§¦¨«

(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 יׂשראל נצטרע (שמות ּתינֹוקֹות ׁשֹוחט והיה ƒ¿«ƒְְְִִִֵֵַָָָָ

ּבדמם  .ורֹוחץ ְְֵָָ

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¿««¿»»

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»¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(bk).íää íéaøä íéîiá éäéå`l ©§¦©¨¦¨©¦¨¥Ÿ
mFIa"E "mdd minIA" xn`iŸ©©¨¦¨¥©
xiMfi xW` cnFrd onGd lr wx "`Edd©©©©§¨¨¥£¤©§¦
xn`i zrd xg`l la` ,FA rx`nd©§Ÿ¨£¨§©©¨¥Ÿ©
:xn`IW o`kA iE`xde ."ok ixg` idie"©§¦©£¥¥§¨¨§¨¤Ÿ©
Cìî úîiå íéaø íéîé éøçà éäéå©§¦©£¥¨¦©¦©¨¨¤¤

.íéøöîEpizFAx Exn` oM lr,'` x"eny) ¦§©¦©¥¨§©¥
(.`"n`xFw xrv lW mini EidW itl iM¦§¦¤¨¨¦¤©©¥

mzF`,íéaøoke .dedd onfl fnxie ¨©¦§¦§Ÿ¦§©©Ÿ¤§¥
dlrnl xn`W wEqRA Exn`(.`"i wEqR): ¨§©¨¤¨©§©§¨¨

didW ,dWn lCbIe mdd minIA idie©§¦©¨¦¨¥©¦§©¤¤¨¨
onfA xnFlM ,mlFrd KxcM `NW lcB̈¥¤Ÿ§¤¤¨¨§©¦§¨

.dxdnA cg ¤̀¨¦§¥¨
ìkîemFwníää íéîiazOW mFIn ¦¨¨©¨¦¨¥¦¤¥

mixvn Klnìòzå ìàøNé éða e÷òöiå ¤¤¦§©¦©¦§£§¥¦§¨¥©©©
,íéäìàä ìà íúòåLmiHrn mini ©§¨¨¤¨¡Ÿ¦¨¦§©¦

:xn`i iM Wxtp la` .Eid,íää íéîia ¨£¨§¨¥¦Ÿ©©¨¦¨¥
EidW ,dWTd dcFarde iEPrd iniíéîé §¥¨¦§¨£¨©¨¨¤¨¨¦

íéaødide ,c`n zElBd Kx` iM ,c`n ©¦§Ÿ¦¨©©¨§Ÿ§¨¨
EwrSW df.íúòåL ìòzåidie :oke ¤¤¨£©©©©§¨¨§¥©§¦

EdIl` l` did 'd xacE miAx minï¦©¦§©¨¨¤¥¦¨
ziWilXd dpXA(.'` ,g"i '`Îmikln)EidW , ©¨¨©§¦¦§¨¦¤¨

.df mdA rx`e miAx minï¦©¦§¥©¨¤¤
éôìefnxi dGd aEzMd mrh iM ,iYrC §¦©§¦¦©©©¨©¤¦§Ÿ

ipRn gxFA dWn didW minId lr©©¨¦¤¨¨¤¥©¦§¥
,gxA eixErpA zn`A iM ,drxR©§Ÿ¦¤¡¤¦§¨¨©

:xn` aEzMdWìà àöiå äLî ìcâiå ¤©¨¨©©¦§©¤©¥¥¤
,åéçàcnre lcB xW`M cIn df didW ¤¨¤¨¨¤¦¨©£¤¨¥§¨©

,icEdi `Ed iM Fl EciBde ,FYrC lr©©§§¦¦¦§¦
mlnre eig` zFlaq zF`xl sqkpe§¦§©¦§¦§¤¨©£¨¨
z` dMd `vIW `Edd mFIaE ,mvgle§©£¨©©¤¨¨¦¨¤
eilr EpiWld ipXd mFIaE ,ixvOd©¦§¦©©¥¦¦§¦¨¨
,dpW dxUr miYW oaM did dPd .gxaE¨©¦¥¨¨§¤§¥¤§¥¨¨

EpizFAx ExiMfd xW`M(.'d ,'` x"eny)lre , ©£¤¦§¦©¥§©
FcnraE ,mixUrl riBd `l mipR lM̈¨¦Ÿ¦¦©¨¤§¦§¨§
oM m` ,mipFnW oA did drxR iptl¦§¥©§Ÿ¨¨¤§¦¦¥
iptNn gxFA dpW miXW FnM cnr̈©§¦¦¨¨¥©¦¦§¥

.drxR©§Ÿ
áBøwäå`Upe oicnl `A onGd sFqA iM §©¨¦§©§¨¨§¦§¨§¨¨

xEACd Fl didWM iM ,dxFRv¦¨¦§¤¨¨©¦
FpA wx dPOn cilFd `l oicr dGd©¤£©¦Ÿ¦¦¤¨©§
aEzMd xiMfd `l la` ,mWxB xFkAd©§¥§Ÿ£¨Ÿ¦§¦©¨



zenyמח zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i iriax meil inei xeriy

(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

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„«¿»¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

FzgixaA(.e"h wEqR lirl):wxõøàa áLiå ¦§¦¨§¥¨©©¥¤§¤¤
,øàaä ìò áLiå ïéãîWCgzp `l iM ¦§¨©¥¤©©§¥¦Ÿ¦§©¥

aEzMd KxhvIW oipr mixg`d minIA©¨¦¨£¥¦¦§¨¤¦§¨¥©¨
gxFAd iM ,xaCd oke .FxRqlon §©§§¥©¨¨¦©¥©¦

aFxwe aWFn xirA aMrzi `l zEklOd©©§Ÿ¦§©¥§¦¨§¨
ux` l` mFwnl mFwOn gxai la` ,Fl£¨¦§©¦¨§¨¤¤¤
`Agzn miAx mini cnr dPde .miTgxn¤§©¦§¦¥¨©¨¦©¦¦§©¥
mr l` dklnOnE iFB l` iFBn xMpznE¦§©¥¦¤¦©§¨¨¤©
aMrzpe oicnl `A onGd sFqaE ,xg ©̀¥§©§¨¨§¦§¨§¦§©¥

mrh dfe .mW,ïéãî õøàa áLiåiM ¨§¤©©©¥¤§¤¤¦§¨¦
,"oicn ux` l` KlIe" xn`IW did iE`ẍ¨¨¤Ÿ©©¥¤¤¤¤¦§¨
sFQA cr xirA aWi `NW fnx la £̀¨¤¤¤Ÿ¨©¨¦©©

.aWi mWe oicn ux` l` `AW¤¨¤¤¤¦§¨§¨¨©
éðtîeipRn FzgixA aEzMd xiMfdW ¦§¥¤¦§¦©¨§¦¨¦§¥

`aE ,oicnA FYaWe drxR©§Ÿ§¦§§¦§¨¨
FzevnA mixvnl aWEdW cIn xiMfdl§©§¦¦¨¤©§¦§©¦§¦§¨
d`xp dide ,`Ed KExA WFcTd lW¤©¨¨§¨¨¦§¨
mixMfPd dN`d miUrOd lM EidW¤¨¨©©£¦¨¥¤©¦§¨¦
dpWA dfl df mitEkzE ,cIn miUrp©£¦¦¨§¦¤¨¤§¨¨
oiprd Epl fnxl aEzMd `A ,zg ©̀©¨©¨¦§Ÿ¨¨¦§¨

:xn`e ,did xW`Míéaøä íéîiá éäéå ©£¤¨¨§¨©©§¦©¨¦¨©¦
,íäädrxR ipRn gxFA dWn didW ¨¥¤¨¨¤¥©¦§¥©§Ÿ

mdd minIA znE ,mdn oicnA cnFre§¥§¦§¨¥¤¥©¨¦¨¥
iENB dWnl dide ,mixvn Kln mtFqA§¨¤¤¦§©¦§¨¨§¤¦

mixvnl aWEde ,df oiprA dpikXd©§¦¨§¦§¨¤§©§¦§©¦
ixg` idie" xn` `l oM lre ,ml`bE§¨¨§©¥Ÿ¨©©§¦©£¥
zaXn FrnWn did iM ,"miAx minï¦©¦¦¨¨©§¨¦¤¤

Eid `le ,oicnA dWníéaøä íéîiä ¤§¦§¨§Ÿ¨©¨¦¨©¦
íää.dlrnl xRqnd lkl wx ¨¥©§¨©§ª¨§©§¨

.eçðàiå íéøöî Cìî úîiårxhvp ©¨¨¤¤¦§©¦©¥¨§¦§¨©
l`xUIn zFwFpiY hgFW dide§¨¨¥¦¦¦§¨¥
Wxcn `Ede .i"Xx oFWl .mncA ugFxe§¥§¨¨§©¦§¦§©

minkg(.`"n ,'` x"eny),hWRd KxC lre . £¨¦§©¤¤©§¨
rWx lrIlA Klnl micarPd lM bdpn¦§©¨©¤¡¨¦§¤¤§¦©©¨¨
.FzFn mFil miMgnE miRvn EidIW¤¦§§©¦§©¦§
c`n Egp`d KlOd zOW E`x xW`ke§©£¤¨¤¥©¤¤¥¨§§Ÿ
,oFW`xd on riWxn spg mc` KlOn¦§Ÿ¨¨¨¥©§¦©¦¨¦
,Epl Epxfbp EpzewY dca` Exn` iM¦¨§¨§¨¦§¨¥¦§©§¨
"mzw`p" mrh dfe .miIgn zen Exgaie§¦§£¨¤¥©¦§¤©©©£¨¨

(`Ad wEqRA).llg zw`p Ew`p iMck dxez ©¨©¨¦¨£©£©¨¨
(dk).ìàøNé éða úà íéäìà àøiå©©§¡Ÿ¦¤§¥¦§¨¥

qngd d`x iM mdxa` iAx WxR¥©©¦©§¨¨¦¨¨¤¨¨
,iElBA mdl miUFr mixvn EidWòãiå ¤¨¦§©¦¦¨¤©¨©¥©

íéäìài"Xxe .xzQA mdl iEUrd ¡Ÿ¦¤¨¨¤©¥¤§©¦
:WxR,íéäìà òãiåal mdilr ozp ¥©©¥©¡Ÿ¦¨©£¥¤¥

lr `Ed oFkpe .mdn Fpir milrd `le§Ÿ¤¡¦¥¥¤§¨©
xiYqn did dNgzA iM ,hWRd KxC¤¤©§¨¦¦§¦¨¨¨©§¦

de mdn eipRrnW dYre ,lk`l di ¨¨¥¤§¨¨¤¡Ÿ§©¨¨©

xnFl ,"mzF` d`xe" mzw`p midl ¡̀Ÿ¦©£¨¨§¨¨¨©
z` rcIe" mdn cFr eipR xiYqd `NW¤Ÿ¦§¦¨¨¥¤©¥©¤
lM z`e mdl dUrPd lke "maF`kn©§¨§¨©©£¨¨¤§¤¨

.mdl KixSd©¨¦¨¤
éøàäåCzFAx zFprh xiMfdl aEzMd §¤¡¦©¨§©§¦©£©

z` midl` rnWIe ,mzN`bA¦§ª¨¨©¦§©¡Ÿ¦¤
FzixA z` midl` xMfIe ,mzw`pwEqR) ©£¨¨©¦§Ÿ¡Ÿ¦¤§¦¨

(.c"k,íéäìà òãiå ,íéäìà àøiå(o`M), ©©§¡Ÿ¦©¥©¡Ÿ¦¨

eia`kn z` iYrci iM(.'f ,'b oNdl)s` iM , ¦¨©§¦¤©§Ÿ¨§©¨¦©
`l mdilr xfbPW onGd mlWPW iR lr©¦¤¦§©©§¨¤¦§©£¥¤Ÿ
lr WxtOW FnM ,l`Bdl miiE`x Eid̈§¦§¦¨¥§¤§Ÿ¨©

l`wfgi ici(.'iÎ'e ,'k)dwrSd ipRn `N` , §¥§¤§¥¤¨¦§¥©§¨¨
.eingxA mzNtY lAw¦¥§¦¨¨§©£¨

ìòåcFq dGd aEzMA Wi zn`d KxC §©¤¤¨¡¤¥©¨©¤
iM xnFl ,dxFYd ixzQn lFcB̈¦¦§¥©¨©¦
mzF` axwe eipR xF`nl miEPr dlr̈¨¦¨¦§¨¨§¥¥¨
ricFY mipW axwA :oiprM ,zrCd l ¤̀©©©§¦§¨§¤¤¨¦¦©

xFMfY mgx fbxA(.'a ,'b wETag)okle . §Ÿ¤©¥¦§£©§¨¥
:xaM xn`W ixg` dfA aEzMd Kix`i©£¦©¨¨¤©£¥¤¨©§¨

midl` xMfIe ,midl` rnWIe(.c"k wEqR), ©¦§©¡Ÿ¦©¦§Ÿ¡Ÿ¦¨

iAx lW FWxcnA dGd wEqRd WxRzpe§¦§¨¥©¨©¤§¦§¨¤©¦
dpTd oA `ipEgp(.'r zF` xidAd xtq). §§¨¤©¨¨¥¤©¨¦

.mXn EdpiaY` dxez §¦¥¦¨



מט zeny zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i iriax meil inei xeriy
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"
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 ֲִֶַָֻ

‡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

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(cÎa)úaìa åéìà 'ä Càìî àøiå©¥¨©§©¥¨§©©
.Là:dNgYn aEzMd xn`àøiå ¥¨©©¨¦§¦¨©¥¨
,'ä Càìîxn` oM xg`e(.'c wEqtA):àøiå ©§©§©©¥¨©§¨©©§

,íéäìà åéìà àø÷iå úBàøì øñ ék 'ä¦¨¦§©¦§¨¥¨¡Ÿ¦
mdxa` iAx xn` okle(xvTd WExRA)iM §¨¥¨©©¦©§¨¨©¥©¨¨¦

íéäìà:FnM ,xMfPd K`lOd `Ed o`kA ¡Ÿ¦§¨©©§¨©¦§¨§
:mrhe .mipR l` mipR midl` izi`x iM¦¨¦¦¡Ÿ¦¨¦¤¨¦§©©
gilXd xAci iM ,Lia` idl` ikp`̈Ÿ¦¡Ÿ¥¨¦¦§©¥©¨¦©
dWn iM ,oFkp EPpi`e .FglFW oFWlA¦§§§¥¤¨¦¤

on eipR z` xiYqi `l d`EaPd lFcB§©§¨Ÿ©§¦¤¨¨¦
ziW`xaA Exn` EpizFAxe .K`lOd©©§¨§©¥¨§¦§¥¦

dAx(.'g ,'a x"eny .'c ,f"v),l`kin df K`ln : ©¨©§¨¤¦¨¥
mi`Fx EidW mFwn lkA Kx`d iqFi iAx©¥¥¨¨Ÿ§¨¨¤¨¦
KM ,WFcTd EpAx mW mixnF` Eid FzF`¨§¦¨©¥©¨¨
cFaM `Ed mW d`xp l`kiOW mFwn lM̈¨¤¦¨¥¦§¨¨§

dpikXd(l"kr)dNgYOW xnFl EpEMzp . ©§¦¨¦§©§©¤¦§¦¨
,dpikXd cFaM mWe l`kin eil` d`xp¦§¨¥¨¦¨¥§¨§©§¦¨
FYrC oikd `l iM cFaMd d`x `l `Ede§Ÿ¨¨©¨¦Ÿ¥¦©§

"zF`xl xqe" FAl oEM xW`ke ,d`Eapl¦§¨§©£¤¦¥¦§¨¦§
dpikXd d`xn eil` dNBzpàø÷iå ¦§©¨¥¨©§¥©§¦¨©¦§¨

.äðqä CBzî íéäìà åéìà: ¥¨¡Ÿ¦¦©§¤
ìòå`Ed dGd K`lOd ,zn`d KxC §©¤¤¨¡¤©©§¨©¤

inW iM :xn`PW ,l`FBd K`lOd©©§¨©¥¤¤¡©¦§¦
FAxwA(.`"k ,b"k oNdl)awril xn`W `Ed , §¦§§©¨¤¨©§©£Ÿ

l` ziA l`d ikp`(.b"i ,`"l ziW`xA)FaE , ¨Ÿ¦¨¥¥¥§¥¦

(.'c wEqR):xn`p,íéäìà åéìà àø÷iå ¨¤¡©©¦§¨¥¨¡Ÿ¦
zbdpdA K`ln `idd dCOA `xTi la £̀¨¦¨¥©¦¨©¦©§¨§©§¨©



zenyנ zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i iriax meil inei xeriy

(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„‡∑ הּמקֹום. «ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹ«¿«…∆ַָ

(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¨«

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

„‡·¯‰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„√̃»«¿¿≈¬≈¿≈√»«»≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

mixvOn 'd Ep`vFIe :aizM oke ,mlFrd̈¨§¥§¦©¦¥¦¦§©¦
(.'g ,e"k mixaC)K`ln glWIe :aizkE . §¨¦§¦©¦§©©§¨

mixvOn Ep`vIe(.f"h ,'k xAcOA):xn`pe , ©Ÿ¦¥¦¦§¨¦©¦§¨§¤¡©
mriWFd eipR K`lnE(.'h ,b"q dirWi), ©§©¨¨¦¨§©§¨

ipR :aizkcM ,eipR `EdW K`ln xnFlM§©©§¨¤¨¨§¦§¦¨©
Kl izgpde Ekli(.c"i ,b"l oNdl)`Ede . ¥¥©£¦Ÿ¦¨§©¨§

Flkid l` `Fai m`ztE :FA xn`PW¤¤¡©¦§Ÿ¨¤¥¨
K`lnE miWwan mY` xW` oFc`d̈¨£¤©¤§©§¦©§©
`a dPd mivtg mY` xW` zixAd©§¦£¤©¤£¥¦¦¥¨

(.'` ,'b ik`ln)miwEqRA df oiaY cFre . ©§¨¦§¨¦¤©§¦
dmi`A(.e"h .b"iÎa"i ,'h oNdl).mXd zxfrA ©¨¦§©¨§¤§©©¥

.Làa øòa äðqä äpäå,"wlFC" mrhM §¦¥©§¤Ÿ¥¨¥§©©¥
:FnM ,"xrFA W` KFzA" didW¤¨¨§¥¥§

W`d z` mixran zFa`de(.g"i ,'f dinxi), §¨¨§©£¦¤¨¥¦§§¨

W` mda ExraE ,miwilcn,h"l l`wfgi) ©§¦¦¦£¨¤¥§¤§¥

(.'h.,äðqä øòáé àì òecîesxVi `l ©©Ÿ¦§©©§¤Ÿ¦¨¥
ExrA xW` miYWRM :EdFnke ,lk`ie§¥¨¥§¨©¦§¦£¤¨£

W`a(.c"i ,e"h mihtFW)zrC oke .EtxUp , ¨¥§¦¦§§§¥©©
ipXde ,xirA oFW`xd mBxYW qElwp ª̀§§¤¦§¥¨¦¨¥§©¥¦

didi F` .cwFYnøòáéYxraE :oFWNn ¦©¦§¤¦§©¦§¦©§¨
LAxTn rxd(.'f ,f"i mixaC)mc`l dide , ¨¨¦¦§¤§¨¦§¨¨§¨¨

xral(.e"h ,c"n dirWi)zEgv KxC iM , §¨¥§©§¨¦¤¤©

lr miakx ,oM xAcl WcTd oFWlA§¨©Ÿ¤§©¥¥Ÿ§¦©
mdl mixir miWlWE mixir miWlW§¦£¨¦§¦£¨¦¨¤

(.'c ,'i mihtFW).d dxez §¦

(d).íìä áø÷z ìàoicr riBd `l ©¦§©£ŸŸ¦¦©£©¦
xdA iM ,d`EaPA dlFcBd Fzlrnl§©£¨©§¨©§¨¦§©
mW xW` ltxrd l` WBp ipiq¦©¦©¤¨£¨¤£¤¨
,mipR zxYqd oipr oke .midl`d̈¡Ÿ¦§¥¦§©©§¨©¨¦
:FA xn`PX dnl dlr `l oicrW¤£©¦Ÿ¨¨§©¤¤¡©

hiAi 'd zpnzE(.'g ,a"i xAcOA). §ª©©¦©¦§¨

åéìò ãîBò äzà øLà íB÷nä ék¦©¨£¤©¨¥¨¨
.àeä Lã÷ úîãàdidW iR lr s` ©§©Ÿ¤©©¦¤¨¨

WCwzp iM ,dfA Fxidfd dpQd on wFgẍ¦©§¤¦§¦¨¤¦¦§©¥
xdd W`x l` dpikXd zcxA xdd lM̈¨¨§¤¤©§¦¨¤Ÿ¨¨
xdA dWnE ,dxFY oYn zrWA xW`M©£¤¦§©©©¨¤¨¨
l` `aIe :xn`PW ,dlr mW iM did̈¨¦¨¨¨¤¤¡©©¨Ÿ¤

daxg midl`d xd(.'` wEqR lirl)de ,dpQ ©¨¡Ÿ¦Ÿ¥¨§¥¨§©§¤
WFcw FNM dPde ,xdd W`xA did̈¨§Ÿ¨¨§¦¥ª¨
Exn` Kke ,lCpQd zlirpA xEq`e§¨¦§¦©©©§¨§¨¨§

(.b"i ,'a x"enyA)dpikXdW mFwn lkA :§¨¨¤©§¦¨
oke ,lCpQd zlirpA xEq` zilbp¦§¥¨¦§¦©©©§¨§¥

rWFdiA(.e"h ,'d)EWOW `l mipdMd oke , ¦ª©§¥©Ÿ£¦Ÿ¦§
.mitgi `N` WCwOAe dxez ©¦§¨¤¨§¥¦

(e)éáà éäìà éëðà.EhWRd KxC lr ¨Ÿ¦¡Ÿ¥¨¦©¤¤©§¨
xiMfi la` ,"LizFa` idl`" FnM§¡Ÿ¥£¤£¨©§¦
a` lM idl` ,miAx mFwnA cigï¦¦§©¦¡Ÿ¥¨¨
.a` Wi`l E`xwi mNM iM ,LizFa`n¥£¤¦ª¨¦§§§¦¨

Lia` ceC idl` :oke(.'d ,'k 'aÎmikln)df , §¥¡Ÿ¥¨¦¨¦§¨¦¤
Edpnnx`e ia` idl` Edep`e il`oNdl) ¥¦§©§¥¡Ÿ¥¨¦©£Ÿ£¤§§©¨

(.'a ,e"hiM xn` `"xe .izFa` idl` ,¡Ÿ¥£©§¨©¦
éáà éäìàElgd `Ed iM ,mdxa` : ¡Ÿ¥¨¦©§¨¨¦¥¥

mXA FxiMfd KM xg`e ,'d mWA `xwl¦§Ÿ§¥§©©¨¦§¦©¥
EpizFAx zrce .zFa`d x`W eil` sxve§¥¥¥¨§¨¨¨§©©©¥

(.'` ,'b x"eny)EN`M ,Lia` mxnr idl` :¡Ÿ¥©§¨¨¦§¦
FnW cgil dvxe ,Lidl` ikp` xn`̈©¨Ÿ¦¡Ÿ¤§¨¨§©¥§
xg`e ,igd lr `l zOW wiCSd lr©©©¦¤¥Ÿ©©©§©©
`EdW ,awrie wgvi mdxa` idl` KM̈¡Ÿ¥©§¨¨¦§¨§©£Ÿ¤

FxiMfd mrhe .mNM l`xUi idl`éäìà ¡Ÿ¥¦§¨¥ª¨§©©©§¦¡Ÿ¥
mdxa` idl`" xn` `le ,cg` lM mr¦¨¤¨§Ÿ¨©¡Ÿ¥©§¨¨
Fxkfe FnW xiMfi iM ,"awrie wgvi¦§¨§©£Ÿ¦©§¦§§¦§
dWxRA df x`a` cFre .dNrzie KxAzi¦§¨©§¦§©¤§£¨¥¤©¨¨¨

(.e"h wEqtA):f dxez §¨

(f).'ä øîàiåmingx zCnA EPxiMfi ©Ÿ¤©§¦¤§¦©©£¦
iR lr s`e ,mrd lr dlngd oiprA§¦§©©¤§¨©¨¨§©©¦

.midl` mWA dWxRd lMWg dxez ¤¨©¨¨¨§¥¡Ÿ¦



ני zeny zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i iriax meil inei xeriy
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 ?ואם 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 לדּבר ƒ»…ƒְְֲִִִֵַַָָָ
Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‡ÈˆB‡ ÈÎÂ∑,אני חׁשּוב אם ואף ¿ƒƒ∆¿≈ƒ¿»≈ְֲִִַָ

ּזכּו ואֹוציאם מה נס, להם ׁשּתעׂשה יׂשראל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
.מּמצרים? ְִִִַ

„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

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(g).Bìéväì ãøàålr "iziNbzPW" ¨¥¥§©¦¤¦§©¥¦©
'd cxIe :mrhM .W`A dGd xdd̈¨©¤§¥§©©©¥¤

ipiq xd lr(.'k ,h"i oNdl)cxi xW` ipRn , ©©¦©§©¨¦§¥£¤¨©
W`A 'd eilr(.g"i mW)` .:FnM `Ed F ¨¨¨¥¨§

d`Ad DzwrvMd d`x`e `P dcx ¥̀£¨¨§¤§¤©§©£¨¨©¨¨
il`(.`"k ,g"i ziW`xA)FcFq iYWxR xakE . ¥©§¥¦§¨¥©§¦

(.'k mW). ¨

íB÷î ìà Láãe áìç úáæ õøà ìà¤¤¤¨©¨¨§¨¤§
.ézçäå éðòðkädXW o`kA xiMfi ©§©£¦§©¦¦©§¦§¨¦¨

dzid `l ilE` ,iriaXd giPie minnr£¨¦§©¦©©§¦¦©Ÿ¨§¨
oke .dN`M WacE alg zaf Fvx ©̀§¨©¨¨§¨¨¥¤§¥

Liptl ik`ln Kli iM :wEqRA,b"k oNdl) ©¨¦¥¥©§¨¦§¨¤§©¨

(.b"k`Ed ilE`e .dXXd dN` xiMfd¦§¦¥¤©¦¨§©
xW` md iM ,dNgY EWaM EN`W fnx¤¤¤¥¨§§¦¨¦¥£¤

FciA 'd mpYIe rWFdi lr EvAwzprWFdi) ¦§©§©§ª©©¦§¥§¨§ª©

(.'aÎ'` ,'hExn` EpizFAxe .ziriaW inlWExi) §©¥¨§§©§¦§¦¦

(.'` ,'emr xMfp `l KklE ,dPR iWBxBd :©¦§¨¦¦¨§¨Ÿ¦§©¦
eiYcgkde :odA xn`PW mizxkPdoNdl) ©¦§¨¦¤¤¡©¨¤§¦§©§¦§©¨

(.b"k ,b"kminglPd l` fnxi o`kA oke .§¥§¨¦§Ÿ¤©¦§¨¦
zxfrA df lr xAc` cFre .EWaMW¤¨§§£©¥©¤§¤§©

mXd(.d"k ,b"k oNdl). ©¥§©¨

Láãe áìç úáæ íòèådNgY gAW iM §©©¨©¨¨§¨¦¦©§¦¨
`idW ux`d z`,äáBèxnFl ¤¨¨¤¤¦¨©

aEh lke mc` ipal dtie aFh xie`dW¤¨£¦§¨¤¦§¥¨¨§¨
`idWe ,DA `vOi,äáçøDA EcnrIW ¦¨¥¨§¤¦§¨¨¤©©§¨

mrh F` ."agxnA" l`xUi lMäáçø ¨¦§¨¥§¤§¨©©§¨¨
xFWinE wnre dltW ,"zEagx" DA WIW¤¥¨©§§¥¨§¥¤¦
mixd DAx oi`e miPhwE milFcB§¦§©¦§¥ª¨¨¦
ux` `idW DzF` gAWe xfge .zFi`ibe§¥¨§¨©§¦©¨¤¦¤¤
,miti miOde ,aFh drxn DA WIW dpwn¦§¤¤¥¨¦§¤§©©¦¨¦
oi` iM ,"zFndAA algd lCbie"§¦§©¤¨¨©§¥¦¥
zFAxnE zFaFhe zF`ixA zFndAd©§¥§¦§©§
minE ax aUre aFh xie`A wx algd¤¨¨©©£¦§¥¤©©¦
Eg`A df `vOIW xEaraE .miaFh¦©£¤¦¨¥¤¨¨
mipnW mW zFxRd oi` mixd mFxnaE¦§¨¦¥©¥¨§¥¦

mitiedpnW cFr `id iM xn` ,c`n §¨¦§Ÿ¨©¦¦§¥¨
aEfYW" cr miwEznE mipnW dizFxRW¤¥¤¨§¥¦§¦©¤¨
DzF` gAW dPde ."mdn WacA dNMª¨¦§¨¥¤§¦¥¦©¨
lre WFxiY lre obC lr ,'d aEh lM lr©¨©¨¨§©¦§©
`id iav :Edfe .xwaE o`v ipA lre xdvi¦§¨§©§¥Ÿ¨¨§¤§¦¦

zFvx`d lkl(.'e ,'k l`wfgi)mrhe .ìà §¨¨£¨§¤§¥§©©¤
,éðòðkä íB÷îxn` `NWõøà ìà §©§©£¦¤Ÿ¨©¤¤¤

éðòðkälM x`WA xn`i xW`M ©§©£¦©£¤Ÿ©¦§¨¨
zFnFwOd(.f"i wEqR oNdl)EWxiIW fnxl , ©§§©¨¨¦§Ÿ¤¦§

`l ,mnFwnA EaWie mEzixkie mzF`¨§©§¦§¥§¦§¨Ÿ
.mzFa`M mAxwA miaWFi EidIWh dxez ¤¦§§¦§¦§¨©£¨

(h)äàa ìàøNé éða ú÷òö äpä¦¥©£©§¥¦§¨¥¨¨
.éìàz`e :xn`W iR lr s` ¥¨©©¦¤¨©§¤

iYrnW mzwrv(.'f wEqR)iM xn`e xfg , ©£¨¨¨©§¦¨¨©§¨©¦
,éìà äàal` mzwrv riBd" dPde ¨¨¥¨§¦¥¦¦©©£¨¨¤

xarl cFr siqF` `le ,"icFaM `QM¦¥§¦§Ÿ¦©£Ÿ
iM ,drxtlíúBà íéöçBì íéøöî §©§Ÿ¦¦§©¦£¦¨

riBd minXl cr :oiprM .i`Cn xzFi¥¦©§¦§¨©©¨©¦¦¦©
(.'h ,g"k 'aÎd"c).

ìòå,zn`d KxCìàøNé éða ú÷òö §©¤¤¨¡¤©£©§¥¦§¨¥
eil` d`AW ,l`xUi zqpM `id¦§¤¤¦§¨¥¤¨¨¥¨
il` d`Ad DzwrvMd :KxcM ,zwrFv¤¤§¤¤©§©£¨¨©¨¨¥©

(.`"k ,g"i ziW`xA).iYfnx mWe . §¥¦§¨¨©§¦
,õçlä úà éúéàø íâå íòèåxn`l §©©§©¨¦¦¤©©©¥Ÿ

FOrnE drxRn dnwp gTIW¤¦©§¨¨¦©§Ÿ¥©
mdl xfbPd on xzFi mdOr EUrW ipRn¦§¥¤¨¦¨¤¥¦©¦§©¨¤
xW`M ,mzF` mivgFNW lFcB uglA§©©¨¤£¦¨©£¤

Ll Kl xcqA iYWxR(.b"i ,e"h).i dxez ¥©§¦§¥¤¤§



zenyנב zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i iriax meil inei xeriy

(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©−¨¨¬©¤«
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 ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָאהיה

ׁשלחּתי"האֹות  אנכי ּבׁשליחּותי ּכי ּ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 ּדבר ההר מּמצרים. ׁשּיצאּו ְְְְֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
,ּבׁשליחּות ׁשּתצליח וזה" ,עּמ אהיה "ּכי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָאחר:
,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 אכֹול "וזה ְְְְִֶֶַָָָָ
סנח  מּפלת וגֹו'", ספיח לאֹות הּׁשנה ל ּתהיה ריב ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ואני  מּפרֹות, חרבה ׁשארצכם – אחרת הבטחה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָעל
הּספיחים  אבר. ְֲִִֵַָ

(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©−£¥¤«

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¿¿√»¿»«»»≈

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‡≈«¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ai)El äæå Cnò äéäà ék øîàiå©Ÿ¤¦¤§¤¦¨§¤§
.úBàämiWExRd EAx`xwOA ¨©©¥¦©¦§¨

KExAd iM ,hWRd KxC lr oFkPde .dGd©¤§©¨©¤¤©§¨¦©¨
cxIW ,mixaC ipW dWnl xn` `Ed¨©§¤§¥§¨¦¤¥¥
xWt` dide ,mixvn cIn FliSdl§©¦¦©¦§©¦§¨¨¤§¨
F` Dnvr oWB ux`A mcIn mliSIW¤©¦¥¦¨¨§¤¤¤©§¨
FzFlrdl cFr gihad la` ,mXn aFxẅ¦¨£¨¦§¦©§©£
iprpMd mFwn l` DNM `idd ux`d on¦¨¨¤©¦ª¨¤§©§©£¦

(.'g wEqR lirl),odiYWn `xizp dWnE . §¥¨¤¦§¨¥¦§¥¤
:xn`e,äòøt ìà Cìà ék éëðà éî §¨©¦¨Ÿ¦¦¥¥¤©§Ÿ

Kln `Ede o`v drFx miWp` ltW ip £̀¦§©£¨¦¥Ÿ§¤¤
mrd z` afrl eil` xn` m`e ,lFcB̈§¦Ÿ©¥¨©£Ÿ¤¨¨
:l`EnW xn`W oiprM ,ipbxdi FNMª©©§¥¦¨¦§¨¤¨©§¥

ipbxde lE`W rnWe(.'a ,f"h '`Îl`EnW). §¨©¨©£¨¨¦§¥

ikp` in :cFr xn`eéða úà àéöBà ék §¨©¦¨Ÿ¦¦¦¤§¥
,íéøöî õøàî ìàøNéYxn`W FnM ¦§¨¥¥¤¤¦§©¦§¤¨©§¨

mr iM ,orpM ux` l` mzFlrdl il¦§©£¨¤¤¤§©©¦©
`le ,dGd lFcBd iFBd oFape mkg̈¨§¨©©¨©¤§Ÿ
miOr ux` l` ixg` zkll ipEaWgi©§§¦¨¤¤©£©¤¤¤©¦
Yxn` xW`M ,mdn miOvre milFcB§¦©£ª¦¥¤©£¤¨©§¨
l` dagxE daFh ux` l` FzFlrdl§©£¤¤¤¨§¨¨¤

.iprpMd mFwn§©§©£¦
ékdiElY Dpi` drxR cIn dlSdd ¦©©¨¨¦©©§Ÿ¥¨§¨

FNr lwi drxR rnWi m` ,mdÄ¤¦¦§©©§Ÿ¨¥ª
lr Fvx`n mWxbi F` ,mliSie mdilrn¥£¥¤§©¦¥§¨§¥¥©§©
l` ErnWi mnvr md iM ,cFre .mgxM̈§¨§¦¥©§¨¦§§¤

dvxi `NW mc`d in iM ,dfA mc` lM̈¨¨¨¤¦¦¨¨¨¤Ÿ¦§¤
la` ,dFnM oi`W dWw dcFarn z`vl̈¥¥£¨¨¨¤¥¨¨£¨
.DA ErnWi `l iprpMd ux`l dIlrd̈£¦¨§¤¤©§©£¦Ÿ¦§§¨
miOrd zngln dzidW xaCd did oke§¥¨¨©¨¨¤¨§¨¦§¤¤¨©¦
sFq cre dNgYn mdilr dWw mdd̈¥¨¨£¥¤¦§¦¨§©

.xAcOaE mixvnA DPOn mzCgtE©§¨¨¦¤¨§¦§©¦©¦§¨
úàædrxRn EpAx dWn lW Fz`xi Ÿ¦§¨¤¤©¥¦©§Ÿ

Edpr odiYW lre .mdn FzCgtE©§¨¥¤§©§¥¤¨¨
drxRn `xiY l` :Fl xn` ,'déðà ék ¨©©¦¨¦©§Ÿ¦£¦

Cnò äéäà.LliSdlúBàä El äæå ¤§¤¦¨§©¦§§¤§¨
mrd l`ézçìL éëðà ékE,mdil` ¤¨¨¦¨Ÿ¦§©§¦£¥¤

íéøönî íòä úà EàéöBäa ék¦§¦£¤¨¨¦¦§©¦
,äfä øää ìò íéäìàä úà ïeãáòz©©§¤¨¡Ÿ¦©¨¨©¤
ixg` zkll mXd zcFar ElAwi f`nE¥¨§©§£©©¥¨¤¤©£¥

mlFrl Epin`i LA mbe ,Fzevn,h"i oNdl) ¦§¨§©§©£¦§¨§©¨

(.'hxW` mFwn lkl EvExi Lixg`e ,§©£¤¨§¨¨£¤
zAlA dGd xdA Ll izilbp dPde .mEvY§©¥§¦¥¦§¥¦§¨¨©¤§©©

W`(.'a wEqR lirl)lM ipirA didi ok iM , ¥§¥¨¦¥¦§¤§¥©¨
dPde .dGd xdA izF` mcarA mrd̈¨§¨§¨¦¨¨©¤§¦¥
drxRn cgti `NW dOA zF` dWnl§¤©¤¤Ÿ¦§©¦©§Ÿ
didi l`xUilE ,FliSdl FgihadW oeiM¥¨¤¦§¦§©¦§¦§¨¥¦§¤
miOrd on Ecgti `NW zF` mdl̈¤¤Ÿ¦§£¦¨©¦
mixvOn z`vl iM .ipiq xd l` m`FaA§¨¤©¦©¦¨¥¦¦§©¦
'b KxC aFxw mFwn l` drxR oFvxA¦§©§Ÿ¤¨¨¤¤
ErnWi i`CeA midl`l gAfl minï¦¦§Ÿ©¥Ÿ¦§©©¦§§
.mpFvxA `NW oiA mpFvxA oiA oM EUrie§©£¥¥¦§¨¥¤Ÿ¦§¨

ìòå,zn`d KxCúBàä El äæåFnM §©¤¤¨¡¤§¤§¨§
dpW mixUr iN df(.`"n ,`"l ziW`xA). ¤¦¤§¦¨¨§¥¦

,xn`iCnò äéäà ékzF`d Ll dPde Ÿ©¦¤§¤¦¨§¦¥§¨
KxcM ,cinY LOr did`W zixAd zF`©§¦¤¤§¤¦§¨¦§¤¤

KY` izixa dPd ip`(.'c ,f"i mW)ikp` iM , £¦¦¥§¦¦¦¨¨¦¨Ÿ¦
midl`d z` EcarYW LzF` glFXd©¥©§¤©©§¤¨¡Ÿ¦
axwA ikp` mB dlr` f`e ,dGd xdÄ¨©¤§¨¤¡¤©¨Ÿ¦§¤¤
izFpikd xW` mFwOd l` dGd mrd̈¨©¤¤©¨£¤£¦¦

(.'k ,b"k oNdl).bi dxez §©¨

(ciÎbi).BîM äî éì eøîàåwEqRd §¨§¦©§©¨
`l iM ,ipWxR Ll xnF` dGd©¤¥§¨§¥¦¦Ÿ

:dWn xn`IW okYiBîM äî éì eøîàå ¦¨¥¤Ÿ©¤§¨§¦©§
zl`W iM ,FA Epin`IW zF` mdl zFidl¦§¨¤¤©£¦¦§¥©
inl zF` Dpi` mdl Fzxin`e FnW§©£¦¨¨¤¥¨§¦
Erci m`W .dNgYn FA oin`i `NW¤Ÿ©£¦¦§¦¨¤¦¨§
rci mdM dWn mB mXd FzF` l`xUi¦§¨¥©¥©¤¨¤¨©
dPpi`e mzriciM Fzrici dPde ,FzF`§¦¥§¦¨¦¦¨¨§¥¤¨

W `l m`e ,llM ztFnE zF`dn FA Ern ¥§¨§¦Ÿ¨§©
dPde .llM eixacA Epin`IW di`xd̈§¨¨¤©£¦¦§¨¨§¨§¦¥
:xn` lFcBd mXd z` FricFd ixg ©̀£¥¦¤©¥©¨¨©

il Epin`i `l ode(.'` ,'c oNdl)ozp f`e , §¥Ÿ©£¦¦§©¨§¨¨©
.zFzF` Fl

øîàåxn`i mX dn" dWn l`W iM `"x §¨©¦¨©¤©¥Ÿ©
iCW l`A iM ,"eizFnXn l`xUil§¦§¨¥¦§¨¦§¥©©
oi`e .lFcBd mXA wx zFzF` dUri `lŸ©£¤©©¥©¨§¥
xn`p `l oicr iM .ipirA mipFkp eixaC§¨¨§¦§¥©¦£©¦Ÿ¤¡©



נג zeny zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i iriax meil inei xeriy
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

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

zFzF` mixvn z`iviA dUrIW dWnl§¤¤©£¤¦¦©¦§©¦
la` ,mi`ltpe milFcB miztFnE§¦§¦§¦§¨¦£¨
,ux`l mlrie mixvn cIn mliSIW¤©¦¥¦©¦§©¦§©£¥¨¨¤
drxR alA `al lkEi iCW l` mWaE§¥¥©©©¨Ÿ§¥©§Ÿ
xakE ,miOrd gSpl mbe mliSdl§©¦¨§©§©¥©¨©¦§¨
milFcB mirbpA FziAn dxU `ivFd¦¨¨¦¥¦§¨¦§¦
FCal mdxa` gSpe ,eilr `iadW¤¥¦¨¨§¦©©§¨¨§©
l` zxfrA df lke ,milFcBd miklOd©§¨¦©§¦§¨¤§¤§©¥
dUri dkke ,zFa`l rcFPd mXd iCW©©©¥©©¨¨§¨¨©£¤
dide :xn` awri iM ,cFre .mipAA©¨¦§¦©£Ÿ¨©§¨¨
ux` l` mkz` aiWde mkOr midl ¡̀Ÿ¦¦¨¤§¥¦¤§¤¤¤¤

mkiza`(.`"k ,g"n ziW`xA):xn` sqFie , £Ÿ¥¤§¥¦§¥¨©
mkz` midl` cwti cwR(d"k ,'p mW), ¨Ÿ¦§Ÿ¡Ÿ¦¤§¤¨

.midl`A dciwRd dPde§¦¥©§¦¨¥Ÿ¦
éôìe`idd zrA mB dWn did iYrC §¦©§¦¨¨¤©¨¥©¦

zlrnA lFcB dnkgA a`̈§¨§¨¨§©£©
EdricFIW WTA dl`W Kxce ,d`EaPd©§¨§¤¤§¥¨¦¥¤¦¥
dCn Ff i`A xnFlM ,FzF` glFXd in¦©¥©§©§¥¦¨
xn`W oiprM ,mdil` gElW `Ed¨©£¥¤§¦§¨¤¨©
FgExe ipglW midl` 'd dYre :dirWi§©§¨§©¨¡Ÿ¦§¨©¦§

(.f"h ,g"n dirWi)lr ipEl`Wi xn` dPde . §©§¨§¦¥¨©¦§¨¦©
`id iCW l` zCnA `id m` izEgilW§¦¦¦¦§¦©¥©©¦
mingx zCnA F` ,zFa`l dcnrW¤¨§¨¨¨§¦©©£¦
miztFnE zFzF` DA dUrYW zipFilr¤§¦¤¥¨¤¨§¦
xn`W xEarA dfe .dxiviA miWCgn§ª¨¦©§¦¨§¤©£¤¨©
mdxa` idl` Lia` idl` ikp` :Fl¨Ÿ¦¡Ÿ¥¨¦¡Ÿ¥©§¨¨

(.'e wEqtA lirl)eizFnXn mW WxR `le , §¥§¨§Ÿ¥©¥¦§¨
W dWn rnWe ,llM miWFcTdFgihad ©§¦§¨§¨©¤¤¦§¦

`Ede ,dxFY oYnE ipiq xd cnrn lr©©£©©¦©©©¨§
l` mWA ozPY `l dxFYd iM rcFId©¥©¦©¨Ÿ¦¨¥§¥¥
lFcBd mXd wx zFa`A xMfPd iCW©©©¦§¨¨¨©©¥©¨

l`W oM lre ,mlFrd did FAWäî ¤¨¨¨¨§©¥¨©¨
íäéìà øîà: Ÿ©£¥¤

eðéúBaøådfl ExxFrzp(d ,b x"eny)Exn` §©¥¦§§¨¤¨§
íéäìàä ìà äLî øîàiå©Ÿ¤¤¤¨¡Ÿ¦

,ìàøNé éða ìà àá éëðà äpäxn` ¦¥¨Ÿ¦¨¤§¥¦§¨¥¨©
dWn xn` oFniq 'x mWA oFrnW 'x¦§§¥¦¨©¤
mdipiaE LpiA xEqxq zFUrl ip` cizr̈¦£¦¥¨©§¥§¥¥¤

ikp` mdl xn`ze dxFYd mdl oYYWM§¤¦¥¨¤©¨§Ÿ©¨¤¨Ÿ¦
,Lidl` 'déðçìL íëéúBáà éäìà ¡Ÿ¤¡Ÿ¥£¥¤§¨©¦

íëéìàlr dWn xxAzp drW DzF` £¥¤¨¨¨¦§¨¥¤©
FnX dn Fl El`Wi m` `xizPW eiwqr£¨¨¤¦§¨¥¦¦§£©§

íäéìà øîà äîdid drW DzF`A ¨Ÿ©£¥¤§¨¨¨¨¨
KExA WFcTd EPricFIW dWn WTan§©¥¤¤¦¤©¨¨
.dl`Xd oipr dfe .lFcBd mXd z` `Ed¤©¥©¨§¤¦§©©§¥¨

äpäå:midl`d EdprøLà äéäà §¦¥¨¨¨¡Ÿ¦¤§¤£¤
,äéäàFf dxvA mkOr "did`" ¤§¤¤§¤¦¨¤§¨¨

xn` ,zFxg` zFxvA mkOr "did`e"§¤§¤¦¨¤§¨£¥¨©
dxvl DIC mlFr lW FpFAx eiptl§¨¨¦¤¨©¨§¨¨

,Yxn` dti Fl xn` ,DzrWAäk ¦§¨¨¨©¨¤¨©§¨Ÿ
ìàøNé éðáì øîàúi"Xx oFWl .'Fbe Ÿ©¦§¥¦§¨¥§§©¦

EpizFAx ixaCn(:'h zFkxA .'e ,'b x"eny). ¦¦§¥©¥§¨

eiptl xn` dWn iM ,dfA mdl dpeMde§©©¨¨¨¤¨¤¦¤¨©§¨¨
:KxAzi,BîM äî éì eøîàåciBIW" ¦§¨©§¨§¦©§¤©¦

lr dnlW d`xFd dxFIW "mXd mdl̈¤©¥¤¤¨¨§¥¨©
KExA WFcTde ,dgBWdd lre zE`ivOd©§¦§©©©§¨¨§©¨¨
oi` ,inWl El`Wi df dOl FaiWd `Ed¥¦¨¨¤¦§£¦§¦¥

iM zxg` di`xl Kxv mdläéäà ¨¤Ÿ¤¦§¨¨©¤¤¦¤§¤
,mpr`e ipE`xwi mzxv lkA mdOr¦¨¤§¨¨¨¨¦§§¦§¤¡¥
midl` WIW dlFcBd di`xd `ide§¦¨§¨¨©§¨¤¥¡Ÿ¦
Ep`xw lkA Epil` miaFxw l`xUiA§¦§¨¥§¦¥¥§¨¨§¥
dfe .ux`A mihtFW midl` Wie eil ¥̀¨§¥¡Ÿ¦§¦¨¨¤§¤

.Ff dcB`A oFkp WExR¥¨§©¨¨
ãBòådcB` WxcnA dfA `vFIM xn` §¨©©¥¨¤§¦§©©¨¨

(dwcSd wxR oFW`xd xF`Od zxFpnA `aEn): ¨¦§©©¨¨¦¤¤©§¨¨

EdnE,äéäà øLà äéäàdY`W mWM ©¤§¤£¤¤§¤§¥¤©¨
m` .KOr "deFd ip` KM" iOr "deFd"¤¦¦¨£¦¤¦¨¦
s` dwcv oiUFre mdici z` oigzFR§¦¤§¥¤§¦§¨¨©
'd gYti :xn`PW ,ici z` gYt` ip`̈¦¤§©¤¨¦¤¤¡©¦§©

aFHd FxvF` z` Ll(.a"i ,g"k mixaC)m`e , §¤¨©§¨¦§¦
:mW aEzM dn mdici z` oigzFR opi ¥̀¨§¦¤§¥¤©¨¨

'Eke EWaie miOA xvri od(.e"h ,a"i aFI`). ¥©§Ÿ©©¦§¦¨§¦

ãBòåEWxC(.'e ,'b x"eny),xn` wgvi iAx : §¨§©¦¦§¨¨©
dWnl `Ed KExA WFcTd Fl xn`̈©©¨¨§¤
ip` eiWkre" "iziidW ip`" mdl xn ¡̀Ÿ¨¤£¦¤¨¦¦§©§¨£¦
Kkl ,"`al cizrl `Ed ip`e" "`Ed©£¦¤¨¦¨Ÿ§¨

o`M aEzMäéäàxE`aE .minrR WlW ¨¨¤§¤¨§¨¦¥
onGdW xEarA iM ,wgvi iAx zrC©©©¦¦§¨¦©£¤©§¨
iM dedA `xFAA FNM cizrde xaFrd̈¥§¤¨¦ª©¥©Ÿ¤¦
Fxar `le ,FOr `ave zFtilg oi ¥̀£¦§¨¨¦§Ÿ£¨
lM FA `xTi Kkitl ,mElM einIn¦¨¨§§¦¨¦¨¥¨
aEIg dxFn cg` mWA miPnGd©§©¦§¥¤¨¤¦

.zE`ivOd©§¦
ñeì÷ðàåmr `d`" zFnXd ipW mBxY §ª§§¦§¥§¥©¥©¨¦

llM mBxY `le ,"`d`C o`n̈§©¨§Ÿ¦§¥§¨
:Fl xn`W mXdéðáì øîàú äk ©¥¤¨©ŸŸ©¦§¥

.íëéìà éðçìL äéäà ìàøNéd`xPde ¦§¨¥¤§¤§¨©¦£¥¤§©¦§¤
FricFdW cAkPd 'd Flv` iM ,FYrCn¦©§¦¤§©¦§¨¤¦
:EdESW dN`d zFIzF` rAx` oA `Ed¤©§©¦¨¥¤¤¦¨
äéäà ìàøNé éða ìà øîàú äkŸŸ©¤§¥¦§¨¥¤§¤

.íëéìà éðçìLdNgY FricFd la` §¨©¦£¥¤£¨¦§¦¨
ikxC zrcl dWn lW Fzl`W iM ,Fpipr¦§¨¦§¥¨¤¤¨©©©§¥

xn`e xfgW oiprM ,FnWn mXdoNdl) ©¥¦§§¦§¨¤¨©§¨©§©¨

(.b"i ,b"l.Lrc`e LkxC z` `p iprcFd :¦¥¦¨¤§¨¤§¥¨£
kemW Fl aiWd xW`(.h"i)iz`xwe : §©£¤¥¦¨§¨¨¦

og` xW` z` izPge Liptl 'd mWa§¥§¨¤§©Ÿ¦¤£¤¨Ÿ
mXA iM xn`l mgx` xW` z` iYngxe§¦©§¦¤£¤£©¥¥Ÿ¦©¥
opFgi eiptl `xTi xW` dGd cAkPd©¦§¨©¤£¤¦¨¥§¨¨§¥
wnr cr `al mc` lkEi `le ,mgxie¦©¥§Ÿ©¨¨¨Ÿ©Ÿ¤
o`n mr `d`" o`kA xn` oM ,eikxC§¨¨¥¨©§¨©¨¦¨
`EdW mdl xn`YW inWA ,"`d`C§©¨¦§¦¤Ÿ©¨¤¤

,äéäàopFgl mc`d mr ip` FA iM ¤§¤¦£¦¦¨¨¨§¥
iM azM dicrq ax oF`Bde .mgxlE§©¥§©¨©§©§¨¨©¦
"xari `le" "xar `l xW`" :FxE`A¥£¤Ÿ¨©§Ÿ©£Ÿ
miaFxw .oFxg` `Ede oFW`x `Ed iM¦¦§©£§¦
xn` axde .wgvi iAx ixacl eixaC§¨¨§¦§¥©¦¦§¨§¨©¨©

mikFaPd dxFnA(.b"q ,'`)xW` `vnPd" : §¥©§¦©¦§¨£¤
.zE`ivOd iE`x xnFlM ,"`vnp `Ed¦§¨§©¨©§¦
`vOdl iE`x `vnp Wi iM mdl x`ai§¨¥¨¤¦¥¦§¨¨§¦¨¥

.xCrp didi `le xCrp did `NW¤Ÿ¨¨¤§¨§Ÿ¦§¤¤§¨
äpäåKixv minkgd dN` zrcl §¦¥§©©¥¤©£¨¦¨¦

`Ed KExA WFcTd iM WxtPW¤§¨¥¦©¨¨
mXd df mdl xn`IW dWnl xn`̈©§¤¤Ÿ©¨¤¤©¥
mdl hxtIW xnFlM ,FzF` mcOlie¦©§¥§©¤¦§Ÿ¨¤
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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, ׁשׁשמֹו(פרשתנו , ְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹ
רחמים  ׁשל ּובאפן ּובהסּתר ּבהעלם אז היה הּקּב"ה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשל

רחמיו. ּפעלּו אז ׁשּגם וּדאי אבל ְֲֲֲִִֶַַַַָָָָָנסּתרים,

(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)ׁשּלא È¯ÎÊ.(שמות ‰ÊÂ∑היא לּמדֹו ְִִֵֶָָֹ¿∆ƒ¿ƒְִֵָ
ה' לעֹולם, ׁשמ "ה' אֹומר: הּוא ּדוד וכן ְְְְִִִֵֵָָָנקרא,

ודֹור" לדֹור זכר. ְְְִָ

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¿»»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

lv` mIwzi mdA xW` zFIlkU zFi`x§¨¦§¦£¤¨¤¦§©¥¥¤
F` zE`ivOd xnFlM ,mXd df mdinkg©§¥¤¤©¥§©©§¦
iM ,xari `le xar `l xW` mEITd©¦£¤Ÿ¨©§Ÿ©£Ÿ¦
,xn`IX dn xn`i ,calA mXd zxikf§¦©©¥¦§©Ÿ©©¤Ÿ©
zEncTd zrC mdn lHal di`x EPpi ¥̀¤§¨¨§©¥¥¤©©©©§
lEHaA aWgOd zEqxFwiR`d F`¨¤¦§©§ª¨§¦
FzErnWn df oi`e .ixnbl zE`ivOd©§¦§©§¥§¥¤©§¨
mdl mXd zxMfd iM la` ,`xwn lW¤¦§¨£¨¦©§¨©©¥¨¤
lr ztFOde zF`d `Ede di`xd `Ed¨§¨¨§¨§©¥©

.EdEl`WIW mxaC§¨¨¤¦§£
ìòål`xUi ipwf EwRYqi `l iYrC §©©§¦Ÿ¦§©§¦§¥¦§¨¥

xn` xW`M `xFAd zE`ivnA¦§¦©¥©£¤¨©
zaEWY mXd df la` ,dlilge axd̈©§¨¦¨£¨¤©¥§©
`EdW FricFd ,Ll EpWxRW Fzl`W§¥¨¤¥©§§¦¤
zCnA xW` oiCd zCnA mdil` gElẄ©£¥¤§¦©©¦£¤§¦©

:xn`e ,mingxdéðáì øîàú äk ¨©£¦§¨©ŸŸ©¦§¥
íëéìà éðçìL äéäà ìàøNé(.c"i wEqR), ¦§¨¥¤§¤§¨©¦£¥¤¨

zFxFdl FCal cg`d mXd mdl xiMfIW¤©§¦¨¤©¥¨¤¨§©§

:cFr EdEv KklE ,zECg`d lräk ©¨©§§¨¦¨Ÿ
Né éða ìà øîàúéðçìL 'ä ìàø Ÿ©¤§¥¦§¨¥§¨©¦

(.e"h wEqR)zCn `Ed dGd mXd iM , ¨¦©¥©¤¦©
dWn oinil KilFi iM Ercie ,mingx©£¦§¥§¦¦¦¦¤

FYx`tY rFxf(.a"i ,b"q dirWi)WCgie , §©¦§©§§©§¨¦©¥
.mlFrA miztFnE zFzF`§¦¨¨

äpäåiM Fl WxRäéäàEdEv xW` §¦¥¥©¦¤§¤£¤¦¨
lFcBd mXd `Ed ,mdl xn`l¥Ÿ¨¤©¥©¨
iM ,zFIzF`aE mpFWlA mieW mde dGd©¤§¥¨¦¦§¨¨¦¦
mXAW zFpFxg`d zFizF`d iYW§¥¨¦¨©£¤©¥
oFW`xA iM ,dfA zFncFTd md oFW`xd̈¦¥©§¨¤¦¨¦
'de :aizkcM ,dnlW znkg lr ExFi©¨§©§ŸŸ§¦§¦©

dnlWl dnkg ozp(.e"k ,'d '`Îmikln)dfaE , ¨©¨§¨¦§ŸŸ§¨¦¨¤
s"l`d zF`e .midl` znkg lr ExFi©¨§©¡Ÿ¦§¨¨¤
,cigIde zEncTd lr dxFY oFW`xÄ¦¤©©©§§©¨¦
.dn ilA zFxitq xUr lr ipXA c"EIde§©©¥¦©¤¤§¦§¦¨

Egwlpes"l`d dN`d zFIzF`d iYW §¦§§§¥¨¦¨¥¤¨¨¤
EaYkpe miWFcTd zFnXd ipXn c"EIde§©¦§¥©¥©§¦§¦§§

`xwpe aYkPd mXA :sFqe dNgY§¦¨¨©¥©¦§¨§¦§¨
zEliv` `Ed iM zFxFdl ,z"lC s"l`A§¨¤¨¤§¦£¦
oiCd zCnE ,sFQd cre W`xd on¦¨Ÿ§©©¦©©¦

FAxwA inW iM ,rvn`A(.`"k ,b"k oNdl). ¨¤§©¦§¦§¦§§©¨

WOYWpe ,EdEvnw dOl oiaY o`MnE¦¨¨¦¨¨§¨§¦§©¥
mW lkA `Edd mXA WcTd oFWl̈©Ÿ¤©¥©§¨¥
dlWnOd lM EPOn iM ,zEpc ©̀§¦¦¤¨©¤§¨¨
zF`ltp Ep`xi `Ed KExAde .oFhlXde§©¦§§©¨©§¥¦§¨

.FzxFYneh dxez ¦¨
(eh).øc øãì éøëæ äæål` xfgiéäìà §¤¦§¦§ŸŸ©£Ÿ¤¡Ÿ¥

éäìàå ÷çöé éäìà íäøáà©§¨¨¡Ÿ¥¦§¨¥Ÿ¥
,á÷òézixA gMWi mlFrl `l iM ©£Ÿ¦Ÿ§¨¦§©§¦

ExiMfi xW`M zFxFCd lke ,zFa`̈§¨©©£¤©§¦
l` rnWi "awrie wgvi mdxa` idl`"¡Ÿ¥©§¨¨¦§¨§©£Ÿ¦§©¥

mprie(.'k ,d"p miNdY). §©£¥§¦¦

lre,zn`d KxC,íìòì éîM äæidl`" §©¤¤¨¡¤¤§¦§Ÿ¨¡Ÿ¥
` mdxa`,"wgvi idléøëæ äæå ©§¨¨¡Ÿ¥¦§¨§¤¦§¦

dfe ,'e FA siqFd KklE ,"awri idl`e"¥Ÿ¥©£Ÿ§¨¦§¤



נה zeny zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i iying meil inei xeriy

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¥«

i"yx£EÏB˜Ï eÚÓLÂ∑ להם ׁשּתאמר מּכיון מאליהם, ¿»¿¿∆ֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
ּבידם  מסּור זה סימן ׁשּכבר ,לקֹול יׁשמעּו זה, ְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָלׁשֹון

ּומּיֹוסף  אמר:מּיעקב יעקב נגאלים: הם זה ׁשּבלׁשֹון , ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
אתכם" יפקד ּפקד להם:"ואלהים אמר  יֹוסף (בראשית , ְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ

אתכם נ) אלהים יפקד ‰ÌÈi¯·Ú":"ּפקד È‰Ï‡)∑ ְְֱִִֶֶָֹֹֹ¡…≈»ƒ¿ƒƒ
יׁשן) ּברׁש"י מּכֹות, לעׂשר רמז יתרה ˜¯‰.יּו"ד ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָƒ¿»

eÈÏÚ∑:וכן מקרה, כג)לׁשֹון אלהים",(במדבר "וּיּקר »≈ְְְֱִִִֵֶַָֹ
מאּתֹו"ואנכי  נקרה אהא – ּכה" .הלם אּקרה ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָֹֹֹ

(èé)íéøöî Cìî íëúà ïzé-àì ék ézòãé éðàå©«£¦´¨©½§¦¦Â«Ÿ¦¥¬¤§¤²¤¬¤¦§©−¦
:ä÷æç ãéa àìå Cìäì©«£®Ÿ§−Ÿ§¨¬£¨¨«

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‡¡»»»

kÏÓ‡יט  ÔBÎ˙È ˜BaLÈ ‡Ï È¯‡ ÈÏb ÈÓ„˜e¿»«¿≈¬≈»ƒ¿»¿«¿»
:ÛÈwz dÏÈÁc Ì„˜ ÔÓ ‡ÏÂ ÏÊÈÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈»¿»ƒ√»¿≈≈«ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

øc øãì éøëæ íòèliMUOde .xqg ©©¦§¦§ŸŸ¨¥§©©§¦
.oiaifh dxez ¨¦
(gi).Eì÷ì eòîLåoeiMn ,odil`n §¨§§Ÿ¤¥£¥¤¦¥¨

ErnWi cIn df oFWl mdl xn`YW¤Ÿ©¨¤¨¤¦¨¦§§
mciA xEqn df oniq xaMW ,LlFwl§¤¤§¨¦¨¤¨§¨¨
,oil`bp dGd oFWNAW ,sqFInE awrIn¦©£Ÿ¦¥¤©¨©¤¦§¨¦
cwti cwR midl`e :mdl xn` awri©£Ÿ¨©¨¤¥Ÿ¦¨Ÿ¦§Ÿ

mkz`(.c"k ,'p ziW`xA):mdl xn` sqFi . ¤§¤§¥¦¥¨©¨¤
mkz` midl` cwti cwR(.d"k mW)oFWl . ¨Ÿ¦§Ÿ¡Ÿ¦¤§¤¨§

xn` sqFi iM axd Wxci ilE` .i"Xx©¦©¦§¨©¦¥¨©
dzidW ciBdl ,cwti cwR minrR©£©¦¨Ÿ¦§Ÿ§©¦¤¨§¨
dAx zFnW dN`aE .eia`n FciA zxqn̈Ÿ¤§¨¥¨¦§¥¤§©¨

(.`"i ,'b)cIn :,Eì÷ì eòîLå,dOl ¦¨§¨§§Ÿ¤¨¨
l`FB lMW mciA `id dN`B zxqOW¤¨Ÿ¤§ª¨¦§¨¨¤¨¥

`Ed dlEtM dciwR mdl xn`ie `aIW¤¨Ÿ§Ÿ©¨¤§¦¨§¨
.Ff dcB`A mpFWl df .zn` lW l`FB¥¤¡¤¤§¨§©¨¨

Léå,Epin`IW mdl oiPnE ,l`Wl Lilr §¥¨¤¦§Ÿ¦©¦¨¤¤©£¦
z`Gd zxqOA dWn rnW `OW¤¨¨©¤©¨Ÿ¤©Ÿ
sqFIn ElAw KM xnFl Wie .mzFnM§¨§¥©¨¦§¦¥
oFW`xdW ,mdia` `iaPd iRn rnXW¤¨©¦¦©¨¦£¦¤¤¨¦
`Ed dGd oFWNA mdl xn`ie `aIW¤¨Ÿ§Ÿ©¨¤©¨©¤
iptl rEcie iElB ,mzF` l`FBd didi¦§¤©¥¨¨§¨©¦§¥
aGkie mc` `ai `NW `Ed KExA WFcTd©¨¨¤Ÿ¨Ÿ¨¨¦©¥

.mgihad KkA ,mdÄ¤§¨¦§¦¨
ìáàmW iz`vn xg` mFwnA,'d x"eny) £¨§¨©¥¨¨¦¨

(.'`oA ,`pipg iAxA `ng 'x xn` :¨©£¨§©¦£¦¨¤
.eia` ziAn dWn Wlzp dxUr miYW§¥¤§¥¦§©¤¦¥¨¦
xn`e `aE eia` ziaA lcB EN`W ,dOl̈¨¤¦¨¥§¥¨¦¨§¨©

,FA mipin`n Eid `l ,miUrOd mdl̈¤©©£¦Ÿ¨©£¦¦
itl ,Fl mxqn eia` mixnF` EidW¤¨§¦¨¦§¨¨§¦
zdwE zdwl iele iell Dxqn sqFIW¤¥§¨¨§¥¦§¥¦¦§¨§¨
,eia` ziAn Wlzp KklE ,mxnrl§©§¨§¨¦§©¦¥¨¦
,mixaCd lM l`xUil ciBde KldWkE§¤¨©§¦¦§¦§¨¥¨©§¨¦

n`Ie :xn`PW ,FA Epin`d Kkitlmrd o §¦¨¤¡¦¤¤¡©©©£¥¨¨
(.`"l ,'c oNdl)Dxqn sqFIW" mzpEke . §©¨§©¨¨¨¤¥§¨¨

sqFil FcFq dNB awrIW xnFl "iell§¥¦©¤©£Ÿ¦¨§¥
sqFi riAWd oFWNA FA ,FzF` Fzad`A§©£¨©¨¦§¦©¥
xn` `Ed iM iell dNbe ,mNM eig`l§¤¨ª¨§¦¨§¥¦¦¨©
FciAW zxqOd iptn dGd oFWNM mdl̈¤©¨©¤¦§¥©¨Ÿ¤¤§¨

.cFq xaCd didIW dEve ,eia`nhi dxez ¥¨¦§¦¨¤¦§¤©¨¨
(kÎhi).ä÷æç ãéa àìåoi`W cFr lM §Ÿ§¨£¨¨¨¤¥

`l "dwfgd ici" FricFn ip £̀¦¦¨¦©£¨¨Ÿ



zenyנו zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i iying meil inei xeriy
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)[ּכתרגּומֹו] ּ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 את ,חזקה", אׁשלח מאז ּכי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ולא  אֹותֹו: ּומתרּגמינן וגֹו', מצרים את והּכיתי ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָידי
ּדחילּה קדם ּברּבי מן יעקב רּבי ׁשל מּׁשמֹו ּתּקיף. ְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַַָֹ

לי  נאמר .מנחם ְֱִֵֶַַ

(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§¦©§¤−¤¦§¨«¦
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 "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 נפעלנּו, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
ּכׁשהיא  ,נֹוׁש נֹותן, נֹוׂשא, נֹוגף, ׁשל ּכנּו"ן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶָמּמּנה,
ּכגֹון: ּבחטף, ּבׁשו"א ּתּנקד 'ּופעלּתם', לׁשֹון ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָמדּברת

מה) אביכם","ּ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)'ּופעלּתם' 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«

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

ÈÏא  ÔeÓ‰È ‡Ï ‡‰Â ¯Ó‡Â ‰LÓ ·È˙‡Â«¬≈…∆«¬«¿»»¿≈¿ƒ
CÏ ÈÏb˙‡ ‡Ï Ôe¯ÓÈÈ È¯‡ ÈpÓ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ¿»¿«¿ƒƒ¬≈≈¿»ƒ¿¿≈»

:ÈÈ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

oFkPde .i"Xx oFWl .Kldl mkz` oYi¦¥¤§¤©£Ÿ§©¦§©¨
,ipirACìäì íëúà ïzé àìxEAcA §¥©Ÿ¦¥¤§¤©£Ÿ§¦

éãé çìLàL ãò ä÷æç ãéa àìå§Ÿ§¨£¨¨©¤¤§©¨¦
,Baø÷a äNòà øLà éúàìôð ìëa§Ÿ¦§§Ÿ¨£¤¤§¤§¦§
lFcB `xFnaE diEhp rFxfaE dwfg ciA§¨£¨¨¦§©§¨§¨¨

,miztFnaE zFzF`aEçlLé Ck øçàå §§§¦§©©¨§©©
,íëúàFpzp mxh eilr E`A mNM iM ¤§¤¦ª¨¨¨¨¤¤¨§

.Kldl mzF``k dxez ¨©£Ÿ
(`)eðéîàé àì ïäå øîàiå äLî ïòiå©©©¤©Ÿ¤§¥Ÿ©£¦

.éì÷a eòîLé àìå éìdrW DzF` ¦§Ÿ¦§§§Ÿ¦¨¨¨
KExA WFcTd ,obdM `NW dWn xAC¦¥¤¤Ÿ¨Ÿ¤©¨¨

Llwl ErnWe Fl xn` `Ed(.g"i ,'b lirl) ¨©§¨§§Ÿ¤§¥

xn` `Ede,éì eðéîàé àì ïäåcIn §¨©§¥Ÿ©£¦¦¦¨
ozpe FzhiWA `Ed KExA WFcTd FaiWd¥¦©¨¨§¦¨§¨©
zFnW dN`e oFWl .eixaC itl zFzF` Fl§¦§¨¨§§¥¤§

dAx(.e"h ,'b)hWRd KxC lr xn` `"xe . ©¨§¨©©¤¤©§¨
`l wx mipwGd FA Epin`IW xn` 'd iM¦¨©¤©£¦©§¥¦©Ÿ
ErnWIW F` ,mrd Epin`IW xiMfd¦§¦¤©£¦¨¨¤¦§§

.mlW alA Epin`i `l ilE`e FlFwl§§©Ÿ©£¦§¥¨¥
.oFkp EPpi`e§¥¤¨

ìáàLlwl ErnWe iM xn`PW okYi £¨¦¨¥¤Ÿ©¦§¨§§Ÿ¤
ErnWe ,d`Ev wx dghad dPpi ¥̀¤¨©§¨¨©©¨¨§¨§
`aze ,ErnWIW mdl iE`x iM LlFwl§¤¦¨¨¤¤¦§§§¨Ÿ
.mixvn Kln l` l`xUi ipwfe dY ©̀¨§¦§¥¦§¨¥¤¤¤¦§©¦
LgkA zilrd iM mixvn ErnWe :oke§¥§¨§¦§©¦¦¤¡¦¨§Ÿ£

ux`d aWFi l` Exn`e(.c"iÎb"i ,c"i xAcOA), §¨§¤¥¨¨¤©¦§¨

iM rcY z`fA :oke ,dkM didIW iE`ẍ¤¦§¤¨¨§¥§Ÿ¥©¦



נז zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i iying meil inei xeriy
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,ּופׁשּוטֹו 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 ְְְֲִִֵַָָָ

(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

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≈

‡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≈»≈¿«¬…

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

'd ip`(.f"i ,'f oNdl).mIwzn `l ,iE`x , £¦§©¨¨Ÿ¦§©¥
oFxg`d z`d lwl Epin`de :oke§¥§¤¡¦§Ÿ¨Ÿ¨©£

z`Gd dWxRA(.'g wEqR).oM miAxe , ©¨¨¨©Ÿ¨§©¦¥
ïBëpäå`al Llwl ErnWe iM ,ipirA §©¨§¥©¦§¨§§Ÿ¤¨Ÿ

Fl xn`le KlOd l` LOr¦§¤©¤¤§Ÿ©
dl`dn iM ,Epilr `xwp mixard i ¡Ÿ¥¨¦§¦¦§¨¨¥¦©

oYi `l iM FricFd mXd dPde .EciqtI©§¦§¦¥©¥¦¦Ÿ¦¥
xn` okle ,Kldl mixvn Kln mzF`¨¤¤¦§©¦©£Ÿ§¨¥¨©

:dWnéì eðéîàé àì ïäåmzF`x ixg` ¤§¥Ÿ©£¦¦©£¥§¨
Kldl drxR mzF` oYi `NWàìå ¤Ÿ¦¥¨©§Ÿ©£Ÿ§Ÿ

éìB÷ì ãBò eòîLé,llMeøîàé ék ¦§§§¦§¨¦Ÿ§
éìà äàøð àì'ä EgilW ziid EN`W Ÿ¦§¨¥¤¤¦¨¦¨§¦©

F` .FxaC z` drxR dxni `l mXd©¥Ÿ©§¤©§Ÿ¤§¨
Exn`IWéìà äàøð àìíMä ElFcBd ¤Ÿ§Ÿ¦§¨¥¤©¥©¨

zFzF` Epl zFUrl mingx zCnA§¦©©£¦©£¨
lFcB Lpi` iM Yxn` xW`M miztFnE§¦©£¤¨©§¨¦¥§¨
El`W ,drxR rnW `l okle ,zFa`dn¥¨¨§¨¥Ÿ¨©©§Ÿ¤¦

Epiid LixacA oin`n did drxR©§Ÿ¨¨©£¦¦§¨¤¨¦
EpizFper oi`e ,mipR lM lr mi`vFi§¦©¨¨¦§¥£Ÿ¥

:mingxd oiaE EpipiA miliCana dxez ©§¦¦¥¥¥¨©£¦
(b)eäëìLiå äöøà eäëéìLä øîàiå©Ÿ¤©§¦¥©§¨©©§¦¥

.äöøàdUr dOl izFpiad `l ©§¨Ÿ£¦¦¨¨¨¨
dWn did oin`n iM ,dWnl zFzF`d̈§¤¦©£¦¨¨¤
iE`xde .FOr xAcn `Ed KExA WFcTdW¤©¨¨§©¥¦§¨¨

:xn`IWCìLz Eãéa øLà ähnä ¤Ÿ©©©¤£¤§¨§©§¥
,Lçðì äéäå íäéðôì äöøàzF`A oke ©§¨¦§¥¤§¨¨§¨¨§¥¨

Ygwle :iWilXA xn` xW`M ,ipXd©¥¦©£¤¨©©§¦¦§¨©§¨
x`id iniOn(.'h wEqR)ixaC Epn`p okle . ¦¥¥©§Ÿ¨§¨¥¤¤§¦§¥

EpizFAx(.f"h ,'b x"eny)oFW`xd Fl didW ©¥¤¨¨¨¦
ipXde ,rxd oFWl odilr xRQW fnx¤¤¤¦¥£¥¤¨¨©§©¥¦

FWiprdl:mrh dfe .FAäLî ñðiå §©£¦§¤©©©¨¨¤
,åéðtîFkWpie Wpri `OW cgR iM ¦¨¨¦¨©¤¨¥¨¥§¦§§

Fl wiGOd on wgxzn mc` lke .WgPd©¨¨§¨¨¨¦§©¥¦©©¦
utgA oM didi m`W rcIW iR lr s ©̀©¦¤¨©¤¦¦§¤¥§¥¤

.FcIn liSn oi` mXd©¥¥©¦¦¨
lFcBd mXd FricFdW iR lr s` ilE`e§©©©¦¤¦©¥©¨
lM didp FaE mlFrd `xap FAW¤¦§¨¨¨¦§¨¨

xaC(.e"hÎc"i ,'b lirl)iM FzF`xdl dvx , ¨¨§¥¨¨§©§¦
iEPWA miztFnE zFzF` EUri Fa©£§¦§¦
lW FAlA oiprd wGgzi ornl ,zFclFYd©¨§©©¦§©¥¨¦§¨§¦¤
EUri Fci lr iM zn`A rcie dWn¤§¥©¤¡¤¦©¨¥¨
dWnl ice .miWCgn mixaC mlFrÄ¨§¨¦§ª¨¦§©§¤
oM lr ,min mW Eid `le ,zFzF`d ipWA¦§¥¨§Ÿ¨¨©¦©¥
ipirl iWilXd zF`d dUrIW EdEv¦¨¤©£¤¨©§¦¦§¥¥

.mrdc dxez ¨¨
(d)éìà äàøð ék eðéîàé ïòîì.E §©©©£¦¦¦§¨¥¤

oM LzFUrA Epin`IW FpFxzR¦§¤©£¦©£§¥
iM rEci iM dfA aEzMd xSwie ,mdiptl¦§¥¤¦©¥©¨¨¤¦¨©¦
Epin`ie mdiptl oM dUrIW zpn lr©§¨¤©£¤¥¦§¥¤§©£¦

.zF`ltp EP`xi FAe dxez ©§¤¦§¨



zenyנח zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i iying meil inei xeriy

(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 להם .יאמינּו להרע ׁשהּמזּדּוגין ,ּבכ לּמדּו ׁשּכבר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ׂשרה  ּבׁשביל ואבימל ּפרעה ּכגֹון: ּבנגעים, .לֹוקים ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֹ

(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 ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

(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¦

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¿»¿«∆¿»

‚·¯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»¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(h)øàéä ïî çwz øLà íénä eéäå§¨©©¦£¤¦©¦©§Ÿ
eéäå .úLaia íãì eéäåipW §¨§¨©©¨¤§¨§¥

:xn` EN` ,ipirA d`xp ,minrReéäå §¨¦¦§¤§¥©¦¨©§¨
íãì øàéä ïî çwz øLà íénä©©¦£¤¦©¦©§Ÿ§¨

,úLaiamiktdp md FciAW ip` rnFW ©©¨¤¥©£¦¤§¨¥¤¡¨¦
,oziedM Eidi ux`A EidIWM s`e ,mcl§¨§©§¤¦§¨¨¤¦§©£¨¨¨

eiWkreéäåEidi `NW EpcOln oFxg`d ©§¨§¨¨©£§©§¥¤Ÿ¦§
.dnlW iAx oFWl .dWAIA EidW cr mC̈©¤¨©©¨¨§©¦§ŸŸ
.axd ixacM oM dGd zErnWOd oi`e§¥©©§¨©¤¥§¦§¥¨©
ilrA E`vn xaMW ,FWxcnl Kixv oi`e§¥¨¦§¦§¨¤§¨¨§©£¥

lRkl zF`xwn dAxd KxCW oFWNd©¨¤¤¤©§¥¦§¨¦§Ÿ
rESn xEarA F` ,wGglE ugpl zFaY¥§©¥§©¥©£¦©

Mxr dide :EdFnke ,mdipiA `AW Kx`L ¨Ÿ¤¨¥¥¤§¨§¨¨¤§§
dpW miXW oA cre dpW mixUr oAn¦¤¤§¦¨¨§©¤¦¦¨¨
sqM lwW miXng xkGd LMxr dide§¨¨¤§§©¨¨£¦¦¤¤¤¤

(.'b ,f"k `xwIe)cg`n ieNd `ai ike :oke . ©¦§¨§¥§¦¨Ÿ©¥¦¥©©
mW xB `Ed xW` l`xUi lMn LixrW§¨¤¦¨¦§¨¥£¤¨¨

FWtp zE` lkA `aE(.'e ,g"i mixaC)xifgd , ¨§¨©©©§§¨¦¤¡¦
Kix`dW xEarA zipW mrR `aE¨©©¥¦©£¤¤¡¦
mixvn Kln xn`Ie :oke .mizpiA¥§©¦§¥©Ÿ¤¤¤¦§©¦

zg`d mW xW` zIxard zcNinl©§©§Ÿ¨¦§¦Ÿ£¤¥¨©©
xn`Ie drER zipXd mWe dxtW¦§¨§¥©¥¦¨©Ÿ¤

'Fbe okcNiA(.f"hÎe"h ,'` lirl)xn`Ie , §©¤§¤§§¥©Ÿ¤
xn`Ie dliNd z`xnA l`xUil midl ¡̀Ÿ¦§¦§¨¥§©§Ÿ©©§¨©Ÿ¤

awri awri(.'a ,e"n ziW`xA)dGd oiprke . ©£Ÿ©£Ÿ§¥¦§¨¦§¨©¤
.miAxi dxez ©¦

(i)ìMî íb ìBîzî íbæàî íb íL ©¦§©¦¦§Ÿ©¥¨
.Ecáò ìà EøaclMW Epcnl ©¤§¤©§¤¨©§¤¨

KExA WFcTd aWFi did minId zraW¦§©©¨¦¨¨¥©¨¨
.FzEgilWA zkll dWn dYtnE `Ed§©¤¤¨¤¤¦§¦



נט zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i iying meil inei xeriy
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 ,ׁשמעּוהריגת ׁשּלא ּבצּוֹותֹו, ְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹ

?קמ)עלי עׂשאם (שבת מי ההֹורגים, ולאסּפקלטֹורין ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָ
ונמלטּת? הּבימה מן ּכׁשּברחּת ראּו ׁשּלא .עורים, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ

ÈÎ‡ ‡Ï‰∑'ה זאת ׁשּׁשמי ּ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

‡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»¬»¬»¿»
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zenyס zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i iying meil inei xeriy
ּ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,
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 ,ּביד ¿«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 לעדי עלי ְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
הּלב  על הּנתּון .החׁשן ֵֶַַַַָֹ

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≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

zFid xEarA ilE`e .xEACd xCrd `Ed¤§¥©¦§©©£¡
dA minN`de zxAcn Wtp mc`AzFi ¨¨¨¤¤§©¤¤§¨¦§¦¦§

okYi ,Enl`i oFWNd icibA mh` mdÄ¤Ÿ¤§¦¥©¨¥¨§¦¨¥
xn` axde .zEnN`d mEUi in xnFl©¦¨¨¦§§¨©¨©

mikFaPd dxFnA(.'i ,'b)oipw xiqOd iM §¥©§¦¦©¥¦¦§¨
Exn`i iM ,dqit`d lrRW FA xn`iŸ©¤¨©¨£¦¨¦Ÿ§
oke .KWgd `iadW xPd dAkIW inA§¦¤§©¤©¥¤¥¦©¤§¥

lrdUFr KWg `xFaE xF` xvFi :FYrC ©©§¥¥¤¤
rx `xFaE mFlW(.'f ,d"n dirWi).ai dxez ¨¥¨§©§¨

(bi).çìLz ãéalibx dY`W in ciA" §©¦§¨§©¦¤©¨¨¦
xg` xaC .oxd` `Ede ,"glWl¦§Ÿ©§©£Ÿ¨¨©¥
itFq oi`W ,"glWl dvxYW xg` ciA"§©©¥¤¦§¤¦§Ÿ©¤¥¦
,cizrl ml`FB zFidle ux`l oqipkdl§©§¦¨¨¨¤§¦§£¨¤¨¦
.i"Xx oFWl .dAxd migElW Ll Wi¥§§¦©§¥§©¦
xWkC on ciA" :xn` qElwp`e§ª§§¨©§©¨§¨©
mc` ciA `p glW ,xn`i ,"glWzC§¦§©Ÿ©§©¨§©¨¨

iE`xe xWM didIW zEgv xAcn§©¥©¤¦§¤¨¥§¨
glWY l`e ,z`fM zcAkp zEgilWl¦§¦¦§¤¤¨Ÿ§©¦§©
eiR mr didze oFWl cakE dR caM ciA§©§©¤§©¨§¦§¤¦¦
cFaM KxC EPpi` iM ,drxR l` FxAcA§©§¤©§Ÿ¦¥¤¤¤¨
iM ,miztU lxr LgElW zFidl dlrnE©£¨¦§§££©§¨©¦¦

`ll` FxAcA miOrd lM ErnWi Ÿ¦§§¨¨©¦§©§¤
.mdipirA oFrxB df didie ,KlOd©¤¤§¦§¤¤¥¨§¥¥¤

ïBëpäå,ipirAãéa àð çìLxW` lM §©¨§¥©§©¨§©¨£¤
,çìLzmlFrA mc` oi` iM ¦§©¦¥¨¨¨¨

.zEgilXl iPOn xzFi oEbd didi `NW¤Ÿ¦§¤¨¥¦¤¦©§¦
z`Gd zEpaxQd lkA dWnl dAQde§©¦¨§¤§¨©©§¨©Ÿ
lr xW` mc`d lMn dlFcBd Fzepr©§¨©§¨¦¨¨¨¨£¤©
FAl z` `vFn did `NW ,dnc`d ipR§¥¨£¨¨¤Ÿ¨¨¥¤¦
x`RzIWe KlOd l` xAclE lCBzdl§¦§©¥§©¥¤©¤¤§¤¦§¨¥
l`xUi lr `le ,ipglW 'd xn`l¥Ÿ§¨©¦§Ÿ©¦§¨¥

mdilr zFidle mixvOn m`ivFdl§¦¨¦¦§©¦§¦§£¥¤
.Klnci dxez ¤¤

(ci).àeä øaãé øaã ék ézòãéxnFlM ¨©§¦¦©¥§©¥§©
FpFvxA LxEarA xAcIW iptl iElB̈§¨©¤§©¥©£§¦§

mbe .eiziEv `l ENt`e ,Lzad`läpä §©£¨§©£¦Ÿ¦¦¦§©¦¥
àeäFnvrnEàøå Eúàø÷ì àöé ¥©§Ÿ¥¦§¨¤§¨£

,Baìa çîNåLzlrnl LA `Pwi `le §¨©§¦§Ÿ§©¥§§©£¨§
.z`Gd zcAkPd zEgilXd lr©©§¦©¦§¤¤©Ÿ

dWn z`xwl Kl :Fl xnFl KxvdW dnE©¤ª§©©¥¦§©¤
dxAcOd(.f"k wEqR)iM xEarA , ©¦§¨¨¨©£¦

okYie .DA `ai xW` KxCd FricFd¦©¤¤£¤¨Ÿ¨§¦¨¥
`vie oicOn dWn z`vA oxd` rnXW¤¨©©£Ÿ§¥¤¦¦§¨§¨¨
xn`p KxCA KM xg`e ,Fz`xwl Fnvrn¥©§¦§¨§©©¨©¤¤¤¡©
mW iM dxAcOd Fz`xwl Kl :Fl¥¦§¨©¦§¨¨¦¨

.EP`vnYeh dxez ¦§¨¤



סי zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k iyiy meil inei xeriy

(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 יֹוכיח  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

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 ,מי חׁשּוב  והעני ƒ≈»»¬»ƒְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
סד) .(נדרים

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»»«»

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¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(fhÎeh)ét íò.ExW` LzFxFdl" ¦¦§§£¤
dYr iM ."drxR l` xAcY§©¥¤©§Ÿ¦©¨
l` wx FxEarA oxd` xAcIW xn` `lŸ¨©¤§©¥©£Ÿ©£©¤

:xn`PW FnM ,mrdìà Eì àeä øaãå ¨¨§¤¤¡©§¦¤§¤
,íòäokYie .xAci dWn drxtl la` ¨¨£¨§©§Ÿ¤§©¥§¦¨¥

xfg sFQaE .zEklOd cFakl df didIW¤¦§¤¤¦§©©§©¨©
dWn:xn`eíéúôN ìøò éðà ïä ¤§¨©¥£¦£©§¨©¦
éàåäòøt éìà òîLé C(.'l ,'e oNdl), §¥¦§©¥©©§Ÿ§©¨

xAci `NW zEWx Fl ozpe,drxtl mB §¨©§¤Ÿ§©¥©§©§Ÿ
:mW xn` KklE ,dWnl dlrn `ide§¦©£¨§¤§¨¨©¨

ézúð äàøïøäàå äòøôì íéäìà E §¥§©¦¡Ÿ¦§©§Ÿ§©£Ÿ
éçàEàéáð äéäé E(.'` ,'f oNdl)mrhe . ¨¦¦§¤§¦¤§©¨§©©

eäét íòåmirnFXl EdiR ixaC zFidl §¦¦¦§¦§¥¦©§¦
.ogfi dxez ¥

(fi)øLà Eãéa çwz äfä ähnä úàå§¤©©¤©¤¦©§¨¤£¤
.úúàä úà Ba äNòzxMfp `l ©£¤¤¨ŸŸŸ¦§©

Wgpl didIW zg` zF` wx dHOA oicr£©¦©©¤©©©¤¦§¤§¨¨
(.'b wEqR lirl)la` ,úà Ba äNòz øLà §¥¨£¨£¤©£¤¤

,úúàäipirA d`xie .Lil` xn` xW` ¨ŸŸ£¤Ÿ©¥¤§¥¨¤§¥©
iz`ltp lkA :dWnl 'd xn` xW`M iM¦©£¤¨©§¤§Ÿ¦§§Ÿ¨

FAxwA dUr` xW`(.'k ,'b lirl)FricFd , £¤¤§¤§¦§§¥¦
mrh dfe .xSwi aEzMd la` ,hxtA ozF`¨¦§¨£¨©¨§©¥§¤©©

.úúàä úà Ba äNòz øLàgi dxez £¤©£¤¤¨ŸŸ
(hi).ïéãîa äLî ìà 'ä øîàiåxn` ©Ÿ¤¤¤§¦§¨¨©

,dxFzA xg`nE mCwn oi` iM `"x¦¥ª§¨§ª¨©¨
oi`e .dkM miAxe .xn` xakE :FWxtE¥§§¨¨©§©¦¨¨§¥
`l oFW`xd xEACd iM ,oFkp df FxaC§¨¤¨¦©¦¨¦Ÿ
`l oicnaE ,ipiq xdA wx oicnA did̈¨§¦§¨©§©¦©§¦§¨Ÿ

xW`M la` ,z`Gd mrRd wx FOr xAcp¦§©¦©©©©©Ÿ£¨©£¤
xfge mXd xacA zkll dWn lAw¦¥¤¨¤¤¦§©©¥§¨©
xEaq did ,Fpzgn zEWx lHl oicnl§¦§¨¦Ÿ§¥Ÿ§¨¨¨
:eil` xn` okle .xMpzn icigi zkll̈¤¤§¦¦¦§©¥§¨¥¨©¥¨
øLà éçà ìà äáeLàå àp äëìà¥§¨¨§¨¨¤©©£¤

,íéiç íãBòä äàøàå íéøöîaxnFlM §¦§©¦§¤§¤©¨©¦§©
,"aEW`e" miig mcFrd ig` z` d`x ¤̀§¤¤©©©¨©¦§¨
z` zF`xl sqkPd xETA KxcM `Ed iM¦§¤¤¦©¦§¨¦§¤

:oicnA 'd Fl xn` f`e ,eig`áL Cì ¤¨§¨¨©§¦§¨¥ª
,íéøöîux`d on `v mEw xnFlM ¦§¨¦§©¥¦¨¨¤

l`e ,mixvn ux` l` aEWe z`Gd©Ÿ§¤¤¤¦§©¦§©
,mW cgtYeúî ékiWTan lM" ¦§©¨¦¥¨§©§¥

cr mrd mr mW didze ,"Lzrẍ¨§§¦§¤¨¦¨¨©
.mXn m`ivFYW¤¦¥¦¨



zenyסב zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k iyiy meil inei xeriy

(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 מדקּדקים 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§©©−¤¨¨«
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. ְְָ

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¿««»«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ïëìådvr df did iM ,eipaE FYW` gwl §¨¥¨©¦§¨¨¦¨¨¤¥¨
xEarA iM ,FOr mkilFdl dpFkp§¨§¦¨¦¦©£
FzFidA iM .xzFi l`xUi FA Eghai df¤¦§§¦§¨¥¥¦¦§
mFlWA FziaA aWFi oicnA oixFg oA¤¦§¦§¨¥§¥§¨
,ux`d odM ozg FYW` mre eipA mr¦¨¨§¦¦§£©Ÿ¥¨¨¤
micar mr zFidl mzF` `iai `lŸ¨¦¨¦§¦£¨¦
wx dWw dcFarA mdiIg z` Exxnie¦¨§¤©¥¤©£¨¨¨©
aFxwA E`vIW gEhA FAl oFkp did m ¦̀¨¨¨¦¨©¤¥§§¨
Kxhvi `le ,orpM ux`l mdOr dlrie§©£¤¦¨¤§¤¤§¨©§Ÿ¦§¨¥
FYW` zgwl oicnl aEWl mz`vA§¥¨¨§¦§¨¨©©¦§

.mXn eipaEk dxez ¨¨¦¨
(k)mrheúàå BzLà úà äLî çwiå §©©©¦©¤¤¦§§¤

åéðaa`il` `ENt ipaE :FnMxAcOA) ¨¨§§¥©¡¦¨©¦§¨

(.'g ,e"kxW`M ,mWxB wx Fl did `l iM ,¦Ÿ¨¨©¥§Ÿ©£¤
aEzMd xiMfd(.a"k ,'a lirl)xfril`e , ¦§¦©¨§¥¤¡¦¤¤

m` mixvnA F` KxCA EPOn dxArzp¦§©§¨¦¤©¤¤§¦§©¦¦
xEACd mcw iM okYie .mW dkld̈§¨¨§¦¨¥¦Ÿ¤©¦
Fl clFp `l midl`d xdA Fl xAcPd©¦§¨§©¨¡Ÿ¦Ÿ©
,dxd dxFRv dzid la` ,mWxB wx©¥§Ÿ£¨¨§¨¦¨¨¨
,dcli FpzFg xzi l` aW xW`ke§©£¤¨¤¤¤§¨§¨
`l uEgp KlOd xaC did iM xEaraE©£¦¨¨§©©¤¤¨Ÿ
KxCaE .mW Fl `xw `le FzF` ln̈§Ÿ¨¨¥©¤¤

Fl d`xw `l FO` FzF` dln xW`M©£¤¨¨¦Ÿ¨§¨
.K`lOd on WBtp did dWn iM ,mW¥¦¤¨¨¦§©¦©©§¨
lMn lSPW d`xe mixvnl FYkl ixg`e§©£¥¤§§¦§©¦§¨¨¤¦©¦¨
Fl `xw f` FWtp z` miWTand©§©§¦¤©§¨¨¨

,xfril`éðìviå éøæòa éáà éäìà ék ¡¦¤¤¦¡Ÿ¥¨¦§¤§¦©©¦¥¦
äòøt áøçî(.'c ,g"i oNdl)ExiMfd Kke . ¥¤¤©§Ÿ§©¨§¨¦§¦

EpizFAx(.'g ,'d x"eny)dGd lFOPd iM ©¥¦©¦©¤
.xfril` `Ed¡¦¤¤

,íéøöî äöøà áLiå íòèåmr §©©©¨¨©§¨¦§¨¦¦
xn` `"xe .mixMfPdáLiå ©¦§¨¦§¨©©¨¨

íéøöî äöøàxW`M iM ,aW FCal `Ed ©§¨¦§¨¦§©¨¦©£¤
,xfril` lFOp ,dWn mXd WbR̈©©¥¤¦¡¦¤¤
l` dipA mr dxFRv daW F`RxzdaE§¦§©§¨¨¦¨¦¨¤¨¤
lFOPW xEarA iM df okYie .dia`̈¦¨§¦¨¥¤¦©£¤¦
KxCA F`iadl lFki did `l xfril ¡̀¦¤¤Ÿ¨¨¨©£¦©¤¤
aMrl dvx `le clId wGgzIW cr©¤¦§©¥©¤¤§Ÿ¨¨§©¥
okle .`Ed KExA WFcTd lW FzEgilW§¦¤©¨¨§¨¥
ziA l` aEWl DzF` dEve oFlOA mafr̈§¨©¨§¦¨¨¨¤¥

:xn`PW Edfe ,F`RxzdA dia`øçà ¨¦¨§¦§©§§¤¤¤¡©©©
äéçelL(.'a ,g"i oNdl)EkldW xWt` mB . ¦¤¨§©¨©¤§¨¤¨§

dtqkp mW EaMrzp xW`ke ,mixvnl§¦§©¦§©£¤¦§©§¨¦§§¨
:mrh dfe .mipAd mr DglWE dia` l ¤̀¨¦¨§¨¨¦©¨¦§¤©©

,äéçelLFYrC did `OW Fxzi cgR iM ¦¤¨¦¨©¦§¤¨¨¨©§
.DzF` Wxbl§¨¥¨

älàáedAx zFnW(.'c ,'c):,äLî Cìiå §¥¤§©¨©¥¤¤
FYW` lHl KldW Kld okidl§¥¨¨©¤¨©¦Ÿ¦§
,okilFn dY` okidl Fxzi Fl xn` ,eipaE¨¨¨©¦§§¥¨©¨¦¨
miWTan mdXn ,Fl xn` .mixvnl§¦§©¦¨©¦¤¥§©§¦
,Fl xn` ,mixvnl okilFn Y` z`vl̈¥©§¦¨§¦§©¦¨©
xd lr cnrle z`vl oicizr xgnl§¨¨£¦¦¨¥§©£Ÿ©©

dxEaBd iRn rnWle ipiq'ä éëðà ¦©§¦§Ÿ©¦¦©§¨¨Ÿ¦
éäìàéúàöBä øLà Eíéøöî õøàî E ¡Ÿ¤£¤¥¦¥¤¤¦§©¦

Fxzi Fl xn` ,mdOr ErnWi `l ipaE¨©Ÿ¦§§¦¨¤¨©¦§
WxtPW iE`x mYrC lre .mFlWl Kl¥§¨§©©§¨¨¤§¨¥
KExA WFcTd EdEv KkA EniMqdW ixg ©̀£¥¤¦§¦§¨¦¨©¨¨
mr mixvnl aEWie Fzvr milWIW `Ed¤©§¦£¨§¨§¦§©¦¦

iYWxR xW`M FYW`e eipAwEqtA) ¨¨§¦§©£¤¥©§¦§¨

(.h"i.`k dxez

(bkÎ`k)Ezëìa äLî ìà 'ä øîàiå©Ÿ¤¤¤§¤§§
ì.äîéøöî áeLiAx xn` ¨¦§©§¨¨©©¦

,oicnA Fl xn`p df iM mdxa`FricFd ©§¨¨¦¤¤¡©§¦§¨¦
xEarA mglWi `le FAl z` wGgi iM¦§©¥¤¦§Ÿ¦§§¥©£
ztFOd cr d`xIW miztFOd lM̈©§¦¤¦§¤©©¥
df wEqRA Wxtl dvxi .oFxg`d̈©£¦§¤§¨¥©¨¤



סג zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k iyiy meil inei xeriy

(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‰ÈÂ∑ 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 ּומּפני ּבּמלֹון ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

לא) דף נדרים ּובֹולעֹו(במסכת נחׁש ּכמין נעׂשה הּמלא והיה .ְְְְֲִַַַָָָָָָ
אֹותֹו ועד מרגליו ּובֹולעֹו וחֹוזר ירכיו, ועד ְְְְְְֵֵֵֵַַַָָֹמראׁשֹו

צּפֹורה  הבינה הּוא מקֹום. הּמילה .ׁשּבׁשביל ְִִִִִֵֶַָָָָ

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¿¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,xn`IWäàøxEarA iMíéúônä ìk ¤Ÿ©§¥¦©£¨©Ÿ§¦
Eãéá ézîN øLà"dUrY dY`e" £¤©§¦§¨¤§©¨©£¤

äòøô éðôìdf lkA,íçlLé àì ¦§¥©§Ÿ§¨¤Ÿ§©§¥
iM Fl xn`zeBøBëa Bða úà âøBä éðà §Ÿ©¦£¦¥¤§§

iM ,oFkp dGd WExRd oi`e .mgNWi f`e§¨§©§¥§¥©¥©¤¨¦
:mrH dnì Ezëìaäîéøöî áeL ©©©§¤§§¨¦§©§¨

.äàø§¥
ìáàgwl xW`M iM WExRähî úà £¨¥¦©£¤¨©¤©¥

Bãéa íéäìàämEUl oicOn ¨¡Ÿ¦§¨¦¦§¨¨
:Fl xn`e midl`d Fxidfd einrR KxCl©¤¤§¨¨¦§¦¨¡Ÿ¦§¨©

Cøcá EzëìaLAl miUìkL äàøe §¤§§©¤¤¦¦§§¥¤¨
äNòz Eãéá ézîN øLà íéúôBnä©§¦£¤©§¦§¨¤©£¤

,äòøt éðôì`NW xaC gMWz `l ¦§¥©§ŸŸ¦§©¨¨¤Ÿ
,eiptl dUrY,Baì úà ÷fçà éðàå ©£¤§¨¨©£¦£©¥¤¦

xEarA mzFUrNn dY` W`izY l`e§©¦§¨¥©¨¦©£¨©£
dpFxg`d dMOA FzF` xidfY cFre ,oM¥§©§¦©©¨¨©£¨

oipre .mgNWi DA xW`,Eãéá ézîN £¤¨§©§¥§¦§©©§¦§¨¤
`le mUrY dY` ,mzF` iYnU LciAW¤§¨¤©§¦¨©¨©£¥§Ÿ
zFzF` FA dUrIW FricFd xaMW ,xg ©̀¥¤§¨¦¤©£¤
lkA :xn`W FnM miAx miztFnE§¦©¦§¤¨©§Ÿ

FAxwA dUr` xW` iz`ltp(.'k ,'b lirl). ¦§§Ÿ¨£¤¤§¤§¦§§¥

didW xEarA iM ,dWnl fExf df lke§¨¤¥§¤¦©£¤¨¨
dUrn mcw Fxidfn zEgilXA gxknª§¨©§¦©§¦Ÿ¤©£¤
ztFn lkA dUrn zrWA FzF` dEvie¦©¤¦§©©£¤§¨¥

.ztFnE¥
ïëzéådidIWäòøt ìà zøîàå §¦¨¥¤¦§¤§¨©§¨¤©§Ÿ

oM Fl xnFl EPEvIW ,drici§¦¨¤§©¤©¥
,xn`i ,sFQAàìå Baì úà ÷fçà éðà ©Ÿ©£¦£©¥¤¦§Ÿ

íòä úà çlLé,miztFOd lkA §©©¤¨¨§¨©§¦
åéìà zøîàå`Edd mFIAéëðà äpä §¨©§¨¥¨©©¦¥¨Ÿ¦
ða úà âøäEøëa EiM ,mgNWi f`e Ÿ¥¤¦§§Ÿ¤§¨§©§¥¦

wx mdixFkA zzin FricFdW Epivn `lŸ¨¦¤¦¦©§¥¤©
dGd xEACd lM `l dPde .`idd zrÄ¥©¦§¦¥Ÿ¨©¦©¤

.dYr©¨
Léå,Wxtlìk äàøzWlWíéúôBnä §¥§¨¥§¥¨§¤©§¦

Eãéa ézîN øLà älàä̈¥¤£¤©§¦§¨¤
mB mzF` dUrze" l`xUil mzFUrl©£¨§¦§¨¥§©£¤¨©

"oM,äòøt éðôìdrxR rcIW xEarA ¥¦§¥©§Ÿ©£¤¥©©§Ÿ
mgNWl EPOn miWTand mrd ipwf iM¦¦§¥¨¨©§©§¦¦¤§©§¨
.mdilr lilri `le ,oM Exn`i 'd iR lr©¦Ÿ§¥§Ÿ©£¦£¥¤
.aYkp `NW iR lr s` dWn dUr oke§¥¨¨¤©©¦¤Ÿ¦§©
drxR mkl` xAci iM :xn` xW`e©£¤¨©¦§©¥£¥¤©§Ÿ

ztFn mkl EpY xn`l(.'h ,'f oNdl)iM ¥Ÿ§¨¤¥§©¨¦
didIW dHOA dEve ,Fl ztFn dvxi¦§¤¥§¦¨©©¤¤¦§¤
mrRA did xW`M Wgp `l ,oiPzl§©¦Ÿ¨¨©£¤¨¨©©©

oFW`xd(.'b ,'c lirl)FzF`xdl dvx dPde . ¨¦§¥§¦¥¨¨§©§
zFxFdl mzFHn z` oxd` dHn rlaIW¤¦§©©¥©£Ÿ¤©¨§
mlFrd on micaF` Eidie mgSpIW Fl¤§©§¥§¦§§¦¦¨¨

.Fci lr©¨
Løãîáeizi`x dAx zFnW dN`e,'d) §¦§©§¥¤§©¨¨¦¦

(.'e,xn` ztFn Ff i` lr ike :§¦©¥¥¨©
,mCde zrxSde WgPd lr xn`Y m ¦̀Ÿ©©©¨¨§©¨©©§©¨
`Ed KExA WFcTd xn` `l ozF` `lde©£Ÿ¨Ÿ¨©©¨¨
`l ,cFre ,l`xUil `N` ozFUrl©£¨¤¨§¦§¨¥§Ÿ
zFzF`d ozF` dWn dUrW Epivn̈¦¤¨¨¤¨¨

Edn `N` ,drxtløLà íéúônä ìk §©§Ÿ¤¨©¨©Ÿ§¦£¤
,Eãéá ézîNoiaEzM EidW dHOd df ©§¦§¨¤¤©©¤¤¨§¦

.a"g`a y"cr K"vc oFwixhFp eilr̈¨¨¦
:aEzMd WExR didi df itlEäàø §¦¤¦§¤¥©¨§¥

dHOA lMYqde,Eãéá ézîN øLà §¦§©¥©©¤£¤©§¦§¨¤
iptl dUrY FAW miztFOd lMW"¤¨©§¦¤©£¤¦§¥

."drxRck dxez ©§Ÿ



zenyסד zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"k ycew zayl inei xeriy

(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 ִִִַָ

(åë)ô :úìenì íéîc ïúç äøîà æà epnî óøiå©¦−¤¦¤®¨µ¨«§½̈£©¬¨¦−©«Ÿ

i"yx£Û¯iÂ∑מּמּנּו הּמלא.Ê‡∑ הּמילה הבינה ׁ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 על ִִַַַָָ

(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¦−©¦§¨«

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¿¿≈«¿»»»

„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«√»«¿«¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(fk).íéäìàä øäa eäLbôiåxd dPd ©¦§§¥§©¨¡Ÿ¦¦¥©
.mixvn oiaE oicn oiA ipiq÷Miå ¦©¥¦§¨¥¦§©¦©¦©

.Bìeprd dWn iM ,dWnl wWp oxd ©̀£Ÿ¨©§¤¦¤¤¨¨
xn` `l okle ,lFcBd eig`A cFaM bdp̈©¨§¨¦©¨§¨¥Ÿ¨©

.åéçàì Léà e÷Liågk dxez ©¦§¦§¨¦

(gk)mrheøLà 'ä éøác ìk úà §©©¥¨¦§¥£¤
,BçìLmixacd lM Fl ciBdW §¨¤¦¦¨©§¨¦

xW` lke ,`Ed KExAd oiaE FpiA EidW¤¨¥¥©¨§¨£¤
FgxM lr ike ,zEgilXA axqn did̈¨§¨¥©§¦§¦©¨§

mrh dfe ,gNYWp.ìkzifg WxcnaE ¦§©©§¤©©¨§¦§©¨¦

(.a"i ,'c dAx y"dy)Fl dNB ixn` opAxe : ©¨§©¨¨¨§¥¦¨
EWxci ,Wxtnd mWFl ciBd iM ¥©§Ÿ¨¦§§¦¦¦

dlrnl mixMfPd "zFnXd"BçìL øLà ©¥©¦§¨¦§©§¨£¤§¨
WxR `Ede ,`vFId mXde mdÄ¤§©¥©¥§¥©

.mdlhk dxez ¨¤



סה zeny zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"k ycew zayl inei xeriy
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 יּגׁשּו" החזירם –. ֱֲִִֵֶֶַָָ

(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 אֹותם ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ

וכן ד)הּמלאכה. ּבֹו",(משלי ּתעבר אל – "ּפרעהּו ְְְֲֵֵַַַָָָֹ
וכן: א)רחקהּו. ּכלֿעצתי",(שם לב)"וּתפרעּו "ּכי (שמות ְְְֲֲִִִֵֵַַָָ

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¿»¿«¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(b).eðòbôé ïtmivFx Eid LrBti oR ¤¦§¨¥¤¦§¨¤¨¦
.zEklOl cFaM EwlgW `N` ,xnFl©¤¨¤¨§¨©©§

:xn` mdxa` iAxe .i"Xx oFWlït §©¦§©¦©§¨¨¨©¤
eðòbôémB mil`xUId Epgp` llFM ¦§¨¥¥£©§©¦§§¥¦©

mzF`xA okle .mixvn lke drxR dY ©̀¨©§Ÿ§¨¦§©¦§¨¥¦§¨
mizn EpNM Exn` zFxFkA zMnoNdl) ©©§¨§ª¨¥¦§©¨

(.b"l ,a"idWn ixaC mdl xxAzp iM ,¦¦§¨¥¨¤¦§¥¤
mzF` EWxbe ,xaCA EprBti oR xn`W¤¨©¤¦§¨¥©¤¤§¥§¨
`l iM ,oFkp df FxaC oi`e .gAfl zkll̈¤¤¦§Ÿ©§¥§¨¤¨¦Ÿ
F` xaC l`xUiA didIW xn`l EEvª¥Ÿ¤¦§¤§¦§¨¥¤¤
EPWi `l mde ,EgAfi `l m` axg¤¤¦Ÿ¦§§§¥Ÿ§©

.xaC mXd zEgilWA¦§¦©¥¨¨
ìòå,zFpAxTd cFq `Ed zn`d KxC §©¤¤¨¡¤©¨§¨

eiptl iM ,dribRd on xtM mdW¤¥Ÿ¤¦©§¦¨¦§¨¨
xaC Kli(.'d ,'b wETag).dWTd axgA F` ¥¤¨¤£©©¤¤©¨¨

dEv `Ed KExA WFcTd iM ,df xn`e§¨©¤¦©¨¨¦¨
:Exn`IW mzF`'ä åéìà ízøîàå ¨¤Ÿ§©£©§¤¥¨

äçaæðå eðéìò äø÷ð íéiøáòä éäìà¡Ÿ¥¨¦§¦¦¦§¨¨¥§¦§§¨
eðéäìà 'äì(.g"i ,'b lirl):Exn` mde , ©¡Ÿ¥§¥§¥¨§

énò çlL ìàøNé éäìà 'ä øîà äkŸ¨©¡Ÿ¥¦§¨¥©©©¦
(.'` wEqR lirl)lFcB mkg did drxR dPde , §¥¨§¦¥©§Ÿ¨¨¨¨¨

xW`M ,FA dcFnE midl`d z` rcFie§¥©¤¨¡Ÿ¦¤©£¤
ixg` :sqFil FWixFn F` `Ed xn`̈©¦§¥©£¥

LzF` midl` ricFd(.h"l ,`"n ziW`xA), ¦©¡Ÿ¦§§¥¦

FA midl` gEx xW` Wi`(.g"l mW)la` , ¦£¤©¡Ÿ¦¨£¨
cgind mXd z` rcFi did `luTn xdf) Ÿ¨¨¥©¤©¥©§ª¨Ÿ©¦¥

(.g"vw:dpre ,,'ä úà ézòãé àìlirl) §¨¨Ÿ¨©§¦¤§¥

(.'a wEqRFl Exn`e Exfge ,ExMfp mde , ¨§¥¦§§§¨§§¨§
EEv xW`M(.g"i ,'b lirl):íéiøáòä éäìà ©£¤ª§¥¡Ÿ¥¨¦§¦¦

,eðéìò àø÷ðidl` Fl ExiMfd iM ¦§¨¨¥¦¦§¦¡Ÿ¥
xn`e ,iCW l` `EdW calA mixard̈¦§¦¦§©¤¥©©§¨©

eðéìò àø÷ð`xwOd oFWl EdEricFdW ¦§¨¨¥¤¦§©¦§¨
`xwOA iM Fl EWxtE ,Fl EEhvp xW`M©£¤¦§©¥§¦©¦§¨

mdilr `xwp xW` dGdgAfl Ekxhvi ©¤£¤¦§¨£¥¤¦§¨§¦§Ÿ©
F` xaCA dribRd didY oR eiptl§¨¨¤¦§¤©§¦¨©¤¤
,mrlA xacA `A dGd oiprke .axgA©¤¤§¨¦§¨©¤¨¦§©¦§¨
xn`Ie ,mrlA l` midl` xTIe :xn`PW¤¤¡©©¦¨¡Ÿ¦¤¦§¨©Ÿ¤
lr`e iYkxr zgAfOd zraW z` eil ¥̀¨¤¦§©©¦§§Ÿ¨©§¦¨©©

gAfOA li`e xR(.'c ,b"k xAcOA).c dxez ¨¨©¦©¦§¥©©¦§¨

(c).ïøäàå äLî änìmdl l`W ¨¨¤§©£Ÿ¨©¨¤
KxC mnWA mxiMfde mzFnW§¨§¦§¦¨¦§¨¤¤

.cFaM,åéNònî íòä úà eòéøôz ¨©§¦¤¨¨¦©£¨
rxFR :oke ,"ElHaY" :qElwp` xn`̈©ª§§§©§§¥¥©

xqEn(.g"i ,b"i ilWn)izvr lk ErxtYe , ¨¦§¥©¦§§¨£¨¦
(.d"k ,'` mW)..íëéúìáñì eëìKxC lr ¨§§¦§Ÿ¥¤©¤¤

llMn EidW ,"KlOd zcFar" hWRd©§¨£©©¤¤¤¨¦§©

mr eiptl E`A z`Gd mrRA iM ,mrd̈¨¦©©©©Ÿ¨§¨¨¦
mzF` dEve mdil` rnW `le ,mrd lM̈¨¨§Ÿ¨©£¥¤§¦¨¨
dWn EaWe ."dcFard l` mkNM EaEW"ª§¤¤¨£¨§¨¤
EpY :drxR mdl xn`e ,eiptl oxd`e§©£Ÿ§¨¨§¨©¨¤©§Ÿ§

ok EUre ,ztFn mkl(.'iÎ'h ,'f oNdl)f` , ¨¤¥§¨¥§©¨¨
mitXknE miOhxgM eipirA Eid̈§¥¨§©§ª¦§©§¦
ENgd zrnE ,cFaM mdA bdpe ,minkge©£¨¦§¨©¨¤¨¥¥¥¥

.lFcB `xFn mdA bdp eilr zFMOd©©¨¨¨©¨¤¨¨
ïëåipA mr lM Eid `NW cFr d`xp §¥¦§¨¤Ÿ¨¨©§¥

drxtl minId lM micaFr l`xUi¦§¨¥§¦¨©¨¦§©§Ÿ
ux` mi`Nnn Eid iM ,mipalaE xngA§Ÿ¤¦§¥¦¦¨§©§¦¤¤
wx ,oiUFr Eid qOA la` ,mixr mixvn¦§©¦¨¦£¨©©¨¦©
mdn zgwl FNr mdilr ciAkd iM¦¦§¦£¥¤ª¨©©¥¤

.miAx©¦
é"MøåWxR,íëéúìáñì §©¦¥©§¦§Ÿ¥¤

WIW "mkYk`lnl"¦§©§§¤¤¥
zk`ln la` ,mkiYaA zFUrl mkl̈¤©£§¨¥¤£¨§¤¤

W lr did `l mixvn cEArWlW Fha ¦§¦§©¦Ÿ¨¨©¦§¤
EidW ,rcze ,ielmi`vFi oxd`e dWn ¥¦§¥©¤¨¤§©£Ÿ§¦

mc`d zcFar lM iM ,`Ed oFkpe .mi`aE¨¦§¨¦¨£©¨¨¨
laq lkl :FnM ,oM `xwp dcVaE ziAA©©¦©¨¤¦§¨¥§§¨¥¤
bdpnE ,(.g"k ,`"i '`Îmikln) sqFi ziA¥¥§¨¦¦§¨
ixFn minkg mdl zFidl mr lkA§¨©¦§¨¤£¨¦¥



zenyסו zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"k ycew zayl inei xeriy
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

(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 .מצרּיים 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 ּכאׁשר ∑eLL˜Â.עד ƒ¿…ֱֲִִֵֶֶַַָ¿…¿
.ולּקטּו ְְָ

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¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

iel haW drxR mdl giPd okle ,mzxFY¨¨§¨¥¦¦©¨¤©§Ÿ¥¤¥¦
dAq lMde .mdipwfe mdinkg EidW¤¨©§¥¤§¦§¥¤§©Ÿ¦¨

.'d z`n¥¥
älàáexn` :(.'k ,'d) izi`x dAx zFnW §¥¤§©¨¨¦¦¨©

lW FhaW ,iel oA rWFdi iAx©¦§ª©¤¥¦¦§¤

zcFarn did iEpR ielmdl xn` ,KxR ¥¦¨¨¨¥£©¨¤¨©¨¤
mY` miiEpR mY`W liaWA ,drxR©§Ÿ¦§¦¤©¤§¦©¤

,Epidl`l dgAfp dklp mixnF`eëì §¦¥§¨¦§§¨¥Ÿ¥§
íëéúìáñì,xg` xaC ."l`xUil" §¦§Ÿ¥¤§¦§¨¥¨¨©¥

micnFr mY`W mkiIC :mdl xn`̈©¨¤©¥¤¤©¤§¦

mY` oi`W mkl rx `OW ,miiEpR§¦¤¨©¨¤¤¥©¤
,dk`lOA miUFr.íëéúìáñì eëì ¦©§¨¨¨§§¦§Ÿ¥¤

:WxR mdxa` iAxe,íëéúìáñì eëì §©¦©§¨¨¥¥§§¦§Ÿ¥¤
xEarA mdOr xAci iM ,"mrd zFlaq"¦§¨¨¦§©¥¦¨¤©£

.l`xUi lMd dxez ¨¦§¨¥
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(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", "ּולׁשֹועין". ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָמתרּגמינן
וגֹו' הבל אל ה' "וּיׁשע לׁשֹון "יׁשעּו" לֹומר ְְְְִִֶֶֶֶַַַָאפׁשר

ׁשעה" לא מנחתֹו ואל קין יׁשעּו",,ואל "אל ּולפרׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ
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 ּוצריכים «∆¿¿»∆∆∆ְִִֵֵֶַ
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©«£¤−¦«§¬©¤«¤

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

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¿»



zenyסח zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÌÈˆ‡∑ ּדֹוחקים.BÓBÈa ÌBÈ ¯·c∑!מּוכן הּתבן ּבהיֹות עׂשיתם ּכאׁשר ּביֹומֹו, ּכּלּו יֹום ּכל ׁשל .חׁשּבֹון »ƒֲִ¿«¿ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָ

(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
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 נגׂשי מּדּוע :לׁשֹוטרים "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 עׂשּו EnÚ.ּכּמנין ˙‡ËÁÂ∑אּלּו ְְֲִִִֵַָָָ¿»»«∆ִ

זה  ודבר ּדבּוק, ׁשהּוא אֹומר הייתי ּפּתח, נקּוד ְִִֵֶֶַָָָָָָָָהיה
הּוא  עּמ ּדבר .חטאת ׁשם – קמץ ׁשהּוא עכׁשיו ְֵֶֶַַַַָָָָָ

עּמ על חּטאת מביא זה ודבר ּפרּוׁשֹו: וכ ,הּוא, ְְִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּכמֹו: ,"לעּמ "וחטאת ּכתּוב א)ּכאּלּו "ּכבאנה (רות ְְְְְִֶַָָָָָֹ

הרּבה  וכן לחם, לבית ּכמֹו ׁשהּוא לחם", .ּבית ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַ

(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'" ְ

(ë)íúàø÷ì íéávð ïøäà-úàå äLî-úà eòbôiå©¦§§Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ¦¨¦−¦§¨¨®
:äòøt úàî íúàöa§¥−̈¥¥¬©§«Ÿ

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«¿«≈«»≈

(˜„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¿≈

˜ÔÈÓÈכ  Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ ˙È eÚ¯ÚÂ«¬»»…∆¿»«¬…»¿ƒ
:‰Ú¯t Ì„wÓ ÔB‰˜tÓa ÔB‰˙eÓc˜Ï¿«»¿¿ƒ«¿ƒ√»«¿…



סט zeny zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£eÚbÙiÂ∑ מּיׂשראל ּדתן ,אנׁשים 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 ≈«ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

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
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(bkÎak).äúòøä äîì éðãàaYkp £Ÿ¨¨¨£¥Ÿ¨¦§¨
cgind mXd iM ,z"lC s"l`A§¨¤¨¤¦©¥©§ª¨
.mrl rxi `l mingxd zCn `EdW¤¦©¨©£¦Ÿ¨¥©¨¨
s"l`A minrR ipW FxiMfd dlrnlE§©§¨¦§¦§¥§¨¦§¨¤
FA oPgzn didW ,(.b"i .'i ,'c) z"lC̈¤¤¨¨¦§©¥
`xizn did ilE`e .s`d FA xgi `NW¤Ÿ¦©¨©§©¨¨¦§¨¥
xAcnE Fl WCgnd lFcBd 'd xiMfdn¥©§¦©¨©§ª¨§©¥

.eil ¥̀¨
änìz` midl` ricFd ixg` .dzrxd ¨¨£¥Ÿ¨©£¥¦©¡Ÿ¦¤

,'c .h"i ,'b lirl) minrR dWn¤©£©¦§¥
Kln mzF` oYi `NW (.`"kmixvn ¤Ÿ¦¥¨¤¤¦§©¦

aWg iM `"x xn`e .mrxzi rECn Kldl©£Ÿ©©¦§¨¥§¨©¦¨©
drxR l` FxAC zrn iM dWn¤¦¥¥©§¤©§Ÿ
lgie mdilrn lwi 'd zEgilWA¦§¦¨¥¥£¥¤§¨¥
ciAkd drxR dPde ,mliSdl midl`d̈¡Ÿ¦§©¦¨§¦¥©§Ÿ¦§¦

mrh dfe ,rxde,äúòøä äîìdf iM §¥©§¤©©¨¨£¥Ÿ¨¦¤
z` izi`x d`x :il Yxn`X dn Ktd¥¤©¤¨©§¨¦¨Ÿ¨¦¦¤
FliSdl cx`e ,(.'f ,'b lirl) iOr ipr¢¦©¦§¥¨¥¥§©¦
xEarA ,ipirA oFkp EPpi`e .(.'g mW)¨§¥¤¨§¥©©£

:xn`W,zìvä àì ìväådlSdd oi`e ¤¨©§©¥Ÿ¦©§¨§¥©©¨¨
.zElBd on mz`ivi wx©§¦¨¨¦©¨

éôìexn`i iM EpAx dWn aWgW iYrC §¦©§¦¤¨©¤©¥¦Ÿ©
drxR mdil` rnWi `NW 'd¤Ÿ¦§©£¥¤©§Ÿ
zF`A `le ,FzevnA cIn m`ivFdl§¦¨¦¨§¦§¨§Ÿ§
eizF`ltp FA dUrIW cr ,ztFnE¥©¤©£¤¦§§¨
eilr m`iai iM aWg la` ,zFAxd̈©£¨¨©¦§¦¥¨¨
.miHrn miniA Ff xg` Ff zFtEkY§©©§¨¦§©¦
wEqR lirl) 'd z` iYrci `l :xn`WkE§¤¨©Ÿ¨©§¦¤§¥¨
,oiPYd zF` eiptl cIn zFUrl dEvi (.'a§©¤©£¦¨§¨¨©©¦
mFIA FA FzF` dMie ,rnWi `l `Ede§Ÿ¦§©§©¤©
d`xWkE .zFMOd lkA KM xg`e mCA©¨§©©¨§¨©©§¤¨¨
lkA "mdl rxi `Ede" mini 'b EcnrW¤¨§¨¦§¨©¨¤§¨
dWnl dNBzp `le ,FA ddk `l 'de ,mFi©Ÿ¦¨§Ÿ¦§©¨§¤
iM dWn aWg f` ,dUrI dn FricFdl§¦©©£¤¨¨©¤¦

.`id dMx £̀ª¨¦
ïëzéåaEzMd xRQW dUrOd dfA EidW §¦¨¥¤¨§¤©©£¤¤¦¥©¨

iM ,miAx miniekä øLàk ¨¦©¦¦©£¤ª
ìàøNé éða éøèBLcr mini Ecnr §¥§¥¦§¨¥¨§¨¦©

:Fl Exn`e ,Fnvr drxR mr ExACW¤¦§¦©§Ÿ©§§¨§
éãáòì äë äNòú änìE,(.e"h wEqR) ¨¨©£¤Ÿ©£¨¤¨

lkidA `al mc` lM zEWxA oi` iM¦¥¦§¨¨¨¨Ÿ§¥©
,miptA mipR eil` xAclE dnipR Kln¤¤§¦¨§©¥¥¨¨¦§¨¦
,eipirA miW`aPd mrd ixhFW iM s ©̀¦§¥¨¨©¦§¨¦§¥¨
miAx mini mvgle mlnr Elaq dPde§¦¥¨§£¨¨§©£¨¨¦©¦
cr KlOd xrW iptl cr mi`A Eide§¨¨¦©¦§¥©©©¤¤©
dEve KlOd iptl mzwrv drnWPW¤¦§§¨©£¨¨¦§¥©¤¤§¦¨
xWt` oke ,FOr ExAcie eiptl E`FaIW¤¨§¨¨¦©§¦§¥¤§¨

:xn`e 'd l` dWn aXWäúòøä äîì ¤¨¤¤§¨©¨¨£¥Ÿ¨
bRW zrn mini ixg`.mixhFXd FA Er ©£¥¨¦¥¥¤¨§©§¦

älàáe:(.b"k ,'d) Exn` dAx zFnW §¥¤§©¨¨§
åéøèLå íòä éNâð eàöiå©¥§Ÿ§¥¨¨§Ÿ§¨

Kld oM xfBW oeiM ,(.'i wEqR)dWn ¨¥¨¤¨©¥¨©¤
oxd`e ,miWcg dXW mW dUre oicnl§¦§¨§¨¨¨¦¨£¨¦§©£Ÿ
xifgd drW DzF`e .mixvnA aWFi did̈¨¥§¦§©¦§¨¨¨¤¡¦
Exn` cFre .oicnl eipaE FYW` dWn¤¦§¨¨§¦§¨§¨§

:(.c"k ,'d x"eny)äLî úà eòbôiå©¦§§¤¤
ïøäà úàådXW xg` ,(.'k wEqR) §¤©£Ÿ¨©©¦¨



zenyע zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"k ycew zayl inei xeriy

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, ,לפרעה ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹֻ

לארץ  ÌÁlLÈ.ּכׁשאביאם ‰˜ÊÁ „È· Èk∑ מּפני ְֲִֵֶֶָָƒ¿»¬»»¿«¿≈ְִֵ
החזקה  יׁשּלחם ׁשּתחזק ידי ÊÁ˜‰.עליו „È·e ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָ¿»¬»»

Bˆ¯‡Ó ÌL¯‚È∑ יגרׁשם יׂשראל ׁשל ּכרחם ולא על , ¿»¿≈≈«¿ְְְְְִֵֵֶַָָָָֹ
"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

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≈«¿≈

ãîø ¯ àîø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää
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Fl xn`e oicnA dWníéøöî áL Cì ¤§¦§¨§¨©¥ª¦§¨¦

oxd`e oicOn dWn `A ,(.h"i ,'c lirl)§¥¨¤¦¦§¨§©£Ÿ
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,'a dAx y"dy) zifg WxcnA cFr§¦§©¨¦©¨
,(.'h ,'a y"dy) iavl icFc dnFC :(.a"k¤¦¦§¦
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wxy rnyne ,exry gelibe mixtvL éîz`nehäéeìz Bzòøv ¦¤¨©§§¨
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,mixtve zglbzäæ àöé,xbqen rxevn -äéeìz Bzòøö ïéàL ¨¨¤¤¥¨©§§¨
,íéîéa àlà úBàeôøa.mixtve zglbza aiig epi`y ¦§¤¨§¨¦

äðùî
ïéàweligíéøôñ ïéa[miaezke mi`iap dxez-],úBæeæîe ïélôúì ¥¥§¨¦¦§¦¦§

àlàoiprlì ìëa ïéázëð íéøôqäLïBLlkae ,zene`d zepeyln ¤¨¤©§¨¦¦§¨¦§¨¨
,dyecw oda yi oeylåeli`àlà úBázëð ïðéà úBæeæîe ïélôú §§¦¦§¥¨¦§¨¤¨

oeylaúéøeMà.ycewd oeyl -óà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ©¦©¨¦§¤©§¦¥¥©
eøézä àì íéøôqaminkgeáúkiLoeyl lkaàlàoeyla.úéðååé ©§¨¦Ÿ¦¦¤¦¨§¤¨§¨¦

àøîâ
dfi`a wx `ed weligdy rnyn dpynd oeyln :`xnbd zwiicn

,miazkp oeylàäyi zexerd z`y dkldd oiprlïøôBúìzg` ¨§§¨
`weec dzxaglïéãéâa,xg` hega `le ,dnda lyåexfby dn ok §¦¦§

ycewd ixtq lríéãiä úà ànèìzeipy eidiy mda zerbepd §©¥¤©¨©¦
,dnexz ze`nhl d`nehläæå äæ[zefefne oilitze ycew ixtq-] ¤¨¤

ïéåL. ¨¦
:dpyna epipyì ìëa ïéázëð íéøôñe.'åëå ïBL:`xnbd dywn §¨¦¦§¨¦§¨¨

,eäðéîøe,ycewd ixtq zaizk iabl `ziixaa epipyàø÷î- §¦§¦§¨
,ycewd oeyla miaezkd miweqtBáúkLoeylaíebøz,zinx` - ¤§¨©§

åoeyla miaezkd miweqt okàø÷î BáúkL íebøúoeyla - §©§¤§¨¦§¨
.`xwndåly oteb-] azkd z` `l` oeyld z` dpiy `l m` ok §

azk zixey` azk aezkl mewna epiidc ,[zeize`déøáò áúë- §¨¦§¦
ycewd iazk zyecwa yecw xtqd oi` ,xdpd xar iayei ly azk

eepázëiL ãò ,íéãiä úà ànèî Bðéàe ,weqtd oeylkúéøeMà áúëa ¥§©¥¤©¨©¦©¤¦§§¤¦§¨©¦
,[ixar azka `le]øôqä ìò`le] dnda xern ieyrd slw lr - ©©¥¤

,[xg` xac e` xiip lr,Béãáex`eane .mirav ipin x`ya `le ¦§
dpynay ,dywe ,ycewd oeyla `weec aezkl yiy `ziixaa

.oeyl lka miazkp mixtqdy epipy
:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì ,àáø øîà̈©¨¨Ÿ©§¨

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

המשך ביאור למס' מגילה ליום שני עמ' ב



עי

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 

  ... בראשית שנת תרפ"ז באתי בבקשה לכללות אנ"ש שי' אשר יקבעו, 
שבבתי-הכנסת אחר תפילת שחרית בכל מנין מתפללים יאמרו שיעורי תהלים 
)כמו שנחלק לימי החדש(, ולאמר אחר זה קדיש כנהוג. ובקשתי זאת בתקפה 
עומדת, לזכות הרבים, )וראוי הי' לעשות כן בכל בית כנסת, כי איננו ענין פרטי 
של מפלגת החסידים יחיו בפרט(, ובגלל זאת יתברכו ממקור הברכות בכל מילי 

דמיטב מנפש ועד בשר ... 



zahעב e"h oey`x mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ט"ו ראשון יום
פרק י  ,28 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íãàäùë äðäå é ÷øô,eh 'nr cr.äàðùä åîë ùîî

.é ÷øtdnglnd z` ,iriyzd wxta xiaqd owfd epaxy ixg` ¤¤
eteba dhilyd lr ,zindad ytpd oial ziwl`d ytpd oia zldpznd

eytpa mgel mc`yk :ixiyrd wxta xiaqdl `a `ed - icedi ly

`ed - aehl jtdp eay rxde ,ziwl`d ytpd z` dilr hilyne zindad

" `xwpwicvmipte` ipye ,"

- :ipydn dhnl cg` ,jka

jtdp elek rxdy ,cg` ote`

wicv" `ed f`e ,aehlxenb,"

wicv - "el aehe wicv" `xwpe

,ipy ote` - .aeh wx ea yiy

rxdy ,dkenp xzei dbixcne

elek lk jtdp `l oiicr eay

wicv" `ed f`e ,aehlepi`y

xenb- "el rxe wicv" `xwpe ,"

on edyn oiicr ea yiy wicv

- miletkd mix`zd .rxd

,"el aehe wicv - xenb wicv"

wicv - xenb epi`y wicv"e

mieey mix`z mpd - "el rxe

ly zebixcnd oze`a

,"xenb epi`"e "xenb" :"wicv"d

ribd okid cr mix`zn

"dwicvllbay) 'd zad`a "

m` ,(wicv `xwp `ed jk

- "el rx"e "el aeh" mix`zd eli`e ;`l e` d`elna `id dad`d

dktdp dnk cr ,mix`znzindad ytpd`id m` ,"aeh"l "rx"n

eil`n oaen .da x`yp oiicr rxd on unyy e` ,dlek lk dktdp

iehia icil `ad rxd zece` `le ,ytpay rxd zece` o`k xaecny

:owfd epax xne` jke .dyrna e` xeaica ,daygna

íò Ck ìk íçìðå úéäìàä BLôð øéaâî íãàäLk ,äpäå§¦¥§¤¨¨¨©§¦©§¨¡Ÿ¦§¦§¨¨¨¦
ytpd -ììçî daL òøä øòáîe LøânL ãò ,úéîäaä©§¥¦©¤§¨¥§©¥¨©¤¨¥¨¨

,éìàîOä,"rx"d ly iy`xd enewin ,alay -áeúkL Bîk1: ©§¨¦§¤¨
,"Eaøwî òøä zøòáe"icedi lk lry ,dxezd dyibcn jka - ¦©§¨¨¨¦¦§¤

rxd lr xabziy wx `l :xnelk ,eaxway rxd z` lilk yxyl
dyrz `le xacz `l ,aeygz `l zindad ytpdy ,ezelbzda
zegekay iniptd rxd z` "cari" s`y `l` ,rx ly miyrn
.rxd on edyn ea yiy xacl llk dee`zi `ly ,zindad ytpd

Lnî áBèì Ctäð òøä ïéàåjtdp `l oiicr rxdy ,`l` - §¥¨©¤§©§©¨
f` did ,aehl elek jtdp rxd did eli` ,aehl eleklkelekly

de`zd mewna ,dyecwle zewl`l ,wxe j` ,jynp ,de`zdÎgek
,rxl."Bì òøå ÷écö"å "øeîb BðéàL ÷écö" àø÷ð`ede - ¦§¨©¦¤¥¨§©¦§©

:cin xiaqn,eðéäc:"el rxe" ly zernynd -ïéãò Ba LiL §©§¤¥£©¦

àlà ,éìàîOä ììça òø øòfî èòîrx hrn oi` recn - §©¦§¥©¤¨¨©§¨¦¤¨
?dnecke de`zd ybxa iehia icil `a dfóeôkLhrn eze` - ¤¨

,rxBì äîãð ïëìå ,Bèeòî úîçî áBhì ìèáe,wicvl -ék ¨¥©¥£©¦§¨¥¦§¤¦
Cìäå óìç elà úîàa ìáà ,éøîâì Blk Bì Cìéå eäLøâéå©§¨§¥©¥¤ª§©§¥£¨¤¡¤¦¨©§¨©
BaL òøä ìk ¯ éøîâì Bì§©§¥¨¨©¤

äéäLnî áBèì Ctäð2. ¨¨¤§©§©¨
,ïéðòä øeàáeepax - ¥¨¦§¨

`a owfdlr zeprl
wicvdy xg`n :dl`y
yibxn epi` (xenb epi`y)
okzi ixd - rxd z` llk
jtdp eay rxd ok`y
s` ea oi`e aehl elek
epl oipne ,rxd on uny
xiaqn jk lr ?rx ea yiy
oaei xacdy owfd epax
:"xenb wicv" zbixcnn
jtdp eay rxdy dcaerd
d`a ,aehl elek lk
dad`"n d`vezk
xaqedy itk) "mibeprza
- ixd ,(iriyzd wxta
(mxeba) daiqa xqg m`a
on ,"mibeprza dad`"a
.aehl rxd zkitda - (d`veza) aaeqna mb xqgy gxkdd
ly elehiaa ,dbxc efi`a "ogead oa`" `id "mibeprza dad`"d

,mc`d `vnp ,rxdBlL òøä CtäpL øeîb ÷écö äpä ék¦¦¥©¦¨¤¤§©¨©¤
,"Bì áBèå ÷écö" àø÷ð ïëìå ,áBèì,aeh wx ea yi -àeä §§¨¥¦§¨©¦§

eðéäc ,òøäî éøîâì "íéàBvä íéãâaä" úøñä éãé ìò©§¥£¨©©§¨¦©¦§©§¥¥¨©§©§
äfä íìBò éâeðòúa ãàî ñàîìdfdÎmlerd ibeprz - ¦§Ÿ§Ÿ§©£¥¨©¤

,ytp lrebe aeriz ly ybx ea mixxernía âpòúäì§¦§©¥¨
íãà éða úBâeðòúa,ick -àìå ,ãáìa óebä úåàz úàlîì §©£§¥¨¨§©Ÿ©£©©¦§©§Ÿ

,'ä úãBáòìdfdÎmlerd ibeprz ly beq okzi ixd ,oky - ©£©
xkfpy itk) zay bper zevna :lynl ,dyecwd cvl jiiyd
ly miinzq mibeprze ze`pd eli`e .dnecke (iriayd wxta
.wicvd ipira ixnbl miqe`n - miny myl `ly ,dfdÎmlerd

- ?dnl jk lkeätìwäî íéòtLðå íéëLîð íúBéä éðtî¦§¥¡¨¦§¨¦§¦§¨¦¥©§¦¨
.àøçà àøèñå`ed dfdÎmlerd ibeprz ly mxewn - §¦§¨¨¢¨

,"`xg` `xhq"ae "dtilw"aäî ìëåàøçà àøèqäî àeäM §¨©¤¥©¦§¨¨¢¨
ìãb úîçî ,äàðOä úéìëúa BàðBN àeä øeîb ÷écvä ¯©©¦¨§§©§¦©¦§¨¥£©Ÿ¤

BúMã÷e 'äì Búáäà3íéâeðòúa äaø äáäàadad` - ©£¨©§ª¨§©£¨©¨§©£¦
,"mibeprza dax dad`" z`xwpdíéøkæpä äøúé äaçå§¦¨§¥¨©¦§¨¦
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íéøîà éèå÷éì
äðäå é ÷øôúéäìàä åùôð øéáâî íãàäùë

ãò úéîäáä íò êë ìë íçìðå
ììçî äáù òøä øòáîå ùøâîùù"îë éìàîùä

àø÷ð ùîî áåèì êôäð òøä ïéàå êáø÷î òøä úøòáå
÷éãöå øåîâ åðéàù ÷éãöïééãò åá ùéù åðééäã åì òøå

áåèì ìèáå óåôëù àìà éìàîùä ììçá òø øòæî èòî
úîçîåìåë åì êìéå åäùøâéå éë åì äîãð ïëìå åèåòéî

éøîâì åì êìäå óìç åìà úîàá ìáà éøîâìåáù òøä ìë
øåîâ ÷éãö äðä éë ïéðòä øåàéáå .ùîî áåèì êôäð äéä

áåèì åìù òøä êôäðùàåä åì áåèå ÷éãö àø÷ð ïëìå
ñåàîì åðééäã òøäî éøîâì íéàåöä íéãâáä úøñä é"ò

ãàîíãà éðá úåâåðòúá íá âðòúäì æ"äåò éâåðòúá
éðôî 'ä úãåáòì àìå ãáìá óåâä úåàú úàìîì
äî ìëå à"ñå äôéì÷äî íéòôùðå íéëùîð íúåéä

úéìëúá åàðåù àåä øåîâ ÷éãöä à"ñäî àåäùäàðùä
äáø äáäàá åúùåã÷å 'äì åúáäà ìãåâ úîçî
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כא.1. כא, ˘ËÈÏ"‡:2.דברים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ יכול הלבושים וכשמסיר הצואים: ולבושיו דק"נ, דנה"ב כח ענינים: ב' יש "...כי
בטוב". שמלבישו ע"י לטוב הכח ˘ËÈÏ"‡:3.להפך ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אם צע"ג - הצדיק על קאי דוקדושתו דברור את"ל "אפילו

גודל על ובי' פי' זהו באה"ר ומש"כ אהבה! ע"י... שנתקדש שלפ"ז".‡‰·˙Âאפ"ל -



עג zah f"h ipy mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ט"ז שי יום
,eh 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øåîâ åðéàù ÷éãöå,30 'nr cr:'åëå àëä ïåúéé àì

,ìéòìibeq x`ya xy`n daig xzei da yi ef dad` - §¥
cner wicvdy oeikne .iriyzd wxta xkfpy itk ,zead`d
`ed okl - dyecwle zewl`l efk dlibx izlae dlecb dad`a

:`xg` `xhqe dtilwd z` jk lk `peyékdyecw - ¦
,`xg` `xhq licadle

,äæ únòì äæ íä- ¥¤§ª©¤
ipiprle d"awdl ezad`
,ea zxxern ,dyecw
`xhql d`py ,`linn
ly dcn dze`a `xg`
.zewl`l ezad` lceb

áéúëãk4úéìëz" : §¦§¦©§¦
,íéúàðN äàðN¦§¨§¥¦

,"'Bâå éááì òãå éðø÷ç ,éì eéä íéáéBàìxne` jlnd cec - §§¦¨¦¨§¥¦§©§¨¦§
.dlecb d`py mze` `pey `edy ,dyecwd icbpn itlk z`f

rce ipxwg" :xne` `ed ,d`py dze`l di`xk"iaal:xnelk -
dn ,`linn ,xikz - ialay ,d"awd ,jil` izad` lcebn

.dyecwd icbpnl iz`py dlecb,'äì äáäàä ìãb Cøò éôëe§¦¥¤Ÿ¤¨©£¨©
àøçà àøèñì äàðOä ìãb Cøò Ck,"`xg` `xhq" - ¨¥¤Ÿ¤©¦§¨§¦§¨¨¢¨

lk ly "zeig"de xewnd ,xen`k ,ody zeipgexd zetilwd
,miiptebd mibeprzd,úéìëúa òøa ñeànäåjxr itle - §©¦¨©§©§¦

zee`zd ly rxd z` eqe`in lceb mb jk ,'dl dad`d

`edy ("`xg` `xhq") ipgex xac lr .miinybd mibeprzde
zee`z lr eli`e ,"d`py" iehiad mi`zn ,mc`dn wegx
,eipir cbpl ze`vnpe mc`d l` zeaexwd ("rx") zeinyb
,`pey `edy xacn lrbpy mc`k ,"qe`in" iehiad mi`zn

.eipir cbpl cnerdék¦
Côä àeä ñeànä©¦¥¤
Bîk Lnî äáäàä̈©£¨©¨§

.äàðOä,`l` - ©¦§¨
,mi`zn "d`py" iehiady
"dtilw"l qgia ,xen`k
eli`e ,"`xg` `xhq"e
- zeipteb zee`zl qgia
."qe`in" iehiad mi`zn
xenbÎwicvl yiy d`pyd zilkzy ,xaqen ixd ,mipt lk lr
,xzeia dpeilrd dbxca `id 'dl ezad`y zngn `id ,"rx"l
- eay "wicv"d zbixcny ,"xenb wicv" `xwp `ed jk meyne
.xzeia dpeilrde d`lnd dcna `id - "mibeprza dad`"d
rxd lk :aeha wx yecb `edy - "el aehe wicv" `xwp mb `ed
epi`y wicv"l qgia daeyzd z` oiap o`kn .aehl jtdp eay

yiy ixd ,mibeprza dad`a ea xqgy oeik - "xenboiicr ea
jk lre .llk df rxa yibxn `ed oi`y zexnl ,rxd on edyn

:jynda "`ipz"d xne`

àøçà àøèqä àðBN BðéàL àeä ,øeîb BðéàL ÷écöå§©¦¤¥¨¤¥¥©¦§¨¨¢¨
,äàðOä úéìëúa,"`xg` `xhq"d z` `pey epi`y - §©§¦©¦§¨

,d`py zilkz ,zeipgexd zetilwdïk íb ñàBî Bðéà ïëìå§¨¥¥¥©¥
òøa,miiptebd mibeprzae zee`za -.úéìëúadcna - ¨©§©§¦

,xzeia dlecbdïéàL ìëå§¨¤¥
ñeànäå äàðOä©¦§¨§©¦
Eçøk ìò ,úéìëúa§©§¦©¨§£
äáäà õîL äæéà øàLð¦§¨¥¤¤¤©£¨

ì âeðòúå,íL,rxl - §©£§¨
íéãâaä" eøñeä àìå§Ÿ§©§¨¦
ìkî éøîâì "íéàBvä©¦§©§¥¦Ÿ

,ìëå- "mi`ev micba" - ¨Ÿ
zee`z ,rxdÎxvid
`l oiicr ,dfdÎmlerd
ytpd gekn exqed
ztilwny zindad
`ed mb `xwpd ,"dbep"

."rx"äæéà Bì LiL øçàî ,Lnî áBèì Ctäð àì ïëìå§¨¥Ÿ¤§©§©¨¥©©¤¥¥¤
,"íéàBvä íéãâa"a ïéãò äæéçàyeal did de`zd geky - £¦¨£©¦©§¨¦©¦

.mdaàlàrecne ?llk rxa yibxn `ed oi` ,jk m` ,recn - ¤¨

iehia icil `a df rx hrn oi`?dnecke zee`zaàeäLeze` - ¤
,rx hrn,áéLç àìëe Bèeòîa ìèadf rx oi` aehd iabl - ¨¥§¦§¨¨¦

.llk aygp.Bì ¯ ìèáe óeôk ¯ òøå ÷écö àø÷ð ïëìårxe" - §¨¥¦§¨©¦§©¨¨¥
`ed eay aehdy iptn ,ezhilyle ,wicvl ,el "oezp" rxd ,"el -

.aexdïk ìòårxd hrn - §©¥
y fnex ,eayBúáäà íb©©£¨

,úéìëúa dðéà 'äì- ©¥¨§©§¦
dzid dad`d m` ,oky
,xzeia dpeilrd dzcna
rxd lr drityn dzid
.aehl ixnbl jtdidl
BðéàL ÷écö àø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨©¦¤¥

.øeîbmipiivn ,xen`ke - ¨
epi`"e "xenb" mix`zd
,ezad` zbixcn z` "xenb
dyre"l qgia ,xnelk
"el aehe" mix`zde ;"aeh

.aehl rxd jtdp dnk cr - "rxn xeq"l qgia - "el rx"e
Bæ äâøãî ,äpäå,"el rxe wicv"e "xenb epi`y wicv" - §¦¥©§¥¨

úBâøãî úBááøì ú÷lçúî,ze`haznd -úðéça ïéðòa ¦§©¤¤§¦§©§¥§¦§©§¦©
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äæ íä éë ì"ðä äøúé äáéçå íéâåðòúáäæ úîåòì
éðø÷ç éì åéä íéáéåàì íéúàðù äàðù úéìëú áéúëãë

êøò éôëå 'åâå éááì òãåìãåâ êøò êë 'äì äáäàä ìãåâ
àåä ñåàéîä éë úéìëúá òøá ñåàéîäå à"ñì äàðùä

äáäàä êôä.äàðùä åîë ùîî

øåîâ åðéàù ÷éãöå
åðéà ïëìå äàðùä úéìëúá à"ñä àðåù åðéàù àåä

ñàåîñåàéîäå äàðùä ïéàù ìëå úéìëúá òøá ë"â
íùì âåðòúå äáäà õîù äæéà øàùð ë"ò úéìëúá
àì ïëìå ìëå ìëî éøîâì íéàåöä íéãâáä åøñåä àìå

äæéà åì ùéù øçàî ùîî áåèì êôäðïééãò äæéçà
áéùç àìëå åèåòéîá ìèá àåäù àìà íéàåöä íéãâáá

óåôë òøå ÷éãö àø÷ð ïëìååúáäà íâ ïë ìòå .åì ìèáå
äðäå .øåîâ åðéàù ÷éãö àø÷ð ïëìå úéìëúá åðéà 'äì

äâøãîèåòéî 'éçá ïéðòá úåâøãî úåááøì ú÷ìçúî åæ
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כב.4. קלט, תהלים



zahעד f"i iyily mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"ז שלישי יום
,30 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéàø÷ð ãåòå,30 'nr cr:[à"îá ù"îë

øàLpä òøä èeòî,wicva x`ypy rx hrn eze` zeki` - ¦¨©©¦§¨
,íéòøä úBãBñé òaøàî úçàî,mind ceqin ea x`ypy yi - ¥©©¥©§©§¨¨¦

rxd zenka efn ef zepey od ok .d`ld jke ,y`d ceqin - yie
`ed ea x`ypy rxd xy` yi .aehl elehia zcnae x`ypy

,xzei dlecb zvw dcna
lha" `edy `l`
it lecb aehd ,"miyya
rxdy jk ,rxd on miyy
enrh oi` ik ,miyya lha
,mb yi ,j` .llk ybxp
zegt `ed x`ypy rxdy
elehiae ,miyyd wlgn
,"sl`a lehia" `ed aehl
xzei e` ,sl` cbpk cg`

:jknBìeha ïéðòáe§¦§©¦
Cøc ìò íéMLa Bèeòîa§¦§¦¦©¤¤
äááøe óìàa Bà ,ìLî̈¨§¤¤§¨¨

.ìLî Cøc ìò àöBiëå- §©¥©¤¤¨¨
ielz ,dnecke daaxa ,sl`a ,miyya ,aehl lehiad zcna

,xenb epi`y wicvd ly eizebixcna miiwd ipeydíä ïäå§¥¥
,úBøBcä ìëaL íéaøä íé÷écö úðéçamdy miwicv mze` - §¦©©¦¦¨©¦¤§¨©

,"xenb epi`y wicv" zpigaaàøîba àúéàãkep`y enk - ¦§¦¨©§¨¨
`xnba mi`ven5:dén÷ éîéé÷ é÷écö éôìà øñéðîúc¦§¨¦©©§¥©¦¥¨§¥©¥

.àeä-Ceøa-LBãwäiptl miniiw miwicv sl` xyr dpeny - ©¨¨
zbxca dl` lk j` ,miwicva zebixcn daxd jk lk .d"awd

."xenb epi`y wicv"b ÷écö úìòî ìò CàøîàL àeä ,øeî ©©©£©©¦¨¤¨©
éàçBé ïa ïBòîL éaø6::"xdef"d xagn -äiìò éða éúéàø" ©¦¦§¤©¨¦¦§¥£¦¨

,"'eë íéèòeî íäå,xzeia dlrp mzbxcy dl` - "dilr ipa" - §¥¨¦
,mihren mde,"äiìò éða" íéàø÷ð ïëlLiptn -ïéëtänL ¤¨¥¦§¨¦§¥£¦¨¤§©§¦

òøä,aehl -íéìòîe ¨©©£¦
àúéàãk ,äMã÷ì BúBà¦§ª¨¦§¦¨

äîc÷äa øäfa7,enk - ©Ÿ©©©§¨¨
ly "dncwd"a aezky

,"xdef"d xtqäöøLkL¤§¤¨¨
ìëéäì úBìòì àiç éaø©¦¦¨©£§¥©

,éàçBé ïa ïBòîL éaø- ©¦¦§¤©
oerny iax ly "elkid"
dnewn ernyn ,i`gei xa
,"xenb wicv" zbixcn ly
:øîàå ÷éôð àì÷ òîL̈©¨¨¨¦§¨©
:fixkne `veid lew rny -
àëBLç éc ïBëpî ïàî"©¦§¦£¨
ïéîòèå àøBäðì ïëtäî§©§¨¦§¨§©£¦

:'eëå "àëä ïeúéé àì ãò à÷úîì eøéøîjtdy mkn in - §¦§¦§¨©¨¥¨¨§
eytp ly) xnd mrhd z`e ,dyecw ly xe`l mlerd jyeg z`
iptl ,(dyecwd) zewiznle beprzl jtd (rxd exvie zindad
df `ed "xenb wicv"y ,ixd .o`kl qpkidl leki - o`kl ribdy
xe`l zindad ytpd z` dlrn `ed ,xe`l jyegd z` jtdny
miwicvy dn lr sqep mrh owfd epax siqen ,oldl .dyecwd

"dilr ipa" mi`xwp ,xzei dlrp beqa8:

ãBòårecn ,sqep mrh -íbL éðtî ,äiìò éða íéàø÷ð §¦§¨¦§¥£¦¨¦§¥¤©
,äéúBöîe äøBzä íei÷a "áBè äNòå" úðéçáa íúãBáò£¨¨¦§¦©©£¥§¦©¨¦§¤¨

,úBìònä íeø ãò äìòî äìòîe dBáb Cøöì àeäzxhn - §Ÿ¤¨©©§¨©§¨©©©£
zebixcnle zelrnl cr cala d"awd myl `id mzcear

,xzeia zelrpdàìå- §Ÿ
,dpi` mzcearéãk§¥

áãìãáìa Cøaúé Ba ä÷ §¨§¨¦§¨¥¦§©
,ick -úBeøì- §©

,mzcearaíLôð ïBàîö¦§©§¨
,'äì äàîvä,xnelk - ©§¥¨©

`ed xacdy enk `l
dbixcna mpi`y dl`a
zeevn miniiwnd ,ef

,zewl`l mpe`nv z` "mieexn" md jkay iptn ,dxez micnele
dxez meiw iciÎlr ,oky - d"awa "wacidl" dfrd mzweyze

.d"awa icedid xagzne wac zeevneáeúkL Bîk9ìk éBä" : §¤¨¨
,"íénì eëì àîözewl`l mi`nvd dl` lk :fixkn `iapd - ¨¥§©©¦

.minl dlynpy dxez ecnli -,øçà íB÷îa áeúkL Bîëe§¤¨§¨©¥

`ed "oe`nv"d m` ,oky .zewl`l `ed "oe`nv"d zernyny -
!"ied" dfxkdd zxeva ynzydl `iapd jixv did `l ,dxezl
ixd - dxezl `nvy in ik ,dxezl - "minl ekl" zexedle
`nvy in :`id dpeekd `l` !da cenll eiptl dpken dxezd
,`iapd el dxen ,zewl`l
Îlr ,oky ,dxez cenll
cg`zie waczi jkÎici
ipa" eli`e .d"awd mr
,o`k xaecn mda "dilrd
:xzei zilrp dbxc md
zeevnd z` mneiw
mpi` dxezd z` mcenile
mpe`nv zeexl ick wx
ybxd ieeix meyn dpicr dxeva yi jka ixdy ,zewl`l
aexiwd "gieexdl" icky ,zinvrd mzaehe mdly invrd
- aexiw eze`l mi`iand mipipr mze` miyer md - d"awdl

àlà,`id mzcear -íéðewza eLøôãk10:eyxity enk - ¤¨¦§¥§©¦¦
:l"f epinkg xn`n z` "xdf ipewiz"a¯ ãéñç eäæéà¥¤¨¦
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íéòøä úåãåñé òáøàî úçàî øàùðä òøäïéðòáå
àöåéëå äááøå óìàá åà î"ãò íéùùá åèåòéîá åìåèéá

íé÷éãö 'éçá íä ïäå î"ãòúåøåãä ìëáù íéáøä
ä"á÷ä 'éî÷ éîéé÷ é÷éãö éôìà øñéðîúã 'îâá àúéàãë

úìòî ìò êàéðá éúéàø é"áùø øîàù àåä øåîâ ÷éãö
äéìò éðá íéàø÷ð ïëìù 'åë íéèòåî íäå äéìòïéëôäîù

äîã÷äá øäæá àúéàãë äùåã÷ì åúåà íéìòîå òøä
ìëéäì úåìòì àééç éáø äöøùëùòîù éàçåé ïá ù"ø

àøåäðì ïëôäî àëåùç éã ïåëðî ïàî øîàå ÷éôð àì÷
åøéøî ïéîòèå:'åëå àëä ïåúéé àì ãò à÷úéîì

ãåòå
áåè äùòå 'éçáá íúãåáò íâù éðôî äéìò éðá íéàø÷ð
äìòî äìòîå äåáâ êøåöì àåä äéúåöîå äøåúä íåé÷á
úååøì ãáìá 'úé åá ä÷áãì éãë àìå úåìòîä íåø ãò
íéîì åëì àîö ìë éåä ù"îë 'äì äàîöä íùôð ïåàîö

åùøéôãë àìà à"îá ù"îëåãéñç åäæéà íéðå÷éúá
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ב.5. צז, סנהדרין ב; מה, א.7.שם.6.סוכה ד, א כנגד 8.חלק א' טעם א': סוג על הטעמים "ב' שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
לו". וטוב (צדיק) התואר כנגד ב' טעם גמור; צדיק א.9.התואר נה, שם 10.ישעי' ב. רכב, ח"ג ב. קיד, זח"ב ראה ב; א, בהקדמה,



עה zah f"i iyily mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,BðB÷ íò ãqçúnä:"mipewiz"a eyxite -ìéc ï÷ íò,dé- ©¦§©¥¦¦¥¦¥
"ow"d mr cqga bdpzn ciqgd :xnelk ,"ow" oeyln "epew"

ick ,d"awd - exewn ,elyéøa àLã÷ àãçéìàeä C §©£¨ª§¨§¦
,íéðBzçza dézðéëLemr d"awd ly "cegii"d z` `iadl - §¦§¥©©§¦

"cegii" xe`ye ,ezpiky
zenlera mb xi`i df

.mipezgzdáeúkL Bîëe§¤¨
úLøt àðîéäî àéòøa§©§¨§¥§¨¨¨©

àøák" :àözìczLàc ¥¥§¨¨§¦§©¥
,dénàå éeáà øúaenk - ¨©£§¦¥

eia` zaehl lczynd oa
,en`eøéúé ïBì íéçøc§¨¦¨¦

déçeøå déLôðå déîøbî¦©§¥§©§¥§¥
,'eë déúîLðåade`y - §¦§¨¥

z` xy`n xzei mze`
egex ,eytpe ,envr

,'eke eznypedéîøb øñîe¨©©§¥
÷øôéîì eäéìò äúéîì§¦¨£©§§¦§©

,"'eë ïBìz` xqene -
.iaydn en`e eia` z` zectl eytpíB÷îa øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥§¨

,øçàly enyl wx :"dilr ipa" ly dceard jxc idefy - ©¥
,"dilr ipa"a miyexitd ipyy owfd epax xiaqn oldl .d"awd
,dlawd zxeza xaqeny itk ,oky ,ipya cg` mixeywe min`ez
- "oixekc oiin" zkynd - "oiawep oiin z`lrd" iciÎlr dyrp
jynp ,("o"n z`lrd") dyecwl ez`lrde rxd ceair ici lr
rval miwicv ly mpevxa yi z`fe - ,"c"n zkynd" zeevna
xaqend ,ilaw oipr `ed xaecndy oeikn .mzcear iciÎlr
,dxaqd xzia eze` oiap ,zeciqgd zxeza eagxle ewnerl

:mi`ad mixacd jyndaíäéðLe]ipa"a miyexitd ipy - §¥¤
,"dilr,ãçà äð÷a íéìBò,ipyd z` cg` min`ez -éãé ìò ék ¦§¨¤¤¨¦©§¥

dâpî íéøøánL íéøeøaäzindad ytpd zkitd iciÎlr - ©¥¦¤§¨§¦¦Ÿ©
,aehl,"ïéá÷eð ïéî" íéìòî- "o"n z`lrd" milret - ©£¦©¦§¦

,"lawn"d ly ecvn zelrzde zexxerzdíéãeçé íéNòðå§©£¦¦¦
íéðBéìò,mipeilrd zenlera -,"ïéøeëc ïéî" ãéøBäì- ¤§¦§¦©¦§¦

Îmlerl "oixekc oiin" zrtyd jiyndl,dfdíä íäLoiin"d - ¤¥¥
,"oixekcúBöî ç"îøî äåöîe äåöî ìëaL íéãñçä éîéî¥¥©£¨¦¤§¨¦§¨¦§¨¥§¨¦§

,äNòmirax` miz`nn devn lka milednd micqgd inin - £¥
,dyrÎzeevn dpenyeïlkL,zeevnd lk -íéãñç úðéça ïä ¤ª¨¥§¦©£¨¦

,"ïéøeëc ïéî"e,zertyde micqg zpiga -úëLîä eðéäc ©¦§¦§©§©§¨©
Laìúäì ähîì äìòîlî Cøaúé Búeäìà úMã÷§ª©¡Ÿ¦§¨¥¦§©§¨§©¨§¦§©¥

,íéðBzçza,inybd epnlera ziwl`d dyecwd dlbzzy - ©©§¦
:[øçà íB÷îa øàaúpL Bîkipa"a miyexitd ipyy ,ixd - §¤¦§¨¥§¨©¥

.ipyd z` cg` ahid min`eze mixeyw "dilr
ipa" ,milecbd miwicvd ly mzcear lky ,xen`l xywda

myl wxe j` `id ,"dilrd"awd`l mb ,md mzaehl `le ,
mewn yi - d"awd l` xzei miaexw zeidl ,zipgexd mzaehl
wnrzdl minrt daxd bdep did owfd epax :`ad xetiql
eid dyrn zryae ,dtvxd lr lblbzn didy cr ,ezewiaca
mixeaic epnn mirney

:mirhewndvex ippi`"
ippi` ,jly `ad mlera
ip` ,jly ocrÎoba dvex
(d"awa) ja wx ,dvex

"calazg`a epiax w"k .
,zeyecwd eizegiyn
epl xteqy oeik :xn`
ep` mby ixd ,df xetiq
,epnn cenll mileki
,dpyi icedi lkl ,oky
,d"awl dad` ,eznypa
zinipt dad` cvne
- d"awdl ef dwenre
ybxd icedi lka miiw
oak ,d"awl gex zgp zeeyl ick ,dxez cenlle zeevn miiwl
xaqen jky xirn epiax w"k) .eia`l gex zgp `iadl dvexy
s`e" dligznd dwqita ,114 cenr ,`"n wxt seqa "`ipz"a
:miprehy mze`l daeyz meyn jka yi ,ab` .("'ek zeidly
dxezd zebixcna dl`k milrp mipipr cenila zlrezd dn
,ziy`x ?wegix zilkz jkn miwegx ep`y oeikn ,dnypde
epnf lr :ef dl`y lr owfd epax mrt dpry daeyzd dreci

xn`p giynd ly11qde","mkxyan oa`d al z` izexi
oiadl leki cg` lky zexnly ,oexqgd epyi ,zrk :xnelk
eal ,oky ,llk eal lr dplrtz `l - xzeia zelrp zebixcn
lke ,df oexqg xqei giynd z`iaa eli`e ."oa` al" oae`n
oze`l mikiiy eidiy ,ala hlwii - gena epiaiy dn
,giynd z`ia iptl ,zrk xak dkixv ,jkl m`zda .zebixcn
,giynd z`iaa ,okn xg`ly ick ,gena dpadd zeidl -
.cenlle cenll mikixv jk myle - ala mixacd ehlwii
on mb daeyz micnl ep` ,owfd epax ly ef daeyz lr sqep
xyt` ,zeciqgd zxeza `aend oipr lkn :xen`d xetiqd
dn :lynl .cg`e cg` lkl qgia lretl edyn cenll
,xzeia milrpd miwicvd zebixcn lr df wxta epcnly
,jka dpyi ixd ,cala d"awd myl wx mzcear miyerd
lk leki zniieqn dcna .icedi lkl zrbepd "dcewp" ,zn`a
zeevn meiwle dxez cenill df ybx ekeza xxerl icedi
,icedi ly eznypa ,oky .d"awdl gex zgp `iadl dxhna
eilr ,d"awl gex zgp `iadl :dweyze dad` dze` dpyi

.df oevx zelble xxerl wx
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íéøîà éèå÷éì
'éúðéëùå ä"á÷ àãçééì äéìéã ï÷ íò åðå÷ íò ãñçúîä

íéðåúçúáàøáë àöú 'ô àðîéäî 'éòøá ù"îëå
äéîøâî øéúé ïåì íéçøã äéîéàå éåáà øúá ìãúùàã

äéçåøå äéùôðååäééìò äúéîì äéîøâ øñîå 'åë 'éúîùðå
äð÷á íéìåò íäéðùå] .à"îá ù"îëå 'åë ïåì ÷øôéîì
ïééî íéìòî äâåðî íéøøáîù íéøåøéáä é"ò éë ãçà
íäù ïéøåëã ïééî ãéøåäì íéðåéìò íéãåçé 'éùòðå ïéá÷åð
úåöî ç"îøî äåöîå äåöî ìëáù íéãñçä éîéî íä
úëùîä åðééäã ïéøåëã ïééîå íéãñç 'éçá ïä ïìåëù äùò

äèîì äìòîìî êøáúé åúåäìà úùåã÷ùáìúäì
:[à"îá ù"îë íéðåúçúá
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א. כו.11.רפח, לו, יחזקאל



zahעו g"i iriax mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"ח רביעי יום
פרק יא  ,30 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úîåòì äæå .àé ÷øô,fh 'nr cr:àéøù àúðéëù

.àé ÷øtziwl`d ,zeytpd izyy ,owfd epax xiaqd ,iriyzd wxta ¤¤
wxtae .mc`d ly eteb yeaikl dngln odipia zeldpn ,zindade

zehlzydl ,ekeza lret mc`y dryay ,ezxaqda jiynd ixiyrd

ly rxd ly ezcgkde eyexib icil cr ,zindad ytpd lr ziwl`d ytpd

eze` ribn - zindad ytpd

jkae ."wicv" zbixcnl icedi

"xenb wicv" :zebixcn izy -

jtdp eay "rx"dy in -

okle ,dyecwle aehl ixnbl

"el aehe wicv" mb `xwp `ed

wicv" .aeh wx ea yiy wicv -

"rx"dy in - "xenb epi`y

elek lk jtdp `l oiicr eay

on edyn oiicr ea x`yp ,aehl

mb `xwp `ed okle ,rxd

mpn` ea yi - "el rxe wicv"

rxy `l` ,rxd on edyn

ly lecbd aexa lha df hrn

zbixcnay xiaqd ok .aehd

opyi ,"xenb epi`y wicv"

zewlgznd ,zebixcn daxd

rxd zeki`e zenk zcn itl

zcn itle ,ea x`yp oiicry

.aehl elehia

zbixcnl zcbepnd dbixcnd zece` ,owfd epax xiaqi ,epiptly `"i wxta

okly ,ziwl`d ytpd lr dxabzd ely zindad ytpdy ina mb :wicv

aehe ryx" :miillk miwlg ipyl mipiprd miwlgzn - "ryx" `xwp"el

wx `ed elek lky ryx - "el rxe ryx" .aehd on ea yi oiicry ryx -

:xyrÎcg`d wxta micnel ep` jke .rx

äæ únòì äæå1,eðéäc .Bì òøå ÷écö únòì Bì áBèå òLø , §¤§ª©¤¨¨§§ª©©¦§©§©§
,`ed - "el aehe ryx" -BçîaL úéäìàä BLôðaL áBhäL¤©¤§©§¨¡Ÿ¦¤§Ÿ

,BaìaL éðîéä ììçáe,iriyzd wxta epcnly itk - ¤¨¨©§¨¦¤§¦
,alay ipnid "llg"ae gena `id ziwl`d ytpd ly dnewiny

.éìàîOä ììçaL ätìwäî òøä éaâì ìèáe óeôk"rx"d - ¨¨¥§©¥¨©¥©§¦¨¤§¨¨©§¨¦
itk ,alay il`nyd "llg"ay dtilwdn zindad ytpd ly
xab ,ely zindad ytpay rxd :xnelk .iriyzd wxta epcnly
ytpd ly aehdy ,efk dcna ,ziwl`d ytpd ly aehd lr

.zindad ytpd ly rxl rpkpe lha ziwl`däæåx`ezd - §¤
,"el aehe ryx",úBwìç úBâøãî úBááøì ïk íb ÷lçúî- ¦§©¥©¥§¦§©§¥£ª

zebixcn daxdl zwlgzn "el rxe wicv" zbixcny myk
zwlgzn mb jk - aehl elehiae rxd zeki`e zenkl m`zda
elehia zcnl m`zda zebixcn daxdl "el aehe ryx" zbixcn

,rxl aehd lyìehaä úeëéàå úenk ïéðòadcn efi`a - §¦§©©§¥©¦
elehia m` :"zenk" .rxl aehd zripk z`hazn megz dfi`ae

iabl cg` `edy e` ,cala rxd ly eieaix llba `ed aehd ly
eze` `hazn mihxt eli`a :"zeki`" .'eke ,sl` iabl ,miyy
,mixeq` mixac zad`a `hazn df elv`y in yi ,oky ,lehia

:mixg` mihxta `hazn dfy yieñç òøì áBhä úôéôëe§¦©©¨©©
éî Lé .íBìLå§¨¥¦
ìehaäå äôéôkäL¤©§¦¨§©¦

Bìöàiabl aehd ly - ¤§
,`ed rxd,øòfî èòî§©¦§¥

Bðéà úàæ íb óàå§©©Ÿ¥
ìå ,úeãéîúaøéãz à ¦§¦§Ÿ¨¦

,íéáBø÷ íé÷øôìxicp - ¦§¨¦§¦
lr ea xabzi rxdy c`n

,aehdíézòì àlà¤¨§¦¦
ìò òøä øabúî íé÷Bçø§¦¦§©¥¨©©

,áBhäax onf xaer - ©
lr aey xabzi eay rxdy

,aehdøéòä úà LáBëå§¥¤¨¦
,óebä àeä äpè÷itk - §©¨©

iriyzd wxta epcnly
xir" `xwp mc`d seby
ytpd :odizye "dphw
zindade ziwl`d
dyeaikl odipia zengel

.ef dphw xir lyBlk àì Càzhley zindad ytpd oi` - ©Ÿª
ryx" ly df beqa ,ziwl`d ytpd lr zxaeb `idyk elek seba

,o`k xaecnd "el aehe,Bcáì Búöwî àlàzhley `id - ¤¨¦§¨§©
,cala sebd on zvwna,BzòîLîì øñ äéäiLon wlg eze` - ¤¦§¤¨§¦§©§

ly rxd ly ezrnynl xq ,zindad ytpd zhley eilr sebd
,zindad ytpdãçà Ba Laìúäì ,Leáìe äákøî Bì äNòðå§©£¨¤§¨¨§§¦§©¥¤¨

ìMîìéòì íéøkæpä äéLeáì äL2,ãáì äNòîa Bà ,eðéäc . ¦§Ÿ¨§¤¨©¦§¨¦§¥§©§§©£¤§©
:envr df yealae ,dyrnd "yeal" edfy -úBøáò úBNòì©££¥

;íBìLå ñç úBøeîç àìå úBl÷dribn `l jk ick cry - ©§Ÿ£©§¨
,rxd zhily,ãáì øeaãa Bàwx ,envr xeaicae -÷áà øaãì §¦§©§©¥£©

ìòøä ïBL,rxd oeyll mikiiye leabd lr mdy mixeaic - ¨¨©
;àðåb éàäëe úeðöéìåxeaicd yeal wxy ,xnelk .dnecke - §¥¨§©©§¨

.seba yalzn zindad ytpd ly,ãáì äáLçîa Bàaeygl - §©£¨¨§©
,calaíéLwä äøáò éøeäøä,miniieqn mihxta -äøáòî3. ¦§¥£¥¨©¨¦¥£¥¨

`id daygndy dcaerd llba -ytpl xzei oicr "yeal"
- ytpl xzei dxeywe xzei daexw ,dyrn e` xeaic xy`n
xzei ,zniieqn dcna ,ytpd z` "dxiar ixedxd" ,mi`nhn

.dnvr dxiard xy`näøáòa øäøäî Bðéà íà íâå§©¦¥§©§¥©£¥¨
,íìBòa äá÷ðe øëæ âeeæ ïéðòa àlà dúBNòìmvr - ©£¨¤¨§¦§©¦¨¨§¥¨¨¨

,"dawpe xkf beeif" zece` ,zhyten dxeva daygndøáBòL¤¥
"òø øác ìkî zøîLðå" :äøBzä úøäæà ìò4eyxce - ©©§¨©©¨§¦§©§¨¦Ÿ¨¨¨
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íéøîà éèå÷éì
äæå àé ÷øô÷éãö úîåòì åì áåèå òùø äæ úîåòì

'éäìàä åùôðáù áåèäù åðééäã åì òøå
åçåîáùòøä éáâì ìèáå óåôë åáìáù éðîéä ììçáå

úåááøì ïë íâ ÷ìçúî äæå éìàîùä ììçáù äôéì÷äî
úôéôëå ìåèéáä úåëéàå úåîë ïéðòá úå÷åìç úåâøãî

ìåèéáäå äôéôëäù éî ùé å"ç òøì áåèäèòî åìöà
íé÷øôì øéãú àìå úåãéîúá åðéà úàæ íâ óàå øòæî

íé÷åçø íéúòì àìà íéáåø÷áåèä ìò òøä øáâúî
àìà åìåë àì êà óåâä àåä äðè÷ øéòä úà ùáåëå

øñ äéäéù ãáì åúö÷îäáëøî åì äùòðå åúòîùîì
åðééäã ì"ðä äéùåáì äùìùî 'à åá ùáìúäì ùåáìå

ãáì äùòîá åàúåøåîç àìå úåì÷ úåøéáò úåùòì
úåðöéìå òøä ïåùì ÷áà øáãì ãáì øåáéãá åà å"ç

éàäëåíéù÷ä äøéáò éøåäøä ãáì äáùçîá åà àðååâ
äúåùòì äøéáòá øäøäî åðéà íà íâå äøéáòîàìà

úøäæà ìò øáåòù íìåòá äáé÷ðå øëæ âååéæ ïéðòá
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יד.1. ז, ו.2.קהלת א.3.בפרק כט, י.4.יומא כג, דברים



עז zah g"i iriax mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

:l"f epinkg"'eë íBia øäøäé àlL"5;exedxday ixd - ¤Ÿ§©§¥©
.dxezd ev lr xaer `ed ,xaca÷ñòì øLkä úòL àéäL Bà¤¦§©©Ÿ¤©£Ÿ

úBáàa ïðúãk ,äìháì Baì äpôî àeäå äøBza6:enk - ©¨§§©¤¦§©¨¨§¦§©§¨
:"zea`" zkqna dpyna epcnly'eëå äìéla øBòpä"el yie - ©¥©©§¨§

f` cenll zexyt`d
,dxez"'eë Baì äpôîe- §©¤¦

mixaca xdxdl ezaygne
yeal wxy ,xnelk .miwix

daygndytpd ly
.seba yalzn zindad
,älà ìkî úçàaL¤§©©¦¨¥¤

ïäa àöBiëålykpyk - §©¥¨¤
efi` dlw dxiara dyrna
mixeaic xacny e` ,`idy
xdxdny e` ,mixeq`
- zexeq` zeaygna
úòa "òLø" àø÷ð¦§¨¨¨¨¥

,àéää:`ed "ryx"e - ©¦
Ba øáBb BLôðaL òøäL¤¨©¤§©§¥
Bôeâa Laìúîe¦§©¥§
.Bànèîe Bàéèçîe©£¦§©§

Ck øçàåixg`l - §©©¨
mixacdn cg`a lykpy

,mixen`dáBhä Ba øáBb¥©
,úéäìàä BLôðaL¤§©§¨¡Ÿ¦

èøçúîedn lr - ¦§¨¥
,ayg e` xaic ,dyry
äçéìñe äìéçî Lwáîe§©¥§¦¨§¦¨
íà ,Bì çìñé 'äå ,'äî¥§¦§©¦

ìLa ì"æ eðéîëç úöò ét ìò äéeàøä äáeLúa áLäL ¨¦§¨¨§¨©¦£©£¨¥©¦§Ÿ¨
'eë LøBc ìàòîLé éaø äéäL äøtk é÷elç7,lr xar" - ¦¥©¨¨¤¨¨©¦¦§¨¥¥

lr xar ;el oilgeny cr myn ff epi` - aye dyrÎzevn
;xtkn mixetikd meie dlez daeyz - aye dyrzÎ`lÎzevn
milez mixetikd meie daeyz - oicÎzia zezine zezixk lr xar
,"mper mirbpae mryt haya izcwte :xn`py ,miwxnn mixeqie

.øçà íB÷îa øàaúpL Bîkie`xk daeyz iciÎlr :xnelk - §¤¦§¨¥§¨©¥
avna `edy xg`n ,mxa .xary dxiard lr d"awd el lgen -
xfgy ixg` mb dpd - onfl onfn `hga lykidl el lwy dfk
."el aehe ryx" oiicr `xwp `ed - el lgn d"awde ,daeyza

:epiax w"k zxrdlirlck xenb wicv 'wp ypere xky oiprle"
ddeab dbixcn zece` xaec o`k cr ."'ek myd zzn`a - `"t
,zindad ytpd ly rxd zrtydy ,"el aehe ryx"a xzei
,cala dyrn lr :miyeald on cg` lr rxd zhilya z`hazn
.zexicp mizrl - z`f mbe ,cala daygn lr e` cala xeaic lr

ìL ìk Ba íéLaìúîe ,øúBé Ba øáBb òøäL éî LéåäL §¥¦¤¨©¥¥¦§©§¦¨§Ÿ¨

,òøä ìL íéLeáìmbe xeaica mb ,daygna mb lykp `ed - §¦¤¨©
,dyrnaíéáBø÷ íézòáe ,øúBé úBøeîç úBøáòa Bàéèçîe©£¦©£¥£¥§¦¦§¦

.øúBéyiy ryx ,"el aehe ryx" oiicr `xwp `ed z`f zexnl - ¥
,`hga lykp mpn` `ed ,oky ,aehd on eaíézðéa Càoia - ©¥§©¦

`ed ,ipyl cg` `hg
Bì íéàáe ,èøçúî¦§¨¥¨¦
úðéçaî äáeLz éøeäøä¦§¥§¨¦§¦©
,BLôðaL áBhä©¤§©§
,íézðéa úö÷ øabúnL¤¦§©¥§¨¥§©¦
ea miler aeh eze`ne -

.daeyz ixedxdàlà¤¨
Bì ïéàLgek ,aehl - ¤¥

ì Ck ìk úeøabúäçvð ¦§©§¨¨§©¥©
åéàèçî Løôì òøä úà¤¨©¦§Ÿ¥£¨¨
äãBî" úBéäì éøîâì§©§¥¦§¤

."áæBòåoi` ,jk icil cr - §¥
xabzdl ely aehd geka

,rxd lreøîà äæ ìòå§©¤¨§
ì"æø8íéàìî íéòLø" : ©©§¨¦§¥¦

,"úBèøçcg` `hg oia - £¨
lr mihxgzn md ipyl
mbe ,oey`xd `hgd
okzi mi`heg mdy drya
,xacd mdl dxegy c`n
mzlkia oi`y `l`

.mnvr lr helylíäL¤¥
LiL ,íéòLøä áøŸ¨§¨¦¤¥
íLôða áBè úðéça§¦©§©§¨

.ïéãò"aeh" eze`ne - £©¦
ryx"a zebixcn daxdy ,o`kn .malae mgena zehxgd zeraep
dlw dxiara z`f mbe ,xicp onfa lykpy dfn lgd :"el aehe
zyly lkae zeaexw mizrl lykpy dfl cre ,ely cg` yealae
mlek md millkp z`f mre - dyrne xeaic ,daygna ,eiyeal
zcnn wxe j` raep mdipia lcadd ."el aehe ryx" zbixcna
cebipd deedn "el aehe ryx" zbixcn .rxl aehd ly ezetitk
ezenka miax milcad mpyi da ,"el rxe wicv" zbixcnl xenbd

.ea x`ypy rxd ly ezeki`ae,íìBòì èøçúî BðéàL éî Cà©¦¤¥¦§¨¥§¨
,ei`hg lr -àø÷ð ¯ ììk äáeLz éøeäøä Bì íéàa ïéàå§¥¨¦¦§¥§¨§¨¦§¨

,"Bì òøå òLø",cala rxd ea hleyy ryx -BLôðaL òøäL ¨¨§©¤¨©¤§©§
ãò áBhä ìò Ck ìk øáb ék ,Baø÷a øàLð Bcáì àeä§©¦§¨§¦§¦¨©¨¨©©©

÷lzñpL,aehd -éwî úðéçáa ãîBòå Baøwîåéìò ó ¤¦§©¥¦¦§§¥¦§¦©©¦¨¨
.äìòîlîxg`n ,mxa .llk aeha yibxn oi` ezeiniptae - ¦§©§¨

- ziwl` dnyp ea yi ,ixdy ,aeh ea yi oiicr "siwn" zpigaay
ì"æø eøîà ïëìå9:"àéøL àzðéëL äøNò éa ìkà" :lr - §¨¥¨§©©©¨¥£¨¨§¦§¨©§¨

mb xen` df xac .dpiky dxey ,eidiy in eidi ,micedi dxyr lk
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íéøîà éèå÷éì
àìù òø øáã ìëî úøîùðå äøåúä'åë íåéá øäøäé

åáì äðôî àåäå äøåúá ÷åñòì øùåëä úòù àéäù åà
úåáàá ïðúãë äìèáì'åë åáì äðôîå 'åë äìéìá øåòéðä

àéää úòá òùø àø÷ð ïäá àöåéëå äìà ìëî úçàáù
òøäùåàéèçîå åôåâá ùáìúîå åá øáåâ åùôðáù

èøçúîå 'éäìàä åùôðáù áåèä åá øáåâ ë"çàå åàîèîå
áù íà åì çìñé 'äå 'äî äçéìñå äìéçî ù÷áîå

åðéîëç úöò éô ìò äéåàøä äáåùúáäùìùá ì"æ
.à"îá ù"îë 'åë ùøåã ìàòîùé 'ø äéäù äøôë é÷åìç

øúåé åá øáåâ òøäù éî ùéåéùáìúîåäùìù ìë åá '
øúåé úåøåîç úåøéáòá åàéèçîå òøä ìù íéùåáì

øúåé íéáåø÷ íéúòáååì íéàáå èøçúî íééúðéá êà
úö÷ øáâúîù åùôðáù áåèä 'éçáî äáåùú éøåäøä

àìà íééúðéáòøä úà çöðì êë ìë úåøáâúä åì ïéàù
äæ ìòå áæåòå äãåî úåéäì éøîâì åéàèçî ùåøôìåøîà

ùéù íéòùøä áåø íäù úåèøç íéàìî íéòùø ì"æø
åðéàù éî êà .ïééãò íùôðá áåè 'éçáíìåòì èøçúî

åì òøå òùø àø÷ð ììë äáåùú éøåäøä åì íéàá ïéàå
åãáì àåä åùôðáù òøäùêë ìë øáâ éë åáø÷á øàùð

é÷î 'éçáá ãîåòå åáø÷î ÷ìúñðù ãò áåèä ìòåéìò ó
äìòîìî:àéøù àúðéëù äøùò éá ìë ì"æøà ïëìå
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א.5. מו, ד.6.כתובות ג, יומא.7.אבות ב.8.סוף ט, א.9.נדרים לט, סנהדרין



zahעח h"i iying mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"ט חמישי יום
פרק יב  ,32 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éðåðéáäå áé ÷øô,32 'nr cr.åéîé ìë ãçà

zpigaa ,oky ,"el rxe ryx" zpigaa dlilg mdy dl`a,"siwn"
dpikyd z`xydy xg`ne .aehd on mda mb yi ,mipt lk lr
,"siwn" ly oipr ok mb `id ,micedi dxyr mi`vnp ea mewna

.mdipia dpiky dxey - dielb dxeva da miyibxn `ly
eytp lr zxaeb zindad eytpy in zece` epcnly dnl xywda
zg`a iaxd xtiqy `ad xetiqd z` `iadl ie`x ,ziwl`d
,"wcv gnv"d iaxd z` mrt l`y cg` qxewit` :eizegiyn
c"eia llk jxca "micedi" dlnd daezk xzq` zlibna recn
ipya "miicedi" aezk ,dxifbd zece` my xaecnyk eli`e ,zg`
zxyr lr fnexd ,xyr df "c"ei" :"wcv gnv"d el dpr ?oic"ei
zindad ytple zegek dxyr ziwl`d ytpl .ytpd zegek

zegek zxyr iciÎlr mibdpeny micedi mpyi .zegek dxyr
zxaeb zindad ytpdy dl`k mb mpyie cala ziwl`d ytpd
Îxvide zindad ytpd zegek zxyr iciÎlr mibdpen mde mda
dl` z` mb ,l`xyi ipa lk z` zelkl dvx ryxd ond .rxd
aey l`y .rxdÎxvid ly miipyd zegekd zxyrn mibdpend
dxifbd dlhay ixg` ep` mi`ven ,jk m` ,recn :qxewit` eze`
:"wcv gnv"d el dpr - ?oic"ei ipya "miicedi" minrt dnk aezk
dreyid z` e`xe ond zexifb z` exar l`xyi ipay ixg`
micedil mieey eidpe ,daeyza micedi mze` mb exfg - ziwl`d
ipy - cala aehÎxvide ziwl`d ytpd iciÎlr mibdpend

.zg` dbxcl eezyd "oic"ei"d

.áé ÷øtaehdy in `ed "wicv"y owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
ly eyexib ick cr ,zindad eytp ly rxd lr xaeb ziwl`d eytp ly

eytp ly aehd lr xaeb zindad eytp ly rxdy in `ed "ryx" .rxd

.daygna ,xeaica ,dyrna `ehgl mc`d z` `iane ziwl`d

z` owfd epax xiaqi a"i wxta

dbixcn ,"ipepia"d zbixcn

edfy - "ryx"l "wicv" oiay

,ziyrnd ezbdpday in

dci ,dyrne xeaic ,daygna

qgia ,ziwl`d ytpd ly

lr `id ,zindad ytpl

zpzep `id oi`e ,dpeilrd

`l s` helyl zindad ytpl

`l elit`e ,sebd on wlg lr

xedxd iciÎlr ,hw rbxl

xeaica ,daeh `l daygna

ziwl`d ytpd iyeal .lreta rx edyn ziiyra `ly i`ceae ,aeh `l

d lka ,mc`d ly eteb lr dhilyd mdl yi ,cala md ,"ipepia"axeyw

zeevn miiwle dxez ixac xacle aeygl - dyrne xeaic ,daygnl

ytpd "mvr"le ziwl`d ytpd "mvr"l qgia xaecnyk eli`e ,dyrna

qgia ,zindadzegeklziwl`d ytpl oi` - odly zecnde lkyd

yi oiicr ,ely zindad ytpd ,xnelk .zindad ytpd lr zepeilr

dze` znlea ziwl`d ytpdy `l` ,mlerd ipiprl zee`zdl ,dgeka

.iyrn revia icil `eal el` zee`zl zpzep dpi`e

òøä ïéà íìBòlL àeä ,éðBðéaäå,zindad eytp ly -øáBb §©¥¦¤§¨¥¨©¥
äpè÷ øéòä úà Laëì Ck ìk,"dphw xir" `xwpy sebd - ¨¨¦§Ÿ¤¨¦§©¨

oial ziwl`d ytpd oia dnglnd zldpzn eilr dhilyd lry
,zindad ytpd;Bàéèçäì óeba Laìúäìly rxd oi` - §¦§©¥©§©£¦

.ynn `hg icil e`iadl ,mrt s` ea xabzn zindad ytpd
ìML ,eðéäcøeac äáLçî íäL ,úéîäaä Lôð éLeáì äL §©§¤§Ÿ¨§¥¤¤©§¥¦¤¥©£¨¨¦

ätìwä ãvnL äNòîe,oze` aeygl xeq`y zeaygn - ©£¤¤¦©©§¦¨
itky ,mzeyrl xeq`y miyrne mda xacl xeq`y mixeaic
- "`xg` `xhq"e dtilwdn mzeig miwpei ,xaqed xaky

y avna elv` md ,zindad ytpd ly dl` miyeal dylyïéà¥

çna óeba Laìúäì úéäìàä Lôð ìò Ba íéøáBbgendy - §¦©¤¤¨¡Ÿ¦§¦§©¥©©Ÿ©
,zindad ytpd ly "daygnd yeal" - xeq`y dna xdxdi

ätáe"xeaicd yeal" - mixeq` mixeaic xacl -øàLáe ©¤¦§¨
,íéøáà ç"îø,mc`d ixa` dpenye mirax` miz`n x`ya - §¨¥¨¦

dn z` mda zeyrl
yeal" - xeq`y

,"dyrndíàéèçäì§©£¦¨
,íBìLå ñç íànèìe- §©§¨©§¨

`xwidl jkÎiciÎlre
,"ryx"ìL ÷øäL ©§Ÿ¨

úéäìàä Lôð éLeáì§¥¤¤¨¡Ÿ¦
íäíéLaìúî ícáì ¥§©¨¦§©§¦

,óeba`ed cg` cvn - ©
ytpd iyealy ,yibcn
s` ehlyi `l zindad
ipy cvne ,sebd lr mrt

,seba cinz ehlyi ziwl`d ytpd iyealy -íäLiyeal - ¤¥
:md ,ziwl`d ytpdúBöî â"éøz ìL äNòîe øeac äáLçî©£¨¨¦©£¤¤©§©¦§

,äøBzäx`yae dta ,gena zhley `id wx ziwl`d ytpd - ©¨
,cala `id dipipr jxevl mda zynzyne ,mc`d ixa`àìå§Ÿ

,åéîiî äøáò øáò-:epiax w"k zxrd,"dreci `iyewd" ¨©£¥¨¦¨¨
in `ed "ipepia"y ,o`k xne` owfd epaxy dn ,xnelkxar `ly

icediy xacd okzi ixd :jk lr `iyewd dreci ,einin dxiar
ixg` ezcearae ,ie`xk daeyza xefgie dxiara dlilg lykii
ixg` ,oky) ?"ipepia"d zbixcna envr z` cinri ,daeyzd
,"wicv" zbixcnl elit` ribdl leki mc`d ixd ,'daeyz'
- c"prtle" (!"ipepia" zbixcnl ribdl leki `edy i`ceae

) eavny `ed ipepiay - 'itd - ezxrda epiax w"k jiynnzrk(
f`y s`) cizra e` xara dxiar ziiyr zllyeny dfk `ed
- k"d`la ik ,dzr lyn dpey ote`a xvid znglne zepeiqp

ryx t"kr `edgka."(l"t `ipz oiire ,zilkza ipepia df oi`e ,
xar `le" xne` owfd epaxy dn :jk `iyewd z` uxzn iaxd
`hg `l "ipepia"y ,miln ly oheytk dpeekd oi` "einin dxiar
iybxÎiniptd eavnay in `xwp "ipepia" :eiig ini jyna llk
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íéøîà éèå÷éì
éðåðéáäå áé ÷øôøáåâ òøä ïéà íìåòìù àåä

'ðè÷ øéòä úà ùåáëì êë ìë
åàéèçäì óåâá ùáìúäìùôð éùåáì 'ùìùù åðééäã

'ôéì÷ä ãöîù äùòîå øåáã äáùçî íäù úéîäáä
ìò åá íéøáåâ ïéàçåîá óåâá ùáìúäì úéäìàä ùôð

å"ç íàîèìå íàéèçäì íéøáà ç"îø øàùáå äôáå
äùìù ÷øíéùáìúî íãáì íä úéäìàä ùôð éùåáì

úåöî â"éøú ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù óåâá
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עט zah 'k iyiy mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ' שישי יום
,32 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen..úåîöòå úåäî êà,32 'nr cr.åéâåðòúå æ"äåò

igkepd;cizra mbe xara mb ,dxiara lykidl elv` rpnpd on
"ipepia"k`litl :xnelk .`hg `l `ed - `linne ,`heg did

eavnigkepdjldnae xzei miywd zepeiqpa mb `heg did `l
oi`y dn .dxiara lykpyk el eidy ,rxdÎxvid mr wa`nd

zrpen ezbixcn m` ok
wx `hgl zekiiyd z`

,igkepd eavna`le
`xwp `ed - xara eavna

"ryx"gekaote`a :
avna ,ezlkia il`ivphet

"ipepia" epi` oiicr `edy zxne` z`f - dxiar xearl ,xg`
epcnly dn .l wxta oldl jk lr d`xe - dlnd oaen `elna
mb xacd jk ixd ,einin dxiar xar `ly in `ed "ipepia"y

:cizrl qgia,íìBòì øáòé àìåcizray dpeekd oi` -epi` §Ÿ©£Ÿ§¨
lelr,xen`k ,`l` ,"dxiga" el yi ixd ik ,dxiar xearl
eavnigkepd,`hgl zekiiy el didzy rpnpd ony ,dfk `ed

.`edy onf dfi`aäòL elôà "òLø" íL åéìò àø÷ð àìå§Ÿ¦§¨¨¨¥¨¨£¦¨¨
ìk ãçà òâøå úçà©©§¤©¤¨¨

.åéîé,xaqed xaky itk - ¨¨
m`zen "ryx" mydy
dxiar xaery mc`l
e` xeaica ,daygna
"ipepia"d eli`e .dyrna
ixd ,dxiar xeariy rpnpd on ,zigkepd ezbixcn zpigany
`ed ,`eti` ,recn ,mxa ."ryx" myd eilr lg `l mrt s`y

?"wicv" `le ,cala "ipepia" `xwp

äéúBðéça øNò ïäL ,úéäìàä Lôð úeîöòå úeäî Cà- ©¨§©§¤¤¨¡Ÿ¦¤¥¤¤§¦¤¨
ytpd "mvr" mi`xwp zecnd rahe lkyd zegek dylyy dn
,dyrne xeaic ,daygnd iyeall d`eeyda wx df ,ziwl`d

,ziwl`d ytpd ly reviaÎilke mizxynk miynyndïäì àìŸ¨¤
äëeìnä ïcáì§©¨©§¨
,äpè÷ øéòa äìLînäå§©¤§¨¨¨¦§©¨
,oldl xiaqiy itk ,oky -
ytpd zegekl mb yi
zniieqn dhily zindad
mdy jka ,sebd lr
de`z eala mixxern
z`lrdl znxebd

,egena mixedxdíà ék¦¦
,íéðnæî íézòayi - §¦¦§ª¨¦

ziwl`d ytpd zegekl
lr zhlgend dhilyd
zegekl f` oi`e ,sebd
lk zindad ytpd

,eilr drtydúòL àéäL ,älôúe òîL úàéø÷ úòLa Bîk§¦§©§¦©§©§¦¨¤¦§©
,äìòîì úeìãâc ïéçîdze`a :xnelk .mipeilrd zenlera - Ÿ¦§©§§©§¨

ziwl` zelbzd ,mipeilrd miipgexd zenlera dxi`n dry
,xzei dpeilrähîì íâådÎmlera -,dføLkä úòL àéä §©§©¨¦§©©Ÿ¤

,íãà ìëì,xzei zilrp dbixcnl zelrzdl -æàLzrya - §¨¨¨¤¨
,dltze rny z`ixwøM÷îzegek z` "ipepia"d --äîëç §©¥¨§¨

óBñ-ïéà úlãâa Bzòc ÷éîòäì ,'äì BlL úòc-äðéa¦¨©©¤©§©£¦©§¦§ª©¥
,àeä-Ceøaoian `ed epnn oipra ezaygna wnrzn `ed - ¨

,d"awd ly ezelcb yibxneøøBòìe,zeppeazd iciÎlr -úà §¥¤
,BaìaL éðîéä ììça Là étLøk äáäàäxaqedy itk - ¨©£¨§¦§¥¥¤¨¨©§¨¦¤§¦

Îlry ,mincewd miwxta
zewnrzde zeppeazd ici
,d"awd zlecba daygnd
dad` eala zxxerzn

,eil`íei÷a Ba ä÷áãì§¨§¨§¦
äéúBöîe äøBzä©¨¦§¤¨

,äáäàîezad` - ¥©£¨
eze` zxxern d"awdl
,oky ,zeevne dxez miiwl
z` `lnn `ed jkÎiciÎlr
mr cg`zne ezti`y

,d"awdeäfLxxerl - ¤¤
dad`d z` ripdle
zeppeazd iciÎlr d"awdl

`ed ,zeevne dxez miiwl ef dad`ae ,myd zlecbaïéðò¦§¨
,àúéøBàc òîL úàéø÷a øàáîä,dxezd on devn `idy - ©§Ÿ¨¦§¦©§©§©§¨

äðëä ïä ¯ ïðaøcî ïäL äéøçàìe äéðôlL äéúBëøáe¦§¤¨¤§¨¤¨§©£¤¨¤¥¦§©¨¨¥£¨¨
,òîL úàéøwä íei÷ìdpkdk l"f epinkg epwizy zekxa od - §¦©§¦©§©

,rny z`ixw ly dpkez meiwløçà íB÷îa øàaúpL Bîk1; §¤¦§¨¥§¨©¥
æàåzadlyÎadl zad`a `vnp "ipepia"dyk ,dltzd zrya - §¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äøåúäàìå íìåòì øåáòé àìå åéîéî äøéáò øáò àìå
ãçà òâøå úçà äòù 'éôà òùø íù åéìò àø÷ðåéîé ìë

äéúåðéçá øùò ïäù úéäìàä ùôð úåîöòå úåäî êà
äìùîîäå äëåìîä ïãáì ïäì àìíà éë äðè÷ øéòá

àéäù äìôúå òîù úàéø÷ úòùá åîë íéðîåæî íéúòá
úåìãâã ïéçåî úòùúòù àéä äèîì íâå äìòîì

÷éîòäì 'äì åìù ã"áç øù÷î æàù íãà ìëì øùåëä
úìåãâá åúòãéôùøë äáäàä úà øøåòìå ä"á ñ"à

äøåúä íåé÷á åá ä÷áãì åáìáù éðîéä ììçá ùà
äéúåöîåòîù úàéø÷á øàåáîä ïéðò åäæù äáäàî

ïðáøãî ïäù äéøçàìå äéðôìù äéúåëøáå àúééøåàã
ïäììçáù òøä æàå à"îá ù"îë ù"÷ä íåé÷ì äðëä
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מצוה,1. כל על-ידי היא: הדבר משמעות מדרבנן. - עליה והברכה התורה, מן היא עצמה המצוה - הרי ובברכותיהן, בכלל במצוות
חכמים  תיקנו - מצוה עשייתו בשעת זו אלקית קדושה לקליטת כלי יהיה שיהודי כדי יהודי. של בנפשו אלקית קדושה מלמעלה נמשכת
שייכותה  בבהירות אנו רואים מצוה בכל אך, המצוה. קדושת את לקלוט אותו ומכשירה אותו מרוממת זו וברכה המצוה, על לברך
ציצית", מצות "על הציצית: בברכת תפילין", "להניח התפילין: בברכת כמו ברכה, באותה נזכרת והמצוה מצוה, לאותה הברכה של
- שמע קריאת שלפני לברכות ביחס ואילו, למצוות. והכנתן ושייכותן הברכות, של משמעותן הרי, מובנת בציצית"; "להתעטף או
המעשיות)? המצוות בכל שהדבר כמו שמע, קריאת מצות על ברכות הן אין (הרי החכמים אותן תיקנו מה לשם להבין: צריכים
בכל  אלקיך ה' את ה"ואהבת את בתוכו לעורר הוא שמע קריאת של ענינה עיקר - אלא שמע! לקריאת שייכות כל להן אין לכאורה,
שמע, קריאת ברכות תיקנו כך ולשם - להקב"ה אהבה המעוררים בענינים להתעמק הכנה נדרשת זו, להתעוררות להגיע וכדי לבבך",



zahפ `"k ycew zay mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"א קודש שבת יום
,32 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åì àìù éðôî ÷ø,fi 'nr cr.ì"ðë äøåúä úåöî

,'dléìàîOä ììçaL òøäly iy`xd dnewin ,alay - ¨©¤§¨¨©§¨¦
,zindad ytpdéðîéä ììça èMtúnä áBhì ìèáe óeôk- ¨¨¥©©¦§©¥¤¨¨©§¨¦

ef ezad` ,df "aeh" .ziwl`d ytpd ly iy`xd dnewin ,alay
miraep ,'dlúlãâa íéøM÷îä çnaL úòc-äðéa-äîëçî¥¨§¨¦¨©©¤©Ÿ©©§ª¨¦¦§ª©

;àeä-Ceøa óBñ-ïéà- ¥¨
'd zlecba ezeppeazdn
,zegekd zyly lka
,zrce dpia ,dnkg
zhytzne zxxerzn
,alay ipnid "llg"dn
dfe ,z"iydl dad`
ytpd ly rxdy rityn
,lha didi zindad

mewn oi` `linne ,ziwl`d ytpd ly aehl ,dyrn zrya

xaecn ,xen`d lk - dnecke mlerd ipiprl de`z f` el didzy
,dltzd zrya ,zcgein zelrzd ly onfa,älôzä øçà ìáà£¨©©©§¦¨

àeä-Ceøa óBñ-ïéà úeìãâc ïéçnä úe÷lzñäazelbzdd - §¦§©§©Ÿ¦§©§¥¨
,xzei dxi`n dpi` ,dltzd zrya dxi`nd zcgeind ziwl`d
øBòðå øæBç òøä éøä£¥¨©¥§¥
,éìàîOä ììça¤¨¨©§¨¦
úBåàúì äåàz äeàúîe¦§©¤©£¨§©£

.åéâeðòúå äfä íìBò- ¨©¤§©£¨
rxdy ,`id jkl daiqd

yala`ed ,"ipepia"d
ixg` mb etwz lka mvra
xiaqiy itk ,dltzd
leki `ed okle ,oldl

.de`z zee`zdl

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

zewnrzdd - "ynn daygn" lr ,mxa .repnl ,eala de`z
,cvik .oldl xiaqiy itk ,hlzydl ezlkia - zeaygn oze`a
leki `ed ,eala de`z zniiwy zexnly ,xacd okzi ,ok`
,dyrna `l ,lreta rveaz `l ef eze`zy ,envr lr hlzydl

:"`ipz"d xne` jk lr - ?daygna `l s`e xeaica `lçnä ék¦©Ÿ©
áeúkL Bîk] álä ìò èélL2úLøt àðîéäî àéòøa ©¦©©¥§¤¨§©§¨§¥§¨¨¨©

íãàä øöBð CkL ,Búøéöé òáèå BzãìBúa [ñçðét¦§¨§©§§¤©§¦¨¤¨©¨¨¨
BçîaL BðBöøa ìBëé íãà ìkL ,BzãìBúaegenay oevxd - §©§¤¨¨¨¨¦§¤§Ÿ

eilry oian ,mc`d z` ripndBúåàz çeøa ìLîìå ÷tàúäì§¦§©¥§¦§Ÿ§©©£¨
øeac äNòîa Baì úBìàLî úàlîì àlL ,BaìaL¤§¦¤Ÿ§©Ÿ¦§£¦§©£¤¦

,äáLçîe`edy iptn `l` ,mc` ly eala de`z dpyiyk mb - ©£¨¨
wt`zdl oevxd ea xvep - eze`z z` `lnl el l`y egena oian
df oevxa yi - jkn
lr helyl gekd egenay
ixg` `lnl `le ,ald
:efn dxizie .eal ze`z
éøîâì Bzòc çéqäìe§©¦©©§§©§¥
Côää ìà Baì úåàzî¦©£©¦¤©¥¤

,éøîâìwzpl ezlkia - §©§¥
de`za xedxdd z`
`edy xacl ezehdle
mb z`fe ,de`zdn jtidd
ezerpnidl mrhdyk
raep epi` de`zdn
iptn `l` ,dyecwn
oian iyep`d lkydy
lkyd geka yi f` mb ,ef eal ze`z ixg` zedpl el xeq`y
.de`zdn iktd oipra xedxdd z` zehdle de`zdn rpnidl

,äMãwä ãö ìà èøôáe,z`f zeyrl egeka yi cgeina - ¦§¨¤©©§ª¨
wenipdyk ;dyecwl - zee`zn envr z` zehdl jixv icediyk

y `ed jklxeq`e dxiar xearl eljixveizepeirx z` riwydl
icedil yi f` - miny z`xiae dxeza ,dyecw ly mipipra

.xacd z` rval micgein zegekáéúëãk3LiL éúéàøå" : §¦§¦§¨¦¦¤¥
;"CLçä ïî øBàä ïBøúék ,úeìëqä ïî äîëçì ïBøúé¦§©¨§¨¦©¦§¦§¨¦©Ÿ¤
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éðîéä ììçá èùôúîä áåèì ìèáå óåôë éìàîùä
ìáà .ä"á ñ"à úìåãâá íéøùå÷îä çåîáù ã"áçî

ñ"à úåìãâã ïéçåîä úå÷ìúñäá äìôúä øçàéøä ä"á
úåàúì äåàú äåàúîå éìàîùä ììçá øåòéðå øæåç òøä

.åéâåðòúå æ"äåò

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
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לגמרי  מהם מובדל הקב"ה ואיך להקב"ה, בתכלית בטלים - ביותר הנעלים המלאכים איך הקב"ה, של גדולתו בהרחבה מוזכרת בהן
הכנה  משום יש זה בכל וכדומה. אליהם, קירבתו מדת ועל לישראל, הקב"ה אהבת גודל על - השניה ובברכה הראשונה; בברכה -

מט). פרק תניא (ראה בחסידות בהרחבה מוסבר שהדבר כפי להקב"ה, להאהבה שמע, קריאת לתוכן להגיע יהודי שיוכל זהר 2.נכונה,
א. רכד, יג.3.ח"ג ב, קהלת
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,Leøtac zxaqdl lyn mi`ianyk -lynpdy iptn df ixd ,x ¥
zelwa mipian lynd zervn`ae ,lyndn daxda wenr `ed
dnkgd lr jyegde xe`d lyna ,o`k eli`e .lynpd z` xzei
xe`y mipiany myk :lynd oaeny enk lynpd oaen ,zelkqde

mipian mb jk ,jyegn aeh
;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 xaerïk íà àlà"¤¨¦¥
"úeèL çeø Ba ñðëð¦§©©§

,['eëål"f epizeax - §
l ixd mi`xewytpd ze`z

- "zehy" mya zindad
"zelkq" edfy xg`ne
eil`n dgcp df - "zehy"e

,`linneäîëçä éðtî¦§¥©¨§¨
úéäìàä LôpaL¤©¤¤¨¡Ÿ¦

dðBöø øLà ,çnaL- ¤©Ÿ©£¤§¨
`ed ziwl`d ytpd ly

:ixd,øéòa dcáì ìLîì¦§Ÿ§©¨¨¦
,sebd `id "dphw xir"a -ìLa LaìúäìeäéLeáì äL §¦§©¥¦§Ÿ¨§¤¨

ìéòì íéøkæpä6ìéòì økæpk Blk óebä ìëa ,7íäL ,dyly - ©¦§¨¦§¥§¨©ª©¦§¨§¥¤¥
:md ,ziwl`d ytpd iyealâ"éøz ìL äNòîe øeac äáLçî©£¨¨¦©£¤¤©§©

.ìéòì økæpk ,äøBzä úBöîytpd ly df dpevx .c wxta - ¦§©¨©¦§¨§¥
diyealy ,genay ziwl`dcalahley - sebd z` eyiali

ynenz `l ald zweyzy ,zindad ytpdn zraepd de`za
jk m` ,mxa .daygna `l s`e xeaica `l ,dyrna `l ,lreta
,zindad ytpd lr "oexzi" ely ziwl`d ytply ,xacd `ed
,mc`d ly eiyrne eixeaic ,eizeaygn lka zhleyd `ide
`xwp `ed oi` ,`eti` ,recn - ziyrn dpigan eteb lka ,xnelk

- ?"wicv"
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íéøîà éèå÷éì
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
ì"ðä äéùåáì äùìùá ùáìúäìå øéòá äãáì ìåùîì
â"éøú äùòîå øåáã äáùçî íäù ì"ðë åìåë óåâä ìëá

ì"ðë äøåúä úåöî
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יג.4. ד, א.5.קהלת ג, ד.6.סוטה ט.7.פרק פרק
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,Leøtac zxaqdl lyn mi`ianyk -lynpdy iptn df ixd ,x ¥
zelwa mipian lynd zervn`ae ,lyndn daxda wenr `ed
dnkgd lr jyegde xe`d lyna ,o`k eli`e .lynpd z` xzei
xe`y mipiany myk :lynd oaeny enk lynpd oaen ,zelkqde

mipian mb jk ,jyegn aeh
;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
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יג.4. ד, א.5.קהלת ג, ד.6.סוטה ט.7.פרק פרק

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א טבת, תשי"ג
ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"מ באמונה מוה"ר משה שי' הכהן

שלום וברכה!

...אקוה אשר למותר לעוררו שביום א' כ"ד טבת הבע"ל הוא יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר 
הנמצאים  בענינים  הן  להצלחה  זכאי  יום  זהו  במילא  אשר  ערוך  והשולחן  התניא  בעל  הזקן,  רבינו 
בתורת החסידות והן בענינים הנמצאים בתורת הנגלה, ומגלגלין זכות ליום זכאי לעשות התועדות, א 
ווארימען פארבריינגען ולהתחזק בהחלטות טובות באהבת ישראל אהבת התורה ואהבת השם, וזכות 
ביחוד בזה לכהנים שלהם נמסר מצות ברכת ישראל וברכה מתוך אהבת ישראל וכנוסח הברכה לברך 
את עמו ישראל באהבה )שו"ע בעל ההילולא סקכ"ח סי"ט( ולהמשיך בהמתברכים אה"י )זכרונות ע' 

שמג(.

בברכה לבריאות הנכונה לו ולזוגתו שיחיו ולהצלחה בעניניהם הכלליים והפרטיים.



היום יום . . . פב

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
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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



היום יום . . . פד

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

שבת 
קודש
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פה v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

á"ôùú'ä úáè å"è ïåùàø íåé העדות? שבועת על קרבן מביא מלך איזה

:Ê ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰Y çéLî ïäëå Cìnä©¤¤§Ÿ¥¨¦©
.úeãòä úòeáL ìò ïaø÷ ïéàéáî§¦¦¨§¨©§©¨¥

על  עדות  להעיד המלך את השביעו שאם  פוסק  הרמב "ם 

אך  קרבן. להביא  חייב  עדות , לו יודע  שאינו ונשבע  אדם

קול " בשמיעת  חייב המלך "אין עליו: השיג (היינו,הראב "ד 

אלה") קול ושמעה תחטא כי "ונפש נאמר שעליה העדות וכתבשבועת .

שנינו  הראב"ד שכדברי  משנה ' ב)ה 'כסף ח, לא(הוריות "המלך  :

– מלך' עליך תשים  'שום  שנאמר  אותו" מעידין ולא  מעיד

רש "י ופירש  עליך, אימתו א)שתהא לא, הוא(שבועות "בזיון  :

להעיד  יכול  אינו ואם  ביתֿדין, בפני  ולהעיד לעמוד למלך

קרבן". מביא  אינו 

הכפורים ' יום  ה 'תוספות  א)והוסיף  עד, יומא חגיז, הרי(לר"מ :

עצמו ה"א)הרמב "ם פ"י שבועות רשאי(הל' אינו שהמלך כתב 

שאילו העדות, משבועת פטורין ונשבעו "כפרו ואם  להעיד ,

כאן כתב  ואיך ממון" בעדותן מחייבין  היו לא  והעידו  הודו

העדות ? שבועת  על קרבן מביא שהמלך 

אברהם ' ה 'דבר  סקט"ז)ומבאר  לב סי' :(ח"ב

כבודו על מחל אם  אבל עדות , מהגדת פטור אכן המלך

ה'עשה ' על  עברו  והדיינים  מחול  כבודו שאין אף והעיד,

מתקבלת העדות מכלֿמקום , מלך", עליך  תשים "שום 

עדותו היתה  מעיד היה  המלך  שאילו וכיון פיה . על ומחייבים 

העדות . שבועת בקרבן חייב  הוא  הרי  ממון, מחייבת 

שכתב וזהו דוד, בית  במלכי  אמורה זו  הלכה  אמנם,

מלכי על אבל העדות , שבועת על קרבן  שמביא  כאן הרמב "ם

עדותם תתקבל  שלא  חכמים גזרו ב)ישראל יט, ועשאום(סנהדרין

ודברי מתקבלת , עדותם אין  בדיעבד וגם  עדות  כפסולי 

שבועות  בהל' פטורין(שם)הרמב "ם ונשבעו  "כפרו שאם 

היו אם  גם  כי ישראל , במלכי  אמורים  העדות " משבועת 

ממון". בעדותן  מחייבין  היו "לא  מעידים 

לבאר אפשר  שם)ועוד אברהם :(דבר

פטור להעיד המלך  על חובה ואין  שהיות  נאמר  אם  אף 

בני על בעדות רק  זהו  הרי העדות , שבועת מקרבן  גם הוא 

יהודה ארץ  אנשי  על יהודה  מלך כגון  צריכה,ארצו , עליהם  כי 

אינם אחר , מלך להם  שיש  ישראל בני אבל  אימתו , להיות 

יהודה מלך  השביעו ואם יהודה . מלך באימת  להיות  חייבים 

להביא עליו  ולכן להעיד  חייב  הוא  הרי ישראל, של בבית ֿדין 

העדות . שבועת קרבן

á"ôùú'ä úáè æ"è éðù íåé 'קהל' קרוי שבט

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰úBåönä øàLa íàå§¦¦§¨©¦§
øt' àø÷ð ïäî øt ìëå ..úBàhç íéøt øNò íéðL ïéàéáî ,eââL̈§§¦¦§¥¨¨¨¦©¨§¨©¥¤¦§¨©
ìä÷ ìk Y "ìäwä eáéø÷äå" :øîàpL ,'øeaö ìL øác íìòä¤§¥¨¨¤¦¤¤¡©§¦§¦©¨¨¨¨¨

."ìä÷" éeø÷ èáLå èáL ìëå ;ìä÷å§¨¨§¨¥¤¨¥¤¨¨¨
הקהל  מביא כהוראתם, הקהל  ועשה בהוראה דין בית  שגו 

בגמרא  בדבר ונחלקו ב).חטאת . ד, שבט (הוריות כל אחת , לדעה 

צבור ', של דבר  העלם  'פר  קרבן  להביא  וצריך  קהל נקרא 

אחד  בקרבן  ודי קהל " אקרי  לא  אחד "שבט שניה ולדעה

עשר שנים  "מביאין הרמב "ם, ופסק  השבטים . כל עבור 

קהל ". קרוי ושבט  שבט "כל  כי פרים ",

אברהם ' ה 'מגן  סק"ג):והקשה  ריח סי' (או"ח

הרמב "ם בהלכ  פסק פסח , קרבן  ה"א)ות  "יחידים(פ"ז ,

בזמן מת  טמא  שהיה  יחיד כלומר , נדחה ". הציבור  ואין  נדחים 

נטמאו הקהל  רוב  אם  אך שני, לפסח נדחה  הפסח  קרבן 

נטמא אחד שבט רק וכאשר  בטומאה . הפסח  את מקריבים 

קהל ", אקרי אחד ש "שבט  הדעה לפי טהורים , השבטים ושאר 

הפסח  את  עושים  אלא  שני לפסח נדחים השבט אנשי  אין 

א)בטומאה  פ, .(פסחים

הקהל רוב  כאשר  שרק  סובר  הרמב "ם הקהל)אך  מחצית (או

להלכה הביא  ולא  בטומאה , הפסח  את עושים  טמאים היו 

ולפי בטומאה , הפסח את  עושה שנטמא  אחד  שבט שגם

יקריבו לא  מדוע  קהל ", קרוי ושבט שבט ש "כל כאן  דבריו

?(מג"א בטומאה 

ותירץ :

"והקריב במפורש  בתורה  נאמר ציבור  של  דבר  העלם  בפר 

ldwdלהביא שבט כל  צריך ולכן קהל', אקרי  אחד ו 'שבט ,"

מדיוק רק  נלמד והדבר  'קהל', נאמר  שלא  בפסח אבל  חטאת ,

– אדם  לנפש  טמאים  היו אשר אנשים  ויהי "שנאמר בפסוק

נדחה " הצבור  ואין נדחים  שם)יחידים  ק"פ כי(הל' לומר יש  ,

שבט  אבל ישראל, רוב או  כל דוקא  אלא  מיעטה לא  "התורה 

אפשר מכל ֿמקום  – כן גם קהל דמקרי  גב  על אף  – אחד 

נתמעט" ולא  איש , בכלל הוא כן  גם  על דלפעמים  השקל (מחצית

שם) .המג"א

á"ôùú'ä úáè æ"é éùéìù íåé חדשה  כברייה הגר

:„Œ‚ ˙ÂÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰¯ÙÎ È¯ÒÂÁÓ ˙ÂÎÏ‰éø÷ äàBøä̈¤¤¦
úáëL úîçî áBæ ìL Bæ äiàøL ,úòì úòî áBæa ànhî Bðéà Y¥¦©¥§¥¥§¥¤§¦¨¤¥£©¦§©

.ãiî äáéæa ànèî Y øibúðå ,éø÷ äàøL éBb ...àéä òøæ¤©¦¤¨¨¤¦§¦§©¥§©¥§¦¨¦¨
אינה קרי, לאחר  הבאה  זוב  ראיית  הרמב"ם , דברי  לפי

שבא וזוב  הקרי, מראיית  כתוצאה  בא  זה  שזוב  משום מטמאת 

מטמא  אינו  אחר , מגורם ב)כתוצאה  בהל' לעיל .(כמבואר

וראה התגייר מכן  ולאחר גוי כשהיה  קרי  ראה  אם אך

כתב הדבר ובטעם זיבה , טומאת  נטמא  הוא  הרי  זיבה,
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המשניות בפירוש  מ"ג)הרמב "ם  פ"ב כקטן(זבים שנתגייר  "גר כי 

זיבה ולכן הקודמים ", מענייניו  לדבר  משגיחים  ואין  שנולד ,

והיא קודם  שראה הקרי מחמת  כבאה  נחשבת  אינה זו

מטמאת .

התוספות א)אולם  סו, זיבה(נזיר שאם  וכתבו זה  הסבר  שללו

הקרי, ראיית  מחמת  שבאה  משום  מטמאת אינה  קרי שלאחר 

בגויותו או ביהדותו הקרי את  ראה  אם  בין  לחלק טעם  אין 

לומר שייך  ואין מהקרי, כתוצאה  הגיע  הזוב  סוף  סוף שהרי 

הלכתית שמבחינה  אע "פ  כי שנולד", כקטן שנתגייר  "גר בזה 

חדשה  כבריאה  נחשב  ביניהם הוא  השייכות שכן בקרובותיו, מותר (ולכן

הגירות) ידי על שראייתנותקה מציאותי, בעניין מדובר  כאן  אולם 

הקרי שראיית  לומר  סברא  ואין לזיבה, לגרום עלולה  הקרי 

שהתגייר . לאחר לזיבה  תגרום  לא  בגויותו

הכלל  נאמר  זה  בעניין שאפילו מבואר  הרמב"ם  מדברי  אך

שהגירות מדבריו ללמוד  ויש  שנולד" כקטן  שנתגייר  "גר 

ראיית ולכן  חדשה , כמציאות  והוא האדם  בטבע שינוי  פועלת

ולכן שנתגייר  לאחר  הזיבה  לראיית  הגורם  אינה  בגויותו הקרי 

מטמאת  לז)הזיבה  יו"ד א שאול שאילת צ, ה, המאיר שרגא שו"ת .(ראה

קבועה ווסת  לה  שהיתה גיורת  לגבי מכאן  שלמדו  ויש 

ווסת לה  שיש  כאשה  דינה התוספות  שלדעת  שהתגיירה  לפני

מדובר כי שנולד" כקטן  שנתגייר "גר  בזה  אומרים  ואין  קבוע 

מתחשבים אין הרמב "ם לדעת  אולם  הגוף , שבטבע בעניין

נחשבת היא  הגירות  ברגע  כי הגירות , שלפני  הווסת  בקביעות 

ווסת  קבעה שלא  כאשה  ודינה  חדשה  שם)כברייה  שאול .(שאילת

á"ôùú'ä úáè ç"é éòéáø íåé להיטהר? יכול בוהן חסר מצורע

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰¯ÙÎ È¯ÒÂÁÓ ˙ÂÎÏ‰ïäa Bì ïéà¥Ÿ¤
.úéîìBò äøäè Bì ïéà ...úéðîé ìâø ïäa Bà ,úéðîé ãé̈§¨¦Ÿ¤¤¤§¨¦¥¨¢¨¨¦

והכהן אשם  קרבן  המצורע  מביא לטהרתו, השמיני ביום 

בוהן ועל  המצורע  של הימנית  ידו בוהן על האשם  מדם  נותן

הימנית  יד).רגלו יד, רגל,(ויקרא בוהן או יד בוהן לו אין ואם 

חכמים  מ"ט)לדעת  פי"ד הטעם(נגעים ומבואר  לטהרו . אפשר  אי

ב)בגמרא  מה, קיום(סנהדרין היינו  כדכתיב ', ש 'קרא  משום 

ואחד  בה , האמורים  הפרטים  כל עם להיות  צריך המצוה 

וכיון הבהונות . על  הדם  נתינת  הוא  המצורע  לטהרת  הפרטים 

להיטהר . יכול אינו לקיימו, אפשר  שאי

התוספות  שם)וכתבו  נגעים הרע"ב וכ"כ אין. ד"ה רק(שם זהו  כי

לפני חסרים  היו אם  אבל שנטמא , לאחר הבהונות  נקטעו אם 

הגמרא  כי טהרה , לו ויש  מעכב  זה  אין – מדמה(שם)שנצטרע

העדים יד נקטעה שאם  בית ֿדין  מיתת לחייב המצורע  את 

" שנאמר  ממיתה נפטר  הדין, ביצוע  בוciלפני  תהיה העדים 

הדין אין  היד , נקטעה  ואם  כדכתיב ' 'קרא  והרי  בראשונה ",

כי שהעידו, לאחר היד  נקטעה  אם  דוקא  וזהו להתקיים . יכול 

היא העדות  בשעת  לעדים  שהיתה  ה 'יד' משמעו  העדים ...' 'יד

מתחילה , גידמים היו אם  אבל להמיתו ', בראשונה  בו  'תהיה 

וכך  מתחילה . להם  שהיתה 'יד' אותה זו  כי להמיתו חייבים 

כך  ואחר שנצטרע  בעת בהונות לו  היו  אם במצורע: גם

לו יש  מתחילה  חסרים  היו ואם  להיטהר , יכול אינו נקטעו,

טהרה .

טוב ' יום  ה'תוספות  הקשה  זה שם)ולפי  כתב(נגעים כאן  :

ולא עולמית  טהרה לו  אין  בוהן  מחוסר  שמצורע הרמב "ם

קודם חסר  שהיה  או שנצטרע  לאחר  הבוהן  נקטע  בין חילק 

סנהדרין בהלכות  ואילו ה"ח)לכן, נקטע(פי"ד "אם שרק  פסק

גידמים היו  אם  אבל ממיתה , פטור העדתם  אחר  העדים  יד

אחרים "! בידי יהרג  מתחילה ,

אחרונה ' ה 'משנה  שם)ומבאר :(נגעים

ב 'יד  למצורע: העדים  בין לחלק  יש  הרמב "ם  לדעת

מתחילה בגידם אך  שכתוב, כמו  להתקיים  צריך  הדין העדים'

שאינה אף  'יד ' בתורה  מצינו שהרי שלו  ה 'יד' שזו לומר  יש 

כפשוטו ארצו 'יד' את "ויקח הגדולה", היד את ישראל "וירא (לדוגמא:

'מידו") באהciוגם  העדים  שהריגת  אלא  כפשוטו אינו  העדים '

' במצורע  אבל עדותם , ו'odaמכח כפשוטוodaידו ' הוא  רגלו '

הכתוב מתקיים  לא מתחילה  חסר  שהיה  ובין נקטע  אם  ובין

יד ... בוהן  לו "אין וכתב הרמב "ם  סתם  במצורע  ולכן  בתורה.

לטהרו. אפשר  אי מתחילה  חסר  היה אם אף  כי טהרה " לו אין 

á"ôùú'ä úáè è"é éùéîç íåé ראשון'? לשון 'תפוס אומרים מתי

:„ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰¯ÂÓ˙ ˙ÂÎÏ‰úøeîz Bæ éøä' :øîà̈©£¥§©
.ïéîi÷ åéøác ,älçzî ïekúð Cëì íà Y 'íéîìL úøeîúe äìBò¨§©§¨¦¦§¨¦§©¥¦§¦¨§¨¨©¨¦

חולין בהמת  על שלמים)האומר  ובהמת עולה בהמת גם 'הרי(ולפניו

זו הרי  מאיר  רבי לדעת  – שלמים ' ותמורת  עולה  תמורת  זו

'תפוס כי בלבד עולה  על תמורת שחלה  וכיון  ראשון ' לשון

קדושת עליה  לחול יכולה  לא  שוב עולה , קדושת  הבהמה 

שתהיה אמירתו  בשעת נתכוון  אם יוסי, רבי  ולדעת  שלמים .

קיימים  דבריו – שלמים  תמורת  עם יחד עולה (תמורה תמורת 

ב) בחציכה, ויביא  "תמכר  ולכן יוסי, כרבי הרמב "ם  ופסק  .

שלמים". תמורת  דמיה  ובחצי  עולה תמורת דמיה 

טוב ' יום  ה 'תוספות  מ"ו)והקשה  פ"ז :(דמאי

הרמב "ם  כתב הי"א)במעשרות  פ"ז מעשר לפניו(הל' "היו  :

כלכלות  בזו'(סלים)שתי וזו בזו  זו  'מעשרות  אמר  טבל... של

מהראשונה) היא השניה ושל מהשניה, היא אחת כלכלה של המעשרות (הפרשת

ואין בשנייה , מעשרותיה  קבע שהרי מעושרת  הראשונה  –

שכבר הראשונה  מן מעשר מפרישין שאין מעושרת  השנייה 

במעשר". חייבת היא  שעדיין  השנייה  על  נפטרה 

הסובר מאיר רבי  לדעת  היא  זו שהלכה  הר "ש  ופירש 

הראשונה  באמירה  ולכן ראשון ', לשון בזו')'תפוס  הכלכלה('זו

השניה  והאמירה  מעושרת  בזו')הראשונה  לחול ('וזו יכולה  לא

לדעת סתירה זו  והרי  החייב . על הפטור  מן מפרישים  אין כי

גם אלא  ראשון' לשון  'תפוס  אומרים  שאין  כאן , הרמב "ם
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חלות ! שלמים ' 'תמורת  האמירה  וגם  עולה' 'תמורת  האמירה 

הצל"ח א)ומבאר ס, :(פסחים

כי בזו' 'וזו לאמירה סותרת  בזו' 'זו  האמירה במעשרות ,

אפשר ואי הראשונה  הכלכלה  את  תיקן  הראשונה באמירה 

יכולה אינה  השניה האמירה  כן ואם  החייב על  ממנה  להפריש 

מה ֿשאין ֿכן ראשון'. לשון 'תפוס  הרמב "ם  סובר  ובזה לחול,

לאמירה סותרת  אינה  עולה ' 'תמורת  האמירה בתמורה ,

ולכן יחד , לחול יכולות האמירות  ושתי  שלמים ' 'תמורת 

מום)במכירתה בה שייפול עולה(לאחר תמורת  דמיה  בחצי "יביא

שלמים". תמורת  דמיה  ובחצי 

á"ôùú'ä úáè 'ë éùéù íåé מרחוק  עצות

:‚È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰¯ÂÓ˙ ˙ÂÎÏ‰íðéà ,äøBzä éðéc áøŸ¦¥©¨¥¨
ìk øMéìe úBòcä ïwúì ,äöòä ìBãbî ÷Bçøî úBöò àlà¤¨¥¥¨¦§¨¥¨§©¥©¥§©¥¨

.íéNònä©©£¦
שני של  שילוב הן  העצה ' מגדול  מרחוק  'עצות  המילים

' dvrdפסוקים : lecb'העליליה א)ורב  לב, שמך (ירמיה 'אודה  ;

פלא  עשית  wegxnכי zevr'...(א כה, .(ישעיה

אלא המליצה, ליופי  רק לא  אלו  בלשונות  בחר  והרמב "ם

זו: הלכה  טעמי  בהבנת עומק  להוסיף  כדי 

בבהמה קדשים  בהמת להמיר אסרה  שהתורה כך  על

'ירדה הרמב"ם , כותב  ממנה, טובה  היא  אם  אפילו אחרת ,

נוטה שמטבעו  הרע' ויצרו  אדם  של מחשבתו  לסוף  תורה 

הבהמה את  שהקדיש  על שיתחרט  ויתכן ממונו , על לחוס 

ברע טוב  להחליף  ויבוא ממנה  בפחותה להחליפה  וירצה 

בטוב . רע  שהחליף ויאמר 

שעליו שהקדיש , בית  הפודה לאדם  זאת  מדמה  והרמב "ם

שיפדהו החשש  את  לשלול כדי שוויו, על  חומש  להוסיף 

zegta.משוויו

לאחר כי לטעון מקום  יש  הפשוט  השכל מצד אמנם,

ובחר  ממונו את  להרבות וטבעו  יצרו  על yicwdlשהתגבר
minyl epennnהקצה אל הקצה  מן בו שיחזור לחשוש  אין ,

כותבxwyiyעד ולכן הוא ', טוב  ויאמר ברע  היפה  ו'יחליף 

רק העצה'. מגדול מרחוק 'עצות  הם  אלו  שטעמים  הרמב "ם

טבעו את מכיר  נפשו, ותכונות  האדם  את  שברא  הקב"ה 

ג ממונו  את  להרבות  שהרצון ויודע  כך לתכליתו כדי עד  דול

להחזיר כדי ולשקר הקצה  אל  הקצה  מן להתהפך  שיוכל 

ממונו. את  לעצמו

של  הטעם  הדינים : שני טעמי כנגד הם  הלשונות  ושתי

יותר קשה  תמורה  דין  ואילו  העצה ', 'מגדול הוא  חומש 

שינהג  חוששים  בו  כי  בשכל, ixnblלהבנה  jetdמהנהגתו

ש 'טוב ויאמר  ישקר ועוד ברע , היפה  שיחליף  עד הקודמת

ב 'עצות  צורך יש  כך ולשם המרוחקwegxnהוא ', מהקב "ה ,'

נפשו תכונות לעומק שירד  האדם , משכל  ערוך לאין  והנעלה 

לכך. אפילו  לחשוש  שיש  וקבע 

(jli`e 175 'nr ,al zegiy ihewl)

á"ôùú'ä úáè à"ë ùãå÷-úáù דביקות  של כוחה

:· ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰àîèpL íãà̈¨¤¦§¨
ìáà ...äòáL úàîè ïéàîè Y äæ íãà íäa òbiL íéìëå ,úîa§¥§¥¦¤¦©¨¤¨¨¤§¥¦ª§©¦§¨£¨
LøtL øçà Ba òâpL ïéa Y úîa àîèpL íãàa òbiL íãà̈¨¤¦©§¨¨¤¦§¨§¥¥¤¨©©©¤¥¥
éðMä äæ éøä Y úna òâBð ïéãò àeäLk Ba òâpL ïéa ,åéànènî¦§©§¨¥¤¨©§¤£©¦¥©©¥£¥¤©¥¦

.áøò úàîè àîè̈¥ª§©¤¤
הדבר , מעצם בה אין ש 'הארה ' מוסבר  החסידות  בתורת 

'העצם '. מן נובעת  שה'הארה ' למרות וזאת,

כשלעצמה חי  שהאדם  העובדה  החיים . עצם  לדבר : דוגמה 

הם והסתעפויותיו  מרכיביו על החיים  ומכלול  ה 'עצם ', היא 

האברים מכלול של החיות  לכן, נפרדות . נקודות שתי

החיות') שבאברים('התפשטות אדם  ויש  לאדם . מאדם  שונה 

הוי שווים . כולם  החיים  בעצם  אבל  חיות , לו  אין מסוימים

וההתפשטות שהפרטים  ואף  הנקודה , עצם  הם  החיים  אומר ,

החיים . את  יוצרים  הם  אין מהנקודה  נובעים 

את להמשיך  מסוגלת  שההארה  העובדה  גיסא , לאידך

בעצם , ההארה  של הדביקות ידי שעל  מכך נובעת  העצם ,

העצם . כוח בה  נמשך

טומאה . בהלכות  אנו  מוצאים  זה , רעיון  של השתקפות 

שונות  דרגות בטומאה  שיש  בכך אב,ראשית , אבות, (אבי

וכו') ממנהראשון פחותה  טומאה  מייצרת  הטומאה כלומר , .

מצד  אלא  עצמו  מצד נטמא  אינו  הטמא  כי בה , שנגע מי  אצל 

כעצם כוחה  אין  הטומאה וההתפשטות הטומאה התפשטות

שככל  ה 'התפשטות ' של החולשה לביטוי באה  וכך הטומאה.

פוחת . כוחה  מתפשטת , שהיא

שב 'התפשטות ' החולשה  הן  משתקפים  זו (מצד ובהלכה 

מדביקותהעצמה) לינוק יכולה  שה'התפשטות ' הכוח והן  ,

בעצם :

האדם ואם שבעה . טומאת  טמא  במת  הנוגע  התורה, מן 

בלבד. ערב  טומאת  טמא  השני שני , באדם  נגע במת שנגע 

הוא , בעוד בשני  נגע  הראשון אם  חילקו, סופרים  מדברי  אבל 

שבעה . טומאת  טמא  השני גם  במת , נוגע הראשון ,

כשלעצמה 'התפשטות ' בין ההבדל  משתקף  כאן

נוגע אינו הראשון  אם  בעצם : דביקות  של במצב להתפשטות 

בה אין בעצם, דבוקה אינה  'ההתפשטות ' אם כלומר  במת,

אם אבל חלשה , הינה  גורמת  שהיא  והטומאה  העצם  מן

יש בעצם , דבוקה  שההתפשטות כלומר במת , נוגע הראשון

טמא השני וגם  הטומאה עצם  את  הלאה  להעביר  בכוחו

עצמו. במת  נגע כאילו שבעה  טומאת 

(frx 'nr ,g"`ca mipeir ixry ,frw 'nr e"qxz mixn`nd xtq)
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ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואם 1) ודאי, אשם קרבן מביאין עבירות חמש שעל יבאר

בעלתי. לא אומר והוא חרופה שפחה בעלת שניים: לו אמרו

.‡‡¯˜p‰ ‡e‰Â .ÌL‡ Ôa¯˜ ‡È·Ó ˙B¯·Ú LÓÁ ÏÚ«»≈¬≈≈ƒ»¿«»»¿«ƒ¿»
˜ÙÒ ÌeMÓ ‡a BÈ‡ È¯‰L ,È‡cÂ ÌL‡2:Ô‰ el‡Â . »»««∆¬≈≈»ƒ»≈¿≈≈

‰Ùe¯Á ‰ÁÙL ÏÚ3ÏÚÂ ,‰ÏÈÚn‰ ÏÚÂ ,ÏÊb‰ ÏÚÂ , «ƒ¿»¬»¿««»≈¿««¿ƒ»¿«
¯ÈÊ ˙‡ÓË4‰pnÓ ¯‰ËiLk ˙Ú¯v‰ ÏÚÂ ,5ÏÚ . À¿«»ƒ¿««»««¿∆ƒ¿«ƒ∆»«

‰Ùe¯Á ‰ÁÙL‰Ùe¯Á ‰ÁÙL ÏÚ ‡a‰ ?„ˆÈk6ÔÈa , ƒ¿»¬»≈««»«ƒ¿»¬»≈
ÌL‡ ‡È·Ó - ‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa7‰È‰zL ‡e‰Â .8 ¿»≈ƒ¿»»≈ƒ»»¿∆ƒ¿∆

‰ÏB„‚9‰„ÈÊÓe10dBˆ¯·e11‰ÏeÚa ‰È‰˙Â ,12 ¿»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿∆¿»
dk¯„k13‰‡Èa ¯Ó‚·e ,14‰˜ÏzL È„k ,15:¯Ó‡pL ; ¿«¿»ƒ¿«ƒ»¿≈∆ƒ¿∆∆∆¡«

‰˜BÏ ‡È‰ - BÓL‡ ˙‡ ‡È·‰Â ‰È‰z ˙¯wa16‡e‰Â ƒ…∆ƒ¿∆¿≈ƒ∆¬»ƒ»¿
.Ôa¯˜ ‡È·Ó≈ƒ»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

my` `ian ,dbbya oia oecfa oia ,dtexg dgty lr `ad"
."zebbyd lre zepecfd lr lkd lr el xtkzne zelifb

ממון  ומעלה פרוטה משוה בידו שיש מי "כל וממשיך
"הנשבע  וכן חטאו", על אשם מביא זה הרי ישראל...
עולה  קרבן מקריב בשגגה" בין בזדון בין עדות שבועת

ויורד.
פרה  בעניין הקודש' ב'אגרת הזקן אדמו"ר ביאור וידוע
כקרבן  בפנים ולא מחנות לשלוש מחוץ הנעשית אדומה
קליפות  משלוש היא אדומה פרה טהרת כי חטאת,
גבי  שעל קרבנות משא"כ ..." מנוגה שלמטה הטמאות
הבהמית  נפש מהתגברות שהן השגגות על מכפרין המזבח
נמצא  אינו בשוגג עבירה עובר יהודי כאשר כי שמנוגה",
קרבן  ע"י להתכפר יכול ולכן הקליפות, מקום "בחוץ" עדיין

בפנים. הנעשה
שיש  שמצינו מה עם הנ"ל הביאור יתאים איך וקשה
אדמו"ר  והנה במזיד. והן בשוגג הן המכפרים קרבנות
הקרבן  גזילות "ובאשם גזילות לאשם בנוגע כתב המהר"ש
ואז  שוגג, ממזיד עושה התשובה התשובה, עם להיות צריך
עושה  התשובה אם להבין, צריך ועדיין הקרבן". מתכפר
מזיד, על לכפר הקרבנות כל צריכים היו לשוגג, מזיד כל
היינו  מידיעתו" ש"שב התנאי ישנו קרבן בכל שהרי
יכול  אינו ומדוע שוגג, ממזיד נעשה כבר והרי תשובה,

הקרבן? על־ידי להתכפר
(i oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

ספק.2) על בא שעיקרו תלוי אשם חרופה 3)כמו "שפחה
חורין  בת וחצייה שפחה שחצייה היא בתורה האמורה

וכו'". עברי לעבד בשוגג 4)ומקודשת בין במת שנטמא
במזיד. נאמר 5)בין בנזיר והמצורע, הנזיר כלומר,

שנתו  בן כבש והביא נזרו ימי את לה' "והזיר יב) ו, (במדבר
"וביום  יֿיב) יד, (ויקרא נאמר ובמצורע וכו'". לאשם
הכבש  את הכהן ולקח וכו' תמימים כבשים שני יקח השמיני

לאשם". אותו והקריב כֿכא)6)האחד יט, (שם שנאמר
נחרפת  שפחה והיא זרע שכבת אשה את ישכב כי "ואיש
איל  מועד אהל פתח אל לה' אשמו את והביא וכו' לאיש

"וכפר 7)אשם". כב) (שם, שנאמר ממה בגמרא כן ולמדו
אשר  מחטאתו לו ונסלח ה' לפני האשם באיל הכהן עליו
לו  שנסלח לומר (רצונו כשוגג" מזיד "לעשות - חטא"

שיהיה). עניין באיזה זה החרופה.8)בקרבן השפחה
אבל 9) מלקות, וחייבת ענשים בת בת שהיא אינה קטנה

הוא 10)עונשין. וכן מלקות. חיוב בת אינה שוגגת אבל
אנס  (כלומר אונס עושה שבתורה עריות "כל בתוספתא
בשפחה  כן שאין מה וכו' כעירה ישינה וכו' כרצון, אותה),
במשנה  שאמרו שמה יא.) (שם התוספות כתבו וכן חרופה"
אבל  האיש, על אלא זה אין כשוגג", המזיד את בה "שעשה

פטורים. שניהם כן, לא שאם מזידה, - ולא 11)השפחה
חייב 12)אנוסה. אינו לעולם יצחק רבי "אמר יא. שם

שפחה  והיא (שם): שנאמר בלבד, בעולה שפחה על  אלא
גופה  נשתנה כלומר, לאיש, נבעלת היינו לאיש". נחרפת

דרך 13)(שם). כדרכה, הייתה לאיש, שנחרפה שהבעילה
גופה  ונשתנה בתוליה נשרו הבעילה ידי שעל מקום , אותו
על  אף כבעולה ודינה בעלה, ידי על שנבעלה פי על [ואף
נשתנה  היינו לאיש", "נחרפת - כדרכה שלא שנבעלה פי

בעולה]. דין לה שיש אף אינה, בעלה 14)גופה, כלומר,
הרי  כן, לא שאם האבר, כל את שהכניס בעילתו, בה גמר

גופה. נשתנה ולא בתוליה נקרעו בשביל 15)לא כלומר,
מחוייבת  היא שאז משום ומזידה גדולה שתהיה צריך כך

שכל 16)מלקות. מלקות, של לשון היא "בקורת" כי
מלשון  ו"בקורת" התורה מן פסוקים עליו קוראים הלוקה
מלקות  כמה כוחותיו ואומדים אותו בודקים וכן קריאה,

וחקירה. בקורת מלשון ו"בקורת" לקבל יכול

.·˙·iÁ ‡È‰L ÔÓÊaL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓeƒƒ«¿»»¿∆ƒ¿«∆ƒ«∆∆
˙e˜ÏÓ17ÔÓ ‰¯eËt ‡È‰L ÔÓÊ·e ,Ôa¯˜a ·iÁ ‡e‰ - «¿«»¿»¿»ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ

Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt ‡e‰ - ˙e˜Ïn‰18. ««¿»ƒ«»¿»

וגדולה.17) מזידה, או 18)שהיא קטנה שהיא כגון
נבעלה  או בעלה, ידי על נבעלה לא אבל אנוסה. או שוגגת
לא  אלה כל - בלבד ביאה התחלת ידי על או כדרכה, שלא
גופה. שנשתנה "נחרפת", מהמלה אלא זה, מפסוק נלמדו

.‚„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa19‰ÁÙL ÏÚ ‡aL ∆≈«»ƒ¿∆»∆»«ƒ¿»
‰Ùe¯Á20Ôa¯˜ ‡È·Ó ‡e‰Â ‰˜BÏ ‡È‰ -21,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¬»ƒ»¿≈ƒ»¿»¿≈»∆ƒ

˙Úc Ôa ‰È‰ÈÂ ÏÈc‚iL „Ú ‡È·Ó BÈ‡L22. ∆≈≈ƒ«∆«¿ƒ¿ƒ¿∆∆««

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



פט zebby zekld - zepaxw xtq - zah e"h oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ביאה.19) ביאתו אין מזה בפחות גדולה 20)אבל
א)21)ומזידה. הלכה ה פרק (קדושים בספרא הוא כן

ויום  שנים תשע בן מוציא שאני יכול או לקטן, פרט "איש
ואיש". לומר תלמוד א 22)אחד, בפרק להלן ראה

אין  קרבן מחוייבי שכל ה הלכה כפרה מחוסרי מהלכות
מדעתם. אלא ידם על מקריבין

.„‡È‰ ‰Ó ˙B¯eÒ‡ ˙B‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ¬«ƒ
ÁÙM‰ÔÈ·iÁ ÔÈ‡LÂ ,‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰Ùe¯Á‰ ‰23 «ƒ¿»«¬»»¬»«»¿∆≈»«»ƒ

¯Ó‚ÈÂ dk¯„k ÏBÚ·iL „Ú24CÎÈÙÏ .25BÏ e¯Ó‡ Ì‡ , «∆ƒ¿¿«¿»¿ƒ¿…¿ƒ»ƒ»¿
ÌÈL26‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,‰Ùe¯Á ‰ÁÙL zÏÚa : ¿«ƒ»«¿»ƒ¿»¬»¿≈…

È¯‰L ;Ô‰Èt ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â ,ÔÓ‡ - ÈzÏÚa»«¿ƒ∆¡»¿≈≈ƒ»¿»«ƒ∆∆¬≈
B˙‡Èa ¯Ób Ì‡ Ú„BÈ ‡e‰27¯Ó‡L ‰ÊÂ ,¯Ó‚ ‡Ï B‡ ≈«ƒ»«ƒ»…»«¿∆∆»«

Èz¯Ó‚ ‡Ï ¯ÓBÏk - ÈzÏÚa ‡Ï28. …»«¿ƒ¿«…»«¿ƒ

מלקות.23) - חרופה והשפחה קרבן, - משום 24)הבועל
שכבת  אשה את ישכב כי "ואיש כ): יט, (ויקרא שנאמר
גמר  ולא כדרכה שבעל או כדרכה, שלא בעל ואם זרע",
להתעבר  ראוייה שאינה זרע, לשכבת נחשב זה אין ביאתו,

אלו. ביאתו.25)מביאות שיגמור עד חייב שאינו מכיוון
עדים.26) גמר 27)שני אם לראות יכולים אינם והעדים

עדים 28)ביאתו. שאם א הלכה ג פרק למעלה ראה
נעשה  אכל שלא אומר והוא חלב שאכל אותו מעידים
מאיר. דרבי וכחכמים מזיד אלא שוגג אכלתי לא כאומר
על  חלק שלא יב:) (כריתות מודה מאיר רבי אף וכאן
רשע. להיעשות רוצה אדם שאין למזיד, משוגג אלא חכמים

.‰‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a‰29‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰a¯‰ ˙B‡Èa «»««ƒ¿»ƒ«¿≈≈«»∆»
„Á‡ ÌL‡30‰a¯‰ ˙B‡Èa ‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a‰ ?„ˆÈk . »»∆»≈««»««ƒ¿»ƒ«¿≈

‡·e ¯ÊÁÂ BÏ Ú„BÂ ‰‚‚La ‰ÈÏÚ ‡aL B‡ ,ÔB„Êa¿»∆»»∆»ƒ¿»»¿«¿»«»
‰ÈÏÚ‰‡Óa ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ ,BÏ Ú„BÂ ‰‚‚La »∆»ƒ¿»»¿«¬ƒ≈»¿»ƒ¿≈»

˙BÓÏÚ‰31„Á‡ ÌL‡ ·È¯˜Ó -32ÏÚ BÏ ¯tk˙Óe ∆¿»«¿ƒ»»∆»ƒ¿«≈«
ÌÈ¯·c ‰na .˙B‚‚M‰ ÏÚÂ daL ˙BB„f‰ ÏÚ ,Ïk‰«…««¿∆»¿««¿»«∆¿»ƒ
˙BÁÙL ÏÚ ‡a‰ Ï·‡ ;˙Á‡ ‰ÁÙLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿ƒ¿»««¬»«»«¿»

˙Á‡ ÌÏÚ‰a elÙ‡ ,‰a¯‰33Ïk ÏÚ ÌL‡ ·iÁ - «¿≈¬ƒ¿∆¿≈«««»»»«»
‰ÁÙLÂ ‰ÁÙL34. ƒ¿»¿ƒ¿»

שכתוב 30)חרופה.29) ממה שם בגמרא זאת ונלמד
על  וגו' האשם באיל הכהן עליו "וכיפר כב) יט, (ויקרא
זו, בבעילה שחטא חטא מכל "שעניינו חטא" אשר חטאתו
השפחה  אבל לבועל, הוא זה וכל עליו". מכפר האשם איל
חייבי  כשאר וביאה ביאה כל על מלקות "חייבת עצמה

מזידה". הייתה אם גם 31)לאווין, הרי לו נודע לא שאם
למעלה  כמפורש אחת חטאת אלא חייב אינו איסורין בשאר

א. הלכה ה שלמי 32)פרק עב. בשבת שאמרו פי על אף
- תחילה חטאו לו שייוודע צריך וודאי שבאשם שסובר
להלן  כן רבינו פסק והרי חרופה. בשפחה מחלקות הידיעות
שם  שאמרו בכריתות, הנ"ל הסוגיא על רבינו סמך - י הלכה
הרי  אחת, אלא חייב אינו חרופה בשפחה העלמות שבחמש

חרופה. בשפחה מחלקות הידיעות הייתה 33)שאין שלא
לביאה. ביאה בין המחלקים 34)ידיעה הם שהגופים

(שם) שנאמר מיוחד, קרבן ושפחה שפחה כל על לחייבו
ושפחה. שפחה כל על לחלק שפחה", "והיא

.Â‰ÁÙL ÏÚa35¯Á‡ dÏÚ·e ¯ÊÁÂ ,BÓL‡ LÈ¯Ù‰Â »«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¬»¿»«¿»»««
;˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - BÓL‡ LÈ¯Ù‰L∆ƒ¿ƒ¬»«»«»««¿««

˙˜lÁÓ ‰L¯Ù‰‰L36¯Á‡Â ·È¯˜‰L ÈÓk ‡ˆÓÂ , ∆««¿»»¿«∆∆¿ƒ¿»¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿««
˙Á‡ ÌÏÚ‰a ˙BÏÈÚa LÓÁ ÏÚa Ì‡ ÔÎÂ .ÏÚa Ck»»«¿≈ƒ»«»≈¿ƒ¿∆¿≈««

Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ BÏ Ú„BÂ ,˙Á‡ ‰ÁÙLa37LÈ¯Ù‰Â ¿ƒ¿»««¿««««≈∆¿ƒ¿ƒ
ÌL‡ LÈ¯ÙÓ - ‰iM‰ ÏÚ Ú„B Ck ¯Á‡Â ,BÓL‡¬»¿««»«««¿ƒ»«¿ƒ»»

¯Á‡38ÏÈ‡B‰ ,Ôlk eÈ‰ ˙Á‡ ÌÏÚ‰aL Èt ÏÚ Û‡ . «≈««ƒ∆¿∆¿≈««»À»ƒ
¯Á‡ ÏÚB·k ‡ˆÓ ,LÈ¯Ù‰L ¯Á‡ ‡l‡ BÏ Ú„B ‡ÏÂ¿…«∆»««∆ƒ¿ƒƒ¿»¿≈««

‡e‰ „Á‡ ‰ÁÙMa „ÈÊn‰Â ‚‚BM‰ ÔÈcL .LÈ¯Ù‰L39. ∆ƒ¿ƒ∆ƒ«≈¿«≈ƒ«ƒ¿»∆»

אפילו 35) ביאות כמה עליה שהבא חרופה שפחה כלומר,
אחת. אלא חייב אינו ביניהן לו בשבת 36)נודע אמרו כן

בידיעה  צורך אין וודאי שבאשם שסובר למי אפילו שם
הדין  הוא כן אם מחלקת, שהפרשה הוא מודה בתחילה,
שההפרשות  - בשפחה מחלקות אינן שידיעות לדידן,

ידיעה 37)מחלקות. חלב אכילת שלעניין פי על שאף
הידיעה  שאין חרופה, בשפחה כאן - מחלקת עבירה שלאחר
אלא  עבירה, לאחר מחלקת שאינה בוודאי באמצע, מחלקת

הפרשה. גם עימה יש כן שבגמרא 38)אם פי על [אף
לא  הפרשה דלאחר "מעשה אלא: אמרו לא שם) (שבת
ואחר  קרבן, והפריש לו ונודע בעל אם כלומר, קאמינא",
המעשים  שלאחר הפרשה דין הזכירו לא אבל בעל, שוב כך
שם: שאמרו ממה רבינו זאת למד - מחלקת היא אם
והפריש  ובעל וחזר בעל מעתה אלא המנונא רב לה "מתקיף
חייב  דאינו נמי הכי שאבעול, עד לי המתינו ואמר קרבן
נראה  ומזה ובעל" וחזר "בעל הזכירו הרי - אחת"? אלא
הבעילות  שתי על שניים אשמות: שלושה כאן שחייב
הרי  - הפרשה שלאחר בעילה על ואחד להפרשה שקדמו

מחלקת]. המעשים שלאחר שהפרשה ולפיכך 39)מפורש
הפרשה. גם איתן שתהיה עד מחלקות בלבדן הידיעות אין

.ÊÏÊb‰ ÏÚ40‰Ëe¯t ‰ÂMÓ B„Èa LiL ÈÓ Ïk ?„ˆÈk ««»≈≈«»ƒ∆≈¿»ƒ»∆¿»
‰ÏÚÓÂ41BÏÊbL ÔÈa ,Ï‡¯OÈ ÔBÓnÓ42B·bL ÔÈa43, »«¿»ƒ»ƒ¿»≈≈∆¿»≈∆¿»

B‡ ˙eÙzL ÌeMÓ B‡ ,e‰ÂÏ‰ B‡ BÏˆ‡ B„È˜Ù‰L ÔÈa≈∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»ƒÀ»
ÌÈÎ¯c ¯‡MÓ44Ba ¯ÙÎÂ ,45ÔB„Êa ÔÈa ,¯˜MÏ ÚaLÂ ƒ¿»¿»ƒ¿»«¿ƒ¿««∆∆≈¿»

‰‚‚La ÔÈa46e‰ÊÂ .B‡ËÁ ÏÚ ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ≈ƒ¿»»¬≈∆≈ƒ»»«∆¿¿∆
¯tk˙Ó ÔÈ‡L ,‰¯Bza L¯ÙÓe .˙BÏÊb ÌL‡ ‡¯˜p‰«ƒ¿»¬«¿≈¿…»«»∆≈ƒ¿«≈

ÂÈÏÚ·Ï B„ÈaL ÔBÓn‰ ·ÈLiL „Ú ‰Ê ÌL‡a BÏ47; ¿»»∆«∆»ƒ«»∆¿»ƒ¿»»
LÓÁ‰ Ï·‡48‰¯tk‰ ·kÚÓ BÈ‡49e¯‡a ¯·k . ¬»«…∆≈¿«≈««»»¿»≈«¿

BÊ ‰Úe·La ·iÁ ‰È‰È È˙ÓÈ‡ ,˙BÚe·L ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿≈»«ƒ¿∆«»ƒ¿»
‰Ê ÌL‡ ‰ÈÏÚ ·È¯˜nL50¯eËt ‰È‰È È˙ÓÈ‡Â , ∆«¿ƒ»∆»»»∆¿≈»«ƒ¿∆»

ÔÈÓk ˙Ba¯ ˙BÓL‡ ·iÁ˙È C¯„ BÊ È‡ ÏÚÂ ;‰pnÓƒ∆»¿«≈∆∆ƒ¿«≈¬»«¿ƒ¿«
Á ‰È‰È ‡Ï C¯„ BÊ È‡ ÏÚÂ ,˙BÚe·M‰ ·eiÁ‡l‡ ·i ƒ«¿¿«≈∆∆…ƒ¿∆«»∆»

„Á‡ ÌL‡51. »»∆»

אשם.40) קרבן זה על אינו 41)שיש מפרוטה פחות אבל
פטור  פרוטה משווה פחות על ונשבע והכופר ממון,

הפקדון. ובפרהסיא 42)משבועת בגלוי אדם ממון שלקח
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יד. ידו 43)בחוזק שפשט כגון בסתר אדם ממון שלקח
יודעים. הבעלים ואין חבירו כיס או 44)לתוך עושק, כגון

לו  נתן ולא מלאכה לו עשה או בה, וכיחש אבידה מצא
הממון.45)שכרו. לו שיחזיר זה 46)כשתבעו ולמדו

משבועת  תחטא", - "תחטא שווה בגזירה שם בגמרא
ואשם 47)העדות. יחטא כי "והיה כגֿכה) (שם שנאמר

אשמו  ואת וגו' אותו ושלם וגו' גזל אשר הגזלה את והשיב
באשם. מתכפר הגזילה השבת אחר שרק הרי וגו'". יביא
גזילו  הביא שלא עד אשמו "הביא במשנה: קי. קמא ובבבא
הגר  בגזל שנאמר ממה כן למדו קיא. שם ובגמרא יצא". לא
עליו", בו יכפר אשר הכיפורים איל "מלבד ח): ה, (במדבר
מתכפר  שאינו להורות, עתיד, בלשון יכפר" "אשר נאמר הרי

לכהן. הגזילה את שישיב אחרי כך, אחר שהוא 48)אלא
מארבעה  אחד שהוא הקרן, על חומש להוסיף מחוייב
בראשו  אותו "ושלם כד) שם, (ויקרא שכתוב מפני מהקרן

עליו". יוסף "נתן 49)וחמישיתיו במשנה: שם קמא בבא
אי  החומש את נתן ולא הקרן ולמדו את מעכב", החומש ן

מן  הנהנה (=מן מהקדש הדיוט קיא. שם בגמרא כן
הכפרה, את החומש מעכב לא מעל אם הקדש מה ההקדש)

הכפרה. את מעכב החומש אין הדיוט כלומר,50)אף
ואימתי  זו שבועה על גזלות אשם קרבן מתחייב אימתי

שבועות.51)פטור. וכמה כמה על

.Á‰ÏÈÚn‰ ÏÚ52‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ‰‰p‰ Ïk ?„ˆÈk53 ««¿ƒ»≈«»«∆¡∆ƒ»∆¿»
‰‚‚La Lc˜‰‰ ÔÓ54ÛÈÒBÈÂ ‰‰pM ‰Ó ¯ÈÊÁÓ - ƒ«∆¿≈ƒ¿»»«¬ƒ«∆∆¡»¿ƒ

BÏ ¯tk˙ÈÂ ÌL‡ ·È¯˜ÈÂ LÓÁ55e¯‡a ¯·Îe . …∆¿«¿ƒ»»¿ƒ¿«≈¿»≈«¿
,‰¯tk‰ ÔÈ·kÚÓ Ô¯w‰Â Ôa¯w‰L ,‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿ƒ»∆«»¿»¿«∆∆¿«¿ƒ««»»

·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡Â56. ¿≈«…∆¿«≈

אשם.52) קרבן זה על שיש א הלכה למעלה ראה
בשווה 53) "הנהנה נה. מציעא ובבא יח. מעילה משנה

מעל". ההקדש מן ומשלם 54)פרוטה לוקה במזיד אבל
בלבד. מעל 55)קרן תמעול כי "נפש טוֿטז) (שם, שנאמר

אשר  ואת לה' אשמו את והביא ה' מקדשי בשגגה וחטאה
וגו'". עליו יוסף חמישיתו ואת ישלם הקדש מן חטא

ואשם 56) איל - האשם" באיל עליו "יכפר (שם) שנאמר
מעכב. החומש ואין מעכבין

.ËÔÈÈeÁÓz ‰MÓÁa Ba ÔÈÏÚBnL ¯·cÓ ÏÎB‡‰57 »≈ƒ»»∆¬ƒ«¬ƒ»«¿ƒ
LÈ Ì‡ ,„Á‡ Á·fÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈««««ƒ∆ƒ∆«∆»ƒ≈
ÏÚ ÌL‡ ·iÁ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ‰ÏÈÎ‡Â ‰ÏÈÎ‡ ÏÎa¿»¬ƒ»«¬ƒ»»∆¿»«»»»«

„Á‡Â „Á‡ Ïk58,‰ÏÈÚÓa ÔÈ˜lÁÓ ÔÈÈeÁÓz‰L ; »∆»¿∆»∆««¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»
‰a¯‰ ÔÈÈÓk Ô‰ È¯‰Â59ÌÈ˜ÏÁÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «¬≈≈¿ƒƒ«¿≈««ƒ∆≈À¿»ƒ

˙B˙¯k‰ ·eiÁa60È¯‰L :‰ÏÈÚÓa LÈ ‰¯˙È ‡¯ÓÁ . ¿ƒ«¿≈À¿»¿≈»≈ƒ¿ƒ»∆¬≈
‰‰pk ‰p‰Ó‰ da ‰OÚ61‰a¯Ó ÔÓÊÏ ˙Ù¯ËˆÓe ,62, »»»«¿«∆«∆¡∆ƒ¿»∆∆ƒ¿«¿À∆

B˙eÁÈÏL ‰OÚL ÁÈÏLÂ63ÁlLÓ‰ ·iÁ -64‰Ó ; ¿»ƒ«∆»»¿ƒ«»«¿«≈««
.ÔÈ¯eq‡‰ ¯‡La el‡ ÌÈ¯·c ÔÈ‡M∆≈¿»ƒ≈ƒ¿»»ƒƒ

בחמשה 57) כלומר, נפרדות, קערות בחמש שמתבשלים
תבשילים. יהושע 58)מיני רבי "אמר טו: בכריתות משנה

שהוא  אחת בהעלם תמחויין בה' אחד מזבח באוכל שמעתי
מעילה". משום ואחת אחת כל על כלומר,59)חייב

ואיסור  איסור כל על שחייב איסורים מיני כמה אכל כאילו
האיסורים 60)בנפרד. שבשאר שם ו פרק למעלה ראה

מחלקים. תמחויין לשני 61)אין נותן אחד אם כלומר,
ולא  הנותן, חייב - ממנו שייהנה או שיאכלנו הקדש דבר

שם). (רש"י שקיבל מדבר 62)זה זית חצי אכל שאם
אכל  שנים, שלוש אחר אפילו רב, זמן ולאחר בו, שמועלין
אשם  לחייבו הזיתים חצאי שני מצטרפין - שני זית חצי
טו) (שם, שנאמר ממה יח:) (שם זאת ולמדו מעילה,
גם  מרבה מעל" "תמעול הכפולה הלשון מעל". "תמעול

כזה. ונתן.63)צירוף לאורחים זה בשר תן לו שאמר
הבית 64) בעל שליחותו שעשה "השליח כ. מעילה משנה

"אין  בהם: שאמרו האיסורים, בכל כן שאין מה מעל",
חייב. והשליח עבירה" לדבר שליח

.ÈB‡ËÁ BÏ Ú„eiL CÈ¯ˆ È‡cÂ ÌL‡ ·iÁÓ‰ Ïk»«¿À»»»««»ƒ∆ƒ»«∆¿
·È¯˜È Ck ¯Á‡Â ‰lÁz65B·È¯˜‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÓL‡ ¿ƒ»¿««»«¿ƒ¬»¬»ƒƒ¿ƒ

‰ÏBÚ BÈ‡ - ·È¯˜‰L ¯Á‡ BÏ Ú„BÂ BÏ Ú„eiL Ì„…̃∆∆ƒ»«¿«««∆ƒ¿ƒ≈∆
BÏ66„Á‡ - È‡cÂ ÌL‡ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‡ËÁ ÏÎÂ .¿»≈¿∆«»ƒ»»»»««∆»

ÁeLÓ Ô‰k „Á‡Â CÏn‰67ÔÈÂL ı¯‡‰ ÌÚ ¯‡L B‡ «∆∆¿∆»…≈»«¿»«»»∆»ƒ
Ba68.

"והיה 65) כגֿכה) (שם, שכתוב כך, משמע הפסוק פשטות
ולדעת  בתשובה לשוב בעצמו כשיכיר ואשם" יחטא כי
אשמו  ואת וכו' הגזלה את והשיב ואשם "חטא כי ולהודות

וכו'". בית 67)יביא בימי גדול אחר אשם להביא וצריך
המשחה. בשמן שנמשח מה 68)ראשון, אשם. שחייבים

אינו  המשוח שהכהן שווים, שאינם תלוי, באשם כן שאין
שהמלך  הם, חלוקים חטאת קרבן לעניין כן וכמו בו. חייב
עם  ושאר בקר, בן פר - המשוח והכהן עזים, שעיר מביא

הצאן. מן נקבה או עזים שעירת מביאין הארץ

.‡È˜tzÒ Ì‡ ,È‡cÂ ÌL‡ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‡ËÁ Ïk»≈¿∆«»ƒ»»»»««ƒƒ¿«≈
ÌeÏkÓ ¯eËt - e‰‡OÚ ‡Ï B‡ e‰‡OÚ Ì‡ BÏ69. ƒ¬»»…¬»»»ƒ¿

·iÁ BÈ‡ - ‰ÏÈÚÓ ˜ÙÒ B„È ÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«»«»¿≈¿ƒ»≈«»
ÌeÏk70.‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿¿∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»

כרת 69) שזדונו דבר על אלא תלוי, אשם חייב שאינו
עקיבא  ורבי חכמים בו נחלקו זה ודבר חטאת. ושגגתו

כחכמים. רבינו ופסק כב. כריתות הזכיר 70)במשנה
רבי  של המחלוקת שבה משום מעילה ספק מיוחד באופן

הנ"ל. וחכמים עקיבא

.·ÈÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ ÔÈlÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á ÂÈÙÏ ‰˙È‰»¿»¿»»¬ƒ»∆Àƒ«¬ƒ»∆
- ‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ,Lc˜‰∆¿≈»«««≈∆¿≈»«≈ƒ

¯eËt71ÏÚ ÌL‡ ‡È·Ó - ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â ¯ÊÁ ; »»«¿»«∆«¿ƒ»≈ƒ»»«
B˙ÏÈÚÓ72ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL - ‰iM‰ ˙‡ ¯Á‡ ÏÎ‡ ;73. ¿ƒ»»««≈∆«¿ƒ»¿≈∆¿ƒ

ו 71) לא, או בהקדש מעל אם ספק חכמים שהוא כדברי
במשנה. כב שם עקיבא, רבי על שהרי 72)החולקים

מעל. או 73)וודאי מעל אם בספק הוא מהם אחד כל כי
לא.

.‚È·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á74ÏÎ‡ ,Lc˜‰ ÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ ¬ƒ»∆≈∆«¬ƒ»∆∆¿≈»«
Ô‰Ó ˙Á‡75ÏÎ‡ ;·ÏÁ ÌeMÓ ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó - ««≈∆≈ƒ»»»ƒ≈∆»«
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‰iM‰ ˙‡76·ÏÁ‰ ÏÚ ˙‡hÁ ‡È·Ó -77È‡cÂ ÌL‡Â ∆«¿ƒ»≈ƒ«»««≈∆¿»»««
Lc˜‰‰ ÏÚ ‰ÏÈÚÓ ÏL78˙‡ ÏÎ‡Â ¯Á‡ ‡a ;‰iM‰ ∆¿ƒ»««∆¿≈»«≈¿»«∆«¿ƒ»

ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó ÈM‰ Û‡ -79·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á .80 ««≈ƒ≈ƒ»»»¬ƒ»∆≈∆
‡È·Ó - Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ,Lc˜‰ ·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ«¬ƒ»∆≈∆∆¿≈»«««≈∆≈ƒ

˙‡hÁ81ÏÚ BÏ Ú„BpL ¯Á‡ ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡ ; «»»«∆«¿ƒ»««∆««
‰BL‡¯‰82˙B‡hÁ ÈzL ‡È·Ó -83ÏÚ È‡cÂ ÌL‡Â »ƒ»≈ƒ¿≈«»¿»»«««
B˙ÏÈÚÓ84‡È·Ó ‰Ê - ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â ¯Á‡ ‡a ; ¿ƒ»»«≈¿»«∆«¿ƒ»∆≈ƒ

˙‡hÁ ‡È·Ó ‰ÊÂ ˙‡hÁ85„·Ïa86e¯‡a ¯·k . «»¿∆≈ƒ«»ƒ¿«¿»≈«¿
¯eq‡ ÛÒB ÌÚË ‰ÊÈ‡Ó ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿«¬»¬≈≈∆««»ƒ

·ÏÁ ¯eq‡ ÏÚ Lc˜‰87el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿≈«ƒ≈∆¿≈…«≈¿≈
.ÔÈ¯eq‡‰»ƒƒ

שהביא 76)בשוגג.75)חולין.74) אחר אפילו בשוגג
תלוי. חלב 77)אשם והאוכל חלב, וודאי אכל שהרי שם.

חטאת. חייב הקדש.78)בשוגג של הוא מהן אחת שהרי
אשם 79) שחייב לא או חלב אכל ספק הוא זה גם כי שם.

קבוע. איסור זהו כי ז הלכה למעלה וראה תלוי.
חטאת 81)חולין.80) וחייב חלב, הן החתיכות שתי שהרי

על  תלוי אשם חייב ואינו בשגגה. חלב אכילת איסור על
ספק  על מחייבים שאין כחכמים שפוסק משום הקדש ספק

אינו 82)מעילה. אחד, בהעלם אבל מחלקות. שהידיעות
אחת. אלא על 83)חייב אחת חלב, של אכילות שתי על

הקדש. של חלב חתיכת על ואחת החולין חלב חתיכת
חלב 84) מאיסור וחוץ הקדש, של חלב חתיכת אכל שהרי

גם בהקדש.עבר מעילה איסור שהרי 85)על במשנה, שם
וודאי. חלב אכל מהם אחד אשם 86)כל חייבים ואינם

מעילה. ספק על חל 87)תלוי איסור ש"אין פי על שאף
שהוא  מפני חלב, איסור על הקדש איסור חל - איסור" על
באכילה, אלא אסור היה לא הזה שהחלב מוסיף, איסור
איסור  בו שנוסף ומתוך בהנאה, גם נאסר וכשהקדישו
חלב  משום גם לחייבו אכילה איסור גם עליו נוסף הנאה,
על  חל "איסור אמרו מוסיף ובאיסור הקדש, משום וגם

איסור".

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
כריתות,1) לשאר וקדשיו מקדש שגגת בין מה יבאר

אותו. מביאים אם מספק קרבן והחייבים

.‡‰ML2„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ e·È¯˜iL Ô˙ÂˆÓ3el‡Â , ƒ»ƒ¿»»∆«¿ƒ»¿»∆¿≈¿≈
:Ô‰Ú¯ˆn‰ .‡4˙„ÏBi‰Â .· .5˙Úe·L ÚaLp‰Â .‚ . ≈«¿…»¿«∆∆¿«ƒ¿»¿«

˙e„Ú‰6‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa7˙Úe·L ÚaLp‰Â .„ . »≈≈¿»≈ƒ¿»»¿«ƒ¿»¿«
¯˜MÏ Èeha8‰‚‚La9L„˜ ÏÎ‡L ‡Óh‰Â .‰ . ƒ«∆∆ƒ¿»»¿«»≈∆»«…∆

‰‚‚La10.‰‚‚La Lc˜nÏ ÒÎpL ‡Óh‰Â .Â . ƒ¿»»¿«»≈∆ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»»

משום 2) "חמשה", תנן ט.) (כריתות ובמשנה אנשים.
למקדש, שנכנס וטמא קודש שאכל טמא מונה שהמשנה
(כסףֿמשנה). לשתים אותם מונה רבנן ואילו לאחד.

בהמה;3) מביא עשיר, היה שאם קבוע. שאינו קרבן כלומר,
למעלה  ראה האיפה, עשירית או עוף מביא עני היה ואם

ד. הלכה "וביום 4)פ"א כאֿכב): י, יד, (ויקרא שנאמר
וגו' דל ואם וגו' וכבשה תמימים כבשים שני יקח השמיני

וגו'". תורים ושתי וגו' כבש יב,5)ולקח (שם שנאמר

לעולה  שנתו בן כבש תביא וגו' טהרה ימי "ובמלאות וֿח)
שה  די ידה תמצא לא ואם וגו' לחטאת תור או יונה ובן
ואחד  לעולה אחד יונה בני שני או תורים שתי ולקחה

וגו'". בעל 6)לחטאת ותבעם ממון עדות העדים שידעו
שאינן  ונשבעו העידו ולא בעדותן וכפרו לו, להעיד העדות
מהלכות  א (פרק העדות שבועת היא זו עדות, לו יודעין
תחטא  כי "ונפש וֿז) א, ה, (שם ונאמר יב). הלכה שבועות
או  כשבה וגו' אשמו את והביא וגו' אלה קול ושמעה
שתי  וגו' והביא שה די ידו תגיע לא ואם וגו' עזים שעירת

וגו'". משום 7)תורים נלמד שם, ובגמרא ט. שם משנה
- העדות (בשבועת וכאן "ונעלם", בתורה נאמר שבכולן
על  התורה שחייבה משום הרי "ונעלם", נאמר לא א) שם,

כשוגג. או 8)המזיד ואכל. יאכל, שלא (=לעתיד) שנשבע
אכל, שלא (=לעבר) שנשבע או אכל. ולא שיאכל, שנשבע
ד, (שם, ואמר ג). הלכה (שם אכל ולא שאכל, או ואכל.
את  והביא וגו' בשפתים לבטא תשבע כי נפש "או וֿז)
די  ידו תגיע לא ואם וגו' עזים שעירת או כשבה וגו' אשמו

יונה". בני שני או תורים שתי וגו' והביא שנאמר 9)שה
ממנו". "ונעלם ד) נפש 10)(שם, "או בֿג) (שם, שנאמר

להלן  וראה וגו'". ממנו ונעלם וגו' טמא דבר בכל תגע אשר
בטמא  מדבר הזה שהפסוק למדו השמועה מפי כי ה, הלכה
למעלה  וראה ידע. ולא קודש שאכל טמא או למקדש שנכנס

ג. הלכה פ"א

.·˙„ÏBi‰ Ôa¯˜11O·k ‰‡È·Ó - ‰¯ÈLÚ ‰˙È‰ Ì‡ : »¿««∆∆ƒ»¿»¬ƒ»¿ƒ»∆∆
ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙‡hÁÏ ¯Bz B‡ ‰BÈ Ô·e ‰ÏBÚÏ B˙L Ôa∆¿»¿»∆»¿«»¿ƒ≈
ÌÈ¯Bz ÈzL ‰‡È·Óe „¯BÈ da¯˜ È¯‰ - ˙‚OÓ d„È»»«∆∆¬≈»¿»»≈¿ƒ»¿≈ƒ
elÙ‡ .˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL B‡¿≈¿≈»∆»»¿∆»«»¬ƒ

ÂÈÎÒÏ ˙‚OÓ dÈ‡Â ‰OÏ ˙‚OÓ d„È ‰˙È‰12- »¿»»»«∆∆¿∆¿≈»«∆∆ƒ¿»»
ÈÚ Ôa¯˜ ‰‡È·Ó13. ¿ƒ»»¿«»ƒ

הלכה 11) כפרה מחוסרי מהלכות בפ"א וראה וֿח. יב, שם
ב 12)ג. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ"ב ראה

נסכים: גם טעון לעולה הקרב היולדת שכבש ד, והלכה
רביעית  לנסך ויין שמן, ההין ברביעית בלול סולת עשרון

זה 13)ההין. דין ונלמד יונה, בני שני או תורים שתי
(שם, שנאמר ממה א) הלכה ד פרק תזריע (פרשת בספרא
שה  לה יש שאם ללמד שה", די ידה תמצא לא "ואם א)

עני. קרבן שמביאה - זה לשה הנצרכים הדברים לה ואין

.‚˙BÓ‰a LÏL ‡È·Ó - ¯‰ËiLk Ú¯ˆn‰14Ô‰Ó . «¿…»¿∆ƒ¿«≈ƒ»¿≈≈∆
‰O·ÎÂ ,ÌL‡ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,ÌÈO·k ÈL15 ¿≈¿»ƒ∆»»¿∆»»»¿ƒ¿»

B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL ‡È·Ó - ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡ .˙‡hÁÏ¿«»ƒ≈»«∆∆≈ƒ¿≈ƒ
O·ÎÂ ,˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL¿≈¿≈»∆»»¿∆»«»¿∆∆

.ÌL‡Ï¿»»

כפרה 14) מחוסרי מהלכות בפ"א וראה כאֿכב. י, יד, שם
ג. הכבשים.15)הלכה מן נקבה

.„˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÏÚ16Èeha ˙Úe·L ˙‚‚L ÏÚÂ17 «¿«»≈¿«ƒ¿«¿«ƒ
ÂÈL„˜ ˙‡ÓËÂ Lc˜Ó ˙‡ÓË ˙‚‚L ÏÚÂ18‡È·Ó ¿«ƒ¿«À¿«ƒ¿»¿À¿«»»»≈ƒ

‰aOk19‰¯ÈÚO B‡20˙BÚe·w‰ ˙B‡hÁ‰ ¯‡Lk ,21. ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿»««»«¿
Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL ‡È·Ó - ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»«∆∆≈ƒ¿≈ƒ¿≈¿≈
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˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â .˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ»∆»»¿∆»«»¿ƒ≈»«∆∆
‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ‡È·Ó - ÛBÚÏ22‰Èe¯w‰ ‡È‰Â .˙ÏÒ »≈ƒ¬ƒƒ»≈»…∆¿ƒ«¿»

˙BÎÏ‰a ‰ÈOÚÓ eL¯t˙ ¯·kL ,‡ËBÁ ˙ÁÓƒ¿«≈∆¿»ƒ¿»¿«¬∆»¿ƒ¿
˙Ba¯w‰ ‰OÚÓ23. «¬≈«»¿»

א).16) הלכה (למעלה בשגגה בין בזדון ה,17)בין שם
וֿז. וֿז.18)ד, בֿג, הכבשים.19)שם, מן נקבה

העזים.20) מן ד.21)נקבה הלכה פ"א למעלה ראה
יא.22) פי"ז.23)שם,

.‰‰Ê L¯ÙÓe ‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ el‡‰ ˙Ba¯w‰ Ïk»«»¿»»≈¿…»ƒ«»¿…»∆
‰‚‚La Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓhÓ ıeÁ ,Ô‡È·‰Ï ·iÁL∆«»«¬ƒ»ƒ»≈∆ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»»

L„˜ ÏÎ‡ B‡24‡ËÁ˙ Èk LÙÂ :ÌL ·e˙k CkL . »«…∆∆»»»¿∆∆ƒ∆¡»
‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ25ÏÎa Úbz ¯L‡ LÙ B‡ .¯ÓB‚Â ¿»¿»»»¿≈∆∆¬∆ƒ«¿»

‡ÓË ¯·c26‡h·Ï Ú·M˙ Èk LÙ B‡ .¯ÓB‚Â »»»≈¿≈∆∆ƒƒ»«¿«≈
ÌÈ˙ÙO·27‰l‡Ó ˙Á‡Ï ÌL‡È ÈÎ ‰È‰Â .¯ÓB‚Â ƒ¿»«ƒ¿≈¿»»ƒ∆¿«¿««≈≈∆

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .¯ÓB‚Â28Ôa¯˜ Ô‡k ·iÁL ‰fL , ¿≈ƒƒ«¿»»¿∆∆∆ƒ≈»»¿»
L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ ÒÎÂ ‡ÓËpLk - ‡ÓhÏ«»≈¿∆ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ¿»»«…∆

Ú„È ‡Ï ‡e‰Â29‰Ïaw‰ ÈtÓ ¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡ .30 ¿…»«««ƒ∆«»»ƒƒ««»»
L¯ÙÓk ‡e‰ È¯‰ -31‰¯Bz ‰·iÁ Le¯Ùa È¯‰L , ¬≈ƒ¿…»∆¬≈¿≈ƒ¿»»

Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓhÏe L„˜ ÏÎ‡L ‡ÓhÏ ˙¯k32. »≈«»≈∆»«…∆«»≈∆ƒ¿««ƒ¿»
Á·fÓ ¯Oa ÏÎ‡z ¯L‡ LÙp‰Â :¯Ó‡ ÏÎB‡a¿≈∆¡«¿«∆∆¬∆…«»»ƒ∆«
ÒÎp·e .‰˙¯ÎÂ ÂÈÏÚ B˙‡ÓËÂ '‰Ï ¯L‡ ÌÈÓÏM‰«¿»ƒ¬∆«¿À¿»»»¿ƒ¿¿»«ƒ¿»
Ï‰w‰ CBzÓ ‡È‰‰ LÙp‰ ‰˙¯ÎÂ :¯Ó‡ Lc˜nÏ«ƒ¿»∆¡«¿ƒ¿¿»«∆∆«ƒƒ«»»

‡nË '‰ Lc˜Ó ˙‡ Èk33Â .˙¯k ‰¯Bz ‰·iÁL ÔÂÈÎ34 ƒ∆ƒ¿«ƒ≈¿≈»∆ƒ¿»»»≈
ÔÈ‡È·nL Ôa¯w‰ L¯t ,ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓË ÏÚ«À¿«ƒ¿»¿»»»≈≈«»¿»∆¿ƒƒ

Ô˙‚‚L ÏÚ35. «ƒ¿»»

קרבן 24) להביא שחייבים בתורה מפורשים שאינם בשגגה,
ויורד. העדות.25)עולה שבועת מפורש 26)זוהי  ולא

בטומאה. למקדש שנכנס או בטומאה קודש שאכל
ביטוי.27) שבועת ז.28)זוהי ו: ז.29)בשבועות שם

נאמר  טומאתו". - "טומאתו גזירהֿשוה שלמדו רבא, אמר
אדם  בטומאת יגע כי "או ג) ה, (שם ויורד עולה בקרבן כאן
"את  יג) יט, (במדבר מקדש במטמא וכתוב טומאתו", לכל
לא  נדה מי כי מישראל, ההיא הנפש ונכרתה טמא ה' משכן
טומאת  להלן מה - בו" טומאתו עוד יהיה טמא עליו זורק
שחייבין  זו טומאה היא מה פירש (שלא כאן אף מקדש,
קודש, ואוכל מקדש. טומאת היא ויורד) עולה קרבן עליה
למה  בהמה חיה, אני אקרא אומר רבי בברייתא: (שם) נלמד
נפש  "או ב) ה, ויקרא כתוב, ויורד עולה (שבקרבן נאמר
בנבלת  או טמאה חיה בנבלת או טמא דבר בכל תגע אשר
בהמה  גם הרי "חיה" שמזכיר וכיון וגו'", טמאה בהמה
תאכלו", אשר החיה "זאת ב יא, שם כתוב (שהרי בכללה
וגו' פרסה מפרסת "כל ג) (שם, כתוב לזה סמוך ומיד
לו  ולמה חיה) בכלל שבהמה הרי תאכלו", אותה בבהמה
"בהמה  גז"ש ללמוד כדי טמאה", "בהמה גם כאן להזכיר
ונאמר  טמאה", "בהמה כאן נאמר טמאה": בהמה - טמאה
תגע  כי "ונפש בטומאה קדשים באוכל כא) ז, (שם להלן
שקץ  בכל או טמאה בבהמה או אדם בטומאת טמא, בכל
הנפש  ונכרתה לה' אשר השלמים זבח מבשר ואכל טמא,

בטומאה, קודש אוכל לענין מדובר שם מה מעמיה", ההיא
באוכל  מדובר טומאה, שכתוב ויורד) עולה (בקרבן כאן אף

בטומאה. אלא 30)קודש בתורה, מפורש זה אין שהרי
בגזירהֿשוה. במזיד.32)בתורה.31)נלמד

משכן 33) "את יג) יט, (שם הפסוק מן זאת למדו יד: במכות
עז, לאֿתעשה המצוות בספר וראה ונכרתה". טמא ה'

שי. שם ו:35)במזיד.3)4ובהערה שבועות בברייתא
וגו'") טמא דבר בכל תגע אשר (=נפש הכתוב שאין "מנין
מגע  על מחייבו (=שאין וקדשיו מקדש בטומאת אלא מדבר
בטומאה). למקדש נכנס או בטומאה קודש אכל אלאֿאםֿכן
רש"י] - [בזדון הטומאה על וענש והזהיר הואיל הוא: ודין
הטומאה  על וענש כשהזהיר מה הטומאה, על קרבן וחייב
כשחייב  אף וקדשיו, מקדש טומאת על אלא וענש הזהיר לא
מקדש  טומאת על אלא חייב לא הטומאה על קרבן

וקדשיו".

.Â˙Ba¯˜ Ïk36‡È·Ó dÏÚa - ˙·iÁ ‰M‡‰L37ÏÚ »»¿»∆»ƒ»«∆∆«¿»≈ƒ«
‰È„È38‰È‰ Ì‡Â ,ÈÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó - ÈÚ ‰È‰ Ì‡ . »∆»ƒ»»»ƒ≈ƒ»¿«»ƒ¿ƒ»»

¯ÈLÚ Ôa¯˜ ‰È„È ÏÚ ‡È·Ó - ¯ÈLÚ39Ì„‡ ‡È·Óe .40 »ƒ≈ƒ«»∆»»¿«»ƒ≈ƒ»»
Ba È„È ÏÚ41B˙ÁÙLÂ Bc·Ú È„È ÏÚÂ Bza È„È ÏÚÂ42 «¿≈¿¿«¿≈ƒ¿«¿≈«¿¿ƒ¿»

ÈÚ Ôa¯˜43ÌÈÁ·fa ÔÏÈÎ‡Óe44. »¿«»ƒ«¬ƒ»«¿»ƒ

זוטא)36) ספרי בשם יב משנה מנגעים (פי"ד הר"ש לדעת
והם  לטהרתה, שבאים בקרבנות אלא חייב הבעל אין
לכפרתה, שבאים קרבנות אבל וסוטה. זיבה לידה, קרבנות
חייב  אינו - בשוגג שבת חיללה או חלב שאכלה כגון
בנדרים  [ועיין צד. אות שם ישראל בתפארת וראה להביא.

שם]. הש"ס ובגליון בנגעים 37)לו. משנה להביא, חייב
קד. מציעא ובבא כד. ובנזיר לה: בנדרים וברייתא שם,

שם).38) בפיה"מ (רבינו יהודא 39)בשבילה ר' דברי
אומרים, ואין (כסףֿמשנה). עליו חולק ואין שם, במשנה
בעלה, קנה אשה שקנתה מה שהרי עניה, היא שנשאת כיון
עליה  מביא אלא עשיר, הוא אם אף עני קרבן בשבילה יביא
בנגעים  לרבינו, בפיה"מ ראה כגופו. שאשתו עשיר, קרבן

שם.40)שם. נגעים עשיר. בנו.41)שהוא בשביל
שהמדובר 42) הר"ש, לדעת ואף כנענים. ובין עבדים [בין

נוהגת  צרעת טומאת הרי למעלה), (ראה כפרה במחוסרי רק
א), הלכה צרעת טומאת מהלכות (פ"ט כנענים בעבדים גם
מטמאי  מהלכות (פ"א זיבה טומאת בהם נוהגת כן וכמו

בקרבנות]. מחוייבים והם ד), הלכה ומושב אף 43)משכב
הוא  כי דוקא, לאו ושפחתו ועבדו ובתו ובנו עשיר. הוא אם
להודיענו  אלו מזכיר אלא אדם, כל בשביל שמביא הדין

על שאף  הסמוכים הגדולים אפילו או הקטנים ובתו בנו
להביא  הכרח לו שיש ושפחתו), דעבדו (דומיא שולחנו
והיה  שולחנו, על טהרותיו יטמאו שלא כדי קרבן בשבילם
עצמו  הוא אם עשיר, קרבן בשבילם שיביא לסברא מקום
קרבן  בשבילם מביא אלא כן, הדבר שאין השמיענו - עשיר
שם). נגעים אחרונה, (משנה עליו חסה שהתורה עני,

פ"א 44) להלן ראה בקדשים. לאכול מטהרן זה קרבן
אינם  כפרה שמחוסרי א, הלכה כפרה מחוסרי מהלכות

ה. הלכה שם וראה קרבנן, שיביאו עד בקדשים אוכלים

.ÊÔa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ÁÈLÓ Ô‰ÎÂ CÏn‰45˙Úe·L ÏÚ «∆∆¿…≈»ƒ«¿ƒƒ»¿»»«¿«
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Lc˜Ó ˙‡ÓË ÏÚ B‡ Èeha ˙Úe·L ÏÚ B‡ ˙e„Ú‰»≈«¿«ƒ«À¿«ƒ¿»
ÂÈL„˜Â46˙BËBÈ„‰ ¯‡Lk47Ôa¯˜ ·e˙k‰ ˜lÁ ‡lL ; ¿»»»ƒ¿»∆¿∆…ƒ≈«»»¿«

ÁÈLÓ Ô‰k Ôa¯wÓe ËBÈ„‰ Ôa¯wÓ CÏÓ48‡l‡ ∆∆ƒ»¿«∆¿ƒ»¿«…≈»ƒ«∆»
˙BÂˆna49BÓk ,‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ô˙‚‚L ÏÚ ÌÈ·iÁL «ƒ¿∆«»ƒ«ƒ¿»»«»¿»¿
e¯‡aL50ÌÈÂL Ôlk „¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜a Ï·‡ ,51¯·k . ∆≈«¿¬»¿»¿»∆¿≈À»»ƒ¿»

˙BÚe·L ˙BÎÏ‰a e¯‡a52ÏÚ ·iÁ ‰È‰È È˙ÓÈ‡ , ≈«¿¿ƒ¿¿≈»«ƒ¿∆«»«
È˙ÓÈ‡Â ,Èeha ˙‚‚L ˙Úe·L ÏÚÂ ˙e„Ú‰ ˙Úe·L¿«»≈¿«¿«ƒ¿«ƒ¿≈»«
˙Ba¯˜ ·iÁ ‰È‰È C¯„ ‰Ê È‡ ÏÚÂ ;Ô‰ÈÏÚ ¯eËt ‰È‰Èƒ¿∆»¬≈∆¿«≈∆∆∆ƒ¿∆«»»¿»
·iÁ ‰È‰È ‡Ï C¯„ ‰Ê È‡ ÏÚÂ ,˙BÚe·M‰ ÔÈÓk ‰a¯‰«¿≈¿ƒ¿««¿¿«≈∆∆∆…ƒ¿∆«»

‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰·e .„Á‡ Ôa¯˜ ‡l‡53,¯‡·‡ ∆»»¿»∆»¿ƒ¿¿À¿≈«»»¬»≈
,‰a¯‰ ˙Ba¯˜ Ú¯ˆn‰Â ˙„ÏBi‰ ·iÁ˙z C¯„ ‰ÊÈ‡a¿≈∆∆∆ƒ¿«≈«∆∆¿«¿…»»¿»«¿≈

.„Á‡ Ôa¯˜ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ·iÁ˙È C¯„ ‰Ê È‡·e¿≈∆∆∆ƒ¿«≈»∆»≈∆»¿»∆»

שפתים 45) ביטוי ועל הקול שמיעת "על ט. בהוריות משנה
והנשיא  והיחיד פטורין, ביתֿדין וקדשיו מקדש טומאת ועל
חייבין  "אין במשנה ח: שם שאמרו ומה חייבין". והמשיח
שפתים  ביטוי ועל הקול שמיעת על וביתֿדין) המשיח (כהן
רבי  דברי בהם, כיוצא והנשיא וקדשיו, מקדש טומאת ועל
המשיח  כהן שאין שם) (בפיה"מ רבינו מפרש הגלילי" יוסי
קרבן  כהדיוט מביאין אלא עזים, שעיר והמלך פר, מביא
ומה  כאן). וכסףֿמשנה הראב"ד בהשגת (וראה ויורד עולה
חייב  אינו המלך כי שם) (במשנה עקיבא רבי שאמר
מעיד  לא אותו, דנין ולא דן לא שהמלך העדות, בשבועת
שבועות  מהלכות בפ"י רבינו פסק (וכן אותו מעידין ולא
שאינו  מעידיו אחד המלך שהיה או וכו' עדיו "היו א הלכה
כל  - העדות") משבועת פטורין ונשבעו, וכו' להעיד ראוי
לבוא  מלך של מכבודו זה שאין משום אלא אינו זה
והנתבעים  ביתֿהדין באו אם אבל עדותו, להגיד לביתֿהדין
כפר  אם זה ובאופן עדותו, מקבלים שם, והעיד המלך לבית
וראה  שבועה, בקרבן חייב עדות יודע שאינו ונשבע

רוקח. ובמעשה המשנה מנה 46)במרכבת (ה"א) [למעלה
ש"יולדת" לפי השמיטם; וכאן ויולדת", מצורע גם רבינו
שאין  ה"ה, מלכים מהלכות בפ"א (ראה במלך לא אינה
ביאת  מהל' בפ"ט (ראה גדול בכהן ולא מלכה), מעמידים
ו"מצורע", כהונה). קדושת אין אהרן שבבנות ה"א, מקדש
(ראה  כ"ג מלהיות נפסל כי שאם בכ"ג, שישנו אע"פ
במועד  שאמרו ומה במשנה. מה: ובבכורות יב: בהוריות
דכל  גדול כהן והא גדול, כהן לרבות "והצרוע יד: קטן

כ  ברגל",השנה צרעתו נוהג (מצורע) שמעֿמינה וכו' רגל
ופורם, פורע אינו שעבר, גדול כהן שגם משום היינו
ז, הלכה פט"ו להלן רבינו דברי ולפי יא: בהוריות כמפורש
עליו, גדולה כהונה דיני כל מום, מחמת שעבר גדול כהן גם
שם  בריטב"א ועיין ברגל. אדם ככל הוא הרי כן ואם
עמודים  ח"ב שם מפריש ר"י תלמיד ידידיה ר' ובתוספות
ככהן  המצוות, כל על הבא פר הוא מביא - (8 הערה יזֿיח
מביא  מום, מחמת שעבר גדול כהן גם הרי המשמש, גדול
שלענין  כאן, להביא לו והיה שם, פט"ו להלן כמפורש פר
משום  השמיטו - כהדיוט, הוא הרי ויורד עולה קרבן
עבר  שנצטרע (=מלך) נשיא שהרי שייך, אינו שבמלך
וכן  ט, הלכה שם (להלן כהדיוט הוא והרי מנשיאותו,

שתי  ד"ה ובתוספות כ. שם ועיין קז: בסנהדרין מפורש
הוא  הרי ויורד, עולה שלענין לומר צריך ואין שנים),

ד,47)כהדיוט]. הלכה למעלה וראה ויורד. עולה קרבן
ויורד. עולה קרבן עזים 48)מהו שעיר מביא שהמלך

עזים  שעירת - וההדיוט בקר, בן פר - המשוח והכהן (זכר),
הכבשים. מן נקבה או לא49ֿ)(נקבה) מצוות כלומר

א.50)תעשה. הלכה פ"א והכהן 51)למעלה המלך
שבתורה  המצוות "כל (ט.): שם משנה וההדיוט. המשוח
מביא  היחיד חטאת, שגגתן ועל כרת זדונן על שחייבין
פר  מביאין וביתֿדין ומשיח שעיר, והנשיא ושעירה, כשבה
מקדש  טומאת ועל שפתים ביטוי ועל הקול שמיעת ועל וכו'
חייבין". והמשיח והנשיא והיחיד פטורין, ביתֿדין וקדשיו
ומשיח  ונשיא נפש, ואם באשמות "דכתיב שם רש"י ופירש

הן". אחת נפש טֿי.52)בכלל ד ֿו, פ"א 53)פרקים
ופ"ד.

.Á‰‚‚Lk ÔB„f‰ ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·n‰ Ïk54‰È‰ Ì‡ , »«≈ƒ»¿»««»ƒ¿»»ƒ»»
Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt - Òe‡55¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . »»ƒ«»¿»¿≈»ƒ«¿»

Ô˙‚‚L ÏÚ ‡l‡ ˙‡hÁ ·iÁ BÈ‡L ˙B¯·Ú56Ì‡L , ¬≈∆≈«»«»∆»«ƒ¿»»∆ƒ
¯eËt - Òe‡ ‰È‰57. »»»»

א),54) הלכה ט פרק (למעלה חרופה שפחה על הבא כגון
ושבועת  א), הלכה זה בפרק (למעלה העדות ושבועת

ז). הלכה פ"ט (למעלה בכריתות 55)הפקדון תוספתא
באונס  כולם כשגגה, הזדון על מביאין "ארבעה פ"א:
וגם  כשוגג, הזדון על (=שחייב הנזיר" מן חוץ פטורים,
וראה  ג) הלכה נזירות מהלכות בפ"ו ראה האונס, על חייב

כאן. ולחםֿמשנה שכיון 56)בקריתֿספר זדונן, על ולא
- המזיד על ולא בלבד השוגג על אלא התורה חייבה שלא

האונס. על חייבה שלא יז:57)כלֿשכן בשבועות ראה
בשעת  שלא אשתו על שהבא ו) הלכה פ"ה (ולמעלה ויח.
מקרבן  פטורין אלו הרי תשמיש, בשעת דם וראתה וסתה

לעשות. לו היה ומה אנוס שזה מפני חטאת,

.ËB˙‡hÁ ÏL ‰O·ÎÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰L ÈÓ58CÈ¯ˆÂ ƒ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»∆«»¿»ƒ
Ô‰Ï59‰¯ÈÚO ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -60˙BÚn‰ Ì˙B‡ ÏlÁÈÂ »∆¬≈∆≈ƒ¿ƒ»ƒ«≈»«»

‰¯ÈÚO‰ ÏÚ61Ô‰a ‰‰ÈÂ62LÈ¯Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ . ««¿ƒ»¿≈»∆»∆¿≈ƒƒ¿ƒ
‰¯ÈÚMÏ63‰aOk Á˜ÏÂ64.Ô‰a ‰‰È - «¿ƒ»¿»«ƒ¿»≈»∆»∆

(ובעשיר 58) ויורד עולה של חטאת בקרבן כאן המדובר
אבל  דבר, של טעמו להלן ראה שעירה), או כבשה שמביא
כבשה  שמביא ד, הלכה פ"א למעלה (ראה קבועה בחטאת
יפלו  - לחטאת שהפריש המעות מן נשאר אם שעירה), או
ט. הלכה המוקדשין פסולי מהלכות פ"ה ראה לנדבה,

השעירה 59) שדמי וכגון שהעני, וכגון הללו, למעות
הכבשה. מדמי כז:60)פחותים בכריתות משנה

הזאת,61) השעירה על מקדושתם המעות את פודה הוא
לחולין. היוצאים המעות תחת בקדושה נכנסת והיא

לשעירה.62) כבשה שבין מההפרש שחסך האלו במעות
ויורד  עולה בקרבן שנאמר ממה בגמרא) (שם כן ולמדו
חטאתו. ממקצת - "מחטאתו" - "מחטאתו" וֿי) ה, (ויקרא
מתכפר  העני שאם לחטאתו, שהפריש הדבר ממקצת כלומר,
לרבינו  בפיה"מ גם וראה בהנאה, מותר והנותר במקצת,
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למעות, צריך הוא אם שדווקא רבינו מדברי ונראה שם.
יותר  כשהכבשה להיפך (או זולה יותר שהשעירה וכגון
לא  למעות, צריך אינו אם אבל לשנות, לו מותר אז זולה),
ובפירש"י  לכבשה. משעירה או לשעירה כבשה מן ישנה
וראה  ברצונו, תלוי שהכל נראה שם, כריתות במשנה

המשנה. מעות 63)מרכבת שהפריש כלומר, שם. משנה
וצריך  זולה, יותר והכבשה והעני, שעירה, לקנות בשביל
השעירה. לשווי הכבשה שווי בין שבהפרש הללו למעות

למעלה.64) כמבואר הכבשה, עלֿידי המעות את וחילל

.È‰Ó‰aÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰65ÈÚ‰Â66ÈzL ÁwÈ - ƒ¿ƒ»«¿≈»¿∆¡ƒƒ«¿≈
‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz67Ì˙B‡ Ô‰ÈÏÚ ÏlÁÈÂ ƒ¿≈¿≈»ƒ«≈¬≈∆»

B‡ ‰BÈ È·Ï ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰ .Ì‰a ‰‰ÈÂ ˙BÚn‰«»¿≈»∆»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»
ÌÈ¯BzÏ68‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ‡È·È - ÈÚ‰Â69ÏlÁÈÂ «ƒ¿∆¡ƒ»ƒ¬ƒƒ»≈»ƒ«≈

‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô‰a ‰‰ÈÂ ˙BÚn‰ Ì˙B‡ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆»«»¿≈»∆»∆¿≈ƒ»»
- ¯ÈLÚ‰Â ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰Â ÈÚ»ƒ¿ƒ¿ƒ»«¬ƒƒ»≈»¿∆¡ƒ

Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒBÈ70¯ÈLÚ‰Â ÛBÚÏ LÈ¯Ù‰ .ÛBÚ ‡È·ÈÂ ƒ¬≈∆¿»ƒƒ¿ƒ¿¿∆¡ƒ
elÙ‡ .‰¯ÈÚO B‡ ‰aOk ‡È·ÈÂ Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒBÈ -ƒ¬≈∆¿»ƒƒ¿»¿ƒ»¬ƒ

ÒÒB‚ BLÈ¯BÓ ‰È‰71ÈÚ ‰Ê È¯‰ -72˙eÓiL „Ú »»ƒ≈¬≈∆»ƒ«∆»
epL¯ÈÈÂ BLÈ¯BÓ73. ƒ¿ƒ»∆

עולה 65) קרבן שיקריבו שמצוותם מהששה באחד המדובר
לקנות  כדי מעות שהפריש ובעשיר א), הלכה (למעלה ויורד

לחטאת. כבשה) או (=שעירה מנכסיו,66)בהמה ירד
או  תורים שתי - העני קרבן כי בֿגֿד הלכות למעלה וראה

יונה. בני מעות 67)שני הפריש כבר כי ואף שם. משנה
זה  ואף עני. קרבן אלא מביא אינו שהעני כיון עשיר, לקרבן
הכהן  עליו "וכפר ו) ה, (ויקרא שנאמר ממה שם למדו
(ראה  חטאתו מקצת משמע "מחטאתו", - מחטאתו"
הדמים. ממקצת עוף יביא העני אם כלומר, למעלה),

או 68) ביטוי שבועת או העדות בשבועת כאן המדובר
עולה  של דרגות שלש בהם שיש וקדשיו, מקדש טומאת

ד. הלכה למעלה ראה ואף 69)ויורד, שם. במשנה
כיון  - היונה בני לשני או תורים לשתי מעות כבר שהפריש
זה  ואף למנחה. סולת האיפה עשירית רק מביא עוד, שהעני
הכהן  עליו "וכפר י) (שם, שנאמר ממה (שם) נלמד
לשתי  מעות הפריש אם כלומר, חטאתו. מקצת מחטאתו",
ממקצת  מביא עוד, העני ושוב יונה, בני שני או תורים

האיפה. עשירית הללו, כי 70)הדמים ואף שם. משנה
להוסיף  צריך שהעשיר כיון - עני לקרבן המעות הפריש כבר
שנאמר  ממה שם בגמרא כן ולמדו עשיר. קרבן ולהביא
חטאתו" "על חטאתו", על הכהן עליו "וכפר יג) (שם,
הדמים  על להוסיף צריך בינתיים, העשיר שאם משמע

עשיר. קרבן עשיר.71)ולהביא ויהיה ממנו, לירש ועתיד
עני.72) קרבן ומביא אותו, ירש שלא זמן ויצטרך 73)כל

"אבל  יז: ערכין משנה עשיר. לקרבן עד מעות להוסיף
להקדש  אין וכו' לו והניח אביו מת אפילו כן, אינו בקרבנות
שהיה  המשנה שכוונת בגמרא) יח. (שם ופירשו כלום". בה
קאֿמשמעֿלן  למיתה, גוססין רוב דתימא מהו גוסס, אביו
שהגוסס  לפי לעני, היורש עדיין נחשב מת שלא זמן שכל

מג. נזיר ראה דבריו, לכל כחי הוא

.‡Èda ÏÙÂ ‰¯ÈÚO B‡ ‰aOk LÈ¯Ù‰L ¯ÈLÚ»ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿»«»

ÌeÓ74‰ˆ¯ Ì‡ - [ÈÚ‰Â]75Ï·‡ .ÛBÚ ‰ÈÓ„a ‡È·È , ¿∆¡ƒƒ»»»ƒ¿»∆»¬»
ÏÒÙÂ ÛBÚ LÈ¯Ù‰ Ì‡76˙È¯ÈOÚ ÂÈÓ„a ‡È·È ‡Ï - ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿«…»ƒ¿»»¬ƒƒ

ÔBÈ„t ÛBÚÏ ÔÈ‡L ,‰ÙÈ‡‰77. »≈»∆≈»ƒ¿

כז:74) כריתות ומשמע 75)ברייתא שם. בברייתא הוא כן
שעכשיו  אףֿעלֿפי אחרת, כשבה בדמיה יביא רצה שאם
יב, משנה יד פרק בנגעים וברע"ב בר"ש מפורש וכן העני.
היינו  יצא", עשיר, קרבן שהביא עני "מצורע שאמרו שמה
משנה  פ"ו כריתות ישראל בתפארת [וראה לכתחילה אפילו

עיון]. וצריך נה, אות בו 76)ח "ונפל כתב לא בעוף
מהלכות  (פ"ג בעוף פוסלים המומים שאין לפי מום",
רגלו, שנקטעה היינו "ונפסל", אלא א) הלכה מזבח איסורי

(שם). המזבח גבי על חסר מקריבים ברייתא 77)שאין
"והעמיד  אמרו: ה) הלכה ד פרשה (בחוקותי ובספרא שם.
מדבר  זה שפסוק לב: בתמורה (ראה הכהן לפני הבהמה את
וכו' והעצים העופות ואין נפדית בהמה המוקדשין), בפסולי
בפ"ה  שם, המשניות בפירוש רבינו בדברי וראה נפדים".
איסורי  מהלכות ובפ"ו י, הלכה המוקדשין פסולי מהלכות

ד. הלכה מזבח

.·ÈLÈ¯Ù‰78‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ79‡lL „Ú :¯ÈLÚ‰Â ƒ¿ƒ¬ƒƒ»≈»¿∆¡ƒ«∆…
ÈÏk· ‰L„˜80˙BÁn‰ ÏÎk ‡È‰ È¯‰ -81‰„t˙Â , »¿»«¿ƒ¬≈ƒ¿»«¿»¿ƒ»∆

ÏÎ‡˙Â82ÈÏk· ‰L„wMÓe ;83‡ˆ˙Â d˙¯eˆ ¯aÚz - ¿≈»≈ƒ∆»¿»«¿ƒ¿À«»»¿≈≈
‰Ù¯O‰ ˙È·Ï84. ¿≈«¿≈»

פ"ד.78) כריתות עני.79)תוספתא זמן 80)כדין כל
קדושת  קדשה לא שרת, כלי לתוך הסולת עדיין שם שלא
ק: (מנחות נפדית דמים וקדושת דמים, קדושת אלא הגוף,

ה). הלכה שם מזבח איסורי שנטמאו 81)והלכות
שם. מזבח איסורי הלכות ראה אותן, שפודין ושנפסלו

"רבי 82) קא. במנחות אמרו וכן נטמאה. שלא אףֿעלֿפי
חוץ  נפדין. אין טהורין נפדין, טמאין כולן אומר, אליעזר
תורה  אמרה שהרי חוטא, מנחת של האיפה מעשירית
לכך  כלומר, חטאתו", "על "מחטאתו" יֿיג) ו, ה, (ויקרא
עני  היה שאם חטאתו", "על האיפה עשירית אצל כתוב
מעות, עליה ויוסיף יפדנה והעשיר, האיפה, עשירית והפריש
(רש"י  שם בכריתות שאמרו כמו שעירה, או כבשה ויביא

קדשה 83)שם). שרת, כלי לתוך הסולת את ִֶָמׁשׂשם
(שם). נפדית הגוף קדושת ואין הגוף, קדושת הסולת

בגוף 84) אינו שהפסול מכיון כלומר, שם. כריתות תוספתא
את  לשרוף אסור שהעשיר, המנחה בבעל אלא המנחה
בפ"ד  ראה תשרף, ואחרֿכך צורתה תעובר אלא מיד המנחה

ג. הלכה פסח קרבן מהלכות

.‚ÈÔ˜ LÈ¯Ù‰L ¯ÈLÚ85ÓÏ‰aOk ‰ÈÓ„a ÁwÏÂ d¯Î »ƒ∆ƒ¿ƒ≈¿»¿»¿ƒ«¿»∆»ƒ¿»
‰¯ÈÚO B‡86ÈÚ‰Â87BÊ Ô˜ ‡È·È -88Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ»¿∆¡ƒ»ƒ≈««ƒ

˙ÈÁ„ ‡È‰L ÌÈÓc ˙M„˜ ‡È‰L89‡Ï ‰nÏÂ . ∆ƒ¿À«»ƒ∆ƒƒ¿≈¿»»…
?˙ÈÁ„90ÈeÁ„ BÈ‡ B¯wÚÓ ÈeÁcL ÈtÓ91È¯‰Â , ƒ¿≈ƒ¿≈∆ƒ≈ƒ»≈ƒ«¬≈

·È¯˜‰L ÈÚ .‰zÚ BÏ BÊ Ô˜ ‰‡¯92- ¯ÈLÚ Ôa¯˜ ƒ¿∆≈«»»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿«»ƒ
.‡ˆÈ ‡Ï - ÈÚ Ôa¯˜ ·È¯˜‰L ¯ÈLÚÂ ,‡ˆÈ»»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿«»ƒ…»»

אושעיא,85) רבי אמר אלעזר ר' "אמר כח. כז: בכריתות
ומפרש  והעני". לכבשתו קן שהפריש עשיר מקדש מטמא
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כשבה". בדמיה וליקח "למכרה - "לכבשתו" רבינו
קרבן 86) לצורך למכרה דמים, בקדושת קדושה היא והרי

עני.87)עשיר. קרבן להביא שיפדה 88)שיכול לאחר
עני. לקרבן ויקדישנה זו 89)אותה דמים קדושת כלומר,

לקרבן  לכתחילה ראוי אינו שעני לפי נדחית, - עשיר לקרבן
ודאי 90)עשיר. נדחית, הגוף בקדושת היתה אילו כלומר,

אם  אפילו אלא מלהקריבה, לגמרי להידחות צריכה היתה
להידחות  היא צריכה נדחית, דמים קדושת אלא עליה אין
טו  בפרק רבינו מדברי נראה וכן (לחםֿמשנה). מהקרבה
נדחית, דמים שקדושת ד, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות

הקרבן. דמים 91)מדחה שקדושת אמרו שם בגמרא
כתב  ח הלכה ג פרק ולמעלה כן. פסק לא רבינו אבל מדחה,
גם  וכ"כ נדחים. חיים בעלי אין ונדחה בנראה שגם רבינו,
כ"ד, בהלכה גם ועיי"ש כג. הלכה המוקדשין מפסולי בפ"ג
שם. פ"ג למעלה ובלח"מ ה"ד, הקרבנות ממעשה ובפט"ו

הי"א.92) למעלה וראה מי"ב. פי"ד נגעים

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ויורד.1) עולה קרבן דיני יבאר

.‡Lc˜Ó ˙‡ÓË ˙‚‚La LÈ ÈepL2ÂÈL„˜Â3‰Ó ƒ≈¿ƒ¿«À¿«ƒ¿»¿»»»«
‚‚ML ÔÂÈk ,˙B˙¯k‰ ÏkL .˙B˙¯k ¯‡La Ôk ÔÈ‡M∆≈≈ƒ¿»¿≈∆»«¿≈≈»∆»«
BÏ ‰˙È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‡ËÁL ÛBqa BÏ Ú„BÂ¿««∆»»««ƒ∆…»¿»
˙‡ÓËa Ï·‡ ;˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰lÁza ‰ÚÈ„È¿ƒ»«¿ƒ»¬≈∆«»«»¬»¿À¿«
„Ú „¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ÂÈL„˜Â Lc˜Óƒ¿»¿»»»≈≈ƒ»¿»∆¿≈«

‰‡ÓhÏ ‰ÚÈ„È BÏ ‰È‰zL4L„wÏ ‰ÚÈ„ÈÂ5B‡ ∆ƒ¿∆¿ƒ»«À¿»ƒƒ»«…∆
Lc˜nÏ6‰lÁza7B‡ L„wÏ ‰ÚÈ„ÈÂ ‰‡ÓhÏ ‰ÚÈ„ÈÂ , «ƒ¿»«¿ƒ»ƒƒ»«À¿»ƒƒ»«…∆

‡ÓË ?„ˆÈk .ÌÈ˙Èa ÌÏÚ‰Â ,ÛBqa Lc˜nÏ8ÒÎÂ «ƒ¿»«¿∆¿≈≈¿«ƒ≈«ƒ¿»¿ƒ¿«
L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ9‡ÓËpL BÏ Ú„B Ck ¯Á‡Â , «ƒ¿»»«…∆¿««»«∆ƒ¿»

‰È‰ L„wLÂ ,ÒÎpL B‡ ÏÎ‡L ‰ÚLa ‡ÓË ‰È‰LÂ¿∆»»»≈¿»»∆»«∆ƒ¿«¿∆…∆»»
BÏÎ‡L ‰Ê10‰Ê È¯‰ - BÏ ÒÎpL ‰Ê ‰È‰ Lc˜Ó B‡ ∆∆¬»ƒ¿»»»∆∆ƒ¿«¬≈∆

‰fLÂ [L„˜ ‰fLÂ] ‡ÓËpL Ú„iL „Ú ,Ôa¯wÓ ¯eËt»ƒ»¿»«∆≈«∆ƒ¿»¿∆∆…∆¿∆∆
‡ÓË ?„ˆÈk .ÏÎ‡iL Ì„˜ B‡ ÒkiL Ì„˜ Lc˜Ó11 ƒ¿»…∆∆ƒ»≈…∆∆…«≈«ƒ¿»

Lc˜Ó ‰fL Ú„ÈÂ ‡ÓËpL Ú„ÈÂ12¯Á‡Â ,L„˜ ‰fLÂ ¿»«∆ƒ¿»¿»«∆∆ƒ¿»¿∆∆…∆¿««
ÒÎÂ ‡ÓËpL ÁÎLÂ ‰‡Óh‰ epnÓ ‰ÓÏÚ Ck»∆∆¿»ƒ∆«À¿»¿»«∆ƒ¿»¿ƒ¿«

ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ13Lc˜Ó ‰fL Ú„BÈ ‡e‰Â ,L„˜ «ƒ¿»»«…∆¿≈«∆∆ƒ¿»
‰fL B‡ Lc˜Ó ‰fL ÁÎLÂ ‚‚ML B‡ ;L„˜ ‰fLÂ¿∆∆…∆∆»«¿»«∆∆ƒ¿»∆∆
;ÏÎ‡ B‡ ÒÎÂ ,‡ÓË ‡e‰L Ú„BÈ ‡e‰Â ,L„˜ ¯Oa¿«…∆¿≈«∆»≈¿ƒ¿«»«
L„˜ ¯Oa ‰fL ÁÎLÂ ‡ÓËpL ÁÎL B‡ ‚‚ML B‡∆»«»«∆ƒ¿»¿»«∆∆¿«…∆
BÏ Ú„B Ck ¯Á‡Â ;ÏÎ‡ B‡ ÒÎÂ ,Lc˜Ó ‰fLÂ¿∆∆ƒ¿»¿ƒ¿«»«¿««»«
‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - epnÓ eÓlÚ˙pL ÌÈ¯·„¿»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆¬≈∆≈ƒ»¿»∆

el‡ ˙B˜BÏÁÓ LMÓ „ˆÂ „ˆ ÏÎa „¯BÈÂ14ÔÈpÓe . ¿≈¿»«»«ƒ≈«¬≈ƒ«ƒ
¯‡La È¯‰L ?‡e‰ Ck ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‚‚L ÔÈcL∆ƒƒ¿«ƒ¿»¿»»»»∆¬≈ƒ¿»
‡Ï ¯L‡ '‰ ˙BˆnÓ ˙Á‡ d˙OÚa :¯Ó‡ ˙B‚‚L¿»∆¡««¬»««ƒƒ¿¬∆…
- ‡ËÁ ¯L‡ B˙‡hÁ ÂÈÏ‡ Ú„B‰ B‡ ,ÌL‡Â ‰ÈOÚ≈̇»∆»¿»≈«≈»«»¬∆»»

„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÛBqa Ú„iL ÔÂÈk;‰lÁza Ú ≈»∆»««««ƒ∆…»««¿ƒ»
‡e‰Â epnÓ ÌÏÚÂ :¯Ó‡ ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓË·e¿À¿«ƒ¿»¿»»»∆¡«¿∆¿«ƒ∆¿
ÏÏkÓ ,epnÓ ÌÏÚÂ ¯Ó‡pL ¯Á‡Ó .ÌL‡Â Ú„È»«¿»≈≈««∆∆¡«¿∆¿«ƒ∆ƒ¿»
.Ú„È ‡e‰Â ¯Ó‡Â ,‰lÁza ‰ÚÈ„È ÌL ‰˙È‰L∆»¿»»¿ƒ»«¿ƒ»¿∆¡«¿»«

‰lÁza ‰ÚÈ„È CÈ¯ˆ ‡e‰L ,z„ÓÏ ‡‰ [ÌL‡Â]¿»≈»»«¿»∆»ƒ¿ƒ»«¿ƒ»
ÌÈ˙Èa ÌÏÚ‰Â ÛBqa ‰ÚÈ„ÈÂ15. ƒƒ»«¿∆¿≈≈¿«ƒ

למקדש.2) שנכנס טמא קודש,3)כלומר, שאכל טמא
ויורד  עולה קרבן ומביאים במזיד, כרת חייבים ושניהם

ה"ג). פ"א (למעלה נטמא.4)בשוגג שהוא ידיעה
הקודש).5) את (באכל קודש שזהו שזהו 6)ידיעה ידיעה

למקדש). (בנכנס הקודש,7)מקדש את ואכל ששגג לפני
"ידיעות  א: ב, שבועות משנה, למקדש. שנכנס לפני או
בתחילה  ידיעה בה שיש את וכו' ארבע שהן שתים הטומאה
ולדעת  ויורד". בעולה זה הרי בינתיים, והעלם בסוף וידיעה

למקדש. גם ידיעה צריך יד:) (שם ידע 8)רבי ולא
קודש.9)שנטמא. ואכל שנטמא ידע ולא נטמא כלומר,

הוא 10) שאכל שזה ידע שלא אלא שנטמא, זה לפני שידע
לו. נודע עכשיו ורק א.11)קודש, יד, שם משנה,

מקדש,12) העלם על גם שמחייבין ישמעאל, ורבי כרבי
שם. ובגמרא ב. יד, שם ממנו 13)במשנה שנעלמו כלומר,

שזה  או קודש בשר שזה ששכח יחד, גם הדברים שני
וחשב  טמא שהוא שידע או טמא, שהוא שכח וגם מקדש,

למקדש. וליכנס קודש לאכול לטמא כלומר,14)שמותר
קודש  שזהו ידע א. והם: בטמואה, קודש באוכל שלשה
ממנו  ונעלם טמא שהוא ידע ב. טמא. שהוא ממנו ונעלם
למקדש  בנכנס ושלשה וזה. זה ממנו נעלם ג. קודש. שזהו
ב. טמא. שהוא ממנו ונעלם מקדש שזהו ידע א. בטומאה:
זה  ממנו נעלם ג. מקדש. שזהו ממנו ונעלם טמא שהוא ידע

ב. יד, שם בגמרא וראה כרבי,15)וזה. א. ד, שם ברייתא,
– "ונעלם פעמים שנאמר ממה זאת לומד עקיבא רבי אבל
"ונעלם  ב) ה, (ויקרא טמא" והוא ממנו "ונעלם  = ונעלם"

ג). (שם, ידע" והוא ממנו

.·LÂ L„˜ ‰fL Ú„ÈÂ] ‡ÓËpL Ú„ÈÂ ‡ÓË‰f ƒ¿»¿»«∆ƒ¿»¿»«∆∆…∆¿∆∆
ÁÎLÂ ,‡ÓË ·‡ ‰Ê È‡a Ú„È ‡Ï Ï·‡ [Lc˜Óƒ¿»¬»…»«¿≈∆»ƒ¿»¿»«
Ú„BÂ ,L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ ÒÎ Ck ¯Á‡Â ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿««»ƒ¿««ƒ¿»»«…∆¿«
‡ÓË ·‡ ‰Ê È‡a ÏÎ‡L ¯Á‡ B‡ ÒÎpL ¯Á‡ BÏ16 ««∆ƒ¿«««∆»«¿≈∆»ƒ¿»

[Ôa¯˜ ·iÁ ‰Ê È¯‰] -17Ú„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ; ¬≈∆«»»¿»««ƒ∆…»«
‡ÓË ‡e‰L Ú„ÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‡ÓË ·‡ ‰Ê È‡a ‰lÁza«¿ƒ»¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿»«∆»≈
Ì‡ Ï·‡ .‰lÁza ‰‡ÓË ˙ÚÈ„È ÌL ‰˙È‰ È¯‰ -¬≈»¿»»¿ƒ«À¿»«¿ƒ»¬»ƒ
‰L„ÚÎa ‡ÓËpL ÔB‚k ,‰‡ÓË ˙BÎÏ‰ epnÓ eÓÏÚ∆∆¿ƒ∆ƒ¿À¿»¿∆ƒ¿»¿«¬»»

¯eÚMa Ú„È ‡ÏÂ ‡nËÓ ı¯M‰L Ú„ÈÂ ,ı¯M‰ ÔÓ18, ƒ«∆∆¿»«∆«∆∆¿«≈¿…»««ƒ
Ck ¯Á‡Â ,ÏÎ‡ B‡ ÒÎÂ ÏÏk ı¯Ma Ú‚pL ÁÎLÂ¿»«∆»««∆∆¿»¿ƒ¿«»«¿««»
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ı¯M‰ ÔÓ ‰L„ÚÎa [Ú‚pL] BÏ Ú„B«∆»«¿«¬»»ƒ«∆∆¬≈∆»≈

¯eËt B‡ Ôa¯˜ ·iÁ Ì‡19Lc˜n‰ ‰‡¯ ‡lL ÈÓ ÔÎÂ . ƒ«»»¿»»¿≈ƒ∆…»»«ƒ¿»
BÓB˜Ó ÔÈ·‰ ‡ÏÂ ÂÈÓiÓ20Ú„ÈÂ ‡ÓË Ì‡ ,21‡ÓËpL ƒ»»¿…≈ƒ¿ƒƒ¿»¿»«∆ƒ¿»

‰lÁza Ú„È ‡ÏÂ ,Lc˜nÏ ÒÎÂ22BÓB˜Ó e‰fL ¿ƒ¿««ƒ¿»¿…»««¿ƒ»∆∆¿
Ú„ÈÂ ‰‡Óh‰ ¯ÎÊ Ck ¯Á‡Â ,ÌÏBÚÓ e‰‡¯ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»»≈»¿««»»««À¿»¿»«
Lc˜Ó LiL ‰ÚÈ„È Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - Lc˜Ó ‰fL∆∆ƒ¿»¬≈∆»≈ƒ¿ƒ»∆≈ƒ¿»
,ÈÏ ‰‡¯È .‰lÁz BÓB˜Ó Ú„iL „Ú B‡ ,‰ÚÈ„È ÌÏBÚa»»¿ƒ»«∆≈«¿¿ƒ»≈»∆ƒ

Ôa¯˜ ÌÈ·iÁ‰ el‡L23,Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ - ˜ÙqÓ ∆≈««»ƒ»¿»ƒ»≈≈»¿ƒƒ»¿»
‡BÏ‰Â :¯Ó‡z Ì‡Â .‰¯ÊÚÏ ÔÈlÁ eÒÈÎÈ ‡nL∆»«¿ƒÀƒ»¬»»¿ƒ…««¬

?˙ÏÎ‡ dÈ‡Â ˜Ùq‰ ÏÚ ‰‡a ÛBÚ‰ ˙‡hÁ24ÈtÓ ««»»»««»≈¿≈»∆¡∆∆ƒ¿≈
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ÌÈ¯etk ¯qÁÓ d˙B‡ ‡È·n‰L25ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â ∆«≈ƒ»¿À«ƒƒ¿»∆¡…
B˙¯tk ‡È·iL „Ú ÌÈL„wa26¯qÁÓ BÈ‡L ÈÓ Ï·‡ ; «√»ƒ«∆»ƒ«»»¬»ƒ∆≈¿À«

ÌÈ¯etk27˜ÙqÓ Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ -28. ƒƒ≈≈ƒ»¿»ƒ»≈

בנבלה.16) או בשרץ שם 17)אם (במשנה עקיבא כרבי
אם  אף טמא, שהוא ידוע אם שמספיק יח:) ובגמרא , יד:
לו  "ונודע רבינו שכתב וממה הטומאה. מהות יודע אינו
צריכה  שבסוף שהידיעה נראה נטמא", אב זה באי וכו' אחר
וראה  מודה. עקיבא רבי גם ובזה נטמא, במה גם להיות
וראה  בו. שחטא החטא שיידע שצריך ה"ג פ"ב למעלה
ב. כח, נדה מגמרא זה על שהקשה משנה' 'לחם

ויטמא.18) בשרץ יהא כמה ידע  לא בעיית 19)כלומר,
בתיקו. ונשארה - ב יד, שם פפא, הבין 20)רב לא כלומר,

המקדש. מקום את ידיעותיו, לפי לקבוע, בשכלו
וכן 21) שנטמא". "ושכח נוסף רומי, ובדפוס תימן בכת"י

שזה  וידע הטומאה זכר "ואחרֿכך להלן שכתב ממה נראה
הוא  הרי שנטמא ידע אם גם שהרי עיון, צריך אבל מקדש".

ש  ידע לא שהרי המקדש.שוגג, ירמיה,22)זהו רבי בעיית
מקום  ממנו ונעלם ישראל, לארץ שעלה בבל "בן ב: יד, שם
היא, ידיעה בעולם מקדש דאיכא דידע כיון וכו' מהו מקדש
ונשאר  היא". העלמה ליה, ידע לא דמקומו כיון דילמא או

בתיקו  ואינו 23)הדבר בנדבה, באה חטאת שאין חטאת.
לאו  ואם חובה, קרבן הוא הרי מחויב הוא אם להתנות. יכול
אפשר  בנדבה, שבא אחר בקרבן אבל נדבה, קרבן הוא הרי

כנ"ל. שהיא 24)להתנות העוף לחטאת "מנין א: כט, נזיר
ספק  האשה שהיתה כגון נאכלת", שאינה הספק על באה
ה"י). המוקדשין פסולי מהל' (פ"ז יולדת ספק או זבה

כיפורים.25) מחוסרות הן ויולדת זבה ראה 26)שכן
ה"א. כפרה מחוסרי מהל' פ"א טומאת 27)להלן כגון

שני  או תורים שתי ומביא משגת ידו שאין וקדשיו, מקדש
ז). ה, (ויקרא לחטאת ואחד לעולה אחד יונה, כן 28)בני

ושחטה, חטאתו "המביא פ"ב, כריתות בתוספתא מפורש
אשם  מביא ואינו יצא הדם, נזרק לא ספק הדם, נזרק ספק
חשיכה, לא ספק חשיכה ספק כפרה מחוסר היה אם תלוי,
כפרה  מחוסר שרק הרי ספק", העוף חטאת מביא זה הרי
גיטין  'תוספות' ועי' שמח'). ('אור בספק העוף חטאת מביא

המוריה'). ('הר אבל ד"ה - ב כח,

.‚‡ÓËpL ÈÓ29‰¯ÊÚa30‰lÁz Ú„iL CÈ¯ˆ - ƒ∆ƒ¿»»¬»»»ƒ∆≈«¿ƒ»
ÔÎ È¯Á‡ epnÓ ÌÏÚ Ì‡Â ,Lc˜Ó ‰fLÂ ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»¿ƒ∆¿«ƒ∆«¬≈≈
ÌÏÚpL B‡ ,Lc˜Ó ‰fL ¯eÎÊ ‡e‰ È¯‰Â ‡ÓËpL∆ƒ¿»«¬≈»∆∆ƒ¿»∆∆¿«
eÓlÚ˙pL B‡ ,‡ÓËpL ÁÎL ‡ÏÂ Lc˜Ó ‰fL epnÓƒ∆∆∆ƒ¿»¿…»«∆ƒ¿»∆ƒ¿«¿

„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·È BÏ Ú„eiLk - ‰ÊÂ ‰Ê epnÓ31. ƒ∆∆»∆¿∆ƒ»«»ƒ»¿»∆¿≈
¯eÚMk ‰‰LiL ‡e‰Â32˙‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿∆ƒ¿∆«ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«

Lc˜Ó33. ƒ¿»

אלא 29) טמא, שהוא שידע (ומדובר ב. יד, שבועות משנה,
זו  אין בשוגג, נטמא שאם ה"ד, להלן ראה באונס, שנטמא
ה"א). למעלה ראה בקרבן, לחייבו ואין בתחילה, ידיעה

שהה 30) ואם קצרה, בדרך בבהילות ולצאת למהר שמחוייב
הכ"אֿכב. המקדש ביאת מהל' פ"ג ראה קרבן, חייב בשוגג

שני 31) בתורה שנאמרו מזה למדו - ב טז, שם בגמרא

ה' משכן "את מקדש: בטומאת קרבן חיוב לגבי פסוקים
– כ) (שם, טמא" ה' מקדש ו"את יג) יט, (במדבר טמא"
חייבים  ששניהם בפנים, לנטמא ואחד בחוץ לנטמא אחד

הפסוק:32)קרבן. דברי את לקרות כדי שהוא השתחויה,
ג'. ז' ב, שבדבריֿהימים וגו'" ארצה אפים "ויכרעו

הכ"ג.33) שם

.„BÓˆÚ ‡nhL ÈÓ34„ÈÊÓa35- ¯eÚMk ‰‰L ‡ÏÂ ƒ∆ƒ≈«¿¿≈ƒ¿…»»«ƒ
‰ÈÂÁzL‰ ¯eÚL Ì‡ ,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰36„·Ïa Òe‡Ï37 ¬≈∆»≈ƒƒƒ¿«¬»»¿»ƒ¿«

„ÈÊÓÏ Û‡ B‡38epnÓ ÌÏÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏe .39‡ÏÂ ‡ˆÈÂ «¿≈ƒ¿ƒ»ƒ∆¿«ƒ∆¿»»¿…
Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ‰‰L40¯ÈÂ‡a BÓˆÚ ‰Ïz Ì‡ ÔÎÂ . »»≈≈ƒ»¿»¿≈ƒ»»«¿«¬ƒ

‰¯ÊÚ41BÈ‡ B‡ ‰¯ÊÚk ‰¯ÊÚ ¯ÈÂ‡ Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·c‰ - ¬»»«»»»≈ƒ¬ƒ¬»»»¬»»≈
‰¯ÊÚk42. »¬»»

בעזרה.34) שלא 35)כשהוא אלא במקדש, שהוא שידע
לענין  כשוגג שדינו מקדש, טומאת על כרת שחייבים ידע
ה"ב  פ"ב למעלה כמפורש מידיעתו", "שב בכלל והוא קרבן
משנהֿלמלך). וראה יז. שבועות איתן, מצפה (הגהות
שידע  כיון – כרת שחייב ידע שלא שאע"פ לומר (וצריך
מקדש  טומאת לגבי ידיעה זו הרי מקדש, שזהו וידע שטמא
להלן  וראה בקרבן, לחייבו ה"א) למעלה (ראה וקדשיו
א). ס"ק קכג מצוה חינוך' כ'מנחת ודלא בסמוך.

כדי 36) בעזרה שישהה קרבן לחיוב שצריך מה כלומר,
למעלה. כמבואר שנטמא, אחר ראה 37)השתחוויה

חייב  – כלום שהה לא אפילו במזיד, אבל ה"ג. למעלה
קרבן 38)קרבן. אינו ממנו ונעלם במזיד עצמו טימא שגם

שם  אשי רב של בעייתו וזוהי השתחוויה, כדי שישהה עד
בתיקו. ונשארה א. שם.39)יז, ר"ח בפירוש הוא (כן

הוא  חייב בכרת, ששגג כיון אחרים, קרבן שבחיובי ואע"פ
וקדשיו  מקדש בטומאת כאן – ה"ב) פ"ב (למעלה בקרבן
אם  אלא חייב אינו ונעלם", – "ונעלם בתורה שמפורש
אלא  לגמרי, וקדשיו, המקדש או הטומאה ממנו נעלמה
שאם  למעלה), (ראה בקרבן שוגג בתחילה שיהיה שצריך
שב  אינו הוא שהרי שבסוף, ההעלמה תועיל לא כן לא

מחוסר 40)מידיעתו). שאינו מי כי ה"ב, למעלה ראה
חולין  יכניסו שמא מספק, חטאת קרבן מביא אינו כיפורים

השתחוויה 41)בעזרה. כדי ושהה בעזרה נטמא כלומר,
העזרה. בתיקו.42)באויר ונשארה רבא, של בעייתו שם

ואע"פ  תלה. ד"ה שם ב'תוספות' שהובאה הספרים וכגירסת
הדם  וקיבל הבהמה תלה שאם אמרו הדם, קבלת שלענין
ה"ב), המוקדשין פסולי מהל' ופ"א כו. (זבחים כשר באויר
אלא  זאת, ידעו כאן אף – כעזרה העזרה שאויר הרי
הוא  והרי עצמית קדושה היא האויר קדושת אם שהסתפקו
ארוכה, בדרך יצא שאם למקום, ממקום בעזרה שהלך כמי
(פ"ג  שהה לא אם אף חייב שהוא בה, ללכת צריך שאינו
מחמת  היא קדושתו שכל או הכ"ב) מקדש ביאת מהל'
כעומד  אלא ארוכה בדרך כבא אינו כן ואם העזרה, קרקע

שמח'). ('אור שהייה שצריך במקומו

.‰L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ ÒÎ Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿««ƒ¿»»«…∆
ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó BÈ‡ - Â‡Ï B‡ ‰‡ÓËa43ÔÈ‡L ; ¿À¿»»≈≈ƒ»»»∆≈

Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó44ÏÚ ÔÈ·iÁL ˙¯Îa ‡l‡ Ú„B‰ ‡Ï ÏÚ ¿ƒƒ»¿»«…«∆»¿»≈∆«»ƒ«
‰Úe·˜ ˙‡hÁ B˙‚‚L45. ƒ¿»«»¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



צז zebby zekld - zepaxw xtq - zah e"h oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כרת 43) זדונו על חייבין, אלו "על א: ב, כריתות משנה,
מן  חוץ תלוי, אשם שלהם הודע לא ועל חטאת שגגתו ועל
הוא  וכן ויורד". בעולה שהוא מפני וקדשיו מקדש המטמא
מביא  שאינו וקדשיו מקדש ממטמא "חוץ א: ז, שם בגמרא

תלוי". תלוי.44)אשם אשם טומאת 45)כלומר, אבל
(ראה  ויורד עולה קרבן בשוגג שמביא וקדשיו מקדש
משנה  והיא בספק. תלוי אשם מביא אינו ה"ג), פ"א למעלה
על  אלא תלוי אשם מביאין אין "וחכ"א א: כה, בכריתות

(קבועה)". חטאת ושגגתו כרת שזדונו דבר

.Â„Á‡Â ‡ÓË „Á‡ ,ÌÈÏÈ·L ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿»»¿≈¿ƒƒ∆»»≈¿∆»
CÏ‰L ˙Ú·e ,ÈMa CÏ‰Â ¯ÊÁÂ ÔBL‡¯a CÏ‰ ,¯B‰Ë»»«»ƒ¿»«¿»««≈ƒ¿≈∆»«
BÊ ‰‡ÓË ‰pnÓ ‰ÓÏÚÂ ,ÔBL‡¯a CÏ‰L ÁÎL ÈMa«≈ƒ»«∆»«»ƒ¿∆∆¿»ƒ∆»À¿»
‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .·iÁ - L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ ÒÎÂ¿ƒ¿««ƒ¿»»«…∆«»¿««ƒ∆…
˙ˆ˜Ó ‡l‡ ‰‡ÓËÏ ‰¯eÓ‚ ‰ÚÈ„È ‰lÁza BÏ ‰˙È‰»¿»«¿ƒ»¿ƒ»¿»¿À¿»∆»ƒ¿»
Cel‰aL ÔÈÏÈ·L ÈLa CÏ‰L Ú„È ‡Ï È¯‰L ,‰ÚÈ„È¿ƒ»∆¬≈…»«∆»«ƒ¿≈¿ƒƒ∆¿ƒ
,˙‡hÁ ·iÁ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,È‡cÂa ‡ÓË ‡‰È Ô‰ÈL¿≈∆¿≈»≈¿««¿««ƒ≈«»«»

‰ÚÈ„È ÏÎk ‰ÚÈ„È ˙ˆ˜nL46ÒÎÂ ÔBL‡¯a CÏ‰ . ∆ƒ¿»¿ƒ»¿»¿ƒ»»«»ƒ¿ƒ¿«
˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,¯eËt - L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ«ƒ¿»»«…∆»ƒ¿≈∆¿≈

‡ÓË47. »≈

ולפי 46) ב. יח, ובכריתות א. יט, שבועות בברייתא, פלוגתא
א. יט, ובכריתות ב, עמוד שם בשבועות רבא של ביאורו

כת"ק. ואין 47)ופסק הטהור, הוא הראשון השביל שמא
ראה  וקדשיו, מקדש טומאת ספק על תלוי אשם חייבין
שבכריתות  הגירסא לפי שם, בברייתא והוא ה"ה. למעלה

שם.

.ÊÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ‰f‰48¯Á‡Â ,Ï·ËÂ49ÒÎpL ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»«¿««∆ƒ¿«
CÏ‰ Lc˜nÏ50Lc˜nÏ ÒÎÂ ¯ÊÁÂ ÈMa51·iÁ -52; «ƒ¿»»««≈ƒ¿»«¿ƒ¿««ƒ¿»«»

ÌÚÙa B‡ ,È‡cÂa Lc˜nÏ ‡ÓË ‡e‰Lk ÒÎ È¯‰L∆¬≈ƒ¿«¿∆»≈«ƒ¿»¿««¿««
‰ÚÈ„È ÏkL Èt ÏÚ Û‡Â .‰iL ÌÚÙa B‡ ‰BL‡ƒ̄»¿««¿ƒ»¿««ƒ∆»¿ƒ»

‡È‰ ‰ÚÈ„È ˜ÙÒ Ô‰Ó53˜ÙÒ Ô‰Ó ÏÈ·L Ïk È¯‰L , ≈∆¿≈¿ƒ»ƒ∆¬≈»¿ƒ≈∆»≈
‰ÚÈ„È ˜ÙÒ eOÚ ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓËa Ô‡k - ‡e‰»¿À¿«ƒ¿»¿»»»»¿≈¿ƒ»

‰ÚÈ„Èk54. ƒƒ»

שלישי 48) ביום חטאת מי עליו שמזים מת, טמא כדין
ההזאה  אחר השביעי ביום וטובל לטומאתו, שביעי וביום

ה"א). אדומה פרה מהל' אחר.49)(פי"א תימן: בכת"י
וטבל. וז' ג' הזה למקדש שנכנס אחר כבדפוס 50)כלומר,

טומאתו.51)רומי. ששכח כתנאֿקמא 52)אחר פסק
שם. היתה 53)בברייתא, לא למקדש שנכנס פעם שבכל

וודאית. ידיעה דברי 54)לו בביאור יוחנן רבי דברי שם,
תנאֿקמא.

.Á‡e‰Â ,Lc˜nÏ zÒÎ :ÌÈL BÏ e¯Ó‡Â ‡ÓË ‰È‰»»»≈¿»¿¿«ƒƒ¿«¿»«ƒ¿»¿
;Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â ÔÓ‡ - ÈzÒÎ ‡Ï :Ì‰Ï ¯ÓB‡≈»∆…ƒ¿«¿ƒ∆¡»¿≈≈ƒ»¿»

È˙ÈÈ‰ „ÈÊÓ ¯Ó‡È ,‰ˆ¯È Ì‡L55:ÌÈL BÏ e¯Ó‡ . ∆ƒƒ¿∆…«≈ƒ»ƒƒ»¿¿«ƒ
zÚ„ÈÂ ˙‡ÓË eÈÙ·e Lc˜nÏ zÒÎpLk ˙ÈÈ‰ ‡ÓË»≈»ƒ»¿∆ƒ¿«¿»«ƒ¿»¿»≈ƒ¿≈»¿»«¿»
BÊ ‰‡ÓË ÔÈa ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓË ‰z‡L∆«»»≈««ƒ∆»»≈À¿»
,ÌÈa¯ ÌÈÓÈ Lc˜nÏ B˙ÒÈk ÔÈ·e da ÔÈ„ÈÚnL∆¿ƒƒ»≈¿ƒ»«ƒ¿»»ƒ«ƒ
˙‡ LÈÁÎ‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÈzÏ·Ë ¯·k ¯Ó‡iL BÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»∆…«¿»»«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ∆

el‡ È¯‰ - ÌÏBÚÓ È˙‡ÓË ‡Ï ¯Ó‡Â ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿»«…ƒ¿≈ƒ≈»¬≈≈
ÌÈÓ‡56ÌÈL e‰e‡È·‰ Ì‡ .Ì‰Èt ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Óe ∆¡»ƒ≈ƒ»¿»«ƒ∆ƒ¡ƒ¿«ƒ

Ôa¯˜ È„ÈÏ e‰e‡È·iL ¯ÓÁÂ Ï˜ ,‰¯eÓÁ ‰˙ÈÓ È„ÈÏƒ≈ƒ»¬»«»…∆∆¿ƒƒ≈»¿»
.ÔLÈÁÎ‰ È¯‰L ,Ïw‰««∆¬≈ƒ¿ƒ»

לא 55) שאמר הקודם דיבורו את מכחיש לא הוא כלומר,
"לא  לאמר: דבריו על להוסיף היתה כוונתו כי נכנסתי,
הברייתא  דברי להלן וראה במזיד". אלא בשוגג נכנסתי

א. יב, בכריתות דבריו 56)והגמרא לתרץ יכול ואינו
תחילה  אמר הרי כי וטבלתי, בטומאתי עמדתי לא לומר:
מכחישין  שנים אפילו "יכול שם: ברייתא והוא נטמא. שלא
נטמאתי, לא אומר והוא נטמאת אומרים שהם =) אותו
הביאוהו  אם מאיר, רבי אמר למקדש). בנכנס פטור שיהיה
רבי  הקל! קרבן לידי יביאוהו לא חמורה, מיתה לידי שנים
ומודים  איש, ממאה יותר עצמו על אדם נאמן אומר, יהודה
ובביאת  חלב) באוכל =) בחלבים יהודה לרבי חכמים
והוא  בטומאה, למקדש נכנסת אומרים שהם =) המקדש
דבריו: על להוסיף שכוונתו משום שנאמן נכנסתי, לא אומר
כאן), ההלכה בתחילת ראה מזיד", אלא שוגג נכנסתי "לא
חכמים  מחלוקת כי (שם:) רבינא ומפרש לא". בטומאה אבל
לומר  אפשרות לו שיש =) ישנה בטומאה היא יהודה ורבי
אומר  והוא למקדש ונכנסת נטמאת לו ובאמרו טבלתי), כבר
לומר  דבריו מיישבין שאין סוברים שחכמים נטמאתי, לא
את  מכחיש הוא בזה כי טבלתי, אלא בטומאה עמדתי לא
יהודה  ורבי מעולם, נטמאתי לא שאמר הראשונים דבריו
דבריו  מכחיש בזה אם אף דבריו, שמיישבין סובר
היום  נטמאת לו שאמרו =) חדשה בטומאה אבל הראשונים.
למקדש) ליכנס יום לטבול אסור הרי היום, יטבול ואפילו
מיגו, כאן שאין משום נאמן, שאינו מודה יהודה רבי גם –
מיגו, מחמת הוא ישנה בטומאה לו מאמין שר"י מה וגם
ולענין  שם). דגמ' (כס"ד עצמו על נאמן שאדם מחמת ולא
כרבי  הלכה נחמן, רב אמר בגמרא: שם נאמר ההלכה,
עצמו  לבין בינו אלא אמרה לא יוסף, רב אמר יהודה.
רב  על חולק יוסף שרב כרש"י) (לא רבינו ומפרש ולעצמו,
(ראה  כחכמים אלא יהודה כרבי הלכה שאין וסובר נחמן,
בהשגות  (וראה יוסף כרב רבינו ופסק המשנה'), 'מרכבת

ולחםֿמשנה). כסףֿמשנה הראב"ד,

.ËÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓË57‰ÚÈ„È dÏ ‰È‰L À¿«ƒ¿»¿»»»∆»»»¿ƒ»
‰lÁza58ÛBqa ‰ÚÈ„È dÏ ‰È‰ ‡ÏÂ59ÏL ¯ÈÚO - «¿ƒ»¿…»»»¿ƒ»«»ƒ∆

ÌÈÙa ‰OÚp‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ60ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ61 «ƒƒ««¬∆ƒ¿ƒ¿«ƒƒ
ÔÈÏBz62BÏ Ú„eiL „Ú ,63.„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·ÈÂ ƒ«∆ƒ»«¿»ƒ»¿»∆¿≈

‰lÁza ‰ÚÈ„È da ÔÈ‡LÂ64‰ÚÈ„È da LÈ Ï·‡ ¿∆≈»¿ƒ»«¿ƒ»¬»≈»¿ƒ»
ÛBqa65ıeÁa ‰OÚp‰ ¯ÈÚO -66ÌBÈÂ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa «»ƒ««¬∆«¿«ƒƒ¿

ÔÈ¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰67‰lÁza ‡Ï ‰ÚÈ„È da ÔÈ‡L ÏÚÂ . «ƒƒ¿«¿ƒ¿«∆≈»¿ƒ»…«¿ƒ»
ÌÈÏ‚¯‰ È¯ÈÚO - ÛBqa ‡ÏÂ68ÌÈL„Á ÈL‡¯ È¯ÈÚOe ¿…«¿ƒ≈»¿»ƒ¿ƒ≈»≈√»ƒ

ÔÈ¯tÎÓ69ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓË ÔB„Ê ÏÚÂ .70¯t - ¿«¿ƒ¿«¿À¿«ƒ¿»¿»»»«
„ÈÊn‰ ‰È‰ Ì‡ ,¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL ÏB„b Ô‰k…≈»∆«ƒƒ¿«≈ƒ»»«≈ƒ

ÌÈ‰k‰ ÔÓ71¯ÈÚO Ìc - Ï‡¯OiÓ ‰È‰ Ì‡Â ; ƒ«…¬ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿»≈«»ƒ
¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ÌÈÙa ‰OÚp‰72¯Ó‡pL ,73: ««¬∆ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿«≈∆∆¡«

Ï‡¯OÈ Èa ˙‡ÓhÓ L„w‰ ÏÚ ¯tÎÂ74. ¿ƒ∆««…∆ƒÀ¿…¿≈ƒ¿»≈
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א.57) ב, שבועות או 58)משנה, למקדש שנכנס  שלפני
שנטמא, וידע קודש, שזה או מקדש שזה ידע קודש, אכל
שזה  ממנו נעלם קודש, אכל או למקדש שנכנס ובשעה
ה"א. למעלה ראה שנטמא, ממנו שנעלם או וקודש מקדש

בתחילה,59) ממנו שנעלם מה בסוף לו נודע לא כלומר,
ה"א). (למעלה בקרבן חייב אינו זה הוא 60)ובאופן

טז, (ויקרא חטאת שעשהו לה' הגורל עליו שעלה השעיר
טו). – היום.61)ט מן 62)עצם עליו להגן מכפרין

מזיד, עשה שלא שאע"פ בגמרא) ח. (שבועות היסורים
לידי  יבוא שלא נזהר שלא על ייסורים, עליו לבוא ראויין
ישראל') ו'תפארת שם, במשנה רש"י (ראה בשוגג איסור
על  "וכיפר טז) (שם, שנאמר ממה ז:) (שם זאת ולמדו
כל  ולא "מטומאות – ישראל" בני מטומאות הקודש
אותה  שחלק וקדשיו, מקדש לטומאת והכוונה טומאות".
ויורד, עולה קרבן עליה שחייבה עבירות משאר הכתוב
(שם) שנאמר ממה כן ללמוד יש שמעון רבי ולדעת
מה  דפשעים, דומיא חטאים – חטאתם" לכל "ומפשעיהם
שאינם  חטאים אף במזיד, שהם קרבן, בני שאינם פשעים
ידיעה  בה ואין בתחילה ידיעה בה ליש ומנין קרבן, בני
לבוא  הראויה חטאתם" "לכל ת"ל תולה, זה ששעיר בסוף,
ידיעה  לו היו לא אם משא"כ לו, ייודע אם חטאת לכלל
זה  שעיר אין לעולם, קרבן לכלל יבואו שלא בתחילה,
ממה  נלמד כך, על שמכפר עצמו הכיפורים ויום מכפר.
במשנה, (רש"י הוא" כיפורים יום "כי כח) כג, (שם שנאמר

ב.). עוד.63)שם עליו מכפרין אין אפשר 64)שאז "זה
שהוא  ידיעה לו קדמה ולא הגויים, לבין שנשבה בתינוק
ונעלמה  טמא, והוא למקדש ביאה ישראל בני על איסור
שם). שבועות בפיה"מ, (רבינו למקדש" ונכנס טומאה ממנו

וכי 65) טמא. היה למקדש שנכנס שבשעה אח"כ לו שנודע
(שם). למקדש ליכנס לטמא של 66)אסור שעיר זהו

יא. כט, בבמדבר הנזכר ונלמד 67)מוסף, במשנה. שם
שם) (במדבר בחוץ הנעשה בשעיר שנאמר ממה (שם) זאת
מלבד  בחוץ) הנעשה שעיר =) חטאת אחד עזים "שעיר

הכי  זה חטאת הוקשו – בפנים)" הנעשה שעיר =) פורים
אין  הפנימי מה מכפר, זה מכפר שזה מה על ללמד, לזה
אף  בתחילה), =) ידיעה בה שיש דבר על אלא מכפר
בסוף). =) ידיעה בה שיש דבר על אלא מכפר אין החיצון
יבוא  לא לעולם שהרי תליה, בלא גמורה כפרה מכפר וזה
שם). במשנה, (רש"י בתחילה ידע שלא כיון קרבן, לידי
כיפורים  יום "כי (שם) שנאמר שמכפר, עצמו הכיפורים ויום

כנ"ל. הרגלים.68)הוא", בכל שמביאין חטאת שעירי
(שם)69) שמעון כרבי ולא יהודה כרבי וספק שם, במשנה

רבי  ולמד מכפרים. אינם חדשים ראשי ששעירי האומר
חדשים  ראשי בשעירי שנאמר ממה ט.) (שם זה דבר יהודה
חטא  – לה'" לחטאת אחד עזים "ושעיר טו) כח, (במדבר
יהא  כלל) יודע אינו החוטא (ואילו ה' אלא בו מכיר שאין
יהודה  לרבי נלמד שמכפרים, רגלים ושעירי מכפר, זה שעיר
עזים" "ושעיר טז) (שם, ברגלים שנאמר ממה (שם:)
שעירי  להקיש ראשון, ענין על מוסיף "וי"ו" – ב"וי"ו"
על  אלא מכפרים אינם ר"ח שעירי מה ר"ח, לשעירי רגלים
הרגלים  שעירי אף בסוף, ולא בתחילה לא ידיעה בה שאין
ולא  בתחילה לא ידיעה בה שאין על אלא מכפרים אינם

לאכול 70)בסוף. למקדש ליכנס לו ואסור שנטמא שידע
שאם  בו, התרו שלא וכגון בזדון. כן עשה ואעפי"כ קודש,
ישראל'). ('תפארת במלקות אלא מתכפר אינו בו התרו

בשעיר 71) מתכפרים הכהנים ואין ב. ב, שבועות משנה,
שעיר  את "ושחט טו) טז, (ויקרא שנאמר בפנים, הנעשה
לעם" "אשר יג:) (שם בגמ' ואמרו לעם", אשר החטאת
של  בפרו – מתכפרין? ובמה בו, מתכפרין הכהנים שאין
"אשר  ו) טז, (שם אהרן של בפרו שנאמר ואףֿעלֿפי אהרן,
בעדו  "וכיפר (שם) עוד נאמר הרי לאחרים", לא "לו, – לו"
(תהלים  שנאמר ביתו, בכלל הם הכהנים וכל ביתו" ובעד
טומאת  זדון על רק ולא ה'". את ברכו אהרן "בית יט) קלה,
אלא  הכהנים, על מכפר גדול כהן של פרו וקדשיו מקדש
(לחםֿמשנה). שם בגמרא ראה השוגג. על אף

שם.72) בפנים.73)במשנה, הנעשה ונאמר 74)בשעיר
אלו  "פשעים – חטאתם" לכל "ומפשעיהם שם עוד

יב:). (שם המרדים"

á"ôùú'ä úáè æ"è éðù íåé

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
ושגג 1) קבועה, חטאת שגגתן על שחייבין דבר כל יבאר

בהוראה. הגדול ביתֿדין

.‡˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·c Ïk2‰Úe·˜3Ì‡ , »»»∆«»ƒ«ƒ¿»«»¿»ƒ
ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e‚‚L4e‚‚LÂ ,B¯Èz‰Ï e¯B‰Â ‰‡¯B‰a »¿≈ƒ«»¿»»¿¿«ƒ¿»¿

ÌÚ‰5ÏÚ ÔÈÎÓBÒ Ì‰Â ÌÚ‰ eOÚÂ Ô˙‡¯B‰a »»¿»»»¿»»»¿≈¿ƒ«
Ô˙‡¯B‰6,È¯‰ - eÚhL ÔÈc ˙È·Ï Ú„B Ck ¯Á‡Â »»»¿««»«¿≈ƒ∆»¬≈

ÔÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa7Ô˙‚‚L ÏÚ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ‡È·‰Ï ≈ƒ«»ƒ¿»ƒ»¿««»«ƒ¿»»
‰‡¯B‰a8;‰OÚÓ ÔÓˆÚa Ô‰ eOÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿»»¿««ƒ∆…»≈¿«¿»«¬∆

ÔÈa eOÚ ÔÈa ÏÏk ÔÈc ˙Èa ˙iOÚ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡L∆≈«¿ƒƒ«¬ƒ«≈ƒ¿»≈»≈
„·Ïa Ô˙‡¯B‰ ÏÚ ‡l‡ ,eOÚ ‡Ï9ÌÚ‰ ¯‡Le . …»∆»«»»»ƒ¿«¿»»»

Ôa¯w‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt10,ÔÈOBÚ‰ Ì‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ¿ƒƒ«»¿»¿««ƒ∆≈»ƒ
ÔÈc ˙È·a eÏzL ÈtÓ11ÔÈ‡È·nL Ôa¯w‰ ‡e‰ ‰Óe . ƒ¿≈∆»¿≈ƒ««»¿»∆¿ƒƒ

e¯B‰Â e‚‚L ‰¯Ê ‰„B·Úa Ì‡ ?BÊ ‰‚‚L ÏÚ12- «¿»»ƒ«¬»»»»¿¿
Ë·L ÏkÓ ˙‡hÁÏ ¯ÈÚOÂ ‰ÏBÚÏ ¯t ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ«¿»¿»ƒ¿«»ƒ»≈∆

Ë·LÂ13,EÏ ÁÏL ˙L¯Ùa ¯eÓ‡‰ ‡e‰ ‰Ê Ôa¯˜Â . »≈∆¿»¿»∆»»¿»»«¿«¿
‰‚‚LÏ ‰˙OÚ ‰„Ú‰ ÈÈÚÓ Ì‡ ‰È‰Â :¯Ó‡pL14. ∆∆¡«¿»»ƒ≈≈≈»≈»∆∆¿»ƒ¿»»

‡e‰ ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙‚‚LaL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆¿ƒ¿«¬»»»
¯a„Ó15Ô˙‚‚L ÏÚ ÔÈ·iÁL ˙B˙¯k ¯‡La Ì‡Â . ¿«≈¿ƒƒ¿»¿≈∆«»ƒ«ƒ¿»»

Ë·LÂ Ë·L Ïk ‡È·Ó - e¯B‰Â e‚‚L ‰Úe·˜ ˙‡hÁ«»¿»»¿¿≈ƒ»≈∆»≈∆
:¯Ó‡pL ,‡¯˜iÂ ˙L¯Ùa ¯eÓ‡‰ e‰ÊÂ .˙‡hÁ ¯t««»¿∆»»¿»»««ƒ¿»∆∆¡«

ebLÈ Ï‡¯OÈ ˙„Ú Ïk Ì‡Â16Ì‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . ¿ƒ»¬«ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈»»≈∆ƒ
- ‰¯Ê ‰„B·Úa ‰‡¯B‰a ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e‚‚L»¿≈ƒ«»¿»»«¬»»»

ÌÈ¯t ¯OÚ ÌÈL Ï‰w‰ Ïk ÔÈ‡È·Ó17ÌÈLe ˙BÏBÚ ¿ƒƒ»«»»¿≈»»»ƒ¿≈
ÔÓ„ È¯‰L ,˙BÙ¯O Ì‰Â .˙B‡hÁ ÌÈ¯ÈÚO ¯OÚ»»¿ƒƒ«»¿≈ƒ¿»∆¬≈»»

ÌÈÙÏ ÒÎ18.‰¯Ê ‰„B·Ú È¯ÈÚO ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â . ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¬»»»
ÌÈ¯t ¯OÚ ÌÈL ÔÈ‡È·Ó - e‚‚L ˙Bˆn‰ ¯‡La Ì‡Â¿ƒƒ¿»«ƒ¿»¿¿ƒƒ¿≈»»»ƒ

˙BÙ¯O Ô‰Â .˙B‡hÁ19ÌÈÙÏ ÒÎ ÌÓcL ÈtÓ ,20. «»¿≈ƒ¿»ƒ¿≈∆»»ƒ¿»ƒ¿ƒ
.¯eaˆ ÏL ¯·c ÌÏÚ‰ ¯t ‡¯˜ Ô‰Ó ¯t ÏÎÂ¿»«≈∆ƒ¿»«∆¿≈»»∆ƒ
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¯Ó‡pL21ÏÎÂ ;Ï‰˜Â Ï‰˜ Ïk - Ï‰w‰ e·È¯˜‰Â : ∆∆¡«¿ƒ¿ƒ«»»»»»¿»»¿»
Ï‰˜ Èe¯˜ Ë·LÂ Ë·L22ËÙLB‰È „ÓÚiÂ :¯Ó‡pL , ≈∆»≈∆»»»∆∆¡«««¬…¿»»

‰„e‰È Ï‰˜a23ı¯‡aL Ï‡¯OÈ Ïk eOÚL ÔÈa . ƒ¿«¿»≈∆»»ƒ¿»≈∆¿∆∆
Ï‡¯OÈ24·¯ eOÚL ÔÈa ,e¯B‰L ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ƒ¿»≈«ƒ≈ƒ∆≈∆»…

ÌÈË·M‰ ÔÈÓ ËeÚÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ Ï‡¯OÈ25ÔÈa , ƒ¿»≈««ƒ∆≈ƒƒ¿««¿»ƒ≈
Ïk ËeÚÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÌÈË·M‰ ·¯ eOÚL∆»…«¿»ƒ««ƒ∆≈ƒ»

Ï‡¯OÈ26ÏÎÏ ¯t ,ÌÈË·M‰ Ïk ÔÈÓk ÔÈ‡È·Ó - ƒ¿»≈¿ƒƒ¿ƒ¿«»«¿»ƒ«¿»
Ë·L ÏÎÏ ¯ÈÚOÂ ¯t ‰¯Ê ‰„B·Ú·e ,Ë·LÂ Ë·L≈∆»≈∆«¬»»»«¿»ƒ¿»≈∆

el‡ Û‡L ,Ë·LÂ27ÔÈ‡È·Ó e‡ËÁ ‡lL28È„È ÏÚ »≈∆∆«≈∆…»¿¿ƒƒ«¿≈
ÌÈ‡ËBÁ‰29·¯ ‡e‰Â „·Ïa „Á‡ Ë·L ‰OÚ elÙ‡ . «¿ƒ¬ƒ»»≈∆∆»ƒ¿«¿…

Ï‰w‰30,ÌÈ¯t ¯OÚ ÌÈL ÔÈ‡È·Ó ¯eav‰ Ïk È¯‰ - «»»¬≈»«ƒ¿ƒƒ¿≈»»»ƒ
¯Ê ‰„B·Ú·e¯OÚ ÌÈLe ÌÈ¯t ¯OÚ ÌÈL ‰ «¬»»»¿≈»»»ƒ¿≈»»

.ÌÈ¯ÈÚO¿ƒƒ

בדבר 2) שיורו עד חייבין ביתֿדין "אין ח. הוריות משנה
שם) (בגמרא זאת ולמדו חטאת". ושגגתו כרת שזדונו
ביתֿדין  הוראת בשגגת נאמר עליה", - "עליה שווה בגזירה
ונאמר  עליה", חטאו אשר החטאת "ונודעה יד) ד, (ויקרא
תקח  לא אחותה אל "ואשה יח) יח, (שם עריות בפרשת
שזדונו  דבר להלן מה בחייה", עליה ערוותה לגלות לצרור
ושגגתו  כרת שזדונו דבר כאן אף חטאת, ושגגתו כרת
על  העם ועשה דין בית שהורו זרה עבודה ושגגת חטאת,
אחרת  שווה בגזירה (שם) נלמדה כאן, כתובה שאינה פיהם
באיסורים  הוראה בשגגת כאן נאמר מעיני", - "מעיני -
דבר  ונעלם ישגו ישראל עדת כל "ואם יג) ד, (שם אחרים
זרה  בעבודה הוראה בשגגת ונאמר וגו'", הקהל מעיני
לשגגה", נעשתה העדה מעיני אם "והיה כד) טו, (במדבר
למעלה, כמבואר חטאת, ושגגתו כרת שזדונו בדבר כאן מה
כרת  שזדונו בדבר אלא חייבין אין זרה, עבודה בשגגת אף
ואם  כרת. בהן שאין ונישוק חיבוק יצאו חטאת, ושגגתו
ועשו  וודאי אשם עליו שחייבין בדבר להתיר דין בית הורו
נאמר  וודאי שבאשם משום פטורין, ביתֿדין פיהם, על העם

נפש. בכלל אינם וביתֿדין "ונפש" א) ה, אבל 3)(שם
חייבים  דין בית אין ויורד, עולה קרבן עליו שחייבים דבר
בגזירה  שם) (בגמרא כן ולמדו שגגתם. על קרבן להביא
כל  "ואם יג) ד, (ויקרא דין בית של בחטאת נאמר שווה:
יחיד  של בחטאת ונאמר ואשמו", וגו' ישגו ישראל עדת
"ואשם" מה - ואשם" וגו' תחטא אחת נפש "ואם כז) (שם,
שנאמר  "ואשמו" אף קבועה, בחטאת - ביחיד שנאמרה

קבועה. בחטאת - דין ואחד.4)בבית שבעים של
העם.5) רוב תולים 6)כלומר, אם אבל דין, בית של

כל  חייב להתירו, הורו הדין בית שגם אף להיתר, בעצמם
עצמו. בפני חטאת קרבן מהעם ואחד להלן 7)אחד

כן  ואם פר, מביא ושבט שבט שכל רבינו כתב זו בהלכה
חייבים  דין שבית היינו חייבין", דין ש"בית כאן שכתב מה
בשביל  מביא ושבט שבט שכל או ושבט, שבט לכל להביא

משנה). (כסף דין דין 8)בית בית "הורו ד: שם משנה
פר". דין) (בית מביאין שוגגין הקהל כל ועשו שוגגין

עשו 9) ולא הם ועשו דין בית הורו שאם אמרו ג. בהוריות
(שם) שנאמר ממה זאת ולמדו פטורים, שהם - הקהל רוב

ועשו  הקהל מעיני דבר ונעלם ישגו ישראל עדת כל "ואם
והוראה  בקהל תלוי שמעשה הרי וגו'", ה' מצוות מכל אחת
שאם  גם, ללמוד יש שמכאן רבינו וסובר בביתֿדין. תלוייה
חייבים. דין שבית - עשו לא וביתֿדין הקהל רוב עשו

יחיד.10) קרבן ואחד אחד כל מלהביא פטורים כלומר,
יהיו 11) מעשה בשגגת שעשו ציבור רוב "יכול ב: שם

[והם  [בהוראה] פר עליהם מביאים דין בית שהרי פטורין,
שם]". רש"י - זרה 12)פטורים לעבודה לכרוע שמותר

ורגלים. ידים פישוט ד:13)בלי שם במשנה יהודה כרבי
מביאין  פיהן על רובן או הקהל כל ועשו דין בית הורו שאם
וי"ב  פרים י"ב מביאין זרה ובעבודה פרים, י"ב שבטים י"ב

וגו'14)שעירים. לעולה אחד בקר בן פר העדה כל "ועשו
לחטאת". אחד עזים כב)15)ושעיר (שם, שנאמר לפי

ה' דבר אשר האלה המצוות כל את תעשו ולא תשגו "וכי
שקולה  שהיא מצוה היא "איזו (שם): ואמרו משה", אל
המודה  (שכל כוכבים" עבודת זו אומר הוי המצוות כל כנגד

כולה) התורה בכל ככופר מעיני 16)בה דבר "ונעלם
וגו'". לחטאת בקר בן פר הקהל והקריבו וגו' ועשו הקהל

אלא 17) נפרדים לשבטים נחשבים אינם ומנשה ואפרים
זה. לדבר לא אבל נחלה, הפרוכת להזות 18)לעניין על

דמן  נותן כיצד בתורה בהן נתפרש "ולא הזהב. מזבח ועל
פר  כדין דינן הקהל, חטאות שהן לפי אלא נותן הוא ולהיכן
למתן  בו: האמור לכל הקהל, חטאת שהוא דבר, העלם

וכו'". ולשריפה את 19)דמים "והוציא כא) (שם, שנאמר
אותו". ושרף למחנה מחוץ אל (שם,20)הפר שנאמר כמו

של  דבר העלם (=פר הפר מדם המשיח הכהן "והביא טז)
חטאת  "וכל כג): ו, (שם נאמר ועוד מועד" אהל אל צבור)
תאכל, לא בקדש לכפר מועד אהל אל מדמה יובא אשר

תשרף". מכל 21)באש להביא חייבין כך משום כלומר,
ושבט. להביא 22)שבט ושבט שבט כל חייב לפיכך

(=יהודה 23)קרבן. שבטים שני שגם הרי וירושלים.
מח, (בראשית שנאמר מה כן ואם "קהל". נקראים ובנימין)
עמים", לקהל ונתתיך והרביתיך מפרך הנני אלי "ויאמר ד)
שיהיו  בנימין, של לידתו עם שמעכשיו, לפרש אפשר אי -
מהפסוק  למדנו כבר שהרי "קהל", יקראו שבטים, י"ב
צריך  כרחנו ועל "קהל", נקראים שבטים שני שגם הקודם
נקרא  לבדו בנימין ששבט היינו קהל, נולד שעכשיו לפרש

"קהל". נקרא אחד ששבט הרי ש"אין 24)"קהל",
בני  אלא קהל קרוי שאין לארץ, חוצה יושבי על משגיחין

ישראל". שבטים 25)ארץ חמשה אנשי כשמספר כלומר,
השבטים. שבעת אנשי ממספר גדול יותר כרבי 26)הוא

שישה  "חטאו שאמר: שם. בברייתא אלעזר בן שמעון
אף  השבטים) רוב (שהם ז' או קהל, של רובו והם שבטים
(שם) זאת ולמד מביאין", - קהל של רובו שאינו פי על
העדה", מעיני אם "והיה כד) טו, (במדבר שנאמר ממה
(שם, עוד ונאמר עיני, כל ולא מעיני מיעוט, אפילו שמשמע
(שרובו  רובו או כולו שרק הרי בשגגה" העם לכל "כי כו)
קהל  של רובו והן ו' עשו כיצד? "הא מב.) נזיר ראה ככולו,
חייבין". קהל של רובו שאינן פי על אף ז' או

אחרי 29)קרבן.28)השבטים.27) נגררים הם כלומר,
ידם. על בקרבן ומתחייבים החוטאים שם:30)השבטים

דין  בית בהוראת יהודה לרבי אחד שבט להו "איבעיא
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שם  הבעיא ונפשטה לא", או שבטים שאר מייתי מי הגדול
בקרבן, להתחייב השבטים שאר נגררים אחד, בשבט אף כי
רוב  הוא הזה שהשבט באופן המדובר כי הדבר וברור
שאר  את גורר אינו כי ספק כל אין כן, לא שאם הקהל,

השבטים.
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של 31) ואחת חלב של אחת חתיכות שתי שם שהיו וכגון
גם  שהרי התירו, איזו יודעים ואינם אחת והתירו שומן,
האיסור. שנקבע באופן אלא תלוי אשם חיוב אין ביחיד

ומשיח 32) חייבין והנשיא היחיד תלוי, "אשם ט. שם משנה
פטורין". דין צבור.33)ובית לא 34)בקרבן כלומר,

להם  שנודע באופן אלא דין בבית קרבן תורה חייבה
החטאת, הודע לא על בא שהוא תלוי, באשם אבל חטאתם,
החטאת" "ונודעה נאמר שלא משיח ובכהן תורה. חייבה לא

אחר. מפסוק ללמוד שבסנהדרין.35)הוצרכו מופלא
יהיה 36) לא שאם בשגגתם. עמהם יהיה הוא גם כלומר:

בשגגת  (=עמהם שם ישיבה) (=ראש דין בית של מופלא
קרבן. חייבין דין בית אין בין 37)ההוראה) היו אם אבל

- להוראה ראויים שאינם וכו', ממזר או גר הסנהדרין
הסובר 38)פטורין. יונתן ר' דברי הגמרא דוחה ג: שם

והיתר  רובן הורו אפילו אלא כולן, שיורו עד חייבין שאין
טועים  מהן: אחד להם אמר אם אבל חייבין, דין בית שתקו

פטורים. דין בית - רק 39)אתם, להם אמרו אם אבל
הם  "לעשות", גם לומר הוסיפו ולא אתם" "מותרים

הוראתם. עדיין נגמרה שלא אין 40)פטורים, כלומר,
ביתֿדין  מפי ההוראה ישמע רובו או הקהל שכל צורך
לארץ  חוצה יושבי את להוציא הוצרכו למה כן לא [שאם
בית  כי איש מפי איש שומעים אם אפילו אלא זה], מכלל
על  העושים כל - לעשות" אתם "מותרים ואמר: פסק דין
לחייב  לקהל מצטרפים ישראל), ארץ יושבי הם (אם פיהם

בקרבן. דין ועשו 41)בית דין בית "הורו ד: שם משנה
התורה  בכל שהרי פר", מביאין פיהם על רובו או הקהל כל

ככולו. רובו לן קיימא את 42)כולה תולים הם כלומר,
הגדול. דין בית של ההיתר בהוראת אבל 43)מעשיהם

מצוה  כן פי על שאף שחשבו אלא טעו, דין שבית ידעו אם
עצמו. בפני קרבן ואחד אחד כל חייב - הוראתם על  לסמוך
עשו, זאת ובכל זו, הוראתם על לסמוך שאסור ידעו ואם

מקרבן. ופטורים מזידין, הם רבינו 44)הרי [והשמיט
הטועה  שכל בתורה, מפורש שאינו בדבר שיהיה שצריך
כן  ואם הגוף, כל כעוקר הוא הרי בתורה המפורש בדבר
שיעקרו  לא וכו' מקצת לבטל "ויורו שכתב מה בכלל הוא

הגוף"]. רבנן 46)ששגגו.45)כל "תנו ה. שם ברייתא
לומר  תלמוד חייבין יהיו יכול הורו מה וטעו שהורו ידעו

החוטאין". שיודעו ולא החטאת", "ונודעה יד) ד, (ויקרא

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
העושין.1) ויתחייבו ביתֿדין שיפטרו אופנים שישנם יבאר
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¯ÓB‚Â18?‰‡¯B‰Ï ÔÈÈe‡¯ Ôlk eÈ‰iL „ÚL ÔÈpÓe .19 ¿≈ƒ«ƒ∆«∆ƒ¿À»¿ƒ¿»»

¯Ó‡pL20‰„Ú‰ ÈÈÚÓ Ì‡Â21Ì‰Ï eÈ‰iL „Ú - ∆∆¡«¿ƒ≈≈≈»≈»«∆ƒ¿»∆
ÌÈÈÚk22Ôl‰Ïe .23‰Ó ;‰„Ú‰ eËÙLÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ ¿≈«ƒ¿«»≈¿»¿»≈»»

ÔÈÈe‡¯ Ôlk - ˙BLÙ ÈÈ„a ‰¯eÓ‡‰ ‰„Ú‰»≈»»¬»¿ƒ≈¿»À»¿ƒ
‰‡¯B‰Ï24BÊ ‰‚‚La ‰¯eÓ‡‰ ‰„Ú Û‡ ,25„Ú - ¿»»«≈»»¬»ƒ¿»»«

‰‡¯B‰Ï ÔÈÈe‡¯ Ôlk eÈ‰iL26Ú„ÈÂ ,e¯B‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿À»¿ƒ¿»»¿≈ƒ¿»«
ea¯Â ,Ìz‡ ÌÈÚBË :Ì‰Ï ¯Ó‡Â eÚhL Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆∆»¿»«»∆ƒ«∆¿«

ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa È¯‰ - e¯Èz‰Â ÌÈ¯Èzn‰ ÂÈÏÚ27ÏÎÂ , »»««ƒƒ¿ƒƒ¬≈≈ƒ¿ƒ¿»
ÏÚ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·‰Ï ·iÁ Ì‰Èt ÏÚ ‰OÚL ÈÓƒ∆»»«ƒ∆«»¿»ƒ«»¿»«

Ï‡¯OÈ ˙„Ú Ïk Ì‡Â :¯Ó‡pL ;B˙‚‚L„Ú - ebLÈ ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ»¬«ƒ¿»≈ƒ¿«
ÔÈ¯„‰q‰ Ïk ebLiL28B‡ ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓ „Á‡ Ú„È . ∆ƒ¿»««¿∆¿ƒ»«∆»ƒ««¿∆¿ƒ

‡ÏÂ e¯B‰Â ÏÈ‡B‰ ,e˜˙LÂ ÔÈ¯Èzn‰ eÚhL ÔËeÚÓƒ»∆»««ƒƒ¿»¿ƒ¿¿…
Ï‰w‰ ·¯a ‰‡¯B‰‰ ‰ËLÙe ˜ÏBÁ ÌL ‰È‰29È¯‰ - »»»≈»¿»«»»¿…«»»¬≈

iÁ ÔÈc ˙ÈaÔa¯wa ÔÈ·30.¯eËt Ì‰Èt ÏÚ ‰OÚL ÏÎÂ , ≈ƒ«»ƒ«»¿»¿…∆»»«ƒ∆»
e¯B‰L el‡ Èt ÏÚ eOÚ Ì‡ ,e˜˙ML el‡Â31È¯‰ - ¿≈∆»¿ƒ»«ƒ≈∆¬≈

ÔÈ·iÁ el‡32ÔÈc ˙È·a eÏz ‡lL ÈtÓ ,33Ì‡ ÔÎÂ . ≈«»ƒƒ¿≈∆…»¿≈ƒ¿≈ƒ
e˙Â e‡O34e¯Ó‡Â ¯·ca35‡ÏÂ ,‡e‰ ¯zÓ ‰Ê ¯·c : »¿¿»¿«»»¿»¿»»∆À»¿…

˙BOÚÏ Ìz‡ ÔÈ¯zÓ :Ì‰Ï e¯Ó‡ ‡ÏÂ ÌÚÏ e¯B‰36, »»¿…»¿»∆À»ƒ«∆«¬

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51



קי zebby zekld - zepaxw xtq - zah f"h ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰OÚÂ CÏ‰Â ¯zÓ e¯ÓbL ˙Úa Ô‰Ó ÚÓBM‰ ÚÓLÂ¿»««≈«≈∆¿≈∆»¿À»¿»«¿»»
˙‡hÁ ·iÁ ‰OBÚ‰ Ïk È¯‰ - ÚÓMM ‰Ó ÈÙk¿ƒ«∆»«¬≈»»∆«»«»
Ì‰Ï e¯B‰ ‡Ï È¯‰L ,ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙È·e ,‰Úe·¿̃»≈ƒ¿ƒ∆¬≈…»∆
ÏÚ Ï‰w‰ ËeÚÓ eOÚÂ e¯B‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙BOÚÏ Le¯Ùa¿≈«¬¿≈ƒ¿»ƒ«»»«
el‡Â ,ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ‰‚‚M‰ ‰Ú„BÂ Ì‰Ètƒ∆¿¿»«¿»»¬≈≈ƒ¿ƒ¿≈
‡È·Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ ,ÔÈ·iÁ eOÚL ËeÚn‰«ƒ∆»«»ƒ¿»∆»¿∆»≈ƒ

B˙‡hÁ37. «»

כנ"ל.2) "אחד", תימן: פי"ב.3)בכ"י ולא 4)למעלה
הלכה  פי"ב למעלה ראה ואחד, שבעים של הגדול ביתֿדין

מאכלות 5)ב. מהלכות (פ"ז אסור והוא קשת, כמו העקום
ג. ובהוריות ה, הלכה להלן וראה ו). הלכה אסורות

ה. הלכה להלן שאינם 6)ובמשנהֿלמלך אףֿעלֿפי
שהרי  א) הלכה פי"ד להלן (ראה התורה מגופי גוף עוקרים
זה  ואין החלב, כל ולא בלבד הקיבה חלב אלא התירו לא
(לחםֿ שם להלן ראה אסור, הקיבה שחלב בתורה מפורש

כאן). ראה 7)משנה ישראל, רוב זה שבט היה ואפילו
א. הלכה פי"ב שאינם 8)למעלה ה.) (הוריות כחכמים

להלן, וראה בלבד. הגדול ב"ד הוראת על אלא חייבין
חטאת  להביא ואחד אחד כל חייב ולפיכך ההלכה. בהמשך

שגגתו. על עוקרת 9)קבועה אינה זו שהוראה אףֿעלֿפי
התירה  לא שהרי שם), פי"ד להלן (ראה התורה מגופי גוף
להלן  ראה בתורה, מפורש איסורו ואין בלבד, חלב דם אלא

(לחםֿמשנה). למעלה 10)שם וראה ד: הוריות משנה
רוצה  שלם, (בלעדו) מניינם היה "ואפילו ב. הלכה פי"ב

שם). בפיה"מ (רבינו ואחד" שבעים במשנה 11)לומר
מפסוק 12)שם. שנלמד ההלכה בהמשך להלן ראה

"מיוחסין". רק לסנהדרין ממנין שאין "מופלג 13)בתורה,
בנים  גידול צער כבר ששכח (כיון אכזריות" בו שיש בשנים

אות  מעמידין שאין לו:), סנהדרין רש"י ב - (פרק לב"ד ו
ב). הלכה סנהדרין אותו 14)מהלכות מושיבין שאין

ולא  אכזרי שהוא "משום שם). סנהדרין (הלכות לסנהדרין
(ראה  בנים" אהבת יודע שאינו לפי אדם, בני על ירחם
מושיבין  "אין לו: סנהדרין בברייתא הוא וכן שם). בפיה"מ
רבינו  הביא וכן בנים", לו שאין ומי וסריס זקן בסנהדרין
זקן  לא הסנהדרין בכל מעמידין "אין שם. סנהדרין בהלכות
מי  ולא אכזריות. בהן שיש מפני סריס, ולא בשנים מופלג
אחרים  בדפוסים אבל רחמן". שיהא כדי בנים, לו שאין
זה, ולפי בנים". ראה שלא "זקן כאן: רבינו בדברי בנוסח
הוא  וכן שם, במשנה הוא וכן אחד, הם בנים ראה ולא זקן

שם. המשניות הגבעונים,15)בפירוש (=מבני נתין כגון
- מים ושואבי עצים לחוטבי ונתנם יהושע עליהם שגזר
שאין  רוקח). (מעשה שם במשנה הנזכר כג) ט, יהושע

מיוחסין. רק אלא בב"ד או 16)מושיבין העם כל כלומר,
ב). הלכה פי"ב למעלה (ראה העם שם.17)רוב במשנה

דברי 18) המשך ה. במשנה (שם שבט אותו עדת ולא
צריך 19)חכמים). וכן שלימה, בבא כאן שנשמטה נראה

ומנין  עמהם], הישיבה ראש שיהיה שעד "[ומנין להיות:
שלמד  מפני יחד [וכללם להוראה". ראויין כולם שיהיו שעד
וראה  להלן]. ראה העדה"), ("מעיני אחד מפסוק שניהם

ר"ב. מעשה ובהגהות עבודה20ֿ)בלחםֿמשנה בשגגת

העדה".21)זרה. מעיני אם "והיה שם: בפסוק
שהוא 22) עמהם ישיבה ראש שיהיה צריך לפיכך כלומר,

וראה  ד). הלכה פ"ד הוריות (ירושלמי לעדה עינים עשוי
מפני  אחר, טעם נתנו שם ובבבלי ר"ב. ומעשה לחםֿמשנה
(ראה  למזיד קרובים הם והרי למדו, ולא ללמוד להם שהיה

רב). בי קרי זיל ד"ה ד. שם נפשות.23)ברש"י בדיני
נחמן 24) רב ואמר אתך", "ונשאו כב) יח, (שמות שנאמר

ראויים  שיהיו לך", בדומין "אתך ד:) (הוריות יצחק בר
כתב 25)להוראה. וכן העדה", מעיני אם "והיה היינו

(שם) ורש"י יח. הערה למעלה וראה שם. בפיה"מ רבינו
ישראל  עדת כל "ואם יג) ד, (ויקרא כאן האמורה עד כתב

כאן. לחםֿמשנה וראה ד:26)ישגו", שם משנה
שם.27) ג:28)במשנה שם למעלה 29)בגמרא ראה

ב. הלכה מאה 30)פי"ב יונתן, ר' "אמר שם: בהוריות
כל  ואם שנאמר: כולן, שיורו עד חייבין אין להורות שישבו
ידע  אפילו דבריו, ולפי כולן". שישגו עד ישגו, ישראל עדת
דבריו, דוחה שם הגמרא אבל פטורין, ושתק מהן אחד
ושתק  שטעה מהן אחד ידע שאם בה שנשמע מברייתא

חייבין. טועים,31)שהם שהב"ד אף כי וחשבו שטעו
תלמיד) או ד"ה ב. שם (רש"י חכמים דברי לשמוע מצוה

חטאת. שחייבין לשוגגין, נחשבים הם קרבן 32)ולפיכך
ציבור  של דבר העלם פר מביאין ב"ד כי אף עצמן, בפני

שם). משנה 33)(במשנה טועים. הם ב"ד כי ידעו שהרי
פיהן  על ועשה וכו' שטעו מהן אחד וידע ב"ד "הורו שם

בב"ד". תלה שלא מפני חייב, זה הרי הסנהדרין 34)וכו'
הדברים. מן באחד עצמם לבין בינם הגיעו 35)התווכחו

זה. בוויכוח סופית החלטה (שם מחלו 36)לידי בגמרא קת
שמספיק  או לעשות, אתם "מותרים לומר צריך אם ב.)
בלשון  כשמואל רבינו ופסק אתם". "מותרים אמרו אפילו
עד  חייבין ב"ד אין כי הראשון, בלשון דימי וכרב השני,
פי"ב  למעלה וראה לעשות", אתם "מותרין להן שיאמרו

ב. אחת 37)הלכה על לעבור ב"ד "הורו שם: במשנה
על  שוגג ועשה היחיד והלך בתורה, האמורות מצוות מכל
ב:) (שם ובגמרא בב"ד", שתלה מפני פטור וכו' פיהם
חכמים  אבל יהודה, ר' דברי זו שמואל אמר יהודה רב "אמר
רבינו  ופסק חייב". ביתֿדין בהוראת שעשה יחיד אומרים

כחכמים.

.·Ô˙‡¯B‰a eOÚL ÔÓˆÚ ÔÈ¯„‰q‰Â38ÔÈ‡ - ¿««¿∆¿ƒ«¿»∆»¿»»»≈»
Ï‰w‰ ·¯Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ39ıeÁ eOÚL ·¯‰ eÈ‰iL „Ú , ƒ¿»¿ƒ¿…«»»«∆ƒ¿»…∆»

Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÈL‡ ·¯ eOÚ .ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓ40ÏÚ ƒ««¿∆¿ƒ»…«¿≈∆∆ƒ¿»≈«
„Á‡ Ë·L ÌÈOBÚ‰ el‡L Èt ÏÚ Û‡ Ì‰Èt41ÔÎÂ , ƒ∆««ƒ∆≈»ƒ≈∆∆»¿≈

Ï‰w‰ ËeÚÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÌÈË·M‰ ·¯ eOÚ Ì‡ƒ»…«¿»ƒ««ƒ∆≈ƒ«»»
ÌÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa -42eÈ‰ ?„ˆÈk .ÔÈ¯eËt ÔÈOBÚ‰Â , ≈ƒ«»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈«»

eÈ‰Â ,„Á‡Â ÛÏ‡ ˙B‡Ó LL Ï‡¯OÈ ı¯‡ È·LBÈ¿≈∆∆ƒ¿»≈≈≈∆∆¿∆»¿»
„Á‡Â ÛÏ‡ ˙B‡Ó LÏL ÔÈc ˙Èa ˙‡¯B‰a ÔÈOBÚ‰»ƒ¿»«≈ƒ¿≈∆∆¿∆»
Èa ÌÈOBÚ‰ eÈ‰L B‡ ,„·Ïa ‰„e‰È Èa Ôlk È¯‰Â«¬≈À»¿≈¿»ƒ¿«∆»»ƒ¿≈
ÛÏ‡ ‰‡Ó Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡ Ôlk ÌÈË·L ‰Ú·Lƒ¿»¿»ƒÀ»««ƒ∆≈»∆≈»∆∆
Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰ ÏÎÂ ,ÔÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa È¯‰ -¬≈≈ƒ«»ƒ¿»»ƒ«ƒ∆

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ È·LBÈ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â .ÔÈ¯eËt43, ¿ƒ¿≈«¿ƒƒ«¿≈»»»∆
Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa ‡l‡ Ï‰˜ Èe¯˜ ÔÈ‡L44Ë·LÂ . ∆≈»»»∆»¿≈∆∆ƒ¿»≈¿≈∆
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ÔÈÚÏ ÌÈË·L ÈLk ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ ÌÈ¯Ù‡Â ‰MÓ¿«∆¿∆¿«ƒ≈»¬ƒƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿»
‰f‰45„Á‡ Ë·L Ì‰ÈL ‡l‡ ,46. «∆∆»¿≈∆≈∆∆»

עצמן.38) בהוראת מצטרפים 39)כלומר, אינם כלומר,
מחצית  רק שחטאו (כגון קהל רוב עמהם להוות הקהל עם
של  דבר העלם פר ב"ד שיתחייבו הסנהדרין) בלעדי הקהל
חטאת  קרבן להביא מהחוטאים ואחד אחד כל ועל ציבור,
מאיר  רבי ועשו, "הורו ג. שם בברייתא הוא כן עצמו. בפני
היא  שפלוגתתם פפא רב ומפרש מחייבין" וחכמים פוטר,
הציבור, את פוטר מאיר שרבי ציבור, לרוב משלים ב"ד אם
שב"ד  משום לעצמו, קרבן ואחד אחד כל יביאו שלא
של  דבר העלם פר להביא ב"ד וחייבים ציבור, לרוב משלים
(כולל  מהחוטאים ואחד אחד לכל מחייבין וחכמים ציבור,
משום  לעצמו, קרבן להביא מהסנהדרין), ואחד אחד כל גם
קרבן  מביאין ב"ד ואין ציבור, לרוב משלים ב"ד שאין

כחכמים. רבינו ופסק ציבור. של דבר ראה 40)העלם
חוצה  יושבי על משגיחין ש"אין ההלכה בהמשך להלן

א.41)לארץ". הלכה פי"ב למעלה להביא 42)ראה
ציבור. של דבר העלם מתחשבים 43)קרבן אין כלומר,

קהל. ומיעוט קהל רוב בענין חוץֿלארץ בתושבי
(ויקרא 44) כתוב ציבור של דבר העלם קרבן אצל כלומר,

אסי, רב "אמר ג. ובהוריות הקהל", "והקריבו יד) ד,
שנאמר  ישראל, ארץ יושבי רוב אחר הלך ובהוראה
וכל  החג את ההיא בעת שלמה "ויעש סה) ח, (מלכיםֿא,
ה' לפני מצרים נחל עד חמת מלבוא גדול קהל עמו ישראל
חמת  מלבוא גדול קהל עמו, ישראל וכל כתיב מכדי וגו'",
ארץ  (=בני הני שמעֿמינה - לי? למה מצרים, נחל עד
לא  חוצהֿלארץ) (=בני הנך אבל קהל, דאיקרי הוא ישראל)
יג) ד, (ויקרא נאמר הוראה בשגגת כאן והרי קהל". איקרי

הקהל". מעיני דבר מנשה 45)"ונעלם שבטי חטאו שאם
אין  הקהל, מיעוט והם שבטים, חמשה עוד ועמהם ואפרים,
רוב  כאן שאין ציבור, של דבר העלם קרבן להביא חיוב
שבט  כל (שחייבין רובו או הקהל כל חטאו אם וכן שבטים.
פר  בלבד, פרים עשר שנים אלא מביאין אין קרבן) ושבט
פי"ב  למעלה ראה אחד, קרבן ומנשה ולאפרים שבט, לכל

א. מח,46)הלכה (בראשית שנאמר שמה ו: שם כרבא,
רק  היינו לי", יהיו ושמעון כראובן ומנשה "אפרים הֿו)
בנחלתם" יקראו אחיהם שם "על שם שנאמר כמו לנחלה,

אחר. לדבר ולא הוקשו, לנחלה -

.‚ÔÈa¯Ó ÌÈOBÚ‰ eÈ‰47ÔÈËÚeÓe ‡ËÁ‰ ˙ÚLa48 »»ƒ¿Àƒƒ¿««≈¿»ƒ
ÈËÚeÓ B‡ ,‰ÚÈ„È ˙ÚLaÔ49ÔÈa¯Óe ‡ËÁ‰ ˙ÚLa50 ƒ¿«¿ƒ»»ƒƒ¿««≈¿¿Àƒ

‰OÚn‰ ˙ÚL ¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰ - ‰ÚÈ„È ˙ÚLa51. ƒ¿«¿ƒ»«…≈««¿«««¬∆

הקהל.47) רוב החוטאים 48)כלומר, מן חלק שמתו כגון
הקהל. מיעוט אלא אינם שמעתה באופן החטא, שנודע לפני

הקהל.49) שלא 50)מיעוט מהקהל חלק שמתו כגון
הקהל. רוב החוטאים מהווים שמעתה באופן חטאו,

רוב 51) החטא בשעת החוטאים היו שאם החטא, שעת אחר
לעצמו. קרבן מביא ואחד אחד וכל פטורים ב"ד הקהל,
לענין  י. הוריות במשנה ר"ש על שחולקים כחכמים ופסק
גם  חולקים הם כי אמרו ג. שם ובגמרא משיח, וכהן נשיא

זה. בענין

.„ÌÈ·ÏÁ‰ ÔÓ ·ÏÁa ÔÈc ˙Èa e¯B‰52,¯zÓ ‡e‰L ≈ƒ¿≈∆ƒ«¬»ƒ∆À»
e‡ËÁL Ì‰Ï Ú„BÂ ,Ì‰Èt ÏÚ Ï‰w‰ ËeÚÓ ÏÎ‡Â¿»«ƒ«»»«ƒ∆¿«»∆∆»¿

Ô‰a e¯ÊÁÂ53˙ÈBÏt ‰¯Ê ‰„B·ÚL e¯B‰ Ck ¯Á‡Â , ¿»¿»∆¿««»∆¬»»»¿ƒ
˙¯zÓ54ÏÚ ¯Á‡ ËeÚÓ ‰¯Ê ‰„B·Ú d˙B‡ „·ÚÂ , À∆∆¿»«»¬»»»ƒ«≈«

- ·¯ eÈ‰È ÌÈ„·BÚÏ ÌÈÏÎB‡‰ eÙ¯ËˆiLÎe ,Ì‰Ètƒ∆¿∆ƒ¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿…
ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰55‰ÚÈ„È Ô‰Ï ‰˙È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ««ƒ∆»¿»»∆¿ƒ»

ÌÈ˙Èa56˙Èa ‰¯Bn‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈¿«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«∆≈
„Á‡ ÔÈc57‰lÁz ‰¯B‰L ÔÈc ˙Èa ˙Ó Ì‡ Ï·‡ ;58, ƒ∆»¬»ƒ≈≈ƒ∆»¿ƒ»

¯Á‡ „ÓÚÂ59e¯B‰Â60ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ ÔÈ‡ -61.el‡Ï ¿»««≈¿≈≈ƒ¿»¿ƒ»≈

עוקר 52) זה שאין מותר, שהוא הקיבה חלב על שהורו כגון
הלכה  ולמעלה א, הלכה פי"ד להלן (ראה התורה מגופי גוף

החלבים. כל התירו לא שהרי שם.53)א), בגמרא הוא כן
מיעוט  ועשו מותר, חלב ב"ד "הורו הראשונה: באיבעיא
וכו'" מהו אחר, מיעוט ועשו והורו בהן, ב"ד וחזרו הקהל,
בעבודהֿזרה", ומיעוט בחלב "מיעוט להו איבעיא ואחרֿכך

בהן". ב"ד ב"חזרו זה שגם גוף 54)ומשמע עקרו שלא
שהרי  ב), הלכה פי"ד להלן (ראה התורה מגופי עבודהֿזרה

עבודהֿזרה. מיני כל התירו ואחד 55)לא אחד כל שאין
הוא  זה ודבר ב"ד. על הוא והחיוב עצמו, בפני חטאת מביא
שאינו  "נראה רבינו אבל בתיקו, הדבר ונשאר ג. שם איבעיא
שאלה  עם זו שאלה שמשיבין אלא תיקו, כאן גורס
אידי  אםֿתמציֿלומר כלומר, באםֿתמציֿלומר. שאחריה,
כל  ידעת וכבר וכו' ומתו ב"ד הורו הוא, כרת ואידי
שם, (מאירי מקומות" ברוב היא הלכה שבאםֿתמציֿלומר,
ובאור  המשנה במרכבת בכסףֿמשנה, בראב"ד, וראה
של  הב"ד: מביאין קרבן איזה בזה, חולקים ויש  שמח).
גם  שניהם, שמביאים אומרים ויש חלב. של או עבודהֿזרה
שם). ובמאירי בתוספות (ראה חלב של וגם עבודהֿזרה של

למעלה.56) וגם 57)כמבואר עבודהֿזרה על גם שהורו
חלב. החלב.58)על אחר.59)על על 60)ב"ד

שעבד 61)עבודהֿזרה. המיעוט עם חלב, שאכל המיעוט
ואחד  אחד כל אלא קהל, רוב ביחד להוות עבודהֿזרה,
שם  נפשטה שלא בעיא והיא עצמו, שגגת על קרבן מביא
למי  אלא אינו שזה שם, אמרו אבל בכסףֿמשנה ). (ראה
ה. שם במשנה שמעון ר' (=היינו מייתי ציבור שסובר
שכל  עלֿכרחינו ואםֿכן מיוחד, פר מביאים שב"ד שסובר
תיבעי  לא שם) המשנה מרכבת - הביתֿדין עבור הם הפרים
הלכה  פי"ב למעלה פסק ורבינו (שם), כבר אינם שהרי לך
ושבט  שבט שכל שם שכתב ומה החייבים, הם ב"ד כי א,
מאירי  (ראה הב"ד בשביל מביא שהציבור היינו פר, מביא

שם). פי"ב ובכסףֿמשנה במשנה, ד: הוריות

.‰62ÔB‚k ,„Á‡ ¯·„a ÌÈÈc‰ Èza ÈL e¯B‰ elÙ‡¬ƒ¿≈»≈«ƒƒ¿»»∆»¿
Ì„Â Ì„ B‡ ·ÏÁÂ ·ÏÁ63.64ÌÈOBÚ‰ eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ ≈∆»≈∆»»»¿≈ƒ…»»ƒ
‰‡¯B‰‰ Èt ÏÚ ÔÈ‚‚BL65ÏÎÂ ,ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ¿ƒ«ƒ«»»¬≈≈ƒ¿ƒ¿»

·ÏÁ ÏÎ‡Ï ÔÈc ˙Èa e¯B‰ ?„ˆÈk .ÔÈ·iÁ ÌÈOBÚ‰»ƒ«»ƒ≈«≈ƒ∆¡…≈∆
Blk ‰·w‰66·ÏÁLÂ eÚhL Ï‰w‰ ÔÓ „Á‡ Ú„ÈÂ , «≈»À¿»«∆»ƒ«»»∆»¿∆≈∆

ÏÚ ‰ÏBÚ ‰È‰L ,Ô˙‡¯B‰ ÈtÓ BÏÎ‡Â ,¯eÒ‡ ‰·w‰«≈»»«¬»ƒ¿≈»»»∆»»∆«
ÔzÚc67Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈc ˙ÈaÓ ÚÓLÏ ‰ÂˆnL «¿»∆ƒ¿»ƒ¿…«ƒ≈ƒ««ƒ∆≈

ÏÚ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ ·iÁ ÏÎB‡‰ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÚBËƒ¬≈∆»≈«»«»¿»«
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קג zebby zekld - zepaxw xtq - zah f"h ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

B˙ÏÈÎ‡68Ì‰Èt ÏÚ ÌÈ‚‚BM‰ ÔÈÓÏ Û¯ËˆÓ BÈ‡Â ,69. ¬ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿««¿ƒ«ƒ∆
ÌÎÁ eÚhL Ú„iL ‰Ê ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»∆∆»«∆»»»
ı¯‡‰ ÌÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰L „ÈÓÏz B‡«¿ƒ∆ƒƒ««»»¬»ƒ»»«»»∆

¯eËt ‰Ê È¯‰ -70‰ÚÈ„È ÔÈ¯eq‡a B˙ÚÈ„È ÔÈ‡L , ¬≈∆»∆≈¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»
Ì‡ ÔÎÂ .Ì‰Èt ÏÚ ÌÈ‚‚BM‰ ÏÏÎÏ Û¯ËˆÓe ,˙È‡cÂ«»ƒƒ¿»≈ƒ¿««¿ƒ«ƒ∆¿≈ƒ

eÚhL Ú„È ‡Ï71ÔnL ÏÎ‡Ï Ôek˙Â ,72·ÏÁÂ73ÏÎ‡Â , …»«∆»¿ƒ¿«≈∆¡…À»¿≈∆¿»«
‰·w‰ ·ÏÁ74·ÏÁ ‡e‰L Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ,e‰e¯Èz‰L ≈∆«≈»∆ƒƒ¿…»«∆≈∆

·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰·w‰75,B˙‚‚L ÈtÓ B˙ÏÈÎ‡L ÈtÓ ; «≈»¬≈∆«»ƒ¿≈∆¬ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»
ÏÚ ÌÈ‚‚BM‰ ÔÈÓÏ Û¯ËˆÓ BÈ‡Â .‰‡¯B‰‰ ÈtÓ ‡Ï…ƒ¿≈«»»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿««¿ƒ«

Ì‰Èt76‰È‰zL „Ú - ‰‚‚La ÌÚ‰ ÏÎÏ :¯Ó‡pL , ƒ∆∆∆¡«¿»»»ƒ¿»»«∆ƒ¿∆
ÏkÏ ˙Á‡ ‰‚‚L77·ÏÁ ÏÎ‡Â BÓˆÚa ‰Ïz Ì‡ ÔÎÂ . ¿»»«««…¿≈ƒ»»¿«¿¿»«≈∆

ÈtÓ ‡l‡ Ô˙‡¯B‰ ÈtÓ ‡Ï B¯Èz‰Ï e¯B‰L ‰·w‰«≈»∆¿«ƒ…ƒ¿≈»»»∆»ƒ¿≈
ÈÙa ‰Úe·˜ ˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - BzÚ„a ¯zÓ ‡e‰L∆À»¿«¿¬≈∆«»«»¿»ƒ¿≈

BÓˆÚ78¯eËt - ÔÈc ˙È·a ‰ÏBz‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .79, «¿∆«¿»»«∆¿≈ƒ»
·iÁ‰ ÏÎÂ ;eÈnL ÌÈÎ¯c‰ Ïk ÌL eÈ‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿»»«¿»ƒ∆»ƒ¿»««»

ÌÈ‚‚BM‰ ·¯Ï Û¯ËˆÓ BÈ‡ - BÓˆÚ ÈÙa80. ƒ¿≈«¿≈ƒ¿»≈¿…«¿ƒ

שייך 62) דלהלן והא הלכה, ציון כאן אין תימן בכ"י
היו  לא אם "וכן המלים לפני להלן ההלכה וציון למעלה,
שמח. אור הגיה וכן רומי. בדפוס נראה וכן העושים".

היא 63) דינים, בתי שני בהוראת שם בגמרא האיבעיא שהרי
למעלה. וראה מצטרפים. שאין רבינו ופסק וחלב, בחלב

אור 64) הגיה וכן רומי, בדפוס נראה וכן תימן, בכ"י כן
הב"ד.65)שמח. יש 66)של  הקיבה שע "י בחלב כי

ויש  יתר. כמו משוך חוט והוא באכילה, מותר שהוא חלק
בפ"ז  ראה קשת, כמו עקום והוא באכילה שאסור חלק
החלב  שכל הורו והב"ד ו. הלכה אסורות מאכלות מהלכות

א). ג, יוסף (שער באכילה מותר הקיבה צ"ל 67)שע"ג
רקח). (מעשה דעתו ב"ד,68)על "הורו ב. הוריות משנה

והלך  להוראה ראוי והוא תלמיד או שטעו מהן אחד וידע
שלא  מפני לעצמו) (=קרבן חייב זה הרי וכו' פיהן על ועשה
לשמוע  שמצוה שחשב אמרו שם: ובגמרא בב"ד", תלה
נחשב  אינו ולפיכך טועים. שהם שידע אףֿעלֿפי מב"ד
שהרי  מזיד אינו וגם טועים, שהם ידע שהרי בב"ד, לתולה
לעצמו. קרבן וחייב חכמים, דברי לשמוע שמצוה טעה

מצטרף 69) אינו הקהל, מחצית החוטאים היו אם כלומר,
הקהל. רוב לעשותם אליהם על 70)זה אמרו שם בגמרא

וראוי  תלמיד או שטעו מהן אחד "וידע המשנה: דברי
סביר  או הדבר) (=למד גמיר או להיות שצריך להוראה",
סביר  ולא גמיר לא הוא אם אבל דבר ), מתוך דבר (=מבין

בביתֿדין. תולה הוא הרי הארץ"), ב"ד,71)(="עם
הקיבה. חלב היתר.72)להתיר זו 73)של תיבה

איננה. תימן ובכ"י שומן.74)מיותרת, שזהו חשב אלא
שאם 75) שם. רבא אמר כאיכאֿדאמרי עצמו, בפני קרבן

חייב. ואכלו בשומן חלב לו שיהיו 76)נתחלף להשלים,
(שם). קהל רוב שם.77)החוטאים בגמרא הוא כן

(78- חייב בעצמו התולה הכלל, "זה אמרו: שם: בגמרא
שאינו  האומר שהוא רבינו ומפרש בהוראה". מבעט לרבות
(כסףֿ מותר שזה יודע עצמו הוא אלא להוראתן, צריך

ספר). וקרית שם.79)משנה, רוב.80)משנה שיהיו
(כסףֿמשנה). פשוט" דבר "וזה

.ÂÔB„Êa ¯eÒ‡‰ ¯·c ¯Èz‰Ï ÔÈc ˙Èa e¯B‰81eOÚÂ , ≈ƒ¿«ƒ»»»»¿»¿»
ÔÓ ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa - ‰‚‚La Ì‰Èt ÏÚ Ï‰w‰«»»«ƒ∆ƒ¿»»≈ƒ¿ƒƒ

ÔÈ„ÈÊÓ Ô‰L ÈtÓ ,Ôa¯w‰82ÔÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ , «»¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒƒ¿»∆»¿∆»ƒ
ÈtÓ ,BÓˆÚ ÈÙa Ôa¯˜ ·iÁ Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰»ƒ«ƒ∆«»»¿»ƒ¿≈«¿ƒ¿≈

‚‚BL ‡e‰L83Ï‰w‰ eÚ„ÈÂ ,‰‚‚La ÔÈc ˙Èa e¯B‰ . ∆≈≈ƒƒ¿»»¿»¿«»»
eÚhL84Ô‰Ó Ïa˜Ï Èe‡¯ ÔÈ‡LÂ85ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â , ∆»¿∆≈»¿«≈≈∆¿««ƒ≈

ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡Â el‡ - Ì‰Èt ÏÚ Ï‰w‰ eOÚ»«»»«ƒ∆≈»≈¿ƒƒ
Ôa¯w‰86Ï‰w‰ eOÚ ‡Ï È¯‰L - ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa . «»¿»≈ƒ¿ƒ∆¬≈…»«»»

ÔÓ ÔÈ¯eËt ÌÈOBÚ‰ ÏÎÂ ;Ì˙ÚË‰L Ô˙‡¯B‰ ÈtÓƒ¿≈»»»∆ƒ¿»«¿»»ƒ¿ƒƒ
Ì‰ ÔÈ„ÈÊnL ÈtÓ - Ôa¯w‰87eÚhL eÚ„È È¯‰L , «»¿»ƒ¿≈∆¿ƒƒ≈∆¬≈»¿∆»

.˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡LÂ¿∆≈»«¬

להתיר.81) הורו ואףֿעלֿפיֿכן אסור שהדבר שידעו
ישגו",82) ישראל עדת כל "ואם יג) ד, (ויקרא נאמר והרי

"ואעפ"י  במשנה). ד: הוריות (רש"י בב"ד שוגגין בעינן
פטורין, בא, היה ב"ד ולשם הואיל בא, היה ציבור שמשל
(מאירי  שמם" על הבא לקרבן מקום ואין הם מזידין שהרי

ועשו 83)שם). מזידין וכו' ב"ד "הורו ד: שם משנה
ושעירה". כשבה הקהל) מן ואחד אחד (=כל מביאין שוגגין

מצוה 85)הב"ד.84) אין טעות שבמקום גם ידעו כלומר,
חכמים. דברי (=הב"ד)86)לשמוע "שוגגין שם: משנה

פטורין". אלו הרי מזידין, (=הקהל) הקרבן 87)ועשו ואין

א. הלכה פ"א למעלה ראה השוגג, על אלא בא

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
כל 1) ועשו תורה מגופי גוף לעקור והורו ששגגו ב"ד יבאר

פיהם. על העם

.‡‰¯Bz ÈÙebÓ Ûeb ¯˜ÚÏ e¯B‰Â e‚‚ML ÔÈc ˙Èa2, ≈ƒ∆»¿¿«¬…ƒ≈»
ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa - Ì‰Èt ÏÚ ÌÚ‰ Ïk eOÚÂ3„Á‡ ÏÎÂ , ¿»»»»«ƒ∆≈ƒ¿ƒ¿»∆»
‰Úe·˜ ˙‡hÁ ·iÁ ÌÈOBÚ‰ ÔÓ „Á‡Â4¯Ó‡pL ;5: ¿∆»ƒ»ƒ«»«»¿»∆∆¡«
Ûeb‰ Ïk ‡ÏÂ - ¯·c ÌÏÚÂ6. ¿∆¿«»»¿…»«

בתורה,2) שבת דיני אין בתורה, נדה איסור אין שאמרו כגון
ה"ב. להלן ראה בתורה, ע"ז איסור קרבן,3)אין מלהביא

ה"ב. פי"ב למעלה וראה ב. ג, הוריות כל 4)משנה כדין
בשוגג. ציבור.5)חוטא של דבר העלם בקרבן

המצוה 6) שיעקר ולא דבר, "ונעלם א: ד, שם ברייתא
כי  מדבר" ונעלם ביה "קרי שם: עולא, ומפרש כולה".
עם  וגם "ונעלם" עם גם נקראת "ונעלם" של ה"מ"ם"
שם). (רש"י דבר" כל ולא מדבר מדבר", "ונעלם – "דבר"

.·ÔÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ7Ïh·Ï e¯BiL „Ú ¿»≈≈ƒ«»ƒ«∆¿«≈
˙ˆ˜Ó Ìi˜Ïe ˙ˆ˜Ó8‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a ƒ¿»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆≈»¿…»ƒ«»

ÌÈ¯‡·Óe9Ck ¯Á‡Â ,10,Ôa¯˜a ÔÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa eÈ‰È ¿…»ƒ¿««»ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿»¿»
e¯B‰Â e‚‚L ?„ˆÈk .ÔÈ¯eËt Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰Â¿»ƒ«ƒ∆¿ƒ≈«»¿¿

‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ˙BÂÁzL‰Ï ¯znL11¯znL B‡ , ∆À»¿ƒ¿«¬«¬»»»∆À»
˙aLa ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆB‰Ï12‡ ,ÏÚ ‡B·Ï ¯znL B ¿ƒ≈¿ƒ¿¿«»∆À»»«

ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙¯ÓBL13ÔÈ‡ :e¯Ó‡L ÈÓk el‡ È¯‰ - ∆∆¿∆∆¬≈≈¿ƒ∆»¿≈
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‰c ÔÈ‡ B‡ ,‰¯Bza ‰¯Ê ‰„B·Ú ÔÈ‡ B‡ ,‰¯Bza ˙aL«»«»≈¬»»»«»≈ƒ»
˙‚‚L ‰Êa ‡ˆBiÎÂ BÊ ÔÈ‡Â ,Ûeb‰ Ïk e¯˜ÚL ,‰¯Bza«»∆»¿»«¿≈¿«≈»∆ƒ¿«

‰ÁÎL ‡l‡ ‰‡¯B‰14,Ôa¯w‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt CÎÈÙÏ . »»∆»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒƒ«»¿»
Ï·‡ .BÓˆÚ ÈÙa ˙‡hÁ ·iÁ Ô‰Èt ÏÚ ‰OBÚ‰ ÏÎÂ¿»»∆«ƒ∆«»«»ƒ¿≈«¿¬»
‡e‰ ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰ :e¯Ó‡Â e¯B‰Â eÚË Ì‡ƒ»¿¿»¿«ƒ≈¿ƒ¿
˜¯Bf‰ Ï·‡ ,BÓ˜nÓ LÈ‡ ‡ˆÈ Ï‡ :¯Ó‡pL ,·iÁL∆«»∆∆¡««≈≈ƒƒ¿…¬»«≈

ËÈLBn‰ B‡15˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó ·‡ e¯˜ÚL B‡ ,¯zÓ16 «ƒÀ»∆»¿»≈¬¿»
ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - ‰Î‡ÏÓ dÈ‡L e¯B‰Â17Ì‡ ÔÎÂ . ¿∆≈»¿»»¬≈≈«»ƒ¿≈ƒ

ÌÈ„È ËeMÙa ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ‰ÂÁzLn‰ :e¯Ó‡Â eÚË»¿»¿«ƒ¿«¬∆«¬»»»¿ƒ»«ƒ
Ï‡Ï ‰ÂÁzL˙ ‡Ï :Ba ¯Ó‡pL ,·iÁ‰ ‡e‰ ÌÈÏ‚¯Â¿«¿«ƒ««»∆∆¡«…ƒ¿«¬∆¿≈
ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ËLt ‡ÏÂ ı¯‡‰ ÏÚ Ú¯Bk‰ Ï·‡ ,¯Á‡«≈¬»«≈««»»∆¿…»«»»¿«¿»

ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - ¯zÓ ‡e‰ È¯‰18eÚË Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈À»¬≈≈«»ƒ¿≈ƒ»
Ìc ‰˙‡¯L ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙¯ÓBL ÏÚ ‡a‰ :e¯Ó‡Â¿»¿«»«∆∆¿∆∆∆»¬»»
‰˙‡¯ Ï·‡ ,d·BÊ ÈÓÈ Ïk :¯Ó‡pL ,·iÁ ‡e‰ ÌBia««»∆∆¡«»¿≈»¬»»¬»

‰ÈÏÚ ‡B·Ï ¯zÓ ‰ÏÈla19,e¯Ó‡Â e¯B‰ Ì‡ ÔÎÂ ; ««¿»À»»»∆»¿≈ƒ¿»¿
L¯ÙÏ ¯zÓ LÈÓLz ˙ÚLa ‰c BzL‡ ‰O¯tL ÈnL∆ƒ∆≈¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒÀ»ƒ¿

‰M˜˙Ó ‡e‰Lk ‰pnÓ20ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ -21Ì‡ ÔÎÂ . ƒ∆»¿∆ƒ¿«∆¬≈≈«»ƒ¿≈ƒ
‡e‰ ‰ËÈÁL ˙ÚLa ‡ˆiL Ìc ÏÎB‡‰L ,e¯Ó‡Â eÚË»¿»¿∆»≈»∆»»ƒ¿«¿ƒ»
el‡ È¯‰ - ¯zÓ ·l‰ Ìc ÏÎB‡‰ Ï·‡ ,·iÁ‰««»¬»»≈««≈À»¬≈≈

ÌÈ·iÁ22Ô‰a e¯B‰ Ì‡ ,el‡ ˙BiÚËa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «»ƒ¿≈…«≈¿»À≈ƒ»∆
ÔÈ‡È·Ó ÔÈc ˙È·e ,ÔÈ¯eËt - Ô‰Èt ÏÚ Ï‰w‰ ·¯ eOÚÂ¿»…«»»«ƒ∆¿ƒ≈ƒ¿ƒƒ

.Ô˙‚‚L ÏÚ Ôa¯»̃¿»«ƒ¿»»

ב.7) ג, שם איסור.8)משנה, יהודה 9)של רב דברי
העלם  (קרבן חייבין ב"ד "שאין א: ד, שם שמואל, אמר
הצדוקים  שאין בדבר (בשוגג) שיורו עד ציבור) של דבר
בדבר  אבל בתורה), מפורש שאינו (כלומר, בו מודים
מאי  פטורין, בתורה) מפורש (שהוא בו מודים שהצדוקים

להלן. וראה הוא", רב בי קרי זיל רק 10)טעמא כלומר,
וכו'. חייבין ב"ד יהיו זה איסור 11)באופן התירו שלא

ואיסור  בלבד. השתחויה אלא בכללה, עבודהֿזרה
(שמות  שנאמר בתורה, הוא מפורש לעבודהֿזרה השתחויה
ד.). (הוריות אחר" לאל תשתחוה "לא יד) לד,

מפורש 12) זה וגם הרבים. לרשות היחיד מרשות כלומר,
ביום  ממקומו איש יצא "אל כט) טז, (שם שנאמר בתורה,
רבינו  בדברי וראה אחרת. נוסחא לפי שם, (הוריות השביעי"
בעירובין  (וראה וגו'", איש יוציא "אל נאמר כאילו להלן),
הוא  וכן לתחום, חוץ יציאה באיסור עוסק הזה שהפסוק יז:
שכא). לאֿתעשה המצוות' וב'ספר ה"א, שבת מהל' בפכ"ז

בי 13) איסורי מהל' בפ"ו כן התבאר ונקראת ה"אֿז. אה
שראתה  הימים כמספר נקיים" "ימים לשמור שצריכה משום
"וספרה  כח) טו, (ויקרא שנאמר בתורה מפורש זה ודבר דם,

שם). (הוריות, יום כנגד יום שסופרת מלמד – כן 14)לה"
ענין  "והוא שם: זה, על והוסיף שם. המשניות, בפירוש הוא
שם  ורש"י הוא". רב בי קרי זיל ד.) שם (בגמרא אמרם
מעליא, שוגג הוי לא ולידע, ללמוד לו דאפשר "כיון פירש:

הוי". למזיד את 15)וקרוב מוציא אינו בעצמו שהוא
עצמו  והוא מושיטו או זורקו אלא לרשות, מרשות ההפץ
נאמר  לא שהרי בתורה, מפורש אינו וזה במקומו. נשאר

ממקומו". איש יצא "אל מפורשים 16)אלא: שאינם
חרישה 17)בתורה. אין יוסף, רב "בעי ב: ד, שם בגמרא

מילתא, בכולהו מודו דקא כיון אמרינן מי מהו, בשבת
עקריין  דקא כיון דילמא או דמי, מקצת וקיום מקצת כביטול
כי  רבינו וסובר דמי", גוף כעקירת – עיקר כל לחרישה ליה
המפורשת  החרישה על אלא אינה יוסף רב של שאלתו כל
תשבות" ובקציר "בחריש כא) לד, (שמות שנאמר בתורה,
מהל' פ"א ועי' שבת. לענין זה שפסוק עב. במנחות (ראה
הישיבה, אב נתן לרב המשנה ובפירוש ה"א, ויובל שמיטה
אחרות, ממלאכות מלאכה אב אבל .(52 הערה פ"א שביעית
כיֿאם  נחשב זה שאין הוא פשוט בתורה, מפורש שאינו
שרב  לומר וצריך וחייבים. מקצת ומקיים מקצת למבטל
שיורו  עד חייבין אין דאמר דשמואל, הא ליה לית יוסף
(תוספות  זה על שאל ולפיכך בו, מודים שהצדוקים בדבר
זו  אין - כשמואל שפסק רבינו לדעת אולם שם). הרא"ש
הוראה, זו אין בשבת, חרישה שאין הורו ואם כלל, בעיא
וראה  תשבות". ובקציר "בחריש מפורש: כתוב שהרי
ה'' ב'חפץ משנה', ו'לחם משנה' ב'כסף שם, ב'מאירי'

יוסף'. בדבר 18)ו'שער מקצת, ומבטל מקצת מקיים וזהו
רק  לצדוקים משמע שהשתחויה בו, מודים הצדוקים שאין
א) יט, (בראשית שנאמר כמו ורגלים, ידים בפישוט

ד.). (שם ארצה" אפים מקצת 19)"וישתחו מבטל וזהו
שהצדוקים  בו, מודים הצדוקים שאין בדבר מקצת, ומקיים
אבל  ביום, דם ראתה אם אלא אינו שהאיסור להם משמע

בגמרא). (שם אסורה אינה בלילה דם כשהאבר 20)ראתה
ביאה  איסורי מהל' ופ"ד ה"ז, פ"ה למעלה ראה מוקשה,
אשתו  כשפירסה מתקשה, כשהוא לפרוש אסור כי הי"א,
על  "חייבין ב: ח, שם במשנה והוא תשמיש. בשעת נדה
וראה  הנדה", מן פרוש כו' שבנדה לאֿתעשה ועל עשה

שם. המשניות וזו 21)בפירוש בו, מודים הצדוקים שאין
מקצת. וביטול מקצת קיום של אין 22)הוראה זה ודבר

ג.) (הוריות הגמרא מדברי מוכח וכן בו. מודים הצדוקים
ב'תוספות' ועיי"ש מהו". בדם, ומיעוט בחלב "מיעוט
ולדברי  בו, מודים שהצדוקים דבר הוא דם הלא שהקשו

המוריה'). ('הר שפיר אתי רבינו

.‚˙Èqk˙pL ÈÙÏ ,˙aM‰ ‡ˆiL ÔÈc ˙Èa e¯B‰≈ƒ∆»»««»¿ƒ∆ƒ¿«≈
‰nÁ‰23en„Â24‰nÁ ‰Ú˜ML25‰Á¯Ê Ck ¯Á‡Â ,26 ««»¿ƒ∆»¿»«»¿««»»¿»

‰‡¯B‰ BÊ ÔÈ‡ -27˙eÚË ‡l‡28‰Î‡ÏÓ ‰OÚL ÏÎÂ , ≈»»∆»»¿»∆»»¿»»
ÔÈc ˙Èa e¯Èz‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa Ï·‡ ,·iÁ«»¬»≈ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ≈ƒ

Ì‰ÈÙa e„ÈÚ‰L ÈÙÏ ,‡Op‰Ï LÈ‡ ˙L‡29˙nL ≈∆ƒ¿ƒ»≈¿ƒ∆≈ƒƒ¿≈∆∆≈
‰‡¯B‰ BÊ ÔÈ‡ - dÏÚa ‡a Ck ¯Á‡Â ,dÏÚa30‡l‡ «¿»¿««»»«¿»≈»»∆»

˙eÚË31ÏÚ ˙‡hÁ ÔÈ·iÁ ÔB¯Á‡‰ dÏÚ·e ‰M‡‰Â , »¿»ƒ»«¿»»«¬«»ƒ«»«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ô˙‚‚Lƒ¿»»¿≈…«≈»∆

להם.24)בעננים.23) היה העם 25)נדמה רוב ועשו
בשבת. האסורות שחיללו 26)מלאכות והתברר החמה,

השבת. דבר",28)בשוגג.27)את "העלם זה ואין
(כסףֿ בתרא שהוא נחמן רב נגד וכרבא א. צב, יבמות

(ראה 29)משנה). בעלה שמת להעיד הנאמנים עדים
ביתֿדין" עלֿפי "נשאת והיינו הט"ו). גירושין מהל' פי"ב
עדים  שני עליו העידו אם אבל ב). פז, (יבמות שבמשנה
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שום  כאן ואין ביתֿדין" עלֿפי "נשאת זה אין  כשרים,
קרבן. שחייבת העלם 31)בשוגג.30)חידוש זה ואין

ופטורה  תצא ב"ד, עלֿפי "ניסת שם: יבמות במשנה דבר,
יקוב  אומר, אליעזר "רבי א: צב, שם ובברייתא הקרבן" מן
חטאת  ב"ד) ע"פ שנשאת (האשה ותביא ההר את הדין
אין  =) "ליתא רבא וכן זעירי, אמר שם, ובגמרא שמינה".
מדתנא  פטורה) שהיא בה (שכתוב למתניתין פוסקים) אנו
הלכה  ובאמת טעות". אלא הוראה זו שאין וכו' מדרשא בי
שסובר  מי לפי היא הנ"ל הסוגיא כל שהרי מיותרת, זו
שפסק  מה לפי אבל פטור", ב"ד, בהוראת שעשה "יחיד
בהוראת  שעשה ש"יחיד ה"א) ופי"ג ה"ב (למעלה רבינו
"טעות", שהיא משום זה לטעם צריך אין – חייב" ב"ד,
שניהם  היו כן גם מעליא, הוראה זו היתה לא אפילו שהרי
ו'לחם  כאן, – שמח' ו'אור למלך' 'משנה וראה חייבין,

ה"ה. פ"ה למעלה משנה'

.„‰‚‚La e¯B‰L ÔÈc ˙Èa‡ËÁ ÏL BÓˆÚ eÁÎLÂ ≈ƒ∆ƒ¿»»¿»¿«¿∆≈¿
e‡ËÁL È‡cÂa ÌÈÚ„BÈ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ba e¯B‰L∆««ƒ∆≈¿ƒ¿««∆»¿

‰‚‚La32ÌÈ¯ÓB‡Â Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ ÌÚ‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ¿»»¿««ƒ∆»»ƒƒ»¿¿ƒ
eÏ Ì˙È¯B‰ CÎÂ CÎa :Ô‰Ï33ÌÈOBÚ‰Â ,ÔÈ¯eËt Ì‰ - »∆¿»»»≈∆»≈¿ƒ¿»ƒ

‰Ú„BÂ :¯Ó‡pL ;ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ·iÁ Ì‰Èt ÏÚ«ƒ∆«»ƒƒ¿≈«¿»∆∆¡«¿¿»
B˙B‡ eÚÈ„BiL ‡Ï - ‰ÈÏÚ e‡ËÁ ¯L‡ ˙‡hÁ‰««»¬∆»¿»∆»…∆ƒ

ÌÈ‡ËBÁ‰34Èab ÏÚL ·ÏÁ e¯Èz‰Â e‚‚L ?„ˆÈk . «¿ƒ≈«»¿¿ƒƒ≈∆∆««≈
e‚ML eÚ„iL ¯Á‡Â ,ÌÚ‰ ·¯ e‰eÏÎ‡Â ‰·w‰«≈»«¬»…»»¿««∆»¿∆»
ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÌÈ·iÁL ¯·„ e¯Èz‰LÂ ‰‡¯B‰a¿»»¿∆ƒƒ»»∆«»ƒ«¿»≈¿«
ÌÈ·ÏÁ‰ ˙ˆ˜Ó Ì‡ Ì‰Ï ˜tzÒ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ B˙‚‚Lƒ¿»«»¿»ƒ¿«≈»∆ƒƒ¿»«¬»ƒ
,ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - e¯Èz‰ ÌÈÓc‰ ˙ˆ˜Ó B‡ e¯Èz‰ƒƒƒ¿»«»ƒƒƒ¬≈≈¿ƒ

.‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó ÏÎ‡L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆»«≈ƒ«»¿»

בשוגג.32) שהורו נזכרו 33)כלומר, לא עצמם והם
להם. שהודיע לאחר א:34)אפילו ה, הוריות ברייתא,

חייבין, יהיו יכול הורו, מה וטעו שהורו ידעו רבנן, "תנו
גרס  ורבינו החוטאין". שיודעו ולא – החטאת ונודעה ת"ל
"שידעו", הנוסחא: היתה רש"י (ולפני "שיודיעו" שם

עיי"ש).

.‰ÔÈa ,Ô˙‚‚L Ì‰Ï ‰Ú„BÂ ‰‚‚La e¯B‰L ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆ƒ¿»»¿¿»»∆ƒ¿»»≈
ÈÙk ‰OBÚ‰ Ïk ,e‡È·‰ ‡lL ÔÈa Ô˙¯tk e‡È·‰L∆≈ƒ«»»»≈∆…≈ƒ»»∆¿ƒ

¯eav‰ ·¯a ‰ËLtL Ô˙‡¯B‰35eÚ„iL ¯Á‡Ó36- »»»∆»¿»¿…«ƒ≈««∆»¿
ieÏz ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰37Ï‡LÏ BÏ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ ; ¬≈∆≈ƒ»»»ƒ¿»»ƒ¿…

Ï‡L ‡ÏÂ ÔÈc ˙È·a eLcÁ˙pL ÌÈ¯·c ÏÚ ˙Ú ÏÎa¿»≈«¿»ƒ∆ƒ¿«¿¿≈ƒ¿…»«
‡ËÁ ‡Ï B‡ ‡ËÁ Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÈÓk ‰Ê È¯‰ -38. ¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ»»…»»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na39ÔÈc ˙Èa ÌÚ ‰È‰L ÈÓa «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆»»ƒ≈ƒ
‰È„ÓÏ CÏ‰Â ‰‡¯B‰‰ ‰‡¯L ÈÓ Ï·‡ ;‰È„na«¿ƒ»¬»ƒ∆»»«»»¿»«ƒ¿ƒ»
ÈtÓ ,¯eËt - eÚ„iL ¯Á‡ ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ,˙¯Á‡«∆∆««ƒ∆»»««∆»¿»ƒ¿≈

Ï‡LÏ BÏ ¯LÙ‡ È‡ È¯‰Â Ô‰a ‰ÏzL40,„BÚ ‡ÏÂ . ∆»»»∆«¬≈ƒ∆¿»ƒ¿…¿…
˙‡ˆÏ Ï‰·p‰ ‡l‡41‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ∆»«ƒ¿»»≈««ƒ∆¬«ƒ…»»

‰Ê È¯‰ - eÚ„iL ¯Á‡Ó Ì‰Èt ÏÚ ‰OÚÂ ,C¯cÏ«∆∆¿»»«ƒ∆≈««∆»¿¬≈∆
¯eËt42. »

ציבור 35) רוב עשו לא אם אבל ציבור, רוב שעשו כלומר,

קבועה  חטאת ואחד, אחד כל להביא היחידים חייבים –
ה"א). ופי"ג ה"ב, פי"ב שנודע 36)(למעלה מכיון כלומר,

מהוראתן. וחזרו שטעו לב"ד אליעזר,37)אח"כ כרבי
תולה  ספק שהוא כלומר, "ספק", האומר - ב ג, שם במשנה
רבי  שכוונת שם, בגמרא ופירשו בעצמו, תולה וספק בב"ד

תלוי. באשם לחייבו ושם 38)אליעזר תלוי. באשם שחייב
דומה, הדבר למה אליעזר דרבי משל זירא, "א"ר גמרא:
אשם  שמביא לו, ונודע שומן ספק חלב ספק שאכל לאדם

לשאול.39)(תלוי)". לו שהיה משום תלוי, אשם שחייב
רבי 40) מחייב למי (כלומר, ספק "איזהו שם: במשנה

לו  הלך חייב, ביתו בתוך לו ישב תלוי) אשם אליעזר
(בהולך  בזה אני מודה עקיבא רבי אמר פטור, הים למדינת

החובה. מן לפטור קרוב שהוא הים) כלומר,41)למדינת
אחרת. למדינה ללכת כבן 42)הממהר ולא עקיבא כרבי

שום  לו היתה לא טרוד, שהוא שמכיון ד.) (שם עזאי
נחשב  והוא מהוראתם, הב"ד שחזרו לשמוע אפשרות

שם). (רש"י פטור שהוא בב"ד שעשה לתולה ו"דוקא
בתחילת  למעלה (ראה ב"ד עלֿפי הקהל רוב שחטאו אחר
מביא  – הקהל רוב חטאו ולא זה עשה אם אבל ההלכה),
ה"א) ופי"ג ה"ב, (פי"ב למעלה פסק שהרי יחיד, חטאת

הראב"ד). (השגות חייב" ב"ד בהוראת שעשה יחיד

á"ôùú'ä úáè æ"é éùéìù íåé

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
וכהן 1) שגגתו, על פר המשיח הכהן חייב יהיה אימתי יבאר

המעשה. עם זו שגגה שגג אם לו שנסתפק משיח

.‡‰ÈÏÚ ‡È·Ó ËBÈ„‰‰L ‰‚‚L ÏkL ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆»¿»»∆«∆¿≈ƒ»∆»
da ‚‚L Ì‡ ,‰¯ÈÚO B‡ ‰aOk ‰Úe·w‰ ˙‡hÁ«»«¿»ƒ¿»¿ƒ»ƒ»«»

¯ÈÚO ‡È·Ó - ‡ÈOp‰2ÁÈLÓ Ô‰k da ‚‚L Ì‡Â ,3- «»ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ»«»…≈»ƒ«
¯t ‡È·Ó4‡È·Ó ÁÈLÓ Ô‰kL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈ƒ««∆¿»ƒ¬ƒ∆…≈»ƒ«≈ƒ

BÓˆÚ ˙‡¯B‰a ‰ÚhLk ?B˙‚‚L ÏÚ ¯t5‰OÚÂ , ««ƒ¿»¿∆»»¿»««¿¿»»
B˙‡¯B‰ ˙‚‚La ‰OÚÓ6dc·Ï7ÌÎÁ ‰È‰iL ‡e‰Â . «¬∆¿ƒ¿«»»¿«»¿∆ƒ¿∆»»

‡ÏÙÓ8˙ÓL‡Ï ‡ËÁÈ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ Ì‡ :¯Ó‡pL . À¿»∆∆¡«ƒ«…≈«»ƒ«∆¡»¿«¿«
,ÔÈc ˙Èa Ô‰L ,¯eav‰ ‰Ó :¯eaˆk ÁÈLÓ È¯‰ - ÌÚ‰»»¬≈»ƒ«¿ƒ»«ƒ∆≈≈ƒ
ÔÈÈe‡¯ ÌÈÓÎÁ eÈ‰iL „Ú Ôa¯˜a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡≈»«»ƒ¿»¿»«∆ƒ¿¬»ƒ¿ƒ
,Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰ eOÚÈÂ ,‰‡¯B‰a eÚËÈÂ ,‰‡¯B‰Ï¿»»¿ƒ¿¿»»¿«¬»ƒ«ƒ∆
ÏÎa ÁÈLn‰ Ck ,˙ˆ˜Ó Ìi˜Ïe ˙ˆ˜Ó Ïh·Ï e¯BÈÂ¿¿«≈ƒ¿»¿«≈ƒ¿»»«»ƒ«¿»

el‡‰ ÌÈÎ¯c‰9. «¿»ƒ»≈

בשגגה 2) וגו' יחטא נשיא "אשר כבֿכג) ד, (ויקרא נאמר
תמים". זכר עזים שעיר קרבנו את והביא "כהן 3)וגו'

בבגדים". המרובה ולא המשחה בשמן שנמשח גדול
והקריב 4) וגו' יחטא המשיח הכהן "אם ג) ו, (שם שנאמר

לחטאת". לה' תמים בקר בן פר לעצמו 5)וגו' שהורה
מותר. זה דבר כי "הורה 6)בטעות וֿז: ו: הוריות משנה

שהוראת  וכו' פר מביא שוגג ועשה שוגג לעצמו משיח כהן
אלא  חייבין אין לציבור, דין בית כהוראת לעצמו משיח כהן
זה  ודבר המשיח". וכן המעשה, שגגת עם דבר העלם על
"לאשמת  (שם) משיח בכהן שנאמר ממה ו:) (שם נלמד
להתיר  לעצמו הורה לא אם אבל כציבור, משיח הרי העם",
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קרבן. כלל מביא אינו להיתר, הוראתו בלי ועשה שגג אלא
מעשה 7) בשעת סמך ולא הואיל דין, בית עם הורה שאם

פטור. זה הרי - לבדה הוראתו מופלא 8)על אינו אם אבל
להוראה, שהוסמך הוא ומופלא מעליא. הוראה הוראתו אין
צריך  לא אבל ממרא, זקן אצל דין שבבית מופלא כמו
ד: שבמשנה דין שבבית במופלא כמו ישיבה ראש שיהיה

דין". בית של מופלא היה שלא "שיבטל 9)"או עניין
שאין  בדבר אלא חייב אינו כי וברור מקצת". ויקיים מקצת
רבינו  מדברי נראה וכן הצבור. כדין בו, מודים הצדוקים
ולא  לרשות, מרשות בזורק רק שהדגים ב). (הלכה להלן

לרשות. מרשות במוציא

.·„ˆÈk10BÓˆÚÏ ‰‡¯B‰a ‰ÚhL ÁÈLÓ Ô‰k ? ≈«…≈»ƒ«∆»»¿»»¿«¿
¯zÓ ˙aLa ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ˜¯Bf‰L ‰n„Â11˜¯ÊÂ , ¿ƒ»∆«≈≈¿ƒ¿¿«»À»¿»«

- BÓˆÚÏ B˙‡¯B‰a ‰ÏBz ‡e‰Â ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó≈¿ƒ¿¿∆¿»»¿«¿
‡Ï Ì‡ Ï·‡ .˙‡hÁÏ ¯t ‡È·È B‡ËÁ BÏ Ú„eiLk¿∆ƒ»«∆¿»ƒ«¿«»¬»ƒ…
‰ÏzL B‡ ,‰‚‚La ˜¯ÊÂ ‚‚L ‡l‡ ,B˙‡¯B‰a ‰Ïz»»¿»»∆»»«¿»«ƒ¿»»∆»»

‡ÏÙÓ ÌÎÁ ‰È‰ ‡ÏÂ B˙‡¯B‰a12Ûeb‰ Ïk ¯˜ÚL B‡ , ¿»»¿…»»»»À¿»∆»«»«
B˙‡¯B‰a13Ïh·Ï B˙‡¯B‰a ‚‚ML B‡ ,BÓˆÚÏ ¿»»¿«¿∆»«¿»»¿«≈

‡l‡ ,B˙‡¯B‰ ÏÚ CÓBÒ ‡e‰Â ‰OÚ ‡ÏÂ ,˙ˆ˜Óƒ¿»¿…»»¿≈«»»∆»
˙¯Á‡ ‰‚‚La ‰OÚ14‚‚LÂ ‰‡¯B‰a „ÈÊÓ ‰È‰L B‡ , »»ƒ¿»»«∆∆∆»»≈ƒ¿»»¿»«

‰OÚÓa15BÈcL ;ÏÏk Ôa¯wÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿«¬∆¬≈∆»ƒ»¿»¿»∆ƒ
ÏÎÏ ÔÈc ˙Èa ˙‡¯B‰Ï Ï‰w‰ ÔÈ„k BÓˆÚ ˙‡¯B‰Ï¿»««¿¿ƒ«»»¿»«≈ƒ¿»

‰Ê È‡Ó ÁÎLÂ BÓˆÚÏ ‰¯B‰ .¯·c,‰¯B‰ ÌÚË »»»¿«¿¿»«≈≈∆««»
È˙‡¯B‰ ˙Úc ÏÚ ‰OBÚ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ ‰OÚÓ ˙ÚL·eƒ¿««¬∆»«¬≈ƒ∆«««»»ƒ

˙‡hÁ ¯t ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -16. ¬≈∆≈ƒ««»

לחטאת.10) פר להביא משיח כהן אם 11)חייב אבל
הוראה, אינה - מותר בשבת לרשות מרשות שהמוציא הורה

למעלה. כלום.12)כמפורש אינה שהוראתו ז. שם
לבטל 13) שיורו עד חייבין דין בית "שאין שם. משנה

המשיח". וכן מקצת, ולקיים הורה 14)מקצת כלומר,
היתר  של שומן לאכול רוצה ועכשיו הקיבה, חלב להתיר

הקיבה. חלב בשוגג ואכל לו שידע 15)ונתחלף וכגון
שכח  לידו מעשה וכשבא נכון, שאינו מטעם במזיד שהתיר
היתר. בחזקת ואכלו הורה נכון שמטעם וסבר זדונו

שם:16) ובגמרא פר", מביא שוגג ועשה "שוגג שם משנה
מאיזה  ושכח שהורה כגון עסקינן במאי הכא אביי "אמר
דעת  על עושה הריני אמר שטעה ובשעה הורה טעם

הוראתי".

.‚˙ˆ˜Ó Ìi˜Ïe ˙ˆ˜Ó Ïh·Ï BÓˆÚÏ ‰¯B‰»¿«¿¿«≈ƒ¿»¿«≈ƒ¿»
‰¯Ê ‰„B·Úa17‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - B˙‡¯B‰ ÈÙk ‰OÚÂ «¬»»»¿»»¿ƒ»»¬≈∆≈ƒ

ËBÈ„‰k ‰¯ÈÚO18‰‡¯B‰a ‚bLiL ‡e‰Â .19BÓk , ¿ƒ»¿∆¿¿∆ƒ¿…¿»»¿
‡l‡ Ôa¯˜ ·iÁ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ ÔÈ‡L .e¯‡aL∆≈«¿∆≈«…≈«»ƒ««»»¿»∆»
;¯eaˆk ‰OÚn‰ ˙‚‚L ÌÚ ‰‡¯B‰a ¯·c ÌÏÚ‰a¿∆¿≈»»¿»»ƒƒ¿«««¬∆¿ƒ
ÔÈa ,‰‡¯B‰ ‡Ïa „·Ïa ‰OÚÓa ‚‚L Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿«¬∆ƒ¿«¿…»»≈
Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ˙BˆÓ ¯‡La ÔÈa ‰¯Ê ‰„B·Úa«¬»»»≈ƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ»¿»

ÏÏk20. ¿»

לבטל 17) שיורו עד חייבין דין בית "שאין שם במשנה

עד  כוכבים בעבודת ולא המשיח, וכן מקצת, ולקיים מקצת
מקצת". ולקיים מקצת לבטל (שם):18)שיורו ברייתא

וכו' שבשעירה ושווין וכו' כוכבים בעבודת משיח "דתניא
יחיד  אחד - אחת נפש ואם כז) טו, (במדבר קרא דאמר מנלן

הן". אחת נפש כולם משיח ואחד נשיא משנה 19)ואחד
וכן  המעשה שגגת עם דבר העלם על אלא חייבין "אין שם.
דבר  העלם על אלא חייבין אין כוכבים בעבודת ולא המשיח
מה  כי אמרו שם הגמרא ובמסקנת המעשה" שגגת עם
המשנה  סוף על גם מוסב המשיח" "וכן במשנה שאמרו
שם  בברייתא חכמים דעת וכן וכו'". כוכבים בעבודת "ולא

כרבי. מעם 20)ודלא תחטא אחת נפש ואם רבנן "תנו
על  משיח שיכול וכו' למשיח פרט - כז) ד, (ויקרא הארץ
מעשה  שגגת על פר, מביא מעשה שגגת עם דבר העלם
- הארץ מעם לומר תלמוד ושעירה, כשבה מביא לחודיה

למשיח". פרט

.„ÔÈc ˙Èa ÌÚ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ ‰¯B‰21‡e‰ ‚‚LÂ , »«…≈«»ƒ«ƒ≈ƒ¿»«
eOÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡¯B‰a Ì‰Â22‰‡¯B‰‰ Èt ÏÚ »≈¿»»««ƒ∆»«ƒ«»»

da eÚhL ˙‡f‰23CÓÒ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,24‰OÚÓ ˙ÚLa «…∆»»ƒ¿…»«ƒ¿««¬∆
˙Èa ˙‡¯B‰ ÌÚ B˙‡¯B‰ ÏÚ ‡l‡ dc·Ï B˙‡¯B‰ ÏÚ«»»¿«»∆»«»»ƒ»«≈

ÔÈc25ÈÙa ‰¯tk ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ƒ¬≈∆»¿≈»ƒ¿»ƒ«»»ƒ¿≈
BÓˆÚ26- Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ÔÈc ˙Èa eÈ‰ Ì‡ ‡l‡ . «¿∆»ƒ»≈ƒ¿ƒƒ»¿»

¯eav‰ ÏÏÎa BÏ ¯tk˙Ó27Ì‰ ÌÈOBÚ‰ eÈ‰ Ì‡Â ; ƒ¿«≈ƒ¿««ƒ¿ƒ»»ƒ≈
Ôa¯˜ ÌÈ‡È·n‰28ÔÈ‡ È¯‰L ,Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ ‡e‰ - «¿ƒƒ»¿»≈≈ƒ»¿»∆¬≈≈

BÓˆÚ ÈÙa ‰¯tk CÈ¯ˆ29. »ƒ«»»ƒ¿≈«¿

המשיח 21) הכהן וגם להתיר בשוגג דין בית הורו כלומר,
זה. בהיתר בשוגג עמהם הכהן 22)הצטרף וכן הקהל

וביתֿהדין.23)המשיח. המשיח הכהן 24)הכהן

כל 25)המשיח. שעל או מהסנהדרין אחד שהיה היינו,
מהוראת  כלל ידע לא אם אבל דין. בית מהוראת ידע פנים

עצמו. בפני קרבן חייב דין לשגגת 26)בית נחשב שזה
מחוייב. ואינו הוראה שגגת בלי לבד משנה 27)מעשה

הצבור  עם ועשה (=ביתֿדין) הצבור עם "הורה ז. שם
שנאמר  ממה נלמד שם ובברייתא הצבור". עם לו מתכפר
הא  חטא", אשר חטאתו "על ג) שם, (ויקרא משיח בכהן
הצבור  עם חטא עצמו, בפני מביא עצמו בפני חטא כיצד

הצבור. עם לו הקהל,28)מתכפר רוב עשו שלא כגון
לעצמו. יחיד קרבן מביא ואחד אחד זה 29)שכל שהרי

הוראה. בלי בלבד במעשה כשגג

.‰‡e‰Â Ì„a Ì‰ e‚‚LÂ ,‰‚‚La ÔÈc ˙Èa ÌÚ ‰¯B‰»ƒ≈ƒƒ¿»»¿»¿≈¿»¿
¯t ‡È·Ó ‡l‡ ,¯eav‰ ÌÚ BÏ ¯tk˙Ó BÈ‡ - ·ÏÁa¿≈∆≈ƒ¿«≈ƒ«ƒ∆»≈ƒ«

.BÓˆÚÏ¿«¿

.Â‡È‰L ,BÊ ‰‚‚L ‚‚L Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÁÈLÓ Ô‰k…≈»ƒ«∆ƒ¿«≈ƒ»«¿»»∆ƒ
BÈ‡ - d˙B‡ ‚‚L ‡Ï B‡ ,‰OÚn‰ ÌÚ ‰‡¯B‰ ˙‚‚Lƒ¿«»»ƒ««¬∆…»«»≈

¯eaˆk da ‡e‰L ÈtÓ ,ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó30ÔÈ‡L ≈ƒ»»»ƒ¿≈∆»¿ƒ∆≈»
.‰‡¯B‰ ˙‚‚L ÏL Ú„B‰ ‡Ï ÏÚ ÈeÏz ÌL‡ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ»»»«…«∆ƒ¿«»»
‡ËÁ ‡Ï B‡ ‡ËÁ Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡ ,‡ÈOp‰ Ï·‡¬»«»ƒƒƒ¿«≈ƒ»»…»»
ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙BËBÈ„‰‰ ¯‡Lk ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó -≈ƒ»»»ƒ¿»«∆¿ƒ¿≈∆≈
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B˙‡¯B‰a ‰ÈeÏz B˙‚‚L31¯eÓ‡‰ ‡ÈO e‰Ê È‡ . ƒ¿»¿»¿»»≈∆»ƒ»»
Ï‡¯OiÓ Ì„‡Ó ˙eL¯ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ,CÏÓ ‰Ê ?‰¯Bza«»∆∆∆∆≈»»»≈»»ƒƒ¿»≈

ÂÈ‰Ï‡ '‰ ‡l‡ B˙eÎÏÓa epnÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡Â32ÔÈa . ¿≈¿«¿»ƒ∆¿«¿∆»¡…»≈
eÈ‰ Ì‡Â .Ï‡¯OÈ ÈË·L ¯‡MÓ B‡ „Âc ˙ÈaÓ ‰È‰L∆»»ƒ≈»ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»
„Á‡ Ïk - B¯·Á ˙‡ „·BÚ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ÌÈa¯ ÌÈÎÏÓ¿»ƒ«ƒ¿≈∆»≈∆≈∆¬≈»∆»

B˙‚‚L ÏÚ ÌÈfÚ ¯ÈÚO ‡È·Ó Ô‰Ó „Á‡Â33e‰Ê È‡Â . ¿∆»≈∆≈ƒ¿ƒƒƒ«ƒ¿»¿≈∆
,‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁLÓpL ÏB„b Ô‰k ‰Ê ?ÁÈLÓ Ô‰k…≈»ƒ«∆…≈»∆ƒ¿«¿∆∆«ƒ¿»

ÌÈ„‚·a ‰a¯Ó‰ ‡Ï34. …«¿À∆ƒ¿»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

mc`n zeyx eilr oi`y jln df ,dxeza xen`d `iyp edfi`"
."'ek ezeklna epnn dlrnl oi`e l`xyin

כו'". מישראל אדם רשות עליו ש"אין בלשונו עיון וצריך
על  "שאין הלשון ושם י,א.) (הוריות במשנה מקורו והלא

אלקיו". ה' אלא גביו

הציבור.30) כדין בזה דינו בכלל 31)כלומר, הוא והרי
מי  - שגג" אשר שגגתו על הכהן עליו "וכפר שנאמר מה

חייב. בשגגה, זה 32)שחטאו נשיא "איזהו י. שם משנה
על  שאין - אלוקיו ה' מצוות מכל כב) ד, (שם שנאמר מלך

אלוקיו". ה' אלא ישראל 33)גביו "מלכי שם: ברייתא
לעצמם" מביאים ואלו לעצמם מביאין אלו דוד, בית ומלכי
ישראל  (מלך אהדדי" כייפי לא "התם בגמרא: שם וביארו

השני). על אחד שולטים אינם דוד בית משנה 34)ומלך
המרובה  לא המשחה בשמן המשוח המשיח "ואיזהו שם.
המשחה  בשמן נמשח שלא הוא בגדים "ומרובה בבגדים".
שאר  על נתרבה אותם ובלבשו בגדים שמונה לבש אבל
שמן  בו שנעדר שני, בית כהני היו וכן וכו' הכהנים
שמןֿהמשחה. צלוחית את גנז המלך יאשיהו כי המשחה".

.ÊB˙„B·ÚÓ ¯·ÚÂ ‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁLÓpL ÏB„b Ô‰k…≈»∆ƒ¿«¿∆∆«ƒ¿»¿»«≈¬»
‰˜Ê B‡ ÌeÓ ÈtÓ35Ô‰a ‡ˆBiÎÂ36BÊ ‰‚‚La ‡ËÁÂ37 ƒ¿≈ƒ¿»¿«≈»∆¿»»ƒ¿»»

ÁÈLÓ Ô‰k ÔÈa ÔÈ‡L ÈÙÏ .B˙‚‚L ÏÚ ¯t ‡È·Ó -≈ƒ««ƒ¿»¿ƒ∆≈≈…≈»ƒ«
ÎÏ LnLÓ‰ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ¯t ‡l‡ ¯·ÚL ÁÈLÓ Ô‰38 «¿«≈¿…≈»ƒ«∆»«∆»««ƒƒ

ÌBÈ Ïk ÏL ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚÂ39Ô˙B‡ ·È¯˜Ó ÔÈ‡L , «¬ƒƒ»≈»∆»∆≈«¿ƒ»
ÏÚ ‡a‰ ¯t Ï·‡ ;‰ÏB„‚ ‰p‰Îa LnLÓ‰ Ô‰k ‡l‡∆»…≈«¿«≈ƒ¿À»¿»¬»««»«

.Ba Ì‰ ÌÈÂL - ˙BÂˆn‰ Ïk»«ƒ¿»ƒ≈

לעבודה.35) פסול "משיח 36)שהוא ט: שם משנה
ובגמרא  פר" מביא וכו' חטא כך ואחר ממשיחותו שעבר
על  "והקריב ג) (שם, שנאמר ממה זאת למדו י. שם
גם  רבינו ומפרשה משעבר, חטאתו שמביא מלמד חטאתו",
מרב  רבה מיניה "בעא יב: שם אמרו שכן מום, מחמת בעבר
מיפטר  או דחי מידחא באלמנה, מהו שנצטרע משיח נחמן
לקיימן  אפשר שאי מדברים דחי מדחא (פירוש: פטר
שאפשר  בה וכיוצא אלמנה איסור אבל מצורע, כשהוא
כהונה  דין מכל פטור מפטר דילמא או מדחי, לא לקיימה
תנינא  - הרא"ש) תוספות באלמנה, מותר הוא והרי לגמרי
מניין  מומין מחמת עבר קריו, מחמת שעבר אלא לי אין
שהוא  רבינו וסובר והוא". לומר תלמוד בבעולה) (=שאסור

גדולה. כהונה דיני לכל כהן 37)הדין עליה שחייבו
בפר. יבוא 38)המשיח, "בזאת ג טז, בויקרא הנאמר הוא

לעולה". ואיל לחטאת בקר בן בפר הקודש אל אהרן
(שם 39) שנאמר יום כל שמביא גדול כהן חביתי מנחת זהו

סולת  האיפה עשירית וגו' ובניו אהרן קרבן "זה יגֿטו) ו,
והכהן  וגו' בערב ומחציתה בבוקר מחציתה תמיד מנחה

עולם". חק אותה יעשה מבניו תחתיו המשיח

.Á‰OÚL ‡ÈO40ÔÈc ˙Èa ˙‡¯B‰a ¯eav‰ ÌÚ41- »ƒ∆»»ƒ«ƒ¿»«≈ƒ
ÌÚ‰ ÏÏÎa BÏ ¯tk˙Ó ‰Ê È¯‰42ÔÈc ˙Èa eÈ‰ Ì‡L . ¬≈∆ƒ¿«≈ƒ¿«»»∆ƒ»≈ƒ

Ô˙‚‚L ÏÚ e·È¯˜‰L Ì‰43ÔÈ¯eËt CÏn‰Â ÌÚ‰ Ïk - ≈∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»»»»»¿«∆∆¿ƒ
Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰ eÈ‰ Ì‡Â ;e¯‡aL BÓk ,Ôa¯w‰ ÔÓƒ«»¿»¿∆≈«¿¿ƒ»»ƒ«ƒ

Ôa¯˜a ÔÈ·iÁL Ì‰ ÔÈc ˙Èa44ÌÈOBÚ‰ ÔÓ CÏn‰ ‰È‰Â , ≈ƒ≈∆«»ƒ¿»¿»¿»»«∆∆ƒ»ƒ
‰aOk ÌB˜Óa ‡ÈO ¯ÈÚOL ;¯ÈÚO ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒ»ƒ∆¿ƒ»ƒƒ¿ƒ¿»

„ÓBÚ ‡e‰ ËBÈ„‰ ÏL ‰¯ÈÚO B‡45. ¿ƒ»∆∆¿≈

בשוגג.40) דבר 41)עבירה להתיר בשוגג דין בית שהורו
ב 42)האסור. שחייבין ציבור של דבר העלם פר ית בקרבן

חטא  "נשיא ז. שם ברייתא ושבט. שבט מכל להביא דין
לו  מתכפר הצבור עם חטא עצמו, בפני מביא עצמו בפני

הצבור". וכו'.43)עם הקהל רוב שחטאו וכגון
וכו'.44) הקהל מיעוט רק שחטאו (שם 45)וכגון שנאמר

את  והביא וגו' בשגגה וגו' יחטא נשיא "אשר כבֿכג): ד,
תמים". זכר עזים שעיר קרבנו

.ËB˙e‡ÈOpÓ ¯·Ú - Ú¯ËˆpL ‡ÈO46¯·ÚL ‡ÈOÂ , »ƒ∆ƒ¿»«»«ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»«
ËBÈ„‰k ‡e‰ È¯‰ - B˙e‡ÈOpÓ47‡ÈO ‰È‰Lk ‡ËÁ . ƒ¿ƒ¬≈¿∆¿»»¿∆»»»ƒ

ÏÚ :¯Ó‡pL ;¯ÈÚO ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - B˙l„bÓ ¯·ÚÂ¿»«ƒ¿À»¬≈∆≈ƒ»ƒ∆∆¡««
‡ËÁ ¯L‡ B˙‡hÁ48.‡È·Ó ‡e‰ B˙‡hÁ ˙ÚLk - «»¬∆»»ƒ¿««»≈ƒ

(שם,46) יחטא נשיא אשר רבנן, "תנו י. שם וגמרא ברייתא
ה) טו, (מלכיםֿב שנאמר שנצטרע לנשיא פרט - וכו' כב)
בבית  וישב מותו יום עד מצורע ויהי המלך את ה' "וינגע
בבית  ומדקאמר הבית". על המלך בן ויותם החפשית

נעשה החפשית  כלומר, הווה", עבד השתא דעד מכלל
היא  שהשררה כעבד, היה מלך שכשהיה המלכות, מן חפשי

ציבור. עול עליו שמוטל ט:47)כעבדות, שם במשנה
כהדיוט" וכו' כן ואחרי מגדולתו, שעבר הנשיא "וכן
יחטא", נשיא "אשר (שם) שנאמר ממה נלמד י. שם ובגמרא

הדיוט. כשהוא לא אבל נשיא, לא 48)כשהוא זה פסוק
שכהן  י.) (שם למדו וממנו משיח, בכהן אלא בנשיא, נאמר

פר. מביא כן גם חטא כך ואחר שעבר משיח

.È,epÓ˙ ‡lL „Ú e‡ËÁL CÏÓ B‡ ÁÈLÓ Ô‰kÛ‡ …≈»ƒ«∆∆∆»¿«∆…ƒ¿««
el‡ È¯‰ - epÓ˙pL ¯Á‡ ‡l‡ Ì‰Ï Ú„B ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…«»∆∆»««∆ƒ¿«¬≈≈
Ô‰k‰ Ì‡ ,‡ËÁÈ ‡ÈO ¯L‡ :¯Ó‡pL ;ËBÈ„‰k¿∆¿∆∆¡«¬∆»ƒ∆¡»ƒ«…≈
‡e‰LÎe ‡ÈO ‡e‰Lk ‡ËÁiL „Ú - ‡ËÁÈ ÁÈLn‰«»ƒ«∆¡»«∆∆¡»¿∆»ƒ¿∆

ËBÈ„‰ ‡e‰Lk ·ÏÁ ˜ÙÒ ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÁÈLÓ49, »ƒ«¿ƒ»ƒ»«¿≈≈∆¿∆∆¿
ÏB„b Ô‰k ˙BÈ‰Ï ‰pÓ˙pL ¯Á‡ B˜ÙÒ ÏÚ BÏ Ú„BÂ50 ¿««¿≈««∆ƒ¿«»ƒ¿…≈»

ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -51·ÏÁ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡ . ¬≈∆≈ƒ»»»»«¬ƒ«ƒ≈∆
,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ‡ÈO ‡e‰Lk ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ËBÈ„‰ ‡e‰Lk¿∆∆¿«¬ƒ«ƒ¿∆»ƒ¿∆¿≈««
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dxtkקח ixqegn zekld - zepaxw xtq - zah f"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡ÈO ‡e‰Lk ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡L B‡52¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ∆»«¬ƒ«ƒ¿∆»ƒ«¬ƒ«ƒ««
¯eËÙe Û¯ËˆÓ BÈ‡ - ¯·ÚL53‡e‰Lk ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡ . ∆»«≈ƒ¿»≈»»«¬ƒ«ƒ¿∆

ËBÈ„‰ ‡e‰Lk ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡Â ,¯·ÚÂ ‰pÓ˙Â ,ËBÈ„‰∆¿¿ƒ¿«»¿»«¿»«¬ƒ«ƒ¿∆∆¿
‰˜ÈÒÙ‰ ¯·k B‡ Û¯ËˆÓ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»≈ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿ƒ»

˙e‡ÈOp‰54. «¿ƒ

אשם 49) מביא אינו גדול, לכהן שנתמנה אחר אכל שאם
אשם 50)תלוי. מביא המלך שהרי גדול, כהן רק כתב

שנתמנה. אחר אכל אם גם שהלכה 51)תלוי כיוון
אשם  שמביא הוא פשוט החטא, זמן אחר שהולכים כחכמים

משיח 52)תלוי. בכהן אבל בדווקא, "נשיא" נקט [כאן
לאחר  כזית אכל אם גם שהרי פר, ומביא מצטרף בוודאי
י]. בהלכה למעלה כמפורש פר, מביא - שעבר

מביא 53) שאינו לנשיא פרט הארץ" "מעם שם ברייתא
הכא  זביד רב אמר ובגמרא הארץ, כעם שעירה או כשבה

חצי שאכל כגון עסקינן זית במאי וחצי הדיוט כשהוא זית
נשיא. מצטרפים 54)כשהוא אם שם, בגמרא בעיא

איפשטא. ולא הדיוט, קרבן לחייבו

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙B‚‚L ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

dxRM ixQgn zFkld¦§§ª§¥©¨¨
(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¬≈¿∆¿»»
˙„ÏBi‰ ·È¯˜zL (· .Ôa¯˜ ¯‰ËzLk ‰·f‰ ·È¯˜zL∆«¿ƒ«»»¿∆ƒ¿«»¿»∆«¿ƒ«∆∆
(„ .Ôa¯˜ ¯‰ËiLk ·f‰ ·È¯˜iL (‚ .Ôa¯˜ ¯‰ËzLk¿∆ƒ¿«»¿»∆«¿ƒ«»¿∆ƒ¿«»¿»
e·È¯˜iL ¯Á‡Â .Ôa¯˜ ¯‰ËiLk Ú¯ˆÓ ·È¯˜ÈL∆«¿ƒ¿…»¿∆ƒ¿«»¿»¿««∆«¿ƒ

.Ô˙¯‰Ë ¯Óbz Ô‰È˙Ba¯»̃¿¿≈∆ƒ»≈»√»»
ãycew zegiyn zecewpã

."...ozxdh xnbiz odizepaxw eaxwiy xg`e"

אבל  שמשו, והעריב ועלה שטבל זה הוא כיפורים מחוסר
שימש  ואם קדשים, באכילת שאסור קרבנו הביא לא עדיין

העבודה. את ופוסל מיתה חייב המקדש בבית
נגמרה  שלא הוא כיפורים מחוסר גדר הרמב"ם, לשיטת
את  והביא כלשהי. טומאה עוד עליו שיש ולא טהרתו
מקומות: בשני טמאה" שהיא מכלל "וטהרה, הדרשה
איסור  ולגבי פסולה", ש"עבודתו שעבד כיפורים במחוסר
מכלל  "וטהרה, וכתב: הדרשה, מלשון שינה למקדש כניסה
שיטתו  משמיענו ובלשונו טהרתה", נגמרה לא שעדיין
שעליו  הטומאה מצד אינו כיפורים מחוסר של שחסרונו

בטהרתו. שחסר אלא
כך  הרמב"ם שלמד מכיון כי להלכה, נפקא־מינה בזה ויש
כיפורים  שמחוסר גם פסק הכפרה, מחוסר של גדרו את
גדרו  לשיטתו כי מיתה, חייב אינו שימש או קודש שאכל
טומאה. עוד עליו שיש לא אבל בטהרתו, שחסר הוא
במסכת  מהגמרא והקשה עליו השיג הראב"ד משא"כ
ועוד  כיפורים, מחוסר לרבות בו, טומאתו "עוד מכות
היא, טמאה השתא דעד מכלל ביולדת, כתיב "וטהרה"
ובתוספתא  דמי, כזב דזב כיפורים מחוסר בזבחים ואמרינן

ברורה  ושיטתו שבמיתה". אותן עם אותו מונה דזבחים
קרבן  הביא שלא עוד שכל הוא כיפורים מחוסר של שגדרו

מהטומאה. (חלק) בו נשארה עדיין
(11 dxrde 80 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e
ספרקרבנות-הלכותמחוסריכפרה

≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ועדיין 1) וטבל שמל וגר כפרה, מחוסרי נקראים כמה יבאר

קרבנו. הביא לא

.‡‰¯tk È¯qÁÓ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ‰Úa¯‡2‰·f‰ :3, «¿»»≈«ƒ¿»ƒ¿À¿≈«»»«»»
·f‰Â ,˙„ÏBi‰Â4È¯qÁÓ e‡¯˜ ‰nÏÂ .Ú¯ˆn‰Â , ¿«∆∆¿«»¿«¿…»¿»»ƒ¿¿¿À¿≈

B˙‡ÓhÓ ¯‰hL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ?‰¯tk5 «»»∆»∆»≈∆««ƒ∆»«ƒÀ¿»
Ï·ËÂ6BLÓL ·È¯Ú‰Â7‰¯Ó‚ ‡ÏÂ ,¯ÒÁ ‡e‰ ÔÈ„Ú , ¿»«¿∆¡ƒƒ¿¬«ƒ»≈¿…»¿»

ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï È„k B˙¯‰Ë8Ba¯˜ ‡È·iL „Ú9Ì„˜Â , »√»¿≈∆¡…«√»ƒ«∆»ƒ»¿»¿…∆
‡Ï ‡e‰ ¯eÒ‡ B˙¯tk ‡È·iLÌÈL„wa ÏÎ10BÓk , ∆»ƒ«»»»∆¡…«√»ƒ¿

ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa e¯‡aL11. ∆≈«¿ƒ¿≈«À¿»ƒ

ח:2) כריתות היא 3)משנה איזו ו, הלכה להלן ראה
הזב.4)הזבה. איזהו ה"א, פ"ב, להלן כלומר 5)ראה

שעברו  והיולדת טהרה, ימי שבעת שספרו ומצורע זבה  זב,
הלידה  מיום יום ושמונים לזכר, הלידה מיום יום ארבעים

והמצורע 6)לנקבה. הזבה היולדת, כדינו: מהם אחד כל
זבים  תוספתא ראה במעין, שטבל והזב במקוה; שטבלו

ה. הלכה מקוואות מהלכות ופ"א שקע 7)פ"ג, כלומר,
יולדת  ואצל ומצורע; זבה זב, אצל שביעי, יום של שמשו

לנקבה. פ' ויום לזכר מ' יום של שמשו אע"פ 8)ששקע
ה"ב). תרומות, מהלכות (פ"ז תרומה לאכילת טהור שהוא

קרבנותיהם.9) דיני פרטי ה"ג להלן פי"ד 10)ראה נגעים
ולמדו  בקדשים", אוכל כפרה "הביא עד: ויבמות ג, משנה
עליה  "וכפר ח) יב, (ויקרא שנאמר ממה שם) (יבמות זאת
שטבל  אע"פ קרבן, הביא שלא זמן שכל וטהרה", הכהן

קדשים. לאכילת טהור אינו - שמשו יח 11)והעריב פרק
יד. הלכה

.·Ba¯˜ ‡È·‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Ï·ËÂ ÏnL ¯b12ÏÚ Û‡ , ≈∆»¿»««¬«ƒ…≈ƒ»¿»««
Ba¯˜ ‡È·iL „Ú ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‡e‰L Èt13- ƒ∆»∆¡…«√»ƒ«∆»ƒ»¿»

‰¯tk È¯qÁnÓ BÈ‡14¯eÓb ¯b ˙BÈ‰Ï B·kÚ Ba¯wL ; ≈ƒ¿À¿≈«»»∆»¿»ƒ¿ƒ¿≈»
Ï‡¯OÈ È¯Lk ÏÎk ˙BÈ‰ÏÂ15ÏÎB‡ BÈ‡ ‰Ê ÈtÓe , ¿ƒ¿¿»¿≈≈ƒ¿»≈ƒ¿≈∆≈≈

Ï‡¯OÈ È¯LÎk ‰OÚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌÈL„wa16ÔÂÈÎÂ , «√»ƒ∆¬«ƒ…«¬»ƒ¿≈≈ƒ¿»≈¿≈»
.ÌÈL„wa ÏÎB‡ ¯Lk Ï‡¯OÈ ‰OÚÈÂ Ba¯˜ ‡È·iL∆»ƒ»¿»¿≈»∆ƒ¿»≈»≈≈«√»ƒ

‡È·‰17˙Á‡ ‰„È¯t18ÌÈL„wa ÏÎB‡ - ˙È¯ÁLa19 ≈ƒ¿ƒ»««¿«¬ƒ≈«√»ƒ
·¯ÚÏ20‰iL ‰„È¯t ‡È·ÈÂ ,21˙ÏBÚ ¯b ÏL Ba¯wL . »∆∆¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆»¿»∆≈«

ÌÈ¯Bz ÈzL B‡ ‰BÈ Èa ÈL B‡ ‰Ó‰a22Ô‰ÈLe ¿≈»¿≈¿≈»¿≈ƒ¿≈∆
‰ÏBÚ23˙Ba¯w‰ ‰OÚÓa e¯‡aL BÓk ,24. »¿∆≈«¿¿«¬≈«»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

xeq` `edy t"r` ,epaxw `iad `l oiicre lahe lny xb"
."'ek dxtk ixqegnn epi` epaxw `iaiy cr miycwa lek`l

נכנסו  דברים "בשלושה כתב (פי"ב) ביאה איסורי ובהלכות
כו'" לדורות וכן וקרבן, וטבילה במילה לברית, ישראל
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צריך  קרבן, שם שאין הזה "ובזמן כתב שאח"כ ובהלכה
קרבן". יביא בית־המקדש וכשיבנה וטבילה, מילה

מילה  על־ידי גמור גר נעשה הזה שבזמן הדין ובטעם
מקרי  לא לקדשים "דרק הרוגוצ'ובי כתב בלבד, וטבילה
דבר  לכל כישראל הוה דברים לשאר אבל גמור, גר עדיין
וצריך  לקדשים", נח בן כמו "והוי כתב אחר ובמקום כו'".
קדשים, אכילת לעניין רק גמור גר נקרא שאינו אף להבין
הגרים  שכל יתכן היאך הזה, בזמן אינה קדשים ואכילת
וכמה  כמה וביניהם בית־המקדש משחרב שהתגיירו
נח. כבן והוי גמור ישראל דין עליהם אין ישראל, מגדולי

הגר, עובדיה לר' הרמב"ם תשובת שידועה ובפרט
מתייחסים  שהם ישראל, בני ממעלת גדולה שמעלתו
שאמר  למי מתייחסים הגרים ואילו ויעקב, יצחק לאברהם
הוי  הזה בזמן שנתגייר שגר הנ"ל על־פי והרי העולם, והיה
גדלה  שמעלתו הגר עובדיה לר' הרמב"ם כותב איך נח, כבן

ישראל. בני שאר ממעלת
ישראל  נכנסו שבהם הדברים שלושת שבגדר לומר ויש
וטבילה, מילה הוא האחד עניינים. שני ישנם לברית,
הקרבן  הוא והשני כפשוטו, בברית נכנסים אין שבלעדיהם
הסרת  בבחינת אלא בברית לכניסה תנאי בגדר שאינו
תשובת  תובן ועל־פי־זה עליה". דרביע הוא "ארי' המונע
עד  קדשים אכילת איסור כי הגר, עובדי' לר' הרמב"ם
בגברא. חיסרון זה ואין צדדי, דבר מפני הוא קרבנו שיביא
גמור", גר להיות עיכבו "שקרבנו הרמב"ם בלשון ומדוייק
מילה  (כמו גר אותו עושה הקרבן הבאת שאין היינו
הבאתו  שאי הרי קרבן, להביא שמחוייב כיון אלא וטבילה)

גמור". "גר מלהיות מעכבתו
(290 cenr g"k wlg y"ewl itÎlr)

שאם 12) ה, והלכה ה"ד ביאה איסורי מהלכות בפי"ג ראה
השכינה  כנפי תחת ולהסתופף לברית, להכנס הגוי ירצה
קרבן, והרצאת וטבילה מילה צריך תורה, עול עליו ולקבל

ט  טו, (במדבר שנאמר ממה ט.) (כריתות כן "ככם ולמדו ו)
אלא  לברית נכנסו לא אבותיכם "מה - ה'" לפני יהיה כגר

כן". גר אף - דם והרצאת וטבילה ח:13)במילה שם
קינו". שיביא עד בקדשים לאכול מעוכב גר "ת"ר

הסובר 14) יעקב, בן אליעזר כר' ולא שם. במשנה כחכמים
הנ"ל, שהברייתא רבינו וסובר הוא. כפרה מעוכב שגר
חכמים  דעת לפי גם היא בקדשים לאכול אסור שהוא
שם  המשניות ובפירוש יעקב. בן אליעזר ר' על החולקים
לכתחילה  למצוה אלא הקרבן אין החכמים שלדעת כתב,

בקדשים. מלאכול מעכבו ואינו בגמרא.15)בלבד, שם
(שם).16) הכפרה מחוסרי עם הגר נמנה לא לפיכך כלומר:
שם.17) ברייתא יונה 18)הגר. בן או אחת תור כלומר,

יונה. בני שני או תורים שתי שקרבנו ה"ג להלן וראה אחד,
באכילת 19) מעכבו אינו - שנים להביא שצריך ואע"פ

מקובצת). (שיטה האחד אלא גר 20)קדשים שהרי
פסח, קרבן מהלכות (פ"ו הקבר מן כפורש הוא הרי שנתגייר

צב.) בפסחים (רש"י ושביעי שלישי הזאה וצריך ז) הלכה
א, הלכה פרה, מהלכות בפי"א (ראה שמש הערב וגם
צח: בזבחים התוספות כתבו וכן שם) פסח קרבן ובהלכות
("הר  שמש הערב צריך שבגר יום, טבול ד"ה צט.

זמן 21)המוריה"). לאחר אפילו שיביא ובלבד פירוש:
"להביא  ט. שם בברייתא אמרו שהרי השניה, הפרידה את
אוכל  ד"ה ח: שם רש"י כתב וכן איֿאפשר", אחת פרידה

אחד 23)שם.22)בקדשים. שבתורה הקינין שכל אע"פ
שנאמר  משום עולות, שתיהן כאן - עולה ואחד חטאת
ריח  אשה ועשה וגו' גר אתכם יגור "וכי יד) טו, (במדבר
דבר  איזהו (שם) ודרשו יעשה", כן תעשו כאשר לה', נחוח
בהמה  עולת (=שהרי העוף עולת זה אומר הוי לה', שכולו
"ויעלו  נאמר: התורה שבקבלת ואע"פ לכהנים). עורה
כאן  נאמר - ו) כד, (שמות שלמים" זבחים ויזבחו עולות

כגר  "ככם טו): שם, (במדבר הקשתיו,בגר לכם - לכם" יהי'
ומסתבר  הקשתיו. במקצת כלומר, - לקרבנותיכם" ולא
בפ"א  ועיין שם). (רש"י לה' שכולה הוקש, שלעולה
ושלמים. עולה רבינו שהביא ה"ו, הקרבנות, מעשה מהלכות

שם.24)

.‚B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ôa¯˜ - ‰·f‰Â ·f‰«»¿«»»»¿«»∆»≈∆¿≈ƒ
˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL25- ˙„ÏBi‰Â . ¿≈¿≈»∆»»¿∆»«»¿«∆∆

˙‡hÁ ¯Bz B‡ ‰BÈ Ô·e ‰ÏBÚ O·k da¯˜26Ì‡Â . »¿»»∆∆»∆»«»¿ƒ
˙‚OÓ d„È ÔÈ‡27Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL ‰‡È·Ó - ≈»»«∆∆¿ƒ»¿≈ƒ¿≈¿≈

˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ28Ba¯˜ - Ú¯ˆn‰Â . »∆»»¿∆»«»¿«¿…»»¿»
„Á‡ ,ÌÈO·k ‰LÏL‰O·ÎÂ ÌL‡ „Á‡Â ‰ÏBÚ ¿»¿»ƒ∆»»¿∆»»»¿ƒ¿»

˙‡hÁÏ29˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â .30Ô˜ ‡È·Ó -31„Á‡ , ¿«»¿ƒ≈»«∆∆≈ƒ≈∆»
ÌL‡Ï O·ÎÂ ,˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ32. »¿∆»«»¿∆∆¿»»

זבה 25) ואצל ידֿטו) טו, (ויקרא זב אצל בתורה מפורש כן
כטֿל). ו.26)(שם, יב, כבש.27)שם שם 28)להביא

י.29)ח. יד, כבשים.30)שם שלשה להביא
יונה.31) בני שני או תורים שתי כאֿכב.32)כלומר, שם,

.„ÔzLÏMÓ „Á‡ Ïk ‡È·Ó - Ú¯ˆn‰Â ‰·f‰Â ·f‰«»¿«»»¿«¿…»≈ƒ»∆»ƒ¿»¿»
B˙¯tk33Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ;B˙¯‰ËÏ ÈÈÓM‰ ÌBia «»»««¿ƒƒ¿»√»∆»∆»≈∆

·L ¯ÙBÒÈÚÈ·M‰ ÌBia Ï·BËÂ ,‰¯‰Ë ÈÓÈ ‰Ú ≈ƒ¿»¿≈»√»¿≈««¿ƒƒ
ÈÈÓM‰ ÌBia ÂÈ˙Ba¯˜ ·È¯˜Óe ,BLÓL ·È¯ÚÓe34. «¬ƒƒ¿«¿ƒ»¿¿»««¿ƒƒ

עליו.33) שיכפר חֿי)34)קרבנו, (שם, נאמר במצורע
ימים. שבעת לאהלו מחוץ וישב וגו' וטהר במים "ורחץ
וביום  וטהר. במים בשרו את ורחץ וגו' השביעי ביום והיה
נאמר  ובזה וגו'; וכבשה תמימים כבשים שני יקח השמיני
ימים  שבעת לו וספר מזובו הזב יטהר "וכי יגֿיד) טו, (שם
לו  יקח השמיני וביום וטהר. חיים במים בשרו ורחץ וגו'
(שם, נאמר ובזבה וגו'"; יונה בני שני או תורים שתי
ואחר  ימים שבעת לה וספרה מזובה טהרה "ואם כחֿכט)
יונה  בני שני או תורים שתי לה תקח השמיני וביום תטהר.

וגו'".

.‰¯ÎÊÏ ÌÈÚa¯‡ ÌBÈa da¯˜ ‰‡È·Ó dÈ‡ ˙„ÏBi‰«∆∆≈»¿ƒ»»¿»»¿«¿»ƒ¿»»
‰·˜Ï ÌÈBÓL ÌBÈa B‡35dLÓL ˙·¯ÚÓ ‡l‡ , ¿¿ƒƒ¿≈»∆»«¬∆∆ƒ¿»

„Á‡Â ÌÈÚa¯‡ ÌBÈ ‡e‰L ,¯ÁÓÏ da¯˜ ‰‡È·Óe¿ƒ»»¿»»¿»»∆«¿»ƒ¿∆»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



dxtkקי ixqegn zekld - zepaxw xtq - zah f"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯Ó‡pL ÌBi‰ ‡e‰Â .‰·˜Ï „Á‡Â ÌÈBÓL ÌBÈÂ ¯ÎÊÏ¿»»¿¿ƒ¿∆»ƒ¿≈»¿«∆∆¡«
˙·Ï B‡ Ô·Ï d¯‰Ë ÈÓÈ ˙‡ÏÓ·e :Ba36.¯ÓB‚Â ‡È·z ƒ¿…¿≈»√»¿≈¿«»ƒ¿≈
˙‡ÏÓ ÈÓÈ CBz da¯˜ ‰‡È·‰ Ì‡Â37˙‡ˆÈ ‡Ï -38. ¿ƒ≈ƒ»»¿»»¿≈¿……»»

ÌÈBL‡¯‰ ˙B„ÏÂ ÏÚ ‰‡È·‰ elÙ‡39ÈÓÈ CB˙a ¬ƒ≈ƒ»«¿»»ƒƒ¿¿≈
˙‡ˆÈ ‡Ï - ‰Ê „ÏÂ ÏL ˙‡ÏÓ40el‡ ÌÈÓÈ e¯·Ú .41 ¿…∆»»∆…»»»¿»ƒ≈

¯Á‡Ï Ô˙¯tk ÔÈ·È¯˜Ó el‡ È¯‰ - Ô˙¯tk e‡È·‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ«»»»¬≈≈«¿ƒƒ«»»»¿««
ÏÎ‡Ï ÌÈ¯eÒ‡ Ì˙‡hÁ e·È¯˜‰ ‡lL ÔÓÊ ÏÎÂ .ÔÓÊ¿«¿»¿«∆…ƒ¿ƒ«»»»¬ƒ∆¡…

ÌÈL„wa42ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ (ÌL‡‰Â) ‰ÏBÚ‰ Ï·‡ ,43. «√»ƒ¬»»»¿»»»≈»¿«¿ƒ
˙Ba¯w‰ ‰OÚÓa e¯‡a ¯·k44Ôa¯˜ È·iÁÓ ÏkL , ¿»≈«¿¿«¬≈«»¿»∆»¿À¿≈»¿»

È¯qÁnÓ ıeÁ ,ÔzÚcÓ ‡l‡ Ô„È ÏÚ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡≈«¿ƒƒ«»»∆»ƒ«¿»ƒ¿À¿≈
ÌÈÏÚa ˙Úc ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ‰¯tk45‡È·Ó Ì„‡ È¯‰L , «»»∆≈¿ƒƒ««¿»ƒ∆¬≈»»≈ƒ

ÂÈ˙B·e ÂÈa ÏÚ Ôa¯˜46ÌÈpËw‰47È¯qÁÓ eÈ‰ Ì‡ »¿»«»»¿»«¿«ƒƒ»¿À¿≈
ÌÈÁ·Êa ÔÏÈÎ‡Óe ‰¯tk48. «»»«¬ƒ»ƒ¿»ƒ

ימים,35) שבעת טמאה זכר שהיולדת בֿה, יב, שם ראה
מ' ביחד שהם טהרה, בדמי יושבת ימים ושלושה ושלושים
ימים  וששה וששים שבועיים, טמאה נקבה והיולדת יום;
יום. שמונים ביחד שהם - טהרה, דמי על יושבת

יום 36) ארבעים שעברו הטהרה, ימי שמלאו אחר כלומר,
לנקבה. יום ושמונים או 37)לזכר לזכר יום ארבעים תוך
לנקבה. יום שמונים קרבן,38)תוך הבאת חובת ידי

מפרש  וכן לנקבה; וֿפ' לזכר מ' שעברו אחר רק שהוא
- "ובמלאת ג) פרק תחילת תזריע (פרשת שדרשינן בספרא
יצא". לא מלאת, תוך הביאה ואם מלאת. בתוך מביאה אינה
חֿט. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פי"ח למעלה וראה

קרבנותיה.39) שהשהתה אלא רב, זמן מלפני שילדה
על 40) מלאת בתוך תביא לא "יכול אמרו: בספרא כי אף

זה  אין - כאן) כס"מ (ראה תביא" ת"ל הראשונות, הוולדות
ילדה. כן ואחרי קרבנותיה, הביאה ולא רב זמן עבר אם אלא
חזרה  ושוב פ', תוך והפילה וחזרה נקבה ילדה אם אבל
חשוב  שזה סד:) בנזיר שמדובר (כמו לשניה פ' תוך והפילה
אם  ולפיכך אחד, קרבן אלא מביאה ואין אחת, כלידה
הלידות  שתי על קרבן השלישית של מלאת תוך הביאה
חובה. ידי יצאה לא שלהם, מלאת אחרי שזהו הראשונות,
המשנה). (מרכבת כאן הראב"ד בהשגות וראה

וארבעים 41) ומצורע, וזבה זב אצל השמיני יום כלומר:
ביולדת. ואחד שמונים או הלכה 42)ואחד למעלה ראה

מפורש: ה) הלכה ג פרק תזריע (פרשת ובספרא א.
וכו'. אותה מעכבין שנים ואין מעכבה, אחד - "והקריבו"
בחטאת". - כפרה מקום בכל מצינו מה וכפר, אומר כשהוא
מלמד  וכפר, לחטאת "ואחד ג: הלכה ד פרק שם וכן

בזבחים". לאכול וטהרה בחטאת, כן 43)שהכפרה
הכהן  "ועשה יג: הלכה ג פרק מצורע פרשת שם מפורש
והכסףֿ בחטאת". שכפרה מלמד וגו', וכפר החטאת את
נט. בפסחים מפורש שהרי "והאשם", המלה מוחק משנה
שם  סופרים דקדוקי בכתבֿיד אבל מעכב. מצורע שאשם
בנו  ישמעאל ר' והתניא מעכב, לא אשם תימא "וכי גרס:
כך  מעכבתו, שחטאתו כשם אומר: ברוקא בן יוחנן ר' של
מחקה. ורש"י חננאל, רבינו בפירוש גם וכן מעכב". אשמו

של  בנו ור"י תנאֿקמא נחלקו זה בזה ולפי ברוקא בן ר"י

של  בנו ולר"י אשם, ולא חטאת אלא מעכב אינו שלת"ק
יח: בנזיר נחלקו זה וכעין מעכב. אשם גם ברוקא בן ר"י
נזירות  מהלכות בפ"י פסק וכן כתנאֿקמא. רבינו ופסק
החטאת  שרק שם, בפסחים המאירי כתב וכן ח. הלכה
ג, הלכה פ"ה להלן וראה והאשם. העולה ולא מעכבת
עיון. וצריך יא, הלכה שגגות מהלכות בפ"ג ולמעלה

י.44) הלכה צריכין 45)פי"ד הכל יוחנן, א"ר לה: נדרים
וכו'. קרבן מביא אדם שהרי כפרה, ממחוסרי חוץ דעת

עבדו 46) ובתו, בנו ע"י אדם "מביא יב: משנה פי"ד נגעים
בזבחים". ומאכילן עני קרבן שם,47)ושפחתו, נדרים

"זאת  לב) טו, (ויקרא הכתוב מן זאת ולמד יוחנן. ר' דברי
קטן. בין גדול בין הזב", שם.48)תורת נגעים

.Â‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL dÓc ·fL BÊ ?‰·Ê ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ»»∆»»»¿»»ƒ∆
‰Ê ¯Á‡49d˙c ˙Ú ‡Ïa50‰ÏB„‚ ‰·Ê ‡È‰ BÊÂ .51, ««∆¿…∆ƒ»»¿ƒ»»¿»

‰Ú·L ˙¯ÈÙÒ ‰ÎÈ¯vL52Ôa¯˜a ˙·iÁÂ53¯·Îe . ∆¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿»¿«∆∆¿»¿»¿»
‰cp‰ ÔÈÚa e¯‡a54‰·Ê ‰M‡‰ ‰È‰z È˙ÓÈ‡ , ≈«¿¿ƒ¿««ƒ»≈»«ƒ¿∆»ƒ»»»

B‡ ‰c ‡l‡ ‰·Ê ‰È‰z ‡Ï È˙ÓÈ‡Â ,‰‡¯zL ÌÈÓca«»ƒ∆ƒ¿∆¿≈»«…ƒ¿∆»»∆»ƒ»
‰¯B‰Ë55‰·Ê ˜ÙÒ ‰È‰z È˙Óe ,56e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk . ¿»»«ƒ¿∆¿≈»»»»∆»«¿

‡È·‰Ï ˙·iÁ ‡È‰ È¯‰ - ‰Ú·L ˙¯ÙBÒÂ ‰·Ê ‡È‰L∆ƒ»»¿∆∆ƒ¿»¬≈ƒ«∆∆¿»ƒ
‡È‰L e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ ,˙ÏÎ‡ d˙‡hÁÂ Ôa¯»̃¿»¿«»»∆¡∆∆¿»»∆»«¿∆ƒ
d˙‡hÁ ÔÈ‡Â Ôa¯˜ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - ‰·Ê ˜ÙÒ¿≈»»¬≈¿ƒ»»¿»¿≈«»»

˙ÏÎ‡57e¯‡a ¯·kL ;58ÏÚ ‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁL , ∆¡∆∆∆¿»≈«¿∆««»«»»«
Û¯Oz ˜Ùq‰59e¯‡a ÌLÂ .60B‡ ‰M‡‰ „Ïz ‰Ó , «»≈ƒ»≈¿»≈«¿«≈≈»ƒ»

‡ÏÂ ÏÈtz B‡ „Ïz ‰Óe ,‰„Ï ‰‡ÓË ‰È‰˙Â ÏÈtz ‰Ó««ƒ¿ƒ¿∆¿≈»≈»«≈≈«ƒ¿…
‰‡ÓË ‡È‰L e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ .‰„Ï ‰‡ÓË ‰È‰zƒ¿∆¿≈»≈»¿»»∆»«¿∆ƒ¿≈»

Î‡ d˙‡hÁÂ Ôa¯˜ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - ‰„ÏÏÎÂ ,˙Ï ≈»¬≈¿ƒ»»¿»¿«»»∆¡∆∆¿»
‰¯eËt BÊ È¯‰ - ‰„Ï ‰‡ÓË dÈ‡L e¯Ó‡L ÌB˜Ó»∆»«¿∆≈»¿≈»≈»¬≈¿»

Ôa¯w‰ ÔÓ61. ƒ«»¿»

ד 49) פרשה זבים פרק מצורע פרשת בספרא דרשו כך
דמה  זוב יזוב כי "ואשה כה) (שם, הפסוק על הֿט הלכות

שלשה". רבים שנים, "ימים - רבים" שם.50)ימים ויקרא
זֿח.51) הלכות ביאה איסורי מהלכות בפ"ו ימים 52)ראה

(שם). עולה 53)נקיים אחד יונה, בני שני או תורים שתי
ג. הלכה למעלה ראה חטאת, בֿו.54)ואחד הלכות שם

הלכה 55) (שם, טוהר דם או א) הלכה (שם, הקושי דם כגון
יט.56)ז). הלכה ו פרק מן 57)שם באה חטאתה שהרי

ג. הלכה למעלה ראה פסולי 58)העוף, מהלכות יט פרק
י. הלכה תנאֿקמא 59)המוקדשין כדעת לד תמורה משנה

פסולי  ככל שדינה שם רש"י וכתב יהודה. כרבי ולא
בשריפה. שהם פ"י,60)המוקדשין ביאה איסורי בהלכות

מפלת. לענין שם בפ"ה ו)61)וכן יד, (שם "שכתוב
שטמאה  כל וגו', תביא" לבת או לבן טהרה ימי "ובמלאות
טמאה  שאינה אבל קרבן, מביאה - טהרה ימי לה ויש לידה

ספר). (קרית קרבן מביאה אינה לידה

.Êd¯aÚ ‰˜ÊÁ‰ ‡lL ‰M‡‰62‰Ú„È ‡ÏÂ ‰ÏÈt‰Â »ƒ»∆…À¿¿»À»»¿ƒƒ»¿…»¿»
Ôa¯˜ ÂÈÏÚ ˙·iÁL ÏÙ Ì‡ ,‰ÏÈt‰ ‰Ó63¯·„ B‡ «ƒƒ»ƒ≈∆∆«∆∆»»»¿»»»

Ôa¯˜ ÂÈÏÚ ˙·iÁ dÈ‡L64,˙„ÏBÈ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ∆≈»«∆∆»»»¿»¬≈¿≈∆∆
˙ÏÎ‡ d˙‡hÁ ÔÈ‡Â Ôa¯˜ ‰‡È·Óe65ÌÈL ÈzL ÔÎÂ . ¿ƒ»»¿»¿≈«»»∆¡∆∆¿≈¿≈»ƒ
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ÂÈÏÚ ·È¯˜‰Ï Èe‡¯ „Á‡ ÏÙ ,ÌÈÏÙ ÈL eÏÈt‰L66 ∆ƒƒ¿≈¿»ƒ≈∆∆»»¿«¿ƒ»»
ÂÈÏÚ ‰¯eËt ¯Á‡‰ ÏÙp‰Â67˙¯kÓ Ô‰Ó ˙Á‡ ÔÈ‡Â , ¿«≈∆»«≈¿»»»¿≈««≈∆«∆∆

˜ÙqÓ Ôa¯˜ ‰‡È·Ó Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ Ïk - dÏÙ68ÔÈ‡Â , ƒ¿»»««ƒ¿≈∆¿ƒ»»¿»ƒ»≈¿≈
‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁL .˙ÏÎ‡ Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ˙‡hÁ«»««ƒ¿≈∆∆¡∆∆∆««»«»»

˙Ù¯O ˜Ùq‰ ÏÚ69˙‡hÁ ˙‡ˆÓÂ ˙·iÁ dÈ‡ ‡nL , ««»≈ƒ¿∆∆∆»≈»«∆∆¿ƒ¿≈«»
‰¯ÊÚa eËÁLpL ÔÈlÁ BÊ70BÓk ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»∆≈¬ƒ«¬»»¿

‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰a e¯‡aL71. ∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»

מעוברת.62) היא אם ידעה צורת 63)לא לו שהיתה כגון
ח). הלכה שם (פ"י דגים 64)אדם כמין המפלת כגון

משנה  ראה קרבן, חייבת שאינה ורמשים ושקצים וחגבים
ז: נאכלות,65)כריתות ואינן מביאות "ואלו שם משנה

מפרשת  כט. ובנדה וכו'". הפילה מה ידוע ואין המפלת
עוברה  הוחזקה שלא באופן מדברת שם שהמשנה הגמרא

כאן). המלך, עמק הגהות בצורת 66)(ראה היה שהנפל
קרבן. עליו וחייבים שפיר 67)אדם, הנפל שהיה כגון
וחגבים. דגים או מים ולא 68)מלא שם, במשנה כחכמים

אני  אם ביניהן, ויתנו אחת חטאת שיביאו הסובר יוסי כר'
שלך. היא החייבת את ואם שלי, היא הרי החייבת היא

ו.69) הלכה למעלה למדו 70)ראה נט. ושם כט: נזיר
שם, מפורש ועוד לאכול. ולא התורה, התירה להקריב שרק
במליקה. נאכלים אינם חולין שהרי נבילה, איסור גם שיש

אסורים 71) בעזרה שנשחטו שחולין ב, הלכה ב פרק
בחלב. כבשר בהנאה

.Á˙B„ÏÂ B‡ „Á‡ „ÏÂ ˙Ïtn‰ ˙Á‡Â ˙„ÏBi‰ ˙Á‡«««∆∆¿««««∆∆»»∆»¿»
ÔlÎÏ „Á‡ Ôa¯˜ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - ‰a¯‰72‡e‰Â . «¿≈¬≈¿ƒ»»¿»∆»¿À»¿

˙‡ÏÓ ÈÓÈ CB˙a Ôlk „ÏzL73¯Á‡ ‰ÏÈt‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆≈≈À»¿¿≈¿…¬»ƒƒƒ»««
ÈM‰ ÏÚ Û‡ ‰‡È·Ó - ˙‡ÏÓ ÈÓÈ74‰„ÏÈ ?„ˆÈk . ¿≈¿…¿ƒ»«««≈ƒ≈«»¿»

ÏÈtzL ÌÈÏÙ Ïk - ‰·˜75ÌBÈ ÛBÒ „Ú ‰„l‰ ÌBiÓ ¿≈»»¿»ƒ∆«ƒƒ«≈»«
el‡Îe ,ÔBL‡¯‰ „Ïe‰ ÌÚ ÔÈ·LÁ Ô‰ È¯‰ ÌÈBÓL¿ƒ¬≈≈∆¿»ƒƒ«»»»ƒ¿ƒ
Ôa¯˜ ‡l‡ ‰‡È·Ó dÈ‡Â ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓB‡z ‰„ÏÈ»¿»¿ƒ∆««∆¿≈»¿ƒ»∆»»¿»

„Á‡76„Á‡Â ÌÈBÓL ÌBÈa ÏÙ ‰ÏÈt‰ .77ÌBiÓe ∆»ƒƒ»≈∆¿¿ƒ¿∆»ƒ
Ôa¯˜Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰ Ì‡ ,‰‡Ï‰Â ÌÈBÓLe „Á‡78- ∆»¿ƒ»»¿»ƒƒ¿»¿»¿»

BÓˆÚ ÈÙa ÂÈÏÚ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰79¯Á‡Ïe ‰·˜ ‰„ÏÈ . ¬≈¿ƒ»»»ƒ¿≈«¿»¿»¿≈»¿««
ÏÙ Ïk - ‰iL ‰·˜ ‰ÏÈt‰ ÌBÈ ÌÈÚ·L B‡ ÌÈMLƒƒƒ¿ƒƒƒ»¿≈»¿ƒ»»≈∆
‰¯eËt ‰iM‰ BÊ ‰·˜ ÏL ÌÈBÓL CB˙a ÏÈtzL∆«ƒ¿¿ƒ∆¿≈»«¿ƒ»¿»

ÂÈÏÚ80ÈLÈÏL ‰·˜ ‰ÏÈt‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈML ¯Á‡ ˙ »»¿≈ƒƒƒ»¿≈»¿ƒƒ««ƒƒ
ÏÈtzL ÏÙ Ïk È¯‰ - ‰iL ‰·˜ ÏL ÌBÈ ÌÈÚ·L B‡ƒ¿ƒ∆¿≈»¿ƒ»¬≈»≈∆∆«ƒ
ÈtÓ .ÂÈÏÚ ‰¯eËt ˙ÈLÈÏL ‰·˜ ÏL ÌÈBÓL CB˙a¿¿ƒ∆¿≈»¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈

ÈLÈÏM‰ ÏÙp‰ ÌÚ ·eLÁ ‡e‰L81ÈLÈÏM‰ ÏÙp‰Â , ∆»ƒ«≈∆«¿ƒƒ¿«≈∆«¿ƒƒ
,BlL ˙‡ÏÓ ÈÓÈ CB˙a ‡e‰L ÈtÓ ,ÈM‰ ÌÚ ·eLÁ»ƒ«≈ƒƒ¿≈∆¿¿≈¿…∆
‡l‡ ‰‡È·Ó dÈ‡Â ,‰BL‡¯‰ ÌÚ ·eLÁ ÈM‰Â¿«≈ƒ»ƒ»ƒ»¿≈»¿ƒ»∆»

Ïk‰ ÏÚ „Á‡ Ôa¯˜82. »¿»∆»««…

"זאת 72) ו) יב, (שם שנאמר ממה ט:) (כריתות למדו כן
ולדות  על אחד קרבן שמביאה "מלמד - היולדת" תורת
(רש"י  הרבה ולדות ליולדת אחת תורה משמע - הרבה"

מ.) למעלה 73)בנדה ראה לנקבה, וֿפ' לזכר מ' שהם
ד. תורת 74)הלכה "זאת הנ"ל מהפסוק (שם) נלמד זה גם

מלאת, שלפני הלידה על אחד קרבן ותביא יכול היולדת",
"זאת". ת"ל - מלאת? שלאחר הלידה כגון 75)ועל

לאחר  והפילה ונתעברה ללידתה, שבועיים לאחר שטבלה
וכל  הראשונה. ללידה ימים נד שזה הולד, יצירת של יום מ'
שהרי  כזאת, אפשרות אין זכר אצל אבל נקבה, אצל רק זה
זכר  של מלאת וימי ימים, שבעת לבעלה אסורה זכר יולדת
ארבעים  בתוך והפילה שנית, נתעברה ואם יום, ארבעים הוא
הולד  שאין בלבד, מים אם כי נפל זה אין הלידה, של יום
כריתות  (רש"י קרבן חיוב בכלל זה ואין יום, מ' עד נוצר

האשה). ד"ה שם.76)שם ימי 77)משנה אחר שזהו
ז: שם וכביתֿהלל ואחד, שמונים בליל והואֿהדין מלאת,
(לחםֿמשנה). ד הלכה ג פרק להלן רבינו פסק וכן

ולד,78) ספק הפילה אם אבל ודאי. ולד הפילה אם כלומר,
י. הלכה להלן ראה אחד, קרבן אלא מביאה שם 79)אינה

על 80)ט: גם מיוחד קרבן להביא פטורה שהיא כלומר,
וכו'. השלישי הנפל 81)הולד עם נחשב הוא כלומר

השמונים בתוך הפילתו היא שהרי השלישי.השלישי, של
שהוולד 82) הסובר יהודה כר' ולא במשנה, שם כחכמים

הראשון  של מלאת יום אחר שהפילה השלישי או הרביעי
הפילה  השני את כי אף הראשונה, הלידה עם נחשב אינו

השלישי. של מלאת יום בתוך

.ËÒBÈ‚B¯c‡ B‡ ÌeËÓË ˙„ÏBi‰83ÏÙ ‰ÏÈt‰Â «∆∆À¿«¿¿ƒ¿ƒƒ»≈∆
B˙„Ï ÌBiÓ ÌÈÚa¯‡ ¯Á‡84Ôa¯˜ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - «««¿»ƒƒ≈»¬≈¿ƒ»»¿»

ÔBL‡¯‰ ‡e‰ ¯ÎÊ ‡nL ,‰Ê ÏÙ ÏÚ85‰ÏÈt‰ È¯‰Â «≈∆∆∆»»»»ƒ«¬≈ƒƒ»
‡È‰ ‰·˜ ‡nL ,˙ÏÎ‡ d˙‡hÁ ÔÈ‡Â ;˙‡ÏÓ ¯Á‡««¿…¿≈«»»∆¡∆∆∆»¿≈»ƒ

‰BL‡¯‰86‰¯eËt ‡È‰L ‰ÏÈt‰ ˙‡ÏÓ CB˙·e »ƒ»¿¿…ƒƒ»∆ƒ¿»
Ôa¯wÓ87.ÈL ƒ»¿»≈ƒ

זכר 83) חומרת עליה שיש נקבה, ספק זכר ספק שהם
ורק  כבנקבה, טומאה ימי ארבעהֿעשר מונה נקבה, וחומרת
ובדברי  במשנה, כח. נדה ראה כבזכר; טהרה ימי ארבעים
קרבן  "וחיוב יח הלכה ביאה איסורי מהלכות בפ"י רבינו
שנאמר  ממה ללמוד יש אנדרוגינוס או טומטום ליולדת
נקבה  "ואם נאמר ולא תלד", נקבה "ואם ה) יב, (ויקרא

ספר). (קרית בלידה תלוי שהכל הרי מיום 84)היא", כגון
מארבעים  לפחות נגמרת הולד צורת "שאין ומכיון מ"א,
מדובר  שכאן עלֿכרחינו - ה"א) שם ביאה (איסורי יום"
(כסףֿמשנה  הלידה אחרי מיד בשוגג באיסור עליה כשבא
לפרש  מקום יש אבל רבינו). של בנו אברהם ר' בשם
ימי  ארבעהֿעשר לאחר בהיתר עליה כשבא שהמדובר

(לח"מ). וארבעה החמישים ביום ונולד וימי 85)טומאה,
ללידה. יום מ' עד רק הם הם 86)טהרתה טהרתה וימי

הלידה. אחר יום מביאה 87)פ' היא שהרי זה, נפל על
ראה  מלאת, ימי בתוך שתלד הוולדות כל על אחד קרבן

ח. הלכה בהתחלת למעלה

.È‰M‡‰88˙B„Ï LÓÁ ˜ÙÒ ‰ÈÏÚ LiL89˜ÙÒ B‡ »ƒ»∆≈»∆»¿≈»≈≈¿≈
˙B·ÈÊ LÓÁ90„Á‡ Ôa¯˜ ‰‡È·Ó -91˙ÏÎB‡Â »≈ƒ¿ƒ»»¿»∆»¿∆∆

ÌÈÁ·fa92‰·BÁ ‰ÈÏÚ ¯‡M‰ ÔÈ‡Â ,93‰ÈÏÚ eÈ‰ .94 «¿»ƒ¿≈«¿»»∆»»»»∆»
˙B·ÈÊ LÓÁÂ ˙B‡cÂ ˙B„Ï LÓÁ95‰‡È·Ó - ˙B‡cÂ »≈≈«»¿»≈ƒ«»¿ƒ»

„Á‡ Ôa¯˜96‰·BÁ ‰ÈÏÚ ¯‡M‰Â ,ÌÈÁ·fa ˙ÏÎB‡Â97. »¿»∆»¿∆∆«¿»ƒ¿«¿»»∆»»
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·fa ÔÈc‰ ÔÎÂ98˙B„Ï LÓÁ ‰ÈÏÚ eÈ‰ .99˙B‡cÂ ¿≈«ƒ«»»»∆»»≈≈«»
LÓÁÂ ˙B‡cÂ ˙B„Ï LÓÁ B‡ ,˜ÙÒ ˙B„Ï LÓÁÂ¿»≈≈»≈»≈≈«»¿»≈

˙Ba¯˜ ÈL ‰‡È·Ó - ˜ÙÒ ˙B·ÈÊ100ÏÚ „Á‡ : ƒ»≈¿ƒ»¿≈»¿»∆»«
ÏÎ‡Â ,È‡ce‰101‰·BÁ ‰ÈÏÚ ˙B‡ce‰ ¯‡Le ,102, «««¿∆¡»¿»««»»∆»»

ÏÎ‡ BÈ‡Â ,˜Ùq‰ ÏÚ „Á‡Â103‰ÈÏÚ ¯‡M‰ ÔÈ‡Â , ¿∆»««»≈¿≈∆¡»¿≈«¿»»∆»
ÌÈÁ·fa ˙ÏÎB‡Â ,‰·BÁ104. »¿∆∆«¿»ƒ

ח.88) כריתות במשנה היא זו הלכה פירוש,89)כל
חיוב  מין הפילה אם לה ידוע ואין פעמים כמה שהפילה
וחגבים  דגים כגון פטור מין שהפילה או ולד צורת שהוא
לידה  שספק ז הלכה למעלה וראה מים. מלאה ושליא
או  פחות ואפילו דוקא, לאו שכתב וחמש קרבן. מביאה

נקט. המשנה שלשון אלא כמה 90)יותר, שראתה פירוש,
והיא  רצופים, ימים שלשה נמשך פעם ובכל דם, פעמים
היה  שזה או זבה, שאינה נידתה בעת היה זה אם מסופקת
הלכה  למעלה ראה קרבן, שחייבת זבה והיא נידתה עת בלא
ז). הלכה למעלה (ראה קרבן מביאה זבה וספק ו.

לכל 91) אחד קרבן או הלידות לכל אחד קרבן כלומר,
למעלה  ראה בקדשים, לאכול מותרת שתהיה כדי הזיבות,
אוכלות  ואינן כפרה, מחוסרי הן וזבה שיולדת א, הלכה
כמה  ספק כאן יש כי ואף כפרתן. שיביאו עד בקדשים
לכל  אחד קרבן מועיל - המלאת ימי בתוך ושלא לידות
הוא  זה שקרבן בקדשים, לאכול להתירה כדי הלידות,
עולה  אחת טבילה פעמים כמה נטמאה שאם כטבילה,
הלידות. ספקי לכל עולה זה קרבן כן כמו לכולן,

ראה 92) נאכלת. אינה שלה החטאת אבל בקדשים. פירוש,
וֿז. הלכה כל 93)למעלה על קרבן להביא הצריכוה לא

ורק  למזבח, חולין מליקת ספק זה שהרי ולידה, לידה ספק
לאכול  לטהרה כדי להביא בקושי התירו אחד לקרבן

שם. רש"י ראה שם.94)בקדשים, כלומר:95)במשנה
שם). (רש"י זיבות חמש לכל 96)או אחד קרבן כלומר:

הזיבות. לכל אחד קרבן או שאףֿעלֿפי 97)הלידות
כמו  בקדשים לאכול אותה מטהר אחד קרבן טהרה, שלענין
מחיובה  נפטרת אינה - טומאות, לכמה שעולה אחת טבילה
היו  אם ולידה, לידה כל על קרבן מביאה אלאֿאםֿכן
הקודמת. הלידה של המלאת יום אחרי אחת כל הלידות
תורת  "זאת ז) יב, (ויקרא שנאמר ממה ט:) (שם כן ולמדו
לידה  ועל מלאת שלפני לידה על לחייב "זאת" - היולדת"
רבן  אמר שם במשנה שלפנינו ואףֿעלֿפי מלאת. שאחרי
שלפני  נראה חובה, עליה השאר שאין גמליאל בן שמעון
שכתב  כמו חובה", עליה "והשאר שם הגירסא היתה רבינו
נכנס  גרסינן הכי ד"ה קסו: בתרא בבא בתוספות רבינוֿתם
וראה  כפרה, מחוסרי הלכות סוף ללחםֿמשנה (השמטה
כאן). אריה בן ובהגהות המשנה, במרכבת בראב"ד,

לטהרו 98) כדי אחד קרבן מביא זיבות, כמה עליו היו אם
על  והשאר בקדשים, לאכול חובה.שיוכל צ"ל:99)יו

הגיהו  וכן איש, וחזון המוריה הר אריה, ובן (רש"ש זיבות
לידות  לחמש גם שהרי שם), בגמרא הש"ס ומסורת הב"ח
לוודאי  וכלֿשכן לטהרה, כדי אחד בקרבן מספיק ודאיות
שם. להגרע"א הש"ס בגליון וראה ביחד. לידה ולספק לידה

קדשים)100) אכילת (לענין אותה מטהר אחד  קרבן כי אף

זבה, וגם לידה גם כשהיא - זיבות מחמש או לידות מחמש
פרק  מצורע מגלת בספרא אמרו וכן מטהרה, אחד קרבן אין
מזובו". ולא מטומאתו, המטהר על "וכפר יג הלכה ג
לשתיהן  עולה זה קרבן אין ומצורע, זב היה שאם פירוש,
(רש"ש  קדשים לאכילת לטהרו אף והיינו אהרן), (קרבן

שם). החטאת.101)לכריתות למעלה 102)קרבן ראה
ההלכה. שספק 103)בתחילת וה"ז, ה"ו למעלה ראה

הבא  העוף שחטאת נאכלת, חטאתה אין יולדת ספק או זיבה
תשרף. הספק זו.104)על הלכה בהתחלת למעלה ראה

.‡È‰¯ib˙ ‡lL „Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰¯ib˙pL ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿«¿»¿≈»«ƒ«∆…ƒ¿«¿»
‰„ÏÈ105‰„ÏÈ ‰¯ib˙pMÓ B‡106‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - »¿»ƒ∆ƒ¿«¿»»¿»¬≈¿ƒ»

˜ÙqÓ Ôa¯˜107˙ÏÎ‡ d˙‡hÁ ÔÈ‡Â ,108e¯‡a ¯·k . »¿»ƒ»≈¿≈«»»∆¡∆∆¿»≈«¿
˙B‚‚L ˙BÎÏ‰a109¯·ÚL ˜ÙqÓ ‰¯tk È¯qÁÓ ÏkL , ¿ƒ¿¿»∆»¿À¿≈«»»ƒ»≈∆»«

ÌBÈ ¯Á‡ ‡È·‰Ï ÔÈ·iÁ - [ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ] Ì‰ÈÏÚ¬≈∆«ƒƒ«»ƒ¿»ƒ««
ÌÈ¯etk‰110ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï Ô¯ÈLÎÓ ‰Ê Ôa¯wL ,111. «ƒƒ∆»¿»∆«¿ƒ»∆¡…«√»ƒ

הלידה.105) על קרבן להביא נתחייבה ולא
קרבן.106) להביא רב 107)ונתחייבה אמר קלד. בחולין

ארבע  בגר, נאמרו ספקות שמונה חייא, ר' תני וכן חסדא
רש"י  ומפרש לחיוב, וכו' אשתו קרבן לפטור, וארבע לחיוב
ילדה  ספק כוכבים, עובדת כשהיתה ילדה ספק אשתו, קרבן

ד  קרבן, מביאה לאכול משנתגיירה הוא כרת איסור ספק
אסורים  כיפורים דמחוסרי כפרה, שתביא עד בקדשים

כרת. וענוש הספק 108)בקדשים על הבא העוף שחטאת
וה"ז. ה"ו למעלה ראה יא.109)תשרף, הלכה פ"ג

בו 110) מכיר שאין חטא על מכפר הכיפורים יום כי ואף
המקום. בא,111)אלא לכפרה לא זה שקרבן כלומר

מנגעיו, ומצורע לידה, בצער יולדת כבר, נתכפרו שהרי
ועל  קדשים, לאכילת אותם להכשיר אלא בא אינו והקרבן

כו.). (כריתות מועיל הכיפורים יום אין זה

.·È‰·ÈÊ B‡ ‰„Ï ‰ÈÏÚ LiL ‰M‡‰112‰‡È·Ó - »ƒ»∆≈»∆»≈»ƒ»¿ƒ»
ÌÈpw‰ ˙BÚÓ113¯ÙBMa ˙˙BÂ114˙ÏÎB‡Â115 »«ƒƒ¿∆∆«»¿∆∆
·¯ÚÏ ÌÈL„wa116ÌÈ‰k ÏL ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ . «√»ƒ»∆∆¬»»∆≈≈ƒ∆…¬ƒ
ÌMÓ ÔÈ„ÓBÚ117¯ÙBMaL ˙BÚn‰ Ïk eÏÎÈL „Ú ¿ƒƒ»«∆ƒ¿»«»∆«»

ÌÈp˜ Ôc‚k e·È¯˜ÈÂ118ÌÈÏ˜La e¯‡aL BÓk ,119 ¿«¿ƒ¿∆¿»ƒƒ¿∆≈«¿ƒ¿»ƒ
Ba ÔÈ„·BÚ‰Â Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰·e120. ¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»¿»¿ƒ

לב.112) בעירובין תורים.113)ברייתא שתי של כסף
כי 114) ה, משנה פ"ו שקלים ראה שופר, בצורת קופסא

"קינים" בו כתוב היו מהם ואחד במקדש, היו שופרות י"ג
לה  צוררת ואשה אשה כל והיתה הקינים, מעות שם להטיל
של  עם המעות יתערבו שלא כדי מיוחד בצרור מעותיה
עד). ד"ה צ: פסחים (תוספות לשופר ומטילה אחרת,

יש 115) זה, ולפי ואוכלת". "וטובלת שם: בגמרא [לפנינו
מפני  היינו לערב" "ואוכלת שאמרו שמה לומר, מקום
האונן). ד"ה כא. חגיגה תוספות (ראה שמש הערב שצריכה
להלן, שמבואר כמו מסתבר יותר רבינו, נוסחת לפי אבל

שם]. התוספות שכתבו שמא 116)וכמו זה, לפני לא אבל
קרבנותיה. את הקריבו לא המזבח.117)עדיין מן יורדים
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שם.118) בעירובין שמעיה רב ב.119)דברי הלכה פ"ב
ט.120) הלכה פ"ז

.‚È‰M‡‰121e‡È·È - ‰˙ÓÂ d˙‡hÁ ‰‡È·‰L »ƒ»∆≈ƒ»«»»»≈»»ƒ
d˙ÏBÚ ÌÈL¯Bi‰122‰LÈ¯Ù‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . «¿ƒ»»««ƒ∆…ƒ¿ƒ»

d˙B‡123,Ôa¯wÏ ‰ÈÒÎ e„aÚzL ¯·k ,ÌÈiÁÓ »≈«ƒ¿»ƒ¿«¿¿¿»∆»«»¿»
‰¯Bz ÔÈc „eaÚM‰Â124.‡e‰ ¿«ƒ¿ƒ»

זבה.121) או אם 122)יולדת אבל ה, משנה פ"ב קינים
(שם  חטאתה יורשים יביאו לא ומתה, עולתה הביאה

מיתה. לאחר באה חטאת שאין לעולה.123)במשנה)
לבין 124) יוחנן רבי בשם אסי רב בין מחלוקת יג: קידושין

לא  אפילו שאמר יוחנן, כר' ופסק שמואל, בשם יהודה רב
של  הנכסים משועבדים התורה שמן משום מחיים, הפרישה

עליו. המוטל לחוב המת

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בתורה.1) האמור זב זהו אי יבאר

.‡‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ·f‰2ÈÈÏÁÓ ‡a‰ Ú¯Ê ˙·ÎL ‡e‰ «»»»«»ƒ¿«∆««»≈√ƒ≈
ÌÈÏÏÁ‰3Ô‰a ˙ˆa˜˙Ó ‡È‰L4- ·Bf‰ ‡ˆBiLÎe . «¬»ƒ∆ƒƒ¿«∆∆»∆¿∆≈«

ÈL˜a ‡ˆBÈ BÈ‡5‰Â‡z B˙‡ÈˆÈa ÔÈ‡Â ,Ú¯Ê ˙·ÎLk ≈≈¿ƒ¿ƒ¿«∆«¿≈ƒƒ»«¬»
ÌÈ¯BÚO ÏL ˜ˆa BÓk ‡ˆBÈÂ ¯¯‚ ‡l‡ ,‰‡‰ ‡ÏÂ6, ¿…¬»»∆»ƒ¿»¿≈¿»≈∆¿ƒ

‰‰k7˙¯Êen‰ ‰ˆÈa Ô·Ïk8Ï·‡ .‰·Ï - Ú¯Ê ˙·ÎL ≈∆¿…∆≈»«∆∆¬»ƒ¿«∆«¿»»
˙¯ÊeÓ dÈ‡L ‰ˆÈa Ô·Ïk ‰¯eL˜9. ¿»¿…∆≈»∆≈»∆∆

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek dxeza xen`d afd"

ושלישית, שני' ראשונה ראי' בין הבדלים מצינו הזב, בדיני
מטמאה  אינה והשני' באונס, אפילו מטמאת שהראשונה
קרבן  חייב אינו ראיות שלוש ובעל ברצון, היא אם אלא
להבין, וצריך ברצון. הראשונה הראי' היתה אלא־אם־כן
מחייבתו  ראיות שלוש בעל של השלישית הראי' מדוע
הראשונה  הראי' ולאידך אונס, מחמת היא אם גם קרבן
ראיות  שתי בבעל משא"כ דווקא, ברצון להיות צריכה שלו
שני' בראי' טמא - באונס הראשונה הראי' אם שגם

ברצון). (כשהיא
שיש  ברמב"ם כמבואר חולי, הוא הזוב עניין בזה: והביאור
הטומאה  הוא זוב אבל טבעי, באופן מהגוף היוצאת טומאה
היוצאת  הטומאה ה', ובעבודת חולי. מצד מהגוף היוצאת
מצד  הטבעי הרע א. באדם. שיש הרע על מורה מהגוף
רע  ב. הדעת. עץ חטא על־ידי בו שנדבק בריאתו עצם
יצרו  מגרה שהאדם זה והוא הרגיל, הטבע על־פי שלא
שיש  ממה יותר עוד רע אצלו מתווסף שעל־ידי־זה עליו

הדעת. עץ חטא מצד בו
באונס, מטמאת ולכן הטבעי, הרע על מרמזת ראשונה ראי'
לידתו  מיום בו דבוק שהרי אנוס, האדם הזה הרע על כי
הרע  על מורה השניה הראי' אבל הדעת. עץ חטא מצד

דווקא. ברצון הוא ולכן בריאתו, מטבע שאינו
(43 cenr f"l wlg y"ewl itÎlr)

טמא 2) זובו מבשרו זב יהיה כי איש "איש ב: טו, ויקרא
הגוף.3)הוא". בתוך חלולים שכבת 4)מקומות כלומר,

מתקבצת  שהיא החלולים שהמקומות בגלל יוצאה הזרע
שאר  אבל להחזיקה, בכוחם ואין נחלשו הגוף, בתוך בהן

רבינו אב  בדברי וראה ובריאים, איתנים נשארו הגוף רי
מ"ב. פ"ב זבים המשנה, בקישוי 5)בפירוש לא כלומר,

זבים  בתוספתא מפורש וכן מת, כשהאבר יוצא אלא האבר,
החי". מבשר בא זרע שכבת המת, מבשר בא "זוב פ"ב:

של 6) בצק למי דומה זוב הונא, רב "אמר ב: לה, נדה
וויניציאה 7)שעורים". בדפוס וכן "דוהה". תימן: בכת"י

שם, זבים בתוספתא הוא וכן "מהה") בטעות רומי, (ובדפוס
שם. ודומה 8)ובנדה דיהה "זוב מזכר, שאינה ביצה

מעט  עכור דיהה, "וביאור – המוזרת" ביצה כלובן
מ"ב). פ"ב נגעים בפיה"מ (רבינו תוספתא 9)הבהירות"

מוזרת  שאינה ביצה כלובן קשורה זרע "ושכבת שם: וגמרא
תרנגולת)". תחת אפרוח (שמשרצת

.··Ê ˙BÈ‰Ï BÏ ˙BÓ¯Bb‰ ·Bf‰ ˙Bi‡¯ ‰‡B¯‰10 »∆¿ƒ««¿ƒ¿»
ÈÏÁ ˙ÓÁÓ11;·Ê BÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ò‡ B‡ ≈¬«…ƒ…∆¿«≈»∆≈»

B¯OaÓ ·Ê :¯Ó‡pL12B¯Oa ˙ÓÁÓ -13‰È‰iL ‡e‰ ∆∆¡«»ƒ¿»≈¬«¿»∆ƒ¿∆
¯Á‡ ¯·c ˙ÓÁÓ ‡Ï ,‡ÓË14Ô‡kÓ .15e¯Ó‡16: »≈…≈¬«»»«≈ƒ»»¿

,‰zLÓ·e ÏÎ‡Óa :·f‰ ˙‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈÎ¯„ ‰Ú·La¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ∆«»¿«¬»¿ƒ¿∆
?„ˆÈk .¯e‰¯‰·e ‰‡¯Ó·e ÈÏÁa ,‰ˆÈÙ˜·e ‡OÓa¿«»ƒ¿ƒ»¿…ƒ¿«¿∆¿ƒ¿≈«
B‡ ÏÎ‡L B‡ ,‰a¯‰ ‰˙L B‡ ‰q‚ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡»«¬ƒ»«»»»«¿≈∆»«

‰˙L17˙·ÎL È„ÈÏ ÔÈ‡È·n‰ ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ »»√»ƒ«¿ƒ«¿ƒƒƒ≈ƒ¿«
Ú¯Ê18ÌB˜nÓ ıÙwL B‡ ,„·k ÈBOÓ ‡OpL B‡ , ∆«∆»»«»≈∆»«ƒ»

Bab ÏÚ ‰k‰ Ì‡ ‰Ê ¯·c ÏÏÎ·e ,ÌB˜ÓÏ19‰È‰L B‡ , ¿»ƒ¿«»»∆ƒÀ»««∆»»
‰ÏBÁd˙·ÈÎL ‰e‡˙‰Â ‰M‡ ‰‡¯L B‡ ,20B‡ , ∆∆»»ƒ»¿ƒ¿«»¿ƒ»»

¯‰¯‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰ÏÈÚa È˜ÒÚa ¯‰¯‰L∆ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿ƒ»««ƒ∆…ƒ¿≈
d¯ÈkÓ ‡e‰L ‰M‡ ˙ÏÈÚ·a21ÏkÓ „Á‡ Ì„˜ Ì‡ , ƒ¿ƒ«ƒ»∆«ƒ»ƒ»«∆»ƒ»

.‡nËÓ BÈ‡Â Ba ÔÈÏBz - ·BÊ ÏL ‰i‡¯ ‰‡¯Â el‡≈¿»»¿ƒ»∆ƒ¿≈¿«≈

ראשונה 10) ראיה אבל ה"ו), (להלן שניה ראיה כלומר,
ה"ה). (להלן באונס אפילו אברי 11)מטמאה שאר של

ה"א. למעלה ראה הזרע, כלי אברי של ולא הגוף
הוא".12) טמא זובו מבשרו, זב יהיה כי איש "איש
בפיה"מ 13) רבינו בדברי ראה הזרע, כלי חולשת מחמת

מ"ב. פ"ב ולא 14)זבים מבשרו "דתניא, ב: ח, כריתות
אונסו". ולא 15)מחמת בשרו, "מחמת של זה מלימוד

אחר". דבר ב.16)מחמת סה, נזיר במשנה חכמים,
מ"ב. פ"ב זבים מועטת.17)ובמסכת במדה אפילו

יהודא 18) ר' בשם אומר פנחס בן "ר"א פ"ב: זבים תוספתא
של  וגריסין ישן ויין שמן ובשר והגבינה החלב בתירא, בן

זיבה". לדבר מרגילין ומורייס, וביצים כתב 19)פול וכן
ב. נא, א. נא, בחולין נראה וכן שם, זבים במסכת רבינו

שלא 20) עד "ראה מ"ב: פ"ב זבים במשנה שאמרו מה זהו
שלא 21)הרהר". עד "הרהר במשנה: שם שאמרו מה זהו

כאן. משנה' וב'כסף שם, בפיה"מ ועי' ראה".

.‚È¯˜ ‰‡B¯‰22·BÊa ‡nË˙Ó BÈ‡ -23˙ÚÏ ˙ÚÓ24; »∆∆ƒ≈ƒ¿«≈¿≈≈¿≈
‡È‰ Ú¯Ê ˙·ÎL ˙ÓÁÓ ·BÊ ÏL BÊ ‰i‡¯L25ÔÎÂ . ∆¿ƒ»∆≈¬«ƒ¿«∆«ƒ¿≈
˙ÚÏ ˙ÚÓ Ô‰a ÔÈÏBz ¯e‰¯‰Ïe ‰‡¯ÓÏ26Ï·‡ . ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ»∆≈≈¿≈¬»
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Ïk Ô‰a ÔÈÏBz - ‡OÓÏe ‰ˆÈÙ˜ÏÂ ‰zLÓÏe ÏÎ‡ÓÏ¿«¬»¿ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ»¿«»ƒ»∆»
¯ÚËˆnL ÔÓÊ27. ¿«∆ƒ¿«≈

ה"א.22) למעלה כמבואר בקושי, הבאה זרע שכבת
ה"ו.23) להלן ראה שניה, בראיה ראה עשרים 24)אם

וכת"ק  מ"ג, שם זבים הקרי, את שראה לאחר שעות וארבע
שנתגייר. גוי לעניין ה"ד להלן וראה שראה 25)שם, כיון

בנזיר  הוא וכן ספר') ('קרית דקרי חולשה מחמת הזיבה קרי,
משנה'. ב'לחם וראה א. בתוך 26)סו, זיבה ראה אם

ובמראה, בהרהור תולין ראה, או שהרהר מאז המעתֿלעת
והוא  ובמראה, בהרהור תולין אין ממעתֿלעת יותר אבל
לעת, מעת זרע שכבת שתולין "כשם פ"ב זבים בתוספתא

לעת". מעת ולהרהור למראה תולין שם,27)כך תוספתא
וכן  עליו, שהכבידו והשתיה האכילה שמרוב ופירשו
ראה  כך, משום ומצטער כחותיו שנחלשו והמשא מהקפיצה

מ"ב. שם זבים המשנה, בפירוש רבינו בדברי

.„·BÊ ‰‡¯ Ck ¯Á‡Â ÏnL ÈÓ28ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÈa , ƒ∆»¿««»»»≈≈»ƒ
¯ÚËˆnL ÔÓÊ Ïk ‰ÏÈna ÔÈÏBz - Ï‡¯OÈ ÔÈa29. ≈ƒ¿»≈ƒ«ƒ»»¿«∆ƒ¿«≈

‡nËÓ - ¯ib˙ Ck ¯Á‡Â È¯˜ ‰‡¯L ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆»»∆ƒ¿««»ƒ¿«≈¿«≈
˙ÚÏ ˙ÚÓ BÏ ÔÈÏBz ÔÈ‡Â ,„iÓ ‰·ÈÊa30ÔË˜ .31ÔÈ‡ - ¿ƒ»ƒ»¿≈ƒ≈≈¿≈»»≈

ÔËwÏ ÔÈ‡L ,¯e‰¯‰a ‡ÏÂ ‰‡¯Óa ‡Ï BÏ ÔÈÏBzƒ…¿«¿∆¿…¿ƒ¿∆≈«»»
B˙B‡ ÔÈ˜„Ba CÎÈÙÏ .·BÊ È„ÈÏ ‡È·n‰ ¯e‰¯‰Â ‰‡¯Ó«¿∆¿ƒ¿«≈ƒƒ≈¿ƒ»¿ƒ

„·Ïa ÌÈÎ¯„ ‰MÓÁa32. «¬ƒ»¿»ƒƒ¿«

הדברים 28) בבירור להלן ראה שניה, או ראשונה ראיה
להלן  ראה שנתגייר, אחר שניה זיבה שהיא שלישית, (זיבה

מישור'). ה'אורח "והטעם 29)בדברי שם. זבים תוספתא,
ה"ב) (למעלה קי"ל והא מהמילה, גדול חולי לך שאין
(כסףֿ הזב" את שבודקים מהדרכים אחד הוא שהחולי
זמן  כל המילה, של מעתֿלעת אחר אפילו זב ואינו משנה),

אחר 30)שמצטער. מעתֿלעת תולין שבישראל אע"פ
מצטרפת  הראשונה הראיה ואין ה"ג) לעיל (ראה קרי ראיית
שהוא  בגר, - להלן), (ראה קרבן לחייבו השלישית לראיה
(רבינו  הקודמים מעניניו לדבר משגיחים אין שנולד, כקטן

בלחםֿמשנה). וראה פ"ב, זבים המשנה, ראה 31)בפירוש
בזיבה. מטמא יום בן ואפילו ה"ו, פ"ג תוספתא 32)להלן

במאכל  דברים, בחמשה לו תולין "תינוק שם, זבים
וכו'. שלו" בחולי ובקפיצה, במשא ובמשתה,

.‰33ÈÏÁa BÏ ÔÈÏBz Ck ,BÈÏÁa ÔË˜Ï ÔÈÏBzL ÌLÎe¿≈∆ƒ¿»»¿»¿»ƒ»√ƒ
Bn‡34Bn‡Ï CÈ¯ˆ B‡ ‰pnÓ ˜BÈ ‰È‰ Ì‡ ,35.36‰na ƒƒ»»≈ƒ∆»»ƒ¿ƒ«∆

?el‡ ÌÈÎ¯„a ·f‰ ˙‡ ÔÈ˜„BaL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆¿ƒ∆«»ƒ¿»ƒ≈
BÓk ·Ê ‰OÚÈ daL ,·BÊ ÏL ‰iL ‰i‡¯aƒ¿ƒ»¿ƒ»∆∆»≈»∆»¿

¯‡a˙iL37d˙B‡ ‰‡¯ elÙ‡ ,‰BL‡¯ ‰i‡¯ Ï·‡ . ∆ƒ¿»≈¬»¿ƒ»ƒ»¬ƒ»»»
Ò‡a38B¯Oa ˙ÓÁÓ ‰iL ‰i‡¯e39‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¿…∆¿ƒ»¿ƒ»≈¬«¿»¬≈∆»≈

,‰BL‡¯a B˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ;˙e·ÈÊ ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿««ƒ≈¿ƒ»ƒ»
Ôa¯˜ B·iÁÏ ˙Bi‡¯ LÏL da ˙BÓÏ È„k40‰i‡¯ . ¿≈ƒ¿»»¿ƒ¿«¿»¿»¿ƒ»

‰‡¯ elÙ‡ ‡l‡ ,da B˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡ - ˙ÈLÈÏL¿ƒƒ≈¿ƒ»∆»¬ƒ»»
Ò‡ ˙ÓÁÓ d˙B‡41‰‡ÓËÏ ˜˜ÊÂ ÏÈ‡B‰ .42È¯‰L , »≈¬«…∆ƒ¿ƒ¿«¿À¿»∆¬≈

CÎÈÙÏ ,‰È‰ B¯Oa ˙ÓÁÓ ·Ê Ô‰a ‰OÚpL ˙Bi‡¿̄ƒ∆«¬»»∆»≈¬«¿»»»¿ƒ»
.Ôa¯˜a ·iÁ˙Èƒ¿«≈¿»¿»

נראה 33) וכן שלמעלה. מה עם מחובר זה תימן, בכת"י
רומי. שם:34)בדפוס בתוספתא זב. דין עליו יהיה שלא

אמו. ובחולי שלו בחולי וכו' לו תולין שאמו 35)תינוק
נדבק  לאמו, שצריך או ממנה שהיונק כח:) (סוכה מקנחתו
של  מזבובי(ם) הזהרו ב: עז, כתובות וראה אמו. ממחלת
בזיקיה  יתיב הוא לא זירא רבי שחין). מוכי =) ראתן בעלי
החולה). ועל עליו הרוח שמנשבת במקום ישב לא =)

נראה 36) וכן חדשה, הלכה כאן מתחילה תימן בכת"י
רומי. ה"ו.37)בדפוס רב 38)להלן אמר א: לה, נדה

(ויקרא  שנאמר באונס, מטמאה זב של ראשונה ראיה הונא,
מה  זרע". שכבת ממנו תצא ואשר הזב תורת "זאת לב) טו,
זב  של ראשונה ראיה אף באונס, מטמאה זרע שכבת

באונס. ה"ב.39)מטמאה למעלה ראה אונסו, מחמת ולא
אם 40) אלא אינו קרבן, חייב שזב בתורה שמפורש שמה

אבל  אונסו. מחמת ולא בשרו, מחמת זוב ראיות שתי ראה
אףֿעלֿפי  מבשרו, ושניה באונס היתה ראשונה ראיה אם
חיוב  עליו אין נקיים, שבעה ספירת לענין זב טמא שהוא
ראה  "ת"ש, א: לה, בנדה שלישית. ראיה לאחר אף קרבן,
מאי  מ"ב) פ"ב (זבים אותו בודקין זב של ראשונה ראיה
הראיה  שאם רש"י ומפרש לקרבן", לא לטומאה, לאו
לשלש  מצטרפת איננה אונס, מחמת היתה זב של הראשונה
מחמת  שהיתה השניה לראיה אלא קרבן, לחייבו ראיות

נקיים. שבעה לספור באונס, ולא מצטרפת 41)בשרו
באונס  ולא בשרו, מחמת שהיו הראשונות, הראיות לשתי

וכתנאֿקמא). מ"ב, פ"ב (זבים קרבן לחייבו כן 42)כדי
שלא  עד הזב את בודקים דרכים "בשבעה שם: במשנה הוא
בשניה  אותו, בודקין ראשונה ראיה ראה וכו', לזיבה נזקק
שלא  שמה הרי אותו", בודקין אין בשלישית אותו, בודקין
ראה  ואם לזיבה. נזקק שכבר מפני הוא בשלישית בודקים
להבאת  לשלישית מצטרפת אינה באונס, ראשונה ראיה

לזיבה. שנזקק לפני האונס והיה הואיל קרבן,

.ÂÏÚ·k ‡e‰ È¯‰ - ·BÊ ÏL ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡B¯‰»∆¿ƒ»««∆¬≈¿««
È¯˜43˙¯ÈÙÒ CÈ¯ˆÂ ,·Ê ‰Ê È¯‰ - ÌÈzL ‰‡¯ . ∆ƒ»»¿«ƒ¬≈∆»¿»ƒ¿ƒ«
L‰Ú·44ÌÈiÁ ÌÈÓ ˙‡È·e45‰‡¯ .Ôa¯˜a ·iÁ BÈ‡Â , ƒ¿»ƒ««ƒ«ƒ¿≈«»¿»¿»»»

Ôa¯˜a ·iÁÂ ¯eÓb ·Ê ‰Ê È¯‰ - ˙Bi‡¯ LÏL46ÔÈ‡Â . »¿ƒ¬≈∆»»¿«»¿»¿»¿≈
Ôa¯˜ ‡l‡ LÏL ‰‡B¯Ï ˙Bi‡¯ ÈzL ‰‡¯L ·Ê ÔÈa≈»∆»»¿≈¿ƒ¿∆»∆»»¿»

„·Ïa47‰LÓ ÈtÓ ‰Ïa˜ È¯·c Ôlk el‡ ÌÈ¯·„e . ƒ¿«¿»ƒ≈À»ƒ¿≈«»»ƒƒ∆
ÈÈqÓ ea¯48. «≈ƒƒ«

לטומאה 43) ראשון כמו והוא מ"א, פ"א זבים כביתֿהלל,
ה"א). הטומאה אבות מהל' מכל 44)(פ"ה נקיים ימים

זה. אחר זה רצופים שיהיו וצריך במעיין 45)זוב, טבילה
בשרו  "ורחץ יג) טו, (ויקרא שנאמר משום במקווה, ולא
צריך  אינו כלומר: בכלשהו, מטהר והוא וטהר", חיים במים
ה"ח). מקוואות מהל' (פ"ט מקווה כמו סאה ארבעים

חטאת,46) ואחד עולה אחד יונה, בני שני או תורים שתי
ה"ג. פ"א למעלה ונלמד 47)ראה א. ח, מגילה משנה,

וקראו  שתים בֿג) (שם, הכתוב שמנה ממה בגמרא, שם
מבשרו, זב יהיה כי איש "איש זב פעמים שתי (הזכיר טמא
תהיה  ("וזאת טמא וקראו שלש ומנה הוא") טמא זובו
מזובו, בשרו החתים או זובו, את בשרו רר בזובו, טומאתו
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לקרבן, ושלש לטומאה שתים כיצד? הא היא"), טומאתו
מזובו", ה' לפני הכהן עליו "וכיפר טו) (שם, נאמר ועוד
ומקצת  קרבן, מביאין זבין מקצת "מזובו" (שם) מזה ולמדו
קרבן, מביא שלש ראה כיצד? הא קרבן, מביאים אין זבין

קרבן. מביא אין שתים בתורה 48)ראה מפורש לא שזה
הנ"ל. הפסוקים מן בקבלה נלמד אלא

.ÊBÊ ˙Á‡ ‰ÚLa LÏL B‡ ˙Bi‡¯ ÈzL ‰‡B¯‰ „Á‡∆»»∆¿≈¿ƒ»¿»»««
‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌBÈ ÏÎa ‰i‡¯ ‰‡¯L B‡ ,BÊ ¯Á‡49- ««∆»»¿ƒ»¿»∆««∆

‰·f‰ ˙‡ ·e˙k‰ ‰ÏzL ÈÙÏ .·Ê ‰Ê È¯‰50,ÌÈÓÈa ¬≈∆»¿ƒ∆»»«»∆«»»¿»ƒ
ÌÈa¯ ÌÈÓÈ dÓc ·BÊ ·eÊÈ Èk :¯Ó‡pL51·f‰Â ,52‡Ï ∆∆¡«ƒ»»»»ƒ«ƒ¿«»…

ÌÈÓÈa B˙B‡ ‰Ïz53. »»¿»ƒ

יום 49) כל ראה לזה, זה רצופים ימים בשלשה כלומר,
אחת. פרשת 51)הנקבה.50)ראיה ב'סיפרא' ודרשו

שלשה". רבים שנים, "ימים ה"הֿט) פ"ד זבים (פרק מצורע
שתראה  עד זבה אינה אחד, ביום פעמים שלש ראתה ואם

ימים. "וזאת 53)הזכר.52)שלשה ג) (שם, שנאמר
בראיות, הזב את הכתוב תלה – בזובו" טומאתו תהיה
שמשמע  "טומאתו", וכתוב "זב" פעמים שלש שם וכתוב
זובו  את "והזב (שם) גם וכתוב טמא, הוא  השלש שבאלו
נקבה  מה לזכר) נקבה (ולא לנקבה זכר מקיש ולנקבה" לזכר
שהזב  הרי ח:), וכריתות כד. (ב"ק בימים זכר אף בימים,
בג' ראיות בג' וגם א', בשעה ראיות שלש בראה נטמא

ימים.

.Á¯eÓb ÌBÈ ‰i‡¯Ï ‰i‡¯ ÔÈa ·f‰ ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â54- ¿ƒƒ¿ƒ«»≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»»
˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡55˙aLa ‰i‡¯ ‰‡¯ ?„ˆÈk .56‰i‡¯e ≈»ƒ¿»¿≈«»»¿ƒ»¿«»¿ƒ»

·Ê BÈ‡Â ˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ˙aMa ÈLa ‰iL57ÔÎÂ . ¿ƒ»¿≈ƒ««»≈»ƒ¿»¿¿≈»¿≈
˙aMa „Á‡a ‰iL ‰i‡¯ ‰‡¯ Ì‡58‰i‡¯ ‰‡¯Â ƒ»»¿ƒ»¿ƒ»¿∆»««»¿»»¿ƒ»

Ôa¯˜a ·iÁ BÈ‡ - ˙aMa ÈLÈÏLa ˙ÈLÈÏL59ÔÈ‡L ; ¿ƒƒƒ¿ƒƒ««»≈«»¿»¿»∆≈
.„Á‡ ÌBÈ Ô‰ÈÈa ˜ÈÒÙ‰ È¯‰L ,ÌÈzLÏ ˙Ù¯ËˆÓ BÊƒ¿»∆∆«¿«ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ≈≈∆∆»
- ÂÈ¯Á‡lL ‰ÏÈla ˙Á‡Â ÌBi‰ ˙Á‡ ‰‡¯ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»«««¿««««¿»∆¿«¬»

˙BÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰60‰‡¯ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¬≈≈ƒ¿»¿¿≈»ƒ«∆ƒ»»
˙BÙ¯ËˆÓ Ô‰L - ÌBia ‰iLe ‰ÏÈla ˙Á‡61Ì‡ ÔÎÂ . ««««¿»¿ƒ»«∆≈ƒ¿»¿¿≈ƒ

È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ˙BÏÈÏ ‰LÏLa ˙Bi‡¯ LÏL ‰‡»̄»»¿ƒƒ¿»≈∆««∆¬≈
˙BÙ¯ËˆÓ el‡62. ≈ƒ¿»¿

שעות.54) וארבע עשרים היינו שלם, לעת כך 55)מעת
ומ"ו. מ"א פ"א זבים המשנה, מדברי ראיה 56)נשמע

ה"ו.57)ראשונה. למעלה ראה קרי, בעל אלא
בשבת.58) ראה ראשונה זב,59)וראיה טומאת טמא אלא

ה"ו. למעלה ראה וטבילה, נקיים שבעה ספירת וצריך
ליום 60) אלא שלפניו, ליום שייך אינו שהלילה אףֿעלֿפי

זה 61)שלאחריו. ואין אחד, ביום היו הראיות ששתי
שזב  ראיות שלש בכלל אלא ימים, שלשה ראיית בכלל
ה"ז. למעלה ראה ימים, בשלשה היו לא אם אף בהם נטמא
שאמרו  מה עלֿפי הוא לומר", צריך "ואין רבינו שכתב ומה
חייב  נגיחותיו, "ריחק המועד שור גבי - א כד, בבבאֿקמא
כן  אינו בזבה ורק כלֿשכן". לא נגיחותיו, קירב שלם). (נזק
בימים  אלא טמאה ולא מראיות, זבה הכתוב שמיעט מפני

ימים 62)(שם). לשלשה שלש וכו' "ראה מ"ג: פ"א זבים
גמור". זב זה הרי לילות, לשלשה או

.Ë‡e‰L Ïk ‰‡B¯‰ ‡l‡ ,¯eÚL dÏ ÔÈ‡ ·f‰ ˙i‡¿̄ƒ««»≈»ƒ∆»»∆»∆
‡ÓË -63¯k ‡e‰L Ïk - B¯Oa ÌÈzÁ‰ :¯Ó‡pL ; »≈∆∆¡«∆¿ƒ¿»…∆ƒ»

‡nËÓ B¯O·a64. ƒ¿»¿«≈

ומטמאין 63) וכו' הקרי ובעל הזב "אבל א: מ, נדה משנה,
מכן". ובפחות החרדל כעין אפילו שהוא, בכל

(ראיות)64) ה"ג), פ"א זבים (פרק מצורע פרשת 'סיפרא'
אפילו  "החתים" שהוא, כל אפילו "תהיה" ת"ל מנין, קטנות

שהוא. כל אפילו "בשרו" שהוא, כל

.È˙lÁzÓ LÈ Ì‡ :˜Òt ‡ÏÂ ‡ˆBÈÂ ¯¯‚ ·Bf‰ ‰È‰»»«ƒ¿»¿≈¿…»«ƒ≈ƒ¿ƒ«
‚etÒÂ ‰ÏÈ·Ë È„k dÙBÒ „Ú ‰i‡¯‰65È¯‰ - ¯˙È B‡ »¿ƒ»«»¿≈¿ƒ»¿ƒ»≈¬≈

˙Bi‡¯ ÈzLk ˙·LÁ BÊ66‰k¯‡ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ , ∆¿∆∆ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ¬À»
ÌÈzLk67‰f‰ ¯eÚMk ‰k¯‡ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡Â ;68elÙ‡ , ƒ¿«ƒ¿ƒ…»¿»¬À»«ƒ«∆¬ƒ

ÌÈ˙Èa ·Bf‰ ˜Òt69Ì‡ ÔÎÂ .˙Á‡ ‰i‡¯ BÊ È¯‰ - »««≈¿«ƒ¬≈¿ƒ»««¿≈ƒ
‡ˆÓpL ,˙Bi‡¯ LÏLk ‰k¯‡ ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰˙È‰»¿»¿ƒ»««¬À»¿»¿ƒ∆ƒ¿»
- ÔÈ‚etÒ ÈLe ˙BÏÈ·Ë ÈzLk dÙBÒ „ÚÂ d˙lÁzÓƒ¿ƒ»»¿«»ƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒƒ

Ôa¯˜ ‡È·ÈÂ ˙Bi‡¯ LÏLk ˙·LÁ BÊ È¯‰70. ¬≈∆¿∆∆¿»¿ƒ¿»ƒ»¿»

כשיעור 65) והיא פ"א) (שם ובתוספתא מ"ד, פ"א זבחים
למסכת  הרא"ש (פירוש בינוני אדם של אמה חמישים מהלך

ה"ד). שם, ב'סיפרא' וראה מ"ג, פ"א נגד 66)זבים כת"ק
שם. זבים, בתוספתא יוסי, לו 67)רבי אין שזוב משום

ארוכה, אחת ראיה כשראה א"כ ה"ט), למעלה (ראה שיעור
שהות  לו והיה שהוא, בכל נטמא ראייתו שמתחילת כיון
זו  לראיה חושבים אנו לראות, ממשיך הוא ועדיין לטבול,
הרואה  דין ה"ו למעלה וראה ספר'), ('קרית ראיות כשתי

ראיות. מתחילת 68)שתי (שאין לאו "ואם בתוספתא שם
אחת". אלא בידו אין וסיפוג) טבילה כדי סופה עד הראיה

זמן 69) במשך ואין ראה, ושוב והפסיק, זוב ראה פירוש,
וסיפוג. טבילה כדי ולמדו 70)ההפסקה, מ"ה, פ"א זבים

שם, (ויקרא הפסוק מן (שם) מצורע פרשת ב'סיפרא' זאת
אלא  לי אין ראיות. בג' מטמא שהוא "מלמד רר" "בזובו ג)
וכו', שהוא כל אפילו "תהיה", ת"ל מנין, קטנות גדולות,
שיעור  ליתן אלא בקטנות, נאמר למה בגדולות נאמר אם
יון  כמגד שהוא כשלש, מרובה אחת ראה שאם לגדולות
זב  זה הרי סיפוגים, ובשני טבילות שתי כדי שהם לשילוח

גמור".

.‡È‰ÏÈ·Ë È„k ˜ÈÒÙ‰Â ÌBia ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡»̄»¿ƒ»«««¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ»
‚etÒÂ71ÌÈzL ‰‡¯ Ck ¯Á‡Â ,72‰k¯‡ ˙Á‡ B‡ ¿ƒ¿««»»»¿«ƒ««¬À»

ÌÈzLk73ÌÈzLk ‰a¯Ó ˙Á‡ B‡ ÌÈzL ‰‡¯L B‡ ; ƒ¿«ƒ∆»»¿«ƒ««¿À»ƒ¿«ƒ
‰i‡¯ ‰‡¯ Ck ¯Á‡Â ,‚etÒÂ ‰ÏÈ·Ë È„k ˜ÈÒÙ‰Â¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ¿««»»»¿ƒ»

¯eÓb ·Ê ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡74. ««¬≈∆»»

כדי 71) הוא לראיה ראיה בין שההפסק להשמיענו בא
פחות  היה לראיה ראיה בין ההפסק אם אבל וסיפוג, טבילה
כל  נמשכו (אם הראיות שתי נחשבות וסיפוג, טבילה מכדי
ה"י) למעלה ראה וסיפוג, טבילה מכדי פחות מהן אחת

אחת. יותר 72)לראיה גדול הפסק היה השתיים אלו ובין
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וסיפוג. טבילה כדי שם.73)מאשר למעלה ראה
ארוכה 74) אחת ראיה שאף להשמיענו ובא מ"ד, פ"א זבים

כמו  קרבן, לחייבו קצרה אחת ראיה עם מצטרפת כשתים
אחת  שראיה כיון לומר: נטעה שלא נפרדות, ראיות שלש
למדים  קצרה וראיה רר", מ"בזובו ב'סיפרא' למדו ארוכה
"או  אומר שהפסוק וכיון שם) למעלה (ראה מ"החתים"
('משנה  מצטרפות ואינן זה או זה או הכוונה החתים",

שם). זבים אחרונה'

.·Èd˙ˆ˜Óe ÌBi‰ ÛBÒa d˙ˆ˜Ó ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡»̄»¿ƒ»««ƒ¿»»¿«ƒ¿»»
‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙a75ÌÈzLk ‰k¯‡ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,76 ƒ¿ƒ«««¿»««ƒ∆≈»¬À»ƒ¿«ƒ

‰i‡¯‰ ÔÈ˜lÁÓ ÌÈÓi‰L ,˙Bi‡¯ ÈzL el‡ È¯‰ -77. ¬≈≈¿≈¿ƒ∆«»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
‡e‰L ,˙BLÓM‰ ÔÈa ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡B¯‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»∆¿ƒ»««≈«¿»∆

‰ÏÈl‰ ÔÓe ÌBi‰ ÔÓ ˜ÙÒ78‰‡ÓËÏ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -79. »≈ƒ«ƒ««¿»¬≈∆»≈¿À¿»

של 75) וזמן היום סוף של זמן לנו ידוע היה אם פירוש,
היום  בסוף שהתחילה אחת ראיה ראה והוא הלילה, תחילת
פ"א  זבים הרא"ש פירוש (ראה הלילה בתחילת ונגמרה

אחד 76)מ"ו). ורגע היום, בסוף אחד רגע נמשכה אלא
הלילה. רבי 77)בתחילת "ומודה פ"א: זבים תוספתא

בה  שאין אע"פ השמשות בין אחת ראיה ראה שאם יוסי,
ימים  ששני מפני ראיות, שתי בידו יש וסיפוג, טבילה כדי

אותה". מן 78)חולקים ספק השמשות בין רבנן, "תנו
רש"י) משניהם. בו יש אם ספק (כלומר, הלילה ומן היום
הלילה" מן כולו שהוא וספק היום מן כולו שהוא וספק
החמה  משתשקע הזמן משך הוא השמשות ובין לד:) (שבת
ה"ד). פ"ה שבת בהל' (ראה בינונים כוכבים ג' שייראו עד

טמא 79) ספק כלומר, מ"ו. זבים דמס' ופ"א שם, תוספתא
כבעל  אלא טמא אינו או נקיים שבעה ספירת  שצריך כזב
וגם  יום גם הוא השמשות בין שמא ה"ו), למעלה (ראה קרי
והימים  הלילה, ומקצת היום מקצת ראה והוא לילה,

ראיות. לשתי הראיה את חולקים

.‚ÈÈ¯‰ - ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙Á‡Â ÌBia ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡»̄»¿ƒ»«««¿««≈«¿»¬≈
‰‡ÓËÏ È‡cÂ ‰Ê80Ôa¯˜Ï ˜ÙÒÂ81Ôa¯˜ ‡È·Óe , ∆««¿À¿»¿»≈¿»¿»≈ƒ»¿»

ÏÎ‡ BÈ‡Â82. ¿≈∆¡»

ראיות 80) שתי כאן יש כי נקיים, שבעה לספור כלומר,
ביום 81)לפחות. מקצתה היתה השמשות בין ראיית שמא

לשניים, הזאת הראיה את חלקו והימים בלילה, ומקצתה
קרבן  וחייב ראיות שלש כאן יש הראשונה הראיה עם וביחד
בלבד  ראיות שתי אלא כאן שאין או שם), למעלה (ראה

שם. זבים במס' הוא זה ודין קרבן, כאן שחטאת 82)ואין
ה"ו  פ"א למעלה ראה נאכלת, אינה הספק על הבאה העוף

וה"ז.

.„È[˙aL ÏL] ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙Á‡ ‰i‡¯ [‰‡¯]»»¿ƒ»««≈«¿»∆«»
˙aL È‡ˆBÓ ÏL ˙BLÓM‰ ÔÈa ‰iL ‰i‡¯e83È¯‰ - ¿ƒ»¿ƒ»≈«¿»∆»≈«»¬≈

Ôa¯˜Ï ˜ÙÒÂ ‰‡ÓËÏ ˜ÙÒ ‰Ê84- ‰‡ÓËÏ ˜ÙÒ . ∆»≈¿À¿»¿»≈¿»¿»»≈¿À¿»
‰iLe ˙aL ·¯Úa ‰˙È‰ ‰BL‡¯ ‰i‡¯ ‡nL∆»¿ƒ»ƒ»»¿»¿∆∆«»¿ƒ»
Ô‡k ÔÈ‡Â Ô‰ÈÈa ˙aL ˜ÈÒÙ‰ È¯‰Â ,˙aL È‡ˆBÓa¿»≈«»«¬≈ƒ¿ƒ«»≈≈∆¿≈»

ÏÏk ˙e·ÈÊ85˙Á‡ ‡nL - Ôa¯˜Ï ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰Â ; ƒ¿»«¬≈»≈¿»¿»∆»««
‡È‰L ,‰ÏÈla d˙ˆ˜Óe ÌBia d˙ˆ˜Ó ‰˙È‰ Ô‰Ó≈∆»¿»ƒ¿»»«ƒ¿»»««¿»∆ƒ

ÌÈzLk ‰·eLÁ86·iÁ ‡e‰L ˙Bi‡¯ LÏL ‰‡¯ È¯‰Â , ¬»ƒ¿«ƒ«¬≈»»»¿ƒ∆«»
Ôa¯˜a87ÏÎ‡ BÈ‡Â Ôa¯˜ ‡È·Ó CÎÈÙÏe .88. ¿»¿»¿ƒ»≈ƒ»¿»¿≈∆¡»

ראשונה 83) ראיה (אלא הזמן באותו היו שלא "וכגון
בין  בסוף שניה וראיה שבת, ערב של השמשות בין בתחילת

שם. זבים, ר"ש שבת)", מוצאי של זבים 84)השמשות
פ"א. שם ותוספתא שאם 85)שם, ה"ח, למעלה ראה

אבל  מצטרפות. אינן – לראיה ראיה בין גמור יום הפסיק
יום  הפסק היה ולא בשבת, היתה הראיות מן שאחת יתכן

לטומאה. זב והוא לראיה ראיה בין למעלה 86)גמור ראה
היתה 87)הי"ב. לא הראיות משתי אחת אף ואולי

ואינו  ראיות שלש כאן ואין בלילה, ומקצתה ביום מקצתה
קרבן. ונשרפת,88)חייב הספק על באה העוף שחטאת

הי"ג. זה בפרק ולמעלה ה"וֿז, פ"א למעלה ראה

á"ôùú'ä úáè ç"é éòéáø íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומונה 1) טמא הוא זיבות בהן רואה שהזב שהימים יבאר

משיפסוק.

.‡‡e‰ È¯‰ ˙e·ÈÊ Ô‰a ‰‡B¯ ·f‰L ÌÈÓi‰ Ïk»«»ƒ∆«»∆»∆ƒ¬≈
‡ÓË2˙e·Èf‰ ˜ÒÙiLÎe .3ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‰BÓ4 »≈¿∆ƒ¿…«ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ

ÈÚÈ·Ma Ï·BËÂ ,‰·Êk5ÈÈÓM·e ,BLÓL ·È¯ÚÓe ¿»»¿≈«¿ƒƒ«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ
Ba¯˜ ‡È·Ó6‰‡¯ Ì‡Â .˙Bi‡¯ LÏL ÏÚa ‰È‰ Ì‡ ≈ƒ»¿»ƒ»»««»¿ƒ¿ƒ»»

Ï·hL ¯Á‡ ÈÚÈ·L ÌBÈ ÛBÒa elÙ‡ ,·BÊ ÏL ‰i‡¿̄ƒ»∆¬ƒ¿¿ƒƒ««∆»«
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe ,Ïk‰ ¯˙Ò -»««…«¿ƒƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ

‰B¯Á‡‰ ‰i‡¯ ÌBÈ ¯Á‡Ó7. ≈««¿ƒ»»«¬»

זב 2) יהיה כי איש "איש ג) טו, (ויקרא בפסוק כמפורש
הוא". טמא זובו רבינו 3)מבשרו כתב ג בהלכה להלן גם

ופסק  טהור ומצא עצמה הטומאה ביום "בדק לשונו: וזה
טהרה. הפסק צריך שהוא ומכאן וכו', ויקרא 4)הזוב"

לטהרתו". ימים שבעת לו וספר מזובו הזב יטהר וכי יג, שם,
בשרו 5) ורחץ וגו' ימים שבעת לו "וספר (שם): שנאמר

שתי  בעל זב הוא ואם וטהר". מעיין) (=מי חיים במים
וטהור. בכך לו די השמיני 6)ראיות "וביום ידֿטו: שם,

והאחד  חטאת אחד וגו' יונה בני שני או תורים שתי לו יקח
האחרונה.7)עולה". הראיה יום למחרת פירוש

.·BÈ‡ - ‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ „Á‡a È¯˜ ‰‡¯L ·Ê»∆»»∆ƒ¿∆»ƒƒ¿«¿≈«¿ƒ»≈
‡È·Óe ÌÈÓÈ ‰Ú·L ÌÈÏLÓe ,„·Ïa BÓBÈ ‡l‡ ¯˙BÒ≈∆»ƒ¿««¿ƒƒ¿»»ƒ≈ƒ
¯ÙBÒ - ÈLÈÓÁ‰ ÌBia È¯˜ ‰‡¯ ?„ˆÈk .Ba¯»̃¿»≈«»»∆ƒ««¬ƒƒ≈

ÌÈÓÈ ‰LÏL ÂÈ¯Á‡8Ba¯˜ ‡È·Óe ,ÈLÈÏMa Ï·BËÂ , «¬»¿»»ƒ¿≈«¿ƒƒ≈ƒ»¿»
.ÈÚÈ·¯a»¿ƒƒ

ארבעה 8) רק לו ונשארו נסתרה החמישי היום שספירת
השבעה. להשלים שלושה עוד להם ומוסיף נקיים, ימים

.‚‡ˆÓe ‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈÓ ÔBL‡¯ ÌBÈa ˜„aL ·Ê»∆»«¿ƒƒ≈«¿ƒ»»»
˜„a ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e ,‰Ú·L Ïk ˜„a ‡ÏÂ ,¯B‰Ë»¿…»«»ƒ¿»««¿ƒƒ»«
˜„a elÙ‡ .‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ¯B‰Ë ‡ˆÓe»»»¬≈∆¿∆¿«»√»¬ƒ»«

‡Óh‰ ÌBÈadÓˆÚ ‰9·Bf‰ ˜ÒÙe ,¯B‰Ë ‡ˆÓe10, ¿«À¿»«¿»»»»»««
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‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ ˙lÁ˙a ¯ÁÓÏ ˜„a ‡ÏÂ11˜„·e , ¿…»«¿»»ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ»»«
ÈÚÈ·Ma12ÈÈÓMa B‡13ÈÓÈ BÏ eÏÚ - ¯B‰Ë ‡ˆÓe «¿ƒƒ«¿ƒƒ»»»»¿≈

.‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰Â ,‰¯ÈÙq‰«¿ƒ»«¬≈∆¿∆¿«»√»

כן.9) אחרי בדק זיבה, זה לפני שראה יום שבאותו פירוש
טהור".10) ומצא הזוב "ופסק להיות שצריך נראה
ימי 11) שבעת של הראשון היום שהוא למחר כלומר,

ימי 12)הטהרה. בסוף בדק אם גם כי אליעזר רבי לדעת
הספירה  ימי בהתחלת בדק ולא שביעי יום שהוא הטהרה

הטהרה. ימי של ראשון יום שהבדיקה 13)שהוא כלומר:
היתה  הראשונה הבדיקה ואילו השמיני, ביום היתה השנייה
בהתחלת  בדיקה כאן שהיתה הספירה, של הראשון ביום
שביעי, ביום שהוא הספירה בסוף בדיקה היתה ולא הספירה
היתה  אם שאף וסובר (שם) חנינא רבי על שחולק וכרב,
בדיקה  היתה ולא ראשון) (ביום הספירה בהתחלת בדיקה
בסוף  בדיקה שהיתה או שביעי), (ביום הספירה בסוף
טהור  הספירה, בהתחלת בדיקה היתה לא אם אבל הספירה,
בהתחלה  לא בדיקה היתה לא אם אבל אליעזר, רבי לפי
ביום  וכן עצמו, הטומאה ביום שבדק פי על אף בסוף, ולא
ו  בפרק רבינו כתב וכן משנה). (כסף טהור אינו - השמיני
אם  "וכן זבה: לעניין כב הלכה ביאה, איסורי מהלכות
הח' וביום טהור, ומצאה הספירה מימי ראשון ביום בדקה
שצריך  משמע טהרה", בחזקת זו הרי טהור, ומצאה

טהו  שתהיה כדי הראשון ביום ביום שתבדוק כשתבדוק רה
שתבדוק  צריך הראשון ביום בדקה לא אם אבל השמיני,
ג' ביום "בדקה כן אחרי שם כתב שכן השביעי, ביום
מימי  ראשון ביום בדקה ולא הדם שפסק ומצאה לזיבתה
בחזקת  זו הרי טהור ומצאה בדקה ובשביעי הספירה,

משנה). (לחם לזב" הדין "והוא שם והוסיף טהרה".

.„.Ôa¯˜ È„ÈÏ ‰‡È·Ó dÈ‡ ˙¯˙BÒ ‡È‰L ‰i‡¯ Ïk»¿ƒ»∆ƒ∆∆≈»¿ƒ»ƒ≈»¿»
È¯‰Â ,ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ ˜ÈÒÙ‰Â ˙Bi‡¯ ÈzL ‰‡¯ ?„ˆÈk≈«»»¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ«¬≈

‰BÓ ‡e‰‰‡¯ ‰Ú·M‰ CB˙·e ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ∆ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿»»»
˙¯˙BÒ ‡l‡ ,ÌÈzLÏ ˙Ù¯ËˆÓ dÈ‡ - ·BÊ ÏL ‰i‡¿̄ƒ»∆≈»ƒ¿»∆∆«¿«ƒ∆»∆∆

˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe14ÈÓÈ CB˙a ‰‡¯ elÙ‡ .e¯‡aL BÓk «¿ƒƒ¿¿∆≈«¿¬ƒ»»¿¿≈
Ì˙B‡ ‰‡¯ elÙ‡ ,BÊ ¯Á‡ BÊ ˙Bi‡¯ LÏL ‰¯ÈÙq‰«¿ƒ»»¿ƒ««¬ƒ»»»
ÈÚÈ·L ÌBÈ ÛBÒa ˙Bi‡¯ LÏL ‰‡¯ elÙ‡ ,„Á‡ ÌBÈa¿∆»¬ƒ»»»¿ƒ¿¿ƒƒ
˙Bi‡¯L ,Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ÏL∆ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ≈≈ƒ»¿»∆¿ƒ

ÈÈÓL ÏÈÏa ˙Bi‡¯ LÏL ‰‡¯ .Ô‰ ‰¯È˙ÒÏ el‡15- ≈ƒ¿ƒ»≈»»»¿ƒ¿≈¿ƒƒ
ÔÈ¯˙BÒ el‡ ˙Bi‡¯ ÔÈ‡L ,Ôa¯˜ ‡È·Ó16ÌÈ¯·c ‰na . ≈ƒ»¿»∆≈¿ƒ≈¿ƒ«∆¿»ƒ

˙Bi‡¯ ÈzL ÏÚa ·Êa ?ÌÈ¯eÓ‡17LÏL ÏÚa ·Ê Ï·‡ ; ¬ƒ¿»««¿≈¿ƒ¬»»««»
˙Bi‡¯ LÏL ‰‡¯L18ÈÈÓL ÏÈÏa19˙Ú·L ¯Á‡lL ∆»»»¿ƒ¿≈¿ƒƒ∆¿««ƒ¿«

˙Bi‡¯ LÏL ÏÚ ÈL Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ≈≈ƒ»¿»≈ƒ«»¿ƒ
ÏÚ Û‡L .˙BBL‡¯‰ LÏM‰ ÏÚ „Á‡ Ôa¯˜ ‡l‡ ,el‡≈∆»»¿»∆»««»»ƒ∆««
ÔÓÊÏ ‡ˆÈ ‡Ï È¯‰ ,˙B¯˙BÒ ˙BB¯Á‡ LÏL ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»«¬¿¬≈…»»ƒ¿«

Ôa¯˜Ï Èe‡¯L20‡e‰ ÔÓÊ ¯qÁÓ ‰ÏÈl‰Â .21ÏkÏ22, ∆»¿»¿»¿««¿»¿À«¿««…
˙„ÏBiÓ ıeÁ23‡È‰L ,„Á‡Â ÌÈBÓL ÏÈÏa ‰ÏÈt‰L ƒ∆∆∆ƒƒ»¿≈¿ƒ¿∆»∆ƒ

ÈL Ôa¯˜ ‰‡È·Ó24‰Ê ¯·„Â .e¯‡aL BÓk ,ÈtÓ ¿ƒ»»¿»≈ƒ¿∆≈«¿¿»»∆ƒƒ
‰Ïaw‰25. ««»»

אחרים.14) נקיים ימים שבעה 15)שבעה שנגמרו אחר

נקיים. נקיים.16)ימים שבעה ספירת כבר שנגמרו משום
ולכך 17) בלבד, שבעה בספירת אלא בקרבן התחייב שלא

ראיות  שלוש הנקיים, ספירת גמר אחר שמיני, בליל ראה אם
בקרבן. הוא מתחייב חייב 18)- וגם נקיים שבעה שסופר

השמיני. ביום שלוש 19)קרבן שמיני בליל ראה כלומר:
למחרת 20)ראיות. עד קרבנו להביא יכול אינו שהרי

שמיני  ליל של הראיות ג' ונחשבות השמיני. יום שהוא
הראשונות. הראיות בג' שהתחילה ארוכה זיבה בו יש כאילו

אינו 21) שמיני, יום עד קרבנו מביא שאינו מה כלומר:
אלא  קרבנות, מקריבין אין ובלילה לילה, שהוא משום
אם  כך ומשום השמיני. יום עד עוד זמנו הגיע שלא משום
לזיבה  אלו ראיות נחשבות ראיות, שלוש שמיני בליל ראה

התורה.22)ארוכה. דיני א 23)לכל  פרק למעלה ראה
מלידתה, יום שמונים בתוך שהפילה שהיולדת ח, הלכה
ההפלה. ועל הלידה על אחד קרבן מביאה מלאת, ימי שהם

אלא 24) אינו הקרבן חיוב וכל זמן מחוסר שלילה פי על אף
ובכל  - אחד בקרבן פטורה להיות צריכה והיתה פ"א. ביום
"ובמלאת  ו) יב, (ויקרא שנאמר משום שני קרבן מביאה זאת
הלל  בית ודרשו וגו'" כבש תביא לבת או לבן טהרה ימי

לרבות לבת" "או שם) ואחד.(כריתות שמונים אור
"או".25) של מריבוי נלמד אלא בכתוב מפורש זה שאין

.‰ÌBÈa ˙Bi‡¯ ÈzLe ÈÈÓL ÏÈÏa ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡»̄»¿ƒ»««¿≈¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿
ÏÚ ÈL Ôa¯˜ ‡È·Óe ,ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ÈÈÓL¿ƒƒ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ≈ƒ»¿»≈ƒ«
·Ê Ïk ÏL ‰BL‡¯ ‰i‡¯ È¯‰L ;˙BB¯Á‡‰ ˙B·ÈÊƒ»«¬∆¬≈¿ƒ»ƒ»∆»»

‰·eLÁ ‡È‰ Ú¯Ê ˙·ÎLk26ÌÈzL ‰È¯Á‡ ‰‡¯ Ì‡Â , ¿ƒ¿«∆«ƒ¬»¿ƒ»»«¬∆»¿«ƒ
Ôa¯˜Ï Ì‰nÚ ˙Ù¯ËˆÓ -27ÌÈzL ‰‡¯ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿»∆∆ƒ»∆¿»¿»¬»ƒ»»¿«ƒ

,˙Ù¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÈÈÓL ÌBÈa ˙Á‡Â ÈÈÓL ÏÈÏa¿≈¿ƒƒ¿««¿¿ƒƒ≈ƒ¿»∆∆
‰B¯Á‡‰ BÊ ‰·Èf‰ ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â28. ¿≈≈ƒ»¿»««ƒ»»«¬»

קרי.26) כבעל הוא הרי אלא זב, דין עליו ואין
כקרי,27) אלא אינה ראשונה שראיה פי על אף כלומר:

- בקרבן לחייבו שאחריה לשתיים היא מצטרפת זאת ובכל
שלילה  פי על אף שמיני, בליל זוב של אחת ראייה ראה אם
ראיות  לשתי היא מצטרפת למעלה, כמבואר זמן מחוסר

שני. בקרבן לחייבו למחר, דברי 28)שראה המשך שם
עיקר  שהרי הוא". זמן מחוסר "לילה שסובר למי יוחנן רבי

זב. נעשה ראיות שבשתי בלילה, היה הזיבה

.ÂBÓBÈ Ôa ÔË˜ elÙ‡ ,‰·ÈÊa ÔÈ‡nË˙Ó Ïk‰29, «…ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¬ƒ»»∆
ÌÈ„·Ú‰Â ÌÈ¯b‰Â30,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .‰ËBLÂ L¯ÁÂ , ¿«≈ƒ¿»¬»ƒ¿≈≈¿∆¿≈»∆ƒ
Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡È·nL31‰¯tk32ÌÈL„wa ÔÏÈÎ‡‰Ï È„k33 ∆¿ƒƒ¬≈∆«»»¿≈¿«¬ƒ»«√»ƒ

.˙Úc Ôa BÈ‡L ÔË˜k Ô‰ È¯‰L ,˙ÏÎ‡ Ô˙‡hÁÂ¿«»»∆¡∆∆∆¬≈≈¿»»∆≈∆««
Ì„‡ ÒÈ¯Òe34‰nÁ ÒÈ¯Òe35ÏÎk ‰·ÈÊa ÔÈ‡nË˙Ó ¿ƒ»»¿ƒ«»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¿»

ÌÈL‡‰36. »¬»ƒ

יומו,29) בן קטן לאתויי "הכל" לב: ונדה ג. בערכין ואמרו
(ויקרא לומר תלמוד מה -דתניא איש"? "איש ב) טו,

בזיבה. שמטמא אחד יום בן תינוק עבדים 30)לרבות
עבדות. לשם וטבלו שמלו החרש 31)כנענים [על

איסור  עליהם ואין ממצוות שפטורים פי על אף והשוטה,
במצוות, שמחוייבים ועבדים גרים אבל קדשים. לאכול
יב]. משנה יד פרק בנגעים כמפורש עליהם, מביאים בוודאי
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זב.32) מטעם שמחוייבים קרבונותיהם מביאים אחרים
להם 33) להאכיל שאסור כשם זה, לפני להאכילם שאסור

אחרים. אדם.34)איסורים ידי על שלא 35)שנסתרס
אמו. ממעי סריס שנולד כגון מעולם, חמה ואף 36)ראה
זיבות. להם יש - זרע שכבת להם שאין פי על

.ÊÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰37È¯ÓÁ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˙B - «À¿¿»«¿¿ƒ¿ƒ¬≈∆À¿≈
LÈ‡‰38‰M‡‰ È¯ÓÁÂ39,ÌÈLk Ì„a ÔÈ‡nË˙Ó : »ƒ¿À¿≈»ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿»¿»ƒ

˜ÙÒa Ô˙‡ÓËÂ .ÌÈL‡k Ô·Ï·e40‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿…∆«¬»ƒ¿À¿»»¿»≈¿ƒ»ƒ»»
˙Bi‡¯ LÏL ÏÚa Ô‰Ó „Á‡41Ìc ‰˙‡¯L ‰·Ê B‡ ∆»≈∆««»¿ƒ»»∆»¬»»

‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL42Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó -43BÈ‡Â ¿»»ƒ∆««∆¿ƒƒ»¿»¿≈
ÏÎ‡44‰‡¯Â Ô·ÏÏ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‰BÓ ‰È‰ . ∆¡»»»∆ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿…∆¿»»

‰‡¯Â Ì„‡Ï B‡ ,Ì„‡45¯˙BÒ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - Ô·Ï46. …∆¿…∆¿»»…∆¬≈∆≈≈

בגמרא 37) שאמרו פי על ואף נקבה, ספק זכר ספק הם
היא  בעלמא ברייה לא - היא עצמה בפני ברייה אנדרוגינוס
א). משנה ב פרק זבים טוב יום (תוספות ספק אלא

דם.38) בראה מטמא ואינו זב שהוא בלובן מטמא שהאיש
בלובן.39) טמאה אינה אבל דם בראיית טמאה שהאשה
בלובן;40) מטמאה ואינה נקבה היא שמא לובן, ראה שאם

אם  "אבל בדם. טמא ואינו זכר הוא שמא דם, ראה ואם
(רע"ב  נפשך" ממה וודאי טומאתן כאחד ואודם לובן ראה

קרבן.41)שם). להביא הזב חייב שאז זוב שאז 42)של
קרבן. להביא הזבה על 43)חייבת הבאה העוף חטאת

נשרפת.44)הספק. הספק על הבאה העוף שחטאת
דם.45) ימים ג' שראה אחר נקיים שבעה את 46)מנה

זה  אין באודם וגם בלובן גם שמטמא פי על שאף הספירה,
אבל  אשה; היא ושמא איש הוא שמא ספק, מחמת אלא
האודם  אין - איש של לובן ראיית משום נקיים ז' כשסופר
ראיית  אין כן וכמו איש, של ללובן סותר אשה, משום שהוא
לאחר  שסופר הנקיים שבעת את סותרת איש, של לובן

אש  של אודם ה.שראה

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מצרעתו,1) שיתרפא אחר המצורע שמביא הקרבנות יבאר

לו. עושים וכיצד שטובל, והטבילות

.‡BzÚ¯vÓ Úe¯v‰ ‡t¯˙iLk2ÔÈ¯‰ËnL ¯Á‡ , ¿∆ƒ¿«≈«»«ƒ»«¿««∆¿«¬ƒ
B˙B‡3Ê¯‡ ıÚa4·BÊ‡Â5˙ÚÏB˙ ÈLe6ÌÈ¯tˆ ÈzLe7 ¿≈∆∆¿≈¿ƒ««¿≈ƒ√ƒ

B¯Oa Ïk ˙‡ ÔÈÁl‚Óe8B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓe9Ïk ¯Á‡ , ¿«¿ƒ∆»¿»«¿ƒƒ««»
ÌÈÏLe¯ÈÏ ÒkÈ ˙‡Ê10ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰BÓe11ÌBi·e , …ƒ»≈ƒ»«ƒ∆ƒ¿«»ƒ«

‰iL BzÁÏ‚z Ál‚Ó ÈÚÈ·M‰12‰BL‡¯‰ ˙ÁÏ‚zk13 «¿ƒƒ¿«≈«ƒ¿«¿¿ƒ»«ƒ¿««»ƒ»
Ï·BËÂ14ÌBÈ Ïe·Ë ‡e‰ È¯‰Â ,15BLÓL ·È¯ÚÓe16, ¿≈«¬≈¿«¬ƒƒ¿

‰iL ÌÚt Ï·BË ÈÈÓMa ¯ÁÓÏe17Ck ¯Á‡Â ¿»»«¿ƒƒ≈««¿ƒ»¿««»
¯Á‡ ÈÈÓMa Ï·BË ‰Ó ÈtÓe .ÂÈ˙Ba¯˜ ÔÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ»¿¿»ƒ¿≈»≈«¿ƒƒ««

‰‡ÓËa ÏÈ‚¯ ‰È‰L ÈtÓ ?LÓ‡Ó Ï·BhL18ÈÓÈa ∆≈≈∆∆ƒ¿≈∆»»»ƒ¿À¿»ƒ≈
BËeÏÁ19‡ÓË ‡nLÂ ,‰‡ÓË ÌeMÓ ¯‰Ê BÈ‡Â , ¬¿≈ƒ¿»ƒÀ¿»¿∆»ƒ¿»

ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚa ÈÈÓMa Ï·BË CÎÈÙÏ .Ï·hL ¯Á‡««∆»«¿ƒ»≈«¿ƒƒ¿∆¿««»ƒ
ÌML ÌÈÚ¯ˆÓ‰ ˙kLÏa20ÁÈq‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ¿««¿…»ƒ∆»««ƒ∆…ƒƒ«

BzÚ„21. «¿

כללי 2) פ"ט, עד מפ"א צרעת טומאת בהלכות וראה מנגעו,

הוא 3)הנגע. כיצד פי"א, צרעת טומאת בהלכות ראה
והצפרים. האזוב הארז, עץ של ארז 4)הסדר עץ של מקל

ד). יד, ויקרא קטן.5)(רש"י צבוע 6)צמח צמר חוט
תולעת. מביצי נלקח והצבע אדום, שנאמר 7)בצבע כמו

ארז, ועץ טהורות חיות צפרים שתי למטהר "ולקח (שם):
ואזוב". תולעת ובמשנה 8)ושני בשרו, שעל שערו כל

העביר  המצורע, את לגלח לו "בא ב) משנה פי"ד (נגעים
בשרו". כל על הטהרה,9)תער מעשה את שעשה אחרי

וטהר". במים ורחץ שערו כל את "וגלח ח ) (שם, ככתוב
שהרי 10) המחנה"; אל יבוא "ואחר (שם): שנאמר כמו

מחנה  שכינה, מחנה שהם מחנות לג' מחוץ נשלח מצורע
אשר  ימי כל מו): יג, (שם שכתוב כמו ישראל, ומחנה לויה
מושבו"; למחנה מחוץ ישב, בדד הוא, טמא יטמא בו הנגע
שאר  עם אף ישב שלא נשמע ישב" "בדד שכתוב ממה
לויה  במחנה מותר מת שטמא מת, וטמא זב כמו טמאים,
ומותר  לויה במחנה גם אסור וזב שכינה, במחנה ואסור
ומפתח  ישראל. במחנה גם אסור והמצורע ישראל, במחנה
תוספתא, (ראה ישראל מחנה הוא הבית הר עד ירושלים
נכנס  נטהר שהוא ואחר מ"ח). פ"א לכלים בפיה"מ הובאה
שאסור  ימים, שבעת לביתו מחוץ יושב אבל לירושלים,
א). הלכה צרעת טומאת מהלכות (פי"א המיטה בתשמיש

הטומאה"11) אב הוא "עדיין אלו ימים שבעת ובמשך
ב). הלכה (שם, במגע וכלים אדם שנאמר 12)לטמא

וגו'. שערו" כל את יגלח השמיני ביום "והיה ט): (שם,
שם.13) בנגעים את 14)משנה "ורחץ (שם): שנאמר

וטהר". במים משנה 15)בשרו (שם שני במעשר ואוכל
שם). צרעת טומאת והלכות אם 16)ג, בתרומה, ואוכל

ושם). (שם, כהן ת"ק 17)הוא בין מחלוקת ח. משנה שם
לא  שהרי מדרבנן, היא זו וטבילה כת"ק. ופסק יהודה, לרבי

ספר). (קרית זו טבילה שצריך בתורה ל:18)כתוב יומא
מוחלט.19) מצורע שהיה הימים שם:20)כלומר, נגעים

משנה  פ"ב ובמדות וכו'". המצורעים בלשכת טבל "ומצורע
נשים. בעזרת היתה המצורעים שלשכת מפורש ה,

(יומא 21) לטבול והצריכוהו חכמים הבדילו לא נטמא, ולא
ושביעי  שלישי הזאה גם צריך דעתו הסיח שאם שם),

היסח). ד"ה שם, (תוספות

.·¯Á‡ B‡ ÈÈÓMa Ál‚Â ÈÚÈ·Ma Ál‚ ‡ÏÂ ¯Á‡˙ƒ¿«≈¿…ƒ««¿ƒƒ¿ƒ««¿ƒƒ««
,BLÓL ·È¯ÚÈÂ ÏaËÈ Ál‚iL ÌBia - ÌÈÓÈ ‰nk«»»ƒ«∆¿««ƒ¿…¿«¬ƒƒ¿

ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·È ¯ÁÓÏe22‰iL ÌÚt ÏaËiL ¯Á‡ ¿»»»ƒ»¿¿»««∆ƒ¿…««¿ƒ»
e¯‡aL BÓk23ıeÁ „ÓBÚ Ú¯ˆn‰ ?BÏ ÔÈOBÚ „ˆÈk . ¿∆≈«¿≈«ƒ«¿…»≈

Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÏ24˙t˜Ò‡a ˙ÈÁ¯ÊÓ Á˙t „‚k25¯ÚL ¿∆¿«ƒ¿»≈¿∆∆∆«ƒ¿»ƒ¿«¿À«««
¯B˜È26·¯ÚÓÏ ÂÈÙe27È¯qÁÓ Ïk ÌÈ„ÓBÚ ÌLÂ . ƒ»»»¿«¬»¿»¿ƒ»¿À¿≈

Ô˙B‡ ÔÈ¯‰ËnL ˙Úa ‰¯tk28˙‡ ÔÈ˜LÓ ÌLÂ , «»»¿≈∆¿«¬ƒ»¿»«¿ƒ∆
˙BËBq‰29‡e‰Lk Ú¯ˆÓ ÏL ÌL‡ Á˜BÏ Ô‰k‰Â . «¿«…≈≈«»»∆¿…»¿∆

ÈÁ30BÙÈÓe31ÔÓM‰ ‚Ï ÌÚ32Á¯ÊÓa33Ïk C¯„k , «¿ƒƒ…«∆∆¿ƒ¿»¿∆∆»
˙BÙez‰34BÓˆÚ ÈÙa ‰ÊÂ BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÛÈ‰ Ì‡Â . «¿¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿≈«¿¿∆ƒ¿≈«¿

‡ˆÈ -35„Ú Ú¯ˆÓ ÏL ÌL‡‰ ˙‡ ‡È·Ó Ck ¯Á‡Â . »»¿««»≈ƒ∆»»»∆¿…»«
Á˙t‰36,ÂÈÏÚ CÓBÒÂ ‰¯ÊÚÏ ÂÈ„È ÈzL ÒÈÎÓe , «∆««¿ƒ¿≈»»»¬»»¿≈»»

„iÓ B˙B‡ ÔÈËÁBLÂ37,BÓc ˙‡ ÌÈ‰k ÈL ÔÈÏa˜Óe . ¿¬ƒƒ»¿«¿ƒ¿≈…¬ƒ∆»
„Á‡Â ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ B˜¯BÊÂ ÈÏÎa Ïa˜Ó „Á‡∆»¿«≈ƒ¿ƒ¿¿««≈«ƒ¿≈«¿∆»
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B„Èa38˙ÈÓÈ‰39‰¯ÚÓe40‰fÓe ˙ÈÏ‡ÓO‰ B„ÈÏ41 ¿»«¿»ƒ¿»∆¿»«¿»ƒ«∆
˙ÈÓÈ‰ BÚaˆ‡a42- ‰lÁz Ï‡ÓOa Ïa˜Â ‰pL Ì‡Â . ¿∆¿»«¿»ƒ¿ƒƒ»¿ƒ≈«¿…¿ƒ»

ÏÒt43k‰ .B˜¯BÊÂ BÎÈÏBÓ ÈÏka Ìc‰ ˙ˆ˜Ó ÏawL Ô‰ »««…≈∆ƒ≈ƒ¿»«»«¿ƒƒ¿¿
Ìc‰ ÏawL Ô‰k‰ ‡B·È Ck ¯Á‡Â .‰lÁz ÁaÊn‰ ÏÚ««ƒ¿≈«¿ƒ»¿««»»«…≈∆ƒ≈«»

Ú¯ˆn‰ Ïˆ‡ BtÎa44Ú¯ˆn‰Â ÌÈÙaÓ Ô‰k‰ , ¿«≈∆«¿…»«…≈ƒƒ¿ƒ¿«¿…»
ıeÁaÓ45BL‡¯ Ú¯ˆn‰ ÒÈÎÓe ,46ÔÓ Ô‰k‰ Ô˙BÂ ƒ««¿ƒ«¿…»…¿≈«…≈ƒ

BÊ‡ Cez ÏÚ BtÎaL Ìc‰47˙ÈÓÈ‰48Ck ¯Á‡Â . «»∆¿««¿»¿«¿»ƒ¿««»
ÒÈÎÈ Ck ¯Á‡Â ,B„È Ô‰a ÏÚ ÔzÈÂ ˙ÈÓÈ‰ B„È ÒÈÎÈ«¿ƒ»«¿»ƒ¿ƒ≈«…∆»¿««»«¿ƒ

BÏ‚¯ Ô‰a ÏÚ ÔzÈÂ ˙ÈÓÈ‰ BÏ‚¯49ÏÚ Ô˙ Ì‡Â . «¿«¿»ƒ¿ƒ≈«…∆«¿¿ƒ»««
‡ˆÈ ‡Ï - Ï‡ÓO‰50Ck ¯Á‡Â .51B˙‡hÁ ·È¯˜È «¿……»»¿««»«¿ƒ«»

B˙ÏBÚÂ52Ìc‰ ÔziL ¯Á‡Â .53ÏËB ˙BB‰a‰ ÏÚ ¿»¿««∆ƒ≈«»««¿≈
B¯·Á ÏL Btk CB˙Ï ˜ˆBÈÂ ÔÓM‰ ‚lÓ Ô‰k‰54 «…≈ƒ…«∆∆¿≈¿«∆¬≈

˙ÈÏ‡ÓO‰55BÓˆÚ Ûk CB˙Ï ˜ˆÈ Ì‡Â .56.‡ˆÈ - «¿»ƒ¿ƒ»«¿««¿»»
˙ÈÓÈ‰ BÚaˆ‡ Ï·BËÂ57Ú·L ‰fÓe BtÎaL ÔÓMa ¿≈∆¿»«¿»ƒ«∆∆∆¿««∆∆«

ÌÈÓÚt58ÌÈL„w‰ L„˜ ˙Èa „‚k59‰Èf‰ Ïk ÏÚ , ¿»ƒ¿∆∆≈…∆«√»ƒ«»«»»
ÔÓMa Úaˆ‡ ˙ÏÈ·Ë60˙Èa „‚k Ôek ‡ÏÂ ‰f‰ Ì‡Â . ¿ƒ«∆¿««∆∆¿ƒƒ»¿…ƒ≈¿∆∆≈

˙B¯Lk - ÌÈL„w‰ L„˜61Ïˆ‡ ‡B·È Ck ¯Á‡Â . …∆«√»ƒ¿≈¿««»»≈∆
Ce˙a ÌL‡‰ Ìc ÌB˜Ó ÏÚ ÔÓM‰ ÔÓ ÔzÈÂ Ú¯ˆn‰«¿…»¿ƒ≈ƒ«∆∆«¿«»»»ƒ¿

BÏ‚¯ Ô‰·e B„È Ô‰·e ÔÊ‡62BtÎaL ÔÓM‰ ÔÓ ¯˙Bp‰Â . …∆…∆»…∆«¿¿«»ƒ«∆∆∆¿«
¯‰Ë˙n‰ L‡¯ ÏÚ epzÈ63¯tk ‡Ï - Ô˙ ‡Ï Ì‡Â .64. ƒ¿∆«…«ƒ¿«≈¿ƒ…»«…ƒ≈

‚l‰ ¯‡Le65ÌÈ‰kÏ ˜lÁ˙Ó66. ¿»«…ƒ¿«≈«…¬ƒ

הוא 22) וכן (כסףֿמשנה). מד: נזיר במשנה הוא פשוט
ז). הלכה ב, פרק מצורע, (מגלת מצורע פרשת בספרא

א.23) הלכה נכנס 24)למעלה כפורים מחוסר שאין לפי
(כסףֿ ח משנה א פרק בכלים כמפורש ישראל, לעזרת

עומד 25)משנה). צא: שבת בפיה"מ ראה (=סף). משקוף
בתוך  לעמוד לו אסור אבל לשער, חוץ שהוא באסקופה
ליכנס  אסורים כפרה ומחוסרי ישראל, לעזרת שנחשב השער
פרק  נגעים המשנה בפירוש רבינו כתב וכן ישראל, לעזרת
שער  "כנגד ד: הלכה סוטה מהלכות ובפ"ג ט, משנה יד
בחלל  שעומד ז.) (סוטה רש"י דעת אבל מבחוץ". המזרח

העזרה. בקדושת נתקדש שלא פי"ד 26)השער נגעים
השער  הוא ניקנור ושער ניקנור", בשערי ועמד "בא ח משנה
פ"ב, (מדות ישראל לעזרת נשים מעזרת בו שנכנסים העליון
שהביא  גדול אדם של שמו על ניקנור שער ונקרא ו), משנה
נסים, אירעו ובדרך מצרים, של מאלכסנדריא השער דלתות

לח. ביומא מצורע 27)ראה (מגלת מצורע פרשת ספרא
המטהר  האיש את המטהר הכהן "והעמיד ו) הלכה ג, ְִפרשה
אחוריהם  ניקנור בשער מעמידו מועד, אהל פתח ה' לפני

למערב". ופניהם גם 28)למזרח, עומדת ממצורע, חוץ
שמצוה  ז.), סוטה (משנה ניקנור בשער טהרתה בעת היולדת
(פרשת  בספרי ונלמד קרבנו, על וישמור שיעמוד לאדם
לי  להקריב "תשמרו ב) כח, (במדבר שכתוב ממה פנחס)
שהם  ואלו נכנס, לעזרה להכנס שיכול ומי במועדו";
וזבות  זבים כן וכמו ניקנור, שער ליד עומדים כפרה מחוסרי

שם). רש"י וראה ח. ומשום 29)(סוטה שם, סוטה משנה
ה'" לפני האשה את הכהן "והעמיד יח) ה, (שם בה שנאמר

בגמרא). סא.30)(שם, במנחות מניפו,31)משנה הכהן

פ"ח  נגעים שבתוספתא ואע"פ בזה. משתתף המצורע ואין
ולוגו  אשמו שמביא אמרו (628.34 עמ' צוקרמנדל, (הוצאת
ומצורע  מבפנים עומד והכהן ניקנור, בשער ומעמידו בידו,
- מניף המצורע שגם הרי וכו'; ידו מניח ומצורע מבחוץ,
ניקנור, לשער האשם שמביא התוספתא, לדעת אלא אינו זה
כדלהלן, העזרה, במזרח שמניפו המשנה דברי לפי אבל
לעזרה  להכנס לו אסור שהרי יניף, שהמצורע איֿאפשר

ראב"ד). ועיין יב):32)(לחםֿמשנה; יד, (ויקרא שנאמר
לוג  ואת לאשם אותו והקריב האחד הכבש את הכהן "ולקח
תנופה  שטעונים מלמד ה'", לפני תנופה אותם והניף השמן,

ז).כאחד הלכה שם (ספרא 33)(ספרא במזרח ה'", "לפני
שכתב: שם, מנחות ברש"י וראה העזרה. מזרח והוא שם)
להניף, יכול מזבח של במזרחו אפילו כלומר "במזרח,
שבתוספתא  ואע"פ להיכל". יותר דקרוב במערבו וכלֿשכן
בשער  ומעמידו בידו, ולוגו אשמו "שמביא מפורש הנ"ל
הנ"ל  במשנה שאמרו כמו אלא כן, רבינו דעת אין - ניקנור"

למעלה. וראה העזרה. במזרח במזרח,34)שהוא שהם
הקרבנות  מעשה מהלכות ובפ"ט במשנה, שם מנחות ראה
יא. הלכה ומוספין תמידין מהלכות ובפ"ח ו, הלכה

וזה 35) עצמו בפני זה הניף אם "מנין שם: וגמרא ספרא
לאשם". אותו (שם) תלמודֿלומר יצא? עצמו, בפני

באותו 36) היתה שהסמיכה נשמע שם שבתוספתא אע"פ
דברי  כמו אלא רבינו, דעת כן אין - התנופה שהיתה מקום
הסמיכה, של מקום באותו התנופה היתה שלא הנ"ל המשנה

למעלה. אצל 37)וראה לו "בא ח: משנה פי"ד נגעים
נגעים  ובתוספתא וכו'". ושחטו עליו ידיו שתי וסמך האשם,
חוץ  שחיטה, לסמיכה תיכף שבמקדש הסמיכות "כל שם
היו  שבמקדש הסמיכות וכל ניקנור, בשער שהיתה מזו
יכול  שאין ניקנור, בשער שהיתה מזו חוץ מזבח, של לצפונו
האשם  מדם עליו שיזרוק עד לעזרה להכנס המצורע
שאע"פ  מיד", אותו "ושוחטין רבינו וכתב שלו". והחטאת
שוחטו  שהרי שחיטה, לסמיכה תיכף שיהיה שאיֿאפשר
יעכבנו  לא אעפ"כ - יד) יד, (ויקרא מזבח של צפון בצד
(קרית  ישחטנו השחיטה למקום כשיגיע מיד אלא יותר

שגם 38)ספר). ומכיון שם. נגעים ותוספתא משנה
הצריכו  לפיכך - ימין צריכות ביד, הקבלה וגם בכלי הקבלה

ספר). (קרית כהנים (הוצאת 39)שני פ"א זבחים תוספתא
מקבל  מצורע של אשמו "דם :(480.34 עמוד צוקרמנדל
ומה  הימנית". באצבע ומזה בשמאלו, ומערה בימינו,
שקיבל  "זה (629.11 (עמוד פ"ט בנגעים בתוספתא שאמרו
בשמאל  שמקבל השניה הקבלה היינו בשמאל", מקבל ביד

קורקוס). ר"י בשם (כסףֿמשנה הימין שופך.40)מן
כדלהלן.41) המצורע, והיינו 42)על שם. זבחים תוספתא

(אגודל) לבהן השניה היא ו"אצבע" הימנית, היד על באצבע
נתינת  סדר ההלכה, בהמשך להלן וראה לרמיזה; המשמש

המצורע. על שם.43)הדם זבחים כן 44)תוספתא
בא  בכלי, שקיבל "זה שאמרו: שם), (נגעים בתוספתא נראה
מצורע", אצל לו בא ביד שקיבל וזה המזבח, גבי על וזורקו
על  הדם הראשון שזרק שלאחרי הסדר, הוא שכן הרי

המצורע. אצל השני לו בא לשער 45)המזבח, מבחוץ
פ"ח). נגעים (תוספתא ניקנור.46)ניקנור שער לתוך

זהו 47) אי א, הלכה פ"ה להלן וראה ט. משנה פי"ד נגעים
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אוזן. ידֿכה).48)תנוך יד, (ויקרא בתורה כמפורש
ועל 49) הימנית, המטהר אוזן תנוך על "ונתן (שם) ִשכתוב

(נגעים  כת"ק ופסק הימנית", רגלו בהן ועל הימנית ידו בהן
אגודל  זה ו"בהן" כאחת. שלשתן את מכניס שאינו שם)
ושברגל. שביד העבה הקיצונה הקטנה האצבע שהוא

"הימנית",50) (שם) כתוב שהרי (שם), שמעון כר' דלא
"תהיה" - המצורע" תורת תהיה "זאת ב) (שם, וכתוב

כאן). ספר (קרית האשם.51)לעיכובא סדר שגמר אחר
את 52) הכהן "ועשה האשם סדר אחר יט) (שם, שכתוב

את  ישחט ואחר מטומאתו, המטהר על וכפר ִהחטאת
והעולה,53)העולה". החטאת שמקריב לפני האשם דם
ב  י.וראה משנה שם לנגעים, אחרונה" שם.54)"משנה

השמן  מלוג הכהן "ולקח טו): (שם, שכתוב ממה כן ולמדו
יוצק  היה המזה שהכהן הרי השמאלית". הכהן כף על ויצק

שם). נגעים ורא"ש (ר"ש אחר כהן כף כמפורש 55)על
השמאלית". הכהן כף על "ויצק שם,56)(שם) נגעים

אחר, כהן כף לתוך שיצוק בתורה מפורש כתוב לא שהרי
מן  הימנית אצבעו את הכהן "וטבל (שם) כתוב כן וכמו
הכהן  של כף שמשמע השמאלית", כפו על אשר השמן

ספר). (קרית עצמו הכהן 57)המזה "וטבל (שם) שכתוב
הימנית". אצבעו "בהזאות 58)את אמרו: כז: במנחות

ההזאה  היתה לא שבמצורע הרי ושבמצורע", שבפנים וכו'
נגעים  (ר"ש קודשֿהקדשים בית לצד פניו הופך אלא בפנים,
איכא. ד"ה שם ותוס' עד: מנחות ברש"י וראה שם),

השמן 59) מן "והזה טז) יד, (ויקרא שכתוב שם, נגעים
קודשֿ בית כנגד והיינו ה'", לפני פעמים שבע באצבעו

אחת 60)הקדשים. פעם יטבול שלא והיינו שם, נגעים
"שבע  (שם) שכתוב שמה יותר, או פעמים שתי ויזה
שם  שבפסוק "וטבל" על וגם "והזה" על גם מוסב פעמים"

שם). 480,23)61)(ר"ש (עמוד פ"א זבחים תוספתא
אלו  הרי וכו' מכוונות שאינן וכו' מצורע של "הזאות

(כסףֿמשנה). שכתוב 62)כשירות" כמו שם, נגעים
על  הכהן יתן כפו, על אשר השמן "ומיתר יז) שם, (ויקרא
רגלו  בהן ועל הימנית ידו בהן ועל הימנית המטהר אזן ִתנוך

האשם". דם על כמו 63)הימנית, שם. נגעים המצורע,
על  יתן הכהן כף על אשר בשמן "והנותר יח) (שם, שכתוב

ה'". לפני הכהן עליו וכפר המטהר, שם,64)ראש כר"ע ִ
להל  ה.וראה הלכה פ"ה שבלוג.65)ן השמן שאר

"זה 66) ט) יח, (במדבר שנאמר ממה כן למדו מד: בזבחים
"כל  וגו'", קרבנם כל האש, מן הקדשים מקודש לך יהיה
לכהנים  נאכל שהוא מצורע של שמן לוג לרבות קרבנם"
מצורע  (מגלת מצורע פרשת ובספרא ר"ב). מעשה (הגהת
כחטאת  "כי יג) יד, (ויקרא הפסוק מן למדו ב) הלכה ג פרק
שמן  לוג "לרבות - הוא" קדשים קודש לכהן הוא האשם

מצורע". של

.‚‰p‰k È¯ÎÊÏ ‰¯ÊÚa ‡l‡ ÏÎ‡ BÈ‡ ‚l‰ È¯ÈL67 ¿»≈«…≈∆¡»∆»»¬»»¿ƒ¿≈¿À»
ÌL‡Ï Lw‰ È¯‰L ,ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯‡Lk68¯eÒ‡Â . ƒ¿»»¿≈»»ƒ∆¬≈À«»»»¿»

ÔzÓe Ú·L ÔzÓ epnÓ ÔziL „Ú ÔÓM‰ ‚lÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ…«∆∆«∆ƒ≈ƒ∆««∆«««
˙BB‰a69‰˜BÏ - ÏÎ‡ Ì‡Â .70Ì„˜ ÌÈL„˜ ÏÎB‡k , ¿¿ƒ»«∆¿≈»»ƒ…∆

‰˜È¯Ê71. ¿ƒ»

שמן 67) ראית אם שמעון, רבי "אמר צא. שם במשנה
ולוג  וכו' הוא אלא מהו, לשאול צריך אין בעזרה שמתחלק
שהיה  משמע בעזרה, שמתחלק ומאחר מצורע". של שמן
מפורש  וכן (כסףֿמשנה), שם שהיו כהונה לזכרי נאכל
לזכרי  נאכל שבלוג השמן "שירי פ"ט נגעים בתוספתא

הוקדש 68)כהנים". השמן שלוג כח. במנחות מפורש כן
כאן  הלחםֿמשנה ודברי לרבנן, בין אליעזר לר' בין לאשם,

המוריה). (הר מובנים "לוג 69)אינם מד. בזבחים ברייתא
באכ  שאסור ושוין וכו' מצורע של מתן שמן שיתן עד ילה

בהונות". ומתן באכילה 70)שבע שאסור לרבינו שמשמע
ודעת  (כסףֿמשנה). התורה מן איסור הוא בברייתא שכתוב

מדרבנן. שאיסורו שם מהלכות 71)רש"י בפי"א ראה
ד  הלכה הקרבנות מעשה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
רגל 1) בהן או יד בהן לו אין ואם אוזן, תנוך זהו אי יבאר

ימנית. אוזן או

.‡?ÔÊ‡ Cez e‰Ê È‡2ÈÚˆÓ‡‰ ¯„‚ ‰Ê3Ô˙ .4ÏÚ ≈∆¿…∆∆»≈»∆¿»ƒ»««
˙BB‰a‰ Ècˆ5Ô‰Ècˆ Ècˆ ÏÚ Ô˙ ;¯Lk -6ÏeÒt -7. ƒ≈«¿»≈»««ƒ≈ƒ≈∆»

‰ÏÚÓÏÓ BÓˆÚ ÌL‡‰ Ìc ÏÚ ÔÓM‰ Ô˙pL ÔÈa8ÔÈa ≈∆»««∆∆««»»»«¿ƒ¿«¿»≈
Ìc‰ „ˆa Ô˙pL9ÔziL Ì„˜ Ìc‰ Áp˜˙ elÙ‡ , ∆»«¿««»¬ƒƒ¿«««»…∆∆ƒ≈
˙BB‰a ÏÚ ÔÓM‰10‡ˆÈ -11Ìc ÌB˜Ó ÏÚ :¯Ó‡pL ; «∆∆«¿»»∆∆¡««¿«

ÌL‡‰12˙ÈÓÈ Ï‚¯ Ô‰a B‡ ˙ÈÓÈ „È Ô‰a BÏ ÔÈ‡ . »»»≈…∆»¿»ƒ…∆∆∆¿»ƒ
˙ÈÓÏBÚ ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡ - ˙ÈÓÈ ÔÊ‡ BÏ ÔÈ‡L B‡13. ∆≈…∆¿»ƒ≈»√»»ƒ

השמן 2) ומן הדם מן הכהן שנותן ה"ב, פ"ד למעלה ראה
המצורע. של הימנית אוזן תנוך פרשת 3)על 'סיפרא'

והחזק  הבולט בשר והוא ה"ה) פ"ג מצורע (מגילת מצורע
הרך  הבשר מן שם ושנמשך האוזן, שבפנים לעצם, הדומה
נגעים  לרבינו, המשנה בפירוש ראה האוזן, כל את המקיף

מ"ט. שבו 5)השמן.4)פי"ד הצד הוא הבהן" "על
הקרובים  הבוהן של הצדדים שני הם הבוהן" "וצדי הצפורן,

הצפורן. הצפורן,6)לצד של לצד מתחת הם צדדין" "צדי
א. י, במנחות רש"י ראה היד. כף כנגד במנחות 7)היינו

הימנית  ידו בוהן "על זירא לרבי ירמיה רבי ליה "אמר ט:
נתינת  אצל יז יד, בויקרא (שכתוב הימנית" רגלו בוהן ועל
על  שנותנו שם שכתוב (כיון לי למה המצורע) על השמן
ורגלו  ידו בוהן על שזהו אנו יודעים א"כ האשם, דם מקום
להכשיר  – המיותר אחד (בוהן צדדין להכשיר חד הימניות).
(בין  צדדין" צידי לפסול וחד רגל) ושל יד של הבוהן צידי

רגל). של ובין יד ראה 8)של חוצץ, הדם ואין כשר,
דם  "על (שם) שנאמר ממה זה שלמדו - א י, מנחות

ממש.9)האשם". הדם על ולא הדם יד על שנתן
ו'סיפרא'10) שם, ה"י.מנחות רומי 11)שם בדפוס

הבהונות". על השמן "נותן תימן: וכת"י וויניציא,
שם,12) ('סיפרא' גורם" המקום אלא גורם הדם אין "הוי

וכתנא13ֿ)ה"י). הי"א שם ו'סיפרא' מ"ט, פי"ד נגעים
שנאמר  מה שכל שמעון ורבי אליעזר כרבי ולא קמא,

לעיכובא, הוא ב)במצורע יד, (ויקרא תורה אמרה שכן
('קרית  א כז, במנחות ראה המצורע", תורת תהיה "זאת
בהן, לו אין ד"ה - ב מה, סנהדרין ב'תוספות' וראה ספר'),
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שנצטרע, אחר האוזן או הבוהן כשנקטעו שמדובר שכתבו
ב'מעשה  וראה מעכב, זה אין שנצטרע לפני נקטעו אם אבל

כאן. רוקח'

.·Ú¯ˆÓ ÌL‡14BÓLÏ ‡lL BËÁML15Ô˙ ‡lL B‡ ¬«¿…»∆¿»∆…ƒ¿∆…»«
˙BB‰a Èab ÏÚ BÓcÓ16ÁaÊnÏ ‰ÏBÚ ‰Ê È¯‰ -17, ƒ»««≈¿¬≈∆∆«ƒ¿≈«

ÌÈÎÒ ÔeÚËÂ18Ú¯ˆÓ ÌL‡ ÈkÒk19Ú¯ˆn‰ CÈ¯ˆÂ , ¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈¬«¿…»¿»ƒ«¿…»
¯Á‡ ÌL‡20B¯ÈLÎ‰Ï21. »»«≈¿«¿ƒ

סא,14) ויומא א. ה, במנחות הובאה פ"ט, נגעים תוספתא
קרבן 15)ב. לשם או עולה קרבן לשם ששחטו וכגון

הדם.16)שלמים. שנשפך שכל 17)כגון הוא שהדין
במשנה. - א ב, זבחים כשרים, לשמן שלא שנזבחו הזבחים

נסכים,18) שצריך הטעם יוחנן רבי מפרש - ב פט, במנחות
המזבח, גבי על מלהקריבו פסלתו כן אומר אתה אי שאם
עלו  ולא לשמו שלא נשחט שהרי ראוי אינו למצורע שהרי
משום  איֿאפשר אחר לקרבן ולשנותו ב.), (זבחים לחובה לו
אשם  שאין להקריבו יכול אינו ולנדבה אשם, לשם שהופרש
אשם  ואין מצורע אשם בתור להקריבו והוכרח נדבה, בא
מהל' פט"ו וראה צ:), מנחות (משנה נסכים בלא מצורע

הי"ז. המוקדשין בלול 19)פסולי סולת עשרון הם:
הקרבנות  מעשה מהל' (פ"ב יין ורביעית שמן ההין ברביעית

עלו 20)ה"ו). ולא כשרים, לשמן שלא שנזבחו שזבחים
במשנה). ב. (זבחים חובה לשם למצורע 21)לבעלים

ה"א. פ"א למעלה ראה בקדשים, לאכול שיוכל

.‚BÓL‡Ï B˙‡hÁ ÌÈc˜‰22Ò¯ÓÓ ¯Á‡ ‰È‰È ‡Ï - ƒ¿ƒ«»«¬»…ƒ¿∆«≈¿»≈
dÓ„a23‰Ù¯O‰ ˙È·Ï ‡ˆ˙Â d˙¯eˆ ¯aÚz ‡l‡ ,24. ¿»»∆»¿À«»»¿≈≈¿≈«¿≈»

(22,(160.24 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"ד פסחים תוספתא
פ"ח  ונגעים (368.17 (עמ' פ"י בבאֿקמא ה, במנחות הובאה
החטאות  "כל במשנה: – ב צ, בזבחים וראה (629.4 (עמ'
שהוא  מפני מצורע מאשם חוץ לאשמות, קודמות שבתורה

הכשר". על ששחיטה 23)בא מכיון אומרים אין כלומר:
למען  הדם עם הכלי את אחר כהן ינענע היא, עבודה לאו
מדמו  ויזה האשם את הוא ישחוט ובינתיים יקרש, לא
קודמת  האשם עבודת עי"ז ותהיה החטאת, מדם יזה ואח"כ
שבעת  משום צורתו, תעובר אלא – החטאת לעבודת
להשחט  דינה שהרי זמן, מחוסרת היתה החטאת ששחטו
אבל  שם). (מנחות ביום" לבו זמן מחוסר "ויש האשם לאחר
אינו  שהאשם רבינו כתב ה"ה, פ"א למעלה שהרי עיון צריך

(ראה 24)מעכב. ותפסיד שתתעפש עד החטאת את יניח
אינו  שהפסול שכל ותשרף, פב:) פסחים המשנה, פירוש
(ראה  צורתו שיעובר לאחר אלא מיד נשרף אינו הקרבן בגוף

ה"ג). פסח קרבן מהל' פ"ד

.„‰¯OÚ ¯Á‡ BbÏÂ ÌBi‰ BÓL‡ ‡È·‰Ï Ì„‡Ï LÈ≈¿»»¿»ƒ¬»«¿À««¬»»
ÌÈÓÈ25- ¯Á‡ Ú¯ˆÓ ÌL‡Ï ‚l‰ ˙BpLÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â . »ƒ¿ƒ»»¿««…«¬«¿…»«≈

ÈÏka L„wL Èt ÏÚ Û‡ ,‰pLÓ26‚l‰ ¯ÒÁ .27„Ú ¿«∆««ƒ∆»««¿ƒ»««…«
˜ˆÈ ‡lL28ep‡ÏÓÈ -29˜ˆiL ¯Á‡Ó ¯ÒÁ ;30‡È·È - ∆…»«¿«¿∆»«≈««∆»«»ƒ

‰lÁza ¯Á‡31. «≈«¿ƒ»

ועשרה 25) ב. טו, במנחות והובאה פ"ה, זבחים תוספתא
יותר. אפילו אלא דוקא, לאו בתוספתא 26)ימים שם

שהוא  שהלוג היינו בכלי, וקדש מאיר, רבי של כתנאֿקמא
השמן  את לשנות יכול ואעפ"כ השמן, את מקדש שרת כלי

אחר. מצורע לאשם השמן 27)שיהיה מן מעט שנשפך
מצורע  פרשת ב'סיפרא' זו הלכה ומקור לוג, ממדת ונחסר
יד, (ויקרא הפסוק מן כן ולמדו ה"ב), פ"ג מצורע (מגילת
הוא", קדשים קודש לכהן הוא האשם כחטאת "כי יג)
לשחסר  פרט "הוא" מצורע, של לוג לרבות קדשים" "קודש
סלתה  שחסרה מנחה שגם - ב ט, במנחות וראה שהוא, כל
אחר. סולת או שמן להביא וצריך פסולה שמנה, או

ה"ב.28) פ"ד למעלה ראה הכהן, כף פירוש,29)לתוך
וכרבי  החסר, את משלים ורק נפסל, לא הנשאר שהשמן
בחסרון  לפסול קובע הלוג אין כי מ"י, פי"ד בנגעים עקיבא
ה"ו) (שם וב'סיפרא' ט.) (מנחות הקובעת היא היציקה אלא
ויצק  השמן מלוג הכהן "ולקח טו) (שם, שכתוב ממה נלמד
- יצק שלא על הלוג חסר ויצק, השמן "מלוג – וגו'"
עקיבא". רבי דברי בתחילה, אחר יביא - משיצק ימלאנו,

השמן.30) נחסר שיצק עקיבא 31)אחרי רבי כדברי
ה"הֿו. להלן וראה (שם),

.‰Â BtÎÏ ÔÓM‰ ÔÓ ˜ˆÈ˙Bf‰Ï ÏÈÁ˙‰32CtLÂ »«ƒ«∆∆¿«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«
‡È·È - ‚l‰ CtL Ú·L ÔzÓ ¯Ó‚ ‡lL „Ú Ì‡ :‚l‰«…ƒ«∆…»«««∆«ƒ¿««…»ƒ

Ú·L ÔzÓa ÏÈÁ˙ÈÂ ¯Á‡33CtLÂ Ú·L ÔzÓ ¯Ób ; «≈¿«¿ƒ¿««∆«»«««∆«¿ƒ¿«
˙BB‰aa ‰lÁzÎÏ ÏÈÁ˙ÈÂ ¯Á‡ ‡È·È - ‚l‰34ÏÈÁ˙‰ . «…»ƒ«≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ

˙BB‰aa35¯Á‡ ‡È·È - ¯Ó‚iL Ì„˜ ‚l‰ CtLÂ «¿¿ƒ¿««……∆∆ƒ¿…»ƒ«≈
Ck ¯Á‡Â ˙BB‰a‰ ¯Ób .˙BB‰aa ‰lÁzÎÏ ÏÈÁ˙ÈÂ¿«¿ƒ¿«¿ƒ»«¿»««¿¿««»

‚l‰ CtL36L‡¯ ÏÚ BtÎaL ÔÓM‰ ¯‡L ÔziL Ì„˜ ƒ¿««……∆∆ƒ≈¿»«∆∆∆¿««…
¯‰hn‰37˙znL ;¯Á‡ ‚Ï ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - «ƒ«≈≈»ƒ¿»ƒ…«≈∆«¿«

˙·kÚÓ dÈ‡ L‡¯‰38ÔÓMa ¯˙Bp‰Â :¯Ó‡pL ,39, »…≈»¿«∆∆∆∆¡«¿«»«∆∆
ÔÓM‰ ¯˙iÓe40. ƒ∆∆«∆∆

פעמים 32) שבע השמן מן שמזה ה"ב, פ"ד למעלה ראה
הקדשים. קדשי בית בתוספתא 33)כנגד כתנאֿקמא

מצוה  הן ההזאות ז' שכל סא.), ביומא (הובאה פ"ט נגעים
ספר'). ('קרית אלא 34)אחת בהזאות מתחיל ואינו

ה"ב, פ"ד למעלה ראה הבהונות, על השמן בנתינת ממשיך
שם. יומא ובגמרא, הגר"א). גירסת (לפי שם בתוספתא והיא

הן 35) הבהונות כל שמתן שם, וגמרא בתוספתא כתנאֿקמא
מחדש  הבהונות מתן החדש, בשמן מתחיל ולכן אחת, מצוה

שם). ספר' שבלוג 36)('קרית השמן נשפך כלומר,
נשפך. לא שבכפו השמן אבל לכהנים, ראה 37)שמתחלק

ה"ב. פ"ד הגר"א)38)למעלה גירסת (לפי שם תוספתא
צריך  אינו שבלוג, השמן שחסר אע"פ כלומר שם, ויומא
המטהר, ראש על שבכפו השמן נותן אלא אחר, לוג להביא
נתינת  בשעת שלם הלוג שיהיה מעכבת אינה הראש שמתנת
מעכבות  המתנות שאר שכל כשם המטהר, ראש על השמן
צריך  שבכף, השמן גם נשפך אם אבל למעלה. כמבואר
כיפר, לא המטהר ראש על נתן לא ואם אחר, לוג להביא
ו.) זבחים אורה' ('קרן ה"ב פ"ד למעלה רבינו שכתב כמו
יומא  ב'תוספות' ועי' קורקוס, ר"י בשם משנה' ב'כסף וראה

שם. וזבחים א. הכהן 39)סא, כף על אשר בשמן "והנותר
המטהר". ראש על כפו,40)יתן על אשר השמן "ומיתר

א  סא, ביומא ודרשו וגו'", המטהר אוזן תנוך על הכהן יתן
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(כלומר, מעכבת אינה הראש שמתנת "ומיתר" מ"והנותר" -
הראש  על השמן נתינת בשעת שלם הלוג שיהיה צורך אין

שם). אורה' 'קרן –

.ÂÌc ÔzÓÏ ÔÓL ÔzÓ ÌÈc˜‰41ÔÓL ‚l‰ ‡lÓÈ -42 ƒ¿ƒ««∆∆¿««»¿«≈«…∆∆
Ìc‰ ¯Á‡ ÔÓM‰ ÔzÈÂ ¯ÊÁÈÂ43ÏÚ ÔÓL ÔzÓ ÌÈc˜‰ . ¿«¬…¿ƒ≈«∆∆«««»ƒ¿ƒ««∆∆«

Ú·L ÔzÓÏ ˙BB‰a‰44ÏÚ ÔzÈÂ ¯ÊÁÈÂ ‚l‰ ‡lÓÈ - «¿¿««∆«¿«≈«…¿«¬…¿ƒ≈«
Ú·L ÔzÓ ¯Á‡ ˙BB‰a‰45˙¯Bz ‰È‰z ˙‡Ê :¯Ó‡pL . «¿««««∆«∆∆¡«…ƒ¿∆«

¯„q‰ ÏÚ B˙¯Bz Ïk ‰È‰zL - Ú¯ˆn‰46. «¿…»∆ƒ¿∆»»««≈∆

שמן.4)1 למתן קודם דם שמתן ה"ב פ"ד למעלה ראה
וצריך 42) כדין, שלא שנעשתה ראשונה, ביציקה חסר שהרי

חדש  לוג מביא יציקה לאחר חסר שאם ואע"פ שניה. יציקה
אלא  זה שאין לפי חדש, לוג צריך לא כאן – ה"ד) (למעלה
בפסול  הנעשית ביציקה ולא בכשרות הנעשית ביציקה
ד"ה  ט. מנחות ('תוספות' יציקה זו שאין דם ), מתן (קודם

ה"ד). למעלה לחםֿמשנה וראה יצק, שלא כלומר,43)עד
א. ה, במנחות הובאה פ"ט נגעים תוספתא הדם, נתינת אחר
מקום  על וגו' השמן מן הכהן "ונתן כח) יד, (ויקרא שנאמר

ספר'). ('קרית האשם" ה"ב,44)דם פ"ד למעלה ראה
נותן  ואחרֿכך הקדשים קודש כנגד פעמים שבע שמזה

הבהונות. על גירסת 45)השמן (לפי פ"ט נגעים תוספתא
שעדיין  הוא הדברים פשטות א. ה, במנחות הובאה הגר"א)
על  ויתן ויחזור שבע מתן ויתן ימלא לכך שבע, מתן היה לא
התוספתא, מלשון "ונראה כתב ספר' ב'קרית אבל הבהונות.
וכן  בהונות, למתן כיֿאם שבע למתן גם שיחזור בעינן דלא
ע"ש. הלוג", חסר אם אף שבע מתן לו שעלו הר"ש, כתב

כאן.46) המשנה' ו'מרכבת משנה' 'לחם וראה שם, מנחות

.Ê˙Bzn‰ Ú·L Ô˙47ÔÓLÏ ‡lL48,‰ˆ¯‰ ‡Ï - »«∆«««»∆…ƒ¿»…À¿»
Ú¯ˆn‰ ¯LÎ‰Â49. ¿À¿««¿…»

שבע 47) שבכפו השמן מן שמזה ה"ב, פ"ד למעלה ראה
הקדשים. קודש בית כנגד המצורע 48)פעמים לשם שלא

ברייתות 49)הזה. שתי הגמרא מביאה - א כח, במנחות
שבמצורע  שהזאות מפורש באחת זו: את זו הסותרות
שהן  מפורש השניה ובברייתא פסולות, לשמן שלא שעשאן
ומפרש  להרצות. וכאן להכשיר כאן רבא, ומתרץ כשרות.
פסולות, בה שכתוב שהברייתא - להרצות כאן שם, רש"י
בקדשים, לאכול יכול ואינו הורצה לא שהמצורע הכוונה
הכוונה  כשרות, בה שכתוב הברייתא - להכשיר וכאן
שרק  רבינו, כוונת גם וזו באכילה. הלוג שיירי להכשיר
לאכילת  הוכשר ולא הקרבן ידי על הורצה לא המצורע
לא  שרבינו אלא באכילה. הותר עצמו הלוג אבל  קדשים,
הוא  "להכשיר" הכוונה הגמרא שבלשון הגמרא, לשון תפס
למצורע, הכוונה "הוכשר" גם רבינו בדברי ואילו ללוג,

שם. מנחות אורה' וב'קרן המשנה' ב'מרכבת וראה

.ÁBÓL‡ ‡È·‰L ¯Á‡ Úb˙pL Ú¯ˆÓ50CÈ¯ˆ - ¿…»∆ƒ¿««««∆≈ƒ¬»»ƒ
‰iL ˙Ú¯ˆÏ ¯Á‡ Ôa¯˜51BÓL‡ ‡È·‰ Ì‡ ÔÎÂ .52 »¿»«≈¿»««¿ƒ»¿≈ƒ≈ƒ¬»

Úb˙Â53˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ Ôa¯˜ CÈ¯ˆ -54Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿««»ƒ»¿»«»««¿««¬»ƒ
ÂÈ¯tˆ ‡È·‰Â ‡t¯Â Úb˙55Úb˙Â ¯ÊÁÂ ,56‡t¯˙Â ƒ¿««¿ƒ¿»¿≈ƒƒ√»¿»«¿ƒ¿««¿ƒ¿«≈

ÔlÎÏ „Á‡ Ôa¯˜ - ÂÈ¯tˆ ‡È·‰Â57. ¿≈ƒƒ√»»¿»∆»¿À»

חטאתו.50) עוד הקריב שלא כדברי 51)אףֿעלֿפי
פ"א, כריתות ובתוספתא פ"ט, נגעים בתוספתא חכמים
מביא  ציפוריו, הביא שכבר שכיון שאמר אליעזר כרבי ודלא
זמן  שכל שאמר שמעון כרבי ודלא ואחד, אחד כל על קרבן
ב'כסף  ועי' הכל, על אחד קרבן מביא חטאתו הביא שלא

על 52)משנה'. רש"ש (הגהות השניה הצרעת בשביל
וכריתות 54)בשלישית.53)הרמב"ם). נגעים תוספתא,

(שם,55)שם. הצרעת מן כשירפא מיד מביא הוא אותם 
ד). הראשונה.56)שם לצרעת האשם שהביא לפני

וכריתות 57) נגעים תוספתא הנגעים, לכל אחד אשם מקריב
פרשת  וב'סיפרא' אליעזר. כרבי ודלא חכמים, דעת לפי שם,
שנאמר  ממה כן למדו ה"ט) פ"ב מצורע (מגילת מצורע

הרבה". נגעים על "אחת – אחת" "וכבשה י) יד, (ויקרא

.ËÈÚ Ôa¯˜ ‡È·‰L Ú¯ˆÓ58¯ÈLÚ B‡ ¯ÈLÚ‰Â59 ¿…»∆≈ƒ»¿«»ƒ¿∆¡ƒ»ƒ
¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰ - ÂÈ˙Ba¯˜ ·È¯˜iL Ì„˜ ÈÚ‰Â¿∆¡ƒ…∆∆«¿ƒ»¿¿»«…≈««

ÌL‡‰60¯ÈLÚ ÌL‡‰ ˙ËÈÁL ˙ÚLa ‰È‰ Ì‡ :61- »»»ƒ»»ƒ¿«¿ƒ«»»»»ƒ
Ôa¯˜ ÌlLÈ - ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â ,¯ÈLÚ Ôa¯˜ ÌlLÈ¿«≈»¿«»ƒ¿ƒ»»»ƒ¿«≈»¿«

ÈÚ62. »ƒ

יונה,58) בני שני או תורים ושתי לאשם אחד כבש שהוא
למעלה  וראה כאֿכב). (שם, עולה ואחד חטאת אחד והיה

ה"ג. ואחד 59)פ"א אשם אחד כבשים, שני להביא שחייב
שם. למעלה ראה לחטאת, אחת וכבשה כרבי 60)עולה

שווים  שבאשם - ב ט, ובכריתות מי"א, פי"ד נגעים יהודה,
ראשון  והוא לאשם, כבש מביאים ששניהם והעני, העשיר הם
שם). (רע"ב מכולם יותר לטהרתו ומיוחד המצורע לקרבנות
תשיג  לא "אשר לב) (שם, מהפסוק שם, בכריתות כן ודרשו
האשם  והוא בקדשים, לאכול המכשירו דבר בטהרתו", ידו
רש"י  ראה בקדשים, ומכשירו בהונותיו על נותן שמדמו

שם. וכבשה.61)כריתות כבש והעולה החטאת את ישלים
לחטאת.62) ואחד לעולה אחד תורים, שתי

.ÈÌÈÚ¯ˆÓ ÈL63Ô‰È˙Ba¯˜ e·¯Ú˙pL64Ìc ˜¯ÊÂ ¿≈¿…»ƒ∆ƒ¿»¿»¿¿≈∆¿ƒ¿««
Ô‰lL ˙B‡hÁ‰ È˙MÓ ˙Á‡65ÔÓ „Á‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ««ƒ¿≈««»∆»∆¿««»≈∆»ƒ

ÌÈÚ¯ˆÓ‰66‡È·‰Ï ?ÈÁ‰ Ú¯ˆn‰ ‰Ê ‰OBÚ „ˆÈk - «¿…»ƒ≈«∆∆«¿…»««¿»ƒ
‰Ó‰a ˙‡hÁ67dÓc ˜¯ÊpL BÊ ‡nL ,ÏBÎÈ BÈ‡ ««¿≈»≈»∆»∆ƒ¿«»»

ÏÚ ‰Ó‰a ˙‡hÁ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â ,‡È‰ B˙‡hÁ«»ƒ¿≈¿ƒƒ««¿≈»«
˜Ùq‰68ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ‡È·‰Ïe ;69¯ÈLÚL ,ÏBÎÈ BÈ‡ «»≈¿»ƒ««»≈»∆»ƒ

‡ˆÈ ‡Ï ÈÚ Ôa¯˜ ‡È·‰L70Ïk ·zÎÈ ?‰OÚÈ „ˆÈÎÂ . ∆≈ƒ»¿«»ƒ…»»¿≈««¬∆ƒ¿…»
˜ÙqÓ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ‡È·ÈÂ ,ÈÚ ‡ˆÓÂ ¯Á‡Ï ÂÈÒÎ71 ¿»»¿«≈¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ««»ƒ»≈

e¯‡aL BÓk ,ÏÎ‡z ‡ÏÂ72ÌÈL„wa ÏÎB‡ ‡ˆÓÂ ,73. ¿…≈»≈¿∆≈«¿¿ƒ¿»≈«√»ƒ

שם 63) ותוספתא מי"ג, פי"ד בנגעים זו הלכה כל עשירים,
נדה 64)פ"ט. (ראה ועולותיהם חטאותיהם אשמותיהם,
לא 65)ע.). אבל קרבה החטאת שרק רבינו, מדברי נראה

ה"ה) (פ"א למעלה שפסק רבינו לשיטת נכון וכן האשם,
האשם, אחר הולך הכל שהרי ועוד, מעכב. אינו שהאשם
אינו  אחרֿכך, והעני האשם הקרבת בעת עשיר היה ואם
מביא  היאך כן ואם ה"ט), (למעלה עני קרבן להביא יכול
כשיטת  זה ואין משנה'. 'לחם ועי' מספק? העוף חטאת
ששם  אשמו, כשקרב שמדובר שאמרו שם, בנדה הגמרא
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החטאת. אחר הולך והכל מעכב, שהאשם שאם 66)נקטו
מי  בשביל השניה החטאת מקריבים היו מהם, אחד מת לא
להקריבה, יכול אינו מהם, אחד שמת ועכשיו שלו, שהיא
הקריב  לא עדיין ואם תמות, – בעליה שמתו חטאת שהרי
החטאות  שתי היו מהמצורעים, אחד ומת מהם אחד אף

אחרת. חטאת מביא היה החי והמצורע אחרת 67)מתות,
השוק. דמה 68)מן שנזרק החטאת אם בהבאתה, ויתנה

נדבה, זו הרי - שלו היה ואם חטאת, זו תהיה - שלו אינה
נדבה. באה חטאת שאין העוף 69)משום חטאת כי אף

ה"ו. פ"א למעלה ראה הספק, על פי"ד 70)באה נגעים
זו 71)מי"ב. הרי שלו, אינה דמה שנזרק החטאת אם

ואת  בספק, באה העוף שחטאת היא הכתוב שגזירת חטאתו,
מעכב. אינו שהרי מקריב אינו פ"א 72)האשם למעלה

לאכול 73)ה"ז. למצורע לו אפשר עלֿידיֿזה כלומר,
קרבנו. הביא שהרי צרעתו, בעת לו אסור שהיה בקדשים,

.‡ÈÈÏÚ ‰Ê Ú¯ˆÓ ÏL Ba¯˜ :¯Ó‡L ¯ÈLÚ74, »ƒ∆»«»¿»∆¿…»∆»«
˙Ba¯˜ B„È ÏÚ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ÈÚ ‰È‰ Ú¯ˆn‰Â¿«¿…»»»»ƒ¬≈∆≈ƒ«»»¿¿

¯ÈLÚ75˙‚OÓ ¯„Bp‰ „È È¯‰L ,76:¯Ó‡L ÈÚÂ . »ƒ∆¬≈««≈«∆∆¿»ƒ∆»«
È¯‰ - ¯ÈLÚ Ú¯ˆn‰ ‰È‰Â ,ÈÏÚ ‰Ê Ú¯ˆÓ ÏL Ba¯»̃¿»∆¿…»∆»«¿»»«¿…»»ƒ¬≈

¯ÈLÚ ˙Ba¯˜ B„È ÏÚ ‡È·Ó ‰Ê77¯„Bp‰ ‰Ê È¯‰L , ∆≈ƒ«»»¿¿»ƒ∆¬≈∆«≈
·iÁ78.¯ÈLÚ ˙Ba¯˜a «»¿»¿¿»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

,ipr did rxevnde ,ilr df rxevn ly epaxw xn`y xiyr"
."zbyn xiyrd ci ixdy ,xiyr zepaxw eci lr `ian df ixd

והיה  עלי, זה מצורע של קרבנו שאמר "ועני וממשיך:
שהרי  עשיר, קרבנות ידו על מביא זה הרי עשיר, המצורע

עשיר". בקרבנות חייב הנודר זה
של  קרבנו שאמר עשיר של במקרה להבין: צריך ולכאורה
לא  הרי משגת, העשיר שיד נוגע מה עלי, זה עני מצורע
העני  זה של קרבנו ואמר עשיר, קרבן על להתחייב התכוון

בלבד. עני בקרבן להתחייב וצריך עלי
הרמב"ם  שדברי משנה' ה'כסף קושיית להבין צריך עוד
"מביא  הקרבנות מעשה בהלכות שכתב למה סותרים כאן
הנודר  היה אם רק שזה פירט ולא סתם, עני" קרבן הנודר
משגת  ידו שהרי עשיר קרבן מביא עשיר היה אם אבל עני,

כאן. כדבריו
צריך  שהעשיר סובר אכן שהרמב"ם משנה' ה'כסף ומתרץ
הקרבנות  במעשה זאת פירט שלא ומה עשיר, קרבן להביא

כאן. דבריו על שסמך לפי הוא
משנה' ה'כסף לשיטת רק מתאים תירוצו אמנם,
שכתב  מה על גם אחד במקום סומך בספרו שהרמב"ם
שהרמב"ם  מסתבר) (וכך הדעות לפי אבל יותר, מאוחר
הקרבנות  שבמעשה לומר אין כתב, שכבר מה על רק סומך
על  סמך כי עני, קרבן מביא עני הנודר אם שרק פירט לא
עשיר  הוא שאם כפרה, מחוסרי בהלכות כאן שפירט מה

עשיר. קרבן שמביא זה, עני קרבן עלי הרי ואמר

מעשה  מצד גדרים, שני ישנם זה שבדין לומר יש לכן
העני  המצורע עבור יביא שהעשיר מספיק הקרבנות
מחוייב  כפרה מחוסרי הלכות מצד משא"כ עני, קרבנות

עשיר. קרבנות להביא העשיר
בנדר  באין אינן ואשם... ש"חטאת הדין הדבר: וטעם
אבל  כלום". אמר לא אשם או חטאת עלי האומר ונדבה..
הרי  פלוני אותו רצה אם עלי, פלוני של חטאתו אמר אם
בדין  חידושים ושני לו". ומתכפר ידו על להקריבן מניחו זה
לא  חטאת עלי הרי שהאומר נדרים הלכות מצד האחד: זה,
אבל  החטאת. בקרבן חיוב צד שום כשאין רק כלום, אמר
בדבר) (שמחוייב פלוני של חטאתו אומר הנודר כאשר
והשני  נדר. דין מצד קרבן להביא חיוב הנודר על חל עלי,
שנכשל  מי על כמובן חל שהחיוב הגם המתכפר, מצד
ישראל, בני של ערבות דין שמצד התורה חידשה בחטא,

ידו. על קרבנות להביא אחר יהודי יכול
בא  הקרבנות מעשה בהלכות הדינים, שני בין החילוק וזהו
נדרים  לדיני בהמשך עלי" זה מצורע קרבן "האומר הדין
לקיים  הנודר על המוטל בחיוב היינו שבקרבנות, ונדבות
כי  עני" קרבן הנודר ש"מביא הרמב"ם כתב ולכן נדרו, את
הוא  התוכן כפרה מחוסרי בהלכות משא"כ שנדר. מה זה
לא  הקרבן את מביא שהנודר בזה ומודגש המצורע, כפרת
היה  אם ולכן המצורע, כפרת לשם אלא נדרו קיום לשם

עשיר. קרבן מביא עשיר המצורע
(`i oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

שמביא 74) כמו קרבנות להביא מתחייב שהוא פירוש,
זה. קרבן 75)מצורע מביא העני, הזה שהמצורע אע"פ

עשיר. קרבן להביא הוא חייב – -76)עני א יז, ערכין
שם. ובגמרא עצמו 78)שם.77)במשנה חייב כלומר,

נדרו. ידי על

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿À¿≈«»»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

á"ôùú'ä úáè è"é éùéîç íåé

ספרקרבנות-
dxEnY zFkld¦§§¨

ÌÈzLe ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ .˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿«ƒ
¯ÈÓÈ ‡lL (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…»ƒ
Ì‡ L„˜ ‰¯eÓz‰ ‰È‰zL (· .‰Ó‰·a ‰Ó‰a¿≈»ƒ¿≈»∆ƒ¿∆«¿»…∆ƒ
.‰M„˜Ï ‰M„wÓ ÌÈL„w‰ ‰pLÈ ‡lL (‚ .¯ÈÓ‰≈ƒ∆…¿«∆«√»ƒƒ¿À»ƒ¿À»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
התמורה.1) על לוקין ולמה לוקה, הממיר שכל יבאר

.‡¯ÈÓn‰ Ïk2‰˜BÏ -3‰Ó‰·e ‰Ó‰a Ïk ÏÚ4 »«≈ƒ∆«»¿≈»¿≈»
ÏÚ Û‡Â ,B˙‡ ¯ÈÓÈ ‡ÏÂ epÙÈÏÁÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ,¯ÈÓiL∆»ƒ∆∆¡«…«¬ƒ∆¿…»ƒ…¿««

‰OÚÓ ‰OÚ ‡lL Èt5e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .6ÏkL , ƒ∆…»»«¬∆ƒƒ«¿»»¿∆»
‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ‰OÚÓ da ÔÈ‡L ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ7, ƒ¿«…«¬∆∆≈»«¬∆≈ƒ»∆»
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ÚaLpÓ ıeÁ8¯ÈÓÓe9ÌLa B¯·Á ˙‡ Ïl˜Óe10. ƒƒ¿»≈ƒ¿«≈∆¬≈¿≈
‰OÚÓ Ô‰a ‰È‰iL ¯LÙ‡ È‡ el‡ ÔÈÂ‡Ï ‰LÏL¿»»ƒ≈ƒ∆¿»∆ƒ¿∆»∆«¬∆

ÏÏk11È¯‰Â ,‰¯eÓz‰ ÏÚ ÔÈ˜BÏ ‰nÏÂ .Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ ¿»¿ƒ¬≈∆¿»»ƒ««¿»«¬≈
ep¯ÈÓÈ ¯Ó‰ Ì‡Â :¯Ó‡pL ,‰OÚÏ ˜z daL Â‡Ï»∆»ƒ««¬≈∆∆¡«¿ƒ»≈¿ƒ∆

L„w ‰È‰È B˙¯eÓ˙e ‡e‰ ‰È‰Â12da LiL ÈtÓ ? ¿»»¿»ƒ¿∆…∆ƒ¿≈∆≈»
ÔÈÂ‡Ï ÈLe ‰OÚ13‰ÂL daL Â‡Ï ÔÈ‡L ,„BÚÂ . ¬≈¿≈»ƒ»∆≈»∆»»∆

‰OÚÏ14ÔÈÙzM‰Â ¯eav‰L ;15Ì‡ ‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ «¬≈∆«ƒ¿«À»ƒ≈ƒ¿»ƒ
e¯ÈÓ‰16e¯ÈÓÈ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,17. ≈ƒ««ƒ∆≈À¿»ƒ∆…»ƒ

.L„˜ ‰¯eÓz‰ È¯‰ - ¯ÈÓ‰L „ÈÁi‰L ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓƒ¿≈»≈∆«»ƒ∆≈ƒ¬≈«¿»…∆
ÌÈÚa¯‡ ‰˜BÏ - ˙aLa ¯ÈÓ‰ elÙ‡Â18ÔÓ „Á‡Â . «¬ƒ≈ƒ¿«»∆«¿»ƒ¿∆»ƒ

ÔÈÙzM‰19¯ÈÓ‰L20¯ÈÓ‰L ÈÓ B‡ ,21Ôa¯˜a «À»ƒ∆≈ƒƒ∆≈ƒ¿»¿»
¯eav‰ ˙Ba¯wÓ22˙eÙzL Ô‰a BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,23- ƒ»¿¿«ƒƒ¿≈»∆À»

L„˜ ‰¯eÓz‰ ÔÈ‡Â ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰24. ¬≈∆∆¿≈«¿»…∆

ãycew zegiyn zecewpã

mdy t"r` ,exind m` dxenz oiyer oi` oitzeyde xeaivd"
."...exini `ly oixdfen

קודש, ותמורתו הוא - שהמיר שהיחיד למדים נמצאנו
אין  אבל לוקה זה הרי - שהמירו שותפין או ציבור אבל
ביארו  שהרמב"ם לומר יש הדבר ובטעם קודש. התמורה
חוקי  שכל "אע"פ שכתב במה תמורה, הלכות בסיום
אלו  "וכל ומסיים בהם...", להתבונן ראוי הם גזירות התורה
התורה  דיני ורוב דעותיו, ולתקן יצרו את לכוף כדי הדברים
וליישר  הדעות לתקן העצה מגדול מרחוק עצות אלא אינן
מה  כי הנ"ל, ההלכה לבאר יש ועפ"ז המעשים". כל
ברע  טוב שימיר החשש מפני הוא להמיר תורה שאסרה
לשותפין  בנוגע אבל ממונו", על ולחוס קניינו "להרבות כדי
אלא  הממיר של לגמרי אינה שבדבר ההנאה שטובת כיון
חלקו  שאז לציבור, בנוגע ועל־אחת־כמה־וכמה בלבד, חצי'
והוא  שלו. לגמרי היא העבירה אבל מאוד, קטן הממיר של
להרבות  כדי יחטא ולא לו", ולא חוטא אדם "אין על־דרך

הציבור. של או השותף של קניינו
(bi oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

זו 2) הרי לו: שיש חולין בהמת על הקרבן בעל "שאמר
(=הקרבן)". זו תחת ארבעים.3)(=החולין) מלקות סופג

בבת 4) יותר) או בהמות (שתי המיר ואפילו בנפרד, לוקה
פעמים. כמה לוקה על 5)אחת, נעשתה התמורה שהרי

פי  על ואף מעשה, אינה שפתיים ועקימת דיבורו, ידי
מהלכות  י"ג (פרק רבינו פסק בדישו שור חסימת שלעניין

ב  הלכה (בבא שכירות יוחנן וכרבי לוקה, בקול חסם שאם (
רבי  אמר וכן מעשה, היא פיו שעקימת שאמר צ:) מציעא
סמך  - מעשה עושה בדיבורו שממיר ג: ובתמורה שם יוחנן
ד: בתמורה הגמרא שבסוגיית השנייה הלשון על רבינו
ביחיד, אלא אינו העשה ואילו בשותפין גם ישנו שהלאו
בכמה  אמרו וכן מעשה. בו שאין פי על אף שלוקה הרי
ודלא  מעשה בו אין שממיר הגלילי, יוסי רבי בשם מקומות

מעשה. בו שיש שאמר יוחנן זה 6)כרבי אין כלומר,

ג. תמורה - למדו השמועה מפי רק אלא בתורה, מפורש
הגלילי. יוסי רבי נח)7)בשם כח, (דברים שנאמר משום

את  ה' "והפלא נט) (שם, וכתיב לעשות", תשמור לא "אם
(שיש  ב"לעשות" שרק יג:) (מכות מכאן ולמדו מכותך"
עליו. לוקין אין מעשה בו שאין לאו אבל לוקין, - מעשה)

שם 8) את תשא "לא ז) כ, (שמות שכתוב לשוא. או לשקר
מנקים  אין מעלה של דין בית ינקה" לא כי לשוא אלוקיך ה'
אותו. ומנקין אותו מלקין מטה של דין בית אבל אותו,

אותו".9) ימיר "ולא משום ולוקה תמורה, העושה
שנאמר 10) משום ולוקה הקדושֿברוךֿהוא, של בשמו

את  ליראה וגו' לעשות תשמור לא "אם נח) שם, (דברים
חבירו  את ומקלל לבטלה, השם את מלהוציא (שיירא ה'"
"והפלא  נט) (שם, וכתיב שם) רש"י לבטלה, מוציאו בשם
חבירו  את מקלל אבל מלקות. זו הפלאה מכותך" את ה'

לוקה. אינו - שם ידי 11)בלא על אלא אינו איסורן וכל
היא 12)דיבור. עשה מצוות והמיר, עבר אם כלומר,

שניתק  לאו וכל ובקרבן. בתמורה בשתיהן, קדושה לנהוג
עליו. לוקין אין אותו 13)לעשה ימיר ולא יחליפנו, ""לא

לאווין  משני מלקות חיוב לעקור עשה של כוחה ואין (שם)
אחרים  בשל יחליפנו "לא שאמרו פי על ואף שם). (תמורה
במקום  הלאווין שני אין כן ואם עצמו" בשל אותו ימיר ולא
תמורה, של לאו לנתק יכול העשה אין מקום מכל - אחד

נוסף. לאו תמורה בעניין שיש דומה 14)כיוון הלאו שאין
הממיר  כל ולא בלאו, עובר הממיר כל שהרי בכל, לעשה
כוח  שאין זה, בלאו העובר כל לוקה לכך תמורה, תמורתו
שכולם  לאו שתנתק בה, חייבין כולם שאין עשה, ביד

בו. של 15)חייבים או ציבור של חולין בהמת כלומר,
אם 16)שותפין. אבל המירו, והשותפין הציבור [כלומר,

אינה  בוודאי המיר, השותפין מן או הציבור מן אחד רק
הזה  היחיד שהרי כאן, אין אזהרה שגם ואפשר כלל, תמורה
של  "רגלה כאומר זה והרי חלקו, על אלא להמיר יכול אינו
פי  על ואף תמורה. שאינה זו" עולה תחת ידה או זו בהמה
תמורה  אינה בהם, תלוייה שהנשמה באברים חלק לו שיש
בכולה", קדושה "פשטה כן לומר אפשר אי שהרי כלל,

שלו]. כולה אין קודש,17)שהרי התמורה אין זאת ובכל
יחיד: בלשון שנאמר ממה יג.) (תמורה במשנה כן ולמדו
ואין  תמורה עושה יחיד - אותו" ימיר ולא יחליפנו "לא

תמורה". עושים והשותפין שנאמר 18)הציבור פי על ואף
שהרי  שמונים, לוקה אינו אותו", ימיר ולא יחליפנו "לא
ואחד  אחרים בשל אחד אלא אחד, בעניין אינם הלאווין שני

עצמו. בבהמת 19)בשל שותף כשהיה המדובר כאן
היתה  החולין שבהמת היינו שלמעלה שותפין ואילו הקרבן,

שלו.20)בשותפות. שהיא חולין יחיד 21)בבהמת
שלו. חולין לו 22)בבהמת יש מישראל ואחד אחד שכל

בהם. על 23)חלק או שלו, בקרבן ממיר כאילו הוא והרי
הקרבן. בעל של ברשותו אחר של בקרבן פנים כל

בהמה 24) ממעשר יג.) (תמורה ובברייתא במשנה כן למדו
ימירנו  המר ואם ימירנו "ולא לג) כז, (ויקרא בו שנאמר
(כל  בכלל מעשר "והרי קודש", יהיה ותמורתו הוא והיה
מעשר  מה לך: לומר יצא? ולמה תמורה) לעניין הקרבנות
בכורות  מהלכות ו פרק - בשותפות נוהג (שאינו יחיד קרבן

והשותפין". צבור קרבנות יצאו י) הלכה
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.·ÔB„Êa ¯ÈÓn‰ „Á‡25‰Ê È¯‰ - ‰‚‚La ¯ÈÓ‰L B‡ ∆»«≈ƒ¿»∆≈ƒƒ¿»»¬≈∆
‰¯eÓz ‰OBÚ26„ˆÈk .‰˜BÏÂ27È¯‰ :¯ÓBÏ Ôek˙n‰ ? ∆¿»¿∆≈««ƒ¿«≈«¬≈

˙¯eÓz BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÈÏ LiL ‰ÏBÚ ˙¯eÓz BÊ¿«»∆≈ƒ¿»«¬≈¿«
ÈÏ LiL ÌÈÓÏL28‰˜BÏÂ ‰¯eÓz BÊ È¯‰ -29Ì‡ Ï·‡ . ¿»ƒ∆≈ƒ¬≈¿»¿∆¬»ƒ

¯ÈÓ‰Â ¯ÈÓ‰Ï ¯znL ‰nc30˙È·Ï Òk‡ :¯Ó‡L B‡ , ƒ»∆À»¿»ƒ¿≈ƒ∆»«∆»≈¿«ƒ
BzÚcÓ ‡lL ¯ÈÓ‰Â ÁÎLÂ ÒÎÂ ,ÈzÚcÓ ¯ÈÓ‡Â ‰Ê31 ∆¿»ƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿«¿»«¿≈ƒ∆…ƒ«¿

‰ÈÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â ‰¯eÓz BÊ È¯‰ -32. ¬≈¿»¿≈∆»∆»

זו 25) הרי לומר התכוון וגם להמיר התורה שאסרה ידע
כן. ואמר עולה, יוסי 26)תמורת "ר' יז. בתמורה משנה

שוגג  עשה ולא בתמורה כמזיד שוגג עשה אומר יהודה בר'
שם  המשניות בפירוש רבינו וכתב במוקדשים". כמזיד

חולק. שום עליו שאין יוסי כר' היא כלומר,27)שההלכה
כמזיד. שהוא שוגג כי 28)איזהו האיסור, על הוא מזיד

שרצה  התמורה על הוא שוגג רק להמיר, שאסור הוא יודע
באחר. והמיר וטעה בזה (בגמרא 29)להמיר כן ולמדו

שוגג  "לרבות - קודש" "יהיה י) (שם, שנאמר ממה שם)
ולא 30)כמזיד". שם לקיש וריש יוחנן כר' לוקה, אינו

לוקה, והמיר להמיר שמותר דימה שאם שאמר, כחזקיה
אלא  כמזיד שוגג נתרבה שלא לקיש וריש יוחנן רבי וסברו
להמיר, שאסור שידע כגון בתמורה, רק השגגה היתה אם
היתה  אם אבל עולה, והמיר שלמים להמיר שנתכוון אלא
נתרבה  לא - להמיר איסור שאין שחשב באיסור, גם השגגה

מלקות. והוא 31)לחיוב ימיר שלא בו התרו כלומר:
מקבלי  כל (וכדרך מדעתו וימיר זה לבית שייכנס  אומר
נכנס  ושוב עושים), אנו כן מנת על שאומרים: התראה,

והמיר. בו שהתרו ושכח שתהיה 32)לבית שצריך משום
זוכרה, שיהיה כדי המעשה, של דיבור כדי בתוך ההתראה

כרב אב  ודלא מלקות, חייב אינו ההתראה את שכח אם ל
של  המחלוקת שכל רבינו וסובר מלקות. המחייב שם ששת
לעניין  אלא אינה ששת ורב וחזקיה לקיש, וריש יוחנן רבי
סוברים  וכולם חולקים, אין התמורה בחלות אבל מלקות,

משנה). (כסף תמורה שתמורתו

.‚BlL BÈ‡L Ôa¯˜a BzÓ‰a ¯ÈÓÓ Ì„‡ ÔÈ‡33Ì‡Â . ≈»»≈ƒ¿∆¿¿»¿»∆≈∆¿ƒ
‡B·È ÈzÓ‰·a ¯ÈÓ‰Ï ‰ˆB¯‰ Ïk :Ôa¯w‰ ÏÚa ¯Ó‡»««««»¿»»»∆¿»ƒƒ¿∆¿ƒ»

da ¯ÈÓÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÓÈÂ34‰Ó‰·a Ba¯˜ ¯ÈÓ‰ . ¿»ƒ¬≈∆≈ƒ»≈ƒ»¿»ƒ¿≈»
BlL dÈ‡L35LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ,‰¯eÓz dÈ‡ - ∆≈»∆≈»¿»∆≈»»«¿ƒ

.BlL BÈ‡L ¯·c»»∆≈∆

החולין 33) בהמת על הקרבן בעל שיאמר היא "התמורה כי
חולין  בהמת על אמר אם אבל זו", תחת זו הרי לו: שיש
תמורה, זו אין אחרים, של קרבן תמורת שתהיה לו שיש
כן  ולמדו ט.). (תמורה שלו שאינו בדבר מתפיש אדם שאין
"וסמך  ב) ג, (ויקרא סמיכה בעניין שנאמר ממה ב.) (שם
חבירו". קרבן ולא "קרבנו, = קרבנו" ראש על ידו

התמורה.34) חלה חולין 35)כלומר: בהמת על אמר
לו. השייך קרבן תמורת זו הרי לו שייכת שאינה

.„‡Ï Ï·‡ ,‰¯eÓz ‰OBÚL ‡e‰ ¯tk˙n‰«ƒ¿«≈∆∆¿»¬»…
LÈc˜n‰36,B¯·Á da ¯tk˙iL ‰Ó‰a LÈc˜‰ ?„ˆÈk . ««¿ƒ≈«ƒ¿ƒ¿≈»∆ƒ¿«≈»¬≈

ÈBÏt Ì‰a ¯tk˙iL ¯ÈÊ ˙Ba¯˜ LÈc˜‰L ÔB‚k¿∆ƒ¿ƒ»¿¿»ƒ∆ƒ¿«≈»∆¿ƒ

¯ÈÊp‰37Ï·‡ ,‰¯eÓz Ô‰a ‰OBÚL ‡e‰ ¯ÈÊp‰ B˙B‡ - «»ƒ«»ƒ∆∆»∆¿»¬»
LÈc˜‰L ‰Ê ‡Ï38BlL ÔÈ‡L ÈÙÏ ,39. …∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈»∆

[של 36) לצרכו [הקרבן] שהופרש "שכיוון ב: תמורה
אזלינן". המתכפר דבתר "קרבנו" ביה קרינא המתכפר]

תמורה.37) בהם שעושה הוא הנזיר דבתר 38)אותו
מקדיש. בתר ולא אזלינן של 39)מתכפר הוא שהקרבן

בקרבן  בהמתו ממיר אדם ואין המקדיש, של ואינו המתכפר
שלו. שאינו

.‰L¯Bi‰40¯ÈÓÓ41- ˙ÓÂ ÂÈa ÈLÏ ‰Ó‰a ÁÈp‰ . «≈≈ƒƒƒ«¿≈»ƒ¿≈»»»≈
‰·¯˜ BÊ È¯‰42da Ì‰ È¯‰L ;da ÔÈ¯ÈÓÓ ÔÈ‡Â , ¬≈¿≈»¿≈¿ƒƒ»∆¬≈≈»

ÔÈÙzL43.e¯‡aL BÓk ,‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÔÈÙzM‰Â , À»ƒ¿«À»ƒ≈ƒ¿»¿∆≈«¿

שמת.40) עד להקריבו הספיק ולא קרבן אביו שהפריש
ימיר"41) המר "ואם י) כז, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו

תמורה. שתמורתו היורש את לרבות באה הכפולה הלשון
בעולה 42) והמדובר מותו, לאחר הקרבן היורשים מקריבים

אינם  בעליהם, שמתו ואשם חטאת אבל בשלמים, או
-43)קרבים. קבועה כפרה בה מתכפרים אינם כי אף

כשותפים, הם והרי שטחית) (כפרה בקופיא בה מתכפרים
(כפרה  מקיבעא זה בקרבן מתכפר אחד אף שאין ומכיוון

הקרבן. בעלי - בקופיא המתכפרים הם, הרי קבועה)

.ÂÌÈ¯Î ÈL„˜ ÔÈ‡44‰¯eÓz ÔÈOBÚ45;‰¯Bz‰ ÔÓ ≈»¿≈»¿ƒƒ¿»ƒ«»
BÊ È¯‰ - ¯ÈÓ‰L È¯Îp‰L ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡¬»ƒƒ¿≈¿ƒ∆«»¿ƒ∆≈ƒ¬≈

‰¯eÓz46Ï‡¯OÈ da ¯tk˙iL ‰Ó‰a È¯Îp‰ LÈc˜‰ . ¿»ƒ¿ƒ«»¿ƒ¿≈»∆ƒ¿«≈»ƒ¿»≈
‰¯eÓz ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - È¯Îp‰ da ¯ÈÓ‰Â47. ¿≈ƒ»«»¿ƒ¬≈¿≈¿»

ב,44) הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ג בפרק ראה
אותו. ומקריבים עולה קרבן הגויים מן שמקבלים

לא 45) עכו"ם "קדשי ב:) (תמורה בברייתא שמעון כרבי
שמעון". רבי דברי תמורה עושים אין וכו' מועלין ולא נהנין

שמעון 46) רבי שאמר ממה נראה כן אבל מפורש, זה אין
הרי  מועלין" ולא נהנין לא עכו"ם "קדשי ברייתא באותה
בקדשיו, כשהמיר והמדובר בהן. ליהנות אסור שמדרבנן

להלן. ראה ישראל בקדשי המיר אם הוא 47)אבל כן
בר  רמי של בעייתו בביאור הגמרא מסקנת לפי שם בתמורה
עושה  אינה בוודאי - גוי להתכפר גוי הקדיש שאם חמא,

שמעון  רבי כדברי התורה, מן וכל תמורה למעלה, וכמבואר ,
אם  ישראל: בה להתכפר גוי כשהקדיש אלא אינה בעייתו
עושה  שקרבנו זה ביד סוף ועד מתחילה הקרבן שיהיה צריך
ביד  עכשיו, עושה הוא אם שמספיק או התורה, מן תמורה
העכו"ם, ביד היה שבתחילה אף תמורה, עושה שקרבנו זה

תמורה. ספק שהיא רבינו פסק ולכן הבעייה נפשטה ולא

.ÊÔÈOBÚ - e¯ÈÓ‰ Ì‡ ÌÈL „Á‡Â ÌÈL‡ „Á‡∆»¬»ƒ¿∆»»ƒƒ≈ƒƒ
‰¯eÓz48. ¿»

נאמר 48) ימיר" ולא יחליפנו "לא של שהלאו פי על שאף
שם) (ויקרא שנאמר ממה בגמרא) (שם למדו - זכר בלשון
את  לרבות באה "ואם" של יתרה ימירנו": המר "ואם

תמורה. תמורתה היא שאף האשה,

.ÁÌÈ¯„ ˙BÚÏ ÚÈb‰L ÔË˜49Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÓ‰L »»∆ƒƒ«¿«¿»ƒ∆≈ƒ««ƒ
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‰˜BÏ BÈ‡L50B‡ ‰¯eÓz ‰OBÚ Ì‡ ˜ÙÒ Ba LÈ - ∆≈∆≈»≈ƒ∆¿»
‰¯eÓz ‰OBÚ BÈ‡51. ≈∆¿»

כן 49) ולמדו קיים, נדרו להקדיש, נדר שאם שנה, י"ב בן
- נדר" יפליא "כי ב) כז, (ויקרא שכתוב ממה סב.) (נזיר
שהקדשו  שנה, י"ב בן שהוא - לאיש הסמוך מופלא לרבות

עונשין.50)הקדש. בר אינו רמי 51)שקטן של בעיא
הקדש, לדין תמורה דין מדמים אם שם) (תמורה חמא בר
להמיר, גם הוא יכול כן כמו להקדיש, יכול שהקטן שכשם
אינו  - לוקה ואינו עונשין, דיני בכלל אינו שקטן מכיוון או

להמיר. יכול

.ËÌL‡·e ˙‡hÁa ÔÈ¯ÈÓÓ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡52Û‡L ; ≈«…¬ƒ¿ƒƒ¿«»¿»»∆«
Ì‰lL Ì‰L Èt ÏÚ53ÌÈiÁÓ Ô‰a ÔÈÎBÊ ÔÈ‡ -54, «ƒ∆≈∆»∆≈»ƒ»∆≈«ƒ

Ìc‰ ˜¯fiL „Ú ¯Oaa Ì‰Ï ÔÈ‡L55ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â . ∆≈»∆«»»«∆ƒ»≈«»¿≈«…¬ƒ
Ba ‰ÎBÊ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ;‰¯BÎaa ÔÈ¯ÈÓÓ¿ƒƒ«¿»∆««ƒ∆∆

ÌÈiÁÓ56B˙lÁz È¯‰L ,‰lÁzÓ Ba ‰ÎBÊ BÈ‡ - ≈«ƒ≈∆ƒ¿ƒ»∆¬≈¿ƒ»
Ï‡¯OÈ ˙È·a57ÌÈÏÚa‰ Ï·‡ .‡e‰58e¯ÈÓ‰L ¿≈ƒ¿»≈¬»«¿»ƒ∆≈ƒ

ÔÎÂ .‰¯eÓz ÌÈOBÚ - Ì˙È·a ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ¯BÎaa«¿»¿«∆¿≈»ƒ¿»¿≈
BÏ „ÏBpL ¯BÎaa ¯ÈÓ‰L Ô‰k59Á˜lL ¯BÎaa ‡Ï , …≈∆≈ƒ«¿∆«…«¿∆»«

‰¯eÓz BÊ È¯‰ - Ï‡¯OiÓ60. ƒƒ¿»≈¬≈¿»

להקריבם.52) כדי להם שנתנו ישראל בפרק 53)של ראה
ואשם  חטאת שאין ג, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות י

כהונה. לזכרי אלא וראה 54)נאכלים ז: תמורה במשנה
שאינו  בקרבן בהמתו ממיר אדם שאין ג, הלכה למעלה

לוקה.55)שלו. - הזריקה לפני האוכל שהרי
לכהן.56) וליתנו בכור להפריש נותנין 57)שמצוה שאין

שיגדיל  עד בעליו בו יטפל אלא - כשיוולד לכהן הבכור את
שם) (תמורה במשנה עקיבא רבי ודרש לכהן, ויתננו מעט
"היכן  י): כז, (ויקרא קודש" יהיה ותמורתו הוא "והיה
בבית  תמורה אף הבעלים, בבית - עליו חלה קדושה

בכורות 59)ישראל.58)הבעלים. מהלכות א פרק ראה
טהורה. בהמה בבכור חייבים הכהנים שגם ז, הלכה

בבית 60) זה והרי מישראל הכהן גרע "שלא הוא פשוט
בעלים".

.ÈÏB„b Ô‰k ÏL BÏÈ‡61‰¯eÓz ‰OBÚ62B¯t Ï·‡ ,63 ≈∆…≈»∆¿»¬»»
‰¯eÓz ‰OBÚ BÈ‡64BlMÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ;65, ≈∆¿»««ƒ∆ƒ∆

Ba ÔÈ¯tk˙Ó ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡Â ÏÈ‡B‰66Ba Ì‰ È¯‰ - ƒ¿∆»«…¬ƒƒ¿«¿ƒ¬≈≈
ÔÈÙzLk67. ¿À»ƒ

הפר 61) עם ביחד העולה הכיפורים ביום מקריב שהוא
באיל 62)לחטאת. חולין בהמת הגדול הכהן המיר אם

לבדו. הגדול הכהן מתכפר זה שבאיל התמורה, חלה זה,
גדול.63) כהן של החטאת בזה 64)פר הסתפקו שלא

יחיד" "קרבן זה לפר שקרא מאיר רבי לדעת אלא נ: ביומא
מקופיא  אלא בו, מתכפרים הכהנים אחיו אין אולי -
בעל  הוא מקיבעא, בו מתכפר הגדול שהכהן (ומכיוון
כלל. ספק כאן אין דרבנן אליבא אבל הם), ולא הקרבן

לו".65) אשר החטאת פר "את ז) טז, (שם שכתוב
כמו 66) הכהנים, שאר ועל הגדול הכהן על מכפר שהפר

הם  והכהנים ביתו", ובעד בעדו "וכפר יג) (שם, שנאמר

את  ברכו אהרן "בית יט) קלה, (תהילים שנאמר כמו ביתו
מקיבעא. שמתכפרים נא:) (יומא בגמרא ונראה ה'".

וראה 67) בגמרא) (שם הגדול הכהן של החטאת בפר
תמורה. עושין השותפין שאין א, הלכה למעלה

.‡È‡lL ,‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ˙BÁn‰Â ˙BÙBÚ‰»¿«¿»≈»ƒ¿»∆…
‰Ó‰a ‡l‡ ¯Ó‡68. ∆¡«∆»¿≈»

יתן 68) אשר כל לה' קרבן ממנה יקריבו אשר בהמה "ואם
בבהמה  בהמה ימיר המר ואם וגו' קודש יהיה לה' ממנו

קודש". יהיה ותמורתו הוא והיה

.·È˙Èa‰ ˜„a ˙Ba¯˜69¯Ó‡pL .‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ »¿¿∆∆««ƒ≈ƒ¿»∆∆¡«
ep¯ÈÓÈ ‡ÏÂ Ú¯Ï ·BË ÔÈa ¯w·È ‡Ï :¯OÚna70. ««¬≈…¿«≈≈»«¿…¿ƒ∆

‰È‰ ÌÈL„w‰ Ïk ÏÏÎa ¯OÚn‰ ‡BÏ‰Â71‰nÏÂ , «¬««¬≈ƒ¿«»«√»ƒ»»¿»»
‡ˆÈ72ÏÏk‰ ÏÚ „nÏÏ ?73„ÈÁÈ Ôa¯˜ ¯OÚn ‰Ó :74, »»¿«≈««¿»««¬≈»¿«»ƒ

ÔÈÙzM‰ ÔÎÂ ¯eaˆ ˙Ba¯˜ e‡ˆÈ75Ôa¯˜ ¯OÚn ‰Ó . »¿»¿¿ƒ¿≈«À»ƒ««¬≈»¿«
ÁaÊÓ76‰Ó‰a ¯OÚn ‰Ó .˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ e‡ˆÈ , ƒ¿≈«»¿»¿≈∆∆««ƒ««¿«¿≈»

Ô‚c ¯OÚÓÏ Lw‰77Ï‡¯OÈ ‡l‡ Ba ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L , À«¿«¿«»»∆≈«»ƒ∆»ƒ¿»≈
ÌÈ¯Î ‡ÏÂ78ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯Î ˙Ba¯˜ e‡ˆÈ , ¿…»¿ƒ»¿»¿¿»¿ƒ∆≈ƒ

e¯‡aL BÓk ,‰¯eÓz79. ¿»¿∆≈«¿

לתיקון 69) יהיו ודמיהם שיפדום מנת על שהוקדשו בהמות
המקדש. המר 70)בית "ואם וגומר: תמורה, בו יעשה לא

(שם). קודש" יהיה ותמורתו הוא והיה ויודעים 71)ימירנו
ולא  יחליפנו "לא (שם) בהם שנאמר להמיר, שאסור אנו

קודש". יהיה ותמורתו הוא והיה וגו' אותו למה 72)ימיר
בהמה. למעשר מיוחד פסוק התורה יתר 73)ייחדה על

שהתורה  המידות עשרה משלוש אחת היא וזו הקדשים.
לא  ללמד, הכלל מן ויצא בכלל שהיה דבר "כל בהן נדרשת
יצא". כולו הכלל על ללמד אלא יצא עצמו על ללמד

בשותפות.74) בא תמורה.75)ואינו עושין שאין
המזבח.76) על כב)77)שמקריבו יד, (דברים שכתוב

בשתי  כי נג: בבכורות זה על ואמרו וגו'", תעשר "עשר
דגן  מעשר ואחד בהמה מעשר אחד מדבר, הכתוב מעשרות

לדיניהן.והושוו  לזה דגן 78)זה מעשר אצל שכתוב
לה'" ירימו אשר ישראל בני מעשר את "כי כד) יח, (במדבר
ישראל  בני בהמה, מעשר אף גויים, ולא ישראל בני ומשמע

ג.). (תמורה נכרים מבואר 79)ולא ושם ו, הלכה למעלה
תמורה. תמורתו שהמיר הגוי סופרים שמדברי

.‚ÈÚe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰80‰OBÚ dÈ‡ - ««¿ƒ«¬«»«≈»»
dÈ‡Â ,¯eÓb Lec˜ dÙeb Lc˜˙ ‡lL ÈtÓ ,‰¯eÓz¿»ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈»ƒ»¿≈»

ÌÈÓc ˙M„˜ ‡l‡81ÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰ Ï·‡ . ∆»¿À«»ƒ¬»««¿ƒ«¬«
¯·BÚ82ÌeÓ dÏ „ÏB Ck ¯Á‡Â ‰ÓÈÓz LÈc˜‰L B‡ , ≈∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿««»«»

‰¯eÓz ‰OBÚ BÊ È¯‰ - Úe·˜83. »«¬≈»¿»

אבר.80) מחוסר שהיה אינה 81)כגון דמים שקדושת
תמורה. הגוף.82)עושה קדושת משנה 83)שקדושה

הרי  קבוע, מום בה היה לא שהקדיש שבשעה שמכיוון שם,
טוב  וגו' יחליפנו "ולא התורה אמרה ועליו מעיקרו טוב הוא
יד:). (שם תמורה" עושה מעיקרו "טוב - בטוב" רע או ברע
זו  "הרי או זו", תמורת זו "הרי אמר אם דווקא זה וכל
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של  משמעותה זו", תחת זו "הרי אמר אם  אבל זו". חליפי
אנו  לפדיון, שעומדת מום ובבעלת חילול, גם היא "תחת"
לוקה. ואינו לתמורה ולא נתכוון שלחילול דבריו, מפרשים

.„ÈÌeÓ ÏÚ·a ÌÈÓz ¯ÈÓn‰ „Á‡84ÌeÓ ÏÚa B‡ ∆»«≈ƒ»ƒ¿««««
ÌÈÓ˙a85Ô‡ˆa ¯˜a ¯ÈÓ‰L B‡ ,86¯˜·a Ô‡ˆ B‡87, ¿»ƒ∆≈ƒ»»¿……¿»»

ÌÈfÚa ÌÈO·k B‡88ÌÈO·Îa ÌÈfÚ B‡89˙B·˜ B‡ , ¿»ƒ¿ƒƒƒƒƒ¿»ƒ¿≈
˙B·˜a ÌÈ¯ÎÊ B‡ ÌÈ¯ÎÊa90„Á‡ ¯ÈÓ‰L B‡ , ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈∆≈ƒ∆»

‰‡Óa91„Á‡a ‰‡Ó B‡92BÊa ÔÈa ˙Á‡ ˙·a ÔÈa , ¿≈»≈»¿∆»≈¿«««≈»
BÊ ¯Á‡93˙BÓ‰a‰ ÔÈÓk ÔÈ˜BÏÂ ,‰¯eÓz BÊ È¯‰ - ««¬≈¿»¿ƒ¿ƒ¿««¿≈

¯ÈÓ‰L94. ∆≈ƒ

בעלת 84) ההקדש ובהמת תמימה החולין בהמת כלומר,
הוממה. כן ואחרי ההקדש בעת תמימה שהיתה וכגון מום,

קבוע,85) מום בעל אפילו מום, בעלת החולין בהמת
כז, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו תמימה. ההקדש ובהמת
(רע, בטוב" רע או ברע טוב אותו ימיר ולא יחליפנו "לא י)
הוא  והיה ימיר המר "ואם שם וכתיב מום) בעלת זה

קודש". יהיה או 86)ותמורתו בעז חולין של בקר המיר
שם). (משנה הקדש של בבקר 87)כבש חולין של צאן

הקדש. הקדש.88)של של בעזים חולין של כבשים
הקדש.89) של בכבשים  חולין של אלו 90)עזים וכל

"ואם  שם) (ויקרא שכתוב ממה שם בברייתא למדו הדברים
בהמה. בשם נקראים אלו וכל בבהמה", בהמה ימיר המר

הקדש.91) של בהמות במאה חולין של אחת בהמה המיר
הקדש,92) של אחת בבהמה חולין של בהמות מאה המיר

ממה  גם ולמדו שמעון, כרבי ודלא שם במשנה קמא כתנא
נקראות  רבות בהמות ואף בבהמה", "בהמה (שם) שכתוב
רבה". "ובהמה יא) ד, (יונה שנאמר כמו יחיד, בלשון בהמה

אחר 93) בזו הקדש של באחד חולין של המאה את שהמיר
שמעון  ר' שאף לקיש ריש מדברי שם בגמרא נשמע כן זו,
המיר  שאם מודה באחד" אחד אלא ממירים "אין שאמר:
חכמים  דעת כן ואם תמורה, שתמורתו זה אחר בזה
זה. אחר בזה שממירים בוודאי - אחת בבת שממירין

כל 94) על לוקה אחת בבת שהממיר כז. בתמורה מפורש כן
הגופין  - אחת פעם רק שהמיר פי על ואף ובהמה בהמה
וכל  בנפרד. ואחד אחד כל על המיר כאילו ונחשב מחלקים
אבל  הקדש, של באחד חולין של מאה בהמיר אלא אינו זה
אלא  לוקה אינו הקדש, של במאה חולין של אחד המיר אם

אחד.

.ÂË‰¯eÓz ‰OBÚ ‰¯eÓz‰ ÔÈ‡95˙BÓ‰a „ÏÂ ‡ÏÂ , ≈«¿»»¿»¿…¿«¿≈
Lc˜‰‰96‡e‰ ‰È‰Â :¯Ó‡pL .‰¯eÓz ‰OBÚ «∆¿≈∆¿»∆∆¡«¿»»

‡ÏÂ - 'B˙¯eÓ˙e' ,B„ÏÂ ‡ÏÂ - '‡e‰' ;B˙¯eÓ˙e¿»¿…¿»¿»¿…
‰Ó‰·a ¯ÈÓn‰ Ï·‡ .B˙¯eÓz ˙¯eÓz97¯ÈÓ‰Â ¯ÊÁÂ ¿«¿»¬»«≈ƒƒ¿≈»¿»«¿≈ƒ

ÏÚ ‰˜BÏÂ ,‰¯eÓz Ôlk - ÛÏ‡ elÙ‡ ,¯ÈÓ‰Â ¯ÊÁÂ da»¿»«¿≈ƒ¬ƒ∆∆À»¿»¿∆«
.e¯‡aL BÓk ,„Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»¿∆≈«¿

עליה 95) וחלה הקדש בבהמת שהמירה חולין בהמת
חולין  בהמת בה המיר אם תמורה, עושה אינה - קדושה

יב. בתמורה משנה ונתעברה 96)אחרת, בהמה שהקדיש
אין  כשהקדישה מעוברת היתה (שאם וילדה שהוקדשה אחר
ט), הלכה להלן ראה קרבן, עצמו הוא אלא קרבן, וולד זה

חולין. בהמת בה המיר אם תמורה עושה הוולד אין
הקדש.97) בבהמת כלומר,

.ÊË‡ÏÂ ÌÈÓÏLa ÌÈ¯aÚ B‡ ÌÈ¯·È‡ ÔÈ¯ÈÓÓ ÔÈ‡≈¿ƒƒ≈»ƒÀ»ƒƒ¿≈ƒ¿…
B‡ BÊ ‰Ó‰a ÏL dÏ‚¯ :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk .Ô‰a ÌÈÓÏL¿≈ƒ»∆≈«»≈«¿»∆¿≈»

BÊ ‰ÏBÚ ˙Áz d„È98˙Áz BÊ ‰Ó‰a ¯aÚ ¯Ó‡L B‡ , »»««»∆»«À«¿≈»««
˙Áz BÊ ‰Ó‰a :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ .‰¯eÓz dÈ‡ - BÊ ‰ÏBÚ»≈»¿»¿≈»≈¿≈»««
BÊ ‰Ó‰a :¯Ó‡L B‡ ,BÊ ‰ÏBÚ ÏL dÏ‚¯ B‡ d„È»»«¿»∆»∆»«¿≈»

‡hÁ ÏL d¯aÚ ˙Áz˙99‰¯eÓz dÈ‡ - BÊ100. ««À»»∆«»≈»¿»

אברים 98) שהם רגל או יד רבינו כתב בכוונה כי ייתכן
ראשה  או לבה אמר: אם אבל בהם, תלוייה הנשמה שאין
תמורה. תמורתו - זו עולה תחת זו בהמה של

של 99) דין לה שאין מעוברת כשהיתה שהקדישה המדובר,
ד  בפרק כמפורש קרבן, עצמה היא אלא קרבן", "וולד
כאן  מיעטו לא ולכן ו, הלכה המוקדשין פסולי מהלכות
כן  ואחרי הקדישה אם אבל עובר, שהוא זמן כל אלא
אינו  שוולד טו) (הלכה למעלה רבינו כתב הרי נתעברה

משנה). (לחם תמורה ממה 100)עושה כן שלמדו אפשר
שלימה  משמע - בבהמה" "בהמה י) כז, (ויקרא שנאמר

ועוברים. אברים להוציא בשלימה,

.ÊÈÌÈ‡ÏÎa ¯ÈÓn‰101‰Ù¯Ëa B‡102ÔÙ„ ‡ˆBÈÂ103 «≈ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿≈»¿≈…∆
ÌeËÓËa B‡104ÒBÈ‚B¯c‡Â105‰ÏÁ ‰M„w‰ ÔÈ‡ - ¿À¿¿«¿¿ƒ≈«¿À»»»

¯BÓÁa B‡ ÏÓ‚a ¯ÈÓ‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰Â ,Ô‰ÈÏÚ106, ¬≈∆«¬≈∆¿ƒ∆≈ƒ¿»»«¬
Ôa¯˜ ÔÈÓa ÔÈ‡L ÈÙÏ107‰Ó .‰˜BÏ BÈ‡ CÎÈÙÏe , ¿ƒ∆≈¿ƒ»»¿»¿ƒ»≈∆«

ÌeÓ ÏÚ·Ï el‡ ÔÈa108Ôa¯˜ BÈÓa LÈ ÌeÓ ÏÚa ?109, ≈≈¿««««≈¿ƒ»¿»
Ôa¯˜ ÌÈÓa ÔÈ‡ el‡110. ≈≈¿ƒ»»¿»

ורחל 101) זכר) (=גדי מתיש שנולדה חולין בהמת
טריפה.102)(=כבשה). היתה החולין בהמת כלומר,

וחתכו 103) בלידתו אמו שנתקשתה וכגון חולין, בבהמת
החתך. דרך הוולד והוציאו האם של "שאין 104)דפנה

אטום  הוא אלא נקבות, אבר ולא זכרות אבר לא לו
נקבות 105)(=סתום)". אבר וגם זכרות אבר לו "שיש

נקבה". אם זכר אם ספק או 106)והוא הגמל במין שאין
אותם. ממירים ואין קרבים, שיהיו ראה 107)החמור

שכלאיים, אֿג הלכות מזבח איסורי מהלכות ג בפרק
למזבח. פסולים דופן ויוצא ואנדרוגינוס טומטום טריפה,

מעיקרה 108) קבוע מום בעלת חולין בהמת היתה שאם
תמורה. תמורתו הקדש, בהמת תחת תמורה היא הרי ואמר,

ובעל 109) תמימה, בהמה כגון קרבן שייך הבהמה במין
הוא  הרי - המזבח על להקריבו שאסור אף בעצמו מום

אדם. בני באכילת מין 110)מותר אינם תמימות שבהמות
כיוון  - עצמה בפני מין שאינה אף וטריפה עמם. אחד

טמאה. לבהמה היא דומה אדם בני באכילת שאסורה

.ÁÈÚ·B¯‰111Úa¯p‰Â112ÌeÓ ÏÚ·k Ì‰ È¯‰ - »≈«¿«ƒ¿»¬≈≈¿««
‰¯eÓz ÔÈOBÚÂ113Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .114. ¿ƒ¿»¿≈…«≈»∆

אשה.111) על שבא ידי 112)שור על שנבעלה בהמה
ושניהם  ממה אדם, בהקרבה אסורים והנרבע, הרובע ,

מן  לה' קרבן מכם יקריב כי "אדם ב) א, (ויקרא שנאמר
ודרשו  קרבנכם" את תקריבו הצאן ומן הבקר מן הבהמה
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את  להוציא בהמה, כל ולא הבהמה" "מן שם: בספרא
על  לנו שנודע וכגון כח. בתמורה הוא וכן והנרבע, הרובע
פי  על או בלבד אחד עד פי על שנרבעה או שרבע זה
נסקלת  הבהמה - עדים שני זה על העידו אם אבל הבעלים,

תמורה. עושה ואינה באכילה הם 113)ואסורה שהרי
באכילה. נעבד,114)מותרים זרה, לעבודה מוקצה כגון

באכילת  ואסורים בהקרבה שאסורים כלב, ומחיר זונה אתנן
אדם.

.ËÈÏÁ dÈˆÁÂ L„˜ dÈˆÁL ‰Ó‰a115‰OBÚ ‡Ï - ¿≈»∆∆¿»…∆¿∆¿»……»
‰¯eÓz116‰¯eÓz ˙ÈOÚ ‡ÏÂ117. ¿»¿…«¬≈¿»

השותפין 115) מן אחד והלך שותפין, שני של שהיתה כגון
שלו. החלק את בהמת 116)והקדיש בה התפיס אם

מחלק 117)חולין. הבהמה מחצית שתהיה אמר אם
שכתוב  משום הוא הדבר וטעם הקדש. בהמת תחת החולין
וצריך  בבהמה", בהמה ימיר המר "ואם י) כז, (ויקרא
כן  וכמו חולין. שכולה שלימה, חולין של הבהמה שתהיה

מחציתה. ולא כולה קדושה שהיא הקדש, של הבהמה

.Îe˙eÓiL ÔÈcL ˙B‡hÁ‰ Ïk118ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - »««»∆ƒ»∆»≈»ƒ
‰¯eÓz119da ÏtiL „Ú ‰Ú¯zL dÈcL ˙‡hÁ ÏÎÂ , ¿»¿»«»∆ƒ»∆ƒ¿∆«∆ƒ…»

¯În˙Â ÌeÓ120‰¯eÓz ‰OBÚ -121. ¿ƒ»≈»¿»

חטאת 118) חטאת, תמורת חטאת, וולד הן: המתות חטאות
שהבעלים  אחר ונמצאה שאבדה וחטאת בעליה, שמתו

אחרת. בחטאת למות 119)נתכפרו עומדים שהם ומשום
מקובצת  (שיטה תמורה עושים ואינם מהם הקדושה פרחה
נוסף  טעם יש חטאת ותמורת חטאת ובוולד שם), תמורה
עושה  התמורה "שאין טו) (הלכה למעלה רבינו שכתב כמו

תמורה". עושה הקדש בהמות וולד ולא ראה 120)תמורה
אינן  חטאות שכמה המוקדשין פסולי מהלכות ד בפרק
ומביא  ונמכרות מום, בהן שיפול עד רועות אלא מתות

אחרות. קדושה 121)בדמיהן היא שהרי כב. שם משנה
על  להיקרב עתידים ודמיה כ.) (תמורה הגוף קדושת

המזבח.

.‡Î- BÓL‡Ï B‡ B˙ÏBÚÏ B‡ BÁÒÙÏ ‰·˜ LÈ¯Ùn‰««¿ƒ¿≈»¿ƒ¿¿»«¬»
‰¯eÓz ‰OBÚ122·¯wÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ;123, »¿»««ƒ∆≈»¿ƒƒ»≈

ÌÈÓÈÓz Ì‰ È¯‰Â ÌÈÓc ˙M„˜Ï e„¯ÈÂ ÏÈ‡B‰124- ƒ¿»¿ƒ¿À«»ƒ«¬≈≈¿ƒƒ
¯ÈÚO LÈ¯Ùn‰ Ï·‡ .Ûeb‰ ˙M„˜Ï e„¯È125,B˙‡hÁÏ »¿ƒ¿À««¬»««¿ƒ»ƒ¿«»

‡ÈOÂ126‰¯ÈÚO LÈ¯Ù‰L127ÏB„b Ô‰ÎÂ ,B˙‡hÁÏ ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿«»¿…≈»
B˙‡hÁÏ ‰¯t LÈ¯Ù‰L128;‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ∆ƒ¿ƒ»»¿«»≈»ƒ¿»

elÙ‡Â ÏÏk ‰Lc˜˙ ‡Ï - ˙B‡hÁa ‰pLÓ‰ ÏkL∆»«¿«∆««»…ƒ¿«¿»¿»«¬ƒ
ÌÈÓc ˙M„˜129ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿À«»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈

.ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒ

בברייתא 122) כרבנן חולין, בהמת בהם התפיס אם
יט: בתמורה זכר,123)שהובאה אלא קרבים אינם שכולם

פסח. קרבן לעניין א הלכה פסח קרבן מהלכות א בפרק ראה
עולה  לעניין חֿי הלכות הקרבנות מעשה מהלכות א ובפרק

תמורה.124)ואשם. עושה אינו מום בעל אבל
הקרבנות 125) מעשה מהלכות א בפרק וראה העזים. מן זכר

הצאן. מן נקבה רק באה ליחיד חטאת קרבן כי טו, הלכה

נשיא 127)שחטא.126) של וחטאתו העזים. מן נקבה
זכר. עזים שעיר הקרבנות 128)הוא מעשה בהלכות ראה

לחטאת. פר הכיפורים ביום מביא הגדול הכהן כי שם,
חולין.129) בהמת להתפיס יכול אינו וממילא

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
התמורה.1) היא איך יבאר

.‡‰¯eÓz‰2˙Ó‰a ÏÚ Ôa¯w‰ ÏÚa ¯Ó‡iL ‡e‰ «¿»∆…««««»¿»«∆¡«
BÊ È¯‰ :BÏ LiL ÔÈlÁ3BÊ ˙Áz4˙ÙÈÏÁ BÊ È¯‰ B‡ , Àƒ∆≈¬≈««¬≈¬ƒ«

BÊ5˙‡hÁ ˙Áz BÊ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¿≈»ƒ«ƒ»«¬≈«««»
‰¯eÓz ‡È‰L - BÊ ‰ÏBÚ ˙Áz B‡ BÊ6:¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ««»∆ƒ¿»¿≈ƒ»«

˙Áz B‡ ˙Èa‰ CB˙a ÈÏ LiL ˙‡hÁ ˙Áz BÊ È¯‰¬≈«««»∆≈ƒ¿««ƒ««
‡e‰Â .‰¯eÓz BÊ È¯‰ - ÈBÏt ÌB˜Óa ÈÏ LiL ‰ÏBÚ»∆≈ƒƒ¿¿ƒ¬≈¿»¿

BÏ LiL7lÁ ˙Ó‰a ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .BÊ È¯‰ :ÔÈ ∆≈¬»ƒ»««∆¡«Àƒ¬≈
‰ÏBÚ ˙Áz8˙‡hÁ ˙Áz BÊ È¯‰ B‡9¯Ó‡ ‡Ï - ««»¬≈«««»…»«

ÌeÏk10BÊ ÏÚ ˙ÏlÁÓ BÊ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .11- ¿¿≈ƒ»«¬≈¿À∆∆«
‰¯eÓz dÈ‡12. ≈»¿»

העובר 2) וכל להמיר, שאסור א בפרק למעלה שאמרנו
תמורה. ותמורתו החולין.3)לוקה בהמת 4)בהמת 

והוא  בהקדש, החולין את מתפיס שהוא כלומר, ההקדש.
של  שהמובן שם, בגמרא אביי ומפרש כו: תמורה במשנה
שכתוב  ממה כן ולמדו התפסה, אלא חילול אינו "תחת"
ואףֿעלֿפי  הבהרת". תעמוד תחתיה "ואם כג) יג, (ויקרא
שאמר  כיון - זו" הקדש בהמת תחת "זו מפורש אמר שלא
זה  וכל להלן. וראה תמורה, תמורתו - הקדש והיא זו תחת
מום, בעלת ההקדש אם אבל תמימה, כשההקדש דוקא
לתמורה  ולא לחילול נתכוון בוודאי - זו" תחת "זו ואמר
יג. הלכה פ"א ולמעלה ג, הלכה להלן ראה לוקה. ואינו

כז,5) (ויקרא כתוב שהרי תמורה, לשון זה וגם שם. במשנה
אותו". ימיר ולא יחליפנו "לא שם 6)י) מפורש שהזכיר

כז:). שם (משנה תמורה תמורתו שבוודאי גם 7)הקרבן,
שם. במשנה מסויימת.8)זה עולה הזכיר ולא סתם

מסויימת.9) חטאת הזכיר ולא שם,10)סתם במשנה
ימיר  ולא יחליפנו "לא רחמנא שאמר מה בזה, "והטעם
ואז  ומיוחד, ידוע הקדש שיהיה עד שם), (ויקרא אותו"

שם). המשנה בפירוש (רבינו תמורתו" חילול 11)עושה
פדיון. לשון בלשון 12)הוא שאמר שכיון כו: שם משנה

יוצאת  תמימה הקדש בהמת שאין כלום, אמר לא חילול,
שם). (רש"י לחולין

.·ÂÈÙÏ eÈ‰13Lc˜‰ ˙Á‡Â ÔÈlÁ ˙Á‡ ,˙BÓ‰a ÈzL »¿»»¿≈¿≈««Àƒ¿««∆¿≈
ÌeÓ da ÏÙpL14:¯Ó‡Â ÔÈlÁ ˙Ó‰a ÏÚ B„È ÁÈp‰ , ∆»«»ƒƒ«»«∆¡«Àƒ¿»«

‰¯eÓz BÊ È¯‰ - BÊ ˙Áz BÊ È¯‰15‰˜BÏÂ16B„È ÁÈp‰ . ¬≈««¬≈¿»¿∆ƒƒ«»
‰Ê È¯‰ - BÊ ˙Áz BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â L„w‰ ˙Ó‰a ÏÚ«∆¡««…∆¿»«¬≈««¬≈∆
‡l‡ ,‰¯eÓz BÊ ÔÈ‡Â ,ÔÈlÁ‰ ˙Ó‰a ÏÚ dÏlÁƒ¿»«∆¡««Àƒ¿≈¿»∆»

‰Ó‰a‰ BÊa ÌeÓ ˙ÏÚa ‰„BÙk17. ¿∆«¬«¿«¿≈»

כז.13) שהמקדיש 14)שם יג הלכה פ"א למעלה ראה
עושה  זו הרי קבוע, מום לה נולד ואח"כ תמימה בהמה

התכוון 15)תמורה. ודאי החולין, על ידו שהניח שכיון
כאומר  זה והרי הקודש, את לחלל ולא החולין, את לקדש
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זו. תמורת זו ימיר 16)הרי ולא יחליפנו "לא משום
א. הלכה פ"א למעלה ראה ידו 17)אותו", שהניח שכיון

מום  בה שנפל ההקדש את לחלל כוונתו בוודאי ההקדש, על
חילול, לשון גם הוא "תחת" של שהמובן החולין, בהמת על
(שם  זהב" אביא הנחושת "תחת יז) ס, (ישעיה שכתוב כמו

בגמרא).

.‚Ô‰Ó ˙Á‡Â ,ÁaÊÓ ÈL„˜ ˙BÓ‰a LÏL ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»»¿≈»¿≈ƒ¿≈«¿««≈∆
ÌeÓ ˙ÏÚa18ÔBÈ„ÙÏ ˙„ÓBÚ ‡È‰ È¯‰L19LÏLÂ , «¬«∆¬≈ƒ∆∆¿ƒ¿¿»

el‡ ˙Áz el‡ È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÔÈlÁ ˙BÓÈÓz ˙BÓ‰a20 ¿≈¿ƒÀƒ¿»«¬≈≈««≈
˙BÓÈÓz‰ ÌÈzL ˙Áz ÔÈlÁ‰ ÔÓ ÌÈzL È¯‰ -¬≈¿«ƒƒ«Àƒ««¿«ƒ«¿ƒ
‰Ó‰a‰Â ;ÌÈzL Ì‰ÈÏÚ ‰˜BÏÂ ,‰¯eÓz Ô˙¯eÓz¿»»¿»¿∆¬≈∆¿«ƒ¿«¿≈»

‰ÈÏÚ ‰ÏlÁ˙pL ÌeÓ ˙ÏÚa ˙Áz ‡È‰ ˙ÈLÈÏM‰21, «¿ƒƒƒ«««¬«∆ƒ¿«¿»»∆»
ÂÈÙÏ LiL ÔÂÈkL .da ¯ÈÓ‰Ï ‡ÏÂ Ôek˙ dÏlÁÏe¿«¿»ƒ¿«≈¿…¿»ƒ»∆≈»∆≈¿»»

‰¯eÓz‰ ‡È‰Â ,¯eq‡ C¯c22‡e‰Â ,¯z‰ C¯„Â , ∆∆ƒ¿ƒ«¿»¿∆∆∆≈¿
ÏelÁ‰23¯z‰‰ ÁÈpÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ‡È‰ ‰˜ÊÁ - «ƒ¬»»ƒ∆≈»»«ƒ««∆≈

¯eq‡‰ ‰OBÚÂ24LÏL ‰˜BÏ BÈ‡ CÎÈÙÏe , ¿∆»ƒ¿ƒ»≈∆»
˙Bi˜ÏÓ25˙Áz el‡ ˙BÓ‰a ¯OÚ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . «¿ƒ¿≈ƒ»«∆∆¿≈≈««

ÌeÓ ˙ÏÚa Ô‰Ó ˙Á‡Â ,el‡ ˙BÓ‰a ¯OÚ26BÈ‡ - ∆∆¿≈≈¿««≈∆«¬«≈
˙È¯ÈOÚ‰ ‰Ó‰a‰L ;˙Bi˜ÏÓ ÚLz ‡l‡ ‰˜BÏ27 ∆∆»≈««¿ƒ∆«¿≈»»¬ƒƒ

da ¯ÈÓ‰Ï ‡ÏÂ Ôek˙ dÏlÁÏ28˜ÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡L . ¿«¿»ƒ¿«≈¿…¿»ƒ»∆««ƒ∆À¿«
‰a¯‰ ˙Bi˜ÏÓa ‰Ê29- ¯z‰ C¯c ÌL LÈÂ ÏÈ‡B‰ , ∆¿«¿ƒ«¿≈ƒ¿≈»∆∆∆≈

¯eq‡‰ ‰OBÚÂ ¯z‰‰ ¯·c ÁÈpÓ BÈ‡30˙BÓ‰· ÈzL . ≈«ƒ«¿««∆≈¿∆»ƒ¿≈¿≈
ÏL ˙BÓ‰· ÈzLe ,ÌeÓ ˙ÏÚa Ô‰Ó ˙Á‡Â Lc˜‰ ÏL∆∆¿≈¿««≈∆«¬«¿≈¿≈∆
˙Áz el‡ È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÌeÓ ˙ÏÚa Ô‰Ó ˙Á‡Â ÔÈlÁÀƒ¿««≈∆«¬«¿»«¬≈≈««
,˙Á‡ ‰˜BÏÂ ‰ÓÈÓz‰ ˙¯eÓz ‰ÓÈÓz‰ È¯‰ - el‡≈¬≈«¿ƒ»¿««¿ƒ»¿∆««

ÁÓ Ìen‰ ˙ÏÚ·eÌen‰ ˙ÏÚa ÏÚ ˙Ïl31BÈ‡L ; «¬««¿À∆∆««¬««∆≈
.¯eq‡‰ ‰OBÚÂ ¯z‰‰ ÁÈpÓ«ƒ««∆≈¿∆»ƒ

ראה 18) תמורה, שעושה שהוקדשה, לאחר שהוממה אע"פ
יג. הלכה פ"א איסורי 19)למעלה מהלכות בפ"א ראה

י. הלכה על 20)מזבח ולא החולין על ידו הניח ולא
כז. תמורה רש"י ראה יצאה 21)ההקדש, המום שבעלת

תחתה. נתקדשה והחולין החולין 22)לחולין, את להתפיס
ולא  יחליפנו "לא שנאמר כמו כן, לעשות שאסור בהקדש,

אותו". חולין.23)ימיר בבהמת ההקדש את לפדות
ושוב 24) אביי. של השלישית הבעיא היא כז. בתמורה

ועובר  היתר של דרך מניח אדם שאין אםֿתמציֿלומר אמר:
שבאותו  אע"פ בהיתר, לעשות שיכול כל איסור, של  לדרך
של  דעתו וידועה האיסור. על פעמיים עובר הוא מעמד

לבעיא. פשיטות זוהי כי מלקיות 25)רבינו שתי כיֿאם
של  הבהמות בשתי שהתפיס התמימות הבהמות שתי על

הרביעית 26)ההקדש. ושם הבעיא שם, בתמורה אביי של
בהמות" "עשר כאן מביא ורבינו בהמות", "ארבע הגירסא
(קרית  יותר הדין והוא דוקא, לאו "ארבע" שבוודאי משום

כאן). מום.27)ספר בעלת מום 28)שהיא שבעלת כיון
בפדיון. לחולין יותר 29)יוצאת שעבר אע"פ כלומר,

כלל  נתכוון שלא לומר מקום ויש איסור, על פעמים משלש
אותה. להמיר אלא בעיא 30)לחללה היא שם, בתמורה

על  מלקין שאין משום להקל, רבינו בה ופסק נפשטה. שלא

והרי  המום בעלת נתחללה לא כן, ואם (כסףֿמשנה). הספק
רוקח. במעשה וראה מספק, בקדושתה שם 31)היא

לומר, תרצה אם ואומר, אביי. של השניה הבעיא בתמורה
בהמות  בג' הדין מה איסור, ועושה היתר מניח אדם שאין
שהוחזק  בהמות, בד' הדין מה שאל ואחריֿזה וכו'.
את  הפך שהרי עיון, צריכים רבינו דברי כן, ואם במלקיות.
בהמות, עשר של הדין את מקודם וכתב הדברים, סדר
במלקיות, הוחזק שלא בהמות, בשתי כן, אם לקולא. ופסקו

(לחםֿמשנה). לתמורה ולא לחילול כוונתן בוודאי

.„ÂÈ¯·c - ÌÈÓÏLe ‰ÏBÚ ˙¯eÓz BÊ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈¿«»¿»ƒ¿»»
ÌÈÓi˜32¯În˙Â ,33‰ÏBÚ ˙¯eÓz ‰ÈÓ„ ÈˆÁa ‡È·ÈÂ «»ƒ¿ƒ»≈¿»ƒ«¬ƒ»∆»¿«»

ÌÈÓÏL ˙¯eÓz ‰ÈÓ„ ÈˆÁ·e34˙¯eÓz BÊ È¯‰ :¯Ó‡ . «¬ƒ»∆»¿«¿»ƒ»«¬≈¿«
‰lÁzÓ CÎÏ Ôek˙ Ì‡ ,ÌÈÓÏL ˙¯eÓ˙e ‰ÏBÚ35- »¿«¿»ƒƒƒ¿«≈¿»ƒ¿ƒ»

ÌÈÓi˜ ÂÈ¯·c36‡l‡ ‰lÁza Ôek˙ ‡Ï Ì‡Â ; ¿»»«»ƒ¿ƒ…ƒ¿«≈«¿ƒ»∆»
ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓÏL ˙¯eÓz ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‰ÏBÚ ˙¯eÓ˙Ïƒ¿«»¿»«¿»«¿«¿»ƒ««
ÔBLÏ ‡l‡ ÔÈOÙBz ÔÈ‡ - ¯ea„ È„k CB˙a ¯ÊÁL Ètƒ∆»«¿¿≈ƒ≈¿ƒ∆»»

„·Ïa ‰ÏBÚ ˙¯eÓz ‡È‰ È¯‰Â ,ÔBL‡¯37. ƒ«¬≈ƒ¿«»ƒ¿«

לכך 32) שבוודאי לשניהם, נתכוון אם בדיקה צריך אין בזה
בזה  מודה ראשון" לשון "תפוס שסובר מי ואף נתכוון.
עולה  זה לאדם לו שהיו כאן, והמדובר כו.). (תמורה
כמו  בביתו, ושלמים עולה לו שהיו או לפניו, ושלמים
ג, משנה פ"ה תמורה (תוי"ט א הלכה למעלה רבינו שכתב

כאן). רוקח מום,33)ומעשה בה שיפול לאחר כלומר,
שם. לרבינו המשנה בפירוש וראה כו. כדין 34)תמורה

מהלכות  (פט"ו שלמים וחציה עולה חציה זו בהמה האומר
ה"ג). פ"ג להלן וראה ג, הלכה הקרבנות מעשה

שלמים.35) תמורת וגם עולה תמורת ותימכר 36)שתהיה
כר"י  שלמים, הדמים ובמחצית עולה הדמים במחצית ויביא

כה:בת  שם (ואפשר 37)מורה כדיבור דיבור כדי שתוך
עבודהֿזרה, ועובד מחרף, ומימר, ממקדיש חוץ בו) לחזור
גם  וראה כה. תמורה המשנה בפירוש (רבינו ומגרש מקדש

ה"א). הקרבנות מעשה מהלכות בפט"ו

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
קריבה.1) שאינה ותמורה קריבה, תמורה שיש יבאר

.‡‰ÏBÚ‰ ˙¯eÓz ?·¯wÏ ˙B¯eÓz‰ ÔÈc „ˆÈk2- ≈«ƒ«¿ƒ»≈¿«»»
‰ÏBÚ ·¯˜z3‰·˜ d˙¯eÓz ‰˙È‰ Ì‡Â .4˙ÏÚa B‡ ƒ¿«»¿ƒ»¿»¿»»¿≈»«¬«

ÌeÓ5¯În˙Â ,ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰·˜p‰ ‰Ú¯z -ƒ¿∆«¿≈»«∆ƒ…»¿ƒ»≈
‰ÏBÚ ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ6˙‡hÁ‰ ˙¯eÓz .7˙eÓz -8BÓk , ¿»ƒ¿»∆»»¿«««»»¿

ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa e¯‡aL9ÌL‡‰ ˙¯eÓz .10- ∆≈«¿ƒ¿≈«À¿»ƒ¿«»»»
ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Ú¯z11‰·„Ï ‰ÈÓ„ eÏtÈÂ ,12. ƒ¿∆«∆ƒ…»¿ƒ¿»∆»ƒ¿»»

¯·c ÏÎÏ ÌÈÓÏMk - ÌÈÓÏM‰ ˙¯eÓz13‰eÚË , ¿««¿»ƒ«¿»ƒ¿»»»¿»
‰ÎÈÓÒ14ÌÈÎÒe15˜BLÂ ‰ÊÁ ˙Ùe˙e16˙¯eÓz . ¿ƒ»¿»ƒ¿«»∆»¿«

‰„Bzk - ‰„Bz‰17ÌÁÏ ‰eÚË dÈ‡L ‡l‡ ,18BÓk , «»«»∆»∆≈»¿»∆∆¿
ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a e¯‡aL19:ÁÒt‰ ˙¯eÓz . ∆≈«¿¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿««∆«

ÔÈ‡ - ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ˙BˆÁ Ì„˜ da ¯ÈÓ‰ Ì‡ƒ≈ƒ»…∆¬«¿»»»»≈
‰·¯˜ B˙¯eÓz20,ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Ú¯˙ ‡l‡ , ¿»¿≈»∆»ƒ¿∆«∆ƒ…»

- ˙BˆÁ ¯Á‡ da ¯ÈÓ‰ Ì‡Â ;ÌÈÓÏL ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ¿»ƒ¿»∆»¿»ƒ¿ƒ≈ƒ»««¬
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ÌÈÓÏL ·¯˜z dÓˆÚ ‰¯eÓz‰ È¯‰21.22˙¯eÓz ¬≈«¿»«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿«
¯OÚn‰Â ¯BÎa‰23ÌÏBÚÏ ÔÈ·¯˜ ÌÈ‡ -24¯Ó‡pL . «¿¿««¬≈≈»¿≈ƒ¿»∆∆¡«

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ,‡e‰ '‰Ï :¯BÎaa25,·¯˜ ‡e‰ : «¿«ƒƒ«¿»»¿»≈
¯BÎak ¯OÚn‰ ÔÈ„Â ;‰·¯˜ B˙¯eÓz ÔÈ‡Â26. ¿≈¿»¿≈»¿ƒ««¬≈«¿

Ô˙¯eÓz27ÏÎ‡˙Â ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Ú¯z28. ¿»»ƒ¿∆«∆ƒ…»¿≈»≈

בעולה.2) זכר כן 3)שהמיר ולמדו ב. יח, תמורה משנה,
אשר  קדשיך "רק כוֿכז) יב, (דברים שנאמר ממה יז:) (שם
ה', יבחר אשר המקום אל ובאת תשא ונדריך, לך יהיו
"רק  – וגו'" ה' מזבח על והדם הבשר עולותיך ועשית
לבית  יכניסנו יכול ובאת, תשא וכו', תמורות אלו קדשיך,
ועשית  ת"ל שימותו, כדי ומזון מים מהם וימנע הבחירה
נוהג  אתה בעולה, נוהג שאתה כדרך והדם, הבשר עולותיך
בוולדי  נוהג אתה בשלמים, נוהג שאתה כדרך וכו', בתמורה

להלן. וראה ובתמורה", קריבה 4)שלמים נקבה ואין
שממירים  הי"ד, שם וראה הכ"א, פ"א למעלה ראה עולה,

בנקבות. וזכרים בזכרים, על 5)נקבות ליקרב ואסור
עד 6)המזבח. שתרעה דינה לעולה, נקבה המקדיש שהרי

יח:). שם (במשנה, עולה בדמיה ויביא ותימכר שתסתאב
שהזכיר  מום, שבעלת והואֿהדין כעולה, עולה ותמורת

עולה". בדמיה ויביא "תימכר – כן לפני זכר 7)רבינו בין
נקבה. ב.8)בין כא, שם זה 9)משנה, ודבר ה"א, פ"ד

ונועל  לבית שמכניסה היא: זו ומיתה מסיני. למשה הלכה
שם). (רבינו, שמתה עד הדלת בין 10)עליה זכר בין

כרבי 11)נקבה. ולא כתנאֿקמא, – ב כ, שם משנה,
"עד  – רועה" באשם – מתה שבחטאת "שכל אליעזר.
מהל' ופ"ד יח. (שם לנדבה" דמיו ויפלו מום בו שיפול
ה"ד). פ"ד להלן וראה הי"ד, המוקדשין פסולי

שהיו 12) בשופרות המעות שיתן "והוא שם. במשנה,
מקריבים  וביתֿדין ה"ב), שקלים מהל' פ"ב (ראה במקדש

ה"ה). פ"ד (להלן נדבה" עולות מעות ראה 13)באותן
הערה  הקרבן 14)ב.למעלה ראש על ידיו שתי שיסמוך

לשחיטתו. שמביאים 15)סמוך בשמן, בלולה וסולת יין
הוא  כמה ה"ד, הקרבנות מעשה מהל' פ"ב וראה הקרבן, עם

הנסכים. הקרבנות 16)שיעור מעשה מהל' פ"ט ראה
והלכותיה. התנופה סדר קרבים 17)ה"וֿז, שהאימורים

יח: תמורה (משנה, ולילה ליום נאכל והבשר המזבח, על
שנאמר  ממה שם) (בגמרא כן ולמדו שם). רש"י וראה
תודה" על "אם – יקריבנו" תודה על "אם יב) ז, (ויקרא

תודה. וולדות וחליפות תמורות שם.18)לרבות במשנה,
על  "והקריב שנאמר לחם, מביא תודה שהמביא ואףֿעלֿפי
בלחם, חייבת אינה תודה תמורת – וגו'" חלות התודה זבח
ולא  לחם, טעונה תודה – "התודה הנ"ל: מהפסוק כן ולמדו
(תמורה  לחם" טעונות תודה וחליפת תמורת ולא תודה ולד

ה"א). פ"ד להלן וראה מבואר,19)שם, ושם ה"ח. פי"ב
שכיפר  ולאחר חובה, בתודת אלא אמורים הדברים שאין
אפילו  נדבה, בתודת או הכפרה לפני אבל העיקרית, בתודה

לחם. צריך – כפרה חצות 20)לאחר קודם שהפסח משום
יכולים  הבעלים רצו ואם פסח, בשם עדיין נקבע לא
שדינו  הפסח, מותר יהיה ראשון ופסח אחר, פסח להפריש
קודם  חצות אחר ונמצא שאבד, כפסח דינו – שלמים שקרב

ואפשר  פסח להקריבו שאפשר שכיון השני, שחיטת
כח  בו אין קבועה, אחת קדושה בו ואין שלמים, להקריבו
כמפורש  שיסתאב, עד רועה אלא ליקרב, לתמורתו להתפיס
וראה  שם), המשנה' ('מרכבת ה"ו פסח קרבן מהל ' פ"ד

לפסח,21)להלן. שהפריש הכבש את קבע היום שחצות
אחרת  בהמה בו מתפיס הוא ואם פסח, לקרבן להיקרב
שלמים  שקרב הוא שהדין הפסח, למותר זו תמורה נחשבת
כבש  הפריש אם אלא אינו זה וכל שם). המשנה' ('מרכבת
תחתיו  אחר והפריש הפסח נאבד אם אבל לפסח, אחד
"נמצא  שאם הוא הדין בו, והמיר הראשון נמצא ואחרֿכך
אם  אבל שלמים, קרבה התמורה בו, והמיר שחיטה" אחר
כיון  – חצות לאחר אפילו בו והמיר שחיטה לפני נמצא
זה  נחשב להקריב, יכול שירצה ואיזה כבשים שני כאן שיש

תמו  ואין וכבש, כבש בכל מעורבים ושלמים פסח רתו כאילו
ראה  שם, זירא כרבי ודלא - ב צו, בפסחים וכרבה קריבה.
פ"ד  ב, חלק המשנה' ('מרכבת ה"ו פ"ד פסח קרבן בהל'
וכן  כאן. רוקח' 'מעשה כאן. א וחלק שם, פסח קרבן מהל'
כסףֿמשנה  וראה שם. בפסחים, ה'מאירי' בדברי נראה

כאן). וראה 22)ולחםֿמשנה תימן, כת"י לפי הוא (כן
בהמה.23)להלן). שיפול 24)מעשר לאחר שאפילו

בהמשך  להלן ראה קרבן, בדמיהם מביא אינו מום, בהם
ובה"ב. זו (וראה 25)הלכה ב. ה, בתמורה ורבא, אביי

קודש  דיבורֿהמתחיל שם וב'תוספות' לז: וזבחים כא. שם
כאן). ובלחםֿמשנה (שמות 26)הם, נאמר בבכור שהרי

כז, (ויקרא נאמר ובמעשר רחם", פטר כל "והעברת יב) יג,
מבכור  מעשר ולמדו השבט", תחת יעבור אשר "כל לב)

לז:). (חולין עברה" "עברה בכור 27)בגזירהֿשוה של
מעשר. הבכור 28)ושל "תמורת א: כא, תמורה משנה,

במומן  ויאכלו וכמעשר כבכור אלו הרי וכו', והמעשר
לבעלים".

.·29- ¯OÚn‰ ˙¯eÓ˙e ,ÌÈ‰kÏ - ¯BÎa‰ ˙¯eÓz¿««¿«…¬ƒ¿«««¬≈
ÌÈÏÚaÏ30¯OÚÓe ¯BÎa ÔÈ„Bt ÔÈ‡L ÌLÎe .ÏÙpL «¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«¬≈∆»«
ÌeÓ Ô‰a31ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,32Ck , »∆¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«»

Ô˙¯eÓz ÌÈ„Bt ÔÈ‡33. ≈ƒ¿»»

וכו'"29) הבכור ו"תמורת הפסק, כאן אין תימן, (בכת"י
תמורת  ותאכל מום בם שיפול "עד שלפניו: למה מחובר

נכון). וכן וכו'", וכהנים שאמרו 30)הבכור מה כלומר,
כבכור  אלו הרי והמעשר הבכור "תמורת שם במשנה
שהמעשר  כשם היינו לבעלים", במומן ויאכלו וכמעשר
כן  כמו בעליו, והם לכהנים שייך והבכור לבעלים, שייך
הבעלים  שהם לכהנים, והבכור לבעלים המעשר תמורתם:
משאלת  - א ט, בזבחים נראה וכן שהמיר. הישראל ולא שלו
אם  "אימא, – שלמים שהוא הפסח מותר בעניין הגמרא
והואֿ לכהן", ליתביה וכו' בכור שיהיה בכור לשם שחטו
קודש", יהיה ותמורתו הוא "והיה בה שכתוב לתמורה הדין
עה: (זבחים ה'תוספות' דעת אבל לכהן, שייכת שהיא
היינו  לבעלים, הבכור שתמורת "בכור") דיבורֿהמתחיל
שמח'). ('אור ה"ו פ"ד להלן וראה לכהן, ולא לישראל

לעניין 31) הי"ז בכורות מהל' בפ"א רבינו שכתב מה ראה
בהמה. מעשר לעניין ה"הֿו שם ובפ"ו פ"א 32)בכור,
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בר 33)הי"ב. רמי של בעייתו רבא פשט - ב עה, בזבחים
ומעשר  "בכור מהברייתא בכור, תמורת לעניין חמא,
(וראה  בהן" כיוצא ותמורתן תמורה עושין שהוממו,
לעניין  כן מפורש - ב יג, ובתמורה שם). הנ"ל ב'תוספות'

איתן'). ('יד נגאלת שאינה בהמה, מעשר תמורת

.‚ÌÈÓÏL dÈˆÁÂ ‰ÏBÚ dÈˆÁ dLÈc˜‰L ‰Ó‰a34- ¿≈»∆ƒ¿ƒ»∆¿»»¿∆¿»¿»ƒ
d˙¯eÓz35‰BÓk36dÈ‡L Lc˜‰ ˙Ó‰a Ïk ÔÎÂ . ¿»»»»¿≈»∆¡«∆¿≈∆≈»

dLc˜‰ ˙lÁz ÈtÓ ‰·¯˜37‰BÓk d˙¯eÓz È¯‰ -38. ¿≈»ƒ¿≈¿ƒ«∆¿≈»¬≈¿»»»»
BÊ È¯‰ - ‰ÏBÚ dÈˆÁÂ ‰¯eÓz BÊ ‰Ó‰a ÈˆÁ : ¯Ó‡»«¬ƒ¿≈»¿»¿∆¿»»¬≈

‰ÏBÚ ·¯˜z39·¯˜z - ¯OÚÓ dÈˆÁÂ ‰ÏBÚ dÈˆÁ . ƒ¿«»∆¿»»¿∆¿»«¬≈ƒ¿«
‰ÏBÚ40¯OÚÓ dÈˆÁÂ ‰¯eÓz dÈˆÁ .41BÊ È¯‰ - »∆¿»¿»¿∆¿»«¬≈¬≈

˜ÙÒ42.‰·¯˜ dÈ‡Â , »≈¿≈»¿≈»

בה 34) שיפול עד רועה אלא קריבה ואינה "קדושה שהיא
שלמים  דמיה ובחצי עולה דמיה בחצי ויביא ותמכר מום
ה"ד). פ"ב למעלה וראה ה"ג, הקרבנות מעשה מהל' (פט"ו

בה.35) המיר עד 36)אם תרעה אלא קריבה שאינה
דמיה  ובחצי עולה דמיה בחצי ויביא ותמכר, מום בה שיפול

א. כו, תמורה בברייתא והוא שהכוונה 37)שלמים. נראה,
לה  נולד ואחרֿכך תמימה הקדיש או עובר, מום לבעלת
ורובע  הי"ג) פ"א (למעלה תמורה שעושות קבוע, מום
נקבה  והמפריש הי"ח), שם (למעלה בהן וכיוצא ונרבע
אינן  שכולן הכ"א), (שם לאשמו או לעולתו או לפסחו
מהל' (פ"ג קבוע מום בהן שנופל אחר נפדות אלא קריבות
הט"זֿיז, המוקדשין פסולי מהל' פ"ד ה"י. מזבח איסורי

ה"ד). פסח קרבן מהל' בהמה,38)ופ"ד מדין נלמד
(כסףֿ שלמעלה שלמים, וחצייה עולה חצייה שהקדישה

חצייה 39)משנה). אמר אביי, "אמר ב: כו, [בתמורה
"ואפשר  קריבה". עולה הכל דברי מעשר, וחצייה עולה

וחצייה שבנוסח  עולה חצייה מצא רבינו) של =) שלו אות
וראה  (הראב"ד, וכו'" קריבה עולה הכל דברי תמורה,
שהיה  נראה "ורבינו משנה': ה'כסף כתב זה וכעין להלן).
עולה, וחצייה תמורה חצייה דאמר היכא מודים, הכל גורס
עולה". תקרב מעשר, וחצייה עולה חצייה קריבה. הכל דברי
שאסור  =) איסורא דאיכא "כיון בזה הטעים והראב"ד
דטעה  הוא ולבסוף לאיסורא, מעיקרא איכוין לא להמיר)
גירסתו  לפי אלא אינו זה אבל והמיר". ונמלך) =) ואימליך
"חצי  רבינו דברי לפי אבל תמורה", וחצייה עולה "חצייה

תמור  זו "תמורה"בהמה שהקדים עולה" וחצייה ה,
כמו  לומר וצריך הראב"ד. כדברי לומר אין ל"עולה",
שאין  שאע"פ קטז), הערה הט"ז, (פ"א למעלה שכתבנו
זו  בהמה של ראשה או "לבה אמר אם באיברים, ממירים
"חצי  באומר כאן כן ואם בכולה, קדושה פשטה תמורה"
אין  לשתיהן, נתכוון שוודאי עולה, וחציה תמורה זו בהמה
התמורה, של החצי ע"י בכולה הקדושה להתפשטות מקום
התמורה  חלה לא שכך ומכיון עולה, – השני החצי שהרי
העולה  חצי זאת, ולעומת באיברים, ממירים אין שהרי כלל,
פשטה  ושוב עולה חצי להקדיש אפשר שהרי נשאר, –

להלן]. וראה בכולה, למעלה 40)קדושה כמו כאן, [אף
הוא  וכן (הראב"ד, לחצאין בהמה מעשר אין בתמורה,
לומר  שייך לא עולה, הוא השני והחצי והואיל נ.) בעירובין

פשטה  ושוב עולה, חצי רק ונשאר בכולה, קדושה פשטה
כנ"ל]. בכולה אינו 41)קדושה מהם אחד ואף [הואיל

"פשטה  מהם אחד באף שייך ולא והואיל לחצאין, נתפס
על  – כנגדו עומד השני אחד שכל כיון בכולה", קדושה
חצייה  או תמורה חצייה או לומר היתה שכוונתו כרחנו

שמח']. ב'אור ועי' לתמורה 42)מעשר, כוונתו אם
לו  שיש בהמה למעשר כוונתו או הקרבנות, בכל הנוהגת

שם). (תמורה אחרות חומרות

.„¯·BÚ ÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰43¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ««¿ƒ«¬«≈¿≈»ƒ«
‰ÓÈÓz44da „ÏB Ck ¯Á‡Â ,45,˙ÈcÙÂ Úe·˜ ÌeÓ ¿ƒ»¿««»«»»«¿ƒ¿≈

‰¯eÓz BÊ È¯‰ - ˙ÈcÙpL ¯Á‡ da ¯ÈÓ‰Â46dÈ‡Â , ¿≈ƒ»««∆ƒ¿≈¬≈¿»¿≈»
˙ÈcÙ dÈ‡Â ‰·¯˜47˙eÓzL „Ú dÁÈpÓ ‡l‡ ,48. ¿≈»¿≈»ƒ¿≈∆»«ƒ»«∆»

‰ÈeÁ„ ‰M„˜ ÁkÓ ‰‡aL ÈtÓ - ‰·¯˜ dÈ‡49, ≈»¿≈»ƒ¿≈∆»»ƒ…«¿À»¿»
dBÈ„t Ot˙Ï d˙M„˜ ÁÎa ÔÈ‡L - ˙ÈcÙ dÈ‡Â50. ¿≈»ƒ¿≈∆≈¿…«¿À»»ƒ¿…ƒ¿»

(למעלה 43) תמורה עושה אינה קבוע, מום בעלת שאילו
הי"ג). תמימה.44)פ"א בהמה הקדיש כלומר,

העובר.45) המום לבעלת או לתמימה כלומר,
פדיונו,46) לאחר בין פדיונו לפני "בין א: טז, בבכורות

כדי  דבר לכל לחולין יוצאים "אינם שהרי תמורה", עושה
ועי' ה"ה, (להלן פדיונם" אחר ועבודה בגיזה מותרים שיהיו

"ותמורה"). ד"ה שם אפשרות 47)'תוספות' אין כלומר,
זאת. תמורה בר 48)לפדות רבה בשם נחמן רב דברי
שם. בבכורות שנפדתה 49)אבוה, בבהמה אותה שהתפיס

שם.50)כבר. בכורות,

.‰ÔÈÚe·˜ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa eÈ‰L ˙B¯eÓz‰ Ïk»«¿∆»«¬≈ƒ¿ƒ
Ô˙lÁzÓ51ÏÎÏ ÔÈlÁÏ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â ,e„tÈ el‡ È¯‰ - ƒ¿ƒ»»¬≈≈ƒ»¿≈»¿ƒ¿Àƒ¿»

ÔBÈ„t ¯Á‡ ‰„B·ÚÂ ‰f‚a ÔÈ¯zÓ eÈ‰iL È„k ¯·c52. »»¿≈∆ƒ¿À»ƒ¿ƒ»«¬»««ƒ¿»
Úe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa ÏÚ ‰¯eÓ˙a ‰ÏÁ ‰M„w‰L53, ∆«¿À»»»ƒ¿»««¬«»«

ÏÚa ‡e‰ Ô‡k ¯eÓ‡‰ Ú¯Â ,·BËa Ú¯ B‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿¿«»»»««
ÌeÓ54ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,Ôa¯˜Ï Èe‡¯ BÈ‡L Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈∆≈»¿»¿»¿««ƒ≈

L„w ‰È‰È Ba ·e˙k55. »ƒ¿∆…∆

מתחילתן,51) קבועים מומין בעלי שהיו אףֿעלֿפי כלומר,
מום. בהם נפל ואח"כ מתחילתן תמימים היו אם וכלֿשכן

א.52) יז, ב. טז, תמורה אע"פ 53)משנה, כלומר,
בגיזה  מותר בתחילה, מום בעל הקדיש אם שבהקדש
שלא  לפי ה"ט), מעילה מהל' פ"א (ראה פדייה אחר ועבודה
בתמורה  – בלבד דמים קדושת אלא הגוף קדושת עליו חלה

מום. בעל על אף הגוף קדושת במשנה,54)חלה ראה
א. ט, א.55)תמורה יז, שם רש"י ראה

.ÂÌÈÁ·Êa ‰·¯Ú˙pL ‰ÏBÚ56¯ÈÓ‰Â57ÔÓ ˙Á‡a »∆ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿««ƒ
˙B·B¯Úz‰58‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -59:¯ÓB‡Â ˙¯Á‡ ‰Ó‰a ««¬¬≈∆≈ƒ¿≈»«∆∆¿≈

ÌÈÓÏL BÊ ‰Ó‰a È¯‰ - BÊ ‡È‰ ‰ÏBÚ ˙¯eÓz Ì‡60, ƒ¿«»ƒ¬≈¿≈»¿»ƒ
‰ÏBÚ BÊ ‰Ó‰a È¯‰ - BÊ ‡È‰ ÌÈÓÏL ˙¯eÓz Ì‡Â61. ¿ƒ¿«¿»ƒƒ¬≈¿≈»»

ÌÈÓÏLe ‰ÏBÚk ‰¯eÓz‰ ÌÚ ‡È·‰L ‰Ó‰a‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»«¿≈»∆≈ƒƒ«¿»¿»¿»ƒ
‰Êa ‰Ê e·¯Ú˙pL62¯ÈÓ‰Â ¯ÊÁ .63Ô‰È˙MÓ ˙Á‡a ∆ƒ¿»¿∆»∆»«¿≈ƒ¿««ƒ¿≈∆

¯ÈÓ‰ Ô‰Ó BÊ È‡a Úe„È ÔÈ‡Â64Á·Ê ‡È·Ó -65¯Á‡ ¿≈»«¿≈≈∆≈ƒ≈ƒ∆««≈
‰iM‰ ‰¯eÓz‰ ÏÚ ¯ÓB‡Â B˙Èa CBzÓ66˙¯eÓz Ì‡ : ƒ≈¿≈««¿»«¿ƒ»ƒ¿«
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‰¯eÓz67BÊ ‡È‰68ÔÈlÁ ‡È·‰L BÊ È¯‰ -69Ì‡Â , ¿»ƒ¬≈∆≈ƒÀƒ¿ƒ
‡È‰ ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ ˙¯eÓz70‡È·‰L ‰Ê È¯‰ -71 ¿«»¿»ƒƒ¬≈∆∆≈ƒ

ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ72‰¯eÓz‰ ÌÚ ‡È·‰L ‰Ê È¯‰Â . »¿»ƒ«¬≈∆∆≈ƒƒ«¿»
‰¯eÓ˙e Á·Êk ‰iM‰73¯·Îe .‰Êa ‰Ê e·¯Ú˙pL «¿ƒ»¿∆«¿»∆ƒ¿»¿∆»∆¿»

ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a ˙B·B¯Úz‰ ÔÈ„ e¯‡a74. ≈«¿ƒ««¬¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ

(הוצאת 56) פ"ג תמורה בתוספתא – בשלמים כלומר,
ירעה  בזבחים, שנתערבה "עולה :(13 ,555 עמ' צוקרמנדל
שבהן  יפה בדמי ויביא וימכרו, שיסתאבו עד ירעו) (צ"ל:
מהל' בפ"ו רבינו והביאה עולה". שבהן יפה ובדמי זבח,

ה"הֿו. המוקדשין שם.57)פסולי ואינו 58)בתוספתא,
הראשונה  זו תמורה והרי שם). (תוספתא, מהן באיזה יודע
המזבח, על להקריבה אפשר ואי שלמים, ספק עולה ספק
ויביא  אותה ויפדה מום בה ויפול שתסתאב עד תרעה אלא
ויביא  האלה, הקרבנות משני אחד שלמים, או עולה בדמיה
מום  בה שיפול עד שמא שחששו אלא השני. לקרבן מביתו
ולכן  אחד, קרבן על אלא יפדו ולא הוא שספק ישכחו –
לפניו  שיהיו כדי כדלקמן, אחרת, בהמה לקחת הצריכוהו
שניהם  יפדו מומים, בהם ויפלו ולכשיסתאבו קרבנות, שני

ראב"ד). ועי' שם.59)(לחםֿמשנה, תוספתא,
נדבה.60) מקדישה כנ"ל.61)כלומר, שדינם 62)נדבה

שם, המוקדשין פסולי מהל' בפ"ו ומפורש למעלה, נתבאר
וכו'. שיסתאבו עד שם.63)שירעו שאם 64)תוספתא,

" חולין זו הרי – (הראשונה) התמורה בזו שהמיר שאין ידע
עכשיו  אבל הט"ו) פ"א (למעלה תמורה" עושה התמורה
שהם  ספקות בשני מוטלת היא הרי המיר, באיזו יודע שאינו
ב' חולין, היא והרי התמורה תמורת היא שמא א' שלשה:
שלמים, ספק עולה ספק שהיא השניה, תמורת היא שמא
שתסתאב  עד שתרעה אפשר אי בזה וגם כמותה, היא והרי
על  ויפדוה ישכחוה שמא אחת, שהביא כיון מספק ותיפדה

לחםֿמשנה). בשם (כנ"ל כלומר,65)אחת שם. תוספתא,
(כסףֿמשנה). חולין אחד 66)בהמת על שהמירה

פסח). וקרבן ספק תמורת =) השניה מהתערובת
ראשונה.67) תמורה תמורת התמורה 68)כלומר, זו

נשאר 69)השניה. ביתו מתוך שהביא החולין כלומר,
היא  שעמה השניה התמורה, גם שהרי שהיה, כמו חולין

הט"ו). (ובפ"א למעלה כמבואר כלומר,70)חולין,
אותה  שהביא האחרת, הבהמה תמורת היא השניה התמורה

הקרבן). ספק (היא הראשונה התמורה כלומר,71)בצירוף
מביתו. שהביא השניה 72)החולין התמורה אם כלומר,

ואם  לשלמים, החולין זו מקדיש הוא הרי – עולה היא
לעולה. זו הרי – שלמים היא השניה התמורה

יש 73) (שהרי תמורה וספק זבח ספק כלומר, שם. תוספתא,
חולין). ספק פ"ו.74)גם

.Ê¯OÚÓa B‡ ¯BÎ·a e·¯Ú˙pL ÌÈÓÏL75¯ÈÓ‰Â ¿»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿¿«¬≈¿≈ƒ
Ô‰Ó „Á‡a76·¯˜È ‡Ï ‰Ê È¯‰ -77„Ú ‰Ú¯È ‡l‡ , ¿∆»≈∆¬≈∆…ƒ¿«∆»ƒ¿∆«

‰„tÈÂ ÌeÓ Ba ÏtiL78¯OÚnÎ B‡ ¯BÎak ÏÎ‡ÈÂ , ∆ƒ…¿ƒ»∆¿≈»≈«¿««¬≈
e¯‡aL BÓk79. ¿∆≈«¿

בבכור,75) שנתערבו "שלמים פ"ג: תמורה תוספתא,
מהל' בפ"ו (וראה כבכור" ויאכלו שיסתאבו עד ירעו שניהם

שהוא  זה את לפדות שצריך (וברור הי"ד). המוקדשין פסולי
כדלהלן). הוא, מי יודע שאינו אע"פ כן,76)שלמים, ואם

מעשר). (או בכור ספק שלמים ספק היא התמורה
אינם 77) המעשר) (או הבכור תמורת שהרי שם, תוספתא

ה"ב). למעלה (ראה במומם נאכלים אלא אף 78)קריבים,
צריכים  אינם מום, בהן שנפל והמעשר הבכור שתמורות
תמורת  משום פדיון כאן צריך – ה"ב) (למעלה פדיון
ה"א). (למעלה כשלמים שלמים תמורת שדין שלמים,
המילה  חסרה תימן, ובכת"י וויניציאה רומי ובדפוס
שמח'. ו'אור רוקח' 'מעשה משנה' ב'לחם וראה "ויפדה",

ה"ב.79) למעלה

á"ôùú'ä úáè 'ë éùéù íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
את 1) והמשנה ולדות, וולדי הקדשים ולדות דין כיצד יבאר

לקדושה. מקדושה הקדשים

.‡„ÏÂe ÌÈÓÏL „ÏÂ ?ÌÈL„w‰ ˙B„ÏÂ ÔÈc „ˆÈk≈«ƒ«¿«√»ƒ¿«¿»ƒ¿«
ÔÓˆÚ Ô‰Â ,ÌÈÓÏLk el‡ È¯‰ - ÌÈÓÏL ˙¯eÓz¿«¿»ƒ¬≈≈ƒ¿»ƒ¿≈«¿»

ÌÈÓÏLk2¯·c ÏÎÏ3‰¯eÓz „ÏÂe ‰„Bz‰ „ÏÂ ÔÎÂ . ƒ¿»ƒ¿»»»¿≈¿««»¿«¿»
‰„B˙k e·¯˜È el‡ È¯‰ -4.ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡L ‡l‡ , ¬≈≈ƒ¿¿¿»∆»∆≈»¿ƒ∆∆

:¯Ó‡pL ,dÓˆÚ ‰„Bz‰ ÌÚ ‡l‡ ÌÁÏ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡L∆≈¿ƒƒ∆∆∆»ƒ«»«¿»∆∆¡«
ÏÚ ‡ÏÂ d„ÏÂ ÏÚ ‡ÏÂ - ÂÈÏÚ ;‰„Bz‰ Á·Ê ÏÚ«∆««»»»¿…«¿»»¿…«
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .e¯‡aL BÓk ,d˙¯eÓz¿»»¿∆≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒ
ÔÈ·¯˜ ÔÈ‡ - ˙B„ÏÂ È„ÏÂ Ï·‡ ;ÔÓˆÚ ˙B„ÏÂa5. ƒ¿»«¿»¬»«¿≈¿»≈»¿≈ƒ

ÂÈOÚÓ CBznL6Ô‰Ó Ïc‚Ï Ô˙B‡ ‰‰LÓ ‡e‰L ¯k ∆ƒ«¬»ƒ»∆«¿∆»¿«≈≈∆
ÌÈ¯„Ú ÌÈ¯„Ú7.Ì·È¯˜È ‡ÏÂ B˙B‡ ÔÈÒB˜ CÎÈÙÏe , ¬»ƒ¬»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿…«¿ƒ≈

עצמם 2) הם השלמים תמורת וולד השלמים וולד כלומר,
ויביא  מום בם שיפול עד שירעו ולא המזבח, על קריבים

שלמים. ותנופות 3)בדמיהם נסכים סמיכה, גם שטעונים
ושוק. ממה 4)חזה שם בגמרא ונלמד יח: שם משנה

על  "אם - יקריבנו" תודה על "אם יב) ז, (ויקרא שנאמר
וולדות. לרבות ורש"י 5)תודה" שיסתאבו, עד רועים אלא

ומתים  הדלת את בפניהם ונועל לבית שכונסן כתב (שם)
והתודה 6)ברעב. השלמים וולדות את מיד הקריב שלא

ילדו. הם שגם עד השאירם אלא תמורתם, וולדות
לאכילה,7) בשר הרבה לו יהיה רב זמן אחר וכשיקריבם

על  עובר הוא ובינתיים לבעלים, נאכלים והתודה שהשלמים
לשלמו". תאחר "לא של הלאו

.·˙‡hÁ‰ „ÏÂ8˙eÓÈ9„ÏÂ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿«««»»¿≈»ƒ«¿«
d˙¯eÓz10. ¿»»

המתות.8) מחטאות אחת אותו 9)והיא שמכניס היינו
כך  ואחר שהקדישה וכגון שימות עד הדלת את ונועל לבית
מת. הוולד אין שהקדישה לפני נתעברה אם אבל נתעברה

עצמה 10) החטאת תמורת שהרי ימות, בוודאי חטאת של
מתה. היא אף

.‚˙‡hÁ‰ ˙‡ ËÁBM‰11da ‡ˆÓe12‰Úa¯‡ Ôa13 «≈∆««»»»»∆«¿»»
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ÈÁ14˙ÏÎ‡ BÊ È¯‰ -15˙‡hÁ‰ ¯O·k16È„ÏeL ; «¬≈∆¡∆∆ƒ¿«««»∆«¿≈
ÌÈLB„˜ Ì‰ Ôn‡ ÈÚÓa ÌÈL„w‰17. «√»ƒƒ¿≈ƒ»≈¿ƒ

בתוך 11) שתלד אפשר אי כבשה אבל שעירה, שהיתה וכגון
הראשונה. גסה,13)בבטנה.12)שנתה לבהמה והכוונה

שהרי  ייתכן, לא זה אבל חדשים, תשעה הוא עיבורה שזמן
והזאתו  זכר, אלא נקבה שתהיה חטאת, אין גסה בבהמה

נאכל. ואינו נשרף והוא דקה,14)בפנים בבהמה המדובר
הרי  חדשיו, לו כלו שלא ולפי חדשים. חמישה עיבורה שזמן
חי  חדשים חמשה בן מצא אם אבל אמו, מאברי כאבר הוא
זה  דין רבינו שהביא ומכיוון שימות. חטאת כוולד דינו -
כן  ואחרי כשהקדישה שהמדובר נראה, חטאת, לוולד סמוך
הקדישה, כן ואחרי נתעברה אם אבל כדלהלן, נתעברה,
לו  כלו ללא חדשיו לו כלו בין הבדל אין - מת הוולד שאין

באכילה.15)חדשיו. מתירתו אמו ששחיטת שחיטה, בלי
אחד.16) וליום (=בעזרה) הקלעים מן ולפנים כהונה לזכרי
וראה 17) חטאת, קדושת בהם ויש לידתם, בעת ולא

ברייתא  ולפי ברייתות, שתי בין מחלוקת שזוהי שם בתמורה
שוולדי  משום מקום, ובכל אדם לכל נאכלת היא אחת

בלידתם. אלא קדושים אינם קדשים

.„- ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú d„ÏÂ „ÏÂe ÌL‡‰ ˙¯eÓz „ÏÂ¿«¿«»»»¿«¿»»«»»
Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ e¯ÎnÈÂ ,ÌeÓ Ì‰a ÏtiL „Ú eÚ¯Èƒ¿«∆ƒ…»∆¿ƒ»¿¿ƒ¿¿≈∆

‰·„Ï18¯ÎÊ ‰„ÏÈ Ì‡Â .19BÓL‡ ·È¯˜‰L ¯Á‡20- ƒ¿»»¿ƒ»¿»»»««∆ƒ¿ƒ¬»
BÓL‡Ï ‰·˜ LÈ¯Ù‰ .‰ÏBÚ ·¯˜È BÓˆÚ „Ïe‰«»»«¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿≈»«¬»
,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú d·e ‡È‰ ‰Ú¯z - ‰„ÏÈÂ¿»¿»ƒ¿∆ƒ¿»«∆ƒ…»∆

BÓL‡ Ì‰ÈL ÈÓ„a ‡È·ÈÂ e¯ÎnÈÂ21¯·k Ì‡Â . ¿ƒ»¿¿»ƒƒ¿≈¿≈∆¬»¿ƒ¿»
‰·„Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈ - BÓL‡ ·È¯˜‰22. ƒ¿ƒ¬»ƒ¿¿≈∆ƒ¿»»

ח,18) הלכה להלן ראה לנדבה" דמיהם "שיפלו ופירוש
דין  ובית במקדש, שהיו (=תיבות) בשופרות המעות שנותן
אשם  שאין אשם, (ולא נדבה עולות המעות באותן מקריבין

בנדבה). זכר.19)בא ילדה האשם תמורת כלומר,
לאשמו.20) שיקריבוהו חשש במשנה 21)שאין ראה

אלא  בא אינו (ואשם לאשם נקבה "המפריש יט: תמורה
אשם  בדמיה ויביא ותימכר שתסתאב עד תרעה זכר) ממין
המשנה  שלפני (בגמרא שם אמרו וולדה ולעניין וכו'".
לעולה  נקבה "המפריש שאמר אליעזר רבי שאפילו הנ"ל),
נקבה  במפריש מודה עולה", יקרב עצמו הוא זכר וילדה
על  אשם שם שאין לפי אשם, קרב שאינו זכר וילדה לאשם
העוף). בעולת נקבה, של מציאות יש בעולה (אבל אמו

אשמו.22) הקריב כבר שהרי לעולה,

.‰ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú d„ÏÂ „ÏÂe ‰ÏBÚ‰ ˙¯eÓz „ÏÂ¿«¿«»»¿«¿»»«»»
ÏBÚk el‡ È¯‰ -‰ÏBÚ e·¯˜È ÔÓˆÚ Ô‰Â ,‰23LÈ¯Ù‰ . ¬≈≈¿»¿≈«¿»ƒ¿¿»ƒ¿ƒ

‰Ú¯È - ¯ÎÊ ‰„ÏiL Èt ÏÚ Û‡ ,‰„ÏÈÂ B˙ÏBÚÏ ‰·˜¿≈»¿»¿»¿»««ƒ∆»¿»»»ƒ¿∆
‰ÏBÚ ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú24e¯‡a ¯·k . «∆ƒ…¿»ƒ¿»»»¿»≈«¿

eÏtÈ ÔÈ¯ÓB‡ e‡L ÌB˜Ó ÏkL ,˙Ba¯w‰ ‰OÚÓa¿«¬≈«»¿»∆»»∆»¿ƒƒ¿
,Lc˜na eÈ‰L ˙B¯ÙBMa ˙BÚn‰ ÔziL ‡e‰ ,‰·„Ïƒ¿»»∆ƒ≈«»«»∆»«ƒ¿»

Ì‰ ‰nk ÌÈÏ˜La e¯‡aL25ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈc ˙È·e , ∆≈«¿ƒ¿»ƒ«»≈≈ƒ«¿ƒƒ
,¯eaˆ ÏMÓ Ì‰ÈkÒÂ ,‰·„ ˙BÏBÚ ˙BÚn‰ Ô˙B‡a¿»«»¿»»¿ƒ¿≈∆ƒ∆ƒ
BÓˆÚ ‡e‰ ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ï·‡ .‰ÎÈÓÒ ˙BeÚË ÔÈ‡Â¿≈»¿¿ƒ»¬»»∆…««¿

‰eÚË BÊ È¯‰ - ‰ÏBÚ ÂÈÓ„a ‡È·È B‡ ‰ÏBÚ ·¯˜Èƒ¿«»»ƒ¿»»»¬≈¿»
.BlMÓ ‰ÈÎÒe ,‰ÎÈÓÒ¿ƒ»¿»∆»ƒ∆

יב,23) (דברים שנאמר ממה יז: שם ונלמד יח: שם משנה
אל  ובאת תשא ונדריך לך יהיו אשר קדשיך "רק כוֿכז)
מזבח  על והדם הבשר עולותיך ועשית ה' יבחר אשר המקום
לך" יהיו "אשר וכו' תמורות אלו קדשיך" "רק - וגו' ה'"
כדרך  והדם" הבשר עולותיך "ועשית כו', הוולדות אלו

וכו'. בתמורה נוהג אתה בעולה נוהג ואינו 24)שאתה
הראשונה, הקדושה שהיא שאמו משום עולה עצמו קרב
אלא  באה עולה שאין עולה, קריבה אינה מחמתה, בא והוא
אינה  עצמה שהתמורה אף עולה תמורת וולד אבל הזכר, מן
שההקדש  משום קרב, וולדה - נקבה שהיא משום קריבה,
קרב. והוא זכר היה מחמתו, באה שהתמורה הראשון,

במקדש.25) היו שופרות כמה

.Â¯OÚn‰ „ÏÂ26¯OÚn‰ ˙¯eÓz [„ÏÂe] ,27„ÏÂ , ¿«««¬≈¿«¿«««¬≈¿«
- ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú Ô‰È˙B„ÏÂ È„ÏÂe ,¯BÎa‰ ˙¯eÓz¿««¿«¿≈«¿≈∆«»»
ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú eÚ¯È ‡l‡ ,e·¯˜È ‡Ï el‡ È¯‰28 ¬≈≈…ƒ¿¿∆»ƒ¿«∆ƒ…»∆

˙B„ÏÂ .ÌeÓ Ô‰a ÏÙpL ¯OÚÓÎe ¯BÎ·k ,eÏÎ‡ÈÂ¿≈»¿ƒ¿¿«¬≈∆»«»∆«¿
Ô‰kÏ - ¯BÎa‰ ˙¯eÓz29B˙¯eÓ˙e ¯OÚÓ ˙B„ÏÂ ,30- ¿««¿«…≈«¿«¬≈¿»

ÂÈÏÚ·Ï31. ƒ¿»»

בהמה.26) המעשר 27)מעשר תמורת גם שהרי קרב, אינו
קריבה. אינה "תמורת 28)עצמה כא. בתמורה משנה

אלו  הרי העולם סוף עד וולדן וולד ולדן, והמעשר, הבכור
לבעלים". במומן ויאכלו וכמעשר מפרש 29)כבכור רבינו

שהיינו  לבעלים" במומן "ויאכלו שם במשנה שאמרו מה
לישראל. ולא וולדות 30)לכהן, מעשר וולדות כלומר,

לבעלים, שהיא עצמו, המעשר תמורת ואילו מעשר. תמורת
שם. ג פרק למעלה רבינו הביא שם:31)כבר במשנה

לבעלים". במומן "ויאכלו

.Ê‰˙È‰ Ì‡ :ÁÒt‰ ˙¯eÓ˙k - ÁÒt‰ ˙¯eÓz „ÏÂ¿«¿««∆«ƒ¿««∆«ƒ»¿»
ÌÈÓÏL ‰·¯˜ Bn‡32Ì‡Â ;ÌÈÓÏL ·¯˜È d„ÏÂ - ƒ¿≈»¿»ƒ¿»»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ

ÌÈÓÏL ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ¯ÎnzL dÈ„ ‰È‰33Û‡ - »»ƒ»∆ƒ»≈¿»ƒ¿»∆»¿»ƒ«
‰·˜ LÈ¯Ù‰ .ÌÈÓÏL ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ ¯kÓ d„ÏÂ¿»»ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿»ƒƒ¿ƒ¿≈»

BÁÒÙÏ34‰„ÏÈÂ35‡È‰ - ˙¯aÚÓ dLÈ¯Ù‰L B‡ , ¿ƒ¿¿»¿»∆ƒ¿ƒ»¿À∆∆ƒ
.ÁÒt Ô‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú eÚ¯È d„ÏÂe¿»»ƒ¿«∆ƒ…»∆¿»ƒƒ¿≈∆∆«
‰„ÏiL B‡ ÁÒt‰ ¯Á‡ „Ú BÊ ‰·˜ ‰¯‡L Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»¿≈»««««∆«∆»¿»
,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú d„ÏÂe ‡È‰ ‰Ú¯z - ÁÒt‰ ¯Á‡«««∆«ƒ¿∆ƒ¿»»«∆ƒ…»∆

ÌÈÓÏL Ô‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ36. ¿»ƒƒ¿≈∆¿»ƒ

חצות 32) אחר פסח, בקרבן החולין בהמת שהתפיס כגון,
י"ד. י"ד.33)יום יום חצות לפני שהמיר כגון

מהלכות 34) א בפרק וראה יט. בתמורה מובאה ברייתא
זכר. ממין אלא בא אינו שהפסח א, הלכה פסח קרבן

שהפריש.35) לאחר שנתעברה שם.36)כלומר, כחכמים
שלמים  קרב השנה ימות בשאר שפסח פי, על ואף
לא  לפסח, שהפרישה זו נקבה - נקבה באים ושלמים
פסולה, קדושה היא קדושתה שכל שלמים, תקרב
היא  נדחית לפיכך נקבה, בא פסח ואין לפסח, שהקדישה
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שיסתאבו  עד ירעו אלא לשלמים, מהקרבה וולדה וגם
שלמים. בדמיהם ויביא

.ÁÔÙc C¯„ e‡ˆiL ÌÈL„w‰ ˙B„ÏÂ37e„ÏiL B‡ , «¿«√»ƒ∆»¿∆∆…∆∆»¿
ÌeËÓË38ÒBÈ‚B¯c‡Â39ÌÈ‡ÏÎÂ40‰Ù¯Ëe41È¯‰ - À¿¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈»¬≈

e„tÈ el‡42Ôa¯˜ Ô‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,43‡È·‰Ï Èe‡¯‰ ≈ƒ»¿»ƒƒ¿≈∆»¿»»»¿»ƒ
BÊ ÏL „ÏÂ ÈÓ„a44. ƒ¿≈»»∆

את 37) והוציאו בטנה דופן את וחתכו לילד שנתקשתה כגון
נקבות.38)הוולד. אבר ולא זכרות אבר לא לו שאין

נקבות.39) אבר וגם זכרות אבר גם לו תיש 40)שיש כגון
(=כבש). הרחל על מהלכות 41)הבא י בפרק ראה

פודין  אין כי ואף טריפה. מיני שבעים ח הלכה שחיטה
מזבח  איסורי מהלכות ב (פרק לכלבים להאכילה טריפה
שאין  שהקדישוה לאחר נטרפה אם בין לחלק יש - י) הלכה
שפודין  אמה במעי טריפה היתה אם לבין אותה, פודין

גדול 42)אותה. מום לך שאין מום, בהם נפל לא אם אף
משנה). (לחם שירצה.43)מזה הדברים 44)איזה טעם

הוולד  על וחל קדושים הם אמן במעי הקדשים שוולדות לפי
דמים. קדושת וכו' דופן יוצא שהוא

.ËÌeÓ ˙ÏÚa „ÏÂ45ÏÎÏ ‰ÓÈÓz‰ „ÏÂk ‡e‰ È¯‰ - ¿««¬«¬≈ƒ¿««¿ƒ»¿»
·¯˜ÈÂ ,¯·c46.BÏ Èe‡¯k »»¿ƒ¿«»»

בעת 45) שהוקדשה וכגון מום בעלת מבהמה נולד כלומר,
הוממה, כן ואחרי עובר מום בעלת היתה או תמימה שהיתה

האם. שנפדתה לפני נולד זה בגמרא 46)וולד מפורש כן
סובר  - נדחין" חיים בעלי "אין שסובר שמי  טו: בכורות

קדוש. הוולד פדיונה לפני ילדה שאם

.È‡ÈÏL B‡ ÏÙ eÏÈt‰L ÌÈL„˜47È¯‰Â ,e¯·wÈ - »»ƒ∆ƒƒ≈∆ƒ¿»ƒ»¿«¬≈
‰‡‰a ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰48. ≈¬ƒ«¬»»

שהפילה 47) פי על ואף אמו. במעי העובר מונח שבו כיס
כי  הוולד, בה נמח בוודאי - עובר בה היה ולא בלבד שליא

וולד. בלי שליא הן 48)אין "ואלו לג: בתמורה משנה
תיקבר". שליא הפילה יקברו, שהפילה קדשים הנקברין
הנאה, איסורי שהם משום נקברין הנך שכל רש"י ומפרש
שליא  שהפילה "המבכרת עז. חולין במשנה מפורש כן וכמו

תיקבר". ובמוקדשין לכלבים. ישליכנה

.‡È‰M„˜Ï ‰M„wÓ ÌÈL„w‰ ˙‡ ‰pLÓ‰49¯·BÚ - «¿«∆∆«√»ƒƒ¿À»ƒ¿À»≈
- B˙‡ LÈ‡ LÈc˜È ‡Ï :¯BÎaa ¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa¿…«¬∆∆∆¡««¿…«¿ƒƒ…

ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ epOÚÈ ‡lL50¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ∆…«¬∆»¿»ƒ¿«ƒƒ¿»
‰M„˜Ï ‰M„wÓ Ô˙B‡ ÔÈpLÓ ÔÈ‡L ÌÈL„w‰51„Á‡ , «√»ƒ∆≈¿«ƒ»ƒ¿À»ƒ¿À»∆»

˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ „Á‡Â ÁaÊÓ ÈL„˜52„ˆÈk .53Ì‡ ? »¿≈ƒ¿≈«¿∆»»¿≈∆∆««ƒ≈«ƒ
ÁaÊn‰ ˜„·Ï ‰pLÈ ‡Ï - ÏÎÈ‰‰ ˜„·Ï LÈc˜‰54. ƒ¿ƒ¿∆∆«≈»…¿«∆¿∆∆«ƒ¿≈«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ55‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .56. ¿≈…«≈»∆¿≈ƒ«»∆

ãycew zegiyn zecewpã

."gafnd wcal dpyi `l ,lkidd wcal yicwd m`"

בדק  קדשי ואחד מזבח קדשי "אחד ב.) (לב. במשנה נאמר
ובפירוש  לקדושה". מקדושה אותן משנין אין הבית,

אין  הרמב"ם ולדעת והראב"ד, הרמב"ם נחלקו המשנה
שאסור  פסק ולכן גופא, הבית בדק בקדשי גם לשנות

המזבח. לבדק ההיכל מבדק לשנות
היכל  קדשי בין שינוי "אין וכתב עליו, השיג הראב"ד אבל
רק  הוא במשנה הדין ולשיטתו למזבח" ולא עזרות לשאר
קלים  מקדשים אפילו אותם משנים שאין מזבח בקדשי
והוא  לזה". זה בין יש מה הבית בדק "אבל לחמורים

בש"ס. רש"י כשיטת
שפירש  בחומש, כרש"י הוא הראב"ד שטעם לומר ויש
ולמקדש  למשכן שהנתינה לשמי", – לי "ויקחו הפסוק
הקדיש  אם ולכן הקב"ה, לשם היינו "לשמי", להיות צריכה
שניהם  נתינת כי המזבח לבדק לשנות יכול הבית לבדק
הבית  בדק שבין הפרטי החילוק נוגע ופחות "לשמי", היא

המזבח. לבדק
(287 cenr f"h wlg y"ewl itÎlr)

זו 49) הרי שלמים על או שלמים זו הרי עולה, על שאומר
בזה. כיוצא כל וכן זו 50)עולה, "הרי יאמר שלא היינו

שלמים". זו "הרי או ה 51)עולה" (פרשה בחוקותי ספרא
בכור  לומר תלמוד בכור, אדם יקדיש שלא "מנין בֿג) הלכה
לכל  מנין בכור אלא לי אין וכו' אותו איש יקדיש לא
לומר  תלמוד לקדושה, מקדושה אותם משנין שאין הקדשים
מה  כל אמר "כאילו אותו" איש יקדיש לא בבהמה (שם)
אלא  אחרת קדושה אותו איש יקדיש לא בבהמה לה' שיהא

שהוא". כמו קדשי 52)יישאר "אחד לב. בתמורה משנה
מקדושה  אותם משנין אין הבית בדק קדשי ואחד מזבח

(מצוה  בחינוך וראה קדשי לקדושה". שגם שכתב, שנו),
איש  יקדיש לא "בבהמה הנ"ל מהפסוק למדו הבית בדק
לקדשי  בקדושה בין קדושה בהמה בכל "ירמוז - אותו"
ועל  מקדושתה אותה משנין שאין הבית, לבדק בין מזבח
שם). החינוך (לשון אותו" איש יקדיש לא נאמר הכל

משנין,53) אין מזבח (שקדשי הבית בדק בקדשי משנים אין
כנ"ל). להיפך או שלמים שהוא עולה על שאומר הוא

לשלמים 54) מעולה משנים אין מזבח שבקדשי שכשם
מבדק  משנים אין הבית בדק בקדשי כך לעולה, ומשלמים
מותר. למזבח, הבית מבדק כי וייתכן המזבח. לבדק ההיכל

דבר 55) לבדק לשנותו אסור זה, דבר לבדק הקדיש שאם
מעשיו,56)אחר. אהנו לא שהרי מעשה בו שאין לפי

קדוש. ואינו

.·ÈÁaÊnÏ BLÈc˜‰Ï ¯BÎa‰ ÏÚ ÔÈÓÈ¯ÚÓ „ˆÈk≈««¬ƒƒ««¿¿«¿ƒ«ƒ¿≈«
:¯Ó‡pL .„ÏeiL Ì„˜ ÔËaa BLÈc˜Ó ?¯Á‡ Lc˜‰∆¿≈«≈«¿ƒ«∆∆…∆∆ƒ»≈∆∆¡«
È‡ ¯k·iMÓ - B˙‡ LÈ‡ LÈc˜È ‡Ï '‰Ï ¯k·È ¯L‡¬∆¿À««…«¿ƒƒ…ƒ∆¿À«ƒ

ÔËaa BLÈc˜Ó ‰z‡ Ï·‡ ,BLÈc˜Ó ‰z‡57CÎÈÙÏ . «»«¿ƒ¬»«»«¿ƒ«∆∆¿ƒ»
‡e‰ Ì‡ ,BÊ ˙¯k·Ó ÏL ‰ÈÚÓaM ‰Ó :¯ÓBÏ BÏ LÈ≈««∆¿≈∆»∆¿«∆∆ƒ

‰ÏBÚ BÊ È¯‰ - ¯ÎÊ58ÈÁ·Ê ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ï·‡ . »»¬≈»¬»≈»«ƒ¿≈
ÌÈÓÏL59È„k B˙M„wÓ B˙B‡ ÚÈ˜Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L , ¿»ƒ∆≈»¿«¿ƒ«ƒ¿À»¿≈

Ba ˙B‰Ï60BL‡¯ ·¯ ˙‡ÈˆÈ ÌÚ :¯Ó‡ Ì‡Â .61‰È‰È ≈»¿ƒ»«ƒ¿ƒ«……ƒ¿∆
‰ÏBÚ BÈ‡Â ¯BÎa ‰Ê È¯‰ - ‰ÏBÚ62. »¬≈∆¿¿≈»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



קלה dxenz zekld - zepaxw xtq - zah 'k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הוא 57) אמו] [מרחם ביציאתו "שהבכור כה. שם גמרא
ש 58)שמתקדש". חמורה במשנה עולה שקדושת ם,

לכך  לה', כליל ועולה לכהנים נאכל שבכור בכור, מקדושת
לשנותו. הרי 59)יכול זו מבכרת של שבמעיה מה כלומר,

שלמים. זבחי לכהן 60)הוא הוא שבכור בגמרא, שם
בכור, משל גרועה קדושה והיא לבעליו נאכלים ושלמים
"ונראה  גרועה. לקדושה חמורה מקדושה לשנות יכול ואינו

מדרבנן". אלא אסור זה ראשו 61)שאין רוב שביציאת
כילוד. הוא הרי פדחתו, רב 62)דהיינו של בעייתו זוהי

כשהוא  הבכור, על אמר אם שם, בתמורה ששת מרב עמרם
קדושת  עליו חלה (שאז רובו יציאת שעם אמו, בבטן
שתי  של התנגשות כאן שישנה באופן עולה, יהיה בכורה)
איזו  אחת, בבת לחול עולה) וקדושת בכור (קדושת קדושות
קדושת  או לה', כליל שהיא עולה קדושת אם עדיפה, מהן
אלא  עולה קדושת חלה שלא אביי ופשט מרחם. שהיא בכור
מי  דברי התלמיד ודברי הרב ש"דברי משום בכור, קדושת
הקדושֿ של הרב, של היא בכור קדושת כלומר, שומעין".
כאן  שאין התלמיד, של היא עולה קדושת ואילו ברוךֿהוא,

לעולה. להקדישה מצוה

.‚Èd¯aÚ LÈc˜‰Ï Lc˜‰ ˙Ó‰a ÏÚ ÔÈÓÈ¯ÚÓ ÔÈ‡Â¿≈«¬ƒƒ«∆¡«∆¿≈¿«¿ƒÀ»»
˙B„ÏeL ;Bn‡ ˙M„˜k ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,˙¯Á‡ ‰M„¿̃À»«∆∆∆»¬≈ƒ¿À«ƒ∆«¿

ÌÈLB„˜ Ì‰ Ìn‡ ÈÚnÓ ÌÈL„w‰63L BÓk ,,e¯‡a «√»ƒƒ¿≈ƒ»≈¿ƒ¿∆≈«¿
B˙BpLÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,Bn‡ ˙M„˜k Ô‰Ó ¯aÚ Ïk È¯‰Â«¬≈»À»≈∆ƒ¿À«ƒ¿≈»¿«
‡e‰ B˙‡ÈˆÈa ¯BÎa‰L ,¯BÎaa ‰OÚL C¯„k ÔËaa«∆∆¿∆∆∆»»«¿∆«¿ƒƒ»

Ì‰ ˙B¯Êb ‰¯Bz‰ ÈwÁ ÏkL Èt ÏÚ Û‡ .Lc˜˙nL64, ∆ƒ¿«≈««ƒ∆»À≈«»¿≈≈
ÏÎÂ ,Ô‰a ÔBa˙‰Ï Èe‡¯ ,‰ÏÈÚÓ ÛBÒa e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿¿ƒ»»¿ƒ¿≈»∆¿»
È¯‰ .ÌÚË BÏ Ôz - ÌÚË BÏ ÔzÏ ÏBÎÈ ‰z‡M ‰Ó«∆«»»ƒ≈««≈««¬≈
·¯ ÔÈ·‰ ‰ÓÏL CÏn‰L ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒ»ƒƒ∆«∆∆¿……≈ƒ…

ÌÈÓÚh‰65‰fL ,ÈÏ ‰‡¯È .‰¯Bz‰ ÈwÁ Ïk ÏL «¿»ƒ∆»À≈«»≈»∆ƒ∆∆
,L„w ‰È‰È B˙¯eÓ˙e ‡e‰ ‰È‰Â :·e˙k‰ ¯Ó‡L∆»««»¿»»¿»ƒ¿∆…∆
ÛÒÈÂ B˙Èa ˙‡ Ï‡‚È LÈc˜n‰ Ì‡Â :¯Ó‡L ÔÈÚk»ƒ¿«∆»«¿ƒ««¿ƒƒ¿«∆≈¿»«
˙·LÁÓ ÛBÒÏ ‰¯Bz ‰„¯È .ÂÈÏÚ Ek¯Ú ÛÒk ˙ÈLÈÓÁ¬ƒƒ∆∆∆¿¿»»»¿»»¿«¬∆∆
‰ËB Ì„‡ ÏL Ú·hL .Ú¯‰ B¯ˆÈ ˙ˆ˜e Ì„‡‰»»»¿»ƒ¿»»∆∆«∆»»∆
¯„pL Èt ÏÚ Û‡Â ,BBÓÓ ÏÚ ÒeÁÏÂ BÈ˜ ˙Ba¯‰Ï¿«¿ƒ¿»¿»«»¿««ƒ∆»«
˙BÁÙa ‰cÙÈÂ ÌÁÂ Ba ¯ÊÁL ¯LÙ‡ - LÈc˜‰Â¿ƒ¿ƒ∆¿»∆»«¿ƒ«¿ƒ¿∆¿»
ÛÈÒBÈ - BÓˆÚÏ ‰„t Ì‡ :‰¯Bz ‰¯Ó‡ .BÈÂMÓƒ»¿»¿»»ƒ»»¿«¿ƒ
‡nL ,Ûeb‰ ˙M„˜ ‰Ó‰a LÈc˜‰ Ì‡ ÔÎÂ .LÓÁ…∆¿≈ƒƒ¿ƒ¿≈»¿À««∆»
‰pÙÈÏÁÈ d˙BcÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÔÂÈÎÂ ,Ba ¯ÊÁÈ«¬…¿≈»∆≈»ƒ¿»«¬ƒ∆»
Ú¯‰ ÛÈÏÁ‰Ï ˙eL¯ BÏ Ôzz Ì‡Â ;‰pnÓ ‰˙eÁÙaƒ¿»ƒ∆»¿ƒƒ≈¿¿«¬ƒ»«
CÎÈÙÏ .‡e‰ ·BË ¯Ó‡ÈÂ Ú¯a ‰Ùi‰ ÛÈÏÁÈ - ‰ÙÈa¿»∆«¬ƒ«»∆¿«¿…«¿ƒ»

Ì˙Ò66ÛÈÏÁ‰ Ì‡ BÒ˜e ,ÛÈÏÁÈ ‡lL ÂÈÙa ·e˙k‰ »««»¿»»∆…«¬ƒ¿»ƒ∆¡ƒ
el‡ ÏÎÂ .L„w ‰È‰È B˙¯eÓ˙e ‡e‰ ‰È‰Â :¯Ó‡Â¿»«¿»»¿»ƒ¿∆…∆¿»≈
ÈÈc ·¯Â .ÂÈ˙BÚc Ôw˙Ïe B¯ˆÈ ˙‡ ÛÎÏ È„k ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¿≈»…∆ƒ¿¿«≈≈»¿…ƒ≈
Ôw˙Ï ‰ˆÚ‰ ÏB„bÓ ˜BÁ¯Ó ˙BˆÚ ‡l‡ ÔÈ‡ ‰¯Bz‰«»≈»∆»≈≈»ƒ¿»≈»¿«≈
‡Ï‰ :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .ÌÈOÚn‰ Ïk ¯MÈÏe ˙BÚc‰«≈¿«≈»««¬ƒ¿≈≈¬…
ËL˜ EÚÈ„B‰Ï .˙Ú„Â ˙BˆÚÓa ÌÈLÈÏL EÏ Èz·˙Î»«¿ƒ¿»ƒƒ¿…≈»»«¿ƒ¬¿¿

.EÈÁÏLÏ ˙Ó‡ ÌÈ¯Ó‡ ·ÈL‰Ï ,˙Ó‡ È¯Ó‡ƒ¿≈¡∆¿»ƒ¬»ƒ¡∆¿…¿∆

ãycew zegiyn zecewpã

owzl dvrd lecbn wegxn zevr `l` opi` dxezd ipic aex"
."'ek miyrnd lk xyiile zercd

יכולתו  הוא האדם בעבודת תמורה של הפנימי התוכן
מצד  עצמו שהעולם הגם בעולם, ושינוי תמורה לעשות
זאת  בכל ממנו, למטה תחתון שאין תחתון הוא בריאתו
נפעל  זה עניין יתברך. לו דירה ונעשה תמורה בו עושים
הידועה  בהלכה ובפרט הלכה", זו ה' "דבר – התורה ידי על
הן  ומיד תשובה לעשות ישראל שסוף תורה "הבטיחה

נגאלין".
(ci oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

lke ,oda opeazdl ie`x md zexifb dxezd iweg lky t"r`"
."mrh el oz mrh el ozil leki dz`y dn

ידוע, טעמם שאין בחוקים שגם הרמב"ם כאן ומחדש
ליתן  יכול שאתה מה "וכל בהם להתבונן האדם על חובה
בשמונה  שכתב ממה קשה ולכאורה טעם". בו תן טעם בו
אי  אדם יאמר "לא חז"ל שאמרו שמה לרמב"ם, פרקים
ואבי  אעשה ומה אפשי אלא עבירה, לעשות אפשי
על  אבל התורה, חוקי על רק מדברת עלי" גזר שבשמים
"אי  לומר צריך בשכל, מובנים שהם שבה המשפטים
מאלו  לאחד תתאווה לא החשובה "הנפש כי אפשי",
טעמה  מצד אפשי" "אי לומר אדם חייב כלומר, הרעות".
יהיה  שקיומה "אפשי" לומר צריך בחוקים אבל השכלי,
עול  קבלת מצד רק אלא שכלי טעם לה שאין באופן

בהם". להתבונן ש"ראוי כאן כותב ומדוע ית', מלכותו
ההשגה  בכח מובנים שבתורה המשפטים לומר: ויש
החוקים  משא"כ האדם, בשכל ומתיישבים האנושית
הקב"ה  של ורצונו חכמתו שהיא התורה בשכל יסודם
יש  ועל־פי־זה הפשוט. בשכל מוכרחים טעמים ואינם
עצות  אלא אינן התורה דיני "ורוב כאן הרמב"ם לשון לבאר
המעשים", כל וליישר הדעות לתקן העצה מגדול מרחוק
ההגדרה  נמצאת העצה" מגדול מרחוק "עצות במילים כי

ש  ומצד מיד לאדם מובנים שאינם החוקים טעמי כלו של
שאם  זהירות צריך ולכן התבוננות, לאחר רק אלא האנושי
בעיניו  קל יהי אל עילה, לו ידע ולא טעם לו ימצא "לא

כו'". ה' אל לעלות יהרוס ולא
ההקדשות  את פודין ש"אין הוא הדין שהרי קשה, ועדיין
הבאין  כל בפני עליהן ומכריזין בקיאין, בשלושה אלא
הרי  ובנוסף, שוויו. מכדי בפחות לפדותו יוכל ואיך לפדות",
"להרבות  הרע יצרו על והתגבר ממונו שהקדיש באדם מדובר

הקצה. אל הקצה מן בו שיחזור חוששים ומדוע ממונו",
מגדול  "מרחוק הם אלו שטעמים הוא, בזה הביאור אלא
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ורק  מתקבל, זה אין הפשוט האדם שכל ומצד העצה",
שהקב"ה  כיון אדם, של דעתו לסוף תורה "שירדה מכיון
בכוחו  שיש ויצרו, טבעו את גם מכיר האדם את שברא
ויעשה  שישתדל עד שהקדיש אחרי גם האדם את להטות
ברע  היפה ולהחליף הפכי באופן להתנהג האפשר כל

הוא". טוב "ויאמר
(bi oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

כה.63) כד: בתמורה גמליאל בן שמעון רבן של קמא כתנא
אשר  בכור "אך כו) כז, (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו
לה' "משיבוכר - אותו" איש יקדיש לא בבהמה לה' יבוכר
יכול  בבטן, הבכור את מקדיש אתה אבל מקדישו אתה אי
בקדושה  להקדישם יכול (שאתה כן הקדשים כל וולדי אף
הקדשים  שוולדות הרי חלק, "אך" לומר תלמוד אחרת)

קדושים. הם אמם האדם.64)ממעי של הבנתו לפי ואינם
אמר 65) אדומה פרה מצוות על שהרי הטעמים, כל ולא

וחקרתי  שאלתי פרה פרשת ועל עמדתי אלו כל "על שלמה
רבה  (במדבר ממני" רחוקה והיא אחכמה אמרתי ופשפשתי,

ממנו.66)שם). מנע בעדו, גדר כלומר,

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰¯eÓz ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿»¿ƒ«¿»ƒ¿«»
¯ÙÒ ‡e‰Â ,ÈÚÈLz ¯ÙÒ ¯Ó‚ÂÈ˙BÎÏ‰ .˙Ba¯w‰ ƒ¿«≈∆¿ƒƒ¿≈∆«»¿»ƒ¿»

˙BÎÏ‰ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÚa¯‡Â ‰MÓÁ ÂÈ˜¯Ùe ,‰MLƒ»¿»»¬ƒ»¿«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿
- ‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰¯OÚ - ÁÒt Ôa¯»̃¿«∆«¬»»¿»ƒƒ¿¬ƒ»
.ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ˙B¯BÎa ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰LÏL¿»¿»ƒƒ¿¿¿»¿»ƒ
˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰MÓÁ - ˙B‚‚L ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»¬ƒ»»»¿»ƒƒ¿
- ‰¯eÓz ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰MÓÁ - ‰¯tk È¯qÁÓ¿À¿≈«»»¬ƒ»¿»ƒƒ¿¿»

.ÌÈ˜¯t ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ
Èa¯˜a LcÁ ÔBÎ Áe¯Â ÌÈ‰Ï‡ ÈÏ ‡¯a ¯B‰Ë ·Ï≈»¿»ƒ¡…ƒ¿«»«≈¿ƒ¿ƒ

dxdh xtq `Ede ixiVr xtq¥¤£¦¦§¥¤¨¢¨
˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .‰BÓL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»¿∆¿∆ƒ»ƒ¿À¿«
˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ .‚ .‰n„‡ ‰¯t ˙BÎÏ‰ .· .˙Ó≈ƒ¿»»¬À»ƒ¿À¿«
¯‡L ˙BÎÏ‰ .‰ .·LBÓe ·kLÓ ˙BÎÏ‰ .„ .˙Ú¯»̂««ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿¿»
˙BÎÏ‰ .Ê .ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ .Â .˙B‡Óh‰ ˙B·‡¬«À¿ƒ¿À¿«√»ƒƒ¿

˙B‡Â˜Ó ˙BÎÏ‰ .Á .ÌÈÏk≈ƒƒ¿ƒ¿»

zn z`nh zFkld
ספרטהרה-הלכותטומאתמת

¦§ª§©¥
.˙Ó ˙‡ÓË ÔÈ„ ‡e‰Â .˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒÀ¿«≈

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa ˙‡Ê ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»…ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
היסט 1) טומאת ובאוהל, ובמשא במגע מטמא שהמת יבאר

אם  הסתרים בבית והנושא היא, מה מקום בכל האמורה
ככל  היא אם אוהל וטומאת ובגדים, אדם במשא מטמא
ואם  היא, מה מקום בכל האמורה אוהל טומאות הטומאות,
או  במת מתטמאין אם והבהמה הגוי באוהל, מטמא הגוי
נחלק  ואם נפשו, שתצא עד מטמא אינו המת אחרת, בטומאה

מרפרף. הוא ועדיין

.‡˙‡ÓË Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ˙n‰«≈¿«≈¿«»¿«»¿…∆À¿«
‰Ú·L2,‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ Ï‰‡Â ÚbÓ ˙‡ÓËÂ . ƒ¿»¿À¿««»¿…∆¿…»ƒ«»

˙Ú·L ‡ÓËÂ Ì„‡ LÙ ÏÎÏ ˙Óa Ú‚p‰ :¯Ó‡pL∆∆¡««…≈«¿≈¿»∆∆»»¿»≈ƒ¿«
Ï‰‡a ¯L‡ ÏÎÂ Ï‰‡‰ Ï‡ ‡a‰ Ïk :¯Ó‡Â ;ÌÈÓÈ»ƒ¿∆¡«»«»∆»…∆¿»¬∆»…∆

.ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‡ÓËÈƒ¿»ƒ¿«»ƒ

שהנוגע 2) זאתֿאומרת ערב, טומאת שמטמאים דברים יש
טומאות  ויש הערב, עד בלבד יום אותו טמא נושאם או בהם
רבינו: ובלשון בתלמוד ימים, שבעת טמא והנושא שהנוגע
שיש  במקווה טבילה צריכים ואלה אלה שבעה". "טומאת

סאה. ארבעים בו

.·‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ‡OÓ ˙‡ÓË3ÌÈ¯·c‰ ¯ÓÁÂ Ï˜Â .4: À¿««»ƒƒ«¿»¿«»…∆«¿»ƒ
·¯Ú ˙‡ÓË ‡È‰L ,‰Ï· Ì‡5,Ï‰‡a ‰‡nËÓ dÈ‡Â ƒ¿≈»∆ƒÀ¿«∆∆¿≈»¿«¿»¿…∆

˙n‰ ;Ì˙Ï· ˙‡ ‡Op‰Â :¯Ó‡pL ,‡OÓa ‰‡nËÓ6 ¿«¿»¿«»∆∆¡«¿«…≈∆ƒ¿»»«≈
,·¯Ú ˙‡ÓË dÚbnL ,‰Ï·p ‰Óe !?ÔkL Ïk ‡Ï…»∆≈«¿≈»∆«»»À¿«∆∆

·¯Ú ˙‡ÓË d‡OÓ7˙‡ÓË BÚbnL ,˙n‰ Û‡ ; «»»À¿«∆∆««≈∆«»À¿«
‰Ú·L8˙Óa ‡OÓ ˙‡ÓË ÔÈ‡ .‰Ú·L ˙‡ÓË B‡OÓ , ƒ¿»«»À¿«ƒ¿»≈À¿««»¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ9ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .‰¯Bz ÔÈ„ ‡l‡ ,10˜˙ML , ƒƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ»¿≈»∆ƒ∆»«
‰pnÓ11˙a‰ ¯eq‡Ó ˜˙ML C¯„k ·e˙k‰12ÈÙÏ , ƒ∆»«»¿∆∆∆»«≈ƒ««¿ƒ

˙ÏÈÎ‡ ¯eq‡Ó ˜˙LÂ ,˙a‰ ˙a elÙ‡ Le¯Ùa ¯Ò‡L∆»«¿≈¬ƒ«««¿»«≈ƒ¬ƒ«
·ÏÁa ¯Oa13Ùa ¯Ò‡L ÈÙÏ ,Ck ;BÏeMa elÙ‡ Le¯ »»¿»»¿ƒ∆»«¿≈¬ƒƒ»

elÙ‡ Le¯Ùa ‡nhL ÈÙÏ ,˙Óa ‡OÓ ˙‡ÓhÓ ˜˙L»«ƒÀ¿««»¿≈¿ƒ∆ƒ≈¿≈¬ƒ
B‡OÓ ÔkL Ïk ,BÏ‰‡ ˙‡ÓË14. À¿«»√»∆≈«»

לאוזן 3) מפה נמסרה אלא בפירוש, בתורה כתובה אינה
האחרונים. הדורות חכמי עד רבינו פרשת 4)ממשה ספרי

שהתורה  המידות אחת היא קלֿוחומר קכז. פיסקה חוקת
בהן. היום 5)נדרשת אותו רק טמא נושאה או בה הנוגע
הערב. ימים.6)עד שבעה ומטמא באוהל שמטמא

שווין.7) ומשא מגע הטומאה, זמן לענין כלומר,
כ"דברי 9)כמגעו.8) רבינו מגדיר מקומות בכמה

אחרות  ובמידות בקלֿוחומר שנלמדו ההלכות את סופרים"
אע"פ  משא, שטומאת כאן, מדגיש ולפיכך נדרשת. שהתורה
מפני  והטעם ממש. תורה דין היא בקלֿוחומר, שנלמדה
מסיני, למשה הלכה עד איש מפי איש מקובלת שהיא

ההלכה. את לחזק רק נאמר כלל,10)והקלֿוחומר בדרך
שנאמרו  הדברים את רק הגדול בחיבורו רבינו מביא
- וירושלמי בבלי - התלמודים בשני הלכה, במדרשי
הכלל, מן יוצאים ובמקרים הגאונים, ובספרי בתוספתא
ולהודיע  להקדים דרכו עצמו, מסברת משהו מוסיף כשהוא

אומר. הוא עצמו משא.11)שסברת מטומאת
י),12) יח, (ויקרא הבת בת על לבוא בפירוש אסרה התורה

הבת. איסור על כלום כתבה לא כתבה 13)אבל התורה
"לא  כתבה ולא אמו", בחלב גדי תבשל "לא פעמים שלוש
ובלחםֿ ה"ב, פ"ט אסורות מאכלות הלכות (ראה תאכל"

שם). התלמוד 14)משנה בלשון נקרא שכזה וחומר וקל
הדבר  את לנו המגלה הגיונית סברא (פירוש, מילתא" "גילוי
גם  יפה כוחו שכזה, וקלֿוחומר דבר). = מילתא לאמיתו.
רגיל, בקלֿוחומר מהֿשאיןֿכן ומיתה, מלקות עונש לענין
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או  קלֿוחומר = (דין הדין מן עונשים אין אמרו: שעליו
אב). בנין

.‚ÔÈa ˙Óa ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ÚbÓ ˙‡ÓËÀ¿««»»¬»¿»»≈¿≈≈
‰‡Óha B¯O·a Ì„‡‰ Ú‚pL ‡e‰ ,ÌÈ‡nËÓ‰ ¯‡Laƒ¿»«¿«¿ƒ∆»«»»»ƒ¿»«À¿»

dÓˆÚ15,B¯Oa ¯‡La ÔÈa BÏ‚¯a ÔÈa B„Èa ÔÈa , «¿»≈¿»≈¿«¿≈ƒ¿»¿»
BBLÏa elÙ‡Â16,ÈÏ ‰‡¯ ÔÎÂ .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - «¬ƒƒ¿¬≈∆ƒ¿»¿≈ƒ¿∆ƒ

ÂÈ¯tˆa Ú‚ Ì‡L17Ì‰L ÔÂÈk .‡ÓË - ÂÈpLa B‡ ∆ƒ»«¿ƒ»¿»¿ƒ»ƒ¿»≈»∆≈
Ì„‡ ·Áz Ì‡ Ï·‡ .Ûebk Ì‰ È¯‰ - ÛebÏ ÌÈ¯aÁÓ¿À»ƒ«¬≈≈«¬»ƒ»«»»

LBÎa ‰‡ÓË18¯B‰Ë Ì„‡ ÏL BB¯b CB˙Ï dÒÈÎ‰Â À¿»¿¿ƒ¿ƒ»¿¿∆»»»
ÏL ÈÚÓ CB˙Ï dÒÈÎ‰L B‡ ,BBLÏa ‰Ú‚ ‡ÏÂ¿…»¿»ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿¿ƒ∆

d¯O·a ‰Ú‚ ‡ÏÂ ‰hÓlÓ ‰M‡19‡ÓË ‡Ï - ƒ»ƒ¿«»¿…»¿»ƒ¿»»…ƒ¿»
‰Ê ÚbÓ ÌeMÓ ÚÏBa‰20,B¯O·a ‰Ú‚ ‡Ï È¯‰L , «≈«ƒ«»∆∆¬≈…»¿»ƒ¿»

‰ÚÈ‚ dÈ‡ ÌÈt ˙ÚÈ‚pL21. ∆¿ƒ«¿ƒ≈»¿ƒ»

המת 15) שאין זאתֿאומרת אין אחר. דבר עלֿידי ולא
טומאה  סוגי כמה ישנם שהרי ישירה, בנגיעה אלא מטמא
היא. מה מגע טומאת להגדיר רק המכוון אחרים,

עולא,16) "אמר א: כה, קידושין כך. כל גלוי מקום שאינו
הוא". דגלוי טומאה לענין בלשון, מודים של 17)הכול

בשיער  הנוגע שנינו, ג) משנה ג (פרק אהלות במסכת הנוגע.
טמא. - לגוף מחוברים כשהם המת של ובצפרניים בשיניים
נגעו  טהור של הדברים אותם אם שגם מזה, רבינו ולמד

נטמא. - אינו 20)החיצון.19)פלך.18)במת כלומר,
שיתבאר  כמו משא, משום מטמא אבל מגע, משום מטמא

ח. הלכה זה בפרק "טומאת 21)לקמן התלמוד: בלשון
ב). מב, (נדה הסתרים" בית

.„‰kn‰ ÏÚL Ìe¯˜22¯Oa‰ ¯BÚk ‡e‰ È¯‰ - ¿∆«««»¬≈¿«»»
˙B‡ÓË ÚbÓ ÔÈÚÏ23dÈ‡ - ÔËw‰ ÏÚL ˙eLÎe ; ¿ƒ¿«««À¿¿∆««»»≈»

B˙kÓ Ìe¯˜a ‰‡ÓË ‰Ú‚pL ÈÓ ?„ˆÈk .¯Oa‰ ¯BÚk¿«»»≈«ƒ∆»¿»À¿»ƒ¿«»
˜c‰ ¯ÚOa ‰Ú‚ ;B¯BÚa ‰Ú‚ el‡k ‡ÓË -24ÏÚL ƒ¿»¿ƒ»¿»¿»¿»«≈»««∆«

Ba ‰˙È‰L ‡ÓË Ì„‡ ÔÎÂ .‡ÓË ‡Ï - ÔËw‰ ¯Oa¿««»»…ƒ¿»¿≈»»»≈∆»¿»
Ì‡ .‡ÓË - ‡Óh‰ ˙kÓ Ìe¯˜a ¯B‰h‰ Ú‚Â ‰kÓ«»¿»««»ƒ¿«««»≈ƒ¿»ƒ
‡Ï - BlL ˙eLka ¯B‰h‰ Ú‚Â ‡ÓË ÔË˜ ‰È‰»»»»»≈¿»««»«¿∆…
ÔÎÂ .˙B‡ÓË ¯‡La ÔÈa ˙Ó ˙‡ÓËa ÔÈa ,‡ÓËƒ¿»≈¿À¿«≈≈ƒ¿»À¿¿≈
ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ËÈË B‡ ‰‡Bˆ ÈÎeÏÎÏƒ¿≈»ƒ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆≈

ÔÈˆˆBÁ25‰‡Bˆ È„Ïb ÔÎÂ ,Ûeb‰ ÏÚ26ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¿ƒ««¿≈ƒ¿≈»ƒ«¿»ƒ
‡nËÏ ‡Ï ¯Oa‰ ¯BÚk ÌÈ‡ - Ûeb‰ ÏÚ ÔÈˆˆBÁL27 ∆¿ƒ««≈»¿«»»…¿«≈

‡nË˙‰Ï ‡ÏÂ28. ¿…¿ƒ¿«≈

ונקרא 22) ורך, דק קרום מעלה הוא להירפא מתחיל כשפצע
המשנה. בלשון מ"ד.23)"גלד" פ"ט מקוואות

הערוך:24) ופירש קטן", של "כשות כתוב: שם במשנה
שהמדובר  בכסףֿמשנה וכתב רבינו. פירש וכן הדק. שיער
ממש  שיער אבל מאליו, הנושא גופו שעל הרך בשיער

בקטן. ובין בגדול בין בשרו 25)מטמא ועל טבל אם
וטבילתו  הגוף, ובין המים בין חוצצים אינם אלה, לכלוכים

ויבשות.26)כשירה. קטנות על 27)חתיכות היו אם
נטמא. לא - טהור אדם בהם ונגע על 28)הטמא, היו אם

מקוואות  תוספתא האדם. נטמא לא - בטמא ונגעו הטהור,

מטמאים  לא חוצצין אין ושאמרו חוצצין "שאמרו ה"ד: פ"ו
מכה". גבי שעל מקרום חוץ מיטמאין ולא

.‰Ck ,‰‡ÓËa B˙ÚÈ‚a ‡nË˙Ó Ì„‡L ÌLk¿≈∆»»ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿À¿»»
ÌÈ‡nË˙Ó ÌÈÏk‰29ÈÏkÓ ıeÁ ;Ô‰a ‰‡Óh‰ ˙ÚÈ‚a «≈ƒƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ««À¿»»∆ƒ¿≈

Ò¯Á30B¯ÈÂ‡Ó ‡l‡ ‡nË˙Ó BÈ‡L ,31¯‡a˙iL BÓk , ∆∆∆≈ƒ¿«≈∆»≈¬ƒ¿∆ƒ¿»≈
ÌÈÏk ˙BÎÏ‰a32Ïk :‰‡ÓËa ÏB„b ÏÏk e‰ÊÂ] . ¿ƒ¿≈ƒ¿∆¿»»¿À¿»»

BÈ‡L ÏÎÂ ,ÌÈÏk ‡nËÓ - ÚbÓa Ì„‡ ‡nËÓ‰«¿«≈»»¿«»¿«≈≈ƒ¿…∆≈
Ì„‡ ÔÈ‡Â .ÌÈÏk ‡nËÓ BÈ‡ - ÚbÓa Ì„‡ ‡nËÓ¿«≈»»¿«»≈¿«≈≈ƒ¿≈»»

[‰‡Óh‰ ·‡Ó ‡l‡ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÌÈÏÎÂ33. ¿≈ƒ¿«¿ƒÀ¿»∆»≈««À¿»

מ"א.29) פ"א מ"א.30)כלים פ"ב נכנסה 31)שם אם
אם  אבל בדופנו, נגעה שלא אףֿעלֿפי הכלי לתוך טומאה
ב  כד, חולין בברייתא נטמא. לא מבחוץ הכלי בדופן נגעה
יפול  אשר חרש כלי "וכל לג): יא, (ויקרא מהכתוב דרשו
תוכו, תשבורו". ואותו יטמא בתוכו אשר כל תוכו, אל מהם
ז  פרשתא שמיני פרשת כהנים ובתורת נגע. שלא אףֿעלֿפי

מאחוריו. מטמא ואין מטמא תוכו למדו: פי"ג 32)ה"ה,
אבות 33)ה"א. אבי נקרא עצמו המת ב. ב, קמא בבא

שבעה  וטמא הטומאה, אב נעשה בו הנוגע ואדם הטומאה,
השלישי  ביום אדומה פרה אפר מי הזאת וצריך ימים
נעשה  הטומאה באב הנוגע אבל השביעי, וביום לטומאתו
אוכלין  אלא וכלים אדם מטמא ואינו לטומאה ראשון
ויתבארו  לכלים אדם בין דינים חילוקי ויש ומשקין.
אחדֿעשר  רבינו מונה טהרות, לסדר [בהקדמתו במקומם.

סוגים]. לכמה המתחלקים הטומאה אב חלקי

.ÂÔÈa ˙Óa ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ‡OÓ ˙‡ÓËÀ¿««»»¬»¿»»≈¿≈≈
Ì„‡‰ ‡OiL ‡e‰ ,‡OÓa ÌÈ‡nËÓ‰ Ïk ¯‡Laƒ¿»»«¿«¿ƒ¿«»∆ƒ»»»»
BÈa ‰È‰ elÙ‡ .da Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰‡Óh‰«À¿»««ƒ∆…»«»¬ƒ»»≈

Ô·‡ dÈ·Ï34‡OBp‰ „Á‡Â .‡ÓË - ‡OÂ ÏÈ‡B‰ , ¿≈»∆∆ƒ¿»»ƒ¿»¿∆»«≈
BÙeb ¯‡L ÏÚ B‡ B„È ÏÚ B‡ BL‡¯ ÏÚ35„Á‡Â . «…«»«¿»¿∆»

dÁÈp‰Â ¯Á‡ d‡OpL B‡ BÓˆÚa ‡e‰ ‡OBp‰«≈¿«¿∆¿»»«≈¿ƒƒ»
‰fÓ ‰ÏÚÓÏ36- ÌB˜Ó ÏkÓ ÂÈÏÚ ˙‡OÂ ÏÈ‡B‰ , ¿«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ≈»»ƒ»»

B‡ ËeÁa ‰ÈeÏz ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ elÙ‡Â .‡ÓËƒ¿»«¬ƒ»¿»«À¿»¿»¿
Ïk ‰‡Óh‰ dÈa‚‰Â B„Èa ËeÁ‰ ‰Ï˙Â ,B¯ÚOaƒ¿»¿»»«¿»¿ƒ¿ƒ««À¿»»

‡e‰L37.‡ÓËÂ ‡OB ‰Ê È¯‰ - ∆¬≈∆≈¿ƒ¿»

והטומאה 34) ראשו, על או כתפו על מוטלת שהאבן כגון
האבן. הטומאה 35)על את הזיז לא שאפילו רבינו, דעת

"יבקש  ישראל (תפארת נטמא - עליו מונחת היתה אלא
ו). אות הנושאה.36)דעת" כגון 37)האדם הארץ, מן

והאדם  בה, קשור וחוט הארץ, על מונחת הטומאה שהיתה
מ"ב). פ"א לכלים בפירושו (רבינו בידו החוט את מחזיק

.ÊËÈÒÓ38‡OÓa ‡nËnL ¯·c ÏÎÂ ,‡e‰ ‡OB ÏÏÎa ≈ƒƒ¿«≈¿»»»∆¿«≈¿«»
Ëq‰a ‡nËÓ -39Ï˙k‰ ÏÚ ˙ÁpÓ ‡È‰L ‰¯B˜ ?„ˆÈk . ¿«≈¿∆≈≈«»∆ƒÀ««««…∆

‰ˆ˜Ï ¯B‰h‰ ‡·e ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰Ï· B‡ ˙Ó dcˆ ÏÚÂ¿«ƒ»≈¿≈»¿«≈»∆»«»ƒ¿≈
‰ˆwaL ‰‡Óh‰ ˙‡ „È‰L ÔÂÈk ,B„È‰Â ÈM‰ ‰¯Bw‰«»«≈ƒ∆¡ƒ≈»∆≈ƒ∆«À¿»∆«»∆
CLÓ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‡OB ÌeMÓ ‡ÓË ÈM‰«≈ƒ»≈ƒ≈¿≈»ƒ«ƒ»«
B‡ ‰‡Óh‰ dÈa‚‰L „Ú ı¯‡‰ „‚k ÈM‰ ‰ˆw‰ ˙‡∆«»∆«≈ƒ¿∆∆»»∆«∆ƒ¿ƒ««À¿»
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ÏÎÂ ‰ÊÂ .È‡cÂ ‡OB ‰fL ,ı¯‡‰ ÏÚ ‰‡Óh‰ ¯¯bL∆»««À¿»«»»∆∆∆≈««¿∆¿…
da ‡ˆBik40.ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ Ëq‰ ˙‡ÓË ‡È‰ «≈»ƒÀ¿«∆≈»¬»¿»»

לקמן.38) - דוגמא נושא. ואינו ט,39)מזיז בתרא בבבא
לכל  הדין והוא בהיסט, מטמאה שהנבילה אמרו ב
אמרו  ה"א פ"א אהלות ובתוספתא במשא, המטמאים

בהיסט. מטמא שהמת על 40)בפירוש, שדפק כגון
הכלים. זזו הדפיקה ומכוח השולחן,

.Á‡OBp‰41ÌÈ¯˙q‰ ˙Èa CB˙a42ÏÚ Û‡L ;‡ÓË - «≈¿≈«¿»ƒƒ¿»∆««
‰ÚÈ‚ ÌL ‰ÚÈ‚p‰ ÔÈ‡L Èt43‡OB ÌL ‡OBp‰ , ƒ∆≈«¿ƒ»»¿ƒ»«≈»≈

ÂÈÚÓ CB˙a ‰‡Óh‰ ÚÏ· Ôk Ì‡ ‡l‡ .‡e‰44, ∆»ƒ≈ƒ¿««À¿»¿≈»
‡ÏÂ Ú‚B ‡Ï BÈ‡ BËa CB˙Ï ‰ÚÈb‰L ¯Á‡nL∆≈««∆ƒƒ»¿ƒ¿≈…≈«¿…
CB˙a ‰‡Óh‰L Èt ÏÚ Û‡Â ¯B‰Ë - Ï·Ë Ì‡Â .‡OB≈¿ƒ»«»¿««ƒ∆«À¿»¿

ÂÈÚÓ45. ≈»

ב.41) מב, ה"ג.42)נדה למעלה אינו 43)ראה והמגע
מ"ח.44)מטמא. פ"ו שם.45)מקוואות

.Ë‡nË˙Ó ÔÈ‡46Ì„‡‰ ‡l‡ ‡OÓa47‡Ï ,„·Ïa ≈ƒ¿«≈¿«»∆»»»»ƒ¿«…
ÌÈÏk ‰¯OÚ B„È ÏÚ ÁpÓ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk .ÌÈÏk‰«≈ƒ≈«¬≈∆»»À»«»¬»»≈ƒ
- ÔBÈÏÚ‰ ÈÏka da ‡ˆBiÎÂ ‰Ï·p‰Â ‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê∆««∆¿«¿≈»¿«≈»«¿ƒ»∆¿
B„È ÏÚL ÌÈÏk‰Â ,‰Ï· ‡OB ÌeMÓ ‡ÓË Ì„‡‰»»»»≈ƒ≈¿≈»¿«≈ƒ∆«»
.‰‡Óh‰ Ba ‰Ú‚pL ÔBÈÏÚ‰ ÈÏkÓ ıeÁ ,ÌÈ¯B‰Ë ÔlkÀ»¿ƒƒ¿ƒ»∆¿∆»¿»«À¿»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

מ"ג.46) פ"ה על 47)זבים ונישא הנושא "כל שנינו: שם
טהור  הנבילה על הנושא וכל האדם, מן חוץ טהור המרכב
את  הנושא שאדם שם, רבינו ופירש המסיט". מן חוץ
ומה  ממקומה), (הזיזה הסיטה לא אפילו טמא, הנבילה
לכלים, הכוונה טהור" הנבילה על ונישא הנושא "כל שאמר
איֿאפשר  שבנבילה אלא מרכב, גבי הקודמת בבבא כמו
טמא  הנושא רק בנבילה שהרי האדם", מן "חוץ לומר היה
שהוא  המסיט", מן "חוץ אמרו ולפיכך הנישא, לא אבל
[הר"ע  שם. רבינו כוונת לבאר יש כך בנישא. גם טמא
הסיט, אלאֿאםֿכן מטמא אינו נושא שגם סובר, ברטנורא
אינה  רבינו דעת אבל כפשוטה, המשנה מפרש הוא ולפיכך

כן].

.È˙Óa ‡l‡ ˙B‡ÓË ¯‡La dÈ‡ Ï‰‡ ˙‡ÓËÀ¿«…∆≈»ƒ¿»À¿∆»¿≈
„·Ïa48ÈÏk‰ B‡ Ì„‡‰ ÏÈ‰‡‰L ÔÈ·e .49ËÁÓ elÙ‡ , ƒ¿«≈∆∆¡ƒ»»»«¿ƒ¬ƒ««

B‡ Ì„‡‰ ÏÚ ˙n‰ ÏÈ‰‡‰L B‡ ,˙n‰ ÏÚ ‰ÏÈ‰‡‰L∆∆¡ƒ»««≈∆∆¡ƒ«≈«»»»
ÌÈÏk‰ ÏÚ50ÌÚ B‡ Ì„‡‰ ÌÚ ˙n‰ ‰È‰L B‡ , ««≈ƒ∆»»«≈ƒ»»»ƒ

„Á‡ Ï‰‡ ˙Áz ÌÈÏk‰51.ÌÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - «≈ƒ««…∆∆»¬≈≈¿≈ƒ

ד.48) משנה יא פרק מ"א.49)כלים פ"ג אהלות
הבא 51)שם.50) "כל יד): יט, (במדבר בתורה כתוב

ימים". שבעת יטמא באהל אשר וכל האהל אלא

.‡È‡nËzL ‡e‰ ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ Ï‰‡ ˙‡ÓËÂ¿À¿«…∆»¬»¿»»∆¿«≈
ÌÈÎ¯c LÏMÓ ˙Á‡a ÌÈÏk‰ B‡ Ì„‡‰ ‰‡ÓË d˙B‡»À¿»»»»«≈ƒ¿««ƒ»¿»ƒ

B‡ ˙n‰ Ï‰‡Ï Blk ‡a‰ „Á‡ .el‡52B˙ˆ˜Ó ‡a‰53- ≈∆»«»À¿…∆«≈«»ƒ¿»
ÈL‡¯ B‡ B„È ÒÈÎ‰ elÙ‡ .Ï‰‡a ‡ÓË ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»¿…∆¬ƒƒ¿ƒ»»≈

BÓËÁ B‡ ÂÈ˙BÚaˆ‡54‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ˙n‰ Ï‰‡Ï ∆¿¿»»¿¿…∆«≈¬≈∆ƒ¿»

ÛB˜Lna Ú‚ .Blk55B„È Û¯ˆÂ56‡ÓË - ÛB˜Ln‰ ÌÚ À»«««¿¿≈≈»ƒ««¿ƒ¿»
‰t˜Ò‡a Ú‚ .B˙ˆ˜Ó ‡a el‡k57‰hÓÏe ÁÙhÓ : ¿ƒ»ƒ¿»»«»«¿À»ƒ∆«¿«»

ı¯‡Ï ·B¯˜58¯B‰Ë -59.‡ÓË - ‰ÏÚÓÏe ÁÙhÓe , »»»∆»ƒ∆«¿«¿»»≈
Ì‰È¯·cÓ ‰Ê ¯·cL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ60. ¿≈»∆ƒ∆»»∆ƒƒ¿≈∆

ובין.52) ידיה 53)בין דעייל "כיוון א: מג, נזיר
בספרי  נטמא). - ידו הכניס כאשר (בעברית: איסתאיב"
"כל  שם): (במדבר מהכתוב זה דין למדו קכו, פיסקה חוקת

שהיא. ביאה כל כלומר, האהל", אל שם.54)הבא נזיר
מ"ח.55) פי"ב, ידו 56)אהלות צירף הנגיעה ע"י

(כסףֿמשנה). מחוץ 57)למשקוף הבולט בחלק בסף
אך  וכאשר ממש, אוהל הוא המשקוף כנגד אבל למשקוף,

נטמא. - לאוירו ידו אמרו:58)הושיט שם במשנה
ומפרש  טמא". - ולמעלן מטפח טהור, - ולמטן "מטפח
ומטפח  לקרקע. הקרוב הטפח היינו ולמטן, מטפח רבינו:
פירש  ישראל (ובתפארת טפח מאותו למעלה היינו ולמעלן,

שם). ראה כקרקע.59)אחרת. שהוא חכמים 60)מפני
הפנימי  חלקה משום החיצון בחלקה בנוגע טומאה גזרו

המשקוף. תחת שהוא

.·ÈÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ B‡ Ï‡¯OiÓ ˙n‰ „Á‡∆»«≈ƒƒ¿»≈ƒ»¿≈»ƒ
‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ61. ¿«≈¿«»¿«»

בן 61) שמעון ר' שאפילו רבינא, של מסקנא א. פא, יבמות
שמטמא  מודה באוהל, מטמא אינו מת שגוי האומר יוחאי

ומשא. במגע

.‚ÈÏ‰‡a ‡nËÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ‡Â62‰Ê ¯·„Â . ¿≈»≈»ƒ¿«≈¿…∆¿»»∆
‡e‰ ‰Ïa˜63Ïk :ÔÈ„Ó ˙ÓÁÏÓa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â .Ú‚ «»»«¬≈≈¿ƒ¿∆∆ƒ¿»……≈«

BÈ‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÎÂ .Ï‰‡ ÌL ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,ÏÏÁa∆»»¿…ƒ¿ƒ»…∆¿≈»≈»ƒ≈
˙Ó ‡ÓË ‰OÚ64B‡ ˙Óa Ú‚pL ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡l‡ , «¬∆¿≈≈∆»≈»ƒ∆»«¿≈

‡‰ .Ú‚ ‡lL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰ B‡ B‡O¿»∆¡ƒ»»¬≈¿ƒ∆…»«»
‰Ó‰·Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ65‰ÏÈ‰‡‰ B‡ ˙Óa ‰Ú‚pL ¿»∆∆ƒ¿≈»∆»¿»¿≈∆¡ƒ»

˙B‡Óh‰ ÏÎa ‡l‡ ,„·Ïa ˙n‰ ˙‡ÓËa ‡ÏÂ .ÂÈÏÚ»»¿…¿À¿««≈ƒ¿«∆»¿»«À¿
.Ô‰a ÔÈ‡nË˙Ó ‰Ó‰a‰ ‡ÏÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ‡ ÔlkÀ»≈»≈»ƒ¿…«¿≈»ƒ¿«¿ƒ»∆

שם,62) יוחאי בן שמעון עליו כר' חולקים שחכמים ואע"פ
שאליהו  מפני וגם שיטתו, נוקט שרבינא מפני כמותו, פסק -

כסףֿמשנה. ב). קיד, מציעא (בבא כך לרבה ר'63)אמר
היא  שהדרשה סובר ורבינו מהמקרא, זה דין למד שמעון
משה  עד איש מפי איש היא קבלה הדין ועיקר אסמכתא, רק

ואין). ד"ה שם תוספות (ראה ב.64)רבינו סא, נזיר
ועוף 65) חיה שבהמה שנינו, מ"א פ"ח באהלות חיה.

מחיצה  כמו נידונים הם (פירוש, הטומאה בפני חוצצים
עוברת), הטומאה שאין הטהור, ובין הטומאה בין המפסיקה

חוצץ. אינו טומאה המקבל דבר וכל

.„ÈÔÈ·Êk ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ e‰iL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓeƒƒ¿≈¿ƒ∆¿»¿≈»ƒ¿»ƒ
Ô‰È¯·c ÏÎÏ66LÙ ÈÈÓ ÏÎa EÏ ÔÈ‡Â .67‰Ó ¿»ƒ¿≈∆¿≈¿¿»ƒ≈∆∆«

ÔÓ ıeÁ ÈÁ ‡e‰Â ‡nËÓ B‡ ÈÁ ‡e‰Â ‡nË˙nM∆ƒ¿«≈¿«¿«≈¿«ƒ
Ï‡¯OiÓ ‰È‰iL ‡e‰Â ,„·Ïa Ì„‡‰68ÏB„b „Á‡ . »»»ƒ¿«¿∆ƒ¿∆ƒƒ¿»≈∆»»

ÔË˜ „Á‡Â69˙‡ÓËa elÙ‡ .˙B‡Óh‰ ÏÎa ÔÈ‡nË˙Ó ¿∆»»»ƒ¿«¿ƒ¿»«À¿¬ƒ¿À¿«
LÈ‡ :da ¯Ó‡pL ,˙n‰70LÈ‡‰ „Á‡ ,‡ÓËÈ ¯L‡ «≈∆∆¡«»ƒ¬∆ƒ¿»∆»»ƒ
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È¯‰L ;ÔËw‰ „Á‡Â71Ïk ÏÚÂ :ÌL ¯ÓB‡ ‡e‰ ¿∆»«»»∆¬≈≈»¿«»
B‡ Ú‚pL BÓBÈ Ôa ÔË˜ elÙ‡ .ÌL eÈ‰ ¯L‡ ˙BLÙp‰«¿»¬∆»»¬ƒ»»∆∆»«
‡ÓË ‡e‰ È¯‰Â ,‡ÓË - ˙n‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰ B‡ ‡O»»∆¡ƒ««≈ƒ¿»«¬≈¿≈

‰ÚL˙Ï „ÏBpL ‡e‰Â .˙Ó72‰BÓL Ôa Ï·‡ ;73È¯‰ - ≈¿∆«¿ƒ¿»¬»∆¿»¬≈
Ô·‡k ‡e‰74‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡Â75. ¿∆∆¿≈¿«≈À¿»

א.66) לד, חיים.67)נדה בכל 68)בעלי המדובר
או  הגויים. על חכמים שגזרו זיבה, מטומאת חוץ הטומאות

משנהֿלמלך). (ראה תורה לדין ובין 69)הכוונה גדול בין
ב. מג, נדה משנה פירושו 70)קטן. מקום, בכל ו"איש"

כלומר, ל"אפילו". נמשכת וכו'" "שנאמר הפיסקא: גדול.
שנאמר. למה 71)אע"פ הנימוק מתחיל מטמא.כאן הקטן

קיימא.72) בן שהוא חזקתו כזה ילד הריון. חדשי תשעה
זמנו.73) לפני חודש להתקיים 74)שנולד סיכויים לו אין

א). כ, בתרא, (בבא יום שלושים אףֿעלֿפי 75)אפילו
חי. שהוא

.ÂË˙n‰76elÙ‡ .BLÙ ‡ˆzL „Ú ‡nËÓ BÈ‡ «≈≈¿«≈«∆≈≈«¿¬ƒ
„i‚Ó77ÌÈÓÈq‰ ÈL Ba eËÁL elÙ‡ ,ÒÒB‚ B‡78- ¿À»≈¬ƒƒ¿¬¿≈«ƒ»ƒ

Ì„‡‰ LÙa :¯Ó‡pL ;BLÙ ‡ˆzL „Ú ‡nËÓ BÈ‡≈¿«≈«∆≈≈«¿∆∆¡«¿∆∆»»»
Bz˜¯ÙÓ ‰¯aL .˙eÓÈ ¯L‡79B‡ ,dnÚ d¯Oa ·¯Â ¬∆»ƒ¿¿»«¿«¿¿…¿»»ƒ»

˜ÏÁpL B‡ ,BL‡¯ Êz‰L B‡ ,BabÓ ‚„k Ú¯˜pL∆ƒ¿«¿»ƒ«∆À«…∆∆¡«
Èt ÏÚ Û‡ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - BË·a ÌÈ˜ÏÁ ÈLÏƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ¿¬≈∆¿«≈««ƒ

Û¯Ù¯Ó ‡e‰ ÔÈ„ÚL80.ÂÈ¯·È‡Ó „Á‡a ∆¬«ƒ¿«¿≈¿∆»≈≈»»

מ"ו.76) פ"א מלשון 77)אהלות מקומות, בכמה מחותך
ורבינו  א. קכ, יבמות (רש"י ד יא, בדניאל אילנא" "גודו

נדקר). או חתוך מפרש: מימרא 78)במשנה וקנה. וושט
חולין  במשנה משמע וכן ב. ע, גיטין במסכת שמואל של

כסףֿמשנה). (ראה ב עד 79)קיז, כאן שנאמרו הדינים כל
א. וכא, ב. כ, בחולין מקורם - הפרק מניע.80)סוף

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אדם,1) ככל מטמא אם איבריו נתקשרו שלא הנפל יבאר

הנחתך  ואבר מבשרו, והנצל יבש, או לח המת מבשר כזית
ואבר  בשר בלא עצם או החי מן הפורש בשר החי, מאדם
ובשר  ואבר העצם, שבתוך מוח המת, מן הפורש
המת, מן לאבר החי מן אבר בין מה בדם, המדולדלים
כמת, מטמאות שהן העצמות עצם, בה שיש יתירה ואצבע
ודם  המת דם בקבר, עצמותיו שהרקיבו ומת העצמות, ושאר
דם  עם למיתה סמוך ממנו שיצא דם נתערב ואם החי,
מנטף  ודמו המיטה על מוטל שהיה הרוג מיתה, שלאחר
לאחר  או מחיים כולו וספק רביעית ממנו יצא חי, כשהוא
ובית  ודופק וגולל בתוכו, שהטומאה זמן כל הקבר מיתה,

הפרס.

.‡ÏÙp‰2ÂÈ¯·È‡ e¯M˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , «≈∆««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿«¿≈»»
ÏB„b Ì„‡k Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ,ÔÈ„È‚a¿ƒƒ¿«≈¿«»¿«»¿…∆¿»»»

Ì„‡ LÙ ÏÎÏ ˙Óa Ú‚p‰ :¯Ó‡pL ;˙nL3ÔÎÂ . ∆≈∆∆¡««…≈«¿≈¿»∆∆»»¿≈
˙ÈÊk4L·È ÔÈa ÁÏ ÔÈa ,˙n‰ ¯OaÓ5‡nËÓ ,O¯Ák ¿«ƒƒ¿««≈≈«≈»≈«∆∆¿«≈

Ïˆp‰Â .ÌÏL ˙Ók6e‰ÊÈ‡ .˙ÈÊÎa ‡nËÓ ¯Oaa ¿≈»≈¿«∆∆«»»¿«≈ƒ¿«ƒ≈∆
‡e‰Â .‰Áe¯Ò ‰ÁÏ ‰OÚÂ ÁBnpL ¯Oa‰ ‰Ê ?Ïˆ∆∆∆«»»∆ƒ«¿«¬»≈»¿»¿

Ì‡L .˙n‰ ÔÓ ˙‡ˆÓp‰ ‰Ál‰ d˙B‡ L¯˜zL∆ƒ¿»«≈»«ƒ¿»ƒ«≈∆ƒ
- ‰L¯˜ ‡Ï Ì‡Â ;B¯OaÓ ‡e‰L Úe„Èa - ‰L¯»̃¿»¿»«∆ƒ¿»¿ƒ…»¿»

.‡e‰ BÚÈÂ BÁÈk ‡nL ,‰‡nËÓ dÈ‡≈»¿«¿»∆»ƒ¿ƒ

הריונו.2) חדשי גמר לפני מת פירושו 3)שנולד "לכל"
א. נ, נזיר נפל. ב.4)אפילו מט, שם נד,5)משנה, נדה

ה"י. פ"ג לקמן ראה כתנאֿקמא. פסק שם.6)ב. נזיר,

.·ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ Ìlk ÔÈ¯eÚM‰L Èt ÏÚ Û‡7 ««ƒ∆«ƒƒÀ»¬»»¿∆ƒƒ«
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ,Ô‰8˙ÈÊk Ì„‡ ÏL B˙i¯a ˙lÁz :9, ≈»¿¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆»»¿«ƒ

.˙Èfk B¯Oa ˙‡ÓË ¯eÚL CÎÈÙÏe¿ƒ»ƒÀ¿«¿»««ƒ

א.7) ד, לדבר.8)עירובין טעם זוטא.9)נתנו 'ספרי'

.‚˙Ók ‡e‰ È¯‰ - ÈÁ‰ Ì„‡‰ ÔÓ CzÁpL ¯·È‡≈»∆∆¿«ƒ»»»««¬≈¿≈
Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ,ÌÏL10¯·È‡ elÙ‡ . »≈¿«≈¿«»¿«»¿…∆¬ƒ≈»

¯eÚL Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈ¯·È‡‰L .BÓBÈ Ôa ÏL ÔË˜11. »»∆∆∆»≈»ƒ≈»∆ƒ
;·¯Á ÏÏÁa ‰„O‰ Èt ÏÚ ÚbÈ ¯L‡ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«…¬∆ƒ««¿≈«»∆«¬«∆∆
ÏÏÁ B‡ Ô·‡ ÏÏÁ ÔÈ„k ·¯Á ÏÏÁ ÔÈcL ,Úe„È ¯·c‰Â¿«»»»«∆ƒ¬«∆∆¿ƒ¬«∆∆¬«

ÌÈ¯·c ¯‡L12‰Ê ‡a ‡lL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . ¿»¿»ƒƒƒ«¿»»¿∆…»∆
·¯Á‰ ezËÏtL ¯·È‡a Ú‚B ‡nËÏ ‡l‡13‰na . ∆»¿«≈≈«¿≈»∆¿»««∆∆«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c14,B˙i¯·k ÌÏL ¯·È‡‰ ‰È‰Lk ¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»≈»»≈ƒ¿ƒ»
- Ì„‡ ÌˆÚa B‡ :¯Ó‡pL ;˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa»»¿ƒƒ«¬»∆∆¡«¿∆∆»»

Ì„‡k ‡e‰L ÌˆÚ15ÌÈ„È‚Â ¯Oa - Ì„‡ ‰Ó : ∆∆∆¿»»»»»»»¿ƒƒ
,B˙i¯·k ‰È‰iL „Ú - ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ Û‡ ,˙BÓˆÚÂ«¬»«≈»ƒ«««∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»

˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa16‡ˆBiÎÂ ÔBLl‰Â ‡ÈÏk‰ Ï·‡ . »»¿ƒƒ«¬»¬»«À¿»¿«»¿«≈
ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÓˆÚ ÈÙa ¯·È‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a»∆««ƒ∆≈≈»ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈
ÌˆÚ‰ ÔÓ ¯ÒÁ .¯Oa‰ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ÌˆÚ Ô‰a»∆∆∆¬≈≈ƒ¿»«»»»«ƒ»∆∆

¯B‰Ë Blk ¯·È‡‰ È¯‰ - ‡e‰L Ïk ¯·È‡ ÏL17¯ÒÁ . ∆≈»»∆¬≈»≈»À»»«
Ba ˙BÏÚÏ Èe‡¯L ¯Oa ÂÈÏÚ ¯‡L Ì‡ :B¯OaÓƒ¿»ƒƒ¿«»»»»∆»«¬

ÈÁa ‰Îe¯‡18ÚbÓa ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÏLÈÂ ‡t¯˙ÈÂ ¬»¿«¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«¬≈∆¿«≈¿«»
Ï‰‡·e ‡OÓ·e19‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ - Â‡Ï Ì‡Â ; ¿«»¿…∆¿ƒ»¿«≈¿«»¿«»

Ï‰‡a ‡nËÓ BÈ‡Â20Á‰ ÔÓ L¯Bt‰ ¯O·e .È21- ¿≈¿«≈¿…∆»»«≈ƒ««
.¯B‰Ë - ÈÁ‰ ÔÓ L¯Bt‰ ¯Oa ‡Ïa ÌˆÚ ÔÎÂ .¯B‰Ë»¿≈∆∆¿…»»«≈ƒ««»

מ"א.10) פ"ב המקור 11)אהלות את מציין משנה' ה'כסף
ואין  מת, בדיני עוסקת שם המשנה אולם מ"ז. פ"א באהלות
שהוא. בכל מטמא החי מן אבר שגם ברורה הוכחה משם
אבר  הכוללת מ"א פ"ב שם המשנה היא משכנע יותר ומקור
יש  אם באוהל לטמא אחת בבבא החי מן ואבר המת מן
שיעור  כל לקבוע מבלי ארוכה, להעלות כדי בשר עליהם

חרב?12)כמותי. בחלל תורה כתבה נג,13)ולמה נזיר
ונפלט  אותו הפילה החרב פירוש, החרב", מן "שנחלל ב:
רבינו  מגדיר מקרא, של מפשטן הנוטות (הדרשות ממנה.
איש  מפי איש חכמים בידי קבלה כלומר השמועה", "מפי
אלא  מסיני למשה הלכה הוא הדין עיקר ובכן כך, לדרוש
וב'ספרי' למשנה), הקדמתו (ראה במקרא רמז גם לו שיש
בעצם"). "או מן זה דין הסמיכו קכז, פיסקה חוקת, פרשת

שם.14) בהמשך 15)'ספרי' שם ב'ספרי' נאמרה זו דרשה
טז): יט, (במדבר הכתוב מן החי מן אבר לטומאת הלימוד
אינו  חרב", "בחלל מן למד שרבינו ואףֿעלֿפי בעצם", "או
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עליו  שיהיו שצריך לענין ה'ספרי' של הדרשה את דוחה
נה. אות להלן וראה ועצמות. וגידים כרבי 16)בשר

כתב  לא למה לתמוה, [ויש ב. קכח, חולין עקיבא,
שפרט  כמו בשר עליה שאין מפני מטמאה אינה שארכובה
ארכובה  עקיבא שלרבי אמרו, שם בגמרא הרי וכוליה, לשון

וצ"ע]. בשר? עליה שאין מפני מטמאה ואף17ֿ)אינה
"אלו  שונים: אנו מ"ה, פ"ב באהלות הרבה. שנשאר עלֿפי
ומדגיש  עצמו". שחסר החי מן ואבר טהורים... חסרו שאם
עצם  לבין החי מן אבר בין ההבדל את בפירושו רבינו שם
בשר  עליו אין ואפילו כשעורה בו יש אם שמטמא המת מן
מן  שהוא כל חסר אם מטמא אינו החי מן אבר אבל כלל,

שלא 18)העצם. באבר הזה כשיעור בשר חסרון יהיה אם
ויתרפא. ארוכה יעלה מ"ה.19)נתלש פ"א כלים

מ"ג.21)שם.20) פ"ו עדיות

.„¯·È‡22‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ˙n‰ ÔÓ L¯Bt‰ ≈»«≈ƒ«≈¿«≈¿«»¿«»
¯Oa ,B˙i¯·k ÌÏL ‰È‰iL ‡e‰Â .˙Ók Ï‰‡·e¿…∆¿≈¿∆ƒ¿∆»≈ƒ¿ƒ»»»
¯Oa ÂÈÏÚ ¯‡L Ì‡ ,BÓˆÚ ¯ÒÁ .˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â¿ƒƒ«¬»»««¿ƒƒ¿«»»»»

ÌÏL ˙Ók ‡nËÓ - ˙ÈÊk23¯ÒÁ ‡ÏÂ ¯Oa‰ ¯ÒÁ . ¿«ƒ¿«≈¿≈»≈»««»»¿…»«
ÌˆÚ‰24- ÈÁa ‰Îe¯‡ ˙BÏÚÏ È„k ÂÈÏÚ ¯‡L Ì‡ : »∆∆ƒƒ¿«»»¿≈«¬¬»¿«

¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;ÌÏL ˙Ók ‡nËÓ¿«≈¿≈»≈¿ƒ»¬≈ƒ¿»
n‰ ˙BÓˆÚ¯Oa‰ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ÌÈ˙25. «¿«≈ƒ∆≈¬≈∆«»»

ומדובר 22) אלינתן. בן נחוניא ורבי יהושע רבי העיד שם,
הכל, לדברי מטמא המת מן כזית שהרי כזית, בו כשאין

מ"א). פ"ב (אהלות שלם אבר אינו מפני 23)ואפילו
הקודמת. באות ראה ה"ב 24)הבשר. בפ"ג לקמן שם.

העצם. מן מקצת חסר דין רבינו יתבאר 25)מבאר ודינן
יש  אם .1 החי: מן א) שלם: אבר דיני סיכום בפ"ג. לקמן
במשא  במגע שהוא בכל מטמא ועצמות, גידין בשר בו
ויתרפא  שיחזור כדי ונשאר הבשר מן חסר אם .2 ובאוהל:
אם  .3 ובאוהל: במשא במגע מטמא – נתלש שלא באבר
לא  אבל ובמשא במגע מטמא – זה כשיעור נשאר לא
באבר  שיש אףֿעלֿפי העצם, מן מקצת חסר .4 באוהל:
יש  אם .1 המת: מן אבר ב) כלל. מטמא אינו – בשר כזית
.2 ובאוהל: במשא במגע, מטמא - ועצמות גידין בשר בו
שיחזור  כדי בנשאר שאין אע"פ כזית, ונשאר הבשר מן חסר
במשא  במגע, מטמא – נתלש שלא החי מן באבר ויתרפא
אבל  ובמשא, במגע מטמא – כזית נשאר לא .3 ובאוהל:
בשר  כזית עליו ואין העצם מן שהוא כל חסר .4 באוהל: לא
ניטל  שלא אע"פ באוהל, לא אבל ובמשא, במגע מטמא –

ה"ב). פ"ג לקמן (ראה הבשר מן כלום

.‰ÁÓ26‰Îe¯‡ ‰ÏÚÓ ‡e‰ È¯‰ - ÌˆÚ‰ CB˙aL …«∆¿»∆∆¬≈«¬∆¬»
ıeÁaÓ27˙ÈÏe˜ ,CÎÈÙÏ .28Ìe˙q‰ ÌˆÚ ‡e‰Â ,˙n‰ ƒ«¿ƒ»ƒ«≈¿∆∆«»

‰Îe¯‡ ˙BÏÚÏ È„k ÁÓ dÎB˙a LÈ Ì‡ ,ÂÈ˙Bˆ˜ ÈMÓƒ¿≈¿»ƒ≈¿»…«¿≈«¬¬»
„„˙n‰ ÁÓ da ‰È‰ .ÌÏL ˙Ók ‰Ê È¯‰ -29Ì‡ , ¬≈∆¿≈»≈»»»…««ƒ¿«¿≈ƒ

Èt ÏÚ Û‡ .Ï‰‡a ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÊk Ba LÈ≈¿«ƒ¬≈∆¿«≈¿…∆««ƒ
˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - ÂÈ„„ˆ ÏkÓ Ìe˙Ò ÌˆÚ‰L30 ∆»∆∆»ƒ»¿»»À¿»««

‰ÏBÚÂ31˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,32¯‡a˙iL BÓk ,33Án‰L . ¿»««¿∆∆¿∆ƒ¿»≈∆«…«
¯·c ÏÎÏ ¯O·k34. ¿»»¿»»»

א.26) קכה, חולין ואביי, יוחנן שבפנים 27)כרבי המוח

מבחוץ. העצם על בשר שיעלה הירך 28)גורם עצם
ומתנדנד.29)העגולה. בפנים העצם מן מנותק

העצם.30) דרך כנגדה 31)פורצת הנמצא כל ומטמאה
ממנה. אינה 32)למעלה הצדדים מן אבל תחתיה,

פ"ז.33)מטמאה. ה"ב.34)לקמן פ"א אהלות תוספתא

.Â¯·È‡‰35ÌÈÏcÏ„Ó‰ ¯Oa‰Â36Èt ÏÚ Û‡Â ,Ì„‡a »≈»¿«»»«¿À¿»ƒ»»»¿««ƒ
ÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L- Ì„‡‰ ˙Ó .ÌÈ¯B‰Ë - ˙BÈÁÏÂ ¯Ê ∆≈¿ƒ«¬…¿ƒ¿¿ƒ≈»»»
¯B‰Ë ¯Oa‰ È¯‰37ÔÓ ¯·È‡ ÌeMÓ ‡nËÓ ¯·È‡‰Â , ¬≈«»»»¿»≈»¿«≈ƒ≈»ƒ

ÈÁ‰38ÔÈa ‰Ó .˙n‰ ÔÓ ¯·È‡ ÌeMÓ ‡nËÓ BÈ‡Â ««¿≈¿«≈ƒ≈»ƒ«≈«≈
¯Oa ,ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ?˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Ï ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡≈»ƒ««¿≈»ƒ«≈≈»ƒ««»»

epnÓ L¯Bt‰39ÌÈ¯B‰Ë - epnÓ L¯Bt‰ ÌˆÚÂ40; «≈ƒ∆¿∆∆«≈ƒ∆¿ƒ
L¯Bt‰ ÌˆÚÂ epnÓ L¯Bt‰ ¯Oa ,˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Â¿≈»ƒ«≈»»«≈ƒ∆¿∆∆«≈
ÔÈ‡nËÓe ÌÏM‰ ˙n‰ ÔÓ ÌÈL¯ÙÓk - epnÓƒ∆ƒ¿…»ƒƒ«≈«»≈¿«¿ƒ

Ô¯eÚLa41. ¿ƒ»

ב.35) קכט, חולין במשנה, שמעון ורבי מאיר רבי מחלוקת
מאיר. כרבי ואינם 36)ופסק לגמרי, ניתקו ולא תלויים

(רבינו  במקומם בחזרה ולהידבק להתרפאות יכולים
שם). ב)37)בפירושו עג, (שם ניפול" עושה "מיתה

הוא  והרי המדולדל, האבר את מפילה המיתה פירוש,
אלא  המת, בשר דין לו אין ולפיכך המיתה, ברגע כנתלש

מטמא. שאינו החי, מן שנתלש נתבאר 38)בשר שדינו
נגד 39)בה"ב. נחוניא, ורבי יהושע כרבי מ"ג. פ"ו עדויות

אליעזר. רבי רש"י 40)דעת שנתלש. כאבר מטמאים אינם
מן  למדו החי מן אבר שטומאת מפני הטעם, מפרש שם
כלומר, הבהמה", מן ימות "וכי לט): יא, (ויקרא הכתוב
מטמאה  אינה החלק מיתת שלפני ומשמע הבהמה, מן חלק
שם. נחוניא רבי נגד יהושע, ורבי אליעזר כרבי פסק כלל.

לקמן.41) שיתבאר

.ÊÔ‰Ï ÔÈ‡ ˙n‰ ÔÓ ¯·È‡ ÔÈa ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ÔÈ·e≈≈»ƒ««≈≈»ƒ«≈≈»∆
¯eÚL42ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .43ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL ÌÈ˙‡Ó : ƒ»¿¬»ƒ»«ƒ¿»¿«¿»ƒ

ÌÈ„È‚Â ¯Oa Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ,LÈ‡a LÈ ÌÈ¯·È‡≈»ƒ≈¿ƒ»∆»¿∆»≈∆»»¿ƒƒ
ÔÈn‰ ÔÓ ÌÈpM‰ ÔÈ‡Â ,ÌˆÚÂ44‰M‡·e ;45ÌÈ˙‡Ó ¿∆∆¿≈«ƒ«ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ

B˙i¯·k L¯tL Ô‰Ó ¯·È‡ Ïk .ÌÈMÓÁÂ „Á‡Â46ÔÈa , ¿∆»«¬ƒƒ»≈»≈∆∆≈«ƒ¿ƒ»≈
;Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ,˙n‰ ÔÓ ÔÈa ÈÁ‰ ÔÓƒ««≈ƒ«≈¿«≈¿«»¿«»¿…∆

‰M‡aL ˙B¯˙È ÌÈ¯·È‡ ‰LÏMÓ ıeÁ47ÔÈ‡L , ƒ¿»≈»ƒ¿≈∆¿ƒ»∆≈»
‰¯˙È Úaˆ‡ ÔÎÂ .Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ48ÌˆÚ da LiL ¿«¿ƒ¿…∆¿≈∆¿«¿≈»∆≈»∆∆

„i‰ ·b ÏÚ ˙¯tÒ Ì‡ :Ô¯tˆ da ÔÈ‡Â49‰ÏBÚ - ¿≈»ƒ…∆ƒƒ¿∆∆«««»»
ÌÈ¯·È‡‰ ·¯ ÔÈÓÏ50„i‰ ·b ÏÚ ˙¯tÒ dÈ‡ Ì‡Â ; ¿ƒ¿«…»≈»ƒ¿ƒ≈»ƒ¿∆∆«««»

‡OÓ·e ÚbÓa ‰‡nËÓ -51.Ï‰‡a ‰‡nËÓ dÈ‡Â , ¿«¿»¿«»¿«»¿≈»¿«¿»¿…∆
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ d˙‡ÓËÂ52È¯‰ - Ô¯tˆ da ‰È‰ Ì‡Â . ¿À¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»»»ƒ…∆¬≈

ÏÚ ‰‡ÓË e¯Êb ‰Ó ÈtÓe .ÌÈ¯·È‡‰ ¯‡Lk ‡È‰ƒƒ¿»»≈»ƒƒ¿≈»»¿À¿»«
‰nÏÂ .˙¯tÒp‰ ÌeMÓ ‰¯Êb ?˙¯tÒ dÈ‡L Úaˆ‡∆¿«∆≈»ƒ¿∆∆¿≈»ƒ«ƒ¿∆∆¿»»
ÚÈ„B‰Ï È„k ,¯k‰ dÏ eOÚ ?Ï‰‡a ‰e‡nË ‡Ï…ƒ¿»¿…∆»»∆≈¿≈¿ƒ«
eÙ¯OÈ ‡lL È„k ,‰¯Êb ÌeMÓ Ì‰È¯·cÓ d˙‡ÓhL∆À¿»»ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈»¿≈∆…ƒ¿¿

ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z d˙‡ÓË ÏÚ53. «À¿»»¿»¿»»ƒ

מ"ז.42) פ"א כל 43)אהלות של מפורש פירוט מ"ח, שם
מ"ג.44)האיברים. פ"ג א.45)אהלות מה, בכורות
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איברי  על העודפים האשה איברי במנין תנאים מחלוקת
ורבי  דלתות, ושתי צירים שני מונה ישמעאל רבי הגבר.
אומר: יהושע ורבי כמה), קובע (אינו צירים אומר: אליעזר
רבי  מפתח. אומר: עקיבא רבי מספרן): קבע (לא דלתות
תלמידי  שהרי במציאות, נחלקו לא אליעזר ורבי ישמעאל
חלקי  איזה נחלקו? במה (שם), ומצאום בדקו ישמעאל רבי
מודים  שניהם אבל עצמם, בפני באיברים להגדיר יש הגוף
תפקידים  הממלאים החלקים ארבעת נמצאים האשה שבגוף
הצירים  שני את מונה אליעזר רבי הלידה. בתהליך מסוימים
יהושע  ורבי הדלתות, את גם הכוללים עצמם בפני כאיברים
עקיבא  רבי ובא להן, טפלים וצירים עיקר שהדלתות סובר
מנסיונם  שם עליו הקשו ולפיכך מפתח. - חדש דבר והוסיף
על  הקשו ולא מפתח מצאו שלא ישמעאל, רבי תלמידי של
קיבל  ורבינו שתירצו. מה ותירצו יהושע, ורבי אליעזר רבי
שני  הארבעה שאלה יהושע, ורבי אליעזר רבי של דעתם
מפתח, שהוסיף עקיבא רבי של דעתו גם וקיבל הם, איברים
תמיהת  זה ומסולקת ואחד. חמשים מאתים לו יצאו ולפיכך
כל  של לדעתם מנוגד מספרו שלכאורה רבינו, על רבים
כאבר  הצירים שני מונה שרבינו לפרש, גם [ואפשר התנאים.
('קרית  עקיבא רבי דעת גם ומקבל הדלתות את וכן אחד,

ועצמות.46)ספר')]. גידים בשר רב 47)בשלימותו,
יט, (במדבר באהל" ימות כי "אדם דורש: שם, בבכורות
באשה). ובין באיש בין (פירוש, אדם בכל השווה דבר יד),

ב.48) מט, נדה ששית. אחת 49)אצבע בשורה עומדת 
האצבעות. שאר מבוארים 50)עם האיברים, רוב דיני

בה"ח. מכשעורה.51)לקמן פחותה שהעצם אףֿעלֿפי
תורה.52) דין טומאתה – כשעורה היא שבה העצם ואם
לאכלם.53) ומצוה וקדשים, תרומה לשרוף אסור שהרי

.Á˙n‰ ˙BÓˆÚ54Ô‰a ˙¯k Ì‡ ,¯Oa Ì‰ÈÏÚ ÔÈ‡L «¿«≈∆≈¬≈∆»»ƒƒ∆∆»∆
˙BÓˆÚ ˙¯eˆ55‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ el‡ È¯‰ - «¬»¬≈≈¿«¿ƒ¿«»¿«»

Ì„‡ ÌˆÚ Ì‰a ‡¯B˜ È‡L ,ÌÏL ˙Ók Ï‰‡·e56. ¿…∆¿≈»≈∆¬ƒ≈»∆∆∆»»
,‰¯„M‰ :˙Ók ÔÈ‡nËÓ Ô‰L ˙BÓˆÚ‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈»¬»∆≈¿«¿ƒ¿≈«ƒ¿»
?„ˆÈk ‰¯„M‰ .BÈÓ ·¯Â ,BÈa ·¯Â ,˙ÏbÏb‰Â57 ¿«À¿…∆¿…ƒ¿»¿…ƒ¿»«ƒ¿»≈«

Ì‡Â ;ÌÏL ˙Ók ‡È‰ È¯‰ - ‰ÓÏL ‡È‰L ‰¯„Lƒ¿»∆ƒ¿≈»¬≈ƒ¿≈»≈¿ƒ
- ˙BÈÏÁ ‰¯OÚ ‰BÓMÓ ˙Á‡ ‡ÈÏÁ elÙ‡ ‰¯ÒÁ»¿»¬ƒÀ¿»««ƒ¿∆∆¿≈À¿
˙ÏbÏb ?„ˆÈk ˙ÏbÏb‰ .˙BÓˆÚ‰ ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿»»¬»«À¿…∆≈«À¿…∆
ÚÏÒk ‰¯ÒÁ Ì‡Â ;˙Ók ‡È‰ È¯‰ - ‰ÓÏL ‡È‰L58 ∆ƒ¿≈»¬≈ƒ¿≈¿ƒ»¿»¿∆«

- ÌÈpË˜ ÌÈ·˜ da eÈ‰ .˙BÓˆÚ‰ ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ -¬≈ƒƒ¿»»¬»»»¿»ƒ¿«ƒ
BÈa Ïk .ÚÏÒÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ Ìlk59‡e‰ Ì„‡ ÏL À»ƒ¿»¿ƒƒ¿∆«»ƒ¿»∆»»

BÈa ·¯Â .‰¯„M‰Â ˙BÚÏv‰Â ÌÈÎ¯È‰Â ÌÈ˜BM‰ ÈzL¿≈««ƒ¿«¿≈«ƒ¿«¿»¿«ƒ¿»¿…ƒ¿»
ÈzL ÔB‚k ?„ˆÈk .ÌÏL ˙Ók ‡e‰ È¯‰ - ˙Ó ÏL∆≈¬≈¿≈»≈≈«¿¿≈

˙Á‡ C¯ÈÂ ÂÈ˜BL60- ‡e‰L Ïk BÈa ·¯ ¯ÒÁ Ì‡Â . »¿»≈««¿ƒ»«…ƒ¿»»∆
ÔÈÓ ·¯ ?„ˆÈk BÈÓ ·¯ .˙BÓˆÚ‰ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿»»¬»…ƒ¿»≈«…ƒ¿«

ÌˆÚ ÌÈ¯OÚÂ ‰MÓÁ ‰‡Ó eÈ‰L ÔB‚k .˙BÓˆÚ61- ¬»¿∆»≈»¬ƒ»¿∆¿ƒ∆∆
ÚÂ ‰Úa¯‡ ‰‡Ó eÈ‰ .ÌÏL ˙Ók el‡ È¯‰- ÌÈ¯O ¬≈≈¿≈»≈»≈»«¿»»¿∆¿ƒ

‰Ê Ì„‡ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ .˙BÓˆÚ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿»¬»««ƒ∆»»»»∆
Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ÂÈ¯·È‡a ¯ÒÁ B‡ ÂÈ¯·È‡a ¯˙È»≈¿≈»»»≈¿≈»»≈«¿ƒƒ
Úaˆ‡ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;Ì„‡ Ïk ·¯ ÔÈÓ ÏÚ ‡l‡∆»«ƒ¿«…»»»∆»ƒ≈»¿»∆¿«

‡È‰L ,„i‰ ·b ÏÚ ˙¯tÒ ‰˙È‰L B‡ Ô¯tˆ da LiL∆≈»ƒ…∆∆»¿»ƒ¿∆∆«««»∆ƒ
ÔÈnÏ ‰ÏBÚ62e¯‡aL BÓk ,63. »«ƒ¿»¿∆≈«¿

מ"א.54) פ"ב ראה 55)אהלות הרקיבו. שלא כלומר,
הי"א. יגע...56)לקמן "אשר טז): (שם, בתורה כתוב

מדבר  שהכתוב ואףֿעלֿפי בקבר", או אדם בעצם או במת
מפני  אוהל טומאת לענין ב'ספרי' ממנו למדו בנגיעה,
אדם" "עצם הנקרא שכל כאן, רבינו ומבאר למת. ההיקש
כותב  מאהלות, פ"א סוף למשנה ובפירושו באוהל. מטמא
לאדם  העצם ייחס אדם", בעצם "או ה': מאמר וזה רבינו:
דינו  יהיה אז האדם, גשם כלל כמו ובשר עצם בו שיהיה עד

בכללו. המת וכן 57)כדין לבדה, שהשדרה מכאן,
נב, נזיר במס' שהרי עליו, (תמהו מטמאות. לבדה הגולגולת
שידרה  או גולגולת, או שידרה המשנה כוונת אם שאלו - א
מהן  אחת לא אבל באוהל, מטמאות ביחד שתיהן וגולגולת
מהן  אחת שכל רבינו פוסק ולמה נפשטה, לא והבעיה
כאן) בכסףֿמשנה (מובא קורקוס והר"י ודאי. מטמאת
גולגולת, או שדרה בפירוש שם אומר ששמאי מפני מבאר,
מחלוקת  לחדש לנו אין דעתו, נגד ברור דבר מצאנו ולא

עצמנו). בתקופת 58)מדעת כסף של רומית מטבע
ה"ג.59)המשנה. פ"ג אהלות שם:60)תוספתא,

אחד  ושוק ירכות לשתי והואֿהדין א. מה, בכורות
מובן 61)(תוספתא). ושמונה. ארבעים מאתים מן רוב

הגולגולת. או השדרה ביניהן כשאין שמדובר,
שתי 62) לו שהיו ובמקרה שלו, איברים מנין לפי ומחשבין

ממאה  בפחות באוהל מטמאות העצמות אין יתירות אצבעות
אינה  אחת יתירה אצבע רק לו היתה ואם ושש. עשרים
248 מן הרוב כמו עולה 249 מן הרוב שהרי כלום, מוסיפה

.125 מד.63)היינו: אות ראה בה"ז. למעלה

.Ë·¯ ‡ÏÂ ÔÈÓ ·¯ Ô‰a ÔÈ‡L ˙n‰ ˙BÓˆÚ ¯‡L¿»«¿«≈∆≈»∆…ƒ¿»¿……
‰È‰ Ì‡ ,‰ÓÏL ˙ÏbÏb ‡ÏÂ ‰ÓÏL ‰¯„L ‡ÏÂ ,ÔÈaƒ¿»¿…ƒ¿»¿≈»¿…À¿…∆¿≈»ƒ»»

·w‰ Ú·¯ Ô‰a64ÚbÓa ˙Ók ÌÈ‡nËÓ el‡ È¯‰ - »∆…««»¬≈≈¿«¿ƒ¿≈¿«»
Ï‰‡·e ‡OÓ·e65ÌˆÚ elÙ‡ ,Ú·¯Ó ˙BÁt eÈ‰ . ¿«»¿…∆»»≈…«¬ƒ∆∆

‡nËÓ BÈ‡Â ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ - ‰¯BÚOkƒ¿»¿«≈¿«»¿«»¿≈¿«≈
Ï‰‡a66. ¿…∆

בינוניות.64) ביצים שש והלוג לוגים, ארבעה מכיל הקב
מרוב 65) עצמות "רובע שנינו: מ"א, פ"ב אהלות במשנה

פ"א  בעדיות ביתֿהלל דעת היא וכן המנין", מרוב או הבנין
מרוב  הן אם אלא מטמא אינו עצמות שרובע ומשמע מ"ו,
בניגוד  רבינו דברי יהיו שלא וכדי הבנין. מרוב או המנין
לומר  שהתכוון לפרש, עלינו - משנה ולסתם לביתֿהלל
או  המנין רוב מן הן אבל בנין, ורוב מנין רוב בהן שאין
"שאינן" ולא "בהן" שאין וכתב דייק ולפיכך הבנין. רוב

כסףֿמשנה). (ראה שנינו:66)מרוב שם, עדיות במשנה
אחת  עצם אפילו פירוש, אחד". בעצם אפילו אומר, "שמאי
רבינו  וסובר באוהל, מטמאה הקב רובע בה שיש גדולה

כמותו. הלכה ואין היא יחיד שדעת

.È‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - Ú·¯ Ba LÈ elÙ‡ ,„Á‡ ÌˆÚ ‰È‰»»∆∆∆»¬ƒ≈…«¬≈∆¿«≈
„Á‡ ÌˆÚ ˙‡ÓË .Ï‰‡a ‡nËÓ BÈ‡Â ‡OÓ·e ÚbÓa¿«»¿«»¿≈¿«≈¿…∆À¿«∆∆∆»
,ÌˆÚa Ú‚p‰ ÏÎÂ :¯Ó‡pL ÈÙÏ .‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰¬»»ƒƒ«¿»¿ƒ∆∆¡«¿»«…≈««∆∆
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‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ67‡nËÓ ‰¯BÚOk ÌˆÚ elÙ‡ : »¿ƒƒ«¿»¬ƒ∆∆ƒ¿»¿«≈
ÔÈ„ ‡e‰ È¯‰ ,‰ÎÏ‰ B˙‡ÓhL ÈÙÏe .‡OÓ·e ÚbÓa¿«»¿«»¿ƒ∆À¿»¬»»¬≈ƒ

‰¯Bz68.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ »¿…ƒƒ¿≈¿ƒ

במקרא,67) רמז לה שיש השמועה, מפי היא הלכה פירוש,
יב. אות למעלה ראה גמורה. דרשה אינה אבל

בין 68) כשעורה עצם רבינו מונה טהרות, לסדר בהקדמתו
בנזיר  מפורשת ומשנה כאן, בו שחזר וברור דרבנן, אבות

כשעורה. עצם על מגלח שהנזיר אומרת, – ב מט,

.‡È˙Ó69- ·˜¯ eOÚÂ ¯·wa ÂÈ˙BÓˆÚ e·È˜¯‰L ≈∆ƒ¿ƒ«¿»«∆∆¿«¬»»
ÌÈÙÁ ‡ÏÓ70Ï‰‡·e ‡OÓa ‡nËÓ ·˜¯ B˙B‡Ó71 ¿…»¿«ƒ≈»»¿«≈¿«»¿…∆

ÚbÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈÙÏ ,ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡Â ;˙Ók¿≈¿≈¿«≈¿«»¿ƒ∆ƒ∆¿»ƒ«
BlÎa72- ÌÈÓa BÏa‚ elÙ‡Â .„Á‡ Ûe‚ BÈ‡ È¯‰L , ¿À∆¬≈≈∆»«¬ƒƒ¿¿«ƒ

¯eaÁ BÈ‡73. ≈ƒ

מ"ב.69) פ"ב תרווד".70)אהלות "מלא נאמר: במשנה
רש"י: (פירש היד פיסת מלא חזקיה: מפרש - ב נ, ובנזיר
כר' ופסק חפניו. מלא מפרש: יוחנן ורבי אצבעות), בלי
רבי  שדעת אמרו שם שבגמרא מפני רבו, חזקיה  נגד יוחנן
שם) רש"י (ראה מאיר כרבי וחזקיה כחכמים, יוחנן

כולו.71)(כסףֿמשנה). על והאהיל כולו את נשא שהרי
קכו,72) (חולין הנוגע לגוף ביותר הקרובים בפירורים רק
שם.73)ב). אהלות משנה,

.·È˙n‰ Ìc74;Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ˙Ók ‡nËÓ ««≈¿«≈¿≈¿«»¿«»¿…∆
.LÙp‰ ‡e‰ Ìc‰ Èk :¯Ó‡Â ,Ì„‡‰ LÙa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆»»»¿∆¡«ƒ«»«»∆

˙ÈÚÈ·¯ ?B¯eÚL ‰nÎÂ75Ìc‰ ˙ÈˆÓz elÙ‡ .76Ïk , ¿«»ƒ¿ƒƒ¬ƒ«¿ƒ«»»
.˙n‰ Ï‰‡a ‡nËÓ ˙ÈÓeÓ„‡ Ba LiL ÔÓÊ¿«∆≈«¿ƒ¿«≈¿…∆«≈

הביצה.75)שם.74) וחצי כביצה = הלוג רביעית
קצת 76) בו ויש צלול, נוזל הגוש סביבות נשאר שנקרש, דם

שהוא  מפני הדם" "תמצית נקרא זה נחל אדמומית. מראה
חולין הדם. מן דדמא".מתמצה "צללתא ב: פז,

.‚ÈÏk ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰¯ÈÁ Ì„ elÙ‡ ,ÈÁ‰ Ìc«««¬ƒ«¿ƒ»¬≈∆»»
·¯Ú˙ .ÈÁ ‡e‰L ÔÓÊ77‰B¯Á‡a epnÓ ‡ˆiL Ìc‰ ¿«∆«ƒ¿»≈«»∆»»ƒ∆»«¬»

ÏÎÂ ,˙nL ¯Á‡ epnÓ ‡ˆiL Ìc‰ ÌÚ ‰˙ÈÓÏ CeÓÒ»¿ƒ»ƒ«»∆»»ƒ∆««∆≈¿»
ÌÈiÁÓ ‡ˆÈ ‰nk Úe„È ÔÈ‡Â ,˙ÈÚÈ·¯ ˙B·B¯Úz‰««¬¿ƒƒ¿≈»««»»»≈«ƒ
ÌÈiÁÓ ˙ÈÚÈ·¯ ÈˆÁ elÙ‡ ,‰˙ÈÓ ¯Á‡ ‡ˆÈ ‰nÎÂ¿«»»»««ƒ»¬ƒ¬ƒ¿ƒƒ≈«ƒ
,‰Òe·z Ì„ ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - ‰˙ÈÓ ¯Á‡ dÈˆÁÂ¿∆¿»««ƒ»¬≈∆ƒ¿»«¿»
È¯·cÓ B˙‡ÓhL ‡l‡ ,Ï‰‡·e ÚbÓ·e ‡OÓa ‡nËÓe¿«≈¿«»¿«»¿…∆∆»∆À¿»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ78. ¿ƒ

היא 77) שזו אמרו, - א עא, שבנדה מפני שם, עקיבא כרבי
חכמים. ב.78)דעת סב, נדה

.„È‚e¯‰79ÛhÓ BÓ„Â ‰hn‰ ÏÚ ÏhÓ ‰È‰L »∆»»À»««ƒ»¿»¿«≈
¯Á‡ ÛhÓ Ìc‰ È¯‰Â ˙Óe ,‡n‚Ï „¯BÈÂ ÈÁ ‡e‰Lk¿∆«¿≈¿À»≈«¬≈«»¿«≈««
;¯B‰Ë daL Ìc‰ Ïk È¯‰ - ‡nb d˙B‡Ï „¯BÈÂ B˙BÓ¿≈¿»À»¬≈»«»∆»»

‰BL‡¯ ‰BL‡¯ ‰tË ‰thL80‡ˆiL Ìca ‰ÏËa ∆ƒ»ƒ»ƒ»ƒ»¿≈»«»∆»»
dlk ˜ÙÒÂ ,„·Ïa Ìc ˙ÈÚÈ·¯ epnÓ ‡ˆÈ .ÌÈiÁÓ≈«ƒ»»ƒ∆¿ƒƒ»ƒ¿«¿»≈À»
‰‡ÓË ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï dlk ˜ÙÒ ÌÈiÁÓ≈«ƒ»≈À»¿««ƒ»¬≈¿≈À¿»

,‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a da Ú‚Bp‰Â ,˙B˜Ùq‰ ¯‡Lkƒ¿»«¿≈¿«≈«»ƒ¿«»ƒ»≈
BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a81. ƒ¿»«ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

א.79) עא, לתוך 80)שם שנפלה ראשונה טיפה פירוש,
דינה  השניה וכשנפלה ברוב, בטלה – מחיים שיצא הדם

שלאחריהן. הטיפות וכן ובטלה, בהל'81)כראשונה
ואילך. מפט"ז הטומאות אבות

.ÂË¯·w‰82ÚbÓa ‡nËÓ BÎB˙a ‰‡Óh‰L ÔÓÊ Ïk «∆∆»¿«∆«À¿»¿¿«≈¿«»
ÌˆÚ· B‡ ˙Ó· B‡ :¯Ó‡pL ;‰¯Bz ÔÈc ,˙Ók Ï‰‡·e¿…∆¿≈ƒ»∆∆¡«¿≈¿∆∆
Ú‚Bp‰ B‡ ¯·˜ ÏL Bb‚a Ú‚Bp‰ „Á‡Â .¯·˜· B‡ Ì„‡»»¿»∆¿∆»«≈«¿«∆∆∆«≈«

ÂÈÏ˙Îa83Èea ‰È‰iL ‡e‰Â .84Ìe˙ÒÂ85Ck ¯Á‡Â ƒ¿»»¿∆ƒ¿∆»¿»¿««»
ÌÈÏk „ÈÓÚn‰ Ï·‡ .Ï‰‡·e ÚbÓa ‡nËÓ Blk ‰È‰Èƒ¿∆À¿«≈¿«»¿…∆¬»««¬ƒ≈ƒ
ÂÈÏÚ ‰qÎÂ ,˙n‰ Ècˆa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡ B‡¬»ƒ¿«≈»∆¿ƒ≈«≈¿ƒ»»»
Èeqk‰ ‰Ê - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡a B‡ ÌÈÏÎa ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿≈ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆∆«ƒ

‡¯˜ ‰ÏÚÓÏÓ Ïhn‰86ÔÈ„„v‰ el‡Â ,ÏÏB‚ «À»ƒ¿«¿»ƒ¿»≈¿≈«¿»ƒ
ÔÈ‡¯˜ Ô‰ÈÏÚ ÔÚL ‡e‰L ÏÏBb‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚn‰««¬ƒƒ∆«≈∆ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»ƒ
ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ ,˜ÙBc‰ B‡ ÏÏBb‰ ,Ì‰ÈLe ;˜ÙBc≈¿≈∆«≈«≈¿«¿ƒ¿«»
ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô˙‡ÓËÂ ,¯·˜k Ï‰‡·e¿…∆¿∆∆¿À¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»

‡OÓa ÔÈ‡nËÓ87ÌÈÏ·Áa ÏÏBb‰ ¯¯b Ì‡ ,CÎÈÙÏ .88 ¿«¿ƒ¿«»¿ƒ»ƒ»««≈«¬»ƒ
BËÓL B‡ B¯¯‚ B‡ ˙n‰ ˙‡ Ba ‰qkL „Ú,˙n‰ ÏÚÓ «∆ƒ»∆«≈¿»¿»≈««≈

BËÓL B‡ ÏÏBb‰ ÂÈÏÚ „ÈÓÚ‰L „Ú ˜ÙBc‰ ¯¯bL B‡∆»««≈«∆∆¡ƒ»»«≈¿»
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÏÏBb‰ ˙ÁzÓ ÌÈÏ·Áa89ÌÈ¯·„e . «¬»ƒƒ«««≈¬≈∆»¿»ƒ

˜ÙBc‰ ˙‡ ÔÈÎÓBqL90ÔÈ˜ÙBc ˜ÙBc ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â , ∆¿ƒ∆«≈¿≈«ƒ¿»ƒ≈¿ƒ
ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ -91. ¬≈≈¿ƒ

מ"א.82) פ"ז במקום 83)אהלות שיש בתנאי, שם,
אין  ואם פנוי, טפח ברום טפח על טפח בפנים הטומאה
הטומאה. כנגד אלא הצדדים מן מטמא אינו הזה כשיעור

אדם.84) טפח,85)בידי על טפח פתוח הוא ואם
הפתח. דרך יוצאת שם 86)הטומאה ד' למשנה בפירושו

הם  הדופק עצמו, הקבר הם ודופק שגולל רבינו, כתב
דעת  (וכן שלמעלה הכיסוי הוא והגולל הכתלים, ארבעת
הם  שניהם ודופק שגולל ומפרש בו, חזר כאן אבל רש"י),

שם). יוםֿטוב' 'תוספות (ראה הקבר רבינו 87)על
עצמו  במת שמשא מפני הטעם, כתב הנ"ל למשנה בפירושו
גזרו  לא מנבילה, בקלֿוחומר נלמד אלא בתורה מפורש אינו
מטמאים  ודופק שגולל אומר כאן והראב"ד ודופק. בגולל
יגע  אשר וכל הכתוב: מן עקיבא רבי למד מגע התורה. מן
לא  משא אבל השדה" פני מ"על ואהל טז), יט, (במדבר כו'

בתורה. בו.88)נזכר נגע את 89)ולא שגרר האדם
שם.91)מצדדיו.90)הגולל. משנה,

.ÊËn‰ ˙BÓˆÚ e„·‡Â ¯·˜ da L¯ÁpL ‰„O˙ »∆∆∆¡«»∆∆¿»¿«¿«≈
d¯ÙÚa92‡nËÓ d¯ÙÚÂ .Ò¯t‰ ˙Èa ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ - «¬»»ƒ«ƒ¿≈≈«¿»«¬»»¿«≈

dÈ‡Â ,‰¯BÚOk ÌˆÚ da LÈ ‡nL ,‡OÓ·e ÚbÓa¿«»¿«»∆»≈»∆∆ƒ¿»¿≈»
‡nËÓ Ô¯ÙÚ ÌÈnÚ‰ ˙Bˆ¯‡ Ïk ÔÎÂ .Ï‰‡a ‰‡nËÓ¿«¿»¿…∆¿≈»«¿»«ƒ¬»»¿«≈
.Ô‰a ÔÈ¯‰Ê ÔÈ‡L ˙BÓˆÚ‰ ÈtÓ ‡OÓ·e ÚbÓa¿«»¿«»ƒ¿≈»¬»∆≈ƒ¿»ƒ»∆

ÌÈnÚ‰ ı¯‡Â Ò¯t‰ ˙Èa ˙‡ÓËÂ93,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¿À¿«≈«¿»¿∆∆»«ƒƒƒ¿≈¿ƒ
¯‡a˙iL BÓk94. ¿∆ƒ¿»≈

פ"י.92) לקמן ראה מ"ב. פי"ח ב:93)אהלות יד, שבת
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גזרו  ירושלים, איש יוחנן בן ויוסי צרידה איש יועזר בן יוסי
העמים. ארץ על הי"ב.94)טומאה פ"ט לקמן

á"ôùú'ä úáè à"ë ÷"ù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
במגע 1) והמטמאים ובאוהל ובמשא במגע המטמאים יבאר

מגלח  הנזיר שאין המת מן טומאה כל באוהל, ולא ובמשא
קיימת, ושלדו שנשרף המת מטמא, המת רקב ומתי עליה,
וכל  האדם, ועורות תולעים במים, שטרפו מרוקם ושפיר
והדברים  מהמתים היוצא משקה חיבורו, בשעת טמא שבמת

טהורים. שהוא כל חסרו שאם

.‡elÙ‡ ,˙n‰ :Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ el‡≈¿«¿ƒ¿«»¿«»¿…∆«≈¬ƒ
¯OaÓ ˙ÈÊÎe .ÔÈ„È‚a ÂÈ¯·È‡ e¯M˜˙ ‡lL ÏÙ≈∆∆…ƒ¿«¿≈»»¿ƒƒ¿«ƒƒ¿«
˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Â ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡Â .Ïˆ ˙ÈÊÎe ,˙n‰«≈¿«ƒ∆∆¿≈»ƒ««¿≈»ƒ«≈
·¯Â ,˙ÏbÏb‰Â ‰¯„M‰Â .Èe‡¯k ¯Oa Ì‰ÈÏÚ LiL∆≈¬≈∆»»»»¿«ƒ¿»¿«À¿…∆¿…
ÏÚ Û‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓ ˙BÓˆÚ Ú·¯Â .BÈÓ ·¯Â BÈaƒ¿»¿…ƒ¿»¿…«¬»ƒ»»««
Ìc ˙ÈÚÈ·¯e .ÔÈÓ ·¯ ‡ÏÂ ÔÈa ·¯ ‡Ï Ô‰a ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»∆……ƒ¿»¿……ƒ¿»¿ƒƒ«

‰Òe·z2.‰¯OÚ ÌÈzL Ïk‰ . ¿»«…¿≈∆¿≈

דם 2) בו ומעורב למיתה חיים בין הרוג מאדם המטפטף דם
מדרבנן. וטומאתו מת, ודם חי

.·ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ el‡Â¿≈¿«¿ƒ¿«»¿«»¿≈¿«¿ƒ
˙BÏÚ‰Ï Ba ÔÈ‡Â B¯Oa ¯ÒÁL ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ :Ï‰‡a¿…∆≈»ƒ««∆»«¿»¿≈¿«¬

‰Îe¯‡3‡ÏÂ BÓˆÚ B‡ B¯Oa ¯ÒÁL ˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Â . ¬»¿≈»ƒ«≈∆»«¿»«¿¿…
‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k ¯Oa ¯‡L4ÌˆÚ‰ ¯ÒÁL B‡ ƒ¿«»»¿≈¿«¬¬»∆»«»∆∆

.‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k ¯Oa ÂÈÏÚ LiL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»»»»¿≈¿«¬¬»
˙ÏbÏb‰Â .˙BÓˆÚ Ú·¯ da ÔÈ‡Â ‰¯ÒÁL ‰¯„M‰Â¿«ƒ¿»∆»¿»¿≈»…«¬»¿«À¿…∆

¯ da ÔÈ‡Â ‰¯ÒÁL.‰¯BÚOk elÙ‡ ÌˆÚÂ .˙BÓˆÚ Ú· ∆»¿»¿≈»…«¬»¿∆∆¬ƒƒ¿»
Ú·L Ïk‰ .Ò¯t‰ ˙È·e .ÌÈnÚ‰ ı¯‡Â5. ¿∆∆»«ƒ≈«¿»«…∆«

לגמרי.3) טהור שהוא כל אפילו עצמו חסר בבא 4)ואם
מטמא  ארוכה להעלות כדי נשאר לא שאפילו מלמדת, זו
- ארוכה להעלות כדי בשר שיש פי על ואף ובמשא. במגע

באוהל. מטמא מן 5)אינו אבר ואולי פרטים. שמונה מנה
ושאין  ארוכה, להעלות כדי בשר ויש עצמו שחסר המת

אחד. כדבר נמנו עליו,

.‚¯·˜k Ï‰‡·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ ˜ÙBc‰Â ÏÏBb‰«≈¿«≈¿«¿ƒ¿«»¿…∆¿∆∆
Ï‰‡·e ‡OÓa ‡nËÓ ·˜¯‰ .‡OÓa ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â¿≈»¿«¿ƒ¿«»»»»¿«≈¿«»¿…∆
,Ï‰‡a ˙BÓˆÚ Ú·¯ ˙‡ÓË .ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡Â¿≈¿«≈¿«»À¿«…«¬»¿…∆
¯Oa ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ¯·È‡ ˙‡ÓËÂ ,Ìc ˙ÈÚÈ·¯ ˙‡ÓËÂ¿À¿«¿ƒƒ»¿À¿«≈»∆≈»»»»

˙n‰ ÔÓ ÔÈa ,Èe‡¯k6ÔlkL ,ÈÏ ‰‡¯È - ÈÁ‰ ÔÓ ÔÈa »»≈ƒ«≈≈ƒ««≈»∆ƒ∆À»
Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡ È¯‰L ;‰¯Bz ÔÈc ÔÈ‡ Ô˙‡ÓËÀ¿»»≈»ƒ»∆¬≈≈«»ƒ¿«≈«

Ô‰ÈÏÚ7˙e¯ÈÊa e¯‡aL BÓk ,8Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â , ¬≈∆¿∆≈«¿ƒ¿ƒ¿≈«»ƒ¬≈∆
·iÁ ‰¯Bz ÏL ‰‡ÓËa ‡ÓË ÏÎÂ ,Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ«ƒ««ƒ¿»¿»»≈¿À¿»∆»«»
‰‡ÓË ÏkL ,¯ÓB‡ È‡ CÎÈÙÏ .Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ«ƒ««ƒ¿»¿ƒ»¬ƒ≈∆»À¿»
.‰¯Bz ÔÈc dÈ‡ - ‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡L ˙n‰ ÔÓƒ«≈∆≈«»ƒ¿«≈«»∆»≈»ƒ»

(6- קטן בנפל (כגון מכשעורה פחותה היא שבו כשהעצם

התורה. מן מטמאה כשעורה היא שאם משנה), כסף
מגלח 7) הנזיר דאורייתא טומאות שכל משמע ב מא, ובנזיר

על 8)עליהן. מגלח שהנזיר כתב ושם ב. הלכה ז, פרק
בשר  עליו שיש אבר ועל דם לוג חצי ועל עצמות קב חצי

כראוי.

.„ÏL ÔB¯‡a Ì¯Ú ¯·wiL „Ú ‡nËÓ ˙n‰ ·˜¯ ÔÈ‡≈¿««≈¿«≈«∆ƒ»≈»…¿»∆
˙ÈÎeÎÊ ÏL B‡ LÈL9.ÌÏL Blk ‰È‰ÈÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «ƒ∆¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿∆À»≈

ÏL ÔB¯‡a B‡ B˙eÒÎa ¯a˜pL B‡ ¯·È‡ epnÓ ¯ÒÁ»«ƒ∆≈»∆ƒ¿«ƒ¿¿»∆
·˜¯L ÈtÓ ,‡ÓË B·˜¯ ÔÈ‡ - ˙ÎzÓ ÏL B‡ ıÚ≈∆«∆∆≈¿»»≈ƒ¿≈∆¿«
·¯Ú˙z ˙Îzn‰ ˙„eÏÁ B‡ ıÚ‰ ·˜¯ B‡ ˙eÒk‰«¿¿«»≈¬«««∆∆ƒ¿»≈

Ba ·¯Ú˙pL ‡nËÓ‰ ·˜¯Â .B˙iÂb ·˜¯a10Ïk ¯ÙÚ ƒ¿«¿ƒ»¿»»«¿«≈∆ƒ¿»≈»»»
B˙‡ÓËa ‡e‰ È¯‰ - ‡e‰L11‡l‡ ·˜¯ e¯Ó‡ ‡ÏÂ . ∆¬≈¿À¿»¿…»¿»»∆»

.·˜¯ BÏ ÔÈ‡ ‚e¯‰ Ï·‡ ,„·Ïa ˙ÓÏ¿≈ƒ¿«¬»»≈»»

לחלקים 9) מתפוררת אינה וגם בזכוכית שולטת חלודה אין
דיני  כל מתפוררים. אבנים שאר אבל השיש, וכן דביקים

שם). (רש"י מסיני למשה הלכה הם אחר 10)רקב
רקב. -11)שנעשה רקב טומאת לו שירדה לפני תערובת

מטהרת. אינה מכאן לאחר הבאה תערובת אבל מעכבת,

.‰B‡ B¯ÚO eÊÊbL B‡ ,„Á‡k ÌÈ˙Ó ÈL e¯·»̃¿¿≈≈ƒ¿∆»∆»¿¿»
˙¯aÚÓ ‰M‡ e¯·wL B‡ ,BnÚ Ìe¯·˜e ÂÈ¯tƒ̂»¿»¿»ƒ∆»¿ƒ»¿À∆∆

·˜¯ Ì‰Ï ÔÈ‡ - ‰ÈÚÓa d¯aÚÂ12. ¿À»»¿≈∆»≈»∆»»

אחר.12) מגוף רקב בו שמעורב מפני

.Â„Ú ,‡nËÓ BÈ‡ - ·˜¯ ‰OÚpL „Ú ˙n‰ ÔÁË»««≈«∆«¬»»»≈¿«≈«
.ÂÈÏ‡Ó ·È˜¯iL∆«¿ƒ≈≈»

.Ê·È˜¯‰L B‡ ,·È˜¯iL „Ú BÁÈp‰Â Blk BÁË¿»À¿ƒƒ«∆«¿ƒ∆ƒ¿ƒ
,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - Blk ·È˜¯‰Â ˙Óe ÈÁ ‡e‰Lk B˙ˆ˜Óƒ¿»¿∆«≈¿ƒ¿ƒÀ¬≈∆»≈
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ·˜¯Ó ÌÈÙÁ ‡ÏÓÏ ‡ÓË Ì‡Â¿ƒƒ¿»ƒ¿…»¿«ƒ≈»»∆¬≈∆»≈

.˜ÙÒa¿»≈

.ÁB‡ ˙n‰ ˙Áz ‡ˆÓp‰ ¯ÙÚÓ „BÚÂ ÌÈÙÁ ‡ÏÓ¿…»¿«ƒ»≈»»«ƒ¿»«««≈
‡e‰ Ì‡ ,B·Èh ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ,¯·˜a ‡ˆÓp‰ ¯ÙÚÓ≈»»«ƒ¿»¿∆∆¿≈»««ƒƒ
CÏÎÏ˙pL ¯ÙÚ ‡l‡ BÈ‡ B‡ ,Ï‰‡a ‡nËnL ·˜»̄»∆¿«≈¿…∆≈∆»»»∆ƒ¿«¿≈

Ï‰‡·e ‡OÓa ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - BÓ„Â ˙n‰ Ïˆa13, ¿∆∆«≈¿»¬≈∆¿«≈¿«»¿…∆
·˜¯ ÌÈÙÁ ‡ÏÓ „BÚÂ ÌÈÙÁ ‡ÏÓa LÈ È¯‰L14. ∆¬≈≈ƒ¿…»¿«ƒ»¿…»¿«ƒ»»
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰‡ÓË BÊ Û‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆ƒ∆«À¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

תרווד 13) למלאות אפשר שאי "לפי נימקו: ב כז, ובנידה
זה  ולכאורה רקב". תרווד בו שאין הקברות בית עפר ועוד
כל  תערובת בו שיש שרקב ד, בהלכה שאמר למה מנוגד
פי  על מפרש שם במשנה רבא ובאליהו מטמא. אינו שהיא
של  בארון או בכסותו הנקבר שאמרו שמה כאן, התוספתא
במלוא  לטמא רקב דין לו שאין הכוונה רקב, לו אין עץ
ועוד. תרווד כמלוא שצריך לו, קברות עפר דין אלא תרווד
אם  מטמא אינו שמדאורייתא כותב, ספר בקרית [והמבי"ט

מטמא]. סופרים מדברי אבל תערובת, בו פירוש,14)יש
בשיעור  שמטמא הוא רקב שמא ואומרים מחמירים אנו
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znקמד z`neh zekld - dxdh xtq - zah `"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מטמא  אינו במגע אבל ובאוהל, במשא חפניים מלוא
י"א. הלכה ב פרק כלמעלה

.Ë˙Ói˜ B„ÏLÂ Û¯OpL ˙n‰15‰¯„M‰ ‡e‰Â , «≈∆ƒ¿«¿ƒ¿«∆∆¿«ƒ¿»
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÌÏL ˙Ók ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ˙BÚÏv‰Â¿«¿»¬≈∆¿«≈¿≈»≈¿≈»ƒ

C¯Á Ì‡ ¯ÓBÏ16‰ÏaÏa˙pL „Ú Û¯O Ì‡ Ï·‡ . «ƒ∆¡«¬»ƒƒ¿««∆ƒ¿«¿¿»
¯ÈÙL ÔÎÂ .¯B‰Ë - B˙È·z ˙¯eˆ17Ìw¯Ó18BÙ¯hL ««¿ƒ»¿≈»ƒ¿À»∆¿»

ÌÈna19.B˙¯eˆ ‰ÏaÏa˙ È¯‰L ,¯B‰Ë - ««ƒ»∆¬≈ƒ¿«¿¿»»

שהיתה.15) כמו תבניתו ונשארה פחם ונעשה שנשרף כגון
משריפה.16) פחותה של 17)חריכה יצירתו תחילת

ניכרת.18)העובר. איבריו עירבבו.19)צורת

.ÈÁÓ˜k ‰OÚÂ C¯ÙpL ˙n‰ ¯Oa20ÔÎÂ .¯B‰Ë - ¿««≈∆ƒ¿«¿«¬»¿∆«»¿≈
¯OaÓ ÔÈÂ‰p‰ ÌÈÚÏBz‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë - ÔÈÙe¯O‰ ¯Ù‡≈∆«¿ƒ»¿≈«»ƒ«∆¡ƒƒ¿«
,e¯‡a ¯·Îe .ÔÈ¯B‰Ë - ÌÈ˙Ó ÔÈa ÌÈiÁ ÔÈa ,˙n‰«≈≈«ƒ≈≈ƒ¿ƒ¿»≈«¿
‰Ï·a ÔÈa ˙Óa ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ¯O·k Án‰L∆«…«¿»»¿»»≈¿≈≈ƒ¿≈»

.ı¯LÂ»∆∆

ולא 20) נפרך אם לקיש וריש יוחנן ר' מחלוקת שם בגמרא
ר' כקמח, נעשה נעשה ואם מטמא, לקיש וריש מטהר יוחנן

נשמע  כאן רבינו ומדברי מטהר. לקיש ריש גם כקמח
לקיש. כריש שפוסק

.‡ÈB‡ Bk¯ˆ Ïk B„aÚ Ì‡Â .B¯O·k - Ì„‡‰ ¯BÚ»»»ƒ¿»¿ƒƒ¿»»¿
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰„B·Ú È„k Ba Cl‰21. ƒ≈¿≈¬»¬≈∆»ƒ«»

‰¯Êb .˙n‰ ¯O·k ˙ÈÊÎa ‡nËÓ Ì‰È¯·cÓ Ï·‡¬»ƒƒ¿≈∆¿«≈ƒ¿«ƒƒ¿««≈¿≈»
Ì„‡‰ ˙B¯BÚ „eaÚÏ Ì„‡ Èa ÏÈb¯‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ¿≈»»¿ƒ»»»

Ô‰a eLnzLÈÂ22. ¿ƒ¿«¿»∆

כשלא 21) גם ראשון ללשון אבל עולא, של אחרון כלשון
התורה. מן טהור שמא 22)עיבדו "גזירה שם: בגמרא

שטיחים" ואמו אביו עורות אדם .יעשה

.·ÈÔÈa ,„ÏeiLk Ì„‡ ÏL ÂÈt „‚k ‡a‰ ¯BÚ«»¿∆∆»»∆»»¿∆ƒ»≈≈
- ‰˙Ó Bn‡Â ˙Ó „ÏBpL ÔÈa ‰iÁ Bn‡Â ÈÁ ‰È‰L∆»»«¿ƒ«»≈∆«≈¿ƒ≈»
‡È˜Â ‰‡Bˆ B‡ L¯t BÓk ‡e‰L ÈtÓ ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿≈∆¿∆∆»¿ƒ

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆

.‚È¯ÚO‰Â ÌÈpM‰ ÔÓ ıeÁ ,‡ÓË ˙naL Ïk…∆«≈»≈ƒ«ƒ«ƒ¿«≈»
Ô¯tv‰Â23ÛÈÏÁÓ ÔÚÊ‚Â ÏÈ‡B‰ ,24Ô¯eaÁ ˙ÚL·e . ¿«ƒ…∆ƒ¿ƒ¿»«¬ƒƒ¿«ƒ»

- ˙Èa‰ CB˙a B¯ÚOe ıeÁa ˙n‰ ?„ˆÈk .‡ÓË Ïk‰«…»≈≈««≈«¿»¿««ƒ
Ú‚Bp‰ ÔÎÂ .˙Èaa ¯L‡ Ïk ‡ÓË25ÂÈpLa B‡ B¯ÚOa ƒ¿»»¬∆««ƒ¿≈«≈«ƒ¿»¿ƒ»

„ÓBÚ‰ B¯ÚO .‡ÓË - ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk ÂÈ¯tˆa B‡¿ƒ»¿»¿∆≈¿À»ƒƒ¿»¿»»≈
ÊÊb‰Ï26Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÏËp‰Ï ÌÈ„ÓBÚ‰ ÂÈ¯tˆÂ ¿ƒ»≈¿ƒ»¿»»¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿≈

- Ô‰a Ú‚Bp‰ ,CÎÈÙÏ .˜ÙÒ Ô‰a LÈ ÏËp‰Ï ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ¿ƒ»≈≈»∆»≈¿ƒ»«≈«»∆
‰˜LÓ Ïk .‡ÓË ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰27ÌÈ˙n‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ ¬≈¿≈»≈»«¿∆«≈ƒ«≈ƒ

¯B‰Ë -28- ˙n‰ ÔÓ ÌÈÓ„ ‰‡¯Ó ÏÎÂ .BÓcÓ ıeÁ , »ƒ»¿»«¿≈»ƒƒ«≈
‰˜LÓ ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ‰Ó ÈtÓe .e¯‡aL BÓk ,‡ÓË»≈¿∆≈«¿ƒ¿≈»…»¿««¿≈
ÏkÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ ÏÚ e¯ÊbL C¯„k ˙n‰«≈¿∆∆∆»¿««¿ƒ«¿ƒƒ»
e¯Ê‚ ‡Ï ,epnÓ ÔÈÏ„a Ïk‰ ˙n‰L ÈtÓ ?ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒƒ¿≈∆«≈«…¿≈ƒƒ∆…»¿

.ÂÈ˜LÓ ÏÚ««¿»

המת.23) מן שפירשו אם 24)אחר פירוש, א. נה, נידה
בשיניים, במקומם. צומחים שאחרים חליפים להם יש ניטלו
טעם  בגמרא שם נאמר - וצומחות חוזרות אינן שמקצתן -

עימו. נבראו שלא מפני יוצא 25)אחר; זה דין א. נא, נזיר
ומשמע  להיגלח, העומד בשערו שם חזקיה של מאיבעיה

טמא. - להיגלח עומד אינו עמדו 26)שאם שמת לפני
נוזל.27)להיגזז. היוצאים 28)דבר שנוזלים פי על ואף

טמאים. אחרות מטומאות

.„È‡È‰L ÈtÓ ,˙ÈÚÈ·¯a ‰‡nËÓ ‰ÁBnpL „·k»≈∆ƒ»¿«¿»ƒ¿ƒƒƒ¿≈∆ƒ
˙ÈÚÈ·¯ Ba ÔÈ‡ Ì‡ ,Blk ‡ˆiL ÔË˜ Ìc .‰t˜ Ì„k¿«ƒ¿»«»»∆»»Àƒ≈¿ƒƒ

BaL Ìc Ïk ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë -29. »««ƒ∆»»∆

עקיבא 29) רבי דעת נגד ד משנה ב פרק באהלות כחכמים
שהוא.שמדמ  בכל מטמא שלם ששלד לעצמות דם ה

עקיבא  לרבי חכמים השיבו ד הלכה ג פרק שם בתוספתא
העצמות  א. לעצמות: בשר לדמות אין למה תשובות שלוש
מניין  ברוב מטמאות הקב) (רובע משיעורן פחות אפילו
ובמשא. במגע מטמא כשעורה עצם אפילו ב. בניין; ורוב
אי  ג. (רביעית); הקבוע משיעורו פחות מטמא אינו דם אבל

הקטן. של בגופו דם טיפת נשארה שלא אפשר

.ÂË˙ÈÚÈ·¯ :ÌÈ¯B‰Ë - ‡e‰L Ïk e¯ÒÁ Ì‡ el‡Â¿≈ƒ»¿»∆¿ƒ¿ƒƒ
‡ÏÓe ,Ïˆ ˙ÈÊÎe ,¯Oa ˙ÈÊÎe ,‰¯BÚOk ÌˆÚÂ ,Ìc»¿∆∆ƒ¿»¿«ƒ»»¿«ƒ∆∆¿…
Ïk BÓˆÚÓ ¯ÒÁL ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡Â ,·˜¯ ÌÈÙÁ»¿«ƒ»»¿≈»ƒ««∆»«≈«¿»

.‡e‰L∆

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שני 1) של וגולגולת שנגמרה, ושדרה דם, רביעית דין יבאר

כשעורה  ועצם מצטרפין, אם שבמת טומאות כל מתים,
המת  מן וכזית שנרקבו, עצמות רובע לשנים, שנתחלקה
שבה, חוליות רוב שנגמרו ושדרה ודבקו, לחלקים שחתכו
מלא  הבית, בתוך והכניסן שנחלקו באוהל המטמאין כל
ודם  באויר שנשפך דם הבית, בתוך שנתפזר רקב חפנים
והאוהל  והמשא המגע אותה, משערין וכיצד בכסות, שנבלע

הם. שמות שלשה

.‡Ìc ˙ÈÚÈ·¯2„Ú ,‰¯B‰Ë - ÌÈ˙Ó ÈMÓ ‰‡a‰ ¿ƒƒ»«»»ƒ¿≈≈ƒ¿»«
‰¯Ó‚pL ‰¯„L .„Á‡ ˙nÓ ˙ÈÚÈ·¯‰ Ïk ‰È‰zL∆ƒ¿∆»»¿ƒƒƒ≈∆»ƒ¿»∆ƒ¿¿»
„Á‡Ó ˙BÈÏÁ‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰L ÔB‚k ,ÌÈ˙Ó ÈMÓƒ¿≈≈ƒ¿∆»ƒ¿»«À¿≈∆»
ÌÈ˙Ó ÈL ÏL ˙ÏbÏb‰ ÔÎÂ ,¯Á‡ ˙nÓ ÔÓeÏL˙Â3, ¿«¿»ƒ≈«≈¿≈«À¿…∆∆¿≈≈ƒ

ÈMÓ ˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Â ,ÌÈ˙Ó ÈMÓ ˙BÓˆÚ Ú·¯Â¿…«¬»ƒ¿≈≈ƒ¿≈»ƒ«≈ƒ¿≈
ÚbÓa ‡l‡ ,Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ el‡ Ïk - ÌÈ˙Ó≈ƒ»≈≈»¿«¿ƒ¿…∆∆»¿«»

‡OÓ·e4.˙BÓˆÚ Ïk ¯‡Lk , ¿«»ƒ¿»»¬»

פ"ב 2) באהלות במחלוקת שנויים זו שבהלכה הדינים כל
כחכמים. בכולם פסק ורבינו זה.3)מ"ו, ממת אחד חלק

אחר. ממת בא החסר, את המשלים השני, אם 4)והחלק
כשעורה. בהן יש

.·¯·È‡5elÙ‡ .¯B‰Ë - ÌÈL‡ ÈMÓ ÈÁ‰ ÔÓ ≈»ƒ««ƒ¿≈¬»ƒ»¬ƒ
ÌÈLÏ ˜ÏÁ Ì‡ ,„Á‡ LÈ‡Ó6¯B‰Ë -7. ≈ƒ∆»ƒ∆¡«ƒ¿«ƒ»

וחיברם.6)שם.5) והטעם,7)וחזר שם. כתנאֿקמא
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פירוש, מ"ד). פ"ג (שם חיבור" אדם חיבורי "שאין מפני
לטומאה. חיבור אינו אדם בידי מלאכותי חיבור

.‚˙ÈÊk8Ïˆ ˙ÈÊÎe ,ÌÈ˙Ó ÈMÓ ¯Oa,ÌÈ˙Ó ÈMÓ ¿«ƒ»»ƒ¿≈≈ƒ¿«ƒ∆∆ƒ¿≈≈ƒ
ÌÈ˙Ó ÈMÓ ·˜¯ ÌÈÙÁ ‡ÏÓe9LÈ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ¿…»¿«ƒ»»ƒ¿≈≈ƒ∆»∆»≈∆≈

·˜¯ BÏ10ÈˆÁk ÔÎÂ .‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - »»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈«¬ƒ
‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ Ïˆ ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ¯Oa ˙ÈÊ11. «ƒ»»¿«¬ƒ«ƒ∆∆ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆

,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ˙ÓaL ˙B‡Óh‰ Ïk ¯‡Le¿»»«À¿∆¿≈≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆
.Ô‰È¯eÚLa eÂL ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»¿ƒ≈∆

ה"ג.8) פ"ד אהלות (ראה 9)תוספתא יחד נקברו שלא
ה"ה). פ"ג למעלה 10)למעלה שנתבארו התנאים לפי

כבשר.11)בפ"ג. בכזית ומטמא כבשר, דינו ניצל שם,

.„‰¯BÚOk ÌˆÚ12‡OÓa ‡nËÓ - ÌÈLÏ ˜ÏÁpL13. ∆∆ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿«ƒ¿«≈¿«»
Ú·¯ ÔÎÂ14e˜c˜cpL „Á‡ ˙Ó ˙BÓˆÚ15ÏÎa ÔÈ‡Â ¿≈…««¿≈∆»∆ƒ«¿¿¿≈¿»

Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ - ‰¯BÚOk ÌˆÚ Ì‰Ó „Á‡16‡Ï el‡k ∆»≈∆∆∆ƒ¿»¿«¿ƒ¿…∆¿ƒ…
.e˜c˜cƒ«¿¿

עקיבא.12) כר' מ"ז, פ"ב סתם:13)אהלות כתוב במשנה
אבל  בלבד, במשא שמטמא מפרש ורבינו מטמא, עקיבא ר'
המת  מן וכזית ה"ג) פ"ג (למעלה רקב כמו במגע לא

יט). אות להלן (ראה הבאה כחכמים.14)שבהלכה שם,
דקים.15) לחלקים במשא,16)נשברו שמטמא וכלֿשכן

שעצם  כמו ככה: מתפרשת "וכן" [המלה במגע. לא  אבל
כך  במשא, היינו חלוקתה, כלפני מטמאה שנחלקה כשעורה
מחומר  גורעת החלוקה אין באוהל, שמטמא עצמות רובע
מפני  מטמא, אינו במגע אבל באוהל. לטמא טומאתו

בכולו]. ליגע שאיֿאפשר

.‰B„c¯Â ÌÈ˜ÏÁÏ BÎ˙ÁL ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk17- B˜a„Â ¿«ƒƒ«≈∆¬»«¬»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿
‡OÓ·e Ï‰‡a ‡nËÓ18ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡Â ,19B˙ˆ˜20 ¿«≈¿…∆¿«»¿≈¿«≈¿««¿»

.¯eaÁ Ì„‡ È¯eaÁ ÔÈ‡L ,B¯aÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿∆≈ƒ≈»»ƒ

נתחברו 17) הדפיקות ועלֿידי קשה, בדבר עליהם דפק
עצמות.18)החלקים. ברובע כשעורה 19)כמו עצם כמו

מפני  אחד, נימוק ולשלשתם שנדקדקו. עצמות ורובע שנחלק
וגם  השיעור כל את הוא נושא אבל השיעור, בכל נוגע שאינו

כולו. על בכל 20)מאהיל אחת בבת נגע שאם משמע,
פ"ג, אהלות במשנה חכמים כדעת וזה טמא. - הכזית חלקי

כך. הדין - שנחלק כשעורה בעצם שגם ומובן א.

.Â·ÏÁ ˙ÈÊk21‡ÓË - BÎÈz‰L ÌÏL22„¯ÙÓ ‰È‰ . ¿«ƒ≈∆»≈∆ƒƒ»≈»»¿…»
¯B‰Ë - BÎÈz‰Â23. ¿ƒƒ»

ב.21) נ, שם 22)נזיר בגמרא לחלקים. נתפרד לא שהרי
סתם  שרבינו לתמוה ויש טמא, התנאים בכל שלא אמרו,

אינה 23)הדברים. וההתכה טומאתו, פרחה ההתכה לפני
חיבור. אינו אדם שחיבורי מפני מועילה

.Ê‰¯„L24ÏÚ Û‡ ,dlL ˙BÈÏÁ ·¯ ‰pnÓ e¯¯‚pL ƒ¿»∆ƒ¿¿ƒ∆»…À¿∆»««
ÔÓÊ·e .Ï‰‡a ‰‡nËÓ dÈ‡ - ˙Ói˜ dcÏML Ètƒ∆ƒ¿»«∆∆≈»¿«¿»¿…∆ƒ¿«
˙˙zÎÓ elÙ‡ ,˙¯aLÓ elÙ‡ ,¯·w‰ CB˙a ‡È‰L25 ∆ƒ¿«∆∆¬ƒ¿À∆∆¬ƒ¿À∆∆

.dÙ¯ˆÓ ¯·w‰L ÈtÓ ,Ï‰‡a ‰‡nËÓ -¿«¿»¿…∆ƒ¿≈∆«∆∆¿»¿»

א.24) נב, דקים.25)נזיר לחלקים

.ÁÔÈ‡nËÓ‰ Ïk26CB˙a ÔÒÈÎ‰Â e˜ÏÁpL Ï‰‡a »«¿«¿ƒ¿…∆∆∆¿¿¿ƒ¿ƒ»¿
.Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓe ÔÙ¯ˆÓ Ï‰‡‰ - ˙Èa‰««ƒ»…∆¿»¿»¿«¿ƒ¿…∆

א.26) פ"ג, אהלות במשנה כחכמים

.ËÌˆÚ27ÒÈÎ‰Â ,ÌÈÓL È„Èa ¯Oa ˙ÈÊk ÂÈÏÚ LiL ∆∆∆≈»»¿«ƒ»»ƒ≈»«ƒ¿ƒ¿ƒ
B˙ˆ˜Ó28˙BÓˆÚ ÈL .˙Èa‰ ‡ÓË - ˙Èa‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ƒ¿»ƒ¿ƒƒ««ƒƒ¿»««ƒ¿≈¬»

Ô˙ˆ˜Ó ÒÈÎ‰Â ,¯Oa ÌÈ˙ÈÊ ÈÈˆÁ ÈLk Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆ƒ¿≈¬»≈≈ƒ»»¿ƒ¿ƒƒ¿»»
˙BÓˆÚa ·eÁz ¯Oa‰ ‰È‰ Ì‡Â .‡ÓË ˙Èa‰ - ÌÈÙÏƒ¿ƒ««ƒ»≈¿ƒ»»«»»»»¬»
.¯eaÁ Ì„‡ È¯eaÁ ÔÈ‡L ;¯B‰Ë ˙Èa‰ - Ì„‡ È„Èaƒ≈»»««ƒ»∆≈ƒ≈»»ƒ

ה"ד.27) פ"ד אהלות העצם,28)תוספתא מקצת אפילו
כולו. נכנס כאילו הוא הרי שמים, בידי מחובר שהוא מפני
לטומאת  גורם שהבשר הבשר, מקצת הכניס אם וכלֿשכן

העצם. ולא אהל

.ÈÌÈÙÁ ‡ÏÓ29˙Èa‰ - ˙Èa‰ CB˙a ¯ft˙pL ·˜¯ ¿…»¿«ƒ»»∆ƒ¿«≈¿««ƒ««ƒ
‡ÓË30. »≈

ב.29) פ"ג, אהלות כחכמים 30)משנה

.‡ÈÌc ˙ÈÚÈ·¯31˙Èa‰ CB˙a ‰ÚÏ·pL¯B‰Ë ˙Èa‰ - ¿ƒƒ»∆ƒ¿¿»¿««ƒ««ƒ»
‡a‰Ï32‰ÚÏ·pL ˙Úa Ba ‰È‰L ÏÎÂ ,33˙ÈÚÈ·¯‰ ¿«»¿…∆»»»≈∆ƒ¿¿»»¿ƒƒ

.‡ÓË ı¯‡a»»∆»≈

ב.31) סב, שנבלעה.32)נידה שאפילו 33)אחר נראה,
טהור. - רביעית כשיעור נשאר ולא הרביעית מקצת נבלעה

.·È˙ÈÊk34‡ÏÂ Lw·e ˙Èa‰ CB˙a „·‡L ˙n‰ ÔÓ ¿«ƒƒ«≈∆»«¿««ƒƒ≈¿…
¯B‰Ë ˙Èa‰ - ‡ˆÓ35‡ÓË ˙Èa‰ - ‡ˆniLÎÏÂ . ƒ¿»««ƒ»¿ƒ¿∆ƒ»≈««ƒ»≈

Ú¯ÙÓÏ36.‡ˆÓpL „Ú „·‡L ˙ÚÓ ¿«¿≈«≈≈∆»««∆ƒ¿»

ה"ד.34) פ"ד אהלות שחתול 35)תוספתא אומרים אנו
קורקוס). הר"י בשם (כסףֿמשנה אכלו. עכבר ואין 36)או

אחר.אנו  בשר שזה אומרים

.‚ÈÌc ˙ÈÚÈ·¯37¯ÈÂ‡a CtLpL38L¯˜ Ì‡ ,39B‡ ¿ƒƒ»∆ƒ¿«»¬ƒƒ»«
Ô¯aL‡ ÌB˜Óa ‰È‰L40BÓk CeÓp‰ ÌB˜n‰ ‡e‰Â , ∆»»ƒ¿«¿…∆¿«»«»¿

CtL .‡ÓË - B˙ˆ˜Ó ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ ÏÈ‰‡‰Â ,‡n‚À»¿∆¡ƒ««¬ƒ«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«
„¯BÓa ‰t˜Ò‡‰ ÏÚ41ıeÁÏ ÔÈa ÌÈÙÏ ÔÈa ,42- «»«¿À»¿»≈ƒ¿ƒ≈«

¯B‰Ë ˙Èa‰43Ì‡Â .‰t˜Ò‡‰ ÏÚ Ìc‰ Á ‡Ï È¯‰L , ««ƒ»∆¬≈…»«»«»«¿À»¿ƒ
- ‰ÈÏÚ Ìc‰ L¯wL B‡ Ô¯aL‡ ‰t˜Ò‡‰ ‰˙È‰»¿»»«¿À»«¿…∆∆»««»»∆»

‡ÓË ˙Èa‰44˙eÒÎa ‰ÚÏ·pL Ìc ˙ÈÚÈ·¯ .45Ì‡ : ««ƒ»≈¿ƒƒ»∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒ
˙eÒk‰ BÊ È¯‰ - Ìc ˙ÈÚÈ·¯ epnÓ ‰‡ˆBÈÂ ˙Òak˙Óƒ¿«∆∆¿¿»ƒ∆¿ƒƒ»¬≈«¿
dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‰‡nË˙Ó¿¿«¿»¿«»¿«»¿…∆¿ƒ»≈»
;˙Óa ‰Ú‚pL ˙eÒÎk ‡È‰ È¯‰Â ,Ï‰‡a ‰‡nË˙Ó¿¿«¿»¿…∆«¬≈ƒƒ¿∆»¿»¿≈
„ˆÈk .¯B‰Ë - ˙‡ˆÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÚeÏa‰ ÏkL46 ∆»«»«∆≈»»≈»≈«

?d˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ47ÌÈÓ ‡È·Óe ,ÌÈÓa d˙B‡ ÔÈÒaÎÓ ¿«¬ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ≈ƒ«ƒ
Ô˙cÓk48Ô‰È‡¯Ó ‰È‰ Ì‡ ;Ìc ˙ÈÚÈ·¯ ÔÎB˙Ï Ô˙BÂ ¿ƒ»»¿≈¿»¿ƒƒ»ƒ»»«¿≈∆

- ‚Ên‰ ÈnÓ ¯˙BÈ Ì„‡ Òeak‰ ÈÓ ‰È‰L B‡ ‰ÂL»∆∆»»≈«ƒ»…≈ƒ≈«∆∆
˙ÈÚÈ·¯ ‰pnÓ ‡ˆiL Úe„Èa49. ¿»«∆»»ƒ∆»¿ƒƒ
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מ"ג.37) פ"ג גביו 38)אהלות על שאין במקום פירוש,
שם). ישראל ותפארת טוב' יום ('תוספות אוהל

שנפל.39) גומא.40)במקום בתוך מכונס שהוא
משופעת.41) כלפי 42)שהאסקופה הוא שהשיפוע בין

חוץ. כלפי הוא אם ובין של 43)פנים, שסופו ואףֿעלֿפי
שלא  זמן כל הבית טהור השיפוע, דרך לבית להגיע הדם
ואףֿ "הקטפרס"). (במשנה: מחבר אינו שהשיפוע הגיע,
(ראה  באוהל מטמאים שנחלקו עצמות או שבשר עלֿפי
והראב"ד  במחובר. אלא מטמא אינו דם וה"ה), ה"ד למעלה
מטמא  דם רביעית דבר: של טעמו מפרש כאן בהשגותיו
(שיעור  מחובר דם רביעית היא ונפש נפש, נקרא שדם מפני

מחולק. כשהוא ולא קטן), של בגופו אפילו 44)הדם
שהוא  אףֿעלֿפי מטמא האוהל כי למשקוף, מחוץ מקצתו

הטומאה. מן חלק על רק ב.45)מאהיל משנה שם
ה"ד.46) פ"ד שם רביעית 47)תוספתא יוצאת אם  לקבוע
הכיבוס.48)דם. לפני המים ולכאורה 49)ככמות

לא. או רביעית יצא אם פשוט יותר באופן לקבוע אפשר
יש  אם ולראות הכביסה, אחרי המים את למדוד אפשר
אין  אולם הכיבוס, לפני שהיה ממה יותר רביעית בתערובות
דם, יצא ובמקומם בכסות, מים שנשאר מפני כך, על לסמוך
אבל  ברביעית. הכיבוס מי כמות גדלה לא ולפיכך
בכסות, מים שנשארו כשם אומרים אנו במראה, כשמשערים

יחס. באותו דם נשאר כך

.„È‡On‰50ÏÎÂ ,Ì‰ ˙BÓL ‰LÏL Ï‰‡‰Â Úbn‰Â ««»¿««»¿»…∆¿»≈≈¿…
˙BÓL ÈMÓe ,‡nËÓe Û¯ËˆÓ „Á‡ ÌMÓ ‡e‰L∆ƒ≈∆»ƒ¿»≈¿«≈ƒ¿≈≈
È‡ˆÁ ÈLÎa Ú‚Bp‰ ?„ˆÈk .¯B‰ËÂ Û¯ËˆÓ BÈ‡≈ƒ¿»≈¿»≈««≈«¿ƒ¿≈¬»≈
B‡ ,˙Á‡ ˙·a ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈL ‡OpL B‡ ÌÈ˙ÈÊ≈ƒ∆»»¿≈¬»≈≈ƒ¿«««
ÈˆÁ ÏÚ ÏÈ‰‡‰L B‡ ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈLk ÏÚ ÏÈ‰‡‰L∆∆¡ƒ«ƒ¿≈¬»≈≈ƒ∆∆¡ƒ«¬ƒ
ÈˆÁÂ ‡e‰ ‰È‰L B‡ ,ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡Ó ¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ˙ÈÊ«ƒ«¬ƒ«ƒ«≈«¬ƒ»»∆»»«¬ƒ
˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚ BÙeb ˙ˆ˜Óa ÏÈ‰‡‰Â Ï‰‡‰ ˙Áz ˙ÈÊ«ƒ««»…∆¿∆¡ƒ¿ƒ¿»«¬ƒ«ƒ
,ÌÈ‡ÓË Ïk‰ - B˙ˆ˜Ó ÏÚ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÈ‰‡‰ B‡ ¯Á‡«≈∆¡ƒ¬ƒ«ƒ«ƒ¿»«…¿≈ƒ

Ú‚Bp‰ Ï·‡ .„Á‡ ÌL ‡e‰L ÈtÓ51B‡ ˙ÈÊ ÈˆÁa ƒ¿≈∆≈∆»¬»«≈««¬ƒ«ƒ
ÈˆÁk ÏÚÂ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡Ó ¯Á‡ ¯·„Â ˙ÈÊ ÈˆÁ ‡OBp‰«≈¬ƒ«ƒ¿»»«≈«¬ƒ»»¿««¬ƒ
ÏÈ‰‡‰L B‡ ¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰L B‡ ˙ÈÊ«ƒ∆∆¡ƒ»»¬ƒ«ƒ«≈∆∆¡ƒ

‡OBp‰ ÔÎÂ ,¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚ ‡e‰52Ú‚Â ˙ÈÊ ÈˆÁk «¬ƒ«ƒ«≈¿≈«≈«¬ƒ«ƒ¿»«
Û¯ËˆÓ Úbn‰ ÔÈ‡L ;ÌÈ¯B‰Ë Ïk‰ - ¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁa«¬ƒ«ƒ«≈«…¿ƒ∆≈««»ƒ¿»≈
Úbn‰ ‡ÏÂ ,˙B‡ÓË ¯‡La ‡ÏÂ ˙Óa ‡Ï ‡On‰ ÌÚƒ««»…¿≈¿…ƒ¿»À¿¿…««»
,‡On‰ ÌÚ Û¯ËˆÓ Ï‰‡‰ ‡ÏÂ ,Ï‰‡‰ ÌÚ Û¯ËˆÓƒ¿»≈ƒ»…∆¿…»…∆ƒ¿»≈ƒ««»

.[„Á‡ ÌL BÈ‡L ÈÙÏ]¿ƒ∆≈≈∆»

כחכמים.50) פסק מ"א. פ"ג יש 51)שם שם, במשנה
זה  על ועמדו לסיפא, רישא בין זה בדין סתירה לכאורה
בטומאה  המדובר שברישא ותירצו ב, קכה, חולין בגמרא
חלל  במקומה ואין סתום, במקום הנמצאת (טומאה רצוצה
מסיני, למשה והלכה רצוצה) טומאה נקראת - טפח
ולפיכך  ויורדת, בוקעת ועולה בוקעת רצוצה שטומאה
בטומאה  מדבר שרבינו וברור בה. נוגע כאילו עליה המאהיל

רצוצה. בו.52)שאינה נגע ולא

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ואדם 1) כלים. או אדם המת, מחמת המתטמאים יבאר

או  במגע במת שנטמאו כלים בכלים, ונגע במת שנטמא
נעשה  אם חרס כלי בכלים, אדם או בכלים וכלים באהל,
שני  וראשון אב, הנקרא בטומאה גדול וכלל הטומאה, אב
דברי  של טומאה ואבות ולד, או מת טמא והנקרא ושלישי
אוהל  זה ואי הטומאה, על המאהיל עצמו האוהל סופרים,
הנוגעים  ובגדים באוהל, מתטמא אם העץ מן היוצא מאהיל,
ומושב  משכב מטמא אם המת באוהל, מטמאין אם במת

גביו. ועל מתחתיו

.‡ÔÈ‡nË˙n‰ Ïk2,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,˙n‰ ˙ÓÁÓ »«ƒ¿«¿ƒ≈¬««≈≈»»≈≈ƒ
Ú‚pL ÈÏk B‡ Ì„‡ ?„ˆÈk .‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ‡ÓË¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»≈«»»¿ƒ∆»«

ÚbÓa ˙n‰ ÔÓ ÔÈ‡nËnL ÌÈ¯·„a3‡ÓËpL B‡ , ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒƒ«≈¿«»∆ƒ¿»
Ì„‡ ÔÎÂ ,Ï‰‡a ÔÈ‡nËnL ÌÈ¯·cÓ „Á‡a Ï‰‡a¿…∆¿∆»ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒ¿…∆¿≈»»
Ïk‰ - ‡OÓa ˙n‰ ÔÓ ÔÈ‡nËnL ÌÈ¯·„ ‡OpL∆»»¿»ƒ∆¿«¿ƒƒ«≈¿«»«…
Ï‰‡‰ Ï‡ ‡a‰ Ïk :¯Ó‡pL ;‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ‡ÓË¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»∆∆¡«»«»∆»…∆

ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‡ÓËÈ Ï‰‡a ¯L‡ ÏÎÂ4. ¿»¬∆»…∆ƒ¿»ƒ¿«»ƒ

שבעה,2) טומאת שמטמאים בתורה מפורשים ואוהל מגע
ה"אֿב. פ"א למעלה ראה בקלֿוחומר. מנבילה למדנו ומשא

פ"ג.3) למעלה המת 4)נמנו שאוהל למדנו זה מכתוב
את  גם הביא לא למה הוברר ולא שבעה, טומאת מטמא
אדם  נפש לכל במת הנוגע יא): יט, (במדבר במגע הכתוב
שטומאת  אמרו, שב'ספרי' מפני [ואולי, ימים. שבעת וטמא
כמיותר  רבינו מצא מאוהל, בקלֿוחומר ללמוד אפשר מגע

במגע]. הכתוב את גם להביא

.·- ‰Ê Ì„‡ Ô‰a ÚbiL ÌÈÏÎÂ ˙Óa ‡ÓËpL Ì„‡»»∆ƒ¿»¿≈¿≈ƒ∆ƒ«»∆»»∆
‰Ú·L ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË5ÌÎÈ„‚a ÌzÒaÎÂ :¯Ó‡pL ; ¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ«¿∆ƒ¿≈∆

ÈÚÈ·M‰ ÌBiaÌz¯‰Ëe6Ì„‡a Ú‚pL Ì„‡ Ï·‡ . ««¿ƒƒ¿«¿∆¬»»»∆»«¿»»
ÂÈ‡nËnÓ L¯tL ¯Á‡ Ba Ú‚pL ÔÈa ,˙Óa ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿≈≈∆»«««∆≈«ƒ¿«¿»

˙na Ú‚B ÔÈ„Ú ‡e‰Lk Ba Ú‚pL ÔÈa7‰Ê È¯‰ - ≈∆»«¿∆¬«ƒ≈««≈¬≈∆
·¯Ú ˙‡ÓË ‡ÓË ÈM‰8˙Ú‚p‰ LÙp‰Â :¯Ó‡pL ; «≈ƒ»≈À¿«∆∆∆∆¡«¿«∆∆«…««

·¯Ú‰ „Ú ‡ÓËz9È¯·cÓ Ï·‡ .‰¯Bz ÔÈc e‰Ê . ƒ¿»«»»∆∆ƒ»¬»ƒƒ¿≈
‡e‰ ÔÈ„ÚÂ ¯Á‡ Ì„‡a Ú‚Â ˙Óa Ú‚Bp‰ ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ«≈«¿≈¿»«¿»»«≈«¬«ƒ
el‡Îe ,‰Ú·L ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - ˙na ¯aÁÓ¿À»«≈¿≈∆¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»¿ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .BÓˆÚ ˙na ÈM‰ ‰Ê Ú‚»«∆«≈ƒ«≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒ

ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÔÈÚÏ10ÁÒt ‰OBÚÏe ¯ÈÊÏ Ï·‡ ;11, ¿ƒ¿«¿»¿»»ƒ¬»¿»ƒ¿≈∆«
‡l‡ ‡ÓË BÈ‡ - L¯tL ¯Á‡ ÔÈa ¯eaÁ ˙ÚLa ÔÈa≈ƒ¿«ƒ≈««∆≈«≈»≈∆»

.‰¯Bz ÔÈ„k ,·¯Ú ˙‡ÓËÀ¿«∆∆¿ƒ»

חרב",5) "בחלל טז): (שם מהכתוב דרשו - ב יד, בפסחים
הטומאה, אבות אבי חלל מה כלומר, כחלל. הוא הרי חרב
חרב, דוקא שלאו רבינו ודעת כך. - בו שנגעה החרב אף
חוץ  כך דינם ודומיהם, עץ כלי ואפילו הכלים, כל אלא
גם  מכאן למדו שם ובגמרא ה"ג), לקמן (ראה חרס מכלי
של  הטומאה דרגת שמקבל הטומאה באב הנוגע כלי על
מביא  כאן רבינו אולם ימים. שבעה טמא והוא מטמאו,
להלן  ויבואר הטומאה. באב שנטמא לכלי אחרת דרשה

השביעי.6)ה"ג. היום לפני טהרה לבגדים שאין ונשמע
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קמז zn z`neh zekld - dxdh xtq - zah `"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בחיבורין.7) טומאה בגמרא נקרא ב 8)זה מא, בנזיר
בחיבורין. טומאה על מגלח הנזיר שאין ינאי, רבי -אמר
למד  ומכאן התורה. מן שאינה מפני הטעם, שם ופירשו
- ב לז, זרה בעבודה (אמנם שבעה. מטמאה שאינה רבינו,
סובר  רבינו אבל המקרא, מן בחיבורין טומאה למדו
(כסףֿ הזה הלימוד את מבטלת שם רבא של שהמסקנה

קורקו  הר"י בשם הבאה.משנה באות ראה לפניֿזה 9)ס)).
שלדעת  רבינו ומפרש יטמא, הטמא בו יגע אשר וכל כתוב:
הערב) עד תטמא הנוגעת (והנפש הפסוק של סופו שם, רבא
(במס' לפרש שרצו כמו ולא לפניו, שנאמר למה פירוש הוא
"והנפש  ימים, שבעת היינו "יטמא" שם) זרה, עבודה

ערב. טומאת טמא השלישי, כלומר אסור 10)הנוגעת",
וקדשים. תרומה לאכול אם 11)לו פירוש, ב. מא, נזיר

את  סותר ואינו מגלח אינו אדם, חיבורי בטומאת נזיר נטמא
שנטמא  ואדם נטמא. לא כאילו ממשיך אלא נזרו ימי
עושה  אלא שני לפסח נדחה אינו פסח, בערב בחיבורין
פ"ו  פסח קרבן הל' (ראה שרץ טמא כמו ביום בו פסחו

ה"אֿב).

.‚È¯‰ - Ï‰‡a ÔÈa ÚbÓa ÔÈa ,˙Óa e‡ÓËpL ÌÈÏk≈ƒ∆ƒ¿¿¿≈≈¿«»≈¿…∆¬≈
‡nËÓ ˙n‰ ‰Ó :BÓˆÚ ˙na Ú‚Bk Ô‰a Ú‚BpÏ Ô‰≈«≈«»∆¿≈««≈«¿»«≈¿«≈
Û‡ ;‰Ú·L ˙‡ÓË ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,Ba Ú‚Bp‰«≈«≈»»≈≈ƒÀ¿«ƒ¿»«
ÚbiL Ì„‡‰ B‡ ÌÈÏk‰Â Ì‰ ,˙Óa e‡ÓËpL ÌÈÏk≈ƒ∆ƒ¿¿¿≈≈¿«≈ƒ»»»∆ƒ«

‰Ú·L ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË Ô‰a12B‡ ·¯Á ÏÏÁa :¯Ó‡pL . »∆¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»∆∆¡««¬«∆∆
˙Ó·13‡e‰Â .˙nk ·¯Á‰L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ; ¿≈ƒƒ«¿»»¿∆«∆∆«≈¿

ÛËL ÈÏk ÔÈa ˙BÎzÓ ÈÏk ÔÈa ,ÌÈÏk ¯‡LÏ ÔÈc‰14 «ƒƒ¿»≈ƒ≈¿≈«»≈¿≈∆∆
ÌÈ„‚·e15¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .16Ú‚ ÏÎÂ LÙ ‚¯‰ Ïk : ¿»ƒ¬≈≈……≈∆∆¿……≈«

B‡ ‚¯‰Â ıÁ ‰¯È ‰fL ,EzÚc ÏÚ ‰ÏÚz ÈÎÂ .ÏÏÁa∆»»¿ƒ«¬∆««¿¿∆∆»»≈¿»«
LÙ ‚¯B‰ ‡l‡ !?ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‡ÓË ‚¯‰Â Ô·‡ ˜¯Ê»«∆∆¿»«ƒ¿»ƒ¿«»ƒ∆»≈∆∆
,Ba ‚¯‰L ÈÏka B˙ÚÈ‚a ‡ÓËpL ,da ‡ˆBiÎÂ ·¯Áa¿∆∆¿«≈»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»«¿ƒ∆»«
ÔÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏk‰ Û‡L ÔÈpÓe .˙na ÈÏk‰ Ú‚ È¯‰L∆¬≈»««¿ƒ«≈ƒ«ƒ∆««≈ƒ«¿ƒ
˙‡ÓË ÌÈ‡ÓhL ˙Óa e‡ÓËpL ÌÈÏÎa Ú‚pL Ì„‡a¿»»∆»«¿≈ƒ∆ƒ¿¿¿≈∆¿≈ƒÀ¿«
ÌBia ÌÎÈ„‚a ÌzÒaÎÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ?‰Ú·Lƒ¿»∆¬≈≈¿ƒ«¿∆ƒ¿≈∆«

Ìz¯‰Ëe ÈÚÈ·M‰17‡Óh‰ Ì„‡ ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ . «¿ƒƒ¿«¿∆»»«¿»∆»»»«»≈
.‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ„‚a ‡nËÓ ‰Ú·L ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿»¿«≈¿»ƒÀ¿«ƒ¿»

להדגיש 12) "נגיעה" המונח את פעמים שלוש כפל רבינו
באוהל  לא אבל בנגיעה, רק מטמאת זו שטומאה לך, ולומר

ה"ט. לקמן ראה עצמו,13)ובמשא. במת שנגעו כלים דין
במת, שנטמא באדם שנגעו כלים אבל זה. ממקרא למדנו
בגדיכם  "וכבסתם מהכתוב ה"ב בתחילת למעלה רבינו למד

קל. פיסקה חוקת, ה'ספרי' ע"פ השביעי", כלים 14)ביום
מקווה. במי שטיפה ע"י כלי 15)שמתטהרים לא אבל

ה"ו). לקמן (ראה קכז.16)חרס פיסקה חוקת, 'ספרי'
זו.17) ובהלכה ה"ב, למעלה נתבאר

.„¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ18Ì„‡a Ì„‡Â ,˙Óa Ú‚pL Ì„‡ : ƒ¿≈»≈»»∆»«¿≈¿»»¿»»
˙‡ÓË ÈM‰Â ,‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ÔBL‡¯‰ - ¯Á‡«≈»ƒ»≈À¿«ƒ¿»¿«≈ƒÀ¿«
Ì‰ÈL - ÌÈÏka ÌÈÏÎÂ ,˙Óa ÔÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏk .·¯Ú∆∆≈ƒ«¿ƒ¿≈¿≈ƒ«≈ƒ¿≈∆

‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ‡ÓË19ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,ÈLÈÏM‰ Ï·‡ ; ¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»¬»«¿ƒƒ≈»»≈
ÓË ,ÌÈÏkÌ„‡Â ,˙Óa ÔÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏk .·¯Ú ˙‡ÓË ‡ ≈ƒ»≈À¿«∆∆≈ƒ«¿ƒ¿≈¿»»

˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË ÔzLÏL - Ì„‡a ÌÈÏÎÂ ,ÌÈÏka«≈ƒ¿≈ƒ»»»¿»¿»¿≈ƒÀ¿«
‰Ú·L20˙‡ÓË ‡ÓË ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,ÈÚÈ·¯‰Â ; ƒ¿»¿»¿ƒƒ≈»»≈≈ƒ»≈À¿«

.·¯Ú∆∆

מ"אֿג.18) פ"א ביניהם,19)אהלות הבדל יש אבל
הנוגע  את ומטמאים הטומאה אבות אבי נעשים הראשונים
השניים  הכלים אבל עצמו. המת כמו שבעה טומאת בהם
ובין  אדם בין בהם, הנוגע את ומטמאים הטומאה אב הם

בלבד. ערב טומאת באדם 20)כלים, הנוגעים שכלים
כלים  אבל שם). (משנה, כמותו נעשו הטומאה, אב שהוא

ראשון. נעשו - הטומאה אב שהם בכלים שנגעו

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na21ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÔÈÚÏ22; «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«¿»¿»»ƒ
˙ÏÈÎ‡ ÏÚ B‡ Lc˜Ó ˙‡Èa ÏÚ ˙¯k ·iÁÏ Ï·‡¬»¿«≈»≈«ƒ«ƒ¿»«¬ƒ«
ÔBL‡¯‰ :„·Ïa ÌÈM‰ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ÌÈL„»̃»ƒ≈«»∆»«¿«ƒƒ¿«»ƒ
:¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÔÈ„k ,Ba Ú‚pL ÈM‰Â ˙na Ú‚pL∆»««≈¿«≈ƒ∆»«¿ƒ»∆∆¡«

Ba ÚbÈ ¯L‡ ÏÎÂ23ÌÈÏÎa Ú‚Bp‰ Ï·‡ ;‡ÓËÈ ‡Óh‰ ¿…¬∆ƒ««»≈ƒ¿»¬»«≈«¿≈ƒ
eÚ‚pL ÌÈÏÎa Ú‚pL Ì„‡a Ú‚Bp‰ B‡ Ì„‡a eÚ‚pL∆»¿¿»»«≈«¿»»∆»«¿≈ƒ∆»¿

Lc˜Ó ˙‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,¯eËt - ˙Óa24. ¿≈»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»
ÔÈ‡ - ‰Ïa˜ È¯·c Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·c‰L∆«¿»ƒ»≈««ƒ∆≈ƒ¿≈«»»≈»

‰¯Bz ÔÈc25‰Ê ‡l‡ ‰¯Bza eL¯t˙ ‡Ï È¯‰L , ƒ»∆¬≈…ƒ¿»¿«»∆»∆
‡e‰L Ba Ú‚Bp‰ ÈM‰Â ,·‡ ‡e‰L ˙Óa ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿≈∆»¿«≈ƒ«≈«∆

.ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,ÔBL‡ƒ̄≈»»≈≈ƒ

ה"ד.21) פ"ז נזיר ראשון 22)'ירושלמי' למנות פירוש,
ט). הלכה (ראה בקדשים רביעי עד לטומאה, ושני לטומאה
וכולהון  ינאי, רבי בשם יוחנן רבי אמרו: שם ב'ירושלמי'
אלא  חייב אינו מקדש ביאת על אבל תרומה, אצל הן תורה
שם  ב'ירושלמי' חייא בר אבין ורבי בראשון. שנגע שני על
פטור, באדם שנגע באדם שגם ודעתו יוחנן, רבי על חולק
בדברי  שונים פירושים (נאמרו יוחנן. כרבי פסק ורבינו
דברי  אולם איש'), ו'חזון משה' 'פני (ראה הזה ה'ירושלמי'

הכסףֿמשנה). לפי יפה מתפרשים בזה 23)רבינו פירוש,
עצמו. במת הטומאה 24)שנגע באב שנגע אףֿעלֿפי

הט"ו.25)ונטמא. פ"ג

.Â˙Óa Ú‚pL O¯Á ÈÏk26- Ï‰‡a BnÚ ‰È‰L B‡ ¿ƒ∆∆∆»«¿≈∆»»ƒ¿…∆
¯Á‡ O¯Á ÈÏk ‡ÏÂ [Ì„‡ ‡Ï] ‡nËÓ BÈ‡Â .‡ÓË»≈¿≈¿«≈…»»¿…¿ƒ∆∆«≈

ÌÈÏk ¯‡L ‡ÏÂ27·‡ ‰OÚ O¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ; ¿…¿»≈ƒ∆≈¿ƒ∆∆«¬∆«
ÌÏBÚÏ ‰‡Óh‰28‰ÊÂ .˙B‡ÓË ¯‡La ‡ÏÂ ˙Óa ‡Ï , «À¿»¿»…¿≈¿…ƒ¿»À¿¿∆

.‰Ïa˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Bz ÔÈcƒ»««ƒ∆«»»

נדרשו 26) אלא בתורה, ממש מפורשים שאינם הדינים כל
סופרים', 'דברי רבינו בפי לפעמים נקראים - הכתובים מן
אין  מקדש ביאת על אבל תורה, כדיני דינם הענינים וברוב
ראב"ד  (ראה בתורה המפורשת בטומאה אלא כרת חייבים

ביארנו 27)וכסףֿמשנה). במת. נגע אוירו אם פירוש,
מבפנים. אלא החיצון מדופנו מיטמא אינו חרס שכלי כבר,

ב'תורת 28) מ"ד. פ"ח כלים בלבד. ומשקין אוכלין אלא
אני  (יכול "יכול שנינו: ה"א, פ"ט שמיני פרשת כהנים'
תלמודֿלומר  חרס, כלי באויר מיטמאים הכלים אף לפרש)
ואין  חרס, כלי באויר מיטמאים אוכלים האוכל", "מכל
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שכלים  למדנו ומכאן חרס". כלי באויר מיטמאים הכלים
ב). כ, פסחים (רש"י הטומאה מוולד טומאה מקבלים אינם

.ÊÏB„b ÏÏk ‰Ê29‡nËÓ ‰‡Óh‰ ·‡ Ïk :˙B‡ÓËa ∆¿»»¿À¿»««À¿»¿«≈
ÈÏk ÔÈa ˙BÎzÓ ÈÏk ÔÈa ,ÌÈÏÎÂ ÌÈ„‚a ‡nËÓe Ì„‡»»¿«≈¿»ƒ¿≈ƒ≈¿≈«»≈¿≈
ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ‰ ÏÎÂ .O¯Á ÈÏk ÔÈa ÛËL∆∆≈¿≈∆∆¿»«¿«≈»»¿≈ƒ
˙B‡Óh‰ „ÏÂ ÏÎÂ .‰‡Óh‰ ·‡ ‰Ê È¯‰ - ‰ÚÈ‚aƒ¿ƒ»¬≈∆««À¿»¿»¿««À¿
,ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â ,ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ¿«≈√»ƒ«¿ƒ¿≈¿«≈…»»¿≈ƒ

.ÌÈ„‚·e ÌÈÏk ¯‡L ‡ÏÂ O¯Á ÈÏk ‡Ï…¿≈∆∆¿…¿»≈ƒ¿»ƒ

ה"ח.29) ראה ב. קד, עירובין

.ÁÚ‚Bp‰Â ,ÔBL‡¯ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ·‡a Ú‚Bp‰ Ïk»«≈«¿»«ƒ¿»ƒ¿«≈«
,ÈLÈÏL ‡¯˜ ÈLa Ú‚Bp‰Â ,ÈL ‡¯˜ ÔBL‡¯a¿ƒƒ¿»≈ƒ¿«≈«¿≈ƒƒ¿»¿ƒƒ
‰hÓlLÂ ÔBL‡¯‰Â .ÈÚÈ·¯ ‡¯˜ ÈLÈÏLa Ú‚Bp‰Â¿«≈«ƒ¿ƒƒƒ¿»¿ƒƒ¿»ƒ¿∆¿«»

‰‡Óh‰ „ÏÂ ÔÈ‡¯˜ Ôlk epnÓ30. ƒ∆À»ƒ¿»ƒ¿««À¿»

לאו 30) תולדותיהם וכו', הטומאות "אבות ב. ב, ב"ק
וכלים, אדם מטמא אב (שהרי) דאילו בהם, כיוצא (אינם)
אינו  וכלים אדם מטמא, ומשקין אוכלין - תולדה ואילו

מטמא".

.Ë˙n‰ ˙ÓÁÓ ‡nË˙n‰ Ïk31ÔÈa ,‰Ú·L ˙‡ÓË »«ƒ¿«≈≈¬««≈À¿«ƒ¿»≈
·‡ ‡e‰Â .˙Ó ‡ÓË ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡»»≈≈ƒ«ƒ¿»¿≈≈¿»
˙‡ÓËÂ ‰Óe¯z ˙‡ÓË ÔÈÚÏ ˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó≈¬«À¿¿ƒ¿«À¿«¿»¿À¿«

e¯‡aL BÓk ,ÌÈL„˜32ÔBL‡¯ epnÓ ˙BÓÏ È„k , »»ƒ¿∆≈«¿¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ
˙B·‡ ¯‡Lk ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÏ È„Îe ,ÈLÂ¿≈ƒ¿≈¿«≈»»¿≈ƒ¿«»ƒ¿»¬

˙B‡Óh‰33‡OÓa ‡nËÓ BÈ‡Â .34. «À¿¿≈¿«≈¿«»

שם 31) במשנה שאמרו מה פירשו - א יד, פסחים בגמרא
לטומאה. לשני הכוונה הטומאה", ה"ה.32)"ולד למעלה

מ"א.33) פ"א מטמא 34)כלים שאינו והואֿהדין שם.
בטומאות  גם מדובר במשנה ה"ג). למעלה (ראה באוהל
הזכירה  לא ולפיכך כלל, אוהל טומאת בהן שאין אחרות

המשנה. לשון לנקוט דרכו ורבינו אוהל,

.È˙n‰ ˙ÓÁÓ ‡nË˙n‰ Ïk35„ÏÂ ‡e‰ ·¯Ú ˙‡ÓË »«ƒ¿«≈≈¬««≈À¿«∆∆¿«
‰‡Óh‰36‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯‰ ‡e‰Â ,37‰È‰iL ¯LÙ‡Â . «À¿»¿»ƒ¿À¿»¿∆¿»∆ƒ¿∆

e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ˙n‰ ÔÓ ÈÚÈ·¯‰38, »¿ƒƒƒ«≈ƒ¿À¿»¿∆≈«¿
.ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÔÈÚÏ¿ƒ¿«¿»¿»»ƒ

המת.35) של טומאתו טמא 36)מכוח הטומאה אב וכל
שני.37)שבעה. נעשה בו ה"ד.38)והנוגע למעלה

.‡È˙È·e ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ÚbÓa e‡ÓËpL ÌÈÏk B‡ Ì„‡»»≈ƒ∆ƒ¿¿¿««∆∆»«ƒ≈
˜ÙB„Â ÏÏB‚Â ‰Òe·z Ìc ÚbÓa B‡ ,Ô‡OÓa B‡ Ò¯t‰«¿»¿«»»¿«««¿»¿≈¿≈

ÔÏ‰‡a B‡39‰Òe·z Ì„ ‡OÓa ‡ÓËpL Ì„‡ ÔÎÂ ,40 ¿»√»¿≈»»∆ƒ¿»¿«»«¿»
ÏL ˙B‡ÓË ˙B·‡ Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ Ôlk el‡ È¯‰ -¬≈≈À»¿…«≈»∆¬À¿∆
el‡ ˙ÓÁÓ ÔÈ‡nË˙n‰ ÌÈ„‚a ÔÎÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cƒ¿≈¿ƒ¿≈¿»ƒ«ƒ¿«¿ƒ≈¬«≈
È¯·c ÏL ˙B‡Óh‰ ˙B·‡ Ôlk - ‰Ú·L ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿»À»¬«À¿∆ƒ¿≈

.ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ

במגע 39) אלא במשא מטמאים שאינם ודופק גולל של
ה"ג). פ"ג למעלה (ראה לא 40)ובאוהל למה נתברר לא

ולמה  הגויים, וארץ הפרס בית דיני עם תבוסה דם משא כלל
ומשאו. מגעו בין הפסיק

.·ÈBÓˆÚ Ï‰‡‰41Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ »…∆«¿««¬ƒ««À¿»««ƒ
‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ‡e‰ È¯‰ - ‰‡ÓË Ba ‰Ú‚ ‡lL∆…»¿»À¿»¬≈»≈À¿«ƒ¿»
:¯Ó‡pL ;˙Óa eÚ‚pL ÌÈ„‚·k ‡e‰ È¯‰Â ,‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»«¬≈ƒ¿»ƒ∆»¿¿≈∆∆¡«
‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ï‰‡‰ ÏÚ ‰f‰Â¿ƒ»«»…∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»

ıÚ ÈÏk B‡ ˜O B‡ „‚a Ï‰‡‰42¯BÚ „Á‡ ,¯BÚ B‡ »…∆∆∆«¿ƒ≈∆»
ÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈa ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈ¯zn‰ ÔÈa ,‰iÁÂ ‰Ó‰a¿≈»¿«»≈«À»ƒ«¬ƒ»≈»¬ƒ

‰ÏÈÎ‡Ï43Â :¯Ó‡pL ;- ÔkLn‰ ÏÚ Ï‰‡‰ ˙‡ O¯Ùi «¬ƒ»∆∆¡««ƒ¿…∆»…∆««ƒ¿»
‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .ÔkLnk ¯BÚÂ ‚e¯‡ ‡l‡ Ï‰‡ Èe¯˜ ÔÈ‡≈»…∆∆»»¿«ƒ¿»¬»ƒ»»
‡ˆBiÎÂ ˙ÏˆÁn‰Â ‰¯˜z‰ ÔB‚k ,ıÚ ÏL ÔÈ¯Ò Ï‰‡‰»…∆¿»ƒ∆≈¿«ƒ¿»¿««¿∆∆¿«≈

˙BÎzÓ ÏL B‡ ÌˆÚ ‰È‰L B‡ ,Ô‰a44‰Ê È¯‰ - »∆∆»»∆∆∆«»¬≈∆
‡e‰L - ÔÈa ‰È‰ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¯B‰Ë»¿≈»ƒ«∆ƒ»»ƒ¿»∆
‡l‡ BÈ‡ - ‡ÓË ˙Èa‰ ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ .¯B‰Ë»¿»»∆…«««ƒ»≈≈∆»
ıÚ‰ ÔÓ ‡ˆBÈ EÏ ÔÈ‡Â .˙Èa‰ ÏÎaL ÌÈÏÎÂ Ì„‡»»¿≈ƒ∆¿»««ƒ¿≈¿≈ƒ»≈

„·Ïa ÔzLt‰ ‡l‡ ÌÈÏ‰‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó ‡e‰L45. ∆ƒ¿«≈À¿«…»ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿«

על 41) ולימד הכתוב "בא קכט: פיסקה חוקת, 'ספרי'
בקרקע. קבוע הוא אפילו טומאה", מקבל שהוא האוהל

ו):42) ב, (יהושע שנאמר עץ, שנקרא פשתן פירוש,
פירוש  [כך ב). כז, שבת (גמרא העץ" בפשתי "ותטמנם
ארוג, פשתן פירושה "כלי" המילה זה, ולפי הכסףֿמשנה.
מן  גדלים שאינם לדברים הכוונה שק, או בגד שאמר ומה
את  גורס אינו ספר' ב'קרית והמבי"ט צמר. כגון האדמה

עץ"). כלי "או א.43)המילים כח, שאינם 44)שם
קבעם  אבל כלים שהם או כלל, טומאה מקבלים ואינם כלים
שבת  'תוספות' (ראה כלים מתורת וביטלו לאוהל, בקרקע

ואין). ד"ה ב וכדומה.45)כז, וכותנה קנבוס להוציא
מיטמאים  - קבועים אינם אם אבל לקרקע, בקבוע ומדובר

הטומאה. על המאהילים הכלים ככל

.‚ÈÌÈ„‚a46˙Ók Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Óa ÔÈÚ‚Bp‰ ¿»ƒ«¿ƒ¿≈««ƒ∆≈¿≈
˙Ók ÔÈ‡ - ‰Ú·L ˙‡ÓË Ô‰a eÚ‚pL ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ¿«≈¬≈ƒ∆»¿»∆À¿«ƒ¿»≈»¿≈
BÈ‡ BÓˆÚ ˙ÓÏ ‡On‰L .‡OÓ·e Ï‰‡a ‡nËÏ¿«≈¿…∆¿«»∆««»¿≈«¿≈

e¯‡aL BÓk ,L¯ÙÓ47:¯ÓB‡ ‡e‰ Ï‰‡ ˙‡ÓË·e ; ¿…»¿∆≈«¿¿À¿«…∆≈
Ï‰‡a ˙eÓÈ Èk Ì„‡48eÚ‚pL ÌÈ„‚a ‡OBp‰ ,CÎÈÙÏ . »»ƒ»¿…∆¿ƒ»«≈¿»ƒ∆»¿

B‡ Ô‰ÈÏÚ ÏÈ‰‡n‰ ÏÎÂ ,Ô‰a Ú‚ ‡ÏÂ ˙Óa¿≈¿…»«»∆¿»««¬ƒ¬≈∆
.¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ï‰‡a BnÚ eÈ‰L B‡ ÂÈÏÚ eÏÈ‰‡‰L∆∆¡ƒ»»∆»ƒ¿…∆¬≈∆»
È¯‰ - ÌÈÏk‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â ˙Óa ‡ÓËpL Ì„‡‰ ÔÎÂ¿≈»»»∆ƒ¿»¿≈¿∆¡ƒ««≈ƒ¬≈

‡ÓË ˙Ó ‡ÓË ÔÈ‡L ;ÔÈ¯B‰Ë Ô‰49ÚbÓa ‡l‡ ≈¿ƒ∆≈¿≈≈»≈∆»¿«»
.„·Ïaƒ¿«

בה"ג.46) אבל 47)נתבאר עצמו, במת ודיו ה"ב. פ"א
במת. לנוגע ממנו למדים אוהלים,48)אין מטמא הוא

בו. הנוגע מטמא.49)ולא תימן: בכת"י

.„È‡nËÓ BÈ‡ ˙n‰50ÂÈzÁzÓ ·LBÓe ·kLÓ51‡ÏÂ «≈≈¿«≈ƒ¿»»ƒ«¿»¿…
ÂÈab ÏÚÓ ÛcÓ52BcvÓ ˙na ÚbiL ÈÏk „Á‡ ‡l‡ , «»≈««»∆»∆»¿ƒ∆ƒ««≈ƒƒ

ÌÈ„‚a ‰¯OÚ ?„ˆÈk .ÂÈab ÏÚ B‡ ÂÈzÁz ‰È‰L B‡∆»»«¿»««»≈«¬»»¿»ƒ
ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a ‰¯OÚÂ ,‰ÏÚÓÏ ˙n‰Â ‰Ê Èab ÏÚ ‰Ê∆««≈∆¿«≈¿«¿»«¬»»¿»ƒ¬≈ƒ
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Ú‚pL ÈM‰ „‚a‰Â Ba Ú‚Bp‰ „‚a :‰ÏÚÓÏÓ Bab ÏÚ««ƒ¿«¿»∆∆«≈«¿«∆∆«≈ƒ∆»«
‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL - Ba Ú‚pL „‚aa53, «∆∆∆»«¿≈∆¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»

ÔÈa ‰ÏÚÓ ÏL ÔÈa ,·¯Ú ˙‡ÓË ‡ÓË - ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒ»≈À¿«∆∆≈∆«¿»≈
ÈÚÈ·¯‰ ÔÓe ‰hÓÏe ÈÚÈ·¯‰ ÔÓe ÈÚÈ·¯‰Â ,‰hÓ ÏL∆«»¿»¿ƒƒƒ»¿ƒƒ¿«»ƒ»¿ƒƒ

ÔÈ¯B‰Ë Ôlk - ‰ÏÚÓÏe54È‡Óha Ôk ÔÈ‡M ‰Ó . ¿«¿»À»¿ƒ«∆≈≈ƒ¿≈≈
BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,·LBÓe ·kLÓ55ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿«∆¿»ƒ

ÏLÂ ÂÈzÁzL ÌÈÏk‰ B‡ ÌÈ„‚a‰ ÏkL ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ∆»«¿»ƒ«≈ƒ∆«¿»¿∆
‰‡ÓË ÌL ‰˙È‰ ‡lLa ?ÔÈ¯B‰Ë epnÓ ‰ÏÚÓ«¿»ƒ∆¿ƒ¿∆…»¿»»À¿»

‰ˆeˆ¯56BÈa ÏÈc·Ó ‰È‰L B‡ ,Ï‰‡ ˙‡ÓË ‡ÏÂ ¿»¿…À¿«…∆∆»»«¿ƒ≈
.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,Ô·‡ ÌÈÏk‰ ÔÈ·e≈«≈ƒ∆∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

משכב 50) עושה שהזב מבמת, חומר "זה מ"ו: פ"ד זבים

מטמא". המת שאין מה מדף, גביו ועל וכו' מתחתיו ומושב
על 51) זה המונחים בגדים כמה על שוכב או יושב הוא אם

אלא  מטמא ואינו למטה, כמבואר נוגע, כדין דינו זה, גב
כולם  בזב אבל זה, בבגד שנגע והבגד בו שנגע הבגד

שבעה. –52)טמאים כולם בזב, עליו. המונחים בגדים
אוכלין  ומטמאים טמאים – בהם נגע שלא אלה אפילו
בו  שמרגישים נודף" "ריחו מלשון "מדף", ונקרא ומשקין,

מרחוק. מטמא זה גם וכן ה"ד.53)מרחוק, למעלה ראה
ומושב.55)שם.54) משכב מטמאי טומאה 56)בהל'

כלומר  רצוצה", "טומאה נקראת טפח, חלל במקומה שאין
עשוק  רק "והיית לג): כח, (דברים הכתוב מלשון לחוצה,

שביעי. בפרק לקמן יבוארו ודיניה ורצוץ",
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ÌÈzLe ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ :˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿«ƒ
ÏÚBn‰ ÌlLÏ (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«≈«≈
.ÏÚBn‰ ÔÈ„ e‰ÊÂ .Ôa¯˜Â LÓÁ ˙ÙÒB˙a ‡ËÁ ¯L‡¬∆»»¿∆∆…∆¿»¿»¿∆ƒ«≈
.ÌÈL„˜ ÊÊ‚Ï ‡lL (‚ .ÌÈL„˜a „·ÚÏ ‡lL (·∆…«¬…¿»»ƒ∆…ƒ¿…»»ƒ

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
מעל,1) מהם והנהנה השם מקדשי ליהנות שאסור יבאר

בשוגג. או במזיד מעל ואם

.‡ËBÈ„‰Ï ¯eÒ‡2ÌM‰ ÈL„wÓ ˙B‰Ï3ÔÈa , »¿∆¿≈»ƒ»¿≈«≈≈
˜„a ÈL„wÓ ÔÈa ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ÔÈ·¯w‰ ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ«¿≈ƒ««≈«ƒ¿≈«≈ƒ»¿≈∆∆

˙Èa‰4‰Ëe¯t ‰ÂLa ‰‰p‰ ÏÎÂ .5- ÌM‰ ÈL„wÓ ««ƒ¿»«∆¡∆¿»∆¿»ƒ»¿≈«≈
ÏÚÓ6. »«

ה'2) לגבי כי מישראל. אדם כל כאן כולל "הדיוט" המונח
הדיוטות. ידֿטז).3)כולם ה, (ויקרא בתורה מבואר זה

ועומדים 4) הקדש רכוש שהם דברים א. טו, מעילה משנה,
המקדש  בבנין שיפורים או תיקונים לצרכי בהם להשתמש

הבית. בדק קדשי נקראים א.5)וכדומה, יח, שם משנה,
התלמוד, חכמי בזמן ביותר הקטנה המטבע היא הפרוטה
ה"ח  פ"ז לקמן ערך. כחסר נידון פרוטה משווה ופחות
אבל  חומש, ומהוספת מקרבן רק שפטור רבינו, כותב וה"ט,

הקרן. את להחזיר ומחויב תורה איסור על מלשון 6)עבר
מעל". בו "ומעלה יד): (שם, הכתוב

.·‰ÏÈÎ‡a e¯z‰L ÌÈ¯·c7¯Oa ÔB‚k ,˙Ba¯w‰ ÔÓ ¿»ƒ∆À¿«¬ƒ»ƒ«»¿»¿¿«
¯Á‡ ÌÁl‰ ÈzL B‡ ÔÓc ˙˜È¯Ê ¯Á‡ ÌL‡Â ˙‡hÁ«»¿»»««¿ƒ«»»¿≈«∆∆««

‰ÏÈÚÓ Ô‰a ÔÈ‡ - ÌÈO·k‰ ÈL Ìc ˙˜È¯Ê8elÙ‡ . ¿ƒ««¿≈«¿»ƒ≈»∆¿ƒ»¬ƒ
ÔÈ¯zÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡Ó ¯f‰ ÏÎ‡»««»≈≈¿«≈»∆ƒ¿≈À»ƒ

‡Ï Ô‰Ó ‰‰p‰ Ïk - Ô‰a ˙B‰Ï Ì„‡ Èa ˙ˆ˜ÓÏ¿ƒ¿»¿≈»»≈»»∆»«∆¡∆≈∆…
‰ÏÈÎ‡a e¯Ò‡Â eÏÒÙ elÙ‡Â .ÏÚÓ9‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰ , »««¬ƒƒ¿¿¿∆∆¿«¬ƒ»ƒ¿»¿»

.‰ÏÈÚÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ¯z‰ ˙ÚL Ô‰Ï»∆¿«∆≈≈«»ƒ¬≈∆¿ƒ»

א.7) ב, מעילה ולפיכך 8)משנה, לכהנים, נאכלים כולם
וחטאה  (שם): אמרה והתורה ה'. קדשי נקראים אינם

ה'. מקדשי רבי 9)בשגגה אמר "כלל שם: במשנה,
בה, מועלים אין - לכהנים היתר שעת לה שהיה כל יהושע,
איזו  בה. מועלים - לכהנים היתר שעת לה היה שלא וכל
ושנטמאה  שלנה לכהנים? היתר שעת לה שהיה היא
והותרו  הדם זריקת אחר כשנפסלו שמדובר מובן, ושיצאה".

באכילה.

.‚‰˜BÏ - ÔB„Êa ÏÚBn‰ Ïk10ÌlLÓe ,11Ì‚tM ‰Ó12 »«≈¿»∆¿«≈«∆»«
BL‡¯a L„w‰ ÔÓ13‰¯‰Ê‡Â .14‰fÓ ‰ÏÈÚÓ ÏL ƒ«…∆¿…¿«¿»»∆¿ƒ»ƒ∆

E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…«∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿
‰¯‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .EÈ¯„e ¯ÓB‚Â¿≈¿»∆ƒƒ«¿»»¿∆«¿»»

‰ÏBÚ ¯OaÓ ÏÎB‡Ï15ÌMÏ BlÎÂ ÏÈ‡B‰ ,16‡e‰Â . ¿≈ƒ¿«»ƒ¿À«≈¿
L„˜ Ïk ¯‡LÏ ÔÈc‰17ÔÈa ,Bc·Ï ÌM‰Ï ‡e‰L «ƒƒ¿»»…∆∆¿«≈¿«≈

‰‰ Ì‡ ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„wÓ ÔÈa ÁaÊn‰ ÈL„wÓƒ»¿≈«ƒ¿≈«≈ƒ»¿≈∆∆««ƒƒ∆¡»
‰‚‚La ÏÚÓ .‰˜BÏ - ‰Ëe¯t ‰ÂL Ô‰a18ÌlLÓ - »∆»∆¿»∆»«ƒ¿»»¿«≈

LÓÁ ˙ÙÒB˙Â ‰‰pM ‰Ó19ÈLa ÏÈ‡ ‡È·Óe , «∆∆¡»¿∆∆…∆≈ƒ«ƒƒ¿≈
ÌÈÚÏÒ20‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .BÏ ¯tk˙Óe ÌL‡ B·È¯˜Óe ¿»ƒ«¿ƒ»»ƒ¿«≈¿∆«ƒ¿»

'‰ ÈL„wÓ ‰‚‚La ‰‡ËÁÂ :¯Ó‡pL .˙BÏÈÚÓ ÌL‡¬«¿ƒ∆∆¡«¿»¿»ƒ¿»»ƒ»¿≈
L„w‰ ÔÓ ‡ËÁ ¯L‡ ˙‡Â .¯ÓB‚Â BÓL‡ ˙‡ ‡È·‰Â¿≈ƒ∆¬»¿≈¿≈¬∆»»ƒ«…∆
˙ÙÒB˙a Ô¯w‰ ÌelLÂ .¯ÓB‚Â B˙LÈÓÁ ˙‡Â ÌlLÈ¿«≈¿∆¬ƒƒ¿≈¿ƒ«∆∆¿∆∆

.‰OÚ ˙ÂˆÓ - Ôa¯w‰ ˙‡·‰ ÌÚ LÓÁ…∆ƒ¬»««»¿»ƒ¿«¬≈

בברייתא,10) כחכמים פסק שמים. בידי מיתה חייב ואינו
א. לג, על 11)פסחים המלקות, על שנוסף משמע לכאורה

רבינו  שהרי כך, לפרש אפשר אי אבל לשלם. גם המועל
חובל  מהל בפ"ד וכן הי"א, בתולה נערה מהל' בפ"א פסק
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המוריה' 'הר ובספר ומשלם. לוקה אדם שאין ה"ט ומזיק
למלקות  בו והתרו במזיד פירוש, משלם. או לוקה מפרש:
נגד  - ב לב, בכתובות יוחנן כרבי משלם, אינו אבל לוקה –
משלם  בו התרו וכשלא ומשלם. לוקה הסובר עולא, דעת
ריש  לדעת בניגוד - ב לד, שם יוחנן כרבי לוקה, ואינו

והקדש 12)לקיש. נהנה אם אבל להקדש, שהפסיד מה
מלשלם. פטור – הפסיד בלי 13)לא בלבד הקרן פירוש,

בראשו, אותו ושלם כד): (ה, שם המקרא לשון תוספת. כל
חומש. מוסיף בשוגג עונשים 14)אבל שאין בידינו, כלל

ובפרשתנו  לעשותו, שלא הזהירה שהתורה דבר על אלא
אזהרה. כל אין למעלה ואפילו 15)המובאת א. ז, מכות

הדם. זריקת המזבח.16)לאחר על אותה מקטירים
לב,17) תמורה במסכת אמנם (כסףֿמשנה). מעולה לומדים

(ויקרא  מהכתוב ואשם, בחטאת מעילה דין רבי לומד - ב
לחייבו  בשוגג המדובר שם אבל לה'", חלב "כל טז): ג,

במזיד. מלקות לא אבל ואשם, וחומש דינו 18)קרן
ידֿטז). ה, (שם במקרא ה"ה.19)מפורש לקמן ראה

וגו'20) איל לה' אשמו את "והביא כתוב: (שם) בתורה
פ"כ, ויקרא פרשת כהנים' וב'תורת שקלים". כסף בערכך
דינרים? לפרש) שהוא מי יכול (כלומר, יכול דרשו:
תלמודֿלומר  נחושת? שקלי יכול "שקלים": תלמודֿלומר
יביא  - א כב, כריתות במשנה וכן הגר"א). (גירסת כסף"
שקל  הוא בתלמוד האמור סלע סתם סלעים. בשני אשם

רומאיים. כסף דינרי ארבעה וערכו בתורה, הכתוב

.„Ô¯w‰ ÌeÏLz21ÌL‡‰ ˙‡·‰Â22,‰¯tk‰ ÔÈ·kÚÓ «¿«∆∆«¬»«»»»¿«¿ƒ««»»
ÏÈ‡ - ÌL‡‰ ÏÈ‡a :¯Ó‡pL ;·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡Â¿≈«…∆¿«≈∆∆¡«¿≈»»»«ƒ

ÌL‡Â23.·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡Â ,ÔÈ·kÚÓ ¿»»¿«¿ƒ¿≈«…∆¿«≈

א.21) קיא, בבאֿקמא בגמרא 23)הקרבן.22)ברייתא,
הקרן. – פירושו כאן הנאמר שאשם מהמקרא, למדו שם

.‰B˙ÏÈÚÓ ‡È·‰24BÓL‡ ‡È·‰ ‡lL „Ú25‡Ï - ≈ƒ¿ƒ»«∆…≈ƒ¬»…
‡ˆÈ26BÏ ˜tzÒ .27ÔÓ ¯eËt - ÏÚÓ ‡Ï B‡ ÏÚÓ Ì‡ »»ƒ¿«≈ƒ»«…»«»ƒ

Ôa¯w‰ ÔÓe ÔÈÓeÏLz‰28˙lÁ˙k ‡e‰ È¯‰ LÓÁ‰Â . ««¿ƒƒ«»¿»¿«…∆¬≈ƒ¿ƒ«
LÓÁ‰ ÏÚ LÓÁ ÛÈÒBÓ - Ba ‰‰ Ì‡Â ,Lc˜‰‰29. «∆¿≈¿ƒ∆¡»ƒ…∆««…∆

e¯‡a ¯·Îe30„Á‡ LÓÁ‰L ,ÌÈÓÚt ‰nk ¿»≈«¿«»¿»ƒ∆«…∆∆»
‰Úa¯‡Ó31BLÓÁÂ ‡e‰ ‰È‰iL „Ú ,Ô¯w‰ ÔÓ ≈«¿»»ƒ«∆∆«∆ƒ¿∆¿À¿

.‰MÓÁ¬ƒ»

מעילה.24) קרבן הקודמת).25)פירוש, הלכה (ראה קרן
שאם 26) "מנין להיפך: היא שם, בברייתא שלפנינו הגירסה

על  והעיר יצא?" שלא מעילתו הביא שלא עד אשמו הביא
הראב"ד  בדין זאת רבינו על חולק אינו אולם בהשגותיו,

ומעילתו  האשם, קרבן פירושו בברייתא אשם כי עצמו,
כבר  לנו הודיע ורבינו שם), רש"י פירוש (ראה קרן היינו
הכוונה  זה במקום בתורה האמור שאשם הקודמת בהלכה
בשם  כסףֿמשנה (ראה המתאים הסגנון נקט ולכן לקרן,
בסופה, מפרשת עצמה הברייתא וגם קורקוס). הר"י

קרן. היינו מחייב 27)שהאשם - א כב, כריתות במשנה
חייבי  בספק כמו מעילה, ספק על תלוי אשם עקיבא רבי

כחכמים. ופסק עליו. חולקים וחכמים לפי 28)כריתות.
ה"ה. כאן מסתיימת אמרו 29)הענין, ב. נד, בבאֿמציעא

ומשם  שהקדיש, שדהו ובגואל תרומה האוכל בזר זה דין
מעילה. של לחומש ה"כ,30)למדנו פ"י תרומות הל'

ה"א. פ"ה שני ובלשון 31)ומעשר א. נד, שם גמרא,
מלבר. חומשא התלמוד:

.ÂÈ¯·cÓ ‰ÏÈÚÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ∆≈«»ƒ¬≈∆¿ƒ»ƒƒ¿≈
‰¯Bz32.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰a ˙B‰Ï ¯eÒ‡ Ï·‡ , »¬»»≈»»∆ƒƒ¿≈¿ƒ

ÛÈÒBÓ BÈ‡Â ,„·Ïa Ô¯˜ ÌlLÓ - Ô‰Ó ‰‰p‰Â¿«∆¡∆≈∆¿«≈∆∆ƒ¿«¿≈ƒ
LÓÁ33.ÌL‡ ‡È·Ó BÈ‡Â …∆¿≈≈ƒ»»

מהם 32) ליהנות שאסור דברים שיש שנינו פ"ג במעילה
רבינו  ומפרש מועלין", ולא נהנין "לא מעילה, דין בהם ואין
- א ג, תמורה בגמרא פירשו וכן מדרבנן, היינו נהנין לא
מועלין". ולא נהנין לא גויים "קדשי הברייתא את

לא.33) דרבנן חומש, משלמים דאורייתא ב. ב, מעילה

.ÊÌÈL„˜ ÔÈa ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa ,ÁaÊÓ ÈL„˜ Ïk»»¿≈ƒ¿≈«≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ
„·Ú˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .‰„B·ÚÂ ‰f‚a ÔÈ¯eÒ‡ ,ÌÈl«̃ƒ¬ƒ¿ƒ»«¬»∆∆¡«…«¬…
¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .E‡ˆ ¯BÎa Ê‚˙ ‡ÏÂ E¯BL ¯Î·aƒ¿…∆¿…»…¿…∆¿«ƒƒ¿»

ÌÈL„˜34- Ô‡va „·BÚ‰ B‡ ¯BM‰ ˙‡ ÊÊBb‰Â . »»ƒ¿«≈∆«»≈«…
‰˜BÏ35ÊÊB‚k BÈ‡ LÏB˙Â .‰¯Bz‰ ÔÓ36,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ∆ƒ«»¿≈≈¿≈¿≈»∆ƒ

ËÈq‰ ·Á¯ È„k ÊÊ‚iL „Ú ‰˜BÏ BÈ‡L37‡Ï .ÏeÙk ∆≈∆«∆ƒ¿…¿≈…««ƒ»…
˙aMÓ ¯eÓÁ ‰Ê ‰È‰È38. ƒ¿∆∆»ƒ«»

בגיזה 34) אסורים הבית בדק קדשי אבל מזבח, קדשי
הי"ב). (לקמן מדרבנן כה,35)ועבודה בכורות ברייתא,

בזה? זה ושל בזה, זה של האמור את ליתן "מנין א:
וא"ו  רש"י: ופירש תגוז". ולא תעבוד לא תלמודֿלומר

מזה. זה שניהם וילמדו ראשון, ענין על שם.36)מוסיף
ב. כד, שם משנה, רבינו 37)וראה פירש כך הזרת. שתות

שבת  מהל' בפ"ט אולם פי"ג, שבת ובהל' פ"ג, ערלה בהל'
פסולי  בהל' הערה ראה זרת. שלישי כשני שהסיט כתב ה"ז,

הי"ב. פי"ט כשיעור 38)המוקדשין שיגזוז עד חייב שאינו
הקודמת. בהערה ראה זה.

.ÁÌÈL„˜ ˜ÙÒ39¯BÎa ˜ÙÒ ‡È‰L ‰Ó‰a ÔB‚k , ¿≈»»ƒ¿¿≈»∆ƒ¿≈¿
ÊÊBb‰Â ,‰„B·ÚÂ ‰f‚a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ È¯‰ - da ‡ˆBiÎÂ¿«≈»¬≈≈¬ƒ¿ƒ»«¬»¿«≈

‰˜BÏ BÈ‡ - Ô‰a „·BÚ‰ B‡40. »≈»∆≈∆

(בכסףֿמשנה 39) ב. ו, ובבאֿמציעא א. יט, נדרים ברייתא,
דיוק  על שהסתמך ולפלא יח, בבכורות הדין מקור ציין

מפורשת). ברייתא על ודילג על 40)מגמרא, לוקים אין
עבירה. ספק

.ËLc˜‰ ˙Ó‰a41BÓk ˙cÙÂ ÌeÓ da ÏÙpL ∆¡«∆¿≈∆»«»¿ƒ¿»¿
e¯‡aL42‡È‰ È¯‰Â ,‰„B·ÚÂ ‰f‚a ˙¯zÓ dÈ‡ - ∆≈«¿≈»À∆∆¿ƒ»«¬»«¬≈ƒ
d¯eq‡a43- dBÈ„t ¯Á‡ ‰ËÁL .ËÁMzL „Ú ¿ƒ»«∆ƒ»≈ƒ¿¬»««ƒ¿»

‰ÏÈÎ‡a ‰¯z‰44Ì„wLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . À¿»«¬ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«
ÔÓeÓ ˙‡ ÔLc˜‰45¯·BÚ ÌeÓ Ì„˜ B‡46;ÔLc˜‰Ï ∆¿≈»∆»»«≈¿∆¿≈»

dÈ‡ - ÁaÊnÏ Úe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰ Ï·‡¬»««¿ƒ«¬«»««ƒ¿≈«≈»
¯eÒ‡Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ‰„B·ÚÂ ‰f‚a ‰47È¯‰ - ˙cÙ ; ¬»¿ƒ»«¬»∆»ƒƒ¿≈∆ƒ¿»¬≈

„·Ú‰Ïe ÊÊb‰Ï ÔÈlÁÏ ‡ˆ˙Â ,¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁk BÊ48. ¿Àƒ¿»»»¿≈≈¿Àƒ¿ƒ»≈¿≈»≈
¯BÎa‰ ÔÓ ıeÁ49¯OÚn‰Â50ÏÚ ‰ÏÁ ‰M„w‰L , ƒ«¿¿««¬≈∆«¿À»»»«
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,Ô˙lÁzÓ ÔÈÚe·˜ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔÙeb»««ƒ∆≈«¬≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»
ÌÏBÚÏ „·Ú‰Ïe ÊÊb‰Ï ÔÈlÁÏ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â51¯eÒ‡Â . ¿≈»¿ƒ¿Àƒ¿ƒ»≈¿≈»≈¿»¿»

¯BÎ·a ÚÈa¯‰Ï52ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa B‡53. ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ¿≈«À¿»ƒ

א.41) יד, בכורות מזבח 42)משנה, איסורי מהל' פ"א
מהמקרא.43)ה"י. זה דין למדו - א טו, שם בגמרא
"עד 44) למעלה שכתב ממה משתמע כך בגיזה. והואֿהדין

- א כה, בבכורות בפירוש ה'תוספות' כתבו וכך שתשחט",
שער. חמורה.45)ד"ה הגוף קדושת עליהם וירדה

מסוים.46) זמן אחר שיתרפא חכמים.47)מום מגזירת
א. יד, קדושה 48)שם מעולם עליה חלה שלא מפני

ראויה  היתה לא שהרי בלבד, דמים קדושת אלא חמורה
לה 49)למזבח. שאין קדושה גופו על חלה לידתו עם

לעולם. לחולין יוצא ואינו לעשר 50)פדיון, מצותֿעשה
מהל' (פ"ו שנה באותה שנולדו והצאן הבקר את שנה כל
יגאל", "לא לב): כז, (ויקרא תורה ואמרה ה "א), בכורות
כבכור  במומו נאכל אלא פדיון עלֿידי לחולין יוצא שאינו

מום. הערה 51)בעל למעלה ראה שיישחטו. עד כלומר,
"תנו 52)מג. א: יב, קטן מועד בברייתא זו הלכה מקור

בו  כיוצא מועד, של בחולו בהמה מרביעים אין רבנן,
המוקדשין". בפסולי ולא בבכור מרביעים אין לכך) (בדומה
בקדשים. עבודה איסור משום שהטעם שם, רש"י ופירש
אינו  אבל בזה, יש איסור שרק כאן רבינו מדברי ומשמע
הוא  רק עבודה עושה אינו שהאדם מפני והטעם, לוקה.
השגותיו  ראה (משנהֿלמלך, תעבוד שהבהמה גורם
אחר). מקור שהביא הכסףֿמשנה על החמורות

שנפל53) כנאמר קדשים ועבודה, בגיזה ואסורים מום בהם
עבודה  ואיסורי מעילה בדיני כאן עוסק רבינו ה"ט. למעלה
בהערה  שכתוב כמו לוקה, אינו זה איסור ועל בקדשים
שכתב  כמו כלאים מרביע משום הוא לוקה אבל הקודמת,

דבר. של טעמו שם ראה הי"א. כלאים מהל' בפ"ט

.ÈLÏ˙Ï ¯zÓ54ÌÈL„w‰ ÔÓ ‰lÁzÎÏ ¯ÚO‰ ˙‡ À»ƒ¿∆«≈»¿«¿ƒ»ƒ«√»ƒ
LÏzL ¯ÚO‰ B˙B‡Â .‰ÁÓÓÏ Ìen‰ ˙B‡¯‰Ï È„k¿≈¿«¿«¿À¿∆¿«≈»∆»«

‰Ó‰a‰ ÔÓ ¯LpL B‡55È¯‰ - ¯OÚn‰Â ¯BÎa‰ ÔÓ B‡ ∆»«ƒ«¿≈»ƒ«¿¿««¬≈¬≈
;ÔÓeÓ ÈtÓ eËÁMiL ¯Á‡Ï elÙ‡ ,‰È‰a ¯eÒ‡ ‰Ê∆»«¬»»¬ƒ¿««∆ƒ»¬ƒ¿≈»

Ô˙B‡ ‰‰LÈ ‡nL ‰¯Êb56ÔÈ‡a ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ¿≈»∆»«¿∆»ƒ¿≈»»ƒ
‰¯tÎÏ57- ÌL‡‰Â ˙‡hÁ‰ ÔÓ ¯LBp‰ ¯Óˆ Ï·‡ . ¿«»»¬»∆∆«≈ƒ««»¿»»»

‰È‰a ¯zÓ58ÏÈ‡B‰ ;ÔÓeÓ ÈtÓ Ô˙ËÈÁL ¯Á‡Ï À»«¬»»¿««¿ƒ»»ƒ¿≈»ƒ
Ô˙B‡ ‰‰LÓ BÈ‡ ,ÔÈ‡a Ô‰ ‰¯tÎÏe59LÏ˙ Ì‡Â . ¿«»»≈»ƒ≈«¿∆»¿ƒƒ¿«

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏBÚ‰ ÔÓ60ÏkÓ LÏziL ÏÎÂ . ƒ»»¬≈∆»≈¿…∆ƒ»≈ƒ»
ÌÈL„w‰61¯zÓ ‡e‰ È¯‰ - ÌeÓ Ô‰a ÏÙpL ¯Á‡ «√»ƒ««∆»«»∆¬≈À»

¯BÎa‰ ÔÓ ıeÁ ;B„Èa LÏz ‡Ï È¯‰L ,‰È‰a«¬»»∆¬≈…»«¿»ƒ«¿
¯OÚn‰Â62ÌeÓ Ba ÏÙpL ¯Á‡ epnÓ LÏ˙p‰ Û‡L , ¿««¬≈∆««ƒ¿»ƒ∆««∆»«

.‰È‰a ¯eÒ‡»«¬»»

ב.54) כד, בכורות או 55)משנה, לשלמים שהקדישה
כשנשר  אבל מום, בה שנפל לפני כשנשר ומדובר לתודה,
שבכל  ההלכה בסוף רבינו כותב מום, בה שנפל לאחר
שם. בהערה ראה ומעשר. מבכור חוץ מותר הקדשים

כחכמים 56) פסק מהם. שינשור בצמר להשתמש כדי

ב. כה, שם בחיים 57)במשנה, יישארו אם לו איכפת ולא
רב. למד 58)זמן זה דין מום, בה שנפל לפני נשר ואפילו

שנתלש  תמימה בעולה שם ינאי רבי של מהאיבעיא רבינו
שהצמר  ספק כל אין ואשם שבחטאת שם ואמרו צמר, ממנה
מותר  שהוממו לפני נתלש שאפילו יוצא ומזה מותר,
אם  אבל הנושר, ודוקא קורקוס). הר"י בשם (כסףֿמשנה
איכא  מי "תולש שם: בגמרא מבואר זה אסור. בידים תלש

תולש?). שיתיר מי אין (הלא דשרי?" מעוניין 59)מאן כי
ולהתכפר. למהר לא 60)הוא עיקרה עולה שם. איבעיא,

ולפיכך  מצוותֿעשה, על עבירות מכפרת היא אבל לכפרה,
נפשטה. לא והאיבעיא ולכאן. לכאן פנים אפילו 61)יש

הצמר  דין מהו שאל שם ינאי רבי ושלמים, ותודה עולה
מום, מבעלת נתלש שאם ומשמע תמימה. מעולה שנתלש

נז. הערה למעלה ראה שמותר. לו היה משנה,62)ידוע
מבכור  שנתלש הצמר את בפירוש חכמים אסרו א. כה, שם
עליו  חלה הגוף קדושת שהרי למעשר, והואֿהדין מום, בעל
בהלכה  ראה בבכור, כמו מום בעלת היא כשהבהמה אפילו
לקבוע, יש זו, בהלכה שנאמרו הדינים ובסיכום הקודמת.

ק  בהמות של לצמר הקרבנות שבנוגע את רבינו מחלק דשים
ג. ותודה. שלמים ב. ומעשר: בכור א. סוגים: לשלשה
ב' סוג ספק אלא עצמו בפני סוג אינה עולה ואשם. חטאת
אסור  בידים שנתלש צמר הם: דיניהם ופרטי ג'. סוג ספק
סוג  – תמימה כשהבהמה מאליו נשר הסוגים. שלושת בכל
מום  בה שנפל אחרי מאליו נשר מותר. ג' וסוג אסור, וב' א'
ג', או ב' ספק כאמור היא עולה אסור. א' מותר, וג' ב' –
של  תמיהתם את מסלק זה פירושנו לחומרא. והולכים
שאמר  למה סותרים כאן רבינו דברי שכאילו האחרונים
והציעו  הבהמה", מן שנשר "או עצמה: זו בהלכה למעלה
כל  אין פירושנו ולפי הבהמה", "מן התיבות את למחוק

סתירה.

.‡ÈËÁBM‰63˙‡ LÏBz - ÔÈLc˜Ó ¯‡L B‡ ¯BÎa «≈¿¿»À¿»ƒ≈∆
„·Ï·e ,ÔÈkqÏ ÌB˜Ó ˙BOÚÏ Ô‡kÓe Ô‡kÓ ¯ÚO‰«≈»ƒ»ƒ»«¬»««ƒƒ¿«

epÊÈÊÈ ‡lL64.BÓB˜nÓ ∆…¿ƒ∆ƒ¿

ב.63) כד, שם את 64)משנה, ממקומו יזיז שלא פירוש,
הקבוע  בצמר מסובך שהוא כך יניחו אלא שתלש הצמר

בעור.

.·È˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜65È¯·cÓ ‰„B·ÚÂ ‰f‚a ÔÈ¯eÒ‡ »¿≈∆∆««ƒ¬ƒ¿ƒ»«¬»ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ66,CÎÈÙÏ .ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈ‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ Ï·‡ , ¿ƒ¬»ƒ«»≈»¬ƒ¿ƒ»

ÔÈkÓ Ï·‡ ,‰˜BÏ BÈ‡ - Ô‰a „·BÚ‰ B‡ Ô˙B‡ ÊÊBb‰«≈»»≈»∆≈∆¬»«ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡67. «««¿

א.65) כה, שם אלעזר, רבי של שם 66)מימרא פירשו כך
אלעזר. רבי דברי דעת 67)את שיקול כפי מדרבנן מלקות

הדין. בית

.‚ÈLÈc˜n‰68ÁaÊnÏ ¯aÚ69‰„B·Úa ‰¯eÒ‡ Bn‡ - ««¿ƒÀ»«ƒ¿≈«ƒ¬»«¬»
,¯aÚ‰ ˙‡ ˙LÁÎÓ d˙„B·ÚL ÈtÓ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈∆¬»»«¿∆∆∆»À»

‚a ˙¯zÓ ‡È‰ È¯‰Â .da e¯Êb„ÒÙ‰ ‰Êa ÔÈ‡L ,‰f »¿»«¬≈ƒÀ∆∆¿ƒ»∆≈»∆∆¿≈
„Á‡ ¯·‡ LÈc˜‰ .„ÏeÏ70˜„·Ï ÔÈa ,‰Ó‰a‰ ÔÓ «»»ƒ¿ƒ≈∆∆»ƒ«¿≈»≈¿∆∆

˙Èa‰71‰¯eÒ‡ Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰ È¯‰ - ÁaÊnÏ ÔÈa ««ƒ≈«ƒ¿≈«¬≈«»»»≈ƒ¬»
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‰f‚a dlk72‰„B·ÚÂ73ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‰¯eÒ‡ dÈ‡ B‡ À»¿ƒ»«¬»≈»¬»¿ƒ»≈
.‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏƒ»∆»

ב.68) יא, לבדק 69)תמורה העובר הקדיש שאם משמע
הקודמת, בהלכה שאמר ואע"פ בעבודה, מותרת אמו הבית,
שבנידון  מפני והטעם, בעבודה. אסורים הבית בדק שקדשי
בדק  קדשי על גזרו לא מדרבנן, הוא העבודה איסור דלפנינו
מדרבנן. רק הוא בהם העבודה איסור שכל הבית,

נפשטה.70) שלא (שם) אם 71)בעיא היא שם הבעיא
גם  אסרה שהתורה נאמר ואם התורה, מן אסורה היא
מדרבנן  שאסור הבית בדק בקדשי גם אחר, אבר בהקדיש
('הר  תיקנו דאורייתא כעין - חכמים שתיקנו שכל כך, הדין

בגיזה.72)המוריה'). שאסור פשוט שהקדיש, האבר אבל
אבר. אותו על היא שהאיבעיא פירש שם מקובצת' וב'שיטה

ומשמע 73) בלבד, בגיזה היא הבעיא שלפנינו בגמרא
אותו  גם שהרי כלל, מסופק השואל היה לא שבעבודה
ואולי  שם. רש"י פירש וכן העבודה, ע"י יכחיש האבר

"ועבודה". המילה את למחוק ויש כאן, טעותֿסופר

á"ôùú'ä úáè æ"è éðù íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
או 1) זריקה קודם בהם מועל אם קלים קדשים יבאר

בהם  מועלים מאימתי הקדשים כל ודין .אחריה,

.‡˜¯fiL „Ú Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ÌÈl˜ ÌÈL„»̃»ƒ«ƒ≈¬ƒ»∆«∆ƒ»≈
Ìc‰2e‡ˆiL „Ú Ô‰È¯eÓ‡a ÔÈÏÚBÓ - Ìc‰ ˜¯Ê . «»ƒ¿««»¬ƒ¿≈≈∆«∆≈¿

ÌÈM‡Ï Ô‰ È¯‰L ,ÔLc‰ ˙È·Ï3¯·„a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡Â , ¿≈«∆∆∆¬≈≈»ƒƒ¿≈¬ƒ¿»»
Ô‰lL ÔÈ¯eÓ‡‰ ‰ÏÚ‰ elÙ‡ .e¯‡aL BÓk ,ÏÎ‡p‰«∆¡»¿∆≈«¿¬ƒ∆¡»»≈ƒ∆»∆
˜¯fiL „Ú Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ‰˜È¯Ê Ì„˜ ÁaÊnÏ«ƒ¿≈«…∆¿ƒ»≈¬ƒ»∆«∆ƒ»≈
ÔÈ‡ - ‰˜È¯Ê Ì„˜ ıeÁÏ Ô‰È¯eÓ‡ ‡ÈˆB‰ .Ìc‰«»ƒ≈≈∆«…∆¿ƒ»≈
Èt ÏÚ Û‡ ,Ìc‰ ˜¯Ê ;Ìc‰ ˜¯fiL „Ú Ô‰a ÔÈÏÚBÓ¬ƒ»∆«∆ƒ»≈«»ƒ¿««»««ƒ
Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - Ô¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ ıeÁa Ô‰ ÔÈ„ÚL4. ∆¬«ƒ≈«¿…∆¡ƒ»¬ƒ»∆

Ï˜‰Ï ÔÈa ‡ˆBiÏ ˙ÏÚBÓ ‰˜È¯f‰L5¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈa6. ∆«¿ƒ»∆∆«≈≈¿»≈≈¿«¿ƒ

למלך).2) (משנה התורה מן אסור עומדים 3)אבל
המזבח. על פירשו 4)להקטרה שם בגמרא עקיבא. כר'

לידי  מביאה כתיקונה שלא אפילו שהזריקה עקיבא, ר' דעת
עד 5)מעילה. בו שמועלים קדשים, קדשי בבשר כגון

ר' ואומר מעילה בו אין זריקה לאחר אבל  הדם, שייזרק
זריקה  בשעת בחוץ הבשר אם שאפילו שם) (במשנה עקיבא
רבינו. פוסק וכן מעילה, מידי הזריקה אותו מוציאה

משנה).6) (כסף למעלה כאמור קלים קדשים באימורי

.·„Ú eLc˜‰MÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÌÈL„˜ ÈL„˜ Ïk»»¿≈»»ƒ¬ƒ»∆ƒ∆À¿¿«
BlkL ¯·„a Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - Ìc‰ ˜¯Ê .Ìc‰ ˜¯fiL∆ƒ»≈«»ƒ¿««»¬ƒ»∆¿»»∆À

ÔLc‰ ˙È·Ï ‡ˆÈÂ Û¯OiL „Ú ÌÈM‡Ï7ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡Â , »ƒƒ«∆ƒ»≈¿≈≈¿≈«∆∆¿≈¬ƒ
.e¯‡aL BÓk ,ÏÎ‡p‰ ¯·„a¿»»«∆¡»¿∆≈«¿

יוחנן 7) כר' בו, מועלים המזבח על שהאפר זמן כל אבל
ט. שם

.‚˙ÏBÚ „Á‡Â ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ „Á‡ ,‰ÏBÚ‰ ?„ˆÈk≈«»»∆»«»¿∆»«

ıÓw‰Â ,‰Ó‰a8‰B·l‰Â9ÌÈ‰k ˙ÁÓe ,10 ¿≈»¿«…∆¿«¿»ƒ¿«…¬ƒ
ÔÈz·Á‰Â11ÌÈÎÒ ˙ÁÓe12˙ÚMÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - ¿«¬ƒƒƒ¿«¿»ƒ¬ƒ»∆ƒ¿«

˙È·Ï ÁaÊn‰ ÏÚ Ô˙Ù¯O ¯Á‡ e‡ˆiL „Ú ÔLc˜‰∆¿≈»«∆≈¿««¿≈»»««ƒ¿≈«¿≈
.ÔLc‰«∆∆

קומצו 8) מלא הכהן ממנה לוקח למנחה סולת המביא
לכהנים. נאכלים והשיריים המזבח על מין 9)ומקטיר

במקום  מביא עני שחוטא למנחה חוץ מנחה, כל בושם.
למזבח. וכולה לבונה טעונה המביא 10)בהמה, כהן

"וכל  טז) ו, (ויקרא שנאמר המזבח על כולה מקטירים מנחה
תאכל". לא תהיה כליל כהן מקטיר 11)מנחת גדול כהן

ומחציתה  בבוקר מחציתה למנחה, סולת עשרון יום כל
חביתין. מנחת ונקראת נקטרת וכולה רוב 12)בערב,

מביאים  ציבור קרבנות ובין יחיד קרבנות בין - הקרבנות
שהביאו  מפני נסכים מנחת ונקראת למנחה סולת עימהם

המזבח. על לנסך יין עימה

.„ÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚOe ÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯t ÔÎÂ13- ¿≈»ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ
¯Ób˙Â eÙ¯OiL „Ú ÔLc˜‰ ˙ÚMÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ¬ƒ»∆ƒ¿«∆¿≈»«∆ƒ»¿¿ƒ»≈

ÔLc‰ ˙È·a Ô˙Ù¯O14CzÈÂ15CziL Ì„˜ Ï·‡ ;¯Oa‰ ¿≈»»¿≈«∆∆¿ƒ««»»¬»…∆∆ƒ«
.ÔLc‰ ˙È·a ‡e‰Â Ba ÔÈÏÚBÓ -¬ƒ¿¿≈«∆∆

דין 13) בית שמביאים פר הכיפורים, יום של ושעיר פר
על  ישראל ועשו כרת בו שיש איסור והתירו בהוראה שטעו
וכל  ושעיר, פר מביאים זרה עבודה והתירו שגו ואם פיהם,
בבית  שורפים ובשרם המזבח על אימוריהם מקטירים אלה

קדשים.14)הדשן. קדשי יתפרק.15)כאימורי ימס,

.‰„Ú ‰Lc˜‰MÓ da ÔÈÏÚBÓ - ‰n„‡ ‰¯t ÔÎÂ¿≈»»¬À»¬ƒ»ƒ∆À¿¿»«
˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜k ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ .¯Ù‡ ‰OÚzL16, ∆≈»∆≈∆««ƒ∆ƒ¿»¿≈∆∆««ƒ

,‡e‰ ÔÈc ˙Èa È‡˙e .‡È‰ ˙‡hÁ :da ¯Ó‡ È¯‰¬≈∆¡«»«»ƒ¿«≈ƒ
‰¯t‰ ¯Ù‡a Ì„‡ ÏÚÓÈ ‡lL17. ∆…ƒ¿«»»¿≈∆«»»

ãycew zegiyn zecewpã

,xt` dyrizy cr dycwedyn da oilren dnec` dxt"
,"`id z`hg" da xn`p ixd ,ziad wca iycwk `idy t"r`

."dxtd xt`a mc` lerni `ly `ed oicÎzia i`pze

שהיא  "אע"פ הלשון מהו א. הרמב"ם: מפרשי והקשו
הבית? בדק בקדשי מעילה אין וכי הבית", בדק כקדשי

באפר  אדם ימעול שלא הוא, בית־דין "תנאי מהמילים ב.
שנעשתה  אחר בה מועלים כן תורה שמדין משמע הפרה",
היא" "חטאת שנאמר ממה לומדים שהרי היא, ולא אפר.

באפרה. גם מעילה שיש מלמד
הכוונה  הבית", בדק כקדשי "שהיא שכתב שמה ותירצו
היה  לא ממש קדשים שאינה וכיון כמותם, ממש שאינה
ובנוגע  חטאת". רחמנא דקריי' "אלא בה שימעלו הדין מן
באפר  אדם ימעול שלא הוא בית־דין "תנאי שכתב למה
בה  דאורייתא הוו, תקנות ש"שתי בגמ' איתא הפרה",
שמזלזלים  חכמים שראו וכיון מועלין", אין באפרה מועלין,
הזאות  מספק שנמנעים שראו וכיון מעילה , בה גזרו בה

דאורייתא. על העמידוה מעילה חשש מפני

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



קנג dlirn zekld - dcear xtq - zah f"h ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

קשים: אלו תירוצים גם אמנם
ובלשון  בפירוש לכתוב לו היה הרמב"ם, כוונת זו שאם א:
בלשון  לכתוב ולא הבית", בדק קדשי שאינה "אע"פ ברורה

הבית". בדק כקדשי שהיא "אע"פ להיפך המשתמעת
אדם  ימעול שלא הוא בית־דין "תנאי הלשון פשטות ב:
אבל  באפרה, מועלין אין שמדרבנן הוא הפרה" באפר

באפרה. גם מועלין מהתורה
(dq oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

קדשי 16) כעין אלא ממש, הבית בדק קדשי אינה כלומר,
מיוחדת. לדרשה הוצרכו ולפיכך הבית, משנה 17)בדק

תקנות  ששתי שם, בגמרא אשי רב ופירש ז. ז, פרק שקלים
ומכיוון  באפרה לא אבל בבשרה מועלים מדאורייתא היו,
התקינו  חול לצרכי באפרה שמשתמשים חכמים שראו
לקבל  מסרבים טמאים שספק וכשנוכחו באפר. גם שמועלים
התקנה  ביטלו מעילה, חשש מפני פרה אפר הזאות

תורה. דין על והעמידוהו

.Â¯eaˆ ÈÓÏL ÈÁ·ÊÂ ÌL‡Â ‰Ó‰a ˙‡hÁ18- ««¿≈»¿»»¿ƒ¿≈«¿≈ƒ
Ìc‰ ˜¯Ê ;Ìc‰ ˜¯fiL „Ú eLc˜‰MÓ ÔlÎa ÌÈÏÚBÓ¬ƒ¿À»ƒ∆À¿¿«∆ƒ»≈«»ƒ¿««»
ÔÈ‡Â ,ÔLc‰ ˙È·Ï e‡ˆiL „Ú Ô‰È¯eÓ‡a ÔÈÏÚBÓ -¬ƒ¿≈≈∆«∆≈¿¿≈«∆∆¿≈
da ÔÈÏÚBÓ - ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ÔÎÂ .¯Oaa ÔÈÏÚBÓ¬ƒ«»»¿≈««»¬ƒ»
da ÔÈ‡ - dÓ„ ‰f‰ ;dÓ„ ‰fiL „Ú ‰Lc˜‰MÓƒ∆À¿¿»«∆«∆»»À»»»≈»

d˙‡¯Óa ˙B‰Ï ¯eÒ‡ Ï·‡ .‰ÏÈÚÓ19d˙ˆBÂ20, ¿ƒ»¬»»≈»¿À¿»»¿»»
.ÏÚÓ ‡Ï - ‰Èf‰ ¯Á‡ Ô‰a ‰‰p‰Â¿«∆¡∆»∆«««»»…»«

והם 18) לשלמים כבשים שני הציבור מביא השבועות בחג
דבר. לכל קדשים בתורה 20)הזפק.19)קדשי כתוב

בנוצתה  מוראתה את "והסיר טז): א, (ויקרא העוף עולת גבי
מעילה  מידי שיצאה בתוספתא ושנינו וגו'" אותה והשליך
לד. בתמורה אמרו זה ועל הדשן בית על שהשליכוהו אחרי
אחרי  נמשך זה דין בהנאה. אסורה אבל בה אין שמעילה
אין  העוף בחטאת אבל העוף, בעולת ג בהלכה שכתב מה
ממנה  מקטירים אין שהרי ונוצה, המוראה את כלל מסירים
כדין  המוראה ודין לכהנים ניתנת וכולה המזבח על כלום

לאכילה. ראויים שאינם הגוף חלקי כשאר או בשרה,

.ÊÈt ÏÚ Û‡ ,eLc˜‰MÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - ˙BÁn‰«¿»¬ƒ»∆ƒ∆À¿¿««ƒ
.ıÓw‰ ¯ÈË˜iL „Ú ,˙¯L ÈÏÎa eLc˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»≈«∆«¿ƒ«…∆
eÏÒÙ Ì‡Â .‰ÏÈÎ‡a ÌÈ¯ÈM‰ e¯z‰ - ıÓw‰ ·¯»̃««…∆À¿«¿»ƒ«¬ƒ»¿ƒƒ¿¿
ÏÈ‡B‰ ,ıÓw‰ ¯ÈË˜‰ Ck ¯Á‡Â e¯ÒÁ B‡ ÌÈ¯ÈM‰«¿»ƒ»¿¿««»ƒ¿ƒ«…∆ƒ
È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡a ÌÈ¯ÈM‰ ˙¯zÓ dÈ‡ BÊ ‰¯Ë˜‰Â¿«¿»»≈»«∆∆«¿»ƒ«¬ƒ»¬≈

.e‡ˆÈ ‡Ï B‡ ‰ÏÈÚÓ È„È e‡ˆÈ Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰«»»»≈ƒ»¿¿≈¿ƒ»…»¿

.ÁÌÈt‰ ÌÁÏ21Èt ÏÚ Û‡ ,Lc˜‰MÓ Ba ÔÈÏÚBÓ - ∆∆«»ƒ¬ƒƒ∆À¿«««ƒ
¯ÈË˜‰ .ÔÈÎÈÊa‰ ¯ÈË˜iL „Ú ,‰Ù‡ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…∆¡»«∆«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿ƒ

ÌÁl‰ ÈzL ÔÎÂ .‰ÏÈÎ‡a ¯z‰ - ÔÈÎÈÊa‰22ÔÈÏÚBÓ - «¿ƒƒÀ««¬ƒ»¿≈¿≈«∆∆¬ƒ
.ÌÈO·k‰ Ìc ˜¯fiL „Ú ,eÙ‡iL Ì„˜ ,eLc˜‰MÓ Ô‰a»∆ƒ∆À¿¿…∆∆≈»«∆ƒ»≈««¿»ƒ

.‰ÏÈÎ‡a e¯z‰ - ÌÈO·k‰ Ìc ˜¯Êƒ¿«««¿»ƒÀ¿«¬ƒ»

שולחן 21) על שבת בכל שמסדרים חלות עשרה שתים

מיוחד  (כלי בזיכים שני מעמידים ידן ועל שבהיכל הזהב
הלבונה  את מקטירים הבאה ולשבת לבונה, ממולאים לכך)

הלחם. את אוכלים מביאים 22)והכהנים השבועות בחג
אחר  לכהנים נאכלות והן חלות שתי גם הכבשים שני עם

הכבשים. דם זריקת

.Ëe„¯È .eLc˜‰MÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - ÌÈÎÒp‰«¿»ƒ¬ƒ»∆ƒ∆À¿¿»¿
ÔÈ˙ÈMÏ23‚Áa ÌÈÎqnL ÌÈÓ .Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - «ƒƒ≈¬ƒ»∆«ƒ∆¿«¿ƒ¿«

„ka Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,˙Bkq‰24ÔÈ‰ ÔÈ‡ - ·‰Ê ÏL25 «À»¿«∆≈««∆»»≈∆¡ƒ
ÏÚÓ ‡Ï - ‰‰p‰Â ,Ô‰a26- ˙ÈÁBÏva Ô˙B‡ e˙ ; »∆¿«∆¡∆…»«»¿»«¿ƒ

ÔlÎa ÔÈÏÚBÓ27.ÌÈÎÒp‰ ÏÏkÓ Ô‰ È¯‰L , ¬ƒ¿À»∆¬≈≈ƒ¿««¿»ƒ

שמנסכים 23) והמים היין נופלים שלתוכו המזבח תחת חלל
מט.). סוכה (רש"י המזבח היו 24)על לניסוך המים

מנסכים, וממנה זהב של בצלוחית השילוח נהר מן שואבים
בצלוחית  ישאבו ואם השילוח מן להביא אסור ובשבת
דבר  ככל בלינה וייפסלו המים יוקדשו שרת כלי שהיא
או  בכד שבת בערב שאבו ולפיכך שרת, בכלי שנתקדש
המים  את מקדשת ואינה שרת כלי שאינה קטנה בחבית
וממנה  לצלוחית המים את שופכים ובשבת בלינה להיפסל

הקדש.25)מנסכים. לצורך שנלקחו מפני 26)מפני
שרת. בכלי נתקדשו לוגין 27)שלא שלושה לנסך מצוה

יוחנן  רבי נחלקו לוגין משלושה יותר בצלוחית היו ואם
לוגין, בשלושה רק או המים בכל מועלים אם לקיש וריש

בכולם. שמועלים יוחנן כר' ופסק

.ÈÔÓL ‚Ï28ÈÏÎa Lc˜‰MÓ Ba ÔÈÏÚBÓ - Ú¯ˆÓ ÏL …∆∆∆¿…»¬ƒƒ∆À¿«ƒ¿ƒ
ÌL‡‰ Ìc ˜¯fiL „Ú29ÔÈ‰ ‡Ï - ÌL‡‰ Ìc ˜¯Ê . «∆ƒ»≈«»»»ƒ¿««»»»…∆¡ƒ

epnÓ e˙ .ÂÈ˙BzÓ epnÓ eziL „Ú ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ¿…¬ƒ«∆ƒ¿ƒ∆«¿»»¿ƒ∆
ÌÈ¯ÈM‰ e¯z‰ - ˙Bzn‰30‰ÏÈÎ‡a31˙‡hÁ ¯O·k ««»À¿«¿»ƒ«¬ƒ»ƒ¿««»

.ÌL‡Â¿»»

ועולה 28) חטאת מביא שנתרפא מצורע מד. זבחים ברייתא
האשם  דם זריקת ואחרי שמן לוג גם ועימהם ואשם
הזאות  שבע כפו על שיצק השמן מן הכהן מזה ומתנותיו,
ועל  המצורע של הימנית אזנו תנוך על שמן נותן כך ואחר
כף  על והנשאר הימנית רגלו בוהן ועל הימנית ידו בוהן

יד). (ויקרא ראשו על נותן דעת 29)הכהן נגד כחכמים
שאמרנו. המתנות אחרי עד שמועלים האומר, רבי

בלוג.30) שנשאר לכהנים.31)השמן

.‡ÈÌÈL„w‰ ˙ËÈÁL ÈÓc Ïk32,Ba ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - »¿≈¿ƒ««√»ƒ≈¬ƒ
ÏÁÏ ‡ˆiL „Ú ,‰¯tk ¯Á‡Ï ÔÈa ‰¯tk ÈÙÏ ÔÈa≈ƒ¿≈«»»≈¿«««»»«∆≈≈¿««

ÔB¯„˜33Ba ÔÈÏÚBÓ - ÔB¯„˜ ÏÁÏ ‡ˆÈ .34ÈtÓ , ƒ¿»»¿««ƒ¿¬ƒƒ¿≈
Ìc ÊÈwn‰ Ï·‡ .Lc˜‰ ÂÈÓ„Â ˙Bp‚Ï ¯kÓ ‰È‰L∆»»ƒ¿»¿«¿»»∆¿≈¬»««ƒ»
ÔÈÏÚBÓe ‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰ - ÌÈL„˜ ˙Ó‰·Ï¿∆¡«»»ƒ¬≈»«¬»»¬ƒ

Ba35‡e‰ È¯‰ ,Ì„ ‡Ïa ˙BÈÁÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ;ƒ¿≈»¿»ƒ¿¿…»¬≈
dÙe‚k36. ¿»

שנשחטה.32) אחר הבהמה מן לא 33)שיצאו קטן נחל
נזרקו  או בעזרה שנשפכו הדמים וכל המקדש מבית רחוק
חור  דרך זה לנחל ויוצאים לאמה יורדים המזבח על

מעילה 34)שבכותל. "אותה כותב: בהשגותיו הראב"ד
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כך  שהרי כן, רבינו דעת שגם ברור מדרבנן". אלא אינה
אין  התורה שמן מודים הכל נט: ביומא בפירוש אמרו

רבינו כתב שם המשנה על ובפירושו הלכה מועלים. שאין
לנחל  שיצאו אחר בדמים מועלים שאמר שמעון כרבי

כאן. בו שחזר ונראה משנה)35)קדרון. (כסף התורה מן
אבל  מועלים אין קלים ובקדשים קדשים, בקדשי והמדובר

התורה. מן מועלים 36)אסור לזריקה ראוי שאינו מפני
מדברים  מעילה דין בדם שאין מהם שלמדו המקראות בו,

לזריקה. הראוי בדם

.·ÈeL¯tL ÌÈÙÏh‰Â ÌÈ¯w‰Â ÌÈ„Èb‰Â ˙BÓˆÚ‰»¬»¿«ƒƒ¿««¿«ƒ¿«¿»«ƒ∆≈¿
Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ÈÙÏ ÌÈL„˜ ÈL„wÓ37; ƒ»¿≈»»ƒƒ¿≈¿ƒ«»ƒ¬ƒ»∆
Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ¯Á‡Ï eL¯t38. ≈¿¿««¿ƒ«»ƒ≈¬ƒ»∆

ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ‰˜È¯Ê ÈÙÏ eL¯tL ‰ÏBÚ‰ ˙BÓˆÚ«¿»»∆≈¿ƒ¿≈¿ƒ»≈¬ƒ
‰˜È¯Ê ¯Á‡Ï Ô‰a39Ì˙B‡ ˙¯zÓ ‰˜È¯f‰L ,40Ì‡Â ; »∆¿««¿ƒ»∆«¿ƒ»«∆∆»¿ƒ

ÌÏBÚÏ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - ‰˜È¯Ê ¯Á‡ eL¯t41˙BÓˆÚ . ≈¿««¿ƒ»¬ƒ»∆¿»«¿
eÚ˜tL ‰ÏBÚ‰42- ‰ÏÈl‰ ˙BˆÁ Ì„˜ ÁaÊn‰ ÏÚÓ »»∆»¿≈««ƒ¿≈«…∆¬««¿»

Ô‰a ÔÈÏÚBÓ43Û‡ .Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ˙BˆÁ ¯Á‡Ï ; ¬ƒ»∆¿««¬≈¬ƒ»∆«
‰ÏÈl‰ ˙BˆÁ ÚÈb‰L ÔÂÈk ,˙BˆÁ Ì„˜ eÚ˜tL Èt ÏÚ«ƒ∆»¿…∆¬≈»∆ƒƒ«¬««¿»

.¯Ù‡ eOÚÂ eÏk‡˙pL ÈÓk ÌÈ¯·È‡‰ Ïk eOÚ«¬»»≈»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿¿«¬≈∆

כל 37) הותרו הדם שנזרק אחר אבל הדם, שייזרק עד
משנה). (כסף המזבח על להקטרה עומדים שאינם החלקים

לאכילה.38) ראויים שאינם פי על לפני 39)אף אבל
אחרים. קדשים בקדשי כמו בהן מועלים הזריקה

ראויות 40) אינן זריקה לפני שפירשו שהעצמות מפני
העולה 41)להקטרה. כל את להקטרה מכשירה הזריקה כי

שיוציא  מה אין שפירשו ואחרי פירשו, שלא עצמותיה על
זריקה  לפני בפירשו כן שאין מה מעילה, מידי אותן

למעלה. שאמרנו כמו הזריקה אותן קפצו 42)שהתירה
הרצפה. על גבי 43)ונפלו שם במשנה נאמר זה דין

עצמות  משווה שרבינו משנה הכסף וכתב שפקעו, אברים
לאיברים.

.‚ÈÔÈa ˙BˆÁ ÈÙÏ ÔÈa ,ÁaÊn‰ ÏÚÓ ‰Ú˜tL ˙ÏÁb«∆∆∆»¿»≈««ƒ¿≈«≈ƒ¿≈¬≈
˙ÏÁb Ï·‡ .ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ ÔÈ‰ ‡Ï - ˙BˆÁ ¯Á‡Ï¿««¬…∆¡ƒ¿…¬ƒ¬»«∆∆
‡Ï - ˙·‰ÏM‰Â .da ÔÈÏÚBÓ - ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ÏL∆»¿≈∆∆««ƒ¬ƒ»¿««¿∆∆…

.ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ ÔÈ‰∆¡ƒ¿…¬ƒ

.„ÈÔBˆÈÁ‰ ÁaÊn‰ ÔLc44ÔLc‰ ˙Ó¯‰ Ì„˜ ÔÈa , ∆∆«ƒ¿≈««ƒ≈…∆¬»««∆∆
‰Ó¯‰ ¯Á‡ ÔÈa45.Ba ÔÈÏÚBÓ - ≈««¬»»¬ƒ

המזבח.44) על מועלים 45)כשעודנו שאין פי על ואף
תרומת  עם מצוותו נגמרה שלא מפני מצוותו, שנעשה בדבר
ככתוב  למחנה, מחוץ הדשן כל הוצאת אחרי אלא הדשן

למחנה". מחוץ אל הדשן את "והוציא ד) ו, (ויקרא

.ÂË‡Ï - ‰¯Bn‰ ÔeM„Â ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔeMcƒ«ƒ¿≈««¿ƒƒ¿ƒ«¿»…
ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ ÔÈ‰46. ∆¡ƒ¿…¬ƒ

הדשן 46) את שהניח אחרי שהמדובר במשנה, מפרש רש"י
מזבח  של הדשן תרומת שמניחים במקום החיצון מזבח אצל

בו. מועלים - המזבח על שהוא זמן כל אבל החיצון,

.ÊËÔÈa ,ÌeÓ ˙ÏÚa ‡È‰L ÌÈL„˜ ÈL„˜ ˙Ó‰a Ïk»∆¡«»¿≈»»ƒ∆ƒ«¬«≈
dLc˜‰ Ì„wL ÔÈa dLc˜‰Ï Úe·˜ ÌeÓ Ì„wL∆»«»«¿∆¿≈»≈∆»«∆¿≈»

ÔÓÊ ¯qÁÓ ‰˙È‰ elÙ‡Â ,Úe·˜ ÌeÓÏ47ÔÈÏÚBÓ - ¿»««¬ƒ»¿»¿À«¿«¬ƒ
Ú eLc˜‰MÓ Ì‰aÚÈb‰ ‡lL ÔÈ¯Bz Ï·‡ .e„tiL „ »∆ƒ∆À¿¿«∆ƒ»¬»ƒ∆…ƒƒ«

ÔpÓÊ48Û‡ ,ÁaÊÓ ÈL„˜ Ô‰Â ÔpÓÊ ¯·ÚL ‰BÈ È·e ¿«»¿≈»∆»«¿«»¿≈»¿≈ƒ¿≈««
ÏÚÓ ‡Ï ‰‰p‰ - Ô‰a ˙B‰Ï ¯eÒ‡L Èt ÏÚ49. «ƒ∆»≈»»∆«∆¡∆…»«

˙B‡hÁk Ì‰ È¯‰ - ÔBÈ„ÙÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ¿¬≈≈««»
.Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,˙B˙n‰«≈¿ƒ»≈¬ƒ»∆

מסויים 47) זמן לאחר אבל להקרבה ראוייה אינה עכשיו
בתוך  עגל כגון המכשיר, מעשה שום בלי להקרבה תוכשר
כז): כב, (שם שנאמר למזבח ראוי אינו ללידתו ימים שמונה
יירצה  והלאה השמיני ומיום אמו תחת ימים שבעת "והיה
בין  ביום בו לשוחטה אסור נשחטה שאמה בהמה וכן וגו'".
מותרת. תהיה היום ולמחרת מזבח לצרכי בין אדם לצרכי

רק 48) יונה ובני קטנים, לא אבל גדולים כשרים תורים
כשרים. ובגמרא 49)קטנים שמעון. רבי נגד כחכמים פסק

מפני  העוף, מדין הבהמה דין הבדל את מנמקים יב. שם
ראוייה  שאינה פי על אף מום בבעלת מעילה יש שבבהמה
אבל  כך, זמן מחוסרת גם להיפדות, עומדת אלא להקרבה
אין  שהרי להקרבה, ראוי שאינו בעוף מעילה מצאנו לא

לעוף. פדיון

á"ôùú'ä úáè æ"é éùéìù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואם 1) מעילה מידי יצאו אם שמתו מזבח קדשי יבאר

אחת. שעה הותרו

.‡ÈL„˜2ÁaÊÓ3¯·c ‰ÏÈÚÓ È„ÈÓ e‡ˆÈ - e˙nL »¿≈ƒ¿≈«∆≈»¿ƒ≈¿ƒ»¿«
Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ Ï·‡ ,‰¯Bz»¬»¬ƒ»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒ
¯·kL ,˙Ba¯w‰ Ô‰a eÏÒtiL ÌÈ¯·„a eÏÒÙƒ¿¿ƒ¿»ƒ∆ƒ»¿»∆«»¿»∆¿»
ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - Ìe¯‡a≈«¿¬ƒ»∆ƒƒ¿≈¿ƒ«∆¿»ƒ
˙ÏÈÎ‡Ï ¯z‰ ˙ÚL Ô‰Ï ‰È‰ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆…»»»∆¿«∆≈«¬ƒ«
˙ÚL ÌÈÏÎ‡p‰ ÌÈL„˜ ÈL„˜Ï ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈ‰k…¬ƒ¬»ƒ»»¿»¿≈»»ƒ«∆¡»ƒ¿«
e¯z‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÏÈÎ‡a e¯Ò‡Â eÏÒÙ Ck ¯Á‡Â ¯z‰∆≈¿««»ƒ¿¿¿∆∆¿«¬ƒ»ƒ¿À¿
Èe‡¯ ‰È‰L ¯·„ B˙B‡a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ˙Á‡ ‰ÚL»»««≈¬ƒ¿»»∆»»»

‰ÏÈÎ‡Ï4ÌÈL„˜ ÈL„˜ ?„ˆÈk .e¯‡aL BÓk , «¬ƒ»¿∆≈«¿≈«»¿≈»»ƒ
ÔB‚k ,Ô˙ÎÏ‰k ÁaÊnÏ Ìc‰ ÚÈbiL Ì„˜ eÏÒÙpL∆ƒ¿¿…∆∆«ƒ««»«ƒ¿≈«¿ƒ¿»»¿

ÌB¯ca ÔËÁML5B‡ ,ÔBÙva ÏawL Èt ÏÚ Û‡ ∆¿»»«»««ƒ∆ƒ≈«»
˜¯ÊÂ ÌBia ËÁML B‡ ,ÌB¯ca Ïa˜Â ÔBÙva ÔËÁML∆¿»»«»¿ƒ≈«»∆»««¿»«
Ô‡OÚL B‡ ,ÌBia ˜¯ÊÂ ‰ÏÈla ËÁML B‡ ,‰ÏÈla««¿»∆»«««¿»¿»««∆¬»»
eÏawL B‡ ,ÌB˜n‰ ˙·LÁÓa B‡ ÔÓf‰ ˙·LÁÓa¿«¬∆∆«¿«¿«¬∆∆«»∆ƒ¿

ÔÈÏeÒt‰6B‡ ,ÌÈ¯Lk e‰e˜¯fL Èt ÏÚ Û‡ ÔÓc ˙‡ «¿ƒ∆»»««ƒ∆¿»¿≈ƒ
B‡ ,ÌÈ¯Lk e‰eÏawL Èt ÏÚ Û‡ ÔÈÏeÒt e‰e˜¯fL∆¿»¿ƒ««ƒ∆ƒ¿¿≈ƒ

Blk ¯Oa‰Â Ìc‰ ‡ˆiL7ÔlL B‡ ,Ìc‰ ˙˜È¯Ê Ì„˜ ∆»»«»¿«»»À…∆¿ƒ««»∆»
ÔÈÏÚBÓ el‡ ÏÎa - Ìc‰8ÌÏBÚÏ ÔlÎa9‡Ï È¯‰L , «»¿»≈¬ƒ¿À»¿»∆¬≈…

ÁaÊnÏ Ìc‰ ÚÈb‰ Ì‡ Ï·‡ .¯z‰ ˙ÚL Ô‰Ï ‰È‰»»»∆¿«∆≈¬»ƒƒƒ««»«ƒ¿≈«
‡ÓËpL B‡ ,ÔÈ¯eÓ‡‰ B‡ ¯Oa‰ ÔÏ Ck ¯Á‡Â B˙ÂˆÓk¿ƒ¿»¿««»»«»»»≈ƒ∆ƒ¿»
ÔÈ¯eÓ‡‰ B‡ ¯Oa‰ ‡ˆiL B‡ ,ÔÈ¯eÓ‡‰ B‡ ¯Oa‰10 «»»»≈ƒ∆»»«»»»≈ƒ
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- ÌÈÓc ˙˜È¯Ê Ì„˜ ¯Oa‰ ˙ˆ˜Ó ‡ˆiL B‡ ,ıeÁÏ«∆»»ƒ¿»«»»…∆¿ƒ«»ƒ
Ô¯Oa ¯‡La ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏÎa11, ¿»≈¿«≈»∆≈¬ƒƒ¿»¿»»
e¯‡aL BÓk ,‰ÏÈÎ‡Ï ¯z‰ ˙ÚL BÏ ‰È‰ È¯‰L12. ∆¬≈»»¿«∆≈«¬ƒ»¿∆≈«¿

יב.2) מעילה יוחנן, ר' של סתם 3)מימרא אמר יוחנן ר'
ראיה  ומכאן "מזבח" הוסיף ורבינו שמתו", "קדשים
אמרו  וכן מעילה, בהם יש שמתו הבית בדק קדשי שלדעתו,
שאם  יוחנן ר' אמר קדשים איזה (על "במאי? טו.): (שם
בדק  בקדשי תאמר) (שמא אילימא מעילה), מידי יצאו מתו
כמו  זה (יהיה אשפה דאקדיש אלא יהא לא וכו' הבית
נאמר  יוחנן ר' של ונימוקו הבית)?" לבדק אשפה שהקדיש
אי  לפדותם לכלום, ראויים שאינם מפני לב: בתמורה
הכהן  לפני העמדה בלי נפדית אינה הקדש בהמת כי אפשר,
את  "והעמיד יבֿיג): כז, (ויקרא שנאמר כמו והערכה,
אפשר  אי המתה ואת אותה", והעריך הכהן לפני הבהמה
פודים  שאין מפני שני, נימוק אמרו כט. ובפסחים להעמיד.
לאדם  ראויה אינה ונבילה לכלבים, להאכילם הקדשים את
שפסק  כאן רבינו על לתמוה [ויש לכלבים. אלא מישראל
מהלכות  ה ובפרק בהם, מועלים שמתו הבית בדק שקדשי
טעונים  הבית בדק קדשי שגם בפירוש כתב יב הלכה ערכין
הבהמה  מתה אם ולפיכך שם: ומסיים והערכה, העמדה
ראה  תקבר. אלא אותה פודים אין ותפדה, שתיערך קודם
למעט  כאן התכוון שרבינו ונראה שם. ורדב"ז כסףֿמשנה
משמע  מזבח" "קדשי – מום בעלת בהמה כשהקדיש
לג. בתמורה יוחנן כר' וסובר – למזבח הראויים קדשים
ולא  "אותה", (שם) שנאמר והערכה, העמדה צריכה שאינה
משמע  וכן שנפדית. מודים והכל להקדשה, מומה שקדם
מום. בהם נפל אם שכתב: שם, ערכין בהלכות מלשונו
להאכילם  הקדשים את פודים אין הלא להקשות, יש אמנם
תוספות  וראה עצמה. הגמרא על גם קשה זה אבל לכלבים,
הבית  בדק שקדשי שפירשו, פודים, אין ד"ה שם פסחים
שקדשי  כתבו, ואפילו, ד"ה שם ובמעילה התורה, מן פודים
לאכילת  חוץ אחרות להנאות לפדות מותר הבית בדק

לה 4)כלבים]. שהיה "כל סתם: כתוב ב. מעילה במשנה
נחלקו  ה. שם ובגמרא בה", מועלים אין לכהנים היתר שעת
זריקה  היתר אומר חזקיה המשנה. בפירוש יוחנן ור' חזקיה
כמצוותן, נעשו הדם וקבלת השחיטה אם כלומר, שנינו,
יוחנן  ור' בבשר. מועלים אין – הדם את לזרוק היה ומותר
הבשר  והותר הדם כשנזרק כלומר, שנינו, אכילה היתר אמר
– הדם נזרק שלא זמן כל אבל בו, מועלים אין באכילה
של  תלמידו שהוא ואע"פ יוחנן, כר' רבינו ופסק מועלים.
וגם  לשיטתו, ראיות כמה הביאו שם שבגמרא מפני חזקיה,
(כסףֿמשנה). שיטתו לפי נאמרה הסוגיא כל קב. במנחות

בצפונו 5) דמם וקבלת שחיטה וטעונים מזבח, של בדרומו
של  ארוכה שורה כאן מפרט רבינו מז.). זבחים (משנה
התורה  מן מעילה בהם שאין אומר הוא כולם ועל פסולים,

מדבר  שם אלא [אמנם ב: במעילה הדין מקור סופרים. י
אימורי  העלה שאם רבה, דעת לפי רק המשנה את כך פירשו
שגם  רבינו דעת אבל להורידם, צריך המזבח על הפסולים
פסק  ולפיכך זה, לפירוש מודים ירדו, לא עלו אם הסוברים
לדעתו  ניגוד בזה ואין התורה, מן מעילה בהם שאין כאן
ראה  (לחםֿמשנה, ירדו שלא ה"ז) פ"ג המוקדשים (פסולי

מזרע 6)כסףֿמשנה). שאינו מי כגון הקרבנות, לעבודת
מום. בעל או ו:7)אהרן שם במשנה הבשר. או כלומר,

מעילה, מידי להוציאו ליוצא מועלת שזריקה עקיבא ר' אמר
ביצא  אלא אמר לא עקיבא שר' יוחנן ר' מפרש שם ובגמרא
ז.) (שם פפא ורב בו, מועלים כולו ביצא אבל מקצתו,
אין  דם אבל בשר, שיצא אלא עקיבא ר' אמר לא אומר:
אין  שיצא הדם אותו זרק אם פירוש, ליוצא. מועלת זריקה
שם). (רש"י בו מועלים ולפיכך הבשר, את מתרת  הזריקה

(למעלה 8) כלל מעילה אין עצמו בדם אבל בבשר, פירוש,
יא). הלכה ב הדם.9)פרק שנזרק לאחר לא 10)אפילו

מועלים  באימורים הלא לכאן? אימורים ענין מה נתפרש
פ"ב  (כלמעלה הדשן לבית שיצאו עד שהוקדשו משעה
לאחריה. או הדם זריקת לפני נפסלו בין ההבדל ומהו ה"ב),

חזוןֿאיש. הגהות את 11)ראה למחוק ויש סופר, טעות
(חזוןֿאיש), בבשרם מועלים אין ולגרוס "שאר", המלה
שם  רש"י (ראה מעילה בו אין שיצא הבשר מקצת גם שהרי

איתמר). זו.12)ד"ה בהלכה למעלה

.·eÏa˜13Ìc‰ ˙‡ ÔÈÏeÒt‰14e¯ÊÁÂ ,e‰e˜¯Êe ƒ¿«¿ƒ∆«»¿»¿»¿
LÙp‰ Ìc ¯‡L eÏa˜Â ‰„B·ÚÏ ÌÈ¯Lk‰15e‰e˜¯Êe «¿≈ƒ»¬»¿ƒ¿¿»««∆∆¿»

¯‡L ÔÈOBÚ ÔÈÏeÒt‰ ÔÈ‡L ;Ô¯O·a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ -≈¬ƒƒ¿»»∆≈«¿ƒƒ¿»
‰ ÌcÌÈ¯ÈL LÙp16Èe‡¯Â ÏÈ‡B‰ ,‡Óh‰ ÔÓ ıeÁ . ««∆∆ƒ«ƒƒ«»≈ƒ¿»

¯eaˆ ˙„B·ÚÏ17ÌÈ¯ÈL Ìc ¯‡L ‰OBÚ ,18. «¬«ƒ∆¿»»ƒ«ƒ

ה:13) הדם.14)שם מקצת העור 15)פירוש, דם ולא
הבשר. אחר 16)או הבהמה בצואר או בכלי הנשאר הדם

לשפכו  ומצוותו שיריים נקרא בכלי, שנתקבל הדם זריקת
זרקו  שאם רבינו ומשמיענו לזריקה. ופסול המזבח יסוד על
שיריים  הדם שאר נעשה לא הדם, מקצת לעבודה פסולים
ובהערות  כח הלכה המוקדשים פסולי מהלכות א פרק (ראה
מעילה. מידי ומוציאה כשירה השניה הזריקה ולפיכך שם),

מהלכות 17) ד (פרק הטומאה את דוחים ציבור שבקרבנות
ט). הלכה מקדש שאינם 18)ביאת יחיד, בקרבנות אפילו

הטומאה. את דוחים

.‚¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,˜¯ÊÂ ‡Óh‰ Ïa˜ ?„ˆÈk≈«ƒ≈«»≈¿»«««ƒ∆»«
¯Lk‰19‡Ï el‡ È¯‰ - B˜¯Êe LÙp‰ Ìc ¯‡L Ïa˜Â «»≈¿ƒ≈¿»««∆∆¿»¬≈≈…
‰˙È‰20Ìc‰ ‰fL ;ÔlÎa ÔÈÏÚBÓe ¯z‰ ˙ÚL Ô‰Ï »¿»»∆¿«∆≈¬ƒ¿À»∆∆«»

¯·k .˙ÏÚBÓ ÌÈ¯ÈM‰ ˙˜È¯Ê ÔÈ‡Â ,‡e‰ ÌÈ¯ÈLƒ«ƒ¿≈¿ƒ««ƒ«ƒ∆∆¿»
e¯‡a21ıeÁ ÌÏBÚÏ ‰ÏÈÚÓ ÌÈl˜ ÌÈL„˜a ÔÈ‡L , ≈«¿∆≈¿»»ƒ«ƒ¿ƒ»¿»

‡e‰Â .Ìc‰ ˙˜È¯Ê ¯Á‡ Ô‰È¯eÓ‡Ó22‰˜È¯Ê ‰È‰zL ≈≈≈∆««¿ƒ««»¿∆ƒ¿∆¿ƒ»
eÏbt˙pL ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Ï·‡ ;˙ÏÚBn‰23Èt ÏÚ Û‡ , «∆∆¬»»»ƒ«ƒ∆ƒ¿«¿««ƒ

ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - Ìc‰ ˜¯ÊpL24‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .Ô‰È¯eÓ‡a ∆ƒ¿««»≈¬ƒ¿≈≈∆¿≈ƒ»»
B˜¯Êe B¯ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ìc‰25ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - «»««ƒ∆∆¡ƒ¿»≈¬ƒ

.Ô‰È¯eÓ‡a¿≈≈∆

טהור.19) כהן מפני 20)כלומר, באכילה, הותר לא הבשר
פסולות. הזריקות א.21)ששתי הלכה ב פרק למעלה

לזרוק 23)בתנאי.22) העבודות מארבע באחת שחישב
והואֿהדין  למחר, האימורים את להקטיר או הדם את
המוקדשים  פסולי הלכות (ראה במקומם שלא במחשבת

א). הלכה יג רב,24)פרק אמר גידל רב אמר ג: שם
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קלים. בקדשים מעילה לידי מביאה ואינה וכו' פיגול זריקת

כסףֿמשנה). מביאו קורקוס, (הר"י שם הופרך לא זה ודין
ז.25) שם ברייתא

.„˙B˙n‰ ˙B‡hÁ Ïk26d˙¯eÓ˙e ˙‡hÁ „ÏÂ ÔB‚k ,27 »«»«≈¿¿««»¿»»
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ28‡Ï - ‰‰ Ì‡Â ,Ô‰a ˙B‰Ï ¯eÒ‡ - ¿«≈»∆»≈»»∆¿ƒ∆¡»…

ÏÚÓ29. »«

בהלכות 26) דינן ראה פדיון. להן ואין להקריבן שאסור
א. הלכה ד פרק המוקדשים בהמת 27)פסולי לפניו היו

החולין  בהמת על ואמר לחטאת, שהוקדשה ובהמה חולין
לג): כז, (ויקרא שנאמר קדושות, שתיהן זו, תמורת זו הרי
קודש. יהיה ותמורתו הוא והיה ימירנו המר ואם

באחרת.28) בעליה ושכיפרו בעליה, שמתו חטאת
י:29) שם משנה

.‰˙‡hÁ ÏÎÂ30‰Ú¯zL31- ÌeÓ da ÏtiL „Ú ¿»«»∆ƒ¿∆«∆ƒ…»
.‰„tzL „Ú da ÔÈÏÚBÓ¬ƒ»«∆ƒ»∆

יא:30) הבעלים 31)שם שכיפרו לפני שנתה שעברה כגון
באחרת.

.ÂLÈ¯Ùn‰32,‰ÈzÁz ˙¯Á‡ LÈ¯Ù‰Â ‰„·‡Â B˙‡hÁ ««¿ƒ«»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆»
,˙B„ÓBÚ Ô‰ÈzL È¯‰Â ‰BL‡¯‰ ˙‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿»»ƒ»«¬≈¿≈∆¿

˙Á‡k Ô‰ÈzL ËÁLÂ33ÔÈ‡ - Ô‰Ó ˙Á‡ Ìc ˜¯ÊÂ ¿»«¿≈∆¿««¿»««««≈∆≈
¯O·a ‡ÏÂ dÓc ˜¯ÊpL BÊ ¯O·a ‡Ï ÔÈÏÚBÓ¬ƒ…ƒ¿«∆ƒ¿«»»¿…ƒ¿«

BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,dz¯·Á34ÏÈ‡B‰ ,‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ ¬∆¿»¿««ƒ∆≈»«¬ƒ»ƒ
Ì‡ Ï·‡ .˜¯BÊ ‰fÓ ‰ˆ¯ Ì‡Â ˜¯BÊ ‰fÓ ‰ˆ¯ Ì‡Â¿ƒ»»ƒ∆≈¿ƒ»»ƒ∆≈¬»ƒ

dÓc ÔÈ‡ - BÊ ¯Á‡ BÊ ËÁL35¯O·Ï ÏÈÚBÓ »«««≈»»ƒƒ¿«
dz¯·Á36dÏ ‰˙È‰ ‡Ï È¯‰L ,‰˜È¯Ê ¯Á‡Ï elÙ‡Â , ¬∆¿»«¬ƒ¿««¿ƒ»∆¬≈…»¿»»

d¯Oa ¯Èz‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰ÚL37. »»»¿»¿«ƒ¿»»

ז:32) ז. שם).33)שם (רש"י כהנים שני ששחטון כגון
קודם.35)השני.34) ששחט אותה להוציאו 36)של

מעילה. החטאת 37)מידי דם לזרוק שאסור מפני
באחרונה. שנשחטה

.ÊÛBÚ ˙‡hÁ Ïk38ÈepLa ‰ÏÒÙpL ÛBÚ ˙ÏBÚ B‡ »«««∆ƒ¿¿»¿ƒ
d˙iOÚ39d˙iOÚ ÌB˜Ó ÈepLa B‡40;da ÔÈÏÚBÓ - ¬ƒ»»¿ƒ¿¬ƒ»»¬ƒ»

˙‡hÁ ˙˜ÈÏÓk ‰hÓÏ ˜ÏÓpL ÛBÚ‰ ˙ÏBÚÓ ıeÁ≈«»∆ƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ««»
Ï ‰˙ÏÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡L ,˙‡hÁ ÌLÏÌLÏ ÌÈÏÚa ¿≈«»∆««ƒ∆…»¿»«¿»ƒ¿≈

‰·BÁ41da ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ -42dÓL ‰pLÂ ÏÈ‡B‰ , »≈¬ƒ»ƒ¿ƒ»¿»
Ba ÔÈ‡L ¯·c ÌLÏ ‰ÈOÚÓ ‰pLÂ d˙ÈOÚ ÌB˜Óe¿¬ƒ»»¿ƒ»«¬∆»¿≈»»∆≈

‰ÏÈÚÓ43. ¿ƒ»

סו:38) סו. זבחים הגוף 39)משנה מן הראש הבדיל
מעשה  הלכות (ראה בעולה הבדיל לא אם וכן בחטאת,

ו). הלכה ז ופרק כ, הלכה ו פרק עולת 40)הקרבנות
חטאת  ושל המזבח, של העליונה במחיצתו דמה מזים העוף
מלק  אם וכן פסול. – שינה ואם התחתונה, במחיצתו העוף
מליקתה  העוף חטאת אבל פסולה, – למטה העוף עולת

ט). הלכה שם (רבינו מקום בכל הבעלים 41)כשרה על
המוקדשים  פסולי מהלכות טו (פרק אחרת עולה להביא

סו:42)ה"א). שם יהושע העוף 43)כר' חטאת

גם  ולפיכך מעילה, בה אין חטאת לשם למטה שעשאה
בה. מועלים אין כך שנעשתה העוף עולת

.Á‰ÁÓ44‰Ïbt˙pL45˙·LÁÓa ˙ÈOÚpL B‡ ƒ¿»∆ƒ¿«¿»∆«¬≈¿«¬∆∆
ÌB˜n‰46B‡ eÏbt˙pL ÌÈt‰ ÌÁÏÂ ÌÁl‰ ÈzL ÔÎÂ , «»¿≈¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ∆ƒ¿«¿

‡Ï È¯‰L ,Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - ÌB˜n‰ ˙·LÁÓa eÏÒÙpL∆ƒ¿¿¿«¬∆∆«»¬ƒ»∆∆¬≈…
¯z‰ ˙ÚL Ô‰Ï ‰˙È‰47. »¿»»∆¿«∆≈

קמח.44) ג.45)קרבן הלכה הדם 46)ראה את לזרוק
שתי  בדין ההבדל במקומם. שלא אימורים להקטיר או
בשר  האוכל הזמן, מחשבת הוא: אלו פסולות מחשבות
באכילתו. כרת אין המקום, ומחשבת כרת. חייב הקרבן
"פיגול", הזמן במחשבת שנפסל לקרבן קוראים כלל בדרך
הבדל  כשאין ולפעמים "פסול", – המקום במחשבת ולנפסל
"פסול". או "פיגול" במונח שניהם נכללים בדינם,

א.47) בהלכה כלמעלה

.ËÔÎÂ48- B¯ÈË˜‰Â ¯ÊÁÂ ÔÏ B‡ ıeÁÏ ‡ˆiL ıÓ˜ ¿≈…∆∆»»«»¿»«¿ƒ¿ƒ
Ï·‡ .¯z‰ ˙ÚL ÌL ‰È‰ ‡Ï È¯‰L ,ÌÈ¯ÈMa ÔÈÏÚBÓ¬ƒ«¿»ƒ∆¬≈…»»»¿«∆≈¬»

ıÓw‰ ‡ÓË Ì‡49;ÌÈ¯ÈMa ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - B¯ÈË˜‰Â ƒƒ¿»«…∆¿ƒ¿ƒ≈¬ƒ«¿»ƒ
ıÈv‰L50‰v¯Ó51ÏÚ ‡Ï ‰v¯Ó BÈ‡Â ,‡Óh‰ ÏÚ ∆«ƒ¿«∆««»≈¿≈¿«∆…«

Ôl‰52ÌÈ¯ÈM‰ e‡ˆÈ .‡ˆBi‰ ÏÚ ‡ÏÂ53e‡ÓË B‡ «»¿…««≈»¿«¿»ƒƒ¿¿
ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ıÓw‰ ¯ÈË˜‰ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿ƒ«…∆««ƒ∆≈¬ƒ

Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ‰ÏÈÎ‡a54ıÓw‰ ·¯˜ È¯‰L , «¬ƒ»≈¬ƒ»∆∆¬≈»««…∆
.B˙ÂˆÓk¿ƒ¿»

כה.48) מנחות חיים.49)משנה בעלי בקרבנות כדם דינו
הדם. דין א הלכה למעלה שהכהן 50)ראה הזהב ציץ

מצחו. על נושא קרבן 51)הגדול הקריבו אם בדיעבד,
עוון  את אהרן ונשא לח): כח, (ויקרא שנאמר שנטמא, יחיד

בתוספתא 52)הקדשים. אבל היוצא", "על שנינו במשנה
הלן  על מרצה הציץ שאין נאמר: ח, הלכה ד פרק מנחות

היוצא. יצאו 53)ועל אם אבל השיריים, מקצת פירוש,
(למעלה  כולו שיצא בבשר כמו בהם, מועלים – כולם
בשר  כדין במנחה שיריים דין מקום בכל שהרי א). בהלכה
א  פרק המוקדשים פסולי הלכות (ראה חיים בעלי בקרבנות
קורקוס. הר"י בשם כסףֿמשנה כ). הלכה יא ופרק ל, הלכה

מועלת 54) הקומץ שהקטרת בתוספתא, שם עקיבא כר'
פסולי  בהלכות מעילה. מידי השיריים את להוציא ליוצא
נפסלו  "ואם רבינו: כתב ז, הלכה ב פרק המוקדשים
יצאו  אם ספק הדבר הרי וכו' השיריים חסרו או השיריים
רואה  בכסףֿמשנה) כאן (מובא קורקוס והר"י מעילה". מידי
שם  התכוון שרבינו ונראה שם. לדבריו גלויה סתירה כאן

המוריה). (הר התליעו כגון אחר, לפסול

.ÈB‡ ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ÈÙÏ Ìlk ÌÈL„˜ ÈL„wÓ ‰‰p‰«∆¡∆ƒ»¿≈»»ƒÀ»ƒ¿≈¿ƒ«»ƒ
ÔÓ ‰‰pL B‡ ,‰˜È¯Ê ¯Á‡Ï ÌÈl˜ ÌÈL„˜ È¯eÓ‡Ó≈≈≈»»ƒ«ƒ¿««¿ƒ»∆∆¡»ƒ
ÌÈ‰k ˙ÁÓe ‰B·l‰Â ıÓw‰ ÔÓ B‡ dlk ‰ÏBÚ‰»»À»ƒ«…∆¿«¿»ƒ¿«…¬ƒ

‰‰pM ‰Ó ÏtÈ - ÔÈz·Á‰Â55‰·„Ï56ÏÚÓ . ¿«¬ƒƒƒ…«∆∆¡»ƒ¿»»»«
‰kLlÏ ‰‰pM ‰Ó ÏtÈ - ¯eav‰ ˙Ba¯˜a57. ¿»¿¿«ƒƒ…«∆∆¡»«ƒ¿»

ג.55) הלכה א פרק ראה והחומש. לקרבנות 56)הקרן
ציבור. הרא"ש).57)נדבת בשם (כסףֿמשנה הבית לבדק
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ציבור  קרבנות להיפך: שונים אנו מעילה, סוף בתוספתא
היתה  אחרת גירסא כנראה ללשכה, למעלה והמנויים לנדבה

רבינו. לעיני

.‡È‰‰58‰˜È¯Ê Ì„˜59ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯OaÓ ∆¡»…∆¿ƒ»ƒ¿«»¿≈»»ƒ
ÏÚ Û‡ ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜ È¯eÓ‡Ó ‰‰pL B‡ ,‡ÓËpL∆ƒ¿»∆∆¡»≈≈≈»»ƒ«ƒ««

ÁaÊn‰ L‡¯Ï ÔÏÚ‰L Èt60¯eËt ‰Ê È¯‰ -61. ƒ∆∆¡»¿…«ƒ¿≈«¬≈∆»

י.58) מעילה רבא של זריקה 59)מימרא אחר וכלֿשכן
שם). שאמרנו 60)(רש"י ואע"פ הדם, זריקת לפני

לחמו  שנעשו יב) הלכה ג פרק המוקדשים פסולי (בהלכות
מבררת  שההעלאה אומרים אנו אין ירדו, ולא מזבח של
אורֿ (ראה מעילה לידי ומביאה ה'" "אשי שהוא החלק
כאן  ואולי ה"א. בפ"ב למעלה כבר נאמר זה [דין שמח).

זריקה?]. ולאחר שנטמאו באימורים הטעם 61)המדובר
שהרי  לגבוה, הפסד כל מביא שאינו מפני שם, בגמרא אמרו
של  [מלשונו מצוותם. כל נעשית וגם לכלום, ראויים אינם
מדברי  אפילו מעילה בהם ואין לגמרי, שפטור משמע רבינו
שאם  א בהלכה למעלה שכתב למה מנוגד וזה סופרים,
ומכאן  בו, מועלים אין זריקה אחר קדשים קדשי בשר נטמא
הכל, ד"ה שם תוספות וראה מועלים. זריקה לפני שנטמא
בו, שמועלים מודים הכל זריקה לפני שבנפסל שהוכיחו,
מהבשר  זריקה אחרי כשנהנה שהמדובר פירשו ולפיכך
בגירסא  מוצאים אנו לדבריהם והוכחה זריקה. לפני שנטמא
שנטמא  קדשים קדשי מבשר "נהנה שם: בגמרא שלפנינו
המלים  את ממקומם כאן להזיז שיש ונראה זריקה". לפני
ובהתאם  "שנטמא", המלה אחרי ולהעמידן זריקה", "קודם
וכשם  זריקה, לאחר כשנהנה והמדובר שבגמרא, לגירסא

לטמא]. מועלת כך ליוצא מועלת שזריקה

.·ÈÁaÊn‰ ÈL„˜62Ï ¯eÒ‡ Ô‰ÈˆÈ·e Ô·ÏÁ -˙B‰ »¿≈«ƒ¿≈«¬»»≈≈∆»≈»
ÏÚÓ ‡Ï - ‰‰p‰Â ,Ô‰Ó63ÌÈL„w‰ „ÏÂ ,CÎÈÙÏ .64 ≈∆¿«∆¡∆…»«¿ƒ»¿««√»ƒ

˙¯Á‡ ‰Ó‰aÓ ‡l‡ ,Bn‡Ó ˜ÈÈ ‡Ï ¯OÚn‰ „ÏÂ ÔÎÂ¿≈¿«««¬≈…ƒ«≈ƒ∆»ƒ¿≈»«∆∆
BÊ ‰Ó‰a ·ÏÁ :¯ÓBÏÂ ·c˙‰Ï Ì„‡Ï LÈÂ .ÔÈlÁÀƒ¿≈¿»»¿ƒ¿«≈¿«¬≈¿≈»

Lc˜‰ ‰È‰È ÔÈlÁ‰65È„k e‰e˜ÈiL ÌÈL„w‰ ˙B„ÏÂÏ «Àƒƒ¿∆∆¿≈¿«¿«√»ƒ∆ƒ¿¿≈
.e˙eÓÈ ‡lL∆…»

יב.62) מעילה למזבח 63)משנה ראויים שאינם מפני
יג). הלכה פירשו,64)(ראה בתוספות יג. שם משנה

את  הקדישו שהבעלים לפני שנולד בוולד שהמדובר
שעישרה. לפני שנולד פירושו המעושרת" "ולד וכן הבהמה,
שנולד  לוולד גם שהכוונה לפרש מקום ויש סתם, ורבינו
כעבודה  שזה מפני מאמו לינק לו ואסור ההקדש, לאחר
זה. נימוק אומר המשנה על בפירושו רבינו בקדשים.

וכסףֿמשנה).65) ראב"ד (ראה מזומן יהיה פירוש,

.‚ÈLÈc˜‰66ÔB‚k ,ÌÈÓc ˙M„˜ ÁaÊnÏ ÛBÚÂ ‰Ó‰a ƒ¿ƒ¿≈»»«ƒ¿≈«¿À«»ƒ¿
ÌÈÎÒÏ BÊ ‰Ó‰a ÈÓc :¯Ó‡L67‰Ê ‰BÈ Ôa ÈÓ„e , ∆»«¿≈¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈∆»∆

ÌÈÓÏLÏ68ÔÈÏÚBÓe ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜k Ô‰ È¯‰ - ƒ¿»ƒ¬≈≈¿»¿≈∆∆««ƒ¬ƒ
.¯‡a˙iL BÓk ,Ô‰ÈˆÈ··e Ô·ÏÁa«¬»»¿≈≈∆¿∆ƒ¿»≈

יב:66) או 67)שם לעולה זו בהמה דמי אמר אם אבל
(רבא,לשל  תוקרב עצמה והיא הגוף קדושת עליה חלה מים,

טו  פרק הקרבנות מעשה בהלכות רבינו פסק וכן ה. כריתות

ה). כקדשי 68)הלכה דינה ולפיכך שלמים, קרב עוף אין
הקודמת. בהערה ראה הבית. בדק

á"ôùú'ä úáè ç"é éòéáø íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אם 1) לשלמים או לעולה או לחטאת מעות המפריש יבאר

בהן. מועלים

.‡LÈ¯Ùn‰2BÓL‡ÏÂ B˙ÏBÚÏ B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ ««¿ƒ»¿«»¿»¿«¬»
.LÈ¯Ù‰L ‰ÚMÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - ‰BÈ È·e ÔÈ¯B˙Ïe¿ƒ¿≈»¬ƒ»∆ƒ»»∆ƒ¿ƒ

Ì‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ÌÈÓÏLÏ LÈ¯Ù‰3. ƒ¿ƒƒ¿»ƒ≈¬ƒ»∆

ובדמי 2) חטאת בדמי מועלים ה"ד: פ"א מעילה תוספתא,
שלמים. בדמי מועלים ואין עדיפים 3)עולה, אינם

עליהם. הגוף שקדושת עצמם משלמים

.·LÈc˜‰4ÂÈÓ„Ï „Á‡ ¯·‡5˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÁaÊnÏ ƒ¿ƒ≈∆∆»¿»»«ƒ¿≈«¬≈∆»≈
·¯˜z CÎÈÙÏ ,‰ËLt ‡Ï B‡ ÔlÎa ‰M„˜ ‰ËLt Ì‡ƒ»¿»¿À»¿À»…»¿»¿ƒ»ƒ¿«

‰„tÈ ‡ÏÂ6ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - ‰cÙ Ì‡Â .7.BBÈ„Ùa ¿…ƒ»∆¿ƒƒ¿»≈¬ƒ¿ƒ¿

יא:).4) (תמורה נפשטה שלא הקדישו 5)בעיא אם
היה  אם בכולה פשטה הגוף שקדושת ספק כל אין למזבח,
(ראה  וכדומה ראש או לב כגון בו, תלויה שהנשמה אבר זה
האבר  את בהקדיש אבל ה"ב), פט"ו הקרבנות מעשה הל'
מהו  שם רבא שאל לו, ראויה זו שבהמה קרבן לצורך לדמיו
הבהמה  כל הקדיש שאם ברור, הם: הבעיה וצדדי הדין,
לרבא  לו היה וברור הגוף, קדושת עליה חלה – לדמיה
הקדושה  פשטה הגוף קדושת האבר את הקדיש שאם גםֿכן
אומרים  אנו אם לדמיו, אחד באבר היה ומסופק בכולה.
קדושת  עליו חלה דמים קדושת האבר על שחלה מתוך
אומרים  אין או כולה, קדשה אחד אבר שקדש ומתוך הגוף,
מיגו  תרי אמר, - מיגו "חד התלמוד: בלשון "מתוך". שני
שהנשמה  באבר כאן שמדובר מזה, ויוצא אמר". לא -
רבינו  פסק בו תלויה הנשמה שאין אבר שאילו בו, תלויה
קדושת  בהקדישו שאפילו הקרבנות, מעשה מהל' פט"ו
מהל' בפ"ה אולם הבהמה. בכל הקדושה פשטה לא הגוף
פרה  של רגלה "דמי באומר זה דין רבינו כותב הי"ב ערכין
שם. ולחםֿמשנה כסףֿמשנה ראה למזבח". הקדש זו

תמימים.6) לקדשים פדיון ראוי 7)שאין שאינו משום
הקדושה  אין לפיכך בכולה, קדושה פשטה שמא לפדיון,
הר"י  בשם וכסףֿמשנה ראב"ד (ראה הדמים על עוברת

קורקוס).

.‚LÈ¯Ùn‰8B˙e¯ÈÊÏ ˙BÚÓ9,Ô‰a ˙B‰Ï ¯eÒ‡ - ««¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈»»∆
Ìlk ‡B·Ï ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÈtÓ ;ÏÚÓ ‡Ï - ‰‰ Ì‡Â¿ƒ∆¡»…»«ƒ¿≈∆≈¿ƒ»À»

ÌÈÓÏL10Ô‰È¯eÓ‡a ‡l‡ ‰ÏÈÚÓ ÌÈÓÏLa ÔÈ‡Â , ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»∆»¿≈≈∆
ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ¯Á‡11˙Ó .12‰·„Ï eÏtÈ -13eÈ‰ . ««¿ƒ«»ƒ≈ƒ¿ƒ¿»»»

ÌÈL¯ÙÓ14ÁÏn‰ ÌÈÏ eÎÏÈ - ˙‡hÁ ÈÓc :15‡ÏÂ , ¿…»ƒ¿≈«»≈¿¿»«∆«¿…
,‰ÏBÚ e‡È·È - ‰ÏBÚ ÈÓc ;ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ ÔÈ‰∆¡ƒ¿…¬ƒ¿≈»»ƒ»

Ô‰a ÔÈÏÚBÓe16¯‡M‰Â È˙‡hÁÏ el‡ :¯Ó‡ .17 ¬ƒ»∆»«≈¿«»ƒ¿«¿»
¯‡M‰ ÏÎa ‰‰ Ì‡ ,È˙e¯ÈÊÏ18ÏÚÓ -19‰‰ ; ƒ¿ƒƒƒ∆¡»¿»«¿»»«∆¡»

ÏÚÓ ‡Ï - B˙ˆ˜Óa20È˙ÏBÚÏ el‡ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿»…»«¿≈ƒ»«≈¿»ƒ
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ÏÚÓ - ÔlÎa ‰‰Â ,È˙e¯ÈÊÏ ¯‡M‰Â21‰‰ ; ¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿∆¡»¿À»»«∆¡»
‰ÏÈÚÓ ÌÈÓÏL ÈÓ„a ÔÈ‡L .ÏÚÓ ‡Ï - Ô˙ˆ˜Óa22. ¿ƒ¿»»…»«∆≈ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ»

Ó LÈ¯Ù‰È˙‡hÁÏ el‡Â È˙ÏBÚÏ el‡ :¯Ó‡Â ˙BÚ ƒ¿ƒ»¿»«≈¿»ƒ¿≈¿«»ƒ
ÔÈÏÚBÓe ÔlÎa ÔÈÏÚBÓ - e·¯Ú˙Â ,ÌÈÓÏLÏ el‡Â¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿¬ƒ¿À»¬ƒ

Ô˙ˆ˜Óa23?‰OÚÈ „ˆÈÎÂ .24,˙BÓ‰a LÏL ÁwÈ ¿ƒ¿»»¿≈««¬∆ƒ«»¿≈
,˙‡hÁ‰ ÏÚ ‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa ˙‡hÁ ÈÓc ÏlÁÓe¿«≈¿≈«»¿»»∆«««»
.ÌÈÓÏL ÏÚ ÌÈÓÏL ÈÓ„e ,‰ÏBÚ‰ ÏÚ ‰ÏBÚ ÈÓ„e¿≈»«»»¿≈¿»ƒ«¿»ƒ

א.8) יא, מעילה מביא 9)משנה, נזרו, ימי שמלאו אחר
ושלמים. עולה חטאת, קרבנות: שלושה מפני 10)הנזיר

שלמים  בכולם לקנות יכול "לנזירותי" סתם שאמר
הפריש). ד"ה שם למעלה 11)('תוספות' שנתבאר כמו

ה"א. וגם 12)פ"ב אלה, בדמים בהמות שקנה לפני הנזיר
ולשלמים. לעולה ואיזה לחטאת הוא כסף איזה קבע לא

חטאת 13) דמי בהם שמעורבים ואע"פ ציבור, נדבת לעולות
בנזיר  מסיני למשה היא הלכה המלח, לים השלכה שדינם

כה.). בנזיר יוחנן, דמי 14)(רבי אלו פירש שמת, לפני
שלמים. דמי ואלו עולה דמי אלו דמי 15)חטאת, כדין

ה"א), המוקדשין פסולי מהל' (פ"ה בעליה שמתו חטאת
במעות  היינו בנזיר", היא "הלכה יוחנן: רבי שאמר ומה

(למעלה 16)סתומות. מועלים אין שלמים שבדמי ומובן
ב.17)ה"א). כו, שנשארו.18)נזיר הדמים בכל

העולה.19) בדמי שנהנה בדמי 20)מפני נהנה אולי
נזירות, "לשאר" והשאר הגירסא: שם (בגמרא בלבד שלמים
הקרבנות  שאר לכל כלומר, פ"א. מעילה בתוספתא גם וכן
אמר  שאם ומכאן ושלמים, עולה היינו להביא, שעליו
כמו  המעות, בכל בנהנה אפילו מעילה אין לנזירות, והשאר
ויש  לנזירות. מעות בהפריש זו הלכה בתחילת שאמרנו
ונראה  "לשאר". המילה את השמיט למה רבינו, על לתמוה

המעתיקים). עלֿידי בטעות שנהנה 21)שהושמטה מפני
לא  אם – חטאת ובדמי מת, לא בין מת בין עולה, בדמי

זו. בהלכה למעלה שנתבאר כמו נהנה 22)מת, ושמא
בלבד. שלמים העולים 23)בדמי בדמים נהנה אם פירוש,

אם  אבל קורקוס), הר"י בשם (כסףֿמשנה השלמים דמי על
נהנה  שמא מעל, לא השלמים מדמי פחות בסכום נהנה

בלבד. השלמים ה"ה.24)מדמי פ"א מעילה תוספתא,

.„ÔÈp˜ È·iÁnÓ „Á‡25el‡ :¯Ó‡Â ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰L ∆»ƒ¿À¿≈ƒƒ∆ƒ¿ƒ»¿»«≈
Ô˙ˆ˜Óa ÔÈÏÚBÓe ÔlÎa ÔÈÏÚBÓ - È˙·BÁÏ26Ì‡Â . ¿»ƒ¬ƒ¿À»¬ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ

‰·„Ï eÏtÈ - e˙Ó27˙e¯ÈÊa e¯‡aL BÓk ,28, ≈ƒ¿ƒ¿»»¿∆≈«¿ƒ¿ƒ
.Ô‰a ÔÈÏÚBÓe¬ƒ»∆

עופות,25) שני להביא שמחויבים ויולדת, וזבה זב כגון
לעולה. ואחד לחטאת יש 26)אחד הקרבנות ששני מפני

מעילה. למשה 27)בהם שההלכה אמרו - א כו, בנזיר
גם  נאמרה הקודמת, בהלכה למעלה שהובאה מסיני

קינים. ה"ג.28)במחוייבי למעלה נזירות, בדין

.‰LÈ¯Ùn‰29ÏÚ d‡È·‰Â ·ÏÁ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ˙‡hÁ ««¿ƒ«»«¬ƒ«≈∆∆¡ƒ»«
¯tk ‡Ï ‰Ê È¯‰ - Ìc ˙ÏÈÎ‡30ÏÚÓ ‡Ï CÎÈÙÏ ,31. ¬ƒ«»¬≈∆…ƒ≈¿ƒ»…»«

˙BÚÓ LÈ¯Ù‰32:Ìc ˙‡hÁ Ô‰a ‰˜Â ·ÏÁ ˙‡hÁÏ ƒ¿ƒ»¿««≈∆¿»»»∆««»

¯tk - ‚‚BLa33,¯tk ‡Ï - „ÈÊÓa ;ÏÚÓ CÎÈÙÏ , ¿≈ƒ≈¿ƒ»»«¿≈ƒ…ƒ≈
ÏÚÓ ‡Ï CÎÈÙÏ34. ¿ƒ»…»«

ב.29) כז, כח):30)כריתות ד, (ויקרא בתורה כתוב
צריך  שהקרבן שם, במשנה ודרשו חטאתו", על "קרבנו...
לחטא  זה מחטא יעבירנו ולא החטא, אותו לשם להיות

כלום.31)אחר. נהנה לא שהרי השינוי, במעשה
היא 32) שבהמה הוא, לבהמה מעות בין ההבדל שם.

אין  ולפיכך לעולם, לחולין יוצאה ואינה הגוף קדושת
דמים  מהֿשאיןֿכן כלום, בה לשנות יכולים הבעלים
בהמה  בהם כשקונה או בהם מועל אם לחולין שיוצאים

אבל 33)לקרבן. וכיפר". "מעל סתם נאמר שלנו, בגמרא
רבינו. כדברי שונים אנו ה"ו, פ"ד כריתות בתוספתא

(34– שמעל מפני במעילה, הכפרה את תולים שם בגמרא
(כסףֿמשנה). להיפך אומר ורבינו כיפר.

.ÂLÈ¯Ùn‰35ÈL Ô‰a Á˜ÏÂ ÌL‡Ï ÌÈÚÏÒ ÈzL ««¿ƒ¿≈¿»ƒ¿»»¿»«»∆¿≈
.ÏÚÓ - ÌL‡ ÈÓ„a ÔÈlÁ ‰˜Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈlÁÏ ÌÈÏÈ‡≈ƒ¿Àƒƒ¿»»Àƒƒ¿≈»»»«

ÌÈ¯È„ ‰¯OÚ ÌlLÏ ·iÁÂ36ÌÈÚÏÒ ÈzL Ô‰L , ¿«»¿«≈¬»»ƒ»ƒ∆≈¿≈¿»ƒ
LÓÁÂ37ÏÚ ÌL‡ Ôa¯˜ ‡È·ÈÂ ,ÌL‡ Ô‰a ‡È·ÈÂ , »…∆¿»ƒ»∆»»¿»ƒ»¿«»»«

‰wL ÌÈÏÈ‡‰ ÈMÓ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B˙ÏÈÚÓ¿ƒ»¿ƒ»ƒ»»∆»ƒ¿≈»≈ƒ∆»»
‡È·È - ÔÈ¯È„ ‰¯OÚ ‰ÙÈ ÈM‰Â ÌÈÚÏÒ ÈzL ‰ÙÈ»∆¿≈¿»ƒ¿«≈ƒ»∆¬»»ƒ»ƒ»ƒ

LÓÁ‰ ÌÚ ‰ÏÈÚn‰ ˙Áz ÌL‡ ‰¯OÚ ‰ÂM‰38, «»∆¬»»»»«««¿ƒ»ƒ«…∆
Á˜Ï .B˙ÏÈÚÓ ÏÚ ÌL‡ ÌÈÚÏÒ ÈzL ‰ÂM‰ ‡È·ÈÂ¿»ƒ«»∆¿≈¿»ƒ»»«¿ƒ»»«

ÔÈlÁÏ „Á‡Â ÌL‡Ï „Á‡39‰ÙÈ ÌL‡ ÏL ‰È‰ Ì‡ , ∆»¿»»¿∆»¿Àƒƒ»»∆»»»∆
ÌÈÚÏÒ ÈzL40ÔBL‡¯‰ BÓL‡Ï B˙B‡ ‡È·È -41ÔÎÂ , ¿≈¿»ƒ»ƒ«¬»»ƒ¿≈

ÌL‡ B˙B‡ ‡È·È - ÌÈzL ‰ÙÈ ÔÈlÁ‰ ‰Ê ‰È‰ Ì‡ƒ»»∆«Àƒ»∆¿«ƒ»ƒ¬«
B˙ÏÈÚÓ42ÌL‡‰ ÈÓcÓ ˙Á‡ ÚÏÒa ÏÚÓ È¯‰L ,; ¿ƒ»∆¬≈»«¿∆«««ƒ¿≈»»»

ÌÈ¯È„ ‰MÓÁ ÌlLÈÂ43‰·„Ï eÏtÈÂ44. ƒ«≈¬ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»

שם.35) בגמרא שנתפרשה כפי ב. כו, שם משנה,
דינרים.36) ארבעה הוא ה"ג.37)סלע פ"א למעלה ראה
ואע"פ 38) חומש, ותוספת שגזל מה את להקדש השיב ובזה

הוא  שהרווח מפני והטעם אחד, בסלע רק לו עלה שהאיל
חולין. הם האילים שהרי באחד.39)שלו, רק ומעל

להביא 40) שאין מזה ולמדו שקלים", "כסף נאמר באשם
סלע  הוא שבתורה שקל שקלים. משני בפחות אשם

הכ"ב. פ"ד המוקדשין פסולי הל' ראה כאן 41)שבמשנה.
זה. אשם בדמי מעל לא שהרי להקדש, ואע"פ 42)הרווח

בהערה  כלמעלה ונתייקר, אחד סלע אלא עליו הוציא שלא
מביתו.43)לז. יביא זה וכסף וחומשו. שמעל, הסלע
פסולי 44) הל' ראה לנדבה. שנופלים אשם מותר הם שהרי

הי"ד. פ"ד המוקדשין

.Ê‰‰p‰45- B˙‡hÁ ‰·¯˜ ‡lL „Ú ˙‡hÁ ÈÓcÓ «∆¡∆ƒ¿≈«»«∆…»¿»«»
ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ ‰‰pM ‰Ó ÏÚ LÓÁ ÛÈÒBÈ46B˙‡hÁ47, ƒ…∆««∆∆¡»¿»ƒ¿»»«»

ÈÓcÓ ‰‰ Ì‡ ÔÎÂ .B˙ÏÈÚÓ ÏÚ ÌL‡ Ôa¯˜ ‡È·ÈÂ¿»ƒ»¿«»»«¿ƒ»¿≈ƒ∆¡»ƒ¿≈
‡È·ÈÂ LÓÁ ÛÈÒBÈ - BÓL‡ ·¯˜ ‡lL „Ú ÌL‡»»«∆…»«¬»ƒ…∆¿»ƒ
˙Ba¯wL .B˙ÏÈÚÓÏ ¯Á‡ ÌL‡ ‡È·ÈÂ ,BÓL‡ ÂÈÓ„a¿»»¬»¿»ƒ»»«≈ƒ¿ƒ»∆»¿¿

ÁaÊn‰48˜„· ÈL„˜Â ,ÁaÊn‰ ˙Ba¯˜Ï Ô˙ÏÈÚÓ - «ƒ¿≈«¿ƒ»»¿»¿¿«ƒ¿≈«¿»¿≈∆∆
ÏÚnL BÏ Ú„B .˙Èa‰ ˜„·Ï Ô˙ÏÈÚÓ - ˙Èa‰49¯Á‡Â ««ƒ¿ƒ»»¿∆∆««ƒ«∆»«¿««
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B˙‡hÁ ‰·¯˜ Ck50B˙ÏÈÚÓ LÈ¯Ù‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ51B‡ , »»¿»«»«¬«ƒ…ƒ¿ƒ¿ƒ»
B˙‡hÁ ÈÓ„a dÏÏk ‡ÏÂ dLÈ¯Ù‰L52CÈÏBÈ - ∆ƒ¿ƒ»¿…¿»»ƒ¿≈«»ƒ

ÁÏn‰ ÌÈÏ dLÓÁÂ ‰ÏÈÚn‰53¯Á‡ ÏÚnL BÏ Ú„B . «¿ƒ»¿À¿»¿»«∆««∆»«««
dLÓÁÂ ‰ÏÈÚn‰ ˙BÚÓ eÏtÈ - B˙‡hÁ ‰·¯wL∆»¿»«»ƒ¿¿«¿ƒ»¿À¿»

„ea‡Ï ‰lÁza ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ;‰·„Ï54Ck ÔÈ·e . ƒ¿»»∆≈«¿ƒƒ«¿ƒ»¿ƒ≈»
BÏ Ú„BpL ÔÈa ,ÌL‡·e .B˙ÏÈÚÓ ÌL‡ ‡È·È Ck ÔÈ·e≈»»ƒ¬«¿ƒ»¿»»≈∆«
Ïtz - ·¯wL ¯Á‡ B‡ BÓL‡ ·¯wL Ì„˜ ÏÚnL∆»«…∆∆»«¬»««∆»«ƒ…

ÌL‡ ¯˙BÓk ‡e‰L ÈtÓ ,‰·„Ï dLÓÁÂ B˙ÏÈÚÓ55. ¿ƒ»¿À¿»ƒ¿»»ƒ¿≈∆¿«»»
.B˙ÏÈÚÓ ÌL‡ ‡È·ÈÂ¿»ƒ¬«¿ƒ»

ב.45) ט, מעילה החומש.46)ברייתא, עם הקרן דמי
יפה.47) יותר למזבח.48)בהמה הם והחומש הקרן

בו. שמעל כזה קרבן בהם לקנות מן 49)כלומר, בחלק
שנשארו.50)הדמים. בדמים שנהנה 51)שנקנתה מה

בלבד.52)וחומשו. שנשארו בדמים קנה כדין 53)אלא
רבי  דעת לפי הוא זה שדין אביי, אמר יא. (שם חטאת מותר
לרבנן  אבל תמות, בעליה שכיפרו חטאת שכל שמעון
באחרת  בעליה וכיפרו אבדה אם אלא מתה שאינה הסוברים
פסק  שרבינו ומכיון לנדבה. יפלו המעות נמצאה, ואח"כ
כאן: כותב למה כרבנן, ה"א פ"ד המוקדשין פסולי בהל'
בכסףֿ ה"ז כאן (מובא קורקוס והר"י המלח? לים ילכו
מה  להפריש עליו יהיה שמעל שידע שמכיון מתרץ משנה)
אלא  כך עשה ולא החטאת, דמי על ולהוסיף וחומשו שנהנה
כמו  בידים כדחייה זה הרי שנשארו, מהדמים חטאתו הקריב
הראשונה  ונמצאת אחרת והפריש ואבדה, חטאת שהפריש
שם  שאמרנו מהן, אחת ושחט בביתֿדין להמלך בא ולא
בידים). אותה שדחה מפני תמות, שהשניה ה"ג פ"ד

עליו 54) היה חטאתו, שקרבה לפני שמעל לו כשנודע
היו  ולא החטאת דמי על ולהוסיפה מעילתו להפריש
כדמי  זה הרי כך עשה כשלא ולפיכך לאיבוד, הולכים
הרי  כפרה, אחרי לו נודע אם אבל בעליה, שכיפרו חטאת
לאיבוד. מראש גורלם נקבע עכשיו שיפריש והחומש הקרן

ובהערות.55) ה"ו למעלה ראה

.Á¯ÎBn‰56ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ÂÈÓÏLe B˙ÏBÚ57ÔÈ„Â . «≈»¿»»…»»¿¿ƒ
eÈ‰L BÓk ÔÈlÁ ˙BÚn‰ e¯ÊÁiL ,‰¯Bz58eÒ˜Â ; »∆«¿¿«»Àƒ¿∆»¿»¿

B˙B‡59‰˙È‰ elÙ‡ .‰·„Ï ˙BÚn‰ eÏtiL ,ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆ƒ¿«»ƒ¿»»¬ƒ»¿»
‰MÓÁ‰ - ‰MÓÁa d¯ÎÓe ‰Úa¯‡ ‰ÂL ‰Ó‰a‰«¿≈»»»«¿»»¿»»«¬ƒ»«¬ƒ»

Ôlk60‰·„Ï eÏtÈ61È¯·cÓ ‡Ï ‰ÏÈÚÓ Ô‡k ÔÈ‡Â . À»ƒ¿ƒ¿»»¿≈»¿ƒ»…ƒƒ¿≈
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ

וברייתא 56) הגר"א) גירסת (לפי ה"ז פ"ז פסחים תוספתא,
ב. פט, הראשונים 57)שם בעליו לשם הקרבן ומקריבים

משנהֿלמלך. ראה שם). לקונה.58)(רש"י יחזירן והמוכר
החרמת 59) כעין אחרים, של קרבן שקנה מפני הקונה, את

הקרבן  את אבל הוגן, בלתי ומתן משא בו שנעשה הכסף
פירש, ורש"י עליו. הגוף קדושת שהרי להחרים, איֿאפשר
גנב, עכברא "לא העממי: לפתגם בהתאם הקונה את שקנסו
נמלט  שהוא החור אלא הגנב, העכבר (לא גנב" חורא אלא

היא 60)שם). מתנה החמישי שהדינר אומרים אנו ואין
שם). (רש"י ציבור.61)למוכר לנדבת

.ËÌÈ¯„a ‰ÏÈÚÓ LÈ62BÊ ¯kk :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk . ≈¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈«»≈ƒ»
Lc˜‰ B‡ Ôa¯˜ ÈÏÚ63ÏÚÓ - dÏÎ‡Â ,64Èt ÏÚ Û‡ , »«»¿»∆¿≈«¬»»»«««ƒ

CÎÈÙÏ .ÌÈ¯Á‡Ï ˙¯zÓ ‡È‰L65È¯‰L ,ÔBÈ„t dÏ ÔÈ‡ ∆ƒÀ∆∆«¬≈ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿∆¬≈
L„˜ BÊ ¯kk :¯Ó‡ .„·Ïa ‰ÊÏ ‡l‡ L„˜ dÈ‡66B‡ ≈»…∆∆»»∆ƒ¿«»«ƒ»…∆

CÎÈÙÏ .ÏÚÓ - ¯Á‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,dÏÎ‡Â ,Ôa¯˜67 »¿»«¬»»≈≈«≈»«¿ƒ»
ÔBÈ„t dÏ LÈ68ÂÈÙÏ ‰˙È‰ .69¯˜Ù‰ ÏL ¯kk70 ≈»ƒ¿»¿»¿»»ƒ»∆∆¿≈

ÏÚÓ - dÏÎ‡Ï ˙Ó ÏÚ dÏË ,Lc˜‰ BÊ ¯kk :¯Ó‡Â¿»«ƒ»∆¿≈¿»»«¿»¿»¿»»«
lk ÈÙÏ˙·BË ÈÙÏ ÏÚÓ - dLÈ¯B‰Ï ˙Ó ÏÚ ;d ¿ƒÀ»«¿»¿ƒ»»«¿ƒ«

‰È‰71.daL ¬»»∆»

כרבי 62) ופסק ורבנן, מאיר רבי מחלוקת א. לה, נדרים
כב, שבשבועות ועוד, כן. סובר שם נחמן שרב מפני מאיר
אומרים  חכמים היינו השיטות, את להפוך שיש אמרו - ב
שם). נדרים, (ר"ן מעל לא אומר מאיר ורבי מעל,

הקדש.63) "עלי" שאמר קרן 64)פירוש, להקדש ומשלם
שם). (נדרים, לאחרים,65)וחומש מותרת שהיא מפני

הקדש. של ממון זו 66)ואינה ככר אמר: אם והואֿהדין
רכושו 67)הקדש. ונעשית אדם לכל אסורה שהיא מפני

הקדש. הבית.68)של בדק קדשי של 69)ככל מימרא
ב. לד, שם ארבע 70)רבא, בתוך מונחת כשהכיכר מדובר

לו  קונות אדם של אמות וארבע המקדיש, של אמותיו
כדין  להקדש, בה לזכות יכול ולפיכך י:), (בבאֿמציעא
חבירו. קנה - חבירו) (בשביל לחבירו מציאה המגביה

לו 71) שיוריש כדי לו, לתת מוכן שבנו ההנאה ערך שמין
להקדש. ישלם וחומש, הזה הסכום ואת הכיכר, את

.ÈB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰72d˙e ¯ÊÁÂ ,Lc˜‰ EÈÏÚ È¯kk : »≈«¬≈ƒ»ƒ»∆∆¿≈¿»«¿»»
ÏÚÓ BÊ ‰zÓ Ïa˜Ó‰ - BÏ73‡ÈˆBiLÎÏ74È¯‰L , «¿«≈«»»»«ƒ¿∆ƒ∆¬≈

ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ dÈ‡ Ô˙Bp‰75‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «≈≈»¬»»»¿≈…«≈»∆
˙BÓBw‰ ¯‡MÓ76ÏÎÂ .Ô‰a ¯Ò‡pÏ ‰ÏÈÚÓ Ô‰a LÈ ƒ¿»«»≈»∆¿ƒ»«∆¡»»∆¿»

Ì‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ‰Êk ¯„pÓ ÂÈÏÚ ÔÈ¯Ò‡p‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«∆¡»ƒ»»ƒ∆∆»∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
ÌlkÓ ‰‰77.ÏÚÓ - ‰Ëe¯t ‰ÂLa ∆¡»ƒÀ»¿»∆¿»»«

שנפשטה.72) בעיא שמכיון 73)שם, אומרים, אנו ואין
שאינה  מפני איסורה, פקע הנותן מרשות יצאה שהכיכר

בה.74)כיכרו. עליו,75)כשיהנה גם אסורה היתה לו
בה. מועל הוא או 76)היה "הקדש" אמר לא אם פירוש,

י, שם במשנה שנמנו הכינויים ושאר "קונם" אלא "קרבן"
הדברים 77)א. בכל אבל פרוטה, שוה היה לא אחד בכל

פרוטה. שוה היה יחד

.‡È¯ÓB‡‰78ÔÈ‡ Ì‡ Ôa¯˜ el‡‰ ˙BÚÈËp‰ : »≈«¿ƒ»≈»¿»ƒ≈»
,ÌBi‰ Û¯Oz ‡Ï Ì‡ Ôa¯˜ ‰Ê ˙ÈlËÂ ,ÌBi‰ ˙Bˆˆ˜ƒ¿»«¿«ƒ∆»¿»ƒ…ƒ»≈«
È¯‰ - ˙Èlh‰ ‰Ù¯O ‡ÏÂ eˆˆ˜ ‡ÏÂ ÌBi‰ ¯·ÚÂ¿»««¿…ƒ¿¿¿…ƒ¿¿»««ƒ¬≈
‰‰È Ck ¯Á‡Â ˙BLc˜‰‰ ¯‡Lk e„tÈÂ ,Lc˜‰ Ì‰≈∆¿≈¿ƒ»ƒ¿»«∆¿≈¿««»≈»∆
„Ú Ôa¯˜ el‡‰ ˙BÚÈËp‰ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .Ô‰a»∆¬»ƒ»«¬≈«¿ƒ»≈»¿»«
e„tiL ˙Ú ÏÎaL ;Ô˙BcÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - eˆˆwiL∆ƒ»¿≈»ƒ¿»∆¿»≈∆ƒ»

Lc˜‰ e¯ÊÁÈ79ÔÈ‡ eˆˆ˜pL ÔÂÈÎÂ ,eˆˆwiL „Ú «¿¿∆¿≈«∆ƒ»¿¿≈»∆ƒ¿¿≈»
ÔBÈ„t ÔÈÎÈ¯ˆ80ÌÈ¯·c ‰na .„iÓ Ô‰a ÔÈ‰ ‡l‡ , ¿ƒƒƒ¿∆»∆¡ƒ»∆ƒ»«∆¿»ƒ

- ¯Á‡ Ô‡„t Ì‡ Ï·‡ ;LÈc˜n‰ Ô‡„tLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆¿»»««¿ƒ¬»ƒ¿»»«≈
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dlirnקס zekld - dcear xtq - zah h"i iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈlÁÏ ÔÈ‡ˆBÈ el‡ È¯‰81‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ¬≈≈¿ƒ¿Àƒ««ƒ∆¬«ƒ…
.LÈc˜nÏ Û‡ ÔÈ¯zÓ eÈ‰ÈÂ ,eˆˆ˜ƒ¿¿¿ƒ¿À»ƒ«««¿ƒ

ב.78) וכח, א. כח, שם וגמרא, שם.79)משנה פדא כרב 
הבאה). הערה (ראה פדא לבר עולה מודה שבזה סובר רבינו

יצאו 80) ולפיכך שיקצצו, עד אלא אותן הקדיש לא שהרי
פדא. בר דעת נגד שם כעולא הקציצה, אחרי לחולין

הקדיש 81) לא והוא הפודה, של רכושו הן הנטיעות שהרי
א. ל, שם יוחנן, רבי של מימרא אותן.

á"ôùú'ä úáè è"é éùéîç íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
איפכא,1) או למזבח הראוי דבר הבית לבדק המקדיש יבאר

למעילה. מצטרפים אם מזבח וקדשי הבית בדק קדשי ודין

.‡˜fÁÏ Èe‡¯‰ ¯·c ˙Èa‰ ˜„·Ï LÈc˜n‰ „Á‡∆»««¿ƒ¿∆∆««ƒ»»»»¿«≈
˙Èa‰ ˜„·Ï LÈc˜n‰ B‡ ,‰¯B˜ B‡ Ô·‡ ÔB‚k ,˜„a‰«∆∆¿∆∆»««¿ƒ¿∆∆««ƒ

Â ÌÈO·k ÔB‚k ,ÁaÊnÏ Èe‡¯‰ ¯·cB‡ ,ÌÈ¯B˙ »»»»«ƒ¿≈«¿¿»ƒ¿ƒ
Ô·‡ ÔB‚k ,˙Èa‰ ˜„·Ï Èe‡¯‰ ¯·c ÁaÊnÏ LÈc˜n‰««¿ƒ«ƒ¿≈«»»»»¿∆∆««ƒ¿∆∆
ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈ¯·c ‰ÊÏÂ ‰ÊÏ LÈc˜n‰ B‡ ,‰¯B˜Â¿»««¿ƒ»∆¿»∆¿»ƒ∆≈»¿ƒ

‰ÊÏ ‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï2ıÓÁÂ ÔÈÏB‚¯z LÈc˜n‰ ÔB‚k , …»∆¿…»∆¿««¿ƒ«¿¿ƒ¿…∆
B‡ Ï·Ê ‰‡ÏÓ ‰tL‡ LÈc˜‰ elÙ‡ ,Ú˜¯˜ B‡ ¯ÈˆÂ¿ƒ«¿«¬ƒƒ¿ƒ«¿»¿≈»∆∆
„Ú eLc˜‰L ‰ÚMÓ ÔlÎa ÔÈÏÚBÓ - ¯Ù‡ B‡ ¯ÙÚ»»≈∆¬ƒ¿À»ƒ»»∆À¿¿«

˙B„t‰Ï ÌÈÈe‡¯‰ ÌÈ¯·„ e„tiL3. ∆ƒ»¿»ƒ»¿ƒ¿ƒ»

הראויים.2) דברים בדמיהם ולקנות למוכרם אלא
להם 3) שאין למזבח, הראויים תמימים חיים בעלי להוציא

פדיון.

.·Ô‰a ÔÈÏÚBnL ÌÈ¯·c ÌÚ ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ Ïk»»¿≈∆∆««ƒƒ¿»ƒ∆¬ƒ»∆
Ì‡Â ,‰ÏÈÚÓÏ ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÁaÊÓ ÈL„wÓƒ»¿≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ

.ÏÚÓ - ÌlkÓ ‰Ëe¯t ‰ÂLa ‰‰∆¡»¿»∆¿»ƒÀ»»«

.‚,B¯·Á ‰p‰Óe ‰‰ B‡ B¯·Á ˙‡ ÏÈÎ‡‰Â ÏÎ‡»«¿∆¡ƒ∆¬≈∆¡»¿«∆¬≈
Ôlk - B˙È‰Â B¯·Á ˙ÏÈÎ‡ B‡ B¯·Á ˙È‰Â B˙ÏÈÎ‡¬ƒ»«¬»«¬≈¬ƒ«¬≈«¬»»À»
‰È‰ Ïk‰ ÔÓ ‰OÚ Ì‡Â ,‰ÏÈÚÓÏ ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ«¬»ƒ«…¬»»

.ÏÚÓ - ‰Ëe¯Ùaƒ¿»»«

.„‰a¯Ó ÔÓÊÏ ˙Ù¯ËˆÓ ‰ÏÈÚn‰4‰‰ ?„ˆÈk . «¿ƒ»ƒ¿»∆∆ƒ¿«¿À∆≈«∆¡»
ÌÏÚ‰a ÌÈL ‰nk ¯Á‡Ï ‰‰Â Lc˜‰‰ ÔÓ ÌBi‰«ƒ«∆¿≈¿∆¡»¿«««»»ƒ¿∆¿≈

„Á‡5.ÏÚÓe ‰Ëe¯ÙÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ∆»¬≈≈ƒ¿»¿ƒƒ¿»»«

כזית 4) אכל אם אלא מצטרפות אכילות שתי אין באיסורים
למדו  במעילה אבל ביצים), (שלוש פרס אכילת בכדי שלם
מרובה. לזמן אפילו שמצטרפות מהכתוב (יח:) שם

אבל 5) שנית, שנהנה לפני ראשונה הנאה לו נודעה שלא
מצטרפות. ההנאות אין בינתיים לו נודע

.‰LeÏ˙a ‡l‡ ‰ÏÈÚÓ ÔÈ‡6Ï·‡ ,Ú˜¯w‰ ÔÓ ≈¿ƒ»∆»¿»ƒ««¿«¬»
,ÏÚÓ ‡Ï - dÏ ¯aÁÓa B‡ dÓˆÚ Ú˜¯wa ‰‰p‰«∆¡∆««¿««¿»ƒ¿À»»…»«
Ú¯Bf‰ B‡ Lc˜‰ ‰„O L¯BÁ‰ ?„ˆÈk .Ì‚Ù elÙ‡¬ƒ««≈««≈¿≈∆¿≈«≈«

d˜·‡Ó ÏË .¯eËt - da7dÓ‚Ùe da ‰‰Â8.ÏÚÓ - »»»«≈¬»»¿∆¡»»¿»»»«

ÏÈÚBÓ dlL ˜·‡‰L ;ÏÚÓ - Lc˜‰ ‰„Oa Lc‰«»ƒ¿≈∆¿≈»«∆»»»∆»ƒ
L¯Á Ì‡ ÔÎÂ .‰„O‰ Ì‚Ùe ˜·‡· ‰‰ È¯‰Â ,‰„OÏ«»∆«¬≈∆¡»»»»»««»∆¿≈ƒ»«
,da Ô˙pL ·OÚÏ ˜·‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k Lc˜‰ ‰„O¿≈∆¿≈¿≈¿«¬»»»≈∆∆»«»

ÏÚÓ - ·OÚ‰ ÏËÂ9¯c‰ .Ïˆa B‡ Lc˜‰ ˙¯ÚÓa ¿»«»≈∆»««»ƒ¿»«∆¿≈¿≈
‡Ï - ‰‰pL Èt ÏÚ Û‡ ,Lc˜‰ ÏL C·BL B‡ ÔÏÈ‡ƒ»»∆∆¿≈««ƒ∆∆¡»…

ÏÚÓ10ÏÚÓ ‡Ï - Ba ¯c‰ ,Èea ˙Èa LÈc˜n‰ ÔÎÂ .11. »«¿≈««¿ƒ«ƒ»«»…»«
ÌL ¯c‰ ,˙Èa Ô‰a ‰·e ÌÈ·‡Â ÌÈˆÚ LÈc˜n‰ Ï·‡¬»««¿ƒ≈ƒ«¬»ƒ»»»∆«ƒ«»»

.¯‡a˙iL BÓk ,ÏÚÓ -»«¿∆ƒ¿»≈

אף 6) בתלוש תרומה מה מתרומה, שווה בגזירה למדו
בתלוש. השדה.7)מעילה מן נתלש שנטל האבק

מעל.8) לא - פגם ולא נהנה הוא.9)ואם תלוש שהאבק
בדישה. כלמעלה בפגם, שהמדובר שנהנה 10)מובן מפני

המחובר. עכו"ם 11)מן (בהלכות פסק שרבינו פי על ואף
זרה  עבודה לשם בנוי לבית שהמשתחווה ד) הלכה ח פרק

משנה). (כסף זרה בעבודה היא יתירה חומרא אסרו,

.ÂÔ‰a ÔÈÏÚBÓ - Lc˜‰ ÈÏecb12LÈc˜‰ ?„ˆÈk . ƒ≈∆¿≈¬ƒ»∆≈«ƒ¿ƒ
ÔÈÏÚBÓ - ˙B¯Ù ‰OÚÂ ÔÏÈ‡ ,ÌÈ·OÚ ‰‡ÈˆB‰Â ‰„O»∆¿ƒ»¬»ƒƒ»¿»»≈¬ƒ
‡lÓ˙ Ck ¯Á‡Â Ô˜È¯ ¯Ba‰ ˙‡ LÈc˜n‰ Ï·‡ .Ô‰a»∆¬»««¿ƒ∆«≈»¿««»ƒ¿«≈
C·BL ,Ï·Ê ˙‡lÓ˙ Ck ¯Á‡Â ‰tL‡ LÈc˜‰ ,ÌÈÓ«ƒƒ¿ƒ«¿»¿««»ƒ¿«»∆∆»
ÔÈ‡ - Lc˜‰ ÈÏecb ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈBÈ ‡lÓ˙Â¿ƒ¿«≈ƒƒ¿≈»ƒ≈∆¿≈≈

Ô‰a ÔÈÏÚBÓ13Lc˜‰ ¯ˆÁaL L¯t‰Â Ï·f‰ ÔÎÂ .14- ¬ƒ»∆¿≈«∆∆¿«∆∆∆«¬«∆¿≈
Ô‰a eOÚi ‰Óe .ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ ÔÈ‰ ‡Ï15e¯ÎnÈ ? …∆¡ƒ¿…¬ƒ««¬»∆ƒ»¿

‰kLlÏ Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ16CBzÓ ‡ˆBÈ ‡e‰L ÔÈÚÓ . ¿ƒ¿¿≈∆«ƒ¿»«¿»∆≈ƒ
Lc˜‰ ‰„O17epnÓ ÔÈ‡ˆBiL ÌÈna ˙B‰Ï ¯eÒ‡ - ¿≈∆¿≈»≈»««ƒ∆¿ƒƒ∆

ıeÁ ÌÈn‰ e‡ˆÈ .ÏÚÓ ‡Ï - ‰‰p‰Â ,‰„O‰ CB˙a¿«»∆¿«∆¡∆…»«»¿««ƒ
‰„Oa ‰Ï„b‰ ‰·¯Ú .Ô‰a ˙B‰Ï ¯zÓ - ‰„OÏ«»∆À»≈»»∆¬»»«¿≈»ƒ¿≈

ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ ÔÈ‰ ‡Ï - Lc˜‰18ËBÈ„‰ ÏL ÔÏÈ‡ .19 ∆¿≈…∆¡ƒ¿…¬ƒƒ»∆∆¿
CB˙a ÌÈ‡ˆBÈ ÂÈL¯LÂ Lc˜‰ ‰„OÏ CeÓq‰«»ƒ¿≈∆¿≈¿»»»¿ƒ¿

‰„O‰20LL „Ú Lc˜‰ ÏL ‰„O‰ ÔÈ·Ï BÈa Ì‡ : «»∆ƒ≈¿≈«»∆∆∆¿≈«≈
M‰ Ô˙B‡ È¯‰ - ‰n‡ ‰¯OÚ‰„O‰ CB˙aL ÔÈL¯ ∆¿≈«»¬≈»«»»ƒ∆¿«»∆

˜BÁ¯ ÔÏÈ‡‰ ‰È‰ ;ÏÚÓ ‡Ï Ô‰Ó ‰‰p‰Â ,ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ¿«∆¡∆≈∆…»«»»»ƒ»»
ÏL ÔÏÈ‡ .ÏÚÓ Ô‰a ‰‰p‰ - ‰¯OÚ LL ÏÚ ¯˙È»≈«≈∆¿≈«∆¡∆»∆»«ƒ»∆
CB˙a ÔÈ‡ˆBÈ ÂÈL¯LÂ ËBÈ„‰ ‰„OÏ CeÓq‰ Lc˜‰∆¿≈«»ƒ¿≈∆¿¿»»»¿ƒ¿

‰„O‰21ÔÈÏÚBÓ - ‰n‡ ‰¯OÚ LL CB˙a ‰È‰ Ì‡ : «»∆ƒ»»¿≈∆¿≈«»¬ƒ
Ô˙B‡ - ‰n‡ ‰¯OÚ LL ÏÚ ¯˙È ˜BÁ¯ ‰È‰ ;Ô‰a»∆»»»»≈«≈∆¿≈«»»
.ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ ÔÈ‰ ‡Ï ËBÈ„‰ ‰„O CB˙aL ÔÈL¯M‰«»»ƒ∆¿¿≈∆¿…∆¡ƒ¿…¬ƒ

קמא 12) תנא של דעתו נגד יג. שם במשנה יוסי כרבי
נאמר  ט הלכה א פרק מעילה שבתוספתא מפני והטעם,
יוסי  כרבי שהלכה בידינו וכלל מאיר, רבי הוא קמא שהתנא

מאיר. רבי רואה 13)נגד יוסי רבי "אמר שם: בתוספתא
ריק  ושובך מים, ונתמלא בור בהקדיש (פירוש, בכולן אני
מועלים) (שאין מאיר רבי דברי את וכדומה) יונים ונתמלא
ובתוספות  להתמלאות. שדרכם והאילן השדה מן חוץ
ההבדל, את הסבירו אבל, המתחיל דיבור שם מעילה
שאין  הקדש, בהם זכה ולא ההפקר מן באו והיונים שהמים
מגוף  המתמלאים ואילן שדה אבל להקדש, חצר קניין

הקדש. ממון הם מבהמות 14)ההקדש ופרש זבל כלומר,
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זה.15)הקדש. ופרש (כסף 16)בזבל לשכה לשיירי
לגולגולת) השקל (מחצית שנה כל שנגבו השקלים משנה).
קופות  שלוש וממלאים המקדש מלשכות לאחת הוכנסו
ציבור, חובת שהם קרבנות קונים שבקופות ומכסף גדולות
ומה  ומועדים, בשבת ומוספים יום בכל תמידים שני כגון
לשכה". "שיירי נקרא הקופות מילוי אחר בלשכה שנשאר

הנובע 17) במעיין שהמדובר משמע, רבינו של מלשונו
בשדה  נובע שהמעיין מפרש רש"י אבל עצמו, הקדש בשדה

הקדש. של לשדה באו והמים שאינה 18)חולין מפני
דבר. לשום אילן 19)ראוייה שרשי שנינו: שם במשנה

בשל  שבאים הקדש ושל הקדש בשל הבאים הדיוט של
כו: בתרא בבא ובגמרא מועלים ולא נהנים לא הדיוט
מן  אמה עשרה שש מרוחקים שאינם שהשרשים הסבירו,
השרשים  אותם דרך יונק שהוא מפני כאילן דינם  האילן,
ולפיכך  האילן ובין שבינם הקשר פסק יותר המרוחקים אבל
זו. להלכה המקור ומכאן שם. עיין לקרקע. שייכים הם

הקדש.20) הדיוט.21)של של

.ÊÛBÚ‰ B˙B‡ ‰aL ,Lc˜‰ ÏL ÔÏÈ‡‰ L‡¯aL Ô≈̃∆¿…»ƒ»∆∆¿≈∆»»»
ÌÈˆÚÓ22ÌÚ Ôw‰ Ïk - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·OÚÂ ≈≈ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆»«≈ƒ
ÌÈˆÈa‰23ÔÈ‡ Ôn‡Ï ÔÈÎÈ¯v‰ ÌÈÁB¯Ù‡‰ ÌÚ BaL «≈ƒ∆ƒ»∆¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»≈

ÏÚÓ ‡Ï - ‰‰p‰Â ,Ô‰a ÔÈ‰24. ∆¡ƒ»∆¿«∆¡∆…»«

אחר.22) ממקום צריכים 23)שהביאם שהביצים מפני
אבל  לאמן. הצריכים אפרוחים גם וכן כאילן דינן לאילן
ולמצוא  לפרוח שיודעים לה, צריכים שאינם האפרוחים

מותרים. - אין 24)מזונותיהם עצמו בקן שגם מפני
שהם  מפני הוא בהם ליהנות האיסור כל והרי מעילה,

לקן. זקוקים

.ÁLÈc˜n‰25ÔÈa ,BlÎa ÔÈÏÚBÓ - ¯Úi‰ ˙‡ ««¿ƒ∆«««¬ƒ¿À≈
.Ô‰ÈÈaL B‡ ˙BÏÈ‡‰ L‡¯aL Ô˜ ÏÎa ÔÈa ˙BÏÈ‡a»ƒ»≈¿»≈∆¿…»ƒ»∆≈≈∆

בכולו".25) מועלים החורש את "המקדיש שם: משנה
היער  שבעל מפני והטעם, בכלל הקינים שגם רבינו ומפרש
שבתוכו  מה כל היער את וכשהקדיש חצר בקניין בהם זכה

הקדיש.

.ËetML ÌÈ¯aÊb26Lc˜‰ ÈˆÚ27- Ô˙B‡ eˆv˜Â ƒ¿»ƒ∆ƒ¬≈∆¿≈¿ƒ¿»
˙ÚÓ eÎ˙ÁL ÌÈpËw‰ ÌÈˆÚ‰ Ô˙B‡a ÔÈÏÚBÓ¬ƒ¿»»≈ƒ«¿«ƒ∆»¿≈≈

eˆˆwL28ÈetMa ‡Ï ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ Ï·‡ ;29‡ÏÂ ∆»¿¬»≈¬ƒ…«ƒ¿…
˙¯Òpa30‰Lw‰ Ûeb‰ ‡e‰Â ,ÌÈˆÚ ÏL ‰i·pa ‡ÏÂ «¿…∆¿…«¿ƒ»∆≈ƒ¿««»∆

ıÚ‰ CB˙aL Ï‚Ú‰31ÁÏˆÈ ‡lL ,˙ÏaÈÏ ‰ÓBc‰ ∆»…∆¿»≈«∆¿«∆∆∆…ƒ¿«
.‰Î‡ÏÓÏƒ¿»»

במעצד.26) חולין.27)החליקו של ביער אותם שקנאו
מהם 28) חתכו הקדש לרשות והעבירום שקצצום אחרי

לבניין. להתאימם כדי קטנות, חתיכות במגירה
את 29) ומיישרים כשמחליקים הנופלים הדקים השבבים

מפילה.30)העצים. שהמגירה עץ במקום 31)פירורי
הנובלים  עלים פירשו: וראב"ד (רש"י חדש ענף שיוצא

מאליהם). ונופלים

.ÈBa ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - Bc·Ú LÈc˜n‰32,B¯ÚOa ‡ÏÂ ««¿ƒ«¿≈¬ƒ¿…ƒ¿»

¯aÁÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ÊÊb‰Ï „ÓBÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿ƒ»≈ƒ¿≈∆¿À»
.ÁÈaLÓe CÏB‰ ¯aÁÓ ‡e‰L ÔÓÊ ÏÎÂ ,BÏ¿»¿«∆¿À»≈«¿ƒ«

כקרקעות.32) דינם עבדים

.‡ÈÔÚ¯Ê ˙ÚLa Ô˙B‡ ‰„Bt - Lc˜‰ ˙B¯t Ú¯Bf‰33. «≈«≈∆¿≈∆»ƒ¿««¿»
ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰ È¯‰ - ‰„t ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â34ÔÈ‡Â , ¿««ƒ∆…»»¬≈«ƒƒÀƒ¿≈

LÓÁÂ Ô¯˜ Ô‰Ó ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡Â ,Ô‰a ÔÈÏÚBÓ35, ¬ƒ»∆¿≈¿«¿ƒ≈∆∆∆»…∆
.‰lÁa ÔÈ·iÁÂ¿«»ƒ¿«»

לפדות 33) צריך הפירות את זורע שהוא בשעה פירוש,
מפני  לפדותם אפשר אי וצמחו שזרעום אחרי אבל אותם,

חולין. של 34)שהם באילן שגדלו לפירות דומה זה ואין
האילן  כי בהם, שמועלים ו בהלכה למעלה שאמרנו הקדש,
פירות  אבל האילן, על תוספת הם והפירות שהיה כמו קיים
לגמרי. חדש דבר הוא שצמח ומה נשתנו בקרקע שנזרעו
אם  כלה, זרעם שאין בפירות רבינו של דעתו נתבררה ולא

כזרעים. או האילן כפירות מעל 35)דינם אם פירוש,
מגידולים  והחומש הקרן את לשלם רשאי אינו אחר בהקדש
שמותר  שנינו א הלכה ח פרק תרומות בתוספתא אלה.
וגדלו  הקדש סאה זרע אם כלומר, חשבון לפי לשלם
שתי  לתת הוא חייב מעילתו, את מזה לשלם ורוצה סאתיים
קרן  אלה בתשלומים שיהיו כדי חומשים, ושני קרנות
"ואין  ואמר: סתם ורבינו ההקדש. דמי על נוסף וחומש

דבריו. את בירר ולא משלמים"

.·ÈÌÈ¯ÓL36ÔBL‡¯ :ÌÈÓ Ì‰ÈÏÚ Ô˙pL Lc˜‰ ÏL ¿»ƒ∆∆¿≈∆»«¬≈∆«ƒƒ
ÈLÈÏLe ÈLÂ37‡Ï ‰‰p‰Â ,Ba ˙B‰Ï ¯eÒ‡ - ¿≈ƒ¿ƒƒ»≈»¿«∆¡∆…

ÏÚÓ38ÈL„˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯zÓ - ÈÚÈ·¯ ; »«¿ƒƒÀ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿≈
- CÏÈ‡Â ÈÚÈ·¯Ó Û‡ ,ÁaÊÓ ÈL„˜ Ï·‡ ;˙Èa‰ ˜„a∆∆««ƒ¬»»¿≈ƒ¿≈««≈¿ƒƒ¿≈«

¯eÒ‡ ÌÏBÚÏ39. ¿»»

המים 36) ימים כמה ואחרי מים עליהם ונותנים יין שמרי
"תמד" נקרא זה ומשקה קלוש. יין טעם ומקבלים תוססים

התלמוד. על 37)בלשון נותנים התמד את שהסירו אחרי
של  טעם בה יש זו שנייה מזיגה וגם שנית מים השמרים

ורביעית. שלישית בפעם כך עושים ויש שאיסורו 38)יין,
מדרבנן. לעולם.39)רק אסרו החמורה הגוף בקדושת

.‚Èda ÔÈÏÚBÓ - ÁaÊnÏ ˙Ï‚¯z LÈc˜n‰««¿ƒ«¿¿…∆«ƒ¿≈«¬ƒ»
da ÔÈÏÚBÓ - ÁaÊnÏ ¯BÓÁ LÈc˜‰ .d˙ˆÈ··e¿≈»»ƒ¿ƒ¬«ƒ¿≈«¬ƒ»

d·ÏÁ·e40˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈ¯Bz LÈc˜‰ .41ÔÈÏÚBÓ - «¬»»ƒ¿ƒƒ¿∆∆««ƒ¬ƒ
.e¯‡aL BÓk ,Ô˙ˆÈ··e Ô‰a»∆¿≈»»¿∆≈«¿

למזבח 40) ראויות אינן וחמורה שתרנגולת מפני והטעם,
דברים  בדמיהן ולקנות למכרן כלומר, דמים, קדושת וקדשו
לכך. ראויים והחלב הביצים וגם למזבח הראויים

ואין 41) לכלום ראוייה ביצתם אין למזבח הקדישם אם אבל
בה. מועלים

.„ÈeÏaL ‰p‰k ˙B˙k42¯‡Lk Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - »¿¿À»∆»¬ƒ»∆ƒ¿»
Ï ezÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL„Á‰Â .ÌÈL„˜Ô‰a ˙B‰43ÔÈ‡ - »»ƒ¿«¬»ƒƒ¿ƒ¿≈»»∆≈
.Ô‰a ÔÈÏÚBÓ¬ƒ»∆

העבודה.42) בשעת ללבשן ראויות אפשר 43)ואינן שאי
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גמר  עם עין כהרף הכהונה בגדי את לפשוט לכהנים להם
בשעה  עליהם, מתנים ולפיכך מהם ונהנים עבודתם

בהם. כשיהנו ימעלו שלא אותם, שמקדישים

.ÂËÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈL„˜44˙Èa‰ ˜„·Ï Ì‡ : »¿≈¿≈»ƒƒ¿∆∆««ƒ
ÔÈ‡ - Ô‰ ÁaÊÓ ÈL„˜ Ì‡Â ;Ô‰a ÔÈÏÚBÓ - eLÈc˜‰ƒ¿ƒ¬ƒ»∆¿ƒ»¿≈ƒ¿≈«≈≈
Ï‡ ¯ac :˙Ba¯wa ¯Ó‡pL ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÏÈÚÓ Ô‰a»∆¿ƒ»ƒ«»∆∆¡««»¿»«≈∆
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰a ˙B‰Ï ¯eÒ‡ Ï·‡ ,Ï‡¯OÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¬»»≈»»∆ƒƒ¿≈¿ƒ

לגבוה.44) הקדישם שהגוי

.ÊËÏB˜45‰‡¯Óe46ÁÈ¯Â47ÔÈ‰ ‡Ï - Lc˜‰ ÏL «¿∆¿≈«∆∆¿≈…∆¡ƒ
˙¯Ëwa ÁÈ¯‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ¿…¬ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ««¿…∆

˙¯ÓÈz‰ ‰˙ÏÚL ¯Á‡48˙¯Ëwa ÁÈ¯‰ Ì‡ Ï·‡ ; ««∆»¿»«ƒ…∆¬»ƒ≈ƒ««¿…∆
ÏÚÓ - d˙¯ÓÈz ‰ÏÚzLk49. ¿∆«¬∆ƒ¿»»»«

שבמקדש.45) הנגינה כלי מקול נהנה נ 46)אם הנה אם
השרת. כלי או המקדש בניין הקטורת.47)מיופי ריח

כעץ 48) ישר בקו עולה הקטורת שעמוד מפני הקטורת, עשן
נגמרה  כבר העשן שעלה ולאחר "תימורת", נקרא התמר
ומועלים  מצוותו שנעשית דבר לך אין בידינו: וכלל מצוותו

ומראה 49)בו. ובקול ההקטרה. מצוות נגמרה טרם שהרי
ממש. בהם שאין מפני לעולם מועלים אין

á"ôùú'ä úáè 'ë éùéù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
קדשים 1) קדשי נפגם, שאינו או שנפגם בדבר הנהנה יבאר

נפגם. שלא אע"פ מצמרו שתלש

.‡ÌÈ¯·c LÈ2ÔB‚k ,eÓ‚tÈ ‡ÏÂ Ô‰a ‰‰ Ì„‡‰L ≈¿»ƒ∆»»»∆¡∆»∆¿…ƒ»¿¿
,eÓ‚tiL ÌÈ¯·c LÈÂ ,¯B‰Ë ·‰Ê ÈÏÎa LnzLn‰«ƒ¿«≈ƒ¿≈»»»¿≈¿»ƒ∆ƒ»¿
.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÊ¯·e ˙LÁe ÛÒÎ ÈÏÎe ÌÈ„‚a ÔB‚k¿¿»ƒ¿≈∆∆¿∆«¿∆¿«≈»∆
¯aÁÓ BÈ‡L Lc˜‰‰ ÔÓ ‰Ëe¯t ‰ÂLa ‰‰p‰Â¿«∆¡∆¿»∆¿»ƒ«∆¿≈∆≈¿À»
ÔB‚k ,Ì‚t Ba ÔÈ‡L ¯·„a ‰‰ Ì‡ :Ú˜¯wa««¿«ƒ∆¡»¿»»∆≈¿»¿
¯·„a ‰‰ ;ÏÚÓ - Lc˜‰ ÏL ·‰Ê ÈÏÎa LnzLpL∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»»∆∆¿≈»«∆¡»¿»»
- Ìc¯˜a Ú˜a B‡ Lc˜‰ È„‚a L·lL ÔB‚k ,ÌbÙpL∆ƒ¿»¿∆»«ƒ¿≈∆¿≈»«¿À¿…

ÌbÙiL „Ú ÏÚÓ ‡Ï3B˙B‡a ‰Ëe¯t ‰ÂLa Lc˜‰a …»««∆ƒ¿…«∆¿≈¿»∆¿»¿
BÓˆÚ ¯·„4‰‰ÈÂ ÌbÙÈÂ ,˙B‰Ï Ôek˙ÈÂ ,Ba ‰‰pL »»«¿∆∆¡»¿ƒ¿«≈≈»¿ƒ¿…¿≈»∆

˙Á‡k5,‰Ëe¯t ÈˆÁÎa Ì‚Ùe ‰Ëe¯t ÈˆÁÎa ‰‰ . ¿««∆¡»¿«¬ƒ¿»»«¿«¬ƒ¿»
¯·„a ‰Ëe¯t ‰ÂLa Ì‚Ùe ‰Ëe¯t ‰ÂLa ‰‰pL B‡∆∆¡»¿»∆¿»»«¿»∆¿»¿»»

t ‡ÏÂ Ì‚tL ‰na ‰‰ ‡ÏÂ ¯Á‡‰‰pL ‰na Ì‚ «≈¿…∆¡»«∆∆»«¿…»««∆∆∆¡»
ÌbÙÈÂ ‰Ëe¯t ‰ÂLa ‰‰iL „Ú ,ÏÚÓ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -¬≈∆…»««∆≈»∆¿»∆¿»¿ƒ¿…
È¯‰ ?„ˆÈk .BÓˆÚ ¯·ca ‰Ëe¯t ‰ÂLa ‰È‰ d˙B‡a¿»¬»»¿»∆¿»«»»«¿≈«¬≈
dL·Ïe B„‚·a d¯Ù˙e Lc˜‰ „‚aÓ ˙ÈÏËÓ ¯Èz‰L∆ƒƒ«¿ƒƒ∆∆∆¿≈¿»»¿ƒ¿¿≈»
d¯Èz‰L „‚aa „ÈÒÙ‰Â ,‰Ëe¯t ‰ÂLa da ‰‰Â¿∆¡»»¿»∆¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆∆ƒƒ»
- ÌeÏk ˙ÈÏËna „ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ ,‰Ëe¯t ‰ÂLa ‰pnÓƒ∆»¿»∆¿»¿…ƒ¿ƒ««¿ƒ¿
Ì‚Ùe „Á‡ ¯·„a ‰‰pL ÈtÓ ,ÏÚÓ ‡Ï ‰Ê È¯‰¬≈∆…»«ƒ¿≈∆∆¡»¿»»∆»»«

e¯‡a ¯·Îe .¯Á‡ ¯·„a6- B¯·Á ‰p‰Óe ‰‰p‰L , ¿»»«≈¿»≈«¿∆«∆¡∆¿«∆¬≈
.‰a¯Ó ÔÓÊÏ elÙ‡Â ,Û¯ËˆÓƒ¿»≈«¬ƒƒ¿«¿À∆

המתכות,2) בתכונות חז"ל היו בקיאים יח. מעילה משנה

קל. בשימוש נפגם ואינו קשה שהזהב כחכמים 3)וידעו
יח.4)שם. שם כאן 5)גמרא הכתובים התנאים כל

שם. בגמרא ד.6)נאמרו הלכה ה פרק למעלה

.·ÌÈL„˜ ÈL„˜7ÔÂÈk - Ô¯ÓvÓ LÏzL ÌÈÓÈÓz‰ »¿≈»»ƒ«¿ƒƒ∆»«ƒ«¿»≈»
È¯‰L ;Ì‚t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÚÓ ‰Ëe¯Ùa ‰‰pL∆∆¡»ƒ¿»»«««ƒ∆…»«∆¬≈
˙LÈÏz ÔÈ‡L ,ÌbÙ BÈ‡L ·‰Ê ÏL ÒBÎÏ ÌÈÓBc Ô‰≈ƒ¿∆»»∆≈ƒ¿»∆≈¿ƒ«
,ÌeÓ Ô‰a ÏÙ Ì‡ Ï·‡ .·¯wlÓ Ô˙B‡ ˙ÏÒBt ¯Óv‰«∆∆∆∆»ƒƒ»≈¬»ƒ»«»∆

Ô‰ÈÓc ˙Ó‚Bt ‰fb‰Â ÌÈ„ÓBÚ ‰¯ÈÎÓÏÂ ÏÈ‡B‰8‡Ï - ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ»∆∆¿≈∆…
ÌbÙÈÂ ‰‰iL „Ú ÏÚÓ9¯Á‡ Ô‰Ó LÏz .‰Ëe¯Ùa »««∆≈»∆¿ƒ¿…ƒ¿»»«≈∆««

‰˙ÓÏ Ì‚t ÔÈ‡L ,ÏÚÓ ‰‰pL ÔÂÈk - e˙nL10. ∆≈≈»∆∆¡»»«∆≈¿»¿≈»
e¯‡aL BÓk ,Ì‰È¯·cÓ BÊ ‰ÏÈÚÓe11. ¿ƒ»ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

שם.7) מחירם.8)משנה יעלה צמר יותר יש שאם
וכסףֿמשנה.9) ראב"ד ראה יט. שם פפא משמע 10)כרב

מה  וראה שם. רש"י פירש וכן מום. בעלת ובין תמימה בין
א. הלכה ג בפרק למעלה שם.11)שכתבנו

.‚- ‰‚‚La ÏÚnL ÔÂÈk ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜a ÏÚBn‰«≈¿»¿≈∆∆««ƒ≈»∆»«ƒ¿»»
ÏlÁ˙12Lc˜‰13¯eËt ÂÈ¯Á‡ ‰‰pL ‰ÊÂ ,14ÏÚÓ . ƒ¿«≈∆¿≈¿∆∆∆¡»«¬»»»«

ÏlÁ˙ ‡Ï - ‰ÏÈÚÓ Ôa¯˜a ·iÁ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔB„Êa¿»ƒ¿≈«»¿»¿«¿ƒ»…ƒ¿«≈
B˙ÈÂ‰a ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,Lc˜‰15‰‰Â ¯Á‡ ‡a Ì‡Â , ∆¿≈∆»¬≈«¬»»¿ƒ»«≈¿∆¡»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÏÚÓ - ‰‚‚La Ba16ÏÚnLk ƒ¿»»»««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«
Ì‡ Ï·‡ ;¯Á‡Ï e‰˜‰Â ÔÈlÁ ˙¯B˙a B‡ÈˆB‰Â L„wa«…∆¿ƒ¿«Àƒ¿ƒ¿»¿«≈¬»ƒ

BÓ‚Ùe Ba ‰‰17ÏÚBÓ Ba LÈ - ¯Á‡Ï e‰˜‰ ‡ÏÂ ∆¡»¿»¿…ƒ¿»¿«≈≈≈
ÏÚBÓ ¯Á‡18. ««≈

קדושתו.12) יהודה 13)פקעה ור' מאיר ר' מחלוקת
כר' שהלכה אמרו נד: שם ובגמרא נב:, קידושין במשנה
מתחלל. אינו במזיד מתחלל, בשוגג האומר: בהקדש, יהודה

בחולין.14) נהנה המעילה.15)שהרי לפני שהיה כמו
מועל.16) אחר מועל אין פגמו,17)שבשוגג אפילו

פגם. ולא נהנה אם וה.18)ומכלֿשכן ד פרק ראה

.„‡l‡ ÌÈLc˜Óa ÏÚBÓ ¯Á‡ ÏÚBÓ ÔÈ‡Â¿≈≈««≈¿À¿»ƒ∆»
‰Ó‰·a19Ìc¯˜a Ú˜a ?„ˆÈk .„·Ïa LÈÓLz ÈÏÎe ƒ¿≈»¿≈«¿ƒƒ¿«≈«»«¿À¿…

Ú˜·e B¯·Á ‡·e ,Ì‚Ùe ‰Ëe¯Ùa ‰‰Â Lc˜‰ ÏL∆∆¿≈¿∆¡»ƒ¿»»«»¬≈»«
B˙e Ìc¯w‰ ÏË .eÏÚÓ Ìlk - Ì‚Ùe ‰‰Â Ba¿∆¡»»«À»»¬»««À¿…¿»
‰˙L .ÏÚÓ ‡Ï B¯·Á Ï·‡ ,ÏÚÓ ‡e‰ - B¯·ÁÏ«¬≈»«¬»¬≈…»«»»
‰˙LÂ B¯·Á ‡·e ,‰Ëe¯Ùa ‰‰Â ·‰Ê ÏL ÒBÎa¿∆»»¿∆¡»ƒ¿»»¬≈¿»»
ÏË .eÏÚÓ Ìlk - ‰‰Â ‰˙LÂ B¯·Á ‡·e ,‰‰Â¿∆¡»»¬≈¿»»¿∆¡»À»»¬»«
,ÏÚÓ ‡e‰ - B¯ÎÓ B‡ ‰zÓ B¯·ÁÏ B˙e ÒBk‰«¿»«¬≈«»»¿»»«
‰‰Â ¯BÓÁ‰ Èab ÏÚ ·Î¯ .ÏÚÓ ‡Ï B¯·ÁÂ«¬≈…»«»«««≈«¬¿∆¡»
‰‰Â ÂÈÏÚ ·Î¯Â B¯·Á ‡·e ,Ì‚Ùe ‰Ëe¯Ùaƒ¿»»«»¬≈¿»«»»¿∆¡»

Ì‚Ùe20Ìlk - Ì‚Ùe ‰‰Â ÂÈÏÚ ·Î¯Â B¯·Á ‡·e , »«»¬≈¿»«»»¿∆¡»»«À»
B‡ B¯ÎÓ B‡ ‰zÓ B¯·ÁÏ ¯BÓÁ‰ Ô˙ .eÏÚÓ»¬»««¬«¬≈«»»¿»

B¯ÈkO‰21ÔÎÂ .ÏÚÓ ‡Ï B¯·ÁÂ ,ÏÚÓ ‡e‰ - ƒ¿ƒ»««¬≈…»«¿≈
ÏÈ‡Ln‰22˙·BË ÈÙÏ ÏÚÓ ‡e‰ - Lc˜‰ ÏL Ìc¯˜ ««¿ƒ«¿…∆∆¿≈»«¿ƒ«

‰‡‰23‰lÁzÎÏ Ba Úw·Ï ¯zÓ B¯·ÁÂ ,BaL24. ¬»»∆«¬≈À»¿«≈«¿«¿ƒ»
‰Ó‰·Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â25. ¿«ƒƒ¿≈»

בבהמה 19) והמדובר הקודמת, להלכה המשך היא זו הלכה
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קסג dlirn zekld - dcear xtq - zah 'k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הדינים  כל "החמור". בפירוש רבינו כותב ולמטה טמאה,
התוספתא  לפי הם וה, ד ג, בהלכות זה בפרק האמורים
יט: מעילה המשנה ע"פ ולא ט, הלכה ב פרק מעילה
ולפיכך  שבמשנה, שרת כלי כמו הגוף בקדושת העוסקת
אינה  שהתוספתא ודעתו תשמיש", "כלי וכתב: רבינו שינה
את  ומפרש וכסףֿמשנה), ראב"ד (ראה למשנה מנוגדת
חבירו  ובא הקדש, של בקורדום "בקע האומרת: התוספתא
הוא  שהקורדום וחשב ששגג כגון מעלו" כולם בו, ובקע
השני  גם ולכן לרשות, מרשות להוציא כלל נתכוון ולא שלו
לגזול, והתכוון שלא שאינו כשידע מדברת, ומשנתינו מעל.
הקדש, של שהוא ידע (אם הקדש של שהוא ידע לא אבל
ולפיכך  מתחלל), אינו דמים קדושת ואפילו מזיד הוא הרי
הלכה  (ראה הגוף בקדושת אלא מועל אחר מועל אין אמרו:
יודע  שאינו אע"פ לגזול במתכוון דמים בקדושת אבל ה),
מרשות  להוציאה שהתכוון מכיון הקדש, הוא שהחפץ
התוספות  פירשו וכן מעל. לא וחבירו מעל הוא לרשות
לפי  וגם שם. הב"ח גירסת (ראה אין ד"ה נה. קידושין

רבינו). דברי ליישב אפשר לזמן 21)נחלש.20)גירסתו
כמכר. דינה שכירות אמי,22)מסוים. רב של מימרא

צט. מציעא בזה 23)בבבא המשאיל הנאת של שוויה
לשואל. טובה כולו 24)שעשה יצא שהקורדום מפני

השואל. לרשות מסירתו ע"י בהמה 25)לחולין המשאיל
עליה. דמים שקדושת

.‰ÁaÊÓ ÈL„˜ ˙Ó‰a26ÏÚBÓ da LÈ ‡l‡ ,Ôk dÈ‡ ∆¡«»¿≈ƒ¿≈«≈»≈∆»≈»≈
ÔÓ LÏz ?„ˆÈk .ÌÈÓÚt ‰nk „Ú ÏÚBÓ ¯Á‡««≈««»¿»ƒ≈«»«ƒ

˙‡hÁ‰27Ôlk - LÏ˙Â B¯·Á ‡·e ,LÏ˙Â B¯·Á ‡·e , ««»»¬≈¿»«»¬≈¿»«À»
eÏÚÓ28Ôlk - B¯·ÁÏ B¯·ÁÂ ,B¯·ÁÏ d˙ Ì‡ ÔÎÂ . »¬¿≈ƒ¿»»«¬≈«¬≈«¬≈À»

ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .eÏÚÓ29ÌÈÎÒp‰Â ˙BÙBÚ‰Â ˙BÁn‰ ÔÈcL , »¬¿≈»∆ƒ∆ƒ«¿»¿»¿«¿»ƒ
.Ô‰ Ûeb‰ ˙M„˜ ÔlkL ,‰Ó‰a‰ ÔÈ„k ˙¯L ÈÏÎe¿≈»≈¿ƒ«¿≈»∆À»¿À««≈

בהם 26) אין קלים קדשים שהרי קדשים, לקדשי הכוונה
ה"א). פ"ב (למעלה הדם זריקת לפני לשון 27)מעילה

הקודמת. בהלכה הערה ראה יט: מעילה המשנה
א.28) הלכה ב פרק שם אמרו:29)תוספתא בתוספתא

לומד  ורבינו מעלו, כולם וכו' לחבירו נתנו וכו' ובעולה
"יראה  אמר ולפיכך הגוף, קדושת שהם הדברים לכל מעולה

לי".

.ÂÏÈ‡B‰ ,ÌeÓ da ÏÙpL ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙Ó‰a∆¡«»¿≈«√»ƒ∆»«»ƒ
ÔBÈ„ÙÏ ˙„ÓBÚ ‡È‰Â30˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜k ‡È‰ È¯‰ - ¿ƒ∆∆¿ƒ¿¬≈ƒ¿»¿≈∆∆««ƒ

B¯·ÁÂ ,B¯·ÁÏ d˙ Ì‡Â ;ÌÈÓc ˙M„˜ ‡È‰L∆ƒ¿À«»ƒ¿ƒ¿»»«¬≈«¬≈
.ÏÚÓ „·Ïa ÔBL‡¯‰ - B¯·ÁÏ«¬≈»ƒƒ¿«»«

הכהן 30) לפני להעמידה ואפשר חיה, כשהבהמה המדובר
פדיון  לה אין שחטה, אפילו או מתה אם אבל להערכה.
הערה  פ"ג למעלה ראה והערכה. העמדה טעונה שהיא מפני

א.

.ÊÌÈÓÎÁ e¯Ó‡31Lc˜‰ ÏL ‰¯B˜ B‡ Ô·‡ ÏËBp‰L , »¿¬»ƒ∆«≈∆∆»∆∆¿≈
¯aÊb‰ ‰ÊÏ d˙ Ì‡Â .eÏÚÓ Ì‰ÈL - B¯·ÁÏ d˙e¿»»«¬≈¿≈∆»¬¿ƒ¿»»»∆«ƒ¿»
.ÏÚÓ ‡Ï ¯aÊb‰Â ,ÏÚÓ ‡e‰ - B„È ˙Áz ‰˙È‰L∆»¿»««»»«¿«ƒ¿»…»«
ÏÚBÓa ‡l‡ ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆ƒ∆≈≈«¿»ƒ¬ƒ∆»¿≈

ÔB„Êa32ËBp‰ .Lc˜‰ ÏlÁ˙ ‡Ï È¯‰L ,ÏL ‰Ëe¯t Ï ¿»∆¬≈…ƒ¿«≈∆¿≈«≈¿»∆
BlL ‡È‰L ˙Úc ÏÚ Lc˜‰33‡ÈˆBiL „Ú ÏÚÓ ‡Ï - ∆¿≈«««∆ƒ∆…»««∆ƒ

d˙ .‰zÓa d˙B‡ ÔziL „Ú B‡ ÂÈˆÙÁa d˙B‡»«¬»»«∆ƒ≈»¿«»»¿»»
ÏÚBÓ ÔÈ‡L ;ÏÚÓ ‡Ï B¯·ÁÂ ,ÏÚÓ ‡e‰ - B¯·ÁÏ«¬≈»««¬≈…»«∆≈≈

e¯‡aL BÓk ,˙BLc˜‰ ¯‡La ÏÚBÓ ¯Á‡34ÏÎÂ . ««≈ƒ¿»∆¿≈¿∆≈«¿¿…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

זה 31) הרי הקדש, של קורה או אבן "נטל (יט:): שם שנינו
מעל". לא וחבירו מעל, הוא – לחבירו נתנה מעל. לא
ומאי  הוא, ההבדל) (מהו שנא "מאי שאלו: שם ובגמרא
ומפרש  לו. המסורות בגזבר שמואל: ומתרץ חבירו?" שנא
והקורה, האבן נתחללו ולא בזדון במועל שהמדובר רבינו,
למדנו  בזדון במועל הרי חבירו, מעל לא למה שאל, ולפיכך
כשהמועל  שהמדובר שמואל ומתרץ מעלו? שכולם בה"ג
שניהם. מעלו לאחר נתנה אם אבל לגזבר, נתנה הראשון
אחרת  פירשו וראב"ד רש"י אבל זו, שבהלכה דבריו ומכאן

כסףֿמשנה). הכוונה 32)(ראה "מעל", שאמרו: ומה
אשם  מביא אינו אבל בקדשים, מעילה איסור על שעבר
ומה  ג). הלכה א פרק למעלה (ראה חומש מוסיף ואינו
בדק  שקדשי מפני בזדון? במעילה זה דין להעמיד הכריחו
מועל, השני ואין הראשון של מעילתו אחרי מתחללים הבית

פעמים. כמה שנתבאר לגוזלה 33)כמו התכוון אם אבל
חבירו. מעל – הקדש של שהוא ידע ולא ששגג אע"פ –

זה.34) בפרק פעמים כמה

.ÁÔ·‡ ÏË35È¯‰L ,ÏÚÓ ‡Ï - Lc˜‰ ÏL ‰¯B˜ B‡ »«∆∆»∆∆¿≈…»«∆¬≈
ÏÚÓ - B˙Èa CB˙a d˙B‡ ‰a .ÔÈ„Ú ‰‰ ‡Ï36d˙ . …∆¡»¬«ƒ»»»¿≈»«¿»»

„Ú ÏÚÓ ‡Ï - d¯aÁ ‡ÏÂ ‰¯˜zaL ÔBlÁ Èab ÏÚ««≈«∆«ƒ¿»¿…ƒ¿»…»««
‰È‰ BÊ ÔÈ‡L ,‰Ëe¯t ‰ÂLa ‰ÈzÁz ¯e„iL∆»«¿∆»¿»∆¿»∆≈¬»»

˙¯kp‰37. «ƒ∆∆

שם.35) והטעם,36)משנה תחתיה. דר שלא אףֿעלֿפי
ניכרת. הנאה ממנה נהנה וגם הקורה את ששינה מפני

אפשר 37) שהרי ניכרת, הנאה אינה חיבור בלי הקורה הנחת
שם. גמרא הניחה, עצמו לצרכי שלא לומר

.ËÏË38Èt ÏÚ Û‡ ,ÔlaÏ d˙e Lc˜‰ ÏL ‰Ëe¯t »«¿»∆∆¿≈¿»»««»««ƒ
ÏÎa ıÁB¯ B˙BÈ‰a ‰‰ È¯‰L ,ÏÚÓ - ıÁ¯ ‡lL∆…»«»«∆¬≈∆¡»ƒ¿≈¿»
- ˙Bin‡ ÈÏÚaÓ „Á‡Ï d˙ Ì‡ ÔÎÂ .‰ˆ¯iL ˙Ú≈∆ƒ¿∆¿≈ƒ¿»»¿∆»ƒ«¬≈À»À

.BzÎ‡ÏÓ eOÚ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÚÓ»«««ƒ∆¬«ƒ…»¿«¿

שם.38) משנה

.ÈıÙÁ da ‰˜39ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Ì‡ :CLÓ ‡ÏÂ »»»≈∆¿…»«ƒƒ»≈»ƒ
ÏÚÓ -40ÏÚÓ ‡Ï - Ï‡¯OÈ ÔÓ Ì‡Â ,41. »«¿ƒƒƒ¿»≈…»«

למוכר.39) מחירה קונות 40)ושילם מעות הגוי, מן בקנה
הכל. משך 41)לדברי שלא זמן כל החפץ את קנה שלא

כיון  קונות, מעות התורה שמן שאע"פ רבינו, וסובר אותו.
הכסף  יצא לא הרי משיכה, בלי יקנה שלא חכמים שתיקנו
בזה, האחרונים ופלפלו כסףֿמשנה. (ראה המוכר מרשות
וצריך  זה. בכעין תורה דין לבטל מועילה חכמים תקנת אם

עיון).
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.‡ÈÔ‰L ˙Úc ÏÚ ÂÈÎ¯ˆa Lc˜‰ ˙BÚÓ ‡ÈˆBn‰«ƒ¿∆¿≈ƒ¿»»«««∆≈
ÔÈlÁ42.ÏÚÓ - ÏÁ È¯·„a Ô‡ÈˆB‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , Àƒ««ƒ∆…ƒ»¿ƒ¿≈…»«

,Lc˜‰‰ ÔÓ BÁÒÙe BÓL‡Â B˙‡hÁ ‡È·n‰ ?„ˆÈk≈««≈ƒ«»«¬»ƒ¿ƒ«∆¿≈
‰¯tk ¯qÁÓ ÔÎÂ43- Lc˜‰‰ ÔÓ B˙¯tk ‡È·‰L ¿≈¿À««»»∆≈ƒ«»»ƒ«∆¿≈

Ìc‰ ˜¯fiL „Ú ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ ÌlÎÂ .ÏÚÓ44,CÎÈÙÏ . »«¿À»≈¬ƒ«∆ƒ»≈«»¿ƒ»
˙BÁÓ ‡È·n‰45,Lc˜‰‰ ÔÓ ‰„Bz ÌÁÏÂ ÌÈÎÒe «≈ƒ¿»¿»ƒ¿∆∆»ƒ«∆¿≈

˙˜È¯Ê Ô‡k ÔÈ‡L ,ÏÚÓ ‡Ï - ‰¯·Ú ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«¬≈»…»«∆≈»¿ƒ«
.ÂÈÏÚ ¯tÎÏ Ìc»¿«≈»»

חולין.42) שהמעות היה ויולדת 43)סבור וזבה זב כגון
טהרתם. אחר קרבנות להביא נהנה,44)שמחוייבים ואז

במעילה  שמעון ור' יהודה ר' מחלוקת מכפרת, הזריקה כי
יהודה. כר' ופסק שהרי 45)יט. חוטא, למנחת חוץ
מכפרת. הקומץ הקטרת

.·ÈÔ˙46BÏ˜L47eÓ¯˙iLk - Lc˜‰ ˙BÚnÓ48 »«ƒ¿ƒ¿∆¿≈¿∆ƒ¿¿
dÓc ˜¯fÈÂ ˙Á‡ ‰Ó‰a elÙ‡ ‰pnÓ e˜ÈÂ ‰Óe¯z‰«¿»¿ƒ¿ƒ∆»¬ƒ¿≈»««¿ƒ»≈»»
˜¯ÊpL ‰Ó‰a‰ d˙B‡a B˜ÏÁ È¯‰L ,Ï˜BM‰ ÏÚÓÈƒ¿««≈∆¬≈∆¿¿»«¿≈»∆ƒ¿«

dÓc49. »»

ב.46) ב, פרק שקלים שכל 47)משנה השקל, מחצית
לקנות  כדי בשנה, אחת המקדש לבית לתת מחויב אדם

ציבור. חובת היו 48)קרבנות בשנה פעמים שלוש
בלשכה, שנצטברו מהשקלים גדולות קופות שלוש ממלאים
קונים  ומהן הלשכה", "תרומת נקרא לקופות שהכניסו ומה
לשכה". "שירי נקרא בלשכה שנשאר ומה קרבנות,

נהנה,49) לא הזריקה לפני בהלכה אבל שאמרנו כמו
הקודמת.

.‚ÈLÈ¯Ùn‰50ÂÈÎ¯ˆ ¯‡La B‡ÈˆB‰Â BÏ˜L51ÔÈa , ««¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿»¿»»≈
ÏÚÓ - B¯·Á ÔÈa ‡e‰52B¯·ÁÏ B˙ .53ÏÚ BÏ˜LÏ ≈¬≈»«¿»«¬≈¿»¿«

B„È54BÓˆÚ È„È ÏÚ BÏ˜Le CÏ‰ ,55‰Ó¯˙ ¯·k Ì‡ :56 »»«¿»«¿≈«¿ƒ¿»ƒ¿¿»
Ï˜BM‰ ÏÚÓ - ‰Óe¯z‰57ÏÚ Ì¯Bz Ì¯Bz‰L ; «¿»»««≈∆«≈≈«

˙B·b‰Ï „È˙Ú‰58ÌÈÏ˜La e¯‡aL BÓk ,59el‡Îe , ∆»ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÏÚÓ CÎÈÙÏe ,‰kLlÏ ‰Ê Ï˜L ÚÈb‰60ÔÈ„Ú Ì‡Â . ƒƒ«∆∆∆«ƒ¿»¿ƒ»»«¿ƒ¬«ƒ

ÏÚÓ ‡Ï - ‰Óe¯z ‰Ó¯˙ ‡Ï61ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe . …ƒ¿¿»¿»…»«¿»≈¬ƒ
‰kLl‰ È¯ÈLa62. ƒ¿»≈«ƒ¿»

יג.50) הלכה א פרק מעילה חולין.51)תוספתא צרכי
נתנו 52) שאם רבינו, כוונת מפרשים וכסףֿמשנה ראב"ד

מקור  מוסר והכסףֿמשנה מעלו. שניהם בו נהנה וזה לחבירו
גירסא  שלפנינו בתוספתא שם. מעילה בתוספתא הדין

מעל. זה הרי לחבירו שקלו המפריש משנה 53)אחרת,
ב. ב, פרק המשלח.54)שקלים בשביל 55)בשביל

ששקל.56)עצמו. בשביל 57)בשעה ששקל השליח

שתרמ 58)עצמו. בשעה זה בשקל הקדש זכה ו ולפיכך
ה"ט.59)הראשון. שקל,60)פ"ב לא שאם היא ההנאה

מתן  מצוות וקיום ממנו. וגובים אותו ממשכנים ביתֿדין
ניתנו" ליהנות לאו ש"מצוות מפני מעילה, אינה השקל
עליו  שהטילה חוב מילוי אלא הנאה, אינה מצוה (קיום
שם). הירושלמי לפי המשנה על בפירושו רבינו התורה.

בשעה 61) הקדש, ברשות היה לא עדיין שהשקל מפני

עצמו. בשביל מאיר 62)ששקלו ור' יהודה ר' מחלוקת
ר' שמשנתנו אמרו שם (בירושלמי כר"י ופסק נד. בקידושין
על  לתמוה ויש בשיריים. מועלים שסובר שנאה, מאיר
בשיריים, מועלים שאין ומסיים כמשנתנו, שפסק רבינו,

עיון). וצריך

á"ôùú'ä úáè à"ë ÷"ù íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חולין 1) בתורת לשליח ונתנו הקדש ולקח ששגג מי יבאר

עצמו. מדעת השליח עשה אם ודין מעל, מי

.‡‚‚ML ÈÓ2B˙e Lc˜‰ ˙BÚÓ B‡ Lc˜‰ Á˜ÏÂ ƒ∆»«¿»«∆¿≈¿∆¿≈¿»
ÁÈÏM‰ ‰OÚ Ì‡ :ÔÈlÁ ˙¯B˙a B‡ÈˆB‰Ï ÁÈÏLÏ¿»ƒ«¿ƒ¿«Àƒƒ»»«»ƒ«

- B˙eÁÈÏL‰OÚ ‡Ï Ì‡Â ;ÏÚnL ‡e‰ ÁlLÓ‰ ¿ƒ«¿«≈«∆»«¿ƒ…»»
BÓˆÚ ˙ÚcÓ ÁÈÏM‰ ‰OÚ ‡l‡ ,B˙eÁÈÏL3ÁÈÏM‰ - ¿ƒ∆»»»«»ƒ«ƒ«««¿«»ƒ«

ÏÚnL ‡e‰4Ôz :BÁeÏLÏ ¯Ó‡L ˙Èa‰ ÏÚa ?„ˆÈk . ∆»«≈«««««ƒ∆»«ƒ¿≈
B‡ ;¯kk Ô‰Ï Ô˙Â CÏ‰ ,ÔÈÁ¯B‡Ï ¯Oa B˙B‡Ó (ÈÏ)ƒ≈»»»¿ƒ»«¿»«»∆ƒ»
¯Ó‡ ;¯Oa Ô‰Ï Ô˙Â ,¯kk Ô‰Ï Ôz :BÏ ¯Ó‡L∆»«≈»∆ƒ»¿»«»∆»»»«
B‡ ;Ïc‚n‰ ÔÓ BÏ ‡È·‰Â ,ÔBlÁ‰ ÔÓ ÈÏ ‡·‰ :BÁeÏLÏƒ¿»≈ƒƒ««¿≈ƒƒ«ƒ¿»

Ïc‚n‰ ÔÓ ‡·‰ :BÏ ¯Ó‡L5- ÔBlÁ‰ ÔÓ BÏ ‡È·‰Â , ∆»«»≈ƒ«ƒ¿»¿≈ƒƒ««
‡È·‰Â ÁÈÏM‰ CÏ‰ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏÚÓ ÁÈÏM‰«»ƒ«»«¿≈…«≈»∆»««»ƒ«¿≈ƒ
:ÁÏBM‰ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,BÏ ¯Ó‡L BÓk ÔBlÁ‰ ÔÓƒ««¿∆»«««ƒ∆»««≈«
˙Èa‰ ÏÚa - Ïc‚n‰ ÔÓ ‡l‡ ‡È·iL ÈaÏa ‰È‰ ‡Ï…»»¿ƒƒ∆»ƒ∆»ƒ«ƒ¿»««««ƒ
·laL ÌÈ¯·„e ,B¯Ó‡Ó ˙eÁÈÏL ‰OÚ È¯‰L ;ÏÚÓ»«∆¬≈»»¿ƒ«¬»¿»ƒ∆«≈
B‡ ‰ËBL B‡ L¯Á ÁÈÏM‰ ‰È‰ elÙ‡Â .ÌÈ¯·c ÔÈ‡≈»¿»ƒ«¬ƒ»»«»ƒ«≈≈∆

˙eÁÈÏL Ô‰Ï ÔÈ‡L ÔË˜6ÏÚa - B¯Ó‡Ók ‰OÚ Ì‡ , »»∆≈»∆¿ƒƒ»»¿«¬»««
ÏÚÓ ˙Èa‰7˙Èa‰ ÏÚa - B˙eÁÈÏL ‰OÚ ‡Ï Ì‡Â , ««ƒ»«¿ƒ…»»¿ƒ««««ƒ

‰ÎÈ˙Á ‰ÎÈ˙Á ÔÈÁ¯B‡Ï Ôz :BÁeÏLÏ ¯Ó‡ .¯eËt8ÏL »»«ƒ¿≈»¿ƒ¬ƒ»¬ƒ»∆
eÏË :Ô‰Ï ¯Ó‡Â ÁÈÏM‰ CÏ‰ ,¯Oa9- ÌÈzL ÌÈzL »»»««»ƒ«¿»«»∆¿¿«ƒ¿«ƒ

ÚÓ ˙Èa‰ ÏÚa,¯eËt ÁÈÏM‰Â ,B¯·„ ‰OÚ È¯‰L ,Ï ««««ƒ»«∆¬≈«¬»¿»¿«»ƒ«»
¯˜Ú ‡ÏÂ ˙Èa‰ ÏÚa ˙eÁÈÏL ÏÚ ÛÈÒBÓ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ«¿ƒ««««ƒ¿…»«

˙eÁÈÏM‰10ÌÈzL eÏË :ÁÈÏM‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . «¿ƒ¬»ƒ»«»∆«»ƒ«¿¿«ƒ
eÏÚÓ Ô‰ÈL - ÈzÚcÓ ÌÈzL11LÏL ÌÈÁ¯B‡‰ eÏË . ¿«ƒƒ«¿ƒ¿≈∆»¬»¿»¿ƒ»

‰OÚ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ÈtÓ ,eÏÚÓ ÔÈÁ¯B‡‰ Û‡ - LÏL»«»¿ƒ»¬ƒ¿≈∆»∆»≈∆»»
ÈÙÏ ,·iÁ B¯·Á ‡ˆÓ .BzÚcÓ ÛÈÒB‰Â B¯·Á ˙eÁÈÏL¿ƒ¬≈¿ƒƒ«¿ƒ¿»¬≈«»¿ƒ
‰Ê ÏÚ ·iÁ ‡e‰Â ,˙eÁÈÏM‰ ‰¯˜Ú ‡ÏÂ ÂÈ¯·„ eOÚpL∆«¬¿»»¿…∆∆¿»«¿ƒ¿«»«∆

.BzÚcÓ ÛÈÒB‰L∆ƒƒ«¿

א.2) כ, מעילה המשלח.3)משנה, שאמר ממה ושינה
אבל 4) זה, במעשה המשלח של שליחו אינו ששינה, מכיון

בהלכה  למטה דינו רבינו מבאר הוסיף, אלא שינה לא אם
ואין  עבירה, לדבר שליח שאין בידינו, כלל אמנם זו.
הזה. הכלל מן יוצאה מעילה אבל המשלח, את מחייבים
לדבר  שליח יש מעילה שבאיסור למדו - ב מב, בקידושין

אלא 5)עבירה. מזה בלבו היה "לא הגירסא: במשנה,
חלונות, כמה שם שהיו כגון ב'תוספות', ופירשו מזה",
אלא  ממנו שהבאת זה לחלון נתכוונתי לא הבית בעל ואומר
מתקבל  ופירושם כך, מפרש רש"י שגם ונראה אחר, לחלון
רבינו. לפני היתה אחרת גירסא ואולי הדעת. על
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כיד 6) שידו אומרים אנו אין עבירה, בדבר שלא ואפילו
בזה.7)משלחו. ונהנה רצונו שנעשה חתיכה 8)מפני

אחד. ב.10)קחו.9)לכל כ, שם ששת, רב של כפירוש
מפני 11) מעל, והשליח רצונו. שנעשה מפי מעל, הבית בעל

על  לא שזה בפירוש והדגיש ממש, עצמו דעת על שעשה
עצמו, דעת על שעושה פירש לא אם אבל הבית, בעל דעת
ומה  ההוספה, על מקפיד אינו הבית שבעל שחשב  אפשר
בשם  (כסףֿמשנה יפחות שלא התכוון "חתיכה", שאמר

קורקוס). הר"י

.·ÈL„wÓ ˙BÎÈ˙Á‰ eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¬ƒƒ»¿≈
‰ÏBÚ ¯Oa eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Èa‰ ˜„a12Ba ‡ˆBiÎÂ13 ∆∆««ƒ¬»ƒ»¿«»¿«≈

ÏÎB‡‰ ‡l‡ ÏÚÓ ‡Ï -14·iÁ ‡e‰ È¯‰L .„·Ïa …»«∆»»≈ƒ¿«∆¬≈«»
‰ÏÈÚn‰ ÏÚ ¯˙È ¯Á‡ ¯eq‡a15dlk ‰¯Bz‰ ÏÎ·e , ¿ƒ«≈»≈««¿ƒ»¿»«»À»

‰¯·Ú ¯·„Ï ÁÈÏL ÔÈ‡16‡lL dc·Ï ‰ÏÈÚÓa ‡l‡ , ≈»ƒ«ƒ¿«¬≈»∆»ƒ¿ƒ»¿«»∆…
¯Á‡ ¯eq‡ dnÚ ·¯Ú˙È17. ƒ¿»≈ƒ»ƒ«≈

ãycew zegiyn zecewpã

oi` ...lrny `ed glynd ...zern e` ycwd gwle bbyy in"
."dcal dlirna `l` dxiar xacl gily

שליח  מצינו בהם מקומות עוד ישנם הרי הקושיא וידועה
ומכירה, ובטביחה בפיקדון יד, בשליחות עבירה, לדבר
ותירצו  עבירה. לדבר שליח יש במעילה שרק כתב ומדוע
בשליחות  אבל שליחות, מדין הוא במעילה המשלח שחיוב
מתורת  אלא שליחות מצד אינו החיוב ומכירה וטביחה יד
לשלוח  שאמר עצמו בדיבור היא שהפשיעה היינו פושע,
אדם  של שלוחו מצד החיוב אין ומכירה בטביחה וכן יד,

מהדמים. או מהבשר שנהנה ההנאה על אלא כמותו
דין  מצינו במעילה שרק הסיבה העניינים, ובפנימיות
הקב"ה  של שלוחו הוא יהודי שכל מכיון היא, שליחות
לקב"ה, ודירה קדושה של ענין שבעולם דבר מכל לעשות
להיות  חייבת ומרצונו, בכוחו זאת יעשה שיהודי כדי אבל
תקוה  מתוך מעילה, של אפשרות - החופשית הבחירה
אומרים  כך ומשום נידח. ממנו ידח לא שסוף־סוף ובטחון
חוץ  עבירה" לדבר שליח "יש כולה התורה בכל אנו
שלוחו  להיות יהודי של תפקידו מתבטא בזה כי מבמעילה,
בעולם, שעשה הקדושה ענייני על ולשמור הקב"ה של

ח"ו. בזה יפגום לא אחד ושאף
n oii' itÎlr)(fq oniq dcear xtq 'zekl

ה"ב.12) פ"ב מעילה העומדים 13)תוספתא, דברים
נהנה.14)להקטרה. מעל 15)שהרי לא למה נימוק
לדבר 16)המשלח. שליח יש וטבח בגנב גם הלא פלא,

למלך' וב'משנה ה"ו, ואבידה גניבה מהל' פ"ג ראה עבירה.
הל'17)שם. ראה בו. וכיוצא עולה בשר לאכול שאסור

שם). משנהֿלמלך (ראה פי"א הקרבנות מעשה

.‚Ô˙Bp‰18‡·‰ :BÏ ¯Ó‡Â BÁeÏLÏ Lc˜‰ ˙Ëe¯t «≈¿«∆¿≈ƒ¿¿»«»≈
BÏ ‡È·‰Â CÏ‰ ,˙BÏÈ˙t dÈˆÁ·e ˙B¯ dÈˆÁa ÈÏƒ¿∆¿»≈¿∆¿»¿ƒ»«¿≈ƒ
‡·‰ :BÏ ¯Ó‡L B‡ ;˙BÏÈ˙t dlÎa B‡ ˙B¯ dlÎa¿À»≈¿À»¿ƒ∆»«»≈

dÈˆÁa ‡È·‰Â CÏ‰ ,˙BÏÈ˙t dlÎa B‡ ˙B¯ dlÎa ÈÏƒ¿À»≈¿À»¿ƒ»«¿≈ƒ¿∆¿»
˙Èa‰ ÏÚa .ÌÈ¯eËt Ì‰ÈL - ˙BÏÈ˙t dÈˆÁ·e ˙B¯≈¿∆¿»¿ƒ¿≈∆¿ƒ««««ƒ

‰Ëe¯Ùa B˙eÁÈÏL ‰OÚ ‡Ï È¯‰L - ÏÚÓ ‡Ï19; …»«∆¬≈…«¬»¿ƒƒ¿»
B˙eÁÈÏL ¯˜Ú ‡Ï È¯‰L - ÏÚÓ ‡Ï ÁÈÏM‰Â¿«»ƒ«…»«∆¬≈…»«¿ƒ
˙B¯ dÈˆÁa ÈÏ ‡·‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .‰Ëe¯Ùaƒ¿»¬»ƒ»«»≈ƒ¿∆¿»≈
CÏ‰Â ,ÈBÏt ÌB˜nÓ ˙BÏÈ˙t dÈˆÁ·e ÈBÏt ÌB˜nÓƒ¿¿ƒ¿∆¿»¿ƒƒ¿¿ƒ¿»«
˙B¯ ÌB˜nÓ ˙BÏÈ˙Ùe ˙BÏÈ˙t ÌB˜nÓ ˙B¯ ‡È·‰Â¿≈ƒ≈ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ¿≈

ÏÚÓ ÁÈÏM‰ -20. «»ƒ«»«

א.18) כא, שם מפרוטה.19)משנה, בפחות מעילה ואין
הפרוטה.20) בכל ששינה מפני

.„Ô˙21,‚B¯˙‡ ÈÏ ‡·‰ :BÏ ¯Ó‡Â ˙BËe¯t ÈzL BÏ »«¿≈¿¿»«»≈ƒ∆¿
- ÔBn¯ ‰Ëe¯Ù·e ‚B¯˙‡ ‰Ëe¯Ùa BÏ ‡È·‰Â CÏ‰Â¿»«¿≈ƒƒ¿»∆¿ƒ¿»ƒ

ÁÈÏM‰˙B˜Ï BÁÏL È¯‰L ,¯eËt ˙Èa‰ ÏÚ·e ,ÏÚÓ «»ƒ«»«««««ƒ»∆¬≈¿»ƒ¿
‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙BËe¯t ÈzL ‰ÂML ‚B¯˙‡ BÏ∆¿∆»∆¿≈¿¿ƒ»ƒ»»
˙BËe¯t ÈzL ‰ÂL ˙Á‡ ‰Ëe¯Ùa BÏ ‡È·‰L ‚B¯˙‡‰»∆¿∆≈ƒƒ¿»««»∆¿≈¿

eÏÚÓ Ì‰ÈL -22. ¿≈∆»¬

יהודה.21) כרבי ופסק תנאים, מחלוקת שם. משנה,
א.22) כא, שם גמרא,

.‰ÁÏBM‰23,ıÙÁ da BÏ ˙B˜Ï BÁeÏL „Èa ‰Ëe¯t «≈«¿»¿«¿ƒ¿»≈∆
„ÈÏ ÚÈbzL Ì„˜ Lc˜‰ ‡È‰L ˙Èa‰ ÏÚa ¯kÊÂ¿ƒ¿«««««ƒ∆ƒ∆¿≈…∆∆«ƒ«¿«

‚‚BL ‡e‰L ,ÏÚÓ ÁÈÏM‰ - ÈÂÁ‰24˙Èa‰ ÏÚ·e , «∆¿»ƒ«»ƒ«»«∆≈««««ƒ
BÓk ,‰ÏÈÚÓ Ôa¯˜a ·iÁ „ÈÊn‰ ÔÈ‡Â ,¯kÊ ¯·k¿»ƒ¿«¿≈«≈ƒ«»¿»¿«¿ƒ»¿

e¯‡aL25Ì„˜ Lc˜‰ ‡È‰L Ú„ÈÂ ÁÈÏM‰ Û‡ ¯kÊ . ∆≈«¿ƒ¿«««»ƒ«¿»«∆ƒ∆¿≈…∆
ÌÈ¯eËt Ì‰ÈL - ÈÂÁÏ ÚÈbzL26,‰ÏÈÚÓ Ôa¯wÓ ∆«ƒ««∆¿»ƒ¿≈∆¿ƒƒ»¿«¿ƒ»

‰·¯Ú˙pL ‰Ëe¯t d˙B‡ ‡ÈˆBiLk ·iÁ ÈÂÁ‰Â¿«∆¿»ƒ«»¿∆ƒ»¿»∆ƒ¿»¿»
‰Ëe¯tL ÈÂÁÏ eÚÈ„B‰ .‚‚BL ‡e‰ È¯‰L ,ÂÈ˙BÚÓ·¿»»∆¬≈≈ƒ«∆¿»ƒ∆¿»
Áwn‰ Òt˙Â ,ÔÈ¯eËt ÔzLÏL - Lc˜‰ BÏ e˙pL∆»¿∆¿≈¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ»

Lc˜‰Ï27. ¿∆¿≈

ה"ג.23) פ"ב מעילה -24)תוספתא, א כא, שם במשנה,
חנווני, אצל הגיע שלא עד ונזכר פיקח ביד שלח נאמר:
על  ובפירושו מעל", "שליח כותב כאן ורבינו מעל. חנווני
שניהם, לנזכרו מתכוונת שהמשנה מפרש שם, המשנה
אחרת. שפירש שם, רש"י ראה והשליח. המשלח

מעילה,25) בקרבן נתחייב שלא ומפני ה"ג. פ"א למעלה
הפרוטה. נתחללה מזידים.26)לא כולם שהרי

פלא 27) זה שדין כתב, ובמשנהֿלמלך שם. תוספתא,
בעיניו.

.Â„ˆÈÎÂ28‰OÚÈ29„Ú ‡ËÁ‰ ÔÓ ÈÂÁ‰ ÏÈv‰Ï È„k ¿≈««¬∆¿≈¿«ƒ«∆¿»ƒƒ«≈¿«
‰Ëe¯t ÏËB ?˙BÚn‰ ÏÎa LnzL‰Ï ¯zÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆À»¿ƒ¿«≈¿»«»≈¿»
ÏL ‰Ëe¯t :¯ÓB‡Â ‡e‰L Ïk ÈÏk B‡ ÔÈlÁ ÏL∆Àƒ¿ƒ»∆¿≈¿»∆
‰OÚ˙Â ;‰Ê ÏÚ ˙ÏlÁÓ ‡È‰L ÌB˜Ó ÏÎa Lc˜‰∆¿≈¿»»∆ƒ¿À∆∆«∆¿≈»∆
ÈÂÁ‰ ¯zÈÂ ,Lc˜‰ ÈÏk‰ B‡ ‰Ëe¯t d˙B‡»¿»«¿ƒ∆¿≈¿À««∆¿»ƒ

‰Ëe¯t ÔÎÂ .˙BÚn‰ ÏÎa LnzL‰Ï30Lc˜‰ ÏL ¿ƒ¿«≈¿»«»¿≈¿»∆∆¿≈
‰Ê ÒÈÎa ‰Ëe¯t :¯Ó‡L B‡ ,ÒÈk‰ ÏÎa ‰·¯Ú˙pL∆ƒ¿»¿»¿»«ƒ∆»«¿»¿ƒ∆

d˙B‡ ÏlÁÓ - Lc˜‰31Ì‡Â .ÒÈka LnzLÈ Ck ¯Á‡Â ∆¿≈¿«≈»¿««»ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ
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Ïk ˙‡ ‡ÈˆBiL „Ú ÏÚÓ ‡Ï - ÏlÁ ‡ÏÂ ‡ÈˆB‰ƒ¿…ƒ≈…»««∆ƒ∆»
ÒÈk‰32. «ƒ

שם.28) כשהחנווני 29)משנה, מדובר שנזכר. הבית בעל
ב.30)שוגג. כא, שם ברוב,31)משנה, בטלה ואינה

באלף  אפילו בטל אינו חשוב ודבר חשוב, שמטבע מפני
משנהֿלמלך). וראה פרוטה. ד"ה שם כל 32)('תוספות'

של  שהפרוטה אפשר שבכיס, הפרוטות כל הוציא שלא זמן
שם. כחכמים, פסק בו. נשארה הקדש

.ÊÈÒÈkÓ ÒÈk :¯Ó‡33- Lc˜‰ È¯ÂMÓ ¯BLÂ ,Lc˜‰ »«ƒƒƒ«∆¿≈¿ƒ¿»«∆¿≈
ÔlÎa ÔÈÏÚBÓ34Ô˙ˆ˜Óa ÔÈÏÚBÓe35?‰OBÚ „ˆÈk . ¬ƒ¿À»¬ƒ¿ƒ¿»»≈«∆

- ‡e‰ Lc˜‰ Ì‡ :¯ÓB‡Â Ì‰aL ÏB„b‰ ˙‡ ‡È·Ó≈ƒ∆«»∆»∆¿≈ƒ∆¿≈
ÌB˜Ó ÏÎa Lc˜‰‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,Lc˜‰ ‡e‰ È¯‰¬≈∆¿≈¿ƒ»«∆¿≈¿»»

.ÔËwa ‰‰ÈÂ ;‰Ê ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰L∆¿À»«∆¿≈»∆«»»

ה"ז.33) פ"א מעילה כולם.34)תוספתא, את הוציא אם
שהרי 35) מתפלא, משנה' ה'כסף מקצתם. רק הוציא אפילו

ויש  ה"ח. הקרבנות מעשה מהל' בפט"ז עצמו דברי סותר זה
שלא  הקודמת שבהלכה לדין זה בין מה ולשאול, להוסיף

וצ"ע. הכיס? כל את שיוציא עד מעל

.ÁÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁÙa ÏÚBn‰«≈¿»ƒ»∆¿»≈¿»≈
Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÓ - ‰‚‚La36‡ÏÂ LÓÁ ·iÁ BÈ‡Â , ƒ¿»»¿«≈∆«∆∆¿≈«»…∆¿…

‰˜BÏ BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .Ôa¯˜37‰ÂMÓ ˙BÁt ÏÚ »¿»¿≈»∆ƒ∆≈∆«»ƒ»∆
.„ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡ ,‰Ëe¯t¿»ƒ»»≈ƒ

מן 36) חטא אשר "ואת ב: נה, בבאֿמציעא ברייתא,
להישבון. פרוטה משווה פחות לרבות ז) ה, (ויקרא הקודש"

(ראה 37) מלקות בו שאין אלא התורה, מן שאסור משמע,
הט"ז). פ"ב למעלה כסףֿמשנה

.Ë„È˜Ùn‰38˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ ˙BÚÓ39Ô‰a LnzLÂ ««¿ƒ»≈∆««««ƒ¿ƒ¿«≈»∆

˙eL¯ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ;ÏÚÓ ˙Èa‰ ÏÚa - ‡ÈˆB‰Â¿ƒ««««ƒ»«∆¬≈≈¿
.e‰L¯‰ ‡Ï ÔB„wt‰ ÏÚ·e ,Ô‰a LnzL‰Ï¿ƒ¿«≈»∆«««ƒ»…ƒ¿»

א.38) כא, מעילה קשורות 39)משנה, המעות אם בין
קשורות. אינן ובין

.ÈÈÂÁ B‡ ÈÁÏL Ïˆ‡ Ô„È˜Ù‰40ÔÈÓe˙Á eÈ‰ ‡ÏÂ ƒ¿ƒ»≈∆À¿»ƒ∆¿»ƒ¿…»¬ƒ
‰pLÓ ¯L˜ ÔÈ¯eL˜ ‡ÏÂ41ÔÓ ˙eL¯ BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ , ¿…¿ƒ∆∆¿À∆ƒ¿≈¿ƒ

ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL - B‡ÈˆB‰ Ì‡ ,Ô‰a LnzL‰Ï ÔÈc‰42; «ƒ¿ƒ¿«≈»∆ƒƒ¿≈∆¿ƒ
LnzL‰ BÏ ¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L - ¯eËt ÔB„wt‰ ÏÚa«««ƒ»»∆¬≈…»«ƒ¿«≈
¯L˜ ÔÈ¯eL˜ ÔÈ‡L ÈtÓ - ¯eËt ÈÂÁ‰Â ,Ô‰a»∆¿«∆¿»ƒ»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ∆∆

.˙eL¯a LnzL‰ el‡Îe ,ÔÈÓe˙Á ‡ÏÂ ‰pLÓ¿À∆¿…¬ƒ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿

עלֿמנת 40) דעתו שולחני, או חנווני אצל מעות שמפקיד מי
בהן. (בלתי 41)שישתמשו משונה קשר קשורים היו אם

בהם  שישתמש רוצה שאינו דעתו, המפקיד גילה רגיל)
כאן)42)השולחני. בכסףֿמשנה (מובא קורקוס הר"י

ששנינו: - ב מג, בבאֿמציעא מברייתא רבינו על מקשה
משנתנו  על מסתמך שרבינו ונראה (המפקיד). הגזבר" "מעל
ומשמע  מעל. המפקיד אמרו: ולא מעל, לא סתם בה שנאמר

כלל. מעילה כאן שאין

.‡È‰M‡‰43Lc˜‰ ÏL ˙BÚÓ ‰ÒÈÎ‰L44,dÏÚ·Ï »ƒ»∆ƒ¿ƒ»»∆∆¿≈¿«¿»
˙BLc˜‰ dÏ eÏÙÂ ˙ÓÂ dLÈ¯BÓ LÈc˜‰L B‡∆ƒ¿ƒƒ»»≈¿»¿»∆¿≈

‰M¯Èa45ÂÈˆÙÁa ˙BÚn‰ ÏÚa‰ ‡ÈˆBiLÎÏ - ƒÀ»ƒ¿∆ƒ««««»«¬»»
ÏÚÓÈ46. ƒ¿«

ב.43) צו, בבאֿמציעא רבא, של בידה 44)מימרא שהיו
שנישאת. שנישאת.45)לפני שהן 46)אחר ידע לא אם

לרשות  שנכנסו אע"פ מועל אינו כן לפני אבל הקדש, נכסי
לאכול  אשתו בנכסי זוכה שהבעל חכמים, תקנת ע"פ
הקדש, בנכסי לזכות רוצה שאינו מפני והטעם, פירותיהם.
את  לבעלה מקנה שאינה מפני מועלת אינה כן גם והאשה

לו. הקנו חכמים אלא מרצונה הנכסים
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á"ôùú'ä úáè å"è ïåùàø íåé
.àò äùò úåöî

― הע"א ׁשעברהּמצוה ׁשּמי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָ
וזהּו ― לֹו ויתּכּפר אׁשם קרּבן יקריב מסּימֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻעברֹות
מעילה הן: זה קרּבן עליהן ׁשחּיבים העברֹות וּדאי. ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאׁשם

חרּופה ׁשפחה ּוביאת oixeg.ּוגזלה za divge dgty divg) ְְֲִִֵַָָָ
(dxxgy da mitzeyd cg`y oebkּפּקדֹון ּבׁשבּועת ְְִִֶֶַָוׁשקר

zeprhd zg` lr xwyl raype exiag oecwt lr xneyd)
(oecwtd xifgdl eze` zexhetdוהּוא ּבׁשגגה, ּכלֿהּמֹועל :ְְִֵַָָָ

ּבדק הקּדׁש ּבין ― מןֿההקּדׁש ּפרּוטה ּבׁשוה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּיהנה
ּפרּוטה ׁשוה חברֹו הּגֹוזל אֹו ― מזּבח הקּדׁש ּובין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּבית

הּכֹופר אֹו חרּופה ׁשפחה על הּבא אֹו ונׁשּבע; ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָּולמעלה
― ונׁשּבע `el)ּבפּקדֹון lke)― ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֵַָ

חּטאת קרּבן ואינֹו חּטאתֹו, על קרּבן להקריב חּיב זה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהרי
וּדאי' 'אׁשם נקרא זה וקרּבן אׁשם; קרּבן i`ceאּלא ik) ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָ

(bby'ה מּקדׁשי ּבׁשגגה "וחטאה ּבמעילה: יתעּלה אמר .ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ
ּתמים" איל לה' אתֿאׁשמֹו eh)והביא ,d `xwie):ואמר ; ְְֲִִִֵֶַַַָָָ

ואתֿ וגֹו' עלֿׁשקר ונׁשּבע וגֹו' ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ"וכחׁש
ּתמים" איל לה' יביא dkÎ`k)אׁשמֹו ,my)ואיׁש" ואמר: . ְְֲִִִִַַַָָָָ

לאיׁש נחרפת ׁשפחה והיא ׁשכבתֿזרע אתֿאּׁשה ְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָּכיֿיׁשּכב
וגֹו'" לה' אתֿאׁשמֹו והביא kÎk`)וגֹו' ,hi my)ּוכבר . ְְְְֲִֵֶַָָ

ּכרתֹות ּבמּסכת אּלּו מצות ּדיני .(h.)נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹ
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á"ôùú'ä úáè æ"è éðù íåé
.áò äùò úåöî
― הע"ב קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָ

עליהן ׁשחּיבים העברֹות מסּימֹות. עברֹות על ויֹורד ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻעֹולה
ּבּטּוי ּוׁשבּועת קדׁשיו וטמאת מקּדׁש טמאת הן: זה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻֻקרּבן
ּכמֹו הּטמאֹות, מאבֹות ּבאב ׁשּנטמא מי העדּות. ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻּוׁשבּועת
ּבׁשגגה לּמקּדׁש ונכנס טהרֹות, סדר ּבהקּדמת ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשּקבענּו

ּב ׁשאכל אֹו מקּדׁש; טמאת זֹוהי ―― ּבׁשגגה קדׁש ׂשר ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻ
ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע אֹו קדׁשיו; טמאת (raypזֹוהי ְְְִִִֶַַַָָָֻ

(miiw `le ,dn xac zeyrl `ly e` zeyrlקּימּה ְְִָֹולא
העדּות ׁשבּועת נׁשּבע אֹו rceiּבׁשגגה; epi` eli`k rayp) ְְְִִֵַַָָָ

(exagl zecrהרי ― ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ― ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַלּׁשקר
קרּבן ׁשּיעׂשה האּלה הּמעׂשים אחד על מקריב ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָזה
"ונפׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ויֹורד". עֹולה "קרּבן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּנקרא:
ּתּגע אׁשר נפׁש אֹו וגֹו' אלה קֹול וׁשמעה ְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָָָּכיֿתחטא
אֹו ואׁשם ידע והּוא וגֹו' מּמּנּו ונעלם וגֹו' טמא ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָּבכלּֿדבר
וגֹו' מּמּנּו ונעלם וגֹו' בׂשפתים לבּטא תּׁשבע ּכי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָנפׁש
תּגיע ואםֿלא וגֹו' אתֿאׁשמֹו והביא וגֹו' כיֿיאׁשם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהיה

וגֹו'" ידֹו תּׂשיג ואםֿלא וגֹו' `iÎ`)ידֹו ,d `xwie)ולכן . ְְְְִִֵַָָָֹ
ּפעם אּלא ּבמין, קבּוע ׁשאינֹו לפי ― ויֹורד' 'עֹולה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָנקרא
יד ּתּׂשיג אׁשר ּכפי אחר, מּמין ּופעם זה מּמין ְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָיּובא
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּבּקרּבן. החּיב ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָהחֹוטא

ּכרתֹות ׁשבּועֹות(i:)ּבמּסכת .(f.)ּובמּסכת ְְְֵֶֶֶֶַַָ

á"ôùú'ä úáè æ"é éùéìù íåé
.åò .äò .çñ äùò úåöî

― הס"ח ּדיןהּמצוה ּבית ׁשּיקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָ
יתעּלה: אמרֹו וזהּו ּכהלכה, ׁשּלא והֹורּו ׁשגגּו אם ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹקרּבן,
הּקהל" מעיני ּדבר ונעלם יׁשּגּו יׂשראל ּכלֿעדת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ"ואם

(bi ,c `xwie)ׁשּבּה והּתנאים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָ
זבחים. מּמּסכת מקֹומֹות ּובכּמה הֹוריֹות ּבמּסכת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבׁשלמּות

―הּמצ הע"ה זבה,וה ׁשּכלֿאּׁשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָ
הּוא: זה וקרּבן קרּבן, ּתקריב מןֿהּזיבּות, נתרּפאה ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָאם
והיא זבה, קרּבן וזהּו ― יֹונה" ּבני ׁשני אֹו תרים ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָֹ"ׁשּתי
מקׁשה עלי יקׁשה ואּולי ׁשּתביאּנּו. עד ּכּפרה ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻמחּסרת
מֹונה אּתה והרי הּזבה, ּכקרּבן הּזב ׁשּקרּבן ּכיון ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹויאמר:

(zeevnd oipna)מי ּבֹו החּיב יהיה ― הּקרּבן ְְִִִֶֶַַַָָָאתֿמין
וּדאי אׁשם וקרּבן חּטאת ּבקרּבן ׁשעׂשית ּכמֹו ― ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּיהיה
ּכלֿאחד ׁשּמנית ויֹורד, עֹולה וקרּבן ּתלּוי אׁשם ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָוקרּבן

החטאים לרּבּוי חׁשׁשּת ולא עצמּה, ּבפני (zepnlמצוה ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹ
(iptn ,envr ipta `hg lkאֹותֹו חּיבים מהם ּכלֿאחד ִֵֶֶֶַַָָָׁשעל

האנׁשים, למסּפר ּתחּוׁש אל ּכאן ּגם ּכ ― ְְְֲִִַַַַָָָָָָָהּקרּבן
ידע העֹוף?! קרּבן נתחּיב מהם (dywnd)ׁשּכלֿאחד ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

קרּבן הּוא אּלא חטאים, על ּבא אינֹו וזבה זב ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּקרּבן
ּובאּׁשה ּבאיׁש הּזֹוב מּצב היה אּלּו מסּים. ּבמּצב ְְִִִַַַַָָָָָָָָֻחֹובה

וׁשל "זב" זה ׁשל ׁשהּׁשם ּבּׁשם, ׁשהם ּכמֹו ― אחד ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּדבר
אין אבל אחד; למנֹותם צרי היה אז ּכי ― "זבה" ְֲִִִֵֶָָָָָָָָָזֹו
עליה ׁשחּיב היא מןֿהאיׁש זרע ׁשכבת הּגרת ּכי ּכן, ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּדבר
זבה, אינּה מןֿהאּׁשה זרע ׁשכבת ּכעין נּגר אם א ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָקרּבן,
ואם קרּבן; עליו ׁשחּיבת הּוא מןֿהאּׁשה הּדם זֹוב ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָאּלא
'זיבּות' ּומּלת קרּבן. עליו חּיב אינֹו מןֿהאיׁש הּדם ְִִִִֵַַַָָָָָָָָזב
הּדבר אֹותֹו ּכלֿהּנֹוזלים ואין הּנזילה, אּלא ענינּה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָאין

אמרּו ּובפרּוׁש al:)עצמֹו. dcp)ּבלבן מטּמא "האיׁש : ְְְְְִֵֵֶַַָָֹ
ּומצרעת. מצרע ּכדין וזבה זב ּדין ואין ּבאדם", ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹֹוהאּׁשה

ּבכרתֹות אמרם לזה הּברּורה "ארּבעה(g:)והראיה : ְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָ
ּכּפרה lyמחּסרי miiehiad lke) mdly "z`hg" oaxwy) ְְֵַָָֻ

mpaena mpi` dafe afl xywda miritend "dxtk"e "z`hg"
("dnlyd"e "oexqg" ly iyrnd mpaena `l` ievndמעכבן

והּיֹולדת והּזבה הּזב הם: ואּלּו בקדשים), ְְְֵֵֶֶַַַָָָמלאכול
ּומֹונים ּכׁשנים וזבה זב מֹונים אי רֹואה, הּנ ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹוהּמצרע".

ּבין ― ּכאחד לפימצרע ― אּׁשה אֹו איׁש ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶָָָֹ
על הּנאמר והּפסּוק האּׁשה. ּכזיבּות אינּה האיׁש ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּזיבּות
ּתּקחֿלּה הּׁשמיני ּובּיֹום וגֹו' מּזֹובּה "ואםֿטהרה ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָקרּבנּה:

וגֹו'" תרים hkÎgk)ׁשּתי ,eh my). ְְִֵֹ

― הע"ו ּתקריבהּמצוה ׁשּכלֿיֹולדת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
ּתר אֹו ּובןֿיֹונה לעֹולה ּבןֿׁשנתֹו ּכבׂש והּוא: ְְְְֶֶֶֶָָָָָֹקרּבן,
ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי מקריבה ענּיה, היא ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָלחּטאת.
עד ּכּפרה מּמחּסרי היא וגם חּטאת. ואחד עלה אחד ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻיֹונה
לבן טהרּה ימי "ּובמלאת יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּתקריב,

וגֹו'" ּבןֿׁשנתֹו ּכבׂש ּתביא לבת e)אֹו ,ai my). ְְְִֶֶֶַָָ

á"ôùú'ä úáè ç"é éòéáø íåé
.æò .ãò äùò úåöî
úáèç"é-æ"èéòéáø-éðùíåé

― הע"ד אםהּמצוה זב ׁשּכלֿאיׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ
תרים "ׁשּתי הּוא: זה וקרּבן קרּבן, יקריב מּזיבּותֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹנרּפא
קרּבן וזהּו ― עלה" והאחד חּטאת אחד יֹונה ּבני ׁשני ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאֹו

ׁשּיקריבּנּו עד ּכּפרה מחּסר והּוא aixrdeהּזב, lahy s`) ְְְִֶֶַַַַַָָָֻ
(meid'וגֹו מּזֹובֹו הּזב "וכיֿיטהר יתעּלה: אמרֹו והּוא .ְְְְְְִִִִֶַַַָָ

וגֹו'" תרים ׁשּתי יּקחֿלֹו הּׁשמיני ehÎbi)ּובּיֹום ,eh `xwie). ְְְִִִִֵַַַֹ

― הע"ז ׁשּכלֿמצרעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ
z`xpy)(exera zipepal d,מּנגעֹו נרּפא אם קרּבן ְְְְִִִִִַָָָיקריב

ואם ׁשמן. ולֹוג ואׁשם וחּטאת עֹולה ּבהמֹות: ׁשלׁש ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹוהן
ּבני ׁשני אֹו ּתרים ּוׁשּתי לאׁשם ּכבׂש מקריב ― עני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹהּוא
מּמחּסרי הרביעי וזהּו לחּטאת, ואחד לעלה אחד ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻיֹונה
ׁשניֿ יּקח הּׁשמיני "ּובּיֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּכּפרה.

אחת" וכבׂשה ּתמימים i)כבׂשים ,ci my)יאמר ואם . ְְְְְִִִִַַַַָָֹ
ּכמצוה ּכּלם ּכּפרה מחּסרי קרּבן מֹונה אינ מּדּוע ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻֻאדם:
חּסּור והּוא הּכֹוללם, אחד ענין להם ׁשּיׁש ּכיון ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאחת
מןֿהּטמאה הּטהרה מּמיני מין היה זה ואז ְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻהּכּפרה,
ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ― הּפלֹונית הּמצוה אֹומר: ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָוהיית
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zahקסח `"kÎh"i ycewÎzayÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ויֹולדת וזבה זב והם הּטמאים, מקצת טהרת ּתׁשלם ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא
טהרה מֹונה אּתה ּכן ׁשהרי קרּבן, ׁשּיקריבּו עד ְְְֲֳִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּומצרע,

hw)ּבמקוה dyr zevn)איזה ּבּה יתחּיב ― אחת מצוה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
― ּבּה ׁשּנטמא הּטמאה למין חֹוׁשׁש ואינ ׁשּיהיה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻטמא
אחת, ּכמצוה ּכּפרה מחּסרי קרּבן למנֹות יכֹול היית ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָֻּכ
היה ׁשּכ ועד יֹודע הּׁשם טמאתֹו?! למין ּתחּוׁש ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻולא
מארּבעת ּכלֿאחד קרּבן היה אּלּו ּבהחלט, להיֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָצרי
טהרה ּכמֹו ׁשּנּוי, ּבֹו ׁשאין אחד קרּבן אּלּו ּכּפרה ְְְְֳִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻמחּסרי

ּכלֿטמא;(dewna)ּבּמים על וחֹובה טהרה מין ׁשהיא ְֳִִִֵֶַַַָָָָָ
צרי רֹואה, ׁשאּתה ּכמֹו קרּבנֹותיהם ׁשּנׁשּתּנּו מּכיון ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאבל
נׁשלמת ׁשּבֹו הּדבר ּכי ּבהכרח, לבּדֹו ּכלֿקרּבן ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלמנֹות
זה. ׁשל טהרתֹו נׁשלמת ׁשּבֹו הּדבר אינֹו זה ׁשל ְֳֳִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָטהרתֹו

נּדה מי ּכמֹו זה `xtוהרי z` miaxrn eid mday d`fd in) ְֲִֵֵֶַָ
(dxtdׁשּבמצרע מינין וארּבעה מקוה miynzynּומי mda) ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹ

('eke fx` ur ,mixtv :ezxdhlאףֿעלּֿפי מצות, ׁשלׁש ְִִֵֶַַָֹֹׁשהן
ׁשא ּכמֹו טמאים לטהרת iw)בארׁשּכּלן dyr zevn). ְְְֲֳִֵֵֶֶַָָָֻ

ודיני ּדיניהם נתּבארּו ּכבר אּלּו ּכּפרה מחּסרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻוארּבעת
וסֹוף מּנזירּות ח' ּבפרק ּופרטּות ּבכללּות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָקרּבנֹותיהם
ּבּתלמּוד, הּמפּזרים רּבים ּובמקֹומֹות קּנים ּומּסכת ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֻנגעים

עליהם. ׁשהעירנּו ּבּמקֹומֹות ּככּלם ׁשרּבם ְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֻֻאּלא

á"ôùú'ä úáè è"é éùéîç íåé
.æô äùò úåöî .å÷ äùòú àì úåöî

― הק"ו אתהּמצוה מּלהחליף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ
(znda)הּקדׁשים(silgzk zxg` dnda zzle)היא וזֹו ְֳִִַָ

ולאֿימיר יחליפּנּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹהּתמּורה,
i)אתֹו" ,fk `xwie).ּבלבד ּבּמעׂשר מיחד לאו ּבא ּוכבר . ְְְֲִֵַַָָָָָֹֻ

ּבספרא ּׁשאמרּו מה לכ izewega)והּטעם zyxt)והּוא , ְְְְְְִֶַַַַָָָ
אליו: להּקיׁש יצא? ולּמה היה ּבּכלל "מעׂשר ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָָאמרם:
ּכ ― להמירֹו ואסּור מזּבח קדׁשי ׁשהּמעׂשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכׁשם
יחליפּנּו" "לא ּבאמרֹו: ּתמּורתם על ׁשהזהיר ְְְְֲֳִִִִֶֶַַַָָָָָֹּכלֿהּקדׁשים
לֹוקה. ― ׁשהמיר ּומי ּבלבד; מזּבח קדׁשי אּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאינם

ּתמּורה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

― הפ"ז הּתמּורההּמצוה ׁשּתהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
s` ixd .miycwd znda zxenza dyicwdy oilegd znda)

(Ð `id mb ,ycew ly ef mewna zcner dpi` dyrnly,ֶֹקדׁש

יהיהֿקדׁש" ּותמּורתֹו "והיהֿהּוא יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹוהּוא
(bl ,my)ּתמּורה מּסכת ּבריׁש אמרּו ּובפרּוׁש .(:c)ׁשאמרֹו , ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָ

לעׂשה ׁשּנּתק לאֿתעׂשה מצות הּוא ימירּנּו" "לא ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹיתעּלה:
z` zlhane zwzpn Ð ycew dxenzdy Ð dyrd meiwy)

(e`ldוׁשם הּוא? לעׂשה ׁשּנּתק ּדלאו ממיר הלא אמרּו: .ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹ
ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לֹוקה, ׁשהּממיר לכ טעם ּגם ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָנאמר

לעׂשה: ׁשּנּתק לאוין".לאו ּתרי ועקר עׂשה אתי "לא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
יחליפּנּו" "לא ּפעמים: נכּפל הּתמּורה על הּלאו ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָֹּכלֹומר:

אֹותֹו" ימיר i)ו"לא ,my)והיהֿהּוא" ― אחד עׂשה ּובא , ְְֲִֵֶָָָָָֹ
ּוכבר מהּֿׁשרצינּו. נתּבאר הּנה יהיהֿקדׁש". ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּותמּורתֹו
אי ּכלֹומר: ּתמּורה, ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָנתּבארּו

קרבה. ואי ּומהּֿדינּה ּתתקּים לא ואי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹּתתקּים

á"ôùú'ä úáè 'ë éùéù íåé
.æ÷ äùò úåöî .æ÷ äùòú àì úåöî

― הק"ז אתֿהּמצוה מּלׁשּנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻ
לעׂשֹותֹו ׁשלמים, ׁשהיה ּכגֹון לקרּבן, מּקרּבן ְְְְְֲֳִִִֶַַָָָָָָָָהּקדׁשים
ּבֹו וכּיֹוצא ׁשּזה ― חּטאת לעׂשֹותֹו אׁשם, אֹו ְֲֵֶֶַַַָָָָָאׁשם,
"לאֿ ּבהמה: ּבבכֹור יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹֹּבלאֿתעׂשה,

אתֹו" איׁש ek)יקּדיׁש ,fk `xwie)ּבּקּבלה ּובא .wxt oikxr) ְִִַַַָָָֹ
(f dpyn g.מזּבח הקּדׁש ― אתֹו" איׁש ְְְִִִֵֵֶַַֹֹ"לאֿיקּדיׁש

ספרא izewega)ּולׁשֹון zyxt)מּנין ּבכֹור, אּלא לי "אין : ְְְִִִִֵֶַָָ
לקדּׁשה? מקדּׁשה אֹותם מׁשּנין ׁשאין ְְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָֻֻלכלֿהּקדׁשים
רמז ― אתֹו" איׁש לאֿיקּדיׁש "ּבבהמה לֹומר: ְְְִִִֵַַַַָָֹֹּתלמּוד
לאֿיקּדיׁש ּבבהמה לה' יבּכר "אׁשר מהּֿׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֻעל
לא ּבּבהמה לה' ּׁשּיהא ּכלֿמה אמר: ּכאּלּו אתֹו" ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹאיׁש
ׁשהּוא. ּכמֹו יּׁשאר אּלא אחרת, קדּׁשה אתֹו איׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻיקּדיׁש

מּתמּורה. ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָּוכבר

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

á"ôùú'ä úáè à"ë ÷"ù íåé
.æ÷ äùò úåöî
úáèà"ë-è"éùãå÷-úáù-éùéîçíåé
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,
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i"yx
(„).äìëàì ïúð ùàì äðä הנה בלע"ז ארבירי"ר

אני  עוד עתה לכלום ראוי ואינו התמים על שאלתיך
באש  ממנו זמורה נתנו אם הנה השאלה על מוסיף

תוכו: נחר כי עד הקיפה קצות בשני האש øçð.ואכלה
חרה  ועצמי לשון נחר בלע"ז ברואי"ר האש מן נשאר

ל ) אפו (איוב עלי ויחר וכן בלע"ז אשאר"ט לועזין ויש
יט ) עוד (שם היצלח חרה, עצמי עם מנחם חברו

éë.(‰)למלאכה: óà בכל וכן הוא וכ"ש ק"ו לשון
נלך  כי ואף יראים ביהודה פה אנחנו הנה כגון המקרא

כ"ג)קעילה א éúúð.(Â):(שמואל ïë שתי ירושלים את
גלו  יהויקים כשגלה גליות שתי האש אכלה קצותיה
בדניאל  שנאמר כמו הפרתמים ומן המלוכה מזרע עמו

נחר  ותוכו והמסגר והחרש בנו יכניה גלה אחריו
גחלי  חפניך מלא עליו גזרתו כבר בה הנותר צדקיהו

העיר על וזרוק י)אש åàöé.(Ê):(לעיל  ùàäî על
ועממיא  עברו, אשתא מגו דיהיבין אוריתא פתגמי

ישיצינון: כאישתא דתקיפין
(·).òãåä:בלע"ז כמו êéúåøåëî.(‚)פיישבויי"ר

חמס  כלי פי' וכן תולדה לשון חברו ומנחם מגורותיך
מ"ט )מכורותיהם מכרו(בראשית מאת ב'איש (מלכים

ממכריוי "ב) יח )(דברילבד תולדות:ם לשון êéáà.כולם
.êîàå נתנו חת ובני גדולתם נטלו משם ושרה אברהם

קבר: לה

cec zcevn
(„).˘‡Ï ‰‰ההוא העץ אם הנה לומר אוסיף ועתה  ר"ל

הקצוות בשתי בה  שרפה והאש לשריפה  האש אל  ניתן
למלאכה: שיצלח  אפשר  וכי בתוכו ·‰Â˙ÂÈ(‰)ונתייבש

.ÌÈÓ˙היה לא האש  בו משלה לא עד  שלם  עוד  בהיותו הלא 
ונתייבש שרפתהו שהאש  עתה וכ "ש  למלאכה לעשותו  ראוי

למלאכה: עוד  נעשה יהיה  כן  אם הואיל ÔÎÏ.(Â)איך  ר"ל 
אמר כה לכן למלאכה  ראוי כזה  עץ שאין הוא שכ "ש ואמרתי
ירושלים יושבי את אתן כן באש  האכול הזה הגפן עץ כמו  ה'

ומלכות הירדן שבעבר  אותם גלו כבר כי האש אכלה קצותיו שני גם  כי הזה להעץ הם דומים  כן כי דבר  לשום עוד יצלחו שלא 
מי גלה  שלא  בתוקפם עדיין כשהיו ואם ויכניה יהויקים עם גלו מהם הרבה כי  מהאש  נחרו הם וגם ישראל  שבארץ אפרים

מהרבה : מעט  שנשארו  עתה ומכ"ש וגלו האויב  עליהם בחזקתי Â‡ˆÈ.(Ê)מהם  ˘‡‰Ó מלך עליהם שצר  בעת כי עם ר"ל 
המכלה נ"נ  בבוא  עתה אולם באש  הנאכל  כדבר כוכבים העובדי כל  המכלה מיד  נצולים אז היו  שומרון את  שכבש  אחר אשור

אותה: גם וישחית  יאכל  הוא כאש כוכבים העובדי  את הוא לשלם·˘ÈÓÂ.גם  הנאמן ה ' שאני ידעו אז בהם כעסי כשאשים
בה':ÔÚÈ.(Á)גמול : וכחשו שמעלו  בעבור 

(·).Ú„Â‰:עמהם להתווכח  תועבותיהם  להם אמור ÍÈ˙Â„ÏÂÓÂ.(‚)ר"ל  ÍÈ˙Â¯ÂÎÓמארץ המה תולדתך  ומקום מגורך  ארץ
מהם כאילו  למעשיהם  דומים מעשיך  כי הכנעני  מארץ המה תולדתך  ומקום  מגורך  שארץ ניכרת אתה מעשיך  ברוע  ר"ל  הכנעני

‰‡È¯ÂÓ.למדת: ÍÈ·‡:הוא כן כאילו  מורים מעשיך  כי  חת מבנות היתה  אמך  וכאילו האמורי מאנשי היה  אביך וכאילו

oeiv zcevn
(„).‰ÏÎ‡Ï: שאלה בל ' יאמר השרפה יובשÁ¯.על  ענין 

מפוח  נחר ו)כמו בלשון‰ÁÏˆÈ.:(ירמיה ואמר  הראוי ר"ל
ÈÎ.שלם:˙ÌÈÓ.(‰)שאלה: Û‡:וק "ו כ "ש  ‡Â‰˙ÏÎ.ענין

פניÈÙ.(Ê)נתייבש:ÁÈÂ¯.שרפתהו: ונתתי כמו כעס ענין
יד) :(לעיל

(‚).ÍÈ˙Â¯ÂÎÓחמס כלי  וכן מתחלף גיכ "ק  כי מגורותיך 
מט)מכרותיהם :(בראשי'

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc dlibn(ycew zay meil)

yexeyg` d`xyk :`xnbd zx`an .xzq` z` `yp xak ixd
,xzq` mr z` zrcl gilvn epi`yéëcønî äöò ì÷L ìéæàji` ¨¦¨©¥¨¦¨§¢©

.el dlbzy dze` dztiøîà,ikcxn elàlà äàp÷úî äMà ïéà ¨©¥¦¨¦§©§¨¤¨
dzøéáç Cøéael uri jkl ,dizgz zxg` dy` dlra gwely - §¤¤£¥§¨

dlbze ,zxg` dy` dvexy xzq` yeygze ,zexrp aey uawiy

,lired `l la` .aey ovawl yexeyg` deiv cin .dnr z` el
déì àéìb àì éëä eléôàåk ,dnr z`áéúëcaeyúãbî øzñà ïéà' ©£¦¨¦Ÿ©§¨¥¦§¦¥¤§¥©¤¤

.'åâå 'dzãìBî©§¨
áéúëc éàî ,øæòìà éaø øîà(f el aei`) ¨©©¦¤§¨¨©¦§¦
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קסט fhÎeh wxt l`wfgi - mi`iap

åè-÷øô ìà÷æçégÎc

ã:äëàìîì çìöéä øçð BëBúå Làä äìëà åéúBö÷ éðL úà äìëàì ïzð Làì äpääBúBéäa äpä ¦¥¬¨¥−¦©´§¨§¨®¥Á§¥̧§¹̈¨§¨³¨¥Æ§´¨½̈£¦§©−¦§¨¨«¦¥Æ¦«§´
(ñ) :äëàìîì ãBò äNòðå øçiå eäúìëà Là-ék óà äëàìîì äNòé àì íéîúåéðãà øîà äk ïëì ¨¦½¬Ÿ¥«¨¤−¦§¨¨®©´¦¥³£¨©Æ§Æ©¥½̈§©£¨¬−¦§¨¨«¨¥À³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´

:íìLeøé éáLé-úà ézúð ïk äìëàì Làì åézúð-øLà øòiä õòa ïôbä-õò øLàk ýåýéæézúðå §¦½©£¤³¥©¤Æ¤Æ§¥´©©½©£¤§©¦¬¨¥−§¨§¨®¥´¨©½¦¤Ÿ§¥−§¨¨¦«§¨©¦³
:íäa éðt-úà éîeNa ýåýé éðà-ék ízòãéå íìëàz Làäå eàöé Làäî íäa éðt-úàçézúðå ¤¨©Æ¨¤½¥¨¥´¨½̈§¨¥−«Ÿ§¥®¦«©§¤Æ¦«£¦´§½̈§¦¬¤¨©−¨¤«§¨©¦¬

(ô) :ýåýé éðãà íàð ìòî eìòî ïòé äîîL õøàä-úà¤¨−̈¤§¨¨®©µ©¨´£©½©§ª−£Ÿ¨¬§¦«
æè-÷øô ìà÷æçébÎ`

à:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåá:äéúáòBz-úà íìLeøé-úà òãBä íãà-ïaâéðãà øîà-äk zøîàå ©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨¾̈©¬¤§¨©−¦¤£Ÿ¤«¨§¨©§º̈Ÿ¨©̧£Ÿ¨³
éúøëî íìLeøéì ýåýééúãìîe Céáà éðòðkä õøàî C:úézç Cnàå éøîàä C §¦Æ¦´¨©¦ ½§ŸŸ©Æ¦Æ´Ÿ§Ÿ©½¦¥¤−¤©«§©£¦®¨¦¬¨¡Ÿ¦−§¦¥¬¦¦«

i"yx
(„).äìëàì ïúð ùàì äðä הנה בלע"ז ארבירי"ר

אני  עוד עתה לכלום ראוי ואינו התמים על שאלתיך
באש  ממנו זמורה נתנו אם הנה השאלה על מוסיף

תוכו: נחר כי עד הקיפה קצות בשני האש øçð.ואכלה
חרה  ועצמי לשון נחר בלע"ז ברואי"ר האש מן נשאר

ל ) אפו (איוב עלי ויחר וכן בלע"ז אשאר"ט לועזין ויש
יט ) עוד (שם היצלח חרה, עצמי עם מנחם חברו

éë.(‰)למלאכה: óà בכל וכן הוא וכ"ש ק"ו לשון
נלך  כי ואף יראים ביהודה פה אנחנו הנה כגון המקרא

כ"ג)קעילה א éúúð.(Â):(שמואל ïë שתי ירושלים את
גלו  יהויקים כשגלה גליות שתי האש אכלה קצותיה
בדניאל  שנאמר כמו הפרתמים ומן המלוכה מזרע עמו

נחר  ותוכו והמסגר והחרש בנו יכניה גלה אחריו
גחלי  חפניך מלא עליו גזרתו כבר בה הנותר צדקיהו

העיר על וזרוק י)אש åàöé.(Ê):(לעיל  ùàäî על
ועממיא  עברו, אשתא מגו דיהיבין אוריתא פתגמי

ישיצינון: כאישתא דתקיפין
(·).òãåä:בלע"ז כמו êéúåøåëî.(‚)פיישבויי"ר

חמס  כלי פי' וכן תולדה לשון חברו ומנחם מגורותיך
מ"ט )מכורותיהם מכרו(בראשית מאת ב'איש (מלכים

ממכריוי "ב) יח )(דברילבד תולדות:ם לשון êéáà.כולם
.êîàå נתנו חת ובני גדולתם נטלו משם ושרה אברהם

קבר: לה

cec zcevn
(„).˘‡Ï ‰‰ההוא העץ אם הנה לומר אוסיף ועתה  ר"ל

הקצוות בשתי בה  שרפה והאש לשריפה  האש אל  ניתן
למלאכה: שיצלח  אפשר  וכי בתוכו ·‰Â˙ÂÈ(‰)ונתייבש

.ÌÈÓ˙היה לא האש  בו משלה לא עד  שלם  עוד  בהיותו הלא 
ונתייבש שרפתהו שהאש  עתה וכ "ש  למלאכה לעשותו  ראוי

למלאכה: עוד  נעשה יהיה  כן  אם הואיל ÔÎÏ.(Â)איך  ר"ל 
אמר כה לכן למלאכה  ראוי כזה  עץ שאין הוא שכ "ש ואמרתי
ירושלים יושבי את אתן כן באש  האכול הזה הגפן עץ כמו  ה'

ומלכות הירדן שבעבר  אותם גלו כבר כי האש אכלה קצותיו שני גם  כי הזה להעץ הם דומים  כן כי דבר  לשום עוד יצלחו שלא 
מי גלה  שלא  בתוקפם עדיין כשהיו ואם ויכניה יהויקים עם גלו מהם הרבה כי  מהאש  נחרו הם וגם ישראל  שבארץ אפרים

מהרבה : מעט  שנשארו  עתה ומכ"ש וגלו האויב  עליהם בחזקתי Â‡ˆÈ.(Ê)מהם  ˘‡‰Ó מלך עליהם שצר  בעת כי עם ר"ל 
המכלה נ"נ  בבוא  עתה אולם באש  הנאכל  כדבר כוכבים העובדי כל  המכלה מיד  נצולים אז היו  שומרון את  שכבש  אחר אשור

אותה: גם וישחית  יאכל  הוא כאש כוכבים העובדי  את הוא לשלם·˘ÈÓÂ.גם  הנאמן ה ' שאני ידעו אז בהם כעסי כשאשים
בה':ÔÚÈ.(Á)גמול : וכחשו שמעלו  בעבור 

(·).Ú„Â‰:עמהם להתווכח  תועבותיהם  להם אמור ÍÈ˙Â„ÏÂÓÂ.(‚)ר"ל  ÍÈ˙Â¯ÂÎÓמארץ המה תולדתך  ומקום מגורך  ארץ
מהם כאילו  למעשיהם  דומים מעשיך  כי הכנעני  מארץ המה תולדתך  ומקום  מגורך  שארץ ניכרת אתה מעשיך  ברוע  ר"ל  הכנעני

‰‡È¯ÂÓ.למדת: ÍÈ·‡:הוא כן כאילו  מורים מעשיך  כי  חת מבנות היתה  אמך  וכאילו האמורי מאנשי היה  אביך וכאילו

oeiv zcevn
(„).‰ÏÎ‡Ï: שאלה בל ' יאמר השרפה יובשÁ¯.על  ענין 

מפוח  נחר ו)כמו בלשון‰ÁÏˆÈ.:(ירמיה ואמר  הראוי ר"ל
ÈÎ.שלם:˙ÌÈÓ.(‰)שאלה: Û‡:וק "ו כ "ש  ‡Â‰˙ÏÎ.ענין

פניÈÙ.(Ê)נתייבש:ÁÈÂ¯.שרפתהו: ונתתי כמו כעס ענין
יד) :(לעיל

(‚).ÍÈ˙Â¯ÂÎÓחמס כלי  וכן מתחלף גיכ "ק  כי מגורותיך 
מט)מכרותיהם :(בראשי'

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc dlibn(ycew zay meil)

yexeyg` d`xyk :`xnbd zx`an .xzq` z` `yp xak ixd
,xzq` mr z` zrcl gilvn epi`yéëcønî äöò ì÷L ìéæàji` ¨¦¨©¥¨¦¨§¢©

.el dlbzy dze` dztiøîà,ikcxn elàlà äàp÷úî äMà ïéà ¨©¥¦¨¦§©§¨¤¨
dzøéáç Cøéael uri jkl ,dizgz zxg` dy` dlra gwely - §¤¤£¥§¨

dlbze ,zxg` dy` dvexy xzq` yeygze ,zexrp aey uawiy

,lired `l la` .aey ovawl yexeyg` deiv cin .dnr z` el
déì àéìb àì éëä eléôàåk ,dnr z`áéúëcaeyúãbî øzñà ïéà' ©£¦¨¦Ÿ©§¨¥¦§¦¥¤§¥©¤¤

.'åâå 'dzãìBî©§¨
áéúëc éàî ,øæòìà éaø øîà(f el aei`) ¨©©¦¤§¨¨©¦§¦
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hקע wxt dingp - miaezk

è-÷øô äéîçðfhÎd

äýåýé-úà eëøa eîe÷ äéçúô äéðáL äiãBä äéáøL äéðáLç éða ìàéîã÷å òeLé íiåìä eøîàiå©Ÿ§´©§¦¦¿¥´©§Â©§¦¥¨¦̧£©§§¹̈¥¥«§¨³«¦¨Æ§©§¨´§©«§½̈À¨£Æ¤§¨´
:äläúe äëøa-ìk-ìò íîBøîe EãBák íL eëøáéå íìBòä-ãò íìBòä-ïî íëéýìàåýåýé àeä-äzà ¡«Ÿ¥¤½¦¨−̈©¨¨®¦¨«§Æ¥´§¤½§©¬©¨§¨−̈§¦¨«©¨´§¨»

øLà-ìëå íéniä äéìò øLà-ìëå õøàä íàáö-ìëå íéîMä éîL íéîMä-úà úéNò äzà (úà) Ecáì§©¤¼©¨´¨¦¿¨¤«©¨©¦Á§¥̧©¨©¹¦§¨§¨À̈¨¹̈¤§¨£¤³¨¤Æ¨Æ©©¦Æ§¨£¤´
:íéåçzLî Eì íéîMä àáöe ílk-úà äiçî äzàå íäaæzøça øLà íéýìàä ýåýé àeä-äzà ¨¤½§©−̈§©¤´¤ª¨®§¨¬©¨©−¦§¬¦§©£¦«©¨Æ§¨´¨¡Ÿ¦½£¤³¨©Æ§¨Æ

:íäøáà BîM zîNå íécNk øeàî BúàöBäå íøáàaçéðôì ïîàð Bááì-úà úàöîeBnò úBøëå E §©§½̈§¥−¥´©§¦®§©¬§¨§−©§¨¨«¨¨´¨¤§¨»¤¡¨´§¨¤¼§¨¸¦¹
éøác-úà í÷zå Bòøæì úúì éLbøbäå éñeáéäå éføtäå éøîàä ézçä éðòðkä õøà-úà úúì úéøaäE ©§¦À¨¥¿¤¤¤Á©§©£¦̧©¦¦¹¨¡Ÿ¦¯§©§¦¦²§©§¦¬§©¦§¨¦−¨¥´§©§®©Æ̈¤Æ¤§¨¤½

:äzà ÷écö ékè:óeñ-íé-ìò zòîL íú÷òæ-úàå íéøöîa eðéúáà éðò-úà àøzåéúúà ïzzå ¦¬©¦−¨«¨©¥²¤¤¢¦¬£Ÿ¥−§¦§¨®¦§¤©£¨¨¬¨©−§¨©©«©Â¦¥Ÿ¸Ÿ
:äfä íBiäk íL Eì-Nòzå íäéìò eãéæä ék zòãé ék Böøà íò-ìëáe åéãáò-ìëáe äòøôa íéúôîe«Ÿ§¦¹§©§³Ÿ§¨£¨¨Æ§¨©´©§½¦´¨©½§¨¦¬¥¦−£¥¤®©©«©§¬¥−§©¬©¤«

àéä íäéôãø-úàå äLaia íiä-CBúá eøáòiå íäéðôì zò÷a íiäåíéîa ïáà-Bîk úìBöîá zëìL §©¨Æ¨©´§¨¦§¥¤½©©«©§¬§©−̈©©¨¨®§«¤¸Ÿ§¥¤¹¦§©¯§¨¦§²Ÿ§¤−¤§©¬¦
:íéfòáé:dá-eëìé øLà Cøcä-úà íäì øéàäì äìéì Là ãenòáe íîBé íúéçðä ïðò ãenòáeâéìòå ©¦«§©´¨½̈¦§¦−̈¨®§©¬¥Æ©½§¨§¨¦´¨¤½¤©¤−¤£¤¬¥«§¨«§©³

:íéáBè úBöîe íéwç úîà úBøBúå íéøLé íéètLî íäì ïzzå íéîMî íänò øaãå zãøé éðéñ-øä©¦©Æ¨©½§¨§©¥¬¦¨¤−¦¨¨®¦©¦¥̧¨¤¹¦§¨¦³§¨¦Æ§´¡¤½ª¦¬¦§−¦«
ãé:Ecáò äLî ãéa íäì úéeö äøBúå íéwçå úBåöîe íäì zòãBä ELã÷ úaL-úàååèíéîMî íçìå §¤©©¬¨§§−©´§¨¨¤®¦§³§ª¦Æ§½̈¦¦´¨¨¤½§©−Ÿ¤¬©§¤«§Â¤¤¦¨©¹¦

õøàä-úà úLøì àBáì íäì øîàzå íàîöì íäì úàöBä òìqî íéîe íáòøì íäì äzúð̈©³¨¨¤Æ¦§¨½̈©À¦¦¤²©¥¬¨¨¤−¦§¨¨®©´Ÿ¤¨¤À¨Æ¨¤´¤¤¨½̈¤
:íäì úúì Eãé-úà úàNð-øLàæèéúBöî-ìà eòîL àìå ítøò-úà eL÷iå eãéæä eðéúáàå íäå:E £¤¨¨¬¨¤¨§−¨¥¬¨¤«§¥¬©£Ÿ¥−¥¦®©©§Æ¤¨§½̈§¬Ÿ¨§−¤¦§¤«

i"yx
(‰).íìåòä ãòå íìåòä ïî תכליתו ועד העולם מתחלת

ברוך: êãåáë.יהי íù åëøáéå כלפי הלוים דברו עכשיו
ומרומם  גדול הוא כי כבודך שם ויברכו בתפלה שכינה
הם. שלו ותהלות הברכות כל כי ותהלה ברכה כל על
יכולה  בריה שאין ותהלה ברכה כל על ומרומם ד"א
ונשא  מרומם שהוא ורוממותו גדלו כפי ולהללו לברכו

לדבר: יכולה הפה שאין מה טעמו úîùå.(Ê)יותר
עבר: בלשון שמשמעותו לפי בשי"ן למעלה

(Á).åîò úåøëå:פעול åãéæä.(È)לשון éë הרשיעו כי
עליהם זדו אשר בדבר כי כמו יח )עליהם íù.:(שמות

בלע"ז: ויום:íîåé.(È·)רצון יום כמו øáãå.(È‚)בכל
ליסרך  קולו את השמיעך השמים מן שנאמר כמו ולדבר

ד ') מן íáòøì.(ÂË):(דברים  כמו לרעבם יאמר רעב מן
לצמאם : êãé.צמא úà úàùð øùà אשר כמו  בשבועה

אותה לתת ידי את ו')נשאתי :(שמות 

cec zcevn
(‰).Â¯Ó‡ÈÂ:'וכו וברכו  בזריזות קומו אמרו העם  ÔÓאל 

.'ÂÎÂ ÌÏÂÚ‰:קצתו עד  העולם  מקצות  המושל  ÂÎ¯·ÈÂ.ר "ל 
יברכו ישראל בני הן  ואמרו ב"ה המקום  כלפי  פניהם חזרו
אין כי ותהלה  ברכה כל על  מרומם  אתה אבל  כבודך  שם

תהלתך : כל ‰˘ÌÈÓ.(Â)לספר ÈÓ˘העליונים השמים הם 
הנראים: השמים  ממעל  המה  ˆ·‡Ì.אשר  ÏÎÂ:ומזלות הכוכבים  ÈÁÓ‰.הם  ‰˙‡Â:לכולם ומזון חיות  נותן Â‡Ó¯(Ê)אתה

.ÌÈ„˘Î:הצילו וה ' כשדים  בארץ  אש  לכבשן השליכו נמרוד  כי גוים‡·¯‰Ì.ארז"ל  המון לאב שיהיה הגדולה  רוב על  המורה
בתורה : ÂÚ¯ÊÏ.(Á)כמ"ש  ˙˙Ï: המקרא דרך  וכן לתת  מלת שוב לומר  חזר הדברים  אריכת Â˙¯‡.(Ë)וקיימת :Ì˜˙Â.מפני

ולגאלם : בעניים לראות  לב  Ì‰ÈÏÚ.(È)נתת Â„ÈÊ‰:ובפרך בקושי להעבידם ישראל  על  ‰Ê‰.הרשיעו ÌÂÈ‰Îנתפרסם אשר
מאד: עד מאד :·ÂÏÂˆÓ˙.(È‡)שמך  ורדופים חזקים  הם  אם אף  המים לקרקעות הנופל  אבן כמו  הים בעומק למטה השלכתם 

(·È).ÔÚ „ÂÓÚ·Â:בה ילכו  אשר  הדרך להם להורות ביום הנהגתם הענן עמוד  ידי Ì‰ÓÚ.(È‚)על  ¯·„Â:עמהם ÌÈÓ˘Ó.דברת 
ההר : על  ופירש  השמים את הרכין  המן :ÌÁÏÂ.(ÂË)כי  הרעבון :Ì·Ú¯Ï.הוא מן צמאונם :Ì‡ÓˆÏ.להשביעם Ó‡˙Â¯לרוות

.Ì‰Ï:להם Í„È.הבטחת  ˙‡ ˙‡˘בהרמת היא שבועה ו):ענין (שמות  וכו' ידי את נשאתי אשר וכמ "ש עצמו אל  ידו
(ÊË).ÂÈ˙Â·‡Â Ì‰Â:ביאור לתוספת  הדבר  מול Â˘˜ÈÂ.כפל  הפנים  להפך  יוכלו לבל  העורף נתקשה כאילו מליצה ענין הוא

ה':

oeiv zcevn
(Ë).ÈÚ:עינוי לשנים:·˜Ú˙.(È‡)מלשון ·ÂÏÂˆÓ˙.חלקת

ים במצולות ותשלך כמו המים ז')עומק  עוזÌÈÊÚ.:(מיכה מל '
נחם ‰Ì˙ÈÁ.(È·)וחזק: ולא  כמו י"ג)הנהגתם :(שמות

(ÊË).ÌÙ¯Ú:הפנים מול הוא 

b dpyn iyily wxt mivwer zkqn

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡äáLçî íéëéøö ïðéàå øLëä ïéëéøö Lé,øLëäå äáLçî,øLëä àGå äáLçî,äáLçî àGå øLëä àG.ìk ¥§¦¦¤§¥§¥¨§¦¦©£¨¨©£¨¨§¤§¥©£¨¨§¤§¥¤§¥§©£¨¨¨

íãàì íéãçéîä íéìëàä–øLëä ïéëéøö,äáLçî íéëéøö ïðéàå. ¨Ÿ¨¦©§ª¨¦¨¨¨§¦¦¤§¥§¥¨§¦¦©£¨¨
·íãàä ïî CúBçä,äîäaä ïîe,äiçä ïîe,úBôBòä ïîe,àîhä óBòä úìápî,íéøôka áìçäå,ìk øàLe ©¥¦¨¨¨¦©§¥¨¦©©¨¦¨¦¦§©¨©¨¥§©¥¤©§¨¦§¨¨

äãN úB÷øé,úBiøèôe íéò÷øîMî õeç;äãeäé éaøøîBà:äãN éLéøkî õeç,äìéâøäå,áìçä õðå;ïBòîL éaø ©§¨¤¦§©§§¦¦§¦©¦§¨¥¦§¥¥¨¤§¨§¦¨§¥¤¨¨©¦¦§
øîBà:úBiákòä ïî õeç;éñBé éaøøîBà:ïéñeìkä ïî õeç–øLëäå äáLçî ïéëéøö elà éøä. ¥¦¨©¨¦©¦¥¥¦©§¦£¥¥§¦¦©£¨¨§¤§¥
‚íB÷î ìëa äàîè äîäa úìáð,øBähä óBòä úìáðåíéøôka–äáLçî ïéëéøö,øLëä ïéëéøö ïðéàå.úìáð ¦§©§¥¨§¥¨§¨¨§¦§©¨©¨©§¨¦§¦¦©£¨¨§¥¨§¦¦¤§¥¦§©

b`xykd mikixv:òøæ ìò íéî ïúåé éëå áéúëãë .íéî,daygn oikixv oi`e:ïî÷ì ùøôî ïéúéðúî äìåëå .äìéëàì ïäéìò áùçì
a.zeterd one digd on dndad on mc`d on jzegdéçä ïî øáà àìà àîèî ïéàã ,ïéàîèî ïðéà éçä ïî åùøéôù ô"òàå .éøééà íééçî êúåçá åäìåë

:ïéàîèî ïðéà åàì íàå ,äìéëàì ïäéìò áùçéù äáùçî ïéëéøö êëìä ,éçä ïî ùøéôù øùá àìå.mixtka algdeêëìä ,íéáìç éìëà àì íéøôëä éùðàã
:äáùçî ïéëéøö íðéàå ,íéáìç éìëàã àáåè àëéà ,÷åùì íéàáä íò áåø àëéàã íé÷ååùá ìáà .äáùçî ïéëéøö.dcy zewxi lk x`ye,úåðâá íéòøæð ïðéàù

:äáùçî ïéëéøöå ,íãà ìëàîì íéãçåéî ïðéà.mirwxnyn uegéøç ìöá ïéî:ó.zeixhte:æ"òìá é"âðåô .ùøåù åì ïéàù çîö ïéî.dcy iyixkn ueg
:äáùçî ïéëéøö ïðéà ,úåðéâá ïúåà íéòèåð ïéàù ô"òà åìàù .ú"àøåô éáøòáå ,æ"òìá ù"åøåô.dlibxde:ä"ì÷÷øåô æ"òìáå ,éáøòá äîù êë.alg upíéçøô

:áìç åðîî àöåé åúåà íéëúåçùë áùò ,íéøîåà ùéå .áìçë íéðáì.zeiakr:ù"åãø÷ æ"òìáå ,àø÷î ïåùìá øãøã àåäå .íéöå÷ àìî áùò.oiqelkí"áîøä
ìëàîì ïéãçåéî ïäù éðôî ,äáùçî ïéëéøö ïðéà åìàù éñåé 'øå ïåòîù 'øå äãåäé 'ø éøáñå .áéã"ìà áðò éáøòá åì ïéøå÷ù øîåàãçàë äëìä ïéàå .íãà

:ïéàîèî ïðéà åàì íàå ,äáùçî ïéëéøö íìåë àìà ,íäî
b.mewn lka d`nh dnda zlap:íé÷ååùá ïéá íéøôëá ïéá.daygn oikixv:äìéëàì åàì åäééîúñã.xykd oikixv oi`eøùëä àìå íéî øùëä àì

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
א ה נ ש מ ר ו א ב

עליו בא כן אם אלא טומאה מקבל אוכל שאין  אחדים, במקומות בארנו  כבר 
מקבל אינו אדם למאכל מיוחד שאינו אוכל  ושכל  טומאה, לקבל  שהכשירו משקה
הראשונות  המשניות שלוש  – אדם. למאכל  וייחדו  עליו  חישב כן  אם אלא טומאה

שונים. באוכלים ומחשבה הכשר  בענין  דנות בפרקנו

øLëä ïéëéøö Lé שאינם משקה, הכשר  הצריכים אוכלים יש  – ÅÀÄÄÆÀÅ
המשקים  משבעת באחד  הוכשרו כן  אם אלא טומאה מקבלים

טומאה לקבל  האוכלים את c),המכשירים ,i oixiykn zkqna hxetnk)
äáLçî íéëéøö ïðéàå מקבלים הם האוכלים שכשהוכשרו  – ÀÅÈÀÄÄÇÂÈÈ

להלן; כמבואר לאדם, להאכילם עליהם חישב לא אפילו  טומאה,
øLëäå äáLçî,והכשר מחשבה שצריכים אוכלים ויש שאינם – ÇÂÈÈÀÆÀÅ

כך ואחר  לאדם להאכילם עליהם חישב כן אם אלא טומאה מקבלים
טומאה לקבל a);הוכשרו  dpyna x`eank)øLëä àGå äáLçî– ÇÂÈÈÀÆÀÅ

הכשר ; צריכים ואינם מחשבה שצריכים אוכלים àGåויש  øLëä àGÆÀÅÀ
äáLçî מחשבה ולא הכשר  לא צריכים שאינם אוכלים ויש  – ÇÂÈÈ

.(b dpyn oldl x`eank)íãàì íéãçéîä íéìëàä ìkבכל – ÈÈÙÈÄÇÀËÈÄÈÈÈ
ג),מקום ג, אוכלין טומאת  הל' לאכילה (רמב"ם  ראויים אינם ואפילו

איסורים ושאר  הכרם וכלאי  ערלה כגון לגוי, ישראל"אלא ("תפארת 

כה ), א , שם  הרמב"ם  øLëäלפי ïéëéøö טומאה מקבלים שאינם – ÀÄÄÆÀÅ
לכך, שיוכשרו  äáLçîעד  íéëéøö ïðéàå מאליהם נשרו שאפילו  – ÀÅÈÀÄÄÇÂÈÈ

שהוכשרו  כיון לאכילה, עליהם אדם חישב לא ועדיין המחובר מן

טומאה מקבלים הם ישראל").הרי  ("תפארת 

ב ה נ ש מ ר ו א ב

להקדים, יש הרישא, ולהבנת והכשר . מחשבה שצריכים אוכלים מונה משנתנו
וכל הכשר , צריך  אינו ובגדים, אדם היינו חמורה, טומאה המטמא אוכל שכל 

הכשר צריך בלבד, אוכלים טומאת אלא חמורה טומאה מטמא (m"anx).שאינו

CúBçä,בשר –ïîe ,äiçä ïîe ,äîäaä ïîe ,íãàä ïî ÇÅÄÈÈÈÄÇÀÅÈÄÇÇÈÄ
úBôBòä טומאת בשר באותו  שאין  וכו ', חיה מבהמה או  חי מאדם – È

טומאה  מטמא החי  מן  אבר  שדווקא חמורה, טומאה לטמא עצמו

החי  מן  שפירש בשר ולא b-a),חמורה, ,e zeicr oiir)צריך ולפיכך
אדם. לאכילת עליו שחישב לאחר  לטומאה, במשנתנו ומדוברהכשר

לכלב להאכיל  אפילו  או  לרפואה, שחתך  כריתות בכגון  ותוספות (גמרא 

א ), לאדם;כא , להאכילו  עליו  שיחשוב עד טומאה מקבל אינו ולכן

עצמה  החתיכה פעולת הרי  אדם, לאכילת הבשר את חתך  אם אבל 
שנייה; מחשבה צריך  ואינו  היא, àîhäמחשבה óBòä úìápî– ÄÄÀÇÈÇÈÅ

שאם  אלא עצמה, מחמת מטמאה שאינה הטמא, העוף מנבלת והחותך 
מחשבה  שצריכה והרי  אוכלים, ככל  דינה אדם לאכילת עליה חשב

b);והכשר  ,` zexdh oiir)íéøôka áìçäå בהמה של  החלב – ÀÇÅÆÇÀÈÄ
צריך ולפיכך  חלב, אוכלים הכפרים אנשי שאין  בכפרים, טהורה

הרבה  שם ומצויים רב עם שם שמתאסף בשווקים, אבל מחשבה;
מחשבה; צריך אינו חלב, האוכלים äãNאנשים úB÷øé ìk øàLeÀÈÈÇÀÈÆ

אדם, למאכל מיוחדים ואינם מאליהם, בשדה הגדלים –õeç
íéò÷øîMîחריף בצל מין כמהים (רמב"ם );– מין מבארים: ויש ÄÀÇÀÀÄ

מכלúBiøèôe(רח"א ), מאליהם, בשדה שגדלים פי על  אף שאלו , – ÄÀÄ
אבל מחשבה. ולא הכשר וצריכים אדם, לאכילת עומדים סתמם מקום

כותב  ג):הרמב"ם ג, אוכלין טומאת  oebk(הל' ,dcy zewxi lk x`ye"
,"zeixhtde xzeia miywd milvad במשנתנו גרס שלא מדבריו , ומשמע

"zeixhte mirwxnyn ueg"אלא"zeixhte mirwxny oebk" כסף" (עיין

שם ); økîמשנה " õeç :øîBà äãeäé éaøäãN éLéכרתי – ÇÄÀÈÅÄÀÅÅÈÆ
(xivg),שדהäìéâøäå"חלגלוגה" גם הנקרא מאכל עשב מין  – ÀÈÀÄÈ

,(w"`lehxet)áìçä õðåויש כחלב; לבנים פרחים מבארים: יש  – ÀÅÆÈÈ
אותו כשחותכים חלב המוציא עשב רבי(הערוך );אומרים: לדעת

מחשבה. צריכים אינם אלו כל ïîיהודה õeç :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÄ
úBiákòä גזעו של  החיצונית הקליפה את שמקלפים דרדר , מין  – ÈÇÈÄ

שבפנים הרך  החלק את ישראל");ואוכלים øîBà:("תפארת  éñBé éaøÇÄÅÅ
ïéñeìkä ïî õeç:גורסים ויש –,oiqelad: או,oiqealead מין והוא ÄÇÀÄ

השושנים, ממשפחת בצלצמח dkldמין oi`e ;(m"eqenew i"x`wqen)
;iqei iaxk `le oerny iaxk `le dcedi iaxk `lelà éøä שנימנו – ÂÅÅ

äáLçîבמשנתנו , ïéëéøö,אדם לאכילת שיהיו עליהם שיחשוב – ÀÄÄÇÂÈÈ
אדם, למאכל  מיוחדים ואינם כךøLëäåהואיל אחר ושיוכשרו  – ÀÆÀÅ

טומאה. לקבל

i p y m e i
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íB÷î ìëa äàîè äîäa úìáð,בשווקים בין בכפרים בין  – ÄÀÇÀÅÈÀÅÈÀÈÈ
íéøôka øBähä óBòä úìáðå,שם לאכלה רגילים שאין –ïéëéøö ÀÄÀÇÈÇÈÇÀÈÄÀÄÄ

äáLçî כאוכלים דינן אין  לפיכך  אדם לאכילת אינן וסתמן  שהואיל  – ÇÂÈÈ
מחשבה  בלא אבל  לאדם; להאכילן  עליהן חישב כן  אם אלא טמאים

izdw - zex`ean zeipyn
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è-÷øô äéîçðfhÎd

äýåýé-úà eëøa eîe÷ äéçúô äéðáL äiãBä äéáøL äéðáLç éða ìàéîã÷å òeLé íiåìä eøîàiå©Ÿ§´©§¦¦¿¥´©§Â©§¦¥¨¦̧£©§§¹̈¥¥«§¨³«¦¨Æ§©§¨´§©«§½̈À¨£Æ¤§¨´
:äläúe äëøa-ìk-ìò íîBøîe EãBák íL eëøáéå íìBòä-ãò íìBòä-ïî íëéýìàåýåýé àeä-äzà ¡«Ÿ¥¤½¦¨−̈©¨¨®¦¨«§Æ¥´§¤½§©¬©¨§¨−̈§¦¨«©¨´§¨»

øLà-ìëå íéniä äéìò øLà-ìëå õøàä íàáö-ìëå íéîMä éîL íéîMä-úà úéNò äzà (úà) Ecáì§©¤¼©¨´¨¦¿¨¤«©¨©¦Á§¥̧©¨©¹¦§¨§¨À̈¨¹̈¤§¨£¤³¨¤Æ¨Æ©©¦Æ§¨£¤´
:íéåçzLî Eì íéîMä àáöe ílk-úà äiçî äzàå íäaæzøça øLà íéýìàä ýåýé àeä-äzà ¨¤½§©−̈§©¤´¤ª¨®§¨¬©¨©−¦§¬¦§©£¦«©¨Æ§¨´¨¡Ÿ¦½£¤³¨©Æ§¨Æ

:íäøáà BîM zîNå íécNk øeàî BúàöBäå íøáàaçéðôì ïîàð Bááì-úà úàöîeBnò úBøëå E §©§½̈§¥−¥´©§¦®§©¬§¨§−©§¨¨«¨¨´¨¤§¨»¤¡¨´§¨¤¼§¨¸¦¹
éøác-úà í÷zå Bòøæì úúì éLbøbäå éñeáéäå éføtäå éøîàä ézçä éðòðkä õøà-úà úúì úéøaäE ©§¦À¨¥¿¤¤¤Á©§©£¦̧©¦¦¹¨¡Ÿ¦¯§©§¦¦²§©§¦¬§©¦§¨¦−¨¥´§©§®©Æ̈¤Æ¤§¨¤½

:äzà ÷écö ékè:óeñ-íé-ìò zòîL íú÷òæ-úàå íéøöîa eðéúáà éðò-úà àøzåéúúà ïzzå ¦¬©¦−¨«¨©¥²¤¤¢¦¬£Ÿ¥−§¦§¨®¦§¤©£¨¨¬¨©−§¨©©«©Â¦¥Ÿ¸Ÿ
:äfä íBiäk íL Eì-Nòzå íäéìò eãéæä ék zòãé ék Böøà íò-ìëáe åéãáò-ìëáe äòøôa íéúôîe«Ÿ§¦¹§©§³Ÿ§¨£¨¨Æ§¨©´©§½¦´¨©½§¨¦¬¥¦−£¥¤®©©«©§¬¥−§©¬©¤«

àéä íäéôãø-úàå äLaia íiä-CBúá eøáòiå íäéðôì zò÷a íiäåíéîa ïáà-Bîk úìBöîá zëìL §©¨Æ¨©´§¨¦§¥¤½©©«©§¬§©−̈©©¨¨®§«¤¸Ÿ§¥¤¹¦§©¯§¨¦§²Ÿ§¤−¤§©¬¦
:íéfòáé:dá-eëìé øLà Cøcä-úà íäì øéàäì äìéì Là ãenòáe íîBé íúéçðä ïðò ãenòáeâéìòå ©¦«§©´¨½̈¦§¦−̈¨®§©¬¥Æ©½§¨§¨¦´¨¤½¤©¤−¤£¤¬¥«§¨«§©³

:íéáBè úBöîe íéwç úîà úBøBúå íéøLé íéètLî íäì ïzzå íéîMî íänò øaãå zãøé éðéñ-øä©¦©Æ¨©½§¨§©¥¬¦¨¤−¦¨¨®¦©¦¥̧¨¤¹¦§¨¦³§¨¦Æ§´¡¤½ª¦¬¦§−¦«
ãé:Ecáò äLî ãéa íäì úéeö äøBúå íéwçå úBåöîe íäì zòãBä ELã÷ úaL-úàååèíéîMî íçìå §¤©©¬¨§§−©´§¨¨¤®¦§³§ª¦Æ§½̈¦¦´¨¨¤½§©−Ÿ¤¬©§¤«§Â¤¤¦¨©¹¦

õøàä-úà úLøì àBáì íäì øîàzå íàîöì íäì úàöBä òìqî íéîe íáòøì íäì äzúð̈©³¨¨¤Æ¦§¨½̈©À¦¦¤²©¥¬¨¨¤−¦§¨¨®©´Ÿ¤¨¤À¨Æ¨¤´¤¤¨½̈¤
:íäì úúì Eãé-úà úàNð-øLàæèéúBöî-ìà eòîL àìå ítøò-úà eL÷iå eãéæä eðéúáàå íäå:E £¤¨¨¬¨¤¨§−¨¥¬¨¤«§¥¬©£Ÿ¥−¥¦®©©§Æ¤¨§½̈§¬Ÿ¨§−¤¦§¤«

i"yx
(‰).íìåòä ãòå íìåòä ïî תכליתו ועד העולם מתחלת

ברוך: êãåáë.יהי íù åëøáéå כלפי הלוים דברו עכשיו
ומרומם  גדול הוא כי כבודך שם ויברכו בתפלה שכינה
הם. שלו ותהלות הברכות כל כי ותהלה ברכה כל על
יכולה  בריה שאין ותהלה ברכה כל על ומרומם ד"א
ונשא  מרומם שהוא ורוממותו גדלו כפי ולהללו לברכו

לדבר: יכולה הפה שאין מה טעמו úîùå.(Ê)יותר
עבר: בלשון שמשמעותו לפי בשי"ן למעלה

(Á).åîò úåøëå:פעול åãéæä.(È)לשון éë הרשיעו כי
עליהם זדו אשר בדבר כי כמו יח )עליהם íù.:(שמות

בלע"ז: ויום:íîåé.(È·)רצון יום כמו øáãå.(È‚)בכל
ליסרך  קולו את השמיעך השמים מן שנאמר כמו ולדבר

ד ') מן íáòøì.(ÂË):(דברים  כמו לרעבם יאמר רעב מן
לצמאם : êãé.צמא úà úàùð øùà אשר כמו  בשבועה

אותה לתת ידי את ו')נשאתי :(שמות 

cec zcevn
(‰).Â¯Ó‡ÈÂ:'וכו וברכו  בזריזות קומו אמרו העם  ÔÓאל 

.'ÂÎÂ ÌÏÂÚ‰:קצתו עד  העולם  מקצות  המושל  ÂÎ¯·ÈÂ.ר "ל 
יברכו ישראל בני הן  ואמרו ב"ה המקום  כלפי  פניהם חזרו
אין כי ותהלה  ברכה כל על  מרומם  אתה אבל  כבודך  שם

תהלתך : כל ‰˘ÌÈÓ.(Â)לספר ÈÓ˘העליונים השמים הם 
הנראים: השמים  ממעל  המה  ˆ·‡Ì.אשר  ÏÎÂ:ומזלות הכוכבים  ÈÁÓ‰.הם  ‰˙‡Â:לכולם ומזון חיות  נותן Â‡Ó¯(Ê)אתה

.ÌÈ„˘Î:הצילו וה ' כשדים  בארץ  אש  לכבשן השליכו נמרוד  כי גוים‡·¯‰Ì.ארז"ל  המון לאב שיהיה הגדולה  רוב על  המורה
בתורה : ÂÚ¯ÊÏ.(Á)כמ"ש  ˙˙Ï: המקרא דרך  וכן לתת  מלת שוב לומר  חזר הדברים  אריכת Â˙¯‡.(Ë)וקיימת :Ì˜˙Â.מפני

ולגאלם : בעניים לראות  לב  Ì‰ÈÏÚ.(È)נתת Â„ÈÊ‰:ובפרך בקושי להעבידם ישראל  על  ‰Ê‰.הרשיעו ÌÂÈ‰Îנתפרסם אשר
מאד: עד מאד :·ÂÏÂˆÓ˙.(È‡)שמך  ורדופים חזקים  הם  אם אף  המים לקרקעות הנופל  אבן כמו  הים בעומק למטה השלכתם 

(·È).ÔÚ „ÂÓÚ·Â:בה ילכו  אשר  הדרך להם להורות ביום הנהגתם הענן עמוד  ידי Ì‰ÓÚ.(È‚)על  ¯·„Â:עמהם ÌÈÓ˘Ó.דברת 
ההר : על  ופירש  השמים את הרכין  המן :ÌÁÏÂ.(ÂË)כי  הרעבון :Ì·Ú¯Ï.הוא מן צמאונם :Ì‡ÓˆÏ.להשביעם Ó‡˙Â¯לרוות

.Ì‰Ï:להם Í„È.הבטחת  ˙‡ ˙‡˘בהרמת היא שבועה ו):ענין (שמות  וכו' ידי את נשאתי אשר וכמ "ש עצמו אל  ידו
(ÊË).ÂÈ˙Â·‡Â Ì‰Â:ביאור לתוספת  הדבר  מול Â˘˜ÈÂ.כפל  הפנים  להפך  יוכלו לבל  העורף נתקשה כאילו מליצה ענין הוא

ה':

oeiv zcevn
(Ë).ÈÚ:עינוי לשנים:·˜Ú˙.(È‡)מלשון ·ÂÏÂˆÓ˙.חלקת

ים במצולות ותשלך כמו המים ז')עומק  עוזÌÈÊÚ.:(מיכה מל '
נחם ‰Ì˙ÈÁ.(È·)וחזק: ולא  כמו י"ג)הנהגתם :(שמות

(ÊË).ÌÙ¯Ú:הפנים מול הוא 
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È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡äáLçî íéëéøö ïðéàå øLëä ïéëéøö Lé,øLëäå äáLçî,øLëä àGå äáLçî,äáLçî àGå øLëä àG.ìk ¥§¦¦¤§¥§¥¨§¦¦©£¨¨©£¨¨§¤§¥©£¨¨§¤§¥¤§¥§©£¨¨¨

íãàì íéãçéîä íéìëàä–øLëä ïéëéøö,äáLçî íéëéøö ïðéàå. ¨Ÿ¨¦©§ª¨¦¨¨¨§¦¦¤§¥§¥¨§¦¦©£¨¨
·íãàä ïî CúBçä,äîäaä ïîe,äiçä ïîe,úBôBòä ïîe,àîhä óBòä úìápî,íéøôka áìçäå,ìk øàLe ©¥¦¨¨¨¦©§¥¨¦©©¨¦¨¦¦§©¨©¨¥§©¥¤©§¨¦§¨¨

äãN úB÷øé,úBiøèôe íéò÷øîMî õeç;äãeäé éaøøîBà:äãN éLéøkî õeç,äìéâøäå,áìçä õðå;ïBòîL éaø ©§¨¤¦§©§§¦¦§¦©¦§¨¥¦§¥¥¨¤§¨§¦¨§¥¤¨¨©¦¦§
øîBà:úBiákòä ïî õeç;éñBé éaøøîBà:ïéñeìkä ïî õeç–øLëäå äáLçî ïéëéøö elà éøä. ¥¦¨©¨¦©¦¥¥¦©§¦£¥¥§¦¦©£¨¨§¤§¥
‚íB÷î ìëa äàîè äîäa úìáð,øBähä óBòä úìáðåíéøôka–äáLçî ïéëéøö,øLëä ïéëéøö ïðéàå.úìáð ¦§©§¥¨§¥¨§¨¨§¦§©¨©¨©§¨¦§¦¦©£¨¨§¥¨§¦¦¤§¥¦§©

b`xykd mikixv:òøæ ìò íéî ïúåé éëå áéúëãë .íéî,daygn oikixv oi`e:ïî÷ì ùøôî ïéúéðúî äìåëå .äìéëàì ïäéìò áùçì
a.zeterd one digd on dndad on mc`d on jzegdéçä ïî øáà àìà àîèî ïéàã ,ïéàîèî ïðéà éçä ïî åùøéôù ô"òàå .éøééà íééçî êúåçá åäìåë

:ïéàîèî ïðéà åàì íàå ,äìéëàì ïäéìò áùçéù äáùçî ïéëéøö êëìä ,éçä ïî ùøéôù øùá àìå.mixtka algdeêëìä ,íéáìç éìëà àì íéøôëä éùðàã
:äáùçî ïéëéøö íðéàå ,íéáìç éìëàã àáåè àëéà ,÷åùì íéàáä íò áåø àëéàã íé÷ååùá ìáà .äáùçî ïéëéøö.dcy zewxi lk x`ye,úåðâá íéòøæð ïðéàù

:äáùçî ïéëéøöå ,íãà ìëàîì íéãçåéî ïðéà.mirwxnyn uegéøç ìöá ïéî:ó.zeixhte:æ"òìá é"âðåô .ùøåù åì ïéàù çîö ïéî.dcy iyixkn ueg
:äáùçî ïéëéøö ïðéà ,úåðéâá ïúåà íéòèåð ïéàù ô"òà åìàù .ú"àøåô éáøòáå ,æ"òìá ù"åøåô.dlibxde:ä"ì÷÷øåô æ"òìáå ,éáøòá äîù êë.alg upíéçøô

:áìç åðîî àöåé åúåà íéëúåçùë áùò ,íéøîåà ùéå .áìçë íéðáì.zeiakr:ù"åãø÷ æ"òìáå ,àø÷î ïåùìá øãøã àåäå .íéöå÷ àìî áùò.oiqelkí"áîøä
ìëàîì ïéãçåéî ïäù éðôî ,äáùçî ïéëéøö ïðéà åìàù éñåé 'øå ïåòîù 'øå äãåäé 'ø éøáñå .áéã"ìà áðò éáøòá åì ïéøå÷ù øîåàãçàë äëìä ïéàå .íãà

:ïéàîèî ïðéà åàì íàå ,äáùçî ïéëéøö íìåë àìà ,íäî
b.mewn lka d`nh dnda zlap:íé÷ååùá ïéá íéøôëá ïéá.daygn oikixv:äìéëàì åàì åäééîúñã.xykd oikixv oi`eøùëä àìå íéî øùëä àì

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
א ה נ ש מ ר ו א ב

עליו בא כן אם אלא טומאה מקבל אוכל שאין  אחדים, במקומות בארנו  כבר 
מקבל אינו אדם למאכל מיוחד שאינו אוכל  ושכל  טומאה, לקבל  שהכשירו משקה
הראשונות  המשניות שלוש  – אדם. למאכל  וייחדו  עליו  חישב כן  אם אלא טומאה

שונים. באוכלים ומחשבה הכשר  בענין  דנות בפרקנו

øLëä ïéëéøö Lé שאינם משקה, הכשר  הצריכים אוכלים יש  – ÅÀÄÄÆÀÅ
המשקים  משבעת באחד  הוכשרו כן  אם אלא טומאה מקבלים

טומאה לקבל  האוכלים את c),המכשירים ,i oixiykn zkqna hxetnk)
äáLçî íéëéøö ïðéàå מקבלים הם האוכלים שכשהוכשרו  – ÀÅÈÀÄÄÇÂÈÈ

להלן; כמבואר לאדם, להאכילם עליהם חישב לא אפילו  טומאה,
øLëäå äáLçî,והכשר מחשבה שצריכים אוכלים ויש שאינם – ÇÂÈÈÀÆÀÅ

כך ואחר  לאדם להאכילם עליהם חישב כן אם אלא טומאה מקבלים
טומאה לקבל a);הוכשרו  dpyna x`eank)øLëä àGå äáLçî– ÇÂÈÈÀÆÀÅ

הכשר ; צריכים ואינם מחשבה שצריכים אוכלים àGåויש  øLëä àGÆÀÅÀ
äáLçî מחשבה ולא הכשר  לא צריכים שאינם אוכלים ויש  – ÇÂÈÈ

.(b dpyn oldl x`eank)íãàì íéãçéîä íéìëàä ìkבכל – ÈÈÙÈÄÇÀËÈÄÈÈÈ
ג),מקום ג, אוכלין טומאת  הל' לאכילה (רמב"ם  ראויים אינם ואפילו

איסורים ושאר  הכרם וכלאי  ערלה כגון לגוי, ישראל"אלא ("תפארת 

כה ), א , שם  הרמב"ם  øLëäלפי ïéëéøö טומאה מקבלים שאינם – ÀÄÄÆÀÅ
לכך, שיוכשרו  äáLçîעד  íéëéøö ïðéàå מאליהם נשרו שאפילו  – ÀÅÈÀÄÄÇÂÈÈ

שהוכשרו  כיון לאכילה, עליהם אדם חישב לא ועדיין המחובר מן

טומאה מקבלים הם ישראל").הרי  ("תפארת 

ב ה נ ש מ ר ו א ב

להקדים, יש הרישא, ולהבנת והכשר . מחשבה שצריכים אוכלים מונה משנתנו
וכל הכשר , צריך  אינו ובגדים, אדם היינו חמורה, טומאה המטמא אוכל שכל 

הכשר צריך בלבד, אוכלים טומאת אלא חמורה טומאה מטמא (m"anx).שאינו

CúBçä,בשר –ïîe ,äiçä ïîe ,äîäaä ïîe ,íãàä ïî ÇÅÄÈÈÈÄÇÀÅÈÄÇÇÈÄ
úBôBòä טומאת בשר באותו  שאין  וכו ', חיה מבהמה או  חי מאדם – È

טומאה  מטמא החי  מן  אבר  שדווקא חמורה, טומאה לטמא עצמו

החי  מן  שפירש בשר ולא b-a),חמורה, ,e zeicr oiir)צריך ולפיכך
אדם. לאכילת עליו שחישב לאחר  לטומאה, במשנתנו ומדוברהכשר

לכלב להאכיל  אפילו  או  לרפואה, שחתך  כריתות בכגון  ותוספות (גמרא 

א ), לאדם;כא , להאכילו  עליו  שיחשוב עד טומאה מקבל אינו ולכן

עצמה  החתיכה פעולת הרי  אדם, לאכילת הבשר את חתך  אם אבל 
שנייה; מחשבה צריך  ואינו  היא, àîhäמחשבה óBòä úìápî– ÄÄÀÇÈÇÈÅ

שאם  אלא עצמה, מחמת מטמאה שאינה הטמא, העוף מנבלת והחותך 
מחשבה  שצריכה והרי  אוכלים, ככל  דינה אדם לאכילת עליה חשב

b);והכשר  ,` zexdh oiir)íéøôka áìçäå בהמה של  החלב – ÀÇÅÆÇÀÈÄ
צריך ולפיכך  חלב, אוכלים הכפרים אנשי שאין  בכפרים, טהורה

הרבה  שם ומצויים רב עם שם שמתאסף בשווקים, אבל מחשבה;
מחשבה; צריך אינו חלב, האוכלים äãNאנשים úB÷øé ìk øàLeÀÈÈÇÀÈÆ

אדם, למאכל מיוחדים ואינם מאליהם, בשדה הגדלים –õeç
íéò÷øîMîחריף בצל מין כמהים (רמב"ם );– מין מבארים: ויש ÄÀÇÀÀÄ

מכלúBiøèôe(רח"א ), מאליהם, בשדה שגדלים פי על  אף שאלו , – ÄÀÄ
אבל מחשבה. ולא הכשר וצריכים אדם, לאכילת עומדים סתמם מקום

כותב  ג):הרמב"ם ג, אוכלין טומאת  oebk(הל' ,dcy zewxi lk x`ye"
,"zeixhtde xzeia miywd milvad במשנתנו גרס שלא מדבריו , ומשמע

"zeixhte mirwxnyn ueg"אלא"zeixhte mirwxny oebk" כסף" (עיין

שם ); økîמשנה " õeç :øîBà äãeäé éaøäãN éLéכרתי – ÇÄÀÈÅÄÀÅÅÈÆ
(xivg),שדהäìéâøäå"חלגלוגה" גם הנקרא מאכל עשב מין  – ÀÈÀÄÈ

,(w"`lehxet)áìçä õðåויש כחלב; לבנים פרחים מבארים: יש  – ÀÅÆÈÈ
אותו כשחותכים חלב המוציא עשב רבי(הערוך );אומרים: לדעת

מחשבה. צריכים אינם אלו כל ïîיהודה õeç :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÄ
úBiákòä גזעו של  החיצונית הקליפה את שמקלפים דרדר , מין  – ÈÇÈÄ

שבפנים הרך  החלק את ישראל");ואוכלים øîBà:("תפארת  éñBé éaøÇÄÅÅ
ïéñeìkä ïî õeç:גורסים ויש –,oiqelad: או,oiqealead מין והוא ÄÇÀÄ

השושנים, ממשפחת בצלצמח dkldמין oi`e ;(m"eqenew i"x`wqen)
;iqei iaxk `le oerny iaxk `le dcedi iaxk `lelà éøä שנימנו – ÂÅÅ

äáLçîבמשנתנו , ïéëéøö,אדם לאכילת שיהיו עליהם שיחשוב – ÀÄÄÇÂÈÈ
אדם, למאכל  מיוחדים ואינם כךøLëäåהואיל אחר ושיוכשרו  – ÀÆÀÅ

טומאה. לקבל

i p y m e i
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íB÷î ìëa äàîè äîäa úìáð,בשווקים בין בכפרים בין  – ÄÀÇÀÅÈÀÅÈÀÈÈ
íéøôka øBähä óBòä úìáðå,שם לאכלה רגילים שאין –ïéëéøö ÀÄÀÇÈÇÈÇÀÈÄÀÄÄ

äáLçî כאוכלים דינן אין  לפיכך  אדם לאכילת אינן וסתמן  שהואיל  – ÇÂÈÈ
מחשבה  בלא אבל  לאדם; להאכילן  עליהן חישב כן  אם אלא טמאים

izdw - zex`ean zeipyn
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íB÷î ìëa äøBäè äîäa,íé÷åMa áìçäå øBähä óBòä úìáðå–øLëä àGå äáLçî ïéëéøö ïðéà.ïBòîL éaø §¥¨§¨§¨¨§¦§©¨©¨§©¥¤©§¨¦¥¨§¦¦©£¨¨§¤§¥©¦¦§
øîBà:ìîbä óà,úáðøàäå,ïôMäå,øéæçäå. ¥©©¨¨§¨©§¤¤§©¨¨§©£¦
„úáMä,äøãwa Bîòè ïúpMî–äîeøz íeMî Ba ïéà,íéìëà úàîè ànhî Bðéàå.íéãøæ éáìeì,ìãò ìLå, ©¤¤¦¤¨©©§©§¥¨¥¦§¨§¥¦©¥ª§©Ÿ¨¦§¥§¨¦§¤£¨

äèBMä óelä éìòå–e÷zîiL ãò íéìëà úàîè ïéànhî ïðéà.ïBòîL éaøøîBà:íäá àöBik úBòewt ìL óà. ©£¥©©¤¥¨¦©§¦ª§©Ÿ¨¦©¤¦§Ÿ©¦¦§¥©¤©©¥¨¤

,äòéìáä úéáá àìà äàîèî äðéàã øåäè óåò úìáð àîìùá ,øîàú íàå .äøåîç äàîåè ïîöòî àîèì ïôåñù ,ïàîèì àîè øáã ïäá òâéì êéøö ïéàù ,õøù
àúìî àä .àéä äàîè äôåâ àéä ,äì÷ äàîåèì ,éì äîì äáùçî ,àùîáå òâîá äàîèîã äîäá úìáð àìà .äì÷ äàîåè àîèì äáùçî äëéøöã àçéð
ìëîå ,äáùçî êéøö éëäìã ,äöéáë éåä éàäå éàä ïéáã ,íéìëåà äöéáëî úåçôì äôøéöå ,äìéáð úéæëî úåçô àëéàã ïåâë ,äèéçù íã ÷øô àøîâá éðùî

:úéæëì äôøöì øùôà äéäå ìéàåä ,øùëä äëéøö äðéàå äøåîç äàîåè àîèì åôåñ áéùç íå÷î.miweeyaéìëàã àáåè àëéà ,÷åùì íéàáä íò áåø ùéù
:íéáìç éìëàå ,øåäè óåò úìáð.daygn `l oikixv opi`:íéãîåò ïä äìéëàìã.xykd `leíéãâá àîèîã ,äøåîç äàîåè àîèì äôåñ øåäè óåò úìáðã

:øùëä ïéëéøö ïðéà êëìä ,ïé÷øôá ïî÷ìãë ,øùáë áìçä äàîèîã ,äàîè áìçá éøééî áìçå ,äòéìáä úéáá.'eke lnbd s` xne` oerny iaxïéëéøö ïðéà
:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .éðäì ÷éôî àìå íå÷î ìëá äàîè äîäá úìáð øîàã àî÷ àðúë àìãå .åäì éìëàå íò áåø àëéàã ,íé÷ååùá äáùçî

c.zayd:å"èéðà æ"òìáå .éáøòá åîù ïëå ,àåä ÷øé ïéî.dxicwa enrh ozpynàì ,äðîî åàéöåäå äøéã÷á íòè ïúðùî ,äîåøú ìù úáù äéä íà
:àåä àîìòá õòã ,åìëåàä øæ äìò áééçúî.milke` z`neh `nhn epi`e:ìëåà áåùç àì åúå ,àîìòá õòë øàùðå åîòèå åçåë äìë ,ìùáúðù ïåéëã

.micxf ialel:ïúåà íéìëåàå ,çìîå íéîá åà õîåçá åà ïééá ïúåà íéùáåëå ,úåðìéàä íéáìáìîù úòá íéàöåéä íéëø íéôðò.lcrde:ïåðöì äîåã ÷øé ïéî
.sel ilre:äèåù óåì åì ïéøå÷ù ïéî åðîî ùéå .íéìöáä ïéîî.ewezniy cr:ïúåøéøî ïäî àöåéå ïúåà íéùáåëù øçàì àìà ìëåà éáéùç àìã.zerewt
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שכבר כמו  בלבד, הבליעה בבית אלא מטמאה הטהור העוף נבלת אין 

`);שנינו  ,` zexdh)בגמרא מבואר  טמאה בהמה נבלת (כריתות ובענין

א), כדיכא, מחשבה צריכה אינה טמאה בהמה מנבלת כזית שאמנם

הטומאה  אב שהיא היינו  נבלות, טומאת היא מטמאה שהרי  לטמא,
מכזית  פחות שאפילו להשמיע, באה שמשנתנו  אלא וכלים, אדם לטמא

אדם, לאכילת עליה חישב אם נבלות, טומאת מטמאה שאינה נבילה
כדי כביצה, לשיעור להשלימם טמאים אוכלים עם מצטרפת הריהי 

אוכלים; טומאת øLëäלטמא ïéëéøö ïðéàå משקה הכשר לא – ÀÅÈÀÄÄÆÀÅ
כדי משקה עליהן שיבוא צורך  שאין כלומר טומאה, הכשר ולא

אוכלים טומאת לקבל dpynlלהכשירן dncwda epx`a xaky enk)
,(zncewd,ולטמא להיטמא כדי טומאה בהן שתיגע צורך אין  ואף

אוכלים  ומטמאות עצמן, מחמת אוכלים טומאת הן  מיטמאות שכן

חמורה טומאה לטמא שסופן מאחר  בהן , zelap),הנוגעים z`neh)
אדם  מקום מכל במגע, מטמאה שאינה הטהור , העוף נבלת שאף

בבית  שהוא זמן כל בליעתו, לבית האוכל  בהגיע זית, כשיעור האוכל 
בהם  שנוגע כלים או בגדים ומטמא הטומאה, אב הוא הרי  הבליעה,

הטומאה, באב שנטמאו טמאים כאוכלים דינה הלכך  שעה, באותה
שני אותם ועושה במגע אחרים אוכלים ומטמא לטומאה, ראשון שהם

`).לטומאה ,` zexdh dpynl epxe`a oiir)äøBäè äîäa úìáðÄÀÇÀÅÈÀÈ
íB÷î ìëa,בשווקים בין בכפרים בין  –øBähä óBòä úìáðå ÀÈÈÀÄÀÇÈÇÈ

íé÷åMa áìçäå עם שם ומתאסף שהואיל בני– שם מצויים רב, ÀÇÅÆÇÀÈÄ
וחלב, טהור עוף נבלת האוכלים הרבה äáLçîאדם ïéëéøö ïðéàÅÈÀÄÄÇÂÈÈ

אדם, לאכילת עומדים הם שהרי  –øLëä àGå,לעיל שבארנו  כמו – ÀÆÀÅ
לטמא  וסופן הואיל  אוכלים, טומאת עצמן  מחמת מיטמאות שנבלות

וכלים; אדם בכזית מטמאה טהורה בהמה נבלת שכן חמורה, טומאה
להשלימם  טמאים לאוכלים מצטרפת נבילה מכזית פחות ולפיכך 

אדם  מטמאה טהור עוף ונבלת אחרים; אוכלים לטמא ביצה לכשיעור
כמו  טמאים, אוכלים כדין דינה ולפיכך  הבליעה, בבית בעודה ובגדים
בחלב  כאן שמדובר  מבארים, יש לחלב ובאשר לעיל ; בארנו  שכבר 

בני מצויים ובשווקים שהואיל ללמד, המשנה ובאה טמאה, בהמה
אינו  הכשר  ואף מחשבה; שם צריך  אינו לפיכך  אותו , האוכלים אדם

חמורה  טומאה לטמא שסופו ונמצא כבשר, מטמא החלב שהרי צריך ,
ברטנורא).בכזית למשנה; בפירושו זה,(רמב"ם  פירוש  על  מקשים ויש 

כבשרה; דינה שחלבה והרי  אוכלים, אין  בשווקים אפילו נבילה שחלב
שחלב  שחוטה, טהורה בהמה של בחלב כאן שמדובר מבארים, ומכאן

הכשר וגם מחשבה; שם צריך  אינו ולפיכך בשווקים, אוכלים זה
שרץ  בו  נגע ואם שחיטה, בדם הוכשר שכבר לפי צריך , אינו  משקה

אחרים אוכלים ומטמא נטמא, ותוספות הריהו  רש "י הרא "ש; (הר"ש ;

ב). נ, מחשבה,נידה  צריך הריהו חלב, כל אוכלים שאין בכפרים, ברם
ובשעת  שהואיל  המחשבה, לאחר  משקה הכשר  גם שצריך ומכאן

בדם  הוכשר לא לפיכך  לאכילה, החלב על  חישב לא עדיין השחיטה
– המחשבה. קודם הכשר מועיל שאין  dndaשחיטה, zlap ly alge

,dxedh מחשבה צריך שבכפרים הוא, דינו  שחיטה, הכשר  בו שאין
שאין  מאחר  הכשר , צריך אבל  מחשבה, צריך אינו ובשווקים והכשר,
טומאת  בו  אין  טהורה בהמה שחלב חמורה, טומאה לטמא סופו 

שנאמר כמו  כד ):נבילה, ז , מלאכה".(ויקרא לכל יעשה נבלה... "וחלב
øéæçäå ,ïôMäå ,úáðøàäå ,ìîbä óà :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÇÇÈÈÀÈÇÀÆÆÀÇÈÈÀÇÂÄ
שהרבה  לפי טהורה, בהמה כנבלת הכשר, ולא מחשבה צריכים אינם –

בגמרא אותם. אוכלים אדם א )בני  י, ברייתא:(בכורות "`xnמובאת
mrh dn :oerny iax?(מחשבה צריכים אינם oniq(אלו mda yie li`ed

dxdh ולכן פרסה, מפריס והחזיר  גרה, מעלים והשפן  והארנבת (הגמל 

אותם). אוכלים oerny.רבים iaxk dkld oi`e

צריכים  אינם וכו' והארנבת הגמל אף שמעון רבי  שלדעת מפרש, הרמב"ם
(בכורות miweeya.מחשבה ומתוספות מרש"י  אבל מברטנורא. הרב מפרש וכן 

מחשבה  צריכים אינם אלו כל שמעון  רבי  שלדעת שבארנו , כמו משמע, א) י ,
טהורה  בהמה כנבלת דינם לפיכך  טהרה סימן  בהם ויש שהואיל  מקום, בכל

.("megp oefg" ,"l`xyi zx`tz" oiir)

ד ה נ ש מ ר ו א ב

אוכלים. טומאת מיטמאים שאינם באוכלים עוסקת משנתנו

úáMäצהובים פרחים בעל ריחני, תבליני  צמח –,(m"ehip`)ïúpMî ÇÆÆÄÆÈÇ
äøãwa Bîòèכדי בקדירה ונתנוהו תרומה, של השבת היה אם – ÇÀÇÀÅÈ

הקדירה, מן הוציאוהו  כך ואחר טעם, בה íeMîליתן Ba ïéàÅÄ
äîeøz אינו טעמו  שיצא שלאחר  עליו, חייב אינו  האוכלו  וזר – ÀÈ

בלבד , כעץ íéìëàאלא úàîè ànhî Bðéàåעוד דינו  שאין – ÀÅÄÇÅËÀÇÙÈÄ
íéãøæכאוכל . éáìeì אילן ענפי  נקראים– והרכים "mialel";הירוקים ÀÅÀÈÄ

"micxf"e במים או בחומץ או  ביין  לולביו  את שכובשים שיח, מין הם
אותם, ואוכלים ìãòובמלח  ìLå ירק מין  הוא עדל, של  ולולבים – ÀÆÂÈ

לצנון  äèBMä(הערוך ),הדומה óelä éìòå; הבר לוף של  העלים – ÇÂÅÇÇÆ
seld; מאד וחריף מר ששרשו  בצל  מין úàîèהוא ïéànhî ïðéàÅÈÄÇÀÄËÀÇ

e÷zîiL ãò íéìëà שכובשים לאחר אלא אוכל חשובים שאינם – ÙÈÄÇÆÄÀÙ
מרירותם. את מהם ומוציאים ובמלח במים או בחומץ או ביין  אותם

úBòewt ìL óà :øîBà ïBòîL éaø,פקועות של  העלים – ÇÄÄÀÅÇÆÇ
íäá àöBik.שימתיקום עד אוכלים טומאת מיטמאים שאינם – ÇÅÈÆ

izdw - zex`ean zeipyn

f dpyn iyily wxt mivwer zkqn

‰èLwä,ñîçäå,íéîNá éLàøå,äàézä,úézìçäå,ïéìtìtäå,òéøç úBlçå–øNòî óñëa íéç÷ìð,ïðéàå ©Ÿ§§§©¤¤§¨¥§¨¦©¦¨§©¦§¦§©¦§§¦§©¨¦©¦§¨¦§¤¤©£¥§¥¨
ïéànhîïéìëà úàîè;éøácàáé÷ò éaø.Bì øîàéøeð ïa ïðçBé éaø:øNòî óñëa íéç÷ìð íà,ïðéà äî éðtî ¦©§¦ª§©Ÿ¨¦¦§¥©¦£¦¨¨©©¦¨¨¤¦¦¦§¨¦§¤¤©£¥¦§¥¨¥¨

íéìëà úàîè ïéànhî?íéìëà úàîè ïéànhî ïðéà íàå,øNòî óñëa eç÷lé àG íä óà. ¦©§¦ª§©Ÿ¨¦§¦¥¨¦©§¦ª§©Ÿ¨¦©¥¦¨§§¤¤©£¥
Âïébtä,øñaäå–àáé÷ò éaøïéìëà úàîè ànèî.éøeð ïa ïðçBé éaøøîBà:úBøNònä úðBòì eàBáiMî.éöéøt ©©¦§©Ÿ¤©¦£¦¨§©¥ª§©Ÿ¨¦©¦¨¨¤¦¥¦¤¨§©©©©§§¦¥

íéápòå íéúéæ–éànL úéaïéànèî,ìlä úéáeïéøäèî.çöwä–éànL úéaïéøäèî,ìlä úéáeïéànèî.ïëå ¥¦©£¨¦¥©©§©§¦¥¦¥§©£¦©¤©¥©©§©£¦¥¦¥§©§¦§¥
úBøNònì. ©©©§

ÊøBwä–øác ìëì õòk àeä éøä,øNòî óñëa ç÷ìð àeäL àlà.úBiðôk–ïéìëà,úBøNònä ïî úBøeèôe. ©£¥¨¥§¨¨¨¤¨¤¦§¨§¤¤©£¥©§¦Ÿ¨¦§¦©©©§

:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .úéøáãî úòìã ,åùøéô éúåáøå .íéøî ïäå ,íéðè÷ íéçéèáà ïéòë
d.hyewd:úøåè÷ä éðîîñ íò äðîð àåäå .éáøòáå æ"òìá åîù êë.qngde:ïåîð÷ åùøéôù ùéå .ìéáâðæ åùøéôù ùé.minya iy`xe,å"èà÷ñåî æåâà ïåâë

:áøò çéø íéðúåðù ,íäá àöåéëå ,ãøðå.d`izd:úéúìç ïéî.zizlge:úåðåæîá äðîî ïúéì íéìéâø ,òø äçéøù ô"òàå .éáøòá äîù êë.rixg zlgíåëøë
:íåè"ø÷ìà éáøòá åì ïéøå÷å .éøòé.xyrn sqka egwli `l od s`øîà àðîçøãíéøáã)(ã"éàåäù úåîë ìëàð àåäù øáã ,íù úìëàå 'åâå óñëä úúðå

:øùòî óñëá íéç÷ð ïéàå íéìëåà úàîåè ïéàîèî ïéàã ,äëìä ïëå .øùòî óñëá äðå÷ äúà ïéà àåäù úåîë ìëàð åðéàù ,øùòî óñëá äðå÷ äúà
e.oibtdáéúëãë ,åìùáúð àìù íéðàú['á øéù]:ïéâô íéàø÷ð íéìùåáî ïðéàù éîð úåøéô øàù ìëå .äéâô äèðç äðàúä.xqeade.åìùáúð àìù íéáðò

:øñåáî íéòåøâ ïéâôå .øñåá íéàø÷ð ïáìä ìåôë úåéäì åòéâäùîå.zexyrnd zeperl e`eaiynïðúãë ,øùòîá áééçúäì åì áåö÷ä úòä éôë éøôå éøô ìë
:éøåð ïá ïðçåé 'øë äëìä ïéàå .úåøùòîã àî÷ ÷øô.miapre mizif ivixtêîò éöéøô éðáå ïåùì .ãáä úéáá íéëøôð ïðéàå ,ïìåùéá íãå÷ åù÷úðùìàéðã)

(à"é:íéëøãð ïðéàå ïéëøôð ïðéàå ïéù÷ ,åììä íéáðòå íéúéæ êë .íéòùøå íéù÷ íãà éðá ,.oi`nhn i`ny zia:ìëåà éáéùçã.oixdhn lld ziaeéáéùç àìã
:ìëåà.gvwd:áì áàë éãéì àá åðéà åá ìéâøäù éôì ,íçìá åúåà úúì íéìéâøå ,àåä øåçù òøæå .æ"òìá ì"ééð.zexyrnl okeêë äàîåèì å÷ìçðù åîë

:úåøùòîá åáééçî íéìëåà úàîåè ïàîèîäã ,úåøùòîì å÷ìçð
f.xew:äù÷úî àåä íéîùâä úåîéáå ,íãà éðá åúåà ïéìëåàå ,ì÷ã ìù åùàøá óñåðä êø õò.xac lkl urk:ïéìëåà úàîåè àîèî åðéàåsqka gwlp

.xyrn:àåä ò÷ø÷ éìåãâå [éøôî] éøôã.zeiptk:ïëøö ìë åìùá àìù íéøîú.oilke`k:ïéìëåà úàîåè íéàîèîå

`xephxa yexit

zerewtהשדה גפן  של הפירות לט),הן  ד, ב לאבטיחים (מלכים  ודומים
מדברית דלעת מפרשים: ויש  מרים. והם dkld(ברטנורא).קטנים, oi`e

.oerny iaxk
i y i l y m e i
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èLwä,הקטורת מסממני  אחד והוא בושם, מין  –ñîçäåויש – ÇÙÀÀÀÇÆÆ
בשמיםmngde,גורסים: צמח שהוא (`m"EnFn);היינו סוברים יש 

קנמון ; מפרשים: ויש íéîNáזנגביל , éLàøå מובחרים בושם צמחי – ÀÈÅÀÈÄ
ישראל ");(רמב  "תפארת úézìçäå"ם; ,äàézä,חריפים צמחים מיני  – ÇÄÈÀÇÄÀÄ

לתבלין, בהם òéøçשמשתמשים úBlçå ,ïéìtìtäåשל וחלות – ÀÇÄÀÀÄÀÇÈÄÇ
כרכום; מין והוא `elחריע, lkøNòî óñëa íéç÷ìð שכן – ÄÀÈÄÀÆÆÇÂÅ

נאמר שני  מעשר  כו):בכסף יד, תאוה (דברים אשר  בכל הכסף "ונתת
ואכלת  נפשך , תשאלך אשר  ובכל  ובשכר וביין  ובצאן  בבקר נפשך 

דברי אלא מעשר  בכסף נלקחים שאין ומכאן אֿלהיך", ה' לפני שם
באים  והם הואיל במשנה, שנמנו התבלינים מיני  ואף ומשתה; מאכל

מעשר ; בכסף שנלקחים אוכלים, כדין  דינם המאכלים, את להשביח
ïéìëà úàîè ïéànhî ïðéàå,עצמם בפני נאכלים הם שאין  לפי  – ÀÅÈÄÇÀÄËÀÇÙÈÄ

מראה, או  ריח או  טעם בהם שנותנים אחרים, מאכלים משביחים אלא
טומאה; מקבלים אינם àáé÷òהלכך éaø éøác שלעניין הסובר , – ÄÀÅÇÄÂÄÈ

דינם  אין טומאה לענין  ואילו  כאוכלים, דינם שני מעשר  בכסף לקיחה

לעיל . טעמו שבארנו  כמו éøeðכאוכלים, ïa ïðçBé éaø Bì øîàÈÇÇÄÈÈÆÄ
עקיבא: לרבי  –ïðéà äî éðtî ,øNòî óñëa íéç÷ìð íàÄÄÀÈÄÀÆÆÇÂÅÄÀÅÈÅÈ

,íéìëà úàîè ïéànhî ïðéà íàå ?íéìëà úàîè ïéànhîÄÇÀÄËÀÇÙÈÄÀÄÅÈÄÇÀÄËÀÇÙÈÄ
øNòî óñëa eç÷lé àG íä óàמעשר בכסף לוקחים שאין  – ÇÅÄÈÀÀÆÆÇÂÅ

אשר בכל  הכסף "ונתת שנאמר : כמו שהוא, כמות הנאכל דבר אלא
שם". ואכלת נפשך ... dkld,תאוה oke אינם הללו  התבלינים מיני  שכל 

שני. מעשר בכסף נלקחים ואינם אוכלים טומאת מיטמאים

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ïébtä,צרכן כל הבשילו  שלא התאנים –øñaäå שעדיין הענבים – ÇÇÄÀÇÙÆ
הלבן , כפול  כבר  גדלו  אבל  בשלו , úàîèלא ànèî àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÀÇÅËÀÇ

ïéìëà טומאת הם מקבלים ולפיכך כאוכלים, הם נחשבים שלדעתו  – ÙÈÄ

úBøNònäאוכלים. úðBòì eàBáiMî :øîBà éøeð ïa ïðçBé éaøÇÄÈÈÆÄÅÄÆÈÀÇÇÇÇÀ
במעשר, מתחייבים שהם משעה אלא אוכלים טומאת מיטמאים אינם –

ששנינו  ב):כמו א , mip`zd(מעשרות ?zexyrna oiaiig zexitd izni`n"
eligaiyn,( להבשיל eyi`adyn"(משהתחילו ...miaprd משהבשילו)

הזג). מתוך  מבחוץ נראים שהחרצנים עד כך opgeiכל  iaxk dkld oi`e
.ixep oaíéáðòå íéúéæ éöéøtבגמרא א )– קב, מציעא  מבואר :(בבא  ÀÄÅÅÄÇÂÈÄ

וענבים זיתים jnr"רשעי  ivixR ipae" oeyln),( יד יא , דניאל כלומר― ¨¦¥
ורעים קשים וענבים וענבים (הרא "ש),זיתים זיתים מפרשים: ויש

הדריכה בשעת הקורה מתחת ויוצאים שנפרצים הל'הקשים (רמב"ם 

יב), א , אוכלים  והם טומאת  נדרכים, אינם קשיותם שמחמת כלומר

עליהם; הלוחצת הקורה מתחת ïéànèîקופצים éànL úéa– ÅÇÇÀÇÀÄ
אוכלים, טומאת ומקבלים אוכל הם חשובים ìläשלדעתם úéáeÅÄÅ

ïéøäèî מיטמאים אינם הלכך אוכל , חשובים שאינם הם, שסוברים – ÀÇÂÄ
אוכלים. הלחם,çöwäטומאת בתוך  אותו שנותנים כמון מין  –úéa ÇÆÇÅ
ïéøäèî éànL.טומאה מקבל  אינו  לעצמו אוכל שאינו שכיון – ÇÇÀÇÂÄ

ïéànèî ìlä úéáe ובאוכלים בלחם ליתנו  ורגילים שהואיל  – ÅÄÅÀÇÀÄ
טומאה ומקבל  אוכל חשוב הוא הרי  l`xyi"אחרים, zx`tz" oiir)

.(zxg` jxca zwelgnd mrh x`anyúBøNònì ïëå שנחלקו כשם – ÀÅÇÇÇÀ
שבית  מעשרות, לענין  נחלקו כך טומאה, לענין  הלל ובית שמאי בית

בית  ולדעת אוכל , שאינו לפי  ממעשרות, הקצח את פוטרים שמאי
במעשרות. הוא חייב הלל 

i r i a x m e i
ז ה נ ש מ ר ו א ב

øBwä בעודו נאכל  והוא שנה, בכל הדקל  בראש  שנוסף רך  עץ – Ç
לאכילה, ראוי ואינו מתקשה הוא הגשמים בימות אבל àeäרך, éøäÂÅ

øác ìëì õòk,אוכלים טומאת מיטמא ואינו  –ç÷ìð àeäL àlà ÈÅÀÈÈÈÆÈÆÄÀÈ
øNòî óñëa בכסף לקנותו מותר  אוכל, דין  לו שאין פי על שאף – ÀÆÆÇÂÅ

קרקע  וגידולי  מפרי פרי  והוא לאכילה, אותו וקונים הואיל  שני, מעשר

ב). כח , ב; כו , עירובין גמרא עוקציúBiðôk(עיין מפרשים: יש  – ÇÀÄ
צמיחתם בתחילת בשלו (רמב"ם );התמרים שלא תמרים מפרשים: ויש

צרכן ברטנורא );כל טומאת ïéìëà(הר "ש; ומיטמאות כאוכלין דינן – ÙÈÄ
úBøNònäאוכלין, ïî úBøeèôe. בישולן נגמר ולא הואיל – ÀÄÇÇÇÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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íB÷î ìëa äøBäè äîäa,íé÷åMa áìçäå øBähä óBòä úìáðå–øLëä àGå äáLçî ïéëéøö ïðéà.ïBòîL éaø §¥¨§¨§¨¨§¦§©¨©¨§©¥¤©§¨¦¥¨§¦¦©£¨¨§¤§¥©¦¦§
øîBà:ìîbä óà,úáðøàäå,ïôMäå,øéæçäå. ¥©©¨¨§¨©§¤¤§©¨¨§©£¦
„úáMä,äøãwa Bîòè ïúpMî–äîeøz íeMî Ba ïéà,íéìëà úàîè ànhî Bðéàå.íéãøæ éáìeì,ìãò ìLå, ©¤¤¦¤¨©©§©§¥¨¥¦§¨§¥¦©¥ª§©Ÿ¨¦§¥§¨¦§¤£¨

äèBMä óelä éìòå–e÷zîiL ãò íéìëà úàîè ïéànhî ïðéà.ïBòîL éaøøîBà:íäá àöBik úBòewt ìL óà. ©£¥©©¤¥¨¦©§¦ª§©Ÿ¨¦©¤¦§Ÿ©¦¦§¥©¤©©¥¨¤

,äòéìáä úéáá àìà äàîèî äðéàã øåäè óåò úìáð àîìùá ,øîàú íàå .äøåîç äàîåè ïîöòî àîèì ïôåñù ,ïàîèì àîè øáã ïäá òâéì êéøö ïéàù ,õøù
àúìî àä .àéä äàîè äôåâ àéä ,äì÷ äàîåèì ,éì äîì äáùçî ,àùîáå òâîá äàîèîã äîäá úìáð àìà .äì÷ äàîåè àîèì äáùçî äëéøöã àçéð
ìëîå ,äáùçî êéøö éëäìã ,äöéáë éåä éàäå éàä ïéáã ,íéìëåà äöéáëî úåçôì äôøéöå ,äìéáð úéæëî úåçô àëéàã ïåâë ,äèéçù íã ÷øô àøîâá éðùî

:úéæëì äôøöì øùôà äéäå ìéàåä ,øùëä äëéøö äðéàå äøåîç äàîåè àîèì åôåñ áéùç íå÷î.miweeyaéìëàã àáåè àëéà ,÷åùì íéàáä íò áåø ùéù
:íéáìç éìëàå ,øåäè óåò úìáð.daygn `l oikixv opi`:íéãîåò ïä äìéëàìã.xykd `leíéãâá àîèîã ,äøåîç äàîåè àîèì äôåñ øåäè óåò úìáðã

:øùëä ïéëéøö ïðéà êëìä ,ïé÷øôá ïî÷ìãë ,øùáë áìçä äàîèîã ,äàîè áìçá éøééî áìçå ,äòéìáä úéáá.'eke lnbd s` xne` oerny iaxïéëéøö ïðéà
:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .éðäì ÷éôî àìå íå÷î ìëá äàîè äîäá úìáð øîàã àî÷ àðúë àìãå .åäì éìëàå íò áåø àëéàã ,íé÷ååùá äáùçî

c.zayd:å"èéðà æ"òìáå .éáøòá åîù ïëå ,àåä ÷øé ïéî.dxicwa enrh ozpynàì ,äðîî åàéöåäå äøéã÷á íòè ïúðùî ,äîåøú ìù úáù äéä íà
:àåä àîìòá õòã ,åìëåàä øæ äìò áééçúî.milke` z`neh `nhn epi`e:ìëåà áåùç àì åúå ,àîìòá õòë øàùðå åîòèå åçåë äìë ,ìùáúðù ïåéëã

.micxf ialel:ïúåà íéìëåàå ,çìîå íéîá åà õîåçá åà ïééá ïúåà íéùáåëå ,úåðìéàä íéáìáìîù úòá íéàöåéä íéëø íéôðò.lcrde:ïåðöì äîåã ÷øé ïéî
.sel ilre:äèåù óåì åì ïéøå÷ù ïéî åðîî ùéå .íéìöáä ïéîî.ewezniy cr:ïúåøéøî ïäî àöåéå ïúåà íéùáåëù øçàì àìà ìëåà éáéùç àìã.zerewt

`xephxa yexit

שכבר כמו  בלבד, הבליעה בבית אלא מטמאה הטהור העוף נבלת אין 

`);שנינו  ,` zexdh)בגמרא מבואר  טמאה בהמה נבלת (כריתות ובענין

א), כדיכא, מחשבה צריכה אינה טמאה בהמה מנבלת כזית שאמנם

הטומאה  אב שהיא היינו  נבלות, טומאת היא מטמאה שהרי  לטמא,
מכזית  פחות שאפילו להשמיע, באה שמשנתנו  אלא וכלים, אדם לטמא

אדם, לאכילת עליה חישב אם נבלות, טומאת מטמאה שאינה נבילה
כדי כביצה, לשיעור להשלימם טמאים אוכלים עם מצטרפת הריהי 

אוכלים; טומאת øLëäלטמא ïéëéøö ïðéàå משקה הכשר לא – ÀÅÈÀÄÄÆÀÅ
כדי משקה עליהן שיבוא צורך  שאין כלומר טומאה, הכשר ולא

אוכלים טומאת לקבל dpynlלהכשירן dncwda epx`a xaky enk)
,(zncewd,ולטמא להיטמא כדי טומאה בהן שתיגע צורך אין  ואף

אוכלים  ומטמאות עצמן, מחמת אוכלים טומאת הן  מיטמאות שכן

חמורה טומאה לטמא שסופן מאחר  בהן , zelap),הנוגעים z`neh)
אדם  מקום מכל במגע, מטמאה שאינה הטהור , העוף נבלת שאף

בבית  שהוא זמן כל בליעתו, לבית האוכל  בהגיע זית, כשיעור האוכל 
בהם  שנוגע כלים או בגדים ומטמא הטומאה, אב הוא הרי  הבליעה,

הטומאה, באב שנטמאו טמאים כאוכלים דינה הלכך  שעה, באותה
שני אותם ועושה במגע אחרים אוכלים ומטמא לטומאה, ראשון שהם

`).לטומאה ,` zexdh dpynl epxe`a oiir)äøBäè äîäa úìáðÄÀÇÀÅÈÀÈ
íB÷î ìëa,בשווקים בין בכפרים בין  –øBähä óBòä úìáðå ÀÈÈÀÄÀÇÈÇÈ

íé÷åMa áìçäå עם שם ומתאסף שהואיל בני– שם מצויים רב, ÀÇÅÆÇÀÈÄ
וחלב, טהור עוף נבלת האוכלים הרבה äáLçîאדם ïéëéøö ïðéàÅÈÀÄÄÇÂÈÈ

אדם, לאכילת עומדים הם שהרי  –øLëä àGå,לעיל שבארנו  כמו – ÀÆÀÅ
לטמא  וסופן הואיל  אוכלים, טומאת עצמן  מחמת מיטמאות שנבלות

וכלים; אדם בכזית מטמאה טהורה בהמה נבלת שכן חמורה, טומאה
להשלימם  טמאים לאוכלים מצטרפת נבילה מכזית פחות ולפיכך 

אדם  מטמאה טהור עוף ונבלת אחרים; אוכלים לטמא ביצה לכשיעור
כמו  טמאים, אוכלים כדין דינה ולפיכך  הבליעה, בבית בעודה ובגדים
בחלב  כאן שמדובר  מבארים, יש לחלב ובאשר לעיל ; בארנו  שכבר 

בני מצויים ובשווקים שהואיל ללמד, המשנה ובאה טמאה, בהמה
אינו  הכשר  ואף מחשבה; שם צריך  אינו לפיכך  אותו , האוכלים אדם

חמורה  טומאה לטמא שסופו ונמצא כבשר, מטמא החלב שהרי צריך ,
ברטנורא).בכזית למשנה; בפירושו זה,(רמב"ם  פירוש  על  מקשים ויש 

כבשרה; דינה שחלבה והרי  אוכלים, אין  בשווקים אפילו נבילה שחלב
שחלב  שחוטה, טהורה בהמה של בחלב כאן שמדובר מבארים, ומכאן

הכשר וגם מחשבה; שם צריך  אינו ולפיכך בשווקים, אוכלים זה
שרץ  בו  נגע ואם שחיטה, בדם הוכשר שכבר לפי צריך , אינו  משקה

אחרים אוכלים ומטמא נטמא, ותוספות הריהו  רש "י הרא "ש; (הר"ש ;

ב). נ, מחשבה,נידה  צריך הריהו חלב, כל אוכלים שאין בכפרים, ברם
ובשעת  שהואיל  המחשבה, לאחר  משקה הכשר  גם שצריך ומכאן

בדם  הוכשר לא לפיכך  לאכילה, החלב על  חישב לא עדיין השחיטה
– המחשבה. קודם הכשר מועיל שאין  dndaשחיטה, zlap ly alge

,dxedh מחשבה צריך שבכפרים הוא, דינו  שחיטה, הכשר  בו שאין
שאין  מאחר  הכשר , צריך אבל  מחשבה, צריך אינו ובשווקים והכשר,
טומאת  בו  אין  טהורה בהמה שחלב חמורה, טומאה לטמא סופו 

שנאמר כמו  כד ):נבילה, ז , מלאכה".(ויקרא לכל יעשה נבלה... "וחלב
øéæçäå ,ïôMäå ,úáðøàäå ,ìîbä óà :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÇÇÈÈÀÈÇÀÆÆÀÇÈÈÀÇÂÄ
שהרבה  לפי טהורה, בהמה כנבלת הכשר, ולא מחשבה צריכים אינם –

בגמרא אותם. אוכלים אדם א )בני  י, ברייתא:(בכורות "`xnמובאת
mrh dn :oerny iax?(מחשבה צריכים אינם oniq(אלו mda yie li`ed

dxdh ולכן פרסה, מפריס והחזיר  גרה, מעלים והשפן  והארנבת (הגמל 

אותם). אוכלים oerny.רבים iaxk dkld oi`e

צריכים  אינם וכו' והארנבת הגמל אף שמעון רבי  שלדעת מפרש, הרמב"ם
(בכורות miweeya.מחשבה ומתוספות מרש"י  אבל מברטנורא. הרב מפרש וכן 

מחשבה  צריכים אינם אלו כל שמעון  רבי  שלדעת שבארנו , כמו משמע, א) י ,
טהורה  בהמה כנבלת דינם לפיכך  טהרה סימן  בהם ויש שהואיל  מקום, בכל

.("megp oefg" ,"l`xyi zx`tz" oiir)

ד ה נ ש מ ר ו א ב

אוכלים. טומאת מיטמאים שאינם באוכלים עוסקת משנתנו

úáMäצהובים פרחים בעל ריחני, תבליני  צמח –,(m"ehip`)ïúpMî ÇÆÆÄÆÈÇ
äøãwa Bîòèכדי בקדירה ונתנוהו תרומה, של השבת היה אם – ÇÀÇÀÅÈ

הקדירה, מן הוציאוהו  כך ואחר טעם, בה íeMîליתן Ba ïéàÅÄ
äîeøz אינו טעמו  שיצא שלאחר  עליו, חייב אינו  האוכלו  וזר – ÀÈ

בלבד , כעץ íéìëàאלא úàîè ànhî Bðéàåעוד דינו  שאין – ÀÅÄÇÅËÀÇÙÈÄ
íéãøæכאוכל . éáìeì אילן ענפי  נקראים– והרכים "mialel";הירוקים ÀÅÀÈÄ

"micxf"e במים או בחומץ או  ביין  לולביו  את שכובשים שיח, מין הם
אותם, ואוכלים ìãòובמלח  ìLå ירק מין  הוא עדל, של  ולולבים – ÀÆÂÈ

לצנון  äèBMä(הערוך ),הדומה óelä éìòå; הבר לוף של  העלים – ÇÂÅÇÇÆ
seld; מאד וחריף מר ששרשו  בצל  מין úàîèהוא ïéànhî ïðéàÅÈÄÇÀÄËÀÇ

e÷zîiL ãò íéìëà שכובשים לאחר אלא אוכל חשובים שאינם – ÙÈÄÇÆÄÀÙ
מרירותם. את מהם ומוציאים ובמלח במים או בחומץ או ביין  אותם

úBòewt ìL óà :øîBà ïBòîL éaø,פקועות של  העלים – ÇÄÄÀÅÇÆÇ
íäá àöBik.שימתיקום עד אוכלים טומאת מיטמאים שאינם – ÇÅÈÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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‰èLwä,ñîçäå,íéîNá éLàøå,äàézä,úézìçäå,ïéìtìtäå,òéøç úBlçå–øNòî óñëa íéç÷ìð,ïðéàå ©Ÿ§§§©¤¤§¨¥§¨¦©¦¨§©¦§¦§©¦§§¦§©¨¦©¦§¨¦§¤¤©£¥§¥¨
ïéànhîïéìëà úàîè;éøácàáé÷ò éaø.Bì øîàéøeð ïa ïðçBé éaø:øNòî óñëa íéç÷ìð íà,ïðéà äî éðtî ¦©§¦ª§©Ÿ¨¦¦§¥©¦£¦¨¨©©¦¨¨¤¦¦¦§¨¦§¤¤©£¥¦§¥¨¥¨

íéìëà úàîè ïéànhî?íéìëà úàîè ïéànhî ïðéà íàå,øNòî óñëa eç÷lé àG íä óà. ¦©§¦ª§©Ÿ¨¦§¦¥¨¦©§¦ª§©Ÿ¨¦©¥¦¨§§¤¤©£¥
Âïébtä,øñaäå–àáé÷ò éaøïéìëà úàîè ànèî.éøeð ïa ïðçBé éaøøîBà:úBøNònä úðBòì eàBáiMî.éöéøt ©©¦§©Ÿ¤©¦£¦¨§©¥ª§©Ÿ¨¦©¦¨¨¤¦¥¦¤¨§©©©©§§¦¥

íéápòå íéúéæ–éànL úéaïéànèî,ìlä úéáeïéøäèî.çöwä–éànL úéaïéøäèî,ìlä úéáeïéànèî.ïëå ¥¦©£¨¦¥©©§©§¦¥¦¥§©£¦©¤©¥©©§©£¦¥¦¥§©§¦§¥
úBøNònì. ©©©§

ÊøBwä–øác ìëì õòk àeä éøä,øNòî óñëa ç÷ìð àeäL àlà.úBiðôk–ïéìëà,úBøNònä ïî úBøeèôe. ©£¥¨¥§¨¨¨¤¨¤¦§¨§¤¤©£¥©§¦Ÿ¨¦§¦©©©§

:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .úéøáãî úòìã ,åùøéô éúåáøå .íéøî ïäå ,íéðè÷ íéçéèáà ïéòë
d.hyewd:úøåè÷ä éðîîñ íò äðîð àåäå .éáøòáå æ"òìá åîù êë.qngde:ïåîð÷ åùøéôù ùéå .ìéáâðæ åùøéôù ùé.minya iy`xe,å"èà÷ñåî æåâà ïåâë

:áøò çéø íéðúåðù ,íäá àöåéëå ,ãøðå.d`izd:úéúìç ïéî.zizlge:úåðåæîá äðîî ïúéì íéìéâø ,òø äçéøù ô"òàå .éáøòá äîù êë.rixg zlgíåëøë
:íåè"ø÷ìà éáøòá åì ïéøå÷å .éøòé.xyrn sqka egwli `l od s`øîà àðîçøãíéøáã)(ã"éàåäù úåîë ìëàð àåäù øáã ,íù úìëàå 'åâå óñëä úúðå

:øùòî óñëá íéç÷ð ïéàå íéìëåà úàîåè ïéàîèî ïéàã ,äëìä ïëå .øùòî óñëá äðå÷ äúà ïéà àåäù úåîë ìëàð åðéàù ,øùòî óñëá äðå÷ äúà
e.oibtdáéúëãë ,åìùáúð àìù íéðàú['á øéù]:ïéâô íéàø÷ð íéìùåáî ïðéàù éîð úåøéô øàù ìëå .äéâô äèðç äðàúä.xqeade.åìùáúð àìù íéáðò

:øñåáî íéòåøâ ïéâôå .øñåá íéàø÷ð ïáìä ìåôë úåéäì åòéâäùîå.zexyrnd zeperl e`eaiynïðúãë ,øùòîá áééçúäì åì áåö÷ä úòä éôë éøôå éøô ìë
:éøåð ïá ïðçåé 'øë äëìä ïéàå .úåøùòîã àî÷ ÷øô.miapre mizif ivixtêîò éöéøô éðáå ïåùì .ãáä úéáá íéëøôð ïðéàå ,ïìåùéá íãå÷ åù÷úðùìàéðã)

(à"é:íéëøãð ïðéàå ïéëøôð ïðéàå ïéù÷ ,åììä íéáðòå íéúéæ êë .íéòùøå íéù÷ íãà éðá ,.oi`nhn i`ny zia:ìëåà éáéùçã.oixdhn lld ziaeéáéùç àìã
:ìëåà.gvwd:áì áàë éãéì àá åðéà åá ìéâøäù éôì ,íçìá åúåà úúì íéìéâøå ,àåä øåçù òøæå .æ"òìá ì"ééð.zexyrnl okeêë äàîåèì å÷ìçðù åîë

:úåøùòîá åáééçî íéìëåà úàîåè ïàîèîäã ,úåøùòîì å÷ìçð
f.xew:äù÷úî àåä íéîùâä úåîéáå ,íãà éðá åúåà ïéìëåàå ,ì÷ã ìù åùàøá óñåðä êø õò.xac lkl urk:ïéìëåà úàîåè àîèî åðéàåsqka gwlp

.xyrn:àåä ò÷ø÷ éìåãâå [éøôî] éøôã.zeiptk:ïëøö ìë åìùá àìù íéøîú.oilke`k:ïéìëåà úàîåè íéàîèîå
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zerewtהשדה גפן  של הפירות לט),הן  ד, ב לאבטיחים (מלכים  ודומים
מדברית דלעת מפרשים: ויש  מרים. והם dkld(ברטנורא).קטנים, oi`e

.oerny iaxk
i y i l y m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

èLwä,הקטורת מסממני  אחד והוא בושם, מין  –ñîçäåויש – ÇÙÀÀÀÇÆÆ
בשמיםmngde,גורסים: צמח שהוא (`m"EnFn);היינו סוברים יש 

קנמון ; מפרשים: ויש íéîNáזנגביל , éLàøå מובחרים בושם צמחי – ÀÈÅÀÈÄ
ישראל ");(רמב  "תפארת úézìçäå"ם; ,äàézä,חריפים צמחים מיני  – ÇÄÈÀÇÄÀÄ

לתבלין, בהם òéøçשמשתמשים úBlçå ,ïéìtìtäåשל וחלות – ÀÇÄÀÀÄÀÇÈÄÇ
כרכום; מין והוא `elחריע, lkøNòî óñëa íéç÷ìð שכן – ÄÀÈÄÀÆÆÇÂÅ

נאמר שני  מעשר  כו):בכסף יד, תאוה (דברים אשר  בכל הכסף "ונתת
ואכלת  נפשך , תשאלך אשר  ובכל  ובשכר וביין  ובצאן  בבקר נפשך 

דברי אלא מעשר  בכסף נלקחים שאין ומכאן אֿלהיך", ה' לפני שם
באים  והם הואיל במשנה, שנמנו התבלינים מיני  ואף ומשתה; מאכל

מעשר ; בכסף שנלקחים אוכלים, כדין  דינם המאכלים, את להשביח
ïéìëà úàîè ïéànhî ïðéàå,עצמם בפני נאכלים הם שאין  לפי  – ÀÅÈÄÇÀÄËÀÇÙÈÄ

מראה, או  ריח או  טעם בהם שנותנים אחרים, מאכלים משביחים אלא
טומאה; מקבלים אינם àáé÷òהלכך éaø éøác שלעניין הסובר , – ÄÀÅÇÄÂÄÈ

דינם  אין טומאה לענין  ואילו  כאוכלים, דינם שני מעשר  בכסף לקיחה

לעיל . טעמו שבארנו  כמו éøeðכאוכלים, ïa ïðçBé éaø Bì øîàÈÇÇÄÈÈÆÄ
עקיבא: לרבי  –ïðéà äî éðtî ,øNòî óñëa íéç÷ìð íàÄÄÀÈÄÀÆÆÇÂÅÄÀÅÈÅÈ

,íéìëà úàîè ïéànhî ïðéà íàå ?íéìëà úàîè ïéànhîÄÇÀÄËÀÇÙÈÄÀÄÅÈÄÇÀÄËÀÇÙÈÄ
øNòî óñëa eç÷lé àG íä óàמעשר בכסף לוקחים שאין  – ÇÅÄÈÀÀÆÆÇÂÅ

אשר בכל  הכסף "ונתת שנאמר : כמו שהוא, כמות הנאכל דבר אלא
שם". ואכלת נפשך ... dkld,תאוה oke אינם הללו  התבלינים מיני  שכל 

שני. מעשר בכסף נלקחים ואינם אוכלים טומאת מיטמאים

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ïébtä,צרכן כל הבשילו  שלא התאנים –øñaäå שעדיין הענבים – ÇÇÄÀÇÙÆ
הלבן , כפול  כבר  גדלו  אבל  בשלו , úàîèלא ànèî àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÀÇÅËÀÇ

ïéìëà טומאת הם מקבלים ולפיכך כאוכלים, הם נחשבים שלדעתו  – ÙÈÄ

úBøNònäאוכלים. úðBòì eàBáiMî :øîBà éøeð ïa ïðçBé éaøÇÄÈÈÆÄÅÄÆÈÀÇÇÇÇÀ
במעשר, מתחייבים שהם משעה אלא אוכלים טומאת מיטמאים אינם –

ששנינו  ב):כמו א , mip`zd(מעשרות ?zexyrna oiaiig zexitd izni`n"
eligaiyn,( להבשיל eyi`adyn"(משהתחילו ...miaprd משהבשילו)

הזג). מתוך  מבחוץ נראים שהחרצנים עד כך opgeiכל  iaxk dkld oi`e
.ixep oaíéáðòå íéúéæ éöéøtבגמרא א )– קב, מציעא  מבואר :(בבא  ÀÄÅÅÄÇÂÈÄ

וענבים זיתים jnr"רשעי  ivixR ipae" oeyln),( יד יא , דניאל כלומר― ¨¦¥
ורעים קשים וענבים וענבים (הרא "ש),זיתים זיתים מפרשים: ויש

הדריכה בשעת הקורה מתחת ויוצאים שנפרצים הל'הקשים (רמב"ם 

יב), א , אוכלים  והם טומאת  נדרכים, אינם קשיותם שמחמת כלומר

עליהם; הלוחצת הקורה מתחת ïéànèîקופצים éànL úéa– ÅÇÇÀÇÀÄ
אוכלים, טומאת ומקבלים אוכל הם חשובים ìläשלדעתם úéáeÅÄÅ

ïéøäèî מיטמאים אינם הלכך אוכל , חשובים שאינם הם, שסוברים – ÀÇÂÄ
אוכלים. הלחם,çöwäטומאת בתוך  אותו שנותנים כמון מין  –úéa ÇÆÇÅ
ïéøäèî éànL.טומאה מקבל  אינו  לעצמו אוכל שאינו שכיון – ÇÇÀÇÂÄ

ïéànèî ìlä úéáe ובאוכלים בלחם ליתנו  ורגילים שהואיל  – ÅÄÅÀÇÀÄ
טומאה ומקבל  אוכל חשוב הוא הרי  l`xyi"אחרים, zx`tz" oiir)

.(zxg` jxca zwelgnd mrh x`anyúBøNònì ïëå שנחלקו כשם – ÀÅÇÇÇÀ
שבית  מעשרות, לענין  נחלקו כך טומאה, לענין  הלל ובית שמאי בית

בית  ולדעת אוכל , שאינו לפי  ממעשרות, הקצח את פוטרים שמאי
במעשרות. הוא חייב הלל 

i r i a x m e i
ז ה נ ש מ ר ו א ב

øBwä בעודו נאכל  והוא שנה, בכל הדקל  בראש  שנוסף רך  עץ – Ç
לאכילה, ראוי ואינו מתקשה הוא הגשמים בימות אבל àeäרך, éøäÂÅ

øác ìëì õòk,אוכלים טומאת מיטמא ואינו  –ç÷ìð àeäL àlà ÈÅÀÈÈÈÆÈÆÄÀÈ
øNòî óñëa בכסף לקנותו מותר  אוכל, דין  לו שאין פי על שאף – ÀÆÆÇÂÅ

קרקע  וגידולי  מפרי פרי  והוא לאכילה, אותו וקונים הואיל  שני, מעשר

ב). כח , ב; כו , עירובין גמרא עוקציúBiðôk(עיין מפרשים: יש  – ÇÀÄ
צמיחתם בתחילת בשלו (רמב"ם );התמרים שלא תמרים מפרשים: ויש

צרכן ברטנורא );כל טומאת ïéìëà(הר "ש; ומיטמאות כאוכלין דינן – ÙÈÄ
úBøNònäאוכלין, ïî úBøeèôe. בישולן נגמר ולא הואיל – ÀÄÇÇÇÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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Áäàîè ïéìa÷î éúîéàî íéâc?éànL úéaíéøîBà:eãBviMî;ìlä úéáeíéøîBà:eúeîiMî;àáé÷ò éaø ¨¦¥¥¨©§©§¦ª§¨¥©©§¦¦¤¦¥¦¥§¦¦¤¨©¦£¦¨
øîBà:úBéçì ïéìBëé íà.ätìwa äøòîe çLôpL äðàz ìL øeçé–äãeäé éaøøäèî;íéîëçåíéøîBà:ìBëé íà ¥¦§¦¦§¦¤§¥¨¤¦§©§Ÿ¤©§¦¨©¦§¨§©¥©£¨¦§¦¦¨
úBéçì.ïè÷ LøLa elôà äøòîe äø÷òpL äàeáz–äøBäè. ¦§§¨¤¤¤§¨§Ÿ̈£¦§Ÿ¤¨¨§¨
ËäøBäè äîäa áìç–úBìáð úàîè ànhî Bðéà,éøö àeä CëéôìøLëä C.äàîè äîäa áìç–úàîè ànhî ¥¤§¥¨§¨¥¦©¥ª§©§¥§¦¨¨¦¤§¥¥¤§¥¨§¥¨¦©¥ª§©

äìáð,éøö Bðéà CëéôìøLëä C.íéàîè íéáâçå íéàîè íéâc–íéøôka äáLçî ïéëéøö. §¥¨§¦¨¥¨¦¤§¥¨¦§¥¦©£¨¦§¥¦§¦¦©£¨¨©§¨¦

g.d`neh milawn izni`n mibc:äàîåè ïéìá÷î ïéà íééç ïäù ïîæ ìëã.eceviyn:íéúîë íéáåùç.zeigl mileki m`ïðéà ,åéçé íéîì íøéæçé íàù
:ììä úéáë äëìäå .äàîåè íéìá÷î ,åúî àì ïééãòù ô"òà ,íéîì ïøéæçîùë úåéçì ïéìåëé ïéà íà ìáà .ïéàîèî.gytpy dp`z ly xegiðòïìéà ìù ó

:ãáìá ïìéàä úôéì÷á ÷áåãîå äøåòî øàùðù àìà ,åøåáéç íå÷îî ãøôðå ùìúðù ,íéðàú åáå äðàú.xdhn dcedi 'xðòáù íéðàú íúåàíäá äòâð íà ,ó
ðòäå ìéàåä ,øáåçîë åäì áéùçã .äàîåè:äôéì÷á àìà äøåòî åðéàù ô"òàå ,úö÷ äøåòî ó.zeigl leki m` mixne` minkgeðòä åøáçéå åøù÷é íàó

ðòä äéçé ïìéàä íòðòáù íéðàúä éøä ,ïìéàä íò åäåøù÷éùë äéçé àì íàå .íéøåäèå øáåçîë áåùç ,úåøéô àéöåéå óíéìá÷îå íéáåùç ïä íéùåìúë ó
:íéîëçë äëìäå .äàîåè

hdxedh dnda alg.áéúëã äìéáð úàîåèî øåäè ,äìáðúðù['æ àø÷éå]:òîùîá ùãå÷ä úëàìî åìéôàå ,äëàìî ìëì äùòé 'åâå äìéáð áìçå`ed jkitl
.xykd jixväèã àî÷ ÷øô ì"éé÷ éëäã ,äøåîç äàîåè àîèì åôåñ ïéàù ïåéëãêéøö ,íéìëå íãà àîèì åðééä äøåîç äàîåè àîèì åôåñ ïéàù ìëã ,úåø

:øùëä.zelap z`neh `nhn d`nh dnda algáìç úàöé ,äôéøè áìçå äìéáð áìç áéúëã ,äìáðúðù äøåäè äîäá ìù áìç àìà äøåú äøäéè àìã
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שרבי ה), (משנה לעיל  ששנינו ממה מקשים יש ברישא, ששנינו  "הקור" בענין 
ואומר: התבלינים במיני  עקיבא רבי על חולק נורי בן sqkaיוחנן  migwlp m`"

s` ,oilke` z`neh oi`nhin opi` m`e ?oilke` z`neh oi`nhin opi` dn iptn xyrn
;"xyrn sqka egwlii `l mdבן יוחנן כרבי שהלכה שם, בבאורנו הבאנו וכבר 

אוכלין טומאת מיטמאין ואין  מעשר  בכסף נלקחין  שאין  dcipנורי , `xnb oiir)
;(a ,`p ההלכה ואף כאן? חולק אינו נורי  בן יוחנן שרבי  הטעם מה כן, ואם

הוא  כן פי על  ואף אוכלין, טומאת מיטמא אינו  שהקור משנתנו , כסתם היא
שני. מעשר  בכסף ניקח

שונים: תירוצים שני  בתוספות נאמרו זו  קושיא על
ומטגנים `) שולקים אם שכן ה, במשנה שנימנו  התבלינים ממיני  הקור  שונה

טומאת  הוא מיטמא וטיגון  שליקה לאחר  ואמנם לאכילה, ראוי  הריהו  אותו
שאינו במשנתנו שנינו  ולפיכך  לאכילה, ראוי  אינו שליקה קודם אבל אוכלים.
מאחר מעשר, בכסף לקנותו מותר  מקום שמכל אלא אוכלים, טומאת מיטמא
כבהמה  והריהו  לאכילה, ראוי שיהא וטיגון  שליקה ידי על לתקנו שאפשר 
ובישול. שחיטה לאחר  לאכילה שראויה משום מעשר, בכסף שנלקחת חיה
לאכילה, עצמם בפני ראויים אינם התיקון לאחר  שאף התבלינים, מיני כן  לא
ריח; או  טעם בהם ליתן  אחרים, אוכלים להשביח אלא בהם משתמשים שאין
מעשר, לענין אוכל נחשבים התבלינים שאם נורי , בן  יוחנן  רבי  ששואל  וזהו 
טומאת  מיטמאים אינם מה מפני הקדירה, את בהם לתבל  שראויים משום
שמחוסר ל "קור", דומים ואינם המאכל, בהם מתקנים בקל  והרי אוכלים?
משום  אוכל  טומאת מיטמאים אינם ואם וטיגון ; שילוק לתיקונו , רב מעשה
יילקחו לא אף כן  אם לאכילה, עצמם בפני ראויים אינם התיקון  לאחר  שאף

מעשר epzpyn).בכסף lr y"xd ;a ,`p dcip ,"gwip m`" ligznd xeaic zetqez)
(aשונה,xewdלאכול דעת על  הדקל את נוטעים אין להקשות, וסופו שהואיל 
לקנותוא  מותר מקום ומכל  מיטמא; ואינו אוכל , חשוב אינו  הלכך  הקור, ת

וגידול מפרי  פרי  והוא אותו, ואוכלים רך הוא ועכשיו  הואיל  מעשר , בכסף
כאוכלים  דינם באוכל  שנותנים הטעם מחמת שאם בתבלינים, כן לא קרקע.
אינם  ואם טומאה; לענין אף כאוכלים לחשבם יש זה מפני הרי  מעשר , לענין

כך מעשר לענין  אף טומאה, לענין אוכלים oiirחשובים ;a ,gk oiaexir zetqez)
.(oexg`d uexizk wiqne oey`xd uexizd lr dywny "l`xyi zx`tz"

תמרים  שהן  שלישי, פירוש עוד  ויש פירושים. שני הבאנו  "כפניות" בענין 
אף  נאכלים, קטנים וכשהם לעולם, מתבשלים שאינם זכר , דקל של קטנים

לאכילה כלל  ראויים אינם מעט ולכשיגדלו כך , כל טעימים ileyaשאינם oiir)
"l`xyi zx`tz" o`k oiire ;a ,ap migqt i"yxe `xnb oiire ;h ,` dlxr dpynl epxe`a

.("dpexg` dpyn"e
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äàîè ïéìa÷î éúîéàî íéâc במים חיים שהם זמן כל שהרי – ÈÄÅÅÈÇÀÇÀÄËÀÈ
המים, מן  שהוציאום בדגים המשנה ושואלת טומאה, מקבלים אינם

טומאה? מקבלים הם eãBviMîמאימתי  :íéøîBà éànL úéa– ÅÇÇÀÄÄÆÄ
כמתים, חשובים הם הרי  משיצודו  לפיכך  שחיטה, צריכים ואינם הואיל 

אוכלים; טומאת eúeîiMîומיטמאים :íéøîBà ìlä úéáe– ÅÄÅÀÄÄÆÈ
שמתו; לאחר אלא אוכלים טומאת מיטמאים àáé÷òאינם éaøÇÄÂÄÈ

úBéçì ïéìBëé íà :øîBà אינם יחיו , למים יחזירום שאם כלומר  – ÅÄÀÄÄÀ
שעדיין  פי על  אף למים, כשיחזירום יחיו לא אם אבל טומאה. מקבלים

עקיבא: רבי  בדברי גורסים ויש  אוכלים. טומאת מיטמאים מתו  לא
zeigl mileki mpi`y dryn מקבלים הם הרי  למים, יחזירום אם –

חוליןטומאה גמרא א).(מהר "ם ; lld.עה, ziak dkldeäðàz ìL øeçéÄÆÀÅÈ
תאנים, ובו  התאנה, אילן  של ענף –çLôpL, האילן מן  שנתלש – ÆÄÀÇ

ätìwa äøòîe, בלבד האילן בקליפת מחובר ונשאר  –äãeäé éaø ÀÙÆÇÀÄÈÇÄÀÈ
øäèîלפי טומאה, מקבלות שאינן  כלומר שבענף, התאנים את – ÀÇÅ

טומאה; מקבל  מחובר ואין לאילן, כמחוברות הן  íéîëçåÇÂÈÄשנחשבות
úBéçì ìBëé íà :íéøîBà יחיה באילן  הענף את יקשרו שאם – ÀÄÄÈÄÀ

מקבלות  אינן  שבו  והתאנים כמחובר , חשוב הריהו פירות, ויוציא הענף
שבו  התאנים הרי באילן , כשיקשרוהו  יחיה לא אם אבל טומאה.

טומאה. ומקבלות כתלושות minkgk.נחשבות dkldeäàeázÀÈ
ïè÷ LøLa elôà äøòîe äø÷òpL אפילו בקרקע ומחוברת – ÆÆÆÀÈÀÙÈÂÄÀÙÆÈÈ

בלבד, קטן התבואה äøBäèבשורש  שחשובה טומאה, מקבלת אינה – ÀÈ
זה משורש לחיות ויכולה הואיל  רמב"ם כמחוברת, ישראל"; ("תפארת

א ). ב, אוכלין טומאת  הל'

i y i n g m e i
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באוכלים  שצריך  ומחשבה הכשר בענין שבפרקנו , א-ג למשניות השלמה היא משנתנו

אוכלים. טומאת להיטמא כדי 

äøBäè äîäa áìç,שנתנבלה –úBìáð úàîè ànhî Bðéà ÅÆÀÅÈÀÈÅÄÇÅËÀÇÀÅ
שנאמר  לגמרי , הוא טהור  אלא הבהמה, כבשר  דינו  שאין  (ויקרא –

כד ): מלאכת ז , ואפילו מלאכה", לכל יעשה טרפה וחלב נבלה "וחלב
שא  ומכאן במשמע, ופירשו הקודש  נבלות; טומאת מיטמא החלב ין 

במינה  שיש טהורה, בהמה בחלב אלא מדבר  הכתוב שאין  חכמים,
ב);טריפה ע, זבחים  øLëä(גמרא  Céøö àeä Cëéôì,משקה – ÀÄÈÈÄÆÀÅ

אוכלים, כשאר  דינו  טהור , והחלב שהואיל  אוכלים, טומאת לקבל  כדי 
לקבל במשקה הוכשר  כן אם אלא אוכלים טומאת מיטמא שאינו 

טומאה. בו נגעה כך ואחר ànhîטומאה ,äàîè äîäa áìçÅÆÀÅÈÀÅÈÄÇÅ
äìáð úàîè,בשרה כדין –øLëä Céøö Bðéà Cëéôì שאפילו – ËÀÇÀÅÈÀÄÈÅÈÄÆÀÅ

פחות  ואפילו  מטמא; הריהו  בטומאה, נגע ולא במשקה הוכשר לא
אוכלים  מכביצה פחות עם מצטרף נבלות טומאת מיטמא שאינו מכזית

לעיל שבארנו כמו  אוכלים, טומאת לטמא כדי b).טמאים dpyn),ברם

לעיל  ששנינו  כמו  הנבילה, בשר  כדין מחשבה הדין (my).צריך והוא
נבילה  טומאת שמטמא שנתנבלה, טהורה חיה של ואפילו  חיה, לחלב

מלאכה  לכל יעשה טרפה "וחלב טהורה: בהמה בחלב שנאמר  כבשרה,

izdw - zex`ean zeipyn
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ÈíéøBác úøek–øæòéìà éaøøîBà:ò÷øwk àéä éøä,ìeaæBøt äéìò ïéáúBëå,dîB÷îa äàîè úìa÷î dðéàå, ©¤¤§¦©¦¡¦¤¤¥£¥¦©©§©§§¦¨¤¨§§§¥¨§©¤¤ª§¨¦§¨
úaMa äpnî äãBøäå–úàhç áiç;íéîëçåíéøîBà:ò÷øwk dðéà,ìeaæBøt äéìò íéáúBk ïéàå,äàîè úìa÷îe §¨¤¦¤¨©©¨©¨©¨©£¨¦§¦¥¨©©§©§¥§¦¨¤¨§§§©¤¤ª§¨

dîB÷îa,úaMa äpnî äãBøäå–øeèt. ¦§¨§¨¤¦¤¨©©¨¨
‡Èä÷Lî íeMî úBànhî éúîéàî Lác úBlç?éànL úéaíéøîBà:øçøçiMî.ìlä úéaíéøîBà:÷qøiMî. ©§©¥¥¨©¦©§¦©§¤¥©©§¦¦¤§©§¥¥¦¥§¦¦¤§©¥
·Èøîàïa òLBäé éaøéåì:÷écöå ÷écö ìëì ìéçðäì àeä Ceøa LBãwä ãéúò,GLúBîìBò äøNòå úBàî L, ¨©©¦§ª©¤¥¦¨¦©¨¨§©§¦§¨©¦§©¦§¥©£¨¨¨

:äåù äúèéçùå äúôéøèù éôì ,äôéøè äì ïéàù äàîè äîäá.xykd jixv oi`e.ìéòì àðùéøôãë äöéáëî úåçôì úéæëî úåçô óøéö íà íéìëåà úàîåèì
:ìéòì ïðúãë íå÷î ìëá äáùçî àéòáã àøùáà äåäã éãéî ,éòá éàãå äáùçî ìáà.mixtka daygn jixve:íå÷î ìëá ïéëéøö øùëä ìáà .íé÷ååùá àìå

i.'eke mixeac zxeekàìà å÷ìçð àì .íéìëë àéäù íéãåî ìëä ,úåãéúé éáâ ìò úçðåî äúéä íàå .ò÷ø÷ë àéäù íéãåî ìëä ,èéèá úøáåçî àéä íà
:èéèá úøáåçî äðéàå ò÷ø÷ éáâ ìò úçðåîù.rwxwk `id ixd xne` xfril` 'x:ò÷ø÷ë ,ä÷æçáå ,øèùá ,óñëá úéð÷ðå.leafext dilr oiazekeøèù

íàå .ò÷ø÷ äåìì ùéùë øîåìë ,ò÷ø÷ä ìò àìà ìåáæåøô ïéáúåë ïéàå .åúèîùî úéòéáù àäú àìù ,åì ùéù áåç ìë íäì øñîù äåìîì ïéã úéá íéáúåëù
:äåìîì ìåáæåøô äéìò ïéáúåëå ,éîã ò÷ø÷ åì ùéù åîë íéøåáã úøååë åì ùé.dnewna d`neh zlawn dpi`e:äàîåè ìá÷î åðéàù øáåçîë éåäã.dcexde
áéúëã .øåáç íå÷îî ùìåúë ,úàèç áééç ,úáùá äëåúáù ùáã úåìçî(ã"é à ìàåîù)äî àìà ,ùáã ìöà øòé ïéðò äî éëå ,ùáãä úøòéá äúåà ìåáèéå

:úàèç áééç úáùá åðîî äãåøä ùáã óà ,úàèç áééç úáùá åðîî ùìåúä øòé
`i.dwyn meyn ze`nhin izni`näìéçú úåéäì ïé÷ùî úàîåè ïéàîèéî éúîéàîå .éîéé÷ äìéëàì åäééîúñã.xgxgiynçéøáäì ïùòéå ïùò àéáéùî

àöé àì ïééãòù ô"òà ,íùáã àéöåäì íúåà íîçéù ,øçøçéùî øçà ùåøéô .íéøåáãä íò áéø øçøçì äöåø åìéàë äàøðù .áéø øçøçì ïåùì .íéøåáãä
çåôî øçéð ïåùì .ùáãä('æ äéîøé):ùáãä úåãøì åáìá äáùçî øäøäéùî øîåìë ,øäøäéùî éñøâã úéàå.wqxiyníéëúåç úøååëä ïî ùáã úåãøì íéöåøùë

:ï÷åñéø åäæå ,úåìç úåìç ïéàéöåîå ïéëñá
ai.wicve wicv lkl ligpdl d"awd cizráåúëù äî ìë íéîéé÷îå íéãîåìù íé÷éãö ìù ïøëù ïúî äðùîä úîéúçá òéãåäì ,ïàëì äæ øîàî êîñ

`xephxa yexit

מכאן  ודרשו תאכלוהו", לא ב ):ואכל ע , זבחים  `xeq(גמרא  dalgy in
xzen dxyae,(נבלות טומאת מיטמא חלבה dalgy(אין dig d`vi
xzen dxyae ומטמא כבשרה, נבלות טומאת מיטמא חלבה (שאף

וכלים). אדם ïéëéøöבכזית ,íéàîè íéáâçå íéàîè íéâcÈÄÀÅÄÇÂÈÄÀÅÄÀÄÄ
íéøôka äáLçîהלכך אותם, אוכלים הכפרים בני  שאין לפי  – ÇÂÈÈÇÀÈÄ

לאכילת  עליהם חישב כן  אם אלא אוכלים טומאת מיטמאים אינם

אדם  בני  שם שיש לפי מחשבה, צריכים אינם בשווקים אבל אדם.
מקום. בכל הכשר צריכים ברם, אותם. שאוכלים

טמאים הרמב  ודגים טמאים "וחגבים ג): ג, אוכלין  טומאת (הל ' כותב "ם
שלא  זה והרי מחשבה". ולא הכשר  וצריך  לאדם, מיוחדין הם הרי  בכפרים
גירסה  לרמב"ם שהיתה ליישב, נדחקים ויש התוספתא. כפי  אלא כמשנתנו

במשנתנו my).אחרת "dpyn sqk" oiir)

י ה נ ש מ ר ו א ב

ז ). (י , שביעית במסכת גם שנויה זו משנה

íéøBác úøek,בטיט בה מחוברת ואינה קרקע, גבי  על המונחת – ÇÆÆÀÄ
ò÷øwk àéä éøä :øîBà øæòéìà éaø בכסף נקנית והיא – ÇÄÁÄÆÆÅÂÅÄÇÇÀÇ

קרקע; כדין  ובחזקה, ìeaæBøtובשטר  äéìò ïéáúBëåשטר – ÀÀÄÈÆÈÀÀ
תשמט  שלא כדי  חובותיו , את דין  לבית מסר שהמלווה בו  שכתוב
כלומר הקרקע, על  אלא פרוזבול  כותבים ואין  השמיטה, שנת אותם

שהוא כל  קרקע ללווה שיש  e),בזמן ;c ,i ziriay oiir) לו יש ואם
פרוזבול למלוה כותבים קרקע, לו  שאין פי על  אף דבורים, כוורת

dîB÷îaעליה; äàîè úìa÷î dðéàå קרקע כדין לה, המיוחד  – ÀÅÈÀÇÆÆËÀÈÄÀÈ
והיא  ככלי , דינה ממקומה נטלוה אם אבל טומאה; מקבל  שאינו 

מדרבנן ; טומאה úaMaמקבלת äpnî äãBøäå מן דבש  חלת – ÀÈÆÄÆÈÇÇÈ
úàhçהכוורת, áiç שכתוב הקרקע, מן  צמח התולש  כדין  בשוגג, – ÇÈÇÈ

כז ): יד , א  אליעזר(שמואל רבי  ודורש  הדבש", ביערת אותה "ויטבול 
בכוורת  דבש אף חטאת, חייב בשבת ממנו התולש יער  מה מכאן :

חטאת. חייב בשבת ממנו ò÷øwkהרודה dðéà :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅÈÇÇÀÇ
ככלי , דינה אלא כקרקע הכוורת אין –ìeaæBøt äéìò íéáúBk ïéàåÀÅÀÄÈÆÈÀÀ

לעיל, שהזכרנו כמו הקרקע, על אלא פרוזבול כותבים אין שהרי  –
dîB÷îa äàîè úìa÷îe כדין לה, המיוחד  במקומה אפילו – ÀÇÆÆËÀÈÄÀÈ

øeètכלי, ,úaMa äpnî äãBøäå; המחובר מן כתולש  שאינו  – ÀÈÆÄÆÈÇÇÈÈ
סופרים מדברי  דבש  לרדות אסור  א ).ברם, צה, minkgk.(שבת  dklde

בה  מחוברת ואינה קרקע גבי על המונחת דבורים בכוורת משנתנו בארנו 

ואם  כקרקע, שהיא מודים חכמים אף בטיט, מחוברת היא אם אבל  בטיט,
ככלי שהיא מודים הכל יתדות, גבי  על  אלא  קרקע גבי  על מונחת אינה
rwxwl zxaegnd zxeeka oia epzpyn yxtny "dpexg` dpyn" oiir ;`xephxa ;`ztqez)

.(zeczi iab lr zgpena oiae

i y y m e i
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המכשירים  המשקים משבעת הוא דבורים שדבש שנינו , ד ) (ו, מכשירין  במסכת
ברייתא: מובאת ב) פ, בתרא (בבא בגמרא ואילו טומאה, לקבל  האוכלים "yacאת

,"daygna `ly oilke` z`neh `nhin ezxeeka,שם הגמרא מסקנת גם היא וכך 
משנתנו, דנה מכאן – כמשקה. ולא כאוכל דינו בכוורת שהדבש זמן  שכל  והרי 

הלל. ובית שמאי בית בזה ונחלקו כמשקה, הדבש נעשה מאימתי

ä÷Lî íeMî úBànhî éúîéàî Lác úBlç ראשון להיות – ÇÀÇÅÅÈÇÄÇÀÄÇÀÆ
אפילו  תחילה, להיות חכמים בהם שגזרו  המשקים כל  כדין לטומאה,

לטומאה? בשני øçøçiMîכשנוגעים :íéøîBà éànL úéa– ÅÇÇÀÄÄÆÀÇÀÅ
כאילו  שנראה הכוורת, מן הדבורים את להבריח משיעשן  מפרשים: יש

ריב  הדבוריםמחרחר גאון);עם האי רב משיחמם (פירוש  מפרשים: ויש

הדבש את מהן  להוציא החלות מוסיף :את מברטנורא והרב (רמב"ם ;

כט); ו, ירמיה  מפוח"― "נחר  גורסים;מלשון משיחשוב xdxdiynויש  –

הדבש  את מהן  גאון).להוציא האי רב íéøîBà:(פירוש ìlä úéaÅÄÅÀÄ
÷qøiMî.הדבש מהן שיזוב החלות, את – ÄÆÀÇÅ

מברטנורא: כהרב ברישא dwynבארנו  meyn ze`nhin izni`nראשון להיות –
באוכל, ולא במשקה הנוהגות אחרות חומרות לגבי  הדין  הוא אבל לטומאה,

הכשר צריך  ושאינו  שהוא, בכל  ולטמא כלים, לטמא `dpexg";כגון dpyn")
.("l`xyi zx`tz"

הגמרא מסקנת את הבאנו  המשנה לבאור a),בהקדמתנו  ,t `xza `aa) שדבש
הרמב"ם פוסק וכן  במחשבה. שלא אוכלין  טומאת מטמא z`nehבכוורתו 'ld)

.(gi ,` oilke`בגמרא אינו(my)אבל בכוורתו שדבש אחרת, ברייתא גם מובאת
משקה ולא אוכל  xnbd`).לא zpwqnk ef `ziixa miayiiny my oiir)

ב י ה נ ש מ ר ו א ב

ìéçðäì àeä Ceøa LBãwä ãéúò :éåì ïa òLBäé éaø øîàÈÇÇÄÀËÇÆÅÄÈÄÇÈÈÀÇÀÄ
GL ,÷écöå ÷écö ìëì:øîàpL ,úBîìBò äøNòå úBàî L ÀÈÇÄÀÇÄÀÅÇÂÈÈÈÆÆÁÇ

"àlîà íäéúøöàå Lé éáäà ìéçðäì"–yiשלוש בגימטריא ÀÇÀÄÙÂÇÅÀÙÀÙÅÆÂÇÅ
וצדיק  צדיק לכל שיש  הרוח וקורת שההנאה כלומר ועשרה, מאות

הזה  העולם כל כנגד  פעמים ועשר מאות שלוש  הוא הבא בעולם

שכוהרמב"ם .(ברטנורא ) היא, המאמר שכוונת שתזכה כותב, נפש  ל 

izdw - zex`ean zeipyn
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Áäàîè ïéìa÷î éúîéàî íéâc?éànL úéaíéøîBà:eãBviMî;ìlä úéáeíéøîBà:eúeîiMî;àáé÷ò éaø ¨¦¥¥¨©§©§¦ª§¨¥©©§¦¦¤¦¥¦¥§¦¦¤¨©¦£¦¨
øîBà:úBéçì ïéìBëé íà.ätìwa äøòîe çLôpL äðàz ìL øeçé–äãeäé éaøøäèî;íéîëçåíéøîBà:ìBëé íà ¥¦§¦¦§¦¤§¥¨¤¦§©§Ÿ¤©§¦¨©¦§¨§©¥©£¨¦§¦¦¨
úBéçì.ïè÷ LøLa elôà äøòîe äø÷òpL äàeáz–äøBäè. ¦§§¨¤¤¤§¨§Ÿ̈£¦§Ÿ¤¨¨§¨
ËäøBäè äîäa áìç–úBìáð úàîè ànhî Bðéà,éøö àeä CëéôìøLëä C.äàîè äîäa áìç–úàîè ànhî ¥¤§¥¨§¨¥¦©¥ª§©§¥§¦¨¨¦¤§¥¥¤§¥¨§¥¨¦©¥ª§©

äìáð,éøö Bðéà CëéôìøLëä C.íéàîè íéáâçå íéàîè íéâc–íéøôka äáLçî ïéëéøö. §¥¨§¦¨¥¨¦¤§¥¨¦§¥¦©£¨¦§¥¦§¦¦©£¨¨©§¨¦

g.d`neh milawn izni`n mibc:äàîåè ïéìá÷î ïéà íééç ïäù ïîæ ìëã.eceviyn:íéúîë íéáåùç.zeigl mileki m`ïðéà ,åéçé íéîì íøéæçé íàù
:ììä úéáë äëìäå .äàîåè íéìá÷î ,åúî àì ïééãòù ô"òà ,íéîì ïøéæçîùë úåéçì ïéìåëé ïéà íà ìáà .ïéàîèî.gytpy dp`z ly xegiðòïìéà ìù ó

:ãáìá ïìéàä úôéì÷á ÷áåãîå äøåòî øàùðù àìà ,åøåáéç íå÷îî ãøôðå ùìúðù ,íéðàú åáå äðàú.xdhn dcedi 'xðòáù íéðàú íúåàíäá äòâð íà ,ó
ðòäå ìéàåä ,øáåçîë åäì áéùçã .äàîåè:äôéì÷á àìà äøåòî åðéàù ô"òàå ,úö÷ äøåòî ó.zeigl leki m` mixne` minkgeðòä åøáçéå åøù÷é íàó

ðòä äéçé ïìéàä íòðòáù íéðàúä éøä ,ïìéàä íò åäåøù÷éùë äéçé àì íàå .íéøåäèå øáåçîë áåùç ,úåøéô àéöåéå óíéìá÷îå íéáåùç ïä íéùåìúë ó
:íéîëçë äëìäå .äàîåè

hdxedh dnda alg.áéúëã äìéáð úàîåèî øåäè ,äìáðúðù['æ àø÷éå]:òîùîá ùãå÷ä úëàìî åìéôàå ,äëàìî ìëì äùòé 'åâå äìéáð áìçå`ed jkitl
.xykd jixväèã àî÷ ÷øô ì"éé÷ éëäã ,äøåîç äàîåè àîèì åôåñ ïéàù ïåéëãêéøö ,íéìëå íãà àîèì åðééä äøåîç äàîåè àîèì åôåñ ïéàù ìëã ,úåø

:øùëä.zelap z`neh `nhn d`nh dnda algáìç úàöé ,äôéøè áìçå äìéáð áìç áéúëã ,äìáðúðù äøåäè äîäá ìù áìç àìà äøåú äøäéè àìã

`xephxa yexit

שרבי ה), (משנה לעיל  ששנינו ממה מקשים יש ברישא, ששנינו  "הקור" בענין 
ואומר: התבלינים במיני  עקיבא רבי על חולק נורי בן sqkaיוחנן  migwlp m`"

s` ,oilke` z`neh oi`nhin opi` m`e ?oilke` z`neh oi`nhin opi` dn iptn xyrn
;"xyrn sqka egwlii `l mdבן יוחנן כרבי שהלכה שם, בבאורנו הבאנו וכבר 

אוכלין טומאת מיטמאין ואין  מעשר  בכסף נלקחין  שאין  dcipנורי , `xnb oiir)
;(a ,`p ההלכה ואף כאן? חולק אינו נורי  בן יוחנן שרבי  הטעם מה כן, ואם

הוא  כן פי על  ואף אוכלין, טומאת מיטמא אינו  שהקור משנתנו , כסתם היא
שני. מעשר  בכסף ניקח

שונים: תירוצים שני  בתוספות נאמרו זו  קושיא על
ומטגנים `) שולקים אם שכן ה, במשנה שנימנו  התבלינים ממיני  הקור  שונה

טומאת  הוא מיטמא וטיגון  שליקה לאחר  ואמנם לאכילה, ראוי  הריהו  אותו
שאינו במשנתנו שנינו  ולפיכך  לאכילה, ראוי  אינו שליקה קודם אבל אוכלים.
מאחר מעשר, בכסף לקנותו מותר  מקום שמכל אלא אוכלים, טומאת מיטמא
כבהמה  והריהו  לאכילה, ראוי שיהא וטיגון  שליקה ידי על לתקנו שאפשר 
ובישול. שחיטה לאחר  לאכילה שראויה משום מעשר, בכסף שנלקחת חיה
לאכילה, עצמם בפני ראויים אינם התיקון לאחר  שאף התבלינים, מיני כן  לא
ריח; או  טעם בהם ליתן  אחרים, אוכלים להשביח אלא בהם משתמשים שאין
מעשר, לענין אוכל נחשבים התבלינים שאם נורי , בן  יוחנן  רבי  ששואל  וזהו 
טומאת  מיטמאים אינם מה מפני הקדירה, את בהם לתבל  שראויים משום
שמחוסר ל "קור", דומים ואינם המאכל, בהם מתקנים בקל  והרי אוכלים?
משום  אוכל  טומאת מיטמאים אינם ואם וטיגון ; שילוק לתיקונו , רב מעשה
יילקחו לא אף כן  אם לאכילה, עצמם בפני ראויים אינם התיקון  לאחר  שאף

מעשר epzpyn).בכסף lr y"xd ;a ,`p dcip ,"gwip m`" ligznd xeaic zetqez)
(aשונה,xewdלאכול דעת על  הדקל את נוטעים אין להקשות, וסופו שהואיל 
לקנותוא  מותר מקום ומכל  מיטמא; ואינו אוכל , חשוב אינו  הלכך  הקור, ת

וגידול מפרי  פרי  והוא אותו, ואוכלים רך הוא ועכשיו  הואיל  מעשר , בכסף
כאוכלים  דינם באוכל  שנותנים הטעם מחמת שאם בתבלינים, כן לא קרקע.
אינם  ואם טומאה; לענין אף כאוכלים לחשבם יש זה מפני הרי  מעשר , לענין

כך מעשר לענין  אף טומאה, לענין אוכלים oiirחשובים ;a ,gk oiaexir zetqez)
.(oexg`d uexizk wiqne oey`xd uexizd lr dywny "l`xyi zx`tz"

תמרים  שהן  שלישי, פירוש עוד  ויש פירושים. שני הבאנו  "כפניות" בענין 
אף  נאכלים, קטנים וכשהם לעולם, מתבשלים שאינם זכר , דקל של קטנים

לאכילה כלל  ראויים אינם מעט ולכשיגדלו כך , כל טעימים ileyaשאינם oiir)
"l`xyi zx`tz" o`k oiire ;a ,ap migqt i"yxe `xnb oiire ;h ,` dlxr dpynl epxe`a

.("dpexg` dpyn"e
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äàîè ïéìa÷î éúîéàî íéâc במים חיים שהם זמן כל שהרי – ÈÄÅÅÈÇÀÇÀÄËÀÈ
המים, מן  שהוציאום בדגים המשנה ושואלת טומאה, מקבלים אינם

טומאה? מקבלים הם eãBviMîמאימתי  :íéøîBà éànL úéa– ÅÇÇÀÄÄÆÄ
כמתים, חשובים הם הרי  משיצודו  לפיכך  שחיטה, צריכים ואינם הואיל 

אוכלים; טומאת eúeîiMîומיטמאים :íéøîBà ìlä úéáe– ÅÄÅÀÄÄÆÈ
שמתו; לאחר אלא אוכלים טומאת מיטמאים àáé÷òאינם éaøÇÄÂÄÈ

úBéçì ïéìBëé íà :øîBà אינם יחיו , למים יחזירום שאם כלומר  – ÅÄÀÄÄÀ
שעדיין  פי על  אף למים, כשיחזירום יחיו לא אם אבל טומאה. מקבלים

עקיבא: רבי  בדברי גורסים ויש  אוכלים. טומאת מיטמאים מתו  לא
zeigl mileki mpi`y dryn מקבלים הם הרי  למים, יחזירום אם –

חוליןטומאה גמרא א).(מהר "ם ; lld.עה, ziak dkldeäðàz ìL øeçéÄÆÀÅÈ
תאנים, ובו  התאנה, אילן  של ענף –çLôpL, האילן מן  שנתלש – ÆÄÀÇ

ätìwa äøòîe, בלבד האילן בקליפת מחובר ונשאר  –äãeäé éaø ÀÙÆÇÀÄÈÇÄÀÈ
øäèîלפי טומאה, מקבלות שאינן  כלומר שבענף, התאנים את – ÀÇÅ

טומאה; מקבל  מחובר ואין לאילן, כמחוברות הן  íéîëçåÇÂÈÄשנחשבות
úBéçì ìBëé íà :íéøîBà יחיה באילן  הענף את יקשרו שאם – ÀÄÄÈÄÀ

מקבלות  אינן  שבו  והתאנים כמחובר , חשוב הריהו פירות, ויוציא הענף
שבו  התאנים הרי באילן , כשיקשרוהו  יחיה לא אם אבל טומאה.

טומאה. ומקבלות כתלושות minkgk.נחשבות dkldeäàeázÀÈ
ïè÷ LøLa elôà äøòîe äø÷òpL אפילו בקרקע ומחוברת – ÆÆÆÀÈÀÙÈÂÄÀÙÆÈÈ

בלבד, קטן התבואה äøBäèבשורש  שחשובה טומאה, מקבלת אינה – ÀÈ
זה משורש לחיות ויכולה הואיל  רמב"ם כמחוברת, ישראל"; ("תפארת

א ). ב, אוכלין טומאת  הל'

i y i n g m e i
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באוכלים  שצריך  ומחשבה הכשר בענין שבפרקנו , א-ג למשניות השלמה היא משנתנו

אוכלים. טומאת להיטמא כדי 

äøBäè äîäa áìç,שנתנבלה –úBìáð úàîè ànhî Bðéà ÅÆÀÅÈÀÈÅÄÇÅËÀÇÀÅ
שנאמר  לגמרי , הוא טהור  אלא הבהמה, כבשר  דינו  שאין  (ויקרא –

כד ): מלאכת ז , ואפילו מלאכה", לכל יעשה טרפה וחלב נבלה "וחלב
שא  ומכאן במשמע, ופירשו הקודש  נבלות; טומאת מיטמא החלב ין 

במינה  שיש טהורה, בהמה בחלב אלא מדבר  הכתוב שאין  חכמים,
ב);טריפה ע, זבחים  øLëä(גמרא  Céøö àeä Cëéôì,משקה – ÀÄÈÈÄÆÀÅ

אוכלים, כשאר  דינו  טהור , והחלב שהואיל  אוכלים, טומאת לקבל  כדי 
לקבל במשקה הוכשר  כן אם אלא אוכלים טומאת מיטמא שאינו 

טומאה. בו נגעה כך ואחר ànhîטומאה ,äàîè äîäa áìçÅÆÀÅÈÀÅÈÄÇÅ
äìáð úàîè,בשרה כדין –øLëä Céøö Bðéà Cëéôì שאפילו – ËÀÇÀÅÈÀÄÈÅÈÄÆÀÅ

פחות  ואפילו  מטמא; הריהו  בטומאה, נגע ולא במשקה הוכשר לא
אוכלים  מכביצה פחות עם מצטרף נבלות טומאת מיטמא שאינו מכזית

לעיל שבארנו כמו  אוכלים, טומאת לטמא כדי b).טמאים dpyn),ברם

לעיל  ששנינו  כמו  הנבילה, בשר  כדין מחשבה הדין (my).צריך והוא
נבילה  טומאת שמטמא שנתנבלה, טהורה חיה של ואפילו  חיה, לחלב

מלאכה  לכל יעשה טרפה "וחלב טהורה: בהמה בחלב שנאמר  כבשרה,

izdw - zex`ean zeipyn

ai dpyn iyily wxt mivwer zkqn

ÈíéøBác úøek–øæòéìà éaøøîBà:ò÷øwk àéä éøä,ìeaæBøt äéìò ïéáúBëå,dîB÷îa äàîè úìa÷î dðéàå, ©¤¤§¦©¦¡¦¤¤¥£¥¦©©§©§§¦¨¤¨§§§¥¨§©¤¤ª§¨¦§¨
úaMa äpnî äãBøäå–úàhç áiç;íéîëçåíéøîBà:ò÷øwk dðéà,ìeaæBøt äéìò íéáúBk ïéàå,äàîè úìa÷îe §¨¤¦¤¨©©¨©¨©¨©£¨¦§¦¥¨©©§©§¥§¦¨¤¨§§§©¤¤ª§¨

dîB÷îa,úaMa äpnî äãBøäå–øeèt. ¦§¨§¨¤¦¤¨©©¨¨
‡Èä÷Lî íeMî úBànhî éúîéàî Lác úBlç?éànL úéaíéøîBà:øçøçiMî.ìlä úéaíéøîBà:÷qøiMî. ©§©¥¥¨©¦©§¦©§¤¥©©§¦¦¤§©§¥¥¦¥§¦¦¤§©¥
·Èøîàïa òLBäé éaøéåì:÷écöå ÷écö ìëì ìéçðäì àeä Ceøa LBãwä ãéúò,GLúBîìBò äøNòå úBàî L, ¨©©¦§ª©¤¥¦¨¦©¨¨§©§¦§¨©¦§©¦§¥©£¨¨¨

:äåù äúèéçùå äúôéøèù éôì ,äôéøè äì ïéàù äàîè äîäá.xykd jixv oi`e.ìéòì àðùéøôãë äöéáëî úåçôì úéæëî úåçô óøéö íà íéìëåà úàîåèì
:ìéòì ïðúãë íå÷î ìëá äáùçî àéòáã àøùáà äåäã éãéî ,éòá éàãå äáùçî ìáà.mixtka daygn jixve:íå÷î ìëá ïéëéøö øùëä ìáà .íé÷ååùá àìå

i.'eke mixeac zxeekàìà å÷ìçð àì .íéìëë àéäù íéãåî ìëä ,úåãéúé éáâ ìò úçðåî äúéä íàå .ò÷ø÷ë àéäù íéãåî ìëä ,èéèá úøáåçî àéä íà
:èéèá úøáåçî äðéàå ò÷ø÷ éáâ ìò úçðåîù.rwxwk `id ixd xne` xfril` 'x:ò÷ø÷ë ,ä÷æçáå ,øèùá ,óñëá úéð÷ðå.leafext dilr oiazekeøèù

íàå .ò÷ø÷ äåìì ùéùë øîåìë ,ò÷ø÷ä ìò àìà ìåáæåøô ïéáúåë ïéàå .åúèîùî úéòéáù àäú àìù ,åì ùéù áåç ìë íäì øñîù äåìîì ïéã úéá íéáúåëù
:äåìîì ìåáæåøô äéìò ïéáúåëå ,éîã ò÷ø÷ åì ùéù åîë íéøåáã úøååë åì ùé.dnewna d`neh zlawn dpi`e:äàîåè ìá÷î åðéàù øáåçîë éåäã.dcexde
áéúëã .øåáç íå÷îî ùìåúë ,úàèç áééç ,úáùá äëåúáù ùáã úåìçî(ã"é à ìàåîù)äî àìà ,ùáã ìöà øòé ïéðò äî éëå ,ùáãä úøòéá äúåà ìåáèéå

:úàèç áééç úáùá åðîî äãåøä ùáã óà ,úàèç áééç úáùá åðîî ùìåúä øòé
`i.dwyn meyn ze`nhin izni`näìéçú úåéäì ïé÷ùî úàîåè ïéàîèéî éúîéàîå .éîéé÷ äìéëàì åäééîúñã.xgxgiynçéøáäì ïùòéå ïùò àéáéùî

àöé àì ïééãòù ô"òà ,íùáã àéöåäì íúåà íîçéù ,øçøçéùî øçà ùåøéô .íéøåáãä íò áéø øçøçì äöåø åìéàë äàøðù .áéø øçøçì ïåùì .íéøåáãä
çåôî øçéð ïåùì .ùáãä('æ äéîøé):ùáãä úåãøì åáìá äáùçî øäøäéùî øîåìë ,øäøäéùî éñøâã úéàå.wqxiyníéëúåç úøååëä ïî ùáã úåãøì íéöåøùë

:ï÷åñéø åäæå ,úåìç úåìç ïéàéöåîå ïéëñá
ai.wicve wicv lkl ligpdl d"awd cizráåúëù äî ìë íéîéé÷îå íéãîåìù íé÷éãö ìù ïøëù ïúî äðùîä úîéúçá òéãåäì ,ïàëì äæ øîàî êîñ
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מכאן  ודרשו תאכלוהו", לא ב ):ואכל ע , זבחים  `xeq(גמרא  dalgy in
xzen dxyae,(נבלות טומאת מיטמא חלבה dalgy(אין dig d`vi
xzen dxyae ומטמא כבשרה, נבלות טומאת מיטמא חלבה (שאף

וכלים). אדם ïéëéøöבכזית ,íéàîè íéáâçå íéàîè íéâcÈÄÀÅÄÇÂÈÄÀÅÄÀÄÄ
íéøôka äáLçîהלכך אותם, אוכלים הכפרים בני  שאין לפי  – ÇÂÈÈÇÀÈÄ

לאכילת  עליהם חישב כן  אם אלא אוכלים טומאת מיטמאים אינם

אדם  בני  שם שיש לפי מחשבה, צריכים אינם בשווקים אבל אדם.
מקום. בכל הכשר צריכים ברם, אותם. שאוכלים

טמאים הרמב  ודגים טמאים "וחגבים ג): ג, אוכלין  טומאת (הל ' כותב "ם
שלא  זה והרי מחשבה". ולא הכשר  וצריך  לאדם, מיוחדין הם הרי  בכפרים
גירסה  לרמב"ם שהיתה ליישב, נדחקים ויש התוספתא. כפי  אלא כמשנתנו

במשנתנו my).אחרת "dpyn sqk" oiir)
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ז ). (י , שביעית במסכת גם שנויה זו משנה

íéøBác úøek,בטיט בה מחוברת ואינה קרקע, גבי  על המונחת – ÇÆÆÀÄ
ò÷øwk àéä éøä :øîBà øæòéìà éaø בכסף נקנית והיא – ÇÄÁÄÆÆÅÂÅÄÇÇÀÇ

קרקע; כדין  ובחזקה, ìeaæBøtובשטר  äéìò ïéáúBëåשטר – ÀÀÄÈÆÈÀÀ
תשמט  שלא כדי  חובותיו , את דין  לבית מסר שהמלווה בו  שכתוב
כלומר הקרקע, על  אלא פרוזבול  כותבים ואין  השמיטה, שנת אותם

שהוא כל  קרקע ללווה שיש  e),בזמן ;c ,i ziriay oiir) לו יש ואם
פרוזבול למלוה כותבים קרקע, לו  שאין פי על  אף דבורים, כוורת

dîB÷îaעליה; äàîè úìa÷î dðéàå קרקע כדין לה, המיוחד  – ÀÅÈÀÇÆÆËÀÈÄÀÈ
והיא  ככלי , דינה ממקומה נטלוה אם אבל טומאה; מקבל  שאינו 

מדרבנן ; טומאה úaMaמקבלת äpnî äãBøäå מן דבש  חלת – ÀÈÆÄÆÈÇÇÈ
úàhçהכוורת, áiç שכתוב הקרקע, מן  צמח התולש  כדין  בשוגג, – ÇÈÇÈ

כז ): יד , א  אליעזר(שמואל רבי  ודורש  הדבש", ביערת אותה "ויטבול 
בכוורת  דבש אף חטאת, חייב בשבת ממנו התולש יער  מה מכאן :

חטאת. חייב בשבת ממנו ò÷øwkהרודה dðéà :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅÈÇÇÀÇ
ככלי , דינה אלא כקרקע הכוורת אין –ìeaæBøt äéìò íéáúBk ïéàåÀÅÀÄÈÆÈÀÀ

לעיל, שהזכרנו כמו הקרקע, על אלא פרוזבול כותבים אין שהרי  –
dîB÷îa äàîè úìa÷îe כדין לה, המיוחד  במקומה אפילו – ÀÇÆÆËÀÈÄÀÈ

øeètכלי, ,úaMa äpnî äãBøäå; המחובר מן כתולש  שאינו  – ÀÈÆÄÆÈÇÇÈÈ
סופרים מדברי  דבש  לרדות אסור  א ).ברם, צה, minkgk.(שבת  dklde

בה  מחוברת ואינה קרקע גבי על המונחת דבורים בכוורת משנתנו בארנו 

ואם  כקרקע, שהיא מודים חכמים אף בטיט, מחוברת היא אם אבל  בטיט,
ככלי שהיא מודים הכל יתדות, גבי  על  אלא  קרקע גבי  על מונחת אינה
rwxwl zxaegnd zxeeka oia epzpyn yxtny "dpexg` dpyn" oiir ;`xephxa ;`ztqez)

.(zeczi iab lr zgpena oiae

i y y m e i
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המכשירים  המשקים משבעת הוא דבורים שדבש שנינו , ד ) (ו, מכשירין  במסכת
ברייתא: מובאת ב) פ, בתרא (בבא בגמרא ואילו טומאה, לקבל  האוכלים "yacאת

,"daygna `ly oilke` z`neh `nhin ezxeeka,שם הגמרא מסקנת גם היא וכך 
משנתנו, דנה מכאן – כמשקה. ולא כאוכל דינו בכוורת שהדבש זמן  שכל  והרי 

הלל. ובית שמאי בית בזה ונחלקו כמשקה, הדבש נעשה מאימתי

ä÷Lî íeMî úBànhî éúîéàî Lác úBlç ראשון להיות – ÇÀÇÅÅÈÇÄÇÀÄÇÀÆ
אפילו  תחילה, להיות חכמים בהם שגזרו  המשקים כל  כדין לטומאה,

לטומאה? בשני øçøçiMîכשנוגעים :íéøîBà éànL úéa– ÅÇÇÀÄÄÆÀÇÀÅ
כאילו  שנראה הכוורת, מן הדבורים את להבריח משיעשן  מפרשים: יש

ריב  הדבוריםמחרחר גאון);עם האי רב משיחמם (פירוש  מפרשים: ויש

הדבש את מהן  להוציא החלות מוסיף :את מברטנורא והרב (רמב"ם ;

כט); ו, ירמיה  מפוח"― "נחר  גורסים;מלשון משיחשוב xdxdiynויש  –

הדבש  את מהן  גאון).להוציא האי רב íéøîBà:(פירוש ìlä úéaÅÄÅÀÄ
÷qøiMî.הדבש מהן שיזוב החלות, את – ÄÆÀÇÅ

מברטנורא: כהרב ברישא dwynבארנו  meyn ze`nhin izni`nראשון להיות –
באוכל, ולא במשקה הנוהגות אחרות חומרות לגבי  הדין  הוא אבל לטומאה,

הכשר צריך  ושאינו  שהוא, בכל  ולטמא כלים, לטמא `dpexg";כגון dpyn")
.("l`xyi zx`tz"

הגמרא מסקנת את הבאנו  המשנה לבאור a),בהקדמתנו  ,t `xza `aa) שדבש
הרמב"ם פוסק וכן  במחשבה. שלא אוכלין  טומאת מטמא z`nehבכוורתו 'ld)

.(gi ,` oilke`בגמרא אינו(my)אבל בכוורתו שדבש אחרת, ברייתא גם מובאת
משקה ולא אוכל  xnbd`).לא zpwqnk ef `ziixa miayiiny my oiir)

ב י ה נ ש מ ר ו א ב

ìéçðäì àeä Ceøa LBãwä ãéúò :éåì ïa òLBäé éaø øîàÈÇÇÄÀËÇÆÅÄÈÄÇÈÈÀÇÀÄ
GL ,÷écöå ÷écö ìëì:øîàpL ,úBîìBò äøNòå úBàî L ÀÈÇÄÀÇÄÀÅÇÂÈÈÈÆÆÁÇ

"àlîà íäéúøöàå Lé éáäà ìéçðäì"–yiשלוש בגימטריא ÀÇÀÄÙÂÇÅÀÙÀÙÅÆÂÇÅ
וצדיק  צדיק לכל שיש  הרוח וקורת שההנאה כלומר ועשרה, מאות

הזה  העולם כל כנגד  פעמים ועשר מאות שלוש  הוא הבא בעולם

שכוהרמב"ם .(ברטנורא ) היא, המאמר שכוונת שתזכה כותב, נפש  ל 

izdw - zex`ean zeipyn
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:äðùîá.yi iade` ligpdl xn`py zenler dxyre ze`n yly÷éãö ìëì ùéù çåø úøå÷å äàðääù øîåìë .øùòå úåàî ùìù ,éåä éëä àéøèîéâá ùé
÷éãöå ÷éãö ìëì ùéù äîî øùòå úåàî ùìùî ÷ìç àìà åìåë äæä íìåòä ïéàù ,äæä íìåòä ìë ãâðë íéîòô øùòå úåàî ùìù àåä àáä íìåòá ÷éãöå

:àáä íìåòì äìçð

`xephxa yexit

המציאות  כלומר  "יש ", ענין  וזהו  לעולם, תאבד  לא הבא העולם לחיי 

את  נוחלים ה' אוהבי כי אומר, וכאילו  חקר; לה אין  אשר  התמידית
משל, דרך על התענוג גודל גם זה מפסוק והוציא במוחלט. המציאות

באמת  אבל לעיל ); שבארנו (כמו  עולמות ועשרה מאות שלוש שהוא
התענוגים  אותם לבין  הזה העולם מעדני כל  בין  וערך  דמיון  כל  אין 

– הבא. בעולם הצדיקים o`k,של df xn`n z`ad mrhe הרב כותב

שלומדים  צדיקים, של שכרן מתן  המשנה בחתימת להודיע מברטנורא,
לוי : בן  יהושע רבי שנקט ומה – במשנה. ששנוי מה כל  ומקיימים

,"wicve wicv lkl" ובין האוסר  "בין טוב": יום "תוספות בעל  מבאר
לומר, המשנה, בסיום זה מאמר לסמוך  יפה טעם כן גם וזה המתיר";

ובעל – הם. ה' אוהבי לשמים, וכוונתם הואיל  החולקים, שניהם שגם
כל במשנה לפרש התנא שהשלים "לאחר  כותב: ישראל " "תפארת

איזה  להודיע לה' קודש  חותם בפתוחי חתם הקדושה, התורה דיני
הבא  העולם עונג שיהיה והודיע, שמו. וחושבי ה' ליראי צפון שכר 

הוצרכו  אשר הזה, העולם תענוגי  ככל  פעמים ש "י  כפול  להם השמור 
שאמרו וכמו  בתורה; עסקם מפני ב):לעזבם סג, חלב (ברכות "ומיץ

עליה  שמקיא במי  תורה? של חמאה מוצא אתה במי  – חמאה" יוציא
אמר : אולם אמו"... משדי  שינק wicve",חלב wicv lkl" אפילו היינו 

בכלל חלילה, וחוזר משנה בסדרי  יעסוק שאם גמור, שאינו לצדיק
בעולם  גם לפניו  ופעולתו  הבא, בעולם אתו שכרו  הנה הוא, ה' יראי 

בחייו". יראה עולמו שגם àzôìç:הזה, ïa ïBòîL éaø øîàÈÇÇÄÄÀÆÂÇÀÈ
ìàøNéì äëøa ÷éæçî éìk ,àeä Ceøa LBãwä àöî àGÈÈÇÈÈÀÄÇÂÄÀÈÈÀÄÀÈÅ
Bnò-úà Cøáé 'ä ,ïzé Bnòì æò 'ä" :øîàpL ,íBìMä àlàÆÈÇÈÆÆÁÇÙÀÇÄÅÀÈÅÆÇ

"íBìMáפירוש הוא הפסוק שסוף טוב", יום "תוספות בעל  וכותב – ÇÈ
בשלום, ברכם עשה? ומה לעמו , ליתן ירצה וחוזק עוז ה' לראשו :

שלום  אין אם מתקיימות אינן שבעולם הברכות ראוישכל  זה ומאמר  .
תורה  מתן  שעת על יתן " לעמו עוז  "ה' כי  המשנה, בחתימת להיות

ישב" למבול "ה' שלפניו: המקרא מן חז"ל  שדרשו כמו (עיין נאמר ,

א), קטז , זבחים  ברכם גמרא  התורה, היא העוז , להם שכשנתן  ומכיון 

השלום... ברכת הגורמת היא התורה שזאת מזה, נדע בשלום, כן  גם
מלאות  שהמשניות פי על שאף הלבבות, ולעורר להמתיק בא גם –

מחלוקותיהם  כי  הנמהר, הלב על יעלה ופן החכמים, בין שהיו מחלוקות
ה', ברכת מלא כלי  התורה שעוז הוא, כן  לא כי אמר, מריבה, היתה

על וכמאמרם לבבות, וחילוק ריב של שמץ בה אין השלום, הוא
ה):הפסוק  קכז , האב (תהלים  אפילו – בשער" אויבים את ידברו "כי 

זה  אויבים נעשים אחד , בשער בתורה שעוסקים ותלמידו, הרב ובנו,
שנאמר  זה, את זה אוהבים שנעשים עד משם זזים ואינם (במדבר לזה,

יד): "dtFqa"כא, `l` "dtEqa" ixwz l` Ð "dteqa ade z`" קידושין)

ב). שסדרו ל, כמו  בשלום, שתהא חתימה כל ראויה אלה כל ומלבד  –

התפילה, היא שהעבודה, כמו כן  ועל  בתפילה, הגדולה כנסת אנשי 
כשציווה  וכן  בשלום. חתימתה שתהא ראויה התורה כך בשלום, נחתמת

בשלום. ברכתם חתם הכהנים, ידי על ישראל  עמו את לברך  הקב"ה
"מאימתי פותח: התנא שכן הפתיחה, מעין  היא שהחתימה תמצא, והנה

בתרומתן", לאכול  נכנסין שהכהנים משעה בערבית? שמע את קורין 

היא  ההתחלה כי  ראה, עוד  – בשלום. ישראל  עמו  את המברכים והם

הלוחות  של יום ארבעים כנגד  מ"ם, באות החתימה וכן מ"ם, באות
והיא  המשניות, כל  כי  השניים, הלוחות של יום וארבעים הראשונים

ואתה  נאמרו . מסיני  ולמשה ניתנו, אחד  מרועה כולן פה, שבעל תורה
הסדרים שאר של  התיבות ראשי מספר כי  oey`xd)תחזה, caln) עולים

בהר. אמצעיים יום ארבעים עוד היה רבנו משה וכן  ארבעים; כן גם

רבי  בימי  זקן  היה חלפתא בן שמעון  שרבי  פי  על אף והנה (עיין –

א ), קנב, שבת אלא גמרא  בגמרא חשבוהו  לא לוי  בן יהושע רבי ואילו

ב),כאמורא יח , נידה  ורש "י גמרא  הקדוש(עיין רבנו  ראה מקום מכל
בן  שמעון  רבי  של  למאמרו לוי בן יהושע רבי  של  מאמרו להקדים

השלום, גדול מובא: ובמדרש  בשלום. החתימה שתהא כדי  חלפתא,
שנאמר בשלום, אלא פותח אינו יבוא, המשיח נב,שכשמלך (ישעיה

שלום".ז ): משמיע מבשר  רגלי  ההרים על נאוו "מה

אביו בשם ישראל" "תפארת בעל  מביא לוי  בן יהושע רבי  של  מאמרו  בענין 
מצוות  תרי"ג שהן ה', שציוונו  המצוות מנין מכל החצי הוא ש"י "מנין הגאון :

בתורה a)המפורשות ,f zekn `xnb)דרבנן מצוות שבע ועוד  ,:jpniqe)o pra
mgd:ode odixg`le,א), odiptl oipdpd zkxa;התורה מן שהיא המזון מברכת חוץ

ג )aexir,ב) תבשילין; חצרות, תחומין, עירוב: מיני שלושה כולל  zlihpוהוא
mici( ד ;aeh meie zay xp(ה ;lld( ו ;dkepg( ז ;(dlibn המצוות שכל נמצא, .

והם ועשרים, מאות שש יחד הם ודרבנן , הואילxzkדאורייתא אמנם, תורה.
ואשלם" הקדימני "מי  ג ): מא, (איוב a)וכתוב ze` fk dyxt dax `xwie oiir),

ב: נב, סוכה בגמרא אמרו  (וכן  מצוותיו לקיים מסייענו  lyשהקב"ה exvi"
(el leki epi` el xfery d"awd `lnl`e ...mei lka eilr xabzn mc`ראוי אין לפיכך  ,

ש"י ". כמנין דהיינו  השכר , מחצית אלא לקבל  לאדם

עשה  מצוות רמ"ח כגגד הוא ש"י שהמספר כותב, אחרונה" "משנה ובעל
כל חומש, מוסיף בעבירה ההקדש מן שהנהנה שכשם מלבר , חומש בתוספת

שמי לשם בקדושה שהנהנה –שכן חומש. בשכרו  לו  שמוסיפים ייבצר לא ם
ומצוות  תורה שכר  הוא אם אלו? עולמות ש"י ענין מהו  להבין , צריך ועדיין 
בשווה, וצדיק צדיק לכל  זה שייך לא הנשמות, בעולם הצדיקים שנוחלים
"לפום  ואמרו: כך , כל מרובים שאינם ויש ובמצוות בתורה שמרובים יש שהרי
בעולם  אלא הנשמות בעולם אינו  הזה שהשכר  ייתכן, אבל  – אגרא". צערא
הזה  והשכר – לו... מחכים שאנחנו המשיח, לימות המתים, תחיית שאחר 

וטעמי וצפונותיה התורה סודות והשגת האֿלהות ידיעת והחוקים,הוא המצוות
ענין וכלל  – מיין". דודיך  "טובים כענין התענוגים מכל יקר  הוא הזה והשכר 
שהם  התורה, כל  כלל  הוא מאות שלוש כיצד? ועשר . מאות שלוש הוא זה

אמות: xnbl`שלוש m` ,dpynl m` ,`xwnl m`:עשרה הם וענפיהם ;,xzene xeq`
xehte aiig ,leqte xyk ,xedhe `nh:עניינים לשני aiigeהמתחלק oenna xehte aiig

.zeevna xehte.ונסתרות הנעלמות כלומר עולמות, קרויים התורה של  והסודות
במלת  רמוזים עשר מאות שלוש כי  המשניות, בסוף זה מאמר  התנא וקבע –

הפתיחה: מעין החתימה והרי `z"שמע", oixew izni`n"rny" שמצוות ולפי  ;
למפרע  "שמע" של תיבות וראשי  התורה, כל  ויסוד  הייחוד  היא שמע קריאת

ובסופה. המשנה בתחילת התנא רמזה שמים, מלכות עול הם:
צדיק  "אפילו  משנתנו: את ישראל " "תפארת בעל  מסכם גבירתא" וב"הלכתא
ורק  מצוותיה, ומקיים לו  שאפשר זמן בכל  בתורה עוסק רק אם גמור , שאינו 
על אף כראוי , מצוותיה לקיים נזהר ואינו מתרשל  או בקטנות נכשל לפעמים
שישפיע  מטובותיו  כפליים כפל  הבא, בעולם ש"י המלאכים יובילו  לו כן  פי 
שנאמר: חבריו, ועם במעונו שלום יהיה רק אם הזה, בעולם גם הקב"ה עליו 

בשלום". עמו את יברך  ה' יתן לעמו עוז  "ה'

izdw - zex`ean zeipyn
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äøôëä ïéà òøåöîå áæ ïåâë ïáø÷á äéåìú ïúøäèù äàîåèá íéðäëä åàîèð íàù ì"î÷ äéçøåà áâà àúìî íéáëåëä úàö úòùî éðú àìã àäå .íéáëåëä

áéúëã äîåøúá ìåëàìî ïúáëòî(áë àø÷éå)ìåëàìî åúáëòî åúøôë ïéàå äîåøúá ìåëàìî åúáëòî åùîù úàéá ,íéùã÷ä ïî ìëàé øçàå øäèå ùîùä àáå
:äîåøúá.dpey`xd dxeny`d seq cr,äáéëùã òîù úàéø÷ ïîæ åú éø÷î àì êìéàå íùîå .úåøîùî äùìùì ä÷ìçð äìéìäù äìéì ìù ïåùàøä ùéìù

'øã àäà íéëîåñ ,íåé ãåòáî úéáøò ìù òîù úàéø÷ íéøå÷å íéîéã÷îäå .äáéëù ïîæ åàìå àåä àîîé éîð íéáëåëä úàö éî÷îå .êáëùá äéá àðéø÷ àìå
ïîæ äìëùë ãéîå ãáò äãåäé 'øë ãáòã ì"é÷å .äìéìä íãå÷ òéáøå äòù àåäù ,äçðîä âìô ãò äçðîä úìôú øçùä úìôú ÷øôá ïî÷ì øîàã äãåäé

:úéáøò ìù òîù úàéø÷ ïîæ ìéçúî äçðîä.xgyd cenr dlriy cråøîà àìå åì íéãåî íéîëç íâù ìàéìîâ ïáøë äëìäå äáéëù ïîæ éø÷î äìéìä ìëã
ãåòñì øåñà íéáëåëä úàöî åðééäã ïéúéðúîã úéáøò ìù òîù úàéø÷ úðåò òéâäùî äìéçúëì åäéîå .äøéáòä ïî íãàä úà ÷éçøäì éãë àìà úåöç ãò

`xephxa yexit
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ז ): ו, (דברים "שמע" בפרשת maכתוב zxace"בדרך ובלכתך  בביתך בשבתך 
."jnewae jakyae,יום בכל  פעמיים "שמע" לקרוא שמצוה חכמים, דרשו מכאן 

Ð jakya,שכיבה Ðבזמן  jnewae"שמע" קריאת ובבוקר, בערב היינו  קימה, בזמן 
ב) ד -ט); ו , (דברים ישראל" "שמע פרשת א) שבתורה: פרשיות שלש כוללת
בשבתך בם "לדבר נאמר : בה שגם יג-כא) יא, (דברים שמוע" אם "והיה פרשת

jnewae";בביתך ... jakyae בה שיש מפני  לז -מא), טו, (במדבר ציצית פרשת ג)
מצוותי" כל את ועשיתם תזכרו "למען בה: שנאמר  ומשום מצרים, יציאת זכירת
הפרקים  שלשת – מצוותי "...). אל תשמעו  שמוע אם "והיה לפרשת המשך  זה (והרי
קריאת  בזמן דנה משנתנו "שמע". קריאת בהלכות עוסקים מסכתנו של הראשונים
עיקר  את תחילה לימד  לא משנתנו של  שהתנא בגמרא, ומבואר  בערב; "שמע"
קורין "מאימתי – הקריאה זמן  בשאלת מיד פתח אלא "שמע" קריאת של החיוב

בביתך... בשבתך  בם "ודברת הכתוב על שהסתמך  לפי שמע"... jakyaeאת
,"jnewaeכמו קימה, ובזמן  שכיבה בזמן "שמע" קריאת חובת נלמדת שממנו

מתי ועד ממתי – קורין"... "מאימתי  ושאל: התנא פתח ולכן למעלה, שהזכרנו
שהקדים  ולפי קימה. זמן  מתי  ועד ממתי – ב) (במשנה וכן  שכיבה, זמן נחשב
ואחר  בערב, שמע קריאת בזמן תחילה התנא גם דן  ל "ובקומך " "ובשכבך" הכתוב
מפרשת  למד שהתנא בגמרא, כך על  מובא טעם ועוד בשחר. שמע קריאת בזמן כך
ואחר  "ערב" תחילה אחד", יום בוקר ויהי ערב "ויהי בה: שכתוב העולם, בריאת

בערב. שמע קריאת בענין משנתנו  פותחת לפיכך  "בוקר". כך

úéáøòa òîL úà ïéøB÷ éúîéàî קריאת זמן מתחיל  מתי  – ÅÅÈÇÄÆÀÇÀÇÀÄ
בערב? Mîïúîeøúaשמע ìBëàì íéñðëð íéðäkäL äò– ÄÈÈÆÇÙÂÄÄÀÈÄÆÁÄÀÈÈ

באכילתה  מותרים הכהנים ואין  היא, קודש  לכהנים הניתנת התרומה
שנגע  או  מצורע שנעשה כגון  שניטמא, כהן  טהורים. כשהם אלא

בו נאמר  מת, ד )בשרץ כב, אשר(ויקרא  עד יאכל לא "בקדשים :
חכמים ודרשו  א )יטהר ", עד, תורה?(יבמות  אמרה קדשים באיזו  :

.dnexza דהיינו שיטהר , עד תרומה לאכול  אסור  טמא שכהן מכאן 
שיטבול eyny,עד aixrieאסור עדיין  שטבל לאחר  שאף כלומר 

שנאמר השמש , שקיעת אחרי עד תרומה ז ):באכילת שם , "ae`(שם 
."miycwd on lk`i xg`e xdhe ynyd"וטהר" שתיבת מבואר, בגמרא

הכתוב), כמשמעות – טהור  נעשה (שהכהן האדם על מוסבה אינה
אומרים  ישראל בארץ שכן טהר), (השמש  השמש על היא מוסבה אלא

שאז  השמשות, בין  שעת סוף לציין  כדי  טהר, השמש  – יומא" "אדכי
הרמב"ם גם כותב וכך נראים. והכוכבים כולו שוקע (הל'השמש 

ב ) ז , ויצאו תרומות  שמשן שיעריב עד  בתרומה אוכלים הטמאים "אין  :

– וטהר " השמש  "ובא שנאמר : החמה, שקיעת אחר  כוכבים שלושה
,xe`d on riwxd xdhiiy cr ששנינו וזהו  הקדשים". מן  יאכל  "ואחר 

Ðבמשנתנו: oznexza lek`l miqpkp mipdkdy dryn שהיו הכהנים,
משמשים  היו בעם, התורה דעת ומפיצי  במקדש  ה' עבודת עובדי 

כי ללמד, המשנה באה ולכן לעם, דוגמא ובדייקנותם dryבזריזותם
mipdkdy וטבלו mzxdhlשנטמאו  mixfeg צאת שעת בתרומתם לאכול

בגמרא  – בערב. שמע קריאת זמן  מתחיל זו  ומשעה היא, הכוכבים

צאת  "משעת (ולא וכו ' שהכהנים" "משעה נקטה שמשנתנו  מבואר,
טמא, כהן  שכל  נוספת, הלכה אגב דרך להשמיענו כדי  הכוכבים"),

מצורע, או  זב כגון  לכפרה, קרבן  בהבאת תלויה כשטהרתו  אפילו
"ובא  שנאמר: בתרומה, אוכל  הריהו  שמשו והעריב שטבל לאחר

מלאכול מעכבתו  שמשו ביאת הקדשים"– מן  יאכל  ואחר  וטהר השמש
מעכבתו  הקרבן) (הבאת כפרתו ואין  וישבתרומה בתרומה. מלאכול

אנו  שאין משום הכוכבים", צאת "משעת התנא שנה שלא מבארים,
"ובא  כתוב תרומה אצל  רק כלל , בתורה הכוכבים צאת שיעור  מוצאים

תרומה  בזמן  התנא תלה ולכן  הכוכבים, צאת זמן שהוא וטהר" השמש

אליהו) קריאת (שנות ומצוות שהואיל הרמז, בדרך מבארים אחרים .*

באכילת  זמנה התנא תלה לפיכך המצוות כל ראשית היא בערב שמע
שבא  הרמז, בדרך  עוד  להוסיף יש ואולי  "ראשית". הנקראת תרומה
תרומה  אכילת שמע. קריאת מצוות בקיום הזריזות מידת ללמדנו  התנא

בקדושתו  קדשנו "אשר  ברכה טעונה ואף הכהנים, אצל  היא מצוה
בתרומה" לאכול וצוונו  אהרן  כב )של  טו, תרומות  הל' וכהנים (רמב"ם  ;

דהיינו  שמשם, שיעריב עד בתרומה ואסורים הואיל וטבלו, שנטמאו
שעת  הרי חדש , "יום" של  הערב ויתחיל טומאתם יום כליל  לכשייגמר

זו  בשעה שכן  להם, היא צפייה שעת ערב אותו של  הכוכבים צאת
מוחשי ביטוי  לתת ובכדי  כהונתם; ולקדושת גופם לטהרת הם חוזרים

רגע  אף מחמיצים אינם וודאי  וברוחם, בגופם שחל הזה לשינוי
הלשון  משמעות כנראה (וזוהי  התרומה אכילת מצוות לקיים ומזדרזים

miqpkp"–" בתרומתן mzxdhlלאכול  mixfegy כמו בתרומה, לאכול 
נכנסים  שהכהנים "משעה חכמים: אמרו לפיכך  למעלה). כבר  שבארנו 

שהכהנים  וכשם היא, שמע קריאת זמן  התחלת בתרומתן " לאכול
מישראל אדם כל על  מצוה כך  תרומתם, לאכילת זו בשעה מזדרזים

הערב  בראשית מיד  עליו  ולקבל  שמע, קריאת מצוות בקיום להזדרז
מצוות. ועול שמים מלכות axra?עול rny z`ixw onf izn creãòÇ
äðBLàøä äøeîLàä óBñשל הראשון  השליש סוף עד כלומר  – ÈÇÀÈÈÄÈ

שיש  זה, בענין הסבר שמעתי זצ"ל (שליט"א) אונטרמן  הרא"י מרן מפי  *
או ביום שמצוותם דברים הרבה יש כידוע העניינים. שני  בין הגיוני קשר  גם
מצוותם, מתחילה מאימתי  בהם שואלים ואין ה-ו ), ב, מגילה (עיין  בלילה
את  לקיים גם ואפשר אדם, לכל הם ברורים ו"לילה" "יום" המושגים שכן
קריאת  – הללו  העניינים שני  אבל  לילה. ודאי או יום שודאי בזמן המצוה
לא  בלילה שזמנם אף – בתרומתם לאכול  הכהנים של  וכניסתם בערב שמע
הוא  מתי ברור  ולא "בשכבך", נאמר  שמע בקריאת ברור; באופן  זמנם נאמר
נאמר וטבל שנטמא בכהן  וכן מאחרים, ויש לשכב מקדימים שיש שכיבה, זמן
התנא  קשר לפיכך  בגמרא, שמובא כמו  פירושו , ברור  ולא וטהר " השמש "ובא

הכוכבים. צאת משעת בערב שזמנם להשמיענו הללו, העניינים שני 

izdw - zex`ean zeipyn
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המציאות  כלומר  "יש ", ענין  וזהו  לעולם, תאבד  לא הבא העולם לחיי 

את  נוחלים ה' אוהבי כי אומר, וכאילו  חקר; לה אין  אשר  התמידית
משל, דרך על התענוג גודל גם זה מפסוק והוציא במוחלט. המציאות

באמת  אבל לעיל ); שבארנו (כמו  עולמות ועשרה מאות שלוש שהוא
התענוגים  אותם לבין  הזה העולם מעדני כל  בין  וערך  דמיון  כל  אין 

– הבא. בעולם הצדיקים o`k,של df xn`n z`ad mrhe הרב כותב

שלומדים  צדיקים, של שכרן מתן  המשנה בחתימת להודיע מברטנורא,
לוי : בן  יהושע רבי שנקט ומה – במשנה. ששנוי מה כל  ומקיימים

,"wicve wicv lkl" ובין האוסר  "בין טוב": יום "תוספות בעל  מבאר
לומר, המשנה, בסיום זה מאמר לסמוך  יפה טעם כן גם וזה המתיר";

ובעל – הם. ה' אוהבי לשמים, וכוונתם הואיל  החולקים, שניהם שגם
כל במשנה לפרש התנא שהשלים "לאחר  כותב: ישראל " "תפארת

איזה  להודיע לה' קודש  חותם בפתוחי חתם הקדושה, התורה דיני
הבא  העולם עונג שיהיה והודיע, שמו. וחושבי ה' ליראי צפון שכר 

הוצרכו  אשר הזה, העולם תענוגי  ככל  פעמים ש "י  כפול  להם השמור 
שאמרו וכמו  בתורה; עסקם מפני ב):לעזבם סג, חלב (ברכות "ומיץ

עליה  שמקיא במי  תורה? של חמאה מוצא אתה במי  – חמאה" יוציא
אמר : אולם אמו"... משדי  שינק wicve",חלב wicv lkl" אפילו היינו 

בכלל חלילה, וחוזר משנה בסדרי  יעסוק שאם גמור, שאינו לצדיק
בעולם  גם לפניו  ופעולתו  הבא, בעולם אתו שכרו  הנה הוא, ה' יראי 

בחייו". יראה עולמו שגם àzôìç:הזה, ïa ïBòîL éaø øîàÈÇÇÄÄÀÆÂÇÀÈ
ìàøNéì äëøa ÷éæçî éìk ,àeä Ceøa LBãwä àöî àGÈÈÇÈÈÀÄÇÂÄÀÈÈÀÄÀÈÅ
Bnò-úà Cøáé 'ä ,ïzé Bnòì æò 'ä" :øîàpL ,íBìMä àlàÆÈÇÈÆÆÁÇÙÀÇÄÅÀÈÅÆÇ

"íBìMáפירוש הוא הפסוק שסוף טוב", יום "תוספות בעל  וכותב – ÇÈ
בשלום, ברכם עשה? ומה לעמו , ליתן ירצה וחוזק עוז ה' לראשו :

שלום  אין אם מתקיימות אינן שבעולם הברכות ראוישכל  זה ומאמר  .
תורה  מתן  שעת על יתן " לעמו עוז  "ה' כי  המשנה, בחתימת להיות

ישב" למבול "ה' שלפניו: המקרא מן חז"ל  שדרשו כמו (עיין נאמר ,

א), קטז , זבחים  ברכם גמרא  התורה, היא העוז , להם שכשנתן  ומכיון 

השלום... ברכת הגורמת היא התורה שזאת מזה, נדע בשלום, כן  גם
מלאות  שהמשניות פי על שאף הלבבות, ולעורר להמתיק בא גם –

מחלוקותיהם  כי  הנמהר, הלב על יעלה ופן החכמים, בין שהיו מחלוקות
ה', ברכת מלא כלי  התורה שעוז הוא, כן  לא כי אמר, מריבה, היתה

על וכמאמרם לבבות, וחילוק ריב של שמץ בה אין השלום, הוא
ה):הפסוק  קכז , האב (תהלים  אפילו – בשער" אויבים את ידברו "כי 

זה  אויבים נעשים אחד , בשער בתורה שעוסקים ותלמידו, הרב ובנו,
שנאמר  זה, את זה אוהבים שנעשים עד משם זזים ואינם (במדבר לזה,

יד): "dtFqa"כא, `l` "dtEqa" ixwz l` Ð "dteqa ade z`" קידושין)

ב). שסדרו ל, כמו  בשלום, שתהא חתימה כל ראויה אלה כל ומלבד  –

התפילה, היא שהעבודה, כמו כן  ועל  בתפילה, הגדולה כנסת אנשי 
כשציווה  וכן  בשלום. חתימתה שתהא ראויה התורה כך בשלום, נחתמת

בשלום. ברכתם חתם הכהנים, ידי על ישראל  עמו את לברך  הקב"ה
"מאימתי פותח: התנא שכן הפתיחה, מעין  היא שהחתימה תמצא, והנה

בתרומתן", לאכול  נכנסין שהכהנים משעה בערבית? שמע את קורין 

היא  ההתחלה כי  ראה, עוד  – בשלום. ישראל  עמו  את המברכים והם

הלוחות  של יום ארבעים כנגד  מ"ם, באות החתימה וכן מ"ם, באות
והיא  המשניות, כל  כי  השניים, הלוחות של יום וארבעים הראשונים

ואתה  נאמרו . מסיני  ולמשה ניתנו, אחד  מרועה כולן פה, שבעל תורה
הסדרים שאר של  התיבות ראשי מספר כי  oey`xd)תחזה, caln) עולים

בהר. אמצעיים יום ארבעים עוד היה רבנו משה וכן  ארבעים; כן גם

רבי  בימי  זקן  היה חלפתא בן שמעון  שרבי  פי  על אף והנה (עיין –

א ), קנב, שבת אלא גמרא  בגמרא חשבוהו  לא לוי  בן יהושע רבי ואילו

ב),כאמורא יח , נידה  ורש "י גמרא  הקדוש(עיין רבנו  ראה מקום מכל
בן  שמעון  רבי  של  למאמרו לוי בן יהושע רבי  של  מאמרו להקדים

השלום, גדול מובא: ובמדרש  בשלום. החתימה שתהא כדי  חלפתא,
שנאמר בשלום, אלא פותח אינו יבוא, המשיח נב,שכשמלך (ישעיה

שלום".ז ): משמיע מבשר  רגלי  ההרים על נאוו "מה

אביו בשם ישראל" "תפארת בעל  מביא לוי  בן יהושע רבי  של  מאמרו  בענין 
מצוות  תרי"ג שהן ה', שציוונו  המצוות מנין מכל החצי הוא ש"י "מנין הגאון :

בתורה a)המפורשות ,f zekn `xnb)דרבנן מצוות שבע ועוד  ,:jpniqe)o pra
mgd:ode odixg`le,א), odiptl oipdpd zkxa;התורה מן שהיא המזון מברכת חוץ

ג )aexir,ב) תבשילין; חצרות, תחומין, עירוב: מיני שלושה כולל  zlihpוהוא
mici( ד ;aeh meie zay xp(ה ;lld( ו ;dkepg( ז ;(dlibn המצוות שכל נמצא, .

והם ועשרים, מאות שש יחד הם ודרבנן , הואילxzkדאורייתא אמנם, תורה.
ואשלם" הקדימני "מי  ג ): מא, (איוב a)וכתוב ze` fk dyxt dax `xwie oiir),

ב: נב, סוכה בגמרא אמרו  (וכן  מצוותיו לקיים מסייענו  lyשהקב"ה exvi"
(el leki epi` el xfery d"awd `lnl`e ...mei lka eilr xabzn mc`ראוי אין לפיכך  ,

ש"י ". כמנין דהיינו  השכר , מחצית אלא לקבל  לאדם

עשה  מצוות רמ"ח כגגד הוא ש"י שהמספר כותב, אחרונה" "משנה ובעל
כל חומש, מוסיף בעבירה ההקדש מן שהנהנה שכשם מלבר , חומש בתוספת

שמי לשם בקדושה שהנהנה –שכן חומש. בשכרו  לו  שמוסיפים ייבצר לא ם
ומצוות  תורה שכר  הוא אם אלו? עולמות ש"י ענין מהו  להבין , צריך ועדיין 
בשווה, וצדיק צדיק לכל  זה שייך לא הנשמות, בעולם הצדיקים שנוחלים
"לפום  ואמרו: כך , כל מרובים שאינם ויש ובמצוות בתורה שמרובים יש שהרי
בעולם  אלא הנשמות בעולם אינו  הזה שהשכר  ייתכן, אבל  – אגרא". צערא
הזה  והשכר – לו... מחכים שאנחנו המשיח, לימות המתים, תחיית שאחר 

וטעמי וצפונותיה התורה סודות והשגת האֿלהות ידיעת והחוקים,הוא המצוות
ענין וכלל  – מיין". דודיך  "טובים כענין התענוגים מכל יקר  הוא הזה והשכר 
שהם  התורה, כל  כלל  הוא מאות שלוש כיצד? ועשר . מאות שלוש הוא זה

אמות: xnbl`שלוש m` ,dpynl m` ,`xwnl m`:עשרה הם וענפיהם ;,xzene xeq`
xehte aiig ,leqte xyk ,xedhe `nh:עניינים לשני aiigeהמתחלק oenna xehte aiig

.zeevna xehte.ונסתרות הנעלמות כלומר עולמות, קרויים התורה של  והסודות
במלת  רמוזים עשר מאות שלוש כי  המשניות, בסוף זה מאמר  התנא וקבע –

הפתיחה: מעין החתימה והרי `z"שמע", oixew izni`n"rny" שמצוות ולפי  ;
למפרע  "שמע" של תיבות וראשי  התורה, כל  ויסוד  הייחוד  היא שמע קריאת

ובסופה. המשנה בתחילת התנא רמזה שמים, מלכות עול הם:
צדיק  "אפילו  משנתנו: את ישראל " "תפארת בעל  מסכם גבירתא" וב"הלכתא
ורק  מצוותיה, ומקיים לו  שאפשר זמן בכל  בתורה עוסק רק אם גמור , שאינו 
על אף כראוי , מצוותיה לקיים נזהר ואינו מתרשל  או בקטנות נכשל לפעמים
שישפיע  מטובותיו  כפליים כפל  הבא, בעולם ש"י המלאכים יובילו  לו כן  פי 
שנאמר: חבריו, ועם במעונו שלום יהיה רק אם הזה, בעולם גם הקב"ה עליו 

בשלום". עמו את יברך  ה' יתן לעמו עוז  "ה'
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ז ): ו, (דברים "שמע" בפרשת maכתוב zxace"בדרך ובלכתך  בביתך בשבתך 
."jnewae jakyae,יום בכל  פעמיים "שמע" לקרוא שמצוה חכמים, דרשו מכאן 

Ð jakya,שכיבה Ðבזמן  jnewae"שמע" קריאת ובבוקר, בערב היינו  קימה, בזמן 
ב) ד -ט); ו , (דברים ישראל" "שמע פרשת א) שבתורה: פרשיות שלש כוללת
בשבתך בם "לדבר נאמר : בה שגם יג-כא) יא, (דברים שמוע" אם "והיה פרשת

jnewae";בביתך ... jakyae בה שיש מפני  לז -מא), טו, (במדבר ציצית פרשת ג)
מצוותי" כל את ועשיתם תזכרו "למען בה: שנאמר  ומשום מצרים, יציאת זכירת
הפרקים  שלשת – מצוותי "...). אל תשמעו  שמוע אם "והיה לפרשת המשך  זה (והרי
קריאת  בזמן דנה משנתנו "שמע". קריאת בהלכות עוסקים מסכתנו של הראשונים
עיקר  את תחילה לימד  לא משנתנו של  שהתנא בגמרא, ומבואר  בערב; "שמע"
קורין "מאימתי – הקריאה זמן  בשאלת מיד פתח אלא "שמע" קריאת של החיוב

בביתך... בשבתך  בם "ודברת הכתוב על שהסתמך  לפי שמע"... jakyaeאת
,"jnewaeכמו קימה, ובזמן  שכיבה בזמן "שמע" קריאת חובת נלמדת שממנו

מתי ועד ממתי – קורין"... "מאימתי  ושאל: התנא פתח ולכן למעלה, שהזכרנו
שהקדים  ולפי קימה. זמן  מתי  ועד ממתי – ב) (במשנה וכן  שכיבה, זמן נחשב
ואחר  בערב, שמע קריאת בזמן תחילה התנא גם דן  ל "ובקומך " "ובשכבך" הכתוב
מפרשת  למד שהתנא בגמרא, כך על  מובא טעם ועוד בשחר. שמע קריאת בזמן כך
ואחר  "ערב" תחילה אחד", יום בוקר ויהי ערב "ויהי בה: שכתוב העולם, בריאת

בערב. שמע קריאת בענין משנתנו  פותחת לפיכך  "בוקר". כך

úéáøòa òîL úà ïéøB÷ éúîéàî קריאת זמן מתחיל  מתי  – ÅÅÈÇÄÆÀÇÀÇÀÄ
בערב? Mîïúîeøúaשמע ìBëàì íéñðëð íéðäkäL äò– ÄÈÈÆÇÙÂÄÄÀÈÄÆÁÄÀÈÈ

באכילתה  מותרים הכהנים ואין  היא, קודש  לכהנים הניתנת התרומה
שנגע  או  מצורע שנעשה כגון  שניטמא, כהן  טהורים. כשהם אלא

בו נאמר  מת, ד )בשרץ כב, אשר(ויקרא  עד יאכל לא "בקדשים :
חכמים ודרשו  א )יטהר ", עד, תורה?(יבמות  אמרה קדשים באיזו  :

.dnexza דהיינו שיטהר , עד תרומה לאכול  אסור  טמא שכהן מכאן 
שיטבול eyny,עד aixrieאסור עדיין  שטבל לאחר  שאף כלומר 

שנאמר השמש , שקיעת אחרי עד תרומה ז ):באכילת שם , "ae`(שם 
."miycwd on lk`i xg`e xdhe ynyd"וטהר" שתיבת מבואר, בגמרא

הכתוב), כמשמעות – טהור  נעשה (שהכהן האדם על מוסבה אינה
אומרים  ישראל בארץ שכן טהר), (השמש  השמש על היא מוסבה אלא

שאז  השמשות, בין  שעת סוף לציין  כדי  טהר, השמש  – יומא" "אדכי
הרמב"ם גם כותב וכך נראים. והכוכבים כולו שוקע (הל'השמש 

ב ) ז , ויצאו תרומות  שמשן שיעריב עד  בתרומה אוכלים הטמאים "אין  :

– וטהר " השמש  "ובא שנאמר : החמה, שקיעת אחר  כוכבים שלושה
,xe`d on riwxd xdhiiy cr ששנינו וזהו  הקדשים". מן  יאכל  "ואחר 

Ðבמשנתנו: oznexza lek`l miqpkp mipdkdy dryn שהיו הכהנים,
משמשים  היו בעם, התורה דעת ומפיצי  במקדש  ה' עבודת עובדי 

כי ללמד, המשנה באה ולכן לעם, דוגמא ובדייקנותם dryבזריזותם
mipdkdy וטבלו mzxdhlשנטמאו  mixfeg צאת שעת בתרומתם לאכול

בגמרא  – בערב. שמע קריאת זמן  מתחיל זו  ומשעה היא, הכוכבים

צאת  "משעת (ולא וכו ' שהכהנים" "משעה נקטה שמשנתנו  מבואר,
טמא, כהן  שכל  נוספת, הלכה אגב דרך להשמיענו כדי  הכוכבים"),

מצורע, או  זב כגון  לכפרה, קרבן  בהבאת תלויה כשטהרתו  אפילו
"ובא  שנאמר: בתרומה, אוכל  הריהו  שמשו והעריב שטבל לאחר

מלאכול מעכבתו  שמשו ביאת הקדשים"– מן  יאכל  ואחר  וטהר השמש
מעכבתו  הקרבן) (הבאת כפרתו ואין  וישבתרומה בתרומה. מלאכול

אנו  שאין משום הכוכבים", צאת "משעת התנא שנה שלא מבארים,
"ובא  כתוב תרומה אצל  רק כלל , בתורה הכוכבים צאת שיעור  מוצאים

תרומה  בזמן  התנא תלה ולכן  הכוכבים, צאת זמן שהוא וטהר" השמש

אליהו) קריאת (שנות ומצוות שהואיל הרמז, בדרך מבארים אחרים .*

באכילת  זמנה התנא תלה לפיכך המצוות כל ראשית היא בערב שמע
שבא  הרמז, בדרך  עוד  להוסיף יש ואולי  "ראשית". הנקראת תרומה
תרומה  אכילת שמע. קריאת מצוות בקיום הזריזות מידת ללמדנו  התנא

בקדושתו  קדשנו "אשר  ברכה טעונה ואף הכהנים, אצל  היא מצוה
בתרומה" לאכול וצוונו  אהרן  כב )של  טו, תרומות  הל' וכהנים (רמב"ם  ;

דהיינו  שמשם, שיעריב עד בתרומה ואסורים הואיל וטבלו, שנטמאו
שעת  הרי חדש , "יום" של  הערב ויתחיל טומאתם יום כליל  לכשייגמר

זו  בשעה שכן  להם, היא צפייה שעת ערב אותו של  הכוכבים צאת
מוחשי ביטוי  לתת ובכדי  כהונתם; ולקדושת גופם לטהרת הם חוזרים

רגע  אף מחמיצים אינם וודאי  וברוחם, בגופם שחל הזה לשינוי
הלשון  משמעות כנראה (וזוהי  התרומה אכילת מצוות לקיים ומזדרזים

miqpkp"–" בתרומתן mzxdhlלאכול  mixfegy כמו בתרומה, לאכול 
נכנסים  שהכהנים "משעה חכמים: אמרו לפיכך  למעלה). כבר  שבארנו 

שהכהנים  וכשם היא, שמע קריאת זמן  התחלת בתרומתן " לאכול
מישראל אדם כל על  מצוה כך  תרומתם, לאכילת זו בשעה מזדרזים

הערב  בראשית מיד  עליו  ולקבל  שמע, קריאת מצוות בקיום להזדרז
מצוות. ועול שמים מלכות axra?עול rny z`ixw onf izn creãòÇ
äðBLàøä äøeîLàä óBñשל הראשון  השליש סוף עד כלומר  – ÈÇÀÈÈÄÈ

שיש  זה, בענין הסבר שמעתי זצ"ל (שליט"א) אונטרמן  הרא"י מרן מפי  *
או ביום שמצוותם דברים הרבה יש כידוע העניינים. שני  בין הגיוני קשר  גם
מצוותם, מתחילה מאימתי  בהם שואלים ואין ה-ו ), ב, מגילה (עיין  בלילה
את  לקיים גם ואפשר אדם, לכל הם ברורים ו"לילה" "יום" המושגים שכן
קריאת  – הללו  העניינים שני  אבל  לילה. ודאי או יום שודאי בזמן המצוה
לא  בלילה שזמנם אף – בתרומתם לאכול  הכהנים של  וכניסתם בערב שמע
הוא  מתי ברור  ולא "בשכבך", נאמר  שמע בקריאת ברור; באופן  זמנם נאמר
נאמר וטבל שנטמא בכהן  וכן מאחרים, ויש לשכב מקדימים שיש שכיבה, זמן
התנא  קשר לפיכך  בגמרא, שמובא כמו  פירושו , ברור  ולא וטהר " השמש "ובא

הכוכבים. צאת משעת בערב שזמנם להשמיענו הללו, העניינים שני 

izdw - zex`ean zeipyn
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ø÷ì íúà íéáééçå äøéáòä ïî íãàä úà ÷éçøäì éãë úåöç ãò éøîà÷ã éàäå åäì àøéáñ éúååë ïðáø åäì øîàå .äøéáòä ïî íãàä:úå.cala ef `le
:åéðáì øîàã àåä ìàéìîâ ïáøã àúìî äìåë.mialg xhwd:úåðáø÷ ìù.mixai`eíéçúðä úåìòäì äåöî ,íåéá åîã ÷øæðù íéáøòä ïéá ìù ãéîú úìåò ìù

áéúëã äìéìä ìë('å àø÷éå):ø÷áä ãò äìéìä ìë çáæîä ìò äã÷åî ìò äìåòä àéä.cg` meil oilk`pd lkeíäù íäá àöåéëå íùàå úàèçå äãåú ïåâë
:øúåð éãéì àéáîä àåäå øçùä ãåîò äìòéù ãò ïúìéëà ïîæ ,äìéìå íåéì íéìëàð.zevg cr minkg exn` dnl ok m`ìáà ,íéùã÷ úìéëàáå ù"÷á

:äìéìä ìë øùë äìéìá åúåöîù øáã ìëù òéãåäì àìà àëä äéì è÷ð àìå ,ììë úåöç ãò íéîëç åá åøîà àì íéøáéàå íéáìç øè÷äáz` wigxdl ick
.dxiard on mc`d:äúðåò øåáòúå úåäù éì ùé ïééãò øîàé àìù ù"÷á ïëå ,úøë áééçúéå øçùä ãåîò äìòéù øçà ïìëàì àáé àìù

a.oall zlkz oia:ïáì øàùðå äôé òáöä èì÷ð àìù úåîå÷î äá ùéå úìëú äòáöù øîö úæéâ øçà ùåøéô .úéöéöáù ïáì éèåçì úìëú éèåç ïéáoia
.izxkl zlkz:æ"òìá ùåøåô ïéøå÷ù ïéùéøë éúøë ìù ïååâì áåø÷ úìëúä òáö.zery yly críéîéäù ïîæá íåéä òéáø àåäù úéùéìù äòù óåñ ãò íåéá
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אשמורות לשלש נחלק שהלילה øæòéìà,(גמרא )הלילה, éaø éøácÄÀÅÇÄÁÄÆÆ
בני ורוב לישון , שוכב שאתה בשעה – "ובשכבך " מפרש  שהוא –

הלילה. של הראשון בשליש  שוכבים `xfrilאדם iaxרבי הוא סתם

סימני שהיו מבואר, בגמרא ח). ב, אבות (ראה הורקנוס בן  אליעזר
התנא נקט ולכן  לאשמורות, הלילה בחלוקת לאנשים seqהיכר  cr

."dpey`xd dxeny`dúBöç ãò :íéøîBà íéîëçå קריאת זמן  – ÇÂÈÄÀÄÇÂ
הלילה. חצות עד בערב äìòiL"שמע" ãò :øîBà ìàéìîb ïaøÇÈÇÀÄÅÅÇÆÇÂÆ

øçMä ãenò זמן כל – "ובשכבך " שפירוש  הלילה, כל  היינו  – ÇÇÇÇ
ענין  שכיבה. זמן  קרוי  הלילה שכל ומכאן וישנים, שוכבים אדם שבני 
הרב  של המלובן  פירושו  והרי  לו . שונים פירושים – השחר" "עמוד 

בסוף  במזרח שעולים הראשונים, אור  "קווי  ז "ל: קפלן אליהו אברהם
עד שעה, לאחר ומתרחבים הולכים השחר", "איילת ונקראים הלילה

שעה  כשיעור והוא השחר", "עמוד לו שקוראים אור כעמוד שנראים
"הארת  חכמים בלשון נקרא זה שעמוד  אומרים, יש החמה. הנץ לפני 

המזרח"). פני  ("הארת כן נקרא החמה שהנץ אומרים ויש  המזרח" פני
קודם  השחר  עמוד היא, שניהם בין המזרח" פני  ש "הארת אומרים ויש 

הימנה" מאוחר החמה והנץ תלמוד")לה åéða.("דברי eàaL äNòîÇÂÆÆÈÈÈ
חצות, אחרי גמליאל  רבן  של  –äzLnä úéaî,חתונה של  –eøîà ÄÅÇÄÀÆÈÀ

Bì:אביהם גמליאל  לרבן –òîL úà eðéø÷ àG טרודים שהיו – ÈÄÆÀÇ
"שמע". לקרוא øçMä,ושכחו ãenò äìò àG íà :íäì øîàÈÇÈÆÄÈÈÇÇÇÇ
úBø÷ì ízà ïéáiç החכמים האם שאלוהו: שבניו  מבואר, בגמרא – ÇÈÄÇÆÄÀ

"ובשכבך" הם שמפרשים דווקא, חצות" "עד  וסוברים עליך חולקים

עד לישון לשכב מאחרים אנשים והרבה הואיל אלא אליעזר , כרבי 
בער שמע קריאת שזמן  ואומרים עליו  הם חולקים לכן עדחצות, ב

קרא  שלא ומי "ובשכבך", עוד  נקרא זה אין  חצות אחרי  אבל חצות;
ורבים  שיחיד  כחכמים. הלכה והרי עוד . לקרוא יכול  אינו חצות, עד 

שמא  או הלילה. "שמע" לקרוא עוד  נוכל לא הלכך כרבים. הלכה –
שגם  הלילה, כל  אמנם הוא שמע קריאת שזמן  כמוך, החכמים סוברים
אלא  חצות" "עד אמרו  ולא שכיבה, זמן כל  "ובשכבך "– מפרשים הם

רבן  להם אמר בזמנה. שמע קריאת שיקיים האדם את לזרז  כדי 
ולכן  כמוני סוברים חכמים miaiigגמליאל : xgyd cenr dlr `l m`

,zexwl mz`ãáìa Bæ àGå לא לבניו : ואמר  הוסיף גמליאל  רבן – ÀÄÀÇ
פי על אף הלילה, כל  שזמנה חכמים סוברים בלבד שמע בקריאת

חצות", "עד úBöç"שאמרו  ãò" íéîëç eøîàM äî ìk àlàÆÈÈÇÆÈÀÂÈÄÇÂ
øçMä ãenò äìòiL ãò ïúåöî חכמים בו  שאמרו  דבר כל  – ÄÀÈÈÇÆÇÂÆÇÇÇÇ

לעשותו  עוד מצוה חצות, עד נעשה לא אם חצות, עד לעשותו שיש 
הלילה. סוף íéøáàåעד íéáìç øè÷ä,הקרבנות של  –ïúåöî ÆÀÅÂÈÄÀÅÈÄÄÀÈÈ

øçMä ãenò äìòiL ãò שנזרק הקרבנות של והאברים החלבים – ÇÆÇÂÆÇÇÇÇ
בלילה  ואף יום באותו  המזבח על להעלותם מצוותם ביום, דמם
האברים  כל  הקטירו  עולה מקרבן – השחר. עמוד  עלות עד  שלאחריו

ויקרא. בפרשת המפורשים החלבים אלא הקטירו לא הקרבנות ומשאר 
שנאמר בלינה, נפסלים השחר, עמוד  שעלה עד  הועלו לא ואם –

כה ) לד , לכל(שמות למדים ומכאן  הפסח", חג זבח לבוקר ילין  "ולא :
ואברים. חלבים ãçàהקטר  íBéì ïéìëàpä ìëåכל כלומר  – ÀÈÇÆÁÈÄÀÆÈ

חטאת  תודה, כגון  שלאחריו , ובלילה שחיטתם ביום הנאכלים הקרבנות

לאכלם,ïúåöîואשם, –øçMä ãenò äìòiL ãò כתוב שכן – ÄÀÈÈÇÆÇÂÆÇÇÇÇ
תודה טו)בקרבן  ז , למדים (ויקרא  ומכאן  בוקר", עד  ממנו  יניח "לא :

הקרבנות. ïkלכל  íà,הלילה כל  כשר  בלילה שמצוותו דבר שכל – ÄÅ
"úBöç ãò" íéîëç eøîà änì,(במשנתנו) שמע בקריאת ÈÈÈÀÂÈÄÇÂ

אמנם  מקומן ")? "איזהו  בפרק (בזבחים אחד  ליום הנאכלים ובקרבנות
ולא  חצות", "עד כלל  חכמים אמרו לא ואברים חלבים הקטר בענין

כשר בלילה הנוהג דבר שכל להשמיע אלא במשנתנו זה ענין  הובא
בהקטר אף הרמב"ם לפי  אבל וברטנורא. רש"י מעירים כך הלילה. כל

למצוא  המפרשים ונדחקים חצות", "עד חכמים סוברים ואברים חלבים
לדבריו טוב")מקור יום  "תוספות הוא (עיין שהמקור סוברים ויש  .

ו' משנה ט' פרק זבחים שלמה")במסכת "מלאכת  אליהו"; מכל("שנות  .
Ðמקום zevg cr minkg exn` dnl?למעלה שנזכרו éãkÀÅבעניינים

äøéáòä ïî íãàä úà ÷éçøäì המצוה בקיום אדם שיזדרז  – ÀÇÀÄÆÈÈÈÄÈÂÅÈ
יעשנה  שמא או יעשנה, ולא ישכח שמא זמנה, סוף עד  ידחנה ולא

שעונשה  עבירה לידי בא ונמצא קדשים באכילת כגון  זמנה, לאחר
בקריאת  (שאמרו לדבריהם סייג עשו "חכמים שנינו: בברייתא כרת.

ואומר : בערב השדה מן  בא אדם יהא שלא כדי חצות"), "עד  שמע
כך ואחר  קימעא, ואישן קימעא, ואשתה קימעא, ואוכל לביתי, אלך

הלילה. כל ישן  ונמצא שינה, וחוטפתו – ואתפלל שמע קריאת אקרא
לקרות  רגיל  אם הכנסת; לבית נכנס – בערב השדה מן  בא אדם אבל 
ואוכל ומתפלל , שמע קריאת וקורא שונה, – לשנות רגיל ואם קורא, –

ומברך " ב )פתו  ד, .(ברכות 

ב ה נ ש מ ר ו א ב

?úéøçLa òîL úà ïéøB÷ éúîéàî קריאת זמן  מתחיל  מתי – ÅÅÈÇÄÆÀÇÀÇÂÄ
בבוקר ? אדם,øékiMîשמע –ïáìì úìëz ïéa הצבעים שני – ÄÆÇÄÅÀÅÆÀÈÈ

בה שנאמר  ציצית, במצוות קשורים לח )הללו טו, על(במדבר "ונתנו  :

הכנף zlkz",ציצית liztמתוך אחד שחוט חכמים, מכאן ולמדו
צבוע להיות צריך  כנף בכל הנתונים הצמר חוטי  החומרzlkz.ארבעת
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חלזון של  מדמו לבוא צריך  תכלת" "פתיל  לשם החוט (עיין לצביעת

א ) מד, לרקיע,מנחות דומה וים לים, דומה "תכלת אמרו: חכמים .
והרמב"ם  הכבוד ". לכסא דומה ספיר  ואבן  ספיר, לאבן דומה ורקיע

לעין  הנראית הרקיע דמות היא זו  בתורה... האמורה "תכלת כותב:
כוונתם, שבציצית והלבן התכלת חוטי  רקיע". של  בטהרו השמש

ולעשותם, ה' מצוות את לזכור  ולעוררו האדם עין  את למשוך איפוא,
ציצית: בפרשת שנאמר  `ezeכמו mzi`xe"'ה מצוות כל  את וזכרתם

ביום, אלא שאיננה הציצית, ראיית מצוות – ומכאן אותם"... ועשיתם
ששנינו  זהו  בשחרית. שמע קריאת זמן  להתחלת סימן  משמשת

Ðבמשנתנו: oall zlkz oia xikiyn בשחרית "שמע" קריאת זמן

התכלת  חוטי  בין  הבוקע השחר  לאור מבחין  שאדם משעה מתחיל
בברייתא מובא וכן  שבציצית. הלבן ב )לחוטי  מג, "וראיתם (מנחות  :

ואיזו  בה, התלויה אחרת מצוה וזכור זו  מצוה ראה – וזכרתם" אותו 
בשחרית? שמע את קורין מאימתי  ששנינו : שמע, קריאת זו היא?

אומרים: "אחרים בברייתא: שנינו  עוד  ללבן". תכלת בין  משיכיר 
ויכירנו" אמות ארבע רחוק חברו  את ב )משיראה ט , ומובא (ברכות  ,

שבציצית  ללבן תכלת בין ההכרה – הללו ההכרות ששתי בירושלמי,
אור הבחנת בשיעור הם שוות – אמות ארבע של במרחק חבר  והכרת

קריאת  זמן  והגיע היום שהאיר  סימן איפוא, משמשות, שתיהם השחר.
שחרית. של øîBà:שמע øæòéìà éaø בשחרית שמע קריאת זמן ÇÄÁÄÆÆÅ

אדם משיכיר  éúøëìמתחיל úìëz ïéaואי הם דומים גוונים – ÅÀÅÆÀÇÀÄ
ההיכר מזמן מאוחר  וזה היום; כבר  כשהאיר אלא ביניהם להכיר אפשר

ללבן. תכלת "חציר "izxkבין  של ה )תרגומו  יא , הכרתי(במדבר גוון .
הגוונים  לפי היכר  סימן נותן  אליעזר  רבי תכלת. לשל  הדומה ירוק

פני שעל  החציר  לירקרק השמים תכלת בין משיכיר  שבטבע: הדומים
קריאתה døîBâåהאדמה. זמן כלומר  "שמע", קריאת את וגומר  – ÀÀÈ

änçäהוא, õðä ãò.ההרים בראשי לנצנץ מתחילה שהחמה עד  – ÇÈÅÇÇÈ

שמצוה  להשמיענו כדי  "וגומרה", לשון נקט שהתנא מבארים, יש

בברייתא  שנינו  שכן ממש , החמה הנץ עם "שמע" קריאת את לגמור 

ב ) ט , –(ברכות  מצוות ומחבבי (ענווים "ותיקין  גומרין רש "י: היו (

גאולה שיסמכו כדי  החמה, הנץ עם l`xyi")אותה l`b" zkxa) לתפילה
,(dxyr dpeny zlitzl) מצוותה שהתפלה (כלומר ביום" מתפלל ונמצא

"וגומרה". גורסים שאין  נוסחאות יש  ברם, החמה). הנץ éaøÇÄעם
GL ãò :øîBà òLBäéúBòL L רבע שהן  היום, של  ראשונות – ÀËÇÅÇÈÈ

GLaהיום, ãîòì íéëìî éða Cøc ïkLúBòL L יהושע רבי – ÆÅÆÆÀÅÀÈÄÇÂÙÀÈÈ
קמים  אדם בני  שכל  שעה עד "ובקומך"– הכתוב של  שמשמעו  סובר,
קימה  זמן  עדיין  שעות, בשלש  לקום מלכים בני  ודרך  והואיל  ממטתם,

כרבי ההלכה שעות. שלש עד בשחרית שמע קריאת זמן הלכך הוא.
יהושע  רבי הוא סתם יהושע ר' במשנה שנזכר מקום כל  – יהושע.

– ח). ב, אבות (ראה חנניה הן zerydבן  במשנה "zeryהנזכרות
"zeipnf שמחלקים והיינו בימינו), כמקובל קבועות זמן יחידות (ולא

חלקים, עשר  לשנים הכוכבים) צאת עד השחר (מעלות היום אורך  את
השעה  נמצאת זמנית". "שעה נקרא היום מן  עשר  השנים חלק וכל 

אצלנו , הנהוגה מהשעה הארוכים הקיץ בימות ארוכה היום של  הזמנית
הקצרים. החורף בימות ממנה Cìéàå"שמע",àøBwäוקצרה ïàkî ÇÅÄÈÀÅÈ

היום, רבע שעבר  לאחר  –ãéñôä àG שלא פי על  אף כלומר  – ÄÀÄ
שכר, לו  יש מקום מכל שמע, קריאת חובת ידי àøBwäיצא íãàkÀÈÈÇÅ

äøBza בגמרא בתורה. כעוסק הריהו  הזמן  לאחר  "שמע" שהקורא – ÇÈ
Ðמבואר: ciqtd `lלפני ברכות לומר  תיקנו שחכמים כלומר  ברכות

ללמד, משנתנו  ובאה ד), (משנה להלן  כמבואר  ולאחריה, שמע קריאת
הברכות  את ומברך  קורא הריהו  שמע, קריאת זמן שעבר  פי  על שאף

בעונתה, שמע קריאת חובת ידי  יוצא שאינו  ואף ושלאחריה, שלפניה
בתורה. כקורא שכר הוא מקבל מקום מכל

izdw - zex`ean zeipyn
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äzLnä úéaî;eøîà.òîL úà eðéø÷ àG :Bì:íäì øîàøçMä ãenò äìò àG íà,úBø÷ì ízà ïéáiç.àGå ¦¥©¦§¤¨§¨¦¤§©¨©¨¤¦¨¨©©©©©¨¦©¤¦§§
ãáìa Bæ,eøîàM äî ìk àlàíéîëç"úBöç ãò"øçMä ãenò äìòiL ãò ïúåöî;íéøáàå íéáìç øè÷ä– ¦§©¤¨¨©¤¨§£¨¦©£¦§¨¨©¤©£¤©©©©¤§¥£¨¦§¥¨¦

øçMä ãenò äìòiL ãò ïúåöî;ãçà íBéì ïéìëàpä ìëå–øçMä ãenò äìòiL ãò ïúåöî.ïk íà,eøîà änì ¦§¨¨©¤©£¤©©©©§¨©¤¡¨¦§¤¨¦§¨¨©¤©£¤©©©©¦¥¨¨¨§
íéîëç?"úBöç ãò"äøéáòä ïî íãàä úà ÷éçøäì éãk. £¨¦©£§¥§©§¦¤¨¨¨¦¨£¥¨

·?úéøçLa òîL úà ïéøB÷ éúîéàîïáìì úìëz ïéa øékiMî;øæòéìà éaøéúøëì úìëz ïéa :øîBà.døîBâå ¥¥¨©¦¤§©§©£¦¦¤©¦¥§¥¤§¨¨©¦¡¦¤¤¥¥§¥¤§©§¦§§¨

:ììôúéå òîù úàéø÷ àø÷éù ãò ïùéì ïëù ìëå.dzynd zian eipa e`ay dyrn,äéì éøîà÷ éëäå ,úåöç ãò éøîàã ïðáøì åäðéòîù ìàéìîâ ïáø éðá
úà ÷éçøäì éãë úåöç ãò éøîà÷ã éàäå åäì àøéáñ êúååë ïðáø àîìã åà ,íéáøë äëìä íéáøå ãéçéå àì åúå úåöç ãò éøîà÷ à÷åã êìò ïðáø éâéìôã àä

ø÷ì íúà íéáééçå äøéáòä ïî íãàä úà ÷éçøäì éãë úåöç ãò éøîà÷ã éàäå åäì àøéáñ éúååë ïðáø åäì øîàå .äøéáòä ïî íãàä:úå.cala ef `le
:åéðáì øîàã àåä ìàéìîâ ïáøã àúìî äìåë.mialg xhwd:úåðáø÷ ìù.mixai`eíéçúðä úåìòäì äåöî ,íåéá åîã ÷øæðù íéáøòä ïéá ìù ãéîú úìåò ìù

áéúëã äìéìä ìë('å àø÷éå):ø÷áä ãò äìéìä ìë çáæîä ìò äã÷åî ìò äìåòä àéä.cg` meil oilk`pd lkeíäù íäá àöåéëå íùàå úàèçå äãåú ïåâë
:øúåð éãéì àéáîä àåäå øçùä ãåîò äìòéù ãò ïúìéëà ïîæ ,äìéìå íåéì íéìëàð.zevg cr minkg exn` dnl ok m`ìáà ,íéùã÷ úìéëàáå ù"÷á

:äìéìä ìë øùë äìéìá åúåöîù øáã ìëù òéãåäì àìà àëä äéì è÷ð àìå ,ììë úåöç ãò íéîëç åá åøîà àì íéøáéàå íéáìç øè÷äáz` wigxdl ick
.dxiard on mc`d:äúðåò øåáòúå úåäù éì ùé ïééãò øîàé àìù ù"÷á ïëå ,úøë áééçúéå øçùä ãåîò äìòéù øçà ïìëàì àáé àìù

a.oall zlkz oia:ïáì øàùðå äôé òáöä èì÷ð àìù úåîå÷î äá ùéå úìëú äòáöù øîö úæéâ øçà ùåøéô .úéöéöáù ïáì éèåçì úìëú éèåç ïéáoia
.izxkl zlkz:æ"òìá ùåøåô ïéøå÷ù ïéùéøë éúøë ìù ïååâì áåø÷ úìëúä òáö.zery yly críéîéäù ïîæá íåéä òéáø àåäù úéùéìù äòù óåñ ãò íåéá

`xephxa yexit

אשמורות לשלש נחלק שהלילה øæòéìà,(גמרא )הלילה, éaø éøácÄÀÅÇÄÁÄÆÆ
בני ורוב לישון , שוכב שאתה בשעה – "ובשכבך " מפרש  שהוא –

הלילה. של הראשון בשליש  שוכבים `xfrilאדם iaxרבי הוא סתם

סימני שהיו מבואר, בגמרא ח). ב, אבות (ראה הורקנוס בן  אליעזר
התנא נקט ולכן  לאשמורות, הלילה בחלוקת לאנשים seqהיכר  cr

."dpey`xd dxeny`dúBöç ãò :íéøîBà íéîëçå קריאת זמן  – ÇÂÈÄÀÄÇÂ
הלילה. חצות עד בערב äìòiL"שמע" ãò :øîBà ìàéìîb ïaøÇÈÇÀÄÅÅÇÆÇÂÆ

øçMä ãenò זמן כל – "ובשכבך " שפירוש  הלילה, כל  היינו  – ÇÇÇÇ
ענין  שכיבה. זמן  קרוי  הלילה שכל ומכאן וישנים, שוכבים אדם שבני 
הרב  של המלובן  פירושו  והרי  לו . שונים פירושים – השחר" "עמוד 

בסוף  במזרח שעולים הראשונים, אור  "קווי  ז "ל: קפלן אליהו אברהם
עד שעה, לאחר ומתרחבים הולכים השחר", "איילת ונקראים הלילה

שעה  כשיעור והוא השחר", "עמוד לו שקוראים אור כעמוד שנראים
"הארת  חכמים בלשון נקרא זה שעמוד  אומרים, יש החמה. הנץ לפני 

המזרח"). פני  ("הארת כן נקרא החמה שהנץ אומרים ויש  המזרח" פני
קודם  השחר  עמוד היא, שניהם בין המזרח" פני  ש "הארת אומרים ויש 

הימנה" מאוחר החמה והנץ תלמוד")לה åéða.("דברי eàaL äNòîÇÂÆÆÈÈÈ
חצות, אחרי גמליאל  רבן  של  –äzLnä úéaî,חתונה של  –eøîà ÄÅÇÄÀÆÈÀ

Bì:אביהם גמליאל  לרבן –òîL úà eðéø÷ àG טרודים שהיו – ÈÄÆÀÇ
"שמע". לקרוא øçMä,ושכחו ãenò äìò àG íà :íäì øîàÈÇÈÆÄÈÈÇÇÇÇ
úBø÷ì ízà ïéáiç החכמים האם שאלוהו: שבניו  מבואר, בגמרא – ÇÈÄÇÆÄÀ

"ובשכבך" הם שמפרשים דווקא, חצות" "עד  וסוברים עליך חולקים

עד לישון לשכב מאחרים אנשים והרבה הואיל אלא אליעזר , כרבי 
בער שמע קריאת שזמן  ואומרים עליו  הם חולקים לכן עדחצות, ב

קרא  שלא ומי "ובשכבך", עוד  נקרא זה אין  חצות אחרי  אבל חצות;
ורבים  שיחיד  כחכמים. הלכה והרי עוד . לקרוא יכול  אינו חצות, עד 

שמא  או הלילה. "שמע" לקרוא עוד  נוכל לא הלכך כרבים. הלכה –
שגם  הלילה, כל  אמנם הוא שמע קריאת שזמן  כמוך, החכמים סוברים
אלא  חצות" "עד אמרו  ולא שכיבה, זמן כל  "ובשכבך "– מפרשים הם

רבן  להם אמר בזמנה. שמע קריאת שיקיים האדם את לזרז  כדי 
ולכן  כמוני סוברים חכמים miaiigגמליאל : xgyd cenr dlr `l m`

,zexwl mz`ãáìa Bæ àGå לא לבניו : ואמר  הוסיף גמליאל  רבן – ÀÄÀÇ
פי על אף הלילה, כל  שזמנה חכמים סוברים בלבד שמע בקריאת

חצות", "עד úBöç"שאמרו  ãò" íéîëç eøîàM äî ìk àlàÆÈÈÇÆÈÀÂÈÄÇÂ
øçMä ãenò äìòiL ãò ïúåöî חכמים בו  שאמרו  דבר כל  – ÄÀÈÈÇÆÇÂÆÇÇÇÇ

לעשותו  עוד מצוה חצות, עד נעשה לא אם חצות, עד לעשותו שיש 
הלילה. סוף íéøáàåעד íéáìç øè÷ä,הקרבנות של  –ïúåöî ÆÀÅÂÈÄÀÅÈÄÄÀÈÈ

øçMä ãenò äìòiL ãò שנזרק הקרבנות של והאברים החלבים – ÇÆÇÂÆÇÇÇÇ
בלילה  ואף יום באותו  המזבח על להעלותם מצוותם ביום, דמם
האברים  כל  הקטירו  עולה מקרבן – השחר. עמוד  עלות עד  שלאחריו

ויקרא. בפרשת המפורשים החלבים אלא הקטירו לא הקרבנות ומשאר 
שנאמר בלינה, נפסלים השחר, עמוד  שעלה עד  הועלו לא ואם –

כה ) לד , לכל(שמות למדים ומכאן  הפסח", חג זבח לבוקר ילין  "ולא :
ואברים. חלבים ãçàהקטר  íBéì ïéìëàpä ìëåכל כלומר  – ÀÈÇÆÁÈÄÀÆÈ

חטאת  תודה, כגון  שלאחריו , ובלילה שחיטתם ביום הנאכלים הקרבנות

לאכלם,ïúåöîואשם, –øçMä ãenò äìòiL ãò כתוב שכן – ÄÀÈÈÇÆÇÂÆÇÇÇÇ
תודה טו)בקרבן  ז , למדים (ויקרא  ומכאן  בוקר", עד  ממנו  יניח "לא :

הקרבנות. ïkלכל  íà,הלילה כל  כשר  בלילה שמצוותו דבר שכל – ÄÅ
"úBöç ãò" íéîëç eøîà änì,(במשנתנו) שמע בקריאת ÈÈÈÀÂÈÄÇÂ

אמנם  מקומן ")? "איזהו  בפרק (בזבחים אחד  ליום הנאכלים ובקרבנות
ולא  חצות", "עד כלל  חכמים אמרו לא ואברים חלבים הקטר בענין

כשר בלילה הנוהג דבר שכל להשמיע אלא במשנתנו זה ענין  הובא
בהקטר אף הרמב"ם לפי  אבל וברטנורא. רש"י מעירים כך הלילה. כל

למצוא  המפרשים ונדחקים חצות", "עד חכמים סוברים ואברים חלבים
לדבריו טוב")מקור יום  "תוספות הוא (עיין שהמקור סוברים ויש  .

ו' משנה ט' פרק זבחים שלמה")במסכת "מלאכת  אליהו"; מכל("שנות  .
Ðמקום zevg cr minkg exn` dnl?למעלה שנזכרו éãkÀÅבעניינים

äøéáòä ïî íãàä úà ÷éçøäì המצוה בקיום אדם שיזדרז  – ÀÇÀÄÆÈÈÈÄÈÂÅÈ
יעשנה  שמא או יעשנה, ולא ישכח שמא זמנה, סוף עד  ידחנה ולא

שעונשה  עבירה לידי בא ונמצא קדשים באכילת כגון  זמנה, לאחר
בקריאת  (שאמרו לדבריהם סייג עשו "חכמים שנינו: בברייתא כרת.

ואומר : בערב השדה מן  בא אדם יהא שלא כדי חצות"), "עד  שמע
כך ואחר  קימעא, ואישן קימעא, ואשתה קימעא, ואוכל לביתי, אלך

הלילה. כל ישן  ונמצא שינה, וחוטפתו – ואתפלל שמע קריאת אקרא
לקרות  רגיל  אם הכנסת; לבית נכנס – בערב השדה מן  בא אדם אבל 
ואוכל ומתפלל , שמע קריאת וקורא שונה, – לשנות רגיל ואם קורא, –

ומברך " ב )פתו  ד, .(ברכות 

ב ה נ ש מ ר ו א ב

?úéøçLa òîL úà ïéøB÷ éúîéàî קריאת זמן  מתחיל  מתי – ÅÅÈÇÄÆÀÇÀÇÂÄ
בבוקר ? אדם,øékiMîשמע –ïáìì úìëz ïéa הצבעים שני – ÄÆÇÄÅÀÅÆÀÈÈ

בה שנאמר  ציצית, במצוות קשורים לח )הללו טו, על(במדבר "ונתנו  :

הכנף zlkz",ציצית liztמתוך אחד שחוט חכמים, מכאן ולמדו
צבוע להיות צריך  כנף בכל הנתונים הצמר חוטי  החומרzlkz.ארבעת
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ïî÷ì ïðúã àä ïëå .íéøö÷ ïéá íéëåøà íéîéäù ïéá íåéä òéáø ãò àåä òîù úàéø÷ ïîæ íìåòìå .íéåù úåìéìäå[à"î ã"ô]úåòù òáøà ãò øçùä úìôú
úåòù êëå êë äðùîá øëæðù íå÷î ìëå .ïéåù úåìéìäå íéîéäù ïîæá úåòù òáøà àåä íåéä ùéìùù éôì è÷ðã úåòù òáøàå ,íåéä ùéìù ãò åðééä íåéá
íéëìî éðá êøã ïëù íåéá úåòù ùìù ãò øîàã òùåäé éáøã àîòèå .éì ìá÷úðå í"áîøä éùåøéôî éúðáä åæ .ïåãìå áùçì êéøö äúà äæ êøã ìò íåéá
äìçúëì åäéîå ,òùåäé éáøë äëìäå øîà÷ íúèîî íéãîåò íãà éðá ìëù äòù ãò êîå÷áå øîàã àðîçøå úéùéìù äòù óåñ ãò ïúèîî ïéãîåò ïéàù

:íéùåò íé÷éúåä åéäù åîë äîçä õðä íò ù"÷ úåø÷ì ïéåëì êéøö.ciqtd `làøå÷ äúðåò äøáòù ô"òà àìà ,äéøçàìå äéðôì êøáìî ãéñôä àì øîåìë
:äéøçàìå äéðôì êøáîå.dxeza `xewy mc`k:äøåúá àøå÷ë øëù ìåá÷ åì ùé äúðåòá ù"÷ úáåç éãé àöé àìù ô"òà
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חלזון של  מדמו לבוא צריך  תכלת" "פתיל  לשם החוט (עיין לצביעת

א ) מד, לרקיע,מנחות דומה וים לים, דומה "תכלת אמרו: חכמים .
והרמב"ם  הכבוד ". לכסא דומה ספיר  ואבן  ספיר, לאבן דומה ורקיע

לעין  הנראית הרקיע דמות היא זו  בתורה... האמורה "תכלת כותב:
כוונתם, שבציצית והלבן התכלת חוטי  רקיע". של  בטהרו השמש

ולעשותם, ה' מצוות את לזכור  ולעוררו האדם עין  את למשוך איפוא,
ציצית: בפרשת שנאמר  `ezeכמו mzi`xe"'ה מצוות כל  את וזכרתם

ביום, אלא שאיננה הציצית, ראיית מצוות – ומכאן אותם"... ועשיתם
ששנינו  זהו  בשחרית. שמע קריאת זמן  להתחלת סימן  משמשת

Ðבמשנתנו: oall zlkz oia xikiyn בשחרית "שמע" קריאת זמן

התכלת  חוטי  בין  הבוקע השחר  לאור מבחין  שאדם משעה מתחיל
בברייתא מובא וכן  שבציצית. הלבן ב )לחוטי  מג, "וראיתם (מנחות  :

ואיזו  בה, התלויה אחרת מצוה וזכור זו  מצוה ראה – וזכרתם" אותו 
בשחרית? שמע את קורין מאימתי  ששנינו : שמע, קריאת זו היא?

אומרים: "אחרים בברייתא: שנינו  עוד  ללבן". תכלת בין  משיכיר 
ויכירנו" אמות ארבע רחוק חברו  את ב )משיראה ט , ומובא (ברכות  ,

שבציצית  ללבן תכלת בין ההכרה – הללו ההכרות ששתי בירושלמי,
אור הבחנת בשיעור הם שוות – אמות ארבע של במרחק חבר  והכרת

קריאת  זמן  והגיע היום שהאיר  סימן איפוא, משמשות, שתיהם השחר.
שחרית. של øîBà:שמע øæòéìà éaø בשחרית שמע קריאת זמן ÇÄÁÄÆÆÅ

אדם משיכיר  éúøëìמתחיל úìëz ïéaואי הם דומים גוונים – ÅÀÅÆÀÇÀÄ
ההיכר מזמן מאוחר  וזה היום; כבר  כשהאיר אלא ביניהם להכיר אפשר

ללבן. תכלת "חציר "izxkבין  של ה )תרגומו  יא , הכרתי(במדבר גוון .
הגוונים  לפי היכר  סימן נותן  אליעזר  רבי תכלת. לשל  הדומה ירוק

פני שעל  החציר  לירקרק השמים תכלת בין משיכיר  שבטבע: הדומים
קריאתה døîBâåהאדמה. זמן כלומר  "שמע", קריאת את וגומר  – ÀÀÈ

änçäהוא, õðä ãò.ההרים בראשי לנצנץ מתחילה שהחמה עד  – ÇÈÅÇÇÈ

שמצוה  להשמיענו כדי  "וגומרה", לשון נקט שהתנא מבארים, יש

בברייתא  שנינו  שכן ממש , החמה הנץ עם "שמע" קריאת את לגמור 

ב ) ט , –(ברכות  מצוות ומחבבי (ענווים "ותיקין  גומרין רש "י: היו (

גאולה שיסמכו כדי  החמה, הנץ עם l`xyi")אותה l`b" zkxa) לתפילה
,(dxyr dpeny zlitzl) מצוותה שהתפלה (כלומר ביום" מתפלל ונמצא

"וגומרה". גורסים שאין  נוסחאות יש  ברם, החמה). הנץ éaøÇÄעם
GL ãò :øîBà òLBäéúBòL L רבע שהן  היום, של  ראשונות – ÀËÇÅÇÈÈ

GLaהיום, ãîòì íéëìî éða Cøc ïkLúBòL L יהושע רבי – ÆÅÆÆÀÅÀÈÄÇÂÙÀÈÈ
קמים  אדם בני  שכל  שעה עד "ובקומך"– הכתוב של  שמשמעו  סובר,
קימה  זמן  עדיין  שעות, בשלש  לקום מלכים בני  ודרך  והואיל  ממטתם,

כרבי ההלכה שעות. שלש עד בשחרית שמע קריאת זמן הלכך הוא.
יהושע  רבי הוא סתם יהושע ר' במשנה שנזכר מקום כל  – יהושע.

– ח). ב, אבות (ראה חנניה הן zerydבן  במשנה "zeryהנזכרות
"zeipnf שמחלקים והיינו בימינו), כמקובל קבועות זמן יחידות (ולא

חלקים, עשר  לשנים הכוכבים) צאת עד השחר (מעלות היום אורך  את
השעה  נמצאת זמנית". "שעה נקרא היום מן  עשר  השנים חלק וכל 

אצלנו , הנהוגה מהשעה הארוכים הקיץ בימות ארוכה היום של  הזמנית
הקצרים. החורף בימות ממנה Cìéàå"שמע",àøBwäוקצרה ïàkî ÇÅÄÈÀÅÈ

היום, רבע שעבר  לאחר  –ãéñôä àG שלא פי על  אף כלומר  – ÄÀÄ
שכר, לו  יש מקום מכל שמע, קריאת חובת ידי àøBwäיצא íãàkÀÈÈÇÅ

äøBza בגמרא בתורה. כעוסק הריהו  הזמן  לאחר  "שמע" שהקורא – ÇÈ
Ðמבואר: ciqtd `lלפני ברכות לומר  תיקנו שחכמים כלומר  ברכות

ללמד, משנתנו  ובאה ד), (משנה להלן  כמבואר  ולאחריה, שמע קריאת
הברכות  את ומברך  קורא הריהו  שמע, קריאת זמן שעבר  פי  על שאף

בעונתה, שמע קריאת חובת ידי  יוצא שאינו  ואף ושלאחריה, שלפניה
בתורה. כקורא שכר הוא מקבל מקום מכל

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב כסלו, תשי"ב
ברוקלין.

שלום וברכה!

רבוה"ק  נשיאינו  כ"ק  הדרך  סללו  כבר  הנה  חסיד:  א  ווערען  העלפען  בקשתו,  על  במענה 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ווי צו ווערען א חסיד" שזהו ע"י לימוד חסידות והנהגה בדרכי החסידים, 
יותר מלימודה, וכאשר עושים כל הנ"ל כל  זיך צווישען חסידים שגדולה שימושה  - רייבען  והעיקר 
אחד כפי יכולתו, אז סרים כל ההעלמות וההסתרים ויש לו ג"כ סייעתא דשמיא להיות חסיד ומקושר 

באילנא דחייא.

בברכה להצלחה בכל אשר יעשה בהנ"ל.
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ע"ב: לה åדף ,éðò ,ïðaø eðz כןå ,øéLò כן,òLø כשïécì ïéàa בבית ¨©¨¨¨¦§¨¦§¨¨¨¦©¦
מעלה. של íàדין .äøBza z÷ñò àl äî éðtî ,Bì íéøîBà éðòì¤¨¦§¦¦§¥©Ÿ¨©§¨©¨¦

åהוא  ,éúééä éðò ,øîBà הייתיéúBðBæîa ãeøè לעסוק זמן לי היה ולא ¥¨¦¨¦¦§¨¦§©
ש  תשובה. זו אין ìläîבתורה. øúBé úééä éðò íeìk ,Bì íéøîBà§¦§¨¦¨¦¨¥¥¦¥

שכן לתורה. נפשו ומסר מרוד, עני ï÷fä,שהיה ìlä ìò åéìò eøîà̈§¨¨©¦¥©¨¥
äNBò äéä íBéå íBé ìëaLלפרנסתו÷éòtøèa økzNîe,דינר חצי - ¤§¨¨¨¨¤¦§©¥¦§©¨¦

ì ïúBð äéä BéöçLøãnä úéa øîBL,ôì Béöçåúñðøôìe Búñðø ¤§¨¨¥§¥¥©¦§¨§¤§§©§¨¨§©§¨©
àöî àì úçà íòt ,Búéa éLðàעבודהøkzNäì לו היו ולא בה, ©§¥¥©©©©Ÿ¨¨§¦§©¥

ñðkäì.מעות, Løãnä úéa øîBL Bçépä àìå,עשה לגג äìòמה §Ÿ¦¦¥¥©¦§¨§¦¨¥¨¨
המדרש, äaeøàשם,äìúðåבית ét ìò áLéå,[שבגג éãk[-חלון §¦§¨§¨©©¦£¨§¥

BúBà ,eøîà .ïBéìèáàå äéòîL étî íéiç íéäìà éøác òîLiL¤¦§©¦§¥¡Ÿ¦©¦¦¦§©§¨§©§©§¨§
íBiä,לגג äúéäשעלה úáè úôe÷úe ,äéä úaL áøò עונת שהיא ©¤¤©¨¨¨§©¥¥¨§¨

íéîMäהחורף, ïî âìL åéìò ãøéå.וכיסהוøçMä ãenò äìòLk, §¨©¨¨¤¤¦©¨©¦§¤¨¨©©©©
íBé ìëa ,éçà ïBéìèáà ,ïBéìèáàì äéòîL Bì øîà השחר בעלות ¨©§©§¨§©§©§©§©§¨¦§¨

úéaäהזהøéàî,מהארובהíBiäåהואìôà,השחר שעלה ànLאף ©©¦¥¦§©¨¥¤¨
àeä ïpeònä íBé.היוםeöéöä ב ואבטליון åéìòשמעיה eàöîe eìò ,äaeøàa íãà úeîc eàøå ,ïäéðéò ©§¨¥¦¥¥¤§¨§¨¨¨£¨¨¨§¨¨

הלל] ìLúBnà[-גובה]íeø[-על Lשלeäe÷øt ,âìL את מעליו,- בשמן,eäeöéçøäå,eäeëéñåהשלג ¨Ÿ©¤¤§¨§¦§¦§¦
äøeãnä ãâðk eäeáéLBäå.לחממוäæ éeàø ,eøîà תורה דברי על עצמו úaMä.שסיכן úà åéìò ìlçì §¦§¤¤©§¨¨§¨¤§©¥¨¨¤©©¨

תורה. ללמוד להתאמץ יש להם שאף העניים, את מחייב והוא
íàל  ,äøBza z÷ñò àl äî éðtî ,Bì íéøîBà øéLòהוא.éñëða éúééä ãeøèå ,éúééä øéLò ,øîBà ¨¦§¦¦§¥©Ÿ¨©§¨©¨¦¥¨¦¨¦¦§¨¨¦¦¦§¨©

ש  תשובה, זו øæòìàאין éaøî øúBé úééä øéLò íeìk ,Bì íéøîBà ועסק גדול עשיר שהיה חרסום, בן §¦§¨¦¨¦¨¥¥©¦¤§¨¨
ש  ïãâðëeבתורה. äLaia úBøééò óìà åéáà Bì çépäL ,íBñøç ïa øæòìà éaø ìò åéìò eøîàóìà ¨§¨¨©©¦¤§¨¨¤©§¤¦¦©¨¦¤¤£¨©©¨¨§¤§¨¤¤

íBéå íBé ìëáe ,íia úBðéôñהיהBôéúk ìò çî÷ ìL ãàð ìèBð,לפרנסתוøéòì øéòî Cläîe §¦©¨§¨¨¥Ÿ¤¤©©§¥§©¥¥¦§¦
,åéãáò eäeàöî úçà íòt .äøBz ãBîìì äðéãîì äðéãnîe העיר מיושבי שהוא וסברו הכירוהו, ולא ¦§¦¨¦§¦¨¦§¨©©©©§¨£¨¨

השר, עבודת עליו àéøbðàשמוטלת Ba eNòå.עצמו השר שהוא ידעו ולא השר, לעבודת לקחוהו -øîà §¨©§©§¨¨©
ïäì,אלעזר äøBz,רבי ãBîìì Cìàå éðeçépä íkî äLwáa.העיר מיושבי Bì,שאיני eøîà שבועה ¨¤§©¨¨¦¤©¦¦§¥¥¦§¨¨§

ïéàLב  íBñøç ïa øæòìà éaø éiçאנוEúBà ïéçépî.e ש משום היה זה Cìäמעשה àì åéîiî רבי ©¥©¦¤§¨¨¤©§¤¥©¦¦§¦¨¨Ÿ¨©
ïúBàאלעזר  äàøå,עבדיו את -àlàהיה והוא עבדיו, על ממונה גזבר לו ìkהיה äøBza ÷ñBòå áLBé §¨¨¨¤¨¥§¥©¨¨

,äìélä ìëå íBiä.מרובים שנכסיהם אף בתורה לעסוק להם שיש העשירים, את מחייב וזה הכירוהו. לא ולכן ©§¨©©§¨
äøBzaל  z÷ñò àl äî éðtî ,Bì íéøîBà òLø,íàהוא(äéä) éøöéa ãeøèå éúééä äàð ,øîà ¨¨§¦¦§¥©Ÿ¨©§¨©¨¦Ÿ¥¨¤¨¦¦§¨§¦§¦

[éúééä]úééä äàð íeìk ,Bì íéøîBà יצרו.הצ óñBiîיותר, על והתגבר נאה שהיה åéìòש דיק, eøîà ¨¦¦§¦§¨¤¨¦¨¦¥¨§¨¨
BzìcLî øôéèBt úLà äúéä íBéå íBé ìëa ,÷écvä óñBé ìò[אותו וכדי לעבירה,íéøáãa[-מפתה ©¥©©¦§¨¨¨§¨¥¤¦©§©©§¦§¨¦

בגדיה, החליפה בעיניו חן Bìו למצוא äLálL íéãâa ב Bì[-בשבילו] äLáì àì úéøçL בíéãâa ,úéáøò §¨¦¤¨§¨©£¦Ÿ¨§¨©§¦§¨¦
Bì äLálL בBì äLáì àì úéáøò ב Bìלמחרת äøîà .úéøçL,פוטיפר éìאשת òîMä,לעבירהøîà ¤¨§¨©§¦Ÿ¨§¨©£¦¨§¨¦¨©¦¨©

dì,יוסף,Bì äøîà .åàìתסכים לא dì,אם øîà .ïéøeñàä úéáa EzLáBç éðéøä ש מפחד 'ä'איני ¨¨¨§¨£¥¦©§§§¥¨£¦¨©¨
'íéøeñà øézî(ז קמו לו,.(תהלים ÷EúîBאמרה úôôBk éðéøä ענה ויסורים. ó÷æלה,ממכות 'ä' ©¦£¦£¥¦¤¤¨§Ÿ¥

'íéôeôk(ח פסוק לו,.(שם éðéòאמרה úà ànñî éðéøä.E,לה íéøåò'ענה ç÷t 'ä'(ח פסוק äðúð.(שם §¦£¥¦§©¨¤¥¤Ÿ¥©¦§¦¨§¨

i"yx

'åëå íéøîåà éðòìm` :xnelk Ð
aiigl dlrnly oic zia e`a
lr mixiyre ,lld ici lr miipr
lr xvid icexhe ,xfrl` 'x ici

sqei icilral dt oegzt yi Ð
.maiigl oicd÷éòôøèrlq Ð

jk .xpic ivg `edy ,dpicn
.(`,cq) zeaezka yxetnåäå÷øéô

.eilrn blyd ieyn ewxit Ð
àéøâðà.xird xy zcear Ð

mpi` mde ,dzid envr zceare
iayein `edy mixeaqe ea mixikn
ipec` zceary ,ely zexiird

.mdilr zlhen ux`dåúìãùî=
opinbxzn "dzti ik" .eze` dztn

.(ak zeny) "lcyi ix`"äùáìù
åì.eliaya Ð
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óñk éøkk óìà Bì לפתותו 'ììכדי äéìà òîLì äöø àìå ,'dnò úBéäì dìöà ákL.äéìà òBîL ¤¤¦§¥¤¤¦§Ÿ©¥¤¨¦§©¤§¨¦§¦¨§Ÿ¨¨¦§©¥¤¨
הגמרא: רצהדורשת ì',äfäשלא íìBòa 'dìöà ákL וàaä íìBòì 'dnò úBéäì'. ¦§©¤§¨¨¨©¤¦§¦¨¨¨©¨

ìlä ,àöîðעני íéiðòä,שהיה úà áéiçî,במזונות טרדתם בגלל נפטרים íBñøçו שלא ïa øæòìà éaø ¦§¨¦¥§©¥¤¨£¦¦©¦¤§¨¨¤©§
עשיר íéøéLòä,שהיה úà áéiçî.בנכסים טרדתם בגלל נפטרים נאהóñBéו ואינם úàשהיה áéiçî §©¥¤¨£¦¦¥§©¥¤

,íéòLøä.ביצרם טרדתם בגלל נפטרים ואינם ¨§¨¦

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc dlibn(iyiy meil)

ïñéðëäLmb.ïú÷éæçäå ïúéaì:sqep yexitàúéðúîa[`ziixaa-] ¤¦§¦¨©¦¨§¤¡¦¨¨§©§¦¨
,àðzmlerlïáéLBäwxøöça,oziaae dpiba `leezpib' xn`py dn ¨¨¦¨¤¨¥

y epiid ,'oziaíéçút éðL íäì çúôgzt ,xvgdnãçàå äpébì ãçà ¨©¨¤§¥§¨¦¤¨©¦¨§¤¨
,ïúéaìxefgle my liihl lkei dcerqd rvn`a liihl dvxiy iny ©¦¨

.enewnl
lr dzyna maiyedy ,weqta xn`p cer.'úìëúe ñtøk øeç'©§©§¥¤

:`xnbd zx`anéàîéøç éøç ,øîà áø .'øeç'zeieyr zervn - ©©¨©¨¥¨¥
.miawp da yiy hgn dyrn,øîà ìàeîLe,xeig oeyln 'xeg' §¥¨©

yäðáì úìéî[iwpe wc oal xnv-]íäì òévä.eilr zayl mdizgz ¥¨§¨¨¦¦©¨¤
,àðéðç øa éñBé éaø øîà .'ñtøk'epiide ,'qt xk' oewixhepìL íéøk ©§©¨©©¦¥©£¦¨¨¦¤

íéqt.gaeyn xnv ly - ©¦
.'óñëå áäæ úBhî LL éãenòå óñë éìéìb ìò'eid cvik xe`ia jixve ©§¦¥¤¤§©¥¥¦¨¨¨¤¤

:`xnbd zx`an .adfn mbe sqkn mb zehndäãeäé éaø ,àéðz©§¨©¦§¨
,øîBàheytd ,mzeaiyg itl mze` eaiyede ,eid zehin ibeq ipy ¥

ì éeàøäzhin,óñëì ,óñëaeygdeì éeàøäzhinøîà .áäæì ,áäæ ¨¨§¤¤§¤¤¨¨§¨¨§¨¨¨©
,äéîçð éaø Bì,mlek eeyed `l m`äàð÷ ìéèî äzà ïk íà ©¦§¤§¨¦¥©¨¥¦¦§¨

,äãeòqa.adf zhinay exiaga `pwi sqk zhina ayeidyàlàlk ©§¨¤¨
y `l` ,zeey eid zehindíän eid ,zehind ayen -,óñk ìL ¥¤¤¤

ïäéìâøån eidáäæ ìL. §©§¥¤¤¨¨
ztvx lr'.'LLå èäa:'hda' `id dn `xnbd zx`an,éqà áø øîà ©¦§©©©¨¥¨©©©¦

íéðáàzexwie zexicpïäéìòa ìò úBèèBçúnLmikixv odilray - £¨¦¤¦§§©©£¥¤
.miaexn minca mbiydl daxd hhgle gexhløîBà àeä ïëådixkf) §¥¥
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המשך ביאור למס' מגילה ליום שישי עמ' א

אמיתיות עניין הבחירה הוא כשאין טעמים וסיבות להבחירה, היינו שאין לו נטיות המחייבות לבחור את הדבר הנבחר, אלא שבוחר 
בן בבחירתו החופשית.

לקוטי שיחות פרשת שמות כרך יא

גם בשכל ובחכמה צריך להיות מורגש הביטול והאמונה הפשוטה שלמעלה מן השכל, ולא תמיד יש מקום לשאלות וחקירות.
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néàc .'BáBfî'wx miyxecïééLe÷ ék àðéîà äåä ,éàîéñ éaøcî- ¦§¦¦§©¦¦©£¨£¦¨¦§¨

af `ed mizy lra ile`y lirl `xnbd ziiyewk xnel leki iziid
oiprl mb af `ed yly lrae ,d`neh oiprl `le oaxw oiprl

.d`nehïì òîLî÷dyxcd,'BáBfî'gkene ,oaxw `ian af lk `ly ¨©§©¨¦
.oaxwd oiprl `ed weligdyéàåwx yexcpàðòãé àì ,'BáBfî'`l - §¦¦Ÿ¨©§¨

rcei iziidúBiàø änkile`e ,xenb afl dnke af zvwnl aygp ©¨§¦
rax`a wxe oaxw aeiga epi`y daif zvwnl aygp zei`x yly

,oaxw aiigéàîéñ éaøc ïì òîLî÷yie mizyl d`neh yiy ¨©§©¨§©¦¦©
d`exd epiid af zvwny mircei ep` `linne ,ylyl d`neh

.oaxw `ian epi`y ,mizy
:`xnbd zl`eyzøîàc àzLäåy'BáBfî''d iptl' weqta xen`d §©§¨§¨§©§¦

`a 'eaefn,àLøãìweqta xen`d 'eaefn' dzrn(bi eh my)øäèé éëå' ¦§¨¨§¦¦§©
déa úLøc éàî 'BáBfî áfä:`xnbd zayiin .epnn yexcz dn - ©¨¦©¨§©¥

àeäädf weqt -àéðúãëì déì éòaéî,`ziixaaáfä øäèé éëå' ©¦¨¥¥§¦§©§¨§¦¦§©©¨
zxitq iptl dliah oerh epi`y cnln 'mini zraW Fl xtqe FaFGn¦§¨©¦§©¨¦

e ,miiwp drayBáBfî ÷BñôiLëì.miiwp dray zepnl ligzi cin ¦§¤¦§¦
e'BáBfî'`ly s` eaef wqty cin ,rxevn mb afd did m`y cnln ¦
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המשך בעמוד לג

izni`n` cenr g sc ± oey`x wxtziprz
äðùîäàðä øãåîä ïéá ïéàÐ.lk`n xcenn xeng d`pd xcenìâøä úñéøãÐ

.xzen lk`n xcende ,ezial qpkil xeq` d`pd xcendyìëåà ïäá ïéùåò ïéàù íéìëå
ùôðÐla` ,oda `veik oixikyn oi`y mewna `wece .lk`n xcenl li`ydl xzen

oda `veik oixikyny mewnaÐdid df edpdd `l m`y d`pd lkc ,xeq`c `icda opz

dhext da xqgnÐixdy ,`id lk`n z`pd

.lk`n da zepwl dhext dze` die`x

àøîâìëåà ïäá ïéùåòù íéìë ïéðòì àä
ùôðÐmewna elit`e ,lk`n xcena s` xeq`

.mixikyn oi`yéùðéà éãô÷ àì àäÐi`n`e

?d`pd xcena xeq`øåúéåÐxzeen didy xac

.eilr citwn epi`e ,mc` lkläðùîøãð
äáãðåÐxcp :`xnba yxtnÐixd" xne`d

dyixtd onf xg`le "dler ilrÐaiig

dlaw `le "ef ixd" xne`d ,dacp .dzeixg`a

.eilràøîâøçàú ìá ïéðòì àäÐlr s`e

`d ,`aizk `l "xg`z la"c `xwa dacpc ab

.dey dxfbn dpyd y`x zkqna dil opiaxnúà
åúåéøçàá áééç åéìòùÐ:`xwl dil yxc ikd

la` ,dvxp `ied oda xtkziykl excp el dvxpe

dxtk inwnÐizxn` oaxw dfi`ae .dvxp `l

jlÐ.`xwc "eilr" epiide ,eilry eze`aéàî
òîùîÐ.eilr zeixg` zlaw eilrc

äðùîäðùîúåéàø éúùÐe` ,cg` meia

e` cg` meia ,yly oke .mitevx mini ipya

zg`e cg` meia mizy e` ,oitevx mini dylya

.xgnlàøîâáùåîå áëùîÐayi e` aky

df lr df micba dxyr iab lrÐzea` olek

xaca rbp eli`e .oda rbp `l elit`e ,d`nehd

oey`x [`l`] epi` ayene akyn epi`y

oilke` `l` milke mc` `nhn epi`e ,d`nehl

.oiwyneäòáù úøéôñåÐjixv weqtiyn

aef d`x m`e ,leahiy mcew miiwp dray zepnl

odn cg`aÐ.oiiepnd lk xzqéìéî éðä àðîÐ

.oaxwl oiey oi`e d`nehl oieycáåúëä äðî
íéúùÐ"`nh eaef exyan af didi ik yi`e

,o`k zeiepn zeaif izy ixd (eh `xwie) "`ed

.`nh e`xweàîè åàø÷å ùìùÐz`fe" aizkc

e` eaef z` exya xx eaefa ez`neh didz

(my) "eaefn exya mizgdÐ,yly jl ixd

`nh e`xweÐ."`id ez`neh"ãöéë àäÐm`

?yly aezkd jl hxt dnl ,`nh mizyníéúù
äàîåèìÐ.af z`neh xneg lkläàîåèì àìå

Ð.`nlra ixw lrak `l` ,dxengíéúù äàø
Ð?e`ived ine ,d`neh xneg lkl cxi xak ixde

åáåæîÐ.eaef zvwn :rnynäîë àðòãé àì
úåéàøÐ`l `xw i`dn rnync zvwn i`d

mizy e` rax`e yly e` ,`id i`n opirci

.ylyeåáåæî ÷åñôéùëìÐleahil jixv oi`

opiqxb ikd .dpni weqtiyn `l` ,dxitq mcew

"eaefn" :mipdk zxezaÐ.erbpne eaefn `le

`txzp `le eaefn wqte ,rxevne af did m`y

erbpn oiicrÐoi` el mixne` oi` ,"xtqe"

,eaefe erbp zliahl el dler `ide ,rxevn ly dpey`x dliah cin leahi ezrxvn `txziykle .aef zxitql el dlere cin jlede dpen `l` ,erbpn s` xdhiy cr zeiwp ef dxitq

mina ugxe" (ci `xwie) rxevna aizkck dipy dliahe ,miycw zlik` oiprl ezrxvl dray zxitql jixvy it lr s`e .af oick hqida qxg ilk `nhle ayene akyn `nhln xdhpe

"'ebe exry lk z` glbi iriayd meia dide mini zray eld`l uegn ayie dpgnd l` `ai xg`e xdheÐakyn `nhln exdhl `ziinw dliah ipd` 'ebe mina exya [z`] ugxe

.hqida qxg ilke ayeneøôñå åáåæîÐ.zei`x izy lra af lr cnil ,dxitq oerh af zvwn liaya s`y jcnll ,eaef lv` dxitq jnq ikdläòáù úøéôñ ïåòè àäé àìÐ:dinza

?dxitqn hrnzi okidn ,af z`neh xneg lkl zei`x izya ayene akyn `nhn m` `ed oic `ld :opiqxb ikde .'ek mizy zxn`y xg`
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àìàxcene ,oda xeq` d`pd xcenc Ð ytp lke` oda oiyer oi`y milke lbxd zqixc

elit` xeq` Ð dhexta oixikyny mewna la` .oixikyn oi`y mewna xzen lk`n

ytp lke` oda oiyery milk la` .lk`n dpnn zepwl die`x dhext dze`c ,lk`n xcena

.ytp lke` iedc oeik ,dhext deyn zegta elit` xeq`

úñéøã:dyw Ð iypi` ictw `l `d lbxd

`xza `aa) "mizad zwfga" `dc

,dwfg mdl oi`y mixac el` :`xnba xn`w (a,fp

dnda cinrn 'eke ,dwfg mdl yiy mixac el`e

,oitzeya mzd dl iwene .dwfg mdl oi` xvga

oitzeyd :opzde ,jixte uictw `l ick dcnrdac

ipyne ,xvga qpkil oixeq` dfn df d`pd excpy

lbxd zqixc`c dpin dl opirny ,edin .mzd dl

dviac `xza wxt mzdc `iddn dyw `le !ictw

iax ipne ,ictw `l mlerlc mzd ipync (a,hl)

la` ,oitzeya ixiin mzd `nlc .`id xfril`

ixiinc ,`iyw `kd la` .ictw i`ce iypi` x`y

!ictw `lc xn`w ikd elit`e ,mc` ipa mzqa

ictw `lc ,drwaa ixiin `kdc :mz epax uxize

`inec ok xnel `ed `xaqe .mc` mey da

,ytp lke` oda oiyer oi`y milkc (`yixc)

dl opinwenc ,oda `veik oixikyn oi`y ixiinc

.xfril` iaxk (a,al) mixcpa

ïéàipz `l i`n` :`iyw Ð dacpl xcp oia

(fk mixac) aizkc ,xyrnd on d`a dacpy

on `l` `a epi` xcpe ,xyrn ia "minly zgafe"

:xnel yie !xcp ied "ilr ixd" xn`c oeike ,oilegd

oaxwa ixii`c meyn ,dil `pz `l oicd onc

.ozceara welig oi`c opirny`e ,xak yxtedy

yiy dil `hiyt Ð yxted `ly oaxwa la`

oia oi`c idpe .xiiye `pzc ,inp i` .miwelig daxd

"daexn"a xn`ck ,`wec iedc rnync ,xn`w

,`iyw `l mewn lkn (mye `,aq `nw `aa)

"oia oi`" ogky` (mye :bi sc) ziprz zkqnac

`niz ike .zeirvn` yly oia oi` xn`wc ,xiiyc

`xaqze :jixte !ipzw "oia oi`" `de Ð xiiye `pz

meyn i` :ipyne !daiz xiiy `de ?`weec "oia oi`"

ded i`c rnyn mewn lkn .`ed `xeiy e`l daiz

ab lr s` ,llk dil `iyw ded `l dil xiiyn

."oia oi`" ipzwc

:[iqxbc mixtq yi]@äîå`nhn oi`y rxevn

Ð ayene akyn

uxize !ayene akyn `nhny ipz mipdk zxezae

,oiwyne oilke` `nhl epiidc (a,fq) migqta i"yx

.af oebk milke mc` `nhl `l la`
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קפז izni`n` cenr g sc ± oey`x wxtziprz
äðùîäàðä øãåîä ïéá ïéàÐ.lk`n xcenn xeng d`pd xcenìâøä úñéøãÐ

.xzen lk`n xcende ,ezial qpkil xeq` d`pd xcendyìëåà ïäá ïéùåò ïéàù íéìëå
ùôðÐla` ,oda `veik oixikyn oi`y mewna `wece .lk`n xcenl li`ydl xzen

oda `veik oixikyny mewnaÐdid df edpdd `l m`y d`pd lkc ,xeq`c `icda opz

dhext da xqgnÐixdy ,`id lk`n z`pd

.lk`n da zepwl dhext dze` die`x

àøîâìëåà ïäá ïéùåòù íéìë ïéðòì àä
ùôðÐmewna elit`e ,lk`n xcena s` xeq`

.mixikyn oi`yéùðéà éãô÷ àì àäÐi`n`e

?d`pd xcena xeq`øåúéåÐxzeen didy xac

.eilr citwn epi`e ,mc` lkläðùîøãð
äáãðåÐxcp :`xnba yxtnÐixd" xne`d

dyixtd onf xg`le "dler ilrÐaiig

dlaw `le "ef ixd" xne`d ,dacp .dzeixg`a

.eilràøîâøçàú ìá ïéðòì àäÐlr s`e

`d ,`aizk `l "xg`z la"c `xwa dacpc ab

.dey dxfbn dpyd y`x zkqna dil opiaxnúà
åúåéøçàá áééç åéìòùÐ:`xwl dil yxc ikd

la` ,dvxp `ied oda xtkziykl excp el dvxpe

dxtk inwnÐizxn` oaxw dfi`ae .dvxp `l

jlÐ.`xwc "eilr" epiide ,eilry eze`aéàî
òîùîÐ.eilr zeixg` zlaw eilrc

äðùîäðùîúåéàø éúùÐe` ,cg` meia

e` cg` meia ,yly oke .mitevx mini ipya

zg`e cg` meia mizy e` ,oitevx mini dylya

.xgnlàøîâáùåîå áëùîÐayi e` aky

df lr df micba dxyr iab lrÐzea` olek

xaca rbp eli`e .oda rbp `l elit`e ,d`nehd

oey`x [`l`] epi` ayene akyn epi`y

oilke` `l` milke mc` `nhn epi`e ,d`nehl

.oiwyneäòáù úøéôñåÐjixv weqtiyn

aef d`x m`e ,leahiy mcew miiwp dray zepnl

odn cg`aÐ.oiiepnd lk xzqéìéî éðä àðîÐ

.oaxwl oiey oi`e d`nehl oieycáåúëä äðî
íéúùÐ"`nh eaef exyan af didi ik yi`e

,o`k zeiepn zeaif izy ixd (eh `xwie) "`ed

.`nh e`xweàîè åàø÷å ùìùÐz`fe" aizkc

e` eaef z` exya xx eaefa ez`neh didz

(my) "eaefn exya mizgdÐ,yly jl ixd

`nh e`xweÐ."`id ez`neh"ãöéë àäÐm`

?yly aezkd jl hxt dnl ,`nh mizyníéúù
äàîåèìÐ.af z`neh xneg lkläàîåèì àìå

Ð.`nlra ixw lrak `l` ,dxengíéúù äàø
Ð?e`ived ine ,d`neh xneg lkl cxi xak ixde

åáåæîÐ.eaef zvwn :rnynäîë àðòãé àì
úåéàøÐ`l `xw i`dn rnync zvwn i`d

mizy e` rax`e yly e` ,`id i`n opirci

.ylyeåáåæî ÷åñôéùëìÐleahil jixv oi`

opiqxb ikd .dpni weqtiyn `l` ,dxitq mcew

"eaefn" :mipdk zxezaÐ.erbpne eaefn `le

`txzp `le eaefn wqte ,rxevne af did m`y

erbpn oiicrÐoi` el mixne` oi` ,"xtqe"

,eaefe erbp zliahl el dler `ide ,rxevn ly dpey`x dliah cin leahi ezrxvn `txziykle .aef zxitql el dlere cin jlede dpen `l` ,erbpn s` xdhiy cr zeiwp ef dxitq

mina ugxe" (ci `xwie) rxevna aizkck dipy dliahe ,miycw zlik` oiprl ezrxvl dray zxitql jixvy it lr s`e .af oick hqida qxg ilk `nhle ayene akyn `nhln xdhpe

"'ebe exry lk z` glbi iriayd meia dide mini zray eld`l uegn ayie dpgnd l` `ai xg`e xdheÐakyn `nhln exdhl `ziinw dliah ipd` 'ebe mina exya [z`] ugxe

.hqida qxg ilke ayeneøôñå åáåæîÐ.zei`x izy lra af lr cnil ,dxitq oerh af zvwn liaya s`y jcnll ,eaef lv` dxitq jnq ikdläòáù úøéôñ ïåòè àäé àìÐ:dinza

?dxitqn hrnzi okidn ,af z`neh xneg lkl zei`x izya ayene akyn `nhn m` `ed oic `ld :opiqxb ikde .'ek mizy zxn`y xg`
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àìàxcene ,oda xeq` d`pd xcenc Ð ytp lke` oda oiyer oi`y milke lbxd zqixc

elit` xeq` Ð dhexta oixikyny mewna la` .oixikyn oi`y mewna xzen lk`n

ytp lke` oda oiyery milk la` .lk`n dpnn zepwl die`x dhext dze`c ,lk`n xcena

.ytp lke` iedc oeik ,dhext deyn zegta elit` xeq`

úñéøã:dyw Ð iypi` ictw `l `d lbxd

`xza `aa) "mizad zwfga" `dc

,dwfg mdl oi`y mixac el` :`xnba xn`w (a,fp

dnda cinrn 'eke ,dwfg mdl yiy mixac el`e

,oitzeya mzd dl iwene .dwfg mdl oi` xvga

oitzeyd :opzde ,jixte uictw `l ick dcnrdac

ipyne ,xvga qpkil oixeq` dfn df d`pd excpy

lbxd zqixc`c dpin dl opirny ,edin .mzd dl

dviac `xza wxt mzdc `iddn dyw `le !ictw

iax ipne ,ictw `l mlerlc mzd ipync (a,hl)

la` ,oitzeya ixiin mzd `nlc .`id xfril`

ixiinc ,`iyw `kd la` .ictw i`ce iypi` x`y

!ictw `lc xn`w ikd elit`e ,mc` ipa mzqa

ictw `lc ,drwaa ixiin `kdc :mz epax uxize

`inec ok xnel `ed `xaqe .mc` mey da

,ytp lke` oda oiyer oi`y milkc (`yixc)

dl opinwenc ,oda `veik oixikyn oi`y ixiinc

.xfril` iaxk (a,al) mixcpa

ïéàipz `l i`n` :`iyw Ð dacpl xcp oia

(fk mixac) aizkc ,xyrnd on d`a dacpy

on `l` `a epi` xcpe ,xyrn ia "minly zgafe"

:xnel yie !xcp ied "ilr ixd" xn`c oeike ,oilegd

oaxwa ixii`c meyn ,dil `pz `l oicd onc

.ozceara welig oi`c opirny`e ,xak yxtedy

yiy dil `hiyt Ð yxted `ly oaxwa la`

oia oi`c idpe .xiiye `pzc ,inp i` .miwelig daxd

"daexn"a xn`ck ,`wec iedc rnync ,xn`w

,`iyw `l mewn lkn (mye `,aq `nw `aa)

"oia oi`" ogky` (mye :bi sc) ziprz zkqnac

`niz ike .zeirvn` yly oia oi` xn`wc ,xiiyc

`xaqze :jixte !ipzw "oia oi`" `de Ð xiiye `pz

meyn i` :ipyne !daiz xiiy `de ?`weec "oia oi`"

ded i`c rnyn mewn lkn .`ed `xeiy e`l daiz

ab lr s` ,llk dil `iyw ded `l dil xiiyn

."oia oi`" ipzwc

:[iqxbc mixtq yi]@äîå`nhn oi`y rxevn

Ð ayene akyn

uxize !ayene akyn `nhny ipz mipdk zxezae

,oiwyne oilke` `nhl epiidc (a,fq) migqta i"yx

.af oebk milke mc` `nhl `l la`
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מגילה. פרק ראשון - מגילה נקראת דף ח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

בוודאי יסדרו לימוד הלכות הצריכות לדעתם בחיי היום יומיים בכל השיעורים שנתייסדו על ידם.
ממכתב כ"ב טבת, תשט"ו



izni`naקפח cenr g sc ± oey`x wxtziprz
íåé ãâðë íåé úøîåùÐdcpl dcp oiay mei xyr cg` jeza mipy e` cg` mei d`exd

Ð.gikez ,meia ea zlaehe ,cg` mei dpenáùåîå áëùî äàîèîùÐ`ziixza `zrnya

.dl opiaxn (a ,ar sc) dcp zkqncåáåæî éàä àðù éàîÐ"zyxc [el] (dl) "xtqe eaefn

opirny `piipr `dae .dray zxitq oiperh oiaf zvwnc opireny`le ,aef zvwnc dil

`py i`ne ,dxitql zei`x izy lra af dipin

`le oaxw iabl aizkc lirlc "eaefn" i`d

izy lra af iiez`l aef zvwn dil zyxc

,dil zyxc oiaf zvwn `l` ,oaxwl zei`x

dipin zhrnne ,zei`x yly lra` dil znwene

!zei`x izy lraäéðéî àø÷ ÷åúùéìÐ`kidne

.dxitq ol izizàðéãî àéúà àîéú éëåÐ

`l ayene akyn `nhn m` zxn`ck ,lirlc

dray zxitq oerh `diÐ`dc ,`iz` `l

.gikez mei cbpk mei zxney zxn`ïë íà
áæä øäèé éëå àø÷ áåúëéìÐ,"eaefn" ira `le

ike" aizkcnexdhi ike aizk `le "afd xdhi

i`n .afd on xdhi ike ,dil opiyxc ded `nzq

eaefnÐoerh oiaf zvwn :yxcnl dpin rny

.dxitqäðùîäîéøôå äòéøôÐ"eidi eicba

."rext didi ey`xe minextèìçåîÐxg`l

d`neh ipniq ea d`xpe ,xbqdd ini elky

.ea oixen`dàøîâçåìéùÐznegl ueg

.xirdäàîåèåÐdxen`d d`neh xneg lk

.rxevnaéìéî éðä àðîÐdnixte drixt oi`c

`ede ,hlgena `pngx ol ilb `nlc ?xbqena

.d`neh oiprl zxn`ck ,xbqenl oicdåøäèå
àéä úçôñî ïäëäÐllkl `ay rxevna

ditiqe ,aizk hlgp `le exibqd jezn dxdh

azk `lcn ,"xdhe eicba qake" aizk `xwc

xake :xn`w ikde ,`ed `xwirnc `pyil xdhie

ly d`neh zvwnn xedh did dliah mcew

.rxevn xnegáéúëã áæ éáâÐezxdh seqa

?dia zxn` `xwirn xedh dn ,"xdhe"àìàÐ

ilk `nhln `adle o`kn didi xedh jgxk lr

m`e ,meia ezliahy ab lr s`e ,hqida qxg

`nhne lkd z` xzq meia ea dliah xg` d`x

"oilev cvik"a opixn`ck ,ayene akyn rxtnl

,mc` oky lke (` ,`t migqt)"oilev cvik"a

migqt) "oilev cvik"a oky lke (` ,`t migqt)

dil `ipdn ikd elit`e ,mc` oky lke (` ,`t

dliah oia hiqdy qxg ilk `nhln dliah

d`xpe .mipdk zxeza dl yixc ikde .di`xl

ilk `nhln xdhe dil opiyxcc `dc ipira

.`ed `l` hqida qxg ilk `nhny `nh cer jl oi`e ,afl qxg ilk hqid dipin ol `wtpc ,"afd ea rbi xy`" `xw xza `xw i`dl edpiazkcn ,qxgøäèå éîð àëäÐrxevnc

z`nhpe dzyte zgtqnd dxfg elit`y ,zial enr oiqpkpd milke mc` `nhny ,rxevn ixnegn d`iaa `nhln `zyd xedhÐ"xera zgtqnd dytz dyt m`e" aizkck ,xedh

zia dn "ziale cbad zrxvle wzple zrxvd rbp lkl dxezd z`f" :mipdk zxeza `ipzc ,d`iaa `nhn rxevny itl .zial enr oi`ad milkd z` xdhl dliah dil ipd` 'ebe

d`iaa `nhnÐ.d`iaa oi`nhn olek s`åá øùàÐ`txp dpde" aizk dilic dxdh iabc ,hlgen epiide .`nh epnn `txzp `ly onf lky ,eteba ez`neh dielz ezrxvy in rnyn

."rexvd on zrxvd rbpàöéÐ.eilr cner erbpy it lr s`e .epxdhi ,oeiqt e` oal xry ,d`neh ipniq dray meia `vni `l m`y ,xbqd inia dielz ez`nehy xbqenøùà éîé ìë
'åâå åá òâðäÐi`da aizk geliy."eayen dpgnl uegn" `xwéîé ìë éîéÐ."ini lk" aizke "ini" azkinl dil dedcnøâñä êåúî øåäè ïéá ïéàÐ.ez`etx iniaêåúî øåäèì

íéøôöå úçìâú àìà èìçäÐ.ipinya ody zepaxwa ixii` `le ,ipzwc `ed ez`etxe ezxdh meia `kd edin ,ony bele my` zepaxw `ki`c ab lr s`c'åâå àôøð äðäåÐaizke

."exry lk z` glbe zexedh zeig mixtv izy" dixzaäðùîíéøôñÐ.miaezke mi`iap dxezúéøåùàÐ.ycewd oeylåøéúä àì íéøôñá óàoeyln ueg xg` oeyl mdl

.ycewdúéðååé àìàÐ.`nrh yxtn `xnbaeàøîâïéãéâá ïøôåúìÐewlgp dxez xtqae .oiciba oixetz ediy zefefne oilitza `ed ipiqn dynl dklde .oeilba oiieyr odixtq lk

.lqtc o`nk oizipzn opirny` `zyd ,ozyta dxtzy dxez xtqa (` ,`i) zekn zkqnaíåâøú åáúëù àø÷îÐoeyl eazk `xwn ea aezkl ie`xd ,ycewd oeyla aezky xtq

.inx`íåâøúåÐ.(`l ziy`xa) "`zecdy xbi" oebk mebxz ea aezkil ie`x didyàø÷î åáúëÐ".`xfre l`ipc ly azk mebxz oebke ,"crlbéøáò áúëåÐz` dpiy `ly e`

.d`peail `azk dil ixw (a ,`k) oixcdpq zkqnae .xdpd xar ly azka eazky ,azkd z` dpiy la` zoeyldúéøåùà åðáúëéù ãòÐ.eply azk `ed zixey` azk
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ãòwxta opixn` `dc :`iywe ,dlibna dl iwen onwl Ð eicae xtqd lre zixey` aezkiy

oeyl eze`a aezky i`ce ixiine .`vi Ð minlirl zinlir mihtibl zihtib :(`,gi) ipy

z` d`nhn `l i`n` :`iyw ok m`e .`vi `le ,dt lr `xew ied Ð ok `l m`c ,`xewy

dxyk dpi`y oeikc :xnel yie ?da oixikny oeyl lka azkile zexwl dpzpy oeik micid

`nhz `ly `ed oic Ð da mixiknl `l` zexwl

dxiyk zixey` daizkc `kid la` .micid z`

d`nhzy `ed oic ikd meyne ,oixikn opi`yl s`

.micid z`
`nlya
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc dlibn(ipy meil)

:`ziixad dgecíBé ãâðk íBé úøîBLcg` mei mc dz`xy dy` - ¤¤§¤¤
dilry ,[dcpl dcp oiay mei xyr cg` mdy] dzaif inin mipy e`

,dxedhe meia ea zlaehe zeiwpa cg` mei xenylL ,çéëBz`id ¦©¤
å ,áLBîe ákLî äànènz`f zexnl,äòáL úøéôñ äðeòè dðéà §©§¨¦§¨¨§¥¨§¨§¦©¦§¨

äæ ìò dîúz ìà äzà óàå[zei`x izy lra af-]ét ìò óàL §©©¨©¦§©©¤¤©©¦
,äòáL úøéôñ ïeòè àäé àì ,áLBîe ákLî ànènLi`y oeike ¤§©¥¦§¨¨Ÿ§¥¨§¦©¦§¨

okl ,`xaqn z`f cenll xyt`øîBì ãeîìzaezkd epcnln - ©§©
jnqy,'øôñå BáBfî'lr s`yBáBæ úö÷îdxez dxn`,'øôñå'eãnì ¦§¨©¦§¨§¨©¦¥

.äòáL úøéôñ ïeòhL úBiàø ézL ìòa áæ ìò©¨©©§¥§¦¤¨§¦©¦§¨
'BáBfî' éàä àðL éàî ,éiaàì àtt áø déì øîàxdhi ike' weqtay ¨©¥©¨¨§©©¥©§¨©¦

,'xtqe eaefn afddéa éaøîc[epnn miaxny-]úBiàø ézL ìòa áæ ¦§©¥¥¨©©§¥§¦
oerh 'aef zvwn'a s`y 'eaefn'n miyxecy meyn ,dray zxitql

,miiwp dray zxitq'BáBfî' éàä àðL éàîeeilr xtke' weqtay ©§¨©¦
,'eaefn 'd iptl odkddéa èòîîc[epnn mihrnny-]ézL ìòa áæ ¦§©¥¥¨©©§¥

úBiàø'miaf zvwn' wxy 'eaefn'n miyxecy meyn ,oaxwn xehty §¦
.oaxwa miaiig

déì øîà,hrnl mdipy yexcl mikixv eid ok` ,`tt axl iia` ¨©¥
oky ,hrnl yexcl oi` 'xtqe eaefn afd xdhi ike' weqtay `l`

Czòc à÷ìñ éàcéàä'eaefn'àúàc àeä éèeòîìzei`x izy lray ¦¨§¨©§¨©§©¥§¨¨
,xetql jixv `ldépéî àø÷ ÷BzLéìllk aezkz `l dxezdy - ¦§§¨¦¥
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.df oic dxezd ea dzaix `l ixdyàîéz éëåcàðécî àéúà- §¦¥¨¨§¨¦¦¨

z`neh iabl af aygp zei`x izy lra afy dnn z`f cnlpy
,dray zxitq iabl mb af aygpy xazqne ,ayene akynúøîBL¤¤

,çéëBz íBé ãâðk íBédkixv dpi` ,ayene akyn d`nhny s`y §¤¤¦©
zaizy gken ,weqt jixv oi` hrnl icky oeike .miiwp dray
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äðùî
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.'xbqen rxevn' `ede ,mini dray odkd exibqn ,ez`neh ipniqn
,odkd e`nhn ,d`nehd ipniqn cg` ea clep m` ,mini dray xg`
ed`xny e` ,qixb xeriyn rbpd hrnzp m`e .'hlgen rxevn' `ede
xedh' `ede ,sqep xbqd jixv epi`e ,odkd exdhn ,ylg xzei didp
`xwp ezrxvn `txzpy xg` ,hlgen rxevn didyke .'xbqd jezn

.'hlgd jezn xedh'
xcqe`iane ,ezxdhl laeh ezrxvn `txzpy xg` ,rxevnd zxdh

,dnewna dxaewe ,miig min lr odn zg` hgeye ,xexc ixetiv izy
,exry z` rxevnd glbn jk xg` .dnegl uegn gley dipyd z`e
,laehe eicba qakne ,aey glbn iriayd meiae ,mini dray xteqe
,dnexza xzen axrae ,mixg` `nhn epi`e ez`nehn xdhpe

.miycwa lek`l xzene ,eizepaxw `ian zxgnle
epzpynjezn xedh oiae ,hlgenl xbqen rxevn oia weliga dpc

.hlgd jezn xedhl xbqd
ïéàweligàlà ,èìçeî òøBöîì øbñeî òøBöî ïéaaeig oiprl ¥¥§¨§¨¦§¨§¨¤¨

,äîéøôe äòéøt,eicba mextle ey`x xry lcbl jixv hlgeny §¦¨§¦¨
aezkk(dn bi `xwie)didi FW`xe minxt Eidi eicbA 'ebe rExvde'§©¨©§¨¨¦§§ª¦§Ÿ¦§¤

.jixv epi` xbqene ,'rExẗ©
:sqep oicïéàweligïéa`ede `txzpy rxevnøbñä CBzî øBäè- ¥¥¨¦¤§¥

,d`nehl hlged `l j` ,xbqedy xg`lìoiaèìçä CBzî øBäè- §¨¦¤§¥
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jezn xedh eli`e ,ezxdhl mixtv `iane exry lk glbn hlgd
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.xdhpe aey laehe mini dray xteqe

àøîâ
rxevn oia weligdy rnyn dpynd oeyln :`xnbd zwiicn

,dnixte drixt oiprl wx `ed hlgenl xbqençeléL ïéðòì àä̈§¦§©¦©
,xird znegl ueg rxevnded zxneg oiprläàîeè,rxevn lyäæ §¨¤

äæå[hlgene xbqen-].ïéåL ¨¤¨¦
zxxan .dnixte drixta aiig epi` xbqen rxevny :dpyna epipy

:`xnbdéléî éðäðîaiig epi` xbqen rxevny epcnl okidn - §¨©¥¦¥
dnn cnlp :`xnbd zx`an .dnixte drixtaøa ìàeîL áø éðúc§¨¥©§¥©
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,'øäèå åéãâa ñaëå àéä úçtñî ïäkä Bøäèå'oeyl aezk recne §¦£©Ÿ¥¦§©©¦§¦¤§¨¨§¨¥

,xdhidl ick leahl jixv ixd ,mcewn xedhy rnyny 'xdhe'
xac yiy cnll `a `l` .`adl oeyl 'xdhie' aezkl yie

xbqen rxevnyøBäèxedhy epiide ,lahy mcewäîéøôe äòéøtî ¨¦§¦¨§¦¨
àøwéòî(c).dxdhd mcew xak - §¥¦¨¨

:`xnbd dywnàáø déì øîàjixacl ,wgvi xa l`eny axl ¨©¥¨¨
,dxdhd mcew zvwna xedh `edy 'xdhe' oeyln miyxecyàlà¤¨

éab äzòîzxdháéúëc áæ(bi eh my)Fzxdhl mini zraW Fl xtqe' ¥©¨©¥¨¦§¦§¨©¦§©¨¦§¨¢¨
åéãâa ñaëå'ebeàøwéòî 'øäèå' éàî íúä ,'øäèåàkéàdn iabl - §¦¤§¨¨§¨¥¨¨©§¨¥¥¦¨¨¦¨

,dxdhd mcew xedh `edy xnel jiiyàlà'xdhe' oeyly i`ce ¤¨
`edy eyexit `l` ,`xwirn oeyl `edy gxken epi`àzLä øBäè̈©§¨

[dliahd xg`-],èqéäa ñøç éìk ànèlîafd lah m`y epiide ¦§©¥§¥¤¤§¤¥
,ezxitql iriayd meiaéæç øãäc áb ìò óàmeia aef d`xe xfgy - ©©©§¨©¨¥

rxtnl `nhne ezxitq z` xzeqy epice ,dliahd xg`l iriayd
`ed mewn lkn ,dliahd zrynòøôîì ànèî àìqxg ilk Ÿ§©¥§©§¥©

ok m`e ,di`xl dliahd oia mhiqdyénð àëäxbqen rxevn iabl ¨¨©¦
`edy 'xdhe'n yexcl xyt`òøôîì äàéáa ànèlî àzLä øBäè̈©§¨¦§©¥§¦¨§©§¥©

rbpd xfg ,lahe odkd exdihe dyt `l rbpdy xg`l m`y -
oia ziaa enr eidy milkde mc`d e`nhp `l ,`nhp `ede ,dyte
oerh epi` xbqen rxevny 'xdhe'n yexcl oipne .oeiytl dxdhd

.dnixte drixt
,àáø øîà àlàcnlp dnixte drixt oerh epi`y xbqen rxevn ¤¨¨©¨¨

,àëäîxn`py(dn bi my)òâpä Ba øLà òeøväå'minxt Eidi eicbA ¥¨¨§©¨©£¤©¤©§¨¨¦§§ª¦
drixt aeigy 'rbpd ea xy`' oeyln wiiecne ,'rExt didi FW`xe§Ÿ¦§¤¨©

a wx `id dnixteL éîz`neh,Bôeâa äéeìz Bzòøv`ly onf lky ¦¤¨©§§¨§
hlgen rxevn epiide ,`nh `ed dpnn `txzp,äæ àöérxevn - ¨¨¤

xbqenïéàLz`nehàlà ,Bôeâa äéeìz Bzòøödielz `idíéîéa ¤¥¨©§§¨§¤¨§¨¦
.dnixte drixt oerh epi`y ,xbqd ly

éiaà déì øîàezrxvy in wx llek 'rbpd ea xy`' m` ,`axl ¨©¥©©¥
,eteba dielzäzòî àlàxn`pd(en bi my)Ba òâpä øLà éîé ìk' ¤¨¥©¨¨§¥£¤©¤©

àîèégeliy cnlpy ,'FayFn dpgnl uEgn ayi ccA `Ed `nh ¦§¨¨¥¨¨¥¥¦©©£¤¨
wxy wiicp ,dpgnl uegn rxevndBôeâa äéeìz BzòøvL éî- ¦¤¨©§§¨§

,hlgen rxevnçeléL ïeòèc àeä,dpgnl uegnårxevn eli` §¨¦©§
xbqençeléL ïeòè ïéà ,Bôeâa äéeìz Bzòøö ïéàL.dpgnl uegn ¤¥¨©§§¨§¥¨¦©

énð éëä àîéz éëå,geliy oerh epi` xbqen rxevnyéðz÷ àäå §¦¥¨¨¦©¦§¨¨¨¥
epzpynaäòéøt àlà èìçeî òøBöîì øbñeî òøBöî ïéa ïéà¥¥§¨§¨¦§¨§¨¤¨§¦¨
,äîéøôe,rnynee çeléL ïéðòì àäoiprläæå äæ ,äàéáa ééenèì §¦¨¨§¦§©¦©§©¥§¦¨¤¨¤

.ïéåL`l xbqen rxevny 'ea rbpd xy`'n miyxec `ly gkene ¨¦
oerh epi`y 'rbpd ea xy`'n yexcl oi` ok enke ,geliy oerh

.dnixte drixt
déì øîàoi` xbqen rxevny yexcl mikixv eid ok` ,iia`l `ax ¨©¥

aezkl ie`x didy oeik la` ,geliy oerhéîé','FA rbPd xW` §¥£¤©¤©
dxezd dtiqede,'éîé ìk'`a df ixdì øbñeî òøBöî úBaøì.çeléL ¨§¥§©§¨§¨§¦©

dielz ezrxvy in wxy miyxec ok` dnixte drixt oiprl la`
.xbqen rxevn `le ,dnixte drixta aiig eteba

:`xnbd zl`eyàì àîòè éàî íéøtöå úçìâz ,éëä éàmda aiig ¦¨¦¦§©©§¦¢¦©©£¨Ÿ
,xbqen rxevnc`déðz÷dpynaøBäèì øbñä CBzî øBäè ïéa ïéà §¨¨¥¥¥¨¦¤§¥§¨
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מגילה. פרק ראשון - מגילה נקראת דף ח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

השם יתברך יעזור אותו וחבירו בעבודה בקודש, להחדיר בשומעי לקחם והמושפעים שלהם את התורה ואת המצווה, תורת אלוקים 
חיים ומצוותיו לעשותם בפועל ולהמשיך על ידם תוספת ברכה בגשם וברוח.

ממכתב כ"ב טבת, תשט"ו
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:`ziixad dgecíBé ãâðk íBé úøîBLcg` mei mc dz`xy dy` - ¤¤§¤¤
dilry ,[dcpl dcp oiay mei xyr cg` mdy] dzaif inin mipy e`

,dxedhe meia ea zlaehe zeiwpa cg` mei xenylL ,çéëBz`id ¦©¤
å ,áLBîe ákLî äànènz`f zexnl,äòáL úøéôñ äðeòè dðéà §©§¨¦§¨¨§¥¨§¨§¦©¦§¨

äæ ìò dîúz ìà äzà óàå[zei`x izy lra af-]ét ìò óàL §©©¨©¦§©©¤¤©©¦
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'BáBfî' éàä àðL éàî ,éiaàì àtt áø déì øîàxdhi ike' weqtay ¨©¥©¨¨§©©¥©§¨©¦

,'xtqe eaefn afddéa éaøîc[epnn miaxny-]úBiàø ézL ìòa áæ ¦§©¥¥¨©©§¥§¦
oerh 'aef zvwn'a s`y 'eaefn'n miyxecy meyn ,dray zxitql

,miiwp dray zxitq'BáBfî' éàä àðL éàîeeilr xtke' weqtay ©§¨©¦
,'eaefn 'd iptl odkddéa èòîîc[epnn mihrnny-]ézL ìòa áæ ¦§©¥¥¨©©§¥

úBiàø'miaf zvwn' wxy 'eaefn'n miyxecy meyn ,oaxwn xehty §¦
.oaxwa miaiig

déì øîà,hrnl mdipy yexcl mikixv eid ok` ,`tt axl iia` ¨©¥
oky ,hrnl yexcl oi` 'xtqe eaefn afd xdhi ike' weqtay `l`
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,xetql jixv `ldépéî àø÷ ÷BzLéìllk aezkz `l dxezdy - ¦§§¨¦¥

,xetql jixv `l zei`x izy lray rcp `linne ,'eaefn' zaiz
.df oic dxezd ea dzaix `l ixdyàîéz éëåcàðécî àéúà- §¦¥¨¨§¨¦¦¨

z`neh iabl af aygp zei`x izy lra afy dnn z`f cnlpy
,dray zxitq iabl mb af aygpy xazqne ,ayene akynúøîBL¤¤

,çéëBz íBé ãâðk íBédkixv dpi` ,ayene akyn d`nhny s`y §¤¤¦©
zaizy gken ,weqt jixv oi` hrnl icky oeike .miiwp dray
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yexcl df ieaix,Bòâpî[e BáBfî] àìå 'BáBfî'afd jixv oi`y xnel ¦§Ÿ¦¦¦§
.ezxitq iptl ezrxvn `txzdl'áfä øäèé éëå' àø÷ áBzëéì ïk íà¦¥¦§§¨§¦¦§©©¨

,÷BzLéìåjixv oi`e ,eaefn `id ezxdhy cnlp 'afd' zaizne §¦§
,ezrxvn `txzdl'BáBfî'dxezd dazky,éì änì`l`ìò ãnéì ¦¨¨¦¦¥©

.äòáL úøéôñ ïeòhL úBiàø ézL ìòa áæ̈©©§¥§¦¤¨§¦©¦§¨

äðùî
ipniqn cg` rbpa yiy odkd d`xe ,zrxv rbp el yiy mc`
cg` rbpa oi` m`e .'hlgen rxevn' `ede ,cin e`nhn ,ely d`nehd
.'xbqen rxevn' `ede ,mini dray odkd exibqn ,ez`neh ipniqn
,odkd e`nhn ,d`nehd ipniqn cg` ea clep m` ,mini dray xg`
ed`xny e` ,qixb xeriyn rbpd hrnzp m`e .'hlgen rxevn' `ede
xedh' `ede ,sqep xbqd jixv epi`e ,odkd exdhn ,ylg xzei didp
`xwp ezrxvn `txzpy xg` ,hlgen rxevn didyke .'xbqd jezn

.'hlgd jezn xedh'
xcqe`iane ,ezxdhl laeh ezrxvn `txzpy xg` ,rxevnd zxdh

,dnewna dxaewe ,miig min lr odn zg` hgeye ,xexc ixetiv izy
,exry z` rxevnd glbn jk xg` .dnegl uegn gley dipyd z`e
,laehe eicba qakne ,aey glbn iriayd meiae ,mini dray xteqe
,dnexza xzen axrae ,mixg` `nhn epi`e ez`nehn xdhpe

.miycwa lek`l xzene ,eizepaxw `ian zxgnle
epzpynjezn xedh oiae ,hlgenl xbqen rxevn oia weliga dpc

.hlgd jezn xedhl xbqd
ïéàweligàlà ,èìçeî òøBöîì øbñeî òøBöî ïéaaeig oiprl ¥¥§¨§¨¦§¨§¨¤¨

,äîéøôe äòéøt,eicba mextle ey`x xry lcbl jixv hlgeny §¦¨§¦¨
aezkk(dn bi `xwie)didi FW`xe minxt Eidi eicbA 'ebe rExvde'§©¨©§¨¨¦§§ª¦§Ÿ¦§¤

.jixv epi` xbqene ,'rExẗ©
:sqep oicïéàweligïéa`ede `txzpy rxevnøbñä CBzî øBäè- ¥¥¨¦¤§¥

,d`nehl hlged `l j` ,xbqedy xg`lìoiaèìçä CBzî øBäè- §¨¦¤§¥
,d`nehl hlgedyàlàoiprl,íéøtöå úçìâzjezn xedhy ¤¨¦§©©§¦¢¦

jezn xedh eli`e ,ezxdhl mixtv `iane exry lk glbn hlgd

`txpyk laeh `l` ,ezxdhl mixtve zglbz oerh epi` xbqd
.xdhpe aey laehe mini dray xteqe

àøîâ
rxevn oia weligdy rnyn dpynd oeyln :`xnbd zwiicn

,dnixte drixt oiprl wx `ed hlgenl xbqençeléL ïéðòì àä̈§¦§©¦©
,xird znegl ueg rxevnded zxneg oiprläàîeè,rxevn lyäæ §¨¤

äæå[hlgene xbqen-].ïéåL ¨¤¨¦
zxxan .dnixte drixta aiig epi` xbqen rxevny :dpyna epipy

:`xnbdéléî éðäðîaiig epi` xbqen rxevny epcnl okidn - §¨©¥¦¥
dnn cnlp :`xnbd zx`an .dnixte drixtaøa ìàeîL áø éðúc§¨¥©§¥©

,àðeä áøc dén÷ ÷çöéxbqd jezn xedhd rxevna xn`p(e bi my) ¦§¨©¥§©¨
,'øäèå åéãâa ñaëå àéä úçtñî ïäkä Bøäèå'oeyl aezk recne §¦£©Ÿ¥¦§©©¦§¦¤§¨¨§¨¥

,xdhidl ick leahl jixv ixd ,mcewn xedhy rnyny 'xdhe'
xac yiy cnll `a `l` .`adl oeyl 'xdhie' aezkl yie

xbqen rxevnyøBäèxedhy epiide ,lahy mcewäîéøôe äòéøtî ¨¦§¦¨§¦¨
àøwéòî(c).dxdhd mcew xak - §¥¦¨¨

:`xnbd dywnàáø déì øîàjixacl ,wgvi xa l`eny axl ¨©¥¨¨
,dxdhd mcew zvwna xedh `edy 'xdhe' oeyln miyxecyàlà¤¨

éab äzòîzxdháéúëc áæ(bi eh my)Fzxdhl mini zraW Fl xtqe' ¥©¨©¥¨¦§¦§¨©¦§©¨¦§¨¢¨
åéãâa ñaëå'ebeàøwéòî 'øäèå' éàî íúä ,'øäèåàkéàdn iabl - §¦¤§¨¨§¨¥¨¨©§¨¥¥¦¨¨¦¨

,dxdhd mcew xedh `edy xnel jiiyàlà'xdhe' oeyly i`ce ¤¨
`edy eyexit `l` ,`xwirn oeyl `edy gxken epi`àzLä øBäè̈©§¨

[dliahd xg`-],èqéäa ñøç éìk ànèlîafd lah m`y epiide ¦§©¥§¥¤¤§¤¥
,ezxitql iriayd meiaéæç øãäc áb ìò óàmeia aef d`xe xfgy - ©©©§¨©¨¥

rxtnl `nhne ezxitq z` xzeqy epice ,dliahd xg`l iriayd
`ed mewn lkn ,dliahd zrynòøôîì ànèî àìqxg ilk Ÿ§©¥§©§¥©

ok m`e ,di`xl dliahd oia mhiqdyénð àëäxbqen rxevn iabl ¨¨©¦
`edy 'xdhe'n yexcl xyt`òøôîì äàéáa ànèlî àzLä øBäè̈©§¨¦§©¥§¦¨§©§¥©

rbpd xfg ,lahe odkd exdihe dyt `l rbpdy xg`l m`y -
oia ziaa enr eidy milkde mc`d e`nhp `l ,`nhp `ede ,dyte
oerh epi` xbqen rxevny 'xdhe'n yexcl oipne .oeiytl dxdhd

.dnixte drixt
,àáø øîà àlàcnlp dnixte drixt oerh epi`y xbqen rxevn ¤¨¨©¨¨

,àëäîxn`py(dn bi my)òâpä Ba øLà òeøväå'minxt Eidi eicbA ¥¨¨§©¨©£¤©¤©§¨¨¦§§ª¦
drixt aeigy 'rbpd ea xy`' oeyln wiiecne ,'rExt didi FW`xe§Ÿ¦§¤¨©

a wx `id dnixteL éîz`neh,Bôeâa äéeìz Bzòøv`ly onf lky ¦¤¨©§§¨§
hlgen rxevn epiide ,`nh `ed dpnn `txzp,äæ àöérxevn - ¨¨¤

xbqenïéàLz`nehàlà ,Bôeâa äéeìz Bzòøödielz `idíéîéa ¤¥¨©§§¨§¤¨§¨¦
.dnixte drixt oerh epi`y ,xbqd ly

éiaà déì øîàezrxvy in wx llek 'rbpd ea xy`' m` ,`axl ¨©¥©©¥
,eteba dielzäzòî àlàxn`pd(en bi my)Ba òâpä øLà éîé ìk' ¤¨¥©¨¨§¥£¤©¤©

àîèégeliy cnlpy ,'FayFn dpgnl uEgn ayi ccA `Ed `nh ¦§¨¨¥¨¨¥¥¦©©£¤¨
wxy wiicp ,dpgnl uegn rxevndBôeâa äéeìz BzòøvL éî- ¦¤¨©§§¨§

,hlgen rxevnçeléL ïeòèc àeä,dpgnl uegnårxevn eli` §¨¦©§
xbqençeléL ïeòè ïéà ,Bôeâa äéeìz Bzòøö ïéàL.dpgnl uegn ¤¥¨©§§¨§¥¨¦©

énð éëä àîéz éëå,geliy oerh epi` xbqen rxevnyéðz÷ àäå §¦¥¨¨¦©¦§¨¨¨¥
epzpynaäòéøt àlà èìçeî òøBöîì øbñeî òøBöî ïéa ïéà¥¥§¨§¨¦§¨§¨¤¨§¦¨
,äîéøôe,rnynee çeléL ïéðòì àäoiprläæå äæ ,äàéáa ééenèì §¦¨¨§¦§©¦©§©¥§¦¨¤¨¤

.ïéåL`l xbqen rxevny 'ea rbpd xy`'n miyxec `ly gkene ¨¦
oerh epi`y 'rbpd ea xy`'n yexcl oi` ok enke ,geliy oerh

.dnixte drixt
déì øîàoi` xbqen rxevny yexcl mikixv eid ok` ,iia`l `ax ¨©¥

aezkl ie`x didy oeik la` ,geliy oerhéîé','FA rbPd xW` §¥£¤©¤©
dxezd dtiqede,'éîé ìk'`a df ixdì øbñeî òøBöî úBaøì.çeléL ¨§¥§©§¨§¨§¦©

dielz ezrxvy in wxy miyxec ok` dnixte drixt oiprl la`
.xbqen rxevn `le ,dnixte drixta aiig eteba

:`xnbd zl`eyàì àîòè éàî íéøtöå úçìâz ,éëä éàmda aiig ¦¨¦¦§©©§¦¢¦©©£¨Ÿ
,xbqen rxevnc`déðz÷dpynaøBäèì øbñä CBzî øBäè ïéa ïéà §¨¨¥¥¥¨¦¤§¥§¨
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xcde"קצ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc dlibn(iyily meil)

ïàkepiid oeyl lka miazkp mixtqy dxn`y epzpyn -ïôBâa ¨§¨
eðlLz` wx dpyne ,zixey` azka `ed zeize`d sebyk ± ¤¨

e ,oeyldïàkz` mb dpiyy epiid ,oeyl iepiy dlqty `ziixad - ¨
azke ,azkdïälL ïôBâa,micid z` `nhn epi` okle ,ixar azk - §¨¤¨¤

.oeyl lka `nhn zixey` azka ok`e
:`xnbd dgecéiaà déì øîà,`axlàéääì àzîé÷Bà éàîadna - ¨©¥©©¥§©¦§¨§©¦

azky ,`ziixad z` zcnrd,ïälL ïôBâaok m`àéøéà éàî- §¨¤¨¤©¦§¨
`weec `ziixad dhwp recnBáúkL íebøúå íebøz BáúkL àø÷î¦§¨¤§¨©§§©§¤§¨

,àø÷îixdénð íebøz BáúkL íebøúå àø÷î BáúkL àø÷î eléôà ¦§¨£¦¦§¨¤§¨¦§¨§©§¤§¨©§©¦
,odly oteba eazkpyk micid z` mi`nhn mpi`éðz÷ àäc`tiqa §¨¨¨¥

`nhn xtqd oi`yepázëiL ãòazka,Béãa øôqä ìò úéøeMà ©¤¦§§¤©¦©©¥¤¦§
i`ce `l` .leqt dxezd oeyla `edy s` 'ixar azk'a la`
leqte ,eply oteba xaecn 'mebxz eazky `xwn' `ziixad ixacy
.oeyl lka mixtq dxiykny epzpynn dywe ,oeyld iepiy zngn

:xg` ote`a dpynd z` `xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì àlà- ¤¨Ÿ©§¨¨
zrc `id oeyl lka mixtq dxiykny epzpyn.ïðaøeàä- ©¨¨¨

zrc `id oeyl iepiy dlqty `ziixadìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥
dgec .oeyl lka mixtq aezkl exizd `ly epzpyna xn`y

:`xnbdéàzrc `id `ziixad,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaødxn` recn ¦©¨¦§¤©§¦¥
,zixey` epazkiy cr xyk epi`yàkéà àäoeyl mb ezrclúéðåé ¨¦¨§¨¦

.da aezkl ozipy
:xg` ote`a dpynd z` `xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì àlà- ¤¨Ÿ©§¨¨

xaecn ,xyk oeyl lky epzpyna,íéøôñaeïàk`ziixaa - ¦§¨¦¨
xaecn ,zixey` oeyl wx xyky,úBæeæîe ïélôúas` dfay ¦§¦¦§

:`xnbd zx`ane .dcen epzpynàîòè éàî úBæeæîe ïélôzoi` §¦¦§©©£¨
,oeyl lka zeazkpeäa áéúëc íeMîzgpend rny zyxta - ¦¦§¦§

zefefne oilitza(e e mixac)eéäå'rnyne ,'dN`d mixaCdïúééåäa §¨©§¨¦¨¥¤©£¨¨¨
eäéepzip eay zixey` oeyla wx zexiyk jkle ,ipiqn ozpizpk - §

m` ,zefefne oilitza zxacn `ziixad m` :`xnbd dgec .ipiqn
okéàîoeylàkéà àø÷î BáúkL íebøzzeiyxta oi` ixd ,mda ©©§¤§¨¦§¨¦¨

.mebxz oeyla daiz s` el`àîìLaxtqa xaecn m`äøBz,oaen ¦§¨¨¨
càkéàoebk ,mebxz oeyla miweqt'àúeãäN øâé'(fn `l ziy`xa), ¦¨§©¨£¨

,leqt ,'crlb' epiidc `xwn eazk m`y exn`eàëä àlà- ¤¨¨¨
,zefefne oilitzaéàîoeylàkéà íebøz.mda ©©§¦¨

:xg` ote`a `xnbd zvxzn,àéL÷ àì àlày meynïàk- ¤¨Ÿ©§¨¨
xaecn ,zixey` wx dxiykdy `ziixaa,äléâîaeïàkepzpyna - ¦§¦¨¨

xaecn ,oeyl lka dxiykdyax`y.íéøôñ:`xnbd zx`an ¦§¨¦
àîòè éàî äléâî,zixey` wx zazkpda áéúëc(h g xzq`) §¦¨©©£¨¦§¦¨

ìëå íáúëk''íðBLjky ,zixey` azkae oeyla wx zazkpy cnll ¦§¨¨§¦§¨
.dligza dazkp,dlibna dxaic `ziixad m` :`xnbd dywn

éàîoeylàkéà àø÷î BáúkL íebøzoeyla dlek ixd ,dlibna ©©§¤§¨¦§¨¦¨
:`xnbd zvxzn .ycewd,àtt áø øîà,mebxz oeyl dlibna yi ¨©©¨¨

'Cìnä íâút òîLðå'(k `)epiide ,'xac' ly mebxz `ed 'mbzt'e , §¦§©¦§¨©¤¤
.'jlnd xac',øîà ÷çöé øa ïîçð áøxn`p(my)eðzé íéLpä ìëå' ©©§¨©¦§¨¨©§¨©¨¦¦§

,'ïäéìòáì ø÷é.'ceak' ly mebxz `ed 'xwi'e §¨§©§¥¤
:sqep uexizàéää àéðz ék ,øîà éMà áø,zixey` oeyl wx xyky ©©¦¨©¦©§¨©¦

xaecníéøôñ øàLa,dxez xtq `le ,miaezke mi`iap -éaøå ¦§¨§¨¦§©¦
,àéä äãeäémrhdne ,dxez xtqa wx zipei exizdy xaeqy §¨¦

.oldl x`eaiy,úéøeMà àlà ïéázëð ïéà úBæeæîe ïélôz ,àéðúc§©§¨§¦¦§¥¦§¨¦¤¨©¦
eðéúBaøå[l`ilnb oa oerny oax-]eøézäoeyla s`.úéðåéiptl §©¥¦¦§¨¦

exizdy okzi cvik :`xnbd dywn ,dcedi iax ixac e`iady
,zipei oeyla zefefne oilitzáéúkäåmda,'eéäå'oziieda eyxce §©§¦§¨

.zixey` wx mixyky ,ediàîéà àlà,jk miqxebyíéázëð íéøôñ ¤¨¥¨§¨¦¦§¨¦
ì ìëaeøézä eðéúBaøå ,ïBLoeyla.úéðåé:`xnbd dywn oiicr §¨¨§©¥¦¦§¨¦

epizeaxe' oeyldneøézärnyn 'zipeiììkîdføñà àn÷ àpúc ¦¦¦§¨§©¨©¨¨©
.oeyl lka xizn `nw `pz ixde ,zipeiàîéà àlà,jk miqxeby ¤¨¥¨

e ,oeyl lka miazkp mixtq.úéðåé àlà eáúkiL eøézä àì eðéúBaø©¥Ÿ¦¦¤¦¨§¤¨§¨¦
àéðúå,df lràì ,úéðåé eðéúBaø eøézäLk óà ,äãeäé éaø øîà §©§¨¨©©¦§¨©§¤¦¦©¥§¨¦Ÿ

Cìnä éîìúc äNòî íeMîe ,äøBz øôña àlà eøézäx`eand ¦¦¤¨§¥¤¨¦©£¤§©§©©¤¤
.zipeia aezkl exizd `l mixtq x`y la` ,jenqa

Cìnä éîìúa äNòî ,àéðúc,mixvn jlníéðLe íéòáL ñpékL §©§¨©£¤§©§©©¤¤¤¦¥¦§¦§©¦
íéð÷æ,l`xyin,íéza íéðLe íéòáLa ïñéðëäå,cxtpa owf lkàìå §¥¦§¦§¦¨§¦§¦§©¦¨¦§Ÿ

íäì äléboqipkdy mcew,ïñpék äî ìò,dfn df dvr elhi `ly ¦¨¨¤©©¦§¨
íëaø äLî úøBz éì eáúk ,íäì øîàå ,ãçàå ãçà ìk ìöà ñðëðå§¦§©¥¤¨¤¨§¤¨§¨©¨¤¦§¦©Ÿ¤©§¤

.zipei oeylaäöò ãçàå ãçà ìk áìa àeä Ceøa LBãwä ïúð,dey ¨©©¨¨§¥¨¤¨§¤¨¥¨
åjkì ïlek eîékñäúçà úòãmiweqt dnkae ,deya mbxzl epeik - §¦§¦¨§©©©©

:oldlck ,obedk `ly myxti `ly ,zepyl cvik deya epeik
.`Bì eáúëå,zipei oeyla,'úéLàøa àøa íéäìà'ziW`xA' `le §¨§¡Ÿ¦¨¨§¥¦§¥¦

'midl` `xA(` ` ziy`xa)z` `xa 'ziy`xa'y yxti `ly ick , ¨¨¡Ÿ¦
.od zeieyx izye ,'midl`'

eazk .a,'úeîãáe íìöa íãà äNòà'EpnlvA mc` dUrp' `le ¤¡¤¨¨§¤¤¦§©£¤¨¨§©§¥
'EpzEncM(ek ` my).zeieyx izy yiy 'dyrp' oeyln drhi `ly , ¦§¥

eazk .bìëéå'midl`,'éòéáMä íBia úBaLiå éMMä íBialkie' `le ©§©¡Ÿ¦©©¦¦©¦§©©§¦¦©§©
'iriaXd mFIA zAWIe 'ebe iriaXd mFIA midl`(a a my)xn`i `ly , ¡Ÿ¦©©§¦¦©¦§Ÿ©©§¦¦

.zaya dk`ln dyr 'dy
eazk .c'íàøa' eáúk àìå 'Bàøa äá÷ðe øëæ'(a d my),xn`i `ly ¨¨§¥¨§¨§Ÿ¨§§¨¨

,dawpe xkf mitevxt ipy did seb lke ,micxtp miteb ipy e`xapy
.mitevxt ipy mr cg` seb `xap `l`

eazk dbltd xeca .d,'íúôN íL äìáàå äãøà äáä'dcxp' `le ¨¨¥§¨§¤§¨¨§¨¨¥§¨
'mztU mW dlape(f `i my)izy yiy 'dcxp' oeyln drhi `ly , §¨§¨¨§¨¨

zeieyx.
eazk ,wgvi zcil zxeyaa .e'äéáBø÷a äøN ÷çözå''DAxwA' `le ©¦§©¨¨¦§¤¨§¦§¨

(ai gi my)xn`p mdxa`a mby ,xaca mipt `eyn yiy xn`i `ly ,
(fi fi my),dxy lr `l` citwd `le ,'wgvIe eipR lr mdxa` lRIe'©¦Ÿ©§¨¨©¨¨©¦§¨

citwd okly xn`ie ,diaexwl z`f dxn`y rnyn 'diaexwa' la`
.eaila wx xn` mdxa` la` ,dilr

eazk ,ezzin iptl iele oernyl awri ixaca .føBL eâøä ítàa ék'¦§©¨¨§
,'ñeáà eøwò íðBöøáe'xFW ExTr mpvxaE Wi` Ebxd mR`a iM' `le ¦§¨¦§¥¦§©¨¨§¦¦§Ÿ¨¦§

(e hn my)mgiked mdia` s`y ,mkizea` eid migvex xn`i `ly ,
`le ,dndak eipira miaeygy rnyn 'xey' la` ,'yi`' ebxdy

.dnda qea` exwre dnda ebxd eli`k `l` citwd
eazk ,mixvnl oicnn dyn ayyk .gúàå BzLà úà äLî çwiå'©¦©Ÿ¤¤¦§§¤

,'íãà éða àNBð ìò íáékøiå åéða'xngd lr maMxIe' `le(k c zeny), ¨¨©©§¦¥©¥§¥¨¨©©§¦¥©©£Ÿ
ipa `yep la` ,'lnb e` qeq el did `l mkax dyn' blbli `ly

.lnb mb rnyn mc`
eazke .húBöøà øàLáe íéøöîa eáLé øLà ìàøNé éða áLBîe'©§¥¦§¨¥£¤¨§§¦§¨¦¦§¨£¨

dpW miylWe,'äðL úBàî òaøà'mixvnA' wx eazk `le(n ai my), §Ÿ¦¨¨§©§©¥¨¨§¦§¨¦
eayiy okzi `l mipyd oeaygay ,xwy aezky xn`i `ly ick

.dpy miylye ze`n rax` mixvna
eazk ,dxez ozn mcew l`xyi eaixwdy zepaxwa .iúà çìLiå'©¦§©¤

,'ìàøNé éða éèeèàæ'l`xUi ipA ixrp' `le(d ck zeny)xn`i `ly , ©£¥§¥¦§¨¥©£¥§¥¦§¨¥
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העיקר בזמן הזה בעקבות דמשיחא, שלא לילך אחר השכל וטעם ודעת, כי אם לקיים התורה והמצוות בתמימות ואמונה פשוטה 
באלוקי ישראל.
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ixn` inp dlibna s`c ol rnyn `w mzd

oi` uxznd dfy xnel jixv jgxk lre !ediizln

axc dizeek i`w l`ilnb oa oerny oaxc xaeq

oa oerny oaxc dil xaeq `l` ,onwlc l`enye

meyne ,zixey` `l` dlibna xizd `l l`ilnb

l`enye axe "mpeylke mazkk" eda aizkc

.jenqac iy` axc [`iepiyk] edl `xiaq onwlc

áøådcedi iaxe mixtq x`ya `edd xn` iy`

a,ehw zay) "iazk lk" wxta `dc :dywe Ð .`id

`l` dlibnl mixtq oia oi` :iy` ax xn` (mye

jixv dlibne ,oeyl lka oiazkp mixtqdy

`l mixtq x`yac `nl` .eicae xtqa zixey`

axl dil `pn ok m`e .eice xtqe zixey` jixv

?i`d ilek jixvne xingn dcedi iaxc xnel iy`

yie !dilr biltc `pz mey mzd gky` `l `de

oiprl ixiin (my) "iazk lk"c `iddc :xnel

x`ya :xn`w ikde ,`weec dwilcd iptn dlvd

,oeyl lka oiazkpc ab lr s` mlivdl yi mixtq

dlibna la` .miyecw zeny dnk oda yi ixdy

ok m` `l` dlivdl oi` Ð dxk` mey da oi`y

zexwl xiykdl ixiin `kde .dzkldk daezk

.oda

íéäìà:qxhpewd yxit Ð ziy`xa `xa

eid "`xa ziy`xa" eazk m`y

.od zeieyx izye ,`ed my ziy`xa mixne`

.dlgza `l` ,llk my oi` ziy`xa ixdy :dywe

:xnel d`xpe !dlgza zipei oeyla el eazky cere

`xead xikfdl yi mlerly mircei eid mipeidy

did mcew ziy`xa eazk el` ok m`e ,dligza

ied dpey`xd daizde ,od zeieyx izyc xne`

.el ektd ikd meyn ,ipyd ied midl`e ,cg` `xea

ìòel did `l ike :mdl xn`i ot Ð mc` `yep

) ?lnb e` qeq mkax dynl(ìàåipa iheh`f

z` glyie" el eazk `l i`n` :dywe Ð l`xyi

oeyl iede ,jenqa aizkck "l`xyi ipa iliv`

jkle ,xwyl evx `ly itl :xnel yie !dlecb

,iliv` mewnae ixrp mewna iheh`f el eazk

`aa) mi ly ehef enk ,dlecb oeyl rnync

mzd inp opixn`ck .zevx` lkn dltye ,ezizgze ewner :'it .mler ly ehef `edy ,laa ef Ð (cn diryi) "iaxg dlevl" xne`d :mzd opixn`ck dltyd oeyl inp rnyne ,(a,`k `rivn

.(a,biw migaf) my exrpp lean izn lky ,laa dny `xwp jkld :(a,biw zay)
oi`

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

ïàkïôeâa,eðlLïàk:ééaà déì øîà .ïälL ïôeâa ¨§¨¤¨¨§¨¤¨¤¨©¥©©¥
?àéääì àzîé÷Bà éàîa?ïälL ïôeâaàéøéà éàî §©¦§¨§©¦§¨¤¨¤©¦§¨

?àø÷î BáúkL íebøúå íebøz BáúkL àø÷îeléôà ¦§¨¤§¨©§§©§¤§¨¦§¨£¦
íebøz BáúkL íebøúå àø÷î BáúkL àø÷î,éîð ¦§¨¤§¨¦§¨§©§¤§¨©§©¦

!Béãáe øôñ ìò úéøeMà epázëiL ãò :éðú÷ àäc§¨¨¨¥©¤¦§§¤©¦©¥¤¦§
àlàïðaø àä :àéL÷ àì.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø àäå ¤¨¨©§¨¨©¨©§¨©¨¦§¤©§¦¥

àkéà àä ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø éà!úéðåéàlà ¦©¨¦§¤©§¦¥¨¦¨§¨¦¤¨
,íéøôña ïàk :àéL÷ àìïàk.úBæeæîe ïélôúaïélôz ¨©§¨¨¦§¨¦¨¦§¦¦§§¦¦

?àîòè éàî úBæeæîe"eéäå" :eäa áéúëc íeMî §©©§¨¦¦§¦§§¨
.eäé ïúééåäa ¯?àkéà àø÷î BáúkL íebøz éàî ©£¨¨¨§©©§¤§¨¦§¨¦¨

."àúeãäN øâé" àkéà ,äøBz àîìLa,àëä àlàéàî ¦§¨¨¨¦¨§©¨£¨¤¨¨¨©
?àkéà íebøzàlàïàk :àéL÷ àìïàk ,äléâîa ©§¦¨¤¨¨©§¨¨¦§¦¨¨

.íéøôña?àîòè éàî äléâîíáúëk" :da áéúëc ¦§¨¦§¦¨©©§¨¦§¦¨¦§¨¨
ìëå."íðBL?àkéà àø÷î BáúkL íebøz éàîáø øîà §¦§¨©©§¤§¨¦§¨¦¨¨©©

".Cìnä íâút òîLðå" :àtt:øîà ÷çöé øa ïîçð áø ©¨§¦§©¦§¨©¤¤©©§¨©¦§¨¨©
".ïäéìòáì ø÷é eðzé íéLpä ìëå"ék :øîà éLà áø §¨©¨¦¦§§¨§©§¥¤©©¦¨©¦

,àéää àéðz,íéøôñ øàLa.àéä äãeäé éaøå:àéðúc ©§¨©¦¦§¨§¨¦§©¦§¨¦§©§¨
eðéúBaøå .úéøeMà àlà ïéázëð ïéà úBæeæîe ïélôz§¦¦§¥¦§¨¦¤¨©¦§©¥

.úéðåé eøézä!"eéäå" :áéúëäåíéøôñ :àîéà àlà ¦¦§¨¦§¨§¦§¨¤¨¥¨§¨¦
ì ìëa íéázëð.úéðåé eøézä eðéúBaøå ,ïBL!?eøézä ¦§¨¦§¨¨§©¥¦¦§¨¦¦¦

!øñà àn÷ àpzc ììkîàì eðéúBaø :àîéà àlà ¦§¨§©¨©¨¨©¤¨¥¨©¥Ÿ
.úéðåé àlà eáúkiL eøézä,àéðúå:äãeäé éaø øîà ¦¦¤¦¨§¤¨§¨¦§©§¨¨©©¦§¨

øôña àlà eøézä àì ,úéðåé eðéúBaø eøézäLk óà©§¤¦¦©¥§¨¦Ÿ¦¦¤¨§¥¤
,äøBzäNòî :àéðúc .Cìnä éîìúc äNòî íeMîe ¨¦©£¤§©§©©¤¤§©§¨©£¤

Cìnä éîìúaíéð÷æ íéðLe íéòáL ñpékLïñéðëäå §©§©©¤¤¤¦¥¦§¦§©¦§¥¦§¦§¦¨
íéza íéðLe íéòáLaíäì äléb àìå.ïñpék äî ìò §¦§¦§©¦¨¦§Ÿ¦¨¨¤©©¦§¨

ãçàå ãçà ìk ìöà ñðëðå,éì eáúk :íäì øîàå §¦§©¥¤¨¤¨§¤¨§¨©¨¤¦§¦
.íëaø äLî úøBzìk áìa àeä Ceøa LBãwä ïúð ©Ÿ¤©§¤¨©©¨¨§¥¨

,äöò ãçàå ãçàúçà úòãì ïlek eîékñäåeáúëå ¤¨§¤¨¥¨§¦§¦¨§©©©©§¨§
;"úéLàøa àøa íéäìà" Bìíìöa íãà äNòà" ¡Ÿ¦¨¨§¥¦¤¡¤¨¨§¤¤

;"úeîãáe;"éòéáMä íBia úBaLiå éMMä íBia ìëéå" ¦§©§©©©¦¦©¦§©©§¦¦
eáúk àìå ,"Bàøa äá÷ðe øëæ""íàøa;""äãøà äáä ¨¨§¥¨§¨§Ÿ¨§§¨¨¨¨¥§¨

íúôN íL äìaàå;""äéáBø÷a äøN ÷çözå;"ék" §¤§¨¨§¨¨©¦§©¨¨¦§¤¨¦
;"ñeáà eøwò íðBöøáe øBL eâøä ítàáäLî çwiå" §©¨¨§¦§¨¦§¥©¦©Ÿ¤

;"íãà éða àNBð ìò íákøiå åéða úàå BzLà úà¤¦§§¤¨¨©©§¦¥©¥§¥¨¨
øàLáe íéøöîa eáLé øLà ìàøNé éða áLBîe"©§¥¦§¨¥£¤¨§§¦§©¦¦§¨

;"äðL úBàî òaøà úBöøàéða éèeèàæ úà çìLiå" £¨©§©¥¨¨©¦§©¤©£¥§¥
;"ìàøNé."Bãé çìL àì ìàøNé éða éèeèàæ ìàå" ¦§¨¥§¤©£¥§¥¦§¨¥Ÿ¨©¨

àì"

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

מגילה. פרק ראשון - מגילה נקראת דף ט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

תנועת צדיק, ומכל שכן ראייה או שמיעת קול, צריך לפעול שלא יישכח לעד.
היום יום יד טבת



קצב
izni`na cenr h sc ± oey`x wxtziprz

éúàùð íäî ãçà ãîç àìÐ.gwl xg` utg la` ,gwl `l xeng xn`i `lyøéàäì
íéîòä ìëìÐxn`i ,ok `l m`y,dp dxf dcear) eyxcne .dxf dceara xzen gp oa :

(`.mlerd on ocxehl ick mixaca owilgdl :íãáåòì éúéåö àì øùàÐeazk `l m`y

.e`xap egxek lry od zedl` ok m` xn`ie ,eidiy iziev `l xy` rnyn mcaerlåáúëå
Ð,milbxd zxirv z`e "zapx`d z`e" mewna

.dilbxn zephwe zexvw diciy itlìù åúåéôé
úôéÐipa lk lyn dti epeyl ,oei oeyl `ed

.ztiäðùîíéãâá äáåøîÐmipdk

zenin oey`x ziaa s`e ,ipy ziaa eyniyy

.dgynd ony ly zigelv fpbpy ,jli`e ediy`i

úåöîä ìë ìò àáä øôÐdxedy giyn odk

`ian ,ez`xedk dyre ,zxk epecfy xaca xzid

zny`l `hgi giynd odkd m`" xn`py .xt

.(c `xwie) "'ebe mrdùîùîä ïäëÐoebk

eleqt xare eizgz xg` epine ,leqt ea rxi`y

oey`xd .eizgz `ad exiarde ,ezcearl xfge

.xar ipyde ,ynyn iexwíéøåôëä íåé øô àìà
Ðdti`d zixiyr oke .mipy `iadl xyt` i`y

`iadl xyt` i`y ,mei lkay [lecb] odk iziag

.mipyàøîâïéåù äæå äæ ïäéøáã ìëì àäÐ

dcear mey cearl e` xihwdl `a m`eÐ

odkk xary odk micba dpenya ynyn

.ynyndåéìò äìåãâ äðåäë úåöî ìëÐ

,mxet `le rxet `l ,micba dpenya ynyn

,dpnl`d lr xdfene ,dlezad lr deevne

.ope` aixwneéåàø åðéàåÐdpenya `l ynyl

.heicd odkk drax`a `le ,lecb odkk micba

àéä éáøÐ.diytpc `ail` dnzqeäéì áéñðå
éàðúã àáéìàÐ,opaxk dl xaq micba daexna

.xi`n 'xk dl xaq xary odkaeäðùîïéà
äîá ïéáÐoia zenad xzid zrya yxtd oi`

aepa ecera dyn ly gafn df ,dlecb dna

.oerabeäðè÷ äîáìÐlky ,cigi ly gafn

.envrl dna dyer cigie cigiäîáá áø÷Ð

.dphw'åë áãéðå øãéð åðéàù ìëÐsili migafa

wxta dl.`xzaàøîâàì åúå íéçñôÐ

acipe xcip epi`y lk :`tiq ipzw `deÐepi`

oiaixwn eid dlecba eli`e .dphw dnaa axw

jzrc `wlq `we .oitqene oicinz ,xeav zepaxw

oiaixw eid onf odl reaw oi`y xeav zeaeg s`c

dcear ixirye xeav ly xac mlrd xt oebk ,da

.dxfíéçñô ïéòëÐonf mdl reawd zeaeg lke

.migqtkéðîÐdphw dnac ipzwc ,oizipzn

`l dlecb dnac xn`e ,daeg mey da axw oi`

.onf odl reawd zeaega `l` dpin `ticr'ø
àéä ïåòîùÐs` :migafc `xza wxta xn`c

`l` ,daeg mey dlecb dnaa eaixwd `l xeav

zeaeg la` .onf odl reawd zeaege migqt

ixirye xac mlrd xt oebk ,onf odl reaw oi`y

dxf dcearÐopaxck la` .axw `l `kde `kd

lk :ixn` `dc ,oizipzn `nwezn `l mzdc

,xacnay cren ld`a oiaixwn xeavdy

dna `idc ,lblbay cren ld`a oiaixwn

ipzw oizipzne .xac mlrd xt elit`e ,dlecb

.oda `veike gqtäðùîäàåøä ìëáÐlka

wxtae .dliy z` myn ze`xl lkeiy mewn

.`nrh sili migafc `xza
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ïéàgiyn odk xt :yexit Ð .zevnd lk lr `ad xt `l` micba daexnl geyn odk oia

epecfy xaca my`e dpiyrz `l xy` 'd zevn lkn zg` dyrc ,bbeya `hgy Ð

`dc ,(`hgi) giynd odkd dia aizkc ,xeav ly xac mlrd xta ixiin `l la` .zxk

.micba daexn oky lke ,e`iadl leki heicd odk elit`e mipdk zxeza opiaxnïéàoia

mixetkd mei xt `l` xary odkl ynynd odk

meia elit` `dc ?xary odkl hwp i`n` :dyw Ð

,eizgz df ynye ,ynynd odkl leqt ea rxi`y

it lr s` ynynd on `a xtdy ,df welig ied

ded ok m`e .inlyexia `zi`ck .ynyn oi`y

yie !xeariy odkl ynynd odkd oia xninl dil

`d rnyn ded xeariy eze`l hwp i`c :xnel

daxd yi Ð dpy lka iedc ,xak xary eze`l

,xary eze`l hwp ikd meyn .mdipia miwelig

.df welig `l` `kil dicica s`c opireny`l

eze`n ied xtdy ziyixtc i`nl :xn`z m`e

ok m` ,ynyn oi`y ab lr s` ,leqtd ea rxi`y

:(a,ci) zereayc `nw wxt seq xn`c `dn `iyw

,daxc`e .mipdkd eig` lyn `le Ð "el xy`"

iedc ,eizgz ynynd eze`n `le xnel el did

`lc `zln iedc meyn `nye !ith `zeax

.dpy lk gikyc icin hwpe ,diway `giky

xn`wc (`,hi zegpn) "dax unewd"c inp `idde

,epiyexitl dyw `l milraa dhigy `pngx ilbc

eli`k ied Ð `pngx dil ikfc oeikc ,ixyc

.elyn yicwnàìåoilrn meyn heicd odkl

wetiz ?`nrh i`d dil dnl :`iyw Ð 'eke ycwa

dai` meyn e`l i` ,lecb odkl ie`xc oeikc dil

meyn micba drax`a ynyl leki epi` ok m`

i`d meync :xnel yie !micba xqegn dil dedc

oic zia it lrc oeik ,oicitwn epiid `l `nrh

.oilrnc `nrh e`l i` ,`ed

éðîeaixwd `l xeav s` xn`c `id oerny iax

iaxk oizipznl opinwenc oeikc d`xp Ð

df :ipzwc ,dizeek `iz` inp `tiq ok m` oerny

`dc :dywe .dnaa axw acipe xcipd lk llkd

wxta opixn`ck ,acipe xcipd xac iedc zexifp

dil zi` ikd elit`e ,(mye a,ci) dxenzc ipy

(mye `,fiw) migafc `xza wxt oerny iaxl

yie !dlecb dnaa elit` axw oi` zexifpe zegpnc

xcipd lk llkd df :oizipzn `yxtin ikdc :xnel

Ð minlye dler oebk ,dlecb dnaa axwy ,acipe

,acipe xcip epi`y lke .dphw dnaa axw cigil

dnaa axw oi` Ð dlecb dnaa axwy it lr s`e

axw oi`y acipe xcip yic `ed dcen la` .dphw

.dphw dnaa `le dlecb dnaa `l
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,åézçz øçà ïäk epéîe,BúãBáòì øæBç ïBLàøéðL ¦Ÿ¥©¥©§¨¦¥©£¨¥¦
,åéìò äìBãb äðeäk úBöî ìk.øéàî éaø éøácéaø ¨¦§§¨§¨¨¨¦§¥©¦¥¦©¦

àì éeàø Bðéà éðL ,BúãBáòì øæBç ïBLàø :øîBà éñBé¥¥¦¥©£¨¥¦¥¨Ÿ
äNòî :éñBé éaø øîàå .èBéãä ïäëì àìå ìBãb ïäëì§Ÿ¥¨§Ÿ§Ÿ¥¤§§¨©©¦¥©£¤
ïäëa ìeñt Ba òøéàL ,éøBtévî íìeà ïa óñBé éaøa§©¦¥¤¨¦¦¦¤¥©§§Ÿ¥

.åézçz eäepéîe ìBãbíéîëç éðôì äNòî àáe:eøîàå ¨¦©§¨¨©£¤¦§¥£¨¦§¨§
.èBéãä ïäëì àìå ìBãb ïäëì àì éeàø Bðéà éðL ,BúãBáòì øæBç ïBLàøíeMî ìBãb ïäë ¦¥©£¨¥¦¥¨Ÿ§Ÿ¥¨§Ÿ§Ÿ¥¤§Ÿ¥¨¦

;äáéàíeMî èBéãä ïäë.ïéãéøBî àìå LãBwa ïéìòî!øéàî éaø àôéñå ,ïðaø àLéøáø øîà ¥¨Ÿ¥¤§¦©£¦©¤§Ÿ¦¦¥¨©¨©§¥¨©¦¥¦¨©©
.øéàî éaø àôéñå ïðaø àLéø .ïéà :àcñç.éàpúc àaélà dì áéñðå ,àéä éaø :øîà óñBé áø ¦§¨¦¥¨©¨©§¥¨©¦¥¦©¥¨©©¦¦§¨¥¨©¦¨§©¨¥

äðùîäìBãb äîa ïéa ïéàäpè÷ äîáì.íéçñt àlà,ácéðå øcéð àeäL ìk :ììkä äæáø÷ ¥¥¨¨§¨§¨¨§©¨¤¨§¨¦¤©§¨¨¤¦¨§¦¨¨¥
;äîaaácéð àìå øcéð àì BðéàL ìëå.äîaa áø÷ Bðéààøîâïéòk àîéà ?àì eúå íéçñt ©¨¨§¨¤¥Ÿ¦¨§Ÿ¦¨¥¨¥©¨¨§¨¦§¨¥¨§¥
.íéçñt?épî.àéä ïBòîL éaøeáéø÷ä àì øeaö óà :øîBà ïBòîL éaø ,àéðúcíéçñt àlà §¨¦©¦©¦¦§¦§©§¨©¦¦§¥©¦Ÿ¦§¦¤¨§¨¦

,ïîæ íäì òeáwL úBáBçå,ïîæ íäì òeá÷ ïéàL úBáBç ìáà.áø÷ àì àëäå àëääðùîïéà §¤¨©¨¤§©£¨¤¥¨©¨¤§©¨¨§¨¨Ÿ¨¥¥
äìéL ïéaíéìLeøéì,äàBøä ìëa éðL øNòîe íél÷ íéLã÷ ïéìëBà äìéLaL àlàíéìLeøéáe ¥¦Ÿ¦¨©¦¤¨¤§¦Ÿ§¦¢¨¦©¦©£¥¥¦§¨¨¤¦¨©¦

.äîBçä ïî íéðôì,ïàëå ïàëå.íéòìwä ïî íéðôì ïéìëàð íéLã÷ éLã÷äìéL úMeã÷ ¦§¦¦©¨§¨§¨¨§¥¢¨¦¤¡¨¦¦§¦¦©§¨¦§©¦Ÿ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc dlibn(iyily meil)

eazk ,l`xyi ipa lr dyn ixaca .ai(eh fh xacna)ãçà ãîç àì'Ÿ¤¤¤¨
'éúàNð íäîxeng xn`i `ly ,'iz`Up mdn cg` xFng `l' `le ¥¤¨¨¦Ÿ£¤¨¥¤¨¨¦

xac cng `ly epiid 'cng' la` ,gwl xg` xac la` gwl `l
.mdlyn

weqta ,dxf dcear oiprl .bi(hi c mixac)dninXd Lipir `UY otE'¤¦¨¥¤©¨©§¨
mdl ziegYWde 'ebe miakFMd z`e gxId z`e WnXd z` zi`xe§¨¦¨¤©¤¤§¤©¨¥©§¤©¨¦§¦§©£¦¨¨¤

eazk ,'miOrd lkl mz` Lidl` 'd wlg xW` ,mYcare÷ìç øLà' ©£©§¨£¤¨©¡Ÿ¤Ÿ¨§Ÿ¨©¦£¤¨©
éäìà 'ä,'íénòä ìëì øéàäì íúà Eick mdl wlgy xn`i `ly ¡Ÿ¤Ÿ¨§¨¦§¨¨©¦

.dxf dceara xzen gp oae ,mcaerl
eazk oke .ci(b fi my)éúéeö àì øLà íéøçà íéäìà ãáòiå Cìiå'©¥¤©©£Ÿ¡Ÿ¦£¥¦£¤Ÿ¦¦¦

,'íãáBòìiziev `ly yxti `ly ,'mcaerl' zaiz etiqedy epiide §§¨
.e`xap egxk lre od zedl` xn`ie ,e`xaiy

.ehBì eáúëå'zapx`d z`e' mewna ,zexeq`d zeiga(e `i `xwie) §¨§§¤¨©§¤¤
,'íéìâøä úøéòö úà'.dilbxn zexvw zapx`d iciyBì eáúk àìå ¤§¦©¨©§©¦§Ÿ¨§

e',dîL úáðøà éîìz ìL BzLàL éðtî ,'úáðøàä úàickeàlL §¤¨©§¤¤¦§¥¤¦§¤©§©©§¤¤§¨¤Ÿ
äøBza ézLà íL eìéhäå íéãeäiä éa e÷çN ,øîàézeigd oia Ÿ©¨£¦©§¦§¦¦¥¦§¦©¨

.ze`nhd
:dpyna epipyeøézä àì íéøôqa óà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥©©§¨¦Ÿ¦¦

.úéðåé àlà eáúkiL:`xnbd zwqet,ïðçBé éaø øîà eäaà éaø øîà ¤¦¨§¤¨§¨¦¨©©¦©¨¨©©¦¨¨
ïaøc àîòè éàî ,ïðçBé éaø øîàå .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥§¨©©¦¨¨©©£¨§©¨

ìàéìîb ïa ïBòîL,zipei oeyl wx zixey`n ueg mixtqa exizdy ¦§¤©§¦¥
àø÷ øîàeipal gp zkxaa(fk h ziy`xa)ïkLéå úôéì íéäìà zôé' ¨©§¨©§§¡Ÿ¦§¤¤§¦§Ÿ

.'íL éìäàa,yxceåéøác[oeyl-]ìLipaéìäàa eéäé ,úôédxezd §¨¢¥¥§¨¨¤¤¤¦§§¨¢¥
ipa ly,íL.zti ipan oeie ,zti ipa oeyla azkiz dxezdy ,xnelk ¥

:`xnbd dywnàîéàåoebk ,zti ipa zepeyl x`yl dpeekdyøîBb §¥¨¤
àîòè eðééä ,àaà øa àéiç éaø øîà .âBâîe,oei lr wx eyxcy ¨¨©©¦¦¨©©¨©§©£¨

,'úôéì íéäìà zôé' áéúëcy rnyneúôé ìL Búeéôédtid oeyld - ¦§¦©§§¡Ÿ¦§¤¤¨§¤¤¤
`ed ,zti ly,íL éìäàa àäé.zti ipa zepeyln dti ikd zipeie §¥§¨¢¥¥

äðùî
dpenya ezceary ,heicd odk zyecwn dlecb lecb odk zyecw
lecb odk .eiaexwl s` `nhp epi`e ,dpnl`d lr xdfene ,micba
ony .micba dpeny zyiale dgynd onya ezgiyn ici lr ycwzn
milecb mipdk egyn eae epiax dyn gwxy onyd `ed dgynd
z` fpb jlnd ediy`i .xg` ony cer miyer oi`e ,eixg` zexeca
zyial ici lr eycwzde ,mipdk egynp `l f`ne ,onyd zigelv
`ly odke ,'geyn' `xwp dgynd onya gynpy odk .cala micbad

.'micba daexn' `xwp gynp
odkxg` mipnn ,ycwna cearl leki `le ,leqt ea rxi`y lecb

,'ynyn odk' `xwpe dcearl oey`xd xfeg ,eleqt xaeryke ,eizgz
.lecb odk ixneg z` eilr yie ,'xary odk' `xwp ipyde

ïéàweligïäk ïéad lecbì äçLnä ïîLa çeLî`edy lecb odk ¥¥Ÿ¥¨©§¤¤©¦§¨§
wxíéãâa äaeøîdgynd onya gynp `leàlàoiprløtz`hg §¤§¨¦¤¨©

.úBönä ìk ìò àaäbbeya xzid dxedy geyn odk ,xnelk ©¨©¨©¦§
.z`hgl xt `ian ,ez`xedk dyr mbe ,zxk ea yiy e`l xeqi`a
.z`hgl dxiry e` dayk `iane ,mc` lkk epic micba daexne

ïéàweligïäk ïéay lecbLnLîycwnaïäëìlecbøáòLdpedkn ¥¥Ÿ¥§©¥§Ÿ¥¤¨©
,dlecbàlà`iadl xyt` i`y ,lecb odk ly daeg zepaxw ¤¨

mde ,mipyøta ziniptd z`hge ,íéøetkä íBé`idy oiziag zgpn ©©¦¦
äôéàä úéøéNò,mei lk lecb odk aixwny zagna zpbehn zleq £¦¦¨¥¨

odk `le ynyn odk `ian mze`y ,miiaxrd oia ivge xwaa ivg
.xary

àøîâ
geyn odk oia weligdy rnyn dpyndn :`xnbd zwiicn

d micba daexnl,zeevnd lk lr `ad xt oiprl wx `eïéðòì àä̈§¦§©
z`adäæå äæ ,äôéàä úéøéNòå íéøetk íBé øtdaexne geyn-] ©¦¦©£¦¦¨¥¨¤¨¤

[micbaïéåL.d`adl ¨¦
:dpynd zxaeq `pz dfi` enk dpc `xnbdïéúéðúîepipyy ©§¦¦

`id ,zeevnd lk lr `ad xt `ian epi` micba daexnyéaøk àìc§Ÿ§©¦
éàc ,øéàîkìò àaä øt àéáî ,íéãâa äaeøî ,[àéðz àä] ,øéàî éaø ¥¦§¦©¦¥¦¨©§¨§¤§¨¦¥¦©©¨©

àéáî Bðéà ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,úBönä ìk`l` ,xt ¨©¦§¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥¥¦
:`xnbd zx`an .cigik dxiry e` dayk,øéàî éaøc àîòè éàî©©£¨§©¦¥¦

,àéðúcxn`päaeøî ,äçLnä ïîLa çeLî àlà éì ïéà ,'çéLî' §©§¨¨¦©¥¦¤¨¨©§¤¤©¦§¨§¤
ïépî íéãâa,xt `iany'çéLnä' øîBì ãeîìz.micba daexn zeaxl §¨¦¦©¦©§©©¨¦©

:`xnbd dywnàðîé÷Bà éàîaopaxk ,dpynd z` epcnrd ink - §©¦§¨
e,àôéñ àîéà ,øéàî éaøk àìcepipyyïäëì LnLî ïäk ïéa ïéà §Ÿ§©¦¥¦¥¨¥¨¥¥Ÿ¥§©¥§Ÿ¥

.äôéàä úéøéNòå íéøetkä íBé øt àlà øáòL,rnynìëì àä ¤¨©¤¨©©¦¦©£¦¦¨¥¨¨§¨
ïäéøáclecb odk ipic x`y -.ïéåL äæå äæef `tiqaeïàúàep`a - ¦§¥¤¤¨¤¨¦£¨

ìzrcøéàî éaø,opax `leBa òøéà ,àéðúclecb odkaepéîe ,ìeñt §©¦¥¦§©§¨¥©§¦
,åézçz øçà ïäkd ,eleqt xare,BúãBáòì øæBç ïBLàødeéðLs` Ÿ¥©¥©§¨¦¥©£¨¥¦

,xary,øîBà éñBé éaø .øéàî éaø éøác ,åéìò äìBãb äpeäk úBöî ìk̈¦§§¨§¨¨¨¦§¥©¦¥¦©¦¥¥
d,BúãBáòì øæBç ïBLàødeì àì éeàø Bðéà éðLmicba dpenya yny ¦¥©£¨¥¦¥¨Ÿ§
kì àìå ,ìBãb ïäëk micba drax`a yny,èBéãä ïäëmrhdn Ÿ¥¨§Ÿ§Ÿ¥¤§

.x`eaiyòøéàL éøBtévî íìeà ïa óñBé éaøa äNòî ,éñBé éaø øîàå§¨©©¦¥©£¥§©¦¥¤¨¦¦¦¤¥©
ìBãb ïäëa ìeñt Ba,epnfa didyeäepéîemle` oa sqei iaxl §§Ÿ¥¨¦

cearle .åézçz,eleqt xaryníéîëç éðôì äNòî àáerixkiy ©§¨¨©£¤¦§¥£¨¦
,el` mipdk oic dn,BúãBáòì øæBç ïBLàø ,eøîàåeéeàø Bðéà éðL §¨§¦¥©£¨¥¦¥¨

.èBéãä ïäëì àìå ìBãb ïäëì àìlìBãb ïäk,ie`x epi`äáéà íeMî Ÿ§Ÿ¥¨§Ÿ§Ÿ¥¤§Ÿ¥¨¦¥¨
le .d`py icil e`eai `ny -èBéãä ïäk,ie`x epi`ïéìòî íeMî Ÿ¥¤§¦©£¦

aïéãéøBî àìå LãBwecixedl oi` ,dyecway xac mipynyk ± ©¤§Ÿ¦¦
cixedl oi` okle ,dxizi dyecwl ezelrdl `l` ,dzegt dyecwl

dy ,dywe .heicd odk zyecwl lecb odk zyecwn df odkàLéø¥¨
zrck dpynd lyïðaø`ian epi` micba daexny xi`n iax ly ©¨¨

,zeevnd lk lr `ad xtådàôéñzrckøéàî éaøxary odky §¥¨©¦¥¦
.lecb odk `ed

ïéà ,àcñç áø øîàd z` ,jk ok` -àLéøepyå ïðaød z`àôéñ ¨©©¦§¨¦¥¨©¨¨§¥¨
dpy.øéàî éaøe,øîà óñBé áøz` epy opaxe xi`n iax `l mlerl ©¦¥¦©¥¨©

`l` ,dpyndéàpúc àaélà dì áéñðå ,àéä éaøoic lka hwpe - ©¦¦§¨¦¨©¦¨§©¨¥
iaxk xary odkae ,opaxk micba daexna xaeqy ,xg` `pzk

.xi`n

äðùî
onfa eilr aixwnde ,'dna' `xwp ycwna e` okyna epi`y gafn

.zxk aiig ,ycwnd e` okynd
eqpkpykeid ,xacna dyn dyry okynd z` e`iade ux`l l`xyi

,gafnd mr zeriawa gpen oex`d did `ly itl ,zexzen zenad
zyexie yeaik zepy dxyr rax` xg`l .zenglna mnr `viy
exq`pe ,gafnd mr oex`d dide dliyl okynd z` e`iad ,ux`d
exzed aey ,dliy daxge oex`d z` mizyltd eayyke .zenad
`l oex`de ,oerabl jk xg`e ,aepl gafnd z` e`iad f`e ,zenad

d `l oex`d z` mizyltd exifgdyk s`e .oerabe aepa didedegip
,milyexil jlnd cec e`iad jk xg`e ,mixri zixwa `l` okyna
exq`p aeye ,oex`d z` my qipkd ycwnd zia z` dnly dpayke

.zenad
gafndzenade .dlecb dna dpyna `xwp ,oerabe aepa didyk

.dphw dna ze`xwp zenewnd x`yay
ïéàzenad xzid zrya weligäìBãb äîa ïéadidyk gafn - ¥¥¨¨§¨

oerabe aepaäpè÷ äîáì,mewn lkay cigi ly gafn -àlàoiprl §¨¨§©¨¤¨
,íéçñt.dlecb dnaa wx miaixwny §¨¦

ìk ,ììkä äæ`l` daeg epi`y oaxw,ácéðå øcéð àeäLdler oebk ¤©§¨¨¤¦¨§¦¨
df ixd ,dacpa mi`ad minlyeäîáa áø÷.dphwàì BðéàL ìëå ¨¥§¨¨§¨¤¥Ÿ

ácéð àìå øcéð,daega `a `l`äîáa áø÷ Bðéà.dphw ¦¨§Ÿ¦¨¥¨¥§¨¨

àøîâ
.migqt `l` dphw dnal dlecb dna oia oi` :dpyna epipy

ike :`xnbd dywníéçñtmdipia yi calaàì eúåcer oi`e - §¨¦§Ÿ
zepaxw miaixwn oi` dphw dnaay `tiqa yxetn ixde ,welig
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קצג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc dlibn(iyily meil)

eazk ,l`xyi ipa lr dyn ixaca .ai(eh fh xacna)ãçà ãîç àì'Ÿ¤¤¤¨
'éúàNð íäîxeng xn`i `ly ,'iz`Up mdn cg` xFng `l' `le ¥¤¨¨¦Ÿ£¤¨¥¤¨¨¦

xac cng `ly epiid 'cng' la` ,gwl xg` xac la` gwl `l
.mdlyn

weqta ,dxf dcear oiprl .bi(hi c mixac)dninXd Lipir `UY otE'¤¦¨¥¤©¨©§¨
mdl ziegYWde 'ebe miakFMd z`e gxId z`e WnXd z` zi`xe§¨¦¨¤©¤¤§¤©¨¥©§¤©¨¦§¦§©£¦¨¨¤

eazk ,'miOrd lkl mz` Lidl` 'd wlg xW` ,mYcare÷ìç øLà' ©£©§¨£¤¨©¡Ÿ¤Ÿ¨§Ÿ¨©¦£¤¨©
éäìà 'ä,'íénòä ìëì øéàäì íúà Eick mdl wlgy xn`i `ly ¡Ÿ¤Ÿ¨§¨¦§¨¨©¦

.dxf dceara xzen gp oae ,mcaerl
eazk oke .ci(b fi my)éúéeö àì øLà íéøçà íéäìà ãáòiå Cìiå'©¥¤©©£Ÿ¡Ÿ¦£¥¦£¤Ÿ¦¦¦

,'íãáBòìiziev `ly yxti `ly ,'mcaerl' zaiz etiqedy epiide §§¨
.e`xap egxk lre od zedl` xn`ie ,e`xaiy

.ehBì eáúëå'zapx`d z`e' mewna ,zexeq`d zeiga(e `i `xwie) §¨§§¤¨©§¤¤
,'íéìâøä úøéòö úà'.dilbxn zexvw zapx`d iciyBì eáúk àìå ¤§¦©¨©§©¦§Ÿ¨§

e',dîL úáðøà éîìz ìL BzLàL éðtî ,'úáðøàä úàickeàlL §¤¨©§¤¤¦§¥¤¦§¤©§©©§¤¤§¨¤Ÿ
äøBza ézLà íL eìéhäå íéãeäiä éa e÷çN ,øîàézeigd oia Ÿ©¨£¦©§¦§¦¦¥¦§¦©¨

.ze`nhd
:dpyna epipyeøézä àì íéøôqa óà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥©©§¨¦Ÿ¦¦

.úéðåé àlà eáúkiL:`xnbd zwqet,ïðçBé éaø øîà eäaà éaø øîà ¤¦¨§¤¨§¨¦¨©©¦©¨¨©©¦¨¨
ïaøc àîòè éàî ,ïðçBé éaø øîàå .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥§¨©©¦¨¨©©£¨§©¨

ìàéìîb ïa ïBòîL,zipei oeyl wx zixey`n ueg mixtqa exizdy ¦§¤©§¦¥
àø÷ øîàeipal gp zkxaa(fk h ziy`xa)ïkLéå úôéì íéäìà zôé' ¨©§¨©§§¡Ÿ¦§¤¤§¦§Ÿ

.'íL éìäàa,yxceåéøác[oeyl-]ìLipaéìäàa eéäé ,úôédxezd §¨¢¥¥§¨¨¤¤¤¦§§¨¢¥
ipa ly,íL.zti ipan oeie ,zti ipa oeyla azkiz dxezdy ,xnelk ¥

:`xnbd dywnàîéàåoebk ,zti ipa zepeyl x`yl dpeekdyøîBb §¥¨¤
àîòè eðééä ,àaà øa àéiç éaø øîà .âBâîe,oei lr wx eyxcy ¨¨©©¦¦¨©©¨©§©£¨

,'úôéì íéäìà zôé' áéúëcy rnyneúôé ìL Búeéôédtid oeyld - ¦§¦©§§¡Ÿ¦§¤¤¨§¤¤¤
`ed ,zti ly,íL éìäàa àäé.zti ipa zepeyln dti ikd zipeie §¥§¨¢¥¥

äðùî
dpenya ezceary ,heicd odk zyecwn dlecb lecb odk zyecw
lecb odk .eiaexwl s` `nhp epi`e ,dpnl`d lr xdfene ,micba
ony .micba dpeny zyiale dgynd onya ezgiyn ici lr ycwzn
milecb mipdk egyn eae epiax dyn gwxy onyd `ed dgynd
z` fpb jlnd ediy`i .xg` ony cer miyer oi`e ,eixg` zexeca
zyial ici lr eycwzde ,mipdk egynp `l f`ne ,onyd zigelv
`ly odke ,'geyn' `xwp dgynd onya gynpy odk .cala micbad
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הלימוד צריך להיות בחיות, ופשיטא שלא להתפעל מפיתוי היצר המחפש תחבולות וערמומית איך למנוע את האדם מעבודתו לקונו.
ממכתב כ"ג טבת, תשי"ז
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yng odl opipny yxeke icnd yeixcl oebk

zpya" aizkc ,rax` `l` `vnz `l mipy

zpya" l`ipc xtqa "yexeyg` oa yeixcl zg`

:mler xcqa `ipze .'ebe "yxek zeklnl yly

,cala ef `l` miaezka dpy icnl epivn `l

zpya" l`ipc xtqa mipy dyly epivn yxekle

xcqa inp `ipze .'ebe "yxek zeklnl yly

zerhewn mipy yely jln yxek :mlerÐixd

lie`e xvpckeap zepyac mbe ,dxzi dpy zipny

mizy oipad ddzyp ecbpke ,dpy drlap jcexn

.yeixcl mipy
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.èBéãäe Cìî øîàc ïàîì àçéðä .déúeëìî ÷éìñ§¦©§¥¨¦¨§©§¨©¤¤¤§

Cìîe èBéãäå Cìî øîàc ïàîì àlààkéà éàî ¤¨§©§¨©¤¤§¤§¤¤©¦¨
ìò CìnL ,déa äåä éúéøçà àúléî äîìL ?øîéîì§¥©§ŸŸ¦§¨©£¦¦£¨¥¤¨©©
ìò äîìL áLiå" :øîàpL ,íéðBzçzä ìòå íéðBéìòä̈¤§¦§©©©§¦¤¤¡©©¥¤§ŸŸ©

'ä àqk".,áéøçðñ äåä àäåéäìà ìëa éî" :áéúëc ¦¥§¨£¨©§¥¦¦§¦¦§¨¡Ÿ¥
!"éãiî íöøà úà eìévä øLà älàä úBöøàäàä ¨£¨¨¥¤£¤¦¦¤©§¨¦¨¦¨

:áéúëc ,Låéøc àkéà àäå .dLák àì íéìLeøé àkéà¦¨§¨©¦¨§¨¨§¨¦¨¨§¨¤¦§¦
àiðMìå àinà àiîîò ìëì áúk àkìî Låéøc"¨§¤̈©§¨§©§¨©§©¨ª©¨§¦¨©¨
àkéà àä !"àbNé ïBëîìL àòøà ìëa ïéøéã éc¦¨§¦§¨©§¨§¨§¦§¥¨¦¨

òáLLåéøc íã÷ øôL" :áéúëc ,eäééìò Cìî àìã ¤©§¨¨©£©§¦§¦§©¢¨¨§¨¤
àäå ".ïéøNòå äàî àiðtøcLçàì àúeëìî ìò íé÷äå©£¦©©§¨©£©§©§§©¨§¨§¤§¦§¨
ìk ñøt Cìî Løk øîà äk" áéúëc ,LøBk àkéà¦¨¤¦§¦Ÿ¨©Ÿ¤¤¤¨©Ÿ
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.déLôða çazLî à÷cíéîia"Cìnä úáLk íää," §¨¦§©©§©§¥©¨¦¨¥§¤¤©¤¤

ìL úðLa" :déøúa áéúëe."Bëìîì Léàî :àáø øîà §¦©§¥¦§©¨Ÿ§¨§¨©¨¨©
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:áéúëcãB÷ôà äðL íéòáL ìááì úàìî éôì ék" ¦§¦¦§¦§Ÿ§¨¤¦§¦¨¨¤§
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äðL."íéøNòå ,øvðãëeáðc Lîçå ïéòaøà áBLç ¨¨£©§§¦§¨¥¦§©§¤©§¤§¦
.íéòáL àä déãéc ézøúå ,CãBøî ìéåàc úìúe÷étà §¨¤¡¦§©§©§¥¦¥¨¦§¦©¥

ïìðî ,øvðãëeáðe .eäa LnzLàå àLc÷î éác éðàî̈¥§¥©§§¨§¤§©¥§§©§¤©§¨©
eìb ,òáLa eìb :øî øîàc ?Cìî ïéðL Lîçå ïéòaøàc§©§§¦§¨¥§¦¨©§¨©¨¨§¤©¨
eìb .äøNò òLúa eìb ,äøNò äðBîLa eìb ,äðBîLa¦§¤¨¦§¤¤§¥¨¦§©¤§¥¨

íé÷éBäé Leaéëì òáLaàéäL ,ïéëéBäé úeìbäðBîL §¤©§¦§¨¦¨§¨¦¤¦§¤
eìb .øvðãëeáðìíé÷éBäé Leaéëì äøNò äðBîLúeìb ¦§©§¤©¨§¤¤§¥§¦§¨¦¨
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äðBLàø äðLLaék.íé÷éBäé Laék äiðL ,äåðéð ¨¨¦¨¦¥¦§¥§¦¨¦¥§¨¦

:áéúëe"ìLá éäéåCìî ïëéBäé úeìâì äðL òáLå íéL §¦©§¦¦§Ÿ¦¨¤©¨¨§¨§¨¦¤¤
Lãçì äMîçå íéøNòa Lãç øNò íéðLa äãeäé§¨¦§¥¨¨Ÿ¤§¤§¦©£¦¨©Ÿ¤

Cìî Cãøî ìéåà àNðLàø úà Búëìî úðLa ìáa ¨¨¡¦§Ÿ©¤¤¨¤¦§©©§ª¤Ÿ
".àeìkä úéaî Búà àöiå äãeäé Cìî ïéëéBäééðîz §¨¦¤¤§¨©Ÿ¥Ÿ¦¥©§§¨¥

ïéúìúeòáLå¯;øvðãëeáðc Lîçå íéòaøà éøä §¨¦§¤©£¥©§¨¦§¨¥¦§©§¤©
CãBøî ìéåàc úìúe ïéøNòå¯déãéc ézøúå ;àøîb¯ §¤§¦§¨¤¡¦§©§¨¨§©§¥¦¥

÷étà .é÷øtéî àì ez éàcå àzLä :øîà .ïéòáL àä̈¦§¦¨©¨§¨©©¨¦©§¦©¥
déì øîà÷c eðééä .eäa LnzLàå àLc÷î éác éðàî̈¥§¥©§§¨§¤§©¥§©§§¨¨©¥
àéìéìa da" :áéúëe ,"Cîã÷ åéúéä déúéá éc àiðàîìe zîîBøúä àiîL éøî ìòå" :ìàiðc̈¦¥§©¨¥§©¨¦§©§¨§¨©¨¦©¥©§¦¨¨¨§¦¥§¥§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc dlibn(iying meil)

ïîéñ),mdn dywn `xnbdy miklnd zenylùdnlñaixgp ¦¨
ãyeixëyxe(.

:`xnbd dywnàkéì eúåcer eid `l el` mikln caln ike - §¥¨
.dtika eklny,äîìL àkéà àäåea xn`py(c d '` mikln)`Ed iM' §¨¦¨§ŸŸ¦

lirl eyxce ,'dGr cre gqtYn xdPd xar lkA dcx(`"r)jlny Ÿ¤§¨¥¤©¨¨¦¦§©§©©¨
c meyn edexikfd `l :`xnbd zvxzn .mlerd lk lr÷éìñ àìŸ¨¦

déúeëìîxn`py ,ezeklnn cxi seqae ezekln dcnr `l -zldw) ©§¥
(ai `didy rnyny ,'milWExiA l`xUi lr Kln iziid zldw ip`'£¦Ÿ¤¤¨¦¦¤¤©¦§¨¥¦¨¨¦

.ezeklnn cxie jln
:`xnbd dywnàçéðäxacd oaen -øîàc ïàîìdid dligzay ¨¦¨§©§¨©

dnlye Cìîdid seqalèBéãä`l jk meyny ,eini seq cr ¤¤¤§
.mdini seq cr dtika eklny miklnd mr ede`pnïàîì àlà¤¨§©

øîàcdid dligzayå Cìîjk xg`e èBéãädid aey seqaCìî- §¨©¤¤§¤§¤¤
,ezeklnl xfgyøîéîì àkéà éàîzvxzn .ede`pn `l recn - ©¦¨§¥©

:`xnbddéa äåä éúéøçà àúléî ,äîìL,ede`pn `l xg` mrhn - §ŸŸ¦§¨©£¦¦£¨¥
meyníéðBéìòä ìò CìnL[micyd-]íéðBzçzä ìòåik ,[mc` ipa-] ¤¨©©¨¤§¦§©©©§¦

zgz xie`a mihheyny micyd lrn minya ezekln `qk did
,minydøîàpL(bk hk '` i"dac),''ä àqk ìò äîìL áLiå''d `qke ¤¤¡©©¥¤§ŸŸ©¦¥

.mipezgza wx eklny miklnd mr dpnp `l okle ,minya `ed
:`xnbd dywnäåä àäåmbáéøçðñ,dtika jlnyáéúëcdlryk §¨£¨©§¥¦¦§¦

egily xn`y ,jlnd ediwfg inia milyexi z` yeakl aixgpq
enya(k el diryi)úà eìévä øLà älàä úBöøàä éäìà ìëa éî'¦§¨¡Ÿ¥¨£¨¨¥¤£¤¦¦¤

éãiî íöøàlka hlyy ixd .'icIn milWExi z` 'd liSi iM ©§¨¦¨¦¦©¦¤§¨©¦¦¨¦
:`xnbd zvxzn .zevx`d,dLák àìc íéìLeøé àkéà àäx`eank ¨¦¨§¨©¦§Ÿ§¨¨

yi` sl` dynge mipeny d`n ezne eizelig z` 'd sbpy my
.eipa cia zn envr `ed s`e ,cg` dlila

:`xnbd dywnàkéà àäåmbLåéøc,dtika jlnyáéúëcxg` §¨¦¨¨§¨¤¦§¦
zeix`d aebn l`ipc z` livd 'dy(ek e l`ipc)áúk àkìî Låéøc'¨§¨¤©§¨§©

àinà àiîîò ìëì'àbñé ïBëîìL àòøà ìëa ïéøéã éc àiðMìå- §¨©§©¨ª©¨§¦¨©¨¦¨§¦§¨©§¨§¨§¦§¥
,qpd z` xtql mlerd zene` lkl zexb` azk jlnd yeixc
s` :`xnbd zvxzn .zevx`d lka hlyy ixd .'dn `xil meive

la` ,zeax zevx` lr hlyyòáL àkéà àäzepicnCìî àìc ¨¦¨¤©§Ÿ¨©
áéúëc ,eäééìò(a e my)àúeëìî ìò íé÷äå Låéøc íã÷ øôL' £©§¦§¦§©¢¨¨§¨¤©£¦©©§¨

'ïéøNòå äàî àiðtøcLçàìcinrde yeixc iptl xacd ahed - ©£©§©§§©¨§¨§¤§¦
zg` dpicn lr dpenn cg` lk didiy ,mixy mixyre d`n
lv` eli`e .zepicn mixyre d`n lr jlny ixd .ezeklnn
`vnp ,zepicn raye mixyr d`n lr jlny ,aezk yexeyg`

.mdilr jln `l yeixcy zepicn ray eidy
:`xnbd dywnàkéà àäåmbLøBk,dtika jlnyáéúëc(a ` `xfr) §¨¦¨¤¦§¦

,''ä éì ïúð õøàä úBëìîî ìk ñøt Cìî Løk øîà äk'`l recne Ÿ¨©Ÿ¤¤¤¨©Ÿ©§§¨¨¤¨©¦
:`xnbd zvxzn .ede`pnçazLî à÷c àeä éçeazLà íúä̈¨¦§©¥§¨¦§©©

déLôðajln `l zn`a la` ,mlerd lk lr jleny d`bzd `ed - §©§¥
k lr.mlerd l

:dlibnd iweqt z` x`al zxfeg `xnbdúáLk íää íéîia'©¨¦¨¥§¤¤
,'Cìnä.dzyn dyr dkelnd `qk lr ayiyk ciny rnyn ©¤¤

déøúa áéúëeeixg` weqta -Bëìîì LBìL úðLa','dYWn dUr §¦¨§¥¦§©¨§¨§¨¨¦§¤
.miweqtd eayiizi cvike .ziyilyd dpya wx did dzyndy ixd

:`xnbd zx`an,àáø øîà,ziyilyd dpya did dzynd ok` ¨©¨¨
eéàîaezky'úáLk'epiid,Bzòc äáMééúpL øçàìzligzay ©§¤¤§©©¤¦§©§¨©§

,ecin l`xyi e`vi ,laa zelbl dpy miray xg`ly b`c ezekln
zelbl dpy miray e`ln f`y ezeklnl ziyilyd dpya la`
`l aeyy ayg ,el`bp `le [oldl x`eaiy enke ,epeayg itl] laa
,dzyn dyre ,ezrc dayiizpe ,ycwnd zia dpai `le el`bi

.ycwnd ilka ynzyde
:yexeyg` ayigy mipyd miray oeayg z` zx`an `xnbdøîà̈©

,yexeyg`ìaøvLy meyn `ed ,yprpyáLç,dpy mirayäòèå ¥§©©¦¥§¨¨
jkle ,okl mcew mipy ray dpy miray e`lny xaqy ,oeayga

la` ,ycewd ilka eyeniy lr yprpàðà[yexeyg`-]àðáéLç £¨£¦§¨
àðéòè àìåel`bi `le ,izirh `le dpy miray exary izayig - §Ÿ¨¦¨

.ycewd ilka yeniyd lr ypr` `le ,cer
xvpckeapglpe l`xyi ux`l `a laa jlndze`ay dcedi iklna m

.l`xyin wlg elb mrt lkae .laal l`xyi mr mlbde dtewz
.oldl x`eank

dpyadipy dpy dzidy dcedi jln miwiedi zeklnl ziriaxd
z` yake l`xyi ux`l xvpckeap dlr ,laaa xvpckeap zeklnl
exifgd jk xg` cine ,ycwnd ilk zvwn mr edlbde ,eizgz miwiedi
miwiedi cxn mipy yly xg` .el rpkie eizgz jelniy milyexil
glyy cr ,zetqep mipy ylyl ezeklnl xfge ,xvpckeapa

.laal miwiedi z` elbdy micyk icecb xvpckeap
onfaxg`le ,jlnl miwiedi oa oikiedi z` xvpckeap jilnd `edd

itl` zxyr dlbd ef zelba .laal eze` mb dlbd miycg dyly
ycwnd zexve` dlbd oke ,mixeaibde minkgde mrd iaeygn yi`
jilnde ,miylgd mrd iheyt z` ux`a xi`yde ,zeklnd zexve`e

.ediwcv z` mdilr
xg`milyexi z` aixgde ,eyiprde eze` mb dlbd dpy dxyr zg`

hrnn ueg ,x`ypd mrd z` dlbde ,oc`xfeap xyd ici lr ycwnde
gwl oke .minxkde zecyd z` ecariy l`xyi ux`a gipdy miipr
micenrd ly zyegpd z`e ,ex`ypy ycwnd ilk lk z` laal

.zepeknde
:`xnbd zx`anàéä éàîdne ,xvyla ly epeayg did dn ± ©¦

,ezerh dzidáéúëc(i hk dinxi)äðL íéòáL ìááì úàìî éôì ék' ¦§¦¦§¦§Ÿ§¨¤¦§¦¨¨
íëúà ã÷ôàbexg` ,xnelk ,'dGd mFwOd l` mkz` aiWdl 'e ¤§Ÿ¤§¤§¨¦¤§¤¤©¨©¤

.mvx`l l`xyi ipa eaeyi dpy mirayáéúëe(a h l`ipc)úBàlîì' §¦§©
.'äðL íéòáL íéìLeøé úBáøçì,oey`xd weqtdn xvyla oiade §¨§§¨©¦¦§¦¨¨

e ,laa zekln zligzn mipyd miray z` miaygnyáBLç£
[ayig-]Lîçå ïéòaøàdpycjlnøvðãëeáðz` lhpy zrn ©§§¦§¨¥§¨§©§¤©

,xey` jlnn dkelndåcerúìúe íéøNòdpy [ylye mixyr-] §¤§¦§¨
cjlnêãBøî ìéåà,epaåcerézøz[miizpy-]déãécjln xaky - §¡¦§©§©§¥¦¥

,envr xvylaàäenlyp ixd -íéòáLoiicre laa zeklnl dpy ¨¦§¦
jkle ,cer el`bi `ly ixd ,el`bp `làLc÷î éác éðàî ÷étà- ©¥¨¥§¥©§§¨

,xvpckeap dlbdy ycwnd ilk z` `ivedeäa LnzLàådzyna §¦§©¥§
.dyry

dnk cnlp oipn `xnbd zxxan ,xvyla drh dn x`eaiy iptl
:jcexn lie`e xvpckeap ekln mipyïéòaøàc ïìðî øöðãëeáðe§©§¤©§¨¨§©§§¦

.Cìî ïéðL Lîçån :`xnbd zx`anøîàcøîonf lr `ziixaa §¨¥§¦¨©§¨©©
,mipey mipnf miweqta jk lr ep`vny ,laa zelb zligz

dinxiay(gk ap)zpWA xS`xckEap dlbd xW` mrd df' ,aezk¤¨¨£¤¤§¨§©§¤©¦§©
y epiide ,'raWa eìbzpyòáLoikiedi zelbae ,xvpckeaplmikln) ¤©¨¦¤©

(ai ck 'aepiide ,'Fklnl dpnW zpWA laA Kln Fz` gTIe' ,aezk©¦©Ÿ¤¤¨¤¦§©§Ÿ¤§¨§
ya eìbzpyäðBîLdinxia aezk cere .xvpckeapl(hk ap)zpWA' , ¨¦§¤¦§©

zF`n dpnW Wtp milWExin [dlbd] xS`xckEapl dxUr dpFnW§¤¤§¥¦§©§¤©¦¨©¦¤¤§Ÿ¤¥
y epiide ,'mipWE miWlWa eìbzpyäøNò äðBîL,xvpckeapl §Ÿ¦§¨¦¨¦§¤¤§¥

my aezk jci`ne(ai ap)KlOl dpW dxUr rWY zpW `id'¦§©§©¤§¥¨¨©¤¤
y epiide ,'ebe 'migAh ax oc`xfEap `A laA Kln xS`xckEapeìb §©§¤©¤¤¨¤¨§©§£¨©©¨¦¨

azpyäøNò òLz.xvpckeapl ¦§©¤§¥
d :`ziixad zx`anz` ,cala zeielb izy lr mixacn miweqt

mpn` dpey`xd zelbdòáLa eìbziriayd dpya -Leaéëì ¨§¤©§¦
z` xvpckeap,íé÷éBäé`ide,ïéëéBäé úeìbmb zipnp `id la` §¨¦¨§¨¦

oeik ,xvpckeapl zipinyd dpylàéäLzpya dzidäðBîL ¤¦§¤
ìzekln,øvðãëeáðmrd iaeygn yi` itl` zxyr elb ef zelbae §§©§¤©

mpn` dipyd zelbde .ycwnd ilkn wlge l`xyi ixeaibeeìb̈
azpy,íé÷éBäé Leaéëì äøNò äðBîL`ide,eäi÷ãö úeìb`id la` ¦§¤¤§¥§¦§¨¦¨¦§¦¨

oeik ,xvpckeapl dxyr ryz zpyl mb zipnpàéäLzpya dzid ¤¦
ì äøNò òLzzekln,øvðãëeáðycwnd ilk lke mrd aex elb f`e §©¤§¥§§©§¤©
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רי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc dlibn(iying meil)

ïîéñ),mdn dywn `xnbdy miklnd zenylùdnlñaixgp ¦¨
ãyeixëyxe(.

:`xnbd dywnàkéì eúåcer eid `l el` mikln caln ike - §¥¨
.dtika eklny,äîìL àkéà àäåea xn`py(c d '` mikln)`Ed iM' §¨¦¨§ŸŸ¦

lirl eyxce ,'dGr cre gqtYn xdPd xar lkA dcx(`"r)jlny Ÿ¤§¨¥¤©¨¨¦¦§©§©©¨
c meyn edexikfd `l :`xnbd zvxzn .mlerd lk lr÷éìñ àìŸ¨¦

déúeëìîxn`py ,ezeklnn cxi seqae ezekln dcnr `l -zldw) ©§¥
(ai `didy rnyny ,'milWExiA l`xUi lr Kln iziid zldw ip`'£¦Ÿ¤¤¨¦¦¤¤©¦§¨¥¦¨¨¦

.ezeklnn cxie jln
:`xnbd dywnàçéðäxacd oaen -øîàc ïàîìdid dligzay ¨¦¨§©§¨©

dnlye Cìîdid seqalèBéãä`l jk meyny ,eini seq cr ¤¤¤§
.mdini seq cr dtika eklny miklnd mr ede`pnïàîì àlà¤¨§©

øîàcdid dligzayå Cìîjk xg`e èBéãädid aey seqaCìî- §¨©¤¤§¤§¤¤
,ezeklnl xfgyøîéîì àkéà éàîzvxzn .ede`pn `l recn - ©¦¨§¥©

:`xnbddéa äåä éúéøçà àúléî ,äîìL,ede`pn `l xg` mrhn - §ŸŸ¦§¨©£¦¦£¨¥
meyníéðBéìòä ìò CìnL[micyd-]íéðBzçzä ìòåik ,[mc` ipa-] ¤¨©©¨¤§¦§©©©§¦

zgz xie`a mihheyny micyd lrn minya ezekln `qk did
,minydøîàpL(bk hk '` i"dac),''ä àqk ìò äîìL áLiå''d `qke ¤¤¡©©¥¤§ŸŸ©¦¥

.mipezgza wx eklny miklnd mr dpnp `l okle ,minya `ed
:`xnbd dywnäåä àäåmbáéøçðñ,dtika jlnyáéúëcdlryk §¨£¨©§¥¦¦§¦

egily xn`y ,jlnd ediwfg inia milyexi z` yeakl aixgpq
enya(k el diryi)úà eìévä øLà älàä úBöøàä éäìà ìëa éî'¦§¨¡Ÿ¥¨£¨¨¥¤£¤¦¦¤

éãiî íöøàlka hlyy ixd .'icIn milWExi z` 'd liSi iM ©§¨¦¨¦¦©¦¤§¨©¦¦¨¦
:`xnbd zvxzn .zevx`d,dLák àìc íéìLeøé àkéà àäx`eank ¨¦¨§¨©¦§Ÿ§¨¨

yi` sl` dynge mipeny d`n ezne eizelig z` 'd sbpy my
.eipa cia zn envr `ed s`e ,cg` dlila

:`xnbd dywnàkéà àäåmbLåéøc,dtika jlnyáéúëcxg` §¨¦¨¨§¨¤¦§¦
zeix`d aebn l`ipc z` livd 'dy(ek e l`ipc)áúk àkìî Låéøc'¨§¨¤©§¨§©

àinà àiîîò ìëì'àbñé ïBëîìL àòøà ìëa ïéøéã éc àiðMìå- §¨©§©¨ª©¨§¦¨©¨¦¨§¦§¨©§¨§¨§¦§¥
,qpd z` xtql mlerd zene` lkl zexb` azk jlnd yeixc
s` :`xnbd zvxzn .zevx`d lka hlyy ixd .'dn `xil meive

la` ,zeax zevx` lr hlyyòáL àkéà àäzepicnCìî àìc ¨¦¨¤©§Ÿ¨©
áéúëc ,eäééìò(a e my)àúeëìî ìò íé÷äå Låéøc íã÷ øôL' £©§¦§¦§©¢¨¨§¨¤©£¦©©§¨

'ïéøNòå äàî àiðtøcLçàìcinrde yeixc iptl xacd ahed - ©£©§©§§©¨§¨§¤§¦
zg` dpicn lr dpenn cg` lk didiy ,mixy mixyre d`n
lv` eli`e .zepicn mixyre d`n lr jlny ixd .ezeklnn
`vnp ,zepicn raye mixyr d`n lr jlny ,aezk yexeyg`

.mdilr jln `l yeixcy zepicn ray eidy
:`xnbd dywnàkéà àäåmbLøBk,dtika jlnyáéúëc(a ` `xfr) §¨¦¨¤¦§¦

,''ä éì ïúð õøàä úBëìîî ìk ñøt Cìî Løk øîà äk'`l recne Ÿ¨©Ÿ¤¤¤¨©Ÿ©§§¨¨¤¨©¦
:`xnbd zvxzn .ede`pnçazLî à÷c àeä éçeazLà íúä̈¨¦§©¥§¨¦§©©

déLôðajln `l zn`a la` ,mlerd lk lr jleny d`bzd `ed - §©§¥
k lr.mlerd l

:dlibnd iweqt z` x`al zxfeg `xnbdúáLk íää íéîia'©¨¦¨¥§¤¤
,'Cìnä.dzyn dyr dkelnd `qk lr ayiyk ciny rnyn ©¤¤

déøúa áéúëeeixg` weqta -Bëìîì LBìL úðLa','dYWn dUr §¦¨§¥¦§©¨§¨§¨¨¦§¤
.miweqtd eayiizi cvike .ziyilyd dpya wx did dzyndy ixd

:`xnbd zx`an,àáø øîà,ziyilyd dpya did dzynd ok` ¨©¨¨
eéàîaezky'úáLk'epiid,Bzòc äáMééúpL øçàìzligzay ©§¤¤§©©¤¦§©§¨©§

,ecin l`xyi e`vi ,laa zelbl dpy miray xg`ly b`c ezekln
zelbl dpy miray e`ln f`y ezeklnl ziyilyd dpya la`
`l aeyy ayg ,el`bp `le [oldl x`eaiy enke ,epeayg itl] laa
,dzyn dyre ,ezrc dayiizpe ,ycwnd zia dpai `le el`bi

.ycwnd ilka ynzyde
:yexeyg` ayigy mipyd miray oeayg z` zx`an `xnbdøîà̈©

,yexeyg`ìaøvLy meyn `ed ,yprpyáLç,dpy mirayäòèå ¥§©©¦¥§¨¨
jkle ,okl mcew mipy ray dpy miray e`lny xaqy ,oeayga

la` ,ycewd ilka eyeniy lr yprpàðà[yexeyg`-]àðáéLç £¨£¦§¨
àðéòè àìåel`bi `le ,izirh `le dpy miray exary izayig - §Ÿ¨¦¨

.ycewd ilka yeniyd lr ypr` `le ,cer
xvpckeapglpe l`xyi ux`l `a laa jlndze`ay dcedi iklna m

.l`xyin wlg elb mrt lkae .laal l`xyi mr mlbde dtewz
.oldl x`eank

dpyadipy dpy dzidy dcedi jln miwiedi zeklnl ziriaxd
z` yake l`xyi ux`l xvpckeap dlr ,laaa xvpckeap zeklnl
exifgd jk xg` cine ,ycwnd ilk zvwn mr edlbde ,eizgz miwiedi
miwiedi cxn mipy yly xg` .el rpkie eizgz jelniy milyexil
glyy cr ,zetqep mipy ylyl ezeklnl xfge ,xvpckeapa

.laal miwiedi z` elbdy micyk icecb xvpckeap
onfaxg`le ,jlnl miwiedi oa oikiedi z` xvpckeap jilnd `edd

itl` zxyr dlbd ef zelba .laal eze` mb dlbd miycg dyly
ycwnd zexve` dlbd oke ,mixeaibde minkgde mrd iaeygn yi`
jilnde ,miylgd mrd iheyt z` ux`a xi`yde ,zeklnd zexve`e

.ediwcv z` mdilr
xg`milyexi z` aixgde ,eyiprde eze` mb dlbd dpy dxyr zg`

hrnn ueg ,x`ypd mrd z` dlbde ,oc`xfeap xyd ici lr ycwnde
gwl oke .minxkde zecyd z` ecariy l`xyi ux`a gipdy miipr
micenrd ly zyegpd z`e ,ex`ypy ycwnd ilk lk z` laal

.zepeknde
:`xnbd zx`anàéä éàîdne ,xvyla ly epeayg did dn ± ©¦

,ezerh dzidáéúëc(i hk dinxi)äðL íéòáL ìááì úàìî éôì ék' ¦§¦¦§¦§Ÿ§¨¤¦§¦¨¨
íëúà ã÷ôàbexg` ,xnelk ,'dGd mFwOd l` mkz` aiWdl 'e ¤§Ÿ¤§¤§¨¦¤§¤¤©¨©¤

.mvx`l l`xyi ipa eaeyi dpy mirayáéúëe(a h l`ipc)úBàlîì' §¦§©
.'äðL íéòáL íéìLeøé úBáøçì,oey`xd weqtdn xvyla oiade §¨§§¨©¦¦§¦¨¨

e ,laa zekln zligzn mipyd miray z` miaygnyáBLç£
[ayig-]Lîçå ïéòaøàdpycjlnøvðãëeáðz` lhpy zrn ©§§¦§¨¥§¨§©§¤©

,xey` jlnn dkelndåcerúìúe íéøNòdpy [ylye mixyr-] §¤§¦§¨
cjlnêãBøî ìéåà,epaåcerézøz[miizpy-]déãécjln xaky - §¡¦§©§©§¥¦¥

,envr xvylaàäenlyp ixd -íéòáLoiicre laa zeklnl dpy ¨¦§¦
jkle ,cer el`bi `ly ixd ,el`bp `làLc÷î éác éðàî ÷étà- ©¥¨¥§¥©§§¨

,xvpckeap dlbdy ycwnd ilk z` `ivedeäa LnzLàådzyna §¦§©¥§
.dyry

dnk cnlp oipn `xnbd zxxan ,xvyla drh dn x`eaiy iptl
:jcexn lie`e xvpckeap ekln mipyïéòaøàc ïìðî øöðãëeáðe§©§¤©§¨¨§©§§¦

.Cìî ïéðL Lîçån :`xnbd zx`anøîàcøîonf lr `ziixaa §¨¥§¦¨©§¨©©
,mipey mipnf miweqta jk lr ep`vny ,laa zelb zligz

dinxiay(gk ap)zpWA xS`xckEap dlbd xW` mrd df' ,aezk¤¨¨£¤¤§¨§©§¤©¦§©
y epiide ,'raWa eìbzpyòáLoikiedi zelbae ,xvpckeaplmikln) ¤©¨¦¤©

(ai ck 'aepiide ,'Fklnl dpnW zpWA laA Kln Fz` gTIe' ,aezk©¦©Ÿ¤¤¨¤¦§©§Ÿ¤§¨§
ya eìbzpyäðBîLdinxia aezk cere .xvpckeapl(hk ap)zpWA' , ¨¦§¤¦§©

zF`n dpnW Wtp milWExin [dlbd] xS`xckEapl dxUr dpFnW§¤¤§¥¦§©§¤©¦¨©¦¤¤§Ÿ¤¥
y epiide ,'mipWE miWlWa eìbzpyäøNò äðBîL,xvpckeapl §Ÿ¦§¨¦¨¦§¤¤§¥

my aezk jci`ne(ai ap)KlOl dpW dxUr rWY zpW `id'¦§©§©¤§¥¨¨©¤¤
y epiide ,'ebe 'migAh ax oc`xfEap `A laA Kln xS`xckEapeìb §©§¤©¤¤¨¤¨§©§£¨©©¨¦¨

azpyäøNò òLz.xvpckeapl ¦§©¤§¥
d :`ziixad zx`anz` ,cala zeielb izy lr mixacn miweqt

mpn` dpey`xd zelbdòáLa eìbziriayd dpya -Leaéëì ¨§¤©§¦
z` xvpckeap,íé÷éBäé`ide,ïéëéBäé úeìbmb zipnp `id la` §¨¦¨§¨¦

oeik ,xvpckeapl zipinyd dpylàéäLzpya dzidäðBîL ¤¦§¤
ìzekln,øvðãëeáðmrd iaeygn yi` itl` zxyr elb ef zelbae §§©§¤©

mpn` dipyd zelbde .ycwnd ilkn wlge l`xyi ixeaibeeìb̈
azpy,íé÷éBäé Leaéëì äøNò äðBîL`ide,eäi÷ãö úeìb`id la` ¦§¤¤§¥§¦§¨¦¨¦§¦¨

oeik ,xvpckeapl dxyr ryz zpyl mb zipnpàéäLzpya dzid ¤¦
ì äøNò òLzzekln,øvðãëeáðycwnd ilk lke mrd aex elb f`e §©¤§¥§§©§¤©

miwiedi z` xvpckeap yaky oipn :`xnbd zx`ane .ex`ypy
,ezeklnl dipyd dpyac`d,øî øîàaäðBLàø äðLezeklnl §¨©©¨¨¦¨
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xcde"רב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc dlibn(iyiy meil)

lie`e xvpckeap zeklna dpy drlapy di`x d`ian `xnbd
:jcexnéëä énð àéðzmler xcqa(g"kt),úøçà äðL ãBòå[zg`-] ©§¨©¦¨¦§¨¨©¤¤

dxqg,ìááìdpy miray eniizqd xvyla zzinay s` ,xnelk §¨¤
dpy dxqg oiicr mewn lkn ,laaa xvpckeap zekln zligzn
dipyd dpya didy miwiedi yeaikn dpy miray milydl zg`

,xvpckeap zeklnldîéìLäå Låéøc ãîòåcine ,dpy mirayl §¨©¨§¨¤§¦§¦¨
zeyx mdl ozpy ,zvwna dciwt ecwtpe ,yxek jln jk xg`

aezkk ,ycwnd zia z` zepale zelrl(b ` `xfr)lMn mka in'¦¨¤¦¨
.''d ziA z` oaie dcEdiA xW` milWExil lrie FOr eidl` idi FOr©§¦¡Ÿ¨¦§©©¦¨©¦£¤¦¨§¦¤¤¥
dpy ynge mirax` jln xvpckeapy x`ean lirl ixd ,dywe

epiidc]mixyr jcexn lie`e ,[miwiedi yeaikn rax`e mirax`
miray exary `vnp ok m`e ,mipy yly xvylae ,dpy ylye
oipna dpy drlapy gken `l` ,yeixc znlyd ila s` dpy
.mipy raye miyy wx cgi eklne ,jcexn lie`e xvpckeap zepy

ìàiðc óà ,àáø øîàe ayigàðaLeç éàäa äòèzepy miray ly ¨©¨¨©¨¦¥¨¨§©§¨¨
`ly d`xyke ,miwiedi yeaikn zepnl dligzn xaqy ,laa zelb

.milyexi oaxegn zepnl eal ozp ,el`bpáéúëc(a h l`ipc)úðLa' ¦§¦¦§©
íéøôqa éúðéa ìàiðc éðà Bëìîì úçàxac did xW` mipXd xRqn ©©§¨§£¦¨¦¥¦Ÿ¦©§¨¦¦§©©¨¦£¤¨¨§©

.'dpW miraW milWExi zFaxgl ze`Nnl `iaPd dinxi l` 'd¤¦§§¨©¨¦§©Ÿ§¨§§¨©¦¦§¦¨¨
e'éúðéa' øîà÷cî,oeayge dxitq oeyl `edyììkîrnyn df ¦§¨¨©¦Ÿ¦¦§¨

meyne ,mzle`b dnlyp `l recn aygl jxvedycdligzaäòè §¨¨
aezky dny ,xaqe(i hk edinxi)dpW miraW laal z`ln itl iM'¦§¦§Ÿ§¨¤¦§¦¨¨

lr laa ci dhyty onfdn ayige ,ziad oipa epiid 'mkz` cwt ¤̀§Ÿ¤§¤
el`bp `ly d`xyke .xvpckeapl dipyd dpya `ede ,l`xyi
xg` dpy xyr dpeny didy milyexi oaxegn zepnl yiy oiad

.jk
:`xnbd dywnéããäà éàø÷ eL÷ íB÷î ìkîmiweqtd mixzeq - ¦¨¨¨§¨¥©£¨¥

dinxiay ,df z` dfáéúkitl iM'ìááì úàìîwt` dpW miraWc §¦¦§¦§Ÿ§¨¤¦§¦¨¨¤§Ÿ
dhyty iznn `ed dpy mirayd oeaygy rnyny ,'mkz ¤̀§¤

.miwiedi yeaika l`xyi lr laa zeklnel`ipcaáéúkze`Nnl' §¦§©Ÿ
íéìLeøé úBáøçì.milyexi oaxegn rnyny ,'dpW miraW §¨§§¨©¦¦§¦¨¨
:`xnbd zvxzn,àáø øîàmiray xg`l ecwtiy dinxia xn`pd ¨©¨¨

epiid ,miwiedi yeaikl dpyàîìòa äãé÷ôìzeyx mdl ozpiy - ¦§¦¨§¨§¨
weqtd oeylke ,ycwnd zia z` zepal ligzdle ux`l zelrl
ziipa dwqt ok`e ,dnily dle`b didz `l la` ,'mkz` cewt`'

,ycwnd ziac eðééäådzidy ,qxt jln yxekl dpey`xd dpya §©§§
,miwiedi yeaikl cg`e miray zpyáéúk(a ` `xfr),Løk øîà äk' §¦Ÿ¨©Ÿ¤

éìò ã÷ô àeäå íéîMä éäìà 'ä éì ïúð õøàä úBëìîî ìk ñøt Cìî¤¤¨©Ÿ©§§¨¨¤¨©¦¡Ÿ¥©¨¨¦§¨©¨©
,'íéìLeøéa úéá Bì úBðáìxn`e(b ` my)idi FOr lMn mka in' ¦§©¦¦¨©¦¦¨¤¦¨©§¦

efe ,''d ziA z` oaie dcEdiA xW` milWExil lrie FOr eidl ¡̀Ÿ¨¦§©©¦¨©¦£¤¦¨§¦¤¤¥
dpy miray dzidy dle`bd lr xn`p l`ipcae .ecwtpy dciwtd

.milyexi oaxeg xg`
:zenilya eilr lhend z` miiw `l yxeky dtiqen `xnbdLøc̈©

áéúëc éàî ,àcñç áø øa ïîçð áø(` dn diryi)BçéLîì 'ä øîà äk' ©©§¨©©¦§¨©¦§¦Ÿ¨©¦§¦
,'Bðéîéa éz÷æçä øLà LøBëìyxek z` dpik recn oaen epi`e §¤£¤¤¡©§¦¦¦

,'egiyn'äéä çéLî LøBk éëå.dgynd onya gynp m`d -àlà §¦¤¨¦©¨¨¤¨
y ,epiide ,'yxek' zaizl 'egiyn' zaiz oia wiqtdl yiBì øîà̈©

LøBk ìò Eì éðà ìáB÷ ,çéLnì àeä Ceøa LBãwäz` miiw `ly ©¨¨©¨¦©¥£¦§©¤
y ,ie`xk iieev,'éúBiìb õa÷éå éúéa äðáé àeä' ézøîà éðàepiide £¦¨©§¦¦§¤¥¦¦©¥¨ª©

,ycwnd zia z` zepale zelbdn l`xyi z` aiydl weqriy
àeäå,ieeivd miiwl epnf ribdykøîàl`xyil(b ` `xfr)íëá éî' §¨©¦¨¤

,'ìòéå Bnò ìkîwqr `l j` ,zeyrl zeyx mdl ozp wxy epiide ¦¨©§©©
.envra

xn`p :`xnbd zl`ey .dlibnd iweqt z` x`al zxfeg `xnbd
,'íéîzøtä éãîe ñøt ìéç'[miqkec-] 'minzxt' zaiz jnqy dnne ¥¨©¨©©©§§¦

,icnn eid miqkecdy rnyn ,'icn' zaizlådlibnd seqa eli`i) §
(a,'ñøôe éãî éëìîì' ,áéúk,'icn'l 'ikln' zaiz jnqy dnne §¦§©§¥¨©¨¨

.miqkecd `le ,icnn eid miklndy rnyn
:`xnbd daiyn,àáø øîàzetzey eyr miicnde miiqxtd ¨©¨¨

e ,dkelnd oehlyaéããäa eðúà ééeðúà,mdipia epzd -ïpéî éà ©§¥©§©£¨¥¦¦¨
éëìî,epzi`n miklnd eidi m` -éëøtéà eëéépéîmknn eidi - ©§¥¦©§¦©§¥

,miqkecd,éëìî eëéépéî éàåeidi f`.éëøtéà ïpéîqxt lig' weqtde §¦¦©§©§¥¦¨¦©§¥
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מגילה. פרק ראשון - מגילה נקראת דף יב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

עניין האור הוא – שמאיר בכל מקום, אלא צריכים רק לפתוח חלון, וכאשר פותחים חלון, אזי מאיר האור.
משיחת כ"ג טבת ה'תשכ"ב
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מגילה. פרק ראשון - מגילה נקראת דף יב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

על-ידי בירור וזיכוך החומריות והגשמיות, יכולים להגיע ולהתעלות למדריגה כזו שהנשמה מצד עצמה אינה יכולה להגיע לשם.
תורת מנחם ה'תשח"י כרך כא, עמ' 211-212
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.elld oigewilaåîöòî äìâùÐaizk `lcn

aizke "dzlbd xy` dlebd on did xy`"
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Bì éäzå ákLú B÷éçáe äzLú Bñkîe ìëàú Bztî åcçé åéða íòå Bnò ìcâzå äiçéå äð÷̈¨©§©¤¨©¦§©¦§¦¨¨©§¨¦¦Ÿ¥¦Ÿ¦§¤§¥¦§¨©§¦

çáã íeMî ".úákàlà ?úáì déì úååä ,ákLz B÷éúBøòpä òáL úàå" .úéáì éîð éëä ;úéá." §©¦¦§¥¦§¨£©¥§©¤¨©¦¨¦©¦§©¦§¥¤©©§¨
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...íâaút úà àNBð øöìnä".íéðBòøæ íäì ïúðå."ønä ïîLa íéLãç äML"ïîL" éàî ©¤§©¥¤©§¨¨§Ÿ¥¨¤¥§¦¦¨¢¨¦§¤¤©Ÿ©¤¤

ïîL :øîà àðeä áø .zkèñ :øîà àaà øa àéiç éaø ?"øBnäàéáä àlL úéæLéìL.àéðz ©©¦¦¨©©¨¨©§©§©¨¨©¤¤©¦¤Ÿ¥¦§¦©§¨
ïBðé÷tðà :øîBà äãeäé éaø,?BúBà ïéëñ änìå .LéìL àéáä àlL úéæ ïîLøòéOä úà øéMnL ©¦§¨¥¨§©¦¤¤©¦¤Ÿ¥¦§¦§¨¨¨¦¤©¦¤©¥¨
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מגילה. פרק ראשון - מגילה נקראת דף יג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

עליו לקיים הוראת חכמינו ז"ל יגעת – ותקויים ההבטחה – ומצאת.
ממכתב ז' טבת, תש"כ
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åéðéò ÷écvî òøâé àì"?"da äúéäL úeòéðö øëNa Ÿ¦§©¦©¦¥¨¦§©§¦¤¨§¨¨
.ìeàL äpnî àöéå äúëæ ìçøaäéäL úeòéðö øëNáe §¨¥¨§¨§¨¨¦¤¨¨¦§©§¦¤¨¨

úeòéðö éàîe .øzñà epnî äàöéå äëæ ìeàLa Ba§¨¨¨§¨§¨¦¤¤§¥©§¦
éçà ék ìçøì á÷òé ãbiå" :áéúëc ?ìçøa da äúéä̈§¨¨§¨¥¦§¦©©¥©£Ÿ§¨¥¦£¦

".àeä äéáàúBçà ïa àìäå ?àeä äéáà éçà éëå ¨¦¨§¦£¦¨¦¨©£Ÿ¤£
àlà ?àeä äéáà:déì äøîà ?éì àáñðéî :dì øîà ¨¦¨¤¨¨©¨¦§§¨¦¨§¨¥

eäéî .ïéà:dì øîà .déì zìëé àìå àeä äànø àaà ¦¦©¨©¨¨§Ÿ¨§©§¥¨©¨
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:áéúëc eðééäå .dìäéð eäðézøñî .éàzçà àôqkéî¦©§¨©§©§©§¦§¦£¨§©§¦§¦
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".Løúå ïúâaéö÷ä :ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàåéãáò ìò ïBãà àeä Ceøa LBãwä ó ¦§¨¨¤¤¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¦§¦©¨¨¨©£¨¨
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déì.úBönä ïî eðLé :déì øîà .éànwî ãáòãk éa ãéáòéì àìc åéäìàî àðéôzñî ::déì øîàãçà íò :déì øîà .ïðaø eäa úéà ¥¦§§¦¨¤¡Ÿ¨§¨¥£¥¦§©£©¦©¨¥¨©¥¨§¦©¦§¨©¥¦§©¨©¨©¥©¤¨
.ïäEúeëìîa äNBò éðà äçø÷ øîàz ànL¯eäéépéî äàðä úéà :øîàz ànL .íénòä ïéa íä ïéøfeôî¯Bæ äãéøôk ,"ãøBôî"dðéàL ¥¤¨Ÿ©¨§¨£¦¤§©§§§¨¦¥¥¨©¦¤¨Ÿ©¦£¨¨¦©§§¨¦§¥¨¤¥¨

eäéépéî àúðéãî àkéà :øîàz ànLå .úBøét äNBò¯"íò ìkî úBðL íäéúãå" ."Eúeëìî úBðéãî ìëa"¯éáñð àìå ïpéî éìëà àìc ¨¥§¤¨Ÿ©¦¨§¦§¨¦©§§Ÿ§¦©§¤§¨¥¤Ÿ¦¨¨§¨¨§¦¦©§¨¨§¦
"íéNò íðéà Cìnä éúc úàå" .ïì éáñðî àìå ïpéî¯" .é"ät é"äLa àzL àleëì é÷ôîcCìnìå"íçépäì äåL ïéà¯eæáîe eúLå eìëàc ¦©§¨¦§§¦¨§¤¨¥©¤¤¥¨Ÿ¦§©§¦§¨©¨¦§¦§¦§©¤¤¥Ÿ¤§©¦¨§¨§§¨§©

,íäî ãçà ìL BñBëa áeáæ ìôBð eléôàå .úeëìîì déìB÷øBæeäúBLå;òâBð Cìnä éðBãà íàå ¥§©§©£¦¥§§¤¤¨¥¤§§¥§¦£¦©¤¤¥©
ò÷ø÷a BèáBç íäî ãçà ìL BñBëaeäúBL Bðéàå.à"úøNòå íãaàì áúké áBè Cìnä ìò í §¤¤¨¥¤§§©§©§¥¥¦©©¤¤¦¨¥§©§¨©£¤¤

.óñk økk íéôìà"òeãéå éeìb :Lé÷ì Léø øîàì ïîä ãéúòL íìBòä äéäå øîàL éî éðôììB÷L £¨¦¦©¤¤¨©¥¨¦¨§¨©¦§¥¦¤¨©§¨¨¨¨¤¨¦¨¨¦§
ïäéì÷L íéc÷ä Cëéôì ,ìàøNé ìò íéì÷LìïéòéîLî øãàa ãçàa :ïðúc eðééäå .åéì÷Lìò §¨¦©¦§¨¥§¦¨¦§¦¦§¥¤¦§¨¨§©§¦§©§¤¨©£¨©§¦¦©

íéì÷Mäéðéòa áBhk Ba úBNòì íòäå Cì ïeúð óñkä ïîäì Cìnä øîàiå" .íéàìkä ìòå".E:àaà éaø øîà ©§¨¦§©©¦§©¦©Ÿ¤©¤¤§¨¨©¤¤¨¨§¨¨©£©§¥¤¨©©¦©¨
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רט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc dlibn(ycew zay meil)

,'åéðéò ÷écvî òøâé àì'opeazdln eipir xiqn 'd oi`y epiide Ÿ¦§©¦©¦¥¨
ax onf xg` s` xky mdl mlyne ,miwicvd ly miaehd miyrna

,jkitle .dcn cbpk dcnìçøa da äúéäL úeòéðö øëNax`eank] ¦§©§¦¤¨§¨¨§¨¥
[oldlìeàL äpnî àöéå äúëæ.[oldl x`eank] repv didyøëNáe ¨§¨§¨¨¦¤¨¨¦§©

øzñà epnî úàöéå äëæ ,ìeàLa Ba äéäL úeòéðö,drepv dzidy §¦¤¨¨§¨¨¨§¨¨¦¤¤§¥
.dcn cbpk dcn ax onf xg` s` miwicvl mlyn 'dy ixd

:`xnbd zx`anáéúëc ,ìçøa da äúéä úeòéðö éàîe(ai hk ziy`xa) ©§¦¨§¨¨§¨¥¦§¦
,'àeä äéáà éçà ék ìçøì á÷òé ãbiå'ly dia` `ldy denzl yie ©©¥©£Ÿ§¨¥¦£¦¨¦¨

,dyw ok m`e ,dwax ly g` didy oal `ed lgxéëåawriéçà §¦£¦
äéáàlgx lyïa àìäå ,àeädwaxàlà .àeä äéáà úBçàjkøîà ¨¦¨©£Ÿ¤£¨¦¨¤¨¨©

dì,lgxl awriéì úáñpéîz m`d -,il i`ypïéà ,déì äøîà- ¨¦©§©¦¨§¨¥¦
,ip` dnikqn,àeä äànø àaà eäéî`ed ize` `yil dvxz m`e ¦©¨©¨¨

jze` dnxidéì úìëé àìåawri aiyd jk lre .eze`nxn lvpdl §Ÿ¨§©¥
e,úeànøa àðà 'åéçà' ,dì øîà.edenk zenxl leki ip`edéì äøîà ¨©¨¨¦£¨§©¨¨§¨¥

,lgxééebñì é÷écöì éøL éîe[zkll-]àúeénøa.ze`nxa -øîà ¦¨¥§©¦¥§©¥§©¨¨¨©
,ïéà dìze`nxn lvpdl ick la` ,zenxl xeq`y s` ,xnelk ¨¦

cec zxiya xn`py enk ,ezenxl xzen i`nxd(fk ak 'a l`eny)lr
,eizeixa mr 'd ikxc'øázz øáð íò'mlyz iwpe xexa yi`l - ¦¨¨¦¨¨
,eiyrn itk ,zexixaa'ìtzz Lwò íòå',zeninwra jledd mr - §¦¦¥¦©¨

.jze` dnxi `ly ick ednxze ezcna bdpzzdì øîà,awriéàîe ¨©¨©
àúeénø.izenxl jia` dvxiydéì äøîà,lgxàúçà éì úéà ©¨¨¨§¨¥¦¦©§¨

éàpéî àLéL÷c,ipnn dlecby zeg` il yi -dnwî éì áéñðî àìå ¦§¦¨¦¨¥§Ÿ©§¦¦¦©¨
jlv` dqipki i`eyip zryae ,diptl ip`iydl mikqi `le -

,awri z`f rnyy oeik .inewnaíéðîéñ dì øñîqpkzyk el ozzy ¨©¨¦¨¦
seqal .dzeg` z` el epzp `ly rci jkae ,oi`eyipd lila elv`¥

àéìéì àèî ékcner dia`y lgx dz`x ,oi`eyipd lil ribdyk ± ¦§¨¥§¨
,dnewna d`l z` qipkdläøîà,dnvrl lgxàôñkéî àzLä ¨§¨©§¨¦©§¨

éàúçàdpglyi ,mipniqd z` rcz `le izeg` qpkizyk dzr - ©§¨¦
jkl ,yiiazze awridìäéð eäðézøñî.d`ll mipniqd z` dxqn - §©§¦§¦£¨

:`xnbd dtiqeneðééäådn oaen df itl -áéúëc(dk hk ziy`xa)éäéå' §©§¦§¦©§¦
,'äàì àéä äpäå ø÷aácììkîrnyn dfàzLä ãòccry-] ©Ÿ¤§¦¥¦¥¨¦§¨§©©§¨

[xwead,àéä äàì åàì.d`l eil` d`a axra xak ixd ,dywe,àlà ¨¥¨¦¤¨
y,äàìì ìçø äøñnL ïéðîéñ CBzî,awril el` mipniq d`l dpzpe ¦¦¨¦¤¨§¨¨¥§¥¨

e ,lgx `idy aygòãé äåä àìd`l `idyàzLä ãòxwead cr - Ÿ£¨¨©©©§¨
.dze` d`xyk

e ,drepv dzid lgxy xfrl` iax xn` lirlàöéå äúëæ Cëéôì§¦¨¨§¨§¨¨
ìeàL äpnî:`xnbd zxxan .repv didyäúéä úeòéðv äîe ¦¤¨¨©§¦¨§¨

.ìeàLamixac mqxit `le wzyy ep`vny :`xnbd zx`an §¨
iqekn,máéúëc,ezial xfge jlnl le`y z` l`eny gyny ixg` ¦§¦

le`y el aiyde ,l`eny el xn` dn ecec el`y(fh i '` l`eny),
,zFpz`d E`vnp iM Epl ciBd'øLà Bì ãébä àì äëeìnä øác úàå ¦¦¨¦¦§§¨£Ÿ§¤§©©§¨Ÿ¦¦£¤

,'ìàeîL øîàjkle ,xacd mqxtl dvx `le did repvy ixdäëæ ¨©§¥¨¨
øzñà epnî úàöéå.dzclene dnr z` dzlib `le dwzyy §¨¨¦¤¤§¥

zligz lr xfrl` iax yxcy dn z` `xnbd d`iady ab`
:weqtd seq lr ezyxc z` d`ian ,aei`a weqtd,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨

,íãàì äìeãb ÷ñBt àeä Ceøa LBãwäLk`ed÷ñBtmb dze`åéðáì §¤©¨¨¥§¨§¨¨¥§¨¨
øîàpL ,úBøBcä ìk óBñ ãò åéða éðáìå(f el aei`)`QMl mikln z`e' §¦§¥¨¨©¨©¤¤¡©§¤§¨¦©¦¥

('åâå) 'eäaâiå çöðì íáéLiåwx df lk mpn` .zexecl mdiabny - ©Ÿ¦¥¨¤©©¦§¨
,depra bdep m`Bzòc ñéâä íàå,d`bzny -àeä Ceøa LBãwä §¦¥¦©§©¨¨
øîàpL ,BìétLî(gÎf el my),EdAbIe''åâå íéwfa íéøeñà íàåoEckNi ©§¦¤¤¡©©¦§¨§¦£¦©¦¦¦¨§

.oixeqie zeipr icil `ay ixd .'ipr ilagA§©§¥Ÿ¦
.'äNò øzñà éëcøî øîàî úàå'xaky ,xzein `ed eheyt itl §¤©£©¨§¢©¤§¥Ÿ¨

dilr dEv xW`M DOr z`e DYclFn zcBn xYq` oi`' xn`p¥¤§¥©¤¤©§¨§¤©¨©£¤¦¨¨¤¨
.'ikCxn,äéîøé éaø øîàcnll `aäúéäLxzq`äcð íc äàøî ¨§¢¨¨©©¦¦§§¨¤¨§¨©§¨©¦¨
íéîëçì.`id dxedh m` dl ewqtiy ©£¨¦

.'Bzà äðîàá äúéä øLàk'ikcxn mr bdpzdl dkiyndy rnyn ©£¤¨§¨§¨§¨¦
.epnn dgwlpy iptl enk dlra,(áøc déîMî) àîéì øa äaø øîà̈©©¨©¦¨¦§¥§©

,dfn epcnläúéäLxzq`úìáBèå LBøåLçà ìL B÷éçî úãîBò ¤¨§¨¤¤¥¥¤£©§¥§¤¤
zaiky xg` wicvd ikcxnl dqe`n didz `ly ,zeiwp myl

,yexeyg`éëcøî ìL B÷éça úáLBéå.dligzak §¤¤§¥¤¨§§©
éaø øîà .'Løúå ïúâa óö÷ Cìnä øòLa áLé éëcøîe íää íéîia'©¨¦¨¥¨§§©Ÿ¥§©©©¤¤¨©¦§¨¨¤¤¨©©¦

,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiçdid ,jlnd z` bexdl mpevx ¦¨©©¨¨©©¦¨¨
.wicvd ikcxn ici lr l`xyi zlvdl `iaiy ,minyn dgbyda

y epivneéö÷ä,åéãáò ìò ïBãà àeä Ceøa LBãwä ólr qrk drxty ¦§¦©¨¨¨©£¨¨
xn`py enk ,mite`d xye miwynd xy(a n ziy`xa)drxR svwIe'©¦§Ÿ©§Ÿ

q ipW lrick ,'ebe 'eiqixepîe ,÷écö ïBöø úBNòì,`ed in -,óñBé ©§¥¨¦¨©£§©¦©¥
,xdeqd zian mdici lr `viyøîàpLdrxtl miwynd xy ixaca ¤¤¡©

(ai `n ziy`xa),'åâå éøáò øòð eðzà íLå','Epiznlg z` Epl xYtIe §¨¦¨©©¦§¦©¦§¨¨¤£ŸŸ¥
sivwdy epivn o`ke .enelg z` xeztiy e`iadl drxt deiv f`e

'd,ïäéðBãà ìò íéãáò,jlnd z` zindl yxze ozba ala dlry £¨¦©£¥¤
ick'éëcøîì øácä òãeiå' áéúëc ,éëcøî ,epîe ,÷écöì ñð úBNòì©£¥§©¦©¨§§©¦§¦©¦¨©©¨¨§¨§¢©
,'åâåd`ae ,jlnd elicbd jk ici lre ,jlnd z` livdy epiide

.eci lr l`xyil dreyi
:yxze ozba ly dyrnd xe`iaLøúå ïúâa ,ïðçBé éaø øîàixney ¨©©¦¨¨¦§¨¨¤¤

,jlnd ziaa sqdïéøtñî eéäå ,eåä íéiñøè éðLdf mr dfìaïBL §¥©§¦¦£§¨§©§¦¦§
.éñøeèrci `l jlnd ziaay meyn ,mdixac xizqdl exdfp `le §¦

,ef dty yi`íéøîBàå,dfl dfBæ úàaL íBiî,jlnd zial [xzq`-] §§¦¦¤¨
,eðéðéòa äðéL eðéàø àìdlv` ievn jlnd did dzeaiag aexny Ÿ¨¦¥¨§¥¥

dlild lk mixerp zeidl mikixv eide ,zezyl `nv dide ,daxd
,exn` okl ,zr lka dwyn el `iadlìôqa ñøà ìéèðå àadzeyy Ÿ§¨¦¤¤©¥¤

,jlndéáLBiî éëcøî ék ïéòãBé eéä àì ïäå .úeîiL éãkoixcdpqd §¥¤¨§¥Ÿ¨§¦¦¨§§©¦§¥
aìúéæbä úkLycwnd ziaaì íéòáLa òãBé äéäå ,äéä,ïBL ¦§©©¨¦¨¨§¨¨¥©§¦§¦¨

.mdixac z` oiade ,iqxeh oeyl mllkaeBì øîàmdn cg`-] ¨©
,[exiagläåL EzøîLîe ézøîLî ïéà àìäå,dey epzk`ln oi` - ©£Ÿ¥¦§©§¦¦§©§§¨¨

lkep ji`e ,zxg` dcear lr ip`e zg` dcear lr dpenn dz`y
.z`f zeyrlBì øîà,exiagøBîLà éðàa mb cear`eå ézøîLîmb ¨©£¦¤§¦§©§¦§

a,EzøîLî.xacd zeyrl lkep zg` dceara cgi didpyke ¦§©§§
:`xnbd dtiqeneðééäådn df itl oaen -øácä Lwáéå' áéúëc §©§¦§¦©§ª©©¨¨

,'àöniåe`vny,ïzøîLîa eàöîð àlLdlbzpe mda ecyg okle ©¦¨¥¤Ÿ¦§§§¦§©§¨
.xacd

älàä íéøácä øçà'zxxan .'ond z` WFxeWg` KlOd lCB ©©©§¨¦¨¥¤¦©©¤¤£©§¥¤¨¨
:`xnbd['øçà' éàî] (éàî øçà)ybced recn -ond zlecby ©©©

.yxze ozba dyrn xg` dzid,àáø øîàryxd ond dlry cnll ¨©¨¨
wx dlecbl,äknì äàeôø àeä Ceøa LBãwä àøaL øçàdyrny ©©¤¨¨©¨¨§¨©©¨

.dxifbd lehial `iady ,ikcxn zlecbl `iad yxze ozba
keíà àlà ìàøNé úà äkî àeä Ceøa LBãwä ïéà ,Lé÷ì Léø øîàc§¨©¥¨¦¥©¨¨©¤¤¦§¨¥¤¨¦

øîàpL ,äléçz äàeôø íäì àøBa ïk(` f ryed)ìàøNéì éàôøk' ¥¥¨¤§¨§¦¨¤¤¡©§¨§¦§¦§¨¥
.'íéøôà ïBò äìâðådlbp' l`xyil d`etx `xeay xg` wxy ,yxce §¦§¨£¤§©¦

.dkn mdilr `iany ici lr 'mixt` oerìáàlv`íìBòä úBneà £¨¨¨
,ïk Bðéà`l`ïúBà äkî,dligz,äàeôø íäì àøBa Ck øçàå ¥¥©¤¨§©©¨¥¨¤§¨
øîàpL(ak hi diryi)âðå'âð íéøöî úà 'ä ó,'àBôøå ódligzy epiide ¤¤¡©§¨©¤¦§©¦¨Ÿ§¨

.mz`etx `xea daeyza mixfegyk jk xg`e ,mze` dkn
xn`p ,el degzyd `ly ikcxn lr ond qrkykì åéðéòa æáiå'çìL ©¦¤§¥¨¦§Ÿ©

Bcáì éëcøîa ãé.'ikCxn mr z` Fl EciBd iMäléçza ,àáø øîà ¨§¨§¢©§©¦¦¦¤©¨§¢¨¨©¨¨©§¦¨
mewpl ond aygóBqáìe ,'Bcáì éëcøîa'mewpl ayg,'éëcøî íò'a §¨§§©§©§©§©¨§§©

ïðaø ,epîe,ikcxn ixag minkgd -óBqáìehilgde ,ezrc dgp `l ©©¨¨§©
mewpl.íéãeäiä ìëa§¨©§¦

.'ìøBbä àeä øet ìétä'`ed xet litd' oeyld ltk z` x`al yi ¦¦©¨
.'lxeb litd' xnel ic `ld ,'lxebdàðz,`ziixaaïåékond d`xy ¨¨¥¨

çøia øet éì ìôð øîà ,äìBãb äçîN çîN ,øãà Lãça øet ìôpL¤¨©§Ÿ¤£¨¨©¦§¨§¨¨©¨©¦©¤©
[yceg-],äLî Ba únLgilvie l`xyil zeprxet onf `edy ayge ¤¥¤

dtiqen .df lxeb lr ezrca gnyy epiid 'lxebd `ed'e ,eznifna
:`ziixadäéä àìåondúî øãàa äòáLaL òãBé,dynåmbäòáLa §Ÿ¨¨¥©¤§¦§¨©£¨¥§§¦§¨
ãìBð øãàaezen meia dyn xn`y enk ,dyn(a `l mixac)d`n oA' ©£¨©¤¥¨

dpy mixyre d`n el e`ln df meiay ,'mFId ikp` dpW mixUre§¤§¦¨¨¨Ÿ¦©
ezzin zrtyd zlhazn ,ezcil onf mb `edy oeike ,meil mein

.l`xyil rx oniq `idy
WFxeWg` KlOl ond xn`Ie'ãçà íò BðLémiOrd oiA cxtnE xGtn ©Ÿ¤¨¨©¤¤£©§¥¤§©¤¨§ª¨§Ÿ¨¥¨©¦
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רי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc dlibn(oey`x meil)

dzn m` la` ,zecle inc melyza ypri f` ,dy`d dzn `le oeq`
oi` eytpa aiigznd lky ,oinelyza aiig epi` dkndn dy`d

.oenn mlyn
zrcla` ,minelyzn xeht oic ziaa ezzinyk `weecy minkg

,mixetkd meia dk`ln dyerd oebk ,miny icia ezziny zxk aeiga
xeht zxk aeiga s`y dpwd oa `ipegp iax zrce .oinelyza aiig

.oinelyzn
oia weligdy rnyn ,'oia oi`' dpynd oeyln :`xnbd zwiicn

,ezzin ote`a wx `ed mixetikd meil zayïéîeìLz ïéðòì àä̈§¦§©©§¦
oenn mb aiigzd eytpa aiigzdy dyrn eze`a m` -

,exiagläæå äæ[zaye mixetikd mei-]ïéåLxehty ¤¨¤¨¦
c `vnp .minelyznïéúéðúî épî,epzpyn zxaeq in zhiyk - ©¦©§¦¦

äéä äðwä ïa àéðeçð éaø ,àéðúc .àéä äðwä ïa àéðeçð éaø©¦§§¨¤©¨¤¦§©§¨©¦§§¨¤©¨¤¨¨
úà äNBòoick íéøetkä íBéoicì úaLoiprïéîeìLúly ¤¤©¦¦§©¨§©§¦

,oennúaL äîixd ,oenn aeig mb da yiy dk`ln dyerd ©©¨
`ed,ïéîeìLzä ïî øeèôe BLôða áéiçúîoinelyz oi`'y ¦§©¥§©§¨¦©©§¦

,'dzin mewnaïî øeèôe BLôða áéiçúî íéøetkä íBé óà©©¦¦¦§©¥§©§¨¦
.ïéîeìLzä©©§¦

exhtp m`d ,oic ziaa ewly zezixk iaiig oic z` zx`an `xnbd
:zxkdníúä ïðz(.bk zekn),L úBúéøk éáéiç ìkmicr oda exzd §©¨¨¨©¨¥§¦¤

m` ,zewln aeigle÷loic ziaa,ïúúéøk éãéî eøèôðoic zia oi`e ¨¦§§¦¥§¦¨¨
,mdn oirxtp dlrn lyøîàpL(b dk mixac)siqi `l EPMi mirAx`' ¤¤¡©©§¨¦©¤ŸŸ¦

dAx dMn dN` lr FzMdl siqi oRéçà äì÷ðåéðéòì E,'E,miyxece ¤Ÿ¦§©Ÿ©¥¤©¨©¨§¦§¨¨¦§¥¤
,zewln aiigzpy inyïåék[xg`l-]éçà'k àeä éøä ä÷lL'E ¥¨¤¨¨£¥§¨¦
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המשך ביאור למס' מגילה ליום ראשון עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' טבת, תשי"ג
ברוקלין.

הנהלת הרשת באה"ק ת"ו

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

...ב( כבר כתבתי מאז, שלדעתי צריכים להתרכז בהעבודה, אף שלא תהי' בהתפשטות כ"כ, 
ובלבד שמה שיהי' יוכל לשמש דוגמא לתפארת ולשם. ובפרט שמצומצמים הן בהאמצעים הכספיים 
הן באנשים מורים ומורות וכו'. ובמילא מובן, אשר צריך להתרחק מפיזור הנפש במקצועות שונים, 
ואפילו מהתפשטות שטחית במקצוע זה גופא. מתאים להנ"ל - הנה ענין יסוד גני ילדים וכן יסוד פנימי' 
מה שמזכירים במכתבי', הרי התענינותם צריכה להיות רק בהחקירה ודרישה שבדבר, ואולי גם הכנה, 
במדה ידועה, אל עצם הפעולות, ואם מתאימות המה לחב"ד - צריכים למסור למוסד אחר המתאים 
לזה. מובן שבמוסד הזה יכולים גם להכנס, ואולי גם להיות מחברי ההנהלה, אבל בכל אופן לא נכנס 

זה בתכנית הרשת ופעולותי'...

המשך בעמוד הבא



ריי
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc dlibn(iying meil)
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,[lirl x`eank]åceròáLå ïéúìz,oikiedi zelb zepyïéòaøà éøä §§¨¦¨¤©£¥©§§¦
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המשך ביאור למס' מגילה ליום חמישי עמ' ב "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc dlibn(oey`x meil)
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ט( אם הגני ילדים יכולים להיות בהמשך ובהתאחדות גמורה עם החדרים שלהם, ויש להם 
יש  לזה, הרי במקום שהוא מוכרח  וכן ההוצאה הדרושה  מן המוכן הכחות המתאימים להנהלתם, 

להתענין ולעשות בזה. אבל כ"ז רק הוראה בשעת הדחק.

י( נהניתי במאד מאד, ממה שסידרו - מה שקוראים במכתבם - ימי העיון ומהנכון הי' למצוא 
זמן מתאים ולסדר עוה"פ. ומובן אשר לתפארת הדבר כדאי הי' שישתתפו יותר מאנ"ש והידידים, ולא 

רק בתור שומעים, אלא גם מרצים ומנהיגים...

יג( בטח נצלו ימי החנוכה, וכן יעשו הכנות מתאימות ליו"ד שבט הבע"ל, ובפשיטות גם לפורים 
הבע"ל - להסביר את התלמידים פרשת ימים אלו, ובעיקר - מוסר השכל בהנוגע אל הפועל.

יד( בטח טוב להנהיג לימוד הספרנו, אם עי"ז לא יהי' שינוי ופירוד ביותר בידיעות תלמידי 
הי'  כדאי  הנה  בארץ,  הספרנו  להשיג  שאין  שכותבים  ומה  אחרים.  מוסדות  של  להידיעות  הרשת 
להתענין ע"ד הוצאות הדפסתו שם, וכן להודע אם נצרך לזה רשיון מיוחד כשנרצה לשלחו מכאן, ועל 

איזה אדריסה ובאיזה כמות מותר לשלוח...

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.

המצפה לבשו"ט בקרוב.

המשך מעמוד הקודם
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12

dkld ixe`ia
äëåãî [äëø מניחים בו גדולה) (מכתשת כלי –

לרסקם. או לכותשם כדי תבלינים או מאכלים
äá íéëåãéðä [åëø במדוכה אותם לכתוש שהדרך –225.
äîöò êøåöì [æëø כלל לצורך שלא ואפילו –226.

øåñéàì åúëàìî [çëø שמלאכתו ככלי המדוכה דין –
התבלינים  את בה להשאיר רגילים אם גם לאיסור

שחיקתם  .227לאחר
øåñéàì åúëàìî [èëø משום במדוכה לדוך אסור –

"טוחן" .228מלאכת
äëåúáù ìéùáúäì [ìø מכונה תבשיל ובה קדירה –

ובה  קדירה אבל חמין", "קדירת או תבשיל" "קדירת
לחם" "קדירת מכונה אינה לחם .229ככר

äëåúáù ìéùáúäì [àìø והוא) שהקדירה משמע –
כלי  היא וכיוצאֿבזה) אפיה תבנית מחבת, הדין
את  בה לשמור דרכו אם גם לאיסור שמלאכתו

לצורך 230התבשיל  לטלטלה אסור תבשיל בה וכשאין ,
.231עצמה 

äëåúáù ìéùáúäì [áìø כדין הקדירה מכסה דין –
אפילו  בטלטול מותר אוכל בתוכה וכשיש הקדירה,

עצמו  .232לצורך
ãáìá úîáù [âìø יסריח שלא המת כבוד משום –

.233בחמה 
åá åìé÷ä [ãìø הקילו אחד, לעניין בו שהקילו כיון –

נוספים  בדברים .234גם

zetqede mipeiv
שום 225) כשנשאר דווקא זה שהיתר כאן לדייק מקום יש

בשבת  שום בה נתן אם אבל שבת, בערב במדוכה שנשחק
דלהלן, במחלוקת ועומד תינוק או כיכר בה שנתן למי דומה

זה. תנאי הובא לא בשוע"ר אך
לשום 226) ובטלה שטפלה משום טלטולה היתר שהרי

שרשאי  מים ובתוכה כוס כמטלטל זה והרי להלן כדמשמע
שהיתר  שאף כאן ומחדש שירצה, מקום לכל לטלטלה
מקום  והיה שבתוכה לשום בטילה שהקדירה משום הטלטול
השום  טלטול על שדעתו במקום רק הטלטול שהיתר לומר
"לצורך  כשכוונתו אפילו לטלטלה מותר מכלֿמקום -

תינזק. או תיגנב שלא הקדירה של עצמה"
שידוכו 227) ללא גם תבלינים בה לאכסן רגילים אם אבל

לאיסור  שמלאכתו כלי שהיא לומר מקום יש בה, אותם
ולהיתר.

יא.228) וסעיף ז סעיף שכא סי כדלהלן
התבשיל,229) הוא הקדירה של והייעוד שהרגילות משום

בה, הנידוכים דברים ובה מדוכה לעניין הוא ועד"ז
מים  כוס הנוטל כגון להיתר, שמלאכתו לכלי הדין והוא

ורשאי  מים, ובתוכה כוס כנוטל ולא מים כנוטל נחשב
שאוסר  מי יש אם (וצ"ע כלל צורך ללא  אף לטלטלה

תינוק). ועליו להיתר שמלאכתו בכלי צורך ללא לטלטל
למלאכת 230) העומד כלי לעניין רכד הערה לעיל ראה

היתר. למלאכת שימושו רוב אך איסור
שהרי 231) רכד, הערה לעיל המבואר פי על מסתבר וכן

בה  לאכסן רגילים ואם איסור, למלאכת מיוחדת הקדרה
רכז. הערה לעיל ראה – בישול ללא גם מאכלים

אם 232) עליה להחזירו מותר הקדירה מכסה את הסירו אם
גופו". "צורך משום בכך יש

(הפסד 233) מעות שבתוכו ארנק להציל התירו עד"ז
(סי' תינוק או ככר עליו שיניח ידי על מהדליקה מרובה)

סי"ח). שלד
שמלאכתו 234) בכלי שהמקילים נתבאר עג סעיף להלן

עלֿידי  רעי של גרף בטלטול גם הקילו תינוק ידי על לאיסור
שמצינו  שכיון גמור), מוקצה שהוא (אף בתוכו מים נתינת
לכן  – הבריות) כבוד (משום גופו לצורך בטלטולו שהקילו

עצמו. הגרף לצורך גם הקילו
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1

dkld ixe`ia
äðåùàøä àøáñë [äìø כלי אפילו לטלטל שאין –

המותר  דבר עליו שנותנים ידי על לאיסור שמלאכתו
.235בטלטול 

äáåøî ãñôä [åìø שמלאכתו כלי טלטול כגון –
שמניחים  ידי על ייגנב שלא מנת על רב ששוויו לאיסור

בטלטול. המותר דבר עליו

zetqede mipeiv
אליו.235) טפל אינו אם

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

תולדות  כעין בשבת האסורים מדברים דינים כמה שמ סימן ב חלק
מאבות:

שני ‰ ונעשו חי"ת של לגגו שנטל כגון אחת אות המגיה
לגגו  שנטל כגון אחרת אחת אות (והמגיה חייב זייני"ן

התורה): מן אסור אבל פטור ר' ועשאו ד' של

Â דבר גבי על המתקיים בדבר כשכותב אלא חייב אינו
שאינו  בדבר אפילו אסור סופרים מדברי אבל המתקיים
במשקין  לכתוב כגון מתקיים שאינו דבר גבי על מתקיים
ליזהר  צריך ולכן בהן וכיוצא ירקות עלי גבי על פירות ומי
באפר  לחקוק או השלחן על במשקין באצבעו לכתוב שלא
כמין  באויר לרשום מותר אבל בדבש או קרוש בשומן או
השלחן  על הדין והוא כלל ניכר רשומן שאין כיון אותיות
שעל  ואע"פ כלל ניכר רשומן אין בזה שגם במשקין שלא
מותר  וכן כלום בכך אין לכתיבה ידו ומאמן מלמד כך ידי

שלומדה: אע"פ בשבת אומנות לראות

Ê היא חקיקה שהרי חייב כתב כתבנית העור על הקורע
פטור  כתב כתבנית העור על הרושם אבל כתיבה בכלל
גזרה  סופרים מדברי אסור אבל המתקיים דבר זה שאין

המתקיים. דבר משום

בעלמא  לסימן אלא רושם ואינו כתב תבנית אינו אם אבל
לרשום  מותר ולכן לכתחלה אפילו מותר אותיות כמין  ולא
טעות. שיש במקום לסימן שרושמין כמו הספר על בצפורן
אינו  שבו והרושם קשה שהוא בקלף אמורים דברים במה
שבו  שהרושם מפני לרשום אסור בנייר אבל מתקיים
מדברי  אסור כתב תבנית שאינו ואע"פ מרובה זמן מתקיים
כשהוא  עליו שחייבים כתב תבנית משום גזרה סופרים

מתקיים.

הרושם  שאפילו שסוברים לפי בקלף אפילו אוסרים ויש
דבר  הוא אם חייב כתב כתבנית ולא בעלמא לסימן
בן  איזה לידע המשכן קרשי על רושמין היו שכן המתקיים
ב' או נסרים שני גבי על אחת שריטה שרט אם ולפיכך זוגו

כמו לסימן אחד נסר על חייב שריטות המשכן בקרשי שעשו
התורה  מן אסור אבל פטור אחד נסר על אחת ובשריטה
מתקיים  שאינו הקלף על והרושם המתקיים דבר שהוא מפני

שמים  וירא המתקיים משום גזרה סופרים מדברי אסור
כדבריהם: לעצמו יחמיר

* * *
Á תבנית שהוא כל אבל כלל כתב תבנית כשאינו זה וכל

אותיות  אינן ואפילו אשורי אינו אפילו כתב איזה
שרגילין  הסימנים כגון בעלמא לסימן שרגילין אלא ידועות
עליו  וחייב כתב תבנית נקרא זה הרי המספר בהם לעשות
אסור  מתקיים שאינו ובדבר המתקיים בדבר עשאו אם

הכל. לדברי סופרים מדברי

עליהן  פטור ג"ץ משעטנ"ז הזיונין וחיסר אשורית והכותב
גמר  שלא אומה מאיזו כתב כל וכן מלאכתן נגמרה שלא מפני
סופרים  מדברי שאסור אלא עליו פטור כתיקונן אותיותיו
שפטור  אומרים יש משיט"א שקורין דקה כתיבה הכותב ולכן
שלא  אשורי ככתב זה והרי אשורי מכתב שנלקחה מפני עליה

תקמ"ה: בסימן שיתבאר וכמו כתיקונו נגמר

Ë ואסור כתב נקרא בבגד כסף של אותיות תוחב אם
בשבת: לעשותו

È כדרך בהם וכיוצא בשטר וצורות רשמים הרושם
וכן  כותב תולדת משום חייב רושמים שהציירים

המוחקה:

‡È תחלה משרטטו העור לחתוך בא כשהוא הרצענים דרך
החיתוך  ולקצר להרחיב להאריך רוצה שהוא מה כפי
בעורות  עשו וכן השרטוט דרך הסכין מעביר כך ואחר
וכן  מלאכות מאבות הוא זה שרטוט ולכן כשחתכום המשכן

חייב: ביושר לכתוב כדי הנייר או הקלף אפילו המשרטט

·È שלא אעפ"י תפירות ג' או וקשר תפירות ב' התופר
שאינו  מפני פטור קשר ולא תפירות ב' אבל חייב קשר
משום  גם חייב קשר ואם סופרים מדברי אסור אבל מתקיים

קושר:

‚È שתי ונתפרדו ארוך החוט והניח ועומד תפור שהוא בגד
נמשכים  התפירות וחוטי במקצת מזו זו הבגד חתיכות

זו ולחברן להדקן כדי החוט ראש את תפירתן ומותח היא
תפירות. ג' כשיעור נתחברו אם קשר שלא אע"פ וחייב
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החוט  ע"י זרועותיהם סביב הבגדים שמהדקין ואותן
תופר  משום בשבת למותחו אסור ומתהדק אותו שמותחים
אלא  מהדקו אינו שהרי קיימא של תפירה שאינה (ואף
מכלֿמקום  אותו, מרפה שפושטו ובשעה שלובשו בשעה
יהיו  כן אם אלא לתופר) שדומה מפני סופרים מדברי אסור
אינו  שאז ובעיגול בתפירה ומתוקנים קצת רחבים הנקבים

לתופר. דומה

בה  לצאת מותר נקובה במחט תחוב החוט אם אפילו ואז
היא  והרי בבגד והחוט בחוט לעולם מחוברת שהיא כיון

הבגד. תשמיש

צריך  שיהא זה חוט ע"י כך כל מהודק הבגד אין ואם
לעולם  כך ומניחו נמלך לפעמים אלא כשפושטו לרפותו
אסור  קצת מהודק שהוא כמות כך לפשטו שיכול מפני
לעולם  כך להניחו ימלך שמא ענין בכל בשבת להדקו
אין  קיימא של ובתפירה קיימא של תפירה עשה ונמצא

ובעיגול: בתפירה ומתוקנים רחבים שהנקבים מה מועיל

* * *
„È אסור אבל להחזירם מותר הכסת מן שנפלו מוכין

עיין  כלי, עושהו שעכשיו מפני בכסת בתחלה ליתנם
שי"ז: סי'

ÂË בסמנים במשכן שהיה מלאכות מאבות הוא המעמר
גידולו  במקום כשמאספו אלא עימור ואין הזרועים
וכן  גידולן במקום השבלים שמגבב קצורה קמה כעין
אבל  האילן מן שנפלו במקום יחד ומקבצן פירות המאסף

של"ה. בסי' כמ"ש לקבצם מותר אחר במקום נתפזרו אם

אסור  סופרים מדברי אבל קרקע בגידולי אלא עימור ואין
לקבץ  כגון גידולם במקום לקבצם קרקע בגידולי שלא אף
בכל  וכן מלח ונעשים ששורפתן המים ממשרפות מלח

בזה. כיוצא

חייב  אחד גוף שנעשו עד פירות שהמדבק אומרים (ויש
המקבץ  כגון) גידולם במקום שלא אפילו מעמר משום
החבל  והכניס תאנים שנקב או עיגול ממנו ועשה דבילה
מעמר  תולדת זה הרי אחד גוף ונעשו שנתקבצו עד בהם

כדבריהם): להחמיר (וצריך בזה כיוצא כל וכן וחייב

ÊËשומשמין או פשתן זרע חייב הנותן בהם וכיוצא במים
בזה: זה ונתלים שמתערבים מפני לש משום

ÊÈ כשאינו לכתחלה מותרת תלוש שחתיכת פי על אף
אם  מכלֿמקום שי"ד בסי' כמ"ש במדה לחתכו מקפיד
משום  חייב תשמיש איזה בו להשתמש מתקנו זה ידי על
קטימת  גבי שכ"ב בסי' כמ"ש בסכין מחתכו אם כלי תיקון
את  שוברין אין לפיכך אסור אבל פטור בסכין ושלא קיסם
כדי  בטלטול המותרים הנייר את קורעין ואין החרס
עיין  כלי, כמתקן שהוא מפני תשמיש איזה בהם להשתמש

תק"ח. סי'

גופים  ומפריד כשקורע אלא איסור אין קורע משום (אבל
אבל  הרבה מחוטים הארוג בגד קורע כגון שנתחברו רבים
קורע  משום וחיתוכו בפסיקתו אין אחד גוף שהוא הנייר
כמ"ש  יין של חבית פי שעל עור לקרוע מותר זה ומטעם

איסור  בו שייך ולא אחד גוף הוא שהעור מפני שי"ד בסי'
כמ"ש  במדה לחתכו מקפיד אם החיתוך איסור אלא קריעה

שם).

והמדבק  קורע תולדת זה הרי דבוקים ניירות המפרק אבל
זה  הרי בו וכיוצא סופרים של בקולן עורות או ניירות
נעשה  זה כשדיבוק אמורים דברים במה וחייב תופר תולדות
בשעת  או שעוה ע"י לזה זה שנדבקו ספרים דפי אבל לקיום
לקיום  נעשה שלא שכיון בשבת לפתחן מותרים הקשירה
כלל  דומה אינו לפיכך מתכוין בלא מאליו שנעשה ועוד

קורע: משום בו ואין לתופר

ÁÈ משום) לפשטה אסור מעט אפילו שנתעקמה מחט
כלי): תיקון

* * *

בשבת: נדרים היתר שמא, סימן ב חלק

שנדר ‡ כגון השבת לצורך הם אם בשבת נדרים מתירין
ממלבוש  שנדר או יין לשתות שלא או בשר לאכול שלא
השבת  קודם להתירם פנאי לו היה ואפילו היום לו הצריך
בשבת  מתירים אין השבת לצורך שאינם נדרים אבל מותר
יכול  הבעל אבל השבת קודם להתירם אפשר היה לא אפילו
האב  וכן השבת לצורך שאינם אפילו אשתו נדרי להפר
עוד  יוכל לא שמעו ביום לה יפר לא שאם לפי לבתו

להפירם:

פלו · מלאכה לעשות שנשבע ולא מי פלוני זמן עד נית
ואותו  זמן אותו של האחרון יום עד לעשותה לו נזדמן
פתחים  לו ויש בשבת לעשותה אפשר ואי בשבת בא יום
שאם  מפני בשבת אפילו לו מתירין משבועתו נדרו להתיר

למחר: לו להתירו אפשר אי היום לו יתירו לא

אלא ‚ מתירין ואין נדרים כהתרת דינה חרמים התרת
אינם  אפילו הקהל חרמי להתיר נהגו אבל השבת לצורך
ואם  בשבת אלא כנופיא להיות דרך שאין לפי השבת לצורך
לו  שאין ונמצא אחר ביום יתאספו לא בשבת יתירוהו לא

לעולם. היתר

שבת  לצורך שהוא מדבר כיֿאם בשבת מחרימין אין אבל
אבל  אחרת עבירה שעבר למי לא אבל שבת שחילל למי וכן
לא  בשבת יחרימו לא ואם המדינה תיקון בו שיש דבר
כמו  להחרים מותר אזי התיקון ויגרע אחר ביום יתאספו
למחות  אין ולכן זה מטעם החרם או הנדר להתיר שמותר
שהוא  מי הכתב מתוך קורא שהשמש בירידים שנהגו במה
להכריז  שצריך מפני חובותיו משום דין בית פי על מוחרם
ולולי  לשלם בעירו לכופו ויודעים כולם שמתאספים בשבת
החכם  שביזה מי וכן ומתן משא וכל החובות נפסדין היו זה
להעמיד  המדינה תיקון ג"כ שזהו מפני לכבודו לנדותו יכול
התורה  כבוד משום הוא מצוה דבר וגם תילו על המשפט
על  הנוגע בדבר בשבת להחרים שמותר לומר צריך ואין
כל  הטבע בספרי העוסקים את בשבת שהחרימו כמו הכלל

ימיהם:

בשבת:„ לו מתירין בחלום שנדוהו מי

* * *
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חז"ל  שאסרו דברים לעשות מותר השמשות בין שמב סימן ב חלק
גזרה: משום

גזרו ‡ לא סופרים מדברי אסורים שהם הדברים כל
מותרים  השמשות בין אבל יום של בעצמו אלא עליהם
על  לשוט או באילן לעלות כגון מצוה דבר שם שיהא והוא
ונחפז  טרוד שהוא או שופר או לולב להביא המים פני
שהוא  אלא הרשות דבר צורך הוא אפילו זה לדבר ונצרך
לשבת  גמור צורך שהוא (או מרובה הפסד או גדול צורך
כדי  חצרות עירובי לערב כגון גדול צורך שאינו אע"פ
רס"א. בסי' זה כל שנתבאר כמו לחצר) מבית לטלטל שיוכל

שבת  במוצאי גם זה כל התירו אם מסתפק שהיה מי ויש
היום  עצם קדושת פקעה לא מספק שמא כי השמשות בין
תקפ"ח): וסי' תר[כ]"ג סי' סוף אברהם מגן (עיין להקל ויש

בשבת: קטן דין שמג סימן ב חלק

נבלות ‡ שאוכל כגון להנאתו תורה דברי על העובר קטן
להפרישו  מצווין דין בית אין לצרכו שבת שמחלל או
מדברי  בידו למחות צריך גדול בשביל עושה אם אבל
לרבים  המתפרסם דבר הוא ואם של"ד בסי' כמ"ש סופרים
צריך  הוא מותר זה שדבר לומר השומעים שיטעו לחוש ויש
בראש  שתוקע כגון עצמו לדעת שעושה אע"פ בו למחות
ויבאו  לרבים נשמע שהקול בשבת להיות שחל השנה

בשבת: כשחל גם שתוקעין ולומר לטעות

מדברי · מצווה שהוא כיון אביו אבל באחרים זה וכל
במצוותֿעשה  אפילו בתו או בנו את לחנך סופרים
לגעור  סופרים מדברי שמחוייב כלֿשכן לחינוך משהגיעו
איסור  על ואפילו לאֿתעשה על מלעבור ולהפרישם בהם
תורה  של מאיסור מפרישם איננו ואם סופרים דברי של
מפרישם  אינו אם אבל בידו למחות הביתֿדין צריכים

בידו: למחות צריך אין סופרים דברי מאיסור

* * *
הוא‚ עשה במצוות החינוך לפי ושיעור תינוק בכל

מענין  היודע כגון עניניו לפי דבר בכל וידיעתו חריפותו
כהלכה  להתעטף היודע והבדלה קידוש לשמוע חייב שבת
במצות  בין בזה כיוצא כל וכן י"ז בסי' כמ"ש בציצית חייב

סופרים. דברי בשל בין תורה של עשה

הוא  דבריהם של בין תורה של בין בלאֿתעשה החינוך אבל
אסור  שזה לו כשאומרים שמבין הבנה בר שהוא תינוק בכל
אביו  אין כלל הבנה בר שאינו תינוק אבל לאכול או לעשות
או  אסורות מאכלות מלאכול כרחו בעל למנעו מצווה
כלל  מבין שאינו כיון תורה של באיסור אפילו שבת מלחלל

ומפרישו. שמונעו מה הענין

בתוכו  שהטומאה מבית להוציאו צריך אינו כהן הוא אם וכן
להוציאו: מצווה אביו אזי הבנה בר הוא כן אם אלא

בין „ במצותֿעשה בין כלל עליו מצווה אין אמו אבל
בלאֿתעשה:

איסור ‰ לו לספות אבל מאיסור להפרישו לענין זה וכל

כלל  הבנה בר אינו אפילו התורה מן אדם לכל אסור בידים
לקטנים  תאכילום לא חכמים ופירשו תאכלום לא שנאמר
להאכילו  אסור סופרים מדברי האסורים דברים ואפילו
סכנה  בו שאין כל חולה הוא ואפילו לכך צריך הוא אפילו
ומועד  שבת בחילול להרגילו אסור וכן בגדול שאסור כמו

שבות. משום האסורים בדברים אפילו

צריך  אביו אין הבנה בר שאינו לתינוק איסור המאכיל ונכרי
שיאכילנו  לנכרי לומר אדם לכל אסור אבל בו למחות
וכלֿשכן  שבתורה האיסורים בכל אסורה לנכרי שהאמירה

להתינוק. כן לומר שאסור

לומר  מותר חולה קצת שהוא כגון לכך צריך התינוק ואם
סכנה  בו שאין כחולה דינם קטן שצרכי להאכילו לנכרי
שנתבאר  כמו תורה באיסורי אפילו לנכרי אמירה בו שהתירו
ישראל  יין שם ואין יין לשתיית צריך אם וכן שכ"ח בסי'
שיכשירנו  כך כל חזק היין ואין נכרים של יינם סתם אלא
קל"ד  סי' בי"ד כמ"ש יין ואחד מים חלקים ששה מזיגת ע"י

לו: להשקותו לנכרי לומר מותר

* * *
Â אכילה כגון תינוק של לצרכו שהוא שכל אומרים ויש

בידים  להאכילו ומותר כלל חכמים בו גזרו לא ושתיה
סופרים מדברי אלא איסורו שאין דבר לכך כל צריך אם

להאכילו  אסור לכך צריך אינו אם אבל לחינוך שהגיע אע"פ
בר  הוא אם בו למחות צריך (ואביו הבנה  בר אינו אפילו
חלב  להניקו אסור שהרי סופרים דברי באיסור אפילו הבנה)
אלא  אשה חלב איסור שאין אע"פ חדש כ"ד אחר אמו
לסמוך  ויש כ"ד אחר לו צריך ואינו הואיל סופרים מדברי
ואין  לכך צריך הוא אם סופרים בדברי להקל דבריהם על

ידו. על להאכילו נכרי שם

לכך  צריך שהגדול אלא לכך צריך התינוק אין אם ואף
איסור  אין סופרים מדברי האסור דבר איזה תינוק לו שיעשה
לו  כשנותנו אלא לו שיעשהו לו ליתנו זו סברא לפי
ויסרך  התינוק יתרגל שמא לחוש שיש תדיר בקביעות
כשנותנו  אבל כשיגדיל אף לעשותו ויבא זה דבר בעשיית
בו  שאין בענין שיהא רק לכך לחוש אין בעלמא באקראי לו
לצורך  כגון של"ד בסי' כמ"ש בשבילו שעושה מה איסור

מצוה.

של  מכוס לחינוך שהגיע לתינוק להטעים מותר לפיכך
אינו  שהתינוק פי על אף הכנסת בבית שמקדשין קידוש
עד  מלטעום להמתין הוא ויכול זו לטעימה כלל צריך
לזה  המחנכו אביו בבית סעודה שבמקום הקידוש שישמע
מדברי  הוא הקידוש קודם הטעימה שאיסור כיון אעפ"כ
משום  אלא לאסרה ואין זו בטעימה צורך לנו ויש סופרים
שבבית  בקידוש לחוש אין וזה התינוק בה יסרך שמא
שבת  בכל בקביעות להתינוקות מטעימים שאין הכנסת
בית  בחדרי ואוכלים השובתים אורחים יש שלפעמים ושבת
להטעים  כלל צריך אין ואז משם הקידוש ושומעים הכנסת

רס"ט: בסי' שנתבאר כמו לתינוקות
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ה'110) ּפרק סֹוף כ"ב, ׁשער חיים", ּב"עץ ׁשּכתב ee`lwWּכמֹו qEtcA) ְְִֵֶֶֶַַַַָ¦§§§¨

(` wxR sFq bk xrW Epiptl .q"wz. §¨¥©©¤¤

ׁשם 111) חיים" ּב"עץ ׁשּכתב .ּכמֹו ְְִֵֶַַָָ

אׁשר 112) כּו' "אני ּפסּוק על ּבּביאּור זה מענין ׁשנתּבאר מה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָועּיין
כּו'" מצרים מארץ אתכם c)הֹוצאתי ,hn glW lirl). ְְִִִֵֵֶֶֶֶַ§¥§©

ע"ד, (ּדף נח ּפרׁשת ּבּזהר: אּמֹו" ּלֹו ׁשעּטרה "ּבעטרה מענין עֹוד ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹועּיין
ּובמׁשּפטים  א'). (פ"ד, יתרֹו ּופרׁשת א'). נ"ח, (דף ּבׁשּלח ּובפרׁשת ְְְְְִִִַַַַַָָָָָא').

ב'). ע"ז, (דף אחרי ּופרׁשת ב'). ד', (דף וּיקרא ע"ב). ק', ְֲִֵַַַַַַָָָ(ּדף

(113.(` ,cq mixERiMd mFi lirl)§¥©¦¦

(114.(a wxR lirl)§¥¤¤

ׁשני 115) ּגּבי על הּלחם ׁשּתי ּתנּופת ּגּבי זה מענין ׁשנתּבאר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּוכמֹו
אמֹור ּבפרׁשה – `)הּכבׂשים ,hl sC). ְְֱִַָָָָ©
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ׁשּנתּבאר 116) מה ּבז"א ועּיין ּדארי־אנּפין ׁשּמחסד זֹו, המׁשכה מענין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
מריביו" יחּתּו "הוי"ה הּמתחיל ּבּדּבּור – ואימא אּבא ידי Up`על lirl) ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָ§¥¨Ÿ

(Kli`e a ,dk. §¥¨
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(118.(` ,hkw b wlg xdf)Ÿ©¥¤

ב').119) עּמּוד ס"ג, (דף ּבׁשּלח ּבּזהר ועּיין ר"י). (דף וּיּגׁש ּבּזהר ְְְִִֵַַַַַַַַַַַַַָֹֹּכּנזּכר

(120.(miNdY zxin` iptl "oFvx idI"d gqFp)©©§¦¨¦§¥£¦©§¦¦

(ּתֹורה 121) וגֹו'" וׂשמחי "רּני הּמתחיל ּבּדּבּור מּזה ׁשנתּבאר מה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָועּיין
Kli`e)אֹור  ` ,el uTn. ¦¥§¥¨

•
.a
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miig zxez

דכלי ‡Í(מ) לאין היש שבטול עכ"פ מזה מובן הנה
מתכללי' הם כאשר דאור ליש אין והמשכת
לפי  קצובה במדה דהיינו נכונה במזיגה ומתמזגים
בה. ומתקיים בכלי מתיישב האור אזי להיות הראוי
זה  אין נכונה במדה זאת התכללות נעשה לא אם אבל
שהוא  התקון בחי' עיקר וזהו המתקיים. דבר
קו  ע"י (והוא נכונה. במדה שתהא כנ"ל ההתכללות
כמה  בזה ויש כידוע). משחתא או מתקלא הנק' המדה
מכפי  יותר דאור דאין בטול בחי' כאשר א' מדרגות
בכלי  להתיישב ליש מאין האור נמשך אינו אזי המדה
אינו  לאין היש בטל בבחי' התכללות בכלי שיש אע"פ
וממילא  בכלי האור והמשכת התיישבות להיות מועיל

אורות בבחי' שהיה וכמו למעלה. האור דתהו יסתלק
בעצמות  ליכלל ביותר והבטול האין בבחי' היה שהאור
בכלי  היה שלא לפי בו להתיישב מכילו הכלי היה ולא
דאור  האין דבחי' לפ"ע כ"כ לאין היש בטול בחי'
בבחי' שהוא ב"ן בבחי' היו דתהו הכלים שבחי' כידוע
האורות  לבחי' להיות שצריך המדה מכפי יותר יש
בבחי' דתהו האור שהיה להיפוך מבואר (ובמ"א דתהו
לדבר  ודוגמא כו'. להכילו הכלי יכול לא ע"כ ביותר יש
גלוי  בתוקף שהיו מפני שנשברו ראשונות בלוחות היה
נחה"ק  קנאת בזה נפל ע"כ ביותר יש בבחי' האור
תלמיד  כמשל וזהו כו'). אח"כ העגל בחטא ונפלו

גבוה  שכל אור לקבל צריך שכאשר רבו לפני היושב
משא"כ  ביותר היש בטול לבחי' לבוא צריך ביותר
א"צ  כ"כ גבוה שאינו קטן שכל רק לקבל צריך כשאין
היש  בטול שצ"ל מפני כ"כ היש בטול לבחי' לבא
בג"ע  הנשמות ולזאת כו'. המשפיע דאור האין לפ"ע
שצריכי' כל ח) פד, (תהלים כו' חיל אל מחיל ילכו
בטול  לבחי' באים יותר יותר גבוה למדרגה לעלות
גמור  כיש התחתון בג"ע היש שבטול עד העצמות
שר  לפני המתבטל וכמו העליון. לג"ע בעלותם יחשב
גדול  לבטול יבא בעצמו המלך לפני שבעלותו הצבא
לפ"ע  יחשב כיש הראשון הבטול שבחי' עד יותר
והולך  העולה זה לפ"ע וכן הש"צ. על המלך רוממות
הוא  והב' וד"ל. כו' ממנו הגדול לשר הקטן משר
מכפי  יותר בבטול הוא דכלי היש בחי' כאשר להפוך
הפתילה  כליון כמו מסתלק האור ג"כ דאור האין ערך
חנוך  (וכמו כו'. ומסתלק קופץ שהאור ביותר באור
הבטול  בחי' עוצם מצד למעלה בגופם שעלו ואליהו
כמ"ש  דנשמתם האין ערך על יותר שבגופם דיש
ובמשה  כו'. ואיננו כו' חנוך ויתהלך כד) ה, (בראשית
והיה  יותר. ואין מה בבחי' נשמתו שהיתה להיפוך היה
דוקא  יש בבחי' האור לקבלת לפ"ע בטול בבחי' בגופו
פא"פ  עמו מדבר והיה למטה בגופו קיים היה שהרי
האור  בו שיתיישב במשיח יהיה וכן כו'. ידבר כאשר
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יהי' היש בטול שבחי' לפי יש בבחי' ביותר העליון
תרתי  יש כאשר הוא ממש זה והפוך ממש). האין לפ"ע
וכלל. כלל היש בטול בחי' בה אין שהכלי לגריעותא
ביותר  ליש מאין למטה ונמשך היורד הוא האור וגם
שיהי' העליון האור ירידת סבת יבא שניהם שמאמצעות
דקליפה. הגסות בבחי' גם ביותר מטה למטה עד נמשך
מבחי' נשמתם שרש שהיה בארץ שהיו הנפילים וכמו
גשמיים  בגופים ונתלבשו כו'. מ"ד השפע פסולת
מותרו' ענין וכן מאד. למטה ירדו שניהם שמאמצעות
כו'. למטה שהן כמו דתהו מז"מ דנוגה לע "ש השפע
בע"ש  שנבראו ומזיקים שדים בענין במ"א (וכמ"ש
עצמם  בטבע באו"כ שצ"ל במדה וכ"ז כו'). בה"ש
שיש  מה דהיינו מזה. זה שמתכללים במה הוא וכמו"כ
הכלי  כטבע ליש מאין נמשך להיות הכלי מבחי' באור
היש  בטול ערך מכפי יותר לא ושעור. במדה שיהיה
שיש  לבד עצמה בכלי וכן האור ממדרגת בה שיש דכלי
מה  גם הנה היש. בבחי' עצמותה בטבע ומדה שעור בה
בהתכללות  לאין היש בבטול האור מבחי' בה שיש
האין  ערך מכפי יותר לא ומדה שעור בזה יש ג"כ באור
עד  כו' ליש מאין האור ירידת מבחי' יותר ולא דאור
לפ"ע  רק דכלי היש בטול וגם דכלי היש בחי' שאין
במדה  הכל כו' ליש מאין האור ויריד' דאור האין בחי'
בכלי  האור השפעת בחי' שיהיה באופן נכונה ומזיגה
שזהו  ישכונו. יחדיו ליש מאין ממוזגת במדה ליש מאין
זע"ז  כלולים שהאו"כ מ"ה דשם התקון בחי' עיקר
וד"ל. ממש לאחדים והיו מתייחדים ע"כ דוקא לפ"ע
היא  שהתורה רואים שאנו מה הוא זה לענין (ודוגמא
מח"ע  דאורייתא כידוע דחכ' מ"ה דשם התקון בבחי'
היא  התו' שכל וזהו כו'. אתברירו דוקא ובחכ' נפקת
כו'. בשמאלא וימינא בימינא שמאלא לאכללא רק
כמ"ש  ת"ת. דבחי' האמצעי בקו היא שהתורה להיות
יחד. מחו"ג כלול למו דת אש מימינו ב) לג, (דברים
כידוע. דוקא לבנה אש ע"ג שחורה באש ניתנה ולכך

כמה  שיש המצות בכל רואים שאנו במה הוא והענין
בטול  בבחי' למעלה מלמטה העלאה בבחי' שהן מהן
וצדקה  ומעשרות ותרומות הקרבנות כמצות לאין היש
בבחי' הן וכה"ג ותפלין כציצית מצות ושארי וגמ"ח
שם  גילוי להיות למטה מלמעלה אלקות המשכות
הן  כלל ודרך כו'. ליש מאין שזהו ההעלם מן הוי"ה
נעשה  כ"ז אבל חו"ג. בחי' שהן ל"ת ושס"ה מ"ע רמ"ח
ומצוה  מצוה בכל גם גדול בדקדוק ושעור במדה
מצוה  נר נק' הרי בכלל ה"ח בבחי' שהן מ"ע דרמ"ח
באופן  נכונה התכללות בבחי' שצ"ל או"כ בבחי'
היש  בבטול הכלי ובבחי' ליש מאין הוי"ה אור המשכת
הן  המצות כל ולזה דוקא. ומדה בשעור ממוזג לאין
לג, (ישעי' ע"פ במ"א כמ"ש וגרעון. תוס' בלי במדה
כו' ה"ג בבחי' בל"ת וכן כו'. שקל איה ספר איה יח)
שיהיה  דתורה דחכ' התקון בחי' עיקר שזהו מפני
נכון  ושעור במדה הכל דחו"ג ושמאל מימין התכללות
תוסף  אל ו) ל, (משלי הזהיר ולזה המדה. קו מאמר ע"פ

מ" דשם דבחכמה משום כידוע. אתברירו כו' דתקון ה
לזה  דוגמא ועוד וד"ל. דוקא במדה ההתכללות שהוא
יד) א, (יחזקאל במלאכי' שאמר מה ענין הוא הענין
ובטול  ההעלאה בחי' הוא שהרצוא ושוב רצוא והחיות
להיפוך  הוא והשוב במקורו ולידבק ליכלל לאין היש
ואנו  ממש ליש מאין וירידה ההמשכה בחי' ממש
ושעור  במדה יחד רו"ש כלול מלאך שבכל רואים
כאור  תמיד שרו"ש דמשמע רו"ש והחיות כמ"ש דוקא.
שיוצא  באדם (וכנשימה כו'. תמיד ויורד שעולה הנר
הבזק  מראה וכמו דוקא). מתקיים ועי"ז ונכנס וחוזר
דהיינו  ב) יג, (חגיגה כו' החרסים בין היוצא להב שהוא
הרצוא  ואין יותר ולא לבד הרצוא לפ"ע רק השוב שאין
התכללות  שיש מה (וגם יותר ולא לבד השוב לפ"ע רק
הוא  ג"כ הרצוא מבחי' ובשוב שוב מבחי' ברצוא
דחכ' התקון בבחי' וכ"ה כנ"ל. דוקא ומדה בשעור

וד"ל: הנ"ל דתורה
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‰‰Â'ב דהיינו מיין דודיך טובים כי אח"כ נא' ע"ז
הרועה  לו ואני לי דודי בחי' דודים בחי'
בשושנים, הרועה לי ודודי לדודי אני ובחי' בשושנים,
יין  מבחי' נמשכי' יגמה"ר בחי' שהוא שושנים ובחי'
ששונים  אלא שושנים א"ת וכשארז"ל תורה, של יינה
ענין  מהו להבין יש מתחלה דהנה הוא והענין בהלכות.
שהם  מדות וז' שכליי' ג' רק נמצא לא שהרי יגמה"ר,
שמענו  ע"ס גאון האי לרב בתשו' וכמ"ש עשר, בחי'
הוא  הענין אך כו'. י"ג ענין מהו וא"כ שמענו, לא י"ג
אף  יצרתיו בראתיו ולכבודי בשמי הנק' כל כתי' דהנה
רזא  שהם דאצי' ע"ס בחי' הוא בשמי הנק' כל עשיתיו,
נמחקי', שאינן שמות ז' שיש וכידוע קדישא, דשמא
כו', בשמי הנק' כל וזהו כו', שמות עשר הם כלל ודרך
בי"ע  עולמות ג' בחי' שהם עשיתיו אף יצרתיו בראתיו
בי"ע  עולמות ג' נחשבים איך י"ל ולכאו' כו'. י"ג הם
ע"ס  עם יגמה"ר בבחי' נפרדי' עולמות בחי' שהם
הם  בי"ע עולמות שג' דמה הוא הענין אך דאצי'.
כשנמשך  אבל העולמות, חיצוניות מצד רק זהו נפרדים
בטלים  הם בי"ע עולמות גם אז פנימי', בבחי' אא"ס
שמו  מבחי' שכשנמשך לעיל וכמ"ש הביטול, בתכלית
אז  בלבד ושמו הוא הי' נבה"ע שלא עד בחי' הגדול
כליון  בחי' ולבבי שארי כלה בחי' שהוא כלה בחי'
בתכלית  הם בי"ע עולמות הג' גם וממילא לגמרי, היש
י"ג, נעשים הם ולזה ממש, דאצי' ע"ס כמו הביטול
בשוה  דאצי' ע"ס עם נחשב ג"כ בי"ע עולמות הג' שגם
הרועה  שבחי' מיין, דודיך טובים כי וזהו ממש.
לפי  והיינו תורה, של יינה מבחי' נמשכי' בשושנים
הגדול  שמו מבחי' אא"ס המשכת נמשך שבתורה
כו', עמי שירו ובלילה השירים שיר שז"ע לעיל וכמ"ש
ועי"ז  היש, וכליון ביטול בחי' נעשה עי"ז וממילא
כע"ס  נחשבים עולמות הג' שגם כו' יגמה"ר נעשה

כו'. דאצי'
‰˙ÚÂ ופעם לו, ואני לי דודי נא' שפעם מה להבין יש

דהנה  הוא והענין לי. ודודי לדודי אני נאמר
ויב  כהוגן שלא שאלה כנס"י לנו,ארז"ל כגשם א

שבין  ההפרש והנה לישראל, כטל אהי' כהוגן השיבם
ואד  וכמ"ש מלמטלמ"ע הוא גשם כי הוא לטל גשם
מלמעלה  הוא טל משא"כ והשקה, הארץ מן יעלה
ההפרש  ג"כ וזהו לעלמין. מיעצר לא טל כי למטה

וזהו  בקדמיתא. לדודי אני ובין בקדמיתא לי דודי שבין
בחי' הי' יצ"מ דהנה יצ"מ, על קאי לי שדודי שת"י
לפי  כלל, אתעדל"ת בלי לבד אתעדל"ע שהי' לי דודי
יכול  הי' ולא טומאה שערי במ"ט מושקעים שהיו
עצמו, מצד אתעדל"ע שהי' רק אתעדל"ת להם להיות
כמו  במדרש וכמ"ש מאמ"צ, הוצאתיך אשר וכמ"ש
ממנו, וחטף אחד ובא אחד ביד שהוא הצפור למשל
מיד  אותם שחטף רק ממש מצרים ביד היו ישראל וכך
כו', מלאך ולא אני באמ"צ ועברתי מ"ש וזהו מצרים,
להוציאם  שרף ביד ולא מלאך שום ביד לא כח הי' ולא
מצרים, טומאת שע"ט במ"ט מאד מושקעים שהיו לפי
אתעדל"ע  שהי' הוציאם ובעצמו בכבודו הקב"ה אלא
את  וקיבלו בינה שערי לנו"ן ימים במ"ט וקירבן כו',
לבד  אתעדל"ע מצד הי' זה שכל לפי והיינו התורה,
ענין  וזהו לו ואני ואח"כ בקדמיתא, לי דודי וזהו כו'.
לומר  בפסח מתחילין ולכך מלמעלמ"ט, שהוא כו' טל
מתפתחין  טלא שאוצרות בת"י וכמ"ש הטל, מוריד
אח"כ  אבל לשעה, רק הוא כ"ז הנה אך כו'. בפסח
דודי  ענה וכמ"ש מלמטלמ"ע אתעדל"ת שיהי' צריך
מלמטה  לך ולכי יפתי רעייתי לכי קומי לי ואמר
זמן  הוא שאז ותשרי אלול ר"ח ענין וזהו למעלה,
מ"ש  וזהו אתעדל"ת. להיות צריך שאז גשמים התחלת
את  לעבוד אין ואדם הארץ על ה' המטיר לא כי
לא  ע"כ האדמה את לעבוד אדם הי' שלא לפי האדמה,
העלאה  מתחלה שיהי' צריך שגשמים לפי כו', המטיר
ל' הוא אד הארץ, מן יעלה ואד וזהו מלמטלמ"ע,
כו'. תשובה בחי' שהוא ונדכה נשבר לב בחי' שברון
שבחי' אמרתי, כטל תזל לקחי כמטר יערוף מ"ש וזהו
בבחי' יהי' שלא והיינו יערוף, בחי' שיהי' צריך מטר
תשרי  ר"ח וז"ע העורף. קשיות את ולשבר עורף קשה
העלאה  בחי' שיהי' צריך הדין יום הוא שאז
ותעניתים  הסגופים כל ענין וזהו מלמטלמ"ע,
הארץ  מן יעלה ואד בחי' שהוא בעשי"ת, שמתענים
הוא  שתשרי וזהו כו'. הגשם המשכת אח"כ שיהי' כדי
האביב  חדש הוא וניסן תשר"ק, של אתוון בהיפך
הוא  תשרי משא"כ למטה, מלמעלה כסדר שהוא
יצ"מ, בזמן הוא לי דודי שבחי' וזהו מלמטלמ"ע.
לדודי  אני הוא שאז אלול, ר"ת הוא לדודי אני משא"כ

ואח"כ כו'.בקדמיתא לי דודי
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שהרי Â‰˜˘‰פט) להיפך הוא לכאורה והלא השל"ה
והמנוי  המדוד בדבר מצוי' הברכה אין
עניני  שני יש כי דע ותי' דב"מ, בפ"ק כמשארז"ל
וזה  חומרי, שהוא עוה"ז עניני של המספר מספר
אז  לבדו פרטי כל שנספר מאחר כי טוב אינו המספר
כו', ותכלית קץ לו שיש מורה וגם כו', פירוד הוא
מספר  בלתי המספר זה עוה"ב השגת של המספר אמנם
שזהו  כ' ובדשמ"ח כו'. ותכלית וסוף קץ לו ואין
למנות  שדרכו כל או שנינו למנות שדרכו את מארז"ל
עוה"ב  של המספר ז"ע למנות שדרכו את דבחי' שנינו,
תי"ו  עד מא' התורה אותיות היינו את מבחי' הנמשך

הו"ע למנות שדרכו וכל ושרש כו', כו'. דעוה"ז המספר
ע"פ  הוא דעוה"ב מספר ובין דעוה"ז מספר בין ההפרש
כאן  יספר ולא על מספר דוהי' קושי' שתי' מארז"ל
הוא  והענין ערש"מ. שאין בזמן וכאן שערש"מ בזמן
כו', קצבה לו ויש ומנוי המדוד דבר הוא עוה"ז דמספר
אין  אבל מספר בבחי' שהוא הגם דעוה"ב המספר אבל
לא  מנוחה להם אין ת"ח שארז"ל ע"ד קצבה. לו
שהוא  חיל אל מחיל ילכו שנא' בעוה"ב ולא בעוה"ז
השל"ה  וכמ"ש כו', שעור אין עד המדרי' עליות בחי'
ית' והוא ית', בו השגתם והולך מתרבה שתמיד שם
והולך  סופר המספר תמיד נמצא להשגתו, תכלית אין
ענין  שכל התחלקות בבחי' הן ההשגות ומ"מ כו',
דבהשגה  רק כו', דוקא בפרטים שבא הוא ההשגה
כו', ההשגות לריבוי ושיעור קץ אין דעוה"ב אלקית
פה  דעד וגבול קץ עכ"פ יש אלקית בהשגה גם דעכשיו
כ"א  בעצם מוגבל שהענין מצד לא זהו אך כו', תבוא
בההשגה  אבל כו', המשיג וקוצר המושג עומק מצד
כלל  ושיעור קץ יהי' לא לעתיד שתהי' האלקית
ה"ז  דמ"מ מספר אין ולתבונתו וכמו כו', בההשגה
והשגה  תבונה בחי' שזהו להיות והיינו מספר, בבחי'
שכל  דכל (וכנודע כו' מספר בלי הן שהפרטים רק
ביותר  פרטים בריבוי בא ה"ה יותר עומקו על כשמגיע
כ"כ  ומחולקים מוגבלים בלתי הם הפרטים וגם כו',
בזה  יהי' לא לעתיד שתהי' ההשגה בעומק וע"כ כו',
ההשגה  תהי' שלעתיד ובפרט כו', כלל וגבול מספר
כל  תהי' וא"כ בפ' שית' וכמו אלקות מהות בבחי'
מספר  אין ענין ג"כ וזהו כו'). ממש א"ס בבחי' השגה
שארז"ל  וזהו כו', כ"כ הגבלה בבחי' שאינם מה
עד  רבות מדרי' שהן חבירו של מחופתו נכווה שכאו"א
לו  שאין שבמנין דבר הוא וכאו"א כלל, שיעור אין

שבזמן  וזהו כו'. ונעלה חשוב דבר להיותו כלל ביטול
קץ  שיש דעוה"ז המספר ע"ד המספר אז ערש"מ שאין
המספר  ע"ד הוא אז שערש"מ ובזמן כו', וגבול
קץ  אין מ"מ מספר בבחי' שהוא היות דעם דעוה"ב,
נת"ל  דהנה אופנים. בב' זה לבאר ויש כו'. למספרו
הכלים  בבחי' הוא המספר דעיקר השמע"צ) ביום (ד"ה
מספר  בבחי' הם שהכלים והיינו המל', בבחי' ובפרט
ההעלם  גילוי בבחי' ג"כ ה"ה הכלים והנה כו', וגבול
גם  לומר שייך שע"ז דא"ק הכלים בחינת לגבי (והיינו
וכמ"ש  כו' לעליון אדמה אדם בחי' דאצי' בהכלים
דהיינו  הצמצום שלפני באוא"ס שרשן ולגבי במ"א,
די"ל  ויחן) (ד"ה שנת"ל הגם כו', הרשימו אותיות בחי'
שע"א  בע"ח כ' הרי מ"מ כו', לגמרי ערוך באין שהן
ונתהווה  נתגלה הצמצום דע"י ענ"ג וסוף בהג"ה ע"ב
ערוך  באין שהן היות דעם והיינו כו', הכלים מציאות
אין  כמו זה אין מ"מ דבר, מציאות בבחי' שנעשו לפי
כו' אצי' בחי' והן ממש אלקות הן שהרי דבי"ע ,ערוך

במ"א), וכמ"ש כו' ונתהווה נתגלה ל' בהם או' וע"כ
שסופר  המספר כח בחי' בהמספר שיש מה מצד וע"כ
מה  דז"ע כו'. כלל גבול בחי' בהמספר אין המספר את
הכלים  מצד שזהו להתפשטותן סוף אין דאצי' שהע"ס
כו', וחסד חכ' בחי' הגבלה בבחי' כ"א היות דעם ג"כ,
דלהיות  כו', גבול בלי בבחי' הוא גופא החסד ומ"מ
והוא  כו', הא"ס כח בו יש שבא"ס הגבול בחי' שהוא
הגבול  כח בחי' ומקורם משרשם בהכלים שיש מה
וז"ע  כו'. גבול הבלי כח כמו ממש א"ס שהוא שבא"ס
כח  מצד שזהו מספר בלי שהוא דעוה"ב המספר
דהמספר  הוא הב' והאופן כו'. שבהמספר המספר
האורות  דמספר שנת"ל האורות מבחי' הוא דעוה"ב
האור  דביקות מצד ובפרט מספר בלי בבחי' הוא
המספר  וע"כ גבול, בלי בבחי' ה"ה ומקורו בשרשו
ממשיכים  שערש"מ ובזמן כו'. מספר בלי בבחי' הוא
ע"י  שזהו וכמשנת"ל מספר בלי מבחי' במספר גם
הוא  דעוה"ז המספר גם ואז כו', תשובה וע"י התורה

כו'. דעוה"ב המספר כמו יספר לא בבחי'
.¯ÂˆÈ˜ בדבר היא הברכה והלא השל"ה והקשה

טוב, לא הוא עוה"ז דמספר נת' מהעין, הסמוי
התורה, אותיות למנות שדרכו את הו"ע עוה"ב ומספר
לההשגות  המספר אין כי יספר, לא אשר מספר והוא
אין  לתבונתו וכמו בל"ג, בבחי' יהי' ולעתיד עכשיו גם
דהנה  והענין מחולקות, השגות בבחי' שהוא וגם מספר
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בלי  הן דאצי' וכלים בכלים, הוא המספר דעיקר נת'
בחי' שזהו י"ל וגם שבהם, המספר כח מצד  מספר

רש"מ  וכשעושין מספר, בלי שהוא האורות מספר
מספר. בלי מבחי' במספר ממשיכים

b"xrz ,gp t"y .c"qa

•

1

2

3

4

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

(mbxezn) yici` - mixn`nd xtq

"äëøá íëì éúå÷éøäå"די בלי .1עד

כמאמר  נחוץ, מאשר יותר יהיה אלא 'מספיק', רק לא מפרש, שהאבןֿעזרא שיבלו 2כפי "עד
די. מאמירת תתעייפנה שלכם שהשפתיים גדול שפע כזה יהיה די", מלומר שפתותיכם

המעשר  מצות את שישמרו למי יתברך ה' מבטיח והצלחה, ברכה של הזה הגדול השפע שכך 3את ,
והצלחה. רבה לעשירות וזכו מעשר נתנו הם ויעקב. יצחק אברהם האבות, עשו

זאת: להבין

הרחיב 4כתוב  עתה כי ויאמר רחובות, שמה ויקרא עליה רבו ולא אחרת באר ויחפור משם "ויעתק
בארץ". ופרינו לנו ה'

בארות  שתי לכן קודם חפר שבו (מהמקום משם מושבו את העתיק באר 5יצחק ועל באר, עוד וחפר ,(
רבו. לא גרר רועי זו

בארץ. נתרבה ואנחנו לנו הרחיב יתברך ה' שעתה ואמר רחבות, רחובות, קרא זו לבאר

שעשה  כמו למצרים, ללכת תכנן הוא גדול רעב נהיה וכאשר כנען, בארץ חי אברהם 6יצחק אביו
הגדול  הרעב .7בעת

לפלשתים  הגיע למצרים מכנען הלך יצחק והדרך 8כאשר וכנען, מצרים בין נמצאת פלשתים כי ,
שכתוב  כמו פלשתים, דרך היא למצרים מכנען ביותר כי 9הקצרה פלשתים ארץ דרך אלקים נחם "ולא

הוא" .10קרוב

אברהם  אביו עם ברית שכרת אבימלך, המלך אזי לפלשתים יבוא שכאשר שיער יסייע 11יצחק בודאי ,
גדול  כה רעב של כזו צרה בעת .12לו

יבוא  שאבימלך ששיער בכך שעשה הגדולה בטעות ונוכח בגרר, יצחק התיישב לפלשתים בבואו
הגדולים. ורעבונו דחקו בעת מסוים בסיוע לקראתו
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י.1) ג, מלאכי
ע"א.2) ט, תענית
ע'3) ה, חלק שיחות לקוטי ט, פרק מלכים הלכות רמב"ם,

.68
ד"ה 4) במאמר גם ראה לקמן הבא בכל כב. כו, תולדות

ע' (לקמן ג אות היהודים" 165)."וקיבל
יט-כא.5) שם

ב.6) שם רש"י,
י.7) יב, לך
א.8) כו, תולדות
יז.9) יג, בשלח

א.10) כו, תולדות על רשב"ם
ב-ג.11) כא, וירא
שם.12) רמב"ן
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באבות  במשנה שכתוב נראין 13כפי עצמן, לצורך אלא לאדם לו מקרבין שאין ברשות זהירין "הוו :
דחקו". בשעת לאדם לו עומדין ואין הנאתן בשעת כאוהבין

למצרים. ללכת החליט הוא ובדוחק, ברעב בגרר, בהיותו

פלשתים  בארץ לגור השאר מצרימה, תרד אל – לו ואמר אליו נראה .14ה'

יגעו שלא הורה שהמלך עד מהתושבים הרבה וסבל בגרר נשאר ובמשפחתו יצחק .15ביצחק

עת  רעה, היתה שהארץ שלמרות ברכתו, את נתן יתברך וה' ברשותו שהיו השדות את זרע יצחק
פי  נתנו הגרוע בזמן הרעים השדות יתברך, ה' של בברכתו זאת, בכל רוחות, והרבה גשם מעט רעב,

יתנו  שהשדות מהמשוער .16מאה

.øåöé÷,בכנען הגדול הרעב פרץ כאשר מעשר. שנותנים לאלו ברכה שפע נותן יתברך שה' מבאר
אביו  עם ברית שכרת – אבימלך של מהאדישות התפלא בפלשתים כשחנה למצרים. ללכת רצה יצחק

שדותיו. של ביבול מופלאה וברכה הצלחה נתן יתברך ה' שלו. הרעב לסבלות – אברהם

.a

ìò רש"י 16הפסוק אומר ה'", ויברכהו שערים מאה ההיא בשנה וימצא ההיא בארץ יצחק "ויזרע
לכן. קודם ששיערו מכפי מאה פי היה המעשר שחלק כלומר המעשר, חלק זהו הפעמים שמאה

אליעזר  דרבי כמו 17בפרקי לו, שהיה מה מכל מעשר נתן צדקה, זרע הוא – יצחק" "ויזרע כתוב
מכל".18שכתוב  מעשר לו "ויתן באברהם

שם  אזי המלכים, עם מהמלחמה שב אברהם מכן 19כאשר לאחר שלם, בעיר מלך שהיה נח, בן
לו.20ירושלים  שהיה מה מכל מעשר לשם נתן ואברהם ויין, בלחם אותו פגש ,

שכתוב  כמו לו, שהיה מה מכל מעשר נתן יעקב לך".21גם אעשרנו עשר לי תתן אשר "וכל

לו. שהיה מה מכל מעשר נתן יצחק גם

בתורה  כתוב מעשר, יוחנן 22אודות ר' כך על אומר זרעך". תבואת כל את תעשר שנאמר 2"עשר מהו
תעשר"? "עשר הביטוי מעשר במצות בתורה

כתוב כ  מה לשם זרעך". תבואת כל את "עשר תאמר שהתורה די היה שהרי היא, יוחנן ר' של וונתו
תעשר"? "עשר

תתעשר. אתה – היא "תעשר" המילה שכוונת יוחנן ר' כך על אומר

שתתעשר. כדי מעשר תן – תעשר" "עשר הפירוש זהו

אומרת  זכו 23הגמרא ישראל בארץ העשירים האנשים מדוע יוסי, בר' ישמעאל ר' את שאל רבי ,
שלהם? לעשירות
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ג.13) משנה ב, פרק
ב-ג.14) כו, תולדות
יא.15) שם
(16.(151 ע' (לקמן הבא במאמר גם ראה וברש"י. יב, שם
אדמו"ר].17) כ"ק [הערת לג פרק
כ.18) יד, לך לך

וברש"י.19) יח, שם
ו.20) מג, פרשה רבה בראשית שם. אונקלוס תרגום
כב.21) כח, ויצא
כב.22) יד, ראה
ע"א.23) קיט, שבת
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מעשר. מצות את שומרים הם כי – ישמעאל ר' לו ענה

לקיש.2הגמרא  ריש גיסו, של הבן את פגש יוחנן שר' מספרת

היום. למד פסוק איזה יוחנן ר' אותו שאל

תעשר", "עשר הפסוק את שלמדו הילד ענה

תעשר". "עשר הפירוש מה יוחנן ר' את הילד שאל

שתתעשר. כדי מעשר תן הוא, שהפירוש יוחנן ר' לו ענה

מתעשרים? מעשר מצות את שומרים שכאשר לך מנין הילד, שאל

ותראה. כך ועשה לך יוחנן, ר' לו ענה

כתוב  הרי יתברך, ה' את לנסות מותר וכי הילד, ה'"?24שאל את תנסו "לא

יתברך, ה' אמר מעשר מצות על רק יתברך, ה' את לנסות אסור דבר בכל אכן, – יוחנן ר' לו ענה
מלאכי  הנביא לכל 1עלֿידי שיהיה המקדש, בית לאוצרות המעשר כל את הביאו בזאת", נא "ובחנוני ,

השמים  ארובות את אפתח לא אם בזה, אותי ונסו המעשר, כספי את לקחו שלכך המקדש, בית צרכי
מספיק. שזה תאמרו בעצמכם שאתם עד די, בלי עד ברכה לכם ואתן

מעשר. נתינת עבור הוא זה כל

.øåöé÷ אבינו שיצחק כתוב אליעזר דר' בפרקי למעשר. היתה שערים מאה של שהברכה אומר, רש"י
בבנו  המעשה לעשירות. מביא המעשר מעשר. נתנו אבינו ויעקב אבינו שאברהם כמו מכל, מעשר נתן

בזה. אותו שינסו אומר יתברך ה' לקיש. ריש של

.b

úåôñåúá בתענית "עשר 2בגמרא הפסוק על בספרי נכתב וכך – כתוב תעשר" "עשר המילים על
שנה" שנה השדה היוצא זרעך, תבואת כל את –22תעשר

שיש  יודעים אנו מהיכן אך מהתבואה, מעשר לתת שיש אנו יודעים זרעך" תבואת כל "את מהלשון
אחרים? מרווחים גם מעשר לתת

תבואת". כל "את שכתוב מכך זהו

והמילה  תבואתך", את תעשר "עשר כתוב שיהיה היה די מתבואה, מעשר לתת שיש להורות כדי
מעשר. לתת עליו מרויח, שהאדם ריוח שמכל לומר באה "כל"

שנה". השדה "היוצא כתוב

את  שומרים לא כאשר אך מעשר, נתנו שממנו בדבר ברכה נותן יתברך ה' מעשר, נותנים כאשר
שעברה. השנה של המעשר כשיעור רק בשדה צומח אזי מהתבואה, המעשר מצות

המעשר  כשיעור – "שנה" הוא זו, בשנה מוציאה שהשדה מה – שנה" שנה השדה "היוצא זהו
שעברה. השנה של

מעשר.25איש  במצות מאוד זהיר היה אחד
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טז.24) ו, י.25)ואתחנן ראה, תנחומא, מדרש יג. לא, פרשה רבה, שמות
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למעשר. מידות מאה מהן נתן והוא תבואה מידות אלף בה צמחו שנה שבכל שדה לו היתה

גדול. עשיר והיה חייו כל נהג הוא כך

את  לתת והזהירו תבואה, מידות אלף שנה כל נותנת פלונית ששדה לו ואמר לבנו קרא מותו לפני
שנה. כל למעשר המידות מאה

למעשר. המידות מאה את נתן הבן האב, פטירת לאחר הראשונה בשנה

כלל. מעשר לתת לא והחליט מדי, יותר זה למעשר מידות מאה שנתינת בדעתו נמלך השניה בשנה

מידות. מאה מאשר יותר הצמיחה לא השדה

שעברה. בשנה למעשר שנתן כמה רק גדל

נתת  ואתה מידות אלף תבואה נתנה השדה עליך, ציוה שאביך כפי עשית כאשר קרוביו, לו אמרו
הכהן. היה יתברך וה' בעלֿהבית היית אתה מעשר,

הכהן. ואתה בעלֿהבית הוא יתברך ה' ואז במידה, מאה רק גדל מעשר, לתת לא החלטת כאשר

הכתוב  פירוש הם 26זהו כך שלו, הקדשים עם מתנהג שהאדם כפי – יהיו" לו קדשיו את "ואיש
שלו. הפרטיים הדברים

נותן  יפה, בעין מעשר שנותן וזה המעשר, כשיעור אלא לו אין כראוי, המעשר את נותן שאינו מי
מרובה. ברכה יתברך ה' לו

גדולה. לעשירות יצחק זכה המעשר שעלֿידי ה'", "ויברכהו זהו

.øåöé÷.לכהן מעשר נותן בעלֿהבית מעשר. אודות מופלא סיפור מהכל. מעשר לתת שיש מבאר
הוא  יתברך ה' אזי מעשר, נותנים לא כאשר הכהן. יתברך וה' בעלֿהבית הוא האדם מעשר, כשנותנים

מעשר. נתן הוא כאשר לו שהיה ממה עשירית אלא לו שאין הכהן, הוא והאדם בעלֿהבית
[b"yz'd zah] dkxa mkl izewixde
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•
w"dla c"yz'd - zegiyd xtq

שנים ‡. ותשע ארבעים מלאו סיון, י"א אתמול,
בשנת  דשא' ל'נאות הראשונה בפעם נסענו מאז

שנה 1תרנ"ה  באותה השבועות חג של קביעותו .
אאמו"ר  כ"ק והוד וחמישי, רביעי ביום הייתה
רואים  העם וכל ד"ה המאמר את אז אמר הרה"ק

מאמרים  שלושה של המשך המאמר 2נ"ה, את ,
אחרי  בשבת הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד אמר השלישי

החג.
לובש ·. היה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

כשבא  .– שטריימל – העגול הכובע את בליובאוויטש
אאזמו"ר  כ"ק הוד הלבישו מאוורוטש מחתונתו
לו: ואמר העגול, הכובע את מוהר"ש הרה"ק

yhiee`aeila שהותו בזמן עגול. כובע ללבוש צריכים
לובש  היה דשא' ב'נאות הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד של
דמה  בחיצוניותו אך לשבת, מיוחד שהיה כובע בשבת
אומר: היה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד חול. של לכובע
גם  או בליובאוויטש, כשאני רק עגול כובע לובש אני
של  לאור זקוקים כאשר לליובאוויטש מחוץ
סידר  הרה"ק אאמו"ר כ"ק כשהוד ליובאוויטש.
בשנת  לאגאוויער, לויק ר' החסיד של הקידושין

העגול. בכובע לבוש היה במוסקבה, תרנ"ז
דשא'‚. ב'נאות בהנהגה שהיו מהשינויים עוד

יום, כל לטייל הולכים שהיו בליובאוויטש, כמו שלא
ב  מלבד בשבת, שני גם הרה"ק 3יום אאמו"ר כ"ק הוד .
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החיות.2) ודמות ג"ד ענין ביאור ולהבין רואים, העם וכל ד"ה

לליובאוויטש.3) נוסע נ"ע אדמו"ר כ"ק הי' זה שביום מפני אולי
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מוקדמת  בשעה דשא' ב'נאות יום כל מתפלל היה
התפילה. אחרי כבר היה בבוקר, שמונה בשעה מאד.
שהוא  לא ה'מנין', עם יחד מתפלל היה ובשבת
אתו. התפלל ה'מנין' אלא ה'מנין', עם התפלל
מסיים, הרה"ק אאמו"ר כ"ק שהוד החזן כשראה

מסיים. הוא גם היה
היה  ולפעמים פשוטים, אנשים גם היו ב'מנין'
אאמו"ר  כ"ק כשהוד העמוד. לפני מתפלל מהם אחד
וביחוד  התפילה, באמצע בניגון משתפך היה הרה"ק
אאמו"ר  כ"ק הוד היה בהן המפורסמות ב'תנועות'
חצי  אחת, 'תנועה' מנגן היה לפעמים מתפלל, הרה"ק
את  מלוה היה ולפעמים 'תנועה', רבע או 'תנועה'
אצלם  היו – השולחן על באצבע בדפיקה נגינתו
טרערען]. גיסען זיי ביי זיך [פלעגט  דמעות נשפכות
וחצי  עשר בשעה להתפלל מתחילים שהיו ולמרות
מסיימים  והיו – בהכנות ממהר שהיה אף על – בערך
כמה  ואצל וחצי, אחת או אחת שתים, בשעה
שלושת  הבייתה הליכתם לוקח היה מהמתפללים
ב'מנין' להתפלל תמיד באים היו זאת בכל שעה, רבעי

נ"ה־נ"ו. בשנים רק היה זה סדר הזה.
בקבלת „. מיהר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

– תרנ"ה – השבועות חג לאותו שבאו האורחים
לליובאוויטש, חסידים הרבה אז הגיעו ב'יחידות'.
השבועות  חג ערב  של הלילה כל נערכה וה'יחידות'
ששי, ביום ולמחרת החג מוצאי ליל כל הבוקר, עד
ולמחרת  ראשון, ביום וכן שבת־קודש מוצאי ליל כל

דשא'. ל'נאות נסעו סיון י"א שני ביום
כ"ק  הוד של במרכבתו אז נסעו דשא' ל'נאות
לא  עדיין זמנים באותם מוהר"ש. הרה"ק אאזמו"ר
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק והוד רכבת, ברוסיה הייתה
נסיעותיו. את בה לערוך מרכבה קנה מוהר"ש
סוסים, לחמישה או לארבעה רתומה היתה המרכבה
מרופדת  הייתה בפנים, רובלים. מאות כמה ועלתה
ולכרכי  לספרים מקום שולחן, מיטה, שם והיו במשי
היה  בו אצלי, כיום הנמצא קטן כרך ביניהם כתבים,

את  רושם מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
בו  רשומים היו גם שאמר. למאמרים היסודות
לפי  שהעתיק עניינים הסופר שמואל ר' של בכתב־ידו
לעיין  מוהר"ש, הרה"ק אאזמו"ר כ"ק של הוראותיו
מקומות  ארבעה היו המיטה במקום בדרך. בהם
לידו  הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד ישב אחד בצד ישיבה,
והמשרת  הרשב"ץ מורי ישבו וממולנו אני, ישבתי
היה  הוא ספר־תורה. אחז כשבידו קאנטאר מענדל
האבנט  עם הרשב"ץ אותו קשר ולכן להירדם, עלול

אליו.
אאמו"ר  כ"ק הוד את שאל נ"ע הרשב"ץ מורי
העם  וכל ד"ה השבועות חג של במאמר הרה"ק

מהמאמר שב'תורה רואים, ומעשיהם" "ומראיהם
ולאחר־מכן  לו ענה הרה"ק אאמו"ר כ"ק והוד אור',

סיפורים. שלושה סיפר
ימים ‰. כמה וכן השבועות, חג לפני ימים כמה

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק מהוד רשות ביקשתי החג, אחרי
בלימוד  אותי להטריח שלא הרשב"ץ וממורי
חג  אותו על כי הרשב"ץ, מורי עם השיעורים
דעה, ובעלי צורה בעלי חסידים הרבה באו השבועות
שונים, סיפורים מהם לשמוע אליהם הלכתי ואני
ראשי־פרקים  לעצמי ורשמתי שם, ופעם כאן פעם
את  רשמתי דשא', ב'נאות מכן, ולאחר שמעתי, ממה
מהסבתא  מתנה קיבלתי אז בדיוק באריכות. הדברים
כפי  ה"ציבולקע" השעון, את – נ"ע רבקה הרבנית –
אאזמו"ר  כ"ק מהוד בירושה לה שהיה לזה, שקראו
שרשמתי  כך אתו, מתהלך והייתי צדק' 'צמח הרה"ק
מה  אז רשמתי גם דבר. כל שמעתי בה השעה את גם
הנסיעה  בשעת הרה"ק אאמו"ר כ"ק מהוד ששמעתי

דשא'. ל'נאות
מורי  של קושיותיו כל־כך לי נוגעות היו לא
אאמו"ר  כ"ק הוד של תשובתו לא ואף הרשב"ץ,
הסיפורים  משלושת אחד לי שנגע  מכפי הרה"ק,

אז. ששמעתי

dcerqa ,`yp [zyxt] zay
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פרדיננד, הנסיך על רב רושם השאירו אחוזותיו, של היהודי מנהלן יצחק, משה ר' דברי
דברים  היהודים על שמע לראשונה הראשון. פרדיננד המלך של ובנו בוהמיה של הארכידוכס

ידע. שלא
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הסתה  מנהלים הקתוליים הכמרים וכי ומזימות. תככים רוחשת המלוכה חצר כי ידע הנסיך
המלך  אביו עומד אחת שלא כך ועל הכמרים, של הרב כוחם על ידע גם הוא יהודים. נגד פרועה

כנגדם. ישע חסר

כי  לחוש החל הוא מאוד. עליו והשפיעו עיניו, את אפוא, פקחו, יצחק משה ר' של הסבריו
ליהודים. עוול נעשה

דבר  של בסופו הכרעה. לקבל שצריך כאחד במחשבותיו, שקוע הנסיך התהלך מספר ימים
בקשר  המהר"ל את אליו שיזמין לנסיך האחוזות מנהל יעץ כזכור, יצחק. משה ר' את אליו הזמין

המתמטית. הבעיה בעניין ממורביה הארכידוכס עם להתערבותו

גם  כיֿאם היהדות בלימודי רק לא הידענים מגדולי כאחד המהר"ל את בפניו אז תיאר הוא
לבעיה  הפיתרון את עבורו למצוא ממנו יותר מתאים אין כך ומשום כלליים. בלימודים

ממורביה. הארכידוכס עם לו שהייתה בהתערבות להפסיד לא כדי המתמטית,

"היה  באמרו: המהר"ל, את אליו להביא המשימה את יצחק משה ר' על הטיל עתה ובכן,
אורחי". שיהיה דרישתי את פראג של לרבה למסור שלוחי

לנסיך: משהו להסביר יצחק משה לר' היה כך על גם

השליחות  את עצמי על לקבל יכול "אינני – לנסיך יצחק משה ר' השיב – אדוני" לי "סלח
מסכים  הוא אם אצלו לברר עלי תחילה הנסיך. בפני להתייצב ממנו ולדרוש הגאון אל לבוא
אם  ואפילו מקום לאיזשהו ללכת מישהו על לצוות הנוהג מן זה אין סוף כל סוף אליך. לבוא

המהר"ל". כמו באישיות הוא המדובר כאשר ובפרט  לנסיך, זה

מנהלן  מצד כהעלבה זאת קיבל לא הוא עליו, שורה ידידות ארשת כאשר זאת שמע הנסיך
ואיך  המהר"ל, הוא אישיות  איזה לדעת סקרנותו התעוררה עכשיו אדרבה, אחוזותיו. של היהודי

בכלל. ישראל גדולי אודות יותר לדעת רצה ובכלל, פראג. העיר לרבנות הגיע

שאל – הרבנים" ראש הוא שיבה איש של "האם נסיעה עליו "שתכבד – הארכידוכס
טובה"? במרכבה פרסאות שלושים

וחמש. ארבעים כבן שנותיו, במבחר הוא הרבנים "ראש – יצחק משה הרב השיב – "לא"!
הלימוד  בבתי למד שנה וכעשרים ישראל, חכמי גדולי בו התהללו כבר שתיםֿעשרה בן בהיותו
אשר  זכתה בפראג ישראל עדת קהל אשר שנים כעשר וזה ובפולין, באשכנז ביותר הגדולים

הבירה". בפראג הרבנים ראש משרת לקבל הסכים

מרובות". והכנסותיו גדולה, משכורת מקבל "הוא – הארכידוכס אמר – "בוודאי"

לימוד  בית החזקת לטובת משכורתו את "נדב – יצחק משה הרב השיב – הרבנים" "ראש
ראש  מינה אשר הגדולים המורים אחד של הנהלתו תחת תורה הלומדים היהודים לבחורי

הוצאותיו". על הקהל מחזיק הרבנים ראש ועד בית את ורק הרבנים,

הארכידוכס. שאל – הרבנים"? ראש מתפרנס "ובמה

מכולת, של בחנות היהודים אחד עם השותפות "ממסחר – יצחק משה ר' השיב – "פרנסתו"
שוקד  הוא כיום ולילה בריווח, מצויה פרנסתו הללו העסקים ומשני אחד, עורות סוחר ועם
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והרחוקות, הקרובות במדינות הרבנים, מגדולי יום יום מקבל הוא אגרות עשרות ועשרות בתורה,
שונות". בהלכות וספקותיהם בשאלותיהם אליו הפונים

הרבנים, וראש הרבנים חיי ואורחות היהודים חיי אורחות פרטי לדעת התעניין הארכידוכס
אופנו. על דבר דבר לו סיפר יצחק משה ור'

בציינו  הנסיך, בקשת על לו וסיפר המהר"ל אצל יצחק משה ר' ביקר הראשונה בהזדמנות
להביאו  כדי המיוחדת מרכבתו את הנסיך אליו ישלח הנסיך, את לבקר המהר"ל ייאות אם כי
במרכבה  לנסוע ההצעה את דחה אך הנסיך, את לבקר הסכמתו את הביע המהר"ל מבצרו. אל
נוסעים  בעגלת הנסיך אל לנסוע יותר טוב זה שיהיה סבר הוא אליו. לשלוח אמור היה שהנסיך

רגילה.

את  לפניו הלה הגיש וכאשר במבצרו, הנסיך אצל ביקורו את המהר"ל ערך שבוע כעבור
ההסברים  עם הבעיה את מיד המהר"ל  לו פתר פיתרון , חיפש עליה האסטרונומית הבעיה

קושי. כל ללא הנחוצים

את  הגדיל אשר דבר הנסיך, של ובשפתו הכתב על המענה את המהר"ל העלה לכך נוסף
הנסיך. של השתוממותו

בהסבירו: משהו. מלקבל התחמק המהר"ל אך טרחתו, עבור תשלום למהר"ל הציע הנסיך
ורק  בחינם. ילמדו והמדעים התורה שאת רבנו, משה ימי מאז ישראל, עם אצל מסורת קיימת

מלאכה. ביטול כשכר רק אבל שכר לקבל יכולים לפרנסה, הנצרכים אלו,

משה שבוע ר' בבית קיים ומנוחתו סעודותיו שאת בעוד הנסיך. של בטירתו המהר"ל שהה מלא
הנסיך  עם בשיחות בטירה בילה היום משעות גדול חלק אך הנסיכותית. לטירה הסמוך יצחק

למהר"ל. מוכר היה שלא נושא, כל היה לא עובדתית, ומגוונים. שונים וחכמה מדע בנושאי

אודות  יותר לדעת סקרן היה הנסיך היהודים. על הנסיך עם המהר"ל שוחח זו בהזדמנות
היהודים. וחיי היהודית ההיסטוריה היהודים, של אמונתם

תוך  המהר"ל, באוזני השתוממותו את אחת לא הנסיך הביע – כלֿכך"? רב ידע לך "מנין
עצומה. הערכה ביטויי

החשבון, חכמת הטבע, חכמת למד סיבה לאיזו המהר"ל את הארכידוכס שאל הימים באחד
דרך  על הלוא – לו, המה צורך ולאיזה למדם ספרים ומאיזה ממי הנפש, וחכמת הצמחים חכמת
ולשכללן, לפתחן בהן ומתחזק בוריין על ולומדן שתים או אחת בחכמה בוחר האדם הרגיל
לבעל  ומתפרסם רב כבוד ונוחל טוב שם לו קונה הוא מועט, או רב אם בידו עולה וכשהדבר

התורה? חכמת היא ומה  – ההוא במדע מקצוע

בורא  ציווה אשר המצוות וידיעת הוראת "היא – המהר"ל לו הסביר – התורה" "חכמת
ציווה  מצוות שבע סיני. הר מעמד ועד האלוקים ברא אשר הראשון מאדם האדם, לבני העולם
שבאו  מצוות ושבע מצוות, ושלושֿעשרה מאות שש ציווה ישראל ולעם האדם. בני לכל האֿל

מצוות. ועשרים מאות שש – וביחד בקבלה,

לעשות. שלא שהזהיר מה ב. לעשות. שציווה מה א. סוגים: לשני נחלקות הבורא מצוות
– החשבון חכמת כמו: שונות, בחכמות בקיאים ולהיות לדעת עלינו המצוות, קיום ובשביל
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האוכל, כשרות לענייני – הטבע וחכמת הצמחים חכמת המועדים. וזמני ראשיֿחודשים לקביעות
הנעלות. המידות קניין בשביל – הנפש חכמת וידיעת

כל  את המחיה ברוךֿהוא, הבורא את להשיג, יכול האדם שמוח כמה עד להבין, – וביותר
בוראו  ואינה הגוף את מחיה שהנפש – הוא ההבדל (רק הגוף את מחיה שהנפש כשם היצירה
אל  לגשת האפשרות ראשית אפוא, כן, אם אותם). ומחיה הכול ברא ברוךֿהוא הבורא ואילו

הנפש. חכמת ידיעת היא  – אלוקית בחקירה ביותר הדקים במושגים השכלית הידיעה

התורה, בחכמת ישנן ועוד, ברפואה החכמות משאר עליהם והנוסף הללו, החכמות כל –
בתורה שה  אמורים – ומהם מסודר, בסדר מפורשים – מהם תפארתם. ועטרת המדעים כליל יא

והמקבלים  המסורת בעלי שהם ישראל, חכמי בגדולי איש, מפי איש במסורת, ובאים ברמז, רק
דברי  את להסביר ספר על ביאוריהם את כותבים החכמים ראשי – ודור דור בכל לדור. מדור
טובות, מידות לקניין האומה את ומזרזים דורם, אנשי כישרונות מהות לפי וחכמתה, התורה
וביחס  בוראו, לבין בינו האדם הנהגת ביחס דור בכל החכמים מפתגמי מיוחד ספר לנו יש וכבר

חבריו". לבין בינו האדם הנהגת

מיום  "הרי – הארכידוכס אמר – ישראל" ימי תולדות אודות לי לספר שהואלת מה "לפי
עברו  משה, ידי על תורה מתן עד הדורות, ששה במשך אברהם, עם הברית את כרת הבורא אשר
את  הביא משה יורש יהושע אשר ומעת וגלות, עוני של ימים רובם שנה, ושלושים מאות ארבע
שונות  מלחמות היו אז וגם שנה, ותשעים מאות שמונה עברו בבל, גלות עד כנען לארץ ישראל
ושבע  שמונים מאות ארבע כאלף וזה שנה, מאות כחמש רק עברו השני עד הראשון ומגלות
מתנגדי  של הקשה עולם תחת שונות, במדינות בגולה ונודד ארצו את עזב ישראל עם אשר שנה

תורתו"? את שכח לא ואיך היהודית הדת

העולם  בורא אחד, אֿל פרסום בעד נפשו המֹוסר "סמל – המהר"ל השיב – הראשון" ֵַ"אבינו
הדעת, תוקף ואת הלב אומץ את הנחילנו באלוקים, הכופר נמרוד דעת נגד ומנהיגו, ומלואו,
מחיה  ובשמים, האדמה עלֿפני אשר החי כל על המשגיח יחיד, באֿל שלמה באמונה להאמין

יתברך. השם קדושת על הנפש מסירת ואת ומנהיגם, אותם

עלינו  הבא מישהו עם התחשב מבלי הלב, ואומץ הדעת תוקף הלזו, קדושה וירושה
עלֿפי  חיינו מאורחות ולהדיחנו להסיתנו הבא חכם הוא אם בין ודתנו, מאמונתנו להפריענו
עמדנו, על חזק לעמוד מתאמצים אנחנו בזרוע, עלינו הבא ושר מלך הוא אם ובין התורה,

נשמתנו. טובת בעד בשרנו את ומוסרים

ויעקב, ויצחק אברהם אבותינו, בישראל. החי כל אם היא לצעירים, לימוד בית ֵהישיבה,
את  שלח למצרים אבינו יעקב וברדת הבורא, את לפרסם דעת בני את ללמד לימוד בתי החזיקו
בשיעורי  לקחו להקשיב שרצה ולמי משפחתו מבני לרבים לימוד בית לו להכין יהודה בנו

והזקנים. יהושע ובניהם, אחיו אהרן הוא, למד שבה ישיבה יסד רבנו משה הלימודים.

התקנה  את לשמור היהודים השתדלו הכלכלי מצבם עם התחשב מבלי – ודור דור בכל
הכוונה  "כנראה שליט"א: אדמו"ר כ"ק (הערת מלפנים שנה וחמישים מאות שש באלף שנתקנה

יהיה לתק  ישראל מבני וישוב וקבוץ עדה בכל אשר א"), כא, בבאֿבתרא גמלא, בן יהושע נת
בחורים  בשביל הישיבות על נוסף ומעלה, חמש מבני לילדים מומחה מורה עם לימוד של "חדר"

ואברכים.
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ומעמידים  שהעמידו המה והן והדת, האמונה על שהגינו המה הן והישיבות ה"חדרים"
נפש". במסירות מצוה ושומרי  תורה לומדי ויושר מדע בעלי אנשים

פרדיננד  אליו הזמין הארכידוכסים, שני של ההתערבות מתאריך החדשים ששת חלפו כאשר
מקסימיליאן. אחיו את וכן הבישוף, את גם הזמין הוא מורביה. של הארכידוכס יוהן את

התערבו. שבגללה לבעיה הפיתרון את פרדיננד הציע בנוכחותם

ומדע. חכמה גדוש היה המענה מוקסמים. היו  כולם

וידיעותיי. מחכמתי נובע זה מענה "כי – לנוכחים פרדיננד הנסיך פנה – תחשבו" "אל
שהלה  כיוון זהותו. את לגלות אוכל לא הטוב רצוני כל ועם אחר. אדם עלֿידי לי הוגש הפיתרון

שמו". את לגלות לא בתוקף ממני דרש

פרדיננד  הנסיכים בניו שני ונסיכיו. יועציו כל של לאסיפה המלך קרא מכן, לאחר קצר זמן
המלוכה  אוצר קופת את למלא כיצד הבעיה עמדה הפרק על המוזמנים. בין היו גם ומאקסימיליאן
מהמדינה. היהודים כל את לגרש הכמרים דרישת היתה היום סדר על שעמדה נוספת בעיה הריקה.

מהם  איש והרגליהם. באופיים שונים גם היו הם לרעהו. איש חיבה רחשו לא הנסיכים שני
השני. נגד תככים אחד ניהל אחת לא כן: על יתר רעהו. אצל המתרחש על ידע לא

אחים  שיחת ביניהם זאת בכל קיימו אביהם. של המלכותי בארמונו יחד בהזדמנם עתה,
מקסימיליאן  השני. של אחוזותיו מנוהלים איך לדעת רצה אחד כל שונים, בעניינים ידידותית

מכספו. עליהן להוסיף אף ועליו כלום, לו מכניסות אינן אחוזותיו כי התאונן

מצב  "ומה – פרדיננד אחיו בפני גלויות התוודה – גדול" חוב בעל הנני האמת "למען
לדעת. הוא גם רצה פרדיננד"? – אחוזותיך

הגונים. רווחים לו מכניסות אחוזותיו שכן להתלונן. מה על לו אין כי השיב פרדיננד

השתומם: מקסימיליאן

ופוריות  יותר גדולות שאחוזותיי לי "נדמה – לדעת מקסימיליאן רצה – אפשרי"? זה "איך
רווחים"?! מביאות – ואחוזותיך הפסדים, לי מביאות הן אפוא, כיצד, משלך, יותר

פרדיננד. ענה אחוזותיי" ממנהל לקבל, תוכל ביותר הנכון המענה "את

מקסימיליאן. שאל הנפלאות"? עושה אחוזותיך מנהל הוא "ומי

אותו  קיבלתי שנה, כחמישים זה אחוזותיי את "המנהל פרדיננד ענה זקן" יהודי "הוא
האחוזות". עם יחד בירושה

בפליאה: באחיו הביט מקסימיליאן

"מנהל  – מקסימיליאן אמר לאחוזותיך"! יהודי מנהל לך שיהיה לעולם מאמין הייתי "לא
כהלכה". ואביר משכיל גרמני, הינו אחוזותיי

הנסיך: פרדיננד פני על עלה חיוך

זה  אין שלך, המנהל לבין שלי המנהל בין ההבדל את יותר מוחשי באופן הנני רואה "עתה
אמר  גרמני..." וזה יהודי שזה בכך גם כנראה, הוא, ההבדל אלא, שונים, אנשים בין הבדל רק

פרדיננד. הנסיך
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שלווה  הסכום את המדינה אוצר לקופת שישיב ממקסימיליאן לדרוש המלך החל בינתיים
כלל  לעמוד מסוגל ואינו בחובות, שקוע מקסימיליאן הנסיך כי למלך גילה קצר בירור ממנה.

בתשלומיו.

להבין: מסוגל היה לא המלך

כזו  במידה הנך מבזבז כי הדבר פירוש האם והפוריות? העשירות לאחוזותיך קרה "ומה
הנסיך  מבנו הסברים האבא תבע לצרכיך"? די בזה יהיה לא לך יהיו לא שרק אחוזות כמה אשר

מקסימיליאן.

להבין  ורצה תום, עד עניין כל לברר היתה ודרכו ומחושב שקול אדם בטבעו היה המלך
שאחוזותיו  בזמן בחובות כך כל השקוע מקסימיליאן בנו של המוזר מצבו גורמי הן מה היטב

ופוריות. עשירות כך כל הן

ומדוע  מקסימיליאן, בנו של באחוזותיו קורה מה היטב לברר אימונו מאנשי המלך שלח לכן
רווחים. לו מכניסים אינם

אחוזות  של הגרמני המנהל כי למסקנה המומחים הגיעו וממושכת, מקיפה חקירה לאחר
מקופתו. כספים ונטל הנסיך את שרימה זה והוא בכספים, מועל פשוט, מקסימיליאן,

למצבו  מעט אך הועילה זו שפעולה מובן אך הרמאי, המנהל את לאסור המלך פקד מיד
שפך  פרדיננד אחיו אצל ביקורו ובעת חובותיו, את לכסות במה לו היה לא עדיין הנסיך. של

ליבו. מר את לפניו

הנני  "משער – אחיו את לנחם פרדיננד הנסיך ניסה – אחוזותיי" מנהל עם שיחה "אחטוף
הכספיים". בענייניך סדר להכניס דרך ימצא וידיעותיו בחכמתו כי

לו  לעזור נכונותו על לאחיו הודה כיֿאם היהודים, על בזלזול מקסימיליאן הגיב לא הפעם
הקורה. לעובי היהודי אחוזותיו מנהל את שיכניס בכך

לו  הבטיח יצחק, משה ר' היהודי אחוזותיו מנהל עם זה נושא על פרדיננד שוחח כאשר
הסבך. מן אחיו את לחלץ באפשרויות היטב לעיין הלה

רגל. מפשיטת מקסימיליאן הנסיך להצלת תכנית יצחק משה ר' גיבש מכן, לאחר קצר זמן
ברתֿביצוע  הינה שהתוכנית בכך לגמרי שישתכנע עד לאיש, זו תוכניתו את גילה לא זאת עם

פרטיה. כל על
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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
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: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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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



iyingרלח - 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



רלט 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©«£¤−



xihtnרמ - 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§¨«§¥−¥«©§«

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§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

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¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦



רמי
.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì úåîù úùøôì äøèôä

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå

æë ÷øô äéòùéá

æëåçøôe õéöé á÷ré LøLé íéàaä©¨¦Æ©§¥´©£½Ÿ¨¦¬¨©−
:äáeðz ìáú-éðô eàìîe ìûøNé¦§¨¥®¨«§¬§¥¥¥−§¨«

æåéâøä âøäk-íà eäkä eäkî úkîkä©§©©¬©¥−¦¨®¦§¤¬¤£ª−̈
:âøäçäpáéøz dçlLa äàqàña Ÿ̈«§©§−̈§©§¨´§¦¤®¨

:íéã÷ íBéa äLwä Bçeøa äâäèïëì ¨¨²§¬©¨−̈§¬¨¦«¨¥À
øñä éøt-ìk äæå á÷ré-ïBr øtëé úàæa§ŸÆ§ª©´£©«£½Ÿ§¤¾¨§¦−¨¥´

BîeNa Búàhç|çaæî éðáà-ìk ©¨®§´¨©§¥´¦§¥À©
íéøLà eî÷é-àì úBötðî øâ-éðáàk§©§¥¦Æ§ª¨½«Ÿª̈¬£¥¦−

`xenl iy
(å,íéàaä.älàbä ïîæa øîBìk ,íéàaä íéîia,á÷òé LøLéá÷òé LéøLé ©¨¦©¨¦©¨¦§©¦§©©§ª¨©§¥©£Ÿ©§¦©£Ÿ

.ähîlî áèéä òeèð úBéäì åéLøL úà,ìàøNé çøôe õéöéçøt àéöBéå õéöé ¤¨¨¨¦§¨©¥¥¦§©¨¨¦¨©¦§¨¥¨¦§¦¤©

.äìòîlî,äáeðz ìáú éðô eàìîe.íìBòä ìL áeMiä ìk éðt eàlîé åéúBøôe ¦§©§¨¨§§¥¥¥§¨¥¨§©§§¥¨©¦¤¨¨

(æ,eäkä eäkî úkîkäBîk (íäéúBðåò ìò) ìàøNé úà ä"á÷ä äkä éëå ©§©©©¥¦¨§¦¦¨¤¦§¨¥©£Ÿ¥¤§

úà ekäL íéBbä úà ä"á÷ä äkäL¤¦¨¤©¦¤¦¤

.ìàøNé,âøä åéâøä âøäk íàéëå ¦§¨¥¦§¤¤£ª¨Ÿ̈§¦

íéBbä åéâeøäa âøäL Bîk ìàøNéa âøä̈©§¦§¨¥§¤¨©©£¨©¦

.ìàøNéa eâøäL(ç,äàqàña ¤¨§§¦§¨¥§©§¨
.äcî dúBàa,äpáéøz dçlLa §¨¦¨§©§¨§¦¤¨

òøtäì úeðòøt úcî ä"á÷ä çìMLk§¤¨©¦©ª§¨§¦¨©

ìàøNé úñðk áéøz ,íàèç ìò Bnòî¥©©¤§¨¨¦§¤¤¦§¨¥

àeä "dçlL" ,øçà Leøt .äøæbä ìháì§©¥©§¥¨¥©¥©§¨

Bîk ,äàeázä úBãNe úBpbä ìò íL¥©©¦§©§¨§

"çìMä úëøa",(eh,b dingp)éçìL"C §¥©©¤©§¨©¦

"íéðBnø ñcøt(bi,c mixiyd xiy), ©§¥¦¦

÷ø àéáî àeä àèçä ïBòøôlL øîàå§¨©¤§¦§©¥§¥¦©

.ãáìa äcîa äàeáza ïBôcLäâä ¦¨©§¨§¦¨¦§©¨¨
,äLwä Bçeøaìò úBøtä úà øéñä §©¨¨¥¦¤©¥©

.úBðìéàa úáMðnL äL÷ çeø éãéíBéa §¥©¨¨¤§©¤¤¨¦¨§
,íéã÷úéçøæî çeø úáLBpL íBéa ¨¦§¤¤¤©¦§¨¦

àìa íäéìò Búîç CtLé àìå .ä÷æç£¨¨§Ÿ¦§Ÿ£¨£¥¤§Ÿ

äNòé àì äæ øác ,ílëiL ãò äcî¦¨©¤§©¥¨¨¤Ÿ©£¤

.ìàøNéì ä"á÷ä(è,ïëììéàBä §¦§¨¥¨¥¦

.åéìò éîçøå,á÷òé ïåò øtëé úàæa.ì÷ øáãa øtkúäì ,úàæ íb Bì äNòà §©£©¨¨§Ÿ§ª©£Ÿ©£Ÿ¤¡¤©Ÿ§¦§©¥§¨¨©

,Búàhç øñä éøt ìk äæå.Búàhç ìò ìçîìå øéñäì áBè éøt éì äéäé äæå §¤¨§¦¨¥©¨§¤¦§¤¦§¦§¨¦§¦§Ÿ©©¨

,çaæî éðáà ìk.äøæ-äãBáòì eî÷eäL úBçaænä éðáà ìk,úBötðî øâ éðáàk.áèéä ÷ãä øéb éðáà íéötðnL Cøãk úBötðî íäéðáà eéäiLeî÷é àì ¨©§¥¦§¥©¨©§¥©¦§§¤§©£¨¨¨§©§¥¦§ª¨¤¦§©§¥¤§ª¨§¤¤¤§©§¦©§¥¦¨¥¥¥Ÿ¨ª
,íéðnçå íéøLà.(änçä úãBáòì úBéeNò íéìñt úBéeîc íä ,"íéðnç"å .íúBà íéãáBòL úBðìéà íä ,"íéøLà") .íéðnç íeLå íéøLà íeL øúBé eîe÷é àlL £¥¦§©¨¦¤Ÿ¨¥£¥¦§©¨¦£¥¦¥¦¨¤§¦¨§©¨¦¥§§¨¦£©£©©©¨

mixn zxhr
åBlek áøçL íøëì íäéìò eøáò øLà âøääå úBiìbä éøçà ìàøNé úà änc¦¨¤¦§¨¥©£¥©¨ª§©¤¤£¤¨§£¥¤§¤¤¤¨©

íéîia ,øîBà àéápä ìáà ,LøBL ÷ø epnî øàLð àìåíéàaääleàbä éîéa §Ÿ¦§©¦¤©¤£¨©¨¦¥©¨¦©¨¦Æ¦¥©§¨

LøLéìL LøL 'ä ïzéá÷ré÷Bçøîì èMtúî úBéäììûøNé çøôe õéöé ©§¥´¦¥Ÿ¤¤©£½Ÿ¦§¦§©¥§¥¨¨¦¬¨©−¦§¨¥®
ãàî ãò eìcâéå ÷Bçøîì ãò eìLîé íääáeðz ìáú-éðô eàìîeéçîök ¥¦§§©§¥¨§¦§§©§Ÿ¨«§¬§¥¥¥−§¨«§¦§¥

:äãOäæíàä àð äàøúkîkä ©¨¤§¥¨©¦©§©©¬
úà 'ä äkäLeäkîìàøNé ìL ¤¦¨¤©¥−¤¦§¨¥

eäkä?ìàøNé úà 'äâøäk-íà ¦®̈¤¦§¨¥¦§¤¬¤
úà 'ä âøäL BîkåéâøäìàøNé ìL §¤¨©¤£ª−̈¤¦§¨¥

âøäíéBbä úà àìä ?ìàøNé úà 'ä Ÿ̈«¤¦§¨¥£Ÿ¤©¦

ãò 'ä ãéîLä ìàøNéa eâøäå ekäL¤¦§¨§§¦§¨¥¦§¦©

:älkçìàøNé úàåäàqàña ©¥§¤¦§¨¥§©§−̈
Bæ äcîa ,åéðôì íéàèBç eéäL äcîa§¦¨¤¨§¦§¨¨§¦¨

,íäî òøôðäpáéøz dçlLaäéä ¦§©¥¤§©§¨´§¦¤®¨¨¨

ì úBpbäå úBãOä ìò Búîç CôBLçBìL ¥£¨©©¨§©¦¦§©

úBLôpa òât àìå äaøàå ïBôcL ïää¤¦¨§©§¤§Ÿ¨©©§¨

,älçzäâäéøtä øéñäBçeøa §¦¨¨¨²¥¦©§¦§¬
íBéa äLwäçeø úáLBpLíéã÷ ©¨−̈§¬¤¤¤©¨¦«

:äfòèïëìíb åéìò éîçøå ìéàBä ©¨¨¥À¦§©£©¨¨©

äzòúàæaì÷ øáãa íLéðòäL ©¨§ŸÆ¤¤¡¦¨§¨¨©

á÷ré-ïBr øtëéìàbäì úBkæìäæå §ª©´£©«£½Ÿ¦§§¦¨¥§¤¾
Búàhç øñä éøt-ìkââBMä íb ¨§¦−¨¥´©¨®©©¥

BîeNa|çaæî éðáà-ìkäîa §´¨©§¥´¦§¥À©§©

íéNéå äøæ-äãBáò ìL úBçaænä õBziM¤¦©¦§§¤£¨¨¨§¨¦

íäéðáàúBötðî øâ-éðáàkéàðúáe áèéä ÷ãäeî÷é-àìäzòîíéøLà ©§¥¤§©§¥¦Æ§ª¨½¨¥¥¥¦§©«Ÿª̈¬¥©¨£¥¦−



רמב

:íéðnçåéäåð ããa äøeöa øér ék §©¨¦«¦´¦³§¨Æ¨½̈¨¤¾
ìâr ärøé íL øaãnk áærðå çlLî§ª¨¬§¤«¡−̈©¦§¨®¨´¦§¤¬¥²¤

:äéôrñ älëå õaøé íLåàéLáéa §¨¬¦§−̈§¦¨¬§¦¤«¨¦³Ÿ
úBøéàî úBàa íéLð äðøáMz døéö÷§¦¨Æ¦¨©½§¨¨¦¾¨−§¦´
ïk-ìr àeä úBðéa-ír àì ék dúBà¨®¦´³Ÿ©¦Æ½©¥Æ
:eppçé àì Bøöéå eäùò epîçøé-àì«Ÿ§©«£¤´Ÿ¥½Ÿ§«Ÿ§−¬Ÿ§ª¤«

áéýåýé èaçé àeää íBia äéäå§¨¨Æ©´©½©§¯Ÿ§Ÿ̈²
ízàå íéøöî ìçð-ãr øäpä úìaMî¦¦¬Ÿ¤©¨−̈©©´©¦§¨®¦§©¤¯
:ìàøNé éða ãçà ãçàì eèwìz§ª§²§©©¬¤−̈§¥¬¦§¨¥«

âéäéäå|øôBLa ò÷zé àeää íBia §¨¨´©´©À¦¨©»§¨´
øeMà õøàa íéãáàä eàáe ìBãb̈¼À̈¨«Ÿ§¦Æ§¤´¤©½
eåçzLäå íéøöî õøàa íéçcpäå§©¦¨¦−§¤´¤¦§¨®¦§¦§©«£¯
:íéìLeøéa Lãwä øäa ýåýéì©«Ÿ̈²§©¬©−Ÿ¤¦«¨¨«¦

çëàíéøôà éøkL úeàb úøèr éBäÀ£¤³¤¥Æ¦Ÿ¥´¤§©½¦
Làø-ìr øLà Bzøàôú éáö ìáð õéöå§¦¬Ÿ¥−§¦´¦§©§®£¤²©¬Ÿ

:ïéé éîeìä íéðîL-àébá÷æç äpä ¥«§¨¦−£¬¥¨«¦¦¥̧¨¨³
áè÷ ørN ãøa íøæk éðãàì õénàå§©¦Æ©«Ÿ½̈§¤¬¤¨−̈©´©®̈¤
øàì çépä íéôèL íéøéak íéî íøækõ §Â¤Â¤©´¦©¦¦¬«Ÿ§¦²¦¦¬©¨−̈¤

:ãéaâúeàb úøèr äðñîøz íéìâøa §¨«§©§©−¦¥¨©®§¨£¤¬¤¥−
:íéøôà éøBkLãéáö ìáð úöéö äúéäå ¦¥¬¤§¨«¦§¨̧§¹̈¦©³Ÿ¥Æ§¦´

`xenl iy
(é,ããa äøeöa øéò ék,íéìéìàä úBçaæî éðáà úà õtðì úàæ íúBNòa ék ¦¦§¨¨¨¦©£¨Ÿ§©¥¤©§¥¦§§¨¡¦¦

.äéáLBiî ããa äéäz ,íBãà ìL ìBãb Cøk àéä ,äøeöaä øéòä æàçlLî äåð ¨¨¦©§¨¦§©¨¤¡¦§¤¨¨¦§¤¨¨¤§ª¨
,áæòðå.åéáLBiî çlLî äéäé BlL äåpäå,ìâò äòøé íLøéòä íB÷îa §¤¡¨§©¨¤¤¦§¤§ª¨¦§¨¨¦§¤¥¤¦§¨¦

.íéìâò eòøé äøeöaä,õaøé íLå.çeðì eákLé íLå,äéôéòñ älëåelëéå ©§¨¦§£¨¦§¨¦§¨§¨¦§§¨©§¦¨§¦¤¨¦©

.änL eìãb øLà úBðìéàä éôðò úà¤©§¥¨¦¨£¤¨§¨¨

(àé,äðøáMz døéö÷ ùáéa¦Ÿ§¦¨¦¨©§¨
.íäéìàî eøazLé äéôðò eLaéúiLk§¤¦§©§£¨¤¨¦§©§¥£¥¤

eøáMé íúàñ àlîúzLk ,øîBìk§©§¤¦§©¥§¨¨¦¨§

.íäéìàîúBøéàî úBàa íéLð ¥£¥¤¨¦¨§¦
,dúBàíäa eøéòáéå äðàáz íéLð ¨¨¦¨Ÿ¨§©§¦¨¤

lç íò ,øîBìk .LàäeúéçLé íéLpk L ¨¥§©©©¨©¨¦©§¦

.dúBà,àeä úBðéa íò àì ék ¨¦Ÿ©¦
'äî Bì äàa BzìLîî ìkL ïéáä àlL¤Ÿ¥¦¤¨¤§©§¨¨¥

.BòBøæ çëa àìå,eäNBòä"á÷ä §Ÿ§Ÿ©§¥
.BìéLîäå BìcbL(áé,'ä èaçé ¤¦§§¦§¦©§Ÿ

íéìaMä úà íéèáBçL Bîk ,øîBìk§©§¤§¦¤©¦¢¦

ïk ,Lwä ïî äàeázä úà øéñäì ìwîa§©¥§¨¦¤©§¨¦©©¥

.íéBbä ïéaî ìàøNé úà 'ä øéñé̈¦¤¦§¨¥¦¥©¦

,øäpä úìaMîøeMà õøàî ¦¦Ÿ¤©¨¨¥¤¤©

.úøt øäð ìò íéáLBiäìçð ãò ©§¦©§©§¨©©©
,íéøöî.íéøöî õøàa íéçcpä íä ¦§¨¦¥©¦¨¦§¤¤¦§©¦

,ìàøNé éða ãçà ãçàìàöBnä §©©¤¨§¥¦§¨¥©¥

.íéìLeøéì eäàéáé ,ìàøNé éðaî ãçà¤¨¦§¥¦§¨¥§¦¥¦¨©¦

(âé,ìBãb øôBLa ò÷zéCk ìk ¦¨©§¨¨¨¨

ìBãb øôBLa ò÷úð äéä elàk ,eöa÷úé¦§©§§¦¨¨¦§¨§¨¨

.íìBòä ìëa ìBwä òéîLäìíéãáàä §©§¦©©§¨¨¨¨Ÿ§¦
,øeMà õøàaéôì ,íéèáMä úøNò §¤¤©£¤¤©§¨¦§¦

eìbL úòî ìàøNé õøàì eøæç àlL¤Ÿ¨§§¤¤¦§¨¥¥¥¤¨

ì.íéãáBà eàø÷ð ïëì ,íLíéçcpäå §¨¨¥¦§§§¦§©¦¨¦
î õøàa,íéøöíéøöîì eìbL íúBà §¤¤¦§¨¦¨¤¨§¦§©¦

.íéçcð eàø÷ð ,ä÷Bçø dðéàLøäa ¤¥¨§¨¦§§¦¨¦§©
,Lãwäúéa íB÷î äiøBnä øäa ©Ÿ¤§©©¦¨§¥

.Lc÷nä(à,éBä.øòö ìL äàéø÷ ©¦§¨§¦¨¤©©

,úeàb úøèòíéNBò eéä äåàbä ïî £¤¤¥¦©©£¨¨¦

íéøàtúî eéä ,øîBìk ,íLàøì äøèò£¨¨§Ÿ¨§©¨¦§¨£¦

.íâeðòúáe íøLòa,íéøôà éøkL §¨§¨§©£¨¦Ÿ¥¤§©¦
eëìä àì ïéãòLk íéøôà úeëìî éLðà©§¥©§¤§©¦§¤£©¦Ÿ¨§

äzLîe ìëàîa í÷ñò ìk äéä ,úeìbì©¨¨¨¨¦§¨§©£¨¦§¤

.úeøëLáe,Bzøàôú éáö ìáð õéöåäîBc äéä ízøàôz øãä ìk úîàáe §¦§§¦Ÿ¥§¦¦§©§¤¡¤¨£©¦§©§¨¨¨¤

.ìáBð õéöì,íéðîL àéb Làø ìò øLàíé÷öBiL íNáîä ïîMä áønL §¦¥£¤©Ÿ¥§¨¦¤¥Ÿ©¤¤©§ª¨¤§¦

.íéðîL àìî àéb àeä elàk íLàø ìò,ïéé éîeìä.ïéiä ékî(á,÷æç äpä ©Ÿ¨§¦©§¨¥§¨¦£¥¨¦ª¥©©¦¦¥¨¨
.÷æç çeø Lé äpä,áè÷ øòN.úéçLîe úøBkä äøòñ çeøkõøàì çépä ¦¥¥©¨¨©©¨¤§©§¨¨©¥©§¦¦¦©¨¨¤

,ãéa.áø çëáe ãiä ú÷æça õøàì íúåàb úøèò çépé çeøä äæ(âíéìâøa §¨¤¨©©¦©£¤¤©£¨¨¨¨¤§¤§©©¨§Ÿ©©§©§©¦
,äðñîøz,øîBìk ,íéøôà éøBkL ìL úeàbä úBøèò äðñîøz áéBàä éìâøa ¥¨©§¨§©§¥¨¥¥¨©§¨©§©¥¤¦¥¤§©¦§©

.íúåàb ìétLé áéBàä(ãdøekák ...Bzøàôú éáö ìáð úöéö äúéäå ¨¥©§¦©£¨¨§¨§¨¦©Ÿ¥§¦¦§©§§¦¨

mixn zxhr
:íéðnçåéékúàæ íúBNòaäøeöa øéräéäz íéBb ìLããaäéáLBiî §©¨¦«¦´©£¨Ÿ¦³§¨Æ¤¦¦§¤¨½̈¦§¤¨

äåðäNòð íéñcøôe úBpb ,íãà úBàðçlLîåéáLBiîøaãnk áærðåãò ¨¤¾§¨¨¦©§¥¦©£¨§ª¨¬¦§¨§¤«¡−̈©¦§®̈©

ékíLå ìâr ärøé íLúeòéá÷a íbäéôrñ älëå õaøéúBðìéàä éôðò ¦¨´¦§¤¬¥²¤§¨¬©¦§¦¦§−̈§¦¨¬§¦¤«¨©§¥¨¦¨

:änL eìcâé øLààédøéö÷ Láéaäéôðò LaéúzLkäðøáMz,dîöòî £¤¦§§¨¨¦³Ÿ§¦¨Æ§¤¦§©¥£¨¤¨¦¨©½§¨¥©§¨

eøáMé íúàñ àlîúzLk øîBì äöø̈¨©§¤¦§©¥§¨¨¦¨§

íäéìàîíéLðúBðBéáàäúBàa ¥£¥¤¨¦¾¨¤§¨−
íúBà úBèwìîeúBøéàîúBøòáî §©§¨§¦´§©£

dúBàïBãáàäå ïBînMä ìò ìLî äæå ®̈§¤¨¨©©¦¨§¨£¨

àeä úBðéa-ír àì ékía ïéà ¦´³Ÿ©¦Æ½¥¨

ì äðeázäáeLúa áeL-àì ïk-ìr §¨¨¦§¨©¥Æ«Ÿ
:eppçé àì Bøöéå eäùò epîçøé§©«£¤´Ÿ¥½Ÿ§«Ÿ§−¬Ÿ§ª¤«

áéàeää íBia äéäåäòeLéä ïîæa §¨¨Æ©´©½¦§©©§¨

ýåýé èaçéíéhç èáBç àeäL Bîk ©§¯Ÿ§Ÿ̈²§¤¥¦¦

ïîLwäøäpä úìaMîíä ¦©©¦¦¬Ÿ¤©¨−̈¥

øeMà õøàa íéãáBàäìçð-ãr ¨§¦§¤¤©©©´©
íéøöîíéøöî õøàa íéçcpä íä ¦§®̈¦¥©¦¨¦§¤¤¦§©¦

ízàåíéøfeôîä ïéîéðáe äãeäé éða §©¤¯§¥§¨¦§¨¦©§¨¦

äàt ìëaeèwìzúBiìbä ïîãçàì §¨¥¨§ª§²¦©¨ª§©©¬
ìàøNé éða ãçàíëúà éúàáäå ¤−̈§¥¬¦§¨¥«§¥¥¦¤§¤

:ïBiöâéäéäå|àeää íBiaílek ¦§¨¨´©´©À¨

eléàk eàBáéå eöa÷úéøôBLa ò÷zé ¦§©§§¨§¦¦¨©»§¨´
ìBãbíìBòä ìëa ìBwä òéîLäì ¨¼§©§¦©©§¨¨¨

àBáìå õa÷úäìíéãáàä eàáe §¦§©¥§¨À̈¨«Ÿ§¦Æ
øäpä ïî íéðôì ä÷Bçø õøàa eöBôpL¤¨§¤¤§¨¦§¦¦©¨¨

ïBéèaîñøeMà õøàaeøæç àlL ©§©§§¤´¤©½¤Ÿ¨§

eìbL úòî íöøàìõøàa íéçcpäå §©§¨¥¥¤¨§©¦¨¦−§¤´¤
øäa ýåýéì eåçzLäå íéøöî¦§®̈¦§¦§©«£¯©«Ÿ̈²§©¬

LãwäLc÷nä íB÷î:íéìLeøéa ©−Ÿ¤§©¦§¨¦«¨¨«¦
ìò eøáòL úBàìzä ïBîä ìò øaãî§©¥©£©§¨¤¨§©

,øeMà Cìî éãé ìò äãeäé èáL¥¤§¨©§¥¤¤©

'à ÷åñôä ïî) íéáeúkäå ,óBqì Bzìtîe©©§©§©§¦

.íéèáMä úøNò ìò íéøaãîä ('ä ãò©§©§¦©£¤¤©§¨¦

àéBäìò ïðBàúî àéápäúøèr À©¨¦¦§¥©£¤³¤
úeàbìL álä úeàb ìòéøkL ¥Æ©¥©¥¤¦Ÿ¥´

íéøôàäîi÷úð àlL íälL úeëìnä ¤§©½¦©©§¤¨¤¤Ÿ¦§©§¨

àéä ék íãéaìáð õéöåìáBð çøôk §¨¨¦¦§¦¬Ÿ¥−§¤©¥

Bzøàôú éáöíälL äåàbä úøhî §¦´¦§©§®©§©©©£¨¤¨¤

øLàíîöò íé÷pôî eéäLàø-ìr £¤²¨§©§¦©§¨©¬Ÿ
íéðîL-àébøákî íä ,íOeáî ïîL äaøäa íLàø çBLîìïéé éîeìä ¥«§¨¦−¦§©Ÿ¨§©§¥¤¤§¨¥¦§¨£¬¥¨«¦

:úeøëMäå ïéiä ììâa íéøeáLáäpäçeø Lééðãàì õénàå ÷æçàeäL §¦¦§©©©¦§©¦§¦¥̧¥©¨¨³§©¦Æ©«Ÿ½̈¤

ãøa íøækúBðìéà øaLîäáè÷ ørNúøBkä äøòñ çeøkíéî íøæk §¤¬¤¨−̈©§©¥¦¨©´©®̈¤§©§¨¨©¥§Â¤Â¤©´¦
íéøéakänä øLàíéôèL,ä÷æçaçépäíðBàb úøèò çépé àeäåøàìõ ©¦¦¬£¤¥¨«Ÿ§¦²§¨§¨¦¦¬©§©¦©£¤¤§¨¨−̈¤

ãéaãiä ú÷æça:âíéìâøaáéBàä ìLúeàb úøèr äðñîøzìk §¨«§¨§©©¨§©§©−¦¤¨¥¥¨©®§¨£¤¬¤¥−¨

íäa íéàbúî íäL íéøácä:íéøôà éøBkLãäúéäåìL Bzøàôz øãä ©§¨¦¤¥¦§¨¦¨¤¦¥¬¤§¨«¦§¨̧§¹̈£©¦§©§¤

ì íéøôà éøBkLúöéöäøLà Bzøàôú éáö ìáðäøèòì àéäLàø-ìr ¦¥¤§©¦§¦©³©Ÿ¥Æ§¦´¦§©§½£¤¬¦©£¨¨©−Ÿ



רמג

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÷áì íäì ïéà ék ,eìa÷iL éãk §©¦¤§©¤¨¨¨§©§©¦©§¥§¥¤§©§¦¥¨¤¥

.äåöî ãBò Ck øçàå ,äpè÷ äåöî íäì äeöé ïëìå ,íéhòî íéøác àlà ìa÷ì,å÷ì å÷ å÷ì å÷Ck-øçàå ,ãçà øeè øîâì ïéðaä å÷ úà çúBnL ,éàpaä Bîk §©¥¤¨§¨¦§©¦§¨¥§©¤¨¤¦§¨§©¨§©©¨¦§¨©¨¨©¨¨§©©©¤¥©¤©©¦§¨¦§Ÿ¤¨§©©¨

.øéwä úà íéìLiL ãò èòî èòî äëëå ,éðL øeèì åwä úà ÷ézòé,íL øéòæ íL øéòæ.íòt øçà íòt ,èòî èòî(àéìáe äôN éâòìa ékïBL ©§¦¤©©§¥¦§¨¨§©§©©¤©§¦¤©¦§¥¨§¥¨§©§©©©©©©©¦§©£¥¨¨§¨
,úøçà.éøîâì úøçà äôNa Bà ,úðáeî ézìa äôNa øaãî àéápä äéä elàk íîöò íéNBò íä(áé,íäéìà øîà øLà÷ø íäì øîà éøä àéápäå ©¤¤¥¦©§¨§¦¨¨©¨¦§©¥§¨¨¦§¦¤¤§¨¨©¤¤§©§¥£¤¨©£¥¤§©¨¦£¥¨©¨¤©

mixn zxhr
íéðîL àébäéäz àéäådøekákäðBLàø äìMaúpL äðàúkíøèaäéäé ¥´§¨¦®§¦¦§¤§¦¨Æ¦§¥¨¤¦§©§¨¦¨§¤´¤¦§¤

äøLà õé÷Lk ãiîBtëa dãBòa dúBà äàøä äàøéìò äéeìz ©©½¦£¤̧¦©§¤¦§¤³¨«Ÿ¤Æ½̈§¨¬§©−§¨©

ðòäóäprìáéìétLäì áéBàä øäîé ïkL øîàå .LBìúiL ãò ïézîî Bðéàå ¤¨¨¦§¨¤«¨§¥©§¦©¤¦§§¨©¤¥§©¥¨¥§©§¦

íéøôà:äàeää íBiaíéøôà úeëìî úìtî íBéaäéúBàáö ýåýé äé ¤§©¦©´©À§©¤¤©§¤§©¦¦«§¤Æ§Ÿ̈´§¨½
éáö úøèrì'ä ïBàâa ãBákä eìúé ©«£¤´¤§¦½¦§©¨¦§

úøéôöìåøúëìì äøàôzøàL §¦§¦©−§¤¤¦§¨®̈¦§−̈
Bnrïéîéðáe äãeäé íä:åçeøìe ©«¥§¨¦§¨¦§−©

ètLîàeä-Ceøa-LBãwä äéäé ¦§®̈¦§¤©¨¨

ètLnä-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 ék §¦¦§¨¦ µ¨ª§¨½

íéaeñî íä øLà íéúî éçáæ ìL¤¦§¥¥¦£¤¥§¦

íäéìòäàö àé÷ eàìîäà÷ä £¥¤¨§−¦´Ÿ®̈£¨¨

ìLåähîlî ìeLíB÷î éìaé÷ðå éeðt §¦§¦§©¨§¦−¨«¨§¨¦

älàî:èìà íéðBt íéìBãbäå ìéàBä ¥¥¤¦§©§¦¦¤

ïk íà ,úeøëMääøBé éî-úà ©¦§¦¥¤¦Æ¤´
ärãïäkääreîL ïéáé éî-úàå ¥½̈©Ÿ¥§¤¦−¨¦´§®̈

éëå ,'ä úàî òîL øLà àéápä ìL¤©¨¦£¤¨©¥¥§¦

ì ãnìéáìçî éìeîbú÷ðäî eìîâpL §©¥¦§¥Æ¥«¨½̈¤¦§§¥£¨©

áìçäé÷ézríé÷zòpäíéãMî ¤¨¨©¦¥−©¤§¨¦¦¨¨«¦
?ïnà éãMî:éékìòåöàéáð ìL ¦§¥¦¨¦´©©³¤¨¦

åöìíä ,àeä Ceøa LBãwä ìL ¨¨Æ¤©¨¨¥

eðì Lé íéøîBàåöäøæ-äãBáò ìL §¦¥¨©´¤£¨¨¨

åöìäfäå÷ãâðk òLø éètLî úìB÷Lî èeçå÷ìäfä ÷ãväå÷ì å÷ ¨½̈©¤©¬¦§¤¦§§¥¤©§¤¤¨−̈©¤¤©¤©´¨®̈
éìeà íäì øîBà ãBò àéápäíL øéræ íL øéræøáãa èòîe äæ øáãa èòî ©¨¦¥¨¤©§¥¬−̈§¥¬¨«§©§¨¨¤§©§¨¨

íéìa÷î íðéà ïë-ét-ìò-óàå eìa÷z ïk äæ:àéékelàk íäéðéòa àéápä éøác ¤¥§©§§©©¦¥¥¨§©§¦¦ µ¦§¥©¨¦§¥¥¤§¦

íäéìà eøaãéäôN éârìaåéøác úà íéðéáî ïéàL íebîâaìáeúøçà ïBL §©§£¥¤§©«£¥´¨½̈§¦§¤¥§¦¦¤§¨¨§¨−©¤®¤
íéøékî íðéàL:äfä írä-ìà øaãéáéøLà|øîààéápäíäéìà ¤¥¨©¦¦§©¥−¤¨¨¬©¤«£¤´¨©´©¨¦£¥¤À

aúàæeàöîzäçeðnäéàðúa ìáà ,ãBò eìâz àìå íëöøàaérì eçéðäó §µŸ¦§§©§¨Æ§©§§¤§Ÿ¦§£¨¦§©¨¦´¤«¨¥½
BúBà eìæâz ìàå çk Lúåärbønä úàæåíò .Ck íéâäBð ízà íà íëì §©Ÿ©§©¦§§§−Ÿ©©§¥®̈¨¤¦©¤£¦¨¦



רמד

: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
.íéáBè íéøác,äçeðnä úàæ.äåìLa eéäz äæaéòì eçéðä,óìà §¨¦¦Ÿ©§¨¨¤¦§§©§¨¨¦¤¨¥©

,eäeìæâzúàæåíëì äéäzäòbønäì.íëöøàa äçeðîa úáL(âéäéäå ¦§§§Ÿ¦§¤¨¤©©§¥¨¨¤¤¦§¨§©§§¤§¨¨
,'ä øác íäìì eöø àlL ïåék ,íäì ãcîé íúcîkøæâé ,èòî èòî òîL ¨¤§©§¦¨¨¦§Ÿ¨¤¥¨¤Ÿ¨¦§Ÿ©§©§©¦§Ÿ

.ía íéãaòzLnä úBnà ìL åö íäéìò Bøáãa,'åâå åöì åöäc÷t ,åö ìò åö ¦§¨£¥¤©¤ª©¦§©§§¦¨©¨¨©©©§ª¨

ìL å÷ ,äãBáò ìò äãBáò ,äc÷t ìò©§ª¨£¨©£¨©¤

k úeðòøt.úBøáò ìL å÷ ãâðíL øéòæ ª§¨§¤¤©¤£¥§¥¨
,íL øéòæàBáz íéèòeî íéîéì §¥¨§¨¦¨¦¨

õøàa íL eèòîúé íäå ,íäéìò£¥¤§¥¦§©£¨§¤¤

.íäéáéBàøBçà 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,øîBìk ©¨©£¥¨©§¦§§©

.íäa Lé íé÷écö,éîL eLéc÷éíäL ©¦¦¥¨¤©§¦§¦¤¥

.'ä íL íéLc÷î,á÷òé LBã÷ úà eLéc÷äå.íäéáà àeäL ,"ìàøNé éäìàå á÷òé LBã÷" BîL íLéc÷äa eøîàé,eöéøòé.Bãéa ÷æçäL øîBì eçaLé §©§¦¥§¦§¦¤§©£ŸŸ§§©§¦¨§§©£Ÿ¥Ÿ¥¦§¨¥¤£¦¤©£¦§©§©¤©Ÿ¤§¨

mixn zxhr
äæ ìk:rBîL àeáà àìåâéýåýé-øác íäì äéäåíéöBø ïéàL óà ¨¤§¬Ÿ¨−§«©§¨¨̧¨¤¹§©§Ÿ̈À©¤¥¦

ìòBîLåöì åöéeeéö øçà éeeéöåöì åöäøäæà øçà äøäæàåå÷ì å÷íòt ¦§©©´¨º̈¦©©¦©³¨¨Æ§©§¨¨©©©§¨¨©³¨¨Æ©©

íòt øçàå÷ì å÷úáLçð äeãîlL íB÷îa óà ,äøBzä úøîLîì úøîLî ©©©©©´¨½̈¦§¤¤§¦§¤¤©¨©§¨¤§¨¨¤§¤¤

íL øéræ íL øéræäéúBáéúða eëøc àlL íúBà ék óàå èòîeëìé ïrîì §¥¬−̈§¥´®̈§©§©¦¨¤Ÿ¨§¦§¦¤¨§©̧©¥«§¹
øBçà eìLëåïáàaeøaLðåéìa §¨«§³¨Æ§¤¤§¦§½̈§¦

äôeøzeL÷BðåBì eðîhL Le÷é çôa §¨§«§−§©¨¤¨§

,äðeëa íéøçàeãkìðåäøöa eìté £¥¦§©¨¨§¦§¨«¦§§¨¨

èìnäì eìëeé àìå:áëïëìøçà §Ÿ§§¦¨¥¨¥À©©

äáeLúa ìàøNé eøæçiLøîà-äk ¤©§§¦§¨¥¦§¨«Ÿ¨©³
á÷ré úéa-ìà ýåýé'äøLà §Ÿ̈Æ¤¥´©£½Ÿ£¤¬

íäøáà-úà äãtíécNk øeàî ¨−̈¤©§¨¨®¥©§¦

Làä ïLáëì CìLpLkäzr-àì §¤¦§©§¦§©¨¥«Ÿ©¨³
á÷ré LBáéíéNBò ìàøNé ék ,ãBò ¥Æ©£½Ÿ¦¦§¨¥¦

íäî LBa àì eðéáà á÷òéå íB÷nä ïBöø§©¨§©£Ÿ¨¦Ÿ¥¤

eøåçé åéðt äzr àìåeðaìúé §¬Ÿ©−̈¨¨¬¤«¡¨«¦§©§

äLeaî:âëá÷òé LBáé àì ïëìék ¦¨¨¥Ÿ¥©£Ÿ¦´
åéãìé BúBàøáíéøLëe íé÷écvä ¦Â§Â§¨º̈©©¦¦§¥¦

Baø÷a éãé äNrîänä øLà ©«£¥¬¨©²§¦§−£¤¥¨

-úà eLéc÷äå éîL eLéc÷é©§¦´§¦®§¦§¦¸Æ¤
á÷ré LBã÷úMeã÷ éãé ìò §´©«£½Ÿ©§¥§©

íäéNòîìûøNé éýìû-úàå ©£¥¤§¤¡Ÿ¥¬¦§¨¥−
eöéøréBãéa ÷æBçäL øîBì eçaLé: ©«£¦«§©§©¤©¤§¨

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,EáeLé àì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨
.BãBák úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤§
:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨¨¥¨¦

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¥£©§



רמה

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
åáøaãéåïåùàøéðà åéìà øîàiå äLî-ìà íéýìû ©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¤®©¬Ÿ¤¥−̈£¦¬

:ýåýéâá÷ré-ìàå ÷çöé-ìà íäøáà-ìà àøàå §Ÿ̈«¨«¥À̈¤©§¨¨²¤¦§¨¬§¤©«£−Ÿ
:íäì ézrãBð àì ýåýé éîLe écL ìûaãíâå §¥´©¨®§¦´§Ÿ̈½¬Ÿ©−§¦¨¤«§©̧

õøà-úà íäì úúì ízà éúéøa-úà éúî÷ä£¦³Ÿ¦¤§¦¦Æ¦½̈¨¥¬¨¤−¤¤´¤
:dá eøb-øLà íäéøâî õøà úà ïrðkä| íâå §¨®©¥²¤¬¤§ª«¥¤−£¤¨¬¨«§©´

íéøöî øLà ìàøNé éða ú÷àð-úà ézrîL éðà£¦´¨©À§¦¤©«£©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬¦§©−¦
:éúéøa-úà økæàå íúà íéãárî(éåì)åøîà ïëì ©«£¦¦´Ÿ®̈¨«¤§−Ÿ¤§¦¦«¨¥º¡¬Ÿ

úçzî íëúà éúàöBäå ýåýé éðà ìàøNé-éðáì¦§¥«¦§¨¥»£¦´§Ÿ̈¼§«¥¦´¤§¤À¦©̧©Æ
ézìàâå íúãárî íëúà ézìväå íéøöî úìáñ¦§´Ÿ¦§©½¦§¦©§¦¬¤§¤−¥«£«Ÿ̈®̈§¨«©§¦³

:íéìãb íéèôLáe äéeèð rBøæa íëúàæézç÷ìå ¤§¤Æ¦§´©§½̈¦§¨¦−§Ÿ¦«§¨«©§¦̧
ízrãéå íéýìûì íëì éúééäå írì éì íëúà¤§¤¬¦Æ§½̈§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®¦«©§¤À
úçzî íëúà àéöBnä íëéäìà ýåýé éðà ék¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½©¦´¤§¤½¦©−©

:íéøöî úBìáñçõøàä-ìà íëúà éúàáäå ¦§¬¦§¨«¦§¥«¥¦³¤§¤Æ¤¨½̈¤
íäøáàì dúà úúì éãé-úà éúàNð øLà£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½¨¥´Ÿ½̈§©§¨¨¬
éðà äLøBî íëì dúà ézúðå á÷réìe ÷çöéì§¦§−̈§©«£®Ÿ§¨«©¦̧Ÿ¨¬¨¤²«¨−̈£¦¬

:ýåýéèàìå ìûøNé éða-ìà ïk äLî øaãéå §Ÿ̈«©§©¥¬¤²¥−¤§¥´¦§¨¥®§³Ÿ
:äL÷ äãárîe çeø øöwî äLî-ìà eòîLô ¨«§Æ¤¤½¦´Ÿ¤½©¥«£Ÿ̈−¨¨«

(ìàøùé)é:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåàéøaã àa ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ´Ÿ©¥½
ìûøNé-éða-úà çlLéå íéøöî Cìî äòøt-ìà¤©§−Ÿ¤´¤¦§®̈¦¦«©©¬¤§¥«¦§¨¥−

:Böøàîáéïä øîàì ýåýé éðôì äLî øaãéå ¥«©§«©§©¥´¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥³
éàå éìà eòîL-àì ìàøNé-éðaäòøô éðrîLé C §¥«¦§¨¥ÆŸ¨«§´¥©½§¥Æ¦§¨¥´¦©§½Ÿ

:íéúôN ìør éðàåôâéäLî-ìà ýåýé øaãéå ©«£¦−£©¬§¨¨«¦©§©¥´§Ÿ̈»¤¤´
äòøt-ìàå ìàøNé éða-ìà íeöéå ïøäà-ìàå§¤©«£Ÿ¼©§©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¤©§−Ÿ
õøàî ìûøNé-éða-úà àéöBäì íéøöî Cìî¤´¤¦§¨®¦§¦¬¤§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤

:íéøöîñ ¦§¨«¦

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨
:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc dlibn(ycew zay meil)

mpi` KlOd izC z`e mr lMn zFpW mdizce LzEkln zFpicn lkA§Ÿ§¦©§¤§¨¥¤Ÿ¦¨¨§¤¨¥©¤¤¥¨
.'mgiPdl deW oi` KlOle miUr,àáø øîààLéa àðMéì òãéc àkéì Ÿ¦§©¤¤¥Ÿ¤§©¦¨¨©¨¨¥¨§¨©¦§¨¦¨

rx oeyla xacl rciy in cer oi` ±,ïîäkcbp zeprh daxd orhy §¨¨
dligz .yexeyg` z` dvixy cr l`xyidéì øîàond ¨©¥

,yexeyg`leäðéìëéð àz.l`xyi z` dlkp `a -déì øîà ¨¦§¦§¨©¥
,yexeyg`àðéôzñîip` yyeg -åéäìàî,l`xyi lyãéáòéì àìc ¦§§¦¨¥¡Ÿ¨§Ÿ¤¡¥

éàn÷a ãáòãk éaencwy l`xyi ixvl dyry enk ipyipri `ly - ¦¦§¨©§©¨¦
.ildéì øîàl`xyiy meyn ,jyipriy yeygl jl oi` ,ond'BðLé' ¨©¥¤§

[md mipWi-],úBönä ïîjexa yecwde ,ie`xk oze` miniiwn mpi`e ¥¦©¦§
.mlivi `l `eddéì øîàzeevn miniiwn mrd oi`y s` ,yexeyg` ¨©¥

oiicr ,ie`xkïðaø eäa úéàmlivi mzekfae ,miwicve minkg - ¦§©¨¨
.mdiaie`n mwpiedéì øîàmeyn ,minkgd mdl elirei `l ,ond ¨©¥

y,ïä 'ãçà íò'miie`x mpi`e ie`xk mibdep oi` minkgd mbe ©¤¨¥
.dreyil

,ond siqedøîàz ànLmicedid zbixd ici lryäNBò éðà äçø÷ ¤¨Ÿ©¨§¨£¦¤
Eúeëìîa,jkn yeygl oi` .dnily zg` zekln owexzzy - §©§§

y,íénòä ïéa íä 'ïéøfeôî'zeklna zvwne ef zeklna zvwn §¨¦¥¥¨©¦
,ond siqed cer .dnily zekln owexzz `le zxg`øîàz ànL¤¨Ÿ©

eäééðéî äàðä úéà`edy ,ok xacd oi` .zeixal md milireny - ¦£¨¨¦©§
Bæ äãéøôk 'ãøBôî'[xenge qeq i`lkn d`ad]úBøét äNBò dðéàL §¨¦§¥¨¤¥¨¨¥

.miliren mpi` l`xyi jk ,dcilen dpi` -å,siqed cerànL §¤¨
eäééðéî àzðéãî àkéà øîàzmpexqge ,dphw dpicna mixc mdy - Ÿ©¦¨§¦§¨¦©§

.dpicn dze` z` aixgiøîBì ãeîìzmdy xn` jkl -ìëa' ©§©§¨
,'Eúeëìî úBðéãî.mdn dleky dpicn s` oi`e §¦©§¤

,l`xyi z` bexdl `ly daiq oi`y yexeyg` mikqdy xg`
,orh dligza .dzinl md miie`xy e`hg dn x`al ond siqed

,'íò ìkî úBðL íäéúãå'micxtpe mipey zeidl `id mzc xnelk §¨¥¤Ÿ¦¨¨
dnn `id jk lr di`xde ,mdnr axrzdl `le minrd lknàìc§Ÿ

ïpéî éìëà,epilk`n z`éáñð àìåmiyp mi`yep mpi`e -å ,ïpéîmb ¨§¥¦¨§Ÿ¨§¥¦¨§
éáñðî àìmdizepa z` mi`iyn mpi` -,ïìz` milwlwn mde Ÿ¦§§¥¨

,orh cere .dklnnd zecg`'íéNò íðéà Cìnä éúc úàå'- §¤¨¥©¤¤¥¨Ÿ¦
meyn ,jlnl qn mlyln md mihnzynàzL àleëì é÷ôîc- §©§¥§¨©¨

dpyd ini lk z` mixiarnyé"äô é"äLa'meid zay' zeprha - §
qn mlyl epilr oi` jkle ,dk`lna mixeq` ep`e 'meid gqt'

,orh cer .dkelnd xve`l wfp minxeby `vnpe ,jlnlïéà Cìnìå'§©¤¤¥
'íçépäì äåL,mca`l ie`x dnvr zeklnd ceak cvn -eìëàc Ÿ¤§©¦¨§¨§

å ,úeëìîì déì efáîe eúLåy ,xacl `nbeceléôàm`áeáæ ìôBð §¨§©¥§©§§£¦¥§
B÷øBæ ,ïäî ãçà ìL BñBëaaeafleäúBLå,oiilåeli`éðBãà íà §¤¤¨¥¤§§¥§¦£¦

BñBëa òâBð Cìnä[oii ly],ïäî ãçà ìL`edBèáBç[oiid jtey-] ©¤¤¥©§¤¤¨¥¤§
,eäúBL Bðéàå ,ò÷ø÷a.aeafdn xzei mdipira uweyn jlndy §©§©§¥¥

,ond siqedøkk íéôìà úøNòå íãaàì áúké áBè Cìnä ìò íà'¦©©¤¤¦¨¥§©§¨©£¤¤£¨¦¦©
å óñk'åâ.'KlOd ifpB l` `iadl dk`lOd iUr ici lr lFwW`øîà ¤¤¤§©§¥Ÿ¥©§¨¨§¨¦¤¦§¥©¤¤¨©

ïîä ãéúòL íìBòä äéäå øîàL éî éðôì òeãéå éeìb ,Lé÷ì Léø¥¨¦¨§¨©¦§¥¦¤¨©§¨¨¨¨¤¨¦¨¨
ììàøNé ìò íéì÷L ìB÷Lmikqiy ick ,yexeyg`l mpzile ¦§§¨¦©¦§¨¥

e ,mca`líéc÷ä Cëéôì`ed jexa yecwdïäéì÷L,l`xyi ly §¦¨¦§¦¦§¥¤
mcew ,xeaiv zepaxwl lwyd zivgn epziyìåéì÷L,ond ly ¦§¨¨

.ond zxifbn elvip lwyd zivgn zekfaeïðúc eðééäå`"t milwy) §©§¦§©
(`"n,ïéòéîLî øãàa ãçàaoic zia [oifixkn-]íéì÷Mä ìò- §¤¨©£¨©§¦¦©©§¨¦

zepaxw aixwdl elkei oqipa cg`ay ick ,lwyd zivgn e`iaiy
ick mixet iptl jk lr mifixkne] dycgd dnexzdn xeaivd

.[ond ilwyl mnicwdlåmifixkn okíéàìkä ìòexwriy - §©©¦§©¦
`edd onfay ,d`eazd oiay mirxfd i`lk ilecib z` zecydn

.xkip oneyixe mirxfd egnv xak
éðéòa áBhk Ba úBNòì íòäå Cì ïeúð óñkä ïîäì Cìnä øîàiå'.'E ©Ÿ¤©¤¤§¨¨©¤¤¨¨§¨¨©£©§¥¤

xefbl mikqde ,ond el rivdy sqkd lr yexeyg` xziey ,xnelk
.melyz `ll micedid z` ca`løîàjk lr,àaà éaø ¨©©¦©¨
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המשך ביאור למס' מגילה ליום שבת קודש עמ' ב



לוח זמנים לשבוע פרשת שמות - בערים שונות בעולם רמו
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
06:3406:3708:2808:3109:0409:0709:5710:0012:0812:1116:4116:4517:1017:1316:2417:24באר שבע )ח(

06:3706:4008:2808:3109:0509:0809:5710:0012:0712:1016:4016:4317:0617:0916:0917:20חיפה )ח(

06:3406:3708:2608:2909:0309:0609:5609:5812:0612:0916:4416:4717:0717:1016:0617:21ירושלים )ח(

06:3606:3908:2808:3109:0509:0809:5810:0012:0812:1116:4016:4317:0817:1216:2017:23תל אביב )ח(

07:4107:4408:5608:5809:4509:4710:2810:3112:2212:2516:0216:0516:4116:4415:4716:59אוסטריה, וינה )ח(

05:5405:5708:4608:4909:3309:3610:4910:5213:5413:5720:4220:4521:1421:1720:2521:31אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:3707:4008:5608:5909:4409:4610:2810:3112:2412:2716:1216:1516:4916:5215:5617:06אוקראינה, אודסה )ח(

07:1507:1808:3008:3209:1809:2110:0210:0511:5611:5915:3715:4016:1616:1915:2216:34אוקראינה, דונייצק )ח(

07:2807:3108:4108:4409:3009:3310:1410:1712:0712:1015:4615:4916:2516:2915:3116:43אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

08:0108:0409:0809:1110:0010:0310:4210:4512:3212:3516:0416:0716:4516:4815:4817:03אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:5507:5809:0109:0409:5309:5610:3510:3812:2512:2815:5515:5816:3716:4015:4016:55אוקראינה, קייב )ח(
איחוד אמירויות, אבו 

דאבי )ח(
07:0107:0409:0409:0709:3809:4110:3310:3612:5012:5317:3817:4118:0518:0817:2118:18

07:5908:0209:2209:2510:0810:1110:5310:5612:5012:5316:4416:4817:1817:2116:2617:35איטליה, מילאנו )ח(

06:0706:1008:3608:3909:0709:1010:1010:1312:4212:4518:1518:1818:3918:4218:0018:52אקוואדור, קיטו )ח(

05:3705:4008:2808:3109:1209:1510:2610:2913:2713:3020:0620:0920:3720:4019:5020:52ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:0806:1109:0009:0309:5309:5611:1111:1414:2014:2321:1721:2021:5321:5621:0122:11ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:2207:2509:0009:0309:4109:4410:3010:3312:3412:3716:4616:4917:1817:2116:3017:33ארה״ב, בולטימור )ח(

07:1507:1808:5008:5309:3209:3510:2010:2312:2312:2616:3116:3417:0417:0716:1517:20ארה״ב, ברוקלין )ח(

07:1607:1908:5108:5409:3309:3610:2110:2412:2412:2716:3116:3417:0417:0716:1617:20ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:5708:0009:2809:3110:1110:1410:5911:0212:5913:0217:0217:0517:3617:3916:4617:52ארה״ב, דטרויט )ח(

07:1207:1509:0709:1009:4309:4610:3610:3912:4912:5217:2617:3017:5417:5717:1018:08ארה״ב, האוסטון )ח(

06:5206:5508:4108:4409:1909:2210:1010:1312:1912:2216:4616:5017:1617:1916:3117:30ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

07:0207:0509:0409:0709:3809:4110:3310:3612:4812:5117:3417:3718:0118:0417:1918:14ארה״ב, מיאמי )ח(

07:1307:1608:4708:5009:2909:3210:1710:2012:1912:2216:2516:2816:5817:0116:0917:14ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:3907:4209:1409:1709:5609:5910:4410:4712:4712:5016:5616:5917:2917:3216:4017:44ארה״ב, פיטסבורג )ח(

07:1407:1708:4608:4909:2909:3210:1610:1912:1812:2116:2216:2516:5516:5916:0617:12ארה״ב, שיקגו )ח(

05:5605:5908:3708:4009:1109:1410:1910:2213:0313:0619:0319:0619:2919:3218:4819:42בוליביה, לה-פס )ח(

08:4308:4609:4609:4910:3910:4211:2111:2413:0913:1216:3616:3917:1817:2216:2017:37בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:4208:4409:4609:4910:3910:4211:2011:2313:1013:1316:3816:4117:2017:2316:2217:39בלגיה, בריסל )ח(

05:1605:1908:0108:0508:3808:4109:4809:5112:3812:4118:5718:5919:1919:2218:3619:33ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:0605:0907:5107:5408:2708:3009:3709:4012:2612:2918:3818:4119:0519:0818:2319:19ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

08:0308:0509:0509:0809:5810:0110:3910:4212:2812:3115:5415:5816:3516:3915:4016:54בריטניה, לונדון )ח(

08:2208:2509:1509:1810:1210:1510:5110:5412:3612:3915:5015:5416:3616:3915:3816:56בריטניה, מנצ'סטר )ח(

08:1408:1709:1209:1510:0710:1010:4710:5012:3412:3715:5515:5816:3816:4115:3816:57גרמניה, ברלין )ח(

08:2108:2409:2809:3110:2010:2311:0211:0512:5312:5616:2416:2817:0517:0916:0917:24גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:1105:1407:5808:0108:3608:3909:4709:4912:3912:4219:0519:0819:2619:2918:4319:40דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:0607:0909:1609:1909:4909:5210:4610:4913:0613:0918:0518:0818:3118:3417:5018:43הודו, מומבאי )ח(

07:0107:0409:1209:1509:4409:4710:4110:4413:0213:0518:0218:0518:2818:3117:4718:41הודו, פונה )ח(

07:2807:3008:4408:4709:3209:3510:1610:1912:1112:1415:5415:5716:3216:3615:3916:50הונגריה, בודפשט )ח(

07:2107:2408:5508:5809:3709:4010:2510:2812:2712:3016:3416:3717:0717:1116:1917:23טורקיה, איסטנבול )ח(

07:3607:3909:1709:2009:5710:0010:4710:5012:5212:5517:0817:1117:4017:4316:5317:55יוון, אתונה )ח(



רמז

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

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
07:4707:4909:0409:0709:5209:5510:3710:4012:3212:3516:1716:2016:5516:5816:0217:12מולדובה, קישינב )ח(

07:0407:0709:1409:1709:4709:5010:4410:4613:0313:0618:0218:0518:2718:3017:4618:40מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

04:3604:3907:2507:2808:2908:3209:5009:5213:0613:0920:1720:2020:5821:0120:0121:18ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:4906:5208:4808:5109:2309:2610:1710:2012:3112:3417:1217:1617:4017:4316:5717:53נפאל, קטמנדו )ח(

07:3107:3409:0809:1109:4909:5210:3810:4112:4112:4416:5116:5417:2417:2716:3417:39סין, בייג'ין )ח(

07:0007:0309:2809:3109:5910:0211:0111:0413:3213:3519:0319:0619:2719:3018:4819:40סינגפור, סינגפור )ח(

07:4207:4508:4108:4409:3609:3810:1610:1912:0312:0615:2415:2816:0816:1115:0916:28פולין, ורשא )ח(

05:4005:4308:1808:2108:5108:5409:5710:0012:3812:4118:3118:3318:5518:5818:1519:08פרו, לימה )ח(

08:1808:2009:3909:4210:2610:2911:1111:1413:0813:1116:5817:0117:3517:3816:4317:52צרפת, ליאון )ח(

08:4008:4309:5209:5510:4210:4511:2511:2813:1813:2116:5717:0017:3517:3816:4017:53צרפת, פריז )ח(

05:5806:0108:2308:2608:5408:5709:5509:5812:2412:2717:4917:5218:1318:1617:3418:26קולומביה, בוגוטה )ח(

07:4707:5009:1409:1709:5910:0210:4510:4812:4512:4816:4616:4917:1817:2116:2717:34קנדה, טורונטו )ח(

07:3007:3308:5308:5609:3909:4210:2410:2712:2212:2416:1416:1716:4916:5215:5717:06קנדה, מונטריאול )ח(

06:4806:5108:3508:3809:1309:1610:0410:0712:1312:1616:3716:4017:0717:1016:2117:22קפריסין, לרנקה )ח(

09:1709:2010:0410:0711:0311:0611:4111:4413:2313:2616:2916:3317:1817:2116:1417:38רוסיה, ליובאוויטש )ח(

08:5608:5909:3809:4110:4010:4211:1711:2012:5713:0016:0116:0416:4716:5015:4117:08רוסיה, מוסקבה )ח(

08:0408:0709:2109:2410:0910:1210:5310:5612:4812:5116:3316:3617:1117:1416:1717:28רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

08:0908:1209:2609:2910:1410:1710:5811:0112:5312:5616:4216:4517:1517:1816:2117:32שוויץ, ציריך )ח(

06:3606:3908:5208:5509:2309:2610:2210:2512:4512:4817:5517:5818:1918:2317:3918:32תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

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 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd ± g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

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

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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תפלת הדרךחמר

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:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל
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